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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 

1. Potrivit dispoziţiilor art.79 din Constituţia României, republicată, şi art. 2 alin. (1) lit. f) din 
legea sa organică, nr.73/1993, Consiliul Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului 
are, pe lângă atribuţii de avizare şi de examinare a conformităţii actelor normative cu dispoziţiile 
Constituţiei României, obligaţia ţinerii evidenţei oficiale a legislaţiei României şi furnizării informaţiei 
în domeniu, necesare desfăşurării procesului legislativ, fiind singura autoritate publică abilitată în 
acest sens. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. h) din aceeaşi lege, Consiliul Legislativ 
elaborează Repertoriul legislaţiei României – evidenţa oficială, precum şi varianta on – line a acestuia.  

Această obligaţie constituţională şi legală are ca fundament principiul existenţei în România a 
unei singure evidenţe oficiale a legislaţiei, care să permită cunoaşterea exactă şi corectă a situaţiei 
juridice a fiecărui act normativ, la diferite momente istorice.  

Cel de-al treilea Consiliu Legislativ a continuat, de la înfiinţarea sa, în urmă cu un sfert de veac, 
de la 1 aprilie 1996, activitatea de ţinere a evidenţei actelor normative publicate în Monitorul Oficial al 
României, prin întocmirea unui fişier general al legislaţiei, cuprinzând datele şi informaţiile pentru 
fiecare act publicat, respectiv titlul, numărul şi data publicaţiei oficiale în care a apărut, precum şi 
intervenţiile legislative succesive pe care acesta  le-a avut în decursul timpului. Fişele de evidenţă 
reprezintă adevărate “cărţi de identitate” pentru fiecare act normativ în parte, ele menţionând, pe lângă 
intervenţiile exprese suferite de actul respectiv de-a lungul existenţei sale (modificări, completări, 
abrogări, suspendări, repuneri în vigoare, prorogări de termene etc.) şi alte date importante, respectiv 
trimiterile şi contingenţele cu alte reglementări, derogările, normele în alb, normele de republicare. 

Îndeplinirea atribuţiei Consiliului Legislativ de ţinere a evidenţei oficiale a legislaţiei României – 
astăzi ținută pe suport electronic - nu ar fi fost însă posibilă fără bogatul tezaur constând în fişele de 
evidenţă pe suport de hârtie a actelor normative adoptate anterior datei sale de înfiinţare, pe care 
Consiliul Legislativ le-a preluat de la Ministerul Justiţiei şi fostul Consiliu Legislativ creat în anul 
1971. Practic, fişele de evidenţă ținute în sistem clasic au fost punctul de plecare în realizarea acestei 
sarcini a Consiliului, în contextul fluctuaţiei legislative la care am asistat după anul 1990.  

Fişierul de evidenţă a actelor normative a stat la baza întocmirii repertoriilor legislaţiei României 
apărute de atunci anual, în mod regulat, la început pe suport de hârtie, furnizând toate informaţiile 
despre fiecare act normativ, precum şi despre raporturile acestuia cu alte acte normative.  

 Începând cu anul 2003, activitatea de evidenţă a suferit o transformare radicală, fiind 
informatizată integral. Astfel, s-a creat o aplicaţie informatică de evidenţă a legislaţiei, care a avut ca 
nucleu o bază de date în materie legislativă, îmbogățită de atunci continuu. Această acţiune, de mare 
amploare, a fost posibilă cu sprijinul şi implicarea directă a Departamentului de informatică legislativă 
din cadrul Consiliului Legislativ, precum şi prin colaborarea fructuoasă dintre jurişti şi informaticieni. 

2. A XXVI-a ediţie a Repertoriului Legislaţiei României, care apare după 1996 sub egida 
Consiliului Legislativ, este structurată, ca şi ediţiile precedente, în două părţi, şi anume: 

 I.   PARTEA CRONOLOGICĂ 
 II. INDEXUL ALFABETIC 

PARTEA  I – CRONOLOGICĂ este, la rândul ei, formată din 4 capitole, denumite astfel: 
– Capitolul 1. Acte normative în vigoare, inclusiv acte internaţionale la care România este parte, 

emise în perioada 22 decembrie 1989 – 31 decembrie 2021 şi publicate în Monitorul Oficial al 
României până la data de 31 ianuarie 2022 

– Capitolul 2. Acte normative modificatoare, emise în perioada 22 decembrie 1989 – 31 
decembrie 2021 şi publicate în Monitorul Oficial al României până la data de 31 ianuarie 2022 

–  Capitolul 3. Acte normative emise din anul 1887 până la data de 22 decembrie 1989, publicate 
în Monitorul Oficial/Buletinul Oficial, integral ori parţial în vigoare sau neabrogate expres. 

– Capitolul 4. Acte normative abrogate expres sau având caracter temporar, care şi-au produs 
efectele ori care şi-au încetat aplicabilitatea după 22 decembrie 1989. 

3. În cadrul Capitolului 1 din Partea I – Cronologică sunt cuprinse actele normative din perioada 
22 decembrie 1989 – 31 decembrie 2021, având funcţie de sine stătătoare, denumite acte normative de 
bază, care constituie partea preponderentă în mod covârşitor a legislaţiei în vigoare a României. 
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Aceste acte sunt enumerate ţinând seama de ierarhia forţei lor juridice, cu respectarea principiului 
supremaţiei legii, actele organului legiuitor fiind urmate de actele normative subordonate, în executare, 
de reglementările şi actele altor autorităţi publice centrale. 

Actele normative de bază sunt înserate cu toate elementele lor de identificare şi anume: categoria 
actului normativ, numărul şi anul adoptării/emiterii, titlul , în forma sa iniţială sau conform ultimei 
modificări şi, în final, numărul şi data Monitorului Oficial în care a fost publicat. 

În ceea ce privește ordonanțele și ordonanțele de urgență ale Guvernului, acestea sunt menționate 
în Repertoriu în ordinea apariției lor, în cadrul secțiunilor cuprinzând aceste categorii de acte 
normative, legile lor de aprobare – atunci când există - fiind indicate după elementele de identificare, 
respectiv titlu și publicația oficială unde au apărut. Legile de aprobare sunt menționate, de asemenea, 
și în cadrul capitolului cuprinzând legile. Legile de respingere se regăsesc în Repertoriu la Capitolul 
IV. 

În situaţia în care un act normativ de bază este modificat sau completat, actul modificator este 
menţionat numai cu unele elemente esenţiale de regăsire şi plasat după termenul „Modificări”, sub 
actul de bază. 

În scopul cunoaşterii precise a conţinutului sintetic al intervenţiilor produse în structura actului de 
bază, actul modificator indică concret ce anume articole, alineate, litere, puncte sau alte elemente 
structurale ale acestuia au fost modificate, completate, introduse, abrogate sau având o aplicare 
temporară. 

În suita modificărilor se menţin toate intervenţiile legislative care au avut loc asupra unui act 
normativ de bază, ca evenimente juridice, chiar dacă unele dintre aceste acte nu mai au legitimitatea de 
a fi aplicate în viitor, fiind temporare sau abrogate expres. Procedându-se astfel, se facilitează 
cunoaşterea tuturor intervenţiilor ce au avut loc în timp asupra actului normativ de bază, respectiv 
istoria completă a acelui act. 

În situaţiile în care au survenit în timp şi alte evenimente legislative asupra unui act normativ, 
cum sunt republicările sau rectificările, acesta sunt înserate la locul care le revin, cu data Monitorului 
Oficial în care au fost publicate. 

La Capitolul 1 şi Capitolul 3 din Partea I – Cronologică, pentru actele normative de bază care au 
fost înlocuite cu alte dispoziții, fără însă ca legiuitorul să procedeze la abrogarea expresă a vechilor 
reglementări, s-a făcut o trimitere la noile acte normative în materia respectivă, cu semnul  v. (vezi). 
Aceste aprecieri se limitează însă la acte normative asupra existenţei cărora nu există controverse, 
întrucât, astfel cum s-a arătat, în Repertoriu s-a operat numai cu intervenţiile legislative exprese. 

În structura Repertoriului au fost incluse şi actele normative emise de autorităţile administraţiei 
publice centrale de specialitate şi autorităţile administrative autonome, în perioada 22 decembrie 1989 
– 31 decembrie 2021 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 
ianuarie 2022 deşi, potrivit legii sale de organizare şi funcţionare, Consiliul Legislativ nu avizează şi 
proiectele acestor acte normative.  

4. Cu privire la data intrării în vigoare a unui act normativ, precizăm că art. 78 din Constituţie 
prevede că legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în 
textul ei. 

De asemenea, potrivit art. 12 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legile şi 
ordonanţele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. 
Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul 
Oficial al României, şi expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare. Ordonanţele de urgenţă 
ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub 
condiţia depunerii lor prealabile la Camera legislativă competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor 
nu este prevăzută o dată ulterioară. Celelalte acte normative, respectiv alte acte adoptate de Parlament, 
hotărârile Guvernului, actele autorităţilor administrative autonome, ordinele, instrucţiunile şi alte 
reglementări emise de organele administraţiei publice centrale de specialitate intră în vigoare la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată 
ulterioară.  

 6



Prevederile constituţionale şi legale referitoare la intrarea în vigoare a actelor normative, mai sus 
menţionate, trebuie avute în vedere de utilizatorii Repertoriului, pentru stabilirea exactă şi corectă a 
debutului existenţei și aplicării acestor acte. 

5. Având în vedere caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale, precum şi 
faptul că în Constituţie se prevede, la art.147, că dispoziţiile din legile, ordonanţele şi regulamentele 
Camerelor Parlamentului, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de 
zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul 
nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei (pe durata acestui termen, 
dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale fiind suspendate de drept), şi în actuala ediţie a 
Repertoriului au fost evidenţiate acele dispoziţii din cuprinsul actelor respective declarate 
neconstituţionale de Curtea Constituţională, ca urmare a exercitării controlului posterior de 
constituţionalitate. Aceste mențiuni, care uneori privesc acte normative fundamentale, cum sunt 
Codurile, au și menirea de a atrage atenția organelor în drept asupra necesității modificării sau 
abrogării exprese a prevederilor în cauză. 

De asemenea, sunt evidenţiate şi deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (de admitere a 
recursului în interesul legii și cele privind dezlegarea unor chestiuni de drept), făcându-se menţiunile 
corespunzătoare pentru actele normative şi dispoziţiile din cadrul acestora la care se referă.  

6. În suita actelor normative cuprinse în Secţiunile 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 şi 1.8 sunt înserate cronologic 
atât actele interne (naţionale), cât şi actele internaţionale la care România a devenit parte, prin 
ratificare, aderare, aprobare, acceptare sau alte modalităţi juridice echivalente (dar, după cum am 
precizat, numai cele adoptate după 1990). 

Cuprinderea actelor internaţionale la care România este parte, în ordinea cronologică a actelor 
normative în vigoare, pe care organele competente le introduc în legislaţia naţională, reprezintă o 
aplicaţie în concret a principiului constituţional exprimat în art.11 din Constituţia României, 
republicată, care prevede că „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul 
intern”. 

Ţinând seama că activitatea creatoare de ordine normativă, multilaterală ori bilaterală, este 
încorporată în substanţa actului internaţional şi că actul intern al României emis pentru operaţiunea de 
ratificare, aderare sau aprobare are funcţia unui act de recunoaştere a calităţii normative a acestuia, în 
spaţiul grafic al Repertoriului am rezervat locul de prim plan actului internaţional, actul intern 
(naţional) fiind înscris sub actul internaţional.  

7. Tot ca o excepţie de la regulile de selectare şi prezentare, menţionăm că în Capitolul 1 au fost 
cuprinse, ca acte de bază, şi unele acte care, potrivit titlului, par a fi numai acte modificatoare, deşi în 
structura lor normativă sunt instituite şi reglementări de sine stătătoare. La fel s-a procedat şi cu actele 
al căror titlu este mixt, din care rezultă clar cele două funcţii, de act modificator şi act de bază. Aceste 
mențiuni au scopul de a ușura utilizarea Repertoriului de către cei interesați. 

8. Crearea Capitolului 2, cuprinzând actele modificatoare emise în perioada 22 decembrie 1989 – 
31 decembrie 2021, care au exclusiv sau parţial această funcţie, are rolul ca acestea să fie mai uşor 
identificate şi regăsite după criteriile categoriei actului şi numărului acestuia. De asemenea, el are şi 
funcţia de a realiza legătura între cele două fonduri legislative, din Capitolele 1 şi 3, atunci când 
modificarea a intervenit în perioada 22 decembrie 1989 – 31 decembrie 2021 şi se referă la ambele 
aceste fonduri legislative. 

Actele normative modificatoare sunt inserate, în mod sintetic, mai întâi prin categoria actului - 
nr./an, M. Of. nr. /an - urmând apoi actele de bază modificate, prin indicarea categoriei şi numărului 
acestora. 

9. În Capitolul 3 sunt cuprinse actele normative – în prezent foarte puţine la număr şi care se 
reduc de la an la an - emise în perioada dintre anul 1887 şi data de 22 decembrie 1989, publicate în 
Monitorul Oficial/Buletinul Oficial, care sunt integral sau parţial în vigoare ori neabrogate expres, deși 
sunt vădit inaplicabile. 

În acest capitol, actele normative publicate în Monitorul Oficial/Buletinul Oficial sunt înscrise cu 
elementele lor de identificare şi cu modificările intervenite. 

Locul lor în Capitolul 3 reprezintă o excepţie de la regula prezentării în suita cronologică, istorică, 
a legislaţiei României, dat fiind rolul acestora de restrânsă utilizare, deoarece în general normele 
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juridice vechi, cu obligativitate generală, nu mai sunt adecvate noii ordini de drept instaurate după 22 
decembrie 1989.  

În fondul vechi se regăsesc și acte normative care doar parţial mai sunt aplicabile sau care sunt 
chiar nefuncţionale în totalitatea lor. Am considerat utilă includerea şi a acestor acte normative în 
Repertoriul actual al Legislaţiei României, urmărindu-se cu deosebire atenționarea utilizatorilor că 
unele acte normative au o situaţie precară şi că pot fi, într-un viitor apropiat, datorită procesului de 
novare legislativă, propuse spre abrogare expresă. În cazul în care unele norme ar mai putea prezenta 
interes, pot fi preluate în acte normative noi, adoptate potrivit procedurii şi competenţelor legale. 

Procedând astfel, s-ar putea elimina tot ceea ce a mai rămas din unele acte normative vechi, ale 
căror prevederi sunt, în mare măsură, inaplicabile, depăşite de noile realităţi sociale, politice şi 
economice. Această stare de lucruri este valabilă chiar pentru unele acte normative adoptate imediat 
după decembrie 1989, care nu au fost înlocuite până în prezent. 

10. Capitolul 4 este alcătuit din totalitatea actelor normative abrogate expres în perioada 22 
decembrie 1989 – 31 decembrie 2021, precum şi din actele considerate a fi avut caracter temporar şi 
care s-au epuizat în aplicare. 

O altă categorie de acte normative inclusă în acest capitol o constituie actele scoase din evidenţa 
fondului activ (SE), dintre care enumerăm: 

a) acte normative care au în exclusivitate funcţia de act abrogator sau de respingere a 
ordonanţelor Guvernului. Aceste acte sunt trecute sub actul de bază care a fost abrogat expres, 
respectiv respins şi sunt evidenţiate şi separat sub simbolul (SE); 

b) acte normative sub condiţie, care şi-au încetat aplicabilitatea în momentul îndeplinirii condiţiei. 
Includem în această categorie acele acte care stabilesc validitatea lor până la data emiterii unui alt act 
normativ nominalizat expres în text.  

11. PARTEA A II-A a Repertoriului cuprinde INDEXUL ALFABETIC al actelor normative în 
vigoare, evidenţiate în Partea I, Capitolul 1. 

Indexul alfabetic conţine informaţii utile atât pentru actele normative interne (naţionale), cât şi 
pentru actele internaţionale la care România este parte. Cuvintele cheie (descriptorii) care 
caracterizează un asemenea act normativ sunt înserate, în funcţie de conţinutul lor juridic, în ordine 
alfabetică; menţionăm că, în fiecare an, s-a căutat să se ofere cât mai multe informaţii, elemente cheie 
de descifrare a descriptorului, ceea ce facilitează utilizarea Repertoriului. 

De asemenea, fiecare descriptor are, la rândul lui, atunci când este cazul, subdescriptori rezultaţi 
din legăturile sale fireşti, ca urmare a subsumării faţă de descriptorul aflat în vârful ierarhiei date. 

Acest procedeu tehnic permite reprezentarea rapidă cu privire la ansamblul de norme dintr-un 
anumit domeniu, dependente unele de altele, în modalităţi multiple. Ca urmare, se realizează un cadru 
coerent şi logic în regăsirea conceptelor, categoriilor şi instituţiilor juridice, care permite trimiterea la 
normele generale din care fac parte şi care sunt menţionate în dreptul acestora prin categoria actului, 
număr şi an.  

12. Structura prezentei ediţii este rezultatul activităţii laborioase a actualului Consiliu Legislativ 
de asanare a vechiului fond de acte normative. Astfel, din cele peste 3.000 de acte normative de bază 
identificate a face parte din acest fond în anul 1996, Consiliul Legislativ a analizat şi propus, pentru a 
fi eliminate din legislaţia activă, aproximativ 2000 de acte normative, care au şi fost abrogate expres 
prin Legea nr. 7/1998, L. nr. 120/2000, L. nr. 121/2000, L. nr. 158/2004, prin H.G. nr. 735/1997, H.G. 
nr. 474/1999, H.G. nr. 475/1999 şi H.G. nr. 233/2004. La actele normative propuse spre abrogare de 
Consiliul Legislativ s-au adăugat alte sute de acte, abrogate punctual, odată cu adoptarea unor noi 
reglementări în materiile respective (uneori materia în cauză a fost reglementată în mai multe rânduri, 
necesitând astfel abrogarea vechilor reglementări odată cu adoptarea celor noi). 

13. Începând cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, potrivit art. 148 alin. 
(2) din Constituţia României, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi 
celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din 
legile interne, cu respectarea prevederilor Tratatului de aderare (Legea nr. 157/2005). 

În conformitate cu dispoziţiile art. 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 
regulamentele adoptate de instituţiile europene sunt obligatorii în toate elementele lor şi sunt direct 
aplicabile şi în România, fără să fie necesare măsuri prealabile de preluare, în dreptul naţional, a 
directivelor care fixează pentru statele membre doar obiectivele ce trebuie atinse şi care trebuie 
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transpuse (implementate) în legislaţia naţională după metoda utilizată şi în faza de pre-aderare, 
respectiv a armonizării legislaţiei române cu cea europeană. Pe de altă parte, în legislația națională 
actuală găsim și o serie de acte normative adoptate ca urmare a recomandărilor Uniunii Europene și 
care, de regulă, prevăd acest lucru în preambulul ori în cuprinsul lor. 

14. Prezenta ediţie a Repertoriului a fost elaborată de un colectiv al Secţiei de evidenţă oficială a 
legislaţiei şi documentare a Consiliului Legislativ, cu sprijinul Departamentului de informatică 
legislativă din cadrul Consiliului Legislativ.  

15. Repertoriul Legislaţiei României poate fi consultat pe site-ul Consiliului Legislativ, la adresa 
www.clr.ro., fiind actualizat, pe măsura apariției noilor actele normative în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Începând cu data de 5 decembrie 2006, „Repertoriul Legislaţiei României” este înregistrat ca 
marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, reînnoită la data de 5 decembrie 2016,  pentru clasele 
„42 – Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de concepţie şi cele legate de 
acestea” și  „45 –  Servicii juridice”, titularul acesteia fiind Consiliul Legislativ, iar drepturile cu 
privire la mărci sunt cele prevăzute în Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, 
republicată, cu modificările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.clr.ro/


Abrevieri folosite în  
Repertoriul Legislaţiei României 

 

D.-L. – decret-lege 
L. – lege 
D.P. – decret prezidenţial 
D. – decret 
H.P. – hotărâre a Parlamentului 
H.C.D. – hotărâre a Camerei Deputaţilor 
H.S. – hotărâre a Senatului 
O.G. – ordonanţă a Guvernului 
O.U.G. – ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
H.G. – hotărâre a Guvernului 
D.C.C. – decizia Curţii Constituţionale 
D.C.S.J. – decizia Curţii Supreme de Justiţie 
C. – circulară 
I. – instrucţiuni 
I.M. – îndrumări metodologice 
N. – norme 
N.M. – norme metodologice 
O. – ordin al ministrului 
P. – precizări 
R. – regulament 
B.Of. – Buletinul Oficial 
M.Of. – Monitorul  Oficial 
(T) – act normativ temporar 
(SE) – act normativ scos din evidenţa fondului activ 

 

* 

 
A.G.V.P.R. – Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor din România 
A.N.  – Agenţia Nucleară 
A. N. A. – Agenţia Naţională Antidrog 
A. N. And. – Agenţia Naţională Antidoping 
A.N.A.F. – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
A.N.C. – Autoritatea Naţională de Control 
A.N.C.E.S.I.A.C. – Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice 
A.N.C.E.S. – Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice 
A.N.C.E. – Agenţia Naţională de Control al Exporturilor 
A.N.C.I. – Agenţia Naţională pentru Comunicaţii şi Informatică  
A.N.F.P. – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
A.N.I.M.M.C. – Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
A.N.O.F.M. – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
A.N.O.F.P. – Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională 
A.N.P.  – Agenţia Naţională pentru Privatizare 
A.N.I.T.P. – Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 
A.N.P.H. – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 
A.N.P.C. – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
A.N.P.C.A. – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţii 
A.N.R.C. – Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii 
A.N.R.G.N. – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale 
A.N.R.E. – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
A.N.R.M. – Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale  
A.N.R.S.C.U.P. – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
A.N.R.S.C. – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 
A.N.R.  – Agenţia Naţională pentru Romi 
A.N.S. – Agenţia Naţională pentru Sport 
A.N.S.T.I. – Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare 
A.N.S.V.S.A. – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
A.N.Com. – Autoritatea Naţională pentru Comunicații 
A.N.T. – Autoritatea Naţională pentru Turism 
A.N.V. – Autoritatea Naţională a Vămilor 
A.P. – Avocatul Poporului 
A.P.A.P.S. – Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 
A.P.C. – Administraţia Publică Centrală  
A.P.C.S. – Administraţia Publică Centrală de Specialitate 
A.R. – Academia Română 
A.R.C.E. – Agenţia Română pentru Conservarea Energiei 
A.R.D. – Agenţia Română de Dezvoltare 
A.S.G. – Agenţia pentru Strategii Guvernamentale 
A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară 
A.V.A.S. – Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
A.V.S.A. – Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
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B.E.C. – Biroul Electoral Central 
B.N.R. – Banca Naţională a României 
B.P.S.  – Biroul Permanent al Senatului 
B.R.M.L. – Biroul Român de Metrologie Legală 
C.A.D.U.A.M.E..F. – Comisia de Avizare a Distribuţiei şi Utilizării Aparatelor de Marcat Electronice Fiscale 
C.A.F.R. – Camera Auditorilor Financiari din România 
C.A.R. – Camera Auditorilor din România 
C.C.Fis. – Camera Consultanţilor Fiscali 
C.C. – Consiliul Concurenţei 
C.C.C.C. – Creditcoop Casa Centrală 
C.C.I.R. – Camera de Comerţ şi Industrie a României 
C.F.R. – Colegiul Farmaciştilor din România 
C.F.S.N. – Consiliul Frontului Salvării Naţionale 
C.E.C.C.A.R. – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 
C.F.R. – Colegiul Farmaciștilor din România 
C.M.R. – Colegiul Medicilor din România 
C.Med. – Consiliul de Mediere 
C.N.A. – Consiliul Naţional al Audiovizualului 
C.N.A.S. – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
C.N.C. – Centrul Naţional al Cinematografiei  
C.N.C.A.N. – Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare 
C.N.C.D. – Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
C.N.In. – Consiliul Naţional de Integritate 
C.N.O.A.M.M.R. – Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România 
C.N.P.D.A.S. – Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 
C.N.P.O.F.M. – Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă 
C.N.S. – Comisia Naţională de Statistică 
C.N.V.M. – Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
C.P.U.N. – Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională 
C.S.A. – Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
C.S.S.P.P. – Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
C.S.M. – Consiliul Superior al Magistraturii 
D.A.P.L. – Departamentul pentru Administraţia Publică Locală 
D.G.V. – Direcţia Generală a Vămilor 
D.P.I.I.S. – Departamentul pentru Infrastructură şi Investiţii Străine 
D.P.I.I.S.P.P.P.P.E. – Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea 
Exporturilor 
D.P.M.N. – Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale 
D.P.C.G.R.P. – Departamentul Purtătorului de Cuvânt al Guvernului şi Relaţii cu Presa 
F.G.D.S.B. – Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar 
F.P.S. – Fondul Proprietăţii de Stat 
F.R.D.S. – Fondul Român de Dezvoltare Socială 
G.N.M. – Garda Naţională de Mediu 
I.G.C.T.I. – Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
I.S. – Inspecţia Socială 
I.N.S. – Institutul Naţional de Statistică 
I.I.C.C.R. – Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România 
Î.C.C.J. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
M.A.A. – Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 
M.A.A.P. – Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  
M.A.E. – Ministerul Afacerilor Externe 
M.Af.E. – Ministerul Afacerilor Europene 
M.Af. I. – Ministerul Afacerilor Interne 
M.A.I. – Ministerul Administraţiei şi Internelor 
M.A.P. – Ministerul Administraţiei Publice 
M.A.D.R.  – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
M.A.P.D.R. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
M.A.P.A.M. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
M.Ap.P. – Ministerul Apelor şi Pădurilor 
M.A.P.M. – Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului 
M.A.P.P.M. – Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
M.Apar. – Ministerul Apărării 
M.Ap.N. – Ministerul Apărării Naţionale  
M.C.I.D. – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
M.C.Teh. – Ministerul Cercetării şi Tehnologiei 
M.C. – Ministerul Comerţului 
M.Cţii. – Ministerul Comunicaţiilor 
M.C.E.C.E.I. – Ministerul Comerţului Exterior şi Colaborării Economice Internaţionale 
M.C.T. – Ministerul Comerţului şi Turismului 
M.C.C. – Ministerul Culturii şi Cultelor 
M. Cult. – Ministerul Culturii    
M.C.C.P.N – Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional   
M.C.P.N. – Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional   
M.C.S.I.  – Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii  Informaţionale 
M.C.T.I. – Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 
M.D.L.P.A. – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației 
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M.D.L.P.L. – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 
M.D.R..L. – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
M.D.R.A.P. – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
M.D.R.A.P.F.E. – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene 
M.D.R.T. – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
M.D.P. – Ministerul Dezvoltării şi Prognozei 
M.E. – Ministerul Economiei 
M.EA.T. – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
M.E.E.M.A. – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
M.E.C.R.M.A. – Ministerul Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
M.E.Com. – Ministerul Economiei şi Comerţului 
M.E.F.  – Ministerul Economiei şi Finanţelor 
M.E.C.T.I. – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
M.E.C.T. – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
M.E.C.T.S. – Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului 
M.E.N. – Ministerul Educaţiei Naţionale 
M.E.N.C.S. – Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice 
M.E.C. – Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
M.I.N.E. – Ministerul Energiei 
M.E.I.M.M.M.A. – Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri 
M.F. – Ministerul Finanţelor 
M.F.P. – Ministerul Finanţelor Publice 
M.F.E. – Ministerul Fondurilor Europene 
M.I. – Ministerul de Interne 
M.I.C. – Ministerul Industriei şi Comerţului 
M.I.P.E. – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
M.Ind. – Ministerul Industriilor 
M.I.E. – Ministerul Integrării Europene 
M.I.R.A.  – Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
M.I.M.M.C.A. – Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii , Comerţului şi Mediului de Afaceri 
M.I.M.M.C. – Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei 
M.I.P. – Ministerul Informaţiilor Publice 
M.I.R. – Ministerul Industriei şi Resurselor 
M.Î. – Ministerul Învăţământului 
M.J. – Ministerul Justiţiei 
M.J.L.C. – Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 
M.L.P.A.T. – Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 
M.L.P.T.L. – Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 
M. Mediu     – Ministerul Mediului    
M.M.A.P.                   –    Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
M.M.D.D. – Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
M.M.G.A. – Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 
M.M.S.C. – Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
M.M.F.E.S. – Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
M.M.F.P.S. – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
M.M.J.S. – Ministerul Muncii şi Justiției Sociale 
M.M.P.S. – Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 
M.M.S.S. – Ministerul Muncii şi Solidarităţii  Sociale 
M.M.S.S.F. – Ministerul Muncii, Solidarităţii  Sociale şi Familiei 
M.M.F.P.S.P.V. – Ministerul Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
M.P. – Ministerul Privatizării 
M.S.I. – Ministerul pentru Societatea Informaţională 
M.R.P. – Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul 
M.I.C.T.P.L. – Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale 
M.S. – Ministerul Sănătăţii 
M.S.F. – Ministerul Sănătăţii şi Familiei 
M.S.Pu. – Ministerul Sănătăţii Publice 
M.T. – Ministerul Turismului 
M.Tr. – Ministerul Transporturilor 
M.T.C.T. – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
M.T.I. – Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
M.T.I.C. – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
M.T.S. – Ministerului Tineretului şi Sportului 
O.C.S.P.S.-C.C.R – Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale – Comisia Centrală de Rechiziţii 
O.N.C. – Oficiul Naţional al Cinematografiei 
O.N.C.G.C. – Oficiul Naţional de Cadastru Geologie şi Cartografie 
O.N.P.C.S.B. – Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
O.P.A.P.A. – Organizaţii Patronale şi Asociaţia Producătorilor de Alcool 
O. P .V. – Organizaţia Patronală Vinrom 
O.R.D.A. – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
O.R.N.I.S.S. – Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 
O.S.I.M. – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
P.N.A. – Parchetul Naţional Anticorupţie 
P.Î.C.C.J. – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
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S.G.G. – Secretariatul General al Guvernului 
S.R.I. – Serviciul Român de Informaţii 
S.S.P.H. – Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap 
S.S.P.R.D. – Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
U.A.R. – Uniunea Avocaţilor din România 
U.N.E.J. – Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 
U.N.P.I.R. – Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România 
VINROM – Organizaţia patronală VINROM şi alte organizaţii patronale 
 



PARTEA I  

CAPITOLUL 1 

 

ACTE NORMATIVE ÎN VIGOARE,  
EMISE ÎN PERIOADA 

22 DECEMBRIE 1989 – 31 DECEMBRIE 2021 
ŞI PUBLICATE ÎN 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI 
PÂNĂ LA 31 IANUARIE 2022 
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1.4. Hotărâri ale Parlamentului României 

1.5. Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi ale Senatului 

1.5.1. Hotărâri ale Camerei Deputaţilor 

1.5.2. Hotărâri ale Senatului 

1.6. Decrete emise de C.F.S.N., C.P.U.N. şi Preşedintele României 

1.6.1. Decrete ale Consiliului Frontului Salvării Naţionale 

1.6.2. Decrete ale Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională 

1.6.3. Decrete ale Preşedintelui României 

1.7. Ordonanţe ale Guvernului României 

1.7.1. Ordonanţe ale Guvernului 

1.7.2. Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului 

1.8. Hotărâri ale Guvernului 

1.9. Acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor 

administrative autonome 
 

 14



 
 

 15

 1.1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI 
 
 
 

M. Of. nr. 233/21 nov. 1991 

 (v. H.C.C. nr. 3 din 22 octombrie 2003 - M. Of. nr. 758/29 oct. 2003) 

 Modificări: 
 - L. nr. 429/2003 -  (M. Of. nr. 758/29 oct. 2003) 
 Republicare: 
  -  (M. Of. nr. 767/31 oct. 2003) 
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 1.2. DECRETE-LEGI 

 

  1990  
 
 
 D.-L. nr. 6/1990 
 Decret-lege pentru abolirea pedepsei cu moartea, pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din Codul penal şi alte acte normative 
 M. Of. nr. 4/8 ian. 1990 
 
 D.-L. nr. 26/1990 
 Decret-lege privind acordarea unor drepturi şi înlesniri beneficiarilor prestaţiilor de transporturi, poştă şi telecomunicaţii, precum şi  
 personalului din unităţile Ministerului Transporturilor 
 M. Of. nr. 10/15 ian. 1990 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 112/1999  (M. Of. nr. 425/31 aug. 1999) - abrogă art. 2-6 
 
 

- L. nr. 210/2003  (M. Of. nr. 352/22 mai 2003) - aprobă O.G. nr. 112/1999 şi abrogă art. 2, 3, 4, 5, şi 6 

 D.-L. nr. 27/1990 
 Decret-lege privind organizarea şi funcţionarea în condiţii de autonomie economică a organizaţiilor de scriitori, artişti plastici şi  
 compozitori, creatori de film şi de teatru 
 
 

M. Of. nr. 10/15 ian. 1990 

 D.-L. nr. 30/1990 
 Decret-lege privind trecerea în proprietatea statului a patrimoniului fostului Partid Comunist Român 
 M. Of. nr. 12/19 ian. 1990 
 Modificări: 
 - D. nr. 102/1990  (M. Of. nr. 22/8 feb. 1990) - patrimoniul care a aparţinut ziarelor şi revistelor fostelor comitete judeţene de  
 
 

partid se transmite administraţiilor 

 D.-L. nr. 38/1990 
 Decret-lege privind abrogarea Legii nr. 2/1989 referitoare la organizarea administrativă a teritoriului ţării 
 
 

M. Of. nr. 14/23 ian. 1990 

 D.-L. nr. 42/1990 
 Decret-lege privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii 
 M. Of. nr. 17/30 ian. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 18/1991  (M. Of. nr. 37/20 feb. 1991) - abrogă, cu excepţia art. 8 - 11 
 
 D.-L. nr. 58/1990 
 Decret-lege privind vechimea în specialitate în domeniul culturii şi artei 
 
 

M. Of. nr. 21/8 feb. 1990 

 D.-L. nr. 61/1990 
 Decret-lege privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie 
 M. Of. nr. 22/8 feb. 1990 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 562/1991  (M. Of. nr. 177/2 sep. 1991) - modifică prevederile referitoare la nivelul avansului, la încasarea avansului şi  
 la achitarea ratelor 
 - L. nr. 85/1992  (M. Of. nr. 180/29 iul. 1992) - completează anexa nr. 1; abrogă art. 4 
 - O.G. nr. 10/1993  (M. Of. nr. 201/23 aug. 1993) - modifică art. 17 alin. (2) 
 
 

- O.U.G. nr. 62/1998  (M. Of. nr. 517/30 dec. 1998) - abrogă art. 16 

 D.-L. nr. 66/1990 
 Decret-lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti 
 M. Of. nr. 23/9 feb. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 34/1993  (M. Of. nr. 128/15 iun. 1993) - abrogă art. 15 lit. f, cap. V 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 184/1998  (M. Of. nr. 35/28 ian. 1999) - art. 21 alin. 2 teza întâi 
 Modificări: 
 - L. nr. 1/2005  (M. Of. nr. 172/28 feb. 2005) - abrogă Decretul-lege nr. 66/1990 cu excepţia art. 2 alin. 2 şi  alin. 3, art. 6,  
 art. 7, art. 8, art. 10 alin. 2, art. 13, art. 21 care rămân în vigoare până la  
 împlinirea termenelor din prezenta lege privind reorganizarea organizaţiilor  
 cooperative, a uniunilor şi asociaţiilor teritoriale şi naţionale 
 
 

(v. D.C.C. nr. 184/1998 (art. 21 alin. (2) teza întâi) - M. Of. nr. 35/28 ian. 1999) 

 D.-L. nr. 98/1990 
 Decret-lege privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată 
 M. Of. nr. 37/20 mar. 1990 
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 Modificări: 
 - L. nr. 6/1992  (M. Of. nr. 16/10 feb. 1992) - abrogă prevederile referitoare la concediul de odihnă, concediul de odihnă  
 suplimentar şi concediul fără plată 
 - L. nr. 19/2000  (M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) - abrogă la 1 apr. 2001 art. 10 şi 11 
 (v. L. nr. 14/1991, L. nr. 130/1996) 
 ▼ Instrumentul de amendare a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptat la Geneva la 25 iunie 1986 
 D.-L. nr. 106/1990 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 47/1 apr. 1990 

 ▼ Convenţie internaţională contra luării de ostatici, adoptată la New York la 17 decembrie 1979 
 D.-L. nr. 111/1990 (aderare) 
 M. Of. nr. 48/2 apr. 1990 
 
 
 D.-L. nr. 118/1990 
 Decret-lege privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie  
 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 
 M. Of. nr. 50/9 apr. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 38/1990  (M. Of. nr. 142/13 dec. 1990) 
 - L. nr. 59/1991  (M. Of. nr. 187/18 sep. 1991) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 198/28 sep. 1991) 
 Modificări: 
 - L. nr. 73/1991  (M. Of. nr. 251/16 dec. 1991) 
 - L. nr. 22/1992  (M. Of. nr. 44/18 mar. 1992) 
 - H.G. nr. 277/1992  (M. Of. nr. 124/8 iun. 1992) 
 - L. nr. 53/1993  (M. Of. nr. 157/12 iul. 1993) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 175/23 iul. 1993) 
 Modificări: 
 - L. nr. 90/1994  (M. Of. nr. 305/28 oct. 1994) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 310/7 nov. 1994) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 1/1995  (M. Of. nr. 13/24 ian. 1995) 
 - L. nr. 39/1995  (M. Of. nr. 95/19 mai 1995) 
 - O.G. nr. 17/1995  (M. Of. nr. 186/17 aug. 1995) 
 - O.G. nr. 24/1995  (M. Of. nr. 193/25 aug. 1995) 
 - L. nr. 63/1996  (M. Of. nr. 140/5 iul. 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 209/3 sep. 1996) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 139/3 iul. 1997) - rectifică art. 3 alin. 1 şi alin. 2 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 41/1997  (M. Of. nr. 153/14 iul. 1997) 
 - L. nr. 55/1998  (M. Of. nr. 107/9 mar. 1998) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 118/18 mar. 1998) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 9/1999  (M. Of. nr. 70/22 feb. 1999) - modifică art.3 alin.(1) şi (2), art.4 alin.(1), (2), (4); elimină art.15 
 - O.G. nr. 73/1999  (M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) - abrogă la 1 ian.2000 prevederile art.6 alin.(1) referitoare la scutirea de  
 impozit pe salariu 
 - O.G. nr. 105/1999  (M. Of. nr. 426/31 aug. 1999) - introduce lit.a1 la art.1alin.(2) 
 - L. nr. 18/2000  (M. Of. nr. 106/10 mar. 2000) - modifică art.8 alin. (3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 55/2000  (M. Of. nr. 366/7 aug. 2000) - art. 13 alin. (1) şi (2) 
 - D.C.C. nr. 56/2000  (M. Of. nr. 367/8 aug. 2000) - art. 13 alin. (1) şi (2) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 119/2000  (M. Of. nr. 425/1 sep. 2000) - modifică art.8 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 173/2000  (M. Of. nr. 533/30 oct. 2000) - modifică art.3 alin.(1) şi (2), art.4 alin.(1), art.6 alin.(2) lit.c, art.6 alin.(3) 
 - L. nr. 189/2000  (M. Of. nr. 553/8 nov. 2000) - modifică titlul O.G. nr. 105/1999, art. unic devine art.1; introduce art.2-11,  
 devenind astfel din act modificator, act cu funcţie de bază, conex la D.-L. nr.  
 118/1990 
 - L. nr. 292/2001  (M. Of. nr. 309/11 iun. 2001) - respinge O.G. nr. 119/2000 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 148/2001  (M. Of. nr. 592/20 sep. 2001) - art. 8 alin. (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 563/2001  (M. Of. nr. 688/30 oct. 2001) - modifică art.6 alin.(1) şi (2) 
 - H.G. nr. 1765/2005  (M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) - indexare venituri 
 - L. nr. 232/2006  (M. Of. nr. 508/13 iun. 2006) - modifică art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (2) lit. b) 
 - L. nr. 349/2006  (M. Of. nr. 640/25 iul. 2006) - introduce art.11 
 - H.G. nr. 1768/2006  (M. Of. nr. 999/14 dec. 2006) - indexare venituri 
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 - L. nr. 19/2007  (M. Of. nr. 33/17 ian. 2007) - modifică art. 4 alin. (1), (2) şi (4); 
  introduce art. 41 
 - H.G. nr. 67/2008  (M. Of. nr. 61/25 ian. 2008) - indexare venituri 
 - O.U.G. nr. 6/2008  (M. Of. nr. 123/15 feb. 2008) - abrogă art.10 
 - O.U.G. nr. 59/2008  (M. Of. nr. 366/13 mai 2008) - modifică art.3 alin.(1) şi (2), art.4 alin.(1) 
 - L. nr. 271/2008  (M. Of. nr. 768/14 nov. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 59/2008 
 - L. nr. 184/2009  (M. Of. nr. 362/29 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 6/2008 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 631/23 sep. 2009) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 32/2009  (M. Of. nr. 137/2 mar. 2010) - art. 1 alin. (1) lit. a) 
 - Decizia nr. 8/2012  (M. Of. nr. 387/11 iun. 2012) - art. 1 alin. (1) lit. d) şi e), art. 4 alin. (1) şi (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 127/2013  (M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) - introduce lit. d1) la art. 8 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 9/2014  (M. Of. nr. 866/27 nov. 2014) - art. 1 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 69/2015  (M. Of. nr. 229/3 apr. 2015) - modifică art. 4 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1) şi (3) 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 8 alin. (1) 
 - L. nr. 159/2019  (M. Of. nr. 625/26 iul. 2019) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1); 
  introduce lit. f) la art. 1 alin. (1), alin. (4) la art. 4, alin. (11) la art. 8, art.  
 141 
 - L. nr. 211/2019  (M. Of. nr. 912/12 nov. 2019) - modifică art. 12 alin. (3), în tot cuprinsul decretului-lege, sintagma „direcţiile  
 de muncă şi protecţie socială” se înlocuieşte cu sintagma „agenţiile judeţene de  
 plată şi inspecţie socială” 
 - L. nr. 117/2020  (M. Of. nr. 605/9 iul. 2020) - modifică art. 4 alin. (2) 
 - L. nr. 130/2020  (M. Of. nr. 623/15 iul. 2020) - introduce alin. (5) - (9) la art. 5 
 - L. nr. 232/2020  (M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020) - modifică art. 5 alin. (1), (5) și (6)-(9), art. 6, art. 7, art. 10 alin. (2), art. 13, art.  
 14 și art. 15; 
 introduce alin. (51) la art. 5 și art. 121; 
 abrogă art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (1) și (3)-(5) și art. 12 alin.  
 (2)-(4) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 1208/10 dec. 2020) 
 (v. D.C.C. nr. 55/2000 (art. 13 alin. (1) şi (2)) - M. Of. nr. 366/7 aug. 2000; D.C.C. nr. 148/2001 (art. 8 alin. (3)) - M. Of. nr. 592/20 sep.  
 2001; D.I.C.C.J. nr. 32/2009 - (art. 1 alin. (1) lit. a) - M. Of. nr. 137 2 mar. 2010); D.I.C.C.J. nr. 8/2012 - M. Of. nr. 387/11 iun. 2012 (art. 1  
 
 

alin. (1) lit. d) şi e), art. 4 alin. (1) şi (2)); D.I.C.C.J. nr. 9/2014 - M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 (art. 1 alin. (1)) 

 D.-L. nr. 122/1990 
 Decret-lege privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine 
 M. Of. nr. 54/25 apr. 1990 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 24/1996  (M. Of. nr. 175/5 aug. 1996) - abrogă art. 16 alin. (5) şi (6) 
 
 

- O.U.G. nr. 32/1997  (M. Of. nr. 133/27 iun. 1997) - modifică art.7 

 D.-L. nr. 124/1990 
 Decret-lege privind instituirea "Fondului Libertatea" 
 M. Of. nr. 54/25 apr. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 42/1990  (M. Of. nr. 147/19 dec. 1990) - completează consiliul de administraţie 
 
 D.-L. nr. 125/1990 
 Decret-lege privind reglementarea unor drepturi ale personalului de dirijare, control şi informare a traficului aerian civil 
 
 

M. Of. nr. 54/25 apr. 1990 

 D.-L. nr. 126/1990 
 Decret-lege privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) 
 M. Of. nr. 54/25 apr. 1990 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 64/2004  (M. Of. nr. 751/18 aug. 2004) - introduce alin. 2 la art.3 
 
 

- L. nr. 182/2005  (M. Of. nr. 505/14 iun. 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 64/2004 şi introduce alin. (2) - (4) la art.3 

 D.-L. nr. 127/1990 
 Decret-lege privind unele măsuri referitoare la activitatea Uniunii Arhitecţilor din România şi a asociaţiilor teritoriale ale arhitecţilor 
 
 

M. Of. nr. 55/25 apr. 1990 

 D.-L. nr. 141/1990 
 Decret-lege privind organizarea activităţii de informare şi documentare 
 M. Of. nr. 65/12 mai 1990 
 
 D.-L. nr. 143/1990 
 Decret-lege privind autorizarea funcţionării în condiţii de autonomie a Secţiei Naţionale Române a Uniunii Medicale Balcanice 
 
 

M. Of. nr. 65/12 mai 1990 
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 D.-L. nr. 150/1990 
 Decret-lege privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret 
 M. Of. nr. 75/21 mai 1990 
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 1.3. LEGI 

 
 
  1900  
 
 ▼ Amendament la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, încheiat la Montreal la 16 septembrie 1987,  
 adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990 
 L. nr. 84/1993 (acceptare) 
 M. Of. nr. 292/15 dec. 1993 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 24/2000 (M. Of. nr. 38/29 ian. 2000) 
 - L. nr. 150/2001 (M. Of. nr. 181/10 apr. 2001) 
 - L. nr. 281/2005 (M. Of. nr. 914/12 oct. 2005) 
 
 ▼ Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985 
 L. nr. 84/1993 (aderare) 
 M. Of. nr. 292/15 dec. 1993 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 24/2000 (M. Of. nr. 38/29 ian. 2000) 
 - L. nr. 150/2001 (M. Of. nr. 181/10 apr. 2001) 
 - L. nr. 281/2005 (M. Of. nr. 914/12 oct. 2005) 
 
 ▼ Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987 
 L. nr. 84/1993 (aderare) 
 M. Of. nr. 292/15 dec. 1993 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 24/2000 (M. Of. nr. 38/29 ian. 2000) 
 - L. nr. 150/2001 (M. Of. nr. 181/10 apr. 2001) 
 
 

- L. nr. 281/2005 (M. Of. nr. 914/12 oct. 2005) 

  1990  
 
 
 L. nr. 4/1990 
 Lege privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor 
 M. Of. nr. 91/14 iul. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 32/1991  (M. Of. nr. 70/3 apr. 1991) - abrogă art. 3 
 - L. nr. 40/1991  (M. Of. nr. 126/7 iun. 1991) - abrogă art. 1 alin. (1) 
 - L. nr. 53/1991  (M. Of. nr. 165/8 aug. 1991) - abrogă art. 2, art. 4, art. 5 şi art. 8 alin. (4) 
 - L. nr. 41/1993  (M. Of. nr. 139/29 iun. 1993) - abrogă art. 6 alin. (3) şi (4) 
 
 ▼ Convenţie privind crearea Organizaţiei Europeane de telecomunicaţii prin satelit EUTELSAT, încheiată la Paris la 15 iulie 1982 
 L. nr. 7/1990 (aderare) 
 M. Of. nr. 93-94/1 aug. 1990 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 98/1998 (M. Of. nr. 321/28 aug. 1998) 
 - O.G. nr. 45/2001 (M. Of. nr. 528/31 aug. 2001) 
 
 ▼ Convenţie privind Organizaţia Internaţională de Telecomunicaţii Maritime prin Sateliţi "INMARSAT", încheiată la Londra la 3  
 septembrie 1976 
 L. nr. 8/1990 (aderare) 
 M. Of. nr. 93-94/1 aug. 1990 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 98/1998 (M. Of. nr. 321/28 aug. 1998) 
 
 

- O.G. nr. 59/2001 (M. Of. nr. 534/31 aug. 2001) 

 L. nr. 15/1990 
 Lege privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale 
 M. Of. nr. 98/8 aug. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 58/1991  (M. Of. nr. 169/16 aug. 1991) - abrogă art. 23 alin. (2) - (8) 
 - L. nr. 80/1991  (M. Of. nr. 263/23 dec. 1991) - modifică art. 46 alin. (1); abrogă art. 45 
 - O.G. nr. 15/1993  (M. Of. nr. 202/23 aug. 1993) - abrogă art. 6, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 şi art. 15 
 - O.G. nr. 70/1994  (M. Of. nr. 246/31 aug. 1994) - abrogă art. 8 alin. (1) 
 - L. nr. 55/1995  (M. Of. nr. 122/19 iun. 1995) - prevederile L. nr. 15/1990 se aplică numai în măsura în care nu sunt  
 incompatibile cu această lege 
 - L. nr. 21/1996  (M. Of. nr. 88/30 apr. 1996) - abrogă art. 36 - 38 
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 - O.U.G. nr. 88/1997  (M. Of. nr. 381/29 dec. 1997) - abrogă L. nr. 55/1995 
 - L. nr. 219/1998  (M. Of. nr. 459/30 nov. 1998) - abrogă art. 25 - 29 
 - O.U.G. nr. 49/1999  (M. Of. nr. 170/22 apr. 1999) - abrogă art. 12-14 
 - L. nr. 136/2000  (M. Of. nr. 345/25 iul. 2000) - respinge O.U.G. nr. 49/1999 
 - L. nr. 276/2006  (M. Of. nr. 586/6 iul. 2006) - modifică art. 12 
 - O.U.G. nr. 58/2007  (M. Of. nr. 439/28 iun. 2007) - modifică art.13 
 - L. nr. 381/2007  (M. Of. nr. 898/28 dec. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 58/2007 
 - L. nr. 245/2011  (M. Of. nr. 865/8 dec. 2011) - modifică art. 13 alin. (3) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 109/2011  (M. Of. nr. 883/14 dec. 2011) - abrogă art. 7, art. 12 - 14 
 - O.U.G. nr. 56/2018  (M. Of. nr. 549/2 iul. 2018) - introduce art. 31 
 - L. nr. 195/2019  (M. Of. nr. 875/30 oct. 2019) - modifică art. 31 alin. (1) 
 
 L. nr. 17/1990 
 Lege privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale  
 României 
 M. Of. nr. 99/9 aug. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 36/2002  (M. Of. nr. 77/31 ian. 2002) - modifică titlul, art.1, art.9 lit.f, g, h şi i, art.18, art.20, art.24, art.26 alin.(1) şi  
 (2), titlul cap.V, art.28, art.29, art.30, art.31, art.32, art.33, art.34, art.35 alin. 
 (1) lit.b, c, g şi l şi alin.(2), art.36 alin.(1) şi (2), art.37, art.38 alin.(1), art.39,  
 art.41, art.43; introduce art.11, cap.II1 cu art.71, 72, 73, 74, 75, 76,  
 77 şi 78, alin.(2), (3) şi (4) la art.12, alin.(6) la art.26, art.291,art.292,  
 art.293, art.294, art.331, lit.m, n şi o la art.35 alin.(1), alin.(5) la art.36 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 702/26 sep. 2002) - rectifică art. 331 alin. 1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 765/21 oct. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 130/2007  (M. Of. nr. 780/16 nov. 2007) - modifică art. 49 alin. (1) lit. b); 
  introduce pct. 3-6 la art. 47 alin. (1), art. 481-488, menţiunea privind  
 transpunerea normelor comunitare după art. 60 
 - L. nr. 102/2008  (M. Of. nr. 371/15 mai 2008) - aprobă O.U.G. nr. 130/2007 
 - O.U.G. nr. 51/2011  (M. Of. nr. 411/10 iun. 2011) - modifică art. 484 alin. (2) şi (3), menţiunea privind transpunerea normelor  
 comunitare; 
  introduce pct. 7 la art. 47 alin. (1) 
 - L. nr. 239/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 51/2011 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 481 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 488 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 252/8 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 90/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - introduce alin. (5) la art. 49 
 ▼ Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea generală a O. N. U. la 20 noiembrie 1989 
 L. nr. 18/1990 (ratificare) 
 M. Of. nr. 109/28 sep. 1990 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 314/13 iun. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 470/2001 (M. Of. nr. 601/25 sep. 2001) 
 - L. nr. 567/2001 (M. Of. nr. 692/31 oct. 2001) 
 - L. nr. 183/2002 (M. Of. nr. 273/23 apr. 2002) 
 
 ▼ Convenţie împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie  
 1984 
 L. nr. 19/1990 (aderare) 
 M. Of. nr. 112/10 oct. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 109/2009 (M. Of. nr. 300/7 mai 2009) 
 
 ▼ Acord de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990 
 L. nr. 24/1990 (ratificare) 
 M. Of. nr. 116/25 oct. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 427/2004 (M. Of. nr. 989/27 oct. 2004) 
 - O. nr. 1475/2013 (M. Of. nr. 686/8 nov. 2013) 
 
 L. nr. 26/1990 
 Lege privind registrul comerţului 
 M. Of. nr. 121/7 nov. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 12/1998  (M. Of. nr. 15/19 ian. 1998) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 49/4 feb. 1998) 
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 Modificări: 
 - O.G. nr. 53/1998  (M. Of. nr. 302/18 aug. 1998) - introduce la art. 11 alin. (31), (32), (33) 
 - O.U.G. nr. 76/2001  (M. Of. nr. 283/31 mai 2001) - abrogă art. 11 alin. (1) 
 - L. nr. 348/2001  (M. Of. nr. 381/12 iul. 2001) - modifică art. 25; abrogă art.52 
 - O.U.G. nr. 129/2002  (M. Of. nr. 746/11 oct. 2002) - modifică art.2 alin.(2), art.9, art.10, art.11, art.12 alin.(4), art.44 alin.(3),  
 art.46, art.51; abrogă art.49 
 - O.G. nr. 15/2003  (M. Of. nr. 61/1 feb. 2003) - introduce alin. (11) la art. 39 
 - L. nr. 161/2003  (M. Of. nr. 279/21 apr. 2003) - modifică art.1 alin. (1) şi (2), art.6, art.7 alin. (1), art.12 alin. (1),art.13 alin.  
 (1) partea introductivă şi lit. a) şi  alin. (3), art.14, art.15 partea introductivă,  
 art.17 lit. a) şi b), art.18 alin. (2) şi (3), art.21 lit.a), b), c) şi lit. g), art.22 alin.  
 (3), art.24 alin. (1) şi (2), art.25 alin. (1), (3), (4) şi (5),  art.26 alin. (2), art.29,  
 art.41 alin. (1), art.44 alin. (1) şi (2), art.45, art.46, art.47; introduce alin. (21)  
 la art.1, alin. (11) la art. 13, alin. (2) la art. 15, alin. (2) la art.16, alin. (11) la  
 art. 18, alin. (11) şi (12) la art. 24, alin. (11) la art. 31, alin. (3) la art. 39;  
 abrogă art.27. 
 - L. nr. 505/2003  (M. Of. nr. 857/3 dec. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 129/2002 şi modifică art.1 alin. (2), art.9 alin. (3), art.10  
 alin. (1) şi (6), art.11 alin. (2), art.12 alin. (4) ; introduce alin. (3) la art. 11;  
 abrogă art.9 alin. (2), art.44 alin. (3) 
 - L. nr. 183/2004  (M. Of. nr. 461/24 mai 2004) - modifică art. 39 alin. (11); introduce alin. (12) - (14) la art. 39 
 - O.G. nr. 72/2004  (M. Of. nr. 791/27 aug. 2004) - modifică art.39 
 - L. nr. 519/2004  (M. Of. nr. 1109/26 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 72/2004 şi modifică art.39 alin. (1), (2), (3) şi (8) 
 - L. nr. 1/2005  (M. Of. nr. 172/28 feb. 2005) - modifică art. 12 alin. (1) teza 1 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. X/2006  (M. Of. nr. 656/28 iul. 2006) - art.25 
 Modificări: 
 - L. nr. 441/2006  (M. Of. nr. 955/28 nov. 2006) - modifică art. 4 alin. (2), art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 22 alin. (3), art.  
 23, art. 24; 
  introduce alin. (11)-(14) la art. 1, alin. (2) şi (3) la art. 3, alin. (4) şi (5) la  
 art. 4, art. 261, alin. (2)-(4) la art. 51 
 - O.U.G. nr. 119/2006  (M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006) - modifică art. 1 alin. (2) 
 - L. nr. 191/2007  (M. Of. nr. 425/26 iun. 2007) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 119/2006 
 - O.U.G. nr. 82/2007  (M. Of. nr. 446/29 iun. 2007) - introduce lit.c1) la art.23 alin.(2) , art.511 
 - O.U.G. nr. 44/2008  (M. Of. nr. 328/25 apr. 2008) - abrogă art.17 lit. a) 
 - O.U.G. nr. 52/2008  (M. Of. nr. 333/30 apr. 2008) - introduce alin. (11) la art. 6, art.61 
 - L. nr. 284/2008  (M. Of. nr. 778/20 nov. 2008) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 52/2008 
 - L. nr. 88/2009  (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 82/2007 
 - O.U.G. nr. 1/2010  (M. Of. nr. 62/27 ian. 2010) - abrogă art. 10 alin. (2) 
 - L. nr. 39/2011  (M. Of. nr. 224/31 mar. 2011) - introduce alin. (2) la art. 511 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 1 alin. (1) şi (2), art. 21 lit. d) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 48 
 - L. nr. 337/2013  (M. Of. nr. 777/12 dec. 2013) - modifică art. 10 alin. (1), (4) şi  alin. (5); 
 introduce alin. (41) la art. 10 
 - L. nr. 152/2015  (M. Of. nr. 519/13 iul. 2015) - modifică art. 4 alin. (4),  art. 12 alin. (1)-(3), art. 24; 
 introduce art. 21, art. 41, alin. (3) la art. 5, art. 121, alin. (41) la art. 23 
 - L. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) - modifică art. 4 alin. (2), art. 10 alin. (3) și art. 11; 
 introduce alin. (22) la art. 1 
 - O.U.G. nr. 96/2017  (M. Of. nr. 1002/18 dec. 2017) - modifică art. 2 alin. (2), art. 10 alin. (3) 
 - L. nr. 135/2018  (M. Of. nr. 508/20 iun. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 96/2017 
 - L. nr. 208/2020  (M. Of. nr. 869/23 sep. 2020) - modifică art. 19 alin. (2); 
  introduce alin. (4) la art. 18 
 
 L. nr. 31/1990 
 Legea societăţilor 
 M. Of. nr. 126-127/17 nov. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 41/1991  (M. Of. nr. 120/4 iun. 1991) 
 - L. nr. 44/1991  (M. Of. nr. 142/11 iul. 1991) 
 - L. nr. 80/1991  (M. Of. nr. 263/23 dec. 1991) 
 - L. nr. 78/1992  (M. Of. nr. 178/28 iul. 1992) 
 - O.U.G. nr. 32/1997  (M. Of. nr. 133/27 iun. 1997) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 162/18 iul. 1997) - rectifică art. 3 alin. 2 
 Modificări: 
 - L. nr. 195/1997  (M. Of. nr. 335/28 nov. 1997) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 33/29 ian. 1998) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 16/1998  (M. Of. nr. 359/22 sep. 1998) - modifică art. VI alin. (1) din O.U.G. nr.32/1997 
 - L. nr. 99/1999  (M. Of. nr. 236/27 mai 1999) - modifică art. 8 lit. i; introduce art.1331 - 1332, alin. (21) la art.277 
 - O.U.G. nr. 75/1999  (M. Of. nr. 256/4 iun. 1999) - prevederile art. 154 - 161 referitoare la cenzori nu se aplică societăţilor  
 comerciale care intră sub incidenţa prevederilor art.40 din prezenta ordonanţă 
 - L. nr. 127/2000  (M. Of. nr. 345/25 iul. 2000) - modifică art. 156 alin. (1) şi alin.(2) lit. b; introduce lit.d la alin.(2) al art.156 
 - O.U.G. nr. 76/2001  (M. Of. nr. 283/31 mai 2001) - modifică art. 5 alin. (5) şi art. 56 lit. a în mod corespunzător prevederilor art. 4  
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 alin. (4) din această ordonanţă; abrogă art. 41 
 - L. nr. 314/2001  (M. Of. nr. 338/26 iun. 2001) - abrogă alin. (5) şi (6) ale art. VI din O.U.G. nr. 32/1997 
 - L. nr. 133/2002  (M. Of. nr. 230/5 apr. 2002) - abrogă dispoziţiile O.U.G. nr. 75/1999 referitoare la prevederile art.154-161 
 - O.U.G. nr. 102/2002  (M. Of. nr. 673/11 sep. 2002) - suspendă declanşarea procedurilor prevăzute împotriva debitorilor ale căror  
 bunuri au fost atribuite conform prevederilor O.U.G. nr. 168/2001 
 - L. nr. 161/2003  (M. Of. nr. 279/21 apr. 2003) - modifică art.5 alin. (5), art.7 lit. a), art.8 lit. a), art.14 alin. (3), art.16, art.31  
 alin. (1) – (3), art.33, art.34, , art.35 alin. (1), art.40 alin. (2), art.45 alin. (1),  
 art.46, art.56 lit. a) şi f), art.58 alin. (3), art.60, art.61 alin.(1), art.62 alin. (1) şi  
 (2), art.63, art.67 alin. (1) – (4), art. 69, art. 73 alin. (2), art. 74, art.86, art.89  
 alin. (3), art.91 alin. (2) şi (3), art.92 alin. (5), art. 93 alin. (2) lit. b) şi alin. (3),  
 art. 98 alin. (1) şi (2), art.102 alin. (4), art. 103 alin. (5) şi (6), art. 105 alin. (2),  
 art.106, art.107, art.108, art.109, art.111 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 114,  
 art.117 alin. (4), art. 119 alin. (3), art.123 alin. (2), art.124 alin. (1), art.125  
 alin. (2), art. 131 alin. (4) şi alin. (7), art. 132 alin. (1), art.133, art.137 alin. (5),  
 art.144 alin. (4) şi (5), art.145 alin. (1) şi (3), art.148, art.150 alin. (1) şi (5),  
 art.153 alin. (1), titlul Secţiunii a IV – a, art. 154 alin. (7), art. 155, art.156 alin.  
 (2) lit. d), art.158 alin. (1) – (3), titlul Secţiunii a VI – a, art. 172 alin. (1) lit. a),  
 art. 173, art.176, art.177, art.178 alin. (1) şi (4), art. 179, art. 180 alin. (2), art.  
 181, art. 187 alin. (1), art. 189 alin.(1) lit. a) şi b), art. 191, art. 192 alin.(3), art.  
 194, art.196 alin. (1), art. 199 alin.(1), alin. (2) şi (3), art. 203 alin. (3), art. 205  
 alin. (3), art. 207 alin. (2) lit. e), art. 208, art. 211, art.218 alin. (3), art.222 alin.  
 (2), art.223 alin. (2), art.232, art.236 lit. e) şi h), art. 237 alin. (2), art. 239,  
 art.242, art.251, art.254 alin. (2), art. 255 alin. (2), art. 257 alin. (1), (2) şi (4),  
 art. 259 alin. (1), art. 260 alin. (2), art.261, art. 262 alin. (1) şi (2), art.263 alin.  
 (1), art.264 alin. (1), art.265 pct.2, art.266 pct.5, art.268 partea introductivă,  
 art.269 alin. (1) partea introductivă, art.270, art.273 alin. (1) partea  
 introductivă şi alin. (2), art. 276 lit. a); 
 introduce alin. (41) şi alin. (6) la art. 5, art.141, lit. b1) la art. 35 alin. (2),  
 alin. (8) la art. 103, lit. c1) la art. 113, alin. (9) la art. 117, art. 1211, alin.  
 (21) – (23) la art. 131, alin. (3) – (5) la art. 139, art.1431, alin. (4) la art.  
 145, art. 1451, alin. (4) la art. 175, alin. (11) şi (12) la art. 199, alin. (4) la  
 art. 203, alin.(21) la art. 218, alin. (11) la art. 221, alin. (11)la art. 234, art.  
 2391, art. 2861; 
  abrogă art. 134 alin. (3), art. 154 alin. (5) şi (6), art. 180 alin. (1). 
 - L. nr. 297/2004  (M. Of. nr. 571/29 iun. 2004) - abrogă, la 29 iulie 2004, art. 162 alin. (1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 1066/17 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 302/2005  (M. Of. nr. 953/27 oct. 2005) - modifică art.10 alin.(1), art.237 alin.(6); 
  introduce la art.237 alin.(7)-(10); 
  abrogă art.293 
 - L. nr. 85/2006  (M. Of. nr. 359/21 apr. 2006) - abrogă art. 282 
 - L. nr. 164/2006  (M. Of. nr. 430/18 mai 2006) - modifică art. 17 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XXII/2006  (M. Of. nr. 936/20 nov. 2006) - art. 46 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 441/2006  (M. Of. nr. 955/28 nov. 2006) - modifică art. 6 alin. (2), art. 7 lit. a), b), d) şi e), art. 8 lit. a), b), d)-i), m), n) şi  
 o), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (2), (3) şi (4), art. 17 alin. (2), art.  
 18 alin. (1), art. 26, art. 28, art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (2), art. 31 alin. (1) şi  
 (3), art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) şi f), art. 38, art. 39, art. 43, art. 52, art. 54,  
 art. 55 alin. (1), art. 56 lit. f), art. 67 alin. (2) şi (5), art. 74, art. 93 alin. (1) şi  
 (4), art. 95 alin. (1) lit. b), alin. (3) şi alin. (4), art. 98 alin. (2), art. 100 alin. (2),  
 art. 103, art. 104, art. 105, art. 106, art. 107, art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a) 
 -d), art. 112, art. 114, art. 115, art. 117, art. 119, art. 123 alin. (1) şi (2), art.  
 125 alin. (1), (2), (3) şi (5), art. 126, art. 128, art. 129 alin. (1), (2) şi (5), art.  
 130 alin. (2), art. 131 alin. (4) şi (5), art. 132 alin. (4)-(7), art. 134, art. 136 alin.  
 (1), art. 137, art. 141, art. 142, art. 143, art. 150 alin. (1), art. 152, art. 153, art.  
 155, art. 160 alin. (1) şi alin. (2), art. 161 alin. (2) lit. c), art. 163 alin. (1), (2) şi  
 (5), art. 167 alin. (1), art. 170 alin. (3), art. 171 alin. (5), art. 177 alin. (1) lit. a),  
 c), e) şi f) şi alin. (2), art. 178 alin. (1), art. 181, art. 184, art. 185, art. 186, art.  
 187, art. 190, art. 194 alin. (1) partea introductivă, lit. b) şi c), art. 199 alin. (2)  
 şi (5), art. 201 alin. (1), art. 204 alin. (1) şi (3)-(7), art. 208 alin. (3) şi (4), art.  
 211, art. 212 alin. (2) lit. d), art. 213, art. 214, art. 215 alin. (1), art. 216, art.  
 217, art. 219, art. 227 alin. (2), art. 228, art. 233 alin. (2), art. 237 alin. (10),  
 art. 238, art. 241, art. 243, art. 244, art. 245, art. 246, art. 249, art. 250, art.  
 251, art. 252 alin. (1) lit. a) şi b), art. 253 alin. (2)-(5), art. 255 alin. (2), art. 264  
 alin. (3), art. 265 alin. (1), art. 266 alin. (1), denumirea titlului VIII, art. 272; 
  introduce lit. e1) la art. 7, lit. f1), f2), g1) şi i1) la art. 8, art. 81, art.  
 91, lit. g) la art. 36 alin. (2), art. 441, alin. (2) la art. 53, art. 731, alin. (2) la  
 art. 86, alin. (5) la art. 95, art. 991, art. 1031, art. 1041, art. 1051, art.  
 1071, lit. b1) la art. 111 alin. (2), lit. i1) la art. 113, art. 1171, art. 1172,  
 alin. (7) la art. 129, alin. (11) la art. 136, art. 1361, titlul subsecţiunii I după  
 titlul secţiunii a III-a, art. 1371, art. 1372, art. 1381, art. 1382, art. 1401,  
 art. 1402, art. 1411, art. 1431, art. 1432, art. 1441-1444, alin. (11) la  
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 art. 150, art. 1521, titlul subsecţiunii a II-a după art. 1521, paragraful A cu  
 art. 1531-1535 în cadrul subsecţiunii a II-a după art. 153,  paragraful B cu  
 art. 1536-15311 în cadrul secţiunii a II-a după art. 1535, titlul subsecţiunii a  
 III-a după art. 15311, art. 15312-15324 după titlul subsecţiunii a III-a, art.  
 1551, alin. (11) şi (12) la art. 160, art. 1601, art. 1641, lit. g) la art. 177  
 alin. (1), art. 1961, art. 2161, art. 2201, alin. (2)-(4) la art. 235, art. 2411,  
 art. 2431-2433, art. 2491, art. 2501, art. 2511, art. 2521, alin. (11) şi  
 (12) la art. 263, art. 2701, art. 2702, art. 2703 după denumirea titlului VIII,  
 art. 2721, art. 2801-2803, art. 2821; 
  abrogă art. 27 alin. (1), art. 35, art. 36 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 125 alin.  
 (4), art. 135, art. 138, art. 139, art. 140, art. 144, art. 145-149, art. 151, art.  
 154, art. 156-158, art. 159 alin. (5), art. 163 alin. (4), art. 164 alin. (2), art. 168,  
 art. 169, art. 177 alin. (1) lit. d), art. 218, art. 236, art. 240 
 - O.U.G. nr. 82/2007  (M. Of. nr. 446/29 iun. 2007) - modifică art.6 alin.(2), art.7 lit.e1), art.36 alin.(2) lit.f), art.37 alin.(3),  
 art.731, art.86 alin.(2), art.100 alin.(1), art.108, art.111 alin.(2) lit.b1),  
 art.114 alin.(1) şi (3), art.117 alin.(3), art.123 alin.(1), art.130 alin.(2), art.132  
 alin.(6), art.1382 alin.(2), art.1402 alin.(1), art.1431 alin.(3), art.1441,  
 art.152, art.1521, art.1532 alin.(6), art.1533 alin.(5), art.15311 alin.(2),  
 art.15312 alin.(4), art.15317, art.159, art.160 alin.(12) şi alin.(2), art.1601,  
 art.161 alin.(1), art.162, art.163 alin.(1) şi (2), art.166 alin.(3), art.178 alin.(1),  
 art.187, art.189 alin.(2), art.194 alin.(1) lit.b) şi c), art.1961 alin.(3), art.199  
 alin.(1) şi (2), art.204 alin.(1) şi (4), art.212 alin.(2) partea dispozitivă, art.214,  
 art.216 alin.(2), art.2201 alin.(4), art.221, art.237 alin.(5), art.238 alin.(1) şi  
 (2), art.255 alin.(1) lit.a), c) şi e), art.2703 alin.(2), art.275 alin.(1) pct.1; 
 introduce alin.(2) la art.52, alin.(8) la art.117, alin.(5) la art.185, alin.(4) la  
 art.1961, alin.(2) la art.228, alin.(71) la art. 237, art.2371, alin.(21) la  
 art.238, alin.(2) şi (3) la art.272; 
 abrogă art.1402 alin.(3), art.150 alin.(11), art.15314, art.204 alin.(8),  
 art.211, art.252 alin. (3), art.2521, art.263 alin. (12) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LXII (62)/2007  (M. Of. nr. 276/8 apr.  - art. 133 alin. (3) 
 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 52/2008  (M. Of. nr. 333/30 apr. 2008) - modifică art. 69, art.142 alin. (2) lit. b), art. 241 lit. i), art. 244 alin. (1) lit. f),  
 art. 251 alin. (3); 
 introduce art. 701, alin. (3) şi (4) la art. 227, alin. (5) la art. 2433, alin. (3) la  
 art. 244, cap. III la titlul VI cu art. 2512 - 25119, titlul VII1 după art. 2702  
 cu art. 2702a) - 2702e); 
 abrogă art. 267 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LXXX (80)/2007  (M. Of. nr. 553/22 iul.  - art. 236 alin. (1) 
 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 284/2008  (M. Of. nr. 778/20 nov. 2008) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 52/2008 şi modifică art. 208 alin. (4); 
  introduce alin. (5) la art. 208 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 6/2008  (M. Of. nr. 817/5 dec. 2008) - art. 237 alin. 5 
 Modificări: 
 - L. nr. 88/2009  (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 82/2007 şi modifică art. 8 lit. g1), art. 134 alin. (4), art.  
 1538 alin. (2), art. 161 alin. (2) lit. c), art. 166 alin. (3); 
  introduce alin. (4) la art. 197; 
  abrogă art. 8 lit. i1), art. 15310 alin. (4), art. 1961 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 43/2010  (M. Of. nr. 316/13 mai 2010) - modifică art. 260 
 - O.U.G. nr. 54/2010  (M. Of. nr. 421/23 iun. 2010) - modifică art. 17; 
  introduce alin. (21) - (24) la art. 202, alin. (3) la art. 203 
 - O.U.G. nr. 90/2010  (M. Of. nr. 674/4 oct. 2010) - modifică art. 185, art. 243, art. 246 alin. (1), art. 2519, art. 25111 alin. (1); 
  introduce alin. (3) la art. 2411, alin. (3) la art. 242 
 - L. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - modifică art. 132 alin. (9) 
 - L. nr. 34/2011  (M. Of. nr. 205/24 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 90/2010 
 - O.U.G. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 285/22 apr. 2011) - abrogă art. 237 alin. (1) lit. b) 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - la data de 1 oct. 2011, modifică art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (6) lit. a), art. 63,  
 art. 991, art. 204 alin. (2) lit. a), art. 291; 
 abrogă art. 124 alin. (1) 
 - L. nr. 99/2011  (M. Of. nr. 443/24 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 43/2010 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 16/2011  (M. Of. nr. 919/23 dec. 2011) - art. 136 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 2/2012  (M. Of. nr. 143/2 mar. 2012) - modifică art. 226 alin. (3), art. 242 alin. (1), art. 243 alin. (1), (2), (4) şi (5),  
 art. 2432 alin. (3) şi (4), art. 244 alin. (1) lit. b) şi d), art. 244 alin. (2) şi (3),  
 art. 246 alin. (1), art. 2516 alin. (1), art. 25118; 
  introduce alin. (3) la art. 38, alin. (21) la art. 134, alin. (11) la art. 215, lit.  
 a1) la art. 226 alin. (1), alin. (11) la art. 226, alin. (21) - (23) la art. 242,  
 alin. (5) la art. 2432, art. 2434 - 2436, alin. (4) şi (5) la art. 244, art. 2461  
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 şi 2462, alin. (4) şi (5) la art. 2516; 
  abrogă art. 2491 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, titlul, art. 1, art. 2 partea introductivă, art. 4,  
 art. 10 alin. (2) şi (3), art. 48 alin. (2), art. 58 alin. (1), art. 60, art. 62 alin. (3),  
 art. 132 alin. (9) şi (10), art. 133 alin. (2), art. 15324 alin. (5), art. 155 alin.  
 (5), art. 1551 alin. (4), art. 204 alin. (4), art. 206 alin. (2), art. 208 alin. (4),  
 art. 223 alin. (4), art. 226 alin. (1) lit. c), art. 232 alin. (2), art. 237 alin. (5)-(7),  
 art. 243 alin. (2) şi (5), art. 260 alin. (8) şi (10), art. 262 alin. (3), art. 263 alin.  
 (4), art. 264 alin. (3), art. 2702d) alin. (2); 
  introduce alin. (31) la art. 223, lit. c1) la art. 237 alin. (1); 
  abrogă art. 133 alin. (3); 
  în tot cuprinsul legii, sintagma „societate 
 comercială" sau, după caz, „societăţi comerciale" se înlocuieşte cu termenul  
 „societate" sau, după caz, „societăţi". 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 47/2012  (M. Of. nr. 635/6 sep. 2012) - modifică art. 67 alin. (2) 
 - L. nr. 193/2012  (M. Of. nr. 736/31 oct. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 2/2012 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 6 alin. (2), art. 271, art. 272, art.  
 2721, art. 273, art. 274, art. 275, art. 277, art. 278 alin. (2), art. 279, art.  
 2801, art. 2803, art. 281; 
  abrogă art. 280, art. 2802 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 98/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 47/2012 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - abrogă, la 1 februarie 2014, art. 2821 
 - L. nr. 152/2015  (M. Of. nr. 519/13 iul. 2015) - modifică art. 66 alin. (2), art. 237, art. 25114 alin. (3) şi (4), art. 25118, art.  
 260; 
 introduce alin. (3) la art. 66, art. 661, alin. (5) la art. 202 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 18/2016  (M. Of. nr. 930/18 nov. 2016) - art. 2801 
 - Decizia nr. 24/2017  (M. Of. nr. 153/19 feb. 2018) - art. 72 şi art. 15312 din Legea nr. 31/1990, raportat la art. 1552 din Codul  
 civil de la 1864, respectiv la art. 2.030 din Legea nr. 287/2009 privind Codul  
 civil, cu aplicarea art. 54 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 163/2018  (M. Of. nr. 595/12 iul. 2018) - modifică art. 67 alin. (2) și (4), art. 1172 alin. (1) și art. 2721 lit. b); 
 introduce alin. (21) și (22) la art. 67 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 382/2018  (M. Of. nr. 668/1 aug. 2018) - soluţia legislativă cuprinsă în art. 114 alin. (3), care nu permite contestarea în  
 justiţie, pe calea acţiunii în anulare prevăzute de art. 132 din lege, a deciziilor  
 consiliului de administraţie, respectiv  directoratului luate în exercitarea  
 atribuţiei delegate de majorare a capitalului social 
 Modificări: 
 - L. nr. 129/2019  (M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) - modifică art. 8 lit. f), art. 91, art. 94 alin. (1), art. 98 alin. (1), art. 991 alin.  
 (1), art. 100 alin. (2), art. 117 alin. (4), art. 122, art. 177 alin. (1) lit. a), art. 201  
 alin. (1), art. 270 și art. 273 lit. d); 
 introduce alin. (4) la art. 2703; 
 abrogă art. 92 alin. (2) și (4), art. 99, art. 102 alin. (3), art. 113 lit. i1) și art.  
 123 alin. (1) 
 - L. nr. 162/2019  (M. Of. nr. 644/3 aug. 2019) - modifică art. 6 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2020  (M. Of. nr. 151/25 feb. 2020) - art. 132 raportat la art. 116 
 Modificări: 
 - L. nr. 102/2020  (M. Of. nr. 583/2 iul. 2020) - modifică art. 17 alin. (1) și (3); 
  introduce alin. (6) la art. 17; 
  abrogă art. 14 și art. 17 alin. (4) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 55/2020  (M. Of. nr. 969/21 oct. 2020) - art. 195 alin. (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 223/2020  (M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020) - modifică art. 11 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. b), art. 61 alin.  
 (1), art. 62 alin. (2), art. 185 alin. (6), art. 202 alin. (2) și art. 204 alin. (3); 
 abrogă art. 185 alin. (4) și (5) (potrivit rectificării publicate in M.Of. nr. 1028/4  
 nov. 2020), art. 202 alin. (21)-(24) și art. 203 alin. (3) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1028/4 nov. 2020) - rectifică art. I din L. nr. 223/2020, astfel: după pct. 5 se va citi: „6. La  
 articolul 185, alineatele (4) şi (5) se abrogă." 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 28/2021  (M. Of. nr. 544/26 mai 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 206/2021  (M. Of. nr. 715/20 iul. 2021) - aprobă cu modificări și completări  O.U.G. nr. 195/2020 și abrogă art. 17 alin.  
 (3) și (5) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. XXII/2006 - M. Of. nr. 936/20 nov. 2006 (art. 46 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. LXII/2007 - M. Of. nr. 276/8 apr. 2008  
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 (art. 133 alin. (3)); Decizia I.C.C.J. nr. LXXX (80)/2007 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 (art. 236 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr.6/2008 - M. Of.  
 
 

nr. 817/5 dec. 2008 (art. 237 alin. 5); Decizia I.C.C.J. nr. 16/2011 - M. Of. nr. 919/23 dec. 2011 (art. 136 alin. (1)) 

 L. nr. 35/1990 
 Lege privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României 
 M. Of. nr. 134/5 dec. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 139/2011  (M. Of. nr. 510/19 iul. 2011) - modifică şi completează statutul 
 
 

- L. nr. 226/2015  (M. Of. nr. 573/30 iul. 2015) - modifică art. 49 

 L. nr. 40/1990 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne 
 M. Of. nr. 146/18 dec. 1990 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 148/20 dec. 1990) - rectifică art. 14 alin. 1 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 175/1999  (M. Of. nr. 547/9 nov. 1999) - modifică art. 7 
 - O.U.G. nr. 96/2000  (M. Of. nr. 308/4 iul. 2000) - modifică dispoziţiile art. 16 în sensul înlocuirii denumirii "Direcţiei generale  
 pentru paşapoarte" cu denumirea "Direcţia generală de evidenţa informatizată a  
 persoanei" 
 - O.U.G. nr. 179/2000  (M. Of. nr. 535/31 oct. 2000) - modifică corespunzător 
 - O.U.G. nr. 218/2000  (M. Of. nr. 606/25 nov. 2000) - completează cu lit. a1 pct. V al art. 17 
 - O.U.G. nr. 291/2000  (M. Of. nr. 706/29 dec. 2000) - modifică în mod corespunzător 
 - O.U.G. nr. 29/2001  (M. Of. nr. 108/2 mar. 2001) - introduce lit. b1 la pct. I al art. 17, art.211 
 - O.G. nr. 83/2001  (M. Of. nr. 543/1 sep. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - O.G. nr. 84/2001  (M. Of. nr. 544/1 sep. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - O.G. nr. 88/2001  (M. Of. nr. 544/1 sep. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 630/2001  (M. Of. nr. 754/27 nov. 2001) - modifică art. 17 pct. V lit. a1 
 - L. nr. 760/2001  (M. Of. nr. 23/16 ian. 2002) - modifică corespunzător structura aparatului ministerului pentru cabinetul  
 demnitarului 
 - L. nr. 40/2002  (M. Of. nr. 75/31 ian. 2002) - art.17 lit.b1, art.211 alin.(1), (3) şi (4) 
 - O.U.G. nr. 63/2003  (M. Of. nr. 462/28 iun. 2003) - abrogă prevederile Legii nr. 40/1990, cu excepţia lit. b1 a pct. I al art. 17 şi  
 art. 211 
 - L. nr. 604/2003  (M. Of. nr. 6/6 ian. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2003 şi abrogă prevederile legii, cu  
 excepţia lit. b1) a pct.I al art. 17 şi art. 211 
 
  1991  
 
 ▼ Convenţie asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, la 2  
 februarie 1971, sub egida UNESCO şi amendată prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 1982 
 L. nr. 5/1991 (aderare) 
 M. Of. nr. 18/26 ian. 1991 
 
 ▼ Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, întocmită la 20 -   
 22 martie 1989 
 L. nr. 6/1991 (aderare) 
 M. Of. nr. 18/26 ian. 1991 
 Modificări: 
 - L. nr. 265/2002 (M. Of. nr. 352/27 mai 2002) 
 
 ▼ Al doilea Protocol facultativ la Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice, vizând abolirea pedepsei cu moartea, adoptat de  
 Adunarea generală a O. N. U. la 15 decembrie 1989 
 L. nr. 7/1991 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 18/26 ian. 1991 

 ▼ Convenţie asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979 
 L. nr. 8/1991 (ratificare) 
 M. Of. nr. 18/26 ian. 1991 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 271/2003 (M. Of. nr. 470/1 iul. 2003) 

 L. nr. 9/1991 
 Lege privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 
 
 

M. Of. nr. 24/30 ian. 1991 

 L. nr. 11/1991 
 Lege privind combaterea concurenţei neloiale 
 M. Of. nr. 24/30 ian. 1991 
 Modificări: 
 - L. nr. 21/1996  (M. Of. nr. 88/30 apr. 1996) - abrogă art. 4 lit. a 
 - L. nr. 298/2001  (M. Of. nr. 313/12 iun. 2001) - modifică art. 1, art.2, art.4, art.5, art.6, art.8; introduce art.11, alin. (2) la  
 art.7 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 5 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 7 alin. 1, art. 8; 
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 abrogă art. 9, 10, 11, 12 şi 13 
 - O.G. nr. 12/2014  (M. Of. nr. 586/6 aug. 2014) - modifică art. 1, art. 11, art. 2, art. 4; 
 introduce art. 21, art. 31 - 34, art. 41, art. 81 - 83; 
 abrogă art. 6, art. 14; 
 sintagmele "act de concurenţă neloială" sau  "fapt de concurenţă neloială" se  
 înlocuiesc cu "practică de concurenţă neloială" 
 - L. nr. 117/2015  (M. Of. nr. 355/22 mai 2015) - modifică  art. 34 alin. (1), art. 4 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) partea introductivă,  
 art. 7; 
  introduce lit. i) la art. 11, alin. (6) la art. 41 
 
 

- O.U.G. nr. 25/2019  (M. Of. nr. 309/19 apr. 2019) - modifică art. 11 lit. d) și e) 

 L. nr. 18/1991 
 Legea fondului funciar 
 M. Of. nr. 37/20 feb. 1991 
 Modificări: 
 - L.nr.29/1991  (M. Of. nr. 59/22 mar. 1991) 
 - O.G. nr. 23/1992  (M. Of. nr. 213/28 aug. 1992) 
 - O.G. nr. 46/1994  (M. Of. nr. 241/29 aug. 1994) 
 - O.G. nr. 20/1995  (M. Of. nr. 184/15 aug. 1995) 
 - O.U.G. nr. 5/1996  (M. Of. nr. 207/2 sep. 1996) 
 - O.G. nr. 57/1997  (M. Of. nr. 225/30 aug. 1997) 
 - L. nr. 169/1997  (M. Of. nr. 299/4 nov. 1997) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 342/1997  (M. Of. nr. 333/27 nov. 1997) - art. 47 alin. 1, 2 şi 3 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 1/5 ian. 1998) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/1998  (M. Of. nr. 26/26 ian. 1998) - modifică art. 9 alin. (3), (8) şi (10) 
 - L. nr. 54/1998  (M. Of. nr. 102/4 mar. 1998) - abrogă cap.V art. 66 - 73 
 - O.G. nr. 90/1998  (M. Of. nr. 316/27 aug. 1998) - prelungeşte  termenul de aplicare şi finanţare până la 31 decembrie 1999 
 - L. nr. 218/1998  (M. Of. nr. 453/26 nov. 1998) - modifică art. 9 alin. (3), (8), (10) 
 - O.U.G. nr. 168/1999  (M. Of. nr. 536/3 nov. 1999) - prelungeşte  termenul de finalizare şi finanţare până la 31 decembrie 2000 
 - L. nr. 1/2000  (M. Of. nr. 8/12 ian. 2000) - modifică în mod corespunzător 
 - O.G. nr. 69/2000  (M. Of. nr. 407/29 aug. 2000) - prelungeşte  termenul de finanţare a acţiunilor de punere în aplicare, până la  
 31 dec. 2001 inclusiv 
 - O.U.G. nr. 102/2001  (M. Of. nr. 350/29 iun. 2001) - modifică art. 109; introduce alin. (8) la art.92; înlocuieşte anexa nr. 1 
 - L. nr. 545/2001  (M. Of. nr. 659/19 oct. 2001) - introduce alin. (51) la art. 36 
 - L. nr. 389/2002  (M. Of. nr. 469/1 iul. 2002) - prorogă termenul prevăzut la art.4 până la 30 iunie 2004 
 - L. nr. 400/2002  (M. Of. nr. 492/9 iul. 2002) - modifică art.109 
 - L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - modifică art.11 alin. (2), art.18 alin. (3), art.24 alin. (2), art.27 alin. (2),   
 art.92 alin. (3); 
   introduce alin. (21) la art.11, alin. (21) la  art.23, alin. (11) la art.24, alin.  
 (21), (22) şi (41) la art. 27, alin.(3) la art.52,  art.1101, art.1102,  
 art.1103; 
  abrogă art.60, art.92 alin. (5), art.108, art.109 
 - L. nr. 358/2005  (M. Of. nr. 1106/7 dec. 2005) - modifică anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 209/2005  (M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005) - introduce alin. (4) la art. 12, lit. d), e), f) şi g) la art. 1101, lit. c), d) şi e) la  
 art. 1102, alin. (2) la art. 1103 
 - L. nr. 263/2006  (M. Of. nr. 572/3 iul. 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 209/2005 şi modifică art. 1101 lit. e), art.  
 1103 alin. (2) 
 - L. nr. 341/2006  (M. Of. nr. 626/20 iul. 2006) - modifică anexa nr.1 
 - L. nr. 47/2007  (M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) - introduce alin. (3) la art. 5 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XI/2007  (M. Of. nr. 733/30 oct. 2007) - art.8 şi art. 13 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 340/2007  (M. Of. nr. 846/10 dec. 2007) - modifică art. 92 alin. (6) 
 - L. nr. 67/2010  (M. Of. nr. 215/6 apr. 2010) - modifică art. 18 alin. (3) 
 - L. nr. 71/2010  (M. Of. nr. 258/21 apr. 2010) - modifică art. 12 alin. (3) 
 - L. nr. 158/2010  (M. Of. nr. 496/19 iul. 2010) - modifică art. 26 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 32 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 15/2011  (M. Of. nr. 827/22 nov. 2011) - art. 53 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 9 alin. (9), art. 64 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 107, art. 110, art. 1101 lit. a) şi art.  
 1102 lit. a) 
 - L. nr. 219/2012  (M. Of. nr. 789/23 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 81/2011 şi introduce alin. (4) la  
 art. 13 şi art. 591 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 34/2013  (M. Of. nr. 267/13 mai 2013) - modifică art. 78 alin. (1); 
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 introduce alin. (11) - (13) la art. 78, art. 1071; 
 sintagma „păşuni şi fâneţe" se înlocuieşte cu termenul „pajişti" 
 - L. nr. 165/2013  (M. Of. nr. 278/17 mai 2013) - introduce alin. (2) - (4) la  art. 51; 
 abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 18 alin. (3) 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 491/2 iul. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 34/2013, modifică art. 78 alin. 12, înlocuieşte în tot  
 cuprinsul legii sintagma "păşuni şi fâneţe" cu sintagma "pajişti permanente" 
 - L. nr. 38/2015  (M. Of. nr. 172/12 mar. 2015) - introduce alin. (3) la art. 100 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 13/2015  (M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) - prevederile art, 78 alin. (11) şi (13) sunt constituţionale în măsura în care  
 schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor în Registrul agricol se realizează  
 de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
 - D.C.C. nr. 748/2015  (M. Of. nr. 71/1 feb. 2016) - prevederile art. 35 alin. (1) sunt constituționale în măsura în care nu  
 condiționează dobândirea dreptului de proprietate publică prin expropriere, de  
 înscrierea acesteia în cartea funciară 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 22/2016  (M. Of. nr. 947/24 nov. 2016) - dispozițiile art. 26 au fost abrogate prin intrarea în vigoare a art. 1.138 din  
 Codul civil, în ceea ce priveşte regimul juridic al terenurilor din intravilanul  
 localităţilor, rămase la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale de la  
 persoanele care au decedat şi/sau nu au moştenitori 
 - Decizia nr. 39/2016  (M. Of. nr. 1055/28 dec. 2016) - În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2), condiţia de stabilire  
 a domiciliului în localitatea în care se atribuie terenul poate fi îndeplinită  
 ulterior emiterii titlului de proprietate, neîndeplinirea acesteia atrăgând  
 sancţiunea specifică prevăzută de dispoziţiile ari. 49 din aceeaşi lege. 
 Modificări: 
 - L. nr. 186/2017  (M. Of. nr. 598/25 iul. 2017) - modifică art. 2 lit. a), art. 77, art. 78, art. 90, 91, 92, 93 și 94, art.101 alin.(1),  
 art. 112, 113 și 114, anexele nr. 1 și  2 se modifică și se înlocuiesc; 
  introduce art. 931, lit. i) și j) la art. 111, alin.(2) și (3) la art. 111 
 - L. nr. 44/2018  (M. Of. nr. 69/23 ian. 2018) - modifică art. 92 alin. (2) lit. c) și f) și alin. (6), art. 93 alin. (2), art. 931 alin.  
 (2), art. 94 partea introductivă, art. 111 alin. (1) lit. j); 
  introduce art. 921; 
  abrogă art. 92 alin. (10)-(12) 
 - L. nr. 231/2018  (M. Of. nr. 679/6 aug. 2018) - modifică art. 23 alin. (2) și (21), art. 92 alin. (6) partea introductivă,art. 921  
 alin. (2) lit. a), art. 93 alin. (6), art. 94 partea introductivă; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
  introduce alin. (3) la art. 24, alin. (11) și (23) la art. 27, alin. (41) la art. 92,  
 alin. (21) și (51) la art. 93, o nouă liniuță la art. 123 alin. (2); 
  abrogă art. 92 alin. (7), art. 102 alin. (2) 
 - L. nr. 105/2019  (M. Of. nr. 392/20 mai 2019) - modifică art. 27 alin. (23) partea introductivă 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 36/2020  (M. Of. nr. 541/24 iun. 2020) - art. 11 alin. (21) coroborat cu art. 27 alin. (21) 
 Modificări: 
 - L. nr. 87/2020  (M. Of. nr. 551/25 iun. 2020) - modifică art. 24 alin. (3) și art. 27 alin. (23) partea introductivă și lit.b) 
 - L. nr. 237/2020  (M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020) - modifică art. 27 alin. (23) lit. a) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 19/2021  (M. Of. nr. 462/29 apr. 2021) - art. 591 alin. (2) raportat la art. 58,  astfel cum au fost completate prin art. 92  
 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2011 privind unele măsuri  
 de organizare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,  
 precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și  
 completări prin Legea nr. 219/2012 
 Modificări: 
 - L. nr. 264/2021  (M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021) - modifică art. 121 
 (v. D.C.C. nr. 342/1997 (art. 47 alin. (1), (2), (3), care au devenit art. 68 după republicarea L. nr. 18/1991) -  M. Of. nr. 333/27 nov. 1997;  
 D.C.C. nr. 392/1997 (art. 26 alin. (5) şi art. II din L. nr. 169/1997) - M. Of. nr. 299/4 nov. 1997; D.C.S.J. nr. 1/2000 (art. 53 alin. (2) -  M. Of.  
 nr. 493/9 oct. 2000); D.I.C.C.J. nr. XI/2007 (art. 8, 13 alin. (2) - M. Of. nr. 733/30 oct. 2007); D.I.C.C.J. nr. 15/2011 - M. Of. nr. 827/22 nov.  
 
 

2011 (art. 53) 

 L. nr. 19/1991 
 Lege privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 şi parţial a celor din anul 1989,  
 precum şi regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 41/1 mar. 1991 

 L. nr. 21/1991 
 Legea cetăţeniei române 
 M. Of. nr. 44/6 mar. 1991 
 Modificări: 
 - L. nr. 192/1999  (M. Of. nr. 611/14 dec. 1999) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 98/6 mar. 2000) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 84/2001  (M. Of. nr. 544/1 sep. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - O.U.G. nr. 167/2001  (M. Of. nr. 802/14 dec. 2001) - suspendă pe o perioada de 6 luni aplicarea prevederilor art. 35 
 - O.U.G. nr. 68/2002  (M. Of. nr. 424/18 iun. 2002) - modifică art.36 alin.(2); introduce un alin. nou după alin.(1) la art.10, un alin.  
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 nou după alin.(2) la art.18, un alin. nou după alin.(2) la art.20; abrogă art.35 
 - L. nr. 542/2002  (M. Of. nr. 726/4 oct. 2002) - introduce un alin nou la art. 18 după alin. (2), un alin nou la art. 20 după alin.  
 (2) 
 - O.U.G. nr. 160/2002  (M. Of. nr. 850/25 nov. 2002) - suspendă pe o perioadă de 6 luni prevederile art. 10 alin. (2) şi art. 36 alin. (2) 
 - L. nr. 165/2003  (M. Of. nr. 305/7 mai 2003) - aprobă O.U.G. nr. 160/2002 cu următoarea modificare: suspendă pe o  
 perioadă de 6 luni, de la data intrării în vigoare a ordonanţei, prevederile art.  
 10 alin. (2)  şi art. 36 alin. (2)  pentru o nouă reglementare privind redobândirea  
 cetăţeniei române. 
 - O.U.G. nr. 43/2003  (M. Of. nr. 399/9 iun. 2003) - modifică art.5 alin. 3, art.8 alin.1 lit.a,b,d şi g, art.8 alin.2, art.10, art.11  
 alin.1, art.12, art.15 lit.a, art.18, art.19, art.20 alin.2, art.36 alin.2, art.39;  
 introduce un nou alineat după alin. 2 la art. 8, art. 101, art. 102, două noi  
 alineate după alin. 3 la art 20, lit. d la art. 24 alin. 1, alin. 2 la art. 32, un nou  
 alineat după alin. 1 la art.33, art. 371. 
 - L. nr. 248/2003  (M. Of. nr. 414/13 iun. 2003) - introduce alin. (2)  la art. 12, alin.11 la art. 13. 
 - L. nr. 405/2003  (M. Of. nr. 721/15 oct. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 43/2003 şi modifică art.5 alin. (3), art.8 alin. (1) lit. b);  
 introduce lit. d) la art. 24 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 87/2007  (M. Of. nr. 634/14 sep. 2007) - modifică art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art.  
 20, art. 21 alin. 1, 3 şi 4, art. 30, art. 31; 
  abrogă art. 15, art. 32, art. 33 şi art. 371 
 - L. nr. 70/2008  (M. Of. nr. 283/11 apr. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr.87/2007 şi modifică art.12, art.13, art.18,  
 art.21 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 147/2008  (M. Of. nr. 765/13 nov. 2008) - modifică art. 6 alin. 1, art. 8 alin.2, art. 10, art. 102, art. 12 alin. 2, art.14  
 alin. 2, art. 16 alin.2, art. 19 alin.7, art.21, art. 30 alin.3; 
  introduce alin. 4 şi 5 la art. 9; 
 abrogă art. 14 alin. 3 
 - O.U.G. nr. 36/2009  (M. Of. nr. 259/21 apr. 2009) - modifică art. 101 alin. 1, art. 102, art. 13 alin. 3; 
  introduce art. 141 
 - L. nr. 171/2009  (M. Of. nr. 321/14 mai 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 147/2008 şi modifică art. 8 alin.  
 2 lit. d), art. 102, art. 12 alin. 2; 
  introduce alin. 3 la art. 12 
 - L. nr. 354/2009  (M. Of. nr. 781/16 nov. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 36/2009 şi modifică art. 101  
 alin. 1, art. 102, art. 12 alin. 2, art. 13 alin. 3, art. 18, art. 19 alin. 1 şi 2, art.  
 30 alin. 5, 6 şi 7; 
  abrogă art. 12 alin. 3 
 - O.U.G. nr. 5/2010  (M. Of. nr. 93/10 feb. 2010) - modifică art. 11, art. 12, art. 13, art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 2, art. 18 alin. 1, 2  
 şi 3, art. 19 alin. 2, 3 şi 4, art. 20 alin. 2, 3 şi 4, art. 30 alin. 4, 5 şi 8, art. 31  
 alin. 4, 5, 6 şi 8; 
  abrogă art. 102 
 - L. nr. 112/2010  (M. Of. nr. 405/17 iun. 2010) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 5/2010 şi modifică art. 13 alin. 4 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 576/13 aug. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 89/12 feb. 2013) - modifică art. 19 alin. (4), art. 31 alin. (6), art. 32 alin. (7); 
  introduce art. 371 
 - L. nr. 44/2013  (M. Of. nr. 148/20 mar. 2013) - modifică art. 16 alin. (2), art. 19 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 37/2015  (M. Of. nr. 697/15 sep. 2015) - modifică art. 9 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 14 alin. (4), art. 16 alin. (2) lit. b)  
 și c), art. 20, art. 22; 
  introduce art. 81, art. 82, alin. (3) la art. 13, art. 131, alin. (6) la art. 15,  
 art. 161, alin. (9) și (10) la art. 31 
 - L. nr. 330/2015  (M. Of. nr. 937/18 dec. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 37/2015 
 - L. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) - introduce alin. (2) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 65/2017  (M. Of. nr. 760/25 sep. 2017) - modifică art. 9, art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (3) și (4), art. 20 alin. (7) și art.  
 22 alin. (2); 
 introduce alin. (4) la art. 6, alin. (4)-(6) la art. 10 și alin. (71) la art. 20 
 - O.U.G. nr. 82/2021  (M. Of. nr. 731/26 iul. 2021) - introduce art. 151, art. 341 
 
 ▼ Acord între România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, pe de altă  
 parte, privind comerţul şi cooperarea comercială şi economică, încheiat la Luxembourg la 22 octombrie 1990 
 L. nr. 23/1991 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 51/15 mar. 1991 

 ▼ Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri, încheiată la Viena la 11 aprilie 1980 
 L. nr. 24/1991 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 54/19 mar. 1991 

 ▼ Statutul Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat, adoptat la cea de-a 7-a sesiune a Conferinţei din anul 1951 
 L. nr. 25/1991 (acceptare) 
 M. Of. nr. 54/19 mar. 1991 
 Modificări: 
 - L. nr. 240/2006 (M. Of. nr. 563/29 iun. 2006) 
 
 ▼ Convenţie privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată la New York la 20 iunie 1956 
 L. nr. 26/1991 (aderare) 
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M. Of. nr. 54/19 mar. 1991 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind statutul şi modalităţile de funcţionare a centrelor culturale,  
 încheiat la Paris la 26 septembrie 1990 
 L. nr. 27/1991 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 54/19 mar. 1991 

 ▼ Acord privind Corporaţia Financiară Internaţională adoptat la 11 aprilie 1955 
 L. nr. 28/1991 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 67/30 mar. 1991 

 ▼ Rezoluţia nr. 165 a Consiliului guvernatorilor (adoptată pe 4 septembrie 1990) privind aderarea României la C. F. I 
 L. nr. 28/1991 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 67/30 mar. 1991 

 L. nr. 31/1991 
 Lege privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite -  vătămătoare, grele  
 sau periculoase 
 
 

M. Of. nr. 64/27 mar. 1991 

 L. nr. 36/1991 
 Lege privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 M. Of. nr. 97/6 mai 1991 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 125/2006  (M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006) - modifică art. 2 
 - L. nr. 139/2007  (M. Of. nr. 352/23 mai 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 125/2006 şi modifică art. 2 
 - L. nr. 152/2014  (M. Of. nr. 881/4 dec. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 26/2014 
 - O.U.G. nr. 3/2015  (M. Of. nr. 191/23 mar. 2015) - modifică art. 2 
 - L. nr. 31/2017  (M. Of. nr. 214/29 mar. 2017) - introduce art. 41 
 - L. nr. 176/2019  (M. Of. nr. 828/11 oct. 2019) - modifică art. 41 alin. (1) și (3); 
 
 

 introduce alin. (4) și (5) la art. 41, art. 42 - 45 

 L. nr. 37/1991 
 Lege privind înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare 
 M. Of. nr. 117/30 mai 1991 

 

 ▼ Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a  
 Uruguayului, încheiat la Montevideo la 23 noiembrie 1990 
 L. nr. 38/1991 (ratificare) 
 M. Of. nr. 125/6 iun. 1991 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 50/2011 (M. Of. nr. 256/12 apr. 2011) 

 L. nr. 39/1991 
 Lege pentru retragerea rezervei României la Protocolul relativ la prohibirea întrebuinţării în război a gazelor asfixiante, toxice sau altele  
 similare şi a mijloacelor bacteriologice, încheiat la Geneva la 17 iunie 1925 
 
 

M. Of. nr. 125/6 iun. 1991 

 L. nr. 40/1991 
 Lege cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi a celorlalte  
 organe ale puterii executive 
 M. Of. nr. 126/7 iun. 1991 
 Modificări: 
 - L. nr. 20/1992  (M. Of. nr. 39/11 mar. 1992) 
 - L. nr. 28/1992  (M. Of. nr. 57/3 apr. 1992) 
 - L. nr. 58/1992  (M. Of. nr. 140/23 iun. 1992) 
 - L. nr. 94/1992  (M. Of. nr. 224/9 sep. 1992) 
 - L. nr. 33/1993  (M. Of. nr. 125/11 iun. 1993) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 129/17 iun. 1993) - rectifică anexa nr. 8 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 162/14 iul. 1993) 
 Modificări: 
 - L. nr. 20/1994  (M. Of. nr. 94/12 apr. 1994) - modifică anexa nr. 7 
 - O.G. nr. 39/1994  (M. Of. nr. 240/29 aug. 1994) - înlocuieşte salariile din anexele legii începând cu 1 oct. 1994 
 - L. nr. 109/1998  (M. Of. nr. 207-207 bis/3 iun. 1998) - suspendă aplicarea în 1998 a art. 29 alin. (2) 
 - L. nr. 154/1998  (M. Of. nr. 266/16 iul. 1998) - abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi  
 gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, prevăzute  
 la art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 24, art. 25, art. 28 alin. (2) şi alin.  
 (3), art. 30, art. 33, art.37, art.39 şi la art.41, precum şi anexa nr. 7 pct. 2. din  
 notă, anexa nr. 8 şi pct.1, 3 şi 7 din notă, anexa nr.9 şi nota de la cap. II, pct.1  
 din nota de la cap. III lit. B şi pct. 1 şi 2 de la cap. III lit. C, art. unic, pct.2 şi 3  
 din L. nr.20/1994 
 - O.G. nr. 114/1999  (M. Of. nr. 430/31 aug. 1999) - modifică anexa nr. 11 
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 - O.U.G. nr. 90/2003  (M. Of. nr. 712/13 oct. 2003) - înlocuieşte denumirea Direcţia Generală a Vămilor cu Autoritatea Naţională a  
 Vămilor 
 - L. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 90/2003 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 1 ian. 2010, abrogă legea cu excepţia art. 22, 23, 35 şi 36 
 
 ▼ Convenţie privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951 
 L. nr. 46/1991 (aderare) 
 M. Of. nr. 148/17 iul. 1991 
 
 ▼ Protocol privind statutul refugiaţilor, încheiat la New York la 31 ianuarie 1967 
 L. nr. 46/1991 (aderare) 
 M. Of. nr. 148/17 iul. 1991 
 
 L. nr. 49/1991 
 Lege privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război 
 M. Of. nr. 162/1 aug. 1991 
 Modificări: 
 - L. nr. 55/1992  (M. Of. nr. 119/4 iun. 1992) - introduce art. 41 
 - L. nr. 44/1994  (M. Of. nr. 172/7 iul. 1994) - abrogă art. 4 alin. (2) şi art. 8 alin.(1) 
 - O.U.G. nr. 215/2000  (M. Of. nr. 606/25 nov. 2000) - modifică art. 1, art.2 alin. (1) 
 - L. nr. 770/2001  (M. Of. nr. 14/11 ian. 2002) - introduce art.21 
 - L. nr. 364/2003  (M. Of. nr. 679/26 sep. 2003) - modifică art.2 alin. (1) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 745/24 oct. 2003) - rectifică art. 2 alin. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1765/2005  (M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) - indexare venituri 
 - H.G. nr. 1768/2006  (M. Of. nr. 999/14 dec. 2006) - indexare venituri 
 - H.G. nr. 67/2008  (M. Of. nr. 61/25 ian. 2008) - indexare venituri 
 - L. nr. 205/2008  (M. Of. nr. 736/30 oct. 2008) - modifică art.1, art.2 alin.(1) 
 - O.U.G. nr. 9/2015  (M. Of. nr. 299/30 apr. 2015) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - L. nr. 240/2015  (M. Of. nr. 785/21 oct. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 9/2015 
 - O.U.G. nr. 92/2016  (M. Of. nr. 1005/14 dec. 2016) - modifică art. 1 
 - L. nr. 96/2017  (M. Of. nr. 334/8 mai 2017) - abrogă art. 21 
 - O.U.G. nr. 103/2018  (M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018) - modifică art. 1 
 - L. nr. 163/2019  (M. Of. nr. 799/2 oct. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 103/2018 
 
 

- O.U.G. nr. 47/2021  (M. Of. nr. 586/10 iun. 2021) - introduce alin. (2) - (4) la art. 1 

 L. nr. 50/1991 
 Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 M. Of. nr. 163/7 aug. 1991 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 183/12 sep. 1991) - rectifică art. 26 alin. 2 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 2/1994  (M. Of. nr. 18/24 ian. 1994) 
 - O.G. nr. 4/1994  (M. Of. nr. 18/24 ian. 1994) 
 - L. nr. 82/1995  (M. Of. nr. 160/25 iul. 1995) 
 - L. nr. 114/1996  (M. Of. nr. 254/21 oct. 1996) 
 - L. nr. 125/1996  (M. Of. nr. 259/24 oct. 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 3/13 ian. 1997) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 231/2000  (M. Of. nr. 612/29 nov. 2000) - modifică titlul legii, titlul cap. I, art. 1, art. 2, art. 3 lit. a, b, c, d, e şi g, art. 4 -  
 8, art. 10, art. 12, art. 13 alin. (2)-(4), art. 15 lit. a liniuţa a patra şi lit. b, art.  
 19, art. 20, art. 23 - 26, art. 30, art. 32, art. 35, art. 36, art. 38; introduce art.  
 41 şi 42, art. 61 şi 62, art. 91, art. 241 şi 242, art.251, art. 291, art.  
 351, art. 361, anexele nr. 1 şi 2, iar anexa la L. nr. 50/1991 devine anexa nr.  
 3; abrogă art. 9, art. 27, art. 28 
 - O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - suspendă O.U.G. nr. 231/2000 
 - L. nr. 350/2001  (M. Of. nr. 373/10 iul. 2001) - abrogă dispoziţiile referitoare la categoriile de documentaţii de amenajare a  
 teritoriului şi de urbanism şi la competentele de avizare şi de aprobare a  
 acestora 
 - L. nr. 413/2001  (M. Of. nr. 402/20 iul. 2001) - respinge O.U.G. nr. 231/2000 
 - L. nr. 453/2001  (M. Of. nr. 431/1 aug. 2001) - modifică titlul legii, titlul cap.I, art. 1-8, art.10, art.12, art.13 alin. (2)-(4), art.  
 15 lit. a-b, art. 19-25, art.27, art.28, art.30, titlul cap.IV, art.32, art.35, art.36;  
 introduce art.41, art.61-62, art.91, art.251, art.252, art.291, art.351,  
 art.361, art.371-372, art.381, anexele nr. 1 şi 2; abrogă art.9, art.29, anexa 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 712/8 nov. 2001) - rectifică art. 12, art. 252 alin. 1 şi anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 5/2002  (M. Of. nr. 70/31 ian. 2002) - modifică art.4 lit.c şi d; introduce lit.c1 la art.4 
 - O.G. nr. 36/2002  (M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) - abrogă la 1 ian.2003 art.6 alin.(15) şi art.32 alin.(3) 
 - L. nr. 401/2003  (M. Of. nr. 749/27 oct. 2003) - modifică, la 27 dec. 2003,  art.1 alin. (2), art.2 alin. (2), art.3 lit.a),c) şi e),  
 art.4, art.41, art.5 alin. (6), art.6 alin. (5),art.61 alin. (1), art.62 partea  
 introductivă şi lit. b) şi c) ale alin. (1), art.7 partea introductivă a alin. (1), art.8,  
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 art.12 lit.e), art.15 partea introductivă şi lit.a), art.20 alin. (3), art.23 alin. (1)  
 lit.e), g), j) şi l),  art.24 alin. (2), art.27 alin. (1) partea introductivă, art.291,  
 art.30 alin. (2) şi (3), art.32; art.361 alin. (2), art.371, anexa nr.1, anexa nr.2;  
 introduce alin.(61), (121) şi (151) la art.6, alin.(21) la art.24, art.321;  
 abrogă art.20 alin. (4), art.37, art.38 
 - L. nr. 199/2004  (M. Of. nr. 487/31 mai 2004) - modifică art. 8 alin. (1) partea introductivă; introduce alin. (81) la art. 6,  
 alin. (11) la art. 24. 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 933/13 oct. 2004) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 122/2004  (M. Of. nr. 1152/6 dec. 2004) - modifică art.4 
 - L. nr. 119/2005  (M. Of. nr. 412/16 mai 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 122/2004 şi modifică art. 4 lit.  
 a) pct. 2, art. 4 lit. c) pct. 2, art. 4 lit. d), art. 4 lit. e) pct. 2, art. 4 lit. f) pct. 2,  
 art. 7 alin. (9) şi (10), art. 12 alin. (2), art. 45 alin. (3); 
  introduce pct. 3 la lit. c) a art. 4, pct. 3 la lit. f) a art. 4 
 - L. nr. 52/2006  (M. Of. nr. 238/16 mar. 2006) - modifică art. 4 lit. c) pct. 3, art. 10 lit. a), art. 15 lit. f), art. 26 alin. (2), art. 34  
 alin. (6), art. 37 alin. (2), art. 45 alin. (6); 
  introduce alin. (3) la art. 5; 
  abrogă art. 46 
 - L. nr. 376/2006  (M. Of. nr. 846/13 oct. 2006) - modifică art.24 alin.(1)  lit.b) , art.27 alin.(1) şi (5), art.32 alin.(4), art.33 
 - L. nr. 117/2007  (M. Of. nr. 303/7 mai 2007) - modifică art. 11 alin. (1) lit. b) 
 - L. nr. 101/2008  (M. Of. nr. 371/15 mai 2008) - modifică art. 4 lit. f) pct.3; 
  introduce pct. 4 la art.4 lit. f), alin. (11) la art.7, lit. d1) la art.10 
 - O.U.G. nr. 214/2008  (M. Of. nr. 847/16 dec. 2008) - la data de 14 feb. 2009, modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) şi (2), modifică  
 art. 3 partea introductivă şi lit. a), b), c), e) şi f), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 6  
 alin. (4), art. 7 alin. (1), (2), (14), (15) şi (16), art. 9 alin. (1) partea introductivă,  
 art. 11 alin. (1) partea introductivă şi lit. h), art. 22, art. 26 alin. (1) lit. b) şi h),  
 art. 27 alin. (3), art. 42 alin. (2), anexele nr. 1 şi 2; 
 introduce alin. (21) la art. 2, alin. (2), (3) şi (4) la art. 4, alin. (11) la art. 6,  
 art. 61, alin. (12), (13), (21), (22), (23), (151), (152), (153), (21), (22)  
 şi (23) la art. 7, alin. (6) la art. 26, art. 301, art. 431, art. 432, alin. (31) la  
 art. 45; 
 abrogă art. 10 lit. c), art. 26 alin. (1) lit. m), art. 27 alin. (6), art. 45 alin. (1) lit.  
 b); 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, termenul "Proiect", din sintagmele "Proiect  
 pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii", "Proiect de organizare a  
 execuţiei lucrărilor" şi "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de   
 desfiinţare", cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.", abrevierile "P.A.C.",  
 "P.O.E." şi "P.A.D." cu abrevierile "D.T.A.C.", "D.T.O.E." şi "D.T.A.D.",  
 sintagma "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" cu sintagma  
 "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial" 
 - O.U.G. nr. 228/2008  (M. Of. nr. 3/5 ian. 2009) - modifică art. 43; 
  abrogă art. 4 alin. (4) 
 - L. nr. 261/2009  (M. Of. nr. 493/16 iul. 2009) - la data de 17 oct. 2009, aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr.  
 214/2008 şi modifică art. 2 alin. (2) şi alin. (21), art. 3, art. 4 lit. a) pct. 2, lit.  
 c) pct. 2 şi lit. e) partea introductivă, art. 4 alin. (2), art. 5, art. 6 alin. (1), (11),  
 (4) şi (6), art. 7 alin. (1) lit. b), d) şi f), alin. (12), alin. (3), alin. (9), alin. (10),  
 alin. (152), alin. (16), alin. (20) şi alin. (21), art. 9 alin. (1) partea introductivă,  
 art. 11 alin. (1) lit. h), art. 24 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. g) şi h) şi alin. (2),  
 art. 27 alin. (4), art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1), (3), (4), (6) şi (7), art. 35 alin.  
 (2), art. 40 alin. (3), art. 42 alin. (2), art. 43, art. 45 alin. (3), alin. (31) şi alin.  
 (6), anexa nr. 1, anexa nr. 2; 
 introduce lit. a1)-a3) la art. 2 alin. (4), alin. (5) la art. 4, alin. (31), (161) şi  
 (201) la art. 7, alin. (3) la art. 8, lit. m) la art. 11 alin. (1), lit. d) la art. 24 alin.  
 (1), lit. h1) la art. 26 alin. (1), alin. (11) la art. 45, art. 471; 
 abrogă art. 4 lit. f),art. 4 alin. (4), art. 7 alin. (1) lit. e), art. 301; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "verificator tehnic" cu sintagma  
 "verificator de proiecte" 
 - O.U.G. nr. 85/2011  (M. Of. nr. 716/11 oct. 2011) - modifică art. 3 alin. (1) lit. e); 
  abrogă art. 4 alin. (5) 
 - L. nr. 269/2011  (M. Of. nr. 870/9 dec. 2011) - modifică art. 7 alin. (9) 
 - L. nr. 125/2012  (M. Of. nr. 486/16 iul. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 6/2010 şi introduce alin. (24) la  
 art. 7 
 - L. nr. 133/2012  (M. Of. nr. 506/24 iul. 2012) - modifică art. 23 alin. (3) 
 - L. nr. 154/2012  (M. Of. nr. 680/1 oct. 2012) - modifică art. 4 alin. (1) lit. c) pct. 3 şi alin. (3); 
  introduce alin. (21) la art. 4 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 24, art. 26 alin. (1) lit. a) şi b); 
  abrogă art. 25 
 - L. nr. 9/2013  (M. Of. nr. 121/5 mar. 2013) - respinge O.U.G. nr. 228/2008 
 - L. nr. 81/2013  (M. Of. nr. 199/9 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 85/2011 şi modifică art. 4 alin. (2); 
 introduce alin. (6) la art. 4; 
 abrogă modificarea referitoare la art. 3 alin. (1) lit. e) 
 - L. nr. 127/2013  (M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) - modifică art. 37 alin.(5) 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 32 alin. (4); 
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 introduce art. 241 
 - O.U.G. nr. 22/2014  (M. Of. nr. 353/14 mai 2014) - modifică art. 26 alin. (2) liniuţa a patra, anexa nr. 2; 
 introduce art. 71, lit. e1) la art. 26 alin. (1) 
 - L. nr. 82/2014  (M. Of. nr. 469/26 iun. 2014) - modifică art. 31 
 - O.U.G. nr. 41/2015  (M. Of. nr. 733/30 sep. 2015) - introduce lit. a1) la art. 4 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 7/2016  (M. Of. nr. 204/18 mar. 2016) - modifică art. 29 alin. (3) și art. 43 lit. b); 
 introduce lit. d1) la art. 7 alin. (1), alin. (14), (15), (51),(52), (162) la art.  
 7, lit. c) art. 7 alin. (20), alin. (25) la art. 7, alin. (11) și (31) la art. 27, alin.  
 (21) și (22) la art. 28 
 - L. nr. 53/2016  (M. Of. nr. 245/1 apr. 2016) - modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) pct. 2, art. 4 alin. (1) partea  
 introductivă a lit. e), art. 26 alin. (2) liniuța a șaptea, art. 27 alin. (3) și (4); 
 introduce lit. n) la alin. (1) al art. 26 
 - L. nr. 148/2016  (M. Of. nr. 534/15 iul. 2016) - modifică art. 6 alin. (1) partea introductivă, art. 6 alin. (2), art. 43 lit. a) și  
 definiția „construcții speciale” de la anexa nr. 2; 
 introduce alin. (3) la art. 1, alin. (21) și (31) la art. 6, alin. (131) și (211) la  
 art. 7, lit. b1) la art. 7 alin. (20), alin. (211) la art. 7 și alin. (21)-(23) la art.  
 11 
 - L. nr. 159/2016  (M. Of. nr. 559/25 iul. 2016) - modifică art. 11 alin. (2); 
  introduce alin.(31) la art. 2, art. 72; 
  completează anexa nr. 2 
 - L. nr. 197/2016  (M. Of. nr. 874/1 nov. 2016) - modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 6 alin. (6) lit. c), art.  
 71, art. 26 alin. (1) lit. e1), art. 26 alin. (2) liniuța a patra, art. 37 alin. (5); 
  modifică și completează anexa nr. 2; 
 introduce alin. (12) la art. 6 și alin. (16) la art. 7, lit. n) la art. 11 alin. (1),  
 alin. (21) și (22) la art. 37, alin. (6) la art. 37, alin. (2) la art. 41,  
 abrogă art. 4 alin. (2) și (3) 
 - O.U.G. nr. 83/2016  (M. Of. nr. 964/29 nov. 2016) - introduce alin. (154) la art. 7 
 - L. nr. 241/2016  (M. Of. nr. 974/6 dec. 2016) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 7/2016 și modifică art. 7 alin.  
 (14) 
 - O.U.G. nr. 100/2016  (M. Of. nr. 1052/27 dec. 2016) - modifică art. 2 alin. (21), art. 2 alin. (4) partea introductivă, art. 2 alin. (4)  
 lit. a1), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1)  
 lit. e) pct. 2, art. 7 alin. (1) lit. c), d) și f), art. 7 alin. (2) - (5), (51), (8) și (21),  
 art. 7 alin. (20), art. 11 alin. (1) lit. m), art. 11 alin. (2), art. 11 alin. (3), art. 12  
 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (2) - (4), art. 29 alin. (1) și (2), art. 31,  
 art. 37 alin. (4), art. 47; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
  introduce lit. a4) la art. 2 alin. (4), alin. (11) și (12) la art. 5, alin. (32) la  
 art. 6, alin. (53) la art. 7, alin. (81) la art. 7, alin. (202) - (205) la art. 7,  
 art. 73, lit. o) la art. 11 alin. (1), alin. (24) - (26) la art. 11, alin. (4) și (5) la  
 art. 23, alin. (41) la art. 27, alin. (21) la art. 29, alin. (11) la art. 37, anexa  
 nr. 3; 
  abrogă art. 7 alin. (201), art. 8 alin. (3), art. 26 alin. (2) ; 
  denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor” se  
 înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  
 Publice”; 
  sintagma „arhitect-şef se înlocuieşte cu sintagma „arhitect-şef/urbanist-şef”,  
 sintagma „documentaţie tehnica — D T." se înlocuieşte cu sintagma „proiect  
 pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare 
 - L. nr. 86/2017  (M. Of. nr. 313/2 mai 2017) - respinge O.U.G. nr. 100/2016 
 - O.U.G. nr. 40/2017  (M. Of. nr. 440/14 iun. 2017) - modifică art. 4 alin. (1) lit. c) și d) 
 - L. nr. 147/2017  (M. Of. nr. 491/28 iun. 2017) - modifică anexa nr. 2 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 27/2017  (M. Of. nr. 510/3 iul. 2017) - art. 3 lit. e) 
 Modificări: 
 - L. nr. 273/2017  (M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017) - modifică art. 4 alin. (1) lit. c) și d), art. 7 alin. (5) și (8), anexa nr. 2; 
  introduce lit. o) la art. 11 alin. (1), alin. (24) la art. 11 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 25/2017  (M. Of. nr. 194/2 mar. 2018) - art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 84/2018  (M. Of. nr. 795/18 sep. 2018) - introduce alin. (23) la art. 37 
 - L. nr. 292/2018  (M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018) - abrogă art. 8 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 13/2019  (M. Of. nr. 440/3 iun. 2019) - art. 37 alin. (5) 
 Modificări: 
 - L. nr. 117/2019  (M. Of. nr. 509/24 iun. 2019) - modifică art. 39; 
 introduce lit. p) la art. 11 alin. (1) 
 - L. nr. 193/2019  (M. Of. nr. 873/30 oct. 2019) - modifică art. 6 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (2) și (21), art. 7 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 7 alin. (1) lit. b) și f), alin. (16), alin. (3), alin. (6), alin. (7),  
 alin. (16), alin. (20) lit. b), art. 10, art. 11, art. 12 alin. (1), art. 14, art. 26 alin.  
 (1) lit. h1), art. 26 alin. (2) liniuțele a treia și a șasea, art. 30, art. 38 alin. (2) și  
 art. 45 alin. (11); 
 introduce alin. (21) - (23) la art. 5, alin. (4) la art. 5, art. 51, lit. c1) la art.  
 6 alin. (1), alin. (22) și (23) la art. 6, alin. (7) la art. 6, alin. (32) - (34) la  
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 art. 7, alin. (61) și (62) la art. 7, art. (71) și (72) la art. 7, alin. (163) -  
 (165) la art. 7, lit. b2) și b3) la art. 7 alin. (20), alin. (202) - (207) la art.  
 7, alin. (212) la art. 7, alin. (4) la art. 8, art. 111, art. 151, lit. h2) la art. 26  
 alin. (1), lit. o) la art. 26 alin. (1), alin. (12) - (14) la art. 45 și alin. (7) la art.  
 45 
 - L. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 8/8 ian. 2020) - modifică art. 3 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7  
 alin. (1) partea introductivă, art. 7 alin. (164) și alin. (20) lit. a), art. 12 alin.  
 (1), art. 26 alin. (1) lit. b) și alin. (2) liniuța a patra, art. 27 alin. (3) și (4), art.  
 37 alin. (6) și art. 45 alin. (1) și (13); 
 introduce alin. (11) la art. 1, lit. c1) la art. 7 alin. (1), lit. d) - f) la art. 11 alin.  
 (7) și alin. (15) - (115) la art. 45; 
 abrogă art. 11 alin. (1) lit. l) și m) 
 - L. nr. 121/2020  (M. Of. nr. 610/10 iul. 2020) - modifică art. 11 alin. (3) 
 - L. nr. 149/2020  (M. Of. nr. 658/24 iul. 2020) - modifică anexa nr. 1; 
  introduce alin. (208) la art. 7; 
  completează anexa nr. 2 
 - L. nr. 171/2020  (M. Of. nr. 730/12 aug. 2020) - modifică art. 24 lit. a) și art. 26 alin. (1) lit. a) și b) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2021  (M. Of. nr. 1033/29 oct. 2021) - art. 28 
 Modificări: 
 - L. nr. 303/2021  (M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021) - introduce alin. (6) la art. 23 
 (v. D.C.S.J. nr. VII/2000 (art. 23, 26, 30) - M. Of. nr. 84/19 feb. 2001) 
 
 L. nr. 51/1991 
 Lege privind securitatea naţională a României 
 M. Of. nr. 163/7 aug. 1991 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 21; 
  abrogă art. 19, art. 22 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 1014, titlul, art. 20; 
 introduce art. 121 - 1210; 
 abrogă art. 13-15; 
  înlocuieşte sintagma "siguranţă naţională" cu "securitate naţională" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 190/18 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 2/2016  (M. Of. nr. 27/14 ian. 2016) - introduce lit. m) la art. 3 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 91/2018  (M. Of. nr. 348/20 apr. 2018) - constată că sintagma „aduc atingere gravă drepturilor şi libertăţilor  
 fundamentale ale cetăţenilor români” cuprinsă în art. 3 lit. f) este  
 neconstituţională 
 - D.C.C. nr. 802/2018  (M. Of. nr. 218/20 mar. 2019) - sintagma „ori altor asemenea interese ale ţării”, cuprinsă în dispoziţiile art. 3  
 lit. f) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 379/2019  (M. Of. nr. 830/11 oct. 2019) - sintagma „ori altor asemenea interese ale ţării", cuprinsă în dispoziţiile art. 3  
 lit. f) 
 
 L. nr. 53/1991 
 Lege privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului  
 României 
 M. Of. nr. 165/8 aug. 1991 
 Modificări: 
 - L. nr. 20/1992  (M. Of. nr. 39/11 mar. 1992) 
 - L. nr. 58/1992  (M. Of. nr. 140/23 iun. 1992) 
 - L. nr. 94/1992  (M. Of. nr. 224/9 sep. 1992) 
 - L. nr. 41/1993  (M. Of. nr. 139/29 iun. 1993) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 220/8 sep. 1993) 
 Modificări: 
 - L. nr. 42/1994  (M. Of. nr. 165/30 iun. 1994) 
 - O.G. nr. 39/1994  (M. Of. nr. 240/29 aug. 1994) 
 - L. nr. 2/1996  (M. Of. nr. 23/31 ian. 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 23/31 ian. 1996) 
 Modificări: 
 - L. nr. 104/1997  (M. Of. nr. 132/26 iun. 1997) - modifică art. 23 alin. (1) 
 - L. nr. 127/1997  (M. Of. nr. 148/10 iul. 1997) - modifică art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 15, art. 20; introduce art. 121,  
 art. 122, alin. (2) la art. 18 
 - L. nr. 154/1998  (M. Of. nr. 266/16 iul. 1998) - abrogă art. 1 alin. (3), art.2-6, art.8, 9, 10 cu excepţia alin. (3), art.11, art.21  
 alin.(1) şi (2), art.29, art.33 alin.(1) şi (2), art.36, anexele nr.1-4 şi art.37 alin. 
 (2) 
 - L. nr. 161/1998  (M. Of. nr. 285/3 aug. 1998) - modifică art. 23 alin. (1), art.24 alin.(1); introduce alin.(3) la art.23 
 - L. nr. 173/2002  (M. Of. nr. 256/16 apr. 2002) - modifică art.21 alin.(7) 
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 - L. nr. 530/2003  (M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) - modifică art. 21 alin. (3); introduce alin. (31) la art. 21. 
 - L. nr. 96/2006  (M. Of. nr. 380/3 mai 2006) - abrogă art. 1 alin. (1) şi (2), art. 16-18, art. 21 alin. (31)-(8), art. 22, art. 23,  
 art. 24 alin. (1), art. 25-28, art. 37 alin. (1) şi (3) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 418/15 mai 2006) - abrogă, cu privire la senatori şi deputaţi, art. 1 alin. (1) şi (2), art. 16-18, art.  
 21 alin. (31)-(8), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25-28, art. 37 alin. (1) şi  
 (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 15 şi la data de 1 ian. 2010, abrogă legea  
 cu excepţia art. 18 şi a anexei nr. 5 
 
 ▼ Acord de împrumut (Proiectul privind asistenţa tehnică şi împrumuturi critice) între România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 3 iulie 1991 
 L. nr. 57/1991 (ratificare) 
 M. Of. nr. 168/15 aug. 1991 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 8/1994 (M. Of. nr. 20/25 ian. 1994) 
 - H.G. nr. 843/1994 (M. Of. nr. 344/12 dec. 1994) 
 - H.G. nr. 177/1995 (M. Of. nr. 63/5 apr. 1995) 
 - H.G. nr. 428/1995 (M. Of. nr. 134/3 iul. 1995) 
 
 

- H.G. nr. 1050/1995 (M. Of. nr. 299/28 dec. 1995) 

 L. nr. 60/1991 
 Lege privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 
 M. Of. nr. 192/25 sep. 1991 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 55/1994  (M. Of. nr. 242/29 aug. 1994) - modifică art. 26 alin. (2) 
 - L. nr. 31/2004  (M. Of. nr. 223/15 mar. 2004) - modifică art.1 alin.2, art.2, art.3, art.4, art.6, art.7, art.8, art.9 lit.a), art.10,  
 art.12, art.13 lit.c), art.19, art.20, art.26 alin.2, art.27; introduce art.281;  
 abrogă art.26 alin.1 lit.e) şi g) 
 - L. nr. 208/2004  (M. Of. nr. 505/4 iun. 2004) - introduce alin. 3 la art. 1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 888/29 sep. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 29 alin. 1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 186/14 mar. 2014) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 19/2018  (M. Of. nr. 1055/13 dec. 2018) - art. 3 prima teză, cu ref. la art. 26 alin. (1) lit. a) și d) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 240/2021  (M. Of. nr. 965/8 oct. 2021) - modifică art. 15 lit. c) și art. 26 alin. (1) lit. h) 

 L. nr. 61/1991 
 Lege pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice 
 M. Of. nr. 196/27 sep. 1991 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 200/2 oct. 1991) - rectifică art. 3 alin. 1 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 55/1994  (M. Of. nr. 242/29 aug. 1994) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 91/1995  (M. Of. nr. 272/23 nov. 1995) - prevederile art. 3 alin. 1 lit. b), raportate la art. 2 lit. s) sunt neconstituţionale  
 în măsura în care se aplică pentru transformarea amenzii neachitate în  
 închisoare contravenţională 
 Modificări: 
 - L. nr. 132/1996  (M. Of. nr. 271/31 oct. 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 9/24 ian. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 82/1999  (M. Of. nr. 228/21 mai 1999) 
 - L. nr. 2/2000  (M. Of. nr. 16/18 ian. 2000) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 387/18 aug. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 169/2002  (M. Of. nr. 261/18 apr. 2002) - – modifică art.3 alin.(1) şi (2), art.6 alin.(1); introduce art.11; abrogă art.2  
 pct.8, 9, 27 şi 34 
 - O.G. nr. 55/2002  (M. Of. nr. 642/30 aug. 2002) - abrogă art. 10 alin. (3) şi (4), art. 11-16 
 - L. nr. 265/2004  (M. Of. nr. 603/5 iul. 2004) - modifică art. 2 pct. 23 şi 25, art.3 alin. 1 
 - L. nr. 355/2004  (M. Of. nr. 683/29 iul. 2004) - introduce alin. (11) la art. 3 
 - L. nr. 234/2008  (M. Of. nr. 750/6 nov. 2008) - modifică art. 3 alin. 1 lit. c); 
  introduce pct. 291) la art. 2 
 - L. nr. 153/2010  (M. Of. nr. 496/19 iul. 2010) - modifică art. 2 pct. 29, art. 7 alin. 1; 
  abrogă art. 4, 5 şi 10 
 - L. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - introduce alin. 2 la art. 9 
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 Republicare: 
  (M. Of. nr. 77/31 ian. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) -  introduce,la data de 1 februarie 2014, pct. 35) şi 36) la art. 3, lit. f) la art. 4  
 alin. (1); 
  abrogă art. 2 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 174/2013  (M. Of. nr. 315/31 mai 2013) - art. 8 alin. (2) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 174/2013  (M. Of. nr. 315/31 mai 2013) - suspendă  pentru 45 zile prevederile art. 8 alin. (2)(termenul se împlineşte la 15  
 iulie 2013) după care operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 96/7 feb. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 192/2019  (M. Of. nr. 868/28 oct. 2019) - modifică art. 2 pct. 1) și 31), art. 3 alin. (1) lit. a), c) și d) și art. 9; 
 introduce art. 41 
 - L. nr. 11/2020  (M. Of. nr. 14/10 ian. 2020) - modifică art. 2 pct. 20) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 125/18 feb. 2020) 

 L. nr. 64/1991 
 Lege privind brevetele de invenţie 
 M. Of. nr. 212/21 oct. 1991 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 70/1994  (M. Of. nr. 246/31 aug. 1994) - abrogă art. 68 
 - L. nr. 22/1995  (M. Of. nr. 53/22 mar. 1995) - menţine prevederile art. 68 
 - L. nr. 73/1996  (M. Of. nr. 174/2 aug. 1996) - elimină de la abrogare art. 68 din L. nr. 64/1991 
 - L. nr. 146/1997  (M. Of. nr. 173/29 iul. 1997) - abrogă art. 61 
 - L. nr. 255/1998  (M. Of. nr. 525/31 dec. 1998) - abrogă dispoziţiile referitoare la protecţia soiurilor şi hibrizilor de plante  
 prevăzute la art. 7 alin. (3) şi la art.11 
 - O.U.G. nr. 217/1999  (M. Of. nr. 650/30 dec. 1999) - abrogă art. 68 
 - O.U.G. nr. 6/2000  (M. Of. nr. 74/21 feb. 2000) - abrogă prevederile referitoare la scutirea de impozit pe profit din art. 68 
 - L. nr. 189/2001  (M. Of. nr. 196/19 apr. 2001) - abrogă prevederile din art. 68 referitoare la scutirea de la plata impozitului  
 pentru profitul obţinut ca urmare a aplicării unei invenţii 
 - L. nr. 294/2001  (M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) - respinge O.U.G. nr. 6/2000 
 - L. nr. 203/2002  (M. Of. nr. 340/22 mai 2002) - modifică art.1, art.4 alin.(2), art.5 alin.(5), art.6, art.7, art.8, art.9, art.10,  
 art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20, art.21, art.22  
 alin.(2) şi (3), art.23, art.25 alin.(2), art.26, art.27, art.28, art.29, art.30, art.31,  
 art.32, art.33, art.34, art.35, art.37,art.39, art. 40, art.41 alin. (1), (5) şi (6),  
 art.42, art.43, art.44, art.45, art.46 alin.(1), art.47, art. 48, art.49, art.55, art.56,  
 art.57, art.58, art.59 alin.(1) şi (3), art.60, art. 61, art.62, art.63, art.64, art.65,  
 art.66 alin.(1),art.68;  introduce art.21,alin.(3) la art.4, art.81, alin.(5) la  
 art.22, alin.(3) la art.38, art.471, art.491 – 494, art.561, art.591,  
 art.592,art.611, art.612,  art.621,un nou alineat la art.66 după alin.(1),  
 art.661;  abrogă art.2, art.11, art.24, art.36, art.50 – 54,  art. 69 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 478/4 iul. 2002) - elimină de la art. 21literele o şi p, renumerotează art. 21 literele q, r şi s,  
 rectifică art. 101, art. 37 şi art. 611 alin. 1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 752/15 oct. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă art. 73. 
 - O.U.G. nr. 190/2005  (M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) - abrogă art. 58 alin. 2 
 - L. nr. 278/2006  (M. Of. nr. 601/12 iul. 2006) - abrogă art. 58 alin. 2 
 - L. nr. 28/2007  (M. Of. nr. 44/19 ian. 2007) - modifică art.2 lit.e), art.4 alin.2, art.7 alin.2 lit.a)-c), art.8, art.9, art.10,  
 art.11, art.12, art.13, art.14, art.15 alin. 1   partea introductivă şi lit.a), art.15  
 alin.5, art.16 alin.2 şi 5, art.17, art.18, art.19 alin.3, art.20, art.22, art.23 alin.4  
 -6, art.24, art.25 alin.2, art.26, art.27 alin.5, art.28, art.29, art.30 alin.2, art.31  
 alin.1 şi 3, art.33, art.34, art.35 alin.1 lit.d), art.39 alin.5, art.42 alin.2 şi 3,  
 art.43 alin.2, art.44 alin.1, art.46 alin.2 lit.a), art.46 alin.3 şi 4, art.48 alin.2 şi  
 5, art.48 alin.8 lit.c), art.49 alin.4 - 6, art.52, art.53, art.54, art.55 alin.1, art.56  
 alin.3 şi 4, art.57, art.58, art.59, art.61 alin.1, art.63 alin.1 partea introductivă,  
 art.64 alin.2, art.68 lit.f); 
  introduce lit.j1) la art.2, alin.6 la art.16, art.211, alin.51 la art.23, lit.d1)  
 la alin.1 a art.35, alin.5 la art.45, alin.11 la art.49, art.541 - 543, alin.2 la  
 art.66; 
  abrogă art.2 lit.b), art.4 alin.3, art.16 alin.1, art. 21, art.32, art.40, art.46 alin.2  
 lit.c), art.48 alin.4, art.50 alin.2, art.74 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 351/23 mai 2007) - rectifică art. 68 lit. f) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 541/8 aug. 2007) 
 Rectificare: 
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 (M. Of. nr. 638/18 sep. 2007) - elimină art. 74 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 49 alin. (2), art. 57 alin. (1) şi (2), art. 64 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 58, art. 59 alin. (1) şi (2), art. 62  
 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 471/26 iun. 2014) - modifică art. 38 alin. (2), art. 63 alin. (1); 
 abrogă art. 5, art. 36, art. 42, art. 73 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 613/19 aug. 2014) 
 
 ▼ Acord-cadru de cooperare financiară între România şi Banca Europeană de Investiţii, încheiat la Luxembourg la 31 iulie 1991 
 L. nr. 65/1991 (ratificare) 
 M. Of. nr. 231/16 nov. 1991 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 22/1994 (M. Of. nr. 28/28 ian. 1994) 
 
 ▼ Contract financiar între România şi Banca Europeană de Investiţii şi "Renel", încheiat la Luxembourg la 31 iulie 1991 
 L. nr. 65/1991 (ratificare) 
 M. Of. nr. 231/16 nov. 1991 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 22/1994 (M. Of. nr. 28/28 ian. 1994) 
 
 L. nr. 67/1991 
 Lege privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional asupra Constituţiei României 
 
 

M. Of. nr. 236/23 nov. 1991 

 L. nr. 68/1991 
 Lege privind registrul agricol 
 
 

M. Of. nr. 240/28 nov. 1991 

 L. nr. 71/1991 
 Lege privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
 M. Of. nr. 247/6 dec. 1991 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 6/1992  (M. Of. nr. 198/13 aug. 1992) - majorează taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate 
 - O.G. nr. 15/1992  (M. Of. nr. 209/26 aug. 1992) - majorează taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate 
 - O.G. nr. 10/1993  (M. Of. nr. 201/23 aug. 1993) - modifică taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate 
 
 ▼ Convenţia culturală europeană, încheiată sub egida Consiliului Europei, la Paris la 19 decembrie 1954 
 L. nr. 77/1991 (aderare) 
 M. Of. nr. 258/20 dec. 1991 
 
 ▼ Acord de împrumut 3409 RO (Proiectul de reabilitare a sectorului sanitar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, încheiat la Washington la 7 octombrie 1991 
 L. nr. 79/1991 (ratificare) 
 M. Of. nr. 267/31 dec. 1991 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 57/1994 (M. Of. nr. 245/30 aug. 1994) 
 - H.G. nr. 531/1996 (M. Of. nr. 149/16 iul. 1996) 
 - H.G. nr. 589/1996 (M. Of. nr. 173/2 aug. 1996) 
 - H.G. nr. 366/1997 (M. Of. nr. 167/23 iul. 1997) 
 - H.G. nr. 752/1998 (M. Of. nr. 410/29 oct. 1998) 
 - H.G. nr. 841/1999 (M. Of. nr. 510/21 oct. 1999) 
 - H.G. nr. 663/2000 (M. Of. nr. 384/17 aug. 2000) 
 
 ▼ Acord de împrumut între România (ca Împrumutat), Banca Naţională a României (ca reprezentant al Împrumutatului) şi Comunitatea  
 Economică Europeană (ca Împrumutător), semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1991 
 L. nr. 81/1991 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 267/31 dec. 1991 

 ▼ Memorandum de înţelegere între România şi Comunitatea Economică Europeană, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1991 
 L. nr. 81/1991 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 267/31 dec. 1991 

 L. nr. 82/1991 
 Legea contabilităţii 
 M. Of. nr. 265/27 dec. 1991 
 Modificări: 
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 - O.G. nr. 22/1996  (M. Of. nr. 170/30 iul. 1996) 
 - L. nr. 245/1998  (M. Of. nr. 495/22 dec. 1998) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 20/20 ian. 2000) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2001  (M. Of. nr. 531/31 aug. 2001) - modifică art. 1-6, art. 7 alin. (1), art. 8-10, titlul cap. II, art. 11-13, art. 16, art.  
 18-26, titlul cap. IV, art. 27, art. 29-31, titlul cap. V, art. 33-38, art. 39 alin. (1)- 
 (3), art. 40, art. 42; introduce art. 461, trei liniuţe la art. 47; înlocuieşte  
 denumirea "Ministerul Finanţelor" cu "Ministerul Finanţelor Publice"; abrogă  
 art. 17, art. 28, art. 32, art. 41, art. 43 
 - L. nr. 310/2002  (M. Of. nr. 380/5 iun. 2002) - modifică art.2 alin.(1), art.4 alin.(1) şi (2), art.6 alin.(1), art.19 alin.(4);  
 introduce alin.(3) la art.8, alin.(5) la art.39 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 629/26 aug. 2002) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 70/2004  (M. Of. nr. 773/24 aug. 2004) - modifică art.1, art.3 alin.(3), art.4 alin.(3), art.5 alin.(2), art.8 alin.(3), art. 10  
 alin. (1) şi (3), art.11 alin.(3) şi (4), art.16 alin.(3), art.17, art.18 alin.(1), (3) şi  
 (4), art.19, art.21, art.22, art.26, art.27 alin.(4), art.28, art.29 alin.(1) şi (3),  
 art.30 alin.(2), (5) şi (7), art.31 alin.(2), art.32 alin.(2), art.36 alin.(1) şi (4),  
 art.42; introduce alin.(11) la art.2, alin.(11) la art.4, alin.(3) la art.5,  
 art.131, art.132, art.251 după titlul cap.IV, art.261 - art.264, lit.g) la  
 art.35 pct.2, alin.(11) la art.36; abrogă art.7, art.9 alin.(3) 
 - L. nr. 420/2004  (M. Of. nr. 993/28 oct. 2004) - aprobă O.G. nr. 70/2004 şi modifică art. 4 alin. (3), art.11 alin. (3) şi (4),  
 art.35 pct.2 lit.e) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 48/14 ian. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 259/2007  (M. Of. nr. 506/27 iul. 2007) - modifică art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (3), art. 8, art. 10 alin. (2), (3) şi (4), art.  
 18, art. 19 alin. (4) şi (5), art. 22, art. 25, titlul cap. IV, art. 27 alin. (3), art. 28  
 alin. (2), (3), (4) şi (5), art. 29, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 34 alin. (1) şi (3),  
 art. 35 alin. (1), art. 39, art. 40, art. 41 pct. 2 lit. e), art. 42 alin. (1), (2) şi (4),  
 art. 48; 
 introduce alin. (6) la art. 19, art. 301, art. 302, alin. (11) şi (12) la art. 35,  
 art. 351, lit. d1) la art. 41 pct. 2, pct. 4, 5 şi 6 la art. 41, alin. (41) la art. 42; 
 abrogă art. 31, art. 36 alin. (7), art. 37, art. 38 şi art. 44 alin. (1); 
 suspendă până la data de 1 ian. 2009 aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit.  
 d) şi ale art. 27 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 102/2007  (M. Of. nr. 689/10 oct. 2007) - modifică art. 35 alin. (3), art. 42 alin. (4); 
  introduce alin. (7) şi (8) la art. 42 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. V/2007  (M. Of. nr. 732/30 oct. 2007) - art. 6 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 86/2008  (M. Of. nr. 292/15 apr. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 102/2007 şi modifică art. 42 alin. (4) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 454/18 iun. 2008) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 4/2008  (M. Of. nr. 868/22 dec. 2008) - art. 43 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 285/22 apr. 2011) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1),  
 art. 8 alin. (2) şi (3), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (5), art. 11, art. 13, art.  
 19 alin. (5), art. 22, art. 23, art. 26, art. 27 alin. (3), art. 28 alin. (1), (6) şi (8),  
 art. 34 alin. (2) şi (4), art. 35 alin. (1), art. 36, art. 37, art. 38 alin. (4), art. 41,  
 art. 42 alin. (1), (4) şi (8); 
  introduce alin. (11) - (14) la art. 5, alin. (31) la art. 10, alin. (41) la art.  
 10, art. 251, alin. (31) şi (32) la art. 27, alin. (10)-(14) la art. 28, alin. (21)  
 la art. 34; 
  abrogă art. 2 alin. (2) lit. d), art. 3 alin. (3), art. 14, art. 28 alin. (5), art. 42  
 alin. (2); 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagmele "auditor financiar" şi "audit  
 financiar" cu sintagmele "auditor statutar" şi "audit statutar" 
 - L. nr. 32/2012  (M. Of. nr. 181/21 mar. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 37/2011 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 43 
 - O.U.G. nr. 79/2014  (M. Of. nr. 902/11 dec. 2014) - modifică art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (3), art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (2), art. 27,  
 art. 28 alin. (1), art. 32, art. 33 alin. (2), art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (5), art. 41  
 pct. 2 lit. g) şi pct. 9; 
  introduce alin. (11) la art. 28, alin. (3) la art. 29, alin. (3) la art. 33,  art.  
 361, art. 362; 
 abrogă art. 5 alin.(11) -(14), art. 10 alin. (31), art. 28 alin. (12), art. 48 
 - L. nr. 121/2015  (M. Of. nr. 382/2 iun. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 79/2014 şi modifică art. 1 alin. (5), art. 10 alin. (2), art. 29  
 alin. (3), art. 33 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - introduce alin. (21) și (22) la alin. (2) al art. 7 
 - L. nr. 163/2018  (M. Of. nr. 595/12 iul. 2018) - modifică art. 19 alin. (3); 
 introduce alin. (31) și (32) la art. 19, alin. (81) la art. 28 și art. 341 
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 - L. nr. 238/2020  (M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020) - modifică art. 28 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 13/2021  (M. Of. nr. 197/26 feb. 2021) - modifică art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (3) lit. a), art. 7 alin. (1), art. 24, art. 28  
 alin. (11) și (7), art. 34 alin. (1), (2) și (4), art. 35 alin. (3), art. 36 alin. (4), art.  
 41 pct. 2 lit. e) și pct. 7 și 8, art. 42 alin. (1) și (4); 
 introduce alin. (21) la art. 28, alin. (21) la art. 29, art. 371, art. 372, lit.  
 e1) la art. 41 pct. 2; 
 abrogă art. 29 alin. (1) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. V/2007 - M. Of. nr. 732/30 oct. 2007 (art. 6 alin. (2)); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 868/22 dec. 2008 (art.  
 43)) 
 
 
 
  1992  
 
 L. nr. 2/1992 
 Lege privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române 
 M. Of. nr. 4/20 ian. 1992 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 78/1997  (M. Of. nr. 356/15 dec. 1997) - introduce lit. c la art. 1 
 - O.U.G. nr. 5/1999  (M. Of. nr. 64/16 feb. 1999) - modifică art. 1 
 - O.U.G. nr. 51/2000  (M. Of. nr. 211/15 mai 2000) - modifică art. 1 
 - L. nr. 232/2000  (M. Of. nr. 635/7 dec. 2000) - respinge O.U.G. nr. 5/1999 
 - L. nr. 233/2000  (M. Of. nr. 639/7 dec. 2000) - modifică art. 1; abrogă O.U.G. nr.5/1999 
 - L. nr. 405/2001  (M. Of. nr. 393/18 iul. 2001) - abrogă art. 2 
 
 

(v. L. nr. 752/2001) 

 L. nr. 3/1992 
 Lege privind instituirea "Timbrului olimpic" 
 M. Of. nr. 10/31 ian. 1992 
 Modificări: 
 - L. nr. 12/1996  (M. Of. nr. 63/28 mar. 1996) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2); introduce alin. (3) şi (4) la art. 3, art. 4 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit  
 părţii române, semnat la Beijing la 8 iulie 1991 
 L. nr. 4/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 10/31 ian. 1992 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 2/1997 (M. Of. nr. 17/5 feb. 1997) 

 L. nr. 7/1992 
 Lege privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile  
 comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare  
 neperformante 
 M. Of. nr. 17/11 feb. 1992 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Costa Rica privind evitarea dublei impuneri în materie de impozit pe venit şi pe  
 capital, semnat la San Jose la 12 iulie 1991 
 L. nr. 9/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 19/12 feb. 1992 

 L. nr. 11/1992 
 Lege privind acceptarea de către România a majorării capitalului său autorizat la Corporaţia Financiară Internaţională - C. F. I. -  conform  
 Proiectului de rezoluţie "Creşterea generală de capital 1991" al Consiliului Directorilor din C. F. I. 
 M. Of. nr. 31/2 mar. 1992 

 

 ▼ Tratat între România şi Republica Populară Chineză privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Beijing la 16  
 ianuarie 1991 
 L. nr. 12/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 32/3 mar. 1992 

 ▼ Convenţie consulară între România şi Republica Populară Chineză, semnată la Beijing la 16 ianuarie 1991 
 L. nr. 13/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 32/3 mar. 1992 

 L. nr. 14/1992 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii 
 M. Of. nr. 33/3 mar. 1992 
 Modificări: 
 - L. nr. 181/1998  (M. Of. nr. 389/14 oct. 1998) - modifică art. 28 
 - O.U.G. nr. 72/2002  (M. Of. nr. 435/21 iun. 2002) - modifică art.42 
 - O.U.G. nr. 52/2003  (M. Of. nr. 452/25 iun. 2003) - modifică art. 40 lit. a); introduce un alineat nou, după alin. 2, la art. 25 
 - O.U.G. nr. 90/2003  (M. Of. nr. 712/13 oct. 2003) - înlocuieşte denumirea Direcţia Generală a Vămilor cu Autoritatea Naţională a  
 Vămilor 
 - L. nr. 432/2003  (M. Of. nr. 770/3 nov. 2003) - Aprobă O.U.G. nr. 52/2003. 
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 - L. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 90/2003 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 9, art. 10, art. 11 
 - O.U.G. nr. 6/2016  (M. Of. nr. 190/14 mar. 2016) - modifică art. 13; 
 introduce alin. 2 și 3 la art. 8 
 
 ▼ Protocol asupra privilegiilor şi imunităţilor Organizaţiei Internaţionale de Telecomunicaţii prin Satelit "Intelsat", încheiat la Washington  
 la 19 mai 1978 
 L. nr. 15/1992 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 40/13 mar. 1992 

 ▼ Protocol privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Internaţionale de Telecomunicaţii Maritime prin Satelit "Inmarsat", încheiat la  
 Londra la 1 decembrie 1981 
 L. nr. 16/1992 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 40/13 mar. 1992 

 ▼ Protocol asupra privilegiilor şi imunităţilor Organizaţiei Europene de Telecomunicaţii prin Satelit "Eutelsat", încheiat la Paris la 13  
 februarie 1987 
 L. nr. 17/1992 (aderare) 
 M. Of. nr. 40/13 mar. 1992 
 
 ▼ Convenţie cu privire la nivelurile maxime pentru cantităţile de armamente convenţionale şi tehnică ale Republicii Populare Bulgaria,  
 Republicii Federative Cehe şi Slovace, Republicii Polonia, României, Republicii Ungare şi Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în  
 legătură cu Tratatul privind forţele armate convenţionale în Europa 
 L. nr. 18/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 61/8 apr. 1992 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 19/1997 (M. Of. nr. 95/20 mai 1997) 
 
 ▼ Declaraţia României făcută la 14 iunie 1991, în cadrul Conferinţei extraordinare (de la Viena) a statelor -  părţi la Tratatul cu privire la  
 armamentele convenţionale în Europa 
 L. nr. 18/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 61/8 apr. 1992 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 19/1997 (M. Of. nr. 95/20 mai 1997) 
 
 ▼ Tratat cu privire la forţele armate convenţionale în Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990 
 L. nr. 18/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 61/8 apr. 1992 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 19/1997 (M. Of. nr. 95/20 mai 1997) 
 
 ▼ Acord între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României, referitor la un împrumut pe termen mediu pentru suma de 40 milioane  
 dolari S.U.A., semnat la Berna la 28 ianuarie 1992 
 L. nr. 23/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 46/20 mar. 1992 

 ▼ Convenţie asupra prescripţiei în materie de vânzare internaţională de mărfuri, încheiată la New York la 14 iunie 1974 
 L. nr. 24/1992 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 46/20 mar. 1992 

 ▼ Protocol de modificare a convenţiei asupra prescripţiei în materie de vânzare internaţională de mărfuri, încheiat la Viena la 11 aprilie  
 1980 
 L. nr. 24/1992 (aderare) 
 M. Of. nr. 46/20 mar. 1992 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe  
 avere, semnată la Atena la 17 septembrie 1991 
 L. nr. 25/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 46/20 mar. 1992 

 ▼ Modificarea Statutului F.M.I. prin cel de-al 3-lea amendament 
 L. nr. 26/1992 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 45/19 mar. 1992 

 ▼ Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor: Creşterile de cote ale membrilor fondului -  cea de-a 9-a revizuire generală 
 L. nr. 26/1992 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 45/19 mar. 1992 

 ▼ "Protocol 1990" referitor la modificarea Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, încheiat  
 la Berna la 20 decembrie 1990 
 L. nr. 27/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 55/1 apr. 1992 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Naţională a României şi AB SVENSK EXPORTKREDIT -  Suedia, încheiat la Helsinki la 17  
 martie 1992 
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 L. nr. 29/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 64/10 apr. 1992 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Naţională a României şi A/S EKSPORTFINANS -  Norvegia, încheiat la Helsinki la 17 martie  
 1992 
 L. nr. 30/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 64/10 apr. 1992 
 
 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Naţională a României şi FINNISH EXPORTCREDIT LTD -  Finlanda, încheiat la Helsinki la  
 17 martie 1992 
 L. nr. 31/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 64/10 apr. 1992 

 ▼ Tratat de înţelegere amicală şi cooperare între România şi Republica Franceză, încheiat la Paris la 20 noiembrie 1991 
 L. nr. 32/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 65/13 apr. 1992 

 ▼ Tratat de prietenie, bună vecinătate şi cooperare între România şi Republica Turcia, încheiat la Bucureşti la 19 septembrie 1991 
 L. nr. 33/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 65/13 apr. 1992 

 ▼ Tratat de prietenie şi colaborare între România şi Republica Italiană, încheiat la Bucureşti la 23 iulie 1991 
 L. nr. 34/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 65/13 apr. 1992 

 ▼ Tratat de prietenie, cooperare şi bună vecinătate între România şi Republica Elenă, încheiat la Bucureşti la 28 noiembrie 1991 
 L. nr. 35/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 65/13 apr. 1992 
 
 
 L. nr. 38/1992 
 Lege privind autorizarea garantării unor credite externe contractate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" -  Bucureşti 
 M. Of. nr. 73/23 apr. 1992 

 
 ▼ Convenţia de constituire a Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor, adoptată la Seul la 11 octombrie 1985 
 L. nr. 43/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 93/14 mai 1992 

 ▼ Actul de la Haga din 28 noiembrie 1960 
 L. nr. 44/1992 (aderare) 
 M. Of. nr. 95/15 mai 1992 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 8/14 ian. 1994) - rectifică art. 28 alin. 1 şi 2 din Actul de la Haga 
 
 ▼ Actul complementar de la Stockholm din 14 iulie 1967, modificat la 2 octombrie 1979 
 L. nr. 44/1992 (aderare) 
 M. Of. nr. 95/15 mai 1992 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 8/14 ian. 1994) - rectifică art. 28 alin. 1 şi 2 din Actul de la Haga 
 
 ▼ Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale, din 6 noiembrie 1925, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 L. nr. 44/1992 (aderare) 
 M. Of. nr. 95/15 mai 1992 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 8/14 ian. 1994) - rectifică art. 28 alin. 1 şi 2 din Actul de la Haga 

 L. nr. 46/1992 
 Lege privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice care deţin acţiuni în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991 
 M. Of. nr. 100/21 mai 1992 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 48/1994  (M. Of. nr. 175/11 iul. 1994) - abrogă art. 1 şi art. 5 

 L. nr. 47/1992 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 
 M. Of. nr. 101/22 mai 1992 
 Modificări: 
 - L. nr. 138/1997  (M. Of. nr. 170/25 iul. 1997) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 187/7 aug. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 124/2000  (M. Of. nr. 331/17 iul. 2000) - abrogă art. 47 şi 48 
 - L. nr. 232/2004  (M. Of. nr. 502/3 iun. 2004) - modifică art. 2, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (1) lit. a) şi b), art. 12 alin.  
 (1), art. 13 alin. (1) partea introductivă şi lit. A, art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1)  
 şi (2), art. 18, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (2) şi (3), art. 22 alin. (4), cap. III  
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 secţiunea a 2-a titlul pct. 3, art. 23 alin. (1), (2), (3) şi (6), art. 24 alin. (1) şi (4),  
 art. 25 alin. (3), art. 26, art. 27, art. 29 alin. (1), (2) şi (4), art. 30, art. 31 alin.  
 (3), art. 32 alin. (1), art. 34, titlul cap. IV, art. 42 alin. (1) şi (2), art. 46, titlul  
 cap. V, titlul cap. VI, art. 49 alin. (2), art. 52; introduce un nou alineat înaintea  
 alin. (1) al art. 1, alin. (11) la art. 9, lit. b1) la art. 11 alin. (1), alin. (3) la art.  
 11, alin. (3) la art. 13, pct. 11 (cu art. 201-art. 205) şi pct.12 (cu art.  
 206-art. 208) la cap. III secţiunea a 2-a, alin. (41) la art. 24, pct. 31(cu art.  
 251 şi art. 252) şi pct. 32( cu art. 253-art. 255) la cap. III secţiunea a 2-a,  
 pct. 71(cu art. 341 şi 342) şi pct. 72(cu art. 343 şi art. 344) la cap. III  
 secţiunea a 2-a, cap. III1 cu art. 361 şi art. 362 şi cap. III2 cu art. 363-art.  
 3611, două noi alineate la art. 37 înaintea alin. (1), art. 461, art. 462, art.  
 463 şi art. 464 în cadrul cap. V; abrogă art. 1 alin. (3), art. 4, art. 5, art. 8  
 alin. (2), art. 22 alin. (3), art. 24 alin. (3), art. 35, art. 36, art. 51, art. 53;  
 înlocuieşte denumirea "Curtea Supremă de Justiţie" cu denumirea "Înalta Curte  
 de Casaţie şi Justiţie". 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 643/16 iul. 2004) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XXXVI/2006  (M. Of. nr. 368/30 mai 2007) - Încheierile instanţelor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de  
 sesizare a Curţii Constituionale, cu soluţionarea unei excepţii de  
 neconstituţionalitate, sunt supuse căii de atac a recursului. 
 Modificări: 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 70 
 - L. nr. 177/2010  (M. Of. nr. 672/4 oct. 2010) - modifică art. 27 alin. (1), art. 29 alin. (4), art. 31 alin. (4); 
 introduce alin. (5) la art. 31; 
 abrogă art. 29 alin. (5) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 807/3 dec. 2010) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 766/2011  (M. Of. nr. 549/3 aug. 2011) - Constată că sintagma „în vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1)  
 şi ale art. 31 alin. (1) este constituţională în măsura în care se interpretează în  
 sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele  
 ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se  
 producă şi după ieşirea lor din vigoare. 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 38/2012  (M. Of. nr. 445/4 iul. 2012) - modifică art. 27 alin. (1) 
 - L. nr. 183/2013  (M. Of. nr. 369/20 iun. 2013) - respinge O.U.G. nr. 38/2012 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2015  (M. Of. nr. 797/27 oct. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 66/2018  (M. Of. nr. 233/16 mar. 2018) - modifică art. 5 alin. (4) 
 - L. nr. 168/2018  (M. Of. nr. 595/12 iul. 2018) - modifică art. 66 și art. 71; 
 introduce alin. (4) la art. 69; 
 abrogă art. 68 alin. (3) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 372/2019  (M. Of. nr. 822/9 oct. 2019) - art. 31 alin. (1) 
 (v. Decizia nr. 163/2013 - M. Of. nr. 190/4 apr. 2013) 
 (Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotarârea Curţii Constituţionale nr. 6/2012 - M. Of. nr.  
 198/27 mar. 2012) 
 
 ▼ Acord privind relaţiile comerciale între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 1992 
 L. nr. 50/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 116/1 iun. 1992 
 
 ▼ Acord de împrumut între România şi Republica Austria, încheiat la Viena la 1 aprilie 1992 
 L. nr. 51/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 113/29 mai 1992 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 16/1995 (M. Of. nr. 175/7 aug. 1995) 
 
 ▼ Acord de garanţie (Proiect de telecomunicaţii) între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra  
 la 27 februarie 1992 
 L. nr. 59/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 142/25 iun. 1992 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 144/26 iun. 1992) - rectifică art. 5 al Acordului de garanţie 
 
 ▼ Acord de împrumut (Împrumut de ajustare structurală) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat  
 la Washington la 2 iunie 1992 
 L. nr. 63/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 160/14 iul. 1992 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 9/1994 (M. Of. nr. 20/25 ian. 1994) 
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 ▼ Aranjament de credit stand-by acordat României de către Fondul Monetar Internaţional 
 L. nr. 64/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 161/14 iul. 1992 

 L. nr. 67/1992 
 Lege privind constituirea unui depozit în lei la C.E.C., în vederea creditării construcţiilor de locuinţe 
 M. Of. nr. 166/17 iul. 1992 
 
 L. nr. 70/1992 
 Lege pentru acordarea dreptului unităţilor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române de a folosi veniturile suplimentare obţinute din  
 contracte 
 
 

M. Of. nr. 168/20 iul. 1992 

 L. nr. 71/1992 
 Lege privind autorizarea garantării unor credite 
 M. Of. nr. 169/20 iul. 1992 

 

 ▼ Acord internaţional privind utilizarea staţiilor de sol "INMARSAT" de navă în porturi şi în limitele mărilor teritoriale, încheiat la Londra  
 la 16 octombrie 1985 
 L. nr. 72/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 171/21 iul. 1992 

 ▼ Tratat cu privire la relaţiile de prietenie şi cooperare între România şi Regatul Spaniei, încheiat la Madrid la 4 februarie 1992 
 L. nr. 73/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 171/21 iul. 1992 

 ▼ Tratat de prietenie, colaborare şi bună vecinătate între România şi Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 27 ianuarie 1992 
 L. nr. 74/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 174/23 iul. 1992 

 ▼ Acord de împrumut suplimentar între Comunitatea Economică Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de  
 Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, semnat la Bucureşti la 28 februarie 1992 şi la Bruxelles  
 la 16 aprilie 1992 
 L. nr. 75/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 174/23 iul. 1992 

 L. nr. 79/1992 
 Lege cu privire la constituirea şi utilizarea fondului special din sumele încasate din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 
 M. Of. nr. 178/28 iul. 1992 
 
 L. nr. 81/1992 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe 
 
 

M. Of. nr. 173/22 iul. 1992 

 L. nr. 82/1992 
 Lege privind rezervele de stat 
 M. Of. nr. 182/30 iul. 1992 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 28/1997  (M. Of. nr. 118/10 iun. 1997) 
 - L. nr. 206/1997  (M. Of. nr. 350/10 dec. 1997) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 354/11 dec. 1997) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 133/1999  (M. Of. nr. 455/20 sep. 1999) - introduce un alineat după alin. 2 al art. 5, art.51-53 
 - O.U.G. nr. 99/2001  (M. Of. nr. 350/29 iun. 2001) - modifică art. 9 şi art.10 
 - L. nr. 428/2001  (M. Of. nr. 410/25 iul. 2001) - modifică art. 5 alin. 21 
 - L. nr. 248/2002  (M. Of. nr. 304/9 mai 2002) -  modifică art.9 
 - L. nr. 445/2006  (M. Of. nr. 985/11 dec. 2006) - modifică art. 1, art. 3, titlul cap. II, art. 4, art. 5 alin. 1 lit. a), b) şi c), alin. 2 şi  
 3, art. 8, art. 10 alin. 5, titlul cap. V, art. 11; 
  introduce art. 11, art. 12, art. 41, art. 54; 
  abrogă art. 2, art. 6 alin. 2 
 - O.U.G. nr. 48/2009  (M. Of. nr. 354/27 mai 2009) - modifică art. 5 alin. 2; 
  introduce lit. d) la art. 5 alin. 1 
 - L. nr. 315/2009  (M. Of. nr. 692/14 oct. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 48/2009 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - modifică art. 1 alin. 2 şi 3, art. 11 lit. f), art. 3 alin. 2, art. 11, art. 13; 
 abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea  
 autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, art.12 alin.  
 1, art. 5 alin. 2 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - modifică art. 5 alin. 4, art. 54 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 10 alin. 1; 
  abrogă art. 9 
 - O.U.G. nr. 43/2015  (M. Of. nr. 785/21 oct. 2015) - modifică art. 5 alin. 1 lit. d); 
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  introduce art. 55 - 57, alin. 4 la art. 8 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 12 alin. 2 şi 3 
 - L. nr. 80/2018  (M. Of. nr. 276/28 mar. 2018) - introduce art. 58 
 - O.U.G. nr. 91/2020  (M. Of. nr. 477/4 iun. 2020) - modifică art. 1 alin. 2 și art. 8 alin. 4 
 - L. nr. 96/2020  (M. Of. nr. 560/26 iun. 2020) - introduce art. 131 
 
 

- L. nr. 31/2021  (M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 91/2020 și modifică art. 1 alin.  

 L. nr. 84/1992 
 Lege privind regimul zonelor libere 
 M. Of. nr. 182/30 iul. 1992 
 Modificări: 
 - L. nr. 414/2002  (M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) - abrogă dispoziţiile referitoare la impozitul pe profit de la art.14 
 - L. nr. 244/2004  (M. Of. nr. 543/17 iun. 2004) - modifică art.2, art.3, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.14,  
 art.16, art.20, art.21, art.22, art.25, art.26, art.28;  introduce art. 121,  
 art.122;  abrogă art.13, art.17, art.18, art.29, art.32 alin. (2) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 26 
 
 

- O.U.G. nr. 178/2020  (M. Of. nr. 981/23 oct. 2020) - modifică art. 2 alin. (1), titlul cap. II, art. 6 

 L. nr. 85/1992 
 Lege privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau  
 bugetare de stat 
 M. Of. nr. 180/29 iul. 1992 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/1994  (M. Of. nr. 196/29 iul. 1994) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 260/15 sep. 1994) 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/1997  (M. Of. nr. 87/12 mai 1997) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 264/15 iul. 1998) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 98/2000  (M. Of. nr. 302/3 iul. 2000) - modifică art. 6 alin. (2); introduce un nou alineat după alin.(2) al art.6, un nou  
 alineat după alin.(2) al art.12; abrogă art.2 alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - suspendă O.U.G. nr. 98/2000 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 70/2001  (M. Of. nr. 236/10 mai 2001) - art. 19 alin. 3 teza finală 
 Modificări: 
 - L. nr. 330/2001  (M. Of. nr. 358/4 iul. 2001) - respinge O.U.G. nr. 98/2000 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 5/2008  (M. Of. nr. 673/30 sep. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 244/2011  (M. Of. nr. 884/14 dec. 2011) - modifică art. 16 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2013  (M. Of. nr. 188/3 apr. 2013) - art. 1 alin. 1 şi art. 7 alin. 1 
 (v. D.C.C. nr. 70/2001 (art. 19 alin. (3) teza finală) - M. Of. nr. 236/10 mai 2001); Decizia I.C.C.J. nr. 5/2008 - M. Of. nr. 673/30 sep. 2008;  
 Decizia I.C.C.J. nr. 3/2013 - M. Of. nr. 188/3 apr. 2013) 
 
 ▼ Acord de împrumut (Proiect pentru fermieri şi întreprinderi private) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, încheiat la Washington la 15 iunie 1992 
 L. nr. 89/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 188/6 aug. 1992 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 17/1994 (M. Of. nr. 26/28 ian. 1994) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 112/3 mai 1994) - rectifică Acordul de împrumut 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 136/1995 (M. Of. nr. 51/20 mar. 1995) 
 - H.G. nr. 136/1995 (aprobare) (M. Of. nr. 51/20 mar.  
 1995) 
 - H.G. nr. 121/1998 (M. Of. nr. 126/26 mar. 1998) 
 - H.G. nr. 121/1998 (aprobare) (M. Of. nr. 126/26 mar.  
 1998) 
 
 L. nr. 92/1992 
 Lege pentru organizarea judecătorească 
 M. Of. nr. 197/13 aug. 1992 
 Modificări: 
 - L. nr. 89/1996  (M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 
 - L. nr. 142/1997  (M. Of. nr. 170/25 iul. 1997) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 259/30 sep. 1997) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 89/1999  (M. Of. nr. 322/6 iul. 1999) - dispoziţiile art. 103 alin. 5 sunt neconstituţionale în măsura în care nu asigură  
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 şi magistraţilor pensionaţi anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997  
 actualizarea pensiei în raport cu nivelul salariilor de bază ale magistraţilor în  
 activitate 
 - D.C.C. nr. 88/1999  (M. Of. nr. 325/8 iul. 1999) - dispoziţiile art. 103 alin. 5 sunt neconstituţionale în măsura în care nu asigură  
 şi magistraţilor pensionaţi anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 142/1997  
 actualizarea pensiei în raport cu nivelul salariilor de bază ale magistraţilor în  
 activitate 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 73/1999  (M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) - abrogă la 1 ian.2000 prevederile art. 109 alin. (1) cu privire la reducerea  
 impozitului pe venit 
 - O.U.G. nr. 179/1999  (M. Of. nr. 559/17 nov. 1999) - modifică art. 13 alin. (2), art.14 alin. (1), art.15 alin. (1), art.34 alin. (2),  
 art.43 alin. (2), art.44, art.46 alin. (1) lit. e, art.60 alin. (1) lit.b, art.65, art.66  
 alin. (4) lit.d, art.66 alin. (5), art.67, art.68, art.71 alin. (2), art.74 alin. (1) şi  
 (2), art.78, art.83 alin. (3), art.91 alin. (3), art.92 alin. (1) lit.b, art.104, art.105  
 alin. (1), art.112, art.123 alin. (1) lit.c, art.124 alin. (2), art.125 alin. (1), art.133  
 alin. (2), art.141, art.142, art.143 alin. (1), anexa nr.1; înlocuieşte referirea la  
 Ordinul "Meritul judiciar" clasele I, II, III şi la Medalia "Meritul judiciar"  
 clasele I, II cu Diploma "Meritul judiciar" clasele I, II, III, IV şi V, iar termenul  
 "decorat" cu termenul "distins"; introduce alin. (3) la art.13, alin. (11) la  
 art.15, alin. (11) - (13) la art.17, alin. (3) la art.22, alin. (3) la art.35, alin. (2)  
 la art.36, alin. (3) şi (4) la art.43, alin. (3) la art.46, art.541, art.551, alin. (3)  
 şi (4) la art.58, art.631, alin. (3) la art.64, alin. (41) la art.66, alin. (7) la  
 art.66, alin. (4) şi (5) la art.83, alin. (4) la art.87, art.871, lit.g la art.92 alin.  
 (1), art.1201, lit.h1, h2 şi i1 la art.122, lit.e1 la art.123 alin. (1),  
 art.1311; abrogă art.84 alin. (2), art.108 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 15/2000  (M. Of. nr. 111/14 mar. 2000) - modifică art. IX alin. (1) din O.U.G. nr. 179/1999 
 - O.U.G. nr. 113/2000  (M. Of. nr. 311/5 iul. 2000) - modifică art. 103 alin. (1) 
 - L. nr. 188/2000  (M. Of. nr. 559/10 nov. 2000) - abrogă art. 138 şi 139 
 - O.U.G. nr. 18/2001  (M. Of. nr. 64/6 feb. 2001) - abrogă art. 138 şi 139 la data începerii activităţii birourilor de executori  
 judecătoreşti 
 - L. nr. 117/2001  (M. Of. nr. 162/30 mar. 2001) - respinge O.U.G. nr. 15/2000 
 - L. nr. 118/2001  (M. Of. nr. 162/30 mar. 2001) - modifică art. 99 alin. (1) şi intrarea în vigoare a art.17 alin.(11), (12) şi  
 (13) 
 - L. nr. 355/2001  (M. Of. nr. 380/12 iul. 2001) - respinge O.U.G. nr. 113/2000 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 322/2001  (M. Of. nr. 66/30 ian. 2002) - art.17 alin. (11) 
 Modificări: 
 - L. nr. 46/2002  (M. Of. nr. 75/31 ian. 2002) - completează anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 20/2002  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2002) - modifică art.17 alin.(11)-(13), art.86, art.87 alin.(1)-(3); introduce  
 Secţiunea a II1-a la Cap.II Titlul IV cu art.691-695 
 - L. nr. 653/2002  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2002) - modifică art.22, art. 78 alin. (1), art.87, art.871, anexa. nr. 1 
 - L. nr. 161/2003  (M. Of. nr. 279/21 apr. 2003) - completează art. 41 prin înfiinţarea, în cadrul Secţiei de Combatere a  
 Criminalităţii Organizate şi Antidrog din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă  
 de Justiţie, a Serviciului de combatere a criminalităţii informatice 
 - L. nr. 281/2003  (M. Of. nr. 468/1 iul. 2003) - modifică la 1 ian. 2004 art. 28 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 117/2003  (M. Of. nr. 752/27 oct. 2003) - preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de  
 Conturi de către instanţele judecătoreşti 
 - L. nr. 303/2004  (M. Of. nr. 576/29 iun. 2004) - abrogă art.2 alin.(2), art.3, art.42-69, art.91-1201, art.121-1311, cu  
 excepţia dispoziţiilor art.66 privind vechimea în magistratură necesară pentru  
 promovarea în funcţia de judecător sau procuror, care se abrogă la 1 ian. 2005 
 - L. nr. 304/2004  (M. Of. nr. 576/29 iun. 2004) - abrogă, la 29 sep. 2004, art. 1, art. 2 alin. (1), (3)şi (4), art. 4-9, art. 10-16,  
 art. 17 alin. (11 - 13) şi alin.(3) -(5), art. 18 -25, art. 26-41, art. 691 - 695 ,  
 art. 70-85, art. 132, art. 133 alin. (1) şi (3), art. 134 şi art. 136 -160; dispoziţiile   
 art.17 alin. (1) şi (2) referitoare la compunerea completelor de judecată şi  
 dispoziţiile art 133 alin.(2) şi ale art.135 referitoare la directorii economici se  
 abrogă la 1 ian. 2005 
 - L. nr. 317/2004  (M. Of. nr. 599/2 iul. 2004) - abrogă, la 2 octombrie 2004, art.86 - 90 
 - O.U.G. nr. 124/2004  (M. Of. nr. 1168/9 dec. 2004) - elimină de la abrogare dispoziţiile art.17 alin. 1 şi 2, referitoare la  
 compunerea completelor de judecată şi dispoziţiile art. 133 alin. 2 
 - L. nr. 71/2005  (M. Of. nr. 300/11 apr. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G.nr. 124/2004 şi abrogă art. 135 la 1  
 iulie 2005 
 - L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - abrogă la 1 iulie 2005 dispoziţiile referitoare la directorii economici din art.  
 135 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LXXXVII (87)/2007  (M. Of. nr. 696/13  - art. 100 
 oct. 2008) 
 (v. D.C.C. nr. 88/1999 (art. 103 alin. (5)) -  M. Of. nr. 325/8 iul. 1999; D.C.C. nr. 89/1999 (art. 103 alin. (5)) -  M. Of. nr. 322/6 iul. 1999;   
 D.C.C. nr. 322/2001 (art. 17 alin. (11) - M. Of. nr. 66/30 ian. 2002; Decizia I.C.C.J. nr. LXXXVII (87)/2008 (art. 100) - M.Of. nr. 696/13  
 
 

oct. 2008) 

 L. nr. 94/1992 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 
 M. Of. nr. 224/9 sep. 1992 
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 Modificări: 
 - L. nr. 59/1993  (M. Of. nr. 177/26 iul. 1993) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 64/1994  (M. Of. nr. 177/12 iul. 1994) - constată că noţiunea "organ suprem" din art. 1 alin. 1 este neconstituţională în  
 ce priveşte activitatea jurisdicţională a Curţii de Conturi 
 Modificări: 
 - L. nr. 50/1995  (M. Of. nr. 107/31 mai 1995) 
 - O.U.G. nr. 20/1999  (M. Of. nr. 117/22 mar. 1999) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 28/1999  (M. Of. nr. 178/26 apr. 1999) - art. 19 lit. d) 
 Modificări: 
 - L. nr. 99/1999  (M. Of. nr. 236/27 mai 1999) 
 - L. nr. 93/1999  (M. Of. nr. 247/1 iun. 1999) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 29/1999  (M. Of. nr. 261/7 iun. 1999) - 19 lit. d) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 119/1999  (M. Of. nr. 430/31 aug. 1999) 
 - L. nr. 204/1999  (M. Of. nr. 646/30 dec. 1999) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 116/16 mar. 2000) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 78/2001  (M. Of. nr. 298/7 iun. 2001) - introduce la art. 116, alin. (2) şi (3) 
 - O.U.G. nr. 101/2001  (M. Of. nr. 350/29 iun. 2001) - introduce lit. g1 la art. 17 
 - L. nr. 77/2002  (M. Of. nr. 104/7 feb. 2002) - modifică  art.1 alin.(1), art.8 alin.(1), art.9, art.10, art.11 alin.(2) şi (3), art.13,  
 art.15, titlul cap.III, art.16, art.17 lit.h, art.20 alin.(1), art.25 lit.f, art.27 alin.(2),  
 art.31 alin.(1), art.36 alin.(2), art.38 alin.(1), art.39 alin.(1), art.42, art.44,  
 art.45, art.51 alin.(1), art.55, art.56, art.61 alin.(2), art.71 alin.(2), art.80 alin. 
 (1) şi (3), art.87 alin.(2), art.95 alin.(1), art.97 alin.(2), art.105 alin.(1) şi (2),  
 art.106 alin.(2), art.120 alin.(3) şi (5), art.122 lit.j, art.123, art.124 lit.f, art.125,  
 art.126 alin.(2), art.128; introduce lit.g1 şi i la art.17, lit.c şi d la art.19, lit.e la  
 art.27 alin.(1), alin.(3) la art.27, alin.(2), (3), (4), (5) la art.116, lit.j la art.124;  
 abrogă art.20 alin.(2), art.26 lit.b, art.48 alin.(2), art.100 alin.(3) 
 - L. nr. 100/2002  (M. Of. nr. 173/13 mar. 2002) - respinge O.U.G. nr. 101/2001 
 - L. nr. 101/2002  (M. Of. nr. 173/13 mar. 2002) - respinge O.U.G. nr. 78/2001 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - O.U.G. nr. 117/2003  (M. Of. nr. 752/27 oct. 2003) - preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de  
 Conturi de către instanţele judecătoreşti 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 463/2003  (M. Of. nr. 43/19 ian. 2004) -  art. 19 lit. c) 
 Suspendare 
 - D.C.C. nr. 463/2003  (M. Of. nr. 43/19 ian. 2004) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art.19 lit.c) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 22/2005  (M. Of. nr. 251/25 mar. 2005) - introduce art. 141 
 - O.U.G. nr. 53/2005  (M. Of. nr. 534/23 iun. 2005) - modifică corespunzător 
 - L. nr. 200/2005  (M. Of. nr. 550/28 iun. 2005) - introduce art.141 - 147 
 - L. nr. 311/2005  (M. Of. nr. 994/9 nov. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 53/2005 şi abrogă dispoziţiile  
 care prevăd atribuţii pentru procurorii financiari 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 43/2006  (M. Of. nr. 525/19 iun. 2006) 
 Repunere în vigoare 
 - D.C.C. nr. 544/2006  (M. Of. nr. 568/30 iun. 2006) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr. 43/2006  
 (termenul se împlineşte la data de 14 august 2006, după care operează  
 prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 Modificări: 
 - L. nr. 217/2008  (M. Of. nr. 724/24 oct. 2008) - modifică art.1, art.2 alin.(1), art.3, art.4, art.5, art.8, art.10, art.11, art.12,  
 art.14, art.141, art.142, art.143, art.144, art.147, titlul capitolului III,  
 art.16, art.17 partea introductivă, art.17 lit. b), art.18 partea introductivă,  
 art.19, art.20 alin.(1), titlul secţiunii a 2-a a capitolului III, art.22, art.24,  
 art.26, art.27 alin.(1), art.28, titlul secţiunii a 3-a a capitolului III, art.29,  
 art.30, art.31, art.32, art.34, art.35, art.36, art.93, art.94, art.95, art.96, art.104,  
 art.105, art.107, art.108 alin.(1) partea introductivă şi lit. a) şi c), art.108 alin. 
 (3), art.111, art.112, art.114, art.115, art.116, art.121, art.122, art.126 alin.(1)  
 lit. c), d), f), g) şi i), art.126 alin.(2), art.127 lit. b), art.129; 
  introduce art. 11, art.1051, art.1111, alin.(3) la art.126, art.1261,  
 art.1281; 
  abrogă art.6, art.9, art.13, art.17 lit.g1) şi h), art.21, art.23, art.25, art.33,  
 art.37-39, cap. IV cuprinzând art.40-88, cap.VI cuprinzând art.97-103, art.106,  
 art.108 alin.(4), art.109, art.110, art.113, art.117-120, art.124, art.125,  
 art.130-135 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 282/29 apr. 2009) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 263/2010  (M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) - abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 49 alin. (4), art. 51 alin. (2) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 64 
 - L. nr. 37/2013  (M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) - elimină de la abrogare art. 49 alin. (4) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 238/3 apr. 2014) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 438/16 iun. 2014) - rectifică art. 49 
 Modificări: 
 - L. nr. 7/2016  (M. Of. nr. 41/19 ian. 2016) - modifică art. 48 alin. (1); 
 introduce alin. (2)-(18) la art 51 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2016  (M. Of. nr. 993/9 dec. 2016) - în interpretarea prevederilor art. 1, art. 21 şi art. 26 lit. h) raportat la  
 prevederile art. 64 din Legea nr. 94/1992, a prevederilor 
 art. 132, art. 138 alin. (5) art. 142, art. 148, art. 151 şi art. 152 din Legea nr.  
 62/2011 şi a prevederilor art. 229 alin. (4), art. 254 şi 
 art. 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, republicat, o decizie a Curţii de  
 Conturi, emisă în exercitarea atribuţiilor sale de control, 
 prin care s-a stabilit că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de  
 muncă încheiat la nivelul unei instituţii publice finanţate 
 integral din venituri proprii au fost acordate nelegal, raportat la prevederile  
 legale privind salarizarea în Instituţiile publice, nu lipseşte 
 de efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost  
 stabilite, a căror nulitate nu a fost constatată de 
 către instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii. 
 Modificări: 
 - L. nr. 145/2017  (M. Of. nr. 491/28 iun. 2017) - modifică art. 47 alin. (2); 
  introduce alin. (31) la art. 49, alin. (5) la art. 49, alin. (161) și (162) la art.  
 51 
 - O.U.G. nr. 59/2017  (M. Of. nr. 648/7 aug. 2017) - modifică art. 51 alin. (10) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 31/2020  (M. Of. nr. 150/15 feb. 2021) - dispozițiile art. 51 alin. (2) teza întâi, alin. (3), alin. (8), alin. (9) şi alin. (11)  
 raportate la prevederile art. 2 din Normele cu privire la stabilirea pensiei de  
 serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992, astfel cum a fost modificată şi  
 completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017, aprobate prin Ordinul  
 preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii  
 Publice nr. 285/138/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
  dispozițiile art. 51 alin. (14) raportate la prevederile art. 9 alin. (3) lit. c) din  
 Normele aprobate prin Ordinul preşedintelui Curţii de Conturi şi al  
 preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016, cu  
 modificările şi completările ulterioare 
 (v. D.C.C. nr. 64/1994 (art. 1 alin. (1)) - M. Of. nr. 177/12 iul. 1994; D.C.C. nr. 28/1999 (art. 19 lit. d) - M. Of. nr. 178/26 apr. 1999; D.C.C.  
 nr. 29/1999 (art. 19 lit. d) - M. Of. nr. 261/7 iun. 1999) 
 
 ▼ Tratat între România şi Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească şi parteneriatul în Europa, încheiat la Bucureşti  
 la 21 aprilie 1992 
 L. nr. 95/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 237/24 sep. 1992 

 ▼ Convenţia nr. 144, a O. I. M., privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii,  
 adoptată la Geneva la 2 iunie 1976 
 L. nr. 96/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 237/24 sep. 1992 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător,  
 semnată la Sofia la 9 decembrie 1991 
 L. nr. 97/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 237/24 sep. 1992 
 
 ▼ Convenţie privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992 
 L. nr. 98/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 242/29 sep. 1992 
 Modificări: 
 - L. nr. 218/2011 (M. Of. nr. 859/6 dec. 2011) 
 
 ▼ Convenţie între România şi Republica Turcia privind transferul persoanelor condamnate, semnată la Ankara la 28 mai 1991 
 L. nr. 99/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 243/30 sep. 1992 

 ▼ Convenţie asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980 
 L. nr. 100/1992 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 243/30 sep. 1992 

 ▼ Convenţie europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975 
 L. nr. 101/1992 (aderare) 
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M. Of. nr. 243/30 sep. 1992 

 L. nr. 102/1992 
 Lege privind stema ţării şi sigiliul statului 
 M. Of. nr. 236/24 sep. 1992 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 146/2016  (M. Of. nr. 542/19 iul. 2016) - modifică art. 1 alin. 2, anexele nr. 1 și 2 

 L. nr. 103/1992 
 Lege privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult 
 M. Of. nr. 244/1 oct. 1992 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 70/1994  (M. Of. nr. 246/31 aug. 1994) - abrogă art. 5 
 - L. nr. 73/1996  (M. Of. nr. 174/2 aug. 1996) - elimină de la abrogare art. 5 
 - O.G. nr. 73/1999  (M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) - abrogă la 1 ian.2000 prevederile art. 5 referitoare la scutirea de impozit pe  
 venit 
 - O.U.G. nr. 92/2000  (M. Of. nr. 308/4 iul. 2000) - modifică art. 4 alin. (1); introduce un nou alin. după alin.(1) al art.4;  
 completează art. 4 cu un alin. final 
 - L. nr. 2/2001  (M. Of. nr. 48/29 ian. 2001) - modifică art. 4 alin. (1) 
 - L. nr. 345/2002  (M. Of. nr. 371/1 iun. 2002) - abrogă prevederile art.5 referitoare la scutirea de TVA 
 
 ▼ Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, încheiată la Viena la 21 mai 1963 
 L. nr. 106/1992 (aderare) 
 M. Of. nr. 258/15 oct. 1992 
 Modificări: 
 - L. nr. 203/1998 (M. Of. nr. 438/18 nov. 1998) 
 
 ▼ Protocol comun referitor la aplicarea Convenţiei de la Viena şi a Convenţiei de la Paris, încheiat la Viena la 21 septembrie 1988 
 L. nr. 106/1992 (aderare) 
 M. Of. nr. 258/15 oct. 1992 
 Modificări: 
 - L. nr. 203/1998 (M. Of. nr. 438/18 nov. 1998) 
 
 ▼ Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată  
 la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978) 
 L. nr. 107/1992 (aderare) 
 M. Of. nr. 258/15 oct. 1992 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 122/2000 (M. Of. nr. 430/2 sep. 2000) 
 - O. nr. 221/2008 (M. Of. nr. 171/5 mar. 2008) 
 - O. nr. 49/2012 (M. Of. nr. 122/20 feb. 2012) 
 
 ▼ Tratat între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat  
 la Bucureşti la 28 mai 1992 
 L. nr. 110/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 293/20 nov. 1992 
 Modificări: 
 - L. nr. 375/2004 (M. Of. nr. 898/4 oct. 2004) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit, pe  
 capital şi prevenirea evaziunii fiscale, semnată la Quito la 24 aprilie 1992 
 L. nr. 111/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 294/20 nov. 1992 

 ▼ Convenţia O. I. M. nr. 154 privind promovarea negocierii colective, adoptată la Geneva la 19 iunie 1981 
 L. nr. 112/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 302/25 nov. 1992 
 
 ▼ Convenţia O. I. M. nr. 168 privind promovarea angajării şi protecţia contra şomajului, adoptată la Geneva la 12 iunie 1988 
 L. nr. 112/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 302/25 nov. 1992 
 
 
 L. nr. 114/1992 
 Lege referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi  
 autorizarea contractării şi garantării unor credite externe 
 M. Of. nr. 311/30 nov. 1992 
 Modificări: 
 - L. nr. 38/1993  (M. Of. nr. 137/28 iun. 1993) - majorează limita împrumutului 
 - L. nr. 27/1994  (M. Of. nr. 127/24 mai 1994) - abrogă pct. 8 lit. a, b şi c paragraful 31 
 
 ▼ Convenţie privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriilor, adoptată de Adunarea  
 generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (New York, 10 decembrie 1962) 



 

 49

 L. nr. 116/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 330/24 dec. 1992 

 ▼ Act constitutiv al Comisiei Europene de Luptă împotriva Febrei Aftoase, aprobat de Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru  
 Alimentaţie şi Agricultură la 11 decembrie 1953, cu amendamentele din 1977 
 L. nr. 117/1992 (acceptare) 
 M. Of. nr. 331/24 dec. 1992 
 
 ▼ Convenţia asupra substanţelor psihotrope întocmită la Viena la 21 februarie 1971 
 L. nr. 118/1992 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 341/30 dec. 1992 

 ▼ Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988 
 L. nr. 118/1992 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 341/30 dec. 1992 

 ▼ Acord de garanţie (Proiect pilot de modernizare în sectorul petrolier) între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Londra la 14 septembrie 1992 
 L. nr. 119/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 331/24 dec. 1992 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Royal Bank of Canada, semnat la Washington la 24 septembrie 1992 
 L. nr. 121/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 343/31 dec. 1992 
 
 ▼ Convenţie pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei maritime, adoptată la Roma la 10 martie 1988 
 L. nr. 123/1992 (aderare) 
 M. Of. nr. 2/12 ian. 1993 
 
 ▼ Protocol pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptat la Roma la 10  
 martie 1988 
 L. nr. 123/1992 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 2/12 ian. 1993 

 ▼ Tratat de prietenie şi colaborare între România şi Republica Estonia, încheiat la Tallinn la 11 iulie 1992 
 L. nr. 124/1992 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 2/12 ian. 1993 

 ▼ Acord de garanţie între România (Garantul) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), semnat la Londra la 14  
 septembrie 1992 
 L. nr. 125/1992 (ratificare) 
 M. Of. nr. 343/31 dec. 1992 
 
 L. nr. 127/1992 
 Lege privind declararea Ansamblului monumental "CALEA EROILOR", realizat de Constantin Brâncuşi în municipiul Târgu Jiu, judeţul  
 Gorj, ca bun de utilitate publică, de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 2/12 ian. 1993 

 L. nr. 128/1992 
 Lege pentru declararea unor oraşe-martir 
 M. Of. nr. 2/12 ian. 1993 
 
 L. nr. 129/1992 
 Lege privind protecţia desenelor şi modelelor 
 M. Of. nr. 1/8 ian. 1993 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 41/1998  (M. Of. nr. 43/30 ian. 1998) - abrogă art. 28 şi anexele nr.1 şi 2 
 - L. nr. 585/2002  (M. Of. nr. 810/7 nov. 2002) - modifică art.1, art.3, art.4, art.6, art.7, art.8, art.10, art.12, art.14, art.20-27,  
 art.29, art.30 alin.(1), art.31 alin.(1), (3) şi (5), art.33 alin. (2) şi (3), art.35,  
 art.37- 39, art.40 partea introductivă şi lit. f), art.41, art.42; introduce  
 art.11,art.41,art.51, art.81, art.121, art.122, alin.(2) la art.15, alin.(2) la  
 art.17, art.191, art.281, art.282, art.291-293, alin. (6) la art. 31, art.311,  
 art.411, art.421-423, art.431; abrogă art.2, art.5, art.9, art.13, art.43 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 193/26 mar. 2003) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 190/2005  (M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) - abrogă art. 51 alin. 2 
 - L. nr. 280/2007  (M. Of. nr. 729/26 oct. 2007) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.5, art.8, titlul cap.II, art.9, art.10, art.11,  
 art.12, art.13, art.14, art.15, art.16 alin.1, art.17, art.18, art.20, art.22 alin.5,  
 art.23 alin.1, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.30, art.31, art.33, art.34,  
 art.35, art.36, art.37 alin.2, art.38 alin.1, art.39 partea introductivă, art.40,  
 art.41, art.42 alin.1, art.44 alin.1, art.45 alin.1,art.46, titlul cap.V, art.47,  
 art.48, art.49, art.51, art.52 partea introductivă şi lit.b), art.54; 
  introduce cap.IV1 cu art.461 - 464, alin.2 la art.55; 
  abrogă art.4, art.6, art.7, art.43 alin.1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 876/20 dec. 2007) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 25 alin. (1) şi (2), art. 53 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 50, art. 52 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 242/4 apr. 2014) 

  1993  
 
 ▼ Acord de împrumut între România (ca Împrumutat) şi Banca Naţională a României (ca Agent al Împrumutatului) şi Comunitatea  
 Economică Europeană (ca Împrumutător), semnat la Bruxelles la 7 decembrie 1992 şi Memorandum de înţelegere între România şi  
 Comunitatea Economică Europeană 
 L. nr. 1/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 32/17 feb. 1993 

 ▼ Acord privind acordarea unui împrumut, în şilingi austrieci, între Republica Austria, în calitate de Împrumutător, reprezentată de  
 Ministerul Federal al Finanţelor (în continuare denumită Împrumutător) - pe de o parte -, şi România, reprezentată de Ministerul  
 Economiei şi Finanţelor, ca Împrumutat (în continuare denumită Împrumutat), şi Banca Naţională a României, ca agent al acesteia - pe  
 de altă parte -, în sumă de 45.000.000 (patruzeci şi cinci milioane) şilingi austrieci, semnat la Viena la 18 noiembrie 1992 
 L. nr. 2/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 33/17 feb. 1993 

 ▼ Acord de împrumut, între România (în continuare denumită Împrumutatul) şi Banca de Export-Import a Japoniei (în continuare denumită  
 EXIMBANK), încheiat la Tokyo la 18 decembrie 1992 
 L. nr. 4/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 55/15 mar. 1993 
 Modificări: 
 - L. nr. 55/1994 (M. Of. nr. 181/15 iul. 1994) - art. unic devine art. 1; se introduc art. 2 şi art. 3 
 
 ▼ Acord între România şi Statul Kuwait pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, semnat la Kuwait-City la  
 25 iulie 1992 
 L. nr. 5/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 57/18 mar. 1993 

 ▼ Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, încheiată la Londra la 2 noiembrie 1973 
 L. nr. 6/1993 (aderare) 
 M. Of. nr. 57/18 mar. 1993 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 53/1999 (M. Of. nr. 412/27 aug. 1999) 
 - O.G. nr. 38/2001 (M. Of. nr. 517/30 aug. 2001) 
 - L. nr. 305/2005 (M. Of. nr. 992/9 nov. 2005) 
 - L. nr. 317/2005 (M. Of. nr. 1029/21 nov. 2005) 
 - L. nr. 269/2006 (M. Of. nr. 607/13 iul. 2006) 
 - O. nr. 216/2007 (M. Of. nr. 182/16 mar. 2007) 
 - O. nr. 684/2007 (M. Of. nr. 580/23 aug. 2007) 
 - O. nr. 1547/2008 (M. Of. nr. 17/9 ian. 2009) 
 - O. nr. 851/2011 (M. Of. nr. 790/8 nov. 2011) 
 - O. nr. 1351/2012 (M. Of. nr. 631/3 sep. 2012) 
 
 ▼ Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, încheiat la Londra la 17  
 februarie 1978 
 L. nr. 6/1993 (aderare) 
 M. Of. nr. 57/18 mar. 1993 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 53/1999 (M. Of. nr. 412/27 aug. 1999) 
 - O.G. nr. 38/2001 (M. Of. nr. 517/30 aug. 2001) 
 - L. nr. 305/2005 (M. Of. nr. 992/9 nov. 2005) 
 - L. nr. 317/2005 (M. Of. nr. 1029/21 nov. 2005) 
 - L. nr. 269/2006 (M. Of. nr. 607/13 iul. 2006) 
 - O. nr. 216/2007 (M. Of. nr. 182/16 mar. 2007) 
 - O. nr. 684/2007 (M. Of. nr. 580/23 aug. 2007) 
 - O. nr. 1547/2008 (M. Of. nr. 17/9 ian. 2009) 
 - O. nr. 851/2011 (M. Of. nr. 790/8 nov. 2011) 
 - O. nr. 1351/2012 (M. Of. nr. 631/3 sep. 2012) 
 
 ▼ Protocol referitor la amendarea articolului 50 a) al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, încheiat la Montreal la 26 octombrie  
 1990 
 L. nr. 7/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 57/18 mar. 1993 
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 ▼ Protocol referitor la amendarea articolului 56 al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, încheiat la Montreal la 6 octombrie  
 1989 
 L. nr. 7/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 57/18 mar. 1993 

 ▼ Acordul european privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (A.G.T.C.), încheiat la Geneva la 1  
 februarie 1991 
 L. nr. 8/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 60/24 mar. 1993 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 74/1998 (M. Of. nr. 318/28 aug. 1998) 
 - O.G. nr. 74/1998 (ratificare) (M. Of. nr. 318/28 aug.  
 1998) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind înfiinţarea de centre de cultură şi  
 funcţionarea lor, încheiat la Bucureşti la 22 februarie 1991 
 L. nr. 9/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 58/19 mar. 1993 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale  
 cu privire la impozitele pe venit şi pe câştiguri din capital, încheiat la Abuja la 21 iulie 1992 
 L. nr. 10/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 58/19 mar. 1993 
 
 ▼ Convenţie privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979 
 L. nr. 13/1993 (aderare) 
 M. Of. nr. 62/25 mar. 1993 
 
 ▼ Convenţie europeană în materia adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 
 L. nr. 15/1993 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 67/31 mar. 1993 

 ▼ Acord interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi  
 Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 
 L. nr. 16/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 66-66 bis/30 mar. 1993 

 ▼ Amendament, la Convenţia din 22 noiembrie 1928 modificată şi completată prin protocoalele din 10 mai 1948, 16 noiembrie 1966 şi 30  
 noiembrie 1972 şi prin Amendamentul din 24 iunie 1982, adoptat de Adunarea generală a Biroului Internaţional al Expoziţiilor la 31 mai  
 1988 
 L. nr. 17/1993 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 74/12 apr. 1993 

 ▼ Convenţie consulară între România şi Ucraina, semnată la Bucureşti la 3 septembrie 1992 
 L. nr. 18/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 71/8 apr. 1993 

 ▼ Acord european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă  
 parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 
 L. nr. 20/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 73/12 apr. 1993 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/1997 (M. Of. nr. 13/31 ian. 1997) 
 - O.U.G. nr. 55/1998 (M. Of. nr. 503-503 bis/28 dec.  
 1998) 
 - O.U.G. nr. 71/1998 (M. Of. nr. 518/30 dec. 1998) 
 - O.U.G. nr. 190/1999 (M. Of. nr. 599/8 dec. 1999) 
 - Decizia nr. 2/1999 (M. Of. nr. 11/13 ian. 2000) 
 - L. nr. 87/2000 (M. Of. nr. 224/22 mai 2000) 
 - O.U.G. nr. 275/2000 (M. Of. nr. 677/19 dec. 2000) 
 - O.U.G. nr. 192/2001 (M. Of. nr. 849/29 dec. 2001) 
 - Decizia nr. 1/2002 (M. Of. nr. 741/10 oct. 2002) 
 - Decizia nr. 2/2002 (M. Of. nr. 741/10 oct. 2002) 
 - Decizia nr. 3/2002 (M. Of. nr. 741/10 oct. 2002) 
 - L. nr. 73/2003 (M. Of. nr. 167/17 mar. 2003) 
 - L. nr. 143/2004 (M. Of. nr. 420/11 mai 2004) 
 - L. nr. 220/2005 (M. Of. nr. 589/7 iul. 2005) 
 - Decizia nr. 2/2005 (M. Of. nr. 613/14 iul. 2005) 
 - L. nr. 303/2005 (M. Of. nr. 965/31 oct. 2005) 
 
 ▼ Protocol pentru modificarea anexei la Acordul privind comerţul cu aeronave civile, încheiat la Geneva la 2 decembrie 1986 
 L. nr. 27/1993 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 109/28 mai 1993 

 ▼ Tratat cu privire la relaţiile prieteneşti şi la cooperarea dintre România şi Republica Polonă, încheiat la Bucureşti la 25 ianuarie 1993 
 L. nr. 28/1993 (ratificare) 
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M. Of. nr. 112/31 mai 1993 

 ▼ Al patrulea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, încheiat la Washington la 14 decembrie 1989 
 L. nr. 31/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 117/3 iun. 1993 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniile instruirii, tehnicii şi ştiinţei militare,  
 semnat la Bucureşti la 20 februarie 1992 
 L. nr. 37/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 137/28 iun. 1993 

 ▼ Protocol facultativ la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la  
 16 decembrie 1966 
 L. nr. 39/1993 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 143/30 iun. 1993 

 ▼ Acord între Agenţia Spaţială Europeană (E.S.A.) şi Guvernul României privind cooperarea spaţială în scopuri paşnice, semnat la Paris la  
 11 decembrie 1992 
 L. nr. 40/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 143/30 iun. 1993 
 
 ▼ Convenţie consulară între România şi Republica Polonă, semnată la Bucureşti la 25 ianuarie 1993 
 L. nr. 44/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 152/7 iul. 1993 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg şi Bruxelles la 10 mai 1993 
 L. nr. 46/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 161/14 iul. 1993 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 16/1995 (M. Of. nr. 175/7 aug. 1995) 
 - H.G. nr. 32/1999 (M. Of. nr. 30/27 ian. 1999) 
 - O.G. nr. 87/1999 (M. Of. nr. 424/31 aug. 1999) 
 ▼ Convenţie consulară între România şi Republica Albania, semnată la Bucureşti la 31 iulie 1993 
 L. nr. 48/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 166/19 iul. 1993 

 ▼ Acord de împrumut între România (Împrumutatul) şi B.E.R.D. (Banca), semnat la Londra la 23 aprilie 1993 
 L. nr. 49/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 165/16 iul. 1993 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 16/1995 (M. Of. nr. 175/7 aug. 1995) 
 - H.G. nr. 416/1996 (M. Of. nr. 122/13 iun. 1996) 
 - H.G. nr. 452/1999 (M. Of. nr. 285/21 iun. 1999) 
 ▼ Acord de împrumut între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), semnat la  
 Washington la 30 aprilie 1993 
 L. nr. 50/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 165/16 iul. 1993 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 54/1994 (M. Of. nr. 245/30 aug. 1994) 
 
 

- H.G. nr. 33/1999 (M. Of. nr. 30/27 ian. 1999) 

 L. nr. 51/1993 
 Lege privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 -  
 1989 
 M. Of. nr. 157/12 iul. 1993 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 60/1998  (M. Of. nr. 512/30 dec. 1998) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - L. nr. 204/2002  (M. Of. nr. 277/24 apr. 2002) - aprobă O.U.G. nr. 60/1998 şi modifică art. 1 alin. 1 
 - O.U.G. nr. 170/2008  (M. Of. nr. 792/26 nov. 2008) - modifică titlul, art. 1 alin. 1, art. 7 
 
 

- L. nr. 137/2009  (M. Of. nr. 311/12 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 170/2008 

 L. nr. 58/1993 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a  
 contractării unor împrumuturi de stat 
 
 

M. Of. nr. 160/14 iul. 1993 

 L. nr. 60/1993 
 Lege privind acordarea de către Guvernul României a unui credit Guvernului Republicii Moldova 
 M. Of. nr. 229/22 sep. 1993 
 Modificări: 
 - L. nr. 5/1994  (M. Of. nr. 46/22 feb. 1994) - modifică art. 1 
 - O.G. nr. 40/1994  (M. Of. nr. 242/29 aug. 1994) - aprobă prelungirea perioadei de utilizare a creditului 
 - L. nr. 197/2001  (M. Of. nr. 206/24 apr. 2001) - abrogă art. 3 
 - O.U.G. nr. 100/2002  (M. Of. nr. 657/4 sep. 2002) 
 
 

- L. nr. 166/2005  (M. Of. nr. 507/15 iun. 2005) 
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 L. nr. 61/1993 
 Lege privind alocaţia de stat pentru copii 
 M. Of. nr. 233/28 sep. 1993 
 Modificări: 
 - L. nr. 261/1998  (M. Of. nr. 523/31 dec. 1998) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 56/8 feb. 1999) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 277/2006  (M. Of. nr. 348/18 apr. 2006) - art. 1 alin. (2) şi art. 5 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 277/2006  (M. Of. nr. 348/18 apr. 2006) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi art.5 alin.  
 (1) (termenul se împlineşte la data de 2  iunie 2006, după care operează  
 prevederile art. 147 alin.(1) din Constituţie) 
 - O.U.G. nr. 44/2006  (M. Of. nr. 545/23 iun. 2006) - modifică art. 1, art. 4, art. 5, art. 10; 
  introduce art. 101 
 - L. nr. 508/2006  (M. Of. nr. 8/5 ian. 2007) - aprobă cu modificări O.U.G. 44/2006 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 145/28 feb. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 97/2007  (M. Of. nr. 684/8 oct. 2007) - modifică art.1, art.3 alin.(1), art.5, art.6 alin.(2) şi (4), art.9, art.10, art.11; 
  introduce alin.(21) şi alin.(4) - (7) la art.4, alin.(7) la art.6 
 - L. nr. 388/2007  (M. Of. nr. 902/31 dec. 2007) - majorează cuantumul alocaţiei de stat pentru copii 
 - O.U.G. nr. 16/2008  (M. Of. nr. 158/29 feb. 2008) - modifică art.4 alin.(21), art.4 alin.(4), art.6 alin.(6); 
  introduce alin.(3) şi (4) la art.1, alin.(31) la art.4, alin.(8) şi (9) la art.4, alin. 
 (2), (3) şi (4) la art.5, alin.(8) la art.6 
 - L. nr. 175/2008  (M. Of. nr. 710/20 oct. 2008) - respinge O.U.G. nr. 16/2008 
 - L. nr. 174/2008  (M. Of. nr. 715/21 oct. 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 97/2007 şi modifică art. 1, art. 3  
 alin. (1), art. 4 alin. (21), art. 5, art. 6 alin. (6); 
  introduce alin. (4)-(10) la art. 4 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 300/7 mai 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 124/2011  (M. Of. nr. 938/30 dec. 2011) - modifică art. 3, art. 4 alin. (3), art. 7 alin. (1); 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, denumirea "Agenţia Naţională pentru  
 Prestaţii Sociale" cu denumirea "Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie  
 Socială", denumirea "direcţia de muncă şi protecţie socială" cu denumirea  
 "agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială", denumirea "direcţii teritoriale" cu  
 denumirea "agenţii teritoriale" 
 - L. nr. 166/2012  (M. Of. nr. 699/11 oct. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 124/2011 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 383/2 iun. 2015) - modifică art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) 
 - O.U.G. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 965/29 nov. 2016) - introduce art. 101 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017) 
 - L. nr. 16/2018  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 82/2016 
 - O.U.G. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 143/22 feb. 2019) - modifică art. 3 alin. (1); 
 introduce alin. (4) la art. 3 
 - L. nr. 214/2019  (M. Of. nr. 924/15 nov. 2019) - introduce alin. (11) la art. 3 
 - L. nr. 14/2020  (M. Of. nr. 22/14 ian. 2020) - modifică art. 3 alin. (1) și art. 3 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 2/2020  (M. Of. nr. 31/16 ian. 2020) - prorogă intrarea în vigoare a art. 3 alin. (1), astfel cum a fost modificat prin L.  
 nr. 14/2020, până la data de 1 august 2020 
 - O.U.G. nr. 123/2020  (M. Of. nr. 688/31 iul. 2020) - modifică art. 3 
 - O.U.G. nr. 56/2021  (M. Of. nr. 628/25 iun. 2021) - modifică art. 3 alin. (1), alin. (3) și alin. (9); 
  abrogă art. 3 alin. (2) și alin. (4) - (6) 
 - O.U.G. nr. 126/2021  (M. Of. nr. 1189/15 dec. 2021) - modifică art. 1 alin. (3) și art. 3 
 
 ▼ Statutul Consiliului Europei, semnat la Londra la 5 mai 1949 
 L. nr. 64/1993 (aderare) 
 M. Of. nr. 238/4 oct. 1993 
 
 L. nr. 66/1993 
 Legea contractului de management 
 M. Of. nr. 244/13 oct. 1993 
 Modificări: 
 - L. nr. 55/1995  (M. Of. nr. 122/19 iun. 1995) - abrogă art. 5 lit. e 
 - O.U.G. nr. 39/1997  (M. Of. nr. 151/11 iul. 1997) - modifică art. 1-3, art.4 pct. 1 lit. c, art.6 alin. (1) şi (2), art.7 alin.(2), art.8,  
 art.10 lit.h şi j, art.11 alin.(1), art.13 alin.(1), (4) şi (6), art.14 alin.(1), alin.(2)  
 lit.a, c, e, f, g, art.15, art.16 alin.(1) lit.g, art.18, art.20, art.23, art.24; introduce  
 art.51, lit.b1 şi lit.g1 la art.16 alin.(1), art.161; abrogă art.21 şi art.22 
 - L. nr. 217/1998  (M. Of. nr. 446/23 nov. 1998) - modifică art. 1, art.2, art.51, art.6 alin. (1), art.7 alin.(2), art.8, art.13 alin.(1)  
 şi (4), art.14 alin.(1) şi (2) lit. a, c şi g, art.15 alin.(2), art.23, art.II alin.(1) din  
 O.U.G. nr. 39/1997 
 Abrogare 
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 - O.U.G. nr. 49/1999  (M. Of. nr. 170/22 apr. 1999) 
 Repunere în vigoare 
 - L. nr. 136/2000  (M. Of. nr. 345/25 iul. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 136/2000  (M. Of. nr. 345/25 iul. 2000) - respinge O.U.G. nr. 49/1999 
 - O.U.G. nr. 20/2001  (M. Of. nr. 80/15 feb. 2001) - contractul de management încheiat în temeiul L. nr. 66/1993, încetează la data  
 numirii noului consiliu de administraţie la companii, societăţi naţionale,  
 
 

societăţi comerciale la care statul este acţionar majoritar 

 L. nr. 67/1993 
 Lege privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare 
 M. Of. nr. 244/13 oct. 1993 
 Modificări: 
 
 

- O.G. nr. 70/1994  (M. Of. nr. 246/31 aug. 1994) - abrogă art. 2 şi art. 3 

 L. nr. 73/1993 
 Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ 
 M. Of. nr. 260/5 nov. 1993 
 Modificări: 
 - L. nr. 509/2004  (M. Of. nr. 1122/29 nov. 2004) - modifică art. 2 alin. (1) lit.f), g) şi h), art.3 alin. (3) lit. a) şi b), art.6 alin. (3) şi  
 (4), art.8 alin. (1) lit.c), art.8 alin. (2), art.9, art.11 alin. (2), art.16 alin. (1),  
 art.20, art.21; introduce lit. f1) şi i) la art.2 alin. (1), art.41, art.51, alin.  
 (11) la art. 15, art.161, art.181, art.201; abrogă art.3 alin. (4), art. 22 alin.  
 (3), art.23 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 1122/29 nov. 2004) 
 (Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Legislativ - M. Of. nr. 43/29 feb. 1996; republicat în M. Of. nr. 193/8 mar. 2005) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Abu-Dhabi la 11 aprilie 1993 
 L. nr. 74/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 262/9 nov. 1993 

 ▼ Protocol la acest acord, semnat la Abu-Dhabi la 11 aprilie 1993 
 L. nr. 74/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 262/9 nov. 1993 

 ▼ Constituţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnată la Geneva la 22 decembrie 1992 
 L. nr. 76/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 272/25 nov. 1993 
 Modificări: 
 - L. nr. 43/1996 (M. Of. nr. 113/3 iun. 1996) 
 - O.G. nr. 58/2001 (M. Of. nr. 536/1 sep. 2001) 
 - L. nr. 23/2008 (M. Of. nr. 194/13 mar. 2008) 
 - L. nr. 53/2008 (M. Of. nr. 248/31 mar. 2008) 
 
 ▼ Convenţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnată la Geneva la 22 decembrie 1992 
 L. nr. 76/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 272/25 nov. 1993 
 Modificări: 
 - L. nr. 43/1996 (M. Of. nr. 113/3 iun. 1996) 
 - O.G. nr. 58/2001 (M. Of. nr. 536/1 sep. 2001) 
 - L. nr. 23/2008 (M. Of. nr. 194/13 mar. 2008) 
 - L. nr. 53/2008 (M. Of. nr. 248/31 mar. 2008) 
 
 ▼ Protocol referitor la Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transport (C. E. M. T.), semnat la Bruxelles la 17 octombrie 1953 
 L. nr. 77/1993 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 263/11 nov. 1993 

 ▼ Convenţie privind protecţia fizică a materialelor nucleare şi a instalaţiilor nucleare, semnată la Viena la 3 martie 1980 
 L. nr. 78/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 265/15 nov. 1993 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 419/2006 (M. Of. nr. 1008/19 dec. 2006) - modifică titlul 

 ▼ Convenţie asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de  
 proprietate al bunurilor culturale, adoptată de Conferinţa Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la  
 Paris la 14 noiembrie 1970 
 L. nr. 79/1993 (aderare) 
 M. Of. nr. 268/19 nov. 1993 
 
 
 L. nr. 82/1993 
 Lege privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 283/7 dec. 1993 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 73/22 mar. 1994) - rectifică art. 11 alin. 1 
 Modificări: 
 - L. nr. 69/1996  (M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) - modifică art. 10; 
  introduce anexa nr. 2 
 - L. nr. 103/1996  (M. Of. nr. 235/27 sep. 1996) - abrogă art. 12 pct. 3, pct. 7 lit. a, b şi c, pct. 14 lit. a, b şi c, pct. 22 lit. a, b şi c,  
 pct. 23 şi 24 
 - O.U.G. nr. 112/2000  (M. Of. nr. 305/4 iul. 2000) - modifică art. 4, art.6 lit. e,l,n şi p, art.10, art.11 alin. (2), art.13 alin.(2),  
 art.14-15; abrogă art.5, art.6 lit.f şi i, art.12 pct. 1 şi 33 
 - O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - suspendă O.U.G. nr. 112/2000 
 - L. nr. 454/2001  (M. Of. nr. 418/27 iul. 2001) - modifică art. 4, art.6 lit. e, art.10, art.11 alin. (2), art.14; 
  înlocuieşte anexa nr. 2; 
  abrogă art.6 lit.p; 
  elimină de la abrogare art.6 lit.f şi i precum şi art.12 pct. 1 şi 33 
 - H.G. nr. 341/2002  (M. Of. nr. 261/18 apr. 2002) - actualizează  limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art.13 alin.(1) 
 - L. nr. 113/2005  (M. Of. nr. 395/10 mai 2005) - conform art. II din L. nr. 113/2005, ''Dispoziţiile Legii nr. 192/2001 privind  
 resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu modificările şi  
 completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, modifică în  
 mod corespunzător prevederile Legii nr. 82/1993 privind constituirea  
 Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării'' 
 - O.U.G. nr. 127/2010  (M. Of. nr. 898/31 dec. 2010) - modifică art. 11 
 - L. nr. 136/2011  (M. Of. nr. 533/28 iul. 2011) - modifică art. 3, art. 4, art. 6 partea introductivă, art. 6 lit. a) - d), f), h), i), l),  
 m) şi o),  art. 7, art. 8 alin.2, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15; 
 introduce art. 21, art. 22, art. 41 - 45,  lit. a1),  k1), m1) şi q) - ş) la art.  
 6, art. 111, art. 112, art. 131, art. 151 - 153; 
  abrogă art. 1 alin.2, art. 2 
 - O.U.G. nr. 26/2012  (M. Of. nr. 392/12 iun. 2012) - abrogă art. 131 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 152 
 - L. nr. 127/2013  (M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) - modifică art. 13 alin. (1) lit. f); 
 introduce pct. 44 la art. 12 
 - L. nr. 216/2013  (M. Of. nr. 402/4 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 127/2010 şi modifică art. 4 alin. 12, art. 42 alin. 4, art.  
 43 alin. 1 şi 3, art. 6 lit. o), art. 7 alin. 1, art. 7 alin. 5, art. 10 alin. 10, art. 12  
 pct. 6, 28, 36 şi 38, art. 151; 
 introduce alin. 11 - 14 la art. 7, art. 154; 
 abrogă art. 7 alin. 7, art. 12 pct. 39 
 - L. nr. 122/2014  (M. Of. nr. 541/22 iul. 2014) - introduce alin. 41 la art. 10, pct. 21 şi 22 la art. 12, lit. i) la art. 13 alin. 1 
 - L. nr. 283/2015  (M. Of. nr. 863/19 nov. 2015) - modifică art. 10 alin. 41 și art. 12 pct. 21 și 22 
 - O.U.G. nr. 50/2017  (M. Of. nr. 508/30 iun. 2017) - modifică art. 4 alin.1; 
   sintagma "autoritate publică centrală pentru protecţia mediului" se înlocuieşte  
 cu sintagma "Secretariatul General al Guvernului". 
 - O.U.G. nr. 1/2018  (M. Of. nr. 95/31 ian. 2018) - modifică art. 4 alin. (1), în tot cuprinsul legii, sintagma „Secretariatului 
 General al Guvernului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Mediului” 
 
 ▼ Înţelegeri prin schimb de scrisori, pentru modificarea anexei nr. 1 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare  
 Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părţii române, semnat la 8 iulie 1991 
 L. nr. 86/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 300/20 dec. 1993 

 L. nr. 89/1993 
 Lege referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi  
 autorizarea contractării şi garantării unor credite externe 
  M. Of. nr. 312/29 dec. 1993 

 ▼ Acord între România şi Statul Kuwait privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Kuwait la 21 mai 1991 
 L. nr. 90/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 313/29 dec. 1993 

 ▼ Protocol la acest acord, semnat la Kuwait la 21 mai 1991 
 L. nr. 90/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 313/29 dec. 1993 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Canadei privind relaţiile militare, semnat la Ottawa la 7 iunie 1993 
 L. nr. 93/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 4/11 ian. 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Abu Dhabi, la 11 aprilie 1993 
 L. nr. 94/1993 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 4/11 ian. 1994 

 L. nr. 95/1993 
 Lege privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier  
 de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare 
 M. Of. nr. 5/12 ian. 1994 
 Modificări: 
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 - O.U.G. nr. 3/2001  (M. Of. nr. 28/16 ian. 2001) - modifică art. 2 alin. (2), art.4 alin.(1), art.6, atribuţiile şi responsabilităţile  
 fostului Minister al Comerţului prevăzute la art.2 alin.(1) şi la art.3 se preiau  
 integral de Ministerul Industriei şi Resurselor 
 - L. nr. 368/2001  (M. Of. nr. 385/13 iul. 2001) - modifică art. 6 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 113/12 feb. 2002) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.7 

  1994  
 
 
 L. nr. 2/1994 
 Lege pentru declararea municipiului Cluj-Napoca "Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989" 
 M. Of. nr. 9/17 ian. 1994 

 

 ▼ Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la  
 Bucureşti la 14 august 1992 
 L. nr. 3/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 12/19 ian. 1994 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 104/2010 (M. Of. nr. 393/14 iun. 2010) 

 L. nr. 4/1994 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe 
 M. Of. nr. 7/13 ian. 1994 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 81/1995  (M. Of. nr. 287/11 dec. 1995) - prevederile art. 1 lit. g), în ce priveşte actualizarea începând cu 1 ianuarie  
 1994 a nivelului de prime şi a limitei de despăgubire la asigurările prin efectul  
 legii de răspundere civilă auto, sunt neconstituţionale pentru perioada cuprinsă  
 între 1 şi 25 ianuarie 1994. 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Australiei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la  
 21 iunie 1993 
 L. nr. 6/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 60/8 mar. 1994 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei pentru promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bangkok la 30  
 aprilie 1993 
 L. nr. 7/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 61/9 mar. 1994 

 ▼ Tratat privind relaţiile de prietenie şi colaborare între România şi Republica Belarus, încheiat la Bucureşti la 7 mai 1993 
 L. nr. 9/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 64/11 mar. 1994 

 ▼ Tratat privind relaţiile de prietenie şi colaborare între România şi Republica Slovacă, încheiat la Bratislava la 24 septembrie 1993 
 L. nr. 10/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 64/11 mar. 1994 

 L. nr. 11/1994 
 Lege privind unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi  
 autorizarea contractării şi garantării unor credite externe 
 
 

M. Of. nr. 65/14 mar. 1994 

 L. nr. 15/1994 
 Lege privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale 
 M. Of. nr. 80/29 mar. 1994 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 19/1995  (M. Of. nr. 188/18 aug. 1995) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 101/1995  (M. Of. nr. 9/17 ian. 1996) - art. 34 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 54/1997  (M. Of. nr. 225/30 aug. 1997) 
 - L. nr. 227/1998  (M. Of. nr. 473/9 dec. 1998) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 242/31 mai 1999) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 127/1999  (M. Of. nr. 455/20 sep. 1999) - suspendă aplicarea prevederilor art. 18 lit. C până la 31 dec.1999 
 - O.G. nr. 5/2000  (M. Of. nr. 26/25 ian. 2000) - introduce două alineate la art. 1 după alin. (3), un alineat la art.21 după alin.  
 (2) 
 - L. nr. 149/2000  (M. Of. nr. 354/28 iul. 2000) - introduce un alineat la art. 11 
 - L. nr. 576/2001  (M. Of. nr. 679/26 oct. 2001) - abrogă modificările efectuate prin O.U.G. nr.127/1999 
 - O.G. nr. 81/2003  (M. Of. nr. 624/31 aug. 2003) - abrogă art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (2) 
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 - L. nr. 493/2003  (M. Of. nr. 827/22 nov. 2003) - aprobă O.G. nr. 81/2003 
 (v. D.C.C. nr. 101/1995 (art. 34) - M. Of. nr. 9/17 ian. 1996) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Seul la 11 octombrie 1993 
 L. nr. 18/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 96/14 apr. 1994 

 ▼ Convenţie consulară între România şi Republica Belarus, semnată la Bucureşti la 7 mai 1993 
 L. nr. 19/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 97/15 apr. 1994 

 ▼ Acord general de prietenie şi cooperare între România şi Republica Columbia, semnat la Bogota la 5 august 1993 
 L. nr. 21/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 103/25 apr. 1994 
 
 ▼ Tratatul privind CERUL DESCHIS, încheiat la Helsinki la 24 martie 1992 
 L. nr. 23/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 130/26 mai 1994 

 ▼ Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 
 L. nr. 24/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 119/12 mai 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 3/2001 (M. Of. nr. 81/16 feb. 2001) 
 
 L. nr. 29/1994 
 Lege privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ  
 exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989 
 M. Of. nr. 129/25 mai 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 350/2004  (M. Of. nr. 670/26 iul. 2004) - modifică art. 2 
 
 ▼ Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, amendată prin Protocoalele nr. 3, 5 şi 8 şi completată prin  
 Protocolul nr. 2, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 
 L. nr. 30/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 135/31 mai 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/1995 (M. Of. nr. 147/13 iul. 1995) 
 - L. nr. 33/1999 (M. Of. nr. 88/2 mar. 1999) 
 - L. nr. 345/2004 (M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 
 - L. nr. 39/2005 (M. Of. nr. 238/22 mar. 2005) 
 - L. nr. 103/2006 (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2009 (art. 6)) 
 
 ▼ Primul Protocol adiţional la Convenţie, încheiat la Paris la 20 martie 1952 
 L. nr. 30/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 135/31 mai 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/1995 (M. Of. nr. 147/13 iul. 1995) 
 - L. nr. 33/1999 (M. Of. nr. 88/2 mar. 1999) 
 - L. nr. 345/2004 (M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 
 - L. nr. 39/2005 (M. Of. nr. 238/22 mar. 2005) 
 - L. nr. 103/2006 (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) 
 
 ▼ Protocolul Nr. 2 atribuind Curţii Europene a Drepturilor Omului competenţa de a da avize consultative, încheiat la Strasbourg la 6 mai  
 1963 
 L. nr. 30/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 135/31 mai 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/1995 (M. Of. nr. 147/13 iul. 1995) 
 - L. nr. 33/1999 (M. Of. nr. 88/2 mar. 1999) 
 - L. nr. 345/2004 (M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 
 - L. nr. 39/2005 (M. Of. nr. 238/22 mar. 2005) 
 - L. nr. 103/2006 (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) 
 
 ▼ Protocolul Nr. 4 recunoscând anumite drepturi şi libertăţi, altele decât cele deja înscrise în convenţie şi în primul Protocol adiţional la  
 convenţie, încheiat la Strasbourg la 16 septembrie 1963 
 L. nr. 30/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 135/31 mai 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/1995 (M. Of. nr. 147/13 iul. 1995) 
 - L. nr. 33/1999 (M. Of. nr. 88/2 mar. 1999) 
 - L. nr. 345/2004 (M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 
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 - L. nr. 39/2005 (M. Of. nr. 238/22 mar. 2005) 
 - L. nr. 103/2006 (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) 
 
 ▼ Protocolul Nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Strasbourg la 28 aprilie 1983 
 L. nr. 30/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 135/31 mai 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/1995 (M. Of. nr. 147/13 iul. 1995) 
 - L. nr. 33/1999 (M. Of. nr. 88/2 mar. 1999) 
 - L. nr. 345/2004 (M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 
 - L. nr. 39/2005 (M. Of. nr. 238/22 mar. 2005) 
 - L. nr. 103/2006 (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) 
 
 ▼ Protocolul Nr. 7, încheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984 
 L. nr. 30/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 135/31 mai 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/1995 (M. Of. nr. 147/13 iul. 1995) 
 - L. nr. 33/1999 (M. Of. nr. 88/2 mar. 1999) 
 - L. nr. 345/2004 (M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 
 - L. nr. 39/2005 (M. Of. nr. 238/22 mar. 2005) 
 - L. nr. 103/2006 (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) 
 
 ▼ Protocolul Nr. 9, încheiat la Roma la 6 noiembrie 1990 
 L. nr. 30/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 135/31 mai 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/1995 (M. Of. nr. 147/13 iul. 1995) 
 - L. nr. 33/1999 (M. Of. nr. 88/2 mar. 1999) 
 - L. nr. 345/2004 (M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 
 - L. nr. 39/2005 (M. Of. nr. 238/22 mar. 2005) 
 - L. nr. 103/2006 (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) 
 
 ▼ Protocolul Nr. 10, încheiat la Strasbourg la 25 martie 1992 
 L. nr. 30/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 135/31 mai 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/1995 (M. Of. nr. 147/13 iul. 1995) 
 - L. nr. 33/1999 (M. Of. nr. 88/2 mar. 1999) 
 - L. nr. 345/2004 (M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 
 - L. nr. 39/2005 (M. Of. nr. 238/22 mar. 2005) 
 - L. nr. 103/2006 (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) 
 
 ▼ Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30  
 septembrie 1957 
 L. nr. 31/1994 (aderare) 
 M. Of. nr. 136/31 mai 1994 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 77/1998 (M. Of. nr. 315/27 aug. 1998) 
 - L. nr. 333/2007 (M. Of. nr. 37/17 ian. 2008) - modifică titlul, art. unic devine art. 1; 
  introduce art.2 
 - O. nr. 346/2011 (M. Of. nr. 393/3 iun. 2011) 
 - O. nr. 918/2013 (M. Of. nr. 465/26 iul. 2013) 
 - O. nr. 1010/2019 (M. Of. nr. 659/8 aug. 2019) 
 - O. nr. 1232/2021 (M. Of. nr. 1005/21 oct. 2021) 
 Notă: Textul consolidat al Acordului este publicat în M.Of. nr. 37bis/17 ian. 2008 
 
 L. nr. 32/1994 
 Lege privind sponsorizarea 
 M. Of. nr. 129/25 mai 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 105/1997  (M. Of. nr. 136/30 iun. 1997) - abrogă art. 12 şi art. 13 
 - O.G. nr. 36/1998  (M. Of. nr. 43/30 ian. 1998) - modifică art. 1, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11;  
 abrogă art.14, art.15 şi art.16 
 - O.U.G. nr. 127/1999  (M. Of. nr. 455/20 sep. 1999) - modifică art. 8 alin. (1), (2) şi (3) 
 - L. nr. 204/2001  (M. Of. nr. 363/5 iul. 2001) - modifică art. 1, art.4 alin. (1) lit. a şi d, art.4 alin.(2), art.8 alin.(1) lit.a şi c 
 - L. nr. 576/2001  (M. Of. nr. 679/26 oct. 2001) - abrogă modificările efectuate prin L. nr. 204/2001 pct. 5 şi 6 (referitoare la  
 art. 8 alin. (1) lit. a şi c) 
 - L. nr. 414/2002  (M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) - abrogă modificările efectuate prin O.U.G. nr. 127/1999 
 - L. nr. 394/2006  (M. Of. nr. 892/2 nov. 2006) - introduce alin.(2) la art.3 
 
 

- O.G. nr. 18/2018  (M. Of. nr. 755/31 aug. 2018) - introduce art. 111 

 L. nr. 33/1994 
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 Lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
 M. Of. nr. 139/2 iun. 1994 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LIII (53)/2007  (M. Of. nr. 769/13 nov.  - art.35 
 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 35, art. 36, art. 37 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 472/5 iul. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 252/2020  (M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020) - introduce alin. (2) la art. 5 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 78/2021  (M. Of. nr. 1185/15 dec. 2021) - art. 26 alin. (2) 
 (v. D.C.S.J. nr. VI/1999 (art. 35-36) - M. Of. nr. 636/27 dec. 1999; D.I.C.C.J. nr. LIII/2007 (art. 35 ) - M. Of. nr. 769/13 nov. 2007) 
 
 L. nr. 35/1994 
 Lege privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 
 M. Of. nr. 150/14 iun. 1994 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 123/2000  (M. Of. nr. 427/2 sep. 2000) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) partea introductivă, art.2 alin.(1), art.3 lit. j,  
 art.4, art.6; introduce lit.g la art.1 alin.(1), un alin. la art.1 după alin.(3), un  
 alin. la art.2 după alin.(3), lit.k şi l la art.3, două alineate la art.7; abrogă art.5 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 88/21 feb. 2001) - rectifică art. 2 alin. 4 
 Modificări: 
 - L. nr. 121/2002  (M. Of. nr. 198/25 mar. 2002) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) partea introductivă, art. 2 alin. (2), art. 3 partea  
 introductivă, art. 4, art. 6, art. 7, art. II din O.G. nr. 123/2000; introduce lit.g şi  
 h la alin. (1) şi alin. (4) şi (5) la art. 1, alin. (4) şi (5) la art. 2 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 507/7 iul. 2008) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire  
 la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 8 noiembrie 1993 
 L. nr. 37/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 157/23 iun. 1994 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 339/7 dec. 1994) - rectifică Convenţia 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe  
 capital, semnată la Moscova la 27 septembrie 1993 
 L. nr. 38/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 158/24 iun. 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Buenos Aires la 29 iulie 1993 
 L. nr. 39/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 161/27 iun. 1994 

 ▼ Protocol la acest Acord 
 L. nr. 39/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 161/27 iun. 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 25 octombrie 1993 
 L. nr. 40/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 161/27 iun. 1994 

 ▼ Protocol la acest Acord 
 L. nr. 40/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 161/27 iun. 1994 
 
 
 L. nr. 41/1994 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 
 M. Of. nr. 153/18 iun. 1994 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 89/1997  (M. Of. nr. 378/29 dec. 1997) 
 - L. nr. 124/1998  (M. Of. nr. 227/22 iun. 1998) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 636/27 dec. 1999) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 18/2003  (M. Of. nr. 61/1 feb. 2003) - modifică art.40 
 - O.U.G. nr. 71/2003  (M. Of. nr. 606/26 aug. 2003) - modifică art. 40 
 - L. nr. 533/2003  (M. Of. nr. 895/15 dec. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 71/2003 şi modifică art.40 
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 - L. nr. 95/2004  (M. Of. nr. 333/16 apr. 2004) - respinge O.G. nr. 18/2003 
 - L. nr. 469/2004  (M. Of. nr. 1060/16 nov. 2004) - modifică anexa nr.2 
 - L. nr. 302/2008  (M. Of. nr. 788/25 nov. 2008) - introduce alin. (11) la art. 42 
 - O.U.G. nr. 110/2013  (M. Of. nr. 808/19 dec. 2013) - introduce alin. (8) şi (9)  la art. 46 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 448/2013  (M. Of. nr. 5/7 ian. 2014) - dispoziţiile art. 40 alin. (3) sunt constituţionale în măsura în care taxa pentru  
 serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune se aplică numai persoanelor  
 juridice care beneficiază de aceste servicii. 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2014  (M. Of. nr. 398/29 mai 2014) - modifică art. 42 alin. (1); 
 introduce alin. (11) la art. 43 
 - L. nr. 134/2015  (M. Of. nr. 403/9 iun. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 110/2013 
 - L. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) - modifică art. 40 și 41 
 - O.U.G. nr. 89/2021  (M. Of. nr. 804/20 aug. 2021) - introduce alin. (10) la art. 46 
 (v. D.C.C. nr. 300/2003 - M. Of. nr. 520/18 iul. 2003) 
 
 ▼ Acord general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, încheiat la Paris la 2 septembrie 1949 
 L. nr. 43/1994 (aderare) 
 M. Of. nr. 176/12 iul. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 6/1999 (M. Of. nr. 9/18 ian. 1999) 
 - L. nr. 171/2016 (M. Of. nr. 807/13 oct. 2016) 
 
 ▼ Protocoalele adiţionale nr. 1, 2, 4 şi 5 
 L. nr. 43/1994 (aderare) 
 M. Of. nr. 176/12 iul. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 6/1999 (M. Of. nr. 9/18 ian. 1999) 
 - L. nr. 171/2016 (M. Of. nr. 807/13 oct. 2016) 
 
 L. nr. 44/1994 
 Lege privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
 M. Of. nr. 172/7 iul. 1994 
 Modificări: 
 - OG.nr.17/1995  (M. Of. nr. 186/17 aug. 1995) - abrogă prevederile referitoare la impozitul pe salarii din art. 15 lit. e 
 - O.G. nr. 24/1995  (M. Of. nr. 193/25 aug. 1995) - modifică corespunzător art. 15 lit. e şi f 
 - O.U.G. nr. 85/1997  (M. Of. nr. 378/29 dec. 1997) - abrogă prevederile referitoare la impozitul pe venit din art. 15 lit. e 
 - O.U.G. nr. 25/1999  (M. Of. nr. 130/31 mar. 1999) - modifică art. 15 alin. (1) lit. a şi alin. (2) 
 - L. nr. 132/2000  (M. Of. nr. 345/25 iul. 2000) - modifică art. 11 alin. (2) 
 - L. nr. 135/2000  (M. Of. nr. 345/25 iul. 2000) - abrogă art. 22 
 - O.U.G. nr. 215/2000  (M. Of. nr. 606/25 nov. 2000) - modifică art. 11 alin. (2); introduce după ultimul alineat un alineat la art.13,  
 art.131 
 - L. nr. 770/2001  (M. Of. nr. 14/11 ian. 2002) - introduce art.131 
 - L. nr. 167/2002  (M. Of. nr. 254/16 apr. 2002) - modificări art.13, art.14 alin.(1), art.15 lit.a, e, f, g, k şi l, art.16; introduce  
 alin.(2) la art.8, alin.(3) la art.11 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 676/11 sep. 2002) - rectifică art. 15 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 783/28 oct. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 12/2004  (M. Of. nr. 278/30 mar. 2004) - introduce art.141 
 - L. nr. 210/2004  (M. Of. nr. 505/4 iun. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 12/2004 
 - L. nr. 596/2004  (M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004) - modifică art.13 alin. (1) lit.b) partea introductivă 
 - H.G. nr. 1765/2005  (M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) - indexare venituri 
 - H.G. nr. 1768/2006  (M. Of. nr. 999/14 dec. 2006) - indexare venituri 
 - L. nr. 303/2007  (M. Of. nr. 785/20 nov. 2007) - modifică art. 2 partea introductivă, art. 5 alin. 1, 3 şi 4, art. 13 alin. 4, art. 14,  
 art. 16 lit. a), c), e) şi k) paragraful 2, art. 17 alin. 3, art. 19 lit. a), art. 22; 
  introduce alin. 3 la art. 15 
 - H.G. nr. 67/2008  (M. Of. nr. 61/25 ian. 2008) - indexare venituri 
 - L. nr. 75/2008  (M. Of. nr. 286/14 apr. 2008) - modifică art. 16 lit. a) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 45/2008  (M. Of. nr. 230/8 apr. 2009) - art. 13, art. 14 şi art. 141 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 8/2011  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2011) - modifică art. 16 lit. a), art. 23; 
  introduce art. 161 
 - L. nr. 211/2012  (M. Of. nr. 778/19 nov. 2012) - aprobă cu modificări O.G. nr. 8/2011 şi modifică art. 16 lit. a), art. 161 
 - O.U.G. nr. 9/2015  (M. Of. nr. 299/30 apr. 2015) - modifică art. 13, art. 14, art. 15 alin. 1 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 16 lit. e) 
 - L. nr. 240/2015  (M. Of. nr. 785/21 oct. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 9/2015 
 - L. nr. 259/2015  (M. Of. nr. 825/5 nov. 2015) - modifică art. 16 lit. a) 
 - L. nr. 96/2017  (M. Of. nr. 334/8 mai 2017) - abrogă art. 21 
 - L. nr. 163/2019  (M. Of. nr. 799/2 oct. 2019) - modifică art. 11 alin. 2 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 45/2008 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009 (art. 13, art. 14 şi art. 141)) 
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 L. nr. 45/1994 
 Legea apărării naţionale a României 
 M. Of. nr. 172/7 iul. 1994 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 13/2000  (M. Of. nr. 111/14 mar. 2000) - modifică art. 5 
 - L. nr. 398/2001  (M. Of. nr. 393/18 iul. 2001) - abrogă art. 5 alin. (4) 
 - L. nr. 38/2002  (M. Of. nr. 75/31 ian. 2002) - modifică art.30 
 - O.U.G. nr. 74/2002  (M. Of. nr. 435/21 iun. 2002) - modifică art.30, art.35 lit.d şi e 
 - L. nr. 42/2004  (M. Of. nr. 242/18 mar. 2004) - abrogă art.5 alin.(1) şi (5) 
 - L. nr. 291/2007  (M. Of. nr. 758/8 nov. 2007) - abrogă art. 5 
 - L. nr. 58/2011  (M. Of. nr. 303/3 mai 2011) - modifică art. 8; 
  înlocuieşte, în cuprinsul legii, denumirea "Marele Cartier General" cu  
 
 

denumirea "Centrul naţional militar de comandă" 

 L. nr. 47/1994 
 Lege privind serviciile din subordinea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 175/11 iul. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 29/2000  (M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 
 - O.U.G. nr. 1/2001  (M. Of. nr. 12/10 ian. 2001) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 210/25 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 176/2001  (M. Of. nr. 839/27 dec. 2001) - modifică art. 2 alin. (2), art.8 alin.(2); introduce alin.(21) şi (22) la art.8 
 - O.U.G. nr. 80/2016  (M. Of. nr. 939/22 nov. 2016) - modifică art. 2 și art. 8 alin. (21) și (22); 
 introduce alin. (3) la art. 3, alin. (21) la art. 5 și alin. (23) la art. 8 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 372/18 mai 2017) 

 L. nr. 48/1994 
 Lege privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 36 din Legea nr.  
 18/1991 şi a drepturilor aferente anului 1993 şi 1994 pentru persoanele ale căror terenuri agricole se află în patrimoniul regiilor autonome  
 cu activitate agricolă, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă 
 M. Of. nr. 175/11 iul. 1994 
  
 ▼ Statutul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare, semnat la 23 iunie 1992 
 L. nr. 49/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 187/21 iul. 1994 

 ▼ Convenţie privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 
 L. nr. 58/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 199/2 aug. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 36/2019 (M. Of. nr. 181/6 mar. 2019) 
 ▼ Acord între România şi Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe  
 venit şi pe câştigurile din capital, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 1993 
 L. nr. 59/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 199/2 aug. 1994 

 ▼ Convenţie între România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată  
 la Bucureşti la 25 octombrie 1993 
 L. nr. 60/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 200/3 aug. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 261/2011 (M. Of. nr. 934/29 dec. 2011) 
 
 ▼ Protocol la această Convenţie, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 1993 
 L. nr. 60/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 200/3 aug. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 261/2011 (M. Of. nr. 934/29 dec. 2011) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Rabat  
 la 28 ianuarie 1994 
 L. nr. 61/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 200/3 aug. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 11/2009 (M. Of. nr. 105/20 feb. 2009) 
 
 ▼ Convenţie privind recunoaşterea internaţională a drepturilor asupra aeronavelor, semnată la Geneva la 19 iunie 1948 
 L. nr. 64/1994 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 201/3 aug. 1994 
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 L. nr. 68/1994 
 Lege privind înfiinţarea medaliei "Crucea Comemorativă a Celui de-al Doilea Război Mondial, 1941 - 1945" 
 M. Of. nr. 207/10 aug. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 35/1995  (M. Of. nr. 84/4 mai 1995) 
 - L. nr. 194/1999  (M. Of. nr. 628/23 dec. 1999) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 14/17 ian. 2000) 
 
 ▼ Convenţie privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie  
 1973 
 L. nr. 69/1994 (aderare) 
 M. Of. nr. 211/12 aug. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 105/2007 (M. Of. nr. 277/25 apr. 2007) 
 
 ▼ Convenţie pentru crearea Biroului European de Radiocomunicaţii (B. E. R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993 
 L. nr. 70/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 211/12 aug. 1994 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 482/2003 (M. Of. nr. 865/5 dec. 2003) 

 L. nr. 71/1994 
 Acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie 
 M. Of. nr. 189/22 iul. 1994 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 31/1997  (M. Of. nr. 125/19 iun. 1997) 
 Repunere în vigoare 
 - L. nr. 523/2001  (M. Of. nr. 653/17 oct. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 42/2002  (M. Of. nr. 241/10 apr. 2002) - încetat aplicarea pentru facilităţile în derulare 
 - L. nr. 406/2002  (M. Of. nr. 455/27 iun. 2002) - Scoate de sub incidenţa O.U.G. nr. 42/2002 prevederile L. nr. 71/1994, în ceea  
 ce priveşte facilităţile în derulare 
 
 

- L. nr. 36/2008  (M. Of. nr. 205/17 mar. 2008) - introduce alin. (2) la art. 2 

 L. nr. 74/1994 
 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  
 şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat 
 
 

M. Of. nr. 190/25 iul. 1994 

 L. nr. 75/1994 
 Lege privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi  
 instituţiile publice 
 M. Of. nr. 237/26 aug. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 91/2017  (M. Of. nr. 312/2 mai 2017) - introduce lit. e1) la art. 10 
 
 ▼ Tratatul de prietenie şi cooperare dintre România şi Republica Lituania, încheiat la Vilnius la 8 martie 1994 
 L. nr. 78/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 273/27 sep. 1994 
 
 ▼ Tratatul privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Croaţia, încheiat la Bucureşti la 16 februarie 1994 
 L. nr. 79/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 273/27 sep. 1994 

 ▼ Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptată la Strasbourg la 26  
 noiembrie 1987 
 L. nr. 80/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 285/7 oct. 1994 

 ▼ Protocoalele nr. 1 şi 2 la convenţie, adoptate la Strasbourg la 4 noiembrie 1993 
 L. nr. 80/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 285/7 oct. 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Moscova la 29 septembrie 1993 
 L. nr. 81/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 291/13 oct. 1994 

 L. nr. 83/1994 
 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  
 şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat 
  M. Of. nr. 292/14 oct. 1994 
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 ▼ Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 
 L. nr. 84/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 298/21 oct. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 274/2004 (M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) - modifică art.2 la 1 ian. 2005 
 - O.U.G. nr. 11/2014 (M. Of. nr. 203/21 mar. 2014) - modifică art. 2 
 
 ▼ Convenţie între România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la  
 impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993 
 L. nr. 85/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 299/24 oct. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 181/2012 (M. Of. nr. 715/22 oct. 2012) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 11 mai 1994 
 L. nr. 86/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 302/25 oct. 1994 

 ▼ Convenţie între România şi Republica Ungară pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe  
 venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 septembrie 1993 
 L. nr. 91/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 306/31 oct. 1994 
 
 ▼ Convenţie consulară între România şi Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă, semnată la Bucureşti la 1 iulie 1993 
 L. nr. 95/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 318/16 nov. 1994 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bratislava la 3 martie 1994 
 L. nr. 96/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 315/14 nov. 1994 

 ▼ Tratat de înţelegere, colaborare şi bună vecinătate între România şi Republica Albania, încheiat la Bucureşti la 11 mai 1994 
 L. nr. 99/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 318/16 nov. 1994 

 ▼ Convenţie consulară dintre România şi Republica Armenia, semnată la Bucureşti la 20 aprilie 1994 
 L. nr. 100/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 319/17 nov. 1994 

 ▼ Acord european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), încheiat la  
 Geneva la 1 iulie 1970 şi Anexele la acest acord, încheiate la Geneva la 1 iulie 1970 
 L. nr. 101/1994 (aderare) 
 M. Of. nr. 323/22 nov. 1994 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 852/2008 (M. Of. nr. 575/30 iul. 2008) 

 L. nr. 102/1994 
 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  
 şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat 
 M. Of. nr. 321/18 nov. 1994 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 7 august 1990 
 L. nr. 103/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 330/29 nov. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 55/1997 (M. Of. nr. 69/18 apr. 1997) 
 - L. nr. 313/2007 (M. Of. nr. 793/22 nov. 2007) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Lima la  
 16 mai 1994 
 L. nr. 105/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 330/29 nov. 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 11 mai 1994 
 L. nr. 107/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 332/30 nov. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 94/2006 (M. Of. nr. 356/20 apr. 2006) 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 18  
 mai 1994 
 L. nr. 108/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 334/2 dec. 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind promovarea şi protejarea reciprocă a  
 investiţiilor, semnat la Alger la 28 iunie 1994 
 L. nr. 110/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 334/2 dec. 1994 
 
 ▼ Protocol de menţinere în vigoare a Aranjamentului privind comerţul internaţional cu textile, încheiat la Geneva la 9 decembrie 1993 
 L. nr. 113/1994 (acceptare) 
 M. Of. nr. 332/30 nov. 1994 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Paraguay pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Asuncion la 21 mai 1994 
 L. nr. 115/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 337/6 dec. 1994 

 ▼ Protocol la acest acord, semnat la Asuncion la 21 mai 1994 
 L. nr. 115/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 337/6 dec. 1994 

 ▼ Carta Agenţiei de cooperare culturală şi tehnică 
 L. nr. 118/1994 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 345/13 dec. 1994 

 ▼ Convenţie privind Agenţia de cooperare culturală şi tehnică, semnată la Niamey la 20 martie 1970 
 L. nr. 118/1994 (aderare) 
 M. Of. nr. 345/13 dec. 1994 
 
 L. nr. 119/1994 
 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi  
 autorizarea contractării şi garantării unor credite externe 
 
 

M. Of. nr. 346/14 dec. 1994 

 L. nr. 120/1994 
 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi  
 autorizarea contractării şi garantării unor credite externe 
 
 

M. Of. nr. 346/14 dec. 1994 

 L. nr. 121/1994 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34 din 5 august 1994 privind acordarea de către stat de garanţii pentru credite interne  
 contractate de agenţii economici de la băncile comerciale şi constituirea fondului de risc pentru garanţiile acordate, emisă în baza Legii nr.  
 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 346/14 dec. 1994 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 36/1995  (M. Of. nr. 202/31 aug. 1995) - abrogă L. nr. 121/1994 
 
 

- L. nr. 113/1995  (M. Of. nr. 282/5 dec. 1995) - elimină art. III de abrogare a L. nr. 121/1994 

 L. nr. 122/1994 
 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 346/14 dec. 1994 
 
 L. nr. 123/1994 
 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 346/14 dec. 1994 

 

 ▼ Acord privind fondul de cooperare şi creditare între Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele  
 participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană (TER)", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992 
 L. nr. 124/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 351/19 dec. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 10/1998 (M. Of. nr. 15/19 ian. 1998) 
 - O.U.G. nr. 234/2000 (M. Of. nr. 614/29 nov. 2000) 
 - L. nr. 386/2006 (M. Of. nr. 873/25 oct. 2006) 
 - O.U.G. nr. 84/2011 (M. Of. nr. 700/4 oct. 2011) - modifică art. 2 
 - L. nr. 38/2012 (M. Of. nr. 184/21 mar. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 84/2011 
 
 ▼ Convenţie privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13  
 ianuarie 1993 
 L. nr. 125/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 356/22 dec. 1994 

 L. nr. 126/1994 
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 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în temeiul Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite  
 ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 350/19 dec. 1994 

 L. nr. 127/1994 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59 din 24 august 1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se  
 derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale 
 
 

M. Of. nr. 350/19 dec. 1994 

 L. nr. 129/1994 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55 din 19 august 1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor  
 contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994 
 
 

M. Of. nr. 354/21 dec. 1994 

 L. nr. 130/1994 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38 din 5 august 1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de  
 cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor 
 M. Of. nr. 354/21 dec. 1994 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind înfiinţarea pe bază de reciprocitate de centre de  
 cultură şi informaţii şi activitatea acestora, semnat la Bonn la 29 noiembrie 1990 
 L. nr. 131/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 358/23 dec. 1994 

 ▼ Schimb de note verbale din 18 mai 1993 şi 8 decembrie 1993 referitor la modificarea art. 1 alin. (2) din acord 
 L. nr. 131/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 358/23 dec. 1994 
 
 
 L. nr. 132/1994 
 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
  M. Of. nr. 359/23 dec. 1994 

 ▼ Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994 
 L. nr. 133/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 360-360 bis/27 dec. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 217/1997 (M. Of. nr. 372/22 dec. 1997) 
 - L. nr. 18/1999 (M. Of. nr. 11/18 ian. 1999) 
 
 ▼ Acordul internaţional privind carnea de bovină, încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994 
 L. nr. 133/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 360-360 bis/27 dec. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 217/1997 (M. Of. nr. 372/22 dec. 1997) 
 - L. nr. 18/1999 (M. Of. nr. 11/18 ian. 1999) 
 
 ▼ Acordul internaţional privind produsele lactate, încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994 
 L. nr. 133/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 360-360 bis/27 dec. 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 217/1997 (M. Of. nr. 372/22 dec. 1997) 
 
 

- L. nr. 18/1999 (M. Of. nr. 11/18 ian. 1999) 

 L. nr. 135/1994 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69 din 26 august 1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de  
 interes local 
 
 

M. Of. nr. 366/30 dec. 1994 

 L. nr. 138/1994 
 Lege pentru declararea municipiilor Arad, Brăila, Buzău şi Târgovişte "oraşe-martir" 
 M. Of. nr. 368/30 dec. 1994 

 

 ▼ Acord-cadru de cooperare financiară între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Madrid la 3 octombrie 1994 
 L. nr. 139/1994 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 369/30 dec. 1994 

 ▼ Acord de împrumut nerambursabil din Fondul Nerambursabil Global pentru Mediu dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare - acţionând în calitate de administrator al Fondului Nerambursabil Global pentru Mediu - privind proiectul  
 "Conservarea biodiversităţii în Delta Dunării", Washington, 1994 
 L. nr. 142/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 372/30 dec. 1994 
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 L. nr. 143/1994 
 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 374/31 dec. 1994 

  1995  
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 1 iunie 1994 
 L. nr. 5/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 7/17 ian. 1995 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la  
 impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Varşovia la 23 iunie 1994 
 L. nr. 6/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 7/17 ian. 1995 

 ▼ Protocol la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii  
 fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Varşovia la 23 iunie 1994 
 L. nr. 6/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 7/17 ian. 1995 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994 
 L. nr. 8/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 7/17 ian. 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 312/2007 (M. Of. nr. 793/22 nov. 2007) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994 
 L. nr. 9/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 7/17 ian. 1995 
 
 L. nr. 10/1995 
 Lege privind calitatea în construcţii 
 M. Of. nr. 12/24 ian. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 498/2001  (M. Of. nr. 295/5 iun. 2001) - modifică limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 33 pct. I-V 
 - L. nr. 587/2002  (M. Of. nr. 817/12 nov. 2002) - modifică art.40 alin. (1) şi (5) 
 - L. nr. 123/2007  (M. Of. nr. 307/9 mai 2007) - modifică art. 5; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, cuvântul "cerinţe" cu sintagma "cerinţe  
 esenţiale" 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 31; 
  abrogă art. 32 
 - L. nr. 177/2015  (M. Of. nr. 484/2 iul. 2015) - modifică art. 2, art. 5, art. 6, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 17, art.  
 18, art. 20, art. 24, art. 30,art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39, art.  
 40; 
 introduce art. 201, lit. h) şi i) la art. 22, art. 221, art. 291, art. 292, art.  
 301,  art. 331; 
 abrogă art. 28, art. 37; 
 înlocuieşte sintagmele după cum urmează:a) „Ministerul Lucrărilor Publice şi  
 Amenajării Teritoriului” cu „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  
 Publice”; 
 b) „Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea  
 teritoriului” cu „Inspectoratul de Stat în Construcţii —I.S.C.; 
 c) „conducerea şi asigurarea calităţii” cu „managementul calităţii”; 
 d) „agenţi economici” cu „operatori economici"; 
 e) „exigenţe/cerinţe esenţiale" cu „cerinţe fundamentale"; 
 f) „diriginte de specialitate” cu „diriginte de şantier autorizat"; 
 g) „responsabil tehnic cu execuţia atestat” cu „responsabil tehnic cu execuţia  
 autorizat"; 
 h) „igienă, sănătate şi mediu” cu „igienă, sănătate şi mediu înconjurător”; 
 i) „siguranţă în exploatare” cu „siguranţă şi accesibilitate în exploatare”; 
 j) „certificarea calităţii produselor” cu „certificarea performanţei şi a  
 conformităţii produselor pentru construcţii”; 
 k) „agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în  
 construcţii” cu „agrementele tehnice în construcţii" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 689/11 sep. 2015) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 46/2015  (M. Of. nr. 801/28 oct. 2015) - modifică art. 43 alin. (1) și alin. (2) lit. b) 
 - L. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 220/24 mar. 2016) - aprobă O.U.G. nr. 46/2015 
 - L. nr. 163/2016  (M. Of. nr. 561/25 iul. 2016) - modifică art. 2, art. 6 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 21 alin.  
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 (1), art. 22 lit. f),art. 36 pct. I partea introductivă, art. 36 pct. I lit. a), art. 36  
 pct. II  partea introductivă, art. 36 pct. III partea introductivă, art. 37, art. 38  
 alin. (2), art. 39 alin. (2); 
  introduce alin. (3) la art. 7, lit. m) - o) la art. 9, lit. g) la art. 27, lit. f) la art. 28,  
 lit. j) la art. 36 pct. I, lit. k) la art. 36 pct. II, lit. j) la art. 36 pct. III, alin. (3) la  
 art. 38 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 765/30 sep. 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 6/2018  (M. Of. nr. 171/23 feb. 2018) - termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și  
 completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,  
 referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) şi o) din  
 Legea nr. 10/1995 se prorogă până la data de 25 august 2019 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2018  (M. Of. nr. 441/25 mai 2018) - art. 40, forma în vigoare în anul 2010 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 84/2018  (M. Of. nr. 795/18 sep. 2018) - introduce alin. (11) la art. 41 
 - L. nr. 17/2019  (M. Of. nr. 33/11 ian. 2019) - introduce alin. (11) la art. 41 
 - L. nr. 97/2019  (M. Of. nr. 359/9 mai 2019) - modifică art. 36 pct. I lit. j); 
  introduce lit. i) la art. 22, lit. h) la art. 27 
 - O.G. nr. 18/2019  (M. Of. nr. 694/22 aug. 2019) - Termenul prevăzut la art. II din L. nr. 163/2016, referitor la intrarea în vigoare  
 a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) şi o) din Legea nr. 10/1995 privind  
 calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se  
 prorogă până la data de 25 august 2021. 
 - L. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 8/8 ian. 2020) - modifică art. 22 lit. b), f), h) și i), art. 27 lit. g) și h) și art. 36 pct. I partea  
 introductivă și lit. j); 
 introduce lit. f1) la art. 22 și secțiunea 11, după art. 22, cu art. 221;  
 prevederile art. 22 lit. f) și f1) și ale art. 36 pct. 1 lit. j, astfel cum au fost  
 modificate și completate prin L. nr. 7/2020, intră în vigoare la 30 de zile de la  
 data publicării acesteia în Monitorul Oficial, al României, Partea I (6 februarie  
 2020) 
 - L. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 665/27 iul. 2020) - introduce art. 211 
 - L. nr. 204/2020  (M. Of. nr. 858/18 sep. 2020) - modifică art. 6 alin. (2), art. 31, art. 36 pct. II lit. c) şi k); 
 introduce alin. (3) şi (4) la art. 6, secţiunea 12 cu art. 222, alin. (6)-(8) la art.  
 26 şi alin. (4) la art. 37 
 - L. nr. 190/2021  (M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) - aprobă cu modificări O.G. nr. 18/2019 și modifică termenul prevăzut la art. II  
 din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995  
 privind calitatea în construcții , referitor la intrarea în vigoare a măsurilor  
 prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în  
 construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se  
 prorogă până la data de 25 august 2023. 
 
 ▼ Convenţie privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea),  
 semnată la Sofia la 29 iunie 1994 
 L. nr. 14/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 41/27 feb. 1995 

 L. nr. 16/1995 
 Lege privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare 
 M. Of. nr. 45/9 mar. 1995 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 41/1998  (M. Of. nr. 43/30 ian. 1998) - abrogă art. 44-47 
 - L. nr. 337/2005  (M. Of. nr. 1094/5 dec. 2005) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 12  
 alin. 1, art. 13 alin. 1, art. 14, art. 15 alin. 3, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art.  
 21, art. 27, art. 29, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 37, art. 38, art. 39, art.  
 40, art. 42, art. 43; 
  introduce art. 181, art. 201, art. 431, art. 432; 
  abrogă art. 22, art. 25, art. 26, art. 28, art. 48 
 - O.U.G. nr. 190/2005  (M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) - modifică art. 40 alin. (1) şi  modifică art. 40 alin. (3), la data intrării în  
 vigoare a Legii nr. 337/2005 
 - L. nr. 332/2006  (M. Of. nr. 629/20 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr.190/2005 şi abrogă modificarea  
 art.40 alin.(1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 824/6 oct. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 16 alin. (3) şi (4) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 38 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Republicare: 
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  (M. Of. nr. 211/25 mar. 2014) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică, semnat la Bucureşti la 6 mai  
 1994 
 L. nr. 17/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 46/10 mar. 1995 
 
 ▼ Statutul Centrului Internaţional de Inginerie Genetică şi Biotehnologie (I.C.G.E.B.) Trieste - Italia, adoptat la Madrid la 13 septembrie  
 1983 
 L. nr. 18/1995 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 46/10 mar. 1995 

 L. nr. 19/1995 
 Lege pentru aprobarea unor Ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 46/10 mar. 1995 

 

 ▼ Convenţia privind cooperarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor în zona Mării Negre, semnată la Istanbul la 6  
 martie 1993 
 L. nr. 20/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 47/13 mar. 1995 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 18 mai 1994 
 L. nr. 23/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 64/7 apr. 1995 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie  
 de impozite pe venit şi pe avere, semnată la Alger la 28 iunie 1994 
 L. nr. 25/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 69/14 apr. 1995 
 
 ▼ Protocol la Convenţia dntre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare pentru evitarea dublei  
 impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere, semnat la Alger la 28 iunie 1994 
 L. nr. 25/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 69/14 apr. 1995 

 ▼ Tratat privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Armenia, încheiat la Bucureşti la 20 septembrie 1994 
 L. nr. 26/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 77/27 apr. 1995 

 L. nr. 27/1995 
 Lege pentru recunoaşterea de către România a competenţei Comisiei internaţionale de stabilire a faptelor, potrivit prevederilor articolului  
 90 al Protocolului adiţional I la Convenţiile de la Geneva din 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, ratificat  
 de România prin Decretul nr. 224 din 11 mai 1990 
 M. Of. nr. 77/27 apr. 1995 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 18 octombrie 1994 
 L. nr. 28/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 78/28 apr. 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 105/2010 (M. Of. nr. 378/8 iun. 2010) 
 
 ▼ Protocol la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Bucureşti la 18 octombrie 1994 
 L. nr. 28/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 78/28 apr. 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 105/2010 (M. Of. nr. 378/8 iun. 2010) 
 
 ▼ Protocol Adiţional nr. 2 la Acordul european dintre România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe  
 de altă parte, precum şi la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi  
 Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte, încheiat la Bruxelles la 22  
 decembrie 1994 
 L. nr. 29/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 79/2 mai 1995 

 ▼ Convenţie privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie  
 1992 
 L. nr. 30/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 81/3 mai 1995 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 95/2000 (M. Of. nr. 433/2 sep. 2000) 
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 - L. nr. 82/2006 (M. Of. nr. 330/12 apr. 2006) 
 
 ▼ Tratat privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Cehă, încheiat la Bucureşti la 22 iunie 1994 
 L. nr. 31/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 79/2 mai 1995 

 ▼ Amendamentele la anexa nr. I a Protocolului adiţional nr. I la Convenţiile de la Geneva din 1949 privind protecţia victimelor conflictelor  
 armate internaţionale, ratificat de România prin Decretul nr. 224 din 11 mai 1990 
 L. nr. 32/1995 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 82/4 mai 1995 

 ▼ Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995 
 
 L. nr. 33/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 82/4 mai 1995 

 L. nr. 34/1995 
 Lege privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare 
 
 

M. Of. nr. 80/2 mai 1995 

 L. nr. 36/1995 
 Legea notarilor publici şi a activităţii notariale 
 M. Of. nr. 92/16 mai 1995 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 85/1997  (M. Of. nr. 378/29 dec. 1997) - abrogă art. 111 
 - O.U.G. nr. 177/2000  (M. Of. nr. 535/31 oct. 2000) - introduce lit. c1 la art. 8, secţiunea a III1-a la cap.V cu art.881-889 
 - O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - suspendă O.U.G. nr. 177/2000 
 - L. nr. 223/2001  (M. Of. nr. 229/4 mai 2001) - respinge O.U.G. nr. 177/2000 
 - L. nr. 267/2003  (M. Of. nr. 424/17 iun. 2003) - introduce alin. 31 la art. 13 
 - O.U.G. nr. 25/2005  (M. Of. nr. 278/4 apr. 2005) - abrogă art. 31 
 - O.U.G. nr. 190/2005  (M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) - modifică art. 16 lit. g); 
 abrogă art. 105 
 - O.U.G. nr. 125/2007  (M. Of. nr. 760/9 nov. 2007) - modifică art. 13 alin. 2 lit. b), alin. 3; 
  abrogă art. 13 alin. 31 
 - O.U.G. nr. 166/2008  (M. Of. nr. 789/25 nov. 2008) - modifică art. 16 lit. a) 
 - L. nr. 9/2009  (M. Of. nr. 105/20 feb. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 125/2007 
 - L. nr. 298/2009  (M. Of. nr. 645/1 oct. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 166/2008 şi modifică art. 35 lit. a); 
  introduce art. 291 
 - L. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - modifică art. 57 alin. 1 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - la data de 1 oct. 2011, modifică art. 58 alin. (2), art. 68 alin. 1, art. 78 alin. 1  
 lit. a); 
 introduce art. 292, alin. 3 la art. 58, alin. 11 la art. 75; 
 abrogă art. 68 alin. 2, art. 71-74 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 732/18 oct. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 60/2012  (M. Of. nr. 255/17 apr. 2012) - modifică art. 72 alin. (2) 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - introduce, la 1 septembrie 2012, art. 751 
 - L. nr. 77/2012  (M. Of. nr. 386/8 iun. 2012) - modifică art. 3, art. 4, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 alin.  
 (2) lit. a) şi b), titlul secţiunii 1 de la capitolul III, art. 14, art. 15, art. 16, art.  
 17, art. 18, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art.  
 32, art. 33, art. 34, art. 36, art. 37, art. 38 alin. (1), art. 39, art. 40, art. 41, art.  
 42, art. 44 alin. (2), art. 45 alin. (1), art. 46, art. 48 alin. (2), art. 49, art. 50 lit.  
 i), art. 51, art. 52, art. 53, titlul secţiunii a 2-a de la capitolul V, art. 59, art. 61  
 alin. (1), art. 63, art. 64, art. 66, art. 67, art. 69, art. 70, art. 71, art. 73, art. 74,  
 art. 78 alin. (2), art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 85, art. 86 alin. (1), art. 87  
 alin. (2) lit. b), art. 88 alin. (1) lit. d), art. 89, art. 90, art. 92, art. 94 alin. (1),  
 art. 95, art. 110 alin. (2); 
  introduce art. 31-33, art. 71, art. 91, alin. (21) la art. 13, art. 141,  
 secţiunea 11 înaintea art. 15, secţiunea 12 înaintea art. 16, art. 161-1613,  
 secţiunea 13 înaintea art. 17, art. 171-173, secţiunea 14 înaintea art. 23,  
 art. 251-253, art. 261-265, art. 271 şi 272, art. 281-283, art. 311 şi  
 312, art. 321 şi 322, art. 381, art. 411, alin. (21) la art. 44, alin. (2) şi (3)  
 la art. 47, art. 581 la capitolul V, după titlul secţiunii a 2-a, art. 611-613,  
 art. 661, lit. d) la art. 75 alin. (1), art. 781, şapte noi secţiuni, secţiunile  
 31-37, cu art. 851-8527, după art. 85, lit. c) la art. 87, lit. e)-g) la art. 88  
 alin. (1), lit. c) la art. 98 alin. (1), alin. (2) la art. 99, art. 1001-1002, art.  
 1011, o anexă după art. 112; 

 
  abrogă art. 19, 20, 21, 22, 31, 35, 43, art. 44 alin. (4), art. 55, 56, 58, 60, 65,  
 68, art. 75 alin. (4), art. 84, art. 109 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 52/23 ian. 2013) - la art 281 alin (1), după lit. o) se va elimina lit. p) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 72/4 feb. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 54/2013  (M. Of. nr. 145/19 mar. 2013) - modifică art. 58 alin. (1); 
 abrogă art. 32 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică,  la 1 februarie 2014, art. 41 alin. (1) lit. f), art. 42 alin. (1) lit. g); 
 introduce alin. (21) la art. 41 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 444/18 iun. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 206/2016  (M. Of. nr. 898/9 nov. 2016) - modifică art. 5 alin.(1) lit. a) și b), art. 20 alin. (2) și (8), art. 23, art. 24 alin.  
 (6), art. 24 alin. (13) și (14), art. 27 alin. (5), art. 39 alin. (1) și (2), art. 48 lit.  
 b), art. 49 alin. (1) lit. a) și f), art. 56 alin. (1) lit. a), art. 61 alin. (6), art. 62  
 alin. (1) și (2), art. 75 alin. (5); 
  introduce lit. p1) la art. 12, lit. q1) la art. 12, alin. (2) la art. 22, art. 221,  
 lit. a1) la art. 56 alin. (1), alin. (7) la art. 60, alin. (61) la art. 61, alin. (21)  
 la art. 62, alin. (6) la art. 81; 
  abrogă art. 24 alin. (8) 
 - L. nr. 17/2017  (M. Of. nr. 196/21 mar. 2017) - introduce alin. (2) la art. 100, art. 1001 și alin. (5) la art. 136 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 237/19 mar. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2019  (M. Of. nr. 323/24 apr. 2019) - În tot cuprinsul Legii nr. 36/1995, republicată, sintagma „Casa de asigurări a  
 notarilor publici" se înlocuieşte cu sintagma „Casa de răspundere civilă a  
 notarilor publici”, sintagma „asigurare de răspundere civilă” se înlocuieşte cu  
 sintagma „contract de răspundere civilă”, sintagma „contract de asigurare” se  
 înlocuieşte cu sintagma „contract de răspundere civilă”, sintagma „limita  
 minimă a valorii de asigurare” se înlocuieşte cu sintagma „limita minimă a  
 valorii garantate de răspundere civilă”, sintagma „primă de asigurare” se  
 înlocuieşte cu sintagma „contribuţie de răspundere civilă”, iar sintagma  
 „nivelul primei de asigurare” se înlocuieşte cu sintagma „nivelul cuantumului  
 contribuţiei” 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 591/2019  (M. Of. nr. 53/28 ian. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 63 alin. (1) şi (4), în forma  
 republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 206/2016 (termenul  
 se împlineşte la 12 martie 2020), după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituţie 
 - D.C.C. nr. 591/2019  (M. Of. nr. 53/28 ian. 2020) - art. 62 alin. (1) şi (3), în forma anterioară modificării operate prin Legea nr.  
 206/2016 
 Modificări: 
 - L. nr. 38/2020  (M. Of. nr. 280/3 apr. 2020) - modifică art. 63 alin. (1) şi (4) 
 (v. D.C.C. nr. 44/1995 (art. 16 lit. b - M. Of. nr. 92/16 mai 1995) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 16 noiembrie 1994 
 L. nr. 37/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 97/19 mai 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 74/2009 (M. Of. nr. 237/9 apr. 2009) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 20 septembrie 1994 
 L. nr. 38/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 97/19 mai 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 128/2008 (M. Of. nr. 485/30 iun. 2008) 
 
 ▼ Convenţie privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte  
 traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, semnată de România la New York la 8 aprilie 1982 
 L. nr. 40/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 103/29 mai 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 307/2007 (M. Of. nr. 794/22 nov. 2007) 
 
 L. nr. 41/1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional 
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M. Of. nr. 105/30 mai 1995 

 L. nr. 42/1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a  
 contabililor autorizaţi 
  M. Of. nr. 103/29 mai 1995 

 ▼ Convenţie privind securitatea nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994 
 L. nr. 43/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 104/29 mai 1995 

 ▼ Tratat între România şi Republica Cehă privind asistenţa judiciară în materie civilă, semnat la Bucureşti la 11 iulie 1994 
 L. nr. 44/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 106/31 mai 1995 

 ▼ Rezoluţia nr. (90) 6 referitoare la un acord parţial privind crearea Comisiei europene pentru democraţie prin drept, adoptată de  
 Comitetul Miniştrilor la 10 mai 1990 
 L. nr. 47/1995 (participarea României la  
 C.E.D.D.) 
 M. Of. nr. 111/2 iun. 1995 
 
 
 L. nr. 50/1995 
 Lege cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi 
 M. Of. nr. 107/31 mai 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 154/1998  (M. Of. nr. 266/16 iul. 1998) - abrogă art. 1-5, art.7 cu excepţia alin. (1), art.10 alin. (3), art.19, art.24, 25,  
 27, 28 şi 31 (anexele nr.1-3). 
 - O.U.G. nr. 160/2000  (M. Of. nr. 510/18 oct. 2000) - încetează aplicabilitatea prevederilor referitoare la salariul de merit, sporuri,  
 indemnizaţii, stimulente pentru funcţiile de specialitate specifice Curţii de  
 Conturi 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 
 

- L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 16 

 L. nr. 51/1995 
 Lege pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 
 M. Of. nr. 116/9 iun. 1995 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 85/1997  (M. Of. nr. 378/29 dec. 1997) 
 - L. nr. 231/2000  (M. Of. nr. 635/7 dec. 2000) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 113/6 mar. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 489/2002  (M. Of. nr. 578/5 aug. 2002) - modifică art. 11 lit. a, art. 12 alin. (2) şi (3), art. 62 alin. (1); introduce alin.  
 (4) la art. 7 
 - O.U.G. nr. 77/2003  (M. Of. nr. 640/9 sep. 2003) - introduce art. 441 
 - L. nr. 201/2004  (M. Of. nr. 483/28 mai 2004) - introduce cap. VII1 cu art. 801 - 8016 
 - L. nr. 255/2004  (M. Of. nr. 559/23 iun. 2004) - modifică art.1, art.2, art.3, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.11, art.12, art.15  
 lit. b) şi d), art.16, art.17 alin. (2) şi (5), art.18, art.19, art.20 alin. (1), art.21,  
 art.22, art.23 alin. (2) şi (3), art.24 alin. (2), art.25, art.26, art.27, art.28 alin.  
 (2), art.30, art.31, art.33 alin. (1), art.35, art.37 alin. (5) şi (6), art.38, art.42,  
 art.45, art.51 alin. (2), art.52 alin. (4), art.53 alin. (2), art.55 alin. (2) şi (3),  
 art.56, titlul secţiunii a 2-a de la cap. IV, art.57, art.58, art.59, art.61 alin. (1),  
 art.62 alin. (1) şi (2), art.63, art.64, art.65, art.66, art.67, art.71 alin. (2), art.72  
 alin. (2), (3) şi (4), art.73 alin. (1) lit.c), art.75, art.76 alin. (2), art.79 alin. (2),  
 art.81, art.82, art.83; introduce art.51, art.161, alin. (3) şi (4) la art. 20,  
 art.311, alin. (2) la art. 34, alin. (7) la art. 37, art.371, alin. (31) la art. 52,  
 lit. g) la art. 55 alin. (1), alin. (4) la art. 55, alin. (4), (5) şi (6) la art. 62, alin.  
 (5) la art. 72, art.84 
 - L. nr. 280/2004  (M. Of. nr. 574/29 iun. 2004) - art.441, introdus prin O.U.G. nr. 77/2003, se elimină 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - abrogă art.311 
 - O.U.G. nr. 190/2005  (M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) - abrogă art. 371 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 513/2006  (M. Of. nr. 598/11 iul. 2006) - art. 161 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 513/2006  (M. Of. nr. 598/11 iul. 2006) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art.161(termenul se  
 împlineşte la data de 24 august 2006, după care operează prevederile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XXVII/2007  (M. Of. nr. 772/14 nov. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 159/2008  (M. Of. nr. 792/26 nov. 2008) - modifică art. 5 alin. (1), art. 51, art. 11 alin. (1) lit. a) şi b), art. 12 alin. (1),  
 art. 13 lit. b), art. 16 alin. (1) la data de 1 ian. 2009, art. 17 alin. (3), art. 20  
 alin. (1), art. 20 alin. (4), art. 27 lit. d), art. 37 alin. (2), art. 50 alin. (2) lit. b),  
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 art. 52 alin. (2) şi (3), art. 63 lit. h), cap. V cu art. 68, 681-6814 şi art. 69; 
 introduce alin. (21) la art. 17, alin. (4) la art. 23, alin. (2), (3) şi (4) la art. 25,  
 alin. (4) la art. 32, alin. (41) la art. 37, alin. (2) la art. 42, alin. (2) la art. 49,  
 art. 521, alin. (6) la art. 57; 
 abrogă art. 16 alin. (2) şi (3), art. 161, art. 20 alin. (3), art. 52 alin. (31), art.  
 53 alin. (2) lit. e), art. 63 lit. o); 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "societate civilă profesională cu  
 răspundere limitată" cu sintagma "societate profesională cu răspundere  
 limitată" 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 31/2009  (M. Of. nr. 111/18 feb. 2010) - art. 30 alin. (3) teza I şi teza a II-a 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 109/2010  (M. Of. nr. 175/18 mar. 2010) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile O.U.G. nr. 159/2008  
 (termenul se împlineşte la 1 aprilie 2010) după care operează prevederile art.  
 147 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 81/2010  (M. Of. nr. 300/10 mai 2010) - respinge O.U.G. nr. 159/2008 
 - L. nr. 270/2010  (M. Of. nr. 872/28 dec. 2010) - modifică art. 1 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 51, art. 11 alin. (1) lit. a) şi b),  
 art. 12 alin. (1), art. 13 lit. b), art. 16, art. 17 alin. (3), art. 19, art. 20 alin. (1) şi  
 (4), art. 31, art. 36, art. 37 alin. (2), art. 50 alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (2) şi (3),  
 art. 53 alin. (1), art. 63 lit. h), art. 68, art. 69, art. 806 alin. (1); 
 introduce alin. (21) la art. 17, alin. (21) la art. 20, alin. (11) şi (3) la art. 22,  
 alin. (2)-(5) la art. 25, alin. (4) la art. 32, art. 321, alin. (41) şi (61) la art.  
 37, alin. (2) la art. 42, alin. (2) la art. 49, art. 521, alin. (6) la art. 57, lit. g) la  
 art. 65 alin. (1), secţ. 1 după titlul cap. V, art. 681-684, secţ. a 2-a cu art.  
 685-6813 înaintea art. 69, alin. (2) la art. 801, art. 85; 
 abrogă art. 161, art. 20 alin. (3), art. 52 alin. (31), art. 77; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "societate civilă cu răspundere  
 limitată" cu sintagma "societate profesională cu răspundere limitată" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 98/7 feb. 2011) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 10/2011  (M. Of. nr. 113/14 feb. 2011) - abrogă art. 39 alin. (8) 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 3 alin. (1) lit. g), art. 6 alin. (1), (3) şi (4) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1519/2011  (M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) - art. 21 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1519/2011  (M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 21 alin. (1) (termenul  
 se împlineşte la data de 13 martie 2012), după care operează dispoziţiile art.  
 147 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 88 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 39, art. 60 alin. (6); 
  abrogă art. 14 lit. d) 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 26/2013  (M. Of. nr. 126/7 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 10/2011 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 297/2014  (M. Of. nr. 521/14 iul. 2014) - sintagma „care trebuie rezolvată în termenul de două luni de la emiterea  
 deciziei” prevăzută în art. 25 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 72/2016  (M. Of. nr. 342/5 mai 2016) - abrogă cap. VII cu art. 91-95 
 - L. nr. 25/2017  (M. Of. nr. 210/28 mar. 2017) - modifică art. 16 partea introductivă, art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (2), art. 26,  
 art. 39, art. 48, art. 56 alin. (2) lit. b), h), i), q) și v), art. 57, art. 58 alin. (1)  
 lit.b), art. 59, art. 64 alin. (1) lit.b), art. 66 lit. o), p) și r), art. 85 alin. (1) - (3),  
 art. 86 alin. (1), art. 87 alin. (4), art. 89 alin. (1) lit.c); 
  introduce lit.i1) la art. 3 alin.(1), alin. (3) la art. 3, alin. (10) la art. 5, lit.d) la  
 art. 14, lit.e) la art. 16, alin.(3) la art. 25, alin. (2) la art. 30, alin.(11) și (12)  
 la art. 31, alin. (11) și (3) la art. 35, alin. (2) - (4) la art. 40, alin.(11) și (41)  
 - (43) la art. 46, alin. (3) la art. 51, lit.c1) la art. 52 alin. (2), lit. h1) la art.  
 56 alin. (2), lit. a1) la art. 64 alin. (1), lit.i) la art. 64 alin. (1), lit.f1), u), v) și  
 x) la art. 66, lit. c1), d1) și h) la art. 68 alin.(1), alin. (11) la art. 85, alin.(4)  
 la art. 86; 
  abrogă art. 21 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 225/2017  (M. Of. nr. 468/22 iun. 2017) - sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” de avocat din  
 cuprinsul art. 14 lit. a) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 440/24 mai 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 46/2019  (M. Of. nr. 191/11 mar. 2019) - modifică art. 61 alin. (1) 
 - L. nr. 142/2019  (M. Of. nr. 598/19 iul. 2019) - modifică art. 55 alin. (1); 
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 introduce alin. (21) - (23) la art. 54 
 - L. nr. 100/2020  (M. Of. nr. 579/1 iul. 2020) - introduce art. 541 
 - L. nr. 184/2021  (M. Of. nr. 658/2 iul. 2021) - modifică art. 16 
 Notă: v. Decizia I.C.C.J. nr. XXVII/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007; Decizia I.C.C.J. nr. 31/2009 - M. Of. nr. 111/18 feb. 2010 (art. 30  
 alin. (3) teza I şi a II-a); D.C.C. nr. 1519/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012 (art. 21 alin. (1)) 
 
 

(Statutul profesiei de avocat - H. nr. 64/2011 - M. Of. nr. 898/19 dec. 2011, cu modificările şi completările ulterioare) 

 L. nr. 52/1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar 
 
 

M. Of. nr. 115/8 iun. 1995 

 L. nr. 53/1995 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1995 pentru ratificarea unor acorduri de împrumuturi externe 
 M. Of. nr. 115/8 iun. 1995 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23  
 februarie 1995 
 L. nr. 54/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 118/13 iun. 1995 
 
 
 L. nr. 56/1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1995 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de  
 garanţii pentru credite bancare pe termen scurt 
 M. Of. nr. 124/21 iun. 1995 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 36/1995  (M. Of. nr. 202/31 aug. 1995) - abrogă L. nr. 56/1995 
 
 

- L. nr. 113/1995  (M. Of. nr. 282/5 dec. 1995) - elimină art. III de abrogare a L. nr. 56/1995 

 L. nr. 57/1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1995 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat şi a regularizării  
 diferenţelor de curs valutar şi de preţ înregistrate din decontarea importurilor critice finanţate din împrumuturile externe guvernamentale 
 M. Of. nr. 124/21 iun. 1995 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Chişinău la 21 februarie 1995 
 L. nr. 60/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 127/23 iun. 1995 
 
 
 ▼ Acord de împrumut (Proiectul de dezvoltare industrială) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 semnat la Washington la 21 martie 1995 
 L. nr. 68/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 133/30 iun. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 54/1996 (M. Of. nr. 30/13 feb. 1996) 
 - H.G. nr. 268/1997 (M. Of. nr. 123/17 iun. 1997) 
 - H.G. nr. 589/1998 (M. Of. nr. 359/22 sep. 1998) 
 - H.G. nr. 107/2000 (M. Of. nr. 66/16 feb. 2000) 
 
 

- H.G. nr. 73/2002 (M. Of. nr. 89/2 feb. 2002) 

 L. nr. 69/1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru  
 împrospătarea produselor şi valorificarea celor disponibile 
 
 

M. Of. nr. 132/30 iun. 1995 

 L. nr. 71/1995 
 Lege privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la  
 unităţi şi instituţii similare din învăţământul de stat 
 M. Of. nr. 139/6 iul. 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 64/1997  (M. Of. nr. 73/23 apr. 1997) - abrogă art. 1, art. 7 alin. (1) şi (2) 
 - L. nr. 60/2000  (M. Of. nr. 180/26 apr. 2000) - abrogă dispoziţiile contrare 
 
 

- L. nr. 131/2000  (M. Of. nr. 345/25 iul. 2000) - completează art. 8 cu alin. (2) şi (3) 

 L. nr. 75/1995 
 Lege privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor  
 de plante agricole 
 M. Of. nr. 150/14 iul. 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 57/1997  (M. Of. nr. 68/17 apr. 1997) 
 - L. nr. 131/1997  (M. Of. nr. 159/17 iul. 1997) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 362/17 dec. 1997) 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 716/1999  (M. Of. nr. 447/15 sep. 1999) - actualizează limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 41 
 - L. nr. 266/2002  (M. Of. nr. 343/23 mai 2002) - abrogă L.nr. 75/1995, cu excepţia art.28 alin.(1) teza întâi 
 
 L. nr. 76/1995 
 Lege pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi-martir, precum şi pentru declararea satului Treznea comuna  
 Treznea 
 M. Of. nr. 145/12 iul. 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 116/1995  (M. Of. nr. 284/8 dec. 1995) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 297/27 dec. 1995) 
 
 ▼ Protocolul nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului  
 de control stabilit prin convenţie, încheiat la Strasbourg la 11 mai 1994 
 L. nr. 79/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 147/13 iul. 1995 
 
 
 L. nr. 80/1995 
 Lege privind statutul cadrelor militare 
 M. Of. nr. 155/20 iul. 1995 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 73/1999  (M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) - abrogă la 1 ian. 2000 prevederile art. 9 lit. c referitoare la reduceri sau scutiri  
 de impozit pe venit şi ale art. 10 referitoare la reducerea impozitului pe venit 
 - L. nr. 29/2000  (M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) - înlocuieşte denumirea Ordinul "Meritul Militar" cu denumirea "Semnul  
 onorific" 
 - O.U.G. nr. 60/2000  (M. Of. nr. 240/31 mai 2000) - modifică art. 74 alin. 2 
 - O.U.G. nr. 119/2000  (M. Of. nr. 305/4 iul. 2000) - modifică art. 74 alin. (2) teza a II-a 
 - O.U.G. nr. 69/2001  (M. Of. nr. 263/22 mai 2001) - modifică art. 74 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 90/2001  (M. Of. nr. 349/29 iun. 2001) - modifică art. 36 alin. (2) partea introductivă, art. 41 lit. h; introduce alin.  
 (21) la art. 2, alin. (2) la art. 5, lit. e şi f la art. 40 alin. (1), art. 411, alin. (5)  
 la art. 50, alin. (2) la art. 51, alin. (2) la art. 54, alin. (3) şi (4) la art. 66, alin.  
 (2) la art. 75, art. 751, lit. e1 la art. 85 alin. (1), art. 921, art. 931, art.  
 941, art. 1081, alin. (3) şi (4) la art. 109;  înlocuieşte pentru Ministerul  
 Apărării Naţionale termenul "sergent" respectiv "sergenţi" cu termenul  
 "caporal", respectiv "caporali", dispoziţiile art. 55, 63 şi 64 nu se aplică în  
 Ministerul Apărării Naţionale; normele de trimitere la L. nr. 80/1995 din L. nr.  
 164/2001 şi L. nr. 138/1999 se interpretează pentru Ministerul Apărării  
 Naţionale prin raportare la prevederile acestei ordonanţe de urgenţă 
 - O.G. nr. 88/2001  (M. Of. nr. 544/1 sep. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 611/2001  (M. Of. nr. 716/9 nov. 2001) - respinge O.U.G. nr. 60/2000 
 - L. nr. 613/2001  (M. Of. nr. 716/9 nov. 2001) - respinge O.U.G. nr. 119/2000 
 - L. nr. 652/2001  (M. Of. nr. 773/4 dec. 2001) - modifică art. 66 alin. (3), art.931 lit. d, art. 109 alin.(3); dispoziţiile art. 55,  
 art. 58, art. 63 şi art. 64 nu se aplică în Ministerul Apărării Naţionale 
 - O.U.G. nr. 182/2001  (M. Of. nr. 844/28 dec. 2001) - modifică art. 94 lit. A alin. (2) 
 - L. nr. 478/2002  (M. Of. nr. 537/23 iul. 2002) - modifică art. 29 lit. e 
 - O.U.G. nr. 169/2002  (M. Of. nr. 893/10 dec. 2002) - introduce alin. (21) la art. 58 
 - L. nr. 66/2003  (M. Of. nr. 183/24 mar. 2003) - aprobă OUG. nr 169/2002 
 - L. nr. 516/2003  (M. Of. nr. 861/4 dec. 2003) - introduce art. 201; abrogă art.66 alin. (1) şi (2) 
 - L. nr. 520/2003  (M. Of. nr. 872/9 dec. 2003) - modifică art. 58 alin. (2) lit. b); abrogă art. 58 alin. (21) 
 - O.U.G. nr. 4/2004  (M. Of. nr. 220/12 mar. 2004) - modifică art. 2 alin. 2  paragraful C lit. c), art. 201, art. 92 lit. g) şi h), art.  
 109 alin. (3), art. 111; abrogă art. 20 
 - L. nr. 182/2004  (M. Of. nr. 457/21 mai 2004) - aprobă O.U.G. nr. 4/2004 
 - L. nr. 286/2004  (M. Of. nr. 586/30 iun. 2004) - modifică art. 4  lit. a) alin. (2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 90/2005  (M. Of. nr. 245/24 mar. 2005) - art. 15 alin. 1 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 90/2005  (M. Of. nr. 245/24 mar. 2005) - suspendă, pentru o perioadă de 45 zile, dispoziţiile art. 15 alin. 1 (termenul se  
 împlineşte la 8 mai 2005, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din  
 Constituţie) 
 - O.U.G. nr. 60/2005  (M. Of. nr. 555/29 iun. 2005) - modifică art. 36 şi art. 40; 
 în cuprinsul legii prin trimiterea la art. 36 alin. 2 se înţelege trimiterea la art. 36  
 lit. g) şi h), prin trimiterea la 
 art. 36 alin. 2 lit. a) se înţelege trimiterea la art. 36 lit. g), iar prin trimiterea la  
 art. 40 alin. 2 se înţelege trimiterea la art. 40 lit. g). 
 - L. nr. 310/2005  (M. Of. nr. 998/10 nov. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 60/2005 şi modifică art. 36 lit. d) 
 - L. nr. 18/2006  (M. Of. nr. 38/16 ian. 2006) - modifică art. 15 
 - O.U.G. nr. 9/2006  (M. Of. nr. 184/27 feb. 2006) - modifică art. 52; 
  introduce alin. 2 la art. 36, alin. 3 la art. 51 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. III/2006  (M. Of. nr. 284/29 mar. 2006) - art. 9 lit. b) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 384/2006  (M. Of. nr. 451/24 mai 2006) - art. 66 alin. 3 
 Modificări: 
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 - D.C.C. nr. 384/2006  (M. Of. nr. 451/24 mai 2006) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. 66 alin. 3 (termenul  
 se împlineşte la 8 iulie 2006, după care operează prevederile art. 147 alin. (1)  
 din Constituţie) 
 - L. nr. 234/2006  (M. Of. nr. 508/13 iun. 2006) - aprobă O.U.G. nr. 9/2006 
 - L. nr. 81/2007  (M. Of. nr. 236/5 apr. 2007) - modifică art. 66 alin. (3); 
  abrogă art.29 lit.f) 
 - O.U.G. nr. 77/2007  (M. Of. nr. 444/29 iun. 2007) - modifică art. 90 alin. 1 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LV (55)/2007  (M. Of. nr. 138/22 feb.  - art.10 
 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 263/2010  (M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) - abrogă, la 1 ianuarie 2011, prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11  
 alin. 1 şi 2, art. 21 alin. 3, art. 24 
 - L. nr. 53/2011  (M. Of. nr. 290/26 apr. 2011) - modifică  art. 15 alin. 2, art. 19 alin. 1, art. 27, art. 33, art. 411 alin. 6 şi 7,  
 art. 42 lit. a),  art. 57, art. 75, art. 751 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. a),  art. 85  
 alin. 2 şi 5, art. 86, art. 89, art. 94 alin. 2, art. 95, art. 109 alin. 3; 
  introduce alin. 2 la art. 6, alin. 2 şi 3 la art. 8, lit. e) la art. 9, art. 141, alin. 10  
 şi 11 la art. 411, alin. 2 şi 3 la art. 52, alin. 4 la art. 53, art. 771, alin. 3 la  
 art. 78, lit. m) şi n) la art. 85 alin. 1, alin. 6 la art. 85,  alin. 2 şi 3 la art. 87,alin.  
 5 - 13 la  art. 109; 
  abrogă art. 54 alin. 2, art. 92, art. 921, art. 93, art. 931, art. 1081 alin. 2 
 - L. nr. 171/2013  (M. Of. nr. 320/3 iun. 2013) - modifică art. 85 alin. 2, art. 86 alin. 2, art. 86 alin. 3; 
 introduce art. 772, art. 773, lit. i1) la art. 85 alin. 1, alin. 21 şi alin. 22 la  
 art. 86 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 85 alin. 1 lit. k), art. 87 alin. 3, art. 89 alin.  
 7, art. 109 alin. 4 
 - L. nr. 327/2013  (M. Of. nr. 762/9 dec. 2013) - introduce alin. 23 la art. 86 
 - L. nr. 30/2014  (M. Of. nr. 255/8 apr. 2014) - modifică art. 85 alin. 1 lit. b) şi c); 
 introduce alin. 4 la art. 21, alin. 2-4 la art. 25, alin. 14 la art. 109 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2018  (M. Of. nr. 536/28 iun. 2018) - art. 1, art. 4—6 
 Modificări: 
 - L. nr. 206/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) - introduce art. 861 
 - L. nr. 288/2018  (M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018) - introduce alin. (21) - (23) la art. 201 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 71/2019  (M. Of. nr. 352/7 mai 2019) - art. 34 și art. 35 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 71/2019  (M. Of. nr. 352/7 mai 2019) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 34 și art. 35 alin. (3) (termenul se  
 împlinește la 20 iunie 2019), după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 - L. nr. 101/2019  (M. Of. nr. 371/13 mai 2019) - modifică art. 2 alin. 21 lit. A, art. 2 alin. 3, art. 4 lit. a), art. 5 alin. 1, art. 8  
 alin. 3 lit. c), art. 9 lit. d), art. 141 alin. 1 lit. b), art. 141 alin. 7, art. 15 alin.  
 2, art. 19 alin. 1, art. 201 alin. 1-23, art. 23 alin. 1 lit. b), art. 25 alin. 1, art.  
 28 lit. b), art. 29 lit. a) și c), art. 30 alin. 2 lit. b), titlul secțiunii a 4-a de la cap.  
 II, art. 32-34, art. 35, art. 36 alin. 1 lit. d), e), g) și h), art. 36 alin. 2, art. 37 lit.  
 e), art. 38 lit. b) și c), art. 40 lit. b), c), e), f) și g), art. 41 lit. h), art. 411, art. 46  
 alin. 2, art. 48, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 52 alin. 1 și 2, art. 58 alin. 2  
 lit. a), art. 63 alin. 2 lit. b), art. 84 alin. 1 lit. b), art. 85 alin. 1 lit. l), art. 85 alin.  
 2, art. 87 alin. 3, art. 88, art. 89 alin. 5, art. 91, art. 94 lit. B, art. 95, art. 97, art.  
 100 și art. 109 alin. 3, 13 și 14; 
 introduce lit. A1 la art. 2 alin. 21, art. 91, alin. 41 la art. 141, alin. 81 la  
 art. 141, art. 142-144, alin. 3 la art. 15, alin. 24 la art. 201, art. 341, art.  
 351-3512, lit. c1) la art. 36 alin. 1, lit. i)-k) la art. 36 alin. 1, alin. 3 la art.  
 36, lit. d)-h) la art. 38, alin. 2 la art. 38, alin. 2 la art. 40, art. 412, alin. 11 la  
 art. 43, alin. 2 la art. 45, alin. 4 și 5 la art. 52, alin. 11 la art. 54, alin. 5 la art.  
 66, alin. 2-4 la art. 75, lit. a1) la art. 85 alin. 1, alin. 71 la art. 89, art. 911,  
 lit. C la art. 94, art. 1051, alin. 15 la art. 109 și alin. 2 și 3 la art. 110; 
 abrogă art. 49 și art. 941 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 323/2019  (M. Of. nr. 595/19 iul. 2019) - art. 15 alin. 2 
 Modificări: 
 - L. nr. 259/2019  (M. Of. nr. 1051/30 dec. 2019) - modifică art. 201 alin. 1, art. 201 alin. 3, art. 358 alin. 4, art. 36 alin. 2,  
 art. 40 alin. 1 lit. e), art. 412, art. 46 alin. 2, art. 56 alin. 1 pct. C lit. b), art. 73  
 alin. 5, art. 76 alin. 1, art. 771, art. 85 alin. 2, art. 86 alin. 22 și 23, art.  
 861, art. 89 alin. 4, art. 90 alin. 2, art. 109 alin. 3, 12 și 13 și art. 110 alin. 2; 
 introduce alin. 3 la art. 5, alin. 3 la art. 142, alin. 25 la art. 201, alin. 3 la  
 art. 38, alin. 3 la art. 40, alin. 5 la art. 53, alin. 3 la art. 55, alin. 21 la art. 85,  
 alin. 5 și 6 la art. 86 și alin. 16 la art. 109; 
 abrogă art. 3511 alin. 2 lit. d) și art. 109 alin. 14 
 - O.U.G. nr. 36/2020  (M. Of. nr. 268/31 mar. 2020) - modifică art. 19, art. 85 alin. 4, art. 109 alin. 3 și 13; 
  introduce lit. i) la art. 29, alin. 4 - 6 la art. 351, alin. 4 la art. 352, alin. 4 și 5  
 la art. 353, art. 3513 și 3514, alin. 2 la art. 76 
 - L. nr. 30/2021  (M. Of. nr. 258/15 mar. 2021) - modifică art. 19 alin. 4 
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 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 905/2020  (M. Of. nr. 495/12 mai 2021) - sintagma „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei”  
 cuprinsă în art. 87 alin. 3 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 146/2021  (M. Of. nr. 605/17 iun. 2021) - sintagma „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei” din  
 cuprinsul prevederilor art. 87 alin. 3 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 16/2021  (M. Of. nr. 985/14 oct. 2021) - art. 11 alin. 3 raportat la art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile  
 militare de stat 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. III/2006 - M. Of. nr. 284/29 mar. 2006 (art. 9 lit. b)); D.C.C. nr. 384/2006 - M. Of. nr. 451/24 mai 2006 (art. 66 alin.  
 
 

3); Decizia I.C.C.J. nr. LV(55)/2007 - M. Of. nr. 138/22 feb. 2008 (art. 10) 

 L. nr. 82/1995 
 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi  
 autorizarea contractării şi garantării unor credite externe 
 
 

M. Of. nr. 160/25 iul. 1995 

 L. nr. 85/1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar  
 pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură 
  M. Of. nr. 213/19 sep. 1995 

 ▼ Convenţie consulară între România şi Turkmenistan, semnată la Bucureşti la 16 noiembrie 1994 
 L. nr. 87/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 221/26 sep. 1995 

 ▼ Convenţie internaţională pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenţa civilă în materie de abordaj, semnată la Bruxelles la  
 10 mai 1952 
 L. nr. 89/1995 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 254/7 nov. 1995 

 ▼ Convenţie internaţională pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenţa penală în materie de abordaj şi alte evenimente de  
 navigaţie, semnată la Bruxelles la 10 mai 1952 
 L. nr. 90/1995 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 255/8 nov. 1995 

 ▼ Convenţie internaţională pentru unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurator de nave maritime, semnată la Bruxelles la 10  
 mai 1952 
 L. nr. 91/1995 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 255/8 nov. 1995 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar,  
 semnat la Chişinău la 21 februarie 1995 
 L. nr. 92/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 256/8 nov. 1995 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 101/2010 (M. Of. nr. 775/19 nov. 2010) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 31 mai 1995 
 L. nr. 93/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 256/8 nov. 1995 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 4 iulie 1995 
 L. nr. 94/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 258/9 nov. 1995 

 ▼ Protocol la acest Acord, semnat la Bucureşti la 4 iulie 1995 
 L. nr. 94/1995 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 258/9 nov. 1995 

 L. nr. 96/1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi  
 a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice 
 
 

M. Of. nr. 257/8 nov. 1995 

 L. nr. 100/1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1995 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize,  
 taxa pe valoarea adăugată şi comisionul vamal 
 M. Of. nr. 270/21 nov. 1995 

 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind rambursarea cotei de participare a României la realizarea  
 complexului "Las Camariocas", semnat la Havana la 5 februarie 1995 
 L. nr. 103/1995 (ratificare) 
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M. Of. nr. 271/22 nov. 1995 

 ▼ Acord asupra bazelor relaţiilor şi cooperării între România şi Republica Arabă Egipt, încheiat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994 
 L. nr. 107/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 271/22 nov. 1995 
 
 ▼ Acord de colaborare culturală şi în domeniul învăţământului între România şi Spania, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie 1995 
 L. nr. 108/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 273/23 nov. 1995 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Bucureşti la 2 iulie 1992 
 L. nr. 110/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 275/24 nov. 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 346/2009 (M. Of. nr. 782/17 nov. 2009) 
 
 ▼ Schimb de note anexă la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea  
 reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1992 
 L. nr. 110/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 275/24 nov. 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 346/2009 (M. Of. nr. 782/17 nov. 2009) 
 
 L. nr. 111/1995 
 Lege privind Depozitul legal de documente 
 M. Of. nr. 280/30 nov. 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 594/2004  (M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10,  
 art.12, art.13, art.14, art.15; 
  introduce art.21 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 119/7 feb. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 209/2007  (M. Of. nr. 467/11 iul. 2007) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin.  
 (1) şi (2), art. 10, art. 11, art. 12 partea introductivă, art. 15, art. 16; 
  introduce cap. I înaintea art. 1, cap. II după art. 2, art. 71-74, cap. III după  
 art. 12, cap. IV după art. 16; 
  abrogă art. 17 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 755/7 nov. 2007) 

 L. nr. 112/1995 
 Lege pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 
 M. Of. nr. 279/29 nov. 1995 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 228/2000  (M. Of. nr. 616/30 nov. 2000) - modifică art. 10 alin. (2) 
 - L. nr. 422/2001  (M. Of. nr. 407/24 iul. 2001) - modifică art. 10 alin. (2); abrogă O.U.G. nr. 228/2000 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LXXIX (79)/2007  (M. Of. nr. 570/29 iul.  - art. 9 alin. 8 
 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 9 alin. 8 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - abrogă, la 1 septembrie 2012, art. 24 alin. 2 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2017  (M. Of. nr. 142/24 feb. 2017) -  art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3), coroborate cu art. 37 din Normele privind  
 aplicarea L. nr. 112/1995, aprobate prin H.G. nr. 20/1996, republicată 
 (v. D.C.C. nr. 73/1995 (art.1 alin. (1), art. 4) - M. Of. nr. 177/8 aug. 1995; D.C.S.J. nr. VI/2000 - M. Of. nr. 84/19 feb. 2001); Decizia I.C.C.J.  
 
 

nr. LXXIX (79) - M. Of. nr. 570/29 iul. 2008 (art. 9 alin. 8); 

 L. nr. 118/1995 
 Lege privind abilitarea Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung,  
 precum şi aprobarea plafonului de îndatorare publică externă pe anul 1996 
 M. Of. nr. 282/5 dec. 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 29/1996  (M. Of. nr. 91-91 bis/6 mai 1996) 
 - O.G. nr. 35/1996  (M. Of. nr. 202/29 aug. 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 177/13 mai 1998) 
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 L. nr. 120/1995 
 Lege privind proclamarea "Zilei Constituţiei României" 
 
 

M. Of. nr. 287/11 dec. 1995 

 L. nr. 121/1995 
 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului 
 
 

M. Of. nr. 287/11 dec. 1995 

 L. nr. 126/1995 
 Lege privind regimul materiilor explozive 
 M. Of. nr. 298/28 dec. 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 464/2001  (M. Of. nr. 423/30 iul. 2001) - modifică art. 3, art.8 alin. (1)-(3), art.13, art.18, art.26 alin.(2), art.29, art.30  
 alin.(1), art.32, art.33 alin.(1), art.38; introduce art.291 - 293; abrogă art.5  
 alin.(2) 
 - L. nr. 478/2003  (M. Of. nr. 831/24 nov. 2003) - modifică art.2, art.7, art.11, art.29, art.291, art. 30, art.32 alin. (1) lit.b) ;  
 introduce art. 294, art. 295. 
 - L. nr. 262/2005  (M. Of. nr. 904/10 oct. 2005) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.8, art.9, art.10, art.12, art.14,  
 art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.21, art.25, art.26, art.27, art.32, art.34,  
 art.35, art.37; 
  introduce art.91 
 - L. nr. 406/2006  (M. Of. nr. 956/28 nov. 2006) - modifică art. 293, art.294, art. 295 alin.(2) lit. b) şi f), art. 32 alin.(1) lit.  
 c); 
  introduce lit. g) la alin.(2) al  art. 295, alin.(21) la art. 31 
 - O.U.G. nr. 67/2010  (M. Of. nr. 449/2 iul. 2010) - modifică art. 1 alin.2, art. 1 alin. 3, art. 31 alin. 21; 
 introduce alin. 22 la art. 31; 
 în cuprinsul legii, sintagma „obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de  
 amestecuri pirotehnice şi pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri  
 pirotehnice” se înlocuieşte cu sintagma „articole 
 pirotehnice”. 
 - L. nr. 267/2010  (M. Of. nr. 870/27 dec. 2010) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 67/2010 şi modifică art. 1 alin. 2 şi alin. 3; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagmele "obiecte artizanale şi de distracţie  
 pe bază de amestecuri pirotehnice", "obiecte artizanale de distracţie pe bază de  
 amestecuri pirotehnice", "obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri  
 pirotehnice şi a celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice",  
 "obiecte artizanale de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de  
 amestecuri pirotehnice", "obiecte artizanale şi de distracţie fabricate sau  
 confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice" cu sintagma "articole  
 pirotehnice" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 97/7 feb. 2011) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 9/2011  (M. Of. nr. 107/10 feb. 2011) - modifică art. 5, art. 7, art. 28, art. 30, art. 31, art. 33 alin. (2), art. 34, art. 35,  
 art. 36, art. 38 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (2); 
  introduce art. 361; 
  abrogă art. 32, art. 33 alin. (3), art. 43 
 - L. nr. 123/2011  (M. Of. nr. 433/21 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 9/2011 şi modifică art. 7 alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 660/15 sep. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 37 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 177/12 mar. 2014) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete  
 de stat, semnat la Washington la 21 iunie 1995 
 L. nr. 128/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 298/28 dec. 1995 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 200/2012 (M. Of. nr. 750/7 nov. 2012) 

 L. nr. 133/1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din administraţia publică, alte  
 unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihnă neefectuat 
 
 

M. Of. nr. 301/29 dec. 1995 

 L. nr. 139/1995 
 Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 
 M. Of. nr. 303/30 dec. 1995 
 Modificări: 
 - L. nr. 524/2004  (M. Of. nr. 1123/29 nov. 2004) - modifică art. 8, art. 9, art. 11 lit. i), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi d), art. 16,  
 art. 20; 
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  introduce lit. k) la art. 11, alin. (2) şi (3) la art. 15, capitolul IV cu art.22, după  
 art. 21 
 - L. nr. 36/2007  (M. Of. nr. 165/8 mar. 2007) - modifică art. 11 lit. k), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1), (4) şi (5), art. 22 alin.  
 (1); 
 introduce alin. (6) la art. 20 
 - L. nr. 74/2008  (M. Of. nr. 286/14 apr. 2008) - introduce alin. (3) la art. 16 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 15 alin. (2) 
 
 

Notă: Statutul este publicat în M. Of. nr. 197/8 apr. 2013 

  1996  
 
 
 L. nr. 1/1996 
 Lege privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" 
 M. Of. nr. 6/15 ian. 1996 
 

 ▼ Dispoziţii complementare ale statelor referitoare la interpretarea Regulilor uniforme privind contractul de transport internaţional  
 feroviar al călătorilor şi bagajelor (CIV) - anexa A la Convenţia COTIF -, în cazul separării gestiunii infrastructurii feroviare şi  
 exploatării serviciilor de transport ale întreprinderilor feroviare, adoptate la Berna la 26 noiembrie 1993 
 L. nr. 3/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 39/23 feb. 1996 

 ▼ Dispoziţii complementare ale statelor referitoare la interpretarea Regulilor uniforme privind contractul de transport internaţional  
 feroviar al mărfurilor (CIM) - anexa B la Convenţia COTIF-, în cazul separării gestiunii infrastructurii feroviare şi exploatării serviciilor  
 de transport ale întreprinderilor feroviare, adoptate la Berna la 26 noiembrie 1993 
 L. nr. 3/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 39/23 feb. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Islamabad la 10 iulie 1995 
 L. nr. 4/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 49/7 mar. 1996 

 ▼ Convenţie privind concilierea şi arbitrajul în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, semnată la Stockholm la 15  
 decembrie 1992 
 L. nr. 5/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 51/13 mar. 1996 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale  
 cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Hanoi la 8 iulie 1995 
 L. nr. 6/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 56/18 mar. 1996 
 
 
 L. nr. 7/1996 
 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
 M. Of. nr. 61/26 mar. 1996 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 291/2000  (M. Of. nr. 706/29 dec. 2000) - modifică în mod corespunzător 
 - O.U.G. nr. 70/2001  (M. Of. nr. 266/23 mai 2001) - modifică art. 3, art.4 alin. (1), art.9, art.17, art.71; introduce lit. i şi j la art.5;  
 abrogă art.69 
 - L. nr. 78/2002  (M. Of. nr. 154/4 mar. 2002) - modifică art.4 alin.(1), art.6 alin.(1), art.17; introduce un alin.nou, după alin. 
 (1) la art.3 
 - O.U.G. nr. 41/2004  (M. Of. nr. 509/7 iun. 2004) - modifică titlul I, art.3, art.5 lit.a), art.6 alin.(1), art.9, art.20 alin.(1), art.22  
 alin.(1), art.50 alin.(1), art.52 alin.(2), art.56 alin.(1), art.60; introduce lit.a1),  
 k), l), m), n) şi o)  la art.5, alin.(11) - (15) la art.20 ; abrogă art.4, art.5  lit.i),  
 art.57 
 - L. nr. 499/2004  (M. Of. nr. 1069/17 nov. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 41/2004 şi modifică art.3 alin.2, art.5 lit. k), art.9, art.20  
 alin.12 şi  alin. 13, art.50 alin.1 partea introductivă şi lit.a), art.52 alin.2,  
 art.56 alin.1 
 - L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - modifică art.1 alin. (1) şi (3),  art.2 alin. (2) lit. A), c) şi d), art.3 alin. (2) şi (7),  
 art.5 lit. A1), b) - f), j) şi k), art. 6 alin. (2) şi (3), art.7, art. 8, art.9 alin. (3),  
 art.10 alin. (2) şi (3), art. 11, art. 12, art. 13 alin.(1) - (3), art.14 alin.(2), art.15,  
 art.17, art.19, art. 20 alin. (2), (4) şi (5), art.21 alin. (1) lit. A lit. a ), b) şi c), art.  
 22 alin. (1), (2) şi (3),  art.27, art. 29, art.32, art.34, art.35, art.38, art.40, art.43  
 alin. (1), (2) şi (4), art.44, art.45, art.46, art.47, art.48, art.49, art.50, art.51,  
 art.52 alin. (1) - (4),  art.53 alin. (1), art.54 alin. (1), art.55 alin. (1), art.56 alin.  
 (1), art.58 alin. (2), art.59, art.60, art.61 alin. (1), art.62, art.65, art.66, art.67,  
 art.68, art.71 art.72 alin.(2) partea introductivă; 
 introduce alin. (4) şi (5) la art. 1,  alin. (21) la art.3,  lit. e1) şi n1)  la art.5,   
 alin. (31) , (41), (13) şi (14) la art. 9, art. 201, alin. (3) şi (4) la art.28, art.  
 351, alin. (5) - (6) la art.52, art. 561, art.681; 
  abrogă art.2 lit. b), art.13 alin. (4) şi (5), art.14 alin. (1), art.16, art.18, art.20  
 alin. (11) - (15) şi (3), art. 21 alin. (1) lit.A lit. d), art.31, art.61 alin. (2) şi (3),  
 art.70, 
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 Republicare: 
  (M. Of. nr. 201/3 mar. 2006) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 467/2008  (M. Of. nr. 422/5 iun. 2008) - art. 50 alin. (2) teza a doua 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 467/2008  (M. Of. nr. 422/5 iun. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 50 alin. (2) teza a  
 doua (termenul se împlineşte la 20 iulie 2008) după care operează prevederile  
 art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LXXII (72)/2007  (M. Of. nr. 685/7 oct.  - art. 50 
 2008) 
 - Decizia nr. LXXXVI (86)/2007  (M. Of. nr. 697/14 oct.  
 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - modifică art. 3 alin. (8), art. 8 alin. (1) şi (2); 
  abrogă art. 8 alin. (10) - (12) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 723/2010  (M. Of. nr. 416/22 iun. 2010) - art. 33 alin. (6) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 723/2010  (M. Of. nr. 416/22 iun. 2010) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 33 alin. (6) (termenul se  
 împlineşte la 5 august 2010) după care operează dispoziţiile art. 147 din  
 Constituţie 
 - O.U.G. nr. 64/2010  (M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) - modifică art. 1, art. 2, art. 4 lit. e) şi p), art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (15) şi (16),  
 denumirea cap.III de la titlul I, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 18 alin. (1),  
 art. 19 alin. (1) lit. A lit. c), art. 19 alin. (1) lit. C lit a), art. 42 alin. (2), art. 43,  
 art. 48 alin. (1), art. 49, art. 50 alin. (2), art. 55 alin. (1), art. 58, art. 67, art. 69  
 alin. (3); 
  introduce lit. p1) şi p2) la art. 4, art. 41, alin. (4) şi (5) la art. 5, alin. (17) la  
 art. 8, art. 111 - 113, alin. (41) la art. 18, alin. (11) la art. 48, alin. (21) şi  
 (22) la art. 50, art. 501,  alin. (11) şi (12) la art. 55, art. 581; 
 abrogă art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (2), art. 59, art. 66 alin. (1) 
 - L. nr. 170/2010  (M. Of. nr. 507/21 iul. 2010) - introduce alin. (3) - (7) la art. 45 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - la data de 1 oct. 2011, modifică art. 17 alin. (1), art. 20, art. 42, art. 48 alin.  
 (1) lit. b), art. 54 alin. (1), art. 58 alin. (1) şi (2), art. 69 alin. (3); 
 introduce alin. (11) la art. 17, alin. (11)-(13) la art. 54, alin. (81) la art. 55,  
 alin. (91)-(98) şi alin. (12) la art. 55; 
 abrogă art. 21-41, art. 43, art. 44, art. 47 alin. (4), art. 53, art. 56 alin. (3), art.  
 69 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 81/2011  (M. Of. nr. 704/5 oct. 2011) - modifică art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (3); 
  abrogă art. 8 alin. (4); 
  înlocuieşte, în cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Administraţiei şi Internelor"  
 cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului", sintagma "ordin  
 al ministrului administraţiei şi internelor" cu sintagma "ordin al ministrului  
 dezvoltării regionale şi turismului", cu excepţia prevederilor cuprinse la art. 7 şi  
 64 alin. (2) lit. b) şi c) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1514/2011  (M. Of. nr. 24/12 ian. 2012) - art. 45 alin. (3)-(6) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1514/2011  (M. Of. nr. 24/12 ian. 2012) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 45 alin. (3)-(6)  
 (termenul se împlineşte la data de 26 februarie 2012), după care operează  
 dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 60/2012  (M. Of. nr. 255/17 apr. 2012) - modifică art. 54 alin. (1) şi (13) 
 - O.U.G. nr. 16/2012  (M. Of. nr. 314/10 mai 2012) - modifică art. 3 alin. (1), (6) şi (7), art. 8 alin. (1), (7), (13) şi (15), art. 10 alin.  
 (2), art. 64 alin. (1) şi (4) 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 50 alin. (3), (4) şi (6) 
 - L. nr. 133/2012  (M. Of. nr. 506/24 iul. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 64/2010 şi modifică art. 1 alin. (1) lit. b)-d), art. 1 alin. (2) -  
 (5), art. 1 alin. (6), art. 2 alin. (1) şi (2), art. 3 alin. (3), art. 3 alin. (4), art. 4 lit.  
 p), art. 4 lit. p1), art. 41, art. 5 alin. (4) şi (5), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (3), (5)  
 şi (15), art. 8 alin. (16), art. 8 alin. (17), denumirea cap. III, art. 9, art. 10, art.  
 11, art. 111 - 113, art. 18 alin. (41), art. 19 alin. (1) partea introductivă şi  
 lit. A lit. b), art. 19 alin. (1) lit. C lit. a), art. 20 alin. (2), art. 47 alin. (5), art. 48  
 alin. (1), art. 48 alin. (11), art. 49, art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (21) şi (22),  
 art. 54, art. 55 alin. (1), art. 55 alin. (11) lit. a) şi alin. (12) lit. a) şi b), art. 55  
 alin. (11), art. 58 alin. (1), art. 581, art. 61 alin. (1),  art. 64 alin. (3), art. 65  
 alin. (3) şi (4), art. 67, art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (3); 
 introduce alin. (51) la art. 1, alin. (31) - (33) la art. 3, alin. (151) la art. 8,  
 alin. (71) - (73) la art. 18, lit. e1) - e3) la art. 19 alin. (1) lit. B, alin. (3) şi  
 (4) la art. 20, alin. (8) la art. 45, alin. (4) la art. 48, alin. (41) la art. 55, alin.  
 (82) la art. 55, lit. j) - n) la art. 64 alin. (2), art. 681, alin. (31) la art. 69; 
 abrogă art. 1 alin. (7); 
 elimină modificarea art. 42 alin. (2) şi art. 43 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
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 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 65 
 - L. nr. 219/2012  (M. Of. nr. 789/23 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 81/2011 şi modifică art. 8 alin.  
 (17), art. 10 alin. (10) şi (11), art. 111 alin. (9), art. 19 alin. (1), art. 581 alin.  
 (2) lit. c), alin. (4) şi (6); 
 introduce alin. (31) şi (32) la art. 2, alin. (71) la art. 3, alin. (11) la art. 54,  
 alin. (11) la art. 581; 
 elimină de la modificare art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (3), elimină de la înlocuire  
 sintagma "Ministerul Administraţiei şi Internelor" cu sintagma "Ministerul  
 Dezvoltării Regionale şi Turismului", sintagma "ordin al ministrului  
 administraţiei şi internelor" cu sintagma "ordin al ministrului dezvoltării  
 regionale şi turismului" 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 83/7 feb. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 127/2013  (M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) - modifică art. 9 alin. (4), art. 24 alin. (4), art. 36 alin. (2); 
 introduce alin. (5) la art. 24 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - modifică art. 9 alin. (4); 
 introduce alin. (2) la art. 25 
 - L. nr. 221/2013  (M. Of. nr. 434/17 iul. 2013) - abrogă art. 24 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 8/2014  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2014) - modifică art. 3 alin. (1), art. 9 alin. (1) - (3), (6) şi (12); 
 introduce alin. (41) la art. 3, alin. (13) şi (14) la art. 3, alin. (11) la art. 9,  
 alin. (21) şi alin. (22) la art. 9, alin. (31) şi (32) la art. 9,  alin. (71) la art.  
 9, alin. (121) şi (122) la art. 9 
 - O.U.G. nr. 11/2014  (M. Of. nr. 203/21 mar. 2014) - modifică art. 3 alin. (9); 
 sintagma „Secretariatul General al Guvernului” se înlocuieşte cu sintagma  
 „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”, iar sintagma  
 „secretarul general al Guvernului” se înlocuieşte cu sintagma „ministrul  
 dezvoltării regionale şi administraţiei publice”. 
 - L. nr. 68/2014  (M. Of. nr. 352/13 mai 2014) - modifică art. 29 alin. (1) lit. b) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 195/2015  (M. Of. nr. 396/5 iun. 2015) - dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua sunt constituţionale în măsura în  
 care nu se aplică actelor notariale încheiate în ţări care au aderat la Convenţia  
 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine,  
 adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, şi în ţări cu care România are încheiate  
 convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care  
 prevăd scutirea de orice legalizare. 
 Modificări: 
 - L. nr. 150/2015  (M. Of. nr. 459/25 iun. 2015) - modifică art. 3 alin. (3) şi (5), art. 7, art. 9 alin. (31) şi (32), art. 9 alin. (4),  
 art. 9 alin. (11), art. 10 alin. (1) şi (4), art. 11 alin. (1), art. 11 alin. (2) partea  
 introductivă şi lit. a), f) şi i),  art. 11 alin. (2) lit. j) şi k), art. 11 alin. (2) lit. r),  
 art. 11 alin. (3) - (5), art. 11 alin. (6), (7), (9) şi (10), art. 11 alin. (11), art. 12  
 alin. (1) şi (9), art. 12 alin. (10) şi (13), art. 13 alin. (1), art. 13 alin. (2),  art. 13  
 alin. (3), art. 13 alin. (4),  art. 13 alin. (6), art. 13 alin. (9) şi (10), art. 14 alin.  
 (1)-(3), art. 22 alin. (7), art. 35 alin. (4), art. 36 alin. (1), art. 40 alin. (3) partea  
 introductivă şi lit. a) şi c), art. 41, art. 45 alin. (1); 
  introduce  alin. (33) - (36) la art. 9,  alin. (41) şi (42) la art. 9, alin. (111)  
 şi (112) la art. 9, alin. (123) - (129) la art. 9, lit. i1) la art. 11 alin. (2), lit.  
 ş) la art. 11 alin. (2), alin. (51)-(510) la art. 11, alin. (101) şi (102) la art.  
 11, alin. (91) la art. 12,  alin. (131) - (133) la art. 12, alin. (11) şi (12) la  
 art. 13, alin. (21) - (23) la art. 13, alin. (31) la art. 13, alin. (61) la art. 13,  
 alin. (31) la art. 14, alin. (41) - (45) la art. 14, alin. (12) şi (13) la art. 22,  
 alin. (21) la art. 28,  art. 351, lit. d) la art. 40 alin. (3), alin. (51) la art. 40,  
 alin. (11) la art. 46; 
 abrogă art. 2 alin. (4), art. 11 alin. (2) lit. m), art. 13 alin. (5), art. 13 alin. (7) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 720/24 sep. 2015) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 825/5 nov. 2015) - art. 47 alin. (4) și (5) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - abrogă art. 9 alin. (5) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2016  (M. Of. nr. 393/23 mai 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 35/2016  (M. Of. nr. 489/30 iun. 2016) - modifică art. 3 alin. (6), art. 9 alin. (8), (32) și (37), art. 9 alin. (28) lit. a), art.  
 12 alin. (9), art. 14 alin. (2), (5) și (9), art. 23 pct. A lit. b), art. 23 pct. B lit. a),  
 art. 41 alin. (7); 
  introduce alin. (61) - (64) la art. 3, alin. (81) la art. 9, alin. (131) - (133)  
 la art. 9, lit. c) și d) la art. 9 alin. (28), alin. (341) - (3412) la art. 9, alin. (38)  
 la art. 9, alin. (5)-(10) la art. 10, alin. (221) - (2211) la art. 11, alin. (91) -  
 (93) la art. 12, alin. (31) la art. 14, alin. (91) - (94) la art. 14, alin. (3) - (5)  
 la art. 34, alin. (21) la art. 40; 
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  abrogă art. 9 alin. (36) 
 - L. nr. 243/2016  (M. Of. nr. 975/6 dec. 2016) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 35/2016 și modifică art. 9 alin.  
 (81), art. 9 alin. (28) lit. d), art. 9 alin. (343) și (3411) 
 - O.U.G. nr. 98/2016  (M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016) - modifică art. 3 alin. (3) și art. 9 alin. (347) 
 - L. nr. 111/2017  (M. Of. nr. 399/26 mai 2017) - modifică art. 9 alin. (9) și (347) și art. 41 alin. (5); 
 introduce alin. (81) la art. 11 și lit. i1) la art. 23 pct. B; 
 abrogă art. 9 alin. (3411) 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - modifică art. 9 alin. (2) și (3); 
 introduce alin. (31) - (33) și (41) la art. 9 
 - O.U.G. nr. 31/2018  (M. Of. nr. 353/23 apr. 2018) - modifică art. 3 alin. (3), art. 9 alin. (341), (345), (346) și (347), art. 14  
 alin. (1) și (2) și art. 41 alin. (1) și (5); 
 introduce alin. (11), (34) și (121) la art. 9, alin. (16) la art. 13, art. 221 și  
 alin. (51) și (52) la art. 41; 
 abrogă art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. p), și art. 41 alin. (7) 
 - L. nr. 185/2018  (M. Of. nr. 638/23 iul. 2018) - modifică art. 9 alin. (7) și (11), art. 9 alin. (25), art. 11 alin. (2) lit. p), art. 13  
 alin. (2) și partea introductivă a alin. (7), art. 14 alin. (7), art. 22 alin. (13), art.  
 221 alin. (1), art. 31 alin. (6), art. 35 alin. (5) și (6), art. 37 alin. (5) și art. 41  
 alin. (1), (8) și (9); 
 introduce alin. (6) - (12) la art. 2, alin. (21), (22), (91) și (111) la art. 3,  
 alin. (61) la art. 14, alin. (5) - (7) la art. 24, alin. (7) la art. 35 și alin. (11) la  
 art. 41; 
 abrogă art. 11 alin. (2) lit. s), art. 13 alin. (8), (9) și (10), art. 26 alin. (3) - (6) și  
 art. 41 alin. (3) lit. d); 
 abrogă art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 31/2018 care abroga art. 11 alin. (1) 
 - L. nr. 105/2019  (M. Of. nr. 392/20 mai 2019) - modifică art. 3 alin. (2) - (22), art. 4 lit. d), art. 9 alin. (6) și (7), art. 9 alin.  
 (10), (121) și (29), art. 9 alin. (30), art. 9 alin. (32) și (34), art. 11 alin. (1) și  
 alin. (2) lit. p), art. 13 alin. (2), art. 22 alin. (10), art. 24 alin. (5) și (6), art. 35  
 alin. (1), art. 41 alin. (3) lit. b) și c), art. 41 alin. (52) și alin. (8) lit. b), art. 41  
 alin. (9), art. 45 alin. (2); 
  introduce alin. (23) și (24) la art. 3, lit. r1) la art. 4, alin. (71) la art. 9,  
 alin. (291) la art. 9, alin. (141) și (142) la art. 13, alin. (10) -(12) la art. 28,  
 alin. (31) la art. 37, alin. (5) - (12) la art. 40, alin. (31) și alin. (10) la art. 41; 
  abrogă art. 9 alin. (31), art. 24 alin. (7), art. 29 alin. (5), art. 36 alin. (1) lit. b),  
 art. 40 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 13/2019  (M. Of. nr. 440/3 iun. 2019) - art. 37 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 251/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) - modifică art. 3 alin. (21) și (22) și art. 9 alin. (30) și (345) 
 - O.U.G. nr. 61/2020  (M. Of. nr. 381/12 mai 2020) - introduce art. 281 
 - L. nr. 192/2020  (M. Of. nr. 767/21 aug. 2020) - modifică art. 9 alin. (29), art. 9 alin. (30), art. 9 alin. (32) și art. 9 alin. (345); 
  introduce lit. e) la art. 9 alin. (28) 
 - L. nr. 264/2021  (M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021) - modifică art. 3 alin. (1) și (6)-(62), art. 3 alin. (63), art. 4 lit. d), art. 9 alin.  
 (9) și (29), art. 9 alin. (30), (34) și (341), art. 9 alin. (345), art. 11 alin. (2) lit.  
 g), art. 14 alin. (1) și (8), art. 24 alin.(5) și (6), art. 281 alin. (1) și alin. (2), art.  
 281 alin. (3) și (4), art. 40 alin. (21) și (3), art. 40 alin. (4), (5), (8) și (12), art.  
 41 alin. (8), art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (1); 
  introduce lit. d1) la art. 4, alin. (292) la art. 9, alin. (12) la art. 14, alin.  
 (21) la art. 22, alin. (21) la art. 281, alin. (6)-(8) la art. 281, alin. (31) la  
 art. 40, alin. (81) la art. 41, art. 411; 
  abrogă art. 9 alin. (342), art. 14 alin. (9) 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. 9 alin. (2), (31) și (33); 
 introduce alin. (21) și (22) la art. 9 
 (v. D.C.S.J. nr. II/2001 (art. 52 alin. (2) - M. Of. nr. 230/7 mai 2001; D.C.C. nr. 467/2008 (art. 50 alin. (2) teza a doua) - M. Of. nr. 422/5 mai  
 2008; Decizia nr. LXXII (72)/2007 - M. Of. nr. 685/7 oct. 2008 (art. 50)); Decizia I.C.C.J. nr. LXXXVI (86)/2007 - M. Of. nr. 697/14 oct.  
 
 

2008); D.C.C. nr. 1514/2011 (art. 45 alin. (3) - (6)) - M. Of. nr. 24/12 ian. 2012) 

 L. nr. 8/1996 
 Lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
 M. Of. nr. 60/26 mar. 1996 
 Modificări: 
 - L. nr. 146/1997  (M. Of. nr. 173/29 iul. 1997) - abrogă art. 150 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 9/2001  (M. Of. nr. 35/19 ian. 2001) - modifică subordonarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor 
 - L. nr. 285/2004  (M. Of. nr. 587/30 iun. 2004) - modifică art.1 alin.(1), art. 5 alin.(3) şi (4), art.7 lit.g), art.9 lit.a), art.10 lit.e),  
 art.11 alin.(2), art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.21, art.25 alin.(1), art.26,  
 art.30, art.33, art.34, art.38, art.40, art.41 alin.(1), art.43 alin.(1) şi (2), art.44,  
 art.46, art.47 alin.(1), (2), (3) şi (6), art.48 alin.(1) şi (2), art.50, art.56 alin.(1)  
 şi (5), art.58, art.59 alin.(1), (2) şi (3), art.63, art.64, art.67 alin.(1) şi (4),  
 art.70, art.71, art.73 partea introductivă şi lit.a) şi c), art.74, art.75 alin.(1)  
 partea introductivă, art.76, art.77 alin.(1) şi (2), art.78 partea introductivă,  
 art.79 lit.c), art.80, art.86 alin.(1), art.88, art.89, art.90, denumirea titlului II,  
 art.92 alin.(2), art.94, art.97 alin.(2), art.98, art.99, art.100, art.101, art.103,  
 art.104, art.105, art.107, art.108, art.110, art.112, art.113, art.114, art.115,  
 art.116, art.118, art.119 alin.(1) şi (2), art.121, art.123, art.125 alin.(1) şi (2),  
 art.126, art.127, art.129, art.130, art.131, art.133, art.134 alin.(2), art.135,  
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 art.137 alin.(2) şi (3), art.138, titlul cap.III al titlului III, art.139, art.140,  
 art.141, art.143, art.144, art.145, art.146 partea introductivă şi lit.c) ale lit.B,  
 art.146, părţile introductive  ale lit.C şi D, art.147, art.148, art.149 alin.(1) şi  
 (3) ;  introduce lit.j) la art.7, art.141-145, art.151 şi art.152, cap.III1 cu  
 art.1061-1064 , art.1065-1066 după titlul cap.IV al titlului II , art.1071,  
 art.1072, art.1111, art.1121, art.1131, art.1132, art.1211, cap.VI al  
 titlului II cu art.1221-1224, art.1231-art.1234, art.1251, art.1291,  
 art.1311-1314,art. 1341, art.1381-1384, secţiunea I cu art.1385 şi 1386  
 după titlul cap.III al titlului III, titlul secţiunii a II-a după art.1386, art.1391-  
 art.1399,art.1431, art.1471 ; abrogă art.17, art.18, art.19, art.20, art.29,  
 art.36, art.93, art.96 lit.d), art.109, art.111, art.120, art.122, art.128, art.132,  
 art.136, art.137 alin.(4), art.142 
 - O.U.G. nr. 123/2005  (M. Of. nr. 843/19 sep. 2005) - modifică art. 7 partea introductivă, art. 13 lit. a), art. 14, art. 144 alin. (3),  
 art. 14 5, art. 15 alin. (1), art. 151, art. 33 alin. (2) lit. e), art. 33 alin. (3), art.  
 34, art. 37, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 56 alin. (5), art. 66, art. 70 alin.  
 (1), art. 98 alin. (1) lit. b) şi g), art. 98 alin. (2) şi (3), art. 102, art. 103 alin. (1),  
 art. 105 alin. (1) lit. f), art. 106, art. 1064, art. 107, art. 1071, art. 1072 alin.  
 (1) lit. c), art. 112, art. 113 lit. b), art. 118, art. 119 alin. (2), art. 121 alin. (1)- 
 (4), art. 1232 alin. (1) şi (2), art. 1251 lit. c), art. 1291, art. 130 alin. (1) lit.  
 a), b), h) şi i), art. 131 alin. (1)-(3), art. 1311 alin. (2)-(4), art. 1312 alin. (1)- 
 (7) şi (9), art. 1313, art. 133, art. 134 alin. (2), art. 1341 alin. (1) lit. c), art.  
 137, art. 138, art. 1382 alin. (4), art. 1383, art. 1384 alin. (1) şi (2), art.  
 1385 alin. (2) şi (4), art. 139, art. 1392, art. 1394, art. 1395, art. 1396,  
 art. 1397, art. 1398, art. 1399, art. 140, art. 143, art. 145, art. 146, art. 147,  
 art. 1471, art. 149 alin. (2); 
 introduce alin. (5) la art. 144, alin. (3) la art. 65, alin. (2) la art. 73, alin. (4) la  
 art. 98, alin. (3) la art. 117, alin. (5) la art. 1223, alin. (10) la art. 1312, alin.  
 (3) la art. 134, alin. (5) la art. 1385, art. 1387 la secţ. a II-a a cap. III, art.  
 1411, art. 1511şi art. 1512; 
 abrogă art. 7 lit. j), art. 1072 alin. (2), art. 1211 alin. (2), art. 1393 
 - O.U.G. nr. 190/2005  (M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) - abrogă art. 144 
 - L. nr. 329/2006  (M. Of. nr. 657/31 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr.123/2005 şi modifică art. 1 alin. 
 (2), art.3 alin.(2), art.4 alin.(2), art.14, art.144 alin.(3) şi alin.(5), art.145  
 lit.b) şi c), art.15 alin.(1), art.151, art.152, art.21 alin.(1), (3), (4) şi (5),  
 art.22, art.23, art.24 alin.(2), art.25 alin.(2), art.26 alin.(1), art.33 alin.(1) lit.e)  
 şi alin.(2) lit.e), art.34, art.37 alin.(2), art.38, art.41 alin.(1), art.46 alin.(3),  
 art.56 alin.(5), art.57 alin.(2) şi (3), art.58 alin.(1), art.59 alin.(3) şi (4), art.65  
 alin.(1), art.73 lit.c) şi alin.(2), art.79 lit.a), art.84 alin.(1), art.87 alin.(2), art.88  
 alin.(1), art.98 lit.g) şi alin.(2), art.105 alin.(1) lit.a) şi f), art.1063 alin.(1)  
 lit.a), art.107, art.1071, art.113 lit.b), art.118 alin.(1), art.121 alin.(2),  
 art.1222 alin.(2) lit.b), art.1223 alin.(1) - (5), art.1232 alin.(1) lit.b),  
 art.1251 lit.c), art.126 alin.(2), art.127 alin.(1) lit.f), art.1291, art.130 alin.(1)  
 lit.c) şi h), art.1311, art.1312 alin.(3), (4), (5) şi (9), art.133 alin.(1), (2) şi (7),  
 art.134 alin.(2), art.138 alin.(1) lit.j) şi alin.(2), art.1384 alin.(1) şi (2),  
 art.1385 alin.(5), art.1387 alin.(2) şi (3), art.139 alin.(11) şi (19), art.1392,  
 art.1394, art.1396 alin.(1), (2) şi (5), art.1397, art.1398, art.1399, art.140  
 alin.(1), art.1411 alin.(1) şi (2), art.143, art.145 alin.(2), art.147, art.150 alin. 
 (2); 
  introduce lit.d) la art.35, lit.g1 la alin.(1) al art.98, alin.(11) la art.1072,  
 alin.(3) şi (4) la art.134, alin.(3) la art.1431; 
  abrogă lit.c) a alin.(1) al art.1072 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 571/2010  (M. Of. nr. 430/28 iun. 2010) - art. 121 alin. (2) şi art. 134 alin. (2) lit. g) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 571/2010  (M. Of. nr. 430/28 iun. 2010) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 121 alin. (2) şi ale art.  
 134 alin. (2) lit. g)(termenul se împlineşte la 11 august 2010 după care operează  
 dispoziţiile art. 147 din Constituţie) 
 - L. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - abrogă art. 145 alin. (3) 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 88, art. 89 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - abrogă art. 137 alin. (5) şi (6) 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 139 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 1394, art. 1396, art. 1398, art.  
 1399, art. 140, art. 141, art. 1411, art. 143 alin. (2), art. 1431 alin. (3); 
  introduce lit. f) la art. 1392; 
  abrogă art. 1397 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 138 alin. (1) lit. k), art. 139 alin. (6) şi (12); 
  abrogă art. 145 
 - L. nr. 53/2015  (M. Of. nr. 198/25 mar. 2015) - modifică art. 102 alin. (1), art. 106 alin. (1); 
 introduce alin. (3) la art. 27, art. 1021 
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 - L. nr. 210/2015  (M. Of. nr. 550/24 iul. 2015) - introduce art. 1122-1128, lit. h) la art. 1231 alin. (1), lit. i) la art. 1512 
 - L. nr. 261/2015  (M. Of. nr. 826/5 nov. 2015) - modifică art. 131 alin. (2) lit. b), art.154 alin. (3); 
  introduce lit. i) la art. 1311 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 48/2017  (M. Of. nr. 595/25 iul. 2017) - în interpretarea dispoziţiilor art. 98 alin. (1) lit. gi) şi art. 1065, colectarea  
 de către organismul de gestiune colectivă a remuneraţiilor cuvenite artiştilor  
 interpreţi şi executanţi pentru radiodifuzarea sau comunicarea publică a  
 înregistrărilor sonore conţinând fixarea prestaţiilor artistice ale acestora nu  
 reprezintă o operaţiune impozabilă din punctul de vedere al taxei pe valoarea  
 adăugată. 
 Modificări: 
 - L. nr. 74/2018  (M. Of. nr. 268/27 mar. 2018) - modifică art. 58 alin. (2), art. 107 alin. (5) și (9), art. 123 alin. (1), art. 1231  
 alin. (1) lit. f), art. 1232 alin. (2), art. 124, art. 127, art. 129, art. 1291, art.  
 130, art. 131, art. 1311, art. 1312, art. 1313 alin. (1) și (2), art. 133 alin. (2),  
 (5) și (8), art. 134, art. 1341, art. 135, art. 138 alin. (1) lit. h) și i), art. 1383,  
 art. 1392, art. 1394 alin. (3) și art. 1395 alin. (2); 
 introduce alin. (4) și (5) la art. 3, alin. (5) la art. 1065, alin. (4)-(8) la art. 123,  
 lit. i) la art. 1231 alin. (1), art. 1235, art. 1261-1263, art. 1292, art.  
 1293, art. 1342, secțiunea a IV-a cu art. 1361-1367 la titlul III cap. I, lit.  
 h1) la art. 1512 și lit. j) la art. 1512; 
 abrogă art. 1232 alin. (1) lit. f), art. 1384, art. 1394 alin. (2) și art. 140 alin.  
 (1) lit. g) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 489/14 iun. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 15/2019  (M. Of. nr. 33/11 ian. 2019) - modifică art. 162 lit.f), art. 185 alin. (4); 
  introduce alin. (3) la art. 1, art. 351 și 352, lit.d) la art. 142, alin. (3) la art.  
 145, lit.d1) la art. 146, lit.m1) la art. 181 alin. (1), lit.h) la art. 190, lit.l) la  
 art. 209; 
  abrogă lit. e) și i) ale art. 145 alin.(1) 
 - L. nr. 8/2020  (M. Of. nr. 14/10 ian. 2020) - modifică art. 190 lit. e); 
 introduce alin. (21) la art. 170 
 
 L. nr. 9/1996 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1996 privind calificarea noţiunii de producţie proprie în aplicarea regimului vamal  
 aferent investiţiilor străine 
 M. Of. nr. 59/22 mar. 1996 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Beirut la 28 iunie 1995 
 L. nr. 10/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 62/27 mar. 1996 
 
 
 L. nr. 16/1996 
 Legea Arhivelor Naţionale 
 M. Of. nr. 71/9 apr. 1996 
 Modificări: 
 - L. nr. 358/2002  (M. Of. nr. 476/3 iul. 2002) - modifică art.18, art.30 alin.(1), art.33, art.34; introduce art.181, lit.h la  
 art.29 
 - O.U.G. nr. 39/2006  (M. Of. nr. 486/5 iun. 2006) - modifică art.18, art.181 alin.3, art.21 alin.1, art.29 lit.h), art.30 alin.1; 
  introduce alin.5 la art.12, alin.2 la art.13 
 - L. nr. 474/2006  (M. Of. nr. 1016/21 dec. 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 39/2006 şi modifică art. 12 alin. 5 şi art. 13  
 alin. 2 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - modifică art. 3 alin. 1 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 28; 
  abrogă art. 27 
 - L. nr. 138/2013  (M. Of. nr. 253/7 mai 2013) - modifică art. 1, art. 18, art. 181, art. 21, art. 29 lit. h); 
 introduce art. 182 - 188, lit. i) la art. 29 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 293/22 apr. 2014) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 2/2016  (M. Of. nr. 263/7 apr. 2016) 
 
 
 L. nr. 17/1996 
 Lege privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor 
 M. Of. nr. 74/11 apr. 1996 
 Modificări: 
 - L. nr. 295/2004  (M. Of. nr. 583/30 iun. 2004) - la 30 decembrie 2004,se abrogă Legea nr. 17/1996 privind 
 regimul armelor de foc şi al muniţiilor,cu excepţia prevederilor art. 46-52, care  
 rămân în vigoare pentru fiecare instituţie care are încadrate persoane ce ocupă  
 funcţii care implică exerciţiul autorităţii publice, înarmate cu arme de apărare şi  
 pază, până la stabilirea în legile prevăzute la art. 43 a condiţiilor în care  
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 acestea pot purta şi folosi armele din dotare. 
 - L. nr. 180/2016  (M. Of. nr. 812/14 oct. 2016) - modifică art. 46, art. 47 lit. d) și g), art. 47 lit. j), art. 48, art. 49, art. 51, art.  
 52; 
  introduce lit. c1) la art. 47, lit. g1) la art. 47, lit. k) la art. 47, art. 521 - art.  
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 L. nr. 21/1996 
 Legea concurenţei 
 M. Of. nr. 88/30 apr. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 13/2001  (M. Of. nr. 86/20 feb. 2001) - majorează plafoanele cifrei de afaceri prevăzute la art. 8 şi 15 
 - H.G. nr. 1323/2002  (M. Of. nr. 898/11 dec. 2002) - completează în mod corespunzător 
 - O. nr. 216/2002  (M. Of. nr. 922/17 dec. 2002) - modifică plafoanele prevăzute la art.8 şi 15 
 - O.U.G. nr. 121/2003  (M. Of. nr. 875/10 dec. 2003) - modifică art. 3, art.4 alin. (1), art.5, art.6, art.7, art.8, art.11 alin. (4) şi (5),  
 art. 12 lit.b) şi c), art.14 alin.(2), art.15, art.16, titlul cap.IV, art.17 alin. (1),  
 art.18, art.20 alin. (1), art. 21 alin. (1) şi (4), art.23, art.26 alin. (3), art.27,  
 art.28 alin. (1)- (3), art. 28 alin. (4), art.29 alin. (2), art.31 alin. (1), art.33, titlul  
 cap. V, art.39 alin. (1), art.40, art.41, art.42, art.43, art.44, art.45, art.46,  
 art.47, art.48 alin. (1) şi (2), art.50, art.51 alin. (1) lit. a) şi b), art.51alin. (2) lit.  
 c), art.51 alin. (3), art.52, art.55, art.56, art.57, art.59 alin. (1), art.60 alin. (1) -  
 (5), art.61, art.62 alin. (1), art.66, art.67 alin. (2) art.68, art. 69, art.70;  
 introduce alin. (3) la art.9, lit.d) la art.12, alin. (3) şi (4) la art.31, alin. (4) la  
 art. 42, art.471, alin. (4) şi (5) la art.51, alin. (31 ) la art.60, art.621,  
 art.622; abrogă art.10, secţiunea a II- a a cap. IV (art.34-38), art. 39 alin. (3) ,  
 art.59 alin. (2) şi (3), art.71, 72, 73 şi 74 
 - L. nr. 184/2004  (M. Of. nr. 461/24 mai 2004) - modifică art.4 alin. (1), art.5 alin. (3), (4), (5) şi (7), art.6 partea introductivă,  
 art.12 lit.d), art.18 alin. (3), art.18 alin. (9) lit. e) şi f) şi alin. (12), art.20, art.21  
 alin. (1) şi (6), art.27 lit. b), art.28 alin. (2) lit.c), art.28 alin. (4), art.30 lit. d),  
 art.41, art.42 alin. (1) lit.a) şi alin. (2), art.44 alin. (1), art.45 alin. (1), art.46  
 alin. (3), art.52 alin. (2) şi (3), art.60 alin. (3), art.62 alin. (1); introduce lit.d1)  
 la art. 27; abrogă art.18 alin. (5) 
 - L. nr. 538/2004  (M. Of. nr. 1130/30 nov. 2004) - modifică art.5 alin. (1) partea introductivă, art.7 alin. (7); abrogă art.6 lit. e),  
 art.7 alin. (4) şi (6); 
 - O. nr. 519/2004  (M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004) - majorează plafonul valoric prevăzut la art.8 alin. (1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 742/16 aug. 2005) 
 Modificări: 
 - O. nr. 326/2005  (M. Of. nr. 1172/23 dec. 2005) - modifică plafonul valoric prev. la art. 8 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1037/2009  (M. Of. nr. 501/21 iul. 2009) - art. 28 alin. (2) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1037/2009  (M. Of. nr. 501/21 iul. 2009) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 28 alin. (2) (termenul  
 se împlineşte la data de 4 septembrie 2009), după care operează dispoziţiile art.  
 147 alin. (1) din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 75/2010  (M. Of. nr. 459/6 iul. 2010) - modifică art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art.  
 14, art. 15, art. 20 alin. (1), (4) şi (6), art. 26, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 29,  
 art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 40, art. 42,  art. 43, art. 44,  
 art. 45, art. 46, art. 47, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55  
 alin. (2) - (4), art. 56, art. 57, art. 58, art. 60 alin. (1), art. 61, art. 64, art. 65,  
 art. 66; 
  introduce art. 171, alin. (3) la art. 19, alin. (4) la art. 22, alin. (4) - (6) la art.  
 25,  art. 351,  art. 461, art. 462, art. 471, art. 501, art. 511; 
 abrogă art. 7, art. 13, art. 30 alin. (4), art. 39, art. 63, art. 67 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 549/5 aug. 2010) - rectifică art. 32 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 149/2011  (M. Of. nr. 490/11 iul. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 75/2010 şi modifică art. 2 alin.  
 (2) şi (3), art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2) lit. b), art.  
 6 alin. (3), art. 8 alin. (4), art. 9 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 10  
 alin. (3), art. 17 alin. (1) la data de 14 iul. 2012, (2), (3) şi (5), art. 20 alin. (1),  
 art. 20 alin. (6), art. 22 alin. (4), art. 26 alin. (1) lit. i), l) şi ş), art. 27 alin. (2),  
 art. 32 alin. (2), art. 35 alin. (5), art. 351, art. 36 alin. (4), (8) şi (11), art. 40  
 alin. (2), art. 42 alin. (2), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (5), art. 462  
 alin. (3), art. 471 alin. (2), art. 49, art. 50 partea introductivă, art. 501, art.  
 51 alin. (1) partea introductivă şi lit. d), art. 511 alin. (2) lit. a) şi b), art. 52  
 alin. (2), art. 55 alin. (4), art. 56 alin. (2), art. 58 alin. (1), art. 60 alin. (1) şi (2),  
 art. 61 alin. (3) şi (5), art. 65 partea introductivă; 
  introduce alin. (31) şi alin. (12) la art. 17, alin. (41) la art. 20, alin. (2)-(5) la  
 art. 24, alin. (4) la art. 26, alin. (9) la art. 46, alin. (51) la art. 61; 
  abrogă art. 27 alin. (3), art. 48, art. 55 alin. (6) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 511/19 iul. 2011) - rectifică art. 42 alin. (2) 
 (M. Of. nr. 563/8 aug. 2011) - rectifică art. 471 alin. (2) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 17 alin. (31) lit. h) şi alin. (8) lit. f),  
 art. 60; 
  abrogă art. 62 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 33 alin. (2), art. 37, art. 38 alin. (7) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 240/3 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 12/2014  (M. Of. nr. 586/6 aug. 2014) - modifică art. 19 alin. (1), art. 22, art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (2) şi (4); 
 introduce alin. (2) la art. 33; 
 abrogă art. 43 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 77/2014  (M. Of. nr. 893/9 dec. 2014) - modifică art. 19 alin. (1), (2) şi (5), art. 23 alin. (1), art. 33 alin. (2), art. 43  
 alin. (4); 
 introduce lit. f) la art. 19 alin. (4), alin. (31) la art. 58 
 - L. nr. 117/2015  (M. Of. nr. 355/22 mai 2015) - modifică art. 19 alin. (1), art. 33 alin. (2), art. 43 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 31/2015  (M. Of. nr. 474/30 iun. 2015) - modifică art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 11,  
 art. 13 alin. (2) şi (9), art. 19 alin. (2) şi (3), art. 20 alin. (3), art. 25 alin. (1) lit.  
 l), art. 33 alin. (1), art. 36 alin. (1) şi (4), art. 38 alin. (7), art. 39 alin. (2), art.  
 40 alin. (1), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1),  
 art. 54 alin. (1), art. 55 alin. (2), art. 61 alin. (2), art. 62 alin. (1) şi (2); 
 introduce alin. (2) la art. 12, alin. (11) la art. 23, alin. (21) şi (22) la art. 23,  
 alin. (21), (31) şi (32) la art. 25, alin. (8) la art. 43, alin. (3)-(5) la art. 55,  
 alin. (5) la art. 62; 
 abrogă art. 63 alin. (4) 
 - L. nr. 347/2015  (M. Of. nr. 973/29 dec. 2015) - modifică art. 15 alin. (2) și (11), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1) și (3), art. 26  
 alin. (4), art. 31 alin. (2) și (3), art. 36 alin. (5) și (8), art. 51 lit. c), art. 55 alin.  
 (2)-(4); 
 introduce alin. (5) la art. 21, alin. (31) la art. 24, alin. (4)-(12) la art. 31, alin.  
 (21) la art. 34, alin. (6) și (7) la art. 34, art. 341, art. 351, alin. (10)-(12) la  
 art. 45, alin. (31) și (32) la art. 55, art. 68 și 69 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 153/29 feb. 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) - introduce lit. d1) la art. 31 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 39/2017  (M. Of. nr. 422/8 iun. 2017) - modifică art. 2 alin.(2), art. 21 alin.(1), art. 25 alin.(1) lit.j), art. 38 alin.(12),  
 art. 60 alin.(3); 
  introduce alin.(5) la art. 4, alin. (11) și (12) la art. 38, art. 541, alin. (4) și  
 (5) la art. 55, art.72; 
  abrogă alin.(2) - (5) la art. 66 
 - O.U.G. nr. 25/2019  (M. Of. nr. 309/19 apr. 2019) - modifică art. 4 alin. (5); 
  introduce lit.c1) la art. 31 alin. (5), alin. (61) - (63) la art. 31 
 - O.U.G. nr. 6/2020  (M. Of. nr. 73/3 feb. 2020) - modifică art. 15 alin. (2) și art. 15 alin. (9) lit. a); 
 introduce alin. (61) la art. 15 
 - D.C.C. nr. 239/2020  (M. Of. nr. 649/23 iul. 2020) - admite obiecția de neconstituționalitate și suspendă pentru 45 de zile  
 dispozițiile O.U.G. nr. 39/2017, în ansamblul său (termenul se împlinește la 5  
 septembrie 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 - O.U.G. nr. 160/2020  (M. Of. nr. 840/14 sep. 2020) - introduce lit. t) la art. 25 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 170/2020  (M. Of. nr. 952/16 oct. 2020) - modifică art. 2 alin. (2), art. 21 alin. (1), art. 25 alin. (1) lit. j), art. 38 alin.  
 (12), art. 52, art. 55 alin. (1) partea introductivă, art. 57 alin. (1) și art. 60 alin.  
 (3); 
 introduce alin. (6) la art. 4, alin. (14) la art. 15, alin. (31) și (32) la art. 38,  
 art. 542, alin. (11) la art. 55, alin. (6) și (7) la art. 55 și alin. (11) la art. 57; 
 abrogă art. 66 alin. (2) - (5) 
 - L. nr. 254/2020  (M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020) - abrogă art. II din O.U.G. nr. 6/2020(cu ref. la modificarea art. 15 alin. (2) și  
 (9) lit.a) și introducerea alin. (61) la art. 15) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 72/2020  (M. Of. nr. 75/25 ian. 2021) - art. 55 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 23/2021  (M. Of. nr. 339/2 apr. 2021) - modifică art. 15 alin. (3), art. 15 alin. (4) partea introductivă, art. 18 alin. (1)  
 și (2); 
  introduce alin. (31) la art. 15, lit. b1) la art. 15 alin. (9), alin. (131) la art.  
 15, alin. (4) și (5) la art. 18, lit. ț) la art. 25 alin. (1); 
  abrogă art. 18 alin. (3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 58/2021  (M. Of. nr. 465/4 mai 2021) - art. 18 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 58/2021  (M. Of. nr. 465/4 mai 2021) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 18 alin. (3) (termenul  
 se împlinește la 17 iunie 2021, după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție) 
 (v. D.C.C. nr. 1037/2009 - M. Of. nr. 501/21 iul. 2009 (art. 28 alin. (2); orice referire din lege la noţiunea "agent economic" se consideră a fi  
 făcută la noţiunea "întreprindere" (O.U.G. nr. 75/2010)) 
 
 ▼ Acord între statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul  
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 forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995 
 L. nr. 23/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 82/22 apr. 1996 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 12/2000 (M. Of. nr. 36/29 ian. 2000) 
 
 ▼ Acord între statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Londra la 19 iunie 1951 
 L. nr. 23/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 82/22 apr. 1996 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 12/2000 (M. Of. nr. 36/29 ian. 2000) 
 
 ▼ Protocol adiţional la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru  
 Pace cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995 
 L. nr. 23/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 82/22 apr. 1996 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 12/2000 (M. Of. nr. 36/29 ian. 2000) 
 
 L. nr. 31/1996 
 Lege privind regimul monopolului de stat 
 M. Of. nr. 96/13 mai 1996 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 3/1997  (M. Of. nr. 32/27 feb. 1997) - modifică art. 10 
 - O.U.G. nr. 7/1998  (M. Of. nr. 133/2 apr. 1998) - abrogă art. 10 
 - O.U.G. nr. 23/1999  (M. Of. nr. 177/26 apr. 1999) - abrogă L. nr. 31/1996 
 - O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - suspendă aplicarea O.U.G. nr. 23/1999 de abrogare a L. nr. 31/1996 
 - L. nr. 171/2001  (M. Of. nr. 184/11 apr. 2001) - introduce alin. (21) şi (22) la art. 6; abrogă alin.(3) al art.6 
 - L. nr. 628/2002  (M. Of. nr. 848/25 nov. 2002) - respinge O.U.G. nr. 23/1999 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 7, art. 13 
 
 

(v. D.C.C. nr. 15/2000 - M. Of. nr. 267/14 iun. 2000) 

 L. nr. 33/1996 
 Lege privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni 
 M. Of. nr. 105/23 mai 1996 
 Modificări: 
 - L. nr. 144/1997  (M. Of. nr. 172/28 iul. 1997) - modifică art. 2, art. 3, art. 5 alin. (1) şi (4), art. 6 alin. (2); introduce art. 13;  
 abrogă art. 4 alin. (4) 
 - L. nr. 229/2002  (M. Of. nr. 290/29 apr. 2002) - modifică art.12 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 10 
 - L. nr. 33/2019  (M. Of. nr. 54/21 ian. 2019) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 și art.  
 12; 
 abrogă art. 11 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 134/20 feb. 2019) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind promovarea şi protejarea reciprocă a  
 investiţiilor, semnat la Belgrad la 28 noiembrie 1995 
 L. nr. 38/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 112/31 mai 1996 

 ▼ Protocol referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 6 octombrie 1980 (articolul 83  
 bis) 
 L. nr. 40/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 112/31 mai 1996 

 ▼ Protocol adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele lor  
 membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 iunie 1995 
 L. nr. 41/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 112/31 mai 1996 

 ▼ Instrument de amendare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), semnat la Kyoto la 14 octombrie 1994 
 L. nr. 43/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 113/3 iun. 1996 

 ▼ Instrument de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), semnat la Kyoto la 14 octombrie 1994 
 L. nr. 43/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 113/3 iun. 1996 

 ▼ Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960 
 L. nr. 44/1996 (aderare) 
 M. Of. nr. 115/5 iun. 1996 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 21/1999 (M. Of. nr. 41/29 ian. 1999) 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1  
 septembrie 1994 
 L. nr. 45/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 113/3 iun. 1996 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 31/2008 (M. Of. nr. 197/14 mar. 2008) 

 L. nr. 47/1996 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1996 pentru ratificarea Acordului de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor  
 ferate) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996 
   M. Of. nr. 119/7 iun. 1996 

 ▼ Convenţie între România şi Republica Italiană referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995 
 L. nr. 52/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 134/27 iun. 1996 
 
 
 L. nr. 55/1996 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1996 privind completarea şi modificarea sistemului de finanţare a cheltuielilor  
 necesare tipăririi şi difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar 
 M. Of. nr. 134/27 iun. 1996 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Tunis la 16 octombrie 1995 
 L. nr. 58/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 142/8 iul. 1996 
 
 
 L. nr. 59/1996 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din  
 venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi 
 
 

M. Of. nr. 140/5 iul. 1996 

 L. nr. 60/1996 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe 
 M. Of. nr. 140/5 iul. 1996 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele  
 pe venit, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie 1995 
 L. nr. 61/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 144/10 iul. 1996 

 ▼ Protocolul la acest Acord, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie 1995 
 L. nr. 61/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 144/10 iul. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea culturală, semnat la Bucureşti la 16 mai  
 1995 
 L. nr. 62/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 142/8 iul. 1996 
 
 ▼ Acord de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994 
 L. nr. 67/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 158/23 iul. 1996 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 151/2012 (M. Of. nr. 519/26 iul. 2012) 

 L. nr. 68/1996 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1996 privind compensarea creanţelor şi angajamentelor la Fondul special pentru  
 dezvoltarea sistemului energetic 
  M. Of. nr. 147/12 iul. 1996 

 
 ▼ Convenţia europenă asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg la 21 martie 1983 
 L. nr. 76/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 154/19 iul. 1996 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 92/1999 (M. Of. nr. 425/31 aug. 1999) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Georgiei în domeniul transporturilor internaţionale rutiere, semnat la Tbilisi la 26 martie  
 1996 
 L. nr. 77/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 160/24 iul. 1996 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind serviciile aeriene, semnat la Tbilisi la 26 martie 1996 
 L. nr. 77/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 160/24 iul. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind navigaţia maritimă comercială, semnat la Tbilisi la 26 martie 1996 
 L. nr. 77/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 160/24 iul. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaţionale rutiere, semnat la Baku la  
 27 martie 1996 
 L. nr. 78/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 161/24 iul. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene, semnat la Baku la 27 martie 1996 
 L. nr. 78/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 161/24 iul. 1996 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigaţia maritimă comercială, semnat la Baku la 27 martie  
 1996 
 L. nr. 78/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 161/24 iul. 1996 

 L. nr. 80/1996 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de  
 Restabilire pentru Refugiaţii Naţionali şi Excedentele de Populaţie în Europa şi la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului  
 Europei 
 
 

M. Of. nr. 150/17 iul. 1996 

 L. nr. 81/1996 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de  
 împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe de o parte, şi AB Svensk Exportkredit - Suedia, în  
 calitate de împrumutător, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la Bucureşti la 12  
 ianuarie 1996 
 
 

M. Of. nr. 150/17 iul. 1996 

 L. nr. 82/1996 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1994 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1994 privind  
 asigurarea surselor de finanţare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de  
 nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba şi a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populară  
 Chineză 
 
 

M. Of. nr. 150/17 iul. 1996 

 L. nr. 86/1996 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură  
 finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a  
 personalului din aceste instituţii 
 M. Of. nr. 150/17 iul. 1996 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 154/1998  (M. Of. nr. 266/16 iul. 1998) - abrogă art. 31 din O.G. nr.9/1996 

 L. nr. 91/1996 
 Lege cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de Administraţia prezidenţială, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern,  
 ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ,  
 Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Pază, Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă  
 aceste instanţe, alte unităţi din sistemul justiţiei, precum şi de casele de asigurări de sănătate 
 M. Of. nr. 147/12 iul. 1996 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 65/1997  (M. Of. nr. 290/27 oct. 1997) 
 - L. nr. 71/1998  (M. Of. nr. 140/7 apr. 1998) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 175/7 mai 1998) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 763/2001  (M. Of. nr. 23/16 ian. 2002) - modifică titlul şi art.unic alin.(1) 

 L. nr. 92/1996 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
 M. Of. nr. 169/30 iul. 1996 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 7/2002  (M. Of. nr. 116/12 feb. 2002) - modifică art.17; 
  introduce lit.n) la art.11 
 - L. nr. 197/2015  (M. Of. nr. 529/16 iul. 2015) - modifică anexa nr. 1 
 - L. nr. 266/2020  (M. Of. nr. 1113/20 nov. 2020) - completează anexele nr. 1 și 2 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică cu privire la privilegiile şi imunităţile acordate  
 Organizaţiei, semnat la Paris la 12 octombrie 1995 
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 L. nr. 93/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 231/25 sep. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind cooperarea tehnică gratuită, semnat la Bucureşti la 8  
 noiembrie 1995 
 L. nr. 94/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 232/26 sep. 1996 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind transporturile maritime, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994 
 L. nr. 95/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 232/26 sep. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia în domeniul transporturilor internaţionale rutiere, semnat la Erevan la 25  
 martie 1996 
 L. nr. 96/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 233/26 sep. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind serviciile aeriene, semnat la Erevan la 25 martie 1996 
 L. nr. 96/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 233/26 sep. 1996 
 
 
 L. nr. 97/1996 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995 privind aprobarea Acordului pentru încheierea decontărilor în ruble  
 transferabile, precum şi transformarea şi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Republicii Federale Germania 
 M. Of. nr. 231/25 sep. 1996 

 

 ▼ Convenţia internaţională privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, inclusiv anexa acesteia, încheiată la  
 Bruxelles la 14 iunie 1983 
 L. nr. 98/1996 (aderare) 
 M. Of. nr. 234/27 sep. 1996 
 
 
 L. nr. 99/1996 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Împrumutul de ajustare a sectorului  
 financiar şi al întreprinderilor - FESAL) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington  
 la 19 ianuarie 1996 
  M. Of. nr. 231/25 sep. 1996 

 ▼ Acord european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.), încheiat la Geneva la 31 mai 1985 
 L. nr. 100/1996 (aderare) 
 M. Of. nr. 236/30 sep. 1996 
 
 
 L. nr. 107/1996 
 Legea apelor 
 M. Of. nr. 244/8 oct. 1996 
 Modificări: 
 - L. nr. 192/2001  (M. Of. nr. 200/20 apr. 2001) - abrogă sintagma "aflate în afara cursurilor de apă" din art. 3 alin. (5),  
 sintagma "sau amenajate" din art.5 alin.(3) şi sintagma "piscicultura, pescuit"  
 din art.33 alin.(1) 
 - O.U.G. nr. 107/2002  (M. Of. nr. 691/20 sep. 2002) - modifică  art.81 alin.(3), art.84 alin.(3) 
 - L. nr. 404/2003  (M. Of. nr. 713/13 oct. 2003) - aprobă O.U.G. nr.107/2002 şi modifică art. 81 alin. (3) 
 - L. nr. 310/2004  (M. Of. nr. 584/30 iun. 2004) - modifică art.1 alin. (2),art. 2 lit. f), art.3 alin. (1), art.4 alin. (1),art.5 alin. (1),  
 (2) şi (5), art.6 alin. (1), art.7 alin. (2) şi (3), art.9 alin. (3) şi (4), art.11 alin. (2),  
 art.12, art.13, art.14 alin. (2) - (4), art.15 alin. (2) şi (3), art.16 alin. (1) lit. d),  
 f),g) şi h), art.17 lit. d), art. 19 alin. (2), art.20 alin. (2), art.23 alin. (1), (2), (4),  
 (5), (7) şi (8), art.24 alin. (1),   art.27, art.33 alin. (3) şi (4), art.33 alin. (6),  
 art.34 alin. (3), (4) şi (6), art.35 alin. (5) şi (6), art. 37 alin. (3), art.38, titlul  
 secţiunii a 3-a de la cap. III, art.43 alin. (1), (2) şi (3), art.44, art.45 alin. (1) şi  
 (3), art.46, art.47 alin. (1), art.47 alin. (2) lit. a), b), e) şi i), art.47 alin. (6),  
 art.47 alin. (7) lit. a) şi c), art.47 alin. (9), art.49 alin. (1), art.50 alin. (1), art.51  
 alin. (2), art.52, art.53 alin. (4), art.54 alin. (1) lit.g), art.58 alin. (1) lit.d),  
 art.62 alin. (3), art.63 alin. (1), (2) şi (4), art.64, art.65, art.67 alin. (3), art.68  
 alin. (2), art.69, art.71 alin. (2), art.74 alin. (5), art.77 alin. (2), art.80 alin. (2),  
 art.81 alin. (1), (3),(4) şi (5), art.82 alin. (2), art.85, art.88, art.90, art.91, art.92,  
 art.93, art.94, art.95, art.107 alin. (1) şi (3), art.110; introduce alin. (11) şi (6)  
 la art.1,  lit. i) - o) la art.2, art.21 - 28, art.51, alin. (3) - (6) la art.6, art.61,  
 alin. (4) la art. 7, alin.(6) şi (7) la art.10, alin. (31) la art.15, lit. a1) şi a2) la  
 art.17, alin. (3) - (6) la art. 20, alin. (9) la art.23, alin. (3) la art.24, alin. (4) la  
 art. 26, alin. (11) - (15) la art. 35, alin. (3) la art. 36, alin. (4) la art. 37, alin.  
 (11) - (19) la art. 43, lit. j) la art. 47 alin. (7), lit. l) - n) la art. 48 alin. (1),  
 alin. (4) la art.49, alin. (11) la art.50, alin. (11) la art. 51, lit. h) la art. 54  
 alin. (1), alin. (6) la art. 55, lit. f) la art.56 alin. (1), alin. (51) la art. 77, alin.  
 (11) - (13) la art. 80, alin. (31) la art. 81, alin. (4) la art.82, art.851 - 853,  
 art.1111 - 1114; abrogă art. 33 alin. (5), art.47 alin. (7) lit.d), art.50 alin. (5),  
 art.54 alin. (1) lit. b), art.61, art.80 alin. (3) şi (4), art.83, art.84, art. 96 - 105,  
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 art.112; sintagmele: Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Regia  
 Autonomă ”Apele Române", Ministerul Transporturilor, Ministerul Turismului,  
 Ministerul Sănătăţii se vor înlocui cu sintagmele: autoritatea publică centrală  
 din domeniul apelor, Administraţia Naţională ”Apele Române", autoritatea  
 publică 
 centrală din domeniul transporturilor, autoritatea publică centrală din domeniul  
 turismului, respectiv autoritatea publică centrală din domeniul sănătăţii. 
 - L. nr. 112/2006  (M. Of. nr. 413/12 mai 2006) - modifică art. 28, art. 28 alin. (1) lit. d), art. 33 alin. (2) şi (4), art. 33 alin. (6),  
 art. 49 alin. (2) şi (4), art. 50 alin. (2), art. 54 alin. (2), art. 62 alin. (4), art.  
 69-72, art. 74 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 75 alin. (1) şi (3), art. 76 alin. (1) lit.  
 d), art. 78 alin. (2), art. 852 lit. a), art. 87 pct. 5), 29) şi 51), art. 88, art. 92  
 alin. (3) şi (4), art. 93 alin. (1) şi (3), art. 94, art. 95 alin. (1) şi (3), art. 107 alin.  
 (4), anexele nr. 1, 11, 2, şi 3; 
  introduce art. 29, lit. j) la art. 16 alin. (1), alin. (41) şi (61) la art. 33, lit. d)  
 la art. 43 alin. (11), alin. (110) la art. 43, alin. (4)-(6) la art. 43, alin. (11) la  
 art. 54, lit. e), f) şi g) la art. 76 alin. (1), pct. 54)-61) la art. 87, alin. (2) la art.  
 91; 
  abrogă art. 89; 
  înlocuieşte, în cuprinsul legii, sintagma "obiective de protecţie a apelor şi a  
 mediului acvatic" cu sintagma "obiective de protecţie a apelor şi a ecosistemelor  
 acvatice", sintagmele "Comisia centrală de apărare împotriva inundaţiilor,  
 fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile  
 hidrotehnice" şi "Comisia centrală" cu sintagma "Comitetul ministerial pentru  
 situaţii de urgenţă" 
 - O.U.G. nr. 12/2007  (M. Of. nr. 153/2 mar. 2007) - introduce art.441-443, menţiunea privind transpunerea normelor  
 comunitare după art.1114 
 - L. nr. 161/2007  (M. Of. nr. 395/12 iun. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 12/2007 
 - O.U.G. nr. 130/2007  (M. Of. nr. 780/16 nov. 2007) - abrogă art. 92 alin. (2) lit. b) şi c) 
 - L. nr. 102/2008  (M. Of. nr. 371/15 mai 2008) - aprobă O.U.G. nr. 130/2007 
 - O.U.G. nr. 3/2010  (M. Of. nr. 114/19 feb. 2010) - modifică art. 2 lit. c), art.21 alin. (1) partea introductivă şi lit. a), b), e) şi f),   
 art. 22 alin. (3), art. 23 lit. a), art. 24, art. 25, art. 27 alin. (2), art. 28,  
 art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 51, art. 6 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6), art.  
 61 alin. (2), art. 7 alin. (2) şi (4), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (2), (3), (5) şi  
 (6), art. 29 alin. (1), art. 33 alin. (2) şi (7), art. 34 alin. (2) şi (4), art. 35 alin.  
 (12), (14), (5) şi (6), art. 40 alin. (1) partea introductivă şi lit. b) şi c), art. 42  
 alin. (2), art. 43 alin. (1), (11), (14)-(19) şi (2), art. 442 alin. (2) lit. f), art.  
 45 alin. (1), art. 47 alin. (2) partea introductivă şi lit. a)-g), art. 47 alin. (4),  
 alin. (7) lit. a), b), f), g) şi j), alin. (8) lit. a), b) şi e), alin. (9), art. 48 alin. (1) lit.  
 f), g), i) şi l), art. 54 alin. (1) lit. g), art. 60, art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (1), (2)  
 şi (4), art. 68 alin. (3), art. 74 alin. (1), art. 75 alin. (1) şi (3), art. 78 alin. (2),  
 art. 81 alin. (3), art. 82 alin. (1), art. 85, art. 87 pct. 1), 5), 6) şi 31), art. 88 alin.  
 (1) şi (5), art. 90 lit. a), menţiunea privind transpunerea normelor comunitare,  
 anexele nr. 1, 11, 12, 13, 14, 3, 4; 
 introduce lit. g1) la art. 2, art. 210-214, alin. (31) la art. 3, alin. (7) la art.  
 20, alin. (9) la art. 33, alin. (51) şi (52) la art. 35, lit. d) la art. 43, lit. k) şi l)  
 la art. 47 alin. (7), alin. (31) la art. 49, alin. (21) la art. 53, lit. e) la art. 58  
 alin. (1), secţiunea 51 cu art. 761-7611 la cap. III, după secţ. a 5-a, alin.  
 (32) la art. 81, pct. 62)-64) la art. 87, anexa nr. 7; 
 abrogă art. 62 alin. (4), art. 71 alin. (4); 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "obiective de protecţie a apelor şi a  
 mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru  
 corpurile de apă de suprafaţă şi subterane", sintagma "direcţii de apă" cu  
 sintagma "administraţii bazinale de apă", sintagma "derivaţii de debit" cu  
 sintagma "derivaţii hidrotehnice", sintagma "nisipuri şi pietrişuri" cu sintagma  
 "agregate minerale" 
 - L. nr. 146/2010  (M. Of. nr. 497/19 iul. 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 3/2010 şi introduce alin. (6) la  
 art. 53; 
  abrogă art. 78 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 64/2011  (M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) - modifică art. 20 alin. (7); 
  introduce alin. (61) la art. 20 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - abrogă art. 88 alin. (3)-(5) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 88 alin. (1) lit. a), art. 92, art. 93,  
 art. 95; 
  introduce pct. 65) şi 66) la art. 87; 
  abrogă art. 94 
 - O.U.G. nr. 69/2013  (M. Of. nr. 386/28 iun. 2013) - modifică art. 33 alin. (4) şi (41), art. 85 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 85 
 - L. nr. 357/2013  (M. Of. nr. 819/21 dec. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 69/2013 
 - L. nr. 153/2014  (M. Of. nr. 881/4 dec. 2014) - introduce alin. (41) la art. 50 
 - L. nr. 196/2015  (M. Of. nr. 522/14 iul. 2015) - modifică art. 21 alin. (1) lit. d), anexa nr. 5; 
 introduce lit. d) la art. 212 
 - O.U.G. nr. 94/2016  (M. Of. nr. 1005/14 dec. 2016) - modifică anexa; 
 introduce alin. (1) la art. 76 
 - O.U.G. nr. 78/2017  (M. Of. nr. 885/10 nov. 2017) - modifică art. 16 alin. (1) lit.d), art. 29 alin. (1), art. 41 alin. (2), art. 43 alin.  
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 (1), (18) și (2), art. 49 alin. (2), art. 53 alin. (4), art. 766 alin. (1), art. 87 pct.  
 39), 40) și 55), anexa nr. 1, titlul anexei nr. 3, anexa nr. 3; 
  introduce lit. d1) la art. 16 alin. (1), alin. (2) și (3) la art. 27; 
  completează anexa nr. 1. 
 - L. nr. 141/2018  (M. Of. nr. 507/20 iun. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 94/2016 
 - L. nr. 243/2018  (M. Of. nr. 925/2 nov. 2018) - modifică art. 1 alin. (11), art. 7 alin. (3) și (4), art. 16 alin. (1) lit. d1), art.  
 26 alin. (1), art. 33 alin. (41), art. 35 alin. (51) și (52), art. 39, art. 48 alin.  
 (2), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (1), (3) și (4), art. 51 alin. (2), art. 52, art. 54  
 alin. (1) partea introductivă și lit. a) și c), art. 54 alin. (11), art. 54 alin. (3),  
 art. 87 pct. 39) și 40), art. 93 alin. (1), art. 93 alin. (2) partea introductivă și lit.  
 a), art. 110 lit. a) și anexa nr. 1; 
 introduce alin. (11) la art. 3, lit. d2) la art. 16 alin. (1), lit. o) la art. 48 alin.  
 (1), alin. (32) la art. 49, alin. (2) la art. 66, alin. (4) și (5) la art. 68, alin. (4) la  
 art. 85, lit. a1) la art. 110, lit. p) la art. 110; completează anexa nr. 1; 
 abrogă art. 54 alin. (1) lit. d)-g), art. 54 alin. (2) și art. 110 lit. d) 
 - L. nr. 67/2020  (M. Of. nr. 443/26 mai 2020) - introduce alin. (5) şi (6) la art. 9 
 - L. nr. 122/2020  (M. Of. nr. 613/13 iul. 2020) - modifică art. 1 alin. (11), art. 24 lit. b), art. 3 alin. (11) şi (31), art. 5 alin.  
 (3), art. 10 alin. (4), art. 16 alin. (1) lit. e), art. 25 alin. (4), art. 27 alin. (1) şi  
 (2), art. 32 alin. (4), art. 33 alin. (8), art. 35 alin. (51), art. 35 alin. (7), art. 39,  
 art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (1), art. 47 alin. (2) lit. h), art. 48 alin. (1) lit. l),  
 art. 50 alin. (1), art. 54 alin. (1) lit. a), art. 59 alin. (1) şi (2), art. 80 alin. (2),  
 art. 81 alin. (1), (3) şi (4), art. 82 alin. (2) şi (3), art. 85 alin. (2) partea  
 introductivă şi alin. (3), art. 87 pct. 35), art. 88 alin. (1) lit. c), anexa nr. 1;   
 introduce alin. (12) la art. 1, alin. (41) la art. 10, alin. (5) - (7) la art. 25, alin.  
 (4) la art. 27, alin. 10) - (14) la art. 33, alin. (16) la art. 35, alin. (53) - (56)  
 la art. 35, lit. p) la art. 48 alin. (1), art. 591, art. 601, pct. 67) la art. 87, lit. e)  
 la art. 90, lit. c1) şi lit. q) la art. 110; 
  abrogă art. 47 alin. (8) lit. d), art. 82 alin. (1); în tot cuprinsul legii, sintagma  
 „cadastrul apelor” se înlocuieşte cu sintagma „sistemul informaţional specific  
 domeniului gospodăririi apelor” 
  
 - L. nr. 90/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - introduce alin. (6) la art. 92 
 
 ▼ Acord referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982, încheiat la New  
 York la 28 iulie 1994 
 L. nr. 110/1996 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 300/21 nov. 1996 

 ▼ Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982 
 L. nr. 110/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 300/21 nov. 1996 
 
 
 L. nr. 111/1996 
 Lege privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 
 M. Of. nr. 267/29 oct. 1996 
 Modificări: 
 - L. nr. 16/1998  (M. Of. nr. 8/13 ian. 1998) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 78/18 feb. 1998) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 204/2000  (M. Of. nr. 589/17 nov. 2000) - modifică art. 8 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - suspendă O.U.G. nr. 204/2000 
 - L. nr. 384/2001  (M. Of. nr. 400/20 iul. 2001) - modifică art. 8 alin. (2); introduce alin.(21) la art.8 şi anexa nr.4 
 - L. nr. 193/2003  (M. Of. nr. 343/20 mai 2003) - modifică art.2 lit.a), c), d) şi f), art.4, art.5 alin.(1), art.7, art.8 alin.(1) şi (4) -  
 (7), art.9 alin.(1) şi (3), art.10 alin.(3) lit.a), art.11 lit.b), art.18 alin.(1) lit.a),  
 lit.d),g) , k) şi alin.(2), art.20 alin.(1), art.22, art.24 alin.(1) şi alin.(3) lit.d),  
 art.28 alin.(1), art.29 alin.(2), art.30, art.34 alin.(2), art.35, art.36, art.37 alin. 
 (1), (3) şi (4), art.40 alin.(1)-(3), art.44 alin.(1), art.47, art.48, art.50, art.51,  
 art.56, art.57, anexele nr.1şi 2; introduce lit.h) la art.2, alin.(4) şi (5) la art.9,  
 alin.(3) la art.16, lit.a1 şi a2 la alin.(1) şi alin.(11) la art.18, alin.(31) la  
 art.28, alin.(3) la art.29, alin.(3) la art.31, alin.(3) la art.34, art.421, alin.(3)- 
 (8) la art.45, art.461; abrogă art.55 
 - O.U.G. nr. 90/2003  (M. Of. nr. 712/13 oct. 2003) - înlocuieşte denumirea Direcţia Generală a Vămilor cu Autoritatea Naţională a  
 Vămilor 
 - L. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 90/2003 
 - L. nr. 549/2004  (M. Of. nr. 1164/8 dec. 2004) - modifică art. 41 
 - L. nr. 63/2006  (M. Of. nr. 301/4 apr. 2006) - modifică titlul, art.1, art.2 lit.b), f) şi g), art.4 alin.(1) şi (3), art.5 alin.(6), titlul  
 secţiunii 1, art.9 alin.(4), art.11 lit.d), art.18 lit.h) a alin.(1), art.23 alin.(1) şi  
 (2), art.26 lit.c), art.27 lit.b), art.28 alin.(2) şi (4), art.35 lit.a), f), h), k) şi l),  
 art.37 alin.(1), art.40 alin.(1), (3), (5) şi (6), art.42, art.461 lit.a) a alin.(1),  
 art.47 lit.q), art.48, anexa nr.2, anexa nr.3; 
  introduce lit.i) la art.2, alin.(11) la art.5, alin.(22) la art.8, alin.(11) la  
 art.10, alin.(21) şi (22) la art.19, art.541; 
  abrogă art.421 
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 Republicare: 
  (M. Of. nr. 552/27 iun. 2006) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2010  (M. Of. nr. 62/27 ian. 2010) - abrogă art. 4 alin. (3) şi (5) 
 - L. nr. 200/2010  (M. Of. nr. 720/28 oct. 2010) - introduce lit. g1) şi g2) la art. 35 
 - L. nr. 243/2010  (M. Of. nr. 828/10 dec. 2010) - modifică art. 34 alin. (2), anexa nr. 3 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 44 alin. (1) lit. b), art. 45, art. 46,  
 art. 52; 
  abrogă art. 47 
 - L. nr. 378/2013  (M. Of. nr. 827/23 dec. 2013) - modifică art. 2 lit. a), c), e) şi f), art. 5 alin. (6), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 18  
 alin. (1) lit. c), art. 23 alin. (1), art. 56 alin. (2), anexa nr. 2; 
 introduce alin. (21) şi (22) la art. 4, alin. (11) la art. 8, lit. l) la art. 8 alin.  
 (8), lit. e) la art. 25 alin. (1), alin. (3) şi (4) la art. 25, lit. q) - t) la art. 35; 
 înlocuieşte sintagmele "combustibil nuclear ars" şi "combustibil nuclear iradiat"  
 cu sintagma "combustibil nuclear uzat", iar sintagma depozitare finală" cu  
 sintagma "depozitare definitivă" 
 - L. nr. 343/2015  (M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) - introduce lit. f1) la art. 35 
 - L. nr. 63/2018  (M. Of. nr. 225/13 mar. 2018) - modifică art. 1, art. 2 lit. c) și e), art. 4 alin. (1), (2), (4) și (6), art. 5 alin. (1),  
 (2), (6) și (7), cap. II titlul secțiunii 1, art. 8 alin. (1), (11) lit. a) și b), (2)-(5) și  
 (7), (8) lit. g) și (9), art. 9 alin. (1) și (3), art. 10 alin. (4), art. 18 alin. (1) partea  
 introductivă și  lit. n), art. 20 alin. (1), art. 21, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1)  
 lit. a) și b), art. 27 lit. a), art. 29 alin. (1), (2) și (3), art. 32 alin. (2) lit. a), art.  
 35 lit. c), h) și m), art. 40, art. 44 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 48  
 lit. l) și q), art. 56, anexa nr. 3; 
  modifică și completează anexa nr. 2; 
 introduce lit. c1) - c3), h1) și j) - n) la art. 2, alin. (11), (12), (23) și (24)  
 la art. 4, art. 71, lit. m) la art. 8 alin. (8), lit. f) și g) la art. 25 alin. (1), alin.  
 (11) și alin. (4) la art. 29, alin. (3) la art. 32, lit. a1), k1), ț)-z) la art. 35,  
 alin. (5) la art. 37, alin. (21) și (22) la art. 38, art. 391, art. 421; 
   în tot cuprinsul legii, termenul „Comisie” se înlocuieşte în mod corespunzător  
 cu termenul „CNCAN”, termenul „radioprotecţie” se înlocuieşte în mod  
 corespunzător cu sintagma „protecţie împotriva radiaţiilor ionizante”, termenul  
 „surse” se înlocuieşte în mod corespunzător cu sintagma „surse de radiaţii”,  
 termenul „cărăuş autorizat” se înlocuieşte în mod corespunzător cu sintagma  
 „transportator autorizat”, expresiile „managementul calităţii în domeniul  
 nuclear” şi „sistem controlat de management în domeniul nuclear” se înlocuiesc  
 în mod corespunzător cu sintagma „sistem de management în domeniul  
 nuclear”, termenul „gospodărire” se înlocuieşte în mod corespunzător cu  
 termenul „gestionare”, iar sintagma „autoritate centrală pentru protecţia  
 mediului” se înlocuieşte în mod corespunzător cu „autoritate publică centrală  
 pentru protecţia mediului”; 
 
 ▼ Tratat cu privire la relaţiile de prietenie, bună vecinătate şi cooperare între România şi Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad  
 la 16 mai 1996 
 L. nr. 112/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 250/16 oct. 1996 

 ▼ Tratat de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi Republica Ungară, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996 
 L. nr. 113/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 250/16 oct. 1996 
 
 
 L. nr. 114/1996 
 Legea locuinţei 
 M. Of. nr. 254/21 oct. 1996 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 40/1997  (M. Of. nr. 154/14 iul. 1997) 
 - L. nr. 146/1997  (M. Of. nr. 173/29 iul. 1997) 
 - L. nr. 196/1997  (M. Of. nr. 331/26 nov. 1997) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 393/31 dec. 1997) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 44/1998  (M. Of. nr. 460/30 nov. 1998) - modifică art. 69 şi anexa nr.2 
 - O.G. nr. 73/1999  (M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) - abrogă la 1 ian. 2000 prevederile art. 63 alin. (1) 
 - L. nr. 145/1999  (M. Of. nr. 439/9 sep. 1999) - modifică art. 7 alin. (2), art.20 alin. (1) şi (5), art.27, art.34 alin. (2) lit. b,  
 art.35 alin. (2), art.42 alin.(1), art.48 lit.d, art.58 alin. (2) şi (3), art.69, anexa  
 nr.2; introduce alin.(3) şi (4) la art.5, alin.(2) la art.13, alin. (9) la art.20,  
 art.351, alin. (2) la art.56, alin. (4) şi (5) la art.59, alin. (4) la art.62; abrogă  
 art.7 alin. (3) şi (4), art.70 
 - O.U.G. nr. 127/1999  (M. Of. nr. 455/20 sep. 1999) - abrogă art. 5 alin. (1), art.6, art.12 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 215/1999  (M. Of. nr. 649/30 dec. 1999) - abrogă art. 5 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 17/2000  (M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) - abrogă art. 5 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 22/2000  (M. Of. nr. 129/28 mar. 2000) - modifică art. 5 alin. (2) şi (4); introduce un alineat la art.7 după alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 98/2000  (M. Of. nr. 302/3 iul. 2000) - modifică art. 20 alin. (1), alin.(7) şi (8); introduce un nou alineat după alin.(9)  
 al art.20 
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 - O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - suspendă O.U.G. nr. 98/2000 
 - L. nr. 330/2001  (M. Of. nr. 358/4 iul. 2001) - respinge O.U.G. nr. 98/2000 
 - O.G. nr. 76/2001  (M. Of. nr. 540/1 sep. 2001) - abrogă art. 62 alin. (2)-(4) 
 - L. nr. 603/2002  (M. Of. nr. 830/18 nov. 2002) - respinge O.U.G. nr. 44/1998 
 - H.G. nr. 496/2004  (M. Of. nr. 338/19 apr. 2004) - modifică cuantumul prevăzut la art.7 alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 42/2005  (M. Of. nr. 463/1 iun. 2005) - abrogă, la data intrării în vigoare a Statutului C.E.C. - S.A., art. 20 
 - L. nr. 285/2005  (M. Of. nr. 917/13 oct. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 42/2005 
 - L. nr. 62/2006  (M. Of. nr. 268/24 mar. 2006) - introduce art.51, alin.(3) la art.63 
 - O.U.G. nr. 51/2006  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) - abrogă art. 51 şi art.63 alin. (3) introduse prin L. nr. 62/2006 
 - L. nr. 230/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - abrogă art. 35  alin.3, art.351, art.36, art.64, art.69, anexa nr. 2 
 - O.U.G. nr. 57/2008  (M. Of. nr. 358/9 mai 2008) - modifică art. 42 alin. 1, art.43; 
  abrogă art.42 alin. 2 
 - L. nr. 233/2008  (M. Of. nr. 750/6 nov. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 57/2008 
 - O.U.G. nr. 210/2008  (M. Of. nr. 835/11 dec. 2008) - introduce lit. i) şi j) la art. 2, alin. 5 şi 6 la art. 5, art. 101, art. 351, art.  
 651 şi completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 310/2009  (M. Of. nr. 680/9 oct. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 210/2008 şi modifică art. 2 lit. i)  
 şi j), anexa nr. 1; 
  introduce art. 611; 
  abrogă art. 351 
 - L. nr. 170/2010  (M. Of. nr. 507/21 iul. 2010) - modifică art. 101 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 21-33 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 10 paragrafele 2 şi 3 
 
 

- L. nr. 143/2017  (M. Of. nr. 461/20 iun. 2017) - introduce lit. f1) la art. 2 și cap. VII1 cu art. 561-569 

 L. nr. 115/1996 
 Lege pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a  
 funcţionarilor publici 
 M. Of. nr. 263/28 oct. 1996 
 Modificări: 
 - L. nr. 161/2003  (M. Of. nr. 279/21 apr. 2003) -  modifică titlul, art.1, art.2, art.4, art.6 alin. (1), (3) şi (4), art.14 alin.(2),  
 art.21 alin. (1), art.26 alin. (1), art.32, art.38; 
  abrogă art.5 alin. (2), art.37; 
  înlocuieşte anexa privind declaraţia de avere şi  sintagmele:  
  -Ministerul Finanţelor cu Ministerul Finanţelor Publice; 
 - Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii şi Cultelor; 
 - Parchetul General cu Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie; 
 - Procurorul general cu Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea  
 Supremă de Justiţie; 
 - primul-procuror al parchetului de pe lângă curtea de apel cu procurorul  
 general al parchetului de pe lângă curtea de apel. 
 - O.U.G. nr. 40/2003  (M. Of. nr. 378/2 iun. 2003) - modifică anexa 
 - L. nr. 114/2004  (M. Of. nr. 336/16 apr. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 40/2003 
 - O.U.G. nr. 24/2004  (M. Of. nr. 365/27 apr. 2004) - modifică art.6 alin. (4), art.9 alin. (2) lit.a), art.14 alin. (2), art.22 lit.a);  
 introduce art.61; înlocuieşte anexa privind declaraţia de avere 
 - O.U.G. nr. 14/2005  (M. Of. nr. 200/9 mar. 2005) - înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 158/2005  (M. Of. nr. 449/26 mai 2005) - aprobă O.U.G. nr. 14/2005 
 - L. nr. 144/2007  (M. Of. nr. 359/25 mai 2007) - modifică art.14 alin. (2), art.16 alin. (1), art.20; 
  abrogă art.1, art.2, art.3 alin. (2) şi (3), art.4, art.5, art.6 alin. (3) şi (4),  
 art.61, art.8, art.9, art.11-13, art.14 alin. (1), art.16 alin. (2), art.21, art. 22,  
 art.35, art.36; 
  înlocuieşte sintagma " comisia de cercetare" cu " Agenţia Naţională de  
 Integritate" 
 - O.U.G. nr. 49/2007  (M. Of. nr. 375/1 iun. 2007) - modifică art. 20 
 - L. nr. 94/2008  (M. Of. nr. 305/18 apr. 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 49/2007 şi modifică art. 20 
 - L. nr. 176/2010  (M. Of. nr. 621/2 sep. 2010) - modifică art. 10,  art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (3); 
 introduce art. 101 -104; 
 
 

 abrogă art. 3, art. 14 alin. (2), art. 24 

 L. nr. 116/1996 
 Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995 - 1996 
 M. Of. nr. 255/22 oct. 1996 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/1997  (M. Of. nr. 384/30 dec. 1997) - modifică art. 3 lit. b, art. 5 alin. (2); introduce art. 41, nouă alineate după  
 alin. (2) la art. 5 
 
 

- L. nr. 121/1998  (M. Of. nr. 225/18 iun. 1998) - abrogă art. 5 alin. (7) introdus prin O.U.G. nr.90/1997 

 L. nr. 119/1996 
 Lege cu privire la actele de stare civilă 
 M. Of. nr. 282/11 nov. 1996 
 Modificări: 
 - L. nr. 23/1999  (M. Of. nr. 35/28 ian. 1999) - modifică art. 31, art.62 alin. (2), anexa nr.1B; introduce art.281, lit. r la  
 art.62 alin. (1) 
 - O.G. nr. 84/2001  (M. Of. nr. 544/1 sep. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 479/2002  (M. Of. nr. 523/18 iul. 2002) - modifică art.62 alin.(2) 
 - L. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 326/15 apr. 2004) - modifică art. 3 alin. (3), art. 11 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (1), art. 43 alin. (3)  
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 şi (4), art. 63, art. 64; introduce alin. (2) şi (3) la art. 42; abrogă art. 26 alin.  
 (4), art. 46; înlocuieşte denumirea "Departamentul pentru Administraţia Publică  
 Locală" cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor", iar denumirea "Arhivele  
 Statului" se înlocuieşte cu denumirea "Arhivele Naţionale". 
 - L. nr. 272/2004  (M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) - modifică în mod corespunzător, la 1 ian. 2005, dispoziţiile referitoare la  
 înregistrarea naşterii copilului abandonat de mamă în spital 
 - O.U.G. nr. 50/2004  (M. Of. nr. 595/1 iul. 2004) - modifică art.66; denumirile ”autoritate a administraţiei publice locale" şi  
 ”autorităţi ale administraţiei publice locale" se înlocuiesc cu ”serviciul public  
 comunitar local de evidenţa persoanelor", respectiv ”servicii publice comunitare  
 locale de evidenţă a persoanelor", iar denumirea ”autorităţi ale administraţiei  
 publice judeţene" se înlocuieşte cu ”servicii publice comunitare judeţene"; în  
 cuprinsul alineatului (1) al art.38, termenul ”poliţie" se înlocuieşte cu ”serviciul  
 public comunitar de evidenţă a persoanelor" 
 - L. nr. 520/2004  (M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 50/2004 
 - L. nr. 117/2006  (M. Of. nr. 410/11 mai 2006) - modifică art. 22, art. 23, art. 57, art. 58, art. 62 alin. (1) lit. o); 
  introduce alin. (31) la art. 43, art. 571; 
  abrogă art. 73 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 532/20 iun. 2006) - rectifică art. 43 alin. (31) 
 Modificări: 
 - L. nr. 201/2009  (M. Of. nr. 391/10 iun. 2009) - modifică art. 3 alin. (1) şi alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1), (3) şi (7), art.  
 9, art. 11 alin. (3), (5) şi (7),  art. 12 alin. (2), art. 16 partea introductivă, art. 17  
 alin. (1), art. 18 alin. (3), art. 19, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (2), art. 24, art.  
 26, art. 27, art. 28, art. 29 alin. (2), art. 34, art. 38, art. 39 alin. (1) şi (3), art. 40  
 alin. (2),  art. 43 alin. (1) şi (3),  art. 43 alin. (4), art. 54 alin. (1), art. 571 alin.  
 (1) şi (2),  art. 60 alin. (2), art. 61, art. 62 alin. (1) lit. d), art. 63, art. 68, art. 69,  
 art. 71 alin. (1), art. 72; 
 introduce lit. d) la art. 3 alin. (2), alin. (8) la art. 11, alin. (2) şi (3) la art. 33,  
 alin. (21) la art. 40, alin. (32) la art. 43, art. 431, art. 441, art. 442,   alin.  
 (2) la art. 74; 
 abrogă art. 57 alin. (4), art. 571 alin. (4) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 743/2 nov. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 236/2010  (M. Of. nr. 831/13 dec. 2010) - modifică art. 44 alin. (5) 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 7, art. 14 şi art. 15 
 - O.U.G. nr. 80/2011  (M. Of. nr. 694/30 sep. 2011) - modifică art. 2, art. 9, art. 16, art. 18, art. 21 alin. (2), art. 23, art. 27 alin. (2),  
 art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32 alin. (1), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2),  
 art. 36 alin. (4), art. 39, art. 42 partea introductivă, art. 44 alin. (2) şi (5), art.  
 50, art. 51, art. 56, art. 66 alin. (1) lit. n), art. 69, art. 75 alin. (1); 
  introduce alin. (3) şi (4) la art. 27, alin. (7) la art. 44, alin. (4) la art. 60, alin.  
 (11) şi (21) la art. 61; 
  înlocuieşte denumirea "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti" cu  
 denumirea "Ministerul Justiţiei" 
 - L. nr. 271/2011  (M. Of. nr. 873/12 dec. 2011) - modifică art. 26 alin. (3) 
 - L. nr. 272/2011  (M. Of. nr. 873/12 dec. 2011) - modifică art. 3 alin. (3) 
 - L. nr. 61/2012  (M. Of. nr. 257/18 apr. 2012) - modifică art. 9 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 27 alin. (1)  
 şi (2), art. 28 alin. (2), art. 69 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 9, alin. (4) şi (5) la art. 39; 
  abrogă art. 69 alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 339/18 mai 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 213/2013  (M. Of. nr. 397/2 iul. 2013) - modifică art. 36 alin. (4), art. 41 alin. (5); 
 introduce art. 391, alin. (51) la art. 41 
 - L. nr. 295/2015  (M. Of. nr. 885/26 nov. 2015) - modifică art. 3 alin. (3); 
  introduce alin. (61) la art. 41 
 - L. nr. 57/2016  (M. Of. nr. 283/14 apr. 2016) - modifică art. 23 alin. (1) și (2) 
 - O.U.G. nr. 33/2016  (M. Of. nr. 488/30 iun. 2016) - modifică art. 14, art. 16, art. 30; 
  introduce art. 141 - 143, art. 211, art. 212; 
  abrogă art. 17, art. 18 
 - L. nr. 14/2018  (M. Of. nr. 50/18 ian. 2018) - modifică art. 142 alin. (2), art. 41 alin. (5) și (51), art. 63 alin. (1) lit. e),  
 modifică și înlocuiește anexele nr. 1A și 2A; 
 introduce alin. (21)-(23) la art. 142, alin. (52)-(54), alin. (62) și (63) la  
 art. 41 și alin. (2) la art. 76 
 - L. nr. 47/2020  (M. Of. nr. 287/6 apr. 2020) - modifică art. 24 alin. (2) 
 - L. nr. 208/2020  (M. Of. nr. 869/23 sep. 2020) - modifică art. 10 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 28/2021  (M. Of. nr. 95/31 ian. 2022) 
 
 
 L. nr. 121/1996 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari 
 M. Of. nr. 257/23 oct. 1996 
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 Modificări: 
 - O.G. nr. 88/2001  (M. Of. nr. 544/1 sep. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.34 alin.(2) 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 25 alin. (1) lit. e) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 
 

- Decizia nr. 10/2018  (M. Of. nr. 536/28 iun. 2018) - art. 20 

 L. nr. 122/1996 
 Lege privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora 
 M. Of. nr. 262/25 oct. 1996 
 Modificări: 
 - L. nr. 135/2003  (M. Of. nr. 267/17 apr. 2003) - modifică titlul, art.1, art.2 alin.(1), art.3; introduce art.11, art.41 
 - O.U.G. nr. 74/2003  (M. Of. nr. 629/3 sep. 2003) - modifică art. 1 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (1); introduce art. 12, alin.(11)  
 la art. 2 
 - L. nr. 186/2004  (M. Of. nr. 466/25 mai 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 74/2003 şi modifică art. 1 alin. (11), art.12,  
 art.41 alin. (1); abrogă art.2 alin. (11) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 261/22 apr. 2009) 
 (v. D.C.S.J. nr. II/1999 (art. 2 alin. (2), art. 6) - M. Of. nr. 329/12 iul. 1999) 
 
 ▼ Convenţie consulară între România şi Republica Socialistă Vietnam, semnată la Hanoi la 8 iulie 1995 
 L. nr. 123/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 261/25 oct. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la  
 19 aprilie 1995 
 L. nr. 124/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 265/28 oct. 1996 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 4 martie 1996 
 L. nr. 126/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 262/25 oct. 1996 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe  
 capital, semnat la Zagreb la 25 ianuarie 1996 
 L. nr. 127/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 271/31 oct. 1996 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la  
 impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ismail la 29 martie 1996 
 L. nr. 128/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 272/1 nov. 1996 
 
 
 L. nr. 135/1996 
 Lege privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor  
 bancare constituite la societăţile bancare "Dacia Felix" S.A. şi "Credit Bank" - S. A. 
 M. Of. nr. 264/28 oct. 1996 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 26/2000  (M. Of. nr. 141/3 apr. 2000) - abrogă prevederile referitoare la Banca "Renaşterea Creditului Românesc" -  
 S.A. - Credit Bank 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Bucureşti la 16  
 februarie 1994 
 L. nr. 138/1996 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 275/5 nov. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Sissi (Creta) la  
 15 martie 1994 
 L. nr. 139/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 275/5 nov. 1996 
 
 
  1997  
 
 ▼ Schimbul de scrisori din 12 şi 20 iunie 1996, pentru modificarea anexei nr. 2 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părţii române, semnat la 8 iulie 1991 
 L. nr. 2/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 17/5 feb. 1997 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 26 iunie 1996 
 L. nr. 3/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 18/6 feb. 1997 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze în domeniul transportului rutier internaţional de persoane şi mărfuri,  
 semnat la Beirut la 28 iunie 1995 
 L. nr. 4/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 19/6 feb. 1997 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind transporturile maritime, semnat la Beirut la 28 iunie 1995 
 L. nr. 4/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 19/6 feb. 1997 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 24 noiembrie 1994 
 L. nr. 5/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 18/6 feb. 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 310/2007 (M. Of. nr. 793/22 nov. 2007) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 17  
 aprilie 1996 
 L. nr. 6/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 19/6 feb. 1997 
 
 

(v. L. nr. 356/2009) 

 L. nr. 7/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat şi a dobânzilor aferente,  
 destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la  
 Krivoi-Rog - Ucraina. 
 M. Of. nr. 17/5 feb. 1997 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti  
 la 6 iunie 1996 
 L. nr. 11/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 21/10 feb. 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 290/2008 (M. Of. nr. 827/9 dec. 2008) 
 
 ▼ Actul final al Conferinţei Cartei Europene a Energiei, încheiat la Lisabona la 17 decembrie 1994 
 L. nr. 14/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 26/18 feb. 1997 

 ▼ Protocolul Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiat la Lisabona la 17 decembrie 1994 
 L. nr. 14/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 26/18 feb. 1997 
 
 ▼ Tratatul Cartei Energiei, încheiat la Lisabona la 17 decembrie 1994 
 L. nr. 14/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 26/18 feb. 1997 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat la  
 Londra la 28 martie 1995 
 L. nr. 15/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 22/11 feb. 1997 
 
 
 L. nr. 16/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1996 pentru ratificarea Acordului de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor  
 ferate) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 iulie 1996 
  M. Of. nr. 23/12 feb. 1997 

 ▼ Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1977 
 L. nr. 19/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 34/4 mar. 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 366/2004 (M. Of. nr. 913/7 oct. 2004) 
 - L. nr. 411/2006 (M. Of. nr. 949/24 nov. 2006) 
 
 ▼ Acord între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungaria, Republica Polonia, Republica Slovacă şi Republica Slovenia  
 pentru stabilirea cooperării în domeniul educaţiei şi formării în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa  
 Centrală (C.E.E.P.U.S.), semnat la Budapesta la 8 decembrie 1993 
 L. nr. 21/1997 (aderare) 
 M. Of. nr. 45/17 mar. 1997 
 
 
 L. nr. 22/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor  
 amendamente la un acord de împrumut extern 
 M. Of. nr. 42/14 mar. 1997 
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 ▼ Tratat privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Georgia, semnat la Tbilisi la 26 martie 1996 
 L. nr. 23/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 45/17 mar. 1997 

 ▼ Tratat privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Azerbaidjană, semnat la Baku la 27 martie 1996 
 L. nr. 24/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 45/17 mar. 1997 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Malaeziei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la  
 25 iunie 1996 
 L. nr. 25/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 45/17 mar. 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 326/2009 (M. Of. nr. 747/3 nov. 2009) 
 
 ▼ Convenţie între România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele  
 pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 
 L. nr. 26/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 46/18 mar. 1997 
 
 
 L. nr. 30/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor  
 Unite ale Americii referitor la programele de asistenţă economică, tehnică şi în domenii conexe 
 
 

M. Of. nr. 42/14 mar. 1997 

 L. nr. 32/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia  
 Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1994 
 
 

M. Of. nr. 43/14 mar. 1997 

 L. nr. 33/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare  
 încasate în străinătate, de către reprezentanţele diplomatice ale României 
 
 

M. Of. nr. 43/14 mar. 1997 

 L. nr. 35/1997 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului 
 M. Of. nr. 48/20 mar. 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 125/1998  (M. Of. nr. 229/24 iun. 1998) - introduce alin. (4) la art. 33 
 - L. nr. 181/2002  (M. Of. nr. 268/22 apr. 2002) - modifică art.2 alin.(1), art.15 alin.(2), art.18, art.33 alin.(1); introduce  
 art.181, art.251, art.261, alin.(11) la art.33 
 - L. nr. 233/2004  (M. Of. nr. 553/22 iun. 2004) - modifică titlul cap.II, art.6 alin. (1), art.7, art.8, art.9 alin. (2) şi (3), art.10  
 alin. (1), art.11 alin. (1), art.12, art.17, art.19 alin. (1), art.25 alin. (1), art.261,  
 art.28, art.29, art.30, art.31, art.32, art.33 alin. (1) şi (3), art.36; introduce alin.  
 (11) la art.10, lit. c1) - c3) la art. 13, anexa; abrogă art.33 alin. (2), art.34; 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 844/15 sep. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 383/2007  (M. Of. nr. 900/28 dec. 2007) - modifică art. 36 alin. (3); 
  introduce alin. (31) la art. 36 
 - L. nr. 258/2010  (M. Of. nr. 847/17 dec. 2010) - modifică art. 1 alin. (1), art. 4, art. 5 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 13 lit. b),  
 c), i) şi j), art. 14, art. 15, art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18, art. 19, art. 20 alin.  
 (1), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 23, art. 24, art. 26 alin. (1), art. 29, art.  
 36 alin. (31) şi (4), anexa; 
  introduce alin. (4) la art. 9, alin. (11) - (17) la art. 11, art. 121, lit. i1) la  
 art. 13, alin. (2) la art. 13, alin. (5) la art. 36, alin. (2) la art. 37; 
  abrogă art. 12 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 31 alin. (1) şi (2) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 277/15 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 48/2014  (M. Of. nr. 485/30 iun. 2014) - modifică art. 4, art. 14 alin. (1), art. 20 alin. (1),  art. 36 alin. (4); 
 introduce alin. (11) la art. 2, alin. (5) la art. 9, lit. e) la art. 10 alin. (1), lit.  
 a1) - a3) la art. 13 alin. (1), alin. (21) la art. 15, art. 171, alin. (3) la art.  
 21, alin. (11) la art. 29, cap. IV1 cu art. 291- 2919, art. 331, alin. (31) şi  
 (32) la art. 36 
 - L. nr. 181/2014  (M. Of. nr. 6/6 ian. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 48/2014 şi introduce alin. (4) la art. 295, alin. (3) la art.  
 296 
 - L. nr. 9/2018  (M. Of. nr. 17/8 ian. 2018) - modifică art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 38; 
  introduce alin. (11) la art. 1, alin. (11) la art. 11, art. 121 și 122, lit.j1) la  
 art. 13 alin. (1), alin. (11) la art. 13, alin. (51) la art. 36 
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 Republicare: 
  (M. Of. nr. 181/27 feb. 2018) 
 (Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatului Poporului, aprobat prin Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr.  
 5/2002, republicat în M.Of. nr. 758/27 oct. 2011, modificat prin Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr.  
 
 

3/2012 - M.Of. nr. 719/23 oct. 2012) 

 L. nr. 38/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1996 pentru completarea Legii nr. 118/1995 privind abilitarea Ministerului  
 Finanţelor şi Băncii Naţionale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung, precum şi aprobarea plafonului de  
 îndatorare publică externă pe anul 1996. 
  M. Of. nr. 54/1 apr. 1997 

 ▼ Acord între România şi Spania privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegală, semnat la Bucureşti la 29 aprilie 1996 
 L. nr. 45/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 58/8 apr. 1997 
 
 
 L. nr. 52/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de reformă a învăţământului superior şi cercetări ştiinţifice  
 universitare, în valoare de 50 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 2 octombrie 1996 
 
 

M. Of. nr. 61/10 apr. 1997 

 L. nr. 53/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1997 privind majorarea de către România a capitalului său autorizat la Banca  
 Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform Rezoluţiei nr. 59 din 15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat şi a subscripţiei la capitalul autorizat. 
 M. Of. nr. 61/10 apr. 1997 

 

 ▼ Acord, realizat prin schimb de scrisori, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, efectuat la Bucureşti la 22 mai 1996  
 pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a  
 investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990 
 L. nr. 55/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 69/18 apr. 1997 
 
 
 L. nr. 56/1997 
 Lege pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea  
 acestora 
 M. Of. nr. 67/17 apr. 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 387/2003  (M. Of. nr. 698/6 oct. 2003) - modifică denumirea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi  
 al Interzicerii Armelor Chimice în Agenţia Naţională de Control al Exporturilor 
 - O.U.G. nr. 90/2003  (M. Of. nr. 712/13 oct. 2003) - înlocuieşte denumirea Direcţia Generală a Vămilor cu Autoritatea Naţională a  
 Vămilor 
 - L. nr. 448/2003  (M. Of. nr. 828/22 nov. 2003) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4, art. 8, partea introductivă a art. 11,  
 partea introductivă a art. 12, art. 13 alin. (1) lit. b), art. 15 alin. (2) lit. a), art.  
 20 alin. (1), art. 21, art. 23, art. 25, art. 35, art. 38, art. 40, art. 41, art. 42 lit.  
 a), art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (2), Cap. VIII cu art. 48  
 - 56, anexa nr. 1, anexa nr. 2; introduce art. 11, alin. (31) la art. 7, art. 421,  
 art. 471, art. 561. 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 116/10 feb. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 90/2003 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 53 alin. (1) lit. c), art. 55, art. 56,  
 art. 58; 
  abrogă art. 57, art. 60 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 59 alin. (1) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 26 ianuarie 1996 
 L. nr. 58/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 68/17 apr. 1997 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 6 iunie 1996 
 L. nr. 59/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 69/18 apr. 1997 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări  
 sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996 
 L. nr. 63/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 73/23 apr. 1997 
 Modificări: 
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- L. nr. 497/2003 (M. Of. nr. 849/28 nov. 2003) 

 L. nr. 64/1997 
 Lege privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la  
 unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat 
 M. Of. nr. 73/23 apr. 1997 
 
 Modificări: 
 - L. nr. 171/1999  (M. Of. nr. 584/30 nov. 1999) - abrogă art. 3 
 
 

- L. nr. 60/2000  (M. Of. nr. 180/26 apr. 2000) - abrogă dispoziţiile contrare 

 L. nr. 70/1997 
 Lege privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradaţilor şi soldaţilor din Ministerul Apărării  
 Naţionale ca urmare a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare 
 
 

M. Of. nr. 77/29 apr. 1997 

 L. nr. 74/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind restructurarea  
 Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi reabilitarea drumurilor) între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996, şi a Acordului de împrumut (Proiectul de reabilitare a drumurilor II) între România şi Banca  
 Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor, semnat la Luxemburg la 23 octombrie 1996 şi la Bucureşti la 25  
 octombrie 1996 
  M. Of. nr. 87/12 mai 1997 

 ▼ Convenţia europeană de extrădare, întocmită la Paris la 13 decembrie 1957 
 L. nr. 80/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 89/14 mai 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 74/2005 (M. Of. nr. 324/18 apr. 2005) - modifică art. 2 pct. (1) şi (3) 
 - L. nr. 224/2006 (M. Of. nr. 534/21 iun. 2006) - abrogă art. 3 şi 4 
 - L. nr. 411/2006 (M. Of. nr. 949/24 nov. 2006) 
 
 ▼ Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare, întocmit la Strasbourg la 15 octombrie 1975 
 L. nr. 80/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 89/14 mai 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 74/2005 (M. Of. nr. 324/18 apr. 2005) - modifică art. 2 pct. (1) şi (3) 
 - L. nr. 224/2006 (M. Of. nr. 534/21 iun. 2006) - abrogă art. 3 şi 4 
 - L. nr. 411/2006 (M. Of. nr. 949/24 nov. 2006) 
 
 ▼ Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare, întocmit la Strasbourg la 17 martie 1978 
 L. nr. 80/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 89/14 mai 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 74/2005 (M. Of. nr. 324/18 apr. 2005) - modifică art. 2 pct. (1) şi (3) 
 - L. nr. 224/2006 (M. Of. nr. 534/21 iun. 2006) - abrogă art. 3 şi 4 
 
 

- L. nr. 411/2006 (M. Of. nr. 949/24 nov. 2006) 

 L. nr. 83/1997 
 Lege pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar 
 M. Of. nr. 98/23 mai 1997 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 59/1997  (M. Of. nr. 267/6 oct. 1997) - modifică şi completează corespunzător Legea nr. 83/1997 
 - O.U.G. nr. 88/1997  (M. Of. nr. 381/29 dec. 1997) - abrogă art. 4, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. e, art. 11, art. 12, art. 14 alin. (2) şi art.  
 17 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 84/1999  (M. Of. nr. 270/11 iun. 1999) - completează cu alin. (4) art. 7 
 - O.U.G. nr. 212/1999  (M. Of. nr. 650/30 dec. 1999) - modifică art. 6 alin. (1) şi (3), art.7 alin. (1), art.8 alin. (1); înlocuieşte  
 termenul "Agenţia Naţională pentru Privatizare" cu "Agenţia Română de  
 Dezvoltare" 
 - O.U.G. nr. 45/2000  (M. Of. nr. 192/4 mai 2000) - modifică art. 6 alin. (6); abrogă art.3 
 - L. nr. 521/2001  (M. Of. nr. 661/22 oct. 2001) - modifică art. 6 alin. (1), art.7 alin.(1), art.8 alin.(1); înlocuieşte sintagmele  
 Agenţia Naţională pentru Privatizare şi Fondul Proprietăţii de Stat cu sintagma  
 Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 
 - O.U.G. nr. 44/2002  (M. Of. nr. 263/18 apr. 2002) - introduce alin.(11) şi alin.(12) la art.7 
 
 

- L. nr. 299/2009  (M. Of. nr. 653/2 oct. 2009) - respinge O.U.G. nr. 59/1997 

 L. nr. 84/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta şi de a garanta, prin  
 Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligaţiuni în valută de pe pieţele  
 externe de capital 
 M. Of. nr. 99/23 mai 1997 

 

 ▼ Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul Internaţional de  
 management al siguranţei - codul I.S.M.) adoptat de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia A 741 (18) din 4 noiembrie  
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 1993 
 L. nr. 85/1997 (acceptare) 
 M. Of. nr. 107/30 mai 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 681/2002 (M. Of. nr. 964/28 dec. 2002) 
 - O. nr. 2017/2006 (M. Of. nr. 929/16 nov. 2006) 
 - O. nr. 989/2008 (M. Of. nr. 614/20 aug. 2008) 
 - O. nr. 281/2011 (M. Of. nr. 329/12 mai 2011) 
 - O. nr. 1197/2014 (M. Of. nr. 551/25 iul. 2014) 
 
 
 ▼ Prevederi referitoare la managementul siguranţei şi prevenirea poluării - anexă la Rezoluţia A 741 (18), adoptată la 4 noiembrie 1993 
 L. nr. 85/1997 (acceptare) 
 M. Of. nr. 107/30 mai 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 681/2002 (M. Of. nr. 964/28 dec. 2002) 
 - O. nr. 2017/2006 (M. Of. nr. 929/16 nov. 2006) 
 - O. nr. 989/2008 (M. Of. nr. 614/20 aug. 2008) 
 - O. nr. 281/2011 (M. Of. nr. 329/12 mai 2011) 
 - O. nr. 1197/2014 (M. Of. nr. 551/25 iul. 2014) 
 
 L. nr. 87/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/1997 privind unele măsuri pentru evidenţa acţionarilor, organizarea şi  
 desfăşurarea primei adunări generale a acţionarilor la societăţile comerciale care au făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin  
 Legea nr. 55/1995 
 
 

M. Of. nr. 107/30 mai 1997 

 L. nr. 88/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în  
 sistemul bancar 
 
 

M. Of. nr. 107/30 mai 1997 

 L. nr. 95/1997 
 Lege privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet" ca ansamblu de interes naţional 
 M. Of. nr. 121/12 iun. 1997 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 150/2013  (M. Of. nr. 254/8 mai 2013) - introduce art. 6 

 L. nr. 96/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în  
 unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 
 
 

M. Of. nr. 118/10 iun. 1997 

 L. nr. 97/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi  
 modul de regularizare a influenţelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional 
 
 

M. Of. nr. 118/10 iun. 1997 

 L. nr. 98/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii  
 civile pentru încasarea creanţelor bugetare 
 M. Of. nr. 130/25 iun. 1997 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de  
 mărfuri, semnat la Bonn la 25 iunie 1996. 
 L. nr. 106/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 135/30 iun. 1997 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului în domeniul transporturilor internaţionale rutiere de persoane şi de  
 mărfuri, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994 
 L. nr. 112/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 142/7 iul. 1997 

 ▼ Al cincilea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptat la Seul la 14 septembrie 1994 
 L. nr. 113/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 142/7 iul. 1997 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind transportul aerian civil între şi dincolo de teritoriile lor, semnat la  
 Seul la 10 martie 1994 
 L. nr. 114/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 145/9 iul. 1997 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 1995 
 L. nr. 115/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 145/9 iul. 1997 
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 ▼ Convenţia europeană cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28  
 iunie 1978 
 L. nr. 116/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 143/8 iul. 1997 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind transporturile internaţionale rutiere, semnat la Ismail la 29 martie 1996 
 L. nr. 118/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 143/8 iul. 1997 
 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind serviciile aeriene, semnat la Ismail la 29 martie 1996 
 L. nr. 118/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 143/8 iul. 1997 
 
 
 L. nr. 119/1997 
 Lege privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii 
 M. Of. nr. 149/11 iul. 1997 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 105/2003  (M. Of. nr. 747/26 oct. 2003) - abrogă legea, cu excepţia art.6, la 1 ianuarie 2004 
 - L. nr. 41/2004  (M. Of. nr. 250/22 mar. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 105/2003 
 
 ▼ Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului-anexă, semnate la Erevan la 25 martie 1996 
 L. nr. 121/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 156/15 iul. 1997 

 ▼ Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la  
 impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Belgrad la 16 mai 1996 
 L. nr. 122/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 155/15 iul. 1997 
 
 ▼ Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată  
 la Bruxelles la 3 iunie 1976 
 L. nr. 126/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 152/14 iul. 1997 

 ▼ Tratat cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina, semnat la Constanţa la 2 iunie 1997 
 L. nr. 129/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 157/16 iul. 1997 
 
 
 L. nr. 132/1997 
 Lege privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public 
 M. Of. nr. 161/18 iul. 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 410/2004  (M. Of. nr. 986/27 oct. 2004) - modifică art. 1, art.2 alin. (1), art.4, art.6 alin. (1)-(3), art.10, art.12, art.14  
 alin. (3), art.18, titlul cap. IV, art.19 alin. (1), art.20, art.21, art.22 alin. (1) şi  
 (3), art.23, art.24 alin. (2) şi (3), art.25, art.27, art.30 alin. (1), art.33, art.34,  
 art.35; introduce alin. (11) la art. 5, alin. (4) şi (5) la art. 26; abrogă art. 11,  
 art.19 alin. (3), (4), (5) şi (6), art.36, art.37 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 35 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 261/10 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 48/2020  (M. Of. nr. 319/16 apr. 2020) - modifică art. 5 alin. (1) lit. g); 
  introduce lit. q) și r) la art. 5 alin. (1) 
 
 L. nr. 135/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă  
 naţională 
 M. Of. nr. 172/28 iul. 1997 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord referitor la reţinerea şi confiscarea  
 bunurilor provenite şi a instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 1995 
 L. nr. 136/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 175/29 iul. 1997 
 
 
 L. nr. 139/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transferul, cu titlu gratuit, al unui imobil în proprietatea  
 Republicii Federale Germania 
 
 

M. Of. nr. 172/28 iul. 1997 

 L. nr. 140/1997 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut  
 comunităţilor evreieşti din România 
 M. Of. nr. 172/28 iul. 1997 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucureşti  
 la 21 februarie 1997 
 L. nr. 147/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 175/29 iul. 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 587/2003 (M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la  
 colaborarea în lupta împotriva crimei organizate şi traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 14  
 noiembrie 1995 
 L. nr. 148/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 175/29 iul. 1997 

 ▼ Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995 
 L. nr. 149/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 176/30 iul. 1997 

 ▼ Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992 
 L. nr. 150/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 175/29 iul. 1997 
 
 
 L. nr. 152/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1997 privind aprobarea anexei A - Document convenit între statele părţi  
 la Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale din Europa din 19 noiembrie 1990 - din Documentul final adoptat cu ocazia primei  
 Conferinţe de evaluare a aplicării Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa, Viena, 15-31 mai 1996 
 
 

M. Of. nr. 171/25 iul. 1997 

 L. nr. 153/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/1997 privind derularea împrumutului de euroobligaţiuni în mărci  
 germane 
 
 

M. Of. nr. 235/8 sep. 1997 

 L. nr. 155/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1997 privind autorizarea Băncii Naţionale a României pentru efectuarea  
 unor operaţiuni pe piaţa monetară 
 
 

M. Of. nr. 271/9 oct. 1997 

 L. nr. 156/1997 
 Lege privind acoperirea financiară a datoriilor faţă de stat şi de alte persoane juridice, rămase în urma desfiinţării fostelor cooperative  
 agricole de producţie 
  M. Of. nr. 271/9 oct. 1997 

 
 ▼ Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985 
 L. nr. 157/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 274/13 oct. 1997 
 
 
 L. nr. 163/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1997 
 
 

M. Of. nr. 290/27 oct. 1997 

 L. nr. 169/1997 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
 M. Of. nr. 299/4 nov. 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - modifică art. III alin. (1) partea introductivă şi lit a), art.III alin. (2); 
  introduce alin. (11), (21) - (24)  la art. III 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 15/2011  (M. Of. nr. 827/22 nov. 2011) - art. III alin. (2) 
 - Decizia nr. 51/2017  (M. Of. nr. 751/20 sep. 2017) - cerinţa „interesului legitim”, prevăzută de art. III alin. (2) este prezumată 
 - Decizia nr. 29/2020  (M. Of. nr. 42/14 ian. 2021) - art. III alin. (1) lit. a) pct (vi) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 15/2011 - M. Of. nr. 827/22 nov. 2011 (art. III alin. (2)) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele româneşti de război din Republica  
 Federală Germania şi mormintele germane de război din România, semnat la Bonn la 25 iunie 1996 
 L. nr. 170/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 303/6 nov. 1997 
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 L. nr. 171/1997 
 Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa 
 M. Of. nr. 325/24 nov. 1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 20/2006  (M. Of. nr. 62/24 ian. 2006) - înlocuieşte anexele nr. 1, 2, 4, 6 şi 8 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind pregătirea  
 Forţelor Armate Britanice în România, semnat la Bucureşti la 29 iulie 1996 
 L. nr. 172/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 304/7 nov. 1997 

 ▼ Acord între România şi Republica Italiană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegală, semnat la Bucureşti la 4 martie 1997 
 L. nr. 173/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 304/7 nov. 1997 

 ▼ Convenţie privind securitatea personalului Naţiunilor Unite şi a celui asociat, adoptată la New York la 9 decembrie 1994 
 L. nr. 174/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 304/7 nov. 1997 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor şi  
 tehnologiei destinate apărării, semnat la Bucureşti la 27 martie 1997 
 L. nr. 175/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 309/13 nov. 1997 
 
 ▼ Statutul Conferinţei Miniştrilor Educaţiei din statele care au în comun folosirea limbii franceze - CONFEMEN, adoptat prin Rezoluţia  
 94-46-01, Yaound' - iulie 1994, Statutul CONFEMEN, adoptat la Yaound' - iulie 1994 
 L. nr. 176/1997 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 309/13 nov. 1997 

 ▼ Tratat între România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996 
 L. nr. 177/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 310/13 nov. 1997 
 
 
 L. nr. 178/1997 
 Lege pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei,  
 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele  
 judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti 
 M. Of. nr. 305/10 nov. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 395/1999  (M. Of. nr. 237/27 mai 1999) - modifică tarifele de plată ale interpreţilor şi traducătorilor prevăzute la art. 7  
 şi 9, indexate în condiţiile H.G. nr.208/1998 
 - H.G. nr. 1291/2002  (M. Of. nr. 850/25 nov. 2002) - modifică tarifele de plată prevăzute la art.7 şi 9 
 - L. nr. 281/2004  (M. Of. nr. 589/1 iul. 2004) - modifică art.1 alin. (1), art.3, art.6; introduce art. 31, art.61 
 - O.G. nr. 11/2005  (M. Of. nr. 98/28 ian. 2005) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 lit. c), art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. c), art.  
 7; 
  abrogă art. 3 lit. d), art. 8, art. 9, art. 12, anexa; 
 - L. nr. 110/2005  (M. Of. nr. 410/16 mai 2005) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, art. 3 lit. c), art. 5, art. 6 alin. (1) lit.  
 e), art. 61 alin. (1), (2) şi (4), art. 7 alin. (1), art. 7 alin. (3) lit. c) 
 - O.U.G. nr. 80/2005  (M. Of. nr. 629/19 iul. 2005) - introduce art. 15 
 - L. nr. 286/2005  (M. Of. nr. 917/13 oct. 2005) - aprobă O.U.G. nr.80/2005 
 - O.G. nr. 13/2010  (M. Of. nr. 70/30 ian. 2010) - modifică art. 3 lit. a) şi f), art. 31, art.4, art. 61 alin. (3) şi (4); 
     introduce lit. b1) la art. 6 alin. (1), alin. (3) şi (4) la art. 6, alin. (11) la art.  
 61,  art. 16; 
 abrogă art.3 lit. b), 
 - L. nr. 128/2010  (M. Of. nr. 453/2 iul. 2010) - aprobă cu modificări O.G. nr. 13/2010 
 - L. nr. 76/2016  (M. Of. nr. 334/29 apr. 2016) - modifică titlul, art. 3 lit. c), art. 31 alin. (2); 
 introduce art. 51, art. 62 
 
 ▼ Aranjamentul privind coletele poştale, întocmit la Seul la 14 septembrie 1994 
 L. nr. 182/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 329/26 nov. 1997 

 ▼ Aranjamentul privind mandatele poştale, întocmit la Seul la 14 septembrie 1994 
 L. nr. 182/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 329/26 nov. 1997 

 ▼ Aranjamentul privind cecurile poştale, întocmit la Seul la 14 septembrie 1994 
 L. nr. 182/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 329/26 nov. 1997 

 ▼ Aranjamentul privind trimiterile contra ramburs, întocmit la Seul la 14 septembrie 1994 
 L. nr. 182/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 329/26 nov. 1997 
 
 ▼ Convenţia poştală universală, întocmită la Seul la 14 septembrie 1994 
 L. nr. 182/1997 (ratificare) 
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M. Of. nr. 329/26 nov. 1997 

 ▼ Protocol final al Convenţiei poştale universale, întocmit la Seul, la 14 septembrie 1994 
 L. nr. 182/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 329/26 nov. 1997 
 
 ▼ Protocolul final al Aranjamentului privind coletele poştale, întocmit la Seul la 14 septembrie 1994 
 L. nr. 182/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 329/26 nov. 1997 
 
 ▼ Regulamentul general al Uniunii Poştale Universale, întocmit la Seul la 13 septembrie 1994 
 L. nr. 182/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 329/26 nov. 1997 

 ▼ Regulamentul interior al congreselor, întocmit la Seul, septembrie 1994 
 L. nr. 182/1997 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 329/26 nov. 1997 

 ▼ Convenţia europeană pentru reprimarea infracţiunilor rutiere, adoptată la Strasbourg la 30 noiembrie 1964 
 L. nr. 183/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 316/18 nov. 1997 
 
 
 L. nr. 184/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reabilitarea  
 drumurilor - etapa a II-a) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington D. C. la 1 iulie  
 1997 
 
 

M. Of. nr. 314/17 nov. 1997 

 L. nr. 185/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea  
 Acordului de împrumut între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari SUA  
 destinat finanţării proiectului "Piaţa de gros" Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994 
 
 

M. Of. nr. 314/17 nov. 1997 

 L. nr. 186/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a  
 utilităţilor municipale, etapa a II-a, între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 august  
 1997 
 
 

M. Of. nr. 314/17 nov. 1997 

 L. nr. 187/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protecţie socială, în sumă de 50 milioane dolari S.U.A. 
 
 

M. Of. nr. 324/24 nov. 1997 

 L. nr. 188/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca de  
 Export-Import a Japoniei, în sumă de 50 milioane dolari S. U. A., semnat la Tokyo la 14 iulie 1997 
 
 

M. Of. nr. 324/24 nov. 1997 

 L. nr. 189/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară între România şi  
 Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 4 şi respectiv 5 iunie 1997 
 
 

M. Of. nr. 324/24 nov. 1997 

 L. nr. 195/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind  
 societăţile comerciale 
 
 

M. Of. nr. 335/28 nov. 1997 

 L. nr. 196/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 
 M. Of. nr. 331/26 nov. 1997 
 
 L. nr. 197/1997 
 Lege privind instituirea Zilei adolescentului 
  M. Of. nr. 331/26 nov. 1997 

 

 ▼ Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
 L. nr. 199/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 331/26 nov. 1997 
 
 
 L. nr. 201/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca Europeană  
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 de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 18 şi, respectiv, la  
 20 decembrie 1996, şi a Acordului de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a  
 Metroului Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 25 martie şi, respectiv, la 27 martie 1997 
 
 

M. Of. nr. 339/3 dec. 1997 

 L. nr. 202/1997 
 Lege pentru denunţarea Convenţiei privind soluţionarea pe cale arbitrală a litigiilor de drept civil decurgând din raporturile de colaborare  
 economică şi tehnico-ştiinţifică, adoptată la Moscova la 26 mai 1972 
 
 

M. Of. nr. 350/10 dec. 1997 

 L. nr. 204/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere - Programul de cooperare a  
 Olandei cu România, 1997, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997 
 
 

M. Of. nr. 350/10 dec. 1997 

 L. nr. 205/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca Europeană  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind conservarea energiei termice, semnat la Londra la 13 aprilie 1997 
 
 

M. Of. nr. 350/10 dec. 1997 

 L. nr. 206/1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind  
 rezervele materiale naţionale 
 
 

M. Of. nr. 350/10 dec. 1997 

 L. nr. 207/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome 
 
 

M. Of. nr. 366/18 dec. 1997 

 L. nr. 208/1997 
 Lege privind cantinele de ajutor social 
 
 

M. Of. nr. 363/17 dec. 1997 

 L. nr. 211/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul  
 României 
 
 

M. Of. nr. 366/18 dec. 1997 

 L. nr. 213/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut între România şi Fondul de  
 Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Bălţeşti, judeţul Prahova, în valoare de 219. 765 USD,  
 semnat la Paris la data de 27 iunie 1997 
 
 

M. Of. nr. 366/18 dec. 1997 

 L. nr. 215/1997 
 Lege privind Casa Socială a Constructorilor 
 M. Of. nr. 372/22 dec. 1997 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 32/2020  (M. Of. nr. 260/30 mar. 2020) - modifică art. 3, art. 4 alin. (1) și art. 12 alin. (2) și (3) 
 
 

- O.U.G. nr. 92/2020  (M. Of. nr. 459/29 mai 2020) - modifică art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 12 alin. (3) 

 L. nr. 217/1997 
 Lege privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informaţiei 
 M. Of. nr. 372/22 dec. 1997 
 
 L. nr. 220/1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăţilor compensatorii pentru persoanele ale  
 căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective 
 M. Of. nr. 375/24 dec. 1997 

 (v. O.U.G. nr. 98/1999) 
 
  1998  
 
 
 L. nr. 1/1998 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe 
 M. Of. nr. 7/12 ian. 1998 
 Modificări: 
 - L. nr. 138/2000  (M. Of. nr. 353/28 iul. 2000) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 511/18 oct. 2000) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 154/2001  (M. Of. nr. 761/29 nov. 2001) - modifică art. 5 alin. (2), art.10 alin.(1), art.11, art.12, art.14 alin.(2) şi (3),  



 

 107

 art.16, art.17 alin.(1) şi (2), art.21 alin.(1); introduce alin.(4) la art.9, alin.(21)  
 la art.10, alin.(11) şi (12) la art.21, alin.(2) la art.22 
 - L. nr. 366/2002  (M. Of. nr. 476/3 iul. 2002) - modifică art.12, art.17 alin.(1), art.22 alin.(2 
 - O.U.G. nr. 98/2004  (M. Of. nr. 1083/22 nov. 2004) - modifică art. 13, art.14 
 - L. nr. 43/2005  (M. Of. nr. 250/25 mar. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G.nr. 98/2004 şi modifică art. 14 alin. (2) 
 - L. nr. 69/2017  (M. Of. nr. 273/19 apr. 2017) - modifică art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (1) 
 ▼ Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957,  
 revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979 
 L. nr. 3/1998 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 10/14 ian. 1998 

 ▼ Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 şi  
 revizuit la 28 septembrie 1979 
 L. nr. 3/1998 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 10/14 ian. 1998 

 ▼ Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională a brevetelor de invenţii din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie  
 1979 
 L. nr. 3/1998 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 10/14 ian. 1998 

 ▼ Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internaţională a elementelor figurative ale mărcilor, întocmit la Viena la 12 iunie  
 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985 
 L. nr. 3/1998 (aderare) 
 M. Of. nr. 10/14 ian. 1998 
 
 ▼ Tratat privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994 
 L. nr. 4/1998 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 10/14 ian. 1998 

 ▼ Protocol referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989 
 L. nr. 5/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 11/15 ian. 1998 

 ▼ Acord european privind persoanele participante la procedurile în faţa Comisiei şi Curţii Europene ale Drepturilor Omului, adoptat la  
 Londra la 6 mai 1969 
 L. nr. 6/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 11/15 ian. 1998 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26  
 iunie 1997 
 L. nr. 8/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 12/16 ian. 1998 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 270/2006 (M. Of. nr. 588/7 iul. 2006) 

 L. nr. 9/1998 
 Lege privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului  
 dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 
 M. Of. nr. 8/13 ian. 1998 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 59/1998  (M. Of. nr. 512/30 dec. 1998) - modifică art. 4 alin. (1) 
 - L. nr. 118/1999  (M. Of. nr. 322/6 iul. 1999) - modifică art. 8 alin. (2); introduce alin. (3) la art.1 
 - O.U.G. nr. 172/1999  (M. Of. nr. 547/9 nov. 1999) - modifică art. 8; introduce art.81 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 105/7 feb. 2002) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 312/2002  (M. Of. nr. 81/7 feb. 2003) - art. 1 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 403/2006  (M. Of. nr. 956/28 nov. 2006) - modifică art. 1 alin.(1), art. 2, art. 9 alin.(1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 260/18 apr. 2007) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XXI/2007  (M. Of. nr. 113/13 feb. 2008) - art. 8 alin. (2) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 10/2013  (M. Of. nr. 114/28 feb. 2013) - modifică art. 8 alin. (1); 
 introduce alin. (2) la art. 3; 
 abrogă art. 8 alin. (2) 
 - L. nr. 287/2013  (M. Of. nr. 693/13 nov. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 10/2013 şi modifică art. 1 alin. (2), art. 8 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 10/2014  (M. Of. nr. 184/14 mar. 2014) - suspendă , pe o perioadă de 6 luni, emiterea hotărârilor prevăzute la art. 7   
 alin. (1); 
 suspendă, pe o perioadă de 6 luni, plata voluntară a despăgubirilor stabilite  
 prin ordinele emise de către şeful Cancelariei Primului - Ministru 
 - L. nr. 164/2014  (M. Of. nr. 910/15 dec. 2014) - abrogă art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3) și (4), art. 7 alin. (1)-(6),  
 art. 8 
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 (v. D.C.C. nr. 312/2002 (art. 1 alin. (2); L. nr. 97/2005; L. nr. 348/2006); Decizia I.C.C.J. nr. XXI/2007 - M. Of. nr. 113/13 feb. 2008 (art. 8  
 alin. (2)); 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei civile, în timp de pace, semnat  
 la Bucureşti la 18 ianuarie 1996 
 L. nr. 11/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 12/16 ian. 1998 

 ▼ Convenţie privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979 
 L. nr. 13/1998 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 24/26 ian. 1998 

 ▼ Convenţie consulară între România şi Republica Croaţia, semnată la Zagreb la 19 mai 1997 
 L. nr. 14/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 13/16 ian. 1998 
 
 
 L. nr. 15/1998 
 Lege cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne,  
 Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi  
 Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 13/16 ian. 1998 
 Modificări: 
 - L. nr. 43/2001  (M. Of. nr. 124/13 mar. 2001) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 200/20 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 100/2003  (M. Of. nr. 747/26 oct. 2003) - modifică art.3; abrogă art.4 
 - L. nr. 2/2004  (M. Of. nr. 162/25 feb. 2004) - aprobă OUG nr. 100/2003 
 
 ▼ Convenţia europeană cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 1956 
 L. nr. 20/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 19/21 ian. 1998 

 ▼ Convenţia europeană cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990 
 L. nr. 21/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 19/21 ian. 1998 
 
 ▼ Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptată la Paris la 11 decembrie  
 1953 
 L. nr. 22/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 19/21 ian. 1998 

 ▼ Protocol adiţional la Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptat la  
 Strasbourg la 3 iunie 1964 
 L. nr. 23/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 19/21 ian. 1998 

 ▼ Convenţia europeană cu privire la recunoaşterea academică a titlurilor universitare, adoptată la Paris la 14 decembrie 1959 
 L. nr. 24/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 19/21 ian. 1998 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 29 septembrie 1994 
 L. nr. 25/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 22/23 ian. 1998 
 
 
 L. nr. 27/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, Banca  
 Naţională a României şi Comunitatea Europeană, precum şi a Memorandumului de înţelegere suplimentar dintre România şi Comunitatea  
 Europeană, semnate la 10 iulie 1997 la Bucureşti şi la 24 iulie 1997 la Bruxelles 
 
 

M. Of. nr. 16/19 ian. 1998 

 L. nr. 28/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 milioane dolari S.U.A. echivalent,  
 semnat la Washington la data de 1 iulie 1997 
 
 

M. Of. nr. 29/27 ian. 1998 

 L. nr. 34/1998 
 Lege privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi  
 de asistenţă socială 
 M. Of. nr. 29/27 ian. 1998 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/2017  (M. Of. nr. 305/28 apr. 2017) - introduce art. 11 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Bahrain privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 19 iunie 1997 
 L. nr. 37/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 78/18 feb. 1998 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de  
 mărfuri, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995 
 L. nr. 38/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 82/20 feb. 1998 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la  
 impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997 
 L. nr. 39/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 86/23 feb. 1998 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 4/2022 (M. Of. nr. 13/5 ian. 2022) 

 L. nr. 44/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 
 M. Of. nr. 88/25 feb. 1998 
 
 L. nr. 47/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/1997 privind contractarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit  
 extern pentru achiziţionarea de hardware, software, elemente de comunicaţie şi asistenţă tehnică pentru dezvoltarea sistemului de  
 gestionare a finanţelor publice 
 
 

M. Of. nr. 102/4 mar. 1998 

 L. nr. 49/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii  
 civile pentru încasarea creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 
 M. Of. nr. 102/4 mar. 1998 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire  
 la impozitele pe venit, semnat la Jakarta la 3 iulie 1996 
 L. nr. 50/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 104/6 mar. 1998 
 
 
 L. nr. 52/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale  
 destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice 
 
 

M. Of. nr. 104/6 mar. 1998 

 L. nr. 55/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990  
 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum  
 şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 
 
 

M. Of. nr. 107/9 mar. 1998 

 L. nr. 56/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.68/1994 privind  
 protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin Legea nr.41/1995 
 
 

M. Of. nr. 107/9 mar. 1998 

 L. nr. 59/1998 
 Lege privind afilierea Curţii Constituţionale a României la Asociaţia Curţilor Constituţionale care utilizează parţial limba franceză  
 (A.C.C.P.U.F) 
 M. Of. nr. 111/11 mar. 1998 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internaţional, semnat la Budapesta la 12  
 martie 199 
 L. nr. 60/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 109/10 mar. 1998 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat,  
 semnat la Budapesta la 12 martie 1997 
 L. nr. 60/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 109/10 mar. 1998 

 L. nr. 63/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor -, semnat la Washington la 2 octombrie  
 1997 
 
 

M. Of. nr. 120/20 mar. 1998 
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 L. nr. 64/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi  
 Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997 
 
 

M. Of. nr. 120/20 mar. 1998 

 L. nr. 69/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr.1 la Legea  
 nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 
 
 

M. Of. nr. 140/7 apr. 1998 

 L. nr. 70/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului ''Petrom'' - S.A.  
 Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 141/8 apr. 1998 

 L. nr. 71/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.91/1996 cu privire la  
 asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaţilor, Senatului, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi şi Consiliului Legislativ 
 
 

M. Of. nr. 140/7 apr. 1998 

 L. nr. 72/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind  
 punerea în siguranţă a fondului construit existent 
 M. Of. nr. 142/8 apr. 1998 

 

 ▼ Convenţia de la Roma, 1961 - Convenţie internaţională pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de  
 fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma la 26 octombrie 1961 
 L. nr. 76/1998 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 148/14 apr. 1998 

 ▼ Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, completată la Paris la 4 mai 1896, revizuită la  
 Berlin la 13 noiembrie 1908, completată la Berna la 20 martie 1914, revizuită la Roma la 2 iunie 1928, revizuită la Bruxelles la 26 iunie  
 1948, revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Paris la 24 iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979 
 L. nr. 77/1998 (aderare) 
 M. Of. nr. 156/17 apr. 1998 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 166/28 apr. 1998) - rectifică convenţia 
 
 ▼ Convenţie pentru protejarea producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, adoptată la Geneva la  
 29 octombrie 1971 
 L. nr. 78/1998 (aderare) 
 M. Of. nr. 156/17 apr. 1998 
 
 
 L. nr. 79/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei 
 M. Of. nr. 147/13 apr. 1998 
 
 L. nr. 80/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru  
 perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării 
 
 

M. Of. nr. 150/15 apr. 1998 

 L. nr. 82/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor 
 M. Of. nr. 158/22 apr. 1998 
 
 L. nr. 84/1998 
 Lege privind mărcile şi indicaţiile geografice 
 M. Of. nr. 161/23 apr. 1998 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 190/2005  (M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) - abrogă art. 83 alin. 5 
 - L. nr. 66/2010  (M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) - modifică art. 1, art. 3, art. 5 alin. 1 partea introductivă şi lit. a), art. 5 alin. 2,  
 art. 6, art. 9, art. 10, art. 12 alin. 1, art. 14, art. 19, art. 20 alin. 1 partea  
 introductivă, art. 22 alin. 1, art. 28, art. 29 alin. 5, art. 32, art. 33 alin. 1, art. 35  
 alin. 2 şi alin. 3 lit. c), art. 36 alin. 1 şi 2, art. 37, art. 38 alin. 2, art. 39, art. 41  
 alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 45, art. 48 alin. 1 partea introductivă şi alin. 4, art.  
 49, art. 52 alin. 1 lit. b) şi alin. 2, art. 54 lit. a), art. 57 alin. 1, art. 59, art. 60,  
 art. 61 alin. 1 lit. b), art. 68 alin. 2, art. 70 alin. 1 lit. a), art. 72, art. 80, art. 81,  
 art. 83, art. 84, art. 89 alin. 3, art. 90, art. 91, art. 93 lit. a) şi c); 
  introduce art. 21, alin. 2 la art. 4, lit. m) şi n) la art. 5 alin. 1, art. 171-175,  
 art. 191, alin. 11 la art. 41, alin. 4 şi 5 la art. 43, alin. 5 la art. 48, cap. XI1  
 cu art. 661-666 după art. 66, alin. 3 şi 4 la art. 68, art. 681, art. 801, alin. 2  
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 la art. 82, lit. k1) la art. 93, menţiunea privind transpunerea normelor  
 comunitare după art. 95; 
  abrogă art. 2, art. 7, art. 18, art. 23-25, art. 46, art. 47, art. 50 alin. 2, art.  
 86-88; 
  înlocuieşte, în cuprinsul legii, sintagma "Tribunalul Municipiului Bucureşti" cu  
 sintagma "Tribunalul Bucureşti", sintagma "depozitul naţional reglementar" cu  
 sintagma "depozitul reglementar", sintagma "Ministerul Agriculturii şi  
 Alimentaţiei" cu sintagma "autoritatea publică centrală de specialitate",  
 sintagma "Registrul Naţional al Mărcilor" cu sintagma "Registrul mărcilor",  
 sintagma "Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice" cu sintagma "Registrul  
 indicaţiilor geografice", sintagma "comisia de reexaminare" cu sintagma  
 "comisia de contestaţii" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 350/27 mai 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 88, art. 91 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 90 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 337/8 mai 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 28/2014  (M. Of. nr. 388/26 mai 2014) - abrogă art. 22 alin. (2) 
 - L. nr. 165/2014  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 28/2014 
 - L. nr. 112/2020  (M. Of. nr. 603/9 iul. 2020) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 lit. c), e), f), i), j) și q), art. 5, art. 6, art. 9  
 alin. (2) lit.c) și alin. (3), art. 12 alin. (1) și (2), art. 13 alin. (2), art. 14 - 18, art.  
 22, art. 23, art. 26, art. 27, art. 29, art. 30 alin. (3) și (5), art. 32 alin. (1), art.34  
 alin. (1), art. 36, art. 37, art. 39, art. 40 alin. (1), art. 41 alin. (1) și (3), art. 42,  
 art. 43 alin. (2) și (4), art. 46 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 46 alin.  
 (2) lit. a), art. 46 alin. (5), art. 47, art. 48, art. 50 alin. (1) și (2), art. 51, art. 52  
 alin. (2), art. 53, art. 54, art. 56, art. 57 alin. (1) partea introductivă, art. 58, art.  
 59 alin. (1), art. 60, art. 61 alin. (1), art. 67, art. 69, art. 71, art. 86, art. 88, art.  
 97 lit.l); 
  introduce lit. j1) și p1) la art. 3, alin. (2) la art. 7, art. 91 și 92, art. 261 -  
 264, alin. (7) la art. 30, art. 361 - 363, alin. (6) și (7) la art. 44, art. 441 -  
 443, alin. (4) la art. 45, art. 471, art. 481, alin. (2) la art. 49, art. 491, alin.  
 (5) la art. 57, art. 581, art. 601, art. 881, lit. j1) la art. 97, art. 971; 
  abrogă art. 19-21, art. 33 alin. (2), art. 66, art. 68, art. 70; , în tot cuprinsul  
 legii, sintagma „marca comunitară” se înlocuieşte cu sintagma „marca Uniunii  
 Europene”, sintagma „Regulamentul privind marca comunitară” se înlocuieşte  
 cu sintagma „Regulamentul privind marca Uniunii Europene”, sintagma „zile  
 lucrătoare” se 
 înlocuieşte cu sintagma „zile”, iar sintagma „o lună” se 
 înlocuieşte cu sintagma „30 de zile” 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 675/30 iul. 2020) - art. 361 alin. (3) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 856/18 sep. 2020) 

 L. nr. 86/1998 
 Lege privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române 
 M. Of. nr. 165/27 apr. 1998 
 
 L. nr. 90/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing 
 
 

M. Of. nr. 170/30 apr. 1998 

 L. nr. 93/1998 
 Lege privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie 
 M. Of. nr. 186/20 mai 1998    
 L. nr. 94/1998 
 Lege privind afilierea Academiei Române la unele organizaţii internaţionale 
 M. Of. nr. 179/14 mai 1998 
 
 L. nr. 96/1998 
 Lege privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional 
 
 

M. Of. nr. 190/22 mai 1998 

 L. nr. 99/1998 
 Lege pentru proclamarea Zilei Imnului Naţional al României 
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 M. Of. nr. 198/28 mai 1998 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 22 iulie 1997 
 L. nr. 102/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 200/29 mai 1998 

 ▼ Protocol, semnat la Bucureşti la 22 iulie 1997 
 L. nr. 102/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 200/29 mai 1998 

 ▼ Protocol referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 10 mai 1984 
 L. nr. 107/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 203/1 iun. 1998 

 ▼ Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deşertificare, în special în Africa,  
 adoptată la Paris la 17 iunie 1994 
 L. nr. 111/1998 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 222/17 iun. 1998 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 11  
 decembrie 1997 
 L. nr. 113/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 219/16 iun. 1998 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995 
 L. nr. 117/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 219/16 iun. 1998 

 ▼ Tratat între România şi Republica Populară Chineză privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1996 
 L. nr. 118/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 222/17 iun. 1998 
 
 
 L. nr. 119/1998 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova 
 
 

M. Of. nr. 212/9 iun. 1998 

 L. nr. 121/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.116/1996 privind  
 acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996 
  M. Of. nr. 225/18 iun. 1998 

 ▼ Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări, adoptată la Veneţia la 19 octombrie 1953 cu amendamentele din 20 mai 1987 
 L. nr. 123/1998 (acceptare) 
 M. Of. nr. 229/24 iun. 1998 
 
 
 L. nr. 129/1998 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială 
 M. Of. nr. 238/30 iun. 1998 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 120/2000  (M. Of. nr. 437/3 sep. 2000) - modifică art. 2 alin. (1) lit. e, art. 12 lit.h; introduce lit. i1 la art.2 alin.(1),  
 art.21-25, lit. h1 la art. 12, alin.(2) la art.35; înlocuieşte în tot cuprinsul legii  
 termenul "contract de grant" cu termenul "acord de grant" 
 - L. nr. 628/2001  (M. Of. nr. 724/13 nov. 2001) - modifică art. 3 alin. (3), art.11 alin.(2), art.18 alin.(2), art.19 alin.(2) şi (3);  
 introduce alin.(11) la art.3, lit. c1 la art.23 alin.(1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 751/15 oct. 2002) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 28/2004  (M. Of. nr. 88/31 ian. 2004) - modifică art.2 alin.(1)  lit.a), d), g), h), i), j) şi k), art.2 alin.(2), art.4 alin.(1),  
 art.5 alin.(1), art.9 alin.(1) şi (2), art.12 lit.c), art.13 lit.b), art.16 alin.(2), art.17  
 lit.d), art.18 alin.(5), art.21 alin.(2), art.23 alin.(1) şi (2),  art.24 alin.(2) lit.c),   
 art.24 alin.(3), art.26 alin.(2), art.28 alin.(1 ) lit.d) şi g), art.34, art.37, art.40  
 alin.(2); introduce lit.d) la art.3, alin.(2) la art.19; abrogă art.41 alin.(2) 
 - L. nr. 113/2004  (M. Of. nr. 336/16 apr. 2004) - aprobă O.G. nr. 28/2004 
 - O.U.G. nr. 131/2004  (M. Of. nr. 1243/23 dec. 2004) - modifică art. 2 alin. (1) lit.a) şi h), art.2 alin. (2), art.4 alin. (1), art.5 alin. (1),  
 art.8 alin. (1), art.12 lit.c), art.13 partea introductivă şi lit.b), art.24 alin. (2) lit.  
 f), art.31, art.35; 
  introduce lit. d1) la art. 2 alin. (1), lit. c1) la art. 3, lit.g) la art. 12, alin. (2)  
 la art. 22, lit. a1) la art. 26 alin. (1), alin. (2)  la art.32 
 - L. nr. 27/2005  (M. Of. nr. 197/8 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr. 131/2004 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 483/8 iun. 2005) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 28/2006  (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică art. 24 alin. (2) lit. f) 
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 - L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 23 alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 109/13 feb. 2014) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 387/26 mai 2014) - rectifică art. 13 lit. b) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) - modifică art. 13 lit. b) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul român şi Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996 
 L. nr. 130/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 252/7 iul. 1998 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 258/10 iul. 1998) - rectifică titlul şi cuprinsul în sensul: în loc de Guvernul României şi Guvernul  
 Macedoniei se va citi: Guvernul român şi Guvernul macedonean. 
 Modificări: 
 - L. nr. 53/2001 (M. Of. nr. 131/15 mar. 2001) 
 
 L. nr. 131/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de  
 Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice ''Radet'' Bucureşti privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi  
 modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14  
 noiembrie 1997 
 
 

M. Of. nr. 241/2 iul. 1998 

 L. nr. 132/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1998 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat  
 la Washington la 23 ianuarie 1998 
 M. Of. nr. 241/2 iul. 1998 

 

 ▼ Protocol cu privire la reprimarea actelor ilicite de violenţă în aeroporturile destinate aviaţiei civile internaţionale, suplimentar la  
 Convenţia încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971 privind reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile,  
 adoptat la Montreal la 24 februarie 1988 
 L. nr. 133/1998 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 252/7 iul. 1998 

 ▼ Acord privind cooperarea în domeniul militar între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii  
 Italiene, semnat la Roma la 26 februarie 1997 
 L. nr. 134/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 252/7 iul. 1998 
 
 
 L. nr. 136/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Compania naţională de transporturi  
 aeriene române - TAROM'' - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 241/2 iul. 1998 

 L. nr. 137/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unităţile sanitare 
 M. Of. nr. 241/2 iul. 1998 
  
 ▼ Convenţie cu privire la marcajul explozibililor plastici şi în folie în scopul detectării, adoptată la Montreal la 1 martie 1991 
 L. nr. 139/1998 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 249/6 iul. 1998 

 ▼ Convenţia nr. 105 - Convenţie privind abolirea muncii forţate 
 L. nr. 140/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 249/6 iul. 1998 
 
 
 L. nr. 144/1998 
 Lege pentru retragerea rezervei formulate de România la art. 22 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de  
 discriminare rasială 
 
 

M. Of. nr. 261/13 iul. 1998 

 L. nr. 145/1998 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 M. Of. nr. 261/13 iul. 1998 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 98/1999  (M. Of. nr. 303/29 iun. 1999) - introduce lit. h la art. 4 
 - O.U.G. nr. 77/2000  (M. Of. nr. 283/22 iun. 2000) - modifică art. 4 alin. (1) lit. h 
 - O.U.G. nr. 294/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - modifică titlul legii, art. 4 lit. b, c, e, art.7 alin. (2), art.9, art.14, art.15 alin.(2),  
 art.18 alin.(1) lit.b şi c, art.19 alin.(3); introduce lit.i şi j la art.4, art.51, alin. 
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 (11) la art.18; înlocuieşte denumirea "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale"  
 cu denumirea "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale" şi denumirea "Agenţiei  
 Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesionala" cu denumirea "Agenţia  
 Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă" iar denumirea "agenţiile de  
 ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti" cu  
 denumirea "agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului  
 Bucureşti" 
 - L. nr. 310/2001  (M. Of. nr. 332/21 iun. 2001) - respinge O.U.G. nr. 77/2000 
 - L. nr. 312/2001  (M. Of. nr. 365/6 iul. 2001) - modifică art. 4 lit. h introdus prin O.U.G. nr. 98/1999 
 - L. nr. 340/2001  (M. Of. nr. 378/11 iul. 2001) - modifică art. 4 lit. b şi c, art.51, art.14 alin. (2) 
 - H.G. nr. 1555/2002  (M. Of. nr. 70/3 feb. 2003) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 202/2006  (M. Of. nr. 452/25 mai 2006) - abrogă prevederile Legii nr.145/1998 cu excepţia art.1 alin.(1) 
 
 L. nr. 152/1998 
 Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 M. Of. nr. 265/16 iul. 1998 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 298/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - modifică art. 1 alin. (1), art.9, art.17 alin.(1)-(3), art.18 alin.(1) şi (4), art.20,  
 art.21 alin.(1); abrogă art.17 alin.(4), art.19 
 - O.U.G. nr. 66/2001  (M. Of. nr. 246/14 mai 2001) - modifică art. 2 alin. (1) şi (4), art.20 lit. j, l şi m; introduce alin.(5), (6) şi (7) la  
 art.2, art.61; abrogă art.20 lit.d, q şi r 
 - O.U.G. nr. 59/2002  (M. Of. nr. 364/30 mai 2002) - introduce lit.d la art.4 alin.(1), alin.(3) la art.4, art.41, art.241 
 - O.U.G. nr. 185/2002  (M. Of. nr. 935/20 dec. 2002) - modifică art. 2 alin. (7), art.61 alin. (4) 
 - L. nr. 109/2003  (M. Of. nr. 233/5 apr. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 185/2002 
 - O.U.G. nr. 83/2003  (M. Of. nr. 684/29 sep. 2003) - modifică art. 4 alin. (2), art.61 alin. (4), art.241 alin. (1); introduce alin.  
 (11) la art.2, alin. (3) la art.6, art.62 
 - L. nr. 543/2003  (M. Of. nr. 915/20 dec. 2003) - modifică art. 2 alin. (11) 
 - O.U.G. nr. 105/2005  (M. Of. nr. 647/21 iul. 2005) - modifică art.2 alin. (1) lit. c), d) şi e), art.2 alin. (11), (2),(4) şi (7), art.3, art.6  
 alin. (1) lit.b), art.6 alin. (3), art.61 alin. (4), art.62 alin. (1) şi (2), art.7,  
 art.17 alin. (3), art.18 alin. (1), art.20 lit.i), art.241 alin. (1), art.25; 
 introduce lit. f) la alin. (1) al art.2,  alin. (12), (13) şi (14) la art.2, alin.  
 (71) la art. 2, art.21; 
 abrogă art.2 alin. (3), (5) şi (6), art.4, art.5, art.6 alin. (2), art.61 alin. (5),  
 art.8 - 16, art. 20 lit. b), h), l) şi m),  art.21 alin. (2), art. 23; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, denumirile " Ministerul Lucrărilor Publice şi  
 Amenajării Teritoriului" sau " Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi  
 Locuinţei" cu " Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" 
 - L. nr. 10/2006  (M. Of. nr. 56/20 ian. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 105/2005 şi modifică art. 2 alin.  
 (1) lit. c) şi d), art. 2 alin. (4), art. 21 alin. (7), art. 61 alin. (4), art. 62 alin.  
 (1), art. 18 alin. (1), art. 241; 
  introduce alin. (15) la art. 2, alin. (31) şi (32) la art. 62; 
  abrogă art. 21 alin. (2), art. 3 alin. (2) 
 - O.G. nr. 50/2006  (M. Of. nr. 746/31 aug. 2006) - modifică art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (3); 
  introduce alin. (8) şi (9) la art. 2, lit. a1) la art. 6 alin. (1), alin. (11) şi (12)  
 la art. 61 
 - L. nr. 21/2007  (M. Of. nr. 33/17 ian. 2007) - aprobă O.G. nr. 50/2006 
 - O.G. nr. 35/2007  (M. Of. nr. 574/22 aug. 2007) - modifică art. 21 alin. (3) şi (4), art. 61 alin. (11), art. 62 alin. (2) şi (3); 
  introduce lit. a2) la art. 6 alin. (1), art. 63, art. 64, art. 242-247; 
  abrogă art. 62 alin. (4) 
 - L. nr. 89/2008  (M. Of. nr. 310/21 apr. 2008) - modifică art. 21 alin. (3), (4) şi (7), art. 61 alin. (11), art. 62; 
  introduce lit. a2)  la art. 6 alin. (1), art. 63, art. 64, art. 242-art. 247 
 - L. nr. 136/2008  (M. Of. nr. 522/10 iul. 2008) - respinge O.G. nr. 35/2007 
 - O.U.G. nr. 215/2008  (M. Of. nr. 847/16 dec. 2008) - modifică art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. f) 
 - L. nr. 67/2009  (M. Of. nr. 225/7 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 215/2008 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 744/2 nov. 2009) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 833/3 dec. 2009) - rectifică art. 6 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 14/2010  (M. Of. nr. 142/4 mar. 2010) - modifică art. 9 alin. (1), art. 9 alin. (2) lit. d); 
  înlocuieşte denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu  
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" 
 - O.U.G. nr. 33/2010  (M. Of. nr. 243/16 apr. 2010) - modifică art. 9 alin. (2) lit. d) 
 - O.U.G. nr. 65/2010  (M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) - modifică art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (2), art. 2 alin. (6), art. 3 alin. (3); 
  introduce alin. (21) la art. 2 
 - L. nr. 123/2010  (M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 14/2010 
 - L. nr. 143/2010  (M. Of. nr. 496/19 iul. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 33/2010 
 - O.U.G. nr. 112/2010  (M. Of. nr. 849/17 dec. 2010) - modifică art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1),  alin. (2) lit. d) şi e) şi alin. (3), art. 19  
 alin. (4), art. 21 
 - L. nr. 7/2011  (M. Of. nr. 159/4 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 65/2010 
 - L. nr. 159/2011  (M. Of. nr. 504/15 iul. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 112/2010 şi modifică art. 2 alin.  
 (1) lit. c), art. 2 alin. (21), art. 6 alin. (2); 
  introduce alin. (31) la art. 3, alin. (3)-(9) la art. 4, art. 81 
 Republicare: 
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  (M. Of. nr. 740/21 oct. 2011) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 121/2011  (M. Of. nr. 931/29 dec. 2011) - modifică art. 2 alin. (1) lit. c), alin. (3) şi (7), art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (6),  
 art. 8 alin. (2), art. 8 alin. (4) lit. a); 
  introduce lit. g) la art. 2 alin. (1), alin. (71) la art. 2, alin. (7) la art. 7 
 - O.U.G. nr. 26/2012  (M. Of. nr. 392/12 iun. 2012) - modifică art. 15 lit. d); 
  introduce alin. (3) la art. 17 
 - O.G. nr. 6/2014  (M. Of. nr. 562/29 iul. 2014) - modifică art. 10 alin. (2) partea introductivă şi lit. a) şi d); 
 introduce alin. (21) - (25) la art. 10 
 - L. nr. 221/2015  (M. Of. nr. 562/28 iul. 2015) - aprobă O.G. nr. 6/2014 şi modifică art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (4),  art. 2  
 alin. (7), art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (3), art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (3)-(7),  art. 4  
 alin. (8), art. 6 alin. (1) lit. c),  art. 6 alin. (1) lit. e) şi g), art. 6 alin. (2), art. 7  
 alin. (2), art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (3)-(5), art. 10 alin. (2)  
 partea introductivă şi lit. a)-c),  art. 10 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (2) lit. f), art.  
 10 alin. (3), art. 10 alin. (5), art. 13 alin. (1),  art. 20 alin. (1), (2) şi (4), art. 23  
 alin. (1), art. 24; 
 introduce lit. c1) la art. 2 alin. (1), alin. (61) la art. 2, alin. (81)-(83) la art.  
 2, alin. (31) la art. 3, alin. (41) la art. 3, alin. (21) la art. 4, alin. (71)- (74)  
 la art. 4, lit. c1) la art. 6 alin. (1), lit. g1) la art. 6 alin. (1), alin. (11) la art.  
 6, alin. (3) la art. 6, art. 71, alin. (21) la art. 8, alin. (6)-(15) la art. 8, alin.  
 (11) la art. 10, lit. c1) la art. 10 alin. (2), lit. d1) şi d2) la art. 10 alin. (2),  
 alin. (21)-(25) la art. 10, alin. (7) şi (8) la art. 10; 
 abrogă art. 13 alin. (2), art. 14, art. 27; 
 înlocuieşte sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" cu  
 sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" 
 - O.U.G. nr. 35/2015  (M. Of. nr. 669/2 sep. 2015) - modifică art.10 alin.(2) lit. d1), partea dispozitivă; 
  introduce alin.(11) la art.8 
 - L. nr. 65/2016  (M. Of. nr. 286/15 apr. 2016) - modifică art. 8 alin. (7) și art. 10 alin. (2) lit. d1) 
 - O.U.G. nr. 30/2017  (M. Of. nr. 263/13 apr. 2017) - art. 8 alin. (4), (7)-(11) și (13); 
  introduce alin. (81), (91) și (92) la art. 8 
 - L. nr. 151/2017  (M. Of. nr. 501/30 iun. 2017) - aprobă cu modificări ți completări O.U.G. nr. 30/2017 și modifică art. 2 alin.  
 (11), art. 3 alin. (7), art. 4 alin. (73), art. 6 alin. (1) lit. g1), art. 7 alin. (1) și  
 (4), art. 8 alin. (9), art. 8 alin. (91) lit. a), b) și c), art. 8 alin. (14), art. 10 alin.  
 (2) lit. g), art. 10 alin. (3), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 25 alin. (2), art. 25 alin.  
 (4); 
  introduce alin. (12) la art. 8, alin. (31) la art. 10; 
  abrogă art. 20 alin. (3), art. 25 alin. (3) 
 - O.G. nr. 28/2017  (M. Of. nr. 706/31 aug. 2017) - introduce alin. (4) la art. 6 
 - L. nr. 278/2017  (M. Of. nr. 8/4 ian. 2018) - modifică art. 2 alin. (4) partea introductivă, art. 4 alin. (3) partea introductivă,  
 art. 6 alin. (3), art. 8 alin. (9) partea introductivă, art. 8 alin. (92), art. 21; 
  introduce alin. (22) și (31) la art. 4, alin. (4) la art. 6, alin. (13),  (22) și  
 (93) la art. 8 
 - O.G. nr. 26/2019  (M. Of. nr. 712/29 aug. 2019) - modifică art. 8 alin. (6) și art. 10 alin. (22) lit. b) 
 - L. nr. 261/2020  (M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020) - modifică art. 8 alin. (7) lit. b) 
 - O.U.G. nr. 55/2021  (M. Of. nr. 628/25 iun. 2021) - modifică art. 8 alin. (1) și (11), art. 8 alin. (7), art. 10 alin. (2) lit. d) și d1); 
  abrogă art. 8 alin. (13), art. 8 alin. (81) și (92), art. 10 alin. (2) lit. d2); 
  în tot cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și  
 Administrației Publice” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Dezvoltării,  
 Lucrărilor Publice și Administrației” 
 
 ▼ Acord de împrumut privind proiectul de reabilitare a drumurilor între România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională,  
 Japonia, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 
 L. nr. 156/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 300/14 aug. 1998 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 109/1998 (M. Of. nr. 324/29 aug. 1998) 
 - H.G. nr. 597/1999 (M. Of. nr. 371/4 aug. 1999) 
 - H.G. nr. 1312/2000 (M. Of. nr. 692/22 dec. 2000) 
 - H.G. nr. 1312/2000 (aprobare) (M. Of. nr. 692/22 dec.  
 2000) 
 - H.G. nr. 229/2004 (M. Of. nr. 177/2 mar. 2004) 
 - H.G. nr. 1565/2006 (M. Of. nr. 958/28 nov. 2006) 
 - H.G. nr. 85/2008 (M. Of. nr. 90/5 feb. 2008) 
 - H.G. nr. 1321/2008 (M. Of. nr. 761/11 nov. 2008) 
 
 ▼ Acord de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud între România şi Fondul de Cooperare Economică  
 Internaţională, Japonia, semnat la 27 februarie 1998, Tokyo 
 L. nr. 157/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 300/14 aug. 1998 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 108/1998 (M. Of. nr. 324/29 aug. 1998) 
 - H.G. nr. 598/1999 (M. Of. nr. 371/4 aug. 1999) 
 - H.G. nr. 1310/2000 (M. Of. nr. 692/22 dec. 2000) 
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 - H.G. nr. 359/2004 (M. Of. nr. 279/30 mar. 2004) 
 - L. nr. 242/2004 (M. Of. nr. 532/14 iun. 2004) - modifică art. 4. 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii India pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New  
 Delhi la 17 noiembrie 1997 
 L. nr. 158/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 283/31 iul. 1998 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 306/2009 (M. Of. nr. 684/12 oct. 2009) 

 L. nr. 159/1998 
 Lege privind cooperarea autorităţilor române cu Tribunalul Internaţional pentru urmărirea persoanelor presupuse a fi responsabile de grave  
 violări ale dreptului internaţional umanitar, comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu anul 1991 
 
 

M. Of. nr. 283/31 iul. 1998 

 L. nr. 160/1998 
 Lege pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar 
 M. Of. nr. 289/6 aug. 1998 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 72/1999  (M. Of. nr. 232/25 mai 1999) - introduce alin. (3) la art. 25 
 - L. nr. 604/2001  (M. Of. nr. 713/8 nov. 2001) - introduce alin. (4) şi (5) la art. 25 
 - L. nr. 592/2003  (M. Of. nr. 8/7 ian. 2004) - modifică art. 1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.8, art.9, art.13, art.15 alin.  
 (1), art.16, art. 17, art.19 lit.a), art.20 lit.a), art.22, art.23, art.24, art.25 alin.  
 (1), art.26, art.27, art.28; introduce art.11,  art.151, art.171, lit.f) la art.18,  
 art.251- 258, cap.V1 cu art. 291 - 296, art. 301, art.302;abrogă art.21,  
 art.30 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 433/23 mai 2005) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 49/2006  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) - modifică art. 4 lit. f) 
 - L. nr. 514/2006  (M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 49/2006 
 - O.U.G. nr. 37/2008  (M. Of. nr. 276/8 apr. 2008) - abrogă art. 38 alin. (2) 
 - L. nr. 275/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 37/2008 
 - L. nr. 213/2010  (M. Of. nr. 765/16 nov. 2010) - modifică art. 36 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 20 alin. (2)-(4) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 209/24 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 70/2017  (M. Of. nr. 799/10 oct. 2017) - modifică art.2, art. 4 lit. i) și art. 37; 
 introduce art. 21 - 23 și art. 411 
 - L. nr. 155/2018  (M. Of. nr. 554/3 iul. 2018) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 70/2017 și modifică art. 16 alin.  
 (2), art. 37 alin. (1), (3), (5) - (7) și (9); 
  introduce alin. (11) și (12) la art. 37 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere-Program de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Olandei, semnat la Haga la 5 martie  
 1998 
 L. nr. 163/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 289/6 aug. 1998 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 54/2001 (M. Of. nr. 531/31 aug. 2001) 
 
 L. nr. 166/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor  
 credite şi dobânzi clasificate în categoria ''pierdere'' la Banca Agricolă - S.A., precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr.48/1997 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/1997 
 
 

M. Of. nr. 304/20 aug. 1998 

 L. nr. 168/1998 
 Lege privind valorificarea şi decontarea la intern a importurilor de cărbune cocsificabil din Republica Populară Chineză, în contul  
 rambursării creditelor acordate de statul român prin livrări de echipamente şi utilaje energetice aferente Centralei termoelectrice de 3 x 12  
 MW de la CAO-CUN, finanţate la intern din fonduri alocate de la bugetul de stat 
 
 

M. Of. nr. 380/6 oct. 1998 

 L. nr. 169/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/1998 pentru acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comerţul cu servicii,  
 adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997 
  M. Of. nr. 380/6 oct. 1998 

 ▼ Convenţia împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989 
 L. nr. 171/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 385/9 oct. 1998 
 Modificări: 
 - L. nr. 302/2006 (M. Of. nr. 605/13 iul. 2006) 
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 ▼ Convenţie cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei (adoptată la Lisabona,  
 la 11 aprilie 1997) 
 L. nr. 172/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 382/7 oct. 1998 
 
 
 L. nr. 174/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/1998 privind participarea României la iniţiativa europeană EUREKA, în condiţiile  
 Declaraţiei de la Hanovra şi ale Memorandumului de înţelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985 
 M. Of. nr. 383/8 oct. 1998 
 
 
 L. nr. 176/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/1997 pentru modificarea art.8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului  
 nr.59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică  
 internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale 
 
 

M. Of. nr. 388/13 oct. 1998 

 L. nr. 183/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/1998 privind plata contribuţiei de 8% din valoarea asistenţei tehnice primite de la  
 Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică - Viena (A.I.E.A.) 
 
 

M. Of. nr. 389/14 oct. 1998 

 L. nr. 186/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1998 pentru aderarea României la Statutul Organizaţiei Intraeuropene a  
 Administraţiilor Fiscale, adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia, la 29 septembrie 1997 
 
 

M. Of. nr. 394/16 oct. 1998 

 L. nr. 187/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural 
 
 

M. Of. nr. 394/16 oct. 1998 

 L. nr. 188/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de  
 Investiţii şi Societatea Naţională de Telecomunicaţii ''Romtelecom'' - S.A., semnat la Luxembourg şi la Bucureşti la 12 şi, respectiv, la 14  
 noiembrie 1997, aferent tranşei a II-a, privind finanţarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicaţiilor 
 
 

M. Of. nr. 394/16 oct. 1998 

 L. nr. 191/1998 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază 
 M. Of. nr. 402/22 oct. 1998 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 103/2002  (M. Of. nr. 669/9 sep. 2002) - modifică art.12 alin.(2), art.14 alin.(1) lit.b, f, g, anexele nr.1 şi 2; introduce  
 lit.k1 la art.14 alin.(1), alin.(3)-(4) la art.14, alin.(3), (4), (5) şi (6) la art.19,  
 art.221 
 - L. nr. 67/2003  (M. Of. nr. 183/24 mar. 2003) - modifică art. 19 alin. (5) şi (6);introduce art. 221 şi 222 
 - L. nr. 562/2004  (M. Of. nr. 1169/9 dec. 2004) - abrogă art. 222 
 - O.U.G. nr. 94/2006  (M. Of. nr. 969/4 dec. 2006) -  modifică art. 23 alin.(2) 
 - L. nr. 272/2007  (M. Of. nr. 683/8 oct. 2007) - modifică art.23 alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 158/2007  (M. Of. nr. 885/27 dec. 2007) - modifică art.6; 
  introduce art.191 
 - L. nr. 137/2008  (M. Of. nr. 525/11 iul. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 158/2007 
 - O.U.G. nr. 43/2015  (M. Of. nr. 785/21 oct. 2015) - modifică art. 14 alin. (4), art. 17 alin. (6), art. 19 alin. (4), art. 31 alin. (1); 
  introduce  alin. (5) la art. 14, alin. (7) la art. 19, lit. f) la art. 22, alin. (2) la art.  
 30, art. 311; 
  abrogă art. 14 alin. (3) 
 
 

- L. nr. 3/2016  (M. Of. nr. 24/13 ian. 2016) - modifică art. 14 alin. (5), art. 19 alin. (7), art. 22 lit. f), art. 31 alin. (1) 

 L. nr. 193/1998 
 Lege privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de garanţie de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor  
 metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi compensarea  
 cu aceste sume a obligaţiilor de plată ale societăţilor comerciale furnizoare către bugetul de stat 
 
 

M. Of. nr. 405/23 oct. 1998 

 L. nr. 197/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1997 privind transporturile 
 M. Of. nr. 425/11 nov. 1998 
 
 L. nr. 198/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/1998 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare a Programului  
 Operaţional de Ţară PHARE 1997, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 1997 
 
 

M. Of. nr. 425/11 nov. 1998 

 L. nr. 199/1998 
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 Lege privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, profesional şi postliceal de a susţine examenul de finalizare a studiilor  
 la unităţi similare din învăţământul de stat 
 M. Of. nr. 426/11 nov. 1998 
 Modificări: 
 - L. nr. 58/2000  (M. Of. nr. 180/26 apr. 2000) - modifică art. 1 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998 
 L. nr. 200/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 428/12 nov. 1998 
 
 
 L. nr. 202/1998 
 Lege privind organizarea Monitorului Oficial al României 
 M. Of. nr. 423/10 nov. 1998 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 118/1999  (M. Of. nr. 431/31 aug. 1999) - introduce în structura Monitorului Oficial Partea a VI-a "Achiziţii Publice" 
 - L. nr. 1/2005  (M. Of. nr. 172/28 feb. 2005) - modifică art. 4; 
  introduce art. 91 
 - O.G. nr. 23/2008  (M. Of. nr. 626/28 aug. 2008) - modifică art. 17 şi art. 18 la data de 1 ian. 2009, art. 19; 
 introduce lit. H1şi I1 la art. 5, art. 91 înaintea actualului art. 91 care  
 devine art. 92, secţiunea 21 cu art. 151 şi 152 la cap. III; 
 abrogă art. 16 la 1 ian. 2009 
 - L. nr. 224/2009  (M. Of. nr. 389/9 iun. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 23/2008 şi modifică art. 5 lit. H1,  
 art. 5 lit. I, art. 5 lit. I1, art. 10, art. 13 alin. 2 teza a 2-a, art. 152, art. 17; 
  introduce alin. 2 la art. 3, lit. B1 la art. 5, lit. E1 la art. 5, lit. D1 şi D2 la  
 art. 6, art. 201, anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 470/8 iul. 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 36/2012  (M. Of. nr. 436/30 iun. 2012) - modifică art. 2, art. 3 alin. (1), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17 alin. (1),  
 art. 20 alin. (1), art. 21, art. 22 
 - L. nr. 74/2013  (M. Of. nr. 178/1 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 36/2012 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 206/11 apr. 2013) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 233/23 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 76/2014  (M. Of. nr. 886/5 dec. 2014) - modifică art. 20 
 - L. nr. 242/2015  (M. Of. nr. 786/22 oct. 2015) - modifică art. 20 alin. (1) 
 - L. nr. 73/2016  (M. Of. nr. 334/29 apr. 2016) - aprobă O.U.G. nr. 76/2014 
 - L. nr. 195/2016  (M. Of. nr. 874/1 nov. 2016) - modifică art. 18 și 19 la 1 iun. 2017 
 - L. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) - introduce alin. (4) la art. 20 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 511/3 iul. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 101/2018  (M. Of. nr. 390/7 mai 2018) - modifică art. 20 alin. (3) 
 - L. nr. 208/2018  (M. Of. nr. 649/26 iul. 2018) - modifică art. 2, art. 3 alin. (1), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17 alin. (1),  
 art. 20 alin. (1), art. 21, art. 22; 
  introduce alin. (2) și (3) la art. 1 
 - L. nr. 57/2021  (M. Of. nr. 337/2 apr. 2021) - modifică art. 18 
 
 ▼ Protocol de amendare a Convenţiei de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, adoptat la Viena la 12 septembrie 1997 
 L. nr. 203/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 438/18 nov. 1998 

 ▼ Statutul Institutului Internaţional al Ombudsmanului, adoptat în noiembrie 1992, amendat în octombrie 1996 
 L. nr. 206/1998 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 445/23 nov. 1998 

 ▼ Statut Asociaţiei "Institutul European al OmbusmanuluiI" (I.E.O.) 
 L. nr. 206/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 445/23 nov. 1998 
 
 
 L. nr. 207/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din  
 România 
 
 

M. Of. nr. 429/12 nov. 1998 

 L. nr. 208/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse  
 petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei 
 
 

M. Of. nr. 429/12 nov. 1998 
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 L. nr. 213/1998 
 Lege privind bunurile proprietate publică 
 M. Of. nr. 448/24 nov. 1998 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 30/2000  (M. Of. nr. 160/17 apr. 2000) - modifică anexa 
 - O.U.G. nr. 206/2000  (M. Of. nr. 594/22 nov. 2000) - completează anexa 
 - L. nr. 713/2001  (M. Of. nr. 803/14 dec. 2001) - modifică anexa 
 - L. nr. 113/2002  (M. Of. nr. 189/20 mar. 2002) - respinge O.U.G. nr. 30/2000 
 - L. nr. 241/2003  (M. Of. nr. 415/13 iun. 2003) - modifică anexa 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - la data de 1 oct. 2011, modifică titlul, art. 12 alin. (5); 
 abrogă art. 1, art. 2, art. 5, art. 7, art. 10 alin. (1), art. 11, art. 12 alin. (1)-(4) şi  
 (6), art. 13, art. 17 
 - L. nr. 18/2016  (M. Of. nr. 169/7 mar. 2016) - introduce alin. (3) și (4) la art. 9 
 - L. nr. 224/2016  (M. Of. nr. 936/22 nov. 2016) - modifică art. 9, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1); 
  introduce art. 191; 
  completează anexa 
 
 

- O.U.G. nr. 57/2019  (M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) - abrogă art. 3—4, 8—10, 12, 14—16, 18—27 şi anexa 

 L. nr. 217/1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/1997 privind modificarea şi completarea Legii contractului de management nr.  
 66/1993 
 
 

M. Of. nr. 446/23 nov. 1998 

 L. nr. 220/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.63/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma în domeniul protecţiei copilului, semnat la  
 Washington la 15 iulie 1998 
 
 

M. Of. nr. 459/30 nov. 1998 

 L. nr. 222/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.61/1998 privind finanţarea acţiunilor de consultanţă şi formare profesională destinate  
 agricultorilor 
 
 

M. Of. nr. 459/30 nov. 1998 

 L. nr. 223/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.64/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de  
 Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998 
  M. Of. nr. 459/30 nov. 1998 

 ▼ Acord privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Sofia la 17 iulie 1998 
 L. nr. 225/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 457/30 nov. 1998 
 
 
 L. nr. 227/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.54/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea  
 capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale 
 
 

M. Of. nr. 473/9 dec. 1998 

 L. nr. 229/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.98/1998 privind desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizaţiilor  
 internaţionale de telecomunicaţii prin sateliţi ''INTELSAT'', ''EUTELSAT'' şi ''INMARSAT'' 
 
 

M. Of. nr. 473/9 dec. 1998 

 L. nr. 230/1998 
 Lege pentru proclamarea Zilei Solidarităţii Naţionale împotriva Dictaturii 
 M. Of. nr. 477/11 dec. 1998 
 
 L. nr. 232/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/1998 privind participarea României la Cooperarea europeană în domeniul cercetării  
 ştiinţifice şi tehnice 
 
 

M. Of. nr. 477/11 dec. 1998 

 L. nr. 233/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 100/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de  
 Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998 
 
 

M. Of. nr. 477/11 dec. 1998 

 L. nr. 234/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.114/1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare financiară dintre Guvernul  
 României şi Banca Nordică de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 august 1998 
 M. Of. nr. 477/11 dec. 1998 

 

 ▼ Convenţie între România şi Spania - complementară la Convenţia privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954 - semnată  



 

 120

 la Bucureşti la 17 noiembrie 1997 
 L. nr. 235/1998 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 480/14 dec. 1998 

 ▼ Convenţie europeană de asistenţă judiciară în materie penală (Strasbourg, 20 aprilie 1959) 
 L. nr. 236/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 492/21 dec. 1998 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/1999 (M. Of. nr. 270/11 iun. 1999) 
 - L. nr. 368/2004 (M. Of. nr. 913/7 oct. 2004) 
 - L. nr. 411/2006 (M. Of. nr. 949/24 nov. 2006) 
 
 ▼ Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală (Strasbourg, 17 martie 1978) 
 L. nr. 236/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 492/21 dec. 1998 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/1999 (M. Of. nr. 270/11 iun. 1999) 
 - L. nr. 368/2004 (M. Of. nr. 913/7 oct. 2004) 
 
 

- L. nr. 411/2006 (M. Of. nr. 949/24 nov. 2006) 

 L. nr. 238/1998 
 Lege privind conferirea "Semnului onorific" pensionarilor militari, veterani de război 
 M. Of. nr. 480/14 dec. 1998 
 Modificări: 
 - L. nr. 29/2000  (M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) - înlocuieşte denumirea Ordinul "Meritul Militar" cu denumirea "Semnul  
 
 

onorific" 

 L. nr. 239/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi  
 specifice de administrare a rezervelor de stat 
 
 

M. Of. nr. 480/14 dec. 1998 

 L. nr. 240/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale 
 M. Of. nr. 480/14 dec. 1998 
 
 L. nr. 241/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investiţiilor directe 
 
 

M. Of. nr. 483/16 dec. 1998 

 L. nr. 244/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1998 privind abilitarea Băncii Naţionale a României de a pune în circulaţie emisiuni  
 monetare cu caracter numismatic din metale preţioase 
 
 

M. Of. nr. 488/18 dec. 1998 

 L. nr. 245/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii 
 
 

M. Of. nr. 495/22 dec. 1998 

 L. nr. 248/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni  
 de stat în valută de pe piaţa internă 
 
 

M. Of. nr. 511/30 dec. 1998 

 L. nr. 251/1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.110/1998 pentru ratificarea Convenţiei privind înfiinţarea Biroului European de  
 Telecomunicaţii (ETO), adoptată la Copenhaga la 1 septembrie 1996 
 
 

M. Of. nr. 516/30 dec. 1998 

 L. nr. 252/1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/1998 privind activitatea de confecţionare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru  
 vehicule rutiere, în atelierele Inspectoratului General al Poliţiei 
 M. Of. nr. 516/30 dec. 1998 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor de studii  
 şi a titlurilor ştiinţifice acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi Republica Ungară, semnată la Bucureşti la 6 iunie  
 1997 
 L. nr. 253/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 524/31 dec. 1998 
 
 
 L. nr. 255/1998 
 Lege privind protecţia noilor soiuri de plante 
 M. Of. nr. 525/31 dec. 1998 
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 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 190/2005  (M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) - abrogă art. 40 alin. (5) 
 - L. nr. 381/2005  (M. Of. nr. 6/4 ian. 2006) - abrogă art.43 şi anexa 
 - L. nr. 119/2006  (M. Of. nr. 409/11 mai 2006) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6 alin.(1), art.7, art.8, art.10, titlul  
 cap.IV, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20,  
 art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, titlul cap.VII,  
 art.30, art.31, art.32, art.33, art.34, art.36, art.37, art.38, art.40, art.41, titlul  
 cap.XI, art.42 alin.(1), (2) şi (3), art.44, art.45, titlul şi alin.(1) ale art.46; 
  introduce art.191, art.201, art.241, art.251, art.281, art.451- 453,  
 anexa după  art.46; 
  abrogă art.35; 
   în tot cuprinsul Legii nr.255/1998 sintagma "brevet de soi" se înlocuieşte cu  
 sintagma "brevet pentru soi" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 65/26 ian. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 204/2011  (M. Of. nr. 813/17 nov. 2011) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. g), j) şi k), art. 6 alin. (1) lit. b), art. 7 alin.  
 (3) lit. b), art. 11 lit. a) şi c), art. 12 alin. (2), art. 15 alin. (7), art. 16 alin. (1),  
 art. 17 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 18 alin. (1), (2), (4), (5), (7), (10) şi (12), art.  
 19 alin. (1) şi (2), art. 21 titlul, alin. (1) şi (4), art. 24, art. 26 alin. (4), art. 28  
 alin. (2), art. 29 titlul, alin. (1), alin. (2) lit. e), art. 30, art. 31 alin. (5), art. 33  
 alin. (1), (4) şi (10), art. 36 alin. (1) lit. d), art. 39 alin. (5) şi (8), art. 40 alin.  
 (5), art. 42 titlul şi alin. (2), art. 47, art. 50 lit. m), art. 51 alin. (1) lit. b), alin.  
 (2) şi (3); 
  introduce lit. l)-n) la art. 2, alin. (51) la art. 31, alin. (11) la art. 33, alin.  
 (11) la art. 40; 
  abrogă art. 12 alin. (1) lit. d), art. 18 alin. (3), (8), (9) şi (11), art. 20, art. 29  
 alin. (3), art. 52 alin. (3); 
  înlocuieşte, în cuprinsul legii, termenul "Oficiu" cu abrevierea "ISTIS", anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 926/28 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 40 alin. (11), art. 41 alin. (3) şi (4) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 43; 
  abrogă art. 22 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 44 alin. (4) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 230/1 apr. 2014) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat  
 la Bucureşti la 24 noiembrie 1997 
 L. nr. 257/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 524/31 dec. 1998 
 
 
  1999  
 
 
 L. nr. 2/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaţionale  
 de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la  
 Geneva la 1 septembrie 1970 
 M. Of. nr. 4/13 ian. 1999 

 ▼ Convenţie între România şi Spania privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială,  
 semnată la Bucureşti la 17 noiembrie 1997 
 L. nr. 3/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 4/13 ian. 1999 
 
 
 L. nr. 4/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14 (1)  
 şi 14 (3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR),  
 încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993 
  M. Of. nr. 4/13 ian. 1999 

 ▼ Convenţie privind compensaţiile suplimentare pentru daune nucleare, adoptată la Viena la 12 septembrie 1997 
 L. nr. 5/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 9/18 ian. 1999 
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 ▼ Al 6-lea Protocol adiţional la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 5 martie  
 1996 
 L. nr. 6/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 9/18 ian. 1999 

 L. nr. 7/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru  
 inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997 
 
 

M. Of. nr. 6/14 ian. 1999 

 L. nr. 8/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori modificând  
 Acordul sub formă de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare  
 pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998 
 
 

M. Of. nr. 6/14 ian. 1999 

 L. nr. 9/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/1998 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României la programul de  
 lucru în perioada 1997-2000 şi la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrăzii Transeuropene  
 Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la 18 decembrie 1991 
 
 

M. Of. nr. 6/14 ian. 1999 

 L. nr. 10/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului  
 de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului  
 Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 
 
 

M. Of. nr. 6/14 ian. 1999 

 L. nr. 11/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului  
 de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor,  
 semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 
 
 

M. Of. nr. 6/14 ian. 1999 

 L. nr. 12/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1998 pentru ratificarea Acordului european privind marile căi navigabile de  
 importanţă internaţională (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996 
 
 

M. Of. nr. 6/14 ian. 1999 

 L. nr. 13/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/1998 pentru ratificarea Protocolului la Acordul european din anul 1991 privind  
 marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (AGTC), privind transportul combinat pe căi navigabile interioare,  
 adoptat la Geneva la 17 ianuarie 1997 
 M. Of. nr. 5/14 ian. 1999 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea şi întreţinerea sistemelor  
 hidroenergetice şi de navigaţie Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II, semnată la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998 
 L. nr. 14/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 13/19 ian. 1999 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996 
 L. nr. 15/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 11/18 ian. 1999 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi  
 la 30 septembrie 1997 
 L. nr. 16/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 13/19 ian. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 231/2000 (M. Of. nr. 147/7 apr. 2000) 
 - H.G. nr. 419/2000 (M. Of. nr. 233/26 mai 2000) 
 - H.G. nr. 357/2001 (M. Of. nr. 249/15 mai 2001) 
 - H.G. nr. 329/2007 (M. Of. nr. 296/4 mai 2007) 
 - H.G. nr. 924/2008 (M. Of. nr. 640/5 sep. 2008) 
 - H.G. nr. 81/2013 (M. Of. nr. 143/18 mar. 2013) 
 
 ▼ Al cincilea Protocol, anexă la Acordul general privind comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998 
 L. nr. 18/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 11/18 ian. 1999 
 
 
 L. nr. 20/1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate 
 M. Of. nr. 12/19 ian. 1999 
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 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 185/29 apr. 1999) - rectifică art. I punctul 6 

 L. nr. 24/1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/1998 privind înlocuirea şi împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de  
 mobilizare ale armatei 
 
 

M. Of. nr. 34/28 ian. 1999 

 L. nr. 25/1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor 
 
 

M. Of. nr. 34/28 ian. 1999 

 L. nr. 30/1999 
 Lege pentru sprijinirea exporturilor 
 M. Of. nr. 35/28 ian. 1999 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 217/1999  (M. Of. nr. 650/30 dec. 1999) - abrogă art. 1 
 - O.U.G. nr. 6/2000  (M. Of. nr. 74/21 feb. 2000) - abrogă art. 1, referitor la reducerea impozitului pe profit 
 - L. nr. 189/2001  (M. Of. nr. 196/19 apr. 2001) - abrogă prevederile din art. 1 referitoare la reducerea impozitului pe profit 
 - L. nr. 294/2001  (M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) - respinge O.U.G. nr. 6/2000 
 
 L. nr. 31/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 1979 privind  
 căutarea şi salvarea pe mare, adoptată de Conferinţa internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, organizată de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională la Hamburg în perioada 9 - 27 aprilie 1979 
 
 

M. Of. nr. 35/28 ian. 1999 

 L. nr. 32/1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol 
 M. Of. nr. 35/28 ian. 1999 

 

 ▼ Acord european privind persoanele participante la proceduri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5  
 martie 1996 
 L. nr. 33/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 88/2 mar. 1999 
 
 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (A.N.D.) (Proiect de  
 reabilitare a drumurilor - etapa a III-a), semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 şi la Bucureşti la 24 iulie 1998 
 L. nr. 34/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 81/26 feb. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 355/2004 (M. Of. nr. 269/26 mar. 2004) 
 
 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) (Proiect  
 de modernizare a căilor ferate), semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998 
 L. nr. 35/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 82/26 feb. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 816/1999 (M. Of. nr. 494/13 oct. 1999) 
 - O.U.G. nr. 162/2001 (M. Of. nr. 791/12 dec. 2001) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor  
 ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998 
 L. nr. 39/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 111/18 mar. 1999 
 Modificări: 
 - L. nr. 291/2010 (M. Of. nr. 19/10 ian. 2011) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind recunoaşterea reciprocă a perioadelor de studii şi a actelor de  
 studii eliberate în România şi în Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998 
 L. nr. 40/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 111/18 mar. 1999 
 
 
 L. nr. 42/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/1998 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Proiect-suport pentru reforma şi privatizarea telecomunicaţiilor), încheiat la Washington  
 la 29 mai 1998 
 M. Of. nr. 127/26 mar. 1999 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la  
 impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 12 decembrie 1997 
 L. nr. 45/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 132/31 mar. 1999 
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 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare, semnat la  
 Bucureşti la 24 iulie 1997 
 L. nr. 46/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 142/7 apr. 1999 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului mixt de menţinere a păcii, semnat la  
 Budapesta la 20 martie 1998 
 L. nr. 47/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 145/8 apr. 1999 
 
 ▼ Acord de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20  
 decembrie 1997 
 L. nr. 48/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 145/8 apr. 1999 
 
 
 L. nr. 49/1999 
 Lege privind pensiile I.O.V.R. 
 M. Of. nr. 135/1 apr. 1999 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 65/2002  (M. Of. nr. 398/11 iun. 2002) - modifică art.3 
 - L. nr. 579/2002  (M. Of. nr. 787/30 oct. 2002) - modifică art. 3, art. 10; introduce art. 51, art. 52 
 - L. nr. 88/2004  (M. Of. nr. 316/9 apr. 2004) - modifică art.3 
 - H.G. nr. 1765/2005  (M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) - indexare venituri 
 - H.G. nr. 1768/2006  (M. Of. nr. 999/14 dec. 2006) - indexare venituri 
 - H.G. nr. 67/2008  (M. Of. nr. 61/25 ian. 2008) - indexare venituri 
 
 

- L. nr. 96/2017  (M. Of. nr. 334/8 mai 2017) - abrogă art. 3 alin.(2) 

 L. nr. 50/1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele  
 proprii ale forţelor destinate apărării naţionale 
 
 

M. Of. nr. 147/8 apr. 1999 

 L. nr. 51/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă 
 
 

M. Of. nr. 150/13 apr. 1999 

 L. nr. 52/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de  
 România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul  
 multilateral privind tarifele de rută aeriană 
  M. Of. nr. 150/13 apr. 1999 

 ▼ Convenţie consulară între România şi Georgia, semnată la Tbilisi la 1 iulie 1998 
 L. nr. 56/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 174/23 apr. 1999 

 ▼ Convenţie consulară între România şi Republica Kazahstan, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998 
 L. nr. 57/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 185/29 apr. 1999 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim  
 la 3 august 1998 
 L. nr. 59/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 182/28 apr. 1999 
 Modificări: 
 - L. nr. 54/2011 (M. Of. nr. 306/4 mai 2011) 
 
 ▼ Instrument pentru amendarea Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptat de Conferinţa Generală a Organizaţiei  
 Internaţionale a Muncii la Geneva la 19 iunie 1997 
 L. nr. 60/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 194/4 mai 1999 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Namibia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe  
 capital, semnată la Windhoek la 25 februarie 1998 
 L. nr. 61/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 188/30 apr. 1999 
 
 
 L. nr. 62/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale  
 ale Acordului european dintre România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a  
 ţine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană şi de rezultatele negocierilor  
 agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătăţirile regimului preferenţial existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998 
 M. Of. nr. 168/21 apr. 1999 
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 ▼ Convenţie între România şi Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele  
 pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 septembrie 1997 
 L. nr. 63/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 194/4 mai 1999 

 ▼ Protocol, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 1997 
 L. nr. 63/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 194/4 mai 1999 
 
 
 ▼ Carta Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, semnată la Yalta la 5 iunie 1998 
 L. nr. 68/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 183/29 apr. 1999 
 Modificări: 
 - L. nr. 41/2006 (M. Of. nr. 238/16 mar. 2006) 
 - L. nr. 43/2006 (M. Of. nr. 281/29 mar. 2006) 
 
 L. nr. 69/1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de  
 Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19  
 ianuarie 1999 
 
 

M. Of. nr. 195/5 mai 1999 

 L. nr. 70/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1999 
 
 

M. Of. nr. 195/5 mai 1999 

 L. nr. 73/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/1999 pentru aprobarea Rezoluţiei nr.53/2 din 30 ianuarie 1998, adoptată la  
 Washington de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, privind majorarea cotelor membrilor fondului - cea de-a 11-a  
 revizuire generală 
  M. Of. nr. 195/5 mai 1999 

 

 ▼ Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 
 L. nr. 74/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 193/4 mai 1999 

 ▼ Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat  
 la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 
 L. nr. 75/1999 (aderare) 
 M. Of. nr. 210/13 mai 1999 
 
 
 L. nr. 77/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României 
 
 

M. Of. nr. 200/10 mai 1999 

 L. nr. 78/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind  
 cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980 
 M. Of. nr. 207/13 mai 1999 

 

 ▼ Amendamente la art. 24 şi 25 din Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prin Rezoluţia 51.23, adoptată la Geneva la 16 mai 1998  
 de către Adunarea Mondială a Sănătăţii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia 
 L. nr. 79/1999 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 207/13 mai 1999 

 ▼ Convenţie între România şi Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe  
 venit şi pe capital, semnată la Haga la 5 martie 1998 
 L. nr. 85/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 251/2 iun. 1999 
 
 ▼ Protocol, semnat la Haga la 5 martie 1998 
 L. nr. 85/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 251/2 iun. 1999 
 
 
 L. nr. 87/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 246/1 iun. 1999 

 L. nr. 89/1999 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea  
 Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 
 

M. Of. nr. 247/1 iun. 1999 

 L. nr. 91/1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului  
 Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe 
 M. Of. nr. 247/1 iun. 1999 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai  
 1996 
 L. nr. 95/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 252/3 iun. 1999 
 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în domeniul transporturilor rutiere de tranzit,  
 semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996 
 L. nr. 96/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 253/3 iun. 1999 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în activitatea de transport pe calea ferată,  
 semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 
 L. nr. 96/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 253/3 iun. 1999 
 
 
 L. nr. 97/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenţia internaţională privind  
 cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la  
 Bruxelles la 27 iunie 1997, şi a Protocolului adiţional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12  
 februarie 1981 la regimul anexei IV ("Dispoziţii privind sistemul comun de tarife de rută") la Convenţia internaţională privind cooperarea  
 pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997 
 
 

M. Of. nr. 248/1 iun. 1999 

 L. nr. 99/1999 
 Lege privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice 
 M. Of. nr. 236/27 mai 1999 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 119/1999  (M. Of. nr. 430/31 aug. 1999) - încetează la 1 ian.2000 atribuţiile Curţii de Conturi în domeniul controlului  
 financiar preventiv, aşa cum este reglementat prin prevederile art. I pct. 3, 4, 10,  
 11 şi 21 din L. nr.99/1999 
 - O.G. nr. 89/2000  (M. Of. nr. 423/1 sep. 2000) - abrogă art. 45-48, art. 51-52 din titlul VI 
 - O.U.G. nr. 296/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - înlocuieşte sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" cu sintagma "Autoritatea  
 pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului" 
 - L. nr. 161/2003  (M. Of. nr. 279/21 apr. 2003) - – modifică din Titlul VI art.2 lit. a) şi c), art.6 alin. (5) lit. g) şi h), art. 10 alin.  
 (1), art. 15, art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 28, art. 36 alin. (1), art. 57  
 alin. (2), art. 68 alin. (2), art. 71 alin. (3), art. 75 alin. (1), art. 80 alin. (1), art.  
 82 alin. (1) şi (2), art. 88 alin. (2), art. 91 alin. (1), art. 92 alin. (1), art. 93 alin.  
 (1) lit. b) şi alin. (3), art. 94, art. 98 alin. (1); abrogă din Titlul VI art. 6 alin. (5)  
 lit. n), art. 86. 
 
 

- L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - abrogă, la data de 1 oct. 2011, titlul VI 

 L. nr. 100/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor  
 Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare  
 şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998 
 M. Of. nr. 255/3 iun. 1999 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, controlul, investigarea şi combaterea consumului  
 neregulamentar şi traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi a delictelor conexe, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1998 
 L. nr. 101/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 255/3 iun. 1999 

 ▼ Convenţie comună asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive,  
 adoptată la Viena la 5 septembrie 1997 
 L. nr. 105/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 283/21 iun. 1999 
 
 ▼ Tratat privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între România şi Canada, semnat la Ottawa la 25 mai 1998 
 L. nr. 106/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 284/21 iun. 1999 
 
 
 L. nr. 108/1999 
 Lege pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii 
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 M. Of. nr. 283/21 iun. 1999 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 137/1999  (M. Of. nr. 461/23 sep. 1999) - modifică art. 2, art.26 alin. (1); completează art.22 cu alin. (3) şi (4) 
 - L. nr. 320/2001  (M. Of. nr. 344/28 iun. 2001) - modifică art. 22 alin. (4) 
 - H.G. nr. 238/2002  (M. Of. nr. 204/26 mar. 2002) - majorează limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art.20 şi art.21 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 740/10 oct. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 51/2012  (M. Of. nr. 182/21 mar. 2012) - modifică art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11,  
 art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20; 
  introduce art. 191-193, art. 221; 
  abrogă art. 21, art. 22, art. 26 şi art. 28 alin. (2) şi (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 290/3 mai 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - abrogă art. 9 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5  
 alin. (10). 
 - L. nr. 174/2015  (M. Of. nr. 475/30 iun. 2015) - la data intrării în vigoare a legii prev. la art. 5 alin. (10) 
 Modificări: 
 - L. nr. 210/2016  (M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) - abrogă art. 5 din O.U.G. nr. 86/2014; 
  desființează Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială; 
  începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Inspecţia Muncii îşi va  
 desfăşura în continuare activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.  
 
 

108/1999 

 L. nr. 109/1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar 
 
 

M. Of. nr. 281/18 iun. 1999 

 L. nr. 113/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare privind Programul Naţional  
 PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 297/25 iun. 1999 

 L. nr. 114/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1999 pentru modificarea art.15 din Legea nr.44/1994 privind veteranii  
 de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
 
 

M. Of. nr. 297/25 iun. 1999 

 L. nr. 115/1999 
 Lege privind responsabilitatea ministerială 
 M. Of. nr. 300/28 iun. 1999 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 130/1999  (M. Of. nr. 454/20 sep. 1999) - introduce art. 61, 62, 63, alin. (3) la art.21 
 - O.U.G. nr. 289/2000  (M. Of. nr. 706/29 dec. 2000) - introduce art. 31 
 - L. nr. 468/2001  (M. Of. nr. 413/25 iul. 2001) - modifică art. 61 alin. (1) lit. b şi alin.(2), art.62 alin.(1); introduce alin.(11)  
 şi alin.(12) la art.61; abrogă art.63 
 - L. nr. 253/2002  (M. Of. nr. 334/20 mai 2002) - modifică art. 61alin.(11) şi alin.2; introduce art.131; abrogă alin.(12) al   
 art.61 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 334/20 mai 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 161/2003  (M. Of. nr. 279/21 apr. 2003) - introduce alin. (11), alin. (12), două teze la alin. (3) şi alin(31) la art. 16 
 - O.U.G. nr. 24/2004  (M. Of. nr. 365/27 apr. 2004) - modifică art.3, art.8 alin. (2) lit.a), art.13 alin.(3), art.15 
 - O.U.G. nr. 3/2005  (M. Of. nr. 116/4 feb. 2005) - modifică art. 4 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 20, art. 24 alin. (2); 
  introduce alin. (3) la art. 24; 
  abrogă art. 19 
 - L. nr. 90/2005  (M. Of. nr. 322/15 apr. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G.nr. 3/2005 şi modifică art. 24 alin. (2) şi alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 200/23 mar. 2007) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 665/2007  (M. Of. nr. 547/10 aug. 2007) - art.23 alin.(2) şi (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 665/2007  (M. Of. nr. 547/10 aug. 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art.23 alin.(2) şi (3)  
 (termenul se împlineşte la 23 septembrie 2007), după care operează prevederile  
 art.147 alin.(1) din Constituţie. 
 - O.U.G. nr. 95/2007  (M. Of. nr. 678/4 oct. 2007) - modifică art. 16 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1133/2007  (M. Of. nr. 851/12 dec. 2007) - art. 16 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1133/2007  (M. Of. nr. 851/12 dec. 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. 16 (termenul se  
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 împlineşte la 26 ian. 2008) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din  
 Constituţie 
 - L. nr. 78/2008  (M. Of. nr. 286/14 apr. 2008) - respinge O.U.G. nr. 95/2007 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 8 alin. (1) partea introductivă, art. 8  
 alin. (2) partea introductivă, art. 9 alin. (2) 
 (Notă: v. D.C.C. nr. 1133/2007 - M. Of. nr. 851/12 dec. 2007 (art. 16)) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Bucureşti la 18 decembrie 1998 
 L. nr. 116/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 320/5 iul. 1999 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 

 L. nr. 118/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/1998 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr.9/1998 privind  
 acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre  
 România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, şi modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 
 
 

M. Of. nr. 322/6 iul. 1999 

 L. nr. 119/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/1998 pentru acceptarea de către România a Proiectului celui de-al 4-lea  
 Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaţional, aprobat prin Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr. 52 - 4 din 23 septembrie  
 1997 
 
 

M. Of. nr. 330/13 iul. 1999 

 L. nr. 125/1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/1998 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca  
 Agricolă - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 340/16 iul. 1999 

 L. nr. 126/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1997 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea  
 activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi 
 
 

M. Of. nr. 340/16 iul. 1999 

 L. nr. 132/1999 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor 
 M. Of. nr. 348/23 iul. 1999 
 Modificări: 
 - L. nr. 253/2003  (M. Of. nr. 429/18 iun. 2003) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.8 alin. (2) şi (8), art.9, art.10, art.11,  
 art.12 ; introduce art.11, art. 31, art.32; înlocuieşte anexa, sintagma  
 "director executiv" cu sintagma "director general" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 68/27 ian. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 559/2004  (M. Of. nr. 1200/15 dec. 2004) - la 14 ian. 2005, modifică art. 4 alin. (1) lit. a) şi k), art.12 alin. (1); 
 introduce alin. (3) la art. 3, lit. n) - ş) la art. 4 alin. (1), alin. (11) la art.4,  
 art.131, lit. g) şi h) la art. 14 
 - O.U.G. nr. 28/2009  (M. Of. nr. 186/25 mar. 2009) - introduce art. 41 - 413 
 - L. nr. 268/2009  (M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 28/2009 şi modifică art. 12 alin. (2); 
  introduce art. 41-413 
 - O.U.G. nr. 74/2010  (M. Of. nr. 448/1 iul. 2010) - modifică art. 12, art. 14 alin. (1), art. 14 alin. (3); 
  abrogă art. 13 
 - O.U.G. nr. 132/2010  (M. Of. nr. 898/31 dec. 2010) - modifică titlul, art. 412, art. 413 lit. c), art. 6,  art. 12 alin. (1) şi (2),  art. 14  
 alin. (1) şi alin. (3); 
  introduce alin. (10) la art. 11, alin. (3) la art. 12, alin. (31) la art. 14 
 - O.U.G. nr. 96/2016  (M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016) - abrogă art. 14 alin. (3) începând cu anul financiar 2017 
 - L. nr. 11/2021  (M. Of. nr. 226/5 mar. 2021) - modifică art. 14 alin. (1) partea introductivă și art. 14 alin. (3) 
 - L. nr. 307/2021  (M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 96/2016 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene, semnat la Washington la 15 iulie  
 1998 
 L. nr. 136/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 353/26 iul. 1999 
 
 
 L. nr. 138/1999 
 Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă  
 naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 M. Of. nr. 347/22 iul. 1999 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 140/1999  (M. Of. nr. 465-465 bis/24 sep.  - prorogă termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 72 
 1999) 
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 - O.U.G. nr. 136/2000  (M. Of. nr. 462/22 sep. 2000) - ajutoarele prevăzute la art. 31 şi art.32 alin. (1) se stabilesc în raport cu solda  
 lunară netă 
 - O.U.G. nr. 227/2000  (M. Of. nr. 606/25 nov. 2000) - înlocuieşte anexa nr.2 
 - O.U.G. nr. 38/2001  (M. Of. nr. 129/15 mar. 2001) - introduce alin. (21) la art. 31 
 - O.U.G. nr. 42/2001  (M. Of. nr. 147/23 mar. 2001) - majorează valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexe 
 - O.U.G. nr. 91/2001  (M. Of. nr. 349/29 iun. 2001) - completează anexa nr. 1 lit. A 
 - O.U.G. nr. 187/2001  (M. Of. nr. 848/29 dec. 2001) - majorează valoarea de referinţă sectorială 
 - O.U.G. nr. 180/2002  (M. Of. nr. 924/18 dec. 2002) - majorează valoarea de referinţă sectorială începând cu 1 ian.2003 şi 1 oct  
 2003, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 42/2001 şi O.U.G. nr.  
 187/2001; modifică anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 123/2003  (M. Of. nr. 919/22 dec. 2003) - majorează valorile de referinţă sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003  
 pentru stabilirea soldelor de funcţie şi de grad ale personalului militar 
 - O.U.G. nr. 2/2004  (M. Of. nr. 137/16 feb. 2004) - completează anexa nr.1 
 - L. nr. 127/2004  (M. Of. nr. 377/29 apr. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 2/2004 
 - O.U.G. nr. 29/2004  (M. Of. nr. 427/12 mai 2004) - completează anexa nr. 1 şi anexa nr. 7 
 - L. nr. 164/2004  (M. Of. nr. 446/19 mai 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 123/2003 
 - L. nr. 292/2004  (M. Of. nr. 592/1 iul. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 29/2004 
 - O.G. nr. 13/2005  (M. Of. nr. 98/28 ian. 2005) - majorează valoarea de referinţă sectorială pentru determinarea soldelor de  
 funcţie şi de grad ale personalului militar 
 - L. nr. 83/2005  (M. Of. nr. 309/13 apr. 2005) - aprobă O.G.nr. 13/2005 
 - O.G. nr. 31/2005  (M. Of. nr. 641/20 iul. 2005) - completează anexa nr.8; 
 introduce alin. (3) la art.40 
 - L. nr. 21/2006  (M. Of. nr. 56/20 ian. 2006) - aprobă cu modificări O.G. nr. 31/2005 şi modifică anexa nr. 8 
 - O.G. nr. 56/2006  (M. Of. nr. 746/31 aug. 2006) -  modifică art. 37, art. 42 alin. (3) şi (4) şi la data de 1 ian. 2007, anexele nr. 1  
 şi nr. 7; 
  introduce alin. (3) la art. 34, alin. (4) la art. 40 
 - L. nr. 477/2006  (M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 56/2006 şi modifică art. 42 alin.  
 (4), anexele nr. 1 şi 7; 
  introduce alin. (11) la art. 39; 
  completează anexele nr. 1 şi 7 
 - O.G. nr. 15/2007  (M. Of. nr. 81/1 feb. 2007) - introduce alin.(11) la art.61; 
  modifică anexele nr. 1, 3, 4 şi 8 
 - L. nr. 203/2007  (M. Of. nr. 454/5 iul. 2007) - aprobă O.G. nr. 15/2007 şi modifică anexa nr.7 
 - O.G. nr. 8/2008  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2008) - majorează, începând cu 1 aprilie 2008 şi respectiv 1 octombrie 2008,  valoarea  
 de referinţă sectorială pentru determinarea soldelor de funcţie şi grad ale  
 personalului militar; 
  completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 28 şi la data de 1 ian. 2010, abrogă legea  
 cu excepţia art. 1, art. 23, art. 42, art. 43, art. 62, art. 65, art. 66, art. 67, art.  
 68, art. 69, art. 70, art. 72, anexa nr. 1 pct. 1, 7 şi 11-16 din notă, anexa nr. 5,  
 anexa nr. 7 pct. 4, anexa nr. 9 pct. 2, 4 şi 6 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 37/2009  (M. Of. nr. 217/7 apr. 2010) - art. 13, art. 47 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/2012  (M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) - respinge O.G. nr. 8/2008 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 37/2009 - M. Of. nr. 217/7 apr. 2010 (art. 13, art. 47)) 

 L. nr. 149/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind  
 impozitele şi taxele locale 
 M. Of. nr. 370/3 aug. 1999 
 Modificări: 
 
 

- O.G. nr. 36/2002  (M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) - abrogă la 1 ian. 2003 Cap. I referitor la L. nr. 27/1994 

 L. nr. 150/1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul  
 Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie 
  M. Of. nr. 370/3 aug. 1999 

 ▼ Tratat de interzicere totală a experienţelor nucleare, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 septembrie 1996 
 L. nr. 152/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 478/4 oct. 1999 
 
 
 L. nr. 153/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1999 pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea  
 Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsul de urgenţă la dezastre naturale şi provocate  
 de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998 
 M. Of. nr. 491/13 oct. 1999 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 450/24 mai 2006) - rectifică titlul şi art. unic 
 
 ▼ Acord de cooperare între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva  
 terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope, spălării banilor, traficului de arme şi persoane şi  
 altor infracţiuni grave, semnat la Antalya la 16 aprilie 1998 
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 L. nr. 154/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 497/14 oct. 1999 

 ▼ Tratat de prietenie şi colaborare între România şi Republica Uzbekistan, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996 
 L. nr. 155/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 500/18 oct. 1999 
 
 
 L. nr. 158/1999 
 Lege privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă 
 M. Of. nr. 513/22 oct. 1999 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor de  
 studii eliberate de instituţii de învăţământ şi a titlurilor ştiinţifice din cele două state, semnată la Bucureşti la 22 ianuarie 1999 
 L. nr. 160/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 548/9 nov. 1999 
 
 
 L. nr. 161/1999 
 Lege pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale la Asociaţia Internaţională a Inspecţiei Muncii 
  M. Of. nr. 543/5 nov. 1999 

 ▼ Acord internaţional al zahărului, adoptat la Geneva, la 20 martie 1992 
 L. nr. 162/1999 (aderare) 
 M. Of. nr. 549/10 nov. 1999 
 
 
 L. nr. 164/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit 
  M. Of. nr. 550/11 nov. 1999 

 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la Bucureşti la 15 septembrie 1997 
 L. nr. 169/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 586/2 dec. 1999 
 
 
 L. nr. 170/1999 
 Lege pentru aprobarea afilierii instituţiei Avocatul Poporului la Asociaţia Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni 
 
 

M. Of. nr. 584/30 nov. 1999 

 L. nr. 171/1999 
 Lege privind dreptul senatelor universitare de a se stabili cuantumul taxelor pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor de către  
 absolvenţii învăţământului superior particular 
  M. Of. nr. 584/30 nov. 1999 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind serviciile aeriene, semnat la Oslo la 26 octombrie 1998 
 L. nr. 173/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 591/6 dec. 1999 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu  
 privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnat la Oslo la 26 octombrie 1998 
 L. nr. 173/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 591/6 dec. 1999 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind serviciile aeriene, semnat la Oslo la 26 octombrie 1998 
 L. nr. 174/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 593/6 dec. 1999 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu  
 privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnat la Oslo la 26 octombrie 1998 
 L. nr. 174/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 593/6 dec. 1999 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene, semnat la Oslo la 26 octombrie 1998 
 L. nr. 175/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 594/6 dec. 1999 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire  
 la Scandinavian Airlines System (SAS), semnat la Oslo la 26 octombrie 1998 
 L. nr. 175/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 594/6 dec. 1999 
 
 
 L. nr. 185/1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi  
 desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul preuniversitar 
 
 

M. Of. nr. 592/6 dec. 1999 
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 L. nr. 186/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind  
 organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi 
 
 

M. Of. nr. 592/6 dec. 1999 

 L. nr. 189/1999 
 Lege privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni 
 M. Of. nr. 611/14 dec. 1999 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2004  (M. Of. nr. 300/6 apr. 2004) - modifică art.1, art.2 alin.(5), art.4 alin.(2) şi (8), art.5 alin.(2), art.6 alin.(1);  
 introduce alin.(31) la art.3, alin.(11) la art.6, art.101 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 516/8 iun. 2004) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 8-12 

 L. nr. 190/1999 
 Lege privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare 
 M. Of. nr. 611/14 dec. 1999 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 201/2002  (M. Of. nr. 956/27 dec. 2002) - modifică art.2, art.10 alin. (1), art. 14 lit. a, art.24 
 - L. nr. 172/2003  (M. Of. nr. 310/8 mai 2003) - aprobă O.U.G. nr. 201/2002 
 - L. nr. 34/2006  (M. Of. nr. 200/3 mar. 2006) - modifică capitolul I cu art. 1-2, art.3-5, capitolul III cu art. 8 -18, capitolul IV  
 cu art. 19 -231, capitolul V cu art. 24 -281, capitolul VII cu art 33-34; 
 introduce titlul capitolul I1după art.2; 
 abrogă capitolul II (cu art. 6 şi art. 7), capitolul VI (cu art. 29-32) 
 - O.U.G. nr. 174/2008  (M. Of. nr. 795/27 nov. 2008) - modifică art. 8, art. 9, art. 14 lit. a), art. 15, art. 34; 
  introduce lit. h), i) şi j) la art. 2, art. 331; 
 abrogă art. 14 lit. c) 
 - O.U.G. nr. 50/2010  (M. Of. nr. 389/11 iun. 2010) - modifică art. 2 lit. h) şi i), art. 8, art. 9 alin. (1) partea introductivă şi lit. b), e)  
 şi f), art. 331 
 - L. nr. 288/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 50/2010 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - la data de 1 oct. 2011, modifică art. 3 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 34; 
 abrogă art. 4 
 - L. nr. 304/2015  (M. Of. nr. 902/4 dec. 2015) - abrogă capitolul V „Cesiunea creanţelor ipotecare” cu art. 24-281 
 
 

(v. O.U.G. nr. 50/2010) 

 L. nr. 197/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finanţare PHARE privind  
 Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundaţii, încheiată la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană  
 şi Guvernul României 
 
 

M. Of. nr. 628/23 dec. 1999 

 L. nr. 198/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată  
 de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 1,5  
 milioane USD din viitorul împrumut de asistenţă tehnică în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituţionale a sectorului  
 privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999 
 
 

M. Of. nr. 639/28 dec. 1999 

 L. nr. 199/1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la  
 Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din  
 împrumutul de asistenţă tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999 
 M. Of. nr. 638/28 dec. 1999 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii  
 şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în România şi în Ucraina, semnată la Bucureşti la 19 februarie 1999 
 L. nr. 200/1999 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 638/28 dec. 1999 

 ▼ Acord între România şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 27  
 octombrie 1998 
 L. nr. 201/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 642/29 dec. 1999 
 
 
 L. nr. 205/1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la Bucureşti la 15 martie 1996 
  M. Of. nr. 646/30 dec. 1999 
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 ▼ Acord de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999 
 L. nr. 208/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 654/31 dec. 1999 
 
 
 L. nr. 210/1999 
 Legea concediului paternal 
 M. Of. nr. 654/31 dec. 1999 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 33/2020  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) - introduce alin. (11), (12) la art. 2, alin.  (4) la art. 2 și alin. (3) la art. 5 

  2000  
 
 
 L. nr. 1/2000 
 Lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii  
 fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 
 M. Of. nr. 8/12 ian. 2000 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 69/2000  (M. Of. nr. 407/29 aug. 2000) - prelungeşte  termenul de finalizare a acţiunilor de punere în aplicare până la  
 data de 31 decembrie 2001 inclusiv 
 - O.U.G. nr. 102/2001  (M. Of. nr. 350/29 iun. 2001) - modifică art. 2 alin. (1), art.3, art.4 alin.(1), art.5, art.6 alin.(1), art.7 alin.(1),  
 art.8, art.9 alin.(1), art.10, art.12 alin.(1) şi (4), art.13, art.15, art.19, art.20,  
 art.22, art.23 alin.(1), art.23 alin.(3) şi (4), art.24 alin.(1), art.24 alin.(2) partea  
 introductivă, art.25 alin.(2), art.26 alin.(2), art.27, art.28 alin.(1)-(3) şi alin.(5),  
 art.29 alin.(2) şi (3), art.37, art.38, art.40; introduce art.41, alin.(11) şi (12)  
 la art.6, art.61, art.221, alin.(11) la art.23, lit. h la art.24 alin.(2), alin.(31)  
 şi (32) la art.24, alin.(21), (22) şi (23) la art.26, alin.(6)-(9) la art.28,  
 art.291; abrogă art.6 alin.(3), art.7 alin.(2) şi (3), art.9 alin.(2), art.11, art.14,  
 art.16-18, art.21, art.25 alin.(4), art.26 alin.(4), art.31, art.39 
 - L. nr. 389/2002  (M. Of. nr. 469/1 iul. 2002) - prorogă termenul prevăzut la art.4 până la 30 iunie 2004 
 - L. nr. 400/2002  (M. Of. nr. 492/9 iul. 2002) - modifică art.3 alin.(2) şi (3), art.41, art.6 alin.(11), art.61 alin.(1) şi (4),  
 art.15 alin.(1), art.19, art.221, art.23 alin.(11), art.23 alin.(4), art.26 alin.(1),  
 art.26 alin.(23), art.27, art.28 alin.(1), (2), (8) şi (9), art.29 alin.(2) şi (3),  
 art.291, art.39; introduce alin.(24) la art.26, alin.(31) la art.29; elimină  
 modificarea art.25 alin.(2) şi abrogarea art.31; abrogă art.IV din O.U.G. nr.  
 102/2001 
 - L. nr. 204/2004  (M. Of. nr. 473/26 mai 2004) - modifică art.36 
 - L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - modifică art.1, art.2 alin. (1), art.3 alin. (2), art.4 alin. (1) şi (2), art.6 alin.  
 (11), (12) şi (2), art.7, art.8, art.9 alin. (1) şi (3), art.12 alin. (1), art.13, art.  
 22,  art.24 alin. (1) - (5), art.25 alin. (1) şi (3), art.26 alin. (1) - (3),  art.27,  
 art.28, art.29 alin. (1) şi (2), art.30, art.31, art.33, art.35, art.36, art.37, art.40; 
  introduce alin. (11) - (19) la art.4, alin. (13), (14), (21) şi (22) la art.6,  
 alin. (11), (12)  şi alin. (4) la art.9, alin. (12) la art. 23,  alin. (11) - (14) şi  
 alin. (6) la art. 24, alin. (31) la art.26, alin. (32) la art.29, art.42; 
 abrogă art.61, art.15, art.19, art.20, art.24 alin. (31) şi (32), art.291 alin.  
 (4), art.39 
 - O.U.G. nr. 127/2005  (M. Of. nr. 851/21 sep. 2005) - modifică art. 33 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 139/2005  (M. Of. nr. 939/20 oct. 2005) - modifică art. 35 
 - L. nr. 38/2006  (M. Of. nr. 206/6 mar. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 139/2005 şi modifică art. 35  
 alin. (1) 
 - L. nr. 342/2006  (M. Of. nr. 626/20 iul. 2006) - introduce alin.(21) la art.29 
 - L. nr. 193/2007  (M. Of. nr. 422/25 iun. 2007) - modifică art.36; 
  introduce alin.(21) la art.3 
 - L. nr. 39/2008  (M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 127/2005 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 602/2008  (M. Of. nr. 533/15 iul. 2008) - art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) şi (9) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 602/2008  (M. Of. nr. 533/15 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 31 alin. (3), (4), (7),  
 (8) şi (9) (termenul se împlineşte la 29 august 2008 după care operează  
 prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 603/2008  (M. Of. nr. 533/15 iul. 2008) - art. 26 alin. (24) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 603/2008  (M. Of. nr. 533/15 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 26 alin. (24)  
 (termenul se împlineşte la 29 august 2008 după care operează prevederile art.  
 147 alin. (1) din Constituţie) 
 - L. nr. 212/2008  (M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) - modifică art.36 
 - L. nr. 261/2008  (M. Of. nr. 757/10 nov. 2008) - modifică art. 29 alin. (31) şi (32); 
  introduce alin. (33) la art. 29 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 605/2009  (M. Of. nr. 415/17 iun. 2009) - art. 24 alin. (12), (14) şi (3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de  
 a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier  
 proprietate de stat 
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 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 605/2009  (M. Of. nr. 415/17 iun. 2009) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispoziţiile art. 24 alin. (12), (14)  
 şi (3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea  
 unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat (termenul se  
 împlineşte la data de 1 august 2009), după care operează dispoziţiile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 652/2009  (M. Of. nr. 415/17 iun. 2009) - art. 24 alin. (12), (14) şi (3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de  
 a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier  
 proprietate de stat 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 652/2009  (M. Of. nr. 415/17 iun. 2009) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispoziţiile art. 24 alin. (12), (14)  
 şi (3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea  
 unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat (termenul se  
 împlineşte la data de 1 august 2009), după care operează dispoziţiile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 160/2010  (M. Of. nr. 497/19 iul. 2010) - introduce alin. (5) la art. 23 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2011  (M. Of. nr. 791/8 nov. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 267/2011  (M. Of. nr. 870/9 dec. 2011) - abrogă art. 3 alin. (1) 
 - L. nr. 246/2016  (M. Of. nr. 983/7 dec. 2016) - modifică art. 36 
 - L. nr. 45/2018  (M. Of. nr. 69/23 ian. 2018) - abrogă art. 35 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 29/2020  (M. Of. nr. 42/14 ian. 2021) - art. 29 alin. (2) şi alin. (31) 
 (v. D.C.C. nr. 602/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) şi (9)); D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008  
 (art. 26 alin. (24); D.C.C. nr. 605/2009 - M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 (art. 24 alin. (12), (14) şi (3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor  
 proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat); D.C.C. nr. 652/2009 - M. Of. nr.  
 415/17 iun. 2009 (art. 24 alin. (12), (14) şi (3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe  
 echivalente din fondul forestier proprietate de stat); D.I.C.C.J. nr. 23/2011 - M. Of. nr. 791/8 nov. 2011; Decizia I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. Of.  
 
 

nr. 257/9 apr. 2014) 

 L. nr. 3/2000 
 Lege privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 
 M. Of. nr. 84/24 feb. 2000 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 92/2003  (M. Of. nr. 710/10 oct. 2003) - modifică art. 30 alin. (1) 
 - L. nr. 550/2003  (M. Of. nr. 922/22 dec. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 92/2003 
 - L. nr. 551/2003  (M. Of. nr. 922/22 dec. 2003) - modifică art. 14 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 99/2005  (M. Of. nr. 643/20 iul. 2005) - modifică art.12 alin. (1) lit. A; 
  introduce lit h) la art.12 alin. (1) lit. B 
 - L. nr. 243/2006  (M. Of. nr. 554/27 iun. 2006) - respinge O.U.G. nr. 99/2005 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 567/2006  (M. Of. nr. 613/14 iul. 2006) - art. 12 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 567/2006  (M. Of. nr. 613/14 iul. 2006) - suspendă pentru 45 zile aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1)(termenul se  
 împlineşte la data de 27 august 2006 după care operează prevederile art.147  
 alin.(1) din Constituţie) 
 - O.U.G. nr. 27/2007  (M. Of. nr. 278/25 apr. 2007) - modifică art.26 alin.(2), art.27 alin.(1); 
  introduce alin.(21) şi (22) la art.26, alin.(11), (12) şi (13) la art.27 
 - L. nr. 129/2007  (M. Of. nr. 300/5 mai 2007) - modifică art. 10 
 - O.U.G. nr. 34/2007  (M. Of. nr. 317/11 mai 2007) - introduce art.431 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 392/2007  (M. Of. nr. 325/15 mai 2007) - art. 11 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 392/2007  (M. Of. nr. 325/15 mai 2007) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 11 alin. (3)  
 (termenul se împlineşte la 30 iunie 2007, după care operează prevederile art.  
 147 alin. (1) din Constituţie) 
 - L. nr. 276/2007  (M. Of. nr. 696/15 oct. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 34/2007 
 - L. nr. 65/2008  (M. Of. nr. 237/27 mar. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 27/2007 
 - O.U.G. nr. 103/2009  (M. Of. nr. 656/2 oct. 2009) - modifică art. 5 alin. (2), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 431; 
  introduce alin. (3) şi (4) la art. 11, art. 151; 
  înlocuieşte anexele nr. 2, 3 şi 4 
 - L. nr. 62/2012  (M. Of. nr. 247/12 apr. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 103/2009 şi modifică art. 10,  
 art. 11 alin. (3); 
  introduce alin. (4) la art. 11 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 19 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 41/2012  (M. Of. nr. 452/5 iul. 2012) - modifică art. 10, art. 23, art. 26 alin. (1) şi (2), art. 35; 
 introduce alin. (21) şi (22) la art. 25, alin. (11) la art. 26; 
 înlocuieşte anexele nr. 2, 3 şi 4 
 - L. nr. 131/2012  (M. Of. nr. 489/17 iul. 2012) - modifică art. 10 
 - L. nr. 153/2012  (M. Of. nr. 511/24 iul. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 41/2012 şi modifică art. 23, art. 26 alin. (1) şi (2), art. 32  
 alin. (1), art. 34; 
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 elimină de la modificare art. 10 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 431 alin. (5), titlul cap. V, art. 50,  
 art. 51 alin. (1) lit. a) şi alin. (4), art. 59; 
  introduce lit. f) la art. 49; 
  abrogă art. 52-58 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 341/2013  (M. Of. nr. 787/16 dec. 2013) - la 16 decembrie 2014 modifică art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (2) partea  
 introductivă, art. 12 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 5 
 - O.U.G. nr. 15/2016  (M. Of. nr. 367/12 mai 2016) - introduce art. 161 
 - D.C.C. nr. 361/2016  (M. Of. nr. 419/3 iun. 2016) - admite excepția de neconstituționalitate și suspendă pentru 45 de zile  
 dispozițiile O.U.G. nr. 15/2016 (termenul se împlinește la 12 iulie 2016) după  
 care operează art. 147 din Constituție 
 - L. nr. 131/2017  (M. Of. nr. 420/7 iun. 2017) - respinge O.U.G. nr. 15/2016 
 - L. nr. 159/2018  (M. Of. nr. 582/10 iul. 2018) - modifică art. 6 alin. (1) și art. 15 alin. (1) lit. a); 
 introduce alin. (3) - (5) la art. 6 
 - O.U.G. nr. 86/2018  (M. Of. nr. 799/18 sep. 2018) - modifică art. 2 alin. (3), art. 17, art. 18, art. 23, art. 26 alin. (1) teza întâi, art.  
 26 alin. (3) și (4), art. 31 alin. (2), art. 431, art. 48, art. 62; 
  introduce art. 152, art. 271; 
   abrogă art. 19, art. 22, art. 25 alin. (4), art. 26 alin. (5) și (6), art. 31 alin. (3); 
   în tot cuprinsul anexelor nr. 2-6, sintagma „Numărul participanţilor trebuie să  
 fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.” se  
 înlocuieşte cu sintagma „Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7.” 
 - O.U.G. nr. 29/2019  (M. Of. nr. 358/8 mai 2019) - modifică art. 151, anexele nr. 2 - 6 
 - L. nr. 227/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - modifică anexele nr. 2-6 în sensul că sintagma «Numărul participanților 
 trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și  
 
 

7.» se înlocuiește cu sintagma «Pct. 2 = pct. 5 + pct. 6 + pct. 7.» 

 L. nr. 4/2000 
 Lege pentru declararea municipiului Târgu Mureş Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989 
 M. Of. nr. 84/24 feb. 2000 
 
 L. nr. 5/2000 
 Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate 
 M. Of. nr. 152/12 apr. 2000 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 49/2016  (M. Of. nr. 689/6 sep. 2016) - modifică art. 2, 4, 6 și titlul anexei nr. I 
 - L. nr. 60/2017  (M. Of. nr. 266/14 apr. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 49/2016 
 
 ▼ Acord de cooperare între guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii,  
 în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998 
 L. nr. 6/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 101/8 mar. 2000 
 Modificări: 
 - L. nr. 164/2003 (M. Of. nr. 311/8 mai 2003) 
 - O.U.G. nr. 96/2005 (M. Of. nr. 640/20 iul. 2005) 
 - L. nr. 253/2005 (M. Of. nr. 734/12 aug. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 96/2005 
 
 L. nr. 7/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea  
 Proiectului "Managementul conservării biodiversităţii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17  
 iunie 1999 
 
 

M. Of. nr. 100/7 mar. 2000 

 L. nr. 8/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de  
 Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului  
 privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999 
 
 

M. Of. nr. 100/7 mar. 2000 

 L. nr. 9/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Comisia  
 Europeană şi Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucureşti la 24  
 decembrie 1998 
 M. Of. nr. 100/7 mar. 2000 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998 
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 L. nr. 11/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 109/13 mar. 2000 
 
 
 L. nr. 12/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru  
 reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 
 M. Of. nr. 101/8 mar. 2000 

 

 ▼ Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalităţii internaţionale,  
 semnată la Bucureşti la 7 iunie 1995 
 L. nr. 13/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 104/9 mar. 2000 
 
 
 L. nr. 14/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 100/7 mar. 2000 

 L. nr. 15/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de  
 Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. (fosta Regie Autonomă de Exploatare a Metroului  
 Bucureşti - Metrorex) privind finanţarea Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 8 şi,  
 respectiv, 9 iunie 1999 
 
 

M. Of. nr. 104/9 mar. 2000 

 L. nr. 16/2000 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice 
 M. Of. nr. 104/9 mar. 2000 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 184/2000  (M. Of. nr. 556/9 nov. 2000) - modifică art. 5 lit. c, art.16 alin. (2, art.18 alin.(1), art.23 alin.(3), art.25;  
 introduce alin.(5) la art.18, art.251 
 - O.U.G. nr. 32/2001  (M. Of. nr. 110/5 mar. 2001) - modifică art. 25 alin. (1) 
 - L. nr. 457/2001  (M. Of. nr. 418/27 iul. 2001) - modifică art. 4 lit. e, art.5 lit.c, art.25 alin. (2); introduce art.241; abrogă  
 art.16 alin.(2), art.251 
 - O.U.G. nr. 147/2002  (M. Of. nr. 821/13 nov. 2002) - modifică  art.25 alin. (2) lit. d 
 - L. nr. 405/2004  (M. Of. nr. 941/14 oct. 2004) - modifică art. 18 alin. (1), art.21 alin. (1), art.23 alin. (3), art.24, art.25;  
 introduce lit. c) la art. 14 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 191/20 mar. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2008  (M. Of. nr. 282/10 apr. 2008) - modifică art.4 lit.d), art.5 lit.a)-c), art.6, art.9, art.13 alin.(1), art.16, art.17,  
 art.18, art.21, art.23, art.24, art.26, art.29 lit.b); 
 introduce lit.i)-k) la art.4, lit.d) la art.7, art.121, alin.(2) la art.27, art.31; 
 abrogă art.4 lit.g); 
  înlocuieşte sintagma "consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al  
 municipiului Bucureşti" cu "consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice,  
 respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 304/8 mai 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 27/2011  (M. Of. nr. 183/16 mar. 2011) - modifică art. 4 lit. i), art. 6 alin. (2), art. 9, art. 10 alin. (2), art. 19 alin. (5),  
 art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 27 alin. (2) partea introductivă şi lit. b),  
 art. 32; 
  introduce alin. (3) la art. 28 
 - L. nr. 255/2011  (M. Of. nr. 866/8 dec. 2011) - modifică art. 4 lit. i), art. 13, art. 19 alin. (2) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 7 lit. c) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 190/18 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 170/2020  (M. Of. nr. 730/12 aug. 2020) - modifică titlul, art. 1, art. 4 lit. a) și i), art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11 alin.  
 (1) lit. d), art. 12, art. 13, art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (5), art. 20, art. 22, art.  
 23, art. 24, art. 26, art. 27 alin. (3), art. 28 alin. (2) și (3); 
 introduce art. 31 și lit. f) la art. 19 alin. (3); 
 abrogă art. 8, art. 14, art. 17 lit. c), art. 19 alin. (1), art. 21, art. 25, art. 28 alin.  
 (1) și art. 29-32; 
 în tot cuprinsul legii, sintagma „Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice" se  
 înlocuieşte cu sintagma „Consiliul Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al  
 Persoanelor Vârstnice”, sintagma „consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice,  
 respectiv ale sectoarelor 
 municipiului Bucureşti” se înlocuieşte cu sintagma „consiliile judeţene ale  
 pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti” 
 Republicare: 
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 (M. Of. nr. 866/23 sep. 2020) 

 L. nr. 17/2000 
 Lege privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 
 M. Of. nr. 104/9 mar. 2000 
 Modificări: 
 - L. nr. 281/2006  (M. Of. nr. 600/11 iul. 2006) - modifică art. 24 şi art. 25 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 157/6 mar. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 118/2008  (M. Of. nr. 680/3 oct. 2008) - modifică art. 25 alin. (5) lit. b); 
  introduce lit. b1) la art. 25 alin. (5) 
 - L. nr. 270/2008  (M. Of. nr. 768/14 nov. 2008) - modifică art. 30, art. 34 
 - L. nr. 161/2009  (M. Of. nr. 322/14 mai 2009) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 118/2008 
 - O.U.G. nr. 43/2010  (M. Of. nr. 316/13 mai 2010) - modifică art. 13 alin. (1); 
  abrogă art. 13 alin. (3) 
 - L. nr. 99/2011  (M. Of. nr. 443/24 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 43/2010 
 - O.U.G. nr. 34/2016  (M. Of. nr. 488/30 iun. 2016) - modifică art. 9 alin. (2), art. 10, art. 12, art. 13 alin. (2), art. 18 alin. (1) și (5),  
 art. 21 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. (3), art. 25 alin. (2),  
 art. 25 alin. (4), art. 25 alin. (5) lit. b), art. 39; 
  introduce alin. (6) la art. 18, lit. c1) la art. 21 alin. (1), lit. a1) la art. 21 alin.  
 (2); 
  abrogă art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (3), art. 26 
 - L. nr. 19/2018  (M. Of. nr. 44/17 ian. 2018) - modifică art. 7 alin. (2), art. 8 lit. a) și b), art. 9 alin. (2), art. 10, art. 13 alin.  
 (1) și (2), art. 17, art. 18 alin. (1) și (4) și alin. (5) lit.a) și c), art. 21 alin. (2) lit.  
 a1), art. 22, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (5) lit. b), art. 27, art. 28 alin. (2) și  
 (3), art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34; 
  introduce alin. (11) la art. 24, alin. (51) - (53) la art. 25; 
  abrogă art. 25 alin. (5) lit. b1) 
 
 
 L. nr. 18/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea  
 unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate  
 în străinătate ori constituite în prizonieri 
 
 

M. Of. nr. 106/10 mar. 2000 

 L. nr. 21/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului  
 de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în  
 favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 132/28 mar. 2000 

 L. nr. 22/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate  
 României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 132/28 mar. 2000 

 L. nr. 23/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea  
 turismului 
 
 

M. Of. nr. 135/30 mar. 2000 

 L. nr. 24/2000 
 Lege privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
 M. Of. nr. 139/31 mar. 2000 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 6/2003  (M. Of. nr. 114/24 feb. 2003) - modifică art.31 alin. (5) 
 - L. nr. 189/2004  (M. Of. nr. 463/24 mai 2004) - modifică art. 3 alin. (1), art.14 alin. (1), art.17 alin. (2), art.18, art.20, art.29  
 alin. (1) lit.g), art.29 alin. (2), (3) şi (4), art.31 alin. (3), (4) şi (5), art.33 alin.  
 (1), art.37, art.39 alin. (3) şi (4), art.40, art.42 alin. (6), art.51, art.60 alin. (3),  
 art.66 alin. (3), art.73, art.77 alin. (2), art.78, art.79; introduce art.101,  
 art.411, alin. (7), (8), (9) şi (10) la art.42 
 - L. nr. 268/2004  (M. Of. nr. 616/7 iul. 2004) - respinge O.U.G. nr. 6/2003 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 777/25 aug. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/2007  (M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) - modifică art. 6 alin. (3), art. 29 alin. (2); 
  introduce lit. d) la art. 29 alin. (1), art. 311 
 - L. nr. 173/2007  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) - introduce alin.(11) la art.53 
 - L. nr. 194/2007  (M. Of. nr. 453/4 iul. 2007) - modifică art.10 alin.(1), art.30; 
  introduce alin.(3) la art.1, alin.(4) la art.6, art. 61, alin.(11) la art.10, alin.(3)  
 la art.19 
 - O.U.G. nr. 61/2009  (M. Of. nr. 390/9 iun. 2009) - modifică art. 25; 
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  introduce alin. (3) la art. 29, alin. (11) la art. 56; 
  abrogă art. 29 alin. (1) lit. d) 
 - L. nr. 60/2010  (M. Of. nr. 215/6 apr. 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 61/2009 şi modifică art. 25, art.  
 29 alin. (1) lit. d), art. 56 alin. (11); 
  abrogă art. 61 alin. (7) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 260/21 apr. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 29/2011  (M. Of. nr. 182/15 mar. 2011) - modifică art. 6 alin. (1), art. 21, art. 22; 
 
 

introduce alin. (31) la art. 7, lit. d) la art. 13 

 L. nr. 25/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin  
 Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în  
 valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 
 
 

M. Of. nr. 132/28 mar. 2000 

 L. nr. 26/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 103/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1994  
 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25  
 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului "Piaţa de Gros" Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994 
 
 

M. Of. nr. 132/28 mar. 2000 

 L. nr. 29/2000 
 Lege privind sistemul naţional de decoraţii al României 
 M. Of. nr. 146/7 apr. 2000 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 70/2000  (M. Of. nr. 267/14 iun. 2000) - modifică art. 11 alin. (1), art.87 alin.(1) 
 - L. nr. 612/2001  (M. Of. nr. 716/9 nov. 2001) - modifică art. 87 alin. (1) 
 - L. nr. 352/2002  (M. Of. nr. 402/11 iun. 2002) - modifică art.6 lit.C, pct.III, art.11 alin.(2) pct.V poziţia 3, art.31 pct.17 
 - L. nr. 50/2004  (M. Of. nr. 295/5 apr. 2004) - modifică art.8 lit. A, art.10 pct. 3 şi 4, art.11 alin. (4) pct. IX poziţiile 3-6,  
 art.31 pct. 6,8,11,14,26 şi 27; introduce poziţia 4 la art.11 alin. (1) pct.III, alin.  
 (4) şi (5) la art. 87 
 - L. nr. 181/2004  (M. Of. nr. 461/24 mai 2004) - modifică art. 7, art.31 pct.6,8,11,14,21,23 şi 25; introduce poziţia 7 la art. 11  
 alin. (1) pct. II, poziţia 7 la art. 11 alin. (2) pct. VI 
 - O.U.G. nr. 13/2005  (M. Of. nr. 186/4 mar. 2005) - modifică titlul cap. XII; 
  introduce art. 88 
 - L. nr. 153/2005  (M. Of. nr. 447/26 mai 2005) - aprobă O.U.G. nr. 13/2005 
 - L. nr. 189/2011  (M. Of. nr. 755/27 oct. 2011) - modifică art. 2, art. 28, art. 36; 
  abrogă art. 10, art. 11 pct. IX, art. 26 lit. c), art. 31 pct. 26-28, art. 87 alin. (3)- 
 (5) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 83; 
  abrogă art. 84 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 118/18 feb. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 107/2020  (M. Of. nr. 590/6 iul. 2020) - modifică art. 7 alin. (1) lit. A, art. 30 pct. 6, 8, 11 și 14; 
  introduce pct. 51 la art. 10 alin. (1) pct. II 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi a altor  
 înţelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999 
 L. nr. 30/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 143/6 apr. 2000 
 
 
 L. nr. 33/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Polonă privind  
 asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucureşti la 15 mai 1999 
 
 

M. Of. nr. 158/17 apr. 2000 

 L. nr. 34/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind transferul de proceduri în  
 materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972 
 
 

M. Of. nr. 158/17 apr. 2000 

 L. nr. 35/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind valoarea internaţională a  
 hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970 
 
 

M. Of. nr. 158/17 apr. 2000 

 L. nr. 37/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE privind Facilitatea de  
 recuperare (PreIns Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României 
 M. Of. nr. 158/17 apr. 2000 
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 L. nr. 52/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei  
 supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 
 
 

M. Of. nr. 169/20 apr. 2000 

 L. nr. 53/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Statele Unite ale Americii  
 privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999 
 
 

M. Of. nr. 169/20 apr. 2000 

 L. nr. 54/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un  
 împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de  
 către Kreditanstalt f?r Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital majoritar  
 românesc 
 
 

M. Of. nr. 172/21 apr. 2000 

 L. nr. 55/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de  
 Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999 
 
 

M. Of. nr. 172/21 apr. 2000 

 L. nr. 56/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare  
 RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la 15 iulie 1999 între Guvernul României şi  
 Comisia Europeană 
 
 

M. Of. nr. 172/21 apr. 2000 

 L. nr. 57/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare  
 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei  
 copilului", semnat la Bucureşti la 15 octombrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 173/24 apr. 2000 

 L. nr. 59/2000 
 Lege privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice 
 M. Of. nr. 180/26 apr. 2000 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 57/2001  (M. Of. nr. 211/26 apr. 2001) - introduce alin. (2) la art. 1 

 L. nr. 60/2000 
 Lege privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de  
 învăţământ superior de stat acreditate 
 M. Of. nr. 180/26 apr. 2000 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la  
 Bucureşti la 25 februarie 1999 
 L. nr. 66/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 187/2 mai 2000 
 
 
 L. nr. 68/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor  
 împotriva umanităţii şi a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974 
 
 

M. Of. nr. 192/4 mai 2000 

 L. nr. 69/2000 
 Legea educaţiei fizice şi sportului 
 M. Of. nr. 200/9 mai 2000 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 240/2000  (M. Of. nr. 620/30 nov. 2000) - prorogă termenul prevăzut de art. 94 la data de 31 dec.2001 
 - O.U.G. nr. 56/2001  (M. Of. nr. 208/24 apr. 2001) - modifică art. 43 alin. (9); introduce alin.(101) la art.43 
 - O.G. nr. 7/2001  (M. Of. nr. 435/3 aug. 2001) - abrogă la 1 ian.2002 prevederile art. 77 
 - L. nr. 610/2001  (M. Of. nr. 716/9 nov. 2001) - respinge O.U.G. nr. 56/2001 
 - L. nr. 345/2002  (M. Of. nr. 371/1 iun. 2002) - abrogă prevederile art.76 referitoare la scutirea de TVA 
 - L. nr. 414/2002  (M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) - abrogă prevederile art.68 
 - L. nr. 493/2002  (M. Of. nr. 543/25 iul. 2002) - abrogă  prevederile art. 77 
 - L. nr. 221/2003  (M. Of. nr. 367/29 mai 2003) - modifică art. 80 alin.(9), (11) şi (12); introduce lit. c1 la art. 70 alin. (2). 
 - O.U.G. nr. 64/2003  (M. Of. nr. 464/29 iun. 2003) - modifică art. 10 alin. (3) 
 - L. nr. 194/2004  (M. Of. nr. 486/31 mai 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003 
 - L. nr. 472/2004  (M. Of. nr. 1062/16 nov. 2004) - modifică art.2 alin.(3), art.6 alin.(2), (3), (4) şi (5), art.11, art.14, titlul Titlului  
 III, art.18 alin.(1) lit.f), i) şi j), art.20 alin.(1), art.21 alin.(1) lit.b) şi f), art.22  
 alin.(1), art.28 alin.(1) şi (5), art.29 alin.(2), art.31 alin.(1) şi (3), art.32 alin.(1)  
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 şi (4), art.34 alin.(1), art.37 alin(1) lit. b) şi h), art.42 alin.(5), art.45 alin.(1)  
 partea introductivă şi lit.b) şi c), art.48 alin.(1) partea introductivă, art.61 alin. 
 (2), art.65, art.67 alin.(3) şi (4), art.69 alin.(1), art.70 alin.(1) lit.c), art.71 alin. 
 (1) lit.f), art.71 alin.(2) lit.a), art.75 lit.a) şi f), art.76, art.78 alin.(3), art.79,  
 art.80 alin.(5), (6), (14) şi (15), art.86 alin.(2) şi (3), art.89 alin.(1), art.91 alin. 
 (1) lit.a), art.91 alin.(2), art.92, art.95 ; introduce  lit.g1) la art.18 alin.(1);  
 capitolul III după art.20cu art. 201,, lit.g) la art.21, art.451, alin.(11) la  
 art.64, lit.g) la art.70 alin.(1), lit.g) la art.70 alin.(2), lit.i) la art.71 alin.(1), lit.i)  
 şi j) la art.71 alin.(2), art.781, lit.f) la art.80 alin.(12), art.831, art.832, alin. 
 (4) şi (5) la art.86, lit.i), j) şi k) la art.88, art.881; abrogă art.28 alin.(4), art.31  
 alin.(4), art.32 alin.(2) şi (3), capitolul  VII al titlului IV, art.44, art.45 alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 119/2005  (M. Of. nr. 680/28 iul. 2005) - modifică art. 86 alin. (2) 
 - L. nr. 293/2005  (M. Of. nr. 953/27 oct. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 119/2005 şi modifică art.86 alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 205/2005  (M. Of. nr. 1191/29 dec. 2005) - modifică art.14 
 - L. nr. 124/2006  (M. Of. nr. 403/10 mai 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 205/2005 şi modifică art. 14 alin. (2) şi (3) 
 - L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.76 
 - L. nr. 34/2009  (M. Of. nr. 163/17 mar. 2009) - modifică art. 36 alin. (3), art. 41, art. 89 alin. (1) lit. b); 
  introduce alin. (4) la art. 55, lit. l) la art. 88 
 - O.U.G. nr. 77/2009  (M. Of. nr. 439/26 iun. 2009) - abrogă art. 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) şi art. 74 lit. d) 
 - O.U.G. nr. 77/2010  (M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) - abrogă art. 80 alin. (3) şi (4) 
 - O.G. nr. 15/2010  (M. Of. nr. 512/22 iul. 2010) - abrogă art. 19 
 - L. nr. 225/2011  (M. Of. nr. 852/2 dec. 2011) - modifică art. 64 alin. (5) lit. b) şi alin. (6) 
 - L. nr. 268/2011  (M. Of. nr. 870/9 dec. 2011) - aprobă O.G. nr. 15/2010 
 - L. nr. 50/2012  (M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) - modifică art. 31 alin. (2) 
 - L. nr. 145/2013  (M. Of. nr. 254/8 mai 2013) - respinge O.U.G. nr. 77/2010 şi repune în vigoare art. 80 alin. (3) şi (4) 
 - L. nr. 96/2014  (M. Of. nr. 496/3 iul. 2014) - introduce capitolul III1 cu art. 111 şi 112 
 - O.U.G. nr. 58/2014  (M. Of. nr. 711/29 sep. 2014) - modifică art. 22 alin. (2), art. 29 alin. (1); 
 introduce art. 181, alin. (3) la art. 29 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - introduce alin. (11) la art. 79 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - modifică art. 181 lit. b); 
 introduce alin. (21) la art. 14 
 - L. nr. 64/2015  (M. Of. nr. 222/1 apr. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 58/2014 şi  introduce alin. (2) la art. 181 
 - L. nr. 171/2015  (M. Of. nr. 480/1 iul. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 2/2015 şi modifică art. 181 alin. (1) lit. b) 
 - L. nr. 194/2015  (M. Of. nr. 507/9 iul. 2015) - modifică art. 18 alin. (1) lit. e), art. 64 alin. (1), (11), (5) şi (6), art. 65 alin.  
 (3); 
 introduce art. 161; 
 înlocuieşte sintagmele "persoane cu handicap" şi  "persoane cu dizabilităţi" cu  
 sintagma "persoane cu nevoi speciale" 
 - O.U.G. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - introduce lit. u) la art. 18 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 61/2016  (M. Of. nr. 773/4 oct. 2016) - modifică art. 161 alin. (5), art. 64 alin. (1) , (11) și (3), art. 64 alin. (5) lit.  
 b); 
  introduce lit. c) la art. 64 alin. (5), art. 641, art. 671; 
  abrogă art. 64 alin. (6); 
  în cuprinsul legii, sintagma „salarii medii brute pe economie” se înlocuieşte cu  
 sintagma „câştiguri salariale medii brute pe economie” 
 - L. nr. 58/2017  (M. Of. nr. 256/12 apr. 2017) - modifică art. 64 alin.(11) partea introductivă, art. 641 alin. (3), art. 671  
 alin. (1) lit. c) și d) și alin.(2) partea introductivă; 
  introduce lit.e) la art. 671 alin.(1) 
 - O.U.G. nr. 38/2017  (M. Of. nr. 403/29 mai 2017) - modifică art. 14 alin. (2) lit. b), art. 14 alin. (21), (6) și (7), art. 181, art.  
 202 alin. (3) lit. a), art. 29 alin. (1), art. 67 alin. (2) lit. b), art. 67 alin. (3) lit.  
 b), art. 671 alin. (2) lit. f), art. 671 alin. (3), anexa și înlocuiește denumirea  
 „Comitetul Olimpic Român” cu denumirea „Comitetul Olimpic şi Sportiv  
 Român”; 
 introduce alin. (11) la art. 14 și alin. (11)-(13) la art. 671 
 - L. nr. 90/2018  (M. Of. nr. 335/17 apr. 2018) - modifică art. 14 alin. (11), art. 181 alin. (1), alin. (2) partea introductivă și  
 alin. (3), art. 67 1 alin. (1) lit. e), art. 78 alin. (3) și anexa; 
 introduce art. 141 și 142, lit. g) și h) la art. 181 alin. (2), alin. (41) la art.  
 202, alin. (14) la art. 671, alin. (2) la art. 781 și art. 941; 
 abrogă art. 14 alin. (3) 
 - L. nr. 108/2018  (M. Of. nr. 422/17 mai 2018) - introduce alin. (91) la art. 6 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - abrogă art. 70 alin. (1) lit. c) 
 - L. nr. 103/2021  (M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) - abrogă art. 21 alin. (1) lit. f) 
 - L. nr. 23/2022  (M. Of. nr. 45/14 ian. 2022) - introduce alin. (3) la art. 37, lit. m) la art. 88 și lit. e) la art. 89 alin. (1) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind transportul combinat internaţional, semnat la Bucureşti la 11 decembrie  
 1997 
 L. nr. 70/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 202/10 mai 2000 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul combinat internaţional, semnat la Baku la 30  
 iunie 1998 
 L. nr. 71/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 202/10 mai 2000 

 ▼ Statutul Asociaţiei Internaţionale pentru Ştiinţe şi Tehnologii Cerealiere 
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 L. nr. 72/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 208/12 mai 2000 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind transportul combinat internaţional, semnat la Erevan la 3 iulie  
 1998 
 L. nr. 74/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 202/10 mai 2000 
 
 ▼ Protocol de semnătură la Protocolul adiţional din 26 martie 1998 la Convenţia din 18 august 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre 
 L. nr. 75/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 208/12 mai 2000 

 ▼ Protocol adiţional din 26 martie 1998 la Convenţia din 18 august 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre, semnat la Budapesta la 26  
 martie 1998 
 L. nr. 75/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 208/12 mai 2000 
 
 
 L. nr. 78/2000 
 Lege pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 
 M. Of. nr. 219/18 mai 2000 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 83/2000  (M. Of. nr. 425/1 sep. 2000) - modifică art. 29 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 43/2002  (M. Of. nr. 244/11 apr. 2002) - abrogă art.28, art.29 alin.(2) 
 - L. nr. 161/2003  (M. Of. nr. 279/21 apr. 2003) -  modifică art.5 alin. (1), art.7 alin.(3), art.8, art.13, art.17 lit. e),g) şi i), art.18  
 alin. (1), (2), (4) şi (6), art.22, art.26, art.27, art.29; 
  introduce alin. (4) la art.5, art.61, art.81, art.82, art.131, lit. d1) la  
 art.17, lit .j) şi k) la art.17, alin.(7) şi (8) la art. 18, Secţiunea 41la Cap. III cu  
 art. 181 – 185, alin. (2) la art. 31; 
 abrogă  art.25 alin. (3), art.32 
 - L. nr. 521/2004  (M. Of. nr. 1123/29 nov. 2004) - modifică art. 17 lit.d); introduce art. 132 
 - O.U.G. nr. 124/2005  (M. Of. nr. 842/19 sep. 2005) - modifică art. 10 lit. a), art. 17 partea introductivă; 
  introduce art. 261 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. V/2005  (M. Of. nr. 123/9 feb. 2006) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 50/2006  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) - abrogă art. 29 alin. (2) 
 - L. nr. 69/2007  (M. Of. nr. 215/29 mar. 2007) - modifică art. 10 lit. b) şi c) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LIX (59)/2007  (M. Of. nr. 274/7 apr.  - art.61alin.(2) şi (4) 
 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 77/2009  (M. Of. nr. 227/7 apr. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 50/2006 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 11, art.  
 131, art. 132, titlul secţ. a 41-a de la cap. III, art. 181, art. 182, art. 183,  
 art. 185, art. 25 alin. (4); 
  introduce alin. (5) la art. 25; 
  abrogă art. 61, art. 8, art. 81, art. 82, art. 9, art. 14, art. 17, art. 18, art. 19 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică , la 1 februarie 2014, art. 26; 
 abrogă art. 21, art. 261, art. 27, art. 30, art. 31 
 - L. nr. 320/2015  (M. Of. nr. 928/15 dec. 2015) - respinge O.U.G. nr. 124/2005(conform art. II din L. nr. 320/2015, efectele  
 juridice produse în perioada de aplicare a O.U.G. nr. 124/2005 se mențin.) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 31/2015  (M. Of. nr. 19/11 ian. 2016) - art. 181 
 - Decizia nr. 4/2016  (M. Of. nr. 418/2 iun. 2016) - art. 181 alin. (1) 
 - Decizia nr. 2/2017  (M. Of. nr. 135/22 feb. 2017) - Dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,  
 descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior  
 anului 2014) se aplică doar în ipoteza în care infracţiunea de luare de mită a  
 fost săvârşită de făptuitor în legătură cu atribuţiile de serviciu ale acestuia  
 privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor. 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 458/2017  (M. Of. nr. 890/13 nov. 2017) - art. 15, raportat la art. 132, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 19/2017  (M. Of. nr. 953/4 dec. 2017) - art. 20 
 Modificări: 
 - L. nr. 160/2019  (M. Of. nr. 629/29 iul. 2019) - introduce alin. (2) la art. 12 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 570/2019  (M. Of. nr. 131/19 feb. 2020) - dispoziţiile art. 15, raportate la cele ale art. 132 din același act normativ, cu  
 referire la infracţiunea de abuz în serviciu 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2020  (M. Of. nr. 138/21 feb. 2020) - art. 181 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 283/2020  (M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020) - modifică art. 181 alin. (1) și (2), art. 182 alin. (1) și (2), art. 183 alin. (1) și  
 (2) 
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 (v. Decizia I.C.C.J. nr. V/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006; Decizia I.C.C.J. nr. LIX/2007 - M. Of. nr. 274/7 apr. 2008 - (art.61 alin. (2) şi  
 
 

(4); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2016 - M. Of. nr. 418/2 iun. 2016 - (art. 181 alin. (1)); Decizia C.C.R. nr. 417/2019 - M. Of. nr. 825/10 oct. 2019) 

 L. nr. 80/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1999 pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea traficului maritim  
 internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa Internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim,  
 modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994 
 
 

M. Of. nr. 215/16 mai 2000 

 L. nr. 83/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/1999 privind ratificarea Memorandumului de înţelegere pentru facilitarea  
 transportului rutier internaţional de mărfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28 aprilie 1999 
 M. Of. nr. 215/16 mai 2000 

 

 ▼ Convenţie privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la  
 Aarhus la 25 iunie 1998 
 L. nr. 86/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 224/22 mai 2000 
 Modificări: 
 - L. nr. 24/2008 (M. Of. nr. 173/6 mar. 2008) 
 - L. nr. 112/2009 (M. Of. nr. 339/21 mai 2009) 
 
 ▼ Protocol de adaptare a aspectelor instituţionale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi  
 Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii  

 Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 28 iunie 1999 
 L. nr. 87/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 224/22 mai 2000 
 
 ▼ Acord european asupra transferului responsabilităţii cu privire la refugiaţi, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980 
 L. nr. 88/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 235/29 mai 2000 

 ▼ Acord privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995 
 L. nr. 89/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 236/30 mai 2000 

 ▼ Acord privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991 
 L. nr. 90/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 228/23 mai 2000 

 ▼ Acord privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24  
 noiembrie 1996 
 L. nr. 91/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 239/30 mai 2000 

 L. nr. 92/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea şi  
 utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi  
 vamale 
 
 

M. Of. nr. 217/17 mai 2000 

 L. nr. 94/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului  
 Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) 
 
 

M. Of. nr. 217/17 mai 2000 

 L. nr. 95/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul  
 internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 223/22 mai 2000 

 L. nr. 96/2000 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. 
 M. Of. nr. 250/6 iun. 2000 
 Modificări: 
 - L. nr. 440/2004  (M. Of. nr. 985/26 oct. 2004) - modifică art.1, art.2 lit.e), f), g), i) şi l), art.3 alin. (3), art.4, art.5 lit. b), d), g)  
 şi h), art.7, titlul cap. III, art.8 partea introductivă, art.8 lit. c), d) şi e), art.9 lit.  
 a) şi b), art.10 alin. (3), art.11 alin. (1) pct.1, 2 şi 3 ale lit. b), teza a II-a,  art.11  
 alin. (1) lit c), art.13 alin. (1) lit. a) şi c), art.13 alin. (3), art.14 alin. (2), art.15,  
 art.17 alin. (1); introduce lit. f1) la art.2, art.71, lit. f), g) şi h) la art. 8, alin.  
 (2) şi (3) la art. 8, lit.e) la art.9, pct.41 la art. 11 alin. (1) după pct.4 al lit.a),  
 pct. 11 la art.11 alin. (1) după pct.1 al lit. b) teza a II-a, art.111, art.112,  
 alin. (5) la art. 16, cap.IV1 cu art. 161 - 162; abrogă art.14 alin. (1) 
 Republicare: 
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  (M. Of. nr. 128/10 feb. 2005) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 5/2005  (M. Of. nr. 133/14 feb. 2005) - modifică art. 6 alin. (3) şi (4) 
 - L. nr. 186/2005  (M. Of. nr. 532/23 iun. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 5/2005 
 - O.U.G. nr. 146/2005  (M. Of. nr. 1003/11 nov. 2005) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 5 lit. b), art. 9 alin. (1) lit. c), art. 10 partea  
 introductivă, art. 10 lit. a), b) şi c), art. 11 alin. (1) partea introductivă, alin. (2),  
 (3) şi (4), art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. (3) lit. b) pct. (iv), art.  
 18 alin. (1); 
  introduce alin. (3) la art. 1, lit. d1) şi d2) la art. 2, alin. (4) la art. 3, alin. (2)  
 la art. 5, alin. (31) şi alin. (41) la art. 14, alin. (21) la art. 18, art. 221; 
  abrogă art. 9 alin. (1) lit. b), art. 12 alin. (1) lit. c), art. 13 alin. (2) lit. c), art.  
 19 
 - L. nr. 165/2006  (M. Of. nr. 430/18 mai 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 146/2005 şi modifică art. 9 alin. (1) lit. c), art.  
 11 alin. (2), art. 14 alin. (3) lit. b) pct. (iv) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 260/18 apr. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2014  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2014) - modifică art. 12 alin. (2),  art. 19, art. 20; 
 introduce alin. (21) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 82/2018  (M. Of. nr. 791/14 sep. 2018) - introduce lit. m1) la art. 2, lit. f) la art. 10, alin. (31) la art. 11, alin. (31) la  
 art. 12 
 - O.U.G. nr. 67/2019  (M. Of. nr. 784/26 sep. 2019) - modifică art. 1 alin. (1) și (2), art. 4, art. 5 alin. (2), art. 12 alin. (3) și  art. 12  
 alin. (31) lit. a); 
 introduce lit. f1) la art. 2, alin. (21)-(26) la art. 11, alin. (32_) la art. 12 și  
 alin. (31) la art. 18 
 - L. nr. 32/2020  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) - aprobă O.U.G. nr. 67/2019 
 - O.U.G. nr. 127/2020  (M. Of. nr. 699/4 aug. 2020) - modifică art. 1 alin. (2) şi (3), art. 2 lit. e), art. 2 lit. m1) şi q), art. 4, art. 5  
 alin. (1) lit. d) şi e), art. 9, art. 10 lit. a)-e), art. 11 alin. (1) lit. f), art. 11 alin.  
 (2), (23) şi (26), art. 12 alin. (1), art. 12 alin. (2) şi (21), art. 12 alin. (3) şi  
 (4), art. 14 alin. (3) şi alin. (4), art. 17, art. 22 alin. (2); 
  introduce alin. (4) la art. 1, lit. b1) la art. 5 alin. (1), lit. e1) la art. 11 alin.  
 (1), alin. (27) la art. 11, alin. (32) la art. 11, alin. (22) la art. 12, alin. (5) la  
 art. 12, alin. (31) la art. 14; 
  abrogă art. 2 lit. a)-d), art. 2 lit. h)-l), art. 11 alin. (1) lit. c), art. 13, art. 14  
 alin. (5), art. 15, art. 16; în tot cuprinsul legii, denumirea „Comitetul 
 Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior” se înlocuieşte cu  
 denumirea „Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări” 
 
 

- L. nr. 96/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 82/2018 

 L. nr. 98/2000 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a  
 României 
 M. Of. nr. 256/8 iun. 2000 

 

 ▼ Protocol între România şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, adiţional la Acordul dintre Republica Socialistă România şi  
 Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanţiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare,  
 semnat la Viena la 11 iunie 1999 
 L. nr. 100/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 295/29 iun. 2000 

 ▼ Decizia nr. 5/1997 a Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România şi A.E.L.S. 
 L. nr. 101/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 288/26 iun. 2000 

 ▼ Decizia nr. 8/1997 a Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România şi A.E.L.S. 
 L. nr. 101/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 288/26 iun. 2000 

 ▼ Acord sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999,  
 pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de  
 contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993 
 L. nr. 102/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 288/26 iun. 2000 

 ▼ Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982 
 L. nr. 103/2000 (aderare) 
 M. Of. nr. 289/27 iun. 2000 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la  
 impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 23 ianuarie 1998 
 L. nr. 104/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 301/3 iul. 2000 
 
 
 L. nr. 107/2000 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupţiei  
 (GRECO), instituit prin Rezoluţia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999 
 
 

M. Of. nr. 296/29 iun. 2000 

 L. nr. 108/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa  
 de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, şi a Protocolului adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din  
 Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999 
 
 

M. Of. nr. 296/29 iun. 2000 

 L. nr. 109/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea anexei A "Descrierea tehnică" la Acordul de împrumut  
 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg şi la Bruxelles la 10 mai 1993 
 
 

M. Of. nr. 296/29 iun. 2000 

 L. nr. 110/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la Bucureşti la 17 decembrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 296/29 iun. 2000 

 L. nr. 111/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de  
 Turism şi la Asociaţia de Promovare Turistică Internaţională - "Die Donau" 
 
 

M. Of. nr. 296/29 iun. 2000 

 L. nr. 119/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor  
 importate prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid de către persoanele juridice 
 
 

M. Of. nr. 323/11 iul. 2000 

 L. nr. 124/2000 
 Lege privind structura personalului Curţii Constituţionale 
 M. Of. nr. 331/17 iul. 2000 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 242/2018  (M. Of. nr. 868/15 oct. 2018) - abrogă art. 2 

 L. nr. 133/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional 
 
 

M. Of. nr. 346/25 iul. 2000 

 L. nr. 137/2000 
 Lege privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României 
 M. Of. nr. 348/26 iul. 2000 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 19/2005  (M. Of. nr. 234/21 mar. 2005) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 261/2005  (M. Of. nr. 903/10 oct. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 19/2005 
 - L. nr. 226/2008  (M. Of. nr. 743/3 nov. 2008) - modifică art. 1 
 - L. nr. 205/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) - introduce alin. (21) la art. 1 
 
 L. nr. 139/2000 
 Lege privind activitatea de meteorologie 
 M. Of. nr. 360/2 aug. 2000 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - L. nr. 307/2003  (M. Of. nr. 516/17 iul. 2003) - introduce alin. (2), (3) şi (4) la art. 24 
 - L. nr. 216/2004  (M. Of. nr. 494/1 iun. 2004) - modifică art. 3 alin. (1) lit.a), art.6 lit. h), art.9 alin. (2), art.17, art.33 alin. (2),  
 art.34, art.35; introduce alin. (4) la art.7, lit.c) la art. 25; abrogă art.43 
 - H.G. nr. 438/2005  (M. Of. nr. 441/25 mai 2005) - actualizează nivelul taxelor prev. în anexa nr. 2 
 - L. nr. 236/2005  (M. Of. nr. 620/16 iul. 2005) - modifică art. 6 lit. k), art. 7 alin. (3), art. 24, art. 38; 
 introduce alin. (5) la art. 16 
 - L. nr. 426/2006  (M. Of. nr. 965/30 nov. 2006) - modifică art. 20 alin.(2) şi anexa nr. 1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 148/1 mar. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 70/2009  (M. Of. nr. 444/29 iun. 2009) - modifică art. 6 lit. q); 
  înlocuieşte anexa nr. 2 
 - L. nr. 8/2010  (M. Of. nr. 22/12 ian. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 70/2009 
 - L. nr. 30/2011  (M. Of. nr. 182/15 mar. 2011) - abrogă art. 8 alin. (1), (2) şi (4), anexa nr. 2 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 35 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică , la 1 februarie 2014, art. 36 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 167/7 mar. 2014) 
 Modificări: 
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- L. nr. 281/2015  (M. Of. nr. 863/19 nov. 2015) - modifică art. 1 alin. (2) 

 L. nr. 140/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană  
 de Investiţii şi Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. pentru finanţarea Proiectului de reînnoire a flotei  
 TAROM, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1999 şi la Luxemburg la 27 decembrie 1999 
 M. Of. nr. 353/28 iul. 2000 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind transporturile aeriene civile, semnat la Varşovia la 19 mai 1999 
 L. nr. 141/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 356/31 iul. 2000 

 L. nr. 142/2000 
 Lege pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) la Asociaţia "Euromontana",  
 precum şi a plăţii cotizaţiei anuale 
 
 

M. Of. nr. 362/3 aug. 2000 

 L. nr. 143/2000 
 Lege privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 
 M. Of. nr. 362/3 aug. 2000 
 Modificări: 
 - L. nr. 169/2002  (M. Of. nr. 261/18 apr. 2002) - modifică art.5, art.7, art.8; introduce alin.(2) la art.14 
 - L. nr. 39/2003  (M. Of. nr. 50/29 ian. 2003) - modifică art.12 
 - L. nr. 522/2004  (M. Of. nr. 1155/7 dec. 2004) - modifică titlul, art.1 lit.h), i) şi k), art.4, art.14 alin.(1) lit.c), art.18 alin.(3),  
 art.19, art.26-29, tabelul nr.I, III, IV; 
  introduce lit.h1) - h3), lit.l), m), n)  la art.1, alin.(3) la art.17, alin.(4) la  
 art.18, art.191, art.192 la cap.III, înainte de art. 20 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XVIII/2005  (M. Of. nr. 285/29 mar. 2006) - art. 17 alin. (1) coroborat cu art. 2-10 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 121/2006  (M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006) - abrogă art. 9 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XVI/2006  (M. Of. nr. 7/5 ian. 2007) - art. 2-10 
 - Decizia nr. 38/2008  (M. Of. nr. 161/16 mar. 2009) - art. 2-9, art. 10 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 6/2010  (M. Of. nr. 100/15 feb. 2010) - modifică art. 1 lit. a); 
 completează tabelele nr. I, II, III şi IV 
 - L. nr. 92/2010  (M. Of. nr. 348/26 mai 2010) - aprobă O.U.G. nr. 6/2010 
 - H.G. nr. 575/2010  (M. Of. nr. 509/22 iul. 2010) - modifică tabelul nr. IV; 
 completează tabelele nr. I şi III 
 - O.U.G. nr. 105/2011  (M. Of. nr. 855/5 dec. 2011) - modifică art. 1 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8,  
 art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1), art. 15, art. 191, art. 192 
 - L. nr. 23/2013  (M. Of. nr. 126/7 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 105/2011 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014,  art. 18 alin. (1) şi (3); 
 abrogă art. 1 lit. j) şi k), art. 18 alin. (4), art. 20 - 25 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 163/6 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 51/2014  (M. Of. nr. 322/5 mai 2014) - introduce lit. p) şi q) la art. 1, alin. (11) - (15) la art. 23; 
 modifică şi completează tabelele nr. I , II şi III 
 - L. nr. 322/2015  (M. Of. nr. 937/18 dec. 2015) - modifică art. 23 alin. (3), (5) și (6) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2017  (M. Of. nr. 259/13 apr. 2017) - art. 2 
 - Decizia nr. 15/2017  (M. Of. nr. 369/18 mai 2017) - art. 2 şi 3 
 Modificări: 
 - L. nr. 42/2018  (M. Of. nr. 68/23 ian. 2018) - completează anexa 
 - L. nr. 248/2018  (M. Of. nr. 937/6 nov. 2018) - completează anexa 
 - L. nr. 4/2020  (M. Of. nr. 5/7 ian. 2020) - completează anexa 
 - L. nr. 245/2021  (M. Of. nr. 969/11 oct. 2021) - completează tabelul-anexă nr. I 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. XVIII/2005 - M. Of. nr. 285/29 mar. 2006 (art. 2-10, art. 17 alin. (1)); v. Decizia I.C.C.J. nr. XVI/2006 - M. Of. nr. 7/5  
 ian. 2007 (art. 2-10); Decizia I.C.C.J. nr. 38 - M. Of. nr. 161/16 mar. 2009 (art. 2-9, art. 10)) 
 
 L. nr. 144/2000 
 Lege privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane 
 M. Of. nr. 362/3 aug. 2000 
 Modificări: 
 - L. nr. 229/2006  (M. Of. nr. 501/9 iun. 2006) - modifică art. 7 şi 12 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 10 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 111/13 feb. 2014) 

 L. nr. 146/2000 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la  
 naşterea lui Mihai Eminescu" 
 
 

M. Of. nr. 362/3 aug. 2000 

 L. nr. 147/2000 
 Lege privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern 
 M. Of. nr. 354/28 iul. 2000 
 Modificări: 
 - L. nr. 30/2004  (M. Of. nr. 218/12 mar. 2004) - modifică art.1 la 1 iulie 2004 
 - O.G. nr. 8/2011  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2011) - introduce art. 11 
 - L. nr. 52/2012  (M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) - modifică art. 1 alin. (1) şi (2) 
 
 

- L. nr. 211/2012  (M. Of. nr. 778/19 nov. 2012) - aprobă cu modificări O.G. nr. 8/2011 

 L. nr. 148/2000 
 Lege privind publicitatea 
 M. Of. nr. 359/2 aug. 2000 
 Modificări: 
 - L. nr. 283/2002  (M. Of. nr. 368/31 mai 2002) - modifică art.10 lit.b; introduce art.101 
 - O.G. nr. 17/2003  (M. Of. nr. 64/2 feb. 2003) - modifică art.8 lit.e) 
 - L. nr. 219/2003  (M. Of. nr. 362/28 mai 2003) - aprobă O.G. 17/2003 
 - O.U.G. nr. 121/2003  (M. Of. nr. 875/10 dec. 2003) - înlocuieşte denumirea "Oficiul  Concurenţei" cu "Ministerul Finanţelor  
 Publice" 
 - O.G. nr. 90/2004  (M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) - introduce art.131, la 1 ianuarie 2005 
 - L. nr. 432/2004  (M. Of. nr. 994/28 oct. 2004) - aprobă O.G. nr. 90/2004 
 - L. nr. 457/2004  (M. Of. nr. 1067/17 nov. 2004) - abrogă la 31 decembrie 2006, art. 10 lit. b) 
 - L. nr. 158/2008  (M. Of. nr. 559/24 iul. 2008) - modifică art. 1, art. 18, art. 23 alin. (1) lit. b), art. 24 alin. (1) lit. a) şi e); 
 
 

 abrogă art. 2, art. 3, art. 4 lit. a), b), c) şi g), art. 6 lit. a), art. 7 şi art. 8 

 L. nr. 149/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat  
 în active corporale şi necorporale 
 
 

M. Of. nr. 354/28 iul. 2000 

 L. nr. 150/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Centrului de Management pentru Finanţarea Învăţământului  
 Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare 
 
 

M. Of. nr. 354/28 iul. 2000 

 L. nr. 152/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2000 privind declararea Complexului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din  
 municipiul Timişoara ansamblu de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 368/8 aug. 2000 

 L. nr. 153/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la Acordul dintre statele  
 părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, adoptat la  
 Bruxelles la 19 decembrie 1997 
 
 

M. Of. nr. 354/28 iul. 2000 

 L. nr. 154/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2000 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa  
 Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 360/2 aug. 2000 

 L. nr. 155/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenţii adoptate de Organizaţia Internaţională a  
 Muncii 
 
 

M. Of. nr. 360/2 aug. 2000 

 L. nr. 156/2000 
 Lege privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate 
 M. Of. nr. 364/4 aug. 2000 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 43/2002  (M. Of. nr. 578/5 aug. 2002) - modifică titlul cap. II, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 13, art. 14, art. 16  
 alin. (1), art. 18; abrogă art. 8, 12 şi 15 
 - L. nr. 592/2002  (M. Of. nr. 808/7 nov. 2002) - modifică art.9 lit.a ; introduce alin.(2) la art.10; abrogă art.10 lit.s 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 291/5 mai 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 232/2017  (M. Of. nr. 961/5 dec. 2017) - modifică art. 3 alin.(2), art. 4 lit. a) și c), titlul cap. II, art. 6, art. 8, art. 9, art.  
 10, art. 11, art. 12, art. 13; 
  introduce art. 11 și 12, art. 81 și 82, art. 101, art. 111 - 113; 
  abrogă art. 2, art. 3 alin. (3), art. 5 
 Republicare: 
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  (M. Of. nr. 227/25 mar. 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 227/2020  (M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020) - modifică art. 4 alin. (2), art. 5 lit. a), art. 8 alin. (3) lit. a), art. 8 alin. (4), art.  
 11, art. 12 alin. (1) și (2) și art. 15; 
 introduce lit. h) - j) la art. 3 și art. 51 
 - O.U.G. nr. 33/2021  (M. Of. nr. 459/29 apr. 2021) - modifică art. 3 lit. c), titlul cap. II, art. 6, art. 8 alin. (4) și (5), art. 11 alin. (5),  
 art. 12, art. 13 alin. (1), art. 15, art. 16, art. 17 art. 18, art. 19 alin. (1); 
  introduce alin. (3) la art. 4, lit. d) la art. 11 alin. (2), alin. (6)-(8) la art. 11; 
  abrogă art. 51 
 - L. nr. 296/2021  (M. Of. nr. 1183/14 dec. 2021) - modifică art. 3 lit. j), art. 6 alin. (2), art. 11 alin. (2) lit. d) și alin. (7), art. 16,  
 art. 17, art. 19 alin. (1) lit. a) și în tot cuprinsul legii, sintagma «stat de  
 destinație» se înlocuiește cu sintagma «stat de primire»; 
 
 

introduce alin. (3) la art. 6, alin. (9) la art. 11 și lit. a1) la art. 19 alin. (1) 

 L. nr. 158/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei  
 internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie  
 1992 
 
 

M. Of. nr. 486/5 oct. 2000 

 L. nr. 160/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind pregătirea,  
 răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990 
  M. Of. nr. 486/5 oct. 2000 

 
 ▼ Convenţie consulară între România şi Republica Turcia, semnată la Ankara la 6 iulie 1999 
 L. nr. 161/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 490/9 oct. 2000 
 
 
 L. nr. 162/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind  
 acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre  
 România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 
 
 

M. Of. nr. 486/5 oct. 2000 

 L. nr. 163/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană  
 de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Timişoara privind finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timişoara, în  
 valoare de 19.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 20 august 1999 şi la Luxemburg la 18 august 1999 
 
 

M. Of. nr. 494/9 oct. 2000 

 L. nr. 164/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei  
 Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul  
 Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria  
 gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18  
 august 1999 
 
 

M. Of. nr. 497/10 oct. 2000 

 L. nr. 165/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1999 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană  
 de Investiţii şi Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane euro, destinat finanţării Proiectului de reabilitare a  
 sistemului de termoficare Cluj-Napoca, semnat la Bucureşti la 20 august 1999 şi la Luxemburg la 18 august 1999 
 
 

M. Of. nr. 497/10 oct. 2000 

 L. nr. 166/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană  
 de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti,  
 semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 497/10 oct. 2000 

 L. nr. 167/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a -  
 Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la Bucureşti la 2 septembrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 497/10 oct. 2000 

 L. nr. 168/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social,  
 în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 497/10 oct. 2000 
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 L. nr. 169/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană  
 de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor din România pentru finanţarea Proiectului de construcţie şi reabilitare autostrăzi,  
 semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999 
 M. Of. nr. 497/10 oct. 2000 

 ▼ Acord între Guvernul României, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie,  
 semnat la Bucureşti la 8 septembrie 1999 
 L. nr. 174/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 521/23 oct. 2000 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind înfiinţarea şi funcţionarea de centre culturale, semnat la Constanţa  
 la 18 aprilie 1996 
 L. nr. 175/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 534/30 oct. 2000 
 
 
 L. nr. 182/2000 
 Lege privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
 M. Of. nr. 530/27 oct. 2000 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 9/2001  (M. Of. nr. 35/19 ian. 2001) - modifică art. 56 alin. (1) şi (2) 
 - L. nr. 574/2001  (M. Of. nr. 685/30 oct. 2001) - abrogă modificarea efectuată prin O.U.G. nr. 9/2001 
 - O.U.G. nr. 16/2003  (M. Of. nr. 232/5 apr. 2003) - modifică art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.7, art.10, art.15 alin.(1) şi (2), art.17,  
 art.19 alin.(3), art.21 alin.(1), art.22 alin.(4), art.40, art.53 lit.e), art.60 alin.(2)- 
 (4), art.64 alin.(1), art.65 alin.(1), art.68, art.70, art.72;introduce la art.11  
 pct.1, lit.g1), Cap.VIII1(cu art.581-art5811), art.701;abrogă art. 20, art.  
 38 alin.(3), art. 39; înlocuieşte denumirea "Ministerul Culturii" cu denumirea  
 "Ministerul Culturii şi Cultelor" şi sintagma "ministrul culturii" prin "ministrul  
 culturii şi cultelor" 
 - L. nr. 105/2004  (M. Of. nr. 320/13 apr. 2004) - modifică art.3 partea introductivă, art.3 pct.5 lit.f), art.4 partea introductivă,  
 art.12 alin.(1) şi (7), art.16 alin.(1), art.35 alin.(7), titlul cap.VI, art.45 alin.(1),  
 art.46 alin.(1), art.47 alin.(6), art.48 alin.(1), art.49 alin.(1), art.53 lit.a), f), l),  
 art.582 lit.a), art.585 alin. (1), art.78; introduce lit. e1) la art.3 pct.2, lit.  
 h1) la art.3 pct.3, art.551, lit. b1) şi c1) la art.77 alin.(1) 
 - L. nr. 314/2004  (M. Of. nr. 577/29 iun. 2004) - modifică art.3 părţile introductive ale punctelor 1-5, art.4 lit.c), titlul cap.  
 VIII1, art.585 alin. (1), art.589 alin. (3) şi (4), art.80; introduce art.401,  
 cap. VIII2 cu art.5812 
 - L. nr. 488/2006  (M. Of. nr. 10/8 ian. 2007) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.6 alin.(1) şi (3), art.8, titlul cap. II, art.9,  
 art.10, art.11 pct.1 lit. a) şi e), art. 13, art.14 alin.(1) şi (2), art.15, art.17, art.  
 19 alin.(3), art. 21 alin.(1), art.22 alin.(2) lit. b), art. 22 alin.(4), art.24 alin. (1),  
 art.27 alin.(1)-(4), art.35 alin.(1) şi (2), art. 37 alin.(4), art.40 alin.(1), art.401  
 alin.(1), art.45 alin.(1), art.46 alin.(1), art.47 alin.(6), art. 48 alin.(2) şi (4), titlul  
 cap. VII, art.49 alin.(1), art.51, art.52, art.58 lit. b) şi d), art.581, art.582,  
 art.583, art.584 alin.(1), art.585, art.5812 alin.(1), art.60 alin.(1) lit. g) şi  
 h), art.60 alin.(2) - (4), art.65 alin.(1), art.66, art.71, art.72, art.73 alin.(1),  
 art.74, art.75, art.76; 
  introduce lit. i) şi j) la art.11 pct.1, art.191, art.211, art.441, art.521, lit. g)  
 la art.58, alin.(3)-(5) la art. 586, alin.(4) la art.587, alin.(11) şi (12) la  
 art.5812, art. 5813 - 5815, alin.(4) la art.69, anexa; 
  abrogă art.34, art.78 lit. b); 
  înlocuieşte sintagmele "direcţia/direcţiile judeţeană/judeţene pentru cultură şi  
 patrimoniul cultural naţional şi direcţia/direcţiile judeţeană/judeţene pentru  
 cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului  
 Bucureşti" cu "servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi  
 Cultelor", "Laboratorul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi  
 Restaurării" cu "Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi  
 Restaurării" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 828/9 dec. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea  
 autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2,  art. 59 - 61 
 - L. nr. 97/2010  (M. Of. nr. 351/27 mai 2010) - introduce alin. (4) la art. 99 
 - O.U.G. nr. 12/2011  (M. Of. nr. 114/15 feb. 2011) - modifică art. 53 alin. (1), (2) şi (6), art. 54 alin. (5); 
  înlocuieşte, în cuprinsul legii, sintagma "Centrul de Pregătire profesională în  
 Cultură" cu sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului" 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 83, art. 84, art. 86, art. 87, art. 88,  
 art. 89, art. 93, art. 94; 
  introduce art. 951; 
  abrogă art. 85, art. 90-92 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 259/9 apr. 2014) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 123/2017  (M. Of. nr. 415/6 iun. 2017) - modifică art. 15 alin. (2)-(5), art. 59, art. 60 alin. (1) lit. a) și b), art. 61, art.  
 64 alin. (1) și (2), art. 65 alin. (4), art. 66 alin. (1), art. 70 alin. (3), art. 73; 
  introduce alin. (6) și (7) la art. 64, alin. (31), alin. (41) și (51) la art. 67,  
 alin. (6) la art. 70; 
  abrogă art. 60 alin. (1) lit. e), art. 71 alin. (1), anexa 
 
 ▼ Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, 23  
 octombrie 1978 şi 19 martie 1991 
 L. nr. 186/2000 (aderare) 
 M. Of. nr. 547/6 nov. 2000 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 204/2011 (M. Of. nr. 813/17 nov. 2011) - modifică art. 3 

 L. nr. 188/2000 
 Lege privind executorii judecătoreşti 
 M. Of. nr. 559/10 nov. 2000 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 18/2001  (M. Of. nr. 64/6 feb. 2001) - modifică art. 20 alin. (2), art.33 lit. b şi c, art.63 alin.(2) şi (3), art.67 alin.(1)  
 şi (2), art.68 alin.1, art.70 
 - O.U.G. nr. 64/2001  (M. Of. nr. 233/9 mai 2001) - modifică art. 9 alin. (3), art.63, art.68 alin.(2); introduce alin.(3) şi (4) la  
 art.68, art.681 
 - O.G. nr. 7/2001  (M. Of. nr. 435/3 aug. 2001) - abrogă la 1 ian. 2002 prevederile art. 64 
 - L. nr. 540/2001  (M. Of. nr. 652/17 oct. 2001) - modifică art. 10 alin. (3), art.33 lit. c, art.63 alin.(2) 
 - L. nr. 493/2002  (M. Of. nr. 543/25 iul. 2002) - abrogă prevederile art.64 
 - O.U.G. nr. 190/2005  (M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) - modifică art. 13 alin. (2), art. 15 lit. g), art. 19 lit. b), art. 20, art. 33 lit. e),  
 art.37 ; 
 introduce art. 191, art. 411; 
 abrogă art. 33 lit. c), art. 36 
 - L. nr. 278/2006  (M. Of. nr. 601/12 iul. 2006) - introduce alin. (6) la art. 53 
 - L. nr. 332/2006  (M. Of. nr. 629/20 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr.190/2005 şi modifică art.13 alin. 
 (2), art.15 lit.a) şi g), art.16 alin.(1), art.20 alin.(1), art.22 alin.(1) lit.e) şi f),  
 art.27 lit.c), art.33 lit.a) şi e), art.37 alin.(1), art.46 lit.c), art.47 alin.(1); 
  introduce lit.h) la alin.(1) al art.22, art.351 şi 352, alin.(21) la art.67; 
  abrogă alin.(3) al art.191, lit.b) şi c) ale art.33; 
 - O.U.G. nr. 144/2007  (M. Of. nr. 880/21 dec. 2007) - modifică art.37 alin.(1) 
 - L. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - modifică art. 8, art. 9 alin. (1)-(4), art. 14, art. 17 alin. (1), art. 27 lit. b) 
 - L. nr. 151/2011  (M. Of. nr. 493/11 iul. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 144/2007 şi modifică art. 8, art.  
 14, art. 16 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. b), c) şi d); 
  introduce alin. (4) şi (5) la art. 37 
 - L. nr. 154/2011  (M. Of. nr. 510/19 iul. 2011) - introduce alin. (2) la art. 34, lit. g) la art. 44 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 738/20 oct. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 1 alin. (1), art. 9, art. 10 alin. (1), (3) şi  
 (4), art. 11, art. 17, art. 48 alin. (5), art. 53 alin. (1), art. 56 alin. (1)-(5); 
  abrogă art. 3, art. 39 alin. (4) şi (5), art. 53 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 38 alin. (2) şi art. 56 alin. (6) 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 23 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (1); 
 introduce alin. (11) la art. 23 
 - L. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - introduce art. 201 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2016  (M. Of. nr. 480/28 iun. 2016) - art. 2 alin. 1 şi art. 7 lit. a) raportat la art. 460 alin. 1, art. 246 alin. 1 şi 3 şi  
 art. 274 alin. 1din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790 alin.  
 (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă 
 - Decizia nr. 15/2016  (M. Of. nr. 741/23 sep. 2016) - în interpretarea dispoziţiilor art. 3717 alin. 1, 2 şi 4 din Codul de procedură  
 civilă de la 1865 şi a dispoziţiilor art. 39 alin. (3) 
 din Legea nr. 188/2000, procesul-verbal întocmit de către executor, privind  
 cheltuielile de executare care trebuie avansate de către 
 creditor, constituie titlu executoriu împotriva acestuia 
 
 L. nr. 189/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind  
 acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor  
 deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare 
 M. Of. nr. 553/8 nov. 2000 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii  
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 instalate a hidroagregatelor la Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999 
 L. nr. 190/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 560/10 nov. 2000 
 
 
 L. nr. 193/2000 
 Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori 
 M. Of. nr. 560/10 nov. 2000 
 Modificări: 
 - L. nr. 65/2002  (M. Of. nr. 52/25 ian. 2002) - modifică art.2, art.3; abrogă art.5 alin.(2), art.16; înlocuieşte termenii  
 „contract standard“ şi „clauză standard“ cu sintagmele „contract standard  
 preformulat“ şi „clauză standard preformulată“ 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 1014/20 dec. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 363/2007  (M. Of. nr. 899/28 dec. 2007) - modifică art.2, anexa; 
  introduce alin.(5) şi (6) la art.4, art.141, menţiunea privind transpunerea  
 normelor comunitare după art. 16 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 305/18 apr. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 161/2010  (M. Of. nr. 497/19 iul. 2010) - modifică anexa 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 12, art. 13; 
  în tot cuprinsul legii, termenul „comerciant" se înlocuieşte cu termenul  
 „profesionist" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 543/3 aug. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - introduce alin. (3) la art. 13 şi prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii  
 nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 4/2013; 
 prevederile art. 13 alin. (3) se aplică în procesele începute în perioada 15  
 februarie 2013 - 30 septembrie 2013 
 - O.U.G. nr. 34/2014  (M. Of. nr. 427/11 iun. 2014) - introduce art. 171 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 24/2015  (M. Of. nr. 76/2 feb. 2016) - art. 12 alin. (1) 
 
 L. nr. 195/2000 
 Lege privind constituirea şi organizarea clerului militar 
 
 

M. Of. nr. 561/13 nov. 2000 

 L. nr. 198/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de  
 cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul  
 Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în  
 domeniul de energetică nucleară 
 
 

M. Of. nr. 571/16 nov. 2000 

 L. nr. 200/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post -  
 S.A. 
 M. Of. nr. 571/16 nov. 2000 

 

 ▼ Convenţia nr. 182 - Convenţie privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării  
 lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999 
 L. nr. 203/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 577/17 nov. 2000 

 ▼ Convenţie privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora, adoptată la  
 Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997 
 L. nr. 204/2000 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 590/22 nov. 2000 

 ▼ Tratatul O.M.P.I. privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996 
 L. nr. 205/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 609/27 nov. 2000 
 
 ▼ Tratatul O.M.P.I. privind interpretările, execuţiile şi fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996 
 L. nr. 206/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 609/27 nov. 2000 
 
 
 L. nr. 207/2000 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională  
 (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 M. Of. nr. 618/30 nov. 2000 

 

 ▼ Convenţie între România şi Irlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe  
 câştigurile de capital, semnată la Bucureşti la 21 octombrie 1999 
 L. nr. 208/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 626/4 dec. 2000 
 
 
 L. nr. 209/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de  
 Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la  
 Washington la 17 iunie 1999 
 
 

M. Of. nr. 618/30 nov. 2000 

 L. nr. 210/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de  
 Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător,  
 semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000 
 
 

M. Of. nr. 618/30 nov. 2000 

 L. nr. 211/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/1999 privind modificarea art.4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea  
 Convenţiei europene de asistenţă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la  
 Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978 
 M. Of. nr. 618/30 nov. 2000 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii  
 fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 27 iulie 1999 
 L. nr. 212/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 632/6 dec. 2000 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 20 ianuarie 2000 
 L. nr. 213/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 632/6 dec. 2000 
 
 
 L. nr. 216/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2000 privind aprobarea reglementării obligaţiilor reciproce dintre România şi  
 Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian şi din aplicarea clauzei valutare în baza  
 Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 618/30 nov. 2000 

 L. nr. 219/2000 
 Lege privind egalitatea şanselor de a urma studiile în învăţământul superior prin acordarea burselor sociale de studiu 
 
 

M. Of. nr. 617/30 nov. 2000 

 L. nr. 222/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului  
 sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000 
 
 

M. Of. nr. 617/30 nov. 2000 

 L. nr. 224/2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by şi a Memorandumului  
 privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internaţional 
 
 

M. Of. nr. 617/30 nov. 2000 

 L. nr. 226/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat  
 prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000 
 
 

M. Of. nr. 629/5 dec. 2000 

 L. nr. 227/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată  
 de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000  
 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane  
 dolari S.U.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/5 dec. 2000 

 L. nr. 228/2000 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17  
 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la  
 17 martie 1992 
 
 

M. Of. nr. 629/5 dec. 2000 

 L. nr. 229/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România 
 
 

M. Of. nr. 629/5 dec. 2000 

 L. nr. 231/2000 
 Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 
 M. Of. nr. 635/7 dec. 2000 
 
 L. nr. 233/2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind  
 acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române 
 M. Of. nr. 639/7 dec. 2000 
 
 

 

  
 
  2001  
 
 
 L. nr. 1/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului instituţional pentru crearea  
 sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999 
 
 

M. Of. nr. 48/29 ian. 2001 

 L. nr. 2/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind  
 dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult 
  M. Of. nr. 48/29 ian. 2001 

 ▼ Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 
 L. nr. 3/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 81/16 feb. 2001 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 251/2015 (M. Of. nr. 846/13 nov. 2015) 

 L. nr. 4/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activităţii României, în calitate de membru, la  
 Institutul Internaţional al Frigului, cu sediul la Paris, Franţa, şi pentru autorizarea plăţii cotizaţiei anuale 
 
 

M. Of. nr. 61/5 feb. 2001 

 L. nr. 7/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Naţionale al României, ca membru  
 asociat, la Consiliul Internaţional al Sportului Militar şi plata cotizaţiei anuale 
 
 

M. Of. nr. 61/5 feb. 2001 

 L. nr. 9/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind  
 substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992 
 
 

M. Of. nr. 61/5 feb. 2001 

 L. nr. 10/2001 
 Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 M. Of. nr. 75/14 feb. 2001 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 7/2001  (M. Of. nr. 435/3 aug. 2001) - abrogă la 1 ian. 2002 prevederile privind scutirea de impozit pe chirie  
 prevăzută la alin. (3) al art. 15 
 - O.U.G. nr. 109/2001  (M. Of. nr. 460/13 aug. 2001) - prelungeşte  cu 3 luni termenele prevăzute la art. 21 alin. (1), art.22, art.40 şi  
 art.46 alin.(5) 
 - O.U.G. nr. 145/2001  (M. Of. nr. 720/12 nov. 2001) - prelungeşte  cu 3 luni termenele prevăzute la art. 21 alin. (1), art.22, art.40 şi  
 art.46 alin.(5) 
 - O.U.G. nr. 175/2001  (M. Of. nr. 831/21 dec. 2001) - introduce cap.V1 cu art. 401 - 405; abrogă art.41 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 98/2002  (M. Of. nr. 301/8 mai 2002) - art. 46 alin. (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 426/2002  (M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) - modifică art.404 alin.(1), art.405 
 - L. nr. 493/2002  (M. Of. nr. 543/25 iul. 2002) - abrogă  prevederea privind scutirea de impozit pe chirie prevăzută la art. 15  
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 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 184/2002  (M. Of. nr. 929/18 dec. 2002) - modifică art.16 alin. (4); introduce alin. (2) la art.3, alin. (5) la art.34, alin. (2)  
 şi (3) la art.51, art.511; prelungeşte termenul de la art. 22 până la 14 martie  
 2003; abrogă art.16 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 10/2003  (M. Of. nr. 164/14 mar. 2003) - prelungeşte termenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art.22  
 până la 14 mai 2003 
 - L. nr. 289/2003  (M. Of. nr. 465/30 iun. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 10/2003 şi prelungeşte termenul de depunere a actelor  
 doveditoare de la art. 22 până la 1 iulie 2003 
 - L. nr. 48/2004  (M. Of. nr. 262/25 mar. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 184/2002 şi modifică art. 51 alin. (3); 
 elimină modificarea de la art. 16 alin. (4) şi abrogarea art. 16 alin. (5) efectuate  
 prin  O.U.G. nr. 184/2002 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 279/4 apr. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - modifică art.1 alin. (1) şi (2), art.2 alin. (1) lit. a), c) şi d), art.4 alin. (1) şi (2),  
 art.5, art.6 alin. (1), art.8, art.10 alin. (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8),  art.11 alin.  
 (1), (2), (3), (5), (6), (8),  art.12 alin. (1), art.13 alin. (2), art.14 alin. (1),  art.16  
 alin. (1) - (4), art.17 alin. (1), art.18 lit.d), art.19 alin. (2), (3),  art.20 alin. (1),  
 (3), art.22,  art.23 alin. (6), art.24 alin. (1), art.27 alin. (1), art.27 alin. (2),  
 art.27 alin. (3) teza a II-a,  art.32 alin. (1), (3), (4),  art.33 alin. (1),  art.41; 
  introduce alin. (21) la art.1, lit. d1) la art.2 alin. (1), alin. (4) la art.4, alin.  
 (3) şi (4) la art.6, alin. (3) şi (4) la art.7, alin. (3) şi (4) la art.8, alin. (31) şi  
 (32) la art.10, art.181, alin. (41) la art.19,  alin. (21) la art.20, alin. (41)  
 la art.20,  art.221, alin. (41) la art. 23,  alin. (11), (31) şi (32) la art.24,   
 alin. (11) la art.27,  alin. (3) la art.44, art.451, art.452, art.453, alin. (11)  
 la art.48, anexa nr.2; 
  abrogă art.9 alin. (2), art. 10 alin. (9), art.11 alin. (9), art.12 alin. (2) - (4),  
 art.14 alin. (2), art.16 alin. (5), art.18 lit.c), art.20 alin. (4), art.24 alin. (2) - (3)  
 şi (6) - (8), art.27 alin. (4), art.28, art.29, art.30, art.32 alin. (7) - (8), art.33  
 alin. (2), art.34 - 40    anexa se renumerotează şi devine anexa nr.1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 798/2 sep. 2005) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 914/12 oct. 2005) - rectifică art. 52 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 209/2005  (M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005) - modifică art. 2 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (2), art. 38 alin. (3) şi alin. (5),  
 anexa nr. 2; 
  introduce alin. (5) la art. 1, alin. (5) la art. 6, alin. (11) la art. 10, lit. f), g) şi h)  
 la alin. (2) al art. 38, alin. (21) şi (22) la art. 38, art. 381; 
  abrogă art. 30 
 - L. nr. 263/2006  (M. Of. nr. 572/3 iul. 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 209/2005 şi modifică art. 38 alin. (5), art.  
 381 alin. (1), (2) şi (5), anexa nr. 2 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. IX/2006  (M. Of. nr. 653/28 iul. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 74/2007  (M. Of. nr. 215/29 mar. 2007) - modifică art. 16 alin. (1) şi anexa 2 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XX/2007  (M. Of. nr. 764/12 nov. 2007) - art. 26 alin. (3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 830/2008  (M. Of. nr. 559/24 iul. 2008) - art. 29 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 830/2008  (M. Of. nr. 559/24 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art.29 alin. (1) (termenul  
 se împlineşte la data de 7 sept. 2008) după care operează prevederile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1055/2008  (M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) - art.47 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1055/2008  (M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 47(termenul se  
 împlineşte la 15 dec. 2008, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din  
 Constituţie 
 - L. nr. 1/2009  (M. Of. nr. 63/3 feb. 2009) - modifică art. 1 alin. (1), art. 18 lit. c), art. 20 alin. (1) şi (2), art. 45 alin. (2),  
 art. 48 alin. (2), art. 50 alin. (3); 
  introduce alin. (2) la art. 5, alin. (11) şi alin. (5) la art. 7, alin. (21)-(23) la  
 art. 20, alin. (21) la art. 45, alin. (4) la art. 46, alin. (21) la art. 50, art. 501; 
  abrogă art. 2 alin. (2), art. 43, art. 45 alin. (3), art. 48 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 33/2008  (M. Of. nr. 108/23 feb. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 302/2009  (M. Of. nr. 680/9 oct. 2009) - modifică art. 31 alin. (3) 
 - L. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - modifică art. 26 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 27/2011  (M. Of. nr. 120/17 feb. 2012) - art. 26 alin. (3) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 36 şi art. 37 
 - L. nr. 165/2013  (M. Of. nr. 278/17 mai 2013) - modifică art. 10 alin. (2), art. 31 alin. (4), art. 38 alin. (1); 
 orice dispoziţie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor  
 internaţionale de evaluare şi la măsura reparatorie a compensării cu alte bunuri  
 sau servicii oferite în echivalent, se abrogă; 
 sintagma „despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale privind  
 regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod  
 abuziv", se înlocuieşte cu sintagma „măsuri compensatorii în condiţiile legii  
 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau  
 prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada regimului  
 comunist în România" 
 - L. nr. 135/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - modifică art. 21 alin. (5) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2015  (M. Of. nr. 197/25 mar. 2015) - art. 50 alin. (2) și art. 501 alin. (1) 
 - art. 50 alin. (2) şi art. 501 alin. (1) 
 - Decizia nr. 5/2015  (M. Of. nr. 272/23 apr. 2015) - art. 26 alin. (3) 
 - art. 26 alin. (3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 841/2015  (M. Of. nr. 110/12 feb. 2016) - prevederile art. 5 alin. (1) sunt constituţionale în măsura în care nu permit  
 restituirea în natură sau acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent  
 persoanelor care intră sub incidenţa acordurilor încheiate de România cu alte  
 state privind reglementarea problemelor financiare în suspensie enumerate în  
 anexa nr. 1 a Legii nr. 10/2001 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 98/2016  (M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016) - modifică art. 31 alin. (4) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 81/2017  (M. Of. nr. 49/18 ian. 2018) - art. 42 alin. (3) 
 - Decizia nr. 30/2020  (M. Of. nr. 523/18 iun. 2020) - art. 3 şi 4 
 (v. D.C.C. nr. 98/2002 art. 46 alin. (3) - M. Of. nr. 301/8 mai 2002); D.C.C. nr. 830/2008 - M. Of. nr. 559/24 iul. 2008 (art. 29 alin. (1);  
 Decizia I.C.C.J. nr. 33/2008 - M. Of. nr. 108/23 feb. 2009); Decizia I.C.C.J. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 120/17 feb. 2012 (art. 26 alin. (3));  
 Decizia I.C.C.J. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 197/25 mar. 2015 (art. 50 alin. (2) şi art. 501 alin. (1)) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a  
 investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998 
 L. nr. 12/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 93/23 feb. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 280/2009 (M. Of. nr. 494/16 iul. 2009) 
 
 L. nr. 14/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/2000 privind ratificarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la  
 transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999 
 M. Of. nr. 97/26 feb. 2001 

 ▼ Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 2  
 iulie 1999 
 L. nr. 15/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 103/28 feb. 2001 

 ▼ Convenţie europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, Convenţia  
 privind drepturile omului şi biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997 
 L. nr. 17/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 103/28 feb. 2001 

 ▼ Protocol adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi  
 medicinei, referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998 
 L. nr. 17/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 103/28 feb. 2001 
 
 
 L. nr. 18/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenţia inter naţională din 1974  
 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 
 M. Of. nr. 99/26 feb. 2001 
 
 
 L. nr. 19/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/1999 pentru ratificarea Convenţiei nr. 147/1976 privind standardele minime la  
 bordul navelor comerciale şi a Protocolului din 1996 la această convenţie 
 
 

M. Of. nr. 100/27 feb. 2001 

 L. nr. 20/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională  
 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978  
 (STCW 1978), şi a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul  
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 final al Conferinţei părţilor la această convenţie la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluţii  
 ale Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale 
 M. Of. nr. 99/26 feb. 2001 

 

 ▼ Amendamente la Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferinţei generale a  
 acesteia la 1 octombrie 1999 
 L. nr. 21/2001 (acceptare) 
 M. Of. nr. 102/28 feb. 2001 
 
 ▼ Convenţie privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 
 L. nr. 22/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 105/1 mar. 2001 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 638/25 iul. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 293/2006 (M. Of. nr. 645/26 iul. 2006) 
 
 L. nr. 23/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la  
 Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenţia  
 internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 
 
 

M. Of. nr. 100/27 feb. 2001 

 L. nr. 25/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile  
 de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei 
 
 

M. Of. nr. 116/7 mar. 2001 

 L. nr. 28/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în  
 administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 119/8 mar. 2001 

 L. nr. 29/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din  
 sectorul producţiei de apărare 
 
 

M. Of. nr. 116/7 mar. 2001 

 L. nr. 31/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 289/2000 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea  
 ministerială 
 
 

M. Of. nr. 116/7 mar. 2001 

 L. nr. 32/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 290/2000 privind modificarea art.IX din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 
 
 

M. Of. nr. 116/7 mar. 2001 

 L. nr. 36/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului 
 
 

M. Of. nr. 122/12 mar. 2001 

 L. nr. 37/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se  
 vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 123/13 mar. 2001 

 L. nr. 38/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 
 
 

M. Of. nr. 122/12 mar. 2001 

 L. nr. 44/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea  
 unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi 
 
 

M. Of. nr. 126/14 mar. 2001 

 L. nr. 45/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei şi Comerţului a obligaţiei de  
 plată a cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline 
 M. Of. nr. 126/14 mar. 2001 
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 ▼ Acord de sediu între România şi Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infracţionalităţii  
 Transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 2 octombrie 2000 
 L. nr. 48/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 131/15 mar. 2001 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea poliţienească, semnată la Bucureşti la 14 aprilie  
 1999 
 L. nr. 50/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 136/20 mar. 2001 
 
 ▼ Acord între Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000 
 L. nr. 53/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 131/15 mar. 2001 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind transportul rutier internaţional, semnat la Bratislava la 6 iunie  
 2000 
 L. nr. 54/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 136/20 mar. 2001 
 
 
 L. nr. 55/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare şi a  
 Memorandumului de înţelegere pentru implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996  
 România-Ungaria, semnate la Bucureşti la 7 mai 1997 
 
 

M. Of. nr. 132/16 mar. 2001 

 L. nr. 56/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria - RO9912, semnat la  
 Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 132/16 mar. 2001 

 L. nr. 57/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a (RO9905-9908), semnat la Bucureşti la 30  
 decembrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 132/16 mar. 2001 

 L. nr. 58/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România şi Bulgaria - RO9911, semnat la  
 Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 M. Of. nr. 132/16 mar. 2001 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegală, semnat la New Delhi la 2  
 noiembrie 1995 
 L. nr. 59/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 138/20 mar. 2001 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999 
 L. nr. 60/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 132/16 mar. 2001 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti  
 la 23 iunie 2000 
 L. nr. 61/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 132/16 mar. 2001 

 ▼ Rezoluţia nr. 997 (LXXVI) adoptată de Consiliul Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări la cea de-a 421-a şedinţă din 24 noiembrie  
 1998 (amendamente la Constituţia Organizaţiei) 
 L. nr. 62/2001 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 137/20 mar. 2001 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii şi traficului  
 ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a folosirii inadecvate şi a farmacodependenţei, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 1999 
 L. nr. 64/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 140/21 mar. 2001 
 
 
 L. nr. 66/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1998 pentru modificarea art. 1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome 
 M. Of. nr. 137/20 mar. 2001 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a  
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 traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a terorismului, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 17  
 septembrie 1999 
 L. nr. 67/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 140/21 mar. 2001 
 
 
 L. nr. 68/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2000 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A. din  
 viitorul împrumut pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei", în valoare de 17,1 milioane  
 dolari S.U.A. 
 M. Of. nr. 137/20 mar. 2001 

 

 ▼ Al treilea protocol adiţional la Acordul cu privire la Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 21 iunie  
 2000 
 L. nr. 69/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 144/23 mar. 2001 

 ▼ Acord între Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva  
 criminalităţii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999 
 L. nr. 70/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 143/22 mar. 2001 
 
 
 L. nr. 71/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la  
 Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune 
  M. Of. nr. 137/20 mar. 2001 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000 
 L. nr. 73/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 144/23 mar. 2001 

 ▼ Acord european privind suprimarea vizelor pentru refugiaţi (STE-31), încheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959, semnat de România la 5  
 noiembrie 1999 
 L. nr. 75/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 144/23 mar. 2001 
 
 
 L. nr. 77/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2000 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A.,  
 semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999 
 M. Of. nr. 135/19 mar. 2001 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a cetăţenilor unor state terţe, care se află  
 ilegal pe teritoriile statelor lor, semnat la Bucureşti la 12 mai 2000 
 L. nr. 80/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 147/23 mar. 2001 
 
 
 L. nr. 82/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influenţelor financiare  
 rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional 
 
 

M. Of. nr. 143/22 mar. 2001 

 L. nr. 83/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Convenţiei dintre Ministerul de Interne din  
 România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finanţarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a dotării cu  
 mobilier şi material didactic a localului Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 25 iulie 2000 
 M. Of. nr. 145/23 mar. 2001 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 1/2003  (M. Of. nr. 31/21 ian. 2003) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la  
 impozitele pe venit, semnată la Doha la 24 octombrie 1999 
 L. nr. 84/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 150/27 mar. 2001 
 
 ▼ Acord între România şi Australia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat  
 la Canberra la 2 februarie 2000 
 L. nr. 85/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 150/27 mar. 2001 



 

 157

 ▼ Protocol, semnat la Canberra la 2 februarie 2000 
 L. nr. 85/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 150/27 mar. 2001 
 
 

(Intrarea în vigoare a Acordului şi Protocolului este prevăzută în O. nr. 1.415/2001 (M.F.P.) - M. Of. nr. 439/6 aug.2001) 

 L. nr. 87/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a  
 Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare  
 pe cale amiabilă 
 
 

M. Of. nr. 145/23 mar. 2001 

 L. nr. 88/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de  
 scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind  
 Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie  
 1999, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord 
 M. Of. nr. 145/23 mar. 2001 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la  
 Moscova la 25 noiembrie 1999 
 L. nr. 89/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 165/2 apr. 2001 
 
 
 L. nr. 91/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt  
 (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000 
 
 

M. Of. nr. 155/29 mar. 2001 

 L. nr. 92/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la  
 programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi  
 activităţile de instruire 
 
 

M. Of. nr. 155/29 mar. 2001 

 L. nr. 94/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/1999 pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată 
 
 

M. Of. nr. 155/29 mar. 2001 

 L. nr. 95/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica  
 Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă şi Republica Slovenia,  
 adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa  
 Centrală (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2004 
 M. Of. nr. 159/29 mar. 2001 

 

 ▼ Acord între România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, sportului, tineretului,  
 turismului şi comunicării sociale, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 1997 
 L. nr. 96/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 165/2 apr. 2001 

 L. nr. 99/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de  
 ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat 
 
 

M. Of. nr. 158/29 mar. 2001 

 L. nr. 101/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar şi a salariilor de bază pentru  
 unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
 

M. Of. nr. 158/29 mar. 2001 

 L. nr. 102/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor  
 publice de transport local de călători 
 
 

M. Of. nr. 158/29 mar. 2001 

 L. nr. 104/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a  
 importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidridă ftalică şi plastifianţi" la Societatea Comercială  
 "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 158/29 mar. 2001 
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 L. nr. 106/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4  
 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000 
 
 

M. Of. nr. 156/29 mar. 2001 

 L. nr. 107/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2000 pentru ratificarea Acordului de cooperare privind serviciile de  
 căutare şi salvare pe mare dintre statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara la 27 noiembrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 156/29 mar. 2001 

 L. nr. 109/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi  
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului 
 
 

M. Of. nr. 157/29 mar. 2001 

 L. nr. 110/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia  
 Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare din România şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură privind  
 înfiinţarea Centrului Internaţional de Biodinamică, semnat la Paris la 30 octombrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 156/29 mar. 2001 

 L. nr. 111/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 278/2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, semnată la Bucureşti la 11  
 octombrie 2000 
  M. Of. nr. 156/29 mar. 2001 

 ▼ Acord de cooperare în domeniile culturii şi educaţiei între România şi Republica Argentina, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1999 
 L. nr. 112/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 165/2 apr. 2001 
 
 
 L. nr. 113/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 264/2000 privind aprobarea participării României la Fondul internaţional  
 pentru deblocarea şenalului Dunării 
 
 

M. Of. nr. 162/30 mar. 2001 

 L. nr. 114/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1998 pentru modificarea prevederilor art.2 alin.(1) din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar 
 
 

M. Of. nr. 162/30 mar. 2001 

 L. nr. 115/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr.  
 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a  
 acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 162/30 mar. 2001 

 L. nr. 116/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului Naţional al  
 Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului - EPRA 
 
 

M. Of. nr. 162/30 mar. 2001 

 L. nr. 118/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru  
 organizarea judecătorească 
 
 

M. Of. nr. 162/30 mar. 2001 

 L. nr. 122/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea  
 privatizării 
 
 

M. Of. nr. 160/29 mar. 2001 

 L. nr. 124/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind  
 organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României 
 
 

M. Of. nr. 170/4 apr. 2001 

 L. nr. 130/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plăţilor compensatorii şi ajutoarelor  
 care se acordă personalului militar 
 
 

M. Of. nr. 170/4 apr. 2001 
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 L. nr. 131/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 100/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind  
 îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat  
 sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din  
 instituţiile şi activităţile cu profil cultural 
 M. Of. nr. 171/4 apr. 2001 
 
 
 L. nr. 133/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind  
 reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de  
 cadastru, geodezie şi cartografie 
 
 

M. Of. nr. 171/4 apr. 2001 

 L. nr. 135/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 110/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind salvarea,  
 adoptată la Londra la 28 aprilie 1989 
 
 

M. Of. nr. 172/4 apr. 2001 

 L. nr. 143/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile  
 exportate temporar 
 
 

M. Of. nr. 171/4 apr. 2001 

 L. nr. 144/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001 - RO9915, semnat la Bucureşti la 30  
 decembrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 171/4 apr. 2001 

 L. nr. 145/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariaţii  
 din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective 
 M. Of. nr. 173/5 apr. 2001 

 

 ▼ Acord între Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la  
 12 iunie 2000 
 L. nr. 146/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 174/5 apr. 2001 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 289/2008 (M. Of. nr. 827/9 dec. 2008) 

 L. nr. 147/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de  
 Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 şi la Bucureşti la 14 august 2000 
  M. Of. nr. 173/5 apr. 2001 

 ▼ Convenţie privind elaborarea unei farmacopee europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964 
 L. nr. 148/2001 (aderare) 
 M. Of. nr. 174/5 apr. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 98/2002 (M. Of. nr. 177/14 mar. 2002) 
 
 ▼ Amendament la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a  
 părţilor, la Montreal, din 15-17 septembrie 1997 
 L. nr. 150/2001 (acceptare) 
 M. Of. nr. 181/10 apr. 2001 
 
 
 L. nr. 151/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare  
 prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi 
 
 

M. Of. nr. 181/10 apr. 2001 

 L. nr. 152/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la  
 Bucureşti la 27 martie 2000 
 
 

M. Of. nr. 182/10 apr. 2001 

 L. nr. 153/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive  
 internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale 
 M. Of. nr. 182/10 apr. 2001 
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 L. nr. 154/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 234/2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României,  
 pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele  
 participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie  
 1992 
 
 

M. Of. nr. 182/10 apr. 2001 

 L. nr. 160/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de  
 stat în lucrările de infrastructură 
 
 

M. Of. nr. 186/11 apr. 2001 

 L. nr. 161/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1996 privind  
 angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de titluri de stat în valută pe piaţa internă 
 
 

M. Of. nr. 186/11 apr. 2001 

 L. nr. 162/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 5-a, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 186/11 apr. 2001 

 L. nr. 163/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a  
 creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeană "Apă Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la Banca germană Kreditanstalt f?r  
 Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a  
 municipiului Iaşi" 
 
 

M. Of. nr. 186/11 apr. 2001 

 L. nr. 165/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi transportului în  
 Sud-Estul Europei", semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000 
 
 

M. Of. nr. 184/11 apr. 2001 

 L. nr. 167/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 116/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea de recuperare (Preins Facility), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 184/11 apr. 2001 

 L. nr. 168/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1999 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume  
 fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice 
 
 

M. Of. nr. 184/11 apr. 2001 

 L. nr. 170/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării  
 tehnologice, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 184/11 apr. 2001 

 L. nr. 172/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul  
 proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata  
 specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect 
 
 

M. Of. nr. 188/12 apr. 2001 

 L. nr. 176/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea  
 Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive,  
 republicată 
 
 

M. Of. nr. 189/13 apr. 2001 

 L. nr. 177/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale  
 Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii  
 acesteia din registrul comerţului 
 
 

M. Of. nr. 189/13 apr. 2001 

 L. nr. 179/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din  
 sectorul producţiei de apărare 
 M. Of. nr. 189/13 apr. 2001 
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 L. nr. 180/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract  
 individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor 
 
 

M. Of. nr. 203/23 apr. 2001 

 L. nr. 184/2001 
 Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 
 M. Of. nr. 195/18 apr. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 493/2002  (M. Of. nr. 543/25 iul. 2002) - abrogă art.46 
 - L. nr. 43/2004  (M. Of. nr. 252/23 mar. 2004) - modifică art.1, art.4, art.5 alin. (1), art.6, art.7 alin. (1), art.8, art.9, art.10,  
 art.13 alin. (1), (2) şi (4), art.14 alin. (1) şi (3), art.16 lit. c), art.17 lit.b) şi f),  
 art.18 lit.b), art.19 alin. (2), titlul secţiunii 1 a cap. III, art.20 alin. (1),(3) şi (5),  
 art.21 alin. (1) lit.e), art.23 alin. (1) lit.b) şi alin. (2), art.24, art.25 alin. (1) lit.d)  
 şi i) şi alin. (2), art.26, art.28 alin. (2),  art.31 alin. (1), (2) şi (3), art.33 alin. (4)  
 şi (5), art.35 alin. (4), art.40 alin. (4), art.45; introduce art.41, art.42, alin. (3)  
 la art. 7, art.81, art. 82, alin. (7) la art. 35, art.461, art. 462; abrogă art.3  
 alin. (2), art.15, art.25 alin. (1) lit f) şi h), art.33 alin. (2) şi (3), art.35 alin. (2)  
 lit.e) şi f), art.39 alin. (1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 771/23 aug. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 172/2010  (M. Of. nr. 513/23 iul. 2010) - modifică art. 4, art. 5, art. 6, art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) şi (5), art. 11, art.  
 12, art. 13, art. 19 lit. c), art. 23 alin. (2), (3) şi (5), art. 28 alin. (1) lit. g), art.  
 36, art. 37, art. 46 alin. (2); 
  introduce alin. (51) la art. 10, art. 501, o notă privind transpunerea normelor  
 comunitare, după art. 51 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 38 alin. (6) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 16 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 89/12 feb. 2013) - modifică art. 38 alin. (6) 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 64/2014  (M. Of. nr. 355/14 mai 2014) - modifică  art. 10 alin. (1) şi (4), art. 11 alin. (4), art. 23 alin. (3); 
 introduce alin. (11) la art. 4, art. 61, alin. (51) la art. 11 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 470/26 iun. 2014) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 12/2016  (M. Of. nr. 68/29 ian. 2016) - modifică art. 4, art. 5 alin. (1) și (2), art. 14 alin. (3), art. 52 și mențiunea  
 privind transpunerea normelor din dreptul Uniunii Europene; 
 introduce art. 121 și art. 122, alin. (21) și alin. (31) la art. 14 
 - L. nr. 43/2017  (M. Of. nr. 226/3 apr. 2017) - introduce alin. (21) la art. 4 
 
 

- L. nr. 267/2020  (M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020) - introduce art. 123 

 L. nr. 187/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui  
 contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de  
 Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 196/19 apr. 2001 

 L. nr. 188/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual  
 de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 
 

M. Of. nr. 196/19 apr. 2001 

 L. nr. 193/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de  
 restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov 
 
 

M. Of. nr. 206/24 apr. 2001 

 L. nr. 194/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de  
 restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societăţii Comerciale "Tractorul" - UTB - S.A. Braşov 
 M. Of. nr. 206/24 apr. 2001 

 

 ▼ Addendum la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20  
 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993 
 L. nr. 197/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 206/24 apr. 2001 
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 L. nr. 199/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către  
 Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit şi Promovare - BANKCOOP - S.A. ce decurg din  
 Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de  
 dezvoltare industrială, în valoare de 120 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995 
 
 

M. Of. nr. 209/25 apr. 2001 

 L. nr. 201/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind  
 cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României şi Guvernul Elveţiei şi a Înţelegerii asupra proiectului - Proiect elveţian privind energia  
 termică (Buzău, Paşcani), semnate la Bucureşti la 8 ianuarie 1999 
 
 

M. Of. nr. 211/26 apr. 2001 

 L. nr. 202/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protecţiei sociale şi implementarea acquisului comunitar în sectorul  
 social (Consensus III), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 211/26 apr. 2001 

 L. nr. 203/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1999 privind declararea municipiului Sibiu şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de  
 interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 212/26 apr. 2001 

 L. nr. 204/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea 
 
 

M. Of. nr. 363/5 iul. 2001 

 L. nr. 205/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din învăţământ 
 M. Of. nr. 212/26 apr. 2001 
 
 L. nr. 207/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi  
 recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid 
 
 

M. Of. nr. 221/2 mai 2001 

 L. nr. 208/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare unor  
 agenţi economici din minerit 
 
 

M. Of. nr. 213/26 apr. 2001 

 L. nr. 209/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2000 privind stingerea unei părţi din datoria Companiei Naţionale de  
 Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova 
 
 

M. Of. nr. 213/26 apr. 2001 

 L. nr. 211/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată 
 
 

M. Of. nr. 213/26 apr. 2001 

 L. nr. 214/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii  
 organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România 
 
 

M. Of. nr. 213/26 apr. 2001 

 L. nr. 218/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiţi de ministere pentru elaborarea  
 proiectelor de coduri şi a altor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 227/4 mai 2001 

 L. nr. 227/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 265/2000 privind desfiinţarea unilaterală a regimului de vize pentru  
 cetăţenii aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 229/4 mai 2001 

 L. nr. 228/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar  
 nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere,  
 solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997 
 
 

M. Of. nr. 230/7 mai 2001 

 L. nr. 231/2001 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2000 pentru completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada  
 restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din  
 compunerea Ministerului de Interne 
 
 

M. Of. nr. 231/7 mai 2001 

 L. nr. 233/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea,  
 organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii  
 publice 
 
 

M. Of. nr. 262/22 mai 2001 

 L. nr. 240/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda un  
 credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renaşterea Creditului Românesc"-S.A. - Credit  
 Bank 
 
 

M. Of. nr. 263/22 mai 2001 

 L. nr. 241/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu  
 destinaţia de locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 265/23 mai 2001 

 L. nr. 245/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor  
 culturale 
 
 

M. Of. nr. 270/24 mai 2001 

 L. nr. 246/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi  
 valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 
 
 

M. Of. nr. 264/23 mai 2001 

 L. nr. 249/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România  
 la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 264/23 mai 2001 

 L. nr. 250/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2000 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 
 
 

M. Of. nr. 296/6 iun. 2001 

 L. nr. 251/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare  
 pentru Reparaţia capitală cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I 
 
 

M. Of. nr. 264/23 mai 2001 

 L. nr. 254/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale  
 şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 
 

M. Of. nr. 266/23 mai 2001 

 L. nr. 256/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/2000 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi scutirea  
 de la plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul  
 Japoniei Guvernului României 
 
 

M. Of. nr. 266/23 mai 2001 

 L. nr. 257/2001 
 Lege privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României 
 M. Of. nr. 273/25 mai 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 461/2004  (M. Of. nr. 1057/15 nov. 2004) -  la 15 ianuarie 2005, modifică art. 2, art.3 pct. 3.6, art.5, art.6 lit. e), art.11  
 alin. (3), art.18, art.19; introduce alin. (5) şi (6) la art. 11; abrogă art.13 alin.  
 (2), art.14 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 684/29 iul. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 20 alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 213/25 mar. 2014) 
 
 L. nr. 260/2001 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi  
 speciale 
 
 

M. Of. nr. 277/29 mai 2001 

 L. nr. 261/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R.,  
 exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor  
 unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale 
 
 

M. Of. nr. 271/25 mai 2001 

 L. nr. 263/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru  
 asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru  
 reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar  
 nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997 
 M. Of. nr. 271/25 mai 2001 
 
 
 L. nr. 265/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 298/2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea  
 Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 271/25 mai 2001 

 L. nr. 267/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a  
 salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale,  
 marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne 
 
 

M. Of. nr. 274/28 mai 2001 

 L. nr. 268/2001 
 Lege privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi  
 înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 M. Of. nr. 299/7 iun. 2001 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2002  (M. Of. nr. 42/22 ian. 2002) - introduce  alin.(4) la art.6 
 - O.U.G. nr. 11/2002  (M. Of. nr. 128/18 feb. 2002) - modifică anexa nr. 3 
 - L. nr. 215/2002  (M. Of. nr. 275/24 apr. 2002) - introduce alin.(4) şi (5) la art.6 
 - O.U.G. nr. 101/2002  (M. Of. nr. 666/9 sep. 2002) - introduce alin.(6) – (9) la art.6 
 - L. nr. 549/2002  (M. Of. nr. 759/17 oct. 2002) - modifică art.3 alin.(3), art.6 alin.(1) şi (3), art.7 alin.(1), (7) şi (8), art.23 alin. 
 (1), art.29 alin.(2); introduce lit.f la art.4 alin.(1), lit.c şi d la art.14 alin.(1),  
 alin.(31), (32) şi (6) la art.14, lit.c şi d la art.18 alin.(4) 
 - O.U.G. nr. 134/2002  (M. Of. nr. 770/23 oct. 2002) - introduce alin.(41) la art.6 
 - O.U.G. nr. 139/2002  (M. Of. nr. 786/29 oct. 2002) - modifică  anexa nr.4 
 - O.U.G. nr. 147/2002  (M. Of. nr. 821/13 nov. 2002) - desfiinţează  la 1 ianuarie 2003  fondul „Dezvoltarea agriculturii româneşti”  
 prevăzut la art.6 alin. (2) şi (3) 
 - L. nr. 32/2003  (M. Of. nr. 42/27 ian. 2003) - modifică art.6 alin. (6) 
 - L. nr. 156/2003  (M. Of. nr. 286/24 apr. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 134/2002 
 - L. nr. 249/2003  (M. Of. nr. 414/13 iun. 2003) - introduce, litera C cu art. 211 - 213  la Cap. III, secţiunea a 3-a. 
 - O.G. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 91/31 ian. 2004) - modifică anexa nr.1 
 - L. nr. 104/2004  (M. Of. nr. 332/16 apr. 2004) - aprobă O.G. nr. 39/2004 
 - O.U.G. nr. 4/2006  (M. Of. nr. 137/14 feb. 2006) - modifică art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1); 
  introduce lit. g) şi h) la art. 4 alin. (1), alin. (11) şi (12) la art. 5 
 - L. nr. 132/2006  (M. Of. nr. 429/18 mai 2006) - completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 199/2006  (M. Of. nr. 451/24 mai 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr.4/2006 şi modifică art.4 alin.(1)  
 lit.h), art.5 alin.(1), alin.(11) şi (12), art.6 alin.(4); 
  introduce alin.(11) - (14) după alin.(1) al art.6 
 - L. nr. 295/2009  (M. Of. nr. 645/1 oct. 2009) - modifică art. 20 alin. (3); 
  introduce alin. (21) la art. 20 
 - O.U.G. nr. 70/2010  (M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) - abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 4 alin. (1) lit. g) 
 - O.U.G. nr. 125/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - modifică art. 5; 
  introduce art. 51; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "Consiliul de administraţie" cu  
 sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare" 
 - L. nr. 118/2011  (M. Of. nr. 429/20 iun. 2011) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 125/2010 şi introduce art. 214-216 
 - O.U.G. nr. 64/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă şi lit e), art. 51, art. 6 
 - L. nr. 173/2013  (M. Of. nr. 321/4 iun. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 64/2012 
 - L. nr. 17/2014  (M. Of. nr. 178/12 mar. 2014) - modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 5, art. 51 alin. (2)  
 şi (3) 
 - L. nr. 226/2016  (M. Of. nr. 937/22 nov. 2016) - modifică titlul; 
 introduce lit. c1) la art. 4 alin. (1) 
 - L. nr. 129/2017  (M. Of. nr. 422/8 iun. 2017) - modifică art. 4 alin.(1) partea introductivă și alin. (2), art. 5, art. 51 alin.(2)  
 
 

și (3) 

 L. nr. 275/2001 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2000 privind finanţarea Centrului editorial şi a Studioului  
 cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 301/7 iun. 2001 

 L. nr. 276/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de  
 privatizare a societăţilor comerciale din turism 
 
 

M. Of. nr. 301/7 iun. 2001 

 L. nr. 278/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi  
 Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit acordat Societăţii Comerciale "Tractorul UTB"-S.A. Braşov 
 
 

M. Of. nr. 297/7 iun. 2001 

 L. nr. 279/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi  
 Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu" 
 
 

M. Of. nr. 297/7 iun. 2001 

 L. nr. 288/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română"-S.A. 
 M. Of. nr. 303/8 iun. 2001 
 
 L. nr. 290/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2000 privind unele măsuri pentru derularea creditului extern care face  
 obiectul Hotărârii Guvernului nr. 961/2000 privind aprobarea contractării de către Serviciul de Informaţii Externe a unui credit extern,  
 garantat de Ministerul Finanţelor în numele statului 
 
 

M. Of. nr. 303/8 iun. 2001 

 L. nr. 293/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate  
 de Ministerul Culturii 
 
 

M. Of. nr. 309/11 iun. 2001 

 L. nr. 299/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art.7 din Legea nr. 83/1997 pentru  
 privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar 
 
 

M. Of. nr. 309/11 iun. 2001 

 L. nr. 301/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 
 

M. Of. nr. 313/12 iun. 2001 

 L. nr. 302/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999  
 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice 
 
 

M. Of. nr. 308/11 iun. 2001 

 L. nr. 303/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind  
 înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997 şi ulterior  
 modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/1999 
 
 

M. Of. nr. 308/11 iun. 2001 

 L. nr. 306/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri  
 de pesticide în plante şi produse vegetale 
 
 

M. Of. nr. 313/12 iun. 2001 

 L. nr. 307/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea  
 companiilor/societăţilor naţionale şi a celorlalte societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este  
 acţionar majoritar 
 
 

M. Of. nr. 313/12 iun. 2001 

 L. nr. 308/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea şi  
 funcţionarea unor ministere 
 
 

M. Of. nr. 312/12 iun. 2001 

 L. nr. 309/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei  
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 SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
 
 

M. Of. nr. 309/11 iun. 2001 

 L. nr. 312/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte  
 individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective 
 M. Of. nr. 365/6 iul. 2001 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 483/21 aug. 2001) - rectifică art. I punctul 29 

 L. nr. 313/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia  
 Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 
 
 

M. Of. nr. 332/21 iun. 2001 

 L. nr. 314/2001 
 Lege pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale 
 M. Of. nr. 338/26 iun. 2001 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 181/2001  (M. Of. nr. 844/28 dec. 2001) - modifică art. 5, art.6 alin. (2), art.7; introduce alin.(6) la art.3 
 - L. nr. 428/2002  (M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) - – introduce alin.(4) la art.5 
 
 ▼ Acord multianual de finanţare între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, Programul special de aderare pentru  
 agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001 
 L. nr. 316/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 362/5 iul. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 416/2002 (M. Of. nr. 508/15 iul. 2002) 
 - O.U.G. nr. 26/2003 (M. Of. nr. 283/23 apr. 2003) 
 - L. nr. 258/2005 (M. Of. nr. 861/23 sep. 2005) 
 - L. nr. 265/2005 (M. Of. nr. 920/14 oct. 2005) 
 - L. nr. 25/2006 (M. Of. nr. 205/6 mar. 2006) 
 
 ▼ Acord anual de finanţare între Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene în numele Comunităţii Europene, Programul special  
 de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001 
 L. nr. 317/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 338/26 iun. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 416/2002 (M. Of. nr. 508/15 iul. 2002) 
 - L. nr. 258/2005 (M. Of. nr. 861/23 sep. 2005) 
 
 L. nr. 319/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind  
 finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu  
 Banca Comercială Română - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 333/21 iun. 2001 

 L. nr. 320/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru  
 înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii 
 M. Of. nr. 344/28 iun. 2001 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5  
 
 

alin. (10). 

 L. nr. 321/2001 
 Lege privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni 
 
 

M. Of. nr. 341/27 iun. 2001 

 L. nr. 322/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind  
 unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă 
 
 

M. Of. nr. 342/27 iun. 2001 

 L. nr. 325/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca  
 Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. privind finanţarea Proiectului  
 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 şi la  
 Bucureşti la 8 decembrie 2000 
 M. Of. nr. 356/3 iul. 2001 

 

 ▼ Convenţie între România şi Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele  
 pe venit şi pe capital, semnată la Ciudat de Mexico la 20 iulie 2000 
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 L. nr. 331/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 372/10 iul. 2001 
 
 
 L. nr. 332/2001 
 Lege privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie 
 M. Of. nr. 356/3 iul. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 345/2002  (M. Of. nr. 371/1 iun. 2002) - abrogă prevederile art.12 alin.(2) 
 - L. nr. 414/2002  (M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) - abrogă  la 1 ian.2005 prevederile art.13 alin.(1) şi art.14 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă art. 13 şi 14 
 - L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.12 alin.(1) 
 - O.U.G. nr. 85/2008  (M. Of. nr. 474/27 iun. 2008) - abrogă legea, cu excepţia art. 18 
 
 

- L. nr. 78/2009  (M. Of. nr. 230/8 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 85/2008 

 L. nr. 333/2001 
 Lege privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii 
 M. Of. nr. 360/4 iul. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 47/2005  (M. Of. nr. 239/22 mar. 2005) - introduce lit.d) la art. 7 
 
 L. nr. 335/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii  
 "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe" 
 
 

M. Of. nr. 379/11 iul. 2001 

 L. nr. 340/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/1998 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi a Legii nr. 19/2000 privind  
 sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
 
 

M. Of. nr. 378/11 iul. 2001 

 L. nr. 342/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2001 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca  
 Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice  
 "Transelectrica"-S.A., semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2000 
 
 

M. Of. nr. 370/9 iul. 2001 

 L. nr. 344/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei  
 înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 378/11 iul. 2001 

 L. nr. 345/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 125/2000 privind declararea oraşului Sulina, judeţul Tulcea, şi a zonei înconjurătoare ca  
 obiectiv de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 381/12 iul. 2001 

 L. nr. 348/2001 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului 
 
 

M. Of. nr. 381/12 iul. 2001 

 L. nr. 349/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2000 privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activităţii Băncii  
 Agricole - S.A., în vederea privatizării 
 
 

M. Of. nr. 373/10 iul. 2001 

 L. nr. 350/2001 
 Lege privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 M. Of. nr. 373/10 iul. 2001 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 69/2004  (M. Of. nr. 773/24 aug. 2004) - introduce alin.(21) la art.38 
 - L. nr. 464/2004  (M. Of. nr. 1050/12 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 69/2004 
 - L. nr. 289/2006  (M. Of. nr. 606/13 iul. 2006) - modifică art.2 alin.(3), art.9 lit.c), art.14, art.18, art.32, art.37 alin.(1)-(3),  
 art.38 alin.(21) şi (3), art.46 alin.(2) lit.f), art.51, art.55, art.57 alin.(1) lit.a) şi  
 b), art.59 lit.c), art.63, art.64, anexa nr.1; 
  introduce lit.e) la art.9, lit.i) la alin.(2)  şi  lit.d) la alin.(3) ale art.46, alin.(11)  
 la art.62, art.631 şi 632; 
  completează anexa nr.2 
 - O.G. nr. 18/2007  (M. Of. nr. 81/1 feb. 2007) - modifică art. 51 alin.(3) 
 - L. nr. 168/2007  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) - modifică art.51 alin.(3) 
 - O.G. nr. 27/2008  (M. Of. nr. 628/29 aug. 2008) - modifică titlul secţiunii a 3-a a cap. II,  art. 14, art. 18 partea dispozitivă şi lit.  
 a) şi g), art. 29 alin. (2), art. 31 lit. a),  art. 32, art. 46 alin. (1),  art. 47 alin. (1),  
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 art.48 alin. (1), secţiunea a 6-a a cap. IV cu art. 57-61, art.631, art. 65 alin.  
 (1), anexa nr. 1, anexa nr. 2 ; 
 introduce  art. 141, art. 311 - 313, art. 351, alin. (2) la art. 43,  lit. f1) şi j)  
 la art. 46 alin. (2), lit. e), f) şi g) la art. 46 alin. (3), alin. (4) - (8) la art. 46, alin.  
 (5) şi (6) la art. 47, alin. (4) la art. 49, alin. (11) şi (12) la art. 51, alin. (3) la  
 art. 55, alin. (4) şi (5) la art. 56, lit. f) la art. 63 alin. (2); 
 înlocuieşte în tot cuprinsul actului normativ denumirea "Ministerul  
 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului " cu " Ministerul Dezvoltării,  
 Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" 
 - L. nr. 242/2009  (M. Of. nr. 460/3 iul. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 27/2008 şi modifică art. 14 alin.  
 (3), art. 32, art. 351, art. 37 alin. (4), art. 46 alin. (7), art. 47 alin. (5), art. 55  
 alin. (3), art. 631 lit. b), anexa nr. 2; 
 introduce alin. (5) la art. 311, lit. g) la art. 63 alin. (2), completează anexa nr.  
 1; 
 abrogă art. 47 alin. (6); 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul actului normativ, denumirea "Ministerul  
 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului " cu " Ministerul Dezvoltării,  
 Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" şi denumirea "Ministerul Culturii şi Cultelor"  
 cu denumirea "Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional" 
 - L. nr. 345/2009  (M. Of. nr. 778/13 nov. 2009) - modifică art. 36 alin. (2); 
  introduce alin. (4) la art. 36 
 - O.U.G. nr. 7/2011  (M. Of. nr. 111/11 feb. 2011) - modifică art. 1, art. 9 lit. c), art. 15, art. 17, titlul secţ. a 2-a din cap. III, titlul  
 secţ. a 3-a din cap. III, art. 32, art. 35, art. 36, art. 37 alin. (1), art. 44 alin. (1),  
 art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (3)-(5), art. 48, art. 49 alin. (2) şi (4), art. 50, art.  
 51 alin. (1), art. 54 alin. (2), art. 55 alin. (2), anexele nr. 1 şi 2; 
 introduce lit. c1)-c5) la art. 18 alin. (1), art. 241, art. 271, art. 361, alin.  
 (11)-(13) la art. 37, art. 431, alin. (11)-(15) la art. 46, art. 461, art.  
 481, alin. (5) la art. 49, alin. (6) şi (7) la art. 56, art. 561 la data de 1 ian.  
 2012, art. 562; 
 abrogă art. 351 alin. (4), art. 37 alin. (5), art. 43 alin. (2), art. 53 
 - L. nr. 162/2011  (M. Of. nr. 503/14 iul. 2011) - completează anexa nr. 2 
 - L. nr. 221/2011  (M. Of. nr. 853/2 dec. 2011) - modifică art. 29 alin. (2) 
 - L. nr. 219/2012  (M. Of. nr. 789/23 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 81/2011 şi introduce art. 471 
 - O.U.G. nr. 85/2012  (M. Of. nr. 845/13 dec. 2012) - modifică art. 46 alin. (13) 
 - L. nr. 131/2013  (M. Of. nr. 248/30 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 85/2012 
 - L. nr. 190/2013  (M. Of. nr. 418/10 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 7/2011 şi modifică art. 1 alin. (5), art. 5, art. 8, art. 9 lit. c)  
 şi d), art. 10, art. 12, art. 17, art. 18 alin. (1) lit. b) şi c), art. 22 alin. (1) şi (2),  
 art. 31, art. 32, art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (7), art. 36 alin. (10), art. 361, art.  
 37 alin. (12) şi (13), art. 38, art. 431 alin. (4) şi (5), art. 46 alin. (1),  art. 46  
 alin. (13), art. 47 alin. (3), art. 48 alin. (2), art. 481, art. 50, art. 51 alin. (1),  
 art. 52, art. 54, art. 55 alin. (2), art. 56 alin. (6) şi (7), art. 631 lit. d); 
 modifică şi completează anexa nr. 1 şi anexa nr. 2; 
 introduce lit. e1) la art. 36 alin. (12), lit. e) la art. 461, alin. (31) la art. 47,   
 lit. h) la art. 63 alin. (2); 
  abrogă art. 18 alin. (1) lit. c4), art. 36 alin. (8), art. 46 alin. (11), (12), (14)  
 şi (15), art. 49 alin. (5), art. 562 
 - L. nr. 229/2013  (M. Of. nr. 438/18 iul. 2013) - introduce alin. (8) la art. 56 
 - L. nr. 302/2015  (M. Of. nr. 898/3 dec. 2015) - modifică art. 56 alin. (3) 
 - L. nr. 303/2015  (M. Of. nr. 898/3 dec. 2015) - modifică art. 46 alin. (13) 
 - L. nr. 324/2015  (M. Of. nr. 937/18 dec. 2015) - modifică art. 48 alin. (1) și (2); 
 introduce alin. (16)-(18) la art. 46; 
 abrogă art. 62 alin. (11) 
 - O.U.G. nr. 7/2016  (M. Of. nr. 204/18 mar. 2016) - introduce alin. (32) la art. 47 
 - L. nr. 197/2016  (M. Of. nr. 874/1 nov. 2016) - modifică art. 29 alin. (2); 
 introduce alin. (21) la art. 29 
 - O.U.G. nr. 100/2016  (M. Of. nr. 1052/27 dec. 2016) - modifică art. 241, art. 271, art. 29 alin. (6), art. 31 lit. d), art. 32 alin. (1) -  
 (4), (6) și (8), art. 34, art. 35 alin. (3), art. 36 alin. (12), art. 37 alin. (1), (12),  
 (13) și (3), art. 38 alin. (1), art. 46 alin. (4), art. 47 alin. (1) și (32), art. 481  
 alin. (4) și (5), art. 56 alin. (4) - (7), art. 63 alin. (2), art. 631, art. 64 alin. (1),  
 anexa nr. 2; 
  introduce alin. (6) - (8) la art. 14, lit. i) la art. 18 alin. (1), alin. (61) la art. 32,  
 alin. (71) la art. 32, art. 362, alin. (21) la art. 37, alin. (7) la art. 37, alin.  
 (11) la art. 38, alin. (6) la art. 481, alin. (71) la art. 56, alin. (3) și (4) la art.  
 64, alin. (11) la art. 65; 
  sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului” şi „Ministerul  
 Dezvoltării Regionale şi Locuinţei” se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul  
 Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”, sintagma „aviz de  
 oportunitate” se înlocuieşte cu sintagma „aviz de iniţiere” şi sintagma  
 „Ministerul Culturii prin serviciile judeţene" se înlocuieşte cu sintagma  
 „Ministerul Culturii sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia, după  
 caz”; 
  sintagma „arhitect-şef se înlocuieşte cu sintagma „arhitect-şef/urbanist-şef 
 - L. nr. 86/2017  (M. Of. nr. 313/2 mai 2017) - respinge O.U.G. nr. 100/2016 
 - O.U.G. nr. 49/2017  (M. Of. nr. 507/30 iun. 2017) - abrogă art. 47 alin.(32) 
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 - O.U.G. nr. 51/2018  (M. Of. nr. 520/25 iun. 2018) - modifică art. 46 alin. (13) și art. 56 alin. (5) 
 - L. nr. 277/2018  (M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 51/2018 
 - L. nr. 151/2019  (M. Of. nr. 623/26 iul. 2019) - introduce art. 191, lit. d) la art. 22 alin. (2), art. 221, alin. (2) la art. 26,  
 alin. (2) la art. 271, lit. h) la art. 51 alin. (11), alin. (3) la art. 64 și anexa nr.  
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 49/2020  (M. Of. nr. 385/13 mai 2020) - art. 32 alin. (1) teza întâi, în forma modificată prin art. I pct. 6 din Legea nr.  
 289/2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 79/2021  (M. Of. nr. 646/30 iun. 2021) - modifică art. 36 alin. (9) - (11) și art. 361 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 12/2021  (M. Of. nr. 933/30 sep. 2021) - art. 311, art. 32 alin. (5) lit. a), art. 39, 44, 45, art. 47 alin. (1) și (2), art. 56  
 alin. (1), (4), (6) și (7) și art. 64 alin. (3), raportate la art. 68 din Legea nr.  
 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor  
 normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 13/2022  (M. Of. nr. 25/7 ian. 2022) - modifică art. 36 alin. (9)-(11) și art. 361 alin. (3), (5) și (6) 

 L. nr. 351/2001 
 Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi 
 M. Of. nr. 408/24 iul. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 429/2002  (M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) - modifică în mod corespunzător anexa nr. II 
 - L. nr. 674/2002  (M. Of. nr. 947/23 dec. 2002) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 263/2003  (M. Of. nr. 434/19 iun. 2003) - modifică în mod corespunzător anexa nr.II 
 - L. nr. 336/2003  (M. Of. nr. 498/10 iul. 2003) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 382/2003  (M. Of. nr. 696/6 oct. 2003) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 391/2003  (M. Of. nr. 696/6 oct. 2003) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 408/2003  (M. Of. nr. 740/22 oct. 2003) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 409/2003  (M. Of. nr. 740/22 oct. 2003) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 410/2003  (M. Of. nr. 740/22 oct. 2003) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 547/2003  (M. Of. nr. 917/20 dec. 2003) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 548/2003  (M. Of. nr. 917/20 dec. 2003) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 582/2003  (M. Of. nr. 931/23 dec. 2003) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 583/2003  (M. Of. nr. 931/23 dec. 2003) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 584/2003  (M. Of. nr. 931/23 dec. 2003) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 585/2003  (M. Of. nr. 931/23 dec. 2003) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 12/2004  (M. Of. nr. 184/3 mar. 2004) - modifică în mod corespunzător anexa nr. II 
 - L. nr. 45/2004  (M. Of. nr. 245/19 mar. 2004) - modifică în mod corespunzător anexa nr. II 
 - L. nr. 79/2004  (M. Of. nr. 289/1 apr. 2004) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 80/2004  (M. Of. nr. 289/1 apr. 2004) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 81/2004  (M. Of. nr. 289/1 apr. 2004) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 83/2004  (M. Of. nr. 310/7 apr. 2004) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 134/2004  (M. Of. nr. 376/29 apr. 2004) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 203/2004  (M. Of. nr. 483/28 mai 2004) - modifică anexa nr. II 
 - L. nr. 332/2004  (M. Of. nr. 659/22 iul. 2004) - modifică în mod corespunzător anexa nr. II 
 - L. nr. 543/2004  (M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004) - completează la 1 ian. 2005 anexa nr. II 
 - L. nr. 207/2005  (M. Of. nr. 578/5 iul. 2005) - modifică în mod corespunzător anexa nr. II 
 - L. nr. 385/2005  (M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005) - completează anexa nr. II în mod corespunzător 
 - L. nr. 413/2005  (M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005) - completează anexa nr. II în mod corespunzător 
 - L. nr. 414/2005  (M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005) - completează anexa nr. II în mod corespunzător 
 - L. nr. 415/2005  (M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005) - completează anexa nr. II în mod corespunzător 
 - L. nr. 322/2006  (M. Of. nr. 631/21 iul. 2006) - completează în mod corespunzător anexa nr.II 
 - L. nr. 308/2006  (M. Of. nr. 634/24 iul. 2006) - introduce art.51 
 - L. nr. 100/2007  (M. Of. nr. 284/27 apr. 2007) - modifică art.1, art.4, anexa nr. II, anexa nr. IV; 
  introduce alin. (11) - (13) la art. 3, alin. (2) şi (3) la art. 5, anexele nr.  
 VI-VIII; 
  abrogă art. 6 
 - L. nr. 106/2010  (M. Of. nr. 375/7 iun. 2010) - modifică art. 4 alin. (3) şi (4); 
  introduce alin. (21) la art. 4 
 - L. nr. 264/2011  (M. Of. nr. 877/12 dec. 2011) - modifică art. 7 alin. (1) 
 - L. nr. 37/2019  (M. Of. nr. 54/21 ian. 2019) - modifică anexa nr. II 
 - O.U.G. nr. 57/2019  (M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) - modifică și completează anexa nr. I 
 - L. nr. 190/2019  (M. Of. nr. 868/28 oct. 2019) - modifică art. 7 alin. (1), art. 10 și anexa nr. I 
 
 L. nr. 352/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoţiile anterioare  
 anului 1999 
 
 

M. Of. nr. 376/11 iul. 2001 

 L. nr. 360/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii  
 judecătoreşti 
 
 

M. Of. nr. 382/12 iul. 2001 
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 L. nr. 361/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent  
 veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de  
 investiţii şi a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Otopeni şi a celor pentru rambursarea creditelor externe  
 contractate, potrivit legii, cu această destinaţie 
 
 

M. Of. nr. 382/12 iul. 2001 

 L. nr. 365/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/1999 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale  
 "Roman"-S.A. Braşov şi "Tractorul UTB"-S.A. Braşov 
 
 

M. Of. nr. 387/16 iul. 2001 

 L. nr. 367/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind  
 acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6  
 martie 1945 din motive etnice 
 
 

M. Of. nr. 386/16 iul. 2001 

 L. nr. 368/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea  
 participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina  
 şi asigurarea resurselor de finanţare necesare 
 
 

M. Of. nr. 385/13 iul. 2001 

 L. nr. 369/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare  
 a societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei 
 
 

M. Of. nr. 385/13 iul. 2001 

 L. nr. 371/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea  
 societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar şi abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor  
 de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999 
 
 

M. Of. nr. 388/16 iul. 2001 

 L. nr. 372/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2001 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de  
 restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române  
 - TAROM"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 384/13 iul. 2001 

 L. nr. 373/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2001 privind veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice 
 
 

M. Of. nr. 384/13 iul. 2001 

 L. nr. 374/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare 
 M. Of. nr. 388/16 iul. 2001 

 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construcţia şi reabilitarea secţiunilor 4 şi 5 ale autostrăzii  
 Bucureşti-Cernavodă, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000 
 L. nr. 375/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 414/26 iul. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 155/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 
 

(v. O. nr. 809/2005 (M.F.P.)) 

 L. nr. 378/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice  
 ca zone de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 394/18 iul. 2001 

 L. nr. 379/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 
 
 

M. Of. nr. 386/16 iul. 2001 

 L. nr. 380/2001 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern  
 în baza Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor  
 programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi  
 dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 386/16 iul. 2001 

 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti -  
 Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000 
 L. nr. 382/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 419/27 iul. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 160/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 159/2003 (M. Of. nr. 296/5 mai 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 
 

- O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006) 

 L. nr. 384/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art.8 din Legea nr. 111/1996 privind  
 desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare 
 M. Of. nr. 400/20 iul. 2001 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 443/23 mai 2006) - rectifică anexa nr. 4 
 
 L. nr. 396/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 121/2000 privind înfiinţarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor  
 Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 400/20 iul. 2001 

 L. nr. 397/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind  
 unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi  
 formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 400/20 iul. 2001 

 L. nr. 398/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apărării naţionale a României  
 nr. 45/1994 
 
 

M. Of. nr. 393/18 iul. 2001 

 L. nr. 400/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a  
 unor terenuri din fondul forestier naţional 
 
 

M. Of. nr. 393/18 iul. 2001 

 L. nr. 402/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" -  
 S.A. 
 
 

M. Of. nr. 393/18 iul. 2001 

 L. nr. 406/2001 
 Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român 
 M. Of. nr. 386/16 iul. 2001 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 57/2017  (M. Of. nr. 647/7 aug. 2017) - modifică art. 2 lit. a); 
  introduce lit. d) la art. 2 
 - L. nr. 225/2017  (M. Of. nr. 940/28 nov. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 57/2017 
 - L. nr. 38/2018  (M. Of. nr. 67/23 ian. 2018) - introduce lit. e) la art. 2 
 - L. nr. 243/2021  (M. Of. nr. 965/8 oct. 2021) - modifică art. 1 alin. (3) 
 
 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale  
 ferată Bucureşti-Constanţa, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000 
 L. nr. 408/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 421/30 iul. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 1518/2005 (M. Of. nr. 929/18 oct. 2005) 
 - O. nr. 68/2007 (M. Of. nr. 68/29 ian. 2007) 
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 L. nr. 409/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor 
 
 

M. Of. nr. 398/19 iul. 2001 

 L. nr. 416/2001 
 Lege privind venitul minim garantat 
 M. Of. nr. 401/20 iul. 2001 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 6/2002  (M. Of. nr. 116/12 feb. 2002) - introduce cap. II1 cu art. 221-2211 
 - H.G. nr. 1037/2002  (M. Of. nr. 704/26 sep. 2002) - modifică în anul 2003 art.4 alin.(1) şi (2) 
 - O.U.G. nr. 121/2002  (M. Of. nr. 724/3 oct. 2002) - modifică Cap. II1 (art. 221 – 2212) 
 - L. nr. 2/2003  (M. Of. nr. 26/20 ian. 2003) - modifică art.221 lit.a), b), c) şi d), art. 222 lit. a), b) şi c), art.225 alin. (1),  
 art.229 
 - O.U.G. nr. 5/2003  (M. Of. nr. 119/25 feb. 2003) - abrogă cap. II (art. 22) 
 - H.G. nr. 1431/2003  (M. Of. nr. 894/13 dec. 2003) - modifică în anul 2004 art.4 alin. (1) şi (2) 
 - H.G. nr. 2302/2004  (M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004) - la 1 ian. 2005 modifică nivelul lunar al venitului minim de la art. 4 alin. (1) şi  
 (2),  cuantumul ajutorului social de la art.23 alin. (3), cuantumul alocaţiei de la   
 art.25 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1770/2005  (M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) - la 1 ian. 2006 modifică nivelul lunar al venitului minim de la art. 4 alin. (1) şi  
 (2),  cuantumul ajutorului social de la art.23 alin. (3), cuantumul alocaţiei de la   
 art.25 alin. (1) 
 - L. nr. 115/2006  (M. Of. nr. 408/11 mai 2006) - modifică art.1 alin.(3), art.2, art.3, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11,  
 art.12, art.14, art.15, art.16, art.17 alin.(2), at.18, art.19 alin.(1), art.20, art.21,  
 art.24, art.25 alin.(3), art.26, art.27, art.28, art.30 alin.(1); 
  introduce art.71 şi 72, art.131, art.141, art.201, art.281 
 - H.G. nr. 5/2007  (M. Of. nr. 21/12 ian. 2007) - indexează nivelul lunar al venitului minim de la art. 4 alin. (1) şi (2),   
 cuantumul ajutorului social de la art.23 alin. (3), cuantumul alocaţiei de la   
 art.25 alin. (1) 
 - H.G. nr. 11/2008  (M. Of. nr. 27/14 ian. 2008) - indexează nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art.4 alin.(1),  
 nivelul lunar al venitului garantat pentru persoana singură, prevăzut la art.4  
 alin.(2), cuantumul alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzut la art.25 alin. 
 (1) 
 - L. nr. 51/2008  (M. Of. nr. 230/25 mar. 2008) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1664/2008  (M. Of. nr. 847/16 dec. 2008) - indexează nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art.4 alin.(1),  
 nivelul lunar al venitului garantat pentru persoana singură, prevăzut la art.4  
 alin.(2), cuantumul alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzut la art.25 alin. 
 (1) 
 - O.U.G. nr. 57/2009  (M. Of. nr. 391/10 iun. 2009) - modifică art. 4, art. 5 alin. (2), art.72 lit. a) şi b), art. 27 alin. (1) 
 - L. nr. 4/2010  (M. Of. nr. 18/11 ian. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 57/2009 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - abrogă art. 25 şi art. 26 
 - L. nr. 276/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - modifică art. 2 alin. (1), (2), (4) şi (6), art. 6 alin. (7) şi (8), art. 7 alin. (2), art.  
 72 lit. a) şi b), art. 8 alin. (7), art. 12 alin. (5), art. 131, art. 141, art. 15, art.  
 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 201, art. 21 alin. (2) şi (3), art. 27, art.  
 281, art. 30 alin. (1), art. 33; 
  introduce alin. (9) la art. 6, art. 132, art. 261 şi 262 după titlul cap. IV, art.  
 282; 
  abrogă cap II1 cu art. 221-2212 şi cap. III cu art. 23 şi 24, art. 31; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "direcţiile generale de muncă şi  
 solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţia generală de muncă şi  
 solidaritate socială a municipiului Bucureşti" cu sintagma "agenţiile teritoriale" 
 - O.U.G. nr. 110/2011  (M. Of. nr. 860/7 dec. 2011) - modifică art. 28 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 28 
 - O.U.G. nr. 124/2011  (M. Of. nr. 938/30 dec. 2011) - modifică art. 4, art. 5 alin. (1), art. 8, art. 132 alin. (3), art. 141 alin. (1), art.  
 17 alin. (1), art. 28 alin. (1) şi (4), art. 281 alin. (1) lit. b), art. 281 alin. (2) lit.  
 a), art. 281 alin. (4) lit. a), art. 29 alin. (2); 
  introduce alin. (21) la art. 141, art. 161, lit. e) la art. 20 alin. (1); 
 abrogă art. 28 alin. (3); 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, denumirea "Agenţia Naţională pentru Prestaţii  
 Sociale" cu denumirea "Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială",  
 denumirea "direcţia de muncă şi protecţie socială" cu denumirea "agenţia  
 pentru plăţi şi inspecţie socială", denumirea "direcţii teritoriale" cu denumirea  
 "agenţii teritoriale" 
 - L. nr. 166/2012  (M. Of. nr. 699/11 oct. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 124/2011 şi modifică art. 8 alin.  
 (1), art. 141 alin. (1) şi (3), art. 161, art. 18, art. 20 alin. (1) lit. c); 
  introduce alin. (31) la art. 141, art. 162 şi art. 163 
 - O.U.G. nr. 42/2013  (M. Of. nr. 287/21 mai 2013) - modifică art. 4, art. 5 alin. (1), art. 15; 
 introduce lit. d) la art. 18 alin. (1); 
 abrogă art. 7 alin. (2) 
 - L. nr. 286/2013  (M. Of. nr. 691/12 nov. 2013) - aprobă O.U.G. 42/2013 
 - L. nr. 18/2014  (M. Of. nr. 192/19 mar. 2014) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - L. nr. 110/2014  (M. Of. nr. 526/15 iul. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 110/2011 
 - O.U.G. nr. 25/2015  (M. Of. nr. 473/30 iun. 2015) - introduce alin. (11) la art. 8 
 - L. nr. 342/2015  (M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) - modifică art. 8 alin. (1); 
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 abrogă art. 8 alin. (11) și art. 161 
 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - la data de 1 aprilie 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 965/29 nov. 2016) - modifică art. 281 (se aplică de la 1 ianuarie 2017) 
 - O.U.G. nr. 93/2016  (M. Of. nr. 998/12 dec. 2016) - modifică art. 8 alin. 1, art. 11 alin. (6), art. 14 alin. (2), art. 141, art. 15, art.  
 17 alin. (1), art. 18, art. 19, art. 20 alin. (1) lit. b), d) și e), art. 20 alin. (2), art.  
 21, art. 281 alin. (3) și art. 29 alin. (2); 
 introduce alin. (51) și (52) la art. 9, alin. (21) și (22) la art. 11, alin. (11)  
 la art. 12, alin. (11) la art. 131 și lit. d) la art. 131 alin. (3); 
 abrogă art. 162 și art. 163 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - se abrogă la data de 1 aprilie 2019 
 - L. nr. 16/2018  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 82/2016 
 - O.U.G. nr. 15/2018  (M. Of. nr. 225/13 mar. 2018) - modifică art. 261 și art. 27 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 18/2018  (M. Of. nr. 260/23 mar. 2018) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - L. nr. 192/2018  (M. Of. nr. 642/24 iul. 2018) - modifică art. 6 alin. (2), (4) și (6), art. 72 partea introductivă, art. 15 alin. (7),  
 art. 281 alin. (1) și art. 29; 
 introduce alin. (10) la art. 6, art. 61 și 62, alin. (8) la art. 15, art. 151 și lit.  
 f) și g) la art. 20 alin. (1); 
 abrogă art. 15 alin. (6) 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - modifică art. 8 alin. (1); 
 abrogă legea la 1 apr. 2021 
 - L. nr. 266/2018  (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 15/2018 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - se abrogă la data de 1 aprilie 2022 
 - L. nr. 158/2021  (M. Of. nr. 577/8 iun. 2021) - modifică art. 28; 
 introduce art. 271 
 - O.U.G. nr. 101/2021  (M. Of. nr. 890/16 sep. 2021) - modifică art. 20 alin. (1) lit. a) și e), art. 20 alin. (2), art. 281 alin. (1) și (3); 
  introduce art. 63, alin. (3) la art. 7, lit. i) la art. 8 alin. (1), alin. (5) la art. 10,  
 alin. (21), (9) și (10) la art. 15, art. 152, lit. h) și i) la art. 20 alin. (1), alin.  
 (11) și (12) la art. 20, alin. (4) - (6) la art. 21, lit. a1) și a2) la art. 281  
 alin. (2), art. 291; 
  abrogă art. 6 alin. (1), art. 18 alin. (1) lit. d). 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022 
 
 

- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023 

 L. nr. 420/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2000 pentru autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda o  
 linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 
 

M. Of. nr. 402/20 iul. 2001 

 L. nr. 422/2001 
 Lege privind protejarea monumentelor istorice 
 M. Of. nr. 407/24 iul. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 401/2003  (M. Of. nr. 749/27 oct. 2003) - abrogă, la 27 dec. 2003, art. 48 lit.c) 
 - L. nr. 468/2003  (M. Of. nr. 820/19 nov. 2003) - modifică art. 56 alin. (2); introduce alin. (5) şi (6) la art. 8, alin. (4) la art. 51,  
 lit. e) la art. 56 alin. (1). 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă art. 41 alin. (2) 
 - L. nr. 259/2006  (M. Of. nr. 573/3 iul. 2006) - modifică art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (2), (4), (5), (6), (7) şi (8), art. 8 alin. (1) şi  
 (2), denumirea cap. II al titlului II, art. 11, art. 12 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi c),  
 alin. (2) şi (4), art. 13, art. 14 alin. (1), (6) şi (7), art. 15 alin. (1), art. 17, art.  
 18, art. 20, art. 21 alin. (1) şi (3), art. 22 alin. (1) şi (3), art. 22 alin. (2) lit. a) şi  
 d), art. 23, art. 27 alin. (4), art. 28, art. 29 alin. (3), (4) şi (6), art. 30 alin. (3),  
 art. 31, art. 32 alin. (1)-(3), art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (2), art. 35, art. 36, art.  
 37, art. 38 alin. (1) lit. b), f) şi k), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 42 alin.  
 (1) şi (2), art. 47 lit. c)-e), art. 49 lit. b) şi d), art. 50 alin. (1), art. 52 alin. (3) şi  
 (4), art. 53, art. 56 alin. (1) şi (2), art. 58, art. 60; 
  introduce alin. (4) la art. 1, alin. (81) la art. 4, art. 41, alin. (21) la art. 8,  
 lit. e) la art. 12 alin. (1) pct. 2,alin. (7) la art. 29, alin. (11) la art. 38, art.  
 401, lit. i) la art. 46 alin. (1), alin. (2) la art. 47, alin. (5) şi (6) la art. 52, art.  
 561; 
  abrogă art. 8 alin. (4), art. 24-26, art. 39 alin. (2)-(5), art. 61 şi art. 63 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 938/20 nov. 2006) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 77/2009  (M. Of. nr. 439/26 iun. 2009) - abrogă art. 51 alin. (3) lit. d) 
 - L. nr. 261/2009  (M. Of. nr. 493/16 iul. 2009) - abrogă art. 48 lit. d) 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea  
 autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, art. 27 
 - O.U.G. nr. 43/2010  (M. Of. nr. 316/13 mai 2010) - modifică art. 24 alin. (2), art. 26 alin. (1) pct. 16, art. 33 alin. (1) lit. e); 
 abrogă art. 26 alin. (1) pct. 18, art. 28 alin. (3) lit. j) 
 - O.U.G. nr. 12/2011  (M. Of. nr. 114/15 feb. 2011) - modifică art. 30 alin. (3), art. 31 alin. (3) şi (4), art. 33 alin. (3) 
 - L. nr. 99/2011  (M. Of. nr. 443/24 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 43/2010 
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 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 54 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 41 alin. (1) şi (2) 
 - O.G. nr. 10/2016  (M. Of. nr. 68/29 ian. 2016) - modifică art. 26 alin. (1) pct. 7, art. 30 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. i) și k), art.  
 34 alin. (1), (3) și (4), art. 34 alin. (5) lit. e)-h); 
 introduce lit. k1) la art. 33 alin. (1), alin. (11)-(13) la art. 33, alin. (6) și (7)  
 la art. 34 
 - L. nr. 109/2016  (M. Of. nr. 406/30 mai 2016) - introduce alin. (31) la art. 51 
 - L. nr. 248/2016  (M. Of. nr. 983/7 dec. 2016) - modifică art. 26 alin. (1) pct. 11, art. 33 alin. (12), (13), (2) și (3), art. 34  
 alin. (4), lit. g) a alin. (5) și alin. (6) și (7), art. 55 alin. (1) partea introductivă și  
 lit. a), b) și f); 
 introduce art. 341 
 - L. nr. 209/2017  (M. Of. nr. 875/7 nov. 2017) - abrogă, la 1 ian. 2018, art. 41 alin. (3) 
 
 

- L. nr. 105/2019  (M. Of. nr. 392/20 mai 2019) - abrogă art. 16 alin. (2) 

 L. nr. 423/2001 
 Lege pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră 
 M. Of. nr. 406/23 iul. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă prevederile referitoare la accize; referirile la TVA râmân în vigoare  
 până la 31 dec. 2006. 
 
 L. nr. 427/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic 
 M. Of. nr. 406/23 iul. 2001 
 
 L. nr. 428/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat 
 
 

M. Of. nr. 410/25 iul. 2001 

 L. nr. 429/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/1999 pentru modificarea lit.c a art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.  
 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale 
 
 

M. Of. nr. 403/20 iul. 2001 

 L. nr. 431/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la  
 Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr. 106/1996, a  
 Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2000 privind  
 înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre 
 
 

M. Of. nr. 403/20 iul. 2001 

 L. nr. 433/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de  
 privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 404/20 iul. 2001 

 L. nr. 435/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului său autorizat deţinut  
 la Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor 
 
 

M. Of. nr. 404/20 iul. 2001 

 L. nr. 436/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi  
 extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă 
 M. Of. nr. 404/20 iul. 2001 

 

 ▼ Acord de împrumut între România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti  
 "Metrorex"-S.A. privind finanţarea Proiectului de modernizare a metroului Bucureşti, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie  
 2000 
 L. nr. 438/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 404-404 bis/20 iul. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1237/2004 (M. Of. nr. 748/17 aug. 2004) 
 
 L. nr. 441/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă 
 
 

M. Of. nr. 411/25 iul. 2001 

 L. nr. 443/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 411/25 iul. 2001 
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 L. nr. 444/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 
 
 

M. Of. nr. 409/24 iul. 2001 

 L. nr. 445/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol 
 M. Of. nr. 409/24 iul. 2001 
 
 L. nr. 447/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi  
 Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit fără dobândă acordat Societăţii Comerciale "I.C.P.P.A.M."-S.A. Baloteşti 
 
 

M. Of. nr. 411/25 iul. 2001 

 L. nr. 448/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru  
 intervenţie de urgenţă în caz de dezastru 
 
 

M. Of. nr. 409/24 iul. 2001 

 L. nr. 449/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a  
 Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva 
 
 

M. Of. nr. 412/25 iul. 2001 

 L. nr. 450/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de  
 Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare 
 
 

M. Of. nr. 416/26 iul. 2001 

 L. nr. 454/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind  
 constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 
 

M. Of. nr. 418/27 iul. 2001 

 L. nr. 455/2001 
 Lege privind semnătura electronică 
 M. Of. nr. 429/31 iul. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 15, art. 16 alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 316/30 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 39/2020  (M. Of. nr. 281/3 apr. 2020) - introduce art. 31 
 
 

- L. nr. 127/2020  (M. Of. nr. 621/15 iul. 2020) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 39/2020 şi introduce alin.(11) la art. 31 

 L. nr. 457/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 
 
 

M. Of. nr. 418/27 iul. 2001 

 L. nr. 458/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a  
 Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti 
 
 

M. Of. nr. 418/27 iul. 2001 

 L. nr. 459/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală 
 M. Of. nr. 418/27 iul. 2001 
 
 L. nr. 466/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor 
 
 

M. Of. nr. 428/31 iul. 2001 

 L. nr. 468/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea  
 ministerială 
 M. Of. nr. 413/25 iul. 2001 

 

 ▼ Protocol facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia  
 infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000 
 L. nr. 470/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 601/25 sep. 2001 
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 ▼ Contract de finanţare între România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru finanţarea  
 Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000 
 L. nr. 489/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 636/10 oct. 2001 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 712/8 nov. 2001) - rectifică art. 2 alin. 3 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 13/2003 (M. Of. nr. 175/20 mar. 2003) 
 - H.G. nr. 358/2005 (M. Of. nr. 409/16 mai 2005) 
 - H.G. nr. 380/2006 (M. Of. nr. 307/5 apr. 2006) 
 - H.G. nr. 1312/2006 (M. Of. nr. 816/3 oct. 2006) 
 - L. nr. 113/2011 (M. Of. nr. 481/7 iul. 2011) - modifică art. 2 
 
 ▼ Contract de finanţare între România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti, pentru finanţarea  
 Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti-B, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 L. nr. 490/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 637/11 oct. 2001 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 712/8 nov. 2001) - rectifică art. 2 alin. 3 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2449/2004 (M. Of. nr. 26/10 ian. 2005) 
 - H.G. nr. 848/2008 (M. Of. nr. 615/21 aug. 2008) 
 
 L. nr. 491/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2001 pentru completarea art.1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea  
 unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice 
 M. Of. nr. 623/3 oct. 2001 

 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite  
 în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2001 
 L. nr. 496/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 635/10 oct. 2001 

 ▼ Memorandum convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin  
 Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a  
 apelor uzate în Constanţa, România"*) 
 L. nr. 497/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 6/8 ian. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - L. nr. 415/2003 (M. Of. nr. 762/30 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006) 
 
 

- O. nr. 303/2007 (M. Of. nr. 181/15 mar. 2007) 

 L. nr. 498/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 263/2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale  
 "C.U.G."-S.A. Cluj-Napoca 
 
 

M. Of. nr. 633/9 oct. 2001 

 L. nr. 500/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum şi plata  
 altor costuri aferente unor împrumuturi externe 
 
 

M. Of. nr. 633/9 oct. 2001 

 L. nr. 507/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind  
 înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 643/15 oct. 2001 

 L. nr. 511/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/1999 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană asupra  
 transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997 
 M. Of. nr. 643/15 oct. 2001 

 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ",  
 semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000 
 L. nr. 512/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 763/29 nov. 2001 
 Modificări: 
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 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind readmisia persoanelor care au intrat în mod ilegal şi/sau stau în  
 mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective, semnat la Bucureşti la 4 octombrie 2000 
 L. nr. 513/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 663/23 oct. 2001 
 
 
 L. nr. 515/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care  
 statul este acţionar majoritar 
 M. Of. nr. 653/17 oct. 2001 

 

 ▼ Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R."-S.A., Proiectul de  
 mordernizare a căilor ferate, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 L. nr. 516/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 664/23 oct. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 328/2005 (M. Of. nr. 374/4 mai 2005) 
 
 ▼ Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime  
 Constanţa" - S.A., Proiectul privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 L. nr. 517/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 670/24 oct. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1814/2004 (M. Of. nr. 1059/16 nov. 2004) 
 
 

- H.G. nr. 1452/2005 (M. Of. nr. 1096/6 dec. 2005) 

 L. nr. 521/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea  
 societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar 
 
 

M. Of. nr. 661/22 oct. 2001 

 L. nr. 526/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor  
 de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern  
 acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea  
 Jiului 
 M. Of. nr. 652/17 oct. 2001 

 

 ▼ Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND), Proiectul de  
 reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 L. nr. 527/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 687/30 oct. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 353/2004 (M. Of. nr. 269/26 mar. 2004) 
 - H.G. nr. 798/2005 (M. Of. nr. 735/12 aug. 2005) 
 - L. nr. 215/2007 (M. Of. nr. 475/16 iul. 2007) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - modifică art. 2; 
  introduce art. 31, alin. (3) la art. 4 
 
 ▼ Acord de împrumut între Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi România privind Proiectul de reabilitare a căii ferate  
 Bucureşti - Constanţa, semnat la Bucureşti la 30 martie 2001 
 L. nr. 528/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 683/29 oct. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 594/2007 (M. Of. nr. 469/12 iul. 2007) 
 
 

- H.G. nr. 1322/2008 (M. Of. nr. 748/5 nov. 2008) 

 L. nr. 531/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru întreţinerea  
 efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului şi pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare pentru  
 împrospătarea acesteia 
 
 

M. Of. nr. 654/18 oct. 2001 

 L. nr. 537/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios 
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M. Of. nr. 658/19 oct. 2001 

 L. nr. 539/2001 
 Lege pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi  
 folosi venituri proprii 
 M. Of. nr. 658/19 oct. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 59/2009  (M. Of. nr. 227/7 apr. 2009) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (2); 
 
 

 introduce alin. (3) la art. 2 

 L. nr. 540/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind  
 executorii judecătoreşti 
 
 

M. Of. nr. 652/17 oct. 2001 

 L. nr. 542/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit 
 M. Of. nr. 658/19 oct. 2001 
 
 L. nr. 543/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale  
 Serviciul Credincios 
 
 

M. Of. nr. 658/19 oct. 2001 

 L. nr. 544/2001 
 Lege privind liberul acces la informaţiile de interes public 
 M. Of. nr. 663/23 oct. 2001 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 145/26 feb. 2002) - rectifică art. 5 alin. 3 
 Modificări: 
 - L. nr. 371/2006  (M. Of. nr. 837/11 oct. 2006) - modifică art.2 lit.a) şi art.12, lit.c) a alin.(1) 
 - L. nr. 380/2006  (M. Of. nr. 846/13 oct. 2006) - modifică art.12 alin.(1)  partea introductivă ; 
  introduce art.111 
 - L. nr. 188/2007  (M. Of. nr. 425/26 iun. 2007) - introduce alin. (5) la art. 5 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 22 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 37/2015  (M. Of. nr. 51/25 ian. 2016) - art. 2 alin. (1) lit. c) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 144/2016  (M. Of. nr. 528/14 iul. 2016) - modifică art. 2 lit. a) 

 L. nr. 554/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar 
 
 

M. Of. nr. 672/24 oct. 2001 

 L. nr. 556/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2001 privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea  
 Participaţiilor Statului să vândă acţiunile Oficiului pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, deţinute de acesta la Societatea Comercială  
 "Şantierul Naval"-S.A. Constanţa, inclusă în proiectul componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat,  
 grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 684/30 oct. 2001 

 L. nr. 563/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind  
 acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor  
 deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 
 M. Of. nr. 688/30 oct. 2001 
 
 
 L. nr. 564/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac  
 parte din Lista patrimoniului mondial 
 M. Of. nr. 695/1 nov. 2001 

 

 ▼ Protocol facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Convenţia privind drepturile copilului, semnat de România la 6  
 septembrie 2000 
 L. nr. 567/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 692/31 oct. 2001 
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 L. nr. 568/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă  
 persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive  
 politice, măsuri administrative abuzive 
 M. Of. nr. 688/30 oct. 2001 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretenţiilor suedeze nesoluţionate, semnat la  
 Bucureşti la 24 iunie 2001 
 L. nr. 570/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 673/25 oct. 2001 
 
 
 L. nr. 572/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din  
 subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului 
 
 

M. Of. nr. 688/30 oct. 2001 

 L. nr. 574/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor,  
 cinematografiei şi dreptului de autor 
 
 

M. Of. nr. 685/30 oct. 2001 

 L. nr. 575/2001 
 Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 
 
 

M. Of. nr. 726/14 nov. 2001 

 L. nr. 576/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea  
 realizării şi colectării veniturilor statului 
 
 

M. Of. nr. 679/26 oct. 2001 

 L. nr. 577/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către  
 Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare faţă de Banca Naţională a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe 
 
 

M. Of. nr. 673/25 oct. 2001 

 L. nr. 578/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole -  
 S.A. 
 M. Of. nr. 672/24 oct. 2001 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 686/30 oct. 2001) - rectifică art. I punctul 1 

 L. nr. 579/2001 
 Lege privind declararea municipiului Hunedoara Oraş martir al Revoluţiei din decembrie 1989 
 M. Of. nr. 702/5 nov. 2001 
 
 L. nr. 582/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001 
 
 

M. Of. nr. 702/5 nov. 2001 

 L. nr. 583/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de  
 Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova  
 pentru protecţia fluviului Dunărea, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001 
 
 

M. Of. nr. 702/5 nov. 2001 

 L. nr. 584/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de  
 Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemului de apă potabilă şi a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene  
 în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la  
 13 mai 2001 
 M. Of. nr. 702/5 nov. 2001 
 
 
 L. nr. 585/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de  
 Preaderare pentru măsura "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România",  
 semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001 
 M. Of. nr. 702/5 nov. 2001 
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 L. nr. 586/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2001 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Centrul Regional  
 pentru Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere (SECI) 
 M. Of. nr. 715/9 nov. 2001 

 

 ▼ Acord de amendament dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 6 iulie 2001, la  
 Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea "Proiectului privind  
 conservarea energiei termice", semnat la Londra la 13 aprilie 1997 
 L. nr. 587/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 697/1 nov. 2001 
 
 
 L. nr. 588/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din  
 creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor  
 costuri externe aferente acestei cote-părţi 
 
 

M. Of. nr. 708/7 nov. 2001 

 L. nr. 594/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol 
 
 

M. Of. nr. 711/8 nov. 2001 

 L. nr. 596/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2000 privind organizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice  
 în cadrul Academiei Române 
 
 

M. Of. nr. 711/8 nov. 2001 

 L. nr. 597/2001 
 Lege privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre 
 M. Of. nr. 711/8 nov. 2001 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 32/2006  (M. Of. nr. 650/27 iul. 2006) - modifică art.4 alin.(1) 
 - L. nr. 493/2006  (M. Of. nr. 8/5 ian. 2007) - aprobă O.G. nr.32/2006 
 - O.U.G. nr. 81/2009  (M. Of. nr. 451/30 iun. 2009) - modifică art. 6 
 - L. nr. 45/2010  (M. Of. nr. 187/24 mar. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 81/2009 
 - O.U.G. nr. 38/2011  (M. Of. nr. 290/26 apr. 2011) - modifică art. 4 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1); 
  introduce alin. (2) la art. 3 
 - L. nr. 176/2011  (M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 38/2011 
 
 

- O.U.G. nr. 21/2014  (M. Of. nr. 339/8 mai 2014) - modifică art. 6 

 L. nr. 598/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică  
 pentru servicii publice conexe actului medical 
 
 

M. Of. nr. 711/8 nov. 2001 

 L. nr. 603/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi  
 sancţionarea spălării banilor 
 
 

M. Of. nr. 713/8 nov. 2001 

 L. nr. 604/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru  
 organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar 
 
 

M. Of. nr. 713/8 nov. 2001 

 L. nr. 607/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2001 pentru modificarea alin.2 al art.74 din Legea nr. 80/1995 privind  
 Statutul cadrelor militare 
 
 

M. Of. nr. 713/8 nov. 2001 

 L. nr. 612/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de  
 decoraţii al României 
 
 

M. Of. nr. 716/9 nov. 2001 

 L. nr. 615/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind participarea României la programele comunitare "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth for  
 Europe" şi la Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice - RO 0001, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000 
 
 

M. Of. nr. 737/19 nov. 2001 

 L. nr. 616/2001 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2000 la programele comunitare: "Întreprinderi mici şi mijlocii",  
 "Egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi", "SAVE II", "Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli contagioase" - RO 0009, semnat la  
 Bucureşti la 29 decembrie 2000 
 
 

M. Of. nr. 737/19 nov. 2001 

 L. nr. 617/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2000 (RO 0004 - RO 0007), semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 
 

M. Of. nr. 737/19 nov. 2001 

 L. nr. 618/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria - RO 0003, semnat la  
 Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 
 

M. Of. nr. 737/19 nov. 2001 

 L. nr. 619/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de  
 Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii Craiova - Drobeta - Turnu Severin a drumului naţional DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova  
 Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001 
 M. Of. nr. 737/19 nov. 2001 

 

 ▼ Acord între România şi Bosnia Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie  
 2001 
 L. nr. 620/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 739/20 nov. 2001 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 43/2011 (M. Of. nr. 241/6 apr. 2011) 

 L. nr. 621/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată 
 M. Of. nr. 737/19 nov. 2001 

 ▼ Acord între România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană  
 de informare şi observare a mediului 
 L. nr. 622/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 770/3 dec. 2001 

 ▼ Actul final al negocierilor dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României  
 la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET), Bruxelles, 9 octombrie 2000 
 L. nr. 622/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 770/3 dec. 2001 
 
 
 L. nr. 623/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de  
 Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de epurare a apelor uzate în municipiul  
 Brăila, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001 
 
 

M. Of. nr. 737/19 nov. 2001 

 L. nr. 625/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2001 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă  
 dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) pentru  
 finanţarea Proiectului "Managementul conservării biodiversităţii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la  
 Washington la 17 iunie 1999, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1999 
 
 

M. Of. nr. 740/20 nov. 2001 

 L. nr. 626/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 - RO 0002 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Bulgaria, semnat la  
 Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 
 

M. Of. nr. 740/20 nov. 2001 

 L. nr. 628/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială 
 
 

M. Of. nr. 724/13 nov. 2001 

 L. nr. 629/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 
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 M. Of. nr. 724/13 nov. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 493/2002  (M. Of. nr. 543/25 iul. 2002) - abrogă  art. I pct. 7 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre  
 România şi Republica Bulgaria, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000 
 L. nr. 637/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 760/29 nov. 2001 

 ▼ Acord sub formă de schimb de scrisori între România şi Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite  
 vinuri şi băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001 
 L. nr. 638/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 760/29 nov. 2001 
 
 
 L. nr. 639/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului  
 portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000 
 
 

M. Of. nr. 768/3 dec. 2001 

 L. nr. 641/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor  
 Unite ale Americii privind înfiinţarea, funcţionarea şi exploatarea în România a unei staţii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza  
 Aeriană Patrick, Florida - S.U.A. la 28 septembrie 2000 
  M. Of. nr. 768/3 dec. 2001 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 2 aprilie 2001 
 L. nr. 642/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 768/3 dec. 2001 
 
 
 L. nr. 644/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato" 
 
 

M. Of. nr. 756/28 nov. 2001 

 L. nr. 649/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor 
 M. Of. nr. 773/4 dec. 2001 
 
 L. nr. 652/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind  
 Statutul cadrelor militare 
  M. Of. nr. 773/4 dec. 2001 

 ▼ Tratat de prietenie şi colaborare între România şi Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001 
 
 L. nr. 660/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 771/4 dec. 2001 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993 
 
 L. nr. 663/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 783/11 dec. 2001 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 188/2016 (M. Of. nr. 851/26 oct. 2016) 

 L. nr. 664/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001 
 
 

M. Of. nr. 775/5 dec. 2001 

 L. nr. 665/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de  
 Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului RFinalizarea lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a  
 apelor uzate Bucureşti, România˝", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001 
 
 

M. Of. nr. 775/5 dec. 2001 

 L. nr. 666/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de  
 Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad  
 pentru protejarea râului Mureş, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001 
 
 

M. Of. nr. 772/4 dec. 2001 
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 L. nr. 667/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de  
 Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin -  
 Lugoj a drumului naţional DN 6 şi studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001  
 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001 
 
 

M. Of. nr. 772/4 dec. 2001 

 L. nr. 670/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale de la Beijing  
 (1999) 
 
 

M. Of. nr. 778/6 dec. 2001 

 L. nr. 671/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate  
 la Bucureşti la 8 iunie 2001 şi la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei  
 de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23  
 februarie 2000 
 
 

M. Of. nr. 778/6 dec. 2001 

 L. nr. 672/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României şi  
 Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar  
 Internaţional 
  M. Of. nr. 778/6 dec. 2001 

 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993 
 L. nr. 674/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 800/14 dec. 2001 
 
 
 L. nr. 675/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2001 pentru ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de înţelegere privind  
 Programul de cooperare economică, Programul PSO pentru aderare şi Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Olandei pentru anii 2001 - 2003, semnat la Bucureşti la 23 martie 2001 
 
 

M. Of. nr. 793/13 dec. 2001 

 L. nr. 678/2001 
 Lege privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane 
 M. Of. nr. 783/11 dec. 2001 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 143/2002  (M. Of. nr. 804/5 nov. 2002) - modifică art.18 
 - L. nr. 39/2003  (M. Of. nr. 50/29 ian. 2003) - modifică  art.17 alin. (2); abrogă art.14 şi art.18 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 79/2005  (M. Of. nr. 629/19 iul. 2005) - modifică art. 2 pct.2 lit.a), art.12 alin. (2), art.13, art.20, art.38; 
  introduce art.391 
 - L. nr. 287/2005  (M. Of. nr. 917/13 oct. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 79/2005 şi modifică art.12 alin.(2), art.20  
 alin.(1), art.38 alin.(5) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XLIX (49)/2007  (M. Of. nr. 775/15 nov.  - art. 12 şi 13 
 2007) 
 - Decizia nr. XVI/2007  (M. Of. nr. 542/17 iul. 2008) - art. 12 şi 13 
 - Decizia nr. 1/2008  (M. Of. nr. 817/5 dec. 2008) - art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 230/2010  (M. Of. nr. 812/6 dec. 2010) - modifică art. 2 pct. 2 lit. c) şi d), art. 4, art. 5 alin. (2), art.7, art.8, art. 9, art.  
 10, art. 11, art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (3), art. 20 alin. (1), art. 24 alin. (2) şi  
 (3), art. 26, art. 27, art. 30 alin. (3), art. 32, art. 34 alin. (1), art. 35, art. 38, art.  
 39, art. 391 alin. (1), art. 41, art. 43, art. 44; 
  introduce pct. 3 la art. 2, art. 141, art. 181, art. 271, art. 272, alin. (2) la  
 art. 28, art. 381, alin. (3) la art. 391, art. 392; 
  abrogă art. 17 alin. (2), art. 34 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 117/2010  (M. Of. nr. 891/30 dec. 2010) - introduce alin. (2) - (4) la art. 33 
 - O.U.G. nr. 41/2011  (M. Of. nr. 304/3 mai 2011) - modifică art. 4, art. 7, art. 9 alin. (1) şi (3), art. 10, art. 11, art. 24 alin. (2),  
 art. 27 alin. (2) şi (3), art. 272 alin. (3), art. 30 alin. (3), art. 34 alin. (1) 
 - L. nr. 210/2011  (M. Of. nr. 819/21 nov. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 41/2011 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 2, art. 20; 
  abrogă art. 12, art. 13, art. 141, art. 15-19 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 alin. (1), art. 43; 
 abrogă art. 21-23, art. 38 alin. (4) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. XLIX (49)/2007 - M. Of. nr. 775/15 nov. 2007 (art. 12 şi 13); Decizia I.C.C.J. nr. XVI/2007 - M. Of. nr. 542/17 iul.  
 
 

2008 (art. 12 şi 13); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2008 (art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (2)) 

 L. nr. 679/2001 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2001 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare PHARE  
 RO9916 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul  
 cercetării şi dezvoltării tehnologice, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000 
 M. Of. nr. 793/13 dec. 2001 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la  
 Bucureşti la 27 octombrie 1997 
 L. nr. 680/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 784/11 dec. 2001 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887 din 4 oct. 2005 
 
 ▼ Acord de securitate între Guvernul României şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994 
 L. nr. 681/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 784/11 dec. 2001 

 ▼ Convenţie pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28  
 ianuarie 1981 
 L. nr. 682/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 830/21 dec. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 55/2005 (M. Of. nr. 244/23 mar. 2005) 
 - L. nr. 102/2005 (M. Of. nr. 391/9 mai 2005) - modifică art. 2 pct. 3 
 - L. nr. 290/2021 (M. Of. nr. 1171/10 dec. 2021) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Zagreb la  
 30 septembrie 2000 
 L. nr. 683/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 817/19 dec. 2001 
 
 
 L. nr. 684/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2000 privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de  
 consultanţă necesare pentru realizarea programelor PSAL şi PIBL finanţate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanţat de Uniunea  
 Europeană, precum şi a programelor pentru continuarea acestora 
 
 

M. Of. nr. 784/11 dec. 2001 

 L. nr. 688/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea  
 capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar 
 
 

M. Of. nr. 784/11 dec. 2001 

 L. nr. 689/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenţei N.M.T. şi stabilirea taxei  
 aferente 
 
 

M. Of. nr. 795/13 dec. 2001 

 L. nr. 690/2001 
 Lege pentru declararea municipiului Reşiţa Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 795/13 dec. 2001 

 L. nr. 695/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România  
 şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001 
 
 

M. Of. nr. 806/17 dec. 2001 

 L. nr. 696/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţională pentru  
 securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972 
 
 

M. Of. nr. 795/13 dec. 2001 

 L. nr. 697/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenţia privind Organizaţia europeană  
 de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părţilor (Cardiff, mai 1999) 
 
 

M. Of. nr. 795/13 dec. 2001 

 L. nr. 698/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Uniunii  
 Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) şi a Instrumentului de amendare a  
 Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la  
 Minneapolis la 6 noiembrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 795/13 dec. 2001 

 L. nr. 699/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenţia referitoare la Regulamentul  
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 internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972 
 
 

M. Of. nr. 788/12 dec. 2001 

 L. nr. 700/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenţia privind Organizaţia  
 internaţională de telecomunicaţii maritime prin sateliţi "INMARSAT", adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării părţilor (Londra,  
 aprilie 1998) 
 
 

M. Of. nr. 788/12 dec. 2001 

 L. nr. 701/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizaţia  
 Internaţională de Telecomunicaţii prin Sateliţi "INTELSAT", adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunării părţilor (Washington, noiembrie  
 2000) 
 
 

M. Of. nr. 788/12 dec. 2001 

 L. nr. 702/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ  
 Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 54/25 ian. 2002 

 L. nr. 703/2001 
 Lege privind răspunderea civilă pentru daune nucleare 
 M. Of. nr. 818/19 dec. 2001 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 115/12 feb. 2002) - rectifică art. 3 
 Modificări: 
 - L. nr. 470/2004  (M. Of. nr. 1040/10 nov. 2004) - introduce art.41 
 
 

- L. nr. 115/2007  (M. Of. nr. 298/4 mai 2007) - modifică art. 41 

 L. nr. 707/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 M. Of. nr. 785/11 dec. 2001 
 
 L. nr. 708/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2000 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea  
 unificării sistemului de evidenţă informatizată a persoanei 
 
 

M. Of. nr. 785/11 dec. 2001 

 L. nr. 709/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 241/2000 privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc  
 funcţii în afara Ministerului de Interne în organizaţiile internaţionale care acordă asistenţă de specialitate pe teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 785/11 dec. 2001 

 L. nr. 715/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională asupra liniilor  
 de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.784(19) la  
 Londra la 23 noiembrie 1995 
 
 

M. Of. nr. 803/14 dec. 2001 

 L. nr. 718/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea  
 privatizării 
 
 

M. Of. nr. 797/13 dec. 2001 

 L. nr. 719/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 138/2000 privind măsuri de susţinere a învăţământului privat 
 
 

M. Of. nr. 797/13 dec. 2001 

 L. nr. 720/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 797/13 dec. 2001 
 
 L. nr. 721/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în  
 municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului  
 Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 797/13 dec. 2001 

 L. nr. 723/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ  
 Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării 
 
 

M. Of. nr. 797/13 dec. 2001 
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 L. nr. 724/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2001 pentru acceptarea Codului internaţional pentru transportul în siguranţă al  
 cerealelor în vrac (Codul internaţional pentru cereale), adoptat prin Rezoluţia M.S.C. 23(59) a Comitetului Securităţii Maritime al  
 Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 23 mai 1991 
 
 

M. Of. nr. 794/13 dec. 2001 

 L. nr. 727/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a  
 acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999 
 M. Of. nr. 816/18 dec. 2001 
 
 
 L. nr. 728/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a  
 acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 816/18 dec. 2001 

 L. nr. 729/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole  
 - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 816/18 dec. 2001 

 L. nr. 730/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind  
 finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu  
 Banca Comercială Română - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 816/18 dec. 2001 

 L. nr. 732/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune  
 energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001 
 
 

M. Of. nr. 816/18 dec. 2001 

 L. nr. 733/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social  
 al Societăţii de Strategie pentru Piaţa de Gros - S.R.L. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 816/18 dec. 2001 

 L. nr. 734/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind  
 stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 807/17 dec. 2001 

 L. nr. 736/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului  
 juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării 
 
 

M. Of. nr. 806/17 dec. 2001 

 L. nr. 740/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea şi implementarea Programului special de dezvoltare turistică a  
 zonei Sighişoara 
 
 

M. Of. nr. 807/17 dec. 2001 

 L. nr. 741/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei  
 "Romag-Prod" din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare 
 M. Of. nr. 807/17 dec. 2001 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferryboat între  
 Samsun şi Constanţa, semnat la Ankara la 15 iulie 1996 
 L. nr. 745/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 835/27 dec. 2001 

 ▼ Acord privind privilegiile şi imunităţile acordate Comisiei pentru protecţia mediului marin al Mării Negre, semnat la Istanbul la 28  
 aprilie 2000 
 L. nr. 746/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 842/28 dec. 2001 

 ▼ Acord privind serviciile aeriene dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Namibia, semnat la Bucureşti la 3 iulie 1996 
 L. nr. 747/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 826/20 dec. 2001 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 25  
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 aprilie 1996 
 L. nr. 748/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 826/20 dec. 2001 

 ▼ Protocol, semnat la Bucureşti la 25 aprilie 1996 
 L. nr. 748/2001 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 826/20 dec. 2001 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi ştiinţifice administrate de  
 Comisia Fulbright româno-americană 
 L. nr. 749/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 843/28 dec. 2001 
 
 
 L. nr. 750/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendată, şi a unor amendamente la  
 Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie  
 1978 (MARPOL 73/78) 
 
 

M. Of. nr. 840/27 dec. 2001 

 L. nr. 752/2001 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei României 
 M. Of. nr. 843/28 dec. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 209/2004  (M. Of. nr. 164/25 feb. 2004) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 396/2004  (M. Of. nr. 940/14 oct. 2004) - introduce alin. (4) - (7) la art.4 
 - L. nr. 564/2004  (M. Of. nr. 1197/14 dec. 2004) - introduce alin. (21) şi (8) la art. 4 
 - L. nr. 194/2006  (M. Of. nr. 453/25 mai 2006) - modifică art. 10 
 - L. nr. 80/2007  (M. Of. nr. 230/3 apr. 2007) - modifică art.15 alin.(3), art.21; 
  abrogă art.10 alin.(4) 
 - L. nr. 251/2007  (M. Of. nr. 498/25 iul. 2007) - introduce alin.(22) şi (23) la art.4 
 - L. nr. 133/2008  (M. Of. nr. 515/9 iul. 2008) - modifică art. 4 alin. (21), (22), (4), (5), (7) şi (8); 
  introduce alin. (21a)-(21d), (31) şi (61) la art. 4 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 299/7 mai 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - se reduce cu 25% cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei  
 Române; 
 se reduce cu 15% cuantumul sprijinului material  acordat urmaşilor membrilor  
 Academiei Române 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă alin. (3) şi prevederile referitoare la acordarea sporului de importanţă  
 naţională de 25% din cuprinsul alin. (2) al art. 21 
 
 

(v. Statutul Academiei publicat în M. Of. nr. 617/14 sep. 2009, modificat prin H. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 436/22 iun. 2011) 

 L. nr. 755/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 
 
 

M. Of. nr. 7/9 ian. 2002 

 L. nr. 762/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1998 privind  
 regimul de confecţionare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere 
 
 

M. Of. nr. 23/16 ian. 2002 

 L. nr. 766/2001 
 Lege pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 19/15 ian. 2002 

 L. nr. 767/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2000 privind decoraţia "Crucea Comemorativă a Rezistenţei  
 Anticomuniste" 
 
 

M. Of. nr. 33/18 ian. 2002 

 L. nr. 769/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi  
 societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome 
 
 

M. Of. nr. 19/15 ian. 2002 

 L. nr. 770/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind  
 veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii  
 şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război 
 
 

M. Of. nr. 14/11 ian. 2002 

 L. nr. 772/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2001 pentru ratificarea Convenţiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe  
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 mare şi în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 8 octombrie  
 1987 
 M. Of. nr. 19/15 ian. 2002 
 
 L. nr. 775/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea  
 termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi  
 demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire 
 M. Of. nr. 28/17 ian. 2002 

 
 ▼ Acord privind constituirea Grupului de cooperare navală în Marea Neagră, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001 
 L. nr. 777/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 29/17 ian. 2002 
 
 
 L. nr. 779/2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea  
 program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" şi "Cultura  
 2000" - RO 0011, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2000 
 
 

M. Of. nr. 28/17 ian. 2002 

 L. nr. 780/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2001 privind reglementarea situaţiei creanţelor Băncii Naţionale a  
 României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni faţă de Banca "Dacia Felix" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 28/17 ian. 2002 

 L. nr. 783/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale,  
 medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale 
 
 

M. Of. nr. 39/21 ian. 2002 

 L. nr. 788/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată 
 M. Of. nr. 21/16 ian. 2002 
 
 L. nr. 790/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităţilor prin bănci  
 comerciale 
 
 

M. Of. nr. 17/15 ian. 2002 

 L. nr. 792/2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de  
 titluri de stat 
 
 

M. Of. nr. 23/16 ian. 2002 

 L. nr. 793/2001 
 Lege privind retragerea României din Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului  
 Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978 
 
 

M. Of. nr. 21/16 ian. 2002 

  2002  
 
 
 L. nr. 1/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din  
 România 
 
 

M. Of. nr. 44/22 ian. 2002 

 L. nr. 3/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului  
 Transporturilor 
 
 

M. Of. nr. 42/22 ian. 2002 

 L. nr. 5/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi  
 societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului 
 
 

M. Of. nr. 42/22 ian. 2002 

 L. nr. 8/2002 
 Lege privind jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor al senatorilor şi deputaţilor din Parlamentul României 
 M. Of. nr. 101/5 feb. 2002 
 
 L. nr. 9/2002 
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 Lege privind denunţarea Convenţiei internaţionale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25  
 august 1924 
 
 

M. Of. nr. 101/5 feb. 2002 

 L. nr. 12/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Portugheze privind şederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19  
 iulie 2001 
 M. Of. nr. 101/5 feb. 2002 

 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
 
 L. nr. 14/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2001 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 247/2000 privind  
 scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru "Reparaţia capitală cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi a capacităţii  
 Centralei Hidroelectrice «Porţile de Fier I»" 
 
 

M. Of. nr. 48/24 ian. 2002 

 L. nr. 19/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere şi pe  
 căile navigabile interioare 
 
 

M. Of. nr. 59/28 ian. 2002 

 L. nr. 20/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi  
 etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în procedură urgentă a unor fapte penale 
 
 

M. Of. nr. 59/28 ian. 2002 

 L. nr. 21/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2000 pentru aprobarea extinderii şi completării Aranjamentului de credit stand-by  
 dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, încheiat la Washington la 5 august 1999, aprobate la Washington la 7 iunie 2000, precum  
 şi a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice şi a Suplimentului la acest memorandum, ambele convenite cu  
 Fondul Monetar Internaţional 
 
 

M. Of. nr. 50/24 ian. 2002 

 L. nr. 24/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui  
 Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001 
  M. Of. nr. 50/24 ian. 2002 

 ▼ Convenţie privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999 
 
 L. nr. 27/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 65/30 ian. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 260/2004 (M. Of. nr. 612/7 iul. 2004) 
 
 ▼ Convenţie asupra coproducţiilor cinematografice, adoptată la Strasbourg la 2 octombrie 1992 
 L. nr. 28/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 62/29 ian. 2002 
 
 ▼ Convenţie între România şi Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital,  
 semnată la Berlin la 4 iulie 2001 
 L. nr. 29/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 73/31 ian. 2002 
 (intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 228/2004 (M.F.P.) - M. Of. nr. 123/11 feb. 2004) 
 
 L. nr. 30/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2001 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii  
 economice 
  M. Of. nr. 59/28 ian. 2002 

 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000 
 L. nr. 31/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 76/31 ian. 2002 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14  
 august 2000 
 L. nr. 32/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 68/30 ian. 2002 
 
 
 L. nr. 33/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internaţional pentru aplicarea  
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 metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum şi acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională prin Rezoluţia MSC.61 (67) şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.101 (73) ale Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5  
 decembrie 1996 şi, respectiv, la 5 decembrie 2000 
 
 

M. Of. nr. 59/28 ian. 2002 

 L. nr. 34/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2001 pentru acceptarea Codului internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA),  
 adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului Securităţii Maritime MSC.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996 
 
 

M. Of. nr. 59/28 ian. 2002 

 L. nr. 37/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind  
 protecţia consumatorilor 
 
 

M. Of. nr. 91/2 feb. 2002 

 L. nr. 39/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru  
 cadastru şi agricultură 
 M. Of. nr. 75/31 ian. 2002 
 
 
 L. nr. 40/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi  
 funcţionarea Ministerului de Interne 
 
 

M. Of. nr. 75/31 ian. 2002 

 L. nr. 42/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi  
 a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor  
 destinate apărării naţionale 
 
 

M. Of. nr. 75/31 ian. 2002 

 L. nr. 44/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române  
 de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 54/25 ian. 2002 

 L. nr. 48/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 
 M. Of. nr. 69/31 ian. 2002 
 
 L. nr. 49/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române  
 de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 54/25 ian. 2002 

 L. nr. 50/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din  
 sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale 
 
 

M. Of. nr. 75/31 ian. 2002 

 L. nr. 51/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind  
 transporturile 
 
 

M. Of. nr. 94/2 feb. 2002 

 L. nr. 52/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor  
 funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie  
 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României 
 
 

M. Of. nr. 49/24 ian. 2002 

 L. nr. 53/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenţiei  
 privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie  
 1999 
 
 

M. Of. nr. 45/22 ian. 2002 

 L. nr. 54/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice,  
 Transporturilor şi Locuinţei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României  
 de membru al Organizaţiei interguvernamentale pentru transporturile internaţionale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu  
 prevederile Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF) 
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M. Of. nr. 45/22 ian. 2002 

 L. nr. 55/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta  
 Albă-Midia-Năvodari 
 
 

M. Of. nr. 49/24 ian. 2002 

 L. nr. 57/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării  
 alimentelor 
 
 

M. Of. nr. 73/31 ian. 2002 

 L. nr. 58/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise  
 operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) 
 
 

M. Of. nr. 52/25 ian. 2002 

 L. nr. 62/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1998 privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 52/25 ian. 2002 

 L. nr. 64/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat  
 electronice fiscale 
 M. Of. nr. 97/4 feb. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 287/29 apr. 2002) - rectifică art. I punctul 11 şi punctul 12 
 
 L. nr. 67/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 67/1998, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999 
 
 

M. Of. nr. 69/31 ian. 2002 

 L. nr. 68/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2001 privind reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor,  
 conductelor de transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere, a staţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente 
 
 

M. Of. nr. 52/25 ian. 2002 

 L. nr. 69/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 1949 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare 
 
 

M. Of. nr. 52/25 ian. 2002 

 L. nr. 70/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă 
 
 

M. Of. nr. 52/25 ian. 2002 

 L. nr. 76/2002 
 Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 103/6 feb. 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 124/2002  (M. Of. nr. 740/10 oct. 2002) - modifică art.17 alin.(1) lit.d, art.18 alin.(2) lit.a, art.38 alin.(1) lit.d, art.72,  
 art.79 alin.(2), art.86 alin.(2) – (4); introduce alin.(21), (22) şi (31) la art.86 
 - O.U.G. nr. 147/2002  (M. Of. nr. 821/13 nov. 2002) - modifică, începând cu luna ian. 2003, art.26 alin. (1) şi art. 28 
 - L. nr. 4/2003  (M. Of. nr. 26/20 ian. 2003) - modifică art.86 alin. (1) 
 - L. nr. 232/2003  (M. Of. nr. 373/31 mai 2003) - abrogă la 1 ianuarie 2004 art. 32 alin. (1) şi (2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 217/2003  (M. Of. nr. 425/17 iun. 2003) - art. 44 lit. m) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 86/2003  (M. Of. nr. 624/31 aug. 2003) - repune în vigoare art. 32 alin. (1) şi (2) ca urmare a abrogării art. IV litb) din  
 L. nr. 232/2003 
 - L. nr. 107/2004  (M. Of. nr. 338/19 apr. 2004) - modifică art.16 lit.e), art.17 alin.(1) partea introductivă şi lit.a), g) şi h), art.17  
 alin.(2) lit.a) şi b), art.18 alin.(2) lit.c), art.19 lit.a), art.25 alin.(2), art.26,  
 art.28, art.33 alin.(1) lit.f), art.34 alin.(2), art.35, art.38 alin.(1) lit.a) şi h),  
 art.44 lit.m), art.45 alin.(1) lit.c), art.50 alin.(3), art.56, art.61 alin.(3), art.66;  
 art.67 alin.(2), art.71 alin.(3), art.72, art.76, art.78, art.79 alin.(1), art.80,  
 art.83 alin.(2), art.85, art.86, art.87, art.88, art.89, art.90, art.91, art.92, art.93  
 alin.(1), art.94, art.113 partea introductivă, art.114 lit.b); introduce alin.(11)  
 la art.24 ,alin.(3) la art.25 ,alin.(2) la art.27 ,alin.(11)-(13) la art.34 ,  
 art.481, art.561, art.661,alin.(3) şi (4) la art.67 , art.851, art.861,  
 art.862, lit.i) la art.113,  alin.(2) la art.116, art.1161 ; abrogă art.17 alin.(1)  
 lit.i), art.38 alin.(1) lit.i), art.83 alin.(3) 
 - L. nr. 580/2004  (M. Of. nr. 1214/17 dec. 2004) - modifică art. 71 alin. (3), art. 85 alin. (2); 
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  introduce art. 841 şi art. 842 
 - O.U.G. nr. 144/2005  (M. Of. nr. 969/1 nov. 2005) - modifică, la 1 ian. 2006,  art.5 pct.III şi IV, art.21, art.22 alin.(1), art.26,  
 art.28, art.31, art.39, art.44 lit.b) şi c), art.49, art.50 alin.(3), art.57,  
 art.661alin.(2), lit.a) şi d) şi alin.(5), art.69, art.72, art.76, art.80 alin.(1)   
 partea introductivă, art.83 alin.(2), art.85 alin.(1) şi (2), art.86 alin.(7) lit.c),  
 art.93 alin.(1), art.116 alin.(2), art.127; 
  introduce, la 1 ian. 2006,  pct.IV1 la art.5, alin.(21) şi (31) la art.661,  
 art.731, alin.(3) la art.91; 
  abrogă, la 1 ian. 2006,  art.113 lit.d); 
  în cuprinsul legii, sintagmele "salariul de bază minim brut pe ţară" şi "salariul  
 minim brut pe ţară" se înlocuiesc cu sintagma "salariul de bază minim brut pe  
 ţară garantat în plată", iar sintagma "venituri mai mici decât indemnizaţia de  
 şomaj" se înlocuieşte cu sintagma "venituri mai mici decât salariul de bază  
 minim brut pe ţară garantat în plată"; 
  în cuprinsul legii, expresia "neimpozabilă" se elimină, întrucât regimul fiscal  
 aplicabil sumelor acordate potrivit legii este reglementat prin Legea  
 nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 - L. nr. 68/2006  (M. Of. nr. 268/24 mar. 2006) - aprobă O.U.G. nr.144/2005 
 - O.U.G. nr. 91/2007  (M. Of. nr. 671/1 oct. 2007) - modifică art.26, art.27 alin.(1), art.28, art.29; 
  introduce alin.(2) la art.30 
 - O.U.G. nr. 126/2008  (M. Of. nr. 697/14 oct. 2008) - modifică art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. a) şi f), art. 19 lit. d), art. 33  
 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b), art. 38 alin. (1) lit. a), art.  
 44 lit. b), c) şi k), art. 45 alin. (1) lit. d) şi alin. (3), art. 47, art. 481 alin. (4),  
 (5) şi (6), art. 66 alin. (1), art. 731 alin. (1), art. 74, art. 75, art. 79 alin. (2),  
 art. 80 alin. (1), art. 83 alin. (2) lit. a) şi b), art. 85 alin. (1), (2) şi (5), art. 862  
 alin. (2), art. 99 lit. h), art. 101, art. 114, art. 127; 
  introduce pct. IX la art. 5, art. 331, alin. (4) şi (5) la art. 37, alin. (31) la art.  
 45, alin. (7) la art. 481, alin. (5) la art. 66, alin. (3) şi (4) la art. 79, alin. (2) şi  
 (3) la art. 95, lit. j) la art. 113; 
  abrogă art. 85 alin. (3), art. 94 
 - O.U.G. nr. 192/2008  (M. Of. nr. 815/4 dec. 2008) - la 1 ian. 2009, modifică art. 851; 
  introduce art. 843 
 - O.U.G. nr. 226/2008  (M. Of. nr. 899/31 dec. 2008) - abrogă O.U.G. nr. 192/2008 
 - L. nr. 55/2009  (M. Of. nr. 224/7 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 126/2008 
 - L. nr. 121/2009  (M. Of. nr. 293/5 mai 2009) - respinge O.U.G. nr. 192/2008 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - se reduce cu 15 % cuantumul indemnizației de şomaj şi drepturile băneşti  
 prevăzute la art. 72, 731, 74 şi 75; 
 abrogă art. 78 şi 79 
 - O.U.G. nr. 108/2010  (M. Of. nr. 830/10 dec. 2010) - modifică art. 5 pct. IX, art. 39 alin. (2) lit. a), art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (1),  
 art. 44 lit. d), art. 731 alin. (4), art. 127; 
  introduce alin. (3)-(5) la art. 33 
 - L. nr. 233/2010  (M. Of. nr. 831/13 dec. 2010) - modifică art. 661 alin. (5); 
  introduce alin. (4) la art. 25, art. 371, lit. e) la art. 41 alin. (1), alin. (11)- 
 (13) la art. 41, alin. (5) la art. 45, alin. (11) la art. 95 
 - O.U.G. nr. 117/2010  (M. Of. nr. 891/30 dec. 2010) - modifică art. 19 lit. f), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 26,  
 art. 27, art. 29, art. 31 alin. (1), art. 34 alin. (11) lit. a), art. 35 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 17/2011  (M. Of. nr. 145/28 feb. 2011) - modifică art. 5 pct. V, VI şi VII, art. 16 lit. b), art. 34 alin. (2), art. 37 alin. (1),  
 art. 38 alin. (2) şi (3); 
  abrogă art. 17 alin. (2) lit. c), art. 38 alin. (1) lit. n) 
 - L. nr. 102/2011  (M. Of. nr. 426/17 iun. 2011) - aprobă O.U.G. 108/2010 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 111, art. 112 
 - L. nr. 250/2013  (M. Of. nr. 457/24 iul. 2013) - modifică art.14, art. 16 lit. e), art. 17 alin. (1) lit. k), art. 20, art. 21, art. 26,  
 art. 27 alin. (1), art. 28, art. 29, art. 32, art. 33 alin. (1) lit. a), art. 37 alin. (4),  
 art. 38 alin. (1) lit. k), art. 44 lit. a) şi h), art. 45 alin. (1) lit. b) - d), g) şi i), art.  
 45 alin. (3) şi (31), art. 481 alin. (2), art. 481 alin. (7), art. 66 alin. (2) lit. a)  
 şi b), art. 72 alin. (1), art. 73 alin. (1), art. 731 alin. (1), art. 76, art. 80 alin.  
 (1), art. 83 alin. (1) şi (2), art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), (4) şi (5), art. 86  
 alin. (1), (5) şi (8), art. 861 alin. (3) şi (5), art. 87, art. 88 alin. (1) şi (4), art. 93  
 alin. (1), art. 95 alin. (3), art. 100 alin. (2) lit. c) şi e), art. 106 lit. a), art. 107  
 alin. (2) - (4), art. 108, art. 109, art. 113 lit. a), c) şi h), art. 114 alin. (1) lit. b),  
 art. 116; 
  introduce pct. IV2 - IV3 la art. 5, alin. (3) la art. 10, art. 221, lit. a1) la art.  
 33 alin. (1), lit. l1) la art. 33 alin. (1), lit. o) la art. 33 alin. (1), alin. (3) la art.  
 42, lit. n) - q) la art. 44, lit. j) şi k) la art. 45 alin. (1), alin. (32) la art. 45, alin.  
 (4) la art. 48, lit. c) la art. 53, lit. c1) la art. 57 alin. (1), alin. (21) la art. 57,  
 subsecţiunea 31 la capitolul 5 secţiunea a 2 - a, cu art. 701 - 705, alin. (6) la  
 art. 731, art. 751, secţiunea 31, după art. 93, cu art. 931 - 938, alin. (12)  
 - (15) la art. 95, alin. (3) la art. 100, lit. k) şi l) la art. 113, lit. c) la art. 114  
 alin. (1); 
  abrogă art. 17 alin. (1) lit. d), art. 19 lit. d), art. 481 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 28/2014  (M. Of. nr. 388/26 mai 2014) - modifică art. 30; 
 abrogă art. 55 alin. (3) şi (4) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2014  (M. Of. nr. 832/14 nov. 2014) - art. 47 alin. (2) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 165/2014  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 28/2014 
 - L. nr. 195/2015  (M. Of. nr. 504/8 iul. 2015) - introduce art. 771 şi art. 772 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2016  (M. Of. nr. 399/26 mai 2016) - art. 39 alin. (2) lit. b) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 60/2016  (M. Of. nr. 773/4 oct. 2016) - modifică art. 58, art. 74, art. 75, art. 751, art. 76 alin. (1) și (2), art. 80, art.  
 81, art. 85; 
  introduce pct. IV4 la art. 5, art. 732 și art. 733, art. 761, art.852, alin. (3)  
 la art. 934 
 - O.U.G. nr. 6/2017  (M. Of. nr. 62/25 ian. 2017) - introduce art. 762-764 
 - L. nr. 172/2017  (M. Of. nr. 576/19 iul. 2017) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr.60/2016 și modifică art. 5 pct.  
 IV4, art. 751 alin. (4) lit. c), art. 761, art. 80 alin. (3) lit. b); 
  introduce alin. (21) și (22) la art. 751, lit. g) la art. 751 alin. (4) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 53/2017  (M. Of. nr. 916/22 nov. 2017) - art. 5 pct. IV lit. c), art. 44 lit. n) raportate la art. 34 și 36 din L. nr. 393/2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 95/2017  (M. Of. nr. 991/13 dec. 2017) - modifică art. 5 pct. V și VI, art. 16 lit. d), art. 17 alin. (1) lit. c) și k), art. 18  
 alin. (2) lit. b) și c) și alin. (3), art. 19, art. 20, art.21, art. 22 alin. (2), art. 221  
 alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 28, art. 29, art. 30 alin. (1), art. 33 alin. (1)  
 lit. b), art. 37 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. k), art. 39 alin. (2) lit. b), art. 42 alin.  
 (2), art. 44 lit. b) și g), art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 731 alin. (5) lit. b)  
 și c), art. 731 alin. (6), art. 732 alin. (1), art. 763 alin. (3) lit. g), art. 772  
 alin. (2), art. 80 alin. (3) lit. b) și c), art. 841 alin. (1), art. 85 alin. (6) lit. b),  
 art. 934 alin. (3) lit. b), art. 95 alin. (14) și art. 114 alin. (1) lit. a); 
 introduce lit. d1), l) și m) la art. 17 alin. (1), alin. (21) la art. 39, lit. h)-k) la  
 art. 751 alin. (4), lit. a1) la art. 763 alin. (3), lit. d) la art. 85 alin. (6) și lit.  
 m) la art. 113; 
 abrogă art. 24 alin. (1) lit. b), art. 26, art. 27, art. 31, art. 32, art. 34 alin. (2),  
 art. 77 lit. c), art. 841 alin. (3), pct. 3 cu art. 93, art. 95 alin. (15), art. 113 lit.  
 c) și art. 114 alin. (1) lit. c) 
 - L. nr. 250/2017  (M. Of. nr. 993/14 dec. 2017) - modifică art. 731, art. 76 alin. (4); 
  introduce alin. (5) și (6) la art. 58, art. 762 - 764 
 - L. nr. 140/2018  (M. Of. nr. 507/20 iun. 2018) - introduce lit. d) la art. 731 alin. (3); 
 abrogă art. I pct. 32 din O.U.G. nr. 95/2017, care modifica art. 731 alin. (5) lit.  
 b) și c) din L. nr. 76/2002 și art. I pct. 33 din O.U.G. nr. 95/2017, care modifica  
 art. 731 alin. (6) din L. nr. 76/2002 
 - O.U.G. nr. 60/2018  (M. Of. nr. 577/9 iul. 2018) - modifică art. 732 alin. (1) și alin. (4), art. 80 alin. (1), art. 85 alin. (1) și (5) și  
 art. 934; 
 introduce alin. (11) la art. 732 
 - L. nr. 335/2018  (M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018) - modifică art. 66 alin. (4) 
 - L. nr. 89/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 60/2018 
 - L. nr. 225/2021  (M. Of. nr. 735/27 iul. 2021) - introduce art. 332 și art. 333 (Actualizarea indicatorului social de referință  
 prevăzut la art. 332 intră în vigoare la 1 martie 2022.); 
  abrogă art. 127 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 101/2021  (M. Of. nr. 890/16 sep. 2021) - modifică art. 5 pct. IV4 
 - L. nr. 244/2021  (M. Of. nr. 965/8 oct. 2021) - modifică art. 16 lit. f); 
 introduce lit. j) la art. 3, lit. g) la art. 5 pct IV3 și lit. d) la art. 53 
 (v. D.C.C. nr. 217/2003 - M. Of. nr. 425/17 iun. 2003 - art. 44 lit. m); Decizia I.C.C.J. nr. 10/2014 - M. Of. nr. 832/14 nov. 2014 (art. 47 alin.  
 
 

(2)) 

 L. nr. 78/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a  
 publicităţii imobiliare nr. 7/1996 
 
 

M. Of. nr. 154/4 mar. 2002 

 L. nr. 80/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a  
 societăţilor comerciale din turism 
 
 

M. Of. nr. 154/4 mar. 2002 

 L. nr. 81/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române 
 
 

M. Of. nr. 154/4 mar. 2002 

 L. nr. 84/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor  
 necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie 
 
 

M. Of. nr. 153/1 mar. 2002 

 L. nr. 87/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a  
 unor importuri de bunuri şi a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne 
 M. Of. nr. 153/1 mar. 2002 
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 L. nr. 90/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea  
 semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/2000 pentru  
 ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie  
 pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000 
 
 

M. Of. nr. 157/5 mar. 2002 

 L. nr. 92/2002 
 Lege pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei  
 anuale 
 M. Of. nr. 157/5 mar. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 298/2015  (M. Of. nr. 893/27 nov. 2015) - modifică art. 2 
 
 ▼ Amendamente convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 200" şi 10 iulie 2001 între Ministerul Finanţelor Publice din România şi  
 Ministerul Finanţelor din Federaţia Rusă la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea  
 reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România  
 şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii  
 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin  
 Ordonanþa Guvernului nr. 6/2000 
 L. nr. 95/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 157/5 mar. 2002 
 
 
 L. nr. 96/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2001 pentru aprobarea amendamentelor la Acordul-cadru de împrumut  
 dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima  
 perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi  
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 şi la Bucureşti la 23 iulie 2001, şi pentru modificarea  
 Ordonanţei Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al  
 Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999 
 M. Of. nr. 157/5 mar. 2002 

 ▼ Acord privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot  
 fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998 
 L. nr. 97/2002 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 201/25 mar. 2002 

 ▼ Protocol la Convenţia privind elaborarea unei farmacopei europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16  
 noiembrie 1989 
 L. nr. 98/2002 (aderare) 
 M. Of. nr. 177/14 mar. 2002 
 
 
 L. nr. 102/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi  
 Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului României în perioada  
 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului  
 Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional 
 M. Of. nr. 173/13 mar. 2002 

 ▼ Acord între România şi Comunitatea Europeană instituind anumite condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi promovarea  
 transportului combinat, semnat la Luxemburg la 28 iunie 2001 
 L. nr. 110/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 206/27 mar. 2002 
 
 ▼ Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998 
 L. nr. 111/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 211/28 mar. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 68/2018 (M. Of. nr. 248/21 mar. 2018) 
 
 

- L. nr. 3/2022 (M. Of. nr. 15/6 ian. 2022) 

 L. nr. 116/2002 
 Lege privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 
 M. Of. nr. 193/21 mar. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 250/2013  (M. Of. nr. 457/24 iul. 2013) - abrogă secţiunea 1, cu art. 5-12, a capitolului II 
 
 L. nr. 117/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 189/20 mar. 2002 

 L. nr. 118/2002 
 Lege pentru instituirea indemnizaţiei de merit 
 M. Of. nr. 189/20 mar. 2002 
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 Modificări: 
 - L. nr. 493/2002  (M. Of. nr. 543/25 iul. 2002) - abrogă prevederile referitoare la scutirea de impozit pe venit de la art. 5 alin.  
 (1) 
 - O.U.G. nr. 69/2003  (M. Of. nr. 593/20 aug. 2003) - modifică art. 4 alin. (1) 
 - L. nr. 457/2003  (M. Of. nr. 813/18 nov. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 69/2003 
 - L. nr. 256/2007  (M. Of. nr. 493/24 iul. 2007) - introduce art. 41 
 - L. nr. 239/2008  (M. Of. nr. 747/5 nov. 2008) - modifică art. 5 alin. (1) şi (2) 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - reduce cu 15% indemnizaţia de merit 
 
 L. nr. 119/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2001 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a  
 Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva 
 
 

M. Of. nr. 193/21 mar. 2002 

 L. nr. 121/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar,  
 cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice 
 
 

M. Of. nr. 198/25 mar. 2002 

 L. nr. 122/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase 
 M. Of. nr. 198/25 mar. 2002 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit şi a abuzului de droguri şi  
 substanţe psihotrope şi a altor infracţiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001 
 L. nr. 123/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 203/26 mar. 2002 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2001 
 L. nr. 124/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 195/21 mar. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 891/2006 (M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 L. nr. 125/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult  
 aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 
 
 

M. Of. nr. 198/25 mar. 2002 

 L. nr. 126/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002 
 M. Of. nr. 198/25 mar. 2002 
 
 L. nr. 128/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2001 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999  
 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţională a Căilor Ferate Române  
 (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998 
 
 

M. Of. nr. 190/20 mar. 2002 

 L. nr. 130/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2001 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a  
 Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
 
 

M. Of. nr. 190/20 mar. 2002 

 L. nr. 133/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar 
 M. Of. nr. 230/5 apr. 2002 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 383/3 iun. 2003) - rectifică art. I punctul 18 

 L. nr. 134/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum şi a Protocolului  
 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la  
 Viena la 28 noiembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 205/26 mar. 2002 

 L. nr. 137/2002 
 Lege privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 
 M. Of. nr. 215/28 mar. 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 208/2002  (M. Of. nr. 961/28 dec. 2002) - modifică    art.17 alin.(1), art.18 alin.(1) lit. c, alin.(5), alin.(6), alin.(7), alin. 
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 (8) şi alin.(10), art.19 alin.(1) şi alin.(2), art.41 alin.(1); introduce art.91, alin.  
 (11), (12) şi (13) şi alin.(7) la art.16, alin.(61) şi (62) la art.18, alin.(3),  
 (4), (5), (6) şi (7) la art.19, art.401, alin.(3) la art.41, art.471, art.472 
 - O.U.G. nr. 8/2003  (M. Of. nr. 144/5 mar. 2003) - modifică art.18 alin.(1) lit.c, art.18 alin.(6), art.18 alin.(62);abrogă art.19 
 - O.G. nr. 55/2003  (M. Of. nr. 605/26 aug. 2003) - modifică titlul secţiunii a 2-a din cap. II, titlul cap. IV; introduce lit. b1) la  
 art.4, art.71, alin.(51) la art. 14, secţiunea a 4-a după art. 15 cu art. 151. 
 - L. nr. 540/2003  (M. Of. nr. 910/19 dec. 2003) - modifică art. 18 alin. (1) lit c), art.18 alin. (6), art.18 alin. (62); abrogă   
 modificările şi completările  efectuate prin O.U.G. nr. 208/2002 la art. 19 
 - L. nr. 538/2003  (M. Of. nr. 911/19 dec. 2003) - aprobă O.G. nr. 55/2003 
 - L. nr. 556/2003  (M. Of. nr. 922/22 dec. 2003) - modifică art. 17 alin. (2), art. 39, art. 40 alin. (1) 
 - L. nr. 609/2003  (M. Of. nr. 930/23 dec. 2003) - art. 18 alin. (62) 
 - O.G. nr. 36/2004  (M. Of. nr. 90/31 ian. 2004) - modifică art.2, art.12 alin.(8), art.14, titlul secţiunii a 3-a din Capitolul II,  
 art.16 alin.(1) şi alin.(12), art.16 alin.(5) lit.c),  art.18 alin.(1), art.22, art.23,  
 art.24, art.401, art.41 alin.(2), art.471, art.472, art.56; introduce lit.k) şi l)  
 la art.3, art.51, alin.(3) şi (4) la art.10, alin.(51) la art.12, alin.(4) la art.15,  
 art.181 
 - L. nr. 149/2004  (M. Of. nr. 424/12 mai 2004) - abrogă art.16 alin. (12) 
 - L. nr. 191/2004  (M. Of. nr. 470/26 mai 2004) - modifică art.10 alin. (3), art.12 alin. (51), art.14 alin. (1), art.38 alin. (1)  
 lit.b); introduce alin. (52) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 37/2004  (M. Of. nr. 481/28 mai 2004) - abrogă art. 16 alin. (5) lit. a) 
 - L. nr. 358/2004  (M. Of. nr. 835/10 sep. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 37/2004 
 - O.U.G. nr. 26/2005  (M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) - abrogă art. 18 şi 181 
 - L. nr. 244/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 26/2005 
 - O.U.G. nr. 26/2006  (M. Of. nr. 296/3 apr. 2006) - introduce alin. (61) la art. 16 
 - L. nr. 261/2006  (M. Of. nr. 573/3 iul. 2006) - aprobă O.U.G. nr. 26/2006 
 - L. nr. 190/2011  (M. Of. nr. 764/31 oct. 2011) - introduce alin. (11) la art. 12 
 
 L. nr. 140/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric Bucureşti 
 M. Of. nr. 235/8 apr. 2002 

 

 ▼ Amendament la Convenţia privind Organizaţia Maritimă Internaţională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948, adoptat prin Rezoluţia  
 A.724 (17) a Adunării Organizaţiei Maritime Internaţionale din 7 noiembrie 1991 (instituţionalizarea Comitetului de Facilitare) 
 L. nr. 144/2002 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 303/8 mai 2002 

 ▼ Amendament la Convenţia privind Organizaţia Maritimă Internaţională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948, adoptat prin Rezoluţia  
 A.735 (18) a Adunării Organizaţiei Maritime Internaţionale din 4 noiembrie 1993 
 L. nr. 144/2002 (acceptare) 
 M. Of. nr. 303/8 mai 2002 
 
 
 L. nr. 146/2002 
 Lege privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 250/15 apr. 2002 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 41/2002  (M. Of. nr. 505/12 iul. 2002) - prorogă termenele prevăzute la art.60 până la 31 oct.2002; la art.19 alin.(3) şi  
 art.45 alin.(4) până la 31 dec.2002; la art.20 alin.(3), art.45 alin.(5), art.58 alin. 
 (2) şi art.59 alin.(1) şi (4) până la 1 martie 2003 
 - O.U.G. nr. 166/2002  (M. Of. nr. 870/3 dec. 2002) - modifică titlul, art.1, art.5, art.10, art.11, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17,  
 art.18, art.19, art.20 alin.(3), (4), (7) şi (8), art.29,art.31, art.32 alin.(3), art.33,  
 art.58, art.59, art.61;  introduce alin.(21) la art.20, art.581; abrogă art.4,  
 art.6 – art.9,art.12, art.32 alin. (2), cap. III cu art. 34 – 57, art.60 
 
 ▼ Convenţie civilă asupra corupţiei, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999 
 L. nr. 147/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 260/18 apr. 2002 
 
 
 L. nr. 151/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de  
 "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte,  
 şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte 
 
 

M. Of. nr. 249/15 apr. 2002 

 L. nr. 152/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul  
 "Asistenţă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România", semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 şi la Bucureşti la 10  
 octombrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 249/15 apr. 2002 

 L. nr. 153/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi  
 Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2001 şi la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la  
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 Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni - etapa de  
 tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001 
 
 

M. Of. nr. 249/15 apr. 2002 

 L. nr. 154/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de  
 Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Focşani, România", semnat la Bruxelles  
 la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 249/15 apr. 2002 

 L. nr. 155/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de  
 Preaderare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a oraşului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european  
 nr. IV, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 249/15 apr. 2002 

 L. nr. 156/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară 
 
 

M. Of. nr. 249/15 apr. 2002 

 L. nr. 157/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.  
 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700  
 MW" 
 
 

M. Of. nr. 247/12 apr. 2002 

 L. nr. 168/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2001 privind unele măsuri de administrare şi gestionare a rezervei de  
 mobilizare 
 
 

M. Of. nr. 256/16 apr. 2002 

 L. nr. 174/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat 
 
 

M. Of. nr. 254/16 apr. 2002 

 L. nr. 176/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor  
 (organizaţii, culte religioase) minorităţilor naţionale din România 
 
 

M. Of. nr. 258/17 apr. 2002 

 L. nr. 179/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind  
 restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România 
 
 

M. Of. nr. 258/17 apr. 2002 

 L. nr. 180/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
 
 

M. Of. nr. 268/22 apr. 2002 

 L. nr. 182/2002 
 Lege privind protecţia informaţiilor clasificate 
 M. Of. nr. 248/12 apr. 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 16/2005  (M. Of. nr. 205/10 mar. 2005) - modifică art. 17 lit.h) 
 - L. nr. 151/2005  (M. Of. nr. 441/25 mai 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 16/2005 
 - L. nr. 268/2007  (M. Of. nr. 678/4 oct. 2007) - introduce alin. (4) la art. 7 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 7 alin. (4); 
 introduce alin. (5) la art. 7 
 - L. nr. 167/2015  (M. Of. nr. 473/30 iun. 2015) - modifică art. 17 lit. h); 
 introduce lit. l)-n) la art. 15, lit. h1) la art. 17 
 
 ▼ Amendament adoptat de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Convenţia  
 cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr.  
 18/1990 
 L. nr. 183/2002 (acceptare) 
 M. Of. nr. 273/23 apr. 2002 
 
 
 L. nr. 184/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
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 României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de  
 Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles  
 la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 273/23 apr. 2002 

 L. nr. 185/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de  
 Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi a reţelei de canalizare din municipiul  
 Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 273/23 apr. 2002 

 L. nr. 187/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1999 privind destinaţia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ  
 aplicate de procurori 
 M. Of. nr. 273/23 apr. 2002 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalităţii organizate, a terorismului  
 şi a altor categorii de infracţiuni, semnat la Varşovia la 11 iulie 2001 
 L. nr. 188/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 278/25 apr. 2002 
 
 
 L. nr. 191/2002 
 Lege grădinilor zoologice şi acvariilor publice 
 M. Of. nr. 271/23 apr. 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 12/2007  (M. Of. nr. 153/2 mar. 2007) - introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art.18 
 
 

- L. nr. 161/2007  (M. Of. nr. 395/12 iun. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 12/2007 

 L. nr. 192/2002 
 Lege privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanţate direct din fonduri nerambursabile NATO 
 M. Of. nr. 273/23 apr. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - referirile la TVA din art. 1 rămân în vigoare până la 31 dec. 2006 
 
 L. nr. 196/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja  şi presta servicii 
 M. Of. nr. 288/29 apr. 2002 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 17/2019  (M. Of. nr. 694/22 aug. 2019) - modifică anexa 
 
 

- L. nr. 132/2021  (M. Of. nr. 501/13 mai 2021) - aprobă O.G. nr. 17/2019 

 L. nr. 197/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim  
 garantat 
 
 

M. Of. nr. 267/22 apr. 2002 

 L. nr. 198/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală 
 
 

M. Of. nr. 287/29 apr. 2002 

 L. nr. 201/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române  
 de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 280/25 apr. 2002 

 L. nr. 202/2002 
 Lege privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 
 M. Of. nr. 301/8 mai 2002 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 84/2004  (M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) - modifică art.4 lit. a) - c),art.6 alin. (1) lit. g), art.8 alin. (1) lit. e), art.8 alin.  
 (2), art.9 alin. (1), art.10 alin. (1), art.10 alin. (2) partea introductivă, art.11,  
 art.14 alin. (1), art.23, art.24 partea introductivă, art.29, art.30, titlul cap. VI,  
 art.33, art.34, art.38, art.40 alin. (1), art.40 alin. (2) partea introductivă;  
 introduce lit. b1) la art.4, art.41, lit.g1) la art.6 alin. (1), alin. (3) la art. 8,  
 alin. (2) la art. 12, art.231 - 239, alin. (4) la art. 32, alin. (3) şi (4) la art. 40,  
 art.43 
 - L. nr. 501/2004  (M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 84/2004 şi modifică art.4 lit.c),  art.8  alin.(3), art.235 alin.  
 (1) şi (3), art.239, art. 33 alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 135/14 feb. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 340/2006  (M. Of. nr. 642/25 iul. 2006) - modifică art.1, art.2, art.4 lit.a)-e), art.6 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) şi c), art.7  
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 alin.(1) lit.g) şi h) şi alin.(2), art.8, art.9 alin.(2), art.10 alin.(2), art.11 alin.(2)  
 partea introductivă, art.12 partea introductivă şi lit.a) şi b), art.14, art.15, art.16  
 alin.(1), art.17, art.18, art.19 alin.(1), art.20, art.21 alin.(1), art.22 alin.(1),  
 art.23, art.24 alin.(1), art.26 alin.(1) lit.c), d), f), g), i) şi l), art.27 alin.(1), (2) şi  
 (4), art.28 alin.(1), art.29 alin.(1) şi (2), art.32 alin.(1) şi (2), art.34 partea  
 introductivă şi lit.a) şi c), art.37, art.38, art.40, art.42 alin.(2), titlul cap.VI,  
 art.43 alin.(1) şi (2), art.44 alin.(1), art.46, art.50 alin.(1) şi (2); 
  introduce lit.g) şi h) la art.4, alin.(11) - (13) la art.6, lit.i) la alin.(1)şi alin.(3)  
 la art.7, alin.(11) la art.10, alin.(4)-(6) la art.10, alin.(3)-(6) la art.24, lit.e1),  
 lit.j1), j2), m) şi n) la alin.(1) al art.26, alin.(5) la art.27, alin.(11) la art.29,  
 alin.(7) şi (8) la art.32, alin.(2)-(5) la art.33, lit.e) şi f) la art.34, alin.(11) la  
 art.44, alin.(11) la art.50; 
  abrogă alin.(1) al art.11, alin.(2) al art.26, art.35 şi 36, art.39, alin.(3)-(6) ale  
 art.43, alin.(2) al art.44, alin.(1) şi (3) ale art.48, alin.(3) şi (4) ale art.50; 
  prevederile art.29 alin. (1) se aplică de la 1 ianuarie 2007 
 - O.U.G. nr. 56/2006  (M. Of. nr. 768/8 sep. 2006) - modifică art. 10 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. f), art. 33 alin. (1) şi (5); 
  introduce alin. (11) la art. 24, alin. (11)-(13) la art. 27, alin. (6) la art. 33; 
  abrogă art. 31 
 - L. nr. 507/2006  (M. Of. nr. 10/8 ian. 2007) - modifică art.10 alin.(2), art.50 alin.(1), art.50 alin.(2) lit. b), art.53 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 150/1 mar. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 68/2010  (M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) - abrogă art. 24- 30 
 - O.U.G. nr. 83/2012  (M. Of. nr. 839/13 dec. 2012) - modifică art. 2, art. 4 lit. g),  art. 6, art. 7 alin. (1) lit. d) şi f), art. 7 alin. (2) şi  
 (3), art. 8, art. 10 alin. (5) - (7), art. 13 alin. (2), art. 14, art. 16, art. 18, titlul  
 cap. V, art. 33 lit. b) şi e), art. 37, art. 44, art. 46; 
 introduce lit. i) şi j) la art. 4, alin. (21) la art. 10, art. 231, lit. g) la art. 33,  
 alin. (3) la art. 40; 
 abrogă art. 9 alin. (3), art. 12, art. 34, art. 35, art. 49 lit. a), b), d) şi f); 
 înlocuieşte denumirile "Agenţia" şi „ANES" cu denumirea „Ministerul Muncii,  
 Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia egalitate de şanse între femei şi  
 bărbaţi". 
 - L. nr. 115/2013  (M. Of. nr. 240/25 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 83/2012 şi modifică titlul cap. V, art. 231 alin. (2) partea  
 introductivă, art. 31 alin. (1), (2),(4) şi (6)-(8), art. 32 alin. (3), (5) şi (6), art. 33  
 partea introductivă şi lit. b), art. 33 lit. e), art. 39 alin. (2); 
 introduce alin. (41) la art. 31; 
 abrogă art. 33 lit. d); 
  sintagma „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu  
 sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
 Vârstnice", iar sintagma „Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi  
 Sportului" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Educaţiei Naţionale" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 326/5 iun. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 229/2015  (M. Of. nr. 749/7 oct. 2015) - modifică art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (3), titlul cap.V, art. 23, art. 24 alin. (1),  
 (2), (5), (7) și (9), art. 25 alin. (2), (3) și (5), art. 26 partea introductivă, art. 27  
 alin. (1), art. 28, art. 37 alin. (1), art. 37 alin. 3 lit. a), art. 40; 
  introduce alin. (11) la art. 1, art. 31, lit. d1)-d3) la art. 4, lit. i1) la art. 4,  
 lit. k) la art. 4, alin. (9) la art. 10, art. 231-236, cap. V1, alin. (2) la art. 26; 
  abrogă art. 26 lit. d); 
  în tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „Ministerul Muncii,  
 Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi  
 Bărbaţi”, sintagma „Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi” şi  
 sintagma „Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi” se  
 înlocuiesc cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între  
 Femei şi Bărbaţi” 
 - L. nr. 178/2018  (M. Of. nr. 627/19 iul. 2018) - modifică art. 25 alin. (2) și (6), art. 26 alin. (1) lit.e) și alin.(2); 
  introduce alin. (3) - (5) la art. 2, lit. l) la art. 4, alin. (21)  și alin. (7) - (10) la  
 art. 25, alin. (11) la art. 26 
 - L. nr. 232/2018  (M. Of. nr. 679/6 aug. 2018) - modifică art. 37 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 6, lit.c) la art. 37 alin. (3) 
 
 

- L. nr. 167/2020  (M. Of. nr. 713/7 aug. 2020) - introduce alin. (12) la art. 6 

 L. nr. 204/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind  
 acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952 
 
 

M. Of. nr. 277/24 apr. 2002 

 L. nr. 205/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se  
 stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 
 
 

M. Of. nr. 275/24 apr. 2002 

 L. nr. 215/2002 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind  
 privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi  
 înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 
 

M. Of. nr. 275/24 apr. 2002 

 L. nr. 218/2002 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
 M. Of. nr. 305/9 mai 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 281/2003  (M. Of. nr. 468/1 iul. 2003) - modifică la 1 ian. 2004 art. 27, art. 33 alin. (1) 
 - L. nr. 60/2009  (M. Of. nr. 227/7 apr. 2009) - introduce lit. l) la art. 31 alin. (1) 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 26 alin. (1) pct. 15, art. 33 alin. (1); 
 introduce pct. 151 la art. 26 alin. (1); 
 abrogă art. 27 alin. (3), art. 32 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 307/25 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 40/2015  (M. Of. nr. 171/12 mar. 2015) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - L. nr. 107/2015  (M. Of. nr. 343/19 mai 2015) - modifică art. 17 alin. (2); 
 introduce alin. (21) şi (22) la art. 17 
 - L. nr. 49/2018  (M. Of. nr. 194/2 mar. 2018) - modifică art. 26 alin. (1) pct. 17 
 - L. nr. 192/2019  (M. Of. nr. 868/28 oct. 2019) - modifică art. 26 alin. (1) pct. 2 și 4, art. 26 alin. (1) pct. 11, 12 și 15, art. 26  
 alin. (1) pct. 16 și 28, art. 31 alin. (1) lit. a), b), f) și k), art. 35 și art. 40; 
 introduce pct. 41 și 42 la art. 26 alin. (1), lit. m)-r) la art. 31 alin. (1), alin. (3)  
 la art. 31, art. 321-3213, art. 351 și 352, alin. (2) - (7) la art. 38, art. 381,  
 alin. (2) la art. 39 și art. 391 și 392; 
 abrogă art. 33 și art. 34 alin. (3) 
 - L. nr. 12/2020  (M. Of. nr. 14/10 ian. 2020) - modifică art. 17 alin. (2) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 170/2 mar. 2020) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 175/2020  (M. Of. nr. 954/16 oct. 2020) - introduce pct. 161 la art. 26 alin. (1) 
 
 

- L. nr. 219/2021  (M. Of. nr. 739/28 iul. 2021) - modifică art. 26 alin. (1) pct. 20 

 L. nr. 220/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii  
 aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni 
 
 

M. Of. nr. 288/29 apr. 2002 

 L. nr. 222/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea  
 Naţională "Tutunul Românesc" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 290/29 apr. 2002 

 L. nr. 223/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către  
 autorităţile publice centrale şi locale 
 
 

M. Of. nr. 290/29 apr. 2002 

 L. nr. 224/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor,  
 prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau care  
 navighează în apele naţionale 
 
 

M. Of. nr. 312/13 mai 2002 

 L. nr. 226/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind  
 serviciile din subordinea Preşedintelui României 
 
 

M. Of. nr. 290/29 apr. 2002 

 L. nr. 227/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără  
 stăpân 
 
 

M. Of. nr. 289/29 apr. 2002 

 L. nr. 228/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr.  
 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 
 
 

M. Of. nr. 290/29 apr. 2002 

 L. nr. 230/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Ungare privind readmisia cetăţenilor proprii şi a altor persoane, semnat la Bucureşti la 10 decembrie 2001 
 M. Of. nr. 296/30 apr. 2002 
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 L. nr. 231/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de  
 cofinanţare aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 296/30 apr. 2002 

 L. nr. 232/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a  
 Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 296/30 apr. 2002 

 L. nr. 233/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 
 M. Of. nr. 296/30 apr. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2002) - rectifică articolul unic punctul 8 
 
 L. nr. 235/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 
 

M. Of. nr. 296/30 apr. 2002 

 L. nr. 237/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "George Bacovia" din Bacău 
 M. Of. nr. 291/30 apr. 2002 
 
 L. nr. 238/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 291/30 apr. 2002 

 L. nr. 239/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 291/30 apr. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 575/30 iul. 2008) - rectifică anexa 
 
 L. nr. 240/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
 
 

M. Of. nr. 291/30 apr. 2002 

 L. nr. 241/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 291/30 apr. 2002 

 L. nr. 242/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti 
 
 

M. Of. nr. 291/30 apr. 2002 

 L. nr. 243/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României 
 M. Of. nr. 302/8 mai 2002 
 
 L. nr. 247/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile  
 publice 
 
 

M. Of. nr. 304/9 mai 2002 

 L. nr. 248/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat,  
 republicată 
 
 

M. Of. nr. 304/9 mai 2002 

 L. nr. 250/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată  
 aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe  
 valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru  
 asamblarea a 18 trenuri noi de metrou 
 
 

M. Of. nr. 304/9 mai 2002 

 L. nr. 251/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului "Elias" şi a Complexului Olăneşti din subordinea şi  
 administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Române 
 M. Of. nr. 304/9 mai 2002 
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 L. nr. 255/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor şi  
 a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 304/9 mai 2002 

 L. nr. 258/2002 
 Lege privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii 
 M. Of. nr. 307/9 mai 2002 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 273/2011  (M. Of. nr. 873/12 dec. 2011) - modifică titlul, art. 1 

 L. nr. 259/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiţiei în ediţie oficială  
 a codurilor şi a altor legi complexe 
 M. Of. nr. 309/10 mai 2002 

 

 ▼ Acord între România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington  
 la 30 octombrie 2001 
 L. nr. 260/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 324/16 mai 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 62/2007 (M. Of. nr. 439/28 iun. 2007) - articolul unic devine art. 1 ; 
  introduce art.2-5 
 
 

- L. nr. 315/2007 (M. Of. nr. 791/21 nov. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 62/2007 

 L. nr. 261/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România 
 M. Of. nr. 313/13 mai 2002 

 

 ▼ Convenţie Europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii,  încheiată la Strasbourg la 8  
 noiembrie 1990 
 L. nr. 263/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 353/28 mai 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 275/25 apr. 2007) - rectifică art. 2 pct. 3 
 
 ▼ Amendamentul la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării  
 acestora, adoptat prin Decizia III/1 la cea de-a 3-a Reuniune a Conferinţei părţilor Convenţiei de la Basel, care a avut loc la Geneva între  
 18-22 septembrie 1995. 
 L. nr. 265/2002 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 352/27 mai 2002 

 ▼ Amendamentul şi anexele VIII şi IX la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor  
 periculoase şi al eliminării acestora, adoptate prin Decizia IV/9 la cea de-a 4-a Reuniune a Conferinţei părţilor Convenţiei de la 
 Basel, care a avut loc la Kuching, Malaysia, între 23-27 februarie 1998. 
 L. nr. 265/2002 (acceptare) 
 M. Of. nr. 352/27 mai 2002 
 
 
 L. nr. 266/2002 
 Lege  privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi  
 testarea şi înregistrarea soiurilor de plante 
 M. Of. nr. 343/23 mai 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 212/2010  (M. Of. nr. 790/25 nov. 2010) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8,  
 art.9, art.10, art.11, art.12, art. 13 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 15, art. 16, art. 17  
 alin. (1) - (3) şi (5), art. 18, art. 19, art. 20 alin. (1), (3) şi (4), art. 21 alin. (1) şi  
 (2), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 alin. (1) şi (2), titlul  
 cap. V, art. 29, art. 30, art. 31 alin. (1) şi (2), art. 33, art. 34, art. 35, art. 36 lit.  
 a) şi f), art. 37, art. 38, art. 39 alin. (1) şi (2), art. 40, art. 41 alin. (1), (2) şi (4),  
 art. 45, art. 46, art. 47, art. 48 partea introductivă şi lit. a) - c) şi f), art. 49, art.  
 50 alin. (1), art. 51 alin. (1), art. 52, anexa; 
 introduce alin. (6) la art. 17, alin. (31) la art. 20, lit. j) şi k) la art. 21 alin. (1),  
 alin. (11) la art. 22, alin. (3) la art. 31, lit. h) la art. 36, alin. (3)-(5)  la art. 39,  
 alin. (5) şi (6) la art. 41, lit. j) şi k) la art. 48; 
 abrogă art. 13 alin. (2), art. 17 alin. (4), art. 26 alin. (3) şi (4), art. 27, art. 28,  
 art. 32, art. 53 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 7/4 ian. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 46 
 Republicare: 
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  (M. Of. nr. 239/3 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 191/2021  (M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) - modifică art. 2 lit. j), art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 29  
 alin. (2), art. 31, art. 32, art. 33 lit. c), art. 34 alin. (2) lit. c), d), h) și i), art. 36  
 alin. (1) și (3), art. 37, anexa; 
 
 

 introduce alin. (31) la art. 20 

 L. nr. 274/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane din Bucureşti 
 M. Of. nr. 341/22 mai 2002 
 
 L. nr. 275/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Hyperion" din Bucureşti 
  M. Of. nr. 335/20 mai 2002 

 ▼ Acord de comerţ liber între România şi Republica Lituania, semnat la Vilnius la 26 noiembrie 2001 
 L. nr. 276/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 363/30 mai 2002 
 
 
 L. nr. 277/2002 
 Lege pentru retragerea rezervelor formulate de România la cele patru Convenţii de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecţia  
 victimelor de război 
 M. Of. nr. 368/31 mai 2002 

 

 ▼ Convenţie între România şi Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe  
 venit şi pe capital şi a Protocolului-anexă, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001 
 L. nr. 278/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 393/10 iun. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 1696/2002 (M. Of. nr. 908/13 dec. 2002) 
 
 ▼ Acord între România şi Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la  
 Bucureştila 3 octombrie 2001 
 L. nr. 279/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 401/11 iun. 2002 
 
 
 L. nr. 285/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţă financiară  
 nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de  
 implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul poluării în agricultură", semnat la Bucureşti la 16  
 ianuarie 2002 
 
 

M. Of. nr. 344/23 mai 2002 

 L. nr. 286/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 
 
 

M. Of. nr. 368/31 mai 2002 

 L. nr. 287/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român  
 pentru Eficienţa Energiei 
 
 

M. Of. nr. 344/23 mai 2002 

 L. nr. 288/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin  
 titluri executorii 
 M. Of. nr. 344/23 mai 2002    
 L. nr. 289/2002 
 Lege privind perdelele forestiere de protecţie 
 M. Of. nr. 338/21 mai 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 213/2011  (M. Of. nr. 825/22 nov. 2011) - modifică art. 1, art. 4, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10, art. 12 alin. (1) şi (4), art.  
 13, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 25 alin. (1) şi (4), art. 27, art. 31; 
  introduce alin. (6) şi (7) la art. 7, art. 91, art. 101, cap. II1 cu art.  
 102-1013, după art. 101; 
  abrogă art. 5, art. 9 alin. (3) şi (4), art. 34 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 928/28 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 36-38 
 Republicare: 
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  (M. Of. nr. 143/26 feb. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 38/2014  (M. Of. nr. 461/24 iun. 2014) - introduce alin. (4) - (6) la art. 4, alin. (4) la art. 33 
 - L. nr. 14/2015  (M. Of. nr. 144/26 feb. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 38/2014 şi modifică art. 4 alin. (5) lit. a), art. 9 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 50/2016  (M. Of. nr. 689/6 sep. 2016) - modifică art. 4 alin. (5) și (6), art. 7 alin. (3) lit. d) și art. 9 alin. (1) 
 - L. nr. 21/2017  (M. Of. nr. 202/23 mar. 2017) - modifică art. 6 alin. (1); 
  introduce alin. (2) la art. 34 
 - L. nr. 150/2017  (M. Of. nr. 501/30 iun. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 50/2016 și modifică  art. 4 alin. (5), art. 6 alin. (1) și (2),  
 art. 7 alin. (3) lit. d) și f), art. 25 alin. (4), art. 29, art. 40; 
  abrogă art. 8 alin. (2), art. 9 alin.(1), art. 12-21, art. 31 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 65/2018  (M. Of. nr. 607/16 iul. 2018) - modifică anexa 
 - L. nr. 143/2019  (M. Of. nr. 611/24 iul. 2019) - modifică anexa; 
 introduce alin. (7) la art. 4 și alin. (4) la art. 31; 
 
 

abrogă art. 9 

 L. nr. 290/2002 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a  
 Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 M. Of. nr. 358/29 mai 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 62/2002  (M. Of. nr. 369/31 mai 2002) - modifică anexa nr. 1 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 403/12 iun. 2002) - rectifică anexa nr. 5 
 Modificări: 
 - L. nr. 633/2002  (M. Of. nr. 896/10 dec. 2002) - modifică anexa nr. 6 
 - O.U.G. nr. 78/2003  (M. Of. nr. 657/17 sep. 2003) - modifică art. 2 alin. (2), art.6 alin. (2) lit. c), art.7 alin. (1), art.8 alin. (1) şi  
 (3), art.11 lit.f), art.13 alin. (1), art. 14, art.15, art.17, art.18 alin. (1), art.19,  
 art.22 alin. (1) şi (3); introduce lit.a1) şi b1) la art.6 alin. (2), alin. (3) la  
 art.7, alin. (4) la art. 8, lit. a1) la art. 11, art. 131, art.141, 142 şi 143,  
 alin. (4) la art.18, alin. (5), (6) şi (7) la art. 22;abrogă art. 21 alin. (2);  
 înlocuieşte anexele nr. 1-6 
 - L. nr. 147/2004  (M. Of. nr. 435/14 mai 2004) - modifică art.2 alin. (2), art.6 alin. (1), art.6 alin. (2) lit. a1), art.7 alin. (1),  
 art.7 alin. (3), art.8 alin. (1),(2) şi (3), art.10 alin. (1), art.11 lit.b) ,c) şi f), art.13  
 alin. (1), art.131 lit.a), art.14 partea introductivă şi lit. b),e) şi f), art.141,  
 art.143 alin. (2), art.15 alin. (1), art.17 alin. (1), art.18 alin. (1),  art.19 alin.  
 (2), art.22; introduce lit.b2) la art. 6 alin. (2), alin. (11) - (14) la art. 7, lit.k)  
 la art. 11, art.221 - 225; abrogă alin. (4) de la art.8 şi alin. (5), (6) şi (7) de la  
 art.22 introduse prin O.U.G. nr. 78/2003; înlocuieşte anexele nr. 1a), 1b), 2,3,4  
 şi 5 
 - O.G. nr. 56/2004  (M. Of. nr. 695/2 aug. 2004) - termenul pentru reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute în  
 anexele nr. 1-5 se prorogă până la 1 decembrie 2004 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - modifică art.222 
 - O.U.G. nr. 64/2004  (M. Of. nr. 846/15 sep. 2004) - modifică art.7 alin. (1), art.8 alin. (1), art.223, titlul anexei nr. 1a), anexa nr.  
 1a), anexa nr.3 
 - L. nr. 431/2004  (M. Of. nr. 996/28 oct. 2004) - aprobă O.G. nr. 56/2004 
 - L. nr. 525/2004  (M. Of. nr. 1115/27 nov. 2004) - modifică art.7 alin.(1), art.8 alin.(1), art.21 alin.(1), art.223 alin.(1), anexele  
 nr.1-4 ; 
  introduce alin.(11) la art.8,  alin. (11) - (13) la art.9,  alin.(5) la art.18,  
 art.226, anexa nr.7 
 - O.U.G. nr. 26/2005  (M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) - abrogă art. 222 
 - O.U.G. nr. 29/2005  (M. Of. nr. 346/25 apr. 2005) - modifică art. 7 alin. (1), art. 223 
 - L. nr. 232/2005  (M. Of. nr. 608/13 iul. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 29/2005 şi modifică art. 7 alin.  
 (1), art.8 alin. (1), art.223, anexele nr. 1a), nr.3, nr.4; 
  introduce art.227, art.228, anexa nr. 61; 
  abrogă art.8 alin. (11), anexa nr.7 
 - L. nr. 244/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 26/2005 
 - O.U.G. nr. 41/2007  (M. Of. nr. 357/25 mai 2007) - se modifică în mod corespunzător 
 - O.U.G. nr. 79/2007  (M. Of. nr. 445/29 iun. 2007) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.16 
 - L. nr. 302/2007  (M. Of. nr. 784/19 nov. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 79/2007 
 - O.U.G. nr. 15/2008  (M. Of. nr. 163/3 mar. 2008) - modifică în mod corespunzător 
 - O.U.G. nr. 105/2008  (M. Of. nr. 684/7 oct. 2008) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 45/2009  (M. Of. nr. 200/30 mar. 2009) - abrogă legea cu excepţia prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 8 alin. (3) 
 
 

- L. nr. 64/2009  (M. Of. nr. 225/7 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 105/2008 

 L. nr. 291/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale 
 M. Of. nr. 346/24 mai 2002 
 
 L. nr. 292/2002 
 Lege privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 
 
 

M. Of. nr. 365/30 mai 2002 

 L. nr. 296/2002 
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 Lege privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor  
 internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte 
 M. Of. nr. 365/30 mai 2002 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 63/2004  (M. Of. nr. 760/19 aug. 2004) - modifică art.2 
 - L. nr. 459/2004  (M. Of. nr. 1035/9 nov. 2004) - modifică art. 2 alin. (2) 
 
 ▼ Acord privind crearea Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, adoptat la Paris la 3 aprilie 2001 
 L. nr. 297/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 475/3 iul. 2002 
 
 
 L. nr. 301/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 
 
 

M. Of. nr. 339/22 mai 2002 

 L. nr. 304/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime  
 de subzistenţă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţă a unor nave aflate în  
 patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritimă "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval  
 Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente 
 individuale de protecţia muncii 
 M. Of. nr. 365/30 mai 2002 

 ▼ Convenţia europeană pentru protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat, adoptată la  
 Strasbourg la 24 ianuarie 2001 
 L. nr. 305/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 473/2 iul. 2002 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul român şi Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la  
 impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 12 iunie 2000 
 L. nr. 306/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 473/2 iul. 2002 
 
 
 L. nr. 307/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a pieţelor financiare rurale, semnat la  
 Washington DC la 30 aprilie 2001 
 
 

M. Of. nr. 364/30 mai 2002 

 L. nr. 309/2002 
 Lege privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului  
 Muncii în perioada 1950-1961 
 M. Of. nr. 385/6 iun. 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 48/2003  (M. Of. nr. 435/19 iun. 2003) - modifică art. 8 
 - L. nr. 428/2003  (M. Of. nr. 744/23 oct. 2003) - introduce alin. (31) la art. 6 
 - L. nr. 382/2006  (M. Of. nr. 846/13 oct. 2006) - modifică art.8 
 - H.G. nr. 1318/2007  (M. Of. nr. 739/31 oct. 2007) - indexare indemnizaţie 
 - H.G. nr. 1147/2008  (M. Of. nr. 679/2 oct. 2008) - indexare indemnizaţie 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 6 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 
 

- L. nr. 234/2016  (M. Of. nr. 955/25 nov. 2016) - modifică art. 2 

 L. nr. 310/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 
 
 

M. Of. nr. 380/5 iun. 2002 

 L. nr. 316/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea  
 Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 422/18 iun. 2002 

 L. nr. 317/2002 
 Lege privind participarea României la finanţarea realizării sistemului de comunicaţii şi informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei  
 (SEEBRIG) 
 M. Of. nr. 380/5 iun. 2002 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalităţii, în special a formelor ei  
 organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001 
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 L. nr. 320/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 397/10 iun. 2002 
 
 
 L. nr. 322/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind  
 protecţia consumatorilor 
 
 

M. Of. nr. 408/12 iun. 2002 

 L. nr. 323/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale  
 "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă 
 
 

M. Of. nr. 395/10 iun. 2002 

 L. nr. 324/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice 
 
 

M. Of. nr. 395/10 iun. 2002 

 L. nr. 326/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului  
 brut 
 
 

M. Of. nr. 395/10 iun. 2002 

 L. nr. 332/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind  
 organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
 
 

M. Of. nr. 418/17 iun. 2002 

 L. nr. 333/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru  
 Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina 
 
 

M. Of. nr. 418/17 iun. 2002 

 L. nr. 334/2002 
 Legea bibliotecilor 
 M. Of. nr. 422/18 iun. 2002 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 59/2003  (M. Of. nr. 615/29 aug. 2003) - abrogă la 1 ian. 2006 art. 70 alin. (7) 
 - L. nr. 545/2003  (M. Of. nr. 915/20 dec. 2003) - aprobă cu modificări O.G. nr. 59/2003 şi abrogă art.70 alin. (7). 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - referirile la TVA din art. 41 alin. (2) şi art. 70 alin. (7) rămân în vigoare până  
 la 31 dec. 2006; abrogă art. 70 alin. (8). 
 - L. nr. 593/2004  (M. Of. nr. 1240/22 dec. 2004) - modifică art.6 alin. (2), art.9 alin. (3), art.25, art.26, art.30 alin. (2), art.34,  
 art.40 alin. (1), (6) şi (12), art.41 alin. (1), art.50 alin. (3), art.51 alin. (1) şi (3),  
 art.56, art.59, art.60 alin. (1) lit. a) şi d), art.60 alin. (2) lit. a), art.60 alin. (8),  
 art.62 lit. a), b), h) şi s), art.67 alin. (2), anexa; 
  introduce alin. (31), (32) şi (33) la art.51, alin. (11) la art.60, lit. s1) la  
 art. 62; 
  abrogă art.9 alin. (2), art.12 alin. (1) lit.h) şi i), art.13 lit. e), art.60 alin. (1) lit.  
 e) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 132/11 feb. 2005) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 26/2006  (M. Of. nr. 85/30 ian. 2006) - modifică art. 1 lit. a) şi b), art. 2 alin. (2), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12  
 alin. (1) lit. a), c), f) şi g), art. 13 partea introductivă şi lit. c), art. 14, art. 19,  
 art. 25 partea introductivă şi lit. a), art. 26 alin. (1), art. 28 lit. a)-d), art. 30  
 alin. (1), art. 35, art. 38, art. 40 alin. (4) şi (9)-(11), art. 41 alin. (2), art. 42 alin.  
 (2), art. 43, art. 44 alin. (2) şi (4), art. 45, art. 48, art. 50 alin. (3), art. 54 alin.  
 (2), art. 56, art. 57 alin. (3), art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 67 alin. (1) şi  
 (2), art. 68 partea introductivă şi lit. d), art. 69 alin. (2), art. 71 alin. (1), art. 73,  
 art. 74; 
 introduce lit. b1) şi g1)-g4) la art. 12 alin. (1), alin. (3) la art. 12, alin. (3) şi  
 (4) la art. 27, alin. (2) la art. 63; 
  abrogă art. 50 alin. (2); 
  înlocuieşte anexa cu anexele nr 1 şi 2 a)-c) 
 - L. nr. 114/2006  (M. Of. nr. 413/12 mai 2006) - abrogă art. 56 
 - L. nr. 277/2006  (M. Of. nr. 595/10 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr.26/2006 şi modifică partea  
 introductivă a art.25, art.40 alin.(9), art.43 alin.(1), art.56, art.60 alin.(7),  
 anexa nr.1 
 - L. nr. 156/2009  (M. Of. nr. 326/15 mai 2009) - introduce alin. (4) la art. 8 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 51 alin. (3)-(6) 
 - L. nr. 344/2009  (M. Of. nr. 778/13 nov. 2009) - introduce alin. (5)-(9) la art. 8 
 - O.U.G. nr. 12/2011  (M. Of. nr. 114/15 feb. 2011) - modifică art. 61 alin. (2) 
 - O.G. nr. 4/2012  (M. Of. nr. 71/30 ian. 2012) - modifică art. 12 alin. (3), art. 40 alin. (1) 
 - L. nr. 41/2013  (M. Of. nr. 129/11 mar. 2013) - aprobă O.G. nr. 4/2012 şi modifică art. 40 alin. (1) 
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- O.U.G. nr. 117/2013  (M. Of. nr. 843/30 dec. 2013) - abrogă art. 36 lit. a), anexa nr. 2c 

 L. nr. 335/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale 
 
 

M. Of. nr. 418/17 iun. 2002 

 L. nr. 343/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală  
 balneară şi de recuperare 
 
 

M. Of. nr. 424/18 iun. 2002 

 L. nr. 346/2002 
 Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
 M. Of. nr. 454/27 iun. 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 147/2002  (M. Of. nr. 821/13 nov. 2002) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 232/2003  (M. Of. nr. 373/31 mai 2003) - abrogă la 1 ianuarie 2004  art. 105, art. 108 alin. (4), art. 109. 
 - O.G. nr. 86/2003  (M. Of. nr. 624/31 aug. 2003) - repune în vigoare art. 105, art.108 alin. (4) şi art. 109 ca urmare a abrogării  
 art. IV lit.c) din L. nr. 232/2003 
 - O.U.G. nr. 107/2003  (M. Of. nr. 747/26 oct. 2003) - modifică art. 1, art. 3 lit. c), art. 5, art. 6, art. 8, art. 9 alin. (2), art. 10, art. 12,  
 art. 14, art. 15 alin. (1), art. 19 lit. d), art. 20 alin. (1)- (3), art. 22 alin. (2), art.  
 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), art. 28, art. 34, art. 35,  art. 37 alin. (3), art. 39,  
 titlul secţiunii a 4-a a Cap. IV, art. 45, art. 46, art. 47, art. 49, art. 52, art. 53,  
 art. 60, art. 62, art. 63, art. 68, art. 72, art. 73, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80,  
 art. 92, art. 96, art. 99 alin. (3), art. 101, art. 102, art. 106, art. 111, art. 113,   
 denumirea cap. IX, art. 114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 118, art. 119, art.  
 124 alin. (1) lit a), b) şi c), art. 125 alin. (1), art. 127, art. 129 lit. a) şi e), art.  
 135, art. 140, art. 141; introduce art. 541, art. 801, alin. (3) la art. 125, art.  
 1331, art. 1401; abrogă art. 11, art. 69, art. 70, art. 71, art. 75, art. 77, art.  
 78, art. 81, art. 82, art. 83, art. 87, art. 89, art. 90, art. 91, art. 93, art. 94, art.  
 95, art. 105, art. 107, art. 108, art. 109, art. 112, art. 120, art. 134, art. 136, art.  
 137, art. 138, art. 139; înlocuieşte sintagmele ”Fondul Naţional de Asigurare  
 pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale", respectiv ”Fondul Naţional",  
 precum şi ”fondurile teritoriale de asigurare pentru accidentele de muncă şi boli  
 profesionale" şi ”fondurile teritoriale"  cu sintagmele ”Casa Naţională de  
 Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale",  respectiv ”CNPAS" şi ”casele  
 teritoriale de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale",  respectiv ”casele  
 teritoriale de pensii" 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă art. 67 
 - L. nr. 598/2003  (M. Of. nr. 936/24 dec. 2003) - modifică art. 34, art. 45 alin. (2), art. 46 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 129/2004  (M. Of. nr. 1228/21 dec. 2004) - modifică art.5, art.14, art.16, art.20, art.21, art.23, art.24, art.27, art.28,  
 art.33, art.43, art.45, art.50, art.53, art.62, art.63, art.72, art.96, art.100,  
 art.101, art.103, art.106, art.111, art.124, art.143 
 - L. nr. 57/2005  (M. Of. nr. 257/28 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr. 129/2004 
 - O.U.G. nr. 158/2005  (M. Of. nr. 1074/29 nov. 2005) - la data de 1 ianuarie 2006 se abrogă art. 5 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 1126/13 dec. 2005) - modifică art. 14, art. 62 şi art. 135; 
  introduce alin. (2) la art. 23, alin. (2) la art. 24, alin. (3) la art. 34, lit. c) la  
 alin. (1) al art. 50, alin. (2) la art. 63, lit. i) la alin. (2) al art. 116, alin. (4) la  
 art. 116 şi art. 1402 
 - L. nr. 186/2006  (M. Of. nr. 440/22 mai 2006) - modifică art.24 alin.(2), art.116 alin.(2) lit.i) şi alin.(4), art.135; 
  introduce alin.(2) şi (3) la art.23; 
  în tot cuprinsul Legii nr.346/2002 se înlocuieşte termenul "clinici" cu sintagma  
 "unităţi sanitare cu personalitate juridică" 
 - L. nr. 399/2006  (M. Of. nr. 901/6 nov. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr.158/2005 
 - O.U.G. nr. 91/2007  (M. Of. nr. 671/1 oct. 2007) - modifică art.20 alin.(1) şi (2), art.101 alin.(1), (2) şi (3), art.111 alin.(2),  
 art.116 alin.(3); 
  introduce alin.(21) la art.20, alin.(4) la art.101, alin.(11) şi (12) la art.135 
 - L. nr. 200/2008  (M. Of. nr. 725/27 oct. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr.91/2007 şi modifică art.101 alin.(3) lit. b)şi  
 art.101 alin.(4) 
 - L. nr. 258/2008  (M. Of. nr. 757/10 nov. 2008) - modifică titlul secţiunii 1 a cap. IV, art. 21, art. 23 partea introductivă a alin.  
 (1); 
  introduce lit. g) la art. 23 alin. (1), lit. b1) la art. 116 alin. (2), alin. (13)-(15)  
 la art. 135 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 772/12 nov. 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 117/2010  (M. Of. nr. 891/30 dec. 2010) - abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 85 şi 89 
 - L. nr. 51/2012  (M. Of. nr. 182/21 mar. 2012) - abrogă art. 62 alin. (3) şi (4) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 101, art. 103 alin. (2) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 251/8 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 103/2017  (M. Of. nr. 1010/20 dec. 2017) - modifică art. 3 lit. c), art. 5 alin. (1) lit. a) și c), art. 5 alin. (2), art. 7, art. 9  
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 alin. (1) și (2), art. 14, art. 19 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 21 alin. (2), art. 22  
 alin. (1) lit. a), art. 23 alin. (1), art. 34, art. 35, art. 36 alin. (1) și (3), art. 37,  
 art. 42, art. 44 alin. (2), art. 49 alin. (1) lit. b), art. 51 alin. (2), art. 52 alin. (1)  
 și (2), art. 53 lit. a) și b), art. 54, art. 55, art. 62 alin. (1) și (2), art. 91, art. 92  
 alin. (1), art. 93 alin. (2) lit. j), art. 93 alin. (4), art. 99 (la 18 ianuarie 2018) ,  
 art. 100, art. 103, art. 107, art. 110 alin. (3), art. 110 alin. (11); 
  introduce lit. e) la art. 5 alin. (1), alin. (2) la art. 15, lit. h) și i) la art. 18, alin.  
 (6) - (12) la art. 19, alin. (3) la art. 23, alin. (5) la art. 24, lit. k) și l) la art. 93  
 alin. (2), alin. (16) - (19) la art. 110; 
  abrogă art. 4 alin. (1), art. 6, art. 8 alin. (3) și (4), art. 10, art. 11, art. 13, art.  
 33 alin. (2), art. 50 alin. (3), art. 52 alin. (3), art. 63 alin. (1) lit. e) și h), art. 68  
 lit. d), g), h), j), k), m), o), p) și r), art. 75, art. 76, art. 77, art. 78, art. 79, art.  
 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86, art. 87, art. 88, art. 89, art.  
 90, art. 96, art. 101, art. 102, art. 104, art. 110 alin. (5), (6) și (7), art. 111 
 - L. nr. 177/2018  (M. Of. nr. 628/19 iul. 2018) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 103/2017 și modifică art. 5 alin.  
 (1) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (2), art. 19 alin. (1) și (7),  
 art. 53 lit. a), art. 110 alin. (17); 
  introduce alin. (2) la art. 17, alin. (3) și (4) la art. 23, alin. (4) și (5) la art. 33,  
 alin. (20) la art. 110; 
  abrogă art. 68 lit. d), g), h), j), k), m), o), p) și r) 
 
 

- L. nr. 198/2018  (M. Of. nr. 646/25 iul. 2018) - introduce lit. f) la art. 5 alin. (1), art. 181 și art. 331 

 L. nr. 349/2002 
 Lege pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 
 M. Of. nr. 435/21 iun. 2002 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 13/2003  (M. Of. nr. 64/2 feb. 2003) - modifică art.2 lit. a), e) şi i), art.3 alin. (2) lit. a) şi b), art.3 alin. (3), (5), (8),  
 art.4 alin. (2), art.6 alin. (1), art.6 alin. (2) lit. a), d), g) şi h), art.6 alin.(3) lit. c),  
 art.10 lit. a), art.12 alin. (1), art.13 alin. (1), anexa; introduce lit. n) la art.2,  
 alin. (11) la art.3, lit.c) la art.3 alin.(2), alin. (21) la art. 3, alin.(51) la art.  
 3, alin. (11) la art. 13 
 - L. nr. 275/2003  (M. Of. nr. 451/25 iun. 2003) - aprobă O. G. nr. 13/2003 şi modifică art. 6 alin. (3) lit. c), art. 12 alin. (2);   
 introduce alin. 81 la art. 3, alin. 11 şi alin. 12 la art. 6, lit. b1 la art. 6, alin.  
 (2), alin. 31, alin. 32, alin. 61 şi alin. 71 la art. 6, alin. 11 şi 12 la art. 7 
 - L. nr. 90/2004  (M. Of. nr. 342/20 apr. 2004) - modifică art. 1, art. 2 lit. b) şi j), art. 3 alin. (6) şi alin. (9), art. 6 alin. (2), art.6  
 alin. (3) partea introductivă şi lit. d)  , art.6 alin. (4) - (7), art. 7 alin. (12), art.  
 14; introduce lit. k)1 la art. 2, art. 31, art. 32, art. 33 şi art. 34, alin. (21)  
 şi (22) la art. 6, alin. (51) la art. 6, alin. (13) la art. 7, art. 71, art. 91, lit.  
 e) şi f) la art. 10, art. 101, art. 141; abrogă alin. (81) al art. 3, alin. (32) al  
 art. 6, alin. (71) al art. 6, alin. (11) al art. 7, art. 13. 
 - L. nr. 553/2004  (M. Of. nr. 1161/8 dec. 2004) - modifică art. III din L. nr. 90/2004 referitor la data intrării în vigoare a unor  
 dispoziţii din L. nr. 349/2002 
 - O.U.G. nr. 58/2006  (M. Of. nr. 763/7 sep. 2006) - la 1 ianuarie 2007, modifică art. 2 lit.k), art.6 alin. (2) lit. b) şi f), art.6 alin.  
 (22), art.6 alin. (3) lit.c), art.6 alin. (6); 
  introduce lit. o), p) şi q) la art.2, art.141, o menţiune privind transpunerea  
 directivelor europene după art. 15 
 - L. nr. 433/2006  (M. Of. nr. 976/6 dec. 2006) - aprobă O.U.G. nr. 58/2006 
 - O.G. nr. 5/2008  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2008) - modifică art. 2 lit. n) la 1 ian. 2009, art. 3 alin. (2)-(4) la 1 ian. 2009, art. 3  
 alin. (5) şi (9), art. 32 alin. (3) şi (4), art. 34 alin. (2), art. 6 alin. (2) lit. b), h)  
 şi i), alin. (21), alin. (22), alin. (3) lit. d) şi alin. (31) la 1 iulie 2008, art. 7  
 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 141; 
 introduce alin. (41) şi (42) la art. 3 la 1 ian. 2009, alin. (52), (61) la art. 3,  
 alin.  (71) la art. 3 la 1 ian. 2009, alin. (61) la art. 32, lit. d) la art. 34 alin.  
 (1), alin. (5) la art. 34, art. 81 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 116/14 feb. 2008) - rectifică art. 6 alin. (31) 
 Modificări: 
 - L. nr. 203/2008  (M. Of. nr. 729/28 oct. 2008) - aprobă cu modificări O.G. nr. 5/2008 şi modifică art. 3 alin. (71), art. 10 lit.  
 a) şi b); 
  abrogă art. 3 alin. (42) şi art. 81 
 - L. nr. 15/2016  (M. Of. nr. 72/1 feb. 2016) - modifică art. 1, art. 2 lit. m) și n), art. 3 alin. (1) și (11), art. 3 alin. (2), art. 3  
 alin. (5), art. 3 alin. (71), art. 5, art. 9, art. 10 lit. a) și b), art. 11, art. 141; 
  introduce lit. i1) la art. 2, lit. n1) și n2) la art. 2, alin. (12) la art. 3; 
  abrogă art. 3 alin. (21), (3), (4) și (41), art. 12 alin. (2) 
 - L. nr. 201/2016  (M. Of. nr. 906/10 nov. 2016) - modifică art. 1, art. 12 alin. (1), art. 141; 
  abrogă art. 2 lit. a) - d),lit. f) - l), lit. o) - q), art. 3 alin. (8) - (10), art. 31 -  
 
 

34, art. 6, art. 7, art. 71, art. 10 lit. c) și d), art. 11, art. 142, art. 15, anexa 

 L. nr. 350/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul  
 României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la unitatea specială de poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo,  
 semnat la New York la 11 februarie 2002 
 
 

M. Of. nr. 425/18 iun. 2002 
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 L. nr. 351/2002 
 Lege privind declararea oraşului Cugir Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 425/18 iun. 2002 

 L. nr. 359/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române  
 de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 424/18 iun. 2002 

 L. nr. 360/2002 
 Lege privind Statutul poliţistului 
 M. Of. nr. 440/24 iun. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 281/2003  (M. Of. nr. 468/1 iul. 2003) - abrogă la 1 ian. 2004 art. 64 
 - O.U.G. nr. 89/2003  (M. Of. nr. 715/14 oct. 2003) - modifică art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (3) şi (4), art. 10 alin. (1) lit. a) şi alin. (2),  
 art. 11 alin. (1), art. 14 alin. (2) pct. I, art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit a), art.  
 16 alin. (2), art. 17 pct. I lit. a), art. 18, art. 19, art. 21 alin. (3), (4) şi (5), art. 22  
 alin. (4), art. 25 alin. (1) lit. b), art. 25 alin. (3), art. 26, art. 28 alin. (1) lit. j), k)  
 şi o), art. 29 alin. (3), art. 45 alin. (1) lit. i), art. 46, art. 47, art. 49 alin. (5), art.  
 58, art. 59 alin. (1), (7) şi (9), art. 60 alin. (1), art. 61 alin. (1), art. 65 alin. (2) şi  
 (3), titlul cap. V, art. 69, art. 73 alin. (1) lit. A, lit. i) şi j), art. 73 alin. (2), (3),  
 (7), (8) şi (11), art. 74 alin. (1), art. 76, art. 78; introduce alin. (5) la art. 9, alin.  
 (3) la art. 16, alin. (6), (7) şi (8) la art. 22, art.  291, art. 371, lit. k) la art. 57,  
 art. 691; abrogă art. 15 alin. (2), art. 50 lit. c) şi f), art. 67, art. 68; înlocuieşte  
 referirile la ”Ministerul de Interne" şi la ”ministrul de interne" cu ”Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor"  şi "ministrul administraţiei şi internelor". 
 - L. nr. 101/2004  (M. Of. nr. 346/20 apr. 2004) - modifică art. 16 alin. (2), art. 18, art. 19 alin. (3) şi (4), art. 21 alin. (3) şi (4),  
 art.371, art. 61 alin. (1), art. 65 alin. (2) şi (3), art. 69 alin. (1) lit. c) şi h), art.  
 71 alin. (1) lit. a) ; abrogă alin. (3) al art. 16. 
 - O.U.G. nr. 102/2004  (M. Of. nr. 1083/22 nov. 2004) - modifică art. 31 alin. (1), art.65; introduce alin. (11) la art.31, alin. (2) la art.  
 38, lit. c1) la art. 58, art.621; abrogă art.291, art.31 alin. (3) 
 - L. nr. 562/2004  (M. Of. nr. 1169/9 dec. 2004) - abrogă art. 32 alin. (2) 
 - L. nr. 24/2005  (M. Of. nr. 191/7 mar. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G.nr. 102/2004 şi modifică art. 31 alin. (11) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. III/2006  (M. Of. nr. 284/29 mar. 2006) - art. 28 alin. (1) lit. c) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 153/2008  (M. Of. nr. 769/17 nov. 2008) - modifică art. 22 alin. (8), art. 28 alin. (1) lit. m) şi o); 
  introduce lit. e) la art. 42, alin. (2) şi (3) la art. 48 
 - L. nr. 188/2009  (M. Of. nr. 368/1 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 153/2008 
 - L. nr. 133/2011  (M. Of. nr. 448/27 iun. 2011) - modifică art. 16 alin. (1) lit. a) şi b), art. 22 alin. (7) şi (8), art. 26, art. 71 alin.  
 (1) lit. a) şi  la data de 1 ian. 2012 art. 78 alin. (1); 
 abrogă, la data de 1 ian. 2012, art. 47 alin. (3) şi (4) 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - abrogă art. 54 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 107/2011  (M. Of. nr. 861/7 dec. 2011) - modifică art. 69 alin. (1) lit. a), art. 691 
 - L. nr. 87/2012  (M. Of. nr. 439/2 iul. 2012) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 107/2011 şi modifică art. 691 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 66/2013  (M. Of. nr. 383/27 iun. 2013) - modifică art. 37; 
 introduce art. 331 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 65, art. 69 alin. (1) lit. i) 
 - L. nr. 339/2013  (M. Of. nr. 776/12 dec. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 66/2013 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 392/2014  (M. Of. nr. 667/11 sep. 2014) - art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi art. 62 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 392/2014  (M. Of. nr. 667/11 sep. 2014) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi art.  
 62 alin. (3) (termenul se împlineşte la 27 octombrie 2014) după care operează  
 prevederile art. 147 din Constituţie 
 - L. nr. 81/2015  (M. Of. nr. 266/21 apr. 2015) - modifică art. 54 alin. (1), art. 58, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62; 
  introduce alin. (11)- (13) la art. 54, art. 581 - 584, art. 591- 594, art.  
 622-628 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 637/2015  (M. Of. nr. 906/8 dec. 2015) - art. 26 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 637/2015  (M. Of. nr. 906/8 dec. 2015) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 26 alin. (3) (termenul se împlinește  
 la 22 ian. 2016), după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 - O.U.G. nr. 3/2016  (M. Of. nr. 144/25 feb. 2016) - modifică art. 9 alin. (5), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (3) și  
 (5), art. 23 alin. (1); 
 introduce alin. (21) și (22) la art. 9, alin. (31) și (32) la art. 21, alin. (71)  
 la art. 21 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 172/2016  (M. Of. nr. 315/25 apr. 2016) - art. 18 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 172/2016  (M. Of. nr. 315/25 apr. 2016) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 18 (termenul se împlinește la 9 iunie  
 2016) după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
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 - O.U.G. nr. 21/2016  (M. Of. nr. 459/21 iun. 2016) - modifică titlul cap. II, art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) lit. a) și c), art. 10 alin.  
 (2), art. 11 alin. (3), art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (1) și (3), art. 22 alin. (4), art.  
 23 alin. (4), art. 48 alin. (2), art. 69 alin. (1) lit. j); 
  introduce alin. (21) la art. 10, alin. (11) la art. 16, alin. (21) și (22) la art.  
 16, alin. (33) la art. 21, alin. (41) la art. 21, alin. (41) - (43) la art. 22,  
 secțiunea a 3-a cu art. 271 - 2732 și secțiunea a 4-a cu art. 2733 - 2748 la  
 cap. II, lit. n) la art. 69 alin. (1), art. 741; 
  abrogă art. 11 alin. (2), art. 18, art. 19, art. 22 alin. (8), art. 27, art. 46, art. 47,  
 art. 65, art. 73 alin. (7), art. 78 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 244/2016  (M. Of. nr. 469/23 iun. 2016) - art. 78 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 244/2016  (M. Of. nr. 469/23 iun. 2016) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 78 alin. (1)  (termenul se împlinește  
 la 7 august 2016) după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 - L. nr. 152/2016  (M. Of. nr. 540/19 iul. 2016) - modifică art. 26; 
  introduce art. 261 - 266 
 - L. nr. 118/2017  (M. Of. nr. 408/30 mai 2017) - modifică art. 22 alin.(4), art. 2721 alin. (1) lit. a) și d), art. 2731 lit. a), art.  
 2734 lit.c), art. 2735 alin.(1) lit.c), art. 2746 alin.(2) pct. III partea  
 introductivă și pct. IV, art. 2746 alin. (5); 
  introduce alin. (41) și (42) la art. 22. 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 258/2017  (M. Of. nr. 574/18 iul. 2017) - sintagma „precum şi în situaţii temeinic justificate, menţionate în actele  
 administrative emise în acest scop”, cuprinsă 
 în art. 22 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,  
 în redactarea anterioară intrării în vigoare a 
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, 
 este neconstituţională 
 - D.C.C. nr. 653/2017  (M. Of. nr. 1002/18 dec. 2017) - art. 59 alin. (7), în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr.  
 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul  
 polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004  
 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare 
 - D.C.C. nr. 306/2018  (M. Of. nr. 516/22 iun. 2018) - art. 10 alin. (5) teza a doua 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 306/2018  (M. Of. nr. 516/22 iun. 2018) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 10 alin. (5) teza a doua (termenul se  
 împlinește la 7 august 2018) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 - O.U.G. nr. 53/2018  (M. Of. nr. 549/2 iul. 2018) - modifică art. 10 alin. (5), art. 15 alin. (1) lit. b) și c), art. 21, art. 22 alin. (42)  
 și (6), art. 2721 partea introductivă a alin. (1), art. 2721 alin. (1) lit. f), art.  
 2735 alin. (2) lit. d), art. 28 alin. (1) lit. a) și o), art. 30, art. 45 alin. (1) lit. i),  
 art. 583 alin. (4), art. 626 alin. (1), art. 69 alin. (1) lit. j), art. 70, art. 76 alin.  
 (1) și înlocuiește, în cuprinsul legii, sintagma „coeficient de ierarhizare” cu  
 termenul „coeficient”; 
 introduce alin. (11)-(13) la art. 10, lit. d) și e) la art. 15 alin. (1), alin. (2)-(4)  
 la art. 2725, alin. (2)-(4)la art. 2731, lit. c1) la art. 2735, alin. (3) la art.  
 2735, pct. V la art. 2746 alin. (2), art. 2749, lit. c1) la art. 57; 
 abrogă art. 22 alin. (41), art. 48 alin. (2) și (3), art. 69 alin. (1) lit. m) și art. 73  
 alin. (8) 
 - L. nr. 206/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) - introduce art. 692 
 - L. nr. 288/2018  (M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018) - introduce alin. (12) - (14) la art. 31 
 - O.U.G. nr. 36/2020  (M. Of. nr. 268/31 mar. 2020) - modifică art. 2725 alin. (1) lit.f), art. 44 alin. (4) și (5), art. 60 alin. (1) și alin.  
 (2) partea introductivă, art. 69 alin. (2); 
  introduce alin. (3) la art. 276, alin. (3) la art. 279, alin. (21) la art.  
 2727,alin. (6) la art. 44, alin. (2) la art. 584, alin. (5) și (6) la art. 591, alin.  
 (2) la art. 593, alin. (41) la art. 60, art. 601, art. 611 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 560/2020  (M. Of. nr. 5/5 ian. 2021) - art. 26 alin. (3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 833/2020  (M. Of. nr. 114/3 feb. 2021) - art. 581 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 833/2020  (M. Of. nr. 114/3 feb. 2021) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prev. art. 581(termenul se împlinește  
 la 19 martie 2021) după care operează prev. art. 147 din Constituție 
 - O.U.G. nr. 76/2021  (M. Of. nr. 645/30 iun. 2021) - modifică art. 9 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 9, alin. (11) la art. 21 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 298/2021  (M. Of. nr. 669/7 iul. 2021) - admite excepția de neconstituționalitate și constată că soluția legislativă a art.  
 21 alin. (5) este neconstituțională 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 298/2021  (M. Of. nr. 669/7 iul. 2021) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 21 alin. (5), (termenul se împlinește  
 în data de 22 august 2021), după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 548/2021  (M. Of. nr. 1015/25 oct. 2021) - art. 583 alin. (4) teza întâi în redactarea anterioară modificării prin  
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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2018 
 - D.C.C. nr. 789/2021  (M. Of. nr. 59/19 ian. 2022) - sintagma „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispozițiilor art. 2746  
 alin. (1) lit. b) 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. III/2006 - M. Of. nr. 284/29 mar. 2006 (art. 28 alin. (1) lit. c)) 

 L. nr. 362/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare  
 pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
 
 

M. Of. nr. 447/26 iun. 2002 

 L. nr. 363/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare  
 pentru situaţii de urgenţă 
 M. Of. nr. 447/26 iun. 2002 
 
 
 L. nr. 364/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 416/14 iun. 2002 

 L. nr. 365/2002 
 Lege privind comerţul electronic 
 M. Of. nr. 483/5 iul. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 161/2003  (M. Of. nr. 279/21 apr. 2003) - abrogă art.29 
 - L. nr. 121/2006  (M. Of. nr. 403/10 mai 2006) - modifică art. 1 pct. 1 şi 8, art. 2 alin. (4) lit. a), c) şi alin. (5), art. 4 alin. (3),  
 art. 5 alin. (1) lit. g), art. 6 alin. (3), art. 9 alin. (3) lit. a), art. 16 alin. (3), art.  
 18 alin. (1); 
  introduce pct. 91 şi pct. 15 la art. 1, alin. (4) la art. 14; 
  abrogă art. 3 alin. (4) lit. h) şi i), art. 14 alin. (2) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 959/29 nov. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 17 alin. (2); 
  abrogă art. 24-29 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 15/2013  (M. Of. nr. 760/6 dec. 2013) - art. 24 alin. (2), art. 27 alin. (1) 
 
 

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

 L. nr. 366/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind  
 organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe 
 M. Of. nr. 476/3 iul. 2002 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind protecţia informaţiilor militare secrete schimbate, semnat la  
 Bruxelles la 18 decembrie 2001 
 L. nr. 367/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 478/4 iul. 2002 
 
 L. nr. 368/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind  
 cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România şi Olanda, semnat la Haga  
 la 23 noiembrie 1999 
 M. Of. nr. 429/20 iun. 2002 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001,  pentru modificarea  
 Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la  
 26 noiembrie 1992 
 L. nr. 369/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 488/8 iul. 2002 

 L. nr. 372/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de  
 evidenţă a persoanelor 
 
 

M. Of. nr. 447/26 iun. 2002 

 L. nr. 373/2002 
 Lege pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea  
 drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritimă "Romline" - S.A.  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 428/19 iun. 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 116/2002  (M. Of. nr. 708/27 sep. 2002) - prorogă temenul de la art. 3 la 30 nov. 2002; modifică anexa 
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 L. nr. 375/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 
 M. Of. nr. 436/21 iun. 2002 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 478/4 iul. 2002) - rectifică art. I punctul 30 

 L. nr. 376/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor  
 pentru acordarea de microcredite 
 
 

M. Of. nr. 438/24 iun. 2002 

 L. nr. 377/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato" de  
 către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 
 

M. Of. nr. 438/24 iun. 2002 

 L. nr. 379/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor  
 eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi  
 luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 448/26 iun. 2002 

 L. nr. 380/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi  
 reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare 
 
 

M. Of. nr. 448/26 iun. 2002 

 L. nr. 382/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse  
 petroliere 
 
 

M. Of. nr. 448/26 iun. 2002 

 L. nr. 383/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de  
 utilizare a acestora 
 M. Of. nr. 471/2 iul. 2002 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 691/20 sep. 2002) - rectifică articolul unic punctul 2 şi punctul 15 

 L. nr. 384/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru  
 Locuinţe 
 M. Of. nr. 449/26 iun. 2002 

 

 ▼ Acord referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenţia Naţiunilor  
 Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988 
 L. nr. 394/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 494/10 iul. 2002 
 
 ▼ Convenţie privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990 
 L. nr. 395/2002 (aderare) 
 M. Of. nr. 511/16 iul. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 657/4 sep. 2002) - rectifică art. 3 şi convenţia 
 
 ▼ Convenţia europeană asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997 
 L. nr. 396/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 490/9 iul. 2002 

 L. nr. 399/2002 
 Lege pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul  
 Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 
 M. Of. nr. 429/20 iun. 2002 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 101/2006  (M. Of. nr. 1015/20 dec. 2006) 
 Repunere în vigoare 
 - L. nr. 308/2008  (M. Of. nr. 898/31 dec. 2008) - respinge O.U.G. nr. 101/2006 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 75/2013  (M. Of. nr. 390/29 iun. 2013) - modifică art. 1 

 L. nr. 400/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru  
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 reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar  
 nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată 
 M. Of. nr. 492/9 iul. 2002 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 603/2008  (M. Of. nr. 533/15 iul. 2008) - art. I pct. 13 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 603/2008  (M. Of. nr. 533/15 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. I pct. 13 (termenul se  
 împlineşte la 29 august 2008 după care operează prevederile art. 147 alin. (1)  
 din Constituţie) 
 
 

(v. D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. I pct. 13)) 

 L. nr. 401/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri 
 
 

M. Of. nr. 455/27 iun. 2002 

 L. nr. 403/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de  
 reorganizare a sectorului producţiei de apărare 
 
 

M. Of. nr. 455/27 iun. 2002 

 L. nr. 408/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Petre Andrei" din Iaşi 
 
 
 

M. Of. nr. 493/9 iul. 2002 

 L. nr. 409/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Danubius" din Galaţi 
 
 

M. Of. nr. 493/9 iul. 2002 

 L. nr. 412/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă 
 
 

M. Of. nr. 500/11 iul. 2002 

 L. nr. 413/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind  
 regimul drumurilor 
 
 

M. Of. nr. 490/9 iul. 2002 

 L. nr. 415/2002 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 
 M. Of. nr. 494/10 iul. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 141/2008  (M. Of. nr. 533/15 iul. 2008) - modifică art. 4 lit. a) pct. 1 
 - O.U.G. nr. 224/2008  (M. Of. nr. 899/31 dec. 2008) - modifică art. 5 alin. (2) 
 - D.C.C. nr. 1008/2009  (M. Of. nr. 507/23 iul. 2009) - admite excepţia de neconstituţionalitate a Legii de aprobare a O.U.G. nr.  
 224/2008 şi suspendă pentru 45 zile dispoziţiile O.U.G. nr. 224/2008, după care  
 operează prevederile art. 147 din Constituţie 
 
 ▼ Acord anual de finanţare 2001 între Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul special de aderare  
 pentru agricultură şi dezvoltare rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002 
 L. nr. 416/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 508/15 iul. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 258/2005 (M. Of. nr. 861/23 sep. 2005) 
 
 L. nr. 418/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind  
 fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti  
 la 16 ianuarie 2002 
 
 

M. Of. nr. 482/5 iul. 2002 

 L. nr. 419/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor  
 militare 
 
 

M. Of. nr. 482/5 iul. 2002 

 L. nr. 420/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru  
 privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar 
 
 

M. Of. nr. 482/5 iul. 2002 

 L. nr. 421/2002 
 Lege privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al  



 

 214

 unităţilor administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 482/5 iul. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 309/2006  (M. Of. nr. 634/24 iul. 2006) - modifică art.4, art.5, art.8, art.10 alin.(1); 
  introduce alin.(2) şi (3) la art.3 
 - L. nr. 97/2020  (M. Of. nr. 560/26 iun. 2020) - modifică art. 2 lit. a) și b), art. 7 alin. (1), art. 9, art. 10 alin. (1), art 12 alin.  
 (1); 
 
 

 introduce alin. (3) la art. 6 

 L. nr. 422/2002 
 Lege privind stabilirea dobânzii de referinţă de către Banca Naţională a României 
 
 

M. Of. nr. 497/10 iul. 2002 

 L. nr. 423/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2000 privind finanţarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale  
 de sănătate şi din bugetele locale a unor activităţi şi programe în domeniul sănătăţii publice, desfăşurate de organizaţii neguvernamentale 
 
 

M. Of. nr. 497/10 iul. 2002 

 L. nr. 424/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier 
 
 

M. Of. nr. 468/1 iul. 2002 

 L. nr. 426/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind  
 regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 497/10 iul. 2002 

 L. nr. 428/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru  
 reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale 
 
 

M. Of. nr. 497/10 iul. 2002 

 L. nr. 435/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2002 privind modificarea şi completarea art. 3 din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari  
 S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 502/11 iul. 2002 

 L. nr. 436/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de  
 finanţare referitoare la Programul operaţional de ţară PHARE 1997, Programul naţional PHARE 1998, Programul PHARE privind  
 Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul  
 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a 
 
 

M. Of. nr. 502/11 iul. 2002 

 L. nr. 437/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate  
 industrială 
 M. Of. nr. 502/11 iul. 2002 

 

 ▼ Convenţie între România şi Republica Arabă Egipt privind asistenţa judiciară în materie penală, transferul condamnaţilor şi extrădarea,  
 semnată la Cairo la 28 iunie 2001 
 L. nr. 438/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 516/17 iul. 2002 
 
 ▼ Acord privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la  
 Bruxelles la 2 octombrie 2000 
 L. nr. 439/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 515/17 iul. 2002 

 L. nr. 440/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii  
 tehnologice industriale 
 
 

M. Of. nr. 502/11 iul. 2002 

 L. nr. 443/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 491/9 iul. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 320/2018  (M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018) - modifică art. 1 
 
 

(v. O.G. nr. 10/2009) 

 L. nr. 444/2002 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice  
 şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură 
 
 

M. Of. nr. 531/22 iul. 2002 

 L. nr. 446/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României  
 "EXIMBANK" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 531/22 iul. 2002 

 L. nr. 447/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 
 
 

M. Of. nr. 531/22 iul. 2002 

 L. nr. 449/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de  
 reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 
  M. Of. nr. 504/12 iul. 2002 

 ▼ Convenţia europenă a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000 
 L. nr. 451/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 536/23 iul. 2002 

 ▼ Convenţia O.I.M. nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88-a  
 sesiunea a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000 
 L. nr. 452/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 535/23 iul. 2002 
 
 
 L. nr. 455/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind  
 autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată 
 
 

M. Of. nr. 504/12 iul. 2002 

 L. nr. 458/2002 
 Lege privind calitatea apei potabile 
 M. Of. nr. 552/29 iul. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 311/2004  (M. Of. nr. 582/30 iun. 2004) - modifică art.5 alin. (1), art.6 partea introductivă a alin. (1) şi alin. (3), art.7  
 alin. (6), art.13 alin. (1), (2) şi (4), art.15, anexele nr. 1 şi 3; introduce lit.c) la  
 art.2 pct.1, alin. (11) şi (12) la art. 7, alin. (51) la art.7, art.141 - 143;  
 abrogă art.8 alin. (5) 
 - O.G. nr. 11/2010  (M. Of. nr. 69/29 ian. 2010) - modifică art. 9, art. 14, anexa nr. 1; 
 introduce art. 91, art. 92, alin. (9) la art. 11 
 - L. nr. 124/2010  (M. Of. nr. 459/6 iul. 2010) - modifică anexa nr. 2; 
  completează anexa nr. 1; 
  abrogă art. 14 
 - O.G. nr. 1/2011  (M. Of. nr. 69/26 ian. 2011) - modifică şi completează anexele nr. 1-3 
 - L. nr. 182/2011  (M. Of. nr. 733/19 oct. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 1/2011 şi modifică anexa nr. 1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 875/12 dec. 2011) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 58/24 ian. 2012) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - L. nr. 301/2015  (M. Of. nr. 904/7 dec. 2015) - modifică anexa nr. 1 
 - O.G. nr. 22/2017  (M. Of. nr. 705/31 aug. 2017) - modifică art. 7 alin. (2), (5) și (9), art. 13 alin. (2) lit. b); 
  introduce alin. (91) la art. 7; 
 completează anexa nr. 1; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 2 și 3 
 
 

- L. nr. 272/2017  (M. Of. nr. 1037/28 dec. 2017) - introduce alin. (81) la art. 13 

 L. nr. 459/2002 
 Lege privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară 
 M. Of. nr. 563/31 iul. 2002 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1 şi 3 

 L. nr. 460/2002 
 Lege privind Ordinul Virtutea Aeronautică şi Medalia Virtutea Aeronautică 
 M. Of. nr. 564/31 iul. 2002 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1 şi 3 

 L. nr. 461/2002 
 Lege privind Ordinul Virtutea Maritimă şi Medalia Virtutea Maritimă 
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 M. Of. nr. 565/31 iul. 2002 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1 şi 3 

 L. nr. 462/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile  
 administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice 
 M. Of. nr. 524/18 iul. 2002 

 ▼ Acord între România şi Regatul Spaniei pentru reglementarea şi organizarea circulaţiei forţei de muncă între cele două state, semnat la  
 Madrid la 23 ianuarie 2002 
 L. nr. 464/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 559/30 iul. 2002 

 ▼ Acord între România şi Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante,  
 substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001 
 L. nr. 465/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 559/30 iul. 2002 
 
 
 L. nr. 466/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului  
 financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism 
 M. Of. nr. 523/18 iul. 2002 

 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea  
 şi tratarea apei uzate în oraşul Târgu Mureş, România", semnat la Bruxelles la 20 noiembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002 
 L. nr. 473/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 587/8 aug. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 
 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi  
 modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22  
 februarie 2002 
 L. nr. 474/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 588/8 aug. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006) 
 
 ▼ Acord între România şi Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe  
 venit şi pe capital, semnat la Singapore la 21 februarie 2002 
 L. nr. 475/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 580/6 aug. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 170/2003 (M. Of. nr. 97/17 feb. 2003) 
 
 ▼ Protocol la Acordul dintre România şi Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la  
 impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Singapore la 21 februarie 2002 
 L. nr. 475/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 580/6 aug. 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 170/2003 (M. Of. nr. 97/17 feb. 2003) 

 L. nr. 476/2002 
 Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene 
 M. Of. nr. 537/23 iul. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 387/2006  (M. Of. nr. 873/25 oct. 2006) - modifică art.1 
 - L. nr. 275/2009  (M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) - modifică art. 1 
 ▼ Acord între România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru exportul prestaţiilor de securitate socială, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2001 
 L. nr. 477/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 558/30 iul. 2002 
 
 
 L. nr. 480/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Bioterra" din Bucureşti 
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M. Of. nr. 518/17 iul. 2002 

 L. nr. 481/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Apollonia" din Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 518/17 iul. 2002 

 L. nr. 484/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Tibiscus" din Timişoara 
 M. Of. nr. 518/17 iul. 2002 
 
 L. nr. 486/2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Emanuel" din Oradea 
 
 

M. Of. nr. 518/17 iul. 2002 

 L. nr. 487/2002 
 Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice 
 M. Of. nr. 589/8 aug. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 600/2004  (M. Of. nr. 1228/21 dec. 2004) - introduce alin. (2) la art.63 
 - L. nr. 129/2012  (M. Of. nr. 487/17 iul. 2012) - modifică art. 4, art. 5 lit. a), d), e), h), j) şi n), art. 10 alin. (2), art. 11, art. 12,  
 art. 13, art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16 alin. (2), art. 25 lit. f) şi h), art. 29 alin. (2)  
 lit. b) şi c), art. 29 alin. (3), art. 30, art. 31, art. 32, art. 33 alin. (1), art. 34, art.  
 35, art. 36 alin. (1) lit. c) şi d), art. 38 alin. (2) şi (3), art. 39, art. 45 lit. b), art.  
 47 alin. (1) lit. c) şi d), art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 54, art. 56, art. 57,  
 art. 59 alin. (1) partea introductivă şi lit. a), art. 62; 
  introduce lit. q) la art. 5, alin. (2) la art. 20, alin. (4) la art. 29, art. 351-356,  
 art. 381, art. 391, art. 392, alin. (2) şi (3) la art. 40, lit. e) la art. 47 alin. (1),  
 alin. (3) la art. 47, alin. (2) la art. 48, art. 541; 
  abrogă art. 29 alin. (2) lit. d), art. 53 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 652/13 sep. 2012) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 741/11 sep. 2019) - rectifică art. 64 
 
 
 L. nr. 488/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti 
 M. Of. nr. 578/5 aug. 2002 

 

 ▼ Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenţionale şi produse şi tehnologii cu dublă utilizare - Elemente  
 iniţiale -, adoptat la 11-12 iulie 1996 şi amendat la 6-7 decembrie 2001 
 L. nr. 499/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 551/29 iul. 2002 
 
 
 L. nr. 500/2002 
 Lege privind finanţele publice 
 M. Of. nr. 597/13 aug. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 314/2003  (M. Of. nr. 506/14 iul. 2003) - modifică art. 15 
 - L. nr. 96/2006  (M. Of. nr. 380/3 mai 2006) - modifică în mod corespunzător art. 61 alin. (3) 
 - H.G. nr. 1865/2006  (M. Of. nr. 12/8 ian. 2007) - modifică limitele valorice prevăzute la art. 42 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 34/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - suspendă până la 31 decembrie 2009 aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (4) 
 - H.G. nr. 406/2009  (M. Of. nr. 266/23 apr. 2009) - modifică limitele valorice prevăzute la art. 42 alin. (1) 
 - L. nr. 227/2009  (M. Of. nr. 402/12 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 34/2009 
 - L. nr. 305/2009  (M. Of. nr. 680/9 oct. 2009) - modifică art. 52 alin. (7); 
  introduce alin. (71) la art. 52 
 - O.U.G. nr. 57/2010  (M. Of. nr. 436/29 iun. 2010) - introduce alin. (9) şi (10) la art. 52 
 - O.U.G. nr. 121/2010  (M. Of. nr. 890/30 dec. 2010) - modifică art. 52 alin. (9) lit. a) 
 - L. nr. 22/2011  (M. Of. nr. 184/16 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 57/2010 
 - O.U.G. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 285/22 apr. 2011) - abrogă art. 74 alin. (1) lit. d) 
 - L. nr. 125/2011  (M. Of. nr. 433/21 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 121/2010 
 - O.U.G. nr. 63/2011  (M. Of. nr. 460/30 iun. 2011) - introduce alin. (41) la art. 47 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2011  (M. Of. nr. 786/4 nov. 2011) - art. 19 
 Modificări: 
 - L. nr. 22/2012  (M. Of. nr. 28/13 ian. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 63/2011 
 - O.U.G. nr. 47/2012  (M. Of. nr. 635/6 sep. 2012) - introduce pct. 31 la art. 2, pct. 351 la art. 2, art. 281, art. 282, art. 351,  
 alin. (11) la art. 49 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 71 
 - L. nr. 98/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 47/2012 
 - L. nr. 270/2013  (M. Of. nr. 642/18 oct. 2013) - modifică art. 2 pct. 2, 3, 5, 9, 13, 15, 16, 30, 33, 34, 39, 43, art. 4, art. 10, art.  
 15 alin. (1) şi (3), art. 16 alin. (1) lit. c), art. 19 lit. d), art. 20, art. 21, art. 22  
 alin. (1), art. 22 alin. (2) lit. a) şi c), art. 24, art. 26 lit. b), art. 282, art. 29 alin.  
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 (4), art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1), (4) şi (5), art. 35 alin. (1), art. 35  
 alin. (4), art. 36, art. 38, art. 39, art. 42, art. 43, art. 44, art. 47, art. 50, art. 52,  
 art. 55, art. 56 alin. (2), art. 57 lit. b), art. 58 alin. (2), art. 59 alin. (2), art. 61  
 alin. (3), art. 66, art. 68 alin. (4), art. 70 alin. (3), art. 72 alin. (1) lit. a) şi b); 
  introduce pct. 32, 33, 71 - 73, 81 şi 82, pct. 201, pct. 271 şi 272, pct.  
 371, pct. 401 la art. 2, alin. (2) şi (3) la art. 2, alin. (2) şi (3) la art. 6, art.  
 71, art. 141, alin. (21) la art. 17, alin. (31) la art. 17, lit. b1) - b3) la art.  
 19, lit. b1) la art. 28, art. 283 - 285, alin. (21) la art. 30, secţiunea 11 cu  
 art. 301 - 305 la cap. III, alin. (31) la art. 35, art. 381, art. 431, art. 461,  
 art. 471, alin. (3) la art. 59, alin. (8) la art. 61, alin. (4) - (6) la art. 70, art.  
 731, art. 751; 
  abrogă art. 2 pct. 7 şi 12, art. 19 lit. k), art. 29 alin. (6), art. 40, art. 46, art. 53  
 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 15/2014  (M. Of. nr. 241/4 apr. 2014) - introduce alin. (91) la art. 52 
 - L. nr. 111/2014  (M. Of. nr. 526/15 iul. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 15/2014 
 - O.U.G. nr. 41/2015  (M. Of. nr. 733/30 sep. 2015) - modifică art. 19 lit. b2) şi  b3); 
  prorogă termenul de intrare în vigoare a art. 285, 52 şi 70 (astfel cum au fost  
 modificate/introduse prin L. nr. 270/2013) la 1 ian. 2017 
 - L. nr. 112/2016  (M. Of. nr. 408/30 mai 2016) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 41/2015 și modifică art. 19 lit.  
 b2) 
 - L. nr. 104/2016  (M. Of. nr. 409/31 mai 2016) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 34/2015 și introduce alin. (101) la art. 52 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 13/2016  (M. Of. nr. 763/29 sep. 2016) - art. 21 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) - suspendă aplicarea prevederilor art. 4, art. 26 lit. b), art. 285, art. 36 şi art.  
 57 lit. b) referitoare la creditele de angajament până la data de 1 ianuarie 2018 
 - L. nr. 292/2021  (M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 31/2021 
 - O.U.G. nr. 4/2022  (M. Of. nr. 114/4 feb. 2022) - introduce alin. (92) la art. 52 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 10/2011 - M. Of. nr. 786/4 nov. 2011 (art. 19)) 

 L. nr. 501/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor  
 religioase din România 
 
 

M. Of. nr. 561/31 iul. 2002 

 L. nr. 502/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la  
 plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 522/18 iul. 2002 

 L. nr. 503/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie 
 
 

M. Of. nr. 523/18 iul. 2002 

 L. nr. 504/2002 
 Legea audiovizualului 
 M. Of. nr. 534/22 iul. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 591/2002  (M. Of. nr. 791/30 oct. 2002) - înlocuieşte denumirea „Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii  
 “ cu denumirea „ Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei“ 
 - L. nr. 402/2003  (M. Of. nr. 709/10 oct. 2003) - modifică art.1 lit. d), art.2 alin. (3) şi (4), art.6 alin. (4), art.11 alin. (5), (7) şi  
 (8), art.14 alin. (1) şi (3), art. 15 alin. (5) - (7), art. 35 alin. (1), art. 44 alin. (10),  
 art. 49 lit. a), art.75 alin. (3) lit d), art.78, art.88 alin. (1), art. 91 alin. (1) şi (2),  
 art.93, art.94, art.95, art.96 alin. (1), art.97 alin. (1); introduce alin. (8) la art.  
 15, lit.c1) la art. 57, art. 951, art.952, alin. (11) la art. 96; abrogă art. 54  
 lit.h), art. 90 alin. (1) lit.g). 
 - O.U.G. nr. 123/2005  (M. Of. nr. 843/19 sep. 2005) - abrogă art. 96 alin. (1) lit. c) 
 - O.U.G. nr. 3/2006  (M. Of. nr. 133/13 feb. 2006) - modifică art.75 alin.(2); 
  abrogă art.95 alin.(3) 
 - L. nr. 197/2006  (M. Of. nr. 453/25 mai 2006) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 3/2006 şi modifică art. 95 alin. (1) partea  
 introductivă 
 - L. nr. 364/2007  (M. Of. nr. 898/28 dec. 2007) - introduce alin.(11) la art.5, art.911 
 - L. nr. 116/2008  (M. Of. nr. 384/21 mai 2008) - introduce lit. d) la art. 89 
 - O.U.G. nr. 181/2008  (M. Of. nr. 809/3 dec. 2008) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 10, art. 16 alin. (1), art.  
 17 alin. (1) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 18 alin. (4), art. 23, art. 25, art.  
 27, art. 28 alin. (4), (5) şi (7), art. 29, art. 31, art. 34 alin. (1) şi (4), art. 35, art.  
 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 43 alin. (1) şi (2), art. 44, art. 46, art. 48, art. 49,  
 art. 50, art. 51, art. 52, art. 54, art. 55 alin. (1) şi (3), art. 56 alin. (1), art. 57  
 alin. (1) lit. a)-c), art. 58 alin. (2), art. 59, art. 60, art. 61 alin. (3), art. 62 alin.  
 (1) şi (4), art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 73, art. 74 alin. (3) şi (4), art. 76,  
 art. 82 alin. (1) şi (2), art. 85 alin. (4) şi (5), art. 86, art. 88, art. 90 alin. (1) şi  
 (2), art. 91, art. 93 alin. (1) şi (3), art. 951 partea introductivă, art. 96 alin. (1)  
 şi (4); 
  introduce art. 11, art. 261, titlul unui nou capitol, Cap. III1după art. 261,  
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 titlul unui nou capitol, Cap. III2 după art. 38, art. 391, titlul unui nou capitol,  
 Cap. III3 după art. 391, alin. (5) la art. 74, art. 751, alin. (2) şi (3) la art. 84,  
 alin. (10) la art. 85, menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, după  
 art. 99; 
  abrogă art. 30, art. 33, art. 42, art. 911, art. 96 alin. (11) 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 98 alin. (2) liniuţa a 2-a 
 - L. nr. 333/2009  (M. Of. nr. 790/19 nov. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 181/2008 şi modifică art. 1 pct.  
 1, 9, 17, 31, 34-37, art. 3 alin. (3), art. 10 alin. (3) lit. g), i) şi l), alin. (5), art. 17  
 alin. (1) lit. d) pct. 3 şi 11 şi  alin. (3), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (5), art. 31  
 alin. (4) partea introductivă şi lit. a), art. 34 alin. (3), art. 36 alin. (2) şi (3), art.  
 37 alin. (2), art. 39 alin. (2) şi (3), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (1) şi (3), art. 50,  
 art. 52 alin. (2) lit. a) şi b), alin. (3) şi (5), art. 54 alin. (1) lit. j) şi k) şi alin. (2),  
 art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (1) partea introductivă şi lit. b), art. 59 alin. (1) şi  
 (2), art. 60, art. 62 alin. (1), (3) şi (4), art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 69,  
 art. 73, art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2), art. 88 alin. (1), art. 90 alin. (1) lit. h)  
 şi alin. (2), art. 91 alin. (1) şi (3), art. 93 alin. (1) şi (3), art. 94, art. 96 alin. (1); 
 introduce pct. 51, 311, 312  la art. 1, alin. (2) la art. 1, lit. c) la art. 2 alin.  
 (4), alin. (6) la art. 52, art. 571, alin. (4)-(7) la art. 59, art. 611, art. 621, art.  
 651, art. 901, art. 931; 
 abrogă art. 1 pct. 33, art. 28 alin. (7), art. 43 alin. (2), art. 48 lit. f), art. 53, art.  
 54 alin. (1) lit. h), art. 62 alin. (2) şi (5), art. 67, art. 70-72, art. 88 alin. (2), art.  
 96 alin. (2) şi (3); 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "reţele de telecomunicaţii" cu  
 sintagma "reţele de comunicaţii electronice" şi denumirea "Autoritatea  
 Naţională pentru Comunicaţii" cu denumirea "Autoritatea Naţională pentru  
 Administrare şi Reglementare în Comunicaţii" 
 - O.U.G. nr. 19/2011  (M. Of. nr. 146/28 feb. 2011) - modifică art. 19 alin. (1), art. 59 alin. (6), art. 65 partea introductivă, art. 651  
 partea introductivă, art. 73 alin. (1) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 901 alin. (1) lit. a), art. 96 
 - L. nr. 67/2013  (M. Of. nr. 176/1 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 19/2011 şi modifică art. 59 alin. (6), art. 65 lit. c) şi f), art.  
 651 lit. a) şi b); 
  introduce alin. (51) la art. 52, art. 591; 
 abrogă art. 19 
 - O.U.G. nr. 25/2013  (M. Of. nr. 208/12 apr. 2013) - modifică art. 51, art. 56 alin. (1); 
 introduce art. 291 
 - L. nr. 95/2014  (M. Of. nr. 500/4 iul. 2014) - modifică art. 86 
 - L. nr. 103/2014  (M. Of. nr. 518/11 iul. 2014) - modifică art. 90 alin. (1) lit. g); 
  introduce Cap. III4 cu art. 421, o anexă 
 - O.U.G. nr. 18/2015  (M. Of. nr. 423/15 iun. 2015) - introduce, la 1 iulie 2015, cap. IV1 cu art. 491 şi art. 492 
 - L. nr. 181/2015  (M. Of. nr. 484/2 iul. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 25/2013 şi modifică art. 291 alin. (1)-(4), art. 51 alin. (1) 
 - L. nr. 211/2015  (M. Of. nr. 550/24 iul. 2015) - modifică art. 20 
 - L. nr. 345/2015  (M. Of. nr. 971/29 dec. 2015) - abrogă Cap. IV1 cu art. 491-492 
 - L. nr. 187/2016  (M. Of. nr. 838/21 oct. 2016) - modifică art. 3 alin. (1), art. 17 alin. (1) lit.d) pct. 12 
 - L. nr. 66/2017  (M. Of. nr. 273/19 apr. 2017) - abrogă art. 291 
 - L. nr. 246/2018  (M. Of. nr. 932/5 nov. 2018) - introduce alin. (4) și (5) la art. 421 
 - L. nr. 52/2019  (M. Of. nr. 222/21 mar. 2019) - modifică art. 90 alin. (1) lit. g); 
  introduce pct. 13 la art. 17 alin.(1) lit.d), cap. III5 cu art. 422 - 424 
 - L. nr. 109/2019  (M. Of. nr. 418/28 mai 2019) - modifică art. 93 alin. (3) și (4) și art. 94   
 L. nr. 506/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin  
 contractele de privatizare a societăţilor comerciale 
 
 

M. Of. nr. 549/26 iul. 2002 

 L. nr. 510/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a  
 creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenţilor economici din sectorul agricol 
 
 

M. Of. nr. 539/24 iul. 2002 

 L. nr. 511/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a  
 concedierilor colective 
 
 

M. Of. nr. 539/24 iul. 2002 

 L. nr. 514/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor  
 Mobiliare 
 
 

M. Of. nr. 539/24 iul. 2002 

 L. nr. 515/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale 
 M. Of. nr. 578/5 aug. 2002 
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 L. nr. 526/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi  
 acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice 
 
 

M. Of. nr. 613/20 aug. 2002 

 L. nr. 528/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi 
 M. Of. nr. 591/9 aug. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 28/20 ian. 2003) - rectifică art. I punctul 11 
 
 ▼ Acord european asupra instruirii şi formării asistenţilor medicali, încheiat la Strasbourg la 25 octombrie 1967 
 L. nr. 529/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 709/30 sep. 2002 

 L. nr. 534/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea  
 Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 706/27 sep. 2002 

 L. nr. 540/2002 
 Lege privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 
 M. Of. nr. 723/3 oct. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 248/2011  (M. Of. nr. 866/8 dec. 2011) - modifică art. 2, art. 7, art. 8 lit. a)-c); 
  introduce lit. f) la art. 8 
 
 L. nr. 542/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.  
 21/1991 
 
 

M. Of. nr. 726/4 oct. 2002 

 L. nr. 543/2002 
 Lege privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni 
 M. Of. nr. 726/4 oct. 2002 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 89/2003  (M. Of. nr. 200/27 mar. 2003) - art. 8 
 - D.C.C. nr. 86/2003  (M. Of. nr. 207/31 mar. 2003) - art. 8 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 18/2003  (M. Of. nr. 224/3 apr. 2003) - modifică art.8 
 - L. nr. 258/2003  (M. Of. nr. 434/19 iun. 2003) - aprobă O.U.G. nr.18/2003 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 36/2008  (M. Of. nr. 177/23 mar. 2009) 
 
 

(v. D.C.C. nr. 89/2003 (art. 8) - M. Of. nr. 200/27 mar. 2003; Decizia I.C.C.J. nr. 36/2009 - M. Of. nr. 177/23 mar. 2009) 

 L. nr. 546/2002 
 Lege privind graţierea şi procedura acordării graţierii 
 M. Of. nr. 755/16 oct. 2002 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8 lit. a),  
 art. 9; 
  introduce alin. (2) la art. 3 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 18 alin. (1) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 287/18 apr. 2014) 

 L. nr. 547/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea  
 personalului din învăţământ 
 
 

M. Of. nr. 755/16 oct. 2002 

 L. nr. 548/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea unor instituţii de cultură în subordinea  
 Ministerului Culturii şi Cultelor 
 
 

M. Of. nr. 757/16 oct. 2002 

 L. nr. 550/2002 
 Lege privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor  
 judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local 
 M. Of. nr. 803/5 nov. 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 21/2003  (M. Of. nr. 249/10 apr. 2003) - introduce art. 31 
 - L. nr. 306/2003  (M. Of. nr. 510/15 iul. 2003) - modifică art.11 alin.(1), art.12 alin.(4), art.21 alin.(3) partea introductivă a  
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 lit.a), art.21 alin.(3) pct.4 al lit.a) 
 - L. nr. 331/2004  (M. Of. nr. 659/22 iul. 2004) - modifică art. 31 alin. (3); abrogă art. 31 alin. (4) şi (5) 
 - L. nr. 558/2004  (M. Of. nr. 1200/15 dec. 2004) - modifică titlul, art.2 alin. (2) 
 - L. nr. 312/2005  (M. Of. nr. 1008/14 nov. 2005) - abrogă, la data aderării României la Uniunea Europeană, art. 13 alin. (4) 
 
 ▼ Acord între România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999 
 L. nr. 551/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 785/29 oct. 2002 
 
 
 L. nr. 552/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor  
 aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" 
 M. Of. nr. 757/16 oct. 2002 

 

 ▼ Protocol privind protecţia mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991 
 L. nr. 553/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 823/14 nov. 2002 

 L. nr. 555/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind  
 organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii 
 
 

M. Of. nr. 767/22 oct. 2002 

 L. nr. 556/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2002 pentru modificarea Legii apărării naţionale a României nr.  
 45/1994 
 
 

M. Of. nr. 767/22 oct. 2002 

 L. nr. 558/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România 
 
 

M. Of. nr. 767/22 oct. 2002 

 L. nr. 559/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 24 iulie  
 2002, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20  
 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 
 
 

M. Of. nr. 764/18 oct. 2002 

 L. nr. 560/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la Bucureşti la 4  
 decembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 764/18 oct. 2002 

 L. nr. 561/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Bulgaria - RO 0103, semnat la  
 Bucureşti la 4 decembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 770/23 oct. 2002 

 L. nr. 563/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare  
 rurală 
  M. Of. nr. 770/23 oct. 2002 

 ▼ Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000 
 L. nr. 565/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 813/8 nov. 2002 

 ▼ Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia  
 Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptat la New York la 15 noiembrie 2000 
 L. nr. 565/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 813/8 nov. 2002 

 ▼ Protocol împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva  
 criminalităţii transnaţionale organizate, adoptat la New York la 15 noiembrie 2000 
 L. nr. 565/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 813/8 nov. 2002 

 L. nr. 566/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi  
 Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie  
 2002 
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 M. Of. nr. 773/24 oct. 2002 
 
 L. nr. 567/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2002 privind ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca  
 Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri şi construcţia  
 variantei de ocolire a municipiului Piteşti, semnat la Bucureşti la 31 decembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 773/24 oct. 2002 

 L. nr. 568/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie  
 2001 de către România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea  
 Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi reabilitarea drumurilor) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996 
 
 

M. Of. nr. 773/24 oct. 2002 

 L. nr. 569/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2002, la  
 Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE  
 2000/2001-RO 9915, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 787/30 oct. 2002 

 L. nr. 570/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă  
 către populaţie de Ministerul de Interne 
 
 

M. Of. nr. 787/30 oct. 2002 

 L. nr. 571/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistenţă în domeniul securităţii nucleare- RO 0110, semnat la  
 Bucureşti la 19 decembrie 2001 
 M. Of. nr. 787/30 oct. 2002 

 

 ▼ Protocol adiţional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene  
 civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, semnat la Ankara la 19 februarie 2002 
 L. nr. 572/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 820/13 nov. 2002 

 ▼ Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.95 (46) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra  
 la 27 aprilie 2001 
 L. nr. 573/2002 (acceptare) 
 M. Of. nr. 805/6 nov. 2002 
 
 
 L. nr. 575/2002 (participare) 
 Lege privind participarea României la grupul de cooperare înfiinţat prin acordul parţial deschis pentru prevenirea, protecţia şi organizarea  
 ajutorului împotriva riscurilor naturale şi tehnologice majore (Acordul EUR-OPA Riscuri majore), instituit prin Rezoluţia (87) 2, adoptată  
 la 20 martie 1987 de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei 
 
 

M. Of. nr. 799/4 nov. 2002 

 L. nr. 579/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile  
 I.O.V.R. 
 
 

M. Of. nr. 787/30 oct. 2002 

 L. nr. 581/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109), semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001 
 M. Of. nr. 780/25 oct. 2002 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind protecţia informaţiilor secrete din domeniul apărării, semnat la  
 Bucureşti la 9 aprilie 2002 
 L. nr. 582/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 792/30 oct. 2002 

 ▼ Acord între Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind  
 înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002 
 L. nr. 583/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 815/11 nov. 2002 
 
 
 L. nr. 584/2002 
 Lege privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de  
 SIDA 
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 M. Of. nr. 814/8 nov. 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 25/2007  (M. Of. nr. 270/23 apr. 2007) - modifică art. 1 alin. (2), art. 4 
 - L. nr. 99/2008  (M. Of. nr. 340/2 mai 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 25/2007 
 - O.U.G. nr. 91/2012  (M. Of. nr. 886/27 dec. 2012) - modifică art. 16 alin. (2) 
 
 

- O.G. nr. 18/2021  (M. Of. nr. 834/31 aug. 2021) - abrogă art. 4 

 L. nr. 588/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2002 privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea  
 Comercială "Horticola" - S.A. Bucureşti de la Agenţia Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului  
 de Stat" 
 
 

M. Of. nr. 794/31 oct. 2002 

 L. nr. 591/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor 
 
 

M. Of. nr. 791/30 oct. 2002 

 L. nr. 592/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care  
 lucrează în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 808/7 nov. 2002 

 L. nr. 595/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat,  
 aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi care se află în  
 proces de privatizare 
 
 

M. Of. nr. 817/12 nov. 2002 

 L. nr. 598/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei  
 Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic 
 M. Of. nr. 802/5 nov. 2002 

 

 ▼ Convenţie între România şi Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe  
 venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 25 martie 2002 
 L. nr. 606/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 841/21 nov. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2003 (M. Of. nr. 97/17 feb. 2003) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2002 
 L. nr. 607/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 829/18 nov. 2002 
 
 
 L. nr. 608/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria - RO 0102, semnat la  
 Bucureşti la 4 decembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 816/11 nov. 2002 

 L. nr. 609/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi  
 Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial, în particular  
 pentru întreprinderi mici şi mijlocii, semnat la Bucureşti la 31 mai 2002 şi la Bruxelles la 28 iunie 2002 
   M. Of. nr. 816/11 nov. 2002 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei  
 organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2002 
 L. nr. 610/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 824/14 nov. 2002 

 ▼ Act de revizuire a Convenţiei privind eliberarea brevetelor europene (Convenţia brevetului european) din 5 octombrie 1973, revizuită la  
 17 decembrie 1991, adoptat la München la 29 noiembrie 2000 
 L. nr. 611/2002 (aderare) 
 M. Of. nr. 844/22 nov. 2002 
 
 ▼ Convenţie privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la München la 5 octombrie 1973 
 L. nr. 611/2002 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 844/22 nov. 2002 

 L. nr. 612/2002 
 Lege pentru formularea unei declaraţii privind recunoaşterea de către România a competenţei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării  
 Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de  
 Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965 
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 M. Of. nr. 851/26 nov. 2002 

 ▼ Acord între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa  
 Centrală şi Orientală al Agenţiei Universitare a Francofoniei, semnat la Bucureşti la 15 noiembrie 2001 
 L. nr. 613/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 845/22 nov. 2002 
 
 
 L. nr. 617/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor şi instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă şi evaziune  
 fiscală în domeniul alcoolului şi al băuturilor alcoolice 
 M. Of. nr. 851/26 nov. 2002 

 

 ▼ Amendamente la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.92 (72) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 26 mai 2000 
 L. nr. 622/2002 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 843/22 nov. 2002 

 ▼ Amendamente la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.100 (73) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 2000 
 L. nr. 622/2002 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 843/22 nov. 2002 

 ▼ Convenţie internaţională privind reprimarea finanţării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999 
 L. nr. 623/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 852/26 nov. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 389/5 iun. 2003) - rectifică Convenţia 
 
 ▼ Amendamente adoptate prin rezoluţii de către Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie  
 2000 şi, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptată la Londra la 1  
 noiembrie 1974 
 L. nr. 624/2002 (acceptare) 
 M. Of. nr. 892 bis/10 dec. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 990/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) 
 - O. nr. 465/2010 (M. Of. nr. 435/29 iun. 2010) 
 - O. nr. 24/2012 (M. Of. nr. 63/26 ian. 2012) 
 - O. nr. 1243/2019 (M. Of. nr. 758/18 sep. 2019) 
 
 ▼ Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin  
 Rezoluţia MSC.98 (73) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 2000 
 L. nr. 624/2002 (acceptare) 
 M. Of. nr. 892 bis/10 dec. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 990/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) 
 - O. nr. 465/2010 (M. Of. nr. 435/29 iun. 2010) 
 - O. nr. 24/2012 (M. Of. nr. 63/26 ian. 2012) 
 
 

- O. nr. 1243/2019 (M. Of. nr. 758/18 sep. 2019) 

 L. nr. 625/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţă financiară  
 nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare  
 instituţională a sectorului privat şi public 
 M. Of. nr. 848/25 nov. 2002 

 

 ▼ Acord privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală şi de Est (EUROFISH),  
 adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000 
 L. nr. 626/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 858/27 nov. 2002 
 
 L. nr. 627/2002 
 Lege privind producerea şi comercializarea hameiului 
 M. Of. nr. 861/28 nov. 2002 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Consiliul Europei privind înfiinţarea şi funcţionarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la  
 Bucureşti, semnat la Strasbourg la 23 aprilie 2002 
 L. nr. 635/2002 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 900/11 dec. 2002 

 L. nr. 640/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de  
 protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei  
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 Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 
 

M. Of. nr. 896/10 dec. 2002 

 L. nr. 641/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul  
 comunităţii şi închisorii contravenţionale 
 
 

M. Of. nr. 900/11 dec. 2002 

 L. nr. 642/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale 
 
 

M. Of. nr. 928/18 dec. 2002 

 L. nr. 643/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice  
 şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 M. Of. nr. 896/10 dec. 2002 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 117/2014  (M. Of. nr. 336/8 mai 2014) - art. unic pct. 1 şi 9 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 117/2014  (M. Of. nr. 336/8 mai 2014) - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. unic pct 1 şi 9 (termenul se împlineşte  
 
 

la  21 iunie 2014) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie 

 L. nr. 644/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate  
 în proces de privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor  
 naturale şi energiei termice 
 
 

M. Of. nr. 900/11 dec. 2002 

 L. nr. 646/2002 
 Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural 
 M. Of. nr. 901/12 dec. 2002 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 435/2004  (M. Of. nr. 989/27 oct. 2004) - introduce lit. d) - f) la art.3 alin. (1), alin. (4) şi (5) la art. 3 

 L. nr. 649/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2002 privind completarea alin. (1) al art. XIII din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare 
 
 

M. Of. nr. 901/12 dec. 2002 

 L. nr. 650/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 914/16 dec. 2002 

 

 ▼ Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi cu privire la finanţarea pe termen lung a  
 Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa  
 (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984 
 L. nr. 652/2002 (aderare) 
 M. Of. nr. 911/14 dec. 2002 
 
 
 L. nr. 653/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru  
 organizarea judecătorească 
 
 

M. Of. nr. 905/12 dec. 2002 

 L. nr. 654/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a  
 contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă 
 
 

M. Of. nr. 937/20 dec. 2002 

 L. nr. 658/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de  
 înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor  
 Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002 
 
 

M. Of. nr. 930/19 dec. 2002 

 L. nr. 660/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de  
 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome  
 "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 930/19 dec. 2002 

 L. nr. 663/2002 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a  
 exportului cu finanţare de la bugetul de stat 
 
 

M. Of. nr. 930/19 dec. 2002 

 L. nr. 667/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut  
 pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la  
 Bucureşti la 13 septembrie 2002 
 
 

M. Of. nr. 935/20 dec. 2002 

 L. nr. 668/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by  
 dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului  
 Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, precum şi pentru ratificarea Memorandumului  
 suplimentar de politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de înţelegere, convenite prin Scrisoarea părţii române din 12  
 august 2002 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 28 august 2002 
 
 

M. Of. nr. 935/20 dec. 2002 

 L. nr. 669/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea  
 finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi  
 pentru menţinerea în siguranţă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritimă "Romline" - S.A. Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 935/20 dec. 2002 

 L. nr. 670/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive  
 politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au  
 participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România 
 
 

M. Of. nr. 935/20 dec. 2002 

 L. nr. 671/2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi  
 materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere 
 
 

M. Of. nr. 14/10 ian. 2003 

 L. nr. 672/2002 
 Lege privind auditul public intern 
 M. Of. nr. 953/24 dec. 2002 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 37/2004  (M. Of. nr. 91/31 ian. 2004) - modifică art.1, art.2  lit.g), art.9 lit.c), art.10 alin.(2), art.11 lit.a) ; introduce  
 alin.(3) la art.3, lit.h) la art.11 
 - L. nr. 106/2004  (M. Of. nr. 332/16 apr. 2004) - aprobă O.G. nr. 37/2004 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 18 alin. (3) 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - indemnizaţia prevăzută la art. 5 alin. (7) este de 1% până la 31 dec. 2010 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 18 alin. (3) 
 - L. nr. 191/2011  (M. Of. nr. 780/3 nov. 2011) - modifică art. 1, art. 2 lit. a) - c), art. 2 lit. g),  i) şi l), art. 3 alin. (1) şi (2), art.  
 5 alin. (2) lit. e), art. 7 alin. (1), art. 8 lit. f), g) şi i), art. 8 lit. j) şi l),  art. 9 lit.  
 a),  art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11 lit. b), art. 13 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi c),  
 art. 14 alin. (1), art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1),  art. 17 alin. (2) - (4), art. 18  
 alin. (1), art. 19 alin. (7),  art. 21 lit. a), art. 22 lit. a); 
  introduce lit. a1) - a5) la art. 2, lit. c1) - c2) la art. 2, lit. h1), j1), m) şi  
 n) la art. 2, lit. b1) la art. 4, lit. f) la art. 5 alin. (2), lit. i1) - i3) la art. 8, art.  
 81, art. 82,  lit. a1) şi a2) la art. 9, lit. b1) la art. 9, alin. (31) - (33) la  
 art. 10, alin. (11) şi (12) la art. 14, alin. (41) la art. 17, alin. (21) - (25) şi  
 alin. (5) la art. 18, alin. (8) şi (9) la art. 19; 
 abrogă art. 16 alin. (2) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 856/5 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 26/2012  (M. Of. nr. 392/12 iun. 2012) - abrogă art. 11 lit. c), art. 12 alin. (6), art. 16 alin. (3) 
 - O.G. nr. 19/2017  (M. Of. nr. 703/30 aug. 2017) - modifică art. 2 lit. i) și j), art. 12 alin.(5), art. 20 alin. (4), art. 20 alin.(7) lit. a)  
 și b); 
  abrogă art. 20 alin.(9) 
  
 L. nr. 673/2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a  
 consiliilor locale 
 M. Of. nr. 953/24 dec. 2002 
 Abrogare 
 
 

- O.U.G. nr. 57/2019  (M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) - odată cu O.G. nr. 35/2002 
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 L. nr. 679/2002 
 Lege privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităţilor în Delta Dunării 
 M. Of. nr. 950/24 dec. 2002 

 

 ▼ Amendamente la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul  
 internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia M.S.C.  
 104 (73) din 5 decembrie 2000 
 L. nr. 681/2002 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 964/28 dec. 2002 

 L. nr. 682/2002 
 Lege privind protecţia martorilor 
 M. Of. nr. 964/28 dec. 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2005  (M. Of. nr. 1045/24 nov. 2005) - modifică art.3 alin.(3) 
 - L. nr. 79/2006  (M. Of. nr. 293/31 mar. 2006) - aprobă O.U.G. nr. 157/2005 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2012, modifică art. 2 lit. h), art. 19; 
  abrogă art. 2 lit. l), art. 20, art. 21 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 4 alin. (2) lit. a) şi b), art. 5, art. 7, art. 8  
 alin. (1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 288/18 apr. 2014) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 67/2015  (M. Of. nr. 185/18 mar. 2015) - constată că soluţia legislativă reglementată de art. 19 ,care exclude de la  
 beneficiul reducerii la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege persoana  
 care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1, şi care nu a comis o  
 infracţiune gravă este neconstituţională. 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2018  (M. Of. nr. 327/13 apr. 2018) - art. 19 
 - Decizia nr. 4/2020  (M. Of. nr. 278/2 apr. 2020) - Dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor,  
 republicată, nu reprezintă o cauză de micşorare a pedepsei în sensul art. 598  
 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală. 
 - Decizia nr. 79/2021  (M. Of. nr. 96/31 ian. 2022) - art. 19 
 
 
 
 
  2003  
 
 
 L. nr. 2/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim  
 garantat 
 M. Of. nr. 26/20 ian. 2003 
 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023 
 
 L. nr. 3/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a  
 domeniului public şi privat de interes local 
 
 

M. Of. nr. 26/20 ian. 2003 

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

M. Of. nr. 26/20 ian. 2003 

 L. nr. 6/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2002 privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a  
 titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere 
 M. Of. nr. 26/20 ian. 2003 

 

 ▼ Protocol nr. 13 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea,  
 încheiat la Vilnius la 3 mai 2002 
 L. nr. 7/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 27/20 ian. 2003 
 
 L. nr. 8/2003 
 Lege privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural 
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 M. Of. nr. 77/6 feb. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 591/2003  (M. Of. nr. 11/8 ian. 2004) - modifică art.2 alin. (2), art.3 alin. (2), art.7 alin (1), art.10 alin. (1), anexele  
 nr. 1 - 4 
 
 

- L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1 şi 2 

 L. nr. 9/2003 
 Lege privind Ordinul Meritul Sportiv şi Medalia Meritul Sportiv 
 M. Of. nr. 74/5 feb. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1-4 
 
 L. nr. 11/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de  
 dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 
 

M. Of. nr. 32/22 ian. 2003 

 L. nr. 12/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 75/1999 privind activitatea de audit financiar 
 
 

M. Of. nr. 38/23 ian. 2003 

 L. nr. 13/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea  
 Comercială "LUKoil Black Sea România" - S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotel LUKoil" - S.A. Ploieşti 
 
 

M. Of. nr. 32/22 ian. 2003 

 L. nr. 14/2003 
 Legea partidelor politice 
 M. Of. nr. 25/17 ian. 2003 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 20/2008  (M. Of. nr. 177/7 mar. 2008) - introduce art. 551 
 - L. nr. 5/2009  (M. Of. nr. 104/20 feb. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 20/2008 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 21 alin. (2)-(4), art. 22, art. 26 alin. (3)- 
 (5), art. 37 alin. (2), art. 38, art. 39 alin. (1) şi (2), art. 40 alin. (1), (3) şi (4) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 550/6 aug. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 19 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 530/2013  (M. Of. nr. 23/13 ian. 2014) - art. 16 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 530/2013  (M. Of. nr. 23/13 ian. 2014) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 16 alin. (3)(termenul se  
 împlineşte la 28 februarie 2014) după care operează dispoziţiile art. 147 din  
 Constituţie 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 347/12 mai 2014) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 75/2015  (M. Of. nr. 265/21 apr. 2015) -  art. 19 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 75/2015  (M. Of. nr. 265/21 apr. 2015) - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 19 alin. (3) (termenul se împlineşte la 4  
 iunie 2015) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie 
 - L. nr. 114/2015  (M. Of. nr. 346/20 mai 2015) - modifică art. 4 alin. (1) şi (4), art. 10 lit. j), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1),  
 art. 14 alin. (2), art. 18 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 19, art. 40 alin. (1), art. 44  
 lit. a), art. 47 alin. (1) lit. b), art. 55; 
 introduce alin. (3) la art. 14, anexa; 
 abrogă art. 27, art. 46 alin. (1) lit. f), art. 48, art. 53 alin. (2) şi (3), art. 54 alin.  
 (4) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 408/10 iun. 2015) 

 L. nr. 15/2003 
 Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 
 M. Of. nr. 34/22 ian. 2003 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 101/2003  (M. Of. nr. 747/26 oct. 2003) - modifică art. 1 alin. (2), art.3 alin. (1); introduce alin. (2) la art. 2 
 - L. nr. 560/2003  (M. Of. nr. 916/20 dec. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 101/2003 
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 - L. nr. 175/2004  (M. Of. nr. 456/20 mai 2004) - modifică art.1 alin. (1), art.2 alin.(1) partea introductivă şi lit a), art.3 alin.  
 (2), art.7; introduce alin. (3) la art.1, alin. (3) la art.5; abrogă art.2 alin. (1) lit.  
 c) 
 - L. nr. 163/2006  (M. Of. nr. 430/18 mai 2006) - introduce art. 61 
 - L. nr. 293/2007  (M. Of. nr. 760/9 nov. 2007) - modifică art. 1 alin. (1); 
  introduce art. 11 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 44/18 ian. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 237/2010  (M. Of. nr. 831/13 dec. 2010) - modifică art. 3 alin. (1) partea introductivă şi lit. b), art. 4 alin. (2) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 9 
 - L. nr. 342/2013  (M. Of. nr. 809/19 dec. 2013) - modifică art. 2 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 182/13 mar. 2014) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 7 alin. (2) 

 L. nr. 19/2003 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES 
 M. Of. nr. 34/22 ian. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 155/2008  (M. Of. nr. 544/18 iul. 2008) - modifică titlul; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, denumirea "Agenţia Naţională de Presă  
 ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES" 
 - L. nr. 96/2010  (M. Of. nr. 350/27 mai 2010) - modifică art. 8 alin. (2), art. 12 lit. g), art. 16 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 21; 
  introduce alin. (3) la art. 8, lit. k) la art. 12, alin. (4) şi (5) la art. 14 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - modifică art. 25 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la Bucureşti la 28 mai 2002 
 L. nr. 20/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 31/21 ian. 2003 
 
 L. nr. 21/2003 
 Lege privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 30/21 ian. 2003 

 L. nr. 22/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr.  
 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite 
 M. Of. nr. 41/24 ian. 2003 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului  
 Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967 
 L. nr. 23/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 48/28 ian. 2003 
 
 
 L. nr. 24/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de rasă" - S.A. şi  
 preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor 
 
 

M. Of. nr. 41/24 ian. 2003 

 L. nr. 25/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România 
  M. Of. nr. 45/28 ian. 2003 

 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002 
 L. nr. 26/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 31/21 ian. 2003 

 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 2068/2004 - M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004 

 L. nr. 31/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn  
 abandonate pe şantierele de construcţii 
 
 

M. Of. nr. 39/23 ian. 2003 

 L. nr. 32/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind  
 privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi  
 înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 
 

M. Of. nr. 42/27 ian. 2003 
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 L. nr. 33/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii  
 Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 42/27 ian. 2003 

 L. nr. 35/2003 
 Lege privind acordarea unor drepturi băneşti personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaţionale de Pace  
 din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 34/22 ian. 2003 

 L. nr. 36/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 
 

M. Of. nr. 34/22 ian. 2003 

 L. nr. 37/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind  
 protecţia consumatorilor 
 
 

M. Of. nr. 34/22 ian. 2003 

 L. nr. 38/2003 
 Lege privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 M. Of. nr. 45/28 ian. 2003 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 93/2003  (M. Of. nr. 935/24 dec. 2003) - prorogă termenul de la art. 59 alin. (1) până la 30 iunie 2004 
 - L. nr. 112/2004  (M. Of. nr. 336/16 apr. 2004) - aprobă O.G. nr. 93/2003 
 - O.U.G. nr. 44/2004  (M. Of. nr. 503/4 iun. 2004) - prorogă termenul pentru aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. a) şi c),  
 prevăzut la art. 59 alin. (1) până la data de 31 decembrie 2004 
 - L. nr. 338/2004  (M. Of. nr. 674/27 iul. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 44/2004 
 - O.G. nr. 57/2004  (M. Of. nr. 715/6 aug. 2004) - înlocuieşte, în cuprinsul legii, denumirea persoană juridică română  cu  
 denumirea persoană juridică. 
 - L. nr. 394/2004  (M. Of. nr. 901/4 oct. 2004) - aprobă O.G. nr. 57/2004 
 - L. nr. 265/2007  (M. Of. nr. 527/3 aug. 2007) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, titlul secţ. 1 a cap. II, art. 7, art. 8, art. 9,  
 art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18, art. 20, art. 21,  
 art. 22, art. 23, art. 25, titlul secţ. a 4-a a cap. II, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30,  
 art. 31, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41,  
 art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, titlul cap. V, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, titlul  
 cap. VI, art. 52, art. 54, art. 55, art. 56, art. 65, art. 66, art. 67; 
  introduce art. 11, art. 121, art. 141-143, art. 521, art. 561; 
  abrogă art. 5, art. 6, art. 29, art. 51, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art.  
 64 şi art. 68 
 - L. nr. 68/2008  (M. Of. nr. 236/27 mar. 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 153/2007 şi, la 11 mai 2008,   
 modifică art. 14 alin. (4); 
  introduce secţiunea 21 la cap. II cu art. 241-243 
 - O.U.G. nr. 34/2010  (M. Of. nr. 234/13 apr. 2010) - modifică art. 20 alin. (7), art. 55 pct. 1 lit. a), art. 55 pct. 3 lit. a); 
     introduce alin. (3) la art. 36, lit. c) la art. 55 pct. 2, lit. f) şi g) la art. 55 pct. 3,  
 art. 581 
 - L. nr. 168/2010  (M. Of. nr. 505/21 iul. 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 34/2010 şi modifică art. 11 alin.  
 (5), art. 141 alin. (4), (5), (7) şi (8), art. 20 alin. (7), art. 241 alin. (3) şi (4),  
 art. 55 pct. 3 lit. a), art. 56 alin. (4) lit. a); 
  introduce alin. (6)-(8) la art. 241, alin. (3) la art. 36, lit. c) la art. 55 pct. 2,  
 art. 581, art. 69; 
  abrogă art. 141 alin. (6), art. 242, art. 243, art. 55 pct. 3 lit. g) 
 - O.G. nr. 30/2011  (M. Of. nr. 627/2 sep. 2011) - abrogă art. 69 la data de 1 ian. 2012 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 
 - L. nr. 209/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 30/2011 
 - L. nr. 129/2015  (M. Of. nr. 396/5 iun. 2015) - modifică art. 7; 
 introduce lit. h) la art. 55 pct. 3 
 - O.G. nr. 8/2016  (M. Of. nr. 66/29 ian. 2016) - modifică art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 1, art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 şi 2 , art. 27  
 alin. (3) lit. c); 
 introduce lit. ae) la art. 11, art. 71 și lit. e) la art. 26 alin. (1); 
  în tot cuprinsul legii, sintagma „persoană desemnată” se înlocuieşte cu  
 sintagma „manager de transport în regim de taxi şi închiriere”, iar sintagma  
 „atestat profesional” se înlocuieşte cu sintagma „certificat de atestare a  
 pregătirii profesionale”. 
 - O.U.G. nr. 12/2016  (M. Of. nr. 330/28 apr. 2016) - modifică art. 241 alin. (4) 
 - L. nr. 27/2017  (M. Of. nr. 211/28 mar. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 12/2016 
 - O.U.G. nr. 21/2019  (M. Of. nr. 289/16 apr. 2019) - modifică art.1, art. 11 lit. c), d), aa) și ab), art. 2 alin. (1) partea introductivă  
 și lit. c) și n), art. 3, art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (2) și (4),  
 art. 11 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (5) lit. d) și e), art. 11 alin. (7)  
 partea introductivă, art. 13 partea introductivă lit. e) și k), art. 141, art. 142  
 alin. (1)-(5), (9) și (11), art. 143 alin. (1), art. 143 alin. (4) lit. d), art. 25 alin.  
 (1) și (7), art. 37 alin. (1) lit. d), art. 55 pct. 3 lit. h), în tot cuprinsul legii,  
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 sintagma „serviciul de transport în regim de închiriere” se înlocuieşte cu  
 sintagma „transport în regim de închiriere”; 
 introduce alin. (11) la art. 11; 
 abrogă art. 143 alin. (5) lit. a) 
 
 

- L. nr. 247/2019  (M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 21/2019 

 L. nr. 39/2003 
 Lege privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate 
 M. Of. nr. 50/29 ian. 2003 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2009  (M. Of. nr. 694/15 oct. 2009) - art. 7 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 54/2010  (M. Of. nr. 421/23 iun. 2010) - modifică art. 2 lit. b) pct. 16 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 2 lit. a) şi b); 
  abrogă art. 7-10, art. 13; 
  în tot cuprinsul legii, trimiterile la art. 7 se vor considera făcute la art. 367 din  
 Codul penal 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - abrogă, la 1 februarie 2014, art. 11, 14-19 şi 23 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 7/2009 - M. Of. nr. 694/15 oct. 2009 (art. 7 alin. (1))) 

 L. nr. 41/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru  
 modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 51/29 ian. 2003 
 
 
 L. nr. 45/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul  
 penal şi unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale 
 
 

M. Of. nr. 51/29 ian. 2003 

 L. nr. 46/2003 
 Legea drepturilor pacientului 
 M. Of. nr. 51/29 ian. 2003 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 19/2015  (M. Of. nr. 590/5 aug. 2015) - art. 34 alin. (2) 
 - art. 34 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 50/2016  (M. Of. nr. 247/4 apr. 2016) - modifică art. 12 
 - L. nr. 191/2017  (M. Of. nr. 593/25 iul. 2017) - modifică art.8 
 - L. nr. 347/2018  (M. Of. nr. 3/3 ian. 2019) - introduce alin. (2) la art. 24 
 - L. nr. 150/2019  (M. Of. nr. 619/25 iul. 2019) - introduce lit. f) la art. 1 
 - L. nr. 186/2019  (M. Of. nr. 848/18 oct. 2019) - introduce art. 361 
 - L. nr. 257/2020  (M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020) - introduce lit. g) la art. 1 și art. 21 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 19/2015 - M. Of. nr. 590/5 aug. 2015 (art. 34 alin. (2)) 

 L. nr. 47/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieţei transporturilor rutiere şi măsurile ce trebuie luate  
 în situaţii de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri 
 
 

M. Of. nr. 69/3 feb. 2003 

 L. nr. 48/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 
 
 

M. Of. nr. 69/3 feb. 2003 

 L. nr. 50/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice 
 
 

M. Of. nr. 70/3 feb. 2003 

 L. nr. 52/2003 
 Lege privind transparenţa decizională în administraţia publică 
 M. Of. nr. 70/3 feb. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 242/2010  (M. Of. nr. 828/10 dec. 2010) - introduce lit. j) la art. 3, art. 41, alin. (3) la art. 11 
 - L. nr. 281/2013  (M. Of. nr. 679/5 nov. 2013) - modifică art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 lit. c) pct. 1, art. 3 lit. g), art. 6 alin. (2) şi  
 (4), art. 6 alin. (8), art. 13 alin. (1); 
  introduce lit. k) la art. 3, alin. (41) şi (42) la art. 6, alin. (71) şi (72) la art.  
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 749/3 dec. 2013) 
 
 L. nr. 53/2003 
 Lege - Codul muncii 
 M. Of. nr. 72/5 feb. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 480/2003  (M. Of. nr. 814/18 nov. 2003) - modifică lit. e) a art. 50. 
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 - L. nr. 541/2003  (M. Of. nr. 913/19 dec. 2003) - modifică art. 296, art.298 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 65/2005  (M. Of. nr. 576/5 iul. 2005) - modifică art. 2 lit. b), art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi alin.  
 (2) partea introductivă, lit. d) şi m), art. 18 alin. (1) partea introductivă, art. 19,  
 art. 21, art. 22, art. 28 lit. b), art. 31 alin. (4), art. 34 alin. (3), art. 40 alin. (1)  
 lit. b), art. 40 alin. (2) lit. d), art. 49 alin. (3), art. 52 alin. (2), art. 56 lit. d) şi g),  
 art. 61 lit. b), art. 63 alin. (2) la data stabilirii în contractul colectiv de muncă,  
 încheiat la nivel naţional sau la nivel de ramură de activitate aplicabil, a  
 procedurii de evaluare, art. 64 alin. (2), (3) şi (4), art. 68 lit. a), art. 69, art. 70  
 alin. (1), art. 70 alin. (2) partea introductivă, art. 70 alin. (2) lit. f), art. 70 alin.  
 (3), art. 71, art. 72, art. 74 alin. (1) lit. c), art. 81 lit. e), art. 82 alin. (1), art. 84  
 alin. (1), art. 111 alin. (2), art. 111 alin. (3), art. 118, art. 129 alin. (1), art. 145  
 alin. (1) şi (2), art. 152 alin. (1), denumirea cap. II al titlului IV, art. 167, art.  
 190, art. 191 alin. (1) şi (2), art. 193, art. 205, art. 207, art. 213, art. 276 alin.  
 (1) lit. d) şi e); 
  introduce alin. (11) la art. 17, alin. (41) la art. 17, alin. (11) la art. 18, alin.  
 (41) la art. 31, alin. (2) la art. 51, lit. e) la art. 61, alin. (11) la art. 62, alin.  
 (3) la art. 73, alin. (4) şi (5) la art. 80, lit. d1) - d3) la art. 81, alin. (21) şi  
 (22) la art. 111, alin. (11) la art. 129, lit. h) - k) la alin. (1) al art. 276, art.  
 2801; 
  abrogă art. 51 lit. g), art. 74 alin. (2), art. 103 alin. (3), art. 140 alin. (4), art.  
 168, art. 171 alin. (1), art. 192, art. 206, art. 208 - 212 
 - L. nr. 241/2005  (M. Of. nr. 672/27 iul. 2005) - abrogă art. 280 
 - L. nr. 371/2005  (M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 65/2005 şi modifică art. 17 alin.  
 (1), alin. (11),  partea introductivă a alin. (2), alin. (2) lit.m) şi alin. (41), art.  
 18 alin. (1) partea introductivă şi alin. (11), art.19, art.21 alin. (1), art.31 alin.  
 (41), art. 40 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit d),  art.52 alin. (2), art.56 lit. g),  
 art.61 lit.e), art.63 alin. (2), art.64 alin. (2), (3) şi (4), art.69, art.70 alin. (2) lit.  
 f), art.71 alin. (3), art.72, art.80 alin. (4) şi (5), art.81 lit. d1), art.84 alin. (1),  
 art.111 alin. (2) şi alin. (21), art.276 alin. (1) lit. a) - k) 
 - O.U.G. nr. 55/2006  (M. Of. nr. 788/18 sep. 2006) - modifică art.6 alin.(2), art.17 alin.(1), art.18 alin.(1) partea introductivă,  
 art.20 alin.(1), art.56 lit.a) şi b), art.65,  titlul II, cap.V- titlul secţiunii a 5-a,  
 art.68, art.69, art.70, art.71, art.84 alin.(2) lit.c), art.86, art.101, art.108,  
 art.122 alin.(2), art.123, art.124 alin.(1), art.132 alin.(4), art.296, art.298 alin. 
 (3); 
  introduce alin.(3) la art.6, lit.g) la alin.(1) al art.18, art.711, art.712, lit.c1)  
 la alin.(2) al art.84, alin.(2) la art.85, art.1011, alin.(21) la art.104, alin.(11)   
 şi (21) la art.122, art.1291 după titlul cap.II al titlului III, art.1311; 
  abrogă art.56  lit.c) 
 - L. nr. 94/2007  (M. Of. nr. 264/19 apr. 2007) - modifică art.74 alin.(1) lit.c), art.181 
 - L. nr. 237/2007  (M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) - modifică art.269 alin.(1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XL (40)/2007  (M. Of. nr. 763/12 nov.  - art.269 alin. (1) 
 2007) 
 - Decizia nr. LXXVIII (78)/2007  (M. Of. nr. 553/22 iul.  - art. 25 şi 26 
 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 202/2008  (M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) - modifică art. 134 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 148/2008  (M. Of. nr. 765/13 nov. 2008) - modifică art. 296, art. 298 alin. (3) 
 - L. nr. 167/2009  (M. Of. nr. 321/14 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 148/2008 
 - L. nr. 331/2009  (M. Of. nr. 779/13 nov. 2009) - modifică art. 276 alin. (1) lit. e) 
 - L. nr. 49/2010  (M. Of. nr. 195/29 mar. 2010) - modifică art. 56 partea introductivă şi lit. d); 
  introduce alin. (2) la art. 56; 
  abrogă art. 61 lit. e) 
 - L. nr. 40/2011  (M. Of. nr. 225/31 mar. 2011) - modifică art. 1 alin. (1), art. 16, art. 17 alin. (2) lit. d), art. 17 alin. (4),art. 29  
 alin. (4), art. 31, art. 33, art. 34 alin. (3) şi (5), art. 35 alin. (1),art. 36, art. 40  
 alin. (1) lit. b), art. 44 alin. (1), art. 52 alin. (1) lit. d), art. 52 alin. (2), art. 53,  
 art. 56 alin. (1) lit. a), b) şi d), art. 60 alin. (1) lit. b), art. 60 alin. (2), art. 63  
 alin. (2), art. 711 alin. (6), art. 72, art. 73 alin. (1), art. 79 alin. (2) şi (4), art.  
 80 alin. (3) - (5), art. 81 lit. b) şi e), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (3), art. 87, art.  
 88, art. 89, art. 90 alin. (2), art. 93, art. 94 alin. (2) - (4), art. 95 alin. (2),  art.  
 96, art. 100, art. 1011 alin. (4), art. 107 alin. (2), art. 111, art. 115 alin. (1),  
 art. 119, art. 122 alin. (21), art. 123, art. 129, art. 140 alin. (2), art. 143 alin.  
 (5), art. 150 alin. (2), art. 157, art. 161 alin. (2), art. 194, art. 195 alin. (1), art.  
 215, art. 217, art. 222, art. 223 alin. (2), art. 224 alin. (1), art. 225 alin. (1), art.  
 228, art. 229, art. 230, art. 235, art. 236 alin. (2), art. 237, art. 248, art. 258,  
 art. 268 alin. (2) lit. b), art. 270, art. 276 alin. (1) lit. e), art. 294; 
 introduce lit. d1) la art. 17 alin. (2), alin. (2) la art. 25, lit. n) la art. 39 alin.  
 (1), lit. g) la art. 39 alin. (2),  lit. f) la art. 40 alin. (1), alin. (5) şi (6) la art. 49,   
 lit. h1) la art. 50, lit. f) la art. 52 alin. (1), alin. (3) la art. 52, alin. (21) la art.  
 69, alin. (3) la art. 78, art. 1001, alin. (22) la art. 122, alin. (2) la art. 142, lit.  
 e) la art. 226, art. 2561, alin. (3) la art. 264, lit. e1) şi l) - o) la art. 276 alin.  
 (1), art. 2791, alin. (2) - (6) la art. 2801, alin. (5) la art. 296; 
 abrogă art. 27 alin. (3), art. 32 alin. (3), art. 35 alin. (3), art. 50 lit. d), art. 52  
 alin. (1) lit. b), art. 60 alin. (1) lit. g), art. 84, art. 95 alin. (3), art. 98 alin. (3),  
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 art. 225 alin. (2), art. 231 - 234, art. 238 - 247, art. 264 alin. (1) lit. b), art. 290,  
 art. 293, art. 298 alin. (2) ultima liniuţă 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2011  (M. Of. nr. 335/16 mai 2011) - art. 38 şi art. 238 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 345/18 mai 2011) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 6/2011  (M. Of. nr. 444/24 iun. 2011) - art. 74 alin. (1) lit. d) 
 - Decizia nr. 20/2011  (M. Of. nr. 822/21 nov. 2011) - art. 150 
 - Decizia nr. 4/2012  (M. Of. nr. 248/12 apr. 2012) - art. 238 alin. (1), art. 241 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - introduce, la 1 septembrie 2012, alin. (3) la art. 269 
 - L. nr. 147/2012  (M. Of. nr. 509/24 iul. 2012) - modifică art. 139 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 264, art. 265; 
  abrogă art. 261-263 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 16/2012  (M. Of. nr. 817/5 dec. 2012) - art. 252 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 89/12 feb. 2013) - modifică art. 269 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2013  (M. Of. nr. 118/1 mar. 2013) - art. 269 alin. (2) (fost art. 284 alin. (2)) 
 Modificări: 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 11/2013  (M. Of. nr. 460/25 iul. 2013) - art. 252 alin. (5) raportat la art. 250 
 Modificări: 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 61 lit. b); 
 introduce lit. c1) la art. 52 alin. (1) 
 - L. nr. 77/2014  (M. Of. nr. 470/26 iun. 2014) - modifică art. 251 alin. (4) 
 - L. nr. 12/2015  (M. Of. nr. 52/22 ian. 2015) - modifică art. 56 alin. (1) lit. c), art. 145 alin. (2), art. 146; 
  introduce alin. (5)-(6) la art. 16, alin. (3) şi (4) la art. 92, alin. (4)-(6) la art.  
 145 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2014  (M. Of. nr. 138/24 feb. 2015) - art. 76 lit. b), art. 78 
 Modificări: 
 - L. nr. 97/2015  (M. Of. nr. 316/8 mai 2015) - modifică art. 137 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 279/2015  (M. Of. nr. 431/17 iun. 2015) - art. 52 alin. (1) lit. b)  teza întâi 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 279/2015  (M. Of. nr. 431/17 iun. 2015) - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi(termenul se  
 împlineşte la 1 august 2015)după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituţie 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 21/2015  (M. Of. nr. 743/5 oct. 2015) - art. 166 alin. (1) și (4) 
 - art. 166 alin. (1) și( 4) 
 - Decizia nr. 19/2015  (M. Of. nr. 776/19 oct. 2015) - art. 60 alin. 1 lit. g, art. 220 alin. 2 
 - art. 60 alin. 1 lit g, art. 220 alin. 2 
 - Decizia nr. 22/2015  (M. Of. nr. 876/24 nov. 2015) - art. 141 raportat la art. 8 din O.G. nr. 99/2000 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 814/2015  (M. Of. nr. 950/22 dec. 2015) - art. 60 alin. (1) lit. g) 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 814/2015  (M. Of. nr. 950/22 dec. 2015) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 60 alin. (1)  lit. g)  
 (termenul se împlinește la 5 februarie 2016) după care operează art. 147 din  
 Constituție 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 2/2016  (M. Of. nr. 263/7 apr. 2016) - Î 
 Modificări: 
 - L. nr. 57/2016  (M. Of. nr. 283/14 apr. 2016) - introduce lit. g) la alin. (1) al art. 51 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2016  (M. Of. nr. 399/26 mai 2016) - art. 61 lit. c) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 261/2016  (M. Of. nr. 511/7 iul. 2016) - art. 52 alin. (1) lit. a) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 261/2016  (M. Of. nr. 511/7 iul. 2016) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 52 alin. (1) lit. a)  (termenul se  
 împlinește la 22 august 2016) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 20/2016  (M. Of. nr. 733/21 sep. 2016) - în sintagma „fără încheierea unul contract individual de muncă” prevăzută de  
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 dispoziţiile art. 260 alin. (1) lit. e) se include şi situaţia contractului individual  
 de muncă suspendat 
 - Decizia nr. 18/2016  (M. Of. nr. 767/30 sep. 2016) - în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. (1) dispoziţiile art.  
 1.324, 1.325 şi 1.326 din Codul civil, republicat, pot fi aplicate în întregirea  
 dispoziţiilor Codului muncii, fiind compatibile cu specificul raporturilor de  
 muncă 
 Modificări: 
 - L. nr. 176/2016  (M. Of. nr. 808/13 oct. 2016) - modifică art. 139 alin. (1) 
 - L. nr. 220/2016  (M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) - introduce o nouă liniuță la art. 139 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2016  (M. Of. nr. 993/9 dec. 2016) - în interpretarea prevederilor art. 1, art. 21 şi art. 26 lit. h) raportat la  
 prevederile art. 64 din Legea nr. 94/1992, a prevederilor 
 art. 132, art. 138 alin. (5) art. 142, art. 148, art. 151 şi art. 152 din Legea nr.  
 62/2011 şi a prevederilor art. 229 alin. (4), art. 254 şi 
 art. 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, republicat, o decizie a Curţii de  
 Conturi, emisă în exercitarea atribuţiilor sale de control, 
 prin care s-a stabilit că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de  
 muncă încheiat la nivelul unei instituţii publice finanţate 
 integral din venituri proprii au fost acordate nelegal, raportat la prevederile  
 legale privind salarizarea în Instituţiile publice, nu lipseşte 
 de efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost  
 stabilite, a căror nulitate nu a fost constatată de 
 către instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii. 
 - Decizia nr. 19/2016  (M. Of. nr. 1010/15 dec. 2016) - stabilește că dispoziţiile art. 52 alin. (1) pct. b) teza întâi nu îşi mai produc  
 efectul şi dau naştere unui drept de creanţă constând într-o despăgubire  
 echivalentă cu remuneraţia cuvenită salariaţilor, pe durata suspendării, în  
 cauzele nesoluţionate definitiv la data publicării deciziei instanţei de contencios  
 constituţional în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 - Decizia nr. 34/2016  (M. Of. nr. 18/9 ian. 2017) - În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 din Codul muncii, cu referire  
 la dispoziţiile art. 278 alin, (1) din Codul muncii şi la dispoziţiile art. 1.326 din  
 Codul civil, decizia de concediere individuală emisă potrivit dispoziţiilor art. 76  
 din Codul muncii se poate comunica prin poşta electronică, aceasta  
 reprezentând o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să  
 declanşeze curgerea termenului de contestare jurisdicţională a deciziei, potrivit  
 dispoziţiilor art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 raportat la dispoziţiile art. 216  
 din acelaşi act normativ, cu referire la dispoziţiile art. 184 alin. (1) din Codul de  
 procedură civilă, în condiţiile în care salariatul a comunicat angajatorului  
 aceste date de contact şl există o uzanţă a acestei forme de comunicare între  
 părţi. 
 - Decizia nr. 16/2016  (M. Of. nr. 110/9 feb. 2017) - În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 231 şi art. 278  
 alin. (2), prevederile Codului muncii se aplică raporturilor juridice dintre  
 primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială, dacă legi speciale nu  
 conţin dispoziţii specifice, inclusiv după încetarea mandatelor. 
 - Decizia nr. 37/2016  (M. Of. nr. 114/10 feb. 2017) - art. 16 alin. (1) şi art. 57 alin. (5) şi (6) 
 - Decizia nr. 15/2017  (M. Of. nr. 470/22 iun. 2017) - art. 56 alin. (1) lit. f) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 53/2017  (M. Of. nr. 644/7 aug. 2017) - modifică art. 16, art. 17 alin. (5), art. 119, art. 260 alin. (1) lit. e) și art. 265  
 alin. (2); 
 introduce art. 151, lit. e1)-e3) și q) la art. 260 alin. (1), alin. (11), (4) și (5)  
 la art. 260; 
 abrogă art. 264 alin. (4) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 759/2017  (M. Of. nr. 108/5 feb. 2018) - art.56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 759/2017  (M. Of. nr. 108/5 feb. 2018) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima  
 ipoteză( termenul se împlinește la 21 mar. 2018, după care operează prevederile  
 art. 147 din Constituție 
 - L. nr. 64/2018  (M. Of. nr. 226/13 mar. 2018) - introduce o nouă liniuță la art. 139 alin. (1) 
 - L. nr. 88/2018  (M. Of. nr. 315/10 apr. 2018) - modifică art. 151 lit. a) și b), art. 16 alin. (1) și (2), art. 119, art. 260 alin. (1)  
 lit. e) și e1)-e3) și art. 260 alin. (11); 
 introduce art. 161, alin. (3) la art. 139 și alin. (4)-(6) la art. 260 
 - L. nr. 127/2018  (M. Of. nr. 491/14 iun. 2018) - modifică art. 277 alin. (2); 
 introduce alin. (7) la art. 72 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 387/2018  (M. Of. nr. 642/24 iul. 2018) - constată că dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi sunt constituţionale în  
 măsura în care sintagma „condiţii de vârstă standard” nu exclude posibilitatea  
 femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de muncă, în  
 condiţii identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - modifică art. 56 alin. (1) lit. c); 
 introduce alin. (3) la art. 56 și alin. (11) și (12) la art. 164 
 - O.U.G. nr. 26/2019  (M. Of. nr. 309/19 apr. 2019) - introduce art. 1471 
 - L. nr. 93/2019  (M. Of. nr. 354/8 mai 2019) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 96/2018 și modifică art. 56 alin.  
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 (1) lit. c); 
  introduce alin. (4) la art. 56 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 19/2019  (M. Of. nr. 573/12 iul. 2019) - art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4) 
 Modificări: 
 - L. nr. 153/2019  (M. Of. nr. 623/26 iul. 2019) - introduce alin. (4) la art. 139 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 19/2019  (M. Of. nr. 860/24 oct. 2019) - art. 268 alin. (1) lit. c) raportat la art. 8 şi 12 din Decretul nr. 167/1958  
 privitor la prescripţia extinctivă, republicat 
 Modificări: 
 - L. nr. 37/2020  (M. Of. nr. 280/3 apr. 2020) - introduce alin. (21) şi (31) la art. 139 
 - L. nr. 85/2020  (M. Of. nr. 525/18 iun. 2020) - modifică art. 260 alin. (1) lit. i) 
 - L. nr. 151/2020  (M. Of. nr. 658/24 iul. 2020) - modifică art. 5 alin. (2) - (4), art. 59 lit. a); 
  introduce alin. (5) - (9) la art. 5, lit. r) la art. 260 alin. (1) 
 - L. nr. 213/2020  (M. Of. nr. 893/30 sep. 2020) - modifică art. 17 alin. (6) și (7), art. 242 lit. d), art. 251 alin. (2) și (4); 
  introduce art. 341, art. 2311, alin. (11) la art. 251 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 15/2020  (M. Of. nr. 1021/3 nov. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 298/2020  (M. Of. nr. 1293/24 dec. 2020) - introduce lit. f) la art. 52 alin. (1), art. 531, lit.e4) la art. 260 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 36/2021  (M. Of. nr. 474/6 mai 2021) - introduce alin. (11)-(17) la art. 16, lit. o) la art. 17 alin. (3) și alin. (3) la art.  
 110 
 - O.U.G. nr. 37/2021  (M. Of. nr. 474/6 mai 2021) - modifică art. 17 alin. (4), art. 119 alin. (2) și art. 241; 
 introduce alin. (41) la art. 17 
 - L. nr. 138/2021  (M. Of. nr. 501/13 mai 2021) - introduce alin. (61) la art. 34 
 - L. nr. 208/2021  (M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) - modifică art. 16 alin. (11) - (13), (16) și (17) și art. 17 alin. (3) lit. o); 
 introduce alin. (18) la art. 16; 
 abrogă art. 16 alin. (14) și (15) 
 - O.U.G. nr. 117/2021  (M. Of. nr. 951/5 oct. 2021) - modifică art. 151 lit. d), art. 122 alin. (1), art. 260 partea introductivă a alin.  
 (1), art. 260 alin. (1) lit. e3); 
  introduce art. 152, lit. e5) la art. 260 alin. (1), lit. s) la art. 260 alin. (1) 
 - L. nr. 269/2021  (M. Of. nr. 1076/10 nov. 2021) - modifică art. 268 alin. (1) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - introduce alin. (21) și (22) la art. 164 
 - O.U.G. nr. 142/2021  (M. Of. nr. 1249/30 dec. 2021) - modifică art. 164 alin. (21) și (22) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2021  (M. Of. nr. 62/20 ian. 2022) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. XL/2007 - M. Of. nr. 763/12 nov. 2007 (art. 269 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. LXXVIII (78)/2007 - M. Of. nr. 553/22  
 iul. 2008 (art. 25 şi art. 26); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 335/16 mai 2011 (art. 38 şi art. 238); Decizia I.C.C.J. nr. 6/2011 - M. Of.  
 nr. 444/24 iun. 2011 (art. 74 alin. (1) lit. d)); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2012 - M. Of. nr. 248/12 apr. 2012 (art. 238 alin. (1), art. 241 alin. (1));  
 Decizia I.C.C.J. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2012 (art. 252 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 118/1 mar. 2013); Decizia  
 I.C.C.J. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 138/24 feb. 2015 (art. 76 lit. b), art. 78)) 
 
 ▼ Convenţie între România şi Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe  
 venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 8 iulie 2002 
 L. nr. 55/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 105/19 feb. 2003 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O.(M.F.P.) nr. 428 bis/2003 
 
 ▼ Convenţia europeană privind televiziunea transfrontieră, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989 
 L. nr. 56/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 163/14 mar. 2003 
 
 ▼ Protocolul de amendare a Convenţiei europene privind televiziunea transfrontieră, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998 
 L. nr. 56/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 163/14 mar. 2003 
 
 
 L. nr. 57/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi  
 desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 
 M. Of. nr. 168/18 mar. 2003 
 

 ▼ Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro),  
 adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000 
 L. nr. 59/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 192/26 mar. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 110/2013 (M. Of. nr. 236/24 apr. 2013) 
 
 L. nr. 60/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi 
 
 

M. Of. nr. 183/24 mar. 2003 
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 L. nr. 64/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre  
 România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în  
 calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002 
 
 

M. Of. nr. 183/24 mar. 2003 

 L. nr. 66/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind  
 Statutul cadrelor militare 
 
 

M. Of. nr. 183/24 mar. 2003 

 L. nr. 67/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind  
 organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază 
 M. Of. nr. 183/24 mar. 2003 

 

 ▼ Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5  
 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum şi amendamentele din 1990, 1996, 1999 şi 2000 
 L. nr. 68/2003 (acceptare) 
 M. Of. nr. 192 bis/26 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 735/2007 (M. Of. nr. 642/20 sep. 2007) 
 - O. nr. 904/2015 (M. Of. nr. 614/13 aug. 2015) 
 - O. nr. 1240/2019 (M. Of. nr. 762/19 sep. 2019) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti  
 la 17 iulie 2002 
 L. nr. 69/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 181/24 mar. 2003 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului  
 ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002 
 L. nr. 70/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 181/24 mar. 2003 

 ▼ Cod internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum  
 a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum şi amendamentele din 1990, 1994, 1996 şi 2000 
 L. nr. 71/2003 (acceptare) 
 M. Of. nr. 193 bis/26 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 987/2008 (M. Of. nr. 614/20 aug. 2008) 
 - O. nr. 1509/2008 (M. Of. nr. 848/17 dec. 2008) 
 - O. nr. 1264/2019 (M. Of. nr. 782/26 sep. 2019) 
 
 ▼ Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC),  
 adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983  
 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a  
 fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 şi 2000 referitoare la acesta 
 L. nr. 72/2003 (acceptare) 
 M. Of. nr. 189/26 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 437/2009 (M. Of. nr. 289/4 mai 2009) 
 - O. nr. 1239/2019 (M. Of. nr. 776/25 sep. 2019) 
 - O. nr. 1688/2020 (M. Of. nr. 863/22 sep. 2020) 
 
 ▼ Protocol privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte şi  
 Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părţi  
 pentru noi concesii reciproce în domeniul comerţului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, anexă la Acordul  
 european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte,  
 semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 
 L. nr. 73/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 167/17 mar. 2003 
 
 
 L. nr. 74/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
 nr. 95/2002 privind industria de apărare 
 
 

M. Of. nr. 179/21 mar. 2003 

 L. nr. 75/2003 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2002 privind plata obligaţiilor bugetare scadente la data de 25  
 decembrie 2002 
 
 

M. Of. nr. 194/26 mar. 2003 

 L. nr. 77/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantaţiilor vitipomicole abandonate 
 
 

M. Of. nr. 189/26 mar. 2003 

 L. nr. 85/2003 
 Legea minelor 
 M. Of. nr. 197/27 mar. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 237/2004  (M. Of. nr. 553/22 iun. 2004) - modifică art. 60 alin. (1); introduce alin. (11) la art.60; abrogă art.50 
 - L. nr. 284/2005  (M. Of. nr. 917/13 oct. 2005) - introduce alin.(4) la art.28 
 - O.U.G. nr. 101/2007  (M. Of. nr. 684/8 oct. 2007) - modifică art.3 punctul 31, art.21 alin.(2), art.44 alin.(2) - (4), art.45 alin.(1) şi  
 (2); 
  introduce alin.(3) şi (4) la art.21; 
  abrogă art.45 alin.(3), art.60 alin.(1) şi (2) 
 - L. nr. 262/2009  (M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 101/2007 şi elimină de la  
 modificare art. 21 alin. (2), modifică art. 45 alin. (1) şi (2), art. 60 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 45; 
  abrogă art. 21 alin. (3) şi (4), art. 60 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - modifică art. 48 alin. (2) şi (4) 
 - O.U.G. nr. 47/2012  (M. Of. nr. 635/6 sep. 2012) - modifică art. 45 alin. (4), art. 47 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 57 alin. (2); 
  abrogă art. 57 alin. (3) 
 - L. nr. 98/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 47/2012 
 - H.G. nr. 463/2013  (M. Of. nr. 432/16 iul. 2013) - actualizează valoarea taxelor prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4) 
 - O.U.G. nr. 102/2013  (M. Of. nr. 703/15 nov. 2013) - modifică art. 45 alin. (1) 
 - H.G. nr. 350/2015  (M. Of. nr. 359/25 mai 2015) - actualizează taxele prevăzute la art. 44 alin. (2) - (4) 
 - O.U.G. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 54 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 27/2017  (M. Of. nr. 510/3 iul. 2017) - art. 15 și 44 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 129/2019  (M. Of. nr. 186/8 mar. 2019) - actualizează taxele prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 9/2019  (M. Of. nr. 459/7 iun. 2019) - art. 3 pct. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 584/2020  (M. Of. nr. 679/30 iul. 2020) - actualizează limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 57 alin. (1) 
 - L. nr. 275/2020  (M. Of. nr. 1166/2 dec. 2020) - modifică art. 3 pct. 31, art. 21 alin. (1), art. 22 alin (1) partea introductivă, art.  
 24, art. 34 lit. g), art. 39 alin. (1) lit. q), art. 44 alin. (1), art. 45 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 45 alin. (2), art. 47 alin. (2), art. 53 alin. (3); 
  introduce pct. 11, 31, 161, 171 la art. 3, art. 41, alin. (11) - (13) la art.  
 21, lit. i) la art. 38, art. 451 
 
 

- L. nr. 222/2021  (M. Of. nr. 735/27 iul. 2021) - modifică art. 47 alin. (1) 

 L. nr. 86/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi  
 Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a  
 V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 
 

M. Of. nr. 196/26 mar. 2003 

 L. nr. 88/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de  
 finanţare referitoare la Programul operaţional de ţară PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE 1999,  
 Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România şi  
 Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III 
 
 

M. Of. nr. 196/26 mar. 2003 

 L. nr. 89/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003  
 personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
 

M. Of. nr. 196/26 mar. 2003 

 L. nr. 90/2003 
 Lege privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome,  
 destinate sediilor partidelor politice 
 M. Of. nr. 200/27 mar. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 298/2007  (M. Of. nr. 763/12 nov. 2007) - introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art. 4 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 570/2010  (M. Of. nr. 430/28 iun. 2010) - art. 3 alin. (2) şi art. 4 alin. (1) teza întâi şi alin. (2) 
 Modificări: 
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 - D.C.C. nr. 570/2010  (M. Of. nr. 430/28 iun. 2010) - suspendă pentru 45 zile prevederile art. 3 alin. (2) şi art. 4 alin. (1) teza întâi şi  
 alin. (2) (termenul se împlineşte la 11 august 2010 după care operează  
 dispoziţiile art. 147 din Constituţie) 
 - L. nr. 48/2013  (M. Of. nr. 149/20 mar. 2013) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 4, art. 5, art. 6, art. 7  
 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9, art. 11 
 
 ▼ Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici  
 periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998 
 L. nr. 91/2003 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 199/27 mar. 2003 

 ▼ Convenţie privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 
 L. nr. 92/2003 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 220/2 apr. 2003 

 L. nr. 93/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării  
 Naţionale care a participat la activităţile desfăşurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO 
 
 

M. Of. nr. 195/26 mar. 2003 

 L. nr. 96/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 195/26 mar. 2003 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 57/2019  (M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) - odată cu O.G. nr. 53/2002 
 
 L. nr. 100/2003 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 
 
 

M. Of. nr. 184/25 mar. 2003 

 L. nr. 101/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional  
 al Informaţiilor Secrete de Stat 
 
 

M. Of. nr. 207/31 mar. 2003 

 L. nr. 104/2003 
 Lege privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului 
 M. Of. nr. 222/3 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 79/2004  (M. Of. nr. 791/27 aug. 2004) - abrogă art.22 şi art.24 
 - O.U.G. nr. 115/2004  (M. Of. nr. 1138/2 dec. 2004) - abrogă art. 18 alin. (2) 
 - L. nr. 125/2005  (M. Of. nr. 416/17 mai 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 115/2004 
 - L. nr. 95/2006  (M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) - abrogă, la data de 27 iulie 2006, art. 17 alin. (3), art. 21, art. 23 şi art. 25 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 27 
 - L. nr. 47/2013  (M. Of. nr. 145/19 mar. 2013) - modifică art. 19 lit. c); 
 introduce art. 161 - 164; 
 abrogă art. 20; 
 înlocuieşte termenul "exploatarea" cu termenul "utilizarea" iar sintagma  
 "catedrele de anatomie" se înlocuieşte cu "disciplinele universitare de anatomie" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 213/25 mar. 2014) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 24/2019  (M. Of. nr. 1001/12 dec. 2019) - art. 22 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 53/2020  (M. Of. nr. 199/12 mar. 2020) - soluţia legislativă cuprinsă în art. 22 care exclude personalul care 
 desfăşoară activitatea de anatomie patologică şi prosectură în instituţiile de  
 medicină legală de la încadrarea în categoria locurilor 
 
 

de muncă în condiţii deosebite de muncă 

 L. nr. 107/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea  
 Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 232/5 apr. 2003 

 L. nr. 108/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al  
 Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia 
 
 

M. Of. nr. 232/5 apr. 2003 

 L. nr. 109/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea  
 Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 233/5 apr. 2003 
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 L. nr. 110/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea  
 noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe  
 de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte 
 M. Of. nr. 243/9 apr. 2003 

 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel  
 de stat şi interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002 
 L. nr. 112/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 244/9 apr. 2003 
 
 L. nr. 114/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea  
 Participaţiilor Statului să încheie acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni pentru înstrăinarea acţiunii nominative de  
 control după transformarea acesteia în acţiune comună 
 
 

M. Of. nr. 252/11 apr. 2003 

 L. nr. 115/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 252/11 apr. 2003 

 L. nr. 116/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei  
 termice şi a gazelor naturale pentru populaţie 
 
 

M. Of. nr. 253/12 apr. 2003 

 L. nr. 119/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 253/12 apr. 2003 

 L. nr. 120/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România,  
 Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de  
 protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 
 

M. Of. nr. 260/15 apr. 2003 

 L. nr. 121/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţă financiară  
 nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de  
 implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienţă energetică, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002 
 
 

M. Of. nr. 260/15 apr. 2003 

 L. nr. 122/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre  
 România şi Comunităţile Europene privind asocierea României la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru  
 cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare şi Inovare  
 (2002-2006) şi la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi  
 instruire cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002 
 M. Of. nr. 260/15 apr. 2003 

 

 ▼ Convenţie privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată  
 la  Haga la 15 noiembrie 1965* ) 
 L. nr. 124/2003 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 265/16 apr. 2003 

 ▼ Acord între România şi Bosnia şi Herţegovina privind comerţul şi colaborarea economică, semnat la Bucureşti la 14 mai 2002 
 L. nr. 125/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 275/18 apr. 2003 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul  
 Râmnicu Vâlcea, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002 
 L. nr. 126/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 284/23 apr. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006) 
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 ▼ Memorandum convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin  
 Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi  
 localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002 
 L. nr. 127/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 285/24 apr. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegală, semnat la  
 Lisabona la 26 septembrie 2002 
 L. nr. 128/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 266/16 apr. 2003 
 
 
 L. nr. 130/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor  
 Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 267/17 apr. 2003 

 L. nr. 131/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare 
 
 

M. Of. nr. 267/17 apr. 2003 

 L. nr. 132/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim  
 duty-free 
 M. Of. nr. 269/17 apr. 2003 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 48/2006  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) - la data aderării României la U.E., odată cu O.U.G. nr. 104/2002 
 Repunere în vigoare 
 
 

- L. nr. 141/2007  (M. Of. nr. 348/22 mai 2007) - respinge O.U.G. nr. 48/2006 

 L. nr. 141/2003 
 Lege privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni 
 
 

M. Of. nr. 273/18 apr. 2003 

 L. nr. 143/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de  
 turism balnear şi de recuperare 
 
 

M. Of. nr. 280/22 apr. 2003 

 L. nr. 145/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare  
 la Programul naţional PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 şi Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001 
 
 

M. Of. nr. 280/22 apr. 2003 

 L. nr. 146/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a ţărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în  
 managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2002 
 M. Of. nr. 277/19 apr. 2003 

 

 ▼ Memorandum convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin  
 Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de apă potabilă şi a celui al apelor uzate  
 în oraşul Paşcani, România", semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 18 decembrie 2001 Măsura ISPA  
 2000/RO/16/P/PE/005 
 L. nr. 147/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 318/12 mai 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 1734/2005 (M. Of. nr. 1053/25 nov. 2005) 
 
 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii agenţiilor de  
 implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România", semnat la Bucureşti la  
 2 august 2002 şi la Bruxelles la 17 iunie 2002 Măsura IPSA nr. 2001/RO/16/P/PA/009 
 L. nr. 152/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 328/15 mai 2003 
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 Modificări: 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 1518/2005 (M. Of. nr. 929/18 oct. 2005) 
 
 ▼ Amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară  
 nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru proiectul  
 tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 şi studiile aferente (faza 2 a  
 proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001*) 
 L. nr. 153/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 281/22 apr. 2003 

 ▼ Memorandum convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin  
 Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului  
 naţional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 17 aprilie  
 2002 Măsura ISPA Nr. 2001/RO/16/P/PT/006 
 L. nr. 154/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 323/13 mai 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 1517/2005 (M. Of. nr. 929/18 oct. 2005) 
 - O. nr. 1518/2005 (M. Of. nr. 929/18 oct. 2005) 
 - O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006) 
 - O. nr. 303/2007 (M. Of. nr. 181/15 mar. 2007) 
 
 ▼ Amendamentul nr. 1 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 14 august  
 2001 şi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind  
 asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construcţia şi  
 reabilitarea secţiunilor 4 şi 5 ale autostrăzii Bucureşti-Cernavodă, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la  
 23 octombrie 2000 
 L. nr. 155/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 288/24 apr. 2003 
 
 
 L. nr. 156/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind  
 privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi  
 înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 M. Of. nr. 286/24 apr. 2003 

 

 ▼ Amendamentele dintre Guvernul României şi Comisia Europeană la memorandumurile de finanţare ISPA aprobate de Comisia  
 Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 14 mai 2002 
 L. nr. 157/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 288/24 apr. 2003 

 ▼ Amendamentul nr. 2 la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară  
 nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului  
 naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000 
 L. nr. 159/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 296/5 mai 2003 

 ▼ Amendamentul nr. 1 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 14 august  
 2001 şi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind  
 asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4  
 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie  
 2000 
 L. nr. 160/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 288/24 apr. 2003 

 L. nr. 161/2003 
 Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,  
 prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
 M. Of. nr. 279/21 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 40/2003  (M. Of. nr. 378/2 iun. 2003) - modifică anexa privind declaraţia de avere de la Cartea II Titlul I; introduce  
 art. 1001. 
 - L. nr. 23/2004  (M. Of. nr. 187/3 mar. 2004) - sintagma ”aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuieşte cu sintagma  
 ”Cancelaria Primului-Ministru" 
 - L. nr. 114/2004  (M. Of. nr. 336/16 apr. 2004) - modifică art.1001 
 - L. nr. 171/2004  (M. Of. nr. 456/20 mai 2004) - introduce alin. (21) la art. 94 
 - L. nr. 280/2004  (M. Of. nr. 574/29 iun. 2004) - introduce art. 821 
 - L. nr. 359/2004  (M. Of. nr. 839/13 sep. 2004) - abrogă la 13 oct. 2004 art.174 alin. (2) din titlul V al cărţii I 
 - O.U.G. nr. 75/2004  (M. Of. nr. 932/12 oct. 2004) - prorogă termenul de intrare în vigoare al L. nr. 359/2004 până  la data de 12  
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 noiembrie 2004 
 - O.U.G. nr. 92/2004  (M. Of. nr. 1091/23 nov. 2004) - suspendă aplicarea dispoziţiilor art. XVI alin. (5) şi (6), 
 - O.U.G. nr. 14/2005  (M. Of. nr. 200/9 mar. 2005) - modifică art. 111 alin. (2) din cartea I titlul IV capitolul VI 
 - L. nr. 76/2005  (M. Of. nr. 324/18 apr. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G.nr. 92/2004 
 - L. nr. 158/2005  (M. Of. nr. 449/26 mai 2005) - aprobă O.U.G. nr. 14/2005 
 - O.G. nr. 2/2006  (M. Of. nr. 57/20 ian. 2006) - abrogă alin.(5) şi (6) ale art.XVI 
 - O.U.G. nr. 31/2006  (M. Of. nr. 357/20 apr. 2006) - modifică art. XVII alin. (3) 
 - L. nr. 96/2006  (M. Of. nr. 380/3 mai 2006) - abrogă art. 82 alin. (2) 
 - L. nr. 251/2006  (M. Of. nr. 574/4 iul. 2006) - abrogă art.XV alin.(2) şi (3), art.XVI alin.(4)-(6) şi art.XX 
 - L. nr. 354/2006  (M. Of. nr. 640/25 iul. 2006) - aprobă O.U.G. nr.31/2006 
 - O.U.G. nr. 119/2006  (M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006) - modifică art. 120 alin. (3), art. 232, art. 234; 
  introduce art. 2341-2349, art. 2371 şi 2372; 
  abrogă art. 125 alin. (3) şi art. 233 
 - L. nr. 144/2007  (M. Of. nr. 359/25 mai 2007) - abrogă cap. I "Dispoziţii generale“, alin. (3)—(7) ale art. 73, art. 74, alin. (3)  
 şi (4) ale art. 76 din cap. II "Conflictul de interese“ şi art. 112 şi 113 din cap. VI  
 "Dispoziţii comune“ din titlul IV "Conflictul de interese şi regimul  
 incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice“ al  
 cărţii I "Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei“ 
 - L. nr. 191/2007  (M. Of. nr. 425/26 iun. 2007) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 119/2006 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, modifică art. 94 alin. (2) lit. c) şi art. 96 alin. (1) 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - modifică art. 94 alin. (21), art. 96 alin. (1); 
 introduce alin. (22) la art. 94 
 - O.U.G. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 285/22 apr. 2011) - abrogă art. 173 alin. (1) teza finală 
 - L. nr. 134/2011  (M. Of. nr. 481/7 iul. 2011) - introduce lit. h) la art. 82 alin. (1) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 821 alin. (2) din secţiunea a 2-a a  
 cap. III din titlul IV al cărţii I, art. 225 şi art. 226 din secţiunea a 10-a a cap. I  
 din titlul V al cărţii I, art. 228; 
  abrogă secţiunea 1 cu art. 42-47, secţiunea a 2-a cu art. 48-50 şi secţiunea a  
 3-a cu art. 51, de la cap. III al titlului III din cartea I, art. 59 din cap. IV al  
 titlului III din cartea I, art. 222, 224 şi 231 din secţiunea a 10-a a cap. I din  
 titlul V al cărţii I 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - abrogă, la 1 februarie 2014, art. 54-58 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 15/2013  (M. Of. nr. 760/6 dec. 2013) - art. 42 alin. (1), (2), (3), art. 46 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 207/2015  (M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 1-5 
 - L. nr. 87/2017  (M. Of. nr. 313/2 mai 2017) - modifică art. 82 alin.(1) partea introductivă și lit.a), art. 84 alin.(1) partea  
 introductivă, art. 85 alin.(1) partea introductivă, art. 87 alin.(1) partea  
 introductivă, art. 88 alin.(1) partea introductivă și art. 94 alin.(1) 
 - L. nr. 128/2017  (M. Of. nr. 421/7 iun. 2017) - modifică art. 87 alin.(1) lit. d), art. 88 alin.(1) lit. a) și d); 
  introduce alin. (11) la art. 87, alin. (11) la art. 88; 
  abrogă art. 87 alin.(1) lit.a) și lit.f) 
 - L. nr. 59/2019  (M. Of. nr. 268/9 apr. 2019) - modifică art. 77; 
  introduce alin. (11) la art. 91 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 760/6 dec. 2013) 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la Bucureşti  
 la 17 mai 2002 
 L. nr. 162/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 303/6 mai 2003 
 
 L. nr. 163/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare  
 pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002 
 M. Of. nr. 305/7 mai 2003 

 

 ▼ Protocol adiţional, semnat la Kiev la 15 martie 2002,  la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea  
 Economică a Mării Negre privind combaterea criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998 
 L. nr. 164/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 311/8 mai 2003 

 L. nr. 165/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetăţeniei  
 române nr. 21/1991 
 M. Of. nr. 305/7 mai 2003    
 L. nr. 167/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele  
 tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică 
 
 

M. Of. nr. 291/25 apr. 2003 

 L. nr. 172/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar  
 pentru investiţii imobiliare 
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M. Of. nr. 310/8 mai 2003 

 L. nr. 173/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor  
 judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 310/8 mai 2003 

 L. nr. 174/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Convenţiei complementare dintre Ministerul de Interne din  
 România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finanţării lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări  
 cu mobilier şi material didactic a localului Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 9 iulie 2002 
  M. Of. nr. 329/15 mai 2003 

 
 ▼ Convenţia privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970 
 L. nr. 175/2003 (aderare) 
 M. Of. nr. 331/15 mai 2003 
 
 L. nr. 177/2003 
 Lege pentru asigurarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului  
 SAPARD - Măsura 2.1 - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale 
 
 

M. Of. nr. 330/15 mai 2003 

 L. nr. 178/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.  
 20/1992 privind activitatea de metrologie 
 M. Of. nr. 338/19 mai 2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 356/26 mai 2003) - rectifică art. 1 punctul 17 şi punctul 18 
 
 L. nr. 179/2003 
 Lege privind cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul  
 pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecţiei mediului înconjurător 
 
 

M. Of. nr. 330/15 mai 2003 

 L. nr. 186/2003 
 Lege privind susţinerea şi promovarea culturii scrise 
 M. Of. nr. 339/19 mai 2003 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 24/2006  (M. Of. nr. 85/30 ian. 2006) - modifică titlul, art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3, titlul cap. II, art. 5 alin. (1) şi (2),  
 art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 20, art. 22, art. 23, art.  
 28 alin. (1) şi (2); 
  introduce alin. (11), (12) şi (13) la art. 5, art. 51-55, art. 131, art. 132,  
 alin. (21) la art. 28, art. 291; 
  abrogă art. 4, art. 5 alin. (3), art. 7, art. 10, art. 16, art. 17, art. 24, art. 26 
 - L. nr. 255/2006  (M. Of. nr. 559/28 iun. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 24/2006 şi modifică art. 131 alin.  
 (2) şi art. 28 alin. (3) şi (4) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 929/16 nov. 2006) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 17/2012  (M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) - abrogă, la 31 decembrie 2013, art. 23 
 
 

- L. nr. 181/2021  (M. Of. nr. 651/1 iul. 2021) - modifică art. 10 

 L. nr. 188/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) şi (7) ale art. 5 din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
 
 

M. Of. nr. 329/15 mai 2003 

 L. nr. 189/2003 
 Lege privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială 
 M. Of. nr. 337/19 mai 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 44/2007  (M. Of. nr. 174/13 mar. 2007) - introduce după art.33 cap.V1 cu art.331 - 334; 
  abrogă alin.(3) al art.5, alin.(4) al art.9, alin.(5) al art.17, alin.(4) al art.22 şi  
 alin.(2) al art.35 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 543/5 aug. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 61/2015  (M. Of. nr. 229/3 apr. 2015) - modifică art. 1 alin. (2) şi (3), art. 2, art. 3 alin. (2) şi (3), art. 5, art. 6 alin. (1)  
 lit. a) şi f), art. 6 alin. (3) lit. a), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 9  
 alin. (1) şi (2), art. 10 denumirea marginală şi alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 14  
 alin. (3), art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 34, art. 37; 
 introduce art. 51, art. 71, alin. (2) şi (3) la art. 35; 
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 abrogă cap. V; 
 înlocuieşte sintagma "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti" cu  
 "Ministerul Justiţiei" 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 392/4 iun. 2015) 

 L. nr. 190/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. sub  
 autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor 
 
 

M. Of. nr. 338/19 mai 2003 

 L. nr. 191/2003 
 Lege privind infracţiunile la regimul transportului naval 
 M. Of. nr. 332/16 mai 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7,  
 art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art.  
 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29; 
  introduce alin. (2) la art. 30; 
  abrogă art. 31, art. 32, art. 33 alin. (2) 
 
 

- L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 33 alin. (1), art. 36, art. 37 

 L. nr. 194/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea şi completarea unor prevederi legale privind serviciile  
 publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciile publice de salubrizare a localităţilor 
 
 

M. Of. nr. 337/19 mai 2003 

 L. nr. 196/2003 
 Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei 
 M. Of. nr. 342/20 mai 2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 531/24 iul. 2003) - rectifică art. 4 alin. 2 şi art. 14 
 Modificări: 
 - L. nr. 496/2004  (M. Of. nr. 1070/18 nov. 2004) - modifică titlul cap.II, art.4 alin. (2) partea introductivă, art.5, art.9, art.11,  
 art.14 lit.d) şi h), art.15 alin. (1), art.16; introduce cap. II1 cu titlul acestuia  
 după art. 4;abrogă art.4 alin. (1) lit. c), art.4 alin. (2) lit. a), art.6, art.8 alin. (3),  
 art.19 
 - L. nr. 301/2007  (M. Of. nr. 784/19 nov. 2007) - modifică titlul cap. II, art. 4 alin. (2) partea introductivă; 
  abrogă titlul cap. II1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 87/4 feb. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 9; 
  abrogă art. 10-12 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 198/20 mar. 2014) 

 L. nr. 197/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 334/16 mai 2003 

 L. nr. 198/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind  
 unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale 
 
 

M. Of. nr. 334/16 mai 2003 

 L. nr. 200/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de  
 transport feroviar şi cu metroul 
 
 

M. Of. nr. 357/26 mai 2003 

 L. nr. 201/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria  

 statului 
 
 

M. Of. nr. 351/22 mai 2003 

 L. nr. 202/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor  
 statistice 
 
 

M. Of. nr. 351/22 mai 2003 

 L. nr. 203/2003 
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 Lege privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european 
 M. Of. nr. 361/27 mai 2003 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2003  (M. Of. nr. 616/29 aug. 2003) - modifică art.9 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 94/2003  (M. Of. nr. 719/15 oct. 2003) - înlocuieşte anexa nr. 3 
 - L. nr. 456/2003  (M. Of. nr. 821/20 nov. 2003) - aprobă O.G. nr. 61/2003 
 - L. nr. 451/2003  (M. Of. nr. 840/26 nov. 2003) - modifică anexa nr. 3; înlocuieşte anexa nr. 3 (a). 
 - L. nr. 589/2003  (M. Of. nr. 21/12 ian. 2004) - modifică anexele nr.2 şi  3 cu 3 a), 3b), 3c) şi 3d) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 89/26 ian. 2005) 

 L. nr. 210/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile  
 ferate române 
 M. Of. nr. 352/22 mai 2003 

 

 ▼ Convenţia europeană asupra promovării serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung pentru  tineret, încheiată la Strasbourg la  
 11 mai 2000 
 L. nr. 213/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 370/30 mai 2003 

 ▼ Al patrulea Protocol adiţional, semnat la Roma la 11 decembrie 2002,  la Acordul cu privire la Forţa Multinaţională de Pace din Europa  
 de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 
 L. nr. 214/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 388/5 iun. 2003 

 ▼ Convenţie privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980 
 L. nr. 215/2003 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 375/2 iun. 2003 

 ▼ Convenţie europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării  
 copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980 
 L. nr. 216/2003 (aderare) 
 M. Of. nr. 367/29 mai 2003 
 
 L. nr. 217/2003 
 Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice 
 M. Of. nr. 367/29 mai 2003 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 64/2003  (M. Of. nr. 464/29 iun. 2003) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - O.G. nr. 95/2003  (M. Of. nr. 13/8 ian. 2004) - modifică art.7 alin. (2), art.8 alin. (1) şi  alin. (4) , art.9, art.10 alin. (2) şi (3),  
 art.11, art.12 alin. (3), art.15, art.16 alin. (2), titlul cap VI,  cap.VI cu art. 23 -  
 254; introduce alin. (11) la art.1, alin. (5), (6), (7) şi (8) la art.8, art.111,  
 alin. (4) la art.12; abrogă art.31 alin. (1) 
 - L. nr. 180/2004  (M. Of. nr. 457/21 mai 2004) - aprobă O.G. nr. 95/2003 
 - L. nr. 194/2004  (M. Of. nr. 486/31 mai 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea  
 autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, art. 8-11, art.  
 111, art. 29 alin. (1) lit. b) 
 - L. nr. 25/2012  (M. Of. nr. 165/13 mar. 2012) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 23, art.  
 24, art. 25, art. 251, art. 252, art. 253, art. 254, titlul Capitolului VII, art.  
 26, art. 27, art. 28, art. 29; 
 introduce art. 11, art. 21 - 23, Capitolul I1 după art. 4, art. 51 - 53, art.  
 71, art. 231, art. 271 - 2711, Capitolul VII1 înaintea art. 28, art. 281 -  
 283; 
 abrogă art. 3, Capitolul III cu art. 12-15,  Capitolul IV cu art. 16-18, Capitolul  
 V cu art. 19-22, Capitolul VI titlul secţiunii 1 şi titlul secţiunii a 2-a, art. 30 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 32 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 205/24 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 6/2015  (M. Of. nr. 78/29 ian. 2015) - modifică art. 37 alin. (1); 
 introduce alin. (31) la art. 8 
 - L. nr. 160/2015  (M. Of. nr. 449/23 iun. 2015) - aprobă O.G. nr. 6/2015 
 - L. nr. 272/2015  (M. Of. nr. 842/12 nov. 2015) - modifică art. 31 alin. (1) 
 - L. nr. 351/2015  (M. Of. nr. 979/30 dec. 2015) - modifică art. 27 alin. (1) 
 - L. nr. 35/2017  (M. Of. nr. 214/29 mar. 2017) - introduce alin.(4) la art. 23 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 264/2017  (M. Of. nr. 468/22 iun. 2017) - sintagma "în cazul în care convieţuiesc" din cuprinsul dispoziţiilor art. 5 lit. c) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 174/2018  (M. Of. nr. 618/18 iul. 2018) - modifică titlul, art. 2 lit. f), art. 3, art. 4 partea introductivă și lit. b), c), f) și g),  
 art. 5 lit. a)-c), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (31), art. 9, art. 10, art. 11, art. 13  
 alin. (1) lit. c), g) și h), titlul cap. III, art. 15, art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (3),  
 art. 19 alin. (1), art. 23 alin. (1) lit. d), art. 23 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 29  
 alin. (2), art. 30 alin. (1) - (3), art. 31 alin. (1) și (4), art. 32, art. 34 alin. (2) lit.  
 c), art. 36 lit. d), titlul cap. VI, anexa; 
 introduce lit. g)-i) la art. 2, alin. (2) la art. 4, alin. (2) la art. 5, lit. g) la art. 7  
 alin. (2), alin. (3)-(7) la art. 7, alin. (21) și alin. (32) la art. 8, lit. h1) la art.  
 13 alin. (1), art. 141, art. 161, art. 181, alin. (3) și (4) la art. 19, art. 211,  
 art. 212, alin. (3) și (4) la art. 22, cap. III1 cu art. 221 - 2210, lit. c1) și lit.  
 e1) la art. 23 alin. (1), alin. (11) la art. 23, lit. c) la art. 23 alin. (4), alin. (5)  
 la art. 23, alin. (3) la art. 29, alin. (5)-(9) la art. 31, cap. IV1 cu art. 351 și  
 352, alin. (31) și (32) la art. 40, art. 401; 
  completează anexa; 
 abrogă art. 14 lit. e) și f); 
  sintagma "violenţă în familie" se înlocuieşte cu sintagma "violenţă domestică",  
 sintagma "unităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie" se  
 înlocuieşte cu sintagma "servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea  
 violenţei domestice" 
 - L. nr. 212/2019  (M. Of. nr. 912/12 nov. 2019) - modifică art. 30 alin. (1) 
 - L. nr. 106/2020  (M. Of. nr. 588/6 iul. 2020) - modifică art. 3 și art. 9 alin. (1); 
 introduce lit. h) la art. 4 alin. (1), alin. (33) la art. 8 și alin. (3) la art. 9 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 50/2020  (M. Of. nr. 665/27 iul. 2020) - dispoziţiile art. 34 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 162/2020  (M. Of. nr. 698/4 aug. 2020) - modifică art. 31 alin. (1) 
 - L. nr. 183/2020  (M. Of. nr. 758/19 aug. 2020) - modifică art. 16 alin. (7), art. 27 alin. (2), art. 32, anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 948/15 oct. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 146/2021  (M. Of. nr. 515/18 mai 2021) - sintagma „sistem electronic de supraveghere” se înlocuiește cu 
 
 

sintagma „dispozitiv electronic de supraveghere” 

 L. nr. 218/2003 
 Lege privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie  
 Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar 
 
 

M. Of. nr. 362/28 mai 2003 

 L. nr. 219/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea 
 
 

M. Of. nr. 362/28 mai 2003 

 L. nr. 222/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, de  
 reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere 
 M. Of. nr. 367/29 mai 2003 

 
 ▼ Acord între România şi Republica Cehă în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002 
 L. nr. 223/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 366/29 mai 2003 

 L. nr. 224/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de  
 scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul  
 Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre  
 România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura  
 urbană în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr.  
 489/2001 privind ratificarea acestui contract 
 M. Of. nr. 362/28 mai 2003 

 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la  
 graniţa ungară până la Simeria şi studiile adiacente, România", semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 17 aprilie  
 2002 
 L. nr. 226/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 371/30 mai 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 1518/2005 (M. Of. nr. 929/18 oct. 2005) 
 
 

- O. nr. 68/2007 (M. Of. nr. 68/29 ian. 2007) 

 L. nr. 227/2003 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind  
 regimul drumurilor 
 
 

M. Of. nr. 365/29 mai 2003 

 L. nr. 229/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind  
 organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 
 
 

M. Of. nr. 365/29 mai 2003 

 L. nr. 230/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a  
 acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice  din România 
 
 

M. Of. nr. 370/30 mai 2003 

 L. nr. 231/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema  
 României şi timbru sec instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ 
 
 

M. Of. nr. 362/28 mai 2003 

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

- O.G. nr. 86/2003  (M. Of. nr. 624/31 aug. 2003) - abrogă lit.a), b), c) şi d) ale art. IV 

 L. nr. 236/2003 
 Lege privind organizarea pieţei tutunului brut în România 
 
 

M. Of. nr. 408/11 iun. 2003 

 L. nr. 237/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenţilor economici 
 M. Of. nr. 403/10 iun. 2003 
 
 L. nr. 238/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea  
 unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor 
 
 

M. Of. nr. 403/10 iun. 2003 

 L. nr. 240/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului  
 special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
 
 

M. Of. nr. 415/13 iun. 2003 

 L. nr. 242/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic pentru  
 concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a  
 Pădurilor 
 
 

M. Of. nr. 415/13 iun. 2003 

 L. nr. 247/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind  
 regimul accizelor şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a colectării unor venituri bugetare 
 
 

M. Of. nr. 414/13 iun. 2003 

 L. nr. 250/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 
 
 

M. Of. nr. 429/18 iun. 2003 

 L. nr. 252/2003 
 Lege privind registrul unic de control 
 
 

M. Of. nr. 429/18 iun. 2003 

 L. nr. 254/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute  
 înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002 
  M. Of. nr. 429/18 iun. 2003 

 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind transportul maritim, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002 
 L. nr. 257/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 433/19 iun. 2003 
 
 
 L. nr. 258/2003 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea  
 unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni 
 
 

M. Of. nr. 434/19 iun. 2003 

 L. nr. 269/2003 
 Lege privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României 
 M. Of. nr. 441/23 iun. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 181/2004  (M. Of. nr. 461/24 mai 2004) - modifică art.62 alin. (1) 
 - L. nr. 263/2010  (M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) - abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 29 şi 52 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 51 alin. (1) lit. h), art. 60 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 840/2017  (M. Of. nr. 120/7 feb. 2018) - art. 35 alin. (2) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 840/2017  (M. Of. nr. 120/7 feb. 2018) - suspendă pentru 45 de zile art. 35 alin. (2)(termenul se împlinește la data de 24  
 mar. 2018, după care operează prevederile art. 147 din Constituție) 
 - O.U.G. nr. 59/2019  (M. Of. nr. 553/5 iul. 2019) - modifică art. 35 
 
 ▼ Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la poluanţii organici persistenţi,  
 adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998. 
 L. nr. 271/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 470 bis/1 iul. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 1/2012 (M. Of. nr. 46/19 ian. 2012) 
 
 ▼ Protocoul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la metale grele, adoptat la Aarhus la  
 24 iunie 1998. 
 L. nr. 271/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 470 bis/1 iul. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 1/2012 (M. Of. nr. 46/19 ian. 2012) 
 
 ▼ Protocoul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării  
 şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999 
 L. nr. 271/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 470 bis/1 iul. 2003 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 1/2012 (M. Of. nr. 46/19 ian. 2012) 

 L. nr. 272/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de  
 integrare 
 
 

M. Of. nr. 452/25 iun. 2003 

 L. nr. 275/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi  
 combaterea efectelor consumului produselor din tutun 
 
 

M. Of. nr. 451/25 iun. 2003 

 L. nr. 280/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere 
 
 

M. Of. nr. 454/26 iun. 2003 

 L. nr. 282/2003 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din Bucureşti 
  M. Of. nr. 460/28 iun. 2003 

 ▼ Protocol opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999 
 L. nr. 283/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 477/4 iul. 2003 

 ▼ Convenţie consulară între România şi Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002 
 L. nr. 284/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 501/10 iul. 2003 
 
 
 L. nr. 285/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate 
 M. Of. nr. 473/2 iul. 2003 

 

 ▼ Articolul 1, în forma modificată, adoptat la Geneva la 21 decembrie 2001; Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor,  
 armelor-capcană şi altor dispozitive, în forma modificată, adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II modificat la 3 mai 1996) şi  
 Protocolul adiţional privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV), adoptat la Viena la 13 octombrie 1995, ale Convenţiei  
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 privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice  
 excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva la 10 octombrie 1980 
 L. nr. 287/2003 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 505/14 iul. 2003 

 ▼ Amendamente la Acordul privind înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949),  
 adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 şi aprobate la cea de-a  
 113-a sesiune a Consiliului Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997 
 L. nr. 288/2003 (acceptare) 
 M. Of. nr. 532/24 iul. 2003 
 
 
 L. nr. 289/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare  
 prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22  
 decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 465/30 iun. 2003 

 L. nr. 290/2003 
 Lege privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau  
 rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi  
 Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
 M. Of. nr. 505/14 iul. 2003 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 87/2004  (M. Of. nr. 1046/11 nov. 2004) - prorogă termenul de la art.7 până la 14 mai 2005 
 - L. nr. 14/2005  (M. Of. nr. 182/2 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr. 87/2004 
 - L. nr. 171/2006  (M. Of. nr. 437/19 mai 2006) - modifică art.1, art.2 alin.(1) şi (2), art.4, art.5 alin.(1) şi alin.(2), art.7, art.8  
 alin.(2), (3), (4), (5) şi (7), art.11, art.13; 
  introduce alin.(11) şi (12) după alin.(1) al art.5, alin.(21) şi (22) după alin. 
 (2) al art.8; 
  abrogă art.12, art.14 alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 25/2007  (M. Of. nr. 270/23 apr. 2007) - abrogă art. 11 alin. (2) şi (3) 
 - L. nr. 99/2008  (M. Of. nr. 340/2 mai 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 25/2007 
 - O.U.G. nr. 10/2013  (M. Of. nr. 114/28 feb. 2013) - modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (1); 
 abrogă art. 10 alin. (2) 
 - L. nr. 287/2013  (M. Of. nr. 693/13 nov. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 10/2013 şi introduce alin. (21) la art. 5 
 - O.U.G. nr. 10/2014  (M. Of. nr. 184/14 mar. 2014) - suspendă , pe o perioadă de 6 luni, emiterea hotărârilor prevăzute la art. 8   
 alin. (2); 
 suspendă, pe o perioadă de 6 luni, plata voluntară a despăgubirilor stabilite  
 prin hotărârile comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 
 - L. nr. 164/2014  (M. Of. nr. 910/15 dec. 2014) - modifică art. 9; 
 abrogă art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1)-(3), art. 3, art. 4, art. 8 alin. (2), (22) și  
 
 

(3)-(6), art. 10, art. 11, art. 13 

 L. nr. 291/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale  
 Române - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 473/2 iul. 2003 

 L. nr. 296/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii  
 Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. 
 M. Of. nr. 472/2 iul. 2003 

 

 ▼ Act adiţional nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 5 mai 2003 şi la Paris la 12 mai 2003, între Guvernul României, prin  
 Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut din data de 29 iulie 1999  
 referitor la F/P 1310 (1998) - Spitalul Psihiatric Gura Ocniţei - România 
 L. nr. 298/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 465/30 iun. 2003 

 L. nr. 299/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003  
 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 
 M. Of. nr. 484/7 iul. 2003 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 26  
 noiembrie 2002 
 L. nr. 300/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 509/15 iul. 2003 

 L. nr. 301/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Statului Kuwait privind statutul Forţelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 şi 11 martie 2003 
 M. Of. nr. 508/15 iul. 2003 
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 ▼ Acord asupra proiectului "Dezvoltarea utilităţilor municipale - sistemul de încălzire din Făgăraş - faza a doua - CT5, CT6, CT7, CT8,  
 judeţul Braşov", semnat la Oslo la 21 decembrie 2001 
 L. nr. 302/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 546/30 iul. 2003 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei pentru implementarea în  
 comun (JI), semnat la Oslo la 21 decembrie 2001 
 L. nr. 302/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 546/30 iul. 2003 
 
 
 L. nr. 303/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2002 dintre  
 Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală,  
 semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 1 aprilie 2003 
 
 

M. Of. nr. 508/15 iul. 2003 

 L. nr. 305/2003 
 Lege privind organizarea pieţei plantelor ornamentale şi a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piaţă 
 
 

M. Of. nr. 534/24 iul. 2003 

 L. nr. 308/2003 
 Lege privind aprobarea afilierii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Asociaţia Mondială a Serviciilor Publice de  
 Ocupare (AMSPO) 
 M. Of. nr. 520/18 iul. 2003    
 L. nr. 311/2003 
 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice 
 M. Of. nr. 528/23 iul. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 12/2006  (M. Of. nr. 39/17 ian. 2006) - modifică art. 1, art. 2 lit. a), art. 4 lit. a), b) şi c), art. 5, art. 8 alin. (1) şi (2),  
 art. 9, art. 10 alin. (1) lit. b), art. 10 alin. (3)-(5), art. 14, art. 15 alin. (1) şi (2),  
 art. 21 alin. (1), art. 24 alin. (2)-(4), art. 26, art. 30 lit. i), art. 34, art. 36; 
  introduce art. 7 din cuprinsul cap. II "Patrimoniul muzeal" la cap. I, art. 91,  
 alin. (5) şi (6) la art. 24, art. 241, art. 281; 
  abrogă art. 40, anexele nr. 1-3 
 - L. nr. 114/2006  (M. Of. nr. 413/12 mai 2006) - abrogă art. 26 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 927/15 nov. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 25 alin. (2)-(6) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 36 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 207/24 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 72/31 ian. 2020) - modifică art. 7, art. 37; 
  introduce alin. (2) la art. 9, alin. (21) la art. 13, alin. (41) și (42) la art. 13,  
 alin. (11) la art. 22 
 
 

- L. nr. 117/2021  (M. Of. nr. 467/4 mai 2021) - aprobă O.G. nr. 7/2020 

 L. nr. 312/2003 
 Lege privind producerea şi valorificarea legumelor 
 M. Of. nr. 537/25 iul. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 112/2007  (M. Of. nr. 298/4 mai 2007) - modifică titlul, art. 1, art. 5, titlul cap. II, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1) şi (2),  
 titlul cap. III, art. 9, art. 14, art. 15, art. 25; 
  introduce alin. (4) la art. 8, art. 91, art. 92, anexa; 
  abrogă art. 10-13, art. 16-18, art. 20-23, art.29; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Agriculturii, Pădurilor,  
 Apelor şi Mediului" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 548/10 aug. 2007) 

 L. nr. 316/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de  
 combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare 
 
 

M. Of. nr. 510/15 iul. 2003 

 L. nr. 317/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele  
 vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
 
 

M. Of. nr. 510/15 iul. 2003 
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 L. nr. 319/2003 
 Lege privind  Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 
 M. Of. nr. 530/23 iul. 2003 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 69/2018  (M. Of. nr. 245/20 mar. 2018) - introduce art. 351 

 L. nr. 320/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive,  
 inclusiv depozitarea finală 
 
 

M. Of. nr. 527/22 iul. 2003 

 L. nr. 321/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare 
 
 

M. Of. nr. 509/15 iul. 2003 

 L. nr. 323/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor  
 fizice 
 
 

M. Of. nr. 510/15 iul. 2003 

 L. nr. 324/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
 M. Of. nr. 514/16 iul. 2003 
 
 L. nr. 327/2003 
 Lege privind Ordinul Mihai Viteazul 
 
 

M. Of. nr. 528/23 iul. 2003 

 L. nr. 329/2003 
 Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular 
 M. Of. nr. 530/23 iul. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 353/2004  (M. Of. nr. 670/26 iul. 2004) - modifică art.3 alin. (2); art.5 lit. a),d) şi g), art.9, art.15 lit.c),art.18, art.23,  
 art.24; introduce alin.(4) la art. 2,alin. (5) şi (6) la art. 7, alin. (2) la art.15,  
 art.271 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 306/8 mai 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 17 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 178/12 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 41/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - introduce alin. (2) la art. 5; 
  abrogă art. 6 lit. g) 
 - O.G. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 568/17 iul. 2017) - modifică art. 5 alin. (2) și art. 6 
 - L. nr. 245/2017  (M. Of. nr. 975/8 dec. 2017) - aprobă O.G. nr. 2/2017 
 
 L. nr. 332/2003 
 Lege privind afilierea Direcţiei generale de informaţii a apărării la Agenţia Sisteme de Culegere şi Exploatare a Informaţiilor pentru  
 Câmpul de Luptă şi autorizarea plăţii cotizaţiei anuale 
 
 

M. Of. nr. 507/15 iul. 2003 

 L. nr. 333/2003 
 Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 
 M. Of. nr. 525/22 iul. 2003 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 16/2005  (M. Of. nr. 205/10 mar. 2005) - modifică art. 20 alin. (10), art. 39 lit.a), art. 70; 
  introduce alin. (3) la art. 40 
 - L. nr. 151/2005  (M. Of. nr. 441/25 mai 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 16/2005 
 - L. nr. 9/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - modifică art.16, art.17, art.18 alin.(2)-(5), art.55 lit. a), art.59, art.61 lit. a)  
 -c); 
  abrogă art.18 alin.(6)-(10), art.19 
 - L. nr. 40/2010  (M. Of. nr. 153/9 mar. 2010) - modifică art. 20 alin. (1), alin. (4) lit. b), alin. (6) partea introductivă, titlul  
 cap. III, art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 34 alin. (1) şi  
 (3), art. 40, art. 41, art. 45 alin. (2), art. 56 lit. a) şi e), art. 60 lit. b), g) şi h), art.  
 61 lit. c), art. 63 alin. (1) partea introductivă şi lit. a), art. 63 alin. (2), art. 69; 
  introduce alin. (4) la art. 34, art. 411, alin. (2) la art. 61, alin. (31) la art. 63; 
  abrogă art. 29, art. 31, art. 55 lit. e) şi g) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 58, art. 59 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 48 lit. d) şi i), art. 50 alin. (1) lit. e) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 189/18 mar. 2014) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 56/2015  (M. Of. nr. 202/26 mar. 2015) - introduce alin. (4) la art. 24 
 - L. nr. 257/2015  (M. Of. nr. 825/5 nov. 2015) - modifică art. 7 alin. (5) 
 
 ▼ Protocol, semnat la Bucureşti 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru INOGATE, privind înfiinţarea unui sistem interstatal de transport al  
 petrolului de la Constanţa (România) la Omisalj (Croaţia), semnat la Kiev la 22 iulie 1999 
 L. nr. 345/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 580/14 aug. 2003 
 
 
 L. nr. 348/2003 
 Legea pomiculturii 
 M. Of. nr. 541/28 iul. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 60/2007  (M. Of. nr. 212/28 mar. 2007) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. c), titlul cap. II, art. 4, art. 5  
 alin. (2) partea introductivă, art. 6, art. 8, art. 9, secţiunea a 3-a a cap. II devine  
 cap. II1, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (1), art. 23,  
 art. 27 alin. (3) lit. a), art. 29, art. 30, art. 31, art. 33, art. 44, art. 46, art. 48,  
 art. 52, anexele nr. 3a) şi 3b) care devin anexa nr. 3; 
  introduce lit. a1) la art. 2 alin. (2), alin. (11) şi (12) la art. 21, art. 211,  
 alin. (2) la art. 24, art. 461; 
  abrogă art. 3 alin. (1) lit. b), titlurile secţiunilor 1 şi a 2-a din cap. II, art. 7,   
 art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 20, art. 26, art. 32, art. 34-40, art.  
 43, art. 45 şi art. 47 
 - L. nr. 342/2007  (M. Of. nr. 846/10 dec. 2007) - modifică art. 30 alin. (2) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 300/17 apr. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 325/2009  (M. Of. nr. 721/26 oct. 2009) - modifică art. 29 lit. b) 
 - L. nr. 131/2015  (M. Of. nr. 403/9 iun. 2015) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. d), art. 9 alin. (1), art. 11; 
 completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 25/2018  (M. Of. nr. 50/18 ian. 2018) - completează anexa nr. 1 
  
 L. nr. 352/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie 
 
 

M. Of. nr. 523/21 iul. 2003 

 L. nr. 353/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor 
 
 

M. Of. nr. 519/18 iul. 2003 

 L. nr. 354/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de  
 achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
 

M. Of. nr. 519/18 iul. 2003 

 L. nr. 356/2003 
 Lege privind  înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român 
 M. Of. nr. 529/23 iul. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 91/2004  (M. Of. nr. 313/8 apr. 2004) - modifică art. 16, art.21 alin. (2) şi (4); introduce alin. (2) la art. 24 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 24 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 72/2011  (M. Of. nr. 648/12 sep. 2011) - modifică art. 5, art. 10 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (7) 
 - O.U.G. nr. 27/2012  (M. Of. nr. 400/14 iun. 2012) - modifică art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 14; 
  abrogă art. 6 alin. (4) 
 - L. nr. 55/2013  (M. Of. nr. 154/22 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 27/2012 şi modifică  art. 6 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 10  
 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (3); 
  introduce alin. (21) - (23) la art. 6, lit. f1) la art. 7 alin. (1), alin. (4) la art.  
 8, lit. c1) la art. 12 alin. (4), art. 241; 
 abrogă art. 12 alin. (2), art. 23 alin. (3) 
 - L. nr. 172/2013  (M. Of. nr. 321/4 iun. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 72/2011 şi modifică art. 12 alin. (7); 
 elimină de la modificare art. 10 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 555/2 sep. 2013) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - modifică art. 7 alin. (1) lit. d), art. 10 alin. (4) lit. c), art. 21 alin. (1) și (2); 
 introduce alin. (21) la art. 21 
 - O.U.G. nr. 16/2018  (M. Of. nr. 239/19 mar. 2018) - introduce alin. (21) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 32/2021  (M. Of. nr. 432/23 apr. 2021) - introduce alin. (7) la art. 6 
 
 

- L. nr. 194/2021  (M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 32/2021 și modifică art. 6 alin. (7) 

 L. nr. 357/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 
 
 

M. Of. nr. 537/25 iul. 2003 
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 L. nr. 359/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală 
 
 

M. Of. nr. 635/5 sep. 2003 

 L. nr. 360/2003 
 Lege privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 
 M. Of. nr. 635/5 sep. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 263/2005  (M. Of. nr. 899/7 oct. 2005) - modifică art.22 alin.(2), art.23, art.25 alin.(1) lit.c), art.26 alin.(1); 
  introduce art.21, art.22, art.231, art.241, alin.(11) la art.26 
 - L. nr. 254/2011  (M. Of. nr. 867/8 dec. 2011) - modifică art. 26 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 241 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 178/12 mar. 2014) 

 L. nr. 362/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în  
 România 
 
 

M. Of. nr. 679/26 sep. 2003 

 L. nr. 363/2003 
 Lege privind finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor 
 M. Of. nr. 679/26 sep. 2003 

 

 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa sub formă de grant din Instrumentul  
 pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în  
 oraşele Baia Mare, Botoşani, Drobeta-Turnu Severin, Galaţi, Deva şi Hunedoara, România", semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002  
 şi la Bucureşti la 11 martie 2003 
 L. nr. 365/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 707/9 oct. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 1518/2005 (M. Of. nr. 929/18 oct. 2005) 
 - O. nr. 1339/2006 (M. Of. nr. 760/6 sep. 2006) 
 
 ▼ Convenţie dintre România şi Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele  
 pe venit şi pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002 
 L. nr. 366/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 687/30 sep. 2003 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti  
 la 18 martie 2002 
 L. nr. 367/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 683/29 sep. 2003 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului  
 ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 18 martie 2002 
 L. nr. 367/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 683/29 sep. 2003 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Baku la 29 octombrie 2002 
 L. nr. 368/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 682/26 sep. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 311/2007 (M. Of. nr. 793/22 nov. 2007) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat  
 la Bucureşti la 20 februarie 2003 
 L. nr. 369/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 684/29 sep. 2003 
 
 
 L. nr. 370/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by  
 dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului  
 Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  
 pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de înţelegere suplimentar,  
 convenite la Bucureşti şi Washington prin Scrisoarea părţii române din 9 aprilie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al  
 Fondului Monetar Internaţional din 25 aprilie 2003 
 M. Of. nr. 682/26 sep. 2003 
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 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin  
 Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare  
 a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie  
 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003 
 L. nr. 371/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 714/13 oct. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 
 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin  
 Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe  
 Dunăre, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003 
 L. nr. 372/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 713/13 oct. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 1518/2005 (M. Of. nr. 929/18 oct. 2005) 
 - O. nr. 1735/2005 (M. Of. nr. 1048/25 nov. 2005) 
 - O. nr. 1339/2006 (M. Of. nr. 760/6 sep. 2006) 
 
 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin  
 Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în  
 municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, România", semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003 
 L. nr. 373/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 711/13 oct. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind cooperarea în domeniul  
 repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2002 
 L. nr. 374/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 683/29 sep. 2003 
 
 
 L. nr. 375/2003 
 Lege pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei 
 M. Of. nr. 669/22 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 92/2003  (M. Of. nr. 710/10 oct. 2003) - modifică art.1; introduce art.11 
 
 

- L. nr. 550/2003  (M. Of. nr. 922/22 dec. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 92/2003 

 L. nr. 379/2003 
 Lege privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război 
 M. Of. nr. 700/7 oct. 2003 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 17/2005  (M. Of. nr. 229/18 mar. 2005) - modifică art. 25 şi art. 26 lit.e); 
 abrogă art. 29 
 - L. nr. 198/2005  (M. Of. nr. 550/28 iun. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 17/2005 
 - L. nr. 429/2006  (M. Of. nr. 961/29 nov. 2006) - modifică art. 25 şi art. 26 lit. e) 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - modifică art. 25, art. 26 lit. e); 
 abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea  
 autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, art. 27, art. 53 
 - L. nr. 286/2015  (M. Of. nr. 875/23 nov. 2015) - modifică art. 8 alin. (2), art. 19, art. 26 lit. q), art. 48, art. 49, art. 50; 
  introduce alin. (3) și (4) la art. 8, alin. (3) la art. 14, alin. (2) la art. 24, lit. y1)  
 -y6) la art. 26, lit. e) la art. 36,  lit. c) - e) la art. 37, lit. i)-k) la art. 38, alin. (2)  
 la art. 52 
 
 L. nr. 381/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea  
 Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale  
 "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 692/3 oct. 2003 

 L. nr. 383/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din  
 sistemul de asigurări sociale al agricultorilor 
 
 

M. Of. nr. 692/3 oct. 2003 

 L. nr. 390/2003 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a  
 despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale 
 
 

M. Of. nr. 697/6 oct. 2003 

 L. nr. 392/2003 
 Lege pentru stabilirea parităţii între dolarul cliring şi dolarul S.U.A., cu scopul stingerii obligaţiilor ce derivă din scrisorile de  
 contragaranţie, exprimate în dolari cliring, pe relaţia Republica Islamică Iran 
 
 

M. Of. nr. 696/6 oct. 2003 

 L. nr. 393/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi  
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003 
 M. Of. nr. 708/10 oct. 2003 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie  
 2003 
 L. nr. 394/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 708/10 oct. 2003 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 28 martie 2003, dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană la memorandumurile de finanţare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeană în anii 2000,  
 2001, 2002 şi încă nefinalizate 
 L. nr. 395/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 718/15 oct. 2003 

 ▼ Acord de comerţ liber dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003 
 L. nr. 396/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 735/21 oct. 2003 

 ▼ Acord  de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003,  
 pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră 
 L. nr. 400/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 739/22 oct. 2003 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 1219/2008 (M. Of. nr. 862/20 dec. 2008) 
 
 

- H.G. nr. 642/2010 (M. Of. nr. 509/22 iul. 2010) 

 L. nr. 404/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 
 M. Of. nr. 713/13 oct. 2003 
 
 
 L. nr. 405/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.  
 21/1991 
 M. Of. nr. 721/15 oct. 2003 

 

 ▼ Amendament nr. 1 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 aprilie  
 2002 şi la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind  
 asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă  
 tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti», România",  
 semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001 
 L. nr. 411/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 762/30 oct. 2003 

 ▼ Amendament nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august  
 2002 şi la Bucureşti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind  
 asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea  
 reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la  
 10 octombrie 2001 
 L. nr. 412/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 765/31 oct. 2003 
 
 
 L. nr. 413/2003 
 Lege privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington şi plata cotizaţiei de membru 
 M. Of. nr. 750/27 oct. 2003 

 

 ▼ Amendament nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august  
 2002 şi la Bucureşti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind  
 asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea  
 sistemului de apă potabilă şi a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei  
 mediului în municipiul Iaşi, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001 
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 L. nr. 414/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 765/31 oct. 2003 
 
 ▼ Amendament nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 august  
 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind  
 asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea  
 reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la  
 Bucureşti la 22 decembrie 2000 
 L. nr. 415/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 762/30 oct. 2003 

 ▼ Amendament nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august  
 2002 şi la Bucureşti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind  
 asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi  
 modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş,  
 România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001 
 L. nr. 416/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 765/31 oct. 2003 

 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin  
 Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de  
 canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, judeţul Buzău, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie  
 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003 
 L. nr. 417/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 770/3 nov. 2003 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 
 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă,  
 canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31  
 martie 2003 
 L. nr. 418/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 773/4 nov. 2003 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei  
 minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002 
 L. nr. 419/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 757/29 oct. 2003 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 2068/2004 - M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004 

 L. nr. 420/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale  
 Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu  
 stagiul specific funcţiilor civile 
 M. Of. nr. 769/3 nov. 2003 
 

 ▼ Acord privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare  
 la Sofia la 3 aprilie 2001 
 L. nr. 421/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 757/29 oct. 2003 
 
 
 L. nr. 422/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi  
 Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru  
 combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003 
 M. Of. nr. 744/23 oct. 2003 

 

 ▼ Acord privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, aşa cum a  
 fost modificat la 1 iulie 2002 
 L. nr. 430/2003 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 782/6 nov. 2003 

 L. nr. 432/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind  
 organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii 
 
 

M. Of. nr. 770/3 nov. 2003 

 L. nr. 434/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
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 Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2002 (2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la Bucureşti la 11  
 decembrie 2002 
 
 

M. Of. nr. 773/4 nov. 2003 

 L. nr. 435/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la  
 11 decembrie 2002 
 
 

M. Of. nr. 768/3 nov. 2003 

 L. nr. 436/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la  
 11 decembrie 2002 
 
 

M. Of. nr. 768/3 nov. 2003 

 L. nr. 437/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia  
 Europeană, semnat la Bucureşti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP) 
 
 

M. Of. nr. 768/3 nov. 2003 

 L. nr. 438/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi  
 Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistenţă comunitară în domeniul securităţii nucleare pentru anul 2002 pentru  
 România, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2003 
 M. Of. nr. 768/3 nov. 2003 

 

 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea  
 infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 L. nr. 439/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 803/14 nov. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1423/2006 (M. Of. nr. 867/24 oct. 2006) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 442/2010 (M. Of. nr. 327/18 mai 2010) 
 - H.G. nr. 676/2013 (M. Of. nr. 575/10 sep. 2013) 
 - H.G. nr. 645/2015 (M. Of. nr. 648/26 aug. 2015) 
 - H.G. nr. 982/2016 (M. Of. nr. 1048/27 dec. 2016) 
 - H.G. nr. 21/2018 (M. Of. nr. 86/30 ian. 2018) 
 - H.G. nr. 695/2018 (M. Of. nr. 777/10 sep. 2018) 
 - H.G. nr. 148/2019 (M. Of. nr. 232/26 mar. 2019) 
 
 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii  
 şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 L. nr. 440/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 803/14 nov. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 216/2007 (M. Of. nr. 177/14 mar. 2007) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 156/2010 (M. Of. nr. 155/10 mar. 2010) 
 - H.G. nr. 1254/2011 (M. Of. nr. 51/23 ian. 2012) 
 
 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind  
 învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003 
 L. nr. 441/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 803/14 nov. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 334/2006 (M. Of. nr. 287/30 mar. 2006) 
 - H.G. nr. 1557/2006 (M. Of. nr. 940/21 nov. 2006) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 754/2009 (M. Of. nr. 467/7 iul. 2009) 
 - H.G. nr. 492/2010 (M. Of. nr. 396/15 iun. 2010) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat  
 la Teheran la 26 ianuarie 2003 
 L. nr. 442/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 783/6 nov. 2003 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 706/2005 (M.A.E.) - M. Of. nr. 478/7 iun. 2005 
 
 L. nr. 443/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România  
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 şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008),  
 semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003 
 
 

M. Of. nr. 812/18 nov. 2003 

 L. nr. 444/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenţiei dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din  
 România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de  
 Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, şi a Convenţiei de finanţare dintre  
 Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii  
 franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei  
 Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 
 

M. Of. nr. 812/18 nov. 2003 

 L. nr. 445/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind  
 controlul drogurilor şi aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii,  
 semnat la Bucureşti la 5 august 2003 
 M. Of. nr. 812/18 nov. 2003 

 

 ▼ Acord dintre România şi Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene (EUPM) în  
 Bosnia-Herţegovina (BiH), semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002 
 L. nr. 446/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 854/2 dec. 2003 
 
 ▼ Înţelegere financiară dintre Ministerul de Interne din România şi şeful Misiunii/comisarul Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene (EUPM)  
 în Bosnia-Herţegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002 
 L. nr. 446/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 854/2 dec. 2003 
 
 
 L. nr. 447/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele  
 vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe 
 
 

M. Of. nr. 812/18 nov. 2003 

 L. nr. 450/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2003 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată  
 de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului 
 
 

M. Of. nr. 821/20 nov. 2003 

 L. nr. 452/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 813/18 nov. 2003 

 L. nr. 453/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor  
 comerciale la care Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"  
 - S.A. şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari 
 
 

M. Of. nr. 813/18 nov. 2003 

 L. nr. 456/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea,  
 dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european 
 
 

M. Of. nr. 821/20 nov. 2003 

 L. nr. 457/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2003 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru  
 instituirea indemnizaţiei de merit 
 
 

M. Of. nr. 813/18 nov. 2003 

 L. nr. 458/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut  
 comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România 
 
 

M. Of. nr. 817/19 nov. 2003 

 L. nr. 459/2003 
 Legea Corpului Agronomic din România 
 
 

M. Of. nr. 836/25 nov. 2003 

 L. nr. 460/2003 
 Lege privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor,  
 Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România 
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 M. Of. nr. 836/25 nov. 2003 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 151/2016  (M. Of. nr. 308/21 apr. 2016) - sintagmele " care au titlul de doctor în științe" și " până la vârsta de 65 de ani,  
 femeile, și de 70 de ani, bărbații " cuprinse în textul art. 6 sunt constituționale în  
 măsura în care se aplică doar biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din  
 sistemul sanitar care solicită continuarea activității profesionale în unitățile  
 
 

sanitare publice 

 L. nr. 465/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele  
 vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne 
 
 

M. Of. nr. 814/18 nov. 2003 

 L. nr. 474/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor  
 consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România şi ale personalului acestora 
 
 

M. Of. nr. 835/25 nov. 2003 

 L. nr. 477/2003 
 Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare 
 M. Of. nr. 824/20 nov. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - modifică art. 4 alin. (1), art. 46 alin. (2); 
 înlocuieşte în cuprinsul legii termenul "Oficiu" cu "Administraţia Naţională"; 
 abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea  
 autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, art. 4 alin. (2) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 51 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 201/21 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 91/2020  (M. Of. nr. 477/4 iun. 2020) - modifică art. 4 
 - L. nr. 31/2021  (M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 91/2020 și modifică art. 4 alin.  
 (1) 
 ▼ Convenţie pentru înfiinţarea Biroului European al Comunicaţiilor (BEC) Haga, 23 iunie 1993, amendată ulterior la Copenhaga, 9 aprilie  
 2002 
 L. nr. 482/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 865/5 dec. 2003 

 ▼ Instrument de amendare a Convenţiei pentru înfiinţarea Biroului European al Radiocomunicaţiilor, semnat la Copenhaga la 5 februarie  
 2003 
 L. nr. 482/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 865/5 dec. 2003 
 
 ▼ Act adiţional nr. 1, semnat la Bucureşti la 13 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003, între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului  
 Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001  
 şi la Bucureşti la 20 august 2001 
 L. nr. 483/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 852/29 nov. 2003 

 L. nr. 484/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa  
 Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi  
 facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002 
 
 

M. Of. nr. 833/24 nov. 2003 

 L. nr. 486/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite 
 
 

M. Of. nr. 827/22 nov. 2003 

 L. nr. 487/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2003 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea  

 exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional  
 Bucureşti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internaţional  
 Bucureşti-Otopeni şi a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinaţie 
 
 

M. Of. nr. 833/24 nov. 2003 

 L. nr. 488/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state  
 de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României 
 
 

M. Of. nr. 833/24 nov. 2003 

 L. nr. 489/2003 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele  
 vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecţie şi Pază 
 
 

M. Of. nr. 830/24 nov. 2003 

 L. nr. 491/2003 
 Lege privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 
 M. Of. nr. 844/26 nov. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 239/2010  (M. Of. nr. 826/10 dec. 2010) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 alin. (1)-(3), (5), (6) şi (7), art. 6,  
 art. 7, art. 8, art. 9, art. 12; 
  introduce lit. h) la art. 1 alin. (2), alin. (51)-(53) la art. 3, alin. (8) la art. 3,  
 art. 121; 
  abrogă art. 5 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 52/20 ian. 2011) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 15/2011  (M. Of. nr. 604/26 aug. 2011) - modifică art. 3 alin. (8); 
  introduce alin. (81) la art. 3 
 - L. nr. 207/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - aprobă cu completări O.G. nr. 15/2011 şi introduce alin. (101) la art. 3 
 - L. nr. 258/2020  (M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020) - introduce lit. e1) la art. 1 alin. (2) 
 
 L. nr. 493/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul  
 instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 827/22 nov. 2003 

 

 ▼ Convenţia de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigaţia interioară (CMNI), adoptată la Conferinţa diplomatică  
 organizată în comun de Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, Comisia Dunării şi Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei  
 Naţiunilor Unite (CEE/ONU), care s-a desfăşurat la Budapesta în perioada 25 septembrie - 3 octombrie 2000 
 L. nr. 494/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 854/2 dec. 2003 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Uniunea Poştală Universală privind organizarea la Bucureşti a celui de-al 23-lea Congres poştal  
 universal, semnat la Bucureşti la 20 iunie 2003 
 L. nr. 495/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 849/28 nov. 2003 

 ▼ Acord  anual de finanţare 2003 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare  
 pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 31 iulie 2003 
 L. nr. 496/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 843/26 nov. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 258/2005 (M. Of. nr. 861/23 sep. 2005) 
 
 ▼ Acord de modificare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării  
 contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat  
 prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucureşti la 30 iunie 2003 
 L. nr. 497/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 849/28 nov. 2003 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul apărării,  
 semnat la Pretoria la 7 mai 2003 
 L. nr. 498/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 848/27 nov. 2003 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind protecţia informaţiilor militare clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la  
 22 iulie 2003 
 L. nr. 499/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 865/5 dec. 2003 
 
 L. nr. 502/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2003 privind înfiinţarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea  
 Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 
 
 

M. Of. nr. 865/5 dec. 2003 

 L. nr. 504/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind  
 măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 
 
 

M. Of. nr. 865/5 dec. 2003 

 L. nr. 505/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul  
 comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi  
 autorizarea funcţionării comercianţilor 
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M. Of. nr. 857/3 dec. 2003 

 L. nr. 510/2003 
 Lege privind aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi  
 şi la bugetul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru finanţarea programelor de asistenţă umanitară internaţională 
 
 

M. Of. nr. 876/10 dec. 2003 

 L. nr. 514/2003 
 Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 
 M. Of. nr. 867/5 dec. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 246/2006  (M. Of. nr. 556/27 iun. 2006) - introduce art. 81 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LXXVIII (78)/2007  (M. Of. nr. 553/22 iul.  - art. 6 
 2008) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. LXXVIII (78)/2007 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 (art. 6)) 
 
 

(Statutul profesiei de consilier juridic - M. Of. nr. 684/29 iul. 2004) 

 L. nr. 515/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
 M. Of. nr. 861/4 dec. 2003 
 
 L. nr. 517/2003 
 Lege privind conferirea decoraţiilor de război 
 
 

M. Of. nr. 878/10 dec. 2003 

 L. nr. 518/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor  
 deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi  
 Harghita 
 M. Of. nr. 870/8 dec. 2003 

 

 ▼ Acord de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind piaţa de  
 electricitate, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2003 
 L. nr. 521/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 904/17 dec. 2003 
 
 
 L. nr. 524/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de  
 trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de  
 aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din  
 ţările terţe 
 
 

M. Of. nr. 897/15 dec. 2003 

 L. nr. 525/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de  
 ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru  
 populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare 
 
 

M. Of. nr. 897/15 dec. 2003 

 L. nr. 526/2003 
 Lege pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România " 
 M. Of. nr. 901/16 dec. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 422/2004  (M. Of. nr. 993/28 oct. 2004) - introduce art.9 
 - H.G. nr. 2352/2004  (M. Of. nr. 1252/24 dec. 2004) - modifică anexa 
 - L. nr. 418/2006  (M. Of. nr. 961/29 nov. 2006) - modifică titlul, art. 1-3, art. 4 alin.(1), art. 5-6, art. 9, anexa; 
  introduce litera d1) la art. 7 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 964/30 nov. 2006) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 3/2008  (M. Of. nr. 73/31 ian. 2008) - modifică art.3 lit.a), art.4 alin.(1) şi (3), art.5; 
  introduce lit.a1) la art.3, alin.(4) şi (5) la art.4 
 - L. nr. 271/2009  (M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 3/2008 şi modifică art. 3 lit. a) şi  
 lit. a1), art. 4, art. 5, anexa; 
  abrogă art. 4 alin. (4) şi (5) 
 - H.G. nr. 686/2013  (M. Of. nr. 584/16 sep. 2013) - modifică şi completează anexa 
 - L. nr. 107/2019  (M. Of. nr. 421/29 mai 2019) - modifică art. 3 lit. a), a1), b), d) și g), art. 4, art. 5, art. 6, anexa 
  
 L. nr. 527/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de  
 drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale  
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 înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 897/15 dec. 2003 

 L. nr. 528/2003 
 Lege privind Medalia Bărbăţie şi Credinţă 
 M. Of. nr. 925/23 dec. 2003 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1 şi 2 

 L. nr. 533/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind  
 organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 
 
 

M. Of. nr. 895/15 dec. 2003 

 L. nr. 536/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind  
 regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 
 
 

M. Of. nr. 911/19 dec. 2003 

 L. nr. 538/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii  
 Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării  
 pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului 
 
 

M. Of. nr. 911/19 dec. 2003 

 L. nr. 539/2003 
 Lege privind Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar 
 M. Of. nr. 926/23 dec. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 489/2004  (M. Of. nr. 1139/2 dec. 2004) - modifică anexele nr. 1,3 şi 4 
 
 

- L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1-4 

 L. nr. 540/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind  
 unele măsuri pentru accelerarea privatizării 
 
 

M. Of. nr. 910/19 dec. 2003 

 L. nr. 542/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la  
 referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei 
 
 

M. Of. nr. 917/20 dec. 2003 

 L. nr. 543/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind  
 înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 915/20 dec. 2003 

 L. nr. 544/2003 
 Lege pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat 
 M. Of. nr. 917/20 dec. 2003 

 

 ▼ Acord  de cooperare dintre România şi Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la Bucureşti la 21  
 mai 2003 
 L. nr. 549/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 920/22 dec. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 283/2009 (M. Of. nr. 500/20 iul. 2009) 
 
 ▼ Acord dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat  
 cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003 
 L. nr. 549/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 920/22 dec. 2003 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 283/2009 (M. Of. nr. 500/20 iul. 2009) 

 L. nr. 550/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la  
 organizarea şi desfăşurarea referendumului 
 
 

M. Of. nr. 922/22 dec. 2003 

 L. nr. 554/2003 
 Lege privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei şi al altor localităţi 
 M. Of. nr. 915/20 dec. 2003 
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 L. nr. 557/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea  
 Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
 
 

M. Of. nr. 916/20 dec. 2003 

 L. nr. 558/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum şi a unor alte acte normative 
 
 

M. Of. nr. 922/22 dec. 2003 

 L. nr. 560/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind  
 sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 
 
 

M. Of. nr. 916/20 dec. 2003 

 L. nr. 561/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 916/20 dec. 2003 

 L. nr. 569/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 
 

M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 

 L. nr. 570/2003 
 Lege privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în  
 judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman 
 M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 272/2005  (M. Of. nr. 907/11 oct. 2005) - introduce lit.f) la art.1 

 L. nr. 572/2003 
 Lege privind declararea municipiului Lugoj Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989 
 M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la  
 Bucureşti la 12 mai 2003 
 L. nr. 573/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 937/24 dec. 2003 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la  
 Bucureşti la 12 mai 2003 
 L. nr. 574/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 937/24 dec. 2003 
 
 
 L. nr. 576/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2003 privind reglementarea garanţiilor de 10% reţinute societăţilor  
 comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de  
 îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 938/24 dec. 2003 

 L. nr. 578/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi  
 vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor 
 
 

M. Of. nr. 939/24 dec. 2003 

 L. nr. 579/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de  
 împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" -  
 S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "Romag-Termo" şi centralele termice şi electrice de termoficare  
 aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 M. Of. nr. 938/24 dec. 2003 

 

 ▼ Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 30 august 2002, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind  
 cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucureşti la 21 februarie 1997 
 L. nr. 587/2003 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 

 ▼ Acord de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2003, aferent  
 împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 
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 L. nr. 588/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 930/23 dec. 2003 
 
 
 L. nr. 589/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind  
 realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european 
 
 

M. Of. nr. 21/12 ian. 2004 

 L. nr. 590/2003 
 Lege privind tratatele 
 
 

M. Of. nr. 23/12 ian. 2004 

 L. nr. 593/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la  
 Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi, în scopul retehnologizării acesteia 
 
 

M. Of. nr. 938/24 dec. 2003 

 L. nr. 598/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind  
 asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
 
 

M. Of. nr. 936/24 dec. 2003 

 L. nr. 601/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind  
 transportul naval 
 
 

M. Of. nr. 936/24 dec. 2003 

 L. nr. 602/2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă  
 şi finalizare a încheierii contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, între Societatea Comercială de  
 Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. şi Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 6/6 ian. 2004 

 L. nr. 609/2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală 
 M. Of. nr. 930/23 dec. 2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 31/14 ian. 2004) - rectifică art. I punctul 12 
 
 
  2004  
 
 
 L. nr. 1/2004 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
 M. Of. nr. 162/25 feb. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - modifică art.2 alin.(1) şi (2), art.3 lit.k), art.5 alin.(1) şi (2); introduce alin.(4)  
 la art.5 
 - L. nr. 507/2004  (M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 94/2004 şi abrogă art.5 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 103/2005  (M. Of. nr. 646/21 iul. 2005) - modifică art.2 alin. (1) şi (2), art.3 lit. a) şi k), art.6, art.8, art.9; 
 introduce alin. (4) la art. 1, art.21, lit. m) - r) la art.3, art.31, alin. (4) la art.  
 5, art.81, art.82; 
  schimbă denumirea agenţiei 
 - L. nr. 300/2005  (M. Of. nr. 955/27 oct. 2005) - modifică art. 3 lit. k) 
 - L. nr. 299/2005  (M. Of. nr. 956/27 oct. 2005) - introduce lit. s) la art. 3 
 - L. nr. 359/2005  (M. Of. nr. 1142/16 dec. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 103/2005 şi modifică art. 1 alin.  
 (1), art. 5 alin. (2) şi (3); 
 introduce lit. m)-ş) la art. 3 
 - O.U.G. nr. 71/2006  (M. Of. nr. 799/22 sep. 2006) - modifică art.4 alin. (2), art.7; 
  introduce alin. (21) la art.4 
 - L. nr. 479/2006  (M. Of. nr. 1016/21 dec. 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 71/2006 şi modifică art. 4 alin.(2), art. 7, art.  
 9; 
  introduce alin. (21) şi (22) la art. 4 
 - O.U.G. nr. 124/2006  (M. Of. nr. 1051/29 dec. 2006) - introduce lit. t) la art. 3 
 - L. nr. 229/2007  (M. Of. nr. 471/12 iul. 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 124/2006 
 - O.U.G. nr. 89/2007  (M. Of. nr. 639/19 sep. 2007) - modifică titlul, art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 9 alin. (2); 
  introduce lit. ţ) la art. 3, art. 41; 
  abrogă art. 4 alin. (21) şi (22), art. 6; 
  înlocuieşte, în cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi  
 Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale",  
 sintagma "sucursale judeţene" cu sintagma "centre judeţene", sintagma "Agenţia  
 de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare  
 Rurală" cu sintagma "Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură",  
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 sintagmele "ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului" şi  
 "ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale" cu sintagma  
 "ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale" 
 - L. nr. 93/2008  (M. Of. nr. 291/15 apr. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 89/2007 şi modifică art. 1 alin. (1) şi (3), art.  
 41, art. 5 alin. (2) şi (4) 
 - O.U.G. nr. 76/2008  (M. Of. nr. 464/23 iun. 2008) - introduce art. 32 
 - L. nr. 36/2009  (M. Of. nr. 182/24 mar. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 76/2008 şi modifică art. 32  
 alin. (1), alin. (2) lit. a)-c) şi g)-i); 
  introduce art. 71 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 7 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 
 - O.U.G. nr. 70/2010  (M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) - abrogă art. 5 alin. (2) şi (3) 
 - O.G. nr. 24/2010  (M. Of. nr. 613/30 aug. 2010) - introduce lit. u) la art. 3 
 - L. nr. 188/2011  (M. Of. nr. 763/28 oct. 2011) - introduce lit. v) la art. 3 
 Notă: Începând cu data de 1 octombrie 2005 agenţia şi-a schimbat denumirea în Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (O.U.G.  
 
 

nr. 103/2005) 

 L. nr. 2/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările  
 facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii,  
 Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia  
 Generală a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 162/25 feb. 2004 

 ▼ Memorandum între România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi  
 cooperării în intervenţiile de asistenţă în domeniul protecţiei civile,semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002 
 L. nr. 3/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 160/24 feb. 2004 

 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003,  
 pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii 
 L. nr. 4/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 179/2 mar. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1759/2006 (M. Of. nr. 53/23 ian. 2007) 
 - H.G. nr. 199/2007 (M. Of. nr. 163/7 mar. 2007) 
 - H.G. nr. 578/2007 (M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 
 - H.G. nr. 1191/2008 (M. Of. nr. 675/1 oct. 2008) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 385/2009 (M. Of. nr. 235/9 apr. 2009) 
 - H.G. nr. 1283/2010 (M. Of. nr. 862/22 dec. 2010) 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 223/2012 (M. Of. nr. 208/29 mar. 2012) 
 - H.G. nr. 419/2013 (M. Of. nr. 401/3 iul. 2013) 
 - H.G. nr. 516/2021 (M. Of. nr. 519/19 mai 2021) 
 
 ▼ Convenţie între România şi Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit  
 şi pe capital,semnată la Bucureşti la 2 iulie 2003 
 L. nr. 5/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 161/24 feb. 2004 

 ▼ Amendament la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin schimb de scrisori între Bucureşti  
 şi Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi a Băncii Naţionale a României şi răspunsul din  
 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de  
 politici economice şi financiare şi prin Memorandumul tehnic de înţelegere suplimentar, convenite la Bucureşti şi la Washington, prin  
 scrisoarea părţii române din 3 octombrie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 15  
 octombrie 2003 
 L. nr. 6/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 180/2 mar. 2004 

 ▼ Protocol împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adoptat la New  
 York la 31 mai 2001, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la  
 15 noiembrie 2000 
 L. nr. 9/2004 (aderare) 
 M. Of. nr. 179/2 mar. 2004 
 
 
 L. nr. 11/2004 
 Lege pentru formularea unei rezerve la Convenţia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la  
 Strasbourg la 5 mai 1989, şi pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei convenţii, a autorităţilor competente 
  M. Of. nr. 184/3 mar. 2004 

 
 ▼ Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949 
 L. nr. 22/2004 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 185/3 mar. 2004 
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 ▼ Declaraţia comună a miniştrilor afacerilor externe, semnată la Moscova la 4 iulie 2003 
 L. nr. 24/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 194/4 mar. 2004 

 ▼ Tratat privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003 
 L. nr. 24/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 194/4 mar. 2004 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 2068/2004 - M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004 
 
 L. nr. 25/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă 
 
 

M. Of. nr. 214/11 mar. 2004 

 L. nr. 26/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie 
 
 

M. Of. nr. 222/15 mar. 2004 

 L. nr. 27/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000  
 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 
 
 

M. Of. nr. 216/11 mar. 2004 

 L. nr. 28/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale 
 M. Of. nr. 214/11 mar. 2004 
 
 L. nr. 32/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Naţională de  
 Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în  
 vederea încheierii contractului de proiectare, construire şi finanţare a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş 
 
 

M. Of. nr. 218/12 mar. 2004 

 L. nr. 33/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea  
 persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi  
 administrarea fondului forestier naţional 
 M. Of. nr. 237/17 mar. 2004 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 299/5 apr. 2004) - rectifică data adoptării actului de către Camera Deputaţilor 

 L. nr. 36/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii  
 naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 
 

M. Of. nr. 226/15 mar. 2004 

 L. nr. 38/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul  
 forestier naţional afectate de incendii 
 
 

M. Of. nr. 237/17 mar. 2004 

 L. nr. 39/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al  
 României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea,  
 reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale  
 administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice 
 
 

M. Of. nr. 238/18 mar. 2004 

 L. nr. 40/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă  
 acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic  
 Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 249/22 mar. 2004 

 

 ▼ Scrisoare de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în calitate de agenţie de implementare a  
 Facilităţii Globale de Mediu (FGM), privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de  
 diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003  
 şi la Bucureşti la 15 octombrie 2003 
 L. nr. 44/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 258/24 mar. 2004 
 
 
 L. nr. 47/2004 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri  
 Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 257/23 mar. 2004 

 L. nr. 48/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind  
 regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor  
 măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile  
 care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002 
 M. Of. nr. 262/25 mar. 2004 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 615/2012  (M. Of. nr. 454/6 iul. 2012) - art. II 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 615/2012  (M. Of. nr. 454/6 iul. 2012) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile  prevederile art. II (termenul se  
 împlineşte la 19 august 2012) după care se aplică dispoziţiile art. 147 alin. (1)  
 din Constituţie 
 
 L. nr. 49/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului  
 instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti 
 
 

M. Of. nr. 262/25 mar. 2004 

 L. nr. 51/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia  
 Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 
 

M. Of. nr. 304/6 apr. 2004 

 L. nr. 52/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia  
 Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitor la Programul naţional PHARE 2001 RO 0104-RO 0109, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 304/6 apr. 2004 

 L. nr. 53/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia  
 Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitor la Programul naţional PHARE 2000 RO 0004-RO 0007, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 
 

M. Of. nr. 304/6 apr. 2004 

 L. nr. 54/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia  
 Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30  
 decembrie 1999 
 
 

M. Of. nr. 286/1 apr. 2004 

 L. nr. 55/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia  
 Europeană, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunităţii în domeniul siguranţei nucleare în 2001 pentru România - RO 0110, semnat la  
 Bucureşti la 19 decembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 286/1 apr. 2004 

 L. nr. 56/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia  
 Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO0002 dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 M. Of. nr. 290/1 apr. 2004 

 

 ▼ Acord-cadru dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în nume propriu şi ca împuternicit al Fondului  
 Special de Carbon (Umbrella Agreement), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucureşti la 12 mai 2003 şi la Washington la  
 11 iunie 2003 
 L. nr. 57/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 356/22 apr. 2004 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor,  
 semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003 
 L. nr. 58/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 362/26 apr. 2004 

 ▼ Acord dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă,  
 România, Republica Slovacă şi Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învăţământului superior în cadrul  
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 Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb la 9 martie 2003 
 L. nr. 59/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 367/27 apr. 2004 

 ▼ Convenţie europeană pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003 
 L. nr. 60/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 400/5 mai 2004 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a  
 traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Astana la 9  
 septembrie 2003 
 L. nr. 61/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 298/5 apr. 2004 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb la 26  
 mai 2003 
 L. nr. 62/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 291/1 apr. 2004 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bratislava la 5  
 martie 2003 
 L. nr. 63/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 285/31 mar. 2004 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 706/2005 (M.A.E.) - M. Of. nr. 478/7 iun. 2005 
 
 ▼ Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001 
 L. nr. 64/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 343/20 apr. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 105/2009 (M. Of. nr. 278/28 apr. 2009) 
 
 ▼ Protocol referitor la aderarea Comunităţii Europene la Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene  
 EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, aşa cum a fost amendată de mai multe ori şi armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997,  
 semnat la Bruxelles la 8 octombrie 2002 
 L. nr. 65/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 403/6 mai 2004 
 
 
 L. nr. 66/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut  
 comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România 
 M. Of. nr. 278/30 mar. 2004 

 

 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea  
 catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003 şi la Paris la 25 august 2003 
 L. nr. 68/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 311/8 apr. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 579/2007 (M. Of. nr. 422/25 iun. 2007) 
 - H.G. nr. 236/2011 (M. Of. nr. 213/28 mar. 2011) 
 
 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind  
 reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003 
 L. nr. 69/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 347/21 apr. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 331/2007 (M. Of. nr. 251/16 apr. 2007) 
 - H.G. nr. 1365/2007 (M. Of. nr. 796/22 nov. 2007) 
 - H.G. nr. 549/2010 (M. Of. nr. 449/2 iul. 2010) 
 
 

- H.G. nr. 1017/2012 (M. Of. nr. 728/29 oct. 2012) 

 L. nr. 70/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2004 pentru modificarea şi completarea actelor normative de ratificare a  
 memorandumurilor de finanţare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2002 
 
 

M. Of. nr. 308/7 apr. 2004 

 L. nr. 71/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia  
 Europeană, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitor la Programul naţional 1998 RO 9803-RO 9807, semnat la Bucureşti la 30 septembrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 286/1 apr. 2004 

 L. nr. 77/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2004 privind acordarea de facilităţi fiscale pentru implementarea proiectelor privind  
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 extensia sistemelor de comunicaţii şi informatică ale NATO în România 
 
 

M. Of. nr. 300/6 apr. 2004 

 L. nr. 92/2004 
 Lege privind aprobarea participării României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice şi  
 biologice 
 M. Of. nr. 407/6 mai 2004 

 

 ▼ Tratat dintre România şi Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea şi asistenţa mutuală în problemele de  
 frontieră, semnat la Cernăuţi la 17 iunie 2003 
 L. nr. 93/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 348/21 apr. 2004 
 
 
 L. nr. 99/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local 
 
 

M. Of. nr. 321/14 apr. 2004 

 L. nr. 100/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 321/14 apr. 2004 

 L. nr. 101/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind  
 Statutul poliţistului 
 
 

M. Of. nr. 346/20 apr. 2004 

 L. nr. 103/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin  
 concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare 
 
 

M. Of. nr. 321/14 apr. 2004 

 L. nr. 104/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2004 privind transferul pachetului de acţiuni şi al terenurilor deţinute de stat la  
 Societatea Comercială "SERPLO" - S.A. în proprietatea privată a judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova 
 
 

M. Of. nr. 332/16 apr. 2004 

 L. nr. 106/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern 
 M. Of. nr. 332/16 apr. 2004 
 
 L. nr. 113/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială 
 
 

M. Of. nr. 336/16 apr. 2004 

 L. nr. 114/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind  
 unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi  
 sancţionarea corupţiei 
 
 

M. Of. nr. 336/16 apr. 2004 

 L. nr. 116/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 353/22 apr. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 71/20 ian. 2005) - rectifică art.unic pct. 1, cu referire la art. I, pct. 4 
 
 
 L. nr. 117/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare 
 
 

M. Of. nr. 357/23 apr. 2004 

 L. nr. 121/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind  
 acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale 
 
 

M. Of. nr. 357/23 apr. 2004 

 L. nr. 123/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman 
 
 

M. Of. nr. 354/22 apr. 2004 

 L. nr. 125/2004 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999  
 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române 
 
 

M. Of. nr. 364/26 apr. 2004 

 L. nr. 126/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind  
 regimul juridic al cărţii electronice de identitate 
 
 

M. Of. nr. 354/22 apr. 2004 

 L. nr. 128/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 
 

M. Of. nr. 371/28 apr. 2004 

 L. nr. 129/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind  
 salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor 
 
 

M. Of. nr. 372/28 apr. 2004 

 L. nr. 131/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile  
 publice de gospodărie comunală 
 M. Of. nr. 364/26 apr. 2004 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19  
 noiembrie 2003 
 L. nr. 133/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 376/29 apr. 2004 
 
 
 L. nr. 138/2004 
 Legea îmbunătăţirilor funciare 
 M. Of. nr. 369/28 apr. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - modifică art.63 alin.(2), art.87, art.94 
 - L. nr. 233/2005  (M. Of. nr. 648/21 iul. 2005) - modifică art. 6 alin. (1) partea introductivă, art.9 alin. (1) lit.a), art.12, art.13  
 alin. (1), art.25, art.30, art.35 alin. (4) şi (5), art.36 alin. (1) lit. e) şi f), art.37  
 alin. (2) şi (3), art.38 alin. (1) - (4), art.39 lit. n), art.40, art.41, art.48 lit.n),  
 art.51 alin. (1), art.51 alin. (4) lit.f), art.53, art.54, art.61 alin. (2), art.63, art.67  
 alin. (1) lit. c), art.67 alin. (2), art.73 lit d) şi j), art.80 alin. (1), art.84, art.90,  
 art.91, anexa nr.1; 
  introduce alin. (11) şi alin. (3)  la art.13, alin.3 la art. 23, lit. f1) la art. 36  
 alin. (1), alin. (31) la art. 37, lit.o) la art.73; 
  abrogă art.38 alin. (5), art.39 lit. q), art.70 alin. (1) lit. b) 
 - L. nr. 290/2006  (M. Of. nr. 598/11 iul. 2006) - modifică art.41 alin.(3) lit.e) şi alin.(4) lit.b), art.67 alin.(2), art.73 lit.o), art.77  
 alin.(2) lit.a) şi b), art.84 alin.(1), art.86, art.95; 
  introduce alin.(2) la art.40, lit.f), g) şi h) la alin.(3) al art.41; 
  termenul prevăzut la art.67 alin.(2) se prorogă până la data de 31 iulie 2006 
 - O.U.G. nr. 39/2007  (M. Of. nr. 335/17 mai 2007) - introduce alin.(21) şi (22) la art.67 
 - L. nr. 61/2008  (M. Of. nr. 237/27 mar. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 39/2007 
 - L. nr. 167/2008  (M. Of. nr. 699/14 oct. 2008) - modifică art. 2 alin. (2)-(4), art. 4 lit. c), art. 8 lit. e), art. 10 alin. (3), art. 12,  
 art. 25 lit. b), art. 31, art. 34, art. 35 alin. (5), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) şi  
 (4), art. 38, art. 39 lit. c)-e), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (2) lit. c) şi e) şi alin.  
 (4) lit. e) şi i), art. 46 alin. (1) lit. a), b) şi d), art. 49 alin. (2), art. 51 alin. (4) lit.  
 j), art. 53 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 55 lit. b), art. 56, art. 59, art. 60 alin. (2),  
 art. 61, art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (1), art. 64 alin. (2), art. 65, art. 67 alin. (1)  
 lit. c) şi alin. (2) şi (3), art. 69, art. 73 lit. d), n) şi o), art. 75 lit. c), art. 82 alin.  
 (1) lit. d)-g), art. 82 alin. (2) lit. a)-d), art. 86, art. 89, art. 95, anexa nr. 1; 
  introduce alin. (11) la art. 6, alin. (12) la art. 13, art. 231, alin. (4)-(7) la  
 art. 26, alin. (3) la art. 27, lit. r) şi s) la art. 39, alin. (3) la art. 40, lit. e1),   
 e2), i) şi j) la art. 41 alin. (3), lit. a1) la art. 41 alin. (4), alin. (3) la art. 43, lit.  
 i1) la art. 51 alin. (4), alin. (5) la art. 52, lit. c) la art. 55, alin. (3) la art. 62,  
 alin. (11) la art. 63, alin. (31) la art. 67, alin. (4) la art. 68, lit. e) la art. 81,  
 lit. j) şi k) la art. 82 alin. (1), alin. (21), (4) şi (5)  la art. 82; 
  abrogă art. 70 alin. (2), art. 93 şi art. 94 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 88/13 feb. 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 39/2009  (M. Of. nr. 281/29 apr. 2009) - introduce alin. (4) la art. 64, alin. (41) la art. 68 
 - L. nr. 301/2009  (M. Of. nr. 676/8 oct. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 39/2009 
 - L. nr. 281/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - abrogă art. 9 alin. (1) lit. f), art. 68, art. 69 
 - O.U.G. nr. 65/2011  (M. Of. nr. 457/30 iun. 2011) - modifică art. 60, art. 63 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 82/2011  (M. Of. nr. 694/30 sep. 2011) - modifică art. 4 lit. c), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), art. 39 alin. (1), anexa  
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 nr. 2; 
  abrogă art. 30 alin. (1), art. 36-38, art. 40-42, art. 44-55, art. 64, art. 67, art.  
 70, art. 71, art. 74 lit. g), i), j), k), l) şi n), art. 76 lit. e), art. 83 alin. (5) şi (6),  
 art. 90; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "sucursală teritorială/sucursale  
 teritoriale" cu sintagma "filială judeţeană/filiale judeţene", după caz, iar  
 sintagma "Administraţia/Administraţie" cu sintagma "Agenţia/Agenţie", după  
 caz 
 - L. nr. 3/2012  (M. Of. nr. 22/11 ian. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 65/2011 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 82, art. 83 alin. (2) lit. d); 
  introduce lit. l) la art. 83 alin. (1) 
 - L. nr. 199/2012  (M. Of. nr. 766/14 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 82/2011, modifică art. 25,  
 anexele nr. 1 şi 2; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma «sucursală teritorială/sucursale  
 teritoriale» cu sintagma «filială teritorială/filiale teritoriale», după caz, iar  
 sintagma «Administraţia/Administraţie» cu sintagma «Agenţia/Agenţie», după  
 caz 
 - O.U.G. nr. 79/2013  (M. Of. nr. 390/29 iun. 2013) - modifică art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (4), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3); 
 introduce alin. (2) la art. 4, alin. (11) la art. 27, alin. (41) la art. 27, alin.  
 (11) la art. 28, art. 291, art. 292 
 - L. nr. 269/2015  (M. Of. nr. 843/12 nov. 2015) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 4/2015 și modifică art. 4 alin. (1) lit. c), art.  
 27 alin. (1), art. 27 alin. (11), art. 27 alin. (2), art. 27 alin. (5) și (6), art. 291,  
 art. 33, art. 39 alin. (2) partea introductivă, art. 57, art. 58, art. 60, art. 62 alin.  
 (1), art. 63 alin. (1) și (2), art. 65 alin. (1), art. 66, art. 72; 
  abrogă art. 27 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 27 alin. (41), art. 28, art. 292,  
 art. 59, art. 61, art. 62 alin. (2), art. 65 alin. (2) 
 - L. nr. 158/2016  (M. Of. nr. 556/22 iul. 2016) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2013 și modifică art. 25 alin.  
 (2), art. 63 alin. (2), art. 66; 
  abrogă art.27 alin.(1), art. 27 alin. (11), art. 27 alin. (4), art. 27 alin. (41),  
 art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (11), art. 28 alin. (3), art. 291 și 292 
 - L. nr. 133/2017  (M. Of. nr. 421/7 iun. 2017) - modifică art. 24 lit.a), art. 27, art. 56, art. 60, art. 63, art. 65 alin.(1), art. 66  
 alin.(2) și (3); 
  introduce alin. (4) la art. 6, lit. a1) și a2) la art. 24, art. 293; 
  abrogă art. 58 
 - L. nr. 130/2018  (M. Of. nr. 500/19 iun. 2018) - modifică art. 4 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (1) partea introductivă și lit. d),  
 alin. (2), (3) și (4) și art. 293 alin. (2); 
 introduce lit. a1) și a2) la art. 8, alin. (6) la art. 27, art. 271 și alin. (7) la  
 art. 39 
 - O.U.G. nr. 45/2019  (M. Of. nr. 523/26 iun. 2019) - introduce alin. (21) la art. 6 
 - L. nr. 125/2021  (M. Of. nr. 475/6 mai 2021) - introduce alin.(4) la art. 66 
 - L. nr. 167/2021  (M. Of. nr. 619/23 iun. 2021) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 45/2019 și modifică art. 39 alin. (7); 
 introduce alin. (21) la art. 6 și lit. c) și d) la art. 33 alin. (2) 
 
 ▼ Protocol adţional dintre România şi Comunitatea Europeană privind regulile aplicabile comerţului cu anumite specii de peşti şi produse  
 din peşte, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi  
 Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 
 L. nr. 143/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 420/11 mai 2004 
 
 
 L. nr. 145/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi  
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris  
 la 28 ianuarie 2004 
 
 

M. Of. nr. 425/12 mai 2004 

 L. nr. 147/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind  
 organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei  
 de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 
 

M. Of. nr. 435/14 mai 2004 

 L. nr. 149/2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte  
 normative cu incidenţă asupra acestei proceduri 
 M. Of. nr. 424/12 mai 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 84/2004  (M. Of. nr. 981/25 oct. 2004) - modifică art.II alin. (2) şi (3) 
 - L. nr. 10/2005  (M. Of. nr. 184/3 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr 84/2004 
 - L. nr. 85/2006  (M. Of. nr. 359/21 apr. 2006) - înlocuieşte sintagma "Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară şi  
 
 

faliment" cu sintagma "Buletinul procedurilor de insolvenţă", din art. II 

 L. nr. 150/2004 
 Lege privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale 
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 M. Of. nr. 462/24 mai 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 412/2004  (M. Of. nr. 990/27 oct. 2004) - modifică titlul, art.1 alin. (1), (3) şi (5), art.2 alin. (1) şi (2), art.3, titlul cap.II,  
 art.4, titlul secţiunii a 2-a a cap. II, art.5, art.6, titlul secţiunii a 3-a a cap. II,  
 art.9, art.10, art.11, art.12, art.13,  titlul secţiunii a 5-a a cap. II,art.14, art.15,  
 art.16, art.17, art.18, art.19, art.20, art.22; introduce art.11, art.221 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 959/29 nov. 2006) 

 L. nr. 154/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind  
 stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
 
 

M. Of. nr. 451/20 mai 2004 

 L. nr. 156/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2004 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003  
 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat 
 
 

M. Of. nr. 451/20 mai 2004 

 L. nr. 157/2004 
 Lege privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public 
 M. Of. nr. 466/25 mai 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 56/2004  (M. Of. nr. 590/1 iul. 2004) - denumirea Comisiei pentru bursa specială ''Guvernul României'' se înlocuieşte  
 cu cea de Comisia pentru managerii publici 
 - L. nr. 452/2004  (M. Of. nr. 1034/9 nov. 2004) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 56/2004 
 - O.U.G. nr. 6/2005  (M. Of. nr. 149/18 feb. 2005) - modifică şi completează O.U.G.nr. 56/2004; 
 Comisia pentru bursa specială ''Guvernul României'' îşi reia denumirea din L  
 nr. 157/2004 şi îndeplineşte atribuţiile conferite prin această lege şi prin  
 normele ei de aplicare 
 - L. nr. 156/2005  (M. Of. nr. 452/27 mai 2005) - aprobă O.U.G. nr. 6/2005 
 - O.G. nr. 27/2009  (M. Of. nr. 602/31 aug. 2009) - modifică art. 8 
 
 

- L. nr. 50/2010  (M. Of. nr. 183/23 mar. 2010) - aprobă O.G. nr. 27/2009 

 L. nr. 158/2004 
 Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative 
 M. Of. nr. 467/25 mai 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 527/11 iun. 2004) - elimina de la abrogare D. nr. 330/1977 
 
 L. nr. 160/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma  
 Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 462/24 mai 2004 

 L. nr. 162/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din  
 fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan 
 
 

M. Of. nr. 462/24 mai 2004 

 L. nr. 167/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie  
 pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvineşti 
 
 

M. Of. nr. 460/21 mai 2004 

 L. nr. 169/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii  
 Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale  
 "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 
 
 

M. Of. nr. 455/20 mai 2004 

 L. nr. 177/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi  
 personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul  
 bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 
 

M. Of. nr. 457/21 mai 2004 

 L. nr. 180/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi  
 combaterea violenţei în familie 
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M. Of. nr. 457/21 mai 2004 

 L. nr. 182/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor  
 militare 
 
 

M. Of. nr. 457/21 mai 2004 

 L. nr. 183/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului 
 M. Of. nr. 461/24 mai 2004 
 
 L. nr. 184/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 
 
 

M. Of. nr. 461/24 mai 2004 

 L. nr. 185/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în  
 România 
 
 

M. Of. nr. 457/21 mai 2004 

 L. nr. 186/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind  
 regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora 
 
 

M. Of. nr. 466/25 mai 2004 

 L. nr. 190/2004 
 Lege privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii 
 M. Of. nr. 470/26 mai 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8; introduce art.9-14 
 - L. nr. 507/2004  (M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 94/2004 şi modifică art.1 alin. (1) partea introductivă,  
 art.2,art.12, art.13; introduce la art.1 alin. (1) lit. e) şi alin. (3); abrogă art.11 
 - O.U.G. nr. 26/2005  (M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) - abrogă art. 1, art. 2, art. 4-10 şi art. 12-14 
 - L. nr. 244/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 26/2005 
 
 L. nr. 191/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri  
 pentru accelerarea privatizării 
 M. Of. nr. 470/26 mai 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 26/2005  (M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) - abrogă art. II 
 - L. nr. 244/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 26/2005 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie  
 2003 
 L. nr. 192/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 486/31 mai 2004 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la  
 Bucureşti la 12 noiembrie 2003 
 L. nr. 193/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 482/28 mai 2004 
 
 
 L. nr. 194/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea,  
 reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale  
 administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice 
  M. Of. nr. 486/31 mai 2004 

 ▼ Acord privind cooperarea dintre România şi Oficiul European de Poliţie, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2003 
 L. nr. 197/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 498/2 iun. 2004 
 
 
 L. nr. 200/2004 
 Lege privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România 
 M. Of. nr. 500/3 iun. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1921/2004  (M. Of. nr. 1174/13 dec. 2004) - modifică anexele nr. 2, 3 şi 5 
 - O.U.G. nr. 86/2006  (M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) - înlocuieşte în anexa nr. 2 sintagma "practician în reorganizare şi lichidare" cu  
 sintagma "practician în insolvenţă" şi în anexa nr. 3 denumirea " Uniunea  
 Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare" cu "Uniunea Naţională  
 a Practicienilor în Insolvenţă din România" 
 - L. nr. 254/2007  (M. Of. nr. 507/30 iul. 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 86/2006 
 - O.U.G. nr. 109/2007  (M. Of. nr. 706/18 oct. 2007) - modifică art.1 alin.(3), art.3 alin.(3), art.11 alin.(3), art.16, art.33 alin.(1) lit.  
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 a), art.34 alin.(2) şi (3), art.37, art.38; 
  introduce alin.(4) şi (5) la art.1, art.51, art.52, lit. c) la art.11 alin.(1), alin. 
 (11) la art.11, alin.(4) şi (5) la art.11, art.111, alin.(2) la art.17, art.241,  
 art.301, capitolul IV1 cu art.351 - 356, art.371, anexele nr.7 şi 8; 
  înlocuieşte anexele nr.1-6; 
  abrogă art.10 
 - L. nr. 117/2008  (M. Of. nr. 410/2 iun. 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 109/2007 şi modifică art. 3, art.  
 52 alin. (4), art. 351 alin. (1) şi (2), art. 353 alin. (2) şi (4), art. 37 alin. (1) şi  
 (2), anexele nr. 2 şi 3; 
  introduce art. 121, art. 301 şi art. 302 
 - L. nr. 265/2008  (M. Of. nr. 777/20 nov. 2008) - la 20 feb. 2009, modifică anexa nr. 2 
 - L. nr. 94/2009  (M. Of. nr. 250/15 apr. 2009) - modifică, la 1 iulie 2009, anexa nr. 2 
 - L. nr. 222/2010  (M. Of. nr. 775/19 nov. 2010) - modifică anexele nr. 2 şi 3 
 - L. nr. 9/2011  (M. Of. nr. 159/4 mar. 2011) - modifică art. 1 alin. (1) şi (2), art. 4, art. 5 partea introductivă, art. 6, art. 7,  
 art. 8 alin. (1) lit. a) şi c), alin. (2), art. 13, art. 14 alin. (1) lit. c) şi (2), art. 15  
 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (2) 
 - O.G. nr. 43/2015  (M. Of. nr. 660/31 aug. 2015) - modifică art.3 alin.(4), art.4, art.8 alin.(1) lit. b), art.11, art.14 alin.(1) lit. b) a  
 doua liniuţă, art.17, art.18 lit. c), art.22 lit. b), art.23, art.241 alin.(1), art.26,  
 art.301, art.351 alin.(2) lit. b), art.353 alin.(3) lit. d) şi e), art.354, art.356  
 alin.(1),art. 371, art. 37 alin. (2),  anexa nr. 8; 
  introduce alin.(6)-(8) la art.1, alin.(41)-(45) la art.3, alin.(6)-(14) la art.3,  
 lit.b1) la art.8 alin.(1), art.261, art.321, alin. (3) şi (4) la art. 35,  lit. f) la  
 art.353 alin.(3), alin.(6) la art.353, cap.IV1 cu art.357-3512, cap. IV2 cu  
 art. 3513 - 3515, alin.(11) la art.37, art.372-373, completează anexa nr.7; 
 abrogă art.111,art.18 lit.d), art.22 alin.(2), anexa nr.5; 
 înlocuieşte anexele nr. 1-4 
 - L. nr. 74/2016  (M. Of. nr. 334/29 apr. 2016) - modifică art. 1 alin. (4) lit. b) și art. 18 lit. c) 
 - O.U.G. nr. 22/2016  (M. Of. nr. 463/22 iun. 2016) - modifică anexa nr. 2 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului  
 ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 16 octombrie  
 2003 
 L. nr. 202/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 488/31 mai 2004 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 2068/2004 - M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004 

 L. nr. 205/2004 
 Lege privind protecţia animalelor 
 M. Of. nr. 531/14 iun. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 9/2008  (M. Of. nr. 29/15 ian. 2008) - modifică art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6, art. 7, art. 14 alin. (1), titlul cap.  
 V, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23 alin. (2) lit. a) şi b), art. 24, art. 26  
 alin. (1); 
  introduce lit. e) la art. 5 alin. (1), art. 61, art. 71, alin. (3) la art. 9, alin. (2)  
 la art. 16, alin. (21) la art. 17, alin. (11) şi (3) la art. 23, art. 241, art. 261  
 şi art. 271 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 71, art. 23, art. 25; 
  introduce art. 231 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 320/30 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 171/2017  (M. Of. nr. 576/19 iul. 2017) - introduce alin. (2) și (3) la art. 17, lit. g) la art. 25 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 175/2020  (M. Of. nr. 954/16 oct. 2020) - introduce cap. VI1 „Măsuri pentru protecţia temporară a animalelor aflate  
 într-o situaţie de pericol”, cu art. 241-245 după art. 24 
 
 L. nr. 206/2004 
 Lege privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare 
 M. Of. nr. 505/4 iun. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 398/2006  (M. Of. nr. 892/2 nov. 2006) - modifică art.5 alin.(4); 
 introduce alin.(5) la art.5 
 - O.G. nr. 28/2011  (M. Of. nr. 628/2 sep. 2011) - modifică art. 1, art. 2, art. 4, art. 5 alin. (3)-(5), art. 7 lit. a), b) şi f), art. 8 alin.  
 (1), art. 10 lit. b), art. 11, art. 14 alin. (1); 
  introduce art. 21, art. 41, art. 42, lit. f1) la art. 7, art. 111, alin. (11) şi  
 (12) la art. 14; 
  abrogă art. 7 lit. c), art. 8 alin. (2), art. 12 
 - O.G. nr. 2/2016  (M. Of. nr. 51/25 ian. 2016) - abrogă art. 42 alin. (3), art. 14 alin. (1) lit. c) și d) 
 - L. nr. 178/2016  (M. Of. nr. 812/14 oct. 2016) - aprobă O.G. nr. 2/2016 
  
 L. nr. 207/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului adiţional la contractul de  
 vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1.479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în  
 faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga 
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 M. Of. nr. 505/4 iun. 2004 

 

 ▼ Amendamente adoptate prin rezoluţii de către Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra la 24 mai 2002 şi, respectiv, la 12  
 decembrie 2002, la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, amendată 
 L. nr. 209/2004 (acceptare) 
 M. Of. nr. 517/9 iun. 2004 
 
 
 L. nr. 210/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război,  
 precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
 
 

M. Of. nr. 505/4 iun. 2004 

 L. nr. 211/2004 
 Lege privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiuniior 
 M. Of. nr. 505/4 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 113/2007  (M. Of. nr. 729/26 oct. 2007) - modifică art.21; 
  introduce după art.34 cap.V1  cu art.341 - 3426, după art. 36, menţiunea  
 referitoare la transpunerea în legislaţia naţională a Directivei Consiliului  
 2004/80/CE şi anexele nr.1-3 după menţiunea privind transpunerea normelor  
 comunitare 
 - L. nr. 45/2008  (M. Of. nr. 228/25 mar. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 113/2007 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 31 alin. (6) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 4, art. 8 alin. (1), art. 9, art. 21 alin. (1) lit.  
 a), art. 23, art. 24 alin. (1) şi (3) 
 - L. nr. 97/2018  (M. Of. nr. 376/2 mai 2018) - introduce lit. i) și j) la art. 4 alin. (1), alin. (6) - (8) la art. 4(la 1 iun. 2018) și  
 art. 351; 
 abrogă art. 10 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 24/2019  (M. Of. nr. 274/10 apr. 2019) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (2), titlul cap. III,  
 art. 7, art. 9, art. 10 și art. 14; 
 introduce art. 11, art. 31 - 36, cap. I1 cu art. 37 - 312, lit. k) la art. 4  
 alin. (1), art. 41 și art. 37; 
 abrogă art. 8 și art. 11 
 - L. nr. 208/2019  (M. Of. nr. 908/11 nov. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 24/2019 
 Notă: Înlocuieşte denumirea "servicii de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de  
 libertate" sau denumirea "servicii de reintegrare socială şi supraveghere" cu denumirea "servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare  
 
 

socială a infractorilor" în toate actele normative în vigoare 

 L. nr. 213/2004 
 Lege privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor  
 din România 
 M. Of. nr. 492/1 iun. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 20 lit. a) 
 
 L. nr. 215/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare 
 
 

M. Of. nr. 531/14 iun. 2004 

 L. nr. 216/2004 
 Lege privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
 M. Of. nr. 494/1 iun. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 151/2007  (M. Of. nr. 388/8 iun. 2007) - modifică art. 11 alin. (2), anexa nr. 1 
 - L. nr. 281/2015  (M. Of. nr. 863/19 nov. 2015) - modifică art. 1 alin. (2); 
 introduce lit. d1)-d3) la art. 3 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 50/2017  (M. Of. nr. 508/30 iun. 2017) - modifică art. 1 alin. (3) 
 - O.G. nr. 18/2017  (M. Of. nr. 703/30 aug. 2017) - modifică art.1 alin. (3) 
 
 

- L. nr. 58/2018  (M. Of. nr. 207/7 mar. 2018) - aprobă O.G. nr. 18/2017 

 L. nr. 219/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere 
 
 

M. Of. nr. 507/7 iun. 2004 

 L. nr. 220/2004 
 Lege privind Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ 
 M. Of. nr. 518/9 iun. 2004 
 Modificări: 
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- L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1-4 

 L. nr. 221/2004 
 Lege privind Semnul onorific Vulturul României 
 M. Of. nr. 523/10 iun. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1 şi 2 
 - L. nr. 189/2011  (M. Of. nr. 755/27 oct. 2011) - modifică art. 1, art. 2 alin. (2), art. 4, art. 7, art. 9, art. 10, art. 11; 
 
 

 abrogă art. 3, art. 6, anexele nr. 1 şi 2 

 L. nr. 222/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară 
 M. Of. nr. 508/7 iun. 2004 

 

 ▼ Amendamente la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe  
 mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.124 (75) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 24  
 mai 2002 
 L. nr. 223/2004 (acceptare) 
 M. Of. nr. 518/9 iun. 2004 
 
 
 L. nr. 227/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii  
 Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi  
 către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 484/28 mai 2004 

 L. nr. 228/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul  
 administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 493/1 iun. 2004 

 L. nr. 229/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.  
 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru  
 aprobarea plăţii cotizaţiei României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.) 
 
 

M. Of. nr. 506/4 iun. 2004 

 L. nr. 230/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea  
 ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
 M. Of. nr. 506/4 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - modifică art.II alin.(1) şi (2); introduce alin.(4) la art.II 
 - O.U.G. nr. 26/2005  (M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) - abrogă art. II 
 
 

- L. nr. 244/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 26/2005 

 L. nr. 231/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim  
 internaţional 
 
 

M. Of. nr. 516/8 iun. 2004 

 L. nr. 238/2004 
 Legea petrolului 
 M. Of. nr. 535/15 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 101/2007  (M. Of. nr. 684/8 oct. 2007) - modifică art.31 alin.(3), art.49 alin.(2) lit.b); 
  introduce lit.c) la alin.(2) al art.49; 
  abrogă art.31 alin.(2), art.50 alin.(1) şi (4), art.61 alin.(1) 
 - L. nr. 262/2009  (M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 101/2007 şi modifică art. 31  
 alin. (2) şi (3), art. 61 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - modifică art. 52 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 47/2012  (M. Of. nr. 635/6 sep. 2012) - modifică art. 51 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 51 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 57 
 - L. nr. 98/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 47/2012 
 - O.U.G. nr. 106/2013  (M. Of. nr. 767/9 dec. 2013) - modifică art. 34 alin. (1); 
 introduce pct. 251 la art. 2, alin. (11) şi (12) la art. 34, art. 341, art. 342 
 - L. nr. 79/2014  (M. Of. nr. 468/25 iun. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 106/2013 şi modifică art. 341 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 50/2014  (M. Of. nr. 483/30 iun. 2014) - modifică art. 2 pct. 37; 
 introduce alin. (4) la art. 31 
 - L. nr. 127/2014  (M. Of. nr. 720/1 oct. 2014) - modifică art. 2 pct. 2, 7, 8 şi 33, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), cap. III  
 denumirea secţiunii 1, art. 16, art. 17, art. 26 alin. (1); 
  introduce pct. 371 la art. 2, alin. (11) la art. 14, lit. b1) la art. 49 alin. (2); 
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 abrogă art. 26 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 25/2015  (M. Of. nr. 638/21 aug. 2015) - art. 1 
 - art. 1 
 Modificări: 
 - L. nr. 228/2015  (M. Of. nr. 755/9 oct. 2015) - introduce art. 611 
 - O.U.G. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 53 
 - O.U.G. nr. 27/2020  (M. Of. nr. 161/27 feb. 2020) - modifică art. 34 alin. (1) şi (2); 
 introduce art. 31 și alin. (5) și (6) la art. 34 
 - L. nr. 61/2021  (M. Of. nr. 353/7 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 27/2020 
 - L. nr. 222/2021  (M. Of. nr. 735/27 iul. 2021) - modifică art. 51 alin. (1) 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 25/2015 - M. Of. nr. 368/21 aug. 2015 (art. 1)) 

 L. nr. 240/2004 
 Lege privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte 
 M. Of. nr. 552/22 iun. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 363/2007  (M. Of. nr. 899/28 dec. 2007) - modifică art.7 alin.(1) partea introductivă 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 313/22 apr. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - abrogă, la 1 septembrie 2012, art. 12 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 
 

- L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 

 L. nr. 241/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 553/22 iun. 2004 
 
 L. nr. 243/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal 
 
 

M. Of. nr. 532/14 iun. 2004 

 L. nr. 245/2004 
 Lege privind securitatea generală a produselor 
 M. Of. nr. 565/25 iun. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 363/2007  (M. Of. nr. 899/28 dec. 2007) - modifică art.1 alin.(2) partea introductivă, art.3 alin.(4) partea introductivă,  
 art.4 alin.(3) lit. a), art.8 alin.(1), art.10 alin.(1) partea introductivă, art.18 alin. 
 (3), anexa nr.2; 
 introduce alin.(7) la art.17, alin.(4) la art.18 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 360/9 mai 2008) 
 Notă: La data aderării României la UE, se abrogă  prevederile art. 6 alin. (5), art. 13 alin. (1) şi (2), pct. 1 din anexa nr. 1 şi pct. 3 şi 12 din  
 anexa nr. 2, conform art. 19 din Legea nr. 245/2004. 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în  
 domeniul schimburilor electronice de date dintre administraţii (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003 
 L. nr. 247/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 538/16 iun. 2004 

 ▼ Amendamente la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Adunării A.910 (22) la Londra la 29 noiembrie 2001 
 L. nr. 248/2004 (acceptare) 
 M. Of. nr. 542/17 iun. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 268/26 apr. 2010) - rectifică anexa 
 
 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din  
 România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24  
 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003 
 L. nr. 250/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 624/9 iul. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - modifică art. 2; 
  introduce art. 31, art. 41 
 - H.G. nr. 1475/2009 (M. Of. nr. 860/10 dec. 2009) 
 - H.G. nr. 1138/2010 (M. Of. nr. 779/22 nov. 2010) 
 - H.G. nr. 981/2012 (M. Of. nr. 727/26 oct. 2012) 
 
 

- H.G. nr. 770/2014 (M. Of. nr. 672/12 sep. 2014) 
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 L. nr. 251/2004 
 Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a  
 funcţiei 
 
 

M. Of. nr. 561/24 iun. 2004 

 L. nr. 253/2004 
 Lege privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare 
 M. Of. nr. 566/28 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 13/2011  (M. Of. nr. 607/29 aug. 2011) - modifică art. 2 alin. (1) pct. 1, pct. 2 lit. a) şi b), pct. 6-8, pct. 9 lit. a), pct. 12 şi  
 13, art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4, art. 5, art. 7, art. 9 alin. (1), art.  
 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15; 
  introduce pct. 16-20 la art. 2 alin. (1), alin. (11) la art. 3, alin. (5) la art. 3,  
 art. 161; 
  abrogă art. 2 alin. (5), anexa 
 - L. nr. 337/2015  (M. Of. nr. 945/21 dec. 2015) - modifică art. 2 alin. (1) pct. 1 lit. c) și pct. 8 
 - L. nr. 210/2017  (M. Of. nr. 873/7 nov. 2017) - introduce alin. (3) la art. 9 
 
 

- L. nr. 320/2021  (M. Of. nr. 1256/31 dec. 2021) - modifică art. 2 alin. (1) pct. 3 și 6 și art. 17 

 L. nr. 256/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind  
 finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la  
 Bucureşti la 13 octombrie 1999 
  M. Of. nr. 561/24 iun. 2004 

 ▼ Convenţie internaţională pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997 
 
 L. nr. 257/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 551/21 iun. 2004 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a  
 traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie  
 2003 
 L. nr. 258/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 564/25 iun. 2004 

 ▼ Tratat de extrădare dintre România şi Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia la 12 august 2003 
 L. nr. 259/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 613/7 iul. 2004 

 ▼ Protocol adiţional la Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003 
 L. nr. 260/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 612/7 iul. 2004 
 
 ▼ Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stokholm la 22 mai 2001 
 L. nr. 261/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 638/15 iul. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 227/2010 (M. Of. nr. 845/16 dec. 2010) 
 - O. nr. 28/2013 (M. Of. nr. 70/1 feb. 2013) 
 - O. nr. 725/2018 (M. Of. nr. 430/21 mai 2018) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii, semnat la  
 Bucureşti la 3 decembrie 2003 
 L. nr. 262/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 574/29 iun. 2004 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 2068/2004 - M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004 

 L. nr. 263/2004 
 Lege privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 
 M. Of. nr. 568/28 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 32/2005  (M. Of. nr. 641/20 iul. 2005) - modifică art.3, art.7 lit.b), art.8, art.9 alin. (2), art.10, art.12 lit.d), art.16; 
  introduce alin. (2) la art.4, alin. (2) la art.6 
 - L. nr. 14/2006  (M. Of. nr. 37/16 ian. 2006) - modifică art. 9 alin. (2) 
 - O.G. nr. 11/2008  (M. Of. nr. 79/1 feb. 2008) - modifică art.2, art.7, art.8 alin.(1), art.9, art.12 lit.d); 
  introduce alin.(2)-(5) la art.10; 
  abrogă art.15 
 - L. nr. 197/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - aprobă O.G. nr. 11/2008 
 - O.U.G. nr. 32/2009  (M. Of. nr. 214/2 apr. 2009) - modifică art. 7 
 - L. nr. 244/2009  (M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) - modifică art. 7, art. 8 alin. (1) 
 - O.G. nr. 7/2011  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2011) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1) şi (2), art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 alin. (2), art. 9  
 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(3), art. 12, art. 13; 
 introduce alin. (21), (22), (5) şi (6) la art. 2, alin. (7) la art. 7, art. 141 
 - L. nr. 124/2012  (M. Of. nr. 484/16 iul. 2012) - aprobă cu modificări O.G. nr. 7/2011 şi modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)  
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 lit. d), art. 7 alin. (2) şi (7), art. 10 alin. (1) şi (2), art. 13 alin. (1), art. 141 alin.  
 (1); 
  introduce lit. e) la art. 6 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 91/2012  (M. Of. nr. 886/27 dec. 2012) - modifică art. 5 
 - O.U.G. nr. 2/2014  (M. Of. nr. 104/11 feb. 2014) - introduce alin. (11) la art. 9 
 - L. nr. 198/2016  (M. Of. nr. 892/8 nov. 2016) - modifică art. 6 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 61/2018  (M. Of. nr. 602/13 iul. 2018) - modifică art. 2 alin. (5), art. 4 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 4 
 
 

- L. nr. 314/2018  (M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 61/2018 

 L. nr. 264/2004 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale 
 M. Of. nr. 605/6 iul. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 60/2004  (M. Of. nr. 806/1 sep. 2004) - modifică art.10 alin.(1) 
 - L. nr. 475/2004  (M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 60/2004 
 - O.U.G. nr. 135/2004  (M. Of. nr. 1241/22 dec. 2004) - prorogă până la 1 ianuarie 2006 termenul de la art. 10 alin. (1) 
 - L. nr. 59/2005  (M. Of. nr. 256/28 mar. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G.nr. 135/2004 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - se reduce cu 25% cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei de  
 Ştiinţe Medicale din România 
 - O.U.G. nr. 79/2010  (M. Of. nr. 638/10 sep. 2010) - modifică art. 10 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 89/2011  (M. Of. nr. 801/11 nov. 2011) - abrogă art. 6 alin. (1) lit. i) 
 - L. nr. 122/2013  (M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 89/2011 
 - L. nr. 215/2013  (M. Of. nr. 401/3 iul. 2013) - respinge O.U.G. nr. 79/2010 
 - O.G. nr. 29/2013  (M. Of. nr. 550/30 aug. 2013) - modifică art. 24 alin. (1) şi (2); 
 introduce alin. (3) la art. 24 
 - O.U.G. nr. 12/2015  (M. Of. nr. 352/21 mai 2015) - modifică art. 24 alin. (1) 
 - L. nr. 239/2015  (M. Of. nr. 785/21 oct. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 12/2015 
 
 L. nr. 267/2004 
 Lege privind Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol 
 M. Of. nr. 609/6 iul. 2004 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1-4 

 L. nr. 269/2004 
 Lege privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare 
 M. Of. nr. 566/28 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 104/2004  (M. Of. nr. 1097/24 nov. 2004) - modifică art. 8 alin. (8) 
 - L. nr. 22/2005  (M. Of. nr. 191/7 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr. 104/2004 
 - O.U.G. nr. 28/2005  (M. Of. nr. 330/19 apr. 2005) - modifică art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (5); 
  introduce alin. (7) la art. 7, alin. (2) la art. 10 
 - L. nr. 187/2005  (M. Of. nr. 532/23 iun. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 28/2005 şi modifică art. 8 alin. (5) şi art. 10  
 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 40/2021  (M. Of. nr. 537/24 mai 2021) - modifică art. 10 alin. (2) 
 
 

- L. nr. 257/2021  (M. Of. nr. 998/19 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 40/2021 

 L. nr. 270/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A.  
 Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 565/25 iun. 2004 

 L. nr. 271/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind  
 organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală 
 
 

M. Of. nr. 616/7 iul. 2004 

 L. nr. 272/2004 
 Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 M. Of. nr. 557/23 iun. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1762/2005  (M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) - indexează cuantumul alocaţiei lunare de plasament 
 - H.G. nr. 3/2007  (M. Of. nr. 21/12 ian. 2007) - indexează cuantumul alocaţiei lunare de plasament 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. III/2007  (M. Of. nr. 732/30 oct. 2007) - art. 124 alin. (1) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 9/2008  (M. Of. nr. 20/10 ian. 2008) - indexează cuantumul alocaţiei lunare de plasament 
 - H.G. nr. 1663/2008  (M. Of. nr. 844/16 dec. 2008) - indexează cuantumul alocaţiei lunare de plasament 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 40 alin. (1), art. 41 şi art. 42 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2012  (M. Of. nr. 411/20 iun. 2012) - art. 94 alin. (3), art. 129 
 Modificări: 
 - L. nr. 197/2012  (M. Of. nr. 754/9 nov. 2012) - abrogă art. 114-117, art. 148 alin. (5) la data de 1 ianuarie 2013 
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 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 132 şi art. 133 
 - L. nr. 257/2013  (M. Of. nr. 607/30 sep. 2013) - modifică  art. 4, art. 9, art. 11 alin. (7), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1),  art.  
 15, art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (4),  art. 29 alin. (2), art. 35 alin. (4), art. 44  
 alin. (2), art. 48 alin. (2) şi (4), art. 51 alin. (2) şi (3), art. 54,  art. 56 lit. d), art.  
 62, art. 63, art. 64 alin. (1), art. 64 alin. (3), art. 65 alin. (1), art. 66 alin. (1),  
 art. 66 alin. (2), art. 70, titlul cap. VI, art. 85 alin. (1) şi (2), art. 87 alin. (1) şi  
 (2), art. 89, art. 90, art. 92, art. 94 alin. (4),  art. 106 alin. (1) lit. a) şi g), art.  
 110 alin. (2), art. 118 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120, art. 134 alin. (2), art.  
 135; 
 introduce alin. (11) la art. 2, alin. (5) la art. 2, art. 71, art. 111, art. 121,  
 alin. (4) şi (5) la art.14, art. 161, art. 162, alin. (11) şi (12) la art. 27, alin.  
 (3) la art. 29, alin. (21) - (25) la art. 31, alin. (21) la art. 46, art. 461,  alin.  
 (11) şi (12) la art. 64, alin. (11) la art. 66, alin. (4) la art. 69,  alin. (3) la art.  
 80, alin. (3) la art. 84, art. 871, art. 911, secţiunea 31 la cap. VI cu art. 971  
 - 975, alin. (3) şi (4) la art. 104, art. 1051, lit. k) la art. 106 alin. (1), alin. (3)  
 la art. 106, art. 1091, alin. (3) şi (4) la art. 113, alin. (4) şi (5) la art. 119, alin.  
 (5) la art. 125; 
 abrogă art. 17 alin. (2), art. 130 alin. (2), art. 148 alin. (6); 
 în tot cuprinsul legii, sintagmele „abuz sau neglijare”, „abuzul sau neglijarea” ,  
 „abuzat sau neglijat” , „abuzului şi exploatării” se înlocuiesc cu sintagmele  
 „abuz, neglijare, exploatare şi orice formă de violenţă asupra copilului”,  
 „abuzul, neglijarea, exploatarea şi orice formă de violenţă asupra copilului” ,  
 „abuzat, neglijat, exploatat şi supus oricărei forme de violenţă asupra copilului”  
 ,„abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţi asupra copilului”; 
  în tot cuprinsul legii, sintagma „Autoritatea Naţională pentru Protecţia  
 Drepturilor Copilului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei,  
 Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice” 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 159/5 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 131/2014  (M. Of. nr. 740/10 oct. 2014) - modifică la 1 ianuarie 2015 art. 64 alin. (1) şi (2) 
 - O.U.G. nr. 65/2014  (M. Of. nr. 760/20 oct. 2014) - modifică  art. 128 alin. (1) şi (2), art. 129 alin. (4) şi (5); 
 introduce alin. (5) la art. 122, alin. (6) la art. 128,  alin. (6) -(9) la art. 129 
 - L. nr. 52/2016  (M. Of. nr. 253/5 apr. 2016) - modifică art. 18 alin. (1) lit. c), art. 18 alin. (5) și (6), art. 20 alin. (1); 
 introduce alin. (61) la art. 18 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2017  (M. Of. nr. 223/31 mar. 2017) 
 - Decizia nr. 28/2017  (M. Of. nr. 128/9 feb. 2018) - art. 133 alin. (1) coroborate cu art. 70 alin. (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 286/2018  (M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018) - modifică art. 64 alin. (1) și (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 25/2018  (M. Of. nr. 135/20 feb. 2019) - art. 122 alin. (3) lit. d) 
 - Decizia nr. 62/2019  (M. Of. nr. 51/27 ian. 2020) - art. 55 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 45/2020  (M. Of. nr. 287/6 apr. 2020) - modifică art. 46 alin. (3) partea introductivă și lit.i); 
  introduce lit. j) la art. 46 alin. (3), lit.g) la art. 52 alin. (1) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. III/2007 - M. Of. nr. 732/30 oct. 2007 (art. 124 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2012 - M. Of. nr. 120/20 iun. 2012 (art.  
 
 

94 alin. (3), art. 129) 

 L. nr. 273/2004 
 Lege privind procedura adopţiei 
 M. Of. nr. 557/23 iun. 2004 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 369/2008  (M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) - art. 35 alin. (2) lit. i) teza întâi, art. 63 alin. (3) şi (4) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 369/2008  (M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 35 alin. (2) lit. i) teza  
 întâi, art. 63 alin. (3) şi (4) (termenul se împlineşte la data de 11 mai 2008) după  
 care operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 102/2008  (M. Of. nr. 639/5 sep. 2008) - modifică art.15 alin. (2) şi (3), art. 35 alin. (2) lit. i); 
 introduce lit. f) la art. 2, alin. (4) la art. 22, alin. (21) la art.23, art. 231 -  
 235, alin. (1) la art. 28 înaintea alin. unic care devine alin. (2), alin. (1) şi (2)  
 la art. 36 înaintea alin. unic care devine alin. (3), art. 361, alin. (11) la art.  
 46; 
 abrogă art. 63 alin. (2) - (5) 
 - L. nr. 49/2009  (M. Of. nr. 190/26 mar. 2009) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 102/2008 şi modifică art. 39 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 788/19 nov. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 1, art. 5-13, art. 16, art. 18 alin. (2) teza I,  
 art. 56 alin. (1)-(4), art. 57, art. 59-63, art. 65 
 - L. nr. 233/2011  (M. Of. nr. 860/7 dec. 2011) - modifică art. 3 lit. c)-e), k) şi p), art. 14, titlul secţ. 1 a cap. III, art. 19, art. 20  
 lit. a), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (2) şi (3), art. 27, art. 29, art.  
 34 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (3), art. 38, art. 40, art. 41 alin. (1) şi  
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 (2), art. 42 alin. (3) şi (4), art. 43 alin. (2), art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art.  
 49 alin. (1), art. 51 alin. (1) lit. c)-e), art. 52 alin. (1) şi (4), art. 53, art. 54, art.  
 58 alin. (1), (3) şi (5), art. 64, art. 66, art. 67 alin. (1) şi (2), art. 70 alin. (2), art.  
 71 alin. (2), art. 72, art. 75 alin. (3) şi (4); 
 introduce art. 31, art. 32,  art. 71, art. 131, art. 132, art. 141-143, art.  
 191-197, art. 221, art. 222, secţ. a 21-a cu art. 291-294,  alin. (3) şi (4)  
 la art. 33, art. 511-514, art. 571, art. 572, alin. (6) la art. 58, art. 581, art.  
 582, art. 631, alin. (2) la art. 69, art. 691, alin. (21) la art. 70, cap. VIII1  
 cu art. 721-726,  art. 751, art. 752; 
 abrogă art. 18 alin. (2) teza a II-a, art. 31, art. 32, art. 44, art. 55, art. 56 alin.  
 (5), art. 73 alin. (2)-(4); 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "secretar de stat" cu termenul  
 "preşedinte" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 259/19 apr. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, titlul, art. 74 alin. (5), art. 80 alin. (2); 
  introduce art. 981 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 92 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 57/2016  (M. Of. nr. 283/14 apr. 2016) - modifică art. 3 lit. a), titlul cap. II, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9, art. 16  
 alin. (3) partea introductivă, art. 16 alin. (4) și (6), art. 16 alin. (8) lit. a), art.  
 17, art. 18 alin. (1), art. 19, art. 20 alin. (1), art. 25, art. 26, art.27, art. 28 alin.  
 (3), art. 29 alin. (6) și (7), art. 36, art. 37 alin. (1) și (2), art. 38, art. 39 alin. (2),  
 art. 41 alin. (1) și (2), art. 42 alin. (1) lit. c) și d), art. 44 alin. (4), art. 52 alin.  
 (2), titlul secțiunii a 2-a a cap. IV, art. 58, art. 59, art. 64, art. 65, titlul cap. V,  
 art. 67 alin. (1), art. 68, art. 69, titlul cap. VII, art. 74 alin. (3), art. 75, art. 76,  
 art. 79 alin. (1), art. 80, art. 82 alin. (3), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin.  
 (2), art.92 alin. (1), art. 981; 
 introduce alin. (3)-(6) la art. 8, art. 91, art. 151, alin. (31) la art. 16, alin.  
 (61) și alin. (10) la art. 16, art. 271, alin. (4) la art. 28, art. 461-465, lit.  
 b1) la alin. (2) al art. 48, lit. e) la art. 57, lit. c) la art. 61, art. 621, art.  
 671-674, art. 761-764, lit. e) și f) la alin. (4) al art. 85, alin. (21) la art.  
 91, 911; 
 abrogă art. 29 alin. (8), art. 63 alin. (4), art. 67 alin. (2), cap. VI cu art. 71-73,  
 art. 74 alin. (4) și (5), art. 78 alin. (1), art. 93-98, art. 99; 
  în cuprinsul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu  
 modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul actelor normative  
 în vigoare din domeniul adopţiei, sintagma „deschiderea procedurii adopţiei  
 interne” se înlocuieşte cu sintagma „deschiderea procedurii adopţiei”,  
 denumirea „Oficiul Român pentru Adopţii” sau, după caz, „Oficiul” se  
 înlocuieşte cu denumirea „Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor  
 Copilului şl Adopţie” sau, după caz, cu „A.N.P.D.C.A.”, sintagma „potrivire  
 teoretică" se înlocuieşte cu sintagma „potrivire iniţială” şi termenul „ordin" se  
 înlocuieşte cu termenul „decizie”. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în  
 cuprinsul dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şl (3) şi art. 21 alin. (1) din Legea nr.  
 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul  
 „Oficiul” se înlocuieşte cu termenul „comisia”. 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 739/23 sep. 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 15/2018  (M. Of. nr. 225/13 mar. 2018) - modifică art. 50 alin. (5), (6) și (8) și art. 53 alin. (1); 
 introduce alin. (21) la art. 53 
 - L. nr. 266/2018  (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 15/2018 
 - L. nr. 268/2020  (M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020) - modifică art. 2 lit. m), art. 18 partea introductivă, alin. (7) lit. a) și alin. (8),  
 art. 18 alin. (10) lit. a), art. 18 alin. (11) și (12), art. 20 alin. (2) și (4), art. 22  
 alin. (2) lit. b), art. 28, art. 29, art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (6), art. 33 alin. (1),  
 art. 39 alin. (2) și (3), art. 50 alin. (1) și (2), art. 51, art. 53 alin. (5), art. 56 alin.  
 (2) lit. a), f) și g), art. 58 alin. (1), (3) și (4), art. 94 alin. (1) lit. a) și art. 95; 
 în tot cuprinsul legii sintagmele „persoană sau familie adoptatoare”, respectiv  
 „persoană/familie adoptatoare” se înlocuiesc cu sintagma „adoptator/familie  
 adoptatoare”; 
 introduce alin. (41) și (91)  la art. 18, lit. a1) la art. 18 alin. (10), art. 281,  
 alin. (11) și (12) la art. 50, alin. (3) la art. 60, art. 601, art. 671, cap.  
 VIII1 cu art. 1001 - 1006, lit. a1) la art. 105 alin. (1) și lit. c1) la art. 105  
 alin. (1); 
 abrogă art. 2 lit. l), art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (7) 
 
 

(v. D.C.C. nr. 369/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008 (art. 35 alin. (2) teza întâi, art. 63 alin. (3) şi (4)) 

 L. nr. 279/2004 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr.  
 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local 
 
 

M. Of. nr. 570/29 iun. 2004 

 L. nr. 280/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi  
 exercitarea profesiei de avocat 
 M. Of. nr. 574/29 iun. 2004 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti  
 la 19 februarie 2004 
 L. nr. 283/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 610/6 iul. 2004 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetăţenilor statelor lor şi a străinilor aflaţi în situaţie  
 ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la Bucureşti la 19 ianuarie 2004 
 L. nr. 284/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 604/6 iul. 2004 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 

 L. nr. 287/2004 
 Legea consorţiilor universitare 
 M. Of. nr. 614/7 iul. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 14 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 111/13 feb. 2014) 

 L. nr. 288/2004 
 Lege privind organizarea studiilor universitare 
 M. Of. nr. 614/7 iul. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 78/2005  (M. Of. nr. 629/19 iul. 2005) - modifică art. 9 alin. (5) şi (6); 
  introduce alin. (7) - (11) la art.9 
 - L. nr. 346/2005  (M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 78/2005 şi modifică art. 9 alin. (5) şi (6); 
  introduce alin. (7)-(10) la art. 9 
 - L. nr. 49/2013  (M. Of. nr. 154/22 mar. 2013) - modifică art. 12 
 - O.U.G. nr. 96/2016  (M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016) - modifică art. 4 alin. (1) 
 - O.G. nr. 9/2018  (M. Of. nr. 744/28 aug. 2018) - modifică art. 9 alin. (9); 
 introduce alin. (61), 11 și 12 la art. 9 
 
 

- L. nr. 307/2021  (M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 96/2016 

 L. nr. 290/2004 
 Lege privind cazierul judiciar 
 M. Of. nr. 586/30 iun. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 309/13 apr. 2005) - rectifică formula de atestare a legalităţii adoptării L.nr. 290/2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 202/2005  (M. Of. nr. 567/1 iul. 2005) - modifică art. 21 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 216/2008  (M. Of. nr. 848/17 dec. 2008) - modifică art. 2, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9 partea  
 introductivă, art. 10, art. 11 lit. b), art. 12, art. 13 alin. (1) partea introductivă,  
 art. 16, art. 17, art. 19, titlul secţ. a 2-a a cap. V, art. 21; 
  introduce art. 91, art. 111, art. 131, art. 191, art. 201, art. 202, art.  
 211-214, alin. (11) la art. 24 
 - L. nr. 172/2009  (M. Of. nr. 321/14 mai 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 216/2008 şi modifică art. 5 alin.  
 (2), art. 9 lit. b) şi e), art. 131 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 21  
 alin. (1), art. 211 alin. (2) şi (4), art. 213 alin. (1), art. 25; 
  introduce alin. (2) la art. 18, alin. (6) la art. 201; 
  abrogă art. 211 alin. (3), art. 24 alin. (11) 
 - L. nr. 221/2009  (M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) - modifică art. 9 lit. c) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 777/13 nov. 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 54/2010  (M. Of. nr. 421/23 iun. 2010) - introduce alin. (3) la art. 11 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 6 alin. (1), art. 9 lit. b), art. 10 lit. b), art. 12  
 lit. b) şi e), art. 13 lit. b) şi c), art. 14 alin. (2) şi (3), art. 15 alin. (1) lit. f)-h), art.  
 18 lit. b), art. 21 alin. (2); 
 introduce lit. i) la art. 15 alin. (1) 
 - O.G. nr. 1/2016  (M. Of. nr. 44/20 ian. 2016) - modifică art. 34 alin. (2), art. 36 alin.(1); 
  introduce alin. (3) și (4) la art. 29 
 - O.U.G. nr. 41/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 28 alin. (1), (2) și (4), art. 34 alin. (2); 
  introduce alin. (5) la art. 20, alin. (3) și (4) la art. 21, alin. (4) la art. 22; 
  abrogă art. 27 alin. (4) 
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 - L. nr. 200/2016  (M. Of. nr. 890/7 nov. 2016) - aprobă O.G. nr. 1/2016 
 - L. nr. 247/2016  (M. Of. nr. 983/7 dec. 2016) - modifică art. 5, art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 11, art. 17, cap. V titlul  
 secțiunii 1, art. 20, art. 22, art. 24-26, cap. V titlul secțiunii a 2-a, art. 27, art. 28  
 alin. (1), art. 30, art. 34 alin. (2) și art. 36 alin. (1); 
  introduce art. 31, alin. (3) la  art. 6, alin. (11)-(13) la art. 8, alin. (5) și (6)  
 la art. 14, alin. (3) la art. 15, lit. c) la art. 18 alin. (1), alin. (2) la art. 18, alin.  
 (21) la art. 21, alin. (3) și (4) la art. 23 și alin. (21) la art. 34; 
  înlocuiește sintagma „stat membru al Uniunii Europene” cu sintagma „stat  
 membru” 
 - L. nr. 179/2017  (M. Of. nr. 581/20 iul. 2017) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 41/2016 și modifică art. 21 alin. (4); 
  introduce alin. (7) la art. 20 
 
 

- L. nr. 208/2020  (M. Of. nr. 869/23 sep. 2020) - modifică art. 31 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) 

 L. nr. 295/2004 
 Lege privind regimul armelor şi al muniţiilor 
 M. Of. nr. 583/30 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 141/2004  (M. Of. nr. 1280/30 dec. 2004) - prorogă termenul de la art. 145 alin. (1) până la 1 martie 2005 
 - L. nr. 19/2005  (M. Of. nr. 184/3 mar. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G.nr. 141/2004 
 - L. nr. 235/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică art.2 pct. I poz. 1; 
  introduce poz. 21 la art.2 pct. I, poz. 8 la art. 2 pct.IV 
 - O.U.G. nr. 26/2008  (M. Of. nr. 203/17 mar. 2008) - modifică art. 2 pct. II poz. 1 şi 3, pct. VI poz. 1 şi 4, art. 5 alin. (3), art. 8  
 denumirea marginală şi alin. (1), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11, art. 58, art. 59  
 alin. (1), art. 61, art. 65, art. 103, art. 105 alin. (2) şi (3), art. 106, art. 107, art.  
 108, art. 109 lit. b), art. 110 alin. (1) lit. f), alin. (3) şi (4), art. 132 pct. 23, art.  
 133 alin. (1), anexa; 
  introduce art. 581, art. 582, art. 583, lit. c) la art. 62 alin. (2), lit. c) la art.  
 104 alin. (1), lit. c) la art. 105 alin. (1), lit. b1) la art. 109, alin. (6) la art. 110,  
 pct. 221 la art. 132, art. 1361 şi art. 1362 
 - L. nr. 152/2008  (M. Of. nr. 544/18 iul. 2008) - modifică art. 15 alin. (1) lit. d), art. 63; 
  introduce alin. (2) la art. 39 
 - L. nr. 268/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - modifică art. 65 alin. (2), art. 133 alin. (1) lit. e), art. 133 alin. (2) lit. d), art.  
 135; 
 introduce alin. (11) la art. 58, pct. 241 şi pct. 341 la art. 132 
 - L. nr. 99/2010  (M. Of. nr. 351/27 mai 2010) - modifică art. 24 alin. (1) 
 - L. nr. 117/2011  (M. Of. nr. 446/27 iun. 2011) - modifică art. 2 pct. I poz. 2, 21, 3 şi 4, art. 2 pct. II poz. 2, art. 2 pct. III poz 2,  
 4-6 şi 10-12, art. 2 pct. 5, art. 2 pct. VI poz. 2 şi 7, art. 3, art. 5, art. 7, art. 9  
 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 14, art. 15 alin. (1) şi (2),  
 art. 16 alin. (1) lit. b), art. 16 alin. (2), art. 18, art. 20,  art. 22 alin. (1),  art. 23,  
 art. 24, art. 26, art. 27, art. 28 alin. (1) şi (4), art. 29, art. 30, art. 31, art. 33,  
 art. 37, art. 38 alin. (1) lit. a), art. 40 alin. (1), art. 41, art. 42 alin. (1) lit. a),art.  
 44 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 46 alin. (1), art. 47, cap.II secţiunea a 3-a  
 titlul pct. 6,  art. 48, art. 49, art. 50, art. 52 alin. (1) şi (2), art. 54, art. 55, art.  
 56 alin. (1), art. 58, art. 581 alin. (2) şi (3), art. 582, art. 60, art. 61, art. 63,  
 art. 64, art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (2), (3) şi (5), art. 67, art. 68 alin. (1), (3) şi  
 (6), art. 69 denumirea marginală, partea introductivă a alin. (1) şi alin. (2), (3)  
 şi (8), art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (1) lit. g) şi i), art. 73 alin. (2) şi (3), art. 74  
 alin. (1), art. 77 lit. b), art. 79 partea introductivă a alin. (1), art. 79 alin. (2) lit.  
 b), art. 84 alin. (1), art. 85 partea introductivă a alin. (2) şi lit. a),  art. 86, art.  
 87, art. 88, art. 89, art. 90 alin. (3), art. 91, titlul secţiunii a 3-a, art. 94, art. 95,  
 art. 96, art. 97, art. 101, titlul cap. V, art. 103, art. 104, art. 105, art. 106,  art.  
 108, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 114, art. 115, art. 118, art. 119  
 denumirea marginală şi alin. (1), art. 120 alin. (1) - (3), art. 122, art. 124, art.  
 125, art. 126, art. 132,  art. 133, art. 137, art. 138; 
 introduce alin. (2) la art. 1, poz. 22 şi 6 la art. 2 pct. I, poz. 61 - 63 la art. 2  
 pct. III,  poz. 8 şi 9 la art. 2 pct. VI, art. 471, alin. (21) la art. 69,  alin. (4) şi  
 (5) la art. 85, art. 891,  alin. (3) la art. 107,  art. 1111, art. 1131,  art. 1221,  
 art. 1261,  art. 1371 - 1374; 
 abrogă art. 2 pct. VI poz. 3, art. 4, art. 15 alin. (5), art. 19, art. 42 alin. (1) lit.  
 c), art. 44 alin. (4), art. 583, art. 69 alin. (1) lit. a), art. 92, art. 93, art. 98, art.  
 99, art. 100, art. 102, art. 123, art. 127, art. 128, art. 139, art. 140; 
 înlocuieşte anexa; 
 sintagma "Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare" se  
 înlocuieşte cu sintagma "Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările  
 ulterioare" 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 811/16 nov. 2011) - art. 30 alin. (2) lit. b) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 814/17 nov. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 288/2011  (M. Of. nr. 892/16 dec. 2011) - modifică art. 14 alin. (1) lit. d) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 14 alin. (1) lit. c) şi d), art. 57 alin.  
 (4) lit. a) şi b); 
  abrogă art. 133-141 



 

 284

 Republicare: 
  (M. Of. nr. 425/10 iun. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 319/2015  (M. Of. nr. 929/15 dec. 2015) - modifică art. 13 alin. (4) și (5), art. 14 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (4), art. 15,  
 art. 25 alin. (1) și (3), art. 27 alin. (3), art. 28 alin. (1) lit. f), art. 37 alin. (1), art.  
 42, art. 52 alin. (3), art. 57 alin. (7), art. 58 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 66  
 alin. (2), art. 70 alin. (1) lit. d), art. 74 alin. (1) lit. a) și c), art. 129 pct. 8, art.  
 130 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. a) și c), anexa; 
 introduce alin. (11) și (12) la art. 7, alin. (5) la art. 14, lit. j) la alin. (1) al art.  
 28, lit. d) la alin. (2) al art. 28, alin. (3) la art. 37, lit. d) la alin. (1) al art. 44, lit.  
 i) la alin. (1) al art. 45,  lit. g) la alin. (4) al art. 57, lit. i) la alin. (1) al art. 59,  
 lit. c) la alin. (2) al art. 59, alin. (61) la art. 70, lit. j) la alin. (1) al art. 74, lit.  
 e) la alin. (3) al art. 97, alin. (5) la art. 97, pct. 361 și 401 la art. 129; 
 abrogă art. 43, art. 57 alin. (8), art. 58 alin. (3), art. 63, art. 129 pct. 29 și 31 
 - L. nr. 22/2017  (M. Of. nr. 202/23 mar. 2017) - modifică art. 5 alin. (2) partea introductivă; 
  introduce alin. (3) la art. 5 
 - L. nr. 196/2019  (M. Of. nr. 880/1 nov. 2019) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 pct. I subpct. 4 și 5, art. 2 pct. II subpct. 1, 2 și  
 3, art. 2 pct. III subpct. 3 și 13, art. 2 pct. III subpct. 16, art. 2 pct. V subpct. 2, 8  
 și 9, art. 2 pct. VI subpct. 2, 5, 6, 7 și 8, art. 13 alin. (5), art. 14 alin. (1) lit. b),  
 c), d) și f), art. 17 alin. (5), art. 30, art. 31 alin. (2), art. 35 alin. (2), art. 40 alin.  
 (1) și (2), art. 42 alin. (2) lit. a) și b), art. 46 alin. (2), art. 54 alin. (2) lit. b), art.  
 57 alin. (3), art. 58 alin. (1) și (2), art. 59 alin. (4), art. 67 alin. (4), art. 89  
 partea introductivă a alin. (1), art. 89 partea introductivă a alin. (2), art. 90, art.  
 91, art. 97 alin. (1) și (2), art. 97 alin. (3) lit. a), art. 101 alin. (2) și (3), art. 104  
 partea introductivă a alin. (3), art. 106 alin. (1) lit. b) și d), art. 129 pct. 3, art.  
 129 pct. 43, art. 130 alin. (1) lit. c) și d), art. 130 alin. (2); în tot cuprinsul legii,  
 termenul „piese” şi sintagmele „arme de recuzită”, „arme de panoplie”,  
 „stat/state membru/membre al/ale Uniunii Europene”, „fond de vânătoare”,  
 „arme şi muniţii” şi „siguranţă naţională” se înlocuiesc cu sintagmele  
 „componentă/componente esenţială/esenţiale”, „arme de spectacol şi arme  
 acustice”, „arme de foc dezactivate”, „stat/state membru/membre”, „fond  
 cinegetic”, „arme, componente esenţiale şi muniţii”, cu excepţia art. 2 pct. II,  
 subpct. 1, 2 şi 3, art. 72, 74 şi anexa la lege, respectiv „securitate naţională”;  
 modifică și înlocuiește cu anexa; 
  introduce subpct. 51-54 la art. 2 pct. I, subpct. 9 și 10 la art. 2 pct. I, subpct.  
 4 la art. 2 pct. II, subpct. 141 la art. 2 pct. III, subpct. 17 la art. 2 pct III, alin.  
 (4) la art. 6, alin. (2) - (5) la art. 9, alin. (4) la art. 10, alin. (5) și (6) la art. 25,  
 alin. (5) - (8) la art. 42, alin. (21) și (22) la art. 46, lit. h1) la art. 106 alin.  
 (1), lit. l) și m) la art. 106 alin. (1), alin. (41) la art. 118, alin.(5) - (7) la art.  
 120, pct. 51 la art. 129, pct. 131 la art. 129, pct. 491 la art. 129; 
  abrogă art. 2 pct. I subpct. 3, art. 42 alin. (3), art. 95 alin. (2) și (5) 
 - O.U.G. nr. 81/2021  (M. Of. nr. 732/26 iul. 2021) - introduce alin. (11) la art. 37 și lit. a1) la art. 74 alin. (1) 
 - L. nr. 272/2021  (M. Of. nr. 1086/12 nov. 2021) - modifică art. 2 pct. II subpct. 1, art. 3, art. 9 alin. (5), art. 89 părțile  
 introductive ale alin. (1) și (2) și art. 90 partea introductivă a alin. (1); 
 modifică și înlocuiește anexa; 
 introduce subpct. 11 la art. 2 pct. V, art. 51, art. 81, alin. (6) la art. 9, alin.  
 (11) la art. 90 și alin. (31) - (35) la art. 90 
 
 L. nr. 296/2004 
 Lege privind Codul consumului 
 M. Of. nr. 593/1 iul. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 363/2005  (M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) - modifică art. 19, art.51 
 - L. nr. 425/2006  (M. Of. nr. 968/4 dec. 2006) - modifică art. 32, art. 39, partea introductivă a art. 40; 
  introduce art. 321, lit. d1 la art. 40 ; 
 înlocuieşte sintagma "agent economic" cu "operator economic"; 
 - L. nr. 363/2007  (M. Of. nr. 899/28 dec. 2007) - modifică anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 224/24 mar. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 161/2010  (M. Of. nr. 497/19 iul. 2010) - modifică art. 84 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2017  (M. Of. nr. 247/10 apr. 2017) 
 
 L. nr. 297/2004 
 Lege privind piaţa de capital 
 M. Of. nr. 571/29 iun. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 208/2005  (M. Of. nr. 578/5 iul. 2005) - modifică art. 285 alin. (2) 
 - O.G. nr. 41/2005  (M. Of. nr. 677/28 iul. 2005) - introduce art. 2861 
 - L. nr. 97/2006  (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr.41/2005 şi modifică art.2861; 
  introduce art.2862 
 - L. nr. 11/2012  (M. Of. nr. 20/10 ian. 2012) - modifică art. 2861 alin. (1), (3) şi (4); 
  abrogă art. 2862 
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 - O.U.G. nr. 32/2012  (M. Of. nr. 435/30 iun. 2012) - modifică  art. 2 alin. (1) pct. 11, 12 şi 15, art. 2 alin. (5) lit. c), art. 4 alin. (3),  
 art. 5 alin. (1),  art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. c) şi h), art. 24 alin. (2), art. 37  
 lit. a),  art. 129 alin. (4), art. 145, art. 151 alin. (4) - (6), art. 168, art. 169 alin.  
 (2) - (4), art. 171, art. 175 alin. (1), art. 175 alin. (3) lit. a), art. 176, art. 179,  
 art. 183 alin. (3), art. 184 alin. (2) şi (3), art. 184 alin. (4) partea introductivă,  
 art. 185 alin. (2) şi (4), art. 186, art. 187, art. 189 alin. (2), art. 192, art. 204,  
 art. 206 alin. (1), art. 206 alin. (3) şi (4), art. 206 alin. (5), art. 207 alin. (1), art.  
 243, art. 252, art. 271, art. 272, art. 273, art. 274, art. 278, art. 279; 
  introduce  pct. 11 şi 12 la art. 2 alin. (1), pct. 91 la art. 2 alin. (1),  pct.  
 191 la art. 2 alin. (1), pct. 201 la art. 2 alin. (1), alin. (31) la art. 2, alin.  
 (11) la art. 4,  alin. (11) la art. 5, alin. (4) la art. 12,  alin. (3) la art. 24, art.  
 39 1, alin. (5) la art. 169, alin. (31) la art. 175,  alin. (11) la art. 206, alin.  
 (41) la art. 206, alin. (7) la art. 206, alin. (11) la art. 235, alin. (21) la art.  
 235, art. 2401, art. 2731, art. 2732, alin. (41) la art. 288; 
 abrogă art. 2 alin. (1) pct. 24, art. 53 - 113, art. 114 alin. (3) şi (4), art. 117 alin.  
 (2), art. 119 alin. (1), art. 121, art. 211 alin. (2) lit. a), art. 275 alin. (2), art.  
 276, art. 277, art. 280; 
  înlocuieşte sintagma „servicii de investiţii financiare"  cu sintagma „servicii şi  
 activităţi deinvestiţii", iar termenul „insolvabilitate" se înlocuieşte cu termenul  
 „insolvenţă" 
 - L. nr. 167/2012  (M. Of. nr. 704/15 oct. 2012) - modifică art. 6, art. 125, art. 126 alin. (1) lit. b), art. 253 alin. (1) şi (3) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 10 lit. b) pct. 2, art. 46 alin. (6), art.  
 279 
 - O.U.G. nr. 90/2014  (M. Of. nr. 964/30 dec. 2014) - modifică art. 2 alin. (1) pct. 33 lit. b), art. 7, art. 129, art. 146 alin. (4) şi (5),  
 art. 173 alin. (1), art. 175 alin. (1) şi (2), art. 175 alin. (3) lit. c), art. 176, art.  
 177, art. 178, art. 179 alin. (2), art. 180 lit. e), art. 183 alin. (5), art. 185 alin.  
 (3), art. 189 alin. (1), art. 238 alin. (1) şi (3), art. 240 alin. (1) şi (2), art. 243  
 alin. (6), art. 243 alin. (9); 
 introduce pct. 37 la art. 2 alin. (1), alin. (41) la art. 146, alin. (51) la art. 146,  
 alin. (5) la art. 184,  art. 2111, alin. (61) - (65) la art. 243, alin. (91) şi  
 (92) la art. 243, art. 2863; 
 abrogă art. 190 
 - L. nr. 10/2015  (M. Of. nr. 22/12 ian. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 32/2012 şi modifică art. 2 alin. (5) partea introductivă şi lit.  
 a), art. 2 alin. (5) lit. d)-f),  art. 126 alin. (1) lit. c) şi e), art. 130, art. 146 alin.  
 (1), (2), (5) şi (7), art. 147,   art. 151 alin. (1)-(3), art. 151 alin. (4)-(6), art. 155  
 alin. (1), denumirea cap. V, art. 157, art. 159 alin. (2) şi (3), art. 161, art. 162,  
 art. 167, art. 169 alin. (1), art. 272, art. 273 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3)  
 partea introductivă, art. 2731, art. 2732, art. 278; 
  introduce alin. (31) la art. 1, pct. 61 la art. 2 alin. (1), alin. (41) la art. 2, lit.  
 g)-o) la art. 2 alin. (5), alin. (11) la art. 8, alin. (11) la art. 139, alin. (11) la  
 art. 149, alin. (11) la art. 169, alin. (3) la art. 189,  alin. (5) şi (6) la art. 273,  
 art. 2791, art. 2863; 
 abrogă art. 160 
 - L. nr. 268/2015  (M. Of. nr. 857/18 nov. 2015) - modifică art. 7, art. 240 alin. (1) și (2), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i); 
 introduce art. 2864 
 - L. nr. 312/2015  (M. Of. nr. 920/11 dec. 2015) - introduce art. 2051, alin. (12) la art. 243 și art. 2431 
 - L. nr. 24/2017  (M. Of. nr. 213/29 mar. 2017) - modifică art. 272 alin. (1) lit. h) pct. 2, art. 273 alin. (1) părțile introductive ale  
 lit. a) și b) și art. 2731; 
 introduce alin. (32) la art. 1, pct. 38 la art. 2 alin. (1), art. 2721 și 2722 
 - L. nr. 126/2018  (M. Of. nr. 521/26 iun. 2018) - modifică art. 1 alin. (1), art. 272 alin. (1) lit. j) și art. 2731; 
 abrogă la data de 6 iulie 2017, art. 1 alin. (31), (32), (4) şi (5), art. 2 alin. (1)  
 pct. 11, 12, 2, 3,191,201,29, 30, 35 şi 38, art. 3-43, art. 124-142, art. 151  
 alin. (4)-(6), art. 157-172, titlul IX alcătuit din art. 264-270, art. 272 alin. (1) lit.  
 a)-f) şi h), alin. (2) lit. e) şi I), art. 2721,2722, art. 273 alin. (5), art. 279 lit. c)  
 şi art. 2791 și abrogă, la data reautorizării depozitarului central potrivit  
 prevederilor Regulamentului (UE) nr. 909/2014, art. 143-150, art. 151 alin. (1)- 
 (3), art. 152-156 şi art. 272 alin. (1) lit. j) 
 - L. nr. 243/2019  (M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019) - în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi (23.07.2020),  
 abrogă art. 114—120, art. 122, art. 123, art. 272 alin. (1) lit. i), art. 286, art.  
 2861 şi art. 2863 
 - L. nr. 243/2019  (M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019) - la data de 23 ianuarie 2020 abrogă dispoziţiile titlului VIII "Auditul financiar" 
 - L. nr. 158/2020  (M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) - abrogă art. 2 alin. (6) 
 - L. nr. 88/2021  (M. Of. nr. 420/21 apr. 2021) - abrogă la data de 20 iunie 2021 titlul II cap. IX 
 
 L. nr. 302/2004 
 Lege privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală 
 M. Of. nr. 594/1 iul. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 224/2006  (M. Of. nr. 534/21 iun. 2006) - modifică art. 1, art. 2, art. 6, art. 7, art. 12, art. 13 partea introductivă, art. 14  
 titlul şi alin. (1), (2) şi (3), art. 16-18, art. 20 alin. (1), art. 21, denumirea cap. I  
 al titlului II, art. 22, art. 24, art. 28, art. 39, art. 40, art. 41, art. 43, art. 45 alin.  
 (3), art. 46 alin. (3) şi (6), art. 54 alin. (8), art. 55 alin. (6), art. 62 alin. (4) şi  
 (5), denumirea cap. II al titlului II, art. 66, art. 67, art. 68 alin. (1) şi (2), art. 69,  
 art. 74 alin. (1), art. 76, denumirea titlului III, art. 77, art. 81 - 83, titlul art. 84,  
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 art. 85 alin. (1), art. 87 alin. (1) lit. b), art. 89 - 94, art. 100 alin. (1), (2) şi (3),  
 art. 102, art. 109 -112, denumirea titlului V, denumirea cap. I al titlului V, art.  
 115-121, denumirea cap. II al  titlului V, art. 122 - 125, art. 127 alin. (1), (2) şi  
 (3), art. 138, art. 139 alin. (1), (3), (4) şi (8), art. 144 alin. (1) lit. b), art. 149  
 alin. (4), art. 154 alin. (3) şi alin. (5), denumirea titlului VII, art. 158- 187, art.  
 189; 
  introduce alin. (3) la art. 10, alin. (4) la art. 20, art. 241, art. 242, alin. (9) la  
 art. 54, art. 661, art. 671, art. 672, alin. (21) la art. 68, art. 731, art. 732,  
 cap. III1 cu art. 761-766 la titlul II, lit. c1) la art. 88 alin. (2), art. 881,  
 art. 941, art. 942, cap. II1 cu art. 1141 la titlul IV, alin. (2) la art. 148, alin.  
 (31) la art. 154, denumirea cap. I după denumirea titlului VII, art.  
 1871-1873, cap. II cu art. 1874-18718 după art. 1873; 
  abrogă art. 8, art. 9, art. 11, art. 19, art. 23 alin. (3), art. 107, denumirea cap.  
 III al titlului V, art. 126, art. 131, denumirea titlului VIII, denumirea titlului IX,  
 denumirea titlului X; 
 înlocuieşte anexa 
 - O.U.G. nr. 103/2006  (M. Of. nr. 1019/21 dec. 2006) - abrogă art. 1879 
 - L. nr. 104/2007  (M. Of. nr. 275/25 apr. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 103/2006 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XXXVII/2006  (M. Of. nr. 368/30 mai  - Cererea de arestare provizorie, în vederea extrădării, precum şi cererea de  
 2007) prelungire a acestei măsuri se judecă în complet format dintr-un singur  
 judecător. 
 Modificări: 
 - L. nr. 222/2008  (M. Of. nr. 758/10 nov. 2008) - modifică art. 42, art. 44 alin. (1) şi (2), art. 45 alin. (1), (3), (5), (6) şi (7), art.  
 46 alin. (3), art. 47, art. 49 alin. (2), art. 54 alin. (1) lit. a), art. 58 alin. (2) şi  
 (3), art. 59 alin. (4)-(6), art. 63 alin. (1), art. 661 alin. (2), art. 67 alin. (3), (6),  
 (8) şi (9), art. 69, art. 731 alin. (1) şi (2), art. 77 alin. (1), art. 78 alin. (3), art.  
 79 denumirea marginală şi alin. (2), denumirea cap. II a titlului III, art. 81, art.  
 82 alin. (3), art. 83 alin. (2) şi (6), denumirea cap. III a titlului III, art. 85, art.  
 87 alin. (1) lit. a), art. 88 alin. (2) lit. c1) şi h), art. 881, art. 89, art. 90, art.  
 92 alin. (1), art. 93, art. 94, art. 941, art. 942, art. 95 alin. (2) şi (3), art. 96  
 denumirea marginală şi alin. (1), art. 100 alin. (1) şi (3), art. 102 alin. (1) şi (4),  
 art. 108 alin. (1), art. 110, art. 111 alin. (1)-(3) şi (5), art. 114 alin. (7), titlul VII  
 cap. II denumirea secţiunii a 2-a; 
 introduce alin. (11) la art. 41, alin. (10) la art. 45, alin. (5) la art. 661, alin.  
 (31) la art. 67, alin. (111) la art. 67, alin. (21) la art. 78, art. 841-844,  
 alin. (3) şi (4) la art. 88, art. 882, art. 883, alin. (31) la art. 99, alin. (6) la  
 art. 111, alin. (11) la art. 169, art. 18719, secţiunea a 3-a cu art.  
 18720-18733, secţiunea a 4-a cu art. 18734-18748 şi secţiunea a 5-a cu  
 art. 18749-18769 la titlul VII cap. II, menţiunea privind transpunerea  
 normelor europene după art. 189; 
 abrogă art. 45 alin. (8), art. 661 alin. (3), art. 68, art. 76, art. 86, art. 88 alin.  
 (2) lit. c); 
 înlocuieşte anexa cu anexele nr. 1-4 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 19/2008  (M. Of. nr. 861/20 dec. 2008) - art.90 alin.(1) 
 - Decizia nr. 3/2008  (M. Of. nr. 868/22 dec. 2008) - art. 108 
 - Decizia nr. 39/2008  (M. Of. nr. 161/16 mar. 2009) - art. 81 alin. (1) 
 - Decizia nr. 30/2008  (M. Of. nr. 230/8 apr. 2009) - art. 661 alin. (1) 
 - Decizia nr. 23/2009  (M. Of. nr. 850/8 dec. 2009) - art. 146 
 - Decizia nr. 22/2009  (M. Of. nr. 290/4 mai 2010) - art. 18 
 - Decizia nr. 34/2009  (M. Of. nr. 742/5 nov. 2010) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 377/31 mai 2011) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 9/2010  (M. Of. nr. 382/1 iun. 2011) - art. 119 
 - Decizia nr. 2/2012  (M. Of. nr. 281/27 apr. 2012) - art. 33 alin. (2) 
 - Decizia nr. 3/2012  (M. Of. nr. 281/27 apr. 2012) - art. 137 
 Modificări: 
 - L. nr. 300/2013  (M. Of. nr. 772/11 dec. 2013) - modifică la 26 decembrie 2013 art. 2 lit. e) şi k) - p), art. 10, art. 14 alin. (2) şi  
 (4), art. 19 alin. (1) lit. b), art. 19 alin. (2), art. 43 alin. (2) şi (4), art. 44, art. 45,  
 art. 58, art. 65, art. 68 alin. (1), art. 69, art. 82, art. 88 alin. (1) - (6), art. 89,  
 art. 90, art. 91, art. 92, art. 93, art. 95, art. 97 alin. (2), art. 98 alin. (2) lit. c),  
 art. 99 alin. (1) şi (2), art. 100 alin. (2), art. 101, art. 103 alin. (1), (2) şi (11),   
 art. 108 alin. (1), art. 111 alin. (2), art. 111 alin. (5), art. 112, art. 113, art. 123,  
 art. 124, art. 125 alin. (2), art. 127,  denumirea cap. II al titlului IV, art. 128  
 alin. (2), titlul V cu art. 130 - 140, titlul VI cu art. 141 - 170, art. 176, art. 178  
 alin. (5) şi (11), art. 182 alin. (1) şi (8), art. 185, art. 186, art. 233 alin. (1), art.  
 234,   art. 235 alin. (1) şi (2), art. 239 alin. (2), art. 241 alin. (2) lit. f),  art. 249  
 alin. (2), art. 262 alin. (1) lit. e), menţiunea de transpunere a normelor  
 comunitare, anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4; 
 introduce alin. (11) la art. 42, art. 661, lit. i) la art. 98 alin. (2), art. 1031,  
 alin. (4) la art. 107,  art. 1271, art. 1281 - 1283,  art. 1401 - 1406 la titlul  
 V,  titlul VI1 cu art. 1701 - 17044, art. 2341, lit. c) la art. 248 alin. (2), lit.  
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 i) la art. art. 262 alin. (1), art. 271,   anexele nr. 5-10; 
 abrogă art. 59, art. 111 alin. (3), art. 233 alin. (2) 
 - L. nr. 300/2013  (M. Of. nr. 772/11 dec. 2013) - la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 şi a Legii nr. 135/2010 modifică  
 art. 5 alin. (3) lit. b), art. 8 alin. (1) lit. b), art. 15, art. 18, art. 19 alin. (1) lit. d),  
 art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (1), art. 28, art. 32, art. 42 alin. (3), art. 43 alin. (5)  
 şi (9), art. 52 alin. (8) şi (9), art. 53, art. 66 alin. (5), art. 88 alin. (3) şi (4), art.  
 98 alin. (2) lit. h), art. 99 alin. (3) şi (6), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (11),  
 art. 108,  art. 109, art. 125 alin. (3), art. 128 alin. (5), art. 129 alin. (2), art. 132  
 lit. h), art. 135 alin. (11), art. 137 alin. (6) lit. b), art. 137 alin. (8), art. 139 alin.  
 (3), art. 140 alin. (5), art. 154 alin. (11), art. 160 alin. (7), art. 17013 alin. (4),  
 art. 17014 alin. (4) - (6), art. 17025 alin. (4) şi (5), art. 17035 alin. (1), lit. a)  
 şi g), art. 17044 alin. (2), art. 172, art. 174 alin. (1) lit. a), art. 178 alin. (9) şi  
 (11), art. 181, art. 183 alin. (5), art. 188 alin. (2) şi (3), art. 189, art. 193 alin.  
 (4), art. 206 alin. (2) lit. a), art. 223 alin. (1), art. 228, art. 244 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 15/2015  (M. Of. nr. 455/24 iun. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 318/2015  (M. Of. nr. 961/24 dec. 2015) - modifică art. 185 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 26/2015  (M. Of. nr. 64/28 ian. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 236/2017  (M. Of. nr. 993/14 dec. 2017) - modifică art. 42 alin. (3), art. 44 alin.(2), art. 88 alin. (7), art. 95 alin.(1) lit.  
 b), art. 132 lit.c), art. 135 alin. (9) pct. (ii), art. 135 alin. (11) și (13) lit.a), art.  
 144 alin. (1), art. 154 alin. (13) lit. a), art. 168 alin.(1), art. 17017 alin. (2) lit.  
 a) pct. (iii), art. 17031 alin. (2), art. 17036 alin. (1), art. 182 alin. (1), art. 246  
 alin. (1), art. 271; 
  introduce alin. (5) la art. 16, art. 841, lit. a1) la art. 88 alin. (3), alin. (3) - (5)  
 la art. 90, alin. (21) - (23) la art. 104, alin.(6) la art. 110, lit.a1) la art. 131  
 alin. (3), alin. (17) la art. 135, alin. (21) la art. 1401, alin. (21) la 1402,  
 alin.(11) la art. 1403, alin. (11) la art. 144, alin. (16) la art. 154, art. 1671,  
 lit.d) la art. 17031 alin. (1), pct. (iii) și (iv) la art. 17035 alin. (1) lit. a), alin.  
 (11) la art. 182, art. 2451, secțiunea a 6-a cu art. 2681 - 26825, pct. 10 și  
 11 la menţiunea privind transpunerea dispoziţiilor deciziilor-cadru ale Uniunii  
 Europene, anexele nr. 11-14 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2018  (M. Of. nr. 239/19 mar. 2018) - art. 1401 alin. (2) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 411/27 mai 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 51/2021  (M. Of. nr. 310/26 mar. 2021) - modifică art. 10 alin. (1) lit. b), art. 14 alin. (1), art. 43 alin. (4), art. 44 alin.  
 (2), art. 91 alin. (4), art. 92 alin. (1) lit. b), art. 102 alin. (5) lit. b), art. 106 alin.  
 (3), art. 171 alin. (4), art. 176 lit. b) și c), art. 177 alin. (1) și (3), art. 178 alin.  
 (4) lit. g), art. 179 alin. (5), art. 180 alin. (1), alin. (2) partea introductivă și  
 alin. (3), art. 181 alin. (1), art. 183 alin. (2) lit. d) și e), art. 183 alin. (3)-(5), art.  
 291 alin. (1); 
 introduce alin. (5) la art. 14, alin. (2) la art. 71, alin. (31) la art. 91, lit. i1) la  
 art. 164, art. 1791, art. 1792, alin. (11)-(18) la art. 250, alin. (7) la art. 276,  
 alin. (21) la art. 279, alin. (10) la art. 307, secțiunea 51 cu art. 3271-3274,  
 alin. (7)-(9) la art. 343, pct. 12 la mențiunea de transpunere; 
 abrogă art. 176 lit. d)-i) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. XXXVII/2006 - M. Of. nr. 368/30 mai 2007; Decizia I.C.C.J. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 868/22 dec. 2008 (art. 108);  
 Decizia I.C.C.J. nr. 19/2008 - M. Of. nr. 861/20 dec. 2008 (art. 90 alin. (1) ); Decizia I.C.C.J. nr. 39/2008 - M. Of. nr. 161/16 mar. 2009 (art.  
 81 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 30/2008 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009 (art. 661 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 23/2009 - M. Of. nr. 850/8  
 dec. 2009 (art. 146); Decizia I.C.C.J. nr. 34/2009 - M. Of. nr. 742/5 nov. 2010 (art. 146 alin. (3)); Decizia I.C.C.J. nr. 22/2009 - M. Of. nr.  
 290/4 mai 2010 (art. 18); Decizia I.C.C.J. nr. 9/2010 - M. Of. nr. 382/1 iun. 2011 (art. 119); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 281/27  
 apr. 2012 (art. 33 alin. (2)); Decizia I.C.C.J. nr. 3/2012 - M. Of. nr. 281/27 apr. 2012 (art. 137); Decizia I.C.C.J. nr. 15/2015 - M. Of. nr.  
 455/24 iun. 2015) 
 
 
 L. nr. 303/2004 
 Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
 M. Of. nr. 576/29 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 124/2004  (M. Of. nr. 1168/9 dec. 2004) - modifică art. 22 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 433/2004  (M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004) - prevederile art. 50 alin. (2) sunt neconstituţionale în măsura în care din  
 conţinutul lor se înţelege că magistratul nu poate ataca 
 în justiţie o hotărâre prin care Consiliul Superior al Magistraturii îi refuză  
 exercitarea unui drept dobândit. 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2005  (M. Of. nr. 300/11 apr. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G.nr. 124/2004 şi modifică art. 22  
 alin. (1), art. 32 alin. (6) 
 - L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - modifică titlul, Titlul Cap.I din Titlul I, art.1, art.4 alin. (1), art.5 alin. (1),  
 art.6,  art.7, art.8, art.9, art.10, denumirea Titlului II, titlul Cap.I din titlul II,  
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 art.11, art.12, art.13 alin (2) lit.c) şi e), art.14 alin.(1), (3) şi (4), art.15 alin. (4),  
 art.16 alin. (1), (2) şi (4), art.17 alin. (2) lit. b), art.17 alin. (4) şi (5), art.18 alin.  
 (3), art.19 alin. (2), titlul Cap. II al Titlului II, art.20, art.21 alin. (1), art.22 alin.  
 (1), art.23, art.24 alin. (1) şi (2), art.25, art.26, art.27 alin. (2), art.28 alin. (1),  
 art.29 alin. (1), (2) şi (4), titlul Cap. III al Titlului II,  art. 30, art.31, art.32 alin.  
 (1) şi (3) - (5),  titlul Cap. IV al Titlului II, art.33, art.34, art.35, art.36, art.37,  
 art.38 alin. (1) şi (3), art.39 alin. (1), (2) şi (4), art.40 alin. (1) şi (3), titlul Cap.  
 V al Titlului II, titlul Secţiunii 1 de la Cap. V al Titlului II, art.43, art.44 alin.  
 (1), art.45, art.46, art.47, titlul Secţiunii a 2-a de la Cap. V al Titlului II, art.48,  
 art.49, art.50, titlul Secţiunii a 3-a de la Cap. V al Titlului II, art.51, art.52,  
 art.53, art.54, Cap. VI cu art. 55 - 59, titlul Cap. VII, art.60, art.61, art.62,  
 art.63, art.65 alin. (1) şi (3), art.66 alin. (4), modifică denumirea titlului III,  
 art.72 - 92, denumirea Titlului IV, art.93, art.94 alin. (2), (4), (5) şi (7), art.95  
 alin. (1), titlul Cap. II al Titlului IV, art.96, art.97 lit. a), c), f), g), i), j), k) l) şi  
 m), art.98, art.102, art.103 alin. (1),  art.105, art. 106; 
 introduce alin. (3) şi (4) la art.3, art.61, art.62, alin. (11) şi (12) la art.14,  
 alin. (31) la art. 16, alin. (11) la art. 17, lit. b1) la art.17 alin. (2), alin. (3) la  
 art.22, alin. (11) şi (12) la art 28,  alin. (6) la art. 29,  art.301,  alin. (11) la  
 art.44, art.481, art.531, alin. (4) la art.65, art.931, lit. n), o) şi p) la art. 97; 
 abrogă art.2, art.32 alin. (6), art.41, art.42, art.64, art.97 lit. b) şi h), art.100,  
 art.104,anexa ( la 30 zile de la intrarea în vigoare a legii) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 826/13 sep. 2005) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 148/2005  (M. Of. nr. 1008/14 nov. 2005) - abrogă, la 1 ianuarie 2006, prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia  
 pentru creşterea copilului cuprinse în art. 79 alin. (4) 
 - L. nr. 29/2006  (M. Of. nr. 198/2 mar. 2006) - modifică art. 82 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 50/2006  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) - modifică art. 58 alin. (1); 
  introduce art. 651; 
  abrogă art. 74 alin. (3), art. 79 alin. (5) la data intrării în vigoare a legii de  
 aprobare a O.U.G. nr. 27/2006 
 - L. nr. 356/2006  (M. Of. nr. 677/7 aug. 2006) - modifică art.99 lit.h) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 866/2006  (M. Of. nr. 5/4 ian. 2007) - art. 52 alin.(1), în partea care condiţionează promovarea în funcţia de  
 judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de îndeplinirea funcţiei de  
 judecător în ultimii 2 ani 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 866/2006  (M. Of. nr. 5/4 ian. 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. 52 alin.(1) în partea  
 care condiţionează promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de  
 Casaţie şi Justiţie de îndeplinirea funcţiei de judecător în ultimii 2 ani(termenul  
 se împlineşte la 17 februarie 2007) după care operează prevederile art. 147 alin. 
 (1) din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 100/2007  (M. Of. nr. 684/8 oct. 2007) - modifică art.33 alin.(1), (13) şi (14), art.82, art.83, art.84, art.85, art.86; 
  introduce alin.(11) la art.26, alin.(4) la art.28, alin.(31) - (33) la art.58,  
 art.831; 
  abrogă la 1 iunie 2008 art.33 alin.(5) - (10) 
 - L. nr. 97/2008  (M. Of. nr. 294/15 apr. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2007 şi  modifică art. 33 alin. (14), art.  
 58 alin. (32) lit. c), art. 67 alin. (4), art.78, art.82 alin. (1), (2) şi (5), art.83  
 alin. (1) şi (3), art. 86, art. 87 alin. (1); 
 introduce alin. (2) la art.32, alin. (101) - (107) la art. 33; 
 abrogă art.28 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 46/2008  (M. Of. nr. 323/24 apr. 2008) - abrogă art. 33 alin. (5)-(107) 
 - O.U.G. nr. 195/2008  (M. Of. nr. 825/8 dec. 2008) - modifică art. 14 lit. e); 
  introduce alin. (3) la art. 20, alin. (11) la art. 21, art. 371, alin. (11)-(14)  
 la art. 38 
 - O.U.G. nr. 230/2008  (M. Of. nr. 4/5 ian. 2009) - modifică art. 83 alin. (2), art. 831 alin. (3); 
  introduce alin. (4) şi (5) la art. 83 
 - D.C.C. nr. 82/2009  (M. Of. nr. 33/16 ian. 2009) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 230/2008  
 (termenul se împlineste la 1 martie 2009) după care operează prevederile art.  
 147 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 77/2009  (M. Of. nr. 227/7 apr. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 50/2006 şi abrogă art. 651 alin. (1) 
 - L. nr. 118/2009  (M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 195/2008 şi modifică art. 14 lit.  
 e), art. 38 alin. (12); 
  introduce alin. (6) la art. 371 
 - L. nr. 208/2009  (M. Of. nr. 385/9 iun. 2009) - respinge O.U.G. nr. 230/2008 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 785/2009  (M. Of. nr. 404/15 iun. 2009) - art. 44 alin. (2) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 785/2009  (M. Of. nr. 404/15 iun. 2009) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispoziţiile art. 44 alin. (2)  
 (termenul se împlineşte la data de 30 iulie 2009), după care operează  
 prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 59/2009  (M. Of. nr. 439/26 iun. 2009) - modifică art. 57 alin. (6), (7) şi (8) 
 Referire CSJ/ICCJ 



 

 289

 - Decizia nr. 46/2008  (M. Of. nr. 495/16 iul. 2009) - art. 99 alin. (1) lit. d) 
 Modificări: 
 - L. nr. 283/2011  (M. Of. nr. 887/14 dec. 2011) - În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuităţi, numai în  
 limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilităţile de transport  
 prevăzute în  art. 80 
 - L. nr. 300/2011  (M. Of. nr. 925/27 dec. 2011) - modifică art. 52, art. 67 alin. (1); 
 introduce art. 521- 527, alin. (81) la art. 57 
 - L. nr. 24/2012  (M. Of. nr. 51/23 ian. 2012) - modifică art. 14 alin. (2) lit. c), art. 99, art. 100; 
  introduce lit. c) la art. 62 alin. (1), art. 991 
 - O.U.G. nr. 23/2012  (M. Of. nr. 383/7 iun. 2012) - modifică art. 14 alin. (2), art. 521 alin. (4) lit. b); 
  introduce alin. (8) la art. 15, alin. (21) la art. 33 
 - O.U.G. nr. 81/2012  (M. Of. nr. 837/12 dec. 2012) - modifică art. 52 alin. (2) şi (3), art. 521 alin. (2) - (4), art. 522, art. 524,  
 art. 525, art. 526; 
 abrogă art. 521 alin. (6), art. 523 alin. (1) lit. d) - i) 
 - L. nr. 126/2013  (M. Of. nr. 251/30 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 81/2012 
 - L. nr. 137/2013  (M. Of. nr. 256/8 mai 2013) - aprobă O.U.G. nr. 23/2012 şi elimină de la modificare art. 521 alin. (4) lit. b) 
 - O.U.G. nr. 48/2013  (M. Of. nr. 303/28 mai 2013) - introduce alin. (51) la art. 53 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 23 alin. (1) lit. g), art. 23 alin. (2), art. 32,  
 art. 62 alin. (1) lit. a), art. 62 alin. (2), art. 63, art. 65 alin. (1) lit. f), art. 95 alin.  
 (1), art. 105 alin. (2); 
 introduce lit. a1) la art. 62 alin. (1), alin. (11) la art. 62, art. 621, lit. f1) la  
 art. 65 alin. (1), alin. (11) la art. 65 
 - L. nr. 265/2013  (M. Of. nr. 633/14 oct. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 48/2013 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 176/2014  (M. Of. nr. 351/13 mai 2014) - art. 50 alin. (2) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 176/2014  (M. Of. nr. 351/13 mai 2014) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 50 alin. (2)(termenul se  
 împlineşte la 26 iunie 2014) după care operează dispoziţiile art. 147 din  
 Constituţie 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 436/2014  (M. Of. nr. 523/14 iul. 2014) - sintagma „nu au fost niciodată sancţionaţi disciplinar” din art. 52 alin. (3)  
 este constituţionala în măsura în care dispune numai cu privire la abaterile  
 disciplinare săvârşite după intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 118/2014  (M. Of. nr. 549/24 iul. 2014) - introduce art. 832 
 - L. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - modifică art. 23 alin. (1) lit. a) şi d) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2015  (M. Of. nr. 797/27 oct. 2015) - art. 82 alin. (1) 
 - art. 82 alin. (1) 
 - Decizia nr. 26/2015  (M. Of. nr. 803/29 oct. 2015) - art. 82 alin. (4) 
 - art. 82 alin. (4) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2016  (M. Of. nr. 85/4 feb. 2016) - modifică art. 23 alin. (1) lit. a) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 262/2016  (M. Of. nr. 385/20 mai 2016) - dispozițiile art. 82 alin. (2), în măsura în care noțiunea „judecător” din  
 cuprinsul acestora include și judecătorul Curții Constituționale 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 28/2016  (M. Of. nr. 97/2 feb. 2017) - art. 832 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 588/2017  (M. Of. nr. 835/20 oct. 2017) - art. 58 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 588/2017  (M. Of. nr. 835/20 oct. 2017) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile art. 58 alin. (1)(termenul se  
 împlinește la 4 dec. 2017), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din  
 Constituție 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 70/2017  (M. Of. nr. 935/27 nov. 2017) - art. 82 alin. (4) 
 - Decizia nr. 65/2017  (M. Of. nr. 977/8 dec. 2017) - art. 85 alin. (2) 
 - Decizia nr. 79/2017  (M. Of. nr. 67/23 ian. 2018) - art. 81 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 242/2018  (M. Of. nr. 868/15 oct. 2018) - modifică art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) și (2),  
 art. 7, art. 8 alin. (1) lit. c), art. 14 alin. (2) lit. e), art. 15 alin. (1)-(7), art. 16  
 alin. (3) și (4), art. 16 alin. (5), art. 18 alin. (2), art. 18 alin. (5) și (8), art. 19,  
 art. 20, art. 21, art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (2), art. 26, art. 27,  
 art. 28, art. 29, art. 31 alin. (3), art. 33 alin. (1), art. 33 alin. (21), art. 33 alin.  
 (11), art. 35, art. 371 alin. (2), art. 38 alin. (11) - (13), art. 39, art. 40 alin. 
 (1), (3) și (4), art. 41 alin. (3), art. 43, art. 44, art. 45, art. 46 alin. (3) și (4), art.  
 47, art. 48 alin. (1) și (4)-(6), art. 48 alin. (7) și (9), art. 48 alin. (10), art. 49  
 alin. (1) și (5), art. 49 alin. (6), (7) și (9), art. 50, art. 51 alin. (1), (2) și (7), art.  
 52 alin. (1) și (3), art. 521 alin. (2) lit. b), art. 52 1 alin. (3)-(5), art. 522 alin.  
 (1), art. 523 alin. (1), art. 524, art. 527 alin. (1), art. 53, art. 54 alin. (1), (3)  
 și (4), art. 55 alin. (1), art. 55 alin. (2), (4) și (5), art. 56, art. 57 alin. (2), art. 57  
 alin. (4)-(81), art. 58 alin. (1), art. 58 alin. (5), art. 59, art. 60, art. 61 alin. (1)  
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 și (3), art. 62 alin. (1) lit. a), art. 62 alin. (11), art. 62 alin. (2)-(4), art. 621,  
 art. 63 alin. (1) și (2), art. 64, art. 65 alin. (1) lit. f), art. 65 alin. (1) lit. h) și i),  
 art. 65 alin. (2), (4) și (5), art. 651 alin. (2) și (3), titlul cap. VIII, art. 66 alin.  
 (1) și (2), art. 67 alin. (3) și (4), art. 68 alin. (1) lit. b), art. 69 lit. a), art. 75, art.  
 76, art. 77 alin. (2), art. 78 alin. (1), art. 82 alin. (1)-(3), (5) și (6), art. 83 alin.  
 (1) și (3), art. 832 alin. (1) și (4), art. 84, art. 85 alin. (1), art. 86, art. 95, art.  
 96, art. 99 lit. j), n), o), r) și t), art. 100 lit. b) și c); 
 introduce alin.(2) la art. 1, alin. (11) și (12) la art. 3, alin. (3) și (4) la art. 4,  
 alin. (21) la art. 6, alin. (11) la art. 8, alin. (3) la art. 9, art. 151, alin. (41)  
 la art. 16, alin. (31)-(33) la art. 17, art. 171-173, alin. (9)-(11) la art. 18,  
 art. 181, alin. (11) și (12) la art. 23, alin. (21) și (22) la art. 23, art. 331,  
 alin. (11) la art. 371, cap. IV1 cu art. 421, art. 461-463, art. 471 și  
 472, alin. (61) la art. 48, alin. (91) la art. 48, alin. (51) la art. 49, alin.  
 (91) la art. 49, alin. (8)-(10) la art. 51, art. 511, alin. (5) la art. 54, alin. (11)  
 la art. 55, alin. (11)-(13) la art. 58, alin. (6)-(8) la art. 58, lit. a2) la art. 62  
 alin. (1), lit. d) și e) la art. 62 alin. (1), alin. (12) la art. 62, alin. (5) -(9) la art.  
 62, art. 622, alin. (21) la art. 63, art. 641, lit. j) la art. 65 alin. (1), alin.  
 (21) la art. 66, alin. (5) și (6) la art. 67, alin. (2) la art. 70, art. 721, alin. (3)  
 la art. 77, alin. (3) la art. 78, alin. (8) și (9) la art. 79, art. 833, art. 851, lit.  
 d1) la art. 100, alin. (2) la art. 100, art. 1051, art. 108-113; 
 abrogă art. 15 alin. (8), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (4), art. 24 alin. (2), art.  
 30, art. 31 alin. (4), art. 33 alin. (12), art. 521 alin. (2) lit. c), art. 523 alin.  
 (2), art. 526, art. 57 alin. (3), art. 63 alin. (3), art. 65 alin. (1) lit. f1), art. 65  
 alin. (11), art. 81 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 92/2018  (M. Of. nr. 874/16 oct. 2018) - modifică art. 44 alin. (1) lit. c), art. 44 alin. (4), art. 54 alin. (1) și art. 57 alin.  
 (7); 
 introduce alin. (31) la art. 44 și alin. (11) la art. 54; 
 - O.U.G. nr. 7/2019  (M. Of. nr. 137/20 feb. 2019) - modifică art. 44 alin. (1), art. 46, art. 463 alin. (2), art. 48 alin. (4), art. 52  
 alin. (3), art. 521 alin. (4), art. 522 alin. (1), art. 525, art. 54 alin. (1), art. 65  
 alin. (1) lit. i) și art. 82 alin. (5); 
 introduce alin. (71) la art. 57; 
 abrogă art. 48 alin. (61) și art. 86 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 12/2019  (M. Of. nr. 185/7 mar. 2019) - modifică art. 54 alin. (1) și art. 65 alin. (1) lit. i); 
 abrogă art. 57 alin. (71) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2019  (M. Of. nr. 470/10 iun. 2019) - art. 82 alin. (5) 
 Modificări: 
 - L. nr. 239/2019  (M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019) - art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi  
 completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 43/2019  (M. Of. nr. 22/14 ian. 2020) - art. 832, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 118/2014 pentru  
 completarea Legii nr. 303/2004 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 52/2020  (M. Of. nr. 339/27 apr. 2020) - art. 142 alin. (2) lit. d) prin raportare la art. 147 alin. (2) şi (3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 121/2020  (M. Of. nr. 487/9 iun. 2020) - art. 106 lit. d) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 121/2020  (M. Of. nr. 487/9 iun. 2020) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile disp. art. 106 lit. d) (termenul se  
 împlinește la 23 iul. 2020, după care operează prev. art. 147 din Const.) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 454/2020  (M. Of. nr. 655/24 iul. 2020) - art. 60, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018, art. 60 alin. (1), în  
 redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018 şi art. 60 alin. (3), în redactarea  
 ulterioară Legii nr. 242/2018 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 454/2020  (M. Of. nr. 655/24 iul. 2020) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. 60, în redactarea  
 anterioară Legii nr. 242/2018, art. 60 alin. (1), în redactarea ulterioară Legii  
 nr. 242/2018 şi art. 60 alin. (3), în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018  
 (termenul se împlineşte la 6 septembrie 2020) după care operează prevederile  
 art. 147 din Constituţie 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 393/2020  (M. Of. nr. 773/25 aug. 2020) - art. 832 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 86/2021  (M. Of. nr. 403/16 apr. 2021) - abrogă art. 82 alin. (3) la 1 ianuarie 2022 
 - L. nr. 313/2021  (M. Of. nr. 1232/28 dec. 2021) - modifică art. 60 și art. 61; 
 introduce art. 611-616; 
 abrogă art. 331 
 (v. D.C.C. nr. 433/2004 - M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004 (art. 50 alin. (2); D.C.C. nr. 785/2009 - M. Of. nr. 404/15 iun. 2009 (art. 44 alin. (2);  
 D.I.C.C.J. nr. 46/2008- M. Of. nr. 495/16 iul. 2009 (art. 99 alin. (1) lit. d)) 
 Notă: Conform art. III din L. nr. 86/2021, dispoziţiile art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,  
 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 242/2018 rămân în vigoare şi după  
 data încetării efectelor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în  
 
 

domeniul justiţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 239/2019 

 L. nr. 304/2004 
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 Lege privind organizarea judiciară 
 M. Of. nr. 576/29 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 124/2004  (M. Of. nr. 1168/9 dec. 2004) - modifică art.57, art.130 alin. (5), art.133 alin. (2) 
 - L. nr. 71/2005  (M. Of. nr. 300/11 apr. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G.nr. 124/2004 şi modifică art. 57  
 alin. (1) şi (2), art. 130 alin. (5), art. 133 alin. (2); 
  introduce alin. (6) la art. 130 
 - L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - modifică art.2 alin. (1), art.8, art.9,  art.12 alin. (6), art.26 alin. (3), art.27  
 alin. (1) lit.b), art.33 alin. (3), art.34 alin. (4), art.35, art.37,art.38, art.46 alin.  
 (1), art.49 alin. (2), art.52, art.55, art.57, art.59 alin. (1), art.61 alin. (2), art.62  
 alin.(3), art. 63 alin. (2), art.64 alin. (2), art.66, art.67 alin. (2), art.69, art.72,  
 art.74 alin. (2) şi (3), art.76 alin. (1), art.77 alin. (1), art.78 alin. (1) şi (2),  
 art.79 alin. (2) şi (3), art.83, art.90 alin. (2), art. 91 alin. (3), art.93 alin. (1),  
 art.94 alin. (1) şi (2),  art.98, art.99, art.100 lit. e), art.101 alin. (2) - (4), art.103  
 alin. (1), art. 107 alin. (2), art.110, art.111 alin. (2), art.112, art.114 alin. (2),  
 art.115 lit.d),  art.126 alin. (1) lit. b), art.127 alin. (2), art.130, art.133 alin. (2),  
 anexa devine anexa nr.1 şi se modifică; 
   introduce lit. d1) la art. 2 alin. (2), art.101, art.111, alin. (2) la art.30,  
 art.371, alin. (3) şi (4) la art. 53, lit. e1) şi e2) la art. 54 , Cap. III la Titlul II  
 cu art. 581 - 586,  lit. i1) la art. 60, alin. (3) şi (4) la art.61, alin. (21) la  
 art. 67, art.751,  art.831, alin. (3) la art. 90, Secţiunea a 4-a după art. 92 cu  
 art. 921 - 925, alin. (4) la  art.106, alin. (5) la art.108, alin. (3) la art. 109,  
 art.1111, art.1112, alin. (4) la art. 113, lit. h), i) şi j) la art.115, art.1171,  
 alin. (4) la art. 118, alin. (6) şi (7) la art. 119, alin. (3) la art. 121, alin. (2) la  
 art.122, art.1221,  alin. (3) la art. 125, anexa nr.2; 
   abrogă art.27 alin. (1) lit. e), art.33 alin. (2), art.34 alin. (2), secţiunea a2-a a  
 Cap. II din Titlul II cu art. 40 - 45, art. 94 alin. (4), art.123, art.128, art.132, 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 827/13 sep. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 17/2006  (M. Of. nr. 48/19 ian. 2006) - abrogă art.128 în ceea ce-i priveşte pe informaticieni 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. V/2005  (M. Of. nr. 123/9 feb. 2006) - art. 57 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 345/2006  (M. Of. nr. 415/15 mai 2006) - art. 64 alin. (3), fraza a doua, dispoziţia: "Măsura infirmării este supusă  
 controlului instanţei competente să judece cauza în fond, la cererea procurorului  
 care a adoptat soluţia" 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 345/2006  (M. Of. nr. 415/15 mai 2006) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 64 alin. (3),  fraza a  
 doua, dispoziţia: "Măsura infirmării este supusă controlului instanţei  
 competente să judece cauza în fond, la cererea procurorului care a adoptat  
 soluţia" (termenul se împlineşte la 1 iulie 2006, după care operează prevederile  
 art. 147 alin. (1) din Constituţie) 
 - O.U.G. nr. 50/2006  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) - modifică art. 64 alin. (3) şi (4); 
  introduce alin. (3) la art. 46, alin. (21) la art. 49, alin. (5) la art. 64, alin. (5)  
 la art. 92 
 - O.U.G. nr. 60/2006  (M. Of. nr. 764/7 sep. 2006) - modifică art.64 alin. (3) şi (5) 
 - O.U.G. nr. 100/2007  (M. Of. nr. 684/8 oct. 2007) - modifică art.104 alin.(2); 
  introduce alin.(4) la art.104, art.1341; 
  prorogă termenul prevăzut la art.136 până la data de 1 ianuarie 2009 
 - L. nr. 97/2008  (M. Of. nr. 294/15 apr. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2007 şi modifică art. 125 alin. (4),  
 art.132 alin. (6), art. 135 alin. (2); 
 introduce alin. (2) la art. 44; 
  abrogă art. 60 alin. (3), art.61 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LXIX (69)/2007  (M. Of. nr. 539/17 iul.  - art. 54 alin. (1), (2) , (3) şi (4) 
 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 137/2008  (M. Of. nr. 745/4 nov. 2008) - prorogă, până la data de 1 ianuarie 2010, termenul prevăzut la art. 136 
 - L. nr. 77/2009  (M. Of. nr. 227/7 apr. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 50/2006 
 - L. nr. 100/2009  (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 137/2008 
 - O.U.G. nr. 56/2009  (M. Of. nr. 381/4 iun. 2009) - introduce alin. (111) la art. 75 şi alin. (91) la art. 87 
 - L. nr. 385/2009  (M. Of. nr. 890/18 dec. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 56/2009 
 - O.U.G. nr. 114/2009  (M. Of. nr. 919/29 dec. 2009) - prorogă, până la data de 1 ian. 2011, termenul prevăzut la art. 136 
 - L. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - modifică art. 19 alin. (2), art. 24, art. 32, art. 33 alin. (1), art. 55 alin. (1); 
  introduce art. 241; 
  abrogă art. 25 lit. a), art. 33 alin. (2), art. 55 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 109/2010  (M. Of. nr. 846/16 dec. 2010) - termenul prevăzut la art. 136 se prorogă până la 1 ianuarie 2012 
 - L. nr. 70/2011  (M. Of. nr. 396/6 iun. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 109/2010 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - la data de 1 oct. 2011, modifică art. 19 alin. (2), art. 21, art. 35 alin. (2), art.  
 36 alin. (3); 
 introduce alin. (3) la art. 19 
 - L. nr. 148/2011  (M. Of. nr. 510/19 iul. 2011) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 1 
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 - L. nr. 240/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 114/2009 
 - L. nr. 283/2011  (M. Of. nr. 887/14 dec. 2011) - prorogă termenul de la art. 136 până la 1 ianuarie 2013 
 - L. nr. 300/2011  (M. Of. nr. 925/27 dec. 2011) - modifică art. 29 alin. (1) lit. b) 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 19 alin. (1) şi (2), art. 21, art. 33 alin. (1),  
 art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (3), art. 41 alin. (1), art. 55 alin. (1), art. 113 alin.  
 (3); 
  introduce alin. (21) la art. 19, alin. (4) la art. 19, art. 421 
 - H.G. nr. 666/2012  (M. Of. nr. 481/13 iul. 2012) - actualizează nr. de posturi de judecător din fondul de rezervă prevăzut la art.  
 1341 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 81/2012  (M. Of. nr. 837/12 dec. 2012) - prorogă termenul de la art. 136 până la 1 ianuarie 2014 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 126/2013  (M. Of. nr. 251/30 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 81/2012 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - O.U.G. nr. 74/2013  (M. Of. nr. 389/29 iun. 2013) - introduce art. 1201 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 13, art. 16, art. 17, art. 22, art. 24, art. 31,  
 art. 32 alin.(1), (4) şi (5), art. 56 alin. (1), art. 58 alin. (3), art. 67 alin. (3), art.  
 98 alin. (1), art. 101 alin. (2), art. 102 alin. (2), art. 118 alin. (5); 
 introduce alin. (11) la art. 54, alin. (5)-(7) la art. 116; 
 abrogă art. 23 alin. (2), art. 241, art. 54 alin. (3) şi (4), art. 60, art. 90 alin. (2) 
 - L. nr. 296/2013  (M. Of. nr. 699/14 nov. 2013) - modifică art. 37 alin. (3), art. 142 alin. (1), anexa nr. 1; 
 introduce alin. (4) la art. 37 
 - O.U.G. nr. 103/2013  (M. Of. nr. 703/15 nov. 2013) - termenul prevăzut la art. 136 se prorogă până la 1 ianuarie 2015 
 - O.U.G. nr. 3/2014  (M. Of. nr. 98/7 feb. 2014) - modifică art. 24; 
 introduce lit. e) la art. 31 alin. (1), art. 311, alin. (12) la art. 54 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - termenul prevăzut la art. 136 se prorogă până la 1 ianuarie 2017 
 - O.U.G. nr. 6/2016  (M. Of. nr. 190/14 mar. 2016) - modifică art. 66; 
 introduce art. 301, art. 661 
 - L. nr. 58/2016  (M. Of. nr. 285/14 apr. 2016) - modifică art. 24 
 - H.G. nr. 328/2016  (M. Of. nr. 361/11 mai 2016) - actualizează nr. posturilor de judecător prev. la art. 1341 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 18/2016  (M. Of. nr. 389/23 mai 2016) - introduce lit. f) la art. 31 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 70/2016  (M. Of. nr. 866/31 oct. 2016) - modifică art. 24; 
  introduce lit. g) la art. 31 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 78/2016  (M. Of. nr. 938/22 nov. 2016) - modifică art. 65 alin. (3), art.69 alin. (1), art. 75, art. 116 alin. (3), art. 118  
 alin. (3), art. 120 alin. (1) și (3), art. 124, art. 125 alin. (1), art. 126 alin. (4) și  
 (5), art. 132 alin. (3), art. 133 alin. (2), art. 138 alin. (2), art. 140 alin. (1) lit. a),  
 art. 140 alin. (2); 
  introduce Secțiunea 11 cu art. 791 - 793, lit. e) la art. 126 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 80/2016  (M. Of. nr. 939/22 nov. 2016) - prorogă termenul prev. la art. 136  până la data de 1 ianuarie 2018 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 321/2017  (M. Of. nr. 580/20 iul. 2017) - constată că dispoziţiile art. 21 şi art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind  
 organizarea judiciară raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din  
 Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
 Constituţionale sunt constituţionale în măsura în care nu exclud posibilitatea  
 formulării recursului împotriva hotărârii judecătoreşti 
 de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale pronunţate de ultima  
 instanţă în ierarhia instanţelor judecătoreşti 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - abrogă art. 136 
 - L. nr. 207/2018  (M. Of. nr. 636/20 iul. 2018) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1), art. 9, art. 17 alin. (2), art. 19 alin.  
 (21), art. 28 alin. (1) și (3), art. 29 alin. (1) lit. b) și c), art. 29 alin. (2) și (3),  
 art. 301 alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 31 alin. (3), art. 32, art. 35 alin.  
 (2), art. 36 alin. (3), art. 38 alin. (2), art. 41 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 49  
 alin. (21), art. 50 alin. (4), art. 51 lit. e), art. 54 alin. (1) și (11), art. 54 alin.  
 (2), art. 62 alin. (3), art. 63 lit. k),  art. 64 alin. (2), (3) și (5), art. 67 alin. (2),  
 art. 69 alin. (1) și (3), art. 79, art. 791 alin. (2), (3) și (9) - (11), art. 86 alin.  
 (1), art. 87 alin. (1) - (3), (6), (8), (9) și (91), art. 88, art. 90 alin. (2), art. 94  
 alin. (1), art. 101, art. 106 alin. (2), art. 108 alin. (3), art. 121 alin. (2), art. 129,  
 art. 132 alin. (6), art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (2), art. 1341 alin. (2), art.  
 135, art. 139 alin. (2), art. 140 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 7, alin. (3) la art. 16, alin. (2) și (3) la art. 21, alin.(2)  
 la art. 24, lit. h) la art. 31 alin. (1), alin. (22) la art. 49, alin. (3) la art. 53, lit.  
 l) la art. 63, alin. (31) la art. 661, art. 794, secțiunea a 21-a, după art. 88,  
 cu art. 881 - 889, alin. (11) la art. 103, art. 1131, alin. (6) și (7) la art. 120,  
 art. 1202 - 1204; 
 abrogă art. 54 alin. (12), art. 58 alin. (2) și (3) 
 - O.U.G. nr. 90/2018  (M. Of. nr. 862/10 oct. 2018) - modifică art. 882 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2018  (M. Of. nr. 872/16 oct. 2018) - art. 35 alin. (2) şi art. 36 alin. (3) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 92/2018  (M. Of. nr. 874/16 oct. 2018) - modifică art. 791 alin. (3) și (9), art. 87 alin. (2) și (8) și art. 885 alin. (5) lit.  
 a); 
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 introduce alin. (5) la art. 882 
 - O.U.G. nr. 7/2019  (M. Of. nr. 137/20 feb. 2019) - modifică art. 888 alin. (1) lit. d); 
 introduce alin. (5) la art. 29, alin. (8) la art. 49, alin. (6) la art. 881, alin.  
 (111) și (112) la art. 885 și lit. e) la art. 888 alin. (1); 
 abrogă art. 29 alin. (1) lit. b) și art. 120 alin. (6) și (7) 
 - O.U.G. nr. 12/2019  (M. Of. nr. 185/7 mar. 2019) - introduce art. 8810, art. 8811 și alin. (51) și alin. (52) la art. 120 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2019  (M. Of. nr. 526/27 iun. 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 120/2020  (M. Of. nr. 608/10 iul. 2020) - introduce art. 111 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 547/2020  (M. Of. nr. 753/19 aug. 2020) - art. 881 alin. (6) şi art. 888 alin. (1) lit. d) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 547/2020  (M. Of. nr. 753/19 aug. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 881 alin. (6) şi ale art. 888 alin.  
 (1) lit. d) - (termenul se împlinește la 2 octombrie 2020), după care operează  
 prevederile art. 147 din Constituție 
 - L. nr. 228/2020  (M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020) - modifică art. 31 alin. (1) lit. f) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 390/2021  (M. Of. nr. 612/22 iun. 2021) - art. 881 alin. (6) și art. 888 alin. (1) lit. d) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2021  (M. Of. nr. 627/25 iun. 2021) - art. 54 
 Modificări: 
 - L. nr. 198/2021  (M. Of. nr. 712/19 iul. 2021) - modifică art. 54 alin. (2); 
 introduce alin. (21) la art. 54 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 342/2021  (M. Of. nr. 799/19 aug. 2021) - art. 888 alin. (1) lit. d) 
 (v. R. nr. 1/2004 (I.C.C.J. ) - M. Of. nr. 876/25 sep. 2004; Decizia I.C.C.J. nr. V/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006 (art. 57); D.C.C. nr.  
 345/2006 - M. Of. nr. 415/15 mai 2006 (art. 64 alin. (3) fraza a doua); Decizia I.C.C.J. nr. LXIX (69)/2007 - M. Of. nr. 539/17 iul. 2008 (art.  
 
 

54 alin. (1), (2) , (3) şi (4)) 

 L. nr. 312/2004 
 Lege privind Statutul Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 582/30 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi până la data de 1  
 ianuarie 2005 se suspendă dispoziţiile referitoare la perceperea de comisioane  
 pentru toate operaţiunile efectuate în conturile Trezoreriei Statului deschise în  
 evidenţele Băncii Naţionale 
 a României şi, respectiv, interzicerea creditării pe descoperit 
 
 

de cont al statului, prevăzute la art. 7 alin. (2), art. 21, 28 şi 29 

 L. nr. 314/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind  
 protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
 
 

M. Of. nr. 577/29 iun. 2004 

 L. nr. 315/2004 
 Lege privind dezvoltarea regională în România 
 M. Of. nr. 577/29 iun. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 615/7 iul. 2004) - introduce anexa după art. 24 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 111/2004  (M. Of. nr. 1115/27 nov. 2004) - modifică art.10 alin.(2); 
  introduce alin.(4) la art.2,  art.31, alin.(11) şi (12)  la art.8 , alin.(41) la  
 art.10 
 
 

- L. nr. 58/2005  (M. Of. nr. 257/28 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr. 111/2004 

 L. nr. 317/2004 
 Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii 
 M. Of. nr. 599/2 iul. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - modifică art.1, art.4 lit.a) şi c), art.5, art.6, art.7, art.8, art.9 alin. (2) - (4),  
 art.10 alin. (1) şi (2), art.11 alin. (3), (4) şi (6), art.12, art.13 alin. (1) şi (2),  
 art.14 alin. (2) - (4), art.15 alin. (3), art.16, art.17 alin. (2), art.18 alin. (1) - (3),   
 art.20 alin. (1) - (3), (5) şi (6),  art.23 alin. (2), art.24 alin. (2), art.25 alin. (1) şi  
 (6), art. 27 alin. (2), art.28, art.29 alin. (1) şi (2), art.30 alin. (3) şi (4), art.31,  
 art.34, art.36, art.37, art.38, art.39 alin. (1), (2) şi (6), art.41, art.42 alin. (3),  
 art.44 alin. (1), art.45, art.46 alin. (2) şi (3), art.46 alin. (5),  art.48, art.49 lit.c),  
 art.50 alin. (1) şi (2), art.52, art.53,  art.54, art.55, art.56, art.59, art.60; 
   introduce alin. (4) şi (5) la art.15,  alin. (11) art.18, alin. (11) la art.19, alin.  
 (2) la art.21, alin. (3) la art. 23, alin. (11) şi (3) - (5) la art.24,  alin. (11) şi  
 alin. (31) - (35) la art.30, art.411,  alin. (31), (32) şi (33) la art. 46,  
 art.531, art.532; 
   abrogă art.3, art.25 alin. (3) lit. g), art.47, art.65 - 67 
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 Republicare: 
  (M. Of. nr. 827/13 sep. 2005) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 27/2006  (M. Of. nr. 314/7 apr. 2006) - abrogă art. 56 
 - L. nr. 45/2007  (M. Of. nr. 169/9 mar. 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 27/2006 
 - O.U.G. nr. 195/2008  (M. Of. nr. 825/8 dec. 2008) - modifică art. 45 alin. (1); 
  abrogă art. 45 alin. (2) şi (3) 
 - L. nr. 118/2009  (M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 195/2008 şi modifică art. 45  
 alin. (2) şi (3) 
 - O.U.G. nr. 59/2009  (M. Of. nr. 439/26 iun. 2009) - modifică art. 45, art. 46, art. 53, art. 61 alin. (3); 
  introduce art. 451, alin. (21) şi (4) la art. 47, alin. (31)-(35) la art. 61; 
  abrogă art. 54 
 - L. nr. 36/2011  (M. Of. nr. 204/24 mar. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 59/2009 şi modifică art. 46 alin. (1), alin. (9)  
 şi alin. (12) - (14), art. 61 alin. (35); 
  introduce alin. (11) la art. 46, alin. (3) la art. 53 
 - L. nr. 24/2012  (M. Of. nr. 51/23 ian. 2012) - modifică la 26 mai 2012 art. 44, art. 45, art. 451, art. 46, art. 47, art. 48, art.  
 49; 
 introduce art. 461, art. 491, cap. VI1 cu art. 641 - 6415; 
  abrogă art. 61 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 29 alin. (7)-(9) 
 - H.G. nr. 824/2012  (M. Of. nr. 571/10 aug. 2012) - suplimentează numărul de posturi prevăzute la art. 642 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 628/1 sep. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 196/2013  (M. Of. nr. 231/22 apr. 2013) - art. 55 alin. (4) şi (9) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 196/2013  (M. Of. nr. 231/22 apr. 2013) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 55 alin. (4) şi (9) 
 (termenul se împlineşte la 6 iunie 2013) după care operează dispoziţiile art. 147  
 din Constituţie 
 - L. nr. 137/2013  (M. Of. nr. 256/8 mai 2013) - modifică art. 54 alin. (1) 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (1) şi (10), art. 42 
 - H.G. nr. 662/2013  (M. Of. nr. 559/3 sep. 2013) - suplimentează numărul de posturi prevăzut la art. 66 alin. (4) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 397/2014  (M. Of. nr. 529/16 iul. 2014) - sintagma „rezoluţia de clasare este definitivă" din cuprinsul art. 47 alin. (1) lit.  
 b)  este neconstituţională în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b) din lege 
 - D.C.C. nr. 774/2015  (M. Of. nr. 8/6 ian. 2016) - Dispoziţiile art. 52 alin. (1) sunt constituţionale numai în măsura în care  
 permit atacarea separată a hotărârii prin care se dispune suspendarea din  
 funcţie a magistratului, până la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare 
 - D.C.C. nr. 374/2016  (M. Of. nr. 504/5 iul. 2016) - dispoziţiile art. 54 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 317/2004 sunt  
 constituţionale în măsura în care persoana aleasă pentru ocuparea unui loc  
 vacant îşi exercită calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii  
 pentru restul de mandat rămas până la expirarea termenului de 6 ani 
 - D.C.C. nr. 381/2018  (M. Of. nr. 634/20 iul. 2018) - dispoziţiile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior  
 al Magistraturii sunt constituţionale doar în măsura în care se interpretează că  
 „recursul” prevăzut de acestea este o cale devolutivă de atac împotriva  
 hotărârilor secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, pronunţate în materie  
 disciplinară 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 77/2018  (M. Of. nr. 767/5 sep. 2018) - introduce alin. (7) și (8) la art. 67 
 - H.G. nr. 702/2018  (M. Of. nr. 777/10 sep. 2018) - suplimentează numărul de posturi prevăzut la art. 66 alin. (4) 
 - L. nr. 234/2018  (M. Of. nr. 850/8 oct. 2018) - modifică art. 5 lit. a), art. 7 alin. (1) și (2), art. 7 alin. (4) partea introductivă și  
 lit. c)-e), art. 7 alin. (5) și (6), art. 8 alin. (2) și (3), art. 9 alin. (3) și (4), art. 10  
 alin. (1)-(3), art. 11 alin. (1) lit. a)-f), art. 14 alin. (1)-(3), art. 17 alin. (1)-(3) și  
 (5), art. 18 alin. (2)-(4), art. 19 alin. (2) lit. a) și c), art. 23 alin. (2), art. 24 alin.  
 (1) și (2), art. 24 alin. (3) lit. d) și g), art. 24 alin. (6), art. 29 alin. (8) și (10),  
 art. 30, art. 35 lit. a)-c) și f), art. 37 lit. b), art. 38 alin. (1), art. 40, art. 41, art.  
 44 alin. (3) și (6), art. 45 alin. (1)-(4), art. 45 alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (6) și  
 (7), art. 46 alin. (1) și (6), art. 47 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 47  
 alin. (4)-(7), art. 49 alin. (2) și (7), art. 52 alin. (1), art. 53, art. 54 alin. (1) și  
 (2), art. 55 alin. (1)-(5), art. 55 alin. (9), art. 60 alin. (3), art. 63 alin. (4), art.  
 65, art. 66 alin. (2) și (4), art. 66 alin. (6) și (7), art. 67 alin. (1) și (3), art. 67  
 alin. (5) și (6), art. 69 alin. (1) lit. a) și e), art. 69 alin. (4), art. 70 alin. (1) și (2),  
 art. 73 alin. (1), art. 76 alin. (5) și (6), art. 77 alin. (2) și (3) și art. 82; 
 introduce alin. (7)-(9) la art. 7, alin. (6) la art. 17, alin. (21) și (22) la art. 24,  
 alin. (11) la art. 29, art. 341, lit. d) la art. 45 alin. (5), art. 451, alin. (8) la  
 art. 47, art. 481, art. 491, alin. (11)-(14) la art. 52, art. 521, art. 531,  
 alin. (6) la art. 54, alin. (10) și (11) la art. 55, art. 551, alin. (3) la art. 57, alin.  
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 (41) la art. 63, alin. (31) și (41) la art. 67, lit. a1), a2), f1) și i1) la art.  
 69 alin. (1), art. 741 și alin. (31) la art. 77; 
 abrogă art. 23 alin. (3) și (4), art. 35 lit. d), art. 36 alin. (1) lit. d)-f), art. 36 alin.  
 (2), art. 44 alin. (4) și (5), art. 47 alin. (1) lit. c), art. 47 alin. (2), art. 48, art. 49  
 alin. (3), art. 55 alin. (6)-(8), art. 66 alin. (5), art. 77 alin. (4) și art. 81 
 - O.U.G. nr. 92/2018  (M. Of. nr. 874/16 oct. 2018) - modifică art. 28 alin. (3), art. 40 alin. (2) lit. c), art. 55 alin. (1) lit. c), art. 55  
 alin. (3) și art. 55 alin. (9); 
 introduce alin. (31) la art. 44; 
 abrogă art. 55 alin. (4) și (5) și art. 551 
 - O.U.G. nr. 7/2019  (M. Of. nr. 137/20 feb. 2019) - modifică art. 49 alin. (1) și art. 51 alin. (1) și (3); 
 introduce alin. (7) la art. 38, lit. g) la art. 41 alin. (1) și alin. (3) la art. 41; 
 abrogă art. 40 alin. (1) lit. m) și o) și art. 45 alin. (8) 
 - O.U.G. nr. 12/2019  (M. Of. nr. 185/7 mar. 2019) - modifică art. 45 alin. (5) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 17/2020  (M. Of. nr. 440/26 mai 2020) - art. 51 alin. (3) 
 - D.C.C. nr. 441/2020  (M. Of. nr. 947/15 oct. 2020) - art. 51 alin. (3) 
 (v. D.C.C. nr. 196/2013 - M. Of. nr. 231/22 apr. 2013) 
 Notă: Denumirea Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, cuprinsă în actele  
 normative în vigoare, se înlocuieşte cu cea de Şcoala Naţională de Grefieri. 
 
 L. nr. 318/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii  
 naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 
 

M. Of. nr. 630/12 iul. 2004 

 L. nr. 319/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2004 privind desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea  
 Jiului 
 
 

M. Of. nr. 630/12 iul. 2004 

 L. nr. 321/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil  
 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru  
 Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor  
 judeţene şi locale 
 
 

M. Of. nr. 630/12 iul. 2004 

 L. nr. 322/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional  
 de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005 
 
 

M. Of. nr. 635/13 iul. 2004 

 L. nr. 324/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea poliţiştilor din Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor să îndeplinească funcţii în organizaţiile internaţionale care acordă asistenţă de specialitate pe teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 635/13 iul. 2004 

 L. nr. 325/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a  
 programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei şi a eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum şi reabilitarea sectorului piscicol  
 din România" 
 
 

M. Of. nr. 652/20 iul. 2004 

 L. nr. 326/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit  
 legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 
 
 

M. Of. nr. 652/20 iul. 2004 

 L. nr. 327/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenţa comunei Coşbuc  
 în componenţa comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 

M. Of. nr. 652/20 iul. 2004 

 L. nr. 328/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de  
 privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 643/16 iul. 2004 

 L. nr. 329/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă 
 M. Of. nr. 652/20 iul. 2004 
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 L. nr. 330/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a  
 anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor  
 aparţinând minorităţilor naţionale din România 
 
 

M. Of. nr. 659/22 iul. 2004 

 L. nr. 331/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor  
 comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale,  
 precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local 
 
 

M. Of. nr. 659/22 iul. 2004 

 L. nr. 334/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea  
 României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului  
 Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii  
 cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 674/27 iul. 2004 

 L. nr. 336/2004 
 Lege privind mandatarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuţiile instituţiei publice  
 implicate, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 
 
 

M. Of. nr. 674/27 iul. 2004 

 L. nr. 337/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Intervenţii  
 şi Salvare Navală - ARISN 
 
 

M. Of. nr. 674/27 iul. 2004 

 L. nr. 338/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72 ) din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,  
 precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 
 

M. Of. nr. 674/27 iul. 2004 

 L. nr. 341/2004 
 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din  
 noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 
 M. Of. nr. 654/20 iul. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - abrogă art.5 alin.(2); introduce art.131 
 - L. nr. 507/2004  (M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 94/2004 şi elimină de la abrogare art.5 alin. (2) 
 - L. nr. 556/2004  (M. Of. nr. 1194/14 dec. 2004) - abrogă art. 14 
 - O.U.G. nr. 133/2004  (M. Of. nr. 1216/17 dec. 2004) - modifică art.11; 
  prorogă cu 6 luni termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) 
 - L. nr. 37/2005  (M. Of. nr. 240/22 mar. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G.nr. 133/2004 şi prorogă termenele de la art. 9  
 alin. (1) şi (4) cu 12 luni 
 - O.U.G. nr. 182/2005  (M. Of. nr. 1166/22 dec. 2005) - prorogă până la 23 octombrie 2006 termenele prevăzute la art.9 alin. (1) şi (4) 
 - L. nr. 148/2006  (M. Of. nr. 431/18 mai 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 182/2005 şi prorogă până la data de 30  
 decembrie 2006 termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) 
 - L. nr. 347/2006  (M. Of. nr. 650/27 iul. 2006) - modifică art.4 alin.(2)-(5), art.5 alin.(1) lit.o); 
  introduce alin.(6) la art.4, art.41 - 43, art.51, art.91; 
  termenul prevăzut la art.9 alin.(1) se prorogă până la data de 30 iunie 2007 
 - O.U.G. nr. 132/2006  (M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006) - prorogă, până la 31 martie 2007, termenul prev. la art. 91 alin. (1), până la  
 30 sept. 2007, termenul prev. la art. 91 alin. (2) şi până la 31 martie 2008  
 termenul prev. la art. 9 alin. (1) 
 - L. nr. 131/2007  (M. Of. nr. 318/11 mai 2007) - aprobă O.U.G. nr. 132/2006 
 - O.G. nr. 1/2008  (M. Of. nr. 56/24 ian. 2008) - prorogă, până la data de 30 iunie 2009 inclusiv, termenul prevăzut la art. 9  
 alin. (1) şi până la 31 dec. 2008 termenul de solicitare a preschimbării  
 certificatelor doveditoare ale calităţii de revoluționar și de 
 depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de  
 preschimbare a certificatelor de revoluționar 
 - O.U.G. nr. 6/2008  (M. Of. nr. 123/15 feb. 2008) - modifică titlul; 
  introduce cap. I (care cuprinde art.1-17) , cap. II cu art.18-24 
 - O.U.G. nr. 203/2008  (M. Of. nr. 824/8 dec. 2008) - modifică art. 131 
 - L. nr. 47/2009  (M. Of. nr. 190/26 mar. 2009) - aprobă cu modificări O.G. nr. 1/2008 şi prorogă termenul final de solicitare a  
 preschimbării certificatelor doveditoare a calităţii de revoluţionar şi de  
 depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de  
 preschimbare a certificatelor de revoluţionar, în vederea îndeplinirii condiţiilor  
 stabilite prin lege, la 30 aprilie 2009. 
 - L. nr. 184/2009  (M. Of. nr. 362/29 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 6/2008 
 - L. nr. 235/2009  (M. Of. nr. 405/15 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 203/2008 
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 - O.U.G. nr. 84/2009  (M. Of. nr. 452/1 iul. 2009) - prorogă, până la data de 1 ian. 2010 inclusiv, termenul prevăzut la art. 9 alin.  
 (1) 
 - L. nr. 391/2009  (M. Of. nr. 921/29 dec. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 84/2009 şi modifică art. 9 alin. (1) 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - reduce cu 15% indemnizaţia 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 5 alin. (1) lit. c) şi g) 
 - L. nr. 283/2011  (M. Of. nr. 887/14 dec. 2011) - indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) nu se acordă în anul 2012; 
 În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuităţi, numai în  
 limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilităţile de transport  
 prevăzute în art. 5 alin. (1) lit. k) 
 - L. nr. 178/2012  (M. Of. nr. 713/19 oct. 2012) - introduce art. 25 
 - L. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 89/12 feb. 2013) - introduce art. 26 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 22/2013  (M. Of. nr. 790/16 dec. 2013) - art. 4 alin. (4) şi art. 5 alin. (1) lit. m) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 95/2014  (M. Of. nr. 969/30 dec. 2014) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi c), art. 3 alin. (2), (5) şi  
 (6), art. 4, art. 41, art. 5, art. 51, art. 6, art. 7, art. 8, art. 11, art. 12, art.  
 131, art. 18, art. 19, art. 20 alin. (2),  art. 21, art. 22, art. 23, art. 24; 
 introduce art. 31-33, art. 81,  art. 92, art. 93, alin. (3) şi (4) la art. 20; 
 abrogă art. 42, art. 9 alin. (6) 
 - O.G. nr. 1/2015  (M. Of. nr. 44/19 ian. 2015) - modifică art. 4 alin. (3), art. 41 alin. (1) şi (3), art. 51, art. 7, art. 93 alin.  
 (1); 
 introduce alin. (6) la art. 4; 
 abrogă art. 43 alin. (1), art. 93 alin. (2) 
 - O.G. nr. 16/2015  (M. Of. nr. 535/17 iul. 2015) - modifică art. 92 alin. (6) 
 - L. nr. 199/2016  (M. Of. nr. 890/7 nov. 2016) - modifică titlul; 
  intrtoduce cap. III cu art. 251 - 257 
 - L. nr. 252/2016  (M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016) - introduce alin. (4) art. 41 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2018  (M. Of. nr. 490/14 iun. 2018) - art. 4 alin. (2) lit. c) ultima teză din lege, astfel cum a fost modificată și  
 completată prin O.U.G. nr. 95/2014 
 - Decizia nr. 14/2020  (M. Of. nr. 513/16 iun. 2020) - art. 5 alin. (2) cu ref. la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 
 Modificări: 
 - L. nr. 179/2021  (M. Of. nr. 638/29 iun. 2021) - modifică art. 5 alin. (3) - (5) și (7), art. 9 alin. (2), (3) și (5), art. 92 alin. (5) și  
 (7), art. 11, art. 15 și art. 26; 
 În tot cuprinsul legii, sintagma „Secretariatul de Stat pentru Problemele  
 Revoluționarilor din Decembrie 1989” se înlocuiește cu sintagma „Secretariatul  
 de Stat” 
 - L. nr. 242/2021  (M. Of. nr. 965/8 oct. 2021) - modifică art. 1; 
 introduce alin. (2)-(7) la art. 8 și alin. (4)-(6) la art. 13 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 22/2013 - M. Of. nr. 790/16 dec. 2013) 

 L. nr. 342/2004 
 Lege privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională  
 "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 642/16 iul. 2004 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 582/2004  (M. Of. nr. 1233/21 dec. 2004) - înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 

 L. nr. 343/2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă  
 a persoanelor cu handicap 
 
 

M. Of. nr. 641/15 iul. 2004 

 L. nr. 345/2004 
 Lege pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor  
 fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950 
 
 

M. Of. nr. 668/26 iul. 2004 

 L. nr. 346/2004 
 Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 681/29 iul. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 791/27 aug. 2004) - rectifică art. 4 alin. 1 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - abrogă art.26 alin.(5); introduce art.261 
 - O.G. nr. 27/2006  (M. Of. nr. 88/31 ian. 2006) - modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (3), (5) şi (6), art. 6,  
 art. 7, art. 16 alin. (3), art. 28, art. 32; 
  introduce art. 41-45, alin. (7) la art. 5, alin. (4) la art. 31, anexele nr. 1 şi 2; 
 abrogă art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (2)-(4) 
 - L. nr. 175/2006  (M. Of. nr. 438/22 mai 2006) - modifică art.2, art.4 partea introductivă a alin.(1), art.42 alin.(3) lit.a) şi d),  
 art.5 alin.(3) şi (6), art.6 alin.(1) şi (4), art.8, art.31 alin.(4); 
  introduce alin.(4) şi (5) la art.28. 
 - O.U.G. nr. 139/2007  (M. Of. nr. 844/10 dec. 2007) - introduce art.262 
 - L. nr. 81/2008  (M. Of. nr. 292/15 apr. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 139/2007 
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 - L. nr. 175/2009  (M. Of. nr. 335/20 mai 2009) - modifică art. 26 alin. (1) la data de 1 ian. 2011 
 - O.U.G. nr. 60/2009  (M. Of. nr. 381/4 iun. 2009) - înlocuieşte, în cuprinsul legii, denumirea "Agenţia Naţională pentru  
 Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul  
 Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri" 
 - L. nr. 368/2009  (M. Of. nr. 816/27 nov. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 60/2009 şi înlocuieşte, în tot  
 cuprinsul legii, denumirea "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi  
 Mijlocii şi Cooperaţie" cu sintagma "autoritatea administraţiei publice centrale  
 cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii" 
 - L. nr. 246/2011  (M. Of. nr. 865/8 dec. 2011) - modifică art. 15 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 96/2012  (M. Of. nr. 884/22 dec. 2012) - modifică art. 28 alin. (3) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 897/28 dec. 2012) - rectifică art. 28 alin. (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2013  (M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 96/2012 şi modifică art. 28 alin. (3) 
 - L. nr. 62/2014  (M. Of. nr. 328/6 mai 2014) - modifică art.2, art. 42 alin. (3) lit. d), art. 9 alin. (4) şi (5), titlul secţiunii a  
 6-a a cap. II, art. 22 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (3)  
 partea introductivă, art. 23 alin. (5), art. 24, art. 25 alin. (3) liniuţa a 3-a a lit.  
 a) şi lit. b), art. 26 alin. (1), art. 262 alin. (3) şi (4), art. 27; 
 introduce art. 91, alin. (11) la art. 16,  alin. (3) şi (4) la art. 19, lit. d1) şi  
 d2) la art. 25 alin. (3), alin. (31) la art. 25, art. 251, alin. (6) şi (7) la art. 26; 
 abrogă art. 9 alin. (6); 
 la art.19 alin.(1) şi (2), sintagma „programe de formare profesională” se  
 înlocuieşte cu sintagma „programe de formare profesională şi  
 antreprenorială”; 
  în tot cuprinsul legii, sintagma „preşedintele autorităţii administraţiei publice  
 centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii” se înlocuieşte  
 cu sintagma „conducătorul autorităţii administraţiei publice centrale cu  
 atribuţii In domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii”, iar sintagma „Agenţia  
 Naţională pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie” se înlocuieşte cu  
 sintagma „autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul  
 întreprinderilor mici şi mijlocii” 
 - O.U.G. nr. 58/2016  (M. Of. nr. 738/22 sep. 2016) - abrogă art. 16 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 47/2019  (M. Of. nr. 534/28 iun. 2019) - modifică art. 251 partea introductivă, la art. 31 sintagma „oficiille  
 teritoriale” se înlocuiește cu „agențiile teritoriale”; 
  introduce lit. k1) și k2) la art. 251 
 
 

- L. nr. 105/2021  (M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 47/2019 

 L. nr. 348/2004 
 Lege privind denominarea monedei naţionale 
 M. Of. nr. 664/23 iul. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 5/2005  (M. Of. nr. 84/25 ian. 2005) - modifică art. 6 alin. (1) 
 - L. nr. 101/2005  (M. Of. nr. 378/5 mai 2005) - aprobă cu modificări O.G.nr. 5/2005 şi modifică art. 2 alin. (4), art. 6 alin. (1); 
  introduce alin. (3) la art. 4, alin. (31) şi (32) la art. 5, alin. (41) şi (42) la  
 art. 5 
 
 ▼ Convenţie dintre România şi Republica Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă, semnată la Bucureşti la 12 noiembrie 2003 
 L. nr. 356/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 839/13 sep. 2004 

 L. nr. 357/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2004 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul  
 României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003 
 
 

M. Of. nr. 835/10 sep. 2004 

 L. nr. 358/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie 
 
 

M. Of. nr. 835/10 sep. 2004 

 L. nr. 359/2004 
 Lege privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor  
 juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice 
 M. Of. nr. 839/13 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 75/2004  (M. Of. nr. 932/12 oct. 2004) - modifică art.1, art.2, art.4, art.5, art.6 alin. (2) şi (4), art.8 alin. (1) şi (3), art.9  
 alin. (3), art.10, art.11 alin. (2), art.15, art.17, art.25, art.26, art.27, art.29,  
 art.33, art.34 alin. (2), art.35 alin. (1) lit.b), art.38, art.41 alin. (1), (2) şi (4),  
 art.43 alin. (7),  art.44 alin. (1) şi (3); introduce art.171, art.172, art.173;  
 abrogă art.9 alin. (5), art.16, art.18 - 24, art.28,  art.43 alin. (3), (4), (6) şi (8),  
 art.46 alin. (1); prorogă termenul de intrare în vigoare al legii cu 30 zile de la  
 publicarea O.U.G.nr. 75/2004(12 noiembrie 2004) 
 - L. nr. 569/2004  (M. Of. nr. 1196/14 dec. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 75/2004 
 - O.G. nr. 28/2006  (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică art. 31 alin. (6); 
  introduce alin. (41) la art. 31 
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 - L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006 
 - O.G. nr. 35/2006  (M. Of. nr. 675/7 aug. 2006) - la 1 ianuarie 2007 abrogă art.9 alin.(2), art.12 alin.(2) 
 - L. nr. 360/2006  (M. Of. nr. 799/22 sep. 2006) - modifică art. 31 alin. (4), (5) şi (7) 
 - O.U.G. nr. 119/2006  (M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006) - modifică art. 2 
 - L. nr. 159/2007  (M. Of. nr. 394/12 iun. 2007) - modifică art.15 alin.(1) lit. b), art.171 alin.(1) lit. b); 
  abrogă prima liniuţă a alin.(2) al art.172 
 - L. nr. 191/2007  (M. Of. nr. 425/26 iun. 2007) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 119/2006 
 - O.U.G. nr. 44/2008  (M. Of. nr. 328/25 apr. 2008) - modifică art.3 alin.(1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LXXX (80)/2007  (M. Of. nr. 553/22 iul.  - art. 30 alin. (1) şi (2) 
 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 28/2014  (M. Of. nr. 388/26 mai 2014) - modifică art. 33 
 - L. nr. 165/2014  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 28/2014 
 - L. nr. 152/2015  (M. Of. nr. 519/13 iul. 2015) - modifică art. 8, art. 14; 
 introduce alin. (21) la art. 6 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 382/2019  (M. Of. nr. 566/10 iul. 2019) - art. 31 alin. (7), forma anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 206/2021  (M. Of. nr. 715/20 iul. 2021) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 195/2020 și modifică art. 172  
 alin. (1) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 375/2021  (M. Of. nr. 733/27 iul. 2021) - art. 31 alin. (7) 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. LXXX (80)/2007 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 (art. 30 alin. (1) şi alin. (2))) 

 L. nr. 360/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru  
 Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 
 
 

M. Of. nr. 838/10 sep. 2004 

 L. nr. 361/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăţi comerciale din portofoliul  
 Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aflate în dificultate 
  M. Of. nr. 838/10 sep. 2004 

 ▼ Acord dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 
 L. nr. 362/2004 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 845/15 sep. 2004 

 ▼ Protocol privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la  
 28 august 1952 
 L. nr. 362/2004 (aderare) 
 M. Of. nr. 845/15 sep. 2004 
 
 
 L. nr. 364/2004 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare 
 M. Of. nr. 869/23 sep. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 161/2005  (M. Of. nr. 476/6 iun. 2005) - modifică art. 4 
 - O.U.G. nr. 59/2013  (M. Of. nr. 355/14 iun. 2013) - modifică art. 4 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 6 alin. (2); 
 introduce alin. (3) şi (4) la art. 6 
 - L. nr. 324/2013  (M. Of. nr. 746/2 dec. 2013) - respinge O.U.G. nr. 59/2013 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 305/24 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 81/2015  (M. Of. nr. 266/21 apr. 2015) - modifică art. 7 alin. (2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 317/2019  (M. Of. nr. 605/23 iul. 2019) - art. 6 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 317/2019  (M. Of. nr. 605/23 iul. 2019) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 6 alin. (1) (termenul se împlinește la  
 data de 5 septembrie 2019), după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 - O.U.G. nr. 20/2020  (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - modifică art. 2 alin. (1) - (4), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1) și (2); 
 în cuprinsul întregii legii sintagma „organele de cercetare ale poliţiei judiciare”  
 se înlocuieşte cu sintagma „organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare”; 
 introduce art. 21 și alin. (21) - (24) la art. 6 
 ▼ Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003 
 L. nr. 365/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 903/5 oct. 2004 

 ▼ Protocol de amendare a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003 
 L. nr. 366/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 913/7 oct. 2004 
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 Modificări: 
 - L. nr. 411/2006 (M. Of. nr. 949/24 nov. 2006) 
 
 ▼ Scrisoare de înţelegere dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans, în  
 valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", care urmează să fie finanţat  
 printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucureşti la 30 iunie 2004 
 L. nr. 367/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 871/24 sep. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2106/2004 (M. Of. nr. 1168/9 dec. 2004) 
 - H.G. nr. 586/2005 (M. Of. nr. 549/28 iun. 2005) 
 
 ▼ Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001 
 L. nr. 368/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 913/7 oct. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 411/2006 (M. Of. nr. 949/24 nov. 2006) 
 
 L. nr. 369/2004 
 Lege privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care  
 România a aderat prin Legea nr. 100/1992 
 M. Of. nr. 888/29 sep. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 63/2014  (M. Of. nr. 352/13 mai 2014) - modifică art. 3,  art. 5, art. 6 alin. (1),art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11 alin. (2),  
 art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 alin. (4) şi (5), art. 17 alin. (1), art. 18, art. 19,  
 art. 22 alin. (1); 
 introduce alin. (3) la art. 1, art. 31, art. 32, art. 51, alin. (3) - (6) la art. 6,  
 alin. (11) la art. 9, art. 91,  alin. (21) la art. 11, art. 141, art. 151, art.  
 152, lit. f) la art. 21; 
 abrogă art. 7, art. 8 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 468/25 iun. 2014) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 750/7 oct. 2015) - art. 16 alin. (2) 
 
 

(M. Of. nr. 750/7 oct. 2015) - art. 13 alin. (2) 

 L. nr. 370/2004 
 Lege pentru alegerea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 887/29 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 77/2004  (M. Of. nr. 920/9 oct. 2004) - modifică art. 21 alin. (1) lit.a) şi b), art.22 alin.(1) lit. a) şi b), art.23 alin. (1)  
 lit. a) şi b); introduce lit. f1) şi f2) la art. 21 alin. (1), lit.e1) la art. 22 alin.  
 (1), lit. e1) la art. 23 alin. (1), art. 281 
 - L. nr. 592/2004  (M. Of. nr. 1232/21 dec. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 77/2004 
 - O.U.G. nr. 95/2009  (M. Of. nr. 608/3 sep. 2009) - modifică art. 4, cap. II titlul secţiunii 1, art. 5, art.6, art.7, cap. II titlul secţiunii  
 a 2-a, art. 9 alin. (2) lit. c), art. 9 alin. (3), art.11, cap. II titlul secţiunii a 3-a,  
 art. 12, art. 13, art. 14, cap. II titlul secţiunii a 4-a, art. 15 alin. (1), art. 17, art.  
 18, art. 19,  art. 20, art. 21, art.22, art. 23, art. 25 alin. (1), art. 27, art. 28, art.  
 29, art. 30; 
  introduce alin. (21) şi alin. (22) la art. 1, art. 11, art. 41, secţiunea a 2-a,  
 după art. 7, cu art.71 - 73, secţiunea a 3 -a cu art. 74 - 717, alin. (5) -(8) la  
 art. 9, art.111, art. 112, art. 191 - 193, secţiunea a 7-a după art. 193 cu  
 art. 194 - 19_ 8, cap. III1 cu art. 261 - 2610, art. 301 - 304; 
   abrogă art. 2 alin. (1), art. 8, art. 24 alin. (3), art. 281, anexa nr. 2; abrogă,  
 la data intrării în vigoare a L. nr. 286/2009, art. 263-269 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 658/3 oct. 2009) - rectifică art. 1 alin. (22) 
 Modificări: 
 - L. nr. 98/2011  (M. Of. nr. 429/20 iun. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 95/2009 şi modifică art. 4 alin.  
 (2), art. 12 alin. (3), art. 18 alin. (1) lit. a), art. 19 alin. (3), art. 193 alin. (1),  
 art. 194 alin. (5), (10) şi (11), art. 195 alin. (8) şi (16), art. 20 alin. (1) lit. c),  
 art. 24 alin. (2), art. 261partea introductivă şi  lit. e), r) şi ţ), art. 262 alin. (1)  
 şi alin. (2) lit. b), art. 263 alin. (1), art. 2610; 
 introduce lit. ab) şi ac) la art. 261 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 650/12 sep. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 6 alin. (6), art. 25 alin. (2), art. 47 alin.  
 (11) şi (12), art. 68 alin. (2) şi (3) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 15 alin. (3), art. 51 alin. (5), titlul  
 cap. IV, art. 55 lit. n) şi r), art. 64; 
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  introduce lit. r1) la art. 55 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - O.U.G. nr. 4/2014  (M. Of. nr. 111/13 feb. 2014) - modifică art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 32 alin. (2), art. 55 lit. e) 
 - O.U.G. nr. 45/2014  (M. Of. nr. 475/27 iun. 2014) - modifică art. 2 alin. (1) lit. d), art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (3), art. 17 alin. (1)  
 lit. f), art. 21 alin. (3), art. 27 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 43 alin. (4), art. 44  
 alin. (4), art. 66 alin. (5), art. 70 alin. (5); 
 introduce lit. e) la art. 2 alin. (1), alin. (51) la art. 21, lit. b1) la art. 24 alin.  
 (4), alin. (31) la art. 27, alin. (4) şi (5) la art. 45, alin. (51) şi (52) la art. 66,  
 alin. (31) la art. 67; 
 abrogă art. 10 alin. (2), art. 11; 
 sintagma "formaţiuni politice reprezentate în Parlament" se înlocuieşte cu  
 "partide politice parlamentare" 
 - L. nr. 148/2019  (M. Of. nr. 617/25 iul. 2019) - modifică art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1), titlul secțiunii 1 de la cap. II, art. 7,  
 art. 8, art. 9, art. 10, art. 21, art. 22 alin. (1), art. 23, art. 24, art. 27 alin. (1),  
 art. 43 alin. (10), art. 44, art. 45 alin. (2), art. 46, art. 47, art. 48 alin. (1) lit. c),  
 art. 49 alin. (5), art. 50 alin. (3), art. 55 lit. r1), art. 56 alin. (1), art. 56 alin.  
 (2) lit. a), art. 65, art. 66 alin. (5), art. 67, art. 70 alin. (1) și (2), art. 71,  
 sintagma „copiile de pe listele electorale permanente” se înlocuieşte cu  
 sintagma „listele electorale permanente”, iar sintagma „tabele electorale” se  
 înlocuieşte cu sintagma„liste electorale suplimentare”, sintagma „tabelul  
 prevăzut la art. 9 alin. (1)” se înlocuieşte cu sintagma „lista electorală  
 suplimentară” , iar sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2)” se înlocuieşte  
 cu sintagma „extrasul din listele electorale”, sintagma „Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Afacerilor  
 Interne”, sintagma „pază înarmată” se înlocuieşte cu sintagma „paza  
 personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne”; 
  introduce alin. (6) la art. 1, art. 441, alin. (11) la art. 45, art. 451, art. 491,  
 alin. (11) la art. 69; 
  abrogă art. 12, art. 51 alin. (5) și (6) 
 - O.U.G. nr. 64/2019  (M. Of. nr. 746/12 sep. 2019) - modifică art. 2 alin. (1) lit. d), art. 2 alin. (2) și art. 23 alin. (2)-(4); 
 introduce alin. (41)-(44) la art. 23, alin. (21) la art. 40 și alin. (21) și (22)  
 la art. 67 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 418/2020  (M. Of. nr. 612/13 iul. 2020) - sintagma „care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele  
 Parlamentului” din cuprinsul art. 2 alin. (1) lit. e) 
 Modificări: 
 - L. nr. 265/2021  (M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 45/2014 
 
 
 L. nr. 371/2004 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare 
 M. Of. nr. 878/27 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 23/2005  (M. Of. nr. 256/28 mar. 2005) - modifică art. 1 alin. (1) şi (3), art. 20, art. 21; 
  introduce art. 211 
 - L. nr. 180/2005  (M. Of. nr. 502/14 iun. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 23/2005 şi modifică art. 20, art. 21 alin. (1) 
 - L. nr. 155/2010  (M. Of. nr. 488/15 iul. 2010) - abrogă legea, la data de 1 ian. 2011, cu excepţia prevederilor art. 20 şi 21  
 referitoare la serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes  
 judeţean 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Comisia Pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare privind  
 desfăşurarea activităţilor referitoare la instalaţiile de monitorizare internaţională în aplicarea Tratatului de interzicere totală a  
 experienţelor nucleare, inclusiv a activităţilor ulterioare certificării, semnat la Viena la 13 iunie 2003 
 L. nr. 372/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 884/28 sep. 2004 

 ▼ Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la  
 Tratatul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Bucureşti la 28 mai 1992 
 L. nr. 375/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 898/4 oct. 2004 
 
 
 L. nr. 376/2004 
 Lege privind bursele private 
 M. Of. nr. 899/4 oct. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 319/2005  (M. Of. nr. 1010/15 nov. 2005) - abrogă art. 2 alin. (5) 
 - L. nr. 343/2006  (M. Of. nr. 662/1 aug. 2006) - la 1 ianuarie 2007 abrogă art.5, 6, 8 şi 9 
 
 

- L. nr. 15/2007  (M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) - modifică art.4 

 L. nr. 377/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilităţi fiscale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de  
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 Nord pentru pregătirea şi desfăşurarea în România a Reuniunii informale a miniştrilor apărării din ţările membre NATO 
 
 

M. Of. nr. 898/4 oct. 2004 

 L. nr. 381/2004 
 Lege privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri 
 
 

M. Of. nr. 896/1 oct. 2004 

 L. nr. 382/2004 
 Lege privind instituirea Zilei Aviaţiei Române şi a Zilei Marinei Române 
 M. Of. nr. 896/1 oct. 2004 

 
 ▼ Convenţie consulară dintre România şi Federaţia Rusă, semnată la Moscova la 4 iulie 2003 
 L. nr. 383/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 918/8 oct. 2004 
 
 
 L. nr. 384/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2004 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi  
 Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unităţii 2 din cadrul obiectivului de  
 investiţii "Centrala Nuclearelectrica Cernavodă 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004 
 M. Of. nr. 895/1 oct. 2004 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006 

 L. nr. 385/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii  
 naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
 administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 895/1 oct. 2004 

 L. nr. 386/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională  
 a Rezervelor de Stat în anul 2001 
 
 

M. Of. nr. 895/1 oct. 2004 

 L. nr. 387/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2004 pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Combinatul  
 Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa 
 
 

M. Of. nr. 895/1 oct. 2004 

 L. nr. 388/2004 
 Lege privind trecerea unor construcţii şi a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, din  
 domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi vânzarea acestora  
 de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva 
 M. Of. nr. 901/4 oct. 2004 

 

 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de  
 diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai  
 2004 
 L. nr. 389/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 934/13 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 28/2006 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - H.G. nr. 225/2006 (M. Of. nr. 205/6 mar. 2006) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 318/10 apr. 2006) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1751/2006 (M. Of. nr. 16/10 ian. 2007) 
 - H.G. nr. 558/2007 (M. Of. nr. 405/18 iun. 2007) 
 - H.G. nr. 559/2007 (M. Of. nr. 405/18 iun. 2007) 
 - O.U.G. nr. 52/2007 (M. Of. nr. 412/20 iun. 2007) - introduce alin.(21), (22), (41) şi (51) la art.2; 
 în întreg cuprinsul sintagmele "Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale/Ministerul Economiei şi Comerţului“ şi "Ministerul Economiei şi  
 Comerţului/Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale“ se înlocuiesc cu  
 sintagma " Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale“ 
 - O.U.G. nr. 85/2007 (M. Of. nr. 622/10 sep. 2007) - modifică art. 3 prima şi a treia liniuţă; 
  introduce art. 31 
 - L. nr. 283/2007 (M. Of. nr. 733/30 oct. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 52/2007 
 - L. nr. 341/2007 (M. Of. nr. 846/10 dec. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 85/2007 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (7) la art. 2, art.31 
 - H.G. nr. 1492/2008 (M. Of. nr. 812/4 dec. 2008) 
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 - H.G. nr. 1515/2009 (M. Of. nr. 892/21 dec. 2009) 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 607/2011 (M. Of. nr. 454/29 iun. 2011) 
 - H.G. nr. 1195/2011 (M. Of. nr. 868/8 dec. 2011) 
 - H.G. nr. 674/2012 (M. Of. nr. 542/3 aug. 2012) 
 - H.G. nr. 801/2012 (M. Of. nr. 580/14 aug. 2012) 
 
 ▼ Acord de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în  
 calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul  
 producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004 
 L. nr. 389/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 934/13 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 28/2006 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - H.G. nr. 225/2006 (M. Of. nr. 205/6 mar. 2006) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 318/10 apr. 2006) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1751/2006 (M. Of. nr. 16/10 ian. 2007) 
 - H.G. nr. 558/2007 (M. Of. nr. 405/18 iun. 2007) 
 - H.G. nr. 559/2007 (M. Of. nr. 405/18 iun. 2007) 
 - O.U.G. nr. 52/2007 (M. Of. nr. 412/20 iun. 2007) - introduce alin.(21), (22), (41) şi (51) la art.2; 
 în întreg cuprinsul sintagmele "Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale/Ministerul Economiei şi Comerţului“ şi "Ministerul Economiei şi  
 Comerţului/Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale“ se înlocuiesc cu  
 sintagma " Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale“ 
 - O.U.G. nr. 85/2007 (M. Of. nr. 622/10 sep. 2007) - modifică art. 3 prima şi a treia liniuţă; 
  introduce art. 31 
 - L. nr. 283/2007 (M. Of. nr. 733/30 oct. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 52/2007 
 - L. nr. 341/2007 (M. Of. nr. 846/10 dec. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 85/2007 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (7) la art. 2, art.31 
 - H.G. nr. 1492/2008 (M. Of. nr. 812/4 dec. 2008) 
 - H.G. nr. 1515/2009 (M. Of. nr. 892/21 dec. 2009) 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 607/2011 (M. Of. nr. 454/29 iun. 2011) 
 - H.G. nr. 1195/2011 (M. Of. nr. 868/8 dec. 2011) 
 - H.G. nr. 674/2012 (M. Of. nr. 542/3 aug. 2012) 
 
 

- H.G. nr. 801/2012 (M. Of. nr. 580/14 aug. 2012) 

 L. nr. 390/2004 
 Lege pentru instituirea Zilei NATO în România 
 M. Of. nr. 895/1 oct. 2004 
 
 L. nr. 391/2004 
 Lege privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public 
 M. Of. nr. 921/11 oct. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1 şi 2 
 
 

- L. nr. 189/2011  (M. Of. nr. 755/27 oct. 2011) - modifică art. 1, art. 2 alin. (2), art. 4, art. 7, art. 8, art. 9, anexa nr. 1 

 L. nr. 392/2004 
 Lege privind Ordinul Meritul Industrial şi Comercial şi Medalia Meritul Industrial şi Comercial 
 M. Of. nr. 921/11 oct. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1-4 
 
 L. nr. 394/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în  
 regim de închiriere 
 
 

M. Of. nr. 901/4 oct. 2004 

 L. nr. 395/2004 
 Lege privind activitatea hidrografică maritimă 
 M. Of. nr. 941/14 oct. 2004 
 
 L. nr. 398/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din  
 cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii  
 publice 
 
 

M. Of. nr. 940/14 oct. 2004 

 L. nr. 399/2004 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la  
 distanţă privind serviciile financiare 
 
 

M. Of. nr. 940/14 oct. 2004 

 L. nr. 400/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar 
 
 

M. Of. nr. 940/14 oct. 2004 

 L. nr. 401/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000  
 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a  
 vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate 
 
 

M. Of. nr. 956/19 oct. 2004 

 L. nr. 402/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi  
 exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 956/19 oct. 2004 

 L. nr. 408/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară -  
 CENAFER 
 
 

M. Of. nr. 956/19 oct. 2004 

 L. nr. 411/2004 
 Lege privind fondurile de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 1033/9 nov. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 313/2005  (M. Of. nr. 1010/15 nov. 2005) - abrogă cap. XIX cu art. 144 - 161 şi art. 174; 
  denumirea Comisiei de Supraveghere a Fondurilor de Pensii devine Comisia de  
 Supraveghere a Fondurilor de Pensii Private 
 - L. nr. 23/2007  (M. Of. nr. 61/25 ian. 2007) - modifică art.1 alin.(1) lit. A), art.2 alin.(1), art.2 alin.(2) partea introductivă şi  
 lit. E) şi lit. F), art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, titlul cap.III,  
 art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20, art.21,  
 art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, art.30 alin.(1), art.31,  
 art.33 alin.(1), art.49, art.50, art.51, art.55, art.57, art.60 alin.(1), art.74 alin. 
 (2), art.76, art.77, art.79, art.80, art.81, art.82 alin.(2), art.83, art.85, art.87 lit.  
 C), art.88, art.91, art.92, art.93, art.94, art.95, art.96, art.97, art.98, art.99,  
 art.100, art.101, art.102, art.103, art.104, art.105, art.106, art.116, art.117,  
 art.118, art.119, art.134, art.136, art.138, art.141 alin.(2), art.143 alin.(3), titlul  
 cap. XX, art.162, art.163, art.165, art.175, art.182; 
  introduce alin.(11) la art.32, alin.(2) şi (3) la art.67, alin.(3) la art.127, alin. 
 (3) la art.164, art.1651, art.1652; 
  abrogă art.1 alin.(3), art.53 alin.(2), art.69, art.70, cap.XIII cu art. 107-109,  
 art.120, art.170, art.171, art.173, art.180, art.181 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 482/18 iul. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 112/2007  (M. Of. nr. 710/22 oct. 2007) - modifică art.2 alin.(1) pct.20 şi 21, art.32 alin.(5), art.33 alin.(3), art.34 alin. 
 (2), art.41 lit.b), art.42 alin.(2) şi (3), art.43 alin.(2) şi (3), art.44, art.45, art.116  
 alin.(1), art.118 lit.a), art.140 alin.(1), art.141, art.142 alin.(2), art.145, art.149  
 alin.(3), art.151; 
  introduce alin.(4) la art.33, alin.(3) la art.34, art.431, art.1491; 
  abrogă art.86 alin.(4), art.142 alin.(3); 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii şi al normelor emise în aplicarea acesteia,  
 sintagma "membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie" cu  
 sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de  
 supraveghere sau ai directoratului" 
 - L. nr. 201/2008  (M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 112/2007 şi modifică art. 33  
 alin. (3), art. 139 alin. (1), art. 141 alin. (4) lit. b), alin. (5) şi (11), art. 145,  
 elimină de la modificare art. 142 alin. (2); 
  abrogă art. 139 alin. (2) 
 - L. nr. 241/2010  (M. Of. nr. 828/10 dec. 2010) - modifică art. 33 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 98/2011  (M. Of. nr. 827/22 nov. 2011) - modifică art. 2 alin. (1) pct. 21 
 - L. nr. 108/2012  (M. Of. nr. 453/6 iul. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 98/2011 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 144, art. 145, art. 146, art. 147; 
  introduce lit. h) la art. 141 alin. (1) 
 - L. nr. 87/2015  (M. Of. nr. 282/27 apr. 2015) - introduce lit. f) la art. 23 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - modifică art. 43 alin. (3) 
 - L. nr. 52/2017  (M. Of. nr. 252/11 apr. 2017) - modifică art. 10 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - modifică art. 43 alin. (3) 
 - L. nr. 24/2018  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2018) - modifică art. 28 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 35 alin. (1), art. 60 alin. (1), art. 86 alin. (1); 
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  introduce lit. h1) la art. 25 alin. (1), alin. (3) la art. 30, alin. (6) la art. 32 
 - O.U.G. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 245/29 mar. 2019) - suspendă aplicarea art. 60 alin. (1) până la data de 31 mai 2019 
 - O.U.G. nr. 38/2019  (M. Of. nr. 434/31 mai 2019) - modifică art. 2 alin. (1) pct. 31 și alin. (2), art. 25 alin. (1) lit.h1), art. 60 alin.  
 (1); 
  introduce lit. h2) și h3) la art. 25 alin. (1), alin. (1) la art. 60 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - modifică art. 29 alin. (1), art. 35 alin. (1), art. 52 alin. (1), art. 60 alin. (1) și  
 art. 86 alin. (1) lit. a); 
 introduce art. 881 
 abrogă art. 32 alin. (6) și art. 60 alin. (11) 
 - L. nr. 158/2020  (M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) - introduce lit. i) la art. 141 alin. (1) 
 - L. nr. 247/2021  (M. Of. nr. 973/12 oct. 2021) - modifică art. 60 alin. (1); 
 
 

abrogă art. 60 alin. (11) 

 L. nr. 413/2004 
 Lege privind Ordinul Bărbăţie şi Credinţă 
 M. Of. nr. 1003/1 nov. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1 şi 2 
 
 L. nr. 414/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001  
 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,  
 precum şi la regiile autonome 
 
 

M. Of. nr. 992/28 oct. 2004 

 L. nr. 415/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind  
 introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România 
 
 

M. Of. nr. 1002/1 nov. 2004 

 L. nr. 416/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor  
 societăţi comerciale aflate în dificultate 
 
 

M. Of. nr. 1010/2 nov. 2004 

 L. nr. 418/2004 
 Lege privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii 
 M. Of. nr. 998/29 oct. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 48/2007  (M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) - introduce alin. (3) la art. 43; 
 
 

 abrogă art. 46 alin. (1) 

 L. nr. 419/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind  
 aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat 
 
 

M. Of. nr. 993/28 oct. 2004 

 L. nr. 420/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 
 
 

M. Of. nr. 993/28 oct. 2004 

 L. nr. 421/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea  
 Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului şi în administrarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz"  
 - S.A. Mediaş 
  M. Of. nr. 993/28 oct. 2004 

 
 ▼ Acord dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997 
 L. nr. 423/2004 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 993/28 oct. 2004 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre  
 Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1991, activităţilor şi  
 personalului Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai  
 2003 şi la Bucureşti la 13 noiembrie 2003 
 L. nr. 424/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1072/18 nov. 2004 
 
 
 L. nr. 425/2004 
 Lege privind instituirea Zilei Naţionale a Tineretului 
 
 

M. Of. nr. 991/28 oct. 2004 

 L. nr. 426/2004 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania 
 M. Of. nr. 991/28 oct. 2004 

 

 ▼ Amendament la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin  
 Rezoluţia nr. 90 a Consiliului guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din 30 ianuarie 2004 
 L. nr. 427/2004 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 989/27 oct. 2004 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migraţiei şi în  
 probleme de azil, semnat la Bucureşti la 24 iunie 2004 
 L. nr. 429/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1070/18 nov. 2004 
 
 
 L. nr. 430/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice  
 populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie  
 termică 
 
 

M. Of. nr. 994/28 oct. 2004 

 L. nr. 432/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2004 pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea 
 
 

M. Of. nr. 994/28 oct. 2004 

 L. nr. 436/2004 
 Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea  
 publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi 
 
 

M. Of. nr. 994/28 oct. 2004 

 L. nr. 437/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 994/28 oct. 2004    
 L. nr. 439/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către  
 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe bancare neperformante asupra Societăţii Comerciale "SIDERCA" - S.A.  
 Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 1009/2 nov. 2004 

 L. nr. 442/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor  
 comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări 
 M. Of. nr. 1005/1 nov. 2004 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 823/2008  (M. Of. nr. 551/22 iul. 2008) - art. unic pct. 19 (referitor la art. 81-85 din O.G. nr. 45/2004) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 823/2008  (M. Of. nr. 551/22 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. unic pct. 19  
 referitoare la art. 81- 85 din O.G. nr. 45/2004 (termenul se împlineşte la data  
 de 5 sept. 2008) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 884/2008  (M. Of. nr. 558/23 iul. 2008) - art. unic pct. 19 (referitor la art. 81-85 din O.G. nr. 45/2004) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 884/2008  (M. Of. nr. 558/23 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. unic pct. 19  
 referitoare la art. 81-85 din O.G. nr. 45/2004 (termenul se împlineşte la data  
 de 6 sept. 2008) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 (v. D.C.C. nr. 823/2008 - M. Of. nr. 551/22 iul. 2008 (art. unic pct. 19 referitor la art. 81 - 85 din. O.G. nr. 45/2004); D.C.C. nr. 884/2008  
 - M. Of. nr. 558/23 iul. 2008 (art. unic pct. 19 referitor la art. 81 - 85 din. O.G. nr. 45/2004) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la  
 Kiev la 21 octombrie 2003 
 L. nr. 446/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1041/10 nov. 2004 
 
 
 L. nr. 447/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi  
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 mai 2004 şi la Paris la 17 mai 2004, la  
 Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la  
 Bucureşti la 20 august 2001 
 M. Of. nr. 1021/5 nov. 2004 
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 ▼ Convenţie între România şi Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 noiembrie 2003 
 L. nr. 448/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1057/15 nov. 2004 

 ▼ Convenţie dintre România şi Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe  
 venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 23 octombrie 2003 
 L. nr. 449/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1126/30 nov. 2004 
 
 ▼ Convenţie dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe  
 capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004 
 L. nr. 450/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1043/11 nov. 2004 
 
 
 L. nr. 451/2004 
 Lege privind marca temporală 
 
 

M. Of. nr. 1021/5 nov. 2004 

 L. nr. 452/2004 
 Lege pentru aprobarea de Ordonanţei de urgenţă nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager  
 public 
 
 

M. Of. nr. 1034/9 nov. 2004 

 L. nr. 453/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 1052/12 nov. 2004 

 L. nr. 454/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000  
 privind formarea profesională a adulţilor 
  M. Of. nr. 1048/12 nov. 2004 

 

 ▼ Amendamente la Acordul european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţională (AGR), încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975 
 L. nr. 455/2004 (acceptare) 
 M. Of. nr. 1203/15 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 2508/2006 (M. Of. nr. 111/14 feb. 2007) 
 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind contribuţia României la programul Comunităţii  
 "Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)", semnat la Bucureşti la 5 martie 2003 şi la Bruxelles la 18 martie 2003 
 L. nr. 456/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1138/2 dec. 2004 
 
 
 L. nr. 457/2004 
 Lege privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun 
 M. Of. nr. 1067/17 nov. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 6/2008  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2008) - modifică, la 1 ian. 2009,  art. 2 lit. b) şi c), art. 3 alin. (1) lit. a), c), d), f) şi g),  
 alin. (2) şi (3), art. 5; 
  introduce, la 1 ian. 2009, lit. e) la art. 2, lit. h) şi i) la art. 3 alin. (1), alin. (3),  
 (4) şi (5) la art. 4, art. 41 
 - L. nr. 225/2008  (M. Of. nr. 739/31 oct. 2008) - aprobă cu modificări O.G. nr. 6/2008 şi modifică art. 2 lit. b), c) şi e), art. 3  
 alin. (1) lit. a), d) şi f), art. 5 alin. (3) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării şi  
 tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004 
 L. nr. 458/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1069/17 nov. 2004 
 
 
 L. nr. 459/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistenţei  
 medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în  
 domeniul sănătăţii, la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 1035/9 nov. 2004 

 L. nr. 460/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din  
 Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării  
 armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb  



 

 308

 de note verbale la 17 iunie 2004 
 
 

M. Of. nr. 1035/9 nov. 2004 

 L. nr. 462/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcţiilor  
 aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacităţi de producţie oprite ale agenţilor economici din  
 portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului 
 
 

M. Of. nr. 1057/15 nov. 2004 

 L. nr. 464/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea  
 teritoriului şi urbanismul 
 
 

M. Of. nr. 1050/12 nov. 2004 

 L. nr. 465/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole 
 M. Of. nr. 1050/12 nov. 2004 
 
 L. nr. 466/2004 
 Lege privind Statutul asistentului social 
 M. Of. nr. 1088/23 nov. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 14 lit. b) şi c) 
 ▼ Aranjament stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit la Bucureşti şi la Washington, prin  
 Scrisoarea Primului-Ministru al României şi a Băncii Naţionale a României din 22 iunie 2004 şi Decizia Consiliului executiv al Fondului  
 Monetar Internaţional din 7 iulie 2004 
 L. nr. 468/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1086/23 nov. 2004 

 ▼ Memorandum de politici economice şi financiare pentru perioada 2004-2006 
 L. nr. 468/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1086/23 nov. 2004 

 ▼ Memorandum  tehnic de înţelegere pentru Aranjamentul stand - by de tip  preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional,  
 convenit la Bucureşti şi la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al României şi a Băncii Naţionale a României din 22 iunie  
 2004 şi Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar Internaţional din 7 iulie 2004 
 L. nr. 468/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1086/23 nov. 2004 
 
 
 L. nr. 471/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind  
 administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local 
 M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004 
 
 
 L. nr. 474/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004  
 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România 
 
 

M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004 

 L. nr. 475/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte  
 normative din domeniul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004 

 L. nr. 481/2004 
 Lege privind protecţia civilă 
 M. Of. nr. 1094/24 nov. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 212/2006  (M. Of. nr. 457/26 mai 2006) - modifică art.3 alin.(1) lit.e), g), h) şi l), alin.(3) şi (4), art.9 alin.(1) lit.e) şi g),  
 art.10 lit.a), art.16, art.20 alin.(1) lit.h), art.21 alin.(3), art.24 alin.(1) lit.h) şi  
 alin.(3), art.28 alin.(1) lit.c) şi i), art.30 alin.(1) lit.b), art.34 alin.(1), art.42 alin. 
 (3), art.47, art.50, art.56, art.60 alin.(3), art.61, art.65 alin.(2), art.66, art.76  
 lit.d); 
 introduce alin.(5) la art.30, alin.(3) la art.77; 
 abrogă art.3 alin.(1) lit.i), art.46, art.76 lit.c), s) şi t) 
 - L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.66 alin.(2) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 554/22 iul. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 70/2009  (M. Of. nr. 444/29 iun. 2009) - abrogă art. 30 alin. (5) 
 - L. nr. 8/2010  (M. Of. nr. 22/12 ian. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 70/2009 
 - O.U.G. nr. 68/2020  (M. Of. nr. 391/14 mai 2020) - modifică art. 7 
 
 

- O.U.G. nr. 80/2021  (M. Of. nr. 647/30 iun. 2021) - modifică art. 28 alin. (1) lit. c) și k) 



 

 309

 L. nr. 483/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului  
 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
 
 

M. Of. nr. 1096/24 nov. 2004 

 L. nr. 484/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 1071/18 nov. 2004 

 L. nr. 486/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a  
 complexurilor de vânătoare 
 
 

M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004 

 L. nr. 487/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în  
 municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de  
 Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004 

 L. nr. 488/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind  
 serviciile sociale 
 
 

M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004 

 L. nr. 490/2004 
 Lege privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 
 M. Of. nr. 1096/24 nov. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 54/2005  (M. Of. nr. 799/2 sep. 2005) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - L. nr. 9/2006  (M. Of. nr. 39/17 ian. 2006) - aprobă cu modificări O.G. nr. 54/2005 şi modifică art. 1 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 1, art. 2 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 şi modifică art. 1 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 2 
 - O.U.G. nr. 115/2009  (M. Of. nr. 919/29 dec. 2009) - modifică art. 1 alin. (1); 
  introduce alin. (3) la art. 1 
 - L. nr. 29/2014  (M. Of. nr. 205/24 mar. 2014) - modifică art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2; 
 introduce alin. (4) la art. 1; 
 abrogă art. 4 
 - O.G. nr. 33/2015  (M. Of. nr. 651/27 aug. 2015) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - L. nr. 61/2016  (M. Of. nr. 286/15 apr. 2016) - aprobă O.G. nr. 33/2015 
 - L. nr. 77/2017  (M. Of. nr. 301/27 apr. 2017) - modifică art. 1 alin. (1); 
  introduce alin.(5) la art. 1 
 
 
 L. nr. 495/2004 
 Lege privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la  
 misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 M. Of. nr. 1136/1 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 14/2005  (M. Of. nr. 98/28 ian. 2005) - majorează valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 
 - L. nr. 84/2005  (M. Of. nr. 309/13 apr. 2005) - aprobă O.G.nr. 14/2005 
 - O.U.G. nr. 204/2005  (M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005) - modifică art. 32; 
  introduce alin. (2) la art. 13 
 - O.G. nr. 29/2006  (M. Of. nr. 92/31 ian. 2006) - majorează valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 
 - L. nr. 153/2006  (M. Of. nr. 431/18 mai 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 204/2005 şi modifică art. 32 
 - L. nr. 154/2006  (M. Of. nr. 433/19 mai 2006) - aprobă O.G. nr. 29/2006 
 - O.G. nr. 63/2006  (M. Of. nr. 747/1 sep. 2006) - modifică art. 5 alin. (1) lit. l), art. 5 alin. (2), art. 22 lit. c), art. 25 alin. (2), art.  
 29 alin. (2), art. 37 lit. f), art. 38 alin. (1) şi (3), art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (1)  
 lit. c) şi f); 
  introduce lit. d) la art. 22, alin. (11) la art. 49, alin. (3) la art. 61; 
  abrogă art. 40 
 - L. nr. 2/2007  (M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.G. 63/2006 şi modifică art.5 alin.(1) lit.l),  
 art.22 lit.d), art.37 lit.f), art.38 alin.(1) şi art.41 alin.(1) lit.b) 
 - O.U.G. nr. 10/2007  (M. Of. nr. 141/27 feb. 2007) - modifică anexa nr.4 
 - L. nr. 175/2007  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) - respinge O.U.G. nr.10/2007 
 - L. nr. 334/2007  (M. Of. nr. 828/4 dec. 2007) - modifică art. 28 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1) lit. c), art. 43 alin.  
 (4), art. 50 alin. (1) lit. c), anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5; 
  introduce art. 111, art. 311 şi art. 312 
 - O.U.G. nr. 140/2007  (M. Of. nr. 858/13 dec. 2007) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - L. nr. 103/2008  (M. Of. nr. 371/15 mai 2008) - aprobă O.U.G. nr. 140/2007 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 14 
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 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 19 şi la data de 1 ian. 2010, abrogă legea  
 cu excepţia art. 6, art. 15, art. 17, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art.  
 28, art. 29, art. 30, art. 311, art. 312, art. 36, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45,  
 art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 58, art. 59,  
 art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 65, art. 66 şi anexei nr. 51 
 
 

- L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 21 alin. (1) şi (2) 

 L. nr. 497/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecţie socială, din bugetul  
 asigurărilor pentru şomaj, salariaţilor concediaţi colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova 
 
 

M. Of. nr. 1112/27 nov. 2004 

 L. nr. 499/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a  
 publicităţii imobiliare nr. 7/1996 
 
 

M. Of. nr. 1069/17 nov. 2004 

 L. nr. 500/2004 
 Lege privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice 
 
 

M. Of. nr. 1067/17 nov. 2004 

 L. nr. 501/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de  
 şanse între femei şi bărbaţi 
 
 

M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004 

 L. nr. 502/2004 
 Lege privind asociaţiile pensionarilor 
 M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 147/2020  (M. Of. nr. 658/24 iul. 2020) - modifică art. 33 

 L. nr. 503/2004 
 Lege privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări 
 M. Of. nr. 1193/14 dec. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 19 alin. (2) şi (3), art. 24 alin. (5) şi (6),  
 art. 33 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (2) şi (3), art. 42, art. 48 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 139/2013  (M. Of. nr. 260/9 mai 2013) - modifică titlul, art. 1, art.2. alin. (1), art. 3 lit. c) şi g)-k), art. 4 alin. (2), art. 5  
 alin. (1), art. 6 alin.(2), art. 7, art. 8 alin.(1), art. 8 alin. (3) lit. a), art. 12 alin.  
 (3) lit. e), art. 15 lit. c), art. 16, art. 21 alin. (1) lit. b), art. 22, art. 23, art. 24,  
 art. 25, art. 27, art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (2), art. 32, art. 33,  
 art. 34 alin. (1) şi (3), art. 35, art. 37, art. 38, art. 39 alin. (1), art. 40, art. 41,  
 art. 42, art. 43, art. 44, art. 45 alin. (2), art. 47, art. 48, art. 49, titlul secţiunii a  
 3-a a cap. III, art. 50 alin. (1) partea introductivă, art. 50 alin. (1) lit. g) şi i),  
 art. 51, art. 52 alin. (1), art. 53 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 54,  
 art. 55,  titlul cap. IV, art. 56 lit. a), art. 60 alin. (1), art. 63 alin. (2) şi (5), art.  
 71 alin. (1) lit. h), art. 71 alin. (2) şi (3), art. 74 alin. (2), art. 75 alin. (1), art.  
 77; 
 introduce alin.(2) la art. 3, alin. (3) la art. 6, alin.(11) la art. 8, art. 401,  
 secţiunea a 4-a cu art. 551 - 558, lit. j) şi k) la art. 71 alin. (1); 
 expresia "societate de asigurare" se înlocuieşte cu expresia "societate de  
 asigurare/reasigurare" sau după caz, cu termenul "asigurător/reasigurător" 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 453/23 iul. 2013) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 91/2013  (M. Of. nr. 620/4 oct. 2013) - abrogă la 25 octombrie 2013 cap. III secţiunile 1-3, cap. IV şi art. 83 
 - D.C.C. nr. 447/2013  (M. Of. nr. 674/1 nov. 2013) - suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr. 91/2013 (termenul  
 se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1)  
 din Constituţie)) 
 - L. nr. 85/2014  (M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) - abrogă secţiunile 1-3 ale cap. III, cap. IV şi art. 83 
 - L. nr. 213/2015  (M. Of. nr. 550/24 iul. 2015) - abrogă art. 23 alin. (4) , art. 24-27 
 - L. nr. 113/2020  (M. Of. nr. 600/8 iul. 2020) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 88/2018 şi abrogă art. 3 alin.  
 (1) lit. j) 
 
 

- O.U.G. nr. 102/2021  (M. Of. nr. 916/24 sep. 2021) - abrogă art. 22 și 23 

 L. nr. 506/2004 
 Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 
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 M. Of. nr. 1101/25 nov. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 272/2006  (M. Of. nr. 576/4 iul. 2006) - introduce alin. (11) la art.7 
 - L. nr. 298/2008  (M. Of. nr. 780/21 nov. 2008) - la data de 20 ian. 2009, modifică art. 5 alin. (1) şi (6); 
  introduce alin. (5) la art. 8 
 - D.C.C. nr. 1258/2009  (M. Of. nr. 798/23 nov. 2009) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile Legii nr. 298/2008 (termenul  
 se împlineşte la 6 ianuarie 2010) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituţie 
 - O.U.G. nr. 13/2012  (M. Of. nr. 277/26 apr. 2012) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin.  
 (5), art. 4 alin. (6), art. 5 alin. (6),art. 11, art. 12 alin. (1) şi (3), art. 13; 
  introduce lit. h) la art. 2 alin. (1), art. 31, alin. (51) la art. 4; 
  abrogă art. 2 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (6), art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (2) 
 - L. nr. 82/2012  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2012) - modifică art. 5 alin. (1) şi (6); 
  introduce alin. (6) la art. 8 
 - L. nr. 189/2012  (M. Of. nr. 736/31 oct. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 13/2012 
 - L. nr. 235/2015  (M. Of. nr. 767/14 oct. 2015) - modifică art. 5 alin. (1); 
  introduce lit. b1) la art. 2 alin. (1), alin. (21) la art. 5, art. 121 
 
 

- L. nr. 109/2019  (M. Of. nr. 418/28 mai 2019) - introduce alin. (9) la art. 13 

 L. nr. 507/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004 

 L. nr. 516/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea  
 Comercială "Automobile Dacia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1109/26 nov. 2004 

 L. nr. 517/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "ARO" - S.A.  
 Câmpulung Muscel 
 
 

M. Of. nr. 1120/29 nov. 2004 

 L. nr. 518/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăţi  
 comerciale aflate în dificultate 
 
 

M. Of. nr. 1103/25 nov. 2004 

 L. nr. 519/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului 
 
 

M. Of. nr. 1109/26 nov. 2004 

 L. nr. 520/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea  
 stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor  
 de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor 
 
 

M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004 

 L. nr. 525/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind  
 organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei  
 de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 
 

M. Of. nr. 1115/27 nov. 2004 

 L. nr. 527/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare  
 pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat 
 
 

M. Of. nr. 1135/1 dec. 2004 

 L. nr. 529/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu  
 destinaţie specială în sectorul energetic 
 
 

M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004 

 L. nr. 531/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de  
 înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor  
 Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004 
 M. Of. nr. 1135/1 dec. 2004 

 

 ▼ Acord  dintre Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de  
 tip implementare în comun "Rumeguş 2000", semnat la Bucureşti la 7 martie 2003 
 L. nr. 532/2004 (ratificare) 
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M. Of. nr. 1138/2 dec. 2004 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea  
 Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28  
 ianuarie 2003 
 L. nr. 532/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1138/2 dec. 2004 
 
 
 L. nr. 535/2004 
 Lege privind prevenirea şi combaterea terorismului 
 M. Of. nr. 1161/8 dec. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 4 pct. 8 şi 9, art. 32, art. 33, art. 34,  
 art. 35, art. 36, art. 37, art. 38; 
  introduce art. 331, art. 332; 
  abrogă art. 39 şi 47 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 20; 
 abrogă art. 21, art. 22, art. 40 alin. (2), art. 41 
 - O.U.G. nr. 78/2016  (M. Of. nr. 938/22 nov. 2016) - introduce art. 351 
 - L. nr. 49/2018  (M. Of. nr. 194/2 mar. 2018) - modifică art. 32 alin. (1) lit. o) 
 - L. nr. 58/2019  (M. Of. nr. 271/10 apr. 2019) - modifică art. 1, art. 4 partea introductivă a pct. 1 și lit. a) și b), art. 4 pct. 3 și  
 4, art. 4 partea introductivă a pct. 18, art. 4 pct. 19-21, art. 6 alin. (2), art. 7,  
 art. 10 partea introductivă și lit. d), art. 11 partea introductivă și lit. b), art. 12,  
 art. 17 lit. e), art. 25, art. 26 alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1),  
 art. 31, art. 32 partea introductivă a alin. (1) și lit. a) - c), o) și q), art. 32 partea  
 introductivă a alin. (3) și lit. a) - c), art. 33 partea introductivă și alin. (1) lit. a)  
 și b), art. 33 partea introductivă a alin. (2) și lit. a) și c), art. 331, art. 332  
 alin. (4), art. 36 alin. (1) și (2), art. 38, art. 40, art. 42 alin. (1) lit. b) și art. 42  
 alin. (3); 
 introduce pct. 91 la art. 4, pct. 181 la art. 4, pct. 22 - 29 la art. 4, alin. (4) la  
 art. 6, art. 71 și 72, lit. d1) la art. 10, art. 111, secț. a 3-a cu art. 221 la  
 cap. II, lit. d) și e) la art. 32 alin. (3), alin. (4) - (6) la art. 32, lit. c) și d) la art.  
 33 alin. (1), alin. (3) la art. 351, art. 371, art. 381 - 384, lit. d) la art. 42  
 alin. (1) și alin. (4) la art. 42; 
 abrogă art. 2, art. 32 alin. (1) lit. r), art. 33 alin. (2) lit. e) și f), art. 34, art. 351  
 
 

alin. (2), art. 36 alin. (4) și art. 37 

 L. nr. 536/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice 
  M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004 

 

 ▼ Tratat privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000 
 L. nr. 537/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1206/16 dec. 2004 

 ▼ Acord privind statutul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanţilor naţionali şi al personalului internaţional, adoptat  
 la Ottawa la 20 septembrie 1951 
 L. nr. 540/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1150/6 dec. 2004 

 ▼ Acord privind statutul misiunilor şi reprezentanţilor statelor terţe pe lângă Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la  
 Bruxelles la 14 septembrie 1994 
 L. nr. 540/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1150/6 dec. 2004 
 
 
 L. nr. 550/2004 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române 
 M. Of. nr. 1175/13 dec. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 43 alin. (3) 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 19 alin. (1) lit. r) 
 - L. nr. 212/2017  (M. Of. nr. 891/13 nov. 2017) - introduce art. 291 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2018  (M. Of. nr. 536/28 iun. 2018) - art. 23 alin. (3) şi art. 27 alin. (1) 
 
 

- Decizia nr. 19/2021  (M. Of. nr. 1080/11 nov. 2021) - art. 23 alin. (1) 

 L. nr. 551/2004 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă 
 M. Of. nr. 1161/8 dec. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 2 alin. (6) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) -  prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
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 februarie 2013 
 
 

- L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 

 L. nr. 554/2004 
 Legea contenciosului administrativ 
 M. Of. nr. 1154/7 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 190/2005  (M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) - modifică art. 1 alin. (9) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 189/2006  (M. Of. nr. 307/5 apr. 2006) - art. 20 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 189/2006  (M. Of. nr. 307/5 apr. 2006) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 20 alin. (1) (termenul se  
 împlineşte la 20 mai 2006, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din  
 Constituţie) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 647/2006  (M. Of. nr. 921/14 nov. 2006) - art.4 alin.(3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 647/2006  (M. Of. nr. 921/14 nov. 2006) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art.4 alin.(3) (termenul se  
 împlineşte la 29 decembrie 2006, după care operează prevederile art.147 alin. 
 (1) din Constituţie) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 65/2007  (M. Of. nr. 107/13 feb. 2007) - art.1 alin. (9) teza întâi 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 65/2007  (M. Of. nr. 107/13 feb. 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 1 alin. (9) teza întâi  
 (termenul se împlineşte la 29 martie 2007 după care operează prevederile  
 art.147 alin. (1) din Constituţie) 
 - L. nr. 262/2007  (M. Of. nr. 510/30 iul. 2007) - modifică art. 1 denumirea marginală, art. 1 alin. (3)-(9), art. 2 alin. (1), art. 3  
 alin. (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (2)-(4), art. 7 alin. (1), (5) şi (6), art. 8  
 alin. (1), (2) şi (3), art. 9 alin. (3) şi (4), art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (1) şi  
 (2), art. 12, art. 13 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (1),  
 art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), (2) şi (5), art. 20 alin. (1) şi (3), art. 21, art. 22,  
 art. 23, art. 24, art. 25 alin. (3), art. 26, art. 28; 
  introduce alin. (11) la art. 7, alin. (11) şi (12) la art. 8, alin. (5) la art. 9,  
 alin. (21) la art. 11, alin. (4) la art. 15, art. 161, alin. (6) la art. 18, alin. (21)  
 la art. 19 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 660/2007  (M. Of. nr. 525/2 aug. 2007) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 660/2007  (M. Of. nr. 525/2 aug. 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art.9 (termenul se  
 împlineşte la 15 sept.2007) după care operează prevederile art.147 alin.(1) din  
 Constituţie 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 797/2007  (M. Of. nr. 707/19 oct. 2007) - art.7 alin.(7) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 797/2007  (M. Of. nr. 707/19 oct. 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art.7 alin.(7) (termenul se  
 împlineşte la 2 decembrie 2007) după care operează prevederile art.147 alin.(1)  
 din Constituţie 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 751/6 nov. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 97/2008  (M. Of. nr. 294/15 apr. 2008) - modifică art. 10 alin. (1) 
 - L. nr. 100/2008  (M. Of. nr. 375/16 mai 2008) - modifică art. 9 alin. (1) 
 - L. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - modifică art. 4 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1609/2010  (M. Of. nr. 70/27 ian. 2011) - art. 21 alin. (2) teza a doua 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1609/2010  (M. Of. nr. 70/27 ian. 2011) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 21 alin. (2) teza a  
 doua (termenul se împlineşte la data de 13 martie 2011) după care operează  
 dispoziţiile art 147 alin. (1) din Constituţie 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 302/2011  (M. Of. nr. 316/9 mai 2011) - art. 5 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 302/2011  (M. Of. nr. 316/9 mai 2011) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 5 alin. (3) (termenul se  
 împlineşte la 22 iunie 2011) după care operează dispoziţiile art. 147 din  
 Constituţie 
 - L. nr. 299/2011  (M. Of. nr. 916/22 dec. 2011) - abrogă art. 21 alin. (2) 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 4, art. 10 alin. (1), art. 20 alin. (3), art. 22,  
 art. 24 alin. (2), art. 28 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 10, alin. (21) la art. 24; 
  abrogă art. 21 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
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 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 24 alin. (3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1039/2012  (M. Of. nr. 61/29 ian. 2013) - art. 21 alin. (2) teza întâi în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot  
 face obiectul revizuirii hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de  
 instanţele de recurs, cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii  
 Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1039/2012  (M. Of. nr. 61/29 ian. 2013) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 21 alin. (1) teza  
 întâi, declarate neconstituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că  
 nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de  
 instanţele de recurs, cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii  
 Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei (termenul se împlineşte la data de  
 15 martie 2013), după care operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) din  
 Constituţie 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 459/2014  (M. Of. nr. 712/30 sep. 2014) - dispoziţiile art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi sunt  
 constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că decretele  
 Preşedintelui privind numirea judecătorilor la Curtea Constituţională sunt  
 excluse din sfera controlului judecătoresc sub aspectul verificării îndeplinirii  
 condiţiei "înaltei competenţe profesionale" 
 Modificări: 
 - L. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - modifică art. 24, art. 25 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2015  (M. Of. nr. 458/25 iun. 2015) - art. 23 
 - art. 23 
 - Decizia nr. 11/2015  (M. Of. nr. 501/8 iul. 2015) - art. 2 alin. (1) lit. c) 
 - art. 2 alin. (1) lit. c) 
 - Decizia nr. 13/2015  (M. Of. nr. 690/11 sep. 2015) - art. 2 alin. (1) lit. f) și art. 10 
 - art. 2 alin. (1) lit. f) şi art. 10 
 - Decizia nr. 12/2015  (M. Of. nr. 773/16 oct. 2015) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 898/2015  (M. Of. nr. 148/26 feb. 2016) - soluţia legislativă, potrivit căreia încheierea prevăzută de art. 24 alin. (3) este  
 „definitivă”, este neconstituţională. 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 4/2016  (M. Of. nr. 226/28 mar. 2016) 
 - Decizia nr. 3/2016  (M. Of. nr. 243/1 apr. 2016) 
 - Decizia nr. 26/2016  (M. Of. nr. 996/12 dec. 2016) - Dispoziţiile art. 3 „Tutela administrativă” din Legea contenciosului  
 administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
 ulterioare, se interpretează în sensul că prefectul nu poate ataca în faţa  
 instanţelor de contencios administrativ refuzul [asimilat 
 unui act administrativ, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr.  
 554/2004] consiliului local de a pune pe ordinea de zi a 
 şedinţei şi de a lua act de încetarea de drept a mandatului de consilier local  
 înainte de termen, refuz exprimat la cererea prefectului 
 adresată potrivit atribuţiilor reglementate de dispoziţiile art. 19 alin. (1) lit. a) şi  
 e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
 prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 - Decizia nr. 35/2016  (M. Of. nr. 1023/20 dec. 2016) - În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (1) trebuie să se ţină  
 seama de termenele prevăzute de acest articol, nu şi de cele reglementate de art.  
 32 din Legea nr 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de  
 restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în  
 perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările  
 ulterioare. 
 - Decizia nr. 36/2016  (M. Of. nr. 104/7 feb. 2017) - Dispoziţiile art. 4 permit invocarea excepţiei de nelegalitate a unui act  
 administrativ cu caracter individual, direct în recurs 
 - Decizia nr. 16/2016  (M. Of. nr. 110/9 feb. 2017) - În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. f),  
 prevederile Codului muncii se aplică raporturilor juridice dintre  
 primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială, dacă legi speciale nu  
 conţin dispoziţii specifice, inclusiv după încetarea mandatelor. 
 - Decizia nr. 28/2017  (M. Of. nr. 378/22 mai 2017) - art. 2 alin. (1) lit. b) 
 - Decizia nr. 45/2016  (M. Of. nr. 386/23 mai 2017) - art. 21 alin. (2) teza I 
 - Decizia nr. 17/2017  (M. Of. nr. 930/27 nov. 2017) - art. 25 alin. (3) 
 - Decizia nr. 12/2018  (M. Of. nr. 418/16 mai 2018) - art. 24 alin. (4) 
 - Decizia nr. 7/2018  (M. Of. nr. 495/15 iun. 2018) - art. 10 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 212/2018  (M. Of. nr. 658/30 iul. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) lit. c), art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (1), (3), (5) și alin. (6)  
 partea introductivă și lit. b), art. 8 alin. (1) și (2), art. 10 alin. (1), (11) și (3),  
 art. 13 alin. (1),  art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1) și (4), art. 16 alin. (1), art.  
 161, art. 17 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 24 alin. (3) și (4) și art.  
 25 alin. (2) și (3); 
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 introduce lit. c1) la art. 2 alin. (1) și alin. (4) la art. 10; 
 abrogă art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (6) lit. c)-e), art. 7 alin. (7) și art. 11 alin. (1)  
 lit. e) 
 - O.U.G. nr. 57/2019  (M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) - modifică art. 3 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 22/2019  (M. Of. nr. 853/22 oct. 2019) - art. 19, prin raportare la dispoziţiile art. 11 alin. (2) din acelaşi act normativ 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 12/2020  (M. Of. nr. 198/11 mar. 2020) - dispoziţiile art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,  
 în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, sunt  
 constituţionale numai în măsura în care nu impun autorităţii publice  
 contractante parcurgerea procedurii prealabile 
 - D.C.C. nr. 12/2020  (M. Of. nr. 198/11 mar. 2020) - sintagma "are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile  
 Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător" din  
 cuprinsul dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. e) din  
 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară  
 modificării prin Legea nr. 212/2018 
 - D.C.C. nr. 12/2020  (M. Of. nr. 198/11 mar. 2020) - sintagma "data încheierii procesului-verbal de conciliere" din art. 11 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2020  (M. Of. nr. 580/2 iul. 2020) - art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a), r) şi s) şi art. 8 alin. (11) şi (12) 
 - Decizia nr. 22/2020  (M. Of. nr. 1208/10 dec. 2020) 
 - Decizia nr. 21/2021  (M. Of. nr. 572/4 iun. 2021) - art. 24 alin. (4) 
 - Decizia nr. 9/2021  (M. Of. nr. 976/13 oct. 2021) - art. 4 alin. (1) 
 - Decizia nr. 28/2021  (M. Of. nr. 95/31 ian. 2022) 
 Notă: Ori de câte ori într-o lege specială anterioară prezentei legi se face trimitere la Legea contenciosului administrativ nr. (v. D.C.C. nr.  
 660/2007 - M. Of. nr. 525 din 2 aug. 2007 (art. 9); Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 3046/2011 - M. Of. nr. 721/13 oct. 2011; Decizia C.C. nr.  
 1039/2012 - M. Of. nr. 61/29 ian. 2013 (art. 21 alin. (2) teza întâi, în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot face obiectul  
 revizuirii hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de recurs, cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii  
 Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei); Decizia I.C.C.J. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 458/25 iun. 2015; Decizia I.C.C.J. nr. 11/2015 - M.  
 
 

Of. nr. 501/8 iul. 2015 (art. 2 alin. (1) lit. c)); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 690/11 sep. 2015 (art. 2 alin. (1) lit. f) şi art. 10) 

 L. nr. 555/2004 
 Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 1148/6 dec. 2004 

 L. nr. 556/2004 
 Lege privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
 M. Of. nr. 1194/14 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 33/2019  (M. Of. nr. 415/27 mai 2019) - modifică art. 1 alin. (1), art. 4, art. 5 și art. 6 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 91/2019  (M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019) 
 Repunere în vigoare 
 - D.C.C. nr. 198/2021  (M. Of. nr. 421/21 apr. 2021) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr.  
 91/2019(termenul se împlinește la data de  5 iunie 2021), după care operează  
 prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție 
 
 L. nr. 560/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov  
 şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1194/14 dec. 2004 

 L. nr. 562/2004 
 Lege privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu  
 unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare 
 M. Of. nr. 1169/9 dec. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 357/2006  (M. Of. nr. 650/27 iul. 2006) - modifică art.2 alin.(1) şi alin.(2) lit.b), art.3 alin.(1) şi (2), art.4, art.9 
 - L. nr. 174/2009  (M. Of. nr. 335/20 mai 2009) - modifică art. 2 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 764/10 nov. 2009) 

 L. nr. 563/2004 
 Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş  
 şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 1196/14 dec. 2004 

 L. nr. 565/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari 
 
 

M. Of. nr. 1196/14 dec. 2004 

 L. nr. 566/2004 
 Legea cooperaţiei agricole 
 M. Of. nr. 1236/22 dec. 2004 
 Modificări: 
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 - L. nr. 134/2006  (M. Of. nr. 429/18 mai 2006) - modifică art. 4 alin. (3) 
 - L. nr. 343/2006  (M. Of. nr. 662/1 aug. 2006) - la 1 ianuarie 2007 abrogă art.76 lit.b) 
 - L. nr. 32/2007  (M. Of. nr. 47/22 ian. 2007) - modifică art.3, art.8 lit.b), art.11 alin.(1) lit.a) şi c), art.12 alin.(1), art.15 alin. 
 (4), (5) şi (9), art.17 alin.(2), art.18 alin.(2), art.20 alin.(4); 
  introduce lit.e) la art.76 
 - L. nr. 274/2011  (M. Of. nr. 876/12 dec. 2011) - modifică art. 2, art. 65, art. 70 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 16 alin. (4) 
 - L. nr. 95/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - modifică art. 4 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (3) partea  
 introductivă 
 - L. nr. 164/2016  (M. Of. nr. 564/26 iul. 2016) - modifică art. 1, art. 4 alin. (2) și (3), art. 6 partea introductivă, art. 6 lit. f), art.  
 7 partea introductivă, art. 9 lit. a) și b), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) lit. c),  
 art. 15 alin. (5), art. 15 alin. (6) și (8), art. 16 alin. (3) partea introductivă, art.  
 18 alin. (1) lit. a) și b), art. 45, , art. 61 alin. (1) lit. a); 
  introduce lit. e1) la art. 6, lit. h) la art.6, lit. b1) la art. 9, lit. f) și g) la art. 9,  
 art. 101, lit. i1) și i2) la art. 11 alin. (2), alin. (3) și (4) la art.11, alin. (51)  
 și (52) la art. 15, alin. (11) la art. 18, lit. g) la art. 38 alin. (1), lit. a1) - lit.  
 a6) la art. 76 (art. 76 lit. a2) intră în vigoare la 30 de zile de la data  
 publicării prezentei legi) 
 - L. nr. 21/2019  (M. Of. nr. 29/10 ian. 2019) - modifică art. 3, art. 4, art. 8 lit. a)-g), art. 9 lit. b1), art. 11 alin. (2) lit. i2),  
 art. 15 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (5) partea introductivă, art. 18 alin. (1) lit. c),  
 art. 27 alin. (1), art. 29 alin. (4), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 alin.  
 (1) partea introductivă, art. 33, art. 34, art. 35, art. 38 alin. (1) lit. g) și alin. (2)  
 și (3), art. 40 alin. (2), art. 45 alin. (2), art. 47 alin. (2) și art. 76; 
 în tot cuprinsul legii, sintagma ”cooperativa” se va înlocui cu sintagma  
 ”cooperativa agricolă”; 
 introduce lit. i3) la art. 11 alin. (2), alin. (6) la art. 16, alin. (5) la art. 29, alin.  
 (3) la art. 45, art. 691 și art. 761 și 762; 
 abrogă art. 31 alin. (3), cap. XII ”Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole”  
 și art. 70 - 75 
 - L. nr. 265/2020  (M. Of. nr. 1113/20 nov. 2020) - modifică art. 3 alin. (2), art. 7 partea introductivă, art. 9 lit. a) - b1), art. 12  
 alin. (2), art. 15 alin. (8), art. 16 alin. (6) lit. f), art. 23 alin. (1), art. 24 lit. c),  
 art. 44 lit. d), art. 45 alin. (3), art. 76 alin. (1) lit. b) și e) și alin. (4), art. 76 2  
 alin. (2) și (3); 
 introduce alin. (3) la art. 3, lit. b2) și h) la art. 9, lit. g) la art. 16 alin. (6), alin.  
 (2) și (3) la art. 19, alin. (21) și (22) la art. 29, alin. (4) la art. 38, alin. (4) la  
 art. 45, lit.e1) la art. 76 alin. (1), alin. (3) și (4) la art. 761 
 
 

- L. nr. 6/2022  (M. Of. nr. 23/7 ian. 2022) - modifică art. 3 alin. (3) 

 L. nr. 567/2004 
 Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului  
 care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice 
 M. Of. nr. 1197/14 dec. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 47/14 ian. 2005) - rectifică art.68 alin. (4) 
 Modificări: 
 - L. nr. 17/2006  (M. Of. nr. 48/19 ian. 2006) - modifică art.1, art.2, art.3 alin.(1) şi (3), art.8 alin.(3), cap.II titlul secţiunii a  
 3-a, art.9 alin.(1), art.10, art.16 alin.(2), art.18 alin.(1), art.20 alin.(1), art.21  
 alin.(2) şi (3), art.31 alin.(2), art.32, art.33 alin.(2), art.36, art.38 alin.(1) şi (3),  
 art.39, art.40 alin.(2), art.45, art.46 alin.(1) şi alin.(2), art.47, art.48 alin.(1)  
 lit.a), art.48 alin.(2), art.49 alin.(1), art.56 alin.(1), art.60 alin.(4), art.63 alin. 
 (4), art.68 alin.(1), (2), (4) şi (7), art.69 alin.(1), art.77 alin.(1), art.86 alin.(2),  
 art.87 alin.(2), art.88 alin.(1), art.91 alin.(2), art.93; 
  introduce alin.(3) la art.16, alin.(2) la art.19, alin.(2) şi (3) la art.26, alin.(11),  
 alin.(21) şi alin.(4) la art.46, alin.(5) la art.60, alin.(5) la art.63, alin.(11),  
 (41) şi (42) la art.68, art.681, alin.(3) la art.91; 
  abrogă art.87 alin.(3); 
 Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, noţiunea de "informatician" se  
 înlocuieşte cu noţiunea de "grefier informatician" iar noţiunea de "Parchet  
 Naţional Anticorupţie", cu noţiunea de "Departament Naţional Anticorupţie". 
 - O.U.G. nr. 100/2007  (M. Of. nr. 684/8 oct. 2007) - modifică art.68, art.681, art.93 alin.(1) şi (4); 
  introduce art.682 - 684, art.901 
 - L. nr. 97/2008  (M. Of. nr. 294/15 apr. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2007 şi modifică art. 3 alin. (1); 
  introduce art. 902; 
  abrogă art. 60 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 195/2008  (M. Of. nr. 825/8 dec. 2008) - introduce alin. (3) la art. 24 şi art. 671; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Naţional  
 Anticorupţie" cu sintagma "Direcţia Naţională Anticorupţie" 
 - O.U.G. nr. 230/2008  (M. Of. nr. 4/5 ian. 2009) - modifică art. 683 alin. (2), art. 684 alin. (3); 
  introduce alin. (21) şi (22) la art. 683 
 - D.C.C. nr. 82/2009  (M. Of. nr. 33/16 ian. 2009) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 230/2008  
 (termenul se împlineste la 1 martie 2009) după care operează prevederile art.  
 147 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 118/2009  (M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 195/2008 şi modifică art. 671  
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 alin. (3); 
 introduce art. 321 
 - L. nr. 208/2009  (M. Of. nr. 385/9 iun. 2009) - respinge O.U.G. nr. 230/2008 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 46/2008  (M. Of. nr. 495/16 iul. 2009) - art. 78 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 263/2010  (M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) - abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 68, art. 681 alin. (2), art. 682 - 684 
 - L. nr. 156/2011  (M. Of. nr. 519/22 iul. 2011) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4; 
 introduce art. 31, cap. VII1 cu art. 891 - 8944 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - modifică art. 50 alin. (1), art. 671 alin. (2) 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 52 lit. f) 
 - L. nr. 130/2015  (M. Of. nr. 408/10 iun. 2015) - introduce art. 685 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 270/2015  (M. Of. nr. 420/12 iun. 2015) - art. 48 alin. (1) lit. a) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 270/2015  (M. Of. nr. 420/12 iun. 2015) - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. a)(termenul se  
 împlineşte la 26 iulie 2015) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituţie 
 - O.U.G. nr. 59/2017  (M. Of. nr. 648/7 aug. 2017) - modifică art. 685 alin. (10) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 103/2019  (M. Of. nr. 439/3 iun. 2019) - art. 3 alin. (2) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 495/16 iul. 2009 (art. 78 alin. (1)) 
 
 L. nr. 568/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului 
 
 

M. Of. nr. 1196/14 dec. 2004 

 L. nr. 569/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 359/2004 privind  
 simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,  
 înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice 
 
 

M. Of. nr. 1196/14 dec. 2004 

 L. nr. 570/2004 
 Lege privind unele măsuri pentru privatizarea societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica  
 Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A., precum şi unele măsuri pentru reglementarea activităţilor societăţilor comerciale din  
 domeniul distribuţiei de energie electrică 
 M. Of. nr. 1198/15 dec. 2004 
 
 
 L. nr. 571/2004 
 Lege privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii 
 
 

M. Of. nr. 1214/17 dec. 2004 

 L. nr. 572/2004 
 Lege privind Ordinul Meritul Diplomatic şi Medalia Meritul Diplomatic 
 M. Of. nr. 1264/29 dec. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1-4 
 
 L. nr. 573/2004 
 Lege privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu  
 gradele de ofiţeri, şi preoţi militari 
 M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1 şi 2 
 - L. nr. 189/2011  (M. Of. nr. 755/27 oct. 2011) - modifică art. 1, art. 2 alin. (2), art. 4, art. 7, art. 8, art. 9, art. 12, anexa nr. 1 
 - L. nr. 149/2018  (M. Of. nr. 530/27 iun. 2018) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5, art. 6, art.  
 10, art. 12, titlul anexei nr. 1, anexa nr. 1 și titlul anexei nr. 2 
 
 L. nr. 574/2004 
 Lege privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari  
 publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri 
 M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004 
 Modificări: 
 - L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1 şi 2 
 - L. nr. 189/2011  (M. Of. nr. 755/27 oct. 2011) - modifică art. 1, art. 2 alin. (2), art. 4, art. 7, art. 8, art. 9, art. 12, anexa nr. 1 
 - L. nr. 149/2018  (M. Of. nr. 530/27 iun. 2018) - modifică titlul, art. 1, art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5, art. 6, art. 10, art. 12,  titlul  
 anexei nr. 1, anexa nr. 1și titlul anexei nr. 2; 
 introduce alin. (11) la art. 4 
 
 L. nr. 578/2004 
 Lege privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor 
 M. Of. nr. 1223/20 dec. 2004 
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 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 88/2006  (M. Of. nr. 941/21 nov. 2006) - modifică art. 9 
 - L. nr. 120/2007  (M. Of. nr. 299/4 mai 2007) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 88/2006 
 - L. nr. 255/2007  (M. Of. nr. 498/25 iul. 2007) - modifică art. 1, art. 6, art. 7; 
  abrogă art. 2-5 
 - L. nr. 388/2007  (M. Of. nr. 902/31 dec. 2007) - majorează cuantumul ajutorului lunar acordat soţului supravieţuitor 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - se reduce cu 15% ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri,  
 Mediu şi Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră,  
 semnat la Viena la 23 octombrie 2002 
 L. nr. 584/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1224/20 dec. 2004 

 ▼ Convenţia internaţională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferinţa  
 Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 5 octombrie 2001 
 L. nr. 585/2004 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 1257/27 dec. 2004 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a  
 traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 14 mai 2004 
 L. nr. 586/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2005 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucureşti la  
 9 aprilie 2003 
 L. nr. 587/2004 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1240/22 dec. 2004 

 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 706/2005 (M.A.E.) - M. Of. nr. 478/7 iun. 2005 

 L. nr. 588/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant 
 M. Of. nr. 1232/21 dec. 2004 
 
 L. nr. 589/2004 
 Lege privind regimul juridic al activităţii electronice notariale 
 
 

M. Of. nr. 1227/20 dec. 2004 

 L. nr. 592/2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr.  
 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 
 
 

M. Of. nr. 1232/21 dec. 2004 

 L. nr. 595/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice 
 
 

M. Of. nr. 1239/22 dec. 2004 

 L. nr. 597/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004 

 L. nr. 599/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării  
 procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Oneşti 
 
 

M. Of. nr. 1224/20 dec. 2004 

 L. nr. 601/2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice  
 şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei 
 M. Of. nr. 1227/20 dec. 2004 
 
 

  2005  
 
 
 L. nr. 1/2005 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 
 M. Of. nr. 172/28 feb. 2005 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 913/2009  (M. Of. nr. 506/22 iul. 2009) - art. 107 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 913/2009  (M. Of. nr. 506/22 iul. 2009) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 107 alin. (1)  
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 (termenul se împlineşte la data de 5 septembrie 2009), după care operează  
 dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 285/22 apr. 2011) - abrogă art. 79 alin. (2) 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 14 alin. (3) 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 44 alin. (7), art. 78 alin. (4), art. 91 alin.  
 (11), (13) şi (15) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 15, art. 112, art. 113, art. 114; 
  introduce lit. e) la art. 115 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 368/20 mai 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 163/2018  (M. Of. nr. 595/12 iul. 2018) - modifică art. 31 lit. d) și art. 113 lit. c) 
 (v. D.C.C. nr. 913/2009 - M. Of. nr. 506/22 iul. 2009 (art. 107 alin. (1)) 
 
 ▼ Acord de împrumut (primul împrumut de ajustare programatică - PAL 1) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2004 
 L. nr. 2/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 170/25 feb. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 516/2021 (M. Of. nr. 519/19 mai 2021) 
 
 ▼ Tratat între România şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2002 
 L. nr. 3/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 183/3 mar. 2005 
 
 
 L. nr. 6/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului 
 M. Of. nr. 183/3 mar. 2005 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 278/4 apr. 2005) - rectifică art.unic cu referire la art. 1 alin. (3) din O.U.G.nr. 68/2004 

 L. nr. 7/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi 
 M. Of. nr. 183/3 mar. 2005 
 
 L. nr. 9/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice 
 M. Of. nr. 184/3 mar. 2005 
 
 
 L. nr. 10/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative  
 cu incidenţă asupra acestei proceduri 
 
 

M. Of. nr. 184/3 mar. 2005 

 L. nr. 13/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române -  
 S.A. 
 
 

M. Of. nr. 182/2 mar. 2005 

 L. nr. 14/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.  
 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute  
 sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi  
 Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
 
 

M. Of. nr. 182/2 mar. 2005 

 L. nr. 15/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 190/7 mar. 2005 

 L. nr. 16/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de  
 împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" -  
 S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala  
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 "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 
 

M. Of. nr. 180/2 mar. 2005 

 L. nr. 17/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului  
 nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700  
 MW" 
 
 

M. Of. nr. 182/2 mar. 2005 

 L. nr. 19/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din  
 Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 
 
 

M. Of. nr. 184/3 mar. 2005 

 L. nr. 20/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2004 privind susţinerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna  
 Şes-Borşa" judeţele Satu Mare şi Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 180/2 mar. 2005 

 L. nr. 22/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004  
 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare 
 
 

M. Of. nr. 191/7 mar. 2005 

 L. nr. 23/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii  
 financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID) 
 
 

M. Of. nr. 191/7 mar. 2005 

 L. nr. 24/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind  
 Statutul poliţistului 
 
 

M. Of. nr. 191/7 mar. 2005 

 L. nr. 25/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 197/8 mar. 2005 

 L. nr. 26/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a  
 Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
 
 

M. Of. nr. 197/8 mar. 2005 

 L. nr. 27/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială 
 
 

M. Of. nr. 197/8 mar. 2005 

 L. nr. 28/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului  
 Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 
 

M. Of. nr. 197/8 mar. 2005 

 L. nr. 29/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2004 privind ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea  
 Europeană stabilind cadrul general de participare a României la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la  
 Bruxelles la 22 noiembrie 2004 
 
 

M. Of. nr. 201/9 mar. 2005 

 L. nr. 31/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii  
 naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate  
 autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 207/11 mar. 2005 

 L. nr. 32/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Târgu Mureş, judeţul  
 Mureş, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor 
 
 

M. Of. nr. 208/11 mar. 2005 

 L. nr. 33/2005 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea  
 Ministerului Culturii şi Cultelor 
 
 

M. Of. nr. 206/10 mar. 2005 

 L. nr. 34/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de  
 proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere 
 
 

M. Of. nr. 200/9 mar. 2005 

 L. nr. 36/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea  
 Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 240/22 mar. 2005 

 L. nr. 37/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea  
 termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria  
 Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 
 
 

M. Of. nr. 240/22 mar. 2005 

 L. nr. 38/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat  
 potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din  
 sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază  
 în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 M. Of. nr. 240/22 mar. 2005 

 

 ▼ Protocolul nr. 14 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950,  
 cu privire la modificarea sistemului de control al Convenţiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004 
 L. nr. 39/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 238/22 mar. 2005 

 ▼ Tratat privind protecţia simbolului olimpic, adoptat la Nairobi la 26 septembrie 1981 
 L. nr. 40/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 252/25 mar. 2005 

 ▼ Convenţie privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003 
 L. nr. 41/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 248/24 mar. 2005 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 
 
 ▼ Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001 
 L. nr. 42/2005 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 308/13 apr. 2005 

 L. nr. 43/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi  
 funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe 
 M. Of. nr. 250/25 mar. 2005 

 

 ▼ Contract de împrumut între România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi,  
 respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - proiectul  
 "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii" (etapa a 3-a) 
 L. nr. 44/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 276/4 apr. 2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 158/29 feb. 2008) 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 951/2012 (M. Of. nr. 692/9 oct. 2012) 

 L. nr. 45/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului  
 Public 
 
 

M. Of. nr. 245/24 mar. 2005 

 L. nr. 46/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea  
 Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 
 

M. Of. nr. 245/24 mar. 2005 

 L. nr. 48/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea  
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 activelor bancare neperformante 
 
 

M. Of. nr. 239/22 mar. 2005 

 L. nr. 50/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii  
 Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii 
 
 

M. Of. nr. 235/21 mar. 2005 

 L. nr. 53/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 235/21 mar. 2005 

 

 ▼ Protocol adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire  
 la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001 
 L. nr. 55/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 244/23 mar. 2005 

 ▼ Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul  
 alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004 
 L. nr. 56/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 315/14 apr. 2005 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 28/2006 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică art. 2 alin. (3) şi (4), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1); 
  introduce alin. (21) la art. 2, alin. (11) la art. 3 
 - L. nr. 266/2006 (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 729/28 oct. 2008) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1493/2008 (M. Of. nr. 812/4 dec. 2008) 
 - L. nr. 22/2009 (M. Of. nr. 150/10 mar. 2009) - modifică art. 2 alin. (2) 
 
 

- H.G. nr. 709/2012 (M. Of. nr. 536/1 aug. 2012) 

 L. nr. 57/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru  
 accidente de muncă şi boli profesionale 
 
 

M. Of. nr. 257/28 mar. 2005 

 L. nr. 58/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind  
 dezvoltarea regională în România 
 
 

M. Of. nr. 257/28 mar. 2005 

 L. nr. 59/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează  
 activitatea din domeniul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 256/28 mar. 2005 

 L. nr. 60/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor  
 blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale 
 M. Of. nr. 255/28 mar. 2005    
 L. nr. 61/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2004 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi  
 Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003 
 
 

M. Of. nr. 255/28 mar. 2005 

 L. nr. 62/2005 
 Lege pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziţii comune adoptate în cadrul politicii externe şi de securitate  
 comună a Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 258/29 mar. 2005 

 L. nr. 63/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din  
 Delta Dunării 
 
 

M. Of. nr. 255/28 mar. 2005 

 L. nr. 64/2005 
 Lege privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului şi a traficului  
 ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei 
 M. Of. nr. 251/25 mar. 2005 
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 ▼ Amendamente  la Codul de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială, adoptate de Comitetul Securităţii Maritime, la cea de-a 66-a  
 sesiune (28 mai - 6 iunie 1996) 
 L. nr. 65/2005 (acceptare) 
 M. Of. nr. 280/5 apr. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 626/2007 (M. Of. nr. 530/6 aug. 2007) 
 
 ▼ Codul de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin  
 Rezoluţia A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983 
 L. nr. 65/2005 (acceptare) 
 M. Of. nr. 280/5 apr. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 626/2007 (M. Of. nr. 530/6 aug. 2007) 
 
 ▼ Codul pentru efectuarea în siguranţă a transportului mărfurilor şi persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de  
 Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.863(20) la Londra la 27 noiembrie 1997 
 L. nr. 66/2005 (acceptare) 
 M. Of. nr. 276/4 apr. 2005 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 234/2008 (M. Of. nr. 158/29 feb. 2008) 

 L. nr. 68/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 251/25 mar. 2005 

 L. nr. 70/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare 
 
 

M. Of. nr. 283/5 apr. 2005 

 L. nr. 71/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul  
 magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 
 
 

M. Of. nr. 300/11 apr. 2005 

 L. nr. 72/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului  
 naţional auto 
 
 

M. Of. nr. 313/14 apr. 2005 

 L. nr. 76/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale  
 funcţionarilor publici pentru anul 2005 
 
 

M. Of. nr. 324/18 apr. 2005 

 L. nr. 80/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi  
 amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice 
 
 

M. Of. nr. 309/13 apr. 2005 

 L. nr. 83/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituţiile  
 publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 M. Of. nr. 309/13 apr. 2005 
 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante,  
 substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004 
 L. nr. 86/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 311/13 apr. 2005 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 706/2005 (M.A.E.) - M. Of. nr. 478/7 iun. 2005 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii consumului ilegal şi  
 a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004 
 L. nr. 87/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 310/13 apr. 2005 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 706/2005 (M.A.E.) - M. Of. nr. 478/7 iun. 2005 

 L. nr. 88/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării,  
 unor societăţi comerciale producătoare de aparatură şi instrumente medicale 
 M. Of. nr. 320/15 apr. 2005 
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 L. nr. 89/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale  
 Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 320/15 apr. 2005 
 
 L. nr. 90/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/1999 privind  
 responsabilitatea ministerială 
 
 

M. Of. nr. 322/15 apr. 2005 

 L. nr. 92/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în  
 implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare  
 încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria şi România  
 pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia  
 Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria şi România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2  
 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la programul "Iniţiativa  
 Graniţe Externe 2003 pentru România", semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003, şi în Memorandumul de finanţare încheiat între  
 Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru  
 România, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2004 
 
 

M. Of. nr. 333/20 apr. 2005 

 L. nr. 93/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în  
 implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitoare la Programul naţional PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii  
 nucleare pentru România şi la programele 2004 de cooperare transfrontalieră şi de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu  
 Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, Moldova şi Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 329/19 apr. 2005 

 L. nr. 95/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin. (3) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 325/18 apr. 2005 

 L. nr. 97/2005 
 Lege pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de  
 compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi  
 Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 
 M. Of. nr. 325/18 apr. 2005 
 Modificări: 
 - L. nr. 348/2006  (M. Of. nr. 640/25 iul. 2006) - modifică termenul prev. la art.1 
 
 L. nr. 98/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul  
 drumurilor 
 
 

M. Of. nr. 387/9 mai 2005 

 L. nr. 100/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2005 privind creşterile salariale aplicabile magistraţilor şi altor categorii de personal  
 din sistemul justiţiei pentru anul 2005 
 
 

M. Of. nr. 378/5 mai 2005 

 L. nr. 101/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind  
 denominarea monedei naţionale 
 
 

M. Of. nr. 378/5 mai 2005 

 L. nr. 102/2005 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 131/2005  (M. Of. nr. 883/3 oct. 2005) - prorogă, până la data de 31 decembrie 2005, termenul prevăzut la art. 19 alin.  
 (1) 
 - O.U.G. nr. 163/2005  (M. Of. nr. 1061/28 nov. 2005) - modifică art. 19, art. 20 alin. (1) şi art. 21 şi abrogă O.U.G. nr. 131/2005 
 - L. nr. 27/2006  (M. Of. nr. 212/8 mar. 2006) - aprobă O.U.G. nr.131/2005 
 - L. nr. 69/2006  (M. Of. nr. 268/24 mar. 2006) - respinge O.U.G. nr.163/2005 
 - O.U.G. nr. 115/2006  (M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006) - modifică art.10 lit.g), art.15 alin.(1) şi (2), art.16 alin.(1); 
  introduce alin.(31) la art.15 
 - L. nr. 270/2007  (M. Of. nr. 678/4 oct. 2007) - respinge O.U.G. nr. 115/2006 
 - L. nr. 129/2018  (M. Of. nr. 503/19 iun. 2018) - modifică art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (5) și (7), art. 5 alin. (2),  
 art. 6 alin. (2), art. 9, art. 10, art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (1) și (2) și art. 16  
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 alin. (3); 
 introduce alin. (31) la art. 1, după art. 14 cap. III1cu art. 141-148 și cap.  
 III2 cu art. 149-1411 și alin. (31) și (32) la art. 16; 
 abrogă art. 13 și art. 15 alin. (3) și (4); 
 Notă: Art. I pct. 1(cu ref. la art. 1 alin. (3)) și art. I pct. 6-11(cu ref. la art. 6  
 alin. (2), art. 9, art. 10, art. 12 alin. (1), art. 13, Cap. III1 cu art. 141-148 și  
 Cap. III2 cu art. 149-1411) din L. nr. 129/2018 intră în vigoare la 25 mai  
 2018, cf. art. VIII alin. (2) 
 - L. nr. 190/2018  (M. Of. nr. 651/26 iul. 2018) - modifică art. 142 alin. (1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 947/9 nov. 2018) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu "implementare în  
 comun" pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la  
 Bucureşti la 28 septembrie 2004 
 L. nr. 104/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 389/9 mai 2005 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 
 
 ▼ Memorandum între Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanţarea  
 acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004 
 L. nr. 105/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 393/10 mai 2005 
 
 
 L. nr. 109/2005 
 Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România 
 M. Of. nr. 401/12 mai 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1318/2007  (M. Of. nr. 739/31 oct. 2007) - indexare indemnizaţie 
 - O.G. nr. 4/2008  (M. Of. nr. 73/31 ian. 2008) - modifică art.3, art.5 alin.(2) şi (5), art.6, art.8 alin.(2), (3) şi (4), art.10 alin.(1)  
 lit.b), d) şi i), art.11 alin.(1), art.12 alin.(1), art.13 alin.(2), art.18 alin.(1) şi (2); 
  introduce alin.(21) la art.8, alin.(41) la art.8, art.111; 
  abrogă art.7 alin.(2) şi (3), art.8 alin.(5), art.11 alin.(2) 
 - H.G. nr. 1147/2008  (M. Of. nr. 679/2 oct. 2008) - indexare indemnizaţie 
 - L. nr. 123/2009  (M. Of. nr. 294/6 mai 2009) - aprobă cu modificări O.G. nr. 4/2008 şi modifică art. 3, art. 8 alin. (21) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 384/5 iun. 2009) 

 L. nr. 110/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2005 privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor  
 şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de  
 Ministerul Justiţiei 
 
 

M. Of. nr. 410/16 mai 2005 

 L. nr. 111/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi  
 de asistenţă sanitar-veterinară 
 
 

M. Of. nr. 390/9 mai 2005 

 L. nr. 115/2005 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Germane din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 393/10 mai 2005 
 
 L. nr. 116/2005 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Andrei Şaguna" din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 402/12 mai 2005 

 L. nr. 119/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind  
 autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 
 

M. Of. nr. 412/16 mai 2005 

 L. nr. 120/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor  
 agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv 
 
 

M. Of. nr. 393/10 mai 2005 

 L. nr. 122/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale  
 Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 415/17 mai 2005 
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 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 798/2 sep. 2005) - art. I pct. 9 cu referire la art. 101 

 L. nr. 125/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din  
 unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 416/17 mai 2005 

 L. nr. 126/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul  
 sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 411/16 mai 2005 

 L. nr. 127/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
 
 

M. Of. nr. 420/18 mai 2005 

 L. nr. 128/2005 
 Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României la Asociaţia Înaltelor Jurisdicţii  
 de Casaţie ale ţărilor care utilizează parţial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.) 
 
 

M. Of. nr. 425/19 mai 2005 

 L. nr. 130/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor  
 publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru  
 aderarea României la Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 420/18 mai 2005 

 L. nr. 132/2005 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii ''Bogdan Vodă“ din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
 
 

M. Of. nr. 423/19 mai 2005 

 L. nr. 133/2005 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Artifex" din municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 436/24 mai 2005 

 L. nr. 135/2005 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Athenaeum" din municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 436/24 mai 2005 

 L. nr. 136/2005 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Dimitrie Cantemir" din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 434/23 mai 2005 
 
 L. nr. 137/2005 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Mihail Kogălniceanu" din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 434/23 mai 2005 

 L. nr. 138/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005  
 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul  
 învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004  
 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.  
 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea  
 unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru  
 persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 
 

M. Of. nr. 423/19 mai 2005 

 L. nr. 139/2005 
 Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Baptist din Bucureşti 
 M. Of. nr. 434/23 mai 2005 
 
 L. nr. 143/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2005 privind susţinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001  
 ''Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ“ 
 
 

M. Of. nr. 426/19 mai 2005 

 L. nr. 144/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul  
 2005 
 
 

M. Of. nr. 426/19 mai 2005 

 L. nr. 145/2005 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea  
 unor obligaţii de plată ale societăţilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice  
 ''Termoelectrica“ — S.A. în urma procesului de restructurare 
 
 

M. Of. nr. 426/19 mai 2005 

 L. nr. 146/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 425/19 mai 2005 
 
 L. nr. 149/2005 
 Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale 
 
 

M. Of. nr. 447/26 mai 2005 

 L. nr. 150/2005 
 Lege pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind călătoria cu metroul 
 
 

M. Of. nr. 441/25 mai 2005 

 L. nr. 151/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind  
 protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi  
 protecţia persoanelor 
 
 

M. Of. nr. 441/25 mai 2005 

 L. nr. 152/2005 
 Lege pentru aprobarea participării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, în calitate de observator, la Asociaţia ''Reţeaua  
 Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie ale Uniunii Europene" 
 
 

M. Of. nr. 447/26 mai 2005 

 L. nr. 153/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind  
 sistemul naţional de decoraţii al României 
 
 

M. Of. nr. 447/26 mai 2005 

 L. nr. 154/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii  
 Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de  
 Administrare Fiscală 
 
 

M. Of. nr. 452/27 mai 2005 

 L. nr. 156/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public 
 M. Of. nr. 452/27 mai 2005 

 

 ▼ Tratat între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă,  
 Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele  
 Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica  
 Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de  
 Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la  
 Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005 
 L. nr. 157/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 465/1 iun. 2005 
 Modificări: 
 - L. nr. 13/2008 (M. Of. nr. 107/12 feb. 2008) 
 
 

- L. nr. 86/2012 (M. Of. nr. 436/30 iun. 2012) 

 L. nr. 159/2005 
 Lege privind Tariful vamal integrat român 
 M. Of. nr. 462/31 mai 2005 

 

 ▼ Acord între Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) şi statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind  
 participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei urgenţe radiologice (ECURIE),  
 semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2004 
 L. nr. 165/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 485/8 iun. 2005 

 ▼ Addendum semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2004 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la  
 împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin addendumurile  
 semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi la 24 iulie 2002 
 L. nr. 166/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 507/15 iun. 2005 

 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind  
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 închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 L. nr. 167/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 515/17 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - modifică art. 2 alin. (1) şi (5); 
 introduce alin. (6) la art. 2, alin. (11) la art. 3 
 - H.G. nr. 1637/2008 (M. Of. nr. 861/20 dec. 2008) 
 - H.G. nr. 733/2010 (M. Of. nr. 535/30 iul. 2010) 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 1363/2010 (aprobare) (M. Of. nr. 27/12 ian.  
 2011) 
 - H.G. nr. 109/2012 (M. Of. nr. 157/8 mar. 2012) 
 - H.G. nr. 800/2012 (M. Of. nr. 565/9 aug. 2012) 
 - H.G. nr. 422/2013 (M. Of. nr. 403/4 iul. 2013) 
 - H.G. nr. 516/2021 (M. Of. nr. 519/19 mai 2021) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului  
 ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a traficului de fiinţe umane, terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la  
 Bucureşti la 10 mai 2004 
 L. nr. 168/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 500/14 iun. 2005 

 ▼ Acord privind protecţia reciprocă a secretului invenţiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la  
 Paris la 21 septembrie 1960 
 L. nr. 169/2005 (aderare) 
 M. Of. nr. 506/15 iun. 2005 
 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 
 ▼ Acord privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informaţiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970 
 
 L. nr. 169/2005 (aderare) 
 M. Of. nr. 506/15 iun. 2005 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 
 
 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru  
 modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 L. nr. 170/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 526/21 iun. 2005 
 Modificări: 
 - L. nr. 57/2007 (M. Of. nr. 183/16 mar. 2007) - modifică art.2 alin.(1) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 727/2009 (M. Of. nr. 478/10 iul. 2009) 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 195/2011 (M. Of. nr. 198/22 mar. 2011) 
 - H.G. nr. 1218/2011 (M. Of. nr. 914/22 dec. 2011) 
 - H.G. nr. 983/2012 (M. Of. nr. 722/24 oct. 2012) 
 - H.G. nr. 300/2013 (M. Of. nr. 322/4 iun. 2013) 
 - H.G. nr. 1021/2013 (M. Of. nr. 804/19 dec. 2013) 
 - H.G. nr. 516/2021 (M. Of. nr. 519/19 mai 2021) 
 
 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind  
 reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 L. nr. 171/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 519/20 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 589/2009 (M. Of. nr. 359/28 mai 2009) 
 - H.G. nr. 353/2010 (M. Of. nr. 263/22 apr. 2010) 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 606/2011 (M. Of. nr. 440/23 iun. 2011) 
 - H.G. nr. 579/2012 (M. Of. nr. 390/12 iun. 2012) 
 - H.G. nr. 45/2013 (M. Of. nr. 94/14 feb. 2013) 
 - H.G. nr. 399/2013 (M. Of. nr. 380/27 iun. 2013) 
 - H.G. nr. 191/2015 (M. Of. nr. 235/7 apr. 2015) 
 - H.G. nr. 516/2021 (M. Of. nr. 519/19 mai 2021) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea dintre autorităţile de frontieră, semnat la Sofia la 22  
 decembrie 2004 
 L. nr. 172/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 511/16 iun. 2005 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul luptei împotriva producerii  
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 ilegale, traficului şi consumului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti la 14 aprilie 2004 
 L. nr. 173/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 504/14 iun. 2005 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2003, semnat la  
 Bucureşti la 11 noiembrie 2004 
 L. nr. 174/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 504/14 iun. 2005 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică - anul 2003, semnat la Bucureşti  
 la 11 noiembrie 2004 
 L. nr. 175/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 504/14 iun. 2005 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 

 L. nr. 178/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici şi a activităţii  
 notariale nr. 36/1995 
 
 

M. Of. nr. 499/13 iun. 2005 

 L. nr. 179/2005 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică 
 
 

M. Of. nr. 502/14 iun. 2005 

 L. nr. 180/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare 
 
 

M. Of. nr. 502/14 iun. 2005 

 L. nr. 182/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri  
 referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) 
 
 

M. Of. nr. 505/14 iun. 2005 

 L. nr. 184/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004  
 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 521/20 iun. 2005 

 L. nr. 186/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000  
 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a  
 comerţului exterior 
 
 

M. Of. nr. 532/23 iun. 2005 

 L. nr. 187/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind  
 acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare 
 
 

M. Of. nr. 532/23 iun. 2005 

 L. nr. 188/2005 
 Lege privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acţiuni din proprietatea privată a statului şi din administrarea Autorităţii pentru  
 Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului  
 Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 517/17 iun. 2005 

 L. nr. 189/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile  
 comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de  
 apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în  
 patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici 
 M. Of. nr. 545/27 iun. 2005 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18  
 noiembrie 2004 şi, respectiv, la Bucureşti la 15 decembrie 2004, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23  
 ianuarie 1998 
 L. nr. 190/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 574/4 iul. 2005 

 ▼ Convenţie între România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27  
 aprilie 2004 
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 L. nr. 191/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 571/4 iul. 2005 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 

 L. nr. 192/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi  
 Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat  
 la Bucureşti la 28 februarie 2005 
 
 

M. Of. nr. 545/27 iun. 2005 

 L. nr. 193/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi  
 furnizare a energiei electrice "Electrica Banat" - S.A. şi "Electrica Dobrogea" - S.A., semnat la Bucureşti la 20 aprilie 2005, în legătură cu  
 garanţia parţială de risc acordată de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi aprobarea acordurilor care compun garanţia  
 parţială de risc 
 
 

M. Of. nr. 545/27 iun. 2005 

 L. nr. 198/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul  
 administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 550/28 iun. 2005 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti  
 la 8 decembrie 2004 
 L. nr. 199/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 567/1 iul. 2005 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
 
 L. nr. 200/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi  
 funcţionarea Curţii de Conturi 
 M. Of. nr. 550/28 iun. 2005 

 

 ▼ Acord de sediu dintre Guvernul României şi Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat  
 la Bucureşti la 16 iulie 2003 
 L. nr. 203/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 600/12 iul. 2005 

 ▼ Acord cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale, adoptat la New York la 9 septembrie 2002 
 L. nr. 204/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 602/12 iul. 2005 
 
 
 L. nr. 205/2005 
 Lege privind reglementarea situaţiei financiare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a Societăţii Naţionale ''Îmbunătăţiri  
 Funciare" - S.A., a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi a altor agenţi economici şi instituţii publice care desfăşoară activităţi  
 de îmbunătăţiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate în anul 2004 
 
 

M. Of. nr. 575/4 iul. 2005 

 L. nr. 211/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să  
 realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate 
 
 

M. Of. nr. 597/11 iul. 2005 

 L. nr. 217/2005 
 Lege privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere 
 M. Of. nr. 628/19 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 48/2006  (M. Of. nr. 745/31 aug. 2006) - modifică art. 4 pct. 1 şi 3, art. 5 alin. (1) lit. a), art. 42 alin. (1); 
  abrogă art. 6 
 - L. nr. 468/2006  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. 48/2006 şi modifică art.4 pct.1; 
 introduce art.51 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 250/13 apr. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 186/2011  (M. Of. nr. 763/28 oct. 2011) - modifică art. 4 pct. 8 şi 12, art.11, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (2) şi (3), art.  
 20 lit. b), c) şi f), art. 24 alin. (2),  art. 28 alin. (3), art. 29, art. 30 alin. (1), art.  
 32, art. 33 alin. (1), art. 34,  art. 37, art. 50, primul punct al textului explicativ  
 privind transpunerea normelor comunitare; 
  introduce alin. (11) la art. 2, art. 21, art. 22, pct. 71 la art. 4, art. 71,  
 alin. (3) la art. 19, lit. d1) la art. 20, art. 211, alin. (11) - (13) la art. 33,   
 art. 361,  art. 411, art. 412, art. 421; 
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 abrogă art. 26, art. 27 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 889/15 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 127/2018  (M. Of. nr. 491/14 iun. 2018) - modifică mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene; 
 introduce alin. (5) - (7) la art. 47; 
 
 

abrogă art. 5 

 L. nr. 218/2005 
 Lege privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate  
 de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea  
 obiectivelor naţionale de politică agricolă 
 M. Of. nr. 610/14 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 10/2006  (M. Of. nr. 83/30 ian. 2006) - modifică art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. a); 
  introduce lit. d)-g) la art. 5 
 - L. nr. 326/2006  (M. Of. nr. 624/19 iul. 2006) - aprobă cu completări O.G. nr.10/2006 şi introduce lit.h) şi i) la art.5 şi alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 126/2006  (M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 6, art. 12; 
  introduce alin. (5) la art. 1 şi lit. j) la art. 5 
 - L. nr. 155/2007  (M. Of. nr. 396/12 iun. 2007) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) şi (5), art. 5 lit. j), art. 6 lit. b), art. 12 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 132/20 feb. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 74/2009  (M. Of. nr. 434/25 iun. 2009) - modifică art. 10 
 - L. nr. 371/2009  (M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 74/2009 şi modifică art. 10 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 114/2010  (M. Of. nr. 851/20 dec. 2010) - modifică art. 10 alin. (2) 
 - L. nr. 95/2011  (M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 114/2010 
 - O.U.G. nr. 28/2012  (M. Of. nr. 415/21 iun. 2012) - modifică art. 3, art. 4, art. 9; 
  introduce art. 121 
 - L. nr. 36/2013  (M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 28/2012 
 - O.U.G. nr. 49/2015  (M. Of. nr. 816/3 nov. 2015) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 12 
 
 ▼ Protocol adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale  
 acestora, pe de altă parte, pentru a ţine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia,  
 Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace la Uniunea  
 Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005 
 L. nr. 220/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 589/7 iul. 2005 
 
 
 L. nr. 225/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri  
 de valoare denominate în EUR 
 
 

M. Of. nr. 607/13 iul. 2005 

 L. nr. 232/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi  
 funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe  
 Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 
 

M. Of. nr. 608/13 iul. 2005 

 L. nr. 235/2005 
 Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 663/26 iul. 2005 

 L. nr. 241/2005 
 Lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 
 M. Of. nr. 672/27 iul. 2005 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2008  (M. Of. nr. 866/22 dec. 2008) - art. 9, art. 10 
 - Decizia nr. 4/2008  (M. Of. nr. 868/22 dec. 2008) - art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 54/2010  (M. Of. nr. 421/23 iun. 2010) - modifică art. 2 lit. g), art. 4, art. 7 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 7 
 - L. nr. 50/2013  (M. Of. nr. 146/19 mar. 2013) - modifică art. 3, art. 4, art.5, art. 6, art. 9 alin. (2) şi (3) 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, titlul cap. III, art. 10 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 363/2015  (M. Of. nr. 495/6 iul. 2015) - art.6 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 363/2015  (M. Of. nr. 495/6 iul. 2015) - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 6 (termenul se împlineşte la 19 august)  
 după care operează prevederile art. 147 din Constituţie 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2015  (M. Of. nr. 875/23 nov. 2015) 
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 - Decizia nr. 9/2017  (M. Of. nr. 346/11 mai 2017) - Stabileşte că dispoziţiile art. 10 alin. 1, în forma legii în vigoare până la data 1  
 februarie 2014, reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de  
 pedeapsă cu caracter personal. 
 - Decizia nr. 23/2017  (M. Of. nr. 878/8 nov. 2017) - art. 9 
 - Decizia nr. 25/2017  (M. Of. nr. 936/28 nov. 2017) - art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) 
 - Decizia nr. 19/2017  (M. Of. nr. 953/4 dec. 2017) - art. 9 raportat la art. 11 
 - Decizia nr. 21/2017  (M. Of. nr. 1024/27 dec. 2017) - art. 9 alin. (1) lit. c) 
 Modificări: 
 - L. nr. 55/2021  (M. Of. nr. 332/1 apr. 2021) - modifică art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (1) partea introductivă și art. 10 alin.  
 (1); 
 introduce alin. (11) și (12) la art. 10 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. 10 alin. (1), (11) și (2); prevederea de la art. 61 alin. (1) intră  
 în vigoare la data de 1 martie 2022; 
 introduce art. 61 și anexa 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 66/2021  (M. Of. nr. 87/28 ian. 2022) - art. 10 alin. (11) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 9, art. 10); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 868/22 dec. 2008 (art. 9  
 alin. (1) lit. b) şi c)) 
 
 L. nr. 242/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport  
 prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere 
 
 

M. Of. nr. 634/19 iul. 2005 

 L. nr. 243/2005 
 Lege privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare 
 
 

M. Of. nr. 631/19 iul. 2005 

 L. nr. 244/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea  
 înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante 
 
 

M. Of. nr. 637/20 iul. 2005 

 L. nr. 246/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
 
 

M. Of. nr. 656/25 iul. 2005 

 L. nr. 247/2005 
 Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 M. Of. nr. 653/22 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 127/2005  (M. Of. nr. 851/21 sep. 2005) - modifică art. III al titlului VI 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 955/27 oct. 2005) - titlul II art. I pct. 3, alin. (22) al art. 1 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 209/2005  (M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005) - modifică titlul I art. III şi art. V alin. (1), titlul VII art. 16 alin. (9) şi anexa; 
  introduce lit. e) şi f) la alin. (2) al art. 9 din titlul VII, alin. (61) - (65) la art.  
 16 din titlul VII 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 294/31 mar. 2006) - rectifică anexa din Titlul VII 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 50/2006  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) - amână, până la 1 ian. 2008, data prevăzută la art. III din titlul XVI 
 - L. nr. 263/2006  (M. Of. nr. 572/3 iul. 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 209/2005 
 - O.U.G. nr. 114/2006  (M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006) - modifică titlul XI art.4, art.8, art.17 alin.(2); 
  introduce alin.(2) la art.1 din titlul XI, alin.(2) la art.12 din titlul XI 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 381/6 iun. 2007) - rectifică anexa titlului VII, pct. 5 poz. 5.8 
 Modificări: 
 - L. nr. 163/2007  (M. Of. nr. 397/13 iun. 2007) - modifică art 6, art. 8 şi art. 17 alin. (2) din Titlul XI "Renta viageră agricolă" 
 - O.U.G. nr. 81/2007  (M. Of. nr. 446/29 iun. 2007) - Titlul VII se modifică şi se completează după cum urmează: modifică art.2,  
 art.3 lit.a) şi g), art.5 alin.(1) lit.a) şi c), art.6 alin.(1), art.7, art.9 alin.(1) lit.f),  
 alin.(2) lit.a), b) şi d), art.11, art.12, art.13 alin.(2), art.14 alin.(2), art.16 alin. 
 (2), art.18, art.19, anexa; 
  introduce alin.(4) şi (5) la art.1, lit.h), i) şi j) la art.3, alin.(3) la art.5, art.71,  
 alin.(3) la art.9, art.91 şi 92, alin.(2) şi (3) la art.10, art.101, art.121,  
 art.131, art.141, alin.(21) şi alin. (22) la art.16, cap.V1 cu art. 181-189,  
 cap.VI1 cu art. 201 
 - O.U.G. nr. 93/2007  (M. Of. nr. 671/1 oct. 2007) - introduce alin.(11) la art. 71; 
  abrogă art.1 alin.(4), art.1 alin.(5), art.9 alin.(2) lit. a) pct.(iii), art.9 alin.(2) lit.  
 b) pct.(ii) 
 - O.U.G. nr. 118/2007  (M. Of. nr. 736/31 oct. 2007) - introduce art. 142 la titlul VII 
 - O.U.G. nr. 154/2007  (M. Of. nr. 883/21 dec. 2007) - prorogă, până la data de 1 ianuarie 2009, termenul de aplicare a disp. art.III  
 din titlul XVI 
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 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LII (52)/2007  (M. Of. nr. 140/22 feb.  - art.16 
 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 39/2008  (M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 127/2005 
 - L. nr. 40/2008  (M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 93/2007 
 - L. nr. 77/2008  (M. Of. nr. 286/14 apr. 2008) - introduce alin. (2) la art. 9 al titlului XI 
 - O.U.G. nr. 62/2008  (M. Of. nr. 392/23 mai 2008) - modifică art. 141 alin. (4) de la Titlul VII; 
  introduce alin. (5) şi (6) la art.141 de la Titlul VII 
 - L. nr. 127/2008  (M. Of. nr. 413/2 iun. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 154/2007 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 830/2008  (M. Of. nr. 559/24 iul. 2008) - art. I pct. 60 din titlul I 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 830/2008  (M. Of. nr. 559/24 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. I pct. 60 din titlul I  
 (termenul se împlineşte la data de 7 sept. 2008) după care operează prevederile  
 art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 137/2008  (M. Of. nr. 745/4 nov. 2008) - prorogă, până la data de 1 ianuarie 2010, termenul prevăzut la art. III din  
 titlul XVI 
 - O.U.G. nr. 158/2008  (M. Of. nr. 784/24 nov. 2008) - modifică titlul XI art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 17 alin. (2); 
  introduce alin. (2) la art. 3 şi alin. (2) la art. 11 din titlul XI; 
  abrogă art. 13 din titlul XI 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1352/2008  (M. Of. nr. 23/12 ian. 2009) - art. III din titlul II 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1352/2008  (M. Of. nr. 23/12 ian. 2009) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. III din titlul II  
 (termenul se împlineşte la 25 februarie 2009) după care operează prevederile  
 art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 77/2009  (M. Of. nr. 227/7 apr. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 50/2006 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 15 lit. d) din Titlul VII 
 - L. nr. 100/2009  (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 137/2008 
 - L. nr. 151/2009  (M. Of. nr. 308/11 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 118/2007 
 - L. nr. 152/2009  (M. Of. nr. 308/11 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 62/2008 
 - L. nr. 192/2009  (M. Of. nr. 365/1 iun. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 158/2008 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 
 - O.U.G. nr. 114/2009  (M. Of. nr. 919/29 dec. 2009) - termenul prevăzut la art. III din titlul XVI de la care se aplică dispoz. art. 13  
 din L. nr. 304/2004 se prorogă până la data de 1 ian. 2011 
 - O.U.G. nr. 17/2010  (M. Of. nr. 147/5 mar. 2010) - introduce art. 19 la titlul XI 
 - O.U.G. nr. 62/2010  (M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) - se suspendă,  pe o perioadă de 2 ani, emiterea titlurilor de plată prevăzute în  
 titlul VII „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate  
 în mod abuziv" 
 - L. nr. 142/2010  (M. Of. nr. 483/14 iul. 2010) - modifică titlul VII art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 71 alin. (5), art. 91  
 alin. (7) lit. b), art. 12 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 141 alin. (4), art. 187 alin.  
 (1); 
  introduce alin. (8) - (10) la art. 92 al titlului VII, alin. (41) la art. 12 al  
 titlului VII; 
  abrogă art. 7 alin. (3) şi art. 121 alin. (4) din titlul VII 
 - O.U.G. nr. 91/2010  (M. Of. nr. 701/20 oct. 2010) - abrogă art. 9 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (3) din titlul VII 
 - O.U.G. nr. 109/2010  (M. Of. nr. 846/16 dec. 2010) - termenul prevăzut la art. III din titlul XVI se prorogă până la 1 ianuarie 2012 
 - L. nr. 70/2011  (M. Of. nr. 396/6 iun. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 109/2010 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - abrogă, la data de 1 oct. 2011, titlul X 
 - L. nr. 100/2011  (M. Of. nr. 426/17 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 17/2010 
 - O.U.G. nr. 106/2011  (M. Of. nr. 858/6 dec. 2011) - modifică art. 6 şi 8 din titlul XI 
 - L. nr. 240/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 114/2009 
 - O.U.G. nr. 120/2011  (M. Of. nr. 926/28 dec. 2011) - prorogă termenul de la art. III din titlul XVI până la 1 iulie 2012 
 - L. nr. 302/2011  (M. Of. nr. 16/9 ian. 2012) - modifică art. 11 alin. (1) din cap. II al titlului VII 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 27/2011  (M. Of. nr. 120/17 feb. 2012) - titlul VII 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 4/2012  (M. Of. nr. 169/15 mar. 2012) - suspendă, pe o perioadă de 6 luni, emiterea titlurilor de despăgubire, a  
 titlurilor de conversie, precum şi procedurile privind evaluarea imobilelor  
 pentru care se acorda despăgubiri, prevăzute de titlul VII „Regimul stabilirii şi  
 plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" 
 - O.U.G. nr. 23/2012  (M. Of. nr. 383/7 iun. 2012) - prorogă până la data de 1 iulie 2013 termenul prevăzut la art. III din titlul XVI 
 - L. nr. 117/2012  (M. Of. nr. 456/6 iul. 2012) - suspendă emiterea titlurilor de plată prevăzute în titlul VII «Regimul stabilirii  
 şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv»  până la  
 data de 15 mai 2013. 
 - L. nr. 168/2012  (M. Of. nr. 695/10 oct. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 106/2011 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 15 lit. f) din cap. IV al titlului VII 
 - L. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 89/12 feb. 2013) - modifică art. 20 alin. (1) din titlul VII 
 - L. nr. 54/2013  (M. Of. nr. 145/19 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 120/2011 
 - L. nr. 137/2013  (M. Of. nr. 256/8 mai 2013) - aprobă O.U.G. nr. 23/2012 
 - L. nr. 165/2013  (M. Of. nr. 278/17 mai 2013) - modifică art. II alin. (1) din titlul VI; 
 abrogă art. 13, 14, 141, 142, art. 15 lit. a) - d) şi lit. f), art. 16, 17, 18, 181 -  
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 189, art. 22 din titlul VII 
 - L. nr. 337/2013  (M. Of. nr. 777/12 dec. 2013) - modifică cap.II art. 11 alin. (1) 
 - L. nr. 10/2015  (M. Of. nr. 22/12 ian. 2015) - modifică la Titlul VII cap. II art. 71 alin. (3) lit. e) şi lit. k), la Titlul VII cap. II  
 art. 101; 
 introduce lit. e1),  e2) şi lit. l) la Titlul VII cap. II art. 71 alin. (3); 
 abrogă la  titlul VII cap. II art. 8, la  titlul VII cap. II art. 9 alin. (2), la  titlul VII  
 cap. II art. 91 alin. (4)-(7), la  titlul VII cap. II art. 10 alin. (1)-(3), la  titlul VII  
 cap. II art. 12 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 12/2015  (M. Of. nr. 678/7 sep. 2015) - art. 5 alin. (2) din titlul X 
 - art. 5 alin. (2) din titlul X 
 Modificări: 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 5 alin. (1) lit. b) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 31/2016  (M. Of. nr. 940/23 nov. 2016) - Termenul de 3 ani prevăzut de art. 181 alin. (4) din titlul VII al Legii nr.  
 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele  
 măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, nu este afectat de  
 prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 89/2017  (M. Of. nr. 316/3 mai 2017) - introduce alin.(4) la art. 9 al titlului XI 
 - L. nr. 243/2019  (M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019) - în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi (23.07.2020),  
 abrogă art. 6 alin. (1), art. 7, art. 71, art. 9, art. 91, art. 92 alin. (8)—(10),  
 art. 12 alin. (3), (4), (41), (5) şi (9) şi art. 201 din titlul VII 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 597/2020  (M. Of. nr. 923/9 oct. 2020) - soluţia legislativă cuprinsă în art. 181 alin. (4) din titlul VII care  
 condiţionează însuşi dreptul la despăgubiri al deţinătorilor de titluri de  
 despăgubire de exercitarea dreptului de opţiune pentru o anumită modalitate de  
 despăgubire 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 228/2021  (M. Of. nr. 572/4 iun. 2021) - art. 181 alin. (4) din titlul VII 
 - D.C.C. nr. 567/2021  (M. Of. nr. 1145/28 nov. 2021) - art. 181 alin. (4) din titlul VII, în interpretarea dată prin Decizia nr. 31 din 17  
 octombrie 2016 și prin Decizia nr. 40 din 14 noiembrie 2016, pronunțate de  
 Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor 
 chestiuni de drept, 
 v. Decizia nr. LII (52)/2007 - M. Of. nr. 140/22 feb. 2008 (art. 16) ); D.C.C. nr. 830/2008 - M. Of. nr. 559/24 iul. 2008 (art. I pct. 60 din titlul  
 I); Decizia I.C.C.J. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 120/17 feb. 2012 (titlul VII); Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015- M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 5 alin.  
 (2) din titlul X) 
 
 

Notă: Înlocuieşte în cuprinsul actelor normative denumirea de "procuror consilier" cu cea de "consilier" 

 L. nr. 248/2005 
 Lege privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 M. Of. nr. 682/29 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 5/2006  (M. Of. nr. 71/26 ian. 2006) - modifică art. 6 alin. (4), art. 7, art. 15 alin. (4) şi alin. (5), art. 17 alin. (3) şi  
 (4), art. 30 alin. (3) lit. b), art. 34; 
 introduce alin. (31) şi (32) la art. 15, alin. (41) la art. 15, art. 231 
 - L. nr. 50/2006  (M. Of. nr. 230/14 mar. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. 28/2005 şi modifică art. 47 alin. (1) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 316/7 apr. 2006) - rectifică art. 43 şi art. 52 
 (M. Of. nr. 316/7 apr. 2006) - rectifică art. 47 alin. (1) lit. c) 
 Modificări: 
 - L. nr. 191/2006  (M. Of. nr. 441/22 mai 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr.5/2006 şi modifică art.15 alin. 
 (31), art.17 alin.(3) şi (4), art.30 alin.(3) lit.b) 
 - O.U.G. nr. 96/2006  (M. Of. nr. 981/8 dec. 2006) - modifică art. 28 alin.(5), art. 30 alin.(1), art. 43, art. 46 lit. n); 
  introduce art. 61 
 - L. nr. 132/2007  (M. Of. nr. 323/15 mai 2007) - aprobă O.U.G. nr.96/2006 
 - O.U.G. nr. 126/2007  (M. Of. nr. 760/9 nov. 2007) - modifică art.39 alin. (1) şi (2), art. 42 alin. (1) 
 - L. nr. 115/2008  (M. Of. nr. 384/21 mai 2008) - respinge O. U. G. nr. 126/2007 
 - O.U.G. nr. 207/2008  (M. Of. nr. 831/10 dec. 2008) - modifică art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1) lit. c), p) şi r), art. 9 alin. (1), art. 11 alin.  
 (1) şi (3), art. 13, titlul secţiunii a 4-a a cap. II, art. 15, art. 17, art. 18, art. 20,  
 art. 21 alin. (1), art. 231 alin. (1), art. 24, art. 25, art. 27, art. 30 alin. (1), art.  
 31 alin. (3) şi (4), art. 34, art. 36 alin. (1), art. 39 alin. (3), art. 46 lit. e), g), j), k)  
 şi m), art. 47 alin. (1); 
  introduce secţiunea 11 la cap. II, după art. 61, alin. (3) la art. 10, art. 171,  
 art. 172, alin. (2) la art. 22, lit. e1) şi k1)-k3) la art. 46; 
  abrogă art. 8 alin. (1) lit. q), art. 16 la data de 1 iul. 2009, art. 19, art. 39 alin.  
 (8) 
 - L. nr. 264/2009  (M. Of. nr. 487/14 iul. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 207/2008 şi modifică art. 6 alin.  
 (2), art. 171 alin. (1) partea introductivă, alin. (4) şi (5), art. 18 alin. (3), art.  
 20 alin. (6), art. 31 alin. (4), art. 34 alin. (3), art. 39 alin. (3); 
  introduce alin. (9) la art. 15; 
  abrogă art. 171 alin. (2) 
 - L. nr. 206/2010  (M. Of. nr. 767/17 nov. 2010) - modifică art. 39 alin. (3), art. 42 alin. (1); 
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  abrogă art. 38 lit. a), art. 39 alin. (1), art. 42 alin. (2) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 31 alin. (2) lit. b) şi e), art. 40 lit. c),  
 art. 51; 
  abrogă art. 50 
 - O.U.G. nr. 82/2012  (M. Of. nr. 838/12 dec. 2012) - modifică art. 61 
 - L. nr. 175/2013  (M. Of. nr. 343/11 iun. 2013) - modifică art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4) lit. a), art. 10 alin. (3), art. 13 alin. (3),  
 cap. II titlul secţiunii a 4-a, art. 15, art. 17, art. 171 alin. (1) lit. a), art. 171  
 alin. (4), art. 18 alin. (2) lit. a) şi b), art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 25  
 alin. (1), art. 26 alin. (2), art. 30 alin. (1) lit. c) şi d), art. 30 alin. (4) partea  
 introductivă, art. 34 alin. (1) partea introductivă, art. 34 alin. (2) - (4) şi (6), art.  
 37, art. 41 alin. (1), art. 43, art. 46 lit. f); 
 introduce alin. (41) - (43) la art. 171, alin. (3) la art. 26, alin. (31) la art.  
 27; 
 abrogă art. 6 alin. (3),  art. 52, art. 55 
 - O.U.G. nr. 41/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 171 alin. (4); 
  introduce art. 151 
 - L. nr. 169/2016  (M. Of. nr. 772/3 oct. 2016) - modifică art. 8 alin. (1) lit. j), art. 8 alin. (1) lit. v), art. 11 alin. (3), art. 14  
 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. a) - d), art. 30 alin. (4) și (6), art. 30 alin. (7), art.  
 32 alin. (1) lit. c), f) și g); 
  introduce lit. t1) la art. 8 alin. (1), lit. c1) și c2) la art. 12, lit. d1) la art.  
 12, alin. (61) la art. 30; 
  abrogă art. 32 alin. (1) lit. d), art. 46 lit. l), art. 47 alin. (1) lit. d) 
 - L. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) - abrogă art. 171 alin. (5) 
 - L. nr. 17/2017  (M. Of. nr. 196/21 mar. 2017) - modifică art. 8 alin. (1) lit.m) 
 - L. nr. 133/2018  (M. Of. nr. 508/20 iun. 2018) - modifică art. 9 alin. (1), art. 13, art. 15 alin. (6), art. 151, art. 17 alin. (1) lit.  
 a) și b) și alin. (2), art. 171, art. 172 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. b), art. 22  
 alin. (1), art. 23, art. 40 lit. a), art. 41 alin. (2) și art. 46 lit. e); 
 introduce alin. (31) la art. 15, alin. (11) la art. 17, alin. (11) și alin. (3) la  
 art. 172 și lit. c) la art. 18 alin. (2); 
 abrogă art. 10 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (5) și art. 231 
 - L. nr. 161/2020  (M. Of. nr. 695/3 aug. 2020) - modifică art. 6 alin. (4) 
 - L. nr. 162/2020  (M. Of. nr. 698/4 aug. 2020) - modifică art. 61 și art. 30 alin. (1) lit. a) - d) 
 - O.U.G. nr. 152/2020  (M. Of. nr. 802/1 sep. 2020) - modifică art. 151 
 - L. nr. 271/2020  (M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020) - modifică art. 151 alin. (2) și art. 151 alin.(4) 
 Notă: În tot cuprinsul legii, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea  
 acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic". 
 
 L. nr. 251/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2003 
 M. Of. nr. 734/12 aug. 2005 
 
 
 L. nr. 252/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005 
 
 

M. Of. nr. 734/12 aug. 2005 

 L. nr. 253/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului,  
 semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adiţional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a  
 Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 734/12 aug. 2005 

 L. nr. 254/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2005 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru  
 ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern 
 
 

M. Of. nr. 734/12 aug. 2005 

 L. nr. 256/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a  
 Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale 
 M. Of. nr. 861/23 sep. 2005 

 

 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la  
 Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005 
 L. nr. 257/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 890/5 oct. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1494/2008 (M. Of. nr. 822/8 dec. 2008) 
 - H.G. nr. 702/2011 (M. Of. nr. 510/19 iul. 2011) 
 - H.G. nr. 1205/2011 (M. Of. nr. 884/14 dec. 2011) 
 Rectificare: 
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 (M. Of. nr. 328/15 mai 2012) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 291/2013 (M. Of. nr. 303/28 mai 2013) 
 - H.G. nr. 640/2014 (M. Of. nr. 583/5 aug. 2014) 
 
 ▼ Acord între România şi Comisia Comunităţilor Europene care modifică acordurile anuale de finanţare 2000, 2001, 2002, 2003 şi Acordul  
 multianual de finanţare, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 24 decembrie 2004 
 L. nr. 258/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 861/23 sep. 2005 
 
 
 L. nr. 259/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 881/30 sep. 2005 

 L. nr. 260/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor  
 statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European 
 
 

M. Of. nr. 900/7 oct. 2005 

 L. nr. 261/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii  
 Neamului 
 
 

M. Of. nr. 903/10 oct. 2005 

 L. nr. 262/2005 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive 
 M. Of. nr. 904/10 oct. 2005 

 ▼ Acord anual de finanţare 2004 dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru  
 agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005 
 L. nr. 265/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 920/14 oct. 2005 
 Modificări: 
 - L. nr. 25/2006 (M. Of. nr. 205/6 mar. 2006) 
 
 L. nr. 266/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea  
 rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A. 
 M. Of. nr. 900/7 oct. 2005 

 

 ▼ Acord între România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, semnat la  
 Bruxelles la 22 aprilie 2005 
 L. nr. 267/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 903/10 oct. 2005 

 ▼ Convenţie privind asigurarea resurselor de telecomunicaţii pentru atenuarea efectelor dezastrelor şi acţiuni umanitare, adoptată la  
 Tampere la 18 iunie 1998 
 L. nr. 268/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 912/12 oct. 2005 

 ▼ Acord de securitate între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat  
 la Bucureşti la 6 aprilie 2005 
 L. nr. 269/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 906/11 oct. 2005 
 
 
 L. nr. 274/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de  
 restructurare a transporturilor 
 
 

M. Of. nr. 907/11 oct. 2005 

 L. nr. 275/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la  
 Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală 
 
 

M. Of. nr. 903/10 oct. 2005 

 L. nr. 277/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării  
 societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 897/7 oct. 2005 
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 L. nr. 279/2005 
 Lege privind ucenicia la locul de muncă 
 M. Of. nr. 907/11 oct. 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 126/2008  (M. Of. nr. 697/14 oct. 2008) - modifică art. 17 alin. (1); 
  introduce alin. (3) la art. 13; 
  abrogă art. 20 
 - L. nr. 55/2009  (M. Of. nr. 224/7 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 126/2008 
 - L. nr. 106/2011  (M. Of. nr. 429/20 iun. 2011) - modifică art. 3, art. 4 alin. (2) şi (4), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art.  
 10, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 21, art. 24, art. 26, art. 28; 
  introduce alin. (31) la art. 4, art. 161; 
  abrogă art. 7 alin. (7) şi (8), cap. IV cu art. 11-13, art. 23 alin. (2) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 522/25 iul. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 179/2013  (M. Of. nr. 348/13 iun. 2013) - modifică art. 1, art. 3, art. 4 alin. (5), art. 4 alin. (6), art. 5 alin. (1), art. 5 alin.  
 (5), art. 7 alin. (1), (3) şi (6), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 13, art.  
 15, art. 16, art. 18, art. 21, art. 23; 
 introduce art. 11 - 13, alin. (51) şi (52) la art. 4; 
 abrogă art. 2, art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2), art. 14, art. 17; 
 înlocuieşte sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" cu  
 "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice", iar  
 sintagma "contract de ucenicie la locul de muncă" se înlocuieşte cu sintagma  
 "contract de ucenicie" 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 435/17 iul. 2013) - rectifică art. 23 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 498/7 aug. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 164/2017  (M. Of. nr. 544/11 iul. 2017) - modifică art. 9 alin. (1) lit. a)-c), art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. c) și art.  
 16 alin. (2); 
  abrogă art. 16 alin. (1) lit. d); 
  sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor  
 Vârstnice” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale”. 
 - O.U.G. nr. 60/2018  (M. Of. nr. 577/9 iul. 2018) - modifică art. 16 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - modifică art. 7 alin. (1) lit. d), art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (1) și art. 17 
 - L. nr. 93/2019  (M. Of. nr. 354/8 mai 2019) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 96/2018 și modifică art. 17 lit.  
 d); 
  introduce art. 71 
 
 

- L. nr. 89/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 60/2018 

 L. nr. 280/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate  
 industrială 
  M. Of. nr. 897/7 oct. 2005 

 
 ▼ Amendament la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999 
 L. nr. 281/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 914/12 oct. 2005 
 
 
 L. nr. 282/2005 
 Lege privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi  
 asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice 
 M. Of. nr. 915/13 oct. 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 7/2006  (M. Of. nr. 163/21 feb. 2006) - modifică art.16; 
 dispoziţiile Legii nr.282/2005, cu excepţia art.46 se suspendă până la data de 30  
 septembrie 2006, inclusiv 
 - L. nr. 434/2006  (M. Of. nr. 973/5 dec. 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 7/2006 şi modifică art. 16 şi anexa nr. 1 
 - L. nr. 37/2008  (M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) - introduce alin. (11) la art. 15, art. 151 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 39; 
  abrogă art. 40 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 188/17 mar. 2014) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 63/2019  (M. Of. nr. 311/22 apr. 2019) - introduce art. 171 

 L. nr. 285/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de  
 Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării 
 
 

M. Of. nr. 917/13 oct. 2005 
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 L. nr. 286/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2005 privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata  
 interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de  
 Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor  
 publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti 
 
 

M. Of. nr. 917/13 oct. 2005 

 L. nr. 287/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind  
 prevenirea şi combaterea traficului de persoane 
 
 

M. Of. nr. 917/13 oct. 2005 

 L. nr. 289/2005 
 Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată 
 M. Of. nr. 922/17 oct. 2005 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 4; 
 
 

 abrogă art. 5-8 

 L. nr. 290/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale  
 cetăţenilor români 
 
 

M. Of. nr. 959/28 oct. 2005 

 L. nr. 291/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti  
 populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale 
 
 

M. Of. nr. 953/27 oct. 2005 

 L. nr. 293/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 
 M. Of. nr. 953/27 oct. 2005 
 
 L. nr. 294/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi şi a  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului 
 M. Of. nr. 959/28 oct. 2005 

 

 ▼ Acord de asistenţă financiară nerambursabilă între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin  
 scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică 
 L. nr. 295/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 957/28 oct. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 8/2007 (M. Of. nr. 60/25 ian. 2007) 
 - H.G. nr. 526/2007 (M. Of. nr. 395/12 iun. 2007) 
 
 L. nr. 297/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul  
 Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de  
 operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter 
  M. Of. nr. 953/27 oct. 2005 

 

 ▼ Convenţie dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale, semnată la Bucureşti la 18 noiembrie 2004 
 L. nr. 298/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 963/31 oct. 2005 
 
 
 L. nr. 299/2005 
 Lege privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole 
 M. Of. nr. 956/27 oct. 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 161/2005  (M. Of. nr. 1050/25 nov. 2005) - prorogă termenul prevăzut în art.22 până la 1 martie 2006 
 
 

- L. nr. 81/2006  (M. Of. nr. 320/10 apr. 2006) - aprobă O.U.G. nr. 161/2005 

 L. nr. 300/2005 
 Lege privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole 
 M. Of. nr. 955/27 oct. 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 161/2005  (M. Of. nr. 1050/25 nov. 2005) - prorogă termenul prevăzut în art.33 până la 1 martie 2006 
 - L. nr. 81/2006  (M. Of. nr. 320/10 apr. 2006) - aprobă O.U.G. nr. 161/2005 
 
 L. nr. 302/2005 



 

 339

 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 
 M. Of. nr. 953/27 oct. 2005 
 Modificări: 
 - L. nr. 516/2006  (M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) - introduce alin. (21) la art. II 
 
 ▼ Decizie nr. 3/2005 a Consiliului de Asociere România - Uniunea Europeană privind îmbunătăţirea regimului comerţului cu produse  
 agricole transformate, prevăzute în Protocolul nr. 3 la Acordul european, semnată la Bruxelles la 5 iulie 2005 
 L. nr. 303/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 965/31 oct. 2005 

 ▼ Convenţia Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983 
 L. nr. 304/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 960/28 oct. 2005 

 ▼ Amendamente la anexa Protocolului din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave  
 (Anexa IV revizuită la MARPOL 73/78), adoptată la Londra la 1 aprilie 2004 
 L. nr. 305/2005 (acceptare) 
 M. Of. nr. 992/9 nov. 2005 
 
 
 L. nr. 306/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 
 
 

M. Of. nr. 962/31 oct. 2005 

 L. nr. 309/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2005 pentru modificarea art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 994/9 nov. 2005 

 L. nr. 310/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor  
 militare 
 
 

M. Of. nr. 998/10 nov. 2005 

 L. nr. 311/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de  
 Ministerul Public 
 
 

M. Of. nr. 994/9 nov. 2005 

 L. nr. 312/2005 
 Lege privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către  
 persoanele juridice străine 
 
 

M. Of. nr. 1008/14 nov. 2005 

 L. nr. 313/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de  
 Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
 
 

M. Of. nr. 1010/15 nov. 2005 

 L. nr. 314/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. 
   M. Of. nr. 1010/15 nov. 2005 

 ▼ Amendamentele la Codul MODU 1979 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa 18 din Raportul Comitetului  
 Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la Londra l a 13-24 mai 1991 
 L. nr. 315/2005 (acceptare) 
 M. Of. nr. 1059/26 nov. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 627/2007 (M. Of. nr. 530/6 aug. 2007) 
 - O. nr. 1184/2014 (M. Of. nr. 538/21 iul. 2014) 
 
 ▼ Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1979) adoptat de Adunarea Organizaţiei  
 Maritime Consultative Interguvernamentale prin Rezoluţia A.414(XI) la Londra la 15 noiembrie 1979 
 L. nr. 315/2005 (acceptare) 
 M. Of. nr. 1059/26 nov. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 627/2007 (M. Of. nr. 530/6 aug. 2007) 
 - O. nr. 1184/2014 (M. Of. nr. 538/21 iul. 2014) 
 
 ▼ Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) adoptat de Adunarea  
 Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.649 (16) la Londra la 19 octombrie 1989, astfel cum a fost modificat de  
 amendamentele adoptate prin anexa 17 din Raportul Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la Londra la 13-24  
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 mai 1991, şi prin Rezoluţia MSC.38 (63) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 19 mai 1994 
 L. nr. 315/2005 (acceptare) 
 M. Of. nr. 1059/26 nov. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 627/2007 (M. Of. nr. 530/6 aug. 2007) 
 - O. nr. 1184/2014 (M. Of. nr. 538/21 iul. 2014) 
 ▼ Amendamente la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.143 (77) a Comitetului Siguranţei Maritime la Londra la 5 iunie 2003 
 L. nr. 316/2005 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 1031/21 nov. 2005 

 ▼ Amendamente la anexele la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave  
 (MARPOL 73/78), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra prin rezoluţia MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003 
 L. nr. 317/2005 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 1029/21 nov. 2005 

 ▼ Amendamente la anexele la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave  
 (MARPOL 73/78), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra prin rezoluţia MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004 
 L. nr. 317/2005 (acceptare) 
 M. Of. nr. 1029/21 nov. 2005 
 
 
 L. nr. 318/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din  
 cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii  
 publice 
 
 

M. Of. nr. 1010/15 nov. 2005 

 L. nr. 320/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001  
 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
 
 

M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005 

 L. nr. 322/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor  
 agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005 
 
 

M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005 

 L. nr. 323/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de  
 personal în anul 2005 
 
 

M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005 

 L. nr. 325/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi  
 Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări 
 
 

M. Of. nr. 1021/17 nov. 2005 

 L. nr. 326/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România  
 şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005 
 
 

M. Of. nr. 1015/16 nov. 2005 

 L. nr. 328/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea  
 Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un  
 imobil aflat în proprietatea statului 
 
 

M. Of. nr. 1011/15 nov. 2005 

 L. nr. 330/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 privind  
 creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000  
 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor  
 nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane  
 care ocupă funcţii de demnitate publică 
 M. Of. nr. 1021/17 nov. 2005 

 

 ▼ Convenţia-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveţia, la 21 mai 2003 şi semnată de România la New York  la 25  
 iunie 2004 
 L. nr. 332/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1088/2 dec. 2005 
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 ▼ Convenţie dintre România şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe  
 venit şi pe capital şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti la 30 martie 2005 
 L. nr. 333/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1034/22 nov. 2005 
 Modificări: 
 - L. nr. 245/2013 (M. Of. nr. 448/22 iul. 2013) 
 
 L. nr. 336/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 
 

M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005 

 L. nr. 338/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru  
 comercializarea produselor agricole şi silvice 
 
 

M. Of. nr. 1098/6 dec. 2005 

 L. nr. 339/2005 
 Lege privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 M. Of. nr. 1095/5 dec. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 282/2008  (M. Of. nr. 206/18 mar. 2008) - completează anexa 
 - O.U.G. nr. 6/2010  (M. Of. nr. 100/15 feb. 2010) - introduce lit. d1) la art. 2, alin. (3) şi (4) la art. 8, completează anexa 
 - L. nr. 92/2010  (M. Of. nr. 348/26 mai 2010) - aprobă O.U.G. nr. 6/2010 
 - H.G. nr. 575/2010  (M. Of. nr. 509/22 iul. 2010) - modifică şi completează anexa 
 - O.U.G. nr. 105/2011  (M. Of. nr. 855/5 dec. 2011) - modifică art. 8 alin. (1), (2) şi (4) 
 - L. nr. 179/2012  (M. Of. nr. 713/19 oct. 2012) - modifică art. 2 lit. i), k) şi m), art. 2 lit. r), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (2), art.  
 12 alin. (2), art. 15 alin. (1) şi (3), art. 16, art. 17, art. 20, art. 34, art. 42 alin.  
 (1) lit. f); 
  introduce lit. m1) la art. 2, alin. (11), (12) şi (13) la art. 7 
 - L. nr. 23/2013  (M. Of. nr. 126/7 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 105/2011 
 - L. nr. 51/2014  (M. Of. nr. 322/5 mai 2014) - completează anexa 
 
 

- L. nr. 324/2018  (M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018) - completează anexa 

 L. nr. 340/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind  
 unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale 
 
 

M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005 

 L. nr. 341/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor  
 măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005 

 L. nr. 342/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele  
 NATO clasificate 
 
 

M. Of. nr. 1093/5 dec. 2005 

 L. nr. 344/2005 
 Lege privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire 
 
 

M. Of. nr. 1093/5 dec. 2005 

 L. nr. 346/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind  
 organizarea studiilor universitare 
 
 

M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005 

 L. nr. 347/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  

 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1087/2 dec. 2005 

 L. nr. 348/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de  
 împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" -  
 S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala  
 "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 
 

M. Of. nr. 1087/2 dec. 2005 

 L. nr. 349/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea  
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 stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor  
 de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor 
 
 

M. Of. nr. 1114/9 dec. 2005 

 L. nr. 350/2005 
 Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general 
 M. Of. nr. 1128/14 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 84/2008  (M. Of. nr. 471/26 iun. 2008) - modifică art. 2 lit. b), art. 4 lit. g), art. 37 alin. (1); 
  introduce alin. (11) şi (21) la art. 3 
 - L. nr. 68/2009  (M. Of. nr. 225/7 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 84/2008 
 
 

- L. nr. 111/2015  (M. Of. nr. 335/15 mai 2015) - modifică art. 4 lit. f), art. 13 

 L. nr. 351/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 
 M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005 

 

 ▼ Acord european asupra transmiterii cererilor de asistenţă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977 şi semnat de România la  
 Moscova, la 4 octombrie 2001 
 L. nr. 356/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1103/7 dec. 2005 
 
 
 L. nr. 357/2005 
 Lege privind bursele de mărfuri 
 
 

M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005 

 L. nr. 359/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea  
 tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
 
 

M. Of. nr. 1142/16 dec. 2005 

 L. nr. 360/2005 
 Lege privind plata obligaţiilor financiare pe care România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) 
  M. Of. nr. 1140/16 dec. 2005 

 
 ▼ Convenţie privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961 
 L. nr. 361/2005 (aderare) 
 M. Of. nr. 1156/20 dec. 2005 
 
 ▼ Convenţie privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954 
 L. nr. 362/2005 (aderare) 
 M. Of. nr. 1146/19 dec. 2005 
 
 
 L. nr. 364/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România 
 
 

M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005 

 L. nr. 365/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului 
 
 

M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005 

 L. nr. 367/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi  
 cheltuielile de personal în sectorul bugetar 
 
 

M. Of. nr. 1144/19 dec. 2005 

 L. nr. 368/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani  
 datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali 
 
 

M. Of. nr. 1140/16 dec. 2005 

 L. nr. 369/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 1140/16 dec. 2005 

 L. nr. 370/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor  
 tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul de Interne 
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M. Of. nr. 1143/19 dec. 2005 

 L. nr. 371/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul  
 muncii 
 
 

M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005 

 L. nr. 372/2005 
 Lege privind performanţa energetică a clădirilor 
 M. Of. nr. 1144/19 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 114/2009  (M. Of. nr. 919/29 dec. 2009) - prorogă termenul de la art. 23 până la 1 ian. 2011 
 - L. nr. 240/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 114/2009 
 - L. nr. 159/2013  (M. Of. nr. 283/20 mai 2013) - modifică art. 1, art. 2, art. 3 pct. 1, 3-5, 7-10, art. 4 alin. (2) lit. c), d) şi h), art.  
 4 alin. (3) lit. d), art. 5, art. 7 alin. (1) lit. g), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art.  
 14, titlul cap. VIII, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19,art. 21, menţiunea privind  
 transpunerea normelor comunitare; 
 introduce pct. 11-25 la art. 3, lit. j) la art. 4 alin. (2), alin. (4) şi (5) la art. 4,  
 cap. VI1 cu art. 121 - 122, cap. VI2 cu art. 123-124, cap. VI3 cu art.  
 125-126, art. 131-133, art. 191, alin. (2) la art. 20, cap. X1 cu art.  
 201-202, cap. X2 cu art. 203 - 204, art. 211; 
 abrogă art. 6, art. 22; 
 sintagmele „Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" şi  
 „Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul  
 Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" şi, respectiv, „Ministerul  
 Economiei" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 451/23 iul. 2013) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 13/2016  (M. Of. nr. 68/29 ian. 2016) - modifică art. 3 pct. 3,5,9,15 și 25, art. 14, art. 22 alin. (3) și (4), art. 23, art.  
 27, art. 30 alin. (2) lit. b), art. 30 alin. (3), art. 32 alin. (1) lit. b), art. 32 alin.  
 (3); 
 introduce lit. c1) la art. 2, alin. (4) la art. 10, alin. (2) la art. 11, alin. (5)-(7) la  
 art. 22, lit. b1) la alin. (1) al art. 32, lit. f)-i) la alin. (1) al art. 32,  art. 351; 
  în tot cuprinsul Legii nr. 372/2005, republicată, sintagma „clădire al cărei  
 consum de energie este aproape egal cu zero din surse convenţionale” se  
 înlocuieşte cu sintagma „clădire al cărei consum de energie este aproape egal  
 cu zero”. 
 - L. nr. 156/2016  (M. Of. nr. 543/19 iul. 2016) - aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 13/2016 și modifică art. 9 alin. (1),  
 art. 18 alin. (6), art. 30 alin. (2) lit. a) și b), art. 32 alin. (1) lit. b) și c), art. 32  
 alin. (2), art. 32 alin. (3) lit. b); 
  introduce pct. 26 la art. 3, alin. (31) la art. 14, art. 331; 
  abrogă art. 32 alin. (1) lit. i) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 764/30 sep. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 101/2020  (M. Of. nr. 579/1 iul. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. b), d) și f), art. 3 pct. 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13,  
 15, 21, 23 și 24, art. 4 alin. (2) și (3), art. 5, art. 6. art. 9 alin. (1), art. 10 alin.  
 (3), titlul cap. VII, art. 12, art. 13, art. 14 alin. (3) și (5), art. 15, art. 16, art. 18  
 alin. (4) și (5), art. 23, art. 24 alin. (1) și (3), art. 25, art. 26 alin. (1) și (3), art.  
 28 alin. (1), (2) și (5), art. 32 alin. (1) lit. b) și c), art. 32 alin. (3) lit. a) și c), art.  
 35 alin. (1) partea introductivă, art. 37, mențiunea privind transpunerea  
 normelor comunitare; 
  introduce lit. h) - j) la art. 2, pct. 27- 43 la art. 3, cap. II1 alcătuit din art. 31,  
 alin. (31) la art. 10, art. 131 și 132, lit. c) la art. 18 alin. (1), alin. (4) - (8) la  
 art. 24, alin. (11), (4) - (8) la art. 26, alin. (21) și (22) la art. 28, cap. XIII1  
 alcătuit din art. 291, lit. j) - m) la art. 32 alin. (1), lit. d) la art. 35 alin.  
 (1);înlocuiește sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  
 Publice” cu sintagma „Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi  
 Administraţiei”. 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 868/23 sep. 2020) 

 L. nr. 373/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind  
 certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în  
 categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică 
 
 

M. Of. nr. 1146/19 dec. 2005 

 L. nr. 374/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind  
 omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din  
 România 
 M. Of. nr. 1138/15 dec. 2005 
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 L. nr. 375/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind  
 certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi  
 condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora 
 
 

M. Of. nr. 1143/19 dec. 2005 

 L. nr. 376/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind  
 autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a  
 vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate 
 
 

M. Of. nr. 1140/16 dec. 2005 

 L. nr. 383/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din  
 cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 
 

M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005 

 L. nr. 386/2005 
 Lege pentru înfiinţarea comunei Estelnic prin reorganizarea comunei Poian, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005 

 L. nr. 387/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 
 
 

M. Of. nr. 1177/27 dec. 2005 

 L. nr. 389/2005 
 Legea calului 
 M. Of. nr. 9/5 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 49/2006  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) - modifică art. 4 lit. c), art. 5 alin. (1), art. 15 pct. 29, anexa nr. 1, anexa nr. 2; 
  introduce lit. d) la art. 4, art. 341; 
  abrogă art. 6 lit. d) şi l), art. 15 pct. 3, 10 , 19, 25 şi 26, art. 32 lit. c) 
 - L. nr. 514/2006  (M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 49/2006 şi elimină de la  
 modificare art. 5 alin. (1), anexa nr. 1 şi 2; 
  introduce alin. (9) la art. 341, completează anexa nr. 2; 
  elimină de la abrogare art. 6 lit. d) şi l), art. 15 pct. 3, 10, 19, 25 şi 26, art. 32  
 lit. c) 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - în cuprinsul legii sintagma „Autoritatea Hipică Naţională” se înlocuieşte cu  
 sintagma „Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie”; 
 abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea  
 autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, art. 5 şi  
 
 

anexele nr. 2 şi 3 

 L. nr. 390/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 
 
 

M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005 

 L. nr. 391/2005 
 Lege pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din Fondul forestier naţional, din proprietatea comunei  
 Gălăuţaş, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 1172/23 dec. 2005 

 L. nr. 393/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite 
 
 

M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005 

 L. nr. 394/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii  
 cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizaţiei pentru  
 Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) 
 
 

M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005 

 L. nr. 395/2005 
 Lege privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat 
 M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 223/2010  (M. Of. nr. 792/26 nov. 2010) - modifică art. 4 
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 L. nr. 396/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de  
 Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa 
 M. Of. nr. 11/5 ian. 2006 
 
 
 L. nr. 397/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de  
 înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 26 septembrie 2005 
 
 

M. Of. nr. 1192/29 dec. 2005 

 L. nr. 398/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la  
 13 septembrie 2005, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din  
 Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a  
 Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, şi a Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la  
 Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză  
 privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai  
 Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 
 

M. Of. nr. 11/5 ian. 2006 

 L. nr. 400/2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 
 M. Of. nr. 19/10 ian. 2006 

 

 ▼ Acord de garanţie între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a  
 echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la Bucureşti la 13 iulie 2005 
 L. nr. 405/2005 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005 

 ▼ Acord între România şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Bucureşti la 8 aprilie 2005 
 L. nr. 406/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 

 L. nr. 409/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de  
 cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor SAPARD 
 M. Of. nr. 8/5 ian. 2006 

 
 ▼ Convenţie pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003 
 L. nr. 410/2005 (acceptare) 
 M. Of. nr. 17/9 ian. 2006 
 
 
 L. nr. 411/2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul  
 administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 5/4 ian. 2006 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 3/2009  (M. Of. nr. 84/11 feb. 2009) - odată cu O.U.G. nr. 49/2005 
 Repunere în vigoare 
 
 

- L. nr. 379/2009  (M. Of. nr. 870/14 dec. 2009) 

  2006  
 
 
 L. nr. 2/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind  
 aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul  
 tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile  
 pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe 
 
 

M. Of. nr. 41/17 ian. 2006 

 L. nr. 7/2006 
 Lege privind statutul funcţionarului public parlamentar 
 M. Of. nr. 35/16 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 2/2006  (M. Of. nr. 133/13 feb. 2006) - aplicarea prevederilor L. nr. 7/2006 se suspendă până la data de 31 decembrie  
 2006 inclusiv 
 - L. nr. 271/2006  (M. Of. nr. 740/30 aug. 2006) - respinge O.U.G. nr. 2/2006 
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 - L. nr. 120/2007  (M. Of. nr. 299/4 mai 2007) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 88/2006 şi introduce art. 71 
 - L. nr. 221/2007  (M. Of. nr. 460/9 iul. 2007) - modifică art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2), art. 11 alin. (1) lit. e), art. 18 alin. (1),  
 art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a), art. 38 alin. (4), art. 53 lit. d), art. 67,  
 art. 72 alin. (7), art. 89 alin. (5), anexa; 
  introduce alin. (3) la art. 4, alin. (21) la art. 5, alin. (4) la art. 9, alin. (11) şi  
 (12) la art. 11, art. 111, alin. (4) şi (5) la art. 17, alin. (11) la art. 46, alin.  
 (3) la art. 79 
 - L. nr. 287/2007  (M. Of. nr. 749/5 nov. 2007) - modifică art.77 
 - L. nr. 113/2009  (M. Of. nr. 270/24 apr. 2009) - modifică art. 5 alin. (21), art. 71, art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (1), art.71  
 alin. (1), art. 72 alin. (5); 
  introduce alin. (2) şi (3) la art. 41, art. 731, art. 732, art. 911; 
  abrogă art. 17 alin. (4) şi (5) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 345/25 mai 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 263/2010  (M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) - abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 74-77, art. 80, art. 81, art. 96 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - modifică art. 9, art. 10 alin. (1) lit. c), art. 41 alin. (3); 
  introduce alin. (3) la art. 23, alin. (2) şi (3) la art. 25 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 68 lit. f); 
  abrogă art. 68 lit. e) 
 - L. nr. 215/2015  (M. Of. nr. 546/22 iul. 2015) - modifică art. 93 alin. (5), art. 94 alin. (1); 
 introduce art. 731 
 - O.U.G. nr. 59/2017  (M. Of. nr. 648/7 aug. 2017) - modifică art. 731 alin. (5) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 50/2018  (M. Of. nr. 815/24 sep. 2018) - art. 94 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 126/2020  (M. Of. nr. 621/15 iul. 2020) - introduce alin. (11) la art. 10 

 L. nr. 8/2006 
 Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi  
 recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică 
 M. Of. nr. 39/17 ian. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 4/2007  (M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) - modifică art.1 alin.(1) şi (2) 
 - O.U.G. nr. 152/2007  (M. Of. nr. 883/21 dec. 2007) - introduce alin.(21) la art.1 
 - L. nr. 120/2008  (M. Of. nr. 413/2 iun. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 152/2007 şi modifică art. 1 alin. (21) 
 - L. nr. 83/2016  (M. Of. nr. 341/4 mai 2016) - introduce alin. (11) la art. 1, art. 91 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 767/30 sep. 2016) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 27/2017  (M. Of. nr. 163/21 feb. 2018) - art. 5 alin. (4) și art. 9 
 
 

- Decizia nr. 10/2018  (M. Of. nr. 464/5 iun. 2018) - art. 1 alin. (1) 

 L. nr. 9/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea  
 financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 
 
 

M. Of. nr. 39/17 ian. 2006 

 L. nr. 10/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind  
 înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 56/20 ian. 2006 

 L. nr. 11/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor  
 agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile 
 
 

M. Of. nr. 37/16 ian. 2006 

 L. nr. 13/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă  
 piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D 
 
 

M. Of. nr. 37/16 ian. 2006 

 L. nr. 14/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea  
 continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 
 
 

M. Of. nr. 37/16 ian. 2006 

 L. nr. 15/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea  
 în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale 
 
 

M. Of. nr. 56/20 ian. 2006 
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 L. nr. 16/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 39/17 ian. 2006 

 L. nr. 19/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă  
 naţională 
 
 

M. Of. nr. 38/16 ian. 2006 

 L. nr. 22/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de  
 tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987 
 
 

M. Of. nr. 184/27 feb. 2006 

 L. nr. 23/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind simplificarea  
 formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987 
  M. Of. nr. 184/27 feb. 2006 

 
 ▼ Aranjament privind serviciile de plată ale poştei, adoptat de congresul Uniunii Poştale Universale la Bucureşti la 5 octombrie 2004 
 L. nr. 24/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 277/28 mar. 2006 

 ▼ Convenţia Poştală Universală, adoptată de Congresul Uniunii Poştale Universale la Bucureşti la 5 octombrie 2004 
 L. nr. 24/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 277/28 mar. 2006 

 ▼ Protocolul final la Convenţia Poştală Universală, adoptat de Congresul Uniunii Poştale Universale la Bucureşti la 5 octombrie 2004 
 L. nr. 24/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 277/28 mar. 2006 

 ▼ Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptat la Congresul Uniunii Poştale Universale la Bucureşti, la 5  
 octombrie 2004 
 L. nr. 24/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 277/28 mar. 2006 

 ▼ Regulamentul interior al congreselor, adoptat de Congresul Uniunii Poştale Universale la Bucureşti la 5 octombrie 2004 
 L. nr. 24/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 277/28 mar. 2006 

 ▼ Regulamentul general al Uniunii Poştale Universale, adoptat de Congresul Uniunii Poştale Universale la Bucureşti la 5 octombrie 2004 
 L. nr. 24/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 277/28 mar. 2006 

 ▼ Acord dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, care modifică Acordul anual de finanţare  
 2004, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 7 iulie 2005 
 L. nr. 25/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 205/6 mar. 2006 
 
 L. nr. 30/2006 
 Lege privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană 
 M. Of. nr. 208/7 mar. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 5/2007  (M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) - modifică art.8 alin.(2) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 320/23 apr. 2008) 

 L. nr. 37/2006 
 Lege privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară 
 M. Of. nr. 200/3 mar. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 93/2007  (M. Of. nr. 263/19 apr. 2007) - modifică art.2 alin.(2), art.4 alin.(2), art.6; 
  introduce pct.32 la art.3; 
  abrogă  art.3 pct.13 
 
 

- L. nr. 281/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - abrogă art. 7 

 L. nr. 38/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România 
 M. Of. nr. 206/6 mar. 2006 
 
 
 L. nr. 40/2006 
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 Lege pentru aprobarea participării României la Comitetul Zangger şi la Grupul furnizorilor nucleari pentru controlul exporturilor în  
 vederea neproliferării armelor nucleare 
 M. Of. nr. 252/21 mar. 2006 

 

 ▼ Protocol adiţional privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la Tbilisi la 30 aprilie  
 1999 
 L. nr. 41/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 238/16 mar. 2006 

 ▼ Protocol privind privilegiile şi imunităţile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, adoptat la Baku la 31  
 octombrie 2003 
 L. nr. 42/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 238/16 mar. 2006 

 ▼ Amendament, adoptat la Istanbul la 25 iunie 2004, la Carta Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, adoptată la Yalta la 5  
 iunie 1998 
 L. nr. 43/2006 (acceptare) 
 M. Of. nr. 281/29 mar. 2006 
 
 
 L. nr. 48/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de  
 privatizare 
 
 

M. Of. nr. 238/16 mar. 2006 

 L. nr. 49/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
 M. Of. nr. 246/20 mar. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 519/15 iun. 2006) - rectifică art. I pct. 10 referitor la art. 9 alin. (2), art. I pct. 13 referitor la art.  
 11 alin. (2), art. I pct. 26 referitor la art. 23 alin. (3), art. I pct. 55 referitor la  
 art. 481 alin. (2), art. I pct. 69, art. I pct. 87 referitor la art. 78 alin. (2), art. I  
 pct. 103 referitor la art. 911 alin. (1) pct. 25, art. I pct. 103 referitor la art.  
 914 alin. (1) pct. 9, art. I pct. 108 referitor la art. 99 alin. (1) lit. o), art. I pct.  
 108 referitor la art. 99 alin. (3), art. I pct. 131 referitor la art. 120 lit. d) 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 63/2006  (M. Of. nr. 792/20 sep. 2006) - prorogă termenul prevăzut la art. II până la data de 1 dec. 2006 

 L. nr. 50/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 230/14 mar. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 316/7 apr. 2006) - rectifică art. unic pct. 6 referitor la modificarea art. 47 alin. (1) lit. c) din L. nr.  
 248/2005 
 
 L. nr. 51/2006 
 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 M. Of. nr. 254/21 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 13/2008  (M. Of. nr. 145/26 feb. 2008) - modifică art. 1, art. 2 lit. a), e) şi g), art. 3 alin. (1) şi (5), art. 7 alin. (1) şi alin.  
 (2) lit.g), art. 8 alin. (2) lit. c), d) şi h), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10, art. 12  
 partea introductivă, art. 13 alin. (4) şi (5), art. 14 alin. (1) şi (4), art. 15 alin. (1)  
 şi (2), art. 16 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. e), art. 23 alin. (3) şi  
 (4), art. 24 alin. (1), art. 25, art. 29 alin. (1)-(6), art. 30, art. 31, art. 32 alin. (2)- 
 (4), art. 33 alin. (4)-(7), art. 36 alin. (2) lit. a) şi i), art. 37 alin. (1) şi (3), art. 39  
 alin. (1)-(3), art. 41 alin. (2) lit. c) şi h), art. 43 alin. (5), (6) şi (8), art. 44 alin.  
 (2) lit. b) şi alin. (4), art. 47, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (2),  
 art. 51 alin. (3); 
  introduce lit. g1) la art. 2, lit. d1) la art. 8 alin. (2), lit. d1) la art. 12, lit.  
 g1) la art. 13 alin. (2), alin. (9) la art. 16, art. 311, alin. (11) la art. 34, alin.  
 (41) la art. 41, alin. (21) la art. 44, alin. (11) şi (12) la art. 49, alin. (31)  
 la art. 51; 
  abrogă art. 3 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 40 alin. (2); 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "asociaţie de dezvoltare comunitară"  
 cu sintagma "asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate  
 serviciile de utilităţi publice" 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - modifică art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (7); 
  abrogă art. 15 alin. (3) şi (4) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 46 
 - L. nr. 204/2012  (M. Of. nr. 791/26 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 13/2008 şi modifică art. 1 alin.  
 (2) partea introductivă, alin. (3), alin. (4) lit. j), art. 2 lit. a), e), g), g1), art. 3  
 alin. (1) şi alin. (5) lit. a)-d), art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi d1), art. 9 alin.  
 (1) partea introductivă, art. 10 alin. (3), (4) şi (6) lit. a)-c), art. 10 alin. (8), art.  
 12 partea introductivă şi lit. d1), art. 13 alin. (1) şi (4), art. 14 alin. (1) şi (4),  
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 art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) şi (8), art. 21 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), art. 24  
 alin. (1), art. 25 alin. (1) partea introductivă şi lit. b) şi alin. (2), art. 29 alin. (2)  
 lit. a)-c), art. 30 alin. (1), (3), (6), (7), (9), (10), (11) şi (12), art. 31 alin. (1), art.  
 311 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) şi (4), art. 33 alin. (4), art. 34, art. 38 alin.  
 (1), art. 43 alin. (8), art. 44 alin. (21) şi (4), art. 47 alin. (4) lit. c) şi e) şi alin.  
 (6), art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) şi (12); 
 introduce lit. r) la art. 2, alin. (11) la art. 8, alin. (61) la art. 10, alin. (9) la  
 art. 10, lit. i1) la art. 20 alin. (1), alin. (21) la art. 29, alin. (15) la art. 30, lit.  
 a1) la art. 47 alin. (1), lit. c1) şi h) la art. 47 alin. (4), alin. (32) la art. 51; 
 abrogă art. 13 alin. (2) lit. d) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 121/5 mar. 2013) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 68/2014  (M. Of. nr. 803/4 nov. 2014) - introduce alin. (5)-(7) la art. 11 
 - L. nr. 265/2015  (M. Of. nr. 836/9 nov. 2015) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014 
 - L. nr. 313/2015  (M. Of. nr. 910/9 dec. 2015) - modifică art. 5 alin. (2) și art. 10 alin. (8) 
 - O.U.G. nr. 58/2016  (M. Of. nr. 738/22 sep. 2016) - modifică art. 2 lit. e) și f), art. 3 alin. (4), art. 8 alin. (3) lit. d), art. 9 alin. (2)  
 partea introductivă, art. 10 alin. (4) , art. 23 alin. (1) lit. a), art. 24 alin. (1) lit.  
 b), art. 24 alin. (2), art. 28 alin. (2), (5) și (6), art. 29, art. 30 alin. (1), art. 32  
 alin. (3), art. 33 alin. (1) și (6), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 38 alin. (2), (4) și (6),  
 art. 40 partea introductivă și lit. a), b) și d), art. 47 alin. (4) lit. c), art. 49 alin.  
 (3), art. 51 alin. (4) și art. 52; 
 introduce alin. (21) și (22) la art. 28 și lit. c1) la art. 47 alin. (4); 
 abrogă art. 31, art. 33 alin. (5), art. 35 alin. (1), art. 38 alin. (3), (5) și (7) și art.  
 39 
 - L. nr. 225/2016  (M. Of. nr. 942/23 nov. 2016) - modifică art. 1 alin. (2) lit. d), art. 1 alin.(2) lit. h), art. 1 alin. (3), art. 1 alin.  
 (4) partea introductivă, art. 1 alin. (4)  lit. h) - j) și l) , art. 2 lit. a), art. 2 lit. e),  
 g), h), j), k) o)-r) , art. 3 alin. (1) și (3), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 partea  
 introductivă, art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 7 alin. (1) lit. b) - d), art. 7  
 alin. (2) partea introductivă , art. 7 alin. (2) lit. a) și c), art. 8 alin. (1), art. 8  
 alin.(3) partea introductivă, art. 8 alin. (3) lit. c), art. 8 alin. (3) lit. e), g), j) și  
 k), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (1) lit. a) și h), art. 9 alin. (2)  
 lit. g), art. 10 alin. (1), (4) și (5), art. 11 alin. (4) lit. g), art. 12 lit. e), art. 13  
 alin. (2) lit. a), art. 13 alin. (2) lit. h), art. 13 alin. (5), art. 14 alin. (1), art. 15,  
 art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (3) și (4), art. 20 alin. (1)  
 lit. a), art. 20 alin. (1) lit. e), art. 20 alin. (1) lit. o) și p), art. 21 alin.(1) partea  
 introductivă, 
  art. 21 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (2), art.22 alin. (1), art. 22 alin. (3) și (5),  
 art. 23 alin. (1) lit. b), art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (1) partea introductivă, art.  
 24 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (5), art. 27, art. 28 alin. (3) și (4), art. 29 alin.  
 (10) și (11), art. 30 alin. (1), (2) și (5), art. 33 alin. (2), (3) și (7), art. 36 alin.  
 (4), art. 37 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. a) și b), art. 38 alin. (2), art. 40 lit. c),  
 art. 41 alin. (2) lit. b), art. 42 alin. (1) partea introductivă, art. 42 alin. (1) lit. a)  
 și c), art. 42 alin. (3) și (4), art. 42 alin. (6) partea introductivă, art. 42 alin. (7)  
 și (9), art. 43 alin. (1), art. 43 alin. (2) partea introductivă și lit. d), art. 43 alin.  
 (4) - (8), art. 44 alin. (2) lit. d), art. 47 alin. (1) lit. b), art. 47 alin. (4) lit. d), art.  
 47 alin. (4) lit. e) și f), art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (1), art. 52; 
  introduce lit. t) - w) la art. 2, lit. d1) și d2) la art. 8 alin. (3), lit. h) la art. 9  
 alin. (2), alin. (51) la art. 10, , alin. (11) la art. 10, lit. a1)  la art. 11 alin. (4),  
 alin. (11) la art. 14, lit. h1) la art. 20 alin. (1), lit. f) la art. 21 alin. (1), alin.  
 (5) și (6) la art. 21, alin. (11) la art. 22, alin. (12) și (14) la art. 29, alin.  
 (61)la art. 42, alin. (21) la art. 44, art. 461, lit. d) la art. 47 alin. (2), lit. f) la  
 art. 47 alin. (3), lit. d1) la art. 47 alin. (4), alin. (41) la art. 51, art. 521; 
  abrogă art. 1 alin. (2) lit. g), art. 2 lit. c), art. 8 alin. (4), art. 11 alin. (5) - (7),  
 art. 13 alin. (2) lit. b), c), d) și g), art. 20 alin. (1), lit. c) și d), art. 20 alin. (1) lit.  
 j) m) și n), art. 21 alin. (1) lit. d) și e), art. 29 alin. (3), art. 36 alin. (1), art. 44  
 alin. (2) lit. f), art. 46, art. 47 alin. (4) lit. i), art. 50 alin. (1), (2) și (4); 
  în tot cuprinsul legii, sintagma „asociaţie de dezvoltare 
 intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
 publice” se înlocuieşte cu sintagma „asociaţie de dezvoltare 
 intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice”, iar 
 sintagma „comunitate locală” se înlocuieşte cu sintagma 
 „colectivitate locală” 
 - L. nr. 174/2017  (M. Of. nr. 571/18 iul. 2017) - aprobă O.U.G. 58/2016 cu modificarea: la art. II pct. 27, art. 52 se abrogă 
 - O.U.G. nr. 111/2017  (M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017) - modifică art. 10 alin. (3) și (5); 
  introduce alin. (31) la art. 10; 
  abrogă art. 12 lit. e), art. 30 alin. (2), art. 32 alin. (4) 
 - L. nr. 131/2018  (M. Of. nr. 500/19 iun. 2018) - modifică art. 5 alin. (10) partea introductivă și lit. a), art. 13 alin. (4), art. 38  
 alin. (1) lit. b), art. 42 alin. (1) partea introductivă și art. 51 alin. (2); 
 introduce lit. f1) la art. 1 alin. (2), alin. (13) - (15) la art. 5 și alin. (11) la art.  
 42 
 - L. nr. 152/2018  (M. Of. nr. 538/28 iun. 2018) - aprobă .O.U.G. nr. 111/2017 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 47 alin. (2) partea introductivă, art. 47 alin. (3) partea  
 introductivă; 
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  introduce alin. (12) - (15) la art. 10, alin. (41) la art. 47 
 - O.U.G. nr. 53/2019  (M. Of. nr. 548/3 iul. 2019) - modifică art. 42 alin. (11); 
 introduce alin. (5) la art. 36; 
 abrogă art. 36 alin. (3) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 172/2020  (M. Of. nr. 951/15 oct. 2020) - introduce lit. b1) la art. 1 alin. (2) 
 
 

- L. nr. 121/2021  (M. Of. nr. 473/6 mai 2021) - modifică art. 1 alin. (2) lit. b1) 

 L. nr. 53/2006 
 Lege pentru înfiinţarea satelor Dobrinăuţi-Hapăi, Maghera şi Pustoaia prin reorganizarea comunei Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 238/16 mar. 2006 

 L. nr. 54/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie 
 M. Of. nr. 226/13 mar. 2006 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor,  
 semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2005 
 L. nr. 59/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 281/29 mar. 2006 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
 
 ▼ Acord între România şi Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit  
 de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni transnaţionale, semnat la Bucureşti la 19 septembrie 2005 
 L. nr. 60/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 273/27 mar. 2006 
 
 ▼ Amendamente privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă  
 pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992, adoptate de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională prin Rezoluţia LEG. 1(82) a Comitetului juridic la Londra, la 18 octombrie 2000 
 L. nr. 61/2006 (acceptare) 
 M. Of. nr. 291/31 mar. 2006 
 
 
 L. nr. 64/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind  
 stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 301/4 apr. 2006 

 L. nr. 66/2006 
 Lege pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România" 
 M. Of. nr. 276/28 mar. 2006 
 
 L. nr. 67/2006 
 Lege privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora 
 M. Of. nr. 276/28 mar. 2006 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 127/2018  (M. Of. nr. 491/14 iun. 2018) - modifică art. 3 și mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene 

 L. nr. 68/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind  
 sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
 
 

M. Of. nr. 268/24 mar. 2006 

 L. nr. 70/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul  
 public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice  
 "Transelectrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 293/31 mar. 2006 

 

 ▼ Convenţia europeană pentru protecţia animalelor în timpul transportului internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie  
 2003 
 L. nr. 71/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 316/7 apr. 2006 
 
 
 L. nr. 74/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 288/30 mar. 2006 

 L. nr. 75/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze  
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 naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005 
 
 

M. Of. nr. 288/30 mar. 2006 

 L. nr. 76/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de  
 împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" -  
 S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala  
 "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 
 

M. Of. nr. 288/30 mar. 2006 

 L. nr. 77/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat  
 pentru Cancelaria Primului-Ministru 
 
 

M. Of. nr. 293/31 mar. 2006 

 L. nr. 79/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002  
 privind protecţia martorilor 
 
 

M. Of. nr. 293/31 mar. 2006 

 L. nr. 81/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind  
 instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea  
 sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole 
 M. Of. nr. 320/10 apr. 2006 

 

 ▼ Amendamente la art. 25 şi 26 din Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale,  
 încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1, la cea de-a 3-a  
 Reuniune a părţilor la Convenţie 
 L. nr. 82/2006 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 330/12 apr. 2006 

 ▼ Acord între România şi Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea  
 a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003 
 L. nr. 83/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 326/11 apr. 2006 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 

 L. nr. 86/2006 
 Lege privind Codul vamal al României 
 M. Of. nr. 350/19 apr. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 33/2009  (M. Of. nr. 226/7 apr. 2009) - introduce alin. (2) la art. 270 
 - L. nr. 291/2009  (M. Of. nr. 645/1 oct. 2009) - modifică art. 270 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 54/2010  (M. Of. nr. 421/23 iun. 2010) - modifică art. 270 alin. (2); 
  introduce alin. (3) la art. 270, alin. (2) la art. 281 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 21/2011  (M. Of. nr. 830/23 nov. 2011) - art. 270 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 74/2013  (M. Of. nr. 389/29 iun. 2013) - modifică art. 5 alin. (1); 
 abrogă art. 6 alin. (1) 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 11 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 11; 
 abrogă art. 234 alin. (3) şi (4), art. 276-278 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2013  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2014) - art. 270 alin. (3) 
 - Decizia nr. 11/2015  (M. Of. nr. 381/2 iun. 2015) 
 - Decizia nr. 32/2015  (M. Of. nr. 62/28 ian. 2016) - art. 270 alin. (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/2018  (M. Of. nr. 194/2 mar. 2018) - modifică art. 271 
 - O.U.G. nr. 96/2020  (M. Of. nr. 500/12 iun. 2020) - abrogă art. 1, 4, 31-37, 39-56, 58-82, 84-93, 95-99, 101-268 și art. 284 
 - L. nr. 90/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - introduce alin. (2) și (3) la art. 271 
 - L. nr. 268/2021  (M. Of. nr. 1077/10 nov. 2021) - modifică art. 2 alin. (3), art. 5 alin. (1) și art. 7 alin. (2) și (3); 
  În cuprinsul actelor normative în vigoare referitoare la activitatea vamală,  
 următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) „Agenția Națională  
 de Administrare Fiscală”, „Agenția Națională de Administrare Fiscală —  
 Direcția Generală a Vămilor” și „Direcția Generală a Vămilor” cu  
 „Autoritatea Vamală Română”; 
  b) „direcțiile generale regionale ale finanțelor publice — direcțiile regionale  
 vamale” cu „direcțiile regionale vamale 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 21/2011 - M. Of. nr. 830/23 nov. 2011 (art. 270); Decizia I.C.C.J. nr. 17/2013 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2014 (art. 270  
 
 

alin. (3)); Decizia I.C.C.J. nr. 11/2015 - M. Of. nr. 381/2 iun. 2015) 
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 L. nr. 87/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
 
 

M. Of. nr. 334/13 apr. 2006 

 L. nr. 88/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 
 M. Of. nr. 328/12 apr. 2006 
 
 L. nr. 92/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0  
 milioane dolari S.U.A., dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005 
 M. Of. nr. 336/14 apr. 2006 

 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind inventarierea înţelegerilor bilaterale încheiate între România şi  
 Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005 
 L. nr. 93/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 342/17 apr. 2006 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
 
 ▼ Protocol adiţional convenit prin notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România şi Ministerul Afacerilor  
 Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României şi al Consiliului de Miniştri al Republicii Albania, transmise la Bucureşti  
 la 26 mai 2005 şi, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Republicii Albania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 11 mai 1994 
 L. nr. 94/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 356/20 apr. 2006 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
  
 L. nr. 95/2006 
 Lege privind reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 372/28 apr. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 391/5 mai 2006) - art. 854 din cap. XIV al titlului XVII 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 35/2006  (M. Of. nr. 675/7 aug. 2006) - abrogă art.261 alin.(3) 
 - O.U.G. nr. 72/2006  (M. Of. nr. 803/25 sep. 2006) - modifică art.14, art.16 lit.e), art.48, art.50 lit.d), art.52, art.54 alin.(1), art.60  
 lit.f), art.80 lit.a), b) şi d), art.81, art.93 alin.(5), art.110 alin.(2), art.153 partea  
 introductivă şi lit.b), art.192, art.213 alin.(1) lit.b), art.223 alin.(2) lit.e), art.237  
 partea introductivă a alin.(1) şi lit.i) şi o), art.256 alin.(3), art.257 alin.(3),  
 art.262 alin.(1) lit.b), art.285 alin.(3), art.298 alin.(4), art.299 alin.(1), art.306  
 lit.a) şi b), art.313, art.339 lit.c), art.359, art.362, art.863 lit.e); 
  introduce lit.x) şi alin.(2) la art.16, alin.(11) la art.54, lit.r), s), t) şi u) la alin. 
 (1) al art.237 şi alin.(3), lit.d) la alin.(1) al art.256, alin.(21) la art.265, alin.(2)  
 la art.367; 
  abrogă  art.272 alin. (2) lit. d), art.350 alin.(3) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 823/6 oct. 2006) - rectifică art. I 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 88/2006  (M. Of. nr. 941/21 nov. 2006) - modifică art.259 alin.(3), art. 260 alin.(1) lit.a); 
  introduce art.2581 
 - O.U.G. nr. 104/2006  (M. Of. nr. 1007/19 dec. 2006) - modifică art. 190 alin.(3) 
 - L. nr. 34/2007  (M. Of. nr. 38/18 ian. 2007) - modifică art.45 alin.(1), art.48, art.50, art.52, art.54 alin.(1), art.93 alin.(5),  
 art.190 alin.(2) lit.g) şi alin.(3), art.192 alin.(2), art.229, art.237 alin.(1)  lit.s) şi  
 t), art.285 alin.(3), art.385 alin.(2),art.441 alin.(3), art.519 alin.(5) şi art.612  
 alin.(3) ; 
  introduce lit.o) la art.17 alin.(2), alin.(11) la art.45, alin.(6) la art.93, alin.(4)  
 şi (5) la art.189, alin.(3) şi (4) la art.237 
 - O.U.G. nr. 20/2007  (M. Of. nr. 212/28 mar. 2007) - modifică art. 48 alin. (1) şi (2), art. 50 lit. d); 
  introduce alin. (11), (12) şi (4) la art. 48, alin. (6) la art. 233 
 - L. nr. 120/2007  (M. Of. nr. 299/4 mai 2007) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 88/2006 
 - L. nr. 264/2007  (M. Of. nr. 503/27 iul. 2007) - modifică art.52 lit.a), art.93 alin.(6), art.111, art.174 alin.(3), art.178 alin.(3),  
 art.180 alin.(1) lit.a), art.184 alin.(4) şi (10), art.190 alin.(3), art.217 alin.(2) şi  
 (5), art.259 alin.(7) şi (8), art.268, art.321 alin.(1), art.338, art.385, art.484,  
 art.565, art.684 alin.(5); 
  introduce alin.(3) la art.17, alin.(11) la art.40, alin.(7) la art.93, alin.(31) la  
 art.174, alin.(5) şi (6) la art.178, alin.(5) la art.179, alin.(5)-(8) la art.183,  
 art.1831 - 1833, alin.(21) la art.190, alin.(11) la art.211, lit.h) la art.411,  
 lit.h) la art.507 
 - O.U.G. nr. 90/2007  (M. Of. nr. 659/26 sep. 2007) - modifică art. 259 alin. (3), art.260 alin. (1) lit. a) 
 - L. nr. 281/2007  (M. Of. nr. 718/23 oct. 2007) - modifică art. 17 alin. (3) 
 - L. nr. 284/2007  (M. Of. nr. 733/30 oct. 2007) - respinge O.U.G. nr. 104/2006 
 - L. nr. 88/2008  (M. Of. nr. 292/15 apr. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 90/2007 
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 - O.U.G. nr. 93/2008  (M. Of. nr. 484/30 iun. 2008) - modifică art. 4 alin. (1) lit. e), art. 8 lit. b), art. 11, art. 15, art. 16, denumirea  
 cap. IV din titlul I, art. 25, art.26, art. 45 alin. (1) şi (2), art.48 alin. (11) şi  
 (12),  art. 49, art. 50 lit. d),  art. 54 alin. (1), art. 60 lit d) şi f), art. 69,  art. 93  
 alin. (5),  art. 136 alin. (2), art. 174 alin. (31),  art.178 alin. (3),  art. 180 alin.  
 (5),  art. 183 alin. (5), art. 184 alin. (4), (5), (6), (8), (9) şi (12), art. 186 alin. (7),  
 art. 190 alin. (21) lit a), art. 200 alin. (2) şi (3), art. 209 alin. (3), art. 210 alin.  
 (1) lit. k), art. 233 alin. (6), art. 244 alin. (7), art. 246 alin. (1), art.247, art.249  
 alin. (1), art. 252 alin. (1), art.257 alin. (2) lit. e) şi f), art. 257 alin. (3),  art. 257  
 alin. (5) lit. c) şi alin. (7), art. 260 alin. (1) lit. b), art. 266 alin. (2) şi (3),  art.  
 288 alin. (4), art. 317 alin. (1) şi (2), art. 362, art. 385 alin. (5), (6) şi (8), art.  
 484 alin. (2)-(5),  art. 565 alin. (2), (3) şi (4), art. 566,   art. 661 alin. (1),  art.  
 695 pct. 16 şi 34, art. 756, denumirea cap. VII al titlului XVII, art.787, art.788,  
 art.789, art. 790 lit. a) şi b), art. 791 lit. c), d), f) şi g), art. 792 alin. (1) şi (2),  
 art. 793 alin. (2), art. 794, art. 795, art. 836, art. 848, art. 851, art. 856, art.  
 858; 
   introduce alin. (5) şi (6) la art. 48, lit. m) la art. 60,  art. 691, art. 811, alin.  
 (3) la art. 86, alin. (11) la art. 93, alin. (51) şi (52) la art. 93,  alin. (32) la  
 art. 174, alin. (2) la art. 182,  alin. (9) la art. 183, lit. b1) şi m)  la art. 1833,  
 alin. (4) la art. 227,  alin. (7) la art. 233, alin. (61) la art. 244,  alin. (21) la  
 art. 257, lit. g), h) şi i) la  art. 281 alin. (1), alin. (11) la art. 288, lit. a1) la  
 art. 305 alin. (1), lit. b1) la art. 306, alin. (11) la art. 317,  alin. (11) la art.  
 388, alin. (31) la art. 484, alin. (11) la art. 485,  alin. (31) şi (6)  la art. 565,   
 alin. (11) la art. 569, pct. 36 la art. 695, lit. g) la art. 697 alin. (1), alin. (2) la  
 art. 697; 
   abrogă art. 54 alin. (11), art. 200 alin. (4),  art. 213 alin. (2) lit. a); 
      înlocuieşte sintagma "inspecţia sanitară de stat" cu sintagma "control în  
 sănătatea publică", în tot cuprinsul titlului II sintagmele " Agenţia Naţională de  
 Programe" şi " Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate" se înlocuiesc  
 cu sintagma "structură cu atribuţii  în elaborarea şi coordonarea programelor  
 naţionale de sănătate"; 
  la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prin care instituţiile  
 prevăzute la art. III alin. (1) încep să funcţioneze, se abrogă art. 12, art.13 alin.  
 (1), art. 17 alin. (1) şi (2), art. 18 - 23 şi art. 24 alin. (2); 
 la aceeaşi dată la care instituţiile prevăzute la art. III alin. (1) încep să  
 funcţioneze, sintagmele „autorităţi de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti” şi „autorităţi de sănătate publică teritoriale” se  
 înlocuiesc cu expresia „instituţii care desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii  
 publice care preiau atribuţiile acestora” 
 - L. nr. 157/2008  (M. Of. nr. 557/23 iul. 2008) - introduce lit. d1) la art. 218 alin. (2) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 608/15 aug. 2008) - art. 136 alin. (2) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 170/2008  (M. Of. nr. 792/26 nov. 2008) - modifică art. 213 alin. (1) lit. c) 
 - O.U.G. nr. 162/2008  (M. Of. nr. 808/3 dec. 2008) - abrogă titlul V cu art. 126 - 140 
 - O.U.G. nr. 192/2008  (M. Of. nr. 815/4 dec. 2008) - modifică art. 259 alin. (3), art. 260 alin. (1) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 197/2008  (M. Of. nr. 824/8 dec. 2008) - modifică art. 260 alin. (1) lit. a) şi alin. (2); 
  introduce lit. j) la art. 213 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 226/2008  (M. Of. nr. 899/31 dec. 2008) - abrogă O.U.G. nr. 192/2008 şi modifică art. 259 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 227/2008  (M. Of. nr. 2/5 ian. 2009) - modifică art. 12 
 - L. nr. 121/2009  (M. Of. nr. 293/5 mai 2009) - respinge O.U.G. nr. 192/2008 
 - L. nr. 137/2009  (M. Of. nr. 311/12 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 170/2008 
 - L. nr. 228/2009  (M. Of. nr. 403/15 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 197/2008 
 - O.U.G. nr. 69/2009  (M. Of. nr. 419/18 iun. 2009) - modifică art. 178 alin. (2) şi (5), art. 180 alin. (1) lit. a) şi alin. (5), art. 183  
 alin. (6); 
  introduce alin. (21) la art. 178, lit. n) şi o) la art. 1833 
 - O.U.G. nr. 88/2009  (M. Of. nr. 452/1 iul. 2009) - modifică art. 406 alin. (1) lit. g), art. 431 lit. h), art. 470 alin. (2) lit. b), art.  
 477 alin. (1), art. 502 alin. (1) lit. g); 
  introduce lit. g) la art. 16 alin. (1); 
  abrogă art. 655 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 104/2009  (M. Of. nr. 669/7 oct. 2009) - modifică art. 362, art. 366 alin. (1); 
  introduce art. 171, alin. (11) şi (12) la art. 246, lit. x) la art. 270 alin. (1),  
 art. 3631, alin. (11)-(13) la art. 365, anexa nr. 14 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea  
 autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, art. 682, art.  
 683 alin. (1) şi alin. (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a şi alin. (3),  
 art. 689, art. 690, art. 692 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 114/2009  (M. Of. nr. 919/29 dec. 2009) - modifică art. 259 alin. (3), art. 260 alin. (1) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 1/2010  (M. Of. nr. 62/27 ian. 2010) - abrogă art. 688 alin. (3) 
 - L. nr. 91/2010  (M. Of. nr. 348/26 mai 2010) - modifică art. 111 alin. (15) lit. a), art. 178 alin. (2), art. 180 alin. (1) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 48/2010  (M. Of. nr. 384/10 iun. 2010) - modifică art. 4 alin. (2), art. 13 alin. (2), art. 17 alin. (2) lit. o), art. 19, art. 93  
 alin. (1) şi (5), art. 170 alin. (3), art. 174, art. 178 alin. (3), art. 178 alin. (4),  
 art. 179 alin. (1), (2) şi (5), art. 180 alin. (4), art. 182 alin. (1) lit. d) şi e), art.  
 183, art. 1832, art. 184 alin. (4), (6) şi (7), art. 185 alin. (1) şi (2), art. 185 alin.  
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 (4) lit. c) şi d), art. 186, art. 189, art. 190, art. 191, art. 196, art. 197, art. 198  
 alin. (1) şi (2), art. 200, art. 204, art. 362; 
  introduce alin. (21) la art. 17, alin. (4)-(6) la art. 49, art. 491, alin. (53) şi  
 (54) la art. 93, alin. (5) la art. 171, alin. (31) la art. 178, alin. (6) la art. 179,  
 alin. (11) la art. 182, alin. (2) la art. 1833, alin. (81) la art. 184, alin. (91)  
 la art. 184, lit. e) la art. 185 alin. (4), art. 1871, art. 1901-1907, art. 1981,  
 alin. (41) la art. 256; 
  abrogă art. 93 alin. (6), art. 202; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "consiliu consultativ" cu sintagma  
 "consiliu de administraţie" 
 - O.U.G. nr. 72/2010  (M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) - modifică art. 14, art. 695 pct. 27; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "Agenţia Naţională a  
 Medicamentului (ANM)" cu sintagma "Agenţia Naţională a Medicamentului şi a  
 Dispozitivelor Medicale" 
 - L. nr. 165/2010  (M. Of. nr. 501/20 iul. 2010) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 88/2009 şi modifică art. 60 lit. d), art. 69  
 alin. (2) şi art. 380 alin. (1) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 107/2010  (M. Of. nr. 830/10 dec. 2010) - modifică art. 213 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. h), art. 257 alin. (2) lit. f) şi alin.  
 (3), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) lit. a); 
  introduce alin. (22) la art. 257, lit. a1) la art. 260 alin. (1); 
  abrogă art. 257 alin. (2) lit. e), art. 259 alin. (3), art. 260 alin. (1) lit. d) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1394/2010  (M. Of. nr. 863/23 dec. 2010) - art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1394/2010  (M. Of. nr. 863/23 dec. 2010) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza  
 finală (termenul se împlineşte la  6 februarie 2011) după care operează  
 dispoziţiile art. 147 din Constituţie 
 - L. nr. 276/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - modifică în mod corespunzător art. 260 alin. (1) lit. a) şi d) 
 - O.U.G. nr. 117/2010  (M. Of. nr. 891/30 dec. 2010) - modifică art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) şi j), art. 215, art. 257 alin. (2) lit. a),  
 art. 257 alin. (5) lit. a), art. 258; 
 abrogă art. 257 alin. (21) 
 - O.U.G. nr. 133/2010  (M. Of. nr. 893/30 dec. 2010) - modifică art. 48 alin. (2), art. 54 alin. (2), art. 212 alin. (1), art. 217 alin. (2),  
 art. 244 alin. (1), art. 245 partea introductivă, art. 256 alin. (3), art. 262 alin.  
 (1), art. 265 alin. (2), art. 268 alin. (2), art. 276 alin. (1), art. 277 alin. (2), art.  
 278 alin. (1), art. 282 alin. (5), art. 287 alin. (2), art. 312, art. 331, art. 332, art.  
 333, art. 335, art. 336, art. 338; 
  introduce art. 1891, alin. (11) şi (12) la art. 262, alin. (3) la art. 276, alin.  
 (2) la art. 330, art. 3381, alin. (11) la art. 683; 
  abrogă art. 217 alin. (6); 
  înlocuieşte, în cuprinsul titlului VIII, cuvântul "vicepreşedinţi" cu cuvântul  
 "vicepreşedinte" şi în cuprinsul titlului XVI, sintagma "Şcoala Naţională de  
 Sănătate Publică şi Management Sanitar" cu sintagma "Şcoala Naţională de  
 Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti" 
 - O.U.G. nr. 32/2011  (M. Of. nr. 210/25 mar. 2011) - modifică art. 245; 
  introduce alin. (9) la art. 191 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 335/2011  (M. Of. nr. 355/23 mai 2011) - art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 335/2011  (M. Of. nr. 355/23 mai 2011) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza  
 finală în măsura în care se interpretează că valoarea contribuției minime la  
 fondul de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează  
 venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din dividende și dobânzi,  
 venituri din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual  
 și/sau într-o formă de asociere și alte venituri care se supun impozitului pe venit,  
 nu poate 
 fi mai mică decât cuantumul unui salariu de bază minim brut pe țară, lunar. 
 (termenul se împlineşte la 6 iulie 2011), după care operează dispoziţiile art. 147  
 din Constituţie 
 - L. nr. 73/2011  (M. Of. nr. 403/8 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 20/2007 
 - L. nr. 74/2011  (M. Of. nr. 403/8 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 93/2008 
 - L. nr. 75/2011  (M. Of. nr. 403/8 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 227/2008 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 144 lit. a), art. 147 pct. 4 
 - L. nr. 115/2011  (M. Of. nr. 429/20 iun. 2011) - introduce art. 7441 
 - O.U.G. nr. 68/2011  (M. Of. nr. 457/30 iun. 2011) - abrogă art. 270 alin. (1) lit. x), art. 3631, art. 365 alin. (11)-(13), la data  
 intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. unic alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - abrogă art. 285 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 73/2011  (M. Of. nr. 647/9 sep. 2011) - modifică art. 208 alin. (7), art. 209 alin. (4), art. 266 alin. (1) şi (3), art. 270  
 alin. (1) lit. d), f), n) şi r), art. 281 alin. (1) lit. g) şi h); 
  introduce alin. (11) la art. 266, alin. (6) la art. 278 
 - O.U.G. nr. 77/2011  (M. Of. nr. 680/26 sep. 2011) - abrogă art. 270 alin. (1) lit. x), art. 3631 şi art. 365 alin. (11)-(13); 
  abrogă O.U.G. nr. 68/2011 
 - L. nr. 193/2011  (M. Of. nr. 795/9 nov. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 72/2010 
 - L. nr. 220/2011  (M. Of. nr. 851/30 nov. 2011) - modifică art. 210 alin. (1) lit. l), art. 219 lit. g), art. 339 lit. b), art. 341 alin.  
 (2), art. 345 lit. a); 
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  introduce lit. i1) la art. 190 alin. (5), lit. m) la art. 210 alin. (1), art. 2131 şi  
 2132; 
  abrogă art. 339 lit. c) şi art. 359 
 - O.U.G. nr. 103/2011  (M. Of. nr. 854/2 dec. 2011) - modifică art. 671 alin. (1) 
 - L. nr. 237/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 32/2011 
 - L. nr. 240/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 114/2009 
 - O.U.G. nr. 125/2011  (M. Of. nr. 938/30 dec. 2011) - modifică art. 215 alin. (2) 
 - L. nr. 45/2012  (M. Of. nr. 183/21 mar. 2012) - introduce lit. a1) la art. 371 alin. (3), lit. a1) la art. 470 alin. (2), lit. a1) la  
 art. 554 alin. (2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 223/2012  (M. Of. nr. 256/18 apr. 2012) - art. 259 alin. (2) este constituţional în măsura în care se interpretează că  
 procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740  
 lei 
 - D.C.C. nr. 224/2012  (M. Of. nr. 256/18 apr. 2012) - art. 259 alin. (2) este constituţional în măsura în care se interpretează că  
 procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740  
 lei 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 15/2012  (M. Of. nr. 306/8 mai 2012) - modifică art. 257 alin. (22); 
  abrogă art. 259 alin. (2) 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 451, art. 532 alin. (7), art. 622 
 - O.U.G. nr. 35/2012  (M. Of. nr. 434/30 iun. 2012) - modifică art. 2 alin. (8), art. 141-144, art. 145 alin. (2), art. 147 pct. 4-6, art.  
 148, art. 152 - 154, art. 158 alin. (1), art. 160, menţiunea privind transpunerea  
 normelor UE de după art. 164, art. 197 alin. (2), art. 212 alin. (1), art. 332, art.  
 333 alin. (2), art. 338 1 alin. (1) şi (3), art. 362 lit. a), art. 695 pct. 10 şi 14,  
 art. 702 alin. (4) lit. k) şi o),  art. 708, art. 720 alin. (1), art. 722, art. 723, art.  
 726 alin. (3) şi (4),  art. 727,  art. 728, art. 730 alin. (2) şi (5), art. 735, art. 739,  
 art. 769 alin. (1) lit. e), art. 773 alin. (3), art. 812 - 817, art. 818, art. 819,  art.  
 820,  art. 823 alin. (1), (3) şi (7), art. 828, art. 829, art. 839 alin. (2), art. 840  
 alin. (4), art. 844 alin. (2) şi (3), art. 847, menţiunea privind transpunerea  
 normelor comunitare de după art. 862; 
 introduce alin. (11) la art. 16, alin. (11) la art. 26, alin. (7) la art. 26, alin.  
 (61) la art. 146, art. 196 1, alin. (11) la art. 270, pct. 281 la art. 695, lit.  
 k1) la art. 702 alin. (4), alin. (6) la art. 702, art. 7261,  art. 7271 - 7273,  
 titlul unei noi secţiuni, secţiunea a 5-a, după art. 735, titlul unei noi secţiuni,  
 secţiunea 1, după titlul "Capitolul X", titlul unei noi secţiuni, secţiunea a 2-a,  
 după art. 817,  art. 8181,  titlul unei noi secţiuni, secţiunea a 3-a, după art.  
 8181, paragraful 1 după titlul  secţiunii a 3-a, art. 8191 - 81917, paragraful  
 al 2-lea după art. 8191, paragraful al 3-lea după art. 8197,  paragraful al  
 4-lea după art. 8198,  paragraful al 5-lea după art. 81911, secţiunea a 4-a la  
 titlul XVII capitolul X, după art. 81912,  titlul secţiunii a 5-a la titlul XVII  
 capitolul X, după art. 81917,  art. 8201, alin. (9) la art. 823; 
 abrogă art. 1891 alin. (1) lit. c), art. 695 pct. 13, art. 702 alin. (4) lit. q), art.  
 726 alin. (5), titlul secţiunii a 5-a de la titlul XVII  cap III, art. 744 
 - L. nr. 89/2012  (M. Of. nr. 455/6 iul. 2012) - respinge O.U.G. nr. 68/2011 
 - L. nr. 138/2012  (M. Of. nr. 496/19 iul. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 103/2011 şi modifică art. 210 alin. (1) lit. l), art. 2132  
 alin. (2), art. 671 alin. (1); 
 introduce lit. d) la art. 2131; 
 abrogă art. 210 alin. (1) lit. m), art. 2132 alin. (3) şi (4) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 196/2012  (M. Of. nr. 743/5 nov. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 15/2012 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 155, art. 156, art. 157, art. 158, art.  
 159, art. 835; 
  abrogă art. 154, art. 303, art. 304, art. 355, art. 834 
 - L. nr. 212/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - introduce titlul XIV1 cu art. 6411 
 - O.U.G. nr. 68/2012  (M. Of. nr. 778/19 nov. 2012) - modifică art. 153 lit. b) 
 - O.U.G. nr. 91/2012  (M. Of. nr. 886/27 dec. 2012) - modifică art. 8 lit. c), art. 9 alin. (3) şi (5), art. 16 alin. (1) lit. a) şi c), art. 17  
 alin. (2) lit. o),art. 45, art. 48 alin. (1) şi (2) - (4), art. 49, art. 491, art. 50 - 57,  
 art. 80 lit. d), art. 811 alin. (1), art. 93 alin. (1), art. 93 alin. (11),  art. 93 alin.  
 (4), art. 93 alin. (5), art. 107 alin. (2), art. 182 alin. (11), art. 184 alin. (2), art.  
 189 alin. (4), art. 1891 alin. (1), art. 190 alin. (2) lit. a), b) şi f), art. 190 alin.  
 (3) lit. b), art. 1901 lit. a), art. 1961, art. 210 alin. (1) lit. e), k) şi l), art.  
 2132 alin. (5), art. 217 alin. (4), art. 220, art. 235, art. 241, art. 242, art. 244  
 alin. (2), art. 252 alin. (1) lit. e) şi g), art. 255, art. 270 alin. (1) lit. o), art. 281  
 alin. (1) lit. h), art. 322, art. 362, art. 385 alin. (2) şi (5), art. 692 alin. (2) şi (3),  
 art. 696 alin. (3), art. 699 alin. (2), art. 748 alin. (4), art. 754 lit. f), art. 756, art.  
 760 alin. (1), art. 767 alin. (1), titlul cap. VII, art. 787 alin. (4)  art. 788 alin. (1),  
 (5) şi (6), art. 791 lit. e), art. 793 alin. (1), art. 823 alin. (1),  art. 823 alin. (3) -  
 (8), art. 828, art. 836 alin. (1) lit. a), c), d), f), g) şi h), art. 836 alin. (2); 
  introduce pct. 9 şi 10 la art. 6 lit. h), lit. i) la art. 6, art. 921, alin. (12) la art.  
 93, alin. (41) la art. 93, alin. (21) la art. 184, alin. (2) la art. 370, pct. 21,  
 pct. 22, pct. 161 şi pct. 37 la art. 695, alin. (4) la art. 696,  lit. i1) la art. 702  
 alin. (4), lit. g), h) şi i) la art. 754, art. 7551, art. 7561,  art. 7611, art.  
 7612, lit. o) la art. 763,  art. 7631, alin. (5) la art. 787, lit. c1), lit. h) şi lit. i)  
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 la art. 791, art. 7961, art. 7962, alin. (11) - (18) la art. 823, art. 8231, art.  
 8232, art. 8291, art. 8301 - 8303, lit. l) - v) la art. 836 alin. (1); 
 abrogă art. 17 alin. (21), art. 48 alin. (5) şi (6), art. 93 alin. (3), art. 110 alin.  
 (1) şi (2), art. 223 alin. (2) lit. d), art. 233 alin. (6) şi (7), art. 836 alin. (1) lit. î) 
 - O.U.G. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 67/31 ian. 2013) - introduce lit. f) la art. 362 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) -  prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 7/2013  (M. Of. nr. 111/26 feb. 2013) - modifică art. 217 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 8/2013  (M. Of. nr. 115/28 feb. 2013) - modifică art. 69 alin. (2) partea introductivă, art. 209 alin. (3), art. 266 alin.  
 (2) şi (3); 
 abrogă art. 288 alin. (11), art. 317 alin. (1) - (2) 
 - L. nr. 144/2013  (M. Of. nr. 254/8 mai 2013) - aprobă O.U.G. nr. 2/2013 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 164/2013  (M. Of. nr. 296/23 mai 2013) - constată că dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. e), în redactarea de la intrarea în  
 vigoare a acestora şi până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.  
 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, sunt neconstituţionale în măsura  
 în care obligă persoanele ce datorează contribuţia de asigurări sociale de  
 sănătate 
 asupra veniturilor din pensii la plata acestei contribuţii cumulat cu cea datorată  
 asupra veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi  
 dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual  
 şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe  
 venit. 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 55/2013  (M. Of. nr. 331/6 iun. 2013) - modifică  art. 1833 alin. (1) lit. o) 
 - L. nr. 180/2013  (M. Of. nr. 348/13 iun. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 73/2011 şi modifică art. 266 alin. (1), art. 281 alin. (1) lit.  
 g) 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 191/2013  (M. Of. nr. 397/2 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 133/2010 şi modifică art. 1891, art. 211 alin. (1) şi (2),  
 art. 217 alin. (2) şi (5), art. 333 alin. (1) şi (3), art. 3381; 
 introduce alin. (21) la art. 211; 
 elimină de la modificare art. 48 alin. (2) , art. 54 alin. (2), art. 212 alin. (1), art.  
 245 partea introductivă, art. 332 
 - L. nr. 194/2013  (M. Of. nr. 397/2 iul. 2013) - modifică art. 1833 alin. (1) lit. o), art. 466 alin. (2), art 548 alin. (2), art. 640  
 alin. (2); 
 introduce alin. (11) la art. 466, alin. (11) la art. 548, alin. (11) la art. 640 
 - L. nr. 208/2013  (M. Of. nr. 397/2 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 104/2009 şi modifică art. 366 alin. (1); 
 elimină de la modificare art. 362; 
 abrogă art. 270 alin. (1) lit. x), art. 3631, art. 365 alin. (11) - (13) 
 - L. nr. 217/2013  (M. Of. nr. 401/3 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 107/2010 şi modifică art. 257 alin. (22) 
 - L. nr. 224/2013  (M. Of. nr. 435/17 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 7/2013 
 - O.U.G. nr. 88/2013  (M. Of. nr. 593/20 sep. 2013) - modifică art. 257 alin. (2); 
 abrogă art. 257 alin. (3) - (7) 
 - L. nr. 273/2013  (M. Of. nr. 652/23 oct. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 68/2012 
 - O.U.G. nr. 103/2013  (M. Of. nr. 703/15 nov. 2013) - modifică art. 332 alin. (2) şi (4), art. 3381 
 - L. nr. 358/2013  (M. Of. nr. 819/21 dec. 2013) - modifică art. 1961 
 - L. nr. 359/2013  (M. Of. nr. 819/21 dec. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 91/2012 şi modifică art. 93 alin. (1), art. 823 alin. (8); 
 elimină de la modificare art. 1891 alin. (1) şi art. 217 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 2/2014  (M. Of. nr. 104/11 feb. 2014) - modifică art. 2 alin. (8), art. 4 alin. (2), art. 5 lit. o), art. 11 lit. b), art. 15, art.  
 16 alin. (1) lit. a) şi g), art. 16 alin. (11),  art. 29, art. 45 alin. (1) lit. a) şi c),  
 art. 47,  art. 48 alin. (2) şi (3),  art. 491 alin. (2), art. 52, art. 54 alin. (1) şi (4),   
 art. 57, art. 63 lit. e), art. 66, art. 72 lit. a), art. 160 alin. (1) şi (6), art. 165 alin.  
 (2) şi (3), art. 170 alin. (3),  art. 178 alin. (2) lit. a), art. 178 alin. (3), art. 179  
 alin. (1), art. 186 alin. (3), (4) şi (7), art. 1891,  art. 190 alin. (2) lit. c),  art.  
 1903 alin. (2), art. 1905, art. 1906, art. 198 alin. (1) şi (3), art. 210 alin. (1),  
 art. 211, art. 213 alin. (1) lit. d), art. 217, art. 218 alin. (1), art. 218 alin. (2) lit.  
 d), art. 219 lit. g) şi h), art. 220, art. 222, art. 223 alin. (1), art. 227 alin. (1) şi  
 (3), art. 228 alin. (5), art. 230, art. 233, art. 234 alin. (1), art. 235, art. 237 alin.  
 (1), art. 237 alin. (2), (3) şi (4), art. 238 lit. c),  art. 242, art. 244, art. 246 alin.  
 (3),  art. 256 alin. (2),  art. 256 alin. (5), art. 258 alin. (2), art. 259 alin. (9) şi  
 (10),  art. 260 alin. (2) - (4), art. 261 alin. (5), art. 262 alin. (1), art. 265 alin.  
 (21), art. 268 alin. (2), art. 270 alin. (11), art. 277 alin. (2),  art. 298, art. 299,  
 art. 305 lit. d), art. 330  alin. (2),  art. 362 lit. b), art. 695 pct. 17, art. 729 alin.  
 (2) şi (3), art. 739, art. 7961, art. 8199, art. 81910 alin. (1),  art. 836 alin.  
 (1) lit. n), art. 840 alin. (2) şi (4); 
 introduce lit. g) la art. 4 alin. (1), lit. j), k) şi l) la art. 7, alin. (2) la art. 8, lit. h)  
 şi i) la art. 16 alin. (1),  alin. (3) şi (4) la art. 20, art. 431, lit. k) la art. 72, alin.  
 (11) la art. 91, alin. (55) - (57) la art. 93, alin. (8) la art. 93, titlul V1 cu  
 art. 1261, 1271, 1281, 1291, 1301, 1311, 1321 şi 1331, lit. q1) la art.  
 142, alin. (21) şi alin. (22) la art. 174, alin. (31) la art. 186, alin. (11) la   
 art. 237, art. 2621,  alin. (3) la art. 295,  alin. (7) - (9) la art. 331, alin. (11) la  
 art. 3381,  alin. (9) la art. 385, alin. (12) la art. 466, alin. (6) la art. 787, art.  
 7991, lit. m1) la art. 836 alin. (1),  alin. (21) şi (22) la art. 840, titlul XVIII  
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 cu art. 864 - 885, titlul XIX cu art. 886 - 903; 
  abrogă art. 165 alin. (6), art. 214 alin. (2), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 223  
 alin. (2) şi (3), art. 224, art. 225, art. 240, art. 243, art. 254, art. 256 alin. (3),  
 art. 2581, art. 259 alin. (4), (5) şi (6), art. 259 alin. (11), art. 261 alin. (2), art.  
 262 alin. (11) şi (12),  art. 270 alin. (1) lit. n), art. 305 lit. a1),  art. 306 lit.  
 b1); 
 abrogă,  la 1 august 2014, art. 9 alin. (5), art. 17 alin. (2) lit. o), art. 45 alin. (1)  
 lit. e), art. 45 alin. (2), art. 48 alin. (1) şi (4), art. 491 alin. (1), art. 50, art. 51,  
 art. 53, art. 54 alin. (3), (5) şi (6),  art. 190 alin. (2) lit. a), art. 190 alin. (3) lit.  
 b), art. 241,  art. 252 alin. (1) lit. e) şi g); 
 abrogă art. 244 la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. VIII alin. (1) din  
 O.U.G. nr. 2/2014; 
 înlocuieşte sintagma "control în sănătate publică " cu sintagma "inspecţia  
 sanitară de stat" 
 - O.U.G. nr. 23/2014  (M. Of. nr. 359/15 mai 2014) - introduce alin. (3) la art. 29, alin. (8) la art. 54, art. 2321; 
 abrogă art. 331 alin. (2) - (5) 
 - O.U.G. nr. 28/2014  (M. Of. nr. 388/26 mai 2014) - abrogă art. 901 alin. (1) 
 - L. nr. 113/2014  (M. Of. nr. 530/16 iul. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 35/2012 şi modifică art. 142 lit. a) şi c), art. 144 alin. (1) lit.  
 a) şi f), art. 144 alin. (3), art. 145 alin. (2) lit. a), art. 147 pct. 4 şi 5, art. 148  
 alin. (2), (3), (8), (9), (11), (13) şi (14), art. 152, art. 160 alin. (1)-(4) şi (6); 
 introduce lit. c1) la art. 142; 
  abrogă, la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. II, anexele nr.  
 1-13 
 - O.G. nr. 4/2014  (M. Of. nr. 556/28 iul. 2014) - prorogă termenele prevăzute la art. I pct. 7, 13, 18,19, 21, 23, 25, 26, 28, 30,  
 52, 54, 86 şi 91, precum şi la art. VII alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2014 
 - O.U.G. nr. 58/2014  (M. Of. nr. 711/29 sep. 2014) - modifică art. 93 alin. (4) 
 - L. nr. 132/2014  (M. Of. nr. 739/10 oct. 2014) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 2/2014 şi modifică art. 4 alin.  
 (2), art. 16 alin. (11),  art. 47 alin. (1), (2) şi (4), art. 93 alin. (4), art. 1281  
 alin. (1) lit. e) din titlul V1 al Cap. I, art. 148 alin. (16), art. 170 alin. (3), art.  
 174 alin. (21) şi (22), art. 178 alin. (2) partea introductivă, art. 178 alin. (2)  
 lit. a), art. 178 alin. (3), art. 179 alin. (1), art. 190 alin. (3) lit. a),  art. 1903  
 alin. (2), art. 1905,  art. 217 alin. (2) şi (4), art. 238 lit. c),  art. 242, art. 244,    
 art. 279 alin. (1) lit. g), art 313 alin. (1), art. 362 lit. a), art. 370 alin. (2), art.  
 375 alin. (2), art. 392 alin. (2), art. 393 alin. (2), art. 396 alin. (1) şi (2),  art.  
 488 alin. (2), art. 492 alin. (1) şi (2), art. 683 alin. (11), art. 695 pct. 17, art.  
 750 alin. (1), art. 787 alin. (6), art. 788 alin. (2), art. 791 lit. b), art. 792 alin.  
 (2), art. 795, art. 7991 alin. (1), art. 836 alin. (1) lit. c), f), g), h), i), j) şi m),  
 art. 836 alin. (1) lit. m1),  art. 870 alin. (2) din titlul XVIII al Cap. III, art. 887  
 alin. (3), art. 888 alin. (1) şi (3), art. 890 - 895, art. 898 - 901, art. 903; 
 introduce lit. j) la art. 16 alin. (1), alin. (161) la art. 148, alin. (31) la art.  
 190, lit. k) la art. 210 alin. (1),  art. 2391,  art. 2531, art. 3961, art. 3962,  
 art. 4921, art. 4922,  lit. j) la art. 791, lit. m2) la art. 836 alin. (1), lit. x) şi y)  
 la art. 836 alin. (1), lit f) la art. 868 alin. (1); 
  elimină de la modificare art. 48 alin. (2) şi (3), art. 491 alin. (2), art. 52, art.  
 54 alin. (1) şi (4), art. 57; 
 elimină de la abrogare art. 9 alin. (5), art. 17 alin. (2) lit. o), art. 45 alin. (1) lit.  
 e), art. 45 alin. (2), art. 48 alin. (1),  art. 491 alin. (1), art. 50, art. 51, art. 53,  
 art. 54 alin. (3), (5) şi (6), art. 190 alin. (2) lit. a), art. 190 alin. (3) lit. b), art.  
 241, art. 252 alin. (1) lit. e) şi g); 
 abrogă art. 2621 alin. (2), art. 265 alin. (21), art. 275 lit. a), art. 385 alin. (9) 
  
 - L. nr. 140/2014  (M. Of. nr. 774/24 oct. 2014) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 23/2014 şi introduce art. 221 
 - O.U.G. nr. 68/2014  (M. Of. nr. 803/4 nov. 2014) - introduce art. 8731, alin. (11) la art. 874 
 - L. nr. 154/2014  (M. Of. nr. 882/4 dec. 2014) - modifică art. 184 alin. (6) şi (11) 
 - L. nr. 165/2014  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 28/2014 
 - O.U.G. nr. 80/2014  (M. Of. nr. 906/12 dec. 2014) - modifică art. 363, art. 365 
 - L. nr. 168/2014  (M. Of. nr. 922/18 dec. 2014) - introduce lit.g1) la art. 16 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - modifică art. 190 alin. (3) lit. a) 
 - O.G. nr. 11/2015  (M. Of. nr. 84/30 ian. 2015) - modifică art. 175 alin. (1)-(4), art. 177, art. 212 alin. (1), art. 330 alin. (2), art.  
 336 alin. (3); 
 introduce alin. (31) la art. 175, lit. b1) la art. 319, alin. (41) la art. 332 
 - L. nr. 51/2015  (M. Of. nr. 189/20 mar. 2015) - aprobă O.G. nr. 4/2014 
 - L. nr. 64/2015  (M. Of. nr. 222/1 apr. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 58/2014 şi modifică art. 93 alin. (4) 
 - L. nr. 91/2015  (M. Of. nr. 283/27 apr. 2015) - modifică art. 178 alin. (3), art. 179 alin. (1) şi (6), art. 1833 alin. (1) lit. o),  
 art. 788 alin. (3), art. 836 alin. (1) lit. m1), art. 894 alin. (3); 
 introduce art. 401, alin. (32) la art. 178, lit. p) la art. 1833 alin. (1), alin.  
 (41) la art. 190; 
 suspendă aplicarea dispoziţiilor art. 788 alin. (2) până la data de 1 ianuarie  
 2016 
 - L. nr. 126/2015  (M. Of. nr. 395/5 iun. 2015) - aprobă O.G. nr. 11/2015 şi modifică art. 17 alin. (2) lit. c), art. 175 alin. (5) şi  
 (6), art. 176 alin. (1), art. 177 alin. (1), art. 190 alin. (3) lit. a), art. 204, art.  
 238, art. 239; 
 introduce alin. (51) şi (8) la art. 175; 
 abrogă art. 2391 
 - L. nr. 135/2015  (M. Of. nr. 403/9 iun. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 48/2010 
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 - L. nr. 184/2015  (M. Of. nr. 490/3 iul. 2015) - modifică art. 2 alin. (8), art. 10 alin. (3), art. 11 lit. b), art. 15, art. 16 alin. (2),  
 art. 64 alin. (3), art. 69 alin. (2) lit. b), art. 86 alin. (1) lit. b), t), u) şi v), art. 93  
 alin. (53), art. 146 alin. (1), art. 147 pct. 1 şi 2, art. 150, art. 151 alin. (1) şi  
 (3), art. 183 alin. (7), art. 209 alin. (3), art. 213 alin. (2) lit. d), art. 316, art. 331  
 alin. (6), art. 365 alin. (1), art. 371 alin. (1), art. 378 alin. (2) lit. d), art. 379  
 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), art. 398, art. 404 alin. (4), art. 408 alin. (1), art. 466  
 alin. (2), art. 484 alin. (3), art. 548 alin. (2), art. 565 alin. (3), art. 592 alin. (1)  
 partea introductivă, art. 640 alin. (2), art. 669 alin. (2), art. 683 alin. (11), art.  
 700 alin. (3) şi (5), art. 788 alin. (11), art. 823 alin. (9), art. 864 alin. (1), art.  
 865 alin. (1) lit. h), j) şi k) şi alin. (2) lit. f), art. 868 alin. (1) partea introductivă,   
 art. 875 alin. (1), art. 876 alin. (1) lit. c), art. 879 alin. (1); 
  introduce lit. e) la art. 291, art. 8732, alin. (12) la art. 874; 
 abrogă art. 2 alin. (6),  art. 163, secţiunea a 3 -a cu art. 297 de la cap. VII, titlul  
 secţiunii a 2-a de la cap. VIII, art. 862, art. 863, anexa nr. 14; 
 înlocuieşte sintagmele "Legea nr. 571/2003" şi "Legea nr. 571/2003 privind  
 Codul fiscal" cu sintagma "Codul fiscal"  iar sintagmele "Ordonanţa Guvernului  
 nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală" şi "Ordonanţa Guvernului nr.  
 92/2003" cu sintagma "Codul de procedură fiscală" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 652/28 aug. 2015) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 732/30 sep. 2015) - în loc de "Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti" se va citi "Agenţia  
 Naţională de Transplant" 
 Modificări: 
 - L. nr. 260/2015  (M. Of. nr. 825/5 nov. 2015) - modifică art. 529 alin. (5) 
 - L. nr. 265/2015  (M. Of. nr. 836/9 nov. 2015) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014 
 - L. nr. 294/2015  (M. Of. nr. 885/26 nov. 2015) - modifică art. 449 alin. (3), art. 622 alin. (3); 
  abrogă art. 449 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 67/2015  (M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) - prorogă termenul prevăzut la art. III din L. nr. 91/2015 (cu ref. la art. 788 alin.  
 (2) din L. nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare), până la data  
 de 31 martie 2016 
 - O.U.G. nr. 5/2016  (M. Of. nr. 189/14 mar. 2016) - modifică art. 224 alin. (2) lit. g), art. 225 lit. c), art. 230 alin. (2) lit. c), art.  
 249 alin. (2), art. 266 alin. (3), art. 328 alin. (2), art. 330 și art. 337 alin. (2); 
 introduce alin. (4) la art. 249 
 - L. nr. 67/2016  (M. Of. nr. 304/20 apr. 2016) - prorogă termenul prev. la art. III din L. nr. 91/2015(cu ref. la art. 788 alin. (2)  
 din L. nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare), până la 31 dec.  
 2016 
 - L. nr. 113/2016  (M. Of. nr. 411/31 mai 2016) - modifică art. 391 alin. (8) 
 - O.U.G. nr. 36/2016  (M. Of. nr. 489/30 iun. 2016) - modifică art. 27 alin. (4) și (6); 
  introduce art. 261 
 - O.U.G. nr. 45/2016  (M. Of. nr. 684/2 sep. 2016) - modifică art. 207, art. 377 alin. (1), art. 377 alin. (3) lit. d) și e), art. 383 alin.  
 (1), art. 384 alin. (2) lit. d), art. 386 alin. (2), art. 394 alin. (3) și (4), art. 395,  
 art. 402 alin. (2) lit. f), art. 404, art. 406, art. 407 alin. (1), art. 412 alin. (4),  
 mențiunea de după art. 475 privind transpunerea normelor Uniunii Europene,  
 art. 478 alin. (2) lit. d) și e), art. 493 alin. (3)-(5), art. 500 alin. (2) lit. f), art.  
 502, art. 504, art. 505 alin. (1), mențiunea de după art. 562 privind  
 transpunerea normelor Uniunii Europene, art. 564 alin. (2) lit. e), art. 568 alin  
 (1) lit. e)-g), art. 568 alin. (3), art. 579 alin. (3) și (4), art. 580 și mențiunea de  
 după art. 651 privind transpunerea normelor Uniunii Europene; 
 introduce lit. g) la art. 376 alin. (1), alin. (11) la art. 383, alin. (21) la art.  
 384, alin. (11)-(13) la art. 386, alin. (4) la art. 386, art. 3871-3875, alin.  
 (31) și (32) la art. 394, art. 3951, art. 3961, art. 3962, alin. (4) la art. 402,  
 alin. (4) la art. 410, art. 4101, art. 4102, art. 4111, secțiunea a 4-a cu art.  
 4112-4119, alin. (11), (12) și (4) la art. 470, alin. (11), (12) și (4) la art.  
 485, alin. (31) la art. 493, art. 4931, art. 4941, art. 4942, alin. (4) la art.  
 500, art. 5081, art. 5082, art. 5091, secțiunea a 4-a cu art. 5092-5099,  
 alin. (11) la art. 561, lit. h)-j) la art. 568 alin. (1), alin. (4) la art. 568, alin.  
 (31) și (32) la art. 579, art. 5801, alin. (11) și alin. (3)-(6) la art. 581,  
 secțiunea a 3-a cu art. 5821-5829, art. 5851, secțiunea a 4-a cu art.  
 5852-5855, lit. d1) la art. 589 și alin. (11) la art. 646; 
 abrogă art. 378 și art. 585 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 59/2016  (M. Of. nr. 768/30 sep. 2016) - modifică art.890 
 - L. nr. 192/2016  (M. Of. nr. 860/28 oct. 2016) - aprobă O.U.G. nr. 5/2016 
 - L. nr. 198/2016  (M. Of. nr. 892/8 nov. 2016) - modifică art. 199; 
  introduce alin. (61) la art. 193 
 - O.U.G. nr. 79/2016  (M. Of. nr. 938/22 nov. 2016) - modifică art. 16 alin. (3), art. 118 alin. (3), (8) și (13), art. 118 alin. (15) lit. a),  
 art. 118 alin. (16) și (17), art. 176 alin. (6) și (7), art. 178, art. 181 alin. (4) și  
 (9), art. 182 alin. (1), art. 184 alin. (1) lit. b), c), f), h) și m), art. 185 alin. (1),  
 (5) și (7), art. 185 alin. (9), (10) și (15), art. 187 alin. (13), art. 188, art. 206, art.  
 249 alin. (4), art. 803 lit. c),referirile la „serviciile de ambulanţă judeţene şi al  
 municipiului Bucureşti” se 
 înlocuiesc cu „serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul 
 de Ambulantă Bucureşti—Ilfov”; 
   introduce lit. a1) la art. 118 alin. (15), lit. d) și e) la art. 118 alin. (15), alin.  
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 (18) - (20) la art. 118, lit. r) la art. 184 alin. (1), alin. (3) la art. 184, alin. (71)  
 la art. 185; 
  abrogă art. 176 alin. (3) 
 - L. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 36/12 ian. 2017) - modifică art. 222 alin. (3) lit. e), art. 222 alin. (4), art. 224 alin. (2) lit. g), art.  
 266 alin. (3), art. 269 alin. (1) lit. b) și art. 277 alin. (2); 
 abrogă art. 268 alin. (2)-(4) 
 - L. nr. 10/2017  (M. Of. nr. 157/2 mar. 2017) - respinge O.U.G. nr. 59/2016 
 - L. nr. 45/2017  (M. Of. nr. 229/4 apr. 2017) - abrogă art. 261 
 - L. nr. 48/2017  (M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) - modifică art. 4101 alin. (2), art. 5081 alin. (3) și art. 5851 alin. (4) 
 - L. nr. 108/2017  (M. Of. nr. 385/23 mai 2017) - modifică art. 800 alin. (2) 
 - L. nr. 110/2017  (M. Of. nr. 389/24 mai 2017) - introduce lit. m) la art. 7 și lit. l) la art. 16 alin. (1) 
 - L. nr. 185/2017  (M. Of. nr. 599/26 iul. 2017) - abrogă art.173 alin. (2) - (10), art. 174 și art. 175 
 - O.U.G. nr. 88/2017  (M. Of. nr. 974/7 dec. 2017) - modifică art. 220 alin. (2), art. 222 alin. (1) lit. e), art. 223 alin. (1), art. 224,  
 art. 225 lit. c), art. 228, art. 229 alin. (4), art. 265 alin. (1) lit. a), alin. (2), (3) și  
 (5), art. 266 alin. (4), art. 270, art. 337 alin. (1), art. 347 lit. h) și art. 351 alin.  
 (2); 
 introduce alin. (11) la art. 223, alin. (3)-(5) la art. 243, alin. (5) la art. 249, lit.  
 a1) la art. 265 alin. (1), alin. (11) și (3) la art. 337 și alin. (3) la art. 351; 
 abrogă art. 222 alin. (3) lit. e) și alin. (4), art. 232 alin. (2) și (3), art. 266 alin.  
 (3), art. 267 alin. (1) și (3), art. 268 alin. (1) și art. 269 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 22/2017  (M. Of. nr. 43/17 ian. 2018) - art. 320 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2018  (M. Of. nr. 190/1 mar. 2018) - modifică art. 4 alin. (1) lit. g), art. 16 alin. (1) lit. g), titlul cap. IV din titlul I,  
 art. 26 alin. (1), art. 55 lit. e), art. 58 alin. (3), art. 92 alin. (1) lit. l), art. 99 alin.  
 (2), art. 118 alin. (3), art. 170 alin. (1) lit. a), art. 176 alin. (4), art. 185 alin. (5),  
 art. 187 alin. (9) și (11), art. 221 alin. (1) lit. i), art. 241, art. 244 alin. (2), art.  
 267 alin. (2), art. 322, art. 347 lit. h), art. 699 pct. 17 și 19, art. 784, art. 800  
 alin. (1) și (8), art. 803 partea introductivă și lit. c), art. 804 alin. (2), art. 809,  
 art. 814 alin. (4), art. 875; 
 introduce art. 61, lit.c) la art. 11, alin. (21) -(24) la art. 16, lit. d) la art. 27  
 alin. (3), lit. a1) la art. 170 alin. (1), alin. (3) la art. 170, alin. (3) la art. 171,  
 alin. (10) la art. 176, alin. (7) la art. 177, art. 183 1, lit. s) și ș) la art. 184 alin.  
 (1), lit. d1) - d3) la art. 193 alin. (7), alin. (8) la art. 193, lit. l) la art. 221  
 alin. (1), alin. (21) la art. 267, pct. 41-43 la art. 699, art. 7011, art. 7611 -  
 76123, art. 7691, art. 7692,  alin. (21) - (24) la art. 804, alin. (21) - (24)  
 la art. 857, lit. e) și f) la art. 857 alin. (8) și art. 9261; 
 abrogă art. 203 alin. (1); 
  în cuprinsul legii, sintagma „dispozitive medicale” se înlocuieşte cu sintagma  
 „dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive”; 
 - O.U.G. nr. 18/2018  (M. Of. nr. 260/23 mar. 2018) - modifică art. 222, art. 224 alin. (1) lit. a), h) și n), art. 267 alin. (2) și (21),  
 art. 268 alin. (5), art. 313 lit. a) și b); 
  introduce alin. (12) la art. 223, alin. (11) la art. 224, alin. (22) - (24) la  
 art. 267, alin. (5) - (7) la art. 322; 
  abrogă art. 312 lit. a) și b) 
 - O.U.G. nr. 30/2018  (M. Of. nr. 346/20 apr. 2018) - introduce alin. (21) la art. 193 
 - O.U.G. nr. 42/2018  (M. Of. nr. 446/29 mai 2018) - modifică art. 172 alin. (10); 
  introduce art. 1721 
 - L. nr. 128/2018  (M. Of. nr. 500/19 iun. 2018) - introduce alin. (5) la art. 386 
 - L. nr. 198/2018  (M. Of. nr. 646/25 iul. 2018) - modifică art. 224 alin. (11); 
 introduce lit. q) la art. 224 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 498/2018  (M. Of. nr. 650/26 iul. 2018) - art. 30 alin. (2) şi (3), precum şi sintagma „sistemul dosarului electronic de  
 sănătate al pacientului” din cuprinsul art. 280 alin. (2) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 498/2018  (M. Of. nr. 650/26 iul. 2018) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 30 alin. (2) şi (3), precum şi  
 dispoziția din cuprinsul art. 280 alin. (2) ce cuprinde sintagma „sistemul  
 dosarului electronic de sănătate al pacientului”  (termenul se împlinește la 8  
 septembrie 2018) după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 - O.U.G. nr. 95/2018  (M. Of. nr. 959/13 nov. 2018) - introduce alin. (21) la art. 159 
 - L. nr. 260/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - modifică art. 193 alin. (21) 
 - O.U.G. nr. 109/2018  (M. Of. nr. 1062/14 dec. 2018) - modifică art. 222 alin. (3), art. 244 alin. (2), art. 267 alin. (22) și art. 386  
 alin. (5); 
 introduce alin. (6) la art. 249 
 - L. nr. 329/2018  (M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018) - modifică art. 249 alin. (3) partea introductivă; 
 abrogă art. 249 alin. (4) 
 - L. nr. 339/2018  (M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 42/2018 și modifică art. 1721 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - abrogă art. 367-375 
 - L. nr. 359/2018  (M. Of. nr. 3/3 ian. 2019) - modifică art. 185 alin. (13), art. 391 alin. (1) 
 - L. nr. 18/2019  (M. Of. nr. 33/11 ian. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 88/2017 
 - L. nr. 35/2019  (M. Of. nr. 54/21 ian. 2019) - modifică art. 478 alin. (2) lit. a) și art. 530 alin. (2); 
 în tot cuprinsul legii, sintagma „medic dentist" se înlocuieşte cu sintagma  
 „medic stomatolog”, sintagma „Colegiul Medicilor Dentişti din România" se  
 înlocuieşte cu sintagma „Colegiul Medicilor Stomatologi din România”, iar  
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 sintagma „CMDR” se înlocuieşte cu sintagma „CMSR”; 
 introduce art. 4881 
 - L. nr. 45/2019  (M. Of. nr. 192/11 mar. 2019) - modifică art. 30 alin. (2) și (3), art. 280 alin. (2) și art. 330; 
 introduce lit. e) la art. 222 alin. (1), alin. (3) - (7) la art. 295 și titlul IX1 cu art.  
 3461 - 34612 
 - O.U.G. nr. 26/2019  (M. Of. nr. 309/19 apr. 2019) - modifică art. 267 alin. (23) 
 - O.U.G. nr. 27/2019  (M. Of. nr. 328/25 apr. 2019) - introduce alin.(21) - (23) la art. 230 
 - L. nr. 73/2019  (M. Of. nr. 333/2 mai 2019) - modifică art. 75 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 75 
 - L. nr. 92/2019  (M. Of. nr. 354/8 mai 2019) - aprobă O.U.G. nr. 95/2018 
 - L. nr. 108/2019  (M. Of. nr. 419/29 mai 2019) - modifică art. 391 alin. (3); 
 introduce art. 3876 
 - L. nr. 134/2019  (M. Of. nr. 587/17 iul. 2019) - înlocuiește sintagma „Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor  
 Medicale" cu sintagma „Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor  
 Medicale din România”, iar sintagma „ANMDM", cu „ANMDMR”. 
 - O.G. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 668/9 aug. 2019) - modifică art. 16 alin. (1) lit. e), art. 54 lit. d), art. 220 alin. (2), art. 386 alin.  
 (5), art. 876 și art. 893; 
 introduce alin. (4)-(5) la art. 16, art. 581, alin. (31) la art. 165, lit. m) la art.  
 221 alin. (1), lit. a2) la art. 265 alin. (1), alin. (6) la art. 386, lit. z) și aa)-ae) la  
 art. 875 alin. (1), art. 8751 - 8754 și art. 8761 
 - L. nr. 165/2019  (M. Of. nr. 811/7 oct. 2019) - introduce alin. (2)-(4) la art. 234 
 - L. nr. 186/2019  (M. Of. nr. 848/18 oct. 2019) - modifică art. 225; 
 introduce art. 2251 
 - O.U.G. nr. 74/2019  (M. Of. nr. 997/11 dec. 2019) - introduce lit.c) la art. 169 alin. (4), art. 2001 
 - L. nr. 250/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) - modifică art. 230 alin. (22) 
 - L. nr. 256/2019  (M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019) - modifică art. 320 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 25/2020  (M. Of. nr. 109/12 feb. 2020) - modifică art. 48 alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (2) lit. c), art. 248 alin. (1) lit. e),  
 art. 249 alin. (3), art. 298 alin. (1), art. 320 alin. (1); 
  introduce alin. (21) la art. 52, alin. (11) la art. 581, alin. (21) și (22) la  
 art. 111, alin. (31) și (32) la art. 111, alin. (24) la art. 230 
 - L. nr. 65/2020  (M. Of. nr. 428/21 mai 2020) - introduce lit. f) la art. 135 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 80/2020  (M. Of. nr. 440/26 mai 2020) - introduce alin. (21) şi (22) la art. 249 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 818/2019  (M. Of. nr. 561/29 iun. 2020) - sintagma „precum şi daune sănătăţii propriei persoane” din cuprinsul art. 320  
 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 458/2020  (M. Of. nr. 581/2 iul. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 25 alin. (2) teza a doua (termenul se  
 împlinește la data de 15 august 2020) după care operează prevederile art. 147  
 din Constituție 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 458/2020  (M. Of. nr. 581/2 iul. 2020) - art. 25 alin. (2) teza a doua 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 229/2020  (M. Of. nr. 602/9 iul. 2020) - suspendă pentu 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 25/2020, în ansamblul său  
 (termenul se împlineşte la 22 august 2020), după care operează prevederile art.  
 145 din Constituţie 
 - L. nr. 162/2020  (M. Of. nr. 698/4 aug. 2020) - modifică art. 338 alin. (4) și (5) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 16/2020  (M. Of. nr. 738/14 aug. 2020) - sintagma „precum şi daune sănătăţii propriei persoane” din cuprinsul art. 320  
 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 145/2020  (M. Of. nr. 776/25 aug. 2020) - modifică art. 48 alin. (2) lit. b), art. 237 alin. (4), art. 248 alin. (1) lit. e), art.  
 249 alin. (3), art. 278, art. 293 alin. (2) și (3), art. 298 alin. (1) și (3), art. 320  
 alin. (1); 
  introduce alin. (25) la art. 230, alin. (11) la art. 248, alin. (6) la art. 276,  
 alin. (4) - (10) la art. 293, art. 2931, alin. (11) și alin. (31) - (33) la art.  
 298, alin. (6) - (9) la art. 298, art. 2981, alin. (11) la art. 339 
 - L. nr. 205/2020  (M. Of. nr. 858/18 sep. 2020) - modifică art. 165 alin. (1) şi art. 178 alin. (1) lit. f); 
 introduce alin. (11)-(13) la art. 165 
 - O.U.G. nr. 196/2020  (M. Of. nr. 1108/19 nov. 2020) - modifică art. 100 alin. (6); 
 introduce art. 301 - 3011 și alin. (51) la art. 100 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - modifică art. 165 alin. (12) 
 - O.U.G. nr. 12/2021  (M. Of. nr. 192/25 feb. 2021) - modifică art. 187 alin. (10) lit. c) și d), art. 282 alin. (1) lit. e), art. 287 alin. (2)  
 și (3), art. 425 alin. (2) și (4), art. 429 alin. (1), art. 434 alin. (3), art. 437 alin.  
 (4), art. 443 alin. (1); 
  introduce alin. (4) la art. 41, lit. g) și h) la art. 187 alin. (10); 
   în tot cuprinsul titlului VIII, sintagma „vicepreşedinte” se înlocuieşte cu  
 sintagma „vicepreşedinţi” 
 - O.U.G. nr. 20/2021  (M. Of. nr. 322/30 mar. 2021) - modifică art. 230 alin. (25), art. 286 partea introductivă și lit. a), art. 288  
 alin. (1) și art. 386 alin. (6); 
 introduce alin. (22) și (23) la art. 193, alin. (4) la art. 337, alin. (71) la art.  
 3466 și lit. k) la art. 568 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 54/2021  (M. Of. nr. 627/25 iun. 2021) - modifică art. 230 alin. (21) și (22) și art. 349 alin. (2); 
 introduce alin. (26) la art. 230 
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 - O.U.G. nr. 74/2021  (M. Of. nr. 645/30 iun. 2021) - modifică art. 299 alin. (4) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 259/2021  (M. Of. nr. 712/19 iul. 2021) - sintagma „precum și daune sănătății propriei persoane” din cuprinsul art. 320  
 alin. (1) 
 - D.C.C. nr. 223/2021  (M. Of. nr. 733/27 iul. 2021) - sintagma „precum și daune sănătății propriei persoane” din cuprinsul art. 320  
 alin. (1) în redactarea anterioară 
 modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 145/2020 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 18/2021  (M. Of. nr. 834/31 aug. 2021) - modifică art. 100 alin. (7), art. 100 alin. (8), art. 108 alin. (13), art. 109 alin.  
 (3), art. 117, art. 143 alin. (9), art. 169 alin. (4), art. 170 alin. (1) lit. h) și i), art.  
 187 alin. (3) lit. a), art. 224 alin. (1) lit. d), art. 233, art. 255 alin. (4), art. 280  
 alin. (2), art. 386 alin. (12), art. 391 alin. (1) [la data de 1 oct. 2021] și (8),  
 art. 485 alin. (12), art. 699 pct. 22, art. 804 alin. (23), art. 875 alin. (1) lit. ș),  
 art. 926 alin. (2), art. 933 alin. (1) lit. d), art. 935 lit. e); 
  introduce lit. h) la art. 4 alin. (1), art. 221 și 222, art. 421, alin. (7) la art.  
 52, lit. aa) și ab) la art. 92 alin. (1), alin. (71) la art. 100, alin. (81) la art.  
 143, alin. (41) la art. 169, alin. (51) la art. 172, art. 1722, alin. (41) - (44)  
 la art. 187, art. 1931, alin. (4) și (5) la art. 280, alin. (31) la art. 799, alin.  
 (25) la art. 804, lit. h) și i) la art. 933 alin. (1), titlul XXI cu art. 942-944; 
  abrogă art. 19 alin. (2), art. 28, art. 29, art. 255 alin. (5), art. 281 lit. a) și e),  
 art. 391 alin. (2); 
  În tot cuprinsul Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
 domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
 ulterioare, sintagma „dispozitive medicale, tehnologii și 
 dispozitive asistive” se înlocuiește cu sintagma „dispozitive 
 medicale”; sintagma „Legea 
 nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
 prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
 acestor date, cu modificările și completările ulterioare” se 
 înlocuiește cu sintagma „Regulamentul (UE) 2016/679 al 
 Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
 prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
 circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
 (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și 
 legislația națională aplicabilă domeniului protecției datelor” 
 - L. nr. 255/2021  (M. Of. nr. 990/15 oct. 2021) - respinge O.U.G. nr. 25/2020 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 59/2021  (M. Of. nr. 1049/2 nov. 2021) - art. 207 alin. (2) și (3) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 145/2021  (M. Of. nr. 1258/31 dec. 2021) - prorogă termenul prevăzut la art. 230 alin. (26) până la împlinirea termenului  
 de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2025; 
 prorogă termenul prevăzut la art. 386 alin. (6) până la împlinirea termenului de  
 
 

60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2023 

 L. nr. 96/2006 
 Lege privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 
 M. Of. nr. 380/3 mai 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 418/15 mai 2006) - rectifică art. 61 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 501/2006  (M. Of. nr. 1051/29 dec. 2006) - introduce alin.(11) la art.43, art. 601- 605 
 - L. nr. 385/2007  (M. Of. nr. 11/7 ian. 2008) - modifică art. 49 alin. (4); 
  introduce alin. (11) la art. 49 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 763/12 nov. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - se reduce cu 25% suma forfetară prevăzută la art. 38 alin. (1) 
 - L. nr. 263/2010  (M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) - abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 49-51 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 41 alin. (6) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 26 
 - L. nr. 219/2013  (M. Of. nr. 411/8 iul. 2013) - modifică art. 3 alin. (5), art. 4, art. 7, art. 9, art. 13, titlul cap.IV, art. 14, art.  
 15, art. 18, titlul art. 21,  art. 29 alin. (2) lit. b) şi d), art. 30 alin. (2) şi (3), art.  
 32, art. 33, art. 36 alin. (2),  art. 38 alin. (1) şi (3), art. 38 alin. (5) şi (6), art. 38  
 alin. (7), art. 39, art. 40 alin. (1), (2) şi partea introductivă a alin. (3), art. 40  
 alin. (4), titlul cap. IX, art. 41 alin. (3), art. 42 alin. (2), art. 43 alin. (1) şi (2),  
 art. 44, art. 48,  art. 53 alin. (1) lit. a) şi e), art. 54 alin. (3), art. 54 alin. (4), art.  
 60 alin. (1); 
 introduce art. 81,  art. 181, art. 191, alin. (21) la art. 23,  alin. (11) şi  
 (12) la art. 29, alin. (2) - (4) la art. 34, cap. VII1 cu art. 361, alin. (31),  
 alin. (41) şi (42) la art. 38, alin. (61) - (63) la art. 38, art. 381,  alin. (41)  
 la art. 41, lit. e) la art. 52, alin. (31) la art. 54; 
 abrogă art. 16, art. 17, art. 19, art. 23 alin. (3) - (5), art. 25, art. 30 alin. (1),  
 art. 38 alin. (8), art. 40 alin. (3) lit. c), art. 42 alin. (3), art. 45, titlul cap. X, art.  
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 53 alin. (1) lit. f), art. 53 alin. (2), art. 57, art. 61-65 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 459/25 iul. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 23 alin. (1) 
 - L. nr. 321/2013  (M. Of. nr. 744/2 dec. 2013) - modifică art. 45 alin. (7) 
 - L. nr. 90/2015  (M. Of. nr. 280/27 apr. 2015) - modifică art. 24 alin. (4) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 353/22 mai 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 356/2015  (M. Of. nr. 975/29 dec. 2015) - modifică art. 45 alin. (3); 
 abrogă art. 45 alin. (2) 
 - L. nr. 357/2015  (M. Of. nr. 975/29 dec. 2015) - introduce cap. X1 cu art. 481 și art. 482 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 49/22 ian. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 30/2017  (M. Of. nr. 212/28 mar. 2017) - introduce alin. (121) la art. 38 
 - L. nr. 195/2017  (M. Of. nr. 598/25 iul. 2017) - introduce alin. (3) - (6) la art. 9 
 - O.U.G. nr. 59/2017  (M. Of. nr. 648/7 aug. 2017) - modifică art. 49 alin.(6) 
 - L. nr. 203/2017  (M. Of. nr. 853/30 oct. 2017) - modifică art. 38 alin. (9) și (12), art. 41 alin. (2) și art. 49 alin. (3), (6) și (8) 
 - L. nr. 33/2018  (M. Of. nr. 55/18 ian. 2018) - modifică art. 41 alin.(1), art. 41 alin. (3) partea introductivă 
 - L. nr. 7/2021  (M. Of. nr. 186/24 feb. 2021) - abrogă art. 49 și art. 50 
 
 L. nr. 97/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 375/2 mai 2006 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea şi gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ,  
 semnat la Roma la 12 octombrie 2005 
 L. nr. 98/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 375/2 mai 2006 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bucureşti la 1  
 noiembrie 2005 
 L. nr. 99/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 381/3 mai 2006 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 

 L. nr. 101/2006 
 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 
 M. Of. nr. 393/8 mai 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 92/2007  (M. Of. nr. 671/1 oct. 2007) - modifică art.1 alin.(2), art.2 alin.(2), art.5 alin.(1), art.5 alin.(2) partea  
 introductivă, art.6 alin.(1) partea introductivă, art.8 alin.(1) lit. a), art.11alin.(2)  
 şi (3), art.12 alin.(1) partea introductivă, art.12 alin.(2), art.13 alin.(3), art.14  
 alin.(3), art.19 alin.(2) lit. e), art.21alin.(2), art.24 alin.(2) şi (4), art.27 alin.(2)  
 lit. a), art.30 alin.(3); 
  introduce alin.(6) la art.26 
 - L. nr. 224/2008  (M. Of. nr. 743/3 nov. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 92/2007 şi modifică art.1 alin. (2), art.2 alin.  
 (1), art. 2 alin. (2), art.2 alin. (3) lit. k), art.5 alin. (1), art.5 alin. (2) partea  
 introductivă, art.6 alin. (1) partea introductivă, art. 6 alin. (1) lit. d), art. 6 alin.  
 (3), art. 7 alin. (2), art.8 alin. (1) lit. a), art. 9 partea introductivă şi lit. f), art.  
 11 alin. (2) şi (3), art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 12 alin. (2), art. 13  
 alin. (3), art. 14 alin. (3), art. 17, art. 18 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. (2) lit. e),  
 art.21 alin. (2), art.24 alin. (2) şi (4), art. 27 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (3),  
 art.32, art.35; 
 introduce art. 61 
 - L. nr. 99/2014  (M. Of. nr. 505/8 iul. 2014) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2) şi alin. (3) lit. a), b), d), e), h), j) şi k),  
 art. 2 alin. (4), art. 4 alin. (2) şi (3), art. 5 alin. (1) şi alin. (2) partea  
 introductivă, art. 6 alin. (1) partea introductivă şi lit. j), art. 9 partea  
 introductivă şi lit. b), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 14 alin. (2) şi  
 (3), art. 20 alin. (1), art. 24 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), art. 24 alin. (6) lit.  
 d), art. 25 lit. a), art. 26 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. b), art. 30 alin. (2) şi (3),  
 art. 32, art. 34, art. 36 alin. (1); 
  introduce alin. (31)-(38) la art. 2, alin. (31) şi (32) la art. 4, alin. (5) la art.  
 4, lit. m) la art. 5 alin. (2), lit. p) şi q) la art. 6 alin. (1), introduce lit. f), g) şi h)  
 la art. 8 alin. (1), alin. (4) la art. 13, alin. (4) la art. 14, alin. (11) la art. 20,  
 alin. (21) şi (22) la art. 26, alin. (41) şi (42) la art. 26, lit. d) şi e) la art. 30  
 alin. (1), alin. (21)-(24) la art. 30; 
  abrogă art. 2 alin. (3) lit. i), art. 22, art. 26 alin. (1) şi (6) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 658/8 sep. 2014) 
 Modificări: 
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 - O.U.G. nr. 58/2016  (M. Of. nr. 738/22 sep. 2016) - abrogă art. 15 alin. (2)-(4) 
 - O.U.G. nr. 172/2020  (M. Of. nr. 951/15 oct. 2020) - introduce pct. 5 la art. 2 alin. (4) și alin. (4)-(7) la art. 6 
 
 ▼ Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000 
 L. nr. 103/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 375/2 mai 2006 
 
 
 L. nr. 105/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 M. Of. nr. 393/8 mai 2006 
 
 L. nr. 107/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter  
 fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 
 
 

M. Of. nr. 377/3 mai 2006 

 L. nr. 108/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de  
 întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă  
 financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 379/3 mai 2006 

 L. nr. 110/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România 
 
 

M. Of. nr. 408/11 mai 2006 

 L. nr. 120/2006 
 Legea monumentelor de for public 
 M. Of. nr. 403/10 mai 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 12/2011  (M. Of. nr. 114/15 feb. 2011) - modifică art. 6 alin. (4) şi (9), art. 7 alin. (5) şi (8) 
 
 L. nr. 122/2006 
 Lege privind azilul în România 
 M. Of. nr. 428/18 mai 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 68/29 ian. 2007) - art.120 alin.(2) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 55/2007  (M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) - modifică art. 3 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. m), art. 35, art. 38 alin. (5), art. 70  
 alin. (3), art. 118, art. 122, art. 133 alin. (1) lit. e); 
 abrogă art. 3 alin. (1); 
 înlocuieşte, în cuprinsul art. 123 alin. (1) şi art. 125 alin. (2), sintagma "art. 122  
 alin. (6)" cu sintagma "art. 122 alin. (5)",  în cuprinsul art. 129 sintagma "art.  
 122 alin. (9)" cu sintagma "art. 122 alin. (6)", în cuprinsul art. 38 alin. (1)-(3),  
 art. 56 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 71 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 88 alin.  
 (4), art. 89 alin. (3), art. 103 alin. (1), art. 109 alin. (1), art. 111 alin. (1) şi art.  
 123 alin. (2) sintagma "Oficiul Naţional pentru Refugiaţi", respectiv "Oficiul  
 Naţional pentru Refugiaţi sau, după caz, structurile teritoriale ale acestuia" cu  
 sintagma "structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru  
 Imigrări" 
 - L. nr. 347/2007  (M. Of. nr. 851/12 dec. 2007) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 55/2007 şi modifică art. 17 alin. (1) lit. o),  
 art. 20 alin. (1) lit. a), art. 69 alin. (1) - (3), art. 70 titlul şi alin. (1), art. 104  
 alin. (4) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 604/2008  (M. Of. nr. 469/25 iun. 2008) - art. 121 alin. (1), (2) şi (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 604/2008  (M. Of. nr. 469/25 iun. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. 121 alin. (1), (2) şi  
 (3) (termenul se împlineşte la 9 august 2008) după care operează prevederile  
 art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 118/2008  (M. Of. nr. 680/3 oct. 2008) - modifică art. 20 alin. (1) lit. m) 
 - O.U.G. nr. 187/2008  (M. Of. nr. 803/2 dec. 2008) - modifică art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (6), art. 54, art. 55 alin. (1), art. 56 alin.  
 (1), art. 80 alin. (2), art. 85 alin. (2), art. 89 alin. (3) şi (5), art. 93 alin. (2), art.  
 95 alin. (5), art. 111 alin. (1), art. 120 alin. (5), art. 121, art. 122 alin. (6), art.  
 123 alin. (1) şi (2); 
 introduce alin. (11) şi (12) la art. 56, alin. (21) la art. 125; 
 abrogă art. 123 alin. (3) 
 - L. nr. 85/2009  (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 187/2008 
 - L. nr. 161/2009  (M. Of. nr. 322/14 mai 2009) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 118/2008 
 - L. nr. 280/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - modifică art. 17 alin. (1) lit. h) partea introductivă, art. 17 alin. (1) lit. o), art.  
 20 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (6), art. 71 alin. (3); 
  introduce alin. (11) la art. 17, alin. (7)-(9) la art. 20, alin. (3) şi (4) la art. 21,  
 alin. (31) la art. 71 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 11 
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 - L. nr. 18/2013  (M. Of. nr. 122/5 mar. 2013) - modifică art. 2 lit. a), art. 9, art. 13 alin. (2), art. 22 lit. c); 
 abrogă art. 29-33, art. 74, art. 147 alin. (2), art. 151 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 16/2013  (M. Of. nr. 156/25 mar. 2013) - modifică art. 20 alin. (1) lit. m) şi alin. (5), art. 21 alin. (2); 
 introduce alin. (21) şi alin. (22) la art. 21 
 - L. nr. 209/2013  (M. Of. nr. 397/2 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 16/2013 
 - L. nr. 376/2013  (M. Of. nr. 826/23 dec. 2013) - introduce lit. a1) la art. 2, alin. (10) la art. 20, art. 201, alin. (11) la art.  
 112 
 - O.G. nr. 1/2014  (M. Of. nr. 63/24 ian. 2014) - modifică art. 1, art. 2 lit. a), b), d), g), h) şi k), art. 2 lit. j) pct. (ii), art. 6 alin.  
 (4), art. 12, art. 15 lit. c) şi e), art. 18 alin. (4), art. 20 alin. (6) şi (8),  art. 23,  
 art. 24 alin. (3),  art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (3), art. 40 alin. (1),  art. 71 alin.  
 (1), art. 73, art. 76 alin. (3) lit. e), art. 88 alin. (2) lit. a), art. 99, menţiunea  
 privind transpunerea normelor comunitare; 
 introduce lit. a2), f1) şi k1) la art. 2, pct. (iii) la art. 2 lit. j), art. 51, lit. q) şi  
 r) la art. 20 alin. (1), art. 202, art. 211, alin. (3) - (7) la art. 25, art. 251,  
 alin. (5) la art. 52; 
 abrogă art. 76 alin.(2) lit. d) 
 - O.G. nr. 22/2014  (M. Of. nr. 636/29 aug. 2014) - modifică  art. 3 alin. (5), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 17 alin.  
 (7), art. 43, art. 44 alin. (3), art. 54 alin. (1), art. 83, art. 116, art. 117, art. 118,  
 art. 119, art. 120 alin. (2) şi (5), art. 121, art. 122, art. 123, art. 124 alin. (3) -  
 (5), art. 125 alin. (2), art. 127, art. 129; 
 introduce alin. (2) la art. 2, alin. (6) - (11) la art. 3, alin. (5) la art. 16, pct. (iii)  
 la art. 17 alin. (1) lit. h), alin. (8) la art. 51, alin. (31) la art. 52,  art. 941,  
 alin. (6) la art. 124, art. 1291 - 1294 
 - L. nr. 137/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - aprobă O.G. nr. 1/2014 şi modifică art. 76 alin. (1) lit. a), art. 76 alin. (2) lit.  
 a), art. 76 alin. (4), art. 77 alin. (3) 
 - L. nr. 331/2015  (M. Of. nr. 944/21 dec. 2015) - modifică art. 3 alin. (5), art. 4, art. 51, art. 13 alin. (1) lit. b), art. 16 alin. (2)  
 și (4), art. 17 alin. (1) lit. c), f), h) pct. (iii), j), o), p), art. 17 alin. (11), (2), (4),  
 (7), art. 18, art. 19 lit. e), h) și j), art. 20 alin. (1) lit. m), art. 35 lit. c), art. 36  
 alin. (1) lit. a), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (5), art. 41 alin. (2), art. 44, art. 45,  
 art. 46, art. 47 alin. (3), art. 49 alin. (4), art. 50 alin. (4), art. 51, art. 52, art. 53  
 alin. (3), art. 54 alin. (2), art. 70, art. 73, art. 75 alin. (2), art. 76 alin. (3) lit. f),  
 art. 77, art. 80 alin. (1), art. 83, art. 84, art. 85 alin. (1), art. 88 alin. (1) lit. b),  
 art. 89 alin. (2) și (3), art. 91, art. 93 alin. (4), art. 941, titlul secțiunii a 6-a a  
 cap. V, art. 95, art. 96, art. 97, art. 99 alin. (1), art. 102, art. 103 alin. (1) și (2),  
 art. 125 alin. (21), art. 144, art. 146, mențiunea privind transpunerea normelor  
 Uniunii Europene; 
 introduce lit. b1), b2), p) și q) la art. 2 alin. (1), alin. (31)-(34) și alin. (51)  
 la art. 3, art. 121 și 122, alin. (3) la art. 13, alin. (21) și (41) la art. 16, lit.  
 f1), m1), n1), o1), q)-ș) la art. 17 alin. (1), alin. (12) la art. 17, alin. (8)- 
 (11) la art. 17, art. 181, lit. h1) la art. 19, secțiunea 11 la cap. III cu art.  
 191 - 1916, alin. (51) și (52) la art. 20, alin. (3) la art. 34, art. 351, art.  
 361, alin. (6) și (7) la art. 41, alin. (6) la art. 42, alin. (31) la art. 47, art.  
 491, art. 501, alin. (11) la art. 54, art. 611, art. 691, alin. (7) la art. 87,  
 art. 881, alin. (21) la art. 89, alin. (7) la art. 93, art. 971-973, lit. g) la alin.  
 (1) al art. 98 , alin. (4) la art. 98, alin. (3) la art. 99, alin. (6) la art. 103; 
 abrogă art. 20 alin. (3) și (4), art. 49 alin. (1), art. 76 alin. (3) lit. g), art.  
 1291-1294 
 - O.G. nr. 25/2016  (M. Of. nr. 670/31 aug. 2016) - modifică art. 1914 alin. (8) 
 
 

- L. nr. 116/2017  (M. Of. nr. 403/29 mai 2017) - aprobă O.G. nr. 25/2014 

 L. nr. 123/2006 
 Lege privind statutul personalului de probaţiune 
 M. Of. nr. 407/10 mai 2006 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 26/2010  (M. Of. nr. 613/30 aug. 2010) - modifică titlul, art.1 alin. (1), art.7, art.8, art.10, art.11 alin. (4), art. 16, art.  
 17 alin. (1), art. 21, art. 23, art. 25, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 30, art. 31 alin.  
 (1), art. 32, art. 33, art. 38, art. 39 alin. (3) - (5), art. 41 alin. (1) şi (2), art. 43,  
 art. 44, titlul secţiunii a 2-a a Cap. IV, art. 45 alin. (1) şi (2), art. 50, art. 52 alin.  
 (1) lit. f), art. 54 alin. (2) şi (3),  art. 69, art. 70 alin. (5), art. 71 alin. (3), art. 75,  
 art. 76; 
   introduce art. 131, alin. (6) la art. 15, art. 201,  art. 381 - 383, alin. (5) la  
 art. 40, art. 571, art. 572, alin. (6) şi (7) la art. 70, alin. (21) la art. 71, art.  
 711; 
  abrogă art. 34, art. 41 alin. (4) şi (5), art. 45 alin. (3), art.46, art. 47, art.49,  
 art. 51, art. 74 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) 
 - L. nr. 224/2011  (M. Of. nr. 858/6 dec. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 26/2010 şi modifică art. 7, art. 24  
 alin. (2), art. 35 alin. (1), art. 383 lit. a) şi b), art. 44 alin. (1), art. 75 alin. (1),  
 (2) şi (4); 
  introduce lit. f) la art. 383, alin. (2) la art. 69 
 Notă: Denumirea "servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor", cuprinsă în actele normative în vigoare, se  
 înlocuieşte cu denumirea "servicii de probaţiune", iar denumirea "Direcţia de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor",  
 cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia de probaţiune" 
 
 L. nr. 124/2006 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 
 
 

M. Of. nr. 403/10 mai 2006 

 L. nr. 125/2006 
 Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza  
 programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi 
 
 

M. Of. nr. 410/11 mai 2006 

 L. nr. 126/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii  
 Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
 
 

M. Of. nr. 415/15 mai 2006 

 L. nr. 127/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate 
 
 

M. Of. nr. 419/15 mai 2006 

 L. nr. 128/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind  
 măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 
 
 

M. Of. nr. 429/18 mai 2006 

 L. nr. 129/2006 
 Lege privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localităţile din mediul rural 
 
 
 

M. Of. nr. 420/16 mai 2006 

 L. nr. 133/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la Ministerul Agriculturii,  
 Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
 
 

M. Of. nr. 429/18 mai 2006 

 L. nr. 136/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr.  
 313/2004 
 
 

M. Of. nr. 429/18 mai 2006 

 L. nr. 139/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi  
 de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi  
 Serviciului Român de Informaţii 
 
 

M. Of. nr. 424/17 mai 2006 

 L. nr. 140/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea  
 Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari  
 şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare  
 aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 
 

M. Of. nr. 424/17 mai 2006 

 L. nr. 142/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al  
 contabilităţii publice 
 
 

M. Of. nr. 431/18 mai 2006 

 L. nr. 143/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.  
 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 427/17 mai 2006 

 L. nr. 144/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor  
 bunuri 
 
 

M. Of. nr. 431/18 mai 2006 

 L. nr. 145/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat prin  
 bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006 
 
 

M. Of. nr. 427/17 mai 2006 

 L. nr. 146/2006 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să  
 garanteze deschiderea unei linii de credit 
 
 

M. Of. nr. 427/17 mai 2006 

 L. nr. 148/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4)  
 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 
 M. Of. nr. 431/18 mai 2006 

 

 ▼ Contract de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania  
 Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27  
 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa 
 L. nr. 151/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 448/24 mai 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art. 3 
 - H.G. nr. 1082/2009 (M. Of. nr. 698/16 oct. 2009) 
 - H.G. nr. 923/2011 (M. Of. nr. 695/30 sep. 2011) 
 
 

- H.G. nr. 772/2014 (M. Of. nr. 675/16 sep. 2014) 

 L. nr. 152/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2005 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea cotizaţiei  
 anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizaţiei pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie-decembrie 2005, precum şi pentru anii următori în care România va mai primi  
 statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE 
 
 

M. Of. nr. 431/18 mai 2006 

 L. nr. 155/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 433/19 mai 2006 

 L. nr. 156/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale  
 în perioada de preaderare la Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 433/19 mai 2006 

 L. nr. 157/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor  
 tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, de la bugetul  
 de stat 
 
 

M. Of. nr. 433/19 mai 2006 

 L. nr. 159/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind  
 reglementarea unor măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 433/19 mai 2006 

 L. nr. 160/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din  
 calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului  
 Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 439/22 mai 2006 

 L. nr. 161/2006 
 Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind  
 transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 439/22 mai 2006 

 L. nr. 165/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind  
 organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului  
 exterior 
 
 

M. Of. nr. 430/18 mai 2006 

 L. nr. 168/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru  
 reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea  
 Diferendelor Relative la Investiţii 
 
 

M. Of. nr. 439/22 mai 2006 

 L. nr. 169/2006 



 

 367

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.  
 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru  
 aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al  
 Federaţiei Internaţionale a Consiliilor Artelor şi a Agenţiilor Culturale (IFACCA) şi al Agenţiei Internaţionale ISBN 
 
 

M. Of. nr. 436/19 mai 2006 

 L. nr. 174/2006 
 Lege privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin  
 concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari 
 M. Of. nr. 438/22 mai 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1376/2007  (M. Of. nr. 784/19 nov. 2007) - prelungeşte termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) 
 - H.G. nr. 865/2009  (M. Of. nr. 619/15 sep. 2009) - modifică termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) 
 
 

- L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - abrogă art. 2 alin. (1) şi (2) 

 L. nr. 175/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea  
 înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 438/22 mai 2006 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind funcţionarea Institutului Cultural Român la Budapesta şi a  
 Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005 
 L. nr. 176/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 435/19 mai 2006 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Uniunea Latină privind înfiinţarea unui birou al Uniunii Latine la Bucureşti şi privilegiile şi imunităţile  
 Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 14 octombrie 2005 
 L. nr. 177/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 444/23 mai 2006 
 
 
 L. nr. 178/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind  
 unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi  
 formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 450/24 mai 2006 

 L. nr. 180/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor  
 sociale 
 
 

M. Of. nr. 443/23 mai 2006 

 L. nr. 182/2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
 
 

M. Of. nr. 443/23 mai 2006 

 L. nr. 183/2006 
 Lege privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică 
 M. Of. nr. 443/23 mai 2006 
 
 L. nr. 184/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului 
 
 

M. Of. nr. 443/23 mai 2006 

 L. nr. 186/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind  
 asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
 
 

M. Of. nr. 440/22 mai 2006 

 L. nr. 187/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea  
 monedei naţionale 
 
 

M. Of. nr. 443/23 mai 2006 

 L. nr. 188/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale  
 pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii 
 
 

M. Of. nr. 441/22 mai 2006 

 L. nr. 189/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din  
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 unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 
 
 

M. Of. nr. 441/22 mai 2006 

 L. nr. 190/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
 
 

M. Of. nr. 441/22 mai 2006 

 L. nr. 191/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei  
 circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 441/22 mai 2006 

 L. nr. 192/2006 
 Lege privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 
 M. Of. nr. 441/22 mai 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 370/2009  (M. Of. nr. 831/3 dec. 2009) - modifică art. 1 alin. (1), art. 6, art. 7 partea introductivă şi lit. c) şi f), art. 9,  
 art. 11 alin. (1), art. 17 alin. (3), (4), (6) şi (7), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (4),  
 art. 20 lit. a), c), d), e), i) şi n), art. 22 alin. (3), art. 24, art. 43 alin. (1), (2) şi  
 (3), art. 44 alin. (2), art. 45 partea introductivă şi lit. b), c) şi d), art. 54 alin. (2),  
 art. 58 alin. (1), art. 59, art. 63 alin. (2), art. 73 alin. (2), art. 75; 
  introduce alin. (7), (8) şi (9) la art. 8, alin. (4) şi (5) la art. 12, alin. (41) la art.  
 17, lit. m1) la art. 20, alin. (2) la art. 27, alin. (21) la art. 43, lit. h) şi i) la art.  
 45, alin. (4), (5) şi (6) la art. 58, alin. (3) la art. 63, alin. (5) şi (6) la art. 70; 
  abrogă art. 19 alin. (3) 
 - O.G. nr. 13/2010  (M. Of. nr. 70/30 ian. 2010) - modifică art. 8 alin. (2) - (4) şi (7); 
    introduce alin. (10) la art. 8, art. 81, art. 161, lit. e1) la art. 20 
 - L. nr. 128/2010  (M. Of. nr. 453/2 iul. 2010) - aprobă cu modificări O.G. nr. 13/2010 
 - L. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - introduce alin. (3) la art. 26 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 59 şi art. 63 alin. (1) şi (2) 
 - L. nr. 115/2012  (M. Of. nr. 462/9 iul. 2012) - modifică art. 2 alin. (1), art. 7 partea introductivă, art. 10, art. 17 alin. (3) şi  
 (4), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 20 lit. m1), art. 58 alin. (4), art.59,  
 cap. V titlul secţiunii a 5-a, art. 61, art. 63 alin. (1) şi (2),  art. 64 alin. (1), art.  
 70 alin. (5), art. 72 alin. (2), art. 75; 
 introduce alin. (41) la art. 58, art. 591, art. 592, art. 601, alin. (21) la art.  
 63,  alin. (11) la art. 64; 
 abrogă art. 70 alin. (3), art. 74 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 90/2012  (M. Of. nr. 878/21 dec. 2012) - modifică art. 2 alin. (1), art. 59 alin. (2), art. 601 alin. (1) lit. f) şi g), art. 63  
 alin. (1); 
  introduce alin. (11) şi (12) la art. 2, art. 602; 
  abrogă art. 601 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul prevăzut la art. 2 alin. (12) până la 1 august 2013 şi   
 termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 4/2013 şi introduce alin. (13) şi alin. (14) la art. 2, alin.  
 (3) la art. 59 
 - O.U.G. nr. 80/2013  (M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) - modifică art. 592 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 2 alin. (1), art. 7 lit. e), art. 14 alin. (2), art.  
 15 lit. e), art. 67, art. 68 alin. (1), art. 69, art. 70 alin. (1), (2), (4) şi (5); 
 abrogă art. 601 alin. (1) lit. g) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 266/2014  (M. Of. nr. 464/25 iun. 2014) - art. 2 alin. (1) şi (12) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 266/2014  (M. Of. nr. 464/25 iun. 2014) - suspendă pentru 45 zile prevederile art. 2 alin. (1) şi (12) (termenul se  
 împlineşte la 9 august 2014) după cere operează dispoziţiile art. 147 din  
 Constituţie 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 9/2015  (M. Of. nr. 406/9 iun. 2015) - art. 67 
 - art. 67 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 397/2016  (M. Of. nr. 532/15 iul. 2016) - prevederile art. 67, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015  
 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept în materie penală, sunt constituţionale în măsura în care  
 încheierea unui acord de mediere cu privire la infracţiunile pentru care poate  
 interveni împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la citirea actului de  
 sesizare a instanţei 
 Modificări: 
 - L. nr. 97/2018  (M. Of. nr. 376/2 mai 2018) - introduce alin. (21) și (22) la art. 67 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 79/2018  (M. Of. nr. 117/14 feb. 2019) 
 Modificări: 
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 - O.U.G. nr. 24/2019  (M. Of. nr. 274/10 apr. 2019) - modifică art. 67 alin. (2) 
 - L. nr. 154/2019  (M. Of. nr. 623/26 iul. 2019) - modifică art. 2 alin. (1) și (2), art. 17 alin. (2), art. 24, art. 41 alin. (1), art. 58  
 alin. (2), art. 59 alin. (2), art. 602 alin. (1) și art. 63 alin. (2); 
 introduce alin. (21) - (24) la art. 2, alin. (6) - (11) la art. 2, lit. i) - l) la art. 12  
 alin. (2), alin. (11) la art. 18, lit. f) la art. 38, alin. (21) și (22) la art. 58,  
 alin. (7) la art. 58, alin. (21) și (22) la art. 59, alin. (3) și (4) la art. 61, alin.  
 (2) la art. 65 și art. 76 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 33/2019  (M. Of. nr. 144/24 feb. 2020) - art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) şi art. 64 alin. (2) 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 406/9 iun. 2015 (art. 67)) 

 L. nr. 196/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România 
 
 

M. Of. nr. 453/25 mai 2006 

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

 L. nr. 199/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind  
 privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi  
 înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 
 

M. Of. nr. 451/24 mai 2006 

 L. nr. 200/2006 
 Lege privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 
 M. Of. nr. 453/25 mai 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 532/20 iun. 2006) - rectifică art. 3 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 3/2007  (M. Of. nr. 67/29 ian. 2007) - modifică art. 7 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 91/2007  (M. Of. nr. 671/1 oct. 2007) - modifică art.4 lit. a), art.7 alin.(1) 
 - O.U.G. nr. 117/2010  (M. Of. nr. 891/30 dec. 2010) - modifică art. 4 lit. a), art. 7; 
 abrogă  art. 8 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 95/2017  (M. Of. nr. 991/13 dec. 2017) - modifică art. 3 lit. a) și b), art. 4 lit. a),  art. 5 alin. (1), art. 7, art. 8 și art. 9 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 16/2018  (M. Of. nr. 319/11 apr. 2018) - art. 15 alin. (1) și (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 127/2018  (M. Of. nr. 491/14 iun. 2018) - modifică mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 565/2020  (M. Of. nr. 1056/10 nov. 2020) - art. 15 alin. (2) în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 5 martie 2018 a  
 Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni  
 de drept 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 9/2021  (M. Of. nr. 174/19 feb. 2021) - modifică art. 2, art. 15 alin. (2), art. 17, art. 19 alin. (3), art. 22 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 35/2021  (M. Of. nr. 467/4 mai 2021) - modifică art. 5 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1) și (3) 
 - O.U.G. nr. 53/2021  (M. Of. nr. 615/22 iun. 2021) - modifică art. 14 alin. (1) și art. 15 alin. (1) și (3) 
 - L. nr. 234/2021  (M. Of. nr. 939/1 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 9/2021 
 
 

- L. nr. 246/2021  (M. Of. nr. 969/11 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 35/2021 

 L. nr. 201/2006 
 Lege privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studenţeşti private 
 
 

M. Of. nr. 451/24 mai 2006 

 L. nr. 202/2006 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 M. Of. nr. 452/25 mai 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - rectifică art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 21 alin. (2) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 84/2006  (M. Of. nr. 926/15 nov. 2006) - modifică: art.19 alin.(3),  titlul secţiunii a 3-a a cap. III, art.23, art.24, art.25,  
 art.41; 
  introduce: alin.(4) la art.5, alin.(4) la art.19; 
  în cuprinsul actelor normative privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei  
 Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, sintagma "director general" se  
 înlocuieşte cu "secretar general" 
 - L. nr. 41/2007  (M. Of. nr. 163/7 mar. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 84/2006 
 - O.U.G. nr. 28/2007  (M. Of. nr. 282/27 apr. 2007) - introduce lit. g) şi h) la art. 3, lit. r), s), t), u) şi v) la art. 6 
 - L. nr. 271/2007  (M. Of. nr. 678/4 oct. 2007) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 28/2007 şi modifică art. 6 lit. u) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 294/6 mai 2009) 
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 Modificări: 
 - O.G. nr. 15/2014  (M. Of. nr. 630/28 aug. 2014) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1),  
 art. 12 alin. (1) lit. b) şi c), art. 14, art. 18 alin. (1) şi (4), art. 22 alin. (1),  art.  
 24 alin. (1), art. 26, art. 33, art. 34, art. 35, art. 39, art. 45 lit. a), lit. c) şi d), art.  
 47; 
 introduce alin. (5) la art. 7, alin. (3) la art. 12, art. 131, alin. (6) la art. 16,  
 alin. (4) - (6) la art. 22 
 - L. nr. 275/2015  (M. Of. nr. 846/13 nov. 2015) - aprobă O.G. nr. 15/2014 
 - O.U.G. nr. 73/2017  (M. Of. nr. 808/12 oct. 2017) - introduce lit. hh) și ii) la art. 6 alin. (1), lit. ș) și ț) la art. 26 
 - L. nr. 89/2018  (M. Of. nr. 315/10 apr. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 73/2017 
 
 L. nr. 203/2006 
 Lege privind reorganizarea Ansamblului Folcloric "Rapsodia Călimanilor" din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în Centrul Cultural  
 Topliţa şi trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor 
 
 

M. Of. nr. 452/25 mai 2006 

 L. nr. 204/2006 
 Lege privind pensiile facultative 
 M. Of. nr. 470/31 mai 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 112/2007  (M. Of. nr. 710/22 oct. 2007) - modifică art.13 alin.(5), art.40 alin.(1) şi (4), art.41, art.58 alin.(2), art.59,  
 art.120 alin.(1), art.121, art.122, art.123; 
  introduce art.741, art.1221, art.1241; 
  abrogă art.37; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii şi al normelor emise în aplicarea acesteia,  
 sintagma "membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie" cu  
 sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de  
 supraveghere sau ai directoratului" 
 - L. nr. 201/2008  (M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 112/2007 şi modifică art. 14,  
 art. 20 alin. (4), art. 24 alin. (2), art. 76 alin. (1), art. 80 alin. (1), art. 116 alin.  
 (3), art. 121 alin. (4) lit. b), alin. (5) şi (11), art. 122, art. 123; 
  abrogă art. 116 alin. (4), (5), (6), (7) şi (8) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 121 alin. (1) lit. i), art. 123 
 - L. nr. 87/2015  (M. Of. nr. 282/27 apr. 2015) - introduce lit f) la art. 84 
 - L. nr. 52/2017  (M. Of. nr. 252/11 apr. 2017) - introduce alin. (21)-(23) la art. 44 
 - L. nr. 24/2018  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2018) - modifică art. 90 alin. (3) 
 - L. nr. 280/2018  (M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018) - introduce lit. d) la mențiunea privind transpunerea normelor europene 
 - L. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 10/8 ian. 2020) - abrogă lit. c) de la menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii  
 Europene 
 - L. nr. 158/2020  (M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) - introduce lit. l) la art. 121 alin. (1) 
 
 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind  
 reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006 
 L. nr. 205/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 454/25 mai 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (11) la art. 2, art.31 
 - H.G. nr. 1133/2010 (M. Of. nr. 794/26 nov. 2010) 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 109/2013 (M. Of. nr. 160/26 mar. 2013) 
 - H.G. nr. 225/2015 (M. Of. nr. 230/3 apr. 2015) 
 - O.U.G. nr. 8/2015 (M. Of. nr. 285/28 apr. 2015) - introduce alin. (2) la art. 3 
 - H.G. nr. 344/2018 (M. Of. nr. 431/22 mai 2018) 
 
 

- H.G. nr. 516/2021 (M. Of. nr. 519/19 mai 2021) 

 L. nr. 206/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti în  
 subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor 
 M. Of. nr. 455/25 mai 2006 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la  
 Bucureşti la 19 decembrie 2005 
 L. nr. 207/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 461/29 mai 2006 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la  
 Bucureşti la 19 decembrie 2005 
 L. nr. 208/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 461/29 mai 2006 
 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 

 L. nr. 209/2006 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind  
 îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor 
 M. Of. nr. 459/26 mai 2006 

 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a  
 variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 
 L. nr. 210/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 496/8 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art.3 
 - H.G. nr. 1612/2008 (M. Of. nr. 856/19 dec. 2008) 
 - H.G. nr. 1018/2010 (M. Of. nr. 717/27 oct. 2010) 
 - H.G. nr. 27/2011 (M. Of. nr. 57/24 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 759/2011 (M. Of. nr. 557/5 aug. 2011) 
 - H.G. nr. 287/2013 (M. Of. nr. 300/27 mai 2013) 
 - H.G. nr. 515/2014 (M. Of. nr. 481/28 iun. 2014) 
 - H.G. nr. 484/2015 (M. Of. nr. 533/17 iul. 2015) 
 - H.G. nr. 219/2016 (aprobare) (M. Of. nr. 259/6 apr.  
 2016) 
 - H.G. nr. 186/2017 (M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) 
 - H.G. nr. 421/2017 (M. Of. nr. 464/21 iun. 2017) 
 
 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a  
 reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005 
 L. nr. 211/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 478/2 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art. 3 
 - L. nr. 357/2009 (M. Of. nr. 806/25 nov. 2009) 
 - H.G. nr. 1255/2010 (M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 - H.G. nr. 1231/2012 (M. Of. nr. 876/21 dec. 2012) 
 - H.G. nr. 724/2013 (M. Of. nr. 613/2 oct. 2013) 
 - H.G. nr. 141/2015 (M. Of. nr. 171/12 mar. 2015) 
 
 ▼ Acord de garanţie între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2005, aferent  
 Acordului de împrumut dintre Societatea Comercială "Compania de Apă Someş" - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţi urbane din bazinul  
 hidrografic Someş-Tisa", inclus în programul "Dezvoltarea infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID), faza I" 
 L. nr. 213/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 468/30 mai 2006 
 
 ▼ Acord între România şi Republica Turcia privind asistenţa judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005 
 L. nr. 214/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 462/29 mai 2006 
 
 ▼ Acordul de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi  
 Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar susţinut de mai mulţi finanţatori pentru sprijinirea Deceniului de  
 incluziune a romilor 2005-2015, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2005 
 L. nr. 216/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 485/5 iun. 2006 
 
 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind  
 finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici - Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la  
 27 decembrie 2005 
 L. nr. 217/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 513/14 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art. 3 
 - H.G. nr. 719/2010 (M. Of. nr. 538/2 aug. 2010) 
 - H.G. nr. 999/2013 (M. Of. nr. 792/17 dec. 2013) 
 - H.G. nr. 482/2014 (M. Of. nr. 441/17 iun. 2014) 
 - H.G. nr. 803/2016 (M. Of. nr. 883/3 nov. 2016) 
 
 ▼ Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de  
 inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 
 L. nr. 218/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 530/20 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art. 3 şi aprobă amendamentul nr. 1 
 - H.G. nr. 1485/2009 (M. Of. nr. 858/9 dec. 2009) 
 - H.G. nr. 734/2011 (M. Of. nr. 538/29 iul. 2011) 
 - H.G. nr. 849/2013 (M. Of. nr. 688/11 nov. 2013) 
 - H.G. nr. 999/2013 (M. Of. nr. 792/17 dec. 2013) 
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 L. nr. 219/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie  
 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat 
 M. Of. nr. 492/7 iun. 2006 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării  
 Negre (OCEMN), adoptat la Kiev la 6 martie 2002, semnat de Guvernul României la Istanbul la 8 noiembrie 2005 
 L. nr. 220/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 485/5 iun. 2006 
 
 
 L. nr. 221/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi  
 eradicarea gripei aviare pe teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 482/2 iun. 2006 

 L. nr. 225/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera  
 cerealelor şi a produselor procesate din cereale 
 
 

M. Of. nr. 501/9 iun. 2006 

 L. nr. 227/2006 
 Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
 M. Of. nr. 518/15 iun. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 104/2008  (M. Of. nr. 375/16 mai 2008) - abrogă art. 42 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 150/2008  (M. Of. nr. 809/3 dec. 2008) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2) lit. d) şi g), art. 3 pct. 1-7, 12, 17, 18,  
 28, 30, 31, 35 şi 37, denumirea titlului II, art. 6 lit. h)-m), o)-q), s), u) şi v), art.  
 7, art. 9 alin. (1) şi (7), art. 10 alin. (2), art. 12, art. 13, art. 15, art. 17, art. 18  
 partea introductivă, art. 20, art. 21 alin. (1) partea introductivă, art. 21 alin. (2),  
 art. 22 alin. (2) şi (3), art. 23, art. 24, art. 26, art. 28, art. 29, art. 31, art. 32,  
 art. 33, art. 34, art. 35 alin. (4), art. 36, art. 38 alin. (1) şi (2), art. 39, art. 44  
 alin. (1) lit. b), art. 47, art. 48 partea introductivă şi lit. d), art. 49, art. 51 alin.  
 (1), art. 54 alin. (2), art. 55, art. 57, art. 58; 
 introduce pct. 38-43 la art. 3, lit. w) la art. 6, art. 131-133, alin. (4) la art. 21,  
 art. 261, art. 271, art. 272, art. 331, art. 332, alin. (31) la art. 35, alin.  
 (41)-(42) la art. 35, cap. XI1 după art. 39, cu art. 391, art. 481-484, art.  
 531, alin. (21) la art. 54, o anexă după art. 63; 
 abrogă art. 16 
 - L. nr. 122/2009  (M. Of. nr. 300/7 mai 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 150/2008 şi modifică art. 3 pct.  
 10, 16 şi 23, art. 4, art.7, art. 9 alin. (1) lit. b), art. 13, art. 26 alin. (7), art. 36  
 alin. (3), art. 482, art. 483 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 485/14 iul. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 249/2010  (M. Of. nr. 857/21 dec. 2010) - modifică art. 29 partea introductivă şi lit. a), art. 31 alin. (1) şi (2), art. 67 alin.  
 (2), art. 68; 
  introduce alin. (2) la art. 6, alin. (2) la art. 13, alin. (5) la art. 23, lit. b1) la  
 art. 28 alin. (4), lit. a1) la art. 29, art. 331, art. 332,alin. (2) la art. 44, art.  
 481, art. 601, art. 621, art. 641, alin. (21) la art. 67, art. 701, art. 711; 
 abrogă art. 42 alin. (4); 
 înlocuieşte sintagma "Ministerul Tineretului şi Sportului " cu sintagma  
 "Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 63/25 ian. 2011) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 131/22 feb. 2011) - rectifică art. 81 lit. b) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - abrogă art. 17 alin. (3) şi (4) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 6 alin. (1) lit. i), art. 18, art. 53, art.  
 54; 
  abrogă art. 55-57 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 147/27 feb. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 128/2014  (M. Of. nr. 744/13 oct. 2014) - modifică art. 2 alin. (2) lit. c), d), e) şi h),  art. 3, art. 4, art. 5 lit. c), art. 6, art.  
 9 alin. (1),  art. 12 alin. (4), art. 18, art. 19, titlul cap. IV  de la  titlul II , art. 20,  
 art. 21, titlul cap. V de la titlul II, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27,  
 art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32,  titlul cap. VII de la titlul II, art. 33, art.  
 34, art. 35, titlul cap. VIII de la titlul II, art. 36, art. 37 alin. (2), art. 38, art. 39,  
 art. 40, art. 41, art. 42, art. 43,  titlul cap. X de la titlul II, art. 47, titlul cap. XI  
 de la titlul II, art. 48, titlul cap. XII de la titlul II, art. 49, art. 50,  titlul cap. XIII  
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 de la titlul II, art. 51, art. 52, art. 73; 
 introduce alin. (3) la art. 1, lit. i) şi j) la art. 2 alin. (2), art. 41, lit. d)-f) la art.  
 5, art. 61, lit. g) la art. 10 alin. (1), art. 211-216, art. 321-326, art.  
 351-355, art. 471-478, art. 501-507, art. 521-527, art. 82; 
 abrogă art. 44, art. 45, art. 46, cap. XIV, XV şi XVI(art. 53-72), art. 80 
 - L. nr. 243/2015  (M. Of. nr. 793/26 oct. 2015) - modifică art. 41, art. 6 pct. 3,4 și 17, art. 12 alin. (4), art. 26, art. 28 alin. (4),  
 (5) și (11), art. 32 3,  art. 351 alin. (1) și (3), art. 36 alin. (2), art. 39 alin. (2),  
 art. 42 alin. (5) și (6), art. 477, art. 478, art. 49 lit. b), art. 50 partea  
 introductivă a alin. (1) și alin. (2), art. 502 alin. (1), art. 503, art. 522 alin.  
 (1) și (3), art. 74 alin. (1); 
  introduce pct. 281 la art. 3, pct. 29 și 30 la art. 6, alin. (2) și (3) la art. 27,  
 alin. (11) la art. 28, alin. (3) la art. 325, alin. (3)-(5) la art. 37, alin. (21) și  
 (7) la art. 39, alin. (21) la art. 41, alin. (41) și (51) la art. 42, lit. l) la art. 49,  
 alin. (4) la art. 50, art. 508, 509, cap. XIII1, art. 511, alin. (21) la art.  
 525, art. 83; 
  abrogă art. 33 alin. (2) lit. i), titlul cap. XIII  din  titlul II, anexa; 
 în tot cuprinsul legii, înlocuiește sintagma „Direcţia cercetare şi laborator  
 control doping”  cu sintagma „Laboratorul de control doping” și cuvântul  
 „antidoping” cu cuvântul „anti-doping” 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 156/1 mar. 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5; 
  introduce art. 51 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 16—19 
 - O.U.G. nr. 58/2019  (M. Of. nr. 553/5 iul. 2019) - modifică art. 15 alin. (2); 
  introduce art. 52 
 - L. nr. 91/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 58/2019 
 - L. nr. 310/2021  (M. Of. nr. 1229/27 dec. 2021) - abrogă art. 1-83 și art. 94-103 la data de 30 decembrie 2021, precum și art.  
 84-93 la data de 13 ianuarie 2022 
 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare se înlocuieşte: Agenţia Naţională Antidoping cu Agenţia Naţională Anti-Doping; Agenţia  
 Mondială Antidoping cu Agenţia Mondială Anti-Doping; Codul Mondial Antidoping cu Codul Mondial Anti-Doping. 
 
 L. nr. 230/2006 
 Lege serviciului de iluminat public 
 M. Of. nr. 517/15 iun. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 191/2020  (M. Of. nr. 767/21 aug. 2020) - introduce alin. (8) la art. 4 
 
 ▼ Tratatul de constituire a Comunităţii Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005 
 L. nr. 231/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 546/23 iun. 2006 
 
 L. nr. 234/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind  
 Statutul cadrelor militare 
 M. Of. nr. 508/13 iun. 2006 

 

 ▼ Tratat dintre România şi Republica Ungară privind regimul frontierei de stat româno-ungare, cooperarea şi asistenţa reciprocă, semnat  
 la Bucureşti la 20 octombrie 2005 
 L. nr. 235/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 519/15 iun. 2006 

 L. nr. 237/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare  
 a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 
 M. Of. nr. 521/16 iun. 2006 

 

 ▼ Amendament la Statutul Conferinţei de Drept Internaţional Privat de la Haga, adoptate la cea de-a XX-a Sesiune diplomatică a  
 Conferinţei de Drept Internaţional Privat, la Haga la 30 iunie 2005 
 L. nr. 240/2006 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 563/29 iun. 2006 

 L. nr. 241/2006 
 Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
 M. Of. nr. 563/29 iun. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 60/25 ian. 2007) - rectifică art.29 alin.(2) lit. d) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 13/2008  (M. Of. nr. 145/26 feb. 2008) - modifică art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi (2), art. 3 lit. c) partea  
 introductivă, lit. i), lit. j) şi lit. u), art. 6, art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (1) partea  
 introductivă şi alin. (2), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 20  
 alin. (1) şi (4), art. 21, art. 22 alin. (3) şi (4), art. 23 alin. (1) partea  
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 introductivă, alin. (2), art. 24 alin. (2), art. 27, art. 34 alin. (5) partea  
 introductivă, art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (3) lit. b) şi c), art. 41  
 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2); 
  introduce alin. (21) la art. 1, lit. j1) şi v1) la art. 3, alin. (11) la art. 17, art.  
 211, alin. (7) la art. 30; 
  abrogă art. 8 alin. (2); 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "asociaţie de dezvoltare comunitară"  
 cu sintagma "asociaţie de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare" 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 38 alin. (1) şi (2) 
 - L. nr. 204/2012  (M. Of. nr. 791/26 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 13/2008 şi modifică art. 1 alin.  
 (2) şi (21), art. 3 lit. c) partea introductivă, lit. j1) şi lit. v1), art. 6, art. 8  
 alin. (3), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (3),  
 art. 17 alin. (1) şi (11), art. 20 alin. (1) şi (4), art. 21 alin. (2), art. 211, art. 22  
 alin. (3) şi (4), art. 23 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 24 alin. (2),  
 art. 34 alin. (5) partea introductivă, art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (2) partea  
 introductivă, art. 38 alin. (3) lit. b) şi c), art. 41 alin. (1) partea introductivă,  
 alin. (2); 
  introduce alin. (21) la art. 4, lit. k) la art. 12 alin. (1), alin. (11)-(13) la art.  
 30, alin. (6)-(8) la art. 34; 
  abrogă art. 16 alin. (2) lit. b)-d); 
  înlocuieşte în tot cuprinsul legii sintagma "asociaţie de dezvoltare comunitară"  
 cu sintagma "asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate  
 serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 85/8 feb. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 224/2015  (M. Of. nr. 570/30 iul. 2015) - modifică art. 11 alin. (1), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1) lit. a), d) şi i), art. 15  
 alin. (2) lit. b), art. 19 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (2), art. 31 alin. (2),  
 art. 35 alin. (2), art. 35 alin. (5) partea introductivă, art. 35 alin. (6), art. 35  
 alin. (7) şi (8), art. 36 alin. (2), art. 39 alin. (5); 
 introduce lit. w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag) şi ah) la art. 3 lit. c1)  
 la art. 7 alin. (1), alin. (11) la art. 11, alin. (4) la art. 11, lit. l) şi m) la art. 12  
 alin. (1), alin. (21) la art. 27, alin. (5) la art. 27, alin. (4) - (7) la art. 28, alin.  
 (11) - (18) la art. 31, alin. (51) la art. 31, alin. (71) la art. 31, alin. (11) şi  
 (12) la art. 31, alin. (21) la art. 32, alin. (5) şi (6) la art. 32, alin. (11)-(13) la  
 art. 35, alin. (61) la art. 35, lit. g) la art. 39 alin. (4), alin. (41) la art. 39, alin.  
 (11) la art. 40; 
 abrogă art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (4) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 679/7 sep. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 215/2018  (M. Of. nr. 664/31 iul. 2018) - modifică art. 12 alin. (1) lit. m); 
 introduce lit. n) la art. 12 alin. (1), art. 121, art. 122 și alin. (23) și (24) la art.  
 31 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - abrogă art. 31 alin. (23) și (24) 
 - O.U.G. nr. 172/2020  (M. Of. nr. 951/15 oct. 2020) - introduce cap.V1 cu art. 371 - art. 377 
 - L. nr. 121/2021  (M. Of. nr. 473/6 mai 2021) - modifică Cap. V1 
 - O.U.G. nr. 144/2021  (M. Of. nr. 1258/31 dec. 2021) - modifică art. 2 alin. (4), art. 12 alin. (1) lit. n), art. 16 alin. (2) lit. b), art. 31  
 alin. (4), art. 31 alin. (14), art. 35 alin. (3) și (5), art. 36 alin. (4) și (6) și art. 40  
 alin. (2); 
 introduce lit. ai) și aj) la art. 3, alin. (8) la art. 121, lit. h) și i) (lit. i) la data de  
 29 ianuarie 2022) la art. 14, alin. (11) la art. 16, lit. c) și d) la art. 16 alin. (2),  
 alin. (3) la art. 25, alin. (141) și (142) la art. 31, art. 361-367 și alin. (51)  
 la art. 39; 
 abrogă art. 36 alin. (5) 
 
 ▼ Acord privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA) "Cracovia 21 decembrie 1992",  
 semnat la Skopje la 27 februarie 2006 
 L. nr. 247/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 564/29 iun. 2006 

 ▼ Convenţie asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005 
 L. nr. 248/2006 (aderare) 
 M. Of. nr. 559/28 iun. 2006 
 
 
 L. nr. 253/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor  
 agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi  
 agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a  
 Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul  
 Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare" 
 
 

M. Of. nr. 553/27 iun. 2006 

 L. nr. 255/2006 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea  
 culturii scrise 
 
 

M. Of. nr. 559/28 iun. 2006 

 L. nr. 256/2006 
 Lege privind modificarea limitelor teritoriale ale municipiului Galaţi şi ale comunei Smârdan, judeţul Galaţi 
 
 

M. Of. nr. 553/27 iun. 2006 

 L. nr. 261/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele  
 măsuri pentru accelerarea privatizării 
 
 

M. Of. nr. 573/3 iul. 2006 

 L. nr. 262/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de  
 stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură 
 
 

M. Of. nr. 567/30 iun. 2006 

 L. nr. 263/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul proprietăţii 
 M. Of. nr. 572/3 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 136/2006  (M. Of. nr. 1040/28 dec. 2006) - introduce art. III 
 - L. nr. 165/2007  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 136/2006 
 
 L. nr. 265/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului 
 
 

M. Of. nr. 586/6 iul. 2006 

 L. nr. 266/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 580/5 iul. 2006 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind acordarea de privilegii şi imunităţi ofiţerilor de legătură  
 români la Oficiul European de Poliţie, realizat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006 
 L. nr. 267/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 595/10 iul. 2006 
 
 ▼ Acord dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la  
 Bucureşti la 6 decembrie 2005 
 L. nr. 268/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 585/6 iul. 2006 

 ▼ Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost  
 modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinţei părţilor la MARPOL 73/78, la Londra la  
 26 septembrie 1997 
 L. nr. 269/2006 (aderare) 
 M. Of. nr. 607/13 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 216/2007 (M. Of. nr. 182/16 mar. 2007) 
 - O. nr. 1559/2012 (M. Of. nr. 737/1 nov. 2012) 
 - O. nr. 286/2020 (M. Of. nr. 107/12 feb. 2020) 
 - O. nr. 1141/2020 (M. Of. nr. 643/22 iul. 2020) 
 - O. nr. 1439/2021 (M. Of. nr. 1171/10 dec. 2021) 
 
 ▼ Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, la Acordul  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie  
 1997 
 L. nr. 270/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 588/7 iul. 2006 
 
 
 L. nr. 273/2006 
 Lege privind finanţele publice locale 
 M. Of. nr. 618/18 iul. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 627/20 iul. 2006) - rectifică art.86 alin. (2) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 46/2007  (M. Of. nr. 374/1 iun. 2007) - introduce alin. (51) la art. 63 
 - O.U.G. nr. 64/2007  (M. Of. nr. 439/28 iun. 2007) - abrogă art.77 alin.(1) lit. c) şi d) şi din alin.(2)  normele de trimitere la alin.  
 (1) lit. c) şi d) 
 - L. nr. 34/2008  (M. Of. nr. 197/14 mar. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 46/2007 
 - O.U.G. nr. 28/2008  (M. Of. nr. 217/21 mar. 2008) - modifică art. 2 pct. 40, art.32 alin. (7), art.33 alin. (3) lit. b), art.33 alin. (4) lit.  
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 a) şi b) la 1 ianuarie 2009, art.33 alin. (6) lit. b), art. 33 alin. (9), art.37 alin.  
 (3),  art.86 alin. (1) lit. b); 
   introduce lit. a1) la art. 33 alin. (4) la 1 ianuarie 2009, alin. (71) şi  (72) la  
 art. 33, lit.d) la art. 78 alin. (1), alin. (21) la art. 78 
 - L. nr. 206/2008  (M. Of. nr. 734/30 oct. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 28/2008 
 - O.U.G. nr. 91/2009  (M. Of. nr. 457/1 iul. 2009) - modifică art. 82; 
  introduce alin. (71) şi (72) la art. 39 
 - O.U.G. nr. 111/2009  (M. Of. nr. 685/12 oct. 2009) - introduce alin. (11) la art. 61 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - indemnizaţia prevăzută la art. 61 alin. (4) este de 1% până la 31 dec. 2010 
 - L. nr. 47/2010  (M. Of. nr. 187/24 mar. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 111/2009 
 - O.U.G. nr. 57/2010  (M. Of. nr. 436/29 iun. 2010) - introduce alin. (91) şi (92) la art. 54 
 - O.U.G. nr. 63/2010  (M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) - modifică art. 2 pct. 26, 50 şi 51,  art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 13, art. 25  
 lit. b), art. 29, art. 32 alin. (1) - (4), art. 34 alin. (2), art. 39 alin. (2) şi (8), art.  
 58 alin. (1),  art. 63 alin. (4), art. 63 alin. (51), art. 65 alin. (1), art. 78 alin. (1)  
 lit. b) şi d); 
 introduce pct. 221, 222, 281, 282, 441 la art. 2, alin. (2) - (6) la art. 2, lit.  
 e) la art. 5 alin. (1), alin. (6) - (8) la art. 14, alin. (11) - (13) la art. 24, alin.  
 (21) la art. 26, alin. (3) la art. 34, alin. (9) şi (10) la art. 39, alin. (2) la art. 41,  
 alin. (8) - (15) la art. 49, alin. (21) la art. 57, alin. (11) - (13) la art. 58, alin.  
 (6) la art. 61, alin. (41), (42) şi (10) - (12) la art. 63, art. 751, art. 761, lit.  
 e) la art. 78 alin. (1), alin. (22) la art. 78; 
 abrogă art. 2 pct. 34, art. 26 alin. (7) - (9),  art. 30 alin. (7), art. 33 alin. (71),  
 (72) şi (8), art. 58 alin. (2) - (4), art. 61 alin. (11), art. 83 
 - L. nr. 13/2011  (M. Of. nr. 179/14 mar. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2010 şi modifică art. 2 pct. 441, art. 2  
 alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (4) lit. b), art. 6 partea introductivă, art. 14 alin. (8),  
 art. 30 alin. (6), art. 31 alin. (2), art. 33 părţile introductive ale alin. (3) şi (6),  
 art. 49 alin. (7), anexa; 
  introduce lit. e) la art. 2 alin. (5), alin. (43) la art. 63 
 - L. nr. 22/2011  (M. Of. nr. 184/16 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 57/2010 
 - O.U.G. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 285/22 apr. 2011) - abrogă art. 80 alin. (1) lit. c) 
 - L. nr. 96/2011  (M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 91/2009 
 - O.U.G. nr. 102/2011  (M. Of. nr. 854/2 dec. 2011) - modifică art. 32 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (3) şi (6) 
 - O.U.G. nr. 47/2012  (M. Of. nr. 635/6 sep. 2012) - modifică art. 14 alin. (8), art. 22 alin. (1), art. 32 alin. (1) teza introductivă,  
 art. 33 alin. (3) lit. b), alin. (5) şi alin. (6) lit. b), art. 51 alin. (1), art. 63 alin.  
 (43), art. 78 alin. (1) lit. b) şi c); 
  introduce pct. 41 la art. 2 alin. (1), alin. (9) la art. 14, alin. (131)-(1310) la  
 art. 49 
 - L. nr. 156/2012  (M. Of. nr. 680/1 oct. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 102/2011 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 77 
 - L. nr. 98/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 47/2012 şi modifică art. 63 alin. (43); 
 introduce art. 41, art. 42 
 - O.U.G. nr. 46/2013  (M. Of. nr. 299/24 mai 2013) - modifică art. 74 alin. (1), (4), (6), (7), (8), (10) şi (12), art. 75 alin. (1), (7) şi  
 (15), art. 78 alin. (1) lit. c) 
 - O.U.G. nr. 103/2013  (M. Of. nr. 703/15 nov. 2013) - modifică art. 49 alin. (139) 
 - O.U.G. nr. 18/2014  (M. Of. nr. 305/24 apr. 2014) - introduce art. 351 
 - O.U.G. nr. 14/2015  (M. Of. nr. 374/28 mai 2015) - modifică art. 39 alin. (72) 
 - O.U.G. nr. 41/2015  (M. Of. nr. 733/30 sep. 2015) - introduce alin. (2) la art. 82 
 - L. nr. 355/2015  (M. Of. nr. 973/29 dec. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 14/2015 
 - L. nr. 35/2016  (M. Of. nr. 219/24 mar. 2016) - modifică art. 74 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 75 alin. (1) partea  
 introductivă și lit. a) 
 - L. nr. 112/2016  (M. Of. nr. 408/30 mai 2016) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 41/2015 și introduce alin. (3) la  
 art. 82 
 - L. nr. 104/2016  (M. Of. nr. 409/31 mai 2016) - aprobă cu completări  O.U.G. nr. 34/2015 și modifică art. 54 alin. (91) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) - introduce alin. (14) la art. 58 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 66/2017  (M. Of. nr. 969/7 dec. 2017) - art. 3 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 11/2018  (M. Of. nr. 207/7 mar. 2018) - introduce alin. (13) la art. 63 
 - L. nr. 52/2018  (M. Of. nr. 213/9 mar. 2018) - modifică art. 351 alin. (1) partea introductivă și lit. a) 
 - O.U.G. nr. 89/2018  (M. Of. nr. 854/9 oct. 2018) - introduce alin. (14)-(17) la art. 63 
 - O.U.G. nr. 89/2018  (M. Of. nr. 854/9 oct. 2018) - Pentru anul 2018, termenul prevăzut la art. 63 alin. (14) din Legea nr.  
 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările  
 aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă se înlocuieşte cu data de 15 octombrie  
 2018 şi termenul prevăzut la art. 63 alin. (15) din aceeaşi lege se înlocuieşte cu  
 data de 31 octombrie 2018. 
 - L. nr. 305/2018  (M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018) - modifică art. 351 alin. (1) partea introductivă și lit. a); 
  introduce art. 352 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - introduce alin. (18) la art. 63 
 - L. nr. 286/2020  (M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020) - modifică art. 32 alin. (1) și (2) și art. 33 alin. (3) partea introductivă; 
 introduce alin. (71) la art. 32; 
 abrogă art. 32 alin. (5) 
 
 L. nr. 274/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor  
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 desfăşurate pe plajă 
 
 

M. Of. nr. 586/6 iul. 2006 

 L. nr. 277/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 
 
 

M. Of. nr. 595/10 iul. 2006 

 L. nr. 280/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 M. Of. nr. 600/11 iul. 2006 

 

 ▼ Acord anual de finanţare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele  
 Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2005 şi, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006 
 L. nr. 283/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 

 ▼ Convenţie privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime adoptată în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 19  
 noiembrie 1976 
 L. nr. 284/2006 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 634/24 iul. 2006 

 ▼ Protocol pentru amendarea Convenţiei privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, adoptat la Londra la 2 mai 1976 
 L. nr. 284/2006 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 634/24 iul. 2006 

 ▼ Al doilea Protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26  
 martie 1999 
 L. nr. 285/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 621/18 iul. 2006 

 ▼ Amendament la Convenţia Espoo (Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Sofia la  
 27 februarie 2001 
 L. nr. 293/2006 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 645/26 iul. 2006 

 ▼ Acord dintre România şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta  
 împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005 
 L. nr. 294/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 598/11 iul. 2006 
 
 ▼ Acord dintre România şi Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2005 
 L. nr. 295/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 611/14 iul. 2006 
 
 ▼ Acord între România şi Republica Ungară în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005 
 L. nr. 296/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 603/12 iul. 2006 
 
 
 L. nr. 297/2006 
 Lege pentru aprobarea preluării de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantităţii de 315,0 tone apă  
 grea, necesară punerii în funcţiune a Unităţii 2 CNE Cernavodă 
 
 

M. Of. nr. 596/11 iul. 2006 

 L. nr. 298/2006 
 Lege privind informarea publicului asupra modalităţii de interpretare play-back de către artiştii interpreţi vocali în timpul spectacolelor sau  
 concertelor 
 M. Of. nr. 596/11 iul. 2006 

 

 ▼ Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi  
 semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005 
 L. nr. 300/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 622/19 iul. 2006 

 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la  
 Paris la 10 ianuarie 2006 
 L. nr. 301/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 644/26 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art. 3 
 - L. nr. 13/2009 (M. Of. nr. 119/26 feb. 2009) 
 - H.G. nr. 240/2013 (M. Of. nr. 273/15 mai 2013) 
 - O.U.G. nr. 87/2013 (M. Of. nr. 593/20 sep. 2013) - modifică art. 3 alin. (1) 
 - H.G. nr. 178/2014 (M. Of. nr. 192/19 mar. 2014) 
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 - H.G. nr. 242/2015 (M. Of. nr. 249/14 apr. 2015) 
 
 ▼ Protocol adiţional la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002 şi semnat de România  
 la Strasbourg la 29 noiembrie 2004 
 L. nr. 302/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 605/13 iul. 2006 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Ankara la 1  
 februarie 2006 
 L. nr. 303/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 644/26 iul. 2006 

 ▼ Amendamente  convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la  
 15 decembrie 2005 şi la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului  
 Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001 
 L. nr. 304/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 639/25 iul. 2006 

 ▼ Convenţia europeană pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptată la Strasbourg la  
 18 martie 1986, şi semnată de România la 15 februarie 2006 
 L. nr. 305/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 685/10 aug. 2006 
 
 ▼ Protocol  de amendare a Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice,  
 adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnat de România la 15 februarie 2006 
 L. nr. 305/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 685/10 aug. 2006 
 
 
 L. nr. 307/2006 
 Lege privind apărarea împotriva incendiilor 
 M. Of. nr. 633/21 iul. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 788/18 sep. 2006) - - rectifică art. 46 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 70/2009  (M. Of. nr. 444/29 iun. 2009) - abrogă art. 30 alin. (10) 
 - L. nr. 8/2010  (M. Of. nr. 22/12 ian. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 70/2009 
 - O.U.G. nr. 89/2014  (M. Of. nr. 962/30 dec. 2014) - modifică art. 48 
 - L. nr. 170/2015  (M. Of. nr. 481/1 iul. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 89/2014 şi modifică art. 19 lit. c), art. 30 alin. (1) şi (5)-(8),  
 art. 32 alin. (2),  art. 44 părţile introductive ale pct. I-IV, art. 44 pct. IV lit. d), h)  
 şi k), art. 44 pct. V, art. 45 alin. (2), art. 48; 
 introduce lit. i1) la art. 19, art. 301, alin. (6) şi (7) la art. 32, alin. (2) la art.   
 43, pct. VI la art. 44 
 - O.U.G. nr. 52/2015  (M. Of. nr. 828/5 nov. 2015) - modifică art. 19 lit. b) și c), art. 29 alin. (3), art. 46; 
 introduce art. 461; 
 abrogă art. 21 lit. d) 
 - L. nr. 33/2016  (M. Of. nr. 209/22 mar. 2016) - modifică art. 29 alin. (3), art. 461 alin. (4); 
 introduce alin. (41), (42) și (43) la art. 30 
 - O.G. nr. 17/2016  (M. Of. nr. 653/25 aug. 2016) - Termenul prevăzut la art. 30 alin. (41) se prorogă până la data de 30 iunie  
 2017 
 - L. nr. 146/2017  (M. Of. nr. 491/28 iun. 2017) - aprobă cu modificări O.G. nr. 17/2016 și prorogă termenul prevăzut la art. 30  
 alin. (41) până la data de 30 septembrie 2017 
 - L. nr. 28/2018  (M. Of. nr. 49/18 ian. 2018) - introduce alin. (44) și (45) la art. 30, lit. k) la art. 44 pct. III 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 297/17 apr. 2019) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 80/2021  (M. Of. nr. 647/30 iun. 2021) - modifică art. 1 alin. (2) partea introductivă, art. 1 alin. (2) lit. a) și o), art. 12,  
 art. 17 alin. (2), art. 19 lit. i) și r), art. 23 lit. a), art. 28 alin. (1), art. 30, art. 31  
 alin. (1) și (3), art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (5), art. 37, art. 44 alin. (2), art. 45  
 pct. II lit. b), art. 45 pct. III lit. k), art. 45 pct. V lit. b), art. 47 alin. (4), art. 48  
 alin. (7) lit. a), art. 49 alin. (3), art. 52; 
  introduce lit. b1) la art. 1 alin. (2), lit. d1) la art. 1 alin. (2), art. 121, art. 30  
 1 - art. 304, alin. (5) la art. 32,alin. (31) la art. 33, lit. n) la art. 45 pct. IV,  
 pct. VII și VIII la art. 45, alin. (4) și (5) la art. 49, art. 571; 
  abrogă art. 10 alin. (2), art. 19 lit. b) și k), art. 29 alin. (3), art. 45 pct. IV lit. i),  
 art. 46 alin. (2); 
  în tot cuprinsul legii, sintagma „inspectoratele pentru situații de urgență  
 județene și al municipiului București” se va înlocui cu sintagma „inspectoratele  
 
 

pentru situații de urgență județene și București-Ilfov” 

 L. nr. 312/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului  
 contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 616/17 iul. 2006 
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 L. nr. 319/2006 
 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
 M. Of. nr. 646/26 iul. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 51/2012  (M. Of. nr. 182/21 mar. 2012) - abrogă art. 39 alin. (3) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 37, art. 38, art. 42 alin. (3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 513/2017  (M. Of. nr. 578/19 iul. 2017) - constată că sintagma „consecinţe deosebite” din cuprinsul dispozițiilor art. 37  
 alin. (2) este neconstituţională 
 Modificări: 
 - L. nr. 198/2018  (M. Of. nr. 646/25 iul. 2018) - modifică art. 30 alin. (1) lit. d) 
 - O.U.G. nr. 36/2021  (M. Of. nr. 474/6 mai 2021) - introduce alin. (4) și (5) la art. 21 
 - L. nr. 208/2021  (M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) - modifică art. 21 alin. (3) și alin. (5) 
 
 L. nr. 321/2006 
 Lege privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii  
 românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei  
 prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate 
 M. Of. nr. 626/20 iul. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 299/2007  (M. Of. nr. 792/21 nov. 2007) - înlocuieşte, în cuprinsul legii, referirile la "Ministerul Afacerilor Externe" şi la  
 "ministrul afacerilor externe" cu referiri la "Cancelaria Primului-Ministru",  
 respectiv "şeful Cancelariei Primului-Ministru" 
 - O.U.G. nr. 10/2008  (M. Of. nr. 131/20 feb. 2008) - înlocuieşte, în cuprinsul legii, referirile la "Cancelaria Primului-Ministru",  
 respectiv "şeful Cancelariei Primului-Ministru" cu referiri la "Ministerul  
 Afacerilor Externe", respectiv "ministrul afacerilor externe" 
 - O.U.G. nr. 6/2017  (M. Of. nr. 62/25 ian. 2017) - modifică titlul și înlocuiește sintagmele „Ministerul Afacerilor Externe” cu  
 „Ministerul pentru Românii de Pretutindeni” și „Departamentul pentru Românii  
 de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe” cu „Ministerul pentru  
 Românii de 
 Pretutindeni” 
 - L. nr. 276/2017  (M. Of. nr. 3/3 ian. 2018) - modifică art. 1, 2, 3, 4 și 5, art. 7, art. 8, art. 10, 11 și 12; 
  modifică și completează anexa; 
 introduce art. 11, art. 31, art. 41 și 42 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 215/9 mar. 2018) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 12/2018  (M. Of. nr. 218/12 mar. 2018) - modifică anexa; 
 abrogă art. 8 alin. (6) lit. e) (potrivit notei de subsol, deoarece Legea nr.  
 321/2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215  
 din 9 martie 2018, dispoziţiile art. 8 alin. (6) lit. e) se regăsesc în forma  
 republicată la art. 12 alin. (6) lit. e) 
 - L. nr. 161/2018  (M. Of. nr. 586/11 iul. 2018) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 12/2018 și modifică  art. 1, art.  
 2 lit. b), c), d) și f), art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și (3), art. 6 alin. (2), art.  
 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și alin. (2)  lit. a) și b), art. 14 alin. (3) și (4), art. 15  
 alin. (4), anexa; 
  introduce lit. d) la art. 7 alin. (1); 
  completează anexa; 
  abrogă art. 2 lit. j) și k), art. 12 alin. (5) - (7) și (9) 
 
 L. nr. 325/2006 
 Legea serviciului public de alimentare cu energie termică 
 M. Of. nr. 651/27 iul. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 47, art. 49-51 
 - L. nr. 196/2021  (M. Of. nr. 693/13 iul. 2021) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1) și (2), art. 3 lit. f) și g), art. 4 lit. a), art. 5 pct. 4,  
 5, 13, 14, 16, 17, 20, 27-31, 36 și 37, art. 6, art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și alin.  
 (2) lit. a), d), g), i) și k), art. 8 alin. (3), art. 9 lit. a)-c) și lit. e), art. 10, art. 11  
 alin. (2), art. 12, titlul cap. III, art. 14, art. 15, art. 16, titlul sectiunii a 2-a de la  
 cap. III, art. 17, art. 18 alin. (2), art. 19, art. 20, art. 23, art. 28 alin. (3), art. 29  
 alin. (1) și (3), art. 30 alin. (1) și (2), art. 32 lit. b) și c), art. 32 lit. g), art. 33,  
 art. 35 alin. (1) lit. a), art. 35 alin. (1) lit. e), g) și i), art. 38 alin. (1) lit. a) și  
 alin. (2), art. 39, art. 40, art. 41 partea introductivă și lit. a), art. 43, art. 45, art.  
 46; 
  introduce lit. h) și j) la art. 3, lit. g) și h) la art. 4, pct. 38-48 la art. 5, lit. l)-q) la  
 art. 8 alin. (2), lit. c1) la art. 9, lit. g1) și g2) la art. 9, alin. (3) la art. 11,  
 cap. II1 cu art. 121 și 122, secțiunea a 3-a cu art. 171 și 172 la cap. III,  
 secțiunea a 4-a cu art. 173 la cap. III, lit. b1) la art. 22 alin. (1), alin. (4) și  
 (5) la art. 25, lit. f1) la art. 32, lit. a1) la art. 35 alin. (1), art. 471, art. 491,  
 art. 511; 
  abrogă art. 13, art. 18 alin. (1) lit. f), secțiunea a 3-a de la cap. V, art. 24, art.  
 42, art. 54 alin. (3) 
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 L. nr. 326/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea  
 absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare 
 
 

M. Of. nr. 624/19 iul. 2006 

 L. nr. 327/2006 
 Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune 
 M. Of. nr. 624/19 iul. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 1 ian. 2010, abrogă legea cu excepţia art. 4 alin. (6), art. 12 şi art.  
 14-24 
 
 

- L. nr. 169/2021  (M. Of. nr. 622/24 iun. 2021) - modifică art. 15 alin. (6) 

 L. nr. 328/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia 
 M. Of. nr. 649/27 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 97/2006  (M. Of. nr. 978/7 dec. 2006) - modifică art.II; 
  introduce art.III 
 - L. nr. 145/2007  (M. Of. nr. 354/24 mai 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 97/2006 şi modifică art. II şi art.  
 III 
 - O.U.G. nr. 7/2008  (M. Of. nr. 120/15 feb. 2008) - modifică art. II; 
  abrogă art. III 
 - L. nr. 303/2008  (M. Of. nr. 894/30 dec. 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 7/2008 şi modifică art. II 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 269/2010  (M. Of. nr. 265/23 apr. 2010) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 269/2010  (M. Of. nr. 265/23 apr. 2010) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. II pct. 11 şi 12 precum și  
 dispoziţiile art. II pct. 2, în măsura în care se referă la  bunurile mobile,  
 proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate  
 în inventarul sălilor şi al grădinilor de spectacol cinematografic(termenul se  
 împlineşte la 6 iunie 2010) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituţie 
 - O.U.G. nr. 47/2011  (M. Of. nr. 365/25 mai 2011) - abrogă art. II pct. 13 
 - L. nr. 105/2013  (M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) - respinge O.U.G. nr. 47/2011 şi repune în vigoare art. II pct. 13 
 - O.U.G. nr. 91/2016  (M. Of. nr. 999/12 dec. 2016) - modifică art. II pct. 6 
 
 L. nr. 329/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind  
 dreptul de autor şi drepturile conexe 
 
 

M. Of. nr. 657/31 iul. 2006 

 L. nr. 332/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare  
 europeană 
 
 

M. Of. nr. 629/20 iul. 2006 

 L. nr. 333/2006 
 Lege privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri 
 
 

M. Of. nr. 629/20 iul. 2006 

 L. nr. 334/2006 
 Lege privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
 M. Of. nr. 632/21 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 97/8 feb. 2007) - modifică art. 53 
 - O.U.G. nr. 8/2007  (M. Of. nr. 134/23 feb. 2007) - abrogă art. 53; 
 suspendă, până la data de 31 dec. 2007 inclusiv, dispoziţiile referitoare la  
 acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat cuprinse în art. 14-19 
 - O.U.G. nr. 32/2008  (M. Of. nr. 217/21 mar. 2008) - modifică art. 26 alin. (2) lit. c); 
  introduce lit. j) la art. 30 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 66/2008  (M. Of. nr. 409/30 mai 2008) - modifică art. 38 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 38 
 - O.U.G. nr. 98/2008  (M. Of. nr. 630/29 aug. 2008) - modifică art. 9 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (2), art. 26 alin. (2)  
 lit. b), art. 26 alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (8), art. 30 alin. (2) lit. a), art. 32 alin.  
 (1), art. 36 alin. (3), art. 38 alin. (11), art. 41 alin. (1); 
  introduce alin. (31) la art. 5, alin. (41) la art. 5, alin. (41) la art. 19, alin.  
 (11) la art. 26, alin. (61) - (63) la art. 26, alin. (9) la art. 26, alin. (11) la  
 art. 30, lit. a1) la art. 30 alin. (2), alin. (11) şi (12) la art. 31, alin. (3) la art.  
 31 
 - L. nr. 4/2009  (M. Of. nr. 104/20 feb. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 32/2008 
 - L. nr. 50/2009  (M. Of. nr. 190/26 mar. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 66/2008 
 - L. nr. 91/2009  (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 98/2008 
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 - L. nr. 251/2009  (M. Of. nr. 462/3 iul. 2009) - respinge O.U.G. nr. 1/2007 
 - L. nr. 290/2009  (M. Of. nr. 653/2 oct. 2009) - respinge O.U.G. nr. 8/2007 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 510/22 iul. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 124/2011  (M. Of. nr. 433/21 iun. 2011) - introduce lit. h) la art. 12 alin. (1) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 36 alin. (3) 
 - L. nr. 113/2015  (M. Of. nr. 339/18 mai 2015) - modifică art. 1, art. 3, art. 4 alin. (4) şi (5), art. 5, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9,  
 art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1) lit. b)-d), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4),  
 art. 14 alin. (3) şi (4), art. 18, art. 19 alin. (1),  art. 21 alin. (1), art. 23, art. 24  
 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 26, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 34, art. 35  
 alin. (1) şi (2), art. 35 alin. (4), art. 36, art. 38,  art. 39, art. 41, art. 42 alin. (1),  
 art. 48, art. 49, art. 52; 
 introduce art. 31, art. 51-53, alin. (6) la art. 10, lit. i) la art. 12 alin. (1), art.  
 161, lit. m)-s) la art. 20 alin. (1),  art. 231 - 233, art. 341, alin. (31) la art.  
 35, art. 351, art. 361, art. 381, art. 382, art. 491; 
 abrogă art. 20 alin. (1) lit. l), art. 27, art. 33, art. 50 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 446/23 iun. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 78/2016  (M. Of. nr. 330/28 apr. 2016) - modifică art. 16 alin. (1) lit. e), art. 28 alin. (3), art. 30 alin. (5), art. 31 alin.  
 (4), art. 33 alin. (2), art. 52 alin. (1), (2) și (4); 
  introduce alin. (14) la art. 28, art. 341, art. 342, art. 411, alin. (12) la art.  
 48 
 - O.U.G. nr. 44/2016  (M. Of. nr. 682/2 sep. 2016) - modifică art. 48 alin. (10) și (12) ; 
   introduce art. 481 
 - L. nr. 183/2016  (M. Of. nr. 828/19 oct. 2016) - modifică art. 36 alin. (3) şi art. 48 alin. (11); 
 introduce alin. (31) şi (32) la art. 36, alin. (21) şi (22) la art. 42 şi alin. (13)  
 la art. 48 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2016  (M. Of. nr. 1004/14 dec. 2016) - candidatul independent în alegerile locale nu poate fi sancţionat pentru  
 contravenţia prevăzută de art. 41 alin. (1) raportat la art. 38 alin. (1) din Legea  
 nr. 334/2006 (forma în vigoare în anul 2010), devenit art. 52 alin. (2) raportat la  
 art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (forma în vigoare în anul 2015), atunci  
 când şi-a desemnat şi înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un  
 mandatar financiar care nu a depus în termenul prevăzut de lege raportul  
 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale; 
 candidatul independent în alegerile locale poate fi sancţionat pentru săvârşirea  
 contravenţiei de a nu depune, în termenul prevăzut de lege, la Autoritatea  
 Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor  
 electorale, atunci când nu şi-a înregistrat la această autoritate un mandatar  
 financiar. 
 Modificări: 
 - L. nr. 3/2017  (M. Of. nr. 48/17 ian. 2017) - modifică art. 25 alin. (1) 
 - L. nr. 34/2018  (M. Of. nr. 55/18 ian. 2018) - modifică art. 18 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 29/2019  (M. Of. nr. 358/8 mai 2019) - modifică art. 38 alin. (2) lit. f), art. 42 alin. (2) 
 - L. nr. 148/2019  (M. Of. nr. 617/25 iul. 2019) - modifică art. 28, art. 30, art. 34 alin. (4)-(6), (12) și (13), art. 47 alin. (1), art.  
 48 alin. (11) 
 - L. nr. 202/2020  (M. Of. nr. 849/16 sep. 2020) - modifică art. 30 alin. (3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 686/2020  (M. Of. nr. 1313/30 dec. 2020) - art. 23 alin, (3) 
 
 
 L. nr. 346/2006 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 654/28 iul. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1181/2006  (M. Of. nr. 771/12 sep. 2006) - schimbă denumirea Muzeului Militar Naţional 
 - O.U.G. nr. 221/2008  (M. Of. nr. 882/24 dec. 2008) - modifică titlul, înlocuieşte, în cuprinsul legii denumirea "Ministerul Apărării"  
 cu denumirea "Ministerul Apărării Naţionale" 
 - L. nr. 186/2009  (M. Of. nr. 368/1 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 221/2008 
 - L. nr. 76/2015  (M. Of. nr. 264/21 apr. 2015) - modifică art. 7, art. 22, art. 31 alin. (1), art. 54; 
 introduce alin. (5) la art. 13, art. 311 
 - L. nr. 167/2017  (M. Of. nr. 559/14 iul. 2017) - modifică titlul, art. 3 alin. (1) și (2), art. 4, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) -(4),  
 art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9, art. 10, art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) și (3), art.  
 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21 alin. (1), art. 22, art. 26, art.  
 27, art. 31, art. 32 alin. (8), art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 42, art. 44, art.  
 46, art. 47 alin. (1) și (2), art. 48, art. 49, art. 50 alin. (1), art. 52 alin. (1) și (3),  
 art. 53 alin. (2), art. 57 alin. (2); 
  introduce art. 51, alin. (61) și (62) la art. 6, art. 121, alin. (6) - (9) la art.  
 13, art. 171, art. 201 - 203, art. 221 - 225, art. 271, alin. (2)-(4) la art.  
 39, art. 471, alin. (3) la art. 50, art. 501-503, alin. (4) - (10) la art. 52, art.  
 521, alin. (3) și (4) la art. 53, art. 541, alin. (2) la art. 55, art. 561; 
  abrogă art. 21 alin. (2), art. 23-25, art. 28-30 
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 Republicare: 
  (M. Of. nr. 867/2 nov. 2017) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 391/2019  (M. Of. nr. 510/24 iun. 2019) - sintagma ”cu posibilitatea de prelungire cu până la un an” din cuprinsul art.  
 39 alin. (5) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 71/2020  (M. Of. nr. 402/15 mai 2020) - modifică art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (2) și art. 70; 
 introduce alin. (3) la art. 8, lit. e) la art. 13 alin. (1), alin. (4) la art. 13 și art.  
 161; 
 abrogă art. 7 alin. (8), art. 11 și art. 23 
 
 

- L. nr. 143/2020  (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) - aprobă O.U.G. nr. 71/2020 

 L. nr. 350/2006 
 Legea tinerilor 
 M. Of. nr. 648/27 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 39/2006  (M. Of. nr. 722/23 aug. 2006) - prorogă termenul de la art.32 alin.(1) până la data de 1 ianuarie 2007 
 - O.U.G. nr. 105/2006  (M. Of. nr. 1016/21 dec. 2006) - modifică art. 14 alin.(2), anexa 
 - L. nr. 3/2007  (M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) - respinge O.G. nr. 39/2006 
 - L. nr. 67/2008  (M. Of. nr. 237/27 mar. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 105/2006 
 - O.G. nr. 15/2010  (M. Of. nr. 512/22 iul. 2010) - abrogă art. 7 şi 8 
 - L. nr. 268/2011  (M. Of. nr. 870/9 dec. 2011) - aprobă O.G. nr. 15/2010 
 - L. nr. 266/2017  (M. Of. nr. 1021/22 dec. 2017) - introduce alin. (11) la art. 28 
 
 L. nr. 351/2006 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România 
 
 

M. Of. nr. 643/26 iul. 2006 

 L. nr. 353/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al  
 contravenţiilor 
 
 

M. Of. nr. 640/25 iul. 2006 

 L. nr. 354/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003  
 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,  
 prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
 
 

M. Of. nr. 640/25 iul. 2006 

 L. nr. 363/2006 
 Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport 
 M. Of. nr. 806/26 sep. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 106/2019  (M. Of. nr. 421/29 mai 2019) - modifică art. 3 
 
 L. nr. 364/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile  
 de Autor 
 
 

M. Of. nr. 800/22 sep. 2006 

 L. nr. 365/2006 
 Lege pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice 
 M. Of. nr. 820/5 oct. 2006   
 ▼ Protocol adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internaţional pentru  
 dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 
 L. nr. 366/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 826/6 oct. 2006 

 ▼ Convenţie  internaţională împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru  
 Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005 
 L. nr. 367/2006 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 828/9 oct. 2006 

 ▼ Convenţie  internaţională privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005 
 L. nr. 369/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 847/16 oct. 2006 
 
 
 L. nr. 374/2006 
 Lege privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise  
 documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
 M. Of. nr. 846/13 oct. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 252/2018  (M. Of. nr. 947/9 nov. 2018) - modifică art. 3, art. 4 și art. 6 alin. (1); 
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 introduce alin. (2) și (3) la art. 1 și art. 7 
 
 L. nr. 377/2006 
 Lege privind înfiinţarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 846/13 oct. 2006 

 L. nr. 378/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de  
 Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligaţiei de compensare  
 asumate de această firmă în cadrul contractului de achiziţie încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Societatea Comercială  
 "COMICEX" - S.A. 
 M. Of. nr. 837/11 oct. 2006 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar  
 multianual de acţiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003-2006), semnat la Bucureşti la 5 decembrie 2005 şi la  
 Bruxelles la 12 decembrie 2005 
 L. nr. 379/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 855/18 oct. 2006 
 
 
 L. nr. 381/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi  
 siguranţă naţională 
 
 

M. Of. nr. 846/13 oct. 2006 

 L. nr. 382/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a  
 creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 846/13 oct. 2006 

 L. nr. 383/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române -  
 S.A. 
 
 

M. Of. nr. 831/9 oct. 2006 

 L. nr. 384/2006 
 Lege privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti 
 M. Of. nr. 868/24 oct. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 51/2010  (M. Of. nr. 188/24 mar. 2010) - modifică art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 9, art. 15 alin. (2), art. 18, art. 19,  
 art. 20 alin. (1), art. 28 lit. c), art. 35 alin. (2), art. 40 alin. (1); 
  introduce alin. (3) la art. 2, art. 301; 
  abrogă art. 6, art. 40 alin. (3) 
 - L. nr. 263/2010  (M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) - abrogă, la 1 ianuarie 2011, prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 19  
 alin. (3) 
 - L. nr. 23/2012  (M. Of. nr. 49/20 ian. 2012) - modifică titlul, art. 2 alin. (2), art. 8 alin. (2) lit. b), art. 35 alin. (2), art. 45  
 alin. (2), art. 63; 
 introduce alin. (4) la art. 18, alin. (4) la art. 41; 
 înlocuieşte expresiile "soldaţi şi gradaţi voluntari",  "soldaţi voluntari", şi   
 respectiv "gradaţi voluntari" cu expresiile "soldaţi şi gradaţi profesionişti",  
 "soldaţi şi gradaţi profesionişti" respectiv "gradaţi profesionişti" 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 45 alin. (1) lit. k); 
  introduce alin. (11) la art. 45; 
  abrogă art. 45 alin. (1) lit. l) 
 - L. nr. 82/2015  (M. Of. nr. 264/21 apr. 2015) - modifică art. 35 alin. (2) 
 - L. nr. 270/2015  (M. Of. nr. 846/13 nov. 2015) - abrogă  Cap. V cuprinzând art. 51 - 67 la 1 ian. 2017 
 - L. nr. 149/2018  (M. Of. nr. 530/27 iun. 2018) - modifică art. 8 alin. (1) lit. d) și art. 18 
 - L. nr. 288/2018  (M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018) - modifică art. 8 alin. (2) lit. a); 
  introduce alin. (21) la art. 8 
 - O.U.G. nr. 36/2020  (M. Of. nr. 268/31 mar. 2020) - modifică art. 17 și art. 46; 
  introduce alin. (3) - (6) la art. 30, alin. (21) la art. 40 
 - L. nr. 73/2020  (M. Of. nr. 484/9 iun. 2020) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) și (2), art. 3 alin. (1) și (3), art. 8 alin.  
 (1) lit. c) și d), art. 9, art. 12, art. 15 alin. (2), art. 31 alin. (2) și (3), art. 32 alin.  
 (1) lit. a) și c), art. 34, art. 35 alin. (1), art. 41 și art. 45 alin. (2); 
 introduce alin. (21) la art. 2, alin. (5) la art. 3, alin. (11) la art. 8, art. 211,  
 alin. (31) la art. 31, alin. (3) și (4) la art. 35, art. 411, lit. o) la art. 45 alin. (1) 
 abrogă art. 11 alin. (1) 
 - L. nr. 30/2021  (M. Of. nr. 258/15 mar. 2021) - modifică art. 46 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 70/2021  (M. Of. nr. 644/30 iun. 2021) - modifică art. 8 alin. (21) și art. 19 alin. (2); 
 introduce alin. (4) - (6) la art. 19; 
 abrogă art. 8 alin. (2) lit. a) 
 Notă: Expresiile "militari angajaţi pe bază de contract," în cadrul Ministerului Apărării, "jandarmi angajaţi cu contract," "soldaţi şi gradaţi  
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 profesionişti" şi "poliţist de frontieră angajat cu contract", prevăzute de legislaţia în vigoare, se înlocuiesc cu expresia "soldaţi şi gradaţi  
 
 

voluntari." 

 L. nr. 385/2006 
 Lege pentru aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii,  
 Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Oficiului înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului 
 
 

M. Of. nr. 873/25 oct. 2006 

 L. nr. 386/2006 
 Lege pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006-2010, la Acordul dintre Comisia Economică  
 pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind  
 fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992 
 M. Of. nr. 873/25 oct. 2006 

 

 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii  
 Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005 
 L. nr. 388/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 898/6 nov. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 556/2009 (M. Of. nr. 344/22 mai 2009) 
 - H.G. nr. 467/2011 (M. Of. nr. 346/18 mai 2011) 
 - H.G. nr. 2/2012 (M. Of. nr. 23/11 ian. 2012) 
 
 ▼ Convenţie-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor 
 L. nr. 389/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 879/27 oct. 2006 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 8/2021 (M. Of. nr. 227/5 mar. 2021) 

 L. nr. 393/2006 
 Lege privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi  
 Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia,  
 încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul  
 proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924 
 M. Of. nr. 938/20 nov. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 10/2013  (M. Of. nr. 114/28 feb. 2013) - abrogă art. 10 alin. (5) şi (6) 
 - O.U.G. nr. 10/2014  (M. Of. nr. 184/14 mar. 2014) - suspendă, pe o perioadă de 6 luni, plata voluntară a despăgubirilor stabilite  
 
 

prin deciziile de plată emise de către vicepreşedintele A.N.R.P. 

 L. nr. 399/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de  
 sănătate 
 
 

M. Of. nr. 901/6 nov. 2006 

 L. nr. 401/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei  
 publice locale 
 
 

M. Of. nr. 911/9 nov. 2006 

 L. nr. 402/2006 
 Lege privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic 
 M. Of. nr. 915/10 nov. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 14 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 297/23 apr. 2014) 

 L. nr. 407/2006 
 Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
 M. Of. nr. 944/22 nov. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 197/2007  (M. Of. nr. 472/13 iul. 2007) - modifică art. 15 alin.(2) şi (3), art.21 alin.(2), art.27 alin.(2), art.38 alin.(2),  
 art.42 alin. (1) lit. a), art.48 alin.(1) lit. b), art.50 alin.(1), art.53 alin.(1),  
 anexele nr.1 şi 2; 
  introduce alin.(2) la art.4, alin.(3) la art.26, lit. z) la art.39, lit. a1)  la alin.(1)  
 al art.42, lit. e) la alin.(1) al art.44, art.451, alin.(3) la art.46 
 - L. nr. 215/2008  (M. Of. nr. 757/10 nov. 2008) - modifică art.1 lit. d), i), j), l), ţ) şi u), art. 6 alin. (1) lit. b), f) şi h), art. 8 alin.  
 (1) lit. A lit. a) şi b), art. 10, art. 11, art. 13, art. 15 alin. (2), (3) şi (7),  art. 17  
 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (1), art. 23 alin. (1) lit. b), art.  
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 23 alin. (3), art. 24, art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. b) şi c),  art. 28 alin. (5)  
 şi (6), art. 31 alin. (2) şi (3), art. 33, art. 34, art. 35, art. 36 alin. (1), art. 37, art.  
 38, art. 39 lit. a), d), f), g), o), u), w) şi x), art. 42 alin. (1) lit. e), f), g), j), l), n),  
 p) şi q), art. 42 alin. (2) lit. c) şi d), art. 43, art.44 lit. a), b) şi d), art. 45, art. 48  
 alin. (1) lit. b) - e), art. 50 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (2), anexa nr. 1,  
 anexa nr. 2; 
  introduce alin. (3) la art. 9, alin. (31) şi  alin. (71) la art. 15, alin. (21) -  
 (23) şi alin. (4)  la art. 17, alin. (21) la art. 19, lit. x) la art. 23 alin. (1), alin.  
 (11) şi (12) la art. 26, lit. z1) şi z2) la art. 39, art. 391,  art. 441,  art.  
 461; 
  abrogă art. 23 alin. (1) lit. c), e) şi o), art. 27 alin. (2), art. 36 alin. (2),  art. 39  
 lit. p), q), r) şi s); 
  înlocuieşte în tot cuprinsul legii sintagma " fond de vânătoare" cu "fond  
 cinegetic" 
 - O.U.G. nr. 154/2008  (M. Of. nr. 787/25 nov. 2008) - modifică art. 19 alin. (2), art. 34, art. 36, art. 37, art. 39 partea dispozitivă şi  
 lit. g) şi u), art. 391 alin. (1), art. 42 alin. (1) lit. g), art. 42 alin. (2) lit. c), art.  
 43, anexa nr. 1; 
  introduce alin. (11) la art. 23, lit. z3) şi z4) la art. 39; 
 abrogă art. 23 alin. (1) lit. x), art. 35 alin. (2) şi (3), art. 45 
 - L. nr. 80/2010  (M. Of. nr. 300/10 mai 2010) - modifică anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 102/2010  (M. Of. nr. 810/3 dec. 2010) - modifică art. 1 lit. l), art. 8, art. 10, art. 11, art. 15 alin. (2), (3), (4) lit. a), (5)  
 şi (6), art. 28 alin. (4) partea introductivă, anexele nr. 1 şi 2; 
  introduce alin. (4) şi (5) la art. 9, alin. (10) şi (11) la art. 12, anexa nr. 3 
 - L. nr. 66/2011  (M. Of. nr. 329/12 mai 2011) - aprobă O.U.G. nr. 102/2010 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 42, art. 43, art. 44; 
  abrogă art. 441, art. 461 
 - L. nr. 149/2015  (M. Of. nr. 453/24 iun. 2015) - modifică art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, titlul cap. II, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9  
 alin. (1), art. 9 alin. (5), art. 11 alin. (1), art. 12, art. 14, art. 15 alin. (1) şi (2),  
 art. 15 alin. (4) lit. a) şi b), art. 15 alin. (7) şi (71), art. 15 alin. (8), art. 16 alin.  
 (3), art. 17 alin. (21) şi (23), art. 17 alin. (4), art. 18, art. 19 alin. (2), (21) şi  
 (3)-(5), art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (2) partea  
 introductivă şi lit. a), art. 24, art. 26 alin. (1), art. 27, art. 28, art. 30 alin. (1),  
 art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. a) şi b), art. 39, art.  
 391, art. 40 alin. (3) partea introductivă, art. 42 alin. (1), art. 43, art. 44, art.  
 451, art. 46 alin. (3), art. 48 alin. (1), art. 49, art. 52, art. 53, art. 56 alin. (2),  
 art. 57 alin. (2) şi (5), art. 58 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 11, alin. (21) la art. 15, alin. (72) şi (73) la art. 15,  
 alin. (6) la art. 19, alin. (3) la art. 22, art. 301, art. 302, art. 431; 
 abrogă art. 15 alin. (4) lit. d), art. 17 alin. (3), art. 26 alin. (12), art. 54; 
 înlocuieşte anexele nr. 1, 2 şi 3; 
 sintagma "fond de vânătoare" se înlocuieşte cu sintagma "fond cinegetic" 
 - O.U.G. nr. 60/2015  (M. Of. nr. 951/22 dec. 2015) - suspendă aplicarea prev. art. 23 alin. (1) lit. c) și k) până la data de 25 aprilie  
 2016 
 - L. nr. 34/2016  (M. Of. nr. 219/24 mar. 2016) - respinge O.U.G. nr. 154/2008 
 - O.U.G. nr. 88/2016  (M. Of. nr. 976/6 dec. 2016) - suspendă aplicarea art. 23 alin. (1) lit. c) până la data de 25 aprilie 2017 
 - L. nr. 242/2016  (M. Of. nr. 988/8 dec. 2016) - modifică art. 23 alin. (1) lit. k), art. 39 lit. ad), art. 42 alin. (1) lit. m) și art. 49; 
 introduce alin. (5) și (6) la art. 13, alin. (2) la art. 39 și lit. c1) la art. 48 alin.  
 (1) 
 - O.U.G. nr. 20/2017  (M. Of. nr. 175/10 mar. 2017) - modifică art. 26 alin. (2); 
  introduce alin. (4) la art. 26 
 - L. nr. 139/2017  (M. Of. nr. 444/14 iun. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 88/2016 
 - L. nr. 184/2017  (M. Of. nr. 593/25 iul. 2017) - modifică art. 15 alin.(73), art. 27 lit.a), art. 34 alin.(1), art. 42 alin.(1) lit.h),  
 art. 58 alin.(4); 
  introduce alin. (11) la art. 9, alin.(7) la art. 28 
 - L. nr. 256/2017  (M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017) - modifică art. 26 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 105/2017  (M. Of. nr. 1017/21 dec. 2017) - modifică art. 23 alin. (1) lit. c) 
 - L. nr. 13/2020  (M. Of. nr. 14/10 ian. 2020) - modifică art. 1 lit. ad) și ae), art. 9 alin. (5), art. 13, art. 14 alin. (2), art. 15  
 alin. (1) lit. a), b) și d), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (21), art.  
 23 alin. (1) lit. c), art. 34 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. ad), art. 42 alin. (1) lit. m)  
 și o) și art. 43 alin. (1); 
 introduce lit. f1) la art. 6 alin. (1), lit. w) la art. 6 alin. (1), art. 131 și alin.  
 (22) la art. 19 

 - L. nr. 74/2020  (M. Of. nr. 484/9 iun. 2020) - completează anexa nr. 1 și modifică anexa nr. 2 
 - L. nr. 84/2021  (M. Of. nr. 403/16 apr. 2021) - respinge O.U.G. nr. 105/2017 
 - O.U.G. nr. 81/2021  (M. Of. nr. 732/26 iul. 2021) - modifică art. 1 lit. ad); 
  introduce art. 11 
 ▼ Convenţie dintre România şi Spania în domeniul securităţii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006 
 L. nr. 408/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 949/24 nov. 2006 

 ▼ Acord între România şi Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005 
 L. nr. 409/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 941/21 nov. 2006 

 ▼ Acord sub formă de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale  
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 preferenţiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006 
 L. nr. 410/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 956/28 nov. 2006 

 ▼ Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005 
 L. nr. 411/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 949/24 nov. 2006 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku la 14  
 martie 2006 
 L. nr. 412/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 941/21 nov. 2006 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul  
 Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005 
 L. nr. 413/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 946/23 nov. 2006 

 ▼ Convenţie privind Organizaţia Hidrografică Internaţională, adoptată la Monaco la 3 mai 1967 
 L. nr. 414/2006 (aderare) 
 M. Of. nr. 954/27 nov. 2006 
 
 
 L. nr. 417/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor  
 publici pentru anul 2006 
 M. Of. nr. 951/24 nov. 2006 

 

 ▼ Amendament la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferinţei  
 pentru analiza şi adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, semnat de  
 România la Viena la 8 iulie 2005 
 L. nr. 419/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1008/19 dec. 2006 

 ▼ Convenţia Consiliului Europei  privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea  
 terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005 
 L. nr. 420/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 968/4 dec. 2006 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 275/25 apr. 2007) - rectifică art. 2 lit. d) 

 L. nr. 421/2006 
 Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a unor tratate internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice 
 M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 

 Notă: Ieşirea din vigoare este prevăzută în O. nr. 2834/2007 (M.A.E.) 
 
 L. nr. 422/2006 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional de bunuri 
 M. Of. nr. 967/4 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 5/2022  (M. Of. nr. 93/31 ian. 2022) - modifică art. 1 alin. (1) și (2), art. 3 lit. c), g), h) și o), art. 4 lit. a), c), e) și f),  
 art. 6 alin. (2) - (4) și (6) și art. 9 alin. (2) 
 
 L. nr. 423/2006 
 Lege privind reorganizarea comunei Rozavlea, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 967/4 dec. 2006 

 L. nr. 427/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de  
 cofinanţare aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 965/30 nov. 2006 

 L. nr. 431/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind  
 integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România 
 
 

M. Of. nr. 961/29 nov. 2006 

 L. nr. 432/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere  
 înmatriculate 
 
 

M. Of. nr. 976/6 dec. 2006 

 L. nr. 433/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru  
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 prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 
 
 

M. Of. nr. 976/6 dec. 2006 

 L. nr. 434/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea  
 activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii  
 sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice 
 
 

M. Of. nr. 973/5 dec. 2006 

 L. nr. 435/2006 
 Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar 
 M. Of. nr. 980/7 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 16/2008  (M. Of. nr. 84/1 feb. 2008) - înlocuieşte anexele 
 - L. nr. 272/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - abrogă art. 14 alin. (1) lit. a), art. 15 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 21 şi la data de 1 ian. 2010, abrogă legea  
 cu excepţia art. 23, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 35 şi art. 36 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 23 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru  
 asigurarea interoperabilităţii serviciilor paneuropene de eGuvernare pentru administraţiile publice, mediul de afaceri şi cetăţeni  
 (IDABC), semnat la Bucureşti la 20 martie 2006 şi la Bruxelles la 20 aprilie 2006, şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare  
 aferente participării la acest program în anii 2006-2009 
 L. nr. 436/2006 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 979/7 dec. 2006 

 ▼ Protocol adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 şi intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002 privind amendamentele la Acordul cu privire  
 la crearea sistemului internaţional şi a Organizaţiei de telecomunicaţii spaţiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971,  
 ratificat prin Decretul nr. 307/1972 
 L. nr. 437/2006 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006 

 ▼ Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la imunităţile de jurisdicţie ale statelor şi ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la  
 New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005 
 L. nr. 438/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1008/19 dec. 2006 
 
 
 L. nr. 440/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi  
 Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România  
 (SAMTID)-B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006 
 
 

M. Of. nr. 969/4 dec. 2006 

 L. nr. 443/2006 
 Lege privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile 
 
 

M. Of. nr. 969/4 dec. 2006 

 L. nr. 444/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor  
 publici cu statut special din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
 

M. Of. nr. 978/7 dec. 2006 

 L. nr. 446/2006 
 Lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare 
 M. Of. nr. 990/12 dec. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 128/2012  (M. Of. nr. 491/18 iul. 2012) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin.(5), art. 3 alin. (6), art. 4 alin. (2), art. 6 lit.  
 a) şi c), art. 7 alin. (2),  art. 12 alin. (1) şi (3), art. 15, art. 17, art. 18, art. 19  
 alin. (1), art. 23 alin. (3), art. 27 alin. (2) - (5), art. 27 alin. (6) lit. b), art. 28  
 alin. (1) lit. a), art. 29 alin. (1) lit. b), art. 34 lit. a), art. 41 alin. (1), art. 45 alin.  
 (1) lit. d), art. 46 lit. a) şi d), art. 48, art. 52, titlul cap. IV, art. 60 alin. (3), art.  
 61, art. 67 alin. (2), art. 73 alin. (1), art. 75, art. 76, art. 77 alin. (1), art. 78, art.  
 81, art. 82, art. 87; 
  introduce alin. (51) la art. 3, art. 61, alin. (2) şi (3) la art. 8, alin. (3) la art.  
 16, alin. (3) la art. 40, lit. d) la art. 43 alin. (6), lit. j) la art. 80 alin. (1), alin. (3)  
 la art. 80; 
 abrogă art. 3 alin. (2) lit. b), art. 25 alin. (2) 
 
 L. nr. 448/2006 
 Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 14/2007  (M. Of. nr. 187/19 mar. 2007) - modifică art. 10, art. 11 alin. (1) lit. a), art. 12, art. 21 alin. (3), art. 22 alin.  
 (1), (3), (5) şi (8), art. 42 alin. (4) lit. c), art. 50 alin. (5), art. 53, alin. (2), art. 55  
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 alin. (2), art. 57 alin. (6) lit. b); 
  introduce art. 121, alin. (4) la art. 38, alin. (6) la art. 50, alin. (101),  (102)  
 şi (12)  la art. 57 
 - L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.26 
 - L. nr. 275/2007  (M. Of. nr. 700/17 oct. 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 14/2007 şi modifică art. 12 alin.  
 (3),  (4) şi (6), art. 121 alin. (3), art. 24 lit. a), art. 50 alin. (5), art. 57 alin.  
 (11), art. 84 alin. (5); 
  introduce alin. (41) la art. 12, art. 122, alin. (21) la art. 41 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 1/3 ian. 2008) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 10/2008  (M. Of. nr. 20/10 ian. 2008) - indexează cuantumul prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 86/2008  (M. Of. nr. 474/27 iun. 2008) - modifică art. 27 alin. (1), art. 51 alin. (6), art. 78 alin. (3) lit. b) 
 - O.U.G. nr. 118/2008  (M. Of. nr. 680/3 oct. 2008) - modifică art. 13 
 - L. nr. 161/2009  (M. Of. nr. 322/14 mai 2009) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 118/2008 
 - L. nr. 207/2009  (M. Of. nr. 391/10 iun. 2009) - aprobă cu modificări  şi completări O.U.G. nr. 86/2008 şi modifică art. 27  
 alin. (1); 
  introduce alin. (11) şi alin. (3)  la art. 27, alin. (41) la art. 78 
 - O.U.G. nr. 109/2009  (M. Of. nr. 689/13 oct. 2009) - abrogă art. 26 lit. a), art. 83 lit. g), la data de 1 ian. 2010 
 - L. nr. 359/2009  (M. Of. nr. 799/24 nov. 2009) - modifică art. 20 alin. (2) lit. b) 
 - L. nr. 360/2009  (M. Of. nr. 800/24 nov. 2009) - modifică art. 26 lit. a) 
 - L. nr. 76/2010  (M. Of. nr. 307/11 mai 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 109/2009 
 - O.U.G. nr. 84/2010  (M. Of. nr. 654/22 sep. 2010) - modifică art. 2 alin. (1), art. 37 alin. (2) şi (3), art. 44 partea introductivă şi lit.  
 a), art. 59, art. 85, art. 87 alin. (1), art. 100; 
 introduce alin. (7) la art. 42, alin. (4) - (6) la art. 87, art. 901 - 905; 
 abrogă art. 90 
 - O.U.G. nr. 124/2011  (M. Of. nr. 938/30 dec. 2011) - abrogă art. 12-14, art. 58 alin. (8) 
 - L. nr. 52/2012  (M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) - modifică art. 24 alin. (1), (3) şi (5) 
 - L. nr. 136/2012  (M. Of. nr. 505/23 iul. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 84/2010 şi modifică art. 37 alin. (2), art. 85 alin. (7) şi (9),  
 art. 87 alin. (1) lit. a), art. 901, art. 902, art. 903, art. 100 alin. (1) lit. g) şi  
 alin. (2); 
 introduce alin. (11) la art. 87; 
 abrogă art. 42 alin. (7), art. 87 alin. (1) lit. c), art. 904, art. 905 
 - L. nr. 166/2012  (M. Of. nr. 699/11 oct. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 124/2011 
 - L. nr. 197/2012  (M. Of. nr. 754/9 nov. 2012) - abrogă art. 51 alin. (6) la data de 1 ianuarie 2013 
 - O.U.G. nr. 68/2012  (M. Of. nr. 778/19 nov. 2012) - modifică art. 98 
 - L. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 89/12 feb. 2013) - modifică art. 902 alin. (4) 
 - L. nr. 273/2013  (M. Of. nr. 652/23 oct. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 68/2012 
 - L. nr. 55/2014  (M. Of. nr. 325/5 mai 2014) - introduce lit. g) la art. 96 alin. (2) 
 - L. nr. 67/2014  (M. Of. nr. 353/14 mai 2014) - modifică art. 59 alin. (1) lit. c); 
 introduce alin. (2) la art. 49 
 - O.U.G. nr. 44/2014  (M. Of. nr. 475/27 iun. 2014) - modifică art. 101 
 - H.G. nr. 989/2014  (M. Of. nr. 811/6 nov. 2014) - actualizează cuantumul prestaţiilor sociale de la art. 58 alin. (4) 
 - L. nr. 193/2015  (M. Of. nr. 518/13 iul. 2015) - modifică art. 26 lit. c), art. 28 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art.26 
 - L. nr. 266/2015  (M. Of. nr. 836/9 nov. 2015) - modifică art. 101 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - abrogă art. 29 
 - O.U.G. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 901 
 - O.U.G. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 965/29 nov. 2016) - introduce art. 1001 și art. 1002  (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2017  (M. Of. nr. 223/31 mar. 2017) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 51/2017  (M. Of. nr. 508/30 iun. 2017) - modifică art. 16, art. 17, art. 30 lit. f), art. 32 partea dispozitivă a alin. (1), art.  
 34, art. 35, art. 37 alin. (1) lit. a), art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (2) şi (4), art. 43  
 alin. (1) şi alin. (4) lit. a) i b), art. 46 alin. (5), art. 47 alin. (1) lit. a), art. 48  
 alin. (2), cap. III titlul secţiunii a 4-a, art. 51 alin. (5), art. 52 alin. (2), art. 57,  
 art. 58 alin. (3) şi alin. (6) lit. a), art. 59 partea dispozitivă a alin. (1), art. 62  
 alin. (4), art. 71 alin. (1) lit. c), art. 78 alin. (5), art. 81 alin. (3), art. 85 alin. (5),  
 art. 87 alin. (5) şi (6), art. 901 alin. (1), art. 92 alin. (7), art. 94 alin. (3), art.  
 96 alin. (4), art. 98 alin. (1), art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (1) lit. c) şi alin. (3); 
  introduce alin. (51) - (54) la art. 51, alin. (3) la art. 69, art. 861, art. 941,  
 art. 942, lit. c1) la art. 100 alin. (1) şi alin. (31) la art. 100; 
  abrogă art. 58 alin. (7) art. 902 alin. (1) lit.b) şi art. 902 alin. (2) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 51/2017  (M. Of. nr. 508/30 iun. 2017) - modifică, la 1 ian. 2019, art. 57 alin. (2) şi art. 58 alin. (10) şi (11); 
 în tot cuprinsul legii, sintagmele „planului de recuperare” şi „planul de  
 recuperare” se înlocuiesc cu sintagmele „planului de abilitare-reabilitare” şi  
 „planul de abilitare-reabilitare”; 
   în tot cuprinsul legii, sintagmele „Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu  
 Handicap” şi „Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap” se  
 înlocuiesc cu sintagmele „Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu  
 Dizabilităti” si „Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităti”. 
 - O.U.G. nr. 60/2017  (M. Of. nr. 648/7 aug. 2017) - la 1 sep. 2017, modifică art. 78 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. b); 
  introduce alin. (6) la art. 78; 
  abrogă art. 78 alin. (41) 
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 - O.U.G. nr. 60/2017  (M. Of. nr. 648/7 aug. 2017) - la 1 ian. 2018, modifică art. 58 alin. (4), (5) şi (13) 
 - O.U.G. nr. 60/2017  (M. Of. nr. 648/7 aug. 2017) - la 1 iul. 2018, modifică art. 58 alin. (4), (5) şi (13) 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - modifică art. 40 alin. (1) și art. 51 alin. (52) 
 - L. nr. 16/2018  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 82/2016 
 - O.U.G. nr. 69/2018  (M. Of. nr. 625/19 iul. 2018) - modifică art. 46, art. 51, art. 901, art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) lit. b) și  
 f); 
 introduce pct. 231 la art. 5, alin. (3) și (4) la art. 7, alin. (61) la art. 24, alin.  
 (11) la art. 45, art. 471 și lit. a1) la art. 902 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 143/22 feb. 2019) - modifică art. 58 alin. (1) 
 - L. nr. 145/2020  (M. Of. nr. 648/22 iul. 2020) - modifică art. 3 lit. l) și p), art. 5 pct. 4, 5 și 29, art. 16 alin. (2) lit. e), art. 18  
 alin. (1) lit. b), art. 19 lit. e), art. 22, art. 24 alin. (1) și (3), art. 75 alin. (2) lit. e)  
 și art. 100 alin. (1), (2), (31) și (4); 
 introduce alin. (2) la art. 10, alin. (51) la art. 16, alin. (3) la art. 17, alin. (9) la  
 art. 24, alin. (11) și (12) la art. 78, alin. (11) la art. 81, art. 921 și lit. h) la  
 art. 96 alin. (2) 
 - L. nr. 193/2020  (M. Of. nr. 767/21 aug. 2020) - modifică art. 24 alin. (9), art. 78 alin. (3); 
  introduce alin. (10) și (11) la art. 24 și lit. c) la art. 81 alin. (2) 
 - D.C.C. nr. 906/2020  (M. Of. nr. 79/25 ian. 2021) - admite excepţia de neconst. și suspendă pentru 45 de zile art. I pct. 1,2 şi 4 din  
 O.U.G. nr. 60/2017- cu ref. la art. 78 alin. (3) și (41) și art. 81 alin. (2) lit. b)  
 din L. nr. 448/2006-(termenul se împlinește la data de 5 martie 2021) după care  
 operează prevederile art. 147 din Constituție 
 - L. nr. 81/2021  (M. Of. nr. 384/13 apr. 2021) - modifică art. 78 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. b); 
 introduce alin. (42) și (43) la art. 78; 
 abrogă art. 81 alin. (2) lit. c) 
 - L. nr. 92/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 69/2018 
 - L. nr. 185/2021  (M. Of. nr. 657/2 iul. 2021) - introduce alin. (21) la art. 861 
 - O.U.G. nr. 114/2021  (M. Of. nr. 950/5 oct. 2021) - modifică art. 51 alin. (6) partea introductivă și art. 51 alin. (7) și art. 100 alin.  
 (1) lit. e) 
 
 L. nr. 452/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2006 privind obligaţia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri 
 
 

M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006 

 L. nr. 453/2006 
 Lege privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România 
 M. Of. nr. 995/13 dec. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 14/2014  (M. Of. nr. 156/4 mar. 2014) - modifică art. 2 alin. (1); 
 
 

introduce alin. (2) şi (3) la art. 2 

 L. nr. 454/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice 
 
 

M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006 

 L. nr. 455/2006 
 Lege pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România 
 
 

M. Of. nr. 995/13 dec. 2006 

 L. nr. 462/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din  
 sistemul administraţiei penitenciare 
 
 

M. Of. nr. 1000/14 dec. 2006 

 L. nr. 467/2006 
 Lege privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor 
 M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 127/2018  (M. Of. nr. 491/14 iun. 2018) - modifică mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene; 
 introduce lit. d) la art. 12; 
 abrogă art. 4 alin. (3) 
 
 L. nr. 468/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi  
 funcţionarea comitetului european de întreprindere 
 M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006 

 

 ▼ Contract de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti pentru Proiectul privind Staţia  
 pentru tratarea apelor uzate Bucureşti-Glina, Faza A, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006 
 L. nr. 470/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1017/21 dec. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 916/2011 (M. Of. nr. 691/29 sep. 2011) 

 L. nr. 471/2006 
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 Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul  
 multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie  
 1998 
 M. Of. nr. 21/12 ian. 2007 

 

 ▼ Acord privind finanţarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între  
 guvernele părţilor la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia,  
 semnat la Baku la 21 aprilie 2005 
 L. nr. 472/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 21/12 ian. 2007 
 
 
 L. nr. 473/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice  
 nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD 
 
 

M. Of. nr. 1020/21 dec. 2006 

 L. nr. 474/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.  
 16/1996 
 
 

M. Of. nr. 1016/21 dec. 2006 

 L. nr. 477/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte  
 drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor  
 drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 
 

M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006 

 L. nr. 479/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
 
 

M. Of. nr. 1016/21 dec. 2006 

 L. nr. 483/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată  
 populaţiei prin sisteme centralizate 
  M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006 

 
 ▼ Acord între România şi Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006 
 L. nr. 484/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 22/15 ian. 2007 
 
 
 L. nr. 489/2006 
 Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor 
 M. Of. nr. 11/8 ian. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 48 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 23 alin. (4); 
  abrogă art. 13 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 201/21 mar. 2014) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 387/26 mai 2014) - rectifică art. 14 alin. (3), art. 17 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (1), art. 41 alin.  
 (2) lit. d), art. 48 alin. (1) şi art. 49 alin. (2) şi (3), art. 18 formula introductivă,  
 art. 19 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi art. 37 teza a ll-a 
 
 L. nr. 491/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi  
 alte drepturi ale poliţiştilor 
 
 

M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006 

 L. nr. 493/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de  
 protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre 
 M. Of. nr. 8/5 ian. 2007 
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 ▼ Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic, deschis spre semnare  
 la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la Washington la 14 februarie 2006 
 L. nr. 494/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 20/12 ian. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 281/2009 (M. Of. nr. 493/16 iul. 2009) 
 
 ▼ Convenţie dintre România şi Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalităţii, semnată la Madrid la 30 martie 2006 
 L. nr. 495/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1051/29 dec. 2006 
 
 
 L. nr. 497/2006 
 Lege pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România 
 M. Of. nr. 16/10 ian. 2007 
 
 L. nr. 498/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2006 pentru modificarea art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006 

 L. nr. 499/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind  
 cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
 
 

M. Of. nr. 1051/29 dec. 2006 

 L. nr. 500/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic  
 European 
 M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006 

 

 ▼ Acord semnat la Bucureşti la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului central european de comerţ liber (C.E.F.T.A.), adoptat la  
 Cracovia la 21 decembrie 1992 
 L. nr. 503/2006 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1056/30 dec. 2006 
 
 
 L. nr. 505/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind  
 Codul de procedură fiscală 
 
 

M. Of. nr. 1054/30 dec. 2006 

 L. nr. 507/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind  
 egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
 
 

M. Of. nr. 10/8 ian. 2007 

 L. nr. 508/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 
 
 

M. Of. nr. 8/5 ian. 2007 

 L. nr. 509/2006 
 Lege privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi  
 confesional 
 M. Of. nr. 18/11 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 24/2008  (M. Of. nr. 626/28 aug. 2008) - modifică art. 1 alin. (2) 
 - L. nr. 220/2009  (M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) - aprobă O.G. nr. 24/2008 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - suspendă aplicarea legii în perioada 2015 - 2016 
 - O.U.G. nr. 99/2016  (M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016) - Se suspendă aplicarea prevederilor legii în perioada 1 ianuarie-28 februarie  
 2017 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - suspendă aplicarea în perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2018 
 - L. nr. 325/2018  (M. Of. nr. 1102/27 dec. 2018) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (3), art. 1 alin. (4); 
  introduce alin. (11) și (12) la art. 1, alin. (31) la art. 1, alin. (5) la art. 1,  
 art. 4; 
  abrogă art. 1 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 în perioada 1 ianuarie  
 2019-31 decembrie 2019 
 - O.U.G. nr. 78/2019  (M. Of. nr. 1031/23 dec. 2019) - suspendă aplicarea prevederilor legii în perioada 1 ianuarie 2020 - 31  
 decembrie 2020 
 - O.U.G. nr. 225/2020  (M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020) - Se suspendă aplicarea prevederilor în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie  
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 2021 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - suspendă aplicarea prevederilor legii în perioada 1 ianuarie 2022 - 31  
 
 

decembrie 2022 

 L. nr. 511/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi 
 
 

M. Of. nr. 16/10 ian. 2007 

 L. nr. 513/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 
 
 

M. Of. nr. 16/10 ian. 2007 

 L. nr. 514/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care  
 reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea 
 
 

M. Of. nr. 14/9 ian. 2007 

 L. nr. 515/2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul  
 construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional 
 
 

M. Of. nr. 14/9 ian. 2007 

 L. nr. 517/2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 14/9 ian. 2007 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 3/2009  (M. Of. nr. 84/11 feb. 2009) - odată cu O.U.G. nr.  49/2005 
 Repunere în vigoare 
 
 

- L. nr. 379/2009  (M. Of. nr. 870/14 dec. 2009) 

  2007  
 
 ▼ Acord de cooperare stat european cooperant dintre Guvernul României şi Agenţia Spaţială Europeană, semnat la Bucureşti la 17  
 februarie 2006 
 L. nr. 1/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 43/19 ian. 2007 
 
 
 L. nr. 2/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte  
 drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile  
 consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 
 

M. Of. nr. 28/16 ian. 2007 

 L. nr. 6/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
 
 

M. Of. nr. 30/17 ian. 2007 

 L. nr. 7/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 
 
 

M. Of. nr. 33/17 ian. 2007 

 L. nr. 10/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul  
 drumurilor 
 
 

M. Of. nr. 28/16 ian. 2007 

 L. nr. 11/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru  
 aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole  
 mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea  
 suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi  
 piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare" 
 
 

M. Of. nr. 28/16 ian. 2007 

 L. nr. 12/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea  
 construirii de locuinţe proprietate personală 
 
 

M. Of. nr. 43/19 ian. 2007 

 L. nr. 14/2007 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor agricoli care deţin  
 suprafeţe de pajişti în zona montană 
 
 

M. Of. nr. 35/18 ian. 2007 

 L. nr. 17/2007 
 Lege privind educaţia tinerilor capabili de performanţă înaltă 
 M. Of. nr. 43/19 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 141/2008  (M. Of. nr. 749/6 nov. 2008) - modifică art. 1, titlul cap. V, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27; 
  abrogă art. 15, art. 20, cap. VI cu art. 28-37 
 - L. nr. 189/2009  (M. Of. nr. 371/2 iun. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 141/2008 şi modifică titlul, art.  
 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 10, art.16, art. 18, titlul cap. IV, art. 19,  
 art. 21, art. 22, art. 23, titlul cap. V, art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 27; 
  abrogă art. 2, art. 6, art. 9, art. 11-14, art. 17 
 
 L. nr. 18/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva 
 
 

M. Of. nr. 33/17 ian. 2007 

 L. nr. 20/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de  
 societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 33/17 ian. 2007 

 L. nr. 21/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea  
 Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 33/17 ian. 2007 

 L. nr. 24/2007 
 Lege privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 
 M. Of. nr. 36/18 ian. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 313/2009  (M. Of. nr. 694/15 oct. 2009) - modifică titlul, art.1, art. 2, art. 3, art. 6, art. 8, art. 11 alin. (1), art.12, art. 18,  
 art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (4), art. 21 alin. (3) şi (4),  art. 25 alin. (1) lit. a),  
 art. 25 alin. (2); 
 introduce alin. (5) la art. 14, alin. (5) la art. 20, lit d) şi e) la art. 25 alin. (1); 
 abrogă art. 4, art.5 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 764/10 nov. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 47/2012  (M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) - modifică art. 5, art. 9, art. 10 alin. (3), art. 18, art. 23 alin. (1); 
 introduce lit. g) la art. 3, lit. n) şi o) la art. 4; 
 abrogă art. 6 
 - L. nr. 88/2014  (M. Of. nr. 496/3 iul. 2014) - modifică art. 15, art. 23 alin. (1) lit. d); 
  introduce alin. (6) la art. 12 
 
 

- L. nr. 135/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - introduce alin. (9) la art. 18 

 L. nr. 25/2007 
 Lege privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, de materiale  
 lemnoase confiscate în condiţiile legii 
 
 

M. Of. nr. 36/18 ian. 2007 

 L. nr. 26/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind  
 gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă 
 
 

M. Of. nr. 38/18 ian. 2007 

 L. nr. 31/2007 
 Lege privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 
 M. Of. nr. 35/18 ian. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 296/2007  (M. Of. nr. 759/8 nov. 2007) - modifică art. 5 alin. (5), art. 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (3), art. 11 alin. (2)  
 lit. d), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi (2); 
  introduce alin. (7) la art. 8, alin. (4)-(6) la art. 9, alin. (21) la art. 19, alin.  
 (21)-(24) la art. 20, alin. (3) la art. 22 
 - L. nr. 241/2009  (M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) - modifică art. 5 alin. (5), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi (4), art. 20 alin. (2) şi  
 (22); 
  introduce alin. (3) la art. 13, alin. (25) la art. 20 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - se reduce cu 25% cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor   Academiei  
 Oamenilor de Ştiinţă din România; 
 se reduce cu 15% cuantumul sprijinului material  acordat urmaşilor membrilor  
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 Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 
 - O.U.G. nr. 79/2010  (M. Of. nr. 638/10 sep. 2010) - modifică art. 8 alin. (7), art. 19 alin. (21), art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (25); 
  abrogă art. 8 alin. (5), art. 19 alin. (3), art. 20 alin. (23) şi (24), art. 21, art.  
 22 alin. (3) 
 - L. nr. 215/2013  (M. Of. nr. 401/3 iul. 2013) - respinge O.U.G. nr. 79/2010 
 - O.G. nr. 29/2013  (M. Of. nr. 550/30 aug. 2013) - modifică art. 8 alin. (7), art. 14 alin. (1), art. 20 alin. (1) şi (2); 
 abrogă art. 20 alin. (25) 
 - L. nr. 168/2014  (M. Of. nr. 922/18 dec. 2014) - aprobă O.G. nr. 29/2013 şi modifică art. 20 alin. (1); 
 introduce art. 181; 
 
 

elimină de la modificare art. 14 alin. (1) 

 L. nr. 33/2007 
 Lege privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 
 M. Of. nr. 28/16 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 97/8 feb. 2007) - modifică art.9, art.10 alin.(1) partea introductivă şi lit.a), art.13 alin.(1) şi (5),  
 art.14, art.17 alin.(1), art.18 alin.(2), art.19, art.20, art.21 alin.(1); 
  introduce art.91 şi art.92, alin.(10) şi alin.(11) la art.12, alin.(6), (7) şi (8) la  
 art.13, art.141-148, art.211 şi art.212, art.231 şi art.232; 
  abrogă art.18 alin.(3) 
 - O.U.G. nr. 8/2007  (M. Of. nr. 134/23 feb. 2007) - modifică art. 92 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 84/2007  (M. Of. nr. 602/31 aug. 2007) - modifică art. 19, art. 211 alin. (9), art. 212 alin. (3), (4) şi (5); 
  introduce alin. (31) la art. 9, alin. (6) la art. 212, alin. (3) la art. 22 
 - O.U.G. nr. 11/2009  (M. Of. nr. 134/4 mar. 2009) - modifică art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2), (4) şi (8), art. 7 alin. (3), art. 8 alin.  
 (1), art. 9, art. 91, art. 92, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (1), (3) şi (6),  
 art. 14 alin. (1)-(6), art. 141- 148, art. 15-17, art. 18, art. 19, art. 21 alin. (4),  
 art. 211, art. 212, art. 22, art. 23 alin. (1) şi (3), art. 231, art. 232, art. 25; 
 introduce art. 51, art. 52, alin. (4)-(8) la art. 7, art. 121-123, art.  
 131-133, art. 149, art. 171, art. 181-183, art. 191-198, art.  
 221-229, art. 233-236 
 - O.U.G. nr. 55/2009  (M. Of. nr. 380/4 iun. 2009) - modifică art. 143 alin. (1), lit. f) şi g), art. 147 alin. (1) lit. f), art. 198 alin.  
 (3); 
  introduce alin. (5) şi (6) la art. 21 
 - L. nr. 251/2009  (M. Of. nr. 462/3 iul. 2009) - respinge O.U.G. nr. 1/2007 
 - L. nr. 290/2009  (M. Of. nr. 653/2 oct. 2009) - respinge O.U.G. nr. 8/2007 
 - L. nr. 303/2009  (M. Of. nr. 676/8 oct. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 11/2009 şi modifică art. 228 şi 229 
 - L. nr. 316/2009  (M. Of. nr. 692/14 oct. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 55/2009 
 - L. nr. 339/2009  (M. Of. nr. 781/16 nov. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 84/2007 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 52 alin. (6), art. 13 alin. (4), art. 148  
 alin. (2), art. 191 alin. (7), art. 234 alin. (2) şi (3), art. 25 alin. (12) şi (13) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 627/31 aug. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 52 alin. (5), art. 53 lit. n) şi r); 
  abrogă art. 55-64 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - O.U.G. nr. 4/2014  (M. Of. nr. 111/13 feb. 2014) - modifică art. 11, art. 14 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (1) - (5), art. 19 alin. (2),  
 art. 34 alin. (1); 
 abrogă art. 34 alin. (2) - (6) 
 
 

- L. nr. 263/2021  (M. Of. nr. 1060/4 nov. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 4/2014 

 L. nr. 34/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 38/18 ian. 2007 

 L. nr. 35/2007 
 Lege privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ 
 M. Of. nr. 165/8 mar. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 29/2010  (M. Of. nr. 143/4 mar. 2010) - modifică art. 1, art.2, art.3, art. 4 alin. (1), art.6; 
  introduce alin. (2) la art. 5 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea şi  
 asistenţa mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucureşti la 28 august 2006 
 L. nr. 39/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 184/16 mar. 2007 

 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind  
 incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006 
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 L. nr. 40/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 172/12 mar. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (4) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 1010/2011 (M. Of. nr. 744/24 oct. 2011) 
 - H.G. nr. 30/2013 (M. Of. nr. 70/1 feb. 2013) 
 
 

- H.G. nr. 713/2015 (M. Of. nr. 681/8 sep. 2015) 

 L. nr. 41/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind  
 organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 
 

M. Of. nr. 163/7 mar. 2007 

 L. nr. 43/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind  
 stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora 
 
 

M. Of. nr. 174/13 mar. 2007 

 L. nr. 45/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi  
 altor categorii de personal din sistemul justiţiei 
 
 

M. Of. nr. 169/9 mar. 2007 

 L. nr. 46/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 
 

M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 

 L. nr. 52/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea  
 Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" -  
 S.A. Săvineşti 
 
 

M. Of. nr. 192/20 mar. 2007 

 L. nr. 54/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 
 M. Of. nr. 192/20 mar. 2007 

 

 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind  
 prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din  
 Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  
 privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28  
 ianuarie 2005 
 L. nr. 57/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 183/16 mar. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 906/2010 (M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 
 

- H.G. nr. 1219/2011 (M. Of. nr. 914/22 dec. 2011) 

 L. nr. 61/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi  
 gospodărire a apelor 
 
 

M. Of. nr. 223/2 apr. 2007 

 L. nr. 63/2007 
 Lege privind înfiinţarea comunei Poieni-Solca, judeţul Suceava, prin reorganizarea oraşului Solca 
 M. Of. nr. 223/2 apr. 2007 

 

 ▼ Protocol adiţional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a  
 Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om,  
 semnat la Soci la 15 aprilie 1998 
 L. nr. 64/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 228/3 apr. 2007 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la  
 Bucureşti la 5 iulie 2006 
 L. nr. 65/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 232/4 apr. 2007 
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 ▼ Acord anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la  
 Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 
 L. nr. 66/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 228/3 apr. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 213/2008 (M. Of. nr. 842/15 dec. 2008) 
 - L. nr. 82/2009 (M. Of. nr. 230/8 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 213/2008 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la  
 Bucureşti la 13 aprilie 2006 
 L. nr. 67/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 218/30 mar. 2007 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii  
 organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2006 
 L. nr. 68/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 232/4 apr. 2007 
 
 
 L. nr. 72/2007 
 Lege privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor 
 M. Of. nr. 217/30 mar. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 126/2008  (M. Of. nr. 697/14 oct. 2008) - modifică art. 1 
 
 

- L. nr. 55/2009  (M. Of. nr. 224/7 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 126/2008 

 L. nr. 75/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei  
 publice locale 
 
 

M. Of. nr. 215/29 mar. 2007 

 L. nr. 77/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a altor impozite  
 şi taxe indirecte pentru o autospecială de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare grea 
 
 

M. Of. nr. 223/2 apr. 2007 

 L. nr. 78/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în  
 funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 
 
 

M. Of. nr. 223/2 apr. 2007 

 L. nr. 84/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse  
 vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora 
 M. Of. nr. 240/6 apr. 2007 

 

 ▼ Rezoluţia FAL. 6(27) Adoptată la 9 septembrie 1999 Adoptarea unor amendamente la Convenţia privind facilitarea traficului maritim  
 internaţional, 1965, astfel cum a fost amendată 
 L. nr. 86/2007 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 296/4 mai 2007 

 ▼ Rezoluţia FAL. 7(29) Adoptată la 10 ianuarie 2002 Adoptarea unor amendamente la Convenţia privind facilitarea traficului maritim  
 internaţional, 1965, astfel cum a fost amendată 
 L. nr. 86/2007 (acceptare) 
 M. Of. nr. 296/4 mai 2007 
 
 ▼ Convenţie asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 
 L. nr. 87/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 257/17 apr. 2007 
 
 
 L. nr. 88/2007 
 Lege privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. Bucureşti de la Regia  
 Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
 
 

M. Of. nr. 239/6 apr. 2007 

 L. nr. 92/2007 
 Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 262/19 apr. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 34/2010  (M. Of. nr. 234/13 apr. 2010) - modifică art. 45 alin. (8); 
  introduce art. 461 
 - L. nr. 168/2010  (M. Of. nr. 505/21 iul. 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 34/2010 şi modifică art. 45 alin.  
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 (8); 
  introduce art. 461 
 - L. nr. 163/2011  (M. Of. nr. 519/22 iul. 2011) - modifică art. 5 alin. (3), 16 alin. (3), art. 20 alin. (2) lit. d), art. 24 alin. (1),  
 art. 37 alin. (10); 
 introduce alin. (11) la art. 4, lit. a1) la art. 14 alin. (3), alin. (6) la art. 16, lit.  
 p) la art. 17 alin. (1), alin. (4) la art. 17, alin. (11) la art. 37; 
 abrogă art. 20 alin. (2) lit. f) 
 - O.G. nr. 21/2011  (M. Of. nr. 623/1 sep. 2011) - abrogă art. 20 alin. (8) 
 - L. nr. 8/2012  (M. Of. nr. 20/10 ian. 2012) - modifică art. 4 alin. (1) lit. b), c) şi g), art. 45 alin. (7) lit. b); 
  abrogă art. 4 alin. (11), art. 5 alin. (3), art. 16 alin. (6), art. 37 alin. (11) 
 - O.U.G. nr. 69/2016  (M. Of. nr. 824/19 oct. 2016) - introduce alin. (71) și alin. (81) - (83) la art. 45 
 - L. nr. 197/2017  (M. Of. nr. 778/2 oct. 2017) - modifică art. 45 alin. (71) lit. a) și b) și alin. (82) 
 - O.U.G. nr. 5/2018  (M. Of. nr. 152/19 feb. 2018) - introduce alin. (3) - (7) la art. 4 
 - O.U.G. nr. 89/2018  (M. Of. nr. 854/9 oct. 2018) - modifică art. 4 alin. (1) lit. d); 
  introduce alin. (11) la art. 4 
 - L. nr. 328/2018  (M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) - (3), art. 1 alin. (4)  partea introductivă și lit. b),  
 c), f), h) și n)-p), art. 1 alin. (5), art. 1 alin. (6) partea introductivă și lit. a), art.  
 1 alin. (6) lit. d), art. 1 alin. (6) lit. g) și h), art. 1 alin. (7) și (8), art. 2 alin. (1) și  
 (2), art. 3, titlul cap. II, la cap. II titlul secțiunii 1, art. 4 alin. (1) partea  
 introductivă și lit. a) - d) și g), art. 4 alin. (3) - (7), titlul cap IV, titlul secțiunii a  
 3-a de la cap. IV, art. 12, titlul cap. V, art. 14 alin. (1), art. 14 alin. (3) partea  
 introductivă, art. 15, art. 16 alin. (1) - (5), art. 17 alin. (1) lit. a) - j), art. 17 alin.  
 (1) lit. k) - p), art. 17 alin. (2) și (3), art. 18 alin. (1) partea introductivă și lit. c)  
 și d), art. 18 alin. (2), art. 19 partea introductivă și lit. b) și c), art. 20 alin. (1),  
 art. 20 alin. (5) partea introductivă și lit. a) - c), art. 20 alin. (5)  partea  
 introductivă a lit. e), art. 20 alin. (6) și (7), titlul cap. VII, , art. 21 alin. (1) - (5),  
 art. 22, art. 23, art. 24, art. 27 alin. (2) partea introductivă și lit. b), art. 28 alin.  
 (1) partea introductivă și lit. a) și b), art. 28 alin. (2) partea introductivă și lit. c)  
 și d) , titlul secțiunii 1 de la cap. VIII, art. 29, art. 30 alin. (1), art. 30 alin. (2)  
 partea introductivă și lit. a), b) și d), art. 30 alin. (3) partea introductivă și lit.  
 a), art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 alin. (2) partea introductivă și lit. b), titlul  
 secțiunii a 2-a de la cap. VIII, art. 35 alin. (1), art. 35 alin. (2) lit. a) - d), f), h) și  
 i), art. 36 alin. (1) și (2), art. 36 alin. (3) lit. b) și f), art. 37 alin. (1) - (5) și (9),  
 art. 38 alin. (1) și (2), titlul cap. X, art. 41 alin. (1), art. 41 alin. (4) - (6), art. 42  
 alin. (2) și (3), art. 43 partea introductivă și lit. a), b) și d), art. 44, art. 45 alin.  
 (2), art. 45 alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (5), art. 45 alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (7)  
 lit. h), j) și k), art. 45 alin. (71) lit. a), art. 45 alin. (8), (81) și (83), art. 45  
 alin. (9), art. 46, art. 461 alin. (2) și (3); 
  introduce lit. h) la art. 4 alin. (1), alin. (7) la art. 16, lit. j1) și j2) la art. 17  
 alin. (1), alin. (11) la art. 17, art. 191, alin. (7) și (8) la art. 21, art. 231,  
 alin. (4) la art. 42, alin. (61) și (62) la art. 45, alin. (84) -(86) la art. 45,  
 alin. (10) la art. 45; 
  abrogă art. 1 alin. (6) lit. b), art. 1 alin. (6) lit. e), art. 2 alin. (3), cap. II  
 secțiunea a 2-a, cap. II secțiunea a3-a, cap. III, cap. IV secțiunea 1, cap. IV  
 secțiunea a 2-a, cap IV secțiunea a 4-a, art. 20 alin. (2) și (3), art. 20 alin. (4),  
 art. 20 alin. (5) lit. d), art. 25, art. 28 alin. (1) lit. c) și d), art. 30 alin. (4) - (6),  
 art. 37 alin. (10), art. 38 alin. (3) - (5) și (7), art. 41 alin. (3), art. 45 alin. (7) lit.  
 b) - f) 
 - O.U.G. nr. 51/2019  (M. Of. nr. 535/28 iun. 2019) - modifică art. 1 alin. (1) și (2), art. 1 alin. (4) partea introductivă, art. 1 alin.  
 (4) lit. d), i) și g), art. 1 alin. (6) lit. a), art. 1 alin. (7), art. 2 alin. (1), art. 3, art.  
 4 alin. (1) lit. a) - f), art. 4 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 14 alin. (2) lit. j), art.  
 14 alin. (3) lit. g), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (5) lit. a), art. 20 alin. (6), art. 20 alin.  
 (7) lit. b), art. 21 alin. (2) și (3), art. 22 alin. (2) lit. a), art. 231 alin. (6), art. 28  
 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (3) partea  
 introductivă, art. 35 alin. (2) lit. a)-f), h) și i), art. 37 alin. (2) și (9), art. 38 alin.  
 (2) și (6), art. 39, art. 40, art. 41 alin. (2) și (5), art. 42 alin. (2) - (4), art. 43 lit.  
 b) - d), art. 45 alin. (8), (81), (85) și (9) și art. 48 alin. (3); 
 în tot cuprinsul legii, expresia „local şi judeţean” se înlocuieşte cu termenul  
 „local”; 
 introduce alin. (11) - (13) la art. 1, alin. (11) la art. 12 și alin. (5) la art. 17; 
 abrogă art. 4 alin. (1) lit. g), art. 14 alin. (3) lit. e) și f), art. 16 alin. (3) și (4),  
 art. 17 alin. (4), art. 21 alin. (4) și (6), art. 33 și art. 35 alin. (2) lit. g) 
 - L. nr. 203/2019  (M. Of. nr. 903/8 nov. 2019) - respinge O.U.G. nr. 5/2018 
 - L. nr. 34/2020  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) - respinge O.U.G. nr. 51/2019 
 - O.G. nr. 6/2022  (M. Of. nr. 94/31 ian. 2022) - modifică titlul secțiunii a 3-a de la cap. IV, art. 12, art. 20 alin. (1), art. 24  
 alin. (2) 
 
 L. nr. 94/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul  
 muncii 
 
 

M. Of. nr. 264/19 apr. 2007 

 L. nr. 95/2007 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr.  
 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local 
 
 

M. Of. nr. 267/20 apr. 2007 

 L. nr. 96/2007 
 Lege privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari  
 din România 
 M. Of. nr. 267/20 apr. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 269/2008  (M. Of. nr. 768/14 nov. 2008) - la data de 14 dec. 2008, modifică art. 1, art. 4, art. 7 alin. (1), art. 8 lit. d), art.  
 9 lit. c), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 26 lit. d), h) şi k),  
 art. 27 alin. (1), art. 42 alin. (1) lit. d); 
  introduce alin. (2) la art. 3, art. 501; 
  abrogă art. 17 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 269/24 apr. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 147/2016  (M. Of. nr. 534/15 iul. 2016) - modifică art. 32 alin. (2); 
 abrogă art. 47 alin. (2) 
 
 L. nr. 97/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi  
 asigurările sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 264/19 apr. 2007 

 

 ▼ Acord pentru aplicarea prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu  
 conservarea şi gestionarea stocurilor de peşti anadromi şi a stocurilor de peşti mari migratori, adoptat la New York la 4 august 1995 
 L. nr. 98/2007 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 329/16 mai 2007 

 ▼ Convenţie asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001 
 L. nr. 99/200 (acceptare) 
 M. Of. nr. 276/25 apr. 2007 
 
 
 L. nr. 103/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare 
 
 

M. Of. nr. 275/25 apr. 2007 

 L. nr. 104/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti  
 internaţionale 
 M. Of. nr. 275/25 apr. 2007 

 

 ▼ Amendament adus la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la  
 Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferinţă a părţilor la Gaborone la 30 aprilie 1983 
 L. nr. 105/2007 (acceptare) 
 M. Of. nr. 277/25 apr. 2007 
 
 
 L. nr. 109/2007 
 Lege privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice 
 M. Of. nr. 300/5 mai 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 213/2008  (M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) - modifică art.4 lit. e), art.5, art.6 alin.(2), art.8, art.10 alin.(2); 
  abrogă art.10 alin.(3), art.11 alin.(2) 
 - L. nr. 299/2015  (M. Of. nr. 898/3 dec. 2015) - modifică art. 1, art. 2, art. 3 lit. a) şi c)-f), art. 4 lit. a) pct. 3 şi lit. b), art. 6,  
 alin. (1) şi (2), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10; 
 introduce lit. h)-j) la art. 3, lit. f)-l) la art. 4, alin. (3)-(6) la art. 5, alin. (10) și  
 
 

(11) la art. 6, art. 91, art. 12 

 L. nr. 114/2007 
 Lege privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia 
 M. Of. nr. 298/4 mai 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 69/2008  (M. Of. nr. 283/11 apr. 2008) - modifică art.4 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 279/29 apr. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 41/2020  (M. Of. nr. 287/6 apr. 2020) - modifică art. 2 și 3 
 - O.U.G. nr. 113/2020  (M. Of. nr. 613/13 iul. 2020) - modifică art. 2 
 - L. nr. 39/2021  (M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 113/2020 
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 L. nr. 118/2007 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă 
 
 

M. Of. nr. 305/8 mai 2007 

 L. nr. 120/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care  
 se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal 
 
 

M. Of. nr. 299/4 mai 2007 

 L. nr. 121/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată  
 a statului din administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în  
 administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 312/10 mai 2007 

 L. nr. 122/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat  
 public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi  
 mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia 
 M. Of. nr. 307/9 mai 2007 

 

 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind  
 serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006 
 L. nr. 124/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 326/15 mai 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - L. nr. 86/2011 (M. Of. nr. 447/27 iun. 2011) - modifică art. 2, art. 3 pct. 3, art. 4 
 - H.G. nr. 1255/2011 (M. Of. nr. 2/3 ian. 2012) 
 - H.G. nr. 1074/2012 (M. Of. nr. 789/23 nov. 2012) 
 - H.G. nr. 398/2013 (M. Of. nr. 380/27 iun. 2013) 
 
 L. nr. 126/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o  
 perioadă mai lungă de un an până la finalizare 
 
 

M. Of. nr. 307/9 mai 2007 

 L. nr. 131/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2006 pentru prorogarea şi modificarea unor termene prevăzute în  
 Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 
 
 

M. Of. nr. 318/11 mai 2007 

 L. nr. 132/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind  
 regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 323/15 mai 2007 

 L. nr. 133/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale 
 M. Of. nr. 355/24 mai 2007 

 

 ▼ Acord între România şi Insula Man privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la  
 7 octombrie 2006 şi la Douglas la 4 decembrie 2006 
 L. nr. 134/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 385/7 iun. 2007 

 ▼ Acord între România şi Insulele Turks şi Caicos privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la  
 Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la Grand Turk la 7 decembrie 2006 
 L. nr. 134/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 385/7 iun. 2007 

 ▼ Acord între România şi Teritoriul de peste mări Montserrat al Regatului Unit privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin  
 schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la Brades la 1 decembrie 2006 
 L. nr. 134/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 385/7 iun. 2007 

 ▼ Acord între România şi Insulele Cayman privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la  
 Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la George Town la 19 decembrie 2006 
 L. nr. 134/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 385/7 iun. 2007 
 
 ▼ Acord între România şi Insulele Virgine Britanice privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate  
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 la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la Tortola la 7 decembrie 2006 
 L. nr. 134/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 385/7 iun. 2007 

 ▼ Convenţie între România şi Anguilla privind schimbul automat de informaţii referitoare la veniturile din economii sub forma plăţilor de  
 dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la Anguilla la 2 noiembrie 2006 
 L. nr. 134/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 385/7 iun. 2007 
 
 
 L. nr. 135/2007 
 Lege privind arhivarea documentelor în formă electronică 
 M. Of. nr. 345/22 mai 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 19-23 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 138/25 feb. 2014) 
 
 L. nr. 138/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de  
 împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" -  
 S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala  
 "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 
 

M. Of. nr. 348/22 mai 2007 

 L. nr. 142/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor  
 societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
 
 

M. Of. nr. 352/23 mai 2007 

 L. nr. 143/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii  
 aşezămintelor culturale 
 
 

M. Of. nr. 351/23 mai 2007 

 L. nr. 144/2007 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate 
 M. Of. nr. 359/25 mai 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 368/30 mai 2007) - rectifică art. 60 alin. (2) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 49/2007  (M. Of. nr. 375/1 iun. 2007) - modifică art. 4 alin. (3) lit. a) şi alin. (4), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit.  
 c), art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (2), (8) şi (10), art. 23 alin. (1), art. 34 alin. (2)  
 şi (3), art. 35, art. 36 alin. (3), art. 42 alin. (2), art. 44 alin. (1) lit. a), art. 47  
 alin. (1), (2) şi (4), art. 48 alin. (1), art. 50 alin. (2), art. 52 alin. (1), art. 59 alin.  
 (4), art. 61 pct. 3; 
  introduce alin. (11) la art. 34, alin. (31) la art. 36, art. 531; 
  abrogă art. 39 alin. (1) pct. 35, art. 43 alin. (2), art. 53 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 138/2007  (M. Of. nr. 843/8 dec. 2007) - modifică art.15 alin.(1) şi (2), art.27 alin.(2), art.36 alin.(3), art.59 alin.(4) şi  
 (5) 
 - L. nr. 94/2008  (M. Of. nr. 305/18 apr. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 49/2007 şi modifică art. 7 alin. (1), art. 17  
 alin. (5), art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (10), art. 25 alin. (2), art. 27 alin. (1) lit.  
 g), art. 28 alin. (2) şi (4), art. 35, art. 37 alin. (2) lit. d) şi g), art. 38 alin. (1),  
 art. 41 alin. (2), art. 44 alin. (2), art. 531, art. 56, art. 60 alin. (1) lit. a), art. 61  
 pct. 3; 
  introduce art. 21, alin. (21) la art. 25, lit. e1) la art. 27 alin. (1), alin. (7) şi  
 (8) la art. 28, alin. (31) şi (32) la art. 36, lit. b1) şi lit. h) la art. 37 alin. (2),  
 art. 371, alin. (3) la art. 60; 
  elimină de la abrogare art. 39 alin. (1) pct. 35 
 - L. nr. 105/2008  (M. Of. nr. 375/16 mai 2008) - aprobă O. U. G. nr. 138/2007 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 535/3 aug. 2009) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 415/2010  (M. Of. nr. 294/5 mai 2010) - cap. I cu art. 1-9, art. 11 lit. e), f) şi g), art. 12 alin. (2), art. 14 lit. c), d), e) şi  
 f), art. 42 alin. (2), (3) şi (4), cap. VI cu art. 45-50 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 415/2010  (M. Of. nr. 294/5 mai 2010) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile cap. I cu art. 1-9, art. 11  
 lit. e), f) şi g), art. 12 alin. (2), art. 14 lit. c), d), e) şi f), art. 42 alin. (2), (3) şi  
 (4), cap. VI cu art. 45-50 (termenul se împlineşte la data de 19 iunie 2010, după  
 care operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie) 
 - L. nr. 176/2010  (M. Of. nr. 621/2 sep. 2010) - modifică art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16 alin. (2) şi (4), art. 26 alin. (2), art. 28  
 alin. (1) lit. h), art. 28 alin. (3), art. 29, art. 31 alin. (1) şi (5), art. 37 alin. (1) şi  
 (3), art. 38 alin. (2) lit. c) şi f); 
  introduce art. 351, art. 381; 
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 abrogă art. 1-12, art. 13 alin. (3), art. 14, art. 17, art. 41 - 57 
 - O.U.G. nr. 5/2013  (M. Of. nr. 72/4 feb. 2013) - introduce art. 291; 
 abrogă art. 29 alin. (3) 
 - L. nr. 132/2013  (M. Of. nr. 248/30 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 5/2013 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 418/2014  (M. Of. nr. 563/30 iul. 2014) - art. 25 alin. (2) teza a doua, sunt constituţionale în măsura în care sintagma  
 „aceeaşi funcţie” se referă la toate funcţiile eligibile  prevăzute de art. 1 
 Modificări: 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 291 
 
 
 L. nr. 145/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind  
 cinematografia, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005  
 privind cinematografia 
 
 

M. Of. nr. 354/24 mai 2007 

 L. nr. 152/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a  
 societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor  
 dintr-un conglomerat financiar 
 
 

M. Of. nr. 388/8 iun. 2007 

 L. nr. 153/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi  
 Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 396/12 iun. 2007 

 L. nr. 155/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind  
 stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare 
 
 

M. Of. nr. 396/12 iun. 2007 

 L. nr. 157/2007 
 Lege privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică  
 şi siguranţă naţională 
 
 

M. Of. nr. 394/12 iun. 2007 

 L. nr. 158/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României 
 
 

M. Of. nr. 395/12 iun. 2007 

 L. nr. 161/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care  
 transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului 
 
 

M. Of. nr. 395/12 iun. 2007 

 L. nr. 163/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră  
 agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 
 

M. Of. nr. 397/13 iun. 2007 

 L. nr. 164/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale 
 
 

M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 

 L. nr. 165/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii 
 
 

M. Of. nr. 406/18 iun. 2007 

 L. nr. 166/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de  
 metrologie 
 
 

M. Of. nr. 406/18 iun. 2007 

 L. nr. 168/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind  
 amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 
 

M. Of. nr. 406/18 iun. 2007 

 L. nr. 169/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind  
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 reglementarea unor măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 406/18 iun. 2007 

 L. nr. 170/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi  
 lubrifianţi care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării 
 
 

M. Of. nr. 406/18 iun. 2007 

 L. nr. 171/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin  
 concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
 administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 406/18 iun. 2007 

 L. nr. 172/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a  
 restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de  
 stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 406/18 iun. 2007 

 L. nr. 177/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a  
 fondurilor de cofinanţare aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 413/20 iun. 2007 

 L. nr. 182/2007 
 Lege privind aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, prin Secţia de contencios administrativ şi fiscal, la Asociaţia  
 Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 413/20 iun. 2007 

 L. nr. 183/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2007 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi  
 Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la  
 Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006 
 M. Of. nr. 413/20 iun. 2007 

 

 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de  
 sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006 
 L. nr. 184/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 450/3 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 384/2009 (M. Of. nr. 239/10 apr. 2009) 
 - H.G. nr. 1040/2009 (M. Of. nr. 693/15 oct. 2009) 
 - H.G. nr. 225/2010 (M. Of. nr. 211/2 apr. 2010) 
 - H.G. nr. 1214/2010 (M. Of. nr. 870/27 dec. 2010) 
 
 ▼ Acord dintre Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al  
 Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu  
 privire la aplicarea art. III alin. 1 şi alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (78/164/EURATOM), adoptat la  
 Bruxelles la 5 aprilie 1973, cu amendamentele ulterioare 
 L. nr. 185/2007 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 467/11 iul. 2007 

 ▼ Protocol adiţional la Acordul dintre Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Republica Federală  
 Germania, Republica Elenă, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză,  
 Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu  
 privire la aplicarea art. III alin. 1 şi alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 22 septembrie  
 1998 
 L. nr. 185/2007 (aderare) 
 M. Of. nr. 467/11 iul. 2007 
 
 
 L. nr. 189/2007 
 Lege privind retragerea unor rezerve formulate de România cu prilejul aderării sau ratificării unor convenţii internaţionale 
 M. Of. nr. 425/26 iun. 2007 

 

 ▼ Protocol opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la  
 Viena la 24 aprilie 1963 
 L. nr. 190/2007 (aderare) 
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 M. Of. nr. 425/26 iun. 2007 
 
 
 L. nr. 191/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente  
 comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 425/26 iun. 2007 

 

 ▼ Protocol opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat  
 la Viena la 18 aprilie 1961 
 L. nr. 192/2007 (aderare) 
 M. Of. nr. 425/26 iun. 2007 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport,  
 echipamente şi materiale în procesul de construire şi dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele  
 două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006 
 L. nr. 199/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 498/25 iul. 2007 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la Bucureşti la  
 21 decembrie 2006 
 L. nr. 200/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 478/17 iul. 2007 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006 
 L. nr. 201/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 505/27 iul. 2007 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la  
 Bucureşti la 30 august 2006 
 L. nr. 202/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 478/17 iul. 2007 
 
 L. nr. 206/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al  
 locuinţelor de serviciu 
 
 

M. Of. nr. 463/10 iul. 2007 

 L. nr. 208/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind  
 protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 463/10 iul. 2007 

 L. nr. 212/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză 
 M. Of. nr. 467/11 iul. 2007 

 

 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul  
 protecţiei mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 28 decembrie 2006 
 L. nr. 213/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 505/27 iul. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1073/2012 (M. Of. nr. 753/8 nov. 2012) 
 
 ▼ Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeaşi dată 
 L. nr. 214/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 475/16 iul. 2007 

 ▼ Amendamentul nr. 3, convenit prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 11 septembrie 2006 şi la Bucureşti la 13/15 septembrie 2006, la  
 Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din  
 România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 L. nr. 215/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 475/16 iul. 2007 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19  
 octombrie 2006 
 L. nr. 216/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 467/11 iul. 2007 
 
 
 L. nr. 220/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic  
 din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 
 
 

M. Of. nr. 478/17 iul. 2007 
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 L. nr. 222/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament  
 Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor  
 măsuri organizatorice aferente acesteia 
 
 

M. Of. nr. 460/9 iul. 2007 

 L. nr. 223/2007 
 Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România 
 M. Of. nr. 481/18 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 114/2009  (M. Of. nr. 919/29 dec. 2009) - prevederile art. 47 nu se aplică în anul 2010 
 - L. nr. 263/2010  (M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) - abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 43-52, art. 54 
 - L. nr. 240/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 114/2009 
 - L. nr. 83/2015  (M. Of. nr. 270/22 apr. 2015) - introduce art. 421-428, art. 531, art. 532 
 - L. nr. 71/2016  (M. Of. nr. 334/29 apr. 2016) - modifică art. 421 alin. (1) lit. a); 
 introduce lit. a1) la art. 4 
 - O.U.G. nr. 59/2017  (M. Of. nr. 648/7 aug. 2017) - modifică art. 425 
 
 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9  
 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi  
 canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de  
 locuitori" 
 L. nr. 224/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 500/26 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (4) la art.2, art. 41 
 - H.G. nr. 493/2011 (M. Of. nr. 366/25 mai 2011) 
 - H.G. nr. 334/2013 (M. Of. nr. 342/11 iun. 2013) 
 - H.G. nr. 857/2014 (M. Of. nr. 746/13 oct. 2014) 
 - H.G. nr. 714/2015 (M. Of. nr. 681/8 sep. 2015) 
 - H.G. nr. 821/2016 (M. Of. nr. 896/8 nov. 2016) 
 - H.G. nr. 716/2017 (M. Of. nr. 800/10 oct. 2017) 
 - H.G. nr. 755/2018 (M. Of. nr. 821/25 sep. 2018) 
 - H.G. nr. 806/2019 (M. Of. nr. 899/7 nov. 2019) 
 - H.G. nr. 1055/2020 (M. Of. nr. 1223/14 dec. 2020) 
 - H.G. nr. 1096/2021 (M. Of. nr. 1002/20 oct. 2021) 
 
 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea  
 împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007 
 L. nr. 225/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 477/17 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 
 

- H.G. nr. 226/2010 (M. Of. nr. 204/31 mar. 2010) 

 L. nr. 226/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări  
 finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră 
 
 

M. Of. nr. 470/12 iul. 2007 

 L. nr. 227/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 
 
 

M. Of. nr. 480/18 iul. 2007 

 L. nr. 229/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte  
 produse agroalimentare 
 
 

M. Of. nr. 471/12 iul. 2007 

 L. nr. 232/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale  
 funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici,  
 precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007 
 
 

M. Of. nr. 474/16 iul. 2007 

 L. nr. 236/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a  
 României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 497/25 iul. 2007 

 L. nr. 239/2007 
 Lege privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult 
 M. Of. nr. 517/1 aug. 2007 
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 Modificări: 
 
 

- L. nr. 194/2020  (M. Of. nr. 790/28 aug. 2020) - modifică art. 1 alin. (1) 

 L. nr. 240/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
 
 

M. Of. nr. 497/25 iul. 2007 

 L. nr. 243/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2007 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România 
 
 

M. Of. nr. 496/24 iul. 2007 

 L. nr. 244/2007 
 Lege pentru stabilirea modalităţilor de plată a taxelor aferente apostilei prevăzute la art. 3 alin. 1 din Convenţia cu privire la suprimarea  
 cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 
 
 

M. Of. nr. 496/24 iul. 2007 

 L. nr. 245/2007 
 Lege pentru anularea unor obligaţii de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele Companiei Naţionale  
 "Romarm" - S.A., aferente perioadei 1991-2003 
 
 

M. Of. nr. 506/27 iul. 2007 

 L. nr. 246/2007 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României 
 M. Of. nr. 485/19 iul. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - modifică art. 4 alin. (1) 
 - L. nr. 155/2011  (M. Of. nr. 484/7 iul. 2011) - modifică art. 1 alin. (3) şi (5), art. 2, art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9 alin.  
 (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (2) 
 - O.G. nr. 17/2012  (M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) - prorogă termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) până la 1 ianuarie 2014 
 - O.G. nr. 29/2013  (M. Of. nr. 550/30 aug. 2013) - termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) se prorogă până la 1 ianuarie 2017 
 - O.U.G. nr. 99/2016  (M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016) - Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) se prorogă până la data de 1 martie 
 2017. 
 - O.U.G. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) - prorogă termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) se prorogă până la data de 1  
 ianuarie 2018 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - prorogă până la data de 1 ianuarie 2019 termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 4 alin.(1) 
 
 L. nr. 247/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al  
 parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei 
 
 

M. Of. nr. 485/19 iul. 2007 

 L. nr. 254/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă 
 M. Of. nr. 507/30 iul. 2007 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 628/13 sep. 2007) - rectifică art. I pct.52 

 L. nr. 257/2007 
 Lege privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de  
 apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 506/27 iul. 2007 

 L. nr. 258/2007 
 Lege privind practica elevilor şi studenţilor 
 M. Of. nr. 493/24 iul. 2007 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 9/2015  (M. Of. nr. 21/12 ian. 2015) - introduce alin. (2) la art. 10 

 L. nr. 263/2007 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 
 M. Of. nr. 507/30 iul. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 272/2009  (M. Of. nr. 503/21 iul. 2009) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) partea introductivă şi lit.  
 c), art. 5 alin. (1)-(3) şi (5), art. 7 alin. (1) şi (3), art. 22; 
  introduce alin. (4) la art. 1, alin. (8) şi (9) la art. 2, alin. (11) la art. 4 
 - L. nr. 90/2014  (M. Of. nr. 500/4 iul. 2014) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), art. 4 alin.  
 (1) lit. c), art. 24 
 - L. nr. 201/2018  (M. Of. nr. 661/30 iul. 2018) - modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 8 alin. (1), art. 21 alin. (2); 
  abrogă art. 8 alin. (3) 
 Abrogare 
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 - O.U.G. nr. 100/2021  (M. Of. nr. 884/15 sep. 2021) - la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea  
 Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de  
 educație timpurie antepreșcolară, prevăzute la art. IV lit. a). 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 17/2022  (M. Of. nr. 44/14 ian. 2022) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 100/2021 

 L. nr. 265/2007 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 M. Of. nr. 527/3 aug. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 633/14 sep. 2007) - rectifică art. VIII alin. (6), (7) şi (8) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 153/2007  (M. Of. nr. 883/21 dec. 2007) - modifică art.IV alin.(1), (5) şi (7), art.IX 
 - L. nr. 68/2008  (M. Of. nr. 236/27 mar. 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 153/2007 şi, la 11 mai 2008,  
 modifică art. I pct. 16, art. IV alin. (1), (5) şi (7), art. IX; 
 introduce pct. 241 la art. I 
 - O.U.G. nr. 109/2009  (M. Of. nr. 689/13 oct. 2009) - abrogă art. III 
 - L. nr. 76/2010  (M. Of. nr. 307/11 mai 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 109/2009 
 
 

- L. nr. 328/2018  (M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) - modifică art. VII alin. (1) lit. c) 

 L. nr. 266/2007 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 492/23 iul. 2007 

 L. nr. 269/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind  
 organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi 
 
 

M. Of. nr. 678/4 oct. 2007 

 L. nr. 271/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi  
 funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională 
 
 

M. Of. nr. 678/4 oct. 2007 

 L. nr. 272/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998  
 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază 
 
 

M. Of. nr. 683/8 oct. 2007 

 L. nr. 274/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate,  
 potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 
 

M. Of. nr. 691/11 oct. 2007 

 L. nr. 275/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind  
 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 

M. Of. nr. 700/17 oct. 2007 

 L. nr. 276/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi  
 desfăşurarea referendumului 
 
 

M. Of. nr. 696/15 oct. 2007 

 L. nr. 277/2007 
 Lege privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile situate pe secţiunile naţionale ale Reţelei rutiere transeuropene 
  M. Of. nr. 708/19 oct. 2007 

 

 ▼ Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 
 L. nr. 282/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 752/6 nov. 2007 
 
 L. nr. 283/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru  
 ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea  
 Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de  
 asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de  
 agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii  
 calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004 
 
 

M. Of. nr. 733/30 oct. 2007 

 L. nr. 285/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale  
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 administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 733/30 oct. 2007 

 L. nr. 289/2007 
 Lege privind instituirea Zilei Învăţătorului 
 
 

M. Of. nr. 749/5 nov. 2007 

 L. nr. 290/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 42/1997 privind transportul naval 
 M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 70/2008  (M. Of. nr. 425/6 iun. 2008) - abrogă art. IV 
 
 

- L. nr. 42/2009  (M. Of. nr. 171/19 mar. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 70/2008 

 L. nr. 291/2007 
 Lege privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 758/8 nov. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică art. 41 alin. (2) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 321/5 mai 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 189/2015  (M. Of. nr. 492/6 iul. 2015) - modifică art. 2 lit. h), art. 3, art. 8 alin. (1), art. 32 alin. (1),  art. 46; 
 introduce lit. i) la art. 2, alin. (11) la art. 4, alin. (41) la art. 12, alin. (11) -  
 (13) la art. 32, alin. (5) şi (6) la art. 32, art. 541 
 
 

- L. nr. 157/2017  (M. Of. nr. 515/4 iul. 2017) - introduce alin. (5) la art. 8 

 L. nr. 294/2007 
 Lege privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate 
 M. Of. nr. 762/9 nov. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 10/2014  (M. Of. nr. 157/4 mar. 2014) - modifică art. 2 lit. d) şi e), art. 4, art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1); 
 introduce lit. f) şi g) la art. 2, alin. (2) şi (3) la art. 5, art. 11 
 
 

- L. nr. 59/2018  (M. Of. nr. 207/7 mar. 2018) - modifică art. 2 lit. f) 

 L. nr. 295/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004  
 pentru reglementarea unor măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 758/8 nov. 2007 

 L. nr. 299/2007 
 Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 
 M. Of. nr. 792/21 nov. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 10/2008  (M. Of. nr. 131/20 feb. 2008) - modifică art. 1, art. 4 alin. (4), art. 5, art. 6, art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2) şi  
 (4), art. 11, art. 12, art. 13 alin. (1); 
  introduce art. 31, alin. (5)-(7) la art. 4, alin. (5) la art. 8, anexa; 
  abrogă art. 14 alin. (2) şi (3) 
 - L. nr. 190/2008  (M. Of. nr. 724/24 oct. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 10/2008 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 261/22 apr. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 270/2011  (M. Of. nr. 872/9 dec. 2011) - modifică art. 1 alin. (2) 
 - L. nr. 176/2013  (M. Of. nr. 343/11 iun. 2013) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - L. nr. 101/2015  (M. Of. nr. 316/8 mai 2015) - modifică art. 10 
 - O.U.G. nr. 6/2017  (M. Of. nr. 62/25 ian. 2017) - modifică art. 6 alin. (2) și (5), art. 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (4) și (5), art.  
 12, art. 13 alin. (1) și (6), art. 14 și modifică și înlocuiește anexa; 
 introduce alin. (41) la art. 6 
 - O.U.G. nr. 85/2017  (M. Of. nr. 933/27 nov. 2017) - modifică art. 5 alin.(1) lit. b) și c) 
 - L. nr. 122/2018  (M. Of. nr. 471/7 iun. 2018) - modifică art. 5 alin. (1) lit. b) și c) 
 - L. nr. 224/2018  (M. Of. nr. 673/2 aug. 2018) - modifică art. 1 alin. (2) lit.a), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 lit.c), art. 5 alin. (1)  
 lit. b), c), e) - g), i) și l), alin. (2) și (4), alin. (5) lit.c) și d), alin. (6) și partea  
 introductivă a alin. (7), art. 6 alin.(2), (4), (41) si (5), art. 7 alin. (1) - (4), (5)  
 lit.a), d) și j), art.9 alin. (1), (2) și (4), art. 13 alin. (1), alin. (2) lit. a)-h) și alin.  
 (3) - (6), art. 14 alin. (1) și (2), anexa; 
  introduce lit.c) la art. 1 alin. (2), alin. (3) - (5) la art. 3, lit. d1) și n) la art. 5  
 alin. (1), art. 51, alin. (21), (41) și (7) - (14) la art. 7, b1), c1), d1), d2),  
 e1), f1), j1), j2), k1), l1), n1) și p) - t) la art. 7 alin. (5), alin. (4) la art.  
 8, alin. (6) la art.9, alin. (11) și (12) la art. 13 și lit. j) la art. 13 alin. (2), art.  
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 L. nr. 300/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în  
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 administraţia publică centrală 
 M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 

 

 ▼ Protocol privind resturile explozive de război (Protocolul V), adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, adiţional  la Convenţia privind  
 interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice  
 excesive sau care ar lovi fără discriminare, semnată de România la New York la 8 aprilie 1982 
 L. nr. 307/2007 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 794/22 nov. 2007 

 ▼ Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), adoptat la  
 Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv 1988 
 L. nr. 308/2007 (aderare) 
 M. Of. nr. 805/26 nov. 2007 
 
 ▼ Protocol adiţional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994 
 L. nr. 310/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 793/22 nov. 2007 

 ▼ Protocol adiţional, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002 
 L. nr. 311/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 793/22 nov. 2007 
 
 ▼ Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze  
 privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994 
 L. nr. 312/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 793/22 nov. 2007 

 ▼ Protocol, semnat la Bucureşti la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind  
 promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990 
 L. nr. 313/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 793/22 nov. 2007 

 ▼ Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor, adoptată la Washington la 2 decembrie 1946 
 L. nr. 314/2007 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 3/3 ian. 2008 

 ▼ Protocol la Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor, adoptată la Washington la 2 decembrie 1946, adoptat la  
 Washington la 19 noiembrie 1956 
 L. nr. 314/2007 (aderare) 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2008 
 
 
 L. nr. 315/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea  
 Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la  
 Washington la 30 octombrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 791/21 nov. 2007 

 L. nr. 316/2007 
 Lege privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din  
 Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 389/2009  (M. Of. nr. 917/28 dec. 2009) - modifică art. unic alin. (2) 
 
 ▼ Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor  
 Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001 
 L. nr. 317/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 791/21 nov. 2007 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, a traficului ilicit  
 de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007 
 L. nr. 318/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 791/21 nov. 2007 

 L. nr. 319/2007 
 Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul  
 multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie  
 1998 
 
 

M. Of. nr. 791/21 nov. 2007 

 L. nr. 320/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru  
 stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL  
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 privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană 
 
 

M. Of. nr. 791/21 nov. 2007 

 L. nr. 321/2007 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă 
 
 

M. Of. nr. 831/5 dec. 2007 

 L. nr. 323/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din  
 România în Parlamentul European din anul 2007 
 
 

M. Of. nr. 810/28 nov. 2007 

 L. nr. 324/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de  
 absorbţie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD 
  M. Of. nr. 797/22 nov. 2007 

 
 ▼ Acord de securitate între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 
 L. nr. 325/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 817/30 nov. 2007 

 ▼ Acord între România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale 
 L. nr. 326/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 817/30 nov. 2007 

 ▼ Acord între România şi Republica Portugheză în domeniul securităţii sociale 
 L. nr. 327/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 819/30 nov. 2007 
 
 ▼ Acord multilateral între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria,  
 Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România,  
 Republica Serbia şi Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo privind înfiinţarea unei zone europene  
 comune de aviaţie 
 L. nr. 328/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 48/22 ian. 2008 
 
 
 L. nr. 330/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca  
 Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului  
 privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 810/28 nov. 2007 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului naţiunii gazdă pentru  
 executarea de operaţiuni şi exerciţii NATO, semnat la Atena la 10 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006 
 L. nr. 331/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 832/5 dec. 2007 

 ▼ Acordul internaţional al cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000 la Londra prin Rezoluţia nr. 393 a Consiliului Internaţional al  
 Cafelei 
 L. nr. 332/2007 (aderare) 
 M. Of. nr. 88/5 feb. 2008 
 
 
 L. nr. 335/2007 
 Legea camerelor de comerţ din România 
 M. Of. nr. 836/6 dec. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 39/2011  (M. Of. nr. 224/31 mar. 2011) - modifică art. 1 alin. (1), art. 4 lit. n), art. 28 alin. (2) lit. a), art. 46; 
 
 

 introduce lit. m1) la art. 4, alin. (6) şi (7) la art. 29 

 L. nr. 339/2007 
 Lege privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale 
 M. Of. nr. 839/7 dec. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 10 alin. (3); 
  introduce alin. (31) şi (32) la art. 10 
 
 

- L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 şi modifică art. 10 alin. (1) şi (3) 

 L. nr. 341/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea  
 semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind  
 finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la  
 Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre  
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 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul  
 producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale  
 de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de  
 urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004 
 
 

M. Of. nr. 846/10 dec. 2007 

 L. nr. 343/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii  
 mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi 
 
 

M. Of. nr. 846/10 dec. 2007 

 L. nr. 344/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind  
 reglementarea unor măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 846/10 dec. 2007 

 L. nr. 346/2007 
 Lege privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale 
 
 

M. Of. nr. 838/7 dec. 2007 

 L. nr. 347/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin  
 reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 851/12 dec. 2007 

 L. nr. 348/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a  
 contribuţiilor sociale 
 
 

M. Of. nr. 840/7 dec. 2007 

 L. nr. 349/2007 
 Lege privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice 
 M. Of. nr. 840/7 dec. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 249/2011  (M. Of. nr. 867/8 dec. 2011) - modifică art. 4 
 - O.U.G. nr. 60/2013  (M. Of. nr. 355/14 iun. 2013) - introduce lit. f) la art. 1 alin. (1) 
 - L. nr. 326/2013  (M. Of. nr. 752/4 dec. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 60/2013 şi introduce lit. f) şi g) la art. 4 alin. (1) 
 
 L. nr. 350/2007 
 Lege privind modelele de utilitate 
 M. Of. nr. 851/12 dec. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 23 alin. (4) şi (5) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) -  prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 
 

- L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 

 L. nr. 352/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală 
 
 

M. Of. nr. 842/8 dec. 2007 

 L. nr. 353/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi  
 desfăşurarea activităţii de impresariat artistic 
  M. Of. nr. 860/17 dec. 2007 

 

 ▼ Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994 
 L. nr. 356/2007 (aderare) 
 M. Of. nr. 841/8 dec. 2007 
 
 
 L. nr. 357/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale 
 
 

M. Of. nr. 842/8 dec. 2007 

 L. nr. 358/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în  
 implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitoare la Programul naţional PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii  
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 nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii  
 şi de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul naţional PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe şi agenţii comunitare şi  
 sprijin pentru beneficiarii finali şi la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi  
 Muntenegru, Moldova şi Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 842/8 dec. 2007 

 L. nr. 359/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea  
 programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la  
 Programul naţional PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru  
 România şi la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina 
 M. Of. nr. 840/7 dec. 2007 

 

 ▼ Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferinţei diplomatice pentru adoptarea unui  
 tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006), semnat de România la Singapore, la 28 martie 2006 
 L. nr. 360/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 49/22 ian. 2008 

 ▼ Convenţie privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi  
 măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996 
 L. nr. 361/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 895/28 dec. 2007 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 290/4 mai 2010) - rectifică art. 3 

 L. nr. 362/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la  
 Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din  
 Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul"  
 a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23  
 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din  
 Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de  
 Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 M. Of. nr. 860/17 dec. 2007 

 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 880/2008 (M.A.E.) - M. Of. nr. 416/3 iun. 2008 

 L. nr. 363/2007 
 Lege privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia  

 europeană privind protecţia consumatorilor 
 M. Of. nr. 899/28 dec. 2007 
 Modificări: 
 - L. nr. 130/2010  (M. Of. nr. 453/2 iul. 2010) - modifică art. 15 alin. (1) şi (2) 
 - L. nr. 33/2015  (M. Of. nr. 170/11 mar. 2015) - modifică art. 2 lit. e), art. 4 alin. (1) partea introductivă, art. 15 alin. (1) şi (2),  
 anexa nr. 1 
 - O.G. nr. 37/2015  (M. Of. nr. 654/28 aug. 2015) - modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă, art. 15 
 - L. nr. 51/2016  (M. Of. nr. 257/6 apr. 2016) - modifică art. 16; 
 introduce art. 131, 151, 152 și art. 17 
 
 

- O.G. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 728/23 aug. 2018) - abrogă art. I, IV, V şi X din cadrul titlului II 

 L. nr. 366/2007 
 Lege privind instituirea Premiului "Mehmet Niyazi" 
 
 

M. Of. nr. 898/28 dec. 2007 

 L. nr. 367/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe  
 parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 898/28 dec. 2007 

 L. nr. 369/2007 
 Lege pentru înfiinţarea comunei Pesac, judeţul Timiş, prin reorganizarea comunei Periam 
 M. Of. nr. 898/28 dec. 2007 
 
 L. nr. 370/2007 
 Lege privind schimbarea denumirii oraşului Basarabi, judeţul Constanţa, în Murfatlar 
 M. Of. nr. 898/28 dec. 2007 
 
 L. nr. 371/2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de  
 conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora 
 
 

M. Of. nr. 898/28 dec. 2007 

 L. nr. 373/2007 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
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M. Of. nr. 899/28 dec. 2007 

 L. nr. 374/2007 
 Lege privind înfiinţarea comunei Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 11/7 ian. 2008 

 L. nr. 375/2007 
 Lege pentru înfiinţarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 11/7 ian. 2008 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun şi comercializarea  
 internaţională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat  
 la Bruxelles la 17 decembrie 2006 
 L. nr. 377/2007 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 11/7 ian. 2008 

 ▼ Înţelegere realizată prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena şi Ministerul Afacerilor Externe al  
 Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 şi 2 iulie 2007, pentru modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre  
 Republica Socialistă România şi Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972 
 L. nr. 380/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 11/7 ian. 2008 
 
 
 L. nr. 381/2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind  
 reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale 
 M. Of. nr. 898/28 dec. 2007 

 

 ▼ Convenţie dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital semnată  
 la San Marino la 23 mai 2007 
 L. nr. 384/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 85/2011 (M. Of. nr. 408/10 iun. 2011) 
 
 ▼ Protocol la Convenţia dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe  
 capital semnat la San Marino la 23 mai 2007 
 L. nr. 384/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 85/2011 (M. Of. nr. 408/10 iun. 2011) 
 
 ▼ Convenţie dintre România şi Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe  
 venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 31 mai 2007 
 L. nr. 386/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008 
 
 
  2008  
 
 
 L. nr. 3/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor  
 modificate genetic 
 
 

M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 

 L. nr. 4/2008 
 Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive 
 M. Of. nr. 24/11 ian. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 10/2012  (M. Of. nr. 21/11 ian. 2012) - modifică art. 1 lit. h), art. 1 lit. p), art. 3, art. 4 alin. (1) şi (3), art. 5 alin. (1),  
 art. 5 alin. (4) şi (8), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2)  
 lit. d) la data de 20 mai 2012, art. 10 alin. (3), art. 12 alin. (2) şi (3), titlul cap.  
 III, art. 13, art. 15, art. 17 alin. (1), art. 20 lit. c) şi l), art. 22 lit. d), art. 23, art.  
 24, art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), art. 28, art. 31, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 34  
 alin. (2), art. 35, art. 36 alin. (2) şi (4), art. 37 alin. (2), (4) şi (6), art. 38 alin.  
 (2), art. 39 alin. (2) şi (3), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (2) şi  
 (3), art. 43 alin. (2) şi (3), art. 44, art. 45 alin. (2) şi (3), art. 48, art. 49, art. 50,  
 art. 51, art. 52, art. 53; 
  introduce lit. l1) şi l2) la art. 1, lit. u) la art. 1, alin. (11) la art. 5, alin.  
 (11) la art. 8, lit. y) la art. 10 alin. (1), alin. (21) la art. 10, alin. (11) şi (12)  
 la art. 27, art. 321, alin. (21) la art. 47, art. 531, 532; 
  abrogă art. 22 lit. e) 
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 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 9 alin. (3), art. 22 lit. d), art. 31, art.  
 32, art. 54; 
  introduce lit. x) la art. 20; 
  abrogă art. 321, art. 33-45, art. 48-53 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 7 alin. (6), art. 48, art. 49, art. 50 alin. (1)- 
 (4), art. 51, art. 52 alin. (2) şi (5), art. 531 alin. (1) 
 - L. nr. 219/2016  (M. Of. nr. 940/23 nov. 2016) - modifică, la 23 ian. 2017, art. 11 alin. (2) și (4) - (7), art. 26, art. 27 alin. (12)  
 lit. a) și c) 
 
 L. nr. 5/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în  
 anul 2011 
 
 

M. Of. nr. 24/11 ian. 2008 

 L. nr. 6/2008 
 Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial 
 
 

M. Of. nr. 24/11 ian. 2008 

 L. nr. 7/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a  
 restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de  
 stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 24/11 ian. 2008 

 L. nr. 8/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 29/15 ian. 2008 

 

 ▼ Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene,  
 semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007 
 L. nr. 13/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 107/12 feb. 2008 
 
 
 L. nr. 15/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi  
 Reformei Administrative 
 M. Of. nr. 127/19 feb. 2008 

 

 ▼ Acord , semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa,  
 Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 
 L. nr. 16/2008 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 159/29 feb. 2008 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate,  
 traficului ilicit de stupefiante şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2007 
 L. nr. 17/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 156/29 feb. 2008 
 
 ▼ Acord de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în  
 vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la  
 26 octombrie 2004 
 L. nr. 18/2008 (aderare) 
 M. Of. nr. 161/3 mar. 2008 
 
 L. nr. 19/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea  
 prejudiciului asupra mediului 
 
 

M. Of. nr. 170/5 mar. 2008 

 L. nr. 21/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de  
 prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007 
 
 

M. Of. nr. 170/5 mar. 2008 

 L. nr. 22/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al  
 mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe 
 M. Of. nr. 170/5 mar. 2008 

 

 ▼ Instrumente de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnată  
 la Geneva la 22 decembrie 1992 
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 L. nr. 23/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 194/13 mar. 2008 

 ▼ Instrumente de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnată  
 la Geneva la 22 decembrie 1992 
 L. nr. 23/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 194/13 mar. 2008 
 
 ▼ Amendament adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia  
 privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la  
 25 iunie 1998 
 L. nr. 24/2008 (acceptare) 
 M. Of. nr. 173/6 mar. 2008 
 
 L. nr. 26/2008 
 Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 
  M. Of. nr. 168/5 mar. 2008 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei inelare a Mării Negre, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007 
 L. nr. 27/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 213/20 mar. 2008 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind dezvoltarea autostrăzilor maritime în regiunea Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea  
 Neagră (OCEMN), semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007 
 L. nr. 28/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 213/20 mar. 2008 

 ▼ Acord dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica  
 Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia,  
 Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria,  
 Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al  
 Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, pe de o parte, şi Republica Bulgaria şi  
 România, pe de altă parte, privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European, semnat la Bruxelles la  
 25 iulie 2007 
 L. nr. 29/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 235/26 mar. 2008 
 
 ▼ Acord dintre România şi Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă  
 în România, semnat la Bruxelles la 25 iulie 2007 
 L. nr. 29/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 235/26 mar. 2008 

 ▼ Acord privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de  
 altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007 
 L. nr. 30/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 186/11 mar. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 39/2014 (M. Of. nr. 438/16 iun. 2014) 
 
 ▼ Acord prin schimb de note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 şi, respectiv, la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste  
 Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994 
 L. nr. 31/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 197/14 mar. 2008 

 L. nr. 34/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind  
 finanţele publice locale 
 
 

M. Of. nr. 197/14 mar. 2008 

 L. nr. 36/2008 
 Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 205/17 mar. 2008 

 L. nr. 39/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru  
 reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar  
 nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi  
 justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 
 

M. Of. nr. 227/25 mar. 2008 

 L. nr. 40/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr.  
 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 M. Of. nr. 227/25 mar. 2008 
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 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 307/18 apr. 2008) - rectifică formula de atestare a legalităţii 

 L. nr. 44/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi  
 femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială 
 
 

M. Of. nr. 227/25 mar. 2008 

 L. nr. 45/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind  
 unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor 
 
 

M. Of. nr. 228/25 mar. 2008 

 L. nr. 46/2008 
 Lege - Codul silvic 
 M. Of. nr. 238/27 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 193/2008  (M. Of. nr. 825/8 dec. 2008) - modifică art. 37 alin. (1) lit. a) şi b), art. 39 alin. (1) şi (2); 
  introduce lit. e) şi f) la art. 37 alin. (1), alin. (6) şi (7) la art. 39 
 - L. nr. 193/2009  (M. Of. nr. 365/1 iun. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 193/2008 şi modifică art. 37  
 alin. (1) lit. b), lit. c), lit. e), art. 39 alin. (6) 
 - O.U.G. nr. 16/2010  (M. Of. nr. 147/5 mar. 2010) - modifică art. 47 alin. (3); 
  introduce alin. (4) la art. 47 
 - L. nr. 54/2010  (M. Of. nr. 186/24 mar. 2010) - abrogă art. 34 alin. (2) şi (3) 
 - L. nr. 95/2010  (M. Of. nr. 350/27 mai 2010) - modifică art. 10 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 2/2010  (M. Of. nr. 414/22 iun. 2010) - art. 10, art.105 
 Modificări: 
 - L. nr. 156/2010  (M. Of. nr. 496/19 iul. 2010) - introduce alin. (31) la art. 62 
 - L. nr. 60/2012  (M. Of. nr. 255/17 apr. 2012) - modifică art. 45 alin. (5)-(8); 
  introduce alin. (9)-(11) la art. 45 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 108, art. 109, art. 110, art. 114, art.  
 123; 
  abrogă art. 107, art. 111-113, art. 115-116, art. 120 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 117 
 - L. nr. 133/2015  (M. Of. nr. 411/10 iun. 2015) - modifică art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2) lit. g), art. 2 alin. (2) lit. a), c) şi d), art.  
 9 alin. (5), art. 10, art. 11 alin. (1) şi (3), art. 11 alin. (7) lit. b) şi e), art. 12, art.  
 13 alin. (1) şi (2), art. 14 alin. (1), art. 14 alin. (3) şi (4), art. 15 alin. (5) lit. c),  
 art. 16, art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) lit. a) şi i), art. 17 alin. (3), art. 18  
 partea introductivă, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (2) şi (5),  art.  
 21 alin. (3) lit. b) şi alin. (4), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1),   
 art. 26, art. 29 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 30 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (3), art.  
 33 alin. (2) lit. a), c), f) şi g),  art. 33 alin. (3) lit. c), g) şi h), art. 33 alin. (4) şi  
 (7), art. 36 alin. (2) şi (3), art. 37, art. 39 alin. (1), (4) şi (5), art. 40, art. 41 alin.  
 (1) partea introductivă şi lit. a) şi b), art. 41 alin. (2),  art. 42 alin. (1) partea  
 introductivă şi lit. a) şi b), art. 42 alin. (2), art. 43, art. 45 alin. (1)-(3), art. 46  
 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 47 alin. (2)-(4), art.  
 48, art. 50, art. 51 alin. (3), art. 53 alin. (1) şi (5), art. 54 alin. (2), art. 58 alin.  
 (3) lit. e), art. 58 alin. (5),  art. 59, art. 62 alin. (1), (2), (3) şi (4),  art. 69 alin.  
 (1) lit. b) şi c), art. 71 alin. (5), art. 74, art. 75, art. 76, art. 78 alin. (1), art. 83  
 alin. (1), art. 84, art. 88 alin. (1), art. 95 alin. (2), art. 97 alin. (1) lit. e), art.  
 105, art. 109 alin. (2) lit. b), art. 117, art. 123, art. 127 alin. (9) lit. a) şi b), art.  
 135 alin. (3), art. 136 alin. (1), art. 137; 
 introduce lit. e) la art. 2 alin. (2), alin. (3) la art. 3, lit. l) şi m) la art. 5      lit.  
 f1) la art. 11 alin. (7), alin. (9) şi (10) la art. 11, alin. (21) la art. 14, alin. (5)  
 la art. 14,  lit. i) la art. 15 alin. (5),  alin. (11) şi (12) la art. 20, alin. (8) la art.  
 20,  alin. (3) la art. 25, alin. (5) şi (6) la art. 30,  lit. i), j) şi k) la art. 33 alin. (3),  
 alin. (4) la art. 36, alin. (8)-(11) la art. 39,  alin. (3) la art. 41, alin. (41) la art.  
 45, alin. (6) la art. 58, alin. (4) şi (5) la art. 60, alin. (5) la art. 62, alin. (3) la  
 art. 72,  alin. (2) la art. 87, alin. (4) şi (5) la art. 88, alin. (11) la art. 97; 
 abrogă art. 1 alin. (2) lit. i), j) şi k), art. 90 alin. (3) şi (4), art. 135 alin. (4); 
 modifică şi înlocuieşte anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 611/12 aug. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 130 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 36/2015  (M. Of. nr. 107/11 feb. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 232/2016  (M. Of. nr. 972/5 dec. 2016) - modifică art. 36 alin. (1); 
  introduce alin. (5) la art. 36 
 - L. nr. 175/2017  (M. Of. nr. 569/18 iul. 2017) - modifică art. 2 alin. (2) lit. e), art. 4, art. 6 alin. (2), art. 14 alin. (4) și (5), art.  
 16, art. 18 partea introductivă, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 30 alin. (1),  
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 art. 32 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. e), art. 59 alin. (6), art. 62 alin. (3), art. 73,  
 art. 90 alin. (2), art. 97 alin. (1) lit. a), art. 98, art. 105 alin. (2), art. 107 partea  
 introductivă a alin. (1), art. 120 alin. (5), anexa; 
  introduce art. 121, alin. (21)-(24) la art. 21, alin. (3) la art. 23, alin. (21)  
 la art. 51, lit. c) la art. 59 alin. (3), alin. (51)-(59) la art. 59, alin. (61)-(63)  
 la art. 59, alin. (41)-(43) la art. 62, alin. (3) la art. 68, alin. (4) la art. 95, lit.  
 a1) și a2) la art. 97 alin. (1), alin. (21) și (22) la art. 105, alin. (4) la art.  
 105, art. 1071, art. 133, anexa nr. 2; 
  abrogă art. 11 alin. (3) lit. b) 
 - L. nr. 112/2018  (M. Of. nr. 426/18 mai 2018) - introduce alin. (6) și (7) la art. 36 
 - L. nr. 230/2018  (M. Of. nr. 693/8 aug. 2018) - modifică art. 16 alin. (4) și (10), art. 37 alin. (1) lit. b), art. 59 alin. (51), alin.  
 (52) lit. a) și b) și alin. (55) și modifică anexa nr. 2; 
 introduce alin. (16) la art. 16; 
 abrogă art. 59 alin. (54) 
 - O.U.G. nr. 104/2020  (M. Of. nr. 569/30 iun. 2020) - modifică art. 36 alin. (6) 
 - L. nr. 197/2020  (M. Of. nr. 823/8 sep. 2020) - modifică art. 14 alin. (5), art. 20 alin. (3), art. 27 alin. (3), art. 29 alin. (5), art.  
 33 alin. (3) lit. g), art. 51 alin. (21), art. 54 alin. (1), art. 54 alin. (2)  partea  
 introductivă, art. 59 alin. (51) - (53) părţile introductive, art. 59 alin. (11),  
 art. 62 alin. (3), art. 83 alin. (2), art. 97 alin. (1) lit. a), art. 97 alin. (1) lit. a2),  
 art. 97 alin. (2), art. 98, art. 107 alin. (1) şi alin. (2) partea introductivă, art. 109  
 alin. (1) şi alin. (2) partea introductivă, art. 116, art. 126 alin. (1), anexa nr. 1 şi  
 2; 
  introduce lit. n) la art. 5, lit. f1) la art. 11 alin. (7), alin. (3) la art. 12, alin.  
 (11) la art. 19, alin. (31)  şi (32) la art. 20, alin. (11) la art. 21, alin. (11) - 
 (14) la art. 22, alin. (11) la art. 54, alin. (3) -(5) la art. 54, lit. a1) la art. 60  
 alin. (5), alin. (6)-(9) la art. 60, alin. (4) la art. 64, alin. (21)  şi (22) la art.  
 68, alin. (11)  şi (12) la art. 72, alin. (21)  şi (22) la art. 97, art. 971, alin.  
 (11) la art. 107, alin. (4) la art. 107, alin. (11) la art. 109; abrogă art. 97 alin.  
 (1) lit. a1); completează anexa nr. 2 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2021  (M. Of. nr. 590/11 iun. 2021) - art. 120 alin. (5) 
 
 

- Decizia nr. 72/2021  (M. Of. nr. 1158/6 dec. 2021) - art. 120 alin. (4) 

 L. nr. 47/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a  
 României pentru integrarea în Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 225/24 mar. 2008 

 L. nr. 48/2008 
 Lege privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăţilor  
 comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară 
 
 

M. Of. nr. 225/24 mar. 2008 

 L. nr. 49/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în  
 localităţi 
 
 

M. Of. nr. 225/24 mar. 2008 

 L. nr. 52/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială 
 M. Of. nr. 230/25 mar. 2008 

 

 ▼ Instrument de amendare, adoptat la Marrakesh la 18 octombrie 2002, a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnată  
 la Geneva la 22 decembrie 1992 
 L. nr. 53/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 248/31 mar. 2008 

 ▼ Instrument de amendare, adoptat la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a  
 Telecomunicaţiilor, semnată la Geneva la 22 decembrie 1992 
 L. nr. 53/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 248/31 mar. 2008 
 
 
 L. nr. 55/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului  
 de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 
 
 

M. Of. nr. 228/25 mar. 2008 

 L. nr. 56/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului  
 de lucru al Guvernului şi al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 
 
 

M. Of. nr. 228/25 mar. 2008 

 L. nr. 59/2008 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului  
 Economiei şi Finanţelor 
 
 

M. Of. nr. 228/25 mar. 2008 

 L. nr. 61/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.  
 138/2004 
 
 

M. Of. nr. 237/27 mar. 2008 

 L. nr. 62/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru  
 aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 
 
 

M. Of. nr. 237/27 mar. 2008 

 L. nr. 64/2008 
 Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de  
 combustibil 
 M. Of. nr. 240/27 mar. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1407/2008  (M. Of. nr. 771/17 nov. 2008) - modifică şi completează anexele nr. 1 şi 3 
 - H.G. nr. 1488/2009  (M. Of. nr. 862/10 dec. 2009) - modifică anexa nr. 1 
 - O.G. nr. 22/2010  (M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) - modifică art. 5 lit. d), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 lit. e)  
 şi f), art. 13 alin. (1), art. 14 lit. a)-c), art. 15, art. 20; 
 introduce lit. w) şi x) la art. 5,  lit. h) la art. 12; 
 abrogă art. 5 lit. h) şi t), art. 12 lit. b) 
 - L. nr. 93/2011  (M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 22/2010 şi modifică art. 25 alin.  
 (1) lit. a) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 485/8 iul. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 21, art. 22, art. 23; 
  abrogă art. 24 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 399/8 iun. 2015) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 638/2018  (M. Of. nr. 975/19 nov. 2018) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 25 alin. (4) (termenul se împlinește  
 la 2 ianuarie 2019), după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 638/2018  (M. Of. nr. 975/19 nov. 2018) - art. 25 alin. (4) 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/2019  (M. Of. nr. 210/18 mar. 2019) - modifică art. 2, art. 4 alin. (1), (3) și (4), art. 5 lit. u), art. 6 partea introductivă  
 și lit. b), art. 8 alin. (1), art. 9, art. 14 lit. b), art. 19 alin. (1) lit. a) și b), art. 22  
 alin. (2), art. 25 alin. (1) și art. 27 alin. (1); 
 introduce lit. c) la art. 4 alin. (2), lit. a1), lit. d1), lit. h1), lit. h2) și lit. u1)  
 la art. 5, pct. 21 la anexa nr. 2 și anexa nr. 4; 
 abrogă art. 23 alin. (3) 
 
 L. nr. 67/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006 
 
 

M. Of. nr. 237/27 mar. 2008 

 L. nr. 68/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 
 

M. Of. nr. 236/27 mar. 2008 

 L. nr. 70/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 
 
 

M. Of. nr. 283/11 apr. 2008 

 L. nr. 73/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe  
 teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 283/11 apr. 2008 

 L. nr. 76/2008 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare 
 M. Of. nr. 289/14 apr. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - înlocuieşte, la data de 1 februarie 2014, anexa 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (4) şi (6), art. 5  
 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 7, art. 13 alin. (2), art. 14; 
 abrogă art. 5 alin. (3) 
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 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizie nr. 18/2013  (M. Of. nr. 7/7 ian. 2014) - art.7 
 - Decizia nr. 5/2016  (M. Of. nr. 493/1 iul. 2016) - art. 7 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 118/2019  (M. Of. nr. 522/26 iun. 2019) - introduce lit. e) la art. 1 alin. (3), lit. b1) la art. 4 alin. (1) 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 18/2013 - M. Of. nr. 7 din 7 ian. 2013; Decizia I.C.C.J. nr. 5/2016 - M. Of. nr. 493/1 iul. 2016) 

 L. nr. 79/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice 
 
 

M. Of. nr. 292/15 apr. 2008 

 L. nr. 81/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea  
 înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 292/15 apr. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 208/2021  (M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) - modifică art. 11 lit. g) 
 
 ▼ Acord realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în  
 calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) 
 L. nr. 82/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 307/18 apr. 2008 
 
 
 L. nr. 84/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor  
 evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari 
 
 

M. Of. nr. 291/15 apr. 2008 

 L. nr. 85/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu  
 statele membre ale Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 292/15 apr. 2008 

 L. nr. 86/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.  
 82/1991 
 
 

M. Of. nr. 292/15 apr. 2008 

 L. nr. 88/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor  
 sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal 
 
 

M. Of. nr. 292/15 apr. 2008 

 L. nr. 91/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare 
 
 

M. Of. nr. 291/15 apr. 2008 

 L. nr. 93/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală,  
 precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă 
 
 

M. Of. nr. 291/15 apr. 2008 

 L. nr. 94/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate 
 
 

M. Of. nr. 305/18 apr. 2008 

 L. nr. 95/2008 
 Lege privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România 
 M. Of. nr. 304/18 apr. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 263/2010  (M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) - abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 9, art. 12-15, art. 16 alin. (2), art. 20 
 
 L. nr. 97/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în  
 domeniul justiţiei 
 
 

M. Of. nr. 294/15 apr. 2008 

 L. nr. 98/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul  
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 administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 340/2 mai 2008 

 L. nr. 102/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind  
 regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României 
 
 

M. Of. nr. 371/15 mai 2008 

 L. nr. 104/2008 
 Lege privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante 
 M. Of. nr. 375/16 mai 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 10/2011  (M. Of. nr. 180/15 mar. 2011) - modifică titlul, art.1, art.2, art.4 alin. (1), art.7, art.9 alin. (1) şi (3), art. 12,  
 art. 13, art. 15, art. 16, art. 19, art. 20, art. 21; 
  introduce alin. (6) şi (7) la art. 9, art.91, art. 141, art. 142, art. 221, anexa; 
 abrogă art. 17, art. 18; 
 înlocuieşte sintagma "substanţe cuprinse în "lista interzisă"" cu sintagma   
 "substanţe dopante cu grad mare de risc" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 451/28 iun. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 1 alin. (3), art. 19, art. 22; 
  abrogă art. 20, art. 21, art. 25 alin. (3) 
 - H.G. nr. 1254/2012  (M. Of. nr. 876/21 dec. 2012) - modifică şi completează anexa 
 - L. nr. 128/2014  (M. Of. nr. 744/13 oct. 2014) - modifică art. 19 
 - L. nr. 219/2021  (M. Of. nr. 739/28 iul. 2021) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (2) și (3), titlul cap. II, art. 3, art. 4 alin. (1),  
 (3) și (7), art. 6, art. 7, titlul cap. III, art. 8, art. 9, art. 10, art. 15, art. 16 alin.  
 (1) și (2), art. 18, art. 25; 
  introduce alin. (4) la art. 2, art. 91-art. 93, art. 141-art.148, art. 161-art.  
 163( intră în vigoare la data de 28 aug. 2021), art. 171; 
  abrogă art. 13, art. 14, art. 17, art. 19, art. 22 - art. 24, art. 29; 
  înlocuiește anexa cu anexele nr. 1 și 2 
 
 L. nr. 105/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate 
 
 

M. Of. nr. 375/16 mai 2008 

 L. nr. 108/2008 
 Lege privind înfiinţarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 374/16 mai 2008 

 L. nr. 109/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică 
 
 

M. Of. nr. 369/14 mai 2008 

 L. nr. 110/2008 
 Lege pentru înfiinţarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi 
  M. Of. nr. 374/16 mai 2008 

 

 ▼ Tratat de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007 
 L. nr. 111/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 387/21 mai 2008 

 ▼ Protocol, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară  
 în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999 
 L. nr. 112/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 389/22 mai 2008 

 ▼ Memorandum de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele  
 ulterioare 
 L. nr. 113/2008 (aderare) 
 M. Of. nr. 400/28 mai 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 253/2011 (M. Of. nr. 269/18 apr. 2011) 
 - O. nr. 1828/2018 (M. Of. nr. 883/19 oct. 2018) 
 
 

- O. nr. 262/2020 (M. Of. nr. 196/11 mar. 2020) 

 L. nr. 114/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în  
 Parlamentul European 
 
 

M. Of. nr. 384/21 mai 2008 

 L. nr. 117/2008 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind  
 recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România 
 
 

M. Of. nr. 410/2 iun. 2008 

 L. nr. 119/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a  
 statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea  
 Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus  
 universitar 
 
 

M. Of. nr. 413/2 iun. 2008 

 L. nr. 120/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea  
 indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane  
 juridice de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 413/2 iun. 2008 

 L. nr. 121/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului  
 nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv 
 
 

M. Of. nr. 413/2 iun. 2008 

 L. nr. 123/2008 
 Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar 
 
 

M. Of. nr. 410/2 iun. 2008 

 L. nr. 126/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea  
 gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură 
 
 

M. Of. nr. 413/2 iun. 2008 

 L. nr. 127/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al  
 Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 M. Of. nr. 413/2 iun. 2008 

 

 ▼ Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre  
 Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20  
 septembrie 1994 
 L. nr. 128/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 485/30 iun. 2008 

 ▼ Amendamentul nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la Contractul de  
 finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de  
 reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 L. nr. 129/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 485/30 iun. 2008 
 
 
 L. nr. 137/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind  
 organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază 
 M. Of. nr. 525/11 iul. 2008 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea în combaterea terorismului şi a  
 crimei organizate, semnat la Bucureşti la 4 iunie 2007 
 L. nr. 138/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 586/5 aug. 2008 

 ▼ Convenţie  dintre România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,  
 semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007 
 L. nr. 139/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 589/6 aug. 2008 
 
 ▼ Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie  
 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferinţei generale a acesteia 
 L. nr. 140/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 576/31 iul. 2008 
 
 
 L. nr. 142/2008 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 525/11 iul. 2008 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bruxelles la 4  
 octombrie 2007 
 L. nr. 145/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 580/1 aug. 2008 

 ▼ Tratat dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul  
 Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului,  
 criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005 
 L. nr. 146/2008 (aderare) 
 M. Of. nr. 590/6 aug. 2008 
 
 
 L. nr. 147/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de  
 distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 

 L. nr. 148/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar 
 M. Of. nr. 544/18 iul. 2008 
 
 L. nr. 149/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică 
 
 

M. Of. nr. 544/18 iul. 2008 

 L. nr. 150/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice 
 M. Of. nr. 544/18 iul. 2008 
 
 L. nr. 151/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.  
 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale 
 
 

M. Of. nr. 544/18 iul. 2008 

 L. nr. 153/2008 
 Lege privind efectuarea recensământului general agricol din România 
 M. Of. nr. 544/18 iul. 2008 
 
 L. nr. 154/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare  
 JEREMIE 
 
 

M. Of. nr. 544/18 iul. 2008 

 L. nr. 156/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 
 

M. Of. nr. 544/18 iul. 2008 

 L. nr. 158/2008 
 Lege privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă 
 M. Of. nr. 559/24 iul. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 202/2013  (M. Of. nr. 399/3 iul. 2013) - modifică art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 13 alin. (2), art. 14 alin.  
 (1) şi (4), art. 16 alin. (1), art. 18, art. 19 alin. (2); 
 introduce lit. h) la art. 3 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 454/24 iul. 2013) 
 
 ▼ Acord european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26  
 mai 2000 
 L. nr. 159/2008 (aderare) 
 M. Of. nr. 675/1 oct. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 713/21 oct. 2008) 
 Modificări: 
 - O. nr. 466/2011 (M. Of. nr. 499/13 iul. 2011) 
 - O. nr. 160/2013 (M. Of. nr. 153/22 mar. 2013) 
 - O. nr. 147/2015 (M. Of. nr. 201/26 mar. 2015) 
 - O. nr. 1140/2020 (M. Of. nr. 678/30 iul. 2020) 
 
 L. nr. 160/2008 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru  
 apeluri de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 675/1 oct. 2008 

 L. nr. 162/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a  
 înnoirii Parcului auto naţional 
 M. Of. nr. 684/7 oct. 2008 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, semnat la Sibiu la 14  
 noiembrie 2007 
 L. nr. 163/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 713/21 oct. 2008 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la  
 Bucureşti la 9 noiembrie 2007 şi la Stockholm la 20 noiembrie 2007 
 L. nr. 164/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 713/21 oct. 2008 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la  
 Bucureşti la 22 noiembrie 2007 
 L. nr. 165/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 696/13 oct. 2008 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria ce relgementează activităţile la trecerea frontierei feroviare, semnat la  
 Ruse la 9 februarie 2007 
 L. nr. 166/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 700/15 oct. 2008 

 L. nr. 169/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul  
 târziu de primăvară în pomicultură 
 
 

M. Of. nr. 709/20 oct. 2008 

 L. nr. 170/2008 
 Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona "Parcul Bordei" 
 M. Of. nr. 709/20 oct. 2008 

 (v. D.C.C. nr. 105/2014) 
 
 L. nr. 172/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă  
 suspendate în perioada 2001—2006 
 
 

M. Of. nr. 709/20 oct. 2008 

 L. nr. 173/2008 
 Lege privind intervenţiile active în atmosferă 
 M. Of. nr. 715/21 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 70/2010  (M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) - orice referire la Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a  
 precipitaţiilor se consideră a fi făcută la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării  
 Rurale. 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 101 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 104; 
 abrogă art. 106 
 - L. nr. 139/2014  (M. Of. nr. 758/20 oct. 2014) - orice referire la „Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere  
 a precipitaţiilor” se consideră a fi făcută la „Autoritatea pentru 
 Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a 
 Precipitaţiilor” 
 
 L. nr. 174/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind  
 alocaţia de stat pentru copii 
 
 

M. Of. nr. 715/21 oct. 2008 

 L. nr. 177/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar  
 salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul  
 contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a  
 salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri  
 de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale 
 
 

M. Of. nr. 706/17 oct. 2008 

 L. nr. 178/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a  
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 sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării 
 
 

M. Of. nr. 710/20 oct. 2008 

 L. nr. 181/2008 
 Lege privind înfiinţarea satului Păcăleşti prin reorganizarea comunei Drăgăneşti, judeţul Bihor 
 
 

M. Of. nr. 710/20 oct. 2008 

 L. nr. 185/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori  
 şi creditori ai fondului de risc 
 
 

M. Of. nr. 722/24 oct. 2008 

 L. nr. 186/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare 
 M. Of. nr. 722/24 oct. 2008 
 
 L. nr. 187/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru  
 continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA 
 
 

M. Of. nr. 722/24 oct. 2008 

 L. nr. 188/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a  
 fondurilor de cofinanţare aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 722/24 oct. 2008 

 L. nr. 190/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind  
 sprijinul acordat românilor de pretutindeni 
 
 

M. Of. nr. 724/24 oct. 2008 

 L. nr. 191/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale  
 Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă 
 
 

M. Of. nr. 728/28 oct. 2008 

 L. nr. 192/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a  
 României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 724/24 oct. 2008 

 L. nr. 193/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 
 
 

M. Of. nr. 723/24 oct. 2008 

 L. nr. 194/2008 
 Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 724/24 oct. 2008 

 L. nr. 195/2008 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca 
 
 

M. Of. nr. 724/24 oct. 2008 

 L. nr. 196/2008 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Partium din municipiul Oradea, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 725/27 oct. 2008 
 
 L. nr. 197/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea  
 continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 
 
 

M. Of. nr. 723/24 oct. 2008 

 L. nr. 198/2008 
 Lege privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale  
 României în străinătate 
 M. Of. nr. 728/28 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 3/2009  (M. Of. nr. 60/30 ian. 2009) - modifică art. 11 şi anexa 
 - L. nr. 177/2009  (M. Of. nr. 334/20 mai 2009) - aprobă cu completări O.G. nr. 3/2009 şi completează anexa 
 - L. nr. 78/2010  (M. Of. nr. 307/11 mai 2010) - modifică art. 7 alin. (1), art. 15 alin. (1) partea introductivă şi lit. a) şi b), art.  
 15 alin. (2)- (4), art. 16, anexa; 
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  introduce alin. (21) la art. 8 
 - O. nr. 1410/2182/2010  (M. Of. nr. 616/31 aug. 2010) - revizuieşte cuantumul unor taxe prevăzute în anexă 
 - O.U.G. nr. 64/2014  (M. Of. nr. 742/13 oct. 2014) - modifică art. 6 alin. (1) şi (2), art. 8, art. 9, art. 11, art. 12; 
 înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 291/2015  (M. Of. nr. 879/24 nov. 2015) - modifică art. 8 alin. (2) partea introductivă și lit. p) - ș), anexa 
 - L. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) - modifică anexa 
 - O.U.G. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) - introduce alin. (5) la art. 15 alin. (4) 
 - L. nr. 117/2018  (M. Of. nr. 441/25 mai 2018) - modifică art. 8 alin. (2) și (3) și art. 12; 
 introduce lit. c) la art. 11, alin. (6) la art. 15 și art. 171 
 - O. nr. 232/1989/2020  (M. Of. nr. 584/3 iul. 2020) - modifică cuantumul taxelor prev. la pct. 1, 2 și 3 ale secțiunii A "Vize" din  
 anexă 
 
 L. nr. 199/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind  
 îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale 
 
 

M. Of. nr. 728/28 oct. 2008 

 L. nr. 200/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul protecţiei sociale 
 
 

M. Of. nr. 725/27 oct. 2008 

 L. nr. 201/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind  
 fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative 
 
 

M. Of. nr. 728/28 oct. 2008 

 L. nr. 203/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi  
 combaterea efectelor consumului produselor din tutun 
 
 

M. Of. nr. 729/28 oct. 2008 

 L. nr. 204/2008 
 Lege privind protejarea exploataţiilor agricole 
 
 

M. Of. nr. 734/30 oct. 2008 

 L. nr. 206/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind  
 finanţele publice locale 
 
 

M. Of. nr. 734/30 oct. 2008 

 L. nr. 207/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 736/30 oct. 2008 

 L. nr. 210/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care România urmează să participe  
 la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internaţional 
 
 

M. Of. nr. 736/30 oct. 2008 

 L. nr. 219/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999  
 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 734/30 oct. 2008 

 L. nr. 220/2008 
 Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 M. Of. nr. 743/3 nov. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 139/2010  (M. Of. nr. 474/9 iul. 2010) - modifică art. 1 alin. (1) lit. e) şi g), art. 2 lit. b), c), d), f), g), h), i), l-o), t), u) şi  
 x), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (2) şi (3), art. 9, art. 10,  
 art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17 alin. (3), alin. (4) lit. a), art. 20, art. 22,  
 art. 23; 
  introduce lit. c1) la art. 2, lit. j1)-j6) la art. 2, lit. s1) la art. 2,  lit. u1) 
 -u2) la art. 2, lit. z) la art. 2, art. 41, alin. (6) la art. 8, cap. VII1 cu art.  
 161-164, alin. (11) la art. 17, art. 171-173, cap. IX1 cu art. 191, art.  
 24; 
  abrogă art. 1 alin. (1) lit. a), art. 2 lit. v), art. 8 alin. (4), cap. V cu art. 12, art.  
 16, cap. IX cu art. 18 şi 19, art. 21, anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 577/13 aug. 2010) 
 Modificări: 
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 - O.G. nr. 29/2010  (M. Of. nr. 616/31 aug. 2010) - modifică art. 13 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. b), art. 20 alin. (5), art. 23 lit. a); 
  introduce lit. i1) şi i2) la art. 2, alin. (6) la art. 20, art. 231, cap. IX1 cu  
 art. 241 şi 242 şi cap. IX2 cu art. 243 şi 244, anexa după Notă 
 - O.U.G. nr. 88/2011  (M. Of. nr. 736/19 oct. 2011) - modifică art. 3 alin. (1) lit. h), art. 3 alin. (2) lit. c), art. 3 alin. (3) şi (4), art. 3  
 alin. (6) lit. a) şi c), art. 3 alin. (7), art. 4 alin. (6) şi (9), art. 6, art. 7, art. 8, art.  
 10 alin. (3), art. 11 alin. (3) şi (4), titlul cap. IV, art. 12, art. 14, art. 15 alin. (2)  
 şi (3), art. 25 alin. (1), art. 26; 
  introduce lit. ae)-am) la art. 2, alin. (8)-(11) la art. 3, alin. (4) la art. 15, art. 29,  
 art. 30; 
  abrogă art. 16 alin. (1), art. 28 alin. (2) 
 - L. nr. 134/2012  (M. Of. nr. 505/23 iul. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 88/2011 şi modifică art. 2 lit. aj), art. 3 alin. (8), art. 6 alin.  
 (5) şi (7), art. 6 alin. (10), art. 8, art. 14 alin. (2), (6), (7) şi (9), art. 15 alin. (1)  
 lit. a) şi b), art. 241 alin. (3), art. 29 alin. (2) şi (3); 
  introduce alin. (10) la art. 4, alin. (71) la art. 6, alin. (21) şi (22) la art. 12,  
 cap. VI1 după art. 14(cuprinde art. 15-19), alin. (11) la art. 25; 
  abrogă titlul cap. VII 
 - O.U.G. nr. 57/2013  (M. Of. nr. 335/7 iun. 2013) - modifică  art. 4 alin. (7), art. 6 alin. (7), (8) şi (10), art. 8 alin. (2),(4) şi (6),  
 art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (22), art. 13 alin. (1) lit. d), art. 29; 
 introduce lit. e) şi f) la art. 3 alin. (6), alin. (21) şi (22) la art. 6, alin. (7) - (9)   
 la art. 8, alin. (11) şi (12) la art. 9, lit. d) la art. 25 alin. (2); 
 abrogă art. 6 alin. (71) 
 - O.U.G. nr. 79/2013  (M. Of. nr. 390/29 iun. 2013) - modifică art. 3 alin. (6) lit. e) 
 - L. nr. 23/2014  (M. Of. nr. 184/14 mar. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 57/2013 şi modifică art. 2 lit. f), art. 3 alin. (6) lit. e), art. 4  
 alin. (4),  art. 6 alin. (21) partea introductivă şi alin. (22), art. 6 alin. (5), art.  
 6 alin. (7) lit. b), art. 6 alin. (9), art. 8 alin. (2), (4) şi (6), art. 8 alin. (3), art. 8  
 alin. (8), art. 29 alin. (1) şi (3), art. 30 alin. (2) şi (3); 
 introduce alin. (41) şi (42) la art. 4,  alin. (23) şi (24) la art. 6, alin. (31)  
 la art. 6, alin. (71) la art. 14, lit. e) şi f) la art. 30 alin. (1); 
 abrogă art. 3 alin. (8) lit. b), art. 4 alin. (10), art. 8 alin. (5), art. 12 alin. (21)  
 şi (22), art. 20 alin. (3) 
 - L. nr. 122/2015  (M. Of. nr. 387/3 iun. 2015) - modifică art. 3 alin. (6) lit. a), art. 4 alin. (7), art. 8 alin. (1) lit. a), art. 8 alin.  
 (3) şi (4), art. 26 alin. (1) şi (2), art. 30 alin. (2); 
 introduce alin. (21) la art. 8, alin. (11) la art. 12, alin. (23) şi (24) la art.  
 12, alin.(21) la art. 30 
 - O.U.G. nr. 39/2016  (M. Of. nr. 489/30 iun. 2016) - modifică art. 12 alin. (6); 
  abrogă art. 12 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 24/2017  (M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) - modifică art. 2 lit. h) şi ak), art. 4 alin. (7), art. 6 alin. (22) - (24), art. 6 alin.  
 7 lit. b), art. 8 alin. (4), (6) şi (7), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (23), art. 14  
 alin. (2), (3), (4), (6), (8) şi (9), art. 30 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (21); 
 introduce lit. an) - aq) la art. 2, alin. (31) - (33) la art. 3, lit.g) la art. 3 alin.  
 (6), alin. (61), (62) și alin. (91) la art. 4, alin. (11), (12), (25) și  (26) la  
 art. 6, alin. (61) la art. 8, alin. (4) și (5) la art. 10, alin. (25) la art. 12, alin.  
 (61) la art. 14, lit. b1) și g) la art. 30 alin. (1), alin. (22) și (23) la art. 30; 
 abrogă art. 4 alin. (41), (42) și (5), art.8 alin.(9), art.11 alin.(3) - (5), art.12  
 alin. (3) și (4), art.14 alin.(5), art.30 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 24/2017  (M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) - abrogă art. 4 alin. (41) şi (42) 
 - L. nr. 184/2018  (M. Of. nr. 635/20 iul. 2018) - modifică art. 2 lit. ao), art. 3 alin. (31), art. 4 alin. (7), art. 6 alin. (25) și  
 (26), art. 6 alin. (7) lit. b), art. 8 alin. (6), art. 10 alin. (5), art. 14 alin. (6), art.  
 20 alin. (1) și (2), art. 30 alin. (2) și alin. (23) lit. c); 
  introduce lit. x1) la art. 2, alin. (91) - (94) la art. 4, lit.d) la art. 8 alin.(1),  
 alin. (6) la art. 10, alin. (61) - (67) la art. 14; 
  abrogă art. 2 lit. an), art. 3 alin. (6) lit.f), art. 4 alin. (61) și (62), art. 14 alin. 
 (4), art. 30 alin. (1) lit. b) 
 - O.U.G. nr. 80/2018  (M. Of. nr. 803/19 sep. 2018) - modifică art. 5 alin. (6), art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (5) lit. i); 
 modifică și completează Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare  
 din Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii 
 nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse  
 regenerabile de energie; 
 introduce alin. (5) la art. 15, lit. o) la art. 20 alin. (5) și alin. (7) la art. 20 
 - L. nr. 360/2018  (M. Of. nr. 3/3 ian. 2019) - modifică art. 8 alin. (1) lit. b) 
 - L. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 665/27 iul. 2020) - modifică art. 14 alin. (6) și (66); 
  introduce alin. (6) la art. 30 
 - O.U.G. nr. 212/2020  (M. Of. nr. 1307/29 dec. 2020) - modifică art. 2 lit. ț) 
 
 

- O.U.G. nr. 143/2021  (M. Of. nr. 1259/31 dec. 2021) - abrogă art. 2 lit. x1), art. 14 alin. (6) - (67) 

 L. nr. 223/2008 
 Lege privind susţinerea învăţământului preşcolar 
 
 

M. Of. nr. 739/31 oct. 2008 

 L. nr. 224/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare  
 a localităţilor nr. 101/2006 
 
 

M. Of. nr. 743/3 nov. 2008 
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 L. nr. 225/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi  
 sponsorizarea pentru produsele din tutun 
 
 

M. Of. nr. 739/31 oct. 2008 

 L. nr. 227/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea  
 plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru  
 îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare  
 Judiciară (EJTN) 
 M. Of. nr. 738/31 oct. 2008 

 

 ▼ Acord de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 L. nr. 228/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 782/24 nov. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 338/2013 (M. Of. nr. 352/14 iun. 2013) 
 - H.G. nr. 853/2013 (M. Of. nr. 692/13 nov. 2013) 
 - H.G. nr. 142/2017 (M. Of. nr. 217/30 mar. 2017) 
 - H.G. nr. 396/2017 (M. Of. nr. 450/16 iun. 2017) 
 - H.G. nr. 386/2018 (aprobare) (M. Of. nr. 474/8 iun.  
 2018) 
 
 ▼ Acord de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu  
 nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 L. nr. 228/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 782/24 nov. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 338/2013 (M. Of. nr. 352/14 iun. 2013) 
 - H.G. nr. 853/2013 (M. Of. nr. 692/13 nov. 2013) 
 - H.G. nr. 142/2017 (M. Of. nr. 217/30 mar. 2017) 
 - H.G. nr. 396/2017 (M. Of. nr. 450/16 iun. 2017) 
 - H.G. nr. 386/2018 (aprobare) (M. Of. nr. 474/8 iun.  
 2018) 
 
 L. nr. 229/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri  
 pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate  
 privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 
 

M. Of. nr. 748/5 nov. 2008 

 L. nr. 230/2008 
 Lege privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 
 M. Of. nr. 748/5 nov. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - se reduce cu 25% cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor   Academiei  
 de ŞtiinţeTehnice din România 
 - O.U.G. nr. 79/2010  (M. Of. nr. 638/10 sep. 2010) - modifică art. 29 alin. (1); 
  abrogă art. 28 alin. (3), art. 30 
 - L. nr. 215/2013  (M. Of. nr. 401/3 iul. 2013) - respinge O.U.G. nr. 79/2010 
 - O.G. nr. 29/2013  (M. Of. nr. 550/30 aug. 2013) - modifică art. 29 alin. (1) şi (2); 
 introduce alin. (4) la art. 29 
 
 L. nr. 231/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în  
 vederea achiziţionării de autoturisme 
 
 

M. Of. nr. 750/6 nov. 2008 

 L. nr. 232/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit  
 depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 
 

M. Of. nr. 750/6 nov. 2008 

 L. nr. 233/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru  
 modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate  
 chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari 
 M. Of. nr. 750/6 nov. 2008 
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 L. nr. 238/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de  
 reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de  
 salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007,  
 aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008 
 
 

M. Of. nr. 750/6 nov. 2008 

 L. nr. 240/2008 
 Lege privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitate-martir 
 
 

M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 

 L. nr. 241/2008 
 Lege privind declararea comunei Moisei, judeţul Maramureş, comună-martir 
 
 

M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 

 L. nr. 242/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei  
 Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare 
 M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 

 

 ▼ Protocol de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008 
 L. nr. 255/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 755/10 nov. 2008 
 
 ▼ Protocol de aderare a Republicii Croaţia la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008 
 L. nr. 256/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 755/10 nov. 2008 
 
 L. nr. 259/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării  
 spectrului radio în banda de frecvenţe 3600—3800 MHz 
 
 

M. Of. nr. 757/10 nov. 2008 

 L. nr. 260/2008 
 Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor 
 M. Of. nr. 757/10 nov. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 248/2010  (M. Of. nr. 844/16 dec. 2010) - modifică titlul, art. 2 lit. b), art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (3) şi (4), art. 6, art. 9  
 alin. (3), art. 16, art. 19 alin. (4) şi (8), art. 20, art. 22, art. 26 alin. (1),  art. 33  
 alin. (1)  lit. b) şi alin. (3), art. 37 lit. e), art. 38, art. 40; 
 introduce alin. (51) şi (8) la art. 3, alin. (4) la art. 7, lit. c) la art. 18 alin. (2)  
 pct. 2; 
 abrogă art. 21, art. 27 alin. (1), art. 28 
 - L. nr. 276/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - modifică în mod corespunzător art. 3 alin. (4) şi art. 12 alin. (2) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 115/15 feb. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 243/2013  (M. Of. nr. 456/24 iul. 2013) - modifică art. 2 lit. d), art. 7 alin. (1) partea introductivă şi alin. (4), art. 9 alin.  
 (1), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 16 partea introductivă, art. 17 alin. (5),  
 art. 19 alin. (8), art. 30, art. 35 lit.b); 
  introduce lit. i) la art. 2, alin. (10) la art. 3, lit. c) la art. 16 pct. 1, alin. (41) la  
 art.19; 
  abrogă art. 3 alin. (7) şi (9); 
  în tot cuprinsul legii , sintagma "autorizate să încheie asigurări obligatorii  
 pentru locuinţe" se înlocuieşte cu sintagma "autorizate să practice riscuri de  
 catastrofă"; 
  în tot cuprinsul legii , sintagma "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor",  
 denumită "C.S.A.", se înlocuieşte cu sintagma " Autoritatea de Supraveghere  
 Financiară", denumită "A.S.F." 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 635/15 oct. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 191/2015  (M. Of. nr. 494/6 iul. 2015) - modifică art. 2 lit. c) prima liniuţă şi lit. d), art. 3 alin. (4), (7) şi (8), art. 7  
 alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (1), art. 12, art. 16 pct. 1 lit. c), art. 17  
 alin. (1), art. 17 alin. (2) şi (3), art. 19 alin. (2) şi (3), art. 23, art. 24 alin.(2) lit.  
 a) şi c); 
 introduce alin. (9) la art. 3, alin. (11) şi (12) la art. 9, alin. (11) la art. 17; 
 abrogă art. 2 lit. i), art. 17 alin. (4) şi (5), art. 26; 
 înlocuieşte sintagma "ordin al preşedintelui Autorităţii de Supraveghere  
 Financiară(A.S.F.)" cu sintagma "normă A.S.F." 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 175/9 mar. 2016) 
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 L. nr. 265/2008 
 Lege privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră 
 M. Of. nr. 777/20 nov. 2008 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 6/2010  (M. Of. nr. 70/30 ian. 2010) - modifică titlul, art. 1-27; 
  introduce art. 29 - 33, anexele nr. 1-4 
 - L. nr. 125/2012  (M. Of. nr. 486/16 iul. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 6/2010 şi modifică art. 1, art. 2  
 alin. (2) lit. a) şi c), art. 3, titlul cap. II, art. 4, art. 5 alin. (1), (2) şi (5), art. 6,  
 art. 7, art. 8, titlul cap. III, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (1) şi (4), art. 14,  
 art. 15, art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18, art. 19, art. 21, titlul cap. V, art. 22 alin.  
 (1), art. 23, art. 24 alin. (1) şi (3), art. 25 alin. (4), art. 27 alin. (2), art. 28, art.  
 29, art. 30, anexele nr. 1, 3 şi 4; 
 introduce art. 41, alin. (6) la art. 5, alin. (5) la art. 13, art. 231, art. 232; 
 abrogă art. 10, art. 20, art. 26 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 608/23 aug. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 22/2016  (M. Of. nr. 463/22 iun. 2016) - modifică art. 1 alin. (2) și (5), art. 2 alin. (2) lit. a), art. 3 lit. a), b) și l), titlul  
 cap. II, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), (2), (5) și (6), art. 8 alin. (1), (2), (4) și (5),  
 art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (1) și (5), art. 14, art. 15, art. 16, art.  
 17, art. 18 alin. (3) și (4), art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (2) lit. a), c), d), e), f), k),  
 m) și n), art. 21 alin. (1) lit. a) - c), art. 23 lit. b), c), e) și f), art. 24 alin. (1) ,  
 anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3, anexa nr. 4; 
  introduce lit. p) la art. 3, alin. (51) la art. 8, alin. (6) la art. 13, lit. o) - r) la  
 art. 20 alin. (2), art. 271; 
  abrogă art. 3 lit. h), art. 6 alin. (4), art. 23 lit. d) 
 - O.U.G. nr. 83/2016  (M. Of. nr. 964/29 nov. 2016) - modifică art. 4 lit. b) pct. (i), art. 10 alin. (8), art. 13 alin. (6); 
 introduce alin. (11) și (31) la art. 10 și alin. (11)-(13) la art. 11 
 - L. nr. 130/2017  (M. Of. nr. 428/9 iun. 2017) - modifică art. 4 partea introductivă, art. 4 lit. b) pct. i), art. 8 alin. (3), art. 10  
 alin. (8) și art. 13 alin. (1) și (6); 
 introduce alin. (6) și (7) la art. 1, lit. b1) la art. 9 alin. (1) și alin. (41) la art.  
 13; 
 abrogă art. 1 alin. (4); 
  abrogă art. IX din O.U.G. nr. 83/2016 care modifica L. nr. 265/2008 
 - O.G. nr. 3/2022  (M. Of. nr. 91/28 ian. 2022) - modifică art. 1 alin. (2) lit. a), art. 1 alin.(3), (6) și (7), art. 3 lit. e), i), j), o) și  
 p), art. 5 alin. (2) și (3), art. 6 alin. (3), titlul cap. III, art. 10, art. 11 alin. (2), (8)  
 și (9), art. 13 alin. (1), art. 13 alin. (2) - (41) și (6), art. 14 alin. (1) - (3), art.  
 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (2) lit. a), j), o) și p),  
 art. 21 alin . (1) lit. b) pct. (ii), art. 23 lit. c), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 271,  
 art. 31, anexele nr. 1, 2 și 4; modifică și înlocuiește anexa nr. 3 
  introduce alin. (8) - (10) la art. 1, lit. q) și r) la art. 3, alin. (21) la art. 5, alin.  
 (4) la art. 5, alin. (11)-(13) la art. 13, alin. (7) la art. 13, lit. g) și h) la art. 23,  
 mențiunea privind transpunerea după art. 33, anexa nr. 2a; 
  completează anexa nr. 2; 
  abrogă art. 3 lit. f) și n), art. 9 alin. (1) lit. b1), art. 20 alin. (2) lit. q), art. 23  
 lit. a), art. 32 
 
 L. nr. 266/2008 
 Legea farmaciei 
 M. Of. nr. 765/13 nov. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 236/2009  (M. Of. nr. 404/15 iun. 2009) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. g), alin. (2), alin. (3) şi (6), art. 3 alin. (1),  
 art. 4, art. 5, art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8, art. 9 lit. b) şi c), art. 10, art. 11 alin.  
 (2), art. 12, art. 13, art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi (2), art.  
 21, art. 22, art. 23 partea introductivă, art. 24, art. 25, art. 28, art. 30, art. 32,  
 art. 33, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 43, art. 44; 
  introduce alin. (11) la art. 2, lit. f) la art. 23, lit. f) la art. 29; 
  abrogă art. 19, art. 42 alin. (2) şi (3); 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice" cu  
 sintagma "Ministerul Sănătăţii" şi sintagma "ordin al ministrului sănătăţii  
 publice" cu sintagma "ordin al minstrului sănătăţii" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 448/30 iun. 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 130/2010  (M. Of. nr. 890/30 dec. 2010) - modifică art. 42; 
  abrogă art. 12 alin. (2) 
 - L. nr. 215/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 130/2010 şi modifică art. 42 
 - L. nr. 162/2014  (M. Of. nr. 907/15 dec. 2014) - modifică art. 2 alin. (2), (3) și (7), art. 3, art. 10 alin. (2), art. 19 alin. (1), art.  
 20; 
 introduce alin. (8) la art. 2; 
 abrogă art. 19 alin. (3), art. 42 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 85/2 feb. 2015) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 17 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 58/2017  (M. Of. nr. 648/7 aug. 2017) - modifică art. 10 alin.(4), (5), (6) și (9), art. 13 alin. (3), art. 24 alin. (3) - (5),  
 cap. IV, art. 34 partea introductivă, art. 35, art. 36 partea introductivă, art. 38 și  
 art. 39; 
  introduce alin. (51) la art. 10, alin.(81) la art. 10, lit. f) la art. 36, art. 361,  
 art. 371, art. 381 și 382 
 - L. nr. 160/2018  (M. Of. nr. 586/11 iul. 2018) - modifică art. 2 alin. (3); 
  introduce alin. (41) la art.2, art. 21, art. 22, alin. (5) la art. 31, lit. e) și f) la  
 art. 38 
 - O.G. nr. 4/2018  (M. Of. nr. 735/24 aug. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d), art. 2 alin. (7), art. 8 alin. (2), art. 10,  
 art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (3) și (5), art. 19 alin. (2), art. 21 alin. (2), , art. 22,  
 art. 24, art. 25 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 28, titlul cap. IV, art. 31, art. 361,  
 art. 37, art. 38, art. 381, art. 382, art. 39, sintagma „cu amănuntul” se  
 înlocuieşte cu sintagma „en détail”; 
  introduce alin. (3) la art. 11, art. 372 și art. 373, art. 383; 
  abrogă art. 32 
 - L. nr. 182/2019  (M. Of. nr. 838/15 oct. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 58/2017 
 - L. nr. 243/2020  (M. Of. nr. 1042/6 nov. 2020) - modifică art. 1, art. 2 alin. (7), art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (2), art.10, art. 11,  
 art. 13 alin. (3) și (5), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 22, art. 24  
 partea introductivă a alin. (2), alin. (3), (4) și (6)-(9), art. 27 alin. (2), art. 28,  
 art. 31 alin. (1), (2) și (4), art. 35, art. 36, art. 361 partea introductivă, art. 37,  
 art. 372, art. 373, art. 38 partea introductivă, art. 381, art. 383 partea  
 introductivă, art. 39 alin. (1), în tot cuprinsul legii, sintagma «Agenţia Națională  
 a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale» — ANMDM se înlocuieşte cu  
 sintagma «Agenția Naponală a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din  
 România» —ANMDMR."; 
 introduce art. 11, alin. (71) la art. 2; 
 abrogă art. 39 alin. (2); 
 elimină de la modificare art. 382, elimină dispoziția ”în cuprinsul legii  
 sintagma „cu amănuntul” se înlocuieşte cu sintagma „en détail”„ 
 
 

- O.U.G. nr. 20/2021  (M. Of. nr. 322/30 mar. 2021) - art. 2 alin. (1) lit. g) 

 L. nr. 267/2008 
 Lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor  
 de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor  
 măsuri cu privire la administrarea imobilului «Palatul Parlamentului» 
 M. Of. nr. 779/20 nov. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 90/2016  (M. Of. nr. 358/10 mai 2016) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (1); 
  introduce alin. (3) la art. 1, art. 12 și 13, anexa nr. 2 
 - L. nr. 205/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) - modifică art. 12 și anexa nr. 1 
 - L. nr. 228/2018  (M. Of. nr. 681/6 aug. 2018) - modifică art. 5 alin. (1) și alin. (2), art. 6, art. 13 și anexa nr. 2; 
 
 

introduce art. 11, alin. (6) la art. 3, alin. (11) și (3) la art. 5 și anexa nr. 3 

 L. nr. 268/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind  
 regimul armelor şi al muniţiilor 
 M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. II alin. (2) 
 
 L. nr. 271/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind  
 acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor  
 deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 
 M. Of. nr. 768/14 nov. 2008 

 

 ▼ Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica  
 Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007 
 L. nr. 274/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 889/29 dec. 2008 

 L. nr. 275/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 
 M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 
 
 L. nr. 276/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 
 
 

M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 

 L. nr. 279/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a  
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 Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură 
 
 

M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 

 L. nr. 284/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind  
 societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului 
 M. Of. nr. 778/20 nov. 2008 

 
 ▼ Decizia Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene (2007/436/CE, Euratom) 
 L. nr. 286/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 778/20 nov. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 106/20 feb. 2009) 
 
 ▼ Acord maritim dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008 
 L. nr. 287/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 830/10 dec. 2008 

 ▼ Protocol, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000 
 L. nr. 289/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 827/9 dec. 2008 

 ▼ Protocol, semnat la Bucureşti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar  
 privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996 
 L. nr. 290/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 827/9 dec. 2008 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie  
 privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a  
 acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008 
 L. nr. 291/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 777/20 nov. 2008 

 ▼ Protocol privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului  
 Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1  
 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007 
 L. nr. 292/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 831/10 dec. 2008 

 L. nr. 293/2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 
 M. Of. nr. 800/28 nov. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 810/3 dec. 2008) - rectifică art. unic pct. 30 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi  
 al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008 
 L. nr. 300/2008 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 826/9 dec. 2008 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008 
 L. nr. 301/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 827/9 dec. 2008 
 
 L. nr. 303/2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005  
 privind cinematografia 
 
 

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

 L. nr. 306/2008 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 883/24 dec. 2008 

 L. nr. 307/2008 
 Lege privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC) 
 M. Of. nr. 898/31 dec. 2008 
 
 
 
 
  2009  
 
 



 

 431

 L. nr. 3/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la  
 alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008 
 
 

M. Of. nr. 104/20 feb. 2009 

 L. nr. 4/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor  
 administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a  
 campaniilor electorale 
 
 

M. Of. nr. 104/20 feb. 2009 

 L. nr. 5/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 pentru autorităţile administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 104/20 feb. 2009 

 L. nr. 7/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în  
 municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 104/20 feb. 2009 

 L. nr. 9/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a  
 activităţii notariale nr. 36/1995 
 M. Of. nr. 105/20 feb. 2009 

 

 ▼ Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul dintre  
 Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Rabat la 28  
 ianuarie 1994 
 L. nr. 11/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 105/20 feb. 2009 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1698/2012 (M.A.E.) - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 3 martie 2008 
 L. nr. 12/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 107/23 feb. 2009 

 ▼ Amendament convenit între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 18 aprilie  
 2008 şi la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat  
 la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 
 L. nr. 13/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 119/26 feb. 2009 
 
 ▼ Acord de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii)  
 dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 L. nr. 14/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 125/2 mar. 2009 
 Modificări: 
 - L. nr. 225/2010 (M. Of. nr. 798/29 nov. 2010) - modifică art. 3, art. 5 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 1166/2011 (M. Of. nr. 859/6 dec. 2011) 
 - H.G. nr. 793/2013 (M. Of. nr. 653/23 oct. 2013) 
 - H.G. nr. 549/2014 (M. Of. nr. 515/10 iul. 2014) 
 - H.G. nr. 608/2014 (M. Of. nr. 567/30 iul. 2014) 
 - H.G. nr. 436/2015 (M. Of. nr. 441/19 iun. 2015) 
 
 ▼ Amendament semnat la Bucureşti la 2 iulie 2007, la Acordul de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare şi introducere a taxării pe autostrada Bucureşti-Piteşti, semnat la Bucureşti la 5  
 august 1996 
 L. nr. 15/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 119/26 feb. 2009 

 ▼ Convenţie dintre România şi Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele  
 pe venit şi pe capital, semnată la Duşanbe la 6 decembrie 2007 
 L. nr. 16/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 110/24 feb. 2009 
 
 L. nr. 18/2009 
 Legea bugetului de stat pe anul 2009 
 M. Of. nr. 121/27 feb. 2009 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 34/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - rectifică bugetul 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 277/28 apr. 2009) - rectifică anexa nr. 3/27/02a 
 Modificări: 
 - L. nr. 227/2009  (M. Of. nr. 402/12 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 34/2009 
 - O.G. nr. 19/2009  (M. Of. nr. 600/31 aug. 2009) - rectifică bugetul şi modifică art. 14 alin. (3) şi (5), anexele nr. 3 şi 9 
 - L. nr. 126/2010  (M. Of. nr. 516/23 iul. 2010) - aprobă O.G. nr. 19/2009 
 
 L. nr. 19/2009 
 Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 
 M. Of. nr. 122/27 feb. 2009 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 34/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 227/2009  (M. Of. nr. 402/12 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 34/2009 
 - O.G. nr. 20/2009  (M. Of. nr. 599/31 aug. 2009) - rectifică bugetul 
 - L. nr. 127/2010  (M. Of. nr. 453/2 iul. 2010) - aprobă O.G. nr. 20/2009 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecţiei şi securităţii civile privind asistenţa şi  
 cooperarea în situaţii de urgenţă, semnat la Paris la 22 aprilie 2008 
 L. nr. 20/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 152/11 mar. 2009 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor  
 dezastrelor, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2007 
 L. nr. 21/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 151/11 mar. 2009 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea poliţienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008 
 L. nr. 23/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 158/13 mar. 2009 
 
 
 L. nr. 24/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional  
 pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare 
 
 

M. Of. nr. 131/3 mar. 2009 

 L. nr. 27/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul  
 Programului SAPARD 
 
 

M. Of. nr. 144/9 mar. 2009 

 L. nr. 28/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru  
 modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 
 
 

M. Of. nr. 158/13 mar. 2009 

 L. nr. 29/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru  
 produsele agroalimentare 
 
 

M. Of. nr. 145/9 mar. 2009 

 L. nr. 30/2009 
 Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2009 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul  
 multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa- Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie  
 1998 
 
 

M. Of. nr. 163/17 mar. 2009 

 L. nr. 36/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru  
 coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare  
 a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi  
 funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
 
 

M. Of. nr. 182/24 mar. 2009 

 L. nr. 38/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor 
 
 

M. Of. nr. 182/24 mar. 2009 

 L. nr. 42/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval 
 
 

M. Of. nr. 171/19 mar. 2009 

 L. nr. 43/2009 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor  
 Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi  
 nonagricole 
 
 

M. Of. nr. 171/19 mar. 2009 

 L. nr. 44/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul  
 programării cheltuielilor publice 
 
 

M. Of. nr. 171/19 mar. 2009 

 L. nr. 45/2009 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de  
 cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 
 M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 
 Modificări: 
 - L. nr. 197/2009  (M. Of. nr. 374/3 iun. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 41/2007 şi modifică în mod corespunzător 
 - O.U.G. nr. 63/2009  (M. Of. nr. 400/12 iun. 2009) - modifică anexa nr. 1 
 - L. nr. 336/2009  (M. Of. nr. 776/13 nov. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 63/2009 
 - L. nr. 64/2010  (M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 3 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - se reduce cu 25% indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) 
 - L. nr. 173/2010  (M. Of. nr. 510/22 iul. 2010) - modifică anexa nr. 2 
 - L. nr. 174/2010  (M. Of. nr. 510/22 iul. 2010) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 282/2010  (M. Of. nr. 11/5 ian. 2011) - modifică anexa nr. 6 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 139/24 feb. 2011) - rectifică art. 55 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 72/2011  (M. Of. nr. 399/7 iun. 2011) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (3), art. 6  
 alin. (5), art. 11 alin. (1), art. 15, art. 28 alin. (1), (5), (7) şi (9), art. 29, art. 30,  
 art. 31 alin. (1), (2), (7) şi (8), art. 34 lit. a) şi c), art. 35 partea introductivă şi  
 lit. b), art. 44 alin. (2), art. 46 alin. (1), art. 47, art. 48 alin. (2), art. 51, art. 57; 
 introduce alin. (11) şi (12) la art. 5, alin. (21) la art. 6, alin. (31) la art. 6,  
 alin. (7) la art. 6, lit. r) şi s) la art. 10, alin. (11) la art. 11, alin. (41) şi (42)  
 la art. 18, alin. (9) la art. 31, alin. (3) la art. 36, alin. (4) şi (5) la art. 41, alin.  
 (11)-(111) la art. 54, alin. (3) şi (4) la art. 54; 
 abrogă art. 26 alin. (2), art. 27 lit. b), art. 31 alin. (6), art. 52, art. 54 alin. (1),  
 art. 55 alin. (2)-(4), art. 56 alin. (2); 
 înlocuieşte anexele nr. 1-6 şi sintagma "unităţi de cercetare-dezvoltare de drept  
 public", din cuprinsul legii, cu sintagma "unităţi de cercetare-dezvoltare de  
 drept public şi de utilitate publică" 
 - L. nr. 137/2011  (M. Of. nr. 481/7 iul. 2011) - modifică corespunzător 
 - L. nr. 160/2011  (M. Of. nr. 503/14 iul. 2011) - modifică anexele nr. 3 şi 3.4 
 - O.U.G. nr. 89/2011  (M. Of. nr. 801/11 nov. 2011) - modifică art. 18 alin. (4), art. 25, art. 28 alin. (2) şi (4), art. 35 lit. a), art. 53  
 alin. (1) şi (5); 
  introduce lit. e) la art. 27; 
  abrogă art. 10 alin. (1) lit. c) şi r), art. 33, art. 53 alin. (2), (3) şi (4) 
 - L. nr. 257/2011  (M. Of. nr. 866/8 dec. 2011) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 3 
 - L. nr. 231/2011  (M. Of. nr. 867/8 dec. 2011) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 3 
 - L. nr. 232/2011  (M. Of. nr. 884/14 dec. 2011) - modifică art. 31 alin. (3) 
 - L. nr. 53/2012  (M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 3 
 - L. nr. 164/2012  (M. Of. nr. 694/9 oct. 2012) - modifică anexa nr. 2; 
  înlocuieşte anexa nr. 2.5 
 - L. nr. 122/2013  (M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 89/2011 şi modifică art. 18 alin. (4), art. 27 lit. e) 
 - O.U.G. nr. 81/2013  (M. Of. nr. 390/29 iun. 2013) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 3 
 - L. nr. 375/2013  (M. Of. nr. 828/23 dec. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 - L. nr. 372/2013  (M. Of. nr. 834/24 dec. 2013) - modifică anexa nr. 3 
 - L. nr. 116/2014  (M. Of. nr. 536/18 iul. 2014) - respinge O.U.G. nr. 81/2013 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 682/2014  (M. Of. nr. 70/27 ian. 2015) - prevederile din anexa nr. 2.5 cuprinzând menţiuni referitoare 
 la suprafaţa de 0,8100 ha situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul  
 Bistriţa-Năsăud, sunt constituţionale în măsura în care această suprafaţă nu se  
 suprapune cu cea asupra căreia a fost reconstituit dreptul de proprietate al  
 autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prin hotărâre judecătorească  
 definitivă şi irevocabilă. 
 Modificări: 
 - L. nr. 64/2016  (M. Of. nr. 292/18 apr. 2016) - modifică anexele nr. 3.30, 8 şi 8.11 
 - L. nr. 89/2016  (M. Of. nr. 347/6 mai 2016) - modifică anexa nr. 3, modifică și înlocuiește anexele nr. 3.19, 3.20 și 9; 
 introduce anexa nr. 9.7 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 541/2016  (M. Of. nr. 834/21 oct. 2016) - prevederile din anexa nr. 3.30 sunt constituţionale în măsura în 
 care suprafeţele de teren cuprinse în această anexă nu se suprapun cu cele  
 asupra cărora a fost reconstituit dreptul de proprietate 
 prin Hotărârea nr. 825 din 9 noiembrie 2007 a Comisiei judeţene pentru  
 stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bistriţa- 
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 Năsăud, confirmată prin Decizia civilă nr. 153/R/2010, irevocabilă, pronunţată  
 de Tribunalul Bistrita-Năsăud — Secţia civilă, în 
 Dosarul nr. 3.980/190/2009. 
 Modificări: 
 - L. nr. 32/2018  (M. Of. nr. 55/18 ian. 2018) - se modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 43/2018  (M. Of. nr. 69/23 ian. 2018) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 3 și anexa nr. 3.25 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 106/2 feb. 2018) - rectifică anexele nr. 3.11, 3.12,  7.8, 8.7, 3.3 și 7.5 
 (M. Of. nr. 345/19 apr. 2018) - rectifică anexa nr. 3.31 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 110/2020  (M. Of. nr. 599/8 iul. 2020) - modifică anexa nr. 3 și anexa nr. 3.7 
 - L. nr. 261/2021  (M. Of. nr. 1064/5 nov. 2021) - modifică art. 54 alin. (13) și art. 57; 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 3; 
 introduce alin. (5) și (6) la art. 54 și anexele nr. 10, 10.1 și 10.2; 
 
 

abrogă anexa nr. 3.50 

 L. nr. 47/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de  
 eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 
 
 

M. Of. nr. 190/26 mar. 2009 

 L. nr. 49/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind  
 regimul juridic al adopţiei 
 
 

M. Of. nr. 190/26 mar. 2009 

 L. nr. 50/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice  
 locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea  
 Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru  
 alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind  
 Statutul aleşilor locali 
 
 

M. Of. nr. 190/26 mar. 2009 

 L. nr. 52/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 224/7 apr. 2009 
 
 L. nr. 53/2009 
 Lege privind transmiterea unor imobile, clădiri şi terenuri, din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe  
 Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu,  
 judeţul Cluj 
 
 

M. Of. nr. 224/7 apr. 2009 

 L. nr. 54/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de  
 împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi  
 Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi prorogarea  
 termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă  
 de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială  
 "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare -  
 Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul  
 Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de  
 termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 
 

M. Of. nr. 223/7 apr. 2009 

 L. nr. 55/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în  
 vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim  
 brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare 
 
 

M. Of. nr. 224/7 apr. 2009 

 L. nr. 56/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv  
 dezvoltarea regională 
 
 

M. Of. nr. 224/7 apr. 2009 

 L. nr. 61/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România 
 
 

M. Of. nr. 233/8 apr. 2009 

 L. nr. 62/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între  
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 femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii 
 
 

M. Of. nr. 229/8 apr. 2009 

 L. nr. 63/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile  
 parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani 
 
 

M. Of. nr. 225/7 apr. 2009 

 L. nr. 65/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de "ţară  
 parteneră", la manifestarea expoziţională internaţională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie  
 2009 
 
 

M. Of. nr. 225/7 apr. 2009 

 L. nr. 67/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare  
 a construcţiei de locuinţe la nivel naţional 
 
 

M. Of. nr. 225/7 apr. 2009 

 L. nr. 68/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind  
 regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general 
 
 

M. Of. nr. 225/7 apr. 2009 

 L. nr. 69/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind  
 regimul juridic al cărţii electronice de identitate 
 M. Of. nr. 231/8 apr. 2009 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat  
 la Damasc la 24 iunie 2008 
 L. nr. 73/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 233/8 apr. 2009 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie  
 1994 
 L. nr. 74/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 237/9 apr. 2009 

 L. nr. 76/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte  
 financiare în sistemul justiţiei 
 
 

M. Of. nr. 231/8 apr. 2009 

 L. nr. 77/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a  
 instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene 
 
 

M. Of. nr. 227/7 apr. 2009 

 L. nr. 78/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor 
 
 

M. Of. nr. 230/8 apr. 2009 

 L. nr. 79/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.  
 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale 
 
 

M. Of. nr. 230/8 apr. 2009 

 L. nr. 82/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi  
 Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008,  
 pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele  
 Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 
 
 

M. Of. nr. 230/8 apr. 2009 

 L. nr. 85/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind  
 azilul în România 
 
 

M. Of. nr. 246/14 apr. 2009 

 L. nr. 86/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
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 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor  
 judeţene sau locale 
 
 

M. Of. nr. 246/14 apr. 2009 

 L. nr. 87/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau  
 majoritar de stat, precum şi la regiile autonome 
 
 

M. Of. nr. 246/14 apr. 2009 

 L. nr. 88/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind  
 societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente 
 
 

M. Of. nr. 246/14 apr. 2009 

 L. nr. 89/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în  
 scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică 
 
 

M. Of. nr. 246/14 apr. 2009 

 L. nr. 91/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind  

 finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
 
 

M. Of. nr. 246/14 apr. 2009 

 L. nr. 92/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea  
 Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a  
 Rezervelor de Stat 
 
 

M. Of. nr. 261/22 apr. 2009 

 L. nr. 93/2009 
 Lege privind instituţiile financiare nebancare 
 M. Of. nr. 259/21 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 42/2011  (M. Of. nr. 303/3 mai 2011) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 5 lit. c), art. 14 alin. (2), art. 46  
 alin. (2); 
  introduce alin. (9) la art. 14; 
  abrogă art. 1 alin. (3) 
 - L. nr. 287/2011  (M. Of. nr. 894/16 dec. 2011) - abrogă art. 72 alin. (2) 
 - L. nr. 29/2012  (M. Of. nr. 180/20 mar. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 42/2011 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 16 lit. c), art. 61, art. 62, art. 63 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 12 
 - O.U.G. nr. 52/2016  (M. Of. nr. 727/20 sep. 2016) - abrogă art. 2 alin. (3) 
 
 ▼ Acord de reglementare a datoriei dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008 
 L. nr. 95/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 258/17 apr. 2009 

 ▼ Protocol privind textul autentic în cinci limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la  
 29 septembrie 1995 
 L. nr. 96/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 273/27 apr. 2009 

 ▼ Protocol privind un amendament la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995 
 L. nr. 96/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 273/27 apr. 2009 

 ▼ Protocol privind textul autentic în şase limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1  
 octombrie 1998 
 L. nr. 96/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 273/27 apr. 2009 

 ▼ Protocol privind un amendament la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998 
 L. nr. 96/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 273/27 apr. 2009 
 
 
 L. nr. 97/2009 
 Lege privind înfiinţarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein" 
 M. Of. nr. 246/14 apr. 2009 
 
 L. nr. 98/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol 
 M. Of. nr. 253/16 apr. 2009 
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 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 348/25 mai 2009) - rectifică art. unic pct. 10 

 L. nr. 99/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul datoriei  
 publice externe pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor 
 
 

M. Of. nr. 246/14 apr. 2009 

 L. nr. 100/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene 
 
 

M. Of. nr. 251/15 apr. 2009 

 L. nr. 101/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de  
 cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 
 
 

M. Of. nr. 251/15 apr. 2009 

 L. nr. 102/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt  
 am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru  
 finanţarea Programului privind infrastructura municipală 
 
 

M. Of. nr. 258/17 apr. 2009 

 L. nr. 103/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008 
 
 

M. Of. nr. 265/23 apr. 2009 

 L. nr. 104/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin  
 scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României,  
 Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, la Contractul de finanţare dintre  
 România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului  
 de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 M. Of. nr. 265/23 apr. 2009 

 

 ▼ Protocol adiţional adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică,  
 referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informatice 
 L. nr. 105/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 278/28 apr. 2009 

 ▼ Convenţie dintre România şi Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la  
 impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008 
 L. nr. 106/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 279/29 apr. 2009 
 
 ▼ Convenţie dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 iulie 2008 
 L. nr. 107/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 321/14 mai 2009 

 ▼ Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la  
 navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001 
 L. nr. 108/2009 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 284/30 apr. 2009 

 ▼ Protocol opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu  
 cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984 
 L. nr. 109/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 300/7 mai 2009 
 
 ▼ Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în anul 1972 şi revizuită în anul 1992 
 L. nr. 110/2009 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 308/11 mai 2009 

 ▼ Amendament la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la  
 Bucureşti la 24 octombrie 1998 
 L. nr. 111/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 276/28 apr. 2009 

 ▼ Protocol privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003,  
 la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată  
 la Aarhus la 25 iunie 1998 
 L. nr. 112/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 339/21 mai 2009 
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 L. nr. 114/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre  
 Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul  
 Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii  
 Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului  
 Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul  
 Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC),  
 deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la  
 suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian şi alocarea orelor de zbor  
 neprevăzute în program 
 M. Of. nr. 289/4 mai 2009 

 

 ▼ Convenţia nr. 102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28  
 iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
 L. nr. 115/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 325/15 mai 2009 

 ▼ Codul european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 
 L. nr. 116/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 331/19 mai 2009 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 392/10 iun. 2009) - rectifică art. 2 
 
 L. nr. 118/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul justiţiei 
 
 

M. Of. nr. 285/30 apr. 2009 

 L. nr. 122/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind  
 prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
 
 

M. Of. nr. 300/7 mai 2009 

 L. nr. 123/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea  
 indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România 
 M. Of. nr. 294/6 mai 2009 

 

 ▼ Convenţie dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea şi întreţinerea liniei de frontieră şi a  
 semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la Bucureşti la 4 septembrie 2007 
 L. nr. 124/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 302/7 mai 2009 
 
 L. nr. 125/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României 
 M. Of. nr. 324/15 mai 2009 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 359/28 mai 2009) - rectifică art. unic pct. 5 

 L. nr. 127/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra  
 cecului 
 
 

M. Of. nr. 294/6 mai 2009 

 L. nr. 129/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului  
 Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea  
 HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal 
 
 

M. Of. nr. 294/6 mai 2009 

 L. nr. 130/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare 
 M. Of. nr. 293/5 mai 2009 
 
 L. nr. 131/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor  
 singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei 
 
 

M. Of. nr. 299/7 mai 2009 

 L. nr. 132/2009 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru  
 continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE 
 
 

M. Of. nr. 299/7 mai 2009 

 L. nr. 133/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România 
 
 

M. Of. nr. 299/7 mai 2009 

 L. nr. 134/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a  
 fondurilor de cofinanţare aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 299/7 mai 2009 

 L. nr. 135/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public 
 
 

M. Of. nr. 294/6 mai 2009 

 L. nr. 136/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a  
 înnoirii Parcului auto naţional 
 
 

M. Of. nr. 311/12 mai 2009 

 L. nr. 137/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor  
 drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru  
 modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 311/12 mai 2009 

 L. nr. 139/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză 
 
 

M. Of. nr. 311/12 mai 2009 

 L. nr. 140/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de  
 Cercetare pentru Cărbune şi Oţel 
 
 

M. Of. nr. 311/12 mai 2009 

 L. nr. 141/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor  
 finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru  
 finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare" 
 
 

M. Of. nr. 307/11 mai 2009 

 L. nr. 142/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din  
 cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) 
 
 

M. Of. nr. 307/11 mai 2009 

 L. nr. 143/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala  
 Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de  
 reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a  
 Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva 
 
 

M. Of. nr. 307/11 mai 2009 

 L. nr. 144/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul  
 administraţiei publice 
 
 

M. Of. nr. 307/11 mai 2009 

 L. nr. 145/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din  
 sectorul bugetar 
 
 

M. Of. nr. 303/8 mai 2009 

 L. nr. 146/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996  
 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 
 

M. Of. nr. 303/8 mai 2009 
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 L. nr. 147/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în  
 vederea achiziţionării de autoturisme 
 
 

M. Of. nr. 303/8 mai 2009 

 L. nr. 151/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind  
 reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 
 

M. Of. nr. 308/11 mai 2009 

 L. nr. 152/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr.  
 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 
 

M. Of. nr. 308/11 mai 2009 

 L. nr. 153/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi  
 revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 308/11 mai 2009 

 L. nr. 158/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în  
 vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale 
 
 

M. Of. nr. 331/19 mai 2009 

 L. nr. 161/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în  
 vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în  
 plată 
 
 

M. Of. nr. 322/14 mai 2009 

 L. nr. 163/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra  
 cambiei şi biletului la ordin 
 
 

M. Of. nr. 322/14 mai 2009 

 L. nr. 165/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor  
 vegetale în România 
 
 

M. Of. nr. 331/19 mai 2009 

 L. nr. 166/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de  
 distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 331/19 mai 2009 

 L. nr. 167/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii 
 
 

M. Of. nr. 321/14 mai 2009 

 L. nr. 168/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a  
 proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică 
 
 

M. Of. nr. 321/14 mai 2009 

 L. nr. 171/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.  
 21/1991 
 
 

M. Of. nr. 321/14 mai 2009 

 L. nr. 172/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind  
 cazierul judiciar 
 M. Of. nr. 321/14 mai 2009 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 247/2016  (M. Of. nr. 983/7 dec. 2016) - abrogă art. II 

 L. nr. 173/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru  
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 Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale 
 
 

M. Of. nr. 328/18 mai 2009 

 L. nr. 176/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi organizatorice pentru  
 desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare 
 
 

M. Of. nr. 334/20 mai 2009 

 L. nr. 177/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare 
 
 

M. Of. nr. 334/20 mai 2009 

 L. nr. 179/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009 
 
 

M. Of. nr. 335/20 mai 2009 

 L. nr. 183/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 
 

M. Of. nr. 365/1 iun. 2009 

 L. nr. 184/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de  
 eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 
 
 

M. Of. nr. 362/29 mai 2009 

 L. nr. 186/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul  
 administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 368/1 iun. 2009 

 L. nr. 187/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor activităţi la  
 nivelul Guvernului 
 
 

M. Of. nr. 368/1 iun. 2009 

 L. nr. 188/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind  
 Statutul poliţistului 
 
 

M. Of. nr. 368/1 iun. 2009 

 L. nr. 189/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor  
 supradotaţi, capabili de performanţă înaltă 
 
 

M. Of. nr. 371/2 iun. 2009 

 L. nr. 190/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional  
 Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice 
 
 

M. Of. nr. 387/9 iun. 2009 

 L. nr. 192/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră  
 agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 
 

M. Of. nr. 365/1 iun. 2009 

 L. nr. 193/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr.  
 46/2008 - Codul silvic 
 
 

M. Of. nr. 365/1 iun. 2009 

 L. nr. 196/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate 
 
 

M. Of. nr. 374/3 iun. 2009 

 L. nr. 198/2009 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a  
 contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 
 

M. Of. nr. 393/10 iun. 2009 

 L. nr. 199/2009 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
 nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat  
 potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor  
 pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi  
 ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru  
 afaceri europene 
 
 

M. Of. nr. 390/9 iun. 2009 

 L. nr. 202/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind  
 înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare 
 
 

M. Of. nr. 391/10 iun. 2009 

 L. nr. 206/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2008 privind modificarea anexei nr. 11 la Ordonanţa Guvernului nr.  
 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă -  
 Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 393/10 iun. 2009 

 L. nr. 207/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi  
 promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 

M. Of. nr. 391/10 iun. 2009 

 L. nr. 210/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor  
 taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 
 

M. Of. nr. 385/9 iun. 2009 

 L. nr. 213/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 
 
 

M. Of. nr. 396/11 iun. 2009 

 L. nr. 214/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a  
 Zonelor Industriale - ARDDZI 
 
 

M. Of. nr. 385/9 iun. 2009 

 L. nr. 215/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar 
 
 

M. Of. nr. 396/11 iun. 2009 

 L. nr. 217/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 
 M. Of. nr. 396/11 iun. 2009 
 
 L. nr. 220/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea  
 de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional 
 
 

M. Of. nr. 396/11 iun. 2009 

 L. nr. 221/2009 
 Lege privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22  
 decembrie 1989 
 M. Of. nr. 396/11 iun. 2009 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 62/2010  (M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) - modifică art. 5 alin. (1) lit. a); 
  introduce alin. (11) la art. 5 
 - L. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - modifică art. 5 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2); 
  introduce alin. (6) la art. 4 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1354/2010  (M. Of. nr. 761/15 nov. 2010) - art. 5 alin. (1) lit. a) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1354/2010  (M. Of. nr. 761/15 nov. 2010) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 5 alin. (1) lit. a)  
 (termenul se împlineşte la data de 30 dec. 2010), după care operează dispoziţiile  
 art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1358/2010  (M. Of. nr. 761/15 nov. 2010) - art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1358/2010  (M. Of. nr. 761/15 nov. 2010) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) teza  
 întâi (termenul se împlineşte la data de 30 dec. 2010), după care operează  
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 dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1360/2010  (M. Of. nr. 761/15 nov. 2010) - art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1360/2010  (M. Of. nr. 761/15 nov. 2010) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) teza  
 întâi (termenul se împlineşte la data de 30 dec. 2010), după care operează  
 dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 12/2011  (M. Of. nr. 789/7 nov. 2011) - art. 5 alin. (1) lit. a) teza I 
 - Decizia nr. 15/2012  (M. Of. nr. 837/12 dec. 2012) - în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) raportat la art. 1 alin.  
 (3) şi art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999,  
 deportarea şi prizonieratul în fosta U.R.S.S. anterior datei de 6 martie 1945 nu  
 reprezintă măsuri administrative cu caracter politic 
 Modificări: 
 - L. nr. 42/2013  (M. Of. nr. 129/11 mar. 2013) - abrogă art. 1 alin. (2) lit. b) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 6/2013  (M. Of. nr. 245/29 apr. 2013) - art. 5 alin. (1) lit. b) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 789/7 nov. 2011 (art. 5 alin. (1) lit. a) teza I); Decizia I.C.C.J. nr. 6/2013 - M. Of. nr. 245/29 apr.  
 
 

2013 (art. 5 alin. (1) lit. b)) 

 L. nr. 224/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea  
 Monitorului Oficial al României 
 
 

M. Of. nr. 389/9 iun. 2009 

 L. nr. 225/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de  
 Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 
 
 

M. Of. nr. 395/11 iun. 2009 

 L. nr. 226/2009 
 Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România 
 M. Of. nr. 397/11 iun. 2009 
 Modificări: 
 - L. nr. 211/2010  (M. Of. nr. 765/16 nov. 2010) - modifică art. 1, art. 5, art. 12 alin. (3) şi (4), art. 16 alin. (5); 
  introduce lit. k) şi l) la art. 12 alin. (1), alin. (31) şi (32) la art. 12, alin. (11)  
 la art. 14, lit. e1) la art. 15 alin. (1), alin. (11) şi (12) la art. 16 
 - O.G. nr. 3/2016  (M. Of. nr. 64/28 ian. 2016) - modifică art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1) lit. o), art. 34 alin. (4); 
 introduce lit. s)-t) la art. 15 alin. (1); 
 abrogă art. 16 alin. (2), art. 18, art. 19, art. 34 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 14 alin. (2) 
 - L. nr. 63/2017  (M. Of. nr. 273/19 apr. 2017) - aprobă cu completări O.G. nr. 3/2016 și modifică art. 17 alin. (1) 
 
 

- L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 16 alin. (11) şi (12) 

 L. nr. 227/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea  
 unor măsuri financiar-fiscale 
 
 

M. Of. nr. 402/12 iun. 2009 

 L. nr. 228/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 403/15 iun. 2009 

 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de  
 cooperare economico-comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai 1994 
 L. nr. 230/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 413/17 iun. 2009 

 L. nr. 231/2009 
 Lege aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate  
 publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab" 
 
 

M. Of. nr. 403/15 iun. 2009 

 L. nr. 234/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea  
 Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a sumelor existente în  
 conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca  
 urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008 
 
 

M. Of. nr. 405/15 iun. 2009 

 L. nr. 235/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art. 131 din Legea recunoştinţei faţă de  
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 eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit  
 viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 
 
 

M. Of. nr. 405/15 iun. 2009 

 L. nr. 242/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea  
 teritoriului şi urbanismul 
 
 

M. Of. nr. 460/3 iul. 2009 

 L. nr. 244/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind  
 asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 
 
 

M. Of. nr. 445/29 iun. 2009 

 L. nr. 245/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 105/2001 privind frontiera de stat a României 
 
 

M. Of. nr. 445/29 iun. 2009 

 L. nr. 247/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a  
 organismelor modificate genetic 
 
 

M. Of. nr. 472/8 iul. 2009 

 L. nr. 248/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie 
 
 

M. Of. nr. 462/3 iul. 2009 

 L. nr. 249/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a  
 paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie 
 
 

M. Of. nr. 462/3 iul. 2009 

 L. nr. 252/2009 
 Lege privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 462/3 iul. 2009 

 L. nr. 253/2009 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 461/3 iul. 2009 

 L. nr. 254/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 
 
 

M. Of. nr. 462/3 iul. 2009 

 L. nr. 255/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului  
 tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 
 
 

M. Of. nr. 484/13 iul. 2009 

 L. nr. 257/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind  
 organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea  
 şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia 
 
 

M. Of. nr. 480/10 iul. 2009 

 L. nr. 258/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare 
 
 

M. Of. nr. 484/13 iul. 2009 

 L. nr. 260/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul  
 cheltuielilor de personal în sectorul bugetar 
 
 

M. Of. nr. 484/13 iul. 2009 

 L. nr. 261/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind  
 autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 
 

M. Of. nr. 493/16 iul. 2009 

 L. nr. 262/2009 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a  
 Legii petrolului nr. 238/2004 
 
 

M. Of. nr. 482/13 iul. 2009 

 L. nr. 263/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru  
 modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
 
 

M. Of. nr. 480/10 iul. 2009 

 L. nr. 264/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind  
 regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 487/14 iul. 2009 

 L. nr. 267/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social 
 
 

M. Of. nr. 482/13 iul. 2009 

 L. nr. 268/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială 
 
 

M. Of. nr. 482/13 iul. 2009 

 L. nr. 269/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte,  
 muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public 
 
 

M. Of. nr. 487/14 iul. 2009 

 L. nr. 270/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 
 
 

M. Of. nr. 483/13 iul. 2009 

 L. nr. 271/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea  
 Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România" 
   M. Of. nr. 482/13 iul. 2009 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie  
 2008 
 L. nr. 278/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 527/30 iul. 2009 

 ▼ Acord de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate,  
 semnat la Bucureşti la 29 mai 2008 
 L. nr. 279/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 518/28 iul. 2009 

 ▼ Protocol adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene la Acordul dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23  
 ianuarie 1998 
 L. nr. 280/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 494/16 iul. 2009 

 ▼ Protocol, deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 şi semnat de România la 3 iunie 2008, privind amendarea anexei de securitate  
 la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic, deschis spre  
 semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la Washington la 14 februarie 2006 
 L. nr. 281/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 493/16 iul. 2009 

 ▼ Acord de securitate dintre România şi Republica Portugheză privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la  
 14 mai 2008 
 L. nr. 282/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 518/28 iul. 2009 
 
 ▼ Acord dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), semnat la Bucureşti la 29  
 decembrie 2008 şi la Darmstadt la 9 ianuarie 2009, pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia  
 Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la  
 17 iulie 2003 
 L. nr. 283/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 500/20 iul. 2009 
 
 
 L. nr. 284/2009 
 Lege privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinaţională în aşteptare cu capacitate de luptă  
 ridicată pentru operaţiuni O.N.U. privind statutul forţelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001 
 M. Of. nr. 492/15 iul. 2009 
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 ▼ Protocol de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii transfrontaliere dintre Guvernul  
 României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008 
 L. nr. 285/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 500/20 iul. 2009 

 L. nr. 286/2009 
 Lege privind Codul penal 
 M. Of. nr. 510/24 iul. 2009 
 Modificări: 
 - L. nr. 27/2012  (M. Of. nr. 180/20 mar. 2012) - modifică art. 153 alin. (2), art. 161 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 153, alin. (3) la art. 161 
 - L. nr. 63/2012  (M. Of. nr. 258/19 apr. 2012) - introduce lit. e) la art. 108, art. 1121 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 9 alin. (3), art. 61 alin. (3), art. 64  
 alin. (5) lit. b), art. 65 alin. (1), (2) şi (4), art. 80 alin. (2) lit. d), art. 82, art. 83  
 alin. (4), art. 85 alin. (3) şi (4), art. 93 alin. (4), art. 98 alin. (1), art. 101 alin.  
 (4), art. 106, art. 116 alin. (2), art. 144 alin. (1) şi (2), art. 155 alin. (4), art. 175  
 alin. (1) lit. c), art. 182 lit. e), art. 210, art. 211 alin. (2), art. 231, art. 234 alin.  
 (2), art. 289 alin. (1), art. 292 alin. (1), art. 294 lit. c), art. 302 alin. (6), art. 308  
 alin. (1), art. 344, art. 345, art. 391 alin. (2), art. 416 alin. (3), art. 430; 
 introduce lit. d) la art. 75 alin. (1), lit. g) la art. 294, alin. (7) la art. 302, alin.  
 (6) şi (7) la art. 342, alin. (3) la art. 407, lit. h) la art. 443 alin. (1); 
 abrogă art. 101 alin. (6), art. 139 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 2/2014  (M. Of. nr. 257/9 apr. 2014) - art. 5 
 - Decizia nr. 1/2014  (M. Of. nr. 349/13 mai 2014) - art. 6, art. 39 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 265/2014  (M. Of. nr. 372/20 mai 2014) - dispoziţiile art. 5 sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea  
 prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai  
 favorabile. 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2014  (M. Of. nr. 392/28 mai 2014) - art. 336 alin. (1) 
 - Decizia nr. 5/2014  (M. Of. nr. 470/26 iun. 2014) - art. 5 
 - Decizia nr. 6/2014  (M. Of. nr. 471/26 iun. 2014) - art. 6 alin. (1) 
 - Decizia nr. 7/2014  (M. Of. nr. 471/26 iun. 2014) - art. 6 
 - Decizia nr. 8/2014  (M. Of. nr. 473/27 iun. 2014) - art. 6 alin. (1) 
 - Decizia nr. 9/2014  (M. Of. nr. 497/3 iul. 2014) - art. 5 
 - Decizia nr. 14/2014  (M. Of. nr. 525/15 iul. 2014) - art. 6 alin. (1) 
 - Decizia nr. 15/2014  (M. Of. nr. 546/23 iul. 2014) - art. 6 alin. (1) 
 - Decizia nr. 20/2014  (M. Of. nr. 766/22 oct. 2014) - expertul tehnic judiciar este funcţionar public în conformitate cu dispoziţiile  
 art. 175 alin. (2) teza întâi 
 - Decizia nr. 21/2014  (M. Of. nr. 829/13 nov. 2014) - art. 5 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 508/2014  (M. Of. nr. 843/19 nov. 2014) - prevederile art. 159 alin. (3) sunt constituţionale în măsura în care se aplică  
 tuturor inculpaţilor trimişi în judecată înaintea datei intrării în vigoare a Legii  
 nr. 286/2009 privind Codul penal şi pentru care la acea dată momentul citirii  
 actului de sesizare fusese depăşit 
 Modificări: 
 - L. nr. 159/2014  (M. Of. nr. 887/5 dec. 2014) - abrogă art. 276 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 26/2014  (M. Of. nr. 24/13 ian. 2015) - art. 175 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 732/2014  (M. Of. nr. 69/27 ian. 2015) - constată că sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice" din  
 cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1)  este neconstituţională 
 - D.C.C. nr. 11/2015  (M. Of. nr. 102/9 feb. 2015) - dispoziţiile art. 1121 alin. (2) lit. a) din Codul penal sunt constituţionale în  
 măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobândite  
 înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2015  (M. Of. nr. 105/10 feb. 2015) - art. 308 
 - art. 308 
 - Decizia nr. 4/2015  (M. Of. nr. 244/9 apr. 2015) - art. 196 alin. (1) 
 - art. 196 alin. (1) 
 - Decizia nr. 3/2015  (M. Of. nr. 380/2 iun. 2015) 
 - Decizia nr. 10/2015  (M. Of. nr. 389/4 iun. 2015) - art. 367 alin. (1) și (6) 
 - art. 367 alin. (1) şi (6) 
 - Decizia nr. 12/2015  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2015) - art. 6 alin. (1), art. 183, art. 309 
 - art. 6 alin. (1), art. 183, art. 309 
 - Decizia nr. 13/2015  (M. Of. nr. 410/10 iun. 2015) - art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2) 
 - art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2) 
 - Decizia nr. 20/2015  (M. Of. nr. 573/30 iul. 2015) - art. 327 alin. (2) 
 - art. 327 alin. (2) 
 - Decizia nr. 15/2015  (M. Of. nr. 816/3 nov. 2015) - art. 348 
 Admisă excepţie. 
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 - D.C.C. nr. 603/2015  (M. Of. nr. 845/13 nov. 2015) - sintagma "raporturi comerciale" din art. 301 alin. (1) 
 - D.C.C. nr. 603/2015  (M. Of. nr. 845/13 nov. 2015) - sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" din art. 308 alin. (1) cu  
 raportare la art. 301 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 30/2015  (M. Of. nr. 14/8 ian. 2016) - admite sezizarea și stabilește că în situaţia unei infracţiuni de înşelăciune  
 comise sub imperiul Codului penal din 1969, care a produs un prejudiciu sub  
 pragul de 2.000.000 lei, modificarea noţiunii de „consecinţe deosebit de grave”  
 în Codul penal nu produce efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal şi nici pe  
 cele prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în  
 aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codului penal şi nu conduce la  
 dezincriminarea infracţiunii de înşelăciune 
 - Decizia nr. 31/2015  (M. Of. nr. 19/11 ian. 2016) - art. 30 alin. (5) 
 - Decizia nr. 26/2015  (M. Of. nr. 77/2 feb. 2016) - art. 351 
 - Decizia nr. 5/2016  (M. Of. nr. 183/11 mar. 2016) - art. 213 
 - Decizia nr. 2/2016  (M. Of. nr. 192/15 mar. 2016) - art. 129 alin. (1) 
 - Decizia nr. 4/2016  (M. Of. nr. 198/17 mar. 2016) 
 - Decizia nr. 7/2016  (M. Of. nr. 251/5 apr. 2016) - Stabileşte că, în aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, în cazul  
 pluralităţii de infracţiuni constând în săvârşirea unor infracţiuni anterior datei  
 de 1 februarie 2014, respectiv a unor infracţiuni comise după Intrarea în vigoare  
 a noului Cod penal, pentru infracţiunile săvârşite anterior datei de 1 februarie  
 2014 se va aplica legea penală mai favorabilă — identificată ca fiind legea  
 veche sau legea nouă —, iar pentru infracţiunile săvârşite sub imperiul legii  
 penale noi, precum şi pentru tratamentul sancţionator al concursului de  
 infracţiuni se va aplica legea nouă, conform art. 3 din Codul penal şi art, 10 din  
 Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind  
 Codul penal 
 - Decizia nr. 6/2016  (M. Of. nr. 287/15 apr. 2016) 
 - Decizia nr. 9/2016  (M. Of. nr. 356/10 mai 2016) - art. 371 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 18/2016  (M. Of. nr. 389/23 mai 2016) - modifică art. 154 alin. (4), art. 211 alin. (2), art. 217, art. 218 alin. (3) lit. c),  
 art. 219 alin. (2) lit. c), art. 220 alin. (3) și (4), art. 356, art. 374 alin. (1) și alin. 
 (4); 
  introduce art. 216 1, alin. (6) la art. 220, lit. d) la art. 221 alin. (2), alin. (6) la  
 art. 221, cap. VI cu art. 2561, alin. (3) la art. 315, alin. (6) la art. 345, alin.  
 (11) și (12) la art. 374, alin. (31) la art. 374, alin.(41) la art. 374 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 13/2016  (M. Of. nr. 457/21 iun. 2016) - art. 6 
 - Decizia nr. 11/2016  (M. Of. nr. 468/22 iun. 2016) - art. 5 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 405/2016  (M. Of. nr. 517/8 iul. 2016) - dispozițiile art. 297 alin. (1) sunt constituţionale în măsura în care prin  
 sintagma „Îndeplineşte în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege  
 „îndeplineşte prin încălcarea legii” 
 Modificări: 
 - L. nr. 151/2016  (M. Of. nr. 545/20 iul. 2016) - introduce lit. h) la art. 287 alin. (1), alin. (3) la art. 287 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 20/2016  (M. Of. nr. 927/17 nov. 2016) - Stabileşte că în cazul în care infracţiunea de proxenetism, în varianta înlesnirii  
 practicării prostituţiei, se săvârşeşte asupra a două sau mai multe persoane  
 vătămate majore şi minore, în „aceeaşi împrejurare", se va reţine o singură  
 infracţiune de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. (1) şi (3) din Codul penal,  
 în formă simplă. 
 Ori de câte ori infracţiunea de proxenetism, în varianta înlesnirii practicării  
 prostituţiei, se săvârşeşte asupra a două sau mai multe persoane vătămate  
 majore şi/sau minore, fără legătură între ele, sa va reţine un concurs de  
 infracţiuni, prevăzut de art. 213 alin. (1), art. 213 alin. (3) sau art. 213 alin. (1)  
 şi (3) din Codul penal, după caz, cu reţinerea dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din  
 Codul penal. 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 13/2017  (M. Of. nr. 92/1 feb. 2017) - modifică art. 269 alin.(3), art. 297, art. 301 alin. (1), art. 308 alin. (1), art. 336  
 alin. (1); 
 introduce alin. (4) la art. 269, art. 3361; 
 abrogă art. 298 
 - O.U.G. nr. 14/2017  (M. Of. nr. 101/5 feb. 2017) - abrogă O.U.G. nr. 13/2017 
 - L. nr. 8/2017  (M. Of. nr. 144/24 feb. 2017) - respinge O.U.G. nr. 13/2017 
 - L. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 144/24 feb. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 14/2017 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2017  (M. Of. nr. 269/18 apr. 2017) - art. 41 alin. 1 
 - Decizia nr. 8/2017  (M. Of. nr. 290/25 apr. 2017) - Stabileşte că profesorul din învăţământul preuniversitar de stat are calitatea de  
 funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor 
 art. 175 alin. (1) lit. b) teza a ll-a din Codul penal 
 - Decizia nr. 4/2017  (M. Of. nr. 360/16 mai 2017) - art. 378 alin. (1) lit. c) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 224/2017  (M. Of. nr. 427/9 iun. 2017) - art. 335 alin. (1) care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice  
 a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere 
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 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 13/2017  (M. Of. nr. 464/21 iun. 2017) - art.6 
 - Decizia nr. 11/2017  (M. Of. nr. 479/26 iun. 2017) - În interpretarea noţiunii de „autovehicul’’, prevăzută de art. 334 alin. (1) din  
 Codul penal şi art. 335 alin. (1) din Codul penal, 
 raportat la art. 6 pct. 6 şi pct. 30 din O.U.G. nr. 195/2002, modificată şi  
 completată prin OG nr. 21/26.08.2014, conducerea pe 
 drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier  
 neînmatriculat/neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană care nu 
 posedă permis de conducere nu întruneşte condiţiile de tipicitate ale  
 infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, 
 respectiv de art. 335 alin. (1) din Codul penal. 
 - Decizia nr. 18/2017  (M. Of. nr. 545/11 iul. 2017) - În sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăţi bancare  
 cu capital integral privat, autorizată şi aflată sub 
 supravegherea Băncii Naţionale a României, este funcţionar public, în  
 accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 368/2017  (M. Of. nr. 566/17 iul. 2017) - sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv" din art. 35 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 193/2017  (M. Of. nr. 598/25 iul. 2017) - modifică art. 301 și art. 308 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 518/2017  (M. Of. nr. 765/26 sep. 2017) - art. 298, în sensul că prin sintagma „îndeplinirea ei defectuoasă” din  
 cuprinsul acestora se înţelege „îndeplinirea prin încălcarea legii” 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 24/2017  (M. Of. nr. 860/1 nov. 2017) - art. 83 alin. (1) lit. b) şi art. 88 alin. (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/2018  (M. Of. nr. 194/2 mar. 2018) - modifică art. 75 alin.(1) lit. d) (expresia „materiilor explozive” se înlocuieşte  
 cu expresia „materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restriționaţi”),  
 art. 1121 alin. (1) lit. i) (expresia „şi al materiilor explozive” se înlocuieşte cu  
 expresia „materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi”) și  
 art. 347; 
 introduce art. 3461 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 5/2018  (M. Of. nr. 355/24 apr. 2018) - art. 338 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 297/2018  (M. Of. nr. 518/25 iun. 2018) - soluţia legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei  
 răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, din  
 cuprinsul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituţională 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2018  (M. Of. nr. 539/28 iun. 2018) - art. 193 alin. (2), art. 196 alin. (1) teza I 
 - Decizia nr. 15/2018  (M. Of. nr. 975/19 nov. 2018) - art. 43 alin. (1) și (5) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 601/2018  (M. Of. nr. 1057/13 dec. 2018) - sintagma ”cel puțin” din cuprinsul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) 
 - D.C.C. nr. 651/2018  (M. Of. nr. 1083/20 dec. 2018) - soluţia legislativă cuprinsă în art. 4, care nu asimilează efectete unei decizii a  
 Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de  
 incriminare cu cele ale unei legi penale de dezincriminare 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2019  (M. Of. nr. 187/8 mar. 2019) - art. 273 alin. (1) 
 - Decizia nr. 2/2019  (M. Of. nr. 242/28 mar. 2019) - art. 288 alin. (1) 
 - Decizia nr. 5/2019  (M. Of. nr. 334/2 mai 2019) - art. 174, cu referire la art. 154 alin. (2) teza I 
 - Decizia nr. 6/2019  (M. Of. nr. 386/16 mai 2019) - art. 336 
 - Decizia nr. 10/2019  (M. Of. nr. 416/28 mai 2019) - art. 273 
 - Decizia nr. 10/2019  (M. Of. nr. 472/11 iun. 2019) - art. 112 alin. (1) lit. f) și art. 342 alin. (6) 
 - Decizia nr. 11/2019  (M. Of. nr. 477/12 iun. 2019) - dispoziţiile art. 193 raportat la art. 199 alin. (1) 
 - Decizia nr. 13/2019  (M. Of. nr. 479/12 iun. 2019) - art. 92 
 - Decizia nr. 14/2019  (M. Of. nr. 585/17 iul. 2019) - art. 43 alin. (2) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 203/2019  (M. Of. nr. 618/25 iul. 2019) - art. 4 
 - D.C.C. nr. 217/2019  (M. Of. nr. 739/10 sep. 2019) - art. 298 
 - D.C.C. nr. 650/2019  (M. Of. nr. 1012/17 dec. 2019) - art. 298 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 29/2019  (M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) - art. 65 alin. (3) 
 - Decizia nr. 18/2019  (M. Of. nr. 66/30 ian. 2020) - art. 335 alin. (2) 
 - Decizia nr. 2/2020  (M. Of. nr. 135/20 feb. 2020) - art. 378 alin. (1) lit. c) 
 - Decizia nr. 1/2020  (M. Of. nr. 173/3 mar. 2020) - art. 273 alin. (1), art. 290 alin. (3) 
 - Decizia nr. 4/2020  (M. Of. nr. 211/16 mar. 2020) - art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (3) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 28/2020  (M. Of. nr. 228/20 mar. 2020) - modifică art. 326 și art. 352; 
  introduce art. 3521 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2020  (M. Of. nr. 486/9 iun. 2020) - art. 44 alin. (2) 
 - Decizia nr. 10/2020  (M. Of. nr. 500/12 iun. 2020) - art. 105 alin. (1) 
 - Decizia nr. 12/2020  (M. Of. nr. 554/26 iun. 2020) - art. 269 și 270 
 - Decizia nr. 6/2020  (M. Of. nr. 691/3 aug. 2020) - art. 228 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. e) 
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 - Decizia nr. 13/2020  (M. Of. nr. 721/11 aug. 2020) - art. 308 alin. (1) raportat la art. 175 alin. (2) teza a I l-a 
 - Decizia nr. 20/2020  (M. Of. nr. 733/13 aug. 2020) - art. 39 alin. (1) lit. c) 
 - Decizia nr. 19/2020  (M. Of. nr. 874/24 sep. 2020) - dispoziţia art. 257 alin. (4) 
 - Decizia nr. 22/2020  (M. Of. nr. 907/6 oct. 2020) - art. 39 alin. (1) lit. b), art. 40 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1), art. 104 alin. (2),  
 art. 105 alin. (1) 
 - Decizia nr. 17/2020  (M. Of. nr. 958/19 oct. 2020) - art. 124 alin. (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 217/2020  (M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020) - modifică art. 154 alin. (4), art. 211 alin. (1) și alin. (2) partea introductivă și  
 lit. d) și e), art. 218 alin. (1) și alin. (3) partea introductivă și lit. b) și e), art.  
 218 alin. (4), art. 219 alin. (2) lit. b) și e), art. 220, art. 221 alin. (1) și alin. (2)  
 partea introductivă și lit. a) și b), art. 221 alin. (3) și (6), art. 222, art. 374 alin.  
 (31) lit. a); 
 introduce lit. c) la art. 153 alin. (2), alin. (31) la art. 213, alin. (31) la art.  
 218, alin. (21) la art. 219, alin. (21) la art. 221, art. 2221, lit. d) la art. 374  
 alin. (31) 
 - L. nr. 228/2020  (M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020) - modifică art. 1121 alin. (1) și (2) 
 - L. nr. 233/2020  (M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020) - modifică art. 199 alin. (2) 
 - L. nr. 274/2020  (M. Of. nr. 1144/26 nov. 2020) - modifică art. 154 alin. (4) și art. 231 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 14/2020  (M. Of. nr. 135/10 feb. 2021) - art. 335 alin. (3) 
 - Decizia nr. 4/2021  (M. Of. nr. 171/19 feb. 2021) - art. 325 
 - Decizia nr. 3/2021  (M. Of. nr. 396/15 apr. 2021) - art. 275 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 146/2021  (M. Of. nr. 515/18 mai 2021) - modifică art. 285 alin. (4); 
  introduce alin. (21) la art. 253, lit. c) la art. 285 alin. (3), alin. (41) la art.  
 285 
 - L. nr. 186/2021  (M. Of. nr. 657/2 iul. 2021) - modifică art. 153 alin. (2) lit. c), art. 154 alin. (4), art. 266 alin. (1), art. 374  
 alin. (31) lit. c) și d); 
  introduce alin. (11) la art. 266 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 27/2021  (M. Of. nr. 664/6 iul. 2021) - art. 335 alin. (2) și art. 336 alin. (1) 
 - Decizia nr. 48/2021  (M. Of. nr. 698/14 iul. 2021) - art. 336 alin. (2) 
 - Decizia nr. 37/2021  (M. Of. nr. 707/16 iul. 2021) - art. 249 și art. 244 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 207/2021  (M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) - modifică art. 180, art. 249, art. 250 alin. (1), art. 251 alin. (1), art. 311 alin.  
 (2), art. 313 denumirea marginală și alin. (4), art. 314 alin. (2) și (3) și art. 316; 
 introduce art. 2501, alin. (5) la art. 313 și alin. (4) la art. 314 
 - L. nr. 219/2021  (M. Of. nr. 739/28 iul. 2021) - modifică art. 75 alin. (1) lit. d) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 52/2021  (M. Of. nr. 874/13 sep. 2021) 
 - Decizia nr. 11/2021  (M. Of. nr. 909/22 sep. 2021) 
 - Decizia nr. 51/2021  (M. Of. nr. 1050/3 nov. 2021) - art. 226 alin. (2) 
 - Decizia nr. 18/2021  (M. Of. nr. 1108/22 nov. 2021) - art. 45 alin. (5) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 708/2021  (M. Of. nr. 1160/7 dec. 2021) - art. 137 alin. (3) teza a doua, cu referire la sintagma "cifra de afaceri" 
 Modificări: 
 - L. nr. 8/2022  (M. Of. nr. 20/6 ian. 2022) - modifică art. 257 alin. (4) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 319/30 apr. 2014 (art. 5); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 349/13 mai 2014 (art. 6, art. 39);  
 Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014 (art. 129 alin. (2) lit. b)); Decizia I.C.C.J. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 470/26 iun. 2014  
 (art. 9); Decizia I.C.C.J. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 (art. 6 alin.(1)); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2014 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2014  
 (art. 6); Decizia I.C.C.J. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 473/27 iun. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 14/2014 - M. Of. nr. 525/15 iul. 2014  
 (art. 6 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 14/2014 - M. Of. nr. 546/23 iul. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 20/2014 - M. Of. nr. 766/22  
 oct. 2014 (art. 175 alin. (2) teza întâi)); Decizia I.C.C.J. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 829/13 nov. 2014 (art. 5 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr.  
 26/2014 - M. Of. nr. 24/13 ian. 2015 (art. 175 alin. (1) lit. c) şi alin. (2); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 105/10 feb. 2015 (art. 308));  
 Decizia I.C.C.J. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2015 (art. 196 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 380/2 iun. 2015; Decizia  
 I.C.C.J. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 389/4 iun. 2015 (art. 367 alin. (1) şi (6)); Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2015 (art. 6  
 alin. (1), art. 183, art. 309); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 410/10 iun. 2015 (art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2)); Decizia  
 I.C.C.J. nr. 20/2015 - M. Of. nr. 573/30 iul. 2015 (art. 327 alin. (2); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2016 - M. Of. nr. 457/21 iun. 2016 (art. 6);  
 Decizia I.C.C.J. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 468/22 iun. 2016 (art. 6)) 
 
 L. nr. 287/2009 
 Lege privind Codul civil 
 M. Of. nr. 511/24 iul. 2009 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - la data de 1 oct. 2011, modifică  art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3), art. 6, art. 10,  
 art. 11, art. 14 alin. (1), art. 18 alin. (2), art. 31, art. 33 alin. (3), art. 42  
 denumirea marginală şi alin. (1), art. 43 alin. (2), art. 45, denumirea   cap. II  
 din titlul II al cărţii I, art. 58 denumirea marginală şi alin. (1), art. 80 alin. (2),  
 art. 87, art. 89 alin. (2), art. 93, art. 95, art. 100 alin. (4), art. 107, art. 108 alin.  
 (1), art. 109, art. 111 lit. c), art. 129 alin. (1) şi (3), art. 130 alin. (3), art. 166,  
 art. 170, art. 175, art. 212 alin. (2), art. 216 alin. (1), art. 252, art. 253 alin. (1)  
 partea introductivă şi alin. (2), art. 265, art. 266 alin. (2), art. 274 alin. (3), art.  
 297, art. 302, art. 303 alin. (1), art. 306 alin. (2), art. 322 alin. (1), art. 324 alin.  
 (4), art. 333 alin. (1), (2) şi (4), art. 334 alin. (1) şi (2), art. 338, art. 348, art.  
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 349, art. 357 alin. (1), art. 367 lit. a) şi b), art. 374 alin. (1), art. 375, art. 376,  
 art. 398 alin. (2), art. 454 alin. (1), art. 459, art. 463 alin. (1) lit. a), art. 465,  
 art. 467, art. 472, art. 476, art. 556 alin. (3), art. 557 alin. (1), art. 563 alin. (4),  
 art. 577 alin. (2), art. 591 alin. (2), art. 597, art. 662 alin. (2), art. 743 alin. (3),  
 art. 763, art. 773, art. 780 alin. (1), art. 781, art. 782, art. 784 alin. (1), art. 785  
 denumirea marginală, art. 786 alin. (1), art. 788 alin. (1), art. 793 alin. (1), art.  
 798 alin. (1), art. 869, art. 880 alin. (1), art. 883 alin. (1), art. 885 alin. (2), art.  
 888, art. 890 alin. (1) şi (5), art. 899 alin. (2), art. 907 alin. (3), art. 908 alin. (1)  
 pct. 1 şi alin. (3), art. 920 alin. (1) lit. b), art. 967 alin. (1), art. 990 alin. (4), art.  
 993, art. 994, art. 996 alin. (2) şi (3), art. 1011 alin. (4), art. 1020, art. 1046,  
 art. 1049, art. 1069 alin. (1), art. 1072 denumirea marginală, art. 1073, art.  
 1076 alin. (2), art. 1089, art. 1090 alin. (1), art. 1091 alin. (5), art. 1097 alin.  
 (5), art. 1112, art. 1114 alin. (3) lit. b), art. 1120 alin. (1), art. 1125, art. 1126,  
 art. 1127 alin. (1), art. 1133 alin. (1), art. 1136, art. 1152 denumirea marginală  
 şi alin. (1), art. 1166, art. 1174 alin. (4), art. 1178, art. 1179 alin. (1) pct. 2-4,  
 art. 1193 alin. (2), art. 1202, art. 1213, art. 1214 alin. (3), art. 1217, art. 1222  
 alin. (3), art. 1223, art. 1238 alin. (1), art. 1246, art. 1254, art. 1263 alin. (4),  
 art. 1264, art. 1271, art. 1272 denumirea marginală şi alin. (1), art. 1275 alin.  
 (1) şi (3), art. 1282 alin. (2), art. 1290, art. 1291, art. 1304 alin. (1), art. 1308  
 alin. (2), art. 1310, art. 1318 alin. (2), art. 1319, art. 1338 alin. (2), art. 1342  
 alin. (1), art. 1345, art. 1347, art. 1352, art. 1353, art. 1357 alin. (1), art. 1358,  
 art. 1371 denumirea marginală, art. 1372 alin. (3), art. 1377, art. 1378, art.  
 1380, art. 1385 alin. (4), art. 1408 alin. (2), art. 1417 alin. (2), art. 1421, art.  
 1422, art. 1423, art. 1424, art. 1425 alin. (2), art. 1431 alin. (2), art. 1432 alin.  
 (1) şi (4), art. 1464 alin. (2), art. 1468 alin. (2), art. 1482 alin. (1), art. 1483  
 alin. (1), art. 1493, art. 1494 alin. (2), art. 1515, art. 1522 alin. (4), art. 1523  
 alin. (3), art. 1524, art. 1530, art. 1531 alin. (2), art. 1532 alin. (2), art. 1534  
 alin. (2), art. 1535 alin. (3), art. 1544 alin. (2) şi (3), art. 1547, art. 1549 alin.  
 (2), art. 1550, art. 1552 alin. (3), art. 1557, art. 1566 alin. (2) lit. b), art. 1578  
 alin. (1) lit. b), art. 1603 alin. (2), art. 1611 alin. (2), art. 1612, art. 1633, art.  
 1640 alin. (1), art. 1641, art. 1642, art. 1643 denumirea marginală şi alin. (1),  
 art. 1645, art. 1647 alin. (1), art. 1649, art. 1654 alin. (1) partea introductivă şi  
 lit. a), art. 1669 alin. (1), art. 1678, art. 1690 alin. (3), art. 1707 alin. (2), art.  
 1709 alin. (1), art. 1718 alin. (1), art. 1725 denumirea marginală, art. 1726  
 denumirea marginală şi alin. (3), art. 1727 alin. (2), art. 1728 denumirea  
 marginală, art. 1730 alin. (3), art. 1754, art. 1762 alin. (1), art. 1772, art. 1778  
 alin. (3), art. 1783, art. 1784 alin. (2), art. 1785 lit. a), art. 1788 alin. (3), art.  
 1790 alin. (2), art. 1795 denumirea marginală, art. 1798, art. 1812 alin. (1), art.  
 1813 alin. (2), art. 1815, art. 1817, art. 1830 alin. (1), art. 1834, art. 1872, art.  
 1873, art. 1875, art. 1879 alin. (1)-(3), art. 1920 alin. (2), art. 1921 alin. (2),  
 art. 1922, art. 1925, art. 1933, art. 1934 alin. (1), art. 1946 alin. (1), art. 1954  
 denumirea marginală, art. 1958 alin. (1), art. 1967, art. 1969, art. 1976 alin. (1)  
 şi (2), art. 1981 alin. (2) şi (3), art. 2033, art. 2057 alin. (3) şi (4), art. 2058 alin.  
 (1), art. 2097 alin. (2), art. 2115 alin. (4), art. 2116 alin. (1), art. 2119 alin. (1),  
 art. 2120 alin. (3), art. 2137, art. 2155 alin. (2), art. 2156 denumirea marginală,  
 art. 2157 alin. (2), art. 2158, art. 2180 alin. (1), art. 2181, art. 2183 alin. (2),  
 art. 2246, art. 2247 denumirea marginală, art. 2251 alin. (2), art. 2256 alin. (1),  
 art. 2263 alin. (3), art. 2165, art. 2193, art. 2195 alin. (1) şi (2), art. 2196, art.  
 2197 alin. (2), art. 2198 alin. (1) şi (3), art. 2212, art. 2273 alin. (1), art. 2274,  
 art. 2281 denumirea marginală, art. 2290 alin. (2), art. 2292, art. 2321 alin. (1),  
 (3) şi (4), art. 2322 alin. (1), art. 2339 alin. (1), art. 2341, art. 2351, art. 2360  
 denumirea marginală, art. 2378 alin. (1), art. 2383, art. 2384 alin. (1), art. 2385  
 denumirea marginală, art. 2386 pct. 1 şi 4, art. 2387, art. 2391 alin. (3), art.  
 2392, art. 2398, art. 2400 denumirea marginală, art. 2404, art. 2407, art. 2410  
 alin. (1), art. 2413 alin. (1), art. 2420, art. 2422, art. 2423, art. 2427 denumirea  
 marginală şi alin. (1) şi (3), art. 2431, art. 2440 alin. (1), art. 2442 alin. (3), art.  
 2443 denumirea marginală şi alin. (1) şi (2), art. 2445 alin. (1), art. 2445 alin.  
 (2), art. 2451 lit. e), art. 2452 alin. (2), denumirea pct. III din secţiunea a 2-a a  
 cap. IV titlul XI din cartea a V-a, art. 2460 denumirea marginală şi alin. (2), art.  
 2461, art. 2462 denumirea marginală şi alin. (1), art. 2463, art. 2474 alin. (2),  
 art. 2475 alin. (2), art. 2476 alin. (1), art. 2477 denumirea marginală, art. 2480,  
 art. 2485 alin. (1), art. 2495, denumirea cărţii a VI-a, art. 2506, art. 2513, art.  
 2515 alin. (4), art. 2520 alin. (1) pct. 1 şi 6 şi alin. (2), art. 2525, art. 2526, art.  
 2532 pct. 7, art. 2537 pct. 2 şi 3, art. 2539 denumirea marginală şi alin. (3), art.  
 2541 alin. (6), art. 2547, art. 2559 alin. (1), art. 2570, art. 2575, art. 2578 alin.  
 (1) şi (3), art. 2579 alin. (1), art. 2585 alin. (2), art. 2587 alin. (2), art. 2589  
 alin. (2), art. 2591 alin. (2), art. 2592, art. 2600 alin. (1) lit. c) şi d), art. 2601  
 partea introductivă, art. 2605 alin. (1), art. 2608, art. 2627, art. 2634 alin. (2) şi  
 (3), art. 2636, art. 2642 alin. (3), art. 2645 alin. (4); 
 introduce alin. (2) la art. 44, alin. (4) şi (5) la art. 114, alin. (4) la art. 130, alin.  
 (3) la art. 150, alin. (3) la art. 323, alin. (2) la art. 360, lit. d) la art. 452, alin.  
 (3) la art. 477, alin. (9) la art. 566, alin. (5) la art. 658, alin. (11) şi (12) la  
 art. 788, alin. (3) la art. 878, alin. (6) la art. 1117, alin. (4) la art. 1552, alin. (3)  
 la art. 1635, alin. (11) la art. 1709, alin. (2) la art. 2126, alin. (3) la art. 2164,  
 alin. (4) la art. 2443, alin. (11) la art. 2445, lit. d) la art. 2446 alin. (1), alin.  
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 (2) la art. 2519, alin. (4) la art. 2539; 
 abrogă art. 46 alin. (1), art. 1152 alin. (3), art. 1270 alin. (3), art. 1448 alin. (3),  
 art. 1823 alin. (4), art. 2342 alin. (1) pct. 3, art. 2409 alin. (4); 
 înlocuieşte, în cuprinsul Codului civil, cu excepţia art. 535, termenul  
 "necorporal" cu termenul "incorporal", în cuprinsul art. 44, art. 144 alin. (3),  
 art. 146 alin. (4), art. 172, art. 211 alin. (2), art. 316 alin. (2), art. 386 alin. (1),  
 art. 689 alin. (3), art. 990 alin. (1) şi art. 991, expresia "lovite de nulitate  
 relativă" cu termenul "anulabile", în cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, art.  
 347 alin. (1), art. 1064 alin. (2), art. 1248 alin. (4), art. 1251 şi art. 1252,  
 expresia "lovit/lovită de nulitate relativă" cu termenul "anulabil/anulabilă",  
 după caz, în cuprinsul Codului civil, sintagmele "persoane juridice fără/cu scop  
 patrimonial", "fără scop patrimonial" şi "cu scop patrimonial" cu sintagmele  
 "persoane juridice fără/cu scop lucrativ", "fără scop lucrativ" şi, respectiv, "cu  
 scop lucrativ", în cuprinsul Codului civil, termenul "comunitar/comunitare" cu  
 termenul "Uniunii Europene", în cuprinsul Codului civil, termenul "bancă" şi  
 expresiile "instituţie bancară" şi "societate bancară" cu expresia "instituţie de  
 credit", în cuprinsul art. 1186 alin. (2), art. 1191 alin. (1), art. 1196 alin. (2),  
 art. 1200 alin. (2), art. 1240 alin. (2), art. 1266 alin. (2), art. 1494 alin. (1), art.  
 1495 alin. (1) şi art. 2014 alin. (2), expresia "practicile stabilite între părţi" cu  
 expresia "practicile statornicite între părţi" 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 427/17 iun. 2011) - rectifică art. 599 
 (M. Of. nr. 489/8 iul. 2011) - rectifică art. 34, 37, 44, 53, 75, 116, 117, 130, 164, 178, 231, 243, 247, 253,  
 255, 258 alin. (4), 259 alin. (4), 321, 350, 369, 373, 374, 379, 393, 403, 405,  
 428, 442, 447, 451, 508, 535, 573 alin. (2), 625, 628, 631, 648, 693, 703, 755,  
 795, 888, 907, 916, 953, 965, 967, 970, 984, 1001, 1023, 1029, 1034, 1074,  
 1132, 1133, 1135, 1145, 1146, 1160, 1161, 1162, 1163, 1181, 1201, 1203, 1204,  
 1206, 1222, 1235, 1236, 1238, 1242, 1283, 1284, 1315, 1324, 1341, 1397, 1398,  
 1468, 1469, 1560, 1562, 1566, 1616, 1624, 1629, 1650, 1685, titlul pct. VI din  
 Cartea a V-a titlul IX cap. I secţiunea 1 paragraful 5, 1762, 1763, 1766, 1777,  
 1838, 1851, 1874, 1881, 1882, 1890, 1949, 1955, 2009, 2039, 2043, 2054, 2064,  
 2072, 2092, 2096, 2103, 2124, 2126, 2138, 2146, 2171, 2195 alin. (3), 2199,  
 2214, 2223, 2227, 2242, 2254, 2267, 2333, 2343, 2496 
 (M. Of. nr. 489/8 iul. 2011) - rectifică art. 93, 773, 993, 1046, 1125, 1166, 1347 alin. (2), 1772, 2158, 2193,  
 2495 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 505/15 iul. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 60/2012  (M. Of. nr. 255/17 apr. 2012) - modifică art. 658 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 4/2013  (M. Of. nr. 226/19 apr. 2013) - art. 396 - 404 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) - rectifică art. 297 alin. (2) teza a doua 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 2/2014  (M. Of. nr. 411/3 iun. 2014) - art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I şi art. 1.535 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - modifică art. 1112, art. 2445 alin. (1), art. 2504 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 12/2015  (M. Of. nr. 678/7 sep. 2015) - art. 1279 alin. (3) teza I și art. 1669 alin. (1) 
 - art. 1279 alin. (3) teza I şi art. 1669 alin. (1) 
 - art. 1535 
 - Decizia nr. 21/2015  (M. Of. nr. 743/5 oct. 2015) - art. 1523 alin. (2) 
 - Decizia nr. 21/2015  (M. Of. nr. 743/5 oct. 2015) - art. 1535 
 - art. 1523 alin. (2) 
 - art. 1535 
 - Decizia nr. 21/2015  (M. Of. nr. 943/21 dec. 2015) - art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (1) şi (2) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2016  (M. Of. nr. 85/4 feb. 2016) - modifică art. 2445 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 12/2016  (M. Of. nr. 498/4 iul. 2016) - art. 1391 alin. (1), art. 1371 alin. (1) 
 - Decizia nr. 13/2016  (M. Of. nr. 763/29 sep. 2016) - art. 222 
 Modificări: 
 - L. nr. 17/2017  (M. Of. nr. 196/21 mar. 2017) - modifică art. 2445 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2017  (M. Of. nr. 365/17 mai 2017) - art. 1.279 alin. (3) teza întâi şi art. 1.669 alin. (1) 
 - Decizia nr. 60/2017  (M. Of. nr. 928/24 nov. 2017) - art. 2.431 raportat la art. 632 din Codul de procedură civilă 
 - Decizia nr. 28/2017  (M. Of. nr. 128/9 feb. 2018) - art. 107 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 534/2018  (M. Of. nr. 842/3 oct. 2018) - art. 277 alin. (2) şi (4) sunt constituţionale în măsura în care permit acordarea  
 dreptului de şedere pe teritoriul statului român, în condiţiile stipulate de dreptul  
 european, soţilor- cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi/sau  
 cetăţeni ai statelor terţe - din căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex,  
 încheiate sau contractate într-un stat membru al Uniunii Europene 
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 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 6/2019  (M. Of. nr. 197/12 mar. 2019) - art. 1.616—1.618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) şi (3), art. 515,  
 art. 525 alin. (1), art. 529—531 
 - Decizia nr. 13/2019  (M. Of. nr. 440/3 iun. 2019) - art. 579 alin. (1), art. 577 alin. (2) 
 - Decizia nr. 19/2019  (M. Of. nr. 860/24 oct. 2019) - art. 2.526 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 601/2020  (M. Of. nr. 88/27 ian. 2021) - art. 164 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 601/2020  (M. Of. nr. 88/27 ian. 2021) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 164 alin. (1) (termenul se împlinește  
 la 12 martie 2021) după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 74/2020  (M. Of. nr. 183/24 feb. 2021) - art. 2.517 și urm. 
 - Decizia nr. 28/2021  (M. Of. nr. 95/31 ian. 2022) 
 (v. D.I.C.C.J. nr. 4/2013 - M. Of. nr. 226/19 apr. 2013 (art. 396 - 404); D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014; D.I.C.C.J. nr.  
 2/2014 - M. Of. nr. 411/3 iun. 2014; Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 1279 alin. (3) teza I şi art. 1669 alin. (1)) 
 
 L. nr. 291/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul  
 vamal al României 
 
 

M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 

 L. nr. 292/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 

 L. nr. 298/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a  
 activităţii notariale nr. 36/1995 
 
 

M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 

 L. nr. 300/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din  
 sectorul bugetar pentru perioada mai- decembrie 2009 
 
 

M. Of. nr. 676/8 oct. 2009 

 L. nr. 301/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de creştere a suprafeţei contractate pentru  
 irigaţii 
 
 

M. Of. nr. 676/8 oct. 2009 

 L. nr. 302/2009 
 Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în  
 perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 680/9 oct. 2009 

 L. nr. 303/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind  
 organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 
 M. Of. nr. 676/8 oct. 2009 

 

 ▼ Acord de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe  
 de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008 
 L. nr. 304/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 795/20 nov. 2009 
 
 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la Bucureşti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New Delhi la  
 17 noiembrie 1997 
 L. nr. 306/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 684/12 oct. 2009 
 
 ▼ Acord de sediu dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizaţiei  
 Internaţionale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală şi de Est, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2008 
 L. nr. 307/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 684/12 oct. 2009 

 L. nr. 308/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului 
 
 

M. Of. nr. 680/9 oct. 2009 

 L. nr. 309/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe  
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 locative cu destinaţia de locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 680/9 oct. 2009 

 L. nr. 310/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 
 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii  
 transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 
 L. nr. 311/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 686/13 oct. 2009 

 L. nr. 312/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare 
 
 

M. Of. nr. 692/14 oct. 2009 

 L. nr. 315/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992  
 privind rezervele de stat 
 
 

M. Of. nr. 692/14 oct. 2009 

 L. nr. 316/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind  
 organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 
 
 

M. Of. nr. 692/14 oct. 2009 

 L. nr. 317/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
 M. Of. nr. 708/21 oct. 2009 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi  
 securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul  
 Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucureşti la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008 
 L. nr. 318/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 693/15 oct. 2009 

 L. nr. 319/2009 
 Lege pentru instituirea Zilei mamei şi a Zilei tatălui 
 
 

M. Of. nr. 694/15 oct. 2009 

 L. nr. 320/2009 
 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru  
 reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea  
 Diferendelor Relative la Investiţii 
 
 

M. Of. nr. 693/15 oct. 2009 

 L. nr. 321/2009 
 Lege privind comercializarea produselor alimentare 
 M. Of. nr. 705/20 oct. 2009 
 Modificări: 
 - L. nr. 247/2010  (M. Of. nr. 844/16 dec. 2010) - modifică art. 2 alin. (1), art. 2 alin. (2) pct. 5, 6, 10 şi 11, art. 4 alin. (1), art. 8,  
 art. 9, art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (2); 
  introduce  pct. 21şi 101  la art. 2 alin. (2), alin. (5) la art. 7; 
  abrogă art. 2 alin. (2) pct. 2 şi 3, art. 10 
 - L. nr. 150/2016  (M. Of. nr. 534/15 iul. 2016) - modifică art. 2 alin. (2) pct. 8, 11-13 și alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 6, art. 7  
 alin. (3) și (4), art. 8 și art. 11 alin. (1) lit. a) și b); 
 introduce pct. 22-25, 61-63 și 16 la alin. (2) al art. 2, alin. (41) la art. 7,  
 cap. III1, art. 101-106 (art. 103 intră în vigoare la data de 18 ianuarie  
 2017), lit. c) la alin. (1) al art. 11, art. 15 și art. 16; 
 abrogă art. 2 alin. (2) pct. 9, 10, 101, 14 și 15, art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (1),  
 (2) și (5) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 761/29 sep. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 28/2020  (M. Of. nr. 274/1 apr. 2020) - modifică art. 2 alin. (1), art. 2 alin. (2) pct. 10, art. 4, art. 5, art. 8, art. 10, art.  
 12, art. 15, art. 16 alin. (1) lit. a) - c); 
 introduce pct. 19 la art. 2 alin. (2) și o anexă după art. 21; 
 
 

abrogă art. 2 alin. (2) pct. 3, 6, 11, 12 și 18, art. 11, art. 13, art. 20 și art. 21 

 L. nr. 322/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile  
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 individuale şi întreprinderile familiale 
 M. Of. nr. 721/26 oct. 2009    
 L. nr. 324/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii  
 fiscale 
 M. Of. nr. 713/22 oct. 2009 

 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Malaeziei pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Malaeziei  
 privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 iunie 1996 
 L. nr. 326/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 747/3 nov. 2009 

 ▼ Acord dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008 
 L. nr. 327/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 744/2 nov. 2009 

 ▼ Aranjamentul serviciilor poştale de plată, adoptat la Congresul de la Geneva al Uniunii Poştale Universale la 12 august 2008. 
 L. nr. 328/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 770/11 nov. 2009 
 
 ▼ Convenţia poştală universală şi Protocolul final, adoptate la Congresul de la Geneva al Uniunii Poştale Universale la 12 august 2008 
 L. nr. 328/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 770/11 nov. 2009 
 
 ▼ Al optulea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptat la Congresul de la Geneva al Uniunii Poştale Universale  
 la 12 august 2008. 
 L. nr. 328/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 770/11 nov. 2009 

 ▼ Primul Protocol adiţional al Regulamentului general al Uniunii Poştale Universale*), adoptat la Congresul de la Geneva al Uniunii  
 Poştale Universale la 12 august 2008 
 L. nr. 328/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 770/11 nov. 2009 
 
 ▼ Reguli de procedură ale congreselor, adoptate la Congresul de la Geneva al Uniunii Poştale Universale la 12 august 2008. 
 L. nr. 328/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 770/11 nov. 2009 
 
 L. nr. 329/2009 
 Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi  
 respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 
 M. Of. nr. 761/9 nov. 2009 
 Modificări: 
 - L. nr. 65/2010  (M. Of. nr. 214/6 apr. 2010) - introduce alin. (3) la art. 42 
 - L. nr. 167/2010  (M. Of. nr. 504/20 iul. 2010) - abrogă art. 36 
 - O.U.G. nr. 99/2010  (M. Of. nr. 766/16 nov. 2010) - modifică art. 48 alin. (1) şi (2) 
 - O.U.G. nr. 4/2011  (M. Of. nr. 96/4 feb. 2011) - modifică anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 11/2011  (M. Of. nr. 111/11 feb. 2011) - înlocuieşte, în cuprinsul cap. IV, sintagma "salariul mediu brut pe economie  
 utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat" cu sintagma  
 "câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor  
 sociale de stat" 
 - O.U.G. nr. 12/2011  (M. Of. nr. 114/15 feb. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - L. nr. 67/2011  (M. Of. nr. 329/12 mai 2011) - aprobă O.U.G. nr. 99/2010 
 - L. nr. 184/2011  (M. Of. nr. 733/19 oct. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 11/2011 
 - O.U.G. nr. 28/2012  (M. Of. nr. 415/21 iun. 2012) - modifică art. 50, art. 51, art. 55; 
  introduce art. 551 
 - L. nr. 36/2013  (M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 28/2012 
 - O.G. nr. 26/2013  (M. Of. nr. 549/29 aug. 2013) - abrogă art. 27 - 29 şi art. 31 
 - L. nr. 275/2013  (M. Of. nr. 659/28 oct. 2013) - modifică art. 42 alin. (1) şi (3) 
 - O.G. nr. 24/2014  (M. Of. nr. 638/29 aug. 2014) - modifică anexa nr. 1 
 - L. nr. 134/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - abrogă art. 1 lit. c) şi cap. IV cu art. 17-26 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - abrogă art. 30 
 - O.U.G. nr. 22/2017  (M. Of. nr. 202/23 mar. 2017) - introduce alin. (4) la art. 51 
 - L. nr. 49/2019  (M. Of. nr. 210/18 mar. 2019) - modifică anexa nr. 2 
 Notă: De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din  
 reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele  
 expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) sintagmele "Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor" şi "Centrul  
 Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor" se înlocuiesc cu sintagma "Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor  
 şi Administrarea Bazelor de Date"; b) sintagma "Institutul Naţional de Administraţie" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Naţională a  
 Funcţionarilor Publici"; c) sintagmele "Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat" şi "Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale"  
 se înlocuiesc cu sintagma "Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale"; d) sintagma "directorul general al Arhivelor  
 Naţionale" se înlocuieşte cu sintagma "directorul Arhivelor Naţionale"; e) sintagma "directorii direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale"  
 se înlocuieşte cu sintagma "şefii serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale"; f) sintagma "direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale" se  
 înlocuieşte cu sintagma "serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale", respectiv sintagma "Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor  
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 Naţionale" se înlocuieşte cu sintagma "Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale"; i) sintagma "Oficiul Naţional al  
 Monumentelor Istorice" şi sintagma "Institutul Naţional al Monumentelor Istorice" se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Naţional al  
 Patrimoniului"; k) sintagma "Centrul European de Cultură Sinaia" se înlocuieşte cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în  
 Cultură"; l) sintagma "Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene" şi sintagma "Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul  
 Culturii" se înlocuiesc cu sintagma "Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii"; o) sintagma "Şcoala Naţională de Sănătate  
 Publică şi Management Sanitar" se înlocuieşte cu sintagma "Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în  
 Domeniul Sanitar Bucureşti"; s) sintagma "Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială" se înlocuieşte cu sintagma "Oficiul  
 de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială"; ş) sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se înlocuieşte cu  
 sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc"; t) sintagma "Agenţia Română pentru Investiţii  
 
 

Străine" se înlocuieşte cu sintagma "Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine". 

 L. nr. 332/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor  
 naturale 
 
 

M. Of. nr. 778/13 nov. 2009 

 L. nr. 333/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.  
 504/2002 
 
 

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

 L. nr. 334/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind  
 protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare 
 
 

M. Of. nr. 778/13 nov. 2009 

 L. nr. 336/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi  
 Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 m 2 , proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole  
 şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de  
 către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S. A. a obiectivului de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1  
 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a  
 municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2" 
 
 

M. Of. nr. 776/13 nov. 2009 

 L. nr. 338/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru  
 Parlamentul European din anul 2007 
 
 

M. Of. nr. 778/13 nov. 2009 

 L. nr. 339/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind  
 organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru  
 completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România  
 în Parlamentul European din anul 2007 
 
 

M. Of. nr. 781/16 nov. 2009 

 L. nr. 340/2009 
 Lege privind formularea de către România a unei declaraţii în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea  
 Europeană 
 
 

M. Of. nr. 786/18 nov. 2009 

 L. nr. 342/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA 
 M. Of. nr. 779/13 nov. 2009 

 

 ▼ Protocol semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al  
 Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1992 
 L. nr. 346/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 782/17 nov. 2009 

 L. nr. 347/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2009 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi  
 Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la  
 Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008 
 M. Of. nr. 786/18 nov. 2009 

 

 ▼ Acord de garanţie între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate  
 de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de  
 peste mări, semnat de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008 
 L. nr. 348/2009 (ratificare) 
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 M. Of. nr. 809/26 nov. 2009 
 Modificări: 
 - L. nr. 244/2013 (M. Of. nr. 468/29 iul. 2013) 
 
 ▼ Acord privind administrarea arieratelor între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile  
 de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnat de România la Luxemburg  
 la 21 octombrie 2008 
 L. nr. 348/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 809/26 nov. 2009 
 Modificări: 
 - L. nr. 244/2013 (M. Of. nr. 468/29 iul. 2013) 
 
 ▼ Protocol privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la  
 Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 
 L. nr. 349/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 787/18 nov. 2009 

 ▼ Acord încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al  
 Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 şi 10 aprilie 2009, privind modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica  
 Socialistă România şi Republica Populară Ungară, semnată la Bucureşti la 28 noiembrie 1973 
 L. nr. 350/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 787/18 nov. 2009 

 ▼ Acord de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Împrumutat), şi Institutul de Credit pentru  
 Reconstrucţie -Frankfurt pe Main (KfW) (Împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2008 şi, respectiv, la  
 Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a)" 
 L. nr. 351/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 783/17 nov. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 951/2012 (M. Of. nr. 692/9 oct. 2012) 
 
 ▼ Acord internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis spre semnare la 3 aprilie  
 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008 
 L. nr. 352/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 782/17 nov. 2009 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei,  
 semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007 
 L. nr. 353/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 860/10 dec. 2009 
 
 
 L. nr. 354/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.  
 21/1991 
 M. Of. nr. 781/16 nov. 2009 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 5/2010  (M. Of. nr. 93/10 feb. 2010) - modifică art. II 

 L. nr. 355/2009 
 Lege privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război 
 M. Of. nr. 805/25 nov. 2009 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8  
 mai 2009 
 L. nr. 356/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 808/26 nov. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 568/2011 (M. Of. nr. 484/7 iul. 2011) 
 
 ▼ Amendamentul nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, dintre  
 Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19  
 decembrie 2005 
 L. nr. 357/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 806/25 nov. 2009 
 
 
 L. nr. 361/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 
 
 

M. Of. nr. 800/24 nov. 2009 

 L. nr. 362/2009 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi  
 utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 
 

M. Of. nr. 800/24 nov. 2009 

 L. nr. 363/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen  
 ca urmare a efectelor crizei economico-financiare 
 
 

M. Of. nr. 800/24 nov. 2009 

 L. nr. 364/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre  
 Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la  
 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi  
 Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 
 M. Of. nr. 806/25 nov. 2009 

 

 ▼ Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaţional, propus şi aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional,  
 prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la  
 Washington la data de 28 aprilie 2008 
 L. nr. 365/2009 (acceptare) 
 M. Of. nr. 805/25 nov. 2009 
 
 ▼ Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaţional, propus şi aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional,  
 prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 5 mai 2008 
 L. nr. 365/2009 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 805/25 nov. 2009 

 L. nr. 368/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima  
 casă" 
 
 

M. Of. nr. 816/27 nov. 2009 

 L. nr. 369/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul  
 European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit 
 
 

M. Of. nr. 821/30 nov. 2009 

 L. nr. 371/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile  
 provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a  
 fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor  
 alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul  
 pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr.  
 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru  
 pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare 
 
 

M. Of. nr. 821/30 nov. 2009 

 L. nr. 373/2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei  
 fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii  
 şi diversificării economiei în zonele rurale 
 
 

M. Of. nr. 816/27 nov. 2009 

 L. nr. 374/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004  
 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
 M. Of. nr. 821/30 nov. 2009 

 

 ▼ Acord suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de înţelegere privind Programul comun  
 NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, semnat la Bucureşti  
 la 19 martie 2009 
 L. nr. 377/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 888/18 dec. 2009 

 ▼ Acord suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de înţelegere pentru operaţii şi sprijin al Forţei  
 Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control, semnat la 26 septembrie 1984 şi revizuit la 27 martie 2003, semnat la Bucureşti la  
 19 martie 2009 
 L. nr. 377/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 888/18 dec. 2009 

 ▼ Actele finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din  
 regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnate la Geneva la 16 iunie 2006. 
 L. nr. 378/2009 (ratificare) 
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M. Of. nr. 75/2 feb. 2010 

 ▼ Actele finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16  
 iunie 2006. 
 L. nr. 378/2009 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 75/2 feb. 2010 

 L. nr. 382/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de  
 dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 870/14 dec. 2009 

 L. nr. 385/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea  
 judiciară 
 M. Of. nr. 890/18 dec. 2009 

 

 ▼ Acord dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Cehă,  
 Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă şi Republica  
 Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învăţământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii  
 universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al miniştrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croaţia 
 L. nr. 388/2009 (acceptare) 
 M. Of. nr. 25/13 ian. 2010 
 
 L. nr. 390/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut  
 pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1  
 septembrie 2009 
 
 

M. Of. nr. 917/28 dec. 2009 

 L. nr. 391/2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea  
 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de  
 persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.  
 341/2004 
 
 

M. Of. nr. 921/29 dec. 2009 

  2010  
 
 
 L. nr. 1/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a  
 cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac  
 parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană 
 
 

M. Of. nr. 17/11 ian. 2010 

 L. nr. 4/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim  
 garantat 
 M. Of. nr. 18/11 ian. 2010 
 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022 
 
 

- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023 

 L. nr. 6/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi  
 reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a  
 societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 18/11 ian. 2010 

 L. nr. 8/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind  
 taxe şi tarife cu caracter nefiscal 
 
 

M. Of. nr. 22/12 ian. 2010 

 L. nr. 9/2010 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 30/14 ian. 2010 



 

 459

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie  
 2009 
 L. nr. 10/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 52/22 ian. 2010 
 
 L. nr. 11/2010 
 Legea bugetului de stat pe anul 2010 
 M. Of. nr. 60/27 ian. 2010 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 18/2010  (M. Of. nr. 590/19 aug. 2010) - rectifică bugetul de stat pe anul 2010; 
  modifică art. 17 alin. (7); 
  introduce alin. (11) la art. 8, alin. (71) la art. 17; 
  abrogă art. 24 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 103/2010  (M. Of. nr. 780/22 nov. 2010) - rectifică bugetul de stat pe anul 2010; 
  introduce anexa nr. 3/02/13 
 
 

- L. nr. 110/2011  (M. Of. nr. 428/20 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 103/2010 

 L. nr. 12/2010 
 Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 
 M. Of. nr. 61/27 ian. 2010 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 19/2010  (M. Of. nr. 590/19 aug. 2010) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru  
 şomaj pe anul 2010 
 - O.U.G. nr. 104/2010  (M. Of. nr. 780/22 nov. 2010) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru  
 şomaj pe anul 2010 
 
 

- L. nr. 109/2011  (M. Of. nr. 428/20 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 104/2010 

 L. nr. 13/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de  
 privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele  
 măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica  
 Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 142/4 mar. 2010 

 L. nr. 14/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din  
 contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005  
 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice  
 "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 142/4 mar. 2010 

 L. nr. 17/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei "Colegiul  
 Naţional de Afaceri Interne" 
 
 

M. Of. nr. 144/4 mar. 2010 

 L. nr. 18/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei  
 publice 
 
 

M. Of. nr. 144/4 mar. 2010 

 L. nr. 19/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de  
 bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" – S. A. către Ministerul Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 144/4 mar. 2010 

 L. nr. 20/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de  
 călătorie 
 
 

M. Of. nr. 144/4 mar. 2010 

 L. nr. 21/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor  
 de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 
 

M. Of. nr. 144/4 mar. 2010 

 L. nr. 27/2010 
 Lege privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor musulmani care şi-au dat viaţa pentru România în cele două războaie  
 mondiale 
 
 

M. Of. nr. 144/4 mar. 2010 
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 L. nr. 28/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute la  
 art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera  
 cerealelor şi a produselor procesate din cereale 
 
 

M. Of. nr. 144/4 mar. 2010 

 L. nr. 30/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente  
 Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 
 
 

M. Of. nr. 143/4 mar. 2010 

 L. nr. 31/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea  
 şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 
 
 

M. Of. nr. 143/4 mar. 2010 

 L. nr. 32/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în  
 implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007  
 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România 
 
 

M. Of. nr. 143/4 mar. 2010 

 L. nr. 35/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în  
 străinătate 
 
 

M. Of. nr. 157/11 mar. 2010 

 L. nr. 37/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi  
 Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie  
 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie,  
 semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar  
 Internaţional din 21 septembrie 2009 
 M. Of. nr. 157/11 mar. 2010 

 

 ▼ Amendament la Statutul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare propus prin Rezoluţia nr. 596 din 30 ianuarie 2009,  
 aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 L. nr. 39/2010 (acceptare) 
 M. Of. nr. 157/11 mar. 2010 
 
 
 L. nr. 44/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 
 

M. Of. nr. 200/30 mar. 2010 

 L. nr. 45/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele  
 măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre 
 
 

M. Of. nr. 187/24 mar. 2010 

 L. nr. 46/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici  
 care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie 
 
 

M. Of. nr. 187/24 mar. 2010 

 L. nr. 47/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 187/24 mar. 2010 

 L. nr. 48/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind  
 instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 
 
 

M. Of. nr. 186/24 mar. 2010 

 L. nr. 49/2010 
 Lege privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale 
 
 

M. Of. nr. 195/29 mar. 2010 

 L. nr. 50/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei  
 speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public 
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M. Of. nr. 183/23 mar. 2010 

 L. nr. 52/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind  
 stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi  
 utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora 
 
 

M. Of. nr. 189/25 mar. 2010 

 L. nr. 53/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în  
 domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 189/25 mar. 2010 

 L. nr. 55/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi  

 
 Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile 
 
 

M. Of. nr. 188/24 mar. 2010 

 L. nr. 56/2010 
 Lege privind accesibilizarea fondului forestier naţional 
 M. Of. nr. 183/23 mar. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 282/2011  (M. Of. nr. 882/13 dec. 2011) - modifică art. 5 alin. (1) lit. a) 
 - L. nr. 218/2018  (M. Of. nr. 664/31 iul. 2018) - modifică art. 1 alin. (1) lit. a) și b) și art. 6 lit. a) - d) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 770/6 sep. 2018) 
 
 ▼ Acord dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat  
 la Ankara la 13 iulie 2009 
 L. nr. 57/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 202/31 mar. 2010 

 ▼ Acord de garanţie dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în  
 proporţie de 80% a obligaţiilor aferente Contractului de finanţare dintre Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială "Ford  
 România" - S.A. în valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova 
 L. nr. 58/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 191/25 mar. 2010 

 L. nr. 60/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind  
 normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
 
 

M. Of. nr. 215/6 apr. 2010 

 L. nr. 62/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul  
 Programului SAPARD 
 
 

M. Of. nr. 222/8 apr. 2010 

 L. nr. 63/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă 
 
 

M. Of. nr. 215/6 apr. 2010 

 L. nr. 64/2010 
 Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional  
 Iaşi" 
 
 

M. Of. nr. 226/9 apr. 2010 

 L. nr. 68/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea  
 de a furniza servicii în România 
 
 

M. Of. nr. 256/20 apr. 2010 

 L. nr. 69/2010 
 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 252/20 apr. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 377/2013  (M. Of. nr. 826/23 dec. 2013) - modifică art. 2, art. 3 pct. 2, art. 3 pct. 12, art. 6 lit. d), art. 6 lit. g), art. 18  
 alin. (1), art. 19 pct. 1 lit. f), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 20 alin. (2) lit. a), art. 20  
 alin. (3) lit. c), art. 22 lit. b), art. 33 partea introductivă şi lit. a), art. 40 alin.  
 (4), art. 47 alin. (3), art. 48 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. a); 
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 introduce pct. 21 şi 22 la art. 3, pct. 61 - 66 la art. 3, pct. 13 la art. 3, art.  
 51 - 56 după titlul secţiunii a 3-a a cap. II, lit. g1) la art. 6, art. 61,  
 secţiunea a 4-a la cap. II cu art. 62, alin. (3) la art. 15, alin. (21) la art. 18,  
 art. 181, lit. a1) la art. 20 alin. (1), lit. d1) la art. 20 alin. (1), art. 221, art.  
 231, art. 261 şi 262, art. 341, lit. a1) la art. 40 alin. (2), alin. (5) la art.  
 40; 
 abrogă art. 3 pct. 9, art. 5 alin. (2) lit. b), art. 6 lit. e) şi f), art. 10 alin. (7), art.  
 32 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - modifică art. 15 alin. (1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 330/14 mai 2015) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 66/2017  (M. Of. nr. 969/7 dec. 2017) - art. 3 pct. 18 
 Modificări: 
 - L. nr. 147/2019  (M. Of. nr. 611/24 iul. 2019) - modifică art. 28 pct. 1 lit. e); 
 introduce alin. (2) la art. 12, lit. f) și g) la art. 29 alin. (2) și alin. (21) la art. 29 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 472/4 iun. 2020) 
 
 L. nr. 70/2010 
 Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind  
 transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 255/20 apr. 2010 

 L. nr. 72/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile  
 române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie  
 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi  
 Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie  
 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie,  
 semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar  
 Internaţional din 21 septembrie 2009 
 
 

M. Of. nr. 252/20 apr. 2010 

 L. nr. 73/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere  
 (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la  
 Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la  
 Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de  
 înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în  
 sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al  
 Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie  
 2009 
 
 

M. Of. nr. 252/20 apr. 2010 

 L. nr. 74/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate  
 producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 
 M. Of. nr. 268/26 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 25/2011  (M. Of. nr. 202/23 mar. 2011) - modifică art. III 
 
 

- L. nr. 147/2011  (M. Of. nr. 482/7 iul. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 25/2011 şi modifică art. III 

 L. nr. 75/2010 
 Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică 
 
 

M. Of. nr. 297/7 mai 2010 

 L. nr. 84/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare  
 în registrul comerţului 
 
 

M. Of. nr. 323/17 mai 2010 

 L. nr. 86/2010 
 Lege pentru înfiinţarea comunei Racşa, judeţul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Oraşu Nou 
 
 

M. Of. nr. 342/21 mai 2010 

 L. nr. 88/2010 
 Lege privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii 
 M. Of. nr. 351/27 mai 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 4 alin. (1) lit. e) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 121/18 feb. 2014) 
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 L. nr. 89/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul  
 combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 
 
 

M. Of. nr. 351/27 mai 2010 

 L. nr. 90/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare 
 M. Of. nr. 348/26 mai 2010 
 
 L. nr. 91/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 348/26 mai 2010 

 L. nr. 92/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind  
 prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al  
 plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 
 

M. Of. nr. 348/26 mai 2010 

 L. nr. 100/2010 
 Lege privind împădurirea terenurilor degradate 
 M. Of. nr. 376/7 iun. 2010 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 112/2021  (M. Of. nr. 950/5 oct. 2021) - modifică art. 2, art. 3, art. 5 alin. (1), art. 7 și art. 16 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea poliţienească transfrontalieră în materie penală,  
 semnat la Vidin la 19 mai 2009 
 L. nr. 101/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 375/7 iun. 2010 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact de  
 cooperare poliţienească şi vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 
 L. nr. 101/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 375/7 iun. 2010 
 
 ▼ Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la  
 Bonn la 26 ianuarie 2009 
 L. nr. 102/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 376/7 iun. 2010 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la  
 Bucureşti la 11 iunie 2009 
 L. nr. 103/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 378/8 iun. 2010 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind  
 promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 14  
 august 1992 
 L. nr. 104/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 393/14 iun. 2010 

 ▼ Protocol, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze  
 privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 1994 
 L. nr. 105/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 378/8 iun. 2010 
 
 L. nr. 108/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi  
 navigabile 
 
 

M. Of. nr. 378/8 iun. 2010 

 L. nr. 112/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale  
 pentru Cetăţenie 
 
 

M. Of. nr. 405/17 iun. 2010 

 L. nr. 113/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi  
 Reglementare în Comunicaţii 
 M. Of. nr. 416/22 iun. 2010 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operaţiunii Black Sea  
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 Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009 
 L. nr. 114/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 424/24 iun. 2010 

 L. nr. 115/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 194/2002 privind regimul străinilor în România 
 
 

M. Of. nr. 429/25 iun. 2010 

 L. nr. 116/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a  
 culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră 
 
 

M. Of. nr. 429/25 iun. 2010 

 L. nr. 118/2010 
 Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 
 M. Of. nr. 441/30 iun. 2010 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 78/2010  (M. Of. nr. 614/31 aug. 2010) - modifică art. 3 alin. (2); 
  introduce alin. (3) la art. 3 
 - L. nr. 103/2011  (M. Of. nr. 426/17 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 78/2010 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 20/2011  (M. Of. nr. 822/21 nov. 2011) - art. 1 
 - Decizia nr. 16/2015  (M. Of. nr. 525/15 iul. 2015) - art. 9 
 
 

- art. 9 

 L. nr. 119/2010 
 Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
 M. Of. nr. 441/30 iun. 2010 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 297/2012  (M. Of. nr. 309/9 mai 2012) - art. 1 lit. h), în măsura în care se aplică şi consilierilor de conturi 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 297/2012  (M. Of. nr. 309/9 mai 2012) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 1 lit. h) (termenul se  
 împlineşte la data de 23 iunie 2012), după care operează dispoziţiile art. 147  
 alin. (1) din Constituţia României 
 - L. nr. 109/2012  (M. Of. nr. 461/9 iul. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 59/2011 
 - L. nr. 223/2015  (M. Of. nr. 556/27 iul. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016, art. 1 lit. a) şi b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin.  
 (1), (2) şi (3), art. 8, art. 9 lit. b), art. 11 
 
 

(v. D.C.C. nr. 297/2012 - M. Of. nr. 309/9 mai 2012 (art. 1 lit. h); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 260/9 apr. 2014)) 

 L. nr. 120/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii  
 proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate  
 României 
 
 

M. Of. nr. 452/2 iul. 2010 

 L. nr. 123/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei  
 Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 452/2 iul. 2010 

 L. nr. 124/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei  
 potabile 
 
 

M. Of. nr. 459/6 iul. 2010 

 L. nr. 128/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în  
 vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul  
 pieţei interne 
 
 

M. Of. nr. 453/2 iul. 2010 

 L. nr. 132/2010 
 Lege privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 
 M. Of. nr. 461/6 iul. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 194/2019  (M. Of. nr. 875/30 oct. 2019) - modifică art. 13 alin. (2); 
 introduce alin. (2) și (3) la art. 8 
 
 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti -  
 etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie  
 2009 
 L. nr. 133/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 514/23 iul. 2010 
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 Modificări: 
 - L. nr. 94/2013 (M. Of. nr. 217/16 apr. 2013) - modifică art. 3 
 - H.G. nr. 63/2016 (M. Of. nr. 119/16 feb. 2016) 
 - H.G. nr. 233/2018 (M. Of. nr. 365/26 apr. 2018) 
 
 

- H.G. nr. 926/2020 (M. Of. nr. 1021/3 nov. 2020) 

 L. nr. 134/2010 
 Lege privind Codul de procedură civilă 
 M. Of. nr. 485/15 iul. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică art. 2 alin. (2), art. 4, art. 5, art. 18 alin. (3), art. 26 alin. (1), art. 28  
 alin. (1), denumirea marginală a art. 29, denumirea marginală a art. 30,  
 denumirea marginală a art. 31, art. 32 denumirea marginală şi alin. (1) lit. a),  
 denumirea marginală a art. 40, art. 41 alin. (1) pct. 1, art. 42 alin. (1), art. 44,  
 denumirea marginală a art. 52, denumirea marginală a art. 54, denumirea  
 marginală a art. 58, denumirea marginală a art. 60, art. 63 denumirea  
 marginală şi alin. (4), art. 64 alin. (2), denumirea marginală a art. 67,  
 denumirea marginală a art. 71, denumirea marginală a art. 72, art. 73 alin. (1),  
 denumirea marginală a art. 74, denumirea marginală a art. 75, art. 76 alin. (1),  
 denumirea marginală a art. 77, art. 78 alin. (1), denumirea marginală a art. 89,  
 denumirea marginală a art. 90, denumirea marginală a art. 91, art. 92 pct. 1 lit.  
 a), g), j) şi l), art. 93 pct. 1, art. 94 pct. 1, art. 96 denumirea marginală şi alin.  
 (2), denumirea marginală a art. 104, art. 106, art. 109, art. 111 alin. (1) pct. 3,  
 art. 112 alin. (1) pct. 1, art. 116, denumirea marginală a art. 117, denumirea  
 marginală a art. 119, denumirea marginală a art. 120, art. 123 alin. (1) şi (2),  
 denumirea marginală a art. 124, art. 126 alin. (1)-(3), art. 127 alin. (1),  
 denumirea marginală a art. 128, art. 130 alin. (2) şi (4), art. 131 denumirea  
 marginală şi alin. (3), art. 137 alin. (1), art. 140 alin. (1) şi (2), art. 141, art. 143  
 alin. (1), art. 149 denumirea marginală şi alin. (4), art. 152 alin. (1) lit. f), art.  
 152 alin. (2), art. 157, art. 158 alin. (3) partea introductivă şi lit. f), art. 160,  
 denumirea marginală a art. 169, art. 174 alin. (1), art. 178, denumirea  
 marginală a art. 180, denumirea marginală a art. 182, denumirea marginală a  
 art. 184, art. 188 alin. (3), art. 189 lit. a), b) şi e), art. 194, art. 196 alin. (1) şi  
 (3)-(6), denumirea marginală a art. 198, art. 200 alin. (2) lit. a), art. 201 alin.  
 (2), denumirea marginală a art. 204, art. 210 alin. (1), denumirea marginală a  
 art. 213, denumirea marginală a art. 214, art. 222, art. 224 denumirea  
 marginală şi alin. (1), art. 225, denumirea marginală a art. 229, denumirea  
 marginală a art. 230, denumirea marginală a art. 231, art. 236 alin. (4),  
 denumirea marginală a art. 237, denumirea marginală a art. 239, denumirea  
 marginală a art. 240, denumirea marginală a art. 241, art. 245, art. 246 alin.  
 (2), art. 247, art. 248 alin. (4), art. 249 alin. (3), denumirea marginală a art.  
 250, denumirea marginală a art. 259, denumirea marginală a art. 263,  
 denumirea marginală a art. 264, denumirea marginală a art. 266, denumirea  
 marginală a art. 267, denumirea marginală a art. 274, denumirea marginală a  
 art. 276, denumirea marginală a art. 282, denumirea marginală a art. 288, art.  
 292 alin. (2), denumirea marginală a art. 294, art. 303 alin. (4) pct. 5, art. 319,  
 denumirea marginală a art. 320, denumirea marginală a art. 321, art. 325 alin.  
 (2) şi (3), denumirea marginală a art. 329, denumirea marginală a art. 333,  
 denumirea marginală a art. 334, denumirea marginală a art. 336, denumirea  
 marginală a art. 337, denumirea marginală a art. 338, denumirea marginală a  
 art. 342, art. 350 alin. (1), denumirea marginală a art. 353, denumirea  
 marginală a art. 359, denumirea marginală a art. 360, denumirea marginală a  
 art. 364, denumirea marginală a art. 368, denumirea marginală a art. 376,  
 denumirea marginală a art. 381, art. 395 alin. (2), art. 398 alin. (2), art. 400  
 denumirea marginală şi alin. (6), art. 404, art. 408 alin. (1), art. 415 alin. (2),  
 art. 419 alin. (3), art. 420 alin. (1)-(3), art. 421 alin. (3), art. 428, denumirea  
 marginală a art. 430, art. 435, art. 438 alin. (1), denumirea marginală a art.  
 440, art. 448, denumirea marginală a art. 450, art. 451 alin. (3), art. 453 alin.  
 (2) şi (3), art. 464 alin. (3), art. 465 alin. (3) şi (7), art. 469 alin. (1) şi (2),  
 denumirea marginală a art. 473, art. 474 alin. (4), art. 475, denumirea  
 marginală a art. 476, art. 477 alin. (2), art. 478 alin. (5), art. 478 alin. (7) şi (8),  
 art. 480 alin. (3), art. 482 alin. (1) pct. 2 şi 3, art. 487 alin. (1), (4) şi (7),  
 denumirea marginală a art. 488, art. 492 alin. (2), art. 497 alin. (2) pct. 1,  
 denumirea marginală a art. 498, art. 500 denumirea marginală şi alin. (1), art.  
 505 denumirea marginală şi alin. (1) pct. 1, art. 507 alin. (6), art. 508,  
 denumirea marginală a art. 509, art. 510 alin. (1), (2) şi (3)-(5), titlul cap. II de  
 la cartea a II-a titlul III, art. 512, art. 513, art. 514 alin. (1) şi (3), art. 517 alin.  
 (5), denumirea marginală a art. 520, denumirea marginală a art. 529,  
 denumirea marginală a art. 530, denumirea marginală a art. 532, denumirea  
 marginală a art. 533, art. 536 alin. (2), art. 540 alin. (1), art. 541 alin. (2), art.  
 542 alin. (1), art. 543 alin. (1), art. 546 alin. (1), art. 549, art. 562 alin. (1),  
 denumirea marginală a art. 567, art. 568 denumirea marginală şi alin. (2),  
 denumirea marginală a art. 577, denumirea marginală a art. 582, denumirea  
 marginală a art. 584, art. 592 alin. (1), art. 602, art. 603, art. 604 alin. (1), alin.  
 (3) lit. b) şi alin. (4), art. 606, denumirea marginală a art. 607, denumirea  



 

 466

 marginală a art. 615, art. 619 alin. (3), denumirea marginală a art. 621,  
 denumirea marginală a art. 622, art. 623, art. 624, art. 626, art. 627, art. 628,  
 art. 629, art. 630, art. 631, art. 632, art. 634 denumirea marginală şi alin. (2),  
 art. 635 alin. (2), art. 641 alin. (2), art. 642 alin. (2) şi (3), art. 643, art. 644  
 alin. (3), art. 647 alin. (3), art. 648, art. 650 alin. (1), (2) şi (5), art. 651 alin.  
 (1), art. 654 alin. (3) şi (4), art. 655 alin. (2), art. 656, art. 657 alin. (2), art. 659  
 denumirea marginală şi pct. 2, art. 660 denumirea marginală şi alin. (2), alin.  
 (3) pct. 4 şi alin. (4), art. 663, art. 669 alin. (1) partea introductivă, art. 672  
 denumirea marginală şi alin. (1), denumirea marginală a art. 676, art. 682 alin.  
 (3) şi (6), art. 687 alin. (1), denumirea marginală a art. 688, art. 691 alin. (2),  
 art. 692 alin. (3) şi (4), art. 693, art. 696, art. 701 alin. (1) şi (3), art. 702  
 denumirea marginală şi alin. (2) şi (3), art. 703, art. 704 denumirea marginală  
 şi alin. (3), denumirea marginală a art. 705, denumirea marginală a art. 707,  
 art. 709 alin. (1), art. 710 denumirea marginală şi alin. (1) şi (4), denumirea  
 marginală a art. 711, denumirea marginală a art. 714, art. 717 alin. (1),  
 denumirea marginală a art. 719, art. 721 alin. (4), art. 731, denumirea  
 marginală a art. 737, denumirea marginală a art. 738, art. 740 alin. (1) pct. 1,  
 denumirea marginală a art. 742, art. 743 alin. (2), art. 748 alin. (1), art. 750  
 denumirea marginală şi alin. (1), art. 756 alin. (1), art. 759, denumirea  
 marginală a art. 765, art. 771 alin. (2), art. 772 alin. (1), art. 773 alin. (1),  
 denumirea marginală a art. 780, denumirea marginală a art. 787, art. 789 alin.  
 (3), art. 790, art. 791, art. 802 alin. (5), art. 806 alin. (4), art. 808 alin. (1), art.  
 808 alin. (4), art. 810 alin. (3), art. 811 alin. (1), art. 815, art. 816, art. 818, art.  
 823, art. 824 alin. (1), art. 825, art. 827 alin. (1), art. 828 alin. (1) lit. k), alin.  
 (4) şi (6), art. 829 alin. (1) lit. a), art. 830 alin. (4), art. 832 alin. (1), art. 835  
 alin. (8) şi (9), art. 836 alin. (1) lit. e) şi alin. (3), art. 837, art. 841, art. 842 lit.  
 d) şi h)-j), art. 843 alin. (1), art. 844 alin. (1), art. 845, art. 851, art. 854 alin.  
 (1) lit. a), art. 859 alin. (1), art. 865 denumirea marginală şi alin. (3), denumirea  
 marginală a art. 868, art. 874 alin. (1), art. 877 alin. (1), art. 878, art. 879 alin.  
 (2), art. 881 alin. (1), art. 883, art. 884, denumirea marginală a art. 885,  
 denumirea marginală a art. 888, art. 889, art. 890 denumirea marginală, alin.  
 (2) şi (3), art. 891, art. 894, denumirea marginală a art. 898, denumirea  
 marginală a art. 899, art. 900 alin. (1), art. 901 alin. (5), art. 903 alin. (1),  
 denumirea marginală a art. 907, denumirea marginală a art. 908, denumirea  
 marginală a art. 916, denumirea marginală a art. 917, art. 919 alin. (4),  
 denumirea marginală a art. 921, art. 922 alin. (3), art. 923 alin. (1), art. 924,  
 art. 926 denumirea marginală şi alin. (3), denumirea titlului IV din cartea a  
 VI-a, denumirea marginală a art. 932, denumirea marginală a art. 935, art. 939,  
 art. 940 denumirea marginală şi alin. (3), art. 941 alin. (1) şi (2), art. 942 alin.  
 (1)-(3), denumirea marginală a art. 946, art. 948 denumirea marginală şi alin.  
 (2), denumirea marginală a art. 955, art. 958, denumirea marginală a art. 959,  
 denumirea marginală a art. 960, art. 963 alin. (2), denumirea marginală a art.  
 965, art. 968 alin. (2), denumirea marginală a art. 969, art. 980 alin. (2) şi (4),  
 denumirea marginală a art. 982, art. 984 alin. (1) şi (3), denumirea marginală a  
 art. 988, denumirea marginală a art. 991, art. 992 alin. (1), art. 994 alin. (2),  
 art. 995 denumirea marginală şi alin. (2), art. 998, art. 999 denumirea  
 marginală, alin. (1), (2), (3) lit. b) partea introductivă, art. 1000 alin. (2), art.  
 1002 alin. (2), art. 1003 alin. (4), art. 1004 alin. (4), art. 1005 alin. (3), art.  
 1008, art. 1010 alin. (1), art. 1011 denumirea marginală, alin. (3) lit. i), art.  
 1012 alin. (1), art. 1014 alin. (4), art. 1016 alin. (3), denumirea marginală a art.  
 1017, denumirea marginală a art. 1018, denumirea marginală a art. 1019, art.  
 1029, denumirea marginală a art. 1034, denumirea marginală a art. 1035, art.  
 1037 denumirea marginală şi alin. (5), art. 1049 alin. (3), art. 1052 alin. (2),  
 denumirea marginală a art. 1055, art. 1056, denumirea marginală a art. 1058,  
 denumirea marginală a art. 1059, denumirea marginală a art. 1060, denumirea  
 marginală a art. 1063, denumirea marginală a art. 1067, denumirea marginală  
 a art. 1071, denumirea marginală a art. 1072, denumirea marginală a art. 1074,  
 denumirea marginală a art. 1077, denumirea marginală a art. 1078, denumirea  
 marginală a art. 1079, denumirea marginală a art. 1084, denumirea marginală  
 a art. 1085, denumirea marginală a art. 1088, denumirea marginală a art. 1094,  
 denumirea marginală a art. 1095, denumirea marginală a art. 1096, denumirea  
 marginală a art. 1100, denumirea marginală a art. 1102, denumirea marginală  
 a art. 1105, denumirea marginală a art. 1107, denumirea marginală a art. 1108,  
 denumirea marginală a art. 1109, denumirea marginală a art. 1110, denumirea  
 marginală a art. 1111, art. 1112 alin. (1), denumirea marginală a art. 1113,  
 denumirea marginală a art. 1119; 
 introduce alin. (7) la art. 22, art. 351, pct. 11 la art. 41 alin. (1), alin. (4) la  
 art. 89, art. 891, pct. 11 la art. 92, alin. (2) la art. 110, art. 1111, alin. (21)  
 la art. 112, alin. (2) la art. 115, art. 1181 la cartea I titlul III cap. III, înaintea  
 art. 119, art. 1261, alin. (4) la art. 127, alin. (11) şi (12) la art. 143, alin. (3)  
 şi (4) la art. 144, alin. (8) la art. 149, lit. h1) la art. 152 alin. (1), lit. f) la art.  
 182 alin. (1) pct. 1, alin. (11) la art. 187, alin. (3) la art. 199, alin. (3) la art.  
 229, alin. (21) la art. 236, art. 2361, alin. (3) la art. 246, art. 2711, alin. (3)- 
 (5) la art. 329, alin. (31) şi (32) la art. 366, alin. (3) la art. 391, alin. (11) la  
 art. 418, alin. (21) la art. 510, art. 5111, alin. (4) la art. 514, alin. (6) la art.  
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 517, alin. (3) la art. 521, art. 5321, art. 5851, lit. i) la art. 599 alin. (1), alin.  
 (4) şi (5) la art. 613, alin. (3) şi (4) la art. 649, alin. (31) la art. 691, art.  
 6961, lit. g1) şi g2) la art. 751 alin. (2), alin. (7) şi (8) la art. 751, alin. (8) la  
 art. 773, alin. (4) la art. 774, alin. (3) la art. 803, lit. k) şi l) la art. 842, alin.  
 (11) la art. 854, alin. (4) la art. 887, art. 8911 la cartea a V-a titlul III cap. IV  
 secţ. 1, înaintea art. 892, alin. (4) la art. 914, art. 9291, alin. (21) la art. 941,  
 alin. (3) şi (4) la art. 960, cap. IV cu art. 9641 şi art. 9642, după art. 964, pct.  
 11 la art. 1066 alin. (2), pct. 21 la art. 1066 alin. (2); 
 abrogă art. 2 alin. (3), art. 40 alin. (3), art. 92 pct. 1 lit. b) şi c), art. 270, art.  
 478 alin. (6), art. 487 alin. (8), art. 594 alin. (2), art. 608 alin. (3), art. 615 alin.  
 (2), art. 644 alin. (2), art. 650 alin. (6), art. 692 alin. (2), art. 808 alin. (3), art.  
 810 alin. (1), art. 827 alin. (3), art. 838 alin. (2), art. 890 alin. (5), art. 929 alin.  
 (1) lit. b), art. 981 alin. (3), art. 1014 alin. (5), art. 1064 pct. 6; 
  înlocuieşte sintagma "întreprinzător/întreprinzători/întreprinzătorilor sau/ori/şi  
 ale alt/altui/alţi/altor profesionist/profesionişti" sau, după caz, termenul  
 "întreprinzător/întreprinzători" cu termenul  
 "profesionist/profesionişti/profesioniştilor", în cuprinsul art. 111 alin. (1) pct. 8,  
 art. 118, art. 274 alin. (1) şi (3), art. 294 alin. (1), art. 303 alin. (2), art. 916  
 alin. (4), art. 929 alin. (1) lit. e), art. 932 alin. (4), art. 999 alin. (1) şi (2) lit. b)  
 şi art. 1003 alin. (2) pct. 1 şi 2, sintagma "puterea de lucru judecat/puterea  
 lucrului judecat" cu sintagma "autoritatea de lucru judecat/autoritatea lucrului  
 judecat" în cuprinsul art. 987 alin. (3), art. 1081 alin. (1), art. 1084 alin. (3),  
 termenul "custode/custozi" cu sintagma  
 "administrator-sechestru/administratori-sechestru" în cuprinsul art. 728 alin.  
 (2), art. 732 alin. (1), art. 733 alin. (3), art. 735 alin. (3), art. 736, art. 737, art.  
 738, art. 739 alin. (4), art. 776 alin. (3) şi (4), art. 786 alin. (1) şi (2), art. 787,  
 art. 788 alin. (5) şi (7), art. 858 alin. (3), art. 888 alin. (1) şi (2), termenul  
 "custodie" cu termenul "depozit" în cuprinsul art. 336 alin. (2), art. 532 alin. (1),  
 art. 729 alin. (2), art. 733 alin. (1) lit. g), art. 735 alin. (1), (3)-(6) şi art. 888  
 alin. (3) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 542/3 aug. 2012) - rectifică art. 567 alin. (2) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 545/3 aug. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare până la 1 februarie 2013 
 - L. nr. 206/2012  (M. Of. nr. 762/13 nov. 2012) - introduce alin. (3) la art. 603, la data de 1 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - abrogă art. 94 pct. 2 şi  prorogă termenul de intrare în vigoare până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 72/2013  (M. Of. nr. 182/2 apr. 2013) - abrogă art. 1017 alin. (2) pct. 1 şi 2 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 473/2013  (M. Of. nr. 30/15 ian. 2014) - art. 659 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 473/2013  (M. Of. nr. 30/15 ian. 2014) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 659 alin. (3)(termenul se  
 împlineşte la 3 martie 2014) după care operează dispoziţiile art. 147 din  
 Constituţie 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 348/2014  (M. Of. nr. 529/16 iul. 2014) - art. 650 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 348/2014  (M. Of. nr. 529/16 iul. 2014) - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 650 alin. (1) (termenul se împlinşte la  
 30 august 2014) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie 
 - L. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - modifică art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) şi (4), art. 200 alin. (1), art. 200  
 alin. (2), art. 231, art. 450 alin. (3), art. 484 alin. (1), art. 520 alin. (9), art. 603  
 alin. (3), art. 615, art. 628, art. 632 alin. (2), art. 635, art. 638 alin. (1) pct. 2,  
 art. 650 alin. (1),  art. 650 alin. (2) şi (3), art. 651 alin. (1) lit. b), art. 651 alin.  
 (2) şi (3), art. 652 alin. (4), art. 659 alin. (2), art. 664, art. 665, art. 669 alin. (5)  
 şi (6), art. 671, art. 679 alin. (2), art. 698 alin. (2), art. 711 alin. (3), art. 713  
 alin. (2), art. 714 alin. (2), art. 716 alin. (1), art. 718 alin. (7), art. 719 alin. (8),  
 art. 731 alin. (2), art. 767 alin. (2), art. 779 alin. (1), art. 782 alin. (1), art. 805  
 alin. (6), art. 818, art. 819, art. 820, art. 830, art. 838 alin. (4), art. 843, art. 844  
 alin. (1), art. 845 alin. (8),  art. 852 lit. j), art. 853, art. 855, art. 856 alin. (4),  
 art. 856 alin. (5), art. 862 alin. (1), art. 868 alin. (2), art. 888, art. 891  
 denumirea marginală şi alin. (1), art. 954 alin. (1), art. 1017; 
 introduce lit. h1) la art. 94 pct. 1, alin. (11) la art. 200, alin. (4) la art. 457,    
 pct. 21 la art. 638 alin. (1), art. 6401, alin. (11) la art. 650, alin. (31) la art.  
 651, alin. (6) la art. 821, art. 8471,  alin. (7) la art. 905, alin. (31) la art. 999; 
 abrogă art. 520 alin. (13), art. 852 lit. l), art. 854 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 462/2014  (M. Of. nr. 775/24 oct. 2014) - constată că dispoziţiile cuprinse în art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin.  
 (3), precum şi în art. 486 alin. (3) cu referire la menţiunile care decurg din  
 obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs prin avocat sunt  
 neconstituţionale. 
 - D.C.C. nr. 558/2014  (M. Of. nr. 897/10 dec. 2014) - dispoziţiile art. 142 alin. (1)teza întâi şi ale art. 145 alin. (1) teza întâi  sunt  
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 constituţionale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează  
 la calitatea de judecător la curtea de apel a uneia dintre părţi. 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 247/10 apr. 2015) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 485/2015  (M. Of. nr. 539/20 iul. 2015) - art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (3) cu referire la  
 menţiunile care decurg din obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de  
 recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2015  (M. Of. nr. 539/20 iul. 2015) - art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 și următoarele și art. 719 alin. (7) 
 - art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7) 
 - Decizia nr. 13/2015  (M. Of. nr. 690/11 sep. 2015) - art. 94 și 95 
 - art. 94 şi 95 
 - Decizia nr. 28/2015  (M. Of. nr. 772/16 oct. 2015) - art. 130 alin. (2), art. 131, art. 478 alin. (4), art. 521 alin. (3) 
 - art. 130 alin. (2), art. 131, art. 478 alin. (4), art. 521 alin. (3) 
 - Decizia nr. 34/2015  (M. Of. nr. 945/21 dec. 2015) - art. 628 alin. (3) 
 - Decizia nr. 19/2015  (M. Of. nr. 11/7 ian. 2016) - art. 1050-1053 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 839/2015  (M. Of. nr. 69/1 feb. 2016) - art. 493 alin. (5) (sintagma ”sau că recursul este vădit nefondat”) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 839/2015  (M. Of. nr. 69/1 feb. 2016) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 493 alin. (5) (cu  
 referire la sintagma ”sau că recursul este vădit nefondat”) (termenul se  
 împlinește la data de 17.03.2016), după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 866/2015  (M. Of. nr. 69/1 feb. 2016) - art. 509 alin. (1) (sintagma „pronunţate asupra fondului sau care evocă  
 fondul” este neconstituţională cu referire la motivul de revizuire prevăzut la pct.  
 11 din cuprinsul acestora) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 866/2015  (M. Of. nr. 69/1 feb. 2016) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 509 alin. (1) (constată  
 sintagma „pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul” este  
 neconstituţională cu referire la motivul de revizuire prevăzut la pct. 11 din  
 cuprinsul acestora) (termenul se împlinește la data de 17.03.2016), după care  
 operează dispozițiile art. 147 din Constituție 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 895/2015  (M. Of. nr. 84/4 feb. 2016) - art. 666 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 895/2015  (M. Of. nr. 84/4 feb. 2016) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 666 (termenul se împlinește la 20  
 martie 2016) după care  operează prevederile art.147 din Constituție 
 - O.U.G. nr. 1/2016  (M. Of. nr. 85/4 feb. 2016) - modifică art. 603 alin. (3), art. 615, art. 628 alin. (5), art. 635, art. 641, art.  
 651 alin. (3), art. 665, art. 666, art. 670 alin. (6), art. 680 alin. (2), art. 699 alin.  
 (2), art. 712 alin. (3), art. 720 alin. (8), art. 732 alin. (2), art. 783 alin. (1), art.  
 820, art. 856 alin. (2), art. 889, art. 955 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 2/2016  (M. Of. nr. 263/7 apr. 2016) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 169/2016  (M. Of. nr. 353/9 mai 2016) - art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de  
 procedură civilă sunt constituţionale în măsura în care motivul de bănuială  
 legitimă nu se raportează la calitatea de parte a curţii de apel în raza căreia  
 funcţionează instanţa învestită cu judecarea litigiului 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 9/2016  (M. Of. nr. 400/26 mai 2016) - art. 84 alin. (1) 
 - Decizia nr. 7/2016  (M. Of. nr. 461/22 iun. 2016) - I. Sintagma „instanţa la care îşi desfăşoară activitatea” din cuprinsul art. 127  
 alin. (1) din Codul de procedură civilă trebuie 
 interpretată restrictiv, în sensul că se referă la situaţia în care judecătorul îşi  
 desfăşoară efectiv activitatea în cadrul instanţei 
 competente să se pronunţe asupra cererii de chemare în judecată în primă  
 instanţă. 
 II. Art. 127 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă trebuie interpretat, sub  
 aspectul noţiunii de „grefier”, în sensul că 
 este aplicabil şi în cazul reclamanţilor care fac parte din personalul auxiliar de  
 specialitate (grefier) la parchetele de pe lângă 
 instanţele judecătoreşti. 
 - Decizia nr. 16/2016  (M. Of. nr. 779/5 oct. 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 95/2016  (M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016) - prorogă termenele prev. la art. XII alin. (1), art. XIII teza I, art. XVIII alin. (1)  
 şi art. XIX alin. (1) până la data de 1 ian. 2019 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 20/2016  (M. Of. nr. 1049/27 dec. 2016) - În interpretarea şi aplicarea art. 915 alin. (2), stabileşte că acordul părţilor cu  
 privire la alegerea instanţei care urmează să soluţioneze acţiunea de divorţ  
 trebuie să fie exprimat expres. 
 - Decizia nr. 19/2016  (M. Of. nr. 103/6 feb. 2017) - Dispoziţiile art. 457 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile  
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 dacă partea exercită o cale de atac neprevăzută de lege, diferită de cea corect  
 menţionată în dispozitivul hotărârii atacate. în ipoteza în care partea exercită o  
 cale de atac neprevăzută de lege, diferită de cea corect menţionată în  
 dispozitivul hotărârii atacate, instanţa de control judiciar va respinge ca  
 inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege, potrivit art. 457 alin. (1) din  
 Codul de procedură civilă, în măsura în care aceasta nu poate fi calificată prin  
 aplicarea dispoziţiilor art. 152 raportat la art. 22 alin. (4) din Codul de  
 procedură civilă. 
 - Decizia nr. 37/2016  (M. Of. nr. 114/10 feb. 2017) - art. 35 
 - Decizia nr. 2/2017  (M. Of. nr. 175/10 mar. 2017) - art. 414 alin. (1) teza I 
 Modificări: 
 - L. nr. 17/2017  (M. Of. nr. 196/21 mar. 2017) - modifică art. 534 alin.(2), art. 613 alin. (4), art. 615, art. 641, art. 651 alin.  
 (4), art. 652 alin. (2), art. 666 alin. (2) și (7), art. 719 alin. (6), art. 782, art. 889  
 și denumirea secțiunii a 2-a a cap. IV al titlului III din cartea a V-a 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 16/2017  (M. Of. nr. 258/13 apr. 2017) - art. 906 alin.(4) 
 - Decizia nr. 34/2017  (M. Of. nr. 803/11 oct. 2017) - art. 182 și 183 
 - Decizia nr. 59/2017  (M. Of. nr. 871/6 nov. 2017) - art. 453 alin. (1) 
 - Decizia nr. 66/2017  (M. Of. nr. 969/7 dec. 2017) - art. 623 raportat la art. 220 alin. (3) şi (5) şi art. 226 alin. (3) din Legea nr.  
 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
 - Decizia nr. 77/2017  (M. Of. nr. 23/10 ian. 2018) - art. 666 alin. (2) 
 - Decizia nr. 7/2018  (M. Of. nr. 495/15 iun. 2018) - art. 94 pct. 1 lit. k), art. 95 pct. 1 şi art. 96 pct. 1 
 - Decizia nr. 19/2018  (M. Of. nr. 510/21 iun. 2018) - art. 664 alin. (2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 290/2018  (M. Of. nr. 638/23 iul. 2018) - sintagma "de competenţa instanţei la care îşi desfăşoară activitatea" din  
 cuprinsul art. 127 alin. (1), precum şi sintagma "care îşi desfăşoară activitatea  
 la instanţa competentă să judece cauza" din cuprinsul art. 127 alin. (2) 
 - D.C.C. nr. 290/2018  (M. Of. nr. 638/23 iul. 2018) - dispoziţiile art. 127 alin. (1) şi  alin. (2) sunt constituţionale în măsura în care  
 privesc şi instanţa de judecată în calitate de parte reclamantă / pârâtă 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2018  (M. Of. nr. 872/16 oct. 2018) - art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) şi (3), art. 131, art.  
 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) 
 - Decizia nr. 18/2018  (M. Of. nr. 965/14 nov. 2018) - art. 96 pct. 3, art. 97 pct. 1 şi art. 483 
 Modificări: 
 - L. nr. 310/2018  (M. Of. nr. 1074/18 dec. 2018) - modifică art. 13 alin. (2), art. 41 alin. (1), art. 64 alin. (3) și (4), art. 80 alin.  
 (5), art. 83, art. 84 alin. (3), art. 94 pct. 1 lit. b), art. 95 pct. 3, art. 96 pct. 3, art.  
 127 alin. (1) și (2), art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 130 alin. (2) și (3), art. 131 alin.  
 (1), art. 142 alin. (1), art. 144 alin. (2), art. 154 alin. (4) și (6), art. 165 pct. 3,  
 art. 183 alin. (1) și (3), art. 200 alin. (4), art. 201 alin. (2) -(4), art. 213, art. 231  
 alin. (1), (4) și (5), art. 240, art. 244, art. 261 alin. (1), art. 323 alin. (1), art. 398  
 alin. (3), art. 402, art. 415 pct. 3, art. 426 alin. (1) și (5), art. 444 alin. (1), art.  
 450 alin. (3), art. 457 alin. (2), art. 471 alin. (3) și (4), art. 474, art. 483 alin. (2) 
 -(4), art. 484 alin. (7), art. 486 alin. (1) lit. a) și e), art. 486 alin. (2) și (3), art.  
 490, art. 496 alin. (1), art. 497, art. 503 alin. (3), art. 509 alin. (2), art. 513 alin.  
 (4), art. 517 alin. (4), art. 521 alin. (3), art. 713 alin. (2), art. 906 alin. (4), art.  
 915 alin (2); 
  introduce lit. j1) - j3) la art. 94 pct. 1, alin. (21) la art. 127, alin. (61) la  
 art. 154, alin. (111) la art. 163, alin. (41) la art. 200, alin. (6) și (7) la art.  
 321, pct. 11 la art. 413 alin. (1), art. 4711, alin. (11) la art. 517; 
  abrogă art. 84 alin. (2), art. 105, art. 322 alin. (3), art. 471 alin. (5) - (8), art.  
 475, art. 484 alin. (3) pct. 2, art. 484 alin. (6), art. 493, art. 660 alin. (3), art.  
 666 alin. (8) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 874/2018  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2019) - dispoziţiile art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018,  
 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru dezlegarea  
 unor chestiuni de drept 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 84/2018  (M. Of. nr. 84/1 feb. 2019) - art. 781 alin. (5) lit. a) 
 - Decizia nr. 6/2019  (M. Of. nr. 197/12 mar. 2019) - art. 729 alin. (3) şi (7) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 176/2019  (M. Of. nr. 508/24 iun. 2019) - art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată  
 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 - D.C.C. nr. 213/2019  (M. Of. nr. 574/12 iul. 2019) - art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată  
 de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 18/2019  (M. Of. nr. 621/26 iul. 2019) - art. 95 și 714 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 212/2019  (M. Of. nr. 640/2 aug. 2019) - art. 27 
 - D.C.C. nr. 324/2019  (M. Of. nr. 678/14 aug. 2019) - art. 729 alin. (1), art. 781 alin. (1) şi (5) şi art. 787 alin. (1) pct. 1 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 26/2019  (M. Of. nr. 755/17 sep. 2019) - art. 462 alin. (4) și art. 503 alin. (2) pct. 1 
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 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 134/2019  (M. Of. nr. 810/7 oct. 2019) - art. 27 în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată  
 de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 - D.C.C nr. 211/2019  (M. Of. nr. 828/11 oct. 2019) - art. 27 
 - D.C.C. nr. 136/2019  (M. Of. nr. 831/14 oct. 2019) - art. 27 
 - D.C.C. nr. 389/2019  (M. Of. nr. 834/15 oct. 2019) - art. 27 
 - D.C.C. nr. 411/2019  (M. Of. nr. 837/15 oct. 2019) - art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată  
 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru 
 dezlegarea unor chestiuni de drept 
 - D.C.C. nr. 387/2019  (M. Of. nr. 878/31 oct. 2019) - art. 493 alin. (5) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2019  (M. Of. nr. 899/7 nov. 2019) - art. 513 alin. (6) 
 - Decizia nr. 31/2019  (M. Of. nr. 133/19 feb. 2020) - art. 131 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 802/2019  (M. Of. nr. 164/28 feb. 2020) - art. 27 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2020  (M. Of. nr. 181/5 mar. 2020) - art. 488 alin. (1), art. 451 alin. (2) 
 - Decizia nr. 16/2020  (M. Of. nr. 534/22 iun. 2020) - art. 666 alin. (5) pct. 2, prin raportare la pct. 3 din acelaşi text normativ şi la  
 art. 31 alin. (1) teza finală şi art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de  
 alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi  
 completările ulterioare, precum şi a art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor  
 comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 - Decizia nr. 27/2020  (M. Of. nr. 536/23 iun. 2020) - art. 997 
 - Decizia nr. 12/2020  (M. Of. nr. 546/25 iun. 2020) - art. 191 alin. (1) 
 - Decizia nr. 9/2020  (M. Of. nr. 548/25 iun. 2020) - art. 470, art. 478 alin. (2) şi art. 479 alin. (2), prin raportare la art. 254 alin.  
 (1) și (2) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 133/2020  (M. Of. nr. 563/29 iun. 2020) - art. 27 
 - D.C.C. nr. 10/2020  (M. Of. nr. 764/21 aug. 2020) - art. 27 în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată  
 de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru 
 dezlegarea unor chestiuni de drept 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 14/2020  (M. Of. nr. 875/25 sep. 2020) - art. 472 şi art. 491 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 540/2020  (M. Of. nr. 936/13 oct. 2020) - art. 27 în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată  
 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 45/2020  (M. Of. nr. 961/20 oct. 2020) - art. 182 şi art. 183 alin. (1) şi (3) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 443/2020  (M. Of. nr. 975/22 oct. 2020) - art. 27,  în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată  
 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 604/2020  (M. Of. nr. 976/22 oct. 2020) - art. 524 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 604/2020  (M. Of. nr. 976/22 oct. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 524 alin. (3) (termenul se împlinește  
 la 5 decembrie 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 573/2020  (M. Of. nr. 1006/29 oct. 2020) - art. 27,  în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată  
 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 - D.C.C. nr. 583/2020  (M. Of. nr. 1107/19 nov. 2020) - art. 27 
 - D.C.C. nr. 797/2020  (M. Of. nr. 51/18 ian. 2021) - art. 27 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2021  (M. Of. nr. 61/20 ian. 2021) - art. 651 alin. (1), art. 714 alin. (1) şi art. 719 alin. (1) şi (7) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 752/2020  (M. Of. nr. 96/28 ian. 2021) - art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată  
 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 - D.C.C. nr. 562/2020  (M. Of. nr. 112/2 feb. 2021) - art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată  
 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 - D.C.C. nr. 634/2020  (M. Of. nr. 119/4 feb. 2021) - art. 27 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 24/2020  (M. Of. nr. 144/11 feb. 2021) - art. 41 alin. (1) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 6/2021  (M. Of. nr. 250/12 mar. 2021) - art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată  
 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 Referire CSJ/ICCJ 
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 - Decizia nr. 2/2021  (M. Of. nr. 342/5 apr. 2021) - art. 719 alin. (1) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 214/2021  (M. Of. nr. 593/14 iun. 2021) - dispozițiile art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018,  
 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea  
 unor chestiuni de drept 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2021  (M. Of. nr. 627/25 iun. 2021) - art. 135 și art. 136 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 365/2021  (M. Of. nr. 710/19 iul. 2021) - art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată  
 de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul 
 pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
 - D.C.C. nr. 407/2021  (M. Of. nr. 769/9 aug. 2021) - art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată  
 de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 - D.C.C. nr. 427/2021  (M. Of. nr. 772/10 aug. 2021) - art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată  
 de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 - D.C.C. nr. 406/2021  (M. Of. nr. 779/12 aug. 2021) - art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată  
 de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 - D.C.C. nr. 426/2021  (M. Of. nr. 798/19 aug. 2021) - art. 27 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 14/2021  (M. Of. nr. 907/22 sep. 2021) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 418/2021  (M. Of. nr. 1018/26 oct. 2021) - art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată  
 de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor  
 chestiuni de drept 
 Modificări: 
 - L. nr. 260/2021  (M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021) - respinge O.U.G. nr. 95/2016 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 43/2021  (M. Of. nr. 1051/3 nov. 2021) - art. 2.279 și art. 2.321 
 - Decizia nr. 20/2021  (M. Of. nr. 1083/11 nov. 2021) - art. 651 alin. (1), art. 666, art. 712, art. 714 și art. 112 
 - Decizia nr. 21/2021  (M. Of. nr. 1114/23 nov. 2021) - art. 107, art. 113 alin. (1) pct. 9 și art. 116 
 - Decizia nr. 28/2021  (M. Of. nr. 95/31 ian. 2022) 
 (v. art. XII - XIX din Legea nr. 2/2013 - M. Of. nr. 89/12 feb. 2013; Decizia I.C.C.J. nr. 8/2015 - M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 (art. 450 alin. (5)  
 raportat la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7)); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 690/11 sep. 2015 (art. 94 şi art. 95); Decizia  
 
 

I.C.C.J. nr. 7/2016 - M. Of. nr. 461/22 iun. 2016 (art.127 alin. (1) şi (3)) 

 L. nr. 135/2010 
 Lege privind Codul de procedură penală 
 M. Of. nr. 486/15 iul. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. 
 (3) şi (6), art. 10 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (1) şi  
 (3), art. 20 alin. (6) şi (7), art. 21 alin. (1) şi (3), art. 24 alin. (2), art. 25 alin.  
 (1), art. 25 alin. (5), art. 26 alin. (1) şi (3),  art. 27 alin. (2) şi (7), art. 31, art. 36  
 alin. (1) lit. a) şi b), art. 38 alin. (1) lit. d), art. 40 alin. (1), art. 40 alin. (4), art.  
 43 alin. (3), art. 48 alin. (1), art. 53 lit. e) şi f), art. 56 alin. (1) şi (3) - (5), art.  
 58 alin. (3), art. 63 alin. (3) şi (4), art. 64 alin. (4), art. 65 alin. (4), art. 67 alin.  
 (4), art. 69 alin. (2), art. 71, art. 72 alin. (1), (5) şi (6), art. 73 alin. (3), (4) şi (5),  
 art. 74 alin. (1) - (3), art. 75 alin. (2) - (4), art. 76, art. 80 alin. (1), art. 85 alin.  
 (2), art. 86, art. 88 alin. (3) şi (4), art. 91 alin. (2) şi (3), art. 92 denumirea  
 marginală, art. 92 alin. (1), (6) şi (7), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1), (3) şi (4),  
 art. 97 alin. (2) lit. e), art. 100 alin. (3), art. 102 alin. (3),  art. 103 alin. (3), art.  
 105 alin. (4), art. 106, art. 107 alin. (1), art. 108 alin. (3), art. 109 alin. (3), art.  
 110 alin. (1) şi (4), art. 116 alin. (3), art. 117 alin. (4), art. 118, art. 121 alin.  
 (6),art. 129 alin. (1) şi (3), art. 131 alin. (4), art. 133 alin. (2), denumirea cap.  
 IV din titlul IV al Părţii generale, art. 138 alin. (1), (2), (9) - (11) şi (13), art.  
 139 alin. (2) şi (4), art. 142 alin. (2), art. 143 alin. (4), art. 144 alin. (3), art. 146  
 alin. (3), art. 148, art. 149, art. 150, art. 151 alin. (3) lit. c) şi alin. (8), art. 152,  
 art. 153, denumirea cap. V din titlul IV al Părţii generale, art. 154,  denumirea  
 cap. VI din titlul IV al Părţii generale,  art. 157, art. 158 alin. (2) lit. b) şi d), art.  
 158 alin. (7) lit. i), art. 158 alin. (8), art. 159 alin. (10), art. 159 alin. (14) lit. c),  
 art. 162 alin. (4) şi (5), art. 168 denumirea marginală, art. 168 alin. (2), art. 168  
 alin. (6) lit. f), art. 168 alin. (8), art. 168 alin. (11), art. 168 alin. (12), art. 168  
 alin. (13) lit. a), art. 170 alin. (1), art. 170 alin. (2), denumirea cap. VII din titlul  
 IV al Părţii generale, art. 172, art. 173 alin. (2), art. 178 alin. (4) lit. b), art. 184  
 alin. (1), (3), (14) şi (16), art. 185 alin. (8) lit. e), art. 188 alin. (1) şi (2), art. 189  
 alin. (3), art. 190 alin. (1), (5) şi (7) - (10), art. 191 alin. (1), (3) şi (4), art. 192  
 denumirea marginală şi alin. (1), art. 193 alin. (2) şi (3), art. 194 denumirea  
 marginală, art. 195 denumirea marginală şi partea introductivă a alin. (1), art.  
 196 alin. (3), art. 198 alin. (1) şi (2), art. 203 alin. (2) şi (5), art. 204 alin. (1),  
 (2), (6), (11) şi (12), art. 205 alin. (2), (6) şi (10), art. 206 alin. (7), art. 209 alin.  
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 (4), art. 210 alin. (2) şi (6), art. 212, art. 213, art. 215 alin. (2) lit. d), art. 215  
 alin. (5) şi (7)- (9), art. 216 alin. (2), art. 217,  art. 220 alin. (2), art. 221 alin.  
 (2) lit. b) şi alin. (7), art. 228, art. 231, art. 238 alin. (2), art. 239 alin. (2), art.  
 240 alin. (1), art. 241 alin. (1) lit. d), art. 242 alin. (5), (7) şi (8), art. 243 alin.  
 (4), art. 249, art. 253, art. 257 alin. (2), (5) şi (6), art. 259 alin. (5), art. 260 alin.  
 (2), art. 261 alin. (4), art. 262 alin. (2), art. 263, art. 266 alin. (1), art. 276 alin.  
 (1) şi (3), art. 283 alin. (4) lit. g), art. 283 alin. (4) lit. o), art. 284, art. 286 alin.  
 (4), art. 288 alin. (2), art. 289 alin. (2), art. 291, art. 293 alin. (3) şi (4), art. 294  
 alin. (1) - (3), art. 296 alin. (2) şi (3), art. 298 alin. (2), art. 305 alin. (3), art.  
 306 alin. (1) şi (5),  art. 308, art. 309 alin. (1), art. 311 alin. (1) şi (2), art. 315  
 alin. (1) şi (2),  art. 316 alin. (1), art. 318, art. 321 alin. (2), art. 326, art. 328  
 alin. (1), art. 334 alin. (2), art. 335 alin. (2) - (4),  art. 339 alin. (4), art. 341, art.  
 342, art. 343, art. 344, art. 345, art. 346, art. 347, art. 349, art. 351 alin. (2),  
 art. 352 alin. (7), (8) şi (10) - (12), art. 353 denumirea marginală şi alin. (1), (2)  
 şi (7), art. 356 alin. (4), art. 360 alin. (2), art. 363 alin. (4), art. 366, art. 368  
 alin. (1), (2) şi (4), art. 370 alin. (2) şi alin. (4) lit. e), art. 374, art. 375, art. 377,  
 art. 378 alin. (1) şi (3) - (5), art. 381 alin. (3), (6), (8), (10) şi (12), art. 386 alin.  
 (1), art. 391 alin. (1), art. 395, art. 396 alin. (3), (4) şi (8), art. 399 alin. (8) şi  
 (9), art. 403 alin. (2) şi (3), art. 404 alin. (1) - (3) şi (7), art. 407, art. 409 alin.  
 (1) lit. c), art. 412, art. 420 alin. (12), cap. IV din titlul III al Părţii speciale  
 devine secţiunea 1 din cap. V titlul III al Părţii speciale, secţiunile 1-3 ale cap. V  
 din titlul III al Părţii speciale devin secţiunile 2-4 ale cap. V din titlul III al  
 Părţii speciale, art. 426, art. 429 alin. (1), art. 434 alin. (2), art. 436 alin. (1) lit.  
 b), art. 438 alin. (1) pct. 1, art. 439 alin. (1), art. 440 alin. (2),  art. 441 alin. (1),  
 art. 453 alin. (3) şi (4), art. 459 alin. (1), art. 460 alin. (1), art. 465 alin. (3), (4)  
 şi (12), art. 466 alin. (1) - (3), art. 468 alin. (1), art. 469, art. 471 alin. (1), art.  
 473 alin. (1), (2) şi (9),   cap. VI din titlul III al părţii speciale, denumirea  
 secţiunii a 2-a, art. 475, art. 476, art. 477,  art. 482 lit. h), art. 485 alin. (1), art.  
 486, art. 488,  art. 491, art. 492, art. 493, art. 494, art. 496, art. 497 alin. (1) şi  
 (2), art. 498,  art. 502 alin. (1) şi (2),  art. 503 alin. (2), art. 506 alin. (4),  art.  
 509 alin. (3), art. 511,  art. 516 alin. (2), art. 523 alin. (2), art. 524, art. 525, art.  
 526 alin. (3), art. 528 alin. (2), art. 548 alin. (1), art. 554 alin. (2), art. 555 alin.  
 (1), art. 556 alin. (1),  art. 557 denumirea marginală,  art. 559, art. 560 alin. (2),  
 art. 562, art. 564, art. 574, art. 576 alin. (2),Partea specială  titlul V  cap. III  
 denumirea secţiunii 1, art. 582, art. 583, art. 585 alin. (1), art. 587 alin. (4), art.  
 588 alin. (1), (3) şi (4), art. 589 alin. (1) lit. a), art. 591 alin. (3), art. 592 alin.  
 (1); 
 introduce alin.(6) la art. 25,  lit. c1) la art. 36 alin. (1), lit. e) - h) la art. 38  
 alin. (1), lit. d) şi e) la art. 39 alin. (1), secţiunea a 6-a după art. 63, alin. (5) şi  
 (6) la art. 64, lit. g1) la art. 81 alin. (1), alin. (2) la art. 81, lit. a1) la art. 83,  
 lit. g1) la art. 83, alin. (8) la art. 94,  alin. (3) la art. 97,  alin. (4) la art. 108,  
 alin. (9) la art. 140, art. 1421, alin. (21) la art. 143, alin. (16) la art. 168,  
 secţiunea a 3-a după art. 168, alin. (21) - (25) la art. 170,  art. 1811,  alin.  
 (17) la art. 209, alin. (4) la art. 218, alin. (4) la art. 220, alin. (11) la art. 222,  
 alin. (3) la art. 227, alin. (41) la art. 230, alin. (11) la art. 241, art. 2521 -  
 2524,  alin. (8) la art. 257,  alin. (71) la art. 259, alin. (13) la art. 259,  alin.  
 (21) şi alin. (7)  la art. 260, art. 2611, denumirea marginală la art. 267, lit. d)  
 la art. 275 alin. (1) pct. 2, art. 2941, alin. (4) la art. 305,  alin. (6) şi (7) la art.  
 306, alin. (5) la art. 315, alin. (5) la art. 335, alin. (10) la art. 353, alin. (6) la  
 art. 364, alin. (10) la art. 396,  alin. (10) la art. 399,  alin. (4) la art. 403, alin.  
 (41) la art. 439,  alin. (5) la art. 466, art. 4741,  art. 4771,  cap. I1 după  
 art. 488, cu art. 4881 - 4886, lit. d) la art. 501 alin. (1), art. 5011, cap. IX  
 după art. 549 cu art. 5491,  alin. (6) la art. 553, alin. (11) la art. 556, alin.  
 (21) la art. 556, alin. (10) la art. 557,  art. 5811 după titlul secţiunii 1 a cap.  
 III al titlului V al Părţii speciale, secţiunea 11 după art. 582, alin. (5) la art.  
 599; 
 abrogă art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 102 alin. (5), art.  
 111 alin. (2) lit. g), art. 116 alin. (5), art. 124 alin. (6) şi (7), art. 129 alin. (2),  
 art. 155, art. 170 alin. (3), art. 174 alin. (3), art. 210 alin. (4), art. 215 alin. (10)  
 - (15), art. 241 alin. (1) lit. e) - g), art. 261 alin. (6), art. 283 alin. (4) lit. j), art.  
 286 alin. (3), art. 353 alin. (5), art. 361 alin. (1), art. 388 alin. (5), art. 438 alin.  
 (1) pct. 2-6, 9, 10, 13 şi 14, art. 480 alin. (3), art. 506 alin. (3) şi alin. (5), art.  
 512, art. 523 alin. (1) lit. e), art. 590 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 3/2014  (M. Of. nr. 98/7 feb. 2014) - modifică art. 56 alin. (3) lit. b), art. 206 alin. (1) şi (2), art. 309 alin. (1), art.  
 4741, art. 4771; 
 introduce alin. (6) la art. 56, cap. III1 cu art. 4251 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 4/2014  (M. Of. nr. 821/11 nov. 2014) - art. 203 alin. (5) şi art. 4251 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 599/2014  (M. Of. nr. 886/5 dec. 2014) - Admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5)  şi  
 constată că soluţia legislativă potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară  
 se pronunţă asupra plângerii „fără participarea petentului, a procurorului şi a  
 intimaţilor” este neconstituţională. 
 - D.C.C. nr. 641/2014  (M. Of. nr. 887/5 dec. 2014) - dispoziţiile art. 344 alin. (4) sunt neconstituţionale 
 - D.C.C. nr. 641/2014  (M. Of. nr. 887/5 dec. 2014) - admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă  
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 cuprinsă în art. 345 alin. (1) şi în art. 346 alin. (1), potrivit căreia judecătorul  
 de cameră preliminară se pronunţă „fără participarea procurorului şi a  
 inculpatului”, este neconstituţională 
 - D.C.C. nr. 641/2014  (M. Of. nr. 887/5 dec. 2014) - admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 347 alin.  
 (3) raportate la cele ale art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1) şi art. 346 alin. (1)  
 sunt neconstituţionale 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2014  (M. Of. nr. 911/15 dec. 2014) - modifică art. 216 alin. (3); 
 introduce alin. (7) la art. 207, alin. (5) la art. 208, art. 2151 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 25/2014  (M. Of. nr. 935/22 dec. 2014) - art. 480 - 485 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 712/2014  (M. Of. nr. 33/15 ian. 2015) - art. 211-217 
 - D.C.C. nr. 663/2014  (M. Of. nr. 52/22 ian. 2015) - constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 341 alin. (10)  potrivit căreia  
 judecătorul de cameră preliminară se pronunţă „fără participarea procurorului  
 şi a inculpatului" este neconstituţională 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 5/2014  (M. Of. nr. 80/30 ian. 2015) - art. 348 şi 347 
 - Decizia nr. 3/2015  (M. Of. nr. 150/2 mar. 2015) - art. 431 alin. (1) 
 - art. 431 alin. (1) 
 - Decizia nr. 4/2015  (M. Of. nr. 157/5 mar. 2015) - art. 215 alin. (8) 
 - art. 215 alin. (8) 
 - Decizia nr. 2/2015  (M. Of. nr. 159/6 mar. 2015) - art. 465 
 - art. 465 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 76/2015  (M. Of. nr. 174/13 mar. 2015) - constată că soluţia legislativă de excludere a procurorului de la dezbaterea  
 contradictorie a probelor cuprinsă în art. 374 alin. (7) teza a doua  este  
 neconstituţională 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2015  (M. Of. nr. 234/6 apr. 2015) - art. 399 alin. (3) lit. d) și alin. (4) 
 - art. 399 alin. (3) lit. d) şi alin. (4) 
 - Decizia nr. 5/2015  (M. Of. nr. 248/10 apr. 2015) - art. 426 
 - art. 426 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 166/2015  (M. Of. nr. 264/21 apr. 2015) - art. 5491 alin. (2) 
 - D.C.C. nr. 166/2015  (M. Of. nr. 264/21 apr. 2015) - constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 5491 alin. (3), potrivit căreia  
 judecătorul de cameră preliminară se pronunţă "în camera de consiliu, fără  
 participarea procurorului ori a persoanelor prevăzute la alin. (2)" este  
 neconstituţională 
 - D.C.C. nr. 166/2015  (M. Of. nr. 264/21 apr. 2015) - şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 5491 alin. (5), potrivit căreia  
 instanţa ierarhic superioară ori completul competent se pronunţă "fără  
 participarea procurorului şi a persoanelor prevăzute la alin. (2)" este  
 neconstituţională 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 166/2015  (M. Of. nr. 264/21 apr. 2015) - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 5491 alin. (2) (termenul se împlineşte  
 la 4 iunie 2015) după care operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie 
 Admisă excepţie. 

 - D.C.C. nr. 336/2015  (M. Of. nr. 342/19 mai 2015) -  dispoziţiile art. 235 alin. (1) sunt constituţionale în măsura în care  
 nerespectarea termenului „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei  
 arestării preventive” atrage incidenţa art. 268 alin. (1) 
 - D.C.C. nr. 235/2015  (M. Of. nr. 364/26 mai 2015) - dispoziţiile art. 488 precum şi soluţia legislativă cuprinsă în art. 484 alin. (2)  
 care exclude persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente  
 de la audierea în faţa instanţei de fond, sunt neconstituţionale 
 - D.C.C. nr. 361/2015  (M. Of. nr. 419/12 iun. 2015) - art. 222 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 361/2015  (M. Of. nr. 419/12 iun. 2015) - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 222(termenul se împlineşte la 26 iulie  
 2015)după care operează prevederile art. 147 din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 24/2015  (M. Of. nr. 473/30 iun. 2015) - modifică art. 207 alin. (6), art. 208 alin. (4), art. 222 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 22/2015  (M. Of. nr. 486/2 iul. 2015) - art. 466 alin. (1) 
 - art. 466 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 423/2015  (M. Of. nr. 538/20 iul. 2015) -  dispoziţiile art. 4884 alin. (5) şi constată că soluţia legislativă potrivit căreia  
 contestaţia privind durata procesului penal se soluţionează „fără participarea  
 părţilor şi a procurorului" este neconstituţională 
 - D.C.C. nr. 506/2015  (M. Of. nr. 539/20 iul. 2015) - art. 459 alin. (2) şi constată că soluţia legislativă potrivit căreia  
 admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanţă  
 „fără citarea părţilor” este neconstituţională 
 - D.C.C. nr. 542/2015  (M. Of. nr. 707/21 sep. 2015) - art.431 alin.(1) (soluţia legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a  
 contestaţiei în anulare se examinează de către instanţă "fără citarea părţilor") 
 - D.C.C. nr. 552/2015  (M. Of. nr. 707/21 sep. 2015) - art. 3 alin.(3) teza a doua (soluţia legislativă conform căreia exercitarea  
 funcţiei de verificare a legalităţii netrimiterii în judecată este compatibillă cu  
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 exercitarea funcţiei de judecată) 
 - D.C.C. nr. 553/2015  (M. Of. nr. 707/21 sep. 2015) - art. 223 alin. (2) (cu referire la sintagma "trafic de stupefiante") 
 - D.C.C. nr. 496/2015  (M. Of. nr. 708/22 sep. 2015) - art. 335 alin. (4) şi constată că soluţia legislativă potrivit căreia judecătorul de  
 cameră preliminară hotărăşte „fără participarea procurorului şi a suspectului  
 sau, după caz, a inculpatului" este neconstituţională 
 - D.C.C. nr. 631/2015  (M. Of. nr. 831/6 nov. 2015) - soluţia legislativă cuprinsă în art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală  
 potrivit căreia numai „procurorul şi inculpatul" pot face contestaţie cu privire la  
 modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, precum şi împotriva soluţiilor  
 prevăzute la art. 346 alin. (3)—(5) 
 - D.C.C. nr. 591/2015  (M. Of. nr. 861/19 nov. 2015) - art. 440 alin. (2) (sintagma„dacă cererea este vădit nefondată”) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2015  (M. Of. nr. 875/23 nov. 2015) - art. 19 
 - Decizia nr. 27/2015  (M. Of. nr. 919/11 dec. 2015) - redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul de procedură  
 penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, atât în  
 urma infirmării soluţiei procurorului de către procurorul ierarhic superior în  
 procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală,  
 cât şi în cazul infirmării dispuse din oficiu 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 740/2015  (M. Of. nr. 927/15 dec. 2015) - art. 222 alin. (10) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 740/2015  (M. Of. nr. 927/15 dec. 2015) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 222 alin. (10) (termenul se  
 împlinește la 29 ianuarie 2016) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 - L. nr. 318/2015  (M. Of. nr. 961/24 dec. 2015) - modifică art. 252 alin. (8), art. 2521 alin. (4); 
  abrogă art. 2521 alin. (5) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 29/2015  (M. Of. nr. 29/15 ian. 2016) - În procedura de modificare a pedepsei prevăzută de art. 585 alin. (1) lit. a) din  
 Codul de procedură penală, în cadrul operaţiunii de contopire a unei pedepse cu  
 închisoarea aplicată în temeiul Codului penal anterior pentru o infracţiune  
 săvârşită sub imperiul acestei legi cu o pedeapsă cu închisoarea aplicată în  
 temeiul noului Cod penal pentru o infracţiune săvârşită sub Codul penal  
 anterior, se impune determinarea legii penale mai favorabile condamnatului  
 conform art. 5 din Codul penal 
 - Decizia nr. 33/2015  (M. Of. nr. 36/19 ian. 2016) - art. 341 alin. (6) 
 - Decizia nr. 25/2015  (M. Of. nr. 46/20 ian. 2016) - art. 213 şi art. 2151 alin. (5) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 733/2015  (M. Of. nr. 59/27 ian. 2016) - art. 341 alin. (6) lit. c) și art. 341 alin. (7)  pct. 2 lit. d) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 733/2015  (M. Of. nr. 59/27 ian. 2016) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 341 alin. (6) lit. c) și ale art. 341  
 alin. (7)  pct. 2 lit. d) (termenul se împlinește la 12 martie 2016), după care  
 operează prevederile art. 147 din Constituție 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 126/2016  (M. Of. nr. 185/11 mar. 2016) - soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f), care nu limitează cazul  
 de revizuire la cauza în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate,  
 este neconstituțională 
 - D.C.C. nr. 51/2016  (M. Of. nr. 190/14 mar. 2016) - sintagma „ori de alte organe specializate ale statului” din cuprinsul  
 dispoziţiilor art. 142 alin. (1) este neconstituţională 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 6/2016  (M. Of. nr. 190/14 mar. 2016) - modifică art. 57 alin. (2), art. 142 alin. (1) și (2); 
 introduce alin. (11) la art. 142 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2016  (M. Of. nr. 195/16 mar. 2016) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 23/2016  (M. Of. nr. 240/31 mar. 2016) - art. 318 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 23/2016  (M. Of. nr. 240/31 mar. 2016) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 318 (termenul se  
 împlinește la data de 15 mai 2016) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2016  (M. Of. nr. 258/6 apr. 2016) - În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 86, în cazul asigurării  
 obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de  
 vehicule, societatea de asigurare are calitate de parte responsabilă civilmente şi  
 are obligaţia de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracţiune, în limitele  
 stabilite în contractul de asigurare şi prin dispoziţiile legale privind asigurarea  
 obligatorie de răspundere civilă 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 24/2016  (M. Of. nr. 276/12 apr. 2016) - art. 250 alin. (6) - soluţia legislativă care nu permite şi contestarea luării  
 măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către  
 instanţa de judecată 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 6/2016  (M. Of. nr. 287/15 apr. 2016) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 44/2016  (M. Of. nr. 305/21 apr. 2016) - art. 399 alin. (3) lit. d) în măsura în care se referă numai la măsurile educative  
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 neprivative de libertate 
 Modificări: 
 - L. nr. 75/2016  (M. Of. nr. 334/29 apr. 2016) - modifică art. 138 alin. (1) lit. j), art. 152 denumirea marginală și alin. (1), art.  
 205 alin. (1), art. 216 alin. (3), art. 344 alin. (2)-(4), art. 345, art. 346 alin. (1) și  
 (2), art. 347 alin. (1) și (3), art. 348 alin. (2), art. 367 alin. (8), art. 440 alin. (1)  
 și (2), art. 476 alin. (2), art. 524; 
 introduce alin. (71) la art. 154, alin. (7) la art. 207, alin. (5) la art. 208, art.  
 2151, alin. (41) și (42) la art. 346, alin. (4) la art. 347, lit. b1) la alin. (1) al  
 art. 523 
 - O.U.G. nr. 18/2016  (M. Of. nr. 389/23 mai 2016) - modifică art. 3 alin. (3), art. 25 alin. (5), art. 36 alin. (1) lit. a), art. 45 alin.  
 (1), art. 56 alin. (3) lit. b),  art. 59 alin. (1), art. 68 alin. (8) și (9), art. 68 alin.  
 (10), art. 72 alin. (1), art. 75 alin. (3), art. 81 alin. (1) lit. g1), art. 90 lit. c), art.  
 111 alin. (5), art. 113, art. 124 alin. (5), art. 138 alin. (12) și (13), art. 139 alin.  
 (2), art. 142 alin. (2), art. 144 alin. (1) și denumirea marginală, art. 147 alin.  
 (9), art. 148 alin. (1) lit. a), art. 148 alin. (9), art. 150 alin. (1) lit. a), art. 151  
 alin. (1), (3) și (5), art. 153 alin. (1), art. 172 alin. (12), art. 174 alin. (2), art.  
 190 alin. (5), art. 204 alin. (7), art. 205 alin. (7), art. 209 alin. (7), art. 213 alin.  
 (6), art. 215 alin. (5), (8) și (9), art. 219 alin. (9), art. 223 alin. (2), art. 230 alin.  
 (5), art. 235 alin. (3) și (4), art. 238 alin. (1), art. 241 alin. (1) lit. a) și b), art.  
 241 alin. (11), art. 242 alin. (5), art. 243 alin. (2), art. 251, art. 259 alin. (7),  
 art. 274 alin. (1) și (2), art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. a), art. 275 alin. (6), art. 283  
 alin. (4) lit. o), art. 283 alin. (4) lit. q), art. 2941, art. 305 alin. (1) - (3), art.  
 308, art. 311 alin. (2), art. 314 alin. (1) lit. b), art. 315 alin. (2) lit. e), art. 315  
 alin. (5), art. 318, art. 319 alin. (1), art. 335 alin. (3) și (4), art. 335 alin. (5),  
 art. 339 alin. (1), (2) și (4), art. 340 alin. (1), art. 341 alin. (2) și (5), art. 341  
 alin. (8) - (10), art. 364 alin. (1), (4) și (6), art. 368 alin. (4), art. 374 alin. (4) și  
 (7), art. 396 alin. (5) și (10), art. 399 alin. (3) lit. a) și d), art. 399 alin. (4), (9) și  
 (10), art. 404 alin. (6), art. 407 alin. (1), art. 409 alin. (1) lit. e), art. 410 alin.  
 (2), art. 421 pct. 2 lit. a) și b), art. 424 alin. (2), art. 426 lit. c)-h), art. 428, art.  
 431 alin. (1), art. 434 alin. (2) lit. a) și c), art. 453 alin. (1) lit. f), art. 459 alin.  
 (2), art. 467 alin. (1), art. 478 alin. (6), art. 479, art. 480 alin. (1), art. 484, art.  
 485 alin. (1), art. 488 alin. (1) - (3), art. 488 alin. (4) lit. b), art. 4884 alin. (5),  
 art. 5491, denumirea secțiunii 1 a titlului V cap. III, art. 5811 alin. (2); 
  introduce alin. (91) la art. 68, lit. g2) la art. 81 alin. (1), alin. (6) - 10) la art.  
 111, art. 1461, alin. (21) la art. 151, art. 1681, alin. (3) - (5) la art. 171,  
 alin. (21) la art. 174, art. 2081, alin. (61) la art. 213, alin. (81) la art. 215,  
 alin. (41) și (42) la art. 242, alin. (13) la art.246, alin. (14)  la art. 248, alin.  
 (51) la art. 250, art. 2501, alin. (7) la art. 275, lit. o1) la art. 283 alin. (4),  
 lit. d1) la art. 286 alin. (2), alin. (11) la art. 289, alin. (41) la art. 335, alin.  
 (6) la art. 335, alin. (3) - (5) la art. 340, alin. (51) la art. 341, alin. (71) la art.  
 341, alin. (6) la art. 369, alin. (11) și (12) la art. 375, alin. (4) la art. 480,  
 alin. (4) la art. 532, alin. (21) la art. 597, art. 6011; 
  abrogă art. 170 alin. (4) - (6), art. 227 alin. (3), art. 228 alin. (1), art. 470, art.  
 477 alin. (4) 
 - L. nr. 116/2016  (M. Of. nr. 418/2 iun. 2016) - modifică art. 222 alin. (10) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2016  (M. Of. nr. 430/8 iun. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 151/2016  (M. Of. nr. 545/20 iul. 2016) - introduce alin. (61) la art. 404 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 501/2016  (M. Of. nr. 733/21 sep. 2016) - art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 501/2016  (M. Of. nr. 733/21 sep. 2016) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426  
 lit. i) (termenul se împlinește la 5 nov. 2016) după care operează prevederile art.  
 147 din Constituție 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 432/2016  (M. Of. nr. 841/24 oct. 2016) - art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (41) teza întâi şi art. 440 alin. (2) cu referire  
 la menţiunile care decurg din obligativitatea formulării cererii de recurs prin  
 avocat 
 - D.C.C. nr. 540/2016  (M. Of. nr. 841/24 oct. 2016) - soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul  
 de procedură penală, care exclude atacarea cu recurs în casaţie a deciziilor  
 pronunţate de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca instanţă de apel 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 70/2016  (M. Of. nr. 866/31 oct. 2016) - modifică art. 434 alin. (1), art. 437 alin. (1) lit. a) și d), art. 439 alin. (41),  
 art. 440 alin. (2); 
  introduce alin. (6) la art. 439, alin. (5) la art. 440; 
  abrogă art. 436 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 21/2016  (M. Of. nr. 884/4 nov. 2016) - art. 90 lit. c) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 614/2016  (M. Of. nr. 962/28 nov. 2016) - art. 2151 alin. (2) (în măsura în care prelungirea măsurii preventive a  
 controlului judiciar se face cu aplicarea prevederilor art. 212 alin. (1) şi alin.  
 (3) din Codul de procedură penală ) 
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 - D.C.C. nr. 586/2016  (M. Of. nr. 1001/13 dec. 2016) - art. 25 alin. (5) cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de  
 procedură penală 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 13/2017  (M. Of. nr. 92/1 feb. 2017) - modifică art. 25 alin. (5), art. 2151 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 290 și alin. (11) la art. 557 
 - O.U.G. nr. 14/2017  (M. Of. nr. 101/5 feb. 2017) - modifică art. 25 alin. (5) și art. 2151 alin. (2); 
 abrogă art. 290 alin. (3) și art. 557 alin. (11) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 625/2016  (M. Of. nr. 107/7 feb. 2017) - soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 70 din Codul de procedură  
 penală, care stabileşte că asupra cererii de recuzarea procurorului formulată în  
 faza de judecată, în faza camerei preliminare sau în faţa judecătorului de  
 drepturi şi libertăţi se pronunţă procurorul ierarhic superior este  
 neconstituţională 
 Modificări: 
 - L. nr. 8/2017  (M. Of. nr. 144/24 feb. 2017) - respinge O.U.G. nr. 13/2017 
 - L. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 144/24 feb. 2017) - modifică art. 25 alin. (5) și art. 2151 alin. (2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 704/2016  (M. Of. nr. 158/2 mar. 2017) - art. 238 alin. (1) teza finală din Codul de procedură penală în varianta  
 anterioară modificării prin art. II pct. 54 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 18/2016 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 22/2017  (M. Of. nr. 159/3 mar. 2017) - suspendă pentru 45 de zile prevederile art. 220 alin. (1) (termenul se împlinește  
 la 17 aprilie 2017), după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 22/2017  (M. Of. nr. 159/3 mar. 2017) - art. 220 alin. (1) 
 - D.C.C. nr. 17/2017  (M. Of. nr. 261/13 apr. 2017) - dispoziţiile art. 213 alin. (2) sunt constituţionale în măsura în care  
 soluţionarea plângerii împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat  
 măsura controlului judiciar se face cu aplicarea prevederilor art. 204 alin. (4)  
 din Codul de procedură penală. 
 - D.C.C. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 291/25 apr. 2017) - art. 311 alin.(3) - soluţia legislativă care exclude obligaţia informării  
 suspectului/inculpatului despre schimbarea încadrării juridice 
 - D.C.C. nr. 18/2017  (M. Of. nr. 312/2 mai 2017) - soluția legislativă cuprinsă în dispozițiile art. 347 alin. (1) în redactarea  
 anterioară modificării prin Legea nr. 75/2016 privind aprobarea Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.  
 135/2010 privind Codul de procedură penală, care exclude posibilitatea de a  
 face contestaţie împotriva soluţiei prevăzute la art. 346 alin. (2), este  
 neconstituţională 
 - D.C.C. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 324/5 mai 2017) - art. 453 alin. (3) cu privire la cazul de revizuire prevăzut la alin. (1) lit. a) 
 - D.C.C. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 324/5 mai 2017) - art. 453 alin. (4) teza întâi care exclude posibilitatea revizuirii hotărârii de  
 achitare pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) 
 - D.C.C. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 324/5 mai 2017) - soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 457 alin. (2) care exclude cazul  
 de revizuire prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. a) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 5/2017  (M. Of. nr. 375/19 mai 2017) - art. 485 alin. (1) lit. b) teza I 
 - Decizia nr. 10/2017  (M. Of. nr. 392/25 mai 2017) - art. 426 lit.b) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 257/2017  (M. Of. nr. 472/22 iun. 2017) - sintagma „în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1)” din cuprinsul art. 21 alin. 
 (1) 
 - D.C.C. nr. 244/2017  (M. Of. nr. 529/6 iul. 2017) - soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 145 care nu permite contestarea  
 legalităţii măsurii supravegherii tehnice de către persoana vizată de aceasta,  
 care nu are calitatea de inculpat 
 - D.C.C. nr. 302/2017  (M. Of. nr. 566/17 iul. 2017) - soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 281 alin. (1) lit. b)  care nu  
 reglementează în categoria nulităţilor absolute încălcarea dispoziţiilor  
 referitoare la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de  
 urmărire penală 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 13/2017  (M. Of. nr. 735/13 sep. 2017) - art. 469 alin. (3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 437/2017  (M. Of. nr. 763/26 sep. 2017) - art. 348 alin. (2) în ceea ce privește sintagma „sau, după caz, judecătorul de  
 cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară 
 ori completul competent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, învestit cu  
 soluţionarea contestaţiei” 
 - D.C.C. nr. 562/2017  (M. Of. nr. 837/23 oct. 2017) - art. 117 alin. (1) lit. a) şi lit. b), în ceea ce privește soluţia legislativă care  
 exclude de la dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor persoanele  
 care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 20/2017  (M. Of. nr. 904/17 nov. 2017) - art. 235 alin. (1) 
 - Decizia nr. 73/2017  (M. Of. nr. 914/22 nov. 2017) - art. 906 alin. (1) şi (2) 
 - Decizia nr. 15/2017  (M. Of. nr. 946/29 nov. 2017) - art. 539 alin.(2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 651/2017  (M. Of. nr. 1000/18 dec. 2017) - art. 434 alin. (2) lit. f) 
 Modificări: 
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 - D.C.C. nr. 651/2017  (M. Of. nr. 1000/18 dec. 2017) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 434 alin. (2) lit. f) - (termenul se  
 împlinește în data de 1 februarie 2018), după care operează prevederile art. 147  
 din Constituție 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 554/2017  (M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017) - soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 282 alin. (2) care nu permite  
 invocarea din oficiu a nulităţii relative 
 - D.C.C. nr. 802/2017  (M. Of. nr. 116/6 feb. 2018) - soluția legislativă cuprinsă în art.345 alin. (1)care nu permite judecătorului de  
 cameră preliminară, în soluţionarea cererilor şi  excepţiilor formulate ori  
 excepţiilor ridicate din oficiu, să administreze alte mijloace de probă în afara  
 „oricăror înscrisuri noi prezentate” 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 26/2017  (M. Of. nr. 162/21 feb. 2018) - art. 86 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 21/2018  (M. Of. nr. 175/23 feb. 2018) - art. 352 alin. (11) - sintagma "instanţa solicită" cu raportare la sintagma  
 "permiterea accesului la cele clasificate de către apărătorul inculpatului" 
 - D.C.C. nr. 21/2018  (M. Of. nr. 175/23 feb. 2018) - art. 352 alin. (12) - sintagma "autoritatea emitentă" 
 - D.C.C. nr. 22/2018  (M. Of. nr. 177/26 feb. 2018) - art. 102 alin. (3) - prin sintagma „excluderea probei” se înţelege şi eliminarea  
 mijloacelor de probă din dosarul cauzei 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/2018  (M. Of. nr. 194/2 mar. 2018) - în cuprinsul art. 139 alin. (2), art. 148 alin. (1) lit. a) și alin. (9), art. 150 alin.  
 (1) lit. a), art. 152 alin. (1) lit. a) și art. 223 alin. (2) expresia „şi al materiilor  
 explozive” se înlocuieşte cu expresia „al materiilor explozive şi al precursorilor  
 de explozivi restricţionaţi”; 
  în cuprinsul art. 151 alin. (2) lit. a) „expresia materiale explozive” se  
 înlocuieşte cu expresia „materiale explozive şi precursori de explozivi  
 restricţionaţi” 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 79/2018  (M. Of. nr. 399/9 mai 2018) - art. 2151 alin. (8) referitor la sintagma „în primă instanţă” 
 - D.C.C. nr. 102/2018  (M. Of. nr. 400/10 mai 2018) - art. 505 alin. (2) 
 - D.C.C. nr. 102/2018  (M. Of. nr. 400/10 mai 2018) - art. 505 alin. (1) referitor la sintagma "care nu a împlinit 16 ani" 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 102/2018  (M. Of. nr. 400/10 mai 2018) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 505 alin. (2) (termenul se împlinește  
 la 24 iunie 2018) după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 11/2018  (M. Of. nr. 430/21 mai 2018) - art. 784 alin. (1) teza a doua 
 - Decizia nr. 2/2018  (M. Of. nr. 463/5 iun. 2018) - art. 249 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 354/2018  (M. Of. nr. 579/9 iul. 2018) - soluţia legislativă cuprinsă în art. 2523 alin. (3) teza finală care nu permite,  
 în cursul judecăţii, contestarea luării de către instanţă a măsurii valorificării  
 bunurilor mobile sechestrate 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 14/2018  (M. Of. nr. 765/5 sep. 2018) - art. 344 alin. (2) 
 - Decizia nr. 16/2018  (M. Of. nr. 927/2 nov. 2018) - art. 207 alin. (1) și (2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 573/2018  (M. Of. nr. 959/13 nov. 2018) - art. 434 alin. (2) lit. g) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 573/2018  (M. Of. nr. 959/13 nov. 2018) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 434 alin. (2) lit. g) (termenul se  
 împlinește la 27 decembrie 2018) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 651/2018  (M. Of. nr. 1083/20 dec. 2018) - soluţia legislativă cuprinsă în art. 595 alin. (1), care nu prevede şi decizia  
 Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de  
 incriminare ca un caz de înlăturare sau modificare a pedepsei/măsurii educative 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 22/2018  (M. Of. nr. 47/18 ian. 2019) - art. 184 alin. (28) 
 - Decizia nr. 76/2018  (M. Of. nr. 215/19 mar. 2019) - art. 551, 552 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 243/2019  (M. Of. nr. 429/30 mai 2019) - soluția legislativă cuprinsă la art. 341 alin. (9) care exclude posibilitatea de a  
 face contestaţie împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară cu  
 privire la dispoziţia de începere a judecăţii referitor la faptele şi persoanele  
 pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 114/2019  (M. Of. nr. 465/10 iun. 2019) - art. 213 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2019  (M. Of. nr. 472/11 iun. 2019) - art. 5491 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 248/2019  (M. Of. nr. 494/19 iun. 2019) - art. 126 alin. (6) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 248/2019  (M. Of. nr. 494/19 iun. 2019) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 126 alin. (6) (termenul se împlinește  
 în data de 2 august 2019), după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 Admisă excepţie. 
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 - D.C.C. nr. 87/2019  (M. Of. nr. 498/19 iun. 2019) - soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 174 alin. (1), care nu prevede  
 aplicarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de art. 64 din acelaşi act  
 normativ şi în ceea ce îl priveşte pe specialistul care funcţionează în cadrul  
 organelor judiciare sau din afara acestora, care efectuează constatarea potrivit  
 art. 172 alin. (10) 
 - D.C.C. nr. 88/2019  (M. Of. nr. 499/20 iun. 2019) - dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit. a) raportat la art. 281 alin. (1) lit. f) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 88/2019  (M. Of. nr. 499/20 iun. 2019) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit. a) raportat la art.  
 281 alin. (1) lit. f) (termenul se împlinește la data de 3 august 2019), după care  
 operează prevederile art. 147 din Constituție 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 250/2019  (M. Of. nr. 500/20 iun. 2019) - art. 377 alin. (4) teza întâi şi art. 386 alin. (1) sunt constituţionale în măsura în  
 care instanţa de judecată se pronunţă cu privire la schimbarea încadrării  
 juridice date faptei prin actul de sesizare printr-o hotărâre judecătorească care  
 nu soluţionează fondul cauzei 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 4/2019  (M. Of. nr. 546/3 iul. 2019) - art. 396 alin. (10) 
 - Decizia nr. 11/2019  (M. Of. nr. 613/24 iul. 2019) - art. 539 alin. (2) 
 - Decizia nr. 15/2019  (M. Of. nr. 789/30 sep. 2019) - art. 318 alin. (6) lit. c) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 281/2019  (M. Of. nr. 814/8 oct. 2019) - art. 595 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 16/2019  (M. Of. nr. 879/1 nov. 2019) - art. 4251 alin. (2) raportat la art. 34, cu aplicarea art. 29; 
  art. 583 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 525/2019  (M. Of. nr. 936/21 nov. 2019) - art. 595 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 590/2019  (M. Of. nr. 1019/18 dec. 2019) - art. 469 alin. (3) în interpretarea dată prin Decizia nr. 13 din 3 iulie 2017,  
 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să  
 judece recursul în interesul legii, în ceea ce priveşte faza procesuală de la care  
 se reia procesul penal 
 - D.C.C. nr. 535/2019  (M. Of. nr. 1026/20 dec. 2019) - în ceea ce privește soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 589 alin. (1)  
 lit. b) fraza întâi teza a doua, care exclude bărbatul condamnat care are un copil  
 mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei închisorii sau  
 a detenţiunii pe viaţă 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 635/2019  (M. Of. nr. 1030/21 dec. 2019) - art. 281 alin. (1) lit. f) teza finală şi alin. (4) lit. a) 
 - D.C.C. nr. 674/2019  (M. Of. nr. 42/21 ian. 2020) - art. 595 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 18/2019  (M. Of. nr. 66/30 ian. 2020) - art. 215 alin. (2) lit. i) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 784/2019  (M. Of. nr. 87/6 feb. 2020) - art. 126 alin. (6) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 32/2019  (M. Of. nr. 148/25 feb. 2020) - art. 64 alin. (3) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 767/2019  (M. Of. nr. 312/14 apr. 2020) - art. 281 alin. (1) şi art. 345 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 55/2020  (M. Of. nr. 517/17 iun. 2020) - dispoziţiile art. 139 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală sunt  
 constituţionale în măsura în care nu privesc înregistrările rezultate ca urmare a  
 efectuării activităţilor specifice culegerii de informaţii care presupun  
 restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale ale omului  
 desfăşurate cu respectarea prevederilor legale, autorizate potrivit Legii nr.  
 51/1991 
 - D.C.C. nr. 236/2020  (M. Of. nr. 597/8 iul. 2020) - soluţia legislativă cuprinsă în art. 118, care nu reglementează dreptul 
 martorului la tăcere şi la neautoincriminare 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 218/2020  (M. Of. nr. 617/14 iul. 2020) - art. 126 alin. (6) 
 - D.C.C. nr. 84/2020  (M. Of. nr. 639/21 iul. 2020) - art. 139 alin. (3) teza finală 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 421/2020  (M. Of. nr. 661/27 iul. 2020) - soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 1461 care nu permite  
 contestarea legalităţii măsurii referitoare la obţinerea datelor privind  
 tranzacţiile financiare ale unei persoane de către persoana vizată de aceasta,  
 care nu are calitatea de inculpat 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 168/2020  (M. Of. nr. 668/28 iul. 2020) - art. 139 alin. (3) teza finală 
 - D.C.C. nr. 160/2020  (M. Of. nr. 723/11 aug. 2020) - art. 595 alin. (1) 
 - D.C.C. nr. 513/2020  (M. Of. nr. 765/21 aug. 2020) - art. 118 
 - D.C.C. nr. 511/2020  (M. Of. nr. 782/27 aug. 2020) - art. 126 alin. (6) 
 - D.C.C. nr. 510/2020  (M. Of. nr. 792/31 aug. 2020) - art. 126 alin. (6) 
 Modificări: 
 - L. nr. 217/2020  (M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020) - modifică art. 223 alin. (2) 
 - L. nr. 228/2020  (M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020) - modifică art. 311 alin. (3) și art. 367 alin. (4); 
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 introduce alin. (41) la art. 249, alin. (4) la art. 2501, alin. (11) și (12) la  
 art. 312, alin. (11) și (12) la art. 367 și alin. (12) la art. 557 
 - L. nr. 284/2020  (M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020) - modifică art. 506 alin. (2) și art. 507 alin. (3); 
 introduce art. 2441, alin. (2)-(4) la art. 504, alin. (11)-(14) la art. 505, art.  
 5051, art. 5052, alin. (11) și (41) la art. 506 și alin. (4)-(6) la art. 508 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2020  (M. Of. nr. 52/18 ian. 2021) - art. 335 alin. (1) 
 - Decizia nr. 68/2020  (M. Of. nr. 99/29 ian. 2021) - art. 452 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 6/2021  (M. Of. nr. 167/18 feb. 2021) - modifică art. 272 alin. (1); 
 introduce lit. c2) la art. 36 alin. (1) și art. 2502 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 102/2021  (M. Of. nr. 357/7 apr. 2021) - sintagma „cu excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii” din  
 cuprinsul dispoziţiilor art. 52 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 18/2020  (M. Of. nr. 390/14 apr. 2021) - art. 493 alin. (1) lit. a) 
 Modificări: 
 - L. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 493/12 mai 2021) - modifică art. 208 alin. (4) și (5), art. 362, art. 391, art. 400 alin.(1) și (2), art.  
 405, art. 406, art. 407 alin. (1), art. 410 alin. (1), art. 514 alin. (1), art. 515 alin.  
 (1), art. 557 alin. (1), art. 568 alin. (6), art. 571 alin. (5), art. 576 alin. (1), art.  
 579 alin. (5), art. 580 alin. (4) și (5); 
  introduce alin. (11) la art. 407, alin. (2) la art. 421, alin. (3) la art. 484 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 136/2021  (M. Of. nr. 494/12 mai 2021) - soluția legislativă din cuprinsul art. 539, care exclude dreptul la repararea  
 pagubei în cazul privării de libertate dispuse în cursul procesului penal  
 soluționat prin clasare, conform art. 16 alin. (1) lit. a)—d) 
 - D.C.C. nr. 233/2021  (M. Of. nr. 508/17 mai 2021) - admite excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art. 400 alin.  
 (1), ale art. 405 alin. (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) sunt neconstituționale 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 233/2021  (M. Of. nr. 508/17 mai 2021) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) și  
 ale art. 406 alin. (1) și (2) (termenul se împlinește în data de 30 iunie 2021),  
 după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 - L. nr. 146/2021  (M. Of. nr. 515/18 mai 2021) - modifică art. 215 alin. (2) lit. c), art. 218 alin. (3), art. 221 alin. (3), art. 521  
 alin. (4); 
  introduce alin. (61) la art. 221, alin. (12) la art. 221 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 237/2021  (M. Of. nr. 556/28 mai 2021) - art. 139 alin. (3) teza finală 
 - D.C.C. nr. 162/2021  (M. Of. nr. 614/22 iun. 2021) - art. 539 alin. (2) 
 - D.C.C. nr. 246/2021  (M. Of. nr. 661/5 iul. 2021) - art. 539 alin. (2) 
 - D.C.C. nr. 175/2021  (M. Of. nr. 687/12 iul. 2021) - art. 539 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 207/2021  (M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) - Ori de câte ori în Legea nr. 135/2010 se utilizează sintagma „instrument de  
 plată electronică”,referirea se consideră făcută la „mijloc de plată fără  
 numerar”. 
 - L. nr. 219/2021  (M. Of. nr. 739/28 iul. 2021) - modifică art. 138 alin. (11), art. 139 alin. (2), art. 148 alin. (1) lit. a), art. 148  
 alin. (9), art. 150 alin. (1) lit. a), art. 151 alin. (2) lit. a), art. 223 alin. (2) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 331/2021  (M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021) - art. 126 alin. (6) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 637/2021  (M. Of. nr. 1155/6 dec. 2021) - dispozițiile art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală 
 sunt constituționale în măsura în care nu se referă la persoanele care s-au  
 prevalat de dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor, în temeiul  
 art. 117 alin. (1) lit. a) și b) din Codul de procedură penală 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 505/2021  (M. Of. nr. 1189/15 dec. 2021) - art. 539 alin. (2) 
 - D.C.C. nr. 500/2021  (M. Of. nr. 1197/17 dec. 2021) - art. 126 alin. (6) 
 - D.C.C. nr. 640/2021  (M. Of. nr. 1208/20 dec. 2021) - art. 539 
 - D.C.C. nr. 696/2021  (M. Of. nr. 78/26 ian. 2022) - art. 539 alin. (2) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 25/2014 - M. Of. nr. 935/22 dec. 2014 (art. 480-485); Decizia I.C.C.J. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 80/30 ian. 2015 (art.  
 347, 348); Decizia I.C.C.J. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 150/2 mar. 2015 (art. 431 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 157/5 mar.  
 2015 (art. 215 alin. (8)); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 159/6 mar. 2015 (art. 465); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2015 - M. Of. nr. 234/6  
 apr. 2015 (art. 399 alin. (3) lit. d) şi alin. (4)); Decizia I.C.C.J. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 248/10 apr. 2015 (art. 426); Decizia I.C.C.J. nr.  
 22/2015 - M. Of. nr. 486/2 iul 2015 (art. 466 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 496/2015 - M. Of. nr. 708/22 sep. 2015 (art. 335 alin. (4)) 
 
 ▼ Protocol privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19  
 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 
 L. nr. 137/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 477/12 iul. 2010 
 
 L. nr. 138/2010 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 452/2 iul. 2010 
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 L. nr. 141/2010 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de  
 Informaţii Schengen 
 M. Of. nr. 498/19 iul. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 10 alin. (3) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 240/3 apr. 2014) 

 L. nr. 142/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor  
 aferente imobilelor preluate în mod abuziv 
 
 

M. Of. nr. 483/14 iul. 2010 

 L. nr. 143/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998  
 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 496/19 iul. 2010 

 L. nr. 144/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2007  
 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 
 
 

M. Of. nr. 496/19 iul. 2010 

 L. nr. 145/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite  
 României prin Protocolul de la Kyoto 
 
 

M. Of. nr. 497/19 iul. 2010 

 L. nr. 146/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 
 
 

M. Of. nr. 497/19 iul. 2010 

 L. nr. 148/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru  
 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 
 
 

M. Of. nr. 490/16 iul. 2010 

 L. nr. 149/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă,  
 Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind  
 gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente  
 programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control,  
 inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei  
 fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare  
 agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare 
 
 

M. Of. nr. 490/16 iul. 2010 

 L. nr. 151/2010 
 Lege privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu  
 tulburări de sănătate mintală asociate 
 M. Of. nr. 483/14 iul. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 200/2013  (M. Of. nr. 396/1 iul. 2013) - modifică art. 2, art. 4 alin. (2), art. 5, art. 6, art. 9; 
 introduce alin. (11) la art. 8 
 - O.G. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 668/9 aug. 2019) - modifică art. 5 alin. (2); 
 introduce alin. (21) și (22) la art. 5 
 
 L. nr. 155/2010 
 Legea poliţiei locale 
 M. Of. nr. 488/15 iul. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 12 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 339/8 mai 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 65/2014  (M. Of. nr. 760/20 oct. 2014) - introduce art. 351 
 - O.G. nr. 7/2015  (M. Of. nr. 81/30 ian. 2015) - introduce alin. (2) la art. 351 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - modifică art. 18 alin. (1), art. 351 alin. (1) 
 - L. nr. 128/2015  (M. Of. nr. 395/5 iun. 2015) - aprobă O.G. nr. 7/2015 
 - L. nr. 138/2015  (M. Of. nr. 408/10 iun. 2015) - introduce art. 441 
 - O.U.G. nr. 69/2017  (M. Of. nr. 797/9 oct. 2017) - introduce lit. a1) la art. 9 
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- L. nr. 48/2018  (M. Of. nr. 187/28 feb. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 69/2017 

 L. nr. 159/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice 
 M. Of. nr. 496/19 iul. 2010 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între  
 România şi Banca Europeană de Investiţii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de  
 Distribuţie a Energiei Termice "Radet" Bucureşti privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare  
 din municipiul Bucureşti, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997 
 L. nr. 162/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 509/22 iul. 2010 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009 între România şi  
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului  
 Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998 
 L. nr. 162/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 509/22 iul. 2010 

 ▼ Amendamente adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Convenţia pentru înfiinţarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15  
 decembrie 1950 la Bruxelles 
 L. nr. 163/2010 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 498/19 iul. 2010 

 ▼ Convenţie privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la  
 24 mai 1983 
 L. nr. 164/2010 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 518/26 iul. 2010 

 ▼ Protocol privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la  
 Darmstadt la 1 decembrie 1986 
 L. nr. 164/2010 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 518/26 iul. 2010 

 L. nr. 165/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 501/20 iul. 2010 

 L. nr. 167/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 
 

M. Of. nr. 504/20 iul. 2010 

 L. nr. 168/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul  
 combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane 
 
 

M. Of. nr. 505/21 iul. 2010 

 L. nr. 171/2010 
 Lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
 M. Of. nr. 513/23 iul. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) - rectifică art. 24 alin. (1) lit. g) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - modifică art. 34, art. 36 alin. (5); 
  abrogă art. 40 
 - O.U.G. nr. 51/2016  (M. Of. nr. 726/20 sep. 2016) - modifică art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 lit. c), art. 3, art. 4 lit. b),  
 art. 5, art. 6 partea introductivă și lit. a), art. 7 alin. (1) lit. f), art. 8, art. 12 lit.  
 e), art. 13, art. 14, art. 15 lit. c), art. 16, art. 17 partea introductivă, art. 18, art.  
 19, art. 20 partea introductivă și lit. b), art. 21 lit. a), c), g) și i), art. 23, art. 24  
 alin. (1) lit. b)-e) și g), art. 27 alin. (6), art. 30 alin. (6), art. 36 alin. (1) și (2),  
 art. 39 alin. (3), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44, anexele nr. 1-4; 
 introduce art. 51, lit. e) și f) la art. 6, alin. (3) la art. 7, lit. f) la art. 9, lit. d)-f)  
 la art. 15, alin. (2) și (3) la art. 15, lit. f) la art. 17, lit. l) la art. 21, lit. d1) la  
 art. 24 alin. (1), alin. (1-1) și (12) la art. 24, alin. (11) și (12) la art. 43 și  
 anexa nr. 5 
 - L. nr. 134/2017  (M. Of. nr. 445/15 iun. 2017) - modifică art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 lit. c), art. 3 alin. (2) și alin. (3) lit. a), art.  
 4, art. 5 alin. (1) și (2) și alin. (4) și (5), art. 5 alin. (6) lit. b) și c) și alin. (7) și  
 (8), art. 51 partea introductivă și lit. b) și c), art. 6 lit. e), art. 8 alin. (1) lit. a)  
 și alin. (4), art. 9 lit. f), art. 11 lit. b), art. 12 partea introductivă și lit. e) și f),  
 art. 13 alin. (1) lit. a)-d) și f), art. 14 alin. (1) partea introductivă și lit. a)-c), art.  
 15 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (2) și (3), art. 16 alin. (1) lit. a), b) și e)-g), art. 16  
 alin. (2) partea introductivă și lit. b), art. 16 alin. (3), art. 17 lit. b), art. 18, art.  



 

 482

 19 alin. (1) lit. b)-d) și g)-i), art. 19 alin. (2) partea introductivă și lit. a)-f), art.  
 19 alin. (4) lit. a), e)-g), l) și m), art. 19 alin. (5), (7) și (12)-(14), art. 21 lit. g),  
 i), k) și l), art. 22 alin. (5), art. 24 alin. (1) lit. b)-d), d1) și e), art. 24 alin.  
 (11), art. 30 alin. (6), art. 34, art. 36, art. 42 alin. (1) și modifică și înlocuiește  
 anexele nr. 1 și 3; 
 introduce lit. e) și f) la art. 2, alin. (9) la art. 5, alin. (4) la art. 7, lit. g)-i) la art.  
 15 alin. (1), alin. (21) și (31) la art. 19, lit. p) și q) la art. 19 alin. (4), alin.  
 (15) la art. 19, alin. (41) la art. 22, art. 231; 
 abrogă art. 3 alin. (1) și alin. (3) lit. c)-e), art. 5 alin. (3), art. 51 lit. a), art. 6  
 lit. f), art. 8 alin. (3), art. 14 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 16 alin. (1) lit. c), art.  
 16 alin. (2) lit. d)-f), art. 17 lit. f), art. 19 alin. (2) lit. g), alin. (3) lit. a) și alin.  
 (11), art. 20, art. 23 și art. 39 alin. (3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 197/2019  (M. Of. nr. 438/3 iun. 2019) - art. 19 alin. (13), în forma modificată prin art. I pct. 26 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 
 Modificări: 
 - L. nr. 146/2019  (M. Of. nr. 619/25 iul. 2019) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 51/2016 și modifică art. 3, art.  
 19, art. 21 lit. a), c), d), g), i) și j); 
 introduce art. 191; 
 abrogă art. 22 alin. (4); abrogă art. I pct. 2, 3, 6, 15, 27, 30, 35-38 din O.U.G.  
 nr. 51/2016 cu ref. la art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 lit. c), art. 4 lit. b), art. 12 lit.  
 e), art. 20 partea introductivă și lit. b), art. 23, art. 30 alin. (6), art. 36 alin. (1)  
 și (2), art. 39 alin. (3), art. 42 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 119/2021  (M. Of. nr. 952/5 oct. 2021) - modifică art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 lit. b), c) și e), art. 3 alin. (1) și alin. (2)  
 lit. a), art. 4 lit. b), art. 51 lit. c), art. 7 alin. (1) lit. a), art. 8 (la 15 octombrie  
 2021), art. 9 lit. f), art. 10 lit. b), art. 11 lit. c), art. 12 (la 15 octombrie 2021),  
 art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. a), c) și e), art. 15 alin. (1) (la 15 octombrie  
 2021), art. 16 alin. (1) lit. g), art. 17 lit. c), art. 18 lit. b), art. 19 alin. (1) și (2),  
 art. 19 alin. (5) și (10), art. 21 lit. d), j) și l), art. 22 alin. (2), (3), (5) și (6), art.  
 24 alin. (1) lit. d) și e), art. 29 alin. (1), art. 31 alin. (2), art. 34 și art. 36 alin.  
 (1), (7) și (8)               ; 
 introduce lit. e1) la art. 2, lit. d) la art. 5 (la 15 octombrie 2021), lit. c) la art.  
 10 (la 15 octombrie 2021), lit. h) și i) la art. 16 alin. (1) (la 15 octombrie 2021),  
 alin. (21)-(24) și alin. (101) la art. 19 și alin. (8) la art. 30 (la 15 octombrie  
 2021); 
 abrogă art. 5 alin. (4) și (5), art. 6 lit. a), art. 7 alin. (1) lit. f) și alin. (4), art. 13  
 alin. (1) lit. a) și b), art. 18 lit. c), art. 19 alin. (6) lit. a), f), g) l), m) și alin. (9) și  
 
 

art. 21 lit. c), g)-i) și k) 

 L. nr. 173/2010 
 Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al  
 statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru  
 Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor  
 Palas - Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului  
 de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului  
 Constanţa" 
 
 

M. Of. nr. 510/22 iul. 2010 

 L. nr. 174/2010 
 Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice  
 "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în  
 administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 510/22 iul. 2010 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 203/2011  (M. Of. nr. 797/10 nov. 2011) - înlocuieşte anexa 

 L. nr. 176/2010 
 Lege privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 
 M. Of. nr. 621/2 sep. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 31 
 - L. nr. 116/2013  (M. Of. nr. 247/30 apr. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 418/2014  (M. Of. nr. 563/30 iul. 2014) - constată că prevederile art. 25 alin. (2) teza a doua sunt constituţionale în  
 măsura în care sintagma „aceeaşi funcţie” se referă la toate funcţiile eligibile  
 prevăzute de art. 1 din aceeaşi lege. 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2017  (M. Of. nr. 840/24 oct. 2017) - art. 22, art. 23 şi art. 24 
 Modificări: 
 - L. nr. 125/2018  (M. Of. nr. 472/7 iun. 2018) - introduce art. 251 
 - L. nr. 54/2019  (M. Of. nr. 222/21 mar. 2019) - introduce alin. (5) la art. 25 
 - O.U.G. nr. 57/2019  (M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) - modifică art. 26 alin. (1) lit. h); 
 abrogă art. 26 alin. (1) lit. i) 
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 - L. nr. 105/2020  (M. Of. nr. 588/6 iul. 2020) - introduce art. 21 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 74/2020  (M. Of. nr. 183/24 feb. 2021) - art. 26 alin. (3) teza întâi 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 1190/15 dec. 2021) - modifică art. 2, art. 21, art. 3 alin. (2) și (3), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1),  
 art. 7 alin. (2) 
 (v. D.C.C. nr. 460/2013 - M. Of. nr. 762 din 9 dec. 2013) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind recunoaşterea reciprocă a calificărilor obţinute în învăţământul  
 superior pentru continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior din cele două ţări, semnat la Bucureşti la 22 mai 2009 
 L. nr. 180/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 727/1 nov. 2010 

 ▼ Acord privind înfiinţarea şi Statutul Organizaţiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004 
 L. nr. 181/2010 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 697/19 oct. 2010 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării  
 efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009 
 L. nr. 182/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 696/19 oct. 2010 

 ▼ Acord în domeniul securităţii sociale dintre România şi Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009 
 L. nr. 183/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 719/28 oct. 2010 

 L. nr. 184/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a  
 statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de  
 apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 
 

M. Of. nr. 695/18 oct. 2010 

 L. nr. 186/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă 
 
 

M. Of. nr. 694/18 oct. 2010 

 L. nr. 187/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" 
 
 

M. Of. nr. 695/18 oct. 2010 

 L. nr. 189/2010 
 Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale  
 României 
 
 

M. Of. nr. 695/18 oct. 2010 

 L. nr. 190/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România 
 
 

M. Of. nr. 695/18 oct. 2010 

 L. nr. 192/2010 
 Lege privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al  
 statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în  
 administrarea consiliilor locale ale acestora 
 M. Of. nr. 695/18 oct. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 99/2015  (M. Of. nr. 317/8 mai 2015) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 5 alin. (1); 
 introduce alin. (11) la art. 1, art. 21 
 - L. nr. 175/2017  (M. Of. nr. 569/18 iul. 2017) - modifică art. 5 alin. (2) 
 - L. nr. 123/2018  (M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) și (11), art. 2, art. 3 și art. 5 
 
 

- L. nr. 65/2019  (M. Of. nr. 311/22 apr. 2019) - modifică art. 2 

 L. nr. 198/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de  
 benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului  
 Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi 
 
 

M. Of. nr. 719/28 oct. 2010 

 L. nr. 199/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor  
 cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici 
 
 

M. Of. nr. 720/28 oct. 2010 

 L. nr. 202/2010 
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 Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor 
 M. Of. nr. 714/26 oct. 2010 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 12/2012  (M. Of. nr. 735/31 oct. 2012) - art. XXIV alin. (1)-(3) 
 - Decizia nr. 2/2013  (M. Of. nr. 313/30 mai 2013) - art. XXVII alin. (2) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 (art. XXIV alin. (1)-(3); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 (art. XVII alin. (2) - M. Of.  
 nr. 313/30 mai 2013) 
 
 ▼ Acord dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN,  
 semnat la Geneva la 11 februarie 2010 
 L. nr. 203/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 728/2 nov. 2010 

 L. nr. 204/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din  
 subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
  M. Of. nr. 765/16 nov. 2010 

 
 ▼ Convenţia internaţională pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 
 L. nr. 215/2010 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 865/23 dec. 2010 

 ▼ Protocol de modificare a Convenţiei internaţionale pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26  
 iunie 1999 
 L. nr. 215/2010 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 865/23 dec. 2010 

 ▼ Convenţie privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naţionale care sunt reţinute atunci când  
 resursele proprii tradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009 
 L. nr. 217/2010 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 791/26 nov. 2010 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Astana la 2 martie 2010 
 L. nr. 220/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 789/25 nov. 2010 
 
 ▼ Convenţie privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la  
 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007 
 L. nr. 221/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 792/26 nov. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 8/2016 (M. Of. nr. 48/21 ian. 2016) - abrogă art. 2 
 
 L. nr. 224/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al  
 doilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 şi la  
 Bucureşti la 2 august 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles  
 la 23 iunie 2009 
 M. Of. nr. 798/29 nov. 2010 

 ▼ Amendamente la anexele A, B şi C la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate  
 prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a  
 Conferinţei părţilor, care a avut loc la Geneva, 4-8 mai 2009 
 L. nr. 227/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 845/16 dec. 2010 

 ▼ Acord de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni -  
 Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010 
 L. nr. 228/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 814/6 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 347/2019 (M. Of. nr. 453/5 iun. 2019) 
 - H.G. nr. 756/2019 (M. Of. nr. 857/23 oct. 2019) 
 
 ▼ Acord de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al  
 României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o  
 contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a),  
 semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 
 L. nr. 229/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 821/8 dec. 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 269/2017 (M. Of. nr. 333/8 mai 2017) 

 L. nr. 231/2010 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 826/10 dec. 2010 

 L. nr. 232/2010 
 Lege privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor 
 
 

M. Of. nr. 841/15 dec. 2010 

 L. nr. 235/2010 
 Lege pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale 
 M. Of. nr. 831/13 dec. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 228/2017  (M. Of. nr. 945/29 nov. 2017) - modifică art. 1, art. 2, art. 3 și art. 4; 
 
 

 introduce art. 31 

 L. nr. 238/2010 
 Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 831/13 dec. 2010 

 L. nr. 244/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008  
 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 828/10 dec. 2010 

 L. nr. 245/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării  
 unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar 
 
 

M. Of. nr. 828/10 dec. 2010 

 L. nr. 246/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
 M. Of. nr. 854/21 dec. 2010 

 

 ▼ Convenţie pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de  
 România la Bucureşti, la aceeaşi dată 
 L. nr. 250/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 860/22 dec. 2010 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate  
 transfrontaliere şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009 
 L. nr. 251/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 854/21 dec. 2010 
 
 ▼ Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25  
 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007 
 L. nr. 252/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 885/29 dec. 2010 

 L. nr. 253/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 844/16 dec. 2010 

 L. nr. 255/2010 
 Lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 
 M. Of. nr. 853/20 dec. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 90/2011  (M. Of. nr. 407/9 iun. 2011) - modifică art. 2 alin. (1) partea introductivă, art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (2), art.  
 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 16 alin. (1); 
  introduce lit. e) la art. 35 
 - L. nr. 205/2011  (M. Of. nr. 813/17 nov. 2011) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. d) şi e) şi alin. (3) lit. d) şi e), art. 8 alin. (2),  
 art. 9 alin. (1) şi (3), art. 28 alin. (1), alin. (3), art. 31; 
 introduce lit. h) la art. 2 alin. (1), alin. (21) la art. 6, alin. (21) şi (22) la art.  
 8, alin. (11) la art. 28 
 - L. nr. 71/2013  (M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 96/2012 şi modifică art. 2 alin. (3) lit. a), art. 25 alin. (2),  
 art. 33 
 - L. nr. 220/2013  (M. Of. nr. 408/5 iul. 2013) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. d), art. 2 alin. (3) lit. d), art. 25 alin. (2), art.  
 33; 
 introduce lit. d1) şi d2) la art. 2 alin. (3) 
 - L. nr. 229/2013  (M. Of. nr. 438/18 iul. 2013) - introduce alin. (3) şi (4) la art. 13 
 - O.U.G. nr. 6/2014  (M. Of. nr. 113/14 feb. 2014) - modifică art. 2 alin. (3) lit. d1) 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - modifică art. 2 alin. (3)  lit.a) partea introductivă și lit. d) și d1); 
 abrogă O.U.G. nr. 6/2014 
 - L. nr. 174/2015  (M. Of. nr. 475/30 iun. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 86/2014 şi modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. e), art. 2 alin.  
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 (3) lit. d) şi d1); 
 introduce lit. i) şi j) la art. 2 alin. (1), lit. d3) şi d4) la art. 2 alin. (3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 380/2015  (M. Of. nr. 527/15 iul. 2015) - art. 22 alin. (3),  raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de  
 expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind  
 exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 55/2016  (M. Of. nr. 758/28 sep. 2016) - modifică art. 2 alin. (3) lit. a) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 67/2017  (M. Of. nr. 581/20 iul. 2017) - constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 14 din Legea nr. 255/2010,  
 potrivit căreia scoaterea, definitivă ori temporară, din fondul forestier naţional  
 a terenurilor necesare pentru obiectivele de interes naţional, judeţean şi local se  
 exceptează de la plata despăgubirilor prevăzute de art. 41 alin. (1) lit. b)-d) şi  
 art. 42 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cuvenite  
 persoanelor fizice şi persoanelor juridice private, este neconstituţională 
 Modificări: 
 - L. nr. 233/2018  (M. Of. nr. 706/14 aug. 2018) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h) și i) și alin. (3) lit. c), d3) și e), art. 8  
 alin. (2) și (21), art. 9 alin. (5), art. 11 alin. (7), art. 12 alin. (4), art. 19 alin.  
 (11), art. 22, art. 24 alin. (2) - (4), art. 25 alin. (2), art. 26, art. 28 alin. (1), art.  
 33; 
  introduce lit. k) - q) la art. 2 alin. (1), lit. d5) - d8) la art. 2 alin. (3), alin. (4)  
 și (5) la art. 5, alin. (31) - (36), alin. (51) și alin.(8) la art. 9, alin. (61) -  
 (67) la art. 11, alin. (2) și (3) la art. 14, alin. (5) la art. 28, alin. (2) - (4) la art.  
 32; 
  abrogă art. 12 alin. (2); 
  în tot cuprinsul legii, sintagma "în zona centrală a municipiului Bucureşti,  
 delimitată în condiţiile legii" se înlocuieşte cu sintagma "în municipiul  
 Bucureşti". 
 - O.U.G. nr. 99/2018  (M. Of. nr. 981/20 nov. 2018) - în cuprinsul art. 1, sintagma „lucrări de interes public local de construcţie,  
 reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii  
 administrative, sociale şi culturale, în municipiul Bucureşti, inclusiv pentru  
 infrastructura aferentă acestora” se înlocuieşte cu 
 sintagma „lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare,  
 modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative,  
 sociale, culturale, de sănătate,învăţământ şi sport, inclusiv pentru infrastructura  
 aferentă acestora”; 
 modifică art. 2 alin. (1) lit. j) și q) și art. 2 alin. (3) lit. d4) 
 - L. nr. 22/2019  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) - modifică art. 1; 
  introduce lit. d1) la art. 2 alin. (1), lit. d9) la art. 2 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 14/2019  (M. Of. nr. 476/11 iun. 2019) - art. 22 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 144/2019  (M. Of. nr. 595/19 iul. 2019) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și k), art. 2 alin. (2), art. 2 alin. (3) lit. e),  
 art. 9 alin. (5) și art. 11 alin. (61) și (63); 
 introduce lit. r), s) și t) la art. 2 alin. (1), alin. (21) la art. 2, lit. b1) la art. 2  
 alin. (3), lit. f) la art. 2 alin. (3), alin. (4) la art. 2, alin. (6)-(10) la art. 5 și alin.  
 (68) - (610) la art. 11 
 - O.U.G. nr. 68/2019  (M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) - modifică art. 2 alin. (2) lit. d1), art. 25 alin. (2) și art. 33 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 928/18 nov. 2019) - rectifică art. II pct. 1 partea dispozitivă din O.U.G. nr. 68/2019 (cu ref. la  
 modificarea art. 2 alin. (2) lit. d1) din L. nr. 255/2010) (în loc de „La articolul  
 2 alineatul (2), litera d1)...”se va citi: „La articolul 2 alineatul (3), litera  
 d1)...”) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 44/2019  (M. Of. nr. 46/23 ian. 2020) - art. 25 alin. (2), în forma anterioară modificărilor aduse prin L. nr. 233/2018 
 - Decizia nr. 31/2020  (M. Of. nr. 539/23 iun. 2020) - art. 22 şi art. 34, forma anterioară modificării prin Legea nr. 233/2018,  
 coroborate cu art. 21—27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru  
 cauză de utilitate publică, republicată 
 - Decizia nr. 78/2021  (M. Of. nr. 1185/15 dec. 2021) - art. 22 alin. (6) 
 Modificări: 
 - L. nr. 316/2021  (M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. i) și art. 2 alin. (3) lit. d3); 
 
 

introduce alin. (31) la art. 5 

 L. nr. 256/2010 
 Lege pentru instituirea Zilei limbii tătare 
 M. Of. nr. 844/16 dec. 2010 

 

 ▼ Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intenţie,  
 semnată la Bucureşti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 2 iulie 2010, şi  
 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi  
 Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie  
 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de  
 intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar  
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 Internaţional din 21 septembrie 2009 
 L. nr. 257/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 35/14 ian. 2011 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 84/2011 (M. Of. nr. 417/15 iun. 2011) 

 L. nr. 259/2010 
 Legea siguranţei digurilor 
 M. Of. nr. 857/21 dec. 2010 
 Modificări: 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 27 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 191/18 mar. 2014) 
 
 ▼ Acord suplimentar la Memorandumul multilateral de înţelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978,  
 completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschis spre semnare la 3  
 februarie 2009, semnat de partea română la Bucureşti la 28 ianuarie 2010 
 L. nr. 262/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 874/28 dec. 2010 
 
 ▼ Acord suplimentar la Memorandumul de înţelegere pentru operaţii şi sprijin al Forţei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi  
 Control, semnat la 26 septembrie 1984 şi revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschis spre semnare  
 la 3 februarie 2009, semnat de partea română la Bucureşti la 28 ianuarie 2010 
 L. nr. 262/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 874/28 dec. 2010 
 
 
 L. nr. 263/2010 
 Lege privind sistemul unitar de pensii publice 
 M. Of. nr. 852/20 dec. 2010 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 117/2010  (M. Of. nr. 891/30 dec. 2010) - modifică art. 3 alin. (1) lit. f), art. 7,  art. 27 alin. (1) lit. c) şi e), art. 27 alin.  
 (3), art. 33, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 37, art. 39, art. 40, art. 42, art. 44, art.  
 48 alin. (1), art. 98 alin. (5), art. 129 alin. (1) lit. c), art. 175; 
  introduce lit. d) la art. 6 alin. (1) pct. I; 
 abrogă art. 6 alin. (1) pct. VI, art. 11 alin. (5), (6) şi (7), art. 31 alin.(9), art. 32  
 alin. (6) 
 - L. nr. 283/2011  (M. Of. nr. 887/14 dec. 2011) - prorogă termenul de la art. 193 alin. (2) până la  1 ianuarie 2013 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 297/2012  (M. Of. nr. 309/9 mai 2012) - art. 196 lit. j), în măsura în care se aplică şi consilierilor de conturi 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 297/2012  (M. Of. nr. 309/9 mai 2012) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 196 lit. j) (termenul  
 se împlineşte la data de 23 iunie 2012), după care operează dispoziţiile art. 147  
 alin. (1) din Constituţia României 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 155 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 680/2012  (M. Of. nr. 566/9 aug. 2012) - sintagma „în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3" din cuprinsul art. 73  
 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 143 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 956/2012  (M. Of. nr. 838/12 dec. 2012) - dispoziţiile art. 151 alin. (2) sunt constituţionale în măsura în care se  
 interpretează că nesoluţionarea contestaţiilor şi necomunicarea în termenul  
 legal a hotărârilor Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv ale comisiilor de  
 contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului 
 Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului  
 Român de Informaţii nu împiedică accesul la justiţie. 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2013  (M. Of. nr. 53/23 ian. 2013) - modifică art. 102 alin. (2) - (4), art. 170; 
 introduce alin. (21) la art. 102; 
 stabileşte valoarea punctului de pensie pentru 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) -  prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 3/2013  (M. Of. nr. 93/14 feb. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 1/2013 
 - L. nr. 37/2013  (M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) - modifică art. 73, art. 76, art. 104 alin. (3) lit. a), art. 196 lit. j); 
 abrogă art. 3 alin. (1) lit. s) 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 380/2013  (M. Of. nr. 842/30 dec. 2013) - modifică art. 158 alin. (1); 
 introduce lit. a1) la art. 55 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2015  (M. Of. nr. 162/9 mar. 2015) - art. 169 alin. (6) 
 - art. 169 alin. (6) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 155/2015  (M. Of. nr. 444/22 iun. 2015) - modifică art. 55 alin. (1) lit. b) şi tabelul 2, art. 158; 
 abrogă art. 55 alin. (1) lit. a1) şi tabelul 11 
 - L. nr. 192/2015  (M. Of. nr. 504/8 iul. 2015) - introduce art. 1691 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 22/2015  (M. Of. nr. 788/22 oct. 2015) - art. 52, art. 53, art. 95 alin. (1) 
 - art. 52, art. 53, art, 95 alin. (1) 
 - Decizia nr. 18/2015  (M. Of. nr. 801/28 oct. 2015) - art. 3 alin. (1) lit. p) și art. 19 alin. (1) 
 - art. 3 alin. (1) lit. p) şi art. 19 alin. (1) 
 - Decizia nr. 16/2015  (M. Of. nr. 864/19 nov. 2015) - art. 59 
 Modificări: 
 - L. nr. 325/2015  (M. Of. nr. 937/18 dec. 2015) - modifică art. 30 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 65/2015  (M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) - introduce alin. (11) și (12) la art. 29 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 33/2015  (M. Of. nr. 77/2 feb. 2016) - art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi art. 158 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 108/2016  (M. Of. nr. 406/30 mai 2016) - aprobă O.U.G. nr. 65/2015 
 - L. nr. 142/2016  (M. Of. nr. 528/14 iul. 2016) - modifică art. 6 alin. (2), art. 60, art. 65 alin. (4), art. 65 alin. (5) 
 - L. nr. 155/2016  (M. Of. nr. 545/20 iul. 2016) - modifică art. 56 alin. (5), art. 57 alin. (3) 
 - L. nr. 172/2016  (M. Of. nr. 808/13 oct. 2016) - introduce alin.(31) - (32) și alin. (5) - (7) la art. 158 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 14/2016  (M. Of. nr. 878/2 nov. 2016) - art. 30 alin. (1) lit. e) 
 - Decizia nr. 12/2016  (M. Of. nr. 904/10 nov. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 222/2016  (M. Of. nr. 934/21 nov. 2016) - modifică art. 109 alin. (1) 
 - L. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) - abrogă art. 188 
 - L. nr. 144/2017  (M. Of. nr. 491/28 iun. 2017) - modifică art. 65 alin. (5) 
 - L. nr. 160/2017  (M. Of. nr. 504/30 iun. 2017) - introduce alin. (7) la art. 102, alin. (31) la art. 170 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 36/2017  (M. Of. nr. 567/17 iul. 2017) - în interpretarea dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b) raportat la dispoziţiile art.  
 6 alin. (1) pct. I lit. d) şi art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din Legea nr. 263/2010  
 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările  
 ulterioare, sintagma „venituri de natură profesională, altele decât cele salariale,  
 (...) din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil” prevăzută de art. 6  
 alin. (1) pct. I lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările  
 ulterioare, are în vedere venituri obţinute din activităţi profesionale exercitate în  
 mod dependent în baza unor contracte sau convenţii întemeiate pe dispoziţiile  
 Codului civil, cu respectarea principiilor ce guvernează aplicarea în timp a legii  
 civile, iar sintagma „venituri din activităţi profesionale” prevăzuta de art. 6  
 alin. (1) pct. IV lit. e) din acelaşi act normativ are în vedere veniturile obţinute  
 din activităţi profesionale exercitate independent, conform criteriilor prevăzute  
 în art. 7 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu  
 modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 1 ianuarie 2011—31  
 decembrie 2015, şi art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu  
 modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2016. 
 - Decizia nr. 12/2017  (M. Of. nr. 849/26 oct. 2017) - art. 179, coroborat cu dispoziţiile art. 114 şi art. 116 
 Modificări: 
 - L. nr. 216/2017  (M. Of. nr. 908/20 nov. 2017) - introduce alin. (7)-(9) la art. 65 
 - L. nr. 217/2017  (M. Of. nr. 908/20 nov. 2017) - modifică art. 114 alin. (1) lit. b), c), e), f) şi h), art. 115, art. 118 alin.(1) partea  
 introductivă, art. 118 alin. (2); 
  introduce lit. e) la art. 118 alin. (1), alin. (11) și (12) la art 118; 
  abrogă art. 114 alin. (1) lit. k); 
 în tot cuprinsul legii, sintagma „câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33  
 alin. (5)” se înlocuieşte cu sintagma „câştigul salarial mediu brut utilizat la  
 fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat” 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 74/2017  (M. Of. nr. 939/28 nov. 2017) - art. 49 alin. (1) lit.g) 
 - Decizia nr. 71/2017  (M. Of. nr. 953/4 dec. 2017) - art. 170 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 103/2017  (M. Of. nr. 1010/20 dec. 2017) - modifică art. 3 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. c), e) și f), art. 3 alin. (1) lit. l),  
 art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și d), art. 6 alin. (1) pct. IV, art. 6 alin.  
 (2), art. 7 alin. (1) și (3), art. 10, art. 11, art. 13, art. 15 alin. (2) și (3), art. 17  
 alin. (1), art. 18, art. 20 alin. (2), art. 23, art. 27, art. 31, art. 32, art. 33, art. 36,  
 art. 37 alin. (1), art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 44, art. 45, art. 50, art. 52,  
 art. 55 alin. (1) lit. b), art. 55 alin. (1) lit. b) denumirea primei coloane a  
 tabelului nr. 2, art. 55 alin. (2), art. 60 alin. (3), art. 62 alin. (3), art. 65 alin. (3),  
 art. 68 alin. (1) partea introductivă, art. 68 alin. (2), art. 70, art. 71 alin. (1)-(3),  
 (6) și (9), art. 75, art. 78 alin. (1) și (2), art. 79 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (3),  
 art. 86 alin. (2), art. 87, art. 88, art. 92, art. 95 alin. (1), art. 96 alin. (2) și (3),  
 art. 97 alin. (1) lit. b), art. 98 alin. (3), art. 99 alin. (3), art. 100, art. 103 alin.  
 (2) și (3), art. 104 alin. (2), art. 104 alin. (3) lit. a), art. 105, art. 106 alin. (1) și  
 (4), art. 107 alin. (1) și (3), art. 109, art. 110, art. 111 alin. (1) și (3), art. 112,  
 art. 113 alin. (3), art. 116, art. 117, art. 119, art. 122 alin. (5) și (6), art. 129  
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 alin. (1) partea introductivă și lit. c), titlul cap. VI, art. 131 alin. (8), titlul  
 secțiunii 1 a cap. V, art. 133 alin. (1), (5), (6), (8) și (10), art. 134 alin. (2), art.  
 136 alin. (1) și (2), titlul secțiunii a 2-a a cap. VI, art. 138 lit. b), e), l), m) și o),  
 art. 139 partea introductivă și lit. a), b) și j), art. 141 alin. (1), art. 144 lit. i),  
 art. 145 alin. (1) lit. a), art. 146, art. 149 alin. (1), art. 150, art. 151 alin. (1),  
 art. 153 lit. a)-e) și g), art. 154 alin. (1), art. 159 alin. (3), art. 164 alin. (2), art.  
 164 alin. (5) lit. b), art. 172 alin. (2), art. 175, art. 179, art. 181, art. 182, art.  
 184 alin. (1), art. 185, art. 192 alin. (2); 
  introduce lit. w), x) și y) la art. 3 alin. (1), alin. (3) la art. 12, alin. (31) la art.  
 15, alin. (31) și (32) la art. 20, alin. (2) - (5) la art. 51, alin. (11) la art. 68,  
 alin. (4) la art. 77, alin. (11) la art. 33,  lit. d1) la art. 139, art. 1621, art.  
 1851, art. 1921; 
   abrogă art. 3 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. i), art. 3 alin. (1) lit. q), art. 3  
 alin. (2), art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), art. 6 pct. V, art. 8, art. 9, art. 14, art. 16 lit.  
 b) și d), art. 20 alin. (3), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1) lit. c),  
 art. 34, art. 35, art. 38, art. 43, art. 46, art. 48, art. 49 alin. (1) lit. g), art. 54,  
 art. 62 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 98 alin. (4) și (5), art. 99 alin. (2), art. 101,  
 art. 103 alin. (5), art. 128, art. 129 alin. (1) lit. a), art. 132, art. 135, art. 136  
 alin. (4), art. 137 alin. (2), art. 138 lit. c), d), h), i), k) și n), art. 139 lit. d) - h) și  
 m), art. 140 alin. (3), art. 141 alin. (3), art. 144 lit. a)-f), h) și j)-p), art. 145 alin.  
 (1) lit. b) și c), art. 148 alin. (2), art. 153 lit. f) și j), art. 159 alin. (2), art. 160  
 alin. (2), art. 162 alin. (6), art. 163 alin. (4), art. 167, art. 172 alin. (3), art. 177,  
 art. 184 alin. (2), art. 186, anexa nr. 6 
 - O.U.G. nr. 116/2017  (M. Of. nr. 1043/29 dec. 2017) - modifică art. 36; 
  abrogă art. 51 alin. (4) și (5), art. 68 alin. (11) 
 - O.U.G. nr. 18/2018  (M. Of. nr. 260/23 mar. 2018) - modifică art. 3 alin. (1) lit. a), e), f) și p), art. 6 alin. (1) pct. IV, art. 7 alin. (1),  
 art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. a), art. 36, art. 45 alin. (1), art. 107 alin. (2),  
 art. 118 alin. (12); 
  introduce alin. (11) la art. 45, alin. (21) la art. 96, alin. (11) la art. 107 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 15/2018  (M. Of. nr. 302/4 apr. 2018) - art. 179 alin. (4) 
 Modificări: 
 - L. nr. 177/2018  (M. Of. nr. 628/19 iul. 2018) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr.103/2017 și modifică art. 51  
 alin. (2) și (3), art. 109 alin. (1) lit. a), art. 109 alin. (5) și (6), art. 131 alin. (8),  
 art. 133 alin. (1) și (5), art. 179 alin. (3), art. 181 alin. (3), art. 1921 alin. (2); 
  introduce alin. (31) la art. 51, art. 1301 și art. 1302, alin. (9) la art. 131, lit.  
 k) și l) la art. 153; 
  abrogă art. 80 alin.(3), art. 114 alin. (3), art. 153 lit. f), i) și j), art. 179 alin.  
 (10) 
 - L. nr. 221/2018  (M. Of. nr. 661/30 iul. 2018) - modifică art. 55 lit.b) tabelul nr. 2, art. 56; 
  introduce art. 1692 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 42/2018  (M. Of. nr. 814/24 sep. 2018) - art. 169 alin. (3) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 89/2018  (M. Of. nr. 854/9 oct. 2018) - modifică art. 29 alin. (11) și (12), art. 110 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 55/2018  (M. Of. nr. 874/16 oct. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 267/2018  (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 116/2017 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 632/2018  (M. Of. nr. 995/23 nov. 2018) - sintagma „preexistent calităţii de asigurat” din art. 58 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 69/2018  (M. Of. nr. 1037/6 dec. 2018) - art. 1691 alin. (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 13/2019  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 89/2018 și modifică art. 29 alin.  
 (11) și (12) 
 - L. nr. 23/2019  (M. Of. nr. 30/10 ian. 2019) - introduce lit. j 1) la art. 114 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 9/2019  (M. Of. nr. 459/7 iun. 2019) - art. 30 alin. (1) lit. a) 
 Modificări: 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - abrogă art. 102 si art. 149 alin. (1) și (2) la data de 12 iulie 2019 
 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021 
 Modificări: 
 - L. nr. 135/2019  (M. Of. nr. 587/17 iul. 2019) - modifică art. 56 alin.(1) lit. a) 
 - L. nr. 215/2019  (M. Of. nr. 921/14 nov. 2019) - modifică art. 18 lit. a) și art. 55 alin. (1) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 10/2020  (M. Of. nr. 93/7 feb. 2020) - introduce alin. (41) la art. 30 și art. 561 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 702/2019  (M. Of. nr. 96/10 feb. 2020) - sintagma „înscrierea iniţială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3)  este  
 constituţională, în ceea ce priveşte beneficiarii pensiilor de invaliditate, în  
 măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de  
 vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condiţiilor de vârstă legală de  
 pensionare şi stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010. 
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 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 776/2019  (M. Of. nr. 314/14 apr. 2020) - sintagma „înscrierea iniţială la pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 12/2020  (M. Of. nr. 536/23 iun. 2020) - art. 60 alin. (2) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 108/2020  (M. Of. nr. 595/7 iul. 2020) - introduce lit. g) la art. 30 alin.(1), alin. (42) la art. 30, art. 562 
 - L. nr. 163/2020  (M. Of. nr. 695/3 aug. 2020) - modifică art. 65 alin. (5) 
 - L. nr. 188/2020  (M. Of. nr. 767/21 aug. 2020) - modifică art. 105 alin. (1); 
  introduce lit. h) la art. 30 alin. (1), alin. (43) la art. 30, lit. d) la art. 56 alin.  
 (1), lit. d) la art. 56 alin. (2), lit. d) la art. 56 alin. (3) 
 - L. nr. 201/2020  (M. Of. nr. 832/10 sep. 2020) - modifică art. 65 alin. (5) 
 - L. nr. 207/2020  (M. Of. nr. 858/18 sep. 2020) - modifică art. 65 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 163/2020  (M. Of. nr. 883/28 sep. 2020) - introduce alin. (11) și (12) la art. 159 
 - L. nr. 212/2020  (M. Of. nr. 893/30 sep. 2020) - modifică art. 65 alin. (5) 
 - L. nr. 235/2020  (M. Of. nr. 1037/6 nov. 2020) - modifică art. 65 alin. (5) 
 - L. nr. 279/2020  (M. Of. nr. 1187/7 dec. 2020) - modifică art. 65 alin. (5) 
 - L. nr. 289/2020  (M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020) - modifică art. 30 alin. (1) lit. g) 
 - L. nr. 297/2020  (M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020) - modifică anexa nr. 2 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 
 - L. nr. 29/2021  (M. Of. nr. 258/15 mar. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 10/2020 
 - L. nr. 113/2021  (M. Of. nr. 459/29 apr. 2021) - introduce alin. (21) la art. 107 
 - L. nr. 168/2021  (M. Of. nr. 618/23 iun. 2021) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 163/2020 
 - L. nr. 197/2021  (M. Of. nr. 712/19 iul. 2021) - modifică art. 56 alin. (1) lit. d), art. 56 alin. (3) lit. d) și art. 562 alin. (1); 
 introduce lit. i) la art. 30 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 94/2021  (M. Of. nr. 830/31 aug. 2021) - modifică art. 29 alin. (11) și (12), art. 58, art. 76 alin. (3) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 466/2021  (M. Of. nr. 932/29 sep. 2021) - sintagma „înscrierea inițială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 270/2021  (M. Of. nr. 1085/12 nov. 2021) - introduce alin. (7)-(12) la art. 109 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 670/2021  (M. Of. nr. 1157/6 dec. 2021) - sintagma „la înscrierea inițială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3)  în  
 măsura în care beneficiază de indicele de corecție prevăzut de art. 170 și  
 titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie  
 2011 și care au fost transformate din pensii anticipate parțiale stabilite anterior  
 acestei date 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 70/2021  (M. Of. nr. 1256/31 dec. 2021) - art. 170 alin. (3) 
 
 

(v. D.C.C. nr. 297/2012 - M. Of. nr. 309/9 mai 2012 (art. 196 lit. j); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 260/9 apr. 2014)) 

 L. nr. 264/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi  
 pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale  
 administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor  
 măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local 
 
 

M. Of. nr. 872/28 dec. 2010 

 L. nr. 267/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind  
 regimul materiilor explozive 
 
 

M. Of. nr. 870/27 dec. 2010 

 L. nr. 269/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor  
 din cadrul proiectelor ex - ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 870/27 dec. 2010 

 L. nr. 271/2010 
 Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de  
 informaţii privind vizele 
 M. Of. nr. 36/14 ian. 2011 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la  
 Bucureşti la 31 martie 2010 
 L. nr. 272/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 433/2011 (M. Of. nr. 396/6 iun. 2011) 
 
 ▼ Acord de securitate dintre România şi Regatul Spaniei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai  
 2010 
 L. nr. 273/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 14/6 ian. 2011 
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 L. nr. 274/2010 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 874/28 dec. 2010 

 L. nr. 275/2010 
 Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar 
 
 

M. Of. nr. 878/28 dec. 2010 

 L. nr. 277/2010 
 Lege privind alocaţia pentru susţinerea familiei 
 M. Of. nr. 889/30 dec. 2010 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 2/2011  (M. Of. nr. 79/31 ian. 2011) - modifică art. 16 alin. (1) şi (2), art. 18, art. 20 
 - L. nr. 111/2011  (M. Of. nr. 428/20 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 2/2011 
 - O.U.G. nr. 124/2011  (M. Of. nr. 938/30 dec. 2011) - modifică art. 5, art. 6, art. 14 alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (3), art. 33 alin.  
 (1); 
 introduce alin. (2)-(4) la art. 25, alin. (5) la art. 26, lit. e) şi f) la art. 29 alin. (1),  
 art. 291; 
 abrogă art. 9; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, denumirea "Agenţia Naţională pentru  
 Prestaţii Sociale" cu denumirea "Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie  
 Socială", denumirea "direcţia de muncă şi protecţie socială" cu denumirea  
 "agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială", denumirea "direcţii teritoriale" cu  
 denumirea "agenţii teritoriale" 
 - L. nr. 166/2012  (M. Of. nr. 699/11 oct. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 124/2011 şi modifică art. 16  
 alin. (2), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (3), art. 36; 
  introduce alin. (11) la art. 26, lit. e)-g) la art. 29 alin. (1), art. 291-art. 293 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 785/22 nov. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 42/2013  (M. Of. nr. 287/21 mai 2013) - modifică art. 5, art. 6 
 - L. nr. 286/2013  (M. Of. nr. 691/12 nov. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 42/2013 
 - O.U.G. nr. 65/2014  (M. Of. nr. 760/20 oct. 2014) - modifică art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6 alin. (1) şi (2); 
 introduce  alin. (11) la art. 34 
 - O.U.G. nr. 26/2016  (M. Of. nr. 486/29 iun. 2016) - modifică art. 35 alin. (1); 
 abrogă art. 28 alin. (1) lit. f), art. 29-31 
 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - la data de 1 aprilie 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 965/29 nov. 2016) - modifică art. 35; 
  abrogă art. 36 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017) 
 - O.U.G. nr. 93/2016  (M. Of. nr. 998/12 dec. 2016) - modifică art. 8, art. 17, art. 20, art. 23, art. 26, art. 27 alin. (3), art. 28 alin. (2)  
 și (3), art. 33 alin. (1), art. 34, art. 35 alin. (1) și (3) și art. 38; 
 introduce art. 181 și alin. (31) la art. 27; 
 abrogă art. 24 și art. 28 alin. (1) lit. d) și e) 
 - L. nr. 74/2017  (M. Of. nr. 297/26 apr. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 26/2016 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - se abrogă la data de 1 aprilie 2019 
 - L. nr. 16/2018  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 82/2016 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - se abrogă la data de 1 aprilie 2021 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - se abrogă la 1 aprilie 2022 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022 
 
 

- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023 

 L. nr. 279/2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind  
 Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 
 
 

M. Of. nr. 878/28 dec. 2010 

 L. nr. 283/2010 
 Lege privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
 M. Of. nr. 15/7 ian. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 122/2012  (M. Of. nr. 472/11 iul. 2012) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (3), art. 3, art.  
 4, art. 5 partea introductivă, art. 5 lit. b), art. 5 lit. d), art. 6 alin. (1) partea  
 introductivă şi lit. a) - d), art. 6 alin. (2) , art. 6 alin. (3) partea introductivă şi  
 lit. a) - c), art. 6 alin. (3) lit. e), art. 6 alin. (4) şi (5), art. 7 lit. a), b), d), e), f) şi  
 g), art. 8 alin. (2) şi (5), art. 9 alin. (1) partea introductivă şi lit. a), e), g) şi h),  
 art. 9 alin. (5), (6) şi (7), art. 9 alin. (8) lit. a), b) şi d), art. 9 alin. (9) lit. a) şi d),  
 art. 9 alin. (9) lit. f), art. 9 alin. (10), art. 11 alin. (1) şi (3) - (6), art. 11 alin. (9),  
 art. 13 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 13 alin. (3), art. 13 alin. (5),  art. 13 alin.  
 (6), art. 14 alin. (1), titlul cap. IV, art. 15, art. 16, art. 19 alin. (1), art. 20, art.  
 21, art. 22, art. 23, titlul cap. VIII, art. 25 alin. (1) lit. e), art. 27 alin. (1), art.  
 28,  art. 31 alin. (1), art. 33; 
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 introduce alin. (21) la art. 2,  art. 71, lit. i) la art. 9 alin. (1), alin. (31) la art.  
 9, alin. (91) la art. 9, alin. (11) la art.13,  alin. (21) la art. 13, alin. (51) la  
 art. 13, art. 151,  alin. (11) la art. 25, alin. (6) la art. 25, art. 271, anexa nr.  
 5; 
 abrogă art. 1 alin. (3), art. 5 lit. a), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 6 alin.  
 (3) lit. d), art. 9 alin. (2), art. 9 alin. (9) lit. e), art. 10, art. 11 alin. (7) şi (8), art.  
 12, art. 13 alin. (4), art. 17 alin. (2), art. 18, art. 19 alin. (2) - (4), art. 24, art.  
 26, art. 29, art. 31 alin. (2), art. 32; 
  înlocuieşte anexele nr. 1-4 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 553/7 aug. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 58/2013  (M. Of. nr. 347/12 iun. 2013) - modifică art. 2, art. 4, art. 6, art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) lit. h) şi i), art. 10  
 alin. (6) lit. d), art. 10 alin. (7) şi (10), art. 11 alin. (1) lit. a), g) şi h), art. 12  
 alin. (1), art. 14, art. 18, art. 19, art. 20, titlul cap. VII, art. 21, art. 22,  art. 28,  
 art. 29, anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 4; 
 introduce alin. (6) la art. 9; 
  abrogă art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (7), art. 15, art. 17,  art. 24,  
 art. 25, anexa nr. 3 
 
 

- L. nr. 54/2014  (M. Of. nr. 327/6 mai 2014) - aprobă O.U.G. nr. 58/2013 

 L. nr. 286/2010 
 Lege bugetului de stat pe anul 2011 
 M. Of. nr. 879/28 dec. 2010 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 10/2011  (M. Of. nr. 560/5 aug. 2011) - rectifică bugetul şi modifică art. 28, anexele nr. 3, 10 
 
 

- O.U.G. nr. 96/2011  (M. Of. nr. 818/19 nov. 2011) - rectifică bugetul de stat 

 L. nr. 287/2010 
 Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 
 M. Of. nr. 880/28 dec. 2010 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 11/2011  (M. Of. nr. 560/5 aug. 2011) - modifică bugetul 
 - O.U.G. nr. 97/2011  (M. Of. nr. 818/19 nov. 2011) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat 
 
 L. nr. 288/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 
 
 

M. Of. nr. 888/30 dec. 2010 

 L. nr. 290/2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 5  
 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile  
 colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2011 

 

 ▼ Protocol, semnat la Chişinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova  
 privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în  
 România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998 
 L. nr. 291/2010 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 19/10 ian. 2011 

 ▼ Acord privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25  
 martie 2010 
 L. nr. 292/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 19/10 ian. 2011 
 
 
  2011  
 
 
 L. nr. 1/2011 
 Legea educaţiei naţionale 
 M. Of. nr. 18/10 ian. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 166/2011  (M. Of. nr. 709/7 oct. 2011) - modifică art. 247 lit. f), art. 250 lit. h); 
  introduce lit. d1) la art. 247 
 - L. nr. 283/2011  (M. Of. nr. 887/14 dec. 2011) - prorogă termenul de la art. 361 alin. (3) lit. g) până la 1 ianuarie 2013; 
 până la 31 dec. 2012 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin.  
 (6); 
  până la începutul anului şcolar 2012-2013 nu se acordă finanţarea de bază  
 prevăzută la art. 101 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 21/2012  (M. Of. nr. 372/31 mai 2012) - modifică art. 252 alin. (1) şi (2), art. 253, art. 254 alin. (11), (13), (16), (17) şi  
 (19); 
  introduce alin. (3) la art. 63, alin. (41) la art. 158, alin. (5) la art. 160, alin.  
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 (11) la art. 162, alin. (91) la art. 193, alin. (11) la art. 193, alin. (5) şi (6) la  
 art. 252, art. 2541, alin. (9) la art. 255, alin. (41) la art. 285, alin. (6) la art.  
 289 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 112 alin. (6), art. 120 alin. (2); 
  introduce alin. (7) şi (8) la art. 112; 
  abrogă art. 201 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 84/2012  (M. Of. nr. 845/13 dec. 2012) - prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) până la data de 1  
 ianuarie 2014 
 - O.U.G. nr. 92/2012  (M. Of. nr. 864/19 dec. 2012) - modifică art. 66, art. 85 alin. (2), art. 104 alin. (2), art. 105 alin. (2) partea  
 introductivă, art. 111 alin. (6), art. 167 alin. (2), art. 172 alin. (1) lit. a), art. 236  
 alin. (2), art. 284 alin. (2), art. 288 alin. (1), anexa; 
  introduce alin. (31) la art. 211, lit. b1) la art. 247, lit. c1) la art. 247, alin.  
 (6) şi (7) la art. 284, alin. (7) la art. 289; 
  abrogă art. 172 alin. (4), art. 215, art. 289 alin. (2) şi (4), art. 301 alin. (5) lit.  
 b); 
  prorogă prevederile art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (2), art. 27 alin. (6) şi art. 361  
 alin. (3) lit. e) până la data de 31 decembrie 2013 
 - O.U.G. nr. 14/2013  (M. Of. nr. 133/13 mar. 2013) - modifică art. 263 alin. (10), anexa; 
 introduce alin. (101) la art. 263 
 - L. nr. 62/2013  (M. Of. nr. 160/26 mar. 2013) - modifică art. 96 alin. (3) 
 - L. nr. 206/2013  (M. Of. nr. 403/4 iul. 2013) - introduce alin. (61) la art. 112 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 397/2013  (M. Of. nr. 663/29 oct. 2013) - art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 397/2013  (M. Of. nr. 663/29 oct. 2013) - suspendă, pe o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 284 alin. (7) şi art. 289  
 alin. (7); 
  termenul se împlineşte la 13 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 117/2013  (M. Of. nr. 843/30 dec. 2013) - modifică art. 16 alin. (1) şi (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 31 alin. (3), art. 32  
 alin. (3), art. 33 alin. (5) şi (6), art. 63 alin. (1) lit. c), d), e) şi f), art. 74 alin. (5),  
 art. 75 alin. (2), art. 76 alin. (2) lit. b), art. 76 alin. (4), art. 84 alin. (1) şi (2),  
 art. 85 alin. (2), art. 102 alin. (2), art. 105 alin. (1),  art. 111 alin. (4), art. 136  
 alin. (1), art. 160 alin. (1), (2) şi (3), art. 193 alin. (7) şi (9), art. 197 lit. b), art.  
 205 alin. (2), art. 206 alin. (2), art. 221 alin. (2), art. 253, art. 285 alin. (4), art.  
 296 alin. (2), art. 361 alin. (3) lit. b), c) şi d); 
 introduce alin. (91) - (93) la art. 44,  alin. (31) la art. 71, alin. (51) - (54)  
 la art. 104,  lit. l) la art. 105 alin. (2), alin. (7) la art. 112, alin. (7) la art. 284,  
 alin. (7) la art. 289, alin. (31) la art. 301; 
 abrogă art. 30 alin. (3), art. 125 alin.(1) lit. b), art. 132 alin. (5), art. 160 alin.  
 (4), art. 193 alin. (10) 
 - L. nr. 1/2014  (M. Of. nr. 24/13 ian. 2014) - modifică art. 105 alin. (2) lit. f) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 106/2014  (M. Of. nr. 238/3 apr. 2014) -  art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 106/2014  (M. Of. nr. 238/3 apr. 2014) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile  art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) 
 (termenul se împlineşte la 18 mai 2014) după care operează dispoziţiile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 36/2014  (M. Of. nr. 255/8 apr. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 84/2012 
 - O.U.G. nr. 16/2014  (M. Of. nr. 266/10 apr. 2014) - modifică art. 253; 
 introduce pct. 60 la anexă 
 - O.U.G. nr. 49/2014  (M. Of. nr. 486/30 iun. 2014) - modifică art. 23 alin. (1) lit. c) pct. (ii), art. 30 alin. (2), art. 44 alin. (7), art. 44  
 alin. (8), art. 57 alin. (4), art. 88, art. 89, art. 90 alin. (2),  art. 92 alin. (1),  art.  
 94 alin. (2) lit. f), art. 95 alin. (1) lit. m), art. 96 alin. (2), art. 96 alin. (3) şi (4),  
 art. 96 alin. (8), art. 101 alin. (2), art. 106, art. 112 alin. (4), art. 112 alin. (6),  
 art. 114, art. 122 alin. (3), art. 129 alin. (1), art. 140 alin. (4), art. 173 alin. (1)  
 şi (2), art. 211 alin. (6), art. 213 alin. (4) şi (7), art. 214 alin. (2), art. 227 alin.  
 (1) lit. a), art. 227 alin. (3), art. 236 alin. (1) lit. b) şi c), art. 236 alin. (2), art.  
 238 alin. (1), art. 238 alin. (6) şi (7), art. 239 alin. (1), (2) şi (5), art. 240 alin.  
 (1), art. 247 lit. b), c), d), f) şi k), art. 248 alin. (1),  art. 248 alin. (6),  art. 254  
 alin. (3), (4) şi (5), art. 254 alin. (8) lit. a), art. 254 alin. (9),  art. 254 alin. (10),  
 art. 254 alin. (11), (13), (14), (15), (16), (18) şi (19),  art. 257 alin. (2) şi (3), art.  
 258 alin. (1), (3), (4), (5) şi (7),  art. 262 alin. (3) lit. a), b), d), e) şi f), art. 262  
 alin. (4),  art. 284 alin. (2), art. 284 alin. (6), art. 289 alin. (6), art. 291, art. 303  
 alin. (4), art. 342 alin. (4), anexa; 
 introduce alin. (21) la art. 9, alin. (31) şi (32) la art. 44, alin.(71) şi (72)  
 la art. 44, alin. (51) la art. 78, alin. (12) la art. 78, alin. (3) la art. 90, alin.  
 (21) şi (22) la art. 92, alin. (2) la art. 93, lit. x) şi y) la art. 94 alin. (2), alin.  
 (21) la art. 96, alin. (41) şi (42) la art. 96, lit. i) la art. 111 alin. (1), alin.  
 (21) la art. 111, alin. (41) la art. 112, alin. (4) la art. 119, alin. (4) la art. 122,  
 alin. (6) şi (7) la art. 138,  alin. (41) şi (42) la art. 140, alin. (61) - (63) la  
 art. 142, alin. (71) - (73) la art. 142, alin. (11) la art. 164, lit. c) la art. 171,  
 alin. (51) la art. 173, alin. (7) la art. 173, alin. (21) şi (22) la art. 207, alin.  
 (4) şi (5) la art. 227,  alin. (11) - (13) la art. 238,  alin. (11) la art. 248, alin.  
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 (7) la art. 252, alin. (8) la art. 254,  alin. (91) - (94) la art. 254,   alin. (101)  
 la art. 254,  alin. (191) la art. 254, alin. (8) la art. 258, lit. d) la art. 262 alin.  
 (1), alin. (5) şi (6) la art. 262, alin. (21) la art. 284 , alin. (8) la art. 284,  alin.  
 (17) şi (18) la art. 304, alin. (5) la art. 342, alin. (2) şi (3) la art. 352; 
 abrogă art. 96 alin. (7) lit. e), art. 247 lit. b1) şi c1), art. 248 alin. (3) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 662/9 sep. 2014) - rectifică art. 41 alin. (4) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - prevederile art. 9 alin. (2) , art. 101 alin. (2) și ale art. 361 alin. (3) lit. e) și lit.  
 g) se prorogă până la 31 decembrie 2016; 
 cupoanele prevăzute la art. 27 alin. (6) nu se acordă până la 31 decembrie 2016 
 - O.U.G. nr. 94/2014  (M. Of. nr. 968/30 dec. 2014) - modifică art. 24 alin. (3), art. 31 alin. (7), art. 33 alin. (6), art. 76 alin. (1), art.  
 76 alin. (2), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 223 alin. (12), art. 300 alin. (4); 
 introduce alin. (4) la art. 25, alin. (51)-(56) la art. 33, alin. (71) la art. 33,  
 alin. (71) şi (72) la art. 168, alin. (31) la art. 217, alin. (41) la art. 300,  
 alin. (7) la art. 362; 
 abrogă art. 24 alin. (2), art. 33 alin. (8) şi (9) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 669/2014  (M. Of. nr. 59/23 ian. 2015) - art. 18 alin. (2) teza întâti 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 669/2014  (M. Of. nr. 59/23 ian. 2015) - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 18 alin. (2) teza întâi (termenul se  
 împlineşte la 8 martie 2015) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituţie 
 - L. nr. 95/2015  (M. Of. nr. 304/5 mai 2015) - modifică art. 96 alin. (2) lit. d) 
 - L. nr. 118/2015  (M. Of. nr. 361/26 mai 2015) - modifică art. 151 
 - L. nr. 153/2015  (M. Of. nr. 445/22 iun. 2015) - modifică art. 18 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 41/2015  (M. Of. nr. 733/30 sep. 2015) - introduce alin.( 11) la art. 286, alin. (8) la art. 362 
 - L. nr. 6/2016  (M. Of. nr. 41/19 ian. 2016) - introduce alin. (11) și (12) la art. 12, secțiunea a 121-a cu art. 471- 477  
 la titlul II capitolul II 
 - O.U.G. nr. 4/2016  (M. Of. nr. 182/10 mar. 2016) - introduce art. 1461; 
 abrogă art. 324 lit. c) și d) 
 - L. nr. 118/2016  (M. Of. nr. 419/3 iun. 2016) - introduce alin.(21) la art. 31 
 - L. nr. 140/2016  (M. Of. nr. 529/14 iul. 2016) - modifică art. 277 
 - L. nr. 141/2016  (M. Of. nr. 529/14 iul. 2016) - modifică art. 63 alin. (3); 
  introduce alin. (31) la art. 63 
 - O.U.G. nr. 69/2016  (M. Of. nr. 824/19 oct. 2016) - introduce alin. (31) și (33) la art. 84 
 - O.U.G. nr. 81/2016  (M. Of. nr. 943/23 nov. 2016) - modifică art. 25 alin. (4), art. 32 alin. (5), art. 33 alin. (2), (5), (7) și (71), art.  
 33 alin. (6); 
 introduce alin. (9) la art. 12, alin. (11) la art. 19, alin. (5) și (6) la art. 25, alin.  
 (61) la art. 33, art. 331, 332, lit. e1)-e3) la art. 63 alin. (1), alin. (51) și  
 (52) la art. 65, alin. (6) la art. 68, alin. (5)-(7) la art. 76, alin. (4) la art. 90, lit.  
 a1), b1) și c1) la art. 96 alin. (2), art. 961, art. 962, alin. (3) la art. 102,  
 alin. (21), (31) și (192) la art. 254, alin. (21) la art. 257 și lit. h) la art. 361  
 alin. (3); 
 abrogă art. 33 alin. (51)-(56) 
 - O.U.G. nr. 96/2016  (M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016) - modifică art. 49 alin. (1), (2) și (4), art. 150 alin. (1) și (6), art. 166 alin. (2),  
 art. 219 alin. (1) lit. a), art. 221 alin. (2), art. 241 alin. (4), art. 242 alin. (7), art.  
 254 alin. (14), art. 257 alin. (2), art. 258 alin. (1) și (3) , art. 301 alin. (5), art.  
 340 alin. (2), art. 361 alin. (3) lit. b)-d) și art. 361 alin. (5); 
 introduce alin. (7) la art. 150,  alin. (11) la art. 192, alin. (6) la art. 294 și art.  
 3401; 
 abrogă art. 241 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 99/2016  (M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016) - Termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) se prorogă până la data de  
 1 martie 2017. 
 - O.U.G. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 16/6 ian. 2017) - introduce alin. (21) la art. 205 și alin. (91) și (92) la art. 223 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 32/2016  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) - prorogă termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) până la data de 1  
 ianuarie 2018 
 - L. nr. 11/2017  (M. Of. nr. 163/6 mar. 2017) - modifică art. 262 alin. (4) 
 - L. nr. 56/2017  (M. Of. nr. 253/12 apr. 2017) - introduce lit.b1) la art. 352 alin.(1) 
 - L. nr. 70/2017  (M. Of. nr. 273/19 apr. 2017) - introduce alin. (61) - (65) la art. 174; 
  abrogă art. 174 alin. (6) 
 - L. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 312/2 mai 2017) - introduce alin. (81) la art. 12 
 - L. nr. 137/2017  (M. Of. nr. 444/14 iun. 2017) - modifică art. 223 alin. (91) 
 - L. nr. 188/2017  (M. Of. nr. 593/25 iul. 2017) - introduce alin.(41) la art. 61, alin.(21) la art. 119, alin.(61) la art.222, lit.  
 a1) la art. 231 
 - L. nr. 197/2017  (M. Of. nr. 778/2 oct. 2017) - introduce alin. (31)-(34) la art. 84 
 - L. nr. 211/2017  (M. Of. nr. 885/10 nov. 2017) - modifică art. 111 alin. (5); 
  introduce alin. (51) la art. 111 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - prorogă până la data de 31 decembrie 2018 termenele prevăzute la art. 361  
 alin. (3) lit. e) şi g) 
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 - L. nr. 71/2018  (M. Of. nr. 245/20 mar. 2018) - modifică art. 84 alin. (1) și (4) 
 - L. nr. 82/2018  (M. Of. nr. 299/3 apr. 2018) - modifică art. 19 alin. (11), art. 25 alin. (4), (5) și (6), art. 32 alin. (5), art. 33  
 alin. (2), (5), (6) și (71), art. 331, art. 332 alin. (2) și (3), art. 63 alin. (1) lit.  
 e1) și e3), art. 65 alin. (51), art. 68 alin. (6), art. 76 alin. (5), art. 102 alin.  
 (3) lit. a), art. 254 alin. (21); 
 introduce lit. e) la art. 96 alin. (2); 
 abrogă art. 33 alin. (61), art. 76 alin. (6) și (7), art. 90 alin. (4), art. 96 alin.  
 (2) lit. a1), b1) și c1), art. 961, art. 962, art. 254 alin. (31) și (192), art.  
 257 alin. (21), art. 361 alin. (3) lit. h) 
 - O.U.G. nr. 48/2018  (M. Of. nr. 499/18 iun. 2018) - modifică art. 9 alin. (2), art. 19 alin. (3), art. 61 alin. (1) și alin. (41), art. 95  
 alin. (1) lit. o), art. 131 alin. (1), art. 193 alin. (5), art. 224 și pct. 4 din anexă; 
 introduce alin. (3) - (7) la art. 22, art. 221 - 224, alin. (21) la art. 61, alin.  
 (11) și (12) la art. 129, art. 1311 și pct. 511 la anexă; 
 abrogă art. 95 alin. (1) lit. j) și pct. 52 din anexă 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 307/2018  (M. Of. nr. 579/9 iul. 2018) - art. 37 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 307/2018  (M. Of. nr. 579/9 iul. 2018) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile art. 37 alin. (3) (termenul se  
 împlinește la 23 august 2018) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 - L. nr. 201/2018  (M. Of. nr. 661/30 iul. 2018) - modifică art. 9 alin. (2), (4) și (5), art. 27 alin. (1), (3) și (4), art. 45 alin. (17),  
 art. 101 alin. (2), art. 104 alin. (2),(3),(4) și (52); 
  introduce alin. (41) la art. 27, alin. (21) și alin. (7) la art. 104 
 - O.G. nr. 9/2018  (M. Of. nr. 744/28 aug. 2018) - modifică art. 9 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 99 alin. (1), art. 101 alin. (2), art.  
 158 alin. (4) și (41), art. 201 alin. (1) și (5), art. 207 alin. (2) lit. a), art. 263  
 alin. (10) și art. 361 alin. (3) lit. c); 
 introduce alin. (22) la art. 9, alin. (31) la art. 19, alin. (21) la art. 27, alin.  
 (10) la art. 96, alin. (10) la art. 99, alin. (42) și (43) la art. 158, alin. (11) la  
 art. 201, lit. e1) la art. 216 alin. (2), alin. (71) la art. 263, alin. (51) la art.  
 294 și art. 2941 
 - O.U.G. nr. 87/2018  (M. Of. nr. 833/28 sep. 2018) - introduce alin. (61) la art. 263; 
 abrogă art. 263 alin. (71) 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) până la data de 31  
 decembrie 2020. 
 - L. nr. 289/2018  (M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018) - modifică art. 11 
 - L. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 87/2018 și introduce alin. (10) la art. 168 
 - L. nr. 38/2019  (M. Of. nr. 53/21 ian. 2019) - modifică art. 25 alin. (3) și art. 82 alin. (1); 
 introduce alin. (61) la art. 65 și alin. (11) și (12) la art. 82 
 - L. nr. 48/2019  (M. Of. nr. 199/13 mar. 2019) - modifică art. 63 alin. (2), art. 94 alin. (2) lit. v) și art. 216 alin. (2) lit. j); 
 introduce alin. (21)-(23) la art. 63 
 - L. nr. 56/2019  (M. Of. nr. 252/2 apr. 2019) - modifică art. 16 alin. (1) și (2) și art. 24 alin. (1) 
 - L. nr. 57/2019  (M. Of. nr. 252/2 apr. 2019) - introduce art. 311, art. 312, alin. (21) la art. 45 și pct. 291 la anexă 
 - O.U.G. nr. 23/2019  (M. Of. nr. 275/10 apr. 2019) - introduce art. 931, alin. (9) și (10) la art. 112, art. 2261; 
 abrogă art. 253; 
 prorogă termenul prevăzut la art. 9 alin. (22) până la începutul anului şcolar  
 2021-2022 
 - L. nr. 87/2019  (M. Of. nr. 345/6 mai 2019) - modifică art. 263 alin. (10) 
 - L. nr. 102/2019  (M. Of. nr. 363/10 mai 2019) - modifică art. 99 alin. (1); 
  introduce alin. (31) - (33) la art. 99 
 - L. nr. 103/2019  (M. Of. nr. 371/13 mai 2019) - modifică art. 105 alin. (2) lit. e) și h); 
 introduce alin. (4) la art. 105 și alin. (21) la art. 123 
 - L. nr. 104/2019  (M. Of. nr. 392/20 mai 2019) - modifică art. 223 alin. (2) și alin. (7) lit.b); 
   introduce lit. d) la art. 223 alin. (6) și alin. (14) - (16) la art. 223 
 - L. nr. 112/2019  (M. Of. nr. 460/7 iun. 2019) - modifică art. unic pct. 1 din O.U.G. nr. 16/2014 
 - L. nr. 114/2019  (M. Of. nr. 469/10 iun. 2019) - modifică art. 262 alin. (4) 
 - L. nr. 139/2019  (M. Of. nr. 592/18 iul. 2019) - modifică art. 1461; 
 introduce art. 1462 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 657/2019  (M. Of. nr. 882/1 nov. 2019) - sintagma ”pe bază de abonament”, cuprinsă în art. 84 alin.(3) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 68/2019  (M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) - introduce art. 991 
 - L. nr. 221/2019  (M. Of. nr. 929/19 nov. 2019) - modifică art. 66 alin. (1), art. 205 alin. (5); 
 introduce alin. (11) la art. 7, alin. (4) la art. 16 și art. 561; completează anexa 
 - O.U.G. nr. 79/2019  (M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) - prorogă termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. b), c) și d) 
 - O.U.G. nr. 84/2019  (M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019) - introduce alin. (12) la art. 201 
 - L. nr. 260/2019  (M. Of. nr. 1051/30 dec. 2019) - modifică art. 234 alin. (4) și art. 280 alin. (1), (3), (4), (5), (7) și (8); 
 introduce alin. (41) și (42) la art. 234 și alin. (31) la art. 280 
 - O.U.G. nr. 3/2020  (M. Of. nr. 36/20 ian. 2020) - introduce alin. (11) - (14) la art. 284 
 - O.U.G. nr. 15/2020  (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - modifică art. 84 alin. (3) și (31); 
 abrogă art. 84 alin. (32), (33) și (34) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 109/12 feb. 2020) - rectifică art. 84 alin. (3) și alin. (31) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 37/2020  (M. Of. nr. 280/3 apr. 2020) - introduce alin. (21) la art. 94 
 - O.U.G. nr. 70/2020  (M. Of. nr. 394/14 mai 2020) - modifică art. 84 alin. (1), alin. (3) și alin. (31), art. 105 alin. (2) lit. e); 
  introduce alin. (35) la art. 84, lit. e1) la art. 105 alin. (2), alin. (7) la art.  
 111; 
  abrogă art. 84 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 79/2020  (M. Of. nr. 437/25 mai 2020) - modifică art. 34, art. 36, art. 150 alin. (2), art. 177 alin. (3), art. 208 alin. (1),  
 art. 285 alin. (5), art. 291 alin. (2), art. 331 alin. (1); 
  introduce alin. (81) la art. 44, alin. (74) la art. 142, art. 1761, alin. (5) - (7)  
 la art. 177, alin. (21) la art. 199, lit. n) la art. 249, alin. (42) la art. 285, alin. 
 (101) la art. 287 
 - L. nr. 80/2020  (M. Of. nr. 510/15 iun. 2020) - modifică art. 131 alin. (1), art. 286 alin. (1) și art. 287 alin. (9); 
 introduce lit. k) la art. 287 alin. (2) 
 - L. nr. 83/2020  (M. Of. nr. 520/17 iun. 2020) - modifică art. 260 alin. (1) lit. d) 
 - L. nr. 103/2020  (M. Of. nr. 583/2 iul. 2020) - suspendă aplicabilitatea art. 5 alin. (2) până la 1 sept. 2020 
 - L. nr. 109/2020  (M. Of. nr. 590/6 iul. 2020) - introduce alin. (21) la art. 70, lit. z) la art. 94 alin. (2) 
 - L. nr. 133/2020  (M. Of. nr. 623/15 iul. 2020) - introduce alin. (11) la art. 83 
 - L. nr. 184/2020  (M. Of. nr. 762/20 aug. 2020) - modifică art. 234 alin. (3); 
 introduce art. 2931 
 - L. nr. 185/2020  (M. Of. nr. 762/20 aug. 2020) - modifică art. 63 alin. (1) lit. c), d), e) și e1), art. 63 alin. (2) lit. b), art. 63  
 alin. (3) și (31), art. 262 alin. (1) lit. a) și b), art. 262 partea introductivă a  
 alin. (3) și alin. (4) și art. 263 alin. (2); 
 introduce alin. (11) la art. 23, lit. d1) la art. 63 alin. (1), alin. (4) la art. 63,  
 lit. e) la art. 262 alin. (1), alin. (41) la art. 262 și alin. (7) la art. 262 
 - L. nr. 186/2020  (M. Of. nr. 762/20 aug. 2020) - modifică art. 58 alin. (1) și (4); 
 introduce alin. (5) - (10) la art.58 
 - L. nr. 187/2020  (M. Of. nr. 762/20 aug. 2020) - introduce art. 251 și alin. (7) și (8) la art. 140 
 - O.U.G. nr. 141/2020  (M. Of. nr. 767/21 aug. 2020) - modifică art. 172 alin. (1) lit. a); 
  introduce alin. (4) la art. 66, alin. (11) la art. 241, alin. (41) la art. 242, alin.  
 (51) la art. 242, alin. (61) la art. 242, alin. (71) la art. 242 
 - O.U.G. nr. 171/2020  (M. Of. nr. 950/15 oct. 2020) - modifică art. 58 alin. (1), (4), (5)-(9); 
 introduce alin. (41) şi (91)-(94) la art. 58 
 - L. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020) - modifică art. 84 alin. (1); 
 introduce alin. (11)-(13) la art. 84 și lit. e) la art. 104 alin. (2); 
 abrogă art. 84 alin. (3), (31) și (35) și art. 105 alin. (2) lit. e) și e1) 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - modifică art. 27 alin. (6); 
 termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) se prorogă până la data de 31  
 decembrie 2021 
 - O.U.G. nr. 6/2021  (M. Of. nr. 125/5 feb. 2021) - modifică art. 58 alin. (41), alin. (91) și (92); 
  introduce alin. (11) și (12), alin. (42), alin. (81) și alin. (11) la art. 58 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - modifică art. 123 alin. (21), art. 205 alin. (2), art. 269; 
  abrogă art. 205 alin. (21) 
 - O.U.G. nr. 22/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) - modifică art. 9 alin. (2), art. 158 alin. (2), (4), (41), (43) și (5), art. 223 alin.  
 (8) și (14); 
  introduce alin. 3) la art. 115, , alin. (4) la art. 116, alin. (41) la art. 132, alin.  
 (6) la art. 137, alin. (11) la art. 138, alin. (4) ș (5) la art. 147, alin. (12) la art.  
 192, alin. (21) la art. 223, lit. e) la art. 223 alin. (6), alin. (17) la art. 223, lit.  
 j1) la art. 287 alin. (2) 
 - L. nr. 93/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - modifică art. 201 alin. (12); 
  introduce alin. (13) - (15) la art. 201 
 - O.U.G. nr. 41/2021  (M. Of. nr. 560/31 mai 2021) - modifică art. 257 alin. (1), art. 260 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 257, alin. (11) la art. 260, alin. (21) la art. 261,  
 art. 2611; 
  abrogă art. 246 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 50/2021  (M. Of. nr. 606/17 iun. 2021) - modifică art. 84 alin. (13); 
  introduce alin. (14) - (19) la art. 84; 
  abrogă art. 104 alin. (2) lit. e) 
 - O.U.G. nr. 100/2021  (M. Of. nr. 884/15 sep. 2021) - modifică art. 27 alin. (3); 
 introduce alin. (11)-(15) la art. 27 și alin. (12) și (13) la art. 248 
 - L. nr. 249/2021  (M. Of. nr. 975/13 oct. 2021) - introduce alin. (110) la art. 84 
 - L. nr. 271/2021  (M. Of. nr. 1085/12 nov. 2021) - modifică art. 112 alin. (6); 
 introduce alin. (62) și (63) la art. 112 
 - L. nr. 273/2021  (M. Of. nr. 1097/17 nov. 2021) - modifică art. 68 alin. (1) lit. f) și art. 344 alin. (1) lit. c) pct. (iv) 
 - L. nr. 276/2021  (M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) - introduce art. 181 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. 8 (referitor la aplicarea prevederilor acestuia începând cu anul  
 2023) și art. 27 alin. (6) (referitor la cupoanele sociale - acestea nu se acordă  
 până la data de 31 decembrie 2022); 
 prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) până la data de 31  
 decembrie 2022 
 - L. nr. 307/2021  (M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 96/2016 
 - L. nr. 308/2021  (M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 79/2019 
 - L. nr. 321/2021  (M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021) - introduce lit. o) la art. 249 
 - L. nr. 323/2021  (M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 6/2021 și modifică art. 58 alin.  
 (1), alin. (4), alin. (5) - (8), alin. (81), alin. (9); 
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  introduce alin. (93) - (94) la art. 58 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 80/2021  (M. Of. nr. 11/5 ian. 2022) - art. 96 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 10/2022  (M. Of. nr. 20/6 ian. 2022) - introduce lit. z1) la art. 94 alin. (2) 
 - L. nr. 9/2022  (M. Of. nr. 20/6 ian. 2022) - modifică art. 202 alin. (1) lit. b) 
 - L. nr. 14/2022  (M. Of. nr. 29/10 ian. 2022) - modifică art. 68 alin. (1) lit. e); 
 introduce alin. (62) la art. 65 
 - L. nr. 15/2022  (M. Of. nr. 33/11 ian. 2022) - respinge O.U.G. nr. 171/2020 
 - L. nr. 17/2022  (M. Of. nr. 44/14 ian. 2022) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 100/2021 și modifică art. 23  
 alin. (1) lit. a), art. 27 alin. (11) - (13), art. 27 alin. (3), art. 63 alin. (1) lit. a),  
 art. 248 alin. (12) - (13); 
  introduce alin. (16) la art. 27; 
  abrogă art. 27 alin. (14) și (15) 
 
 

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

 L. nr. 2/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului 
 
 

M. Of. nr. 158/4 mar. 2011 

 L. nr. 3/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii 
 
 

M. Of. nr. 158/4 mar. 2011 

 L. nr. 4/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul  
 Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei  
 Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22  
 octombrie 2010 
 
 

M. Of. nr. 158/4 mar. 2011 

 L. nr. 5/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană,  
 pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică 
 
 

M. Of. nr. 158/4 mar. 2011 

 L. nr. 6/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin 
 M. Of. nr. 159/4 mar. 2011 
 
 L. nr. 7/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind  
 înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 M. Of. nr. 159/4 mar. 2011 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în  
 baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la  
 Bucureşti la 27 aprilie 2010 
 L. nr. 12/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 204/24 mar. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 66/2012 (M. Of. nr. 274/25 apr. 2012) 
 - L. nr. 175/2015 (M. Of. nr. 504/8 iul. 2015) 
 - L. nr. 307/2015 (M. Of. nr. 906/8 dec. 2015) 
 
 ▼ Protocol adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de  
 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, semnat la Chişinău la 23  
 septembrie 2010 
 L. nr. 12/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 204/24 mar. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 66/2012 (M. Of. nr. 274/25 apr. 2012) 
 - L. nr. 175/2015 (M. Of. nr. 504/8 iul. 2015) 
 - L. nr. 307/2015 (M. Of. nr. 906/8 dec. 2015) 
 
 L. nr. 13/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind  
 finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 179/14 mar. 2011 
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 L. nr. 15/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a  
 infrastructurii 
 
 

M. Of. nr. 183/16 mar. 2011 

 L. nr. 17/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru  
 autovehicule 
 
 

M. Of. nr. 183/16 mar. 2011 

 L. nr. 18/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor  
 critice 
 
 

M. Of. nr. 183/16 mar. 2011 

 L. nr. 20/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia  
 românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri  
 privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. 
 
 

M. Of. nr. 184/16 mar. 2011 

 L. nr. 21/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind  
 înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 
 

M. Of. nr. 184/16 mar. 2011 

 L. nr. 22/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor  
 publice 
 
 

M. Of. nr. 184/16 mar. 2011 

 L. nr. 23/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de  
 împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din  
 Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil  
 pentru unii operatori economici 
 
 

M. Of. nr. 184/16 mar. 2011 

 L. nr. 24/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de  
 persoane în sistemul public de pensii 
 
 

M. Of. nr. 184/16 mar. 2011 

 L. nr. 25/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei  
 publice guvernamentale 
 
 

M. Of. nr. 184/16 mar. 2011 

 L. nr. 26/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi  
 valutare ale României 
 
 

M. Of. nr. 184/16 mar. 2011 

 L. nr. 28/2011 
 Lege privind comemorarea dezrobirii romilor din România 
 
 

M. Of. nr. 182/15 mar. 2011 

 L. nr. 31/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 
 
 

M. Of. nr. 205/24 mar. 2011 

 L. nr. 32/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei  
 publice locale 
 
 

M. Of. nr. 205/24 mar. 2011 

 L. nr. 33/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 
 M. Of. nr. 207/25 mar. 2011 
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 L. nr. 34/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind  
 societăţile comerciale 
 
 

M. Of. nr. 205/24 mar. 2011 

 L. nr. 35/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 
 

M. Of. nr. 207/25 mar. 2011 

 L. nr. 36/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul  
 judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 
 
 

M. Of. nr. 204/24 mar. 2011 

 L. nr. 37/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate  
 din economie, precum şi alte măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 205/24 mar. 2011 

 L. nr. 38/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor  
 unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 215/29 mar. 2011 

 

 ▼ Actele finale ale Conferinţei Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT),  
 semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007 
 L. nr. 41/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 267/15 apr. 2011 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în  
 calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori  
 semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009 
 L. nr. 42/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 295/28 apr. 2011 
 
 ▼ Protocol dintre România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre  
 România şi Bosnia şi Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001 
 L. nr. 43/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 241/6 apr. 2011 

 L. nr. 44/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la  
 Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor 
 
 

M. Of. nr. 245/7 apr. 2011 

 L. nr. 45/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 
 
 

M. Of. nr. 245/7 apr. 2011 

 L. nr. 47/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar 
 
 

M. Of. nr. 245/7 apr. 2011 

 L. nr. 48/2011 
 Lege pentru înfiinţarea satului Culmea, judeţul Constanţa, prin reorganizarea oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 245/7 apr. 2011 
 
 L. nr. 49/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor  
 naturale, a florei şi faunei sălbatice 
 M. Of. nr. 262/13 apr. 2011 

 

 ▼ Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990 
 L. nr. 50/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 256/12 apr. 2011 
 
 
 L. nr. 51/2011 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al  
 treilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2011 şi la  
 Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la  
 Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de  
 înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în  
 sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al  
 Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie  
 2009 
 
 

M. Of. nr. 254/11 apr. 2011 

 L. nr. 52/2011 
 Lege privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
 M. Of. nr. 276/20 apr. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 277/2013  (M. Of. nr. 661/29 oct. 2013) - modifică art. 1 lit. b), art. 4 alin. (2), (3) şi (5), art. 5 alin. (2) lit. a) şi e), art. 7,  
 art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (1) lit. a) şi b), anexa nr. 2; 
  introduce alin. (3) la art. 10, alin. (2) la art. 11, alin. (3) la art. 12; 
  abrogă art. 11 alin. (1) lit. j) 
 - L. nr. 18/2014  (M. Of. nr. 192/19 mar. 2014) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, titlul cap. II, art. 5 alin. (2) lit. d) şi e), art. 9 alin.  
 (2) şi (3), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13; 
 introduce alin. (3) la art. 5, art. 51, art. 81; 
 abrogă art. 5 alin. (2) lit. f); 
 înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - O.U.G. nr. 36/2014  (M. Of. nr. 431/12 iun. 2014) - modifică art. 1 alin. (3); 
 introduce lit. l), m) şi n) la art. 11 alin. (1) 
 - L. nr. 254/2015  (M. Of. nr. 818/3 nov. 2015) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 36/2014 şi modifică art. 1 alin.  
 (3), art. 11 alin. (1); 
  introduce lit. b1) la art. 12 alin. (1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 947/22 dec. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 105/2017  (M. Of. nr. 376/19 mai 2017) - modifică art. 4 alin. (4) și art. 5 alin. (2) lit. e); 
 introduce alin. (11) la art. 8 
 - L. nr. 86/2018  (M. Of. nr. 313/10 apr. 2018) - modifică art. 4 alin. (4), art. 13 alin. (1) lit. p); 
  introduce lit. t) - u) la art. 13 alin. (1), cap. II 1 cu art. 131 - 136, lit. g) și h)  
 art. 14 alin. (1), alin. (3) la art. 15 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. (3); 
  introduce alin. (6) - (8) la art. 4, lit. i) la art. 14 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 26/2019  (M. Of. nr. 309/19 apr. 2019) - modifică art. 1 alin. (3) lit. a), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (2) lit. a) - c), art. 7 -  
 9, art. 11 alin. (2); 
  introduce art. 41, lit.d) - l) la art.13 alin. (1); 
  abrogă art. 1 alin. (3) lit. b) și d) și anexele nr. 1 și 2 la data de 20 februarie  
 2020 
 - O.U.G. nr. 56/2019  (M. Of. nr. 552/4 iul. 2019) - introduce lit. e) la art. 1 alin. (3), lit. m)-p) la art. 13 alin. (1) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 574/12 iul. 2019) - rectifică art. 13 alin. (1) lit. l) 
 Modificări: 
 - L. nr. 132/2019  (M. Of. nr. 575/15 iul. 2019) - modifică art. 1 alin. (3) lit. c), art. 4 alin. (4)-(6), art. 8, art. 13 alin. (1) lit. f),  
 în tot cuprinsul legii, cu excepţia definiţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b),  
 sintagma „beneficiar” se înlocuieşte cu sintagma „beneficiar sau un  
 împuternicit al acestuia” , iar sintagma „registrul de evidenţă a zilierilor” se  
 înlocuieşte cu sintagma „registrul electronic de evidenţă a 
 zilierilor”; 
  introduce lit. e) la art. 1 alin. (1), lit. e) la art. 1 alin. (3), lit. e1) și e2) la art.  
 13 alin. (1), cap. II2 cu art. 137-1311 
 - L. nr. 242/2020  (M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020) - modifică art. 1 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a); 
  introduce lit.f) la art. 1 alin. (3) 
 - L. nr. 72/2021  (M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 56/2019 
 
 ▼ Protocol de amendare dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2010, la Acordul dintre  
 Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august  
 1998 
 L. nr. 54/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 306/4 mai 2011 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat  
 la Bucureşti la 12 iulie 2010 
 L. nr. 55/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 309/5 mai 2011 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la  
 Bucureşti la 28 septembrie 2010 
 L. nr. 56/2011 (ratificare) 
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M. Of. nr. 338/16 mai 2011 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abuja la 26  
 iulie 2010 şi la Bucureşti la 27 august 2010 
 L. nr. 57/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 306/4 mai 2011 
 
 
 L. nr. 60/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 329/12 mai 2011 

 L. nr. 61/2011 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF 
 M. Of. nr. 331/12 mai 2011 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 10 

 L. nr. 62/2011 
 Legea dialogului social 
 M. Of. nr. 322/10 mai 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 16, art. 17 alin. (1) şi (2), art. 18, art. 42  
 alin. (2) lit. c), art. 43 alin. (1), art. 45, art. 46 alin. (1) şi (2), art. 47, art. 51  
 alin. (4), art. 52 lit. A.a), B.a) şi C.a), art. 55 alin. (4), art. 58 alin. (10)-(12), art.  
 59 alin. (3) şi (8), art. 60, art. 72 alin. (4), art. 73 lit. A.a) şi B.a), art. 179 alin.  
 (2), art. 200 alin. (2), art. 201 alin. (1), art. 214 , art. 215 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 625/31 aug. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 218 alin. (1) şi (2) 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 89/12 feb. 2013) - modifică art. 208, art. 210; 
  abrogă art. 209 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 248/2013  (M. Of. nr. 456/24 iul. 2013) - abrogă titlul V cu art. 82 - 119 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 8, art. 63 alin. (1), art. 218 alin. (3) 
 - L. nr. 1/2016  (M. Of. nr. 26/14 ian. 2016) - modifică art. 1 lit. r), art. 24, art. 134; 
 introduce alin. (5) la art. 41, alin. (41) la art. 55, lit. f1) la art. 78, art. 1381; 
 abrogă art. 137 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2016  (M. Of. nr. 993/9 dec. 2016) - în interpretarea prevederilor art. 1, art. 21 şi art. 26 lit. h) raportat la  
 prevederile art. 64 din Legea nr. 94/1992, a prevederilor 
 art. 132, art. 138 alin. (5) art. 142, art. 148, art. 151 şi art. 152 din Legea nr.  
 62/2011 şi a prevederilor art. 229 alin. (4), art. 254 şi 
 art. 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, republicat, o decizie a Curţii de  
 Conturi, emisă în exercitarea atribuţiilor sale de control, 
 prin care s-a stabilit că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de  
 muncă încheiat la nivelul unei instituţii publice finanţate 
 integral din venituri proprii au fost acordate nelegal, raportat la prevederile  
 legale privind salarizarea în Instituţiile publice, nu lipseşte 
 de efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost  
 stabilite, a căror nulitate nu a fost constatată de 
 către instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii. 
 - Decizia nr. 37/2016  (M. Of. nr. 114/10 feb. 2017) - art. 211 Iit. b) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 23/2017  (M. Of. nr. 214/29 mar. 2017) - în tot cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale” se  
 înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social",  
 iar sintagma „ministrul muncii şi justiţiei sociale” se înlocuieşte cu sintagma  
 „ministrul consultării publice şi dialogului social”; 
  înlocuiește anexa nr. 1 
 - L. nr. 223/2017  (M. Of. nr. 940/28 nov. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 23/2017 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 19/2019  (M. Of. nr. 860/24 oct. 2019) - art. 211 lit. c) 
 - Decizia nr. 15/2020  (M. Of. nr. 1021/3 nov. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 269/2021  (M. Of. nr. 1076/10 nov. 2021) - abrogă art. 211 lit. a) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 19/2021  (M. Of. nr. 1080/11 nov. 2021) - art. 1 lit. p) teza I 
 Admisă excepţie. 
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 - D.C.C. nr. 730/2021  (M. Of. nr. 1153/3 dec. 2021) - art. 142 alin. (2), în interpretarea dată prin Decizia nr. 17 din 13 iunie 2016,  
 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea  
 
 

unor chestiuni de drept 

 L. nr. 64/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 
 

M. Of. nr. 329/12 mai 2011 

 L. nr. 66/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei  
 fondului cinegetic nr. 407/2006 
 
 

M. Of. nr. 329/12 mai 2011 

 L. nr. 67/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul alocării fondurilor în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 329/12 mai 2011 

 L. nr. 68/2011 
 Lege pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a memoriei românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale  
 deportărilor, ale foametei şi ale altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în Ţinutul Herţa, nordul Bucovinei şi  

 întreaga Basarabie 
 
 

M. Of. nr. 329/12 mai 2011 

 L. nr. 70/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 396/6 iun. 2011 

 L. nr. 71/2011 
 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 
 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 489/8 iul. 2011) - rectifică art. 20 pct. 13, 83 pct. 2, 99 pct. 3, 8 şi 22, 190 pct. 32 şi 161, 212  
 alin. (3) şi 221 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 79/2011  (M. Of. nr. 696/30 sep. 2011) - modifică art. 230 lit. a) şi c); 
  introduce art. 1811 şi alin. (31) la art. 229 
 - L. nr. 60/2012  (M. Of. nr. 255/17 apr. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 79/2011 şi modifică art. 6, art.  
 42, art. 45, art. 56 alin. (1), art. 80, art. 82, art. 104 alin. (1), art. 114, art. 151  
 alin. (1), art. 167, art. 222, art. 229 alin. (3), art. 230 lit. a) şi c); 
  introduce art. 81, art. 171, alin. (2) la art. 58, art. 601, art. 821, alin. (4) la  
 art. 104, art. 1061, art. 1101, art. 1102, art. 1181, art. 1231, art. 1431,  
 art. 1601, art. 1781, art. 1811, art. 2051, art. 2052, alin. (31) şi (32) la  
 art. 229, art. 2291, art. 2292 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - abrogă, la 1 septembrie 2012, art. 2291 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 54/2013  (M. Of. nr. 145/19 mar. 2013) - introduce alin. (33) la art. 229 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 4/2013 şi modifică art. 229 alin. (3) 
 - L. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - modifică art. 1811 alin. (1) şi (2) 
 - O.U.G. nr. 1/2016  (M. Of. nr. 85/4 feb. 2016) - modifică art. 1811 alin. (1) și (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 18/2016  (M. Of. nr. 237/6 apr. 2017) - art. 226 alin. (1) şi art. 228 alin. (2) 
 - Decizia nr. 2/2019  (M. Of. nr. 863/25 oct. 2019) - art. 226, raportat la art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 795/2020  (M. Of. nr. 1299/28 dec. 2020) - art. 229 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 795/2020  (M. Of. nr. 1299/28 dec. 2020) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 229 alin. (3)  
 (termenul se împlinește la 10 februarie 2021) după care operează prevederile  
 art. 147 din Constituție 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 13/2020  (M. Of. nr. 1309/30 dec. 2020) - art. 226 alin. (1) raportat la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 132/2017 
 (v. D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014) 
 Notă: În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil: a) referirile la "societatea civilă fără personalitate  
 juridică" se consideră a fi făcute la "societatea simplă"; b) referirile la "societatea civilă cu personalitate juridică" se consideră a fi făcute la  
 "societatea cu personalitate juridică"; c) referirile la "societatea civilă profesională" se consideră a fi făcute la "societatea profesională, cu  
 sau fără personalitate juridică", după caz; în toate actele normative în vigoare, expresiile "acte de comerţ", respectiv "fapte de comerţ" se  
 înlocuiesc cu expresia "activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii"; în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele  
 "persoane juridice fără/cu scop patrimonial", "fără scop patrimonial" şi "cu scop patrimonial" se înlocuiesc cu sintagmele "persoane juridice  
 fără/cu scop lucrativ", "fără scop lucrativ" şi, respectiv, "cu scop lucrativ"; la data intrării în vigoare a Codului civil, termenii şi expresiile  
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 din legislaţia civilă şi comercială în vigoare se înlocuiesc cu termenii şi expresiile corespondente din Codul civil; abrogă la data de 1 oct.  
 2011 Codul civil Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu modificările ulterioare şi Codul comercial  
 Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 23 august 1940, cu modificările şi completările ulterioare; Până la intrarea în  
 vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va înţelege ca  
 
 

fiind făcută la hotărârea irevocabilă. 

 L. nr. 73/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 403/8 iun. 2011 

 L. nr. 74/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 403/8 iun. 2011 

 L. nr. 75/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma  
 în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 403/8 iun. 2011 

 L. nr. 76/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin  
 credite bancare cu garanţie guvernamentală 
 M. Of. nr. 403/8 iun. 2011 
 

 L. nr. 77/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3)  
 lit. h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor  
 obiective de interes naţional, judeţean şi local 
 
 

M. Of. nr. 403/8 iun. 2011 

 L. nr. 79/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de  
 distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 413/14 iun. 2011 

 L. nr. 81/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 
 

M. Of. nr. 413/14 iun. 2011 

 L. nr. 82/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 M. Of. nr. 411/10 iun. 2011 

 

 ▼ Scrisoare de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al  
 Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind  
 ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de  
 autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4  
 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin  
 Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 
 L. nr. 84/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 417/15 iun. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 286/2011 (M. Of. nr. 66/26 ian. 2012) 
 
 ▼ Protocol încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România şi Republica San Marino de modificare  
 a Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital,  
 semnată la San Marino la 23 mai 2007 
 L. nr. 85/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 408/10 iun. 2011 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 şi 2 martie 2010 la Bucureşti şi la 3 februarie 2010 la  
 Washington dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24  
 iulie 2006, şi pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006 
 L. nr. 86/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 447/27 iun. 2011 
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 ▼ Acord pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie internaţională, semnat de România la Viena la 2  
 septembrie 2010 
 L. nr. 87/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 438/22 iun. 2011 
 
 
 L. nr. 89/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 
 

M. Of. nr. 411/10 iun. 2011 

 L. nr. 92/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii  
 pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii 
 
 

M. Of. nr. 402/8 iun. 2011 

 L. nr. 93/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în  
 condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 
 
 

M. Of. nr. 404/9 iun. 2011 

 L. nr. 94/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr.  
 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 
 
 

M. Of. nr. 404/9 iun. 2011 

 L. nr. 95/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european  
 agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor  
 nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi  
 gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în  
 domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul  
 european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului  
 de creditare de către fondurile de garantare 
 
 

M. Of. nr. 404/9 iun. 2011 

 L. nr. 96/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 404/9 iun. 2011 

 L. nr. 97/2011 
 Lege pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre 
 
 

M. Of. nr. 427/17 iun. 2011 

 L. nr. 98/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru  
 alegerea Preşedintelui României 
 
 

M. Of. nr. 429/20 iun. 2011 

 L. nr. 99/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau  
 simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de  
 simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23  
 iunie 2009 
 
 

M. Of. nr. 443/24 iun. 2011 

 L. nr. 100/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea  
 nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 
 

M. Of. nr. 426/17 iun. 2011 

 L. nr. 102/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind  
 sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
 
 

M. Of. nr. 426/17 iun. 2011 

 L. nr. 103/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind  
 unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 
 
 

M. Of. nr. 426/17 iun. 2011 

 L. nr. 104/2011 
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 Lege privind calitatea aerului înconjurător 
 M. Of. nr. 452/28 iun. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 336/2015  (M. Of. nr. 343/19 mai 2015) - modifică anexele nr. 4 şi 5 
 
 

- H.G. nr. 806/2016  (M. Of. nr. 898/9 nov. 2016) - modifică anexele nr. 4, 5, 6 și 7 

 L. nr. 105/2011 
 Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare  
 teritorială europeană" 
 M. Of. nr. 434/21 iun. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 45/2014  (M. Of. nr. 273/14 apr. 2014) - modifică art. 11 alin. (1) lit. b), art. 18 alin. (2); 
 introduce alin. (41) la art. 8, alin. (11) la art. 18; 
 înlocuieşte sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului"  cu  
 "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" 
 - L. nr. 232/2015  (M. Of. nr. 754/9 oct. 2015) - introduce lit. m) la art. 11 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 49/2017  (M. Of. nr. 507/30 iun. 2017) - introduce art. 201 - 204 
 
 L. nr. 107/2011 
 Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere 
 M. Of. nr. 430/20 iun. 2011 
 
 L. nr. 108/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 428/20 iun. 2011 

 L. nr. 111/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru  
 susţinerea familiei 
 M. Of. nr. 428/20 iun. 2011 
 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2019 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2021 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022 
 
 ▼ Protocol de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind  
 funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie  
 2010 
 L. nr. 112/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 487/8 iul. 2011 

 ▼ Amendament nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucureşti la 24 martie 2010 şi 19 aprilie 2010 şi la Luxemburg la 31  
 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Contractul de finanţare  
 dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind  
 infrastructura urbană în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru  
 modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract 
 L. nr. 113/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 481/7 iul. 2011 

 ▼ Convenţia europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari,  
 adoptată la Londra la 7 iunie 1968 şi semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010 
 L. nr. 114/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 470/5 iul. 2011 
 
 
 L. nr. 116/2011 
 Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei  
 Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 430/20 iun. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 7/2014  (M. Of. nr. 18/10 ian. 2014) - prorogă termenul de la art. 3 până la 30 iunie 2014 
 
 L. nr. 118/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind  
 privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi  
 înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 
 

M. Of. nr. 429/20 iun. 2011 

 L. nr. 121/2011 
 Lege privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român 
 M. Of. nr. 427/17 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 21/2017  (M. Of. nr. 192/17 mar. 2017) - introduce lit. a1) la art. 2 alin. (1) 
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 - L. nr. 103/2017  (M. Of. nr. 367/17 mai 2017) - aprobă O.U.G. nr. 21/2017 
 - O.U.G. nr. 17/2020  (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - introduce alin. (2) - (4) la art. 26 
 - L. nr. 17/2021  (M. Of. nr. 254/12 mar. 2021) - introduce alin. (5) - (7) la art. 26; 
  abrogă O.U.G. nr. 17/2020 
 
 

- L. nr. 120/2021  (M. Of. nr. 470/5 mai 2021) - respinge O.U.G. nr. 17/2020 

 L. nr. 122/2011 
 Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe  
 teritoriul României 
 M. Of. nr. 426/17 iun. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 283/2021  (M. Of. nr. 1161/7 dec. 2021) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 lit. c), art. 4, cap. III titlul secț. a 3-a, art. 14,  
 art. 15 alin. (1) partea introductivă și art. 32; 
 introduce lit. c1) și c2) la art. 3, alin. (3) la art. (8), lit. h) la art. 15 alin. (1),  
 
 

alin. (6) și (7) la art. 16, alin. (5) la art. 18, art. 211 

 L. nr. 123/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind  
 regimul materiilor explozive 
 
 

M. Of. nr. 433/21 iun. 2011 

 L. nr. 125/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr.  
 500/2002 privind finanţele publice 
 M. Of. nr. 433/21 iun. 2011 

 

 ▼ Acord de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2011, şi modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2009 pentru  
 ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009 
 L. nr. 128/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 433/21 iun. 2011 

 ▼ Acord dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 
 L. nr. 130/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 456/29 iun. 2011 

 L. nr. 131/2011 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 452/28 iun. 2011 
 
 L. nr. 132/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
 
 

M. Of. nr. 452/28 iun. 2011 

 L. nr. 137/2011 
 Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice  
 "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al  
 municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 481/7 iul. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 217/2021  (M. Of. nr. 725/23 iul. 2021) - modifică art. 1 alin. (1) 
 
 ▼ Convenţia europeană revizuită în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la  
 Strasbourg la 4 martie 2009 
 L. nr. 138/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 515/21 iul. 2011 

 L. nr. 143/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare 
 
 

M. Of. nr. 482/7 iul. 2011 

 L. nr. 144/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind  
 regimul juridic al cărţii electronice de identitate 
 
 

M. Of. nr. 482/7 iul. 2011 

 L. nr. 146/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi  
 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în  
 cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în  
 care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT 
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M. Of. nr. 493/11 iul. 2011 

 L. nr. 147/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea  
 ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare 
 
 

M. Of. nr. 482/7 iul. 2011 

 L. nr. 148/2011 
 Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea 
 M. Of. nr. 510/19 iul. 2011 
 
 L. nr. 149/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 490/11 iul. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 511/19 iul. 2011) - rectifică art. I pct. 23 
 
 

(M. Of. nr. 563/8 aug. 2011) - rectifică art. I pct. 28 

 L. nr. 150/2011 
 Lege privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti 
 
 

M. Of. nr. 482/7 iul. 2011 

 L. nr. 151/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000  
 privind executorii judecătoreşti 
 
 

M. Of. nr. 493/11 iul. 2011 

 L. nr. 152/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a  
 restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de  
 stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 487/8 iul. 2011 

 L. nr. 153/2011 
 Lege privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 
 M. Of. nr. 493/11 iul. 2011 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 30/2011  (M. Of. nr. 627/2 sep. 2011) - abrogă art. 35 alin. (2) 
 - L. nr. 209/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 30/2011 
 - L. nr. 146/2013  (M. Of. nr. 255/8 mai 2013) - modifică  art. 4 lit. c), art. 6 alin. (1) partea introductivă, art. 8 alin. (1) lit. b),  
 art. 8 alin. (2) lit. a), art. 9 alin. (2), art. 10, art. 11 alin. (1) lit. b) şi c), art. 11  
 alin. (2) - (6), art. 28 alin. (1) lit. b) şi c), art. 28 alin. (2); 
 introduce lit. e1) la art. 8 alin. (1); 
 abrogă art. 2 lit. c) 
 - L. nr. 252/2015  (M. Of. nr. 818/3 nov. 2015) - modifică art. 31 alin. (2) lit. a) şi b) 
 - L. nr. 166/2016  (M. Of. nr. 564/26 iul. 2016) - modifică art. 6 alin. (1) lit. a), c) și d), art. 13 alin. (1) lit. c), art. 14, art. 34  
 alin. (1); 
  introduce alin. (3) la art. 6, alin. (3) -(15) la art. 13, alin. (2) la art. 19 
 
 L. nr. 158/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 503/14 iul. 2011 

 L. nr. 159/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea  
 Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 504/15 iul. 2011 

 L. nr. 160/2011 
 Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă  
 Secuieni, judeţul Neamţ, în domeniul public al comunei Secuieni, judeţul Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei  
 Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni 
 
 

M. Of. nr. 503/14 iul. 2011 

 L. nr. 161/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi  
 destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor  
 contravenţionale specifice activităţii de transport rutier 
 
 

M. Of. nr. 503/14 iul. 2011 

 L. nr. 164/2011 
 Lege privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu 
 M. Of. nr. 510/19 iul. 2011 
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 ▼ Acord dintre Confederaţia Elveţiană şi Republica Austria privind înfiinţarea şi funcţionarea la Viena a Centrului Internaţional pentru  
 Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993 
 L. nr. 167/2011 (aderare) 
 M. Of. nr. 709/7 oct. 2011 
 
 
 L. nr. 168/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al  
 patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 şi la  
 Bucureşti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles  
 la 23 iunie 2009 
 
 

M. Of. nr. 719/12 oct. 2011 

 L. nr. 169/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru  
 aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 730/17 oct. 2011 

 L. nr. 170/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 
 
 

M. Of. nr. 730/17 oct. 2011 

 L. nr. 171/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor  
 măsuri în vederea continuării programului "Prima casă" 
 
 

M. Of. nr. 730/17 oct. 2011 

 L. nr. 172/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora 
 
 

M. Of. nr. 730/17 oct. 2011 

 L. nr. 173/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii,  
 Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa 
 
 

M. Of. nr. 730/17 oct. 2011 

 L. nr. 174/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe  
 exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 730/17 oct. 2011 

 L. nr. 175/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii 
 
 

M. Of. nr. 730/17 oct. 2011 

 L. nr. 176/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 597/2001 privind  
 unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre 
 
 

M. Of. nr. 730/17 oct. 2011 

 L. nr. 177/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului  
 naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 
 
 

M. Of. nr. 730/17 oct. 2011 

 L. nr. 179/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea  
 Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli 
 
 

M. Of. nr. 730/17 oct. 2011 

 L. nr. 180/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale 
 
 

M. Of. nr. 733/19 oct. 2011 

 L. nr. 182/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei  
 potabile 
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M. Of. nr. 733/19 oct. 2011 

 L. nr. 183/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia  
 Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,  
 de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat  
 în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie 
 
 

M. Of. nr. 733/19 oct. 2011 

 L. nr. 184/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu  
 brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale 
 
 

M. Of. nr. 733/19 oct. 2011 

 L. nr. 185/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului  
 de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 752/26 oct. 2011 

 L. nr. 187/2011 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
 
 

M. Of. nr. 766/31 oct. 2011 

 L. nr. 188/2011 
 Lege privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al  
 fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 763/28 oct. 2011 

 L. nr. 192/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a  
 unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului  
 medical 
 
 

M. Of. nr. 795/9 nov. 2011 

 L. nr. 193/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum  
 şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 795/9 nov. 2011 

 L. nr. 194/2011 
 Lege privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în  
 vigoare 
 M. Of. nr. 796/10 nov. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 16, art. 17, art. 19, art. 20; 
  abrogă art. 18 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 140/26 feb. 2014) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 25/2015  (M. Of. nr. 860/18 nov. 2015) - art. 16 
 - Decizia nr. 1/2017  (M. Of. nr. 152/28 feb. 2017) 
 - Decizia nr. 10/2018  (M. Of. nr. 894/24 oct. 2018) - art. 16 alin. (1) 
 
 L. nr. 195/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea  
 prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,  
 etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi  
 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 
 
 

M. Of. nr. 795/9 nov. 2011 

 L. nr. 197/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă  
 utilizare 
 
 

M. Of. nr. 795/9 nov. 2011 

 L. nr. 198/2011 
 Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua  
 Memoriei Victimelor Comunismului în România 
 
 

M. Of. nr. 799/11 nov. 2011 

 L. nr. 199/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori  
 economici 
 M. Of. nr. 799/11 nov. 2011 
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 L. nr. 200/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art. 6 din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi  
 petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi  
 Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi 
 
 

M. Of. nr. 799/11 nov. 2011 

 L. nr. 202/2011 
 Lege privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor  
 Electorali Europeni (ACEEEO) 
 
 

M. Of. nr. 799/11 nov. 2011 

 L. nr. 206/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea  
 accesului la finanţare în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 798/10 nov. 2011 

 L. nr. 208/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor  
 de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea  
 unitară a dispoziţiilor legale 
 
 

M. Of. nr. 819/21 nov. 2011 

 L. nr. 210/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi  
 combaterea traficului de persoane 
 M. Of. nr. 819/21 nov. 2011 

 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind acordurile bilaterale încheiate în  
 perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011 
 L. nr. 215/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 819/21 nov. 2011 

 L. nr. 216/2011 
 Lege privind interzicerea activităţii de cămătărie 
 M. Of. nr. 827/22 nov. 2011 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 26/2015  (M. Of. nr. 77/2 feb. 2016) - art. 3 alin. (1) 
 
 L. nr. 217/2011 
 Lege privind trecerea satului Fânaţele Mădăraşului din componenţa comunei Band în componenţa comunei Mădăraş, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 842/28 nov. 2011   
 ▼ Protocol privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenţia privind  
 protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 1992 
 L. nr. 218/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 859/6 dec. 2011 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de  
 către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2011 
 L. nr. 219/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 842/28 nov. 2011 

 L. nr. 224/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul  
 personalului din serviciile de probaţiune 
 
 

M. Of. nr. 858/6 dec. 2011 

 L. nr. 226/2011 
 Lege privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august  
 1944-31 decembrie 1961 
 M. Of. nr. 854/2 dec. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 27/2014  (M. Of. nr. 201/21 mar. 2014) - modifică art. 1, art. 3 alin. (2), art. 3 alin. (3) lit. e) şi (5), art. 4 alin. (2) şi (3),  
 art. 5, art. 8; 
 introduce alin. (2) - (4) la art. 7; 
 abrogă art. 3 alin. (3) lit. c) 
 - L. nr. 80/2015  (M. Of. nr. 263/20 apr. 2015) - modifică art. 4 alin. (2) 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către  
 misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 9 decembrie 2010 
 L. nr. 227/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 854/2 dec. 2011 
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 L. nr. 230/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca  
 obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 
 
 

M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 

 L. nr. 231/2011 
 Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi  
 Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului  
 Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.  
 a obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului  
 de investiţii "Autostrada Nădlac-Arad" 
 
 

M. Of. nr. 867/8 dec. 2011 

 L. nr. 234/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată  
 cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 
 
 

M. Of. nr. 861/7 dec. 2011 

 L. nr. 235/2011 
 Lege pentru declararea municipiului Craiova, judeţul Dolj, Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 

 L. nr. 236/2011 
 Lege privind declararea municipiului Constanţa Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 

 L. nr. 237/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 

 L. nr. 239/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind  
 regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României 
 
 

M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 

 L. nr. 240/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare 
 M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 

 ▼ Tratat referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29  
 iunie 2000 
 L. nr. 241/2011 (aderare) 
 M. Of. nr. 917/23 dec. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 258/2019 (M. Of. nr. 9/8 ian. 2020) 
 
 ▼ Acord multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în  
 context transfrontieră, semnat la Bucureşti la 20 mai 2008 
 L. nr. 242/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 894/16 dec. 2011 
 
 
 L. nr. 247/2011 
 Lege pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din Perioada 1944-1989 
 
 

M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 

 L. nr. 252/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE)  
 nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi  
 de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor  
 halogenate care distrug stratul de ozon 
 
 

M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 

 L. nr. 256/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii 
 
 

M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 

 L. nr. 257/2011 
 Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă  
 Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 866/8 dec. 2011 

 L. nr. 258/2011 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor  
 publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
 M. Of. nr. 870/9 dec. 2011 

 

 ▼ Convenţie dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale  
 cu privire la impozitele pe venit şi a protocolului la convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011 
 L. nr. 259/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 917/23 dec. 2011 

 ▼ Acord euromediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul  
 Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010 
 L. nr. 260/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 3/3 ian. 2012 

 ▼ Protocol dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei dintre România  
 şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate  
 la Bucureşti la 25 octombrie 1993 
 L. nr. 261/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 934/29 dec. 2011 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1698/2012 (M.A.E.) - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 
 
 ▼ Acord dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale  
 Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011 
 L. nr. 262/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 883/14 dec. 2011 

 ▼ Acord dintre statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi  
 schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002 
 L. nr. 262/2011 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 883/14 dec. 2011 

 ▼ Convenţie pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975 
 L. nr. 262/2011 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 883/14 dec. 2011 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind transportul rutier internaţional de persoane şi  
 mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011 
 L. nr. 263/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 884/14 dec. 2011 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie  
 2011 şi în Guernsey la 17 ianuarie 2011 
 L. nr. 265/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 887/14 dec. 2011 
 
 
 L. nr. 268/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport 
 
 

M. Of. nr. 870/9 dec. 2011 

 L. nr. 275/2011 
 Lege pentru aprobarea modificării sursei de finanţare a taxelor şi impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucţia drumurilor  
 forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre  
 România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 
 
 

M. Of. nr. 879/13 dec. 2011 

 L. nr. 276/2011 
 Lege privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi  
 state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte 
 
 

M. Of. nr. 876/12 dec. 2011 

 L. nr. 277/2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin  
 Fondul European de Garantare Agricolă 
 
 

M. Of. nr. 875/12 dec. 2011 

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

(M. Of. nr. 41/18 ian. 2012) - rectifică art. unic pct. 2 

 L. nr. 284/2011 
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 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 894/16 dec. 2011 

 

 ▼ Scrisoare de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al  
 Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011 
 L. nr. 285/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 906/21 dec. 2011 
 Modificări: 
 - L. nr. 205/2012 (M. Of. nr. 790/23 nov. 2012) 
 - O.U.G. nr. 45/2013 (M. Of. nr. 309/29 mai 2013) 
 
 ▼ Scrisoare de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al  
 Fondului Monetar Internaţional din 7 ianuarie 2011, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind  
 ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de  
 autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4  
 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin  
 Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 
 L. nr. 286/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 66/26 ian. 2012 
 
 
 L. nr. 287/2011 
 Lege privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi  
 instituţiilor financiare nebancare 
 M. Of. nr. 894/16 dec. 2011 

 

 ▼ Acord dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor  
 Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011 
 L. nr. 290/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 910/21 dec. 2011 
 
 
 L. nr. 291/2011 
 Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014 
 
 

M. Of. nr. 900/19 dec. 2011 

 L. nr. 292/2011 
 Legea asistenţei sociale 
 M. Of. nr. 905/20 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 31/2015  (M. Of. nr. 651/27 aug. 2015) - modifică art. 37 alin. (3) lit. e) 
 - L. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 341/4 mai 2016) - aprobă O.G. nr. 31/2015 
 - O.U.G. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 965/29 nov. 2016) - modifică art. 114 alin. (1) lit. a), art. 116 alin. (1) lit. a) 
 - L. nr. 79/2017  (M. Of. nr. 305/28 apr. 2017) - modifică art. 30 alin.(3) lit.a), art. 73 alin.(3), art. 74 alin.(2); 
  introduce lit.c1) la art. 30 alin.(4) și lit.e) la art. 73 alin.(2) 
 - L. nr. 110/2017  (M. Of. nr. 389/24 mai 2017) - introduce alin. (6) la art. 41 
 - L. nr. 16/2018  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 82/2016 
 - L. nr. 194/2018  (M. Of. nr. 642/24 iul. 2018) - introduce alin. (2) la art. 106 și alin. (3) la art. 115 
 - L. nr. 231/2020  (M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020) - introduce alin. (2)-(4) la art. 69, alin. (21)-(23) la art. 76 și art. 761 la data  
 
 

de 5 februarie 2021 

 L. nr. 293/2011 
 Legea bugetului de stat pe anul 2012 
 M. Of. nr. 914/22 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 13/2012  (M. Of. nr. 614/27 aug. 2012) - modifică şi completează bugetul de stat; 
 modifică art. 25, art. 26, art. 28 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 31 
 - O.U.G. nr. 61/2012  (M. Of. nr. 730/29 oct. 2012) - rectifică bugetul de stat pe anul 2012; 
  modifică art. 8 alin. (3), art. 29 alin. (3), art. 36 alin. (5) lit. a), art. 39; 
  introduce lit. c) la art. 45 alin. (1); 
 
 

 înlocuieşte anexa nr. 3/19/02b 

 L. nr. 294/2011 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 
 M. Of. nr. 913/22 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 14/2012  (M. Of. nr. 616/27 aug. 2012) - modifică bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru  
 şomaj pe anul 2012 
 - O.U.G. nr. 62/2012  (M. Of. nr. 731/29 oct. 2012) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru  
 şomaj pe anul 2012 
 
 ▼ Acord dintre România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al  
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 Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010 
 L. nr. 295/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 9/5 ian. 2012 

 ▼ Tratat dintre România şi Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010 
 L. nr. 296/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 33/16 ian. 2012 

 ▼ Acord privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte,  
 semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010 
 L. nr. 297/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 67/27 ian. 2012 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la  
 13 aprilie 2011 
 L. nr. 298/2011 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 19/10 ian. 2012 

 L. nr. 301/2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de  
 către întreprinzătorii tineri 
 
 

M. Of. nr. 941/30 dec. 2011 

  2012  
 
 ▼ Amendamente la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie  
 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3, cu  
 ocazia celei de-a douăzeci şi şaptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009 
 L. nr. 1/2012 (acceptare) 
 M. Of. nr. 46/19 ian. 2012 
 
 L. nr. 2/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea  
 contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând  
 reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contribuţiei naţionale aferente acestei  
 asistente 
 
 

M. Of. nr. 17/10 ian. 2012 

 L. nr. 3/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 
 
 

M. Of. nr. 22/11 ian. 2012 

 L. nr. 4/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi  
 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar 
 
 

M. Of. nr. 20/10 ian. 2012 

 L. nr. 5/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale 
 
 

M. Of. nr. 19/10 ian. 2012 

 L. nr. 7/2012 
 Lege pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989" 
 M. Of. nr. 21/11 ian. 2012 
 
 
 L. nr. 12/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de  
 Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 28/13 ian. 2012 

 L. nr. 14/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 
 

M. Of. nr. 20/10 ian. 2012 

 L. nr. 16/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind  
 Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale 
 
 

M. Of. nr. 20/10 ian. 2012 

 L. nr. 17/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării  
 prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar 
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M. Of. nr. 20/10 ian. 2012 

 L. nr. 18/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul  
 Rutier 
 
 

M. Of. nr. 23/11 ian. 2012 

 L. nr. 21/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire  
 generală în transportul feroviar public de călători 
 
 

M. Of. nr. 28/13 ian. 2012 

 L. nr. 22/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind  
 finanţele publice 
 
 

M. Of. nr. 28/13 ian. 2012 

 L. nr. 26/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului  
 Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 
 
 

M. Of. nr. 167/14 mar. 2012 

 L. nr. 29/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare 
 
 

M. Of. nr. 180/20 mar. 2012 

 L. nr. 32/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991  
 şi pentru modificarea altor acte normative incidente 
 
 

M. Of. nr. 181/21 mar. 2012 

 L. nr. 33/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2011 pentru completarea art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr.  
 43/1997 privind regimul drumurilor 
 
 

M. Of. nr. 181/21 mar. 2012 

 L. nr. 36/2012 
 Lege privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente  
 de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere 
 
 

M. Of. nr. 183/21 mar. 2012 

 L. nr. 37/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie "Consolidare  
 şi restaurare Cazino Constanţa" de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." -  
 S.A. 
 
 

M. Of. nr. 184/21 mar. 2012 

 L. nr. 38/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a  
 unor contribuţii la organisme internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 184/21 mar. 2012 

 L. nr. 39/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr.  
 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local 
 
 

M. Of. nr. 183/21 mar. 2012 

 L. nr. 40/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 
 
 

M. Of. nr. 184/21 mar. 2012 

 L. nr. 41/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul  
 datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea  
 unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
 
 

M. Of. nr. 190/23 mar. 2012 

 L. nr. 43/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti,  
 precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 
 
 

M. Of. nr. 183/21 mar. 2012 

 L. nr. 44/2012 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de  
 metrologie 
 
 

M. Of. nr. 183/21 mar. 2012 

 L. nr. 54/2012 
 Lege privind desfăşurarea activităţilor de picnic 
 
 

M. Of. nr. 201/27 mar. 2012 

 L. nr. 56/2012 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale 
 M. Of. nr. 195/26 mar. 2012 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - modifică art. 10 alin. (1) și (2); 
 introduce alin. (4) la art. 10 
 - L. nr. 140/2015  (M. Of. nr. 416/11 iun. 2015) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) şi (2), art. 10 alin. (4), art. 23 alin. (2); 
 înlocuieşte sintagma "Academia de Ştiinţe Militare" cu sintagma "Academia de  
 
 

Ştiinţe ale Securităţii Naţionale" 

 L. nr. 58/2012 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
 
 

M. Of. nr. 222/3 apr. 2012 

 L. nr. 59/2012 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor 
 
 

M. Of. nr. 222/3 apr. 2012 

 L. nr. 60/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a  
 Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 
 M. Of. nr. 255/17 apr. 2012 

 Notă: La data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate actele normative în vigoare, sintagma "serviciul/serviciile de stare civillă" se  
 înlocuieşte cu sintagma "serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/serviciile publice comunitare locale de evidenţă a  
 
 

persoanelor". 

 L. nr. 61/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la  
 actele de stare civilă 
 
 

M. Of. nr. 257/18 apr. 2012 

 L. nr. 62/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind  
 organizarea şi desfăşurarea referendumului 
 M. Of. nr. 247/12 apr. 2012 

 

 ▼ Acord de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de  
 altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008 
 L. nr. 64/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 296/5 mai 2012 

 ▼ Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă,  
 semnată la Viena la 8 septembrie 1976 
 L. nr. 65/2012 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 277/26 apr. 2012 

 ▼ Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16  
 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă  
 tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii  
 Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 
 L. nr. 66/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 274/25 apr. 2012 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi,  
 semnat la Galaţi la 31 mai 2011 
 L. nr. 67/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 277/26 apr. 2012 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1698/2012 (M.A.E.) - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 
 ▼ Acord de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 
 L. nr. 68/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 279/26 apr. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 705/2013 (M. Of. nr. 597/25 sep. 2013) 
 - H.G. nr. 472/2015 (M. Of. nr. 494/6 iul. 2015) 
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 - H.G. nr. 980/2016 (M. Of. nr. 1051/27 dec. 2016) 
 - H.G. nr. 928/2017 (M. Of. nr. 10/5 ian. 2018) 
 - H.G. nr. 823/2018 (M. Of. nr. 912/30 oct. 2018) 
 ▼ Acord dintre România şi Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucureşti la 11 martie 2011 
 L. nr. 69/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 294/4 mai 2012 
 
 ▼ Protocol privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010 
 L. nr. 70/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 294/4 mai 2012 
 
 ▼ Acord încheiat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte,  
 semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare între Comunitatea  
 Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie  
 1999 
 L. nr. 71/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 630/3 sep. 2012 

 ▼ Acord - cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles  
 la 10 mai 2010 
 L. nr. 72/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 354/24 mai 2012 
 
 ▼ Acord de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor şi  
 Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000,  
 astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010,  
 semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010 
 L. nr. 73/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 396/13 iun. 2012 

 ▼ Acord - cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica  
 Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009 
 L. nr. 75/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 353/24 mai 2012 
 
 
 L. nr. 76/2012 
 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 
 M. Of. nr. 365/30 mai 2012 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - modifică art. 81 alin. (1); 
 abrogă art. 81 alin. (2) 
 - L. nr. 206/2012  (M. Of. nr. 762/13 nov. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 44/2012 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - modifică art. 81, art. 82 
 - L. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 89/12 feb. 2013) - abrogă art. 39 şi art. 60 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 4/2013 şi modifică art. 82 
 - L. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - modifică art. 74; 
 introduce art. 121-123 
 Notă: De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească  
 "definitivă şi irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înţelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă". În cuprinsul  
 celorlalte acte normative în vigoare, sintagma "puterea de lucru judecat/puterea lucrului judecat" se înlocuieşte cu sintagma "autoritatea de  
 lucru judecat/autoritatea lucrului judecat"; Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind  
 societăţile comerciale ori la "societatea comercială/societăţile comerciale", după caz, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăţilor  
 nr. 31/1990 ori, după caz, la societatea/societăţile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi  
 completările ulterioare". 
 
 ▼ Tratat dintre România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor  
 privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 
 L. nr. 78/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 415/21 iun. 2012 
 
 ▼ Tratat privind extrădarea dintre România şi Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 
 L. nr. 79/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 414/21 iun. 2012 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii  
 organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 
 L. nr. 80/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 409/19 iun. 2012 

 ▼ Tratat privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare dintre Regatul Belgiei, Republica  
 Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica  
 Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta,  
 Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia,  
 Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012 
 L. nr. 83/2012 (ratificare) 
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 M. Of. nr. 410/20 iun. 2012 
 
 
 L. nr. 84/2012 
 Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 401/15 iun. 2012 

 

 ▼ Decizia Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii  
 Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 
 L. nr. 85/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 419/22 iun. 2012 

 ▼ Tratat dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica  
 Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia,  
 Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria,  
 Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei,  
 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii  
 Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011 
 L. nr. 86/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 436/30 iun. 2012 
 
 L. nr. 87/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul  
 poliţistului 
 
 

M. Of. nr. 439/2 iul. 2012 

 L. nr. 88/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind  
 instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 
 
 

M. Of. nr. 452/5 iul. 2012 

 L. nr. 90/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile 
 M. Of. nr. 453/6 iul. 2012 
 
 L. nr. 91/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor  
 pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru  
 modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii  
 Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale  
 "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 
 
 

M. Of. nr. 453/6 iul. 2012 

 L. nr. 93/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 M. Of. nr. 453/6 iul. 2012 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la  
 Bucureşti la 12 octombrie 2011 
 L. nr. 97/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 501/20 iul. 2012 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 42/2021 (M. Of. nr. 565/2 iun. 2021) 
 
 ▼ Amendamentul 1, semnat de partea română la Bucureşti la 10 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării  
 al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al  
 Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia,  
 Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului  
 Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul  
 Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian, deschis  
 spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea română la Bucureşti la 30 iulie 2008 
 L. nr. 98/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 513/25 iul. 2012 
 
 
 ▼ Protocol adiţional, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est,  
 semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 
 L. nr. 99/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 549/6 aug. 2012 

 ▼ Acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte,  
 semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010 
 L. nr. 100/2012 (ratificare) 
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M. Of. nr. 530/31 iul. 2012 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la  
 10 noiembrie 2010 
 L. nr. 101/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 501/20 iul. 2012 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la  
 Bucureşti la 29 iunie 2011 
 L. nr. 102/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 491/18 iul. 2012 

 L. nr. 103/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 
 
 

M. Of. nr. 453/6 iul. 2012 

 L. nr. 104/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind  
 organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 
 
 

M. Of. nr. 453/6 iul. 2012 

 L. nr. 105/2012 
 Lege privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 455/6 iul. 2012 

 L. nr. 107/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei  
 economico-financiare la operatorii economici 
 
 

M. Of. nr. 457/6 iul. 2012 

 L. nr. 108/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii  
 administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat 
 
 

M. Of. nr. 453/6 iul. 2012 

 L. nr. 109/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la  
 art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
 
 

M. Of. nr. 461/9 iul. 2012 

 L. nr. 110/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind  
 politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 
 
 

M. Of. nr. 457/6 iul. 2012 

 L. nr. 111/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind  
 sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 
 
 

M. Of. nr. 453/6 iul. 2012 

 L. nr. 114/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 458/7 iul. 2012 
 
 L. nr. 117/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului  
 normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod  
 abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru modificarea  
 art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu  
 caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, şi pentru  
 suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi  
 unele măsuri adiacente 
 
 

M. Of. nr. 456/6 iul. 2012 

 L. nr. 118/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 461/9 iul. 2012    
 L. nr. 119/2012 
 Lege privind aderarea Curţii Constituţionale a României la Conferinţa Mondială a Justiţiei Constituţionale, precum şi pentru completarea  
 Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care  
 România este parte 
 M. Of. nr. 461/9 iul. 2012 
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 L. nr. 120/2012 
 Lege privind aderarea Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum şi pentru  
 completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la  
 care România este parte 
 M. Of. nr. 488/17 iul. 2012 

 

 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011, pentru finanţarea  
 Proiectului "Centrala Electrică Paroşeni" 
 L. nr. 121/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 530/31 iul. 2012 
 
 L. nr. 123/2012 
 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 485/16 iul. 2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 665/21 sep. 2012) - rectifică art. 128 alin. (2) pct. (ii) 
 Modificări: 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 187 alin. (2); 
 abrogă art. 187 alin. (7) 
 - O.U.G. nr. 20/2014  (M. Of. nr. 325/5 mai 2014) - introduce pct. 581 la art. 100, alin. (11) şi (12) la art. 104; 
 înlocuieşte sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri"  
 cu sintagma "Ministerul Economiei" 
 - O.U.G. nr. 35/2014  (M. Of. nr. 459/24 iun. 2014) - introduce alin. (31) şi (32) la art. 177, pct. 351 la art. 194, lit. f) la art. 195  
 alin. (1) pct. 2 
 - L. nr. 117/2014  (M. Of. nr. 527/16 iul. 2014) - abrogă art. 19 alin. (4) 
 - L. nr. 127/2014  (M. Of. nr. 720/1 oct. 2014) - modifică  art. 13 alin. (2) lit. b), art. 21 alin. (2), art. 30, art. 31, art. 32 alin.  
 (1) lit. a), art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (2) partea introductivă, art. 34, art. 36  
 alin. (7) lit. g), art. 36 alin. (10),  art. 37 denumirea marginală şi alin. (1), art.  
 41, art. 45 alin. (1) lit. a) şi c), art. 48 alin. (2) lit. c), art. 57 alin. (1), art. 58  
 alin. (1) şi (2), art. 62 alin. (1) lit. h), art. 93 alin. (1) pct. 38, art. 93 alin. (2)  
 pct. 2 lit a) - d), art. 93 alin. (3) lit. a), art. 100 pct. 18, 26, 30, 32 şi 35, art. 100  
 pct. 61, 72 şi 79, art. 102 lit. e), art. 113 alin. (1) şi (4), art. 118 alin. (1) şi (2),  
 art. 119 pct. 1 lit. e), art. 119 pct. 2 lit. e), art. 119 pct. 3 lit. a), art. 126, art. 127  
 alin. (1) lit. a), art. 127 alin. (2) lit. a), art. 127 alin. (3), art. 128 denumirea  
 marginală, art. 130 alin. (2) lit. h), art. 131 alin. (1) lit. b), art. 138 alin. (2) lit.  
 f),  art. 142 alin. (3), art. 143 alin. (1), art. 145 alin. (3), art. 145 alin. (4), art.  
 148 alin. (1),  art. 150 lit. a), art. 151 alin. (1), (5) şi (7), art. 152 alin. (3), titlul  
 cap. VII, art. 155,  art. 157,  art. 173 alin. (1), art. 174 alin. (4), art. 178 alin. (1)  
 lit. b), art. 178 alin. (2) lit. a),  art. 179 alin. (1), art. 179 alin. (2) lit. b) şi c),  
 art. 179 alin. (7), art. 181 alin. (3) lit. b),  art. 194 pct. 37, art. 195 alin. (1) pct.  
 2 lit. b) şi lit. e); 
 introduce pct 691 şi 791 la art. 3, art. 71, lit. h) la art. 10 alin. (2), lit. c) şi  
 d) la art. 36 alin. (2), lit. s) la art. 36 alin. (7), alin. (71) la art. 36, alin. (13) şi  
 (14) la art. 36, alin. (3) la art. 37, lit. e) şi f) la art. 38 alin. (2), art. 441,  alin.  
 (11) şi (5) la art. 57, lit. h1) -  h10) la art. 62 alin. (1), pct. 39-44 la art. 93  
 alin. (1), lit. d) la art. 93 alin. (2) pct. 1, pct. 371 la art. 100, pct. 451 la art.  
 100, pct. 801 la art. 100, art. 1021, alin. (9) şi (10) la art. 104, lit. g) la art.  
 119 pct. 1, lit. j) şi k) la art. 122 alin. (1), alin. (9) -(14) la art. 125, art. 1261,  
 art. 1262, art. 1271,  lit. d1) la art. 130 alin. (1), lit. t)-u) la art. 130 alin. (1),  
 lit. j) la art. 130 alin. (2), alin. (5) la art. 130, lit. e) şi f) la art. 131 alin. (1),  
 alin. (11) la art. 131, alin. (3) la art. 131, lit. d1) la art. 138 alin. (1),  alin. (3)  
 la art. 138, lit. f) la art. 142 alin. (1), art. 1491, alin. (11) la art. 152, art.  
 1561, art. 1562, alin. (2) la art. 171, alin. (11) la art. 174, lit. e) la art. 175  
 alin. (2), art. 1771,  lit. a1) la art. 178  alin. (2),  lit. k) la art. 179 alin. (2),  
 pct. 361 la art. 194, pct. 41 la art. 194; 
 abrogă art. 6 lit. ş), art. 138 alin. (2) lit. e), art. 179 alin. (2) lit. d), art. 201 alin.  
 (2) 
 - L. nr. 174/2014  (M. Of. nr. 919/17 dec. 2014) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 35/2014 și modifică art. 75 alin.  
 (1) lit. i), art. 124 alin. (1) lit. e), art. 177 alin. (32), art. 179 alin. (2) lit. b), art.  
 181 alin. (3) lit. b), art. 181 alin. (5); 
 introduce alin. (33) la art. 177; 
 abrogă art. 148 alin. (2) lit. g) 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - modifică art. 3 pct. 36, art. 100 pct. 581 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 12 alin. (13) 
 - O.U.G. nr. 28/2016  (M. Of. nr. 487/30 iun. 2016) - modifică art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. d) și e); 
  introduce alin. (3) la art. 143 
 - O.U.G. nr. 64/2016  (M. Of. nr. 801/11 oct. 2016) - modifică art. 124 alin. (1) lit. e), art. 177 alin. (31)-(33), art. 181 alin. (5),  
 art. 194 pct. 351 și art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. f); 
 introduce lit. a1) la art. 143 alin. (1) și alin. (34)-(314) la art. 177 
 - L. nr. 203/2016  (M. Of. nr. 892/8 nov. 2016) - modifică art. 3 pct. 4, art. 28 lit. f), art. 36 alin. (1), art. 36 alin. (7) lit. e), art.  
 43 alin. (3), art. 71 alin. (1) lit. d); 
  introduce pct. 731 la art. 3, alin. (3) la art. 29 
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 - L. nr. 167/2018  (M. Of. nr. 604/16 iul. 2018) - modifică art. 51 alin. (2), art. 66, art. 93 alin. (1) pct. 4, 7 și 15, art. 93 alin.  
 (2) pct. 1 lit. c) și d), art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. a) - d), art. 93 alin. (3) lit. a) - c),  
 art. 93 alin. (4), art. 98 alin. (1), art. 100 pct. 57, 581, 61 și 79, art. 102 lit. k),  
 l) și n), art. 104 alin. (1), (11) și (12), art. 104 alin. (2), art. 104 alin. (5), art.  
 118 alin. (1) și (2), art. 119 pct. 1 lit. e), art. 119 pct. 2 lit. e), art. 119 pct. 3 lit.  
 a), art. 121 alin. (1), art. 135, art. 138 alin. (1) lit. k), art. 142 alin. (1) lit. e),  
 art. 143 alin. (1) lit. a1), art. 145 alin. (5), art. 148 alin. (1), art. 148 alin. (2)  
 lit. d), art. 151 alin. (1), (2) și (4), art. 152 alin. (2), la titlul II denumirea cap.  
 VII, art. 157, art. 174 alin. (4), art. 177 alin. (36), (37), (39) și (310), art.  
 179 alin. (5), art. 194 pct. 1, 2-4, 6, 11,14 și 21, art. 194 pct. 351, art. 195 alin.  
 (1) pct. 1 lit. a) - c), art. 195 pct. 2 lit. a) - e) și art.195 alin. (2) și (3); 
 introduce alin. (10) la art. 71, alin. (6) la art. 57, alin. (11) la art. 58,  pct.  
 41 la art. 93 alin. (1),  pct. 45-47 la art. 93 alin. (1), alin. (3) la art. 98, pct.  
 751, 881 și 891 la art. 100, alin. (8) la art. 1021, alin. (13), (14) și (21)  
 la art. 104, lit. f) la art. 119 pct. 3, lit. d1) și lit. e1) la art. 124 alin. (1), lit.  
 e1) și e2) la art. 130 alin. (1), art. 1301, lit. r) la art. 143 alin. (1), art.  
 1441, alin. (21) și (22) la art. 146, alin. (11) și alin. (51) la art. 151, alin.  
 (5) la art. 152, alin. (11) la art. 174, alin. (315)-(319) la art. 177, alin. (5) la  
 art. 178, pct. 11, 12, 241 și 42 la art. 194 și alin. (41) la art. 195; 
 abrogă art. 93 alin. (6), art. 100 pct. 27, 451, 46 și 49, art. 102 lit. e), art. 119  
 pct. 1 lit. g), art. 154, art. 155, art. 177 alin. (34), (35), (38), (313) și  
 (314), art. 194 pct. 41, art. 195 alin. (5) și art. 197 
 - L. nr. 171/2018  (M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 64/2016 
 - L. nr. 202/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) - modifică art. 1 alin. (2) lit. a); 
 introduce lit. l) la art. 67 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 22 alin. (2) lit. d), art. 28 lit. c), art. 55 alin. (1), art. 75 alin. (1)  
 lit. c), art. 104 alin. (7); 
  introduce alin. (11) la art. 22, lit. b1) la art. 28, alin. (4) și (5) la art. 76, pct.  
 48 la art. 93, alin. (21) la art. 93, alin. (11) - (13) la art. 124, alin. (71) la  
 art. 174, alin. (9) la art. 181, pct. 43 la art. 194, alin. (42) la art. 195; 
  abrogă art. 63 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 245/29 mar. 2019) - modifică art. 22 alin. (11), art. 76 alin. (4), art. 104 alin. (7), art. 105, art.  
 124 alin. (11)-(13), art. 179 alin. (2) lit. b); 
 introduce alin. (8) la art. 79, alin. (61) la art. 104, alin. (6) la art. 178; 
 abrogă art. 181 alin. (9) 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - modifică art. 22 alin. (11), art. 22 alin. (2) lit. d), art. 28 lit. b1), art. 76 alin.  
 (5), art. 93 alin. (21), art. 104 alin. (7), art. 124 alin. (11) și (12), art. 179  
 alin. (2) lit. b) și art. 195 alin. (42); 
 abrogă la data de 30 aprilie 2020 art. 79 alin. (8) și art. 178 alin. (6) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 27/2019  (M. Of. nr. 152/25 feb. 2020) - art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (3),  
 art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 74/2020  (M. Of. nr. 416/19 mai 2020) - modifică art. 28 lit. c) și art. 76 alin. (4); 
 introduce alin. (21) la art. 23 și lit. c1) la art. 29 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 106/2020  (M. Of. nr. 572/1 iul. 2020) - modifică art. 143 alin. (1) lit. a1) şi lit. f), art. 176, art. 177 alin. (315) -  
 (317), art. 179 alin. (2) lit. g), art. 194 pct. 241, art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. e); 
  introduce lit. o) şi p) la art. 102, pct. 242 la art. 194; 
  abrogă art. 143 alin. (1) lit. c) şi q), art. 143 alin. (3), art. 177 alin. (318) 
 - L. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 665/27 iul. 2020) - modifică art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 3 pct. 36,48 și 49, art. 4 - 6, art.  
 10 alin. (1), (2), (4), (5), (6) și (7), art. 12 alin. (12), art. 14, art. 19, art. 21 alin.  
 (2) și (7), art. 23 alin. (8), art. 42 lit. a) și b), art. 44 alin. (1), art. 45 alin. (1)  
 lit.c), art. 46 alin. (2), art. 49 lit. a) și b), art. 51 alin. (5) și (6), art. 62 alin. (1)  
 lit. h5), art. 93 alin. (1) pct. 5, 29 și 45, art. 93 alin. (2) pct. 1 lit. d), art. 93  
 alin. (2) pct. 2 lit. b) și c), art. 93 alin. (3) lit. a) și alin. (4), art. 93 alin. (5), art.  
 94, art. 96 alin. (6), art. 103, art. 104 alin. (5) și (6), art. 108 alin. (1) partea  
 introductivă și lit. d) și g), art. 123, art. 125 alin. (4), art. 130 alin. (1) lit. e), j)  
 și ș), art. 138 alin. (1) lit. d1) și g), art. 139 alin. (3), art. 143 alin. (1) lit. a), f)  
 și q), art. 145 alin. (4) lit. g), art. 151, art. 152 alin. (2) partea introductivă, art.  
 156, art. 1562 alin. (1) lit. e), art. 1562 alin. (2) lit. a), art. 160 alin. (1) - (3),  
 art. 179 alin. (2) lit. i) și k), art. 194 pct. 241, 26, 29, 37, 39 și 43, art. 195 alin.  
 (2) - (4), art. 198; 
  introduce lit. o) - q) la art. 2, pct. 11, 41, 4_,2, 311, 312, 571 și 792 la  
 art. 3, art. 72, alin. (41) - (43), (51) - (53) la art. 10, alin. (14) la art. 12,  
 alin. (10) - (14) la art. 23, alin. (21) și (22) la art. 46, lit. d) la art. 47 alin. (1),  
 alin. (5) la art. 47, alin. (2) la art. 49, alin. (5) și (6) la art. 50, alin. (31) -  
 (34) la art. 51, alin. (7) la art. 57, alin. (6) - (8) la art. 65, alin. (3) la art. 75,  
 pct. 51 - 54 și pct. 49 - 54 la art. 93 alin. (1), lit. e) la art. 93 alin. (2) pct. 1,  
 lit. e) - h) la art. 93 alin. (2) pct. 2, alin. (41), (42), (8) - (10) la art. 93, pct.  
 741 la art. 100, art. 1022, alin. (21) la art. 118, lit. f) la art. 119 pct. 2, lit. g)  
 la art. 119 pct. 3, alin. (11) la art. 120, alin. (41) la art. 125, alin. (4) și (5) la  
 art. 134, alin. (3) la art. 137, alin. (6) și (7) la art. 139, lit. s) la art. 143 alin.  
 (1), alin. (11) la art. 143, lit. a1) la art. 148 alin. (2), alin. (3) - (5) la art. 148,  
 alin. (41) și (42) la art. 152,  lit. b1) și h) la art. 1562 alin. (1), alin. (7) -  
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 (9) la art. 178, pct. 44-52 la art. 194, lit. d) la art. 195 alin.(1) pct. 1, lit. g) - j)  
 la art. 195 alin. (1) pct. 2, alin. (21) și  (7) - (9) la art. 195; 
  abrogă art. 24, art. 93 alin. (21), art. 104 alin. (3), (4) și (8), art. 130 alin. (2)  
 lit. b), art. 139 alin. (5), art. 143 alin. (1) lit. m) și alin. (3), art. 150 lit. c), art.  
 152 alin. (1) și (11), art. 1562 alin. (2) lit.b), art. 195 alin. (42); sintagma  
 „serviciu tehnologic de sistem” se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma  
 „serviciu de sistem”. 
 - L. nr. 244/2020  (M. Of. nr. 1050/9 nov. 2020) - modifică art. 103 alin. (2); 
 introduce alin. (11) la art. 19 
 - L. nr. 290/2020  (M. Of. nr. 1239/16 dec. 2020) - modifică art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (52) și (7), art. 28 lit. c), art. 44 alin.  
 (10), art. 57 alin. (11) și (6), art. 100 pct. 34, art. 104 alin. (6), art. 108 alin.  
 (1) lit. d), art. 1301 alin. (1), art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 164 alin. (1) lit. e),  
 art. 170, art. 177 alin. (316) lit. b) și art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. e); 
 introduce pct. 191 și 192 la art. 3, lit. d1) la art. 6, alin. (11) la art. 23,  
 alin. (11) la art. 27, lit. c2) la art. 29 alin. (1), alin. (11) la art. 44, alin. (33)  
 la art. 51, pct. 771 la art. 100, lit. d1) la art. 102, alin. (21) și (22) la art.  
 1021, lit. b1) la art. 124 alin. (2), lit. h1) la art. 130 alin. (1), lit. k) la art.  
 130 alin. (2), lit. l) și m) la art. 138 alin. (1), alin. (11) la art. 151, art. 1701,  
 alin. (12)-(16) la art. 174 și lit. d1) la art. 195 alin. (1) pct. 2; 
 abrogă art. 124 alin. (13) 
 - O.U.G. nr. 212/2020  (M. Of. nr. 1307/29 dec. 2020) - modifică art. 3 pct. 36 și 571 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 153/15 feb. 2021) - art. 27 alin. (11) 
 Modificări: 
 - L. nr. 98/2021  (M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) - respinge O.U.G. nr. 28/2016 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - modifică art. 3 pct. 16, art. 100 pct. 29; 
 În tot cuprinsul legii, sintagma „client vulnerabil” se înlocuiește cu sintagma  
 „consumator vulnerabil” 
 - O.U.G. nr. 143/2021  (M. Of. nr. 1259/31 dec. 2021) - modifică art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 lit. c) și d), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 71  
 alin. (1), art. 71 alin. (4) - (7), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (7) lit. j), art. 10 alin.  
 (2), art. 10 alin. (42), art. 10 alin. (5) lit. b), art. 10 alin. (51), art. 10 alin.  
 (52) lit. a) și b), art. 10 alin. (6), art. 16, art. 19 alin. (1) și (11), art. 20, art.  
 21, art. 23, art. 25 alin. (1) și (2), art. 25 alin. (6), art. 25 alin. (11), art. 27 alin.  
 (2), art. 28, art. 29, art. 30 alin. (7), art. 31 alin. (1) lit. e), art. 31 alin. (4), art.  
 34 alin. (1) lit. f), art. 35 alin. (1) și (2), art. 36 alin. (1), art. 36 alin. (2) și (3),  
 art. 36 alin. (7) lit. e), art. 36 alin. (7) lit. g) și h), art. 36 alin. (7) lit. j), art. 36  
 alin. (7) lit. o), art. 36 alin. (9) și (10) , art. 41 alin. (2), art. 43, art. 45 alin. (1)  
 lit. c), art. 45 alin. (1) lit. e), art. 45 alin. (3), art. 46 alin. (22), art. 48 alin. (2)  
 lit. a) și b), art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (5), art. 51 alin. (32)-(35), art. 52,  
 art. 53, art. 54, art. 57 alin. (11), art. 57 alin. (5) - (7), art. 58 alin. (1), art. 58  
 alin. (5), art. 62 alin. (1) lit. g), h) și h1), art. 62 alin. (1) lit. h8), art. 62 alin.  
 (1) lit. i), art. 62 alin. (1) lit. j), art. 62 alin. (3), art. 63, art. 64, art. 65 alin. (1),  
 art. 65 alin. (4), art. 67 lit. k), art. 70, art. 75, art. 76, art. 79, art. 80, art. 93  
 alin. (1) pct. 32-35, art. 93 alin. (1) pct. 54, art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. a), c), e),  
 g), art. 93 alin. (3) lit. a), art. 93 alin. (42), art. 97 alin. (2), art. 97 alin. (4),  
 art. 100 pct. 5, pct. 13, pct. 32, pct. 35, pct. 58, pct. 76, pct. 88, pct. 89, art. 103  
 alin. (2), art. 104 alin. (6), art. 108 partea introductivă a alin. (1), art. 120 alin.  
 (1), art. 125 alin. (5), art. 130 alin. (1) lit. e) și e1), art. 136 alin. (2) și (3), art.  
 138 alin. (1) lit. d1), art. 141 alin. (3), art. 143 alin. (11), art. 151 alin. (1) și  
 (11), art. 152 alin. (42), art. 152, art. 160 alin. (1), art. 177 alin. (316) lit. a),  
 art. 179 alin. (2) lit. i), art. 179 alin. (2) lit. k), art. 194 pct. 51, art. 195 alin. (1)  
 pct. 2 lit. c), lit. g), lit.i), art. 195 alin. (3), art. 196, art. 198; 
  introduce alin. (11) la art. 1, lit. r) și s) la art. 2, lit. w1) și w2) la art. 6,  
 alin. (11) - (13) la art. 71, art. 73-art. 76, lit. m) la art. 9 alin. (7), alin.  
 (21) la art. 10, alin. (61) și (62) la art. 10, alin. (11) la art. 11, alin. (21) și  
 (22) la art. 25, alin. (3) la art. 27, art. 321, alin. (3) la art. 33, alin. (21) la  
 art. 35, alin. (4) - (9) la art. 35, alin. (51) - (53) la art. 36, lit. d1) și d2) la  
 art. 36 alin. (7), lit. ș) - x) la art. 36 alin. (7), alin. (72) la art. 36, alin. (15) -  
 (19) la art. 36, lit. a1) la art. 45 alin. (1), lit. h) - l) la art. 45 alin. (1), alin.  
 (11) la art. 45, alin. (7) - (12) la art. 45, art. 451, alin. (23) la art. 46, art.  
 461, alin. (36) la art. 51, alin. (21) la art. 57, alin. (8) - (16) la art. 57, alin.  
 (12) la art. 58, art. 591, alin. (8) și (9) la art. 61, lit. a1) la art. 62 alin. (1),  
 lit. f1) la art. 62 alin. (1), lit. h11) la art. 62 alin. (1), lit. i1) și i2) la art. 62  
 alin. (1), lit. m) și n) la art. 62 alin. (1), alin. (4) - (7) la art. 62, art. 631 și  
 632, alin. (21) la art. 65, alin. (5) - (9) la art. 66, art. 661 și 662, art. 731,  
 pct. 391 și 392 la art. 93 alin. (1), pct. 55 la art. 93 alin. (1), lit. a1) la art.  
 93 alin. (3), alin. (2) și (3) la art. 95, pct. 311 la art. 100, pct. 321 la art. 100,  
 pct. 421 - 423 la art. 100, pct. 601 la art. 100, pct. 882 la art. 100, alin. (9)  
 și (10) la art. 1021, alin. (62) la art. 104, lit. a1) la art. 108 alin. (2), lit. h) și  
 i) la art. 119 pct. 1, lit. d2) la art. 124 alin. (1), alin. (5) la art. 136, lit. d2) -  
 d4) la art. 138 alin. (1), lit. n) la art. 138 alin. (1), lit. t) la art. 143 alin. (1),  
 alin. (11) la art. 145, alin. (6) la art. 145, alin. (12) la art. 151, alin. (6) și (7)  
 la art. 152, art. 1563 - art. 1565, pct. 243 și 244 la art. 194, pct. 511 la  
 art. 194, alin. (2) și (3) la art. 198; 
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  abrogă art. 5 alin. (1), art. 6 lit. d1), art. 22, art. 25 alin. (7), art. 27 alin.  
 (11), art. 55 și 56, art. 58 alin. (3), art. 67 lit. j), art. 67 lit. l), art. 77 și 78, art.  
 81, art. 93 alin. (1) pct. 13, art. 97 alin. (3), art. 108 alin. (1) lit. g), art. 119 pct.  
 2 lit. e) și f), art. 148 alin. (3), art. 151 alin. (2) și (4), art. 178 alin. (7), art. 179  
 alin. (2) lit. f), art. 195 alin. (21) 
 Notă: În actele normative în care apar sintagmele "furnizor implicit" şi "furnizor de ultimă opţiune", acestea se înlocuiesc cu sintagma  
 "furnizor de ultimă instanţă". 
 
 L. nr. 124/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea  
 continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 
 
 

M. Of. nr. 484/16 iul. 2012 

 L. nr. 125/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de  
 siguranţă rutieră 
 
 

M. Of. nr. 486/16 iul. 2012 

 L. nr. 127/2012 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 483/13 iul. 2012 

 L. nr. 132/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul  
 administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 498/19 iul. 2012 

 L. nr. 133/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a  
 publicităţii imobiliare nr. 7/1996 
 
 

M. Of. nr. 506/24 iul. 2012 

 L. nr. 134/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru  
 stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 M. Of. nr. 505/23 iul. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 57/2013  (M. Of. nr. 335/7 iun. 2013) - abrogă la 1 iulie 2013 art. II alin. (3) , art. III 

 L. nr. 136/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind  
 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 

M. Of. nr. 505/23 iul. 2012 

 L. nr. 137/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de  
 împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici 
 
 

M. Of. nr. 496/19 iul. 2012 

 L. nr. 138/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 496/19 iul. 2012 
 
 L. nr. 140/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice 
 
 

M. Of. nr. 505/23 iul. 2012 

 L. nr. 141/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii  
 operatori economici 
 
 

M. Of. nr. 496/19 iul. 2012 

 L. nr. 142/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute  
 în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 501/20 iul. 2012 

 L. nr. 143/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare  
 Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la  
 înfiinţarea unei societăţi comerciale 
 
 

M. Of. nr. 517/26 iul. 2012 
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 L. nr. 149/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile 
 M. Of. nr. 509/24 iul. 2012 

 

 ▼ Acord dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011 
 L. nr. 150/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 548/6 aug. 2012 
 
 ▼ Amendament aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la Tirana la 19  
 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994 
 L. nr. 151/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 519/26 iul. 2012 

 ▼ Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaţional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus şi aprobat de Consiliul  
 Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor şi  
 reforma Consiliului Executiv 
 L. nr. 152/2012 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 536/1 aug. 2012 

 L. nr. 153/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind  
 organizarea şi desfăşurarea referendumului 
 
 

M. Of. nr. 511/24 iul. 2012 

 L. nr. 154/2012 
 Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice 
 M. Of. nr. 680/1 oct. 2012 
 Modificări: 
 - L. nr. 159/2016  (M. Of. nr. 559/25 iul. 2016) - abrogă legea, cu excepția art. 6, 8, 13 și art. 33 alin.(1) lit. b) care își vor  
 înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM  
 
 

prevăzute la art. 6 alin. (4), precum și cu excepția art. 42 pct.1 

 L. nr. 155/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii  
 Comerciale "Petromidia" - S. A. Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 680/1 oct. 2012 

 L. nr. 156/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice  
 locale 
 
 

M. Of. nr. 680/1 oct. 2012 

 L. nr. 157/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 680/1 oct. 2012 

 L. nr. 158/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi  
 sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul 
 
 

M. Of. nr. 680/1 oct. 2012 

 L. nr. 160/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr.  
 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004 
 
 

M. Of. nr. 685/3 oct. 2012 

 L. nr. 163/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului,  
 prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul  
 Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 691/8 oct. 2012 

 L. nr. 165/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de  
 frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz 
 
 

M. Of. nr. 691/8 oct. 2012 

 L. nr. 166/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care  
 reglementează acordarea de beneficii de asistentă socială 
 
 

M. Of. nr. 699/11 oct. 2012 

 L. nr. 168/2012 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea  
 nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind  
 plata rentei viagere agricole în anul 2011 
 
 

M. Of. nr. 695/10 oct. 2012 

 L. nr. 169/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 
 
 

M. Of. nr. 695/10 oct. 2012 

 L. nr. 170/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al treilea împrumut  
 pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20  
 decembrie 2011 
 
 

M. Of. nr. 697/10 oct. 2012 

 L. nr. 171/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea  
 Europeană, în calitate de împrumutător, România, în calitate de împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de Agent al  
 împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a  
 Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie  
 2011 
 
 

M. Of. nr. 697/10 oct. 2012 

 L. nr. 172/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la  
 Fondul Monetar International 
 M. Of. nr. 697/10 oct. 2012 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate  
 asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011 
 L. nr. 173/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 707/16 oct. 2012 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de  
 către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011 
 L. nr. 174/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 707/16 oct. 2012 
 
 ▼ Protocolul semnat la Luxemburg la 4 octombrie 2011, de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru  
 evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie  
 1993 
 L. nr. 181/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 715/22 oct. 2012 
 
 ▼ Protocol adiţional, semnat la Luxemburg la 4 octombrie 2011, la Protocolul de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat  
 de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la  
 Luxemburg la 14 decembrie 1993 
 L. nr. 181/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 715/22 oct. 2012 
 
 ▼ Reguli uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat  
 a fi utilizat în trafic internaţional (APTU) şi Reguli uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în  
 trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare  
 (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna  
 2009) 
 L. nr. 184/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 751/7 nov. 2012 
 
 L. nr. 187/2012 
 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 
 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 117/1 mar. 2013) - rectifică art. 111 pct. 2 şi 3 
 Modificări: 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - abrogă, la 1 februarie 2014, art. 115 
 - O.U.G. nr. 91/2013  (M. Of. nr. 620/4 oct. 2013) - abrogă la 25 octombrie 2013 art. 175 
 - D.C.C. nr. 447/2013  (M. Of. nr. 674/1 nov. 2013) - suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr. 91/2013 (termenul  
 se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1)  
 din Constituţie)) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 4/2014  (M. Of. nr. 434/13 iun. 2014) - art. 22 alin. (4) lit. b) cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din L. nr. 286/2009 
 Modificări: 
 - L. nr. 85/2014  (M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) - abrogă art. 175 
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 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 16/2014  (M. Of. nr. 548/24 iul. 2014) - art. 22 alin. (4) lit. b) 
 - Decizia nr. 18/2014  (M. Of. nr. 775/24 oct. 2014) - art. 21 alin. (1), (2) şi (3) 
 - Decizia nr. 6/2015  (M. Of. nr. 257/17 apr. 2015) - art. 202 pct. 8 
 - art. 202 pct. 8 
 Modificări: 
 - L. nr. 133/2015  (M. Of. nr. 411/10 iun. 2015) - abrogă art. 202 pct. 8 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 30/2015  (M. Of. nr. 14/8 ian. 2016) - admite sezizarea și stabilește că în situaţia unei infracţiuni de înşelăciune  
 comise sub imperiul Codului penal din 1969, care a produs un prejudiciu sub  
 pragul de 2.000.000 lei, modificarea noţiunii de „consecinţe deosebit de grave”  
 în Codul penal nu produce efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal şi nici pe  
 cele prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în  
 aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codului penal şi nu conduce la  
 dezincriminarea infracţiunii de înşelăciune 
 
 

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

 L. nr. 188/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului  
 de supraveghere 
 
 

M. Of. nr. 738/1 nov. 2012 

 L. nr. 189/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind  
 prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 
 
 

M. Of. nr. 736/31 oct. 2012 

 L. nr. 190/2012 
 Lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian 
 M. Of. nr. 738/1 nov. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O.G. nr. 2/2022  (M. Of. nr. 89/28 ian. 2022) - modifică art. 8, art. 9 și art. 10 alin. (2) și (3) (la data de 27 februarie 2022) 

 L. nr. 191/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi  
 caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 743/5 nov. 2012 

 ▼ Acord dintre România şi Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcţional de spaţiu aerian "DANUBE FAB", semnat la Bruxelles  
 la 12 decembrie 2011 
 L. nr. 192/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 741/2 nov. 2012 

 L. nr. 193/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind  
 societăţile comerciale 
 
 

M. Of. nr. 736/31 oct. 2012 

 L. nr. 194/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi  
 Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică 
 
 

M. Of. nr. 736/31 oct. 2012 

 L. nr. 195/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în  
 domeniile apărării şi securităţii 
 
 

M. Of. nr. 753/8 nov. 2012 

 L. nr. 196/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor  
 sociale de sănătate şi al finanţelor publice 
 
 

M. Of. nr. 743/5 nov. 2012 

 L. nr. 197/2012 
 Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
 M. Of. nr. 754/9 nov. 2012 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 84/2012  (M. Of. nr. 845/13 dec. 2012) - modifică art. 37 şi 38 
 - O.U.G. nr. 49/2013  (M. Of. nr. 314/30 mai 2013) - modifică art. 37; 
 prorogă termenul de la art. 35 alin. (2) până la 31 decembrie 2015 şi termenul  
 de la art. 38 până la 1 ianuarie 2014 
 - L. nr. 284/2013  (M. Of. nr. 677/4 nov. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 49/2013 
 - L. nr. 36/2014  (M. Of. nr. 255/8 apr. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 84/2012 
 - O.G. nr. 18/2014  (M. Of. nr. 630/28 aug. 2014) - prorogă termenul prevăzut la art. 35 alin. (1) până la 31 decembrie 2015, iar  
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 termenul prevăzut la art.35 alin.(2) până la 31 decembrie 2016 
 - L. nr. 66/2015  (M. Of. nr. 226/2 apr. 2015) - introduce alin. (4) la art. 35 
 - O.G. nr. 27/2015  (M. Of. nr. 642/24 aug. 2015) - modifică art. 19, art. 20 alin. (2) lit. b), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 25; 
 introduce lit. b1) la art. 20 alin. (2), alin. (3) la art. 20 
 - L. nr. 60/2016  (M. Of. nr. 286/15 apr. 2016) - aprobă O.G. nr. 27/2015 
 - O.U.G. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 965/29 nov. 2016) - modifică art. 32 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 51/2017  (M. Of. nr. 508/30 iun. 2017) - abrogă art. 10 alin.(7) 
 - L. nr. 16/2018  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 82/2016 
 - L. nr. 177/2019  (M. Of. nr. 828/11 oct. 2019) - modifică art. 4 alin. (1), art. 4 alin. (2) lit. d), e) și g), art. 5 alin. (1) și (3), art.  
 8 alin. (3), art. 9 alin. (1) , art. 9 alin. (3)  partea introductivă, art. 9 alin. (4),  
 art. 10 alin. (3) și (6), art. 11, art. 13, art. 14 alin. (2) lit. b), art. 19, art. 20 alin.  
 (1) lit. a) și b), art. 20 alin. (2) partea introductivă și lit. a), b), b1) și f), art. 20  
 alin. (3), art. 21 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 22, art. 23 lit. a) și b), art. 24  
 alin. (1) lit. b), c), f) și g), art. 24 alin. (2) și (3), titlul secțiunii a 3-a de la cap.  
 IV, art. 27, art. 29, art. 31 lit. c) și d), art. 32 alin. (1); 
   introduce lit. h) la art. 24; 
  sintagma „Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi” se  
 înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între  
 Femei şi Bărbaţi” şi sintagma „nivele de calitate” se înlocuieşte cu sintagma  
 „niveluri de calitate” 
 
 L. nr. 198/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru  
 Plăţi şi Inspecţie Socială 
 M. Of. nr. 764/13 nov. 2012 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5  
 
 

alin. (10). 

 L. nr. 199/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri  
 funciare 
 M. Of. nr. 766/14 nov. 2012 

 Notă: În actele normative în vigoare, sintagma «sucursală teritorială/sucursale teritoriale» se înlocuieşte cu sintagma «filială  
 teritorială/filiale teritoriale», după caz, iar sintagma «Administraţia/Administraţie» se înlocuieşte cu sintagma Agenţia/Agenţie», după caz 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea  
 Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare  
 secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995 
 L. nr. 200/2012 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 750/7 nov. 2012 

 L. nr. 201/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea  
 Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării  
 armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti  
 la 5 iulie 2012 
 
 

M. Of. nr. 750/7 nov. 2012 

 L. nr. 202/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind  
 Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 
 

M. Of. nr. 743/5 nov. 2012 

 L. nr. 204/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de  
 utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 
 M. Of. nr. 791/26 nov. 2012 
 Modificări: 
 - L. nr. 225/2016  (M. Of. nr. 942/23 nov. 2016) - abrogă art. II alin. (1) 
 
 ▼ Scrisoare de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi  
 ai Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011 
 L. nr. 205/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 790/23 nov. 2012 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 45/2013 (M. Of. nr. 309/29 mai 2013) 
 
 ▼ Scrisoare de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor  
 executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011 
 L. nr. 205/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 790/23 nov. 2012 
 Modificări: 
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 - O.U.G. nr. 45/2013 (M. Of. nr. 309/29 mai 2013) 
 
 ▼ Scrisoare de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor  
 executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011 
 L. nr. 205/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 790/23 nov. 2012 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 45/2013 (M. Of. nr. 309/29 mai 2013) 
 
 ▼ Scrisoare de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor  
 executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 21 martie 2012 
 L. nr. 205/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 790/23 nov. 2012 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 45/2013 (M. Of. nr. 309/29 mai 2013) 
 
 ▼ Scrisoare de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi  
 ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012 
 L. nr. 205/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 790/23 nov. 2012 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 45/2013 (M. Of. nr. 309/29 mai 2013) 
 
 L. nr. 206/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea  
 în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte normative conexe 
 
 

M. Of. nr. 762/13 nov. 2012 

 L. nr. 207/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind  
 plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 
 
 

M. Of. nr. 772/15 nov. 2012 

 L. nr. 209/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  
 precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 
 

M. Of. nr. 772/15 nov. 2012 

 L. nr. 210/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 
 

M. Of. nr. 767/14 nov. 2012 

 L. nr. 211/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea  
 şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război 
 M. Of. nr. 778/19 nov. 2012 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 43/19 ian. 2013) - abrogă art. II 
 - L. nr. 112/2013  (M. Of. nr. 231/22 apr. 2013) - aprobă cu modificări O.G. nr. 4/2013 şi abrogă art. I pct. 4, art. II 
 
 L. nr. 214/2012 
 Lege privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, judeţul Bihor, precum şi a reşedinţei de comună 
 
 

M. Of. nr. 777/19 nov. 2012 

 L. nr. 215/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 
 
 

M. Of. nr. 772/15 nov. 2012 

 L. nr. 216/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea  
 unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării 
 
 

M. Of. nr. 772/15 nov. 2012 

 L. nr. 217/2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind  
 măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 
 
 

M. Of. nr. 770/15 nov. 2012 

 L. nr. 218/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru  
 întreprinderi mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 783/21 nov. 2012 
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 L. nr. 219/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate  
 Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum  
 şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 789/23 nov. 2012 

 L. nr. 221/2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul  
 transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport 
 
 

M. Of. nr. 794/26 nov. 2012 

  2013  
 
 
 L. nr. 1/2013 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 7/4 ian. 2013 

 L. nr. 2/2013 
 Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010  
 privind Codul de procedură civilă 
 M. Of. nr. 89/12 feb. 2013 
 Modificări: 
 - L. nr. 125/2014  (M. Of. nr. 700/24 sep. 2014) - abrogă art. XXII 
 - L. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - modifică art. XVII alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 62/2015  (M. Of. nr. 964/24 dec. 2015) - prorogă termenele prev. la art. XII alin. (1) și (2), art. XIII teza I, art.  
 XIV-XVII, art. XVIII alin. (1) și (2) și art. XIX alin. (1) și (2) până la data de 1  
 ian. 2017 
 - L. nr. 117/2016  (M. Of. nr. 418/2 iun. 2016) - aprobă O.U.G. nr. 62/2015 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 369/2017  (M. Of. nr. 582/20 iul. 2017) - constată că sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de  
 până la 1.000.000 lei inclusiv”cuprinsă în art. XVIII alin. (2)  este  
 neconstituţională. 
 Modificări: 
 - L. nr. 310/2018  (M. Of. nr. 1074/18 dec. 2018) - modifică art. XVII alin. (1) și (3), art. XVIII alin. (2); 
  abrogă art. XI 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 387/2019  (M. Of. nr. 878/31 oct. 2019) - art. XVIII alin. (1) şi  sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în  
 valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) 
 - D.C.C. nr. 643/2019  (M. Of. nr. 1013/17 dec. 2019) - art. XVIII alin. (2) 
 - D.C.C. nr. 223/2020  (M. Of. nr. 1015/2 nov. 2020) - art. XVIII alin. (1) şi a sintagmei "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în  
 valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 
 

- Decizia nr. 54/2020  (M. Of. nr. 63/20 ian. 2021) - art. XVIII alin. (2) teza a doua 

 L. nr. 3/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind  
 sistemul unitar de pensii publice 
 M. Of. nr. 93/14 feb. 2013 
 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 L. nr. 4/2013 
 Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar 
 
 

M. Of. nr. 93/14 feb. 2013 

 L. nr. 5/2013 
 Legea bugetului de stat pe anul 2013 
 M. Of. nr. 106/22 feb. 2013 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 17/2013  (M. Of. nr. 493/5 aug. 2013) - rectifică bugetul de stat; 
 modifică art. 15 alin. (9), art. 36 
 - O.U.G. nr. 99/2013  (M. Of. nr. 672/1 nov. 2013) - modifică art. 13 alin. (3), art. 22, art. 23; 
  introduce alin. (71) la art. 12, alin. (51) şi (52) la art. 15; 
 
 

 abrogă art. 31 

 L. nr. 6/2013 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 
 M. Of. nr. 107/22 feb. 2013 
 Modificări: 
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 - O.G. nr. 18/2013  (M. Of. nr. 494/5 aug. 2013) - rectifică  bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 
 - O.U.G. nr. 100/2013  (M. Of. nr. 672/1 nov. 2013) - modifică bugetul asigurărilor sociale de stat  şi bugetul asigurărilor pentru  
 şomaj pe anul 2013 
 
 L. nr. 7/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor  
 deţinute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin  
 Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad şi acţiunilor  
 aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul  
 Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 
 

M. Of. nr. 121/5 mar. 2013 

 L. nr. 8/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului  
 Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea  
 HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal 
 
 

M. Of. nr. 121/5 mar. 2013 

 L. nr. 11/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (împrumut pentru  
 politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la  
 Bucureşti la 11 septembrie 2012 
 
 

M. Of. nr. 127/8 mar. 2013 

 L. nr. 12/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de  
 plată 
 
 

M. Of. nr. 123/6 mar. 2013 

 L. nr. 13/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999  
 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
 
 

M. Of. nr. 127/8 mar. 2013 

 L. nr. 14/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii  
 prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi  
 supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect  
 principal de activitate producerea apei grele 
 
 

M. Of. nr. 127/8 mar. 2013 

 L. nr. 16/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea  
 disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 122/5 mar. 2013 

 L. nr. 17/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor  
 feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară 
 
 

M. Of. nr. 122/5 mar. 2013 

 L. nr. 19/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 
 
 

M. Of. nr. 125/7 mar. 2013 

 L. nr. 20/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi  
 siguranţă naţională 
 
 

M. Of. nr. 125/7 mar. 2013 

 L. nr. 21/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la  
 Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii 
 
 

M. Of. nr. 125/7 mar. 2013 

 L. nr. 22/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de  
 referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele  
 dactiloscopice 
 
 

M. Of. nr. 123/6 mar. 2013 

 L. nr. 23/2013 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind  
 prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al  
 plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 
 

M. Of. nr. 126/7 mar. 2013 

 L. nr. 24/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă  
 Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de  
 operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter 
 
 

M. Of. nr. 123/6 mar. 2013 

 L. nr. 26/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru  
 organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 
 M. Of. nr. 126/7 mar. 2013 

 

 ▼ Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 şi la Bruxelles  
 la 27 decembrie 2011 
 L. nr. 27/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 128/11 mar. 2013 

 ▼ Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29  
 iunie 2012 
 L. nr. 27/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 128/11 mar. 2013 
 
 ▼ Acord de sprijin al Proiectului dintre România şi Nabucco Gas Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L.  
 privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011 
 L. nr. 28/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 132/13 mar. 2013 

 L. nr. 29/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora 
 
 

M. Of. nr. 126/7 mar. 2013 

 L. nr. 31/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către  
 Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 
 

M. Of. nr. 125/7 mar. 2013 

 L. nr. 32/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea  
 Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea  
 Comercială FORTUS - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 125/7 mar. 2013 

 

 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti -  
 etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011 
 L. nr. 33/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 156/25 mar. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 234/2018 (M. Of. nr. 375/2 mai 2018) 
 
 L. nr. 34/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul  
 administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 142/18 mar. 2013 

 L. nr. 35/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare 
 
 

M. Of. nr. 131/12 mar. 2013 

 L. nr. 36/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind  
 garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale 
 
 

M. Of. nr. 131/12 mar. 2013 

 L. nr. 40/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile  
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 individuale şi întreprinderile familiale 
 
 

M. Of. nr. 129/11 mar. 2013 

 L. nr. 41/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 
 
 

M. Of. nr. 129/11 mar. 2013 

 L. nr. 43/2013 
 Lege privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii 
 M. Of. nr. 130/12 mar. 2013 
 
 L. nr. 45/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5  
 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 148/20 mar. 2013 

 L. nr. 46/2013 
 Lege privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a  
 Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase 
 
 

M. Of. nr. 154/22 mar. 2013 

 L. nr. 52/2013 
 Lege privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R." - S.A. actualilor chiriaşi 
 M. Of. nr. 145/19 mar. 2013 
 
 L. nr. 53/2013 
 Lege privind instituirea Zilei Limbii Române 
 M. Of. nr. 145/19 mar. 2013 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 290/2013  (M. Of. nr. 699/14 nov. 2013) - introduce art. 3 

 L. nr. 54/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 145/19 mar. 2013 

 L. nr. 55/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural 
 
 

M. Of. nr. 154/22 mar. 2013 

 L. nr. 56/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind  
 organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 
 M. Of. nr. 144/19 mar. 2013 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe  
 teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012 
 L. nr. 57/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 165/27 mar. 2013 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011 
 L. nr. 58/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 165/27 mar. 2013 

 ▼ Acord parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8  
 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi) 
 L. nr. 59/2013 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 183/2 apr. 2013 

 L. nr. 63/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul  
 utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 158/25 mar. 2013 

 

 ▼ Acord dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în  
 interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011 
 L. nr. 64/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 163/26 mar. 2013 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor,  
 semnat la Iaşi la 3 martie 2012 
 L. nr. 65/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 200/9 apr. 2013 
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 L. nr. 66/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la  
 nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie 
 
 

M. Of. nr. 183/2 apr. 2013 

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

(M. Of. nr. 214/16 apr. 2013) - rectifică art. unic pct. 2 

 L. nr. 68/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public  
 de televiziune 
 M. Of. nr. 183/2 apr. 2013 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective,  
 semnat la Dubai la 21 iunie 2011 
 L. nr. 69/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 200/9 apr. 2013 

 L. nr. 70/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului 
 
 

M. Of. nr. 178/1 apr. 2013 

 L. nr. 71/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul  
 administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 171/29 mar. 2013 

 Notă: În cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.,  
 sintagma «ministrul transporturilor şi infrastructurii» se înlocuieşte cu sintagma «ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de  
 
 

interes naţional şi investiţii străine». 

 L. nr. 72/2013 
 Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte  
 încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante 
 M. Of. nr. 182/2 apr. 2013 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 745/2015  (M. Of. nr. 937/18 dec. 2015) - art. 21 (cu referire la sintagma "cu excepția prevederilor art. 15") 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 745/2015  (M. Of. nr. 937/18 dec. 2015) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 21 (cu referire la  
 sintagma "cu excepția prevederilor art. 15") (termenul se împlinește la data de  
 
 

01.02.2015), după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție 

 L. nr. 73/2013 
 Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva  
 rachetelor balistice 
 
 

M. Of. nr. 183/2 apr. 2013 

 L. nr. 74/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii  
 nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 
 M. Of. nr. 178/1 apr. 2013 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20  
 aprilie 2012 
 L. nr. 75/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 200/9 apr. 2013 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 202/2017 (M. Of. nr. 829/19 oct. 2017) 

 ▼ Protocol privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai  
 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 
 L. nr. 76/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 202/9 apr. 2013 

 L. nr. 77/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor  
 de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 
 
 

M. Of. nr. 204/10 apr. 2013 
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 L. nr. 78/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor  
 autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local 
 
 

M. Of. nr. 204/10 apr. 2013 

 L. nr. 79/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea  
 Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare  
 Fiscală prin organul fiscal competent 
 
 

M. Of. nr. 204/10 apr. 2013 

 L. nr. 80/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din  
 municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007 
 
 

M. Of. nr. 199/9 apr. 2013 

 L. nr. 81/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea  
 executării lucrărilor de construcţii 
 
 

M. Of. nr. 199/9 apr. 2013 

 L. nr. 82/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru  
 stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat 
 
 

M. Of. nr. 199/9 apr. 2013 

 L. nr. 86/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea  
 nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
 
 

M. Of. nr. 201/9 apr. 2013 

 L. nr. 87/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de  
 asigurări sociale de sănătate 
 
 

M. Of. nr. 197/8 apr. 2013 

 L. nr. 89/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor  
 măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind  
 cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană 
 
 

M. Of. nr. 197/8 apr. 2013 

 L. nr. 93/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca  
 Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a  
 obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre  
 Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la  
 175.000.000 euro 
 
 

M. Of. nr. 217/16 apr. 2013 

 L. nr. 97/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte  
 creanţele maritime 
 
 

M. Of. nr. 213/15 apr. 2013 

 L. nr. 98/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi  
 reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 213/15 apr. 2013 

 L. nr. 99/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor 
 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013 

 Notă: În cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, denumirea "Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România" se  
 
 

înlocuieşte cu denumirea "Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România". 

 L. nr. 101/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea  
 sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la  
 bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile  
 şi activităţile cu profil cultural 
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M. Of. nr. 211/15 apr. 2013 

 L. nr. 103/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind  
 transportul maritim şi pe căile navigabile interioare 
 
 

M. Of. nr. 211/15 apr. 2013 

 L. nr. 104/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare 
 
 

M. Of. nr. 222/18 apr. 2013 

 L. nr. 106/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de  
 împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic  
 naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de  
 combustibili pentru unii operatori economici 
 M. Of. nr. 230/22 apr. 2013 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii  
 din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2012 
 L. nr. 108/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 242/26 apr. 2013 

 ▼ Protocol de încetare a Convenţiei Consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la  
 Bucureşti la 13 septembrie 2012 
 L. nr. 109/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 242/26 apr. 2013 
 
 ▼ Protocol adiţional Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010,  
 deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind  
 biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de  
 Janeiro) 
 L. nr. 110/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 236/24 apr. 2013 

 ▼ Acord privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securităţii, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 şi semnat de România  
 la 18 februarie 2011 la Zagreb 
 L. nr. 111/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 236/24 apr. 2013 

 L. nr. 112/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei  
 Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de  
 călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război 
 
 

M. Of. nr. 231/22 apr. 2013 

 L. nr. 113/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de  
 Supraveghere Financiară 
 
 

M. Of. nr. 234/23 apr. 2013 

 L. nr. 114/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon 
 
 

M. Of. nr. 243/26 apr. 2013 

 L. nr. 115/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind  
 egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 
 
 

M. Of. nr. 240/25 apr. 2013 

 L. nr. 117/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei  
 mediului şi pădurilor 
 
 

M. Of. nr. 240/25 apr. 2013 

 L. nr. 118/2013 
 Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea  
 Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea  
 Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului  
 Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a  
 Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 M. Of. nr. 243/26 apr. 2013 
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 Modificări: 
 - L. nr. 2/2019  (M. Of. nr. 19/8 ian. 2019) - modifică art. 2 alin. (2); 
 
 

introduce alin. (6) la art. 2 

 L. nr. 120/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la  
 Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea  
 conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei  
 Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 243/26 apr. 2013 

 L. nr. 122/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 246/29 apr. 2013 

 L. nr. 126/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul  
 judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 
 
 

M. Of. nr. 251/30 apr. 2013 

 L. nr. 127/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 246/29 apr. 2013 

 L. nr. 129/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2)  
 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu  
 seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 250/30 apr. 2013 

 L. nr. 130/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.  
 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei 
 
 

M. Of. nr. 250/30 apr. 2013 

 L. nr. 131/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001  
 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 
 

M. Of. nr. 248/30 apr. 2013 

 L. nr. 132/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate 
 
 

M. Of. nr. 248/30 apr. 2013 

 L. nr. 133/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de  
 Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 
 
 

M. Of. nr. 263/10 mai 2013 

 L. nr. 134/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 
 
 

M. Of. nr. 249/30 apr. 2013 

 L. nr. 135/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6  
 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale  
 filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 248/30 apr. 2013 

 L. nr. 136/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind  
 activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii 
 
 

M. Of. nr. 248/30 apr. 2013 

 L. nr. 137/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind  
 statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005  

 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 
 

M. Of. nr. 256/8 mai 2013 
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 L. nr. 140/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate  
 din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative 
  M. Of. nr. 248/30 apr. 2013 

 

 ▼ Protocol cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles la 13 iunie 2012 
 L. nr. 141/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 258/9 mai 2013 
 
 
 L. nr. 144/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma  
 în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 254/8 mai 2013 

 L. nr. 149/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr.  
 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 257/9 mai 2013 

 L. nr. 151/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 
 

M. Of. nr. 254/8 mai 2013 

 L. nr. 152/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2013 pentru modificarea art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor  
 publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
 
 

M. Of. nr. 254/8 mai 2013 

 L. nr. 156/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 254/8 mai 2013 

 L. nr. 157/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi  
 taxelor locale 
 
 

M. Of. nr. 254/8 mai 2013 

 L. nr. 160/2013 
 Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România 
 
 

M. Of. nr. 280/17 mai 2013 

 L. nr. 161/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii  
 dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul  
 Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare 
 
 

M. Of. nr. 280/17 mai 2013 

 L. nr. 162/2013 
 Lege privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti 
 M. Of. nr. 280/17 mai 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 843/2019  (M. Of. nr. 995/11 dec. 2019) - completează anexa 

 L. nr. 163/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de  
 Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii 
 
 

M. Of. nr. 279/17 mai 2013 

 L. nr. 164/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea  
 tehnologică 
 
 

M. Of. nr. 279/17 mai 2013 

 L. nr. 165/2013 
 Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în  
 perioada regimului comunist în România 
 M. Of. nr. 278/17 mai 2013 
 Modificări: 
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 - L. nr. 368/2013  (M. Of. nr. 819/21 dec. 2013) - modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 17 alin. (4)  
 şi (5), art. 19 lit. a), art. 32 alin. (1); 
 introduce pct. 8 la art. 3, alin. (61) la art. 21 
 - O.U.G. nr. 115/2013  (M. Of. nr. 835/24 dec. 2013) - prorogă termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) până la 1 septembrie 2014; 
 termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 88/2014  (M. Of. nr. 281/16 apr. 2014) - dispoziţiile art. 4 teza a doua sunt constituţionale în măsura în care termenele  
 prevăzute la art. 33 din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia  
 restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării  
 în vigoare a legii. 
 - D.C.C. nr. 210/2014  (M. Of. nr. 418/5 iun. 2014) - dispoziţiile art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2)  în redactarea  
 anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 sunt neconstituţionale. 
 - D.C.C. nr. 269/2014  (M. Of. nr. 513/9 iul. 2014) - prevederile art. 4 teza a doua sunt constituţionale în măsura în care termenele  
 prevăzute la art. 34 alin. (1) din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia  
 restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării  
 în vigoare a legii 
 - D.C.C. nr. 686/2014  (M. Of. nr. 68/27 ian. 2015) - constată că dispoziţiile art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5) şi (8)  sunt  
 constituţionale în măsura în care nu se aplică deciziilor/dispoziţiilor entităţilor  
 învestite cu soluţionarea notificărilor, emise în executarea unor hotărâri  
 judecătoreşti prin care instanţele s-au pronunţat irevocabil/definitiv asupra  
 calităţii de persoane îndreptăţite şi asupra întinderii dreptului de proprietate. 
 Modificări: 
 - L. nr. 65/2015  (M. Of. nr. 226/2 apr. 2015) - modifică art. 45 alin. (4) şi (6); 
 introduce alin. (61(-(64) la art. 45; 
 abrogă art. 45 alin. (5); 
 prorogă termenul de la art. 20 alin. (4) până la 1 mai 2015 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 5/2015  (M. Of. nr. 272/23 apr. 2015) - art. 4, art. 33-35 
 - art. 4, art. 33-35 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 21/2015  (M. Of. nr. 468/29 iun. 2015) -  introduce art. 151, alin. (62) la art. 21 
 - L. nr. 168/2015  (M. Of. nr. 473/30 iun. 2015) - introduce alin. (6) la art. 6 
 - O.U.G. nr. 66/2015  (M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) - Termenele prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) se  
 prorogă până la data de 1 ianuarie 2017 
 - L. nr. 103/2016  (M. Of. nr. 394/24 mai 2016) - modifică art. 31 alin. (2) și art. 33 alin. (4); 
 introduce alin. (51) și (52) la art. 6, art. 151, alin. (62) la art. 21, alin. (10)  
 la art. 21, alin. (21) la art. 31, alin. (4) și (5) la art. 34, lit. i) la art. 36 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 25/2016  (M. Of. nr. 912/14 nov. 2016) - în interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2) raportat la art. 12 din L. nr.  
 165/2013 și la art. 221—223 din Normele de aplicare a L. nr. 165/2013,  
 aprobate prin H.G. nr. 401/2013 stabilește că Bunurile care pot fi oferite în  
 compensare sunt terenurile, cu sau fără construcţii, şi construcţiile finalizate sau  
 nefinalizate, indiferent de categoria în care se încadrează imobilele pentru care  
 s-a formulat notificarea în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al  
 unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945—22 decembrie  
 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 12  
 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind  
 aplicabile. 
 - Decizia nr. 40/2016  (M. Of. nr. 987/8 dec. 2016) - Dispoziţiile art. 41 alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor îndreptăţite sau  
 autorilor acestora care au obţinut titluri de despăgubire emise de Comisia  
 Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor anterior intrării în vigoare a Legii nr.  
 165/2013 şi nu au urmat procedura administrativă prevăzută în capitolul V1  
 secţiunea 1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile  
 proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi  
 completările ulterioare, nerespectând termenele privind valorificarea acestor  
 titluri. 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 98/2016  (M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016) - modifică art. 6 alin. (5) și (51), art. 10 alin. (1) și art. 34 alin. (5) lit. b); 
 introduce alin. (53) la art. 6; 
  prorogă termenele prev. la art. 11 alin. (1) și art. 20 alin. (5) până la data de 1  
 ian. 2018 
 - L. nr. 251/2016  (M. Of. nr. 1055/28 dec. 2016) - modifică art. 31 alin. (21); 
 introduce alin. (21) la art. 41; 
 abrogă art. 41 alin. (2) la data de 1 ianuarie 2017 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 42/2016  (M. Of. nr. 105/7 feb. 2017) - În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 teza I, prin  
 raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 pct. 6 din acelaşi act normativ,  
 art. 27 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu  
 modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile art. 1 din Protocolul nr. 1  
 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şl a libertăţilor  
 fundamentale, stabileşte că în situaţia în care titularul a înstrăinat drepturile  
 care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţii, iar cererea de  
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 reconstituire formulată în temeiul legilor fondului funciar nu a fost soluţionată  
 prin emiterea titlului de proprietate sau de despăgubire în beneficiul titularului  
 originar, al moştenitorilor acestuia sau al terţului dobânditor până la data  
 Intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cesionarul, ca persoană îndreptăţită la  
 măsuri reparatorii, are dreptul exclusiv la măsura reparatorie prevăzută de  
 noua lege de reparaţie constând în compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin.  
 (2)—(4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 44/2017  (M. Of. nr. 211/28 mar. 2017) - art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 44/2017  (M. Of. nr. 211/28 mar. 2017) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1)  
 (termenul se împlinește la 12 mai 2017) după care operează prevederile art. 147  
 din Constituție 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 19/2017  (M. Of. nr. 249/11 apr. 2017) - art. 4 
 Modificări: 
 - L. nr. 111/2017  (M. Of. nr. 399/26 mai 2017) - modifică art. 6 alin. (53), art. 10 alin. (1), art. 21 alin. (6) și art. 31; 
 introduce alin. (31) și (32) la art. 32 și lit. d) la art. 34 alin. (5); 
 abrogă art. 7, art. 11, art. 17 alin. (1) lit. c), art. 20 și art. 27-30 
 - L. nr. 149/2017  (M. Of. nr. 500/30 iun. 2017) - respinge O.U.G. nr. 66/2015 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 395/2017  (M. Of. nr. 574/18 iul. 2017) - constată că prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind  
 măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
 echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist  
 în România sunt constituţionale în măsura în care restituirea terenurilor  
 forestiere aparţinând domeniului public al statului se realizează numai după  
 trecerea prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al statului, în condiţiile  
 legii. 
 - D.C.C. nr. 671/2017  (M. Of. nr. 1015/21 dec. 2017) - sintagma „numai după epuizarea suprafeţelor de teren agricol afectate  
 restituirii în natură identificate la nivel local” din cuprinsul art. 21 alin. (4) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 12/2018  (M. Of. nr. 570/6 iul. 2018) - art. 1 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 212/2018  (M. Of. nr. 658/30 iul. 2018) - introduce alin. (11) la art. 35 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 80/2018  (M. Of. nr. 1080/20 dec. 2018) - art. 21 alin. (6) 
 Modificări: 
 - L. nr. 111/2019  (M. Of. nr. 418/28 mai 2019) - modifică art. 35 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 16/2019  (M. Of. nr. 773/24 sep. 2019) - art. 21 alin. (3) 
 - Decizia nr. 45/2019  (M. Of. nr. 934/20 nov. 2019) - art. 35 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 22/2020  (M. Of. nr. 221/18 mar. 2020) - modifică art. 3 pct. 7 și art. 21 alin. (6) 
 - O.U.G. nr. 72/2020  (M. Of. nr. 412/19 mai 2020) - suspendă aplicarea prevederilor art. 21 alin. (6) până la data de 1 martie 2021 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 602/2020  (M. Of. nr. 923/9 oct. 2020) - art. 41 alin. (1), în interpretarea dată prin Decizia nr. 40 din 14 noiembrie  
 2016, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru  
 dezlegarea unor chestiuni de drept 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 444/2020  (M. Of. nr. 965/20 oct. 2020) - art. 35 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 219/2020  (M. Of. nr. 1011/30 oct. 2020) - modifică art. 21 alin. (6), art. 33 alin. (4); 
  introduce alin. (31) la art. 31 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 189/2021  (M. Of. nr. 466/4 mai 2021) - art. 21 alin. (6), astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 219/2020 pentru  
 modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru  
 finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor  
 preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 189/2021  (M. Of. nr. 466/4 mai 2021) - suspendă pentru 45 de zile art. 21 alin. (6) (termenul se împlinește la data de  
 17 iunie 2021), după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 22/2021  (M. Of. nr. 480/10 mai 2021) - art. 43 
 Modificări: 
 - L. nr. 193/2021  (M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 72/2020 și modifică art. 21 alin. (6) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 46/2021  (M. Of. nr. 752/2 aug. 2021) - art. 21 alin. (6), astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 567/2021  (M. Of. nr. 1145/28 nov. 2021) - art. 41 alin. (1), în interpretarea dată prin Decizia nr. 31 din 17 octombrie  
 2016 și prin Decizia nr. 40 din 14 noiembrie 2016, pronunțate de Înalta Curte  
 de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor 
 chestiuni de drept 
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 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea  
 noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia  
 la 28 februarie 2013 
 L. nr. 166/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 306/28 mai 2013 
 
 L. nr. 168/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi  
 reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 
 

M. Of. nr. 310/29 mai 2013 

 L. nr. 169/2013 
 Lege privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco 
 M. Of. nr. 325/5 iun. 2013 
 
 L. nr. 170/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor  
 publice naţionale aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 320/3 iun. 2013 

 L. nr. 172/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român 
 
 

M. Of. nr. 321/4 iun. 2013 

 L. nr. 173/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea  
 unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului 
 
 

M. Of. nr. 321/4 iun. 2013 

 L. nr. 177/2013 
 Lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar 
 
 

M. Of. nr. 349/13 iun. 2013 

 L. nr. 178/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate  
 medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare  
 care îşi reiau activitatea 
 
 

M. Of. nr. 349/13 iun. 2013 

 L. nr. 180/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 348/13 iun. 2013 

 L. nr. 181/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu  
 paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia 
 
 

M. Of. nr. 349/13 iun. 2013 

 L. nr. 182/2013 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 369/20 iun. 2013 

 L. nr. 184/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii  
 publice centralizată 
 
 

M. Of. nr. 379/26 iun. 2013 

 L. nr. 185/2013 
 Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 
 M. Of. nr. 405/5 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 108/2013  (M. Of. nr. 793/17 dec. 2013) - prorogă termenul de la art. 56 alin. (1) până la 1 octombrie 2015 
 - L. nr. 247/2015  (M. Of. nr. 808/30 oct. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 108/2013 
 - L. nr. 154/2017  (M. Of. nr. 511/3 iul. 2017) - modifică art. 1, art. 3 lit. j) și ș), art. 4, art. 5 alin. (1), (2) și (5), art. 6, art. 7,  
 art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1) lit. a) și alin. (3),  
 art. 12, art. 13 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (1) lit. j), n) și o) și alin. (5), art. 16,  
 art. 20 alin. (1), art. 22, art. 23 alin. (1), art. 26 alin. (2), art. 28 alin. (1)-(3),  
 art. 28 alin. (5), art. 30 lit. b)-d) și f), art. 32, art. 33 partea introductivă, art. 34  
 alin. (2)-(4), art. 35, art. 36, art. 37 alin. (2)-(4), art. 38-40, art. 41 lit. b), art. 42  
 alin. (1), (2) și (4), art. 44 alin. (1), art. 45, art. 49 și art. 51 alin. (1) și (3)-(5); 
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 introduce lit. u) la art. 3, alin. (4) la art. 13, alin. (11) și (12) la art. 23, alin.  
 (11) la art. 27, alin. (21) la art. 34, alin. (31) și (32) la art. 37 și alin. (4) la  
 art. 44; 
 abrogă art. 5 alin. (4), art. 23 alin. (5), art. 28 alin. (4), art. 48 alin. (2) și cap.  
 VII cu art. 52-58 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 147/15 feb. 2018) 

 L. nr. 186/2013 
 Lege privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale 
 M. Of. nr. 421/11 iul. 2013 
 Modificări: 
 - L. nr. 244/2017  (M. Of. nr. 981/11 dec. 2017) - modifică art. 3 pct. 2, pct. 21 subpct. (i) și pct. 24, art. 11 alin. (1) lit. e) și alin.  
 (2) lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (4) lit. a), c) și e); 
 
 

abrogă art. 10 alin. (4) și art. 12 alin. (6) 

 L. nr. 187/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale 
 M. Of. nr. 394/1 iul. 2013 
 
 L. nr. 189/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 
 
 

M. Of. nr. 380/27 iun. 2013 

 L. nr. 190/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind  
 amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 
 

M. Of. nr. 418/10 iul. 2013 

 L. nr. 191/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu 
 
 

M. Of. nr. 397/2 iul. 2013 

 L. nr. 195/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor  
 acte normative 
 
 

M. Of. nr. 395/1 iul. 2013 

 L. nr. 196/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene  
 şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 399/3 iul. 2013 

 L. nr. 197/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru  
 aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţa mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare 
 
 

M. Of. nr. 395/1 iul. 2013 

 L. nr. 198/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea  
 unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 
 M. Of. nr. 395/1 iul. 2013 
 Abrogare 
 
 

- O.U.G. nr. 57/2019  (M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) - odată cu O.U.G. nr. 17/2009 

 L. nr. 199/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni  
 conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de  
 Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 398/2 iul. 2013 

 L. nr. 203/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
 
 

M. Of. nr. 398/2 iul. 2013 

 L. nr. 204/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea  
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 Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 398/2 iul. 2013 

 L. nr. 207/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate  
 la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 395/1 iul. 2013 

 L. nr. 208/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 397/2 iul. 2013 

 L. nr. 209/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind  
 azilul în România 
 
 

M. Of. nr. 397/2 iul. 2013 

 L. nr. 211/2013 
 Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de  
 dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 
 M. Of. nr. 398/2 iul. 2013 

 

 ▼ Acord de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 
 L. nr. 212/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 413/9 iul. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1017/2016 (M. Of. nr. 14/6 ian. 2017) 
 - H.G. nr. 331/2019 (M. Of. nr. 443/4 iun. 2019) 
 - H.G. nr. 109/2020 (M. Of. nr. 99/10 feb. 2020) 
 
 L. nr. 214/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a  
 Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe 
 
 

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 

 L. nr. 216/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării  
 economico-sociale a zonei "Delta Dunării" 
 
 

M. Of. nr. 402/4 iul. 2013 

 L. nr. 217/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 401/3 iul. 2013 

 L. nr. 221/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea  
 unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative 
 M. Of. nr. 434/17 iul. 2013 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 456/24 iul. 2013) - rectifică art. III 

 L. nr. 222/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care  
 privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din  
 sectorul transporturi 
 
 

M. Of. nr. 435/17 iul. 2013 

 L. nr. 223/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,  
 precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene 
 
 

M. Of. nr. 437/17 iul. 2013 

 L. nr. 224/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 435/17 iul. 2013 

 L. nr. 226/2013 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului 
 
 

M. Of. nr. 438/18 iul. 2013 

 L. nr. 227/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional  
 pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi  
 exploatarea jocurilor de noroc 
 
 

M. Of. nr. 433/16 iul. 2013 

 L. nr. 228/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului  
 Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale  
 amiabilă 
 
 

M. Of. nr. 435/17 iul. 2013 

 L. nr. 229/2013 
 Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor  
 obiective de interes naţional, judeţean şi local, şi pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi  
 urbanismul 
 
 

M. Of. nr. 438/18 iul. 2013 

 L. nr. 230/2013 
 Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei  
 Naţionale a Pădurilor- Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea  
 realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional  
 "Autostrada Timişoara-Lugoj" 
 
 

M. Of. nr. 437/17 iul. 2013 

 L. nr. 231/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind  
 unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile,  
 proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 
 

M. Of. nr. 434/17 iul. 2013 

 L. nr. 232/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind  
 certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în  
 categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică 
 
 

M. Of. nr. 438/18 iul. 2013 

 L. nr. 234/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 434/17 iul. 2013 

 L. nr. 235/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind  
 evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii  
 Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România 
 
 

M. Of. nr. 442/19 iul. 2013 

 L. nr. 237/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii  
 condiţiilor de derulare a programului "Prima casă" 
 
 

M. Of. nr. 444/19 iul. 2013 

 L. nr. 238/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 442/19 iul. 2013 

 L. nr. 239/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz,  
 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar 
 
 

M. Of. nr. 444/19 iul. 2013 

 L. nr. 240/2013 
 Lege pentru realizarea capabilitaţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a  
 capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene" 
 M. Of. nr. 449/22 iul. 2013 
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 Modificări: 
 - L. nr. 190/2015  (M. Of. nr. 492/6 iul. 2015) - introduce art. 41, alin. (2) la art. 5; 
 
 

modifică şi înlocuieşte anexa 

 L. nr. 242/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile  
 aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 
 M. Of. nr. 442/19 iul. 2013 

 ▼ Amendamente semnate de România, la Bucureşti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii  
 Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru  
 proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări 
 L. nr. 244/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 468/29 iul. 2013 
 
 ▼ Protocol între România şi Republica Austria şi Protocol adiţional de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi  
 prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005 
 L. nr. 245/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 448/22 iul. 2013 

 L. nr. 246/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi  
 gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul  
 financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 
 
 

M. Of. nr. 444/19 iul. 2013 

 L. nr. 247/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 7472009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul  
 european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea  
 fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de  
 colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi  
 supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor  
 SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin  
 preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare 
 
 

M. Of. nr. 456/24 iul. 2013 

 L. nr. 248/2013 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 
 M. Of. nr. 456/24 iul. 2013 
 Modificări: 
 - L. nr. 222/2015  (M. Of. nr. 567/29 iul. 2015) - modifică art. 2 alin. (2) şi (4), art. 3 alin. (2), art. 4, art. 6 alin. (7), art. 7 alin.  
 (1), art. 11 alin. (2) lit. c), art. 14, art. 15, art. 18 alin. (1), art. 21 alin. (1), art.  
 22 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27 alin. (2), art. 31 alin.  
 (3), art. 33 alin. (4) lit. b); 
 introduce alin. (4) la art. 11, alin. (2) la art. 13, alin. (11) la art. 33, alin. (6)- 
 (8) la art. 33; 
 abrogă  art. 5 lit. d), art. 17 alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 740/2 oct. 2015) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 30/2016  (M. Of. nr. 488/30 iun. 2016) - modifică art. 11 alin. (3); 
  introduce alin. (31) la art. 11; 
  abrogă art. 16 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 23/2017  (M. Of. nr. 214/29 mar. 2017) - modifică art. 11 alin. (2) lit. c) 
 
 

- L. nr. 223/2017  (M. Of. nr. 940/28 nov. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 23/2017 

 L. nr. 251/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor  
 multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 
 
 

M. Of. nr. 452/23 iul. 2013 

 L. nr. 252/2013 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune 
 M. Of. nr. 512/14 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 3/2014  (M. Of. nr. 98/7 feb. 2014) - modifică art. 121 alin. (3); 
 introduce alin. (4) la art. 120 
 - L. nr. 65/2018  (M. Of. nr. 226/13 mar. 2018) - introduce lit. ș1) la art. 17 și alin. (7) la art. 111 
 Notă: La data intrării în vigoare a prezentei legi, denumirea "serviciul de probaţiune de pe lângă tribunal" se schimbă în "serviciul de  
 
 

probaţiune". 

 L. nr. 253/2013 
 Lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul  

 procesului penal 
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 M. Of. nr. 513/14 aug. 2013 
 Modificări: 
 - L. nr. 151/2016  (M. Of. nr. 545/20 iul. 2016) - modifică art. 29 alin. (1) lit. n) și o), art. 70 alin. (2); 
  introduce alin. (21) la art. 82 
 - L. nr. 228/2020  (M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020) - introduce alin. (4) la art. 79 
 
 

- L. nr. 146/2021  (M. Of. nr. 515/18 mai 2021) - introduce alin. (31) la art. 82 

 L. nr. 254/2013 
 Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
 M. Of. nr. 514/14 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 3/2014  (M. Of. nr. 98/7 feb. 2014) - introduce alin. (2) la art. 188 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 222/2015  (M. Of. nr. 380/2 iun. 2015) - art. 69 alin. (1) lit. b) şi ale art. 110 alin. (1) lit. b) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 222/2015  (M. Of. nr. 380/2 iun. 2015) - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 69 alin. (1) lit. b) şi ale art. 110 alin.  
 (1) lit. b)(termenul se împlineşte la 16 iulie 2015)după care operează prevederile  
 art. 147 din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 2/2016  (M. Of. nr. 98/9 feb. 2016) - suspendă aplicarea art. 96 alin. (1) lit. f)  până la data de 1 septembrie 2016 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2016  (M. Of. nr. 405/30 mai 2016) - art. 87 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 24/2016  (M. Of. nr. 486/29 iun. 2016) - modifică art. 96 alin. (1) lit. f); 
  introduce art. 961 
 - L. nr. 151/2016  (M. Of. nr. 545/20 iul. 2016) - modifică art. 128 
 - L. nr. 169/2017  (M. Of. nr. 571/18 iul. 2017) - modifică art. 40 alin. (5) lit. b), art. 65 alin. (1), art. 96 alin. (1) lit. a)-c), art.  
 98 preambulul alin. (1); 
  introduce alin. (9) la art. 45, art. 551, alin. (4) la art. 87 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 14/2017  (M. Of. nr. 908/20 nov. 2017) - art. 56 
 Modificări: 
 - L. nr. 116/2018  (M. Of. nr. 426/18 mai 2018) - introduce alin. (6) la art. 165 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2018  (M. Of. nr. 548/2 iul. 2018) - în interpretarea dispoziţiilor art. 551, pentru determinarea restului de  
 pedeapsă rămas neexecutat în vederea aplicării tratamentului sancţionator de la  
 art. 104 alin. (2) coroborat cu art. 43 alin. (1) din Codul penal, trebuie  
 recalculată, începând cu data de 24.07.2012 -perioada executată efectiv din  
 pedeapsa din a cărei executare a fost dispusă liberarea condiţionată anterior  
 intrării în vigoare a Legii nr. 169/2017 prin considerarea ca executate  
 suplimentar a zilelor calculate ca executate în considerarea condiţiilor de  
 detenţie necorespunzătoare 
 - Decizia nr. 15/2018  (M. Of. nr. 885/22 oct. 2018) 
 - Decizia nr. 15/2018  (M. Of. nr. 975/19 nov. 2018) - art. 551 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 24/2019  (M. Of. nr. 274/10 apr. 2019) - introduce alin. (21) la art. 53 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2019  (M. Of. nr. 427/30 mai 2019) - art. 551 
 Modificări: 
 - L. nr. 240/2019  (M. Of. nr. 1028/20 dec. 2019) - modifică art. 96 alin. (1) lit. a)-c); 
  abrogă art. 45 alin. (9), art. 551, art. 87 alin. (4) 
 - L. nr. 146/2021  (M. Of. nr. 515/18 mai 2021) - modifică art. 37 alin. (4), art. 124 alin. (2), art. 125; 
  introduce art. 1281, alin. (31) la art. 129, alin. (6) și (7) la art. 129, alin.  
 (11) și alin. (4) la art. 131 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 242/2021  (M. Of. nr. 677/8 iul. 2021) - art. 551, în interpretarea dată prin Decizia nr. 7 din 26 aprilie 2018,  
 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea  
 unor chestiuni de drept în materie penală 
 Prevederile art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele  
 judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică persoanelor aflate în executarea pedepselor privative  
 de libertate, a măsurilor preventive privative de libertate, minorilor care execută măsuri educative în centre de detenţie, în centre educative  
 sau în penitenciare, respectiv minorilor care au executat pedepse în penitenciare, potrivit Legii nr. 15/1968 privind Codul penal al României,  
 cu modificările şi completările ulterioare, şi care execută, la data intrării în vigoare a prezentei legi, măsuri educative în centre de detenţie,  
 în aplicarea art. 21 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 289/2009 privind Codul penal, cu modificările şi  
 
 

completările ulterioare, pentru perioada cuprinsă între 24 iulie 2012 şi data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 L. nr. 255/2013 
 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte  
 normative care cuprind dispoziţii procesual penale 
 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 91/2013  (M. Of. nr. 620/4 oct. 2013) - abrogă la 25 octombrie 2013 art. 81 
 - D.C.C. nr. 447/2013  (M. Of. nr. 674/1 nov. 2013) - suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr. 91/2013 (termenul  
 se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1)  
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 din Constituţie)) 
 - O.U.G. nr. 116/2013  (M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) - modifică art. 23, art. 104 
 
 

- L. nr. 85/2014  (M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) - abrogă art. 81 

 L. nr. 256/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile  
 române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din  
 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului  
 directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by  
 dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile  
 române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011 
 
 

M. Of. nr. 600/26 sep. 2013 

 L. nr. 260/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor  
 acte normative 
 
 

M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 

 L. nr. 261/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor  
 naturale, altele decât gazele naturale 
 
 

M. Of. nr. 621/7 oct. 2013 

 L. nr. 263/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale  
 de sănătate 
 
 

M. Of. nr. 626/9 oct. 2013 

 L. nr. 264/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 
 

M. Of. nr. 633/14 oct. 2013 

 L. nr. 265/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul  
 judecătorilor şi procurorilor 
 
 

M. Of. nr. 633/14 oct. 2013 

 L. nr. 266/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea  
 Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - SA. Baia  
 Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent 
 
 

M. Of. nr. 634/14 oct. 2013 

 L. nr. 267/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale 
 
 

M. Of. nr. 634/14 oct. 2013 

 L. nr. 268/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare  
 pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în  
 masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii 
 
 

M. Of. nr. 635/15 oct. 2013 

 L. nr. 269/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul  
 convergenţă 
 
 

M. Of. nr. 636/15 oct. 2013 

 L. nr. 271/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 
 
 

M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 

 L. nr. 273/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi  
 reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 
 

M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 

 L. nr. 274/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 
 

 ▼ Convenţie dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire  
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 la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012 
 L. nr. 276/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 665/30 oct. 2013 

 L. nr. 278/2013 
 Lege privind emisiile industriale 
 M. Of. nr. 671/1 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 101/2017  (M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017) - modifică art. 3 lit. rr), art.7 lit. c), art. 12 alin. (1) lit. e) și h), art. 13, art. 14  
 alin. (6), art. 15 alin. (5) și alin. (6) partea introductivă, art. 21 alin. (4) lit.a),  
 art. 22 alin. (1), (3) și (6), art. 23 alin. (4) lit.d) și alin. (13), art. 24 alin. (6), art.  
 30 alin.(4), (5), (7), (12) și (13), art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (5), art. 33 alin. (1)  
 partea introductivă și alin. (4), art. 52 alin. (7), art. 53 alin. (1), art. 64 alin. (2),  
 anexa nr.1, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 7; 
 completează anexa nr. 1 
 
 

- L. nr. 144/2018  (M. Of. nr. 512/21 iun. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 101/2017 

 L. nr. 279/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.  
 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa  
 Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a  
 tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 
 
 

M. Of. nr. 678/5 nov. 2013 

 L. nr. 280/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 679/5 nov. 2013 

 L. nr. 282/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind  
 organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 
 
 

M. Of. nr. 677/4 nov. 2013 

 L. nr. 283/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul feroviar 
 
 

M. Of. nr. 677/4 nov. 2013 

 L. nr. 284/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea  
 termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
 
 

M. Of. nr. 677/4 nov. 2013 

 L. nr. 285/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile  
 române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013 
 
 

M. Of. nr. 677/4 nov. 2013 

 L. nr. 286/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind  
 venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei 
 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013 
 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001 și L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001 și L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2019 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001 și L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2021 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022 
 
 

- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023 

 L. nr. 288/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor  
 de credit 
 
 

M. Of. nr. 691/12 nov. 2013 

 L. nr. 289/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de  
 familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor 
 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate  
 asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012 
 L. nr. 292/2013 (ratificare) 
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 M. Of. nr. 702/15 nov. 2013 
 
 
 L. nr. 295/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2013 pentru modificarea art. 13 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie 
 
 

M. Of. nr. 705/18 nov. 2013 

 L. nr. 297/2013 
 Lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de  
 producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate 
 
 

M. Of. nr. 709/19 nov. 2013 

 L. nr. 298/2013 
 Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic 
 M. Of. nr. 710/19 nov. 2013 
 Modificări: 
 - L. nr. 216/2018  (M. Of. nr. 664/31 iul. 2018) - modifică art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 9 alin. (1) și art. 12; 
 introduce alin. (11) la art. 2, alin. (3) la art. 5 și alin. (2) la art. 8; 
 
 

abrogă art. 9 alin. (3) și art. 10 

 L. nr. 299/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
 
 

M. Of. nr. 705/18 nov. 2013 

 L. nr. 301/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 
 

M. Of. nr. 706/18 nov. 2013 

 L. nr. 302/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a  
 Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară -  
 RATEN 
 
 

M. Of. nr. 706/18 nov. 2013 

 L. nr. 303/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind  
 Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 709/19 nov. 2013 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi  
 la 14 februarie 2013 
 L. nr. 305/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 759/6 dec. 2013 
 
 L. nr. 306/2013 
 Lege pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei privind crearea Organizaţiei internaţionale pentru colaborare  
 economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO" în relaţie cu România 
 M. Of. nr. 726/26 nov. 2013 

 

 ▼ Convenţie cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la  
 Wiesbaden la 4 octombrie 2010 
 L. nr. 307/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 748/3 dec. 2013 
 Modificări: 
 - L. nr. 218/2017 (M. Of. nr. 908/20 nov. 2017) - modifică art. 3 alin. (2) și (3); 
  introduce alin. (4) la art. 3; 
 în tot cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Educaţiei Naţionale” se înlocuieşte  
 cu sintagma „Ministerul Cercetării şi Inovării” 
 ▼ Acord privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă  
 parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012 
 L. nr. 308/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 93/6 feb. 2014 

 ▼ Acord privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca  
 a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, la 21 iunie 2011 la  
 Luxemburg şi Oslo, precum şi a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca  
 a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale  
 Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul  
 Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, la 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo 
 L. nr. 309/2013 (ratificare) 
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M. Of. nr. 742/29 nov. 2013 

 ▼ Acord auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei,  
 ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea  
 Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat Ia 16  

 iunie 2011 şi, respectiv, la 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo 
 L. nr. 309/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 742/29 nov. 2013 

 ▼ Acord privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la  
 Stirin, Republica Cehă, la aceeaşi dată 
 L. nr. 310/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 748/3 dec. 2013 
 
 ▼ Acord privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie  
 2009 
 L. nr. 311/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 743/2 dec. 2013 
 
 
 L. nr. 312/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi  
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi  
 la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27  
 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea  
 AcorduIui-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi  
 la Paris la 10 ianuarie 2006 
  M. Of. nr. 726/26 nov. 2013 

 ▼ Acord de înfiinţare a Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare 
 L. nr. 313/2013 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 731/27 nov. 2013 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către  
 misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013 
 L. nr. 315/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 746/2 dec. 2013 
 
 
 L. nr. 316/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de  
 către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011 
 
 

M. Of. nr. 730/27 nov. 2013 

 L. nr. 317/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind  
 stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora 
 
 

M. Of. nr. 745/2 dec. 2013 

 L. nr. 318/2013 
 Lege pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei  
 Naţionale pentru Romi 
 M. Of. nr. 745/2 dec. 2013 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varşovia  
 la 5 iunie 2013 
 L. nr. 319/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 759/6 dec. 2013 
 
 
 L. nr. 320/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea  
 plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 744/2 dec. 2013 

 L. nr. 322/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul  
 Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 749/3 dec. 2013 

 L. nr. 323/2013 
 Lege pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate  
 cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în  
 tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr.  
 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD 
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 M. Of. nr. 744/2 dec. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - modifică art. 1-3 

 L. nr. 325/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea  
 Proprietăţilor 
 M. Of. nr. 776/12 dec. 2013    
 L. nr. 326/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind  
 reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice 
 
 

M. Of. nr. 752/4 dec. 2013 

 L. nr. 328/2013 
 Lege pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale 
 M. Of. nr. 762/9 dec. 2013 

 

 ▼ Acord dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,  
 semnat la New Delhi la 8 martie 2013 
 L. nr. 329/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 769/10 dec. 2013 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, spălării  
 banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la  
 Dublin la 17 ianuarie 2013 
 L. nr. 330/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 795/17 dec. 2013 

 L. nr. 331/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor  
 Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" , promoţia 2013 
 
 

M. Of. nr. 774/11 dec. 2013 

 L. nr. 332/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare  
 nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 
 

M. Of. nr. 778/12 dec. 2013 

 L. nr. 333/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare  
 nerambursabilă în domeniul forţei de muncă 
 
 

M. Of. nr. 774/11 dec. 2013 

 L. nr. 334/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare pentru suportarea de la  
 bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor  
 publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 
 
 

M. Of. nr. 774/11 dec. 2013 

 L. nr. 335/2013 
 Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior 
 M. Of. nr. 776/12 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 49/2014  (M. Of. nr. 486/30 iun. 2014) - modifică art. 1 
 - L. nr. 164/2017  (M. Of. nr. 544/11 iul. 2017) - modifică art. 27 lit. b) și art. 28 alin. (1); 
  abrogă art. 27 lit. c); 
  sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor  
 Vârstnice” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale”. 
 - O.U.G. nr. 60/2018  (M. Of. nr. 577/9 iul. 2018) - modifică art. 28 alin. (1) 
 - L. nr. 89/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 60/2018 
 
 L. nr. 336/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în  vederea funcţionării Centrului  
 Sud-Est European de Aplicare a Legii 
 
 

M. Of. nr. 774/11 dec. 2013 

 L. nr. 339/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind  
 Statutul poliţistului 
 
 

M. Of. nr. 776/12 dec. 2013 

 L. nr. 340/2013 
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 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 
 M. Of. nr. 776/12 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 10/2014  (M. Of. nr. 586/6 aug. 2014) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat 
 - O.U.G. nr. 60/2014  (M. Of. nr. 719/1 oct. 2014) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 
 
 

- O.U.G. nr. 75/2014  (M. Of. nr. 888/5 dec. 2014) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 

 L. nr. 343/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 811/20 dec. 2013 

 L. nr. 348/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de  
 consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 812/20 dec. 2013 

 L. nr. 349/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau  
 majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen 
 
 

M. Of. nr. 812/20 dec. 2013 

 L. nr. 350/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 M. Of. nr. 809/19 dec. 2013 

 

 ▼ Acord comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la  
 Bruxelles la 26 iunie 2012 
 L. nr. 351/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 97/7 feb. 2014 
 
 
 L. nr. 352/2013 
 Lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr.  
 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare  
 Internaţionale 
 M. Of. nr. 809/19 dec. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - modifică art. 2 

 L. nr. 353/2013 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 812/20 dec. 2013 
 
 L. nr. 354/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor  
 de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din  
 România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia laşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)", semnat la  
 Chişinău la 11 iunie 2013 
 
 

M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 

 L. nr. 355/2013 
 Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 802/19 dec. 2013 

 L. nr. 356/2013 
 Legea bugetului de stat pe anul 2014 
 M. Of. nr. 805/19 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 9/2014  (M. Of. nr. 588/6 aug. 2014) - rectifică bugetul de stat şi abrogă art. 34 
 - O.U.G. nr. 59/2014  (M. Of. nr. 718/1 oct. 2014) - modifică art. 19 alin. (2), art. 65 alin. (1) lit. b), art. 65 alin. (3), (4), (11) şi  
 (18), art. 65 alin. (5) partea introductivă, anexele nr. 3 şi 4; 
  introduce alin. (71) la art. 12, alin. (2) şi (3) la art. 16, lit. a1) la art. 65 alin.  
 (5); 
  abrogă art. 23 
 
 

- O.U.G. nr. 74/2014  (M. Of. nr. 888/5 dec. 2014) - rectifică bugetul de stat şi modifică art. 29 alin. (2) 

 L. nr. 357/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 
 M. Of. nr. 819/21 dec. 2013 
 
 L. nr. 359/2013 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 819/21 dec. 2013 

 

 ▼ Aranjament stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de  
 autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar  
 Internaţional din 27 septembrie 2013 
 L. nr. 361/2013 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 37/16 ian. 2014 

 L. nr. 363/2013 
 Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei  
 Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea 
 M. Of. nr. 819/21 dec. 2013 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 268/2017  (M. Of. nr. 1037/28 dec. 2017) - modifică art. 3 

 L. nr. 369/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 
 

M. Of. nr. 816/21 dec. 2013 

 L. nr. 370/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul  
 European din România 
 
 

M. Of. nr. 816/21 dec. 2013 

 L. nr. 371/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi  
 reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 816/21 dec. 2013 

 L. nr. 372/2013 
 Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei  
 de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în  
 administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de  
 Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire  
 Arad cu profil de autostradă" 
 
 

M. Of. nr. 834/24 dec. 2013 

 L. nr. 373/2013 
 Lege privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene 
 
 

M. Of. nr. 820/21 dec. 2013 

 L. nr. 374/2013 
 Lege privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea  
 Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
 

M. Of. nr. 825/23 dec. 2013 

 L. nr. 375/2013 
 Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei  
 de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor-  
 Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de  
 către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a  
 municipiului Constanţa" 
 
 

M. Of. nr. 828/23 dec. 2013 

 L. nr. 379/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate  
 la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 825/23 dec. 2013 

 L. nr. 382/2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile,  
 proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor  
 proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile,  
 pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 1/6 ian. 2014 

 L. nr. 383/2013 
 Legea apiculturii 
 M. Of. nr. 14/9 ian. 2014 
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 Modificări: 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 16 
 - L. nr. 280/2015  (M. Of. nr. 863/19 nov. 2015) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 5 lit. s), ș) și t), art. 6, art. 11 alin. (1) și (3),  
 art. 13 alin. (1) și (3) și art. 18 alin. (1) lit. a) și b); 
 abrogă art. 11 alin. (4) și art. 12 
 - L. nr. 79/2020  (M. Of. nr. 510/15 iun. 2020) - modifică art. 2, art. 3, titlul cap. II, art. 6, art. 9 și art. 18 alin. (1) și (2); 
 introduce lit. a1) la art. 5, art. 171, art. 172 și alin. (21) la art. 18 
 
 L. nr. 384/2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 
 

M. Of. nr. 9/8 ian. 2014 

  2014  
 
 
 L. nr. 2/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru  
 gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale  
 animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu 
 
 

M. Of. nr. 15/10 ian. 2014 

 L. nr. 3/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării  
 în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului  
 pentru Energie 
 
 

M. Of. nr. 15/10 ian. 2014 

 L. nr. 5/2014 
 Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care  
 afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări 
 M. Of. nr. 31/15 ian. 2014 
 Modificări: 
 - L. nr. 55/2016  (M. Of. nr. 282/14 apr. 2016) - modifică art. 1 alin. (3) și (5), art. 2 alin. (1) lit. a) și m), art. 2 alin. (2), art. 3  
 alin. (1) lit. e), art. 5 alin. 2), art. 8, art. 11 alin. 2, art. 23 alin. (1) lit. c), art. 24  
 alin. (1) și (4), menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene; 
 introduce alin. (41) și (42) la art. 7 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 439/13 iun. 2016) 

 L. nr. 6/2014 
 Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 15/10 ian. 2014 

 L. nr. 7/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea  
 unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor  
 Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen 
 
 

M. Of. nr. 18/10 ian. 2014 

 L. nr. 8/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi  
 mici şi mijlocii 
 
 

M. Of. nr. 157/4 mar. 2014 

 L. nr. 11/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 
 

M. Of. nr. 157/4 mar. 2014 

 L. nr. 12/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă  
 pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 157/4 mar. 2014 

 

 ▼ Convenţie privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, semnată de partea  
 română la 15 octombrie 2012 
 L. nr. 13/2014 (ratificare) 
 M. Of. nr. 155/4 mar. 2014 
 
 ▼ Protocol de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010,  
 semnat de partea română la 15 octombrie 2012 
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 L. nr. 13/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 155/4 mar. 2014 

 L. nr. 15/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind  
 instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România 
 
 

M. Of. nr. 157/4 mar. 2014 

 L. nr. 16/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011  
 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 
 
 

M. Of. nr. 161/5 mar. 2014 

 L. nr. 17/2014 
 Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind  
 privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei  
 Domeniilor Statului 
 M. Of. nr. 178/12 mar. 2014 
 Modificări: 
 - L. nr. 68/2014  (M. Of. nr. 352/13 mai 2014) - modifică art. 2 alin. (2), art. 5, art. 12 lit. c), art. 16 
 - L. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - modifică art. 20 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 20 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 755/2014  (M. Of. nr. 101/9 feb. 2015) - prevederile art. 20 alin. (1) referitoare la exceptarea de la aplicarea Legii nr.  
 17/2014 a antecontractelor autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a  
 acesteia sunt neconstituţionale 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 24/2016  (M. Of. nr. 936/22 nov. 2016) - art. 5 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 129/2017  (M. Of. nr. 422/8 iun. 2017) - abrogă art. 23-27 
 - L. nr. 175/2020  (M. Of. nr. 741/14 aug. 2020) - modifică titlul, art. 4, art. 6 alin. (2) și (3), art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14  
 lit. c) și d), art. 15, art. 16 și art. 17; 
 introduce art. 41 și 42, alin. (5) - (8) la art. 6, art. 71 și lit. e) la art. 14; 
 abrogă art. 11 și art. 20 alin. (1); 
 în tot cuprinsul legii, sintagma ”vânzare-cumpărare” se înlocuieşte cu sintagma  
 ”vânzare”, începând cu data de 13 octombrie 2020 
 
 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica  
 Populară Română/ Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/ Republica Socialistă  
 Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/ Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de  
 guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013 
 L. nr. 19/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 192/19 mar. 2014 

 L. nr. 21/2014 
 Lege privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie 
 M. Of. nr. 188/17 mar. 2014 
 
 L. nr. 23/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru  
 stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 M. Of. nr. 184/14 mar. 2014 
 Modificări: 
 - L. nr. 122/2015  (M. Of. nr. 387/3 iun. 2015) - modifică art. II 
 - O.U.G. nr. 24/2017  (M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) - modifică art. II alin. (1) și (2); 
  introduce alin. (21) la art. II 
 - L. nr. 184/2018  (M. Of. nr. 635/20 iul. 2018) - modifică art. II alin. (1) și (2); 
  abrogă art. II alin. (21) 
 - L. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 665/27 iul. 2020) - modifică art. II alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 143/2021  (M. Of. nr. 1259/31 dec. 2021) - modifică art. II 
 
 L. nr. 24/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor  
 imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora 
 
 

M. Of. nr. 205/24 mar. 2014 

 L. nr. 25/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea  
 unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 205/24 mar. 2014 

 L. nr. 26/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a  
 Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor  
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 măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie 
 
 

M. Of. nr. 201/21 mar. 2014 

 L. nr. 28/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul  
 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
 M. Of. nr. 201/21 mar. 2014 

 

 ▼ Acord  preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de împrumutător, şi România, în calitate de  
 împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la  
 Luxemburg la 19 noiembrie 2013 
 L. nr. 31/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 267/11 apr. 2014 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie  
 2013 
 L. nr. 31/2014 (ratificare) 
 M. Of. nr. 267/11 apr. 2014 
 
 ▼ Tratat privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 
 L. nr. 32/2014 (ratificare) 
 M. Of. nr. 252/8 apr. 2014 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii  
 informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013 
 L. nr. 33/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 234/2 apr. 2014 

 ▼ Protocol din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la  
 1 noiembrie 2002 
 L. nr. 34/2014 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 272/14 apr. 2014 

 ▼ Acord intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea  
 ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de  
 parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra  
 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013 
 L. nr. 35/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 261/10 apr. 2014 

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

 

 ▼ Protocol semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi  
 Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007 
 L. nr. 39/2014 (ratificare) 
 M. Of. nr. 438/16 iun. 2014 
 
 
 L. nr. 41/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru  
 Fondul de participare JEREMIE 
 M. Of. nr. 275/15 apr. 2014 

 ▼ Codul de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia  
 MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008 
 L. nr. 42/2014 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 295/23 apr. 2014 

 L. nr. 43/2014 
 Lege privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 
 M. Of. nr. 326/6 mai 2014 
 Modificări: 
 - L. nr. 96/2015  (M. Of. nr. 316/8 mai 2015) - modifică anexa nr. 3 
 - L. nr. 199/2018  (M. Of. nr. 669/1 aug. 2018) - modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă și alin. (4), art. 1 alin. (7) lit. a),  
 art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. b) și f), art. 5 alin. (4) și (6), art. 7 alin. (1)  
 partea introductivă și lit. a), art. 7 alin. (2) partea introductivă , art. 8 alin. (3) și  
 (5), art. 9 alin. (3), art. 10 denumirea marginală și alin. (1), art. 17, art. 19 alin.  
 (1) - (3) și (7), art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (2) lit. b), art. 24,  
 art. 26 alin. (1) lit. c) și d), art. 30 alin. (2) și (5), art. 32 alin. (3), (6) și (8), art.  
 33 alin. (3) și (4), art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (3) lit. b), art. 37 alin. (4), art. 38  
 alin. (1) lit. c),  art. 38 alin. (3), art. 39 alin. (4), art. 40 alin. (3), art. 41 alin. (3)  
 și (4), art. 43 denumirea marginală și alin. (1), art. 44 alin. (1), art. 49 alin. (1),  
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 (2) și (4), anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 7; 
  introduce alin. (5) la art. 41, alin. (4) și (5) la art. 43; 
  completează anexa nr. 2; 
  abrogă art. 8 alin. (6), art. 49 alin. (5); 
 înlocuieşte sintagma „neuman” cu sintagma „nonuman” 
 - L. nr. 149/2019  (M. Of. nr. 619/25 iul. 2019) - modifică art. 7 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 24, art. 35 alin. (1), art. 40 alin. (1),  
 art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) și (2), art. 50 și anexele nr. 3 și 7; 
 abrogă art. 4 alin. (2) 
 
 L. nr. 44/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru  
 Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. 
 M. Of. nr. 275/15 apr. 2014 

 ▼ Acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă  
 parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012 
 L. nr. 46/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 791/30 oct. 2014 

 L. nr. 47/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la  
 care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară 
 
 

M. Of. nr. 301/24 apr. 2014 

 L. nr. 48/2014 
 Lege privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic 
 
 

M. Of. nr. 301/24 apr. 2014 

 L. nr. 49/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea  
 Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la  
 Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reşiţa 
 M. Of. nr. 301/24 apr. 2014 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de  
 Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington la 22 octombrie 2013 
 L. nr. 50/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 307/25 apr. 2014 

 L. nr. 52/2014 
 Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului  
 Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale 
 
 

M. Of. nr. 301/24 apr. 2014 

 L. nr. 53/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a  
 profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,  
 Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România 
 
 

M. Of. nr. 301/24 apr. 2014 

 L. nr. 54/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind  
 camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr.  
 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
 
 

M. Of. nr. 327/6 mai 2014 

 L. nr. 56/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare  
 a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi  
 financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat  
 la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea  
 Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011 
 M. Of. nr. 330/7 mai 2014 

 

 ▼ Acord de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat  
 la Bruxelles la 11 mai 2012 
 L. nr. 57/2014 (ratificare) 
 M. Of. nr. 603/13 aug. 2014 
 
 ▼ Acord cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă  
 Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012 
 L. nr. 58/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 356/15 mai 2014 
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 ▼ Acord - cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de  
 altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012 
 L. nr. 59/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 335/8 mai 2014 

 ▼ Acord-cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă  
 parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013 
 L. nr. 60/2014 (ratificare) 
 M. Of. nr. 331/7 mai 2014 
 
 L. nr. 61/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 
 

M. Of. nr. 327/6 mai 2014 

 L. nr. 69/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 355/14 mai 2014 
 
 L. nr. 70/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
 
 

M. Of. nr. 368/20 mai 2014 

 ▼ Protocol privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la  
 Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 
 L. nr. 72/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 413/4 iun. 2014 

 L. nr. 73/2014 
 Lege privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect Ferentari" 
 M. Of. nr. 427/11 iun. 2014 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate,  
 semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2013 
 L. nr. 74/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 448/19 iun. 2014 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la  
 Bucureşti la 22 octombrie 2013 
 L. nr. 75/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 434/13 iun. 2014 

 L. nr. 78/2014 
 Lege privind reglementarea activităţii de voluntariat în România 
 M. Of. nr. 469/26 iun. 2014 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 175/2016  (M. Of. nr. 812/14 oct. 2016) - modifică art. 15 

 L. nr. 79/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 
 
 

M. Of. nr. 468/25 iun. 2014 

 L. nr. 80/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de  
 Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei  
 Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor  
 Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu  
 Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin.  
 (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării  
 societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 470/26 iun. 2014 

 L. nr. 81/2014 
 Lege privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii 
 M. Of. nr. 469/26 iun. 2014 
 
 L. nr. 83/2014 
 Lege privind invenţiile de serviciu 
 
 

M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 

 L. nr. 84/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea  
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 plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru  
 aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 469/26 iun. 2014 

 L. nr. 85/2014 
 Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
 M. Of. nr. 466/25 iun. 2014 
 Modificări: 
 - L. nr. 312/2015  (M. Of. nr. 920/11 dec. 2015) - modifică art. 206, art. 212 alin. (1), art. 219 alin. (1), art. 220, art. 221 alin.  
 (3), art. 226 alin. (1) și (5), art. 230, art. 232, art. 234, art. 313 alin. (2), art. 320  
 alin. (3), art. 321 alin. (4) și (6)-(9), art. 322; 
 introduce alin. (2) la art. 5, art. 1961-1963, art. 2111, art. 2191, 2192,  
 art. 3111 la cap. IV, art. 3181, alin. 31) la art. 320; 
 abrogă art. 5 pct. 3, art. 207 alin. (1) lit. b), art. 209 lit. g), art. 215, art. 216  
 alin. (2)-(4), art. 217 alin. (2)-(4), art. 218 alin. (2) și (3), art. 226 alin. (4), art.  
 231 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 2/2016  (M. Of. nr. 263/7 apr. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 62/2016  (M. Of. nr. 295/19 apr. 2016) - introduce lit. c) la alin. (2) al art. 75 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 11/2016  (M. Of. nr. 436/10 iun. 2016) - art. 105 alin. (1) și (2), art. 106 
 Modificări: 
 - L. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) - modifică art. 39 alin. (7) și art. 42 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 88/2018  (M. Of. nr. 840/2 oct. 2018) - modifică art. 5 alin. (1) pct. 31, 66, 71 și 72, art. 57 alin. (1), art. 59 alin. (1),  
 art. 67 alin. (2), art. 75 alin. (3) și (4), art. 102 alin. (1), art. 133 alin. (5) lit. K,  
 art. 143 alin. (1) și (3), art. 169 alin. (2) și (7), art. 170, art. 243 alin. (1), art.  
 244, art. 246 alin. (2), art. 248, art. 249 alin. (1), art. 249 alin. (2) lit. b), art.  
 250 alin. (1), art. 252 alin. (1), art. 258 lit. d) și e), art. 258 partea introductivă  
 a lit. q), art. 260, art. 262 alin. (3), art. 263, art. 266 alin. (2), art. 267 alin. (1)  
 și art. 324 alin. (1); 
 introduce pct. 73 și 74 la art. 5 alin. (1), alin. (2) la art. 52, alin. (2) la art. 61,  
 alin. (81) la art. 102, alin. (51)-(53) la art. 133, art. 1351, alin. (2) și (3) la  
 art. 251, art. 2511, alin. (2)-(4) la art. 258, alin. (31)-(33) la art. 262 și alin.  
 (3) la art. 267; 
 abrogă art. 258 lit. c), art. 258 lit. q) pct. 1, art. 264 și art. 265 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 53/2018  (M. Of. nr. 930/5 nov. 2018) - art. 105 alin. (1) şi (2) 
 - Decizia nr. 72/2018  (M. Of. nr. 85/4 feb. 2019) - art. 102 alin. (1) teza I şi a ll-a 
 - Decizia nr. 5/2019  (M. Of. nr. 237/27 mar. 2019) - art. 133 alin. (4) lit. e) 
 - Decizia nr. 12/2019  (M. Of. nr. 586/17 iul. 2019) 
 - Decizia nr. 49/2019  (M. Of. nr. 1010/16 dec. 2019) - art. 5 alin. (1) pct. 72 
 - Decizia nr. 1/2020  (M. Of. nr. 147/25 feb. 2020) - art. 91 alin. (1), art. 102 alin. (8) şi art. 154—158, raportate la dispoziţiile art.  
 249 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală (respectiv art. 163 alin. 1 şi 2  
 din Codul de procedură penală de la 1968) 
 - Decizia nr. 19/2020  (M. Of. nr. 244/25 mar. 2020) - dispoziţiile art. 90 alin. (1) şi (2) şi art. 5 pct. 20, coroborate cu prevederile  
 art. 1.617 alin. (1) şi (3) din Codul civil 
 Modificări: 
 - L. nr. 55/2020  (M. Of. nr. 396/15 mai 2020) - Dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi  
 completările ulterioare, nu sunt aplicabile până la încetarea stării de alertă,  
 dată de la care începe să curgă şi termenul de 30 de zile pe care acestea îl  
 prevăd. Corelativ până la aceeaşi dată, nu sunt aplicabile, în mod  
 corespunzător, prevederile art. 66 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 85/2014, cu  
 modificările şi completările ulterioare; 
  Pe durata stării de alertă se suspendă aplicabilitatea tezei finale a art. 5 pct. 72  
 şi a tezei finale a art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi  
 completările ulterioare. 
 - L. nr. 113/2020  (M. Of. nr. 600/8 iul. 2020) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 88/2018 şi modifică art. 5 alin.  
 (1) pct. 31 lit. b) și pct. 72, art. 57 alin. (1), art. 61 alin. (2), art. 75 alin. (3) și  
 (4), art. 102 alin. (81), art. 143 alin. (1), art. 175 alin. (1), art. 234, art. 250  
 alin. (1), art. 260 alin. (2), art. 262 alin. (33); 
 introduce pct. 121 și 75 la art. 5 alin. (1), alin. (3) la art. 91, art. 1611, art.  
 2341, alin. (31) la art. 337 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2021  (M. Of. nr. 61/20 ian. 2021) - art. 41 alin. (1) şi art. 45 alin. (2) teza I 
 - Decizia nr. 18/2020  (M. Of. nr. 390/14 apr. 2021) 
 - Decizia nr. 4/2021  (M. Of. nr. 426/22 apr. 2021) - art. 45 alin. (1) lit. a) și art. 43 alin. (7), coroborate cu prevederile art. 480  
 alin. (2) și alin. (3) din Codul de procedură civilă 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 102/2021  (M. Of. nr. 916/24 sep. 2021) - modifică art. 262 alin. (32); 
  abrogă art. 266 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 42/2021  (M. Of. nr. 1009/22 oct. 2021) - art. 123 alin. (1), (3) și (9) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 320/2021  (M. Of. nr. 1256/31 dec. 2021) - modifică mențiunea referitoare la transpunerea normelor 
 Uniunii Europene; 
 introduce art. 1612 și art. 2342 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 436/10 iun. 2016) 
 Notă: În actele normative în vigoare, sintagma "procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit" se înlocuieşte cu  
 sintagma "procedura falimentului instituţiilor de credit" 
 
 L. nr. 86/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor  
 permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
 M. Of. nr. 491/2 iul. 2014 
 Modificări: 
 - L. nr. 16/2016  (M. Of. nr. 161/2 mar. 2016) - modifică art. II lit. c) 
 
 

- L. nr. 44/2018  (M. Of. nr. 69/23 ian. 2018) - introduce alin. (2) la art. II 

 L. nr. 87/2014 
 Lege privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste 
 M. Of. nr. 496/3 iul. 2014 

 ▼ Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti  la 5 martie 2014 şi aprobate prin Decizia Consiliului directorilor  
 executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014 
 L. nr. 89/2014 (ratificare) 
 M. Of. nr. 514/10 iul. 2014 
 
 L. nr. 91/2014 
 Lege privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului 
 M. Of. nr. 496/3 iul. 2014 
 
 L. nr. 93/2014 
 Lege privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene 
 
 

M. Of. nr. 496/3 iul. 2014 

 L. nr. 94/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă 
 M. Of. nr. 496/3 iul. 2014 
 Abrogare 
 - L. nr. 165/2018  (M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) - abrogată odată cu O.U.G. nr. 8/2009, la 1 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018) - abrogată odată cu O.U.G. nr. 8/2009, la 1 ianuarie 2021 
 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "tichet de vacanţă" se înlocuieşte cu sintagma "voucher de vacanţă". 
 
 L. nr. 100/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind  
 aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 
 
 

M. Of. nr. 506/8 iul. 2014 

 L. nr. 101/2014 
 Lege privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea 
 M. Of. nr. 516/10 iul. 2014 
 
 L. nr. 102/2014 
 Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare 
 M. Of. nr. 520/11 iul. 2014 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 216/2019  (M. Of. nr. 921/14 nov. 2019) - modifică art. 7 alin. (2) și (3) și art. 10 

 L. nr. 104/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de  
 urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de  
 Management al Situaţiilor de Urgenţă 
 M. Of. nr. 513/9 iul. 2014 

 

 ▼ Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o  
 parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 
 L. nr. 105/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 517/10 iul. 2014 

 ▼ Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o  
 parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014 
 L. nr. 106/2014 (ratificare) 
 M. Of. nr. 519/11 iul. 2014 
 
 ▼ Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o  
 parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 
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 L. nr. 107/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 520/11 iul. 2014 

 L. nr. 108/2014 
 Lege privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice 
 M. Of. nr. 523/14 iul. 2014 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 84/2019  (M. Of. nr. 335/2 mai 2019) - modifică art. 2 lit.b), art. 3- 7 

 L. nr. 109/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 27/2011 privind transporturile rutiere 
 
 

M. Of. nr. 525/15 iul. 2014 

 L. nr. 110/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în  
 domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale 
 
 

M. Of. nr. 526/15 iul. 2014 

 L. nr. 111/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind  
 finanţele publice 
 
 

M. Of. nr. 526/15 iul. 2014 

 L. nr. 112/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului  
 normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute  
 în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi  
 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora,  
 sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de  
 Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
 
 

M. Of. nr. 530/16 iul. 2014 

 L. nr. 113/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în  
 domeniul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 530/16 iul. 2014 

 L. nr. 114/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi  
 modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri  
 pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate  
 privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 
 

M. Of. nr. 536/18 iul. 2014 

 L. nr. 115/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 194/2002 privind regimul străinilor în România 
 
 

M. Of. nr. 536/18 iul. 2014 

 L. nr. 117/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg  
 din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea  
 Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 527/16 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - în cuprinsul art. III alin. (1) şi (2), denumirea "Ministerul Finanţelor Publice"  
 se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului." 
 
 

- O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - abrogă art. III alin. (3), art. IV 

 L. nr. 119/2014 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 524/14 iul. 2014 

 L. nr. 121/2014 
 Lege privind eficienţa energetică 
 M. Of. nr. 574/1 aug. 2014 
 Modificări: 
 - L. nr. 160/2016  (M. Of. nr. 562/26 iul. 2016) - modifică art. 3 alin. (2) lit. f) și p), art. 4 pct. 15, art. 4 pct. 38 și 43, art. 7 alin.  
 (1), art. 8 alin. (5), art. 9 alin. (1) lit. a) și alin. (6) - (14), art. 10 alin. (3), art.  
 11 alin. (1) lit. a) și b), art. 11 alin. (2), art. 11 alin.(3) partea introductivă, art.  
 17 alin. (1) partea introductivă, art. 17 alin. (2) lit. a) pct. (i), art. 17 alin. (2) lit.  
 b), art. 18 alin. (1) și (2) ( intră în vigoare la 5 august 2016); 
  introduce lit. r) la art. 3 alin. (2), pct. 191la art. 4, pct. 341 la art. 4, alin.  
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 (41) la art. 7, alin. (41) - (43) la art. 8, alin. (81) și (82) la art. 8, alin. (15) 
 -(22) la art. 9, alin. (11) la art. 14, alin. (101) la art. 14, alin. (41) la art. 15 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - modifică art. 3 alin. (1); 
 introduce alin. (7) la art. 3; 
 abrogă art. 3 alin. (2)-(6) 
 - O.U.G. nr. 184/2020  (M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020) - modifică art. 3, art. 6 alin. (16) lit. a), art. 8 alin. (41) lit. e), art. 8 alin. (8),  
 art. 9 alin. (1) lit. c), art. 9 alin. (3), (4), (7), (11) și (13), art. 9 alin. (22), art. 10  
 alin. (6), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (41), art. 16 alin. (1) și (2), art. 17 alin.  
 (1) și (2), art. 18 alin. (2) lit. a) și art. 18 alin. (3); 
 introduce art. 81, lit. s) și t) la art. 18 alin. (1), lit. j) și k) la art. 18 alin. (2) și  
 alin. (4) la art. 18; 
 abrogă art. 8 alin. (81), art. 18 alin. (1) lit. j) și art. 19 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 212/2020  (M. Of. nr. 1307/29 dec. 2020) - sintagma „Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri” se  
 înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Energiei” 
 - L. nr. 196/2021  (M. Of. nr. 693/13 iul. 2021) - modifică art. 10 alin. (5) 
 - L. nr. 314/2021  (M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 184/2020 și modifică art. 10  
 alin. (5); 
 introduce alin. (31) la art. 18 (mențiune: conținutul alin. (31) este aproape  
 identic cu conținutul alin. (4), singura diferență fiind denumirea ministerului - în  
 loc de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este Ministerul  
 Energiei) 
 
 L. nr. 124/2014 
 Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 700/24 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 65/2014  (M. Of. nr. 760/20 oct. 2014) - abrogă art.3 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 33/2016  (M. Of. nr. 108/8 feb. 2017) - În interpretarea dispoziţiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) şi art. 3 este exonerat  
 de la obligaţia restituirii pentru sumele reprezentând venituri de natură  
 salarială încasate necuvenit până la data intrării în vigoare a legii, respectiv 27  
 septembrie 2014, personalul salarizat sub imperiul actelor normative enumerate  
 în art. 1 din lege 
 
 

- Decizia nr. 37/2017  (M. Of. nr. 600/26 iul. 2017) - art. 1 alin.a) 

 L. nr. 125/2014 
 Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii 
 M. Of. nr. 700/24 sep. 2014 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 33/2017  (M. Of. nr. 467/21 iun. 2017) - art. 1 alin.(1) 
 - Decizia nr. 40/2017  (M. Of. nr. 560/14 iul. 2017) - În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1), sumele reprezentând  
 pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor,  
 încasate în baza unor hotărâri judecătoreşti desfiinţate în căile de atac, nu se  
 
 

recuperează. 

 L. nr. 129/2014 
 Lege pentru aprobarea Standardului internaţional Lista interzisă pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 740/10 oct. 2014 
 
 L. nr. 130/2014 
 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Cehe 
 
 

M. Of. nr. 740/10 oct. 2014 

 L. nr. 132/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 739/10 oct. 2014 

 L. nr. 133/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de  
 gestionare a instrumentelor structurale 
 
 

M. Of. nr. 745/13 oct. 2014 

 L. nr. 136/2014 
 Lege pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie 
 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014 
 
 L. nr. 137/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România  

 
 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere  
 în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European 
 
 

M. Of. nr. 753/16 oct. 2014 
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 L. nr. 139/2014 
 Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în  
 subordinea acestuia 
 M. Of. nr. 758/20 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - modifică art. 8 alin. (1) 
 Notă: De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1), în cuprinsul actelor normative în vigoare,  
 sintagmele "Agenţia Naţională Fitosanitară", "Laboratorul Central Fitosanitar" şi "unităţile fitosanitare" se înlocuiesc cu sintagma  
 
 

"Autoritatea Naţională Fitosanitară". 

 L. nr. 140/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 774/24 oct. 2014 

 L. nr. 141/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 
 

M. Of. nr. 771/23 oct. 2014 

 L. nr. 142/2014 
 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Slovace 
 
 

M. Of. nr. 771/23 oct. 2014 

 L. nr. 144/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea  
 activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 777/24 oct. 2014 

 L. nr. 145/2014 
 Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
 M. Of. nr. 794/31 oct. 2014 
 Modificări: 
 - L. nr. 87/2016  (M. Of. nr. 345/5 mai 2016) - modifică art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 4 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 11  
 alin. (1), art. 15, art. 20; 
 introduce alin. (4) și (5) la art. 13; 
 abrogă art. 4 alin. (2), art. 4 alin. (3) lit. d) și e) 
 - L. nr. 170/2017  (M. Of. nr. 571/18 iul. 2017) - modifică art. 3 alin. (2), art. 8 alin. (3) și (6) 
 - L. nr. 70/2018  (M. Of. nr. 252/22 mar. 2018) - modifică art. 1, art. 2, art. 3 alin. (1) - (3), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 6  
 alin. (1), art. 8 alin. (3) și (6), art. 13 alin. (1), (2) și (4), art. 14 alin. (3), art. 16  
 lit. c), art. 16 lit. d), art. 16 lit. e) și f), art. 16 lit. g); 
  introduce alin. (7) la art. 8, alin. (6) la art. 13, alin. (4) și (5) la art. 14, lit. c1)  
 la art. 16, lit. d1) la art. 16, lit. f1) la art. 16; 
  abrogă art. 3 alin. (4), art. 8 alin. (2) 
 - L. nr. 166/2019  (M. Of. nr. 811/7 oct. 2019) - modifică art. 14 alin. (3), art. 14 alin. (4) partea introductivă şi lit. b), art. 14  
 alin. (5); 
 
 

introduce pct. 11 la art. 2 lit. f) 

 L. nr. 146/2014 
 Lege privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum  
 of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a  
 Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul  
 menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme  
 neguvernamentale 
 M. Of. nr. 777/24 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 3/2015  (M. Of. nr. 70/27 ian. 2015) - modifică art. unic alin. (3), alin. (4) şi alin. (5); 
 introduce alin. (31) la art. unic 
 - L. nr. 106/2015  (M. Of. nr. 341/19 mai 2015) - aprobă O.G. nr. 3/2015 şi modifică art. unic alin. (3) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii  
 gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014 
 L. nr. 147/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 788/29 oct. 2014 

 ▼ Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea  
 Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007 
 L. nr. 148/2014 (aderare) 
 M. Of. nr. 776/24 oct. 2014   
 L. nr. 149/2014 
 Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de  
 permanenţă 
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M. Of. nr. 771/23 oct. 2014 

 L. nr. 151/2014 
 Lege privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate 
 
 

M. Of. nr. 774/24 oct. 2014 

 L. nr. 155/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 
 
 

M. Of. nr. 882/4 dec. 2014 

 L. nr. 156/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele  
 de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 882/4 dec. 2014 

 

 ▼ Protocol nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950,  
 încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013 
 L. nr. 157/2014 (ratificare) 
 M. Of. nr. 886/5 dec. 2014 
 
 ▼ Protocol privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia  
 la 17 aprilie 2009 
 L. nr. 158/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 894/9 dec. 2014 

 L. nr. 160/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate  
 la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 898/10 dec. 2014 

 L. nr. 161/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
 
 

M. Of. nr. 907/15 dec. 2014 

 L. nr. 163/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la  
 Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 905/12 dec. 2014 

 L. nr. 164/2014 
 Lege privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998  
 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului  
 dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau  
 compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi  
 Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10  
 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 910/15 dec. 2014 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 212/2018  (M. Of. nr. 658/30 iul. 2018) - modifică art. 8 

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

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de  
 urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014 
 L. nr. 166/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 2/5 ian. 2015 

 L. nr. 167/2014 
 Lege privind exercitarea profesiei de bonă 
 
 

M. Of. nr. 922/18 dec. 2014 

 L. nr. 168/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare 
 M. Of. nr. 922/18 dec. 2014 
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 L. nr. 169/2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor  
 de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului A facerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale,  
 Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al  
 accizelor pentru aceste cantităţi 
 
 

M. Of. nr. 922/18 dec. 2014 

 L. nr. 170/2014 
 Lege privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă 
 
 

M. Of. nr. 925/18 dec. 2014 

 L. nr. 171/2014 
 Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională 
 M. Of. nr. 922/18 dec. 2014 

 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 
 L. nr. 172/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1/5 ian. 2015 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, semnat la Kiev la  
 10 martie 2014. 
 L. nr. 173/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 942/23 dec. 2014 

 L. nr. 174/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale  
 nr. 123/2012 
 
 

M. Of. nr. 919/17 dec. 2014 

 L. nr. 175/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi  
 pentru reglementarea unor măsuri fiscale 
 M. Of. nr. 922/18 dec. 2014 

 
 ▼ Convenţia Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013 
 L. nr. 176/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 6/6 ian. 2015 

 ▼ Acordul între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la  
 Tbilisi la 14 martie 2014 
 L. nr. 177/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 946/23 dec. 2014 

 ▼ Acord de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România  
 şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 
 L. nr. 179/2014 (ratificare) 
 M. Of. nr. 943/23 dec. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 693/2017 (M. Of. nr. 778/2 oct. 2017) 
 - H.G. nr. 1004/2018 (M. Of. nr. 7/3 ian. 2019) 
 - H.G. nr. 697/2020 (M. Of. nr. 777/26 aug. 2020) 
 - H.G. nr. 29/2021 (M. Of. nr. 134/9 feb. 2021) 
 - H.G. nr. 355/2021 (M. Of. nr. 327/31 mar. 2021) 
 
 ▼ Acordul de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică)  
 dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 
 L. nr. 180/2014 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 946/23 dec. 2014 

 L. nr. 181/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind  
 organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 6/6 ian. 2015 

 L. nr. 182/2014 
 Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 
 M. Of. nr. 956/29 dec. 2014 
 
 L. nr. 183/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în  
 domeniul cheltuielilor publice 
 
 

M. Of. nr. 956/29 dec. 2014 
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 L. nr. 184/2014 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 956/29 dec. 2014 

 L. nr. 185/2014 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură 
 
 

M. Of. nr. 966/30 dec. 2014 

 L. nr. 186/2014 
 Legea bugetului de stat pe anul 2015 
 M. Of. nr. 960/30 dec. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 72/28 ian. 2015) - rectifică anexa nr. 4 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 20/2015  (M. Of. nr. 576/31 iul. 2015) - rectifică bugetul de stat şi modifică art. 12 alin. (13), art. 16 alin. (2), (4) şi (7),  
 art. 25; 
 introduce alin. (71)-(73) la art. 16; 
 abrogă art. 48, anexa nr. 4 
 
 

- O.U.G. nr. 47/2015  (M. Of. nr. 806/29 oct. 2015) - rectifică bugetul de stat şi modifică art. 33 și art. 47 

 L. nr. 187/2014 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 
 M. Of. nr. 961/30 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 21/2015  (M. Of. nr. 576/31 iul. 2015) - rectifică  bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 
 - O.U.G. nr. 48/2015  (M. Of. nr. 807/29 oct. 2015) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat 
 
 
  2015  
 
 
 L. nr. 2/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din  
 Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a  
 instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 
  M. Of. nr. 18/9 ian. 2015 

 

 ▼ Înţelegere în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013 
 L. nr. 5/2015 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 29/14 ian. 2015 

 L. nr. 6/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008  
 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 
 M. Of. nr. 16/9 ian. 2015 

 

 ▼ Acord  de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte,  
 privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013 
 L. nr. 7/2015 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 30/14 ian. 2015 

 ▼ Acordul de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul  
 Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010 
 L. nr. 8/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 48/21 ian. 2015 
 
 
 L. nr. 10/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi  
 societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum  
 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 22/12 ian. 2015 

 L. nr. 11/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind  
 Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 
 

M. Of. nr. 24/13 ian. 2015 

 L. nr. 14/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind  
 perdelele forestiere de protecţie 
 
 

M. Of. nr. 144/26 feb. 2015 
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 L. nr. 15/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind  
 Codul fiscal 
 
 

M. Of. nr. 144/26 feb. 2015 

 L. nr. 16/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la  
 bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor  
 publice 
 M. Of. nr. 155/4 mar. 2015 

 

 ▼ Cod din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea  
 Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU  
 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie  
 2013 
 L. nr. 17/2015 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 224/2 apr. 2015 

 ▼ Amendament convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de  
 finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de  
 Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013 
 L. nr. 18/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 225/2 apr. 2015 

 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul  
 Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013 
 L. nr. 18/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 225/2 apr. 2015 

 ▼ Acord euromediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel,  
 pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 10 iunie 2013 
 L. nr. 19/2015 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 227/3 apr. 2015 

 L. nr. 20/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat,  
 precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 160/6 mar. 2015 

 

 ▼ Protocol adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III),  
 adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005 
 L. nr. 21/2015 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 174/13 mar. 2015 

 L. nr. 22/2015 
 Lege privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România 
 M. Of. nr. 165/10 mar. 2015 
 
 L. nr. 23/2015 
 Lege pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
 
 

M. Of. nr. 165/10 mar. 2015 

 L. nr. 24/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea  
 unor prevederi legale 
 
 

M. Of. nr. 165/10 mar. 2015 

 L. nr. 25/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea  
 contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe  
 termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb 
 
 

M. Of. nr. 166/10 mar. 2015 

 L. nr. 26/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 
 
 

M. Of. nr. 166/10 mar. 2015 

 L. nr. 27/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele  
 măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre 
 
 

M. Of. nr. 166/10 mar. 2015 
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 L. nr. 28/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind  
 controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă 
 
 

M. Of. nr. 166/10 mar. 2015 

 L. nr. 29/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi  
 completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 
 
 

M. Of. nr. 171/12 mar. 2015 

 L. nr. 30/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare  
 ecologice 
 
 

M. Of. nr. 169/11 mar. 2015 

 L. nr. 32/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii  
 pentru Administrarea Activelor Statului 
 
 

M. Of. nr. 169/11 mar. 2015 

 L. nr. 35/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul  
 construcţiilor 
 
 

M. Of. nr. 172/12 mar. 2015 

 L. nr. 37/2015 
 Lege privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole 
 M. Of. nr. 172/12 mar. 2015 
 Modificări: 
 - L. nr. 285/2015  (M. Of. nr. 874/23 nov. 2015) - modifică art. 1 alin. (2) lit. e), art. 3 alin. (1); 
 
 

 abrogă art. 4 

 L. nr. 39/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind  
 înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 172/12 mar. 2015 

 L. nr. 41/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii  
 nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 
 
 

M. Of. nr. 185/18 mar. 2015 

 L. nr. 42/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor  
 imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 185/18 mar. 2015 

 L. nr. 43/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru  
 Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
 
 

M. Of. nr. 185/18 mar. 2015 

 L. nr. 44/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura  
 din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 

M. Of. nr. 184/18 mar. 2015 

 L. nr. 45/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale  
 unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 184/18 mar. 2015 

 L. nr. 46/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea  
 unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 184/18 mar. 2015 

 L. nr. 47/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru  
 Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 189/20 mar. 2015 
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 L. nr. 48/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe  
 locative cu destinaţia de locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 189/20 mar. 2015 

 L. nr. 49/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 
 
 

M. Of. nr. 189/20 mar. 2015 

 L. nr. 50/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii  
 Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor 
 
 

M. Of. nr. 189/20 mar. 2015 

 L. nr. 51/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 189/20 mar. 2015 

 L. nr. 52/2015 
 Lege privind plata anuală a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale neguvemamentale din sectorul agricol şi  
 agroalimentar 
 M. Of. nr. 189/20 mar. 2015 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 10/2019  (M. Of. nr. 673/13 aug. 2019) - modifică titlul și art. 1 - 3 
 - L. nr. 72/2020  (M. Of. nr. 484/9 iun. 2020) - modifică titlul, art. 1-3; 
 
 

introduce art. 4 

 L. nr. 55/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor  
 măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor 
 
 

M. Of. nr. 198/25 mar. 2015 

 L. nr. 62/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a  
 Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare 
 
 

M. Of. nr. 220/1 apr. 2015 

 L. nr. 63/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul  
 fiscal 
 
 

M. Of. nr. 220/1 apr. 2015 

 L. nr. 64/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea  
 unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 222/1 apr. 2015 

 L. nr. 65/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia  
 prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin  
 echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene 
 
 

M. Of. nr. 226/2 apr. 2015 

 L. nr. 66/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr.  
 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
 
 

M. Of. nr. 226/2 apr. 2015 

 L. nr. 67/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului  
 Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 242/9 apr. 2015 

 L. nr. 68/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană,  
 pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică 
 
 

M. Of. nr. 229/3 apr. 2015 

 L. nr. 70/2015 



 

 569

 Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 
 M. Of. nr. 242/9 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 32/2016  (M. Of. nr. 488/30 iun. 2016) - modifică art. 5 lit. d); 
  introduce art. 41 (se aplică începând cu data de 1 august 2016) 
 - L. nr. 344/2018  (M. Of. nr. 3/3 ian. 2019) - modifică art. 12 alin. (2); 
  introduce alin. (4) la art.11 
 
 L. nr. 71/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul  
 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
 M. Of. nr. 233/6 apr. 2015 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. II 

 L. nr. 72/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 235/7 apr. 2015 

 L. nr. 73/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind  
 regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
 
 

M. Of. nr. 252/15 apr. 2015 

 L. nr. 74/2015 
 Lege privind administratorii de fonduri de investiţii alternative 
 M. Of. nr. 274/23 apr. 2015 
 Modificări: 
 - L. nr. 268/2015  (M. Of. nr. 857/18 nov. 2015) - modifică art. 52 alin. (1) partea introductivă; 
 introduce lit. e1) la art. 50 alin. (2), art. 511 și alin. (41) și (42) la art. 52 
 - L. nr. 243/2019  (M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019) - modifică art. 7 alin. (2) lit. a), art. 10 alin. (1) și art. 52 alin. (5); 
 introduce alin. (4) la art. 21, lit. m) la art. 50 alin. (2), alin. (6) - (9) la art. 52,  
 art. 571 și art. 631 
 - L. nr. 158/2020  (M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) - modifică art. 51 alin. (2) lit. e), art. 52 alin. (1) partea introductivă; 
 
 

 introduce art. 161, lit. n) și o) la art. 50 alin. (2), art. 512 

 L. nr. 75/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
 
 

M. Of. nr. 252/15 apr. 2015 

 L. nr. 77/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind  
 Codul fiscal şi a altor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 263/20 apr. 2015 

 L. nr. 78/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
 
 

M. Of. nr. 278/24 apr. 2015 

 L. nr. 79/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene  
 şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 263/20 apr. 2015 

 L. nr. 85/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 270/22 apr. 2015 
 
 L. nr. 86/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind  
 regimul juridic al contravenţiilor 
 
 

M. Of. nr. 282/27 apr. 2015 

 L. nr. 88/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de  
 autoturisme noi 
 
 

M. Of. nr. 282/27 apr. 2015 

 L. nr. 89/2015 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 
 
 

M. Of. nr. 282/27 apr. 2015 

 L. nr. 92/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave  
 aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne 
 
 

M. Of. nr. 281/27 apr. 2015 

 L. nr. 93/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind  
 organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 
 M. Of. nr. 281/27 apr. 2015 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile  
 participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL de la  
 Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon 
 L. nr. 94/2015 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 305/5 mai 2015 

 L. nr. 98/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri  
 pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane 
 
 

M. Of. nr. 316/8 mai 2015 

 L. nr. 100/2015 
 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare 
 
 

M. Of. nr. 316/8 mai 2015 

 L. nr. 102/2015 
 Lege privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România 
 
 

M. Of. nr. 323/13 mai 2015 

 L. nr. 104/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în  
 perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 331/14 mai 2015 

 L. nr. 105/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 
 

M. Of. nr. 336/18 mai 2015 

 L. nr. 106/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii  
 cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and  
 Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul  
 Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării  
 Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT- RO la aceste două organisme neguvernamentale 
 
 

M. Of. nr. 341/19 mai 2015 

 L. nr. 108/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind  
 stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 
 
 

M. Of. nr. 335/15 mai 2015 

 L. nr. 109/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea  
 sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 
 

M. Of. nr. 335/15 mai 2015 

 L. nr. 110/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare 
 
 

M. Of. nr. 335/15 mai 2015 

 L. nr. 112/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt  
 acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 335/15 mai 2015 

 L. nr. 115/2015 
 Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,  
 precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
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 M. Of. nr. 349/20 mai 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 316/25 apr. 2016) - rectifică art. 38 alin. (2) teza a ll-a 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 16/2017  (M. Of. nr. 924/24 nov. 2017) - art. 54 alin. (5) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 40/2019  (M. Of. nr. 446/4 iun. 2019) - modifică art. 1 alin. (2), (4) și (5), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5 alin.  
 (2), art. 7 alin. (1), (4) și (5), art. 11 alin. (2), art. 15 alin. (1), art. 26 alin. (5) și  
 (15), art. 27 alin. (1) lit. d), i) și j), art. 30 alin. (2) și (11), art. 31 lit.d), art. 34  
 alin. (2), art. 39 alin. (1) lit.g), art. 46, art. 49 alin. (1) și (2), art. 50 alin. (2),  
 art. 57, art. 58 alin. (5) și (8) - (10), art. 79 alin. (1), art. 93 alin. (1) lit. e) - h),  
 art. 94 alin. (1) și alin. (3) lit. g), art. 96 alin, (1), art. 98 alin. (3), art. 99,  
 art.102, art. 103 alin. (1), (2) lit. g) și i) și alin. (5), art. 104 alin. (1) și alin. (2)  
 lit. g) și i), art. 121 alin. (1) și (2), art. 126 alin. (2), art. 132; 
  introduce alin. (51) la art. 26, art. 1011, alin. (21) - (24) la art. 121 
 - O.U.G. nr. 57/2019  (M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) - modifică art. 27 alin. (1) lit. i), art. 103 alin. (5) și art. 107 
 - L. nr. 91/2020  (M. Of. nr. 551/25 iun. 2020) - modifică art. 26 alin. (1) -(4) și (13) - (15), art. 30 alin. (4), art. 38  alin. (4) și  
 (5), art. 58 alin. (8) 
 
 L. nr. 117/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea  
 concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei 
 
 

M. Of. nr. 355/22 mai 2015 

 L. nr. 120/2015 
 Lege privind stimularea investitorilor individuali-business angels 
 
 

M. Of. nr. 382/2 iun. 2015 

 L. nr. 121/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 
 M. Of. nr. 382/2 iun. 2015 
 
 L. nr. 122/2015 
 Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind  
 modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 387/3 iun. 2015 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 24/2017  (M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) - abrogă art. 5 

 L. nr. 123/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi  
 Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de  
 profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din  
 calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 386/3 iun. 2015 

 L. nr. 124/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea  
 unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 407/9 iun. 2015 

 L. nr. 125/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 383/2 iun. 2015 
 
 L. nr. 126/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în  
 domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 395/5 iun. 2015 

 L. nr. 128/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 
 
 

M. Of. nr. 395/5 iun. 2015 

 L. nr. 134/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi  
 funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 
 
 

M. Of. nr. 403/9 iun. 2015 

 L. nr. 135/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul sănătăţii în vederea descentralizării 
 
 

M. Of. nr. 403/9 iun. 2015 
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 L. nr. 136/2015 
 Lege pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România 
 
 

M. Of. nr. 408/10 iun. 2015 

 L. nr. 137/2015 
 Lege pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie 
 
 

M. Of. nr. 408/10 iun. 2015 

 L. nr. 139/2015 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România 
 
 

M. Of. nr. 412/11 iun. 2015 

 L. nr. 141/2015 
 Lege privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii 
 M. Of. nr. 412/11 iun. 2015 
 
 L. nr. 142/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de  
 ordine publică şi de securitate naţională 
 
 

M. Of. nr. 415/11 iun. 2015 

 L. nr. 143/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 
 
 

M. Of. nr. 440/19 iun. 2015 

 L. nr. 144/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor  
 bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome’ "Administraţia Patrimoniului Protocolului de  
 Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 423/15 iun. 2015 

 L. nr. 145/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul  
 administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 428/16 iun. 2015 

 L. nr. 146/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii  
 Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2  
 din 12 iulie 2005 
 
 

M. Of. nr. 423/15 iun. 2015 

 L. nr. 147/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 
 

M. Of. nr. 436/18 iun. 2015 

 L. nr. 148/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 
 
 

M. Of. nr. 436/18 iun. 2015 

 L. nr. 151/2015 
 Lege privind procedura insolvenţei persoanelor fizice 
 M. Of. nr. 464/26 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 61/2015  (M. Of. nr. 962/24 dec. 2015) - prorogă termenul prevăzut la art. 93 teza întâi până la data de 31 dec. 2016 
 - O.U.G. nr. 98/2016  (M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016) - Termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi se prorogă până la  
 data de 1 august 2017. 
 - O.G. nr. 6/2017  (M. Of. nr. 614/28 iul. 2017) - prorogă termenul prevăzut la art. 93 teza I , până la data de 1 ianuarie 2018 
 - L. nr. 234/2017  (M. Of. nr. 961/5 dec. 2017) - aprobă O.G. nr. 6/2017 
 
 

- L. nr. 235/2018  (M. Of. nr. 851/8 oct. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 61/2015 

 L. nr. 156/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul agriculturii 
 
 

M. Of. nr. 449/23 iun. 2015 

 L. nr. 157/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate  
 cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
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M. Of. nr. 449/23 iun. 2015 

 L. nr. 158/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe  
 căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 
 
 

M. Of. nr. 449/23 iun. 2015 

 L. nr. 159/2015 
 Lege privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste 
 M. Of. nr. 449/23 iun. 2015 
 
 L. nr. 160/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi  
 combaterea violenţei în familie 
 
 

M. Of. nr. 449/23 iun. 2015 

 L. nr. 162/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială 
 
 

M. Of. nr. 463/26 iun. 2015 

 L. nr. 163/2015 
 Lege privind standardizarea naţională 
 M. Of. nr. 470/30 iun. 2015 
 
 L. nr. 164/2015 
 Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 
 M. Of. nr. 472/30 iun. 2015 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 41/2017  (M. Of. nr. 226/3 apr. 2017) - modifică art. 52 alin. (1) 

 L. nr. 165/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în  
 România 
 
 

M. Of. nr. 463/26 iun. 2015 

 L. nr. 166/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale 
 M. Of. nr. 460/25 iun. 2015 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de  
 proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Bethlehem la 24  
 decembrie 2013 
 L. nr. 169/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 489/3 iul. 2015 

 L. nr. 170/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în  
 domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor 
 
 

M. Of. nr. 481/1 iul. 2015 

 L. nr. 171/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi  
 alte măsuri 
 
 

M. Of. nr. 480/1 iul. 2015 

 L. nr. 173/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă 
 M. Of. nr. 481/1 iul. 2015 
 Abrogare 
 - L. nr. 165/2018  (M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) - abrogată odată cu O.U.G. nr. 8/2009, la 1 ian. 2019 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018) - abrogată odată cu O.U.G. nr. 8/2009, la 1 ianuarie 2021 

 L. nr. 174/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul  
 administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 475/30 iun. 2015 

 

 ▼ Al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la  
 Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară  
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 în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la  
 Bucureşti la 27 aprilie 2010 
 L. nr. 175/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 504/8 iul. 2015 
 Modificări: 
 - L. nr. 273/2018 (M. Of. nr. 1002/27 nov. 2018) - modifică art. 2 
 
 ▼ Protocol semnat de România la Varşovia la 25 noiembrie 2014, pentru modificarea Convenţiei privind organizarea şi activitatea Băncii  
 Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970,23 noiembrie 1977 şi 18  
 decembrie 1990) şi a Statutului Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie  
 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963 
 L. nr. 176/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 496/7 iul. 2015 
 
 L. nr. 179/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001  
 privind regimul juridic al contravenţiilor 
 
 

M. Of. nr. 481/1 iul. 2015 

 L. nr. 181/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.  
 504/2002 
 
 

M. Of. nr. 484/2 iul. 2015 

 L. nr. 182/2015 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 476/30 iun. 2015 
 
 L. nr. 183/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
 
 

M. Of. nr. 496/7 iul. 2015 

 L. nr. 184/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli  
 în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 490/3 iul. 2015 

 L. nr. 186/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 495/6 iul. 2015 

 L. nr. 197/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte  
 măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 529/16 iul. 2015 

 L. nr. 198/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind  
 regimul drumurilor 
 
 

M. Of. nr. 529/16 iul. 2015 

 L. nr. 199/2015 
 Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi" 
 
 

M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 

 L. nr. 203/2015 
 Lege privind planificarea apărării 
 M. Of. nr. 555/27 iul. 2015 
 Modificări: 
 - L. nr. 80/2018  (M. Of. nr. 276/28 mar. 2018) - modifică art. 9 alin. (7) 
 
 ▼ Acord  dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la Bucureşti  la 6 octombrie 2014 
 L. nr. 204/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 555/27 iul. 2015 
 
 L. nr. 207/2015 
 Lege privind Codul de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 547/23 iul. 2015 
 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 50/2015  (M. Of. nr. 817/3 nov. 2015) - modifică art. 49 alin. (1) lit. b), art. 107 alin. (6), art. 138 alin. (5), art. 167  
 alin. (12), art. 235 alin. (1), art. 272, art. 336 alin. (1) lit. i); 
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  introduce alin. (3) - (5) la art. 71, lit. n) la art. 194 alin. (1), alin. (12) la art.  
 195, alin. (6) la art. 208,  alin. (21) şi (22) la art. 220, alin. (2) la art. 347,  
 alin. (4)-(11) la art. 352; 
  în tot cuprinsul cap. I al titlului X, termenul "precauţie" se înlocuieşte cu  
 sintagma "diligenţă fiscală", sintagma „ordin comun al ministrului dezvoltării  
 regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice" din  
 cuprinsul art. 11 alin, (9), art. 24 alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (9) lit. b), art. 46  
 alin. (8), art. 47 alin. (9), art. 79 alin. (5), art. 80 lit. b), art. 101 alin. (2) lit. b),  
 art. 150 alin. (5) lit. b), art. 153 alin. (3) lit. b), art. 154 alin. (2) lit. b), art. 164  
 alin. (6) lit. b), art. 247 alin. (5) lit, b), art. 253 alin. (6) lit. b) şi art. 342 alin.  
 (2) se înlocuieşte cu sintagma „ordin al ministrului dezvoltării regionale şi  
 administraţiei publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice" 
 - O.U.G. nr. 13/2016  (M. Of. nr. 368/12 mai 2016) - termenul prevăzut la art. 62 alin. (3) se prorogă până la data de 31 august  
 2016 
 - L. nr. 214/2016  (M. Of. nr. 910/11 nov. 2016) - aprobă O.U.G. nr. 13/2016 
 - O.U.G. nr. 84/2016  (M. Of. nr. 977/6 dec. 2016) - modifică art. 54, art. 92 alin. (5), (6) și (8), art. 103 alin. (1), art. 163 alin.  
 (11), art. 165 alin. (3) lit. b), art. 213 alin. (13), art. 220 alin. (21) și (4), art.  
 229, art. 236 alin. (4) și (7), art. 257 alin. (2), art. 272 alin. (1)-(5), art. 286 lit.  
 i) și art. 306 alin. (3); 
 introduce alin. (51) la art. 92, alin. (111)-(1112) la art. 163, alin. (9) și (10)  
 la art. 169, alin. (6) la art. 235, lit. n)-ș) la art. 286, art. 2911, 2912, alin. (6)  
 și (7) la art. 303 și art. 3061; 
 abrogă art. 247 alin. (7), art. 250 alin. (4) lit. l), art. 291 alin. (5) și art. 306  
 alin. (4) 
 - L. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 313/2 mai 2017) - aprobă cu modificări O.U.G. nr.84/2016 și modifică art. 220 și art. 236 alin. 
 (4) 
 - O.U.G. nr. 42/2017  (M. Of. nr. 438/13 iun. 2017) - modifică art. 286 lit. i), art. 303 alin. (7), art. 306  alin.(3); 
  introduce art. 2913, alin. (6) - (8) la art. 299, alin.(8) la art. 303, alin.(4) la  
 art. 304, lit. u) și v) la art. 336 alin. (1), lit. l) și m) la art. 336 alin.(2), anexa nr.  
 3. 
 - O.G. nr. 30/2017  (M. Of. nr. 708/31 aug. 2017) - modifică art. 8 alin. (4), art. 11 alin. (3) lit. d), art. 47, art. 67 alin. (1), art. 82  
 alin. (2) și (6), art. 83 denumirea marginală, art. 85 alin. (1), art. 116 alin. (1),  
 art. 117 alin. (2), art. 134 alin. (4), art. 138, art. 139 lit. f), art. 140 alin. (6), art.  
 141 alin. (1) partea introductivă, art. 144, art. 145 alin. (3), art. 150 alin. (1),  
 art. 153 alin. (3) lit. a), art. 157 alin. (2) lit. a), art. 157 alin. (3), art. 158 alin.  
 (5), art. 163 alin. (2) la 1 ianuarie 2018, art. 165 alin. (9), art. 168 alin. (12),  
 art. 171 alin. (1), art. 174 alin. (4) lit. b), art. 176 alin. (4), art. 184 alin. (1), art.  
 186 alin. (4), art. 191 alin. (4) și (6), art. 193 alin. (3) lit. c), art. 194 alin. (1) lit.  
 e), art. 195 alin. (1) lit. f), art. 195 alin. (7), art. 200 alin. (1), art. 201  
 denumirea marginală, art. 204, art. 206 alin. (3) lit. d), art. 206 alin. (6), art.  
 208 alin. (1), art. 211 lit. b), art. 212 alin. (2), art. 213 alin. (2) și (8), art. 214  
 alin. (1), art. 217 lit. d), art. 233 alin. (1) lit. d), art. 236 alin. (2), (7) și (12), art.  
 238 alin. (7), art. 239 alin. (1) lit. g), art. 240 alin. (2), art. 242 alin. (1), (5), (8)  
 - (10), art. 247 alin. (3) lit. d), art. 250 alin. (2) și (14), art. 253, art. 254 alin.  
 (1) - (3) și (5), art. 255 alin. (2), art. 264 alin. (1), art. 265 alin. (1), art. 276  
 alin. (5), art. 278 alin. (3) și (4), art. 279 alin. (3) și (4), art. 281 alin. (3) și (5),  
 art. 336 alin. (1) lit. g) și s), art. 342 alin. (3), art. 343; 
  introduce alin. (5) și (6) la art. 2, alin. (3) la art. 23, lit. d) la art. 25 alin. (1),  
 alin. (21) la art. 25, alin. (5) la art. 32, alin. (4) la art. 36, alin. (3) la art. 50,  
 alin. (2) și (3) la art. 80 la 1 ianuarie 2018, alin. (4) la art. 83 la 1 ianuarie  
 2018, alin. (5) la art. 83, alin. (7) la art. 85, alin. (11) la art. 92, alin. (6) la art.  
 103, lit. f) la art. 141 alin. (1), alin. (4) la art. 151, alin. (4) la art. 155, lit. d) la  
 art. 156 alin. (2), alin. (4) la art. 156, lit. d) și e) la art. 157 alin. (2), alin. (3) -  
 (9) la art. 160, alin. (51) și (52) la art. 173, alin. (4) la art. 175, alin. (12) la  
 art. 181, alin. (21) la art. 192, alin. (71) la art. 193, alin. (24) la art. 193, lit.  
 m1) la art. 194 alin. (1), alin. (81) la art. 195, alin. (111) la art. 195, alin.  
 (4) la art. 199, alin. (7) și (8) la art. 207, alin. (21) la art. 213, alin. (81) la  
 art. 213, alin. (2) la art. 217, art. 227 1, alin. (7) la art. 230, alin. (21) și   
 (22) la art. 233, alin. (31) la art. 247, alin. (141) la art. 250, alin. (6) la art.  
 257, alin. (11) la art. 265, alin. (41) la art. 266, alin. (8) și (9) la art. 266,  
 cap. XII1, după art. 266, cu art. 2661 - 2665, lit. e) la art. 278 alin. (2), alin.  
 (6) la art. 278, cap. III, după art. 335, cu art. 3351 - 3353, alin. (31) art. 336  
 la 1 ianuarie 2018, alin. (3-2) la art. 336 la 13 septembrie 2017, alin. (5) la art.  
 342; 
  abrogă art. 163 alin. (8) la 1 ianuarie 2018 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 42/2017  (M. Of. nr. 815/16 oct. 2017) - art. 159 alin. (5) și art. 159 alin. (7) 
 Modificări: 
 - L. nr. 255/2017  (M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 42/2017 
 - O.U.G. nr. 113/2017  (M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017) -  prorogă termenul privind plata în contul unic a creanţelor fiscale administrate  
 de organul fiscal central (prev.la art. 163 alin. (2)) până la 1 iulie 2018 
 - L. nr. 30/2018  (M. Of. nr. 49/18 ian. 2018) - introduce alin. (31) la art. 30 
 - O.U.G. nr. 18/2018  (M. Of. nr. 260/23 mar. 2018) - introduce alin. (11) și (12) la art. 103 
 - O.U.G. nr. 25/2018  (M. Of. nr. 291/30 mar. 2018) - modifică art. 169 alin. (4) și art. 206 alin. (2) lit. a) și alin. (3); 
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 introduce alin. (31) la art. 186, alin. (3) și (4) la art. 187, alin. (5) la art. 192 și  
 alin. (21) la art. 197 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2018  (M. Of. nr. 495/15 iun. 2018) - art. 281 
 Modificări: 
 - L. nr. 150/2018  (M. Of. nr. 523/26 iun. 2018) - modifică art. 165 alin. (2) și art. 204; 
 introduce lit. c) la art. 160 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 71/2018  (M. Of. nr. 625/19 iul. 2018) - prorogă termenul prevăzut la art. II din L. nr. 30/2018 până la data de 1  
 noiembrie 2018 
 - L. nr. 181/2018  (M. Of. nr. 627/19 iul. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 113/2017 
 - L. nr. 203/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) - modifică art. 226 alin. (7) 
 - L. nr. 212/2018  (M. Of. nr. 658/30 iul. 2018) - modifică art. 272 alin. (2) - (5) 
 - O.U.G. nr. 88/2018  (M. Of. nr. 840/2 oct. 2018) - modifică art. 264 alin. (5); 
 introduce art. 2641 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 194 alin. (1) lit. e), art. 195 alin. (1) - (3), art. 200 alin. (1); 
  introduce art. 621, alin. (82) la art. 195 
 - L. nr. 30/2019  (M. Of. nr. 44/17 ian. 2019) - modifică art. 47 alin. (16), art. 157 alin. (3), art. 162 alin. (1), art. 210 lit. a),  
 art. 230 alin. (1) și (2), art. 233 alin. (21) și (3), art. 235 alin. (6), art. 263 alin.  
 (1); 
 introduce  alin. (5)-(13) la art. 7, alin. (161) și (162) la art. 47, lit. b1) la art.  
 157 alin. (2), art. 2301 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 72/2019  (M. Of. nr. 332/2 mai 2019) - art. 350 alin. (1) 
 - D.C.C. nr. 72/2019  (M. Of. nr. 332/2 mai 2019) - sintagma "care constituie mijloace de probă" din cuprinsul art. 350 alin. (3) cu  
 referire la alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 72/2019  (M. Of. nr. 332/2 mai 2019) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 350 alin. (1) și (3) (termenul se  
 împlinește la 17 iunie 2019) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 16/2019  (M. Of. nr. 402/22 mai 2019) - art. 226 alin. (3), prin raportare la alin. (1) al aceluiaşi articol; 
 art. 226 alin. (10), prin raportare la art. 227 alin. (8) 
 Modificări: 
 - L. nr. 129/2019  (M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) - modifică art. 61 alin. (4); 
 introduce art. 621 
 - O.G. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 694/22 aug. 2019) - modifică denumirea titlului IX; 
 introduce denumirea capitolului I „Procedura amiabilă în baza acordurilor sau  
 convenţiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri şi în baza Convenţiei  
 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea  
 profiturilor întreprinderilor asociate" după denumirea titlului IX și capitolul II  
 „Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza  
 Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a  
 litigiilor fiscale în Uniunea Europeană” cu art. 2831-28319 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 581/2019  (M. Of. nr. 40/21 ian. 2020) - art. 213 alin. (8), în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa  
 Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015  
 privind Codul de procedură fiscală 
 - D.C.C. nr. 581/2019  (M. Of. nr. 40/21 ian. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 213 alin. (8), astfel cum au fost  
 modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termenul se  
 împlineşte la 5 martie 2020), după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituţie 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 5/2020  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2020) - modifică, la data de 3 februarie 2020, art. 25 alin. (1) lit. b), denumirea  
 marginală a art. 164, art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 236 alin. (9) lit. a),  
 art. 236 alin. (13), (16) și (17) și art. 336 alin. (1) lit. k); 
 modifică, la data de 1 iulie 2020, art. 286 lit. i) pct. 1 și 3, art. 286 lit. p), art.  
 303 alin. (7) și art. 306 alin. (3); 
 introduce, la data de 3 februarie 2020, alin. (7) și (8) la art. 164 și alin. (20) și  
 (21) la art. 236; 
 introduce, la data de 1 iulie 2020, lit. t)-y) la art. 286, art. 2914, lit. w) și x) la  
 art. 336 alin. (1), lit. n) și o) la art. 336 alin. (2) și anexa nr. 4 
 - O.U.G. nr. 24/2020  (M. Of. nr. 107/12 feb. 2020) - modifică art. 136, art. 137 alin. (2) și art. 336 alin. (1) lit. g) 
 - O.U.G. nr. 107/2020  (M. Of. nr. 579/1 iul. 2020) - prorogă termenele prevăzute la art. 2914 alin. (1), alin. (3), alin. (10) și alin.  
 (21) 
 - L. nr. 113/2020  (M. Of. nr. 600/8 iul. 2020) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 88/2018 şi modifică art. 2641  
 alin. (1), (2) și (3) și (5); 
 introduce alin. (31) și (6) la art. 2641 
 - O.U.G. nr. 111/2020  (M. Of. nr. 620/15 iul. 2020) - modifică art. 61; 
  introduce art. 611 
 - O.U.G. nr. 153/2020  (M. Of. nr. 817/4 sep. 2020) - introduce art. 701 
 - L. nr. 295/2020  (M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020) - modifică art. 1 pct. 31, art. 7 alin. 10, art. 11 alin. (3) lit. d), art. 11 alin. (10),  
 art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (3),  art. 54, art. 59 alin. (3), art. 62 alin. (5), art.  
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 71 alin. (5), art. 82 alin. (1) lit. e), art. 83 alin. (4) și (5), art. 85 alin. (3), art. 98  
 lit. d), art. 126 alin. (2), art. 127 alin. (1) lit. h) și alin. (2), (5) și (6), art. 128  
 alin. (1) și (2), art. 130 alin. (2), art. 131 alin. (1) și (2) și partea introductivă a  
 alin. (4), art. 135 alin. (5), art. 140 alin. (3) și (6), art. 145 alin. (1), art. 158  
 alin. (4), art. 160 alin. (1), art. 168 alin. (12), art. 173 alin. (3), art. 181 alin.  
 (1), alin. (2) partea introductivă și alin. (7) și (8), art. 184 alin. (7), art. 193 alin.  
 (2), (11) și (18), art. 194 alin. (1) lit. c), art. 195 alin. (2), (5) și (11), art. 199  
 alin. (1), art. 203 alin. (1), art. 206 alin. (2) lit. c), art. 211 lit. b), art. 212 alin.  
 (2), art. 213 alin. (13), art. 214 alin. (1), art. 217 alin. (1) lit. d), art. 226 alin.  
 (1) și (8), art. 241, art. 249 alin. (1) lit. b), art. 250 alin. (14), art. 255 alin. (2),  
 art. 268 alin. (2), art. 269 alin. (2), art. 270 alin. (3), art. 272, art. 274 alin. (5),  
 art. 276 alin. (5), art. 281 alin. (4), art. 336 alin. (3) și art. 338 alin. (3); 
 introduce alin. (61) la art. 11, lit. c) la art. 18 alin. (5), alin. (4) la art. 23, lit.  
 d)-g) la art. 49 alin. (1), alin. (7) și (8) la art. 65, alin. (2) la art. 76, alin. (12) la  
 art. 82, alin. (3) la art. 86, lit. e) la art. 111 alin. (2), alin. (21) și (22) la art.  
 126, lit. (i1) la art. 127 alin. (1), alin. (8), (9) și (10) la art. 127, alin. (21) la  
 art. 128, art. 1371, alin. (51) și (61) la art. 140, alin. (51) la art. 159, alin.  
 (91) la art. 167, art. 1701, alin. (31) la art. 173, alin. (21) și (13) la art.  
 181, alin. (5) la art. 182, alin. (91), (181)-(183) și (25) la art. 193, alin.  
 (112) și (113) la art. 195, alin. (2) la art. 219, alin. (51) și (7)-(9) la art. 235,  
 lit. d1) la art. 250 alin. (4), alin. (111)-(115) la art. 263, alin. (41) la art.  
 265, alin. (41) la art. 279, alin. (31) la art. 281, art. 2811 și alin. (21) la  
 art. 283; 
 abrogă art. 137 alin. (4) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 17/2021  (M. Of. nr. 61/20 ian. 2021) - art. 260 alin. (1) şi (4) 
 Modificări: 
 - L. nr. 123/2021  (M. Of. nr. 476/7 mai 2021) - modifică art. 2914 alin. (13) și (15) și anexa nr. 4 
 - L. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 476/7 mai 2021) - modifică art. 2833 alin. (6) lit. d) și lit. e) pct. 2, art. 2837 alin. (1), art.  
 2838 alin. (7), art. 2839 alin. (5), art. 28313 alin. (4) și art. 28315 alin. (1)  
 și (4); 
 introduce alin. (11) și (12) la art. 2837, alin. (6) la art. 2837 și alin. (5) și  
 (6) la art. 28315 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 527/20 mai 2021) - rectifică partea a II-a a anexei nr. 4 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 51/2021  (M. Of. nr. 606/17 iun. 2021) - Termenul de aplicare a prevederilor art. 270, 272 şi 274 din Legea nr.  
 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările  
 ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I din Legea nr. 295/2020, se  
 prorogă până la data de 1 octombrie 2021 
 - O.G. nr. 11/2021  (M. Of. nr. 832/31 aug. 2021) - modifică art. 1 pct. 19, art. 11 alin. (61), art. 55 alin. (1), art. 701 alin. (1),  
 art. 83 alin. (5), art. 105 alin. (6) lit. b), art. 113 alin. (2) lit. b), art. 157 alin. (2)  
 lit. c), art. 164 alin. (2) și (7), art. 169, art. 1701 alin. (2), art. 213 alin. (8), art.  
 235 alin. (2), art. 263 alin. (5); 
  introduce alin. (41) la art. 8, art. 331, alin. (21) la art. 55, art. 591, alin.  
 (11) la art. 69, alin. (11) și (12) la art. 79, alin. (91) la art. 92, alin. (5) la  
 art. 129, lit. a1) la art. 157 alin. (2), lit. e) la art. 184 alin. (6), art. 1841, lit.  
 o) la art. 194 alin. (1), cap. IV1 cu art. 2091-20914, alin. (8) și (9) la art.  
 247, art. 3371 
 - O.U.G. nr. 107/2021  (M. Of. nr. 935/30 sep. 2021) - prorogă termenul de aplicare a prev. art. 270, 272 și 274, astfel cum au fost  
 modificate prin L. nr. 295/2020, până la data de 31 martie 2022 
 - O.G. nr. 11/2022  (M. Of. nr. 97/31 ian. 2022) - modifică art. 11 alin. (3) lit.a), art. 11 alin. (6), art. 47 alin. (16) și (161), art.  
 52 alin. (12), (21) și (22), art. 59, art. 701 alin. (4), art. 79 alin. (4), art. 80  
 alin. (1) lit. b), art. 101 alin. (4), art. 153 alin. (3) lit. a), art. 1701 alin. (1), art.  
 186 alin. (1) lit. c), art. 194 alin. (1) lit. j), art. 195 alin. (1) și (3), art. 236 alin.  
 (3) și (13)-(15); 
  introduce lit. a1) la art. 11 alin. (3), alin. (41)-(44) la art. 101, alin. (2) la  
 art. 119, alin. (3) și (4) la art. 148; 
  abrogă art. 186 alin. (1) lit. e) 
 Dispoziţiile art. I pct. 4, pct. 7 cu privire la ordinul prevăzut la art. 701 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură  
 fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 8, 9 şi 14 intră în vigoare la 1 martie 2022. (O.G. nr. 11/2022 - M. Of. nr. 97/31 ian.  
 
 

2022) 

 L. nr. 208/2015 
 Lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
 M. Of. nr. 553/24 iul. 2015 
 Modificări: 
 - L. nr. 288/2015  (M. Of. nr. 866/19 nov. 2015) - modifică art. 33 alin. (4) și (5), art. 49 alin. (3), art. 60 alin. (1), art. 84 alin.  
 (4) lit.a), art. 96 alin. (1) lit. a) b), f) și g); 
  introduce alin. (11) și (12), alin. (21) la art. 95 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 553/22 iul. 2016) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 47/2016  (M. Of. nr. 685/5 sep. 2016) - modifică art. 42 alin. (2) 
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 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 101 alin. (10) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 16/2017  (M. Of. nr. 924/24 nov. 2017) - art. 59 alin. (7) 
 Modificări: 
 - L. nr. 51/2018  (M. Of. nr. 205/7 mar. 2018) - modifică art. 42 alin. (2), art. 93 alin. (2) lit. a), art. 93 alin. (2) lit. b) și art. 95  
 alin. (2) lit. a); 
 introduce lit. a3) la art. 93 alin. (2), lit. b3) la art. 93 alin. (2), lit. a3) la art. 95  
 alin. (2), lit. b3) la art. 95 alin. (2), liniuța a patra la art. 96 alin. (1) lit. a) și  
 liniuța a patra la art. 96 alin. (1) lit. b) 
 - O.U.G. nr. 29/2019  (M. Of. nr. 358/8 mai 2019) - introduce art. 221 
 - L. nr. 148/2019  (M. Of. nr. 617/25 iul. 2019) - modifică art. 16 alin. (6), (8) și (9), art. 23, art. 42 alin. (2), art. 49 alin. (3),  
 art. 51 alin. (5), art. 103 alin. (1) lit. r), art. 120; 
  introduce art. 91, art. 1021 și art. 1022, alin. (5) -(11) la art. 110 
 - O.U.G. nr. 64/2019  (M. Of. nr. 746/12 sep. 2019) - modifică art. 23 alin. (5) și (7) și art. 110 alin. (9) 
 - O.U.G. nr. 26/2020  (M. Of. nr. 118/14 feb. 2020) - modifică art. 5 alin. (7), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 10, art. 11 alin. (1), art. 12  
 alin. (1) lit. c), i) și j), art. 13 alin. (1), (6) și (9), art. 15 alin. (1), (2) și (3), art.  
 16, art. 17, art. 18 lit. d) și j), art. 42 alin. (5), art. 49 alin. (3), art. 51, art. 54  
 alin. (1)-(3), art. 58 alin. (1), art. 59 alin. (1) și (2), art. 83, art. 84, art. 88, art.  
 93 alin. (2), art. 95 alin. (2), art. 98 lit. h), art. 99 alin. (1) și (2), art. 103 lit. q) 
 -u), art. 109, art. 110 alin. (5), (8), și (9) și anexa nr. 1; 
 introduce alin. (11) la art. 6, art. 61, art. 71, art. 72, alin. (11) la art. 8,  
 alin. (11) la art. 11, art. 181, lit. f) la art. 24, alin. (121) la art. 52, alin. (8) la  
 art. 54, art. 541, art. 542, alin. (11) la art. 58, alin. (21) la art. 59, alin.  
 (11) la art. 62, alin. (31) la art. 63, art. 821, alin. (101) la art. 85, art.  
 921, art. 1031; 
 abrogă art. 42 alin. (6), art. 96 alin. (1) lit. a), art. 98 lit. t), art. 1021 alin. (4)  
 și art. 105-107 
 - D.C.C. nr. 150/2020  (M. Of. nr. 215/17 mar. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 26/2020 (termenul se  
 împlinește la data de 30 aprilie 2020), după care operează prevederile art. 147  
 din Constituție 
 - L. nr. 91/2020  (M. Of. nr. 551/25 iun. 2020) - modifică art. 11 alin. (2) - (7), art. 13 alin. (1), (5) și (7), art. 15 alin. (1), art.  
 61 alin. (2), art. 68 alin. (1) - (3); 
  abrogă art. 118 alin. (2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 418/2020  (M. Of. nr. 612/13 iul. 2020) - sintagma „care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele  
 Parlamentului” din cuprinsul art. 118 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 202/2020  (M. Of. nr. 849/16 sep. 2020) - modifică art. 6 alin. (1), art. 11 alin. (3) și (4), art. 13 alin. (1), (5), (7) și (9),  
 art. 15 alin. (1) și (5), art. 17, art. 49 alin. (3), art. 51 alin. (3) lit.a) și alin. (5) și  
 (6), art. 53 alin. (2), art. 54 alin. (1) - (3) și (5), art. 61 alin. (2) lit. a), art. 63  
 alin. (1) și (3), art. 68 alin. (3), art. 88, art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (1) lit. b)  
 - e) și q) - u), art. 113, modifică și înlocuiește anexa nr. 2; 
  introduce alin. (11) la art. 6, alin. (11) la art. 15, art. 561, art. 821, art.  
 921, alin. (111) la art. 101, alin. (11) - (13) și alin (10) - (16) la art. 102,  
 art. 1031, alin. (11) la art. 109, art. 1091, art. 1181; 
  abrogă art. 42 alin. (6), art. 1021 alin. (4) 
 
 L. nr. 209/2015 
 Lege privind anularea unor obligaţii fiscale 
 
 

M. Of. nr. 540/20 iul. 2015 

 L. nr. 212/2015 
 Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz 
 M. Of. nr. 554/27 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1986/2016  (M. Of. nr. 862/28 oct. 2016) - modifică și înlocuiește anexa nr.3 
 - O. nr. 443/2018  (M. Of. nr. 444/25 mai 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 3 
 - O. nr. 452/2020  (M. Of. nr. 229/20 mar. 2020) - modifică și completează anexa nr. 3 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 325/21 apr. 2020) - rectifică anexa nr. 3 
 Modificări: 
 - L. nr. 272/2020  (M. Of. nr. 1142/26 nov. 2020) - modifică art. 13 alin. (3) și art. 17 alin. (5) și (6); 
 
 

introduce alin. (7) la art. 17 

 L. nr. 213/2015 
 Lege privind Fondul de garantare a asiguraţilor 
 M. Of. nr. 550/24 iul. 2015 
 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 29/2020  (M. Of. nr. 509/15 iun. 2020) - art. 4 alin. (1) lit. a) și b), art. 15 alin. (2) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 102/2021  (M. Of. nr. 916/24 sep. 2021) - modifică art. 1, art. 2 alin. (3), art. 4 alin. (1) lit. a), b), d) și e) și alin. (2) și  
 (3), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1),  



 

 579

 art. 10, art. 12 alin. (1) și (4), art. 13 alin. (1), (2), (4), (5) și (6), art. 14 alin. (1),  
 (2), (3) și (4), art. 15, art. 16, art. 18 alin. (3), art. 19 alin. (2) lit. b), art. 19 alin.  
 (6), art. 20 lit. a) și c), art. 21 alin. (1) lit. d) și e), art. 21 alin. (2), art. 23 alin.  
 (8) și (9), art. 24 lit. a) pct. (iii) și (iv), art. 24 lit. b) pct. (iii)-(v), art. 25 alin. (1)  
 lit. c) și d), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1) și alin. (2) lit. a)-d) și j), art. 27-29  
 (la data de 24 octombrie 2021), art. 30, art. 31, art. 35 alin. (2) și art. 36;                  
 introduce alin. (21), (22), (31) și (32) la art. 2, art. 21, lit. d1) și lit. g) la  
 art. 5, alin. (11) și (12) la art. 12, art. 121-123, alin. (31) și (51) la art.  
 13, alin. (4) la art. 18, art. 181, alin. (21) la art. 19, lit. f) la art. 21 alin. (1),  
 art. 221, pct. (viii1) și (viii2) la art. 24 lit. a), pct. (v1) la art. 24 lit. b), alin.  
 (4)-(6) la art. 39 și alin. (4) la art. 40; 
 abrogă art. 2 alin. (4) și art. 32 
 
 ▼ Amendamentele  din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a  
 Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014 
 L. nr. 214/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 636/21 aug. 2015 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 18/2020 (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - introduce art. 3 
 - L. nr. 139/2020 (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) - aprobă O.U.G. nr. 18/2020 
 
 ▼ Convenţie privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a  
 Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
 L. nr. 214/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 636/21 aug. 2015 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 18/2020 (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - introduce art. 3 
 - L. nr. 139/2020 (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) - aprobă O.U.G. nr. 18/2020 
 
 

Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 

 L. nr. 216/2015 
 Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României 
 M. Of. nr. 546/22 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 59/2017  (M. Of. nr. 648/7 aug. 2017) - modifică art. 6 alin.(5) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 
 

- Decizia nr. 40/2018  (M. Of. nr. 603/16 iul. 2018) - art. 3 alin. (1) şi (3) 

 L. nr. 218/2015 
 Lege privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu  
 de Barcău 
 M. Of. nr. 554/27 iul. 2015 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 216/2020  (M. Of. nr. 993/27 oct. 2020) - modifică art. 1 alin. (2) 

 L. nr. 219/2015 
 Lege privind economia socială 
 M. Of. nr. 561/28 iul. 2015 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 210/2016  (M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) - modifică art. 30 

 L. nr. 221/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind  
 înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 562/28 iul. 2015 

 L. nr. 223/2015 
 Lege privind pensiile militare de stat 
 M. Of. nr. 556/27 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - modifică art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 28, art. 29, art. 30, art. 31 alin.  
 (1) art. 33, art. 39, art. 40, art. 55 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 76 alin. (2), art.  
 92 lit. a), art. 94, art. 108, art. 109, art. 110 alin. (1), (2), (4) și (8), art. 111 și  
 art. 122; 
 introduce alin. (3) la art. 31 și art. 1221; 
 abrogă art. 22, art. 60 alin. (2), art. 70 și art. 88 lit. i) 
 - O.U.G. nr. 59/2017  (M. Of. nr. 648/7 aug. 2017) - modifică art. 59 și art. 60; 
  introduce lit.l) și m) la art. 3 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - modifică art. 31 la 1 ianuarie 2018 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 74/2017  (M. Of. nr. 939/28 nov. 2017) - art. 3 lit. e) pct. 3 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - prorogă cu 6 luni termenele prevăzute la art. 109 alin. (3) şi art. 110 alin. (1) 
 - L. nr. 149/2018  (M. Of. nr. 530/27 iun. 2018) - introduce alin. (11) și (12) la art. 81 
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 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 59, art. 60 
 - L. nr. 23/2019  (M. Of. nr. 30/10 ian. 2019) - introduce alin. (11) la art. 55 
 - L. nr. 69/2020  (M. Of. nr. 457/29 mai 2020) - introduce alin. (3) la art. 21 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 47/2020  (M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) - art. 97 alin. (3) şi art. 114 
 Modificări: 
 - L. nr. 234/2020  (M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020) - introduce art. 711 
 Referire CSJ/ICCJ 
 
 

- Decizia nr. 63/2020  (M. Of. nr. 1295/28 dec. 2020) - art. 28 alin. (1) 

 L. nr. 225/2015 
 Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice 
 
 

M. Of. nr. 562/28 iul. 2015 

 L. nr. 227/2015 
 Lege privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 41/2015  (M. Of. nr. 733/30 sep. 2015) - introduce lit. g) la art. 495 
 - O.U.G. nr. 50/2015  (M. Of. nr. 817/3 nov. 2015) - modifică art. 15 alin. (1) lit. b), art., 43 alin. (2), art. 47 lit. c), art. 51 alin. (1),  
 art.52 alin. (1), art. 68 alin. (4) lit. k), art. 68 alin. (7) lit. d) , art. 76 alin. (3) lit.  
 g), art. 78 alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (7) prima teză, art. 101 alin. (9), art. 125  
 alin. (1) lit. c), art. 137 alin. (2), art. 148 alin. (4) lit. b), art. 151 alin. (6), art.  
 153 alin. (2), art. 157 alin. (2), art. 183, art. 185 alin. (2), art. 187 alin. (1) lit.  
 j), art. 187 alin. (2), art. 193 alin. (2), art. 195 alin. (2), art. 202, art. 204 alin.  
 (2), art. 207 alin. (4), art. 210 alin. (2), art. 212  alin. (2), art. 224 alin. (4) lit.  
 b), art. 470 alin. (7), art. 471 alin. (2) şi (3), art. 474 alin. (7) lit. a), art. 475  
 alin. (3) şi (5), art. 481 alin. (2) lit. a), art. 485 alin. (1) lit. f), art. 494 alin. (6) şi  
 (12), art. 495 lit. a), b), c) şi d); 
  introduce alin. (5) şi (6) la art. 51, alin. (8) la art. 133, lit. d) la art. 141, lit. g)  
 la alin. (2) al art. 291, alin. (41) la art. 493; 
  abrogă art. 43 alin. (6), art. 97 alin. (9), art. 133 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - modifică art. 153 alin. (1) lit. m), art. 160 alin. (1), art. 168 alin. (9) și art. 254 
 - L. nr. 358/2015  (M. Of. nr. 988/31 dec. 2015) - modifică art. 80 alin. (2) lit. d), art. 101 alin. (9), art. 168 alin. (7), art. 224  
 alin. (5), art. 263 lit. f), art. 307 alin. (6), art. 331 alin. (2) lit. g), art. 360 alin.  
 (6), art. 361, art. 402 alin. (10) și (11), art. 403 alin. (2), art. 404 alin. (2) și (5),  
 art. 406 alin. (1) lit. b), art. 409 alin. (2), art. 410 alin. (1), art. 412 alin. (8), art.  
 432 alin. (1), art. 434, art. 435 alin. (3), (4) și alin. (9) lit. a), art. 455 alin. (2) și  
 (4), art. 457 alin. (3), art. 458 alin. (1) lit. a), art. 460 alin. (6), art. 461 alin. (6),  
 (11) și (12), art. 462 alin. (5), art. 463 alin. (2) și (4), art. 466 alin. (8) și (9), art.  
 467 alin. (5); 
 introduce lit. g1) la alin. (2) al art. 13, alin. (11) la art. 26, alin. (4) la art. 223,  
 alin. (7) la art. 331, lit. e) la alin.(6) al art. 362, alin. (41) și (51) la art. 455,  
 alin. (6) la art. 462, alin. (41) și (51) la art. 463, alin. (21) la art. 465, alin.  
 (6) la art. 467 
 - O.U.G. nr. 8/2016  (M. Of. nr. 225/25 mar. 2016) - modifică art. 495 lit. a)-c) și e); 
 introduce art. 4951 
 - L. nr. 57/2016  (M. Of. nr. 283/14 apr. 2016) - modifică art. 153 alin. (1) lit. h), denumirea marginală a art. 162, art. 162, art.  
 168 alin. (10) 
 - L. nr. 112/2016  (M. Of. nr. 408/30 mai 2016) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 41/2015 și modifică art. 178  
 alin. (4), denumirea secțiunii a 10-a de la titlul V cap. III, art. 180-183, art. 456  
 alin. (1) lit.s), art. 464 alin. (1) lit. s), art. 469 alin. (1) lit. c), art. 476 alin. (1)  
 lit. b), art. 477 alin. (7), art. 485 alin. (1) lit. b), art. 495 lit. g); 
  introduce alin. (61) la art. 179 
 - O.U.G. nr. 32/2016  (M. Of. nr. 488/30 iun. 2016) - introduce pct. 3 la art. 60 (se aplică începând cu veniturile aferente lunii  
 august 2016) , lit. e) la art. 111 alin. (2), alin. (21) - (29) la art. 111, lit. a1)  
 la art. 114 alin. (2), lit. h) la art.291 alin. (2) ( se aplică începând cu data de 1  
 august 2016) 
 - O.U.G. nr. 46/2016  (M. Of. nr. 685/5 sep. 2016) - introduce alin. (5) la art. 456, alin. (5) la art. 464 și alin. (5) la art. 469 
 - O.U.G. nr. 84/2016  (M. Of. nr. 977/6 dec. 2016) - modifică art. 7 pct. 39, art. 11 alin. (6)-(9), art. 22 alin. (1), art. 25 alin. (4) lit.  
 e), art. 48 alin. (5), art. 81 alin. (1), art. 132, art. 305 alin. (5), art. 316 alin. (11)  
 lit. g), art. 316 alin. (12) lit. a), art. 317 alin. (1), (2), (8), (10) și (11), art. 325  
 alin. (3), art. 456 alin. (5) partea introductivă și lit. b), art. 464 alin. (5) partea  
 introductivă și lit. b) și art. 469 alin. (5); 
 introduce alin. (51) și (52) la art. 16, alin. (9) la art. 25, lit. h) și i) la art. 28  
 alin. (3), alin. (51) și (52) la art. 48, lit. o1) la art. 62, alin. (41) la art. 68,  
 lit. t) la art. 142, alin. (91) la art. 146, alin. (31) la art. 147, alin. (71) la art.  
 168, alin. (31) și (32) la art. 169, alin. (9) la art. 190, alin. (21) la art. 191,  
 alin. (71) la art. 199, alin. (21) la art. 200, alin. (7) la art. 207, alin. (21) la  
 art. 208, alin. (5) la art. 214, alin. (21) la art. 215, lit. f) la art. 268 alin. (9),  
 alin. (51) la art. 305, art. 3151 și lit. f) la art. 325 alin. (1); 
 abrogă art. 22 alin. (11), art. 316 alin. (11) lit. b) și art. 329; 
 suspendă aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4)—(6) până la data de 31  
 decembrie 2019. 
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 - O.U.G. nr. 3/2017  (M. Of. nr. 16/6 ian. 2017) - modifică art. 47 lit. c), art. 51 alin. (1) lit. a), art. 52 alin. (1), art. 78 alin. (2)  
 lit. a) pct. iv), art. 111 alin. (1), art. 140, art. 143 alin. (2) și (4), art. 144, art.  
 145 alin. (2), art. 146 alin. (6) și (8), art. 148 alin. (1)-(3), art. 149, art. 160 alin.  
 (3), art. 161 alin. (2), art. 162 alin. (3), art. 170 alin. (2), art. 171 alin. (3), art.  
 172 alin. (3), art. 173, art. 176 alin. (7), art. 177 alin. (3), art. 178 alin. (1), (3)  
 și (4) și art. 179 alin. (1); 
 introduce art. 221, alin. (7) la art. 48, pct. 4 la art. 60; 
 abrogă art. 51 alin. (1) lit. b), art. 139 alin. (2) și (3), art. 157 alin. (3), art. 176  
 alin. (5), art. 177 alin. (2), art. 178 alin. (2) și art. 179 alin. (61) 
 - L. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 36/12 ian. 2017) - modifică art. 100, art. 101 alin. (9), art. 132 alin. (2), art. 153 alin. (2), art.  
 160 denumirea marginală și alin. (1), art. 168 alin. (9) și art. 169 alin. (1) și (6); 
 introduce alin. (91)-(93) la art. 168; 
 abrogă art. 153 alin. (1) lit. e) și art. 169 alin. (7)-(10) 
 - O.U.G. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) - modifică art. 8 și art. 34 alin. (4); 
 introduce lit. r1) la art. 76 alin. (2), lit. ț) la art. 142, art. 81 și alin. (5) la art.  
 34 
 

 - L. nr. 26/2017  (M. Of. nr. 210/28 mar. 2017) - introduce lit.h1) la art. 453 
 - L. nr. 61/2017  (M. Of. nr. 266/14 apr. 2017) - abrogă art. 133 alin. (7) la data de 1 ianuarie 2018 
 - L. nr. 107/2017  (M. Of. nr. 376/19 mai 2017) - modifică art. 456 alin. (1) lit. d) 
 - L. nr. 136/2017  (M. Of. nr. 440/14 iun. 2017) - modifică art. 60 pct. 3 și art. 423 alin. (3); 
 introduce art. 4481 și 4482 
 - L. nr. 177/2017  (M. Of. nr. 584/21 iul. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 3/2017 și modifică art. 22 alin. (4), art. 25 alin. (4) lit. c),  
 art. 48 alin. (3), art. 53 alin. (1) lit. e), art. 54, art. 55 alin. (3), art. 76 alin. (4)  
 lit. t), art. 78 alin. (2) lit. a), art. 125 alin. (1) ultima teză și alin. (7), art. 139  
 alin. (1) lit. o), art. 155 alin. (1) lit. d), art. 169 alin. (1) lit. c), art. 169 alin. (3) -  
 (32), art. 171 denumirea marginală și alin. (2), art. 174 alin. (1) lit. d), art. 179  
 alin. (1) lit. c), art. 281 alin. (1) și (8), art. 286 alin. (1) lit. c), art. 287 lit. d),  
 art. 316 alin. (8), alin. (9), alin. (11) lit. h), alin. (12) partea introductivă și lit.  
 e), art. 336 pct. 4, art. 342 alin. (1) și (2), art. 359, art. 369 alin. (5), art. 371  
 alin. (1), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (3) și (4), art. 379 alin. (1), art. 380  
 partea introductivă, art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (2) și (4), art. 387 alin. (1),  
 art. 388 partea introductivă, art. 390 alin. (2), art. 393 alin. (2) și (4), modifică  
 și înlocuiește anexa nr. 1 de la titlul VIII; 
  introduce lit. k) la art. 13 alin. (2), alin. (2) la art. 47, alin. (8) la art. 48, alin.  
 (51) la art. 107, lit. a2) și a3) la art. 114 alin. (2), alin. (11) la art. 115,  
 alin. (81) la art. 125, lit. e) la art. 169 alin. (1), alin. (13) la art. 342, alin. (3) și  
 (4) la art. 366, secțiunea a 121- a cu art. 3931 la titlul VIII cap. I, art. 4871; 
  abrogă art. 281 alin. (9), art. 316 alin. (19), art. 360, art. 361, art. 363 alin. (4) 
 - O.G. nr. 4/2017  (M. Of. nr. 598/25 iul. 2017) - modifică art. 140; 
  introduce alin.(3) la art. 158 
 - O.G. nr. 25/2017  (M. Of. nr. 706/31 aug. 2017) - modifică art. 76 alin. (4) lit. o), art. 116 alin. (1), art. 142 lit. s) pct. 6, art. 235,  
 art. 236, art. 237, anexa nr. 1; 
  introduce lit. n) la art. 25 alin. (3), art. 671, alin. (81) la art. 85, alin. (41)  
 la art. 86 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 730/11 sep. 2017) - rectifică anexa nr. 1 la titlul VIII 
 Modificări: 
 - L. nr. 196/2017  (M. Of. nr. 778/2 oct. 2017) - modifică art. 465 alin. (2) partea introductivă, alin. (3) și alin. (6) partea  
 introductivă; 
 abrogă art. 465 alin. (21) 
 - L. nr. 209/2017  (M. Of. nr. 875/7 nov. 2017) - modifică, la 1 ian. 2018, art. 456 alin. (2)  lit. a) și art. 464 alin. (2) lit. i); 
 introduce lit. x) la art. 456 alin. (1), lit. z) la art. 464 alin. (1) și lit. s) la art. 464  
 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 79/2017  (M. Of. nr. 885/10 nov. 2017) - modifică art. 2 alin.(2), art. 25 alin. (3) lit.h), art. 25 alin. (4) lit. p), art. 47  
 alin. (1) lit.c), art. 51 alin. (5) și (6), art. 52, art. 54, art. 60 pct. 2, art. 64 alin.  
 (1) partea introductivă, art. 68 alin. (4) lit. i) și alin. (5) lit. k) și l), art. 72 alin.  
 (2), art. 73 alin. (2), art. 75 alin.(1), art. 76 alin. (2) lit. r1), art. 77 alin. (2) și  
 (3), art. 78 alin. (2) lit. a) partea introductivă și lit.b), art. 84 alin. (8), art. 85  
 alin. (6), art. 86 alin. (4) și (6), art. 97 alin. (1) - (3) primele teze și alin. (5) , art.  
 99, art. 100, art. 101 alin. (2) și alin. (9) prima teză, art. 107 alin. (1), art. 110  
 alin. (1), art. 115 alin. (1), art. 116 alin.(1) și alin. (2) partea introductivă, art.  
 123 alin. (1) partea introductivă, art. 130 alin. (3), art. 132 alin. (2), art. 137  
 alin. (1) partea introductivă, art. 138, art. 139 denumirea marginală, alin. (1)  
 partea introductivă și alin. (4), art. 140, art. 141 lit. b), art. 142 lit. ț), art. 143  
 alin. (2) prima teză și alin. (5), art. 145 alin. (1) partea introductivă, art. 146  
 alin. (1), (3), (4), (5), (6), (7) și (8), art. 147 alin. (10), (12), (15) și (18), titlul  
 secțiunii a 5-a a capitolului II al titlului V, art. 148, titlul secțiunii a 6-a a  
 capitolului II al titlului V, art. 151, titlul capitolului III al titlului V, art. 153  
 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1) lit. a), b), f) și g), art. 154 alin. (2), titlul  
 secțiunii a 2-a a capitolului III al titlului V, art. 155, art. 156, art. 157  
 denumirea marginală și alin. (1) partea introductivă, titlul secțiunii a 4-a a  
 capitolului III al titlului V, art. 168 denumirea marginală și alin.(1), (3), (4), (5)  
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 și (8), art. 169 alin. (1), (3) și (32), titlul secțiunii a 5-a a capitolului III al  
 titlului V, art. 170, titlul secțiunii a 6-a a capitolului III al titlului V, art. 174,  
 titlul secțiunii a 10-a a capitolului III al titlului V, art. 180, art. 449 alin. (3) lit.  
 b), tabelul de la art. 470 alin. (5), tabelul de la art. 470 alin.(6), art. 493 alin.  
 (8); 
  introduce capitolul III1 cu art. 401 - 406, alin. (3) la art. 47, art. 541, alin.  
 (9) - (12) la art. 133, art. 1351, alin. (51) - (53) la art. 146, lit. h) - p) la art.  
 154 alin. (1), alin.(51) la art. 168, capitolul IX cu art. 2201 - 2207 după  
 cap.VIII al titlului V, alin.(8) la art. 297, alin. (3) la art. 502; 
  abrogă art. 27, art. 47 alin. (1) lit. a) și b), art. 48 alin. (4), (5), (51), (52) și  
 (6), art. 90, art. 145 alin.(3), art. 147 alin. (2), art. 149, art. 152, art. 153 alin.  
 (1) lit. g) - o), art. 158 - 167, art. 168 alin. (6) și alin. (9) - (93), art. 169 alin.  
 (2), (5) și (6), art. 171 - 173, art. 175 și secțiunile a 7-a - a 9-a cu art. 176-179,  
 cap. IV al titlului V cu art. 184-191, cap. V al titlului V cu art. 192-200, cap. VI  
 al titlului V cu art.201- 208, cap.VII cu art. 209-215. 
 - O.U.G. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 95/31 ian. 2018) - prorogă, pentru anul 2018, termenele prevăzute la art. 148 alin. (3), precum şi  
 la art. 170 alin. (4) până la 15 aprilie 2018 
 - O.U.G. nr. 3/2018  (M. Of. nr. 125/8 feb. 2018) - modifică art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4), art. 144 și art. 168 alin.  
 (51); 
 introduce alin. (54) la art. 146 
 - L. nr. 72/2018  (M. Of. nr. 260/23 mar. 2018) - aprobă cu modificări și completări O.G. 25/2017 și modifică art. 68 alin. (5)  
 lit. h), art. 68 alin. (7) lit. d), art. 76 alin. (3) lit. g), art. 76 alin. (4) lit. t), art. 78  
 alin. (2) lit. a) pct. (iv), art. 142 lit. s) pct. 6, art. 310 alin. (1); 
  introduce alin. (10) la art. 25; 
  abrogă art. 25 alin. (3) lit. n) 
 - O.U.G. nr. 18/2018  (M. Of. nr. 260/23 mar. 2018) - modifică art. 67 alin. (1), art. 671, art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (1), (2), (5),  
 (6) și (9), art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 79 alin. (2) și (3), art. 85 alin. (4),  
 art. 85 alin. (6), (8) și (81), art. 86, art. 87 alin. (1) și (3), art. 88, art. 96 alin.  
 (2) partea introductivă și alin. (3) lit. b) și c), art. 102 alin. (2), art. 106 alin. (4),  
 art. 107, art. 116 alin. (1) partea introductivă și alin. (2) lit. a), alin. (4) și (5),  
 art. 118, art. 119 alin. (1), (2) și (4), art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, art.  
 130 alin. (4), art. 131 alin. (2) și (4), art. 132 alin. (2), art. 148, art. 150, art.  
 151, art. 154 alin. (1) partea introductivă, lit. a), h) și i) și alin. (2), art. 155, art.  
 170, art. 174, titlul secțiunii a 10-a a cap. III al titlului V, art. 180, art. 182, art.  
 183, art. 230 alin. (5) lit. e) și f), art. 231 alin. (1); 
  introduce lit. a1 la art. 60 pct. 1, lit. a1) la art. 61, lit. a1 la art. 64 alin. (1),  
 alin. (10) și (11) la art. 69, art. 691 - art. 693, cap. II 1 după art. 693, art.  
 721, alin. (4) și (5) la art. 79, alin. (21) la art. 110, art. 1201, alin. (13) -  
 (19) la art. 133, lit. b1) la art. 137 alin. (1), lit. h1 la art. 154 alin. (1), lit. i) la  
 art.223 alin. (2); 
  abrogă art. 67 alin. (3), art. 68 alin. (5) lit. l), art. 74, art. 75, art. 85 alin. (5),  
 art. 110 alin. (7) - (13), art. 116 alin. (6), art. 130 alin. (5) și (6), art. 131 alin.  
 (5), art. 181, art. 223 alin. (1) lit. n), art. 224 alin. (4) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 25/2018  (M. Of. nr. 291/30 mar. 2018) - modifică art. 51 alin. (4), art. 68 alin. (1), art. 72 alin. (8), (9) și (10), art. 79  
 alin. (1) și (4), art. 82 alin. (6), art. 102 alin. (1), art. 106 alin. (3), art. 107 alin.  
 (5), art. 120 alin. (7), art. 123 alin. (3), (4), (5) și (6), art. 132 alin. (2), art. 148  
 alin. (2), art. 151 alin. (2)-(7), art. 170 alin. (2) lit. a), art. 174 alin. (2), (3), (4),  
 (5) și (7), art. 174 alin. (13) lit. a), art. 180 alin. (3) și art. 342 alin. (9) și (10); 
 introduce  lit. d) la art. 22 alin. (8), alin. (3) la art. 42, alin. (31) la art. 48,  
 alin. (11)-(14) la art. 56, art. 681, alin. (7) la art. 82, alin. (9) la art. 106,  
 alin. (9) la art. 107, alin. (10) la art. 268, lit. f) la art. 364 alin. (1) și alin. (4) la  
 art. 484; 
 abrogă art. 231 alin. (2) și titlul VI „Impozitul pe veniturile obţinute din  
 România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate  
 în România”, cap. IV „Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute  
 din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea  
 schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri”, cu art.  
 238—254 
 - L. nr. 111/2018  (M. Of. nr. 422/17 mai 2018) - modifică art. 456 alin. (1) lit. t), art. 464 alin. (1) lit. t) și art. 469 alin. (1) lit.  
 b); 
 introduce alin. (6) la art. 456, alin. (6) la art. 464 și alin. (6) la art. 469 
 - L. nr. 145/2018  (M. Of. nr. 515/22 iun. 2018) - modifică art. 456 alin. (1) lit. s), art. 464 alin. (1) lit. s) și art. 469 alin. (1) lit.  
 c); 
 introduce art. 2941,  alin. (71) la art. 460 și alin. (71) la art. 465 
 - O.U.G. nr. 63/2018  (M. Of. nr. 602/13 iul. 2018) - termenul prevăzut la art. 133 alin. (13) lit. a), alin. (14) lit. a), alin. (15) lit. a),  
 art. 151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) se prorogă până la data de 31 iulie 2018 
 - L. nr. 175/2018  (M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) - modifică la 1 ian. 2019 art. 291 alin. (2) lit. g); 
  introduce lit. i) la art. 291 alin. (2) 
 - L. nr. 198/2018  (M. Of. nr. 646/25 iul. 2018) - introduce lit. q) la art. 154 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 89/2018  (M. Of. nr. 854/9 oct. 2018) - modifică art. 21 lit. b) și c), art. 133 alin. (15), art. 291 alin. (3) lit. b); 
  introduce alin. (8) la art. 19, lit. d)-f) la art. 291 alin. (3); 
  abrogă art. 291 alin. (2) lit. d) și f) 
 - L. nr. 276/2018  (M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 3/2018 
 - L. nr. 285/2018  (M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018) - modifică art. 453 lit. b) 
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 - L. nr. 354/2018  (M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018) - introduce nr. crt. 14 la art. 105 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 76 alin. (3) lit. h), art. 105 alin. (4), art. 122 alin. (4) lit. a) și c) și  
 alin. (5), art. 125 alin. (4), art. 140, art. 142 lit. r), art. 146 alin. (5) și (51), art.  
 168 alin. (51), art. 170 alin. (2) lit. e), art. 2203, art. 331 alin. (6), art. 343  
 alin. (5), anexa nr. 1 de la titlul VIII; 
  introduce pct. 5 la art. 60, lit. i) la art. 76 alin. (3), alin. (5) la art. 105, lit. c) la  
 art. 133 alin. (15), alin. (151) la art. 133, art. 1381, lit. r) la art. 139 alin. (1),  
 alin. (55) la art. 146, lit. r) la art. 154 alin. (1), lit. t) la art. 157 alin. (1), lit. l)  
 la art. 2204 alin. (1), alin. (41) la art. 2206, alin. (3) la art. 491; 
  abrogă art. 342 alin.(5), (6) și (11) - (13), art. 343 alin. (3) 
 - L. nr. 13/2019  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 89/2018 și modifică art. 456  
 alin. (1) lit. g); 
  introduce lit. g) - j) la art. 291 alin. (3), alin. (3) - (6) la art. 351, lit. s) la art.  
 456 alin. (2), alin. (31) la art. 456 
 - L. nr. 30/2019  (M. Of. nr. 44/17 ian. 2019) - modifică art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3, art. 25 alin. (4) lit. i), art. 402 alin. (1),  
 (3), (4) și (7), art. 405 alin. (4), art. 41 alin. (7), art. 56 alin. (11), art. 56 alin.  
 (14) lit. b), art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 82 alin. (6), art. 115 alin.  
 (1), art. 116 alin. (1), art. 116 alin. (2) lit. a), art. 123 alin. (3) și (4), art. 287 lit.  
 d), art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3, art. 348 alin. (1); 
 introduce alin. (41) la art. 25, lit. e1) la art. 53 alin. (1), alin. (6) la art. 78,  
 alin. (12) la art. 101, lit. m) la art. 114 alin. (2), lit. c) la art. 116 alin. (2), alin.  
 (31) la art. 116, art. 1231, alin. (7)-(10) la art. 130; 
 abrogă art. 681 alin. (8)-(11), art. 72 alin. (9), (10), (11) și (12), art. 79 alin.  
 (1), (2), (3), (4) și (5), art. 82 alin. (7), art. 102 alin. (1), (2) și (3), art. 123 alin.  
 (5) și (6) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 44/17 ian. 2019) - rectifică art. 1381 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 15/2019  (M. Of. nr. 204/14 mar. 2019) - prorogă pentru anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru  
 depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale  
 datorate de persoanele fizice, până la data de 31 iulie 2019 inclusiv; 
 prorogă pentru anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata  
 impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele  
 fizice, până la data de 31 iulie 2019 inclusiv; prorogă pentru anul 2019,  
 termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. art. 151 alin. (24) până la data de  
 16 august inclusiv; prorogă pentru anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv  
 prevăzut la  art. 133 alin. (15) lit. a) pentru acordarea bonificației, până la data  
 de 31 iulie 2019 inclusiv. 
 - L. nr. 60/2019  (M. Of. nr. 296/17 apr. 2019) - modifică art. 266 alin. (1) pct. 28, art. 314 alin. (1) lit. a) și art. 314 alin. (3); 
 introduce art. 2741, alin. (8) - (12) la art. 278, lit. f) la art. 286 alin. (1) și lit.  
 d) la art. 319 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 26/2019  (M. Of. nr. 309/19 apr. 2019) - modifică titlul secțiunii a 10-a a cap. III titlu V, art. 180 denumirea marginală,  
 art. 180 alin. (2) și (3), art. 182; 
  introduce lit. s) la art. 139 alin. (1), lit.c) la art. 180 alin. (1); 
  abrogă art. 142  lit.t) 
 - O.U.G. nr. 31/2019  (M. Of. nr. 403/23 mai 2019) - modifică art. 291 alin. (2) lit. e); 
 introduce lit. k) la art. 291 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 35/2019  (M. Of. nr. 427/30 mai 2019) - abrogă art. 122 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 43/2019  (M. Of. nr. 507/21 iun. 2019) - modifică art. 60 pct. 5 
 - L. nr. 156/2019  (M. Of. nr. 625/26 iul. 2019) - modifică art. 25 alin. (4) lit. i) pct. 1 
 - L. nr. 172/2019  (M. Of. nr. 815/8 oct. 2019) - modifică art. 270 alin. (3) lit. b), art. 316 alin. (9) și art. 316 alin. (11) lit. h); 
 abrogă art. 270 alin. (4) lit. c) 
 - L. nr. 179/2019  (M. Of. nr. 829/11 oct. 2019) - modifică art. 7 pct. 15 
 - L. nr. 185/2019  (M. Of. nr. 848/18 oct. 2019) - modifică art. 456 alin. (1) lit. s), art. 464 alin. (1) lit. s) și art. 469 alin. (1) lit.  
 c) 
 - L. nr. 263/2019  (M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019) - modifică art. 146 alin. (8), art. 168 alin. (8) și anexa nr. 1 titlul VIII nr. crt.  
 10-12; 
  abrogă art. 146 alin. (51)-(55), art. 168 alin. (51) 
 - O.U.G. nr. 89/2019  (M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019) - modifică art. 343 alin. (5) și anexa nr. 1 de la titlul VIII - Accize și alte taxe  
 speciale 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - modifică art. 342 alin. (1) și (2) începând cu anul 2020. 
 - O.G. nr. 6/2020  (M. Of. nr. 72/31 ian. 2020) - modifică art. 13 alin. (2) lit. j), art. 406, art. 267 alin. (2) și (3), art 294 alin.  
 (2) lit. a), art. 324 alin. (4) și (5), art. 325 alin. (2); 
  introduce lit. f) și g) la art. 13 alin. (1), pct. 41 la art. 401, pct. 11-13 la art.  
 401, art. 407-4010, art. 2701, alin. (9) - (11) la art. 275, alin. (21) la art.  
 294, alin. (6) și (7) la art. 321, alin. (11) la art. 325; 
  abrogă art. 337 alin. (2) lit. f) și g); suspendă aplicarea art. 324 alin. (4)-(6)  
 până la data de 31 dec. 2022 
 - O.U.G. nr. 29/2020  (M. Of. nr. 230/21 mar. 2020) - în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art.  
 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1) din se prorogă până la data de 30 iunie  
 inclusiv; 
 în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art.  
 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2), pentru acordarea bonificaţiei stabilite de  
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 consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv. 
 - L. nr. 32/2020  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) - modifică art. 25 alin. (41); 
 introduce pct. 48 la art. 7 și lit. l) la art. 13 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 48/2020  (M. Of. nr. 319/16 apr. 2020) -  modifică art. 437; 
  introduce alin. (15) la art. 56, lit. u) la art. 76 alin. (4), lit. u) la art. 142; 
 - O.U.G. nr. 69/2020  (M. Of. nr. 393/14 mai 2020) - modifică art. 121, art. 151 alin. (22) - (24), art. 168 alin. (5), art. 174 alin.  
 (22), art. 316 alin. (9); 
  introduce lit. f1) la art. 153 alin. (1), art. 1571, alin. (11) și (12) la art.  
 168, alin. (23) și (24) la art. 174; 
  abrogă art. 151 alin. (26) 
 - O.U.G. nr. 70/2020  (M. Of. nr. 394/14 mai 2020) - introduce alin. (11) la art. 25 
 - L. nr. 68/2020  (M. Of. nr. 443/26 mai 2020) - modifică art. 456 alin. (1) lit. h) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 5/2020  (M. Of. nr. 480/5 iun. 2020) - art. 139 alin. (1) lit. a), art. 142 lit. s) pct. 3, precum şi art. 157 alin. (1) lit. a)  
 şi alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 104/2020  (M. Of. nr. 588/6 iul. 2020) - introduce lit. e) la art. 60 pct. 1 
 - L. nr. 131/2020  (M. Of. nr. 623/15 iul. 2020) - introduce lit. d) la art. 270 alin. (8) 
 - L. nr. 153/2020  (M. Of. nr. 659/24 iul. 2020) - modifică art. 118 alin. (2) lit.b); 
  introduce lit. t) la art. 25 alin. (4), alin. (16) și (17) la art. 56, alin. (11) la  
 art. 123; 
  abrogă art. 53 alin. (3) 
 - L. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 665/27 iul. 2020) - modifică art. 137 alin. (1) lit. b); 
  introduce pct. 6 la art. 60, lit.j) la art. 122 alin. (4), lit. d) la art. 319 alin. (10),  
 alin. (11) la art. 321 
 - O.U.G. nr. 181/2020  (M. Of. nr. 988/26 oct. 2020) - introduce alin. (42) la art. 68, lit. v) la art. 76 alin. (4) și lit. v) la art. 142 
 - L. nr. 230/2020  (M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020) - modifică art. 456 alin. (4) și art. 464 alin. (4) la data de 1 ianuarie 2021 
 - L. nr. 239/2020  (M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020) - modifică art. 25 alin. (3) lit.b) pct. 2 și alin. (9), art. 28 alin. (3) lit. h) și i), art.  
 62 lit. o1), art. 68 alin. (41); 
  introduce pct. 21 la art. 25 alin. (3) lit. b), lit. i1) și i2) la art. 25 alin. (4),  
 lit. v) la art. 76 alin. (4) 
 - L. nr. 241/2020  (M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020) - modifică art. 459 alin. (1) 
 - L. nr. 248/2020  (M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020) - modifică art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1101/18 nov. 2020) - rectifică articolul unic pct. 8 din L. nr. 239/2020 (referitor la completarea art.  
 76 alin. (4) cu lit. x), în loc de lit. v)) 
 Modificări: 
 - L. nr. 258/2020  (M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020) - modifică art. 103 alin. (1) lit. a) 
 - L. nr. 262/2020  (M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020) - modifică art. 25 alin. (4) lit. i) și art. 56 alin. (11); 
 introduce alin. (11) la art. 22 
 - L. nr. 296/2020  (M. Of. nr. 1269/21 dec. 2020) - modifică art. 7 pct. 18, pct 26 lit. d), pct. 37 și 40, art. 12 lit.h), i), m) și s), art.  
 13 alin. (1) lit. c), art. 14 lit. a), art. 22 alin. (2), (4) și (5), art. 25 alin. (4) lit. q),  
 art. 26 alin. (1) partea dispozitivă a lit.c), art. 35, art. 39 alin. (6), art. 406 alin.  
 (6), art. 43 alin. (5) lit.a), art. 53 alin. (2) lit. b), art. 54, art. 59 alin. (2), art. 60  
 pct. 6, art. 66, art. 68 alin. (2) lit. c), art. 76 alin. (2) lit. p), prima teză a alin.  
 (3), alin. (4) lit. a), (t) și (u), art. 78 alin. (1), (2) lit. a), pct. ii), alin. (4) și (5),  
 art. 83 alin. (3) - (5), art. 84 alin. (11), art. 85 alin. (1) - (4) și (6), art. 87, art.  
 89 alin. (2), art. 92, art. 94 alin. (3), art. 96 alin. (3) lit. b) și c) și alin. (4), art.  
 106 alin. (6), art. 107 alin. (3), (5), (8) și (9), art. 108 alin. (2), art. 114 alin. (2)  
 lit. l), art. 115 alin. (2), art. 116 alin. (2) lit. b) și alin. (3), art. 118 alin. (2)  
 partea introductivă și lit. b), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (6), art. 122 alin. (4)  
 lit. a), art. 123 alin. (1) și (3), art. 125 alin. (1) lit. b) și alin. (4), art. 131 alin.  
 (3) lit. b), art. 132 alin. (2), art. 1351, art. 1381 alin. (1), art. 139 alin. (1) lit.  
 i), art. 140 alin. (2), art. 142 lit. b) și u), art. 146 alin. (21) și alin. (9), art. 147  
 alin. (3), titlurile secțiunii a 5-a și a 6-a a cap. II al titlului V, art. 151 alin. (12),  
 art. 154 alin. (1) lit. a), b), d) și r), art. 154 alin. (2), art. 155 alin. (2), art. 157  
 alin. (1) lit. k), art. 168 alin. (7) și (71), art. 169 alin. (3) și (32), art. 170 alin.  
 (2) lit. e), art. 174 alin. (10), art. 183, art. 2204 alin. (1) lit. g), art. 2207 alin.  
 (2), art. 223 alin. (1) lit. j) și o), alin. (2) partea introductivă, b), e) și g), art. 224  
 alin. (9), art. 227 alin. (1), art. 228 lit. a) și b), art. 229 alin. (1) lit. c), art. 230  
 alin. (2) și alin. (5) lit. e) și f), art. 231 alin. (1), art. 270 alin. (3) lit. b) și alin.  
 (7), art. 282 alin. (3) lit. a), art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3, art. 295 alin. (1) lit. a)  
 pct. 1 - 5, art. 297 alin. (7) lit. b), art. 301 alin. (2), art. 303 alin. (3) - (5), art.  
 326 alin. (4), art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 1 și 2, și alin. (6), art. 336 pct. 9 și 18,  
 art. 343 alin. (5), art. 346 alin. (3), art. 348 alin. (8), art. 356 alin. (2), art. 357,  
 art. 358 alin. (5), art. 359 alin. (1), art. 362 alin. (4) și (5), art. 367 alin. (2), art.  
 401 alin. (2) lit. b) și alin.(6), art. 402 alin. (5), art. 405 alin. (1), art. 412 alin.  
 (9), art. 414 denumirea marginală, art. 415 denumirea marginală, modifică și  
 completează anexa nr. 1 la titlul VIII, art. 453 lit. b), art. 456 alin. (1) lit. h) și  
 s), art. 458 alin. (1) lit. a) și c), art. 459 alin. (3), art. 460 alin. (5) lit. d) și alin.  
 (6), (8) și (9), art. 461 alin.(6) și (9), art. 462 alin. (2), art. 464 alin. (2) lit. g),  
 art. 466 alin. (6), art. 467 alin. (2), art. 469 alin. (1) lit.i), art. 471 alin. (3), art.  
 488, art. 489 alin. (1), art. 491 alin. (2), art. 493 alin. (8); 
  introduce art. 81, alin. (101) la art. 22, alin. (21) și alin. (12) și (13) la art.  
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 25, lit. f1) la art. 25 alin. (4), alin. (4) și (5) la art. 29, alin. (21) la art. 31,  
 cap. IV1 cuprinzând art. 421- 4211, alin. (5) - (7) la art. 45, lit. n) la art. 53  
 alin. (1) alin. (21) la art. 59, lit. k1) și k2) la art. 68 alin. (7), alin. (71) la  
 art. 68, art.682, lit. ț1) la art. 76 alin. (4), lit. w) și y) la art. 76 alin. (4), alin.  
 (21) la art. 78, alin. (21) și (22) la art. 82, alin. (21) la art. 83, alin. (31)  
 la art. 84, alin. (41) - (49) la art. 85, lit. a1) la art. 93 alin. (2), alin. (3) și (4)  
 la art. 100, nr. crt. 15 la art. 105 alin. (2), lit. a4 la art. 114 alin. (2), lit.k1) și  
 n) la art. 114 alin. (2), alin. (12) la art. 115, alin. (32) și (33) la art. 116,  
 alin. (9) la art. 120, alin. (12) și (8) la art. 123, alin. (31) la art. 130, alin.  
 (152) - (158) și alin. (20) la art. 133, art. 1352, art. 1391, pct. 7 la art. 142  
 lit. s), lit. w) - z) la art. 142, alin. (92)  și (12) la art. 146, alin. (11) și (32) la  
 art. 147, art. 1471, alin. (71) și (191) la art. 151, art. 1572, alin. (21) și  
 (11) la art. 168, alin. (11) la art. 169, art. 1691, alin. (71), (101) și (181)  
 la art. 174, alin. (21) la art. 2206, alin. (11) la art. 2207, lit. c1) la art.  
 224 alin. (4), alin. (2) la art. 228, alin. (8) la art. 230, alin. (11) la art. 270, lit.  
 f) la art. 287, alin. (61) și (62) la art. 316, alin. (41) la art. 326, lit. l) la art.  
 331 alin. (2), alin. (61) la art. 340, lit. e) la art. 345 alin. (2), lit. y) la art. 456  
 alin. (1), alin. (61) la art. 456, alin. (121) la art. 461, alin. (41) la art. 462,  
 alin. (7) la art. 464, alin. (91) la art. 466, alin. (41) la art. 467, alin. (7) la art.  
 469, alin. (8) la art. 471, alin. (11) la art. 491, art. 4952; abrogă art. 25 alin.  
 (3) lit. b) pct. 21, art. 51 alin. (2) și (3), art. 85 alin. (81), art. 86, art. 123  
 alin. (11), art. 169 alin. (31), art. 174 alin. (12) - (14), art. 223 alin. (2) lit. c)  
 și h), art. 494 alin. 10 lit.c) și alin. (11); în cuprinsul titlului IV — „Impozitul pe  
 venit” şi al titlului V — „Contribuţii sociale obligatorii” din Legea nr.  
 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau în alte acte normative,  
 termenul de: 15 martie, inclusiv, pentru depunerea declaraţiei unice privind  
 impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoane fizice, precum şi  
 termenul de plată al impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii,  
 datorate de persoanele fizice, se înlocuieşte cu termenul de: 25 mai,  
 inclusiv;Termenul de: 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru depunerea  
 formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5%  
 din impozitul anual datorat” la art. 123 alin. (4) şi art. 1231 din titlul IV —  
 „Impozitul pe venit” al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările  
 şi completările ulterioare, precum şi în alte acte normative, se înlocuieşte cu  
 termenul de: 25 mai, inclusiv. 
 în cuprinsul titlului IV — „Impozitul pe venit” la art. 62 lit. p), art. 91 lit. d), art.  
 93 alin. (2) lit a), art. 94 denumire articol şi alin. (6), art. 96 denumire articol şi  
 alin. (1), art. 98 şi art. 119 alin. (1) se înlocuieşte sintagma „aur financiar” cu  
 „aur de investiţii”. 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - modifică art. 318 alin. (1) și art. 326 alin. (4) lit. d) 
 - O.U.G. nr. 13/2021  (M. Of. nr. 197/26 feb. 2021) - modifică art. 25 alin. (4) lit. f1), art. 76 alin. (4) lit. a), art. 78 alin. (1), art.  
 78 alin. (21) lit. b), art. 107 alin. (5), art. 142 lit. b), art. 146 alin. (21), art.  
 168 alin. (21), art. 2206 alin. (21), art. 282 alin. (3) lit. b), art. 282 alin. (4)  
 lit. c) și d), art. 282 alin. (5), art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3, art. 324 alin. (12),  
 alin. (14) partea introductivă și alin. (16); 
 introduce alin. (157) la art. 133 
 - O.U.G. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 315/29 mar. 2021) - modifică art. 286 alin. (1) lit. c), art. 297 alin. (3), art. 303 alin. (5), art. 325  
 alin. (2); 
  introduce alin. (13) la art. 123, alin. (12) la art. 325, alin. (21) la art. 325;  
 suspendă, începând cu data de 1 aprilie 2021 şi până la data de  31 decembrie  
 2021 inclusiv, aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i1) şi i2), art. 76 alin.  
 (4) lit. x) şi art. 142 lit. z) 
 - O.U.G. nr. 59/2021  (M. Of. nr. 630/28 iun. 2021) - modifică art. 266 alin. (1) pct. 35, art. 268 alin. (9) lit. b), art. 275 alin. (2) -  
 (6), art. 293 alin. (1) lit. d), art. 297 alin. (4) lit. c), art. 307 alin. (6), art. 314,  
 art. 315, art. 316 alin. (5), art. 319 alin. (5) lit. d), art. 319 alin. (6) lit. b); 
  introduce pct. 36 la art. 266 alin. (1), alin. (15) și (16) la art. 270, alin. (12) la  
 art. 275, art. 2781, alin. (11) la art. 282, art. 2921, lit. d1) la art. 293 alin.  
 (1), art. 3152 - 3154, lit. c) la art. 316 alin. (6), art. 3211; 
  abrogă art. 275 alin. (7) și (8), art. 278 alin. (8) - (12) 
 - L. nr. 196/2021  (M. Of. nr. 693/13 iul. 2021) - introduce lit. l) la art. 291 alin. (3) la 6 luni de la publicarea prezentei legi în  
 Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 - O.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 832/31 aug. 2021) - modifică art. 24 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 3, art. 24 alin. (5) lit. b) pct.  
 3, art. 26 alin. (1) lit. c) partea introductivă la 1 ianuarie 2022, art. 403 alin.  
 (4) partea introductivă, art. 403 alin. (6) partea introductivă, art. 43 alin. (3),  
 art. 62 lit. m), art. 84 alin. (10) și (11), art. 87 alin. (1), art. 96 alin. (3) partea  
 introductivă, art. 97 alin. (7), art. 115 alin. (12) și (2), art. 123 alin. (1) și (2),  
 art. 1231 alin. (2), art. 1231 alin. (5), art. 147 alin. (11), art. 169 alin. (11),  
 art. 218, art. 2207 alin. (11), art. 224 alin. (5), art. 229 alin. (1) lit. c) pct. 1  
 subpct. (iii), art. 229 alin. (1) lit. c) pct. 3 subpct. (ii), art. 266 alin. (1) pct. 35  
 lit. a) și pct. 36 lit. a), art. 270 alin. (12) lit. a), art. 315 alin. (4), art. 317 alin.  
 (1), art. 317 alin. (3) și (10), art. 456 alin. (1) lit. p) și s), art. 459 alin. (1) lit. b),  
 art. 464 alin. (1) lit. s) și u), art. 469 alin. (1) lit. c), art. 469 alin. (2), art. 481  
 alin. (1); 
  introduce lit. d) la art. 16 alin. (3), alin. (41) și (44) la art. 403, lit. d) și e)  
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 la art. 403 alin. (6), alin. (8) și (9) la art. 45, nr. crt. 16 la art. 105 alin. (2) la 1  
 ianuarie 2022, alin. (22) la art. 110, alin. (21) la art. 115, alin. (11) la art.  
 116, alin. (31) la art. 1231, alin. (21) la art. 133, alin. (22) la art. 146, alin.  
 (22) la art. 168, alin. (22) la art. 2206, lit. c1) la art. 229 alin. (1), alin.  
 (21) la art. 230, alin. (9) la art. 230, alin. (11) la art. 231, lit. f1) la art. 293  
 alin. (1) la 1 nov. 2021, alin. (3) la art. 293 la 1 nov. 2021, lit. k1) la art. 294  
 alin. (1) la 1 nov. 2021, alin. (4) la art. 294 la 1 nov. 2021, alin. (21) la art.  
 316, alin. (21) la art. 317, alin. (9)-(16) la art. 471; 
  abrogă art. 403 alin. (8), art. 116 alin. (33) și (4), art. 469 alin. (1) lit. d) 
 - L. nr. 286/2021  (M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021) - introduce lit. m) la art. 291 alin. (3) 
 - L. nr. 287/2021  (M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021) - introduce lit. n) la art. 291 alin. (3) 
 - L. nr. 291/2021  (M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021) - modifică art. 291 alin. (3) lit. a) 
 - L. nr. 301/2021  (M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) - modifică art. 111 alin. (4) și (5), art. 456 alin. (1) lit. s), art. 464 alin. (1) lit. s)  
 și art. 469 alin. (1) lit. c); 
 introduce alin. (41) și (42) la art. 425 și alin. (10) la art. 45 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. 76 alin. (4) lit. a), art. 100 alin. (1), art. 101 alin. (12), art. 115  
 alin. (12), art. 132 alin. (2), art. 142 lit. b) și r), art. 154 alin. (1) lit. h), titlul  
 secț. a 3-a din titlul V ”Contribuții sociale obligatorii” cap. III , titlul secț. a 4-a  
 din titlul V ”Contribuții sociale obligatorii” cap. III, art. 168 alin. (1), (5), (7) și  
 (71), art. 169 alin. (1) lit. a) și art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3; 
 aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i1) și i2), art. 76 alin. (4) lit. x) și  
 art. 142 lit. z) se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2022 și până la data  
 de 31 decembrie 2022 inclusiv;prevederile art. 291 alin. (3) lit. o) se aplică  
 pentru livrările de energie termică efectuate începând cu data de 1 ianuarie  
 2022; 
 introduce lit. ș) la art. 139 alin. (1), lit. aa) la art. 142, lit. f2) și f3) la art. 153  
 alin. (1), lit. a1) la art. 155 alin. (1), lit. ț) la art. 157 alin. (1), art. 1573, art.  
 1692, lit. m) la art. 2204 alin. (1), pct. 5 la art. 291 alin. (3) lit. c), lit. o) la  
 art. 291 alin. (3), alin. (31) și (32) la art. 291;abrogă art. 101 alin. (11) și art.  
 114 alin. (2) lit. n), art. IV din Legea nr. 196/2021 (cu referire la introducerea  
 lit. l) la art. 293 alin. (1) - la data de 13 ianuarie 2022) și art. I pct. 160 din  
 Legea nr. 296/2020 (cu referire la modificarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 - la  
 data de 1 ianuarie 2022) 
 - L. nr. 322/2021  (M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021) - introduce alin. (4) la art. 42, alin. (21) la art. 56 
 - O.G. nr. 4/2022  (M. Of. nr. 92/28 ian. 2022) - modifică art. 336 pct. 2, 3, 5, 8, 9, 14, 21 și 22, art. 338 lit. b), art. 340 alin. (1)  
 lit. b)-d), alin. (3) partea introductivă și alin. (10) și (11), art. 341 alin. (1), art.  
 349 alin. (2)-(7), art. 350 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 351 alin. (1) lit. b), art.  
 353 alin. (2)-(7), art. 362 alin. (1) și (2), art. 364 alin. (1) lit. a), art. 370 alin.  
 (2), art. 375 alin. (1) lit. c), art. 395 alin. (3), art. 396 denumirea marginală și  
 alin. (4), art. 397 alin. (1) lit. a), b) și d) și alin. (4), titlul VIII cap. I titlul  
 secț.15, art. 400 denumirea marginală, titlul VIII cap. I titlul secț.16, art. 401,  
 art. 402 alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (4), art. 402 alin. (6)-(10), art. 405, art.  
 406 alin. (1) lit. a), alin. (3) și alin. (5), art. 407, art. 408, art. 409 alin. (1), art.  
 412 denumirea marginală și alin. (1), (2) și (4), titlul secț. 17, art. 413, art. 414  
 -419, art. 422, art. 423 alin. (3), art. 449 alin. (1) lit. d), art. 449 alin. (3) lit. d)  
 și art. 449 alin. (5); 
 introduce lit. c) la art. 273 alin. (2), lit. g1) la art. 293 alin. (1), lit. l1) și l2)  
 la art. 294 alin. (1), art. 3351, pct. 71, 81, 141, 161, 211, 212 și 29 la  
 art. 336, alin. (111)-(113) la art. 340, alin. (11)-(17) și alin. (14)-(19) la  
 art. 342, alin. (12) la art. 343, alin. (3)-(7) la art. 350, alin. (11) și (7)-(12) la  
 art. 351, alin. (8)-(9) la art. 353, alin. (31) și (32) la art. 363, lit. l1) la art.  
 367 alin. (1), alin. (7) și (8) la art. 367, lit. c1) la art. 395 alin. (1), lit. j) la art.  
 397 alin. (1), alin. (5) și (6) la art. 397, alin. (7) la art. 400, alin. (101) și  
 (121) la art. 402, art. 4021, alin. (7) și (8) la art. 406, titlul subsecț. 1 cu art.  
 413 după titlul secț. 17, subsecț. 2 cu art. 414-4166 după art. 413, art.  
 4141-41418, art. 4161-4166, subsecț. 3 cu art. 417 după art. 4166,  
 subsecț. 4 cu art. 418 după art. 417, subsecț. 5 cu art. 419 după art. 418, lit. d)  
 la art. 424 alin. (1), lit. k) la art. 449 alin. (1) și lit. r) la art. 449 alin. (2);  
 abrogă art. 336 pct. 18, art. 337 alin. (4) și (5), art. 349 alin. (8) și (9), art. 351  
 alin. (2), art. 353 alin. (1) lit. c), art. 402 alin. (5) și art. 406 alin. (4) 
 - O.G. nr. 11/2022  (M. Of. nr. 97/31 ian. 2022) - modifică art. 25 alin. (4) lit. i), art. 56 alin. (13), art. 682 alin. (3), art. 336  
 pct. 4 lit. d), art. 342 alin. (3), (4), (9) și (10), art. 359, art. 402 alin. (11), art.  
 403 alin. (2), art. 404 alin. (2) și (5), art. 406 alin. (1) lit. b), art. 409 alin. (2),  
 art. 410 alin. (1), art. 432 alin. (1), art. 434, art. 435 alin. (3) și (4), art. 435  
 alin. (9) lit. a), art. 439 alin. (2) lit. a) și b), art. 442 alin. (2), art. 449 alin. (2)  
 lit. e), art. 450 alin. (1); 
  introduce alin. (171) la art. 41, alin. (5) la art. 42, alin. (11) și (12) la art. 45,  
 lit. b1) la art. 113, alin. (3) la art. 439, alin. (31) la art. 442; 
  abrogă art. 56 alin. (12) 
 Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  
 prevederile art. II intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia  
 prevederilor pct. 11-21 care intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I şi a  
 prevederilor pct. 26 care intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.(O.G.  
 nr. 11/2022 - M. Of. nr. 97/31 ian. 2022) 
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 L. nr. 228/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 
 
 

M. Of. nr. 755/9 oct. 2015 

 L. nr. 230/2015 
 Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei 
 M. Of. nr. 750/7 oct. 2015 
 
 L. nr. 231/2015 
 Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului  
 din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro  
 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 
 M. Of. nr. 758/12 oct. 2015 

 

 ▼ Acord dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea  
 FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015 
 L. nr. 233/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 808/30 oct. 2015 
 
 ▼ Acord de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 semnat la Washington la 17 aprilie 2015 
 L. nr. 234/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 757/12 oct. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 195/2018 (M. Of. nr. 321/12 apr. 2018) 
 - H.G. nr. 759/2020 (M. Of. nr. 860/21 sep. 2020) 
 
 ▼ Acord privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30  
 mai 2014 
 L. nr. 236/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 774/16 oct. 2015 
 
 
 L. nr. 237/2015 
 Lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare 
 M. Of. nr. 800/28 oct. 2015 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 54/2016  (M. Of. nr. 723/19 sep. 2016) - modifică art. 1 alin. (2) pct. 8 
 - L. nr. 236/2018  (M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) - modifică art. 1 alin. (2) pct. 2 și 44, art. 110 și art. 163 alin. (16) (v. art. 39 din  
 L. nr. 236/2018); 
 introduce alin. (51) la art. 163 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018) 
 - O.U.G. nr. 111/2020  (M. Of. nr. 620/15 iul. 2020) - introduce pct. (v) la art. 12 alin. (5) lit. a) 
 - L. nr. 158/2020  (M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) - modifică art. 1 alin. (2) pct. 8, 16 și 37, art. 12 alin. (6), art. 38 alin. (4), art.  
 49 alin. (1) partea introductivă și alin. (6), art. 55 alin. (13) și alin. (17) lit. c),  
 art. 126, art.163 alin. (1) lit. a) și h) și alin.(17) și (18), art. 167 alin. (10) lit. c)  
 și d); 
  introduce pct. (v) la art. 12 alin. (5) lit.a), alin. (51) la art. 21, alin. (41) la  
 art. 38, alin. (9) la art. 39, alin. (161) la art. 163, alin. (181) - (183) la art.  
 163, pct. 4-6 la mențiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene; abrogă  
 art. 167 alin. (9) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 813/3 sep. 2020) - art. 49 alin. (6) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia la  
 31 octombrie 2014 
 L. nr. 238/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 792/26 oct. 2015 
 
 
 L. nr. 239/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi  
 funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în  
 domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 785/21 oct. 2015 

 L. nr. 240/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război,  
 precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri  
 invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război 
 
 

M. Of. nr. 785/21 oct. 2015 

 L. nr. 241/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea  
 sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale 
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M. Of. nr. 788/22 oct. 2015 

 L. nr. 244/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale  
 pentru Achiziţii Publice 
 
 

M. Of. nr. 797/27 oct. 2015 

 L. nr. 245/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat  
 unităţilor 1-4 de la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea  
 apei grele 
 
 

M. Of. nr. 797/27 oct. 2015 

 L. nr. 246/2015 
 Lege privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor 
 M. Of. nr. 813/2 nov. 2015 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 102/2021  (M. Of. nr. 916/24 sep. 2021) - abrogă art. 155 
 
 L. nr. 247/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din  
 Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 
 
 

M. Of. nr. 808/30 oct. 2015 

 L. nr. 248/2015 
 Lege privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 
 M. Of. nr. 813/2 nov. 2015 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 14/2016  (M. Of. nr. 368/12 mai 2016) - modifică art. 2 
 - L. nr. 49/2020  (M. Of. nr. 323/17 apr. 2020) - modifică art. 2, art. 3 alin. (1) și art. 6; 
 introduce alin. (3) la art. 4 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 627/25 iun. 2021) 
 
 L. nr. 249/2015 
 Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
 M. Of. nr. 809/30 oct. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 869/20 nov. 2015) - rectifică anexa nr. 4 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 38/2016  (M. Of. nr. 489/30 iun. 2016) - modifică art. 13 alin. (2), art. 16 alin. (2) lit. a), art. 26 alin. (1) lit. f) pct. 1,  
 art. 26 alin. (4); 
  introduce alin. (51) la art. 16; 
  abrogă art. 16 alin. (12), art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (5) 
 - L. nr. 87/2018  (M. Of. nr. 311/10 apr. 2018) - modifică art. 13, art. 16 alin. (1) partea introductivă și lit. c), art. 26 alin. (1)  
 lit. c), d) și f); 
  introduce alin. (3) și (4) la art. 5, alin. (3) la art. 9, alin. (6) la art. 17, lit. e) la  
 art. 21, alin. (2) la art. 21; 
  completează anexa 
 - O.U.G. nr. 74/2018  (M. Of. nr. 630/19 iul. 2018) - modifică art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1), art. 16, art. 17, art.  
 20, art. 21 alin. (1), art. 26, art. 27; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
  introduce anexele nr. 5 și 6 
 - L. nr. 31/2019  (M. Of. nr. 37/14 ian. 2019) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 74/2018 și modifică art. 10 alin.  
 (2), alin. (4) lit. b) și alin. (5), art. 11, art. 16 alin. (7) lit. b) și c), art. 16 alin. (9)  
 lit. f)-h), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. (8) și (10), anexele  
 nr. 5 și 6; 
 introduce lit. d) la art. 16 alin. (7), lit. e) și f) la art. 20 alin. (5), art. 20 alin. (8)  
 și (10) 
 - O.U.G. nr. 50/2019  (M. Of. nr. 543/2 iul. 2019) - modifică art. 20 alin. (2) lit. c), art. 20 alin. (4) și (7) și art. 26 alin. (3); 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 5; 
 introduce lit. a1) la art. 16 alin. (9), alin. (71) și (72) la art. 20 și alin. (31)  
 la art. 26 
 - L. nr. 99/2021  (M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) - respinge O.U.G. nr. 38/2016 
 - O.G. nr. 1/2021  (M. Of. nr. 785/16 aug. 2021) - modifică art. 4, art. 7 alin. (1) lit. b), art. 15, art. 17 alin. (5) - (7), art. 18 alin.  
 (1) și (3), art. 19, art. 30, anexa nr. 2; modifică și înlocuiește anexa nr. 4;  
 modifică și completează anexa nr. 5; 
  introduce alin. (11) și (12) la art. 7, art. 151 - art. 1515, alin. (8) - (10) la  
 
 

art. 17, anexa nr. 7 

 L. nr. 250/2015 
 Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei 
 M. Of. nr. 808/30 oct. 2015 
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 ▼ Amendament de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor  
 Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 
 L. nr. 251/2015 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 846/13 nov. 2015 

 L. nr. 254/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi  
 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 
 
 

M. Of. nr. 818/3 nov. 2015 

 L. nr. 255/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic  
 Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare 
 
 

M. Of. nr. 818/3 nov. 2015 

 L. nr. 256/2015 
 Lege privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România 
 M. Of. nr. 825/5 nov. 2015 
 
 L. nr. 262/2015 
 Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru  
 modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale  
 interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 831/6 nov. 2015 

 L. nr. 263/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de  
 gestionare a instrumentelor structurale 
 M. Of. nr. 836/9 nov. 2015 

 

 ▼ Acord dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea  
 Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a  
 doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra  
 schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015 
 L. nr. 264/2015 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 837/10 nov. 2015 

 L. nr. 265/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 836/9 nov. 2015 
 
 L. nr. 266/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor  
 pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  
 drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 

M. Of. nr. 836/9 nov. 2015 

 L. nr. 267/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
 
 

M. Of. nr. 839/10 nov. 2015 

 L. nr. 268/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind  
 piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 857/18 nov. 2015 

 L. nr. 269/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 843/12 nov. 2015 
 Modificări: 
 - L. nr. 158/2016  (M. Of. nr. 556/22 iul. 2016) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2013 și modifică art. III alin.  
 (1) 
 - L. nr. 35/2018  (M. Of. nr. 55/18 ian. 2018) - introduce alin. (3) la art. III 
 - O.U.G. nr. 45/2019  (M. Of. nr. 523/26 iun. 2019) - introduce alin. (11) la art. III 
 
 L. nr. 270/2015 
 Lege privind Statutul rezerviştilor voluntari 
 M. Of. nr. 846/13 nov. 2015 
 Modificări: 
 - L. nr. 115/2021  (M. Of. nr. 468/5 mai 2021) - modifică art. 1 alin. (3), art. 3 lit. e) și h), art. 5 alin. (1) lit. b) și j), art. 6, art.  
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 10, art. 12 alin. (1) lit. f), art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 20 alin.  
 (2), art. 21, art. 24 lit. c), art. 26, art. 27 alin. (1) lit. b), art. 27 alin. (1) lit. r),  
 art. 28 alin. (2), art. 31, art. 34 și art. 35; 
 introduce alin. (4) la art. 20; 
 abrogă art. 5 alin. (4), art. 22 alin. (3), art. 27 alin. (1) lit. q) și art. 39 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 603/17 iun. 2021) 

 L. nr. 271/2015 
 Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale 
 
 

M. Of. nr. 842/12 nov. 2015 

 L. nr. 273/2015 
 Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân 
 
 

M. Of. nr. 846/13 nov. 2015 

 L. nr. 274/2015 
 Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului 
 M. Of. nr. 846/13 nov. 2015 
 
 L. nr. 275/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi  
 funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 
 

M. Of. nr. 846/13 nov. 2015 

 L. nr. 276/2015 
 Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului  
 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit 
 
 

M. Of. nr. 847/15 nov. 2015 

 L. nr. 279/2015 
 Lege pentru instituirea Zilei Limbii maghiare 
 M. Of. nr. 852/17 nov. 2015 
 
 L. nr. 284/2015 
 Lege privind contribuţia României la finanţarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust 
 M. Of. nr. 870/20 nov. 2015 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la  
 26 martie 2015 
 L. nr. 287/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 874/23 nov. 2015 
 
 
 L. nr. 288/2015 
 Lege privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei  
 Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
 M. Of. nr. 866/19 nov. 2015 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 47/2016  (M. Of. nr. 685/5 sep. 2016) - modifică art. 4 alin. (1) 
 - L. nr. 148/2019  (M. Of. nr. 617/25 iul. 2019) - modifică art. 1, art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (1),  
 art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (1), (3) și (4), art. 12, art. 13, art. 14  
 alin. (1) și (4), art. 21 alin. (2) și (4); 
  introduce alin. (21) și (22) la art. 8, alin. (11) la art. 9, art. 211 și art.  
 212; 
  abrogă art. 4 alin. (2) și (3), art. 6 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 26/2020  (M. Of. nr. 118/14 feb. 2020) - introduce alin. (41) la art. 4, alin. (11) la art. 10, art. 131 și alin. (11) la  
 art. 14 
 - D.C.C. nr. 150/2020  (M. Of. nr. 215/17 mar. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 26/2020 (termenul se  
 împlinește la data de 30 aprilie 2020), după care operează prevederile art. 147  
 din Constituție 
 - L. nr. 202/2020  (M. Of. nr. 849/16 sep. 2020) - modifică art. 4 alin. (4), art. 10 alin. (1) lit.d), art. 13, art. 14 alin. (1); 
  abrogă art.10 alin. (1) lit. e) 
 
 ▼ Amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie  
 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4  
 iunie 2004 
 L. nr. 289/2015 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 882/25 nov. 2015 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie  
 2014 
 L. nr. 290/2015 (ratificare) 
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M. Of. nr. 882/25 nov. 2015 

 L. nr. 291/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare  
 pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 879/24 nov. 2015 

 L. nr. 292/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri 
 
 

M. Of. nr. 877/24 nov. 2015 

 L. nr. 293/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul  
 cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru  
 Locuinţe 
 M. Of. nr. 884/25 nov. 2015 
 Modificări: 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. II și III 
 Referire CSJ/ICCJ 
 
 

- Decizia nr. 78/2018  (M. Of. nr. 127/18 feb. 2019) - art. II 

 L. nr. 300/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la  
 Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din Cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei  
 nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care  
 România este parte 
 
 

M. Of. nr. 893/27 nov. 2015 

 L. nr. 301/2015 
 Lege privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă 
 
 

M. Of. nr. 904/7 dec. 2015 

 L. nr. 304/2015 
 Lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare 
 
 

M. Of. nr. 902/4 dec. 2015 

 L. nr. 305/2015 
 Lege privind declararea zilei de 19 februarie "Ziua Brâncuşi" 
 
 

M. Of. nr. 901/4 dec. 2015 

 L. nr. 306/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea  
 unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 901/4 dec. 2015 

 

 ▼ Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de  
 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin  
 cele trei protocoale adiţionale 
 L. nr. 307/2015 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 906/8 dec. 2015 

 ▼ Protocol adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de  
 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin  
 cele patru protocoale adiţionale 
 L. nr. 307/2015 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 906/8 dec. 2015 

 ▼ Acordul de parteneriat economic preliminar între Côte d’Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de  
 altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 
 L. nr. 308/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 43/20 ian. 2016 
 
 ▼ Acord interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o  
 parte, şi partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 si la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 
 L. nr. 309/2015 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 47/21 ian. 2016 

 L. nr. 310/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare 
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M. Of. nr. 905/7 dec. 2015 

 L. nr. 311/2015 
 Lege privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare 
 
 

M. Of. nr. 918/11 dec. 2015 

 L. nr. 312/2015 
 Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte  
 normative în domeniul financiar 
 M. Of. nr. 920/11 dec. 2015 
 Modificări: 
 - L. nr. 88/2021  (M. Of. nr. 420/21 apr. 2021) - modifică art. 576 alin. (2) lit. c), art. 579, art. 581 alin. (3) - (5) și art. 596 
 - L. nr. 320/2021  (M. Of. nr. 1256/31 dec. 2021) - modifică art. 1 alin. (1) lit. b) și c), art. 2 alin. (1) pct. 52, art. 2 alin. (1) pct.  
 56, art. 2 alin. (1) pct. 63 și 67, art. 2 alin. (2) lit. a) și c), art. 3 alin. (3), art. 4  
 alin. (2) lit. a) și c), art. 6 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 23 alin. (2), art. 30, art.  
 36 alin. (1), art. 41, art. 43, art. 48 alin. (2), (3) și (5), titlul II cap. I secț. 3  
 denumirea par. 3.1 și 3.3, art. 50, art. 51, art. 55, art. 58 alin. (2), art. 61 alin.  
 (1) lit. a), b) și e), art. 67, art. 74, art. 75, art. 77, art. 78, art. 84, titlul II cap. II  
 denumirea secț. 1, art. 88 alin. (3), art. 89, titlul II cap. II secț. 2 denumirea par.  
 2.2, art. 91, titlul II cap. II secț. 3 denumirea par. 3.1 și 3.3, art. 92, art. 94, art.  
 95, art. 96, art. 97 lit. c), art. 98 alin. (1), art. 99, art. 100, art. 101, art. 103, art.  
 104, art. 106, art. 108-115, art. 138, art. 153 alin. (1), art. 155, art. 180 alin. (1)  
 lit. b), art. 184, art. 185 alin. (1), art. 186, art. 188 lit. b), art. 201, art. 202, art.  
 204, art. 205, art. 212, art. 213, art. 215, art. 221 lit. a), art. 231 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 231 alin. (2) lit. c), art. 251 alin. (1) lit. d) și e), art. 251 alin.  
 (2), art. 261-263, art. 266, art. 267, art. 282 lit. b), art. 286 alin. (1) lit. f), art.  
 286 alin. (7), art. 287 alin. (2), art. 288, art. 289 lit. a), art. 311 lit. a) și b), art.  
 312, art. 314, art. 315 lit. b), art. 320 lit. d) și e), art. 321, art. 342 lit. d), art.  
 343, art. 344 lit. b), art.349, art. 350 alin. (1), art. 351, titlul IV denumirea cap.  
 VI, titlul IV cap. VI denumirea secț. 1, art. 358, art. 359, art. 360 partea  
 introductivă și lit. a) și b), art. 361 lit. b), art. 367, art. 368 partea introductivă,  
 art. 369, art. 370 partea introductivă și lit. d), art. 375 partea introductivă, art.  
 375 lit. a), art. 378 partea introductivă, art. 383 alin. (1) lit. a), e), f) și j), art.  
 384 alin. (3), art. 394, art. 402 partea introductivă, art. 404, art. 408, art. 410  
 alin. (2), art. 414 alin. (1), art. 415, art. 439 alin. (1) lit. a)-d), art. 448 lit. g),  
 art. 449, art. 458 alin. (1) și alin. (2) lit. i), art. 464-467, art. 498 alin. (1), art.  
 512 alin. (3) lit. b), art. 519 lit. c), art. 538 alin. (1), art. 543 alin. (3), art. 547,  
 art. 561, art. 569 alin. (1), art. 569 alin. (3) lit. a), art. 570 alin. (1) lit. a), d), j),  
 o) și p), art. 570 alin. (2) lit. a), art. 572 alin. (3), art. 576 alin. (1) lit. a), art.  
 576 alin. (2) partea introductivă, art. 576 alin. (3)-(6), (8), (12) și (13), art. 618  
 alin. (1), art. 636, modifică anexa și mențiunea referitoare la transpunerea  
 normelor Uniunii Europene; 
 introduce pct. 531, 561, 562, 671, 672 și 93-97 la art. 2 alin. (1), alin.  
 (11) și (12) la art. 4, art. 81, alin. (3) și (4) la art. 54, alin. (3) la art. 58, lit.  
 a1) la art. 61 alin. (1), art. 901, secț. 21 cu art. 911 după art. 91, art.  
 1071, art. 1101, art. 1821, art. 1851, art. 1861-18610, lit. h) la art. 286  
 alin. (1), alin. (11) la art. 287, par. 5.11 cu art. 2951-2954 după art. 295,  
 par. 5.12 cu art. 2955 după art. 2954, par. 5.13 cu art. 2956 după art.  
 2955, par. 5.14 cu art. 2957-29515 după art. 2956, par. 5.15 cu art.  
 29516-295-24 după art. 29515, par. 5.16 cu art. 29525 după art. 29524,  
 par. 5.17 cu art. 29526 după art. 29525, par. 5.18 cu art. 29527-29531  
 după art. 29526, par. 5.19 cu art. 29532 după art. 29531, par. 5.110 cu  
 art. 29533-29540 după art. 29532, par. 5.111 cu art. 29541-29545 după  
 art. 29540, par. 5.112 cu art. 29546 după art. 29545, par. 5.113 cu art.  
 29547 după art. 29546, par. 5.114 cu art. 29548 după art. 29547, par.  
 5.115 cu art. 29549-29556 după art. 29548, art. 3491-3493, art. 3511,  
 art. 3581-3583, lit. d) la art. 368, art. 3731, art. 4091, art. 4191-4194,  
 lit. a1) la art. 448,   lit. g1), q) și r) la art. 570 alin. (1) și lit. e)-j) la art. 576  
 alin. (2);abrogă art. 187 și titlul IV cap. IV secț. 5 par. 5.2 cu art. 296-310 
 
 L. nr. 314/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
 
 

M. Of. nr. 910/9 dec. 2015 

 L. nr. 315/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 
 

M. Of. nr. 910/9 dec. 2015 

 L. nr. 316/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea  
 unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 934/17 dec. 2015 
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 L. nr. 318/2015 
 Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea  
 şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 961/24 dec. 2015 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - abrogă art. 37 

 L. nr. 320/2015 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru  
 prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 
 M. Of. nr. 928/15 dec. 2015 
 
 
 L. nr. 321/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri  
 externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi 
 M. Of. nr. 928/15 dec. 2015 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat  
 de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo 
 L. nr. 323/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1/4 ian. 2016 
 
 
 L. nr. 326/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri 
 
 

M. Of. nr. 937/18 dec. 2015 

 L. nr. 327/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal 
 M. Of. nr. 937/18 dec. 2015 
 
 L. nr. 328/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria  
 Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate 
 
 

M. Of. nr. 936/17 dec. 2015 

 L. nr. 329/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor  
 publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
 
 

M. Of. nr. 936/17 dec. 2015 

 L. nr. 330/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.  
 21/1991 
 
 

M. Of. nr. 937/18 dec. 2015 

 L. nr. 332/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme  
 internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la  
 organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 945/21 dec. 2015 

 L. nr. 333/2015 
 Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii tătare turco-musulmane din  
 România, denumită Nawrez 
 
 

M. Of. nr. 945/21 dec. 2015 

 L. nr. 335/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare şi modificarea unor acte  
 normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă 
 M. Of. nr. 948/22 dec. 2015 

 

 ▼ Acord dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015 
 L. nr. 336/2015 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 953/23 dec. 2015 

 L. nr. 338/2015 
 Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 
 
 

M. Of. nr. 940/18 dec. 2015 
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 L. nr. 339/2015 
 Legea bugetului de stat pe anul 2016 
 M. Of. nr. 941/19 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 14/2016  (M. Of. nr. 627/16 aug. 2016) - modifică art. 25 alin. (2), art. 27, art. 33-35 și anexa nr. 3/13/02a; 
  rectifică bugetul 
 
 

- O.U.G. nr. 86/2016  (M. Of. nr. 961/28 nov. 2016) - rectifică bugetul de stat pe anul 2016 

 L. nr. 340/2015 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 
 M. Of. nr. 942/19 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 15/2016  (M. Of. nr. 628/16 aug. 2016) - rectifică bugetul 
 - O.U.G. nr. 87/2016  (M. Of. nr. 962/28 nov. 2016) - rectifică bugetul asigurărilor de stat și bugetul asigurărilor de șomaj pe anul  
 2016 
 
 L. nr. 341/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind  
 înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 
 
 

M. Of. nr. 970/28 dec. 2015 

 L. nr. 342/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul  
 minim garantat 
 M. Of. nr. 970/28 dec. 2015 
 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023 
 
 L. nr. 345/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri' necesare pentru asigurarea tranziţiei  
 de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi  
 pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 
 
 

M. Of. nr. 971/29 dec. 2015 

 L. nr. 346/2015 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 956/23 dec. 2015 

 L. nr. 347/2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi  
 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în  
 anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
  M. Of. nr. 973/29 dec. 2015 

 
 ▼ Tratat dintre România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014 
 L. nr. 348/2015 (ratificare) 
 M. Of. nr. 978/30 dec. 2015 
 
 ▼ Tratat dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014 
 L. nr. 349/2015 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 978/30 dec. 2015 

 ▼ Tratat dintre România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014 
 L. nr. 350/2015 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 987/31 dec. 2015 

 L. nr. 353/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind  
 stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi  
 utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora 
 
 

M. Of. nr. 980/30 dec. 2015 

 L. nr. 355/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr.  
 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
 
 

M. Of. nr. 973/29 dec. 2015 

 L. nr. 358/2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind  
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 Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 988/31 dec. 2015 
 

  2016  
 
 
 L. nr. 3/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport  
 destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 24/13 ian. 2016 

 L. nr. 4/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale 
 
 

M. Of. nr. 24/13 ian. 2016 

 L. nr. 5/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la  
 frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi 
 
 

M. Of. nr. 24/13 ian. 2016 

 L. nr. 8/2016 
 Lege privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
 M. Of. nr. 48/21 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 8, art. 14 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (1); 
  introduce alin. (11) și alin. (12) la art. 9, art. 121 
 - L. nr. 248/2021  (M. Of. nr. 973/12 oct. 2021) - introduce alin. (81) la art. 5 
 
 ▼ Protocol adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană 
 L. nr. 9/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 62/28 ian. 2016 

 L. nr. 10/2016 
 Lege privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte împotriva  
 persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 
 
 

M. Of. nr. 41/19 ian. 2016 

 L. nr. 11/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de  
 membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa  
 Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 48/21 ian. 2016 

 L. nr. 12/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a  
 cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 48/21 ian. 2016 

 L. nr. 13/2016 
 Lege privind declararea municipiului Turda "Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989" 
 
 

M. Of. nr. 48/21 ian. 2016 

 L. nr. 14/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi  
 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 
 
 

M. Of. nr. 48/21 ian. 2016 

 L. nr. 16/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii  
 fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea  
 schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile  
 agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 161/2 mar. 2016 

 L. nr. 19/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind  
 despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării  
 de autoturisme 
 
 

M. Of. nr. 171/7 mar. 2016 

 L. nr. 21/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul  
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 fondurilor externe nerambursabile 
 
 

M. Of. nr. 171/7 mar. 2016 

 L. nr. 22/2016 
 Lege pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului 
 
 

M. Of. nr. 169/7 mar. 2016 

 L. nr. 23/2016 
 Lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 174/8 mar. 2016 
 
 L. nr. 24/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind  
 recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi  
 pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 
 M. Of. nr. 174/8 mar. 2016 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015 
 L. nr. 26/2016 (ratificare) 
 M. Of. nr. 225/25 mar. 2016 
 
 ▼ Convenţia dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe  
 venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015 
 L. nr. 27/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 218/24 mar. 2016 

 ▼ Convenţia dintre România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii  
 fiscale, semnată la Riga la 25 aprilie 2015 
 L. nr. 28/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 217/24 mar. 2016 

 ▼ Protocol adiţional la Convenţia dintre România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi  
 prevenirea evaziunii fiscale, semnat la Riga, la 25 aprilie 2016 
 L. nr. 28/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 217/24 mar. 2016 

 ▼ Convenţia dintre România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe  
 venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015 
 L. nr. 29/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 220/24 mar. 2016 

 ▼ Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul  
 la 11 mai 2011 
 L. nr. 30/2016 (ratificare) 
 M. Of. nr. 224/25 mar. 2016 
 
 ▼ Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007 
 L. nr. 31/2016 (aderare) 
 M. Of. nr. 219/24 mar. 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 18/2020 (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - introduce art. 3 
 
 

- L. nr. 139/2020 (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) - aprobă O.U.G. nr. 18/2020 

 L. nr. 32/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror  
 stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul  
 Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 208/21 mar. 2016 

 L. nr. 33/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind  
 apărarea împotriva incendiilor 
 
 

M. Of. nr. 209/22 mar. 2016 

 L. nr. 35/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor  
 administrativ-teritoriale 
 
 

M. Of. nr. 219/24 mar. 2016 

 L. nr. 38/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi  
 pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
 M. Of. nr. 220/24 mar. 2016 
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 L. nr. 39/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al  
 statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de  
 instituţie publică implicată 
 
 

M. Of. nr. 219/24 mar. 2016 

 L. nr. 40/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 220/24 mar. 2016 

 L. nr. 41/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2015 pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi  
 siguranţă naţională 
 
 

M. Of. nr. 220/24 mar. 2016 

 L. nr. 42/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul feroviar 
 
 

M. Of. nr. 230/29 mar. 2016 

 L. nr. 43/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului 
 
 

M. Of. nr. 220/24 mar. 2016 

 L. nr. 45/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare  
 Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 241/1 apr. 2016 

 L. nr. 47/2016 
 Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare 
 
 

M. Of. nr. 241/1 apr. 2016 

 L. nr. 48/2016 
 Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România 
 M. Of. nr. 241/1 apr. 2016 
 
 L. nr. 49/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 243/1 apr. 2016 

 L. nr. 51/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor 
 
 

M. Of. nr. 257/6 apr. 2016 

 L. nr. 54/2016 
 Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente  
 bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului  
 de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la  
 diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat  
 de Fundaţia Romanian Angel Appeal 
 M. Of. nr. 253/5 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 16/2016  (M. Of. nr. 622/12 aug. 2016) - introduce alin. (4) la art. 2; 
  abrogă art. 2 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 7/2018  (M. Of. nr. 177/26 feb. 2018) - modifică art. 1 alin. (2) și art. 2 alin. (4) 
 - L. nr. 137/2018  (M. Of. nr. 508/20 iun. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 7/2018 
 
 L. nr. 56/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene  
 nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene,  
 precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor  
 acte normative din domeniul garantării 
 
 

M. Of. nr. 285/14 apr. 2016 

 L. nr. 58/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii  
 nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 285/14 apr. 2016 

 L. nr. 59/2016 
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 Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 
 M. Of. nr. 290/18 apr. 2016 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 283/2018  (M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018) - introduce lit. i) la art. 2 alin. (2) 

 L. nr. 60/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea  
 calităţii în domeniul serviciilor sociale 
 
 

M. Of. nr. 286/15 apr. 2016 

 L. nr. 61/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea  
 financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 
 
 

M. Of. nr. 286/15 apr. 2016 

 L. nr. 63/2016 
 Lege privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care deţin şi  
 exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin 
 
 

M. Of. nr. 295/19 apr. 2016 

 L. nr. 69/2016 
 Lege privind achiziţiile publice verzi 
 M. Of. nr. 323/27 apr. 2016 
 

 ▼ Acord multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29  
 octombrie 2016 
 L. nr. 70/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 328/28 apr. 2016 

 L. nr. 72/2016 
 Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 
 M. Of. nr. 342/5 mai 2016 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 229/2021  (M. Of. nr. 933/30 sep. 2021) - introduce art. 341 

 L. nr. 73/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii  
 cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) 
 
 

M. Of. nr. 334/29 apr. 2016 

 L. nr. 74/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea  
 diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România 
 
 

M. Of. nr. 334/29 apr. 2016 

 L. nr. 75/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind  
 Codul de procedură penală 
 
 

M. Of. nr. 334/29 apr. 2016 

 L. nr. 77/2016 
 Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite 
 M. Of. nr. 330/28 apr. 2016 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 623/2016  (M. Of. nr. 53/18 ian. 2017) - art. 11 teza întâi referitor la sintagma "precum şi din devalorizarea bunurilor  
 imobile" 
 - D.C.C. nr. 623/2016  (M. Of. nr. 53/18 ian. 2017) - art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, 7 şi 8 în măsura în care  
 instanţa judecătorească verifică condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2019  (M. Of. nr. 175/5 mar. 2019) - art. 8 alin. (5) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 712/2018  (M. Of. nr. 490/14 iun. 2019) - dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4,  
 art. 7 alin. (1)—(3) şi (5)—(6) şi ale art. 8 alin. (1)—(4) 
 - D.C.C. nr. 78/2019  (M. Of. nr. 543/2 iul. 2019) - dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4,  
 art. 7 alin. (1)— (3) şi (5) şi (6) şi ale art. 8 alin. (1), precum şi a sintagmei  
 „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile", cuprinsă în art. 11 teza întâi 
 - D.C.C. nr. 161/2019  (M. Of. nr. 599/22 iul. 2019) - art. 11 teza întâi, raportat la dispoziţiile art. 3 teza a doua 
 - D.C.C. nr. 84/2019  (M. Of. nr. 649/5 aug. 2019) - art. 11 teza întâi, raportat la art. 3 teza a doua, art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (1) - 
 (3) şi (5) şi (6) şi art. 8 alin. (1 ) 
 - D.C.C. nr. 628/2019  (M. Of. nr. 360/6 mai 2020) - art. 11 teza întâi, raportat la art. 3 teza a doua 
 Modificări: 
 - L. nr. 52/2020  (M. Of. nr. 386/13 mai 2020) - modifică art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (4) și art. 8 alin. (5); 
 introduce lit. e) la art. 4 alin. (1), alin. (11) - (13) la art. 4, alin. (3) și (4) la  
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 art. 4, alin. (31) la art. 5 și alin. (51) la art. 7 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 338/2020  (M. Of. nr. 1285/23 dec. 2020) - art. 11 teza întâi, raportate la art. 3 
 teza a doua, art. 4 alin. (1) lit. a) şi (2), art. 7 alin. (5)—(6) din Legea nr.  
 77/2016, precum şi a sintagmei "precum şi din devalorizarea 
 bunurilor imobile" din art. 11 teza întâi din aceeaşi lege 
 - D.C.C. nr. 675/2020  (M. Of. nr. 1304/29 dec. 2020) - dispoziţiile art. 11 teza întâi privind sintagma ”precum şi din devalorizarea  
 bunurilor imobile”, precum şi dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la art. 3  
 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (5)—(6) şi art. 8 alin. (1)—(4) 
 - D.C.C. nr. 336/2020  (M. Of. nr. 25/11 ian. 2021) - art. 11 teza întâi, raportate la art. 3 teza a doua, art. 4 alin. (1) lit. a) şi (2),  
 art. 7 alin. (1)-(3) şi (5)-(6) şi art. 8 alin. (1)-(4) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 432/2021  (M. Of. nr. 905/21 sep. 2021) - art. 8 alin. (5) tezele a doua și a treia 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 432/2021  (M. Of. nr. 905/21 sep. 2021) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 8 alin. (5) tezele a doua și a treia  
 (termenul se împlinește la data de 4 noiembrie 2021) după care operează  
 prevederile art. 147 din Constituție 
 
 L. nr. 79/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii  
 economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 348/6 mai 2016 

 L. nr. 80/2016 
 Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din  
 Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a  
 instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 
 
 

M. Of. nr. 348/6 mai 2016 

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

 

 ▼ Acord privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda,  
 Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la  
 Bruxelles 
 L. nr. 84/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 359/11 mai 2016 

 L. nr. 85/2016 
 Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai  
 2011 
 
 

M. Of. nr. 345/5 mai 2016 

 L. nr. 86/2016 
 Lege privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 347/6 mai 2016 

 L. nr. 88/2016 
 Lege privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui de consum şi a produselor lactate 
 M. Of. nr. 342/5 mai 2016 
 Modificări: 
 - L. nr. 192/2017  (M. Of. nr. 593/25 iul. 2017) - modifică titlul, art. 1, art. 3 alin.(1) lit.f), h) și k), art. 3 alin.(4), art. 5 partea  
 introductivă și lit.a) și b), art. 7 și art. 9; 
  abrogă art. 2, art. 6 art. 11, 12 și 13 
 
 ▼ Acord privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 
 L. nr. 91/2016 (ratificare) 
 M. Of. nr. 360/11 mai 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 554/2016 (M. Of. nr. 596/5 aug. 2016) 
 - H.G. nr. 57/2017 (M. Of. nr. 131/21 feb. 2017) 
 
 

- H.G. nr. 674/2017 (M. Of. nr. 756/21 sep. 2017) 

 L. nr. 92/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (41) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România 
 
 

M. Of. nr. 369/13 mai 2016 

 L. nr. 95/2016 
 Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 



 

 600

 M. Of. nr. 369/13 mai 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2016  (M. Of. nr. 990/8 dec. 2016) - Suspendă dispoziţiile art. 1 alin. (4) şi (5) până la data de 1 mai 2017. 
 - O.U.G. nr. 13/2018  (M. Of. nr. 218/12 mar. 2018) - modifică art. 1 alin. (2) lit. a), art. 1 alin. (5), art. 4 și art. 6; 
 abrogă art. 1 alin. (3) 
 - L. nr. 162/2018  (M. Of. nr. 586/11 iul. 2018) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 13/2018 și modifică art. 1 alin. (2) lit. a), art.  
 
 - O.U.G. nr. 75/2018  (M. Of. nr. 631/19 iul. 2018) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 lit. d) și art. 8 
 - D.C.C. nr. 214/2019  (M. Of. nr. 435/3 iun. 2019) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 75/2018 (termenul se  
 împlinește în data de 17 iulie 2019), după care operează dispozițiile art. 147 din  
 Constituție 
 - L. nr. 220/2019  (M. Of. nr. 926/18 nov. 2019) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 lit. d), art. 8 
 - L. nr. 151/2021  (M. Of. nr. 573/7 iun. 2021) - respinge O.U.G. nr. 75/2018 
 ▼ Convenţie pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare 
 L. nr. 96/2016 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 635/18 aug. 2016 

 ▼ Protocol privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare 
 L. nr. 96/2016 (aderare) 
 M. Of. nr. 383/19 mai 2016 
 
 ▼ Protocol financiar anexat la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare 
 L. nr. 96/2016 (aderare) 
 M. Of. nr. 635/18 aug. 2016 
 
 ▼ Acord privind cooperarea în domeniul apărării dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare,  
 semnat la Alger la 7 decembrie 2015 
 L. nr. 97/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 382/19 mai 2016 

 L. nr. 98/2016 
 Lege privind achiziţiile publice 
 M. Of. nr. 390/23 mai 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 80/2016  (M. Of. nr. 939/22 nov. 2016) - introduce alin. (4) la art. 235 
 - L. nr. 80/2017  (M. Of. nr. 313/2 mai 2017) - aprobă cu modificări O.U.G. nr.80/2016 și modifică art. 235 alin.(4) 
 - O.U.G. nr. 107/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) - modifică art. 4 alin. (1) lit.c), art. 6 alin. (3) lit. b), art. 7 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 19, art. 28 alin. (1) și (2), art. 33, art. 53, art. 55 alin. (1), art.  
 68, art. 104 alin.(1) lit. a) și c), art. 109 alin. (3), art. 111 alin. (1) și (4),  
 art.114, art. 131 alin. (1) lit. a), art. 153 alin. (1) lit. a), art. 160 alin. (1) și (2),  
 art. 161, art. 175 alin. (2) lit. a), art. 176 alin. (1), art. 182 alin. (2), art. 185  
 alin. (1), art. 187 alin. (8) lit.b), art. 193 alin. (2) și (3), art. 200 alin. (1), art.  
 207 alin. (1) lit. b), art. 210 alin. (1), art. 212 alin. (1) lit.d), art. 213 alin. (2),  
 art. 214 alin. (2) și (3), art. 215 alin. (2) lit. b) și alin. (3) - (6), art. 221 alin. (1)  
 lit.d) pct. (iii), art. 224 alin. (1) lit. i); 
  introduce alin. (3) la art. 4, lit.b1) la art. 7 alin. (1), alin (41) la art. 113,  
 alin. (51) la art. 215; 
  abrogă art. 113 alin. (12) și (13), art. 167 alin. (4), art. 182 alin. (5), art. 225. 
 - O.U.G. nr. 45/2018  (M. Of. nr. 459/4 iun. 2018) - modifică art. 6 alin. (3) lit. b), art. 7 alin. (1) și (5), art. 19 lit. a), art. 40, art.  
 43 alin. (1), art. 65 alin. (2), art. 68 alin. (2) lit. a) și b), art. 104 alin. (1) lit. c),  
 art. 104 alin. (5) lit. c), art. 111 alin. (1) partea introductivă, art. 111 alin. (4),  
 art. 153 alin. (3), art. 161, art. 166 alin. (2), art. 213 alin. (2), art. 215 alin. (1),  
 art. 217 alin. (6), art. 221 alin. (1) lit. a) și b) partea introductivă și pct. (ii) de la  
 lit. d) și lit. f), art. 221 alin. (2), art. 221 alin. (7) partea introductivă și lit. d),  
 art. 221 alin. (9), art. 224 alin. (1) lit. a) și art. 226 alin. (1); 
 introduce alin. (12) la art. 113 și alin. (31) la art. 187; 
 abrogă art. 7 alin. (3), art. 140 alin. (3), art. 214 alin. (2), art. 221 alin. (8) și  
 art. 229 alin. (3) 
 - L. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 14/7 ian. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 107/2017 
 - D.C.C. nr. 738/2018  (M. Of. nr. 260/4 apr. 2019) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 167 alin. (4) (termenul se împlinește  
 la 18 mai 2019) după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 738/2018  (M. Of. nr. 260/4 apr. 2019) - art. 167 alin. (4) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 106/12 feb. 2020) - modifică art. 165, art. 214 alin. (3), art. 221 alin. (7), art. 224 alin. (1) lit. l) și  
 art. 227 alin. (1); 
 introduce alin. (4) la art. 57, alin. (21) la art. 140, alin. (71) la art. 167, alin.  
 (31) și (32) la art. 171, alin. (4) și (5) la art. 214 și alin. (71) la art. 221 
 - D.C.C. nr. 221/2020  (M. Of. nr. 594/7 iul. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său  
 (termenul se împlineşte la 20 august 2020), după care operează prevederile art.  
 147 din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 114/2020  (M. Of. nr. 614/13 iul. 2020) - modifică art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 31 alin. (3), art. 57 alin. (1),  
 art. 111, art. 113 alin. (1), art. 165, art. 207 alin. (2) și (3), art. 212 alin. (1) lit.  
 e), art. 214 alin. (3), art. 217 alin. (5) și (6), art. 221 alin. (1) lit. f) partea  
 introductivă, art. 221 alin. (6) și (7), art. 224 alin. (1) lit. l) și art. 227 alin. (1); 
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 introduce lit. ee1) la art. 3 alin. (1), alin. (4) la art. 57, art. 1131, alin. (21)  
 la art. 140, alin. (71) la art. 167, alin. (31) și (32) la art. 171, alin. (21) la  
 art. 196, alin. (11) la art. 209, alin. (4) - (6) la art. 214, alin. (11) la art. 216,  
 art. 2221 și art. 2341; 
 abrogă art. 68 alin. (2) 
 - L. nr. 148/2020  (M. Of. nr. 658/24 iul. 2020) - introduce alin. (2) şi (3) la art. 53, lit. f) la art. 60, alin. (11) la art. 167 
 - O.U.G. nr. 25/2021  (M. Of. nr. 346/5 apr. 2021) - modifică art. 3 alin. (1) lit. jj), art. 49 și art. 53 alin. (1); 
 introduce alin. (11) la art. 53 
 - O.G. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 821/27 aug. 2021) - modifică art. 3 alin. (1) lit. yy), art. 55 alin. (1) lit. a), art. 55 alin. (2), art. 70  
 alin. (2) și (3), art. 196 alin. (21), art. 213 alin. (2), art. 214 alin. (5) și (6), art.  
 219 alin. (5) și art. 227 alin. (1); 
 introduce alin. (3) la art. 165, alin. (51) la art. 214 și alin. (7) la art. 214; 
 
 

abrogă art. 113 alin. (11) 

 L. nr. 99/2016 
 Lege privind achiziţiile sectoriale 
 M. Of. nr. 391/23 mai 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 107/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) - modifică art. 3 alin. (1) lit. e), r), bb), jj) și ccc), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5  
 alin. (2) partea introductivă, art. 6 alin. (2) partea introductivă, art.7 alin. (3)  
 partea introductivă, art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 17 lit. a), art. 24,  
 art. 38, art. 55 alin. (1) lit. d), art. 66, art. 67 alin. (2), art. 68 alin. (1), art. 80  
 alin. (2) lit.a), art. 82 alin. (1) partea introductivă, art. 95 alin. (4), art. 117 alin.  
 (1) lit. a) și d), art. 124 alin. (1) și (4), art. 126 alin. (11) lit. b), art. 127, art. 140  
 alin. (1) lit. a), art. 163 alin. (1) lit. a), art. 172 alin. (1) și (2), art. 173, art. 188  
 alin. (2) lit. a), art. 189 alin. (1), art. 195 alin. (1), art. 196 alin. (2), art. 197  
 alin. (2), art. 199 alin. (1), art. 201, art. 202 alin. (2) și (3), art. 209 alin. (10),  
 art. 219 alin. (1) lit.b), art. 226 alin. (2), art. 227 alin. (2) și (3), art. 228 alin.  
 (2) lit. b), art. 228 alin. (3) - (6), art. 245 alin. (2) partea introductivă și lit.g); 
  introduce alin. (21) și alin. (5) la art. 12, alin. (11) la art. 82, alin. (41) la  
 art. 126, alin. (51) la art. 228, lit. c) la art. 240 alin. (1), lit. m) la art. 245 alin.  
 (2); 
  abrogă art. 4 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 126 alin. (12) și (13) art. 196  
 alin. (5), art. 246. 
 - O.U.G. nr. 45/2018  (M. Of. nr. 459/4 iun. 2018) - modifică art. 12 alin. (1) lit. a)-c), art. 12 alin. (3) și (4), art. 24 alin. (1) partea  
 introductivă și lit. a), art. 79 alin. (2), art. 82 alin. (11) lit. b), art. 117 alin. (1)  
 lit. d) și g), art. 163 alin. (3), art. 173, art. 179 alin. (2), art. 196 alin. (1), art.  
 226 alin. (2), art. 228 alin. (1), art. 236, art. 237 alin. (2) lit. a), art. 240 alin. (1)  
 partea introductivă și lit. b), art. 240 alin. (3) partea introductivă, art. 241 alin.  
 (1) și (2), art. 245 alin. (2) lit. k) și art. 247 alin. (1); 
 introduce alin. (12) la art. 126 și alin. (31) la art. 209; 
 abrogă art. 12 alin. (21), art. 149 alin. (3) și art. 227 alin. (2) și art. 250 alin.  
 (3) 
 - L. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 14/7 ian. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 107/2017 
 - O.U.G. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 106/12 feb. 2020) - modifică art. 178, art. 227 alin. (3), art. 240 alin. (2) și (3), art. 245 alin. (2)  
 lit. j) și art. 248 alin. (1); 
 introduce lit. f) la art. 37 alin. (3), alin. (4) la art. 70, alin. (21) la art. 149,  
 alin. (51) la art. 180, alin. (31) și (32) la art. 184 și alin. (4) și (5) la art. 227 
 - D.C.C. nr. 221/2020  (M. Of. nr. 594/7 iul. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său  
 (termenul se împlineşte la 20 august 2020), după care operează prevederile art.  
 147 din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 114/2020  (M. Of. nr. 614/13 iul. 2020) - modifică art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 47 alin. (3), art. 70 alin. (1),  
 art. 124, art. 126 alin. (1), art. 178, art. 219 alin. (2) și (3), art. 225 alin. (1) lit.  
 e), art. 227 alin. (3), art. 231 alin. (5) și (6), art. 239, art. 240 alin. (3), art. 241  
 alin. (1) partea introductivă, art. 245 alin. (2) lit. j) și art. 248 alin. (1); 
 introduce lit. f1) la art. 3 alin. (1), lit. f) la art. 37 alin. (3), alin. (4) la art. 70,  
 art. 1261, alin. (21) la art. 149, alin. (51) la art. 180, alin. (31) și (32) la  
 art. 184, alin. (21) la art. 205, alin. (11) la art. 221, alin. (4)-(6) la art. 227,  
 alin. (11) la art. 230, art. 2391 și art. 2541; 
 abrogă art. 82 alin. (11) 
 - O.U.G. nr. 25/2021  (M. Of. nr. 346/5 apr. 2021) - modifică art. 3 alin. (1) lit. ii), art. 62 și art. 66 
 - O.G. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 821/27 aug. 2021) - modifică art. 3 alin. (1) lit. zz), art. 68 alin. (1) lit. a), art. 68 alin. (2), art. 205  
 alin. (21), art. 226 alin. (2), art. 227 alin. (5) și (6), art. 233 alin. (5) și art. 248  
 alin. (1); 
 introduce alin. (3) la art. 178, alin. (51) la art. 227 și alin. (7) la art. 227; 
 
 

abrogă art. 126 alin. (11) 

 L. nr. 100/2016 
 Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 
 M. Of. nr. 392/23 mai 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 107/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) - modifică art. 2 alin. (1) lit. d), art. 70 alin. (8); 
  introduce lit. d) - l) la art. 111 alin. (2), art. 1121 
 - O.U.G. nr. 45/2018  (M. Of. nr. 459/4 iun. 2018) - modifică art. 11 alin. (1), art. 80 alin. (5), art. 107 alin. (1) lit. a), art. 111 alin.  



 

 602

 (2) lit. d) și art. 112; 
 introduce art. 271; 
 abrogă art. 7 alin. (3) 
 - L. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 14/7 ian. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 107/2017 
 - O.U.G. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 106/12 feb. 2020) - modifică art. 83 și art. 86 alin. (2); 
 introduce alin. (3) și (4) la art. 87; la articolul 5 alineatul (1) litera a), la  
 articolul 13 alineatul (1) litera f), la articolul 28 alineatul (2), la articolul 36  
 alineatul (4) litera b), la articolul 36 alineatul (5) litera a) şi litera b), la  
 articolul 36 alineatul (6) litera a) şi litera c), la articolul 42, la articolul 64  
 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 65, la articolul 70 alineatul (1), la  
 articolul 79 alineatul (1), la articolul 80 alineatul (1), alineatul (2) şi alineatul  
 (4), la articolul 81 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 83, la articolul  
 104, precum şi la capitolul II secţiunea 1, sintagma „entităţile contractante” se  
 înlocuieşte cu sintagma „autorităţile/entităţile contractante”; la articolul 5  
 alineatul (1) litera g) şi litera h), la articolul 36 alineatul (4) litera a) şi litera b),  
 precum şi la capitolul I secţiunea a 3-a paragraful 2, sintagma „entităţi  
 contractante” se înlocuieşte cu sintagma „autorităţi/entităţi contractante”; la  
 articolul 5 alineatul (1) litera m) şi litera q), la articolul 7 alineatul (1) şi  
 alineatul (2), la articolul 8, la articolul 12 alineatul (2), la articolul 13 alineatul  
 (1) partea introductivă, la articolul 13 alineatul (1) litera c), la articolul 13  
 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 16 alineatul (1), la articolul 18  
 alineatul (1), alineatul (2) şl alineatul (3), la articolul 19 alineatul (1), alineatul  
 (2), alineatul (3) şi alineatul (5), la articolul 25, la articolul 26 litera b), la  
 articolul 28 alineatul (1), alineatul (4) şi alineatul (6), la articolul 29 alineatul  
 (2), la articolul 36 alineatul (1) litera a) şi litera b), la articolul 40, la articolul  
 41 alineatul (1) şi alineatul (3), la articolul 45, la articolul 46, la articolul 47, la  
 articolul 49, la articolul 50 alineatul (1), alineatul (2) şi alineatul (3), la  
 articolul 51 alineatul (1), alineatul (3) partea introductivă şi litera a), la  
 articolul 51 alineatul (4), alineatul (5) şi alineatul (6), la articolul 52, la  
 articolul 53, la articolul 54 alineatul (3), la articolul 55, la articolul 56 alineatul  
 (3), la articolul 58 alineatul (1) şi alineatul (3), la articolul 59 alineatul (1),  
 alineatul (2), alineatul (4), alineatul (5) şi alineatul (6), la articolul 60, la  
 articolul 61 alineatul (3) şi alineatul (5), la articolul 62, la articolul 63, la  
 articolul 66, la articolul 67, la articolul 68 alineatul (2), la articolul 70 alineatul  
 (3), alineatul (4) şi alineatul (6), la articolul 70 alineatul (8) partea introductivă  
 şi litera a), la articolul 71 aiineatul (1), alineatul (2) partea introductivă şi  
 alineatul (3), la articolul 72 alineatul (1) partea introductivă şi litera a), la  
 articolul 74 alineatul (1) şl alineatul (4), la 
 articolul 75 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 76 alineatul (3), la articolul  
 77 alineatul (1), la articolul 78, la articolul 81 alineatul (1) litera a), litera c),  
 litera d) şi litera i), la articolul 81 alineatul (2), alineatul (6), alineatul (7) şi  
 alineatul (8), la articolul 82 alineatul (2), alineatul (3) şi 
 alineatul (4), la articolul 84 alineatul (2), la articolul 85, la articolul 86  
 alineatul (2) litera b) şi alineatul (3), la articolul 87, la articolul 89 alineatul (1)  
 partea introductivă şi alineatul (2), la articolul 90, la articolul 91, la articolul  
 92, articolul 93 alineatul (4), la articolul 94 alineatul (1), la articolul 96  
 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 97 
 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 98 alineatul (1), la articolul 99, la  
 articolul 105 alineatul (1) partea introductivă, litera a) şi litera c), la articolul  
 105 alineatul (2), la articolul 109 alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 110  
 alineatul (1) partea introductivă şi alineatul (2) şi la 
 articolul 111 alineatul (1), sintagma „entitatea contractantă” se înlocuieşte cu  
 sintagma „autoritatea/entitatea contractantă”; la articolul 5 alineatul (1) litera  
 n), litera z) şi litera ee), la articolul 13 alineatul (1) litera b), la articolul 26  
 litera a), la articolul 36 alineatul (3), la articolul 41 alineatul (2), la articolul  
 43, la articolul 44 alineatul (1) litera d) şi litera e), la articolul 45, la articolul  
 46 alineatul (1), la articolul 46 alineatul (3), la articolul 47, la articolul 57  
 litera b), la articolul 59 alineatul (3), la articolul 61 alineatul (1), la articolul 70  
 alineatul (8) litera b), la articolul 76 alineatul (2), la articolul 81 alineatul (1)  
 litera g) şi litera h), la articolul 84 alineatul (3), la articolul 93 alineatul (3), la  
 articolul 98 alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 102 alineatul (2) 
 litera b), la articolul 105 alineatul (1) litera c), la articolul 108 şi la articolul  
 110 alineatul (1) partea introductivă, sintagma „entităţii contractante” se  
 înlocuieşte cu sintagma „autorităţii/entităţii contractante”; la articolul 7  
 alineatul (1), la articolul 81 alineatul (1) litera f), la articolul 87 alineatul (1) şi  
 la articolul 103 litera a), sintagma „entitate contractantă” se înlocuieşte cu  
 sintagma „autoritate/entitate contractantă”; la articolul 36 alineatul (5) litera  
 a) şi litera c), sintagma „entităţilor contractante” se înlocuieşte cu sintagma  
 „autorităţilor/entităţilor contractante”; la articolul 36 alineatul (1) partea  
 introductivă, la alineatul (3) şi la alineatul (4) partea introductivă, sintagma  
 „entitate contractantă” se înlocuieşte cu sintagma „autoritate contractantă în  
 sensul art. 9 sau entitate contractantă”; la articolul 36 alineatul (2), la alineatul  
 (4) litera a), alineatul (7) şi alineatul (8), sintagma „entitatea contractantă” se  
 înlocuieşte cu sintagma „autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea  
 contractantă”; 
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 la articolul 36 alineatul (5), sintagma „entităţile contractante” se înlocuieşte cu  
 sintagma „autorităţile contractante în sensul art. 9 sau entităţile contractante”;  
 la articolul 27 alineatul (1) litera a) şi la articolul 36 alineatul (6), sintagma  
 „entităţi contractante” se înlocuieşte cu sintagma „autorităţi contractante în  
 sensul art. 9 sau entităţi contractante”; la articolul 51 alineatul (5) şi la  
 articolul 111 alineatul (3), sintagma „autorităţii contractante” se înlocuieşte cu  
 sintagma „autorităţii/entităţii contractante”; la articolul 71 alineatul (4) şi la  
 articolul 89 alineatul (1) litera d), sintagma „autoritatea contractantă” se  
 înlocuieşte cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă” 
 - D.C.C. nr. 221/2020  (M. Of. nr. 594/7 iul. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său  
 (termenul se împlineşte la 20 august 2020), după care operează prevederile art.  
 147 din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 114/2020  (M. Of. nr. 614/13 iul. 2020) - modifică art. 36 alin. (3), art. 41 alin. (1), art. 80, art. 83, art. 86 alin. (2), art.  
 106 și art. 111 alin. (3); 
 introduce alin. (4) la art. 41, alin. (31) și (32) la art. 84 și alin. (3) și (4) la  
 art. 87; 
 abrogă art. 81 alin. (4); 
 la articolul 5 alineatul (1) litera a), la articolul 13 alineatul (1) literat), la  
 articolul 28 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (4) litera b), la articolul 36  
 alineatul (5) literele a) şi b), la articolul 36 alineatul (6) literele a) şi c), la  
 articolul 42, la articolul 64 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 65, la  
 alineatul (1) al articolului 70, la alineatul (1) al articolului 79, la articolul 81  
 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 104, 
 precum şi la capitolul II, sintagma „entităţile contractante” se înlocuieşte cu  
 sintagma „autorităţile/entităţile contractante”; la articolul 5 alineatul (1) litera  
 g) şi litera h), la articolul 36 alineatul (4) litera a) şi litera b), precum şi la  
 capitolul I secţiunea a 3-a paragraful 2, sintagma „entităţi 
 contractante” se înlocuieşte cu sintagma „autorităţi/entități contractante”; la  
 articolul 5 alineatul (1) literele m) şi q), la articolul 7 
 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 8, la articolul 12 alineatul (2), la  
 articolul 13 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 13 alineatul (1) litera  
 c), la articolul 13 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 16 alineatul (1), la  
 articolul 18 alineatul (1), alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 19 alineatul  
 (1), alineatul (2), alineatul (3) şi alineatul (5), la 
 articolul 25, la articolul 26 litera b), la articolul 28 alineatul (1), alineatul (4) şi  
 alineatul (6), la articolul 29 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (1) litera a) şi  
 litera b), la articolul 40, la articolul 41 alineatul (3), la articolul 45, la articolul  
 46, la articolul 47, la articolul 49, la articolul 50 
 alineatul (1), alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 51 alineatul (1), alineatul  
 (3) partea introductivă şi litera a), la articolul 51 alineatul (4), alineatul (5) şi  
 alineatul (6), la articolul 52, la articolul 53, la articolul 54 alineatul (3), la  
 articolul 55, la articolul 56 alineatul (3), la articolul 58 
 alineatul (1) şi alineatul (3), la articolul 59 alineatul (1), alineatul (2), alineatul  
 (4), alineatul (5) şi alineatul (6), la articolul 60, la articolul 61 alineatul (3) şi  
 alineatul (5), la articolul 62, la articolul 63, la articolul 66, la articolul 67, la  
 articolul 68 alineatul (2), la articolul 70 alineatul (3), 
 alineatul (4) şi alineatul (6), la articolul 70 alineatul (8) partea 
 introductivă şi litera a), la articolul 71 alineatul (1), alineatul (2) partea  
 introductivă şi alineatul (3), la articolul 72 alineatul (1) partea introductivă şi  
 litera a), la articolul 74 alineatul (1) şi alineatul (4), la articolul 75 alineatul (1)  
 şi alineatul (2), la articolul 76 alineatul (3), la articolul 77 alineatul (1), la  
 articolul 78, la articolul 81 alineatul (1) 
 litera a), litera c), litera d) şi litera i), la articolul 81 alineatul (2), alineatul (6),  
 alineatul (7) şi alineatul (8), la articolul 82 alineatul (2), alineatul (3) şi  
 alineatul (4), la articolul 84 alineatul (2), la articolul 85, la articolul 86 
 alineatul (2) litera b) şi alineatul (3), la articolul 87, la articolul 89 alineatul (1)  
 partea introductivă si alineatul (2), la articolul 90, la articolul 91, la articolul  
 92, articolul 93 alineatul (4), la articolul 94 alineatul (1), la articolul 96  
 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 97 alineatul (1) şi alineatul (2), la  
 articolul 98 alineatul (1), la articolul 99, la 
 articolul 105 alineatul (1) partea introductivă, litera a) şi litera c), la articolul  
 105 alineatul (2), la articolul 109 alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 110  
 alineatul (1) partea introductivă şi alineatul (2) şi la articolul 111 alineatul (1),  
 sintagma „entitatea contractantă” se 
 înlocuieşte cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă”; 
 la articolul 5 alineatul (1) literele n), z) şi ee), la articolul 13 alineatul (1) litera  
 b), la articolul 26 litera a), la articolul 36 alineatul (3), la articolul 41 alineatul  
 (2), la articolul 43, la articolul 44 alineatul (1) litera d) şi litera e), la articolul  
 45, la articolul 46 alineatul (1), la articolul 46 
 alineatul (3), la articolul 47, la articolul 57 litera b), la articolul 59 alineatul  
 (3), la articolul 61 alineatul (1), la articolul 70 alineatul (8) litera b), la articolul  
 76 alineatul (2), la articolul 81 alineatul (1) literele g) şi h), la articolul 84  
 alineatul (3), la articolul 93 alineatul (3), la articolul 98 
 alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 102 alineatul (2) litera b), la articolul  
 105 alineatul (1) litera c), la articolul 108 şi la articolul 110 alineatul (1) partea  
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 introductivă, sintagma entităţii contractante” se înlocuieşte cu sintagma  
 „autorităţii/entităţii contractante”; la alineatul (1) al articolului 7, la articolul  
 81 alineatul (1) litera f), la alineatul (1) al articolului 87 şi la articolul 103  
 litera a), sintagma „entitate contractantă’ se înlocuieşte cu sintagma  
 „autoritate/entitate contractantă”; la articolul 36 alineatul (5) literele a) şi c),  
 sintagma „entităţilor contractante” se înlocuieşte cu sintagma  
 „autorităţilor/entităţilor contractante”; la articolul 36 alineatul (1) partea  
 introductivă şi la alineatul (4) partea introductivă, sintagma „entitate  
 contractantă” se înlocuieşte cu sintagma „autoritate contractantă în sensul art.  
 9 sau entitate contractantă”; la articolul 36 alineatul (2), alineatul (4) litera a),  
 alineatul (7) şi alineatul (8), sintagma „entitatea contractantă” se înlocuieşte cu  
 sintagma „autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă”,  
 la articolul 36 alineatul (5), sintagma „entităţile contractante” se înlocuieşte cu  
 sintagma „autorităţile contractante în sensul art. 9 sau entităţile contractante”;  
 la articolul 27 alineatul (1) litera a) şi la alineatul (6) al articolului 36, sintagma  
 „entităţi contractante” se înlocuieşte cu sintagma „autorităţi contractante în  
 sensul art. 9 sau entităţi contractante”; la alineatul (5) al articolului 51 şi la  
 alineatul (3) al articolului 111, sintagma „autorităţii contractante” se 
 înlocuieşte cu sintagma „autorităţii/entităţii contractante”; la alineatul (4) al  
 articolului 71 şi la articolul 89 alineatul (1) litera d), sintagma „autoritatea  
 contractantă” se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă” 
 - O.U.G. nr. 25/2021  (M. Of. nr. 346/5 apr. 2021) - art. 5 alin. (1) lit. x) și art. 39 
 - O.G. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 821/27 aug. 2021) - modifică art. 5 alin. (1) lit. gg), art. 91, art. 94 alin. (1) și (2) și art. 111 alin.  
 (3); 
 
 

introduce alin. (5) la art. 80 

 L. nr. 101/2016 
 Lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor  
 de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a  
 Contestaţiilor 
 M. Of. nr. 393/23 mai 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 107/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) - modifică art. 3 alin.(1) lit. a), art. 4 alin. (1) și (4), art. 8 alin. (2) lit. a), art. 24  
 alin. (1), art. 29, art. 31 alin. (2) și (3), art. 33 alin. (2), art. 36 alin. (1), art. 49  
 alin. (2), art. 50 alin. (2) și (5), art. 52 alin. (1), art. 56 alin. (1) lit. a), art. 61  
 alin. (2); 
  introduce alin. (3) la art. 3, alin. (7) la art. 53, lit. f) la art. 58 alin. (2); 
  abrogă art. 4 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 45/2018  (M. Of. nr. 459/4 iun. 2018) - modifică art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (1) și (2),  
 art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) și (5), art. 17 alin. (1) lit. a) și b), art. 17 alin.  
 (3), art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (3)-(5), art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1), (2) și  
 (10), art. 29, art. 31 alin. (1) și (2), art. 34 alin. (1) lit. b) și d), art. 43, art. 49  
 alin. (1) și (8), art. 50 alin. (2), (5) și (6), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (4), art.  
 56 alin. (1), art. 62 alin. (1) și art. 63 alin. (1) și (4); 
 introduce alin. (11) la art. 25, alin. (101) la art. 26, alin. (5) la art. 32, alin.  
 (6) și (7) la art. 34, alin. (7)-(10) la art. 50, art. 501, alin. (8) la art. 53, art.  
 581, art. 582, alin. (4) la art. 59, art. 611, art. 612 și alin. (8) la art. 63; 
 abrogă art. 3 alin. (1) lit. e), cap. II „Notificarea prealabilă”, art. 11 alin. (2),  
 art. 22 alin. (3), art. 33 alin. (2)-(12), art. 36, art. 49 alin. (5), art. 52 și art. 53  
 alin. (3) 
 - L. nr. 212/2018  (M. Of. nr. 658/30 iul. 2018) - modifică art. 53 alin. (1); 
 introduce alin. (11) și (12) la art. 53 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 66/2018  (M. Of. nr. 970/16 nov. 2018) - art. 28 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 14/7 ian. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 107/2017 
 - O.U.G. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 106/12 feb. 2020) - modifică art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (5), art. 9 alin. (2), art. 16 alin. (2) și  
 (3), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 44 alin. (3), art. 45  
 alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (7), art. 51 alin. (3), art.  
 55 alin. (3), (4) și (5), art. 56 și art. 611 alin. (1), (2) și (5) - (7); 
 introduce alin. (2) la art. 8, alin. (21) la art. 46, alin. (3) la art. 48, art. 481,  
 alin. (21) la art. 50, art. 52, alin. (31) la art. 55, alin. (21) și (22) la art.  
 611 și art. 681; 
 abrogă art. 612 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 27/2020  (M. Of. nr. 536/23 iun. 2020) - art. 53 alin. (2) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 221/2020  (M. Of. nr. 594/7 iul. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său  
 (termenul se împlineşte la 20 august 2020), după care operează prevederile art.  
 147 din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 114/2020  (M. Of. nr. 614/13 iul. 2020) - modifică art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (5), art. 8 alin. (1) lit. b), art. 9 alin.  
 (1), (2) și (4), art. 16 alin. (2), (3) și (5), art. 17 alin. (1) și (3), art. 19 alin. (1),  
 art. 24 alin. (1), art. 27 alin. (9) și (11), art. 29, art. 31 alin. (1) și (2), art. 34  
 alin. (2), (3) și (4), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin. (2), art. 46 alin. (3), art.  
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 47 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (2), (5), (6) și (7), art. 501 alin. (4), art. 51 alin.  
 (5), art. 53 alin. (1) și (11), art. 55 alin. (3), (4) și (5), art. 56, art. 59 alin. (1)  
 lit. b) și art. 611 alin. (1), (2) și (5) - (7); 
 introduce alin. (2) la art. 8, alin. (4) la art. 17, art. 361, alin. (21) la art. 46,  
 alin. (3) la art. 48, art. 481, alin. (21) la art. 50, alin. (11) și (12) la art. 50,  
 art. 521, alin. (31) la art. 55 și alin. (21) și (22) la art. 611; 
 abrogă art. 501 alin. (2) și art. 612 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 40/2020  (M. Of. nr. 683/31 iul. 2020) - art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (11) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 821/27 aug. 2021) - modifică art. 9 alin. (4), art. 31, art. 49 alin. (6), art. 53 alin. (6), art. 58 alin.  
 
 

(3) lit. b), art. 582 și art. 611 alin. (1) lit. b) 

 L. nr. 102/2016 
 Lege privind incubatoarele de afaceri 
 
 

M. Of. nr. 393/23 mai 2016 

 L. nr. 103/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind  
 măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului  
 comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care  
 au aparţinut cultelor religioase din România 
 
 

M. Of. nr. 394/24 mai 2016 

 L. nr. 104/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei  
 fondurilor externe nerambursabile 
 
 

M. Of. nr. 409/31 mai 2016 

 L. nr. 105/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru  
 perioada de programare 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 406/30 mai 2016 

 L. nr. 106/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul gestionării financiare a fondurilor europene 
 
 

M. Of. nr. 406/30 mai 2016 

 L. nr. 108/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind  
 sistemul unitar de pensii publice 
 M. Of. nr. 406/30 mai 2016 
 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 L. nr. 111/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
 
 

M. Of. nr. 415/1 iun. 2016 

 L. nr. 112/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi  
 pentru reglementarea unor măsuri bugetare 
 
 

M. Of. nr. 408/30 mai 2016 

 L. nr. 116/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de  
 procedură penală 
 
 

M. Of. nr. 418/2 iun. 2016 

 L. nr. 117/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013  
 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010  
 privind Codul de procedură civilă 
 
 

M. Of. nr. 418/2 iun. 2016 

 L. nr. 120/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de  
 evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor  
 măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii 
 
 

M. Of. nr. 503/5 iul. 2016 
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 L. nr. 121/2016 
 Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei  
 Uniuni Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se  
 modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890 
 
 

M. Of. nr. 537/18 iul. 2016 

 L. nr. 122/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul  
 administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 503/5 iul. 2016 

 L. nr. 123/2016 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 516/8 iul. 2016 
 
 
 L. nr. 124/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor  
 finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 520/11 iul. 2016 

 

 ▼ Rezoluţie de instituire a unui Centru european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al  
 Consiliului Europei în 16 noiembrie 1989, în cadrul celei de-a 85-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor 
 L. nr. 125/2016 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 522/12 iul. 2016 

 ▼ Rezoluţie privind confirmarea continuării Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de  
 Miniştri al Consiliului Europei în 21 octombrie 1993, în cadrul celei de-a 500-a Întâlniri a delegaţilor miniştrilor 
 L. nr. 125/2016 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 522/12 iul. 2016 

 ▼ Acord suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi  
 Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015 
 L. nr. 126/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 541/19 iul. 2016 

 L. nr. 127/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de  
 membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994  
 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 M. Of. nr. 520/11 iul. 2016 

 

 ▼ Acord de garantare dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi  
 acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi  
 teritoriile de peste mări, semnat la 1 iulie 2015 la Bucureşti 
 L. nr. 128/2016 (ratificare) 
 M. Of. nr. 544/20 iul. 2016 
 
 ▼ Acord de gestionare arierate între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală  
 Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italia,  
 Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Ungaria, Republica Malta, Regatul Olandei, Republica  
 Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul  
 Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Banca Europeană pentru Investiţii care reglementează procedurile de plată  
 şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană pentru  
 Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări 
 L. nr. 128/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 544/20 iul. 2016 

 L. nr. 143/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la  
 finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare 
 
 

M. Of. nr. 528/14 iul. 2016 

 L. nr. 145/2016 
 Lege privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua funcţionarului public 
 
 

M. Of. nr. 528/14 iul. 2016 

 L. nr. 149/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoştinţei pentru victoria  
 Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 
 
 

M. Of. nr. 534/15 iul. 2016 

 L. nr. 151/2016 
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 Lege privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 545/20 iul. 2016 

 L. nr. 153/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind  
 Statutul poliţistului 
 
 

M. Of. nr. 540/19 iul. 2016 

 L. nr. 154/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind  
 întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici  
 ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară 
 
 

M. Of. nr. 540/19 iul. 2016 

 L. nr. 156/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa  
 energetică a clădirilor 
 
 

M. Of. nr. 543/19 iul. 2016 

 L. nr. 157/2016 
 Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării  
 Rurale 
 
 

M. Of. nr. 545/20 iul. 2016 

 L. nr. 158/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare  
 nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de  
 îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea  
 sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 
 

M. Of. nr. 556/22 iul. 2016 

 L. nr. 159/2016 
 Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea  
 costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice 
 M. Of. nr. 559/25 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - introduce alin. (11) la art. 42, alin. (12) la art. 43 
 - O.U.G. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 245/29 mar. 2019) - suspendă aplicarea art. 42 alin. (11) până la data de 1 septembrie 2019 
 - L. nr. 109/2019  (M. Of. nr. 418/28 mai 2019) - introduce alin. (4) la art. 42 
 - O.U.G. nr. 54/2019  (M. Of. nr. 552/4 iul. 2019) - Aplicarea prevederilor art. 42 alin. (11)  se suspendă până la data de 15  
 martie 2020. 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - abrogă art. 42 alin. (11) și art. 43 alin. (12) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4  
 noiembrie 2015 
 L. nr. 161/2016 (ratificare) 
 M. Of. nr. 575/28 iul. 2016 
 
 L. nr. 162/2016 
 Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme,  
 adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014 
 
 

M. Of. nr. 575/28 iul. 2016 

 L. nr. 164/2016 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a  
 acesteia 
 
 

M. Of. nr. 564/26 iul. 2016 

 L. nr. 165/2016 
 Lege privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore 
 M. Of. nr. 572/28 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 11/2017  (M. Of. nr. 666/11 aug. 2017) - modifică art. 8 alin. (7) și (8); 
 introduce alin. (131)-(139) la art. 8 
 - O.G. nr. 17/2017  (M. Of. nr. 703/30 aug. 2017) - modifică art. 8 alin. (14), (15) și alin. (16) partea introductivă 
 - L. nr. 321/2018  (M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018) - aprobă cu modificări și completări O.G. 11/2017 și modifică art. 8 alin. (5),  
 anexa nr. 3; 
  introduce alin. (5) la art. 3, alin. (1310) la art. 8 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la  
 Bucureşti la 5 iunie 2015 şi la Chişinău la 21 iulie 2015 
 L. nr. 167/2016 (ratificare) 
 M. Of. nr. 579/29 iul. 2016 
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 ▼ Decizia Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la  
 Bruxelles la 26 mai 2014 
 L. nr. 168/2016 (ratificare) 
 M. Of. nr. 743/23 sep. 2016 
 
 
 L. nr. 170/2016 
 Lege privind impozitul specific unor activităţi 
 M. Of. nr. 812/14 oct. 2016 
 Modificări: 
 - L. nr. 153/2020  (M. Of. nr. 659/24 iul. 2020) - introduce alin. (8) și (9) la art. 6 
 
 ▼ Protocol adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la  
 Paris la 2 septembrie 1949 
 L. nr. 171/2016 (aderare) 
 M. Of. nr. 807/13 oct. 2016 
 
 
 L. nr. 173/2016 
 Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile  
 instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 
  M. Of. nr. 808/13 oct. 2016 

 
 ▼ Acord privind cooperarea economică între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei 
 L. nr. 174/2016 (ratificare) 
 M. Of. nr. 809/13 oct. 2016 
 
 
 L. nr. 177/2016 
 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe 
 M. Of. nr. 812/14 oct. 2016 
 
 L. nr. 178/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea  
 ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare 
 
 

M. Of. nr. 812/14 oct. 2016 

 L. nr. 179/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind  
 produsele agroalimentare ecologice 
 
 

M. Of. nr. 812/14 oct. 2016 

 L. nr. 181/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul  
 administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 828/19 oct. 2016 

 L. nr. 182/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele  
 fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 
 
 

M. Of. nr. 828/19 oct. 2016 

 L. nr. 184/2016 
 Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
 
 

M. Of. nr. 831/20 oct. 2016 

 L. nr. 185/2016 
 Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale 
 
 

M. Of. nr. 848/25 oct. 2016 

 L. nr. 186/2016 
 Lege privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 
 M. Of. nr. 842/24 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 32/2017  (M. Of. nr. 288/24 apr. 2017) - modifică art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1), anexa 
 - L. nr. 238/2017  (M. Of. nr. 968/7 dec. 2017) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 32/2017 și modifică art. 2 alin.  
 (1), art. 6 alin. (1); 
 modifică și completează anexa 
 
 ▼ Protocol suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind  
 transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993 
 L. nr. 188/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 851/26 oct. 2016 
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 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 9 iulie 2015 
 L. nr. 189/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 851/26 oct. 2016 

 ▼ Acord de sediu dintre România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015 
 L. nr. 190/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 852/26 oct. 2016 

 ▼ Protocol de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 19 mai 2016 
 L. nr. 191/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 846/25 oct. 2016 

 L. nr. 192/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 860/28 oct. 2016 

 L. nr. 194/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind  
 regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
 
 

M. Of. nr. 874/1 nov. 2016 

 L. nr. 196/2016 
 Lege privind venitul minim de incluziune 
 M. Of. nr. 882/3 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - modifică art. 97 (cu referire la data intrării în vigoare a legii, astfel: legea va  
 intra în vigoare la data de 1 aprilie 2019, cu excepţia art. 95, care intră în  
 vigoare la data de 1 februarie 2019) 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - modifică art. 97 (cu referire la data intrării în vigoare a legii, astfel: legea  
 intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021, cu excepţia art. 95, care intră în  
 vigoare la data de 1 februarie 2021) 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - modifică art. 97 (cu privire la intrarea în vigoare a legii la data de 1 aprilie 
 2022, cu excepţia art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2022) 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - modifică art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2), art. 38 alin. (3), art. 66 partea  
 introductivă a alin. (2), art. 69 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 74 alin. (1), art. 80  
 alin. (1), art. 86 alin. (1) lit. d) și i), art. 90 alin. (1), art. 97(cu privire la  
 intrarea în vigoare a legii la data de 1 oct. 2022, cu excepția art. 95, care intră  
 în vigoare la data de 1 feb. 2022); 
 abrogă art. 3 alin. (2) lit. c), art. 5 lit. c),  art. 6 alin. (1) lit. j)-l) și lit. v), art. 9  
 alin. (3) lit. c), art. 13 alin. (3), capitolul II, secțiunea a 4-a — Stabilirea  
 cuantumului suplimentului pentru locuire, cuprinzând articolele 20—27, art. 31,  
 art. 38 alin. (5), capitolul III, secțiunea a 2-a — Modalități de facturare și plată  
 a energiei termice furnizate în sistem centralizat și secțiunea a 3-a — Condițiile  
 speciale de acordare a suplimentului pentru locuire, cuprinzând articolele  
 43—55, art. 58 alin. (2), art. 73 alin. (2) și (3), art. 75 art. 77,  art. 86 alin. (1)  
 lit. e) și f), art. 94 alin. (1) lit. c), art. 96 lit. c), art. 98 și abrogă anexele nr. 1 și  
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. 97 (referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 septembrie  
 
 

2023, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 martie 2022) 

 L. nr. 197/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind  
 autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 
 

M. Of. nr. 874/1 nov. 2016 

 L. nr. 200/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar 
 
 

M. Of. nr. 890/7 nov. 2016 

 L. nr. 201/2016 
 Lege privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a  
 Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 
 M. Of. nr. 906/10 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 70/2020  (M. Of. nr. 394/14 mai 2020) - termenul prevăzut la art. 7 alin. (20) se prorogă până la data de 15 iunie 2020 
 - L. nr. 268/2021  (M. Of. nr. 1077/10 nov. 2021) - În cuprinsul legii, denumirea „Agenția Națională de Administrare Fiscală” se  
 înlocuiește cu denumirea „Autoritatea Vamală Română” 
 
 L. nr. 202/2016 
 Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european 
 M. Of. nr. 900/9 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 52/2019  (M. Of. nr. 547/3 iul. 2019) - modifică art. 2 alin. (3) partea introductivă, art. 2 alin. (4), art. 3 pct. 3, art. 7,  
 art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 11, art. 19 lit. e), art. 31 alin. (9), art. 32  
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 alin. (4), art. 38 alin. (4), art. 53, art. 54 alin. (1), art. 55 alin. (3), art. 55 alin.  
 (5) partea introductivă, art. 55 alin. (16), art. 56 alin. (2), art. 56 alin. (4) lit. c),  
 art. 56 alin. (5)-(7), art. 56 alin. (12) și (13), art. 56 alin. (14) și (15), art. 58  
 alin. 9, art. 61 alin. (6), anexa nr. IV, anexa nr. V, anexa nr. VII, anexa nr. VIII; 
  introduce pct. 31, pct. 61, pct. 71, pct. 91, pct. 101, pct. 111, pct.  
 171-173, pct. 191, pct. 211, pct. 271  la art. 3, art. 71-76, alin. (11) -  
 (13) la art. 10, art. 111, art. 131, alin. (31) la art. 55, alin. (91) la art. 56,  
 alin. (131) și (132) la art. 56, alin. (151) la art. 56, alin. (4) la art. 57, alin.  
 (41) la art. 58, lit. d) la art. 61 alin. (1), art. 621, alin. (21) la art. 67; 
  abrogă art. 10 alin. (3) și (4) 
 - L. nr. 205/2019  (M. Of. nr. 910/11 nov. 2019) - modifică art. 65 alin. (5) 
 - L. nr. 106/2021  (M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 52/2019 
 
 ▼ Acord dintre România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi  
 prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2015 
 L. nr. 204/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 922/16 nov. 2016 

 ▼ Acord privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 
 L. nr. 205/2016 (ratificare) 
 M. Of. nr. 924/17 nov. 2016 
 Modificări: 
 - L. nr. 300/2021 (M. Of. nr. 1188/15 dec. 2021) 
 
 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru  
 persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016 
 L. nr. 208/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 923/16 nov. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 322/2021 (M. Of. nr. 330/1 apr. 2021) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 493/12 mai 2021) 
 
 L. nr. 211/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind organizarea unor instituţii publice aflate în subordinea  
 Ministerului Culturii 
 
 

M. Of. nr. 913/14 nov. 2016 

 L. nr. 212/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2  
 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat  
 agricol 
 
 

M. Of. nr. 913/14 nov. 2016 

 L. nr. 213/2016 
 Lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 
 M. Of. nr. 910/11 nov. 2016 
 
 L. nr. 214/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din  
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
 
 

M. Of. nr. 910/11 nov. 2016 

 L. nr. 215/2016 
 Lege privind ceremoniile oficiale 
 M. Of. nr. 915/14 nov. 2016 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 86/2020  (M. Of. nr. 530/19 iun. 2020) - introduce lit. b1) la art. 16 alin. (3), completează anexa 

 L. nr. 216/2016 
 Lege privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate 
 
 

M. Of. nr. 918/15 nov. 2016 

 L. nr. 217/2016 
 Lege privind diminuarea risipei alimentare 
 M. Of. nr. 934/21 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 45/2017  (M. Of. nr. 505/30 iun. 2017) - Aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei  
 alimentare se suspendă începând cu data intrării în vigoare a prezentei  
 ordonanțe de urgență până la data de 31 decembrie 2017 
 - L. nr. 239/2017  (M. Of. nr. 966/6 dec. 2017) - Aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016 se suspendă până la data de 30  
 iunie 2018. 
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 - L. nr. 200/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) - modifică art. 2 alin. (1), art. 2 alin. (2) partea introductivă și  lit. a) - d), art. 3,  
 art. 4 și art. 5; 
 introduce alin. (3) și (4) la art. 1, lit. h) la art. 2 alin. (2), alin. (3) și (4) la art. 2  
 și art. 31 
 Suspendare 
 - L. nr. 200/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) - aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016, cu modificările ulterioare, precum  
 şi cu cele aduse prin prezenta lege, se suspendă de la data publicării prezentei  
 legi până la data de 1 februarie 2019, cu excepţia art. II, care intră in vigoare la  
 3 zile de la data publicării 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 103/11 feb. 2019) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 131/2020  (M. Of. nr. 623/15 iul. 2020) - modifică art. 4, art. 6 şi anexa 

 L. nr. 223/2016 
 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce 
 
 

M. Of. nr. 934/21 nov. 2016 

 L. nr. 229/2016 
 Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului  
 Fizioterapeuţilor din România 
 M. Of. nr. 939/22 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 668/9 aug. 2019) - abrogă art. 12 
 
 L. nr. 230/2016 
 Lege pentru declararea lui Avram Iancu "Erou al Naţiunii Române" 
 
 

M. Of. nr. 937/22 nov. 2016 

 L. nr. 232/2016 
 Lege privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 972/5 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 47/2017  (M. Of. nr. 506/30 iun. 2017) - modifică art. 13 alin. (1), termenul prevăzut la art. 42 se prorogă, în ceea ce  
 priveşte art. 42 lit. a) din acelaşi act 
 normativ, până la data de 31 decembrie 2017 
 - L. nr. 12/2018  (M. Of. nr. 30/12 ian. 2018) - prorogă până la 31 dec. 2018 term. prev. la art. 42, în ceea ce privește art. 42  
 lit. a) 
 - O.U.G. nr. 40/2018  (M. Of. nr. 423/17 mai 2018) - modifică art. 6 alin. (5) lit. m); 
  introduce lit. m1) la art. 6 alin. (5) 
 - L. nr. 283/2018  (M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018) - modifică art. 6 alin. (5) lit. m1), art. 8 alin. (4) și art. 13 alin. (9) lit. b); 
 introduce alin. (12) la art. 13 și alin. (6) la art. 40; 
 
 

abrogă art. 9 alin. (9) și art. 26 alin. (6) 

 L. nr. 235/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind  
 organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 
 M. Of. nr. 955/25 nov. 2016 

 

 ▼ Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul  
 Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice,  
 semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 
 L. nr. 236/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 982/7 dec. 2016 

 L. nr. 237/2016 
 Lege privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ,  
 adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 
 
 

M. Of. nr. 982/7 dec. 2016 

 L. nr. 238/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 13/2013 privind serviciile poştale 
 
 

M. Of. nr. 967/29 nov. 2016 

 L. nr. 239/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului  
 la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei,  
 Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
 
 

M. Of. nr. 982/7 dec. 2016 

 L. nr. 241/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor  
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 de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 974/6 dec. 2016 

 L. nr. 242/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din  
 Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 
 
 

M. Of. nr. 988/8 dec. 2016 

 L. nr. 243/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a  
 publicităţii imobiliare nr. 7/1996 
 M. Of. nr. 975/6 dec. 2016 

 

 ▼ Protocol de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970  
 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova 
 L. nr. 244/2016 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 984/7 dec. 2016 

 L. nr. 245/2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a  
 Telecomunicaţiilor 
 
 

M. Of. nr. 983/7 dec. 2016 

 L. nr. 248/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea  
 monumentelor istorice 
 
 

M. Of. nr. 983/7 dec. 2016 

 L. nr. 250/2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele  
 măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 1028/21 dec. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 138/23 feb. 2017) - rectifică art. I pct. 12 
 
 
 
  2017  
 
 
 L. nr. 1/2017 
 Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 15/6 ian. 2017 

 L. nr. 3/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind  
 finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
 
 

M. Of. nr. 48/17 ian. 2017 

 L. nr. 4/2017 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 48/17 ian. 2017 

 L. nr. 5/2017 
 Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 
 
 

M. Of. nr. 126/16 feb. 2017 

 L. nr. 6/2017 
 Legea bugetului de stat pe anul 2017 
 M. Of. nr. 127/17 feb. 2017 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 63/2017  (M. Of. nr. 737/13 sep. 2017) - rectifică bugetul de stat și modifică art. 8 alin. (3), art. 31 alin. (2), art. 38 alin.  
 (2); 
  introduce lit. f) la art. 59 alin. (1); 
  abrogă art. 63 
 
 

- O.U.G. nr. 83/2017  (M. Of. nr. 905/17 nov. 2017) - rectifică bugetul de stat pe anul 2017 

 L. nr. 7/2017 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 
 M. Of. nr. 128/17 feb. 2017 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 64/2017  (M. Of. nr. 737/13 sep. 2017) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru  
 șomaj 
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- O.U.G. nr. 84/2017  (M. Of. nr. 905/17 nov. 2017) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 

 L. nr. 9/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală,  
 precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 
 
 

M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 

 L. nr. 12/2017 
 Lege privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional 
 
 

M. Of. nr. 192/17 mar. 2017 

 L. nr. 13/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
 
 

M. Of. nr. 194/20 mar. 2017 

 L. nr. 16/2017 
 Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale 
 M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 
 Modificări: 
 - L. nr. 172/2020  (M. Of. nr. 736/13 aug. 2020) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. c), h), o), s) și ț), art. 6 lit. c) și e),  
 art. 8 lit. c), d) și e), art. 11, art. 12, art. 15 alin. (1), art. 24 alin. (2) lit. a), art.  
 28 alin. (1) și (3), art. 47, art. 48, mențiunea de transpunere a normelor din  
 dreptul Uniunii Europene și anexa; 
 introduce alin. (21) la art. 1, lit. x) și y) la art. 2 alin. (1), art. 51 și 52, lit. h)  
 și i) la art. 6, alin. (2) la art. 6, art. 61 și 62, art. 71, lit. h) și i) la art. 8, art.  
 81 - 83, art. 111 - 113, alin. (21) la art. 15, alin. (41) - (43) la art. 28 și  
 art. 531; 
 abrogă art. 10 alin. (2) 
 - O.G. nr. 12/2022  (M. Of. nr. 98/31 ian. 2022) - modifică art. 1 alin. (1), art. 49 și art. 50 alin. (1); 
 introduce lit. z) și aa) la art. 2 alin. (1), art. 53, art. 54, alin. (8)-(10) la art.  
 61, alin. (3) la art. 82, alin. (4) la art. 113, alin. (2) la art. 13, art.  
 241-243, alin. (5)-(10) la art. 48 și alin. (5) la art. 50  ; 
 
 

abrogă art. 531 

 L. nr. 17/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură  
 civilă, precum şi a unor acte normative conexe 
 
 

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 

 L. nr. 18/2017 
 Lege pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către  
 România cu statele membre ale Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 

 L. nr. 23/2017 
 Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor 
 M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 
 
 L. nr. 24/2017 
 Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 
 M. Of. nr. 213/29 mar. 2017 
 Modificări: 
 - L. nr. 158/2020  (M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) - modifică art. 2 alin. (1) pct. 9-11, 16-19, 22, 25, 31, 36, 37, 47,48 și pct. 50,  
 art. 4, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 11, art. 13, art.  
 15 alin. (1), art. 16, art. 20, art. 22 alin. (3), art. 24, art. 42 alin. (7) și (8), art.  
 47, art. 65 alin. (2) lit. d), titlul cap. V de la titlul III, art. 92, art. 93, art. 125  
 alin. (2), art. 126 alin. (1) lit. a) partea introductivă și pct. 1-5, art. 126 alin. (2)  
 lit. a), art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 1 și 2 partea introductivă, art. 133 alin. (1) și  
 (7); 
  introduce alin. (10) la art. 2, alin. (21) și (22) la art. 15, art. 151, art. 161,  
 art. 251, art. 261 - 26-3, secțiunea 1 cuprinzând art. 84-91 la titlul III, alin.  
 (21) la art. 85, alin. (5) - (11) la art. 90, secțiunea a 2-a cu art. 911 - 9112 la  
 cap. V titlul III, art. 921 - 924, alin. (3) și (4) la art. 125, art. 1251 - 1253,  
 pct. 8 și 9 la art. 126 alin. (1), lit. f) la art. 126 alin. (2), alin. (11) la art. 130,  
 art. 1311 și 1312, alin. (71) la art. 133, art. 1331, pct. 9 la menţiunea de  
 transpunere a normelor Uniunii Europene; 
  abrogă art. 2 alin. (1) pct. 15, 21, 23, 34, 43, 44 și 52, art. 5 alin. (2), art. 12,  
 art. 17 alin.(1) - (5), art.18 și 19, art. 21, art. 22 alin. (1) și (2), art. 82, pct. 2 de  
 la mențiunea de transpunere a  normelor Uniunii Europene; 
  sintagma „auditorul financiar” se înlocuieşte cu sintagma „auditorul  
 financiar/firma de audit”, iar sintagma „standarde internaţionale de evaluare”  
 se înlocuieşte cu sintagma „standarde de evaluare în vigoare, potrivit legii" 
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 Republicare: 
  (M. Of. nr. 772/10 aug. 2021) 
 
 L. nr. 26/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 
 

M. Of. nr. 210/28 mar. 2017 

 L. nr. 27/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003  
 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul  
 transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie  
 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70  
 ale Consiliului 
 
 

M. Of. nr. 211/28 mar. 2017 

 L. nr. 33/2017 
 Lege privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi  
 imunităţi le instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru  
 instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite 
 
 

M. Of. nr. 214/29 mar. 2017 

 L. nr. 34/2017 
 Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi 
 
 

M. Of. nr. 214/29 mar. 2017 

 L. nr. 36/2017 
 Lege pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională 
 
 

M. Of. nr. 214/29 mar. 2017 

 L. nr. 39/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 219/30 mar. 2017 

 L. nr. 40/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting  
 Europeana" - Olanda 
 
 

M. Of. nr. 219/30 mar. 2017 

 L. nr. 42/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de  
 stat individual pentru salvarea Companiei Naţional a Uraniului -S.A. 
 
 

M. Of. nr. 217/30 mar. 2017 

 L. nr. 43/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi  
 exercitarea profesiei de arhitect 
 
 

M. Of. nr. 226/3 apr. 2017 

 L. nr. 44/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie 
 M. Of. nr. 231/4 apr. 2017 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 68/2019  (M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) - odată cu O.G. nr. 23/2016, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului  
 care reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului  
 Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 
 Repunere în vigoare 
 - L. nr. 77/2020  (M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) - abrogă art. 15 pct. V din O.U.G. nr. 68/2019 care prevedea abrogarea O.G.  
 nr. 23/2016 
 
 L. nr. 45/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 229/4 apr. 2017 

 

 ▼ Acord de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016 
 L. nr. 46/2017 (ratificare) 
 M. Of. nr. 243/7 apr. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 26/2022 (M. Of. nr. 39/13 ian. 2022) 

 L. nr. 47/2017 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014  
 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor  
 măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 229/4 apr. 2017 

 L. nr. 48/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 239/6 apr. 2017 

 L. nr. 49/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 239/6 apr. 2017 

 L. nr. 53/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară 
 
 

M. Of. nr. 255/12 apr. 2017 

 L. nr. 55/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de  
 origine animală 
  M. Of. nr. 256/12 apr. 2017 

 
 ▼ Acordul de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York la 22 aprilie 2016 
 L. nr. 57/2017 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 276/20 apr. 2017 

 L. nr. 58/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi  
 sportului nr. 69/2000 
 
 

M. Of. nr. 256/12 apr. 2017 

 L. nr. 59/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului  
 eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 266/14 apr. 2017 

 L. nr. 60/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de  
 amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate 
 
 

M. Of. nr. 266/14 apr. 2017 

 L. nr. 62/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri  
 la nivelul administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 266/14 apr. 2017 

 L. nr. 63/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor  
 structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 273/19 apr. 2017 

 L. nr. 64/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind  
 asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi  
 serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al  
 tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi  
 tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia  
 Romanian Angel Appeal 
 
 

M. Of. nr. 273/19 apr. 2017 

 L. nr. 65/2017 
 Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei 
 M. Of. nr. 271/19 apr. 2017 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană,  
 semnat la 21 aprilie 2016 la Bucureşti 
 L. nr. 71/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 278/20 apr. 2017 
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 L. nr. 72/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind  
 stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 
 
 

M. Of. nr. 273/19 apr. 2017 

 L. nr. 73/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr.  
 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei 
 
 

M. Of. nr. 297/26 apr. 2017 

 L. nr. 74/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru  
 susţinerea familiei 
 
 

M. Of. nr. 297/26 apr. 2017 

 L. nr. 75/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 
 

M. Of. nr. 300/27 apr. 2017 

 L. nr. 80/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice  
 centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 313/2 mai 2017 

 L. nr. 82/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul financiar-fiscal 
 
 

M. Of. nr. 313/2 mai 2017 

 L. nr. 83/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,  
 Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat,  
 pentru perioada 2017-2020 
 M. Of. nr. 313/2 mai 2017 

 

 ▼ Contract-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020),  
 semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016 
 L. nr. 84/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 360/16 mai 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1185/2021 (M. Of. nr. 1084/12 nov. 2021) 
 
 ▼ Contract-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat  
 la Luxemburg la 16 iunie 2016 
 L. nr. 85/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 361/16 mai 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1111/2020 (M. Of. nr. 1260/18 dec. 2020) 
 
 L. nr. 88/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim 
 
 

M. Of. nr. 313/2 mai 2017 

 L. nr. 92/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport  
 alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 
 

M. Of. nr. 327/5 mai 2017 

 L. nr. 93/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de  
 gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene 
 
 

M. Of. nr. 327/5 mai 2017 

 L. nr. 94/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin  
 Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 
 
 

M. Of. nr. 334/8 mai 2017 

 L. nr. 95/2017 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 334/8 mai 2017 

 L. nr. 96/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea  
 de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.  
 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
 
 

M. Of. nr. 334/8 mai 2017 

 L. nr. 97/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2  
 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 M. Of. nr. 334/8 mai 2017 

 

 ▼ Protocol semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei  
 impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 
 L. nr. 98/2017 (ratificare) 
 M. Of. nr. 348/11 mai 2017 
 
 ▼ Acord dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea  
 evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 
 L. nr. 99/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 351/12 mai 2017 

 ▼ Acord de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe  
 de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 
 L. nr. 100/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 464/21 iun. 2017 

 ▼ Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către  
 România la Viena la 20 septembrie 2012 
 L. nr. 101/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 358/15 mai 2017 

 ▼ Acord de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea  
 economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016 
 L. nr. 102/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 369/18 mai 2017 

 L. nr. 103/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind  
 participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român 
 
 

M. Of. nr. 367/17 mai 2017 

 L. nr. 104/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor  
 beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 
 M. Of. nr. 367/17 mai 2017    
 L. nr. 106/2017 
 Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a  
 lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 381/22 mai 2017 

 L. nr. 111/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene,  
 privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la  
 Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 399/26 mai 2017 

 L. nr. 112/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii 
 
 

M. Of. nr. 388/24 mai 2017 

 L. nr. 115/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor  
 termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 403/29 mai 2017 

 L. nr. 116/2017 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor 
 
 

M. Of. nr. 403/29 mai 2017 

 L. nr. 117/2017 
 Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului 
 M. Of. nr. 404/30 mai 2017 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 66/2019  (M. Of. nr. 763/19 sep. 2019) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6; 
 introduce art. 51 
 - D.C.C. nr. 237/2020  (M. Of. nr. 512/16 iun. 2020) - Admite obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi  
 constată că Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 66/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind  
 înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia  
 Levantului şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2019 sunt  
 
 

neconstituţionale, în ansamblul lor 

 L. nr. 118/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind  
 Statutul poliţistului 
 
 

M. Of. nr. 408/30 mai 2017 

 L. nr. 119/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile  
 administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară 
 
 

M. Of. nr. 408/30 mai 2017 

 L. nr. 120/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat 
 
 

M. Of. nr. 408/30 mai 2017 

 L. nr. 122/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul  
 administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 408/30 mai 2017 

 L. nr. 124/2017 
 Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor  
 - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa  
 Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 415/6 iun. 2017 

 L. nr. 127/2017 
 Lege pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste 
 
 

M. Of. nr. 412/31 mai 2017 

 L. nr. 130/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind  
 gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră 
 
 

M. Of. nr. 428/9 iun. 2017 

 L. nr. 132/2017 
 Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie 
 M. Of. nr. 431/12 iun. 2017 

 Notă: În cuprinsul actelor normative, sintagma "poliţă de asigurare RCA" se înlocuieşte cu sintagma "contract RCA", iar sintagma "Fondul  
 de Protecţie a Victimelor Străzii" se înlocuieşte cu sintagma "Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România". 
 
 L. nr. 136/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi  
 reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 
 

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

 L. nr. 137/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 444/14 iun. 2017 

 L. nr. 139/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea  
 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 
 
 

M. Of. nr. 444/14 iun. 2017 

 L. nr. 142/2017 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor  
 silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistentă socială 
 
 

M. Of. nr. 461/20 iun. 2017 

 L. nr. 150/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere  
 de protecţie 
 
 

M. Of. nr. 501/30 iun. 2017 

 L. nr. 151/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998  
 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 501/30 iun. 2017 

 L. nr. 152/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din  
 fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 487/27 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 56/2017  (M. Of. nr. 647/7 aug. 2017) - introduce alin. (5) - (7) la art. II 
 - O.U.G. nr. 62/2017  (M. Of. nr. 719/5 sep. 2017) - introduce alin. (8) la art. II 
 - L. nr. 207/2017  (M. Of. nr. 863/1 nov. 2017) - aprobă cu modificări O.U.G. 56/2017 și modifică art. II alin. (7) 
 
 

- L. nr. 274/2017  (M. Of. nr. 1030/28 dec. 2017) - aprobă OUG nr. 62/2017 

 L. nr. 153/2017 
 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 492/28 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 91/2017  (M. Of. nr. 978/8 dec. 2017) - modifică art. 16 alin. (1), (2) și (10), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 25 alin. (2),  
 art. 26 alin. (3), art. 29 alin. (2), art. 38 alin. (3) lit. c), art. 39, art. 40, art. 44  
 alin. (1) pct. 30, anexele nr. I, V și VIII; 
  modifică și completează anexele nr. II și IX; 
 introduce alin. (7) la art. 10, alin. (101)-(105) la art. 16, alin. (5) și (6) la art.  
 18, alin. (5) la art. 25 și lit. h) și i) la art. 38 alin. (3) 
 - L. nr. 79/2018  (M. Of. nr. 276/28 mar. 2018) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 91/2017 și modifică art. 22, art.  
 29, art. 38 alin. (3) lit. b) și lit. d), anexa nr. I, anexa nr. II, anexa nr. III, anexa  
 nr. V, anexa nr. VI, anexa nr. VIII, anexa nr. IX; 
  introduce alin. (101) - (106) la art. 16, alin. (11) și (12) la art. 33, lit. d1)  
 la art. 38 alin. (3), lit. j) la art. 38 alin. (3), completează anexa nr. II, anexa nr.  
 V, anexa nr. VIII, anexa nr. IX 
 - L. nr. 80/2018  (M. Of. nr. 276/28 mar. 2018) - modifică art. 11 alin. (1), art. 38 alin. (3) lit. d), anexa nr. II; 
  completează anexa nr. VIII 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 328/13 apr. 2018) - rectifică anexa nr. VIII 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 41/2018  (M. Of. nr. 433/22 mai 2018) - modifică art. 25 alin. (3), art. 38 alin. (3) lit. g), anexa nr. I, anexa nr. II; 
  introduce alin. (7) și (8) la art. 18, alin. (6) la art. 25, lit. d2) la art. 38 alin.  
 (3), alin. (61) la art. 38 
 - L. nr. 234/2018  (M. Of. nr. 850/8 oct. 2018) - modifică anexa nr. V capitolul VIII art. 12 alin. (2) și (5) 
 - L. nr. 287/2018  (M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018) - modifică anexele nr. I, II, V, VIII; 
 completează anexa nr. VIII 
 - O.U.G. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018) - prevederile art. 26 alin. (4)-(6) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - introduce alin. (41) la art. 38 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 82/2018  (M. Of. nr. 130/19 feb. 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 61/2019  (M. Of. nr. 296/17 apr. 2019) - modifică art. 17 alin. (4), anexa nr. I cap. I lit. B art. 4, anexa nr. I cap. I lit. B  
 art. 16, anexa nr. I cap. III lit. B nr. crt. 4, anexa nr. I cap. III lit. C nr. crt. 1 și 3  
 și anexa nr. VII cap. II art. 10 lit. a); 
 introduce alin. (42) la art. 38, alin. (8) la art. 38, alin. (31) la anexa nr. II  
 cap. II art. 6, pct. 11 la nota din anexa nr. V cap. V,, nr. crt. 71 la anexa nr.  
 VIII cap. II lit. C la tabelul de la lit. b) și pct. 11 la anexa nr. VIII cap. II lit. C  
 la nota tabelului de la lit. b); 
 completează nota de la anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. I lit. c) 
 - L. nr. 91/2019  (M. Of. nr. 354/8 mai 2019) - aprobă O.U.G. nr. 107/2018 
 - L. nr. 105/2019  (M. Of. nr. 392/20 mai 2019) - introduce alin. (11) la art. 18 
 - O.U.G. nr. 31/2019  (M. Of. nr. 403/23 mai 2019) - modifică anexa nr. I a cap. III, lit. E, art. 5 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 58/2019  (M. Of. nr. 553/5 iul. 2019) - modifică anexa nr.I cap. III lit. E 
 - L. nr. 131/2019  (M. Of. nr. 575/15 iul. 2019) - modifică anexa nr. I cap. I lit. B art. 16 
 - L. nr. 129/2019  (M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) - modifică anexa nr. VIII și anexa nr. IX 
 - L. nr. 5/2020  (M. Of. nr. 2/6 ian. 2020) - modifică anexa nr. I 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - modifică anexele nr. I și VI; 
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 introduce alin. (5) la art. 33 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 41/2019  (M. Of. nr. 21/14 ian. 2020) - art. 5 şi art. 12 din anexa nr. I capitolul I lit. B 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 106/12 feb. 2020) - modifică anexa nr. VIII 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2020  (M. Of. nr. 141/21 feb. 2020) - anexa nr. II 
 Modificări: 
 - L. nr. 42/2020  (M. Of. nr. 287/6 apr. 2020) - modifică anexele nr. I și III 
 - L. nr. 51/2020  (M. Of. nr. 340/27 apr. 2020) - modifică anexa nr. II; 
  introduce alin. (43) la art. 38 
 - L. nr. 64/2020  (M. Of. nr. 428/21 mai 2020) - modifică anexa nr. I; modifică și completează anexa nr. II; 
 introduce alin. (44) la art. 38 
 - D.C.C. nr. 221/2020  (M. Of. nr. 594/7 iul. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său  
 (termenul se împlineşte la 20 august 2020), după care operează prevederile art.  
 147 din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 114/2020  (M. Of. nr. 614/13 iul. 2020) - completează anexa nr. VIII 
 - L. nr. 141/2020  (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 67/2020 şi introduce alin. (21)  
 la art. 25 
 - L. nr. 156/2020  (M. Of. nr. 662/27 iul. 2020) - modifică anexa nr. I cap. III lit. B nr. crt. 5 şi lit. C nr. crt. 3 
 - L. nr. 157/2020  (M. Of. nr. 662/27 iul. 2020) - introduce art. 151 la anexa nr. VI 
 - O.U.G. nr. 135/2020  (M. Of. nr. 751/18 aug. 2020) - modifică art. 38 alin. (41) lit. c) 
 - L. nr. 206/2020  (M. Of. nr. 858/18 sep. 2020) - modifică şi completează anexa nr. II și VIII 
 - L. nr. 229/2020  (M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020) - introduce alin. (9) la art. 38 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
  - D.C.C. nr. 613/2020  (M. Of. nr. 1277/22 dec. 2020) - art. 38 alin. (6) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - Prevederile art. 26 alin. (4)—(6) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 59/2020  (M. Of. nr. 30/12 ian. 2021) 
 - Decizia nr. 64/2020  (M. Of. nr. 53/18 ian. 2021) - art. 39 alin. (6) coroborat cu art. 38 alin. (1), alin. (3) lit. d), alin. (41) şi alin.  
 (8) 
 - Decizia nr. 27/2020  (M. Of. nr. 71/22 ian. 2021) - dispoziţiille anexei nr. VIII cap. II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a)  
 pct. 1 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) 
 - Decizia nr. 7/2021  (M. Of. nr. 239/9 mar. 2021) - art. 38 alin. (41) 
 - Decizia nr. 8/2021  (M. Of. nr. 337/2 apr. 2021) - art. 39 alin. (4) raportat la art. 39 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 91/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 58/2019 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 413/2021  (M. Of. nr. 687/12 iul. 2021) - sintagma „alte instituții de spectacole sau concerte” cuprinsă la pct. I din  
 capitolul I din anexa nr. III 
 Modificări: 
 - L. nr. 220/2021  (M. Of. nr. 732/26 iul. 2021) - modifică anexa nr. I lit. C nr. crt. 1 și 3 din tabel și lit. E art. 9 alin. (1) lit. a)  
 pct. (i) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 31/2021  (M. Of. nr. 734/27 iul. 2021) - art. 6 lit. f) 
 - Decizia nr. 15/2021  (M. Of. nr. 921/27 sep. 2021) - dispozițiile art. 38 alin. (3) lit. a) și alin. (6), raportate la art. 4 și 5 din  
 capitolul VIII secțiunea I din anexa nr. V 
 Modificări: 
 - L. nr. 288/2021  (M. Of. nr. 1171/10 dec. 2021) - modifică art. 22 alin. (2) și anexa nr. I; 
 introduce alin. (3) la art. 22 
 - O.U.G. nr. 131/2021  (M. Of. nr. 1201/17 dec. 2021) - prevederile art. 26 alin. (4)—(6) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - Prevederile art. 26 alin. (4)—(6) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027 
 Referire CSJ/ICCJ 
 
 

- Decizia nr. 24/2021  (M. Of. nr. 75/26 ian. 2022) - art. 5 alin. (1) și art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B 

 L. nr. 155/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind  
 unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată 
 
 

M. Of. nr. 511/3 iul. 2017 

 L. nr. 158/2017 
 Lege pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de  
 cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a  
 României 
 
 

M. Of. nr. 515/4 iul. 2017 

 L. nr. 159/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 
 
 

M. Of. nr. 515/4 iul. 2017 
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 L. nr. 161/2017 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 530/6 iul. 2017 

 L. nr. 162/2017 
 Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte  
 normative 
 M. Of. nr. 548/12 iul. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 181/2020  (M. Of. nr. 988/26 oct. 2020) - modifică art. 85 alin. (2)-(4) 

 L. nr. 165/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al  
 fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea  
 cheltuielilor publice, susţinerea mediului desfaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,  
 precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor  
 rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  
 respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 

M. Of. nr. 544/11 iul. 2017 

 L. nr. 168/2017 
 Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti 
 
 

M. Of. nr. 556/13 iul. 2017 

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

 ▼ Acord de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017 
 L. nr. 173/2017 (ratificare) 
 M. Of. nr. 572/18 iul. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 835/2021 (M. Of. nr. 782/13 aug. 2021) 

 L. nr. 174/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact  
 asupra domeniului achiziţiilor publice 
 
 

M. Of. nr. 571/18 iul. 2017 

 L. nr. 176/2017 
 Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului  
 Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al  
 judeţului Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 581/20 iul. 2017 

 L. nr. 177/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind  
 Codul fiscal 
 
 

M. Of. nr. 584/21 iul. 2017 

 L. nr. 178/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului  
 nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau  
 majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice 
 
 

M. Of. nr. 581/20 iul. 2017 

 L. nr. 179/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul  
 administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 581/20 iul. 2017 

 L. nr. 180/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară 
 M. Of. nr. 582/20 iul. 2017 
 
 L. nr. 181/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea  
 la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la  
 Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care  
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 România este parte 
 
 

M. Of. nr. 582/20 iul. 2017 

 L. nr. 182/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 582/20 iul. 2017 

 L. nr. 183/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de  
 alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada  
 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii 
 
 

M. Of. nr. 582/20 iul. 2017 

 L. nr. 185/2017 
 Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate 
 M. Of. nr. 599/26 iul. 2017 
 Modificări: 
 - L. nr. 329/2018  (M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018) - modifică art. 7 alin. (5) 
 - O.G. nr. 25/2019  (M. Of. nr. 712/29 aug. 2019) - modifică art. 2 lit. c), art. 2 lit. i) și k), art. 4 alin. (3), art. 7 alin. (1) și (4), art.  
 11 alin. (10) lit. e), art. 11 alin. (10) lit. f) și n), art. 13 alin. (2) și art. 20 alin.  
 (2); 
 în cuprinsul legii, sintagma „standarde de acreditare" se înlocuieşte cu  
 sintagma „standarde ANMCS"; 
 introduce lit. d1)-d6) la art. 2, lit. h1) la art. 2, lit. c1) la art. 6, alin. (41)  
 la art. 7, lit. e1) la art. 11 alin. (10), alin. (3) la art. 20 și art. 201; 
 abrogă art. 13 alin. (5) lit. v) și art. 20 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 80/2020  (M. Of. nr. 440/26 mai 2020) - modifică art. 2 lit. g) şi j), art. 17 alin. (1) lit. a); 
  introduce lit. c2) la art. 6, lit. a1) şi a2) la art. 17 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 28/2021  (M. Of. nr. 401/16 apr. 2021) - modifică art. 5 alin. (2) lit. b) și d), modifică termenul prevăzut  la art. 7 alin.  
 (4); 
  introduce lit.h) la art. 5 alin. (2), lit. a1) și lit. m) - p) la art. 6 
 - O.G. nr. 5/2021  (M. Of. nr. 821/27 aug. 2021) - modifică art. 7 alin. (41); 
 introduce lit. q) la art. 6 și alin. (15) la art. 11 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea  
 infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. 
 L. nr. 189/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 612/28 iul. 2017 

 ▼ Acord dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii  
 Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29  
 noiembrie 2016 
 L. nr. 190/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 605/26 iul. 2017 

 L. nr. 194/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale  
 de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 

M. Of. nr. 609/27 iul. 2017 

 L. nr. 197/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr.  
 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului  
 nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare 
 
 

M. Of. nr. 778/2 oct. 2017 

 L. nr. 198/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului 
 
 

M. Of. nr. 812/13 oct. 2017 

 L. nr. 199/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor  
 acte normative 
 M. Of. nr. 812/13 oct. 2017 

 

 ▼ Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate,  
 semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016 
 L. nr. 200/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 839/24 oct. 2017 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la  
 Bucureşti la 4 august 2016 
 L. nr. 201/2017 (ratificare) 
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M. Of. nr. 839/24 oct. 2017 

 ▼ Protocol de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova  
 privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012 
 L. nr. 202/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 829/19 oct. 2017 

 L. nr. 204/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului  
 ariilor naturale protejate 
 
 

M. Of. nr. 863/1 nov. 2017 

 L. nr. 205/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile 
 
 

M. Of. nr. 863/1 nov. 2017 

 L. nr. 206/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabiie  
 aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 
 
 

M. Of. nr. 863/1 nov. 2017 

 L. nr. 207/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru  
 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  
 prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
  M. Of. nr. 863/1 nov. 2017 

 
 ▼ Acord privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944 
 L. nr. 208/2017 (acceptare) 
 M. Of. nr. 874/7 nov. 2017 
 
 L. nr. 210/2017 
 Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului  
 din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii 
 
 

M. Of. nr. 873/7 nov. 2017 

 L. nr. 213/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului  
 Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile  
 administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 
 M. Of. nr. 889/13 nov. 2017 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de  
 stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a  
 acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017 
 L. nr. 214/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 903/17 nov. 2017 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la  
 Bucureşti la 8 februarie 2017 
 L. nr. 215/2017 (ratificare) 
 M. Of. nr. 907/20 nov. 2017 
 
 
 L. nr. 219/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la  
 procesul de relocare a instituţiilor/ agenţiilor Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 914/22 nov. 2017 

 L. nr. 221/2017 
 Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"  
 în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 915/22 nov. 2017 

 L. nr. 222/2017 
 Lege pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete  
 sol-aer cu bătaie mare (HSAM)" 
 M. Of. nr. 935/27 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 9/2018  (M. Of. nr. 198/5 mar. 2018) - abrogă art. 1 alin. (4) 
 - L. nr. 139/2018  (M. Of. nr. 507/20 iun. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 9/2018 
 - O.U.G. nr. 17/2020  (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - modifică art. 7 alin. (1) 
 - L. nr. 17/2021  (M. Of. nr. 254/12 mar. 2021) - modifică art. 7 alin. (1); 
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   abrogă O.U.G. nr. 17/2020 
 
 

- L. nr. 120/2021  (M. Of. nr. 470/5 mai 2021) - respinge O.U.G. nr. 17/2020 

 L. nr. 223/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11  
 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic si Social 
 
 

M. Of. nr. 940/28 nov. 2017 

 L. nr. 224/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare  
 aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu  
 2007-2013 
 
 

M. Of. nr. 940/28 nov. 2017 

 L. nr. 225/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001  
 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român 
 
 

M. Of. nr. 940/28 nov. 2017 

 L. nr. 226/2017 
 Lege privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari 
 M. Of. nr. 956/4 dec. 2017 
 
 L. nr. 227/2017 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica 
 M. Of. nr. 945/29 nov. 2017 

 

 ▼ Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru  
 personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995 
 L. nr. 229/2017 (aderare) 
 M. Of. nr. 969/7 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 18/2020 (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - introduce art. 2 
 - L. nr. 139/2020 (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) - aprobă O.U.G. nr. 18/2020 
 
 ▼ Protocol referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiat şi semnat la Montreal la 6  
 octombrie 2016 
 L. nr. 230/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 968/7 dec. 2017 

 ▼ Protocol referitor la amendarea art. 56 din Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiat şi semnat la Montreal la data de 6  
 octombrie 2016 
 L. nr. 230/2017 (ratificare) 
 M. Of. nr. 968/7 dec. 2017 
 
 
 L. nr. 234/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind  
 procedura insolvenţei persoanelor fizice 
 
 

M. Of. nr. 961/5 dec. 2017 

 L. nr. 237/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi  
 pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 966/6 dec. 2017 

 L. nr. 238/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în  
 domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 
 
 

M. Of. nr. 968/7 dec. 2017 

 L. nr. 239/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei  
 alimentare 
 
 

M. Of. nr. 966/6 dec. 2017 

 L. nr. 240/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării  
 proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.  
 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul  
 "Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea  
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 unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative 
  M. Of. nr. 971/7 dec. 2017 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare 
 L. nr. 241/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 981/11 dec. 2017 

 ▼ Protocol de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de  
 Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci 
 L. nr. 242/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 981/11 dec. 2017 

 L. nr. 245/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv  
 particular 
 
 

M. Of. nr. 975/8 dec. 2017 

 L. nr. 246/2017 
 Lege privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 -Alba Iulia 
 
 

M. Of. nr. 979/11 dec. 2017 

 L. nr. 247/2017 
 Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România 
 
 

M. Of. nr. 979/11 dec. 2017 

 L. nr. 248/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental  
 pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb 
 
 

M. Of. nr. 979/11 dec. 2017 

 L. nr. 250/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi  
 pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice 
 M. Of. nr. 993/14 dec. 2017 

 

 ▼ Convenţie pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10  
 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10  
 septembrie 2010 si semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor,  
 încheiată la Haga la 16 septembrie 1970 
 L. nr. 251/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1009/20 dec. 2017 

 ▼ Protocol suplimentar la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor 
 L. nr. 251/2017 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1009/20 dec. 2017 

 ▼ Convenţie privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile Semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001 
 L. nr. 252/2017 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017 

 ▼ Protocol la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor  
 aeronavelor 
 L. nr. 252/2017 (aderare) 
 M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017 
 
 L. nr. 253/2017 
 Lege privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş 
 
 

M. Of. nr. 997/15 dec. 2017 

 L. nr. 254/2017 
 Lege privind externarea din unităţile sanitare şi manipularea cadavrelor persoanelor decedate de religie mozaică 
 M. Of. nr. 997/15 dec. 2017 
 Modificări: 
 - L. nr. 68/2019  (M. Of. nr. 310/22 apr. 2019) - modifică titlul; 
  introduce art. 11 
 
 L. nr. 255/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind  
 Codul de procedură fiscală 
 
 

M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017 

 L. nr. 256/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei  
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 fondului cinegetic nr. 407/2006 
 
 

M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017 

 L. nr. 257/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele  
 măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017 

 L. nr. 258/2017 
 Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu  
 servicii de bază 
 
 

M. Of. nr. 1032/28 dec. 2017 

 L. nr. 261/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
 M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017 

 

 ▼ Amendamente la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, reducerea acidifierii,  
 eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999 
 L. nr. 263/2017 (acceptare) 
 M. Of. nr. 42/17 ian. 2018 
 
 ▼ Amendamente la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la metalele grele,  
 adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 
 L. nr. 263/2017 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 42/17 ian. 2018 

 L. nr. 264/2017 
 Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi  
 din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de  
 benzină 
 
 

M. Of. nr. 1024/27 dec. 2017 

 L. nr. 265/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
 
 

M. Of. nr. 1021/22 dec. 2017 

 L. nr. 267/2017 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 1029/27 dec. 2017 
 
 L. nr. 269/2017 
 Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 
 M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017 
 
 L. nr. 270/2017 
 Legea prevenirii 
 
 

M. Of. nr. 1037/28 dec. 2017 

 L. nr. 272/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei  
 potabile 
 
 

M. Of. nr. 1037/28 dec. 2017 

 L. nr. 273/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr.  
 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 
 

M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017 

 L. nr. 274/2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru  
 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  
 prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 1030/28 dec. 2017 

 L. nr. 278/2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei  
 Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 
 
 

M. Of. nr. 8/4 ian. 2018 
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  2018  
 
 
 L. nr. 1/2018 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii  
 Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 
 

M. Of. nr. 8/4 ian. 2018 

 L. nr. 2/2018 
 Legea bugetului de stat pe anul 2018 
 M. Of. nr. 4/3 ian. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 366/26 apr. 2018) - rectifică anexele nr. 1, 2, 3/28/01,3/28/02 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 78/2018  (M. Of. nr. 774/7 sep. 2018) - rectifică bugetul de stat și modifică art. 25, art. 28, art. 31, art. 32, art. 34 alin.  
 (2), art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (1), art. 40, art. 51 alin. (1), art. 52, art. 59  
 alin. (1); 
 introduce alin. (14) la art. 14 
 - O.U.G. nr. 101/2018  (M. Of. nr. 999/27 nov. 2018) - rectifică bugetul de stat pe anul 2018; 
 modifică art. 32, art. 35 alin. (1), art. 37, art. 40; 
 
 

abrogă art. 38, art. 57 alin. (1) 

 L. nr. 3/2018 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 
 M. Of. nr. 5/3 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 79/2018  (M. Of. nr. 774/7 sep. 2018) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru  
 şomaj 
 - O.U.G. nr. 102/2018  (M. Of. nr. 999/27 nov. 2018) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru  
 șomaj pe anul 2018 
 
 ▼ Acord dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016 
 L. nr. 4/2018 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 29/12 ian. 2018 

 ▼ Acord de securitate dintre privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat  
 al Luxemburgului Bucureşti la 24 mai 2017 
 L. nr. 5/2018 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 30/12 ian. 2018 

 ▼ Convenţia Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte  
 evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016 
 L. nr. 6/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 37/16 ian. 2018 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la  
 12 iunie 2017 
 L. nr. 7/2018 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 37/16 ian. 2018 

 L. nr. 8/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor  
 structurale din domeniul transporturilor 
 
 

M. Of. nr. 19/9 ian. 2018 

 L. nr. 10/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind  
 gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială  
 europeană", în perioada 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 17/8 ian. 2018 

 L. nr. 11/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 22/10 ian. 2018 

 L. nr. 13/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul  
 cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei  
 intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei 
 
 

M. Of. nr. 30/12 ian. 2018 

 L. nr. 14/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind  
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 actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români 
 
 

M. Of. nr. 50/18 ian. 2018 

 L. nr. 15/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 39/2005 privind cinematografia 
 
 

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 

 L. nr. 16/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de  
 inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 

 L. nr. 17/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.  
 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 
 
 

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 

 L. nr. 18/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru  
 întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului 
 
 

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 

 L. nr. 19/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind  
 asistenţa socială a persoanelor vârstnice 
 
 

M. Of. nr. 44/17 ian. 2018 

 L. nr. 20/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei  
 Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru  
 importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi  
 condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite  
 din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale  
 provenite din ţări terţe 
 
 

M. Of. nr. 51/18 ian. 2018 

 L. nr. 21/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene  
 şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 41/17 ian. 2018 

 L. nr. 22/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la  
 televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional 
 
 

M. Of. nr. 41/17 ian. 2018 

 L. nr. 23/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României  
 prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţi lor economice şi sociale în cadrul Uniunii  
 Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe 
 
 

M. Of. nr. 41/17 ian. 2018 

 L. nr. 26/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele 
 M. Of. nr. 50/18 ian. 2018 
 
 L. nr. 27/2018 
 Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional 
 
 

M. Of. nr. 49/18 ian. 2018 

 L. nr. 29/2018 
 Lege privind anularea unor obligaţii fiscale 
 
 

M. Of. nr. 52/18 ian. 2018 

 L. nr. 32/2018 
 Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi  
 Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,  
 în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie "Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă  
 Braşov 
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 M. Of. nr. 55/18 ian. 2018 
 
 L. nr. 36/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală 
 
 

M. Of. nr. 63/22 ian. 2018 

 L. nr. 38/2018 
 Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind  
 acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român 
 
 

M. Of. nr. 67/23 ian. 2018 

 L. nr. 40/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind  
 organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză 
 
 

M. Of. nr. 67/23 ian. 2018 

 L. nr. 41/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării  
 Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate 
 
 

M. Of. nr. 67/23 ian. 2018 

 L. nr. 43/2018 
 Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru  
 Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de  
 Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 69/23 ian. 2018 

 L. nr. 46/2018 
 Lege pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect", aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete  
 cu bătaie mare" 
 M. Of. nr. 174/23 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 17/2020  (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - modifică art. 7 alin. (1) 
 - L. nr. 17/2021  (M. Of. nr. 254/12 mar. 2021) - modifică art. 7 alin. (1): abrogă O.U.G. nr. 17/2020 
 
 

- L. nr. 120/2021  (M. Of. nr. 470/5 mai 2021) - respinge O.U.G. nr. 17/2020 

 L. nr. 48/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 
 
 

M. Of. nr. 187/28 feb. 2018 

 L. nr. 49/2018 
 Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 194/2 mar. 2018 
 
 L. nr. 51/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a  
 alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a  
 Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul  
 prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum  
 şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
 
 

M. Of. nr. 205/7 mar. 2018 

 L. nr. 53/2018 
 Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"  
 -Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 210/8 mar. 2018 

 L. nr. 54/2018 
 Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea  
 Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului  
 Teiuş, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 210/8 mar. 2018 

 L. nr. 55/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii  
 Europene 
 
 

M. Of. nr. 210/8 mar. 2018 

 L. nr. 56/2018 
 Lege privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii  
 (Europol) 
 
 

M. Of. nr. 211/8 mar. 2018 

 L. nr. 57/2018 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice  
 centrale cu privire la Centenarul României 
 
 

M. Of. nr. 207/7 mar. 2018 

 L. nr. 58/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice  
 centrale 
 
 

M. Of. nr. 207/7 mar. 2018 

 L. nr. 62/2018 
 Lege privind combaterea buruienii ambrozia 
 M. Of. nr. 227/14 mar. 2018 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 129/2020  (M. Of. nr. 621/15 iul. 2020) - modifică art. 2, art. 3 alin. (2) și art. 5 

 L. nr. 67/2018 
 Lege privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul Război Mondial 
 M. Of. nr. 237/19 mar. 2018 

 

 ▼ Rezoluţia Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XlV-a sesiune  
 a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale,  
 adoptat la Roma la 17 iulie 1998 
 L. nr. 68/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 248/21 mar. 2018 
 
 
 L. nr. 72/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 
 

M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 

 L. nr. 73/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare  
 a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale 
 M. Of. nr. 258/23 mar. 2018 

 

 ▼ Convenţie între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele  
 pe venit 
 L. nr. 75/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 269/27 mar. 2018 
  
 L. nr. 76/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în  
 situaţii de urgenţă "RO-ALERT" 
 
 

M. Of. nr. 271/28 mar. 2018 

 L. nr. 77/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de  
 Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă,  
 Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru  
 Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 271/28 mar. 2018 

 L. nr. 78/2018 
 Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 
 
 

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 

 L. nr. 79/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017  
 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 328/13 apr. 2018) - rectifică art. I pct. 2312 

 L. nr. 80/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea  
 unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 
 

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 

 L. nr. 81/2018 
 Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă 
 M. Of. nr. 296/2 apr. 2018 
 Modificări: 
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 - O.U.G. nr. 192/2020  (M. Of. nr. 1042/6 nov. 2020) - modifică art. 7 lit. a) 
 - O.U.G. nr. 36/2021  (M. Of. nr. 474/6 mai 2021) - modifică art. 2 lit. a), art. 4 alin. (3) și art. 7 lit. c); 
 introduce lit. f) la art. 8 alin. (2); 
 
 

abrogă art. 5 alin. (2) lit. c) 

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

 
 ▼ Protocol referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998 
 L. nr. 83/2018 (aderare) 
 M. Of. nr. 307/5 apr. 2018 
 
 ▼ Protocol de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale  
 acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea  
 Ecuadorului 
 L. nr. 84/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 416/16 mai 2018 
 
 
 L. nr. 85/2018 
 Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere 
 
 

M. Of. nr. 308/5 apr. 2018 

 L. nr. 88/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul  
 muncii 
 
 

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

 L. nr. 89/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi  
 funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr.  
 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 
 
 

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

 L. nr. 90/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi  
 sportului nr. 69/2000 
 
 

M. Of. nr. 335/17 apr. 2018 

 L. nr. 91/2018 
 Lege privind Centenarul Războiului pentru întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri 
 M. Of. nr. 349/20 apr. 2018 
  
 ▼ Acord de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte,  
 semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016. 
 L. nr. 92/2018 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 356/24 apr. 2018 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC,  
 semnat la Haga la 6 septembrie 2017 
 L. nr. 93/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 357/24 apr. 2018 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului  
 naţiunii-gazdă, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2017 
 L. nr. 94/2018 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 359/25 apr. 2018 

 L. nr. 95/2018 
 Lege privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului 
 
 

M. Of. nr. 354/24 apr. 2018 

 L. nr. 96/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 
 

M. Of. nr. 361/26 apr. 2018 

 L. nr. 97/2018 
 Lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor 
 
 

M. Of. nr. 376/2 mai 2018 

 L. nr. 98/2018 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare 
 
 

M. Of. nr. 376/2 mai 2018 

 L. nr. 99/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare 
 
 

M. Of. nr. 376/2 mai 2018 

 L. nr. 100/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi  
 sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 383/4 mai 2018 

 L. nr. 102/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002  
 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local 
 
 

M. Of. nr. 400/10 mai 2018 

 L. nr. 103/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale 
 
 

M. Of. nr. 404/11 mai 2018 

 L. nr. 104/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015  
 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 402/10 mai 2018 

 

 ▼ Contract-cadru de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii (ROMÂNIA UE COFINANŢARE PENTRU TRANSPORT  
 2014 - 2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 
 L. nr. 105/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 417/16 mai 2018 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1185/2021 (M. Of. nr. 1084/12 nov. 2021) 

 L. nr. 106/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen 
 
 

M. Of. nr. 407/14 mai 2018 

 L. nr. 107/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport  
 alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 
 

M. Of. nr. 407/14 mai 2018 

 L. nr. 110/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea  
 unor termene 
 
 

M. Of. nr. 422/17 mai 2018 

 L. nr. 113/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 426/18 mai 2018 

 L. nr. 114/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele  
 măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea  
 Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 
 

M. Of. nr. 426/18 mai 2018 

 L. nr. 115/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru  
 prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind  
 auditul public intern 
   M. Of. nr. 426/18 mai 2018 

 ▼ Tratat între România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală 
 L. nr. 118/2018 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 453/31 mai 2018 

 ▼ Acord de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă  
 parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles 
 L. nr. 119/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 460/5 iun. 2018 
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 L. nr. 120/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a  
 Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 472/7 iun. 2018 

 L. nr. 121/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina  
 operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei 
 
 

M. Of. nr. 465/6 iun. 2018 

 L. nr. 122/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul  
 acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 471/7 iun. 2018 

 L. nr. 124/2018 
 Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii 
 
 

M. Of. nr. 478/11 iun. 2018 

 L. nr. 126/2018 
 Lege privind pieţele de instrumente financiare 
 M. Of. nr. 521/26 iun. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 675/2 aug. 2018) - rectifică art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. j), art. 167 alin. (4) lit. g), art. 169  
 alin. (2) lit. g) şi alin. (5) lit. g) 
 Modificări: 
 - L. nr. 158/2020  (M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) - modifică art. 2 alin. (5), art. 3 alin. (1) pct. 70, art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (2),  
 art 82 alin. (7), art. 99 alin. (1), art. 109 alin. (5), art. 111 alin. (1), art. 129  
 alin. (3) lit. g), art. 162 alin. (4), art. 166 alin. (4), art. 177 alin. (3) și (5),  
 denumirea titlului VIII, art. 234 lit. c) și d), art 250, art. 251, art. 257 alin. (1)  
 lit. a) pct. i), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (2) partea introductivă, art. 261  
 alin. (3) lit. a) și b), art. 269 alin. (2), alin. (3) lit. a) pct. 1 și lit. b) pct. 1, anexa  
 nr. 2; 
  introduce alin. (11) la art. 11, alin. (5) la art. 124, alin. (11) la art. 145, art.  
 2341 și 2342, lit. v) la art. 236 alin. (3), art. 2361, pct. (iii) la art. 257 alin.  
 (2) lit. a), pct. (iii) la art. 257 alin. (2) lit. b), alin. (11) la art. 261, alin. (6) la  
 art. 272, pct. 4 la mențiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene; 
 
 

 abrogă art. 104 alin. (6) lit. e) 

 L. nr. 132/2018 
 Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină  
 Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în  
 administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara,  
 judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe  
 Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea  
 Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş,  
 şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul  
 Timişoara, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 500/19 iun. 2018 

 L. nr. 134/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii  
 comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru  
 perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării 
 
 

M. Of. nr. 508/20 iun. 2018 

 L. nr. 135/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului 
 M. Of. nr. 508/20 iun. 2018 
 
 L. nr. 136/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr.  
 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii 
 
 

M. Of. nr. 508/20 iun. 2018 

 L. nr. 137/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la  
 bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate  
 în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi  
 consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea  
 nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal 
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M. Of. nr. 508/20 iun. 2018 

 L. nr. 138/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri  
 externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi 
 
 

M. Of. nr. 507/20 iun. 2018 

 L. nr. 139/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru  
 realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie  
 mare (HSAM)" 
 
 

M. Of. nr. 507/20 iun. 2018 

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

M. Of. nr. 507/20 iun. 2018 

 L. nr. 141/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 
 
 

M. Of. nr. 507/20 iun. 2018 

 L. nr. 142/2018 
 Lege privind precursorii de droguri 
 
 

M. Of. nr. 519/25 iun. 2018 

 L. nr. 143/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 M. Of. nr. 530/27 iun. 2018 

 Notă: Prevederile art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
 nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020. 
 
 L. nr. 144/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind  
 emisiile industriale 
 
 

M. Of. nr. 512/21 iun. 2018 

 L. nr. 145/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 18/2019  (M. Of. nr. 222/21 mar. 2019) - modifică partea introductivă și pct. 1; 
  introduce pct. 11 - 13 
 
 

- L. nr. 226/2019  (M. Of. nr. 942/25 nov. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 18/2019 

 L. nr. 146/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  

 Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2  
 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 514/22 iun. 2018 

 L. nr. 147/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul  
 administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 

 L. nr. 150/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de  
 procedură fiscală 
  M. Of. nr. 523/26 iun. 2018 

 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă 
 L. nr. 151/2018 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 538/28 iun. 2018 

 L. nr. 152/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare  
 de utilităţi publice nr. 51/2006 
 
 

M. Of. nr. 538/28 iun. 2018 
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 L. nr. 153/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 538/28 iun. 2018 

 L. nr. 155/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru  
 organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar 
 
 

M. Of. nr. 554/3 iul. 2018 

 L. nr. 157/2018 
 Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului 
 M. Of. nr. 561/4 iul. 2018 
 
 L. nr. 161/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării  
 finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a  
 organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului  
 pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate 
 
 

M. Of. nr. 586/11 iul. 2018 

 L. nr. 162/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei  
 mediului 
 
 

M. Of. nr. 586/11 iul. 2018 

 L. nr. 165/2018 
 Lege privind acordarea biletelor de valoare 
 M. Of. nr. 599/13 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018) - modifică art. 34 și art. 36; 
 introduce art. 341 
 - L. nr. 30/2019  (M. Of. nr. 44/17 ian. 2019) - modifică art. 1 alin. (1); 
 abrogă art. 9 
 - L. nr. 91/2019  (M. Of. nr. 354/8 mai 2019) - aprobă O.U.G. nr. 107/2018 
 - L. nr. 24/2020  (M. Of. nr. 229/20 mar. 2020) - modifică art. 14 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - modifică art. 34 lit. a) (art. 24—27 intră în vigoare la data de 1 ianuarie  
 2022), art. 34 1 și art. 36 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 131/2021  (M. Of. nr. 1201/17 dec. 2021) - modifică art. 34 lit. a) (de la data de 1 ianuarie 2027), art. 341 și 36 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. 1 alin. (2), art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16,  
 art. 17, art. 20, art. 23, art. 25, art. 26, art. 28 alin. (1) lit. h), și art. 28 alin.  
 (3);în anul 2022 instituțiile și autoritățile publice indiferent de sistemul de  
 finanțare și de 
 subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri 
 proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă 
 personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepția 
 tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018; 
 introduce alin. (71) la art. 28; 
 
 

abrogă art. 2 alin. (2) 

 L. nr. 170/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind  
 modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
 
 

M. Of. nr. 611/17 iul. 2018 

 L. nr. 171/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a  
 gazelor naturale nr. 123/2012 
 
 

M. Of. nr. 611/17 iul. 2018 

 L. nr. 172/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 
 
 

M. Of. nr. 611/17 iul. 2018 

 L. nr. 173/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri  
 pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane 
 
 

M. Of. nr. 611/17 iul. 2018 

 L. nr. 175/2018 
 Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 
 

M. Of. nr. 611/17 iul. 2018 
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 L. nr. 176/2018 
 Lege privind internshipul 
 M. Of. nr. 626/19 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 13/2019  (M. Of. nr. 186/8 mar. 2019) - introduce lit. c1) la art.2 și capitolul II1, cuprinzând art. 81-83 
 
 

- L. nr. 79/2021  (M. Of. nr. 382/13 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 13/2019 

 L. nr. 177/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul asigurărilor sociale 
 
 

M. Of. nr. 628/19 iul. 2018 

 L. nr. 179/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru  
 personalul încadrat în unităţile sanitare 
 
 

M. Of. nr. 627/19 iul. 2018 

 L. nr. 181/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen 
 
 

M. Of. nr. 627/19 iul. 2018 

 L. nr. 182/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a  
 serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de  
 prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din  
 Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 
 
 

M. Of. nr. 628/19 iul. 2018 

 L. nr. 183/2018 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 624/18 iul. 2018 

 L. nr. 184/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru  
 stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 635/20 iul. 2018 

 L. nr. 185/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a  
 publicităţii imobiliare nr. 7/1996 
 M. Of. nr. 638/23 iul. 2018 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 105/2019  (M. Of. nr. 392/20 mai 2019) - modifică art. II alin. (2) - (4) 

 L. nr. 186/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a  
 contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi  
 concesiune de servicii 
 
 

M. Of. nr. 639/23 iul. 2018 

 L. nr. 187/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.  
 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
 M. Of. nr. 639/23 iul. 2018 
 
 
 L. nr. 188/2018 
 Lege privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere 
 
 

M. Of. nr. 640/23 iul. 2018 

 L. nr. 189/2018 
 Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi 
 M. Of. nr. 639/23 iul. 2018 
 
 L. nr. 190/2018 
 Lege privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie  
 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor  
 date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 
 M. Of. nr. 651/26 iul. 2018 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 233/2019  (M. Of. nr. 956/28 nov. 2019) - modifică art. 8 alin. (1) 

 L. nr. 193/2018 
 Lege pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat,  
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 prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de  
 la Cernavodă 
 M. Of. nr. 640/23 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 73/2021  (M. Of. nr. 646/30 iun. 2021) - modifică art. 2 alin. (1), (2) și (7); 
 abrogă art. 2 alin. (3) - (6) 
 
 L. nr. 195/2018 
 Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie 
 M. Of. nr. 654/27 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2019  (M. Of. nr. 84/1 feb. 2019) - modifică art. 4 alin. (8), art. 7 alin. (1) lit. c), art. 8 alin. (2) pct. (iv), art. 9  
 partea introductivă, art. 12 alin. (3), art. 13 partea introductivă, art. 14 alin. (1)  
 și (3), art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (2); 
  introduce alin. (11) la art. 4, alin. (11) la art. 7, alin. (4) și (5) la art. 8, alin.  
 (11) la art. 11, alin. (4) și (5) la art. 12, lit. h) la art. 13; 
  abrogă art. 18 alin. (3)- (5) 
 - L. nr. 115/2019  (M. Of. nr. 506/21 iun. 2019) - modifică art. 4 alin. (1) lit. a) și b), art. 12 alin. (3), art. 12 alin. (4) și (5), art.  
 13, art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 18 alin. (2) și data intrării în vigoare a  
 prev. art. 8 alin. (4); 
 introduce lit. l) la art. 3, lit. c) și d) la art. 5 și alin. (6) - (8) la art. 12; 
 abrogă art. 13 lit. h) și art. 14 alin. (1) 
 - L. nr. 58/2020  (M. Of. nr. 402/15 mai 2020) - modifică art. 4 alin. (11), art. 8 alin. (2), art. 16 alin. (1), modifică și  
 înlocuiește anexele nr. 1-5; 
 introduce art. 91 și alin. (21) la art. 12; 
 abrogă art. 3 lit. l), art. 5 lit. c) și d) și art. 13 alin. (2) 
 (v. Dispoziţiile art. II din L. nr. 115/2019, potrivit cărora "prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului  
 de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi  
 completările aduse prin prezenta lege, intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al  
 
 

României, Partea I.) 

 L. nr. 196/2018 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor 
 M. Of. nr. 660/30 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 21/2019  (M. Of. nr. 708/28 aug. 2019) - termenul prevăzut la art. 106 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2021 
 
 

- L. nr. 294/2020  (M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020) - termenul prevăzut la art. 106 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022 

 L. nr. 197/2018 
 Legea muntelui 
 
 

M. Of. nr. 659/30 iul. 2018 

 L. nr. 203/2018 
 Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale 
 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 21 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 72/2020  (M. Of. nr. 75/25 ian. 2021) - art. 22 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 282/2021  (M. Of. nr. 1149/2 dec. 2021) - modifică art. 11 alin. (2); 
 introduce alin. (11) la art. 21 
 La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a jumătate din minimul  
 amenzii contravenţionale, într-un termen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul  
 
 

juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

 L. nr. 204/2018 
 Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene 
 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018 
 
 L. nr. 205/2018 
 Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei  
 Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea  
 unor acte normative 
 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 784/12 sep. 2018) - rectifică art. III alin. (1) și alin. (2) 

 L. nr. 209/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii -  
 IMM IN VEST ROMÂNIA 
 
 

M. Of. nr. 659/30 iul. 2018 

 L. nr. 210/2018 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a  
 Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 
 
 

M. Of. nr. 659/30 iul. 2018 

 L. nr. 211/2018 
 Lege pentru detaşarea personalului prevăzut la art. 241 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice  
 comunitare de evidenţă a persoanelor 
 
 

M. Of. nr. 658/30 iul. 2018 

 L. nr. 213/2018 
 Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene 
 M. Of. nr. 664/31 iul. 2018 
 
 L. nr. 214/2018 
 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene 
 
 

M. Of. nr. 664/31 iul. 2018 

 L. nr. 219/2018 
 Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 664/31 iul. 2018 

 L. nr. 220/2018 
 Lege privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din  
 domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi  
 administrativ-teritoriale 
 
 

M. Of. nr. 669/1 aug. 2018 

 L. nr. 222/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind  
 cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
 
 

M. Of. nr. 676/3 aug. 2018 

 L. nr. 226/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză 
 
 

M. Of. nr. 673/2 aug. 2018 

 L. nr. 227/2018 
 Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie si de creştere  în sectorul avicol 
 M. Of. nr. 678/3 aug. 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 2/2019  (M. Of. nr. 84/1 feb. 2019) - modifică art. 4 alin. (8), art. 6, art. 7 alin. (2) pct. (i) și (iii), art. 8, art. 11 alin.  
 (3), art. 12 partea introductivă, art. 13 alin. (1) și (3), art. 14 alin. (1), art. 16  
 alin. (4), art. 18 alin. (1); 
   introduce alin. (11) și (12) la art. 4, alin. (3) și (4) la art. 7, alin. (11) la art.  
 10, alin. (4) și (5) la art. 11, lit. h) la art. 12; 
  abrogă art. 18 alin. (2) - (4) 
 - L. nr. 141/2019  (M. Of. nr. 598/19 iul. 2019) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 2/2019 și modifică art. 8 alin.  
 (1) lit. g), art. 11 alin. (3), art. 11 alin. (4) și (5), art. 12, art. 13 alin. (3), art. 14  
 alin. (1), art. 18 alin. (1); 
  introduce alin. (6) - (8) la art. 11; 
  abrogă art. 13 alin. (1); Notă : conform art. II, prevederile art. 7 alin. (3) din  
 Legea nr. 227/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu  
 modificările şi completările aduse prin prezenta lege, intră în vigoare în termen  
 de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României,  
 Partea I. 
 - L. nr. 95/2020  (M. Of. nr. 560/26 iun. 2020) - modifică art. 15 alin. (1), modifică și înlocuiește anexele nr. 1 - 5; 
 
 

 introduce art. 81, alin. (21) la art. 11 

 L. nr. 229/2018 
 Lege privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor  
 internaţionale acreditate în România 
 
 

M. Of. nr. 680/6 aug. 2018 

 L. nr. 235/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.  
 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice 
 
 

M. Of. nr. 851/8 oct. 2018 

 L. nr. 236/2018 
 Lege privind distribuţia de asigurări 
 M. Of. nr. 853/8 oct. 2018 
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 Modificări: 
 - L. nr. 71/2019  (M. Of. nr. 323/24 apr. 2019) - introduce alin. (111) la art. 4 
 - L. nr. 158/2020  (M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) - pct. 41 la art. 3 alin. (1), alin. (21) la art. 27 
 
 L. nr. 238/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României 
 
 

M. Of. nr. 865/12 oct. 2018 

 L. nr. 239/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind  
 înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie 
 M. Of. nr. 871/15 oct. 2018 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 68/2019  (M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) - odată cu O.G. nr. 23/2016, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului  
 care reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului  
 Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 
 Repunere în vigoare 
 - L. nr. 77/2020  (M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) - abrogă art. 15 pct. V din O.U.G. nr. 68/2019 care prevedea abrogarea O.G.  
 nr. 23/2016 
 
 L. nr. 240/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu  
 energie electrică 
 
 

M. Of. nr. 871/15 oct. 2018 

 L. nr. 241/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind  
 cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
 
 

M. Of. nr. 871/15 oct. 2018 

 L. nr. 242/2018 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
 M. Of. nr. 868/15 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 92/2018  (M. Of. nr. 874/16 oct. 2018) - modifică art. I pct. 58 norma propusă pentru art. 44 alin. (1) lit. c) din L. nr.  
 303/2004, art. I pct. 58 norma propusă pentru art. 44 alin. (4) din L. nr.  
 303/2004, art. I pct. 88 norma propusă pentru art. 54 alin. (1) din L. nr.  
 303/2004, art. I pct. 96 norma propusă pentru art. 57 alin. (7) din L. nr.  
 303/2004; 
 introduce la art. I pct. 58, după norma propusă pentru art. 44 alin. (3) din L. nr.  
 303/2004, alin. (31) la art. 44 și pct. 881 la art. I; 
 prevederile art. I pct. 97 şi 98 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu  
 referire la art. 58 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 303/2004 privind statutul  
 judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările  
 ulterioare, intră în vigoare la data de 30 iunie 2019, data finalizării exercitării  
 preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România; 
  prevederile art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu  
 referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor  
 şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intră în  
 vigoare la data de 1 ianuarie 2020 
 - L. nr. 239/2019  (M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019) - prevederile art. I pct. 142, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr.  
 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu  
 modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie  
 2022 
 - L. nr. 86/2021  (M. Of. nr. 403/16 apr. 2021) - abrogă art. I pct. 142 cu referire la art. 82 alin. (3) din L. 303/2004 la 1  
 ianuarie 2022 
 Prevederile art. I pct. 97 şi 98 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi  
 procurorilor, cu referire la art. 58 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu  
 modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 30 iunie 2019, data finalizării exercitării preşedinţiei rotative a Consiliului  
 Uniunii Europene de către România (v. art. IV din O.U.G. nr. 92/2018); Prevederile art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr.  
 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare intră în vigoare la data de 1  
 ianuarie 2020 (v. art. V din O.U.G. nr. 92/2018) 
 
 L. nr. 243/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 
 
 

M. Of. nr. 925/2 nov. 2018 

 L. nr. 244/2018 
 Lege pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor 
 M. Of. nr. 919/31 oct. 2018 
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 L. nr. 245/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
 
 

M. Of. nr. 932/5 nov. 2018 

 L. nr. 249/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale  
 de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro 
 
 

M. Of. nr. 937/6 nov. 2018 

 L. nr. 250/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul jocurilor de noroc 
 M. Of. nr. 942/7 nov. 2018 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie  
 2017 
 L. nr. 253/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 958/13 nov. 2018 
 Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27  
 noiembrie 2017 
 L. nr. 254/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 957/13 nov. 2018 
 
 ▼ Acord de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele  
 membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017 
 L. nr. 255/2018 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018 

 L. nr. 256/2018 
 Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la  
 perimetre petroliere offshore 
 M. Of. nr. 964/14 nov. 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 106/2020  (M. Of. nr. 572/1 iul. 2020) - modifică art. 20; 
  abrogă art. 21 
 
 L. nr. 257/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule,  
 taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule 
 
 

M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 

 L. nr. 258/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru  
 autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de  
 mediu pentru autovehicule 
 
 

M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 

 L. nr. 259/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de  
 pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de  
 programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării 
 
 

M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 

 L. nr. 260/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi  
 pentru completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul  
 mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009), semnat la New York la 15 iunie 2017 
 L. nr. 261/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1011/29 nov. 2018 
 Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 
 
 ▼ Acord de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017 
 L. nr. 262/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018 
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 Modificări: 
 - O. nr. 2337/2019 (M. Of. nr. 854/22 oct. 2019) 
 ▼ Tratat de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017 
 
 L. nr. 263/2018 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 986/21 nov. 2018 

 ▼ Acord de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua  
 Zeelandă, pe de altă parte 
 L. nr. 264/2018 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 989/22 nov. 2018 

 L. nr. 266/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018 
 
 L. nr. 267/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr.  
 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 

M. Of. nr. 984/21 nov. 2018 

 L. nr. 268/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001  
 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
 
 

M. Of. nr. 984/21 nov. 2018 

 L. nr. 269/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte  
 normative 
 
 

M. Of. nr. 984/21 nov. 2018 

 L. nr. 270/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate  
 la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 984/21 nov. 2018 

 L. nr. 271/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale 
 
 

M. Of. nr. 984/21 nov. 2018 

 L. nr. 272/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997  
 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. 
 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018 

 ▼ Acord de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi  
 Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la München, la 18 februarie 2017 
 L. nr. 274/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1023/3 dec. 2018 
 
 
 L. nr. 275/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind  
 organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 
 
 

M. Of. nr. 1027/3 dec. 2018 

 L. nr. 276/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018 

 L. nr. 277/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea  
 teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene 
 
 

M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018 

 L. nr. 278/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de  
 dezangajare a fondurilor europene 
 
 

M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018 

 L. nr. 281/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport  
 Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor 
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M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018 

 L. nr. 282/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din  
 Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a  
 instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 
 
 

M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018 

 L. nr. 283/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind  
 industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru completarea art. 2 alin. (2) din  
 Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 
 
 

M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018 

 L. nr. 284/2018 
 Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi  
 urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa  
 securităţii naţionale 
 
 

M. Of. nr. 1013/29 nov. 2018 

 L. nr. 291/2018 
 Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii 
 M. Of. nr. 1022/29 nov. 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 105/2020  (M. Of. nr. 575/1 iul. 2020) - introduce art. 11 și art. 41 
 - L. nr. 253/2021  (M. Of. nr. 993/18 oct. 2021) - modifică art. 11; 
 
 

introduce art. 12 și 13 

 L. nr. 292/2018 
 Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 
 
 

M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018 

 L. nr. 293/2018 
 Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici 
 
 

M. Of. nr. 1042/7 dec. 2018 

 L. nr. 294/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi  
 atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate 
 
 

M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018 

 L. nr. 295/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale  
 primare prin centrele de permanenţă 
 
 

M. Of. nr. 1032/5 dec. 2018 

 L. nr. 296/2018 
 Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană 
 
 

M. Of. nr. 1033/5 dec. 2018 

 L. nr. 297/2018 
 Lege privind publicitatea mobiliară 
 M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018 
 Modificări: 
 - L. nr. 196/2020  (M. Of. nr. 822/8 sep. 2020) - modifică titlul, art. 2 alin. (1) partea introductivă, art. 4 alin. (3), art. 5, art. 6,  
 art. 7, art. 8, art. 14, art. 16, art. 21 alin. (1) și (2), art. 26, art. 27, art. 28 alin.  
 (2), (3) și (5), art. 29, art. 31 alin. (4), art. 34 alin. (8) și (13) și art. 39; 
  introduce alin. (4) la art. 2 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 1184/7 dec. 2020) 

 L. nr. 298/2018 
 Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor 
  M. Of. nr. 1046/10 dec. 2018 

 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia la 25 mai 2018 
 L. nr. 299/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1056/13 dec. 2018 
 
 

Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 

 L. nr. 300/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor  
 aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 
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M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018 

 L. nr. 301/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii  
 şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 
 
 

M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018 

 L. nr. 302/2018 
 Lege privind măsurile de control al tuberculozei 
 M. Of. nr. 1051/12 dec. 2018 
 
 L. nr. 303/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
 
 

M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018 

 L. nr. 304/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018 

 ▼ Acord de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la  
 apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4  
 iulie 2018 
 L. nr. 306/2018 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1060/14 dec. 2018 

 ▼ Acord de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018 
 L. nr. 307/2018 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1063/17 dec. 2018 
 
 ▼ Acord de înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing la 29 iunie 2015, şi a Rezoluţiei nr. 40 privind  
 admiterea României ca membru al Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de  
 Investiţii în Infrastructură la 12 mai 2017 
 L. nr. 308/2018 (acceptare) 
 M. Of. nr. 1059/14 dec. 2018 
 
 ▼ Convenţie dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii  
 fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi protocolul la convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017 
 L. nr. 309/2018 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1079/20 dec. 2018 

 L. nr. 311/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi  
 motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de  
 calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea  
 sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 
 

M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018 

 L. nr. 312/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor si  
 a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional  
 mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil 
 
 

M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018 

 L. nr. 313/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
 
 

M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018 

 L. nr. 314/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind  
 asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 
 
 

M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018 

 L. nr. 316/2018 
 Lege privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018 

 L. nr. 317/2018 
 Lege privind desfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov 
 
 

M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018 

 L. nr. 318/2018 



 

 644

 Lege privind desfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018 

 L. nr. 319/2018 
 Lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018 
 
 L. nr. 321/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa  
 operaţiunilor petroliere offshore 
 
 

M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018 

 L. nr. 323/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi  
 finanţarea rezidenţiatului 
 
 

M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018 

 L. nr. 330/2018 
 Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi piei în  
 zona montană 
 
 

M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018 

 L. nr. 331/2018 
 Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau  
 prelucrarea cărnii în zona montană 
 
 

M. Of. nr. 1111/28 dec. 2018 

 L. nr. 332/2018 
 Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane 
 
 

M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018 

 L. nr. 333/2018 
 Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a  
 ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană 
 
 

M. Of. nr. 1111/28 dec. 2018 

 L. nr. 334/2018 
 Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană 
 
 

M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018 

 L. nr. 336/2018 
 Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară 
 
 

M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018 

 L. nr. 337/2018 
 Lege privind statutul inspectorului de muncă 
 M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018 
 
 L. nr. 338/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Autorităţii  
 Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România 
 
 

M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018 

 L. nr. 339/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018 

 L. nr. 340/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se  
 aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei  
 Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 1098/27 dec. 2018 

 L. nr. 341/2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice,  
 terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei 
 
 

M. Of. nr. 1098/27 dec. 2018 

 L. nr. 342/2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi  
 prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza  
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 aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria  
 publică 
 
 

M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018 

 L. nr. 343/2018 
 Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia  
 Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în  
 inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne,  
 Instituţia Prefectului, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 

 L. nr. 348/2018 
 Lege privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului 
 
 

M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 

 L. nr. 350/2018 
 Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului 
 
 

M. Of. nr. 2/3 ian. 2019 

 L. nr. 351/2018 
 Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate 
 
 

M. Of. nr. 8/4 ian. 2019 

 L. nr. 355/2018 
 Lege privind instituirea Zilei dăruirii 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 
 
 L. nr. 356/2018 
 Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor 
 
 

M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 

 L. nr. 357/2018 
 Lege pentru instituirea anului 2019 ca "Anul Cărţii" în România 
 
 

M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 

 L. nr. 361/2018 
 Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitală istorică" a României şi a municipiului Alba Iulia "Capitală a Marii Uniri" a României 
 
 

M. Of. nr. 4/3 ian. 2019 

 L. nr. 362/2018 
 Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice 
 M. Of. nr. 21/9 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 2/2019  (M. Of. nr. 80/31 ian. 2019) - modifică art. 24 alin. (7); 
 introduce alin. (51) și alin. (61) la art. 24; 
 abrogă art. 24 alin. (5) și alin. (6) 
 - L. nr. 231/2019  (M. Of. nr. 956/28 nov. 2019) - aprobă O.G. nr. 2/2019 
 - O.U.G. nr. 76/2019  (M. Of. nr. 1023/19 dec. 2019) - termenele prevăzute la art. 24 alin. (51) şi (61) se prorogă până la data de 1  
 ianuarie 2022 
 - O.U.G. nr. 4/2020  (M. Of. nr. 38/20 ian. 2020) - abrogă art. 24 alin. (51) și (7) 
 - O.U.G. nr. 119/2020  (M. Of. nr. 658/24 iul. 2020) - modifică art. 6 alin. (3), art. 6 alin. (4), art. 20 lit. r), art. 28 alin. (2), sintagma  
 „prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale” se  
 înlocuieşte cu sintagma „prin ordin al secretarului general al Guvernului”,  
 abrevierea „MCSI" se înlocuieşte cu sintagma „Secretariatul General al  
 Guvernului”; 
  introduce alin. (41) şi (42) la art. 6; 
  abrogă art. 6 alin. (5) 
 - L. nr. 40/2021  (M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 119/2020 
 - L. nr. 94/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 76/2019 
 - O.U.G. nr. 104/2021  (M. Of. nr. 918/24 sep. 2021) - În tot cuprinsul legii, sintagmele „Centrul Național de Răspuns la Incidente de  
 Securitate Cibernetică — CERT-RO” și „Secretariatul General al Guvernului”  
 se înlocuiesc cu sintagma „Directoratul Național de Securitate Cibernetică”,  
 sintagma „CERT-RO” cu sintagma „DNSC”, iar sintagma „secretarul general  
 
 

al Guvernului” cu sintagma „directorul DNSC”. 

 L. nr. 363/2018 
 Lege privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul  
 prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de  
 siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date 
 
 

M. Of. nr. 13/7 ian. 2019 

  2019  
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 ▼ Acord de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe  
 de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008 
 L. nr. 1/2019 (ratificare) 
 M. Of. nr. 94/6 feb. 2019 
 
 L. nr. 4/2019 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 11/4 ian. 2019 

 L. nr. 5/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact  
 în domeniul achiziţiilor publice 
 
 

M. Of. nr. 14/7 ian. 2019 

 L. nr. 6/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor  
 concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane 
 
 

M. Of. nr. 14/7 ian. 2019 

 L. nr. 7/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de  
 intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei  
 energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind  
 creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 14/7 ian. 2019 

 L. nr. 8/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
 
 

M. Of. nr. 14/7 ian. 2019 

 L. nr. 9/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor  
 europene 
 
 

M. Of. nr. 14/7 ian. 2019 

 L. nr. 10/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele  
 fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018  
 la data de 1 noiembrie 2018 
 
 

M. Of. nr. 23/9 ian. 2019 

 L. nr. 11/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor  
 finanţate din fonduri publice 
 
 

M. Of. nr. 23/9 ian. 2019 

 L. nr. 12/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 
 
 

M. Of. nr. 23/9 ian. 2019 

 L. nr. 13/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 

 L. nr. 14/2019 
 Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului  
 statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii  
 emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 
 
 

M. Of. nr. 33/11 ian. 2019 

 L. nr. 16/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind  
 soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori si comercianţi 
 
 

M. Of. nr. 33/11 ian. 2019 

 L. nr. 17/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul  
 construcţiilor 
 
 

M. Of. nr. 33/11 ian. 2019 
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 L. nr. 18/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 33/11 ian. 2019 

 L. nr. 19/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.  
 1/2011 
 
 

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 

 L. nr. 20/2019 
 Lege privind instituirea Zilei Limbii Romani 
 M. Of. nr. 29/10 ian. 2019 
 
 L. nr. 25/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul  
 gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune 
 
 

M. Of. nr. 30/10 ian. 2019 

 L. nr. 27/2019 
 Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei  
 Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 35/14 ian. 2019 

 L. nr. 28/2019 
 Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii 
 M. Of. nr. 37/14 ian. 2019 

 

 ▼ Protocol adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire (trăsură) la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier  
 internaţional de mărfuri pe şosele (CMR) 
 L. nr. 29/2019 (aderare) 
 M. Of. nr. 61/23 ian. 2019 
 
 

Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 

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

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

 L. nr. 31/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind  
 regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 
 

M. Of. nr. 37/14 ian. 2019 

 L. nr. 32/2019 
 Legea zootehniei 
 M. Of. nr. 53/21 ian. 2019 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 293/2020  (M. Of. nr. 1251/17 dec. 2020) - modifică art. 16 alin. (2) 

 L. nr. 34/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind  
 gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 
 M. Of. nr. 54/21 ian. 2019 

 

 ▼ Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea  
 acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind  
 diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro 
 L. nr. 36/2019 (ratificare) 
 M. Of. nr. 181/6 mar. 2019 
 Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 
 
 L. nr. 37/2019 
 Lege privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună 
 
 

M. Of. nr. 54/21 ian. 2019 

 L. nr. 39/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării  
 unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 187/8 mar. 2019 
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 L. nr. 40/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi  
 persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen 
 
 

M. Of. nr. 187/8 mar. 2019 

 L. nr. 41/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a  
 internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 
 
 

M. Of. nr. 187/8 mar. 2019 

 L. nr. 43/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017  
 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 187/8 mar. 2019 

 L. nr. 44/2019 
 Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din  
 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul 
 
 

M. Of. nr. 191/11 mar. 2019 

 L. nr. 47/2019 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 
 M. Of. nr. 196/12 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 13/2019  (M. Of. nr. 676/14 aug. 2019) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 
 - O.U.G. nr. 72/2019  (M. Of. nr. 966/29 nov. 2019) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 
 
 L. nr. 50/2019 
 Legea bugetului de stat pe anul 2019 
 M. Of. nr. 209/15 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 12/2019  (M. Of. nr. 676/14 aug. 2019) - rectifică bugetul de stat pe anul 2019; 
 modifică art. 26, art. 33 alin. (2), art. 43 lit. d) și art. 51 alin. (1) și (3); 
 introduce alin. (6) la art. 51; 
 abrogă art. 44 și art. 52 
 - O.U.G. nr. 71/2019  (M. Of. nr. 965/29 nov. 2019) - rectifică bugetul de stat pe anul 2019; 
  modifică art. 6 alin. (17), art. 19 alin. (5) lit. c), art. 26, art. 51 alin. (3); 
  abrogă art. 50 
 
 ▼ Protocol de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019 
 L. nr. 51/2019 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 216/19 mar. 2019 

 L. nr. 53/2019 
 Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România 
 M. Of. nr. 222/21 mar. 2019 

 

 ▼ Protocol privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea  
 durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 
 L. nr. 55/2019 (ratificare) 
 M. Of. nr. 241/28 mar. 2019 
 
 
 L. nr. 61/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017  
 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 
 

M. Of. nr. 296/17 apr. 2019 

 L. nr. 62/2019 
 Lege privind activitatea consulară 
 M. Of. nr. 299/18 apr. 2019 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 46/2021  (M. Of. nr. 274/18 mar. 2021) - modifică art. 16 și art. 65 alin. (1) lit. a) 

 L. nr. 64/2019 
 Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea  
 Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele 
 M. Of. nr. 310/22 apr. 2019 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 363/10 mai 2019) - rectifică anexa 

 L. nr. 66/2019 
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 Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Naţională a Meseriilor" 
 
 

M. Of. nr. 311/22 apr. 2019 

 L. nr. 67/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind  
 stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
 
 

M. Of. nr. 314/22 apr. 2019 

 L. nr. 69/2019 
 Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică 
 
 

M. Of. nr. 329/25 apr. 2019 

 L. nr. 70/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental  
 "INVESTEŞTE ÎN TINE" 
 
 

M. Of. nr. 318/23 apr. 2019 

 L. nr. 71/2019 
 Lege privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
  M. Of. nr. 323/24 apr. 2019 

 

 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii semnat la Bucureşti în data de 17 septembrie 2018 
 L. nr. 72/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 350/7 mai 2019 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1185/2021 (M. Of. nr. 1084/12 nov. 2021) 

 L. nr. 74/2019 
 Lege privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate 
 
 

M. Of. nr. 342/3 mai 2019 

 L. nr. 76/2019 
 Lege privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre,  
 precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile  
 internaţionale interguvemamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 333/2 mai 2019 

 L. nr. 78/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015  
 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în  
 Transportul Rutier 
 
 

M. Of. nr. 332/2 mai 2019 

 L. nr. 79/2019 
 Lege privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc 
 
 

M. Of. nr. 332/2 mai 2019 

 L. nr. 80/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 331/2 mai 2019 

 L. nr. 81/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 64/2007 privind datoria publică 
 
 

M. Of. nr. 335/2 mai 2019 

 L. nr. 82/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin  
 Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne 
 
 

M. Of. nr. 331/2 mai 2019 

 L. nr. 83/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 331/2 mai 2019 

 L. nr. 85/2019 
 Lege pentru abrogarea alin. (5) şi (6) ale art. 66 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi  
 pentru siguranţa alimentelor 
 
 

M. Of. nr. 331/2 mai 2019 

 L. nr. 86/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii,  
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 precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 338/3 mai 2019 

 L. nr. 87/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.  
 1/2011 
 
 

M. Of. nr. 345/6 mai 2019 

 L. nr. 90/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale  
 organismelor din sectorul public 
 
 

M. Of. nr. 354/8 mai 2019 

 L. nr. 91/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum  
 şi pentru prorogarea unor termene 
 
 

M. Of. nr. 354/8 mai 2019 

 L. nr. 92/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 354/8 mai 2019 

 L. nr. 93/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 354/8 mai 2019 

 L. nr. 94/2019 
 Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România 
 M. Of. nr. 359/9 mai 2019 
 
 L. nr. 96/2019 
 Lege pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Româneşti" 
 
 

M. Of. nr. 359/9 mai 2019 

 L. nr. 100/2019 
 Lege privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri 
 
 

M. Of. nr. 365/10 mai 2019 

 L. nr. 112/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.  
 1/2011 
 M. Of. nr. 460/7 iun. 2019 

 

 ▼ Decizie (UE, EURATOM) 2018/994 A CONSILIULUI din 13 iulie 2018 de modificare a Actului privind alegerea membrilor  
 Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 
 L. nr. 113/2019 (acceptare) 
 M. Of. nr. 469/10 iun. 2019 
 
 
 L. nr. 115/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind  
 aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie 
 
 

M. Of. nr. 506/21 iun. 2019 

 L. nr. 118/2019 
 Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau  
 asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date  
 Genetice Judiciare 
 M. Of. nr. 522/26 iun. 2019 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 206/2020  (M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020) - termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) se prorogă până la data de 30 iunie 2021 

 L. nr. 120/2019 
 Lege privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor şi implementarea proiectelor de importanţă naţională privind reţeaua  
 electrică de transport 
 
 

M. Of. nr. 517/25 iun. 2019 

 L. nr. 121/2019 
 Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant 
 
 

M. Of. nr. 604/23 iul. 2019 

 L. nr. 122/2019 
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 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru  
 prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie 
 
 

M. Of. nr. 554/5 iul. 2019 

 L. nr. 123/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral  
 Şiret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea  
 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 
 
 

M. Of. nr. 558/8 iul. 2019 

 L. nr. 124/2019 
 Lege privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor  
 la pensie suplimentară 
 
 

M. Of. nr. 558/8 iul. 2019 

 L. nr. 125/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru  
 stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL  
 privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii  
 care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană 
 
 

M. Of. nr. 554/5 iul. 2019 

 L. nr. 127/2019 
 Lege privind sistemul public de pensii 
 M. Of. nr. 563/9 iul. 2019 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - modifică art. 19 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 135/2020  (M. Of. nr. 751/18 aug. 2020) - modifică art. 86 alin. (2) lit. b) 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - modifică art. 86 alin. (2) lit. c), art. 182 alin. (1) partea introductivă (referitor  
 la intrarea în vigoare a legii la data de 1 septembrie 2023); 
  introduce lit. b1) la art. 182 alin. (1) (referitor la intrarea în vigoare la data de  
 1 ianuarie 2022 a prevederilor art.86 alin, (2) lit, c) )  ; 
  abrogă art. 86 alin. (3) - (8) 
 - O.U.G. nr. 125/2021  (M. Of. nr. 1189/15 dec. 2021) - modifică art. 86 alin. (2) lit. c) și art. 182 alin. (1) lit. b1); 
 introduce lit. b1) la art. 86 alin. (2) și lit. b2) la art. 182 alin. (1) 
 Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia: a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1  
 septembrie 2019; b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020; c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157  
 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea  
 
 

I. 

 L. nr. 128/2019 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 564/9 iul. 2019 

 L. nr. 129/2019 
 Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte  
 normative 
 M. Of. nr. 589/18 iul. 2019 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 68/2019  (M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) - modifică art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (2) 
 - L. nr. 108/2020  (M. Of. nr. 588/6 iul. 2020) - modifică art. 56 alin. (1) și (4) și art. 62 alin. (1); 
 introduce alin. (11) și (12) la art. 56 
 - O.U.G. nr. 111/2020  (M. Of. nr. 620/15 iul. 2020) - modifică art. 1 alin. (9) lit. d) și alin. (11), art. 2 lit. g) pct. 1 și lit. l), p), s) și t),  
 art. 4, art. 5 alin. (1) lit. e), f), h) și i) și alin. (2) și (3), art. 6 alin. (3) și (4), art.  
 7 alin. (1), (3), (6) și (7), art. 8 alin. (8), (11), (12) și (15), art. 9 alin. (3) și (4),  
 art. 10 alin. (1) - (3), (6) și (7), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 14, art. 16 alin. (2) lit.  
 c) partea introductivă, art. 17 alin. (2), (3), (7) partea introductivă, alin. (14)  
 pct. 2 lit. c), art. 18 alin. (6) lit. b), art. 19 alin. (1), (2), (5) lit. c), (7), (8) - (10)  
 și (12), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), (4) și (5), art. 24 alin. (7) - (9), art. 26  
 alin. (2), art. 27 alin. (6) lit. f), art. 27 alin. (7), (8) lit. e), (12), (13), (16), (17) și  
 (18), art. 30 alin. (1) și (3), art. 31 alin. (1) și (3), art. 32 alin. (1) și (3), art. 34  
 alin. (2), (3), (5), (6) și (10), art. 36 alin. (2) și (3), art. 37 alin. (1) și (2), art. 38  
 alin. (2), art. 39 alin. (3) lit. d) și e), art. 41 alin. (6), art. 43 alin. (1) lit. a) și c),  
 alin. (2), (4) și (5), art. 44 alin. (4), art. 56 alin. (5); 
  introduce alin. (11), alin. (61), (62) și alin. (13) la art. 1, lit. e) și f) la art. 1  
 alin. (9), lit. r1), t1), t2) și lit. w) la art. 2, alin. (31) - (34) la art. 3,  lit.  
 g1), g2), j) și k) la art. 5 alin. (1), alin. (8) la art. 7, alin. (111) la art. 8, art.  
 91, alin. (81) la art. 11, lit. d) și e) la art. 13 alin. (1), lit.g) la art. 17 alin.  
 (14) pct. 1,  lit.f) la art. 17 alin. (14) pct. 2, art. 171, alin. (11), (51) - (55),  
 (71), (72), (81) și (82) la art. 19, lit.f) la art. 24 alin. (1), alin. (11) la art.  
 26, lit.d) la art. 27 alin. (9), alin. (161) la art. 27, alin. (4) la art. 29, alin. (11)  
 - (13) la art. 30, art. 301, alin. (4) - (6) la art. 32, alin. (10) la art. 36, art.  
 361, art. 381, alin. (21) la art. 39, alin. (6) la art. 40, lit.h) la art. 43 alin.  
 (1), alin. (6) la art. 43, alin. (4) la art. 46, alin. (6) la art. 56; 
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  abrogă art. 6 alin.(2), art. 7 alin. (4), art. 13 alin. (8) și (9), art. 30 alin. (5) 
 - L. nr. 208/2020  (M. Of. nr. 869/23 sep. 2020) - modifică art. 56 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 191/2020  (M. Of. nr. 1013/30 oct. 2020) - termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) este de maximum 90 de zile de la  
 încetarea stării de alertă 
 - L. nr. 101/2021  (M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) - modifică art. 2 lit. g), pct. 3 și 4, art. 5 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (1), art. 19  
 alin. (11), art. 27 alin. (7) lit. c), art. 28 alin. (1), (6) și (7), art. 36 alin. (6), art.  
 43 alin. (5) partea introductivă, art. 43 alin. (6) partea introductivă, art. 44 alin.  
 (5) și (7), art. 56 alin. (1), (11) și (4); 
 introduce alin. (7) la art. 43; 
 abrogă art. 56 alin. (12) 
 - L. nr. 102/2021  (M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) - introduce alin. (21) și (6) la art. 49 
 - L. nr. 315/2021  (M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021) - modifică art. 1 alin. (3) și (12), art. 2 lit. g) pct. 2,art. 19 alin. (71) și (72),  
 art. 22 alin. (4), art. 24 alin. (8), art. 26 alin. (11), art. 48 partea introductivă,  
 art. 56 alin. (1), art. 56 alin. (3) - (6) și art. 57 alin. (1) și (2); 
 introduce pct. 21 și 22 la art. 2 lit. g), alin. (13) și (14) la art. 56 și alin. (7)  
 și (8) la art. 56; 
 abrogă art. 56 alin. (11), art. 56 alin. (2) și art. 62 
 
 L. nr. 133/2019 
 Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare 
 M. Of. nr. 576/15 iul. 2019 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 78/2019  (M. Of. nr. 1031/23 dec. 2019) - modifică art. 11 
 - O.U.G. nr. 225/2020  (M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020) - Termenul prevăzut la art. 11 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022  
 (referitor la intrarea în vigoare a Legii nr. 133/2019) 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - prorogă termenul prevăzut la art. 11 (referitor la intrarea în vigoare a legii la  
 data de 1 ianuarie 2023) 
 
 L. nr. 134/2019 
 Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte  
 normative 
 M. Of. nr. 587/17 iul. 2019 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 17/2021  (M. Of. nr. 834/31 aug. 2021) - modifică art. 4 alin. (3) pct. 7, 19, 21 și 22, art. 4 alin. (3) pct. 34, art. 5, art. 7  
 alin. (5) și (6), art. 8 alin. (3), art. 11 alin. (1), (2) și (9), art. 17 alin. (2), art. 18  
 alin. (3); 
  introduce lit. h1)-h3) la art. 2, lit. j)-l) la art. 2, pct. 51 la art. 4 alin. (3),  
 pct. 291-293 la art. 4 alin. (3), pct. 37 și 38 la art. 4 alin. (3), pct. 32 și 33 la  
 art. 4 alin. (4), alin. (51) la art. 7, lit. h) la art. 9, alin. (31) la art. 11; 
  abrogă art. 20; sintagma „Agenția Națională a Medicamentului și a  
 Dispozitivelor Medicale” se înlocuiește cu sintagma „Agenția Națională a  
 Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România”, iar sintagma  
 „ANMDM” se înlocuiește cu sintagma „ANMDMR”. 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de  
 proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi la 17  
 octombrie 2018 
 L. nr. 137/2019 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 587/17 iul. 2019 

 ▼ Acord dintre România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 3 octombrie 2018 
 L. nr. 140/2019 (ratificare) 
 M. Of. nr. 619/25 iul. 2019 
 
 
 L. nr. 141/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind  
 aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol 
 
 

M. Of. nr. 598/19 iul. 2019 

 L. nr. 145/2019 
 Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare 
 M. Of. nr. 631/30 iul. 2019 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2020  (M. Of. nr. 89/6 feb. 2020) - modifică art. 97 alin. (7), art. 128 alin. (5), art. 134 alin. (3) și (4), art. 166  
 alin. (2) lit. b), art. 171 alin. (4), art. 207, art. 208 și anexa nr. 4; 
 introduce art. 981-987, alin. (3) și (4) la art. 196, alin. (3) la art. 202 și art.  
 2031 
 
 

- O.U.G. nr. 36/2020  (M. Of. nr. 268/31 mar. 2020) - introduce alin. (2) la art. 133 

 L. nr. 146/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind  
 stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
 
 

M. Of. nr. 619/25 iul. 2019 
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 L. nr. 152/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia  
 tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România 
 
 

M. Of. nr. 625/26 iul. 2019 

 L. nr. 155/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth -  
 Contul individual de economii Junior Centenar" 
 
 

M. Of. nr. 623/26 iul. 2019 

 L. nr. 157/2019 
 Lege privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România 
 
 

M. Of. nr. 625/26 iul. 2019 

 L. nr. 158/2019 
 Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii  
 privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. 
 
 

M. Of. nr. 633/30 iul. 2019 

 L. nr. 163/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind  
 acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru modificarea alin. 2 al art. 11 din Legea nr.  
 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
 
 

M. Of. nr. 799/2 oct. 2019 

 L. nr. 167/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de  
 dezvoltare locală etapa a II-a 
 
 

M. Of. nr. 811/7 oct. 2019 

 L. nr. 171/2019 
 Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii 
 
 

M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 

 L. nr. 173/2019 
 Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru  
 completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale  
 interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 

 L. nr. 174/2019 
 Lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România 
 M. Of. nr. 820/9 oct. 2019 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 276/2021  (M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) - introduce lit. g) la art. 3 și art. 61 

 L. nr. 175/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional  
 pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din  
 calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile  
 internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 829/11 oct. 2019 

 L. nr. 180/2019 
 Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie - Ziua pacientului cu arsuri 
 M. Of. nr. 829/11 oct. 2019 
 
 L. nr. 181/2019 
 Lege privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene 
 M. Of. nr. 829/11 oct. 2019 
 
 L. nr. 182/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 
 
 

M. Of. nr. 838/15 oct. 2019 

 L. nr. 183/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în  
 turism şi modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 838/15 oct. 2019 

 L. nr. 195/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea  
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 unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale 
 
 

M. Of. nr. 875/30 oct. 2019 

 L. nr. 198/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea  
 desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" 
 
 

M. Of. nr. 901/7 nov. 2019 

 L. nr. 199/2019 
 Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de  
 combatere a fraudelor 
 
 

M. Of. nr. 903/8 nov. 2019 

 L. nr. 200/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.  
 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru  
 Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10  
 mai 1999 
 
 

M. Of. nr. 903/8 nov. 2019 

 L. nr. 201/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport  
 alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 
 

M. Of. nr. 903/8 nov. 2019 

 L. nr. 202/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor  
 termene 
 
 

M. Of. nr. 903/8 nov. 2019 

 L. nr. 204/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi  
 conducător auto 
 
 

M. Of. nr. 901/7 nov. 2019 

 L. nr. 205/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor  
 de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 910/11 nov. 2019 

 L. nr. 206/2019 
 Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi  
 al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene 
 
 

M. Of. nr. 910/11 nov. 2019 

 L. nr. 207/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii 
 
 

M. Of. nr. 908/11 nov. 2019 

 L. nr. 208/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind  
 unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 908/11 nov. 2019 

 L. nr. 209/2019 
 Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 913/13 nov. 2019 

 L. nr. 210/2019 
 Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică 
 
 

M. Of. nr. 914/13 nov. 2019 

 L. nr. 213/2019 
 Lege pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor 
 M. Of. nr. 912/12 nov. 2019 
 
 L. nr. 217/2019 
 Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi  
 structurilor publice din România 
 M. Of. nr. 924/15 nov. 2019 

 ▼ Acord de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17  
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 iulie 2018 la Tokyo 
 L. nr. 218/2019 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 926/18 nov. 2019 

 L. nr. 222/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii  
 fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi  
 împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici 
 
 

M. Of. nr. 933/20 nov. 2019 

 L. nr. 223/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de  
 împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din  
 municipiul Drobeta-Tumu Severin, judeţul Mehedinţi 
 
 

M. Of. nr. 935/20 nov. 2019 

 L. nr. 224/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele  
 categorii de personal din sistemul justiţiei 
 
 

M. Of. nr. 942/25 nov. 2019 

 L. nr. 225/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene 
 
 

M. Of. nr. 942/25 nov. 2019 

 L. nr. 226/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018  
 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 942/25 nov. 2019 

 L. nr. 227/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene 
 
 

M. Of. nr. 945/26 nov. 2019 

 L. nr. 228/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine,  
 porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii 
 
 

M. Of. nr. 945/26 nov. 2019 

 L. nr. 229/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
 
 

M. Of. nr. 945/26 nov. 2019 

 L. nr. 230/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,  
 instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene 
 
 

M. Of. nr. 945/26 nov. 2019 

 L. nr. 231/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui  
 nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice 
 M. Of. nr. 956/28 nov. 2019 

 

 ▼ Acord de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă  
 parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018 
 L. nr. 232/2019 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 978/4 dec. 2019 

 ▼ Acord de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei 
 L. nr. 235/2019 (ratificare) 
 M. Of. nr. 992/10 dec. 2019 
 
 
 L. nr. 237/2019 
 Lege pentru continuarea dezvoltării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Etapa de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare  
 graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene" 
 M. Of. nr. 1022/19 dec. 2019 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 17/2020  (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - modifică art. 6 alin. (1) 
 - L. nr. 17/2021  (M. Of. nr. 254/12 mar. 2021) - modifică art. 6 alin. (1): abrogă O.U.G. nr. 17/2020 
 - L. nr. 120/2021  (M. Of. nr. 470/5 mai 2021) - respinge O.U.G. nr. 17/2020 
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 L. nr. 238/2019 
 Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 
 
 

M. Of. nr. 1022/19 dec. 2019 

 L. nr. 239/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în  
 domeniul justiţiei 
 
 

M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019 

 L. nr. 241/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
 
 

M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019 

 L. nr. 242/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate  
 consumului uman 
 
 

M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019 

 L. nr. 243/2019 
 Lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019 

 L. nr. 244/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 
 

M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019 

 L. nr. 245/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar 
 
 

M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019 

 L. nr. 246/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din  
 administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea  
 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române" 
 
 

M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019 

 L. nr. 247/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind  
 transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 
 

M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019 

 L. nr. 249/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul fondurilor europene nerambursabile 
 
 

M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019 

 L. nr. 250/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019 

 L. nr. 253/2019 
 Lege privind câinii salvamont 
 
 

M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019 

 L. nr. 254/2019 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019 

 L. nr. 255/2019 
 Lege privind instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului 
 M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019 
 
 L. nr. 257/2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2019 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 
 M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019 

 

 ▼ Protocol deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii  
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 privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art. 115  
 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare  
 pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a  
 vehiculelor 
 L. nr. 258/2019 (acceptare) 
 M. Of. nr. 9/8 ian. 2020 
 
 ▼ Scrisoare de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiţie", dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019 
 L. nr. 261/2019 (ratificare) 
 M. Of. nr. 8/8 ian. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 109/2022 (M. Of. nr. 80/27 ian. 2022) 
 
 L. nr. 262/2019 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 1053/30 dec. 2019 

  2020  
 
 
 L. nr. 1/2020 
 Lege privind pensiile ocupaţionale 
 M. Of. nr. 10/8 ian. 2020 
 Modificări: 
 - L. nr. 158/2020  (M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) - introduce lit. p) la art. 147 alin. (1) 
 
 L. nr. 2/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi 
 
 

M. Of. nr. 5/7 ian. 2020 

 L. nr. 3/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze  
 în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 5/7 ian. 2020 

 L. nr. 5/2020 
 Legea bugetului de stat pe anul 2020 
 M. Of. nr. 2/6 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 50/2020  (M. Of. nr. 322/17 apr. 2020) - rectifică bugetul de stat pe anul 2020; 
 modifică art.6 alin. (1) lit. a) și b) și art. 25; 
 abrogă art. 6 alin. (1) lit. e) și art. 6 alin. (9) 
 - L. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 600/8 iul. 2020) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 50/2020 şi introduce alin. (14-18)  
 la art. 6 și alin. (9) la art. 48 
 - O.U.G. nr. 135/2020  (M. Of. nr. 751/18 aug. 2020) - modifică și completează bugetul de stat pe anul 2020; 
  modifică art. 25 
 - O.U.G. nr. 201/2020  (M. Of. nr. 1130/24 nov. 2020) - modifică și completează bugetul de stat pe anul 2020; 
 modifică art. 25 și art. 31 lit. g) 
 
 L. nr. 6/2020 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 
 M. Of. nr. 3/6 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 51/2020  (M. Of. nr. 323/17 apr. 2020) - rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 
 - O.U.G. nr. 136/2020  (M. Of. nr. 752/18 aug. 2020) - modifică și completează bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul  
 asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020 
 - O.U.G. nr. 202/2020  (M. Of. nr. 1131/24 nov. 2020) - modifică și completează bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul  
 
 

asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 

 L. nr. 14/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind  
 alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  
 drepturilor persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 22/14 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 2/2020  (M. Of. nr. 31/16 ian. 2020) - prorogă intrarea în vigoare a art. I pct. 1 până la data de 1 august 2020 
 
 

- L. nr. 160/2020  (M. Of. nr. 680/30 iul. 2020) - respinge O.U.G. nr. 2/2020 

 L. nr. 15/2020 
 Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu" 
 
 

M. Of. nr. 29/16 ian. 2020 
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 L. nr. 17/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 172/2 mar. 2020 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei referitor la stabilirea la Bucureşti a Biroului Regional  
 pentru Europa Centrală şi de Est şi privilegiile şi imunităţile sale pe teritoriul român 
 L. nr. 18/2020 (ratificare) 
 M. Of. nr. 194/10 mar. 2020 
 
 
 L. nr. 19/2020 
 Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 
 M. Of. nr. 209/14 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 30/2020  (M. Of. nr. 231/21 mar. 2020) - modifică art. 1 alin. (1) și (3), art. 2 alin. (2) - (4), art. 3, art. 4 și art. 6; 
  introduce alin. (31) - (34) la art. 1, alin. (5) la art. 2 și art. 31 
 - O.U.G. nr. 32/2020  (M. Of. nr. 260/30 mar. 2020) - modifică art. 3 alin. (2) și (5) și art. 31 alin. (2); 
 introduce alin. (21) la art. 31 
 - O.U.G. nr. 41/2020  (M. Of. nr. 282/3 apr. 2020) - modifică art. 3 alin. (1); 
 introduce alin. (11) și alin. (5)  la art. 1 
 - L. nr. 55/2020  (M. Of. nr. 396/15 mai 2020) - Pe durata stării de alertă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea  
 unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii  
 temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 se aplică până la finalizarea cursurilor anului şcolar. 
 - L. nr. 59/2020  (M. Of. nr. 416/19 mai 2020) - modifică art. 1 alin. (2) lit. a), art. 1 alin. (34), art. 2 alin. (2) și art. 4; 
 introduce alin. (12) la art. 1 și  alin. (8) și (9) la art. 3 
 
 

- L. nr. 61/2020  (M. Of. nr. 416/19 mai 2020) - introduce alin. (12) la art. 1 

 L. nr. 20/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri  
 aferente instituirii carantinei 
 
 

M. Of. nr. 218/17 mar. 2020 

 L. nr. 21/2020 
 Lege privind Codul aerian 
 M. Of. nr. 222/19 mar. 2020 

 Până la intrarea în vigoare a actelor normative subsecvente prevăzute de prezenta lege se aplică prevederile actelor normative emise în  
 temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în  
 
 

care nu contravin prevederilor prezentei legi. 

 L. nr. 23/2020 
 Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele  
 măsuri pentru protejarea acestora 
  M. Of. nr. 229/20 mar. 2020 

 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene 
 L nr. 25/2020 (ratificare) 
 M. Of. nr. 241/24 mar. 2020 
 
 
 L. nr. 27/2020 
 Lege privind limba semnelor române 
 
 

M. Of. nr. 258/30 mar. 2020 

 L. nr. 29/2020 
 Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină  
 Veterinară Cluj-Napoca, pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 258/30 mar. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 667/6 iul. 2021) - rectifică anexa 
 
 ▼ Amendament la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVII  
 l-a reuniuni a părţilor, la data de 14 octombrie 2016 
 L. nr. 30/2020 (acceptare) 
 M. Of. nr. 275/2 apr. 2020 
 
 
 L. nr. 32/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind  
 organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019  
 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 
 

M. Of. nr. 271/1 apr. 2020 

 L. nr. 35/2020 
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 Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă 
 
 

M. Of. nr. 271/1 apr. 2020 

 L. nr. 39/2020 
 Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România 
 M. Of. nr. 281/3 apr. 2020 
 
 L. nr. 44/2020 
 Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc 
 
 

M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 

 L. nr. 53/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 396/15 mai 2020 

 L. nr. 54/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 396/15 mai 2020 

 L. nr. 55/2020 
 Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 396/15 mai 2020 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 457/2020  (M. Of. nr. 578/1 iul. 2020) - art. 4 alin. (3) şi (4), precum şi art. 65 lit. s) şi ş), art. 66 lit. a), b) şi c) în ceea  
 ce priveşte trimiterile la art. 65 lit. s), ş) şi t) şi art. 67 alin. (2) lit. b) în ceea ce  
 priveşte trimiterile la art. 65 lit. s), ş) şi t) 
 Modificări: 
 - L. nr. 103/2020  (M. Of. nr. 583/2 iul. 2020) - modifică art. 27 alin. (3) 
 - L. nr. 203/2020  (M. Of. nr. 850/16 sep. 2020) - modifică art. 38 alin. (1); 
 introduce alin. (11) și (12) la art. 38 și art. 381 
 - O.U.G. nr. 186/2020  (M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020) - modifică art. 11 
 - O.U.G. nr. 192/2020  (M. Of. nr. 1042/6 nov. 2020) - modifică art. 13 lit. a), art. 17 și art. 21; 
 introduce alin. (13) la art. 38 
 - O.U.G. nr. 2/2021  (M. Of. nr. 16/7 ian. 2021) - introduce alin. (14) la art. 38 
 - L. nr. 114/2021  (M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) - abrogă art. 62 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 392/2021  (M. Of. nr. 688/12 iul. 2021) - dispozițiile art. 72 alin. (2), cu referire la art. 42 alin. (3) din Ordonanța de  
 urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al  
 Situațiilor de Urgență, precum și soluția legislativă din art. 72 alin. (1), potrivit  
 căreia dispozițiile acestei legi se completează cu reglementările de drept comun  
 aplicabile în materie în ceea ce privește soluționarea acțiunilor formulate  
 împotriva hotărârilor Guvernului prin care se instituie, se prelungește sau se  
 încetează starea de alertă, precum și a ordinelor și a instrucțiunilor prin care se  
 stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă 
 Modificări: 
 - L. nr. 221/2021  (M. Of. nr. 732/26 iul. 2021) - introduce art. 211 
 - O.G. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 834/31 aug. 2021) - modifică art. 11, art. 27 alin. (3); 
  introduce art. 212 și art. 213 
 - O.U.G. nr. 99/2021  (M. Of. nr. 876/13 sep. 2021) - modifică art. 27 alin. (3), art. 40 alin. (1) și (2); 
  introduce alin. (15) la art. 38 
 - L. nr. 295/2021  (M. Of. nr. 1183/14 dec. 2021) - modifică art. 67 alin. (2) lit. c) la data de 24 decembrie 2021; 
 introduce art. 661 și alin. (2) la art. 68 la data de 24 decembrie 2021 
 
 L. nr. 56/2020 
 Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19 
 M. Of. nr. 402/15 mai 2020 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 116/2021  (M. Of. nr. 951/5 oct. 2021) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a)-c),  
 art. 4 alin. (2), art. 5, art. 6; 
 
 

 introduce lit. e) la art. 4 alin. (1), alin. (3) la art. 4, alin. (21) la art. 7 

 L. nr. 57/2020 
 Lege privind gospodărirea durabilă a pădurilor României 
 M. Of. nr. 402/15 mai 2020 
 
 L. nr. 59/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi  
 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea  
 coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 416/19 mai 2020 

 L. nr. 60/2020 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul  
 protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor  
 măsuri suplimentare de protecţie socială 
 
 

M. Of. nr. 416/19 mai 2020 

 L. nr. 61/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind  
 acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 
 
 

M. Of. nr. 416/19 mai 2020 

 L. nr. 62/2020 
 Lege privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 425/21 mai 2020 

 L. nr. 66/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua  
 europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului,  
 precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale  
 interguvernamentale la care România este parte 
 M. Of. nr. 428/21 mai 2020 

 

 ▼ Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind  
 dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10  
 noiembrie 2011 
 L. nr. 70/2020 (ratificare) 
 M. Of. nr. 471/3 iun. 2020 
 
 L. nr. 71/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară 
 
 

M. Of. nr. 470/3 iun. 2020 

 L. nr. 72/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a  
 cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi  
 agroalimentar 
 
 

M. Of. nr. 484/9 iun. 2020 

 L. nr. 75/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMMINVEST ROMÂNIA, precum şi pentru  
 aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia  
 COVID-19 
 M. Of. nr. 493/10 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 98/2020  (M. Of. nr. 503/12 iun. 2020) - Prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2—6 şi 9 şi ale art. II,  
 până la data obţinerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene. 
 
 

- L. nr. 236/2021  (M. Of. nr. 947/5 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 98/2020 

 L. nr. 76/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar 
 
 

M. Of. nr. 493/10 iun. 2020 

 L. nr. 77/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice  
 centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 493/10 iun. 2020 

 L. nr. 78/2020 
 Lege privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD  
 specializate în acordarea primului ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 528/19 iun. 2020 

 L. nr. 82/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri  
 europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 520/17 iun. 2020 

 L. nr. 84/2020 
 Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 
 

M. Of. nr. 520/17 iun. 2020 
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 L. nr. 88/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 
 M. Of. nr. 551/25 iun. 2020 

 ▼ Acord (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) între România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019 
 L. nr. 89/2020 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 577/1 iul. 2020 

 ▼ Acord-cadru între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind modernizarea infrastructurii judiciare în  
 România), semnat la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019 
 L. nr. 90/2020 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 593/7 iul. 2020 

 ▼ Acord de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019 
 L. nr. 92/2020 (ratificare) 
 M. Of. nr. 578/1 iul. 2020 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29  
 martie 2019 la Bucureşti 
 L. nr. 93/2020 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 663/27 iul. 2020 

 ▼ Protocol privind agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafured la 12 octombrie 2017 si semnat de România la aceeaşi  
 dată, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 
 L. nr. 94/2020 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 663/27 iul. 2020 

 ▼ Amendamente la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi la anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF),  
 adoptate de cea de-a 12-a Adunare Generală a Organizaţiei Interguvernamentale privind Transporturile Internaţionale Feroviare  
 (OTIF), desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi  
 anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980 
 L nr. 98/2020 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 593/7 iul. 2020 

 ▼ Al şaselea Protocol adiţional semnat la Skopje la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est,  
 semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 
 L. nr. 99/2020 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 640/21 iul. 2020 

 L. nr. 103/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de  
 învăţământ 
 
 

M. Of. nr. 583/2 iul. 2020 

 L. nr. 107/2020 
 Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social 
 M. Of. nr. 590/6 iul. 2020 

 

 ▼ Acord de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC,  
 pe de altă parte, semnat la Kasane la 10 iunie 2016. 
 L. nr. 110/2020 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 650/23 iul. 2020 

 ▼ Acord privind protecţia investiţiilor dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe  
 de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018 
 L. nr. 111/2020 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 625/16 iul. 2020 

 L. nr. 113/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în  
 domeniul insolvenţei şi a altor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 600/8 iul. 2020 

 L. nr. 114/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind  
 instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 600/8 iul. 2020 

 L. nr. 115/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 
 M. Of. nr. 600/8 iul. 2020 
 Rectificare: 
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 (M. Of. nr. 652/23 iul. 2020) - rectifică art. unic pct. 6 (cu referire la art. 261 alin. (2) din O.U.G. nr.  
 
 

50/2020), anexa 

 L. nr. 116/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul  
 2020 
 
 

M. Of. nr. 600/8 iul. 2020 

 L. nr. 118/2020 
 Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de  
 reproducţie 
 
 

M. Of. nr. 607/10 iul. 2020 

 L. nr. 119/2020 
 Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină  
 Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca în domeniul public al judeţului Cluj 
 M. Of. nr. 605/9 iul. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 888/29 sep. 2020) - rectifică anexa nr. 2 
 
 L. nr. 124/2020 
 Lege pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua naţională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor - Samudaripen 
 
 

M. Of. nr. 610/10 iul. 2020 

 L. nr. 125/2020 
 Lege pentru declararea zilei de 18 iunie ca Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist 
 
 

M. Of. nr. 610/10 iul. 2020 

 L. nr. 127/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura  
 electronică 
 
 

M. Of. nr. 621/15 iul. 2020 

 L. nr. 128/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare  
 şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în  
 obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 621/15 iul. 2020 

 L. nr. 134/2020 
 Lege pentru declararea zilei de 16 august ca Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a violenţelor  
 împotriva creştinilor 
 
 

M. Of. nr. 626/16 iul. 2020 

 L. nr. 135/2020 
 Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna  
 organizare şi desfăşurare a acestora 
 
 

M. Of. nr. 626/16 iul. 2020 

 L. nr. 136/2020 
 Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic 
 M. Of. nr. 634/18 iul. 2020 
 Modificări: 
 - L. nr. 210/2020  (M. Of. nr. 884/28 sep. 2020) - modifică art. 15 alin. (19), art. 16 alin. (1) și art. 17 alin. (8) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 884/28 sep. 2020) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 180/2020  (M. Of. nr. 982/23 oct. 2020) - modifică art. 13; 
 introduce alin. (31)-(33), (61) și (62) la art. 8 
 - L. nr. 126/2021  (M. Of. nr. 475/6 mai 2021) - aprobă O.U.G. nr. 180/2020 
 - O.U.G. nr. 63/2021  (M. Of. nr. 643/30 iun. 2021) - modifică art. 15 alin. (4) 
 
 

- O.U.G. nr. 115/2021  (M. Of. nr. 950/5 oct. 2021) - introduce art. 22 

 L. nr. 137/2020 
 Lege pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti şi al Moldovei şi Principe al Transilvaniei, martir şi erou al naţiunii  
 române 
 
 

M. Of. nr. 647/22 iul. 2020 

 L. nr. 138/2020 
 Lege pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi Crişan martiri şi eroi ai naţiunii române şi pentru comemorarea la data de 8  
 noiembrie a Martirilor Români de la Beliş 
 
 

M. Of. nr. 647/22 iul. 2020 
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 L. nr. 139/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului  
 naval 
 
 

M. Of. nr. 647/22 iul. 2020 

 L. nr. 143/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind  
 organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 647/22 iul. 2020 

 L. nr. 144/2020 
 Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca Ziua naţională a comerţului electronic 
 M. Of. nr. 648/22 iul. 2020 
 
 L. nr. 146/2020 
 Lege privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19 
 
 

M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 

 L. nr. 150/2020 
 Lege privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe 
 
 

M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 

 L. nr. 152/2020 
 Lege privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor 
 
 

M. Of. nr. 659/24 iul. 2020 

 L. nr. 159/2020 
 Lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în  
 conformitate cu Rezoluţia nr. 663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" şi Rezoluţia nr. 664/2018 privind "Majorarea  
 selectivă de capital 2018", adoptate de Consiliul guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la 1 octombrie  
 2018 
 
 

M. Of. nr. 673/29 iul. 2020 

 L. nr. 164/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare  
 publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 
 
 

M. Of. nr. 699/4 aug. 2020 

 L. nr. 165/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice  
 determinate de răspândirea COVID-19 
 
 

M. Of. nr. 699/4 aug. 2020 

 L. nr. 168/2020 
 Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului  
 statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat 
 M. Of. nr. 715/8 aug. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 456/28 apr. 2021) - rectifică art. 27 alin. (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 278/2021  (M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021) - modifică art. 2 lit. k), art. 12 alin. (1) lit. c), art. 18 alin. (1) lit. f); 
 introduce alin. (4) la art. 21; 
 
 

abrogă art. 18 alin. (3) lit. a) 

 L. nr. 169/2020 
 Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 si care au fost condamnate  
 în 9 decembrie 1993 de o instanţă de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a Republicii Moldova 
 
 

M. Of. nr. 713/7 aug. 2020 

 L. nr. 173/2020 
 Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică 
 M. Of. nr. 736/13 aug. 2020 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 166/2020  (M. Of. nr. 900/5 oct. 2020) - modifică art. 1 și art. 2 alin. (1) 

 L. nr. 176/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării  
 proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de  
 programare 2014-2020 
 
 

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

 L. nr. 177/2020 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 
 
 

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

 L. nr. 178/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi  
 locuinţelor din România în anul 2021 
 
 

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

 L. nr. 179/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai  
 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene,  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte  
 normative 
 
 

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

 L. nr. 180/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 293 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru  
 adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 
 
 

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

 L. nr. 181/2020 
 Lege privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile 
 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020 
 
 L. nr. 182/2020 
 Lege pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate consumului uman 
 
 

M. Of. nr. 758/19 aug. 2020 

 L. nr. 189/2020 
 Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Naţională a Copilului Prematur din România 
 
 

M. Of. nr. 767/21 aug. 2020 

 L. nr. 190/2020 
 Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "100% rasă autohtonă" pentru produsele de origine animală din România 
 M. Of. nr. 771/24 aug. 2020 
 
 
 L. nr. 195/2020 
 Lege privind statutul personalului feroviar 
 M. Of. nr. 820/7 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - modifică art. 42 ( referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 aprilie  
 2022) 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. 42 (referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 ianuarie  
 2023) 
 
 L. nr. 198/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin  
 financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027,  
 destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură  
 mare 2014-2020 (POIM) 
 
 

M. Of. nr. 825/9 sep. 2020 

 L. nr. 209/2020 
 Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri 
 M. Of. nr. 884/28 sep. 2020 
 
 L. nr. 211/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate  
 angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronaviusului SARS-CoV-2, precum şi pentru  
 modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 888/29 sep. 2020 

 L. nr. 214/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de  
 racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale 
 
 

M. Of. nr. 992/27 oct. 2020 

 L. nr. 215/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 992/27 oct. 2020 
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 L. nr. 220/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din  
 fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014--2020, în contextul crizei provocate de  
 COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene 
 M. Of. nr. 1011/30 oct. 2020 

 ▼ Amendament la articolul 8 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de  
 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 345/1970, adoptat  
 la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţie 
 L. nr. 225/2020 (acceptare) 
 M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020 
 
 
 L. nr. 236/2020 
 Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură 
 M. Of. nr. 1037/6 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 225/2020  (M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020) - Termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 9 se prorogă până la data de 1  
 ianuarie 2022 (referitor la intrarea în vigoare a Legii nr. 236/2020) 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - prorogă termenul prevăzut la art. 9 (referitor la intrarea în vigoare a legii la  
 data de 1 ianuarie 2023) 
 
 L. nr. 240/2020 
 Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL,  
 precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile  
 internaţionale interguvemamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 

 L. nr. 243/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 
 M. Of. nr. 1042/6 nov. 2020 
 
 L. nr. 244/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute  
 de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică 
 
 

M. Of. nr. 1050/9 nov. 2020 

 L. nr. 245/2020 
 Lege privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii 
 M. Of. nr. 1050/9 nov. 2020 
 
 L. nr. 246/2020 
 Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului 
 
 

M. Of. nr. 1057/10 nov. 2020 

 L. nr. 247/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat  
 producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică 
 
 

M. Of. nr. 1057/10 nov. 2020 

 L. nr. 249/2020 
 Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului 
 
 

M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020 

 L. nr. 250/2020 
 Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice 
 
 

M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020 

 L. nr. 251/2020 
 Lege privind declararea oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş, "Oraş-martir" în lupta anticomunistă 
 M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020 
 
 L. nr. 253/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu  
 incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile 
 
 

M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020 

 L. nr. 254/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale in domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii  
 concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 
 

M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020 

 L. nr. 255/2020 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în  
 formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură si urbanism 
 
 

M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020 

 L. nr. 256/2020 
 Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon 
 M. Of. nr. 1101/18 nov. 2020 

 

 ▼ Acord Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă  
 parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016 
 L. nr. 259/2020 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1123/23 nov. 2020 
 
 
 L. nr. 263/2020 
 Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii - EUCPN de către Poliţia Română,  
 precum şi pentru completarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile  
 internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 

 L. nr. 264/2020 
 Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului" 
 
 

M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 

 L. nr. 269/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe  
 nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului  
 de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020 

 L. nr. 270/2020 
 Lege privind munca în domeniul pescuitului maritim 
 
 

M. Of. nr. 1141/26 nov. 2020 

 L. nr. 271/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în  
 vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online 
 
 

M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020 

 L. nr. 277/2020 
 Lege privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei 
 
 

M. Of. nr. 1166/2 dec. 2020 

 L. nr. 278/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea  
 supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de  
 învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 1166/2 dec. 2020 

 L. nr. 280/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea şi completarea  
 unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020 

 L. nr. 281/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte  
 normative 
 
 

M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020 

 L. nr. 282/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în  
 contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării  
 forţei de muncă 
 
 

M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020 

 L. nr. 285/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării  
 activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide 
 
 

M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020 

 L. nr. 289/2020 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de  
 pensii publice 
 
 

M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020 

 L. nr. 290/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a  
 gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 1239/16 dec. 2020 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 153/15 feb. 2021) - art. I pct. 1 liniuţa a 6-a 

 L. nr. 291/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din  
 Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii  
 sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 1240/16 dec. 2020 

 L. nr. 292/2020 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului  
 instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de  
 seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea  
 întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu  
 efect de seră în preţul energiei electrice 
 
 

M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020 

 L. nr. 294/2020 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018  
 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor 
 
 

M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020 

  2021  
 
 ▼ Acord împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie si Dezvoltare, semnat la New York la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată  
 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoftare la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020 privind  
 promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, semnat la New York la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat  
 prin Scrisoarea de amendament semnată între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoftare la Bucureşti la 31  
 iulie 2020 şi la 26 august 2020 
 L. nr. 1/2021 (ratificare) 
 M. Of. nr. 9/6 ian. 2021 
 
 
 L. nr. 2/2021 
 Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului 
 
 

M. Of. nr. 8/5 ian. 2021 

 L. nr. 3/2021 
 Lege privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele  
 rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România 
 
 

M. Of. nr. 22/8 ian. 2021 

 L. nr. 4/2021 
 Lege privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice 
 
 

M. Of. nr. 22/8 ian. 2021 

 L. nr. 5/2021 
 Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală  
 de urgenţă şi prim ajutor calificat 
 M. Of. nr. 27/11 ian. 2021 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 69/2021  (M. Of. nr. 644/30 iun. 2021) - Aplicarea prevederilor Legii nr. 5/2021 se suspendă începând cu data intrării  
 în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 
 
 

31 decembrie 2022 inclusiv 

 L. nr. 6/2021 
 Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de  
 punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO) 
 M. Of. nr. 167/18 feb. 2021 

 

 ▼ Amendament adoptat la cea de-a cincea Conferinţă a părţilor, la Lillafured la 12 octombrie 2017, la Convenţia-cadru privind protecţia şi  
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 dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 
 L. nr. 8/2021 (acceptare) 
 
 

M. Of. nr. 227/5 mar. 2021 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea  
 multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York la 30 martie 2020 
 L. nr. 9/2021 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 272/18 mar. 2021 

 ▼ Acord de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC, semnat la Santo Domingo la 25 octombrie 2016 
 L. nr. 10/2021 (ratificare) 
 M. Of. nr. 232/8 mar. 2021 
 
 
 L. nr. 11/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi  
 cercetării 
 
 

M. Of. nr. 226/5 mar. 2021 

 L. nr. 12/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 234/8 mar. 2021 

 L. nr. 13/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2020 pentru aprobarea Acordului de împrumut dintre Uniunea  
 Europeană, în calitate de Creditor, şi România, în calitate de împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la Bucureşti la 8  
 octombrie 2020 şi la Bruxelles la 19 octombrie 2020 
 
 

M. Of. nr. 234/8 mar. 2021 

 L. nr. 14/2021 
 Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 
 M. Of. nr. 235/8 mar. 2021 
 
 L. nr. 15/2021 
 Lege bugetului de stat pe anul 2021 
 M. Of. nr. 236/9 mar. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) - rectifică anexa nr. 7/03 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 449/2021  (M. Of. nr. 689/12 iul. 2021) - art. 38 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 449/2021  (M. Of. nr. 689/12 iul. 2021) - suspendă dispozițiile prevederilor art. 38 (termenul se împlinește în data de 25  
 august 2021), după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 - O.U.G. nr. 97/2021  (M. Of. nr. 858/8 sep. 2021) - modifică și completează bugetul de stat pe anul 2021; 
 modifică art. 5 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (3) lit. f), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 6  
 alin. (2) lit. b), art. 6 alin. (4) lit. a) și b), art. 6 alin. (9) și (11), art. 31 alin. (2),  
 art. 34 alin. (2), modifică anexele nr. 3/13/02a, 4, 5, 7/03; 
 introduce alin. (91)-(94) la art. 6, alin. (14) la art. 6 și alin. (21) la art. 34 
 - O.U.G. nr. 122/2021  (M. Of. nr. 1141/26 nov. 2021) - modifică și completează bugetul de stat pe anul 2021; 
 modifică art. 6 alin. (11), art. 9 alin. (2), art. 26, art. 31 alin. (2), art. 34 alin. (5)  
 
 

lit. c) și d) 

 L. nr. 16/2021 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 
 M. Of. nr. 238/9 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 98/2021  (M. Of. nr. 859/8 sep. 2021) - modifică și completează bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul  
 asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 
 - O.U.G. nr. 123/2021  (M. Of. nr. 1142/26 nov. 2021) - modifică și completează bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul  
 
 

asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 

 L. nr. 18/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în  
 domeniul fondurilor europene 
 
 

M. Of. nr. 262/16 mar. 2021 

 L. nr. 19/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea  
 activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 
 
 

M. Of. nr. 254/12 mar. 2021 

 L. nr. 20/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea  
 activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 
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M. Of. nr. 254/12 mar. 2021 

 L. nr. 21/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea  
 activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 
 
 

M. Of. nr. 254/12 mar. 2021 

 L. nr. 22/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea  
 unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 254/12 mar. 2021 

 L. nr. 23/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi  
 angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 254/12 mar. 2021 

 L. nr. 24/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de  
 urgenţă "RO-ALERT" 
 
 

M. Of. nr. 258/15 mar. 2021 

 L. nr. 25/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei 
 
 

M. Of. nr. 258/15 mar. 2021 

 L. nr. 26/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport  
 alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 
 

M. Of. nr. 258/15 mar. 2021 

 L. nr. 27/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei  
 epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 258/15 mar. 2021 

 L. nr. 28/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării  
 Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 
 
 

M. Of. nr. 258/15 mar. 2021 

 L. nr. 29/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de  
 pensii publice 
 
 

M. Of. nr. 258/15 mar. 2021 

 L. nr. 30/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi  
 pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe  
 teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 258/15 mar. 2021 

 L. nr. 31/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi  
 Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordines Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al  
 Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021 

 L. nr. 34/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2019 pentru modificarea art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021 

 L. nr. 35/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 64/2007 privind datoria publică 
 
 

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021 

 L. nr. 36/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2020  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene 
 
 

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021 
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 L. nr. 37/2021 
 Lege pentru realizarea "Capabilităţii de luptă împotriva navelor de suprafaţă", aferentă programului de înzestrare "Sistem de instalaţii  
 mobile de lansare rachete antinavă" (SIML) 
 
 

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021 

 L. nr. 38/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea  
 plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internaţional al Transporturilor al Organizaţiei  
 pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE 
 
 

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021 

 L. nr. 39/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2020 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind  
 sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia 
 
 

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021 

 L. nr. 40/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind  
 asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice 
 
 

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021 

 L. nr. 41/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2  
 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 269/17 mar. 2021 

 L. nr. 42/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului  
 Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH  
 "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" 
 
 

M. Of. nr. 269/17 mar. 2021 

 L. nr. 43/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea  
 plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret 
 M. Of. nr. 269/17 mar. 2021 
 
 
 L. nr. 44/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a  
 unei cantităţi de grâu pentru panificaţie 
 
 

M. Of. nr. 269/17 mar. 2021 

 L. nr. 45/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de  
 Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats -  
 Hybrid CoE, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile  
 internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 274/18 mar. 2021 

 L. nr. 47/2021 
 Lege privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la  
 organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 280/19 mar. 2021 

 L. nr. 48/2021 
 Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă dedicat gestionării civile a crizelor -  
 European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 280/19 mar. 2021 

 L. nr. 50/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi  
 Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 315/29 mar. 2021 

 L. nr. 52/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei  
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 sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 316/29 mar. 2021 

 L. nr. 53/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017  
 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind  
 redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar 
 
 

M. Of. nr. 316/29 mar. 2021 

 L. nr. 56/2021 
 Lege privind suplimentele alimentare 
 
 

M. Of. nr. 332/1 apr. 2021 

 L. nr. 58/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială  
 adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea  
 coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 345/5 apr. 2021 

 În cuprinsul actelor normative în vigoare, trimiterea la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de  
 sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,  
 precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările  
 
 

ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se consideră a fi făcute la art. 1 alin. (7). 

 L. nr. 59/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor  
 didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare  
 a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de  
 sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,  
 precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 
 
 

M. Of. nr. 352/6 apr. 2021 

 L. nr. 60/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de  
 răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind  
 Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 352/6 apr. 2021 

 L. nr. 61/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 
 
 

M. Of. nr. 353/7 apr. 2021 

 L. nr. 62/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor  
 documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor 
 
 

M. Of. nr. 353/7 apr. 2021 

 L. nr. 63/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi  
 administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 353/7 apr. 2021 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate,  
 semnat la Sarajevo la 27 ianuarie 2020 
 L. nr. 64/2021 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 374/12 apr. 2021 

 L. nr. 65/2021 
 Lege pentru instituirea anului 2021 ca "Anul Tudor Vladimirescu" şi declararea lui Tudor Vladimirescu şi a Ecaterinei Teodoroiu drept  
 eroi ai naţiunii române 
 
 

M. Of. nr. 371/9 apr. 2021 

 L. nr. 66/2021 
 Lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr.  
 271/2020 privind "Majorarea selectivă de capital 2018" şi Rezoluţia nr. 272/2020 privind "Majorarea generală de capital 2018", adoptate  
 de Consiliul Guvernatorilor Corporaţiei Financiare Internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 371/9 apr. 2021 

 L. nr. 67/2021 
 Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Creştin după Evanghelie "Timotheus" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 371/9 apr. 2021 
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 L. nr. 68/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi  
 dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 
 
 

M. Of. nr. 377/12 apr. 2021 

 L. nr. 69/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 377/12 apr. 2021 

 L. nr. 70/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 377/12 apr. 2021 

 L. nr. 71/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice 
 
 

M. Of. nr. 377/12 apr. 2021 

 L. nr. 72/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor  
 activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
 
 

M. Of. nr. 377/12 apr. 2021 

 L. nr. 73/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul  
 fiscal-bugetar pe anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 377/12 apr. 2021 

 L. nr. 74/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 382/13 apr. 2021 

 L. nr. 75/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul  
 şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii 
 
 

M. Of. nr. 382/13 apr. 2021 

 L. nr. 76/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2020 privind modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru  
 derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I 
 
 

M. Of. nr. 382/13 apr. 2021 

 L. nr. 77/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind  
 retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,  
 în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 382/13 apr. 2021 

 L. nr. 79/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul 
 
 

M. Of. nr. 382/13 apr. 2021 

 L. nr. 81/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind  
 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 

M. Of. nr. 384/13 apr. 2021 

 L. nr. 82/2021 
 Lege privind instituirea zilei de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii 
 
 

M. Of. nr. 401/16 apr. 2021 

 L. nr. 87/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a  
 sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 
 

M. Of. nr. 403/16 apr. 2021 
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 L. nr. 88/2021 
 Lege privind Fondul de compensare a investitorilor 
 
 

M. Of. nr. 420/21 apr. 2021 

 L. nr. 89/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul forţei de muncă 
 
 

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 

 L. nr. 91/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 

 L. nr. 92/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind  
 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 

 L. nr. 93/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr.  
 1/2011 
 
 

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 

 L. nr. 94/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (51) şi  
 (6 1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a  
 termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind  
 asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice 
 
 

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 

 L. nr. 95/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare  
 necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria  
 tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil 
 
 

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 

 L. nr. 96/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi  
 funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 

 L. nr. 97/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
 
 

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 

 L. nr. 101/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru  
 prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
 pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din  
 Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare 
 
 

M. Of. nr. 446/27 apr. 2021 

 L. nr. 104/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 457/29 apr. 2021 

 L. nr. 106/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind  
 integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european 
 
 

M. Of. nr. 457/29 apr. 2021 

 L. nr. 107/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 
 
 

M. Of. nr. 457/29 apr. 2021 

 L. nr. 108/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de  
 stat individuale de salvare 
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M. Of. nr. 457/29 apr. 2021 

 L. nr. 109/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice  
 centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 457/29 apr. 2021 

 L. nr. 110/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul  
 situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 457/29 apr. 2021 

 L. nr. 111/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2020 pentru abrogarea Legii nr. 207/2016 privind reglementarea  
 marketingului înlocuitorilor laptelui matern 
 
 

M. Of. nr. 457/29 apr. 2021 

 L. nr. 112/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane  
 cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri  
 externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora 
 
 

M. Of. nr. 457/29 apr. 2021 

 L. nr. 114/2021 
 Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 457/29 apr. 2021 
 
 L. nr. 117/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2020 privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr.  
 311/2003 
 
 

M. Of. nr. 467/4 mai 2021 

 L. nr. 118/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2019 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică  
 şi siguranţă naţională 
 
 

M. Of. nr. 467/4 mai 2021 

 L. nr. 121/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
 aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea  
 serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane 
 
 

M. Of. nr. 473/6 mai 2021 

 L. nr. 122/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea  
 activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 
 
 

M. Of. nr. 470/5 mai 2021 

 L. nr. 123/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de  
 procedură fiscală 
 M. Of. nr. 476/7 mai 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 527/20 mai 2021) - rectifică art. unic pct. 2 [cu referire la partea a II-a a anexei nr. 4 la Legea nr.  
 
 

207/2015] 

 L. nr. 124/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2020 privind prorogarea unui termen 
 
 

M. Of. nr. 475/6 mai 2021 

 L. nr. 126/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind  
 instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la  
 acordarea concediilor medicale 
 
 

M. Of. nr. 475/6 mai 2021 

 L. nr. 127/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de  
 procedură fiscală 
 
 

M. Of. nr. 476/7 mai 2021 

 L. nr. 128/2021 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2020 privind modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii  
 publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile  
 de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale şi pentru  
 reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 475/6 mai 2021 

 L. nr. 129/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2020 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001  
 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 475/6 mai 2021 

 L. nr. 131/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care  
 reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 
 
 

M. Of. nr. 495/12 mai 2021 

 L. nr. 132/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea pct. 1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea  
 Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii 
 
 

M. Of. nr. 501/13 mai 2021 

 L. nr. 134/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind  
 gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială  
 europeană", în perioada 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 503/14 mai 2021 

 L. nr. 135/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la  
 televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional 
 
 

M. Of. nr. 501/13 mai 2021 

 L. nr. 136/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 13/2013 privind serviciile poştale 
 
 

M. Of. nr. 501/13 mai 2021 

 L. nr. 137/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind  
 aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 501/13 mai 2021 

 L. nr. 139/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor  
 umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi  
 unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea  
 coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 505/14 mai 2021 

 L. nr. 140/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei 
 
 

M. Of. nr. 505/14 mai 2021 

 L. nr. 141/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr.  
 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru  
 Controlul în Transportul Rutier 
 
 

M. Of. nr. 511/17 mai 2021 

 L. nr. 142/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri  
 necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a  
 Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în  
 domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport 
 
 

M. Of. nr. 511/17 mai 2021 

 L. nr. 143/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor  
 agricole situate în extravilan 
 
 

M. Of. nr. 511/17 mai 2021 
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 L. nr. 144/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 
 

M. Of. nr. 511/17 mai 2021 

 L. nr. 145/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor şi  
 Infrastructurii a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale de membru al Organizaţiei de Colaborare a  
 Căilor Ferate (OCCF) 
 
 

M. Of. nr. 511/17 mai 2021 

 L. nr. 146/2021 
 Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale 
 
 

M. Of. nr. 515/18 mai 2021 

 L. nr. 148/2021 
 Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare Durabilă  
 (EEAC) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei  
 Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 
 

M. Of. nr. 530/21 mai 2021 

 L. nr. 149/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2019 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 111/2011 privind comunicaţiile electronice 
 M. Of. nr. 530/21 mai 2021 

 

 ▼ Decizia (UE, EURATOM) 2020/2.053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de  
 abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles 
 L. nr. 150/2021 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 556/28 mai 2021 

 L. nr. 152/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher  
 pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă 
 
 

M. Of. nr. 573/7 iun. 2021 

 L. nr. 153/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 
 

M. Of. nr. 577/8 iun. 2021 

 L. nr. 155/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 
 

M. Of. nr. 571/4 iun. 2021 

 L. nr. 156/2021 
 Lege pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice 
 
 

M. Of. nr. 577/8 iun. 2021 

 L. nr. 159/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului,  
 structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19,  
 precum şi privind unele măsuri fiscale 
 
 

M. Of. nr. 590/11 iun. 2021 

 L. nr. 160/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru  
 întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în  
 contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale 
 
 

M. Of. nr. 590/11 iun. 2021 

 L. nr. 161/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2020 pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului  
 de performanţă 
 
 

M. Of. nr. 590/11 iun. 2021 

 L. nr. 162/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru  
 prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
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M. Of. nr. 590/11 iun. 2021 

 L. nr. 163/2021 
 Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării  
 reţelelor 5G 
  M. Of. nr. 590/11 iun. 2021 

 

 ▼ Convenţie globală pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior 
 L. nr. 164/2021 (acceptare) 
 M. Of. nr. 615/22 iun. 2021 
 
 
 L. nr. 165/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2020 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de  
 răspândirea COVID-19 
 
 

M. Of. nr. 618/23 iun. 2021 

 L. nr. 167/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul îmbunătăţirilor funciare 
 
 

M. Of. nr. 619/23 iun. 2021 

 L. nr. 168/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind  
 sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii 
 
 

M. Of. nr. 618/23 iun. 2021 

 L. nr. 170/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor  
 publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
 
 

M. Of. nr. 622/24 iun. 2021 

 L. nr. 171/2021 
 Lege pentru instituirea zilelor colindului din România 
 
 

M. Of. nr. 622/24 iun. 2021 

 L. nr. 172/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de  
 răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind  
 Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 637/29 iun. 2021 

 L. nr. 173/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale  
 conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora 
 
 

M. Of. nr. 636/29 iun. 2021 

 L. nr. 174/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice  
 determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.  
 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 637/29 iun. 2021 

 L. nr. 175/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin  
 Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia  
 SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 637/29 iun. 2021 

 L. nr. 176/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2020 privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de  
 comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 637/29 iun. 2021 

 L. nr. 177/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589  
 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă  
 (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor  
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 (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013 
 
 

M. Of. nr. 638/29 iun. 2021 

 L. nr. 178/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei  
 mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate  
 din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora 
 
 

M. Of. nr. 638/29 iun. 2021 

 L. nr. 179/2021 
 Lege pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească  
 anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.  
 341/2004 
 M. Of. nr. 638/29 iun. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 704/16 iul. 2021) - la punctul 3 al articolului I, în loc de: „3. La articolul 92, alineatele (5) și  
 (7)...” se va citi: „3. La articolul 92, alineatele (5) și (7)...” 
 
 L. nr. 180/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri  
 de protecţie socială 
 
 

M. Of. nr. 638/29 iun. 2021 

 L. nr. 182/2021 
 Lege privind alăptarea în spaţiile publice 
 M. Of. nr. 651/1 iul. 2021 
 
 L. nr. 183/2021 
 Lege privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 651/1 iul. 2021 

 L. nr. 187/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare  
 anumitor categorii de debitori şi pentru modificarea alin. (1) al art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind  
 contractele de credit pentru consumatori 
 
 

M. Of. nr. 667/6 iul. 2021 

 L. nr. 188/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi  
 prorogarea unor termene 
 
 

M. Of. nr. 667/6 iul. 2021 

 L. nr. 189/2021 
 Lege privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenţei Naţionale a României 
 
 

M. Of. nr. 681/9 iul. 2021 

 L. nr. 190/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii 
 
 

M. Of. nr. 681/9 iul. 2021 

 L. nr. 192/2021 
 Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională  
 iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al  
 judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură 
 
 

M. Of. nr. 685/9 iul. 2021 

 L. nr. 193/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din  
 Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod  

 abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii 
 
 

M. Of. nr. 681/9 iul. 2021 

 L. nr. 194/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2021 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român 
 
 

M. Of. nr. 681/9 iul. 2021 

 L. nr. 195/2021 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 M. Of. nr. 678/9 iul. 2021 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti  
 la 5 septembrie 2020 
 L. nr. 199/2021 (ratificare) 
 M. Of. nr. 712/19 iul. 2021 
 
 
 L. nr. 202/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2021 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011 
 
 

M. Of. nr. 714/20 iul. 2021 

 L. nr. 203/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 
 
 

M. Of. nr. 714/20 iul. 2021 

 L. nr. 204/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 
 M. Of. nr. 715/20 iul. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 741/29 iul. 2021) - rectifică art. unic pct. 2 partea dispozitivă 
 
 L. nr. 205/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a  
 activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 715/20 iul. 2021 

 L. nr. 206/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului 
 
 

M. Of. nr. 715/20 iul. 2021 

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

M. Of. nr. 720/22 iul. 2021 

 L. nr. 209/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 
 
 

M. Of. nr. 720/22 iul. 2021 

 L. nr. 210/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 
 
 

M. Of. nr. 720/22 iul. 2021 

 L. nr. 211/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea  
 funcţiei de conducător al compartimentului financiar-contabil din administraţia publică centrală 
 
 

M. Of. nr. 720/22 iul. 2021 

 L. nr. 212/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul  
 sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 720/22 iul. 2021 

 L. nr. 213/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană,  
 precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
 
 

M. Of. nr. 721/22 iul. 2021 

 L. nr. 214/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind  
 măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 721/22 iul. 2021 

 L. nr. 215/2021 



 

 680

 Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987 
 
 

M. Of. nr. 725/23 iul. 2021 

 L. nr. 216/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale 
 M. Of. nr. 725/23 iul. 2021 
 
 L. nr. 220/2021 
 Lege pentru modificarea anexei nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 
 

M. Of. nr. 732/26 iul. 2021 

 L. nr. 221/2021 
 Lege pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 
 

M. Of. nr. 732/26 iul. 2021 

 L. nr. 222/2021 
 Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor şi modificarea şi completarea unor  
 acte normative 
 
 

M. Of. nr. 735/27 iul. 2021 

 L. nr. 226/2021 
 Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 
 M. Of. nr. 891/16 sep. 2021 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 143/2021  (M. Of. nr. 1259/31 dec. 2021) - modifică art. 2 alin. (3) 
 
 L. nr. 227/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind  
 organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional  
 pentru revizuirea Constituţiei 
 
 

M. Of. nr. 891/16 sep. 2021 

 L. nr. 230/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de  
 redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de  
 redresare şi rezilienţă 
 
 

M. Of. nr. 939/1 oct. 2021 

 L. nr. 231/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru  
 accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă 
 
 

M. Of. nr. 939/1 oct. 2021 

 L. nr. 232/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2019 privind completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei  
 Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 939/1 oct. 2021 

 L. nr. 233/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice  
 determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.  
 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 939/1 oct. 2021 

 L. nr. 234/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi  
 utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 
 
 

M. Of. nr. 939/1 oct. 2021 

 L. nr. 235/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 
 
 

M. Of. nr. 947/5 oct. 2021 

 L. nr. 236/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea  
 nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru  
 aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia  
 COVID-19 
 
 

M. Of. nr. 947/5 oct. 2021 
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 L. nr. 237/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM  
 INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în  
 contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 
 
 

M. Of. nr. 947/5 oct. 2021 

 L. nr. 238/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată  
 persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici  
 pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 
 
 

M. Of. nr. 947/5 oct. 2021 

 L. nr. 241/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare 
 
 

M. Of. nr. 965/8 oct. 2021 

 L. nr. 246/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi  
 utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 
 
 

M. Of. nr. 969/11 oct. 2021 

 L. nr. 247/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind  
 fondurile de pensii administrate privat 
 
 

M. Of. nr. 973/12 oct. 2021 

 L. nr. 250/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil 
 M. Of. nr. 988/15 oct. 2021 
 
 L. nr. 251/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra  
 unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a  
 Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1 
 
 

M. Of. nr. 988/15 oct. 2021 

 L. nr. 252/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 988/15 oct. 2021 

 L. nr. 253/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea  
 obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii 
 
 

M. Of. nr. 993/18 oct. 2021 

 L. nr. 254/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări  
 sociale de sănătate 
 
 

M. Of. nr. 990/15 oct. 2021 

 L. nr. 256/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea  
 plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi  
 Guvernanţă în Statistică al OCDE 
 
 

M. Of. nr. 998/19 oct. 2021 

 L. nr. 257/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a  
 sistemului de învăţământ şi pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea  
 stimulării achiziţionării de calculatoare 
 M. Of. nr. 998/19 oct. 2021 

 

 ▼ Convenţia CONSILIULUI EUROPEI privind coproducţia cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie  
 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021 
 L. nr. 258/2021 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1001/20 oct. 2021 
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 L. nr. 259/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de  
 energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind  
 acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta  
 Dunării" 
 M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - introduce alin. (21) și (22) la art. II 

 L. nr. 262/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la  
 licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei  
 scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare  
 a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice 
 
 

M. Of. nr. 1060/4 nov. 2021 

 L. nr. 263/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea  
 Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna  
 organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 1060/4 nov. 2021 

 L. nr. 265/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru  
 alegerea Preşedintelui României 
 
 

M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021 

 L. nr. 266/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice  
 centrale 
 
 

M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021 

 L. nr. 268/2021 
 Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 1077/10 nov. 2021 

 În cuprinsul actelor normative în vigoare referitoare la activitatea vamală, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a)  
 "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală", "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor" şi "Direcţia  
 Generală a Vămilor" cu "Autoritatea Vamală Română"; b) "direcţiile generale regionale ale finanţelor publice - direcţiile regionale vamale"  
 
 

cu "direcţiile regionale vamale 

 L. nr. 274/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor  
 mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" 
 
 

M. Of. nr. 1105/19 nov. 2021 

 L. nr. 275/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri  
 pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 1121/24 nov. 2021 

 L. nr. 276/2021 
 Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului 
 
 

M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021 

 L. nr. 277/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului  
 decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 
 
 

M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021 

 L. nr. 279/2021 
 Lege privind instituirea zilei de 19 iulie - Ziua naţională a înotului 
 
 

M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021 

 L. nr. 280/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE  
 ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" 
 
 

M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021 

 L. nr. 281/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 1149/2 dec. 2021 
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 L. nr. 284/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea  
 Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a  
 Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva la 30 iunie 2021 
 M. Of. nr. 1161/7 dec. 2021 

 

 ▼ Contract de finanţare Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi - COVID-19) dintre România şi Banca Europeană de  
 Investiţii, semnat la Bucureşti şi la Luxemburg la 20 aprilie 2021 
 L. nr. 285/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021 
 
 L. nr. 289/2021 
 Lege pentru declararea zilei de 15 mai ca Ziua naţională a pictorului Nicolae Grigorescu 
 M. Of. nr. 1169/9 dec. 2021 

 

 ▼ Protocol adoptat la Strasbourg la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenţiei pentru protejarea  
 persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată de  
 România prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare 
 L. nr. 290/2021 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1171/10 dec. 2021 

 L. nr. 292/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2021 privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr.  
 500/2002 privind finanţele publice 
 
 

M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021 

 L. nr. 293/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanţelor  
 salariale 
 
 

M. Of. nr. 1183/14 dec. 2021 

 L. nr. 294/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar 
 
 

M. Of. nr. 1183/14 dec. 2021 

 L. nr. 296/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind  
 protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate 
 M. Of. nr. 1183/14 dec. 2021 

 
 ▼ Tratatul dintre România şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021 
 L. nr. 297/2021 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1188/15 dec. 2021 
 
 ▼ Acord de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei  
 sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021 
 L. nr. 298/2021 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1188/15 dec. 2021 

 ▼ Acord de împrumut (Proiect şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile în România) dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 mai 2021 
 L nr. 299/2021 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1189/15 dec. 2021 
 
 ▼ Acord semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2021 şi 8 februarie 2021, dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul  
 Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză,  
 Republica Croaţia, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului,  
 Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica  
 Slovenia, Republica Slovacă şi Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul  
 unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 
 L. nr. 300/2021 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 1188/15 dec. 2021 

 L. nr. 301/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 
 

M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021 

 L. nr. 305/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind  
 produsele agroalimentare ecologice 
 
 

M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021 
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 L. nr. 306/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui  
 suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 
 

M. Of. nr. 1213/21 dec. 2021 

 L. nr. 307/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în  
 domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021 

 L. nr. 308/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea  
 unor termene 
 
 

M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021 

 L. nr. 309/2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr.  
 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru  
 Controlul în Transportul Rutier 
 
 

M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021 

 L. nr. 310/2021 
 Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
 M. Of. nr. 1229/27 dec. 2021 
 
 L. nr. 311/2021 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

M. Of. nr. 1228/24 dec. 2021 

 L. nr. 312/2021 
 Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022 
 
 

M. Of. nr. 1228/24 dec. 2021 

 L. nr. 314/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind  
 eficienţa energetică 
 
 

M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021 

 L. nr. 317/2021 
 Legea bugetului de stat pe anul 2022 
 
 

M. Of. nr. 1238/28 dec. 2021 

 L. nr. 318/2021 
 Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 
 M. Of. nr. 1239/28 dec. 2021 
 
 L. nr. 323/2021 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021 
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 1.4. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

 
 
  1991  
 
 
 H.P. nr. 23/1991 
 Hotărâre cu privire la proclamarea independenţei Republicii Moldova 
 M. Of. nr. 180/6 sep. 1991 
 
 H.P. nr. 24/1991 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea şi modul de atribuire a însemnului titlului "Erou-martir al Revoluţiei  
 Române din Decembrie 1989", descrierea, modul de atribuire şi purtare a însemnului titlului "Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române  
 din Decembrie 1989" şi a medaliei "Revoluţia Română din Decembrie 1989", precum şi instituirea însemnului omagial "Părinte de  
 Erou-martir" 
 M. Of. nr. 210/15 oct. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.P. nr. 29/1991  (M. Of. nr. 259/20 dec. 1991) 

 H.P. nr. 28/1991 
 Hotărâre privind împuternicirea Guvernului de a solicita statutul de membru cu drepturi depline în Consiliul Europei 
 
 

M. Of. nr. 258/20 dec. 1991 

  1992  
 
 
 H.P. nr. 4/1992 
 Hotărâre privind Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 M. Of. nr. 34/4 mar. 1992 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 13/1995  (M. Of. nr. 136/5 iul. 1995) - modifică art. 7 alin. 1; 
 introduce alin. 11 la art. 7 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1558/2009  (M. Of. nr. 856/9 dec. 2009) - art. 40 alin. 1 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1558/2009  (M. Of. nr. 856/9 dec. 2009) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispoziţiile art. 40 alin. 1 (termenul  
 se împlineşte la data de 23 ian. 2010), după care operează prevederile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
 - H.P. nr. 55/2013  (M. Of. nr. 394/1 iul. 2013) - modifică titlul,  art. 1, cap. I titlul secţiunii a 2-a, art. 3 alin. 1 lit. a),  art. 3  
 alin. 2, art. 4, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 21, art.  
 25, art. 28, art. 31 alin. 2 şi 3, art. 32 alin. 2, 3 şi 4, art. 34, art. 36, art. 38 alin.  
 3 şi 4, art. 39, art. 40, art. 42, art. 43,  art. 44 alin. 2, art. 49, art. 51, art. 53,  
 art. 54, art. 58, art.60, art. 64, art. 67 alin. 5, art. 72 alin. 3,  art. 82, art. 83, art.  
 85 alin. 3; 
 introduce, înaintea cap. I,  cap. I1 cu art. 11-112, lit. d) la art. 3 alin. 1, art.  
 211, art. 301, art. 371,  art. 431, alin. 4 la art. 72, alin. 4 la art. 85; 
 abrogă art. 22, art. 27, art. 35 alin. 2, art. 87 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 461/25 iul. 2013) 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 46/2015  (M. Of. nr. 931/16 dec. 2015) - modifică art. 56 și 57 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 37/19 ian. 2016) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 31/2016  (M. Of. nr. 117/16 feb. 2016) - art. 56 alin. (2) şi (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 31/2016  (M. Of. nr. 117/16 feb. 2016) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 56 alin. (2) şi (3) (termenul se  
 împlinește la 2 aprilie 2016) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 - H.P. nr. 38/2017  (M. Of. nr. 355/12 mai 2017) - introduce alin. (31)-(34) la art. 9; 
  abrogă art. 9 alin. (2) 
 - H.P. nr. 98/2017  (M. Of. nr. 1030/28 dec. 2017) - introduce art. 451 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 110/5 feb. 2018) 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 2/2020  (M. Of. nr. 209/14 mar. 2020) - introduce art. 511 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 247/25 mar. 2020) 
 (v. D.C.C. nr. 95/1998 (art. 87) - M. Of. nr. 260/13 iul. 1998) 
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 H.P. nr. 7/1992 
 Hotărâre cu privire la depunerea jurământului de către judecătorii numiţi la Curtea Supremă de Justiţie 
 
 

M. Of. nr. 137/20 iun. 1992 

  1993  
 
 
 H.P. nr. 3/1993 
 Hotărâre privind procedura alegerii Consiliului Superior al Magistraturii 
 M. Of. nr. 17/3 feb. 1993 

 (v. L. nr. 304/2004) 
 
 H.P. nr. 9/1993 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 
 M. Of. nr. 37/22 feb. 1993 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 9/1996  (M. Of. nr. 221/16 sep. 1996) 
 
 H.P. nr. 19/1993 
 Hotărâre privind constituirea Secţiei române a Adunării Internaţionale a Parlamentelor de Limbă Franceză 
 M. Of. nr. 38/23 feb. 1993 
 
 H.P. nr. 30/1993 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea  
 controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii 
 M. Of. nr. 133/23 iun. 1993 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 29/2017  (M. Of. nr. 302/27 apr. 2017) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 371/18 mai 2017) 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 85/2017  (M. Of. nr. 825/18 oct. 2017) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 168/22 feb. 2018) 

  1994  
 
 
 H.P. nr. 5/1994 
 Hotărâre privind constituirea şi numirea Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare 
 M. Of. nr. 108/28 apr. 1994 
 Modificări: 
 
 

- H.P. nr. 33/2000  (M. Of. nr. 474/29 sep. 2000) 

 H.P. nr. 26/1994 
 Hotărâre privind declararea municipiului Alba Iulia "CETATE-SIMBOL A MARII UNIRI A ROMÂNILOR" 
 
 

M. Of. nr. 332/30 nov. 1994 

 H.P. nr. 29/1994 
 Hotărâre privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participă Parlamentul României 
 M. Of. nr. 366/30 dec. 1994 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 9/1995  (M. Of. nr. 136/5 iul. 1995) 
 - H.P. nr. 22/1997  (M. Of. nr. 346/8 dec. 1997) 
 - H.P. nr. 21/2003  (M. Of. nr. 465/30 iun. 2003) 
 - H.P. nr. 6/2004  (M. Of. nr. 429/13 mai 2004) 
 - H.P. nr. 20/2010  (M. Of. nr. 264/22 apr. 2010) 
 
 

- H.P. nr. 27/2013  (M. Of. nr. 111/26 feb. 2013) 

 Metodologie/1994 
 Metodologie privind audierea în comisii permanente pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă ale Camerei Deputaţilor şi  
 Senatului a candidaţilor pentru consiliile de administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 
 
 

M. Of. nr. 206/9 aug. 1994 

  1995  
 
 
 H.P. nr. 8/1995 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană 
 M. Of. nr. 136/5 iul. 1995 
 Modificări: 
 - H.P.nr.1/1996  (M. Of. nr. 119/7 iun. 1996) 
 - H.P. nr. 4/2003  (M. Of. nr. 154/11 mar. 2003) 
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 - H.P. nr. 2/2005  (M. Of. nr. 175/1 mar. 2005) 
 - H.P. nr. 14/2005  (M. Of. nr. 210/11 mar. 2005) 
 - H.P. nr. 30/2005  (M. Of. nr. 510/15 iun. 2005) 
 - H.P. nr. 50/2006  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) 
 
 

- H.P. nr. 52/2006  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) 

  1996  
 
 
 H.P. nr. 4/1996 
 Hotărâre privind Apelul adresat de Parlamentul României Parlamentelor statelor membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord 
 
 

M. Of. nr. 119/7 iun. 1996 

 H.P. nr. 10/1996 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile de atribuire a Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989",  
 descrierea şi modul de purtare a însemnului ordinului 
 
 

M. Of. nr. 245/9 oct. 1996 

  1997  
 
 
 H.P. nr. 9/1997 
 Hotărâre privind aprobarea participării României la constituirea Rezervei Strategice pentru Forţa de Stabilizare (S.F.O.R.) în  
 Bosnia-Herţegovina 
 M. Of. nr. 121/12 iun. 1997 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 5/1998  (M. Of. nr. 129/30 mar. 1998) 
 - H.P. nr. 28/1999  (M. Of. nr. 297/25 iun. 1999) 
 
 

- H.P. nr. 3/2000  (M. Of. nr. 114/16 mar. 2000) 

 Apel/1997 
 Apel al Parlamentului României către Parlamentul . . . . . . . . . . . . . 
 
 

M. Of. nr. 80/30 apr. 1997 

 Apel/1997 
 Apel al Parlamentului României cu privire la începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 339/3 dec. 1997 

  1998  
 
 
 H.P. nr. 5/1998 
 Hotărâre privind aprobarea suplimentării efectivelor batalionului de infanterie din cadrul Rezervei Strategice pentru Forţa de Stabilizare  
 (SFOR) în Bosnia-Herţegovina 
 
 

M. Of. nr. 129/30 mar. 1998 

 H.P. nr. 18/1998 
 Hotărâre privind aprobarea participării României la Grupul Internaţional de Poliţie (I.P.T.F.) din Bosnia-Herţegovina şi la aranjamentele  
 ''stand-by''/O.N.U. 
 M. Of. nr. 216/12 iun. 1998 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 46/1998  (M. Of. nr. 489/18 dec. 1998) 
 
 H.P. nr. 44/1998 
 Hotărâre privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Parlamentare Speciale pentru Controlul Activităţii Serviciului de  
 Informaţii Externe 
 
 

M. Of. nr. 417/5 nov. 1998 

 Apel/1998 
 Apelul Parlamentului României adresat parlamentelor ţărilor membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord 
 M. Of. nr. 397/20 oct. 1998 
 

  1999  
 
 
 H.P. nr. 49/1999 
 Hotărâre privind Carta albă a Guvernului - Armata României 2010: Reformă şi Integrare Euroatlantică 
 
 

M. Of. nr. 579/26 nov. 1999 

  2000  
 
 
 H.P. nr. 17/2000 
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 Hotărâre pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca  
 Poliţie Politică 
 
 

M. Of. nr. 244/2 iun. 2000 

  2001  
 
 
 H.P. nr. 7/2001 
 Hotărâre referitoare la constituirea Comisiei parlamentare pentru elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea  
 Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 M. Of. nr. 127/14 mar. 2001 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 17/2001  (M. Of. nr. 339/26 iun. 2001) 
 - H.P. nr. 29/2003  (M. Of. nr. 916/20 dec. 2003) 
 
 H.P. nr. 21/2001 
 Hotărâre privind participarea României, împreună cu statele membre ale NATO, la acţiunile de combatere a terorismului internaţional 
 
 

M. Of. nr. 589/20 sep. 2001 

 H.P. nr. 36/2001 
 Hotărâre privind adoptarea Strategiei de securitate naţională a României 
 
 

M. Of. nr. 822/20 dec. 2001 

  2002  
 
 
 H.P. nr. 16/2002 
 Hotărâre privind participarea României în cadrul Sistemului Aranjamentelor de Forţe în Aşteptare al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
 M. Of. nr. 364/30 mai 2002 
 
 H.P. nr. 22/2002 
 Hotărâre pentru constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 
 
 

M. Of. nr. 438/24 iun. 2002 

 Mesaj/2002 
 Mesajul Parlamentului României privind aderarea României la NATO, adresat parlamentelor ţărilor membre NATO 
 
 

M. Of. nr. 245/11 apr. 2002 

  2004  
 
 
 H.P. nr. 10/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Cartei albe a securităţii şi apărării naţionale a Guvernului 
 
 

M. Of. nr. 540/16 iun. 2004 

  2006  
 
 
 H.P. nr. 3/2006 
 Hotărâre privind constituirea şi componenţa nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Turkmenistan 
 M. Of. nr. 271/27 mar. 2006 
 
 H.P. nr. 12/2006 
 Hotărâre pentru înfiinţarea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor,  
 organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 M. Of. nr. 417/15 mai 2006 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 31/2006  (M. Of. nr. 822/5 oct. 2006) 
 - H.P. nr. 92/2007  (M. Of. nr. 874/20 dec. 2007) 
 - H.P. nr. 8/2008  (M. Of. nr. 223/24 mar. 2008) 
 - H.P. nr. 1/2021  (M. Of. nr. 162/17 feb. 2021) 
 
 H.P. nr. 13/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea reglementărilor specifice de acordare a Semnului onorific Vulturul României şi a condiţiilor de organizare a  
 sărbătoririi Zilei Semnului onorific Vulturul României 
 
 

M. Of. nr. 417/15 mai 2006 

  2008  
 
 
 H.P. nr. 1/2008 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO 
 M. Of. nr. 224/24 mar. 2008 
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 Modificări: 
 - H.P. nr. 20/2017  (M. Of. nr. 181/14 mar. 2017) 
 - H.P. nr. 54/2017  (M. Of. nr. 744/15 sep. 2017) 
 - H.P. nr. 81/2017  (M. Of. nr. 825/18 oct. 2017) 
 - H.P. nr. 27/2018  (M. Of. nr. 577/9 iul. 2018) 
 
 

- H.P. nr. 15/2021  (M. Of. nr. 164/17 feb. 2021) 

 H.P. nr. 12/2008 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă NATO în domeniul HUMINT (NATO CoE HUMINT) 
 M. Of. nr. 474/27 iun. 2008 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 4/2010  (M. Of. nr. 229/12 apr. 2010) - modifică titlul 
 
 H.P. nr. 30/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării 
 
 

M. Of. nr. 799/28 nov. 2008 

  2010  
 
 
 H.P. nr. 28/2010 
 Hotărâre privind constituirea şi găzduirea pe teritoriul statului român a modulului NATO al sistemului de comunicaţii şi informatic  
 dislocabil - DCM "E" NATO al Batalionului II din cadrul Agenţiei pentru Servicii ale Sistemelor de Comunicaţii şi Informatice 
 
 

M. Of. nr. 380/8 iun. 2010 

  2011  
 
 
 H.P. nr. 11/2011 
 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a  
 Parlamentului României 
 
 

M. Of. nr. 391/3 iun. 2011 

 H.P. nr. 23/2011 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii  
 Moldova 
 M. Of. nr. 903/20 dec. 2011 
 Modificări: 
 - H.P. nr. 23/2012  (M. Of. nr. 426/27 iun. 2012) 
 
 

- H.P. nr. 16/2021  (M. Of. nr. 164/17 feb. 2021) 

  2013  
 
 
 H.P. nr. 47/2013 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen 
 M. Of. nr. 364/19 iun. 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.P. nr. 46/2014  (M. Of. nr. 939/22 dec. 2014) 

 H.P. nr. 71/2013 
 Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite 
 
 

M. Of. nr. 410/3 iun. 2014 

  2015  
 
 
 H.P. nr. 32/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Unităţii de Integrare a Forţelor NATO, sub denumirea NATO FORCE  
 INTEGRATION UNIT (NFIU), şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie, sub denumirea MULTINATIONAL DIVISION  
 SOUTH-EAST HEADQUARTERS (MND-SE HQ) 
 
 

M. Of. nr. 450/23 iun. 2015 

  2016  
 
 
 H.P. nr. 12/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Cartei albe a apărării 
 
 

M. Of. nr. 310/22 apr. 2016 

  2017  
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 H.P. nr. 34/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării, pe teritoriul României, a Detaşamentului NATO de Contrainformaţii, sub denumirea de ACCI  
 BUCHAREST DETACHMENT - BuDET 
 
 

M. Of. nr. 349/11 mai 2017 

 H.P. nr. 52/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Comandamentului Multinaţional de Brigadă (HQ MN BDE SE) sub  
 coordonarea Comandamentului Multinaţional de Divizie 
 
 

M. Of. nr. 500/30 iun. 2017 

 H.P. nr. 55/2017 
 Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Socialistă Sri Lanka 
 
 

M. Of. nr. 744/15 sep. 2017 

 H.P. nr. 77/2017 
 Hotărâre privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor 
 
 

M. Of. nr. 805/11 oct. 2017 

 H.P. nr. 90/2017 
 Hotărâre privind participarea, începând cu anul 2017, a Ministerului Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul instruirii şi  
 pregătirii forţelor irakiene de poliţie, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti - ISIL/Daesh 
 
 

M. Of. nr. 877/7 nov. 2017 

 H.P. nr. 96/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Cartei albe a apărării 
 
 

M. Of. nr. 939/28 nov. 2017 

  2018  
 
 
 H.P. nr. 18/2018 
 Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Sudan 
 M. Of. nr. 341/19 apr. 2018 
 
 H.P. nr. 40/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea de către Parlament a extinderii ariei de dislocare a forţelor care participă în cadrul Coaliţiei Internaţionale  
 anti-ISIL/DAESH şi pe teritoriul Statului Qatar 
 
 

M. Of. nr. 1074/18 dec. 2018 

  2020  
 
 
 H.P. nr. 3/2020 
 Hotărâre pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României 
 M. Of. nr. 224/19 mar. 2020 
 
 H.P. nr. 4/2020 
 Hotărâre pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind prelungirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 320/16 apr. 2020 

 H.P. nr. 5/2020 
 Hotărâre pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de  
 alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 421/20 mai 2020 
 Admisă sesizare. 
 
 

- D.C.C. nr. 672/2021  (M. Of. nr. 1030/28 oct. 2021) 

 H.P. nr. 6/2020 
 Hotărâre privind aprobarea participării Armatei României la Operaţia Gallant Phoenix începând cu anul 2020 
 
 

M. Of. nr. 525/18 iun. 2020 

 H.P. nr. 7/2020 
 Hotărâre privind aprobarea participării Armatei României la Operaţia Sentinel începând cu anul 2020 
 M. Of. nr. 525/18 iun. 2020 
 
 H.P. nr. 8/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est, sub denumirea  
 Headquarters Multinational Corps South-East (HQ MNC-SE) 
 
 

M. Of. nr. 525/18 iun. 2020 

 H.P. nr. 22/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024 
 M. Of. nr. 574/1 iul. 2020 
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 H.P. nr. 24/2020 
 Hotărâre pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achiziţiile şi gestionarea stării de urgenţă 
 M. Of. nr. 574/1 iul. 2020 
 
 

  2021  
 
 
 H.P. nr. 2/2021 
 Hotărâre pentru instituirea unor măsuri privind Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 165/18 feb. 2021 

 H.P. nr. 28/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Cartei albe a apărării 
 
 

M. Of. nr. 499/13 mai 2021 

 H.P. nr. 35/2021 
 Hotărâre privind participarea Armatei României, cu forţe, mijloace şi echipamente, la misiunea Task Force Takuba în Sahel, sub  
 conducerea Franţei, începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2021 
 
 

M. Of. nr. 603/17 iun. 2021 

 H.P. nr. 37/2021 
 Hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creşterii substanţiale a preţurilor gazelor  
 naturale şi energiei electrice 
 M. Of. nr. 887/15 sep. 2021 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 899/20 sep. 2021) 

 H.P. nr. 42/2021 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 M. Of. nr. 1122/25 nov. 2021 
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 1.5. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI ALE 
 SENATULUI 
 

 1.5.1. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
  1993  
 
 
 H.C.D. nr. 31/1993 
 Hotărâre cu privire la sediul Camerei Deputaţilor 
 M. Of. nr. 61/25 mar. 1993 
 

  1994  
 
 
 H.C.D. nr. 8/1994 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 
 M. Of. nr. 50/25 feb. 1994 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 18/1995  (M. Of. nr. 111/2 iun. 1995) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 112/2 iun. 1995) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 4/1996  (M. Of. nr. 52/13 mar. 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 53/14 mar. 1996) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 33/1996  (M. Of. nr. 240/2 oct. 1996) 
 - H.C.D. nr. 41/1998  (M. Of. nr. 453/26 nov. 1998) 
 - H.C.D. nr. 39/2000  (M. Of. nr. 515/19 oct. 2000) 
 - H.C.D. nr. 48/2000  (M. Of. nr. 696/27 dec. 2000) 
 - H.C.D. nr. 5/2001  (M. Of. nr. 21/15 ian. 2001) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 51/31 ian. 2001) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 23/2003  (M. Of. nr. 798/12 nov. 2003) - modifică art.29 lit.f), art. 31 lit.f), art.52 alin. (1) şi (5), art.63, art.67, art.79,  
 art.81 alin. (2) şi (3), art.86, art.87, art.89, art.91 alin.(1), art.93 alin. (1) şi (7),  
 art.102, art.106, art.107, art.112, art.122, art.123 alin. (1), (2) şi (3), art.124,  
 art.125 alin. (1), art.148, art.181, art.182, art.183; introduce art. 1051, art.  
 2131; înlocuieşte termenul " moţiune" cu "moţiune simplă" la art. 149 - 153. 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 1030/8 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 32/2004  (M. Of. nr. 1094/24 nov. 2004) - modifică art. 13 
 - H.C.D. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 1248/23 dec. 2004) - modifică: art. 38 alin. (3) şi (4), art. 43 alin. (1); 
  introduce: lit.e) la art.45, pct. 17 la art. 58 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 62/2005  (M. Of. nr. 153/21 feb. 2005) - art. 25 din Regulament 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 62/2005  (M. Of. nr. 153/21 feb. 2005) - suspendă, pentru o perioadă de 45 zile, dispoziţiile art. 25 din Regulament  
 (termenul se împlineşte la 7 aprilie 2005, după care operează prevederile art.  
 147 alin. (1) din Constituţie) 
 - H.C.D. nr. 34/2005  (M. Of. nr. 950/26 oct. 2005) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 4-6, art. 8-12, art. 13 alin. (5), art.  
 14-17, art. 19, art. 20, art. 21 alin. (1), art. 22-27, titlul secţiunii a 4-a a cap. I,  
 art. 29 alin. (1) lit. d), f), g), i) şi j), art. 29 alin. (2), art. 31 lit. a), b), d), g) şi i),  
 art. 33, art. 34 alin. (1) şi (3), art. 35 partea introductivă şi lit. a) şi b), art. 36  
 alin. (1), (2) şi (3), art. 37, art. 38 alin. (3) şi (4), art. 39-42, art. 43 alin. (1), (2)  
 şi (5), art. 44, art. 45 lit. c), d) şi e), art. 46, art. 47 lit. d) şi e), art. 48 alin. (3) şi  
 (4), art. 49, art. 50, art. 51, art. 52 alin. (1), (2) şi (4), art. 55, art. 57, titlul  
 paragrafului 2 al secţiunii a 5-a a cap. I, art. 58 pct. 3, 5, 8, 14, 15 şi 17, art.  
 59-62, art. 64 alin. (1), art. 65, art. 66 alin. (1) şi (2), art. 67, art. 68, art. 70,  
 titlul paragrafului 3 al secţiunii a 5-a a cap. I, art. 71 alin. (1) şi (2), titlul  
 paragrafului 4 al secţiunii a 5-a a cap. I, art. 72, art. 73 alin. (1), art. 73 alin.  
 (2), (3), (4) şi (5), art. 78 alin. (5), (6) şi (7), art. 79, titlul secţiunii a 2-a a cap.  
 II, art. 80 alin. (2), art. 81 alin. (4), art. 83, art. 84, art. 85 alin. (1) şi (3), art. 86  
 alin. (1), art. 86 alin. (2) şi alin. (3) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d), f), g), h), art.  
 87-90, art. 91 alin. (1), art. 92, art. 93 alin. (1)-(6), art. 96, art. 98, art. 100 alin.  
 (2) şi (4), art. 101 alin. (1), (2) şi (3), art. 103, art. 104 alin. (1) şi (3), art. 105,  
 art. 108 alin. (1) şi (2), art. 109-111, art. 112 alin. (2), art. 115 alin. (2), (3) şi  
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 (5), art. 116 alin. (1), art. 117, art. 118 alin. (1), art. 119 alin. (1), (2), (3) şi (5),  
 art. 120 alin. (3) şi (6), art. 122, art. 123, art. 124 alin. (2) şi (4), art. 125 alin.  
 (1) şi (2), art. 127 alin. (4), art. 130, art. 131 alin. (4), art. 132 alin. (2), art. 133,  
 art. 134 alin. (1) şi (2), art. 135 alin. (4) şi (5), art. 137 alin. (3), art. 138-140,  
 art. 141 alin. (1), art. 142 alin. (1), art. 143, art. 144 alin. (1), (2), (3) şi (4), art.  
 146 alin. (1), titlul cap. III, art. 149, art. 150 alin. (2), art. 155 alin. (1), art. 156  
 alin. (2) şi (3), art. 158 alin. (1), art. 159 alin. (2), art. 160 alin. (1) şi (3), art.  
 164 alin. (2), art. 165, art. 168, art. 171 alin. (1), art. 174, art. 176 alin. (1), art.  
 177 alin. (1), titlul paragrafului 7 al cap. III, art. 178 alin. (1) şi (2), art. 179,  
 art. 184 alin. (1), art. 186, art. 190 alin. (1), art. 193, art. 203 alin. (2), art. 204,  
 art. 206-208, art. 211, art. 212 alin. (2), art. 213 alin. (1); 
 introduce art. 131, art. 251, art. 252, lit. f1), f2), g1), l1) la alin. (1) al  
 art. 29, alin. (11) la art.29, lit. h1) la art. 31, alin. (21) la art. 36, lit. b1) la  
 art. 45, lit. d1) la art. 47, art. 471, alin. (21) şi (22) la art. 48, art. 611,  
 alin. (11) la art. 64, alin. (3) şi (4) la art. 64, art. 661, art. 711 şi 712 după  
 titlul paragrafului 4 al secţiunii a 5-a a cap. I, alin. (11), alin. (7) şi alin. (8)  la  
 art. 73, art. 731-733, alin. (21) la art. 81, alin. (6) la art. 81, alin. (11)- 
 (16) la art. 86, lit. e1)-e3) la pct. 2 al alin. (3) al art. 86, lit. i), j), k), l) la pct.  
 2 al alin. (3) al art. 86, alin. (11) la art. 91, alin. (3) la art. 91, alin. (61) la  
 art. 93, alin. (2) la art. 94, art. 981, alin. (3) la art. 106, art. 1111, alin. (6) la  
 art. 115, art. 1151, alin. (21) la art. 131, alin. (11) la art. 134, alin. (21) la  
 art. 144, art. 1541, alin. (3) la art. 157, alin. (4) la art. 160, art. 1691, alin.  
 (21) la art. 197, alin. (2) la art. 199, alin. (31) la art. 202, art. 2111, art.  
 2161 şi art. 2162; 
 abrogă art. 7, art. 31 lit. e), art. 52 alin. (3), art. 53, art. 54, art. 63, art. 69, art.  
 73 alin. (6), art. 86 alin. (5), art. 93 alin. (7), art. 100 alin. (3), art. 104 alin. (2)  
 şi (5), art. 127 alin. (1), (2) şi (3), art. 150 alin. (1), titlul paragrafului 4 al cap.  
 III, art. 172, art. 209 alin. (2) lit. d) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 602/2005  (M. Of. nr. 1027/18 nov. 2005) - art. 251 alin. (1), (2), (4) şi (7), art. 252 alin. (2), art. 43 alin. (5) teza finală,  
 art. 86 alin. (2) pct. 2 lit. C) în ceea ce priveşte referirea la art. 55 alin. (3) din  
 Const., art. 86 alin. (3) pct. 2 lit. E2) şi e3) (termenul se împlineşte la 2  
 ianuarie 2006, după care operează  prevederile art. 147 alin.(1) din Constituţie) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 602/2005  (M. Of. nr. 1027/18 nov. 2005) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 251 alin. (1), (2),  
 (4) şi (7), art. 252 alin. (2), art. 43 alin. (5) teza finală, art. 86 alin. (2) pct. 2  
 lit. c) în ceea ce priveşte referirea la art. 55 alin. (3) din Const., art. 86 alin. (3)  
 pct. 2 lit. e2) şi e3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2006) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 54/20 ian. 2006) - rectifică art. 97 alin. (4) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 4/2006  (M. Of. nr. 145/15 feb. 2006) - modifică art. 31 alin. (1) lit. p), art. 223 alin. (2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 989/2008  (M. Of. nr. 716/22 oct. 2008) - art. 155 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 989/2008  (M. Of. nr. 716/22 oct. 2008) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile,  prevederile art. 155 alin. (3)  
 (termenul se împlineşte la data de 5 decembrie 2008) după care operează  
 prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - H.C.D. nr. 7/2009  (M. Of. nr. 133/4 mar. 2009) - art. 155 alin. (3) 
 - H.C.D. nr. 7/2010  (M. Of. nr. 108/17 feb. 2010) - modifică art. 40 alin. (3) 
 - H.C.D. nr. 10/2010  (M. Of. nr. 265/23 apr. 2010) - modifică art. 96 alin. (1); 
  introduce alin. (3) la art. 96 
 - H.C.D. nr. 14/2010  (M. Of. nr. 397/15 iun. 2010) - modifică art. 134, art. 135 alin. (2); 
  alin. (3) şi (4) ale art. 134 devin art. 1341 şi se modifică; 
  alin. (5) al art. 134 devine art. 1342 şi se modifică; 
  introduce, la Cap. II, după secţiunea a 5-a, secţiunea a 51-a, alin. (21) la art.  
 135, alin. (4) şi (5) la art. 135 
 - H.C.D. nr. 17/2010  (M. Of. nr. 438/30 iun. 2010) - introduce pct. 18 la art. 59 
 - H.C.D. nr. 24/2010  (M. Of. nr. 647/17 sep. 2010) - modifică art. 34 
 - H.C.D. nr. 26/2010  (M. Of. nr. 679/7 oct. 2010) - modifică art. 12 alin. (1), (4) şi (5); 
  introduce alin. (6) şi (7) la art. 12 
 - H.C.D. nr. 27/2010  (M. Of. nr. 679/7 oct. 2010) - modifică art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 37 partea introductivă, art.  
 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 
 - H.C.D. nr. 30/2010  (M. Of. nr. 766/16 nov. 2010) - modifică art. 69 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 31, alin. (2) la art. 32 
 - H.C.D. nr. 37/2010  (M. Of. nr. 818/7 dec. 2010) - modifică art. 40 alin. (4) 
 - H.C.D. nr. 39/2010  (M. Of. nr. 818/7 dec. 2010) - modifică art. 40 alin. (3) 
 - H.C.D. nr. 7/2011  (M. Of. nr. 262/13 apr. 2011) - modifică art. 40 alin. (4), art. 45 alin. (1)art. 69 alin. (1), art. 196 alin. (2); 
  introduce pct. 19 la art. 59 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 762/13 nov. 2012) 
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 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 31/2013  (M. Of. nr. 694/13 nov. 2013) - modifică art. 59 pct. 3 şi 6; 
 introduce pct. 31 şi pct. 61 la art. 59 
 - H.C.D. nr. 43/2015  (M. Of. nr. 313/7 mai 2015) - modifică art. 7 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 12 alin. (4), art.  
 13 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. (1), art. 14 alin. (2) lit. f), i), k) şi  
 o), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (2) şi (3), art. 23, art. 24, art.  
 25, art. 26 alin. (4) şi (6), art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (3) şi (5), art. 28, art. 29,  
 art. 31 alin. (1) lit. d) şi f),  art. 31 alin. (1) lit. l) şi m), art. 31 alin. (4), art. 33  
 lit. g), art. 33 lit. h), art. 35, art. 38 alin. (3) şi (4), art. 40 alin. (1) şi (4), art. 45  
 alin. (1), (2) şi (5), art. 46 partea introductiva şi lit. b), d) şi f), art. 46 lit. g), art.  
 47 partea introductivă, art. 47 lit. e), art. 51 alin. (5), art. 56, art. 59 partea  
 introductivă, art. 61, art. 67 alin. (19 şi (3), art. 68 alin. (2), art. 71 alin. (2), art.  
 72 alin. (2), art. 76 alin. (1) şi (3), art. 82,  art. 83 alin. (2), art. 86 alin. (2), art.  
 87 alin. (4) şi (7), art. 92 alin. (8) pct. 2 lit. c), k) şi m), art. 93, art. 94 alin. (2)- 
 (4), art. 100 alin. (1), art. 101, art. 107 alin. (2), art. 108 alin. (3), art. 120 alin.  
 (1), art. 134 alin. (2), art. 137 alin. (4) - (6), art. 145 alin. (2), art. 155 alin. (3),  
 cap. II titlul secţiunii a 8-a, art. 156, art. 157, art. 158, titlul cap. III, art. 169  
 alin. (1), art. 171 alin. (1), art. 174, art. 175, art. 176 alin. (2), art. 177, art. 182  
 alin. (19 şi (2), cap. III titlul pct. 6, art. 190, art. 191, art. 192, art. 193, art. 195  
 alin. (2), art. 196, cap. IV titlul secţiunii a 2-a,  art. 199, art. 200,  art. 202, art.  
 208, art. 211, art. 214 alin. (1), art. 214 alin. (2), art. 214 alin. (4), art. 215, art.  
 216, art. 217 alin. (1), art. 220, art. 223 alin. (1), art. 228, art. 232; 
 introduce art. 111, alin. (31) la art. 12, alin. (41) la art. 12, alin. (11) la  
 art. 14, alin. (3) la art. 16, alin. (2) la art. 18, lit. j1) la art. 31 alin. (1),  lit.  
 m1) şi m2) la art. 31 alin. (1), alin. (11) la art. 31, alin. (31) la art. 31, lit.  
 f1) la art. 33, lit. g1) la art. 33, lit. h1) la art. 33, alin. (6)-(11) la art. 45,  lit.  
 f1) la art. 46,  lit. d1) la art. 47, alin. (3) la art. 54, alin. (11) şi (12) la art.  
 83, alin. (11) - (16) la art. 84,  alin. (21) la art. 96, alin. (3) şi (4) la art. 150,  
 cap. II1 cu art. 1591-15926, alin. (11) şi (12) la art. 168, alin. (11) la art.  
 170, alin. (21) la art. 176, pct. 31 după art. 181,pct. 32 înaintea art. 182,  
 alin. (6) - (9) la art. 182, alin. (11) - (16) la art. 195, art. 1971, pct. A la cap.  
 IV secţiunea a 2-a, art. 2001, pct. B cu art. 2061  şi C cu art. 2062 şi 2063,   
 alin. (21) la art. 209, art. 2111, art. 2112, alin. (11) şi (12) la art. 214,   
 alin. (31) şi (32) la art. 214, alin. (41) la art. 214, art. 2141, art. 2311; 
 abrogă art. 12 alin. (5) şi (6), art. 26 alin. (1), (2) şi (3), art. 26 alin. (7), art. 27  
 alin. (2), alin. (7) la art. 27, art. 60, art. 92 alin. (9) pct. 2 lit. g) şi h), art. 97  
 alin. (2), art. 134 alin. (3), art. 146 alin. (5), art. 179, art. 180, art. 181, art. 182  
 alin. (3) şi (5), art. 195 alin. (3) - (8), art. 198 alin. (2), art. 201, art. 204, art.  
 205, art. 206, art. 214 alin. (3), art. 221, art. 222 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 326/13 mai 2015) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 55/2015  (M. Of. nr. 416/11 iun. 2015) - modifică art. 134 alin. (2), art. 137; 
 introduce alin. (2) la art. 136 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 437/18 iun. 2015) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 106/2015  (M. Of. nr. 915/10 dec. 2015) - modifică art. 14 alin. (1) lit. a), art. 60 pct. 17, art. 101, art. 118 alin. (1), art.  
 126, art. 137, art. 143 alin. (1), art. 240; 
 abrogă art. 143 alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 32/18 ian. 2016) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 22/2016  (M. Of. nr. 208/21 mar. 2016) - modifică art. 123 alin. (3), art. 124, art. 127, art. 129 alin. (6), art. 137, art.  
 143 alin. (1); 
  introduce alin. (21) la art. 69, alin. (21) la art. 123, alin. (3) la art. 125 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 277/12 apr. 2016) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 48/2016  (M. Of. nr. 432/9 iun. 2016) - modifică art. 21 alin. (4), art. 26, art. 28 alin. (1), art. 123 alin. (3), art. 127; 
 introduce alin. (41) la art. 28 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 481/28 iun. 2016) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 27/2017  (M. Of. nr. 238/6 apr. 2017) - introduce alin. (11) la art. 113 
 - H.C.D. nr. 28/2017  (M. Of. nr. 238/6 apr. 2017) - modifică art. 214 alin. (2) 
 - H.C.D. nr. 37/2017  (M. Of. nr. 348/11 mai 2017) - modifică art. 76 alin. (1); 
  introduce alin. (11)-(13) la art. 76; 
  abrogă art. 74 și art. 76 alin. (2) 
 - H.C.D. nr. 98/2017  (M. Of. nr. 989/13 dec. 2017) - modifică art. 120 alin. (2); 
  introduce alin. (81) la art. 46 
 - D.C.C. nr. 137/2018  (M. Of. nr. 404/11 mai 2018) - art. 46 alin. (81) 
 - D.C.C. nr. 137/2018  (M. Of. nr. 404/11 mai 2018) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile art. 46 alin. (81)(termenul se  
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 împlinește la 26 iunie 2018) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 - H.C.D. nr. 47/2018  (M. Of. nr. 769/6 sep. 2018) - modifică art. 153 alin. (1), art. 154, art. 232, art. 243 alin. (2), art. 248 alin.  
 (1) și art. 249 alin. (2); 
 introduce alin. (7) la art. 151, alin. (3) la art. 153, lit. f) și g) la art. 242 și lit. g)  
 la art. 243 alin. (1); 
 abrogă art. 247 
 - H.C.D. nr. 23/2019  (M. Of. nr. 462/7 iun. 2019) - modifică art. 15 alin. (3) lit. o),titlul secțiunii a 8-a din cap. II , art. 157, art.  
 158, art. 219 
 - H.C.D. nr. 52/2019  (M. Of. nr. 854/22 oct. 2019) - modifică art. 41 alin. (4), art. 46 alin. (1), art. 243 alin. (2) și art. 248 alin. (1); 
 abrogă art. 46 alin. (81) și art. 243 alin. (1) lit. g) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 919/14 nov. 2019) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 278/2 apr. 2020) - introduce art. 1131 și art. 1271 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 338/27 apr. 2020) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 15/2020  (M. Of. nr. 669/28 iul. 2020) - modifică art. 38 lit. c), titlul secţiunii a 2-a de la cap. II, art. 85, art. 86 alin.  
 (1) şi (2), art. 111, art. 112 alin. (1) şi (2) 
 - H.C.D. nr. 21/2020  (M. Of. nr. 813/3 sep. 2020) - modifică art. 258 alin. (2); 
  introduce alin. (4) la art. 198 
 - H.C.D. nr. 73/2020  (M. Of. nr. 1280/22 dec. 2020) - introduce pct. 22 - 24 la art. 60 
 - H.C.D. nr. 1/2021  (M. Of. nr. 107/1 feb. 2021) - modifică art. 32 alin. (1) lit. ș) și art. 251 alin. (2) 
 - H.C.D. nr. 15/2021  (M. Of. nr. 154/15 feb. 2021) - modifică art. 7 alin. (3) 
 - H.C.D. nr. 17/2021  (M. Of. nr. 163/17 feb. 2021) - modifică art. 41 alin. (4), art. 60 pct. 11, 13 și 23, art. 135 alin. (1)  și art. 137  
 alin. (1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 249/12 mar. 2021) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 32/2021  (M. Of. nr. 301/25 mar. 2021) - modifică art. 21 alin. (3) și art. 24 alin. (2) 
 - H.C.D. nr. 38/2021  (M. Of. nr. 323/30 mar. 2021) - modifică art. 40, art. 47 lit. e) 
 - H.C.D. nr. 39/2021  (M. Of. nr. 328/31 mar. 2021) - introduce secț. 31 cu art. 1141 
 - H.C.D. nr. 43/2021  (M. Of. nr. 424/22 apr. 2021) - modifică art. 14 alin. (1) lit. b) și art. 151 alin. (3) 
 - H.C.D. nr. 47/2021  (M. Of. nr. 424/22 apr. 2021) - modifică art. 9 alin. (1) 
 - D.C.C. nr. 225/2021  (M. Of. nr. 503/14 mai 2021) - Admite sesizarea de neconstituționalitate și constată că sintagma „din actele  
 comunicate de birourile electorale competente, constată încălcarea prevederilor  
 legale referitoare la respectarea condițiilor privind exercitarea dreptului de a fi  
 ales” din cuprinsul articolului unic al Hotărârii Camerei Deputaților nr.  
 15/2021, referitor la modificarea art. 7 alin. (3) din Regulamentul Camerei  
 Deputaților, este neconstituțională. 
 - H.C.D. nr. 51/2021  (M. Of. nr. 521/19 mai 2021) - modifică art. 56 alin. (2) 
 - H.C.D. nr. 54/2021  (M. Of. nr. 579/8 iun. 2021) - modifică art. 215 alin. (1) 
 - H.C.D. nr. 58/2021  (M. Of. nr. 619/23 iun. 2021) - introduce alin. (7) la art. 12 
 - H.C.D. nr. 59/2021  (M. Of. nr. 639/29 iun. 2021) - modifică art. 242 alin. (1) și art. 242 alin. (8); 
  introduce art. 501, alin. (10) la art. 242 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 778/12 aug. 2021) 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 73/2021  (M. Of. nr. 1055/4 nov. 2021) - modifică art. 199 alin. (3) 
 - H.C.D. nr. 74/2021  (M. Of. nr. 1055/4 nov. 2021) - modifică art. 201 alin. (3) 
 - H.C.D. nr. 79/2021  (M. Of. nr. 1126/25 nov. 2021) - modifică art. 41 alin. (4), art. 61 pct. 3; 
 introduce pct. 25 la art. 61 
 - H.C.D. nr. 2/2022  (M. Of. nr. 107/2 feb. 2022) - modifică art. 32 alin. (1) lit. ș) și art. 253 alin. (2) 
 (v. D.C.C. nr. 45/1994 (art. 7, art. 18, art. 20 alin. (1) şi (3), art. 23 alin. (2), art. 48 alin. (2), art. 71, art. 84 alin. (1), art. 113 alin. (5), art.  
 114, art. 118, art. 124 alin. (4), art. 128 alin. (2) partea finală, art. 148 alin. final, art. 156 alin. (2), art. 162 alin. (2) şi (3), art. 168 alin. (2),  
 art. 171, art. 175, art. 178, art. 192, art. 193, art. 194, art. 195 alin. (2) partea finală şi alin. (3), art. 196 şi art. 208) - M. Of. nr. 131/27 mai  
 1994; D.C.C. nr. 62/2005 (art. 25) - M. Of. nr. 153/21 feb. 2005; dispoziţiile din sintagma ''sau a cel puţin unei treimi din numărul  
 deputaţilor provenind din minimum trei grupuri parlamentare'' din cuprinsul art. 25 al Regulamentului Camerei Deputaţilor nu se mai aplică  
 - M. Of. nr. 359/27 apr. 2005; D.C.C. nr. 602/2005 - M. Of. nr. 1027 din 18 nov. 2005;  D.C.C. nr. 989/2008 - M. Of. nr. 716 din 22 oct. 2008  
 
 

(art. 155 alin. (3)); 

 H.C.D. nr. 25/1994 
 Hotărâre asupra rezoluţiilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristică 
 M. Of. nr. 265/20 sep. 1994 
 
 H.C.D. nr. 35/1994 
 Hotărâre privind procedura de desfăşurare a şedinţelor Camerei Deputaţilor în care au loc intervenţii ale deputaţilor 
 M. Of. nr. 340/8 dec. 1994 

 (v. H.C.D. nr. 8/1994) 
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  1996  
 
 
 

BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 H. nr. 1/1996 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ şi a nomenclatorului de funcţii 
 M. Of. nr. 43/29 feb. 1996 
 Modificări: 
 - H. nr. 1/2005  (M. Of. nr. 191/7 mar. 2005) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 193/8 mar. 2005) 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 1/2015  (M. Of. nr. 449/23 iun. 2015) - modifică şi înlocuieşte anexa nr. 2 

  1998  
 
 
 H.C.D. nr. 13/1998 
 Hotărâre privind atribuirea unor spaţii din Palatul Parlamentului în folosinţa gratuită a Clubului Parlamentarilor Români 
 
 

M. Of. nr. 162/23 apr. 1998 

  2001  
 
 
 H.C.D. nr. 35/2001 
 Hotărâre privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art.79 din Legea nr. 29/2000 privind  
 sistemul naţional de decoraţii al României şi avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă emise de  
 Guvern în acest domeniu 
 M. Of. nr. 355/2 iul. 2001 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 13/2002  (M. Of. nr. 407/12 iun. 2002) 
 - H.C.D. nr. 7/2003  (M. Of. nr. 394/6 iun. 2003) 
 
 

- H.C.D. nr. 26/2003  (M. Of. nr. 907/18 dec. 2003) 

  2003  
 
 
 H.C.D. nr. 11/2003 
 Hotărâre privind dezbaterea şi adoptarea Propunerii legislative de revizuire a Constituţiei 
 M. Of. nr. 435/19 iun. 2003 
 
 H.C.D. nr. 24/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
 
 

M. Of. nr. 823/20 nov. 2003 

  2006  
 
 
 

BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 H. nr. 2/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006  
 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 
 M. Of. nr. 502/9 iun. 2006 
 Modificări: 
 - H. nr. 4/2007  (M. Of. nr. 421/25 iun. 2007) 
 - H. nr. 2/2008  (M. Of. nr. 673/30 sep. 2008) 
 - H. nr. 4/2008  (M. Of. nr. 762/11 nov. 2008) 
 - H. nr. 1/2010  (M. Of. nr. 198/29 mar. 2010) 
 
 
  2007  
 
 
 H.C.D. nr. 20/2007 
 Hotărâre pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea preşedintelui Curţii  
 de Conturi a României 
 
 

M. Of. nr. 302/7 mai 2007 

 H.C.D. nr. 36/2007 
 Hotărâre referitoare la raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a  
 procedurii de scoatere la vânzare a acestuia 
 M. Of. nr. 669/1 oct. 2007 
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 BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
 
 H. nr. 2/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente 
 M. Of. nr. 196/21 mar. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 3/2008  (M. Of. nr. 673/30 sep. 2008) 
 - H. nr. 1/2013  (M. Of. nr. 99/19 feb. 2013) 
 
 

v. H. nr. 4/2020 

  2009  
 
 
 H.C.D. nr. 6/2009 
 Hotărâre pentru trecerea la realizarea Proiectului-pilot "Palatul Parlamentului - clădire 0 energie" 
 
 

M. Of. nr. 134/4 mar. 2009 

 H.C.D. nr. 31/2009 
 Hotărâre pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situaţia sistemelor de irigaţii, precum şi a altor sectoare de  
 îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 448/30 iun. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.C.D. nr. 38/2009  (M. Of. nr. 613/10 sep. 2009) 

  2011  
 
 
 H.C.D. nr. 8/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenţa conducerilor comisiilor permanente ale  
 Camerei Deputaţilor ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.490/2010 privind constituţionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23  
 alin. (1) şi (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) şi art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  
 astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 şi nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaţilor 
 M. Of. nr. 265/14 apr. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.C.D. nr. 33/2012  (M. Of. nr. 672/26 sep. 2012) 

 H.C.D. nr. 11/2011 
 Hotărâre privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte  
 legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale 
 
 

M. Of. nr. 292/27 apr. 2011 

  2013  
 
 
 

BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 H. nr. 5/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare  
 a birourilor parlamentare 
 
 

M. Of. nr. 419/10 iul. 2013 

  2015  
 
 
 O. nr. 965/3598/274/2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului  
 public parlamentar 
 M. Of. nr. 648/26 aug. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 2/213/XXXV/266/12/2018  (M. Of. nr. 133/12  
 feb. 2018) 
 
 
  2016  
 
 
 H.C.D. nr. 24/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modificărilor Statului de funcţii al Serviciilor Camerei Deputaţilor 
 M. Of. nr. 240/31 mar. 2016 

 v. H.C.D. nr. 42/2018 

 
 BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
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 H. nr. 1/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006  
 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată 
 M. Of. nr. 125/17 feb. 2016 
 Modificări: 
 - H. nr. 2/2016  (M. Of. nr. 269/8 apr. 2016) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 270/8 apr. 2016) 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 169/8 mar. 2017) 

  2017  
 
 
 H.C.D. nr. 19/2017 
 Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului Internaţional de Conferinţe 
 
 

M. Of. nr. 169/8 mar. 2017 

  2018  
 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 O. nr. 1173/2018 
 Ordin privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în  
 Monitorul Oficial al României 
 M. Of. nr. 657/29 iul. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 80/4 feb. 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 523/2020  (M. Of. nr. 227/20 mar. 2020) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 277/2 apr. 2020) 

 H.C.D. nr. 42/2018 
 Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor 
 M. Of. nr. 525/26 iun. 2018 
 Modificări: 
 - H.C.D. nr. 6/2019  (M. Of. nr. 168/1 mar. 2019) 
 - H.C.D. nr. 54/2019  (M. Of. nr. 950/27 nov. 2019) 
 - H.C.D. nr. 66/2020  (M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020) 
 - H.C.D. nr. 10/2021  (M. Of. nr. 116/3 feb. 2021) 
 - H.C.D. nr. 3/2022  (M. Of. nr. 107/2 feb. 2022) - modifică și completează anexa nr. 2 
 
 
 

BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 H. nr. 4/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care au acces în clădirea Palatului  
 Parlamentului 
 
 

M. Of. nr. 456/31 mai 2018 

  2019  
 
 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 Decizia nr. 5/2019 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor 
 M. Of. nr. 144/22 feb. 2019 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 12/2019  (M. Of. nr. 752/16 sep. 2019) 

  2020  
 
 
 O. nr. 710/2020 
 Ordin privind stabilirea perioadei în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2) din Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor  
 
 
 nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a  
 actelor în Monitorul Oficial al României 
 M. Of. nr. 400/15 mai 2020 

 

 BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
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 H.nr. 4/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente 
 
 

M. Of. nr. 992/27 oct. 2020 

  2021  
 
 
 H.C.D. nr. 75/2021 
 Hotărâre pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achiziţiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de  
 urgenţă şi de alertă pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 105/2 feb. 2022 

 

 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 Decizia nr. 15/2021 
 Decizie privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 
 M. Of. nr. 1070/8 nov. 2021 
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 1.5.2. HOTĂRÂRI ALE SENATULUI 

 
 
  1992  
 
 
 H.S. nr. 20/1992 
 Hotărâre privind stabilirea unor norme de procedură în legătură cu numirea judecătorilor la Curtea Constituţională 
 
 

M. Of. nr. 129/11 iun. 1992 

  1994  
 
 
 H.S. nr. 10/1994 
 Hotărâre privind unele reguli ale polemicii parlamentare 
 M. Of. nr. 83/1 apr. 1994 
 
 H.S. nr. 24/1994 
 Hotărâre privind Departamentul pentru relaţii parlamentare externe din cadrul aparatului Senatului 
 M. Of. nr. 252/6 sep. 1994 
 Modificări: 
 
 

- H.S. nr. 21/1997  (M. Of. nr. 141/7 iul. 1997) 

 H.S. nr. 32/1994 
 Hotărâre asupra rezoluţiilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristică 
 M. Of. nr. 292/14 oct. 1994 
 

  1995  
 
 
 H.S. nr. 7/1995 
 Hotărâre privind stabilirea unor norme de procedură în legătură cu numirea unui judecător la Curtea Constituţională, din partea Senatului 
 
 

M. Of. nr. 113/5 iun. 1995 

  1998  
 
 
 H.S. nr. 11/1998 
 Hotărâre privind preluarea spaţiilor destinate folosinţei Senatului din Palatul Parlamentului 
 
 

M. Of. nr. 248/3 iul. 1998 

  2000  
 
 
 H.S. nr. 51/2000 
 Hotărâre privind aprobarea numărului şi denumirii comisiilor permanente ale Senatului, precum şi a numărului de membri ai acestora 
 M. Of. nr. 697/27 dec. 2000 
 Modificări: 
 - H.S. nr. 11/2001  (M. Of. nr. 68/8 feb. 2001) 
 - H.S. nr. 15/2003  (M. Of. nr. 637/8 sep. 2003) 
 
  2004  
 
 
 Declaraţie/2004 
 Declaraţie 
 
 

M. Of. nr. 303/6 apr. 2004 

  2005  
 
 
 H.S. nr. 28/2005 
 Hotărâre privind Regulamentul Senatului 
 M. Of. nr. 948/25 oct. 2005 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 601/2005  (M. Of. nr. 1022/17 nov. 2005) - art. 30 alin. (1), art. 30 alin. (2), art. 32 alin. (1), art. 170 alin. (2) 
 Modificări: 
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 - D.C.C. nr. 601/2005  (M. Of. nr. 1022/17 nov. 2005) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 30 alin. (1), art. 30  
 alin. (2), art. 32 alin. (1), art. 170 alin. (2) (termenul se împlineşte la 1 ianuarie  
 2006, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 317/2006  (M. Of. nr. 446/23 mai 2006) - art. 5 alin. (2), în măsura în care se referă la nr. membrilor partidelor,  
 organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice  
 sau alianţelor electorale, iar nu la configuraţia politică rezultată din alegeri,  
 conform art. 64 alin. (5) din Const., art. 45 alin. (1), în măsura în care atribuie  
 liderului de grup, iar nu grupului parlamentar, dreptul de a face propuneri  
 privitoare la înlocuirea unui membru dintr-o comisie parlamentară, art. 67 lit.  
 d), art. 76 alin. (1), art. 76 alin. (6), art. 79 alin. (1) şi (2), art. 189-191 şi art.  
 193 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 317/2006  (M. Of. nr. 446/23 mai 2006) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 5 alin. (2), în  
 măsura în care se referă la nr. membrilor partidelor, organizaţiilor cetăţenilor  
 aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau alianţelor electorale,  
 iar nu la configuraţia politică rezultată din alegeri, conform art. 64 alin. (5) din  
 Const., art. 45 alin. (1), în măsura în care atribuie liderului de grup, iar nu  
 grupului parlamentar, dreptul de a face propuneri privitoare la înlocuirea unui  
 membru dintr-o comisie parlamentară, art. 67 lit. d), art. 76 alin. (1), art. 76  
 alin. (6), art. 79 alin. (1) şi (2), art. 189-191 şi art. 193 (termenul se împlineşte  
 la data de 7 iulie 2006, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din  
 Constituţie) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 990/2008  (M. Of. nr. 716/22 oct. 2008) - art. 150 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 990/2008  (M. Of. nr. 716/22 oct. 2008) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 150 alin. (3)  
 (termenul se împlineşte la data de 5 dec. 2008), după care operează prevederile  
 art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - H.S. nr. 7/2009  (M. Of. nr. 298/7 mai 2009) - modifică art. 150 alin. (3) 
 - H.S. nr. 12/2009  (M. Of. nr. 435/25 iun. 2009) - modifică art. 203 alin. (1) - (3) 
 - H.S. nr. 18/2011  (M. Of. nr. 156/3 mar. 2011) - introduce pct. XVII la art. 66 alin. (2) 
 - H.S. nr. 22/2011  (M. Of. nr. 202/23 mar. 2011) - modifică art. 2 alin. (2), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12  
 alin. (3), art. 17, art. 18 alin. (1) lit. a), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24  
 alin. (2) şi (3), art. 26 alin. (2) şi (3), art. 27 alin. (3), art. 37 alin. (1), art. 41  
 alin. (1) partea introductivă, art. 76 alin. (1), art. 137, art. 177 alin. (3) lit. a),  
 art. 179, art. 182; 
  introduce alin. (31) la art. 177, alin. (3) la art. 205; 
  abrogă art. 24 alin. (4), art.27 alin. (2), art. 67 lit. d), art. 76 alin. (6), art. 79  
 alin. (1) şi (2), art. 170 alin. (2), art. 180, art. 189-191 şi art. 193 
 - H.S. nr. 25/2011  (M. Of. nr. 246/7 apr. 2011) - modifică art. 15, art. 16 alin. (7), art. 45 alin. (1) 
 - H.S. nr. 29/2011  (M. Of. nr. 310/5 mai 2011) - introduce pct. XVIII la art. 66 alin. (2) 
 - H.S. nr. 26/2013  (M. Of. nr. 296/23 mai 2013) 
 - H.S. nr. 18/2014  (M. Of. nr. 176/11 mar. 2014) - introduce pct. XIX şi XX la art. 66 alin. (2) 
 - H.S. nr. 24/2014  (M. Of. nr. 220/28 mar. 2014) - modifică art. 66 alin. (2) pct. VI 
 - H.S. nr. 39/2014  (M. Of. nr. 473/27 iun. 2014) - introduce art. 771, o anexă după art. 211 
 - H.S. nr. 8/2015  (M. Of. nr. 126/18 feb. 2015) - modifică art. 36 alin. (1) lit. m), art. 53 
 - H.S. nr. 18/2015  (M. Of. nr. 189/20 mar. 2015) - modifică art. 66 alin. (2) 
 - H.S. nr. 21/2015  (M. Of. nr. 196/24 mar. 2015) - introduce alin. (4) la art. 60 
 - H.S. nr. 25/2015  (M. Of. nr. 217/31 mar. 2015) - modifică art. 173 
 - H.S. nr. 70/2015  (M. Of. nr. 800/28 oct. 2015) 
 - H.S. nr. 73/2015  (M. Of. nr. 825/5 nov. 2015) - introduce pct. XXI la art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului 
 - H.S. nr. 80/2015  (M. Of. nr. 909/9 dec. 2015) - modifică art. 36 alin. (1) lit. e) a doua liniuță, art. 90 alin. (1) lit. b), art. 145 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 152/29 feb. 2016) 
 Modificări: 
 - H.S. nr. 55/2016  (M. Of. nr. 279/13 apr. 2016) - modifică art. 150, 151, 152; 
  introduce alin. (6) la art. 133 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 387/20 mai 2016) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 474/2016  (M. Of. nr. 590/3 aug. 2016) - art. 89 alin. (8) pct. 2 liniuţa 13 şi art. 146 alin. (5) teza întâi, alin. (8), (10) şi  
 (11) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 474/2016  (M. Of. nr. 590/3 aug. 2016) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 89 alin. (8) pct. 2 liniuţa 13 şi art.  
 146 alin. (5) teza întâi, alin. (8), (10) şi (11) (termenul se împlinește la 17  
 septembrie 2016 după care operează art. 147 din Constituție) 
 - H.S. nr. 37/2017  (M. Of. nr. 283/21 apr. 2017) - modifică art. 65, art. 162 alin. (4), art. 179; 
  introduce secțiunea 81 la capitolul II cu art. 1491 - 1496 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 431/2017  (M. Of. nr. 581/20 iul. 2017) - art. 1491, art. 1492 alin. (6), art. 1493 şi art. 1494 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 431/2017  (M. Of. nr. 581/20 iul. 2017) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art.art. 1491, art. 1492 alin. (6), art.  
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 1493 şi art. 1494 (termenul se împlinește la 28 august 2017) după care  
 operează prevederile art. 147 din Constituție 
 - H.S. nr. 105/2017  (M. Of. nr. 791/6 oct. 2017) - modifică art. 18 alin. (1) lit. a), titlul secțiunii a 3-a, art. 36 alin. (1) lit. h), art.  
 44 alin. (2), art. 45 alin. (1), art. 49, art. 55 lit. a), art. 58 alin. (3), art. 77 alin.  
 (1) - (3), art. 85 alin. (2), art. 86, art. 88 alin. (1), art. 91 alin. (2), art. 110 alin.  
 (3), art. 121 alin. (3), art. 138 alin. (2), art. 158 alin. (1) și art. 172 alin. (1); 
 introduce art. 421 - 423, art. 831, art. 1581 și secțiunile 31 și 32 la  
 capitolul III, cu art. 1661 și art. 1662; 
 abrogă art. 20, art. 36 alin. (1) lit. i) și k), art. 88 alin. (2) și art. 164 alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 72/25 ian. 2018) 
 Modificări: 
 - H.S. nr. 60/2018  (M. Of. nr. 403/10 mai 2018) - modifică art. 95 
 - H.S. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 781/12 sep. 2018) - modifică art. 68 alin. (2) 
 - H.S. nr. 135/2018  (M. Of. nr. 863/11 oct. 2018) - modifică art. 68 alin. (2) pct. IX 
 - H.S. nr. 163/2018  (M. Of. nr. 919/31 oct. 2018) - modifică art. 135; 
 introduce art. 1351 
 - H.S. nr. 170/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - modifică art. 68 alin. (2) pct. XXI din anexă 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 992/23 nov. 2018) 
 Modificări: 
 - H.S. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 134/20 feb. 2019) - modifică art. 119 
 - H.S. nr. 18/2019  (M. Of. nr. 296/17 apr. 2019) - modifică art. 35 alin. (1) lit. k) și art. 55 
 - H.S. nr. 16/2020  (M. Of. nr. 252/26 mar. 2020) - introduce art. 1101 și art. 1331 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 990/27 oct. 2020) 
 Modificări: 
 - H.S. nr. 123/2020  (M. Of. nr. 1279/22 dec. 2020) - modifică art. 68 alin. (2) pct. XII; 
  introduce pct. XXIII la art. 68 alin. (2) 
 - H.S. nr. 125/2020  (M. Of. nr. 1286/23 dec. 2020) - modifică art. 48 alin. (3) și art. 214 alin. (1) 
 - H.S. nr. 10/2021  (M. Of. nr. 186/24 feb. 2021) - modifică art. 95, art. 174 alin. (2), art. 176 alin. (2); 
  introduce alin. (11) la art. 202 
 - H.S. nr. 9/2021  (M. Of. nr. 186/24 feb. 2021) - modifică art. 68 alin. (2) pct. XIX 
 - H.S. nr. 12/2021  (M. Of. nr. 240/9 mar. 2021) - modifică art. 68 alin. (2) pct. XIII și art. 174 alin. (4) 
 - H.S. nr. 44/2021  (M. Of. nr. 380/12 apr. 2021) - introduce secț. a 31-a cu art. 1111 la cap. II 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 417/21 apr. 2021) 
  (M. Of. nr. 513/18 mai 2021) 
 Modificări: 
 - H.S. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 1031/28 oct. 2021) - modifică art. 113 
 - H.S. nr. 5/2022  (M. Of. nr. 103/1 feb. 2022) - modifică art. 215 alin. (1) 
 (v. D.C.C. nr. 601/2005 - M. Of. nr. 1022/17 nov. 2005; D.C.C. nr. 990/2008 - M. Of. nr. 716/22 oct. 2008 (art. 150 alin. (3)) 
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI 

 H. nr. 16/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu  
 Caracter Personal 
 M. Of. nr. 1004/11 nov. 2005 
 Modificări: 
 - H. nr. 2/2009  (M. Of. nr. 277/28 apr. 2009) 
 - H. nr. 2/2010  (M. Of. nr. 178/19 mar. 2010) 
 - H. nr. 5/2011  (M. Of. nr. 294/28 apr. 2011) 
 
 

- H. nr. 18/2019  (M. Of. nr. 565/10 iul. 2019) 

  2008  
 
 
 H.S. nr. 72/2008 
 Hotărâre privind contribuţia la schema de finanţare comună a parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene pentru IPEX 
 M. Of. nr. 875/23 dec. 2008 
 

  2013  
 
 
 H.S. nr. 8/2013 
 Hotărâre  privind structura serviciilor Senatului 
 M. Of. nr. 121/5 mar. 2013 
 Modificări: 
 - H.S. nr. 26/2014  (M. Of. nr. 231/1 apr. 2014) 
 - H.S. nr. 31/2015  (M. Of. nr. 266/21 apr. 2015) 
 - H.S. nr. 60/2015  (M. Of. nr. 755/9 oct. 2015) 
 - H.S. nr. 91/2017  (M. Of. nr. 741/14 sep. 2017) 
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 1.6. DECRETE EMISE DE C.F.S.N., C.P.U.N. 
 şi PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 
 

 1.6.1. DECRETE ALE CONSILIULUI FRONTULUI 
 SALVĂRII NAŢIONALE 
 
 
  1990  
 
 
 D. nr. 6/1990 
 Decret privind desfiinţarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară şi înfiinţarea Institutului de fizică atomică 
 
 

M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 

 D. nr. 10/1990 
 Decret privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetări Economice 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1115/2004  (M. Of. nr. 694/2 aug. 2004) 

 D. nr. 29/1990 
 Decret privind înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare 
 
 

M. Of. nr. 5/9 ian. 1990 

 D. nr. 30/1990 
 Decret privind înfiinţarea  "ROMPRES" - Agenţie de presă 
 M. Of. nr. 5/9 ian. 1990 
 
 D. nr. 40/1990 
 Decret privind măsuri pentru comemorarea eroilor Revoluţiei 
 
 

M. Of. nr. 6/10 ian. 1990 

 D. nr. 57/1990 
 Decret privind înfiinţarea Editurii "Presa Liberă" 
 
 

M. Of. nr. 10/15 ian. 1990 

 D. nr. 85/1990 
 Decret privind restabilirea regimului de funcţionare al Automobil Clubului Român 
 
 

M. Of. nr. 18/2 feb. 1990 

 D. nr. 101/1990 
 Decret privind înfiinţarea inspectoratelor pentru cultură ale judeţelor şi municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 22/8 feb. 1990 

 (v. H.G. nr. 78/2005) 
 
 D. nr. 102/1990 
 Decret pentru înfiinţarea administraţiilor locale pentru presă 
 
 

M. Of. nr. 22/8 feb. 1990 

 D. nr. 106/1990 
 Decret privind regimul timbrelor în România 
 M. Of. nr. 24/9 feb. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 83/1996  (M. Of. nr. 156/22 iul. 1996) 
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 1.6.2. DECRETE ALE CONSILIULUI PROVIZORIU 
 DE UNIUNE NAŢIONALĂ 

 
 
  1990  
 
 
 D. nr. 180/1990 
 Decret privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane 
 M. Of. nr. 43/29 mar. 1990 

 

 ▼ Convenţie privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată la 16 noiembrie 1972 la Paris 
 D. nr. 187/1990 (acceptare) 
 M. Of. nr. 46/31 mar. 1990 
 
 ▼ Acord privind Organizaţia internaţională de telecomunicaţii prin sateliţi "INTELSAT", încheiat la Washington la 20 august 1971 
 D. nr. 199/1990 (aderare) 
 M. Of. nr. 56-57/26 apr. 1990 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 98/1998 (M. Of. nr. 321/28 aug. 1998) 
 - O.G. nr. 40/2001 (M. Of. nr. 537/1 sep. 2001) 
 
 ▼ Convenţie privind recunoaşterea studiilor şi diplomelor de învăţământ superior în statele regiunii Europa, încheiată la Paris la 21  
 decembrie 1979 
 D. nr. 222/1990 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 67/14 mai 1990 

 ▼ Convenţie cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear, adoptată la Viena la 26 septembrie 1986 
 D. nr. 223/1990 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 67/14 mai 1990 

 ▼ Convenţie cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, adoptată la Viena la 26 septembrie 1986 
 D. nr. 223/1990 (aderare) 
 M. Of. nr. 67/14 mai 1990 
 
 ▼ Protocol I - Protocol adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate  
 internaţionale 
 D. nr. 224/1990 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 68-69/14 mai 1990 

 ▼ Protocol II - Protocol adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate fără  
 caracter internaţional 
 D. nr. 224/1990 (ratificare) 
 
 

M. Of. nr. 68-69/14 mai 1990 

 D. nr. 225/1990 
 Decret pentru retragerea rezervelor României la unele convenţii din domeniul dreptului umanitar 
 M. Of. nr. 68-69/14 mai 1990 
 
 D. nr. 226/1990 
 Decret privind retragerea Declaraţiei la Protocolul de aderare a României la Protocolul de negocieri comerciale între ţări în curs de  
 dezvoltare, încheiat la Geneva la 3 martie 1978 
 M. Of. nr. 68-69/14 mai 1990 
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 1.6.3. DECRETE ALE PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI 

 
 
  1991  
 
 
 D. nr. 57/1991 
 Decret privind înfiinţarea unor oficii consulare ale României 
 
 

M. Of. nr. 142/11 iul. 1991 

 D. nr. 68/1991 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Guatemala 
 M. Of. nr. 175/26 aug. 1991 
 
 D. nr. 85/1991 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Moldova 
 
 

M. Of. nr. 209/14 oct. 1991 

 D. nr. 119/1991 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Lituania 
 
 

M. Of. nr. 266/30 dec. 1991 

  1992  
 
 
 D. nr. 7/1992 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Africa de Sud 
 
 

M. Of. nr. 9/30 ian. 1992 

 D. nr. 8/1992 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Cape Town - Republica Africa de Sud 
 M. Of. nr. 9/30 ian. 1992 
 
 D. nr. 27/1992 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 42/17 mar. 1992 

 D. nr. 28/1992 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Belarus 
 
 

M. Of. nr. 42/17 mar. 1992 

 D. nr. 80/1992 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Marsilia - Franţa 
 
 

M. Of. nr. 77/29 apr. 1992 

 D. nr. 91/1992 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Kazahstan 
 M. Of. nr. 91/13 mai 1992 
 
 D. nr. 204/1992 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Statul Qatar 
 
 

M. Of. nr. 261/20 oct. 1992 

 D. nr. 213/1992 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Slovenia 
 
 

M. Of. nr. 291/19 nov. 1992 

 D. nr. 214/1992 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Croaţia 
 
 

M. Of. nr. 291/19 nov. 1992 

 D. nr. 215/1992 
 Decret privind înfiinţarea Oficiului Consular şi Comercial al României la Skopje - Republica Macedonia 
 M. Of. nr. 291/19 nov. 1992 
 
 D. nr. 247/1992 
 Decret privind transformarea Ambasadei României în Republica Federativă Cehă şi Slovacă în Ambasada României în Republica Cehă 
 M. Of. nr. 3/14 ian. 1993 
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 D. nr. 248/1992 
 Decret privind transformarea Consulatului General al României de la Bratislava în Ambasada României în Republica Slovacă 
 
 

M. Of. nr. 3/14 ian. 1993 

  1993  
 
 
 D. nr. 4/1993 
 Decret privind înfiinţarea Misiunii permanente a României pe lângă organizaţiile internaţionale şi negocierile multilaterale de la Viena 
 
 

M. Of. nr. 9/21 ian. 1993 

 D. nr. 7/1993 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Turkmenistan 
 M. Of. nr. 14/29 ian. 1993 
 
 D. nr. 87/1993 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Salonic - Republica Elenă 
 M. Of. nr. 126/14 iun. 1993 
 
 D. nr. 192/1993 
 Decret privind înfiinţarea Misiunii Permanente a României pe lângă Consiliul Europei cu sediul la Strasbourg 
 
 

M. Of. nr. 266/17 nov. 1993 

 D. nr. 203/1993 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Irlanda 
 
 

M. Of. nr. 274/29 nov. 1993 

  1994  
 
 
 D. nr. 29/1994 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului României la Sao Paulo - Brazilia 
 M. Of. nr. 58/6 mar. 1994 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.153/1994  (M. Of. nr. 191/26 iul. 1994) 

 D. nr. 30/1994 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Odessa - Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 58/6 mar. 1994 

 D. nr. 153/1994 
 Decret privind ridicarea rangului Consulatului României la Sao Paulo - Brazilia 
 M. Of. nr. 191/26 iul. 1994 
 

  1995  
 
 
 D. nr. 50/1995 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Regatul Arabiei Saudite 
 
 

M. Of. nr. 72/20 apr. 1995 

 D. nr. 51/1995 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, cu sediul la Skopje 
 
 

M. Of. nr. 72/20 apr. 1995 

 D. nr. 268/1995 
 Decret privind ridicarea nivelului relaţiilor diplomatice dintre România şi Republica San Marino la rang de ambasadă 
 
 

M. Of. nr. 156/20 iul. 1995 

 D. nr. 270/1995 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Armenia 
 M. Of. nr. 156/20 iul. 1995 
 
 D. nr. 271/1995 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Azerbaidjan 
 
 

M. Of. nr. 156/20 iul. 1995 

 D. nr. 331/1995 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Barcelona 
 
 

M. Of. nr. 239/19 oct. 1995 

  1996  
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 D. nr. 226/1996 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Shanghai, Republica Populară Chineză 
 
 

M. Of. nr. 127/19 iun. 1996 

 D. nr. 320/1996 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Uzbekistan 
 M. Of. nr. 182/8 aug. 1996 
 

  1997  
 
 
 D. nr. 213/1997 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Szeged - Republica Ungară 
 
 

M. Of. nr. 112/5 iun. 1997 

 D. nr. 504/1997 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Novorossiisk - Federaţia Rusă 
 
 

M. Of. nr. 256/29 sep. 1997 

 D. nr. 505/1997 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Poti - Republica Georgia 
 
 

M. Of. nr. 256/29 sep. 1997 

 D. nr. 506/1997 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Georgia 
 M. Of. nr. 256/29 sep. 1997 
 
 D. nr. 565/1997 
 Decret privind înfiinţarea Misiunii României la NATO cu sediul la Bruxelles 
 
 

M. Of. nr. 303/6 nov. 1997 

 D. nr. 588/1997 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Cernăuţi, Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 318/19 nov. 1997 

  1998  
 
 
 D. nr. 50/1998 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Bosnia şi Herţegovina 
 M. Of. nr. 51/5 feb. 1998 
 
 D. nr. 271/1998 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Chicago, Statele Unite ale Americii 
 
 

M. Of. nr. 286/4 aug. 1998 

  2000  
 
 
 D. nr. 426/2000 
 Decret privind aprobarea înfiinţării unui consulat general al României 
 
 

M. Of. nr. 546/6 nov. 2000 

  2001  
 
 
 D. nr. 659/2001 
 Decret privind transformarea Biroului de la Bonn al Ambasadei României din Republica Federală Germania în Consulat General 
 
 

M. Of. nr. 469/16 aug. 2001 

  2002  
 
 
 D. nr. 573/2002 
 Decret privind transformarea Biroului Comercial de la Sydney al Ambasadei României din Australia în Consulat General 
 M. Of. nr. 466/28 iun. 2002 
 
 D. nr. 1027/2002 
 Decret privind stabilirea rangului misiunii diplomatice a României în Republica Democratică a Timorului de Est 
 
 

M. Of. nr. 925/18 dec. 2002 
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  2003  
 
 
 D. nr. 49/2003 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong 
 
 

M. Of. nr. 38/23 ian. 2003 

 D. nr. 276/2003 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Sankt Petersburg 
 
 

M. Of. nr. 327/14 mai 2003 

 D. nr. 873/2003 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Padova, Italia 
 M. Of. nr. 922/22 dec. 2003 
 

  2004  
 
 
 D. nr. 30/2004 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Mumbay, India 
 
 

M. Of. nr. 72/28 ian. 2004 

 D. nr. 240/2004 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Izmir, Turcia 
 
 

M. Of. nr. 370/28 apr. 2004 

 D. nr. 798/2004 
 Decret privind înfiinţarea ambasadei României în Afganistan 
 
 

M. Of. nr. 981/25 oct. 2004 

 D. nr. 859/2004 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Sevilla, Regatul Spaniei 
 M. Of. nr. 1045/11 nov. 2004 
 
 D. nr. 860/2004 
 Decret privind înfiinţarea Agenţiei Consulare a României la Trieste, Republica Italiană 
 
 

M. Of. nr. 1045/11 nov. 2004 

 D. nr. 861/2004 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Rostov pe Don, Federaţia Rusă 
 
 

M. Of. nr. 1045/11 nov. 2004 

 D. nr. 862/2004 
 Decret privind înfiinţarea Agenţiei Consulare a României la Torino, Republica Italiană 
 
 

M. Of. nr. 1045/11 nov. 2004 

 D. nr. 863/2004 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Vrsac, Serbia şi Muntenegru 
 M. Of. nr. 1045/11 nov. 2004 
 
 D. nr. 1055/2004 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Zajecar, Serbia şi Muntenegru 
 
 

M. Of. nr. 1188/13 dec. 2004 

  2005  
 
 
 D. nr. 1302/2005 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză 
 
 

M. Of. nr. 1149/19 dec. 2005 

  2006  
 
 
 D. nr. 457/2006 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Vancouver, Canada 
 
 

M. Of. nr. 391/5 mai 2006 

 D. nr. 458/2006 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Gyula, Republica Ungară 
 M. Of. nr. 391/5 mai 2006 
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 D. nr. 1184/2006 
 Decret pentru înfiinţarea Ambasadei României în Republica Muntenegru 
 
 

M. Of. nr. 890/1 nov. 2006 

 D. nr. 1185/2006 
 Decret pentru înfiinţarea Consulatului României la Castellon, Regatul Spaniei 
 
 

M. Of. nr. 890/1 nov. 2006 

 D. nr. 1186/2006 
 Decret privind ridicarea rangului Agenţiei Consulare a României la Torino, Republica Italiană, la cel de Consulat General 
 
 

M. Of. nr. 890/1 nov. 2006 

  2007  
 
 
 D. nr. 63/2007 
 Decret pentru desfiinţarea Consulatului General al României la Podgorica, Republica Muntenegru 
 M. Of. nr. 69/30 ian. 2007 
 

  2008  
 
 
 D. nr. 575/2008 
 Decret privind înfiinţarea Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah - Palestina 
 
 

M. Of. nr. 474/27 iun. 2008 

 D. nr. 770/2008 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului României la Zaragoza, Regatul Spaniei 
 
 

M. Of. nr. 555/23 iul. 2008 

 D. nr. 808/2008 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Cosenza, Republica Italiană 
 M. Of. nr. 569/29 iul. 2008 
 
 D. nr. 809/2008 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Bologna, Republica Italiană 
 
 

M. Of. nr. 569/29 iul. 2008 

 D. nr. 810/2008 
 Decret privind schimbarea rangului Agenţiei Consulare a României la Trieste, Republica Italiană, în Consulat General 
 
 

M. Of. nr. 569/29 iul. 2008 

 D. nr. 811/2008 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Cracovia, Republica Polonă 
 
 

M. Of. nr. 569/29 iul. 2008 

 D. nr. 812/2008 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Bilbao, Regatul Spaniei 
 M. Of. nr. 569/29 iul. 2008 
 
 D. nr. 813/2008 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului României la Ciudad Real, Regatul Spaniei 
 
 

M. Of. nr. 569/29 iul. 2008 

 D. nr. 935/2008 
 Decret privind înfiinţarea Viceconsulatului României la Almeria, Regatul Spaniei 
 
 

M. Of. nr. 716/22 oct. 2008 

 D. nr. 1360/2008 
 Decret pentru numirea Guvernului României 
 
 

M. Of. nr. 869/22 dec. 2008 

  2009  
 
 
 D. nr. 1507/2009 
 Decret pentru organizarea unui referendum naţional 
 M. Of. nr. 714/22 oct. 2009 
 
 D. nr. 1642/2009 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Cahul, Republica Moldova 
 
 

M. Of. nr. 745/2 nov. 2009 
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 D. nr. 1643/2009 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Bălţi, Republica Moldova 
 
 

M. Of. nr. 745/2 nov. 2009 

 D. nr. 1902/2009 
 Decret pentru numirea Guvernului României 
 
 

M. Of. nr. 908/23 dec. 2009 

  2011  
 
 
 
 D. nr. 605/2011 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului României la Catania, Republica Italiană 
 M. Of. nr. 439/23 iun. 2011 
 

  2012  
 
 
 D. nr. 260/2012 
 Decret pentru numirea Guvernului României 
 
 

M. Of. nr. 107/9 feb. 2012 

 D. nr. 371/2012 
 Decret pentru numirea Guvernului României 
 
 

M. Of. nr. 302/7 mai 2012 

 D. nr. 902/2012 
 Decret pentru numirea Guvernului României 
 
 

M. Of. nr. 878/21 dec. 2012 

  2014  
 
 
 D. nr. 665/2014 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Estonia 
 M. Of. nr. 808/6 nov. 2014 
 
 D. nr. 915/2014 
 Decret privind revocarea din funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului României 
 M. Of. nr. 916/16 dec. 2014 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 21/12 ian. 2015) 

  2015  
 
 
 D. nr. 678/2015 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului României la Solotvino, Ucraina 
 M. Of. nr. 557/27 iul. 2015 
 
 D. nr. 720/2015 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Bari, Republica Italiană 
 
 

M. Of. nr. 685/9 sep. 2015 

 D. nr. 721/2015 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Stuttgart, Republica Federală Germania 
 
 

M. Of. nr. 685/9 sep. 2015 

 D. nr. 722/2015 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Manchester, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord 
 
 

M. Of. nr. 685/9 sep. 2015 

  2017  
 
 
 D. nr. 264/2017 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Salzburg, Republica Austria 
 M. Of. nr. 153/1 mar. 2017 
 
 D. nr. 265/2017 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Haifa, Statul Israel 
 M. Of. nr. 153/1 mar. 2017 
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 D. nr. 266/2017 
 Decret privind schimbarea rangului Viceconsulatului României la Almeria, Regatul Spaniei, în Consulat 
 
 

M. Of. nr. 153/1 mar. 2017 

 D. nr. 847/2017 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Edinburgh, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord 
 
 

M. Of. nr. 705/31 aug. 2017 

  2018  
 
 
 D. nr. 499/2018 
 Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Sultanatul Oman, cu sediul la Muscat 
 M. Of. nr. 517/25 iun. 2018 
 

  2019  
 
 
 D. nr. 420/2019 
 Decret pentru organizarea unui referendum naţional 
 
 

M. Of. nr. 329/25 apr. 2019 

  2021  
 
 
 D. nr. 713/2021 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Chişinău, Republica Moldova 
 
 

M. Of. nr. 611/18 iun. 2021 

 D. nr. 714/2021 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
 
 

M. Of. nr. 611/18 iun. 2021 

 D. nr. 715/2021 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Madrid, Regatul Spaniei 
 M. Of. nr. 611/18 iun. 2021 
 
 D. nr. 1019/2021 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului României la Melbourne, Australia 
 
 

M. Of. nr. 945/4 oct. 2021 

 D. nr. 1020/2021 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Roma, Republica Italiană 
 
 

M. Of. nr. 945/4 oct. 2021 

 D. nr. 1021/2021 
 Decret privind înfiinţarea Consulatului General al României la Paris, Republica Franceză 
 M. Of. nr. 945/4 oct. 2021 
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 1.7. ORDONANŢE ALE GUVERNULUI 
 ROMÂNIEI 
 

 1.7.1. ORDONANŢE ALE GUVERNULUI 
 
 
  1992  
 
 
 O.G. nr. 13/1992 
 Ordonanţă privind programul, competentele şi criteriile de desfasurare a activitatii de creditare a comertului exterior şi de asigurare a  
 creditelor de export in anul 1992, in numele şi in contul statului 
 M. Of. nr. 209/26 aug. 1992 
 (Aprobată prin L. nr. 114/1992 - M. Of. nr. 311/30 nov. 1992)    
 O.G. nr. 18/1992 
 Ordonanţă privind încetarea activităţii Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate 
 M. Of. nr. 212/28 aug. 1992 
 (Aprobată prin L. nr. 11/1994 - M. Of. nr. 65/14 mar. 1994) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 18/1999  (M. Of. nr. 116/22 mar. 1999) - modifică art. 2 alin. (1); elimină alin. (1) lit. b şi alin. (2) de la art.1   
 O.G. nr. 20/1992 
 Ordonanţă privind activitatea de metrologie 
 M. Of. nr. 212/28 aug. 1992 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 11/1994 - M. Of. nr. 65/14 mar. 1994) 
 Modificări: 
 - L. nr. 11/1994  (M. Of. nr. 65/14 mar. 1994) - modifică art. 7 alin. (2), art. 29 rândurile întâi de la pct. I, II şi art. 30 
 - L. nr. 211/1998  (M. Of. nr. 432/16 nov. 1998) - modifică art. 29 pct. I rândul întâi, art.29 pct.II rândul întâi; introduce alin. (2)  
 la art.29 
 - L. nr. 212/1998  (M. Of. nr. 438/18 nov. 1998) - modifică anexa nr.1 
 - O.U.G. nr. 18/1999  (M. Of. nr. 116/22 mar. 1999) - modifică art. 5 
 - O.G. nr. 104/1999  (M. Of. nr. 426/31 aug. 1999) - modifică art. 9, art.11, art.12, art.13, art.15, art.16, art.17, art.19 primul  
 alineat, art.20, art.21 lit. d, art.22 partea introductivă, art.23, art.24, art.25,  
 art.26, art.27, art.29 punctul I, lit.a, b, c şi f, art.29 punctul II lit.c, art.34,  
 art.36, art.37 alin. (2), anexa 1; introduce alin. (2) la art.3, lit.e şi f la art.29  
 punctul II; abrogă anexa nr.2 
 - L. nr. 572/2001  (M. Of. nr. 688/30 oct. 2001) - modifică titlul O.U.G. nr. 18/1999; înlocuieşte sintagma "Ministerul Industriei  
 şi Comerţului" cu sintagma "Ministerul Industriei şi Resurselor" 
 - L. nr. 178/2003  (M. Of. nr. 338/19 mai 2003) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, titlul cap. II, art. 6, art. 7, art. 11, art. 12,  
 art. 13, art. 14, titlul cap. V, titlul Secţiunii 1 a cap. V, art. 15, art. 16, art. 18,  
 art. 19, art. 20, titlul Secţiunii a 2-a a cap. V, art. 21, art. 22, titlul cap. VI, art.  
 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art.  
 35, art. 36, art. 37, anexa nr. 1; introduce art. 11, art. 161; abrogă art. 4, art.  
 9, art. 10, titlul cap. IV, art. 17, modificarea pct.II lit.c), e) şi f) ale art. 29, art.  
 34 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 356/26 mai 2003) - rectifică art. 21 şi art. 22 
 Modificări: 
 - L. nr. 98/2004  (M. Of. nr. 333/16 apr. 2004) - modifică art.3, art.6, art.7, art.16, art.18, art.23, art.25, art.29 lit.f) şi g) 
 - O.G. nr. 25/2007  (M. Of. nr. 84/2 feb. 2007) - modifică art.16 alin.1, alin.5, art.161, art.23, art.27; 
  abrogă art.16 alin.6 
 - L. nr. 166/2007  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) - modifică art.23 alin.1 lit.c) şi alin.3 lit.b), art.27, art.35 alin.2, art.36 alin.2,  
 art.37 alin.1 şi 2 
 - O.G. nr. 23/2010  (M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) - introduce art. 51 
 - L. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 183/21 mar. 2012) - aprobă O.G. nr. 23/2010   
 O.G. nr. 21/1992 
 Ordonanţă privind protecţia consumatorilor 
 M. Of. nr. 212/28 aug. 1992 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 11/1994 - M. Of. nr. 65/14 mar. 1994) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 225/10 sep. 1992) - rectifică art. 31 
 Modificări: 
 - L. nr. 11/1994  (M. Of. nr. 65/14 mar. 1994) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 75/23 mar. 1994) 
 Modificări: 



 

 713

 - L. nr. 178/1998  (M. Of. nr. 388/13 oct. 1998) - modifică art. 47 
 - O.G. nr. 58/2000  (M. Of. nr. 43/31 ian. 2000) - modifică art. 2, art.4, art.5, art.7, art.9, art.20, art.24, art.26, art.33, art.38 lit.  
 e, art.46, art.49, art.52 alin. (1), art.54; introduce alin. (2) la art.1, alin. (2) şi  
 (3) la art.15, art.461, art. 462, art.501; abrogă art.38 lit.k, art.47, art.48,  
 art.50, art.51, art.53, art.60 
 - H.G. nr. 752/2001  (M. Of. nr. 471/17 aug. 2001) - majorează valoarea amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 46 şi 461 
 - O.U.G. nr. 146/2001  (M. Of. nr. 738/19 nov. 2001) - introduce art. 502 
 - L. nr. 37/2002  (M. Of. nr. 91/2 feb. 2002) - modifică art.1 alin.(2), art.2, art.3 lit.d, art.4, art.5, art.6 partea introductivă şi  
 lit.b ale alin.(1), art.7, art.9, art.10 lit.a, art.12, art.13 alin.(1), art.15 alin.(2),  
 art.17, art.19, art.20, art.25, art.26, art.28, art.29, art.30, art.31, art.32, art.33  
 partea introductivă, art.36, art.37 partea introductivă, art.38, titlul cap.VII,  
 art.40 lit.a, titlul cap.VIII, art.42, art.43, art.46, art.461, art.49, art.501,  
 art.54; introduce lit.g la art.10, alin.(2) la art.11, alin.(4) la art.15, art.381,  
 382, 383, 384, 385, 386, art.421, 422, 423,424, 425, 426, 427,   
 art.561-562, art.581, art.591; abrogă art.27, art.57, art.59 
 - L. nr. 322/2002  (M. Of. nr. 408/12 iun. 2002) - modifică art.422 partea introductivă, art.423, art.46 alin.(1) lit.c şi d, art.49,  
 art.501, art.502; introduce alin.(2) la art.46, art.503 şi art.504 
 - O.U.G. nr. 84/2002  (M. Of. nr. 450/26 iun. 2002) - introduce alin.(2) şi (3) la art.461, art.505 
 - L. nr. 37/2003  (M. Of. nr. 34/22 ian. 2003) - introduce alin. (2), (3) şi (4) la art.461, alin. (2), (3) şi (4) la art. 49 
 - L. nr. 449/2003  (M. Of. nr. 812/18 nov. 2003) - abrogă la 1 ianuarie 2007 art. 14 alin. 1 şi  art. 20 alin. 2. 
 - L. nr. 240/2004  (M. Of. nr. 552/22 iun. 2004) - abrogă la 22 iulie 2004 art.42 - 427 
 - L. nr. 363/2005  (M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) - modifică art.7 lit.a) liniuţa a 5-a, art.7 lit.b) liniuţa a 5-a, art.7 lit.c) liniuţa  
 a4-a, art.20, art.502 alin. 2 partea introductivă şi lit.a) 
 - L. nr. 476/2006  (M. Of. nr. 1018/21 dec. 2006) - modifică art. 2 liniuţele a 22-a şi a 23-a, art.7 lit. c) liniuţa a patra, art. 15  
 alin.4, art. 26 alin. 2, art. 29 alin. 3, art. 385, art. 46, art. 461, art. 49 alin.1; 
  introduce lit. h) la art. 10, art. 141, alin.2 la art. 16, alin. 3, 4 şi 5 la art. 20,  
 art. 463, lit. h) la art. 58; 
  abrogă alin. 2 al art. 14,  alin. 7 al art. 502, alin.2 al art. 504; 
  sintagma "agent economic" se înlocuieşte cu sintagma "operator economic" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 208/28 mar. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 363/2007  (M. Of. nr. 899/28 dec. 2007) - modifică art.2 pct.2 şi 23, art.3 lit. e), art.7 lit. c) liniuţa a 4-a, art.10 lit. g),  
 art.20 alin.(1), titlul cap. VI, art.30, art.31, art.32 partea introductivă, art.33,  
 art.34, art.35, art.36 partea introductivă, art.37 partea introductivă, art.37 lit.  
 c), art.38, art.39 alin.(1) partea introductivă, art.41, art.42, art.43, art.45 lit. c),  
 art.47, art.50 alin.(1) lit. c), art.55 pct.2 lit. d), art.60 alin.(1), art.66 lit. f),  
 art.68; 
  introduce art.391; 
  abrogă art.7 lit. a) prima liniuţă, art.7 lit. c) liniuţa a 5-a, art.37 lit. f) şi j),  
 art.66 lit. h) 
 - O.U.G. nr. 174/2008  (M. Of. nr. 795/27 nov. 2008) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 pct. 18, art. 5, art. 7 lit. a) liniuţa a 4-a,  art. 7  
 lit. c) liniuţa a 4-a,  art. 10 lit. a), b), c), f) şi h), art. 12, art. 13, art. 14, art. 15,  
 art. 17, art. 19, art. 20 alin. (1), (2) şi (4), art. 36 lit. c), art. 50 alin. (1) lit. a), c)  
 şi d), art. 51 alin. (1), art. 53, art. 55 pct. 1 lit. b), art. 56 alin. (2) lit. b), art. 56  
 alin. (4) lit. d); 
  introduce pct. 181şi pct. 24-30 la art. 2, liniuţa a 6-a la art.7 lit. a), art. 91 -  
 911, lit. i) la art. 10, alin. (6) şi (7) la art. 20, lit. e) şi f) la art. 50 alin. (1), alin.  
 (6) şi (7) la art. 51, lit. d) -  k) la art. 55 pct. 1, lit. g) şi h) la art. 56 alin. (2); 
 abrogă art. 56 alin. (3) lit. c) 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - modifică art. 28 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 34/2014  (M. Of. nr. 427/11 iun. 2014) - abrogă art. 2 pct. 8 
 - O.G. nr. 37/2015  (M. Of. nr. 654/28 aug. 2015) - modifică art. 2 pct. 15, art. 9, art. 56 alin. (3) lit. a); 
  abrogă art. 2 pct. 22 
 - L. nr. 51/2016  (M. Of. nr. 257/6 apr. 2016) - modifică art. 56 alin. (3) lit. a) 
 - L. nr. 222/2020  (M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020) - modifică art. 50 alin. (1) lit. a) și c); 
 introduce alin. (3) la art. 4   
 O.G. nr. 24/1992 
 Ordonanţă privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 213/28 aug. 1992 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 89/1993 - M. Of. nr. 312/29 dec. 1993) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 10/1993  (M. Of. nr. 201/23 aug. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - L. nr. 89/1993  (M. Of. nr. 312/29 dec. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - O.G. nr. 43/1994  (M. Of. nr. 241/29 aug. 1994) - modifică anexele nr. 1 şi 2; introduce la art. 3 un nou alineat f 
 - O.G. nr. 33/1996  (M. Of. nr. 195/21 aug. 1996) - modifică anexa nr. 2; introduce la art. 3 lit. g 
 - L. nr. 33/1997  (M. Of. nr. 43/14 mar. 1997) - elimină art. I pct. 1 din O.G. nr. 33/1996 (lit. g de la art. 3 al O.G. nr. 24/1992) 
 - O.G. nr. 59/1999  (M. Of. nr. 405/26 aug. 1999) - modifică anexa nr.1 
 - O.G. nr. 128/2000  (M. Of. nr. 427/2 sep. 2000) - modifică anexa nr. 1 
 - L. nr. 267/2003  (M. Of. nr. 424/17 iun. 2003) - introduce lit.g la art. 3 
 - O.G. nr. 61/2006  (M. Of. nr. 746/31 aug. 2006) - modifică anexa nr. 2 
 - L. nr. 43/2007  (M. Of. nr. 174/13 mar. 2007) - aprobă O.G. nr.61/2006 
 - L. nr. 198/2008  (M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) - la data de 27 nov. 2008, abrogă art. 3 lit. c), d), e), f) şi g), art. 6, art. 7 şi  
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 anexa nr. 2 
 - O.U.G. nr. 70/2009  (M. Of. nr. 444/29 iun. 2009) - modifică anexa nr. 1 
 - L. nr. 8/2010  (M. Of. nr. 22/12 ian. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 70/2009 
 - O.G. nr. 25/2013  (M. Of. nr. 537/26 aug. 2013) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5; 
 introduce art. 51; 
 înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 317/2013  (M. Of. nr. 745/2 dec. 2013) - aprobă O.G. nr. 25/2013 
 - O.U.G. nr. 28/2014  (M. Of. nr. 388/26 mai 2014) - modifică art. 4 alin. (2) partea introductivă şi lit. a) - c) şi f), anexa 
 - L. nr. 165/2014  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 28/2014 
 - L. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) - modifică anexa   
 O.G. nr. 27/1992 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional 
 M. Of. nr. 215/28 aug. 1992 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 11/1994 - M. Of. nr. 65/14 mar. 1994) 
 Modificări: 
 - L. nr. 11/1994  (M. Of. nr. 65/14 mar. 1994) - modifică art. 1, art. 2 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 9; introduce  
 la art. 5 un nou alineat; elimină art. 6 alin. (1) lit. c şi art. 8 
 - O.G. nr. 68/1994  (M. Of. nr. 247/31 aug. 1994) - completează corespunzător O.G. nr. 27/1992 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 50/2000  (M. Of. nr. 277/20 iun. 2000) - dispoziţiile art. 3 sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează în  
 sensul că interzic restituirea, în baza unor hotărâri judecătoreşti sau a altor  
 titluri prevăzute de lege, către proprietari sau către succesorii acestora, a  
 bunurilor culturale mobile deţinute de muzee, colecţii, biblioteci, în calitate de  
 instituţii publice 
 Modificări: 
 - L. nr. 182/2000  (M. Of. nr. 530/27 oct. 2000) - abrogă art. 2 alin. (2), art.3-5, art.9, art.11, art.12 
 (v. D.C.C. nr. 50/2000 (art. 3) - M. Of. nr. 277/20 iun. 2000) 
 

  1993  
 
 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 30 milioane ECU, semnat la Luxemburg şi Bruxelles la  
 10 mai 1993 
 O.G. nr. 2/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 173/22 iul. 1993 
 (Aprobată prin L. nr. 74/1994 - M. Of. nr. 190/25 iul. 1994) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 168/1 aug. 1995) - rectifică  Acordul 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 34/1996 (M. Of. nr. 203/29 aug. 1996) 
 - O.G. nr. 87/1999 (M. Of. nr. 424/31 aug. 1999) 
 - O.G. nr. 21/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) - introduce alin. 2 la art. unic 
  - L. nr. 99/2009 (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.G. nr. 21/2008 

 ▼ Acord de credit, în valoare de 10 milioane dolari S.U.A., între Commodity Credit Corporation şi Guvernul României, reprezentat de  
 Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Finanţelor, semnat la 29 martie 1993 la Bucureşti 
 O.G. nr. 3/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 173/22 iul. 1993 
 (Aprobată prin L. nr. 74/1994 - M. Of. nr. 190/25 iul. 1994) 
  
 ▼ Acord de împrumut între România şi Ab Svensk Exportkredit Suedia, în valoare de 5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 24  
 iunie 1993 
 O.G. nr. 6/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 198/18 aug. 1993 
 (Aprobată prin L. nr. 74/1994 - M. Of. nr. 190/25 iul. 1994) 
  
 ▼ Acord de împrumut între România şi Finnish Export Credit Ltd Finlanda, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la  
 14 iunie 1993 
 O.G. nr. 7/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 198/18 aug. 1993 
 (Aprobată prin L. nr. 74/1994 - M. Of. nr. 190/25 iul. 1994) 
 
 
 O.G. nr. 9/1993 
 Ordonanţă privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului 
 M. Of. nr. 201/23 aug. 1993 
 (Aprobată prin L. nr. 102/1994 - M. Of. nr. 321/18 nov. 1994) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 19/1998  (M. Of. nr. 41/30 ian. 1998) - înlocuieşte anexa cu anexa nr.1; introduce anexa nr.2 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 71/16 feb. 1998) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - L. nr. 231/1998  (M. Of. nr. 477/11 dec. 1998) - aprobă O.G. nr. 19/1998 şi modifică anexa nr. 1 
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 - H.G. nr. 715/1999  (M. Of. nr. 447/15 sep. 1999) - înlocuieşte anexele nr.1 şi 2 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 528/29 oct. 1999) - rectifică anexa nr. 2   
 O.G. nr. 15/1993 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome 
  M. Of. nr. 202/23 aug. 1993 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 215/1 sep. 1993) - rectifică art. 18 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 3/1994  (M. Of. nr. 18/24 ian. 1994) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - O.G. nr. 23/1996  (M. Of. nr. 175/5 aug. 1996) - abrogă art. 8 
 - L. nr. 111/2016  (M. Of. nr. 415/1 iun. 2016) - abrogă art. 14   
 O.G. nr. 17/1993 
 Ordonanţă privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale 
 M. Of. nr. 205/25 aug. 1993 
 (Aprobată prin L. nr. 83/1994 - M. Of. nr. 292/14 oct. 1994) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 70/1994  (M. Of. nr. 246/31 aug. 1994) - abrogă contravenţiile şi sancţiunile referitoare la veniturile bugetare   
 O.G. nr. 18/1993 
 Ordonanţă privind reglementarea tranzacţiilor nebursiere cu valori mobiliare şi organizarea unor instituţii de intermediere 
 M. Of. nr. 206/26 aug. 1993 
 (Aprobată prin L. nr. 83/1994 - M. Of. nr. 292/14 oct. 1994)   
 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa - R.  
 A., în valoare de 24 milioane ECU, semnat la Luxemburg la 9 iulie 1993 
 O.G. nr. 19/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 208/30 aug. 1993 
 (Aprobată prin L. nr. 74/1994 - M. Of. nr. 190/25 iul. 1994) 
  
 ▼ Acord între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian referitor la un împrumut pe termen mediu pentru suma de 7,2 milioane  
 dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 22 iulie 1993 
 O.G. nr. 20/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 208/30 aug. 1993 
 (Aprobată prin L. nr. 74/1994 - M. Of. nr. 190/25 iul. 1994) 
  
 ▼ Acord de împrumut între România şi A/S EKSPORTFINANS Norvegia pentru suma de 2,7 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la  
 11 august 1993 
 O.G. nr. 21/1993 (ratificare) 
 M. Of. nr. 209/30 aug. 1993 
 (Aprobată prin L. nr. 74/1994 - M. Of. nr. 190/25 iul. 1994) 
  
 O.G. nr. 23/1993 
 Ordonanţă privind unele măsuri de redresare şi soluţionare a cazurilor de incapacitate de plată a agenţilor economici 
 M. Of. nr. 209/30 aug. 1993 
 (Aprobată prin L. nr. 83/1994 - M. Of. nr. 292/14 oct. 1994)    

  1994  
 
 
 O.G. nr. 1/1994 
 Ordonanţă privind acoperirea financiară a unor cheltuieli rămase neregularizate prin preluarea lor la datoria publică internă 
 M. Of. nr. 18/24 ian. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 119/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994)   
 O.G. nr. 7/1994 
 Ordonanţă privind asigurarea surselor de finanţare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de  
 produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba şi a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la  
 Cao-Cun - Republica Populară Chineză 
 M. Of. nr. 19/25 ian. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 82/1995 - M. Of. nr. 160/25 iul. 1995) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 45/1994  (M. Of. nr. 241/29 aug. 1994) - modifică art. 5 
 - L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.5   
 O.G. nr. 8/1994 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 57/1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
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 M. Of. nr. 20/25 ian. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 120/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994)    
 O.G. nr. 9/1994 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 63/1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare încheiat la Washington la 2 iunie 1992 
 M. Of. nr. 20/25 ian. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 120/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994)   
 ▼ Protocol adiţional la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea  
 Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte, precum şi la Acord european instituind o  
 asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la  
 21 decembrie 1993 
 O.G. nr. 10/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 20/25 ian. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 120/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994) 
   
 ▼ Lista de concesii tarifare ale României, anexă la Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ (G.A.T.T.) 
 O.G. nr. 15/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 22/26 ian. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 119/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994) 
   
 ▼ Acord între România şi Comunitatea Europeană privind protecţia reciprocă şi controlul denumirii vinurilor 
 O.G. nr. 16/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 23/26 ian. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 120/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 119/1998 (M. Of. nr. 327/29 aug. 1998) 
  - L. nr. 102/2000 (M. Of. nr. 288/26 iun. 2000) 

 ▼ Acord sub formă de schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană şi România privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare  
 pentru anumite vinuri, semnat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993 
 O.G. nr. 16/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 23/26 ian. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 120/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 119/1998 (M. Of. nr. 327/29 aug. 1998) 
  - L. nr. 102/2000 (M. Of. nr. 288/26 iun. 2000) 

 ▼ LISTA AMENDAMENTELOR convenite de România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut  
 pentru sprijinirea fermierilor şi întreprinderilor private în agricultură, încheiat la Washington la 15 iunie 1992 
 O.G. nr. 17/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 26/28 ian. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 120/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994)   
 O.G. nr. 19/1994 
 Ordonanţă privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe 
 M. Of. nr. 28/28 ian. 1994 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 82/1995 - M. Of. nr. 160/25 iul. 1995) 
 Modificări: 
 - L. nr. 82/1995  (M. Of. nr. 160/25 iul. 1995) - modifică art. 2 alin. (2) şi art. 5 
 - O.G. nr. 76/2001  (M. Of. nr. 540/1 sep. 2001) - modifică art. 2 alin. (1), art.4, art.5 alin.(2), art.8, art.9; introduce art.71;  
 abrogă art.5 alin.(3) şi (4) 
 - L. nr. 734/2001  (M. Of. nr. 807/17 dec. 2001) - modifică art. 9   
 O.G. nr. 20/1994 
 Ordonanţă privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 
 M. Of. nr. 28/28 ian. 1994 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 82/1995 - M. Of. nr. 160/25 iul. 1995) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 27/1994  (M. Of. nr. 198/29 iul. 1994) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 338/7 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - L. nr. 82/1995  (M. Of. nr. 160/25 iul. 1995) 
 - L. nr. 124/1995  (M. Of. nr. 293/19 dec. 1995) 
 - O.G. nr. 67/1997  (M. Of. nr. 227/30 aug. 1997) 
 - L. nr. 72/1998  (M. Of. nr. 142/8 apr. 1998) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 150/15 apr. 1998) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 12/1999  (M. Of. nr. 36/29 ian. 1999) 
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 - L. nr. 12/2000  (M. Of. nr. 101/8 mar. 2000) 
 - L. nr. 460/2001  (M. Of. nr. 428/31 iul. 2001) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 665/23 oct. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 422/2002  (M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) - înlocuieşte sintagma “taxa oficială a scontului” cu “dobânda de referinţă a  
 BNR” 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - O.G. nr. 62/2003  (M. Of. nr. 616/29 aug. 2003) - modifică art.7 alin. (1) lit.a), art.8 alin. (1) lit. a), art.10 alin. (1) lit. e);  
 introduce alin. (11) la art. 6, lit. e) la art. 7alin. (1), lit. i) la art. 10 alin. (1),  
 alin. (3) şi (4) la art. 10 
 - L. nr. 504/2003  (M. Of. nr. 865/5 dec. 2003) - aprobă O.G. nr. 62/2003 
 - O.G. nr. 14/2006  (M. Of. nr. 80/30 ian. 2006) - modifică art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), art. 21; 
 introduce alin. (11) şi (12) la art. 2, alin. (31) la art. 4, art. 22 
 - L. nr. 128/2006  (M. Of. nr. 429/18 mai 2006) - aprobă cu modificări O.G. nr. 14/2006 şi modifică art. 2 alin. (11) şi alin. (2)  
 lit. a), art. 4 alin. (31) partea introductivă, art. 21 
 - L. nr. 195/2007  (M. Of. nr. 453/4 iul. 2007) - modifică art.4 alin.(5), art.10 alin.(2), art.13, art.15, art.21 alin.(3) şi (4); 
  introduce alin.(3) şi (4) la art.2, lit.d) la alin.(3) al art.4, lit.d) la alin.(31) al  
 art.4, alin.(6), (7) şi (8) la art.4, art.41, alin.(11) la art.8, lit.h1) la alin.(1) al  
 art.10, alin.(21) la art.10, art.151, art.152, lit.d)-g) la alin.(1) al art.21, lit.d) 
 -g) la alin.(2) al art.21; 
  abrogă art.10 alin.(1) lit.i) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 834/5 dec. 2007) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 16/2011  (M. Of. nr. 608/29 aug. 2011) - modifică art. 2 alin. (1) lit. a), alin. (3) şi alin. (4) partea dispozitivă, art. 3, art.  
 4 alin. (1), art. 7 alin. (2) şi (3), art. 9 alin. (1) formula introductivă şi lit. b) şi  
 c), art. 9 alin. (3) şi (4), art. 11 alin. (1) lit. c) şi e) şi alin. (2), art. 13, art. 15,  
 art. 16, art. 18, art. 24 alin. (2)-(4); 
 introduce alin. (11) şi (12) la art. 2, alin. (7) la art. 2, alin. (11)-(13) la art.  
 4, lit. e) la art. 4 alin. (4), alin. (3) la art. 6, alin. (11) la art. 8, alin. (21) la  
 art. 11, alin. (2) la art. 20; 
 înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei, sintagma "Ministerul Dezvoltării,  
 Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi  
 Turismului", sintagma "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu "Ministerul  
 Finanţelor Publice", sintagma "Ministerul Internelor şi Reformei  
 Administrative" cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor", sintagma  
 "Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC din subordinea Guvernului şi în  
 coordonarea Cancelariei Primului Ministru" cu "Inspectoratul de Stat în  
 Construcţii - ISC din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi  
 Turismului", sintagma "comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de  
 apărare împotriva dezastrelor" cu "comitetele judeţene, respectiv al municipiului  
 Bucureşti pentru situaţii de urgenţă", sintagma "clădire/clădiri de locuit" cu  
 "construcţie/construcţii cu destinaţia de locuinţă", sintagma "lucrare/lucrări de  
 consolidare" cu "lucrare/lucrări de intervenţie" 
 - L. nr. 217/2012  (M. Of. nr. 770/15 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 16/2011 şi modifică art. 4 alin.  
 (11) şi (4) lit. e); 
 introduce alin. (14) şi (15) la art. 4, alin. (11) la art. 11; 
 elimină de la înlocuire sintagma "Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC din  
 subordinea Guvernului şi în coordonarea Cancelariei Primului Ministru" cu  
 sintagma "Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC din subordinea Ministerului  
 Dezvoltării Regionale şi Turismului"; 
  înlocuieşte sintagma "studiu de fezabilitate" cu sintagma "documentaţie de  
 avizare pentru lucrări de intervenţie" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 806/19 dec. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 84/2015  (M. Of. nr. 270/22 apr. 2015) - modifică art. 6 alin. (3); 
 introduce alin. (51) la art. 3 
 - L. nr. 282/2015  (M. Of. nr. 863/19 nov. 2015) - modifică art. 2 alin. (1) și partea introductivă a alin. (6), art. 7 alin. (2) lit. b)  
 și c), art. 24 alin. (1) lit. e); 
 introduce alin. (61) la art. 2, lit. h) la art. 24 alin. (1) și lit. h) la art. 24 alin.  
 (2) 
 - L. nr. 223/2018  (M. Of. nr. 676/3 aug. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) lit. b), art. 2 alin. (61), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 4  
 alin. (7) lit. a), art. 4 alin. (8) lit. c), art. 4 alin. (9) lit. a), c) și d), art. 5 alin. (1)  
 și (2), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) partea introductivă,  
 art. 15, art. 16, art. 18 și art. 20 alin. (2) partea introductivă; 
 introduce alin. (2) la art. 1, lit. c) și d) la art. 2 alin. (5), alin. (71) la art. 2, lit.  
 a1) - a4), lit. b1) și lit. d1) la art. 4 alin. (9), alin. (15) la art. 4, alin. (21)  
 la art. 5, alin. (4) la art. 6, alin. (11) la art. 9 și alin. (11) la art. 12; 
 abrogă art. 4 alin. (8) lit. b) 
 - L. nr. 170/2019  (M. Of. nr. 815/8 oct. 2019) - modifică art. 24 alin. (4); 
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 introduce alin. (21) și (22) la art. 2, lit. i) și j) la art. 24 alin. (1) și lit. i) și j)  
 la art. 24 alin. (2)   
 O.G. nr. 22/1994 
 Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 65/1991 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România  
 şi Banca Europeană de Investiţii şi a Contractului financiar pentru retehnologizarea centralelor energetice dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Electricitate "Renel" 
 M. Of. nr. 28/28 ian. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 120/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994)   
 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la reforma învăţământului  
 preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994 
 O.G. nr. 24/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 205/9 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 126/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 424/2000 (M. Of. nr. 237/30 mai 2000) 
 - H.G. nr. 1352/2000 (M. Of. nr. 7/8 ian. 2001) 
 - H.G. nr. 698/2001 (M. Of. nr. 441/6 aug. 2001) 
 - H.G. nr. 1209/2001 (M. Of. nr. 792/12 dec. 2001) 
   

- H.G. nr. 504/2002 (M. Of. nr. 356/28 mai 2002) 

 ▼ Acord de garanţie între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la St. Petersburg la 19 aprilie 1994 
 O.G. nr. 25/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 205/9 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 126/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994)   
 O.G. nr. 26/1994 
 Ordonanţă privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate  
 naţională şi ale persoanelor private de libertate 
 M. Of. nr. 198/29 iul. 1994 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 143/1994 - M. Of. nr. 374/31 dec. 1994) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 242/29 aug. 1994) - rectifică art. 12 
 Modificări: 
 - L. nr. 143/1994  (M. Of. nr. 374/31 dec. 1994) 
 - O.U.G. nr. 23/1997  (M. Of. nr. 111/4 iun. 1997) 
 - L. nr. 135/1997  (M. Of. nr. 172/28 iul. 1997) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 144/9 apr. 1998) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 213/10 iun. 1998) - rectifică art. 8 alin. 3 
 Modificări: 
 - L. nr. 523/2003  (M. Of. nr. 901/16 dec. 2003) - modifică art. 1, art. 5; introduce art. 41; abrogă art. 4 alin. (3). 
 - L. nr. 11/2011  (M. Of. nr. 158/4 mar. 2011) - introduce art. 42, art. 51, alin. (4) şi (5) la art. 10; 
  înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei, denumirea "Direcţia generală a  
 penitenciarelor" cu denumirea "Administraţia Naţională a Penitenciarelor" 
 - L. nr. 250/2011  (M. Of. nr. 866/8 dec. 2011) - modifică anexa nr. 1 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 21/2015  (M. Of. nr. 943/21 dec. 2015) - art. 2 alin. (4) şi art. 4 alin. (4) 
 Modificări: 
 - L. nr. 61/2018  (M. Of. nr. 227/14 mar. 2018) - modifică titlul, art. 6 alin. (1) și anexa nr. 1; 
 introduce art. 43 și 44 
 - L. nr. 31/2021  (M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 91/2020 și modifică art. 1   
 O.G. nr. 34/1994 
 Ordonanţă privind acordarea de către stat de garanţii pentru credite interne contractate de agenţii economici de la băncile comerciale şi  
 constituirea fondului de risc pentru garanţiile acordate 
 M. Of. nr. 217/16 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 121/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 36/1995  (M. Of. nr. 202/31 aug. 1995) - abrogă O.G. nr. 34/1994 
  - L. nr. 113/1995  (M. Of. nr. 282/5 dec. 1995) - abrogă art. III din O.G. nr. 36/1995, repunând în vigoare O.G. nr. 34/1994 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A.,  
 destinat finanţării proiectului "Piaţa de gros" Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994 
 O.G. nr. 35/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 231/23 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 126/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 28/1997 (M. Of. nr. 208/26 aug. 1997) 
 - O.G. nr. 103/1999 (M. Of. nr. 423/31 aug. 1999) 
  - L. nr. 26/2000 (M. Of. nr. 132/28 mar. 2000) 
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 O.G. nr. 36/1994 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru organizarea activităţii regiilor autonome miniere din cadrul Ministerului Industriilor în vederea  
 continuării lucrărilor de exploatare în cariere şi în subteran a substanţelor minerale utile 
 M. Of. nr. 225/19 aug. 1994 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 19/1995 - M. Of. nr. 46/10 mar. 1995) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 19/1995  (M. Of. nr. 46/10 mar. 1995) - modifică titlul, art. 1-3 

 O.G. nr. 38/1994 
 Ordonanţă privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de  
 indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor 
 M. Of. nr. 225/19 aug. 1994 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 130/1994 - M. Of. nr. 354/21 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - L. nr. 130/1994  (M. Of. nr. 354/21 dec. 1994) - modifică art. 1 alin. (1); introduce la art. 4 un alineat nou după alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 47/1997  (M. Of. nr. 231/4 sep. 1997) - modifică art. 1 alin. (1) şi (3), art. 2; elimină nota din anexă 
 - L. nr. 142/1999  (M. Of. nr. 361/29 iul. 1999) - încetează aplicarea dispoziţiilor cu privire la contribuţia de la bugetul de stat 
 - O.U.G. nr. 203/1999  (M. Of. nr. 649/30 dec. 1999) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - O.G. nr. 72/2000  (M. Of. nr. 407/29 aug. 2000) - abrogă O.G. nr. 38/1994 cu excepţia prevederilor art. 1 alin. (1) 
 
 

- O.G. nr. 82/2001  (M. Of. nr. 543/1 sep. 2001) - abrogă la 1 ianuarie 2002 O.G. nr. 38/1994 cu excepţia art. 1 alin. (1) 

 O.G. nr. 40/1994 
 Ordonanţă privind prelungirea perioadei de utilizare a creditului de 20 miliarde lei acordat de Guvernul României Guvernului Republicii  
 Moldova 
 M. Of. nr. 242/29 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 126/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994)   
 O.G. nr. 41/1994 
 Ordonanţă privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 M. Of. nr. 241/29 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 126/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 123/2000  (M. Of. nr. 313/6 iul. 2000) - modifică anexa nr.1 
 - L. nr. 443/2001  (M. Of. nr. 411/25 iul. 2001) - modifică anexa nr. 1 
 - L. nr. 235/2003  (M. Of. nr. 403/10 iun. 2003) - modifică anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 20/2004  (M. Of. nr. 335/16 apr. 2004) - completează anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 35/2004  (M. Of. nr. 474/26 mai 2004) - completează anexa nr. 1, anexa nr. 2.2 
 - L. nr. 229/2004  (M. Of. nr. 506/4 iun. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 20/2004 
 - L. nr. 334/2004  (M. Of. nr. 674/27 iul. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 35/2004 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - modifică anexa nr.1 
 - O.G. nr. 50/2005  (M. Of. nr. 793/31 aug. 2005) - completează anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 159/2005  (M. Of. nr. 1072/29 nov. 2005) - completează anexele nr.1 şi 2.2 
 - L. nr. 394/2005  (M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005) - aprobă O.G. nr. 50/2005 
 - O.U.G. nr. 197/2005  (M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) - completează anexa nr.1 
 - L. nr. 152/2006  (M. Of. nr. 431/18 mai 2006) - aprobă O.U.G. nr. 159/2005 
 - L. nr. 169/2006  (M. Of. nr. 436/19 mai 2006) - aprobă O.U.G. nr.197/2005 
 - O.U.G. nr. 63/2008  (M. Of. nr. 392/23 mai 2008) - completează anexa nr. 1, anexa nr. 2.2 
 - L. nr. 227/2008  (M. Of. nr. 738/31 oct. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 63/2008 
 - O.U.G. nr. 116/2010  (M. Of. nr. 890/30 dec. 2010) - modifică anexele nr. 1 şi 2.2 
 - L. nr. 146/2011  (M. Of. nr. 493/11 iul. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 116/2010 şi completează anexa nr. 2.2 
 - O.U.G. nr. 84/2011  (M. Of. nr. 700/4 oct. 2011) - completează anexele nr. 1 şi 2 
 - L. nr. 38/2012  (M. Of. nr. 184/21 mar. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 84/2011 
 - L. nr. 119/2012  (M. Of. nr. 461/9 iul. 2012) - completează anexele nr. 1 şi 2.2 
 - L. nr. 120/2012  (M. Of. nr. 488/17 iul. 2012) - completează anexele nr. 1 şi 2 
 - O.U.G. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 809/3 dec. 2012) - completează anexele nr. 1 şi 2.2 
 - L. nr. 118/2013  (M. Of. nr. 243/26 apr. 2013) - modifică anexa nr. 2.2; 
 completează anexa nr. 1 pct. II 
 - O.G. nr. 24/2013  (M. Of. nr. 534/23 aug. 2013) - completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 320/2013  (M. Of. nr. 744/2 dec. 2013) - aprobă O.G. nr. 24/2013 
 - O.G. nr. 2/2014  (M. Of. nr. 81/31 ian. 2014) - modifică şi completează anexele nr. 1 şi 2 
 - L. nr. 84/2014  (M. Of. nr. 469/26 iun. 2014) - aprobă O.G. nr. 2/2014 
 - O.G. nr. 7/2014  (M. Of. nr. 583/5 aug. 2014) - completează anexele nr. 1 şi 2.2 
 - L. nr. 163/2014  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2014) - aprobă O.G. nr. 7/2014 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - completează anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - completează anexa nr. 1 
 - O.G. nr. 25/2015  (M. Of. nr. 639/21 aug. 2015) - completează anexa nr. 1; 
 modifică şi completează anexa nr. 2.2 
 - O.G. nr. 28/2015  (M. Of. nr. 641/24 aug. 2015) - completează anexa nr. 1 
 - O.G. nr. 34/2015  (M. Of. nr. 651/27 aug. 2015) - completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 262/2015  (M. Of. nr. 831/6 nov. 2015) - modifică și completează anexele nr.1 și 2.2 
 - L. nr. 332/2015  (M. Of. nr. 945/21 dec. 2015) - aprobă O.G. nr. 25/2015 
 - L. nr. 317/2015  (M. Of. nr. 948/22 dec. 2015) - completează anexa nr. 1 
 - O.G. nr. 4/2016  (M. Of. nr. 64/28 ian. 2016) - completează anexa nr. 1 
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 - L. nr. 96/2016  (M. Of. nr. 383/19 mai 2016) - completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 240/2016  (M. Of. nr. 987/8 dec. 2016) - completează anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 28/2017  (M. Of. nr. 228/3 apr. 2017) - completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 111/2017  (M. Of. nr. 399/26 mai 2017) - modifică anexa nr. 2.1 
 - L. nr. 124/2017  (M. Of. nr. 415/6 iun. 2017) - completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 181/2017  (M. Of. nr. 582/20 iul. 2017) - completează anexa nr. 2.2 
 - O.G. nr. 7/2018  (M. Of. nr. 739/27 aug. 2018) - completează anexele nr. 1 și 2.2 
 - L. nr. 2/2019  (M. Of. nr. 19/8 ian. 2019) - modifică anexa nr. 2.2 
 - L. nr. 76/2019  (M. Of. nr. 333/2 mai 2019) - completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 173/2019  (M. Of. nr. 815/8 oct. 2019) - completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 175/2019  (M. Of. nr. 829/11 oct. 2019) - aprobă O.G. nr. 7/2018 
 - O.G. nr. 2/2020  (M. Of. nr. 65/30 ian. 2020) - completează anexa nr. 1 și anexa nr. 2.2 
 - O.G. nr. 4/2020  (M. Of. nr. 65/30 ian. 2020) - completează anexa nr. 1 și nr. 2.2 
 - O.U.G. nr. 14/2020  (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - modifică anexa nr. 1 și anexa nr. 2.2 
 - L. nr. 66/2020  (M. Of. nr. 428/21 mai 2020) - aprobă O.G. nr. 2/2020 
 - O.U.G. nr. 109/2020  (M. Of. nr. 595/7 iul. 2020) - modifică anexa nr. 1 și anexa nr. 2.2 
 - O.U.G. nr. 116/2020  (M. Of. nr. 652/23 iul. 2020) - completează anexa nr. 1 şi nr. 2.2 
 - L. nr. 240/2020  (M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020) - completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 263/2020  (M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020) - completează anexa nr. 2.2 
 - L. nr. 38/2021  (M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 109/2020 
 - L. nr. 43/2021  (M. Of. nr. 269/17 mar. 2021) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 116/2020 
 - L. nr. 45/2021  (M. Of. nr. 274/18 mar. 2021) - aprobă O.G. nr. 4/2020 
 - L. nr. 47/2021  (M. Of. nr. 280/19 mar. 2021) - completează anexele nr. 1 și 2.2 
 - L. nr. 48/2021  (M. Of. nr. 280/19 mar. 2021) - completează anexele nr. 1 și 2.2 
 - L. nr. 148/2021  (M. Of. nr. 530/21 mai 2021) - completează anexa nr. 1 și anexa nr. 2.2 
 - O.U.G. nr. 62/2021  (M. Of. nr. 643/30 iun. 2021) - completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 256/2021  (M. Of. nr. 998/19 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 14/2020 
  - L. nr. 7/2022  (M. Of. nr. 23/7 ian. 2022) - modifică și completează anexele nr. 2.1 și 2.2 

 ▼ Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari,  
 destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994 
 O.G. nr. 42/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 244/30 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 126/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 604/2000 (M. Of. nr. 327/14 iul. 2000) 
 - H.G. nr. 882/2001 (M. Of. nr. 588/19 sep. 2001) 
 - H.G. nr. 156/2002 (M. Of. nr. 151/28 feb. 2002) 
 - H.G. nr. 197/2003 (M. Of. nr. 146/6 mar. 2003) 
 - O.G. nr. 21/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) - introduce alin. 3 la art. 3 
 - L. nr. 99/2009 (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.G. nr. 21/2008   
 O.G. nr. 48/1994 
 Ordonanţă privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii, în porturi şi aeroporturi 
 M. Of. nr. 242/29 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 123/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - L.nr.74/1998  (M. Of. nr. 142/8 apr. 1998) - introduce pct. 6 la anexa nr.1 
 - O.G. nr. 67/1998  (M. Of. nr. 316/27 aug. 1998) - modifică art. 1, art.2 alin. (1), art.3; înlocuieşte anexa nr.2; abrogă anexa nr.1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 133/20 feb. 2002) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1130/2002  (M. Of. nr. 769/22 oct. 2002) - modifică anexa   
 O.G. nr. 49/1994 
 Ordonanţă privind regimul juridic aplicabil unor societăţi comerciale constituite în temeiul Legii nr. 15/1990, care se restructurează prin  
 divizare sau fuziune 
 M. Of. nr. 242/29 aug. 1994 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 19/1995 - M. Of. nr. 46/10 mar. 1995) 
 Modificări: 
 - L. nr. 19/1995  (M. Of. nr. 46/10 mar. 1995) - modifică art. 5 şi 6   
 O.G. nr. 51/1994 
 Ordonanţă privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de  
 apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 M. Of. nr. 242/29 aug. 1994 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 143/1994 - M. Of. nr. 374/31 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - L. nr. 143/1994  (M. Of. nr. 374/31 dec. 1994) - modifică art. 2, art. 3 alin. (2) teza I, art. 3 alin. (3) teza I, art. 7 teza a II-a;  
 introduce la art. 5 primul rând, după cuvântul "materialele" sintagma "de  
 resortul echipamentului", anexele nr. 1 şi 2 
 - L. nr. 51/2007  (M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) - modifică anexele nr. 1 şi 2   
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 O.G. nr. 52/1994 
 Ordonanţă privind reglementarea administrării şi conservării patrimoniului unităţilor de învăţământ 
 M. Of. nr. 242/29 aug. 1994 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 122/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994) 
 Modificări: 
  - L. nr. 122/1994  (M. Of. nr. 346/14 dec. 1994) - modifică art. 1 

 ▼ Acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi România modificând Acordul interimar privind comerţul şi  
 aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi  
 Oţelului, pe de altă parte, precum şi Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi  
 statele membre ale acestora pe de altă parte, în versiunea lor modificată prin Protocolul adiţional semnat la 21 decembrie 1993 
 O.G. nr. 53/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 243/30 aug. 1994 
  (Aprobată prin L. nr. 126/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994) 

 O.G. nr. 54/1994 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 30 aprilie 1993 
 M. Of. nr. 245/30 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 126/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994 )   
 O.G. nr. 55/1994 
 Ordonanţă privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1  
 iunie 1994 
 M. Of. nr. 242/29 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 129/1994 - M. Of. nr. 354/21 dec. 1994) 

 (v. D.C.C. nr. 91/1995 - M. Of. nr. 272/23 nov. 1995) 

 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington  
 la 7 octombrie 1991 
 O.G. nr. 57/1994 (ratificare) 
 M. Of. nr. 245/30 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 126/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 366/1997 (M. Of. nr. 167/23 iul. 1997) 
  - H.G. nr. 663/2000 (M. Of. nr. 384/17 aug. 2000) 

 O.G. nr. 58/1994 
 Ordonanţă privind reglementarea rambursării unor rate scadente ale datoriei publice interne 
 M. Of. nr. 245/30 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 132/1994 - M. Of. nr. 359/23 dec. 1994)   
 O.G. nr. 59/1994 
 Ordonanţă privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională  
 în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale 
 M. Of. nr. 245/30 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 127/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 87/1997  (M. Of. nr. 375/24 dec. 1997) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - L. nr. 176/1998  (M. Of. nr. 388/13 oct. 1998) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - L. nr. 153/2004  (M. Of. nr. 446/19 mai 2004) - modifică art. 3 alin. (2); abrogă art.7 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 998/29 oct. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 326/2018  (M. Of. nr. 1102/27 dec. 2018) - modifică art. 3; 
  introduce alin. 2 la art. 4;  în tot cuprinsul ordonanţei, sintagma „Ministerul  
 Economiei şi Comerţului” se înlocuieşte cu sintagma 
  „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat” 

 ▼ România: Aranjament stand-by, încheiat la Washington în 1994 
 O.G. nr. 61/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 247/31 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 126/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994) 
 
 O.G. nr. 64/1994 
 Ordonanţă privind măsuri de regularizare a regimului spaţiilor şi dotărilor care au aparţinut institutelor de cercetare şi proiectare  
 tehnologică şi întreprinderilor care le-au patronat 
 M. Of. nr. 245/30 aug. 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 122/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994)   
 O.G. nr. 65/1994 
 Ordonanţă privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi 
 M. Of. nr. 243/30 aug. 1994 
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 (Aprobată cu completări prin L. nr. 42/1995 - M. Of. nr. 103/29 mai 1995) 
 Modificări: 
 - L. nr. 42/1995  (M. Of. nr. 103/29 mai 1995) - completează art. 4 alin. (1) lit. b 
 - O.G. nr. 50/1997  (M. Of. nr. 224/30 aug. 1997) - introduce la art. 14 un nou alineat 
 - O.G. nr. 89/1998  (M. Of. nr. 314/27 aug. 1998) - modifică art. 3, art.4, art.5, art.11, art.14 alin. (2), art.19 lit. a şi f, art.20,  
 art.21 alin. (2), art.29 alin. (1) şi (4), art.30 lit.b şi f, art.31, art.32 lit.a, art.33  
 alin. (3), art.34 lit.e, art.35 lit.a, art.36 alin. (2), art.38 lit.a, art.39 lit.a;  
 introduce alin. (2) la art.27, alin. (2) la art.28, lit.g, h, i, j la art.30, lit.f la  
 art.34, alin. (3) la art.36, art.391; elimină art.32 lit.b, art.35 lit.b 
 - O.U.G. nr. 75/1999  (M. Of. nr. 256/4 iun. 1999) - abrogă art. 6 lit. c 
 - L. nr. 126/1999  (M. Of. nr. 340/16 iul. 1999) - modifică art. 14 
 - L. nr. 186/1999  (M. Of. nr. 592/6 dec. 1999) - modifică art. 3 alin. (1), art.4 partea introductivă a alin. (1), art.4 alin. (2),  
 art.5 partea introductivă, art.11 alin. (3) şi (4), art.19 lit. a, art.30 lit.g, art.31  
 alin. (1), art.36 alin. (3), art.38 lit.a, art.39 lit.a; introduce art.392; abrogă  
 art.4 alin. (1) lit.d, art.5 lit.d, art.27 alin. (2), art.36 alin. (2) 
 - H. nr. 00/37/2000  (M. Of. nr. 589 bis/21 nov. 2000) 
 - O.G. nr. 71/2001  (M. Of. nr. 538/1 sep. 2001) - abrogă prevederile art. 6 lit. e referitoare la executarea de lucrări cu caracter  
 fiscal 
 - L. nr. 133/2002  (M. Of. nr. 230/5 apr. 2002) - abrogă prevederile art.6 lit.c referitoare la auditul financiar contabil 
 - O.G. nr. 86/2003  (M. Of. nr. 624/31 aug. 2003) - modifică începând cu data de 1.01.2004 art. 14 
 - L. nr. 609/2003  (M. Of. nr. 930/23 dec. 2003) - modifică art. 14 
 - O.G. nr. 17/2007  (M. Of. nr. 84/2 feb. 2007) - modifică art.2 alin.(1) şi (4), art.4 alin.(1) lit.b), art.5 lit.b), art.6 lit.a), art.9  
 lit.b), art.10, art.11 alin.(4), art.19 lit.a), e) şi f), art.23, art.30 lit.b) şi c), art.31  
 alin.(2) şi (3), art.32 alin.(1), art.35 alin.(1) lit.a), titlul cap.IV, art.37, art.38,  
 art.39, art.391; 
  introduce lit.g) şi h) la art.6, art.61, alin.(2) la art.15, alin.(11) la art.27,  
 alin.(41) la art.31, art.381, art.393; 
  abrogă art.2 alin.(3), art.9 lit.c), art.11 alin.(3), art.35 lit.c); 
 înlocuieşte în cuprinsul ordonanţei denumirea " Ministerul Finanţelor" cu "  
 Ministerul Finanţelor Publice", iar denumirea " Ministerul Educaţiei Naţionale"  
 cu "Ministerul Educaţiei şi Cercetării" 
 - L. nr. 269/2007  (M. Of. nr. 678/4 oct. 2007) - aprobă cu modificări O.G. 17/2007 şi modifică art. 15 alin. (2), art. 19 lit. f),  
 art. 31 alin. (41), art. 37, art. 38, art. 381, art. 391 alin. (2), art. 393; 
  elimină art. 27 alin. (11) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 13/8 ian. 2008) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 23/2012  (M. Of. nr. 624/30 aug. 2012) - modifică art. 7, art. 10 lit. b), art. 20 lit. g), art. 21 alin. (1) şi (4), art. 22 alin.  
 (2) şi (4), art. 26, art. 28, art. 29, art. 30 alin. (1), art. 31 lit. b), c), e) şi i), art.  
 33 alin. (1) şi (4), art. 38, art. 40, art. 44; 
  introduce alin. (11) la art. 3, alin. (3) şi (4) la art. 4, alin. (6) şi (7) la art. 21,  
 alin. (11) la art. 30, lit. b1) la art. 31, alin. (5) şi (6) la art. 33, art. 441; 
  abrogă art. 31 lit. g), art. 33 alin. (2), art. 39, art. 41, art. 42 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 43 alin. (1) 
 - L. nr. 149/2013  (M. Of. nr. 257/9 mai 2013) - aprobă O.G. nr. 23/2012 şi modifică art.7 
 - L. nr. 162/2017  (M. Of. nr. 548/12 iul. 2017) - modifică art. 3 alin. (1), art. 6, 7, 8 și 9, art. 11, 12 și 13, art. 20 lit. c), art. 26  
 alin. (1), art. 30 alin. (4), art. 31 lit. b), art. 32, art. 33 alin. (5), art. 34 alin. (3),  
 art. 37, art. 44; 
 introduce lit. c) la art. 10, alin.(2) și (3) la art. 18, lit. i1) și i2)la art. 31, art.  
 442-444; 
  abrogă art. 30 alin. (11), art. 33 alin. (4), art. 33 alin. (6), art. 38 și 40   
 O.G. nr. 68/1994 
 Ordonanţă privind protejarea patrimoniului cultural naţional 
 M. Of. nr. 247/31 aug. 1994 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 41/1995 - M. Of. nr. 105/30 mai 1995) 
 Modificări: 
 - L. nr. 41/1995  (M. Of. nr. 105/30 mai 1995) - modifică art. 7 alin. (1), art. 9 lit. a şi c, la art. 18 alin. (2) şi (3) devin alin. (2),  
 art. 22 alin. (1), art. 25 lit. g, art. 28 alin. (1), art. 31; introduce la art. 9 un nou  
 alineat 
 - O.G. nr. 24/1997  (M. Of. nr. 206/25 aug. 1997) - modifică art. 22 alin. (1), alin. (2) devine alin. (5); introduce la art. 22 trei  
 alineate după alin. (1) 
 - L. nr. 56/1998  (M. Of. nr. 107/9 mar. 1998) - aprobă cu modificări O.G. nr.24/1997 
 - L. nr. 182/2000  (M. Of. nr. 530/27 oct. 2000) - abrogă art. 3 lit. a şi b, art.4, art.6, art.8 alin. (1) lit.d, art.9 lit.b şi d, art.11,  
 art.15, art.20, art.25, art.27 alin.(1), art.28, art.30 alin.(1) 
 - L. nr. 422/2001  (M. Of. nr. 407/24 iul. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 
 

(v. D.C.C. nr. 50/2000 (art. 3) - M. Of. nr. 277/21 iun. 2000) 

 O.G. nr. 69/1994 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local 
 M. Of. nr. 245/30 aug. 1994 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 135/1994 - M. Of. nr. 366/30 dec. 1994) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 135/1994  (M. Of. nr. 366/30 dec. 1994) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 20/31 ian. 1995)   

  1995  
 
 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Naţională a României şi Comunitatea Europeană, încheiat la Bruxelles la 12 decembrie 1994 
 O.G. nr. 2/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 15/26 ian. 1995 
 (Aprobată prin L. nr. 53/1995 - M. Of. nr. 115/8 iun. 1995) 
 Modificări: 
  - H.G. nr. 764/1999 (M. Of. nr. 463/24 sep. 1999) 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii şi ROMGAZ - R. A. Mediaş, în valoare de 50 milioane ECU, semnat  
 la Luxembourg la 13 decembrie 1994 
 O.G. nr. 2/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 15/26 ian. 1995 
 (Aprobată prin L. nr. 53/1995 - M. Of. nr. 115/8 iun. 1995) 
 Modificări: 
  - H.G. nr. 764/1999 (M. Of. nr. 463/24 sep. 1999) 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA -  
 R. A. în valoare de 16 milioane ECU, semnat la Luxembourg la 13 decembrie 1994 
 O.G. nr. 2/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 15/26 ian. 1995 
 (Aprobată prin L. nr. 53/1995 - M. Of. nr. 115/8 iun. 1995) 
 Modificări: 
  - H.G. nr. 764/1999 (M. Of. nr. 463/24 sep. 1999) 

 ▼ Memorandum de înţelegere între România şi Comunitatea Europeană referitor la un împrumut de 125 milioane ECU, încheiat la  
 Bruxelles la 12 decembrie 1994 
 O.G. nr. 2/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 15/26 ian. 1995 
 (Aprobată prin L. nr. 53/1995 - M. Of. nr. 115/8 iun. 1995) 
 Modificări: 
  - H.G. nr. 764/1999 (M. Of. nr. 463/24 sep. 1999) 

 O.G. nr. 4/1995 
 Ordonanţă privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi  
 buruienilor în agricultură şi silvicultură 
 M. Of. nr. 18/30 ian. 1995 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 85/1995 - M. Of. nr. 213/19 sep. 1995) 
 Modificări: 
 - L. nr. 85/1995  (M. Of. nr. 213/19 sep. 1995) - modifică art. 15 lit. a, art. 19 alin. (2), art. 27 partea introductivă, art. 32 alin.  
 (1) prima propoziţie 
 - L. nr. 26/2006  (M. Of. nr. 198/2 mar. 2006) - abrogă, la data aderării României la U.E., art. 1-7, art. 10-14, art. 29, art. 38  
 alin. (1) lit. a) şi b) 
 - O.G. nr. 41/2007  (M. Of. nr. 592/28 aug. 2007) - modifică art.15, art.31, art.32 alin.(3), art.33 ; 
 introduce alin.(4) la art.32 ; 
 abrogă art.16, art.17, art.38 alin.(1) lit. e), h) şi i); 
 înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei, sintagmele "de uz fitosanitar" şi  
 "fitosanitare" cu  sintagma "de protecţie a plantelor", sintagma "din grupele I şi  
 a II-a de toxicitate" cu sintagma "clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T)",  
 sintagma "din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate" cu sintagma "clasificate ca  
 nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de periculozitate", sintagma  
 "inspectoratul judeţean pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară" cu  
 "unitatea fitosanitară" 
 - L. nr. 28/2009  (M. Of. nr. 158/13 mar. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 41/2007 şi modifică art. 15 lit. a)  
 şi d), art. 31 pct. 1 lit. a), art. 31 pct. 2 lit. h) şi art. 33 lit. a) 
 
 O.G. nr. 5/1995 
 Ordonanţă privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru credite bancare pe termen scurt 
 M. Of. nr. 21/31 ian. 1995 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 56/1995 - M. Of. nr. 124/21 iun. 1995) 
 Modificări: 
 - L. nr. 56/1995  (M. Of. nr. 124/21 iun. 1995) - modifică art. unic 
 - O.G. nr. 36/1995  (M. Of. nr. 202/31 aug. 1995) - abrogă O.G. nr. 5/1995 
 - L. nr. 113/1995  (M. Of. nr. 282/5 dec. 1995) - abrogă art. III din O.G. nr. 36/1995 repunând în vigoare O.G. nr. 5/1995   
 O.G. nr. 6/1995 
 Ordonanţă privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat şi a regularizării diferenţelor de curs valutar şi de preţ înregistrate  
 din decontarea importurilor critice finanţate din împrumuturile externe guvernamentale 
 M. Of. nr. 20/31 ian. 1995 
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 (Aprobată prin L. nr. 57/1995 - M. Of. nr. 124/21 iun. 1995) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 49/1997  (M. Of. nr. 224/30 aug. 1997) - abrogă art. III pct. 2   
 O.G. nr. 7/1995 
 Ordonanţă privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar 
 M. Of. nr. 20/31 ian. 1995 
 (Aprobată prin L. nr. 52/1995 - M. Of. nr. 115/8 iun. 1995) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 16/1996  (M. Of. nr. 24/31 ian. 1996) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 148/15 iul. 1996) 

 O.G. nr. 11/1995 
 Ordonanţă privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru împrospătarea produselor şi valorificarea celor  
 disponibile 
 M. Of. nr. 25/3 feb. 1995 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 69/1995 - M. Of. nr. 132/30 iun. 1995) 
 Modificări: 
 - L. nr. 69/1995  (M. Of. nr. 132/30 iun. 1995) - modifică art. 2 şi 8 

 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilităţilor  
 municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995 
 O.G. nr. 15/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 168/1 aug. 1995 
 (Aprobată prin L. nr. 121/1995 - M. Of. nr. 287/11 dec. 1995) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 279/1998 (M. Of. nr. 191/22 mai 1998) 
 - O.U.G. nr. 14/1998 (M. Of. nr. 357-357 bis/21 sep.  
 1998) 
 - H.G. nr. 996/1998 (M. Of. nr. 4/13 ian. 1999) 
 - H.G. nr. 1019/1999 (M. Of. nr. 621/20 dec. 1999) 
 - H.G. nr. 1358/2000 (M. Of. nr. 19/11 ian. 2001) 
  - H.G. nr. 36/2002 (M. Of. nr. 60/28 ian. 2002) 

 ▼ Acord de împrumut între România în calitate de Împrumutat şi Republica Austria, în calitate de Împrumutător, pentru suma de 75  
 milioane şilingi austrieci, semnat la Bucureşti la 13 iulie 1995 
 O.G. nr. 16/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 175/7 aug. 1995 
  (Aprobată prin L. nr. 121/1995 - M. Of. nr. 287/11 dec. 1995) 

 ▼ Acord de împrumut dintre România, Banca Europeană pentru Investiţii şi Regia Autonomă Rom-Telecom, în valoare de 80 milioane ECU,  
 semnat la Bucureşti la data de 9 mai 1995 şi la Luxembourg la data de 16 mai 1995 
 O.G. nr. 16/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 175/7 aug. 1995 
  (Aprobată prin L. nr. 121/1995 - M. Of. nr. 287/11 dec. 1995) 

 ▼ Amendament semnat la 13 iulie 1995 la Bucureşti, la Acordul de împrumut dintre România şi Republica Austria, încheiat la Viena la 1  
 aprilie 1992, ratificat de România prin L. nr. 51/1992 
 O.G. nr. 16/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 175/7 aug. 1995 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 121/1995 - M. Of. nr. 287/11 dec. 1995) 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxembourg şi Bruxelles la 10 mai  
 1993, ratificat de România prin L. nr. 46/1993 
 O.G. nr. 16/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 175/7 aug. 1995 
  (Aprobată prin L. nr. 121/1995 - M. Of. nr. 287/11 dec. 1995) 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 23  
 aprilie 1993, ratificat prin L. nr. 49/1993 
 O.G. nr. 16/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 175/7 aug. 1995 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 121/1995 - M. Of. nr. 287/11 dec. 1995) 

 O.G. nr. 19/1995 
 Ordonanţă privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase  
 din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 188/18 aug. 1995 
 (Aprobată prin L. nr. 96/1995 - M. Of. nr. 257/8 nov. 1995) 
 Modificări: 
 - L. nr. 1/2006  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2006) - modifică art.III alin. (1) lit. a); 
  introduce alin. (3)-(5) la art. III   
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 O.G. nr. 29/1995 
 Ordonanţă privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din administraţia publică, alte unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific  
 deosebit, pentru concediul de odihnă neefectuat 
 M. Of. nr. 200/30 aug. 1995 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 133/1995 - M. Of. nr. 301/29 dec. 1995) 
 Modificări: 
 - L. nr. 133/1995  (M. Of. nr. 301/29 dec. 1995) - elimină art. 1 alin. (3) 

 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forţa de  
 muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la data de 23 august 1995 
 O.G. nr. 35/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 197/29 aug. 1995 
 (Aprobată prin L. nr. 121/1995 - M. Of. nr. 287/11 dec. 1995) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 914/1995 (M. Of. nr. 271/22 nov. 1995) 
 - H.G. nr. 776/1997 (M. Of. nr. 339/3 dec. 1997) 
 - H.G. nr. 24/1999 (M. Of. nr. 28/26 ian. 1999) 
 - H.G. nr. 746/2001 (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001) 
 - H.G. nr. 997/2001 (M. Of. nr. 667/24 oct. 2001) 
 - H.G. nr. 1194/2003 (M. Of. nr. 725/17 oct. 2003) 
   

- H.G. nr. 1451/2005 (M. Of. nr. 1107/8 dec. 2005) 

 ▼ Acord de garanţie între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995 
 O.G. nr. 41/1995 (ratificare) 
 M. Of. nr. 200/30 aug. 1995 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 121/1995 - M. Of. nr. 287/11 dec. 1995) 
 Modificări: 
 - L. nr. 121/1995 (M. Of. nr. 287/11 dec. 1995) 
  - H.G. nr. 584/2002 (M. Of. nr. 488/8 iul. 2002) 

 ▼ Acord pentru încheierea decontărilor în ruble transferabile, precum şi transformarea şi lichidarea soldului în ruble transferabile în  
 favoarea Republicii Federale Germania 
 O.G. nr. 45/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 305/30 dec. 1995 
 (Aprobată prin L. nr. 97/1996 - M. Of. nr. 231/25 sep. 1996) 
   

  1996  
 
 ▼ Rezoluţia nr. (56) 9 cu privire la adoptarea Statutului Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiaţii Naţionali şi  
 Excedentele de Populaţie în Europa (adoptată la 16 aprilie 1956) 
 O.G. nr. 1/1996 (aderare) 
 M. Of. nr. 17/24 ian. 1996 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 80/1996 - M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 
 Modificări: 
  - L. nr. 80/1996 (M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 

 ▼ Rezoluţia nr. 247 (1993) cu privire la adoptarea Statutului revizuit al Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei (Porto  
 Carras, 8 iunie 1993) 
 O.G. nr. 1/1996 (aderare) 
 M. Of. nr. 17/24 ian. 1996 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 80/1996 - M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 
 Modificări: 
  - L. nr. 80/1996 (M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 

 ▼ Rezoluţia nr. 248 (1993) cu privire la intrarea în vigoare a Statutului revizuit al Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei  
 (Porto Carras, 8 iunie 1993) 
 O.G. nr. 1/1996 (aderare) 
 M. Of. nr. 17/24 ian. 1996 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 80/1996 - M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 
 Modificări: 
  - L. nr. 80/1996 (M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 

 ▼ Rezoluţia nr. (93) 22 referitoare la amendarea articolului II din Statutul Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei (adoptată  
 la 16 iunie 1993) 
 O.G. nr. 1/1996 (aderare) 
 M. Of. nr. 17/24 ian. 1996 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 80/1996 - M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 
 Modificări: 
  - L. nr. 80/1996 (M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 

 O.G. nr. 3/1996 
 Ordonanţă privind calificarea noţiunii de producţie proprie în aplicarea regimului vamal aferent investiţiilor străine 
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 M. Of. nr. 19/26 ian. 1996 
   

(Aprobată prin L. nr. 9/1996 - M. Of. nr. 59/22 mar. 1996) 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia portului Constanţa, în valoare de 35 milioane ECU,  
 semnat la Luxembourg la 13 decembrie 1995 şi la Bucureşti la 18 decembrie 1995 
 O.G. nr. 6/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 20/29 ian. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 60/1996 - M. Of. nr. 140/5 iul. 1996) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 957/2000 (M. Of. nr. 522/24 oct. 2000) 
  - H.G. nr. 1346/2000 (M. Of. nr. 710/30 dec. 2000) 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Electricitate Renel, în valoare de 60 milioane  
 ECU, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 1995 
 O.G. nr. 6/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 20/29 ian. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 60/1996 - M. Of. nr. 140/5 iul. 1996) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 957/2000 (M. Of. nr. 522/24 oct. 2000) 
  - H.G. nr. 1346/2000 (M. Of. nr. 710/30 dec. 2000) 

 ▼ Acord de garanţie între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru împrumutul acordat de Banca  
 Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Regiei Autonome de Electricitate Renel în valoare de 78,1 milioane ECU, semnat la Londra  
 la 10 noiembrie 1995 
 O.G. nr. 6/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 20/29 ian. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 60/1996 - M. Of. nr. 140/5 iul. 1996) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 957/2000 (M. Of. nr. 522/24 oct. 2000) 
  - H.G. nr. 1346/2000 (M. Of. nr. 710/30 dec. 2000) 

 ▼ Acord de garanţie între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru împrumutul în valoare de 50 milioane  
 dolari S. U. A. acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Băncii Agricole - S.A., semnat la Bucureşti la 6 decembrie  
 1995 
 O.G. nr. 6/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 20/29 ian. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 60/1996 - M. Of. nr. 140/5 iul. 1996) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 957/2000 (M. Of. nr. 522/24 oct. 2000) 
  - H.G. nr. 1346/2000 (M. Of. nr. 710/30 dec. 2000) 

 ▼ Acord de împrumut între România, în calitate de împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe  
 de o parte, şi AB Svensk Exportkredit - Suedia, în calitate de împrumutător, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin  
 Riksgaldskontoret, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 1996 
 O.G. nr. 7/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 21/30 ian. 1996 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 81/1996 - M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 39/23 feb. 1996) - rectifică Acordul 
 Modificări: 
  - L. nr. 81/1996 (M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 

 O.G. nr. 9/1996 
 Ordonanţă privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate  
 de la bugetul de stat sau de la bugetele locale 
 M. Of. nr. 21/30 ian. 1996 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 86/1996 - M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 
 Modificări: 
 - L. nr. 86/1996  (M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) - modifică titlul; introduce art. 31 
 - L. nr. 154/1998  (M. Of. nr. 266/16 iul. 1998) - abrogă prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din  
 instituţiile publice de cultura cuprinse la art. 3, precum şi cele cuprinse în  
 Normele metodologice nr. 3.977/1996 emise potrivit art. 5 din O.G. nr.9/1996 şi  
 abrogă art.31 din L. nr. 86/1996 
 - O.G. nr. 100/1999  (M. Of. nr. 423/31 aug. 1999) - modifică art. 2 alin. (3); introduce alin. (4) şi (5) la art.2 
 - O.G. nr. 10/2005  (M. Of. nr. 96/28 ian. 2005) - la 30 iunie 2005 modifică art. 2 alin. (3) 
 - L. nr. 146/2005  (M. Of. nr. 425/19 mai 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 10/2005 
 - O.G. nr. 2/2008  (M. Of. nr. 73/31 ian. 2008) - abrogă art.2 alin.(4) şi (5) 
 - O.U.G. nr. 37/2008  (M. Of. nr. 276/8 apr. 2008) - modifică art. 1 alin. (3) şi (5) 
 - L. nr. 275/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 37/2008 
 - O.U.G. nr. 4/2009  (M. Of. nr. 92/16 feb. 2009) - modifică art. 1 alin. (3) şi (5) 
 - L. nr. 215/2009  (M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 4/2009 
 - O.U.G. nr. 1/2010  (M. Of. nr. 62/27 ian. 2010) - abrogă art. 4 
 - O.G. nr. 26/2012  (M. Of. nr. 629/1 sep. 2012) - modifică titlul, art. 1; 
  abrogă art. 2, art. 3 alin. (2), art. 5 
  - L. nr. 101/2013  (M. Of. nr. 211/15 apr. 2013) - aprobă O.G. nr. 26/2012 
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 O.G. nr. 10/1996 
 Ordonanţă privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la  

 bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi 
 M. Of. nr. 21/30 ian. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 59/1996 - M. Of. nr. 140/5 iul. 1996) 
 Modificări: 
 - L. nr. 154/1998  (M. Of. nr. 266/16 iul. 1998) - abrogă prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din  
 unităţile sportive cuprinse la art. 3 şi la art.4, precum şi cele cuprinse în  
 Normele metodologice nr.3.731/1996 emise potrivit art.6 din O.G. nr.10/1996 
 - O.U.G. nr. 37/2008  (M. Of. nr. 276/8 apr. 2008) - modifică art. 1 alin. (3) şi (4) 
 - L. nr. 275/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 37/2008 
 - O.U.G. nr. 4/2009  (M. Of. nr. 92/16 feb. 2009) - modifică art. 1 alin. (3) şi (4) 
  - L. nr. 215/2009  (M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 4/2009 

 ▼ Acord de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 semnat la Washington la 19 ianuarie 1996 
 O.G. nr. 12/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 22/30 ian. 1996 
  (Aprobată prin L. nr. 47/1996 - M. Of. nr. 119/7 iun. 1996) 

 ▼ Acord de împrumut (Împrumutul de ajustare a sectorului financiar şi al întreprinderilor - FESAL) între România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996 
 O.G. nr. 14/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 22/30 ian. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 99/1996 - M. Of. nr. 231/25 sep. 1996) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 27/6 feb. 1996) - rectifică în sensul:ordonanţa este contrasemnată şi de preşedintele Fondului  
 Proprietăţii de Stat, Emil Dima 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 256/1998 (M. Of. nr. 169/29 apr. 1998) 
  - H.G. nr. 633/1998 (M. Of. nr. 371/30 sep. 1998) 

 O.G. nr. 17/1996 
 Ordonanţă privind compensarea creanţelor şi angajamentelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic 
 M. Of. nr. 24/31 ian. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 68/1996 - M. Of. nr. 147/12 iul. 1996)   
 O.G. nr. 18/1996 
 Ordonanţă privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de titluri de stat în valută pe piaţa internă 
 M. Of. nr. 163/25 iul. 1996 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 248/1998 - M. Of. nr.511/30 dec. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 248/1998  (M. Of. nr. 511/30 dec. 1998) - modifică art. 4 
 - O.U.G. nr. 34/1999  (M. Of. nr. 138/2 apr. 1999) - modifică titlul ordonanţei, art. 1, art.2 alin. (1), art.3, art.4 
 Republicare: 
   (M. Of. nr. 104/7 feb. 2002) 

 O.G. nr. 19/1996 
 Ordonanţă privind asigurarea rambursării împrumutului de stat şi a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la  
 construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina 
 M. Of. nr. 170/30 iul. 1996 
   

(Aprobată prin L. nr. 7/1997 - M. Of. nr. 17/5 feb. 1997) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la programele de asistenţă economică, tehnică şi în  
 domenii conexe 
 O.G. nr. 25/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 177/5 aug. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 30/1997 - M. Of. nr. 42/14 mar. 1997) 
 
 
 O.G. nr. 27/1996 
 Ordonanţă privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia  
 Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 183/8 aug. 1996 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 96/1997 - M. Of. nr. 118/10 iun. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 96/1997  (M. Of. nr. 118/10 iun. 1997) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 194/13 aug. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 414/2002  (M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) - abrogă prevederile art.10 referitoare la impozitul pe profit 
 - O.U.G. nr. 127/2010  (M. Of. nr. 898/31 dec. 2010) - modifică art. 9 
 - L. nr. 216/2013  (M. Of. nr. 402/4 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 127/2010 şi modifică art. 9 
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 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 30/2016  (M. Of. nr. 1025/20 dec. 2016) - Prevederile art. 5 alin. (1) au fost abrogate de dispoziţiile art. 39 lit. y) din  
 Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din  
 fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind înlocuite, în  
 ceea ce priveşte categoria socioprofesională a poliţiştilor şi a personalului civil,  
 de prevederile art. 25 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr.  
 284/2010. 
 Modificări: 
 - L. nr. 26/2019  (M. Of. nr. 30/10 ian. 2019) - modifică art. 8 alin. (1); 
 introduce alin. (4) la art. 7 și alin. (3) la art. 8 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - modifică art. 8 alin. (1) și (2) 
 - O.U.G. nr. 118/2021  (M. Of. nr. 951/5 oct. 2021) - introduce alin. (4) și (5) la art. 8 
 - L. nr. 259/2021  (M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021) - modifică art. 8 alin. (4) și (5)   
 O.G. nr. 30/1996 
 Ordonanţă privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influenţelor financiare  
 rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional 
 M. Of. nr. 186/12 aug. 1996 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 97/1997 - M. Of. nr. 118/10 iun. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 97/1997  (M. Of. nr. 118/10 iun. 1997) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 - 5, anexa nr. 2 şi 3, art. 7 devine art. 6; abrogă  
 art. 6 
  - O.U.G. nr. 42/2000  (M. Of. nr. 186/2 mai 2000) - modifică art. 1 alin. (2) şi anexa nr. 2; introduce alin. (3) la art.1 

 ▼ Acord de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 semnat la Bucureşti la 23 iulie 1996 
 O.G. nr. 31/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 192/16 aug. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 16/1997 - M. Of. nr. 23/12 feb. 1997) 
 Modificări: 
  - H.G. nr. 796/1999 (M. Of. nr. 475/30 sep. 1999) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureşti la 9  
 septembrie 1994 
 O.G. nr. 32/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 195/21 aug. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 32/1997 - M. Of. nr. 43/14 mar. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 611/2002 (M. Of. nr. 844/22 nov. 2002)   
 O.G. nr. 33/1996 
 Ordonanţă pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanţele  
 diplomatice ale României 
 M. Of. nr. 195/21 aug. 1996 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 33/1997 - M. Of. nr. 43/14 mar. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 33/1997  (M. Of. nr. 43/14 mar. 1997) - punctul 2 al art. I, referitor la lit. b) din nota la anexa nr. 2, formează  
 cuprinsul art. I; elimină punctul 1 al art. I 
  - L. nr. 485/2006  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) - modifică art.II alin.(3) 

 ▼ Acord de garanţie (Proiectul de modernizare şi introducere a taxării pe autostrada Bucureşti-Piteşti) între România şi Banca Europeană  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 5 august 1996 
 O.G. nr. 34/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 203/29 aug. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 22/1997 - M. Of. nr. 42/14 mar. 1997) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 839/1999 (M. Of. nr. 507/20 oct. 1999) 
 - H.G. nr. 126/2000 (M. Of. nr. 79/23 feb. 2000) 
 - H.G. nr. 473/2000 (M. Of. nr. 280/21 iun. 2000) 
 - H.G. nr. 939/2000 (M. Of. nr. 531/27 oct. 2000) 
 - H.G. nr. 894/2001 (M. Of. nr. 593/20 sep. 2001) 
 - H.G. nr. 1122/2001 (M. Of. nr. 741/20 nov. 2001) 
 - H.G. nr. 151/2003 (M. Of. nr. 107/20 feb. 2003) 
 - O.U.G. nr. 104/2005 (M. Of. nr. 650/22 iul. 2005) 
 - L. nr. 254/2005 (M. Of. nr. 734/12 aug. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 104/2005 
 - O.G. nr. 21/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) - introduce alin. (51) la art. 2 
 - L. nr. 15/2009 (M. Of. nr. 119/26 feb. 2009) 
  - L. nr. 99/2009 (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.G. nr. 21/2008 

 ▼ Acord de împrumut (Proiectul pentru alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului) între România şi Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 5 august 1996 
 O.G. nr. 34/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 203/29 aug. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 22/1997 - M. Of. nr. 42/14 mar. 1997) 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 839/1999 (M. Of. nr. 507/20 oct. 1999) 
 - H.G. nr. 126/2000 (M. Of. nr. 79/23 feb. 2000) 
 - H.G. nr. 473/2000 (M. Of. nr. 280/21 iun. 2000) 
 - H.G. nr. 939/2000 (M. Of. nr. 531/27 oct. 2000) 
 - H.G. nr. 894/2001 (M. Of. nr. 593/20 sep. 2001) 
 - H.G. nr. 1122/2001 (M. Of. nr. 741/20 nov. 2001) 
 - H.G. nr. 151/2003 (M. Of. nr. 107/20 feb. 2003) 
 - O.U.G. nr. 104/2005 (M. Of. nr. 650/22 iul. 2005) 
 - L. nr. 254/2005 (M. Of. nr. 734/12 aug. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 104/2005 
 - O.G. nr. 21/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) - introduce alin. (51) la art. 2 
 - L. nr. 15/2009 (M. Of. nr. 119/26 feb. 2009) 
  - L. nr. 99/2009 (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.G. nr. 21/2008 

 ▼ Acord de împrumut (Proiectul privind alimentarea cu apă a municipiului Bucureşti) între România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 2 august 1996 
 O.G. nr. 34/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 203/29 aug. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 22/1997 - M. Of. nr. 42/14 mar. 1997) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 839/1999 (M. Of. nr. 507/20 oct. 1999) 
 - H.G. nr. 126/2000 (M. Of. nr. 79/23 feb. 2000) 
 - H.G. nr. 473/2000 (M. Of. nr. 280/21 iun. 2000) 
 - H.G. nr. 939/2000 (M. Of. nr. 531/27 oct. 2000) 
 - H.G. nr. 894/2001 (M. Of. nr. 593/20 sep. 2001) 
 - H.G. nr. 1122/2001 (M. Of. nr. 741/20 nov. 2001) 
 - H.G. nr. 151/2003 (M. Of. nr. 107/20 feb. 2003) 
 - O.U.G. nr. 104/2005 (M. Of. nr. 650/22 iul. 2005) 
 - L. nr. 254/2005 (M. Of. nr. 734/12 aug. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 104/2005 
 - O.G. nr. 21/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) - introduce alin. (51) la art. 2 
 - L. nr. 15/2009 (M. Of. nr. 119/26 feb. 2009) 
  - L. nr. 99/2009 (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.G. nr. 21/2008 

 ▼ Amendamente convenite de România şi Banca Europeană de Investiţii la Acordul de împrumut, în valoare de 30 milioane ECU, semnat la  
 Luxembourg şi la Bruxelles la 10 mai 1993 
 O.G. nr. 34/1996 (ratificare) 
 M. Of. nr. 203/29 aug. 1996 
 (Aprobată prin L. nr. 22/1997 - M. Of. nr. 42/14 mar. 1997) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 839/1999 (M. Of. nr. 507/20 oct. 1999) 
 - H.G. nr. 126/2000 (M. Of. nr. 79/23 feb. 2000) 
 - H.G. nr. 473/2000 (M. Of. nr. 280/21 iun. 2000) 
 - H.G. nr. 939/2000 (M. Of. nr. 531/27 oct. 2000) 
 - H.G. nr. 894/2001 (M. Of. nr. 593/20 sep. 2001) 
 - H.G. nr. 1122/2001 (M. Of. nr. 741/20 nov. 2001) 
 - H.G. nr. 151/2003 (M. Of. nr. 107/20 feb. 2003) 
 - O.U.G. nr. 104/2005 (M. Of. nr. 650/22 iul. 2005) 
 - L. nr. 254/2005 (M. Of. nr. 734/12 aug. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 104/2005 
 - O.G. nr. 21/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) - introduce alin. (51) la art. 2 
 - L. nr. 15/2009 (M. Of. nr. 119/26 feb. 2009) 
 - L. nr. 99/2009 (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.G. nr. 21/2008   
 O.G. nr. 36/1996 
 Ordonanţă privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei 
 M. Of. nr. 202/29 aug. 1996 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 208/1998 - M. Of. nr. 429/12 nov. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 208/1998  (M. Of. nr. 429/12 nov. 1998) - modifică art. 1, partea introductivă   
 O.G. nr. 39/1996 
 Ordonanţă privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 M. Of. nr. 206/30 aug. 1996 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 88/1997 - M. Of. nr. 107/30 mai 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 88/1997  (M. Of. nr. 107/30 mai 1997) - modifică art. 4 alin. (2) lit. g, art. 5 alin. (2), art. 9 alin. (7), art. 10 alin. (3),  
 art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 30 alin. (7), art. 31 lit. a, d şi f, art. 33 lit. c  
 şi e, art. 37, art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 110/1999  (M. Of. nr. 313/30 iun. 1999) - modifică art. 9 alin. (1), alin. (5), art.10, art.12, art.14, art.15 alin. (1), art.16  
 alin. (2), art.17 alin. (1), art.18 alin. (1), art.19 
 - O.U.G. nr. 20/2000  (M. Of. nr. 129/28 mar. 2000) - modifică art. 10 alin. (1) şi (2), art.14 alin.(4) 
 - L. nr. 301/2001  (M. Of. nr. 313/12 iun. 2001) - modifică art. 10 alin. (1), art.17 alin.(1), art.18 alin.(1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 141/25 feb. 2002) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă prevederile privind impozitul pe profit din art. 47 
 - L. nr. 178/2004  (M. Of. nr. 489/1 iun. 2004) - modifică art. 1 alin. (2), art.2, art.3, art.4 alin. (2), art.5 alin. (1) şi (2), art.6  
 alin. (4) şi (5), art.7 alin. (1), art.8 alin. (1)-(3), art.9 alin. (1), (2), (3), (5) şi (6),  
 art.10 alin. (1) şi (2), art.12 alin. (1), art.14 alin. (1), art.15, art.16, art.17,  
 art.18, art.19, art.20, titlul cap. VII, art.26, art.27, art.29, art.30 alin. (9), art.31,  
 art.32, art.33, art.34, art.36, art.38, art.39, art.40, art.41 alin. (1), art.42, art.43  
 alin. (1), art.45, art.46, art.50, art.51; 
  introduce alin. (3) - (6) la art.4, art.241, art.341, art.461, anexa; 
  abrogă art.11, art.14 alin. (2) şi (4), art.35, art.37, art.47, art.49, art.52; 
  înlocuieşte sintagmele "societate bancară/bancă" şi derivatele acestora cu  
 sintagma "instituţie de credit" 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 844/15 sep. 2004) - rectifică art. 4 alin. 2, art. 16 alin. 3, art. 26 alin. 7 şi anexa 
 Modificări: 
 - L. nr. 238/2005  (M. Of. nr. 672/27 iul. 2005) - modifică art. 4 alin. (3), art. 15 alin. (2) lit. b) şi alin. (3); 
  introduce alin. (21) la art. 15 
 - O.U.G. nr. 23/2006  (M. Of. nr. 278/28 mar. 2006) - modifică art. 2 alin. (1) lit. b), art. 2 alin. (2) lit. i), art. 5 alin. (1), art. 7 alin.  
 (1) lit. b), art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (1), (3), (4), (5) şi  (6), art. 12 alin. (1), art.  
 31 lit. a) pct. 7, art. 31 lit. b) pct. 1, 2, 3 şi 6, art. 32 alin. (1) lit. e) şi j), art. 33  
 lit. e) şi g), art. 39 alin. (2), art. 41 alin. (1), anexa; 
  introduce alin. (4), (5) şi (6) la art. 7, alin. (11) la art. 9, alin. (51) la art. 9,  
 pct. 9 şi 10 la art. 31 lit. a), pct. 101, 102 şi 103 la art. 31 lit. b), lit. b1) şi  
 b2) la art. 33; 
  abrogă art. 14 alin. (1); 
  înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei, sintagma "directorul general" cu termenul  
 "directorul" 
 - L. nr. 280/2006  (M. Of. nr. 600/11 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 23/2006 şi modifică art. 4 alin.  
 (3), art. 7 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 129/2008  (M. Of. nr. 700/15 oct. 2008) - introduce alin. (11) la art. 5 
 - L. nr. 146/2009  (M. Of. nr. 303/8 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 129/2008 
 - O.U.G. nr. 80/2009  (M. Of. nr. 449/30 iun. 2009) - modifică art. 2, titlul cap. II, art. 3, art. 4, titlul cap. III, art. 5, art. 6, art. 7  
 alin. (1) lit. a), alin. (5) şi (6), art. 8 alin. (2), (3) şi (6), art. 9, titlul cap. VI, art.  
 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 24, art. 43, art. 44, art.  
 45, titlul cap. XII, anexa; 
 introduce art. 21, art. 61, pct. 3 la art. 7 alin. (1) lit. c), alin. (41) la art. 8,  
 alin. (5) la art. 14, alin. (4) şi (5) la art. 40, cap XI1 cu art. 462, art.  
 471-473; 
 abrogă art. 31 lit. a) pct. 4; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei, sintagma "Legea nr. 58/1998 privind  
 activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare" cu sintagma  
 "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi  
 adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  
 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare" 
 - L. nr. 44/2010  (M. Of. nr. 200/30 mar. 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 80/2009 şi modifică art. 2 alin.  
 (3) lit. d), art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (5), art. 61 alin. (2), art. 9 alin. (4), art.  
 25, art. 43 alin. (3), art. 44, art. 46, art. 462, anexa; 
  introduce alin. (5) la art. 5, alin. (21) la art. 61, alin. (3) la art. 22, alin. (5) şi  
 (6) la art. 43, alin. (3) la art. 471, art. 53 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 587/19 aug. 2010) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 131/2010  (M. Of. nr. 893/30 dec. 2010) - modifică art. 6 alin. (3), art. 9 alin. (3), art. 30 alin. (2), art. 33 lit. a) pct. 6,  
 art. 35 lit. f), anexa; 
  introduce denumirea titlului I, după titlul actului normativ, alin. (21) la art. 2,  
 lit. a1) la art. 30 alin. (1), denumirea titlului II după art. 56, cap. XIV cu art.  
 57-67, după denumirea titlului II; 
  abrogă art. 9 alin. (5) 
 - L. nr. 82/2011  (M. Of. nr. 411/10 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 131/2010 
 - O.G. nr. 13/2011  (M. Of. nr. 607/29 aug. 2011) - modifică art. 9 alin. (1) lit. f), alin. (2) şi (3), art. 15 alin. (2), art. 33 lit. b) pct.  
 3, art. 59 lit. d), anexa; 
  introduce alin. (7)-(11) la art. 9, art. 271, alin. (6) la art. 61; 
  abrogă art. 5 alin. (3) 
 - O.G. nr. 1/2012  (M. Of. nr. 41/18 ian. 2012) - modifică art. 9 alin. (1) lit. f), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (7), art. 15 alin. (2),  
 art. 18, art. 35 lit. g) şi k), denumirea titlului II, denumirea cap. XIV din titlul II,  
 art. 57, art. 59 lit. a) şi b), art. 61 alin. (6); 
 introduce alin. (11) şi (12) la art. 2, alin. (61) şi (62) la art. 9, alin. (71) la  
 art. 9, alin. (41) la art. 11, alin. (3) la art. 15, alin. (5) la art. 16, art.  
 272-275, pct. 10-17 la art. 33 lit. a), pct. 31, 41 şi 61  la art. 33 lit. b), art.  
 451, alin. (11) la art. 58, lit. e) la art. 60 alin. (1), cap. XV cu art. 68 şi 69; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei, denumirea "fondul special pentru  
 despăgubiri" cu denumirea "fondul de restructurare bancară" 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 49 
 - L. nr. 288/2013  (M. Of. nr. 691/12 nov. 2013) - aprobă O.G. nr. 1/2012 
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 - L. nr. 311/2015  (M. Of. nr. 918/11 dec. 2015) - abrogă art. 1 alin. (2) şi (3), art. 2—69 şi anexa 
 
 

(v. O. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 844/15 sep. 2004) 

  1997  
 
 ▼ Acord de împrumut (Proiectul de reformă a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice universitare) între România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1996 
 O.G. nr. 2/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 4/15 ian. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 52/1997 - M. Of. nr. 61/10 apr. 1997) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1236/2001 (M. Of. nr. 810/17 dec. 2001) 
  - H.G. nr. 1176/2002 (M. Of. nr. 793/31 oct. 2002) 

 ▼ Acord de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi reabilitarea drumurilor) între România şi  
 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996 
 O.G. nr. 3/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 8/24 ian. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 74/1997 - M. Of. nr. 87/12 mai 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 74/1997 (M. Of. nr. 87/12 mai 1997) 
 - O.U.G. nr. 80/2002 (ratificare) (M. Of. nr. 463/28 iun.  
 2002) 
 - H.G. nr. 1482/2003 (M. Of. nr. 928/23 dec. 2003) 
  - H.G. nr. 912/2004 (M. Of. nr. 543/17 iun. 2004) 

 ▼ Acord de împrumut (Proiectul de reabilitare a drumurilor II) între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a  
 Drumurilor, semnat la Luxemburg la 23 octombrie 1996 şi la Bucureşti la 25 octombrie 1996 
 O.G. nr. 3/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 8/24 ian. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 74/1997 - M. Of. nr. 87/12 mai 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 74/1997 (M. Of. nr. 87/12 mai 1997) 
 - O.U.G. nr. 80/2002 (ratificare) (M. Of. nr. 463/28 iun.  
 2002) 
 - H.G. nr. 1482/2003 (M. Of. nr. 928/23 dec. 2003) 
 
 

- H.G. nr. 912/2004 (M. Of. nr. 543/17 iun. 2004) 

 O.G. nr. 4/1997 
 Ordonanţă privind majorarea de către România a capitalului său autorizat la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform  
 Rezoluţiei nr. 59 din 15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind majorarea  
 capitalului autorizat şi a subscripţiei la capitalul autorizat 
 M. Of. nr. 11/27 ian. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 53/1997 - M. Of. nr. 61/10 apr. 1997)   
 O.G. nr. 7/1997 
 Ordonanţă privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare 
 M. Of. nr. 11/29 ian. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 98/1997 - M. Of. nr. 130/25 iun. 1997) 

 (v. L. nr. 53/2003) 

 

 ▼ Acord de împrumut (Împrumutul pentru ajustarea sectorului de protecţie socială) între România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997 
 O.G. nr. 12/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 190/11 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 187/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/1997 (M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
  - O.G. nr. 12/2001 (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001) 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, semnat  
 la Washington la 1 iulie 1997 
 O.G. nr. 13/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 190/11 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 28/1998 - M. Of. nr. 29/27 ian. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 28/1998 (M. Of. nr. 29/27 ian. 1998) 
 - O.G. nr. 12/2001 (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001)   
 O.G. nr. 16/1997 
 Ordonanţă privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice  
 sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice 



 

 732

 M. Of. nr. 198/19 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr.52/1998 - M. Of. nr. 104/6 mar. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 52/1998  (M. Of. nr. 104/6 mar. 1998) - modifică art. 1 alin. (2), art.2 lit. a, c şi j, art.3 alin. (1), art.4, art.7, art.12;  
 înlocuieşte sintagma ''persoane handicapate'' cu '' persoane cu handicap'' 
 - O.G. nr. 14/2003  (M. Of. nr. 63/1 feb. 2003) - înlocuieşte denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap”  
 cu denumirea „ Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap” 
 - O.U.G. nr. 121/2003  (M. Of. nr. 875/10 dec. 2003) - înlocuieşte denumirea "Oficiul  Concurenţei" cu "Ministerul Finanţelor  
 Publice"   
 O.G. nr. 18/1997 
 Ordonanţă privind stabilirea cuantumurilor plăţilor compensatorii pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi  
 desfăcute ca urmare a concedierilor colective 
 M. Of. nr. 199/19 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 220/1997 - M. Of. nr. 375/24 dec. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 220/1997  (M. Of. nr. 375/24 dec. 1997) - art. unic devine art. 1; introduce art. 2 
 
 

(v. O.U.G. nr. 98/1999) 

 O.G. nr. 19/1997 
 Ordonanţă privind transporturile 
 M. Of. nr. 200/20 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 197/1998 - M. Of. nr. 425/11 nov. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 197/1998  (M. Of. nr. 425/11 nov. 1998) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 552/11 nov. 1999) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 94/2000  (M. Of. nr. 421/1 sep. 2000) - modifică art. 1 alin. (1), art.10 lit. b, art.12 lit.b); introduce lit.d la art.2 
 - L. nr. 51/2002  (M. Of. nr. 94/2 feb. 2002) - modifică art.1 alin.(1), art.5 alin.(2), art.9 alin.(1) şi (3), art.10 lit.b, c şi r,  
 art.12 lit.b, art.19 alin.(1), art.21 alin.(1); introduce alin.(5) la art.9, lit.p1 la  
 art.12; abrogă art.19 alin.(3), art.27 
 - O.G. nr. 4/2011  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2011) - introduce lit. v)-x) la art. 10, lit. a1) la art. 12 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 20 alin. (3) 
 - L. nr. 289/2011  (M. Of. nr. 900/19 dec. 2011) - aprobă O.G. nr. 4/2011   
 O.G. nr. 20/1997 
 Ordonanţă privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 200/20 aug. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 211/1997 - M. Of. nr. 366/18 dec. 1997)   
 ▼ Acord de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  
 şi Dezvoltare, semnat la Washington D. C. la 1 iulie 1997 
 O.G. nr. 23/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 204/22 aug. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 184/1997 - M. Of. nr. 314/17 nov. 1997) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 451/1999 (M. Of. nr. 287/22 iun. 1999) 
 - H.G. nr. 923/2004 (M. Of. nr. 551/21 iun. 2004) 
 - H.G. nr. 2421/2004 (M. Of. nr. 33/11 ian. 2005) 
   

- H.G. nr. 1167/2005 (M. Of. nr. 928/18 oct. 2005) 

 ▼ Memorandum de Înţelegere - Programul de cooperare a Olandei cu România, 1997, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997 
 O.G. nr. 25/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 208/26 aug. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 204/1997 - M. Of. nr. 350/10 dec. 1997) 
   
 ▼ Aranjament de credit stand-by, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 1997 
 O.G. nr. 30/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 215/28 aug. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 224/2000 - M. Of. nr. 617/30 nov. 2000) 
  
 ▼ Memorandum privind politica economică a Guvernului României, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 1997 
 O.G. nr. 30/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 215/28 aug. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 224/2000 - M. Of. nr. 617/30 nov. 2000) 
  
 ▼ Acord de împrumut între România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - "Metrorex",  
 semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 18 şi, respectiv la 20 decembrie 1996 
 O.G. nr. 31/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 216/28 aug. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 201/1997 - M. Of. nr. 339/3 dec. 1997) 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 311/14 nov. 1997) - rectifică Acordul de împrumut 
 Modificări: 
  - H.G. nr. 909/2002 (M. Of. nr. 661/5 sep. 2002) 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - "Metrorex",  
 semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 25 şi, respectiv, la 27 martie 1997 
 O.G. nr. 31/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 216/28 aug. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 201/1997 - M. Of. nr. 339/3 dec. 1997) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 311/14 nov. 1997) - rectifică Acordul de împrumut 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 909/2002 (M. Of. nr. 661/5 sep. 2002)   
 O.G. nr. 32/1997 
 Ordonanţă privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare  
 administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 
 M. Of. nr. 212/27 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 49/1998 - M. Of. nr. 102/4 mar. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/1998  (M. Of. nr. 102/4 mar. 1998) - modifică art. 2 
 (v. L. nr. 53/2003) 

 

 ▼ Acord-cadru între România şi Banca Europeană de Investiţii privind reglementarea activităţii Băncii în România, semnat la Luxemburg şi  
 Bucureşti la data de 4 şi, respectiv, 5 iunie 1997 
 O.G. nr. 33/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 212/27 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 189/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
 Modificări: 
  - L. nr. 189/1997 (M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 

 ▼ Acord de împrumut suplimentar între România (în calitate de Împrumutat) şi Banca Naţională a României (în calitate de agent al  
 Împrumutatului) şi Comunitatea Europeană (în calitate de Împrumutător), semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 10 iulie 1997 şi,  
 respectiv, la 24 iulie 1997 
 O.G. nr. 35/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 215/28 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 27/1998 - M. Of. nr. 16/ 19 ian. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 27/1998 (M. Of. nr. 16/19 ian. 1998) 
  - O.G. nr. 12/2001 (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001) 

 ▼ Memorandum de înţelegere suplimentar între România şi Comunitatea Europeană, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 10 iulie 1997 şi,  
 respectiv, la 24 iulie 1997 
 O.G. nr. 35/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 215/28 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 27/1998 - M. Of. nr. 16/ 19 ian. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 27/1998 (M. Of. nr. 16/19 ian. 1998) 
  - O.G. nr. 12/2001 (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001) 

 ▼ Acord de împrumut între România, reprezentată de şi acţionând prin Ministerul Finanţelor, şi Banca de Export-Import a Japoniei, semnat  
 la Tokio la 14 iulie 1997 
 O.G. nr. 36/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 217/28 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 188/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 188/1997 (M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
 - H.G. nr. 679/1998 (M. Of. nr. 386/12 oct. 1998) 
 - H.G. nr. 125/2000 (M. Of. nr. 81/23 feb. 2000) 
  - O.G. nr. 12/2001 (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001) 

 ▼ Acord de împrumut (Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a) între România şi Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 august 1997 
 O.G. nr. 37/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 218/28 aug. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 186/1997 - M. Of. nr. 314/17 nov. 1997) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 271/9 oct. 1997) - rectifică art. 4 alin. 3 şi Acordul de împrumut 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1018/1999 (M. Of. nr. 621/20 dec. 1999) 
 - H.G. nr. 1047/2000 (M. Of. nr. 564/14 nov. 2000) 
 - H.G. nr. 369/2002 (M. Of. nr. 285/29 apr. 2002) 
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 - H.G. nr. 887/2003 (M. Of. nr. 574/11 aug. 2003) 
 - H.G. nr. 1001/2004 (M. Of. nr. 637/14 iul. 2004) 
 - O.G. nr. 21/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) - introduce alin. 2 la art. 7 
  - L. nr. 99/2009 (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.G. nr. 21/2008 

 ▼ Acord de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) între România (Împrumutatul) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie  
 şi Dezvoltare (Banca), semnat la Londra la 13 aprilie 1997 
 O.G. nr. 38/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 218/28 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 205/1997 - M. Of. nr. 350/10 dec. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 205/1997 (M. Of. nr. 350/10 dec. 1997) 
 - L. nr. 587/2001 (M. Of. nr. 697/1 nov. 2001) 
 - H.G. nr. 30/2003 (M. Of. nr. 70/3 feb. 2003) 
 - H.G. nr. 636/2003 (M. Of. nr. 407/11 iun. 2003) 
 - H.G. nr. 1831/2004 (M. Of. nr. 1059/16 nov. 2004) 
 - O.G. nr. 21/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) - introduce alin. 2 la art. 6 
  - L. nr. 99/2009 (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.G. nr. 21/2008 

 O.G. nr. 42/1997 
 Ordonanţă privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare 
 M. Of. nr. 221/29 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 412/2002 - M. Of. nr. 500/11 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 412/2002  (M. Of. nr. 500/11 iul. 2002) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.7, art.8, art.10, art.11, art.12,  
 art.13, art.15, art.16, art.17, art.18, art.21, art.23, art.24, art.25, art.26, titlul  
 cap.III, titlul secţiunii 1 din cap.III, art.27, art.28, art.29, art.30, art.31, art.32,  
 art.34, art.35, art.36, art.37, titlul secţiunii 3 din cap.III, art.38, art.39, art.41,  
 art.42, art.43, art.45, titlul cap.IV, titlul secţiunii 2 din cap.IV, art.48, art.49,  
 art.50, art.52, art.53, art.54, art.55, art.62, art.64, titlul secţiunii 5 din cap.IV,  
 art.66, art.67, art.68, art.69, art.70, art.71, titlul secţiunii 6 din cap.IV, art.77,  
 art.78, art.79, titlul cap.V, titlul secţiunii 2 din cap.V, art.88, art.89, art.91, titlul  
 secţiunii 3 din cap.V, art.93, art.94, art.95, art.96, art.99, art.100, titlul cap.VI,  
 art.103, art.104; introduce art.11, art.12, cap.I1, secţiunea 11 în cap.I1 cu  
 art.13- art.15, secţiunea 2 cu art.16- art.18, secţiunea 3 cu art.19,  
 secţiunea 4 cu art.110 – art.112, cap.I2, cap.I3, secţiunea 1 în cap.I3 cu  
 art.21- 23, art.31, secţiunea 2 după art.7, art.101, art.102, art.121,  
 secţiunea 3 după art.121, art.151-art.153, art.161, art.181-art.184,  
 secţiunea 4 după art.22, art.241, art.251, art.261, art.262, art.281,  
 art.282, art.321, art.322, art.341, art.351, art.352, art.381,  
 art.421-art.423, art.431, art.451-art.454, art.491 după titlul secţiunii a  
 3-a, art.541, art.542, art.641-art.645, art.671, art.761, art.762,  
 art.771, art.772, art.781, secţiunea 7 după art.83 cu art.831-art.835,  
 art.931, secţiunea a 4-a după art.931 cu art.932, secţiunea 5 după art.932  
 cu art.933, secţiunea 6 după art.94, art.1031- art.1037; abrogă art.6, titlul  
 cap.II şi titlul secţiunii I, art.9, titlul secţiunilor II şi III din cap.II, art.14, art.19,  
 art.20, art.22, titlul secţiunii IV din cap.II, titlul secţiunii II din cap.III, art.33,  
 art.40, art.44, secţiunea I din cap.IV cu art.46 şi art.47, art.56, art.57, titlul  
 secţiunii IV din cap.IV şi art.58-art.61, art.63, art.72-art.75, art.76,  
 art.80-art.83, secţiunea I din cap.V cu art.84-art.87, art.90,art.92, art.97, art.98,  
 art.101, art.102 
 - O.G. nr. 48/2003  (M. Of. nr. 566/6 aug. 2003) - modifică art. 21, art. 24 alin. (2) lit. a), b) şi d), art. 431 partea introductivă,  
 art. 1032 alin. (1) şi art. 1035 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 2; abrogă  
 art. 24 alin. (2) lit. c) şi e). 
 - L. nr. 601/2003  (M. Of. nr. 936/24 dec. 2003) - introduce alin. (3) la art. 1035 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 210/10 mar. 2004) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 74/2006  (M. Of. nr. 827/9 oct. 2006) - modifică titlul, art. 1, art. 3, titlul cap. II, titlul secţiunii 1 a cap. II, art. 4 alin.  
 (1), art. 5, art. 6, art. 7, titlul secţiunii a 3-a a cap. II, art. 10, titlul secţiunii a  
 4-a a cap. II, art. 11, art. 12, art. 13, titlul cap. IV, art. 15, art. 16 alin. (3), art.  
 17, art. 18, art. 21 alin. (7), art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, titlul secţiunii a 4-a  
 a cap. IV, art. 45, art. 46, art. 48, art. 50, art. 51, art. 52, art. 55, art. 56, art. 57,  
 art. 59, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 70, art. 71 alin. (1), art. 72,  
 art. 73 alin. (1), art. 74, art. 75, art. 76, art. 77, partea introductivă a art. 78,  
 art. 79 alin. (2) şi (3), art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 87, art. 88, art. 89  
 alin. (1), art. 90 alin. (1) şi (2), art. 91 alin. (1), art. 92 alin. (2), art. 96 alin. (1),  
 art. 102, art. 103 alin. (1) şi (3), art. 105, art. 106 alin. (1) şi (2), art. 107 alin.  
 (3), art. 108 alin. (1) şi (2), art. 110, art. 111, art. 112 alin. (2), art. 116 alin. (1)  
 partea introductivă, art. 117, art. 124, art. 125 alin. (1), art. 126, art. 127, art.  
 128 alin. (1) partea introductivă, art. 128 alin. (2) şi (3), art. 129 alin. (1), (2) şi  
 (3), art. 130, art. 131 lit. a), art. 132, art. 133; 
  introduce art. 161, art. 461, art. 511-5111, alin. (5) la art. 71, secţiunea a  
 6-a cu art. 1221-1227, art. 1231, art. 1251, art. 1252, art. 1261, art.  
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 1262; 
  abrogă cap. III cu art. 14, art. 21 alin. (8), titlul secţiunii a 2-a a cap. IV, art.  
 27-29, secţiunea a 3-a a cap. IV cu art. 30-43, art. 49, art. 58 alin. (1) lit. c), art.  
 60, art. 67, secţiunea 1 a cap. VI cu art. 84 şi 85, art. 140 alin. (3) 
 - L. nr. 290/2007  (M. Of. nr. 780/16 nov. 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 74/2006 şi modifică art. 3, art. 6  
 alin. (1), art. 7 partea introductivă şi lit. e), g) şi p), art. 11, art. 12, art. 13, art.  
 15, art. 161 alin. (1), art. 18 alin. (2), art. 23, cap. IV titlul secţiunii a 4-a, art.  
 45 alin. (2) lit. a)-c), art. 46 alin. (1) lit. a) şi b), art. 511 alin. (3), art. 513  
 alin. (1) şi (2), art. 514, art. 515 alin. (2), art. 518 alin. (4), art. 519 alin.  
 (3), art. 62 alin. (3), art. 71 alin. (5), art. 73 alin. (1), titlul cap. VI, art. 90 alin.  
 (2) şi (5), art. 91 alin. (1), art. 110, art. 1223 alin. (2), art. 1224, art. 1225,  
 art. 124 alin. (2), art. 126, art. 1261, art. 132 alin. (3); 
 introduce alin. (4) la art. 45; 
 abrogă art. 50 alin. (1) lit. c); 
 înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei, denumirea "Ministerul Transporturilor,  
 Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Transporturilor" 
 - O.U.G. nr. 70/2008  (M. Of. nr. 425/6 iun. 2008) - modifică art. 3 
 - L. nr. 42/2009  (M. Of. nr. 171/19 mar. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 70/2008 
 - L. nr. 83/2011  (M. Of. nr. 407/9 iun. 2011) - modifică art. 9 alin. (1) 
 - O.G. nr. 19/2012  (M. Of. nr. 618/28 aug. 2012) - modifică art. 7 lit. i), art. 15, art. 161 alin. (3), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 23  
 lit. a) şi c), art. 45 alin. (2), art. 46, art. 461 alin. (3), art. 48 alin. (2), art. 50  
 alin. (1) lit. b) şi d), art. 50 alin. (2), art. 511 alin. (1),(4) şi (5), art. 513 alin.  
 (1) - (3), art. 514 alin. (2) lit. a) - c) şi alin. (3) - (6), art. 515 alin. (3) şi (4),  
 art. 517 alin. (1), art. 77 alin. (1), art. 78 lit. a) şi b), art. 117 alin. (2), art. 118,  
 art. 1221, art. 1223 alin. (2), art. 126, art. 128 alin. (1) partea introductivă,  
 art. 128 alin. (4), art. 129 alin. (3) şi (4); 
  introduce alin. (4) la art. 8, alin. (10) la art. 9,  art. 481, lit. b1) la art. 50  
 alin. (1), alin. (11) şi alin. (12) la art. 511,  alin. (31) la art. 511, alin. (7)  
 la art. 511, alin. (31) la art. 518, art. 1253, alin. (3) la art. 127; 
  abrogă art. 25 alin. (2), art. 511 alin. (3), art. 514 alin. (1), art. 518 alin.  
 (4), art. 1224, art. 128 alin. (2) 
 - L. nr. 103/2013  (M. Of. nr. 211/15 apr. 2013) - modifică art. 8 alin. (4) 
 - L. nr. 110/2019  (M. Of. nr. 419/29 mai 2019) - modifică art. 45 alin. (2) lit. a)   
 O.G. nr. 43/1997 
 Ordonanţă privind regimul drumurilor 
 M. Of. nr. 221/29 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 82/1998 - M. Of. nr. 158/22 apr. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 82/1998  (M. Of. nr. 158/22 apr. 1998) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 237/29 iun. 1998) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 132/2000  (M. Of. nr. 434/3 sep. 2000) - modifică art. 40 alin. (2)-(4), art.54 alin.(2), anexa nr. 2 
 - O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - suspendă O.G. nr. 132/2000 
 - O.G. nr. 79/2001  (M. Of. nr. 541/1 sep. 2001) - modifică art. 11, art.30, art.40 alin. (1)-(4), art.41 alin.(1) şi (3), art.44 alin. 
 (2), art.47 alin.(5) şi (6), art.54 alin.(2), art.59 alin.(2), art.60, art.61; introduce  
 lit. d la art.17 alin.(2), alin.(2) la art.37, alin.(4) la art.41, alin.(11) la art.47,  
 alin.(11) la art.60; abrogă art.42, art.65; înlocuieşte anexa nr. 2 
 - L. nr. 189/2002  (M. Of. nr. 490/9 iul. 2002) - respinge O.U.G. nr. 132/2000 
 - L. nr. 413/2002  (M. Of. nr. 490/9 iul. 2002) - modifică art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.6, art.7, art.11, art.13, art.19 alin.(1),  
 art.20, art.21 alin.(1), art.24, art.26, art.33, art.35, art.36, art.38, art.39, art.40,  
 art.41, art.43 lit.e şi f, art.44, art.45 alin.(1), art.46, art.47 alin.(5), art.51, titlul  
 secţiunii a VI-a a cap.II, art.52, art.53, art.54 alin.(1), art.56 alin.(1), titlul  
 cap.IV, art.57 partea introductivă şi lit.c, g, i şi l, art.58, art.59 alin.(2), art.60,  
 art.61, art.62, anexa; abrogă art.41 alin.(4), art.47 alin.(1), art.60 alin.(11) şi  
 art.II din O.G. nr. 79/2001 
 - O. nr. 1959/2002  (M. Of. nr. 923/17 dec. 2002) - modifică anexa nr.2 
 - O.G. nr. 26/2003  (M. Of. nr. 66/2 feb. 2003) - modifică art.40 alin. (4); introduce alin. (41) la art.41, lit.c), d) şi e) la art.60  
 alin. (1);  înlocuieşte anexa nr. 2 
 - L. nr. 227/2003  (M. Of. nr. 365/29 mai 2003) - aprobă O.G. nr. 26/2003 şi modifică art.41 alin. 41 şi art. 60 alin. 1 lit. c) şi  
 d) 
 - L. nr. 47/2004  (M. Of. nr. 257/23 mar. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 84/2003 şi introduce alin. (5) la art.2 
 - O.G. nr. 21/2005  (M. Of. nr. 102/31 ian. 2005) - modifică art. 40 alin. (3), art. 60, art. 61, înlocuieşte termenul ''osie'' cu  
 termenul ''axă'' 
 - L. nr. 98/2005  (M. Of. nr. 387/9 mai 2005) - aprobă cu modificări O.G.nr. 21/2005 şi modifică art. 60 alin. (1); 
  introduce alin. (51) la art. 60 
 - O.G. nr. 38/2006  (M. Of. nr. 692/14 aug. 2006) - introduce art.221 
 - L. nr. 10/2007  (M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) - aprobă cu modificări O.G. nr. 38/2006 şi modifică art.221 
 - L. nr. 130/2007  (M. Of. nr. 315/11 mai 2007) - introduce alin.(2) şi (3) la art.38, lit.j) la art.60 alin.(1) 
 - O.G. nr. 7/2010  (M. Of. nr. 70/30 ian. 2010) - modifică art. 2 alin. (3), art.3 lit. a), art. 6, art. 8, art. 12, art.13, art. 16 alin.  
 (1), art. 17 alin. (2) lit. c), art. 19, art. 21, art. 27, art. 30, art. 31, art. 35, art.  
 37, art. 38, art. 40, art. 41, art. 43 lit. e) şi f), art. 44, art. 45, art. 46, art. 47  
 alin. (11), (2), (4) - (6), art. 48, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 56, art. 57  
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 lit. k), titlul cap. V, art. 60, art. 61, art. 66; 
 introduce alin. (2) - (4) la art. 39, art. 411, art. 412, lit. h) - j) la art. 43, alin.  
 (7) - (10) la art. 47, lit. m) la art. 57, art. 611, art. 612, anexele nr. 3 şi 4,  
 menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 67; 
 abrogă art. 49; 
 înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - O.G. nr. 5/2011  (M. Of. nr. 80/31 ian. 2011) - modifică art. 45 alin. (5) şi (6), art. 66; 
  introduce alin. (7) şi (8) la art. 45, alin. (3) - (5) la art. 61, anexa nr. 5 
 - O.U.G. nr. 8/2011  (M. Of. nr. 109/11 feb. 2011) - introduce alin. (11) la art. 221 
 - L. nr. 161/2011  (M. Of. nr. 503/14 iul. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 5/2011 şi modifică art. 61 alin. (3)  
 şi (5) 
 - L. nr. 33/2012  (M. Of. nr. 181/21 mar. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 8/2011 
 - L. nr. 71/2013  (M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) - în cuprinsul art. 11,20,21,35,40,41 alin. (14) lit. a), art. 44,46, 47, 59, 611 şi  
 612 , sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuieşte cu sintagma  
 «Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de  
 Infrastructură şi Investiţii Străine», după caz, iar sintagma «ordin al ministrului  
 transporturilor şi infrastructurii» se înlocuieşte cu sintagma «ordin al  
 ministrului transporturilor sau ordin al ministrului delegat pentru proiecte de  
 infrastructură de interes naţional şi investiţii străine», după caz. În cuprinsul  
 art. 411 alin. (1), art. 57 şi 58  sintagma «Ministerul Transporturilor» se  
 înlocuieşte cu sintagma «Ministerul Transporturilor şi Departamentul pentru  
 Proiecte de 
 Infrastructură şi Investiţii Străine», iar sintagma «ordin al ministrului  
 transporturilor şi infrastructurii» se înlocuieşte cu sintagma «ordin comun al  
 ministrului transporturilor şi al ministrului delegat pentru proiecte de  
 infrastructură de interes naţional şi investiţii străine» 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - în cuprinsul art. 11,20,21,35,40, art. 41 alin. (14) lit. a), art. 44, 46, 47, 59,  
 611 şi 612 sintagma „Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru  
 Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi  
 Promovarea Exporturilor” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul  
 Transporturilor”, iar sintagma „ordin al ministrului transporturilor sau ordin al  
 secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de  
 Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea  
 Exporturilor” se înlocuieşte cu sintagma „ordin al ministrului transporturilor"; 
 în cuprinsul art. 411 alin. (1), art. 57 şi 58 sintagma „Ministerul  
 Transporturilor şi Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii  
 Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor” se înlocuieşte cu  
 sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „ordin comun ai  
 ministrului transporturilor şi al secretarului de stat care conduce Departamentul  
 pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi  
 Promovarea Exporturilor" se înlocuieşte cu sintagma „ordin al ministrului  
 transporturilor” 
 - L. nr. 198/2015  (M. Of. nr. 529/16 iul. 2015) - modifică art. 2 alin. (3), art. 2 alin. (4), art. 6, art. 11, art. 13, art. 17 alin. (2)  
 lit. d), art. 18, art. 19 alin. (4) şi (6), art. 20, art. 21,art. 221, art. 27, art. 35,  
 art. 37, art. 38 alin. (3), art. 40 alin. (3) şi (4), art. 41, art. 411, art. 43 lit. e) şi  
 i), art. 44 alin. (1)-(3) şi (5), art. 45, art. 46, art. 47, art. 48 alin. (2), art. 50, art.  
 51 alin. (2) şi (3), art. 52, art. 57 partea introductivă şi lit. g), art. 58, art. 60  
 alin. (1)-(3), art. 61, art. 611 şi 612, art. 62, art. 64, art. 66; 
  introduce art. 51, art. 401, art. 511, art. 613; 
  abrogă art. 2 alin. (5), art. 53, art. 57 lit. m), art. 63; 
  anexa nr. 5; 
  modifică şi înlocuieşte anexele nr. 1-4 
 - O.U.G. nr. 55/2016  (M. Of. nr. 758/28 sep. 2016) - introduce art. 191 
 - L. nr. 259/2017  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2017) - modifică și înlocuiește anexele nr. 2 și 3; 
  introduce alin. (5) - (8) la art. 40, alin. (5) - (14) la art. 60 
 - L. nr. 154/2018  (M. Of. nr. 543/29 iun. 2018) - introduce alin. (3) și (4) la art. 31, lit. a1) și a2) la art. 61 alin. (1), art. 68 
 - L. nr. 189/2019  (M. Of. nr. 865/28 oct. 2019) - modifică art. 46 alin. (9), art. 47 partea introductivă a alin. (10) și art. 47 alin.  
 (17); 
 introduce alin. (151) la art. 47; 
 abrogă art. 47 alin. (18)-(20) 
 - O.U.G. nr. 16/2020  (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - modifică art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (6) lit. c), art. 41 alin. (11) lit. h), anexa  
 nr. 2 și anexa nr. 3; 
 introduce art. 341, alin. (11) la art. 38, lit. e) la art. 41 alin. (6) și lit. k) și l)  
 la art. 43; 
 abrogă art. 41 alin. (11) lit. l) 
 - L. nr. 48/2020  (M. Of. nr. 287/6 apr. 2020) - modifică art. 12 alin. (3) și art. 221 alin. (3) 
 
 

- L. nr. 304/2021  (M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) - modifică art. 27 alin. (4) 

 O.G. nr. 45/1997 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S. A. 
 M. Of. nr. 223/29 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 136/1998 - M. Of. nr. 241/2 iul. 1998) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 104/6 mar. 1998) - rectifică şi introduce anexa 
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 Modificări: 
 - L. nr. 136/1998  (M. Of. nr. 241/2 iul. 1998) - modifică art. 2, art.3, art.4, art.5 alin. (2), art.8 alin. (1), art.9 alin. (2), art.10,  
 art.11, art.13, art.14, art.15 alin. (1) şi (3), art.16, art.18 alin. (3), art.19, art.20,  
 art.22 devine art.21 iar alin. (1) se modifică, art.23 devine art.22, art.24 devine  
 art.23; abrogă art.12 alin. (2), art.21 
 - O.G. nr. 98/2000  (M. Of. nr. 423/1 sep. 2000) - modifică art. 2, art.3, art.6, art.7 alin. (1) şi (3), art.9 alin. (2), art.11, art.20  
 alin.(5); înlocuieşte anexa; abrogă art.8, art.9 alin.(1), art.10 alin.(1), art.12-14,  
 art.16-17, art.20 alin.(6) şi (7), art.21 alin.(1) 
 - O.U.G. nr. 173/2001  (M. Of. nr. 831/21 dec. 2001) - modifică patrimoniul 
 - L. nr. 323/2002  (M. Of. nr. 395/10 iun. 2002) - modifică patrimoniul 
 - L. nr. 316/2002  (M. Of. nr. 422/18 iun. 2002) - modifică art.2 alin.(2), art.3, art.6, art.7 alin.(3) 
 - O.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - abrogă art. 15 alin.(1) 
 - L. nr. 59/2007  (M. Of. nr. 215/29 mar. 2007) - modifică art. 3; 
  abrogă art. 11 
 - O.G. nr. 34/2007  (M. Of. nr. 556/14 aug. 2007) - introduce art.211 
 - L. nr. 382/2007  (M. Of. nr. 900/28 dec. 2007) - respinge O.G. nr. 34/2007 
 - O.U.G. nr. 36/2018  (M. Of. nr. 407/14 mai 2018) - introduce alin. (2) și (3) la art. 4 
 - L. nr. 272/2018  (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 36/2018 
 - O.U.G. nr. 113/2021  (M. Of. nr. 950/5 oct. 2021) - introduce art. 201 și 202   
 O.G. nr. 51/1997 
 Ordonanţă privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing 
 M. Of. nr. 224/30 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 90/1998 - M. Of. nr. 170/30 apr. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 90/1998  (M. Of. nr. 170/30 apr. 1998) - modifică art. 1 alin. 1 şi 2, art.2, art.3, art.4 lit. b, c, d, şi e, art.5 lit.a şi c,  
 art.6, art.7, art.9 alin.(2), art.10, art.11, titlul cap.IV, art.14, titlul cap. VI care  
 devine cap.V pe care îl modifică, art.19 devine art.16, art.21 alin.1 lit.c, art.21  
 devine art.15, art.25; introduce la art.4 lit.g şi alin.2, la art.5 lit.g şi h, art.51;  
 abrogă art.15-18, art.20, cap.VII "Dispoziţii speciale" 
 - L. nr. 99/1999  (M. Of. nr. 236/27 mai 1999) - modifică art. 1, art.3, art.4, art.5, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11-14, art.15 lit.  
 a, b, c, art.16 alin. 2, art.24, art.25; introduce art.11 şi 12, cap.I1 cu  
 art.31-33, art.241 şi 242; abrogă art.6, art.16 alin.3 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 9/12 ian. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă art. 2 lit. e) şi f) 
 - L. nr. 533/2004  (M. Of. nr. 1135/1 dec. 2004) - modifică art. 9 lit. b) şi c), art. 17; introduce alin. (3) la art.1, lit. d1) la art. 2,  
 art.81 
 - L. nr. 287/2006  (M. Of. nr. 606/13 iul. 2006) - modifică art.1 alin.(1) şi alin.(2), art.2 lit.c) şi d), art.3, art.4, art.5, art.6 alin. 
 (1) şi (2), art.7, art.8, art.9, art.10 partea introductivă şi lit.a), c), d), e), g), h) şi  
 i), art.12 partea introductivă şi lit.a), art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18,  
 art.19 alin.(2), art.20, art.21, art.22, art.23, art.24, art.26, art.27; 
  introduce alin.(11) la art.1, alin.(3) la art.19, cap.V1 după art.19 cu   
 art.191, art.28 
 - L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.27 alin.(1) şi (2) 
 - L. nr. 93/2009  (M. Of. nr. 259/21 apr. 2009) - modifică titlul cap. V; 
  abrogă art. 28 
 - L. nr. 383/2009  (M. Of. nr. 870/14 dec. 2009) - modifică art. 6 alin. (1) lit. c) 
 - L. nr. 83/2021  (M. Of. nr. 401/16 apr. 2021) - modifică art. 15; 
  introduce alin. (2) și (3) la art. 8 
 
 O.G. nr. 52/1997 
 Ordonanţă privind regimul juridic al francizei 
 M. Of. nr. 224/30 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 79/1998 - M. Of. nr. 147/13 apr. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/1998  (M. Of. nr. 147/13 apr. 1998) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 180/14 mai 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 179/2019  (M. Of. nr. 829/11 oct. 2019) - modifică art. 1 și art. 2 alin. (2) și (3); 
 introduce alin. (4) la art. 2; înlocuiește termenul „beneficiar”  cu termenul  
  „francizat”. 

 O.G. nr. 63/1997 
 Ordonanţă privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural 
 M. Of. nr. 226/30 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 187/1998 - M. Of. nr. 394/16 oct. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/1998  (M. Of. nr. 394/16 oct. 1998) - modifică art. 2 lit. b-h, art.3, art.5; introduce art.51 
 - O.G. nr. 73/1999  (M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) - abrogă la 1 ian.2000 prevederile art. 2 lit. f referitoare la scutirea de la plata  
 impozitului pe venit 
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 - O.U.G. nr. 217/1999  (M. Of. nr. 650/30 dec. 1999) - abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din art. 2 
 - O.U.G. nr. 6/2000  (M. Of. nr. 74/21 feb. 2000) - abrogă art. 2 lit. f referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit a  
 persoanelor juridice deţinătoare de pensiuni turistice şi agroturistice 
 - L. nr. 189/2001  (M. Of. nr. 196/19 apr. 2001) - abrogă prevederile din art. 2 lit. f referitoare la scutirea de la plata impozitului  
 pe profit a persoanelor juridice deţinătoare de pensiuni turistice şi agroturistice 
   

- L. nr. 294/2001  (M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) - respinge O.U.G. nr. 6/2000 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la data de 27 iunie 1997 
 O.G. nr. 64/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 226/30 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 213/1997 - M. Of. nr. 366/18 dec. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 213/1997 (M. Of. nr. 366/18 dec. 1997) 
 - H.G. nr. 146/1999 (M. Of. nr. 108/15 mar. 1999)   
 O.G. nr. 66/1997 
 Ordonanţă privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat 
 M. Of. nr. 226/30 aug. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 792/2001 - M. Of. nr. 23/16 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 131/1998  (M. Of. nr. 329/31 aug. 1998) - modifică art. 1, art.3, art.5, art.6, art.7, art.8; abrogă art.2, art.4, art.9-11 
 - L. nr. 761/2001  (M. Of. nr. 23/16 ian. 2002) - respinge O.G. nr. 131/1998 
 - L. nr. 792/2001  (M. Of. nr. 23/16 ian. 2002) - modifică art.1, art.3, art.5, art.6, art.7, art.8; abrogă art.2, art.4, art.9, art.10,  
 art.11 şi O.G. nr. 131/1998 (operaţiunile cu titluri de stat emise de Ministerul  
 Finanţelor Publice până la data intrării în vigoare a O.G. nr. 131/1998, al căror  
 termen de scadenţă se împlineşte după această dată, sunt supuse prevederilor  
 legale în vigoare la data emiterii lor) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 928/18 oct. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 46/2006  (M. Of. nr. 238/16 mar. 2006) - modifică art. 1 lit. b) şi d), art. 2; 
  abrogă art. 3   

  1998  
 
 ▼ Protocolul 4 la Acordul general pentru comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997 
 O.G. nr. 1/1998 (acceptare) 
 M. Of. nr. 18/20 ian. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 169/1998 - M. Of. nr. 380/6 oct. 1998) 
   
 ▼ Rezoluţia generală adoptată de către Conferinţa miniştrilor europeni ai cercetării de la Bruxelles din 22-23 noiembrie 1971 
 O.G. nr. 4/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 37/29 ian. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 232/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998) 
 Modificări: 
  - L. nr. 232/1998 (M. Of. nr. 477/11 dec. 1998) 

 ▼ Rezoluţia miniştrilor statelor participante la Cooperarea europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologice (Conferinţa  
 miniştrilor europeni responsabili pentru cooperarea în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologice, Praga, 27 mai 1997) 
 O.G. nr. 4/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 37/29 ian. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 232/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998) 
 Modificări: 
   

- L. nr. 232/1998 (M. Of. nr. 477/11 dec. 1998) 

 ▼ Confirmarea statutului României de ţară membră a EUREKA, Londra, 19 iunie 1997 
 O.G. nr. 5/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 37/29 ian. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 174/1998 - M. Of. nr. 383/8 oct. 1998) 
   
 ▼ Declaraţia de la Hanovra, 6 noiembrie 1985 
 O.G. nr. 5/1998 (aprobare participare) 
 M. Of. nr. 37/29 ian. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 174/1998 - M. Of. nr. 383/8 oct. 1998) 
   
 ▼ Memorandum de înţelegere între membrii EUREKA asupra Secretariatului EUREKA, 7 iulie 1997 
 O.G. nr. 5/1998 (aprobare participare) 
 M. Of. nr. 37/29 ian. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 174/1998 - M. Of. nr. 383/8 oct. 1998)   
 O.G. nr. 7/1998 
 Ordonanţă privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor  
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 unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 34/29 ian. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 37/2001 - M. Of. nr. 123/13 mar. 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 73/1999  (M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) - abrogă la 1 ian.2000 prevederile art. 7, art.8 alin. (1) şi ale art.11 alin. (1) cu  
 privire la neimpozitarea sumelor primite sub formă de plăţi compensatorii,  
 precum şi prevederile art.23 lit. a 
 - O.U.G. nr. 136/2000  (M. Of. nr. 462/22 sep. 2000) - sumele reprezentând plăţile compensatorii prevăzute la art. 7, art.8 şi art.11 se  
 stabilesc în raport cu solda lunară netă 
 - O.U.G. nr. 37/2001  (M. Of. nr. 119/8 mar. 2001) - modifică Cap.III (art. 15-17) 
 - L. nr. 37/2001  (M. Of. nr. 123/13 mar. 2001) - modifică art. 1, art.5 lit. b, art.11 alin. (1) lit.a-c, art.13, art.18, art.19, art.21,  
 art.24; abrogă art.2 
 - O.U.G. nr. 210/2005  (M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005) - modifică art. 26 alin. (2) 
 - L. nr. 178/2006  (M. Of. nr. 450/24 mai 2006) - aprobă O.U.G. nr.210/2005 
 
 

- L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - abrogă art. 12 şi 13 

 O.G. nr. 8/1998 
 Ordonanţă privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului 
 M. Of. nr. 40/30 ian. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 23/2000 - M. Of. nr. 135/30 mar. 2000) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 43/1998  (M. Of. nr. 278/27 iul. 1998) - modifică art. 3, 4, 5, 6; introduce art.61; abrogă art.7, 8 şi 9 
 - O.U.G. nr. 127/1999  (M. Of. nr. 455/20 sep. 1999) - modifică art. 3 lit. a alin. ultim 
 - L. nr. 23/2000  (M. Of. nr. 135/30 mar. 2000) - modifică art. 2, art.3 lit. c, art.5 alin. (2), art.7 lit.a şi b, art.8 lit.e şi i, art.9;  
 introduce alin. (3) la art.3 lit.a 
 - O.U.G. nr. 32/2001  (M. Of. nr. 110/5 mar. 2001) - modifică în mod corespunzător art. 3 
 - L. nr. 345/2002  (M. Of. nr. 371/1 iun. 2002) - abrogă prevederile art.3 lit.a, art.4 şi art.5 alin.(1) 
  - L. nr. 61/2003  (M. Of. nr. 183/24 mar. 2003) - respinge O.G. nr. 43/1998 

 O.G. nr. 15/1998 
 Ordonanţă privind Institutul European din România 
 M. Of. nr. 40/30 ian. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 207/1998 - M. Of. nr. 429/12 nov. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 207/1998  (M. Of. nr. 429/12 nov. 1998) - modifică art. 3 lit. a şi f şi art.22 
 - O.U.G. nr. 73/2000  (M. Of. nr. 265/13 iun. 2000) - modifică art. 1 alin. (3), art.3 lit. f, art.3 lit.h ,art.5, art.8 alin.(1), art.14 alin. 
 (2), art.18 alin.(1); abrogă art.15 alin.4 
 - O.U.G. nr. 51/2005  (M. Of. nr. 523/20 iun. 2005) - modifică art.3 lit.c), art.14 alin. (1); 
  introduce alin. (4) la art.18 
 - L. nr. 364/2005  (M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 51/2005 şi modifică art.3 lit.f), art.5, art.8  
 alin. (1), art.18 alin. (4), 
 - O.U.G. nr. 5/2006  (M. Of. nr. 150/16 feb. 2006) - modifică art.5, art.8 alin.(1) prima liniuţă, art.14 alin. (1), art.18 alin.(4); 
  introduce alin.(5) la art.18; 
  abrogă art.3 lit.f) 
 - L. nr. 196/2006  (M. Of. nr. 453/25 mai 2006) - aprobă O.U.G. nr. 5/2006 
 - O.U.G. nr. 177/2008  (M. Of. nr. 826/9 dec. 2008) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12; 
  introduce art. 51; 
  abrogă art. 16, art. 17 şi art. 22 
 - L. nr. 133/2009  (M. Of. nr. 299/7 mai 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 177/2008 şi modifică art. 3 alin. (1) lit. a), c)  
 şi f), art. 4 alin. (3), art.5 
 - O.G. nr. 19/2013  (M. Of. nr. 483/1 aug. 2013) - modifică art. 14 alin. (1) 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 18 alin. (2)—(5)   
 O.G. nr. 17/1998 
 Ordonanţă privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale 
 M. Of. nr. 40/30 ian. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 240/1998 - M. Of. nr. 480/14 dec. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 240/1998  (M. Of. nr. 480/14 dec. 1998) - modifică art. 1 lit. a şi b, art.6 
 - O.U.G. nr. 79/1999  (M. Of. nr. 258/4 iun. 1999) - modifică art. 1 lit. c 
 - O.U.G. nr. 90/2003  (M. Of. nr. 712/13 oct. 2003) - înlocuieşte denumirea Direcţia Generală a Vămilor cu Autoritatea Naţională a  
 Vămilor 
 - L. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 90/2003 
  - L. nr. 507/2004  (M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 94/2004 şi abrogă art.1 lit. c) 

 ▼ Acord de împrumut între România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţională de Telecomunicaţii ''Romtelecom'' - S.A.,  
 semnat la Luxembourg şi la Bucureşti la 12 şi, respectiv, la 14 noiembrie 1997 
 O.G. nr. 18/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 42/30 ian. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 188/1998 - M. Of. nr. 394/16 oct. 1998) 
  
 O.G. nr. 19/1998 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în  
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 domeniul audiovizualului 
 M. Of. nr. 41/30 ian. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 231/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 71/16 feb. 1998) - rectifică art. III 
 Modificări: 
 - L. nr. 231/1998  (M. Of. nr. 477/11 dec. 1998) - modifică art. IV şi art. VI 
 - H.G. nr. 715/1999  (M. Of. nr. 447/15 sep. 1999) - actualizează taxele conform art. IV 
 Rectificare: 
  (M. Of. nr. 528/29 oct. 1999) - rectifică anexa nr. 2 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi  
 publicităţii imobiliare, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998 
 O.G. nr. 21/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 42/30 ian. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 132/1998 - M. Of. nr. 241/2 iul. 1998) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 52/2002 (M. Of. nr. 71/31 ian. 2002) 
 - H.G. nr. 1419/2002 (M. Of. nr. 919/16 dec. 2002) 
 - H.G. nr. 316/2003 (M. Of. nr. 216/2 apr. 2003) 
 - H.G. nr. 247/2004 (M. Of. nr. 195/5 mar. 2004) 
 - L. nr. 190/2005 (M. Of. nr. 574/4 iul. 2005) - modifică art. 5; 
 
  introduce art. 31 şi art. 41 
 - H.G. nr. 864/2006 (M. Of. nr. 611/14 iul. 2006) 
  - H.G. nr. 1239/2007 (M. Of. nr. 718/23 oct. 2007) 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice ''Radet''  
 Bucureşti, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997 
 O.G. nr. 22/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 42/30 ian. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 131/1998 - M. Of. nr. 241/2 iul. 1998) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 162/2010 (M. Of. nr. 509/22 iul. 2010) 

 O.G. nr. 23/1998 
 Ordonanţă privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat 
 M. Of. nr. 41/30 ian. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 239/1998 - M. Of. nr. 480/14 dec. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 239/1998  (M. Of. nr. 480/14 dec. 1998) - modifică art. 1 alin. (1) lit. a - e, art.1 alin. (2), art.2; introduce la art.3 alin.  
 (2) 
 - O.U.G. nr. 142/2001  (M. Of. nr. 700/5 nov. 2001) - modifică art. 1 alin. (2), art.3; introduce lit. g la alin.(1) art.1, art.4, art.5 
 - L. nr. 174/2002  (M. Of. nr. 254/16 apr. 2002) - modifică art.3 
 
 

- O.U.G. nr. 124/2020  (M. Of. nr. 694/3 aug. 2020) - introduce art. 31 

 O.G. nr. 26/1998 
 Ordonanţă privind regimul de confecţionare şi valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere 
 M. Of. nr. 41/30 ian. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 252/1998 - M. Of. nr. 516/30 dec. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 252/1998  (M. Of. nr. 516/30 dec. 1998) - modifică titlul, art. 1, art.2; introduce art.3 
 - O.G. nr. 73/2001  (M. Of. nr. 540/1 sep. 2001) - modifică titlul ordonanţei, art. 1, art.2; introduce art.21   
 O.G. nr. 29/1998 
 Ordonanţă privind plata contribuţiei de 8% din valoarea asistenţei tehnice primite de la Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică -  
 Viena (A.I.E.A.) 
 M. Of. nr. 41/30 ian. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 183/1998 - M. Of. nr. 389/14 oct. 1998)    
 ▼ Statutul Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale, adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia, la 29 septembrie 1997 
 O.G. nr. 33/1998 (aderare) 
 M. Of. nr. 41/30 ian. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 186/1998 - M. Of. nr. 394/16 oct. 1998) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 56/9 feb. 1998) - rectifică în sensul: în loc de Organizaţia Intereuropeană a Administraţiilor  
 Fiscale se va citi Organizaţia Intraeuropeană a Administraţiilor Fiscale   
 O.G. nr. 34/1998 
 Ordonanţă privind majorarea salariilor personalului din unităţile sanitare şi din unităţile de asistenţă socială 
 M. Of. nr. 43/30 ian. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 137/1998 - M. Of. nr. 241/2 iul. 1998) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 137/1998  (M. Of. nr. 241/2 iul. 1998) - modifică titlul ordonanţei, art. unic devine art.1; introduce art.11   
 O.G. nr. 41/1998 
 Ordonanţă privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora 
 M. Of. nr. 43/30 ian. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 383/2002 - M. Of. nr. 471/2 iul. 2002) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 90/26 feb. 1998) - rectifică art. 2, art. 3, art. 10, art. 12 alin. 1, art. 13, art. 34 şi anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - L. nr. 383/2002  (M. Of. nr. 471/2 iul. 2002) - modifică art.1, art.2 lit.a-d, art.4, art.5, art.6, art.10, art.12 alin.(1)-(4), art.15,  
 art.18 alin.(2), art.19, art.21, art.25, art.28 alin.(3), anexele nr.1-4; abrogă art.3 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 691/20 sep. 2002) - rectifică art. 2, art. 4 alin. 2 şi anexa nr. 3 
 Modificări: 
 - L. nr. 381/2005  (M. Of. nr. 6/4 ian. 2006) - modifică art.1, art.2, art.4 alin.1, art.5, art.6 alin.1, art.7, titlul cap.II, cap.II  
 titlul primei secţiuni, art.10, art.12 alin.4, art.13, art.14, art.17, art.18, art.19,  
 cap.II titlul secţiunii care urmează după art.19, art.20, art.21, art.22, art.23,  
 art.28 alin.1, art.29, art.32; 
  introduce art.61, alin.31 la art.12, art.131, după art.131 se introduc 2  
 secţiuni cu art.132 - 139; 
  abrogă art.11; 
  anexele nr.1-4 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 959/29 nov. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 28/2007  (M. Of. nr. 44/19 ian. 2007) - modifică anexa nr.1 
 - L. nr. 350/2007  (M. Of. nr. 851/12 dec. 2007) - la 11 martie 2008, modifică art. 15, art. 16 ; 
  înlocuieşte anexa nr. 2 
 - L. nr. 66/2010  (M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) - modifică art. 4 
 - O.U.G. nr. 129/2010  (M. Of. nr. 890/30 dec. 2010) - dispoziţiile art. 4 se aplică începând cu data de 1 ian. 2012 
 - L. nr. 172/2011  (M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 129/2010 
 - L. nr. 204/2011  (M. Of. nr. 813/17 nov. 2011) - abrogă secţ. a 3-a din cap. II cu art. 18-21 
 - O.U.G. nr. 40/2012  (M. Of. nr. 447/4 iul. 2012) - suspendă, până la data de 1 ianuarie 2014, aplicarea dispoziţiilor art. 4 
 - L. nr. 29/2013  (M. Of. nr. 126/7 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 40/2012 
 - L. nr. 31/2015  (M. Of. nr. 169/11 mar. 2015) - suspendă aplicarea art. 4 până la 31 decembrie 2016   
 O.G. nr. 42/1998 
 Ordonanţă privind majorarea soldelor personalului militar şi a salariilor de bază pentru unele categorii de personal civil din sectorul de  
 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 M. Of. nr. 278/27 iul. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 101/2001 - M. Of. nr. 158/29 mar. 2001)    
 O.G. nr. 45/1998 
 Ordonanţă privind abilitarea Băncii Naţionale a României de a pune în circulaţie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale  
 preţioase 
 M. Of. nr. 279/28 iul. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 244/1998 - M. Of. nr. 488/18 dec. 1998)    
 O.G. nr. 46/1998 
 Ordonanţă pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională  
 EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană,  
 precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de  
 navigaţie aeriană 
 M. Of. nr. 284/31 iul. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 52/1999 - M. Of. nr. 150/13 apr. 1999) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 295/11 aug. 1998) - rectifică data ordonaţei 
 Modificări: 
 - L. nr. 52/1999  (M. Of. nr. 150/13 apr. 1999) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 44/26 ian. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă art. 6, art. 7, art. 10 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 60/2007  (M. Of. nr. 439/28 iun. 2007) - modifică art.2 ; 
  abrogă art.3 
 - L. nr. 320/2007  (M. Of. nr. 791/21 nov. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 60/2007 şi abrogă art. 3 şi 13 
 - O.G. nr. 18/2012  (M. Of. nr. 622/30 aug. 2012) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 4, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 alin.  
 (1), art. 12 alin. (1); 
  abrogă art. 11 alin. (3) 
 - L. nr. 89/2013  (M. Of. nr. 197/8 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 18/2012 
 - O.U.G. nr. 33/2018  (M. Of. nr. 394/8 mai 2018) - modifică art. 4, art. 9, art. 10; 
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  abrogă art. 5 și art. 8 
 - L. nr. 125/2019  (M. Of. nr. 554/5 iul. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 33/2018   
 O.G. nr. 48/1998 
 Ordonanţă privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar 
 M. Of. nr. 286/4 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 515/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 99/1998  (M. Of. nr. 321/28 aug. 1998) - modifică art. 1 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 49/1998  (M. Of. nr. 473/9 dec. 1998) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - L. nr. 688/2001  (M. Of. nr. 784/11 dec. 2001) - modifică art. 1 alin. (2)   
 O.G. nr. 51/1998 
 Ordonanţă privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 
 M. Of. nr. 296/13 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 245/2001 - M. Of. nr. 270/24 mai 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 245/2001  (M. Of. nr. 270/24 mai 2001) - modifică art. 2 alin. (1), art.4, art.6 alin.(2), art.7 alin.(1); introduce art.21 
 - O.G. nr. 2/2008  (M. Of. nr. 73/31 ian. 2008) - modifică titlul, art.1, art.2, art.21, art.4, art.6; 
  introduce cap.I, art.11-13, art.61- art.63, cap.II cu art.9-17, cap.III cu  
 art.18-28, cap.IV cu art.29-30; 
  abrogă art.3, art.5, art.7 şi art.8 
 - L. nr. 199/2008  (M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) - aprobă cu modificări O.G. nr. 2/2008 şi modifică art. 1 alin. (2), art. 11, art.  
 12, art. 6 alin. (1) şi (6), art. 9, art. 16, art. 20, art. 21, art. 22; 
  introduce alin. (21) la art. 2, alin. (5) la art. 25, alin. (3) la art. 28, art.  
 291-293, art. 31 
 - O.G. nr. 17/2012  (M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) - abrogă, la 1 ianuarie 2013, art. 21 alin. (1) lit. ş) 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - introduce lit. ţ) la art. 21 alin. (1) 
 - L. nr. 201/2015  (M. Of. nr. 539/20 iul. 2015) - modifică art. 21 alin. (1) lit. f) 
 - O.U.G. nr. 48/2016  (M. Of. nr. 689/6 sep. 2016) - modifică art. 11 lit. d), art. 4 alin. (1) lit. e) și f) și art. 20 alin. (5); 
 introduce lit. m) la art. 1 alin. (2) și art. 32 
 - O.U.G. nr. 76/2018  (M. Of. nr. 631/19 iul. 2018) - modifică art. 28 alin. (1) și (3) 
 - L. nr. 86/2019  (M. Of. nr. 338/3 mai 2019) - modifică art. 28 alin. (1) și (3) (abrogă art. 16 din O.U.G. nr. 76/2018)   
 O.G. nr. 56/1998 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale  
 şi Autorităţii Judecătoreşti 
 M. Of. nr. 308/25 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 458/2001 - M. Of. nr. 418/27 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 72/1998  (M. Of. nr. 523/31 dec. 1998) - abrogă art. 14 
 - L. nr. 419/2001  (M. Of. nr. 402/20 iul. 2001) - respinge O.U.G. nr. 72/1998 
 - L. nr. 458/2001  (M. Of. nr. 418/27 iul. 2001) - modifică art. 1 alin. (1), art.3 lit. b şi d, art.5 alin.(1) şi (3), art.8 alin.(1),  
  art.11, art.13; introduce art.51; abrogă art.10, art.12 

 ▼ Participarea Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism şi la Asociaţia de Promovare Turistică Internaţională - ''Die  
 Donau'' 
 O.G. nr. 57/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 309/26 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 111/2000 - M. Of. nr. 296/29 iun. 2000) 
   
 O.G. nr. 58/1998 
 Ordonanţă privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 
 M. Of. nr. 309/26 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 755/2001 - M. Of. nr. 7/9 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 755/2001  (M. Of. nr. 7/9 ian. 2002) - modifică art.2 lit.b şi d, art.13, art.26, art.27 alin.(1), art.43 alin.(1); introduce  
 lit.o la art.2, o nouă liniuţă la finalul art.20 
 - O.G. nr. 5/2003  (M. Of. nr. 54/30 ian. 2003) - modifică art.33 
 - L. nr. 229/2003  (M. Of. nr. 365/29 mai 2003) - aprobă O.G. nr. 5/2003 şi modifică art. 33 
 - O.U.G. nr. 19/2006  (M. Of. nr. 220/10 mar. 2006) - abrogă art. 33 alin.(3) 
 - L. nr. 274/2006  (M. Of. nr. 586/6 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 19/2006 
 - O.U.G. nr. 123/2008  (M. Of. nr. 684/7 oct. 2008) - modifică art. 20, art. 21, art.39 
 - L. nr. 254/2009  (M. Of. nr. 462/3 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 123/2008 şi modifică art. 39 alin. (2) şi (3) 
 - O.U.G. nr. 25/2010  (M. Of. nr. 211/2 apr. 2010) - modifică art. 13, art. 14, art. 27 alin. (1), art. 30 lit. d); 
  abrogă art. 17, art. 40, art. 41 şi art. 42 
 - O.U.G. nr. 121/2011  (M. Of. nr. 931/29 dec. 2011) - modifică art. 22 
 - L. nr. 282/2013  (M. Of. nr. 677/4 nov. 2013) - modifică art. 13, art. 14, art. 30 lit. d) 
 - O.U.G. nr. 84/2014  (M. Of. nr. 923/18 dec. 2014) - introduce art. 21 
 - L. nr. 93/2015  (M. Of. nr. 281/27 apr. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 84/2014 şi introduce art. 21, alin. (8) la art. 33 
 - O.G. nr. 15/2017  (M. Of. nr. 689/24 aug. 2017) - modifică art. 20 lit. g), art. 39 alin. (1) lit. b); 
 introduce lit. p), q), r) și s) la art. 2, art. 101, art. 102, lit. h) la art. 20 și art.  
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 391 
 - L. nr. 275/2018  (M. Of. nr. 1027/3 dec. 2018) - modifică art. 2 lit. r), art. 20 lit.h), art. 391 alin. (2) și (7); 
  introduce lit. t) la art. 2, cap. I1 cu art. 22 - 24, lit.i) la art. 20, alin. (3) la  
 art. 22, art. 221; înlocuiește sintagma  „Autoritatea Naţională pentru Turism"   
 cu sintagma „Ministerul Turismului”, iar sintagma „ordinul preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale pentru Turism” se înlocuieşte cu sintagma „ordinul  
 ministrului turismului” 
 - O.U.G. nr. 65/2021  (M. Of. nr. 643/30 iun. 2021) - modifică art. 39 alin. (1) lit. b); 
  abrogă art. 2 lit. s), art. 391 
 
 O.G. nr. 60/1998 
 Ordonanţă privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate 
 M. Of. nr. 308/25 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 62/2002 - M. Of. nr. 52/25 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 62/2002  (M. Of. nr. 52/25 ian. 2002) - modifică art.1, art.2, art.4, art.5, art.6; abrogă art.3   
 O.G. nr. 61/1998 
 Ordonanţă privind finanţarea acţiunilor de consultanţă şi formare profesională destinate agricultorilor 
 M. Of. nr. 308/25 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 222/1998 - M. Of. nr. 459/30 nov. 1998)   
 ▼ Acord de împrumut (Proiect privind reforma în domeniul protecţiei copilului) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  
 şi Dezvoltare, semnat la Washington la 15 iulie 1998 
 O.G. nr. 63/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 310/26 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 220/1998 - M. Of. nr. 459/30 nov. 1998) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 34/1998 (M. Of. nr. 432/16 nov. 1998) 
 - H.G. nr. 324/2000 (M. Of. nr. 187/2 mai 2000) 
 - H.G. nr. 901/2002 (M. Of. nr. 660/5 sep. 2002) 
   

- H.G. nr. 97/2004 (M. Of. nr. 121/10 feb. 2004) 

 ▼ Acord-cadru de împrumut între România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998 
 O.G. nr. 64/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 310/26 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 223/1998 - M. Of. nr. 459/30 nov. 1998) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 34/1998 (M. Of. nr. 432/16 nov. 1998) 
 - H.G. nr. 145/1999 (M. Of. nr. 108/15 mar. 1999) 
 - H.G. nr. 157/2002 (M. Of. nr. 151/28 feb. 2002) 
 - H.G. nr. 232/2004 (M. Of. nr. 177/2 mar. 2004) 
   

- H.G. nr. 561/2005 (M. Of. nr. 541/27 iun. 2005) 

 ▼ Acord european privind marile căi navigabile de importanţă internaţională (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996 
 O.G. nr. 68/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 314/27 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 12/1999 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1999) 
   
 ▼ Acord de cooperare pentru administrarea fondului Autostrăzii Transeuropene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la 18 decembrie 1991 
 O.G. nr. 71/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 317/28 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 9/1999 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1999) 
  
 ▼ Protocol la Acordul european din 1991 privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (AGTC), privind  
 transportul combinat pe căi navigabile interioare, adoptat la Geneva la 17 ianuarie 1997 
 O.G. nr. 74/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 318/28 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 13/1999 - M. Of. nr. 5/14 ian. 1999) 
  
 ▼ Acord cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie  
 folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970 
 O.G. nr. 75/1998 (aderare) 
 M. Of. nr. 319/28 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 2/1999 - M. Of. nr. 4/13 ian. 1999) 
  
 ▼ Acord privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a  
 acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997 
 O.G. nr. 76/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 315/27 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 7/1999 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1999) 
 Modificări: 
  - O. nr. 826/2008 (M. Of. nr. 587/5 aug. 2008) 
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 ▼ Protocol de amendare a articolelor 1 a, 14(1) şi 14 (3) b ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier  
 internaţional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993 
 O.G. nr. 77/1998 (aderare) 
 M. Of. nr. 315/27 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 4/1999 - M. Of. nr. 4/13 ian. 1999)   
 O.G. nr. 80/1998 
 Ordonanţă privind prelungirea duratei de valabilitate a licenţei N.M.T. şi stabilirea taxei aferente 
 M. Of. nr. 313/27 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 689/2001 - M. Of. nr. 795/13 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 689/2001  (M. Of. nr. 795/13 dec. 2001) - modifică art. 1 partea introductivă; abrogă art.3 şi art.4   
 O.G. nr. 84/1998 
 Ordonanţă privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din învăţământ 
 M. Of. nr. 315/27 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 205/2001 - M. Of. nr. 212/26 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 205/2001  (M. Of. nr. 212/26 apr. 2001) - modifică art. 2, art.3 alin. (1) lit. a, b, e şi g, art.3 alin.(2), art.4, art.6;  
 
 

introduce lit.a1 la art.3 alin.(1) 

 O.G. nr. 85/1998 
 Ordonanţă privind plata colaboratorilor externi folosiţi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri şi a altor acte normative 
 M. Of. nr. 315/27 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 218/2001 - M. Of. nr. 227/4 mai 2001)   
 ▼ Acord de garanţie (Proiect-suport pentru reforma şi privatizarea telecomunicaţiilor) între România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 29 mai 1998 
 O.G. nr. 88/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 314/27 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 42/1999 - M. Of. nr. 127/26 mar. 1999) 
  
 ▼ Proiectul celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaţional, aprobat prin Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor  
 nr.52-4 din 23 septembrie 1997 
 O.G. nr. 92/1998 (acceptare) 
 M. Of. nr. 318/28 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 119/1999 - M. Of. nr. 330/13 iul. 1999)   
 O.G. nr. 93/1998 
 Ordonanţă privind înlocuirea şi împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei 
 M. Of. nr. 316/27 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 24/1999 - M. Of. nr. 34/28 ian. 1999)   
 O.G. nr. 95/1998 
 Ordonanţă privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 
 M. Of. nr. 320/28 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 3/2002 - M. Of. nr. 42/22 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 3/2002  (M. Of. nr. 42/22 ian. 2002) - modifică titlul, art.2 alin.(2); înlocuieşte denumirea „Ministerul  
 Transporturilor“ 
  cu „Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei“  şi sintagma „  
 ministrul transporturilor“ cu „ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi  
 locuinţei“ 
 - L. nr. 412/2002  (M. Of. nr. 500/11 iul. 2002) - aprobă cu modificări O.G. nr. 42/1997  – abrogă art.2 
 - O.G. nr. 21/2003  (M. Of. nr. 61/1 feb. 2003) - introduce alin. (3) la art. 1, alin. (2) la art.6 
 - L. nr. 238/2003  (M. Of. nr. 403/10 iun. 2003) - aprobă O.G. nr. 21/2003 şi modifică art. 1 alin. 3;  înlocuieşte în titlu sintagma  
 "Ministerul Transporturilor" cu "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor  
 şi Locuinţei" 
 - O.U.G. nr. 33/2015  (M. Of. nr. 475/30 iun. 2015) - modifică art. 1 alin. (2), art. 1 alin. (3), art. 6; 
 introduce alin. (21)-(26) la art. 1, art. (91)-(99) 
 - L. nr. 42/2016  (M. Of. nr. 230/29 mar. 2016) - modifică art. 6, art. 95 alin. (4)-(6) și (8); 
 abrogă art. 98   
 O.G. nr. 98/1998 
 Ordonanţă privind desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizaţiilor internaţionale de telecomunicaţii prin sateliţi  
 ''INTELSAT'', ''EUTELSAT'' şi ''INMARSAT'' 
 M. Of. nr. 321/28 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 229/1998 - M. Of. nr. 473/9 dec. 1998) 
 Modificări: 
   

- L. nr. 229/1998  (M. Of. nr. 473/9 dec. 1998) - modifică art. 1 partea introductivă şi art.3 
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 ▼ Acord-cadru de împrumut între România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998 
 O.G. nr. 100/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 323/29 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 233/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1064/2008 (M. Of. nr. 671/29 sep. 2008) 
 - H.G. nr. 190/2010 (M. Of. nr. 174/17 mar. 2010) 
  - L. nr. 162/2010 (M. Of. nr. 509/22 iul. 2010) 

 O.G. nr. 101/1998 
 Ordonanţă privind reglementarea plăţii unor tarife pentru activităţile administrative specifice autorizate, desfăşurate de Oficiul Naţional de  
 Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie 
 M. Of. nr. 321/28 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 150/1999 - M. Of. nr. 370/3 aug. 1999) 
 Modificări: 
 - L. nr. 150/1999  (M. Of. nr. 370/3 aug. 1999) - modifică art. 1 alin. (3), art.3 alin. (1); abrogă art.2 
 - O.U.G. nr. 162/2000  (M. Of. nr. 527/26 oct. 2000) - modifică titlul, art. 1, art.3 
  - L. nr. 133/2001  (M. Of. nr. 171/4 apr. 2001) - modifică titlul şi art. 1 alin. (2) 

 O.G. nr. 102/1998 
 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea sistemului de educaţie permanentă prin instituţiile educaţionale 
 M. Of. nr. 321/28 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 133/2000 - M. Of. nr. 346/25 iul. 2000) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 133/2000  (M. Of. nr. 346/25 iul. 2000) - modifică titlul, art. 1-8 

 O.G. nr. 103/1998 
 Ordonanţă privind structura normei didactice în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 321/28 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 109/1999 - M. Of. nr. 281/18 iun. 1999) 
 Modificări: 
 - L. nr. 109/1999  (M. Of. nr. 281/18 iun. 1999) - modifică titlul ordonanţei, art. 2, art.3, art.4; introduce art.31 şi 32   
 ▼ Acord de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud între România şi Fondul de Cooperare Economică  
 Internaţională, Japonia, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 - Nr. ROM-P1 
 O.G. nr. 108/1998 (modificare) 
 M. Of. nr. 324/29 aug. 1998 
  (Aprobată prin L. nr. 10/1999 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1999) 

 ▼ Acord de împrumut privind Proiectul de reabilitare a drumurilor între România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională,  
 Japonia, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 - Nr. ROM-P2 
 O.G. nr. 109/1998 (modificare) 
 M. Of. nr. 324/29 aug. 1998 
   

(Aprobată prin L. nr. 11/1999 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1999) 

 ▼ Convenţie privind înfiinţarea Biroului European de Telecomunicaţii (ETO), adoptată la Copenhaga la 1 septembrie 1996 
 O.G. nr. 110/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 323/29 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 251/1998 - M. Of. nr.516/30 dec. 1998) 
 
 O.G. nr. 112/1998 
 Ordonanţă privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) minorităţilor naţionale din  
 România 
 M. Of. nr. 324/29 aug. 1998 
   

(Aprobată prin L. nr. 176/2002 - M. Of. nr. 258/17 apr. 2002) 

 ▼ Acord de cooperare financiară între Guvernul României şi Banca Nordică de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 august 1998 
 O.G. nr. 114/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 323/29 aug. 1998 
   

(Aprobată prin L. nr. 234/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998) 

 ▼ Convenţia internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată la Hamburg la 9-27 aprilie 1979 
 O.G. nr. 115/1998 (aderare) 
 M. Of. nr. 325/29 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 31/1999 - M. Of. nr. 35/28 ian. 1999) 
 Modificări: 
 - L. nr. 31/1999 (M. Of. nr. 35/28 ian. 1999) 
 - O. nr. 2018/2006 (M. Of. nr. 970/5 dec. 2006) 
 
 O.G. nr. 116/1998 
 Ordonanţă privind dezvoltarea şi modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public 
 M. Of. nr. 326/29 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 231/2004 - M. Of. nr. 516/8 iun. 2004) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 73/1999  (M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) - abrogă la 1 ian.2000 prevederile art. 8 referitoare la exonerarea de la plata  
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 impozitului pe dividendele cuvenite persoanelor fizice 
 - O.U.G. nr. 217/1999  (M. Of. nr. 650/30 dec. 1999) - abrogă art. 6 lit. a 
 - O.U.G. nr. 6/2000  (M. Of. nr. 74/21 feb. 2000) - abrogă art. 6 lit. a, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru  
 activitatea în regim special maritim 
 - L. nr. 189/2001  (M. Of. nr. 196/19 apr. 2001) - abrogă prevederile din art. 6 lit. a referitoare la scutirea de la plata  
 impozitului pe profit pentru activitatea în regim special maritim 
 - L. nr. 294/2001  (M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) - respinge O.U.G. nr. 6/2000 
 - O.U.G. nr. 158/2001  (M. Of. nr. 767/30 nov. 2001) - abrogă la data de 1 ian.2002 art. 6 lit. d 
 - L. nr. 345/2002  (M. Of. nr. 371/1 iun. 2002) - abrogă prevederile art.7 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - referirile la TVA din art. 6 lit. b) şi c) rămân în vigoare până la 31 dec. 2006 
 - L. nr. 231/2004  (M. Of. nr. 516/8 iun. 2004) - modifică titlul, art.1, art.5, art.14, art.24, art.25 alin.(1), art.27, art.28, art.29,  
 art.30, art.31, art.32, art.34, art.35; introduce art.39; abrogă titlul cap.I, art.2,  
 titlul cap.II, art.3, art.4, art.6, art.8, art.9, art.10, cap.III - art.11 şi art.12 , titlul  
 cap.IV, art.13, art.15-18, cap.V - art.19 -art.23, titlul cap.VI, art.26, art.33, titlul  
 cap.VII, art.36, anexa. 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - abrogă art.5 alin.(2) lit.a)-d)   
 O.G. nr. 118/1998 
 Ordonanţă privind afilierea Ministerului Apărării Naţionale al României, ca membru asociat, la Consiliul Internaţional al Sportului Militar  
 şi plata cotizaţiei anuale 
 M. Of. nr. 327/29 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 61/5 feb. 2001)   
 ▼ Acord sub formă de schimb de scrisori modificând Acordul sub formă de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană  
 privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998 
 O.G. nr. 119/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 327/29 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 8/1999 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1999) 
  
 ▼ Convenţia-cadru europeană privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21  
 mai 1980 
 O.G. nr. 120/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 329/31 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 78/1999 - M. Of. nr. 207/13 mai 1999) 
 Modificări: 
 - L. nr. 78/1999 (M. Of. nr. 207/13 mai 1999) 
 - L. nr. 129/2003 (M. Of. nr. 260/15 apr. 2003) 
 
 O.G. nr. 121/1998 
 Ordonanţă privind răspunderea materială a militarilor 
 M. Of. nr. 328/29 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 25/1999 - M. Of. nr. 34/28 ian. 1999) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 34/2016  (M. Of. nr. 286/15 apr. 2016) - sintagma „după epuizarea acestor căi de atac” din cuprinsul art. 43 este  
 neconstituţională 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2018  (M. Of. nr. 109/12 feb. 2019) - art. 43, raportat la art. 109 din L. nr. 188/1999   
 O.G. nr. 122/1998 
 Ordonanţă privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale 
 M. Of. nr. 327/29 aug. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 50/1999 - M. Of. nr. 147/8 apr. 1999) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 120/2000  (M. Of. nr. 312/5 iul. 2000) - modifică art. 9 lit. c, art.14; introduce art.201 
 - L. nr. 42/2002  (M. Of. nr. 75/31 ian. 2002) - modifică art.201   
 O.G. nr. 124/1998 
 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 
 M. Of. nr. 328/29 aug. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 629/2001 - M. Of. nr. 724/13 nov. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 116/1999  (M. Of. nr. 312/30 iun. 1999) - modifică art. 1 alin. (1), art.6 alin. (1), art.13, art.14; completează art.9 cu  
 alin. (2) 
 - O.G. nr. 73/1999  (M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) - abrogă la 1 ian.2000 prevederile art. 9 alin. (2) referitoare la cheltuielile  
 pentru investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare înfiinţării şi funcţionării  
 cabinetelor medicale fără personalitate juridică 
 - O.U.G. nr. 266/2000  (M. Of. nr. 662/15 dec. 2000) - introduce art. 141-142 
 - L. nr. 534/2001  (M. Of. nr. 654/18 oct. 2001) - respinge O.U.G. nr. 266/2000 
 - L. nr. 535/2001  (M. Of. nr. 658/19 oct. 2001) - respinge O.U.G. nr. 116/1999 
 - L. nr. 629/2001  (M. Of. nr. 724/13 nov. 2001) - modifică art. 1 alin. (1) şi (2), art.5 alin.(2) şi (3), art.6 alin.(1) şi (3), art.7,  
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 art.8 lit. d, e, f, art.12- 15; introduce alin.(4) şi (5) la art.6, alin.(2) la art.9,  
 cap.III1 cu art.121, art.141, art.142; înlocuieşte sintagma "casele de  
 asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti" cu sintagma  
 "casele de asigurări de sănătate" 
 - L. nr. 493/2002  (M. Of. nr. 543/25 iul. 2002) - abrogă alin. (2) de la art. 9 introdus prin L. nr. 629/2001 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 568/1 aug. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 152/2002  (M. Of. nr. 826/15 nov. 2002) - introduce alin. (3) la art.15 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă prevederile referitoare la persoane juridice din alin. (2) al art. 9 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 732/13 aug. 2004) - rectifică art. 9 
 Modificări: 
 - L. nr. 400/2006  (M. Of. nr. 893/2 nov. 2006) - modifică: art.8 lit.e), art.12 alin.(2), art.14 alin.(7); 
  introduce: alin.(4) la art.5, alin.(11) la art.9, alin.(4) la art.15 
 - O.G. nr. 30/2011  (M. Of. nr. 627/2 sep. 2011) - abrogă art. 9 alin. (11) la data de 1 ian. 2012 
 - L. nr. 209/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 30/2011   

  1999  
 
 ▼ Rezoluţia nr. 53/2 din 30 ianuarie 1998, adoptată la Washington de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, privind  
 majorarea cotelor membrilor fondului - cea de-a 11-a revizuire generală 
 O.G. nr. 2/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 19/21 ian. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 195/5 mai 1999) 
  
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor  
 de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998 
 O.G. nr. 3/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 28/26 ian. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 100/1999 - M. Of. nr. 255/3 iun. 1999) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 58/2004 (M. Of. nr. 596/1 iul. 2004) 
 - L. nr. 460/2004 (M. Of. nr. 1035/9 nov. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 58/2004 
 - O. nr. 1943/2011 (M. Of. nr. 18/10 ian. 2012) 
 - O.U.G. nr. 42/2012 (M. Of. nr. 452/5 iul. 2012) 
  - L. nr. 201/2012 (M. Of. nr. 750/7 nov. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 42/2012 

 ▼ Acord de împrumut (Proiect privind patrimoniul cultural) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 semnat la Washington la 23 decembrie 1998 
 O.G. nr. 4/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 37/29 ian. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 87/1999 - M. Of. nr. 246/1 iun. 1999) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1177/2000 (M. Of. nr. 615/29 nov. 2000) 
 - H.G. nr. 1044/2002 (M. Of. nr. 730/7 oct. 2002) 
 - H.G. nr. 438/2003 (M. Of. nr. 271/18 apr. 2003) 
 - H.G. nr. 1170/2003 (M. Of. nr. 710/10 oct. 2003) 
 - H.G. nr. 387/2004 (M. Of. nr. 282/31 mar. 2004) 
 - H.G. nr. 2289/2004 (M. Of. nr. 1249/24 dec. 2004) 
 - H.G. nr. 298/2006 (M. Of. nr. 235/15 mar. 2006)   
 O.G. nr. 5/1999 
 Ordonanţă privind declararea municipiului Sibiu şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional 
 M. Of. nr. 36/29 ian. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 203/2001 - M. Of. nr. 212/26 apr. 2001) 
 Modificări: 
  - L. nr. 203/2001  (M. Of. nr. 212/26 apr. 2001) - modifică art. 2 alin. (1), art.2 alin.(3) partea introductivă şi lit. a, art.3 lit.a 

 ▼ Acord între guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul  
 asistenţei şi răspunsul de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998 
 O.G. nr. 8/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 40/29 ian. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 153/1999 - M. Of. nr. 491/13 oct. 1999) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 450/24 mai 2006) - rectifică titlu, art. unic şi titlul acordului 
 Modificări: 
 - L. nr. 64/2007 (M. Of. nr. 228/3 apr. 2007) 
 
 O.G. nr. 15/1999 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă 
 M. Of. nr. 36/29 ian. 1999 
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 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 352/2003 - M. Of. nr. 523/21 iul. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 352/2003  (M. Of. nr. 523/21 iul. 2003) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art,  
 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin.  
 (1), art. 20, art. 21; introduce o anexă; abrogă art. 16 
 - L. nr. 239/2021  (M. Of. nr. 965/8 oct. 2021) - modifică art. 2 alin. (4), art. 4 alin. (1), art. 5 și art. 10; 
 
 

abrogă art. 6 

 O.G. nr. 16/1999 
 Ordonanţă pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor şi a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulaţie 
 M. Of. nr. 39/29 ian. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 1/2002 - M. Of. nr. 44/22 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 1/2002  (M. Of. nr. 44/22 ian. 2002) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6 şi anexa 
 - L. nr. 451/2003  (M. Of. nr. 840/26 nov. 2003) - modifică anexa.   
 O.G. nr. 17/1999 
 Ordonanţă privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare 
 M. Of. nr. 39/29 ian. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 450/2001 - M. Of. nr. 416/26 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 450/2001  (M. Of. nr. 416/26 iul. 2001) - modifică art. 4-6 
 - L. nr. 222/2009  (M. Of. nr. 395/11 iun. 2009) - modifică art. 3   
 O.G. nr. 18/1999 
 Ordonanţă privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructură 
 M. Of. nr. 40/29 ian. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 160/2001 - M. Of. nr. 186/11 apr. 2001)   
 ▼ Protocol armonizând Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13  
 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1999 
 O.G. nr. 21/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 41/29 ian. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 97/1999 - M. Of. nr. 248/1 iun. 1999) 
  
 ▼ Protocol adiţional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul Anexei  
 IV ("Dispoziţii privind sistemul comun de tarife de rută") la Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei  
 aeriene EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul deschis spre semnare la Bruxelles în anul 1997 
 O.G. nr. 21/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 41/29 ian. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 97/1999 - M. Of. nr. 248/1 iun. 1999)   
 O.G. nr. 22/1999 
 Ordonanţă privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului  
 public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare 
 M. Of. nr. 42/29 ian. 1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 528/2002 - M. Of. nr. 591/9 aug. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 528/2002  (M. Of. nr. 591/9 aug. 2002) - modifică titlul, art. 1, art. 3, art. 5, denumirea titlului cap. II, art. 7, art. 16,  
 art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 31, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47,  
 art. 48, art. 49, art. 50; introduce art. 11 şi 12, art. 31, cap. I1 după art.  
 31, art. 32 şi 33 după titlul cap. I1, art. 51-510, cap. I2 după art. 510,  
 art. 511-513 după titlul cap. I2, art. 71-78, cap. II1 după art. 78, art.  
 79-713 după titlul cap. II1, cap. II2 după art. 713, art. 714-718 după  
 titlul cap. II2, cap. II3 după art. 718, art. 719-728 după titlul cap. II3,  
 cap. II4 după art. 728, art. 729-730 după titlul cap. II4, cap. II5 după  
 art. 730, art. 731-735 după titlul cap. II5, art. 151 după titlul cap. IV, art.  
 491 după titlul cap. VI, art. 501; abrogă art. 2, art. 4, art. 6, art. 8, art. 9, art.  
 10-15 din cap. III, art. 22-30, art. 32-43 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 28/20 ian. 2003) - rectifică art. 510 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 69/3 feb. 2003) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 86/2007  (M. Of. nr. 638/18 sep. 2007) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin.  
 (1), art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art.  
 21, titlul cap. IV, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29,  
 art. 30, art. 32, art. 33, art. 41, art. 51, art. 53, art. 54, art. 55, art. 59, art. 60,  
 art. 61, art. 62, art. 66, art. 67 alin. (1), art. 68, art. 69, art. 71; 
  introduce art. 171, art. 261, cap. IV1, înaintea art. 28, cu art. 271-2711,  
 art. 501-505; 
  abrogă art. 18, art. 34, cap. VI cu art. 36-40, art. 44-50, art. 57, art. 63, art.  
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 72-75 
 - L. nr. 108/2010  (M. Of. nr. 378/8 iun. 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 86/2007 şi modifică art. 3, art. 4  
 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (2), art. 6, art. 7 alin. (1), (2) şi (3) lit. a) pct. 2, art. 8,  
 art. 11, art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 171 alin. (2), art. 19,  
 art. 20,  art. 21 alin. (1)-(3), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 alin. (2) şi (4), art.  
 26, art. 261 alin. (1) şi (2), titlul cap. IV1, art. 271, art. 272, art. 274, art.  
 275, art. 276, art. 277, art. 279, art. 2711, art. 32, art. 33, art. 41, art. 43,  
 art. 501, art. 502, art. 503, art. 61, art. 62, art. 64, art. 65, art. 66 lit. a), c) şi  
 d), art. 66 lit. t), art. 67, art. 68, art. 69; 
  introduce alin. (2) la art. 30, art. 631, lit. g1) la art. 66, lit. w), x), y), z), aa),  
 ab) şi ac) la art. 66; 
  abrogă art. 25 alin. (5), art. 27 alin. (2), art. 504, art. 505 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 511/22 iul. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 235/2017  (M. Of. nr. 972/7 dec. 2017) - modifică art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) și (2), art. 5, art. 6, art. 7 alin. (2), alin.  
 (3) lit. a) pct. 1-3, art. 8, art.9 alin. (1), art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15  
 alin. (1), art. 18 alin. (1) și (2), art. 19, art. 20 alin. (2) partea introductivă, art.  
 21 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 alin. (1), art. 26,  
 art. 27 alin. (1) partea introductivă și lit.c), alin. (2), art. 29, art. 30, art. 31, art.  
 32, art. 33 lit. c) și d), art. 34 lit. a) și e) - i), art. 35, art. 37, art. 38, art. 42, art.  
 44 alin. (3), art. 45, art. 46 lit. b), art. 47 alin. (2), art. 50 alin. (1) partea  
 introductivă și alin. (6), art. 51, art. 52 alin. (1) partea introductivă și alin. (6),  
 art. 55, art. 67, art. 68 alin. (1), art. 69 lit. a) - d); 
  introduce alin. (21), (22) și (4) - (7) la art. 7, alin. (3) la art. 9, alin. (21) și  
 (22) la art. 15, alin. (5) - (7) la art. 21, art. 261, art. 301, art. 311, art.  
 341, art. 401, cap. X1 cu art. 661 și 662, art. 671 și 672, alin. (11) la  
 art. 68 
 - O.U.G. nr. 160/2020  (M. Of. nr. 840/14 sep. 2020) - modifică art. 37 alin. (2), art. 661 alin. (19), art. 662 alin. (2), art. 662 alin.  
 (3), (5) și (7) și art. 68 alin. (11) lit. a); 
 introduce alin. (11) la art. 24, alin. (31) la art. 661, alin. (191) și (192) la  
  art. 661, alin. (21) - (23) la art. 662, art. 663 și lit. b1) la art. 671 

 ▼ Memorandum de finanţare, privind Programul Naţional PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 
 O.G. nr. 24/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 46/30 ian. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 113/1999 - M. Of. nr. 297/25 iun. 1999) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 50/2002 (M. Of. nr. 289/29 apr. 2002) 
 - O.U.G. nr. 163/2002 (M. Of. nr. 877/5 dec. 2002) 
 
 

- O.G. nr. 17/2004 (M. Of. nr. 87/30 ian. 2004) 

 O.G. nr. 27/1999 
 Ordonanţă privind reglementarea rulării resurselor financiare ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat prin bănci comerciale 
 M. Of. nr. 42/29 ian. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 790/2001 - M. Of. nr. 17/15 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 790/2001  (M. Of. nr. 17/15 ian. 2002) - modifică titlul, art.1 şi art.2 
  
 ▼ Acord-cadru de împrumut între România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999 
 O.G. nr. 28/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 44/30 ian. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 69/1999 - M. Of. nr. 195/5 mai 1999) 
 Modificări: 
   

- O.U.G. nr. 143/2001 (M. Of. nr. 725/14 nov. 2001) 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1999 
 O.G. nr. 29/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 45/30 ian. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 70/1999 - M. Of. nr. 195/5 mai 1999) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 304/2001 (M. Of. nr. 142/22 mar. 2001) 
 - H.G. nr. 765/2001 (M. Of. nr. 483/21 aug. 2001) 
 
 

- H.G. nr. 84/2003 (M. Of. nr. 81/7 feb. 2003) 

 O.G. nr. 39/1999 
 Ordonanţă privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire  
 a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. 
 M. Of. nr. 363/30 iul. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 702/2001 - M. Of. nr. 54/25 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 63/1999  (M. Of. nr. 402/24 aug. 1999) - introduce lit. e la art. 5 
 - O.U.G. nr. 126/1999  (M. Of. nr. 441/10 sep. 1999) - modifică art. 3 lit. g, art.5 lit.d şi e, art.10, art.11, art.14, art.15, art.16, art.22,  
 art.26; introduce art.111, art.121, art.211, art.212 
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 - O.U.G. nr. 195/1999  (M. Of. nr. 612/15 dec. 1999) - completează art. 21 cu alin. (7)-(10) 
 - O.G. nr. 61/2000  (M. Of. nr. 49/31 ian. 2000) - modifică art. 17, art.21, art.22; înlocuieşte cuvântul "anexă" din art.5 lit. e şi  
 din anexă cu cuvintele "anexa nr. 1"; introduce art.27 şi anexele nr.2 (cu anexele  
 nr. 2 a - 2 o) şi nr. 3 
 - O.U.G. nr. 12/2000  (M. Of. nr. 94/1 mar. 2000) - modifică art. 21 alin. (3) lit. c, art.21 alin. (5), art.22 alin.(2); introduce alin.  
 (51) la art.21 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 277/20 iun. 2000) - rectifică anexa nr. 2l 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 100/2000  (M. Of. nr. 305/4 iul. 2000) - modifică anexa nr. 2 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 54/2000  (M. Of. nr. 310/5 iul. 2000) - art. 5 lit. e) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 134/2000  (M. Of. nr. 427/2 sep. 2000) - completează art. 22 cu alin. (5) şi (6) 
 - L. nr. 726/2001  (M. Of. nr. 796/13 dec. 2001) - modifică art. 5 lit. e 
 - L. nr. 727/2001  (M. Of. nr. 816/18 dec. 2001) - modifică art. 5 lit. e, art.16 alin. (1); abrogă anexa la O.U.G. nr. 126/1999 
 - L. nr. 702/2001  (M. Of. nr. 54/25 ian. 2002) - modifică art.14, art.15 alin.(1), art.16, art.211, art.212, art.22 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 723/3 oct. 2002) - rectifică anexa nr. 3 
 (M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) - rectifică anexa nr. 2q 
 (v. H. nr. 9 (B.N.R.) - M. Of. nr. 369/2 aug. 1999 - retragerea autorizaţiei de funcţionare a B.R.C.E. - Bancorex - S.A.; D.C.C. nr. 54/2000  
 (art. 5 lit. e) - M. Of. nr. 310/5 iul. 2000) 

 
 ▼ Acord de împrumut (Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  
 şi Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999 
 O.G. nr. 40/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 382/12 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 8/2000 - M. Of. nr. 100/7 mar. 2000) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 43/2000 (M. Of. nr. 184/27 apr. 2000) 
 - O.U.G. nr. 178/2000 (M. Of. nr. 533/30 oct. 2000) 
 - H.G. nr. 355/2001 (M. Of. nr. 178/9 apr. 2001) 
 - H.G. nr. 689/2002 (M. Of. nr. 507/15 iul. 2002) 
 - H.G. nr. 689/2003 (M. Of. nr. 457/27 iun. 2003) 
 - H.G. nr. 734/2004 (M. Of. nr. 468/25 mai 2004) 
  - H.G. nr. 1893/2004 (M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24  
 octombrie 1998 
 O.G. nr. 42/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 389/17 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 14/2000 - M. Of. nr. 100/7 mar. 2000) 
 Modificări: 
   

- L. nr. 111/2009 (M. Of. nr. 276/28 apr. 2009) 

 ▼ Acord privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 
 O.G. nr. 43/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 404/25 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 108/2000 - M. Of. nr. 296/29 iun. 2000) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 13/2000 (M. Of. nr. 36/29 ian. 2000) 
 - L. nr. 69/2001 (M. Of. nr. 144/23 mar. 2001) 
 - L. nr. 214/2003 (M. Of. nr. 388/5 iun. 2003) 
 - L. nr. 99/2012 (M. Of. nr. 549/6 aug. 2012) 
   

- L. nr. 99/2020 (M. Of. nr. 640/21 iul. 2020) 

 ▼ Protocol adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999 
 O.G. nr. 43/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 404/25 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 108/2000 - M. Of. nr. 296/29 iun. 2000) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 13/2000 (M. Of. nr. 36/29 ian. 2000) 
 - L. nr. 69/2001 (M. Of. nr. 144/23 mar. 2001) 
 - L. nr. 214/2003 (M. Of. nr. 388/5 iun. 2003) 
 - L. nr. 99/2012 (M. Of. nr. 549/6 aug. 2012) 
  - L. nr. 99/2020 (M. Of. nr. 640/21 iul. 2020) 

 ▼ Acord de împrumut (Împrumut pentru ajustarea sectorului privat) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Washington la 17 iunie 1999 
 O.G. nr. 44/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 387/16 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 209/2000 - M. Of. nr. 618/30 nov. 2000) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 12/2001 (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001) 
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  - O.U.G. nr. 114/2002 (M. Of. nr. 713/1 oct. 2002) 

 ▼ Addendă la memorandumurile de finanţare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundaţii,  
 încheiată la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României 
 O.G. nr. 45/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 394/19 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 197/1999 - M. Of. nr. 628/23 dec. 1999) 
   
 ▼ Rezoluţia Consiliului Europei nr. (99)5 instituind Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), adoptată la 1 mai 1999 
 O.G. nr. 46/1999 (aprobare participare) 
 M. Of. nr. 401/24 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 107/2000 - M. Of. nr. 296/29 iun. 2000) 
   
 ▼ Statutul Grupului de state împotriva corupţiei (GRECO) 
 O.G. nr. 46/1999 (aprobare participare) 
 M. Of. nr. 401/24 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 107/2000 - M. Of. nr. 296/29 iun. 2000) 
  
 ▼ Acord de asistenţă financiară nerambursabilă (Proiectul "Managementul conservării biodiversităţii") între România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând ca Agenţie de implementare pentru Facilitatea globală de mediu, semnat la  
 Washington la 17 iunie 1999 
 O.G. nr. 47/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 407/26 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 7/2000 - M. Of. nr. 100/7 mar. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 7/2000 (M. Of. nr. 100/7 mar. 2000) 
 - O.G. nr. 39/2001 (M. Of. nr. 516/29 aug. 2001) 
 - H.G. nr. 1468/2003 (M. Of. nr. 909/19 dec. 2003) 
 - H.G. nr. 905/2004 (M. Of. nr. 540/16 iun. 2004) 
 - H.G. nr. 1668/2004 (M. Of. nr. 987/27 oct. 2004) 
 - H.G. nr. 179/2005 (M. Of. nr. 247/24 mar. 2005) 
 - H.G. nr. 165/2006 (M. Of. nr. 144/15 feb. 2006)   
 O.G. nr. 48/1999 
 Ordonanţă privind transportul rutier al mărfurilor periculoase 
 M. Of. nr. 401/24 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 122/2002 - M. Of. nr. 198/25 mar. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 122/2002  (M. Of. nr. 198/25 mar. 2002) - modifică art.2, art.3   
 O.G. nr. 49/1999 
 Ordonanţă privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată 
 M. Of. nr. 401/24 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 788/2001 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 788/2001  (M. Of. nr. 21/16 ian. 2002) - modifică art.2 alin.(1); înlocuieşte denumirea Ministerul Transporturilor cu  
 denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi  
 sintagma „ordin al ministrului transporturilor“ cu sintagma „ordin al  
  ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei“ 

 ▼ Memorandum de finanţare, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1998 
 O.G. nr. 52/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 410/27 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 9/2000 - M. Of. nr. 100/7 mar. 2000) 
 Modificări: 
  - O.U.G. nr. 50/2002 (M. Of. nr. 289/29 apr. 2002) 

 ▼ Amendamentele, adoptate la Londra la 27 noiembrie 1997, la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti  
 pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 
 O.G. nr. 53/1999 (aderare) 
 M. Of. nr. 412/27 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 100/27 feb. 2001) 
 Modificări: 
 - O. nr. 194/2007 (M. Of. nr. 362/28 mai 2007) 
 - O. nr. 236/2008 (M. Of. nr. 158/29 feb. 2008) 
 - O. nr. 991/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) 
 - O. nr. 766/2009 (M. Of. nr. 464/6 iul. 2009) 
 - O. nr. 676/2010 (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 
  - O. nr. 678/2010 (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 

 ▼ Amendamentele, adoptate la Londra la 27 noiembrie 1997, la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti  
 pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 
 O.G. nr. 53/1999 (aderare) 
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 M. Of. nr. 412/27 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 100/27 feb. 2001) 
 Modificări: 
 - O. nr. 194/2007 (M. Of. nr. 362/28 mai 2007) 
 - O. nr. 236/2008 (M. Of. nr. 158/29 feb. 2008) 
 - O. nr. 991/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) 
 - O. nr. 766/2009 (M. Of. nr. 464/6 iul. 2009) 
 - O. nr. 676/2010 (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 
  - O. nr. 678/2010 (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 

 ▼ Amendamentele adoptate la Londra la 16 martie 1990, la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), încheiat la Londra la 17 februarie 1978 
 O.G. nr. 53/1999 (aderare) 
 M. Of. nr. 412/27 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 100/27 feb. 2001) 
 Modificări: 
 - O. nr. 194/2007 (M. Of. nr. 362/28 mai 2007) 
 - O. nr. 236/2008 (M. Of. nr. 158/29 feb. 2008) 
 - O. nr. 991/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) 
 - O. nr. 766/2009 (M. Of. nr. 464/6 iul. 2009) 
 - O. nr. 676/2010 (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 
  - O. nr. 678/2010 (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 

 ▼ Protocolul din 1988, adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988, privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti  
 pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 
 O.G. nr. 53/1999 (aderare) 
 M. Of. nr. 412/27 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 100/27 feb. 2001) 
 Modificări: 
 - O. nr. 194/2007 (M. Of. nr. 362/28 mai 2007) 
 - O. nr. 236/2008 (M. Of. nr. 158/29 feb. 2008) 
 - O. nr. 991/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) 
 - O. nr. 766/2009 (M. Of. nr. 464/6 iul. 2009) 
 - O. nr. 676/2010 (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 
  - O. nr. 678/2010 (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 

 ▼ Protocolul din 1988, adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988, privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare,  
 încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 
 O.G. nr. 53/1999 (aderare) 
 M. Of. nr. 412/27 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 100/27 feb. 2001) 
 Modificări: 
 - O. nr. 194/2007 (M. Of. nr. 362/28 mai 2007) 
 - O. nr. 236/2008 (M. Of. nr. 158/29 feb. 2008) 
 - O. nr. 991/2008 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) 
 - O. nr. 766/2009 (M. Of. nr. 464/6 iul. 2009) 
 - O. nr. 676/2010 (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 
   

- O. nr. 678/2010 (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 

 ▼ Convenţia nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale, adoptată la Geneva la 29 octombrie 1976 
 O.G. nr. 56/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 408/26 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 19/2001 - M. Of. nr. 100/27 feb. 2001) 
  
 ▼ Protocolul din 1996, adoptat la Geneva la 22 octombrie 1996, referitor la Convenţia nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul  
 navelor comerciale 
 O.G. nr. 56/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 408/26 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 19/2001 - M. Of. nr. 100/27 feb. 2001) 
  
 ▼ Convenţie privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţională  
 privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi  
 1994 
 O.G. nr. 58/1999 (aderare) 
 M. Of. nr. 413/30 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 80/2000 - M. Of. nr. 215/16 mai 2000) 
 Modificări: 
  - L. nr. 86/2007 (M. Of. nr. 296/4 mai 2007) 

 ▼ Acord de împrumut (Proiect de modernizare a metroului Bucureşti/C) între România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă  
 de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 8 şi, respectiv, 9 iunie 1999 
 O.G. nr. 60/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 409/26 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 15/2000 - M. Of. nr. 104/9 mar. 2000) 
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 Modificări: 
  - H.G. nr. 909/2002 (M. Of. nr. 661/5 sep. 2002) 

 ▼ Memorandum de finanţare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-INS Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucureşti la 24  
 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României 
 O.G. nr. 61/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 415/30 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 37/2000 - M. Of. nr. 158/17 apr. 2000) 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 50/2002 (M. Of. nr. 289/29 apr. 2002) 

 O.G. nr. 62/1999 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare 
 M. Of. nr. 405/26 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 150/2000 - M. Of. nr. 354/28 iul. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 150/2000  (M. Of. nr. 354/28 iul. 2000) - modifică titlul, art. 1-6 
 - O.U.G. nr. 124/2008  (M. Of. nr. 697/14 oct. 2008) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3, art. 5 alin. (1), art. 6 
 - L. nr. 202/2009  (M. Of. nr. 391/10 iun. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 124/2008 şi modifică art. 1 alin.  
 (1), art. 3, art. 5 alin. (1), art. 6; 
  introduce art. 21; 
  abrogă art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 124/2008 
 - O.U.G. nr. 74/2010  (M. Of. nr. 448/1 iul. 2010) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi alin. (3), art. 6 alin. (1) 
 - L. nr. 11/2021  (M. Of. nr. 226/5 mar. 2021) - modifică art. 3 lit. a), c), d), f), g), h) și j), art. 4 și art. 5 alin. (3)   
 O.G. nr. 64/1999 
 Ordonanţă pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă -  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 405/26 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 220/2002 - M. Of. nr. 288/29 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 220/2002  (M. Of. nr. 288/29 apr. 2002) - modifică art.2, art.3 alin.(1), art.5, anexa nr. 1, anexa nr.2; abrogă art.6 
 - L. nr. 58/2007  (M. Of. nr. 212/28 mar. 2007) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 5, art. 7, anexa nr. 2; 
 introduce anexa nr. 11; 
 abrogă anexa nr. 1; 
 înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei, denumirea "Compania Naţională  
 "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni"-S.A." şi denumirea  "Aeroportul  
 Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Compania Naţională  
 "Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Bucureşti"-S.A.", respectiv denumirea  
 "Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Bucureşti" 
 - O.U.G. nr. 133/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - înlocuieşte anexa nr. 11 
 - L. nr. 206/2009  (M. Of. nr. 393/10 iun. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 133/2008 şi modifică anexa nr. 11 
 - O.U.G. nr. 13/2011  (M. Of. nr. 114/15 feb. 2011) - modifică art. 1 alin. (2); 
  înlocuieşte anexa nr. 11 
  - L. nr. 169/2011  (M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 13/2011 

 ▼ Tratat între România şi Republica Polonă privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucureşti la 15 mai  
 1999 
 O.G. nr. 65/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 414/30 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 33/2000 - M. Of. nr. 158/17 apr. 2000) 
   
 ▼ Convenţie cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 
 O.G. nr. 66/1999 (aderare) 
 M. Of. nr. 408/26 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 52/2000 - M. Of. nr. 169/20 apr. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 142/2004 (M. Of. nr. 421/11 mai 2004) 
 - L. nr. 121/2005 (M. Of. nr. 402/12 mai 2005) - modifică art. 2, la 1 septembrie 2005 
 - L. nr. 202/2010 (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - modifică art. 2   
 O.G. nr. 67/1999 
 Ordonanţă privind destinaţia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori 
 M. Of. nr. 406/26 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 187/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002)    
 ▼ Acord-cadru de împrumut între România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999 
 O.G. nr. 72/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 418/31 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 55/2000 - M. Of. nr. 172/21 apr. 2000) 
 Notă: 
 - O.G. nr. 14/2003 (M. Of. nr. 63/1 feb. 2003) - înlocuieşte denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap”  
 cu denumirea „ Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap” 
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 Modificări: 
 - L. nr. 298/2003 (M. Of. nr. 465/30 iun. 2003) 
 - H.G. nr. 869/2004 (M. Of. nr. 556/23 iun. 2004) 
   

- H.G. nr. 190/2007 (M. Of. nr. 167/9 mar. 2007) 

 ▼ Aranjament stand-by între Guvernul României şi Fondul Monetar Internaţional 
 O.G. nr. 76/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 422/31 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 672/2001 - M. Of. nr. 778/6 dec. 2001) 
 Modificări: 
   

- O.G. nr. 71/2000 (M. Of. nr. 422/1 sep. 2000) 

 ▼ Memorandumul Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internaţional 
 O.G. nr. 76/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 422/31 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 672/2001 - M. Of. nr. 778/6 dec. 2001) 
 Modificări: 
   

- O.G. nr. 71/2000 (M. Of. nr. 422/1 sep. 2000) 

 ▼ Convenţia europeană privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972 
 O.G. nr. 77/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 420/31 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 34/2000 - M. Of. nr. 158/17 apr. 2000)   
 O.G. nr. 81/1999 
 Ordonanţă pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei, prin Direcţia Naţională de Probaţiune, ca membru permanent la  
 Confederaţia Europeană de Probaţiune 
 M. Of. nr. 424/31 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 71/2001 - M. Of. nr. 137/20 mar. 2001) 
 Modificări: 
  - L. nr. 240/2016  (M. Of. nr. 987/8 dec. 2016) - modifică titlul, art. 1 și 2 

 ▼ Memorandum de înţelegere pentru facilitarea transportului rutier internaţional de mărfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28  
 aprilie 1999 
 O.G. nr. 86/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 428/31 aug. 1999 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 83/2000 - M. Of. nr. 215/16 mai 2000) 

 O.G. nr. 87/1999 
 Ordonanţă pentru modificarea anexei A "Descrierea tehnică" la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii,  
 semnat la Luxemburg şi la Bruxelles la 10 mai 1993 
 M. Of. nr. 424/31 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 109/2000 - M. Of. nr. 296/29 iun. 2000)   
 O.G. nr. 88/1999 
 Ordonanţă privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri 
 M. Of. nr. 423/31 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 401/2002 - M. Of. nr. 455/27 iun. 2002) 
 Modificări: 
   

- L. nr. 401/2002  (M. Of. nr. 455/27 iun. 2002) - modifică art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) partea introductivă, art.5, art.6, art.7 

 ▼ Convenţia europeană privind valoarea internaţională a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970 
 O.G. nr. 90/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 421/31 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 35/2000 - M. Of. nr. 158/17 apr. 2000) 
  
 ▼ Convenţia europeană privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanităţii şi a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25  
 ianuarie 1974 
 O.G. nr. 91/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 425/31 aug. 1999 
   

(Aprobată prin L. nr. 68/2000 - M. Of. nr. 192/4 mai 2000) 

 ▼ Protocol adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997 
 O.G. nr. 92/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 425/31 aug. 1999 
  (Aprobată prin L. nr. 511/2001 - M. Of. nr. 643/15 oct. 2001) 

 ▼ Tratat între România şi Statele Unite ale Americii cu privire la asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai  
 1999 
 O.G. nr. 93/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 425/31 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 53/2000 - M. Of. nr. 169/20 apr. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 112/2008 (M. Of. nr. 389/22 mai 2008)   
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 O.G. nr. 94/1999 
 Ordonanţă privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale  
 Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă 
 M. Of. nr. 424/31 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 87/2001 - M. Of. nr. 145/23 mar. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 87/2001  (M. Of. nr. 145/23 mar. 2001) - modifică titlul, art. 5 alin. (1), art.7 alin.(2) şi (3) 
 - O.U.G. nr. 64/2003  (M. Of. nr. 464/29 iun. 2003) - modifică art. 1 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (4),  
 art. 8 alin. (6), art. 9, art. 10 alin. (3), art. 14, art. 15; abrogă art. 16 
 - L. nr. 194/2004  (M. Of. nr. 486/31 mai 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003 
 - O.U.G. nr. 48/2008  (M. Of. nr. 330/25 apr. 2008) - modifică art.7 alin.(1), art.8 alin.(4), art.10 alin.(4), art.11; 
  introduce art.81 
 - L. nr. 191/2008  (M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 48/2008 şi modifică art. 81 alin. (2) 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 7 alin. (3); 
  introduce alin. (31) şi (32)  la art. 7 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 21/2013  (M. Of. nr. 191/4 apr. 2013) - modifică art. 5 alin. (1); 
 introduce alin. (11) - (19) la art. 5 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 228/2013  (M. Of. nr. 435/17 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 21/2013   
 O.G. nr. 95/1999 
 Ordonanţă privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale 
 M. Of. nr. 431/31 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 440/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 440/2002  (M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, titlul cap.II, art.7, art.8, art.9,  
 art.10, art.11, titlul cap.III, art.12 lit.a, b, e şi f, art.13, art.14, art.15, art.16,  
 
 

art.17, art.18, art.19 

 O.G. nr. 97/1999 
 Ordonanţă privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile  
 interioare 
 M. Of. nr. 426/31 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 19/2002 - M. Of. nr. 59/28 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 148/2000  (M. Of. nr. 488/6 oct. 2000) - modifică art. 3 alin. (4) 
 - L. nr. 19/2002  (M. Of. nr. 59/28 ian. 2002) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.4, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10;  
 introduce art.11; abrogă art.5 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 732/7 oct. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 121/2003  (M. Of. nr. 875/10 dec. 2003) - înlocuieşte denumirea "Oficiul  Concurenţei" cu "Ministerul Finanţelor  
 Publice" 
 
 O.G. nr. 98/1999 
 Ordonanţă privind plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale de metrologie la care România este parte 
 M. Of. nr. 423/31 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 45/2001 - M. Of. nr. 126/14 mar. 2001) 
 Modificări: 
  - L. nr. 45/2001  (M. Of. nr. 126/14 mar. 2001) - modifică titlul, art. 1 şi art.2 

 ▼ Contract de finanţare între România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Termoficare (RAT) Cluj-Napoca, semnat la  
 Bucureşti la 20 august 1999 şi la Luxemburg la 18 august 1999 
 O.G. nr. 101/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 424/31 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 165/2000 - M. Of. nr. 497/10 oct. 2000) 
  
 ▼ Contract de finanţare între România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) privind  
 finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timişoara, semnat la Bucureşti la 20 august 1999 şi la Luxemburg la 18  
 august 1999 
 O.G. nr. 102/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 428/31 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 163/2000 - M. Of. nr. 494/9 oct. 2000)   
 O.G. nr. 105/1999 
 Ordonanţă privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6  
 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 
 M. Of. nr. 426/31 aug. 1999 
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 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 189/2000 - M. Of. nr. 553/8 nov. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 189/2000  (M. Of. nr. 553/8 nov. 2000) - modifică titlul ordonanţei, art. unic devine art.1; introduce art.2-11 
 - O.U.G. nr. 242/2000  (M. Of. nr. 620/30 nov. 2000) - modifică art. 2 şi art.3 
 - L. nr. 367/2001  (M. Of. nr. 386/16 iul. 2001) - modifică art. 5 lit. c şi d care devin lit.c, art.7 alin. (1), (2) şi (4), art.9, art.10  
 alin.(1) şi (3), art.11 
 - L. nr. 319/2002  (M. Of. nr. 380/5 iun. 2002) - modifică art.7 alin.(2); introduce art.61, art.12 
 - L. nr. 586/2002  (M. Of. nr. 808/7 nov. 2002) - modifică art.1 lit.c şi prorogă termenul prevăzut de art.7 alin.(2) la data de 31  
 dec.2003 
 - L. nr. 323/2004  (M. Of. nr. 635/13 iul. 2004) - modifică art.1 lit. f), art.7 alin. (1), art.9 ; introduce lit.g) la art. 1, alin. (4) la  
 art. 2, alin. (11) şi (12) la art. 7; prorogă termenul prevăzut la art.7 alin. (2)  
 până la data de 31 dec. 2006 
 - L. nr. 148/2005  (M. Of. nr. 430/20 mai 2005) - modifică art. 7 alin. (2) 
 - H.G. nr. 1765/2005  (M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) - indexare venituri 
 - H.G. nr. 1768/2006  (M. Of. nr. 999/14 dec. 2006) - indexare venituri 
 - L. nr. 204/2007  (M. Of. nr. 467/11 iul. 2007) - modifică art. 2 alin. (1) şi (2), art. 3; 
  abrogă art. 2 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XXXII/2007  (M. Of. nr. 772/14 nov. 2007) - art. 7 alin. 4 teza I 
 - Decizia nr. XLI (41)/2007  (M. Of. nr. 833/5 dec.  - art. 1 lit. c) 
 2007) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1147/2008  (M. Of. nr. 679/2 oct. 2008) - indexare indemnizaţie 
 - L. nr. 176/2008  (M. Of. nr. 710/20 oct. 2008) - modifică art. 2 
 - L. nr. 296/2009  (M. Of. nr. 655/2 oct. 2009) - introduce alin. (2) la art. 1 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 7 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 143/2014  (M. Of. nr. 777/24 oct. 2014) - modifică art. 2, art.3 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 6/2017  (M. Of. nr. 381/22 mai 2017) - art. 7 alin. (4) 
 Modificări: 
 - L. nr. 126/2017  (M. Of. nr. 415/6 iun. 2017) - modifică art. 2 și 3 
 - L. nr. 237/2018  (M. Of. nr. 864/11 oct. 2018) - modifică art. 61 
 - L. nr. 159/2019  (M. Of. nr. 625/26 iul. 2019) - modifică art. 61, art. 7 alin. (2) 
 - L. nr. 185/2019  (M. Of. nr. 848/18 oct. 2019) - modifică art. 9 
 - L. nr. 211/2019  (M. Of. nr. 912/12 nov. 2019) - modifică art. 2, art.3, art. 10 alin. (3) 
 - L. nr. 248/2019  (M. Of. nr. 1033/23 dec. 2019) - modifică art. 2 alin. (2) și art. 3 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 112/13 feb. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 154/2021  (M. Of. nr. 573/7 iun. 2021) - modifică art. 5 partea introductivă și art. 9; 
 introduce art. 31 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. XXXII/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007; Decizia I.C.C.J. nr. XLI(41)/2007 - M. Of. nr. 833/5 dec. 2007 (art. 1 lit. c)) 

 O.G. nr. 111/1999 
 Ordonanţă privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de  
 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome  
 "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 M. Of. nr. 426/31 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 527/2003 - M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 110/2002  (M. Of. nr. 696/23 sep. 2002) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4; completează  anexa nr. 1 şi 2; introduce  
 anexa nr. 6 
 - L. nr. 527/2003  (M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) - modifică anexa nr. 5.   
 O.G. nr. 112/1999 
 Ordonanţă privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române 
 M. Of. nr. 425/31 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 210/2003 - M. Of. nr. 352/22 mai 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 210/2003  (M. Of. nr. 352/22 mai 2003) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12,  
 anexa; introduce art. 41 şi 42, art. 111, art. 121, art. 122, art. 123, anexa  
 nr. 1; abrogă art. 7 
 - O. nr. 549/2003  (M. Of. nr. 783/6 nov. 2003) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă art. 122 alin. (4) 
 - O.G. nr. 32/2004  (M. Of. nr. 90/31 ian. 2004) - modifică art.1 alin.(1), art.2 alin.(1)  lit.b), art.3 alin.(1), art.4 alin.(2), art.5  
 alin.(1) lit.a) şi b), anexa nr.2; introduce alin.(11) la art.4, art.43, art.81 
 - L. nr. 125/2004  (M. Of. nr. 364/26 apr. 2004) - aprobă cu modificări O.G. nr. 32/2004 şi modifică art.5 alin. (4), art.81,  
 art.122 alin. (1); introduce alin. (5) şi (6) la art. 42, alin. (6) la art. 5 
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 Republicare: 
  (M. Of. nr. 766/20 aug. 2004) 
 Modificări: 
 - O. nr. 42/2007  (M. Of. nr. 71/30 ian. 2007) - modifică anexa nr. 1 
 - O. nr. 438/2009  (M. Of. nr. 271/27 apr. 2009) - modifică anexa nr. 1 
 - O. nr. 1273/2009  (M. Of. nr. 15/11 ian. 2010) - modifică anexa nr. 1 
 - L. nr. 283/2011  (M. Of. nr. 887/14 dec. 2011) - În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuităţi, numai în  
 limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilităţile de transport  
 prevăzute în art. 1, art. 2 alin. (1), (2) şi (4), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1),  
 (2) şi (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) şi (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi art.  
 12 
 - O. nr. 1069/2014  (M. Of. nr. 524/14 iul. 2014) - modifică anexa nr. 1 
 - O. nr. 722/2019  (M. Of. nr. 341/3 mai 2019) - modifică anexa nr. 1 
 - O. nr. 907/2020  (M. Of. nr. 370/8 mai 2020) - modifică anexa nr. 1   
 ▼ Acord de împrumut nr. 485 - RO (Proiect de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni) între România şi Fondul Internaţional pentru  
 Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999, semnat la Roma 
 O.G. nr. 115/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 427/31 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 25/2000 - M. Of. nr. 132/28 mar. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 25/2000 (M. Of. nr. 132/28 mar. 2000) 
 - H.G. nr. 820/2001 (M. Of. nr. 555/6 sep. 2001) 
 - H.G. nr. 674/2004 (M. Of. nr. 449/19 mai 2004) 
 - H.G. nr. 166/2006 (M. Of. nr. 167/22 feb. 2006) 
 - O.U.G. nr. 98/2018 (M. Of. nr. 977/19 nov. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - L. nr. 200/2019 (M. Of. nr. 903/8 nov. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 98/2018   
 O.G. nr. 117/1999 
 Ordonanţă privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul  
 cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire 
 M. Of. nr. 426/31 aug. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 92/2001 - M. Of. nr. 155/29 mar. 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 32/2000  (M. Of. nr. 47/31 ian. 2000) - introduce art. 4 şi anexele nr. 1-3 
 - L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.3   
 O.G. nr. 119/1999 
 Ordonanţă privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv 
 M. Of. nr. 430/31 aug. 1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 301/2002 - M. Of. nr. 339/22 mai 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 46/2000  (M. Of. nr. 203/11 mai 2000) - modifică art. 7 alin. (3) lit. a 
 - O.G. nr. 85/2000  (M. Of. nr. 421/1 sep. 2000) - modifică art. 17 alin. (3), art.18 alin.(3), art.21 alin. (1) lit. c) şi alin.(4), art.  
 23 alin.(4) şi (5), art. 25 alin.(1), (4), (5) şi (7), art.37 alin.(2); introduce alin.(7)  
 la art.13, lit.b1 la art.23 alin.(8), lit.k1 la art.32; abrogă lit.g a art.32 
 - O.U.G. nr. 225/2000  (M. Of. nr. 606/25 nov. 2000) - completează art. 22 cu alin. (4) 
 - O.G. nr. 72/2001  (M. Of. nr. 540/1 sep. 2001) - modifică titlul ordonanţei, art. 2 lit. o, art.7 alin. (3), art.13 alin.(1), art.26  
 alin.(7), art.32, art.33, titlul art.34, art.34 alin.(1) şi (4); introduce alin.(4) la  
 art.7, alin.(61) la art.8, alin.(21) şi alin.(9) la art.26; abrogă art.26 alin.(8);  
 înlocuieşte denumirea "Ministerul Finanţelor" cu denumirea "Ministerul  
 Finanţelor Publice", sintagma "ministrul finanţelor" cu sintagma "ministrul  
 finanţelor publice", iar expresia "audit intern" cu expresia "audit public intern" 
 - L. nr. 132/2002  (M. Of. nr. 339/22 mai 2002) - respinge O.G. nr. 72/2001 
 - L. nr. 141/2002  (M. Of. nr. 339/22 mai 2002) - respinge O.G. nr. 85/2000 
 - L. nr. 149/2002  (M. Of. nr. 339/22 mai 2002) - respinge O.U.G. nr. 46/2000 
 - L. nr. 301/2002  (M. Of. nr. 339/22 mai 2002) - modifică titlul ordonanţei, art.2 lit.o, art.7 alin. (3), art.13 alin.(1), art.17 alin.  
 (3), art.18 alin.(3), art.21 alin.(1) lit. c şi alin.(4), art.23 alin.(4) şi (5), art.25  
 alin.(1), (4), (5) şi (7), art.26 alin.(7), art.28 alin.(2), art.32, art.33, titlul art.34,  
 art.34 alin.(1) şi (4), art.37 alin.(2) ;  introduce  alin. (4) şi (5) la art.7, alin. 
 (61) la art.8, alin.(7) la art.13, alin.(4) la art.22, lit. b1) la  art. 23 alin.(8),  
 alin.(21) şi (9)  la art. 26 ;  abrogă art.26 alin. (8) şi O.U.G. nr.225/2000;   
 înlocuieşte denumirea Ministerul Finanţelor cu denumirea Ministerul Finanţelor  
 Publice , sintagma ministrul finanţelor cu ministrul finanţelor publice, iar  
 expresia "audit intern" cu expresia "audit public intern" 
 - L. nr. 672/2002  (M. Of. nr. 953/24 dec. 2002) - abrogă art.2 lit.c), i), k) – n), p), u), art.6 – 9, art.28, art.29 alin. (2), art.32  
 lit.a) – e), art. 34 alin. (1) lit.a) şi b), art.37 alin. (3) 
 - L. nr. 84/2003  (M. Of. nr. 195/26 mar. 2003) - modifică titlul, art.1, art.2, art.10 alin.(1) lit.d şi alin.(2), art.12-13, art.14 alin. 
 (5), art.16 alin.(3) lit.a şi alin.(6), art.17, art.18 alin.(3) şi (4), art.21 alin.(1)  
 lit.a şi d, alin.(6), art.23 alin.(1), alin.(8), lit.c, art.25, art.32-34;introduce  
 lit.e1-e4 la art.10, alin.(1) lit.d1 la art.21 alin.(1), lit.g1 la art.23 alin. 
 (8);abrogă art.15 alin.(2), art.37 alin.(2); înlocuieşte sintagma “angajamente  
 bugetare” cu sintagma  “credite bugetare” sau “credite de angajament”. 
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 Republicare: 
  (M. Of. nr. 799/12 nov. 2003) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 145/2007  (M. Of. nr. 877/20 dec. 2007) - modifică art. 8 alin. (4) 
 - L. nr. 121/2008  (M. Of. nr. 413/2 iun. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 145/2007 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 9 alin. (7) 
 - O.G. nr. 8/2009  (M. Of. nr. 480/10 iul. 2009) - introduce alin. (7)-(10) la art. 21 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 şi elimină de la modificare art. 9  
 alin. (7) 
 - L. nr. 110/2010  (M. Of. nr. 375/7 iun. 2010) - respinge O.G. nr. 8/2009 
 - L. nr. 234/2010  (M. Of. nr. 831/13 dec. 2010) - modifică titlul, art. 1, art. 5 alin. (2), art. 28; 
 introduce alin. (3)-(5) la art. 4, alin. (3) la art. 5, lit. j) la art. 27; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei, sintagma "control intern" cu sintagma  
 "control intern/managerial" 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 9 alin. (7) 
 - O.U.G. nr. 94/2011  (M. Of. nr. 799/11 nov. 2011) - introduce lit. c) la art. 29 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - modifică art. 4  titlul  şi alin. (1) şi ((3) - (5), art. 5 alin. (2), art. 10 alin. (2),  
 art. 12 alin. (7), art. 13 alin. (1), (5) şi (6), art. 17 alin. (6), art. 19 alin. (5), art.  
 19 alin. (8) lit. c) şi h), art. 20 alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (1); 
 introduce alin. (21) la art. 5, lit. k) la art. 27; 
 abrogă art. 2 lit. a), f) şi g), art. 5 alin. (3), art. 19 alin. (8) lit. i) şi j) 
 - L. nr. 133/2021  (M. Of. nr. 501/13 mai 2021) - modifică art 5 alin. (1), art. 9 alin. (6), art. 10 alin. (5), art. 13 alin. (3), art.  
 22, art. 27 lit.k); 
  introduce alin. (61) și (62) la art. 9, art. 111, art. 211 la Cap. III   

  2000  
 
 
 O.G. nr. 1/2000 
 Ordonanţă privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală 
 M. Of. nr. 22/21 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 459/2001 - M. Of. nr. 418/27 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 459/2001  (M. Of. nr. 418/27 iul. 2001) - modifică art. 1, art.12 alin. (3), art.13 lit. E, art.15 lit.f, art.20 alin.(1) lit.f,  
 art.21 alin.(1) lit.b, titlul cap.VI, art.29 devine art.31, art.30 devine art.32,  
 art.31 devine art.29, art.32 devine art.30 şi se modifică; abrogă art.17 lit.g;  
 înlocuieşte denumirile "Institutul de Medicină legală <<Prof. Dr. Mina  
 Minovici>> Bucureşti" şi "Ministerul Sănătăţii" cu "Institutul Naţional de  
 Medicină Legală <<Mina Minovici>> Bucureşti" şi "Ministerul Sănătăţii şi  
 Familiei" 
 - O.G. nr. 57/2001  (M. Of. nr. 531/31 aug. 2001) - modifică art. 6 alin. (3), art.12 alin.(2) şi (3), art.13 lit. e, art.20 alin.(1) lit.f,  
 art.20 alin.(3), art.21 alin.(1) lit.b, art.21 alin.(3), art.22, art.26, art.28 alin.(1);  
 introduce alin.(2) la art.8, alin.(4) la art.12, lit.e1 la art.13, cap.IV1 cu  
 art.251-256 
 - L. nr. 271/2004  (M. Of. nr. 616/7 iul. 2004) - aprobă O.G. nr. 57/2001 şi modifică art.6 alin. (3), art.8 alin. (2), art.12 alin.  
 (3) şi (4), art.13 lit. e), art.20 alin. (1) lit.f), art.21 alin. (1) lit. b), art.22,  
 art.251, art.254 lit. a), art.26, art.28 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 115/2004  (M. Of. nr. 1138/2 dec. 2004) - abrogă art. 27 
 - L. nr. 125/2005  (M. Of. nr. 416/17 mai 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 115/2004 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 996/10 nov. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 15 lit. a), art. 17 lit. a)   
 O.G. nr. 2/2000 
 Ordonanţă privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară 
 M. Of. nr. 26/25 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 156/2002 - M. Of. nr. 249/15 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 37/2009  (M. Of. nr. 182/24 mar. 2009) - modifică art. 10 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (1); 
  introduce lit. a1) la art. 10 alin. (1), art. 101, art. 291 
 - L. nr. 178/2009  (M. Of. nr. 335/20 mai 2009) - modifică art. 10 alin. (1) lit. d), art. 11 alin. (3), art. 12, art. 14 alin. (2), art.  
 22, art. 32 lit. b), art. 33 lit. a), b) şi e); 
  introduce alin. (2) la art. 1, art. 161; 
  abrogă art. 33 lit. d) 
 - O.G. nr. 13/2010  (M. Of. nr. 70/30 ian. 2010) - modifică art. 10 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (1); 
  introduce alin. (8) - (11) la art. 101, art. 102, art. 121, alin. (2) la art. 34,   
 art. 401; 
 abrogă art. 10 alin. (2) 
 - L. nr. 128/2010  (M. Of. nr. 453/2 iul. 2010) - aprobă cu modificări O.G. nr. 13/2010 
 - L. nr. 208/2010  (M. Of. nr. 784/24 nov. 2010) - modifică art. 2, art. 3, art. 9, art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1) lit. a), b), art. 12  
 alin. (3), art. 16, art. 161 alin. (2), art. 17, art. 18, art. 21 lit. a), art. 22, art. 23  
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 alin. (2), art. 25 alin. (2) partea introductivă, art. 32 lit. b)-e), art. 35 alin. (2); 
  introduce art. 221, art. 381; 
  abrogă art. 25 alin. (2) lit. e), art. 25 alin. (3) 
  - O.U.G. nr. 88/2018  (M. Of. nr. 840/2 oct. 2018) - introduce lit. e) la art. 25 alin. (2) și alin. (21) la art. 25 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble  
 transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor  
 Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din  
 contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999 
 O.G. nr. 6/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 31/27 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 164/2000 - M. Of. nr. 497/10 oct. 2000) 
 Modificări: 
  - L. nr. 95/2002 (M. Of. nr. 157/5 mar. 2002) 

 ▼ Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM  
 - S.A. - Proiect de reînnoire a flotei TAROM, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1999 şi la Luxemburg la 27 decembrie 1999 
 O.G. nr. 7/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 30/26 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 140/2000 - M. Of. nr. 353/28 iul. 2000) 
  
 ▼ Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) - Proiect  
 autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999 
 O.G. nr. 8/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 30/26 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 169/2000 - M. Of. nr. 497/10 oct. 2000) 
 Modificări: 
  - H.G. nr. 304/2005 (M. Of. nr. 343/22 apr. 2005) 

 ▼ Acord de împrumut (Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social) între România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 O.G. nr. 11/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 28/26 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 168/2000 - M. Of. nr. 497/10 oct. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 168/2000 (M. Of. nr. 497/10 oct. 2000) 
 - O.U.G. nr. 39/2002 (M. Of. nr. 234/8 apr. 2002) - modifică art.3 alin.(3); introduce alin.(31) şi (32) la art.3 
 - H.G. nr. 514/2002 (M. Of. nr. 370/31 mai 2002) 
 - L. nr. 435/2002 (M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
 - H.G. nr. 67/2003 (M. Of. nr. 99/18 feb. 2003) 
 - O.U.G. nr. 28/2004 (M. Of. nr. 415/10 mai 2004) - modifică art. 2 alin. (5); introduce alin. (11) la art.2, alin. (21) la art.3, alin.  
 (3) la art. 5 
 - H.G. nr. 673/2004 (M. Of. nr. 442/18 mai 2004) 
 - L. nr. 256/2004 (M. Of. nr. 561/24 iun. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 28/2004 
 - H.G. nr. 1531/2004 (M. Of. nr. 886/29 sep. 2004) 
 - H.G. nr. 250/2005 (M. Of. nr. 314/14 apr. 2005) 
 - H.G. nr. 1353/2005 (M. Of. nr. 1019/17 nov. 2005) 
 - H.G. nr. 670/2006 (M. Of. nr. 513/14 iun. 2006) 
 - H.G. nr. 1467/2006 (M. Of. nr. 909/8 nov. 2006) 
 - H.G. nr. 622/2007 (M. Of. nr. 430/28 iun. 2007) 
  - H.G. nr. 978/2007 (M. Of. nr. 618/6 sep. 2007) 

 ▼ Protocol adiţional suplimentar la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la  
 Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997 
 O.G. nr. 12/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 36/29 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 153/2000 - M. Of. nr. 354/28 iul. 2000) 
  
 ▼ Al doilea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie  
 1999 
 O.G. nr. 13/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 36/29 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 154/2000 - M. Of. nr. 360/2 aug. 2000) 
  
 ▼ Convenţia internaţională din 1990 privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la  
 30 noiembrie 1990 
 O.G. nr. 14/2000 (aderare) 
 M. Of. nr. 37/29 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 160/2000 - M. Of. nr. 486/5 oct. 2000) 
  
 ▼ Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare, cu  
 hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992 
 O.G. nr. 15/2000 (aderare) 
 M. Of. nr. 35/29 ian. 2000 
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 (Aprobată prin L. nr. 158/2000 - M. Of. nr. 486/5 oct. 2000) 
 Modificări: 
  - L. nr. 61/2006 (M. Of. nr. 291/31 mar. 2006) 

 ▼ Textul consolidat al Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992  
 (CLC, 1992) 
 O.G. nr. 15/2000 (aderare) 
 M. Of. nr. 35/29 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 158/2000 - M. Of. nr. 486/5 oct. 2000) 
 Modificări: 
   

- L. nr. 61/2006 (M. Of. nr. 291/31 mar. 2006) 

 ▼ Convenţia nr. 92/1949 privind cazarea echipajelor (revizuită) 
 O.G. nr. 16/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 34/28 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 155/2000 - M. Of. nr. 360/2 aug. 2000) 
   
 ▼ Convenţia nr. 133/1970 privind cazarea echipajelor (dispoziţii complementare) 
 O.G. nr. 16/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 34/28 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 155/2000 - M. Of. nr. 360/2 aug. 2000) 
   
 ▼ Convenţia nr. 68/1946 privind alimentaţia echipajului şi servirea mesei la bordul navelor 
 O.G. nr. 16/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 34/28 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 155/2000 - M. Of. nr. 360/2 aug. 2000) 
   
 ▼ Convenţia nr. 22/1926 privind contractul de angajare al navigatorilor 
 O.G. nr. 16/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 34/28 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 155/2000 - M. Of. nr. 360/2 aug. 2000)    
 ▼ Convenţia nr. 180/1996 privind durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor 
 O.G. nr. 16/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 34/28 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 155/2000 - M. Of. nr. 360/2 aug. 2000) 
   
 ▼ Convenţia nr. 166/1987 privind repatrierea navigatorilor (revizuită) 
 O.G. nr. 16/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 34/28 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 155/2000 - M. Of. nr. 360/2 aug. 2000) 
  
 ▼ Contract de finanţare între România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti (R.A.T.B.), semnat la  
 Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999 
 O.G. nr. 19/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 38/29 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 166/2000 - M. Of. nr. 497/10 oct. 2000) 
 Modificări: 
  - L. nr. 166/2000 (M. Of. nr. 497/10 oct. 2000) 

 ▼ Acord multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8  
 septembrie 1998 
 O.G. nr. 20/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 34/28 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 95/2000 - M. Of. nr. 223/22 mai 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 366/2006 (M. Of. nr. 826/6 oct. 2006) 
 - L. nr. 292/2008 (M. Of. nr. 831/10 dec. 2008) 
 
 O.G. nr. 21/2000 
 Ordonanţă privind aprobarea reglementării obligaţiilor reciproce dintre România şi Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea  
 soldului contului de cliring româno-iranian şi din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14  
 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999 
 M. Of. nr. 36/29 ian. 2000 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 216/2000 - M. Of. nr. 618/30 nov. 2000) 

 O.G. nr. 23/2000 
 Ordonanţă privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome, societăţile/companiile naţionale şi societăţile comerciale  
 rezultate prin reorganizarea societăţilor/ companiilor naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia  
 statului 
 M. Of. nr. 36/29 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 5/2002 - M. Of. nr. 42/22 ian. 2002) 
 Modificări: 
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 - O.G. nr. 67/2001  (M. Of. nr. 538/1 sep. 2001) - modifică titlul ordonanţei; înlocuieşte din art. 1-4 sintagma "regiile autonome  
 şi societăţile/companiile naţionale" cu sintagma "regiile autonome,  
 societăţile/companiile naţionale şi societăţile comerciale rezultate prin  
 reorganizarea societăţilor/companiilor naţionale" 
 - L. nr. 4/2002  (M. Of. nr. 42/22 ian. 2002) - respinge O.G. nr. 67/2001 
 - L. nr. 5/2002  (M. Of. nr. 42/22 ian. 2002) - modifică titlul; înlocuieşte sintagma „regiile autonome şi  
 societăţile/companiile naţionale“ cu sintagma „regiile autonome,  
 societăţile/companiile naţionale şi societăţile comerciale rezultate prin  
  reorganizarea societăţilor/companiilor naţionale“ 

 ▼ Amendament la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992 
 O.G. nr. 24/2000 (acceptare) 
 M. Of. nr. 38/29 ian. 2000 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 9/2001 - M. Of. nr. 61/5 feb. 2001) 

 O.G. nr. 26/2000 
 Ordonanţă cu privire la asociaţii şi fundaţii 
 M. Of. nr. 39/31 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 246/2005 - M. Of. nr. 656/25 iul. 2005) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 37/2003  (M. Of. nr. 62/1 feb. 2003) - modifică art.1 alin. (1), art.2 lit. d), art.17 alin. (3), art.19 alin. (3), art.27 alin.  
 (4), art.29 alin. (6), art.37, titlul cap. VI, art.38, art.39 alin. (2) şi (3), art.40,  
 art.41 lit.b)şi f), art.42 alin.(2) şi alin. (4), art.45, art.47, art.48, art.51 alin. (1),  
 art.56 alin. (2); 
  introduce art.11, alin. (5) şi (6) la art. 6, lit.d) la art.7 alin.(2), lit. d) la art.17  
 alin. (2), art.381, alin. (11) la art. 39, art.401, alin.(2) la art. 41, art. 411,  
 art.412; 
  înlocuieşte sintagma „bilanţ contabil” cu ”situaţii financiare anuale” 
 - L. nr. 213/2005  (M. Of. nr. 597/11 iul. 2005) - respinge O.G. nr. 37/2003 
 - L. nr. 246/2005  (M. Of. nr. 656/25 iul. 2005) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. c), art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (3), art. 9  
 alin. (2), art. 13 alin. (2) - (4),  art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1),  
 art. 19 alin. (3), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 27,  art. 33, art. 34,  art. 37, titlul  
 Cap. VI, art.38 alin. (1), art. 39 alin. (1) şi (3), art. 40, art. 41 lit. a), e) şi f),  art.  
 42 alin. (4), art. 43, art. 44, art. 45, art. 46 alin. (1) lit.  f),   art. 47, art. 48, art.  
 49 alin. (2), art. 51, art. 53,  art. 55 alin. (1) lit. c), art. 56 alin. (2), art. 57, art.  
 61 alin. (4), art. 71 alin. (1), art. 74 alin. (2), titlul Cap. XI, art. 79 lit. b); 
 introduce alin. (21) la art. 8, art.131, lit. d) la art. 17 alin. (2), art. 271, art.  
 272, art. 341 - 343, art. 381, alin. (11) la art. 39; 
 abrogă art. 41 lit. b) 
 - L. nr. 305/2008  (M. Of. nr. 855/19 dec. 2008) - modifică art.7 alin.(3), art. 9 alin.(1), art.17 alin.(3) 
 - L. nr. 34/2010  (M. Of. nr. 151/9 mar. 2010) - introduce alin. (31) şi (32)  la art. 7 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 11 alin. (1), (3) şi (4), art. 12 alin. (1), art.  
 23 alin. (3), titlul cap. IV, art. 70 alin. (2), art. 77 alin. (2), art. 80; 
  abrogă art. 343; 
 în tot cuprinsul ordonanţei, sintagma „circumscripţie teritorială" se înlocuieşte  
 cu termenul „circumscripţie". 
 - L. nr. 145/2012  (M. Of. nr. 517/26 iul. 2012) - modifică titlul cap. VI, art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1),art. 42 alin. (2) - (4); 
 introduce lit. f) - h) la art. 39 alin. (11), alin. (2) la art. 41; 
 abrogă art. 38 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 22/2014  (M. Of. nr. 188/17 mar. 2014) - modifică art. 7 alin. (3) şi (31), art. 7 alin. (4), art. 17 alin. (3); 
 introduce alin. (33) - (35) la art. 7 
 - L. nr. 46/2016  (M. Of. nr. 241/1 apr. 2016) - modifică art. 6 alin. (2) lit. f) 
 - O.G. nr. 18/2018  (M. Of. nr. 755/31 aug. 2018) - introduce art. 481 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 21/2018  (M. Of. nr. 1081/20 dec. 2018) - art. 56 alin. (1) lit. d), art. 83 alin. (1) şi art. 86, raportate la prevederile art.  
 39 din Legea nr. 77/1994 şi ale art. 18 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 88/1997 
 Modificări: 
 - L. nr. 129/2019  (M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) - modifică art. 6 alin. (2) lit. a) și c), art. 13 alin. (4), art. 15 alin. (2) și (3), art.  
 16 alin. (2) lit. a) și c), art. 17 alin. (3), art. 272 lit. a), art. 31 alin. (2), titlul  
 cap. IV, art. 39 alin. (11) lit. e), art. 56 partea introductivă a alin. (1), art. 60  
 alin. (4), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1) și art. 75 alin. (1) și (2); 
 introduce alin. (4) la art. 6, lit. c1) și c2) la art. 7 alin. (2), alin. (21) la art.  
 7, alin. (21) la art. 131, alin. (21) și (22) la art. 16, lit. c1) și c2) la art.  
 17 alin. (2), art. 273, art. 344, art. 345, lit. d1) la art. 38 alin. (1), alin.  
 (11) la art. 56 și alin. (3) la art. 56 
 - O.U.G. nr. 191/2020  (M. Of. nr. 1013/30 oct. 2020) - termenul prevăzut la art. 344 alin. (4), precum și termenul de îndeplinire a  
 obligaţiei de completare a documentelor potrivit cerinţelor prevăzute la art. 6, 7,  
 16 şi 17, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată,  
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 în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de  
 COVID-19 
 - L. nr. 276/2020  (M. Of. nr. 1166/2 dec. 2020) - modifică art. 4, art. 6, art. 7 alin. (2), art. 7 alin. (21) și alin. (34), art. 9  
 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (1), (2) și (4), art. 15 alin. (2) și (3), art.  
 16, art. 17 alin. (2) și (3), art. 19 alin. (2) și (3), art. 21 alin. (2) lit. f) și alin. (5),  
 art. 23 alin. (1) și (2), art. 24 alin. (1) și (3), art. 25, art. 27 alin. (1), art. 29 alin.  
 (3) și (4), art. 32, titlul cap. IV, art. 33 alin. (1) și (2), art. 34, art. 344 alin. (1),  
 art. 344 alin. (2), art. 39 alin. (11) lit. a), art. 41 alin. (1) lit. e), art. 41 alin.  
 (2) lit. b), art. 73, art. 79 lit. b); 
  introduce alin. (22) - (25) la art. 7, alin. (11) la art. 344; 
  abrogă art. 344 alin. (3)   
 O.G. nr. 28/2000 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr. 687/1997  
 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea  
 drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul  
 localităţilor rurale, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 41/31 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 380/2001 - M. Of. nr. 386/16 iul. 2001)   
 ▼ Acord de împrumut între România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi  
 Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, în sumă de până la 200 milioane euro, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000 
 O.G. nr. 30/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 44/31 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 210/2000 - M. Of. nr. 618/30 nov. 2000) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 12/2001 (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001) 
 - O.U.G. nr. 167/2002 (ratificare) (M. Of. nr. 880/6 dec.  
  2002) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară (anul 1998), semnat la  
 Bucureşti la 17 decembrie 1998 
 O.G. nr. 31/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 44/31 ian. 2000 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 110/2000 - M. Of. nr. 296/29 iun. 2000) 

 ▼ Acord între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare din România şi Organizaţia  
 Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură privind înfiinţarea Centrului Internaţional de Biodinamică, semnat la Paris la 30  
 octombrie 1999 
 O.G. nr. 33/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 44/31 ian. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 110/2001 - M. Of. nr. 156/29 mar. 2001)   
 O.G. nr. 38/2000 
 Ordonanţă privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de  
 muncă şi viaţă la bordul navelor maritime sub pavilion străin care utilizează porturile sau instalaţiile româneşti  din largul mării, care  
 operează pe sau deasupra platoului continental românesc 
 M. Of. nr. 41/31 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 224/2002 - M. Of. nr. 312/13 mai 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 224/2002  (M. Of. nr. 312/13 mai 2002) - modifică  titlul ordonanţei, art.1 lit.a, art.2 pct.2, 3, 6 şi 8-14, art.2 partea  
 introductivă a pct.4, art.3 alin.(1) lit.a şi b, art.3 alin.(3) şi (4), art.4, art.6 alin. 
 (1) - (3), art.8, art.9, art.10 alin.(3) lit.b, art.11 alin.(1), (4) şi (5), art.14 alin.(2)  
 lit.e, art.15 alin.(1) şi (2), art.16; introduce art.11 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 717/2 oct. 2002)   
 O.G. nr. 39/2000 
 Ordonanţă pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul 
 M. Of. nr. 39/31 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 200/2003 - M. Of. nr. 357/26 mai 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 200/2003  (M. Of. nr. 357/26 mai 2003) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 
 - H.G. nr. 1117/2011  (M. Of. nr. 822/21 nov. 2011) - actualizează cuantumurile limitelor amenzilor prevăzute la art. 3 
 - O.G. nr. 3/2012  (M. Of. nr. 76/31 ian. 2012) - modifică art. 2, art. 3 
 - L. nr. 158/2012  (M. Of. nr. 680/1 oct. 2012) - aprobă O.G. nr. 3/2012   
 O.G. nr. 40/2000 
 Ordonanţă privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite 
 M. Of. nr. 39/31 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 376/2002 - M. Of. nr. 438/24 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 376/2002  (M. Of. nr. 438/24 iun. 2002) - modifică art.18 alin.(1); introduce alin.(21) şi (22) la art.4 
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 - O.U.G. nr. 128/2002  (M. Of. nr. 752/15 oct. 2002) - modifică art. 15 
 - O.U.G. nr. 94/2005  (M. Of. nr. 633/19 iul. 2005) - modifică art. 3 lit. b), c), f) şi g), art.4 alin. (2), (21) şi (4), art.5, art.6 partea  
 introductivă şi lit.e), art.7, art.9 alin. (1), art.11, art.12 alin. (2), art.13 alin. (1),  
 art.15, art.18; 
  introduce lit. j) la art. 3 
 - L. nr. 393/2005  (M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 94/2005   
 O.G. nr. 42/2000 
 Ordonanţă privind îmbunătăţirea finanţării unor programe, proiecte şi acţiuni de dezvoltare sectorială în domeniul culturii 
 M. Of. nr. 39/31 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 293/2001 - M. Of. nr. 309/11 iun. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 293/2001  (M. Of. nr. 309/11 iun. 2001) - înlocuieşte sintagma Ministerul Culturii cu sintagma Ministerul Culturii şi  
 Cultelor 
 - O.G. nr. 18/2006  (M. Of. nr. 83/30 ian. 2006) - modifică titlul, art. unic devine art. 1 şi se modifică partea introductivă; 
  introduce art. 2 şi 3 
 
 

- L. nr. 209/2006  (M. Of. nr. 459/26 mai 2006) - aprobă O.G. nr. 18/2006 

 O.G. nr. 43/2000 
 Ordonanţă privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional 
 M. Of. nr. 45/31 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 378/2001 - M. Of. nr. 394/18 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 378/2001  (M. Of. nr. 394/18 iul. 2001) - modifică art. 2 lit. a, b, d, e, g, lit.i partea introductivă şi pct. i, art.4 alin. (2) şi  
 (3), art.5 alin.(1)-(3), (5)-(7), (10), art.6, art.7 alin.(1), art.8 alin.(1)-(3), art.9,  
 titlul cap.III, art.10 partea introductivă şi lit.b, d-f şi h, art.11, art.12 alin.(1),  
 (2), (6), art.13 alin.(1), alin.(2) partea introductivă şi lit.c şi alin.(4), art.14  
 partea introductivă şi lit.b, d, g, i-k şi o, art.15 alin.(1), alin.(2) partea  
 introductivă şi lit.a şi c, art.16, titlul cap.IV, art.17 partea introductivă şi lit.a, e,  
 f, art.18 lit.a, c, art.19 alin.(1) şi (2), art.20, art.21, art.22 alin.(1) şi (2), art.24,  
 art.25 alin.(1) partea introductivă şi lit.a, d şi alin.(2), art.27; introduce alin. 
 (11) la art.5, art.51, art.81, lit.o1 la art.14; abrogă anexa; înlocuieşte  
 sintagmele "Ministerul Culturii" şi "ministrul culturii" cu sintagmele "Ministerul  
 Culturii şi Cultelor" si, respectiv, "ministrul culturii şi cultelor" 
 - L. nr. 462/2003  (M. Of. nr. 820/19 nov. 2003) - modifică art. 5 alin. (6), art. 6, art. 10 lit. d), j) şi k), art. 11 lit. d), art. 12 alin.  
 (4), art. 14 lit. b) şi e), art. 15 alin. (2) lit. a), art. 16, art. 17 lit. d) şi e), art. 18  
 lit. b), titlul cap. VI, art. 24, art. 25 alin. (2), art. 26; introduce lit. c1) - c3) la  
 art. 2, alin. (2) la art. 2, alin. (31), (32), (61), (62) şi (63) la art. 5, lit. f1)  
 la art. 10, lit. e) la art. 11, lit. e1) la art. 17, art. 231 - 233. 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 352/26 apr. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 258/2006  (M. Of. nr. 603/12 iul. 2006) - modifică art.1, art.2, art.4, art.5 alin.(1), (5), (6), (13), (15) şi (16), art.6 alin. 
 (3), art.7 lit.a), art.8, art.10, art.12, art.13 partea introductivă şi lit.a) şi d),  
 art.14 alin.(1), (3) şi (6), art.15 alin.(1) şi partea introductivă a alin.(2), art.16,  
 art.17, art.18, art.19 lit.b), f) şi g), art.20 lit.a) şi c), art.21 alin.(3), art.22 alin. 
 (4), art.24 alin.(2), art.26, art.27 alin.(1), art.29 alin.(1) lit.a)-i), art.30 alin.(1)  
 lit.a) şi alin.(2); 
  introduce alin.(21) la art.3, alin.(5) şi (6) la art.6, lit.f1) la art.19, art.33; 
  abrogă alin.(3) al art.15, art.23 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 951/24 nov. 2006) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 13/2007  (M. Of. nr. 81/1 feb. 2007) - introduce alin.(17) la art.5 
 - L. nr. 208/2007  (M. Of. nr. 463/10 iul. 2007) - aprobă cu modificări O.G. nr. 13/2007 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - la art. 17 alin. (2) sintagma „Institutul de Memorie Culturală” se înlocuieşte  
 cu sintagma „Centrul de Pregătire Profesională în Cultură” 
 - O.U.G. nr. 12/2011  (M. Of. nr. 114/15 feb. 2011) - modifică art. 15 alin. (2) şi (3), art. 17 alin. (2) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 25, art. 26, art. 27, art. 32; 
  introduce alin. (18) la art. 5, lit. c1) la art. 28 alin. (1), alin. (3) la art. 29; 
  abrogă art. 31 
 - O.G. nr. 4/2021  (M. Of. nr. 821/27 aug. 2021) - modifică art. 12 lit. e) și art. 14 alin. (4); 
 introduce art. 161 și art. 162; 
 abrogă art. 12 lit. d) și art. 16 lit. o)   
 O.G. nr. 44/2000 
 Ordonanţă referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar 
 M. Of. nr. 41/31 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 143/2001 - M. Of. nr. 171/4 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 143/2001  (M. Of. nr. 171/4 apr. 2001) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 788/12 dec. 2001) 
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 O.G. nr. 46/2000 
 Ordonanţă privind declararea Complexului "Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara ansamblu de interes  
 naţional 
 M. Of. nr. 44/31 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 152/2000 - M. Of. nr. 368/8 aug. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 152/2000  (M. Of. nr. 368/8 aug. 2000) - elimină asterixul de la art. 2   
 O.G. nr. 47/2000 
 Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial 
 M. Of. nr. 45/31 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 564/2001 - M. Of. nr. 695/1 nov. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 564/2001  (M. Of. nr. 695/1 nov. 2001) - modifică art. 4-11, art.12 alin. (1) partea introductivă, lit. a şi b şi alin.(2),  
 art.13, art.15, art.17 alin.(2), art.18; introduce alin.(2) la art.14 
 - L. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 229/20 mar. 2020) - modifică art. 6 alin. (1) - (3); 
  introduce art. 41   
 O.G. nr. 50/2000 
 Ordonanţă privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea  
 reglementărilor din domeniul sănătăţii publice 
 M. Of. nr. 45/31 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 462/2002 - M. Of. nr. 524/18 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 462/2002  (M. Of. nr. 524/18 iul. 2002) - modifică titlul ordonanţei, art.1 alin.(1), art.3, art.5   
 O.G. nr. 53/2000 
 Ordonanţă privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor 
 M. Of. nr. 42/31 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 649/2001 - M. Of. nr. 773/4 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 649/2001  (M. Of. nr. 773/4 dec. 2001) - modifică art. 1 alin. (1), art.2 alin.(1), art.3 alin.(1), art.5-8, anexa; înlocuieşte  
 denumirile "Ministerul Sănătăţii" şi "ministrul sănătăţii" cu denumirile  
 "Ministerul Sănătăţii şi Familiei" respectiv "ministrul sănătăţii şi familiei"   
 O.G. nr. 54/2000 
 Ordonanţă privind finanţarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate şi din bugetele locale a unor  
 activităţi şi programe în domeniul sănătăţii publice şi protecţiei familiei, desfăşurate de organizaţii neguvernamentale 
 M. Of. nr. 41/31 ian. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 423/2002 - M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 423/2002  (M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) - modifică titlul, art.1, art.3; introduce  art.21   
 O.G. nr. 62/2000 
 Ordonanţă privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoţiile anterioare anului 1999 
 M. Of. nr. 384/17 aug. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 352/2001 - M. Of. nr. 376/11 iul. 2001) 
 Modificări: 
  - L. nr. 352/2001  (M. Of. nr. 376/11 iul. 2001) - modifică art. 2 

 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru  
 sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000 
 O.G. nr. 63/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 394/22 aug. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 152/2001 - M. Of. nr. 182/10 apr. 2001) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 463/22 sep. 2000) - rectifică art. 1 alin. 4 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1622/2003 (M. Of. nr. 49/20 ian. 2004) 
 - H.G. nr. 1057/2004 (M. Of. nr. 650/19 iul. 2004) 
 - H.G. nr. 260/2005 (M. Of. nr. 293/7 apr. 2005) 
 - H.G. nr. 189/2007 (M. Of. nr. 163/7 mar. 2007)   
 O.G. nr. 65/2000 
 Ordonanţă pentru aprobarea majorării de către România a capitalului său autorizat deţinut la Agenţia Multilaterală de Garantare a  
 Investiţiilor 
 M. Of. nr. 395/23 aug. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 435/2001 - M. Of. nr. 404/20 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 435/2001  (M. Of. nr. 404/20 iul. 2001) - abrogă art. 6   
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 O.G. nr. 66/2000 
 Ordonanţă privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială 
 M. Of. nr. 395/23 aug. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 437/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 437/2002  (M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 758/17 oct. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 331/2006  (M. Of. nr. 646/26 iul. 2006) - modifică art.5 lit.a) şi b), art.8, art.28 lit.c), art.30; 
  introduce art.71, alin.(2) la art.20, art.241, lit.c1) la art.28; 
  abrogă alin.(2) al art.38 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 1019/21 dec. 2006) 
 Referire CSJ/ICCJ 
  - Decizia nr. 2/2017  (M. Of. nr. 157/2 mar. 2017) - art. 28 alin. (2) coroborat cu art. 20 alin. (1) 

 ▼ Acord-cadru asupra cadrului instituţional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la Kiev la 22 iulie  
 1999 
 O.G. nr. 67/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 398/25 aug. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 1/2001 - M. Of. nr. 48/29 ian. 2001) 
 Modificări: 
  - L. nr. 345/2003 (M. Of. nr. 580/14 aug. 2003) 

 ▼ Acord de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000 
 O.G. nr. 68/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 417/31 aug. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 222/2000 - M. Of. nr. 617/30 nov. 2000) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 949/2003 (M. Of. nr. 606/26 aug. 2003) 
 - H.G. nr. 329/2005 (M. Of. nr. 374/4 mai 2005) 
 
 

- H.G. nr. 516/2021 (M. Of. nr. 519/19 mai 2021) 

 O.G. nr. 69/2000 
 Ordonanţă pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000  
 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului  
 funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997 
 M. Of. nr. 407/29 aug. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 228/2001 - M. Of. nr. 230/7 mai 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 24/2001  (M. Of. nr. 94/23 feb. 2001) - modifică art. 1 şi art.2; abrogă art.3 
  - L. nr. 389/2002  (M. Of. nr. 469/1 iul. 2002) - prorogă termenul prevăzut la art.4 până la 30 iunie 2004 

 ▼ Aranjament de credit stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, încheiat la Washington la 5 august 1999, aprobat la  
 Washington la 7 iunie 2000 
 O.G. nr. 71/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 422/1 sep. 2000 
  (Aprobată prin L. nr. 21/2002 - M. Of. nr. 50/24 ian. 2002) 

 ▼ Memorandumul Guvernului României privind politicile economice şi a Suplimentului la acest memorandum, ambele convenite cu Fondul  
 Monetar Internaţional, aprobat la Washington la 7 iunie 2000 
 O.G. nr. 71/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 422/1 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 21/2002 - M. Of. nr. 50/24 ian. 2002) 
   
 O.G. nr. 75/2000 
 Ordonanţă privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică 
 M. Of. nr. 407/29 aug. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 488/2002 - M. Of. nr. 578/5 aug. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 488/2002  (M. Of. nr. 578/5 aug. 2002) - modifică titlul, art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (4), art. 4 alin. (1) lit. d şi f, art. 8  
 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. d, art. 11 alin. (2) 
 - L. nr. 37/2009  (M. Of. nr. 182/24 mar. 2009) - modifică art. 4 alin. (1) lit. a); 
  introduce lit. a1) la art. 4 alin. (1), art. 41 
 - O.G. nr. 13/2010  (M. Of. nr. 70/30 ian. 2010) - modifică art. 4 alin. (1); 
  introduce alin. (3) la art. 4, alin. (8) - (11) la art. 41, art. 42, art. 111, art.  
 121; 
  abrogă art. 4 alin. (2) 
 - L. nr. 128/2010  (M. Of. nr. 453/2 iul. 2010) - aprobă cu modificări O.G. nr. 13/2010 şi modifică art. 111 
 - L. nr. 156/2011  (M. Of. nr. 519/22 iul. 2011) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (2), art. 3 alin.(2),  art. 4 alin. (1) lit. d), f) şi  
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 g), art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1) lit. d), art. 10; 
  introduce art. 11, alin. (6) la art. 3, alin. (4) la art. 4, art. 122, anexa; 
  abrogă art. 4 alin. (1) lit. c), art. 7 alin. (2), art. 11 alin. (2) 

 ▼ Acord de împrumut (Proiectul "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei") între România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000 
 O.G. nr. 77/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 415/31 aug. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 165/2001 - M. Of. nr. 184/11 apr. 2001) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 541/1 nov. 2000) - rectifică art. 4 şi acordul 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 220/2003 (M. Of. nr. 176/20 mar. 2003) 
 - O.U.G. nr. 90/2003 (M. Of. nr. 712/13 oct. 2003) - înlocuieşte denumirea Direcţia Generală a Vămilor cu Autoritatea Naţională a  
 Vămilor 
 - L. nr. 39/2004 (M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 90/2003 
 - H.G. nr. 1002/2004 (M. Of. nr. 633/13 iul. 2004) 
 - H.G. nr. 843/2005 (M. Of. nr. 714/8 aug. 2005)   
 O.G. nr. 78/2000 
 Ordonanţă privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului si certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea  
 introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum si supravegherea pieţei pentru  
 acestea 
 M. Of. nr. 412/30 aug. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 230/2003 - M. Of. nr. 370/30 mai 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 230/2003  (M. Of. nr. 370/30 mai 2003) - modifică art. 1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.10, art.11, art.12,  
 art.13, art.15, art.16, art.17; introduce art. 131, art. 161, art. 162; abrogă  
 art.9, art.14. 
 - O.G. nr. 35/2005  (M. Of. nr. 673/27 iul. 2005) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art.  
 10 alin. (2), art. 11, art. 12, art. 13, art. 131, art. 14, art. 15, art. 16 şi art.  
 161; 
  introduce art. 11, alin. (6) la art. 10 şi art. 171 
 - L. nr. 374/2005  (M. Of. nr. 1138/15 dec. 2005) - modifică art.2 alin.(3), art.3 lit.a)-c) , art.4 alin.(1) lit.b) şi c) , art.7 alin.(1),  
 (3) şi (5), art.9 alin.(1), art.11 lit.a), art.12, art.13 alin.(3), (5), (7) şi (8), art.14  
 alin.(1) lit.b), art.15 alin.(1) lit.s) şi u); 
 introduce pct. 5-10 la art.11 
 - L. nr. 289/2009  (M. Of. nr. 559/11 aug. 2009) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), (2) şi (5), art. 11 pct. 9 şi 10, art. 2 alin. (2),  
 art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 5 alin. (4), art. 6, art. 7 alin. (1), (3)  
 şi (5), art. 10 alin. (6), art. 11, art. 13 alin. (2) lit. c), alin. (6) şi alin. (8), art. 14,  
 art. 15 alin. (1) lit. m) şi lit. u), alin. (2); 
  introduce pct. 11, 12 şi 13 la art. 11, alin. (11) la art. 2, art. 71, art. 72,  
 art. 132, art. 133, art. 141, lit. v) şi x) la art. 15 alin. (1), alin. (11) la art.  
 15, alin. (4) la art. 15, menţiunea privind transpunerea normelor comunitare,  
 după art. 18; 
  abrogă art. 1 alin. (4), art. 15 alin. (1) lit. n); 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei, termenul "fabricant" cu termenul  
 "producător", sintagma "entităţi tehnice" cu sintagma "unităţi tehnice separate" 
 - L. nr. 278/2011  (M. Of. nr. 876/12 dec. 2011) - modifică art. 14 alin. (2) lit. b) şi c); 
  introduce lit. g), h) şi i) la art. 14 alin. (1), lit. e) la art. 14 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 41/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - abrogă art. 13 alin. (2) lit. c), art. 13 alin. (4) lit. b) 
 - L. nr. 109/2018  (M. Of. nr. 422/17 mai 2018) - modifică art. 161; 
 abrogă art. 162 
 - L. nr. 260/2020  (M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020) - introduce alin. (6) și (7) la art. 1 și pct. 14 la art. 11 
 - L. nr. 78/2021  (M. Of. nr. 383/13 apr. 2021) - modifică titlul, art. 1 alin. (3), art. 11 partea introductivă și pct. 1, art. 11  
 pct. 5, art. 11 pct. 9-14, art. 2, art. 4, art. 6, art. 72, art. 8, art. 9 alin. (1), art.  
 11, art. 132, art. 14, art. 15 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 15 alin.  
 (1) lit. g), art. 15 alin. (1) lit. k) și m), art. 15 alin. (1) lit. s) și v), art. 15 alin.(2),  
 art. 15 alin. (4), art. 16, art. 171 alin. (1) și (4); 
  introduce alin. (8)-(11) la art. 1, pct. 15 și 16 la art. 11, alin. (9) la art.13, art.  
 134, lit. q) la art. 15 alin. (1), lit. y) la art. 15 alin. (1), alin. (21) la art. 15,  
 alin. (5) la art. 15, art. 163; 
  abrogă art. 1 alin. (6) și (7), art. 11 pct. 4, art. 11 pct. 6, art. 3, art. 5, art.7 și  
 71, art. 141, art. 15 alin. (1) lit. c)-e), art. 15 alin. (1) lit. h)-j), menţiunea  
 privind transpunerea Directivei 2007/46/CE din 5 septembrie 2007; în tot  
 cuprinsul ordonanţei se înlocuiesc: sintagma „vehicul” cu sintagma „vehicul  
 rutier”, cu excepţia sintagmelor „cartea de identitate a vehiculului” şi  
 „întregului vehicul”; sintagma „comercializate” cu sintagma „introduse pe  
 piaţă, 
 puse la dispoziţie pe piaţă”; sintagma „comercializării” cu sintagma  
 „introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă”; sintagma „comunitar” cu  
 sintagma „UE”; sintagma „CEE-ONU” cu sintagma „ONU”;sintagma  
 „directivele/regulamentele” cu sintagma „legislaţia”;sintagma „Ministerul  
 Transporturilor, Infrastructurii şi 
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 Comunicaţiilor” cu sintagma „Ministerul Transporturilor şi 
 Infrastructurii”;sintagma „ministrul transporturilor, infrastructurii şi 
 comunicaţiilor” cu sintagma „ministrul transporturilor şi  
 infrastructurii”;sintagma „ministrul administraţiei şi internelor” cu sintagma  
 „ministrul afacerilor interne” 
 - O.U.G. nr. 120/2021  (M. Of. nr. 960/7 oct. 2021) - introduce alin. (91) la art. 1, pct. 17 la art. 11, lit. i) la art. 11 alin. (1) și  
 alin. (11) la art. 11   
 O.G. nr. 79/2000 
 Ordonanţă privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari 
 M. Of. nr. 413/30 aug. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 55/2002 - M. Of. nr. 49/24 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 55/2002  (M. Of. nr. 49/24 ian. 2002) - modifică art.1, art.2 alin.(2), art.5, art.6 alin.(1), art.7 alin.(1); înlocuieşte  
 denumirea Ministerul Transporturilor cu Ministerul Lucrărilor Publice,  
 Transporturilor şi Locuinţei   
 O.G. nr. 80/2000 
 Ordonanţă privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în vederea introducerii  
 pe piaţă sau punerii la dispoziţie pe piaţă în România, precum si supravegherea pieţei pentru acestea 
 M. Of. nr. 413/30 aug. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 671/2002 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 671/2002  (M. Of. nr. 14/10 ian. 2003) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.4, art.6, art.7; introduce art.51, art.52;   
 abrogă art.5 
 - O.G. nr. 34/2005  (M. Of. nr. 662/26 iul. 2005) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3,  art.4, art.51, art.52, art.6; 
  introduce art.11 - 13, art.21, art.61, art.62; 
  înlocuieşte sintagma " Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi  
 Locuinţei " cu " Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" 
 - L. nr. 375/2005  (M. Of. nr. 1143/19 dec. 2005) - modifică art. 1 alin. (4), (5) şi (7), art. 12 partea introductivă, pct. 1, pct. 3 şi  
 pct. 5, art. 2 alin. (5), art. 3 alin. (3), art. 62 alin. (1) lit. g) şi l); 
 introduce pct. 7 şi pct. 8 la art. 12 
 - L. nr. 288/2009  (M. Of. nr. 559/11 aug. 2009) - modifică titlul, art. 1, art. 11, art. 12 pct. 1.1, 3, 4 şi 8, art. 13, art. 2, art. 3,  
 art. 4 alin. (1), (2), (3) partea introductivă, (5) şi (6), art. 51, art. 52 partea  
 introductivă şi lit. a) şi b), art. 6 alin. (1) lit. a) şi c), art. 62 alin. (1) lit. a), lit  
 g), alin. (2), alin. (3) şi alin. (5); 
  introduce pct. 9-12 la art. 12, lit. e)-g) la art. 4 alin. (3), art. 53, art. 54, lit.  
 e) şi f) la art. 6 alin. (1),  lit. a1) la art. 62 alin. (1), lit. m) la art. 62 alin. (1),  
 alin. (11) la art. 62, o menţiune privind transpunerea normelor comunitare,  
 după art. 7; 
  abrogă art. 12 pct. 7 
 - L. nr. 218/2013  (M. Of. nr. 406/5 iul. 2013) - modifică art. 52 lit. g), art. 6 alin. (1) lit. c), art. 62 alin. (3); 
 introduce art. 63 
 - L. nr. 78/2021  (M. Of. nr. 383/13 apr. 2021) - modifică titlul, art. 1, art. 11, art. 12 partea introductivă, art. 12 pct. 2, art.  
 12 pct. 8 și 9, art. 2, art. 21, art. 3, art. 4, art. 51, art. 52, art. 53, art. 6,  
 art. 62, art. 63; 
  introduce pct. 13-17 la art. 12, art. 8; 
  abrogă art. 12 pct.1.2, art. 12 pct. 3 și 6, art. 12 pct. 10 și 11, art. 13, art.  
 61, art. 7 alin. (3) și (4), menţiunea privind transpunerea Directivei  
 2007/46/CE din 5 septembrie 2007; în tot cuprinsul ordonanţei se înlocuiesc :  
 sintagma „vehicul” cu sintagma „vehicul rutier”; sintagma „entitate tehnică”  
 cu sintagma „unitate tehnică separată”;sintagma „omologarea internaţională  
 (CEE-ONU)” cu sintagma „omologarea ONU”; sintagma „CEE-ONU” cu  
 sintagma „ONU”   
 O.G. nr. 81/2000 
 Ordonanţă privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România 
 M. Of. nr. 413/30 aug. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 167/2003 - M. Of. nr. 291/25 apr. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 167/2003  (M. Of. nr. 291/25 apr. 2003) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6; introduce art. 61 şi  
 art. 62; abrogă art. 7(pe data actualizării reglementărilor aprobate prin O.nr.  
 353/1998) 
 - O.G. nr. 40/2005  (M. Of. nr. 686/1 aug. 2005) - modifică art. 2 alin. (3) lit. a), b), d), i), j) şi k), art. 2 alin. (4), art. 3, art. 4,  
 art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3), art. 62; 
 introduce alin. (7) la art. 2 şi art. 63; 
 abrogă art. 2 alin. (3) lit. c) şi art. 5 alin. (3); 
 înlocuieşte, în textul ordonanţei, sintagma "Ministerul Lucrărilor Publice,  
 Transporturilor şi Locuinţei" cu sintagma "Ministerul Transporturilor,  
 Construcţiilor şi Turismului" 
 - L. nr. 373/2005  (M. Of. nr. 1146/19 dec. 2005) - modifică art.4 alin.(8) lit.b) şi c) şi alin.(9), art.6 alin.(3), art.62 alin.(2) lit.b),  
 alin.(3), alin.(5) şi alin.(7); 
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  introduce lit.i), j) şi k) la art.62 alin.(1),  lit.c) la art.62 alin.(2)  şi alin.(8) la  
 art.62 
 - O.G. nr. 6/2012  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2012) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1), (2), (6) şi (7), art. 2 alin. (3) lit. g), h) şi  
 l), art. 4 alin. (6) şi (10), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 61, art. 62 alin. (1) lit. f), i)  
 şi k), art. 62 alin. (2) lit. a) şi b), art. 62 alin. (3) şi (5), art. 63; 
 introduce lit. m) la art. 2 alin. (3), alin. (41) şi (42) la art. 2, art. 64-67; 
 abrogă art. 62 alin. (4) şi (6); 
 înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei, sintagma "locuri pe scaune" cu sintagma  
 "locuri şezând", sintagma "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul", sintagma  
 "siguranţa circulaţiei rutiere" cu sintagma "siguranţa rutieră" şi sintagma  
 "Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului" cu sintagma  
 "Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii" 
 - L. nr. 232/2013  (M. Of. nr. 438/18 iul. 2013) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (3) lit. h), art. 2 alin. (3) lit. m), art. 2 alin.  
 (41), art. 4 alin. (6), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3), art. 61 alin. (1), art. 62  
 alin. (3), art. 63, art. 64 - 67; 
  abrogă art. 2 alin. (3) lit. l), art. 62 alin. (1) lit. k), art. 62 alin. (2) lit. c), art.  
 62 alin. (8) 
 - L. nr. 59/2015  (M. Of. nr. 214/31 mar. 2015) - modifică art. 2 alin. (3) lit. d), art. 5 alin. (1); 
 introduce lit. d1) şi d2) la art. 2 alin. (3) 
 - L. nr. 260/2017  (M. Of. nr. 1017/21 dec. 2017) - modifică, la 20 mai 2018,  titlul, art. 1, art. 2 alin. (1), (2), (3) lit. b), (4) și (7),  
 art. 3, art. 4 alin. (6)-(8), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1) și (2), art. 61 alin. (1),  
 art. 62 și art. 63; 
 introduce alin. (31) și  alin. (8)-(11) la art. 2, alin. (31)-(33), (61), (71)- 
 (74), (81) și (82) și alin. (11) și (12) la art. 4, art. 51, alin. (11), (21) și  
 alin. (5)-(12) la art. 6 și alin. (5) la art. 66; 
 în cuprinsul ordonanţei sintagma ”reglementările prevăzute la art. 1” se  
 înlocuieşte cu sintagma ”reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2)” 
 - L. nr. 152/2019  (M. Of. nr. 625/26 iul. 2019) - modifică art. 5 alin. (1), art. 67 alin. (1); 
  introduce lit. q) și r) la art. 1 alin. (3), alin. (11) și (12) la art. 5   
 O.G. nr. 82/2000 
 Ordonanţă privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de  
 reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz 
 M. Of. nr. 413/30 aug. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 222/2003 - M. Of. nr. 367/29 mai 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 222/2003  (M. Of. nr. 367/29 mai 2003) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7; introduce art.11,  
 art. 61 
 - O.G. nr. 54/2004  (M. Of. nr. 691/30 iul. 2004) - modifică art. 6 alin. (1) 
 - L. nr. 401/2004  (M. Of. nr. 956/19 oct. 2004) - aprobă O.G. nr. 54/2004 
 - O.G. nr. 36/2005  (M. Of. nr. 652/22 iul. 2005) - modifică titlul, art. 11 lit. e), art.2 alin. (2), art.4, art.61 alin. (3); 
  introduce alin. (5) la art.1, art.21, art.51, art.52, lit. e), f) şi g) la art.61  
 alin. (1); 
  înlocuieşte sintagma  " Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi  
 Locuinţei" cu " Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" ,  
 sintagma " autorizaţie tehnică de funcţionare" cu " autorizaţie tehnică" şi  
 sintagma " vehicule uzate" cu " vehicule scoase din uz" 
 - L. nr. 376/2005  (M. Of. nr. 1140/16 dec. 2005) - aprobă O.G. nr.36/2005 
 - L. nr. 51/2013  (M. Of. nr. 146/19 mar. 2013) - modifică art. 2 alin. (4), art. 3, art. 61 alin. (1) lit. a)-d); 
  introduce alin. (11) la art. 61 

 ▼ Acord-cadru de împrumut între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi România, semnat la Paris la 3 august 2000 şi la Bucureşti  
 la 14 august 2000 
 O.G. nr. 84/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 432/2 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 147/2001 - M. Of. nr. 173/5 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 915/2001 (M. Of. nr. 604/26 sep. 2001) 
 - H.G. nr. 1177/2002 (M. Of. nr. 808/7 nov. 2002) 
  - H.G. nr. 575/2004 (M. Of. nr. 366/27 apr. 2004) 

 ▼ Memorandum de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea  
 Program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.G. nr. 90/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 429/2 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 170/2001 - M. Of. nr. 184/11 apr. 2001) 
 Modificări: 
  - O.G. nr. 41/2001 (M. Of. nr. 524/31 aug. 2001) 

 ▼ Memorandum de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protecţiei  
 sociale şi implementarea acquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.G. nr. 91/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 434/3 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 202/2001 - M. Of. nr. 211/26 apr. 2001) 
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 Modificări: 
  - O.U.G. nr. 163/2002 (M. Of. nr. 877/5 dec. 2002) - modifică în mod corespunzător 

 ▼ Protocol privind apa şi sănătatea la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale,  
 adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 
 O.G. nr. 95/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 433/2 sep. 2000 
  (Aprobată prin L. nr. 228/2000 - M. Of. nr. 629/5 dec. 2000) 

 ▼ Memorandum de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor  
 PHARE 2000/2001-RO9915, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.G. nr. 96/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 428/2 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 144/2001 - M. Of. nr. 171/4 apr. 2001) 
 Modificări: 
  - O.G. nr. 45/2002 (M. Of. nr. 596/13 aug. 2002) 

 ▼ Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea  
 efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000 
 O.G. nr. 97/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 435/3 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 106/2001 - M. Of. nr. 156/29 mar. 2001) 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 150/2001 (M. Of. nr. 792/12 dec. 2001) 

 O.G. nr. 99/2000 
 Ordonanţă privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 424/1 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 650/2002 - M. Of. nr. 914/16 dec. 2002) 
 Suspendare 
 - O.U.G. nr. 21/2001  (M. Of. nr. 83/19 feb. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 129/2002  (M. Of. nr. 746/11 oct. 2002) - referirile la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Camera de  
 Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, la oficiile registrului  
 comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi industrie teritoriale, precum şi la  
 birourile unice din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale se  
 înlocuiesc cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din subordinea  
 Ministerului Justiţiei, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunalele şi  
 birourile unice din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 - L. nr. 650/2002  (M. Of. nr. 914/16 dec. 2002) - modifică  art.1, art.2 lit. c, e, f şi g, art.3 alin. (1) şi lit. a, d, h, i şi j ale alin.  
 (3), art.4, art.5, art.6, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14 alin. (1) lit. a, b, e, f şi  
 h, alin.(2) lit. b, alin.(5) lit. a şi d şi alin. (6), art.15, art.16, art.18, art.19, art.20  
 lit. a, b, d, e şi g,art.21, art.22,  art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29 alin. 
 (1)lit. b, art.30 alin. (2), art.31, art.32, art.34, art.35 alin.(1) partea introductivă  
 şi lit. a şi d, art. 36,  art.42,art.43 lit. b, art.45 alin.(2), art.46, art.47, art.48,  
 art.50, art.51, art.54, art.55, art.56, art.57 lit. c,  art.59 pct.1 lit. a, art.61, art.64  
 alin.(3), art.67 lit. a, art.71, titlul cap VI pct. B,  art.74 alin. (1) şi (2), art.80,  
 art.81, art.83, art.84, art.85, art.86, art.87, art.88, art.89; introduce art.81,  
 art.171, art. 541, art.861, art.871, art.872, art.881, art.90, art.91;  
 abrogă  art.3 alin. (3) lit. e, art.7, art.8, art.9, art.17, art.37 – 41, art.49, art.82,  
 titlurile articolelor, anexele nr. 1 şi 2; înlocuieşte anexa nr. 3 
 - L. nr. 505/2003  (M. Of. nr. 857/3 dec. 2003) - aprobă cu modificări  O.U.G. nr. 129/2002 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 603/31 aug. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 211/2008  (M. Of. nr. 736/30 oct. 2008) - modifică art.76 lit.a), c) şi d); 
  introduce art.511, pct.201 la art.73 
 - O.U.G. nr. 43/2010  (M. Of. nr. 316/13 mai 2010) - modifică art. 43 alin. (1) 
 - L. nr. 99/2011  (M. Of. nr. 443/24 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 43/2010 
 - O.U.G. nr. 22/2012  (M. Of. nr. 381/7 iun. 2012) - modifică art. 15; 
  introduce lit. q)-s) la art. 4 
 - L. nr. 197/2013  (M. Of. nr. 395/1 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 22/2012 şi modifică art. 4 lit. e) şi r), art. 15 
 - L. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 202/26 mar. 2015) - modifică art. 33 alin.(1) lit. a), introduce alin. (3) la art. 33 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 22/2015  (M. Of. nr. 876/24 nov. 2015) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 210/2020  (M. Of. nr. 1193/8 dec. 2020) - modifică art. 23; 
   abrogă art. 24, art. 26, art. 27 alin. (2) 

 ▼ Memorandum de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră  
 dintre România şi Ungaria - RO9912, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.G. nr. 101/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 441/3 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 56/2001 - M. Of. nr. 132/16 mar. 2001) 



 

 770

 Modificări: 
   

- O.U.G. nr. 163/2002 (M. Of. nr. 877/5 dec. 2002) - modifică în mod corespunzător 

 ▼ Convenţie pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999 
 O.G. nr. 107/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 437/3 sep. 2000 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 14/2001 - M. Of. nr. 97/26 feb. 2001) 

 O.G. nr. 108/2000 
 Ordonanţă pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul  
 Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru modernizarea Aeroportului  
 Internaţional Bucureşti-Otopeni şi a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinaţie 
 M. Of. nr. 426/2 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 361/2001 - M. Of. nr. 382/12 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 361/2001  (M. Of. nr. 382/12 iul. 2001) - modifică art. 1 şi art.2 
 - O.G. nr. 70/2003  (M. Of. nr. 619/30 aug. 2003) - modifică art.1 
 - L. nr. 487/2003  (M. Of. nr. 833/24 nov. 2003) - aprobă O.G. nr. 70/2003 şi modifică art.1   
 O.G. nr. 109/2000 
 Ordonanţă privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare 
 M. Of. nr. 426/2 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 343/2002 - M. Of. nr. 424/18 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 343/2002  (M. Of. nr. 424/18 iun. 2002) - modifică art.2 alin.(2), art.12 partea introductivă şi lit.c, art.13, art.14 alin.(2),  
 art.16 alin.(2)-(4), art.18 alin.(1), (4) şi (5), art.19 alin.(1), art.20; introduce  
 art.141, art.171; abrogă art.4-10, art.21 alin.(2); înlocuieşte denumirea  
 „Ministerul Sănătăţii“ cu „Ministerul Sănătăţii şi Familiei“, sintagma  
 „ministrul sănătăţii“ cu sintagma „ministrul sănătăţii şi familiei“, denumirea  
 „Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului “ cu „Ministerul Apelor şi  
 Protecţiei Mediului“ şi „Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor“,  
 denumirea „Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului“ cu  
 „Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei“; denumirea  
 „Ministerul Industriei şi Comerţului“ cu „Ministerul Industriei şi Resurselor“ 
   

- L. nr. 415/2006  (M. Of. nr. 946/23 nov. 2006) - modifică art.12 lit.a), art.13 alin.(5) 

 ▼ Convenţia Internaţională (1989) privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989 
 O.G. nr. 110/2000 (aderare) 
 M. Of. nr. 432/2 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 135/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001)   
 O.G. nr. 112/2000 
 Ordonanţă pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul  
 public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 425/1 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 246/2001 - M. Of. nr. 264/23 mai 2001)   
 ▼ Memorandum de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea de recuperare (Pre-ins  
 Facility), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.G. nr. 116/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 438/3 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 167/2001 - M. Of. nr. 184/11 apr. 2001) 
 Modificări: 
  - O.U.G. nr. 163/2002 (M. Of. nr. 877/5 dec. 2002) 

 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari  
 dimensiuni, partea a 5-a, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.G. nr. 117/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 439/3 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 162/2001 - M. Of. nr. 186/11 apr. 2001) 
  
 ▼ Memorandum de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră  
 dintre România şi Bulgaria - RO9911, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.G. nr. 118/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 440/3 sep. 2000 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 58/2001 - M. Of. nr. 132/16 mar. 2001) 

 O.G. nr. 121/2000 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale 
 M. Of. nr. 437/3 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 396/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001) 
 Modificări: 
  - L. nr. 396/2001  (M. Of. nr. 400/20 iul. 2001) - modifică art. 3 lit. b 
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 ▼ Amendamente la anexa la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a  
 serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978) 
 O.G. nr. 122/2000 (acceptare) 
 M. Of. nr. 430/2 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 20/2001 - M. Of. nr. 99/26 feb. 2001) 
 Modificări: 
 - O. nr. 221/2008 (M. Of. nr. 171/5 mar. 2008) 
 - O. nr. 1514/2008 (M. Of. nr. 874/23 dec. 2008) 
  - O. nr. 49/2012 (M. Of. nr. 122/20 feb. 2012) 

 ▼ Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinţei  
 părţilor la această convenţie la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluţii ale Comitetului  
 Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale 
 O.G. nr. 122/2000 (acceptare) 
 M. Of. nr. 430/2 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 20/2001 - M. Of. nr. 99/26 feb. 2001) 
 Modificări: 
 - O. nr. 221/2008 (M. Of. nr. 171/5 mar. 2008) 
 - O. nr. 1514/2008 (M. Of. nr. 874/23 dec. 2008) 
 - O. nr. 49/2012 (M. Of. nr. 122/20 feb. 2012)   
 O.G. nr. 125/2000 
 Ordonanţă privind declararea oraşului Sulina, judeţul Tulcea, şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional 
 M. Of. nr. 437/3 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 345/2001 - M. Of. nr. 381/12 iul. 2001) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 345/2001  (M. Of. nr. 381/12 iul. 2001) - modifică art. 3 

 O.G. nr. 126/2000 
 Ordonanţă privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700  
 MW" 
 M. Of. nr. 430/2 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 335/2001 - M. Of. nr. 379/11 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 335/2001  (M. Of. nr. 379/11 iul. 2001) - modifică titlul ordonanţei, art. 2 lit. f, art.5 alin. (1), art.6 alin.(3); introduce  
 lit.g la art.2, alin.(2) la art.8, alin.(2) la art.10, art.11 
 - O.U.G. nr. 191/2001  (M. Of. nr. 849/29 dec. 2001) - introduce alin. (4) la art. 3 
 - L. nr. 157/2002  (M. Of. nr. 247/12 apr. 2002) - modifică art.3 alin.(4) care a fost introdus prin O.U.G. nr. 191/2001 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă art. 6 alin. (1) şi (2), art. 8. 
 - O.U.G. nr. 114/2004  (M. Of. nr. 1113/27 nov. 2004) - modifică art.3 alin. (4) 
 - L. nr. 17/2005  (M. Of. nr. 182/2 mar. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G.nr. 114/2004 şi modifică art. 3 alin. (4) 
   

- L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.7 

 ▼ Amendamente la Convenţia Internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 
 O.G. nr. 127/2000 (acceptare) 
 M. Of. nr. 433/2 sep. 2000 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 18/2001 - M. Of. nr. 99/26 feb. 2001) 

 O.G. nr. 128/2000 
 Ordonanţă privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor 
 M. Of. nr. 427/2 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 570/2002 - M. Of. nr. 787/30 oct. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 570/2002  (M. Of. nr. 787/30 oct. 2002) - modifică titlul, art.1 alin.(1)-(3) şi (6), art.2 pct.3 şi 5; înlocuieşte anexa 
 - O.G. nr. 29/2005  (M. Of. nr. 641/20 iul. 2005) - modifică titlul, art.1; 
  înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 370/2005  (M. Of. nr. 1143/19 dec. 2005) - modifică art. 2 
 - O.G. nr. 4/2009  (M. Of. nr. 60/30 ian. 2009) - modifică art. 1 alin. (1); 
  înlocuieşte anexa 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - L. nr. 210/2009  (M. Of. nr. 385/9 iun. 2009) - aprobă cu modificări O.G. 4/2009 şi modifică anexa 
 - O.U.G. nr. 70/2009  (M. Of. nr. 444/29 iun. 2009) - înlocuieşte anexa 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 607/3 sep. 2009) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - L. nr. 8/2010  (M. Of. nr. 22/12 ian. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 70/2009 
 - L. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) - modifică anexa   
 O.G. nr. 129/2000 
 Ordonanţă privind formarea profesională a adulţilor 
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 M. Of. nr. 430/2 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 375/2002 - M. Of. nr. 436/21 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 375/2002  (M. Of. nr. 436/21 iun. 2002) - modifică art.1, art.2 alin.(2) şi (3), art.5 partea introductivă a alin.(2), art.6  
 alin.(2), art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12 alin.(1), art.14, art.16 alin.(3),  
 art.17, titlul cap.III, art.18, art.19, art.20, art.21, art.23, art.24 alin.(1) lit.c şi  
 alin.(2), art.25 alin.(1) şi (3), art.26, art.27, art.29, art.30, art.31, art.32, art.33,  
 art.34, art.36, art.38, art.39, art.40, art.41 alin.(2), art.42, art.45, art.46;  
 introduce alin.(11) la art.5, art.251, cap.IIi1 cu titlu după art.27, art.301,  
 art.421, art.451; abrogă art.22, art.28, art.43; înlocuieşte denumirile  
 “Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale”, “Ministerul Educaţiei Naţionale”,  
 “Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională” şi “Comisia  
 Naţională pentru Statistică” cu denumirile “Ministerul Muncii şi Solidarităţii  
 Sociale”, “Ministerul Educaţiei şi Cercetării”, “Agenţia Naţională pentru  
 Ocuparea Forţei de Muncă” şi “Institutul Naţional de Statistică” 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 478/4 iul. 2002) - rectifică art. 30 alin. 2 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 711/30 sep. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 147/2002  (M. Of. nr. 821/13 nov. 2002) - modifică  art.20  alin. (3), art.26 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 840/21 nov. 2002) - rectifică art. 48 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 76/2004  (M. Of. nr. 791/27 aug. 2004) - modifică art.5 alin.(3), art.12, art.13, art.20 alin.(1), art.20 alin.(3), art.26  
 alin.(1) şi (2), art.32; introduce alin.(21)- (25) la art.20, art.201, alin.(2) la  
 art.25; abrogă art.14 alin.(4), art.20 alin.(2) şi (4), art.26 alin.(3) şi (4) 
 - L. nr. 454/2004  (M. Of. nr. 1048/12 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 76/2004 
 - L. nr. 57/2012  (M. Of. nr. 196/26 mar. 2012) - modifică art. 2 alin. (1); 
  introduce alin. (4) la art. 5, alin. (31) la art. 14, alin. (3) la art. 23 
 - L. nr. 167/2013  (M. Of. nr. 318/3 iun. 2013) - modifică art. 5 alin. (3) lit. c), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 11, art. 13, art.  
 17, art. 19, art. 20 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (23) partea introductivă, art. 20  
 alin. (24), (3), (5) şi (6), art. 201, art. 22 alin. (1) şi (2), art. 23 alin. (1) şi (2),  
 art. 24, art. 25, art. 28, art. 29 alin. (1) şi (2), art. 30, art. 32, art. 45 alin. (2)art.  
 46; 
 introduce art. 21, lit.f) la art. 3, art. 31. art. 32, lit. d) la art. 20 alin. (23),  
 lit. d) şi e) la art. 21 alin. (2), alin. (3) şi (4) la art. 21, art. 221, art. 231, art.  
 232, art. 241 - art. 246, art. 401, art. 421, art. 441, art. 461, art. 462,  
 menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, anexele nr. 1-7; 
 abrogă art. 22 alin. (3); 
 a) sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" se înlocuieşte  
 cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor  
 Vârstnice"; 
  b) sintagma "Ministerul Educaţiei şi Cercetării" se înlocuieşte cu sintagma  
 "Ministerul Educaţiei Naţionale"; 
  c) sintagma "direcţii judeţene pentru dialog, familie şi solidaritate socială,  
 respectiv a municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "agenţii pentru  
 plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti"; 
  d) sintagmele "Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor" şi  
 "Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a  
 Adulţilor" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Calificări" 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 70/29 ian. 2014) - rectifică art. 32 alin. (1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 110/13 feb. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 96/2016  (M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016) - modifică art. 23 alin. (9), art. 24 și art. 37; 
 introduce art. 211; 
 abrogă art. 39, 40 și art. 45 alin. (3); 
 la art. 22, art. 23 alin. (4) şi (5), art. 31 alin. (4) şi anexa nr. 6, sintagma  
 „Autoritatea Naţională pentru Calificări” se înlocuieşte cu sintagma  
 „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 - O.U.G. nr. 73/2017  (M. Of. nr. 808/12 oct. 2017) - modifică art. 24 
 - L. nr. 89/2018  (M. Of. nr. 315/10 apr. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 73/2017 
 - L. nr. 307/2021  (M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 96/2016   
 O.G. nr. 136/2000 
 Ordonanţă privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor  
 vegetale în România 
 M. Of. nr. 431/2 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 214/2001 - M. Of. nr. 213/26 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 214/2001  (M. Of. nr. 213/26 apr. 2001) - modifică art. 3 alin. (4), art.9 alin.(2), art.15 alin.(1), art.21 alin.(3);  
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 înlocuieşte sintagmele "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Agenţia  
 Naţională Fitosanitară, Ministerul Finanţelor şi ministrul agriculturii şi  
 alimentaţiei" cu sintagmele "Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,  
 Direcţia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi  
 Pădurilor, Ministerul Finanţelor Publice şi ministrul agriculturii, alimentaţiei şi  
 pădurilor" 
 - O.U.G. nr. 90/2003  (M. Of. nr. 712/13 oct. 2003) - înlocuieşte denumirea Direcţia Generală a Vămilor cu Autoritatea Naţională a  
 Vămilor 
 - L. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 90/2003 
 - O.U.G. nr. 201/2008  (M. Of. nr. 826/9 dec. 2008) - modifică art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (2), art. 16; 
 introduce alin. (11) şi (12) la art. 13; 
 abrogă art. 2 lit. a), c), g), h), i), j) şi n); 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei, sintagma "plante, produse vegetale  
 şi/sau articole reglementate" cu sintagma "plante, produse vegetale şi/sau alte  
 obiecte", denumirea "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" cu denumirea  
 "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale", sintagma "direcţiile fitosanitare  
 judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti" cu sintagma "unităţile fitosanitare  
 judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti", denumirea "Ministerul de Interne"  
 cu denumirea "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" şi denumirea  
 "Ministerul Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor" 
 - L. nr. 165/2009  (M. Of. nr. 331/19 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 201/2008 
 - O.U.G. nr. 70/2010  (M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) - orice referire la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, precum şi  
 la Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi  
 Produse vegetale se consideră a fi făcută la Laboratorul Central Fitosanitar   
 O.G. nr. 137/2000 
 Ordonanţă privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 
 M. Of. nr. 431/2 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 48/2002 - M. Of. nr. 69/31 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 48/2002  (M. Of. nr. 69/31 ian. 2002) - modifică art.1, art.2 alin.(5) lit.a şi b, art.3 lit.a şi b, art.4, art.5, art.6 partea  
 introductivă şi lit.c, art.7, art.8, art.10, art.15 alin.(1), (3), (4) şi (6), art.16 alin. 
 (2), art.17, art.18, art.19, art.20 alin.(1); introduce lit.g la art.3; abrogă art.2  
 alin.(3), art.11, art.12, art.13, art.14 
 - O.G. nr. 77/2003  (M. Of. nr. 619/30 aug. 2003) - modifică art.2, art.4, art.9, art.10 lit.c),d), e), f) şi g), art.20 alin.(1), (3) şi (4);  
 introduce secţiunea a VI-a la cap.II, după art.19, cu art.191-194, alin.(5) şi  
 (6) la art.20, art.25 la cap.IV 
 - L. nr. 27/2004  (M. Of. nr. 216/11 mar. 2004) - modifică art.2 alin.(1) şi alin.(5), art.20 alin.(1),(3) şi (6), art.22, titlul cap.III;  
 introduce alin.(11) şi alin.(31) la art.2 , alin.(4) la  art.21 ; abrogă  art.20  
 alin.(4) 
 - L. nr. 324/2006  (M. Of. nr. 626/20 iul. 2006) - modifică art.2 alin.(1), art.191, art.193, art.20 alin.(1), art.21, art.23; 
  introduce alin.(9) la art.2, alin.(2) la art.194, art.195 - 1910, art.231; 
  abrogă alin.(3) al art.20 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 99/8 feb. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 75/2008  (M. Of. nr. 462/20 iun. 2008) - introduce alin. (3) la art. 19 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 818/2008  (M. Of. nr. 537/16 iul. 2008) - art. 1, art. 2 alin. (3) şi art. 27 alin. (1), în măsura în care din acestea se  
 desprinde înțelesul că instanțele judecătorești au competența să anuleze ori să  
 refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt  
 discriminatorii, și să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu  
 prevederi cuprinse în alte acte normative. 
 - D.C.C. nr. 819/2008  (M. Of. nr. 537/16 iul. 2008) - art. 1, art. 2 alin. (3), art. 27 alin. (1) în măsura în care din acestea se  
 desprinde înțelesul că instanțele judecătorești au competența să anuleze ori să  
 refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt  
 discriminatorii, și să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu  
 prevederi cuprinse în alte acte normative. 
 - D.C.C. nr. 820/2008  (M. Of. nr. 537/16 iul. 2008) - art. 1, art. 2 alin. (3) şi art. 27 alin. (1) în măsura în care din acestea se  
 desprinde înțelesul că instanțele judecătorești au competența să anuleze ori să  
 refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt  
 discriminatorii, și să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu  
 prevederi cuprinse în alte acte normative. 
 - D.C.C. nr. 821/2008  (M. Of. nr. 537/16 iul. 2008) - art. 1, art. 2 alin. (3), art. 27 alin. (1) în măsura în care din acestea se  
 desprinde înțelesul că instanțele judecătorești au competența să anuleze ori să  
 refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, 
 considerând că sunt discriminatorii, și să le înlocuiască cu norme create pe cale  
 judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte 
 normative. 
 - D.C.C. nr. 997/2008  (M. Of. nr. 774/18 nov. 2008) - art. 20 alin. (3) în măsura în care sunt interpretate în sensul că acordă  
 Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării competența ca, în cadrul  
 activității sale jurisdicționale, săanuleze ori să refuze aplicarea unor acte  
 normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, și să le  
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 înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte  
 acte normative. 
 - D.C.C. nr. 1325/2008  (M. Of. nr. 872/23 dec. 2008) - în măsura în care din aceasta se desprinde înţelesul că instanţele judecătoreşti  
 au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere  
 de lege, considerând că sunt discriminatorii, şi să le înlocuiască cu norme create  
 pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2009  (M. Of. nr. 231/8 apr. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 75/2008 şi abrogă art. 19 alin. (3) 
 - L. nr. 61/2013  (M. Of. nr. 158/25 mar. 2013) - modifică art. 20 alin. (6) şi (8), art. 24 alin. (1) - (3), art. 27 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 19/2013  (M. Of. nr. 183/2 apr. 2013) - modifică art. 10 lit. c) - g), art. 26 alin. (1); 
 introduce art. 41, alin. (21) la art. 26; 
 abrogă art. 9, art. 13 alin. (2) 
 - L. nr. 189/2013  (M. Of. nr. 380/27 iun. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 19/2013 şi modifică art. 26 alin. (21); 
 introduce alin. (11) la art. 26 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 133/24 feb. 2014) - rectifică art. 23 alin. (5) lit. f) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 166/7 mar. 2014) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 2/2015  (M. Of. nr. 201/26 mar. 2015) - art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) și alin. (3) și ale art. 27 
 - art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi alin. (3) şi ale art. 27 
 - Decizia nr. 1/2016  (M. Of. nr. 223/25 mar. 2016) 
 - Decizia nr. 10/2016  (M. Of. nr. 505/5 iul. 2016) - Art. 27 alin. (1) trebuie interpretat în sensul că instanţa competentă să  
 soluţioneze cererile pentru acordarea de 
 despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea  
 situaţiei create prin discriminare este judecătoria sau 
 tribunalul, după caz, ca instanţe de drept civil, în raport cu obiectul învestirii şi  
 valoarea acestuia, cu excepţia cererilor în care 
 discriminarea a survenit în contextul unor raporturi juridice guvernate de legi  
 speciale şi în care protecţia drepturilor subiective se 
 realizează în faţa unor jurisdicţii speciale, cazuri în care cererile vor fi judecate  
 de aceste instanţe, potrivit dispoziţiilor legale 
 speciale 
 Modificări: 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 30 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 45/2020  (M. Of. nr. 309/13 apr. 2020) - introduce art. 241 
 - L. nr. 167/2020  (M. Of. nr. 713/7 aug. 2020) - introduce alin. (51)-(57) la art. 2 și alin. (11)-(12) și (21)-(23) la art.  
 26; 
 abrogă art. 26 alin. (4) 
 (v. D.C.C. nr. 818/2008 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 1, art. 2 alin. (3) şi art. 27 alin. (1)); D.C.C. nr. 819/2008 - M. Of. nr. 537/16 iul.  
 2008 (art. 1, art. 2 alin. (3) şi art. 27 alin. (1)); D.C.C. nr. 820/2008 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 1, art. 2 alin. (3) şi art. 27 alin. (1));  
 D.C.C. nr. 821/2008 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 1, art. 2 alin. (3) şi art. 27 alin. (1)); D.C.C. nr. 997/2008 - M. Of. nr. 774/18 nov.  
 2008 (art. 20 alin. (3)); D.C.C. nr. 1325/2008 - M. Of. nr. 872/23 dec. 2008 ( în măsura în care din acestea se desprinde înţelesul că  
 instanţele judecătoreşti au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt  
 discriminatorii, şi să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative); Decizia I.C.C.J. nr.  
 
 

2/2015 -  M. Of. nr. 201/26 mar. 2015 (art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi alin. (3) şi ale art. 27) 

 O.G. nr. 138/2000 
 Ordonanţă privind unele reglementări ale învăţământului particular 
 M. Of. nr. 431/2 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 719/2001 - M. Of. nr. 797/13 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 719/2001  (M. Of. nr. 797/13 dec. 2001) - modifică titlul, art. 1-2, art.5-7   

  2001  
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiinţarea, funcţionarea şi exploatarea în România a unei  
 staţii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aeriană Patrick, Florida - S.U.A., la 28 septembrie 2000 
 O.G. nr. 1/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 397/19 iul. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 641/2001 - M. Of. nr. 768/3 dec. 2001) 
 
 O.G. nr. 2/2001 
 Ordonanţă privind regimul juridic al contravenţiilor 
 M. Of. nr. 410/25 iul. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 180/2002 - M. Of. nr. 268/22 apr. 2002) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 584/18 sep. 2001) - rectifică art. 26 alin. 1 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 16/2002  (M. Of. nr. 145/26 feb. 2002) - modifică art.39 alin.(2) 
 - L. nr. 180/2002  (M. Of. nr. 268/22 apr. 2002) - modifică art.1, art.2 alin.(1)-(3), art.4, art.5 alin.(5), art.8, art.22 alin.(1),  
 art.28 alin.(1), art.34 alin.(2); introduce alin.(5) la art.2, alin.(6) şi (7) la art.5;  
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 abrogă art.20 alin.(2) 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - abrogă la 1 ian. 2003 art. 14 alin. (2) 
 - L. nr. 357/2003  (M. Of. nr. 537/25 iul. 2003) - abrogă art. 16 alin. (2)-(4) 
 - O.U.G. nr. 108/2003  (M. Of. nr. 747/26 oct. 2003) -  la intrarea în vigoare a Legii de revizuire a Constituţiei modifică art.5 alin. (2)  
 lit. c), art.6, art.9, art.10 alin. (2), art.11 alin. (4); abrogă art.5 alin. (2) lit. d),  
 art.14 alin. (3), art. 22, art.43, art.45 
 - L. nr. 28/2004  (M. Of. nr. 214/11 mar. 2004) - aprobă O.U.G. nr.108/2003 
 - L. nr. 526/2004  (M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004) - modifică art. 4 alin. (1), art.8 alin. (3), art.25 alin. (3), art.28; introduce alin.  
 (11) la art. 16 
 - O.G. nr. 8/2006  (M. Of. nr. 78/27 ian. 2006) - introduce alin. (3) la art. 28 şi art. 501 
 - L. nr. 182/2006  (M. Of. nr. 443/23 mai 2006) - la data de 1 ianuarie 2007, modifică art. 8 alin. (3), art. 39 alin. (2) şi (3); 
 introduce alin. (4) la art. 8 
 - L. nr. 352/2006  (M. Of. nr. 640/25 iul. 2006) - introduce alin.(3) - (6) la art.9, art.391 
 - L. nr. 353/2006  (M. Of. nr. 640/25 iul. 2006) - aprobă cu modificări O.G. nr.8/2006 şi modifică art.28 alin.(3) partea  
 introductivă; 
  abrogă art.501 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 953/2006  (M. Of. nr. 53/23 ian. 2007) - art. 32 alin. (1) 
 - D.C.C. nr. 228/2007  (M. Of. nr. 283/27 apr. 2007) - art. 12 alin. (1) în măsura în care prin sintagma "nu se mai sancţionează"  
 prevăzută în text se înţelege doar aplicarea sancţiunii contravenţionale, nu şi  
 executarea acesteia 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 228/2007  (M. Of. nr. 283/27 apr. 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 12 alin. (1) în măsura în  
 care prin sintagma "nu se mai sancţionează" prevăzută în text se înţelege doar  
 aplicarea sancţiunii contravenţionale, nu şi executarea acesteia (termenul se  
 împlineşte la 11 iun. 2007, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din  
 Constituţie) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XXII/2007  (M. Of. nr. 833/5 dec. 2007) - art. 16 alin. (7) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1354/2008  (M. Of. nr. 887/29 dec. 2008) - sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1354/2008  (M. Of. nr. 887/29 dec. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile sintagma "cu acordul acestuia" din  
 art. 9 (termenul se împlineşte la data de 12 februarie 2009), după care operează  
 dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 293/2009  (M. Of. nr. 645/1 oct. 2009) - modifică art. 9 alin. (5), art. 391 alin. (2) 
 - L. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - modifică art. 34 alin. (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2010  (M. Of. nr. 126/18 feb. 2011) - art. 9 alin. (1), (2) şi (3)-(5) 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 9 alin. (6), art. 13 alin. (2), art. 14, art. 32  
 alin. (1) şi (2), art. 34, art. 47; 
  introduce alin. (2) la art. 36 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - O.U.G. nr. 80/2013  (M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) - modifică art. 36 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2013  (M. Of. nr. 450/23 iul. 2013) - art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 17/2014  (M. Of. nr. 629/27 aug. 2014) - modifică art. 9 alin. (3) 
 - O.G. nr. 5/2015  (M. Of. nr. 78/29 ian. 2015) - modifică art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (3) 
 - L. nr. 179/2015  (M. Of. nr. 481/1 iul. 2015) - aprobă O.G. nr. 5/2015 
 - O.U.G. nr. 41/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 28 alin. (2) și (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 44/2016  (M. Of. nr. 1055/28 dec. 2016) - În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1) plângerea 
 împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei trebuie şi motivată în  
 termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de  
 contravenţie, fiind supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în  
 judecată prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă. 
 - Decizia nr. 13/2018  (M. Of. nr. 541/29 iun. 2018) - art. 16 și 17 
 Modificări: 
 - L. nr. 203/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) - modifică art. 8 alin. (3) și (4), art. 16 alin. (1),  art. 17, art. 18, art. 25 alin. (3),  
 art. 26 alin. (1) și (3), art. 27, art. 28 alin. (1) și art. 37; 
 introduce alin. (5) la art. 8 și alin. (31) - (33) la art. 39 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 16/2020  (M. Of. nr. 1047/9 nov. 2020) - art. 13 alin. (2) raportat la art. 31 coroborat cu art. 37 alin. (5)  din Legea nr.  
 50/1991, republicată 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. XXII/2007 - M. Of. nr. 833/5 dec. 2007 (art. 16 alin. (7)); D.C.C. nr. 1354/2008 - M. Of. nr. 887/29 dec. 2008  
 
 

(sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2011 (art. 9 alin. (1), (2), (3)-(5)) 
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 O.G. nr. 3/2001 
 Ordonanţă privind aprobarea şi implementarea Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighişoara 
 M. Of. nr. 405/20 iul. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 740/2001 - M. Of. nr. 807/17 dec. 2001)   
 ▼ Scrisoare de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii,  
 semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001 
 O.G. nr. 4/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 405/20 iul. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 664/2001 - M. Of. nr. 775/5 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 125/2002 (M. Of. nr. 754/16 oct. 2002) 
 - O.G. nr. 56/2003 (M. Of. nr. 603/26 aug. 2003) 
 - L. nr. 445/2003 (M. Of. nr. 812/18 nov. 2003) - aprobă O.G. nr. 56/2003 
 - O.U.G. nr. 76/2004 (M. Of. nr. 936/13 oct. 2004) 
 - L. nr. 531/2004 (M. Of. nr. 1135/1 dec. 2004) 
 - O.U.G. nr. 141/2005 (M. Of. nr. 946/25 oct. 2005) 
 - L. nr. 317/2007 (M. Of. nr. 791/21 nov. 2007)   
 O.G. nr. 12/2001 
 Ordonanţă pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă 
 M. Of. nr. 461/13 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 70/2002 - M. Of. nr. 52/25 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - O.G. nr. 21/2008  (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) - modifică art. 1 lit. e), art. 2 
 - O.U.G. nr. 56/2010  (M. Of. nr. 436/29 iun. 2010) - abrogă art. 3 
 - L. nr. 25/2011  (M. Of. nr. 184/16 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 56/2010   
 O.G. nr. 13/2001 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură 
 M. Of. nr. 461/13 aug. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 39/2002 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2002) 
 Modificări: 
  - L. nr. 39/2002  (M. Of. nr. 75/31 ian. 2002) - modifică formula introductivă, art.1 alin.(3), art.2 alin.(2), art.5 alin.(1) 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni - etapa  
 de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001 
 O.G. nr. 15/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 476/20 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 585/2001 - M. Of. nr. 702/5 nov. 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 26/2002 (M. Of. nr. 84/1 feb. 2002) 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
  - O. nr. 69/2007 (M. Of. nr. 68/29 ian. 2007) 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemului de apă potabilă şi a celui al apelor  
 uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România", semnat  
 la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001 
 O.G. nr. 16/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 477/20 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 584/2001 - M. Of. nr. 702/5 nov. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - L. nr. 412/2003 (M. Of. nr. 765/31 oct. 2003) 
 - L. nr. 414/2003 (M. Of. nr. 765/31 oct. 2003) 
 - L. nr. 416/2003 (M. Of. nr. 765/31 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
  - O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006) 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi construirea  
 unei staţii de epurare a apelor uzate în municipiul Brăila, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie  
 2001 
 O.G. nr. 17/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 478/20 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 623/2001 - M. Of. nr. 737/19 nov. 2001) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006)  
 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a  
 sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie  
 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001 
 O.G. nr. 19/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 482/21 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 666/2001 - M. Of. nr. 772/4 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - L. nr. 412/2003 (M. Of. nr. 765/31 oct. 2003) 
 - L. nr. 414/2003 (M. Of. nr. 765/31 oct. 2003) 
 - L. nr. 416/2003 (M. Of. nr. 765/31 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 1518/2005 (M. Of. nr. 929/18 oct. 2005) 
  - O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006) 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului RFinalizarea  
 lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureştiń, România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la  
 Bucureşti la 1 iunie 2001 
 O.G. nr. 20/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 484/22 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 665/2001 - M. Of. nr. 775/5 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - L. nr. 411/2003 (M. Of. nr. 762/30 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 1518/2005 (M. Of. nr. 929/18 oct. 2005) 
  - O. nr. 1339/2006 (M. Of. nr. 760/6 sep. 2006) 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a  
 drumului naţional DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova - Lugoj), România ", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1  
 iunie 2001 
 O.G. nr. 21/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 487/22 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 619/2001 - M. Of. nr. 737/19 nov. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 243/2003 (M. Of. nr. 415/13 iun. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
  - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de  
 licitaţie pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului naţional DN 6 şi studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova -  
 Lugoj), România ", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001 
 O.G. nr. 22/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 488/22 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 667/2001 - M. Of. nr. 772/4 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 153/2003 (M. Of. nr. 281/22 apr. 2003) 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 1518/2005 (M. Of. nr. 929/18 oct. 2005) 
  - O. nr. 68/2007 (M. Of. nr. 68/29 ian. 2007) 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi furnizarea de facilităţi  
 pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecţia fluviului Dunărea, România ", semnat la Bruxelles la 22 decembrie  
 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001 
 O.G. nr. 23/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 489/22 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 583/2001 - M. Of. nr. 702/5 nov. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
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 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 
 

(v. O. nr. 1574/2004 (M.F.P.)) 

 O.G. nr. 25/2001 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I."-S.A. 
 M. Of. nr. 472/17 aug. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 117/2002 - M. Of. nr. 189/20 mar. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 117/2002  (M. Of. nr. 189/20 mar. 2002) - modifică art.1, art.2, art.3, art.5, art.6, art.7 partea introductivă, art.8 alin.(1),  
 art.9 alin.(2), art.10, art.11, art.14, anexa; abrogă art.4 
 - L. nr. 169/2003  (M. Of. nr. 310/8 mai 2003) - modifică art. 5, art. 6, art. 7 partea introductivă, art. 8, art. 9 alin. 2, art. 10,  
 art. 11 alin. 1, art. 12 alin. 2, art. 14 
 - H.G. nr. 849/2003  (M. Of. nr. 534/24 iul. 2003) - modifică patrimoniul 
 - O.U.G. nr. 106/2005  (M. Of. nr. 645/21 iul. 2005) - modifică art.1 alin. (2) şi (3), art.3, art.5, art.6 alin. (2), art.8 alin. (1), art.9  
 alin. (2), art.10, art.12 alin. (2), art.13 alin. (2); 
  introduce art.51, alin. (21) şi (22) la art. 8; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei, denumirea "Ministerul Lucrărilor  
 Publice, Transporturilor şi Locuinţei" cu " Ministerul  
 Transporturilor,Construcţiilor şi Turismului" 
 - L. nr. 347/2005  (M. Of. nr. 1087/2 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 106/2005 şi modifică art. 1 alin. (3), art. 5,  
 art. 51 alin. (1) şi art. 10 
 - O.U.G. nr. 100/2006  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) - modifică art. 3 alin. (3) 
 - L. nr. 121/2007  (M. Of. nr. 312/10 mai 2007) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2006 
 - O.U.G. nr. 35/2011  (M. Of. nr. 253/11 apr. 2011) - introduce alin. (5) la art. 8 
 - L. nr. 208/2011  (M. Of. nr. 819/21 nov. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 35/2011 
 - O.U.G. nr. 26/2012  (M. Of. nr. 392/12 iun. 2012) - modifică art. 9 
 - O.G. nr. 16/2014  (M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) - modifică art. 5, art. 6 alin. (1), (3) şi (4), art. 7; 
 abrogă art. 51, art. 8 alin. (1), (2), (21) şi (22), art. 9 alin. (2); 
 sintagma „Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului” se  
 înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  
 Publice” şi sintagma „ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului” se  
 înlocuieşte cu sintagma „ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei  
 publice” 
 - L. nr. 39/2015  (M. Of. nr. 172/12 mar. 2015) - modifică art. 3 alin. (3), art. 8 alin. (3), (4) şi (5); 
 abrogă art. 3 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 42/2016  (M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) - modifică art. 8 alin. (3) și (4), anexa nr. 3, titlul anexei nr. 31 la anexa nr. 3 
 - L. nr. 49/2017  (M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) - modifică art. 8 alin. (4) și anexa nr. 3; 
 abrogă art. 8 alin. (3) și (5) 
 - O.U.G. nr. 95/2020  (M. Of. nr. 497/11 iun. 2020) - modifică art. 7 alin. (1) lit. e) și anexa nr. 3; 
 introduce alin. (3) și (4) la art. 5, lit. h) la art. 6 alin. (1), alin. (6) și (7) la art. 8  
 și completează anexa nr. 3 
 - L. nr. 12/2021  (M. Of. nr. 234/8 mar. 2021) - modifică art. 8 alin. (4), art. 8 alin. (6) lit. a) și b) și anexa nr. 3; 
 completează anexa nr. 3 
 - O.G. nr. 16/2021  (M. Of. nr. 833/31 aug. 2021) - modifică și completează anexa nr. 3; 
 în tot cuprinsul ordonanței, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și  
 Administrației Publice” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Dezvoltării,  
 Lucrărilor Publice și Administrației”; 
 abrogă art. 6 alin. (4) 
 - O.G. nr. 7/2022  (M. Of. nr. 94/31 ian. 2022) - modifică și completează anexa nr. 3; 
   introduce alin. (5) la art. 5 

 ▼ Amendamente la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la  
 Londra la 20 octombrie 1972, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Adunării Generale A.464 (XII) la Londra  
 la 19 noiembrie 1991 
 O.G. nr. 29/2001 (acceptare) 
 M. Of. nr. 510/28 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 699/2001 - M. Of. nr. 788/12 dec. 2001) 
  
 ▼ Amendamente la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea  
 Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 784(19) la Londra la 23 noiembrie 1995 
 O.G. nr. 30/2001 (acceptare) 
 M. Of. nr. 511/28 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 715/2001 - M. Of. nr. 803/14 dec. 2001) 
  
 ▼ Codul internaţional pentru transportul în siguranţă al cerealelor în vrac (Codul internaţional pentru cereale), adoptat prin Rezoluţia  
 M.S.C. 23(59) a Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 23 mai 1991 
 O.G. nr. 31/2001 (acceptare) 
 M. Of. nr. 508/28 aug. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 724/2001 - M. Of. nr. 794/13 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 724/2001 (M. Of. nr. 794/13 dec. 2001)   
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 ▼ Amendamente la Codul internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc, adoptate prin Rezoluţia MSC.101(73) a Comitetului  
 Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 5 decembrie 2000 
 O.G. nr. 32/2001 (acceptare) 
 M. Of. nr. 514/29 aug. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 33/2002 - M. Of. nr. 59/28 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 33/2002 (M. Of. nr. 59/28 ian. 2002) - modifică titlul 
  - O. nr. 628/2007 (M. Of. nr. 550/13 aug. 2007) 

 ▼ Codul internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), adoptat prin Rezoluţia MSC.61(67) a Comitetului  
 Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 5 decembrie 1996 
 O.G. nr. 32/2001 (acceptare) 
 M. Of. nr. 514/29 aug. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 33/2002 - M. Of. nr. 59/28 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 33/2002 (M. Of. nr. 59/28 ian. 2002) - modifică titlul 
 - O. nr. 628/2007 (M. Of. nr. 550/13 aug. 2007)   
 O.G. nr. 33/2001 
 Ordonanţă privind acordarea de rechizite şcolare 
 M. Of. nr. 496/23 aug. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 126/2002 - M. Of. nr. 198/25 mar. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 126/2002  (M. Of. nr. 198/25 mar. 2002) - modifică titlul, art.1, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.12; introduce  
  alin.(3) la art.4 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind şederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe  
 teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001 
 O.G. nr. 35/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 511/28 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 12/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002) 

 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie  
 2001 
 O.G. nr. 36/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 511/28 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 24/2002 - M. Of. nr. 50/24 ian. 2002) 
  
 ▼ Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului  
 Securităţii Maritime MSC.48(66) la Londra la 4 iunie 1996 
 O.G. nr. 37/2001 (acceptare) 
 M. Of. nr. 522/30 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 34/2002 - M. Of. nr. 59/28 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - O. nr. 992/2008 (M. Of. nr. 615/21 aug. 2008) 
 - O. nr. 464/2010 (M. Of. nr. 432/28 iun. 2010) 
 - O. nr. 613/2011 (M. Of. nr. 607/29 aug. 2011) 
  - O. nr. 1292/2012 (M. Of. nr. 601/22 aug. 2012) 

 ▼ Anexa nr.III, amendată, şi amendamente la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin  
 Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78) 
 O.G. nr. 38/2001 (acceptare) 
 M. Of. nr. 517/30 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 750/2001 - M. Of. nr. 840/27 dec. 2001) 
  
 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu  
 privire la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din  
 fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului "Managementul conservării biodiversităţii", în valoare de 5,5  
 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1999 
 O.G. nr. 39/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 516/29 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 625/2001 - M. Of. nr. 740/20 nov. 2001) 
  
 ▼ Amendamente la Acordul privind Organizaţia Internaţională de Telecomunicaţii prin Satelit "INTELSAT", adoptate la cea de-a 25-a  
 sesiune a Adunării părţilor (Washington, noiembrie 2000) 
 O.G. nr. 40/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 537/1 sep. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 701/2001 - M. Of. nr. 788/12 dec. 2001) 
  
 ▼ Addendum la Memorandumul de finanţare PHARE RO9916 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea la  
 cel ce-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000 
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 O.G. nr. 41/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 524/31 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 679/2001 - M. Of. nr. 793/13 dec. 2001)   
 O.G. nr. 42/2001 
 Ordonanţă privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a drepturilor şi obligaţiilor,  
 inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizaţiei interguvernamentale pentru  
 transporturile internaţionale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la transporturile  
 internaţionale feroviare (COTIF) 
 M. Of. nr. 515/29 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 54/2002 - M. Of. nr. 45/22 ian. 2002)   
 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare  
 transfrontalieră dintre România şi Ungaria - RO0003, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 O.G. nr. 43/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 520/30 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 618/2001 - M. Of. nr. 737/19 nov. 2001) 
 Modificări: 
  - O.G. nr. 18/2004 (M. Of. nr. 87/30 ian. 2004) 

 ▼ Memorandum de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programele  
 comunitare "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth for Europe" şi la Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării  
 tehnologice - RO0001, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000 
 O.G. nr. 44/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 525/31 aug. 2001 
  (Aprobată prin L. nr. 615/2001 - M. Of. nr. 737/19 nov. 2001) 

 ▼ Amendamentele aduse Convenţiei privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a  
 sesiune a Adunării părţilor (Cardiff, mai 1999) 
 O.G. nr. 45/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 528/31 aug. 2001 
  (Aprobată prin L. nr. 697/2001 - M. Of. nr. 795/13 dec. 2001) 

 ▼ Memorandum de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la  
 programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo da  
 Vinci II", "Socrates II", "Youth" şi "Cultura 2000" - RO0011, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2000 
 O.G. nr. 46/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 529/31 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 779/2001 - M. Of. nr. 28/17 ian. 2002) 
  
 ▼ Memorandum de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2000 la  
 programele comunitare: "Întreprinderi mici şi mijlocii", "Egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi", "SAVE II", "Prevenirea SIDA şi a  
 altor câteva boli contagioase" - RO0009, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000 
 O.G. nr. 47/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 536/1 sep. 2001 
  (Aprobată prin L. nr. 616/2001 - M. Of. nr. 737/19 nov. 2001) 

 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 - RO0002 de cooperare  
 transfrontalieră dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 O.G. nr. 48/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 532/31 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 626/2001 - M. Of. nr. 740/20 nov. 2001) 
 Modificări: 
  - O.G. nr. 23/2004 (M. Of. nr. 87/30 ian. 2004) 

 ▼ Amendamente la anexa I a Convenţiei internaţionale pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972, adoptate  
 la Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa nr. 34 la Raportul Comitetului Securităţii Maritime la a 44-a sa sesiune - MSC  
 XLIV/21 la Londra la 2 aprilie 1981 
 O.G. nr. 49/2001 (acceptare) 
 M. Of. nr. 526/31 aug. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 696/2001 - M. Of. nr. 795/13 dec. 2001) 
 Modificări: 
   

- L. nr. 696/2001 (M. Of. nr. 795/13 dec. 2001) 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000 
 O.G. nr. 50/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 533/31 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 639/2001 - M. Of. nr. 768/3 dec. 2001) 
  
 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2000  
 (RO0004-RO0007), semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 O.G. nr. 51/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 539/1 sep. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 617/2001 - M. Of. nr. 737/19 nov. 2001) 
 Modificări: 
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 - O.G. nr. 10/2003 (M. Of. nr. 59/1 feb. 2003) 
 - L. nr. 145/2003 (M. Of. nr. 280/22 apr. 2003) - aprobă O.G. nr. 10/2003 
 - O.G. nr. 20/2004 (M. Of. nr. 87/30 ian. 2004) 
 (v. O. nr. 1879/2004 (M.F.P.); O. nr. 1129/2005 (M.F.P.)) 

 

 ▼ Convenţia nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare şi în port, adoptată la cea de-a 74-a sesiune a Conferinţei generale a  
 Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva la 8 octombrie 1987 
 O.G. nr. 52/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 531/31 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 772/2001 - M. Of. nr. 19/15 ian. 2002) 
  
 ▼ Anexa nr. 4 la Memorandumul de înţelegere privind Programul de cooperare economică, Programul PSO pentru aderare şi Programul  
 MATRA pentru aderare dintre Guvernul României şi Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la Bucureşti la 23 martie 2001 
 O.G. nr. 54/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 531/31 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 675/2001 - M. Of. nr. 793/13 dec. 2001)   
 O.G. nr. 55/2001 
 Ordonanţă privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei "Romag-Prod" din cadrul Regiei Autonome  
 pentru Activităţi Nucleare 
 M. Of. nr. 531/31 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 741/2001 - M. Of. nr. 807/17 dec. 2001)   
 ▼ Instrumentul de amendare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la  
 Kyoto, 1994), semnat la Minneapolis la 6 noiembrie 1998 
 O.G. nr. 58/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 536/1 sep. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 698/2001 - M. Of. nr. 795/13 dec. 2001) 
  
 ▼ Instrumentul de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto,  
 1994), semnat la Minneapolis la 6 noiembrie 1998 
 O.G. nr. 58/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 536/1 sep. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 698/2001 - M. Of. nr. 795/13 dec. 2001) 
  
 ▼ Amendamente la Convenţia privind Organizaţia internaţională de telecomunicaţii maritime prin sateliţi "INMARSAT", adoptate la cea  
 de-a 12-a sesiune a Adunării părţilor (Londra, aprilie 1998) 
 O.G. nr. 59/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 534/31 aug. 2001 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 700/2001 - M. Of. nr. 788/12 dec. 2001) 

 O.G. nr. 63/2001 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 M. Of. nr. 536/1 sep. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 707/2001 - M. Of. nr. 785/11 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 707/2001  (M. Of. nr. 785/11 dec. 2001) - modifică art. 1 alin. (1) şi (2), art.7 
 - L. nr. 228/2004  (M. Of. nr. 493/1 iun. 2004) - schimbă subordonarea; înlocuieşte sintagma "prin ordin al ministrului  
 lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei" cu sintagma "prin decizie a  
 primului - ministru" 
 - O.U.G. nr. 1/2010  (M. Of. nr. 62/27 ian. 2010) - abrogă art. 4 alin. (1), (2) şi (4), art. 6 alin. (2), (3) şi (5) 
 - O.U.G. nr. 100/2010  (M. Of. nr. 770/17 nov. 2010) - modifică art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5, art. 6 alin. (4), art. 7 
 - L. nr. 21/2011  (M. Of. nr. 184/16 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 100/2010 
 - O.U.G. nr. 93/2011  (M. Of. nr. 800/11 nov. 2011) - modifică art. 1 alin. (3); 
  introduce o anexă după art. 9 
 - O.U.G. nr. 16/2012  (M. Of. nr. 314/10 mai 2012) - modifică art. 1 alin. (1), art. 5, art.7; 
 abrogă art. 3 
 - L. nr. 210/2012  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2012) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 93/2011 şi modifică art. 5 
 - O.U.G. nr. 96/2012  (M. Of. nr. 884/22 dec. 2012) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 26/2013  (M. Of. nr. 224/18 apr. 2013) - modifică art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (4), art. 7; 
 introduce alin. (4) la art. 1, alin. (11) la art. 6; 
 abrogă anexa 
 - L. nr. 350/2013  (M. Of. nr. 809/19 dec. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 26/2013 
 - O.G. nr. 24/2014  (M. Of. nr. 638/29 aug. 2014) - modifică art. 1 alin. (1), art. 4 
 - L. nr. 201/2021  (M. Of. nr. 714/20 iul. 2021) - modifică art. 1 alin. (3) și (4) și art. 7   
 O.G. nr. 64/2001 
 Ordonanţă privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau  
 majoritar de stat, precum şi la regiile autonome 
 M. Of. nr. 536/1 sep. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 769/2001 - M. Of. nr. 19/15 ian. 2002) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 769/2001  (M. Of. nr. 19/15 ian. 2002) - modifică art.4 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - O.G. nr. 61/2004  (M. Of. nr. 741/17 aug. 2004) - modifică art. 1 alin. (1) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 751/18 aug. 2004) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - modifică art.1 alin.(2); introduce lit.c1) la art.1 alin.(1) 
 - L. nr. 414/2004  (M. Of. nr. 992/28 oct. 2004) - aprobă O.G. nr. 61/2004 şi modifică art.1 alin. (1) lit. e) 
 - L. nr. 507/2004  (M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 94/2004 şi modifică art.1 alin. (1) lit. c1); introduce alin. (5)  
 la art. 1 
 - O.U.G. nr. 49/2008  (M. Of. nr. 330/25 apr. 2008) - modifică art.1 alin.(3) şi (5); 
  introduce alin.(6) la art.1 
 - L. nr. 87/2009  (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 49/2008 
 - O.U.G. nr. 83/2011  (M. Of. nr. 694/30 sep. 2011) - abrogă art. 1 alin. (5) şi (6) 
 - L. nr. 12/2012  (M. Of. nr. 28/13 ian. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 83/2011; 
  introduce alin. (7) şi (8) la art. 1 
 - O.U.G. nr. 47/2012  (M. Of. nr. 635/6 sep. 2012) - modifică art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (2); 
  introduce alin. (41)-(44) la art. 1 
 - L. nr. 98/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 47/2012 
 - O.U.G. nr. 71/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - modifică art. 1 alin. (4), (43) şi (44); 
 introduce alin. (31) şi alin. (45)  la art. 1 
 - O.G. nr. 16/2013  (M. Of. nr. 490/2 aug. 2013) - modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă, art. 1 alin. (1) lit. c); 
 introduce alin. (11) la art. 1 
 - L. nr. 349/2013  (M. Of. nr. 812/20 dec. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 71/2013 
 - O.U.G. nr. 8/2014  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2014) - modifică art. 1 alin. (7) şi (8) 
 - O.U.G. nr. 29/2017  (M. Of. nr. 235/5 apr. 2017) - modifică art. 1 alin. (1) lit. g) 
  - L. nr. 178/2017  (M. Of. nr. 581/20 iul. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 29/2017 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 8 iunie 2001 şi la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea  
 semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000 
 O.G. nr. 66/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 538/1 sep. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 671/2001 - M. Of. nr. 778/6 dec. 2001) 
  
 ▼ Protocolul din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9  
 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999 
 O.G. nr. 69/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 538/1 sep. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 53/2002 - M. Of. nr. 45/22 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - O. nr. 927/2013 (M. Of. nr. 471/30 iul. 2013) 
 - O. nr. 802/2015 (M. Of. nr. 531/16 iul. 2015) 
 - O. nr. 1274/2019 (M. Of. nr. 874/30 oct. 2019) 
   

- O. nr. 1088/2021 (M. Of. nr. 830/31 aug. 2021) 

 ▼ Acte adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale de la Beijing (1999) 
 O.G. nr. 70/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 534/31 aug. 2001 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 670/2001 - M. Of. nr. 778/6 dec. 2001) 

 O.G. nr. 71/2001 
 Ordonanţă privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală 
 M. Of. nr. 538/1 sep. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 198/2002 - M. Of. nr. 287/29 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 198/2002  (M. Of. nr. 287/29 apr. 2002) - modifică art.3, art.4 lit.a, art.6 alin.(2), art.9 alin.(2), art.10 alin.(3), art.11,  
 art.12, art.14 alin.(1) lit.a, art.19, art.20, art.21 alin.(5); abrogă art.16 
 Suspendare 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - până la 31 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 24/2005  (M. Of. nr. 263/30 mar. 2005) - elimină suspendarea aplicării prevederilor ordonanţei prevăzută de art.  
 XXXVII din O.G. nr. 94/2004; 
  abrogă art. 6 alin. (2) 
 - L. nr. 163/2005  (M. Of. nr. 466/1 iun. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 138/2004; 
  abrogă art. 6 alin. (2) şi O.U.G. nr. 24/2005 
 - L. nr. 164/2005  (M. Of. nr. 467/1 iun. 2005) - respinge O.U.G. nr. 24/2005 
 - O.U.G. nr. 53/2007  (M. Of. nr. 429/27 iun. 2007) - modifică art. 3, art. 4 lit. b), art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 lit. e),  
 art. 13, art. 15, art. 19, art. 20, art. 21, art. 25; 
 introduce lit. a1), m) şi n) la art. 11, cap. V1 cu art. 211-219 după cap. V,  
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 art. 241, art. 261; 
 abrogă art. 7, art. 14, art. 18, art. 22 
 - L. nr. 352/2007  (M. Of. nr. 842/8 dec. 2007) - modifică art.13 lit.g), art.19 pct. 1 lit.c), art. 19 pct. 2 lit.c), art.25 alin.(2) şi  
 (4) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 19 pct. 1 lit. a), art. 25 alin. (2); 
  introduce lit. d) la art. 19 pct. 2 
 - O.U.G. nr. 12/2013  (M. Of. nr. 127/8 mar. 2013) - modifică art. 10 alin. (1) şi (2), art. 13, art. 213, art. 214, art. 215; 
 abrogă art. 9 alin. (3), art. 217, art. 218 
 - L. nr. 149/2013  (M. Of. nr. 257/9 mai 2013) - modifică art. 17 
 - L. nr. 221/2013  (M. Of. nr. 434/17 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 12/2013 
 - O.U.G. nr. 8/2014  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2014) - modifică art. 2, art. 3, titlul cap. II, art. 4, art. 8, art. 13, art. 20, art. 21 alin.  
 (1), titlul cap. V1, art. 211, art. 213, art. 214, art. 215, art. 241, art. 25  
 alin. (1); 
 abrogă art. 25 alin. (3) - (6); 
 înlocuieşte sintagma "societate/societăţi comerciale" cu sintagma  
 "societate/societăţi" 
 - L. nr. 197/2015  (M. Of. nr. 529/16 iul. 2015) - modifică art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi g), art. 4 alin. (6); 
  abrogă art. 3 alin. (1) lit. h) 
 - H. nr. 8/2018  (M. Of. nr. 952/12 nov. 2018) - modifică sediul prevăzut la art. 10 alin. (1)   
 O.G. nr. 74/2001 
 Ordonanţă privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii 
 M. Of. nr. 540/1 sep. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 196/2002 - M. Of. nr. 288/29 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 196/2002  (M. Of. nr. 288/29 apr. 2002) - modifică art.1, art.2;  abrogă art.3 alin.(2)   
 O.G. nr. 77/2001 
 Ordonanţă privind reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric Bucureşti 
 M. Of. nr. 541/1 sep. 2001 
  (Aprobată prin L. nr. 140/2002 - M. Of. nr. 235/8 apr. 2002) 
  
 O.G. nr. 80/2001 
 Ordonanţă privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
 M. Of. nr. 542/1 sep. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 247/2002 - M. Of. nr. 304/9 mai 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 247/2002  (M. Of. nr. 304/9 mai 2002) - modifică titlul ordonanţei, art.1 alin.(1) şi (3), art.2, art.4 alin.(4) şi (5), art.5  
 alin.(2), art.7, anexele nr. 2 şi 3; abrogă art.4 alin.(3) 
 - O.G. nr. 40/2002  (M. Of. nr. 509/15 iul. 2002) - modifică art.5 alin.(6); introduce alin.(7) la art.5 
 - O.G. nr. 68/2002  (M. Of. nr. 649/31 aug. 2002) - modifică art. 1 alin. (2), art. 7 
 - O.U.G. nr. 130/2002  (M. Of. nr. 763/18 oct. 2002) - modifică art.5 alin. (6) şi (7) 
 - O.G. nr. 25/2003  (M. Of. nr. 62/1 feb. 2003) - modifică art.3 alin.(2), art.7 alin. (2); introduce alin. (4) la art.1 
 - L. nr. 180/2003  (M. Of. nr. 329/15 mai 2003) - respinge O.G. nr. 25/2003 
 - L. nr. 181/2003  (M. Of. nr. 329/15 mai 2003) - respinge O.G. nr. 68/2002 
 - L. nr. 182/2003  (M. Of. nr. 329/15 mai 2003) - respinge O.G. nr. 40/2002 
 - L. nr. 188/2003  (M. Of. nr. 329/15 mai 2003) - modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (6) şi (7), art. 7; introduce alin. (4) la art. 1 
 - O.G. nr. 85/2003  (M. Of. nr. 621/30 aug. 2003) - modifică art.2, anexa nr.1; introduce alin.(11) la art.7 
 - O.U.G. nr. 11/2004  (M. Of. nr. 266/25 mar. 2004) - modifică art.1 alin. (3); înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei, cuvintele  
 "ministru" şi "miniştri" cu sintagmele "ministru de stat", "ministru", "ministru  
 delegat" respectiv "miniştri de stat", "miniştri", "miniştri delegaţi" 
 - L. nr. 154/2004  (M. Of. nr. 451/20 mai 2004) - modifică art. 1 alin. (2), art.5 alin. (1) şi (6), art.7 alin. (2), anexa nr. 3;  
 introduce alin. (11) la art. 5; abrogă art.3, anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1241/2004  (M. Of. nr. 751/18 aug. 2004) - actualizează limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr.2 
 - O.G. nr. 24/2005  (M. Of. nr. 635/19 iul. 2005) - modifică art.7 alin. (2) 
 - L. nr. 320/2005  (M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 24/2005 şi modifică art. 7 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 34/2006  (M. Of. nr. 418/15 mai 2006) - la data de 30 iunie 2006, abrogă art. 5 alin. (6) şi (7) 
 - L. nr. 372/2006  (M. Of. nr. 846/13 oct. 2006) - modifică art.7 alin.(2), art.10 alin.(1); 
  introduce alin.(11) la art.10 
 - O.U.G. nr. 55/2010  (M. Of. nr. 425/24 iun. 2010) - modifică art. 5 alin. (1), anexa nr. 3 pct. II 
 - L. nr. 33/2011  (M. Of. nr. 207/25 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 55/2010 
 - O.U.G. nr. 68/2012  (M. Of. nr. 778/19 nov. 2012) - introduce alin. (8)-(10) la art. 5 
 - L. nr. 273/2013  (M. Of. nr. 652/23 oct. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 68/2012 
 - O.G. nr. 20/2015  (M. Of. nr. 576/31 iul. 2015) - introduce alin. (91) la art. 5 
 - L. nr. 258/2015  (M. Of. nr. 826/5 nov. 2015) - modifică anexa nr. 2, anexa nr. 3; 
  introduce alin. (5) la art. 1, alin. (92) la art. 5; 
  abrogă art. 5 alin. (4), sintagmele "consum lunar de carburanți" și "consum de  
 carburanți" 
 - O.U.G. nr. 20/2018  (M. Of. nr. 259/23 mar. 2018) - introduce alin. (93) la art. 5 
 - O.G. nr. 16/2018  (M. Of. nr. 754/31 aug. 2018) - modifică art. 1, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (1); 
  modifică și înlocuiește anexa nr 2; 
  introduce alin. (31) la art. 5; 
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  abrogă art. 2, art. 5 alin. (5) și (10), art. 7 
 - L. nr. 268/2018  (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - introduce alin.(93) și (94) la art. 5 
 - L. nr. 67/2019  (M. Of. nr. 314/22 apr. 2019) - aprobă cu modificări O.G. nr. 16/2018 și modifică art. 1 alin. (5) și art. 5 alin.  
 (31); 
 introduce alin. (95) la art. 5 
 - L. nr. 77/2019  (M. Of. nr. 333/2 mai 2019) - introduce alin. (12) la art. 5 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. 1 alin. (5) și art. 5 alin. (94)   
 O.G. nr. 82/2001 
 Ordonanţă privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 
 M. Of. nr. 543/1 sep. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 125/2002 - M. Of. nr. 198/25 mar. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 125/2002  (M. Of. nr. 198/25 mar. 2002) - modifică art.2 alin.(1) partea introductivă, art.3; introduce alin.(4) şi (5) la  
 art.2 
 - L. nr. 128/2009  (M. Of. nr. 300/7 mai 2009) - modifică art. 3 alin. (1) şi (2); 
 introduce alin. (6) la art. 2, alin. (11) la art. 3; 
 înlocuieşte în tot cuprinsul ordonanţei sintagma " Ministerul Culturii şi  
 Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 601/26 sep. 2013) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 663/29 oct. 2013) - rectifică art. 5 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 11/2014  (M. Of. nr. 587/6 aug. 2014) - introduce alin. (7) şi (8) la art. 2   
 O.G. nr. 83/2001 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare  
 regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
 M. Of. nr. 543/1 sep. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 362/2002 - M. Of. nr. 447/26 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 362/2002  (M. Of. nr. 447/26 iun. 2002) - modifică titlul, art.1, art.6 alin.(2), art.7, art.8 alin.(2), titlul cap.V, art.15 alin. 
 (1), art.17; introduce art.151 
 - O.U.G. nr. 121/2003  (M. Of. nr. 875/10 dec. 2003) - înlocuieşte denumirea "Oficiul  Concurenţei" cu "Ministerul Finanţelor  
 Publice" 
 - O.U.G. nr. 50/2004  (M. Of. nr. 595/1 iul. 2004) - modifică titlul, art.1-4, titlul cap.II, art.5, art.6 alin.(1) partea introductivă,  
 art.6 alin.(3), art.7, art.8 alin.(1), art.9 alin.(2), art.10, art.13, art.15, art.151 ;  
 introduce lit.c1) la art.6 alin.(1) ,lit. f) la art.9 alin.(1), art.91, cap.III1 cu  
 art.111- 113 şi cap.III2 cu art.114 - 117, art.152 ; abrogă art.11, art.16,  
 art.17, art.18 alin.(1); în cuprinsul ordonanţei, denumirea ”Direcţia generală  
 pentru paşapoarte" se înlocuieşte cu ”Direcţia generală de paşapoarte", iar  
 denumirea ”Ministerul Administraţiei Publice" se 
 înlocuieşte cu ”Ministerul Administraţiei şi Internelor". 
 - L. nr. 520/2004  (M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004) - modifică art.115 alin.(1) lit.c), art.116, art.12 alin.(1), art.15; introduce  
 art.121 
 - O.U.G. nr. 71/2005  (M. Of. nr. 573/4 iul. 2005) - modifică art. 151 alin. (2) şi (3), art. 152 alin. (2) şi (3); 
  introduce alin. (6) la art. 151, alin. (5) la art. 152 
 - L. nr. 349/2005  (M. Of. nr. 1114/9 dec. 2005) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 71/2005 
 - O.U.G. nr. 94/2008  (M. Of. nr. 485/30 iun. 2008) - modifică art. 10 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 70/2009  (M. Of. nr. 444/29 iun. 2009) - modifică art. 15 alin. (1) 
 - L. nr. 249/2009  (M. Of. nr. 462/3 iul. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 94/2008 
 - L. nr. 8/2010  (M. Of. nr. 22/12 ian. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 70/2009 
 - O.G. nr. 28/2010  (M. Of. nr. 616/31 aug. 2010) - modifică art. 112 alin. (1) lit. a), c) şi e), art. 115 alin. (1) lit. c), e), g) şi h); 
  introduce lit. i), j) şi k) la art. 115 alin. (1) şi alin. (11) şi (12) la art. 115 
 - L. nr. 258/2011  (M. Of. nr. 870/9 dec. 2011) - aprobă O.G. nr. 28/2010 
 - O.G. nr. 10/2013  (M. Of. nr. 67/31 ian. 2013) - modifică art. 115 
 - L. nr. 152/2013  (M. Of. nr. 254/8 mai 2013) - aprobă O.G. nr. 10/2013 
 - O.G. nr. 23/2015  (M. Of. nr. 639/21 aug. 2015) - modifică art. 115 alin. (1) lit. l); 
 introduce lit. a1) la art. 115 alin. (1), menţiunea privind transpunerea  
 normelor europene după art. 18 
 - L. nr. 329/2015  (M. Of. nr. 936/17 dec. 2015) - aprobă O.G. nr. 23/2015 
 - O.G. nr. 3/2016  (M. Of. nr. 64/28 ian. 2016) - modifică art. 10 alin. (3), art. 117 alin. (3) 
 - O.G. nr. 24/2019  (M. Of. nr. 709/29 aug. 2019) - modifică art. 112 alin. (1) lit. e), art. 112 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. f),  
 art. 151 alin. (6) și art. 152 alin. (1) și (5); 
 introduce lit. n) - p) la art. 115 alin. (1) 
 - L. nr. 258/2019  (M. Of. nr. 9/8 ian. 2020) - modifică art. 115 alin. (1) lit. k) 
 - O.G. nr. 3/2020  (M. Of. nr. 65/30 ian. 2020) - modifică titlul, art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 91, art. 151 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 6, alin. (3) la art. 9, art. 92 și art. 93; 
  abrogă cap. IV cu art. 12, 121 și 13, art. 15 alin. (1) și (2); în cuprinsul actelor  
 normative în vigoare, denumirea „serviciile publice comunitare pentru  
 eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple/serviciul public comunitar pentru  
 eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple” se înlocuieşte cu denumirea  



 

 785

 „serviciile publice comunitare de paşapoarte/serviciul public comunitar de  
 paşapoarte”. 
 - L. nr. 170/2021  (M. Of. nr. 622/24 iun. 2021) - aprobă O.G. nr. 3/2020   
 O.G. nr. 84/2001 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
 M. Of. nr. 544/1 sep. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 372/2002 - M. Of. nr. 447/26 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 372/2002  (M. Of. nr. 447/26 iun. 2002) - modifică art.4 alin.(2), art.11 alin.(2), art.14 lit.c şi d, art.15, art.19, art.20  
 alin.(1), art.22, art.25; introduce alin.(2) la art.24, art.241;  abrogă art.9 alin. 
 (1) şi (2), art.18 alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 50/2004  (M. Of. nr. 595/1 iul. 2004) - modifică art.1 alin.(2), art.4 alin.(2), art.5 lit.a), e), i) şi j), art.6 alin.(1) şi (2),  
 art.7 lit.a) şi d), art.11 alin.(1), art.14 lit.a), c), g), h), art.17, art.18, art.20 alin. 
 (1), art.21, art.22, art.23, art.24, art.241 ; introduce lit.e1) la art.5,  lit. a1)  
 la art.7, alin. (2) la  art.7 ,lit.h1)  la art.14, alin. (2) la  art.14, art.251 ;  
 abrogă art.13, art.14 lit.d), art.16, art.19, art.20 alin.(2), art.26, anexa ;În  
 cuprinsul alin. (1) al art. 4, termenul ”Ministerul de Interne" se înlocuieşte cu  
 ”Ministerul Administraţiei şi Internelor,în cuprinsul art.8, denumirea ”ministrul  
 administraţiei publice" se înlocuieşte cu ”ministrul administraţiei şi internelor" 
 - L. nr. 520/2004  (M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004) - modifică art.4 alin.(2), art.5 lit.a), d), e), i) şi j), art.6 alin.(1) şi (2), art.9 alin. 
 (3), art.12, art.14 lit.a), c), f), g) şi h), art.14 lit.h1), art.18 alin.(2); elimină  
 alin.(2) al art. 7, introdus prin O.U.G. nr.50/2004 
 - O.U.G. nr. 71/2005  (M. Of. nr. 573/4 iul. 2005) - modifică art. 241 alin. (2); 
  introduce alin. (21) şi alin. (4) la art. 241 
 - L. nr. 349/2005  (M. Of. nr. 1114/9 dec. 2005) - introduce alin.(22) la art.241 
 - O.G. nr. 16/2006  (M. Of. nr. 80/30 ian. 2006) - modifică art. 5 lit. e), art. 7 lit. a) şi c), art. 20, art. 23; 
  introduce alin. (3) la art. 4, lit. e2) la art. 5, lit. a2) şi d1) la art. 7, art.  
 211, 231, alin. (2) şi (3) la art. 25 
 - L. nr. 190/2006  (M. Of. nr. 441/22 mai 2006) - aprobă cu modificări O.G. nr.16/2006 şi modifică art.23 alin.(1) 
 - L. nr. 252/2007  (M. Of. nr. 506/27 iul. 2007) - modifică art. 20 alin. (1); 
  introduce lit. e1) şi lit. j) la art. 14 alin. (1) 
 - L. nr. 243/2009  (M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) - modifică art. 1 alin. (2), art. 5 lit. e), art. 7 lit. a) şi c), art. 231 alin. (1); 
  abrogă art. 5 lit. g), art. 9 alin. (4) 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - înlocuieşte în cuprinsul ordonanţei termenul "Inspectorat" cu "Direcţia"; 
 abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea  
 autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, art. 11, 12, 14,  
 15, 17 şi 18 
 - L. nr. 281/2011  (M. Of. nr. 877/12 dec. 2011) - prelungeşte cu 6 luni perioada prevăzută la art. 241 alin. (22)   
 O.G. nr. 88/2001 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă 
 M. Of. nr. 544/1 sep. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 363/2002 - M. Of. nr. 447/26 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 363/2002  (M. Of. nr. 447/26 iun. 2002) - modifică art.1 alin.(1), art.4 alin.(1) şi (2), art.6, art.7, art.8 alin.(1), art.9,  
 art.16 lit.a, art.20, art.24 alin.(1), art.26, art.27 alin.(1), art.30; introduce alin. 
 (2) la art.15;  abrogă art.5 alin.(2), art.21 şi 22 
 - O.U.G. nr. 25/2004  (M. Of. nr. 391/3 mai 2004) - modifică art.1, art.3, art.4, art.6, art.7, art.8, art.11, art.12, art.13, art.24,  
 art.28, art.29; introduce alin. (2) la art.5; abrogă art.14, art.25 alin. (2), art.26  
 alin. (1), art.27 alin. (1); înlocuieşte expresia " servicii publice comunitare" şi  
 denumirea " Inspectorat" cu " servicii de urgenţă" , respectiv " Inspectorat  
 General" 
 - L. nr. 329/2004  (M. Of. nr. 652/20 iul. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 25/2004 
 - O.U.G. nr. 191/2005  (M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005) - modifică art. 17, art. 20, art. 25 alin. (4) şi (5); 
  introduce alin. (3) la art. 15; 
  abrogă art. 26 alin. (2) şi art. 27 
 - L. nr. 155/2006  (M. Of. nr. 433/19 mai 2006) - aprobă O.U.G. nr. 191/2005 
 - O.U.G. nr. 89/2014  (M. Of. nr. 962/30 dec. 2014) - modifică art. 1 alin. (3); 
 introduce alin. (3) la art. 4, alin. (2) la art. 7 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2018  (M. Of. nr. 536/28 iun. 2018) - art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16, art. 17 şi art. 18 
 Modificări: 
 - L. nr. 198/2018  (M. Of. nr. 646/25 iul. 2018) - introduce alin. (3) și (4) la art. 5 
 - O.U.G. nr. 68/2020  (M. Of. nr. 391/14 mai 2020) - modifică art. 8 alin. (2), art. 10 
 - O.U.G. nr. 217/2020  (M. Of. nr. 1316/30 dec. 2020) - modifică art. 9 
 - L. nr. 129/2021  (M. Of. nr. 475/6 mai 2021) - aprobă O.U.G. nr. 217/2020 
 - O.U.G. nr. 80/2021  (M. Of. nr. 647/30 iun. 2021) - modifică art. 1 alin. (3)   

  2002  
 



 
 

 786

 O.G. nr. 7/2002 
 Ordonanţă privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiţiei în ediţie oficială a codurilor şi a altor legi complexe 
 M. Of. nr. 82/1 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 259/2002 - M. Of. nr. 309/10 mai 2002) 
 Modificări: 
  - L. nr. 259/2002  (M. Of. nr. 309/10 mai 2002) - modifică art.1, art.3 alin.(3) 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a  
 apelor uzate în Focşani, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001 
 Măsura ISPA nr. 2001/RO/16/P/PE/012 
 O.G. nr. 8/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 79/1 feb. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 154/2002 - M. Of. nr. 249/15 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
  - O. nr. 69/2007 (M. Of. nr. 68/29 ian. 2007) 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a  
 apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001 
 Măsura ISPA nr. 2001/RO/16/P/PE/013 
 O.G. nr. 9/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 80/1 feb. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 184/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - L. nr. 412/2003 (M. Of. nr. 765/31 oct. 2003) 
 - L. nr. 414/2003 (M. Of. nr. 765/31 oct. 2003) 
 - L. nr. 416/2003 (M. Of. nr. 765/31 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
  - O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006) 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă  
 potabilă şi a reţelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România"*, semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 şi la Bucureşti la 10  
 octombrie 2001 
 Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/008 
 O.G. nr. 10/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 81/1 feb. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 185/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
  - O. nr. 303/2007 (M. Of. nr. 181/15 mar. 2007) 

 ▼ Memorandum de finanţiare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului  
 pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul "Asistenţă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în  
 România", semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001 
 O.G. nr. 11/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 88/2 feb. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 152/2002 - M. Of. nr. 249/15 apr. 2002) 
 Modificări: 
  - O. nr. 1518/2005 (M. Of. nr. 929/18 oct. 2005) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetăţenilor proprii şi a altor persoane, semnat la  
 Bucureşti la 10 decembrie 2001 
 O.G. nr. 12/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 82/1 feb. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 230/2002 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 228/2002 (M. Of. nr. 192/21 mar. 2002)   
 O.G. nr. 14/2002 
 Ordonanţă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice 
 M. Of. nr. 82/1 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 50/2003 - M. Of. nr. 70/3 feb. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 50/2003  (M. Of. nr. 70/3 feb. 2003) - modifică art.1 alin. (4), art.5 lit. a), art.7 lit.a) şi b), art.8 lit. d), art.9 lit.b),  
 art.13 alin. (1) şi (3), art.14; introduce lit. a1) şi a2) la art. 10; înlocuieşte  
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 denumirea „ consorţiu” cu „ asociere în  participaţiune”; abrogă  art.8 lit.b)   
 O.G. nr. 15/2002 
 Ordonanţă privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 
 M. Of. nr. 82/1 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 424/2002 - M. Of. nr. 468/1 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 424/2002  (M. Of. nr. 468/1 iul. 2002) - modifică titlul ordonanţei, art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8,  
 art.9 lit.a şi b, art.10, art.11, art.12, art.13, titlul anexei nr.1, titlul anexei nr.2;  
 introduce art.121 
 - O.G. nr. 51/2004  (M. Of. nr. 680/28 iul. 2004) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11,  
 art.12, art.14, anexele nr.1 şi 2; introduce art.15, anexa nr.3; abrogă art.121;  
 înlocuieşte termenii "autovehicule" , "proprietar şi posesor" cu  noţiunea de  
 "vehicule" , respectiv "utilizatori" 
 - L. nr. 415/2004  (M. Of. nr. 1002/1 nov. 2004) - modifică art. 1 alin. (1) lit. (a), alin. (2), (7), (8) şi (11), art.3, art.5, art.6 alin.  
 (3), art.7, art.8, art.9 lit.c); introduce alin. (6) la art. 12; abrogă art. 12 alin. (2)  
 - (4); elimină abrogarea dispoziţiilor privind introducerea etapizată a tarifului  
 de utilizare pentru durata de parcurs şi staţionare de o zi din anexele nr. 1 şi 2 
 - L. nr. 101/2007  (M. Of. nr. 275/25 apr. 2007) - modifică art. 1 alin. (1) lit. b) şi alin. (7); 
  abrogă art. 4 şi 5 
 - O.U.G. nr. 157/2007  (M. Of. nr. 885/27 dec. 2007) - modifică titlul, art.1 alin. (1) lit.b), alin. (3), (5), (7), (11), art. 3, art. 6, art. 7,  
 art. 8 alin. (2), (4), (5) şi (7), art.12 alin. (6); 
  introduce lit. a1),  a2) şi lit. d) - m) la art.1 alin.(1), alin.(11) şi (71) la  
 art.1, art.11 şi art.12; 
  abrogă art.1 alin. (4)  şi (6), art.2, anexa nr. 3; 
  înlocuieşte anexele nr.1 şi 2 
 - L. nr. 61/2009  (M. Of. nr. 233/8 apr. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 157/2007 şi modifică art. 1 alin.  
 (1) lit. b) şi e), art. 1 alin. (11) lit. b), art. 11, art. 12, art. 3, art. 7, art. 8 alin.  
 (4), anexa nr. 1; 
  introduce alin. (21), (22) şi (9) la art. 1 
 - O.G. nr. 8/2010  (M. Of. nr. 70/30 ian. 2010) - modifică art. 1 alin. (1) lit. b) şi j), art. 1 alin. (11) lit. b), art. 1 alin. (7), art.  
 1 alin. (10), art. 3, art.7, art. 8 alin. (3), art. 8 alin. (5) şi (6), art. 14; 
  introduce lit. n) la art. 1 alin. (1), lit. c) la art. 1 alin. (11), alin. (31) la art. 1,  
 alin. (12) la art. 1, alin. (31) la art. 8, alin. (2) şi (3) la art. 9, anexa nr. 4; 
  abrogă art. 1 alin. (11) lit. a), art. 12 alin. (6); 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - O.G. nr. 17/2010  (M. Of. nr. 535/30 iul. 2010) - prorogă termenul prevăzut la art. 1 alin. (31) şi (12), art. 3 alin. (2) şi la art.  
 9 alin. (2) până la data de 1 oct. 2010 
 - O.G. nr. 27/2011  (M. Of. nr. 625/2 sep. 2011) - introduce pct. (vi) la art. 3 alin. (1) 
 - L. nr. 144/2012  (M. Of. nr. 509/24 iul. 2012) - modifică art. 8 alin. (1),  art. 9 alin. (3), art. 14; 
 abrogă art. 8 alin. (3), (31) şi (6), anexa nr. 4 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 12 alin. (5) 
 - L. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 89/12 feb. 2013) - introduce art. 101 
 - L. nr. 71/2013  (M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) - aprobă cu modificări O.U.G. 96/2012 şi înlocuieşte sintagma «Ministerul  
 Transporturilor» cu sintagma «Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură  
 şi Investiţii Străine sau Ministerul Transporturilor»,după caz, iar sintagma  
 «ministrul transporturilor şi infrastructurii» se înlocuieşte cu sintagma  
 «ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi  
 investiţii străine sau ministrul transporturilor» 
 - L. nr. 279/2013  (M. Of. nr. 678/5 nov. 2013) - aprobă O.G. nr. 17/2010 
 - L. nr. 100/2014  (M. Of. nr. 506/8 iul. 2014) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 8/2010 şi modifică art. 1 alin. (1)  
 lit. n), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 14; 
  introduce alin. (13) la art. 1, pct. (vii) la art. 3 lit. a); 
  abrogă anexa nr. 4 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine,  
 Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor sau Ministerul  
 Transporturilor” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar  
 sintagma „secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de  
 Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public- Privat şi Promovarea  
 Exporturilor sau ministrul transporturilor” se înlocuieşte cu sintagma  
 „ministrul transporturilor” 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 6/2015  (M. Of. nr. 199/25 mar. 2015) - art. 8 alin. (1) 
 - art. 8 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2015  (M. Of. nr. 285/28 apr. 2015) - modifică art. 1 alin. (1) lit. c), f), j) şi n), art. 1 alin. (11), art. 1 alin. (21),  
 art. 1 alin. (5), art. 1 alin. (8), art. 1 alin. (9) - (11), art. 1 alin. (13), art. 11  
 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 3 alin. (3) şi (4), art. 6 alin. (4), art.  
 7, art. 8 alin. (1), art. 8 alin. (2),  art. 8 alin. (5), art. 9, art. 101, art. 11, art.  
 12, art. 14; 
 introduce lit. a3) la art. 1 alin. (1), lit. o)-q) la art. 1 alin. (1), alin. (12) la art.  
 1, alin. (23)-(26) la art. 1, alin. (72) - (74) la art. 1, alin. (81) la art. 1,  
 alin. (11) la art. 3, alin. (21) şi (22) la art. 3, alin. (5) şi (6) la art. 3, alin. (5) 
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 -(8) la art. 6, alin. (11) la art. 8,alin. (32) la art. 8, art. 122, anexele nr. 3 şi  
 4; 
  abrogă art. 11 alin. (4), art. 8 alin. (7) 
 - L. nr. 186/2015  (M. Of. nr. 495/6 iul. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 8/2015 şi modifică art. 1 alin. (21), art. 3 alin. (2), art. 3  
 alin. (3) şi (4); 
 introduce lit. e) la art. 3 alin. (1) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 721/25 sep. 2015) - art. 122 
 Modificări: 
 - L. nr. 221/2016  (M. Of. nr. 934/21 nov. 2016) - modifică art. 15; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce alin. (75) la art. 1 și art. 123 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 43/2016  (M. Of. nr. 107/7 feb. 2017) - art 9 alin. (8) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 44/2017  (M. Of. nr. 505/30 iun. 2017) - modifică anexa nr. 1 
 - L. nr. 17/2018  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 44/2017 
 - L. nr. 60/2018  (M. Of. nr. 227/14 mar. 2018) - modifică art. 9 alin. (4) și (8); 
 introduce alin. (41), (10) și (11) la art. 9 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 4/2018  (M. Of. nr. 388/7 mai 2018) - art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 și art. 1 alin. (1) lit. b) 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 6/2015 - M. Of. nr. 199/25 mar. 2015 (art. 8 alin. (1)) 

 O.G. nr. 19/2002 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al  
 statului,  aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 M. Of. nr. 87/1 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 640/2002 - M. Of. nr. 896/10 dec. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 640/2002  (M. Of. nr. 896/10 dec. 2002) - modifică art.14, art.15 partea introductivă şi lit. a, art.17, art.20, art.22 alin. 
 (4), art.23 alin. (1) lit. a şi b, art.24 alin. (1) lit. b, art. 26, art.28 alin. (2) şi (4),  
 art.29, art.31, art.33 alin.(3), art.38, art.39 
 - O.G. nr. 28/2007  (M. Of. nr. 86/2 feb. 2007) - modifică art.11 alin.(2), art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18,  
 art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, art.24; 
  abrogă art.10 alin.(2), titlurile secţiunilor 1-4 din cap.II, art.25-34 
 - L. nr. 229/2008  (M. Of. nr. 748/5 nov. 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2007 şi modifică art. 13; 
  abrogă art. 11 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 101/2011  (M. Of. nr. 851/30 nov. 2011) - abrogă cap. II cu art. 11-24 şi cap. III cu art. 35-39 
 - O.U.G. nr. 24/2013  (M. Of. nr. 208/12 apr. 2013) - modifică titlul, art. 1, art. 2 partea introductivă, art. 2 lit. c), art. 6, art. 8 alin.  
 (1); 
 abrogă art. 8 alin. (2); 
 orice referire la noţiunea de „fond locativ de protocol" se înlocuieşte cu  
 sintagma „fond locativ de protocol şi bunuri mobile" 
 - L. nr. 231/2013  (M. Of. nr. 434/17 iul. 2013) - modifică art. 8 alin. (3); 
  abrogă titlul cap. I 
 - O.G. nr. 12/2017  (M. Of. nr. 681/22 aug. 2017) - modifică art. 8 
 - O.U.G. nr. 49/2018  (M. Of. nr. 492/14 iun. 2018) - modifică art. 2 lit. a), art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (1); 
 introduce alin. (3) la art. 3 
 - O.U.G. nr. 70/2018  (M. Of. nr. 625/19 iul. 2018) - modifică art. 3 alin. (1) 
 - L. nr. 340/2018  (M. Of. nr. 1098/27 dec. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 49/2018 
 - O.U.G. nr. 21/2020  (M. Of. nr. 107/12 feb. 2020) - modifică art. 2 lit. c) și art. 6 alin. (2)   
 O.G. nr. 21/2002 
 Ordonanţă privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale 
 M. Of. nr. 86/1 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 515/2002 - M. Of. nr. 578/5 aug. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 515/2002  (M. Of. nr. 578/5 aug. 2002) - modifică art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1) partea introductivă şi lit. f şi g, art. 8  
 alin. (1) partea introductivă şi lit. k, art. 10 lit. g, art. 11, art. 12 alin. (2), art.  
 19, art. 20 lit. a-c, art. 21 lit. a-c, art. 23; introduce lit. k la art. 10, art. 221 
 - L. nr. 273/2020  (M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020) - modifică art. 1, art. 2 alin. (2), art. 4, art. 5, art. 6, cap. III titlul secțiunii 1,  
 art. 9; 
  introduce art. 241 și 242; 
  abrogă cap. III sectiunea a 2 a cu art. 10 și 11   
 O.G. nr. 22/2002 
 Ordonanţă privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii 
 M. Of. nr. 81/1 feb. 2002 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 288/2002 - M. Of. nr. 344/23 mai 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 288/2002  (M. Of. nr. 344/23 mai 2002) - introduce art.4 
 - L. nr. 110/2007  (M. Of. nr. 300/5 mai 2007) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4; 
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  introduce art. 5 
 - O.U.G. nr. 4/2011  (M. Of. nr. 96/4 feb. 2011) - introduce art. 6 şi 7 
 - L. nr. 92/2011  (M. Of. nr. 402/8 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 4/2011 şi modifică art.1; 
 introduce art. 6-8 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2011  (M. Of. nr. 786/4 nov. 2011) - art. 1-4 
 - Decizia nr. 13/2016  (M. Of. nr. 763/29 sep. 2016) - art. 4 
 - Decizia nr. 1/2020  (M. Of. nr. 184/6 mar. 2020) - art. 1 alin. (2) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 10/2011 - M. Of. nr. 786/4 nov. 2011 (art. 1-4)) 

 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată  
 prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a oraşului Sibiu la standarde  
 de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România"*) 
 Măsura ISPA nr. 2001/RO/16/P/PT/005, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001 
 O.G. nr. 23/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 84/1 feb. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 155/2002 - M. Of. nr. 249/15 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2003 (M. Of. nr. 288/24 apr. 2003) 
 - L. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 718/15 oct. 2003) 
 - O.G. nr. 26/2004 (M. Of. nr. 89/31 ian. 2004) 
 - O. nr. 78/2006 (M. Of. nr. 126/9 feb. 2006)   
 O.G. nr. 24/2002 
 Ordonanţă privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale 
 M. Of. nr. 81/1 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 291/2002 - M. Of. nr. 346/24 mai 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 291/2002  (M. Of. nr. 346/24 mai 2002) - modifică art.1, art.3 alin.(1)   
 O.G. nr. 25/2002 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la  
 societăţile comerciale 
 M. Of. nr. 89/2 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 506/2002 - M. Of. nr. 549/26 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 506/2002  (M. Of. nr. 549/26 iul. 2002) - modifică art. 1, art. 2, art. 3 lit. D, e, g,  l şi n, art. 4, art. 8 alin. (1), art. 9 alin.  
 (1) şi (3), titlul cap. IV, art. 10 lit. E, titlul cap. V, art. 11, art. 12, art. 13 alin.  
 (1) şi (2), art. 15 alin. (1) partea introductivă şi lit. b şi f şi alin. (2), (3) şi (5),  
 art. 16, art. 17, art. 18 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (1) partea introductivă şi lit.  
 b, art. 20 alin. (2) lit. a şi d, art. 20 alin. (3) partea introductivă şi lit. c, art. 20  
 alin. (5), art. 21 alin. (1), (2) şi (4), art. 22, art. 23, titlul Cap. VI, art. 25 alin.  
 (1) şi (3), art. 26 alin. (1) şi alin. (2), art. 27 alin. (1) partea introductivă şi lit. a,  
 c şi d, art. 27 alin. (2), art. 30, art. 31 alin. (1) lit. a şi alin. (2), art. 32 alin. (2)  
 şi alin. (5) lit. a şi b, art. 33 lit. b, art. 34 alin. (2), art. 35 alin. (2), art. 39;  
 introduce lit. o la art. 3, alin. (5) la art. 8, art. 111, alin. (11) şi (12) la art.  
 13, lit. f1 şi f2 la art. 15, alin. (6) la art. 15, art. 161, alin. (11) la art. 20,  
 alin. (11) şi (12) la art. 21, alin. (11)-(13) la art. 26, art. 261-263;  
 abrogă art. 32 alin. (1), art. 36, art. 38 
 - O.G. nr. 40/2003  (M. Of. nr. 67/2 feb. 2003) - modifică Cap.I cu art.1-5, art.6 devenind art.5 modificat, Cap.III devine Cap.  
 II şi se modifică titlul,art.8, art.9, Cap. IV devine Cap.III şi se modifică titlul,  
 art.10, Cap. V devine Cap. IV şi se modifică titlul, art.11, art.12, art.13, art.15,  
 art.16 alin. (1) şi (3), art.18, art.20, art.21 alin.(3) şi (4), art.22 alin. (1), (2) şi  
 (3), Cap. VI devine Cap. V şi se modifică titlul, art.25, art.26, art.262, art.27,  
 art.29, Cap. VII devine Cap. VI şi se modifică titlul, art.32 alin. (2), alin. (3) şi  
 (4), Cap. VIII devine Cap. VII  şi se modifică titlul, art.33 lit.a) şi b), art.35 alin.  
 (1) şi alin. (3); introduce  art.91, alin. (4) , (5) şi (6) la art. 16, art. 271, alin.  
 (4) la art. 28, art.281, art.282; abrogă  art 5, art.7, art.111, art.14, art.161,  
 art.19, art.23, art.24, art.30, art.31, art.32 alin. (5) şi (6), art.34, art.37, art.39 
 - L. nr. 198/2003  (M. Of. nr. 334/16 mai 2003) - aprobă O.G. nr. 40/2003 
 - O.G. nr. 27/2005  (M. Of. nr. 635/19 iul. 2005) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3 alin. (1) lit. e), art. 3 alin. (2) lit. h) şi i), art.4,  
 art.5, art.9 alin. (1), art.10 lit.b), art.16 alin. (1), art.17, art.35 alin. (1) şi (2); 
 introduce alin. (2) la art. 261; 
 abrogă art.16 alin. (2), (3) şi (4), art.25; 
 
 Notă: dispoziţiile art. 261 alin. (2) se aplică numai obligaţiilor referitoare la  
 angajamente investiţionale a căror scadenţă este ulterioară intrării în vigoare a  
 prezentei ordonanţe 
 - L. nr. 340/2005  (M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 27/2005 şi modifică art. 3 alin. (2) lit. h) şi art.  
  261 alin. (2) 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie  
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 2001 şi la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană  
 privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura  
 "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22  
 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001 
 O.G. nr. 26/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 84/1 feb. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 153/2002 - M. Of. nr. 249/15 apr. 2002) 
   
 O.G. nr. 27/2002 
 Ordonanţă privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 
 M. Of. nr. 84/1 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 233/2002 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 233/2002  (M. Of. nr. 296/30 apr. 2002) - modifică art.1 alin.(1), art.2, art.6, art.7, art.8 alin.(2), art.10, art.13, art.15  
 lit.c; introduce art.61, art.151; abrogă art.16 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 613/20 aug. 2002) - rectifică art. 13 
 Modificări: 
 - L. nr. 31/2018  (M. Of. nr. 49/18 ian. 2018) - modifică art. 9   
 O.G. nr. 28/2002 
 Ordonanţă privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor cu  
 studiile absolvite în instituţiile civile de învăţământ 
 M. Of. nr. 86/1 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 420/2003 - M. Of. nr. 769/3 nov. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 420/2003  (M. Of. nr. 769/3 nov. 2003) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3; introduce anexa   
 O.G. nr. 29/2002 
 Ordonanţă privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creanţelor statului şi diminuarea datoriei publice 
 M. Of. nr. 86/1 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 324/2002 - M. Of. nr. 395/10 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 324/2002  (M. Of. nr. 395/10 iun. 2002) - modifică titlul, art.2 alin.(3), art.5, art.7; introduce alin.(2) la art.4   
 O.G. nr. 31/2002 
 Ordonanţă privind Conservatorul de timbre 
 M. Of. nr. 87/1 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 642/2002 - M. Of. nr. 928/18 dec. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 79/2002  (M. Of. nr. 457/27 iun. 2002) - modifică art.49 alin.(2) 
 - L. nr. 591/2002  (M. Of. nr. 791/30 oct. 2002) - modifică art.49 alin.(2) 
 - L. nr. 642/2002  (M. Of. nr. 928/18 dec. 2002) - modifică art.2, art.3, art.4, art.5 alin. (2), art.6, art.7 alin. (1), art.8 partea  
 introductivă şi lit. C), art.9 alin. (1), art.10, titlul cap. III, art.11, art.12, titlul  
 cap. V, art.15, art.16, art.17, art.18, art.22 alin. (2), (4), (5) şi (6), art.23 partea  
 introductivă a alin. (1) şi alin. (2), art.24 alin. (1) şi (6), art.26 alin. (2), art.27,  
 art.29 alin. (1) şi (2), art.30, art.31 alin.(4) şi (5), art.32 alin. (2), art.34, art.36  
 alin. (2) şi (3), art.37, art.38 alin. (1) lit. a), art.39, art.40, art.41, art.43, art.45,  
 art.46 alin. (1) şi (2), art.47, art.48, art.49, art.50, art.51, art.52, art.55, art.56,  
 art.57, art.58 partea introductivă şi lit. c)  a pct. 1, art.58 pct.8,9,11,12,15,16, şi  
 20, art.59 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), art.60 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi (3),  
 art.61, art.63, art.65 alin. (3), art.67; introduce alin. (7) la art.5, art.111.  
 art.141, alin. (6) la art.31; abrogă art.20, art.21, art.22 alin. (3), art.33, art.35,  
 art.44 alin. (2), art.54 alin. (2), art.58 pct. 21-23, art.64, anexa 
 - L. nr. 239/2005  (M. Of. nr. 663/26 iul. 2005) - abrogă art.51 
 - O.U.G. nr. 70/2006  (M. Of. nr. 810/2 oct. 2006) - modifică art.2 lit.b), i) şi p), art.5 alin.(4) lit.d) şi e) şi alin.(7), art.6 alin.(2),  
 art.11 lit.a) şi b), art.12, art.13, art.15, art.16, art.18, art.22 alin.(1) şi (4)-(6),  
 art.23 alin.(1) partea introductivă, art.24, art.25, art.30, art.31, art.32 alin.(1),  
 art.36, art.40 alin.(3)-(7), art.43 alin.(7), art.44, art.47, art.49 alin.(3) lit.a),  
 art.58 pct.15, 16, 17 şi 20, art.59, art.61; 
  introduce lit.i1) la art.2, alin.(4) la art.6, alin.(3) la art.7, alin.(3) la art.9,  
 art.241, alin.(8) la art.40, pct.201 şi 202 la art.58, menţiunea privind  
 transpunerea normelor comunitare după art.69; 
  abrogă art.2 lit.n) şi w), art.14, art.141, art.17, art.19,  art.43 alin. (1) lit.a)  
 pct.4 şi alin. (3), art.46; 
  înlocuieşte în tot cuprinsul ordonanţei sintagma "reţea poştală publică" cu  
 sintagma "reţea poştală" 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 899/6 nov. 2006) - art.13, art.30 alin.(8), art.40 alin.(6) 
 Modificări: 
 - L. nr. 133/2007  (M. Of. nr. 355/24 mai 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 70/2006 şi modifică art. 2 lit. b),  
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 lit. c), m), s) şi v), art. 6 alin. (2) şi (4), titlul cap. IV, art. 12, art. 14, art. 24, art.  
 29 alin. (2), art. 30 alin. (3), art. 59 alin. (1); 
 introduce lit. b1) la art. 2; 
 abrogă art. 11 lit. a) şi b), art. 111, art. 141, art. 241; 
 elimină de la înlocuire sintagma "reţea poştală publică" cu sintagma "reţea  
 poştală" 
 - O.U.G. nr. 13/2013  (M. Of. nr. 139/15 mar. 2013) - modifică titlul, art. 34; 
 abrogă art. 1, art. 2 partea introductivă şi lit. a) - m) şi o)-v), art. 3-10, art. 11  
 partea introductivă şi lit. c) - g), art. 12-14, 15, 16 şi 18, art. 22 alin. (1), (2) şi  
 (4) - (6), art. 23, 24, 25 - 32, şi 37-39, art. 40 alin. (1)-(5) şi (8), art. 41, art. 42  
 alin. (1) teza întâi, art. 42 alin. (2), art. 43 alin. (1) partea introductivă şi lit. a)  
 pct. 1-3 şi 5 lit. b), art. 43 alin. (2) şi (4) - (7), art. 44 art. 47 - 50, art. 52, art.  
 53, art. 54 alin. (1), art. 55-57, art. 58 pct. 1-19, art. 59 alin. (1) lit. a), art. 60,  
 art. 61 alin. (3) şi (6), art. 62, art. 65,  art. 67-69 
 - L. nr. 187/2013  (M. Of. nr. 394/1 iul. 2013) - modifică titlul; 
 abrogă art. 1, art. 2 partea introductivă şi lit. a) -m) şi o)-v), art. 3-10, art. 11  
 partea introductivă şi lit. c) - g), art. 12-14, art. 15, art. 16, art. 18, art. 22 alin.  
 (1), (2) şi (4) - (6), art. 23, art. 24, art. 25 - 32, art. 34, art. 37 - 39, art. 40, art.  
 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 47 - 50, art. 52, art. 53, art. 54 alin. (1),  
 art. 55 - 57, art. 58 pct. 1-19, 20 şi 201, art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi (4),  
 art. 60, art. 61 alin. (1), (3), (4) şi (6), art. 62, art. 65, art. 66 şi art. 67-69   
 O.G. nr. 33/2002 
 Ordonanţă privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale 
 M. Of. nr. 88/2 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 223/2002 - M. Of. nr. 290/29 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 223/2002  (M. Of. nr. 290/29 apr. 2002) - modifică art.4 alin.(2)   
 O.G. nr. 39/2002 
 Ordonanţă privind trecerea Spitalului "Elias" şi a Complexului Olăneşti din subordinea şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în  
 administrarea Academiei Române 
 M. Of. nr. 93/2 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 251/2002 - M. Of. nr. 304/9 mai 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 251/2002  (M. Of. nr. 304/9 mai 2002) - modifică art.1 alin.(2), art.4   
 O.G. nr. 44/2002 
 Ordonanţă privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o  
 autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi care se află în proces de privatizare 
 M. Of. nr. 582/6 aug. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 595/2002 - M. Of. nr. 817/12 nov. 2002)    
 ▼ Addendum semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001 - RO 9915, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.G. nr. 45/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 596/13 aug. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 569/2002 - M. Of. nr. 787/30 oct. 2002) 
  
 ▼ Memorandum de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistenţă în  
 domeniul securităţii nucleare - RO 0110, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2001 
 O.G. nr. 46/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 614/20 aug. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 571/2002 - M. Of. nr. 787/30 oct. 2002) 
 Modificări: 
  - O.G. nr. 22/2004 (M. Of. nr. 88/31 ian. 2004) 

 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare  
 transfrontalieră dintre România şi Bulgaria - RO0103, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001 
 O.G. nr. 47/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 616/21 aug. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 561/2002 - M. Of. nr. 770/23 oct. 2002) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1423/2006 (M. Of. nr. 782/15 sep. 2006) 
 (v. O. nr. 1881/2004 (M.F.P.)) 

 

 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001  
 (partea a doua) - RO 0101, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001 
 O.G. nr. 48/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 618/21 aug. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 560/2002 - M. Of. nr. 764/18 oct. 2002) 
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 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare  
 transfrontalieră dintre România şi Ungaria - RO 0102, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001 
 O.G. nr. 49/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 620/22 aug. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 608/2002 - M. Of. nr. 816/11 nov. 2002) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1760/2005 (M. Of. nr. 1094/5 dec. 2005) 
 (v. O. nr. 1880/2004 (M.F.P.)) 

 

 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2001 (RO 0104-RO  
 0109), semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001 
 O.G. nr. 51/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 634/28 aug. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 581/2002 - M. Of. nr. 780/25 oct. 2002) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 819/13 nov. 2002) - rectifică Memorandumul 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 19/2004 (M. Of. nr. 87/30 ian. 2004) 
 - O. nr. 120/2007 (M. Of. nr. 116/15 feb. 2007) 
 
 

(v. O. nr. 1882/2004 (M.F.P.)) 

 O.G. nr. 55/2002 
 Ordonanţă  privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii 
 M. Of. nr. 642/30 aug. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 641/2002 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 108/2003  (M. Of. nr. 747/26 oct. 2003) -  la intrarea în vigoare a Legii de revizuire a Constituţiei modifică titlul,  
 art.1alin. (1) şi (2), art.5, art.6, art.8 alin. (5) şi (6), art.9, art.21, art. 22; abrogă  
 art. 4, art. 10-12, art.14, art.25, art. 26 alin. (2) 
 - L. nr. 28/2004  (M. Of. nr. 214/11 mar. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 108/2003 
 - L. nr. 42/2007  (M. Of. nr. 163/7 mar. 2007) - introduce art.211 
 - O.U.G. nr. 78/2008  (M. Of. nr. 465/23 iun. 2008) - abrogă art. 18 alin. (4) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1354/2008  (M. Of. nr. 887/29 dec. 2008) - sintagmele "numai dacă există consimţământul contravenientului", "cu  
 consimţământul contravenientului" şi "după luarea consimţământului  
 contravenientului" din art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b), art. 13 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1354/2008  (M. Of. nr. 887/29 dec. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile sintagmele "numai dacă există  
 consimţământul contravenientului", "cu consimţământul contravenientului" şi  
 "după luarea consimţământului contravenientului" din art. 1 alin. (3), art. 8  
 alin. (5) lit. b) şi art. 13 (termenul se împlineşte la data de 12 februarie 2009),  
 după care operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 75/2009  (M. Of. nr. 231/8 apr. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 78/2008 
 - L. nr. 294/2009  (M. Of. nr. 645/1 oct. 2009) - modifică art. 8 alin. (5) lit. b), art. 13; 
  abrogă art. 1 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2010  (M. Of. nr. 126/18 feb. 2011) - art. 1 
 (v. D.C.C. nr. 1354/2008 - M. Of. nr. 887/29 dec. 2008 (sintagmele "numai dacă există consimţământul contravenientului", "cu  
 consimţământul contravenientului" şi "după luarea consimţământului contravenientului" din art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b), art. 13);  
 
 

Decizia I.C.C.J. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2011 (art. 1)) 

 O.G. nr. 56/2002 
 Ordonanţă privind monitorizarea pieţei transporturilor rutiere şi măsurile ce trebuie luate în situaţii de criză în domeniul transportului  
 rutier de mărfuri 
 M. Of. nr. 645/30 aug. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 47/2003 - M. Of. nr. 69/3 feb. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 47/2003  (M. Of. nr. 69/3 feb. 2003) - modifică art.2 alin. (2) partea introductivă, art.3, art.5, art.7   
 O.G. nr. 57/2002 
 Ordonanţă privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
 M. Of. nr. 643/30 aug. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 324/2003 - M. Of. nr. 514/16 iul. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 324/2003  (M. Of. nr. 514/16 iul. 2003) - modifică art. 2, art. 6, art. 7 partea introductivă şi lit. c), art. 8, art. 12 alin.  
 (1), art. 13, art. 15 alin. (2), art. 16 lit. c), art. 17, art. 18 alin. (1), (3) şi (4), art.  
 19 alin. (2) şi (4), art. 20, art. 23, art. 25 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 29, art.  
 31 alin. (4), art. 32, titlul cap. III, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (2), art. 36, art.  
 38 lit. d), titlul cap. IV, art. 41 lit. b), art. 42 lit. a) şi c), art. 43 alin. (2), art. 44  
 alin. (1), art. 45, art. 46 alin. (2), art. 47, art. 48 lit. c), art. 49, art. 58 alin. (1),  
 art. 60, art. 64 alin. (1), (2) şi (3), art. 65 alin. (2), art. 68, art. 71 lit. a), art. 73,  
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 art. 74 alin. (1) lit. b), art, 75 alin. (1), art. 76, art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79  
 alin. (1) şi (3), art. 81 alin. (2), art. 84, art. 86 alin. (2) şi (5), art. 88, anexa;  
 introduce lit. e) la art. 4 alin. (2), alin. (4) la art. 14, alin. (3) la art. 50, lit. l) şi  
 m) la art. 58 alin. (3), art. 91; abrogă art. 9 
 - O.G. nr. 86/2003  (M. Of. nr. 624/31 aug. 2003) - modifică art. 73 alin. (2); abrogă art. 49 alin. (2); suspendă până la 31 dec.  
 2004 aplicarea prevederilor art. 49 alin. (3) 
 - L. nr. 609/2003  (M. Of. nr. 930/23 dec. 2003) - aprobă cu modificări O.G. nr. 86/2003 
 - O.G. nr. 38/2004  (M. Of. nr. 92/31 ian. 2004) - modifică art.18 alin.(4), art.33, art.34, art.36 alin.(2) şi (3), art.43 alin.(2) şi  
 (3), art.44 alin.(3), art.67, art.86 alin.(3), anexa; abrogă art.88 
 - L. nr. 230/2004  (M. Of. nr. 506/4 iun. 2004) - modifică art. 33, art. 34 alin. (1), art. 36 alin. (3), art. 43 alin. (3), art. 67, art.  
 86 alin. (3), anexa 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - suspendă aplicarea prevederilor art.49 alin.(3) până la data de 31 dec.2005 
 - O.G. nr. 41/2005  (M. Of. nr. 677/28 iul. 2005) - suspendă, până la data de 31 decembrie 2006, aplicarea prevederilor art. 49  
 alin. (3) 
 - L. nr. 381/2005  (M. Of. nr. 6/4 ian. 2006) - abrogă art.84 alin.(2) 
 - L. nr. 97/2006  (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr.41/2005 
 - O.G. nr. 58/2006  (M. Of. nr. 746/31 aug. 2006) - la 1 ian. 2007, modifică art. 24 alin. (1) şi (3), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1),  
 art. 47 alin. (1); 
  introduce alin. (51) la art. 17 
 - O.U.G. nr. 88/2006  (M. Of. nr. 941/21 nov. 2006) - modifică art. 49 alin.(3) 
 - L. nr. 499/2006  (M. Of. nr. 1051/29 dec. 2006) - aprobă cu modificări O.G. nr. 58/2006 şi modifică art. 25 alin. (1) lit. d) 
 - L. nr. 120/2007  (M. Of. nr. 299/4 mai 2007) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 88/2006 
 - O.U.G. nr. 4/2009  (M. Of. nr. 92/16 feb. 2009) - prevederile art. 49 alin. (3) referitoare la creşterea alocaţiilor bugetare nu se  
 aplică în anul 2009 
 - L. nr. 215/2009  (M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 4/2009 
 - L. nr. 305/2009  (M. Of. nr. 680/9 oct. 2009) - modifică art. 65 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 114/2009  (M. Of. nr. 919/29 dec. 2009) - prevederile art. 49 alin. (3) referitoare la creşterea alocaţiilor bugetare nu se  
 aplică în anul 2010 
 - O.U.G. nr. 74/2010  (M. Of. nr. 448/1 iul. 2010) - modifică art. 44 alin. (1), art. 47 alin. (4); 
  abrogă art. 47 alin. (2) şi (3) 
 - O.G. nr. 6/2011  (M. Of. nr. 80/31 ian. 2011) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14  
 alin. (3), art. 18, art. 26 alin. (2), art. 32, art. 33, art. 40 alin. (2), art. 44 alin.  
 (1), art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 50, art. 58 alin. (3) lit. b), art. 60 alin.  
 (1), art. 67, art. 68, art. 75, art. 76, art. 81, art. 87, anexa; 
 introduce alin. (3) la art. 2, art. 81,  lit. e) şi f) la art. 16, alin. (2) la art. 22,  
 alin. (3) la art. 23, alin. (2) la art. 29, alin. (4) la art. 40, art. 441, lit. c1) la  
 art. 48,  art. 671, art. 701, lit. e) la art. 74 alin. (1), alin. (4) la art. 74; 
 abrogă art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 37, art. 63, art. 64 alin. (1) şi (2),  
 art. 70 alin. (3), art. 73 alin. (2), art. 78, art. 79 alin. (1) şi (2), art. 83, art. 84  
 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 92/2012  (M. Of. nr. 864/19 dec. 2012) - modifică art. 17 alin. (3); 
  înlocuieşte în cuprinsul ordonanţei sintagma "în coordonarea unui organ de  
 specialitate al administraţiei publice centrale" cu sintagma "după caz, în  
 coordonarea/subordinea unui organ de specialitate al administraţiei publice  
 centrale sau a unei instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, prin  
 reorganizare sau înfiinţare, potrivit legii" 
 - O.G. nr. 41/2015  (M. Of. nr. 655/31 aug. 2015) - modifică art. 49 alin. (3), art. 58 alin. (5), art. 60 alin. (2); 
 introduce art. 82, lit. g) la art. 16, alin. (11) la art. 33, alin. (21) şi (22) la  
 art. 33, alin. (31) la art. 33, alin. (51) la art. 33, alin. (61) la art. 33, alin.  
 (71) la art. 33, alin. (10) la art. 33, alin. (11) la art. 50, alin. (11) la art. 60,  
 alin. (11) - (13) la art. 67, alin. (7) şi (8) la art. 67, alin. (11) la art. 68, alin.  
 (3) la art. 68; 
 completează anexa; 
 abrogă art. 35 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 108/2017  (M. Of. nr. 1018/22 dec. 2017) - prorogă termenul prevăzut la art. 33 alin. (11)  până la data de 31 decembrie  
 2018 
 - L. nr. 106/2018  (M. Of. nr. 407/14 mai 2018) - aprobă O.U.G. nr. 108/2017 
 - L. nr. 222/2018  (M. Of. nr. 676/3 aug. 2018) - aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 6/2011 și modifică art. 2 alin. (3),  
 art. 3 alin. (3) lit. b), art. 7 lit. b)-g), art. 8 lit. a) și b), art. 13 alin. (1), art. 14  
 alin. (3) și (4), art. 17 alin. (3), art. 18, art. 49 alin. (1) și (6), art. 67 alin. (1),  
 art. 701, art. 75 alin. (4) și anexa; 
 introduce lit. f) la art. 74 alin. (1); 
 abrogă art. 24 alin. (3) și art. 68 alin. (1) 
 - L. nr. 241/2018  (M. Of. nr. 871/15 oct. 2018) - aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 41/2015 și modifică art. 33 alin.  
 (1), art. 33 alin. (2), art. 33 alin. (22), art. 33 alin.(3), art. 33 alin. (4), art. 33  
 alin. (7), art. 47 alin. (8), art. 50 alin. (1), art. 50 alin. (2), art. 67 alin. (11),  
 art. 67 alin. (7); 
  introduce alin. (12) la art. 33, alin. (11) la art. 60; 
  abrogă art. 33 alin. (11), art. 33 alin. (21), art. 33 alin. (31), art. 33 alin.  
 (5), art. 33 alin. (51), art. 33 alin. (6), art. 33 alin. (61), art. 33 alin. (71),  
 art. 33 alin. (8) și (9), art. 33 alin. (10), art. 50 alin. (11), art. 60 alin. (1), art.  
 67 alin. (1), art. 67 alin. (12) și (13), art. 67 alin. (2)-(6), art. 68 alin. (11) 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - prevederile art. 49 alin. (3) se aplică începând cu anul 2022 
  - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - prevederile art. 49 alin. (3) se aplică începând cu anul 2023 
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 ▼ Memorandum de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru  
 întreprinderi şi spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici şi mijlocii, semnat la Bucureşti la 31 mai 2002 şi la Bruxelles  
 la 28 iunie 2002 
 O.G. nr. 60/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 645/30 aug. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 609/2002 - M. Of. nr. 816/11 nov. 2002)   
 O.G. nr. 63/2002 
 Ordonanţă privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 
 M. Of. nr. 646/30 aug. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 48/2003 - M. Of. nr. 69/3 feb. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 48/2003  (M. Of. nr. 69/3 feb. 2003) - modifică art.5; abrogă art.3 alin. (6) 
 - L. nr. 76/2007  (M. Of. nr. 215/29 mar. 2007) - modifică art. 3 alin. (4); 
  introduce alin. (7) la art. 3, alin. (11) la art. 5 
 - L. nr. 279/2007  (M. Of. nr. 718/23 oct. 2007) - introduce alin. (2) şi (3) la art. 1   
 O.G. nr. 69/2002 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor  
 electronice de identitate şi rezidenţă 
 M. Of. nr. 649/31 aug. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 285/2003 - M. Of. nr. 473/2 iul. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 285/2003  (M. Of. nr. 473/2 iul. 2003) - modifică art. 1, art.2, art.3, art.4, art.5; introduce art.31, art.41 
 - O.G. nr. 24/2004  (M. Of. nr. 88/31 ian. 2004) - modifică art.1 alin.(1), art.31, art.4 alin.(2), art.41 alin.(1); introduce art.6;  
 abrogă art.2 
 - L. nr. 126/2004  (M. Of. nr. 354/22 apr. 2004) - aprobă cu modificări O.G. nr. 24/2004. 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 844/15 sep. 2004) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 188/2005  (M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (2); 
  introduce art. 8 şi 9 
 - L. nr. 127/2006  (M. Of. nr. 419/15 mai 2006) - aprobă O.U.G. nr. 188/2005 
 - O.U.G. nr. 184/2008  (M. Of. nr. 803/2 dec. 2008) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (2) lit. a) - c) 
 - L. nr. 69/2009  (M. Of. nr. 231/8 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 184/2008 
 - O.U.G. nr. 124/2010  (M. Of. nr. 893/30 dec. 2010) - modifică art. 4 alin. (2); 
  abrogă art. 1 alin. (1) şi art. 3 
 - L. nr. 144/2011  (M. Of. nr. 482/7 iul. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 124/2010 
 - O.U.G. nr. 82/2012  (M. Of. nr. 838/12 dec. 2012) - modifică titlul, art. 1, art. 7, art. 8, art. 9; 
  introduce art. 81 - 84, art. 10, art.11; 
 abrogă art. 2, 5 şi  6 
 - L. nr. 235/2013  (M. Of. nr. 442/19 iul. 2013) - modifică art. 1 alin. (1), art. 8, art. 81 alin. (1), art. 83, art. 84 alin. (4), art.  
 9 alin. (3) - (5), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1); 
  introduce alin. (6) la art. 9 
 - L. nr. 162/2020  (M. Of. nr. 698/4 aug. 2020) - modifică art. 1 alin. (2), art. 8, art. 81 alin. (1), art. 82, art. 9 alin. (1) - (5),  
 art. 10 alin. (1) și (3) și art. 11 alin. (1); 
 abrogă art. 4 alin. (2)   
 O.G. nr. 70/2002 
 Ordonanţă privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local 
 M. Of. nr. 648/31 aug. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 99/2004 - M. Of. nr. 321/14 apr. 2004) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 48/2003  (M. Of. nr. 435/19 iun. 2003) - modifică art. 4 lit. c), art. 5 alin. (2); introduce alin. (21) şi (22) la art. 5,  
 art. 51; abrogă art. 4 lit. a) şi b) 
 - L. nr. 99/2004  (M. Of. nr. 321/14 apr. 2004) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6; introduce art.51; abrogă art.7 şi  
 8; abrogă art. III din O.U.G. nr. 48/2003 
 - O.U.G. nr. 27/2004  (M. Of. nr. 395/4 mai 2004) - abrogă art.1 alin. (5) 
 - L. nr. 279/2004  (M. Of. nr. 570/29 iun. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 27/2004 şi modifică art. 1 alin. (5) 
 - O.G. nr. 78/2004  (M. Of. nr. 795/27 aug. 2004) - modifică art.1 alin. (5); 
  introduce alin. (6) la art.5, art.52 
 - L. nr. 471/2004  (M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 78/2004 şi modifică art.1 alin. (5), art.5 alin. (6), art. 52 alin.  
 (3) şi (5) 
 - O.U.G. nr. 72/2006  (M. Of. nr. 803/25 sep. 2006) - abrogă la 1 ianuarie 2007 art.5 alin.(3) lit.a) 
 - O.U.G. nr. 120/2006  (M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006) - modifică art. 5 alin. (6) 
 - L. nr. 95/2007  (M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 120/2006 şi modifică art. 5 alin. (6); 
  introduce alin. (7) şi (8) la art. 5 
 - O.U.G. nr. 58/2011  (M. Of. nr. 436/22 iun. 2011) - modifică art. 52 
 - L. nr. 39/2012  (M. Of. nr. 183/21 mar. 2012) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 58/2011 şi modifică art. 52  alin. (4) lit. d) 
 - O.U.G. nr. 35/2012  (M. Of. nr. 434/30 iun. 2012) - modifică art. 52 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 558/8 aug. 2012) - rectifică art. 52 alin. (6) lit. d) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 87/2017  (M. Of. nr. 967/6 dec. 2017) - introduce alin. (61) la art. 5 
 - L. nr. 102/2018  (M. Of. nr. 400/10 mai 2018) - aprobă O.U.G. nr. 87/2017   
 O.G. nr. 71/2002 
 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local 
 M. Of. nr. 648/31 aug. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 26/20 ian. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 3/2003  (M. Of. nr. 26/20 ian. 2003) - modifică  art.4 alin. (2), art.34 alin. (1) lit. b), art.35 alin. (1), art.39 alin. (5),  
 art.40 alin. (1), art.42, art.43 alin. (1) lit. a) şi b), art.46; abrogă art.22 alin. (3)  
 şi (4), art.25 alin. (1), art.31 lit. c) 
 - L. nr. 101/2006  (M. Of. nr. 393/8 mai 2006) - la data de 8 mai 2007,abrogă  art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 5 pct. 1 lit. d) 
 - L. nr. 10/2020  (M. Of. nr. 14/10 ian. 2020) - modifică art. 3 alin. (3), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 12, art. 13, art. 15, art. 17  
 alin. (1) lit. b) și c), art. 30 lit. b) și c), art. 33 alin. (2), art. 34 alin. (1) lit. b),  
 art. 35 alin. (1) lit. e), art. 39 alin. (5), art. 40 alin. (1) și art. 47 alin. (3); 
 introduce alin. (2) și (3) la art. 17, alin. (3) la art. 33, lit. f) la art. 35 alin. (1) și  
 art. 471; 
 abrogă art. 3 alin. (1) lit. h), k) și n), art. 5 pct. 4, art. 14 alin. (2), art. 23 alin.  
 (4) și art. 46   
 O.G. nr. 72/2002 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 648/31 aug. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 33/2003 - M. Of. nr. 42/27 ian. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 33/2003  (M. Of. nr. 42/27 ian. 2003) - modifică art.4 alin. (2), art.11 
 - O.U.G. nr. 26/2004  (M. Of. nr. 385/30 apr. 2004) - introduce alin. (3) şi (4) la art.3, art.111   

  2003  
 
 ▼ Convenţie complementară între Ministerul de Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind  
 continuarea finanţării lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material didactic a localului Şcolii de Aplicaţie a  
 Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 9 iulie 2002 
 O.G. nr. 1/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 31/21 ian. 2003 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 174/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003) 

 O.G. nr. 2/2003 
 Ordonanţă privind abilitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor  
 forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute 
 M. Of. nr. 28/20 ian. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 242/2003 - M. Of. nr. 415/13 iun. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 242/2003  (M. Of. nr. 415/13 iun. 2003) - modifică titlul şi art. 1   
 O.G. nr. 3/2003 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor şi pentru instituirea unor măsuri  
 de îmbunătăţire a colectării unor venituri bugetare 
 M. Of. nr. 24/17 ian. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 247/2003 - M. Of. nr. 414/13 iun. 2003) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 30/2003  (M. Of. nr. 294/25 apr. 2003) - modifică în mod corespunzător alin.(3) al art.VI. 
 - L. nr. 247/2003  (M. Of. nr. 414/13 iun. 2003) - modifică art. I 
 - O.U.G. nr. 72/2003  (M. Of. nr. 610/28 aug. 2003) - abrogă art. VIII 
 - L. nr. 531/2003  (M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 30/2003.   
 O.G. nr. 7/2003 
 Ordonanţă privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare 
 M. Of. nr. 59/1 feb. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 321/2003 - M. Of. nr. 509/15 iul. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 321/2003  (M. Of. nr. 509/15 iul. 2003) - modifică art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (2), art.  
 11, titlul cap. VI, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 22 alin. (1); introduce art.  
 61, art. 171-174 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 388/9 mai 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 57/2006  (M. Of. nr. 301/4 apr. 2006) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, titlul cap.II, art.5, titlul cap.III, art.6, art.7,  
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 art.8, art.9, art.10, art.11, titlul cap.IV, art.12, titlul cap.V, art.13, art.14, art.15,  
 art.17, art.18 alin.(2) şi (3), art.23, titlul cap.VII, art.24, art.25, art.26; 
  introduce art.21. 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - în cuprinsul ordonanţei sintagma „Agenţia Nucleară” se înlocuieşte cu  
  sintagma „Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive” 

 ▼ Memorandum de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a ţărilor  
 candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la Bucureşti la 23  
 octombrie 2002 
 O.G. nr. 8/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 63/1 feb. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 146/2003 - M. Of. nr. 277/19 apr. 2003) 
  
 ▼ Acord privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani între Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002 
 O.G. nr. 9/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 60/1 feb. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 163/2003 - M. Of. nr. 305/7 mai 2003) 
  
 ▼ Addendumuri la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul naţional PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 şi Facilitatea  
 suplimentară pentru investiţii 2001 
 O.G. nr. 10/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 59/1 feb. 2003 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 145/2003 - M. Of. nr. 280/22 apr. 2003) 

 O.G. nr. 11/2003 
 Ordonanţă privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat 
 M. Of. nr. 61/1 feb. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 320/2003 - M. Of. nr. 527/22 iul. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 320/2003  (M. Of. nr. 527/22 iul. 2003) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5, titlul cap. II, art. 6,  
 art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 15 lit. a)-d), f)-i) şi k), art. 17 lit.  
 c), art. 18, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 25, art. 28, art. 30, art. 33;  
 introduce lit. b1) la art. 15; abrogă art. 29 lit. d) 
 - O.G. nr. 31/2006  (M. Of. nr. 663/2 aug. 2006) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, titlul cap.II, art.6, art.7, art.8,  
 art.9, art.10, art.12, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, titlul cap.III,  
 art.20, art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, art.30,  
 art.31, art.32, art.33, art.34; 
  introduce art.31, cap.II1 după art.17, cap.III1 după art.23; 
  abrogă art.11, art.13, titlul cap.IV 
 - L. nr. 26/2007  (M. Of. nr. 38/18 ian. 2007) - modifică art.2, art.4 lit.a), art.5  lit.o), p) pct.2 , r), ş) şi t), art.6, art.7, art.9  
 alin.(3), art.10 alin.(4), art.15 lit.a), b) şi u), art.16 alin.(2), art.18 alin.(1)  
 partea introductivă lit. B lit.b) şi c), lit.C, art.20 alin.(1) şi (2), art.21, art.23  
 partea introductivă, art.24, art.29, art.30, art.32, art.33, art.34; 
   introduce alin.(5) la art.9, alin.(2) la art.26, art.311- 314; 
 abrogă art.20 alin.(4), art.22 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 289/2 mai 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - în cuprinsul ordonanţei sintagma „Agenţia Naţională pentru Deşeuri  
 Radioactive” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri  
 Radioactive” 
 - L. nr. 378/2013  (M. Of. nr. 827/23 dec. 2013) - modifică titlul, art. 1, art. 3 alin. (1) şi (3), art. 4, art. 5, art. 6 lit. f), i) şi o),  
 art. 7, art. 8, art. 10 alin. (1), art. 12, art. 13, art. 14 lit. a),  art. 15 alin. (1), art.  
 17 alin. (1) şi (2), art. 32; 
  introduce lit. b1) şi o1) la art. 6, art. 81, lit. b1), d1) şi z1)  la art. 14; 
 abrogă art. 2, art. 9 
 - L. nr. 54/2021  (M. Of. nr. 316/29 mar. 2021) - modifică art. 7 și art. 25; 
 introduce art. 161   
 O.G. nr. 19/2003 
 Ordonanţă privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice 
 M. Of. nr. 61/1 feb. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 202/2003 - M. Of. nr. 351/22 mai 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 202/2003  (M. Of. nr. 351/22 mai 2003) - modifică art. 1, art. 2, art. 4, art. 7, art. 9 alin. (1); introduce lit. c) la art. 3,  
 art. 91 după titlul Cap. IV; abrogă art. 5, art. 6, art. 8   
 O.G. nr. 20/2003 
 Ordonanţă privind acordarea dreptului de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României şi timbru sec instituţiilor de învăţământ  
 superior particular acreditate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ 
 M. Of. nr. 61/1 feb. 2003 
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(Aprobată prin L. nr. 231/2003 - M. Of. nr. 362/28 mai 2003) 

 O.G. nr. 28/2003 
 Ordonanţă privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate 
 M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 119/2003 - M. Of. nr. 253/12 apr. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 119/2003  (M. Of. nr. 253/12 apr. 2003) - modifică art. 1 
 - O.G. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 668/9 aug. 2019) - modifică art. 1 și art. 2   
 O.G. nr. 31/2003 
 Ordonanţă privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului să încheie acte adiţionale la  
 contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni pentru înstrăinarea acţiunii nominative de control după transformarea acesteia în acţiune  
 comună 
 M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 114/2003 - M. Of. nr. 252/11 apr. 2003)   
 O.G. nr. 33/2003 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 
 M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 502/2003 - M. Of. nr. 865/5 dec. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 502/2003  (M. Of. nr. 865/5 dec. 2003) - abrogă art.1 alin. (3), (4) şi (5) 
 - L. nr. 83/2011  (M. Of. nr. 407/9 iun. 2011) - modifică art. 7 alin. (1)   
 O.G. nr. 36/2003 
 Ordonanţă privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală 
 M. Of. nr. 68/2 feb. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 232/2003 - M. Of. nr. 373/31 mai 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 232/2003  (M. Of. nr. 373/31 mai 2003) - modifică art. II, art.V, art.VI, art.VII, art. IX, art.X, art. IV; introduce art.IX1,  
 art.IX2, art.XI1; abrogă art. XII. 
 - O.U.G. nr. 91/2010  (M. Of. nr. 701/20 oct. 2010) - abrogă art. XI alin. (1) lit. a) şi alin. (4) lit. g)   
 O.G. nr. 38/2003 
 Ordonanţă privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor 
 M. Of. nr. 65/2 feb. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 353/2003 - M. Of. nr. 519/18 iul. 2003) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 114/24 feb. 2003) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - L. nr. 353/2003  (M. Of. nr. 519/18 iul. 2003) - modifică art. 3 alin. (1), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 35 alin. (3), art. 37 alin. (4)  
 şi (5), art. 51, anexa nr. 4 
 - O.U.G. nr. 123/2003  (M. Of. nr. 919/22 dec. 2003) - majorează valorile de referinţă sectoriale pentru stabilirea salariilor  
 poliţiştilor pentru funcţia îndeplinită şi pentru gradul profesional 
 - O.G. nr. 8/2004  (M. Of. nr. 78/30 ian. 2004) - modifică art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (4), art. 16 alin. (1), art. 31, art.38,  
 art. 39 alin. (3), anexa nr. 1, anexa nr. 4; introduce art. 361; abrogă art. 46  
 alin. (2); referirile la gradele profesionale de "chestor-şef" şi "chestor-şef  
 adjunct" se înlocuiesc cu "chestor general", respectiv "chestor-şef". 
 - L. nr. 129/2004  (M. Of. nr. 372/28 apr. 2004) - aprobă cu modificări O.G. nr. 8/2004 şi completează anexa nr. 1 
 - L. nr. 164/2004  (M. Of. nr. 446/19 mai 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 123/2003 
 - O.U.G. nr. 118/2004  (M. Of. nr. 1138/2 dec. 2004) - introduce alin. (2) şi (3) la art. 31; suspendă aplicarea dispoziţiilor art.6  
 pentru anul 2005; reduce, pentru anul 2005,  cu 5 puncte procentuale limita de  
 constituire a fondului de premiere prevăzut la art. 24 alin. (1) 
 - L. nr. 28/2005  (M. Of. nr. 197/8 mar. 2005) - aprobă cu completări O.U.G.nr. 118/2004 şi modifică anexa nr. 4 
 - O.U.G. nr. 57/2005  (M. Of. nr. 556/29 iun. 2005) - modifică anexa nr.1 
 - O.U.G. nr. 120/2005  (M. Of. nr. 809/6 sep. 2005) - introduce alin. (11) la art.21 
 - L. nr. 382/2005  (M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005) - aprobă O.U.G. nr.57/2005 
 - O.G. nr. 19/2006  (M. Of. nr. 83/30 ian. 2006) - majorează valoarea de referinţă sectorială pentru determinarea soldelor de  
 funcţie şi de grad 
 - O.G. nr. 57/2006  (M. Of. nr. 746/31 aug. 2006) - modifică art. 29 alin. (2), art.30,  art. 35 alin. (1) şi (2), art. 37 alin. (4) şi (5),  
 art. 42 alin. (2), anexa nr. 1, anexa nr. 3 şi anexa nr. 4 
 - L. nr. 491/2006  (M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 57/2006 şi modifică anexa nr. 1 şi  
 anexa nr. 4 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XII/2007  (M. Of. nr. 733/30 oct. 2007) - art. 37 alin. (2) teza I 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 8/2008  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2008) - majorează, începând cu 1 aprilie 2008 şi respectiv 1 octombrie 2008,  valoarea  
 de referinţă sectorială în raport cu care se calculează salariile funcţionarilor  
 publici cu statut special 
 - O.U.G. nr. 107/2008  (M. Of. nr. 661/22 sep. 2008) - modifică anexa nr. 1 la data de 1 ian. 2009 
 - L. nr. 70/2009  (M. Of. nr. 231/8 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 107/2008 
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 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 24 şi la data de 1 ian. 2010, abrogă  
 ordonanţa cu excepţia art. 1, art. 25, art. 29 alin. (2) şi (3), art. 37, art. 38, art.  
 52, art. 55-58, anexa nr. 1 pct. 1 din notă, anexa nr. 4 pct. 3, anexa nr. 5 pct. 2 şi  
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 37 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - abrogă art. 25 
 - L. nr. 49/2012  (M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) - respinge O.G. nr. 8/2008 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. XII/2007 (art. 37 alin. (2) teza I - M. Of. nr. 733/30 oct. 2007) 
 
 O.G. nr. 41/2003 
 Ordonanţă privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice 
 M. Of. nr. 68/2 feb. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 323/2003 - M. Of. nr. 510/15 iul. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 323/2003  (M. Of. nr. 510/15 iul. 2003) - modifică art.4 alin.(2) lit.b), art.21; introduce lit.d1) la art.6 alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 50/2004  (M. Of. nr. 595/1 iul. 2004) - abrogă art.18 alin.(3) 
 - L. nr. 520/2004  (M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 50/2004 
 - L. nr. 243/2009  (M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) - modifică art. 6 alin. (1); 
   introduce alin. (2) la art. 16 

 ▼ Addendum la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru  
 restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 20 martie 2003 
 O.G. nr. 45/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 532/24 iul. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 437/2003 - M. Of. nr. 768/3 nov. 2003) 
  
 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2002  
 (2002/000-586.01 - 2002/000-586.06), semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002 
 O.G. nr. 50/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 604/26 aug. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 434/2003 - M. Of. nr. 773/4 nov. 2003) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1593/2005 (M. Of. nr. 964/31 oct. 2005) 
 - O. nr. 2003/2006 (M. Of. nr. 985/11 dec. 2006) 
 (v. O. nr. 1885/2004 (M.F.P.)) 

 

 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare  
 transfrontalieră dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002 
 O.G. nr. 51/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 595/21 aug. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 435/2003 - M. Of. nr. 768/3 nov. 2003) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1712/2005 (M. Of. nr. 1094/5 dec. 2005) 
 (v. O. nr. 1883/2004 (M.F.P.)) 

 

 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare  
 transfrontalieră dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002 
 O.G. nr. 52/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 598/22 aug. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 436/2003 - M. Of. nr. 768/3 nov. 2003) 
 Modificări: 
 - O. nr. 120/2007 (M. Of. nr. 116/15 feb. 2007)   
 O.G. nr. 55/2003 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti,  
 precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul  
 Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 605/26 aug. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 538/2003 - M. Of. nr. 911/19 dec. 2003)   
 ▼ Protocol adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între  
 Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 5 august 2003 
 O.G. nr. 56/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 603/26 aug. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 445/2003 - M. Of. nr. 812/18 nov. 2003) 
  
 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistenţă comunitară  
 în domeniul securităţii nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2003 
 O.G. nr. 58/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 612/29 aug. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 438/2003 - M. Of. nr. 768/3 nov. 2003) 
 (v. O. nr. 1884/2004 (M.F.P.)) 
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 ▼ Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind  
 condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată  
 la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 O.G. nr. 64/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 618/30 aug. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 444/2003 - M. Of. nr. 812/18 nov. 2003) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 136/2005 (M. Of. nr. 911/12 oct. 2005) 
 - L. nr. 398/2005 (M. Of. nr. 11/5 ian. 2006) - aprobă O.U.G. nr. 136/2005 
  - O.U.G. nr. 98/2007 (M. Of. nr. 689/10 oct. 2007) 

 ▼ Convenţie de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză  
 privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri  
 "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 O.G. nr. 64/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 618/30 aug. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 444/2003 - M. Of. nr. 812/18 nov. 2003) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 136/2005 (M. Of. nr. 911/12 oct. 2005) 
 - L. nr. 398/2005 (M. Of. nr. 11/5 ian. 2006) - aprobă O.U.G. nr. 136/2005 
 - O.U.G. nr. 98/2007 (M. Of. nr. 689/10 oct. 2007)   
 O.G. nr. 68/2003 
 Ordonanţă privind serviciile sociale 
 M. Of. nr. 619/30 aug. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 515/2003 - M. Of. nr. 861/4 dec. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 515/2003  (M. Of. nr. 861/4 dec. 2003) - modifică art. 7 alin. (2) lit. j), art. 8 alin. (2) lit. h), art. 41 alin. (3), art. 51  
 alin. (2), art. 52 lit. d), art. 55 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 11, alin. (21)  
 la art. 51 
 - O.G. nr. 86/2004  (M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) - modifică art.1, art.3, art.11, art.12, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.20,  
 art.21, art.23, art. 25, art.26, art.27, art.30, art.32, art.34 alin. (1), art.35,  
 art.36, art.38, art.44, art.46 lit.c), art.47 alin. (3), art.50, art.51, art.52, art.53,  
 art.55 alin. (1), art.58 alin. (1); introduce cap. I1, după art.3, cu art. 31- 36,  
 art.121, lit.h) la art.29, lit.f) la art.45, cap.VIII1, după art.50, cu art.501 -  
 504, art.531 - 533, alin. (11) la art. 55, alin. (3) la art.58, art.591; abrogă  
 art.2, art.4 - 10, art.22, art.31 
 - L. nr. 488/2004  (M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004) - modifică art. 1 alin. (3), art.3 lit. d), art.33 lit. i) 
 - L. nr. 197/2012  (M. Of. nr. 754/9 nov. 2012) - abrogă art. 11 alin. (6), art. 47 alin. (1)-(3) la data de 1 ianuarie 2013 
 - O.G. nr. 31/2015  (M. Of. nr. 651/27 aug. 2015) - abrogă art. 11 alin. (5) 
 - L. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 341/4 mai 2016) - aprobă O.G. nr. 31/2015   
 O.G. nr. 80/2003 
 Ordonanţă privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale  
 primarilor şi viceprimarilor 
 M. Of. nr. 619/30 aug. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 578/2003 - M. Of. nr. 939/24 dec. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 578/2003  (M. Of. nr. 939/24 dec. 2003) - modifică titlul ordonanţei, art.4 alin. (2), art.9, art.10, art.11; înlocuieşte  
 sintagma "concediu de odihnă" cu " concediu de odihnă anual"   
 O.G. nr. 81/2003 
 Ordonanţă privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 624/31 aug. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 493/2003 - M. Of. nr. 827/22 nov. 2003) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 3/2005  (M. Of. nr. 72/21 ian. 2005) - modifică art. 2 alin. (3), art. 3 
 - L. nr. 80/2005  (M. Of. nr. 309/13 apr. 2005) - aprobă O.G.nr. 3/2005 
 - O.U.G. nr. 103/2007  (M. Of. nr. 689/10 oct. 2007) - modifică art. 2 alin. (3), art. 3; 
  introduce art. 21-23 
 - L. nr. 79/2008  (M. Of. nr. 292/15 apr. 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 103/2007 şi modifică art. 22,  
 art. 23 alin. (2), art. 3; 
  introduce art. 141 
 - L. nr. 116/2021  (M. Of. nr. 467/4 mai 2021) - modifică art. 2 alin. (3)   
 O.G. nr. 83/2003 
 Ordonanţă privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul,  
 exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de  
 aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi  
 pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animele provenite din ţări  
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 terţe 
 M. Of. nr. 622/30 aug. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 524/2003 - M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 524/2003  (M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) - modifică art. 7. 
 - O.G. nr. 42/2004  (M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) - modifică art.3  lit.d), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6, art.7, art.9, art.10,  
 art.11 alin.(3), art.12, art.13 
 - L. nr. 215/2004  (M. Of. nr. 531/14 iun. 2004) - aprobă O.G. nr. 42/2004 şi modifică art.3 lit. d), art.4 alin. (1), art.5 alin. (1),  
 art.6, art.7, art.9, art.10, art.11 alin. (3), art.12, art.13 
 - O.G. nr. 38/2005  (M. Of. nr. 660/25 iul. 2005) - modifică titlul, art.1, art.3 lit.a), art.4 alin. (1), art.12, art.13; 
  înlocuieşte sintagma "controale veterinare"  cu sintagma " controale sanitare  
 veterinare şi pentru siguranţa alimentelor" 
 - L. nr. 2/2006  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2006) - aprobă O.G. nr.38/2005 
 - O.U.G. nr. 71/2017  (M. Of. nr. 799/10 oct. 2017) - modifică art. 7 și 13   
 O.G. nr. 86/2003 
 Ordonanţă privind unele reglementări în domeniul financiar 
 M. Of. nr. 624/31 aug. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 609/2003 - M. Of. nr. 930/23 dec. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă cap. I secţiunea a 2-a 
 - L. nr. 609/2003  (M. Of. nr. 930/23 dec. 2003) - modifică titlul ordonanţei, titlul cap. I, cap. I cu : art. 4 alin. (3), art. 6 alin.  
 (5), art. 16 alin. (2), art. 22, art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1) şi (4) , art. 38 alin.  
 (2), art. 39 alin. (1),cap. II  art.II pct.5,cap.II  art. V,cap.II art. IX,cap.II art. XI,  
 anexa; introduce art. XI1. 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 31/14 ian. 2004) - rectifică capitolul II art. V alin. 2 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - modifică anexa 
 - O.G. nr. 8/2005  (M. Of. nr. 101/31 ian. 2005) - modifică art. 18 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 26/2005  (M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) - abrogă art. V din secţiunea a 3-a a cap. II 
 - L. nr. 154/2005  (M. Of. nr. 452/27 mai 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 8/2005 şi modifică art. 18 alin. (4) 
 - L. nr. 244/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 26/2005 
 - O.G. nr. 41/2005  (M. Of. nr. 677/28 iul. 2005) - abrogă secţiunea a 11-a şi art. XIII 
 - L. nr. 97/2006  (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr.41/2005 
 - O.U.G. nr. 48/2006  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) - la data aderării la U.E., abrogă art. 1-9 
 - L. nr. 141/2007  (M. Of. nr. 348/22 mai 2007) - respinge O.U.G. nr. 48/2006 şi se repun în vigoare art. 1-9 
 - O.U.G. nr. 30/2011  (M. Of. nr. 205/24 mar. 2011) - introduce alin. (3) - (5) la art. 19 
 - L. nr. 177/2011  (M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 30/2011 
 - O.G. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 33/15 ian. 2013) - modifică art. 18 alin. (4) 
 - L. nr. 156/2013  (M. Of. nr. 254/8 mai 2013) - aprobă O.G. nr. 2/2013 
 - O.U.G. nr. 74/2013  (M. Of. nr. 389/29 iun. 2013) - modifică art. 18 alin. (4), art. 21 
 - O.U.G. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 18 alin. (4); 
  introduce alin. (41) - (43) la art. 18 
 - O.U.G. nr. 24/2020  (M. Of. nr. 107/12 feb. 2020) - modifică art. 18 alin. (4), (41), (42) și (43); 
 introduce alin. (6) la art. 18 
 - L. nr. 223/2021  (M. Of. nr. 735/27 iul. 2021) - modifică art. 4 alin. (3) 
 - L. nr. 268/2021  (M. Of. nr. 1077/10 nov. 2021) - modifică art. 18 alin. (41) și art. 21 alin. (1)   
 O.G. nr. 91/2003 
 Ordonanţă privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor  
 internaţionale acreditate în România şi ale personalului acestora 
 M. Of. nr. 624/31 aug. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 474/2003 - M. Of. nr. 835/25 nov. 2003)    

  2004  
 
 
 O.G. nr. 4/2004 
 Ordonanţă privind acordarea de facilităţi fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicaţii şi informatică  
 ale NATO în România 
 M. Of. nr. 65/26 ian. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 77/2004 - M. Of. nr. 300/6 apr. 2004)    
 O.G. nr. 9/2004 
 Ordonanţă privind unele contracte de garanţie financiară 
 M. Of. nr. 78/30 ian. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 222/2004 - M. Of. nr. 508/7 iun. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 222/2004  (M. Of. nr. 508/7 iun. 2004) - modifică art.2 alin.(1) lit.a), art.3 lit.c) pct.1, 3, 4 şi 6, art.4, art.5 alin.(2),  
 art.6 alin.(4) şi (7), art.7, art.12 alin.(1) lit.b), art.12 alin.(2) partea  
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 introductivă; introduce alin.(8) la art.6; abrogă art.5 alin.(3) 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 5 alin. (2) 
 - O.G. nr. 13/2011  (M. Of. nr. 607/29 aug. 2011) - modifică art. 2 alin. (1) lit. a), e), f), k) şi q), art. 3 lit. c), art. 4 alin. (1), art. 5  
 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) lit. b), art. 6 alin. (6)-(8); 
  introduce lit. g1) la art. 2 alin. (1), alin. (21) la art. 4, alin. (5) la art. 5, art.  
 91, alin. (2) la art. 14; 
  abrogă art. 7 alin. (6) 
 - L. nr. 312/2015  (M. Of. nr. 920/11 dec. 2015) - modifică art. 14 alin. (2); 
 introduce alin. (11) la art. 14   
 O.G. nr. 14/2004 
 Ordonanţă privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru alocarea sumei de 800.000 lei Societăţii  
 Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvineşti 
 M. Of. nr. 87/30 ian. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 167/2004 - M. Of. nr. 460/21 mai 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 167/2004  (M. Of. nr. 460/21 mai 2004) - modifică art.1 
 - O.G. nr. 55/2006  (M. Of. nr. 746/31 aug. 2006) - introduce art. 21 
 - L. nr. 52/2007  (M. Of. nr. 192/20 mar. 2007) - aprobă cu modificări  şi completări O.G. nr. 55/2006 şi modifică titlul, art.1,  
 art.2 ; 
 
 

 introduce art.21 

 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanţare  
 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional 1998 RO9803-RO9807, semnat la Bucureşti la 30  
 septembrie 1998 
 O.G. nr. 17/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 87/30 ian. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 71/2004 - M. Of. nr. 286/1 apr. 2004) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare  
 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România şi  
 Ungaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 O.G. nr. 18/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 87/30 ian. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 51/2004 - M. Of. nr. 304/6 apr. 2004) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare  
 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2001 RO0104-RO0109, semnat la Bucureşti la  
 4 decembrie 2001 
 O.G. nr. 19/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 87/30 ian. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 52/2004 - M. Of. nr. 304/6 apr. 2004) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare  
 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2000 RO0004-RO0007, semnat la Bucureşti la  
 6 noiembrie 2000 
 O.G. nr. 20/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 87/30 ian. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 53/2004 - M. Of. nr. 304/6 apr. 2004) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare  
 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie  
 profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.G. nr. 21/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 88/31 ian. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 54/2004 - M. Of. nr. 286/1 apr. 2004) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanţare  
 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunităţii în domeniul siguranţei  
 nucleare în 2001 pentru România - RO 0110, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2001 
 O.G. nr. 22/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 88/31 ian. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 55/2004 - M. Of. nr. 286/1 apr. 2004) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare  
 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO0002 dintre România şi  
 Bulgaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 O.G. nr. 23/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 87/30 ian. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 56/2004 - M. Of. nr. 290/1 apr. 2004) 
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 O.G. nr. 29/2004 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 90/31 ian. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 116/2004 - M. Of. nr. 353/22 apr. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 116/2004  (M. Of. nr. 353/22 apr. 2004) - modifică art. I, art. III, art. IV,  art.VIII, art.X; introduce art. XIII1 
 - L. nr. 174/2004  (M. Of. nr. 465/25 mai 2004) - abrogă art. IV alin. (1) - (5) 
 - O.U.G. nr. 37/2004  (M. Of. nr. 481/28 mai 2004) - introduce alin. (9) la art. IV 
 - L. nr. 358/2004  (M. Of. nr. 835/10 sep. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 37/2004 
 - O.U.G. nr. 26/2005  (M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) - abrogă art. X 
 - L. nr. 244/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 26/2005 
 - O.G. nr. 28/2006  (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică corespunzător art. IV alin. (8) 
 - L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006 
 - O.U.G. nr. 45/2007  (M. Of. nr. 374/1 iun. 2007) - introduce alin. (81) la art. IV 
 - L. nr. 295/2007  (M. Of. nr. 758/8 nov. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 45/2007 
 - O.U.G. nr. 139/2008  (M. Of. nr. 749/6 nov. 2008) - introduce lit. h) la art. IV alin. (81) 
 - L. nr. 158/2009  (M. Of. nr. 331/19 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 139/2008 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - abrogă art. IV   
 O.G. nr. 31/2004 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale  
 "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum  
 şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 
 M. Of. nr. 91/31 ian. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 169/2004 - M. Of. nr. 455/20 mai 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 169/2004  (M. Of. nr. 455/20 mai 2004) - modifică art.1, art.2, art.3 
 - O.U.G. nr. 116/2011  (M. Of. nr. 931/29 dec. 2011) - modifică art. 1 alin. (3), art. 3; 
  introduce alin. (4) la art. 1   
 O.G. nr. 33/2004 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM 
 M. Of. nr. 91/31 ian. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 337/2004 - M. Of. nr. 674/27 iul. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 337/2004  (M. Of. nr. 674/27 iul. 2004) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.6, art.7 alin. (1), art.8, art.10; introduce  
 art.21, art.22, art.61; abrogă art.4, art.5   
 O.G. nr. 39/2004 
 Ordonanţă privind transferul pachetului de acţiuni şi al terenurilor deţinute de stat la Societatea Comercială "SERPLO" - S.A. în  
 proprietatea privată a judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova 
 M. Of. nr. 91/31 ian. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 104/2004 - M. Of. nr. 332/16 apr. 2004)    
 O.G. nr. 41/2004 
 Ordonanţă privind înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare 
 M. Of. nr. 92/31 ian. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 117/2004 - M. Of. nr. 357/23 apr. 2004) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 17/2005  (M. Of. nr. 229/18 mar. 2005) - reorganizare   
 O.G. nr. 42/2004 
 Ordonanţă privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
 M. Of. nr. 94/31 ian. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 215/2004 - M. Of. nr. 531/14 iun. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 215/2004  (M. Of. nr. 531/14 iun. 2004) - modifică titlul, art.2, art.3, titlul cap. II, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, titlul  
 cap.III, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, titlul cap.V, art.16,  
 art.17, titlul cap. VI, art.18, art.19, titlul cap. VII, art.20, art.21, art.22, art.23,  
 art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, titlul cap. IX, art.29, art.30, art.31, titlul  
 cap. X, art.32, art.33, art.34, titlul cap. XI, art.36, art.37, art.38, art.39, titlul  
 cap. XII, art.40, art.41, art.42, art.43, titlul cap. XIII, art.44, art.45, art.46,  
 art.47, titlul cap. XIV, art.48, art.49, art.50, art.51, art.52, art.55, art.56, art.57,  
 art.58, art.59, art.60; 
  introduce art.61 - 69, art.71, art.121, art.501, art.511, art.512,  
 art.571; 
  abrogă art.35, art.53, art.54; 
  înlocuieşte anexele nr. 1-5 
 - O.U.G. nr. 88/2004  (M. Of. nr. 1053/12 nov. 2004) - modifică art.4, art.5 lit. a), art.18 alin. (5) şi (6), titlul cap.X, art.32, art.34,  
 art.48 alin. (7), art.56 alin. (1), art. 571, art.61, anexa nr.2; introduce alin. (3)  
 la art. 64, alin.(3) la art. 50, alin. (11) la art. 56; abrogă art.15 alin. (3),  
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 anexele nr. 3, 4 şi 5 
 - L. nr. 127/2005  (M. Of. nr. 420/18 mai 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 88/2004 şi modifică art. 61  
 alin. (1), art. 66 alin. (1), art. 26 alin. (7), titlul cap. X, art. 48 alin. (2) lit.a),  
 art. 571; 
  introduce art. 610, alin. (3) şi (4) la art. 19; 
  abrogă art. 58, art. 59 pct. 1; 
  abrogă art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 88/2004 referitor la modificarea anexei nr.  
 2; 
 - O.U.G. nr. 49/2006  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) - modifică art. 62 lit. a), art. 9 lit. i), art. 10 lit. i), art. 15 alin. (2), art. 22 
 - L. nr. 514/2006  (M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 49/2006 
 - L. nr. 238/2007  (M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) - modifică art.26 alin.(6); 
  introduce alin.(61) la art.26 
 - L. nr. 1/2008  (M. Of. nr. 18/10 ian. 2008) - modifică art. 26 alin. (4), art. 26 alin. (5), art. 26 alin. (6), (61) şi (7); 
  introduce alin. (11) şi (12) la art. 25, alin. (41) - (44) la art. 26, alin. (51)  
 - (53) la art. 26 
 - O.U.G. nr. 37/2008  (M. Of. nr. 276/8 apr. 2008) - introduce alin. (5) la art. 15 
 - L. nr. 180/2008  (M. Of. nr. 707/17 oct. 2008) - modifică art.26 alin.(6) lit. b) 
 - L. nr. 275/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 37/2008 
 - O.U.G. nr. 27/2009  (M. Of. nr. 183/24 mar. 2009) - modifică art. 26 alin. (7), anexa nr. 1; 
  abrogă art. 61 alin. (1), art. 7 
 - O.U.G. nr. 73/2009  (M. Of. nr. 432/24 iun. 2009) - modifică art. 19 
 - L. nr. 257/2009  (M. Of. nr. 480/10 iul. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 27/2009 
 - L. nr. 374/2009  (M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 73/2009 şi modifică art. 19 alin. (2) şi (5) 
 - O.U.G. nr. 23/2010  (M. Of. nr. 201/30 mar. 2010) - modifică art. 15 alin. (2) şi (5), art. 20 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. a); 
  introduce alin. (21) la art. 15; 
  abrogă art. 48 alin. (2) lit. d) şi e) 
 - L. nr. 191/2012  (M. Of. nr. 743/5 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 23/2010 şi modifică art. 15 alin.  
 (2), alin. (21) şi (5), art. 20 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 96/2012  (M. Of. nr. 884/22 dec. 2012) - modifică anexa nr. 1 
 - L. nr. 71/2013  (M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 96/2012 şi modifică art. 66 alin. (1), anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - modifică art. 18 alin. (5), art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 56 alin. (4); 
 introduce  alin. (11) la art. 48, alin. (11) la art. 49; 
 abrogă art. 61, art. 48 alin. (8) și (9) 
 - O.U.G. nr. 71/2017  (M. Of. nr. 799/10 oct. 2017) - modifică art. 5 lit. d), art. 66 alin. (1), art. 10 lit. g), art. 49 și anexa nr. 1; 
  modifică și înlocuiește nr. 2; 
 introduce lit. n) și o) la art. 63; 
 abrogă art. 5 lit.e) 
 - L. nr. 20/2018  (M. Of. nr. 51/18 ian. 2018) - modifică art. 66 alin.(1), art. 15 alin. (2), anexa nr. 1; 
  introduce alin. (5) și (6) la art. 66, art. 111 - 119, alin. (4) la art. 51 
 - L. nr. 166/2018  (M. Of. nr. 594/12 iul. 2018) - modifică art. 66 alin. (5) și (6), anexa nr. 1 
 - L. nr. 85/2019  (M. Of. nr. 331/2 mai 2019) - abrogă art. 66 alin. (5) și (6) 
 - L. nr. 236/2019  (M. Of. nr. 1004/13 dec. 2019) - modifică art. 15 alin. (2); 
 introduce alin. (6) - (11) la art. 15 
 - O.U.G. nr. 117/2020  (M. Of. nr. 656/24 iul. 2020) - modifică art. 15 alin. (2) şi (6) - (9), art. 61; 
  introduce alin. (12) - (16) la art. 15, art. 151, pct. 31 - 39 la anexa nr. 1, anexa  
 nr. 21; 
 - L. nr. 291/2020  (M. Of. nr. 1240/16 dec. 2020) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 117/2020 și modifică art. 15  
 alin. (2) și (6)-(9), art. 15 alin. (12)-(16), art. 19 alin. (4), anexa nr. 1, modifică  
 și înlocuiește anexa nr. 21; 
  introduce alin. (17) la art. 15, art. 151 și art. 152 
 - O.U.G. nr. 81/2021  (M. Of. nr. 732/26 iul. 2021) - modifică art. 15 alin. (2) 

 Notă: Toate referirile la "Agenţia Naţională Sanitară Veterinară" din legislaţia în vigoare se consideră ca fiind făcute la "Agenţia Veterinară  
 
 

şi pentru Siguranţa Alimentelor" 

 O.G. nr. 44/2004 
 Ordonanţă privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a  
 cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene 
 M. Of. nr. 93/31 ian. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 185/2004 - M. Of. nr. 457/21 mai 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 185/2004  (M. Of. nr. 457/21 mai 2004) - modifică art. 22 alin. (4); înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei, denumirea "  
 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" cu denumirea " Ministerul  
 Educaţiei şi Cercetării" 
 - O.G. nr. 73/2004  (M. Of. nr. 787/26 aug. 2004) - abrogă art. 11 alin. (2) 
 - L. nr. 474/2004  (M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 73/2004 
 - O.G. nr. 41/2006  (M. Of. nr. 714/21 aug. 2006) - la data de 20 oct. 2006, modifică titlul, art. 1, art. 2 lit. b), art. 3, art. 29 alin.  
 (1), art. 40, art. 41; 
  introduce lit. a1) la art. 2, alin. (11) şi (12) la art. 11, alin. (5), (6) şi (7) la  
 art. 21, alin. (4) la art. 29, cap. V1 cu art. 351-355; 
  abrogă art. 22 alin. (1) 
 - L. nr. 431/2006  (M. Of. nr. 961/29 nov. 2006) - aprobă O.G. nr. 41/2006 
 - O.G. nr. 1/2014  (M. Of. nr. 63/24 ian. 2014) - modifică titlul, art. 2 lit. a), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 33 alin. (2), art. 34  
 alin. (1); 
 introduce  art. 141; 
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 înlocuieşte sintagmele "formă de protecţie" şi "formă de protecţie în România"  
 cu sintagma "protecţie internaţională în România" 
 - L. nr. 178/2019  (M. Of. nr. 842/16 oct. 2019) - modifică titlul, art. 6, art. 7, art. 10 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1), (2) și (5),  
 art. 141, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22 alin. (3), art. 23 alin.  
 (2), art. 25, art. 28, art. 29 alin. (2) și (3), art. 30, titlul cap. V, art. 33, art. 34,  
 titlul cap. V1, art. 351, art. 352 alin. (3)-(5), art. 355, art. 41 și în tot  
 cuprinsul ordonanţei, sintagma „cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene  
 şi Spaţiului Economic European" se înlocuieşte cu sintagma „cetăţenii statelor  
 membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenii  
 Confederaţiei Elveţiene", sintagma „Ministerul Administraţiei şi Internelor" se  
 înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne”, sintagmele „Oficiul  
 Naţional pentru Refugiaţi” şi „Autoritatea pentru Străini” se înlocuiesc cu  
 sintagma „Inspectoratul General pentru Imigrări” şi sintagmele „au dobândit o  
 formă de protecţie” şi „au dobândit o protecţie” se înlocuiesc cu sintagma „au  
 dobândit protecţie  internaţională.”; 
 introduce lit. d) la art. 2, alin. (6) și (7) la art. 14, art. 301, alin. (4) la art. 35,  
 alin. (6) la art. 352; 
 abrogă art. 353   
 O.G. nr. 45/2004 
 Ordonanţă pentru finalizarea privatizării unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea  
 Participaţiilor Statului, aflate în dificultate 
 M. Of. nr. 93/31 ian. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 361/2004 - M. Of. nr. 838/10 sep. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 442/2004  (M. Of. nr. 1005/1 nov. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 26/2004 şi modifică art.1 alin. (1) lit. a) şi c), art.5;  
 introduce art.11, art.81 - 85; abrogă art.2 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 823/2008  (M. Of. nr. 551/22 iul. 2008) - art. 81-85 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 823/2008  (M. Of. nr. 551/22 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 81 - 85  (termenul  
 se împlineşte la data de 5 sept. 2008) după care operează prevederile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 884/2008  (M. Of. nr. 558/23 iul. 2008) - art. 81-85 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 884/2008  (M. Of. nr. 558/23 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 81-85 (termenul se  
 împlineşte la data de 6 sept. 2008) după care operează prevederile art. 147 alin.  
 (1) din Constituţie 
 
 

(v. D.C.C. nr. 823/2008 - M. Of. nr. 551/22 iul. 2008 (art. 81 - 85); D.C.C. nr. 884/2008 - M. Of. nr. 558/23 iul. 2008 (art. 81 - 85)) 

 O.G. nr. 47/2004 
 Ordonanţă privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăţi comerciale aflate în dificultate 
 M. Of. nr. 661/22 iul. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 518/2004 - M. Of. nr. 1103/25 nov. 2004)    
 O.G. nr. 52/2004 
 Ordonanţă privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
 M. Of. nr. 689/30 iul. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 483/2004 - M. Of. nr. 1096/24 nov. 2004)    
 O.G. nr. 58/2004 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER 
 M. Of. nr. 715/6 aug. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 408/2004 - M. Of. nr. 956/19 oct. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 408/2004  (M. Of. nr. 956/19 oct. 2004) - modifică art.2 alin. (1), art.3, art.4, art.7, art.8, art.9, art.12 alin. (1);  
 introduce alin. (21) la  art. 13 
 - O.U.G. nr. 1/2010  (M. Of. nr. 62/27 ian. 2010) - abrogă art. 3, 5, 6, 7 şi 10   
 O.G. nr. 59/2004 
 Ordonanţă privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar 
 M. Of. nr. 715/6 aug. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 597/2004 - M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 81/2004  (M. Of. nr. 947/15 oct. 2004) - modifică art.3 alin. (2); abrogă art.3 alin. (3) 
 - L. nr. 597/2004  (M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004) - modifică art. 2 alin. (1), art.3, art.5; 
  introduce alin. (3) la art.7; 
  abrogă art.1 şi O.U.G. nr. 81/2004 
 - L. nr. 598/2004  (M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004) - respinge O.U.G. nr. 81/2004 
 - O.U.G. nr. 27/2005  (M. Of. nr. 311/13 apr. 2005) - modifică art. 7 
 - L. nr. 184/2005  (M. Of. nr. 521/20 iun. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 27/2005 
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 - O.U.G. nr. 162/2005  (M. Of. nr. 1072/29 nov. 2005) - modifică art. 7 alin. (1) 
 - L. nr. 143/2006  (M. Of. nr. 427/17 mai 2006) - aprobă O.U.G. nr. 162/2005   
 O.G. nr. 60/2004 
 Ordonanţă privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate  
 de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 
 M. Of. nr. 741/17 aug. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 402/2004 - M. Of. nr. 956/19 oct. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 402/2004  (M. Of. nr. 956/19 oct. 2004) - modifică art. 5 alin. (1), (3) şi (4), art.7 alin. (3), art.8 alin. (2), art.11 alin. (1),  
 art.12 alin. (1), art.13, art.14, art.16, art.18 alin. (2), art.19, art.21; introduce  
 alin. (21) la art.8, art.121, art.191; abrogă art.11 alin. (2), art.12 alin. (3),  
 art.17   
 O.G. nr. 65/2004 
 Ordonanţă privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în  
 domeniul privat al statului şi în administrarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 766/20 aug. 2004 
  (Aprobată prin L. nr. 421/2004 - M. Of. nr. 993/28 oct. 2004) 
  
 O.G. nr. 66/2004 
 Ordonanţă privind acordarea de facilităţi fiscale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea şi desfăşurarea în România  
 a Reuniunii informale a miniştrilor apărării din ţările membre NATO 
 M. Of. nr. 766/20 aug. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 377/2004 - M. Of. nr. 898/4 oct. 2004)    
 O.G. nr. 67/2004 
 Ordonanţă privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole 
 M. Of. nr. 773/24 aug. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 465/2004 - M. Of. nr. 1050/12 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 465/2004  (M. Of. nr. 1050/12 nov. 2004) - modifică art.1 alin. (1) şi (2), art.2 alin. (1) partea introductivă, titlul cap. II,  
 art.3 alin. (1) partea introductivă, art.5, art.6 alin. (2) partea introductivă, art.7  
 alin. (2), art.8, art.9 alin. (2) şi (3), art.11, art.13, art.14 alin. (2) şi (3), art.16  
 alin. (2), art.17, art.19 alin. (1)   
 O.G. nr. 72/2004 
 Ordonanţă pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului 
 M. Of. nr. 791/27 aug. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 519/2004 - M. Of. nr. 1109/26 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 519/2004  (M. Of. nr. 1109/26 nov. 2004) - modifică art. I şi II 
 - O.U.G. nr. 17/2005  (M. Of. nr. 229/18 mar. 2005) - modifică art. II alin. (1)   
 O.G. nr. 79/2004 
 Ordonanţă pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant 
 M. Of. nr. 791/27 aug. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. Nr. 588/2004 - M. Of. Nr. 1232/21 dec. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 588/2004  (M. Of. nr. 1232/21 dec. 2004) - modifică art.1, art.3, art.4, art.6; 
  introduce capitolul I înaintea art.1, art.21 - 23, capitolul II înaintea art.3,  
 capitolul III cu art.31, după art.3, art.61, art.62, capitolul IV cu art.  
 71-74, după art. 7, capitolul V după art. 74; 
  abrogă art.2, art.5, art.7 
 - L. nr. 150/2006  (M. Of. nr. 431/18 mai 2006) - modifică art. 4 alin. (2) şi (4); 
  introduce alin. (11) la art. 4   
 O.G. nr. 81/2004 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare 
 M. Of. nr. 795/27 aug. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 486/2004 - M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 486/2004  (M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004) - modifică art. 3, art. 5 alin. (2), art. 6, titlul cap. II, art. 7 alin. (1) şi (3), titlul  
 cap. III, art. 11, art. 13, art. 15, art. 16 
 - L. nr. 46/2008  (M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) - abrogă art. 5 alin. (2)   
 O.G. nr. 85/2004 
 Ordonanţă privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare 
 M. Of. nr. 796/27 aug. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 399/2004 - M. Of. nr. 940/14 oct. 2004) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 363/2007  (M. Of. nr. 899/28 dec. 2007) - modifică art.3 lit. d), art.15, art.21 alin.(2); 
  introduce alin.(3) la art.23 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 350/7 mai 2008) - rectifică art. 2 alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 365/13 mai 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 65/2009  (M. Of. nr. 412/17 iun. 2009) - modifică art. 2, art. 3 lit. g), art. 4 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. g) şi alin. (3) lit.  
 c) şi g), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2), art. 13 alin. (1); 
  abrogă art. 11 alin. (2) lit. c), d) şi e) 
 - L. nr. 334/2009  (M. Of. nr. 778/13 nov. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 65/2009 şi modifică art. 13 alin. (1) 
 - L. nr. 196/2010  (M. Of. nr. 723/29 oct. 2010) - modifică art. 25; 
  introduce alin. (4) la art. 6; 
  abrogă art. 14 
 - L. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 913/13 nov. 2019) - modifică art. 6 alin. (4) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2019  (M. Of. nr. 142/21 feb. 2020) - art. 3 lit. a), b), e) şi f) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 raportat  
 la art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz,  
 art. 52 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, art. 632 alin. (2) şi art. 272 din Codul de  
 procedură civilă ori, după caz, art. 5 din Legea nr. 455/2001   
 O.G. nr. 88/2004 
 Ordonanţă privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcţiilor aferente acestora, uzate fizic, sau moral,  
 neamortizate integral, din cadrul unor capacităţi de producţie ale agenţilor economici din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 796/27 aug. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 462/2004 - M. Of. nr. 1057/15 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 462/2004  (M. Of. nr. 1057/15 nov. 2004) - modifică titlul, art. 1   
 O.G. nr. 89/2004 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a rezervelor cu destinaţie specială în sectorul energetic 
 M. Of. nr. 799/30 aug. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 529/2004 - M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 529/2004  (M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004) - modifică titlul, art. 1 alin. (1)   
 O.G. nr. 94/2004 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 803/31 aug. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 507/2004 - M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 74/2004  (M. Of. nr. 924/11 oct. 2004) - modifică art.29; introduce art.311, secţiunea 181 la capitolul II 
 - L. nr. 507/2004  (M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) - la cap. I modifică art.23 alin. (1), art.25 alin. (1) şi (2), art.29, titlul secţiunii a  
 10-a, art.38 alin. (1) partea introductivă; introduce alin. (11) la art.25,  
 art.261 - 263, art.311, art.381;  modifică cap. II; abrogă O. U.G. nr.  
 74/2004 
 - L. nr. 12/2005  (M. Of. nr. 182/2 mar. 2005) - respinge O.U.G.nr. 74/2004 
 - O.U.G. nr. 24/2005  (M. Of. nr. 263/30 mar. 2005) - abrogă art. XXXVII 
 - O.U.G. nr. 26/2005  (M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) - abrogă art. 24-26 din secţiunea a 6-a a cap. I 
 - L. nr. 163/2005  (M. Of. nr. 466/1 iun. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 138/2004; 
 abrogă art. XXXVII şi O.U.G. nr.24/2005 
 - L. nr. 164/2005  (M. Of. nr. 467/1 iun. 2005) - respinge O.U.G. nr. 24/2005 
 - L. nr. 244/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 26/2005 
 - O.G. nr. 30/2005  (M. Of. nr. 640/20 iul. 2005) - abrogă Secţiunea a 9-a a cap. I cu art.33-37 
 - O.U.G. nr. 200/2005  (M. Of. nr. 1190/29 dec. 2005) - modifică art.12, art.16, art.17, art.19, art.23 alin.(2) 
 - L. nr. 19/2006  (M. Of. nr. 38/16 ian. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 30/2005 
 - L. nr. 159/2006  (M. Of. nr. 433/19 mai 2006) - aprobă O.U.G. nr.200/2005 
 - O.G. nr. 7/2007  (M. Of. nr. 69/30 ian. 2007) - abrogă art.12-23 de la secţiunea a 5-a a capitolului I 
 - O.U.G. nr. 25/2007  (M. Of. nr. 270/23 apr. 2007) - abrogă art. 311 din secţ. a 8-a cap. I 
 - L. nr. 169/2007  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) - aprobă O.G. nr.7/2007 
 - L. nr. 99/2008  (M. Of. nr. 340/2 mai 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 25/2007   

  2005  
 
 
 O.G. nr. 7/2005 
 Ordonanţă pentru aprobarea Regulamentului privind  transportul pe căile ferate din România 
 M. Of. nr. 101/31 ian. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 110/2006 - M. Of. nr. 408/11 mai 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 110/2006  (M. Of. nr. 408/11 mai 2006) - modifică titlul, art.1, art.2, anexa şi anexa la regulament 
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 Republicare: 
  (M. Of. nr. 838/11 oct. 2006) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 26/2014  (M. Of. nr. 632/29 aug. 2014) - modifică anexa   
 O.G. nr. 8/2005 
 Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului  
 Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 101/31 ian. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 154/2005 - M. Of. nr. 452/27 mai 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 154/2005  (M. Of. nr. 452/27 mai 2005) - modifică art. 3 pct. 1, art. 4, art. 5 pct. 4, art. 6 pct. 1 şi 3   
 O.G. nr. 10/2005 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 96/28 ian. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 146/2005 - M. Of. nr. 425/19 mai 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 146/2005  (M. Of. nr. 425/19 mai 2005) - modifică art. 12 alin. (2) lit. B) şi d), art. 13 alin. (2), art. 14 lit. C), art. 15  
 alin. (1), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. A) şi d), art. 17 alin. (1) lit. H) şi k), art. 17  
 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 25 alin. (1), art.  
 26 alin. (2), art. 27 lit. D), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) şi (2), art. 30 alin. (2)  
 şi (3), art. 33, art. 36 din cap. I secţiunea a 6-a, art. I pct. 3 din cap. II secţiunea  
 1; 
  introduce art. 51 la secţiunea a 4-a a cap. I, lit. D1) la alin. (1) al art. 17 din  
 cap. I secţiunea a 6-a 
 - O.G. nr. 41/2005  (M. Of. nr. 677/28 iul. 2005) - abrogă art. 13 alin. (3) din cap. I secţiunea a 6-a 
 - O.G. nr. 28/2006  (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică art. 23 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 23 şi alin. (2) la art. 35 
 - L. nr. 97/2006  (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr.41/2005 
 - L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006 
 - O.G. nr. 2/2008  (M. Of. nr. 73/31 ian. 2008) - abrogă secţiunea a 6-a a cap.I cu art. 12-36   
 O.G. nr. 13/2005 
 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi  
 siguranţă naţională 
 M. Of. nr. 98/28 ian. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 83/2005 - M. Of. nr. 309/13 apr. 2005) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 63/2005  (M. Of. nr. 568/1 iul. 2005) - prorogă până la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la creşterile salariale ce  
 urmau a fi acordate  personalului din sectorul bugetar începând cu luna  
 octombrie 2005 
 - O.G. nr. 33/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - abrogă art.3 din O.U.G. nr. 63/2005 
 - L. nr. 323/2005  (M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2005 şi abrogă art. 3 din O.U.G. nr.  
 63/2005 
 - L. nr. 351/2005  (M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 33/2005   
 O.G. nr. 15/2005 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în  
 Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru  
 România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia  
 Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria şi România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2  
 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de  
 cooperare transfrontalieră între Ungaria şi România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de  
 finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la programul ''Iniţiativa Graniţe Externe 2003 pentru România'',  
 semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003, şi în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană  
 referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie  
 2004 
 M. Of. nr. 101/31 ian. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 92/2005 - M. Of. nr. 333/20 apr. 2005)    
 O.G. nr. 16/2005 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în  
 memorandumurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2004  
 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la programele 2004 de  
 cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, Moldova şi Ucraina 
 M. Of. nr. 101/31 ian. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 93/2005 - M. Of. nr. 329/19 apr. 2005)    
 O.G. nr. 23/2005 
 Ordonanţă privind creşterile salariale aplicabile magistraţilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2005 
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 M. Of. nr. 101/31 ian. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 100/2005 - M. Of. nr. 378/5 mai 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 100/2005  (M. Of. nr. 378/5 mai 2005) - modifică art. 2 alin. (1); 
  introduce art. 3 
 - O.U.G. nr. 63/2005  (M. Of. nr. 568/1 iul. 2005) - prorogă până la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la creşterile salariale ce  
 urmau a fi acordate  personalului din sectorul bugetar începând cu luna  
 octombrie 2005 
 - O.G. nr. 33/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - abrogă art.3 din O.U.G. nr. 63/2005 
 - L. nr. 323/2005  (M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2005 şi abrogă art. 3 din O.U.G. nr.  
 63/2005 
 - L. nr. 351/2005  (M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 33/2005   
 O.G. nr. 27/2005 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor  
 asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale 
 M. Of. nr. 635/19 iul. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 340/2005 - M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 340/2005  (M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) - modifică art. I   
 O.G. nr. 33/2005 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 
 M. Of. nr. 634/19 iul. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 351/2005 - M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 351/2005  (M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) - abrogă art. 4   
 O.G. nr. 37/2005 
 Ordonanţă privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi  
 silvice 
 M. Of. nr. 652/22 iul. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 338/2005 - M. Of. nr. 1098/6 dec. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 338/2005  (M. Of. nr. 1098/6 dec. 2005) - modifică titlul ordonanţei, art.2, titlul capitolului II, art. 4, art. 5, art. 6, titlul  
 capitolului III, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art.  
 16, art. 17, art. 18; 
 introduce art. 11, art. 12, art. 13, art. 31; 
 abrogă art. 1, art. 3, art. 15 
 - L. nr. 178/2014  (M. Of. nr. 929/19 dec. 2014) - modifică art. 13; 
 introduce art. 14 
 - O.G. nr. 32/2015  (M. Of. nr. 651/27 aug. 2015) - modifică art. 14, art. 2 lit. b), c), f) şi g), art. 31- 6, art. 8 alin. (1) şi (2), art.  
 9-13, art. 14 alin. (1), art. 16, art. 19; 
 introduce art. 191; 
 abrogă art. 13, art. 2 lit. d), art. 7, art. 17 şi 18 
 - L. nr. 24/2016  (M. Of. nr. 174/8 mar. 2016) - modifică art. 8 alin. (2), art. 11; 
 introduce alin. (21) la art. 6   
 O.G. nr. 39/2005 
 Ordonanţă privind cinematografia 
 M. Of. nr. 704/4 aug. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 328/2006 - M. Of. nr. 649/27 iul. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 328/2006  (M. Of. nr. 649/27 iul. 2006) - modifică art.2 lit.a), art.3, art.6 alin.(1) pct.13, art.12, art.13, art.14, art.15  
 alin.(1) şi (3), art.16, art.17, art.18, art.20 alin.(4), art.21 alin.(1) lit.c) şi g) şi  
 alin.(2), art.23, art.24 lit.g), art.25, art.26 alin.(1) lit.f), art.27 alin.(6), art.29  
 alin.(2) şi (4), art.30 lit.d), art.34 alin.(1), art.40 alin.(1) şi (2), art.48, art.51  
 alin.(3) şi (4), art.55 alin.(3) şi (4), art.59, art.60, art.61, art.62 alin.(1)-(3),  
 art.63 alin.(2), art.64, art.65, art.67, art.73 alin.(3), art.75 alin.(1), art.78; 
  introduce alin.(2) la art.1, alin.(2) la art.7, alin.(2) şi (3) la art.8, lit.c) la alin. 
 (1) al art.52, alin.(2) la art.66, art.771, art.781, art.791, anexa nr.2; 
  abrogă art.21 alin.(1) lit.h),  art.24 lit.f) ; 
  anexa devine anexa nr.1 
 - O.U.G. nr. 97/2006  (M. Of. nr. 978/7 dec. 2006) - modifică art.10 alin.(4), art.13 alin.(1) lit.g), art.27 alin.(1), art.28 alin.(1); 
  abrogă art.27 alin.(2), (3) şi (6), art.67 alin.(3) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 227/2007  (M. Of. nr. 283/27 apr. 2007) - art. 65 alin. (1) în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra  
 imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 nu este statul român 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 227/2007  (M. Of. nr. 283/27 apr. 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. 65 alin. (1) în măsura  
 în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr.  
 1 nu este statul român(termenul se împlineşte la 11 iun. 2007, după care  
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 operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie) 
 - L. nr. 145/2007  (M. Of. nr. 354/24 mai 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 97/2006 şi modifică art. 10, art.  
 13 alin. (1) lit. g), art. 16 alin. (3), art. 27, art. 28 alin. (1); 
 introduce alin. (3) la art. 78; 
 - L. nr. 174/2007  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) - modifică art.65 alin.(1) şi anexa nr.1 
 - O.U.G. nr. 7/2008  (M. Of. nr. 120/15 feb. 2008) - modifică art. 37 alin. (3), art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 50 alin. (1) şi  
 (2); 
  introduce alin. (3) şi (4) la art. 66 
 - L. nr. 303/2008  (M. Of. nr. 894/30 dec. 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 7/2008 şi modifică art. 3 lit. i),  
 art. 13, art. 14, art. 16 alin. (2) şi (5), art. 28 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 39  
 alin. (4), art. 43 alin. (1), art. 50 alin. (1) şi (2); 
  introduce art. 772; 
  abrogă art. 65 alin. (1), art. 66 alin. (3) şi (4), art. 67 
 - O.U.G. nr. 77/2009  (M. Of. nr. 439/26 iun. 2009) - abrogă art. 13 alin. (1) lit. f) 
 - L. nr. 110/2016  (M. Of. nr. 406/30 mai 2016) - introduce lit. e1) la alin. (1) al art. 13 
 - O.U.G. nr. 91/2016  (M. Of. nr. 999/12 dec. 2016) - modifică art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9, art.  
 13, art. 15 alin. (1) și (3), art. 16, cap. V titlul secțiunilor 1 și 2, art. 19-22, art.  
 24-32, art. 34, art. 35, art. 37, art. 39-43, art. 47-54, art. 57, art. 58, art. 60, art.  
 63 alin. (1) lit. b), art. 63 alin. (2), art. 77 și art. 791; 
 introduce art. 411, art. 431, art. 681 și art. 751; 
 abrogă art. 23, art. 36, art. 38, art. 44, art. 45, art. 46, art. 55, art. 56 și art. 62 
 - O.U.G. nr. 67/2017  (M. Of. nr. 797/9 oct. 2017) - modifică art. 35 alin. (2) partea introductivă , art. 37 alin. (3), art. 39 alin. (4)  
 lit. a) și art. 55 alin. (3) și (4); 
 introduce lit. d) la art. 35 alin. (2), alin. (3) la art. 35 și lit. c1) la art. 43 alin.  
 (1) 
 - L. nr. 15/2018  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 67/2017 și modifică art. 68 lit.  
 e); 
  introduce alin. (3) art. 60; 
  elimină de la modificare art. 55 alin. (3) și (4) 
 - O.U.G. nr. 76/2018  (M. Of. nr. 631/19 iul. 2018) - modifică art. 40 alin. (1) și alin. (5) și art. 50 alin. (1); 
 introduce alin. (11) la art. 40 
 - L. nr. 86/2019  (M. Of. nr. 338/3 mai 2019) - modifică art. 40 alin. (1) și (5) și art. 50 alin. (1); 
  abrogă art. 40 alin. (11) (abrogă art. 17 din O.U.G. nr. 76/2018) 
 - O.G. nr. 8/2019  (M. Of. nr. 667/9 aug. 2019) - modifică art. 13 alin. (4) lit. f), art. 58 alin. (1) lit. a), anexa nr. 1 
 - L. nr. 50/2020  (M. Of. nr. 340/27 apr. 2020) - modifică art. 13 alin. (1) lit. e1)   
 O.G. nr. 41/2005 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 677/28 iul. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 97/2006 - M. Of. nr. 375/2 mai 2006) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 28/2006  (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - introduce art. 7 la secţiunea a 4-a a cap. I 
 - L. nr. 97/2006  (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) - modifică art.2 din cap.I secţiunea 1, art.3 alin.(1) din cap.I secţiunea a 2-a,   
 cap.II secţiunea a 3-a, art.III pct.1,cap.II secţiunea a 3-a art.III pct.2,cap.II  
 secţiunea a 3-a art.III pct.3, cap.II secţiunea a 5-a art.V pct.1 şi 2; 
  introduce pct.4 la cap.II secţiunea a 3-a art.III, secţiunea a 41 -a la cap.II 
 - L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006 şi introduce art. 7 şi 8 
 - O.G. nr. 33/2007  (M. Of. nr. 548/10 aug. 2007) - modifică titlul secţiunii 1 a capitolului I; 
  introduce art.21 şi 22 
 - L. nr. 344/2007  (M. Of. nr. 846/10 dec. 2007) - aprobă O.G. nr. 33/2007 
 - O.U.G. nr. 141/2007  (M. Of. nr. 873/20 dec. 2007) - abrogă art. 3 alin. (1) din secţiunea a 2-a a cap. I 
 - L. nr. 149/2008  (M. Of. nr. 544/18 iul. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 141/2007 
 - L. nr. 188/2011  (M. Of. nr. 763/28 oct. 2011) - abrogă art. 2, art. 21   
 O.G. nr. 42/2005 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar 
 M. Of. nr. 667/26 iul. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 369/2005 - M. Of. nr. 1140/16 dec. 2005) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 137/2005  (M. Of. nr. 935/20 oct. 2005) - abrogă art. 5, art. 6 şi art. 7 alin. (1) 
 - L. nr. 146/2006  (M. Of. nr. 427/17 mai 2006) - aprobă O.U.G. nr. 137/2005   
 O.G. nr. 46/2005 
 Ordonanţă privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul  
 proiectelor SAPARD 
 M. Of. nr. 755/18 aug. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 409/2005 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2006)    
 O.G. nr. 52/2005 
 Ordonanţă privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate 
 M. Of. nr. 793/31 aug. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 342/2005 - M. Of. nr. 1093/5 dec. 2005) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 342/2005  (M. Of. nr. 1093/5 dec. 2005) - modifică art. 11   
 O.G. nr. 53/2005 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice 
 M. Of. nr. 796/1 sep. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 142/2006 - M. Of. nr. 431/18 mai 2006) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 28/2006  (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică art. 1 
 - L. nr. 142/2006  (M. Of. nr. 431/18 mai 2006) - modifică art. 5 din cap I secţiunea a 2-a; 
  abrogă art. III din cap. II; 
 introduce art. III1 la cap. II 
 - L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006   

  2006  
 
 
 O.G. nr. 1/2006 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale 
 M. Of. nr. 57/20 ian. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 180/2006 - M. Of. nr. 443/23 mai 2006)    
 O.G. nr. 2/2006 
 Ordonanţă privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006 
 M. Of. nr. 57/20 ian. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 417/2006 - M. Of. nr. 951/24 nov. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 417/2006  (M. Of. nr. 951/24 nov. 2006) - modifică art.2, art.6 alin.(1), alin.(4), art.13 partea introductivă a alin.(1),  
 alin.(2) şi (3), art.34 alin.(1) şi (2), art.44, art.45 alin.(1), art.46, art.48; 
  introduce alin.(4) şi (5) la art.34, alin.(31), alin.(5) şi alin.(6) la art.35,  
 art.351; 
  abrogă art.7 alin.(3), art.33, art.35 alin.(3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2008  (M. Of. nr. 895/30 dec. 2008) - art. 42 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 895/30 dec. 2008 (art. 42)) 

 O.G. nr. 4/2006 
 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat  
 potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 
 M. Of. nr. 57/20 ian. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 189/2006 - M. Of. nr. 441/22 mai 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 189/2006  (M. Of. nr. 441/22 mai 2006) - modifică art.5 alin.(1)   
 O.G. nr. 9/2006 
 Ordonanţă privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia  
 Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 133/2006 - M. Of. nr. 429/18 mai 2006)    
 O.G. nr. 12/2006 
 Ordonanţă pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1  
 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 157/2006 - M. Of. nr. 433/19 mai 2006)    
 O.G. nr. 15/2006 
 Ordonanţă privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul  
 multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie  
 1998 
 M. Of. nr. 80/30 ian. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 160/2006 - M. Of. nr. 439/22 mai 2006)    
 O.G. nr. 17/2006 
 Ordonanţă privind trecerea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2006 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 206/2006 - M. Of. nr. 455/25 mai 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 206/2006  (M. Of. nr. 455/25 mai 2006) - introduce alin. (2) la art. 5   
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 O.G. nr. 19/2006 
 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice  
 de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 444/2006 - M. Of. nr. 978/7 dec. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 444/2006  (M. Of. nr. 978/7 dec. 2006) - modifică art.3 alin.(1), art.3 alin.(3); 
  abrogă art.3 alin.(2)   
 O.G. nr. 20/2006 
 Ordonanţă privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale organizaţi în ferme familiale cu caracter  
 comercial, în perioada de preaderare la Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 156/2006 - M. Of. nr. 433/19 mai 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 156/2006  (M. Of. nr. 433/19 mai 2006) - modifică titlul, art.1 alin.(2), art.2, art.3, art.7 lit.d), art.9 alin.(3); 
  introduce  lit.a) la art.6 alin. (3), înaintea lit.a) care devine lit. a1); 
  abrogă art.5 alin.(2).   
 O.G. nr. 21/2006 
 Ordonanţă privind regimul concesionării monumentelor istorice 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 454/2006 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 454/2006  (M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006) - modifică art. 2, art. 3, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11 alin. (4), art. 12, art. 13, art.  
 15, art. 16; 
  abrogă art. 10   
 O.G. nr. 23/2006 
 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul  
 sanitar 
 M. Of. nr. 80/30 ian. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 312/2006 - M. Of. nr. 616/17 iul. 2006)    
 O.G. nr. 25/2006 
 Ordonanţă privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 364/2006 - M. Of. nr. 800/22 sep. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 364/2006  (M. Of. nr. 800/22 sep. 2006) - modifică art. 2 lit. b), c) şi d), art.5, art. 9 alin. (3) lit.c), art.10 alin. (1), art.12  
 alin. (3) lit. b), art.14 alin. (4), (6) şi (8), art.15 alin. (2), art.23 alin. (3) lit. b),  
 art.23 alin. (4) lit. b) şi d), art.23 alin. (5) lit. b) şi e), art.23 alin. (6) lit.d),  
 art.24, art.26 alin. (2) lit. b) şi  alin. (3), art.31 alin. (3), art.32 alin. (1) şi (2),  
 art.38 alin. (2), art.39 alin. (1) lit.b); 
  introduce alin. (11) la art.12, alin. (9) la art. 14, alin. (11) la art.26, alin. (3)  
 şi (4) la art. 30, art.301, alin. (3) la art. 38; 
  abrogă art.9 alin. (4) lit. b), art.9 alin. (5) lit b), art.23 alin. (4) lit.a), art.23  
 alin. (5) lit. a), art.23 alin. (6) lit. a), art.23 alin. (9), art.42 alin. (1) lit.p) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 657/18 sep. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 43/2010  (M. Of. nr. 316/13 mai 2010) - modifică art. 9 alin. (2) şi (3), art. 10, art. 17 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi e), art. 23  
 alin. (2) şi (5), art. 24, art. 35, art. 36 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. c), art. 44  
 alin. (2); 
  introduce art. 31, alin. (21) la art. 9, alin. (21) la art. 23; 
  abrogă art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. d) şi alin. (2) lit. d), art. 9 alin. (4), (5) şi (6),  
 art. 23 alin. (4), (6), (7) şi (8) 
 - L. nr. 99/2011  (M. Of. nr. 443/24 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 43/2010 şi modifică art. 31   
 O.G. nr. 28/2006 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 89/31 ian. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 266/2006 - M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - modifică art. 4 lit. a) şi h), art. 6, art. 7 alin. (3), art. 8, art. 9 lit. c) şi d), art.  
 10, art. 11 lit. b), art. 12 partea introductivă şi lit. a), art. 13 alin. (2), art. 14  
 alin. (2) şi (4), art. 16, art. 18 alin. (1), art. 23 alin. (2) partea introductivă şi lit.  
 g), art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (2), art. 28 alin. (4) lit. d), art. 29 alin. (1), art.  
 32, art. 33, art. 37 alin. (1), art. 42 alin. (2), art. 45 alin. (1), art. 46, art. 52 alin.  
 (2) lit. d), art. 55, titlul cap. VIII, art. 56 alin. (2), art. 59, art. 60 alin. (1), art.  
 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) şi (3), art. 66 alin. (2) şi (3), art. 67, art. 70 alin. (3),  
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 art. IV din secţ. a 3-a a părţii a II-a, art. XVI pct. 3 din secţ. a 13-a a părţii a  
 II-a; 
  introduce lit. e1) la art. 7 alin. (1), alin. (3) la art. 25, art. 581, alin. (3) la  
 art. 60, alin. (6) la art. 61, alin. (11) la art. 62, alin. (11) şi (31) la art. 63,  
 alin. (21) şi (4)  la art. 66, titlul III1 cu art. 751, secţiunea a 14-a cu art.  
 XVIII după art. XVII a secţ. a 13-a a părţii a II-a; 
  abrogă art. 28 alin. (4) lit. e), art. 69 alin. (2) 
 - L. nr. 93/2009  (M. Of. nr. 259/21 apr. 2009) - abrogă titlul I al părţii I cu art. 1-72 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - abrogă art. 78   
 O.G. nr. 33/2006 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A. 
 M. Of. nr. 668/3 aug. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 383/2006 - M. Of. nr. 831/9 oct. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 383/2006  (M. Of. nr. 831/9 oct. 2006) - modifică art.3, art.5 alin.(2), art.12 alin.(2) şi (3), art.13; 
  introduce alin.(11) la art.5, alin.(2) la art.9, alin.(2) la art.10   
 O.G. nr. 34/2006 
 Ordonanţă privind obligaţia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri 
 M. Of. nr. 674/4 aug. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 452/2006 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 452/2006  (M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006) - modifică art. 2 lit. a); 
  introduce alin. (4) la art. 11   
 O.G. nr. 36/2006 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei 
 M. Of. nr. 692/14 aug. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 483/2006 - M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 483/2006  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) - modifică art.3 alin.(2), art.6, art.7, art.9 alin.(1); 
  introduce art.51; 
  abrogă art.3 alin. (3) 
 - O.G. nr. 13/2009  (M. Of. nr. 594/28 aug. 2009) - modifică art. 4 alin. (1), art. 8, art. 9; 
  introduce art.52 
 - L. nr. 48/2010  (M. Of. nr. 186/24 mar. 2010) - aprobă O.G. nr. 13/2009 şi modifică art. 4 alin. (1); 
  introduce alin. (5) la art. 52 
 - O.U.G. nr. 69/2011  (M. Of. nr. 625/2 sep. 2011) - modifică titlul, art. 1, art. 3 alin. (2), (4) şi (5), art. 5 alin. (1), art. 51, art. 52  
 alin. (1) şi (2); 
 abrogă art.2, art. 4 
 - L. nr. 88/2012  (M. Of. nr. 452/5 iul. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 69/2011 
 - O.U.G. nr. 56/2012  (M. Of. nr. 697/10 oct. 2012) - modifică art. 5 alin. (1) 
 - L. nr. 130/2013  (M. Of. nr. 250/30 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 56/2012 
 - O.U.G. nr. 67/2016  (M. Of. nr. 805/12 oct. 2016) - modifică art. 51 
 - L. nr. 73/2017  (M. Of. nr. 297/26 apr. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 67/2016   
 O.G. nr. 40/2006 
 Ordonanţă pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 
 M. Of. nr. 707/17 aug. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 61/2007 - M. Of. nr. 223/2 apr. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 61/2007  (M. Of. nr. 223/2 apr. 2007) - modifică art. 2 lit. b), c) şi i), art. 3 alin. (1) şi (5); 
  introduce lit. k) la art. 2 
 - O.U.G. nr. 70/2007  (M. Of. nr. 441/29 iun. 2007) - modifică art. 2, art. 3 alin. (1) şi (3), art. 6 
 - L. nr. 62/2008  (M. Of. nr. 237/27 mar. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 70/2007 şi modifică art. 2 alin. (1) lit. b) şi  
 art. 3 alin. (1) 
 - O.G. nr. 3/2013  (M. Of. nr. 41/18 ian. 2013) - modifică art. 3 alin. (3) şi (5), art. 4 alin. (3) şi (5); 
 prorogă termenul prevăzut la art. 6 până la 31 decembrie 2015 
 - O.U.G. nr. 28/2013  (M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) - abrogă art. 2 alin. (1) lit. c) la data intrării în vigoare a normelor  
 metodologice de aplicare a programului 
 - L. nr. 251/2013  (M. Of. nr. 452/23 iul. 2013) - aprobă O.G. nr. 3/2013 
 - O.U.G. nr. 46/2015  (M. Of. nr. 801/28 oct. 2015) - termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2017 
 - L. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 220/24 mar. 2016) - aprobă O.U.G. nr. 46/2015 
 - O.U.G. nr. 97/2017  (M. Of. nr. 1003/18 dec. 2017) - termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2019 
 - L. nr. 172/2018  (M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 97/2017 
 - O.U.G. nr. 87/2019  (M. Of. nr. 1053/30 dec. 2019) - termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2021 
 - L. nr. 107/2021  (M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 87/2019 
 - O.G. nr. 12/2021  (M. Of. nr. 831/31 aug. 2021) - termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2023; 
 introduce alin. (11) - (13) la art. 3   
 O.G. nr. 45/2006 
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 Ordonanţă privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona montană 
 M. Of. nr. 725/24 aug. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 14/2007  (M. Of. nr. 35/18 ian. 2007) - modifică art.1 alin.(1), (2) şi (3), art.4 pct.2 şi 3, art.5 alin.(2) şi (3), art.10,  
 art.14, anexele nr.2, 3 şi 4   
 O.G. nr. 59/2006 
 Ordonanţă privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi 
 M. Of. nr. 746/31 aug. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 511/2006 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 511/2006  (M. Of. nr. 16/10 ian. 2007) - modifică art.2 lit.b)-d), art.3, art.4, art.5; 
  introduce alin.(11) la art.6   
 O.G. nr. 64/2006 
 Ordonanţă privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 747/1 sep. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 462/2006 - M. Of. nr. 1000/14 dec. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 462/2006  (M. Of. nr. 1000/14 dec. 2006) - modifică art. 54 
 - O.G. nr. 20/2007  (M. Of. nr. 84/2 feb. 2007) - modifică art.54, anexa nr.1 
 - L. nr. 187/2007  (M. Of. nr. 425/26 iun. 2007) - aprobă O.G. nr. 20/2007 
 - O.G. nr. 8/2008  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2008) - majorează, începând cu 1 aprilie 2008 şi respectiv 1 octombrie 2008,  valoarea  
 de referinţă sectorială în raport cu care se calculează salariile funcţionarilor  
 publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 24 şi la data de 1 ian. 2010, abrogă  
 ordonanţa cu excepţia art. 1, art. 25, art. 29 alin. (2) şi (3), art. 38, art. 39, art.  
 52, art. 56, art. 59, art. 62, anexa nr. 4 pct. 3, anexa nr. 5 pct. 3 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 38 alin. (2) 
 - L. nr. 49/2012  (M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) - respinge O.G. nr. 8/2008 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2021  (M. Of. nr. 62/20 ian. 2022) 
   

  2007  
 
 
 O.G. nr. 3/2007 
 Ordonanţă privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale 
 M. Of. nr. 67/29 ian. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 164/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 164/2007  (M. Of. nr. 414/20 iun. 2007) - modifică art.I, art.II, art.III alin.(1), (4) şi (9), art.IV 
 - O.U.G. nr. 150/2007  (M. Of. nr. 882/21 dec. 2007) - modifică art. III alin. (1) 
 - L. nr. 151/2008  (M. Of. nr. 544/18 iul. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 150/2007 
 - O.U.G. nr. 204/2008  (M. Of. nr. 825/8 dec. 2008) - modifică art. III alin. (1) 
 - L. nr. 79/2009  (M. Of. nr. 230/8 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 204/2008 
 - O.G. nr. 5/2010  (M. Of. nr. 69/29 ian. 2010) - modifică art. III alin. (1) 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - abrogă O.G. nr. 5/2010 
 - L. nr. 222/2011  (M. Of. nr. 852/2 dec. 2011) - respinge O.G. nr. 5/2010   
 O.G. nr. 5/2007 
 Ordonanţă privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi care vor fi acordate , în mod gratuit,  
 Ministerului Apărării 
 M. Of. nr. 68/29 ian. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 170/2007 - M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 170/2007  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) - modifică art.3   
 O.G. nr. 6/2007 
 Ordonanţă privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în  
 vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă  
 funcţionarilor publici în anul 2007 
 M. Of. nr. 66/29 ian. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 232/2007 - M. Of. nr. 474/16 iul. 2007) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 156/5 mar. 2007) - rectifică anexa nr. 3, 4 şi 5 
 Modificări: 
 - L. nr. 232/2007  (M. Of. nr. 474/16 iul. 2007) - modifică art. 2, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (2), art. 35 alin. (2), art. 39, art.  
 43 alin. (1), art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 alin. (4), art. 48 
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 - O.G. nr. 9/2008  (M. Of. nr. 80/1 feb. 2008) - modifică art.6 alin.(4), art.33 alin.(4), art.38, art.43 alin.(2), art.45, art.46  
 alin.(1); 
  înlocuieşte anexele nr.1-6 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 187/11 mar. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 238/2008  (M. Of. nr. 750/6 nov. 2008) - aprobă O.G. nr. 9/2008 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2008  (M. Of. nr. 895/30 dec. 2008) - art. 41 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 42 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 şi modifică art. 42 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 19 şi art. 21 şi la data de 1 ian. 2010,  
 abrogă ordonanţa cu excepţia art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27,  
 art. 29, art. 30 şi art. 33 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 23 şi art. 33 
 - L. nr. 12/2015  (M. Of. nr. 52/22 ian. 2015) - abrogă art. 22 alin. (3) 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 895/30 dec. 2008 (art. 41)) 

 O.G. nr. 8/2007 
 Ordonanţă privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din  
 cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei 
 M. Of. nr. 72/31 ian. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 247/2007 - M. Of. nr. 485/19 iul. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 247/2007  (M. Of. nr. 485/19 iul. 2007) - modifică art.1 
 - O.G. nr. 13/2008  (M. Of. nr. 81/1 feb. 2008) - se majorează valoarea de referinţă sectorială 
 - L. nr. 97/2008  (M. Of. nr. 294/15 apr. 2008) - modifică anexa nr. 1c; 
  abrogă art.3 alin. (8), art.21 
 - O.U.G. nr. 195/2008  (M. Of. nr. 825/8 dec. 2008) - introduce art. 161 şi art. 241 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 24/2008  (M. Of. nr. 894/30 dec. 2008) - art. 3 alin. (8) 
 Modificări: 
 - L. nr. 118/2009  (M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 195/2008 şi abrogă art. 161 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 17 şi art. 18 şi la data de 1 ian. 2010,  
 abrogă ordonanţa cu excepţia art. 3 alin. (3), art. 7, art. 20, art. 23, art. 24, art.  
 26, art. 27 şi art. 29-31 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 23 alin. (1) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 24/2008 - M. Of. nr. 894/30 dec. 2008 (art. 3 alin. (8))) 
 
 O.G. nr. 11/2007 
 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.  
 128/1997 privind Statutul personalului didactic 
 M. Of. nr. 85/2 feb. 2007 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 220/2007 - M. Of. nr. 478/17 iul. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 220/2007  (M. Of. nr. 478/17 iul. 2007) - modifică anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5; 
  introduce alin. (11) la art. 2   
 O.G. nr. 14/2007 
 Ordonanţă pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 M. Of. nr. 82/2 feb. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 274/2007 - M. Of. nr. 691/11 oct. 2007) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 152/2 mar. 2007) - rectifică art.6 alin.(7), art.6 alin.(8) 
 (M. Of. nr. 302/7 mai 2007) - rectifică art. 11 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 274/2007  (M. Of. nr. 691/11 oct. 2007) - modifică art.6 alin.(8); 
  abrogă art.9 alin.(1) lit.c), e), h), i) şi k) 
 - O.U.G. nr. 2/2008  (M. Of. nr. 101/8 feb. 2008) - modifică art. 7 alin. (7), art. 11 alin. (3); 
  introduce alin. (5)-(7) la art. 1, alin. (4) la art. 11; 
  abrogă art. 7 alin. (4), (5) şi (6) 
 - L. nr. 156/2008  (M. Of. nr. 544/18 iul. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 2/2008 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 195/27 mar. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 109/2010  (M. Of. nr. 375/7 iun. 2010) - introduce alin. (3) la art. 3 
 - L. nr. 28/2012  (M. Of. nr. 189/22 mar. 2012) - modifică art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (6), art. 9 alin. (1) lit. a) şi b); 
  introduce alin. (4)-(9) la art. 3,  art. 61 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 3 alin. (1), (3) şi (9) 
 - L. nr. 65/2014  (M. Of. nr. 355/14 mai 2014) - modifică art. 1 alin. (4), art. 2 lit. a), art. 5 alin. (2) lit. a) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 694/23 sep. 2014) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 318/2015  (M. Of. nr. 961/24 dec. 2015) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. a), art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (2); 
 introduce alin. (11) la art. 1, art. 21, alin. (41) și (42) la art. 6; 
 abrogă art. 10 alin. (1) lit. f) 
 - L. nr. 49/2018  (M. Of. nr. 194/2 mar. 2018) - modifică art. 1 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 48/2020  (M. Of. nr. 319/16 apr. 2020) - după art. 12 introduce cap. V1 cu art. 121 -129 și cap. V2 cu art. 1210 și  
 art. 1211 
 - L. nr. 219/2021  (M. Of. nr. 739/28 iul. 2021) - modifică art. 1 alin. (4)   
 O.G. nr. 21/2007 
 Ordonanţă privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic 
 M. Of. nr. 82/2 feb. 2007 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 353/2007 - M. Of. nr. 860/17 dec. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 353/2007  (M. Of. nr. 860/17 dec. 2007) - modifică art.3 lit.a) şi b), art.8 alin.(1) şi (5), art.9 alin.(2), art.10, art.12,  
 art.13, art.15 alin.(3), art.16, art.18, art.21, art.22, art.25 alin.(3), art.26 alin. 
 (3), art.27, art.32, art.33 alin.(1) şi (2); 
  introduce art.111,  art.112, art.151, alin.(11) la art.19, alin.(4) la art.26,  
 art. 321 şi art.322, anexa; 
  abrogă art.24, art.29, art.30 şi art.31 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 12 alin. (2), art. 151 şi anexa 
 - O.U.G. nr. 48/2016  (M. Of. nr. 689/6 sep. 2016) - modifică art. 12 alin. (1) și (4), art. 13 alin. (1), (4) și (5), art. 16 alin. (1) și  
 art. 22; 
 introduce alin. (11) la art. 12, alin. (41) și (42) la art. 12 și art. 161; 
 abrogă art. 12 alin. (3) și (5) 
 - L. nr. 157/2021  (M. Of. nr. 577/8 iun. 2021) - introduce alin. (4) și (5) la art. 4 și art. 71 și 72; 
 abrogă art. 111 alin. (5)   
 O.G. nr. 22/2007 
 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză 
 M. Of. nr. 84/2 feb. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 212/2007 - M. Of. nr. 467/11 iul. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 212/2007  (M. Of. nr. 467/11 iul. 2007) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. c) şi v), art. 4 alin.  
 (1), art. 8 alin. (4), (5) şi (6) 
 - O.U.G. nr. 119/2008  (M. Of. nr. 683/6 oct. 2008) - modifică art. 1 alin. (1); 
  introduce alin. (4) şi (5) la art. 4, alin. (4) la art. 12, alin. (3) la art. 13 
 - L. nr. 139/2009  (M. Of. nr. 311/12 mai 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 119/2008 şi modifică art. 1 alin. (1) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 699/19 oct. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - indemnizaţia prevăzută la art. 8 alin. (6) este de 1% până la 31 dec. 2010 
 - O.U.G. nr. 77/2013  (M. Of. nr. 393/29 iun. 2013) - modifică art. 10 alin. (3); 
 abrogă anexa 
 - L. nr. 92/2014  (M. Of. nr. 500/4 iul. 2014) - respinge O.U.G. nr. 77/2013 
 - O.G. nr. 21/2017  (M. Of. nr. 705/31 aug. 2017) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 4 alin. (4), art. 8, art. 10  
 alin. (1); 
  introduce lit. a1) la art. 3 alin.(1), lit. d1) la art. 3 alin. (1), lit. h1) la art. 3  
 alin. (1) , lit. j1) la art. 3 alin. (1); 
  abrogă art. 5, art. 10 alin. (3) 
 - L. nr. 40/2018  (M. Of. nr. 67/23 ian. 2018) - modifică art. 8 alin. (5), art. 9 alin. (2) și art. 12 alin. (2); 
 abrogă anexa 
 - O.U.G. nr. 1/2018  (M. Of. nr. 95/31 ian. 2018) - modifică art. 1 alin. (1), în tot cuprinsul ordonanţei, sintagma „Ministerul 
 Finanţelor Publice” se înlocuieşte cu sintagma „Secretariatul General al  
 Guvernului”, cu excepţia art. 3 alin. (1) lit. c), unde se menţine sintagma  
 „Ministerul Finanţelor Publice”; 
  abrogă art. 13 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 28/2018  (M. Of. nr. 336/17 apr. 2018) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) și art. 8; 
 introduce cap. II1 cu titlul „CAPITOLUL II1 Consiliul de Programare  
 Economică" (care va cuprinde art. 8 și 9) și alin. (21) și (22) la art. 10; 
 sintagma „Comisia Naţională de Prognoză” se modifică şi se înlocuieşte cu  
 sintagma „Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză” 
 - L. nr. 226/2018  (M. Of. nr. 673/2 aug. 2018) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 28/2018 și modifică art. 2 alin.  
 (1) lit. a) și f), art. 3 alin. (1) pct. 10,17,24,27 și 52, art. 8 alin. (2) lit. i), art. 8  
 alin. (4), (5), (7) și (8), art. 10 alin. (22); 
  introduce lit. o) la art. 8  alin. (2), alin. (23) la art. 10, alin. (21) și (22) la  
 art. 13; 
  abrogă art.8 alin. (10) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 544/3 iul. 2019) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 57/2020  (M. Of. nr. 343/28 apr. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) și (4), art. 5 alin. (1), art.  
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 6 alin. (2), art. 9 și art. 11; 
 introduce art. 61; 
 abrogă art. 7 și 8 din Capitolul III — Consiliul de Programare Economică   
 O.G. nr. 24/2007 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu 
 M. Of. nr. 85/2 feb. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 206/2007 - M. Of. nr. 463/10 iul. 2007)    
 O.G. nr. 30/2007 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 521/1 aug. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 29/15 ian. 2008)    
 O.G. nr. 31/2007 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul  
 SAPARD 
 M. Of. nr. 537/8 aug. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 324/2007 - M. Of. nr. 797/22 nov. 2007) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 616/6 sep. 2007) - rectifică anexa 
 (M. Of. nr. 719/24 oct. 2007) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - L. nr. 324/2007  (M. Of. nr. 797/22 nov. 2007) - modifică art. 3 alin. (1) şi (2)   
 O.G. nr. 32/2007 
 Ordonanţă privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică 
 M. Of. nr. 543/9 aug. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 178/2008 - M. Of. nr. 710/20 oct. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 178/2008  (M. Of. nr. 710/20 oct. 2008) - modifică art. 5 
 - O.G. nr. 5/2012  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2012) - modifică titlul, art. 1, art. 2 
 - L. nr. 216/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - aprobă O.G. nr. 5/2012   
 O.G. nr. 36/2007 
 Ordonanţă privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 
 M. Of. nr. 566/17 aug. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 5/2008 - M. Of. nr. 24/11 ian. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 5/2008  (M. Of. nr. 24/11 ian. 2008) - modifică art. 1, art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1), anexa 
 - O.U.G. nr. 20/2010  (M. Of. nr. 183/23 mar. 2010) - modifică art. 1 
 - L. nr. 144/2010  (M. Of. nr. 496/19 iul. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 20/2010 
 - O.U.G. nr. 34/2011  (M. Of. nr. 240/6 apr. 2011) - modifică art. 11, art. 12; 
  introduce art. 121 
 - L. nr. 170/2011  (M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 34/2011 şi modifică art. 2   
 O.G. nr. 37/2007 
 Ordonanţă privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale  
 conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora 
 M. Of. nr. 565/16 aug. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 371/2007 - M. Of. nr. 898/28 dec. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 371/2007  (M. Of. nr. 898/28 dec. 2007) - modifică art. 5 lit. a) pct. (i), art.7 lit. a) şi c) 
 - O.G. nr. 21/2009  (M. Of. nr. 599/31 aug. 2009) - modifică art. 4 alin. (3), art.5 lit. c) şi e), art.6, art. 8, art. 9 alin. (1) şi (2); 
  introduce art. 71 
 - L. nr. 52/2010  (M. Of. nr. 189/25 mar. 2010) - aprobă cu modificări O.G. nr. 21/2009 şi modifică art. 8 alin. (1) partea  
 introductivă şi pct. 8, 13, 14, 17-20, 22, 24-29, 31 şi 33, alin. (2) partea  
 introductivă şi pct. 1, 8, 11, 13-16, alin. (3) partea introductivă şi pct. 1, 8,  
 12-18 şi alin. (4), art. 9 alin. (1); 
  abrogă art. 8 alin. (1) pct. 37 
 - O.G. nr. 8/2015  (M. Of. nr. 84/30 ian. 2015) - modifică art. 1 alin. (1),  art. 2, art. 4, art. 8, art. 9 alin. (1) şi (4); 
 introduce alin. (3) la art. 1, art. 101, alin. (5) şi (6) la art. 11 
 - L. nr. 353/2015  (M. Of. nr. 980/30 dec. 2015) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 4 alin. (3), art. 8 alin. (1) partea  
 introductivă și  lit. a) și b), alin. (2) lit. k), cc) și hh), alin. (3) lit. p), alin. (4) lit.  
 a) și c), art. 9 alin. (1) lit. a)-d), g) și i), alin. (4); 
 introduce lit. ii) și jj) la art. 8 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 221/2020  (M. Of. nr. 1329/31 dec. 2020) - modifică art. 2, art. 4 alin. (1) și (4), art. 8 alin.(1) partea introductivă și lit.e)  
 și j), art.8 alin. (2) partea introductivă și lit. m) și hh), art.8 alin. (3) partea  
 introductivă, art. 8 alin. (4) partea introductivă, art. 9 alin. (1); 
  introduce alin. (4) la art.1, alin.(4) și (5) la art.6, lit.k) și l) la art. 8 alin.  
 (1),lit.kk) și oo) la art. 8 alin. (2), lit.v) -dd) la art. 8 alin. (3), lit. t) - z) la art.8  
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 alin. (4), lit.e) la art. 9 alin. (4),alin. (5) și (6) la art. 9; 
  abrogă art. 11 alin. (1) lit. c) 
 - L. nr. 173/2021  (M. Of. nr. 636/29 iun. 2021) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 221/2020 și modifică art. 1 alin.  
 (1), art. 2, art. 4 alin. (1) și (4), art. 5 lit. c) și d), art. 6 alin. (1), art. 8 partea  
 introductivă a alin. (1), art. 8 partea introductivă a alin. (2), art. 8 alin. (2) lit.  
 l), m) și hh), art. 8 alin. (2) lit. kk) - mm), art. 8 partea introductivă a alin. (3),  
 art. 8 alin. (3) lit. p), art. 8 alin. (3) lit. v), x), aa), bb) și cc), art. 8 partea  
 introductivă a alin. (4) și art. 8 alin. (4) lit. t), u), x) și y) 
 - O.G. nr. 12/2022  (M. Of. nr. 98/31 ian. 2022) - modifică art. 5; 
 introduce alin. (6) și (7) la art. 4, art. 51 și alin. (3)-(5) la art. 71   
 O.G. nr. 38/2007 
 Ordonanţă privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de  
 protecţie a plantelor din ţări terţe 
 M. Of. nr. 590/28 aug. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 22/2008 - M. Of. nr. 170/5 mar. 2008)    
 O.G. nr. 41/2007 
 Ordonanţă pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din  
 domeniul fitosanitar 
 M. Of. nr. 592/28 aug. 2007 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 28/2009 - M. Of. nr. 158/13 mar. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 28/2009  (M. Of. nr. 158/13 mar. 2009) - modifică art. 1, art. 3 alin. (1) pct. A lit. b), art. 3 alin. (1) pct. B lit. a) şi b),  
 art. 6 alin. (1), art. 7 pct.1 şi art. 7 pct. 3,art. 7 pct. 6; 
  introduce alin. (21) la art. 2; 
  înlocuieşte anexele nr. 1-4 
 - L. nr. 266/2011  (M. Of. nr. 870/9 dec. 2011) - modifică art. 2 alin. (1) şi alin. (21) 
 - L. nr. 180/2012  (M. Of. nr. 713/19 oct. 2012) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. B lit. b)   
 O.G. nr. 43/2007 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile  
 de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2005 pentru România, la  
 Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE  
 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul naţional  
 PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe şi agenţii comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali şi la programele 2005 de cooperare  
 transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, Moldova şi Ucraina 
 M. Of. nr. 598/30 aug. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 358/2007 - M. Of. nr. 842/8 dec. 2007)    
 O.G. nr. 44/2007 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de  
 finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2006 pentru România, la  
 Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la programele 2006 de cooperare  
 transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina 
 M. Of. nr. 598/30 aug. 2007 
  (Aprobată prin L. nr. 359/2007 - M. Of. nr. 840/7 dec. 2007) 
  

  2008  
 
 
 O.G. nr. 10/2008 
 Ordonanţă privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului  
 salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a  
 indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a  
 altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale 
 M. Of. nr. 79/1 feb. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 177/2008 - M. Of. nr. 706/17 oct. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 81/2008  (M. Of. nr. 471/26 iun. 2008) - modifică art. 30; 
  introduce art. 301 şi 302, completează anexa nr. Ib 
 - L. nr. 177/2008  (M. Of. nr. 706/17 oct. 2008) - modifică art.14 alin.(1), anexa nr.Ia, anexa nr.IIa, anexa nr.Ib, anexa nr. IIb,  
 anexa nr. IV/10b, anexa nr. V/2b 
 - O.U.G. nr. 199/2008  (M. Of. nr. 819/5 dec. 2008) - modifică anexa nr. VII/2b 
 - O.U.G. nr. 221/2008  (M. Of. nr. 882/24 dec. 2008) - completează anexa nr. VII/2b 
 - O.U.G. nr. 31/2009  (M. Of. nr. 211/1 apr. 2009) - prelungeşte valabilitatea până la 30 aprilie 2009 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 27, art. 30 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 41/2009  (M. Of. nr. 286/30 apr. 2009) - prelungeşte aplicarea până la 31 decembrie 2009 
 - L. nr. 186/2009  (M. Of. nr. 368/1 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 221/2008 
 - L. nr. 199/2009  (M. Of. nr. 390/9 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 81/2008 
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 - L. nr. 200/2009  (M. Of. nr. 390/9 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 199/2008 
 - L. nr. 259/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 31/2009 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 şi modifică art. 27 
 - L. nr. 300/2009  (M. Of. nr. 676/8 oct. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 41/2009 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 11 şi art. 12 şi la data de 1 ian. 2010,  
 abrogă ordonanţa cu excepţia art. 23, art. 25 şi art. 302 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 302 
 - L. nr. 12/2015  (M. Of. nr. 52/22 ian. 2015) - abrogă art. 23 alin. (4)   
 O.G. nr. 28/2008 
 Ordonanţă privind registrul agricol 
 M. Of. nr. 628/29 aug. 2008 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 98/2009 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 98/2009  (M. Of. nr. 253/16 apr. 2009) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 alin. (1) lit. c), d), f) şi g), art. 4 lit. a),  
 art. 5 alin. (2), (3) şi (5), art. 6 alin. (1) şi (4), art. 7 alin. (1) şi (3), art. 9 alin.  
 (2) şi (3), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1) lit. a)-c), art. 12 lit. a)-c), art. 15, art.  
 16, art. 21, art. 23, art. 24; 
  introduce alin. (11) la art. 20 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 348/25 mai 2009) - rectifică art. 11 alin. (1) lit. b) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 20 alin. (1) 
 - L. nr. 54/2017  (M. Of. nr. 253/12 apr. 2017) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin.(1) lit.b), d) și g), art. 3 alin. (2), (4), și (5),  
 art. 4 lit.c), art. 6 alin.(2) și alin.(6) lit.c), art. 7 alin.(2), art. 8 alin.(1), art. 9  
 alin. (1) și (2), art. 10 alin.(1) și (4), art. 11, art. 12, art. 13 alin. (1) și (2), art.  
 15, art. 16 alin.(1), art. 17, art. 20; 
  introduce alin.(11) și alin. (4) - (7) la art. 1, alin.(31) la art. 6, lit.b1) la art.  
 6 alin. (6), alin.(2) la art. 18; 
  abrogă art. 24; 
  în tot cuprinsul actelor normative în vigoare, referitoare la registrul agricol,  
 următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) "clădirile  
 cu destinaţie de locuinţă şi construcţii-anexe" se înlocuieşte cu "clădirile  
 existente la începutul anului pe raza localităţii"; 
  b) "orice instalaţii pentru agricultură şi silvicultură" se înlocuieşte cu "orice  
 alte echipamente, utilaje şi instalaţii agregate pentru agricultură şi silvicultură"   

  2009  
 
 
 O.G. nr. 2/2009 
 Ordonanţă privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul  
 procesului de reformă şi operaţionalizare 
 M. Of. nr. 42/23 ian. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 176/2009 - M. Of. nr. 334/20 mai 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 176/2009  (M. Of. nr. 334/20 mai 2009) - modifică art. 1   
 O.G. nr. 7/2009 
 Ordonanţă pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum  
 şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 476/10 iul. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 53/2010 - M. Of. nr. 189/25 mar. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 53/2010  (M. Of. nr. 189/25 mar. 2010) - modifică art. II pct. 4, 6, 19 şi 21 
 - L. nr. 96/2011  (M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) - abrogă art. III 
 - O.U.G. nr. 66/2012  (M. Of. nr. 752/8 nov. 2012) - prorogă, până la data de 31 decembrie 2013, termenele prevăzute la art. IV  
 alin. (1) şi (2) 
 - L. nr. 129/2013  (M. Of. nr. 250/30 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 66/2012   
 O.G. nr. 9/2009 
 Ordonanţă pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica  
 Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea  
 privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" -  
 S.A. 
 M. Of. nr. 554/10 aug. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 13/2010 - M. Of. nr. 142/4 mar. 2010)    
 O.G. nr. 11/2009 
 Ordonanţă privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din  
 fondurile Programului PHARE 
 M. Of. nr. 594/28 aug. 2009 
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 (Aprobată prin L. nr. 31/2010 - M. Of. nr. 143/4 mar. 2010)   
 O.G. nr. 12/2009 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru  
 România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie  
 pentru întărirea capacităţii instituţionale în România 
 M. Of. nr. 594/28 aug. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 32/2010 - M. Of. nr. 143/4 mar. 2010)    
 O.G. nr. 18/2009 
 Ordonanţă privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 
 M. Of. nr. 601/31 aug. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 103/2012 - M. Of. nr. 453/6 iul. 2012) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 2/2011  (M. Of. nr. 77/31 ian. 2011) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 22 alin. (3) - (5); 
 introduce alin. (4) la art. 4, alin. (11) - (13) la art. 22, art. 221, art. 241; 
  abrogă  art. 13 alin. (3) şi (4) 
 - O.U.G. nr. 6/2012  (M. Of. nr. 207/28 mar. 2012) - introduce art. 151- 153, art. 181 
 - L. nr. 104/2012  (M. Of. nr. 453/6 iul. 2012) - aprobă O.G. nr. 2/2011 
 - L. nr. 56/2013  (M. Of. nr. 144/19 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 6/2012 
 - O.U.G. nr. 11/2014  (M. Of. nr. 203/21 mar. 2014) - introduce art. 131 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 5/2015  (M. Of. nr. 234/6 apr. 2015) - art. 18 alin. (8) 
 - art. 18 alin. (8) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 562/14 iul. 2017) - modifică art. 13 și art. 131 
 - L. nr. 187/2017  (M. Of. nr. 598/25 iul. 2017) - modifică art. 221 alin.(3) și (4) 
 - O.U.G. nr. 52/2018  (M. Of. nr. 543/29 iun. 2018) - modifică art. 181; 
  introduce art. 182 
 - L. nr. 323/2018  (M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018) - aprobă O.G. 1/2017 
 - L. nr. 12/2019  (M. Of. nr. 23/9 ian. 2019) - modifică art. 12; 
 înlocuiește sintagma «universităţile de medicină şi farmacie» cu sintagma «  
 instituţiile de învăţământ superior publice acreditate care au facultăţi de  
 medicină, medicină dentară şi farmacie» şi sintagma «Centrul Național de  
 Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti» cu sintagma «Ministerul  
 Sănătăţii» 
 - L. nr. 197/2019  (M. Of. nr. 877/31 oct. 2019) - modifică art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (2) lit. a), art. 9, art.  
 15 alin. (7), art. 18 alin. (1) și (8), art. 19 alin. (2), art. 221 alin. (5) și art. 23; 
 introduce alin. (3) la art. 5, alin. (51) și (81)  la art. 18 și art. 291; 
 abrogă art. 22 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 74/2019  (M. Of. nr. 997/11 dec. 2019) - modifică art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (1) și art. 131 alin. (4); 
  introduce alin. (31) - (34) la art. 9, art. 91, alin. (3) la art.12, art. 121,  
 alin. (11) la art. 13 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 26/2020  (M. Of. nr. 27/11 ian. 2021) - art. 18 alin. (8) şi (81) 
 Modificări: 
 - L. nr. 212/2021  (M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) - modifică art. 2 alin. (3), art. 6 alin. (3) și (4), art. 9 alin. (1), (2), (33) și (10),  
 art. 12 alin. (1) și art. 18 alin. (1) 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 234/6 apr. 2015 (art. 18 alin. (8)) 

 O.G. nr. 22/2009 
 Ordonanţă privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România,  
 din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din  
 Confederaţia Elveţiană 
 M. Of. nr. 599/31 aug. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 17/11 ian. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 1/2010  (M. Of. nr. 17/11 ian. 2010) - modifică art. 1 alin. (2) şi (3), anexa   
 O.G. nr. 23/2009 
 Ordonanţă privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii 
 M. Of. nr. 601/31 aug. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 256/2011 - M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 22/2011  (M. Of. nr. 622/1 sep. 2011) - modifică art. 9 alin. (2), art. 12; 
 introduce alin. (3) la art. 8; 
 în tot cuprinsul ordonanţei, sintagmele „Ministerul Economiei” şi „ministrul  
 economiei” se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Economiei, Comerţului şi  
 Mediului de Afaceri” şi, respectiv, „ministrul economiei, comerţului şi mediului  
 de afaceri”. 
 - L. nr. 256/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - modifică art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 11 lit. d) 
 - L. nr. 136/2013  (M. Of. nr. 248/30 apr. 2013) - aprobă O.G. nr. 22/2011   
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 O.G. nr. 24/2009 
 Ordonanţă privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic  
 European 
 M. Of. nr. 601/31 aug. 2009 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 30/2010 - M. Of. nr. 143/4 mar. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 30/2010  (M. Of. nr. 143/4 mar. 2010) - modifică art. 6 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (4), art. 8 alin. (7); 
  introduce alin. (5) la art. 6   
 O.G. nr. 26/2009 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile 
 M. Of. nr. 601/31 aug. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 55/2010 - M. Of. nr. 188/24 mar. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 55/2010  (M. Of. nr. 188/24 mar. 2010) - modifică art. 2, art. 3 lit. f), art. 5, art. 6 alin. (2)-(5), art. 7 lit. e), art. 8, , art.  
 10, art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (2) 
 - O.G. nr. 17/2018  (M. Of. nr. 755/31 aug. 2018) - modifică art. 2 alin.(1) și (4), art. 3, art. 4, art. 6 alin. (1)-(4), art. 7 și în în tot  
 cuprinsul ordonanţei, expresiile „Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru  
 Siguranţa Aviaţiei Civile” şi „investigaţie tehnică” se înlocuiesc cu expresiile  
 „Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile”,  
 respectiv „investigaţie privind siguranţa aviaţiei civile”, iar abrevierea „CIAS”  
 se înlocuieşte cu abrevierea „AIAS”; 
 introduce alin. (11) la art. 1, alin. (5)-(7) la art. 2 și alin. (4)-(6) la art. 11 
 
 

(v. art. II din O.G. nr. 17/2018) 

  2010  
 
 
 O.G. nr. 3/2010 
 Ordonanţă pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori  
 economici 
 M. Of. nr. 56/25 ian. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 199/2010 - M. Of. nr. 720/28 oct. 2010) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 93/2010  (M. Of. nr. 710/25 oct. 2010) - prorogă până la data de 31 mai 2011 termenul prevăzut la art. 1 
 - L. nr. 23/2011  (M. Of. nr. 184/16 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 93/2010   
 O.G. nr. 4/2010 
 Ordonanţă privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România 
 M. Of. nr. 66/29 ian. 2010 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 190/2010 - M. Of. nr. 695/18 oct. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 190/2010  (M. Of. nr. 695/18 oct. 2010) - modifică art. 1 alin. (2) partea introductivă şi alin. (4), art. 3 lit. h), art. 9 alin.  
 (2), art. 10 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (2) lit. f), art. 13 alin. (4), art. 14, art. 15  
 alin. (10), art. 17 alin. (3) lit. b), art. 19 alin. (1) lit. b), art. 20 alin. (2) lit. a); 
  introduce lit. ş) la art. 1 alin. (2), alin. (4) la art. 22 
 - O.U.G. nr. 81/2011  (M. Of. nr. 704/5 oct. 2011) - modifică art. 21; 
  înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei, sintagma "Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor, prin Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară" cu sintagma  
 "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia Naţională de  
 Cadastru şi Publicitate Imobiliară" 
 - O.U.G. nr. 16/2012  (M. Of. nr. 314/10 mai 2012) - modifică art. 21; 
 introduce lit. l1) la art. 1 alin. (2); 
 sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia  
 Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară" se înlocuieşte cu sintagma  
 „Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară" 
 - L. nr. 219/2012  (M. Of. nr. 789/23 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 81/2011 şi elimină de la  
 modificare art. 21, elimină de la înlocuire sintagma "Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor, prin Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară" cu sintagma  
 "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia Naţională de  
 Cadastru şi Publicitate Imobiliară" 
 - O.G. nr. 32/2013  (M. Of. nr. 553/30 aug. 2013) - modifică art. 1 alin. (2) şi (4), art. 4 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (1) lit. e), art. 4  
 alin. (4) şi (5), titlul cap. IV, art. 9 alin. (1) şi (2), art. 10, art. 12 alin. (3) şi (4),  
 art. 13 alin. (4), art. 14, art. 15 alin. (1), (3), (4), (9) - (11), (13) şi (14), art. 16,  
 art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 19, art. 22 alin. (1) şi (3), art. 23, titlul  
 anexei nr. 1, titlul anexei nr. 2, titlul anexei nr. 3; 
 introduce alin. (5) şi (6) la art. 9, alin. (8) la art. 12, alin. (5) la art. 13, alin.  
 (31) la art. 22; 
 abrogă art. 1 alin. (5), art. 3 lit. k), art. 4 alin. (1) lit. d), art. 4 alin. (8) - (10),  
 art. 5 alin. (5), art. 11; 
   înlocuieşte anexa nr. 4; 
  înlocuieşte termenul "categoriilor" cu termenul "temelor" 
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 - L. nr. 15/2014  (M. Of. nr. 157/4 mar. 2014) - aprobă O.G. nr. 32/2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 270/11 apr. 2014) - rectifică art. 19 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 433/13 iun. 2014)   
 O.G. nr. 9/2010 
 Ordonanţă privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar 
 M. Of. nr. 70/30 ian. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 245/2010 - M. Of. nr. 828/10 dec. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - abrogă art. 7 lit. a) şi c) şi art. 8   
 O.G. nr. 14/2010 
 Ordonanţă privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 
 M. Of. nr. 71/30 ian. 2010 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 74/2010 - M. Of. nr. 268/26 apr. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 74/2010  (M. Of. nr. 268/26 apr. 2010) - modifică art. 2, art. 3 lit. b), art. 7, art. 11 alin. (3); 
  introduce lit. e) la art. 3, pct. 11-14 la art. 4 lit. s); 
  abrogă art. 20 alin. (2) 
 - L. nr. 281/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - introduce art. 21 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 36/2015  (M. Of. nr. 107/11 feb. 2016)   
 O.G. nr. 15/2010 
 Ordonanţă privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport 
 M. Of. nr. 512/22 iul. 2010 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 268/2011 - M. Of. nr. 870/9 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 268/2011  (M. Of. nr. 870/9 dec. 2011) - modifică art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi (2), art. 6; 
  introduce alin. (3) la art. 2 

 Notă: În cuprinsul actelor normative, sintagmele "direcţii pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti" şi "direcţii pentru tineret  
 judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti" se înlocuiesc cu sintagma "direcţii judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru  
 
 

Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti". 

 O.G. nr. 16/2010 
 Ordonanţă privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări  
 de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de  
 Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului  
 Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie 
 M. Of. nr. 538/2 aug. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 183/2011 - M. Of. nr. 733/19 oct. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 183/2011  (M. Of. nr. 733/19 oct. 2011) - modifică anexa nr. 2 

 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la  
 Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS" se înlocuieşte cu denumirea Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii,  
 Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC". 
 
 O.G. nr. 20/2010 
 Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de  
 comercializare a produselor 
 M. Of. nr. 606/26 aug. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 50/2015 - M. Of. nr. 189/20 mar. 2015) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 8/2012  (M. Of. nr. 79/31 ian. 2012) - modifică art. 2 alin. (1) lit. c), art. 12 
 - L. nr. 50/2015  (M. Of. nr. 189/20 mar. 2015) - modifică art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (2), art. 4, art. 10 alin. (2) 
 - L. nr. 55/2015  (M. Of. nr. 198/25 mar. 2015) - aprobă O.G. nr. 8/2012 şi modifică art. 12   
 O.G. nr. 24/2010 
 Ordonanţă privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă 
 M. Of. nr. 613/30 aug. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 277/2011 - M. Of. nr. 875/12 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 277/2011  (M. Of. nr. 875/12 dec. 2011) - modifică art. 14 
 - O.U.G. nr. 53/2014  (M. Of. nr. 635/29 aug. 2014) - modifică art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (2)   
 O.G. nr. 25/2010 
 Ordonanţă pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură 
 M. Of. nr. 613/30 aug. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 206/2011 - M. Of. nr. 798/10 nov. 2011) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 206/2011  (M. Of. nr. 798/10 nov. 2011) - modifică art. 2, art. 3, art. 6 lit. c), art. 7, art. 8, art. 9, art. 11 alin. (1), art. 12,  
 art. 15, art. 16, art. 17   

  2011  
 
 
 O.G. nr. 9/2011 
 Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al  

 Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.  
 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 
 M. Of. nr. 78/31 ian. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 252/2011 - M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 252/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - modifică art. 5; 
  introduce lit. c) la art. 4   
 O.G. nr. 10/2011 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare 
 M. Of. nr. 560/5 aug. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 125/2013 - M. Of. nr. 250/30 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 96/2011  (M. Of. nr. 818/19 nov. 2011) - modifică art. 36, art. 71 alin. (4) şi (5); 
 introduce alin. (7) la art. 71   
 O.G. nr. 12/2011 
 Ordonanţă privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de  
 management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare 
 M. Of. nr. 591/22 aug. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 161/2013 - M. Of. nr. 280/17 mai 2013)    
 O.G. nr. 13/2011 
 Ordonanţă privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri  
 financiar-fiscale în domeniul bancar 
 M. Of. nr. 607/29 aug. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 43/2012 - M. Of. nr. 183/21 mar. 2012) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 694/30 sep. 2011) - rectifică menţiunea privind transpunerea normelor comunitare 
 Modificări: 
 - L. nr. 72/2013  (M. Of. nr. 182/2 apr. 2013) - introduce alin. (21) la art. 3 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - art. 1 
 - Decizia nr. 21/2015  (M. Of. nr. 743/5 oct. 2015) - art. 2 
 - art. 2   
 O.G. nr. 17/2011 
 Ordonanţă privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile 
 M. Of. nr. 608/29 aug. 2011 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 149/2012 - M. Of. nr. 509/24 iul. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 149/2012  (M. Of. nr. 509/24 iul. 2012) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), f) şi n), art. 4  
 alin. (1) - (3), art. 4 alin. (9), art. 5 alin. (4) şi (11), art. 6 alin. (2), art. 8, art. 9  
 alin. (1), art. 11 alin. (1), (2) şi (4); 
 abrogă art. 4 alin. (7), art. 9 alin. (5), art. 10 alin. (2)   
 O.G. nr. 18/2011 
 Ordonanţă pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile  
 din subordinea acestuia 
 M. Of. nr. 607/29 aug. 2011 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 181/2013 - M. Of. nr. 349/13 iun. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 181/2013  (M. Of. nr. 349/13 iun. 2013) - introduce alin.(2) la art. 1, alin. (2) la art. 3, art. 41   
 O.G. nr. 23/2011 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 622/1 sep. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 114/2012 - M. Of. nr. 458/7 iul. 2012)    
 O.G. nr. 24/2011 
 Ordonanţă privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor 
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 M. Of. nr. 628/2 sep. 2011 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 99/2013 - M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 99/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - modifică art. 20 alin. (2) lit. c); 
 abrogă art. 20 alin. (2) lit. b); 
 Denumirea „Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România",  
 respectiv „Uniunea" se înlocuieşte cu denumirea „Asociaţia Naţională a  
 Evaluatorilor Autorizaţi din România", respectiv „Asociaţia" 
 - L. nr. 149/2013  (M. Of. nr. 257/9 mai 2013) - modifică art. 30 lit. d) 
 - L. nr. 221/2013  (M. Of. nr. 434/17 iul. 2013) - introduce alin. (2) şi (3) la art. 25 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 456/24 iul. 2013) - rectifică art. 25 alin. (2) 
   
 O.G. nr. 26/2011 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 
 M. Of. nr. 625/2 sep. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 18/2012 - M. Of. nr. 23/11 ian. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 18/2012  (M. Of. nr. 23/11 ian. 2012) - modifică art. 11 alin. (3); 
  introduce lit. c) la art. 3, alin. (21) la art. 11, alin. (3) şi (4) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 101/2013  (M. Of. nr. 677/4 nov. 2013) - modifică art. 3 lit. b); 
  abrogă art. 12 alin. (3) şi (4) 
 - L. nr. 341/2015  (M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) - modifică art. 3 lit. b) 
 - L. nr. 352/2015  (M. Of. nr. 979/30 dec. 2015) - modifică la 1 ian. 2017 art. 2 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 3, art.  
 4, art. 5, art. 8 art. 11 alin. (1), (21); 
 introduce la 1 ian. 2017  art. 91; 
 abrogă la 1 ian. 2017 art. 11 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 83/2016  (M. Of. nr. 964/29 nov. 2016) - prorogă termenul de intrare în vigoare a L. nr. 352/2015 până la 1 ian. 2018 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - prorogă termenul de intrare în vigoare a L. nr. 352/2015 până la 1 ian. 2019 
 - O.G. nr. 12/2018  (M. Of. nr. 751/30 aug. 2018) - prorogă termenul de intrare în vigoare a L. nr. 352/2015 până la 1 ian. 2020 
 - O.U.G. nr. 82/2019  (M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019) - prorogă termenul de intrare în vigoare a L. nr. 352/2015 până la data de 1  
 ianuarie 2021 
 - L. nr. 141/2021  (M. Of. nr. 511/17 mai 2021) - aprobă O.U.G. nr. 222/2020 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - prorogă termenul de intrare în vigoare a L. nr. 352/2015 până la 1 ianuarie  
 2023 
 - O.G. nr. 12/2022  (M. Of. nr. 98/31 ian. 2022) - modifică art. 6 alin. (3) și art. 9; 
 introduce alin. (31) la art. 6 și alin. (6) la art. 11   
 O.G. nr. 27/2011 
 Ordonanţă privind transporturile rutiere 
  M. Of. nr. 625/2 sep. 2011 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 11/2013  (M. Of. nr. 122/5 mar. 2013) - modifică  art. 18, art. 19 lit. b) şi l), art. 35, art. 40 alin. (1) şi (4), art. 41 alin.  
 (3), art. 80; 
 introduce art. 111, alin. (6) la art. 24, alin. (5) la art. 41; 
 abrogă art. 19 lit. a) 
 - L. nr. 109/2014  (M. Of. nr. 525/15 iul. 2014) - modifică art. 111, art. 24 alin. (6), art. 40 alin. (1) şi (4), art. 41 alin. (3), art.  
 41 alin. (5), art. 80; 
  introduce lit. a1) la art. 19, alin. (3) şi (4) la art. 67, art. 701 şi 702, alin. (3)  
 la art. 85; 
  abrogă art. 35 alin. (2), abrogă pct. 2 al art. I din O.U.G. nr. 11/2013(cu  
 referire la art. 18) şi pct. 4 al art. I din O.U.G. nr. 11/2013(cu referire la art. 19  
 lit. b) şi l) 
 - L. nr. 94/2016  (M. Of. nr. 369/13 mai 2016) - introduce lit. p) la art. 11, art. 181 și art. 811 
 - L. nr. 251/2018  (M. Of. nr. 947/9 nov. 2018) - introduce lit. n) la art. 19 
 - O.U.G. nr. 51/2019  (M. Of. nr. 535/28 iun. 2019) - modifică art. 2; 
 introduce pct. 61 la art. 3, lit. c) la art. 4 pct. I subpct. 1 și secțiunea a 5-a cu  
 art. 81 la cap. I 
 - L. nr. 136/2019  (M. Of. nr. 587/17 iul. 2019) - abrogă art. 40 alin.(1), (2) și (4) 
 - L. nr. 34/2020  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) - respinge O.U.G. nr. 51/2019 
 - O.G. nr. 12/2022  (M. Of. nr. 98/31 ian. 2022) - modifică art. 8-10, art. 12-16, art. 21, art. 25 alin. (3), art. 27, art. 29, art. 32  
 alin. (2), art. 44 alin. (2) și art. 85 alin. (3); 
 introduce art. 461; 
 abrogă art. 11 lit. c)   

  2012  
 
 
 O.G. nr. 7/2012 
 Ordonanţă privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte  
 moduri de transport 
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 M. Of. nr. 77/31 ian. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 221/2012 - M. Of. nr. 794/26 nov. 2012)    
 O.G. nr. 10/2012 
 Ordonanţă pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii  
 Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice 
 M. Of. nr. 536/1 aug. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 22/2013 - M. Of. nr. 123/6 mar. 2013)    
 O.G. nr. 25/2012 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor Contractului de privatizare  

 privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica  
 Muntenia Sud" - S.A. 
 M. Of. nr. 624/30 aug. 2012 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 199/2013 - M. Of. nr. 398/2 iul. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 199/2013  (M. Of. nr. 398/2 iul. 2013) - modifică art. 1   

  2013  
 
 
 O.G. nr. 1/2013 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 157/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013)    
 O.G. nr. 5/2013 
 Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice  
 şi al gazului natural 
  M. Of. nr. 52/23 ian. 2013 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 80/2014  (M. Of. nr. 906/12 dec. 2014) - prorogă termenul prevăzut la art. 5 până la 31 decembrie 2015, inclusiv 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - prorogă termenul prevăzut la art. 6 până la 31 dec. 2016, inclusiv 
 - O.U.G. nr. 99/2016  (M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016) - Termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2017  
 inclusiv. 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv termenul prevăzut la art.  
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2021,  
 inclusiv 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - prorogă termenul prevăzut la art. 6 (referitor la aplicarea ordonanței) până la  
 data de 31 decembrie 2025   
 O.G. nr. 6/2013 
 Ordonanţă privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale 
 M. Of. nr. 52/23 ian. 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 261/2013 - M. Of. nr. 621/7 oct. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 261/2013  (M. Of. nr. 621/7 oct. 2013) - modifică art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (1); 
 introduce alin. (3) la art. 3 
 - O.U.G. nr. 80/2014  (M. Of. nr. 906/12 dec. 2014) - prorogă termenul prevăzut la art. 6 până la 31 decembrie 2015, inclusiv 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - prorogă termenul prevăzut la art. 6 până la 31 dec. 2016, inclusiv 
 - O.U.G. nr. 99/2016  (M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016) - Termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2017  
 inclusiv. 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, termenul prevăzut la art.  
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2021,  
 inclusiv 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - prorogă termenul prevăzut la art. 6 (referitor la aplicarea ordonanței) până la  
 data de 31 decembrie 2025   
 O.G. nr. 7/2013 
 Ordonanţă privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul  
 gazelor naturale 
 M. Of. nr. 53/23 ian. 2013 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 73/2018 - M. Of. nr. 258/23 mar. 2018) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 12/2013  (M. Of. nr. 127/8 mar. 2013) - modifică anexa; 
 introduce alin. (21) la art. 2, alin. (3) la art. 5 
 - L. nr. 221/2013  (M. Of. nr. 434/17 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 12/2013 
 - O.U.G. nr. 13/2014  (M. Of. nr. 227/31 mar. 2014) - înlocuieşte anexa 
 - O.U.G. nr. 80/2014  (M. Of. nr. 906/12 dec. 2014) - prorogă termenul prevăzut la art. 7 până la 31 decembrie 2015, inclusiv 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - prorogă termenul prevăzut la art. 7 până la 31 dec. 2016, inclusiv 
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 - O.U.G. nr. 99/2016  (M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016) - Termenul prevăzut la art. 7 se prorogă până la data de 31 decembrie 2017  
 inclusiv. 
 - O.U.G. nr. 25/2017  (M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) - modifică și înlocuiește anexa 
 - L. nr. 138/2017  (M. Of. nr. 444/14 iun. 2017) - respinge O.U.G. nr. 13/2014 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, termenul prevăzut la art.  
 - L. nr. 73/2018  (M. Of. nr. 258/23 mar. 2018) - modifică art. 2 alin. (2); 
 abrogă art. 7   
 O.G. nr. 14/2013 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor  
 financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice 
 M. Of. nr. 472/30 iul. 2013 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 16/2015 - M. Of. nr. 155/4 mar. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 16/2015  (M. Of. nr. 155/4 mar. 2015) - modifică art. 1, art. 5 alin. (2)   
 O.G. nr. 15/2013 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor  
 financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional  
 sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul  
 Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020 
 M. Of. nr. 496/7 aug. 2013 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 334/2013 - M. Of. nr. 774/11 dec. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 334/2013  (M. Of. nr. 774/11 dec. 2013) - introduce lit. d) la art. 2 alin. (4) 
 - O.G. nr. 30/2015  (M. Of. nr. 651/27 aug. 2015) - introduce art. 21 
 - L. nr. 21/2016  (M. Of. nr. 171/7 mar. 2016) - modifică art. 21 alin. (2) și (3) 
 - O.U.G. nr. 36/2017  (M. Of. nr. 345/10 mai 2017) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 21 alin. (1), art. 3 alin. (1)-(3),  
 art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6 partea introductivă, art. 7 alin. (1) și art. 8; 
 introduce alin. (11) la art. 2 
 - L. nr. 224/2017  (M. Of. nr. 940/28 nov. 2017) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 36/2017 și modifică art. 2 alin.  
 (1)-(3), art. 2 alin. (4), art. 2 alin. (11), art. 21 alin. (1) lit. b), art. 21 alin.  
 (3), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (3) lit. a)   
 O.G. nr. 20/2013 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de  
 Dezvoltare Rurală şi Programul operaţional pentru pescuit 
 M. Of. nr. 497/7 aug. 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 332/2013 - M. Of. nr. 778/12 dec. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 332/2013  (M. Of. nr. 778/12 dec. 2013) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 5 lit. b); 
 introduce art. 11, lit. c) la art. 2, lit. c) la art. 3 
 - O.U.G. nr. 49/2015  (M. Of. nr. 816/3 nov. 2015) - modifică art. 2   
 O.G. nr. 21/2013 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă 
 M. Of. nr. 505/9 aug. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 333/2013 - M. Of. nr. 774/11 dec. 2013)    
 O.G. nr. 23/2013 
 Ordonanţă privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi  
 organizaţiile internaţionale 
 M. Of. nr. 526/21 aug. 2013 
  (Aprobată prin L. nr. 322/2013 - M. Of. nr. 749/3 dec. 2013) 
  
 O.G. nr. 26/2013 
 Ordonanţă privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale  
 sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară 
 M. Of. nr. 549/29 aug. 2013 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 47/2014 - M. Of. nr. 301/24 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2014  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2014) - modifică art. 9 alin. (2); 
 introduce alin. (4) la art. 8 
 - L. nr. 47/2014  (M. Of. nr. 301/24 apr. 2014) - introduce art. 141 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - modifică art. 2 lit. a) şi b) 
 - O.G. nr. 11/2016  (M. Of. nr. 68/29 ian. 2016) - modifică art. 4 alin. (1) lit. b) și d), art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8  
 alin. (2), art. 10 alin. (1), art. 12, art. 13 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (2), (5) și  
 (6); 
 introduce alin. (5) la art. 4, alin. (11) la art. 6, alin. (4) la art. 10, art. 121; 
 abrogă art. 9 alin. (4), art. 13 alin. (1) lit. f), art. 13 alin. (3), (31) și (4) 
 - L. nr. 154/2016  (M. Of. nr. 540/19 iul. 2016) - aprobă cu modificări O.G. nr. 11/2016 și modifică art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6  
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 alin. (1), art. 6 alin. (11), art. 10 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 53/2016  (M. Of. nr. 725/20 sep. 2016) - modifică art. 14 alin. (1); 
 introduce alin. (11) la art. 14 
 - L. nr. 119/2017  (M. Of. nr. 408/30 mai 2017) - modifică art. 14 alin.(11)   
 O.G. nr. 29/2013 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri bugetare 
 M. Of. nr. 550/30 aug. 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 168/2014 - M. Of. nr. 922/18 dec. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 103/2013  (M. Of. nr. 703/15 nov. 2013) - abrogă art. 2; 
 prevederile art. 16 se aplică şi în anul 2014 
 - L. nr. 168/2014  (M. Of. nr. 922/18 dec. 2014) - modifică și completează art. 12; 
 introduce art. 131 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - prevederile art. 16 se aplică și în anii 2015-2016 
 - O.U.G. nr. 69/2016  (M. Of. nr. 824/19 oct. 2016) - abrogă art. 15 la data intrării în vigoare a tarifului maxim prevăzut la art. 84  
 alin. (31) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 - L. nr. 197/2017  (M. Of. nr. 778/2 oct. 2017) - abrogă art. 15, la data intrării în vigoare a tarifului maxim prev.la art. 84 alin.  
 (32) din L. nr. 1/2011, cu modif. și compl. ult.   
 O.G. nr. 30/2013 
 Ordonanţă pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii 
 M. Of. nr. 551/30 aug. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 336/2013 - M. Of. nr. 774/11 dec. 2013)    

  2014  
 
 
 O.G. nr. 7/2014 
 Ordonanţă privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice  
 (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile  
 internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 M. Of. nr. 583/5 aug. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 163/2014 - M. Of. nr. 905/12 dec. 2014)    
 O.G. nr. 18/2014 
 Ordonanţă pentru prorogarea unor termene şi completarea art. 35 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor  
 sociale 
 M. Of. nr. 630/28 aug. 2014 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 66/2015 - M. Of. nr. 226/2 apr. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 66/2015  (M. Of. nr. 226/2 apr. 2015) - modifică titlul, art. unic devine art. 1; 
 introduce art. 2   
 O.G. nr. 24/2014 
 Ordonanţă pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor 
 M. Of. nr. 638/29 aug. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 35/2015 - M. Of. nr. 172/12 mar. 2015)    
 O.G. nr. 25/2014 
 Ordonanţă privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte  
 normative privind regimul străinilor în România 
 M. Of. nr. 640/30 aug. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 14/2016 - M. Of. nr. 48/21 ian. 2016) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 660/8 sep. 2014) - rectifică art. 41 pct 63 
 (M. Of. nr. 846/20 nov. 2014) - rectifică art. 41 pct. 77 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 25/2016  (M. Of. nr. 670/31 aug. 2016) - modifică art. 2 alin. (1) lit. b), d), g) și j), art. 3 alin. (2) lit. i), art. 4 alin. (2)  
 lit. a), art. 5 alin. (1) lit. c), art. 11 alin. (1), art. 11 alin. (2) lit. a), art. 12 alin.  
 (1) și (4), cap. III cu art. 20 - art. 275, art. 31 lit. c), art. 34 alin. (1), art. 35 lit.  
 a), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1), art. 40 alin. (4); 
  introduce lit. q) - v) la art. 2 alin. (1), alin. (3) - (6)  la art. 2, lit. m) la art. 3  
 alin. (2), alin. (4) - (6) la art. 3, alin. (3) la art. 11, art. 121, art. 171, alin. (2)  
 la art. 19, alin. (21) și (22) la art. 28, lit.d) și e) la art. 35, alin. (3) la art. 36,  
 alin. (4) la art. 37, după art. 44 se introduce mențiunea privind transpunerea  
 normelor Uniunii Europene 
 - L. nr. 116/2017  (M. Of. nr. 403/29 mai 2017) - aprobă O.G. nr. 25/2014 
 - O.U.G. nr. 75/2018  (M. Of. nr. 631/19 iul. 2018) - modifică art. 4 alin. (2) lit. d) 
 - L. nr. 247/2018  (M. Of. nr. 941/7 nov. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) lit. f), art. 3 alin. (2) lit. c), art. 4 alin. (2) lit. d), art. 7  



 

 827

 alin. (2) lit. c), art. 8 alin. (1) lit. c) și d), art. 9 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (1)  
 lit. b), art. 10 alin. (3), art. 13 alin. (2) lit. b), art. 15 alin. (2)  lit. a), art. 20 alin.  
 (2) lit. c), art. 21 alin. (2) lit. f) , art. 29, art. 30, art. 38 alin. (1) lit. b); 
  introduce lit. f1) la art. 2 alin. (1), lit. n) la art. 3 alin. (2), secțiunea a 41-a la  
 titlul I cap. I cu art. 122 și 123, lit. d) la art. 14 alin. (2), lit. f) și g) la art. 35; 
  abrogă art. 8 alin. (4), art. 14 alin. (3) 
 - D.C.C. nr. 214/2019  (M. Of. nr. 435/3 iun. 2019) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 75/2018 (termenul se  
 împlinește în data de 17 iulie 2019), după care operează dispozițiile art. 147 din  
 Constituție 
 - L. nr. 200/2020  (M. Of. nr. 832/10 sep. 2020) - introduce lit. o) la art. 3 alin. (2) și alin. (3) la art. 13 
 - L. nr. 151/2021  (M. Of. nr. 573/7 iun. 2021) - respinge O.U.G. nr. 75/2018 

 Notă: În cuprinsul actelor normative şi tratatelor în vigoare, prin sintagmele "permis de muncă" şi "autorizaţie de muncă" se înţelege "aviz de  
 
 

angajare" sau "aviz de detaşare", după caz. 

 O.G. nr. 27/2014 
 Ordonanţă privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională 
 M. Of. nr. 638/29 aug. 2014 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 142/2015 - M. Of. nr. 415/11 iun. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 142/2015  (M. Of. nr. 415/11 iun. 2015) - modifică art. 2 alin. (1); 
 introduce art. 21   
 O.G. nr. 28/2014 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului  
 electroenergetic naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de  
 15 MW 
 M. Of. nr. 638/29 aug. 2014     

  2015  
 
 
 O.G. nr. 2/2015 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri bugetare 
 M. Of. nr. 53/22 ian. 2015 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 110/2015 - M. Of. nr. 335/15 mai 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 110/2015  (M. Of. nr. 335/15 mai 2015) - introduce art. IV   
 O.G. nr. 10/2015 
 Ordonanţă pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale 
 M. Of. nr. 81/30 ian. 2015 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 166/2015 - M. Of. nr. 460/25 iun. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 166/2015  (M. Of. nr. 460/25 iun. 2015) - modifică  art. 6 alin. (4); 
 introduce alin. (4) la art. 1, alin. (21) la art. 6, alin. (41) la art. 6,  alin. (5) la  
 art. 7, pct. 3 la art. 10; 
 abrogă art. 6 alin. (8) 
 - O.U.G. nr. 89/2018  (M. Of. nr. 854/9 oct. 2018) - introduce art. 71   
 O.G. nr. 22/2015 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 577/31 iul. 2015 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 49/2016 - M. Of. nr. 243/1 apr. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/2016  (M. Of. nr. 243/1 apr. 2016) - modifică art. 4 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 71/2016  (M. Of. nr. 870/31 oct. 2016) - abrogă art. 1-3   
 O.G. nr. 24/2015 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor  
 Interne 
 M. Of. nr. 639/21 aug. 2015 
  (Aprobată prin L. nr. 306/2015 - M. Of. nr. 901/4 dec. 2015) 
  
 O.G. nr. 25/2015 
 Ordonanţă privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la  
 care România este parte 
 M. Of. nr. 639/21 aug. 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 332/2015 - M. Of. nr. 945/21 dec. 2015)    



 

 828

 O.G. nr. 28/2015 
 Ordonanţă pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie  
 Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor  
 la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 M. Of. nr. 641/24 aug. 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 48/21 ian. 2016)    
 O.G. nr. 29/2015 
 Ordonanţă privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul  
 "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 
 M. Of. nr. 646/26 aug. 2015 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 12/2016 - M. Of. nr. 48/21 ian. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 12/2016  (M. Of. nr. 48/21 ian. 2016) - modifică art. 14 alin. (2) 
 - O.G. nr. 8/2017  (M. Of. nr. 649/8 aug. 2017) - modifică art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (2) partea  
 introductivă, art. 11 alin. (5), art. 16 alin. (1) și (3); 
 introduce alin. (6) la art. 11 și art. 181-183 
 - L. nr. 10/2018  (M. Of. nr. 17/8 ian. 2018) - aprobă O.G. nr. 8/2017 
 - O.G. nr. 14/2019  (M. Of. nr. 679/14 aug. 2019) - modifică art. 2 alin. (2) lit. p), art. 5 alin. (6); 
  introduce alin. (51) la art. 5, alin. (11) și alin. (5) la art. 19 
 - L. nr. 134/2021  (M. Of. nr. 503/14 mai 2021) - aprobă O.G. nr. 14/2019   
 O.G. nr. 34/2015 
 Ordonanţă privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul  
 Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind  
 autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 M. Of. nr. 651/27 aug. 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 300/2015 - M. Of. nr. 893/27 nov. 2015)    
 O.G. nr. 36/2015 
 Ordonanţă privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru  
 Operaţii de Stabilitate 
 M. Of. nr. 653/28 aug. 2015 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 328/2015 - M. Of. nr. 936/17 dec. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 328/2015  (M. Of. nr. 936/17 dec. 2015) - introduce alin. (2) la art. 5   
 O.G. nr. 38/2015 
 Ordonanţă privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi 
  M. Of. nr. 654/28 aug. 2015 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 75/2017  (M. Of. nr. 812/13 oct. 2017) - denumirea „Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului  
 de Afaceri” se înlocuieşte cu „Ministerul Economiei" 
 - L. nr. 16/2019  (M. Of. nr. 33/11 ian. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 75/2017 
 - O.U.G. nr. 212/2020  (M. Of. nr. 1307/29 dec. 2020) - sintagma „Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri” se  
 înlocuieşte cu „Ministerul Energiei”   
 O.G. nr. 39/2015 
 Ordonanţă privind cazierul fiscal 
 M. Of. nr. 655/31 aug. 2015 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 327/2015 - M. Of. nr. 937/18 dec. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 327/2015  (M. Of. nr. 937/18 dec. 2015) - modifică art. 5 alin. (3) 
 - L. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) - modifică art. 9 alin. (5) 
 - L. nr. 141/2017  (M. Of. nr. 461/20 iun. 2017) - respinge O.U.G. 91/2016 
 - L. nr. 346/2018  (M. Of. nr. 4/3 ian. 2019) - modifică art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. j) și art. 9 alin. (4); 
 introduce alin. (71) la art. 4 
 - L. nr. 30/2019  (M. Of. nr. 44/17 ian. 2019) - modifică art. 9 alin. (1)   
 O.G. nr. 42/2015 
 Ordonanţă privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea  
 instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare 
 M. Of. nr. 659/31 aug. 2015 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 143/2016 - M. Of. nr. 528/14 iul. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 143/2016  (M. Of. nr. 528/14 iul. 2016) - aprobă cu modificări O.G. nr. 42/2015 și modifică art. 4 alin. (5), art. 5 alin.  
 (2); 
  abrogă art. 6   
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  2016  
 
 
 O.G. nr. 3/2016 
 Ordonanţă pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi  
 pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 64/28 ian. 2016 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 63/2017 - M. Of. nr. 273/19 apr. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 63/2017  (M. Of. nr. 273/19 apr. 2017) - introduce pct. 41 și pct. 81 la art. II   
 O.G. nr. 4/2016 
 Ordonanţă privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a  
 Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la  
 organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 M. Of. nr. 64/28 ian. 2016 
 (Aprobată prin L. nr. 127/2016 - M. Of. nr. 520/11 iul. 2016)    
 O.G. nr. 18/2016 
 Ordonanţă privind amenajarea spaţiului maritim 
 M. Of. nr. 658/29 aug. 2016 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 88/2017 - M. Of. nr. 313/2 mai 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 88/2017  (M. Of. nr. 313/2 mai 2017) - aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 18/2016 și modifică art. 9 alin.(2); 
  introduce lit.n) la art. 13 alin. (1) 
 - O.G. nr. 13/2021  (M. Of. nr. 831/31 aug. 2021) - modifică art. 12 alin. (3) și art. 13   
 O.G. nr. 19/2016 
 Ordonanţă pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting Europeana" - Olanda 
 M. Of. nr. 657/26 aug. 2016 
 (Aprobată prin L. nr. 40/2017 - M. Of. nr. 219/30 mar. 2017)    
 O.G. nr. 20/2016 
 Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri pentru participarea în cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, precum şi pentru  
 semnarea acordurilor sau angajamentelor tehnice de coordonare a utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră 
 M. Of. nr. 657/26 aug. 2016 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 245/2016 - M. Of. nr. 983/7 dec. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 245/2016  (M. Of. nr. 983/7 dec. 2016) - modifică titlul și art. 1; 
 introduce art. 4 și 5   
 O.G. nr. 23/2016 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie 
 M. Of. nr. 658/29 aug. 2016 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 44/2017 - M. Of. nr. 231/4 apr. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 44/2017  (M. Of. nr. 231/4 apr. 2017) - modifică art. 5 alin.(1) lit.b) și lit.g), art. 5 alin. (2), art.6 lit. a), art. 7 alin. (2),  
 (3), partea introductivă a alin. (4) și alin.(5) și (6) și art. 8 alin.(2); 
 introduce alin.(11) și (12) la art. 7, alin. (4) și (5) la art. 8; 
 abrogă art.7 alin.(1) lit.a) și e) 
 - O.U.G. nr. 21/2018  (M. Of. nr. 260/23 mar. 2018) - modifică art. 5 alin. (2), art. 6 lit. e) 
 - L. nr. 239/2018  (M. Of. nr. 871/15 oct. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 21/2018 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 68/2019  (M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) - la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului care reglementează  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice,  
 Dezvoltării şi Administraţiei 
 Repunere în vigoare 
 - L. nr. 77/2020  (M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) - abrogă art. 15 pct. V din O.U.G. nr. 68/2019 care prevedea abrogarea O.G.  
 nr. 23/2016   
 O.G. nr. 24/2016 
 Ordonanţă privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate  
 consumului uman 
 M. Of. nr. 664/30 aug. 2016 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 55/2017 - M. Of. nr. 256/12 apr. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 55/2017  (M. Of. nr. 256/12 apr. 2017) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), g), i) și j), art. 3, art. 4 alin. (1), art.  
 5 alin.(1) - (5) și (7), art. 6 alin. (2), art. 7 alin.(1), art. 9; 
  introduce art. 71-75 la data de 22 apr. 2017 
 - O.U.G. nr. 64/2018  (M. Of. nr. 607/16 iul. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) lit. f), art. 5 alin. (3), (5) și (7); 
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  introduce lit. d1) la art. 2 alin. (1) 
 - L. nr. 242/2019  (M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) - modifică art. 5 alin. (4)   

  2017  
 
 
 O.G. nr. 3/2017 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală 
 M. Of. nr. 592/24 iul. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 36/2018 - M. Of. nr. 63/22 ian. 2018)    
 O.G. nr. 5/2017 
 Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României 
 M. Of. nr. 608/27 iul. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 57/2018 - M. Of. nr. 207/7 mar. 2018) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - introduce art. 8 
 - O.U.G. nr. 22/2018  (M. Of. nr. 265/26 mar. 2018) - modifică art. 5 lit. a), art. 6 alin.(2) și art. 8 alin. (1), (2) și (4); 
 introduce art. 9 și 10 
 - L. nr. 238/2018  (M. Of. nr. 865/12 oct. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 22/2018   
 O.G. nr. 7/2017 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 643/4 aug. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 113/2018 - M. Of. nr. 426/18 mai 2018)    
 O.G. nr. 13/2017 
 Ordonanţă privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 681/22 aug. 2017 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 55/2018 - M. Of. nr. 210/8 mar. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 55/2018  (M. Of. nr. 210/8 mar. 2018) - introduce alin. (4) și (5) la art. 1, alin. (2) la art. 2, alin. (3) la art. 3 și alin. (2)  
 - (5) la art. 5 
 - O.U.G. nr. 94/2018  (M. Of. nr. 925/2 nov. 2018) - introduce alin. (11) la art. 3 
 - L. nr. 43/2019  (M. Of. nr. 187/8 mar. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 94/2018 
 - O.U.G. nr. 121/2020  (M. Of. nr. 665/27 iul. 2020) - introduce alin. (3) la art. 2 
 - L. nr. 53/2021  (M. Of. nr. 316/29 mar. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 121/2020   
 O.G. nr. 24/2017 
 Ordonanţă privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar  
 din străinătate 
 M. Of. nr. 706/31 aug. 2017 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 41/2018 - M. Of. nr. 67/23 ian. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 41/2018  (M. Of. nr. 67/23 ian. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) lit. a) și b) și art. 11   
 O.G. nr. 29/2017 
 Ordonanţă pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele 
 M. Of. nr. 707/31 aug. 2017 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 26/2018 - M. Of. nr. 50/18 ian. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 26/2018  (M. Of. nr. 50/18 ian. 2018) - modifică art. 1 alin. (1); 
 introduce lit. e) la art. 3   

  2018  
 
 
 O.G. nr. 2/2018 
 Ordonanţă privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 728/23 aug. 2018   
 O.G. nr. 5/2018 
 Ordonanţă privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a 
 M. Of. nr. 735/24 aug. 2018 
  (Aprobată prin L. nr. 167/2019 - M. Of. nr. 811/7 oct. 2019) 
  
 O.G. nr. 7/2018 
 Ordonanţă privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia  
 Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea  
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 Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvemamentale la care  
 România este parte 
 M. Of. nr. 739/27 aug. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 175/2019 - M. Of. nr. 829/11 oct. 2019)   
 O.G. nr. 8/2018 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 744/28 aug. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 83/2019 - M. Of. nr. 331/2 mai 2019)   
 O.G. nr. 11/2018 
 Ordonanţă privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020,  
 domeniul Afaceri interne 
 M. Of. nr. 751/30 aug. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 82/2019 - M. Of. nr. 331/2 mai 2019)   
 O.G. nr. 18/2018 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi  
 pentru completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 755/31 aug. 2018     

  2019  
 
 
 O.G. nr. 1/2019 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 79/31 ian. 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 254/2019 - M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 118/14 feb. 2019) - rectifică art. 2   
 O.G. nr. 4/2019 
 Ordonanţă privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea,  
 controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii 
 M. Of. nr. 81/31 ian. 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 228/2019 - M. Of. nr. 945/26 nov. 2019) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 193/2020  (M. Of. nr. 1049/9 nov. 2020) - modifică art.4 alin.(2) lit.b), art. 6 - 8; 
  introduce 41 și 42, art. 101, anexa nr. 2; abrogă art. 9 
 - L. nr. 75/2021  (M. Of. nr. 382/13 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 193/2020   
 O.G. nr. 6/2019 
 Ordonanţă privind instituirea unor facilităţi fiscale 
 M. Of. nr. 648/5 aug. 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 216/2021 - M. Of. nr. 725/23 iul. 2021) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 67/2019  (M. Of. nr. 784/26 sep. 2019) - modifică art. 3 alin. (1) și art. 15 alin. (1) și (4); 
 introduce alin. (7) la art. 23 și art. 361 
 - O.G. nr. 6/2020  (M. Of. nr. 72/31 ian. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 22 alin. (1); 
  introduce alin. (7) la art. 1, alin. (31) la art. 15 
 - O.U.G. nr. 29/2020  (M. Of. nr. 230/21 mar. 2020) - modifică art. 3 alin. (1), art. 22 alin. (1) 
 - L. nr. 32/2020  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) - aprobă O.U.G. nr. 67/2019 
 - O.U.G. nr. 90/2020  (M. Of. nr. 459/29 mai 2020) - modifică titlul cap. I, art. 1 alin. (1), (3) și (4), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (6) lit.  
 b) pct. (i) lit. aa), art. 4 alin. (7) - (9), art. 22 alin. (1) 
 - L. nr. 114/2020  (M. Of. nr. 600/8 iul. 2020) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 90/2020 şi modifică titlul cap. I,  
 art. 1 alin. (1), (2), (3) și (4), art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (i) lit. aa) și art. 22 alin.  
 (1) 
 - O.U.G. nr. 181/2020  (M. Of. nr. 988/26 oct. 2020) - modifică art. 3 alin. (1) și art. 22 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - modifică titlul cap. I, art. 1 alin. (1), (3) și (4) și art. 4 alin. (6) lit. b) pct. i) lit.  
 aa) 
 - O.U.G. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 315/29 mar. 2021) - modifică art. 3 alin. (1), art. 22 alin. (1) 
 - O.G. nr. 4/2022  (M. Of. nr. 92/28 ian. 2022) - termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) se prorogă până la 31 iulie 2022.   
 O.G. nr. 12/2019 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 
  M. Of. nr. 676/14 aug. 2019 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 71/2019  (M. Of. nr. 965/29 nov. 2019) - modifică art. 20 alin. (6); 
  abrogă art. 20 alin. (7)   
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 O.G. nr. 13/2019 
 Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 
 M. Of. nr. 676/14 aug. 2019   
 O.G. nr. 15/2019 
 Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare 
 M. Of. nr. 693/22 aug. 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 241/2021 - M. Of. nr. 965/8 oct. 2021)   
 O.G. nr. 22/2019 
 Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din  
 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi  
 integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013 
 M. Of. nr. 708/28 aug. 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 177/2021 - M. Of. nr. 638/29 iun. 2021)     

  2020  
 
 
 O.G. nr. 2/2020 
 Ordonanţă privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi  
 aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 M. Of. nr. 65/30 ian. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 66/2020 - M. Of. nr. 428/21 mai 2020)    
 O.G. nr. 4/2020 
 Ordonanţă privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor  
 Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum şi pentru completarea  
 Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care  
 România este parte 
 M. Of. nr. 65/30 ian. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 45/2021 - M. Of. nr. 274/18 mar. 2021)    

  2021  
 
 
 O.G. nr. 2/2021 
 Ordonanţă privind depozitarea deşeurilor 
  M. Of. nr. 794/18 aug. 2021 
  
 O.G. nr. 6/2021 
 Ordonanţă privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 
 M. Of. nr. 828/30 aug. 2021    
 O.G. nr. 9/2021 
 Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii,  
 depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni 
  M. Of. nr. 831/31 aug. 2021 
  
 O.G. nr. 15/2021 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică 
 M. Of. nr. 833/31 aug. 2021 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 281/2021 - M. Of. nr. 1149/2 dec. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 281/2021  (M. Of. nr. 1149/2 dec. 2021) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2) partea introductivă și lit. a) și b),  
 art. 2 alin. (1) și (7), art. 2 alin. (9), art. 2 alin. (13) și (14), art. 3 alin. (2) și (6),  
 art. 4 și art. 7; 
 introduce alin. (11) și (12) la art. 1, alin. (71) la art. 2, alin. (11) - (13) la  
 art. 3, alin. (9) la art. 3 și art. 9 
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 1.7.2. ORDONANŢE DE URGENŢĂ 
 ALE GUVERNULUI 

 
 
  1996  
 
 
 O.U.G. nr. 4/1996 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi DCS 1800 şi stabilirea taxelor de licenţă 
 M. Of. nr. 207/2 sep. 1996 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 163/1997 - M. Of. nr. 290/27 oct. 1997) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 24/1997  (M. Of. nr. 114/6 iun. 1997) 
 - L. nr. 163/1997  (M. Of. nr. 290/27 oct. 1997) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 178/13 mai 1998) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 17/1998  (M. Of. nr. 359/22 sep. 1998) - modifică titlul; art. 1 alin. (2), art.3, art.5 alin. (2) 
 - L. nr. 51/1999  (M. Of. nr. 150/13 apr. 1999) - modifică art. 1 alin. (2)   

  1997  
 
 
 O.U.G. nr. 4/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind abilitarea Guvernului de a contracta şi de a garanta, prin Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul  
 statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligaţiuni în valută pe pieţele externe de capital. 
 M. Of. nr. 35/4 mar. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 84/1997 - M. Of. nr. 99/23 mai 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 84/1997  (M. Of. nr. 99/23 mai 1997) - modifică titlul şi art. 1 alin. (1) şi (2)   
 O.U.G. nr. 5/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsurile pentru evidenţa acţionarilor, organizarea şi desfăşurarea primei adunări generale a acţionarilor la  
 societăţile comerciale privatizabile prin Legea nr. 55/1995 
 M. Of. nr. 35/4 mar. 1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 87/1997 - M. Of. nr. 107/30 mai 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 87/1997  (M. Of. nr. 107/30 mai 1997) - modifică titlul, art. 1 - 3, art. 5 alin. (2), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9  
 alin. (2); introduce la art. 4 alin. (3)   
 O.U.G. nr. 13/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania 
 M. Of. nr. 75/29 apr. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 139/1997 - M. Of. nr. 172/28 iul. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 139/1997  (M. Of. nr. 172/28 iul. 1997) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3, art. 4 şi titlul anexei 
 - L. nr. 2/2002  (M. Of. nr. 44/22 ian. 2002) - modifică art.1 alin.(1), art.3, art.5; introduce alin.(3) la art.1; înlocuieşte  
 anexa 
 - O.U.G. nr. 57/2004  (M. Of. nr. 592/1 iul. 2004) - modifică art.1 alin. (1) 
 - L. nr. 426/2004  (M. Of. nr. 991/28 oct. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 57/2004 
 - L. nr. 359/2006  (M. Of. nr. 793/20 sep. 2006) - introduce alin. (4) la art. 1 

 

 ▼ Anexa A - Document convenit între statele părţi la Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale din Europa din 19 noiembrie 1990 -  
 din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferinţe de evaluare a aplicării Tratatului privind forţele armate convenţionale în  
 Europa, Viena 15-31 mai 1996 
 O.U.G. nr. 19/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 95/20 mai 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 152/1997 - M. Of. nr. 171/25 iul. 1997)   
 O.U.G. nr. 21/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România 
 M. Of. nr. 97/21 mai 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 140/1997 - M. Of. nr. 172/28 iul. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 140/1997  (M. Of. nr. 172/28 iul. 1997) - modifică titlul şi art. 1, art. 2 lit. b, art. 4 alin. (1) şi (3) şi titlul anexei 
 - O.G. nr. 111/1998  (M. Of. nr. 324/29 aug. 1998) - modifică art. 1, art.4 alin. (1) şi art.5 
 - O.U.G. nr. 101/2000  (M. Of. nr. 311/5 iul. 2000) - înlocuieşte anexa 
  - L. nr. 330/2004  (M. Of. nr. 659/22 iul. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 101/2000 
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 O.U.G. nr. 27/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind derularea împrumutului de euroobligaţiuni în mărci germane 
 M. Of. nr. 118/10 iun. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 153/1997 - M. Of. nr. 235/8 sep. 1997) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 12/2001  (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001) - abrogă art. 5   
 O.U.G. nr. 29/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind atragerea de depozite de către Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 117/9 iun. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 155/1997 - M. Of. nr. 271/9 oct. 1997) 
 Modificări: 
 - L. nr. 155/1997  (M. Of. nr. 271/9 oct. 1997) - modifică titlul şi art. 1.   
 O.U.G. nr. 30/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea regiilor autonome 
 M. Of. nr. 125/19 iun. 1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 207/1997 - M. Of. nr. 366/18 dec. 1997) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 53/1997  (M. Of. nr. 253/25 sep. 1997) - modifică art. 1 alin. (2), art. 8 alin. (1) şi art. 12 
 - O.U.G. nr. 59/1997  (M. Of. nr. 267/6 oct. 1997) - abrogă art. 6 alin. (8) 
 - L. nr. 207/1997  (M. Of. nr. 366/18 dec. 1997) - modifică art. 1 alin. (2) şi (3), art. 2 alin. (1) şi (2), art. 3, art. 4 alin. (1), (3) şi  
 (4), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (3), art. 12;  
 introduce la art. 6 alin. (8) 
 - O.U.G. nr. 88/1997  (M. Of. nr. 381/29 dec. 1997) - abrogă art. 2 alin. (3), art. 5, art. 6 alin. (1) şi (8), art. 12 alin. (1) 
 - L. nr. 45/1998  (M. Of. nr. 89/25 feb. 1998) - respinge O.U.G. nr.53/1997 
 - L. nr. 103/1998  (M. Of. nr. 198/28 mai 1998) - modifică art. 1 alin. (3) 
 - O.G. nr. 70/1998  (M. Of. nr. 313/27 aug. 1998) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - L. nr. 299/2009  (M. Of. nr. 653/2 oct. 2009) - respinge O.U.G. nr. 59/1997   
 O.U.G. nr. 32/1997 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990  privind societăţile comerciale 
 M. Of. nr. 133/27 iun. 1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 195/1997 - M. Of. nr. 335/28 nov. 1997) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 162/18 iul. 1997) - rectifică art. 1 punctul 1 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 16/1998  (M. Of. nr. 359/22 sep. 1998) - prorogă termenul prevăzut la art.VI alin.1   
 O.U.G. nr. 43/1997 
 Ordonanţă de urgenţă pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria  
 "pierdere" la Banca Agricolă - S. A. 
 M. Of. nr. 153/14 iul. 1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 166/1998 - M. Of. nr. 304/20 aug. 1998) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 48/1997  (M. Of. nr. 239/12 sep. 1997) - modifică art. 1, art. 2 partea introductivă, alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (1) şi (2),  
 art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (1), (2) şi art. 7 alin. (4) devine alin. (3), art. 9,  
 art. 10; elimină art. 7 alin. (3.) 
 - L. nr. 166/1998  (M. Of. nr. 304/20 aug. 1998) - modifică titlul, art. 1, art.2, art.3 alin. (1), (2) şi (4), art.6 alin. (1) şi (2), art.7  
 alin. (2); introduce la art.6 alin. (31) şi (32), art.11; abrogă O.U.G. nr.  
 48/1997 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 101/1998  (M. Of. nr. 340/9 sep. 1998) - art. 2 alin. (3) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 21/1998  (M. Of. nr. 368/29 sep. 1998) - modifică art. 2 alin. (1) lit. c şi art.11 
 - O.U.G. nr. 163/1999  (M. Of. nr. 533/2 nov. 1999) - abrogă art. 7 
 - L. nr. 345/2002  (M. Of. nr. 371/1 iun. 2002) - abrogă prevederile art.4 alin.(2) referitoare la scutirea de TVA 
 
 

(v. D.C.C. nr. 101/1998 (art. 2 alin. (3)) - M. Of. nr. 340/9 sep. 1998) 

 O.U.G. nr. 49/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S. A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 241/15 sep. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 70/1998 - M. Of. nr. 141/8 apr. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 70/1998  (M. Of. nr. 141/8 apr. 1998) - modifică art. 9, art.11, art.12, anexa nr.1 
 - O.U.G. nr. 249/2000  (M. Of. nr. 647/12 dec. 2000) - înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1218/2001  (M. Of. nr. 816/18 dec. 2001) - reorganizarea sucursalei Petrotrans- Ploieşti prin divizare, modifică  
 patrimoniul sucursalei 
 - O.G. nr. 55/2003  (M. Of. nr. 605/26 aug. 2003) - modifică art. 11, anexa nr. 1. 
 - L. nr. 538/2003  (M. Of. nr. 911/19 dec. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 55/2003   
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 O.U.G. nr. 52/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind contractarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru achiziţionarea de hardware, software,  
 elemente de comunicaţie şi asistenţă tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finanţelor publice 
 M. Of. nr. 251/24 sep. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 47/1998 - M. Of. nr. 102/4 mar. 1998)    
 ▼ Acord-cadru de împrumut între România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997 
 O.U.G. nr. 70/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 307/12 nov. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 64/1998 - M. Of. nr. 120/20 mar. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 64/1998 (M. Of. nr. 120/20 mar. 1998) 
 - H.G. nr. 992/2002 (M. Of. nr. 681/16 sep. 2002) 
 - H.G. nr. 1258/2003 (M. Of. nr. 790/10 nov. 2003) 
   

- H.G. nr. 608/2004 (M. Of. nr. 394/4 mai 2004) 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997 
 O.U.G. nr. 71/1997 (ratificare) 
 M. Of. nr. 307/12 nov. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 63/1998 - M. Of. nr. 120/20 mar. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 63/1998 (M. Of. nr. 120/20 mar. 1998) 
 - H.G. nr. 53/2000 (M. Of. nr. 31/27 ian. 2000) 
 - H.G. nr. 970/2001 (M. Of. nr. 667/24 oct. 2001) 
 - H.G. nr. 993/2002 (M. Of. nr. 681/16 sep. 2002) 
 - H.G. nr. 1046/2003 (M. Of. nr. 647/11 sep. 2003) 
 - H.G. nr. 92/2004 (M. Of. nr. 120/10 feb. 2004)   
 O.U.G. nr. 72/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol 
 M. Of. nr. 306/11 nov. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 32/1999 - M. Of. nr. 35/28 ian. 1999) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 10/1998  (M. Of. nr. 180/14 mai 1998) - modifică (completează) anexa 
 - L. nr. 32/1999  (M. Of. nr. 35/28 ian. 1999) - modifică art. 1, art.3 şi art.5-7 
 - O.U.G. nr. 196/2000  (M. Of. nr. 580/20 nov. 2000) - modifică art. 6; abrogă art.7 şi 9 
 - L. nr. 594/2001  (M. Of. nr. 711/8 nov. 2001) - modifică art. 6 
 - L. nr. 638/2002  (M. Of. nr. 900/11 dec. 2002) - respinge O.U.G. nr. 10/1998   
 O.U.G. nr. 73/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor  
 izolate din Delta Dunării 
 M. Of. nr. 311/14 nov. 1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 80/1998 - M. Of. nr. 150/15 apr. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 80/1998  (M. Of. nr. 150/15 apr. 1998) - modifică art. 1 alin. (1), art. 5 
 - O.U.G. nr. 128/2004  (M. Of. nr. 1207/16 dec. 2004) - modifică art.3 
 - L. nr. 63/2005  (M. Of. nr. 255/28 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr. 128/2004   
 O.U.G. nr. 79/1997 
 Ordonanţă de urgenţă pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea  
 eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 
 M. Of. nr. 363/17 dec. 1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 379/2002 - M. Of. nr. 448/26 iun. 2002) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 18/20 ian. 1998) - rectifică art. 8 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 78/1999  (M. Of. nr. 420/31 aug. 1999) - prelungeşte termenul prevăzut la art. 3 alin. 3 până la 31 martie 2000 
 - L. nr. 379/2002  (M. Of. nr. 448/26 iun. 2002) - modifică art.1 alin.(1), art.3, art.6 partea introductivă, art.8; introduce alin. 
 (11) la art.2   
 O.U.G. nr. 88/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind privatizarea societăţilor 
 M. Of. nr. 381/29 dec. 1997 
 (Aprobată prin L. nr. 44/1998 - M. Of. nr. 88/25 feb. 1998) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 56/1998  (M. Of. nr. 515/30 dec. 1998) - modifică în mod corespunzător 
 - O.U.G. nr. 3/1999  (M. Of. nr. 50/3 feb. 1999) - modifică art. 14 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 37/1999  (M. Of. nr. 137/2 apr. 1999) - completează art. 9 cu alin. (61)-(64) 
 - L. nr. 99/1999  (M. Of. nr. 236/27 mai 1999) - modifică art. 1-3, Titlul cap.II, art.4-5, art.6 alin. (1) şi (4), art.8 alin. (3), art.9  
 alin. (1)-(61), art.10, art.13-15, art.19, Titlul cap.IV, art.24, art.26-28, Titlul  
 cap.V, art.31-33, Titlul cap.VII, art.34 alin.(1), art.41; introduce art.41- 43,  
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 alin. (41) la art.9, alin. (51) la art.9, art.151 şi 152, cap.V1 - V3,  
 art.341, cap.VII1; abrogă art.6 alin. (2), art.8 alin. (1) şi (2), art.11, Titlul  
 secţiunii I a cap.III, Titlul secţiunii a II-a a cap.III, art.20, art.21 alin. (3),  
 art.22, Titlul secţiunii I a cap.IV, art.25, Titlul secţiunii a II-a a cap.IV,  
 art.29-30, art.35, art.37-38, art.40 
 - O.U.G. nr. 98/1999  (M. Of. nr. 303/29 iun. 1999) - abrogă art. 32 alin. (2) - (5) 
 - O.U.G. nr. 150/1999  (M. Of. nr. 501/18 oct. 1999) - modifică art. 14 alin. (4) - (7) 
 - O.U.G. nr. 38/2000  (M. Of. nr. 178/25 apr. 2000) - abrogă art. 9 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 251/2000  (M. Of. nr. 647/12 dec. 2000) - modifică art. 14 alin. (5) şi (6) 
 - O.U.G. nr. 296/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - înlocuieşte sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" cu sintagma "Autoritatea  
 pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului" 
 - L. nr. 30/2001  (M. Of. nr. 116/7 mar. 2001) - respinge O.U.G. nr. 3/1999 
 - L. nr. 379/2001  (M. Of. nr. 386/16 iul. 2001) - înlocuieşte sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" cu sintagma "Autoritatea  
 pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului" 
 - L. nr. 444/2001  (M. Of. nr. 409/24 iul. 2001) - modifică art. 14 alin. (4), (5) şi (7); abrogă O.U.G. nr. 150/1999 
 - L. nr. 548/2001  (M. Of. nr. 676/25 oct. 2001) - respinge O.U.G. nr. 150/1999 
 - L. nr. 137/2002  (M. Of. nr. 215/28 mar. 2002) - abrogă art.3 lit.a, c, k şi  l, art.42, art.6, art.7, art.9 alin.(2) şi (3), art.13 alin. 
 (4), art.14 alin.(1), (3), (4), (5), (6), (8) şi (9), art.152, art.19, art.31 alin.(2),  
 (3), (4) şi (5), secţiunea I a cap.V2, art.322 alin.(2), (3) şi (4), art.323,  
 art.324, art.329 alin.(1), (2) şi (3), art.3210, art.3211, art.3212, art.3213  
 alin.(1) şi (3), art.3214, art.3215 alin.(2), art.3217, art.3218 alin.(2),  
 art.3219 alin.(1) şi (3), art.3221 alin.(1) şi (4), art.3228, art.3231, art.342  
 alin.(1) şi (2), art.343, art.344 alin.(1), (2) şi (3), art.41 
 - O.G. nr. 36/2004  (M. Of. nr. 90/31 ian. 2004) - abrogă art. 41 alin. (2) lit b) 
 - L. nr. 191/2004  (M. Of. nr. 470/26 mai 2004) - aprobă cu modificări O.G. nr. 36/2004 
 - O.U.G. nr. 26/2005  (M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) - abrogă art. 41 alin. (2) lit.c) 
 - L. nr. 185/2005  (M. Of. nr. 521/20 iun. 2005) - abrogă art.34 
 - L. nr. 244/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 26/2005 
 - O.U.G. nr. 50/2007  (M. Of. nr. 387/7 iun. 2007) - modifică art. 3 lit. d), e) şi m); 
  introduce lit. o)-s) la art. 3, alin. (7)-(9) la art. 13 
 - L. nr. 305/2007  (M. Of. nr. 784/19 nov. 2007) - respinge O.U.G. nr. 50/2007 
 - L. nr. 129/2010  (M. Of. nr. 453/2 iul. 2010) - introduce alin. (6)-(9) la art. 322 
 - L. nr. 91/2011  (M. Of. nr. 407/9 iun. 2011) - modifică art. 3 lit. d) şi e), art. 42 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 18/2011  (M. Of. nr. 892/16 dec. 2011) - art. 324 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 14/2014  (M. Of. nr. 618/22 aug. 2014) - modifică art. 3 lit. e), art. 42 alin. (1); 
 introduce art. 241 
 - L. nr. 75/2015  (M. Of. nr. 252/15 apr. 2015) - aprobă O.G. nr.14/2014 şi modifică art. 241 alin. (1) partea introductivă; 
 introduce lit. d1) la art. 3, art. 242 
 
 

(v. D.C.C. nr. 34/1998 (art. 35) - M. Of. nr. 88/25 feb. 1998; Decizia I.C.C.J. nr. 18/2011 - M. Of. nr. 892/16 dec. 2011 (art. 324)) 

 O.U.G. nr. 92/1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind stimularea investiţiilor directe 
 M. Of. nr. 386/30 dec. 1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 241/1998 - M. Of. nr. 483/16 dec. 1998) 
 Modificări: 
 - L. nr. 241/1998  (M. Of. nr. 483/16 dec. 1998) - modifică art. 1, art.2 partea introductivă, art.2 lit. a, b şi d, art.4-6, art.8 alin.  
 (1) şi (2), Titlul cap.III, art.9, alin. (2) al art.9 devine art.91, art.10 lit.a, art.11,  
 art.13 lit.a-c, art.14, art.18; introduce la art.2 lit.e, la art.13 lit.f, art.131,  
 art.151; abrogă art.12 
 - L. nr. 36/1999  (M. Of. nr. 97-97 bis/8 mar. 1999) - suspendă facilităţi fiscale 
 - O.U.G. nr. 32/1999  (M. Of. nr. 127/26 mar. 1999) - interpretează art. 6 alin. (2) din L. nr.36/1999 (în înţelesul acestor prevederi,  
 facilităţi fiscale sunt cele prevăzute la cap.IV, Facilităţi vamale şi fiscale) 
 - O.U.G. nr. 127/1999  (M. Of. nr. 455/20 sep. 1999) - modifică art. 13 lit. a 
 - O.U.G. nr. 215/1999  (M. Of. nr. 649/30 dec. 1999) - abrogă art. 13 lit. a şi b 
 - O.U.G. nr. 217/1999  (M. Of. nr. 650/30 dec. 1999) - abrogă art. 13 lit. c, e, f, art.131, art.15 
 - O.U.G. nr. 6/2000  (M. Of. nr. 74/21 feb. 2000) - abrogă art. 13 lit. c, d, e, f şi art.131 referitoare la deducerea cheltuielilor cu  
 amortizarea accelerata, reclama şi publicitate, recuperarea pierderilor anuale,  
 scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de  
 impozit pe profit corespunzător valorii investiţiei, art.15 şi 151 
 - O.U.G. nr. 17/2000  (M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) - abrogă art. 13 lit. a şi b 
 - L. nr. 189/2001  (M. Of. nr. 196/19 apr. 2001) - abrogă prevederile din art. 13 lit. c, d, e, f şi art.131 referitoare la deducerea  
 cheltuielilor cu amortizare accelerata, reclamă şi publicitate, recuperarea  
 pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit,  
 reducerea cotei de impozit pe profit corespunzătoare valorii investiţiei şi  
 prevederile art.15 şi 151 referitoare la facilităţile în derulare prevăzute de L.  
 nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine în România, republicată şi la  
 scutirea, reducerea şi cota redusa a impozitului pe profit prevăzute de O.U.G.  
 nr. 31/1997 
 - L. nr. 294/2001  (M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) - respinge O.U.G. nr. 6/2000 
 - L. nr. 576/2001  (M. Of. nr. 679/26 oct. 2001) - abrogă modificările efectuate prin O.U.G. nr.127/1999 
 - L. nr. 312/2005  (M. Of. nr. 1008/14 nov. 2005) - modifică, la data aderării României la Uniunea Europeană, art. 6   
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  1998  
 
 ▼ Acord-cadru, întocmit la Bucureşti, 12 martie 1991 
 O.U.G. nr. 8/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 145/9 apr. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 198/1998 - M. Of. nr. 425/11 nov. 1998) 
 Modificări: 
   

- O.U.G. nr. 50/2002 (M. Of. nr. 289/29 apr. 2002) 

 ▼ Memorandum de finanţare, întocmit la Bucureşti, 19 decembrie 1997 
 O.U.G. nr. 8/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 145/9 apr. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 198/1998 - M. Of. nr. 425/11 nov. 1998) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 50/2002 (M. Of. nr. 289/29 apr. 2002)   
 O.U.G. nr. 11/1998 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reinstituirea Ordinului naţional ''Steaua României'' 
 M. Of. nr. 236/29 iun. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 77/1999 - M. Of. nr. 200/10 mai 1999) 
 Modificări: 
 - L. nr. 77/1999  (M. Of. nr. 200/10 mai 1999) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 271/14 iun. 1999) 
 Modificări: 
 - L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexa   
 O.U.G. nr. 12/1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 M. Of. nr. 254/8 iul. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 89/1999 - M. Of. nr. 247/1 iun. 1999) 
 Modificări: 
 - L. nr. 89/1999  (M. Of. nr. 247/1 iun. 1999) - modifică art. 1 alin. (3), art.2 lit. b şi d, art.3, art.5 alin. (1), art.7 alin. (2) lit.b  
 şi l, art.7 alin. (3) lit.i şi r, art.9, art.10 alin. (2) şi (3), art.11 partea  
 introductivă, art.22, art.23 alin. (3), art.25 alin. (4), art.32 lit.g, art.44, art.45,  
 art. 48 alin. (1) lit.c, art.57; 
  introduce alin. (31) şi (32) la art.1, lit.f la art.10 alin. (1); 
  abrogă art.7 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 182/1999  (M. Of. nr. 555/15 nov. 1999) - modifică art. 59; completează art.48 alin. (6) - (8) 
 - O.U.G. nr. 215/1999  (M. Of. nr. 649/30 dec. 1999) - abrogă art. 19 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 17/2000  (M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) - abrogă art. 19 alin. (3) 
 - L. nr. 235/2002  (M. Of. nr. 296/30 apr. 2002) - modifică art.48 alin.(6) şi (7), art.59 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - O.U.G. nr. 125/2003  (M. Of. nr. 919/22 dec. 2003) - introduce alin.(8) la art.1, alin.(3) la art.8, art.91, art.101, art.102, alin.(3)  
 - (7) la art.15, art.151 
 - L. nr. 128/2004  (M. Of. nr. 371/28 apr. 2004) - modifică art. 1 alin. (8) lit. b), art.7 alin. (3) lit.r), art.8 alin. (3) lit. a) şi b),  
 art. 91, art. 101, art. 15 alin. (5), art.18 alin. (1), art.21, art.56; înlocuieşte  
 termenii "gestionar", "gestionează" şi "gestionare" cu termenii "administrator",  
 "administrează" şi "administrare", cu excepţia literelor l) şi m) ale alineatului  
 (2) al art. 7 şi a art. 44, iar sintagma "Ministerul Transporturilor" se va înlocui  
 cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 834/9 sep. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 155/2005  (M. Of. nr. 441/25 mai 2005) - modifică art. 18 alin. (3); 
  introduce alin. (11) şi (21)  la art. 18 
 - O.U.G. nr. 111/2005  (M. Of. nr. 658/25 iul. 2005) - modifică art.5 alin. (1), titlul cap. VI, art.37, art.38, art.39; 
  introduce alin. (4) - (8) la art. 5, art.111, alin. (8) la art. 18, art. 211, alin. (2)  
 la art. 25 
 - L. nr. 336/2005  (M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 111/2005 şi modifică art. 5 alin. (1) şi art.  
 111 
 - O.U.G. nr. 92/2006  (M. Of. nr. 954/27 nov. 2006) - modifică art. 211 
 - L. nr. 46/2007  (M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) - elimină de la modificare art. 211 
 - O.U.G. nr. 62/2009  (M. Of. nr. 399/12 iun. 2009) - modifică art. 1 alin. (10) lit. c), art. 7 alin. (2) lit. n), art. 18 alin. (2) şi (21),  
 art. 23 alin. (1), art. 37 alin. (2) lit. e); 
  introduce lit. e) la art. 1 alin. (10), alin. (3) la art. 9, art. 181 
 - O.U.G. nr. 21/2011  (M. Of. nr. 153/2 mar. 2011) - modifică art. 18 alin. (8) 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - modifică, la data de 1 oct. 2011,  art. 1 alin. (7) 
 - O.U.G. nr. 55/2011  (M. Of. nr. 433/21 iun. 2011) - modifică art. 22 alin. (1), art. 39; 
  introduce alin. (2) la art. 62 
 - O.U.G. nr. 10/2012  (M. Of. nr. 230/5 apr. 2012) - modifică art. 5 alin. (4), (7) şi (8), art. 38 alin. (3) lit. f), art. 39; 
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  introduce lit. f) la art. 1 alin. (10), alin. (41) la art. 5; 
  abrogă art. 38 alin. (3) lit. g) 
 - L. nr. 93/2012  (M. Of. nr. 453/6 iul. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 55/2011 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 43 
 - L. nr. 31/2013  (M. Of. nr. 125/7 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 10/2012 
 - L. nr. 283/2013  (M. Of. nr. 677/4 nov. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 62/2009 
 - O.U.G. nr. 8/2016  (M. Of. nr. 225/25 mar. 2016) - introduce alin. (2) la art. 39 
 - O.U.G. nr. 83/2016  (M. Of. nr. 964/29 nov. 2016) - modifică art. 1 alin. (9), art. 1 alin. (10) lit. b) și f), art. 2, art. 3, art. 5, art. 7  
 alin. (2) lit. a), c)-f), k) și n), art. 10 alin. (3) și (4), art. 111, art. 18 alin. (1),  
 art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24, art. 25 alin. (1), art. 29 alin. (2) și (4),  
 art. 30 lit. a), art. 33 alin. (1), art. 37 alin. (2) partea introductivă și lit. a), b) și  
 e)-g), art. 38 alin. (1)-(3), (4) și (5), art. 39 alin. (1) și art. 53 lit. f); 
 introduce lit. b1) și lit. g)-o) la art. 1 alin. (10), art. 51, lit. b1) la art. 7 alin.  
 (2), alin. (3)-(6) la art. 22, art. 251, alin. (21)-(23) la art. 29, lit. a1) la art.  
 30, alin. (31) și alin. (6) la art. 38 și alin. (3) la art. 39; 
 abrogă art. 23 alin. (2) și art. 40 
 - O.U.G. nr. 55/2019  (M. Of. nr. 552/4 iul. 2019) - modifică art. 29 alin. (21)-(23) și alin. (3); 
  introduce alin. (24) și (25) la art. 29 
 - L. nr. 205/2019  (M. Of. nr. 910/11 nov. 2019) - modifică art. 1 alin. (10) lit. b), lit. f), art. 5 alin. (1) - (10), art. 7 alin. (2) lit.  
 b1) și lit. f), art. 10 alin. (3) și (4), art. 111 alin. (5) și (6), art. 22 alin. (2) lit.  
 f) - h), art. 22 alin. (3) - (5), art. 23 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 251, art. 29  
 alin. (21) și (22), art. 29 alin. (5), art. 37 alin. (2) lit. f) și g), art. 38 alin. (2)  
 și (3), art. 38 alin. (31), art. 38 alin. (4) și art. 39 alin. (1); 
 introduce lit. g) - p) la art. 1 alin. (10), alin. (3) la art. 51, alin. (31) - (33) la  
 art. 29, alin. (11) la art. 39, alin. (11) la art. 56; 
 abrogă art. 22 alin. (6), art. 39 alin. (3); abrogă pct. 16 al art. I din O.U. G. nr.  
 83/2016(cu ref. la modificarea art. 29 alin. (2)) 
 - L. nr. 144/2021  (M. Of. nr. 511/17 mai 2021) - aprobă O.U.G.nr. 55/2019 și modifică art. 29 alin. (21) - (23)   
 O.U.G. nr. 13/1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale  
 din România 
 M. Of. nr. 255/8 iul. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 458/2003 - M. Of. nr. 817/19 nov. 2003) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 234/1999  (M. Of. nr. 149/11 apr. 2000) - dispoziţiile Ordonanţei sunt neconstituţionale în ceea ce 
 priveşte restituirea către comunitatea maghiară din România a imobilului situat  
 în Bd Revoluţiei 1989 nr. 8 din Timişoara, imobil care este prevăzut la poziţia 11  
 din anexa care face parte din ordonanţă. 
 - D.C.C. nr. 923/2009  (M. Of. nr. 520/29 iul. 2009) - poziţia 8 din anexă 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 923/2009  (M. Of. nr. 520/29 iul. 2009) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile poziţiei 8 din anexă  
 (termenul se împlineşte la 13 septembrie 2009) după care operează dispoziţiile  
 art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 570/2012  (M. Of. nr. 404/18 iun. 2012) - poz. 12 din anexă în măsura în care privesc imobilele legal dobândite în  
 proprietate privată înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 13/1998 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 570/2012  (M. Of. nr. 404/18 iun. 2012) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile poz. 12 din anexa în  
 măsura în care privesc imobilele legal dobândite în proprietate privată înainte  
 de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998  
 (termenul se împlineşte la data de 2 august 2012) după care operează  
 dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 (v. D.C.C. nr. 234/1999 (anexa poz. 11) - M. Of. nr. 149/11 apr. 2000; D.C.C. nr. 570/2012 - M. Of. nr. 404/18 iun. 2012 (poz. 12 din anexă  
 
 

în măsura în care privesc imobilele legal dobândite în proprietate privată înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 13/1998) 

 O.U.G. nr. 24/1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul zonelor defavorizate 
 M. Of. nr. 378/2 oct. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 20/1999 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1999) 
 Modificări: 
 - L. nr. 20/1999  (M. Of. nr. 12/19 ian. 1999) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 185/29 apr. 1999) - rectifică art. 5 alin. 1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 545/8 nov. 1999) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 75/2000  (M. Of. nr. 282/22 iun. 2000) - modifică art. 1, art.6 alin. (1) lit. b şi e, art. 12; abrogă art.6 alin.(2) şi art.14 
 - L. nr. 621/2001  (M. Of. nr. 737/19 nov. 2001) - modifică art. 6 alin. (1) lit. b, art.12 alin.(2) 
 - L. nr. 345/2002  (M. Of. nr. 371/1 iun. 2002) - abrogă prevederile art.6 alin.(1) lit.a 
 - L. nr. 414/2002  (M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) - abrogă prevederile art.6 alin.(1) lit.c referitoare la impozitul pe profit 
 - O.U.G. nr. 99/2002  (M. Of. nr. 652/2 sep. 2002) - încetează aplicabilitatea dispoziţiilor art.6 alin.(1) lit.a prima liniuţă  
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 referitoare la scutirea de la plata taxelor vamale acordată la importul de  
 autovehicule 
 - L. nr. 678/2002  (M. Of. nr. 947/23 dec. 2002) - modifică art.6 alin. (1) lit.b 
 - L. nr. 239/2004  (M. Of. nr. 514/8 iun. 2004) - introduce art. 141 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - introduce alin.(11) la art.141; abrogă art.6 alin.(1) lit.b), d) şi e) în termen  
 de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe 
 - L. nr. 507/2004  (M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 94/2004 şi modifică art.5, art.141 alin. (1); introduce lit. c1  
 la art. 6 alin. (1), alin. (11) şi alin. (21) la art. 141;abrogă la 22 februarie  
 2005 art.6 alin. (1) lit. b), d) şi e)   
 O.U.G. nr. 51/1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind valorificarea unor active ale statului 
 M. Of. nr. 482/15 dec. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 409/2001 - M. Of. nr. 398/19 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 64/1999  (M. Of. nr. 225/20 mai 1999) - modifică art. 2, art.3 lit. b şi c, art.4, art.5, art.6, art.8, art.9, art.10, art.12,  
 art.13, art.15, art.19 alin. (2) lit.a şi b, art.21; introduce lit.e la art.3, art.51 -  
 52, art.81, cap.IV1 - IV2; abrogă art.7, art.11, art.14, art.16-18, art.20 
 - O.G. nr. 54/1999  (M. Of. nr. 405/26 aug. 1999) - modifică art. 1, art.2 alin. (1) lit. b, art.2 alin. (2), art.3 lit.b şi e, art.52, art.8  
 alin. (1) lit.a, art.81 lit.b şi c, art.9 alin. (6), art.12, art.13, art.19 alin. (2) lit.a,  
 art.21; introduce alin. (4) la art.2, lit.f la art.3, alin. (3) la art.5, art.101,  
 art.121, art.22; abrogă art.2 alin. (1) lit.d, art.9 alin. (3) şi (7) 
 - O.U.G. nr. 193/1999  (M. Of. nr. 604/10 dec. 1999) - modifică art. 51, art.52, art.8 alin. (1) lit. b, art.191 alin. (3), art.192 alin.  
 (1) lit.e; introduce art.41 şi 42, alin. (2) la art.6, alin. (2) şi (3) la art.10, alin.  
 (5) la art.13 şi art.23; abrogă art.81 
 - O.U.G. nr. 38/2000  (M. Of. nr. 178/25 apr. 2000) - abrogă art. 52 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 292/2000  (M. Of. nr. 706/29 dec. 2000) - înlocuieşte sintagma "Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare" cu  
 sintagma "Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare"; abrogă art. 51 lit.  
 - L. nr. 409/2001  (M. Of. nr. 398/19 iul. 2001) - modifică titlul ordonanţei, art. 1, art.2, art.3 lit. b şi c, titlul cap. II, art.4, art.5,  
 art.8, art.9, art.10, art.11, titlul cap.III, art.12, art.13, art.15, art.19 alin. (1) şi  
 alin.(2) lit.a şi b, titlul cap.V, art.21; 
  introduce lit.e-h la art.3, art.41, art.42, art.51 - 53, art.121, art.122,  
 cap.III1 cu art.181 - 185, cap.IV1-IV6 cu art.191 - 1952, art.22-35; 
  abrogă art.7, art.14, art.16-18, art.20 
 - L. nr. 479/2001  (M. Of. nr. 609/27 sep. 2001) - respinge O.U.G. nr. 193/1999 
 - L. nr. 480/2001  (M. Of. nr. 609/27 sep. 2001) - respinge O.G. nr. 54/1999 
 - L. nr. 481/2001  (M. Of. nr. 609/27 sep. 2001) - respinge O.U.G. nr. 64/1999 
 - O.U.G. nr. 120/2001  (M. Of. nr. 625/4 oct. 2001) - introduce alin. (5) la art. 1949 
 - L. nr. 345/2002  (M. Of. nr. 371/1 iun. 2002) - abrogă prevederile art.26 alin.(2) referitoare la scutirea de TVA 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 948/24 dec. 2002) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 217/12 mar. 2004) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 83 alin. (1) (termenul se  
 împlineşte la data de 26 aprilie 2004) după care operează dispoziţiile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 217/12 mar. 2004) - art. 83 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 23/2004  (M. Of. nr. 359/23 apr. 2004) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, titlul Cap. II, art.9, art.12, art.42, art.75;  
 abrogă art.4-8, art.34 alin. (1) 
 - L. nr. 149/2004  (M. Of. nr. 424/12 mai 2004) - abrogă art. 89 şi 90 
 - L. nr. 360/2004  (M. Of. nr. 838/10 sep. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 23/2004 
 - O.U.G. nr. 43/2005  (M. Of. nr. 469/2 iun. 2005) - modifică art.86; 
  introduce art.851 
 - L. nr. 294/2005  (M. Of. nr. 959/28 oct. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 43/2005 
 - O.U.G. nr. 207/2005  (M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005) - modifică art. 851 alin. (3); 
  introduce art. 421 
 - L. nr. 184/2006  (M. Of. nr. 443/23 mai 2006) - aprobă O.U.G. nr. 207/2005 
 - L. nr. 292/2006  (M. Of. nr. 596/11 iul. 2006) - modifică art.74 alin.(4); 
  introduce alin.(5) - (7) la art.74 
 - O.U.G. nr. 66/2006  (M. Of. nr. 782/15 sep. 2006) - modifică art. 851 alin. (3) 
 - L. nr. 29/2007  (M. Of. nr. 35/18 ian. 2007) - respinge O.U.G. nr. 66/2006 
 - O.U.G. nr. 1/2010  (M. Of. nr. 62/27 ian. 2010) - abrogă art. 9 alin. (1), art. 11, art. 28-32 
 - O.U.G. nr. 4/2011  (M. Of. nr. 96/4 feb. 2011) - introduce lit. g) la art. 1, lit. h) la art. 2 alin. (1), lit. i) la art. 3, alin. (11) la  
 art. 12; 
  abrogă art. 10 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 50, art. 83; 
  abrogă art. 45-48, art. 51-75 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 



 

 840

  
 O.U.G. nr. 54/1998 
 Ordonanţă de urgenţă pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit 
 M. Of. nr. 503/28 dec. 1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 164/1999 - M. Of. nr. 550/11 nov. 1999) 
 Modificări: 
 - L. nr. 164/1999  (M. Of. nr. 550/11 nov. 1999) - modifică art. 1 alin. (1), art.2, art.4 alin. (1) lit. a, art.6 alin. (1), art.7, art.9  
 alin. (2); 
   introduce alin. (3) la art.4 
  - L. nr. 297/2004  (M. Of. nr. 571/29 iun. 2004) - abrogă, la 29 iulie 2004, art.4 alin. (3) 

 ▼ Protocol de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, pe de o parte, şi Comunităţile europene şi statele  
 membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la  
 Uniunea Europeană şi de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătăţirile regimului preferenţial existent,  
 semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998 
 O.U.G. nr. 55/1998 (ratificare) 
 M. Of. nr. 503-503 bis/28 dec. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 62/1999 - M. Of. nr. 168/21 apr. 1999) 
  
 O.U.G. nr. 57/1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni  
 pe pieţele financiare externe 
 M. Of. nr. 512/30 dec. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 91/1999 - M. Of. nr. 247/1 iun. 1999) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 7/1999  (M. Of. nr. 63/16 feb. 1999) - modifică art. unic alin. (1) 
 - L. nr. 91/1999  (M. Of. nr. 247/1 iun. 1999) - modifică art. unic alin. (1) 
 - L. nr. 92/1999  (M. Of. nr. 247/1 iun. 1999) - respinge O.U.G. nr. 7/1999   
 O.U.G. nr. 64/1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării  
 Societăţii Comerciale ''Petromidia'' - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 515/30 dec. 1998 
 (Aprobată prin L. nr. 502/2002 - M. Of. nr. 522/18 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 248/2000  (M. Of. nr. 647/12 dec. 2000) - modifică art. 1; abrogă art.2 
 - L. nr. 155/2012  (M. Of. nr. 680/1 oct. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 248/2000   
 O.U.G. nr. 67/1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A. 
 M. Of. nr. 515/30 dec. 1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 723/2001 - M. Of. nr. 797/13 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 44/1999  (M. Of. nr. 149/9 apr. 1999) - modifică art. 1, art.3; introduce art.4; abrogă art.2 
 - O.G. nr. 38/1999  (M. Of. nr. 363/30 iul. 1999) - modifică art. 1 alin. (3) şi (4) 
 - L. nr. 718/2001  (M. Of. nr. 797/13 dec. 2001) - modifică titlul O.U.G. nr. 44/1999 şi art. II 
 - L. nr. 723/2001  (M. Of. nr. 797/13 dec. 2001) - modifică titlul   

  1999  
 
 
 O.U.G. nr. 1/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 
 M. Of. nr. 22/21 ian. 1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 453/2004 - M. Of. nr. 1052/12 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 453/2004  (M. Of. nr. 1052/12 nov. 2004) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.7, art.9, titlul cap. II, art.13, art.15, art.16  
 alin. (2), art.18, art.19, art.20 partea introductivă şi lit.b), d), k) şi n), art.21  
 alin. (1), art.22, titlul cap. IV, art.23 partea introductivă, art.23 pct.1 lit. b),  
 art.23 pct.2 lit. a) şi b), art.24 partea introductivă şi lit. a) - d) şi g), titlul cap. V,  
 art.25 partea introductivă şi lit. a), titlul cap. VI, art.26, art.27, art.28, art.29,  
 art.30, art.32, art.34; introduce art.31, art.32, lit. c1) la art. 14, art.201,  
 art.231; abrogă art.6, art.8, art.20 lit. p), art.23 pct.2 lit. c), art.25 lit. g) şi h),  
 art.31 alin. (2), art.35, art.36 
 - L. nr. 164/2019  (M. Of. nr. 811/7 oct. 2019) - modifică art. 20 lit. l), art. 21 alin. (1), art. 25 lit. c) și d), art. 26 alin. (1) lit.  
 b), art. 26 alin. (2) și art. 28; 
 introduce alin. (2) la art. 9, alin. (3) la art. 21, lit. f1) la art. 25 și lit. d) la art.  
 26 alin. (1); 
 abrogă art. 31 
 - O.U.G. nr. 34/2020  (M. Of. nr. 268/31 mar. 2020) - modifică art. 28 și art. 30; 
  introduce art. 281 - 284, art. 291, art. 331 și art. 332 
 - O.U.G. nr. 48/2020  (M. Of. nr. 319/16 apr. 2020) - introduce art. 285 
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 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 152/2020  (M. Of. nr. 387/13 mai 2020) - art. 28 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 152/2020  (M. Of. nr. 387/13 mai 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2020, în  
 ansamblul său (termenul se împlineşte la data de 26 iunie 2020), după care  
 operează prevederile art. 147 din Constituţie 
 - D.C.C. nr. 152/2020  (M. Of. nr. 387/13 mai 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 28 (termenul se împlineşte la data  
 de 26 iunie 2020), după care operează prevederile art. 147 din Constituţie 
 - L. nr. 100/2021  (M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) - respinge O.U.G. nr. 34/2020   
 O.U.G. nr. 8/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea  
 Comercială "Sidex"-S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 66/17 feb. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 151/2001 - M. Of. nr. 181/10 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 127/2001  (M. Of. nr. 663/23 oct. 2001) - preluarea de către A.P.A.P.S. a creanţei bancare, şi a sumelor trase de B.C.R. 
 -S.A. din depozitul bancar constituit de A.P.A.P.S. 
 - L. nr. 124/2005  (M. Of. nr. 414/17 mai 2005) - respinge O.U.G. nr. 127/2001   
 O.U.G. nr. 13/1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare unor agenţi economici din minerit 
 M. Of. nr. 89/2 mar. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 208/2001 - M. Of. nr. 213/26 apr. 2001)   
 O.U.G. nr. 28/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
 M. Of. nr. 131/31 mar. 1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 64/2002 - M. Of. nr. 97/4 feb. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 128/1999  (M. Of. nr. 445/14 sep. 1999) - modifică art. 6, art.7 
 - L. nr. 236/2001  (M. Of. nr. 263/22 mai 2001) - modifică art. 6 alin. (1) lit. b 
 - L. nr. 64/2002  (M. Of. nr. 97/4 feb. 2002) - modifică art.1 alin.(1), (3), (4) şi (5), art.2 alin.(1) lit.b, c, f şi g, art.2 alin.(2),  
 art.3 alin.(1), (4) şi  (5), art.3 alin.(2) lit.d, art.4 alin.(1), (2), (3) şi (5), art.5  
 alin.(1), (3), (4) şi (5), art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.14; introduce lit.h, i,  
 j la art.2 alin.(1), alin.(6), (7), (8), (9) la art.4, lit.c la art.6 alin.(1), art.71;  
 abrogă art.2 alin.(1) lit.a, art.6 alin.(2), şi abrogă O.U.G. nr.128/1999 şi L. nr.  
 236/2001. 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 287/29 apr. 2002) - rectifică art. 6 şi art. 7 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 381/5 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 29/2004  (M. Of. nr. 90/31 ian. 2004) - modifică  art.2 alin.(1)  lit.a) şi h) 
 - L. nr. 116/2004  (M. Of. nr. 353/22 apr. 2004) - aprobă cu modificări O.G. nr. 29/2004 şi modifică art.1 alin. (1),(2), şi (4),  
 art.4 alin. (3), (4), (6), (7) şi (8), art.5 alin. (1), art.10 lit. b) şi g), art.11 alin. (1)  
 şi (2), art.12 alin. (1) şi (2), art.13 alin. (2), art.14; introduce lit. j) - t) la art.2  
 alin. (1), alin. (61), (62), (71) şi (72) la art.4, lit. e1) şi g1) la art. 10;  
 abrogă art.1 alin. (3), art.2 alin. (2), art.4 alin. (9). 
 - O.U.G. nr. 44/2004  (M. Of. nr. 503/4 iun. 2004) - prorogă termenul prevăzut la art. 4 alin. (72) până la data de 31 decembrie  
 2004 
 - L. nr. 338/2004  (M. Of. nr. 674/27 iul. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 44/2004 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - modifică art.1 alin.(4), art.4 alin.(6), alin.(61), alin.(62) şi alin.(7), art.5  
 alin.(1), (4) şi (5), art.10 lit.g), g1) şi h), art.11 alin.(1) lit.b) şi c); abrogă art.2  
 alin.(1) lit.t), art.4 alin.(71) şi (72) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 75/21 ian. 2005) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 53/2005  (M. Of. nr. 796/1 sep. 2005) - modifică art. 2 lit. g) 
 - O.G. nr. 28/2006  (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică art. 1 alin. (3), art. 2 lit. g) şi r) 
 - O.U.G. nr. 12/2006  (M. Of. nr. 184/27 feb. 2006) - abrogă art. 2 lit. c) 
 - L. nr. 142/2006  (M. Of. nr. 431/18 mai 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 53/2005 
 - L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006 
 - O.G. nr. 47/2007  (M. Of. nr. 603/31 aug. 2007) - modifică titlul, art. 2 lit. a), h) şi k), art. 6, art. 10 lit. c) şi h), art. 11 alin. (1) şi  
 (2), art. 12 alin. (2); 
  introduce lit. e) la art. 4 alin. (6), lit. h1) la art. 10; 
  abrogă art. 2 lit. j), r) şi s), art. 4 alin. (10), art. 7; 
  înlocuieşte, în titlul şi în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "agenţi  
 economici" cu sintagma "operatori economici" 
 - L. nr. 264/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - modifică art. 2 lit. a), art. 10 lit. l); 
  abrogă art. 4 alin. (6) lit. e) 
 - L. nr. 52/2009  (M. Of. nr. 224/7 apr. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 47/2007 şi modifică art. 11 alin.  
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 (1) lit. a)-c) şi alin. (2); 
  abrogă art. 10 lit. f) 
 - O.G. nr. 8/2011  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2011) - modifică art. 2 lit. e) 
 - O.G. nr. 14/2011  (M. Of. nr. 604/26 aug. 2011) - introduce lit. ş) la art. 2 
 - L. nr. 211/2012  (M. Of. nr. 778/19 nov. 2012) - aprobă cu modificări O.G. nr. 8/2011 şi elimină de la modificare art. 2 lit. e) 
 - L. nr. 13/2013  (M. Of. nr. 127/8 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 14/2011 
 - O.U.G. nr. 91/2014  (M. Of. nr. 966/30 dec. 2014) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art.  
 13; 
 introduce art. 21, art. 31; 
 abrogă art. 9, art. 14 
 - O.G. nr. 10/2015  (M. Of. nr. 81/30 ian. 2015) - modifică art. 1 alin. (11); 
 introduce alin. (101) la art. 1 
 - O.U.G. nr. 8/2015  (M. Of. nr. 285/28 apr. 2015) - modifică art. 1 alin. (8), art. 4 alin. (12) lit. h), art. 10 lit. c), d) şi gg), art. 11  
 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (3), (4) şi (5); 
 introduce alin. (81) la art. 1, art. 22, lit. i) la art. 4 alin. (12), alin. (121) la  
 art. 4, lit. hh) şi ii) la art. 10; 
 abrogă art. 4 alin. (12) lit. g), art. 10 lit. b), q) şi w) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 312/7 mai 2015) - rectifică art. 11 alin. (1) lit. e) pct. (v) şi (vi) 
 Modificări: 
 - L. nr. 166/2015  (M. Of. nr. 460/25 iun. 2015) - aprobă O.G. nr. 10/2015 şi modifică art. 11 alin. (1) lit. e) pct. (viii) 
 - L. nr. 186/2015  (M. Of. nr. 495/6 iul. 2015) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 8/2015 şi modifică art. 10 lit. c), art. 10 lit.  
 gg),  art. 11 alin. (1) lit. b), art. 11 alin. (1) lit. e) pct. (viii), art. 11 alin. (2); 
 abrogă art. 22, art. 4 alin. (12) lit. i), art. 4 alin. (121), art. 10 lit. hh) şi lit. ii) 
 - O.G. nr. 17/2015  (M. Of. nr. 540/20 iul. 2015) - modifică art. 31 alin. (5), art. 5 alin. (14), art. 10 lit. aa) 
 - L. nr. 267/2015  (M. Of. nr. 839/10 nov. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 91/2014 și modifică art. 2 lit. k), art. 21 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - modifică art. 31 alin. (5), art. 5 alin. (14) și art. 10 lit. aa) 
 - O.U.G. nr. 98/2016  (M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016) - modifică art. 31alin. (5), art. 5 alin. (14) și art. 10 lit. aa) 
 - O.G. nr. 20/2017  (M. Of. nr. 705/31 aug. 2017) - modifică art. 31 alin. (5), art. 5 alin. (14), art. 10 lit. aa), art. 11, art. 12 alin.  
 (3); 
  abrogă art. 10 lit. ee) și gg) 
 - L. nr. 110/2018  (M. Of. nr. 422/17 mai 2018) - aprobă O.G. nr. 20/2017 
 - O.U.G. nr. 44/2018  (M. Of. nr. 454/31 mai 2018) - termenul prev. la art. 5 alin. (14) se prelungește până la 31 oct. 2018; 
  Sancţiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f)se aplică începând cu data de 1  
 septembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili  
 mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru operatorii  
 economici care au calitatea de contribuabili mici, pentru săvârşirea, începând  
 cu aceste termene, a faptei prevăzute la art. 10 lit. cc); 
  Sancţiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. h) se aplică începând cu data de 1  
 noiembrie 2018 distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor din reţeaua acestora  
 acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale  
 definite la art. 3 alin. (1), pentru săvârşirea, începând cu acest termen, a faptei  
 prevăzute la art. 10 lit. aa) 
 - L. nr. 342/2018  (M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 44/2018 
 - L. nr. 136/2019  (M. Of. nr. 587/17 iul. 2019) - modifică art. 1 alin. (2), (8) și (11), art. 2 lit. c), art. 3 alin. (3) lit. c), art. 4  
 alin. (8), art. 10 lit. o), art. 12 alin. (1); 
  introduce lit. r) la art. 2, alin. (21) și (22) la art. 3, lit. h) la art. 4 alin.  
 (10);abrogă art. 2 lit. p) 
 - O.U.G. nr. 181/2020  (M. Of. nr. 988/26 oct. 2020) - aplicarea dispoziţiilor art. 10 lit. ff), precum şi cele ale art. 11 alin. (1) lit. j)  
 pentru săvârşirea faptei prevăzute la art. 10 lit. ff), se suspendă până la data de  
 31 decembrie 2020. 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - Aplicarea dispoziţiilor art. 10 lit. ff), precum şi cele ale art. 11 alin. (1) lit. j)  
 pentru săvârşirea faptei prevăzute la art. 10 lit. ff), se suspendă până la data de  
 31 martie 2021   
 O.U.G. nr. 33/1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A. 
 M. Of. nr. 135/1 apr. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 200/2000 - M. Of. nr. 571/16 nov. 2000)    
 O.U.G. nr. 39/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea  
 Comercială "Roman" - S.A. Braşov 
 M. Of. nr. 148/8 apr. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 193/2001 - M. Of. nr. 206/24 apr. 2001)    
 O.U.G. nr. 40/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe 
 M. Of. nr. 148/8 apr. 1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 241/2001 - M. Of. nr. 265/23 mai 2001) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 282/18 iun. 1999) - rectifică art. 23 alin. 2, art. 33, art. 34, art. 40 şi art. 44 
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 Modificări: 
 - L. nr. 241/2001  (M. Of. nr. 265/23 mai 2001) - modifică art. 1, art.2, art.6, art.9 alin. (2), art.10 alin.(2), art.13, art.14 alin. 
 (1), (3) şi (5), art.15 alin.(1) şi (4), art.16, art.18 alin.(3), titlul cap.II, art.23  
 alin.(2), art.24 alin.(3) şi (4), art.26, art.27 alin.(1), art.28 alin.(1) şi (2), art.31  
 alin.(1), art.32 alin.(2), art.34, art.45, anexa nr. 1; introduce art.321; abrogă  
 art.32 alin.(3), art.33, art.36 
 - L. nr. 493/2002  (M. Of. nr. 543/25 iul. 2002) - abrogă prevederile referitoare la scutirea de impozit pe chirie de la art. 34 
 - O.U.G. nr. 8/2004  (M. Of. nr. 278/30 mar. 2004) - prelungeşte termenele, pentru contractele de închiriere a suprafeţelor cu  
 destinaţia de locuinţe şi garaje aflate în proprietatea statului sau a unităţilor  
 administrativ - teritoriale 
 - L. nr. 219/2004  (M. Of. nr. 507/7 iun. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 8/2004 
 - O.U.G. nr. 68/2006  (M. Of. nr. 787/18 sep. 2006) - modifică art.15 alin.(1), art.16 
 - L. nr. 515/2006  (M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 68/2006 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - la data de 1 oct. 2011, modifică art. 35 alin. (1); 
 abrogă art. 12, art. 14-25, art. 32 alin. (2), art. 43 şi art. 44; 
 de la 1 oct. 2011 dispoziţiile art. 12 şi art. 14-25 nu se mai aplică nici  
 contractelor de închiriere a locuinţei în curs de executare   
 ▼ Scrisoare de acord între România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  
 privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistenţă tehnică în valoare de 25 milioane USD,  
 destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999 
 O.U.G. nr. 51/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 186/29 apr. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 198/1999 - M. Of. nr. 639/28 dec. 1999) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 105/1999 (M. Of. nr. 313/30 iun. 1999) 
 - H.G. nr. 815/1999 (M. Of. nr. 500/18 oct. 1999)   
 O.U.G. nr. 52/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate  
 sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul  
 unităţilor de management de proiect 
 M. Of. nr. 186/29 apr. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 172/2001 - M. Of. nr. 188/12 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 73/1999  (M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) - abrogă la 1 ian.2000 prevederile art. 6 referitoare la impozitarea veniturilor 
 - L. nr. 206/2002  (M. Of. nr. 275/24 apr. 2002) - respinge O.G. nr. 73/1999 
 - O.U.G. nr. 114/2009  (M. Of. nr. 919/29 dec. 2009) - modifică art. 5 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 5 
 - L. nr. 240/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 114/2009 
 - O.U.G. nr. 85/2021  (M. Of. nr. 783/13 aug. 2021) - modifică art. 4   
 O.U.G. nr. 61/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea surselor de finanţare a cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea examenelor în  
 unităţile de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale 
 M. Of. nr. 212/14 mai 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 185/1999 - M. Of. nr. 592/6 dec. 1999) 
 Modificări: 
 - L. nr. 185/1999  (M. Of. nr. 592/6 dec. 1999) - modifică titlul, art. 1 partea introductivă şi lit. b şi art.2   
 O.U.G. nr. 62/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. 
 M. Of. nr. 211/14 mai 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 49/2002 - M. Of. nr. 54/25 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/2002  (M. Of. nr. 54/25 ian. 2002) - modifică art.1 lit.a şi b   
 O.U.G. nr. 63/1999 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a  
 fondurilor de cofinanţare aferente acestora 
 M. Of. nr. 215/17 mai 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 22/2000 - M. Of. nr. 132/28 mar. 2000) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 6/2002  (M. Of. nr. 70/31 ian. 2002) - modifică art.1 lit.b, c, d, art.2 alin.(1), (2), art.3, art.4 alin.(1), (2) şi (3), art.5  
 alin.(2), art.6, art.7; introduce lit.a1, a2 şi a3 la art.1, alin.(3) la art. 2, alin. 
 (11), alin (3),(4) şi (5) la art.5, art.71 
 (M. Of. nr. 70/31 ian.2002) 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - introduce lit.d) şi e) la art.5 alin.(11) 
 - O.U.G. nr. 56/2005  (M. Of. nr. 556/29 iun. 2005) - modifică art.5 alin. (2); 
  introduce alin. (21) la art.5 
 - O.G. nr. 41/2005  (M. Of. nr. 677/28 iul. 2005) - modifică art. 5 alin. (2) 
 - L. nr. 80/2006  (M. Of. nr. 278/28 mar. 2006) - respinge O.U.G. nr. 56/2005 
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 - L. nr. 97/2006  (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr.41/2005 
 - O.G. nr. 47/2006  (M. Of. nr. 745/31 aug. 2006) - modifică art. 1 lit. d), art. 5 alin. (11) lit. c) şi e), art. 5 alin. (4) şi (5); 
  introduce lit. e) la art. 1, alin. (31) la art. 5; 
  abrogă art. 5 alin. (11) lit. d) 
 - L. nr. 427/2006  (M. Of. nr. 965/30 nov. 2006) - aprobă O.G. nr. 47/2006 
 - O.U.G. nr. 11/2007  (M. Of. nr. 156/5 mar. 2007) - introduce lit. f) la art. 5 alin. (11); 
  abrogă art. 7 
 - L. nr. 177/2007  (M. Of. nr. 413/20 iun. 2007) - modifică art.5 alin.(11) lit.f) 
 - O.U.G. nr. 8/2008  (M. Of. nr. 120/15 feb. 2008) - introduce lit. g) la art. 5 alin. (11) 
 - L. nr. 188/2008  (M. Of. nr. 722/24 oct. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 8/2008 
 - O.U.G. nr. 188/2008  (M. Of. nr. 814/4 dec. 2008) - modifică art. 1 lit. b), art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (11) lit. e) şi f), alin. (31) şi  
 alin. (5); 
  introduce lit. a4) la art. 1, alin. (32), alin. (6) la art. 5, art. 51 
 - L. nr. 134/2009  (M. Of. nr. 299/7 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 188/2008 
 - O.U.G. nr. 15/2011  (M. Of. nr. 153/2 mar. 2011) - modifică art. 51 alin. (1); 
 introduce alin. (12) şi (13) la art. 5, alin. (7) şi (8) la art. 5, alin. (5) la art.  
 51; 
 abrogă art. 5 alin. (11) lit. g) 
 - L. nr. 108/2011  (M. Of. nr. 428/20 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 15/2011 
 - O.U.G. nr. 33/2013  (M. Of. nr. 243/26 apr. 2013) - modifică art. 2 alin. (3); 
 introduce alin. (33) la art. 5 
 - L. nr. 234/2013  (M. Of. nr. 434/17 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 33/2013 
 - L. nr. 127/2015  (M. Of. nr. 400/8 iun. 2015) - introduce lit. f1) la art. 5 alin. (11), lit. e) la art. 5 alin. (31), alin. (71) la  
 art. 5 
 - L. nr. 322/2018  (M. Of. nr. 1099/27 dec. 2018) - modifică art. 5 alin. (11) lit. c), art. 5 alin. (31) lit. a) și b), art. 5 alin. (32)  
 și art. 5 alin. (4) și (5); 
 în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma 
 „Comunitatea Europeană” se înlocuieşte cu sintagma 
 „Uniunea Europeană”; 
 introduce lit. f) la art. 5 alin. (31), alin. (34) la art. 5   
 O.U.G. nr. 73/1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea  
 Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul  
 Internaţional Bucureşti-Otopeni"-S.A. 
 M. Of. nr. 232/25 mai 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 21/2000 - M. Of. nr. 132/28 mar. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă prevederile referitoare la TVA din art. 7 
 - L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.7   
 O.U.G. nr. 75/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind activitatea de audit financiar 
 M. Of. nr. 256/4 iun. 1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 133/2002 - M. Of. nr. 230/5 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 133/2002  (M. Of. nr. 230/5 apr. 2002) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4, titlul cap.III, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9,  
 art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20,  
 art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, art.30, art.31,  
 art.32, art.33, art.34, art.35, art.36, art.37; introduce cap.III1, cap.III2,  
 cap.III3, cap.III4, cap.III5, cap.III6, cap.III7, cap.III8, cap.III9; abrogă  
 titlul cap.II, titlul cap.IV, titlul cap.V, titlul cap.VI, titlul cap.VII, titlul cap.VIII,  
 titlul cap.IX, art.38, capitolul X (cu art.39-43) 
 - O.G. nr. 67/2002  (M. Of. nr. 649/31 aug. 2002) - modifică art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) lit. a4, art. 7, art. 8, art. 9 lit. a, b şi c  
 ale pct. A, art. 10 partea introductivă şi lit. d ale pct. A; introduce alin. (5) la  
 art. 6, art. 61, art. 71, art. 261, art. 262, alin. (2) la art. 37; abrogă art. 34  
 şi 35; înlocuieşte expresia „exercitarea mandatului de auditor financiar” cu  
 „exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar”, expresia „entitate”  
 cu „entitate economică” 
 - L. nr. 12/2003  (M. Of. nr. 38/23 ian. 2003) - modifică art.8 alin. (2), art.9 pct.A lit. b), art.10 partea introductivă, introduce  
 alin. (3) la art.8, lit.C la art.10 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 383/3 iun. 2003) - rectifică art. 14 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 598/22 aug. 2003) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 37/2004  (M. Of. nr. 91/31 ian. 2004) - modifică art.20, art.24 
 - L. nr. 106/2004  (M. Of. nr. 332/16 apr. 2004) - aprobă O.G. nr. 37/2004 
 - L. nr. 397/2006  (M. Of. nr. 892/2 nov. 2006) - modifică art.6 alin.(1) 
 - L. nr. 26/2010  (M. Of. nr. 145/5 mar. 2010) - modifică art. 2, art. 3 alin. (2) şi (3), art. 5, art. 8, art. 10, titlul cap. III, art. 11,  
 art. 12, art. 13, art. 18, titlul cap. VII, art. 26, art. 29, art. 30, titlul cap. VIII, art.  
 31, titlul cap. IX, art. 32; 
  introduce art. 131, art. 132, art. 321, art. 40; 
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  abrogă art. 6 alin. (5), art. 17, art. 19, art. 27, art. 28, art. 33, cap. X cu art.  
 34-37, art. 38, art. 39 alin. (2) 
 - L. nr. 149/2013  (M. Of. nr. 257/9 mai 2013) - modifică art. 3 alin. (3) lit. d) 
 - L. nr. 162/2017  (M. Of. nr. 548/12 iul. 2017) - modifică art. 1, 2, 3 și 4, art. 5 alin. (2) -(5), art. 6, art. 8, art. 131, art. 132,  
 art. 20, art. 29, art. 30, art. 32, art. 321; 
  introduce alin. (6) și (7) la art. 5, cap. IX1 cu art. 322 și 323; 
  abrogă art. 10-13, art. 21 și 22, art. 24-26, cap VIII   
 O.U.G. nr. 77/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată 
 M. Of. nr. 256/4 iun. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 211/2001 - M. Of. nr. 213/26 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 181/1999  (M. Of. nr. 555/15 nov. 1999) - modifică art. 2 
 - L. nr. 211/2001  (M. Of. nr. 213/26 apr. 2001) - modifică art. 1 alin. (1), art.2 partea introductivă 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - O.G. nr. 22/2016  (M. Of. nr. 658/29 aug. 2016) - modifică art. 2, 3, 4, 5, 6 și 7 
 - L. nr. 155/2017  (M. Of. nr. 511/3 iul. 2017) - modifică art. 2 partea introductivă și art. 4   
 O.U.G. nr. 80/1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României 
 M. Of. nr. 275/16 iun. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 98/2000 - M. Of. nr. 256/8 iun. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 98/2000  (M. Of. nr. 256/8 iun. 2000) - modifică art. I   
 O.U.G. nr. 81/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societăţii  
 Comerciale "Tractorul" UTB - S.A. Braşov 
 M. Of. nr. 258/4 iun. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 194/2001 - M. Of. nr. 206/24 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 194/2001  (M. Of. nr. 206/24 apr. 2001) - modifică art. 3; înlocuieşte sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" cu sintagma  
 "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului" 
 - O.G. nr. 53/2003  (M. Of. nr. 584/15 aug. 2003) - O.G. nr. 53/2003 dispune ca Societatea Comercială "Tractorul UTB"-S.A. să  
 beneficieze de scutiri de la plata tuturor obligaţiilor rezultate din creditele  
 acordate de Banca de export-import a României EXIMBANK-S.A. cu condiţia  
 transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat.   
 O.U.G. nr. 83/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale  
 din România 
 M. Of. nr. 266/10 iun. 1999 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 66/2004 - M. Of. nr. 278/30 mar. 2004) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 101/2000  (M. Of. nr. 311/5 iul. 2000) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1334/2000  (M. Of. nr. 698/27 dec. 2000) - completează anexa 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 386/6 iun. 2002) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - L. nr. 66/2004  (M. Of. nr. 278/30 mar. 2004) - introduce art.6-9 
 - L. nr. 330/2004  (M. Of. nr. 659/22 iul. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 101/2000 
 - L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - modifică art.6 alin. (1), (2) şi (5), art.7, art.8; 
  abrogă art.1 - 5 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 797/1 sep. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 103/2016  (M. Of. nr. 394/24 mai 2016) - modifică art. 1 alin. (3)   
 O.U.G. nr. 88/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poştale şi în regim de curierat  
 rapid de către persoanele juridice 
 M. Of. nr. 273/16 iun. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 119/2000 - M. Of. nr. 323/11 iul. 2000)    
 O.U.G. nr. 89/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. 
 M. Of. nr. 269/11 iun. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 44/2002 - M. Of. nr. 54/25 ian. 2002) 
 Modificări: 
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 - O.G. nr. 38/1999  (M. Of. nr. 363/30 iul. 1999) - modifică art. 1 şi art.5 
 - L. nr. 44/2002  (M. Of. nr. 54/25 ian. 2002) - modifică art.1 alin.(1) 
 - L. nr. 67/2002  (M. Of. nr. 69/31 ian. 2002) - modifică art.1 alin.(1)   
 O.U.G. nr. 95/1999 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare,  
 ordine publică şi siguranţă naţională 
 M. Of. nr. 286/22 iun. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 28/2001 - M. Of. nr. 119/8 mar. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 120/2000  (M. Of. nr. 312/5 iul. 2000) - modifică art. 1 lit. a; introduce un nou alin la art.1 
 - L. nr. 28/2001  (M. Of. nr. 119/8 mar. 2001) - modifică titlul ordonanţei, art. 1-3 
 - L. nr. 42/2002  (M. Of. nr. 75/31 ian. 2002) - modifică art.1 lit.a 
 - L. nr. 334/2005  (M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) - modifică art. 1 
 - O.G. nr. 16/2019  (M. Of. nr. 694/22 aug. 2019) - modifică art. 1 alin. (1) lit. c) 
 - L. nr. 118/2021  (M. Of. nr. 467/4 mai 2021) - aprobă O.G. nr. 16/2019   
 O.U.G. nr. 96/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a  
 statului şi pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia 
 M. Of. nr. 297/25 iun. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 531/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001)    
 O.U.G. nr. 98/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a  
 concedierilor colective 
 M. Of. nr. 303/29 iun. 1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 312/2001 - M. Of. nr. 365/6 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 73/1999  (M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) - abrogă la 1 ian.2000 prevederile art. 36 alin. (1) şi (3) cu privire la scutirea de  
 la plata impozitului pe venit 
 - O.U.G. nr. 185/1999  (M. Of. nr. 564/19 nov. 1999) - modifică art. 21 alin. (3), art.34; introduce alin. (4) la art.21, alin. (3) la art.42 
 - O.U.G. nr. 217/1999  (M. Of. nr. 650/30 dec. 1999) - abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din art. 36 
 - O.U.G. nr. 6/2000  (M. Of. nr. 74/21 feb. 2000) - abrogă art. 36, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru  
 societăţile comerciale înfiinţate de personalul disponibilizat 
 - O.U.G. nr. 77/2000  (M. Of. nr. 283/22 iun. 2000) - modifică art. 33, art.39,art. 42, art. 45 alin. (1), art.60 alin.(1) lit. a; 
  completează art.46 cu alin.(4) şi (5); 
  abrogă art.34-36* şi 38*, art.41, secţiunea a III-a "Măsuri pentru stimularea  
 societăţilor comerciale aflate în procesul de restructurare" şi art. 51-54, art.61,  
 art.62 şi art.63 pct. 3, actele normative prevăzute la lit.B din anexa, cu excepţia  
 prevederilor care reglementează plăţile compensatorii acordate în baza  
 programelor aprobate anterior acestei date, aflate în derulare, care îşi vor  
 înceta aplicabilitatea la expirarea perioadei de plată a acestora 
 - L. nr. 189/2001  (M. Of. nr. 196/19 apr. 2001) - abrogă prevederile din art. 36 referitoare la scutirea de la plata impozitului pe  
 profit pentru societăţile comerciale înfiinţate de personalul disponibilizat 
 - L. nr. 294/2001  (M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) - respinge O.U.G. nr. 6/2000 
 - L. nr. 310/2001  (M. Of. nr. 332/21 iun. 2001) - respinge O.U.G. nr. 77/2000 
 - L. nr. 311/2001  (M. Of. nr. 332/21 iun. 2001) - respinge O.U.G. nr. 185/1999 
 - L. nr. 312/2001  (M. Of. nr. 365/6 iul. 2001) - modifică art. 1, art.2, art.3, titlul cap.II, titlul secţiunii I din cap.II, pct. 1 al  
 secţiunii I din cap.II, art.4 alin. (1), art.5 alin.(1), art.6, art.7 alin.(1), pct.2 al  
 secţiunii I din cap.II, art.8 alin.(1), art.9, art.11, art.12 alin.(3), titlul secţiunii a  
 II-a din cap.II, art.13 alin.(2), titlul secţiunii a III-a din cap.II, titlul secţiunii a  
 IV-a din cap.II, art.17, art.20, art.21 alin.(3), titlul secţiunii a V-a din cap.II,  
 art.23, art.24 alin.(1), art.32 alin.(1), art.33, art.39, art.42, art.45 alin.(1),  
 art.46, art.47 alin.(2), art.56 alin.(3), art.60 alin.(1) lit. a, art.64 alin.(1), anexa  
 care devine anexa nr.1; înlocuieşte denumirea "Fondul Proprietăţii de Stat" cu  
 denumirea "Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor  
 Statului", iar denumirea "Agenţia pentru Ocupare şi Formare Profesionala" cu  
 denumirea "Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă"; introduce alin.(4) la  
 art.21, art.601, anexa nr.2; abrogă art.34-36* şi 38*, art.41, secţiunea a III-a  
 din cap.IV cu art.51-54, art.61, art.62, art.63 pct.3 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 483/21 aug. 2001) - elimină de la abrogare art. 37 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 49/2002  (M. Of. nr. 292/30 apr. 2002) - modifică art.39; introduce  art.331, art.371   
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la  
 Bucureşti la 15 martie 1996 
 O.U.G. nr. 99/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 309/30 iun. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 205/1999 - M. Of. nr. 646/30 dec. 1999) 
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 O.U.G. nr. 100/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada  
 restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din  
 compunerea Ministerului de Interne 
 M. Of. nr. 309/30 iun. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 267/2001 - M. Of. nr. 274/28 mai 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 73/1999  (M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) - abrogă la 1 ian.2000 prevederea art. 7 alin. (1) cu privire la neimpozitarea  
 sumelor primite sub formă de plăţi compensatorii, precum şi prevederile art.21  
 lit. a 
 - O.U.G. nr. 135/2000  (M. Of. nr. 462/22 sep. 2000) - modifică art. 16 
 - O.U.G. nr. 136/2000  (M. Of. nr. 462/22 sep. 2000) - sumele reprezentând plăţile compensatorii prevăzute la art. 6 şi art.7 se  
  stabilesc în raport cu solda lunară netă 

 ▼ Scrisoare de acord privind acordarea unui avans din împrumutul pentru pregătirea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a  
 impactului social P361 - 0 RO 
 O.U.G. nr. 103/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 314/30 iun. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 227/2000 - M. Of. nr. 629/5 dec. 2000) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 817/1999 (M. Of. nr. 497/14 oct. 1999) 
 - H.G. nr. 1039/1999 (M. Of. nr. 621/20 dec. 1999) 
 - L. nr. 227/2000 (M. Of. nr. 629/5 dec. 2000) 

 

 ▼ Amendament din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  
 privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţă tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la  
 Bucureşti la 26 ianuarie 1999 
 O.U.G. nr. 105/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 313/30 iun. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 199/1999 - M. Of. nr. 638/28 dec. 1999) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 815/1999 (M. Of. nr. 500/18 oct. 1999)   
 O.U.G. nr. 115/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex)-S.A. 
 M. Of. nr. 312/30 iun. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 201/2002 - M. Of. nr. 280/25 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 38/1999  (M. Of. nr. 363/30 iul. 1999) - modifică art. 1 alin. (3) şi (4); abrogă art.3 şi 4 
 - L. nr. 201/2002  (M. Of. nr. 280/25 apr. 2002) - modifică art.1 alin.(1)   
 O.U.G. nr. 117/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 M. Of. nr. 312/30 iun. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 384/2002 - M. Of. nr. 449/26 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 384/2002  (M. Of. nr. 449/26 iun. 2002) - modifică art.2, art.4, art.5, art.7 alin.(1), art.8; abrogă art.11, art.12 
 - O.G. nr. 7/2008  (M. Of. nr. 78/31 ian. 2008) - înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 219/2008  (M. Of. nr. 734/30 oct. 2008) - aprobă O.G. nr. 7/2008   
 O.U.G. nr. 120/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A. 
 M. Of. nr. 313/30 iun. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 729/2001 - M. Of. nr. 816/18 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 154/1999  (M. Of. nr. 510/21 oct. 1999) - modifică art. 1 alin. (5) 
 - L. nr. 627/2001  (M. Of. nr. 740/20 nov. 2001) - respinge O.U.G. nr. 154/1999 
 - L. nr. 729/2001  (M. Of. nr. 816/18 dec. 2001) - modifică art. 1 alin. (5)   
 O.U.G. nr. 123/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex)-S.A. 
 M. Of. nr. 314/30 iun. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 359/2002 - M. Of. nr. 424/18 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 359/2002  (M. Of. nr. 424/18 iun. 2002) - modifică art.1   
 O.U.G. nr. 127/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal pentru îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului 
 M. Of. nr. 455/20 sep. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 576/2001 - M. Of. nr. 679/26 oct. 2001) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 576/2001  (M. Of. nr. 679/26 oct. 2001) - modifică titlul ordonanţei; abrogă cap.I art. I pct. 1 şi 2, cap.I art.III, cap.II  
 art.V, VII, IX şi X 
 - L. nr. 414/2002  (M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) - abrogă art.II 
 
 

(v. L. nr. 571/2003, O.G. nr. 92/2003) 

 O.U.G. nr. 144/1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică  
 aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum  
 şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară 
 M. Of. nr. 481/5 oct. 1999 
  (Aprobată prin L. nr. 198/2000 - M. Of. nr. 571/16 nov. 2000) 
  
 O.U.G. nr. 146/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariaţii din industria metalurgică ale căror contracte  
 individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective 
 M. Of. nr. 481/5 oct. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 145/2001 - M. Of. nr. 173/5 apr. 2001)    
 O.U.G. nr. 153/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci  
 germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIM-BANK)-S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru  
 realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital majoritar românesc 
 M. Of. nr. 510/21 oct. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 54/2000 - M. Of. nr. 172/21 apr. 2000)   
 ▼ Addendum la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la  
 15 iulie 1999 între Guvernul României şi Comisia Europeană 
 O.U.G. nr. 156/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 516/25 oct. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 56/2000 - M. Of. nr. 172/21 apr. 2000) 
  
 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru  
 infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a - Pregătirea proiectelor finanţate prin Instrumentul de politici structurale pentru  
 preaderare, semnat la Bucureşti la 2 septembrie 1999 
 O.U.G. nr. 157/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 519/26 oct. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 167/2000 - M. Of. nr. 497/10 oct. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 167/2000 (M. Of. nr. 497/10 oct. 2000)   
 O.U.G. nr. 158/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare 
 M. Of. nr. 519/26 oct. 1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 595/2004 - M. Of. nr. 1239/22 dec. 2004) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 48/2000  (M. Of. nr. 43/31 ian. 2000) - modifică art. 40 alin. (3); abrogă art.40 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 36/2000  (M. Of. nr. 177/25 apr. 2000) - modifică art. 9, art.22 alin. (2) 
 - L. nr. 387/2003  (M. Of. nr. 698/6 oct. 2003) - abrogă dispoziţiile cu privire la regimul de control al exporturilor şi  
 importurilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare 
 - O.U.G. nr. 90/2003  (M. Of. nr. 712/13 oct. 2003) - înlocuieşte denumirea Direcţia Generală a Vămilor cu Autoritatea Naţională a  
 Vămilor 
 - L. nr. 599/2003  (M. Of. nr. 936/24 dec. 2003) - respinge O.U.G. nr. 36/2000 
 - L. nr. 594/2003  (M. Of. nr. 938/24 dec. 2003) - respinge O.G.48/2000 
 - L. nr. 595/2004  (M. Of. nr. 1239/22 dec. 2004) - modifică titlul, art.1 partea introductivă şi lit.c), art.2, art.5, art. 6, art.7, art.8,  
 art.9, art.10, art.12, art.13 alin. (3) şi (7), art.14, art.15 alin.(2), art.16, art.17,  
 art.18, art.19, art.20, art.21, art.22 alin. (2), (4), (5) şi (6), art.23 alin. (1) şi (4),  
 art.24, art.26 alin. (1) şi (2), art.27, art.29 alin. (2), (4) şi (5), art.30, art.31,  
 art.32, art.33, art.34 alin. (2), art.37, art.38, art.39, art.40 alin. (1); 
  introduce alin. (2) la art.1, art.281; 
  abrogă art.25 
 - L. nr. 7/2010  (M. Of. nr. 18/11 ian. 2010) - modifică art. 281 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 55/2012  (M. Of. nr. 702/12 oct. 2012) - modifică art. 1, art. 4, art. 5 lit. c) şi e), art. 6, art. 7, art. 8 lit. d), art. 9, titlul  
 cap. II, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17,  
 art. 18 alin. (1) şi (2), art. 21, art. 22 alin. (1)-(4), art. 23, art. 24, art. 28, art.  
 281, art. 29 alin. (1), (2), (3) şi (5), art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1), art.  
 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 41; 
  introduce lit. a1)-a5) şi lit. e1)-e13) la art. 5, art. 101, alin. (11)-(13) la  
 art. 18, art. 181-183, art. 201, art. 331; 
  abrogă art. 19, art. 20, art. 26, art. 27, art. 40, art. 42; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă termenul "agenţie"  cu  
 termenul "MAE prin ANCEX" 
 Rectificare: 
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 (M. Of. nr. 732/30 oct. 2012) - rectifică art. 17 alin. (5) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 30 
 - L. nr. 104/2013  (M. Of. nr. 222/18 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 55/2012 şi modifică art. 1 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a1),  
 art. 5 lit. e) pct. (ii), art. 6, art. 8 lit. c), art. 12 alin. (1) lit. a)-c), art. 12 alin. (2)  
 şi (3), art. 13 alin. (1) şi (4) - (6), art. 15 alin. (5), art. 16, art. 17 alin. (1), (3) şi  
 (4), art. 18 alin. (1), art. 18 alin. (13), art. 181 alin. (2) şi (3), art. 183, art.  
 201 alin. (2), art. 21, art. 23 alin. (1) şi (5),  art. 331 alin. (1), art. 34 alin. (1); 
 introduce alin. (4) la art. 1, alin. (7) la art. 22; 
 abrogă art. 1 alin. (1) lit. e), art. 5 lit. e) pct. (iv), art. 5 lit. e11), art. 12 alin.  
 (5) şi (6), art. 23 alin. (4) lit. c) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 601/26 sep. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 80/2021  (M. Of. nr. 384/13 apr. 2021) - modifică art. 3, art. 5 lit. a), b) - d), f), i) - k) și m) - o), art. 6, art. 7 alin. (2),  
 art. 8 lit. d), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (2) și (3), art. 14 alin. (1) și (7), art. 15,  
 art. 16 alin. (7) și (8), art. 17, art. 18 alin. (3) și (4), art. 19 alin. (4) și (6),  art.  
 20 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (2) lit. k), art. 25 alin. (5), art. 27, art.  
 33, art. 34, art. 35 și art. 36 alin. (1); 
 în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „Autoritatea Naţională a  
 Vămilor” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională de Administrare  
 Fiscală”; 
 introduce alin. (5) la art. 1, lit. a1) la art. 5, alin. (2) la art. 5, alin. (5) la art.  
 13, alin. (21) la art. 18, alin. (31) la art. 19, lit. k1) la art. 24 alin. (2), lit.  
 s1) la art. 24 alin. (2), art. 321 și o anexă după art. 43; 
 abrogă art. 16 alin. (5) și (6) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 749/2 aug. 2021)   
 O.U.G. nr. 159/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. 
 M. Of. nr. 515/25 oct. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 288/2001 - M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 288/2001  (M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) - înlocuieşte sintagma "Ministerul Finanţelor" cu sintagma "Ministerul  
 Finanţelor Publice" 
 - O.U.G. nr. 202/2005  (M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005) - modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2) şi (3), anexa 
 - L. nr. 252/2006  (M. Of. nr. 553/27 iun. 2006) - respinge O.U.G. nr. 202/2005 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 691/2007  (M. Of. nr. 668/1 oct. 2007) - art.4 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 691/2007  (M. Of. nr. 668/1 oct. 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 4 alin. (3) (termenul se  
 împlineşte la 14 noiembrie 2007 după care operează prevederile art.147 alin. (1)  
 din Constituţie) 
 - O.U.G. nr. 77/2009  (M. Of. nr. 439/26 iun. 2009) - abrogă art. 7; 
  modifică în mod corespunzător Statutul Companiei Naţionale "Loteria  
 Română". 
 - O.U.G. nr. 42/2015  (M. Of. nr. 767/14 oct. 2015) - modifică art. 5 alin. (3), art. 6, anexa; 
  introduce alin. (21) la art. 1, alin. (11) și alin. (4) la art. 8 
 - O.U.G. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (11), anexa 
 - O.U.G. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 12/5 ian. 2017) - modifică art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (11), anexa 
 - O.U.G. nr. 22/2019  (M. Of. nr. 262/5 apr. 2019) - modifică art. 1 alin. (2) și art. 8 alin. (3); 
 abrogă art. 5 alin. (2) și (3) și anexa   
 O.U.G. nr. 163/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare,  
 restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării 
 M. Of. nr. 533/2 nov. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 736/2001 - M. Of. nr. 806/17 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 49/2000  (M. Of. nr. 203/11 mai 2000) - modifică şi completează în mod corespunzător art. 10 
 - O.U.G. nr. 210/2000  (M. Of. nr. 601/23 nov. 2000) - abrogă art. 3 alin. (3)   
 O.U.G. nr. 170/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de  
 persoane prevăzute în legi speciale 
 M. Of. nr. 541/5 nov. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 783/2001 - M. Of. nr. 39/21 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 72/2000  (M. Of. nr. 265/13 iun. 2000) - modifică art. 2 lit. a 
 - O.U.G. nr. 102/2000  (M. Of. nr. 311/5 iul. 2000) - modifică art. 6 
 - L. nr. 493/2001  (M. Of. nr. 625/4 oct. 2001) - respinge O.U.G. nr. 72/2000 
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 - L. nr. 494/2001  (M. Of. nr. 625/4 oct. 2001) - respinge O.U.G. nr. 102/2000 
 - L. nr. 783/2001  (M. Of. nr. 39/21 ian. 2002) - modifică art.2, art.3 lit.a şi d, art.4, art.5, art.6 
 - O.U.G. nr. 48/2003  (M. Of. nr. 435/19 iun. 2003) - modifică art. 6 alin. (1), introduce lit. f) la art. 2, art. 51 
 - O.G. nr. 30/2004  (M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) - modifică art.1, art.3  lit.b) şi c), art.4  lit.b) şi d),  art.5 lit.b), art.51, art.6  
 alin.(1) 
 - L. nr. 121/2004  (M. Of. nr. 357/23 apr. 2004) - aprobă O.G. nr. 30/2004   
 O.U.G. nr. 173/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi  
 subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat 
 M. Of. nr. 547/9 nov. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 99/2001 - M. Of. nr. 158/29 mar. 2001)    
 O.U.G. nr. 175/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii  
 Transfrontaliere (SECI) 
 M. Of. nr. 547/9 nov. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 94/2000 - M. Of. nr. 217/17 mai 2000) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2003  (M. Of. nr. 712/13 oct. 2003) - înlocuieşte denumirea Direcţia Generală a Vămilor cu Autoritatea Naţională a  
 Vămilor 
 - L. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) 
 - O.U.G. nr. 90/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - modifică anexa nr.3 
 - L. nr. 328/2005  (M. Of. nr. 1011/15 nov. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 90/2005 
 - L. nr. 205/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) - modifică anexa nr. 3   
 O.U.G. nr. 176/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale "Roman"-S.A. Braşov şi "Tractorul UTB"-S.A. Braşov 
 M. Of. nr. 545/8 nov. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 365/2001 - M. Of. nr. 387/16 iul. 2001) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 564/19 nov. 1999) - rectifică art. 1 alin. 1   
 O.U.G. nr. 179/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească 
 M. Of. nr. 559/17 nov. 1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 118/2001 - M. Of. nr. 162/30 mar. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 15/2000  (M. Of. nr. 111/14 mar. 2000) - modifică art. IX alin. (1) 
 - L. nr. 117/2001  (M. Of. nr. 162/30 mar. 2001) - respinge O.U.G. nr. 15/2000 
 - L. nr. 118/2001  (M. Of. nr. 162/30 mar. 2001) - modifică art. 99 alin. (1) din L. nr. 92/1992 prin introducerea la art. I a pct.  
 391, art. IX alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 20/2002  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2002) - abrogă art.III   
 O.U.G. nr. 194/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" 
 M. Of. nr. 612/15 dec. 1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 146/2000 - M. Of. nr. 362/3 aug. 2000) 
 Modificări: 
 - L. nr. 146/2000  (M. Of. nr. 362/3 aug. 2000) 
 Republicare: 
   (M. Of. nr. 45/26 ian. 2001) 

 ▼ Addendum la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la  
 15 octombrie 1999 
 O.U.G. nr. 196/1999 (ratificare) 
 M. Of. nr. 612/15 dec. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 57/2000 - M. Of. nr. 173/24 apr. 2000)   
 O.U.G. nr. 203/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul  
 Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei 
 M. Of. nr. 649/30 dec. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 25/2001 - M. Of. nr. 116/7 mar. 2001)    
 O.U.G. nr. 214/1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite  
 din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor  
 care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România 
 M. Of. nr. 650/30 dec. 1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 568/2001 - M. Of. nr. 688/30 oct. 2001) 
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 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 274/2000  (M. Of. nr. 677/19 dec. 2000) - modifică art. 5 alin. 1 
 - L. nr. 568/2001  (M. Of. nr. 688/30 oct. 2001) - modifică titlul ordonanţei, art. 2 alin. (1) lit. b şi lit.d, art.2 alin.(2), art.3 lit.e,  
 art.4 alin.(1) partea introductivă, art.5 alin.(1), art.7 alin.(1) partea introductivă  
 şi lit.c şi e; introduce alin.(2) la art.1, lit.c1 la art.2 alin.(1), lit.f la art.3 
 - L. nr. 569/2001  (M. Of. nr. 688/30 oct. 2001) - respinge O.U.G. nr. 274/2000 
 - O.G. nr. 64/2002  (M. Of. nr. 647/31 aug. 2002) - modifică art. 5 alin. (1) şi alin. (3); introduce alin. (21) şi (22) la art. 4, alin.  
 (4) şi (5) la art. 5 
 - L. nr. 670/2002  (M. Of. nr. 935/20 dec. 2002) - modifică art.5 alin. (1) 
 - L. nr. 212/2003  (M. Of. nr. 354/23 mai 2003) - introduce lit. g) la art. 3 
 - L. nr. 173/2006  (M. Of. nr. 438/22 mai 2006) - modifică art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) lit.c), art.2 alin.(2), art.4 alin.(1), art.5  
 alin.(3) şi (5), art.7 alin.(1) lit.a); 
  introduce lit.g) la art.5 alin.(4), alin.(11) la art.6; 
  abrogă art.6 alin.(1).   

  2000  
 
 
 O.U.G. nr. 4/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială "General doctor aviator Victor  
 Anastasiu" 
 M. Of. nr. 68/16 feb. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 279/2001 - M. Of. nr. 297/7 iun. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 167/2017  (M. Of. nr. 559/14 iul. 2017) - înlocuiește în cuprinsul art. 1 alin. (2) sintagma „sub autoritatea Ministerului  
 Apărării Naţionale” cu sintagma „în compunerea Ministerului Apărării  
 Naţionale”   
 O.U.G. nr. 10/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de consultanţă necesare pentru realizarea programelor  
 şi/sau a proiectelor finanţate integral sau parţial din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau  
 nerambursabile, precum şi a programelor pentru continuarea acestora 
 M. Of. nr. 93/1 mar. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 684/2001 - M. Of. nr. 784/11 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 684/2001  (M. Of. nr. 784/11 dec. 2001) - modifică titlul ordonanţei, art. 1; introduce art.11   
 O.U.G. nr. 14/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre 
 M. Of. nr. 114/16 mar. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 448/2001 - M. Of. nr. 409/24 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 179/2000  (M. Of. nr. 535/31 oct. 2000) - modifică art. 2 lit. e şi f, art.3 alin. (1) şi (2), art.4 alin.(2), art.8; înlocuieşte  
 anexa nr.2 
 - L. nr. 448/2001  (M. Of. nr. 409/24 iul. 2001) - modifică art. 2, art.3 alin. (1), art.4 alin.(2), art.5 alin.(2) şi (3), art.6 alin.(1),  
 art.8, anexa nr. 2 
 - O.G. nr. 88/2001  (M. Of. nr. 544/1 sep. 2001) - modifică în mod corespunzător   
 O.U.G. nr. 19/2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reluarea activităţii României, în calitate de membru, la Institutul Internaţional al Frigului, cu sediul la Paris,  
 Franţa, şi pentru autorizarea plăţii cotizaţiei anuale 
 M. Of. nr. 121/21 mar. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 4/2001 - M. Of. nr. 61/5 feb. 2001)    
 O.U.G. nr. 26/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de  
 retragere a depozitelor constituite la Banca "Renaşterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank 
 M. Of. nr. 141/3 apr. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 240/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 240/2001  (M. Of. nr. 263/22 mai 2001) - modifică art. 7   
 O.U.G. nr. 27/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato" 
 M. Of. nr. 153/13 apr. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 644/2001 - M. Of. nr. 756/28 nov. 2001) 
 Modificări: 
   

- L. nr. 644/2001  (M. Of. nr. 756/28 nov. 2001) - modifică art. 1 

 ▼ Acord între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România,  
 Republica Slovacă şi Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de  
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 schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2004 
 O.U.G. nr. 31/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 163/18 apr. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 95/2001 - M. Of. nr. 159/29 mar. 2001) 
   
 O.U.G. nr. 34/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind produsele agroalimentare ecologice 
 M. Of. nr. 172/21 apr. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 38/2001 - M. Of. nr. 122/12 mar. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 62/2006  (M. Of. nr. 787/18 sep. 2006) - modifică art.1 alin.(1), art.2, art.3, art.4, art.5, art.6 alin.(1) şi (3), art.7 alin. 
 (1) şi (2), art.8 alin.(1), (2) şi (4), titlul cap.VI, art.9, art.10; 
  introduce alin.(3) la art.7; 
  abrogă art.6 alin.(4), art.8 alin.(5), art.11 şi 12; 
 abrogă la data de 1 ianuarie 2007 art.2 alin.(1) şi (2), art.3, 4, art.5 alin.(1), (4)  
 şi alin.(5) lit.b), c), d) şi e), art.6 alin.(1), art.8 alin.(4), art.9 alin.(1) şi art.10 
 - L. nr. 513/2006  (M. Of. nr. 16/10 ian. 2007) - modifică art.2 alin.(4) lit.c) şi h), art.5 alin.(2) şi partea introductivă a alin.(5),  
 art.7 alin.(1) şi alin.(2) lit.d), art.8 alin.(1) 
 - O.G. nr. 29/2014  (M. Of. nr. 639/30 aug. 2014) - modifică art. 6 alin. (2); 
 sintagma „Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale” se  
 înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" 
 - O.G. nr. 5/2016  (M. Of. nr. 66/29 ian. 2016) - introduce lit. l) la art. 2 alin. (4) și alin. (31)-(33) la art. 8 
 - L. nr. 179/2016  (M. Of. nr. 812/14 oct. 2016) - aprobă O. G. nr. 5/2016 
 - L. nr. 262/2017  (M. Of. nr. 1021/22 dec. 2017) - introduce alin. (34) și (35) la art. 8 
 - L. nr. 352/2018  (M. Of. nr. 4/3 ian. 2019) - modifică art. 7 alin. (2) lit. d), art. 8 alin. (32) și alin. (33) și art. 9 alin. (2); 
 introduce alin. (11) și alin. (36) la art. 8 și alin. (3) la art. 9; 
 abrogă art. 2 alin. (4) lit. h) și art. 13;înlocuieşte sintagma „organism 
 de inspecţie şi certificare” cu sintagma „organism de control”. 
 - O.G. nr. 3/2019  (M. Of. nr. 81/31 ian. 2019) - modifică art. 8 alin. (32); 
 introduce alin. (37) și (38) la art. 8 
 - O.G. nr. 7/2019  (M. Of. nr. 667/9 aug. 2019) - modifică art. 2 alin. (4) lit. g), art. 5 alin. (2) și (5), art. 8 alin. (34); 
  abrogă titlul cap II, titlul cap. VII 
 - L. nr. 257/2019  (M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019) - aprobă O.G. nr. 3/2019 
 - O.G. nr. 10/2021  (M. Of. nr. 831/31 aug. 2021) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (3), art. 2 partea introductivă a alin. (4) și  
 lit. c), f), g) și l), art. 5 alin. (2) și (3), titlul cap. V, art. 7, art. 8 alin. (1) - (3) și  
 (32) - (34) și art. 9 alin. (2); 
 În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagmele 
 „produse agroalimentare ecologice” și „producția 
 agroalimentară ecologică” se înlocuiesc cu sintagmele 
 „produse ecologice”, respectiv „producția ecologică”; 
 introduce lit. m) la art. 2 alin. (4), alin. (5) la art. 2, art. 21, art. 41, alin.  
 (21) la art. 6, alin. (21) și (22) la art. 9 și art. 91 - 94; 
 abrogă art. 5 alin. (5) și art. 8 alin. (35) 
 - L. nr. 305/2021  (M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) - modifică art. 8 alin. (11), (33)-(35) și (37) 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari  
 S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999 
 O.U.G. nr. 43/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 184/27 apr. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2001 - M. Of. nr. 145/23 mar. 2001)   
 O.U.G. nr. 49/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activităţii Băncii Agricole - S.A., în vederea privatizării 
 M. Of. nr. 203/11 mai 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 349/2001 - M. Of. nr. 373/10 iul. 2001)   
 O.U.G. nr. 50/2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii  
 economice 
 M. Of. nr. 208/12 mai 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 302/2001 - M. Of. nr. 308/11 iun. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 122/2001  (M. Of. nr. 643/15 oct. 2001) - modifică art. 2 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă art. 2; referirile la TVA din art. 2 rămân în vigoare până la 31 dec.  
 2006   
 O.U.G. nr. 55/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol 
 M. Of. nr. 227/23 mai 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 445/2001 - M. Of. nr. 409/24 iul. 2001) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 445/2001  (M. Of. nr. 409/24 iul. 2001) - modifică art. 1, art2; introduce art.3   
 O.U.G. nr. 59/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind Statutul personalului silvic 
 M. Of. nr. 238/30 mai 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 427/2001 - M. Of. nr. 406/23 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 427/2001  (M. Of. nr. 406/23 iul. 2001) - modifică art. 1 alin. (1), art.2, titlul cap.II, art.4, art.5, art.7 alin.(2), art.9  
 devine art.8 şi se modifică alin.(1), art.8 devine art.9 şi se modifică, art.10 alin. 
 (1), art.11 alin.(1) partea introductivă, art.14 alin.(2), art.15, art.16 alin.(3),  
 titlul secţiunii 1 din cap.IV, art.21 alin.(1) şi (2), art.24 alin.(1), (3) şi (4), art.31,  
 art.34, art.35, art.37, art.40, art.42, art.48 alin.(1), art.51 alin.(1) şi (2), art.53,  
 anexa; introduce cap.III după art.7; abrogă art.6, art.57 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 48 alin. (5); 
  abrogă art. 41-43, art. 45 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - abrogă, la 1 februarie 2014, art. 44 
 - L. nr. 234/2019  (M. Of. nr. 1004/13 dec. 2019) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 17,  
 art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 25, art. 27, art. 29, art. 30, art. 33, art. 34,  
 art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 52,  
 art. 55 și art. 56; 
 modifică și înlocuiește anexa; 
 în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „personal silvic contractual”  
 se înlocuieşte cu sintagma „personal silvic angajat cu contract individual de  
 muncă”; 
 introduce art. 71 și 72, alin. (6) la art. 24, art. 59 și anexa nr. 2; 
 abrogă art. 9, art. 12 - 16, art. 18, art. 19, art. 51, art. 53, art. 54 și art. 58   
 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea  
 întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.U.G. nr. 62/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 248/5 iun. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 207/2000 - M. Of. nr. 618/30 nov. 2000) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 50/2002 (M. Of. nr. 289/29 apr. 2002) 
 - O.G. nr. 45/2003 (M. Of. nr. 532/24 iul. 2003) 
 - L. nr. 437/2003 (M. Of. nr. 768/3 nov. 2003) - aprobă O.G. nr. 45/2003 
 - O.G. nr. 21/2004 (M. Of. nr. 88/31 ian. 2004)   
 O.U.G. nr. 79/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind stingerea unei părţi din datoria Companiei Naţionale de Electricitate-S.A. către stat cu contravaloarea  
 energiei electrice livrate în Republica Moldova 
 M. Of. nr. 282/22 iun. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 209/2001 - M. Of. nr. 213/26 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 209/2001  (M. Of. nr. 213/26 apr. 2001) - modifică art. 1-3   
 O.U.G. nr. 83/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical 
 M. Of. nr. 291/27 iun. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 598/2001 - M. Of. nr. 711/8 nov. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 598/2001  (M. Of. nr. 711/8 nov. 2001) - modifică art. 1 alin. (1) şi (3), art.3 alin.(1), art.8, art.13; înlocuieşte  
 denumirile "Ministerul Sănătăţii " şi "ministrul sănătăţii" cu "Ministerul  
 Sănătăţii şi Familiei" şi "ministrul sănătăţii şi familiei" iar cuvântul "profesie"  
 cu "profesiune"   
 O.U.G. nr. 86/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în legătură cu procedurile de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile  
 comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) 
 M. Of. nr. 305/4 iul. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 58/2002 - M. Of. nr. 52/25 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 58/2002  (M. Of. nr. 52/25 ian. 2002) - modifică titlul, art.2 lit.a; înlocuieşte sintagma „Fondul Proprietăţii de Stat“  
 cu sintagma „Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor  
 Statului“   
 O.U.G. nr. 93/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional 
 M. Of. nr. 308/4 iul. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 344/2001 - M. Of. nr. 378/11 iul. 2001) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 344/2001  (M. Of. nr. 378/11 iul. 2001) - modifică art. 2, art.3 alin. (2) lit. a, al doilea articol numerotat 3 devine art.4,  
 iar art.4 devine art.5   
 O.U.G. nr. 94/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România 
 M. Of. nr. 308/4 iul. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 501/2002 - M. Of. nr. 561/31 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 501/2002  (M. Of. nr. 561/31 iul. 2002) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1), (4) şi (6), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5;  
 introduce alin. (5),(6) şi (7) la art. 1, art. 51; abrogă art. 1 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 184/2002  (M. Of. nr. 929/18 dec. 2002) - prelungeşte termenul de la art.1 alin. (5) cu 30 de zile 
 - L. nr. 48/2004  (M. Of. nr. 262/25 mar. 2004) - aprobă cu modificări  O.U.G. nr. 184/2002 
 - L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - modifică art.1 alin. (1), (2), (6) şi (7),  art.2 alin. (1) lit.c) şi e), art.2 alin. (4),   
 art.2 alin. (5), (6),  art.4 alin. (1),( 4), (5),   art.5 alin. (1) şi (2), art.51 se  
 renumerotează şi devine art.54; 
  introduce alin. (11), (21), (22), (23) şi (24) la art.1, art.11, alin. (41),  
 (7) şi (8)  la art. 2, alin. (21), (22) şi (23) la art. 3, alin. (21) la art.4,   
 art.41, art.42, art.51, art.52, art.53; 
   abrogă art.4 alin. (3), 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 797/1 sep. 2005) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 955/27 oct. 2005) - art. 1 alin. (5) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 209/2005  (M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005) - modifică art. 10 alin. (1) şi (2); 
  introduce alin. (6) şi (7) la art. 9, art. 101 
 - L. nr. 263/2006  (M. Of. nr. 572/3 iul. 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 209/2005 şi modifică art. 9 alin. (6) partea  
 introductivă, art. 10 alin. (2), art. 101 alin. (1) şi (3) 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 3 alin. (5) 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 
 - O.U.G. nr. 21/2015  (M. Of. nr. 468/29 iun. 2015) - modifică art. 3 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (5); 
 introduce lit. f) şi g) la art. 3 alin. (1), alin. (11) la art. 3 
 - L. nr. 103/2016  (M. Of. nr. 394/24 mai 2016) - modifică art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 3 alin. (5); 
 introduce alin. (11) la art. 1, lit. f) și g) la alin. (1) al art. 3, alin. (11) la art. 3 
 - L. nr. 22/2020  (M. Of. nr. 221/18 mar. 2020) - introduce alin. (6) la art. 4   
 O.U.G. nr. 99/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în  
 muncă 
 M. Of. nr. 304/4 iul. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 436/2001 - M. Of. nr. 404/20 iul. 2001)   
 O.U.G. nr. 103/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind decoraţia "Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste" 
 M. Of. nr. 317/7 iul. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 767/2001 - M. Of. nr. 33/18 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 767/2001  (M. Of. nr. 33/18 ian. 2002) - modifică art.4 şi anexa   
 O.U.G. nr. 104/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit 
 M. Of. nr. 320/10 iul. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 542/2001 - M. Of. nr. 658/19 oct. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 151/2000  (M. Of. nr. 489/6 oct. 2000) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1 şi 2   
 O.U.G. nr. 105/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios 
 M. Of. nr. 319/10 iul. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 543/2001 - M. Of. nr. 658/19 oct. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 151/2000  (M. Of. nr. 489/6 oct. 2000) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - L. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) - modifică anexele nr.1 şi 2   
 ▼ Memorandum de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a  
 (RO9905-9908), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.U.G. nr. 106/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 322/11 iul. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 57/2001 - M. Of. nr. 132/16 mar. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 50/2002 (M. Of. nr. 289/29 apr. 2002) 
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 - O.U.G. nr. 163/2002 (M. Of. nr. 877/5 dec. 2002) - modifică în mod corespunzător 
 Notă: 
 - O.G. nr. 14/2003 (M. Of. nr. 63/1 feb. 2003) - înlocuieşte denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap”  
  cu denumirea „ Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap” 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei de  
 Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23  
 februarie 2000 
 O.U.G. nr. 107/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 320/10 iul. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 226/2000 - M. Of. nr. 629/5 dec. 2000) 
 Modificări: 
  - O.G. nr. 66/2001 (M. Of. nr. 538/1 sep. 2001) 

 ▼ Scrisoare de înţelegere între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind  
 acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi  
 transportului în Sud-Estul Europei", în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A. 
 O.U.G. nr. 108/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 319/10 iul. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 68/2001 - M. Of. nr. 137/20 mar. 2001) 
   
 O.U.G. nr. 110/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de la plata taxei de valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea  
 proiectului "Instalaţia de anhidridă ftalică şi plastifianţi" la Societatea Comercială "OLTCHIM"-S.A. Râmnicu Vâlcea 
 M. Of. nr. 306/4 iul. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 104/2001 - M. Of. nr. 158/29 mar. 2001)    
 O.U.G. nr. 115/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind finanţarea Centrului editorial şi a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din  
 creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 306/4 iul. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 275/2001 - M. Of. nr. 301/7 iun. 2001)    
 O.U.G. nr. 118/2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în  
 sistemul bancar 
 M. Of. nr. 305/4 iul. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 420/2001 - M. Of. nr. 402/20 iul. 2001)    
 O.U.G. nr. 124/2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din  
 Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 306/4 iul. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 249/2001 - M. Of. nr. 264/23 mai 2001)    
 O.U.G. nr. 127/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea doctoratului şi a studiilor postuniversitare de specializare în cadrul Academiei Române 
 M. Of. nr. 317/7 iul. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 596/2001 - M. Of. nr. 711/8 nov. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 596/2001  (M. Of. nr. 711/8 nov. 2001) - modifică titlul, art. 1, art.3-7; abrogă art.2   
 O.U.G. nr. 131/2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea  
 desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., până la data radierii acesteia din registrul comerţului 
 M. Of. nr. 313/6 iul. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 177/2001 - M. Of. nr. 189/13 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 177/2001  (M. Of. nr. 189/13 apr. 2001) - modifică art. 4 alin. (2) şi art.5 
 - O.U.G. nr. 55/2003  (M. Of. nr. 462/28 iun. 2003) - modifică art. 1 
 - L. nr. 450/2003  (M. Of. nr. 821/20 nov. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 55/2003 
 - O.U.G. nr. 18/2004  (M. Of. nr. 317/9 apr. 2004) - abrogă art. 1 alin. (3) 
 - L. nr. 227/2004  (M. Of. nr. 484/28 mai 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 18/2004   
 O.U.G. nr. 133/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 465/25 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 441/2001 - M. Of. nr. 411/25 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - suspendă O.U.G. nr. 133/2000 
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 - L. nr. 441/2001  (M. Of. nr. 411/25 iul. 2001) - modifică titlul ordonanţei, art. 1-7 
 - L. nr. 224/2005  (M. Of. nr. 630/19 iul. 2005) - modifică art. 5   
 O.U.G. nr. 136/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind modul de stabilire a plăţilor compensatorii şi a ajutoarelor care se acordă personalului militar 
 M. Of. nr. 462/22 sep. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 130/2001 - M. Of. nr. 170/4 apr. 2001)   
 O.U.G. nr. 142/2000 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului  
 special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
 M. Of. nr. 471/28 sep. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 309/2001 - M. Of. nr. 309/11 iun. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 309/2001  (M. Of. nr. 309/11 iun. 2001) - modifică art. 2 alin. (2) lit. c, art.3 alin.(4), art.4, art.5 alin.(1) 
 - O.U.G. nr. 140/2001  (M. Of. nr. 690/31 oct. 2001) - modifică art. 1alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 14/2003  (M. Of. nr. 219/2 apr. 2003) - modifică art.3 alin.(4). 
 - L. nr. 240/2003  (M. Of. nr. 415/13 iun. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 14/2003 
 - O.U.G. nr. 11/2004  (M. Of. nr. 266/25 mar. 2004) - modifică art. 1 alin. (3), art.5 alin. (2), art.8; introduce alin. (4) la art.1, alin.  
 (5) la art.3; abrogă art.2 alin. (4) şi (5) 
 - L. nr. 165/2004  (M. Of. nr. 466/25 mai 2004) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1115/2004  (M. Of. nr. 694/2 aug. 2004) - completează în mod corespunzător 
 - O.U.G. nr. 116/2004  (M. Of. nr. 1123/29 nov. 2004) - modifică art. 5 
 - L. nr. 530/2004  (M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004) - introduce alin (7) la art.2 
 - L. nr. 26/2005  (M. Of. nr. 197/8 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr. 116/2004 
 - O.U.G. nr. 103/2005  (M. Of. nr. 646/21 iul. 2005) - introduce art.21, alin. (6) şi (7) la art. 3; 
  abrogă art.2 alin. (7) 
 - L. nr. 359/2005  (M. Of. nr. 1142/16 dec. 2005) - modifică art. 3 alin. (6) 
 - O.U.G. nr. 13/2006  (M. Of. nr. 185/27 feb. 2006) - abrogă Ordonanţa de urgenţă, cu excepţia dispoziţiilor privind drepturile  
 dobândite de personalul Agenţiei SAPARD potrivit O.U.G. nr. 14/2003   
 O.U.G. nr. 147/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei,  
 în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale 
 M. Of. nr. 488/6 oct. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 271/25 mai 2001)   
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice  
 referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la  
 Bucureşti la 5 iunie 2000 
 O.U.G. nr. 149/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 491/9 oct. 2000 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 91/2001 - M. Of. nr. 155/29 mar. 2001) 

 O.U.G. nr. 163/2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 514/19 oct. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 720/2001 - M. Of. nr. 797/13 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - O.G. nr. 36/2003  (M. Of. nr. 68/2 feb. 2003) - modifică art.15 alin. (3) 
 - L. nr. 232/2003  (M. Of. nr. 373/31 mai 2003) - aprobă cu modificări O.G. nr. 36/2003   
 O.U.G. nr. 167/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare 
 M. Of. nr. 523/24 oct. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 179/2001 - M. Of. nr. 189/13 apr. 2001)    
 O.U.G. nr. 170/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate  
 de Societatea Comercială "Termoelectrica"-S.A. 
 M. Of. nr. 531/27 oct. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 255/2002 - M. Of. nr. 304/9 mai 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 190/2002  (M. Of. nr. 942/23 dec. 2002) - modifică anexa nr. 2;  introduce alin. (5) la art.2   
 O.U.G. nr. 175/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru derularea creditului extern care face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 961/2000 privind  
 aprobarea contractării de către Serviciul de Informaţii Externe a unui credit extern, garantat de Ministerul Finanţelor în numele statului 
 M. Of. nr. 532/30 oct. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 290/2001 - M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) 
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 O.U.G. nr. 178/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut  
 dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de  
 dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999 
 M. Of. nr. 533/30 oct. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 77/2001 - M. Of. nr. 135/19 mar. 2001) 
 
 
 O.U.G. nr. 179/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne,  
 precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr. 106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva  
 dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de  
 urgenţă în caz de dezastre 
 M. Of. nr. 535/31 oct. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 431/2001 - M. Of. nr. 403/20 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 291/2000  (M. Of. nr. 706/29 dec. 2000) - modifică în mod corespunzător 
  - O.G. nr. 88/2001  (M. Of. nr. 544/1 sep. 2001) - modifică în mod corespunzător 

 ▼ Acord de cooperare privind serviciile de căutare şi salvare pe mare între statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara la 27 noiembrie  
 1998 
 O.U.G. nr. 182/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 545/3 nov. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 107/2001 - M. Of. nr. 156/29 mar. 2001) 
  
 ▼ Convenţie între Ministerul de Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finanţarea lucrărilor  
 de reparaţii, amenajări şi a dotării cu mobilier şi material didactic a localului Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei Române, semnată la  
 Bucureşti la 25 iulie 2000 
 O.U.G. nr. 183/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 556/9 nov. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 83/2001 - M. Of. nr. 145/23 mar. 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 1/2003 (M. Of. nr. 31/21 ian. 2003) 
 - L. nr. 174/2003 (M. Of. nr. 329/15 mai 2003) - aprobă O.G. nr. 1/2003   
 O.U.G. nr. 190/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România 
 M. Of. nr. 572/16 nov. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 261/2002 - M. Of. nr. 313/13 mai 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - suspendă aplicarea O.U.G. nr. 190/2000 
 - L. nr. 261/2002  (M. Of. nr. 313/13 mai 2002) - modifică art.1, titlul cap.III, art.3, art.4, art.5, titlul cap.IV, art.7, titlul cap.V,  
 art.8, art.11, titlul cap.VI, art.13, art.14, art.18, art.20, art.25, art.26, art.27,  
 art.28, art.29, art.30, art.31, art.32, art.33, art.34, art.35, art.36; introduce  
 art.341, art.342; abrogă art.9, art.12, art.15, art.16, art.17, art.19, art.21,  
 art.22, art.23 
 - O.U.G. nr. 67/2002  (M. Of. nr. 416/14 iun. 2002) - prorogă termenul de intrare în vigoare la 1 ian.2003 
 - O.G. nr. 24/2003  (M. Of. nr. 64/2 feb. 2003) - modifică titlul, art.1, art.7 alin. (1) şi alin. (2), titlul cap.V, art.11, art.18 lit. b),  
 art.20, art.26, art.28, art.31 alin. (4), art.34 alin. (3), art.36  lit. b); introduce   
 art.11, alin. (11) la art.7 
 - L. nr. 362/2003  (M. Of. nr. 679/26 sep. 2003) - aprobă O.G. nr. 24/2003 şi modifică titlul, art.11, art.7 alin. (1), art.7 alin.  
 (11), art.7 alin. (2), titlul cap. V, art.8, art.10, art.11, art.18 lit.b), art.20 alin.  
 (1), art.26, art.27, art.28, art.31 alin. (1) şi (2), art.34, art.341, art.342, art.36  
 lit.b); abrogă art. 30 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 77/29 ian. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 591/2004  (M. Of. nr. 1224/20 dec. 2004) - modifică art. 26 alin. (1); 
  introduce alin. (11) şi (12) la art. 26 
 - L. nr. 458/2006  (M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006) - la 18 martie 2007 modifică titlul, art. 1, art. 2 pct. 1 lit. a)-c), pct. 2-4 şi pct.  
 7-10, art. 6, titlul cap. IV, art. 8 alin. (1) şi (2), titlul cap. V, art. 9, titlul cap. VI,  
 art. 12, art. 13, art. 14 lit. b), art. 15, art. 16-22, art. 23, art. 25, art. 26 alin. (1)  
 şi (2), art. 27; 
 introduce cap. VI1 cuprinzând art. 14 şi 15 după art. 13, alin. (21) la art. 26; 
 abrogă art. 2 pct. 1 lit. f)-h), pct. 5 şi 6, cap. II cu art. 3, art. 4, art. 5, art. 11,  
 art. 14 lit. d), art. 24 
 - L. nr. 82/2007  (M. Of. nr. 235/4 apr. 2007) - modifică art.26 alin.(1) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 17 
 - O.U.G. nr. 10/2018  (M. Of. nr. 203/6 mar. 2018) - modifică art. 2 pct. 1, art. 2 pct. 2 lit. h), titlul cap. III, art. 7, art. 8, art. 9, art.  
 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art.  
 25 alin. (3) și art. 27; 
 introduce art. 21, art. 81, alin. (4) la art. 25, art. 251; 
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 abrogă art. 2 pct. 2 lit. k), art. 2, pct. 3, 4 și 7-10 și art. 26 alin. (2) și (21); 
 în cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „aur financiar” se înlocuieşte cu  
 sintagma „aur de investiţii”.   
 O.U.G. nr. 194/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional 
 M. Of. nr. 573/16 nov. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 400/2001 - M. Of. nr. 393/18 iul. 2001)    
 O.U.G. nr. 198/2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea participării Consiliului Naţional al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităţilor  
 de Reglementare în Domeniul Audiovizualului - EPRA 
 M. Of. nr. 580/20 nov. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 116/2001 - M. Of. nr. 162/30 mar. 2001)    
 O.U.G. nr. 199/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională"-S.A. 
 M. Of. nr. 581/20 nov. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 402/2001 - M. Of. nr. 393/18 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 402/2001  (M. Of. nr. 393/18 iul. 2001) - modifică art. 7 alin. (3) 
 - O.G. nr. 46/2003  (M. Of. nr. 532/24 iul. 2003) - modifică art. 7 alin. (2) şi anexa; introduce alin. (4) şi (5) la art. 7 
 - L. nr. 452/2003  (M. Of. nr. 813/18 nov. 2003) - aprobă O.G. nr. 46/2003 
 - O.G. nr. 29/2004  (M. Of. nr. 90/31 ian. 2004) - modifică art.7 alin.(1) 
 - L. nr. 116/2004  (M. Of. nr. 353/22 apr. 2004) - aprobă cu modificări O.G. nr. 29/2004 
 - O.U.G. nr. 202/2005  (M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005) - modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2) şi (3), anexa 
 - L. nr. 252/2006  (M. Of. nr. 553/27 iun. 2006) - respinge O.U.G. nr. 202/2005 
 - O.U.G. nr. 94/2008  (M. Of. nr. 485/30 iun. 2008) - introduce alin. (21) la art. 7, completează anexa 
 - L. nr. 249/2009  (M. Of. nr. 462/3 iul. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 94/2008 
 - O.U.G. nr. 82/2012  (M. Of. nr. 838/12 dec. 2012) - modifică şi completează anexa; 
 introduce alin. (22) la art. 7, 
 - L. nr. 235/2013  (M. Of. nr. 442/19 iul. 2013) - modifică art. 7 alin. (22), anexa 
 - L. nr. 162/2020  (M. Of. nr. 698/4 aug. 2020) - modifică art. 7 alin. (22) și anexa   
 O.U.G. nr. 210/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării 
 M. Of. nr. 601/23 nov. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 122/2001 - M. Of. nr. 160/29 mar. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 122/2001  (M. Of. nr. 160/29 mar. 2001) - modifică art. 1 alin. (1), art.2 partea introductivă a alin.(1), art.2 alin.(1) lit. b,  
 c şi d, art.3 alin.(1) şi alin.(2), anexa; introduce alin.(11) la art.3, art.41;  
 abrogă art.2 alin.(3), art.3 alin.(3) şi (4) 
 - O.U.G. nr. 106/2001  (M. Of. nr. 353/30 iun. 2001) - modifică art. 3 alin. (11), art.3 alin.(2), titlul anexei; introduce art.31   
 O.U.G. nr. 213/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru bunurile importate în cadrul unui ajutor nerambursabil acordat de  
 Guvernul Japoniei Guvernului României 
 M. Of. nr. 603/24 nov. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 256/2001 - M. Of. nr. 266/23 mai 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 256/2001  (M. Of. nr. 266/23 mai 2001) - modifică titlul, art. 1, art.2 şi titlul anexei   
 O.U.G. nr. 214/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 din Centrala Termoelectrică  
 Mintia-Deva 
 M. Of. nr. 610/28 nov. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 449/2001 - M. Of. nr. 412/25 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 449/2001  (M. Of. nr. 412/25 iul. 2001) - modifică art. 1, art.2 partea introductivă, art.5-7; abrogă art.3 şi art.4 
 - O.G. nr. 54/2006  (M. Of. nr. 746/31 aug. 2006) - modifică art. 2, art. 6, art. 7; 
  introduce art. 8; 
  abrogă art. 1 alin. (2), art. 5 
 - L. nr. 18/2007  (M. Of. nr. 33/17 ian. 2007) - aprobă O.G. nr.54/2006 
 - O.U.G. nr. 175/2008  (M. Of. nr. 801/28 nov. 2008) - modifică titlul; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "Grupului nr. 1"  
 cu sintagma "Grupului nr. 4" 
 - L. nr. 143/2009  (M. Of. nr. 307/11 mai 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 175/2008 şi modifică art. 8 alin.  
 (1)   
 O.U.G. nr. 216/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe,  
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 aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 M. Of. nr. 610/28 nov. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 254/2001 - M. Of. nr. 266/23 mai 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 293/2000  (M. Of. nr. 706/29 dec. 2000) - modifică art. 3 şi 5 
 - L. nr. 100/2001  (M. Of. nr. 158/29 mar. 2001) - respinge O.U.G. nr. 293/2000 
 - L. nr. 254/2001  (M. Of. nr. 266/23 mai 2001) - modifică art. 3 şi art.5; abrogă O.U.G. nr. 293/2000   
 O.U.G. nr. 217/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind structura coşului minim de consum pentru un trai decent în România 
 M. Of. nr. 606/25 nov. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 554/2001 - M. Of. nr. 672/24 oct. 2001) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 380/2001  (M. Of. nr. 203/23 apr. 2001) - consum lunar pentru trim.IV al anului 2000 
 - H.G. nr. 1200/2001  (M. Of. nr. 787/12 dec. 2001) - consum lunar pentru trim.I-III ale anului 2001 
 - H.G. nr. 222/2002  (M. Of. nr. 183/18 mar. 2002) - consum lunar pentru trim. IV al anului 2001 
 - H.G. nr. 622/2002  (M. Of. nr. 458/27 iun. 2002) - consum lunar pentru trim.I al anului 2002 
 - H.G. nr. 1145/2002  (M. Of. nr. 779/25 oct. 2002) - consum lunar trim. II al anului 2002 
 - H.G. nr. 1458/2002  (M. Of. nr. 942/23 dec. 2002) - consum lunar pentru trim. III al anului 2002 
 - H.G. nr. 252/2003  (M. Of. nr. 167/17 mar. 2003) - consum lunar pentru trim. IV al anului 2002 
 - H.G. nr. 928/2003  (M. Of. nr. 608/27 aug. 2003) - consum lunar pentru trim. I al anului 2003 
 - H.G. nr. 1079/2003  (M. Of. nr. 668/22 sep. 2003) - consum lunar pentru trim. II al anului 2003 
 - O.U.G. nr. 11/2004  (M. Of. nr. 266/25 mar. 2004) - abrogă art. 2 
 - L. nr. 174/2020  (M. Of. nr. 741/14 aug. 2020) - modifică titlul, art. 1 şi art. 3; 
 modifică și înlocuiește anexa; 
 introduce art. 11   
 O.U.G. nr. 234/2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre  
 Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană  
 (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992 
 M. Of. nr. 614/29 nov. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 154/2001 - M. Of. nr. 182/10 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 154/2001  (M. Of. nr. 182/10 apr. 2001) - înlocuieşte sintagma "Ministerul Transporturilor" cu sintagma "Ministerul  
 Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei"   
 O.U.G. nr. 238/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza  
 programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi 
 M. Of. nr. 614/29 nov. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 588/2001 - M. Of. nr. 708/7 nov. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 588/2001  (M. Of. nr. 708/7 nov. 2001) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 239/2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale 
 M. Of. nr. 614/29 nov. 2000 
  (Aprobată prin L. nr. 153/2001 - M. Of. nr. 182/10 apr. 2001) 
  
 O.U.G. nr. 241/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcţii în afara Ministerului de Interne în  
 organizaţiile internaţionale care acordă asistenţă de specialitate pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 620/30 nov. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 709/2001 - M. Of. nr. 785/11 dec. 2001)    
 O.U.G. nr. 244/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind siguranţa barajelor 
 M. Of. nr. 633/6 dec. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 466/2001 - M. Of. nr. 428/31 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 466/2001  (M. Of. nr. 428/31 iul. 2001) - modifică art. 1 alin. (3), art. 2 lit. a - d, art. 3, art. 4 alin.(1), (3), (4), (7) şi (8),  
 art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8, art. 9 alin. (2),  
 art. 10 alin. (3), art. 13-17, art. 21 lit. b şi k, art. 22, art. 23, art. 25, art. 27-29,  
 art. 30 alin. (1) şi (3), art. 31; introduce alin. (2) la art. 12; abrogă art. 21 lit.c 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 96/4 feb. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 21 lit. g), art. 23; 
  abrogă art. 24 
  - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 26 
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 O.U.G. nr. 247/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru "Reparaţia capitală cu modernizare pentru  
 creşterea siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I" 
 M. Of. nr. 636/7 dec. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 251/2001 - M. Of. nr. 264/23 mai 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 56/2001  (M. Of. nr. 531/31 aug. 2001) - introduce art. 2 şi 3 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 661/22 oct. 2001) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - referirile la TVA din art. 2 şi 3 rămân în vigoare până la 31 dec. 2006   
 O.U.G. nr. 249/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere 
 M. Of. nr. 647/12 dec. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 382/2002 - M. Of. nr. 448/26 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 382/2002  (M. Of. nr. 448/26 iun. 2002) - modifică art.3, art.4, art.11; introduce alin.(2) la art.6, art.111; înlocuieşte  
 denumirile “Ministerul Industriei şi Comerţului” şi “Ministerul Finanţelor” cu  
 “Ministerul Industriei şi Resurselor” şi “Ministerul Finanţelor Publice” 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - abrogă art. 1 alin. (2) 
 - O.G. nr. 41/2005  (M. Of. nr. 677/28 iul. 2005) - introduce lit.a1) la art. 4 
 - L. nr. 97/2006  (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr.41/2005 
 - L. nr. 142/2006  (M. Of. nr. 431/18 mai 2006) - modifică art. 1 şi art. 5   
 O.U.G. nr. 253/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă  
 Judeţeană "Apă Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de  
 investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi" 
 M. Of. nr. 647/12 dec. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 163/2001 - M. Of. nr. 186/11 apr. 2001)    
 O.U.G. nr. 256/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare faţă de  
 Banca Naţională a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe 
 M. Of. nr. 647/12 dec. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 577/2001 - M. Of. nr. 673/25 oct. 2001) 
 Modificări: 
   

- L. nr. 577/2001  (M. Of. nr. 673/25 oct. 2001) - modifică art. 1, art.2 

 ▼ Memorandum de finanţare, semnat la Bucureşti la 7 mai 1997 
 O.U.G. nr. 258/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 661/15 dec. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 55/2001 - M. Of. nr. 132/16 mar. 2001) 
  
 ▼ Memorandum de înţelegere pentru implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996  
 România-Ungaria, semnat la Bucureşti la 7 mai 1997 
 O.U.G. nr. 258/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 661/15 dec. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 55/2001 - M. Of. nr. 132/16 mar. 2001)   
 O.U.G. nr. 262/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale 
 M. Of. nr. 661/15 dec. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 306/2001 - M. Of. nr. 313/12 iun. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 306/2001  (M. Of. nr. 313/12 iun. 2001) - înlocuieşte sintagmele Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul  
 Sănătăţii, respectiv ministrul agriculturii şi alimentaţiei cu sintagmele Ministerul  
 Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, respectiv  
 ministrul agriculturii, alimentaţiei şi Pădurilor 
 - L. nr. 89/2006  (M. Of. nr. 328/12 apr. 2006) - modifică art. 4 alin. (1) şi partea introductivă a alin. (2), art. 8 partea  
 introductivă, art. 9; 
 introduce alin. (3) la art. 7, art. 91, art. 11-13 
 - O.U.G. nr. 70/2010  (M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) - orice referire la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, precum şi  
 la Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi  
 Produse Vegetale se consideră a fi făcută la Laboratorul Central Fitosanitar.   
 O.U.G. nr. 263/2000 
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 Ordonanţă de urgenţă privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "C.U.G."-S.A. Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 662/15 dec. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 498/2001 - M. Of. nr. 633/9 oct. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 498/2001  (M. Of. nr. 633/9 oct. 2001) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3   
 O.U.G. nr. 264/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea participării României la Fondul internaţional pentru deblocarea şenalului Dunării 
 M. Of. nr. 662/15 dec. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 113/2001 - M. Of. nr. 162/30 mar. 2001)    
 O.U.G. nr. 265/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind desfiinţarea unilaterală a regimului de vize pentru cetăţenii aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 662/15 dec. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 227/2001 - M. Of. nr. 229/4 mai 2001)    
 O.U.G. nr. 271/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului, etanului  
 lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse petroliere 
 M. Of. nr. 663/15 dec. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 207/2001 - M. Of. nr. 221/2 mai 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 10/2001  (M. Of. nr. 62/6 feb. 2001) - modifică art. 9, art. 12; introduce art. 161; abrogă art. 16 
 - L. nr. 207/2001  (M. Of. nr. 221/2 mai 2001) - modifică art. 3, art.4, art.12, art.13, art.15 alin. (3), art.16; introduce art.31;  
 abrogă art.5 şi 6 
 - O.U.G. nr. 179/2001  (M. Of. nr. 839/27 dec. 2001) - modifică titlul; introduce art. 162 
 - L. nr. 20/2002  (M. Of. nr. 59/28 ian. 2002) - modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.31, art.4 alin.(1), art.7 alin.(1), art.8,  
 art.9, art.10, art.11 alin.(1) şi (3), art.12, art.15 alin.(1); introduce art.151;  
 abrogă art.13, art.161 
 - L. nr. 536/2002  (M. Of. nr. 706/27 sep. 2002) - respinge O.U.G. nr. 179/2001 
 - L. nr. 210/2007  (M. Of. nr. 485/19 iul. 2007) - modifică art. 14 alin. (2); 
   abrogă art. 151 

 ▼ Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare  
 Economică, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2000 
 O.U.G. nr. 278/2000 (ratificare) 
 M. Of. nr. 682/20 dec. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 111/2001 - M. Of. nr. 156/29 mar. 2001) 
   
 O.U.G. nr. 279/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare asumate  
 de Banca Generală de Credit şi Promovare - BANKCOOP - S.A. ce decurg din Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 120 milioane dolari  
 S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995 
 M. Of. nr. 689/21 dec. 2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 199/2001 - M. Of. nr. 209/25 apr. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 199/2001  (M. Of. nr. 209/25 apr. 2001) - modifică art. 1; introduce alin. (2) la art.2 
 - L. nr. 194/2004  (M. Of. nr. 486/31 mai 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003   
 O.U.G. nr. 283/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societăţii de Strategie pentru Piaţa de Gros -  
 S.R.L. Bucureşti 
 M. Of. nr. 689/21 dec. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 733/2001 - M. Of. nr. 816/18 dec. 2001)    
 O.U.G. nr. 291/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea unor ministere 
 M. Of. nr. 706/29 dec. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 308/2001 - M. Of. nr. 312/12 iun. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 308/2001  (M. Of. nr. 312/12 iun. 2001) - modifică titlul ordonanţei, art. 1, art.5 alin. (2), art.7 alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 192/2002  (M. Of. nr. 949/24 dec. 2002) - prevede că şi în anul 2003 se aplică dispoziţiile referitoare la salarizarea  
 personalului din aparatul propriu al unor ministere 
 - O.U.G. nr. 63/2003  (M. Of. nr. 462/28 iun. 2003) - abrogă prevederile O. U. G. nr. 291/2000, cu excepţia art. 4 şi a anexei 
 - L. nr. 604/2003  (M. Of. nr. 6/6 ian. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2003 şi abrogă prevederile O.U.G. nr.  
 291/2000, cu excepţia art.3 şi 4 şi a anexei 
 - O.G. nr. 10/2008  (M. Of. nr. 79/1 feb. 2008) - modifică art.4 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 4   
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 O.U.G. nr. 295/2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului 
 M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 109/2001 - M. Of. nr. 157/29 mar. 2001)    
 O.U.G. nr. 299/2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor  
 publice, transporturilor şi locuinţei 
 M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 369/2001 - M. Of. nr. 385/13 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 369/2001  (M. Of. nr. 385/13 iul. 2001) - modifică art. 1   

  2001  
 
 
 O.U.G. nr. 2/2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor  
 ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice 
 M. Of. nr. 10/9 ian. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 233/2001 - M. Of. nr. 262/22 mai 2001) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 9/2001  (M. Of. nr. 35/19 ian. 2001) - abrogă art. 12 alin. (2)-(4) 
 - L. nr. 233/2001  (M. Of. nr. 262/22 mai 2001) - modifică art. 6 alin. (2), art.12 alin.(3) 
 - L. nr. 574/2001  (M. Of. nr. 685/30 oct. 2001) - abrogă art. 12 alin. (2) - (4) 
 - O.G. nr. 14/2003  (M. Of. nr. 63/1 feb. 2003) - înlocuieşte denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap”  
 cu denumirea „ Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap” 
 - O.U.G. nr. 64/2003  (M. Of. nr. 464/29 iun. 2003) - abrogă art. 1, art. 3, art. 5-11, art. 13, art. 15, art. 16 alin. (2), art. 17, art. 18,  
 art. 20, art. 21 alin.(1) lit. a) - f) şi h), alin. (2) şi alin. (3) 
 - L. nr. 194/2004  (M. Of. nr. 486/31 mai 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003   
 O.U.G. nr. 5/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de  
 Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. 
 M. Of. nr. 28/16 ian. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 433/2001 - M. Of. nr. 404/20 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 433/2001  (M. Of. nr. 404/20 iul. 2001) - modifică art. 1   
 O.U.G. nr. 7/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism 
 M. Of. nr. 31/17 ian. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 276/2001 - M. Of. nr. 301/7 iun. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 276/2001  (M. Of. nr. 301/7 iun. 2001) - modifică art. 1, art.2, anexele nr. 1 şi 2; introduce un alin. la art.4   
 O.U.G. nr. 9/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor 
 M. Of. nr. 35/19 ian. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 574/2001 - M. Of. nr. 685/30 oct. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 574/2001  (M. Of. nr. 685/30 oct. 2001) - modifică art. 1-3, art.4 alin. (1) şi (4), art.5 alin.(1), art.7, art.8 alin.(1), (2) şi  
 (4), art.10; abrogă art.9 
 - O.U.G. nr. 24/2002  (M. Of. nr. 183/18 mar. 2002) - modifică titlul, art.1, art.2 
 - L. nr. 199/2002  (M. Of. nr. 267/22 apr. 2002) - modifică art.2 
 - L. nr. 604/2002  (M. Of. nr. 830/18 nov. 2002) - respinge O.U.G. nr. 24/2002 
 - L. nr. 630/2002  (M. Of. nr. 889/9 dec. 2002) - abrogă art. 4 şi 5 
 - O.U.G. nr. 12/2011  (M. Of. nr. 114/15 feb. 2011) - modifică art. 8 alin. (3)   
 O.U.G. nr. 15/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi al produselor  
 petroliere, a staţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente 
 M. Of. nr. 66/7 feb. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 68/2002 - M. Of. nr. 52/25 ian. 2002)    
 ▼ Înţelegere asupra proiectului - Proiect elveţian privind energia termică (Buzău, Paşcani), semnat la Bucureşti la 8 ianuarie 1999 
 O.U.G. nr. 19/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 93/23 feb. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 201/2001 - M. Of. nr. 211/26 apr. 2001) 
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 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României şi Guvernul Elveţiei, semnat la Bucureşti la 8 ianuarie  
 1999 
 O.U.G. nr. 19/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 93/23 feb. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 201/2001 - M. Of. nr. 211/26 apr. 2001) 
   
 O.U.G. nr. 20/2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăţilor naţionale şi a celorlalte societăţi  
 comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar 
 M. Of. nr. 80/15 feb. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 307/2001 - M. Of. nr. 313/12 iun. 2001)    
 O.U.G. nr. 25/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru  
 Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM"-S.A. 
 M. Of. nr. 91/22 feb. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 372/2001 - M. Of. nr. 384/13 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 372/2001  (M. Of. nr. 384/13 iul. 2001) - modifică art. 2 alin. (3) 
  
 O.U.G. nr. 28/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit  
 acordat Societăţii Comerciale "Tractorul UTB"-S.A. Braşov 
 M. Of. nr. 104/28 feb. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 278/2001 - M. Of. nr. 297/7 iun. 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 53/2003  (M. Of. nr. 584/15 aug. 2003) - O.G. nr. 53/2003 dispune ca Societatea Comercială "Tractorul UTB"-S.A. să  
 beneficieze de scutiri de la plata tuturor obligaţiilor rezultate din creditele  
 acordate de Banca de export-import a României EXIMBANK-S.A. cu condiţia  
 transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat.   
 O.U.G. nr. 31/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 110/5 mar. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 373/2001 - M. Of. nr. 384/13 iul. 2001)    
 O.U.G. nr. 32/2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor probleme financiare 
 M. Of. nr. 110/5 mar. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 374/2001 - M. Of. nr. 388/16 iul. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 374/2001  (M. Of. nr. 388/16 iul. 2001) - modifică art. XIV 
 - O.U.G. nr. 163/2001  (M. Of. nr. 798/13 dec. 2001) - abrogă la 1 ian.2002 art. VI 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - O.U.G. nr. 109/2002  (M. Of. nr. 696/23 sep. 2002) - completează alin. (1) al art. XIII cu lit. f 
 - L. nr. 649/2002  (M. Of. nr. 901/12 dec. 2002) - modifică art. XIII alin. (2);  introduce lit. f) la art. XIII alin. (1) 
 - L. nr. 392/2006  (M. Of. nr. 892/2 nov. 2006) - abrogă la 1 ianuarie 2007 art.III şi V   
 O.U.G. nr. 36/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 
 M. Of. nr. 115/7 mar. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 205/2002 - M. Of. nr. 275/24 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 178/2001  (M. Of. nr. 839/27 dec. 2001) - modifică anexa 
 - L. nr. 205/2002  (M. Of. nr. 275/24 apr. 2002) - modifică art.4 alin.(1), art.8 alin.(1) lit.a; introduce alin.(3) la art.2 
 - L. nr. 336/2002  (M. Of. nr. 418/17 iun. 2002) - modifică lista anexă; abrogă art.3 şi art.6 
 - L. nr. 447/2002  (M. Of. nr. 531/22 iul. 2002) - modifică anexa 
 - O.U.G. nr. 107/2002  (M. Of. nr. 691/20 sep. 2002) - modifică  anexa 
 - O.G. nr. 35/2003  (M. Of. nr. 62/1 feb. 2003) - modifică anexa 
 - L. nr. 194/2003  (M. Of. nr. 337/19 mai 2003) - aprobă O.G. nr. 35/2003 
 - L. nr. 304/2003  (M. Of. nr. 551/31 iul. 2003) - modifică anexa 
 - O.G. nr. 76/2003  (M. Of. nr. 619/30 aug. 2003) - modifică art.3 alin.(3), anexa. 
 - L. nr. 404/2003  (M. Of. nr. 713/13 oct. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 107/2002 
 - L. nr. 536/2003  (M. Of. nr. 911/19 dec. 2003) - modifică art.3 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 112/2005  (M. Of. nr. 654/22 iul. 2005) - modifică anexa 
 - L. nr. 390/2005  (M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005) - aprobă O.U.G. nr.112/2005 
 - O.U.G. nr. 57/2011  (M. Of. nr. 435/22 iun. 2011) - modifică anexa 
 - L. nr. 4/2012  (M. Of. nr. 20/10 ian. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 57/2011 
  - L. nr. 78/2017  (M. Of. nr. 301/27 apr. 2017) - modifică anexa 
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 O.U.G. nr. 39/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit fără  
 dobândă acordat Societăţii Comerciale "I.C.P.P.A.M."-S.A. Baloteşti 
 M. Of. nr. 129/15 mar. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 447/2001 - M. Of. nr. 411/25 iul. 2001)    
 O.U.G. nr. 41/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea pentru familiile cu venituri mici a tarifelor diferenţiate la serviciile de alimentare cu apă şi  
 canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, pentru Proiectul privind alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea  
 Jiului 
 M. Of. nr. 145/23 mar. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 526/2001 - M. Of. nr. 652/17 oct. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 526/2001  (M. Of. nr. 652/17 oct. 2001) - modifică titlul ordonanţei, art. 1, art.2 alin. (1) partea introductivă, art.3, art.7  
 alin.(1) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 10   
 O.U.G. nr. 45/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind producţia de apă grea în perioada 2001-2006 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea  
 acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 
 M. Of. nr. 155/29 mar. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 313/2001 - M. Of. nr. 332/21 iun. 2001) 
 
 Modificări: 
 - L. nr. 320/2004  (M. Of. nr. 626/9 iul. 2004) - modifică titlul, art.2; introduce art.11, art.41 
 - O.U.G. nr. 66/2005  (M. Of. nr. 577/5 iul. 2005) - suspendă aplicarea prevederilor art. 2 alin. (3) pentru anul 2005 
 - L. nr. 353/2005  (M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 66/2005   
 O.U.G. nr. 52/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism 
 M. Of. nr. 175/6 apr. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 80/2002 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 80/2002  (M. Of. nr. 154/4 mar. 2002) - modifică art.2 alin.(1), (2) şi (4), art.2 alin.(5) lit.a, art.5 alin.(1); introduce  
  alin.(41) şi (42) la art.2 

 ▼ Acord de împrumut între România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice  
 "Transelectrica"-S.A. privind finanţarea Proiectului pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A.,  
 semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2000 
 O.U.G. nr. 53/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 181/10 apr. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 325/2001 - M. Of. nr. 356/3 iul. 2001) 
 Modificări: 
  - H.G. nr. 767/2006 (M. Of. nr. 572/3 iul. 2006) 

 ▼ Acord de garanţie (Proiectul pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A.) încheiat între  
 România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2000 
 O.U.G. nr. 54/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 190/13 apr. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 342/2001 - M. Of. nr. 370/9 iul. 2001) 
   
 O.U.G. nr. 55/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum şi plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe 
 M. Of. nr. 208/24 apr. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 500/2001 - M. Of. nr. 633/9 oct. 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi"   
 O.U.G. nr. 68/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea situaţiei creanţelor Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni faţă  
 de Banca "Dacia Felix"-S.A. 
 M. Of. nr. 256/18 mai 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 780/2001 - M. Of. nr. 28/17 ian. 2002)    
 O.U.G. nr. 83/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome  
 "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 318/14 iun. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 721/2001 - M. Of. nr. 797/13 dec. 2001) 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 987/2003  (M. Of. nr. 633/4 sep. 2003) - protocol adiţional 
 - L. nr. 455/2003  (M. Of. nr. 817/19 nov. 2003) - prelungeşte cu 2 ani termenele prevăzute la art. 2   
 O.U.G. nr. 84/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului să vândă acţiunile Oficiului  
 pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, deţinute de acesta la Societatea Comercială "Şantierul Naval"-S.A. Constanţa, inclusă în proiectul  
 componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru  
 Ajustarea Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 318/14 iun. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 556/2001 - M. Of. nr. 684/30 oct. 2001)    
 O.U.G. nr. 87/2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Centrul Regional pentru Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere  
 (SECI) 
 M. Of. nr. 338/26 iun. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 586/2001 - M. Of. nr. 715/9 nov. 2001)    
 O.U.G. nr. 88/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 
 M. Of. nr. 338/26 iun. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 552/2001 - M. Of. nr. 677/26 oct. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 552/2001  (M. Of. nr. 677/26 oct. 2001) - modifică art. 1 alin. (4) şi (6), art.2 alin.(1) 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 101/2006  (M. Of. nr. 1015/20 dec. 2006) 
 Repunere în vigoare 
 - L. nr. 308/2008  (M. Of. nr. 898/31 dec. 2008) - respinge O.U.G. nr. 101/2006 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 17/2012  (M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) - introduce alin. (41) la art. 1 
 - O.U.G. nr. 45/2012  (M. Of. nr. 631/3 sep. 2012) - introduce alin. (42) şi (43) la art. 1 
 - L. nr. 39/2013  (M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 45/2012 
 - O.U.G. nr. 75/2013  (M. Of. nr. 390/29 iun. 2013) - modifică art. 1 alin. (3), (4) şi (41) 
 - O.U.G. nr. 20/2014  (M. Of. nr. 325/5 mai 2014) - abrogă la 19 iunie 2014 art. 1 alin. (1) - (41), (5) - (7), art. 2, art. 3 
 Abrogare 
 - L. nr. 123/2015  (M. Of. nr. 386/3 iun. 2015) - la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (5)  
 din O.U.G. nr. 20/2014   
 O.U.G. nr. 91/2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale,  
 ale căror state de organizare intră în vigoare până la data de 31 decembrie 2007 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României 
 M. Of. nr. 349/29 iun. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 52/2002 - M. Of. nr. 49/24 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 52/2002  (M. Of. nr. 49/24 ian. 2002) - modifică art.1 
 - O.G. nr. 60/2003  (M. Of. nr. 616/29 aug. 2003) - modifică titlul, art.1, art.2; introduce art.21, art.4. 
 - L. nr. 488/2003  (M. Of. nr. 833/24 nov. 2003) - aprobă O.G. nr. 60/2003   
 O.U.G. nr. 97/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor 
 M. Of. nr. 349/29 iun. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 73/31 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 57/2002  (M. Of. nr. 73/31 ian. 2002) -  modifică art.3 lit.r, art.17 alin.(3) lit.e, art.20 alin.(2), art.21, art.34 lit.c,  
 art.38 alin.(2), art.41; introduce lit.q1 şi u la art.3 
 - L. nr. 363/2007  (M. Of. nr. 899/28 dec. 2007) - modifică art.34 lit. d) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 168/5 mar. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 42 
 - L. nr. 33/2015  (M. Of. nr. 170/11 mar. 2015) - introduce lit. d) la art. 32 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 100/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor  
 de Stat în anul 2001 
 M. Of. nr. 350/29 iun. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 732/2001 - M. Of. nr. 816/18 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 50/2002  (M. Of. nr. 579/5 aug. 2002) - prorogă cu 90 zile termenul de la art. 4 
 - L. nr. 578/2002  (M. Of. nr. 787/30 oct. 2002) - prorogă termenul de la art. 4 cu 90 de zile 
 - O.U.G. nr. 44/2003  (M. Of. nr. 405/10 iun. 2003) - prorogă termenul prevăzut la art. 4 cu 90 de zile 
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 - O.G. nr. 78/2003  (M. Of. nr. 619/30 aug. 2003) - prorogă termenul de la art.4 cu 60 de zile (până la 30 oct. 2003) 
 - L. nr. 388/2003  (M. Of. nr. 697/6 oct. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 44/2003 
 - L. nr. 425/2003  (M. Of. nr. 744/23 oct. 2003) - aprobă O.G. nr. 78/2003. 
 - O.U.G. nr. 47/2004  (M. Of. nr. 540/16 iun. 2004) - prorogă termenul de la art. 4 cu 180 zile 
 - L. nr. 386/2004  (M. Of. nr. 895/1 oct. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 47/2004   
 O.U.G. nr. 104/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române 
 M. Of. nr. 351/29 iun. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 81/2002 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 81/2002  (M. Of. nr. 154/4 mar. 2002) - modifică art.3 alin.(2), art.23 alin.(2), art.44 alin.(1) şi (3), art.45; art.2 devine  
 art.1, art.1 devine art.2 
 - L. nr. 196/2004  (M. Of. nr. 486/31 mai 2004) - modifică art. 39 alin. (1), art. 48; introduce alin. 41 la art. 39, art. 391 
 - O.U.G. nr. 130/2008  (M. Of. nr. 711/20 oct. 2008) - modifică art. 1, art. 2 lit. a), art. 12 alin. (2), art. 24 alin. (1), art. 39 alin. (1),  
 art. 43 alin. (2); 
  introduce art. 31, lit. t) la art. 21; 
  abrogă art. 21 lit. n), art. 39 alin. (41), art. 391 
 - L. nr. 125/2009  (M. Of. nr. 324/15 mai 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 130/2008 şi modifică art. 10 alin. (1), art. 12,  
 art. 13; 
  abrogă art. 6 lit. b) 
 - L. nr. 265/2010  (M. Of. nr. 872/28 dec. 2010) - modifică art. 1, art. 2 lit. a), art. 5, art. 6, art. 12, art. 14, art. 21, art. 23 alin.  
 (1), art. 24 alin. (1) şi (3); 
  abrogă art. 22 
 - L. nr. 280/2011  (M. Of. nr. 877/12 dec. 2011) - modifică, la data eliminării controalelor la frontierele interne, art. 2 lit. a), art.  
 6, art. 12, art. 14, art. 21, art. 24 alin. (1) 
 - L. nr. 280/2011  (M. Of. nr. 877/12 dec. 2011) - modifică art. 2 lit. a), art. 6, art. 12, art. 13, art. 14, art. 21, art. 24 alin. (1),  
 art. 32, art. 38; 
  introduce art. 251, art. 321, art. 322, art. 371; 
 înlocuieşte sintagmele "şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră" cu  
 "şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră", "inspectoratul judeţean al  
 poliţiei de frontieră" cu "serviciul teritorial al poliţiei de frontieră" 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 23 
 - L. nr. 314/2013  (M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) - modifică art. 6 lit. h), art. 12 alin. (12) şi (13); 
  introduce alin. (14) la art. 12 
 - L. nr. 314/2013  (M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) - introduce alin. (15) la art. 12 
 - L. nr. 115/2016  (M. Of. nr. 411/31 mai 2016) - introduce alin. (101) la art. 12 
 - L. nr. 192/2019  (M. Of. nr. 868/28 oct. 2019) - modifică art. 27 lit. a), b), e), i) și n), art. 29, cap. V titlul secț. a 3-a, art. 322  
 alin. (1) partea introductivă și art. 322 alin. (2) lit. a); 
 introduce lit. n1) - n3) la art. 27, alin. (2) la art. 27, art. 271 - 278, art.  
 301 și art. 311 - 316 la cap. V secț. a 3-a; 
 abrogă art. 31 și art. 32 
 - L. nr. 218/2021  (M. Of. nr. 725/23 iul. 2021) - modifică art. 21 lit. s) și t), art. 251   
 O.U.G. nr. 105/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind frontiera de stat a României 
 M. Of. nr. 352/30 iun. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 243/2002 - M. Of. nr. 302/8 mai 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 243/2002  (M. Of. nr. 302/8 mai 2002) - modifică art.41, art.75 partea introductivă şi lit.f, art.76 alin.(3), art.77 alin.(2)  
 şi (3) 
 - L. nr. 39/2003  (M. Of. nr. 50/29 ian. 2003) - modifică art.71; introduce alin. (3) la art.70; abrogă art.72 
 - O.U.G. nr. 90/2003  (M. Of. nr. 712/13 oct. 2003) - înlocuieşte denumirea Direcţia Generală a Vămilor cu Autoritatea Naţională a  
 Vămilor 
 - L. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) 
 - L. nr. 278/2006  (M. Of. nr. 601/12 iul. 2006) - introduce alin. (4) la art. 70 
 - O.U.G. nr. 108/2006  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) - modifică art.1 lit.d), e), f), g), h) şi j), art.3 alin.(4), art.4 alin.(4), art.8 alin.(2),  
 art. 9 alin. (2), (3) şi (5), art.14 alin.(1) şi (4), art.17 alin.(1), art.18 alin.(2),  
 art.42 alin.(1), art.43, art.44, art.75 lit. e) şi f), art.76 alin.(1) lit.a), b), c), d) şi  
 e), art.78; 
  introduce lit.c1) la art.1, alin.(21) la art.8, alin.(11) la art.45, alin.(21) la  
 art.76; 
  abrogă art.6 alin.(2) şi (3), art.14 alin.(2), art.45 alin.(2) 
 - L. nr. 158/2007  (M. Of. nr. 395/12 iun. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 108/2006 
 - O.U.G. nr. 130/2008  (M. Of. nr. 711/20 oct. 2008) - abrogă cap. IV cu art. 48-67 
 - O.U.G. nr. 26/2009  (M. Of. nr. 181/24 mar. 2009) - modifică art. 3 alin. (3), art. 7, art. 75 lit. e) şi f); 
  abrogă art. 42 alin. (3) 
 - L. nr. 125/2009  (M. Of. nr. 324/15 mai 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 130/2008 şi modifică art. 22 alin. (3), art. 39,  
 art. 45, art. 75 lit. e) şi f), art. 76 alin. (21) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 359/28 mai 2009) - abrogă cap. IV cu art. 48-67 
 Modificări: 
 - L. nr. 245/2009  (M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G nr. 26/2009 şi elimină de la modificare art. 75 lit.  
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 e) şi f) 
 - O.U.G. nr. 16/2010  (M. Of. nr. 147/5 mar. 2010) - modifică art. 3 alin. (1) 
 - L. nr. 265/2010  (M. Of. nr. 872/28 dec. 2010) - abrogă art. 4 alin. (4) 
 - L. nr. 157/2011  (M. Of. nr. 533/28 iul. 2011) - abrogă art. 75 lit. b), art. 76 alin. (1) lit. b) 
 - L. nr. 280/2011  (M. Of. nr. 877/12 dec. 2011) - modifică art. 14 alin. (4), art. 39, art. 40, art. 45, art. 75 lit. e) şi f); 
 înlocuieşte sintagmele "şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră" cu  
 "şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră", "inspectoratul judeţean al  
 poliţiei de frontieră" cu "serviciul teritorial al poliţiei de frontieră" 
 - L. nr. 280/2011  (M. Of. nr. 877/12 dec. 2011) - la data eliminării controalelor la frontierele interne, modifică art. 27; 
 introduce lit. p) la art. 1 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 70, art. 71, art. 73, art. 74 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 23 
 - O.U.G. nr. 20/2017  (M. Of. nr. 175/10 mar. 2017) - introduce alin. (3) la art. 44   
 O.U.G. nr. 106/2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A. 
 M. Of. nr. 353/30 iun. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 578/2001 - M. Of. nr. 672/24 oct. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 578/2001  (M. Of. nr. 672/24 oct. 2001) - modifică art. 2 alin. (3); introduce alin.(5) la art.4, art.6 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 686/30 oct. 2001) - rectifică art. 2 alin 3 
 Modificări: 
  - H.G. nr. 1224/2001  (M. Of. nr. 792/12 dec. 2001) - modifică anexa 

 ▼ Acord-cadru de împrumut între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti  
 la 20 august 2001 
 O.U.G. nr. 110/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 512/28 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 695/2001 - M. Of. nr. 806/17 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - L. nr. 483/2003 (M. Of. nr. 852/29 nov. 2003) 
 - O.U.G. nr. 53/2004 (M. Of. nr. 585/30 iun. 2004) 
 - L. nr. 447/2004 (M. Of. nr. 1021/5 nov. 2004) 
  - L. nr. 304/2006 (M. Of. nr. 639/25 iul. 2006) 

 ▼ Acord de împrumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001 
 O.U.G. nr. 111/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 507/28 aug. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 582/2001 - M. Of. nr. 702/5 nov. 2001) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 695/2004 (M. Of. nr. 432/13 mai 2004) 
 - H.G. nr. 1117/2005 (M. Of. nr. 891/5 oct. 2005) 
 - H.G. nr. 50/2007 (M. Of. nr. 89/5 feb. 2007) 
 - H.G. nr. 739/2008 (M. Of. nr. 531/15 iul. 2008) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2 
 - H.G. nr. 590/2009 (M. Of. nr. 359/28 mai 2009) 
 - H.G. nr. 441/2010 (M. Of. nr. 347/26 mai 2010)   
 O.U.G. nr. 115/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a  
 gazelor naturale pentru populaţie 
 M. Of. nr. 612/28 sep. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 84/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 84/2002  (M. Of. nr. 153/1 mar. 2002) - modifică art.1 alin.(3) şi (4), art.2 alin.(2), art.6 alin.(1) lit.c 
 - O.U.G. nr. 205/2002  (M. Of. nr. 962/28 dec. 2002) - modifică art.1 alin. (1) şi (2); introduce alin. (6) la art. 1 
 - O.U.G. nr. 5/2003  (M. Of. nr. 119/25 feb. 2003) - modifică art.2 alin. (2) 
 - L. nr. 116/2003  (M. Of. nr. 253/12 apr. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 205/2002 
 - O.G. nr. 87/2003  (M. Of. nr. 623/30 aug. 2003) - abrogă art.2 
 - O.U.G. nr. 81/2003  (M. Of. nr. 685/29 sep. 2003) - modifică art. 2, art.3 
 - L. nr. 525/2003  (M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 81/2003 şi introduce alin. (11) la art. 2. 
 - O.G. nr. 36/2006  (M. Of. nr. 692/14 aug. 2006) - abrogă art.3 
 - L. nr. 483/2006  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 36/2006   
 O.U.G. nr. 117/2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor  
 şi instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă şi evaziune fiscală în domeniul alcoolului şi al băuturilor alcoolice 
 M. Of. nr. 613/28 sep. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 617/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002) 
 Modificări: 
  - L. nr. 521/2002  (M. Of. nr. 571/2 aug. 2002) - abrogă art. I-VIII şi art. X 
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 O.U.G. nr. 119/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex"-S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 627/5 oct. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 122/2005 - M. Of. nr. 415/17 mai 2005) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 127/2001  (M. Of. nr. 663/23 oct. 2001) - modifică art. 9 alin. (2); introduce alin.(2) la art.5 
 - O.G. nr. 66/2002  (M. Of. nr. 649/31 aug. 2002) - modifică art. 19 alin. (2); introduce art. 101, alin. (6) la art. 19 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - referirile la TVA din art. 12, 13 şi 14 rămân în vigoare până la 31 dec.  
 2006;abrogă art. 16. 
 - O.U.G. nr. 134/2004  (M. Of. nr. 1234/21 dec. 2004) - modifică: art. 11 alin. (2) şi (3), art. 12, 13, 14 alin. (2), art. 15 lit.a) şi d); 
  introduce: alin. (4) la art. 11, alin. (3), (4) şi (5) la art. 14, lit.e) la art. 15, alin.  
 (2) la art. 21; 
  abrogă: art. 15 lit.b) şi c) 
 - L. nr. 123/2005  (M. Of. nr. 414/17 mai 2005) - respinge O.G. nr. 66/2002 
 - L. nr. 124/2005  (M. Of. nr. 414/17 mai 2005) - respinge O.U.G. nr. 127/2001 
 - L. nr. 122/2005  (M. Of. nr. 415/17 mai 2005) - modifică art. 1, art. 2, art. 5, art. 6 alin. (4), art. 8, art. 9, art. 10 alin. (2), art.  
 11- 18, art. 19 alin. (1) şi (2); 
  introduce art. 51, art. 101, alin. (6) la art. 19; 
  abrogă O.U.G.nr. 127/2001, O.G.nr. 66/2002 şi O.U.G.nr. 134/2004 
 - O.U.G. nr. 43/2005  (M. Of. nr. 469/2 iun. 2005) - introduce alin.(2) la art.21; 
  abrogă art.16 
 - L. nr. 196/2005  (M. Of. nr. 550/28 iun. 2005) - respinge O.U.G. nr. 134/2004 
 - O.G. nr. 41/2005  (M. Of. nr. 677/28 iul. 2005) - modifică art. 11 alin. (3) şi alin. (4); 
  abrogă art. 1 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 798/2 sep. 2005) - rectifică art. 101 
 Modificări: 
 - L. nr. 294/2005  (M. Of. nr. 959/28 oct. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 43/2005 
 - L. nr. 97/2006  (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr.41/2005 şi modifică art.1, art.11  
 alin.(3) şi (4); 
  abrogă art.11 alin.(1) şi (2)   
 O.U.G. nr. 124/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei 
 M. Of. nr. 644/15 oct. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 287/2002 - M. Of. nr. 344/23 mai 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 287/2002  (M. Of. nr. 344/23 mai 2002) - modifică art.9 alin. (3), art.10 alin.(3), art.15 alin.(1) şi (7); abrogă art.15 alin. 
 (2)   
 O.U.G. nr. 125/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala  
 Termoelectrică Mintia - Deva 
 M. Of. nr. 659/19 oct. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 119/2002 - M. Of. nr. 193/21 mar. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - referirile la TVA rămân în vigoare până la 31 dec. 2006   
 O.U.G. nr. 126/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul  
 cărora se constituie parcuri industriale 
 M. Of. nr. 659/19 oct. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 50/2002 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2002) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
  întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 

 ▼ Amendamente la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea  
 regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între  
 România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 şi la  
 Bucureşti la 23 iulie 2001 
 O.U.G. nr. 143/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 725/14 nov. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 96/2002 - M. Of. nr. 157/5 mar. 2002) 
  
 ▼ Aranjament stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington,  
 prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie  
 2001 al Fondului Monetar Internaţional 
 O.U.G. nr. 147/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 748/23 nov. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 102/2002 - M. Of. nr. 173/13 mar. 2002) 
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 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 115/2002 (M. Of. nr. 729/7 oct. 2002) 
 - O.U.G. nr. 38/2003 (M. Of. nr. 396/9 iun. 2003) 
  - L. nr. 6/2004 (M. Of. nr. 180/2 mar. 2004) 

 ▼ Memorandum cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenit prin schimb de  
 scrisori între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a  
 României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional 
 O.U.G. nr. 147/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 748/23 nov. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 102/2002 - M. Of. nr. 173/13 mar. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 115/2002 (M. Of. nr. 729/7 oct. 2002) 
 - O.U.G. nr. 38/2003 (M. Of. nr. 396/9 iun. 2003) 
 - L. nr. 6/2004 (M. Of. nr. 180/2 mar. 2004)   
 O.U.G. nr. 148/2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi a unor servicii  
 contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne 
 M. Of. nr. 743/21 nov. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 87/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002)   
 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti, la Contractul de  
 finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor  
 inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000 
 O.U.G. nr. 150/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 792/12 dec. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 90/2002 - M. Of. nr. 157/5 mar. 2002)   
 O.U.G. nr. 151/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul  
 Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 751/26 nov. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 526/2002 - M. Of. nr. 613/20 aug. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 526/2002  (M. Of. nr. 613/20 aug. 2002) - modifică art.2, art. 4 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 152/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei  
 Electrice şi Termice "Termoelectrica"-S.A. 
 M. Of. nr. 758/28 nov. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 232/2002 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2002)    
 O.U.G. nr. 155/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 
 M. Of. nr. 794/13 dec. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 227/2002 - M. Of. nr. 289/29 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 227/2002  (M. Of. nr. 289/29 apr. 2002) - modifică art.1, art.4, art.5, art.7 alin.(1) şi (3), art.8, art.10. art.11, art.14 lit.a,  
 art.17, anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3, anexa nr.4; introduce anexa nr. 5 
 - L. nr. 391/2006  (M. Of. nr. 892/2 nov. 2006) - modifică: art.4, art.7 alin.(3) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 13, art. 14, art. 15 
 - L. nr. 258/2013  (M. Of. nr. 601/26 sep. 2013) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10,  
 art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3, anexa nr.  
 4, anexa nr. 5; 
 introduce art. 11, art. 131 - 136 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 23/2018  (M. Of. nr. 216/9 mar. 2018) - art. 134, în ceea ce privește sintagma „numai după identificarea acestora”,  
 prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „acţiunea de  
 vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân”   
 O.U.G. nr. 159/2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism 
 M. Of. nr. 802/14 dec. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 466/2002 - M. Of. nr. 523/18 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 535/2004  (M. Of. nr. 1161/8 dec. 2004) - abrogă ordonanţa, cu excepţia anexei la aceasta   
 O.U.G. nr. 163/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 798/13 dec. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 364/2002 - M. Of. nr. 416/14 iun. 2002) 
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 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 13/2002  (M. Of. nr. 134/20 feb. 2002) - modifică art.III alin.(4), alin.(7), partea introductivă şi lit.a, b, e ale alin.(11) 
 - L. nr. 339/2002  (M. Of. nr. 416/14 iun. 2002) - respinge O.U.G. nr. 13/2002 
 - L. nr. 364/2002  (M. Of. nr. 416/14 iun. 2002) - modifică art.III alin.(4) şi (7), art.III alin.(11) partea introductivă şi lit.a, b şi  
 e; introduce lit.k la alin.(11) al art.III, alin.111 la art.III 
 - O.G. nr. 22/2003  (M. Of. nr. 61/1 feb. 2003) - modifică art.I alin. (3) 
 - L. nr. 197/2003  (M. Of. nr. 334/16 mai 2003) - aprobă O.G. nr. 22/2003 
 - L. nr. 208/2008  (M. Of. nr. 736/30 oct. 2008) - abrogă art. III alin.(11) lit. e)   
 O.U.G. nr. 169/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de  
 apărare 
 M. Of. nr. 844/28 dec. 2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 380/2002 - M. Of. nr. 448/26 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 380/2002  (M. Of. nr. 448/26 iun. 2002) - modifică art.1, art.3; introduce art.4; abrogă art.2 
 - O.U.G. nr. 25/2014  (M. Of. nr. 377/21 mai 2014) - abrogă art. 3 şi 4 
 - L. nr. 45/2015  (M. Of. nr. 184/18 mar. 2015) - aprobă O.U.G. 25/2014   
 O.U.G. nr. 170/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare 
 M. Of. nr. 844/28 dec. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 403/2002 - M. Of. nr. 455/27 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 15/2002  (M. Of. nr. 143/25 feb. 2002) - modifică art.1 alin.(2) şi (3), art.2, art.4 alin.(2), art.7; înlocuieşte anexele nr.  
 1 şi 2 
 - L. nr. 403/2002  (M. Of. nr. 455/27 iun. 2002) - modifică art.1 alin.(2) şi (3), art.2, art.4 alin.(2), anexele nr. 1 şi 2; înlocuieşte  
 sintagmele “bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj” şi “ajutorul de  
 şomaj” cu “bugetul asigurărilor pentru şomaj” şi “indemnizaţia de şomaj” 
 - L. nr. 404/2002  (M. Of. nr. 493/9 iul. 2002) - respinge O.U.G. nr. 15/2002 
 - O.U.G. nr. 175/2002  (M. Of. nr. 911/14 dec. 2002) - extinde prevederile de la art.1 alin.(2), art.3, referitoare la art.1şi  art.4 alin. 
 (1) cu privire la luna ianuarie 2002 şi pentru luna ianuarie 2003 
 - O.U.G. nr. 190/2002  (M. Of. nr. 942/23 dec. 2002) - modifică anexa nr. 2 
 - L. nr. 105/2003  (M. Of. nr. 232/5 apr. 2003) - aprobă O.U.G. nr. 175/2002 
 - L. nr. 131/2003  (M. Of. nr. 267/17 apr. 2003) - aprobă O.U.G. nr.190/2002   
 O.U.G. nr. 172/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa"-S.A. 
 M. Of. nr. 825/20 dec. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 296/2003 - M. Of. nr. 472/2 iul. 2003) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 379/2002  (M. Of. nr. 277/24 apr. 2002) - modifică art.12 
 - O.U.G. nr. 137/2002  (M. Of. nr. 786/29 oct. 2002) - modifică art.12 
 - H.G. nr. 1146/2002  (M. Of. nr. 789/30 oct. 2002) - prorogă termenul prevăzut la art.12 până la 31 dec.2002 
 - L. nr. 296/2003  (M. Of. nr. 472/2 iul. 2003) - modifică art. 12 şi abrogă O.U.G. nr. 137/2002 
 - L. nr. 297/2003  (M. Of. nr. 472/2 iul. 2003) - respinge O.U.G. nr.137/2002 
 - O.U.G. nr. 16/2004  (M. Of. nr. 334/16 apr. 2004) - abrogă art.4, art.6 alin.(2) şi (3)   
 O.U.G. nr. 177/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale  
 "Rafo" - S.A. Oneşti 
 M. Of. nr. 839/27 dec. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 599/2004 - M. Of. nr. 1224/20 dec. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 599/2004  (M. Of. nr. 1224/20 dec. 2004) - modifică art.6 alin. (3)   
 O.U.G. nr. 180/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Naţională "Tutunul Românesc"-S.A. 
 M. Of. nr. 839/27 dec. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 222/2002 - M. Of. nr. 290/29 apr. 2002)    
 O.U.G. nr. 185/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de administrare şi gestionare a rezervei de mobilizare 
 M. Of. nr. 849/29 dec. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 168/2002 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2002)    
 O.U.G. nr. 186/2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut 
 M. Of. nr. 848/29 dec. 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 326/2002 - M. Of. nr. 395/10 iun. 2002) 
 Modificări: 
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 - O.U.G. nr. 16/2002  (M. Of. nr. 145/26 feb. 2002) - abrogă art.10 
  - L. nr. 326/2002  (M. Of. nr. 395/10 iun. 2002) - abrogă art.10 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie  
 2001 
 O.U.G. nr. 188/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 848/29 dec. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 134/2002 - M. Of. nr. 205/26 mar. 2002) 
  
 ▼ Protocol pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor,  
 semnat la Viena la 28 noiembrie 2001 
 O.U.G. nr. 188/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 848/29 dec. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 134/2002 - M. Of. nr. 205/26 mar. 2002) 
  
 ▼ Protocol referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european  
 instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte 
 O.U.G. nr. 192/2001 (ratificare) 
 M. Of. nr. 849/29 dec. 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 151/2002 - M. Of. nr. 249/15 apr. 2002) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 2/2003 (M. Of. nr. 61/1 feb. 2003)   

  2002  
 
 
 O.U.G. nr. 3/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenţă a echipajelor ambarcate la bordul  
 unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţă a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritimă  
 "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de  
 echipamente individuale de protecţia muncii 
 M. Of. nr. 55/25 ian. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 304/2002 - M. Of. nr. 365/30 mai 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 304/2002  (M. Of. nr. 365/30 mai 2002) - modifică art.2 şi art.3   
 O.U.G. nr. 4/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma  
 Bombardier Transportation Sweden AB, precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi/sau  
 prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou 
 M. Of. nr. 60/28 ian. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 250/2002 - M. Of. nr. 304/9 mai 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - prevederile referitoare la TVA rămân în vigoare până la 31 dec. 2006 

 

 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare  
 rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001 
 Împrumut nr. 4602 RO 
 O.U.G. nr. 8/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 114/12 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 307/2002 - M. Of. nr. 364/30 mai 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 307/2002 (M. Of. nr. 364/30 mai 2002) - modifică titlul şi art.1 
 - L. nr. 399/2003 (M. Of. nr. 708/10 oct. 2003) - modifică art. 2 alin. (2) şi (3), art. 4 lit. b), art.5, art.6 lit. b); introduce alin.  
 (21) la art. 2, alin. (2) la art. 6, art. 61, art. 62. 
 - H.G. nr. 1169/2003 (M. Of. nr. 726/17 oct. 2003) 
 - H.G. nr. 489/2004 (M. Of. nr. 334/16 apr. 2004) 
 - O.G. nr. 94/2004 (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) 
 - H.G. nr. 93/2005 (M. Of. nr. 137/15 feb. 2005) 
 - H.G. nr. 695/2005 (M. Of. nr. 686/1 aug. 2005) 
 - H.G. nr. 1261/2005 (M. Of. nr. 979/3 nov. 2005) 
 - H.G. nr. 1556/2006 (M. Of. nr. 937/20 nov. 2006) 
 - H.G. nr. 556/2007 (M. Of. nr. 408/19 iun. 2007) 
 - H.G. nr. 16/2008 (M. Of. nr. 33/16 ian. 2008) 
 - H.G. nr. 646/2008 (M. Of. nr. 472/26 iun. 2008)   
 O.U.G. nr. 12/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind valorificarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii  
 Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina 
 M. Of. nr. 129/18 feb. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 333/2002 - M. Of. nr. 418/17 iun. 2002)   
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 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la unitatea specială  
 de poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002*) 
 O.U.G. nr. 14/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 140/22 feb. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 350/2002 - M. Of. nr. 425/18 iun. 2002) 
   
 O.U.G. nr. 17/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind majorarea capitalului social al Băncii de Export-Import a României „EXIMBANK“-S.A. 
 M. Of. nr. 146/26 feb. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 446/2002 - M. Of. nr. 531/22 iul. 2002) 
 Modificări: 
  - L. nr. 446/2002  (M. Of. nr. 531/22 iul. 2002) - modifică titlul, art.3, art.4 alin.(3) 

 ▼ Acord de asistenţă financiară nerambursabilă (Proiectul "Controlul poluării în agricultură") între România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu pentru finanţarea,  
 semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002 
 O.U.G. nr. 19/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 155/4 mar. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 285/2002 - M. Of. nr. 344/23 mai 2002) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1431/2004 (M. Of. nr. 851/16 sep. 2004) 
 - H.G. nr. 1532/2004 (M. Of. nr. 891/30 sep. 2004) 
 - H.G. nr. 1053/2006 (M. Of. nr. 736/29 aug. 2006) 
 - H.G. nr. 561/2007 (M. Of. nr. 431/28 iun. 2007) 
  - H.G. nr. 849/2008 (M. Of. nr. 626/28 aug. 2008) 

 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008,  
 semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 
 O.U.G. nr. 22/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 174/13 mar. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 286/2002 - M. Of. nr. 368/31 mai 2002) 
   
 O.U.G. nr. 25/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 226/4 apr. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 514/2002 - M. Of. nr. 539/24 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 514/2002  (M. Of. nr. 539/24 iul. 2002) - modifică art. 2 şi anexa 
 - L. nr. 297/2004  (M. Of. nr. 571/29 iun. 2004) - modifică anexa 
 - L. nr. 289/2010  (M. Of. nr. 892/30 dec. 2010) - modifică şi completează anexa 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 7 alin. (7) 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 
 

(v. O.U.G. nr. 93/2012) 

 O.U.G. nr. 31/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a  
 promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război 
 M. Of. nr. 214/28 mar. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 107/2006 - M. Of. nr. 377/3 mai 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 107/2006  (M. Of. nr. 377/3 mai 2006) - modifică art.2 lit.b) şi c), art.3 alin.(1), art.4 alin.(1), art.5, art.6, art.8 partea  
 introductivă a alin.(1) şi alin.(4); 
  introduce lit.d) la art.2 
 - L. nr. 278/2006  (M. Of. nr. 601/12 iul. 2006) - modifică art. 4 alin. (1), art. 6; 
  introduce alin. (2) la art. 5; 
  abrogă art. 8-11 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 2 lit. c), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 4  
 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 6; 
  introduce alin. (21) la art. 4, art. 61 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - abrogă, la 1 februarie 2014, art. 7 
 - L. nr. 217/2015  (M. Of. nr. 558/27 iul. 2015) - modifică titlul, art. 1, art. 2 lit. a)-c), art. 4 alin. (1) şi (2), art. 5, art. 6, art. 12,  
 art. 13; 
 introduce lit. e) şi f) la art. 2 
 - L. nr. 157/2018  (M. Of. nr. 561/4 iul. 2018) - modifică art. 2 lit. a)   
 O.U.G. nr. 32/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administraţia  
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 Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 M. Of. nr. 207/27 mar. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 377/2002 - M. Of. nr. 438/24 iun. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 377/2002  (M. Of. nr. 438/24 iun. 2002) - modifică art.6 
 - L. nr. 148/2004  (M. Of. nr. 433/14 mai 2004) - abrogă art.8   
 O.U.G. nr. 36/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor  
 de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic 
 M. Of. nr. 223/3 apr. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 598/2002 - M. Of. nr. 802/5 nov. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 598/2002  (M. Of. nr. 802/5 nov. 2002) - modifică art.2 lit. a), b), c) şi f), art.5, art.6 alin.(1), art.9 alin. (1), art.12,  
 art.14;- înlocuieşte denumirea „ cultul mozaic” cu denumirea „ Cultul Mozaic” 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 11   
 O.U.G. nr. 38/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare  
 sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură 
 M. Of. nr. 223/3 apr. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 444/2002 - M. Of. nr. 531/22 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 444/2002  (M. Of. nr. 531/22 iul. 2002) - modifică art.3 şi art.5 
 - L. nr. 243/2011  (M. Of. nr. 865/8 dec. 2011) - modifică art. 3; 
   introduce art. 31 şi 32 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună  
 între România şi Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999 
 O.U.G. nr. 41/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 281/25 apr. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 368/2002 - M. Of. nr. 429/20 iun. 2002) 
   
 O.U.G. nr. 43/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind Direcţia Naţională Anticorupţie 
 M. Of. nr. 244/11 apr. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 503/2002 - M. Of. nr. 523/18 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 503/2002  (M. Of. nr. 523/18 iul. 2002) - modifică art.3 alin.(1) lit.b şi e, art.5 alin.(1) şi (2), art.8 alin.(1), art.9 alin.(1),  
 art.10 alin.(2) şi (3), art.13 alin.(2) lit.b, art.14 alin.(4), art.16 alin.(1) lit.b,  
 art.20 alin.(1), art.24, art.25, art.26, art.33 
 - O.U.G. nr. 136/2002  (M. Of. nr. 779/25 oct. 2002) - completează art.1 alin.(2) pentru sediu 
 - L. nr. 161/2003  (M. Of. nr. 279/21 apr. 2003) - modifică  art.1 alin. (3), art.3 alin. (1) lit. a), art.4 alin. (1) şi (3), art.5 alin. (1)  
 şi (2), art.7 alin. (1) şi (3), art.13, art.23, art.25, art.27 lit.a), d) şi e), art. 28  
 alin. (1), (2) şi (3); 
  introduce alin.(3) la art. 3, alin. (11) la art.4, alin. (4) la art.5, alin. (4) la  
 art.7, art.131, art.221;abrogă art.26. 
 - O.U.G. nr. 102/2003  (M. Of. nr. 747/26 oct. 2003) - modifică, la data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constituţiei, art.1  
 alin. (1) , art.221 
 - L. nr. 26/2004  (M. Of. nr. 222/15 mar. 2004) - modifică art.1 alin.(1) 
 - O.U.G. nr. 24/2004  (M. Of. nr. 365/27 apr. 2004) - modifică art. 4, art. 5, art.10 alin. (3), (5) şi (8), art.11, art.13, art.131, art.16,  
 art.27, art.28, art.33; introduce alin. (31) la art.1, lit.c1), c2), c3) şi g) la  
 art.3 alin. (1), art.151, alin. (3) la art.17, art. 281, art.282; abrogă art.7 
 - O.U.G. nr. 103/2004  (M. Of. nr. 1097/24 nov. 2004) - modifică art.5 alin. (1), art.13 alin. (1), art.15 
 - L. nr. 601/2004  (M. Of. nr. 1227/20 dec. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 24/2004 şi modifică art. 1 alin. (31), art.3 alin. (1) lit. e),  
 art.8, art.9 alin. (2), art.10 alin. (5) şi (6), art.11 alin. (2), art.13 alin. (1) lit.b),  
 art.28; 
  introduce art. 283; 
  abrogă art.10 alin. (9) 
 - L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - modifică art.11 alin. (3); 
   introduce alin. (4) la art. 11; 
 abrogă art.8, art.9 
  înlocuieşte în cuprinsul ordonanţei denumirea de " procuror consilier"  cu cea  
 de " consilier" 
 - O.U.G. nr. 120/2005  (M. Of. nr. 809/6 sep. 2005) - modifică art.23 
 - O.U.G. nr. 134/2005  (M. Of. nr. 899/7 oct. 2005) - modifică titlul, art.1 alin.(1) şi alin. (31), art.3 alin.(1) lit.e), art.4 alin.(1) şi  
 alin.(4), art.5 alin.(1) şi alin.(5), art.6, art.10 alin.(2), (3), (5), (6), (7) şi (8),  
 art.13 alin.(1), (2), (3) şi (4), art.20 alin.(3), art.27, art.28 alin.(3), (4) şi (8); 
  introduce alin.(41) şi (42) la art.5, alin.(61) la art.10, alin.(11) şi (12) la  
 art.13; 
  abrogă art.1 alin.(3) şi (4), art.131, art.17; 
  în cuprinsul ordonanţei precum şi în orice acte normative care cuprind referiri  
 la Parchetul Naţional Anticorupţie, următoarele denumiri se înlocuiesc astfel:a)  
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 "Parchetul Naţional Anticorupţie" cu "Departamentul Naţional Anticorupţie"; 
  b) "procurorul general" al Parchetului Naţional Anticorupţie cu "procurorul  
 şef" al Departamentului Naţional Anticorupţie; 
  c) "procurorul general adjunct" al Parchetului Naţional Anticorupţie cu  
 "procurorul şef adjunct" al Departamentului Naţional Anticorupţie; 
  d) "consilierul procurorului general" al Parchetului Naţional Anticorupţie cu  
 "consilierul procurorului şef" al Departamentului Naţional Anticorupţie. 
 - L. nr. 383/2005  (M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 120/2005 şi modifică art.23 
 - L. nr. 35/2006  (M. Of. nr. 206/6 mar. 2006) - respinge O.U.G. nr. 103/2004 
 - L. nr. 54/2006  (M. Of. nr. 226/13 mar. 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 134/2005 şi modifică art.1 alin.(1), alin.(31),  
 art.4 alin.(4); 
 înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, precum şi în orice alte acte  
 normative care cuprind referiri la Parchetul Naţional Anticorupţie, denumirile:  
 "Parchetul Naţional Anticorupţie" cu "Direcţia Naţională Anticorupţie",  
 "procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie" cu "procurorul şef al  
 Direcţiei Naţionale Anticorupţie", "procurorul general adjunct al Parchetului  
 Naţional Anticorupţie" cu "procurorul şef adjunct al Direcţiei Naţionale  
 Anticorupţie", "consilierul procurorului general al Parchetului Naţional  
 Anticorupţie" cu "consilierul procurorului şef al Direcţiei Naţionale  
 Anticorupţie" 
 - O.U.G. nr. 27/2006  (M. Of. nr. 314/7 apr. 2006) - abrogă art. 28 alin. (1) - (5), (7) şi (9) 
 - H.G. nr. 655/2006  (M. Of. nr. 468/30 mai 2006) - suplimentează nr. maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1) 
 - L. nr. 356/2006  (M. Of. nr. 677/7 aug. 2006) - abrogă art.221 
 - O.U.G. nr. 60/2006  (M. Of. nr. 764/7 sep. 2006) - introduce art. 222 şi 223 
 - L. nr. 45/2007  (M. Of. nr. 169/9 mar. 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 27/2006 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. VI/2007  (M. Of. nr. 327/15 mai 2007) - art. 28 alin. (4) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 365/2009  (M. Of. nr. 237/9 apr. 2009) - art. 223 alin. (1) lit. a) - d) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 365/2009  (M. Of. nr. 237/9 apr. 2009) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 223 alin. (1) lit. a) 
 -d) (termenul se împlineşte la data de 24 mai 2009), după care operează  
 prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - H.G. nr. 665/2010  (M. Of. nr. 528/29 iul. 2010) - modifică nr. maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 13 
 - O.U.G. nr. 63/2013  (M. Of. nr. 377/26 iun. 2013) - modifică art. 13 alin. (12) 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 13, art. 223; 
 abrogă art. 11 alin. (3) şi (4), art. 16, art. 20, art. 22 
 - L. nr. 295/2013  (M. Of. nr. 705/18 nov. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 63/2013 
 - H.G. nr. 643/2014  (M. Of. nr. 582/4 aug. 2014) - modifică numărul maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1) 
 - H.G. nr. 486/2015  (M. Of. nr. 486/2 iul. 2015) - modifică numărul maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1022/2015  (M. Of. nr. 5/5 ian. 2016) - suplimentează nr. maxim de posturi prev. la art. 27 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 231/2021  (M. Of. nr. 613/22 iun. 2021) - art. 13 alin. (5) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 231/2021  (M. Of. nr. 613/22 iun. 2021) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 13 alin. (5) (termenul se împlinește  
 la data de 5 august 2021), după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. VI/2007 - M. Of. nr. 327/15 mai 2007 (art. 28 alin. (4)); D.C.C. nr. 365/2009 - M. Of. nr. 237/9 apr. 2009 (art. 223  
 alin. (1) lit. a)-d)); 

 
 ▼ Acord de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) între România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002 
 O.U.G. nr. 46/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 287/29 apr. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 418/2002 - M. Of. nr. 482/5 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 607/2004 (M. Of. nr. 394/4 mai 2004) 
 - H.G. nr. 482/2006 (M. Of. nr. 378/3 mai 2006) 
 - H.G. nr. 1270/2006 (M. Of. nr. 812/3 oct. 2006) 
  - H.G. nr. 15/2008 (M. Of. nr. 37/17 ian. 2008) 

 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, la Memorandumul de finanţare a  
 Programului operaţional de ţară PHARE 1997, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 1997 
 O.U.G. nr. 50/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 289/29 apr. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 436/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanţare  
 privind Programul naţional PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 
 O.U.G. nr. 50/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 289/29 apr. 2002 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 436/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 



  

 875

 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2001, la Memorandumul de finanţare  
 privind Programul naţional PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 
 O.U.G. nr. 50/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 289/29 apr. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 436/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 13 martie 2002, la Memorandumul de finanţare  
 privind Programul naţional PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 
 O.U.G. nr. 50/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 289/29 apr. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 436/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
  
 ▼ Addendumul dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 10 decembrie 2001, la Memorandumul de finanţare  
 PHARE dintre Comisia Europeană şi Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998,  
 semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1998 
 O.U.G. nr. 50/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 289/29 apr. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 436/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la Addendumul dintre Guvernul României şi Comisia  
 Europeană, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanţare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins  
 Facility) pentru anul 1998, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1998 
 O.U.G. nr. 50/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 289/29 apr. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 436/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanţare  
 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie  
 profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.U.G. nr. 50/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 289/29 apr. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 436/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul Addendumul dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2001, la  
 Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 1999 - partea a  
 II-a, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 
 O.U.G. nr. 50/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 289/29 apr. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 436/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002)   
 O.U.G. nr. 51/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit  
 multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 
 M. Of. nr. 289/29 apr. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 449/2002 - M. Of. nr. 504/12 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 449/2002  (M. Of. nr. 504/12 iul. 2002) - modifică art.2 alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 66/2004  (M. Of. nr. 870/23 sep. 2004) - modifică în mod corespunzător 
 - O.U.G. nr. 151/2007  (M. Of. nr. 882/21 dec. 2007) - se modifică şi se completează în mod corespunzător   
 O.U.G. nr. 52/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea  
 Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferente  
 livrărilor de bunuri şi/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare şi  
 reparaţie generală a 100 vagoane de călători de către firma "Alstom - De Dietrich Feroviaire" din Franţa, finanţat din credit de la Banca  
 Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca "Paribas" - Franţa, contractat cu garanţia statului 
 M. Of. nr. 299/7 mai 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 441/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - prevederile referitoare la TVA rămân în vigoare până la 31 dec. 2006   
 O.U.G. nr. 55/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi 
 M. Of. nr. 311/10 mai 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 60/2003 - M. Of. nr. 183/24 mar. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 60/2003  (M. Of. nr. 183/24 mar. 2003) - modifică  art.1 lit. b), art.2 alin. (2) lit. b), art.3 alin. (1) partea introductivă,  
 art.5, art.6  alin. (4), art.7, art.11, art.13, art.14, art.21 alin. (3), art.23; abrogă  
 art.12 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 903/2010  (M. Of. nr. 584/17 aug. 2010) - art. 11 
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 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 903/2010  (M. Of. nr. 584/17 aug. 2010) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 11 (termenul se  
 împlineşte la data de 1 oct. 2010), după care operează dispoziţiile art. 147 alin.  
 (1) din Constituţie 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 11, art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1),  
 art. 17; 
  introduce alin. (5) la art. 6, art. 61 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 146/27 feb. 2014) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 678/2019  (M. Of. nr. 126/18 feb. 2020) - sintagma „al exemplarelor cu potenţial agresiv” din cuprinsul dispoziţiilor art.  
 6 alin. (4) fraza întâi   
 O.U.G. nr. 56/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea  
 Activelor Bancare asupra agenţilor economici din sectorul agricol 
 M. Of. nr. 355/28 mai 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 510/2002 - M. Of. nr. 539/24 iul. 2002)    
 O.U.G. nr. 66/2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ 
 M. Of. nr. 420/17 iun. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 547/2002 - M. Of. nr. 755/16 oct. 2002)    
 O.U.G. nr. 70/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind efectuarea recensământului general agricol din România 
 M. Of. nr. 428/19 iun. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 558/2002 - M. Of. nr. 767/22 oct. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 558/2002  (M. Of. nr. 767/22 oct. 2002) - modifică anexa nr. 1   
 O.U.G. nr. 71/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe  
 termen lung 
 M. Of. nr. 435/21 iun. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 654/2002 - M. Of. nr. 937/20 dec. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 654/2002  (M. Of. nr. 937/20 dec. 2002) - modifică titlul ordonanţei, art.3 alin. (1), art.5 alin.(1) şi (2); introduce alin.  
 (4) la art.1;  abrogă art.4 alin. (3), art.6 alin. (2), art.7   
 O.U.G. nr. 73/2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1  
 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" 
 M. Of. nr. 435/21 iun. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 552/2002 - M. Of. nr. 757/16 oct. 2002)    
 O.U.G. nr. 78/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea  
 consiliilor judeţene sau locale 
 M. Of. nr. 452/27 iun. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 643/2002 - M. Of. nr. 896/10 dec. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 643/2002  (M. Of. nr. 896/10 dec. 2002) - modifică titlul, art.1, art.4 alin. (1), art.5, art.6, art.7, anexa; introduce  alin.  
 (2) la art.2, alin. (2) la art. 3, art.8 
 - O.U.G. nr. 29/2008  (M. Of. nr. 217/21 mar. 2008) - modifică art. 6 şi art. 8 
 - L. nr. 86/2009  (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 29/2008 
 - D.C.C. nr. 117/2014  (M. Of. nr. 336/8 mai 2014) - constată că titlul şi art. 8, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.  
 643/2002, sunt neconstituţionale   
 O.U.G. nr. 79/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor 
 M. Of. nr. 457/27 iun. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 591/2002 - M. Of. nr. 791/30 oct. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 591/2002  (M. Of. nr. 791/30 oct. 2002) - modifică art.1 lit.a, art.2 alin.(1) lit.e, art.4 alin.(4), art.5 alin.(3), art.8, art.10,  
 art.11, art.12 alin.(3), art.13 alin.(1) şi (4), art.14 alin.(2) lit.d, art.16 alin.(2) şi  
 alin.(4), art.17 alin.(2) lit.e, art.26 alin.(3) lit.a şi alin.(5), art.30, art.31, art.34  
 alin.(2) şi (3), art.36 alin.(1) şi (4), titlul cap.VIII, art.44 lit.c, art.46 alin.(1)  
 pct.2, 4 şi 15, art.55 alin.(2), art.66 lit.c; introduce alin.(4) la art.5, alin.(21) şi  
 (22) la art.16, alin.(5) la art.36, lit.e la art.66 
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 - L. nr. 510/2004  (M. Of. nr. 1082/22 nov. 2004) - introduce art. 621; abrogă art.62 alin. (3); în tot cuprinsul ordonanţei de  
 urgenţă, cu excepţia art. 8 alin. (1) şi (3), art. 9, art. 13 alin. (4), art. 45 lit. a),  
 art. 46 alin. (1) pct. 21 şi 22, precum şi a art. 66 lit. c), d) şi e), sintagma  
 ”Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
 Informaţiei/ministerul de specialitate" se înlocuieşte cu abrevierea "IGCTI" 
 - O.U.G. nr. 11/2005  (M. Of. nr. 179/2 mar. 2005) - abrogă art. 38 alin. (2) 
 - L. nr. 239/2005  (M. Of. nr. 663/26 iul. 2005) - modifică art.41 alin. (1), art.51, art.56 alin. (1) lit.a), art.58 alin. (1) şi (4); 
 introduce alin. (7) la art. 4, cap. VIII1 cu art. 481 - 485, lit. h1 la art. 55  
 alin. (1); 
 abrogă art.3 alin. (1), art.47, art.48 
 - D.C.C. nr. 258/2006  (M. Of. nr. 341/17 apr. 2006) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile O.U.G. nr. 11/2005  
 (termenul se împlineşte la data de 1 iunie 2006, după care operează prevederile  
 art. 147 alin.(1) din Constituţie) 
 - O.U.G. nr. 70/2006  (M. Of. nr. 810/2 oct. 2006) - modifică art.2 alin.(1) lit.e) şi alin.(2), art.4 alin.(2), (4) şi (6), art.32, art.34,  
 art.36 alin.(1) şi (3), art.44 lit.i), art.45, art.46 alin.(1) pct.8, 11, 14 şi 22,   
 art.481- 485, art.50 alin.(1), art.51 alin.(2) lit.h)  şi alin.(3), art.55 alin.(1)  
 lit.h1), art.57, art.59 alin.(1) şi alin.(5); 
  introduce lit.f) la alin.(1) al art.2, art.31, art.131, art.341, alin.(2) la art.44,  
 art.461 şi 462, art.486 şi 487, la Cap. VIII1, după art. 485, lit.h1) -  
 h4) la alin.(1) al art.49, art.491, alin.(2)-(9) la art.52, alin.(61) la art.58,  
 alin.(31) la art.59, art.591, menţiunea privind transpunerea normelor  
 comunitare după art.67; 
  abrogă art.33 alin.(4),  art.59 alin. (2) lit.c); 
   înlocuieşte în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "interferenţă  
 perturbatoare" cu sintagma "perturbaţie prejudiciabilă" 
 - L. nr. 375/2006  (M. Of. nr. 837/11 oct. 2006) - respinge O.U.G. nr. 11/2005 
 - O.U.G. nr. 134/2006  (M. Of. nr. 1046/29 dec. 2006) - abrogă art. 37, art. 38, art.40, art.44, art.46 
 - L. nr. 133/2007  (M. Of. nr. 355/24 mai 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 70/2006 şi modifică art. 2 alin.  
 (1) lit. e) şi alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (2) şi (5), art. 9, art. 10 alin. (1) şi (2),  
 art. 13, art. 131 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (1) şi  
 (4), art. 32 alin. (1), art. 341 alin. (7) şi (8), art. 42, art. 481 alin. (4), art.  
 484 alin. (3) şi (4), art. 486 alin. (1) şi (2), art. 487, art. 55 alin. (2), art. 58  
 alin. (2) şi (5); 
 introduce art. 132, art. 133, alin. (3) şi (4) la art. 14, alin. (3)-(6) la art. 15,  
 alin. (5) la art. 20, alin. (2) la art. 21, art. 488, lit. e1) la art. 55 alin. (1), art.  
 622; 
 abrogă art. 31, art. 341 alin. (6), art. 44 alin. (2), art. 481 alin. (8); 
 elimină de la modificare art. 44 lit. i), art. 46 alin. (1) pct. 8, 11, 14 şi 22; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "interferenţă  
 perturbatoare" cu sintagma "perturbaţie prejudiciabilă" şi sintagma "frecvenţe  
 radioelectrice" cu sintagma "frecvenţe radio" 
 - O.U.G. nr. 60/2008  (M. Of. nr. 375/16 mai 2008) - modifică art. 36 alin. (1), art. 51 alin. (2) lit. a), art. 53 alin. (1), art. 55 alin.  
 (2) lit. a); 
  introduce lit. f1) la art. 55 alin. (1), art. 592 
 - O.U.G. nr. 106/2008  (M. Of. nr. 659/18 sep. 2008) - abrogă art. 42 
 - L. nr. 2/2009  (M. Of. nr. 105/20 feb. 2009) - respinge O.U.G. 134/2006 
 - O.U.G. nr. 22/2009  (M. Of. nr. 174/19 mar. 2009) - modifică menţiunea privind transpunerea normelor comunitare; 
  abrogă cap. VII şi VIII 
 - L. nr. 38/2009  (M. Of. nr. 182/24 mar. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 60/2008 şi modifică art. 36 alin.  
 (1), art. 51 alin. (2) lit. a), art. 52 alin. (9), art. 53 alin. (1), art. 592 
 - O.U.G. nr. 19/2011  (M. Of. nr. 146/28 feb. 2011) - modifică art. 8 alin. (1), (3) şi (5), art. 9, art. 13 alin. (4) partea introductivă,  
 art. 15 alin. (3) şi (6) 
 - O.U.G. nr. 111/2011  (M. Of. nr. 925/27 dec. 2011) - abrogă ordonanţa cu excepţia prevederilor cap. IV "Dreptul de acces pe  
 proprietăţi", precum şi a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) şi alin. (2) 
 - L. nr. 154/2012  (M. Of. nr. 680/1 oct. 2012) - abrogă art. 22-31, art. 55 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) 
 - L. nr. 67/2013  (M. Of. nr. 176/1 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 19/2011 şi abrogă art. I(care modifica  art. 8 alin. (1), (3) şi  
 (5), art. 9, art. 13 alin. (4) partea introductivă, art. 15 alin. (3) şi (6))   
 ▼ Amendamentul nr. 1 la Acordul de împrumut, semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996, încheiat între România şi Banca Europeană  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2001 
 O.U.G. nr. 80/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 463/28 iun. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 568/2002 - M. Of. nr. 773/24 oct. 2002) 
  
 ▼ Acord de garanţie (proiectul privind restructurarea sectorului de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a municipiului Piteşti) între  
 România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 decembrie 2001 
 O.U.G. nr. 81/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 461/28 iun. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 567/2002 - M. Of. nr. 773/24 oct. 2002) 
 Rectificare: 
  (M. Of. nr. 905/18 dec. 2003) - rectifică Acordul 

 ▼ Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul  
 alimentării cu apă , semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
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 Fi nr. 21491 
 Agora nr. 2000 0412 
 O.U.G. nr. 82/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 461/28 iun. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 566/2002 - M. Of. nr. 773/24 oct. 2002) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1280/2007 (M. Of. nr. 734/30 oct. 2007) 
 - H.G. nr. 400/2009 (M. Of. nr. 259/21 apr. 2009) 
 - H.G. nr. 676/2012 (M. Of. nr. 482/13 iul. 2012) 
 
 

- H.G. nr. 612/2021 (M. Of. nr. 594/15 iun. 2021) 

 O.U.G. nr. 89/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităţi  
 şi majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice 
 M. Of. nr. 459/27 iun. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 644/2002 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2002) 
 Modificări: 
  - L. nr. 644/2002  (M. Of. nr. 900/11 dec. 2002) - modifică art.2, art.3, art.4 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002,  
 pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală 
 Împrumut nr. 4.654 RO 
 O.U.G. nr. 90/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 464/28 iun. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 563/2002 - M. Of. nr. 770/23 oct. 2002) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 580/6 aug. 2002) - rectifică art. 3 şi acordul 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 395/2003 (M. Of. nr. 253/12 apr. 2003) 
 - O.U.G. nr. 62/2005 (M. Of. nr. 562/30 iun. 2005) - introduce art. 41 
 - L. nr. 275/2005 (M. Of. nr. 903/10 oct. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 62/2005 
 - H.G. nr. 813/2006 (M. Of. nr. 588/7 iul. 2006) 
 - H.G. nr. 1752/2006 (M. Of. nr. 1054/30 dec. 2006) 
 - H.G. nr. 576/2007 (M. Of. nr. 419/22 iun. 2007) 
 
 

- H.G. nr. 1690/2008 (M. Of. nr. 898/31 dec. 2008) 

 O.U.G. nr. 92/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială "LUKoil Black Sea România" - S.R.L.  
 Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotel LUKoil" - S.A. Ploieşti 
 M. Of. nr. 459/27 iun. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 13/2003 - M. Of. nr. 32/22 ian. 2003)   
 ▼ Addendum la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20  
 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 
 O.U.G. nr. 100/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 657/4 sep. 2002 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 559/2002 - M. Of. nr. 764/18 oct. 2002) 

 O.U.G. nr. 104/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind  comercializarea mărfurilor în regim duty-free 
 M. Of. nr. 676/11 sep. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 132/2003 - M. Of. nr. 269/17 apr. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 132/2003  (M. Of. nr. 269/17 apr. 2003) - modifică art. 8 
 - O.U.G. nr. 90/2003  (M. Of. nr. 712/13 oct. 2003) - înlocuieşte denumirea Direcţia Generală a Vămilor cu Autoritatea Naţională a  
 Vămilor 
 - L. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 90/2003 
 - O.U.G. nr. 48/2006  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) - la data de 28 septembrie 2006, încetează aplicabilitatea prevederilor  
 referitoare la autorizarea magazinelor duty-free situate în punctele de control  
 pentru trecerea frontierei de stat terestre şi navale şi comercializarea mărfurilor  
 cu amănuntul în valută 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 48/2006  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) - la data aderării României la U.E. 
 Modificări: 
 - L. nr. 330/2006  (M. Of. nr. 631/21 iul. 2006) - modifică art.1 alin.(1), art.3 alin.(1), art.5, art.6, art.8 alin.(1); 
  introduce alin.(9) la art.8; 
  în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "dolari S.U.A.", se înlocuieşte  
 cu sintagma "euro" 
 Repunere în vigoare 
 - L. nr. 141/2007  (M. Of. nr. 348/22 mai 2007) - respinge O.U.G. 48/2006 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 54/2010  (M. Of. nr. 421/23 iun. 2010) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3 alin. (2), art. 4, art. 5, art. 8, art. 9; 
  introduce art. 91 - 97, introduce o anexă 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 95 alin. (2) lit. d) şi f) 
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 ▼ Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002,  
 pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public 
 O.U.G. nr. 105/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 690/19 sep. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 625/2002 - M. Of. nr. 848/25 nov. 2002) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1271/2004 (M. Of. nr. 781/25 aug. 2004) 
 - H.G. nr. 1661/2005 (M. Of. nr. 1183/28 dec. 2005)   
 O.U.G. nr. 106/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a  
 fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002 
 M. Of. nr. 684/17 sep. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 666/2002 - M. Of. nr. 935/20 dec. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 163/2004  (M. Of. nr. 462/24 mai 2004) - introduce art. 5 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 566/28 iun. 2004) - rectifică art. 5 alin. 1   
 O.U.G. nr. 107/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 
 M. Of. nr. 691/20 sep. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 404/2003 - M. Of. nr. 713/13 oct. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 404/2003  (M. Of. nr. 713/13 oct. 2003) - modifică art. 1 alin. (3), art.2 alin. (4), art.3 alin. (2) lit. k), art.3 alin. (3), art.5  
 alin. (2), art.8 alin. (1), art.9 alin. (2), art.12 pct.1, anexele nr. 4, 5, 6 şi 7;  
 abrogă anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 73/2005  (M. Of. nr. 607/13 iul. 2005) - modifică art. 1 alin. (1)-(4), art.2 alin. (1) - (3), art.3, art.4, art.5, art.7, art.8,  
 art.9, art.10; 
  introduce alin. (41) la art.1, art.31 ; 
  abrogă art.11, 12 şi 13; 
  înlocuieşte anexele nr. 2 - 8 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 822/12 sep. 2005) - anexa nr. 2 
 Modificări: 
 - L. nr. 400/2005  (M. Of. nr. 19/10 ian. 2006) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 alin. (1), art. 5; 
  înlocuieşte anexele nr. 1-7 
 - H.G. nr. 803/2008  (M. Of. nr. 596/11 aug. 2008) - actualizează cuantumul contribuţiilor specifice prevăzute în anexele nr. 5, 6 şi  
 - O.U.G. nr. 3/2010  (M. Of. nr. 114/19 feb. 2010) - înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "direcţii de apă"  
 cu sintagma "administraţii bazinale de apă" 
 - H.G. nr. 328/2010  (M. Of. nr. 279/29 apr. 2010) - reactualizează cuantumul contribuţiilor prevăzute în anexele nr. 5, 6 şi 7 
 - L. nr. 108/2010  (M. Of. nr. 378/8 iun. 2010) - modifică anexele nr. 5 şi 6 
 - L. nr. 146/2010  (M. Of. nr. 497/19 iul. 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 3/2010 
 - O.U.G. nr. 106/2010  (M. Of. nr. 825/9 dec. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 1202/2010  (M. Of. nr. 826/10 dec. 2010) - actualizează cuantumul contribuţiilor prevăzute în anexa nr. 5 
 - L. nr. 45/2011  (M. Of. nr. 245/7 apr. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 106/2010 
 - O.U.G. nr. 26/2012  (M. Of. nr. 392/12 iun. 2012) - modifică art. 4 alin. (8) 
 - O.U.G. nr. 28/2014  (M. Of. nr. 388/26 mai 2014) - modifică anexa nr. 7 
 - O.G. nr. 28/2014  (M. Of. nr. 638/29 aug. 2014) - completează anexa nr. 5 
 - L. nr. 165/2014  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 28/2014 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 14/2018  (M. Of. nr. 322/12 apr. 2018)   
 O.U.G. nr. 111/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe şantierele de construcţii 
 M. Of. nr. 693/20 sep. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 31/2003 - M. Of. nr. 39/23 ian. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 31/2003  (M. Of. nr. 39/23 ian. 2003) - modifică art.1 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 113/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România 
 M. Of. nr. 708/27 sep. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 25/2003 - M. Of. nr. 45/28 ian. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 25/2003  (M. Of. nr. 45/28 ian. 2003) - modifică art.1 partea introductivă, art.4, art.5 alin.(1), art.6 alin. (4), art.7  
 alin. (4), art.8 alin. (1) şi (2), art.13, art.14 lit. h), art.15, art.18 
 - O.G. nr. 42/2004  (M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) - modifică art.5 
 - L. nr. 215/2004  (M. Of. nr. 531/14 iun. 2004) - aprobă O.G. nr. 42/2004 şi modifică art.5 
 - O.U.G. nr. 88/2004  (M. Of. nr. 1053/12 nov. 2004) - modifică art.5; abrogă art. 4 
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 - O.U.G. nr. 12/2005  (M. Of. nr. 175/1 mar. 2005) - modifică art. 12 
 - L. nr. 120/2005  (M. Of. nr. 393/10 mai 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 12/2005 
 - L. nr. 127/2005  (M. Of. nr. 420/18 mai 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 88/2004 şi abrogă art. 5 
 - O.U.G. nr. 23/2010  (M. Of. nr. 201/30 mar. 2010) - modifică art. 6 alin. (4), art. 15; 
 introduce alin. (6)-(12) la art. 6, art. 61-63, lit. i)-n) la art. 14 la data de 29  
 apr. 2010 
 - L. nr. 191/2012  (M. Of. nr. 743/5 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 23/2010 şi modifică art. 6 alin.  
 (11), art. 63 alin. (6) şi (7), art. 14 lit. i), art. 15; 
 introduce alin. (13) şi (14) la art. 6 
   

- L. nr. 236/2019  (M. Of. nr. 1004/13 dec. 2019) - modifică art. 61 alin. (1) 

 ▼ Acord de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) între România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 
 O.U.G. nr. 114/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 713/1 oct. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 667/2002 - M. Of. nr. 935/20 dec. 2002) 
  
 ▼ Amendamente la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17  
 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001 
 O.U.G. nr. 115/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 729/7 oct. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 668/2002 - M. Of. nr. 935/20 dec. 2002) 
  
 ▼ Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare convenit prin Scrisoarea părţii române din 12 august 2002 şi Decizia  
 Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 28 august 2002 
 O.U.G. nr. 115/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 729/7 oct. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 668/2002 - M. Of. nr. 935/20 dec. 2002) 
  
 ▼ Memorandumului tehnic de înţelegere, convenit prin Scrisoarea părţii române din 12 august 2002 şi Decizia Consiliului Directorilor  
 Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 28 august 2002 
 O.U.G. nr. 115/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 729/7 oct. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 668/2002 - M. Of. nr. 935/20 dec. 2002) 
 
 
 O.U.G. nr. 118/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind punerea în valoare a plantaţiilor vitipomicole şi de hamei abandonate 
 M. Of. nr. 726/4 oct. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2003 - M. Of. nr. 189/26 mar. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 77/2003  (M. Of. nr. 189/26 mar. 2003) - modifică titlul, art.1 alin.(1), art.2-4, art.6-8   
 O.U.G. nr. 120/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 727/4 oct. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 663/2002 - M. Of. nr. 930/19 dec. 2002) 
 Modificări: 
 - L. nr. 511/2003  (M. Of. nr. 876/10 dec. 2003) - modifică art. 4; introduce alin. (2) la art.1 
 - O.G. nr. 74/2004  (M. Of. nr. 774/24 aug. 2004) - modifică art.2 alin.(1), art.3 alin.(2), anexa 
 - L. nr. 419/2004  (M. Of. nr. 993/28 oct. 2004) - aprobă O.G. nr. 74/2004 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 81/25 ian. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 245/2005  (M. Of. nr. 632/19 iul. 2005) - modifică art. 2 alin. (1), anexa 
 - L. nr. 248/2007  (M. Of. nr. 498/25 iul. 2007) - modifică art.3 alin.(2); 
  introduce alin.(3) la art.1 şi alin.(3) la art.2 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 532/7 aug. 2007) - rectifică art. 2 alin. (3) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 67/29 ian. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 56/2016  (M. Of. nr. 728/20 sep. 2016) - modifică art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (2); 
  completează anexa 
  - L. nr. 120/2017  (M. Of. nr. 408/30 mai 2017) - modifică anexa 

 ▼ Protocol adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, între  
 Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 
 O.U.G. nr. 125/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 754/16 oct. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 658/2002 - M. Of. nr. 930/19 dec. 2002) 
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 O.U.G. nr. 126/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 M. Of. nr. 741/10 oct. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 36/2003 - M. Of. nr. 34/22 ian. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 36/2003  (M. Of. nr. 34/22 ian. 2003) - modifică titlul ordonanţei, art.2; abrogă partea introductivă a  art.I şi părţile  
 introductive ale punctelor 1 şi 2   
 O.U.G. nr. 127/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi  
 forestiere 
 M. Of. nr. 744/11 oct. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 6/2003 - M. Of. nr. 26/20 ian. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 6/2003  (M. Of. nr. 26/20 ian. 2003) - modifică art.1 alin. (1)   
 ▼ Acord de împrumut (Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public) între România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 
 O.U.G. nr. 135/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 799/4 nov. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 11/2003 - M. Of. nr. 32/22 ian. 2003) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 854/2004 (M. Of. nr. 545/18 iun. 2004) 
 - H.G. nr. 137/2005 (M. Of. nr. 197/8 mar. 2005) 
 - H.G. nr. 1555/2006 (M. Of. nr. 946/23 nov. 2006) 
 - H.G. nr. 536/2008 (M. Of. nr. 398/27 mai 2008)   
 O.U.G. nr. 136/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor instituţiei Avocatul Poporului şi instanţelor judecătoreşti  
 care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 779/25 oct. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 130/2003 - M. Of. nr. 267/17 apr. 2003) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 181/2002  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2002) - modifică titlul, art.1 alin. (1), art.2 alin. (1) şi (3); introduce alin. (11) şi (21)  
 la art.2 
 - L. nr. 173/2003  (M. Of. nr. 310/8 mai 2003) - aprobă O.U.G. nr. 181/2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 293/3 mai 2007) - rectifică anexa nr. 1   
 O.U.G. nr. 139/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia  
 Naţională a Pădurilor 
 M. Of. nr. 786/29 oct. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 24/2003 - M. Of. nr. 41/24 ian. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 24/2003  (M. Of. nr. 41/24 ian. 2003) - modifică art.14 
 - O.G. nr. 65/2004  (M. Of. nr. 766/20 aug. 2004) - modifică anexa nr. 4 
 - L. nr. 389/2005  (M. Of. nr. 9/5 ian. 2006) - abrogă prevederile referitoare la Autoritatea Hipică Naţională din 
 Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societãţii  
 Naţionale ”Cai de Rasă" -  S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către  
 Regia Naţională a Pădurilor 
 - L. nr. 99/2019  (M. Of. nr. 363/10 mai 2019) - modifică art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) și (3), art. 10; 
  introduce alin. (3) la art. 4, anexa nr. 6   
 O.U.G. nr. 146/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 
 M. Of. nr. 824/14 nov. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 201/2003 - M. Of. nr. 351/22 mai 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 201/2003  (M. Of. nr. 351/22 mai 2003) - modifică art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (8), art. 7 alin. (2) lit. c), alin. (3), (5) şi  
 (7), art. 8 lit. b), art. 9 alin, (1), (3), (5) şi (6), art. 11 alin. (2) lit. c), art. 12 alin.  
 (1) şi (2); abrogă art. 7 alin. (2) lit. f) 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - introduce lit.g) la art.11 alin.(3) 
 - O.G. nr. 10/2005  (M. Of. nr. 96/28 ian. 2005) - modifică art. 7 alin. (2) lit. a), art. 8 lit. b); 
  introduce alin. (6) şi (7) la art. 3 
 - L. nr. 146/2005  (M. Of. nr. 425/19 mai 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 10/2005 şi modifică art. 8 lit. b) 
 - O.G. nr. 41/2005  (M. Of. nr. 677/28 iul. 2005) - modifică art. 7 alin. (3), art. 10 alin. (2); 
  introduce alin. (6) la art. 10 şi lit.c1) la alin. (2) al art. 11; 
 abrogă art. 7 alin. (2) lit.d) 
 - O.G. nr. 28/2006  (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică art. 3 alin. (1); 
  introduce alin. (3) şi (4) la art. 2, alin. (11) la art. 3 
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 - L. nr. 97/2006  (M. Of. nr. 375/2 mai 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr.41/2005 
 - L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006 
 - L. nr. 354/2007  (M. Of. nr. 839/7 dec. 2007) - modifică art. 1 lit. h), art. 2 alin. (1) lit. d) şi e), art. 5 alin. (7), art. 7 alin. (2)  
 lit. c), alin. (3) şi (7), art. 8, art. 9, art. 10 alin. (1), (4) şi (5), art. 11 alin. (2) lit.  
 a), alin. (3) lit. c) şi alin. (4); 
  introduce alin. (5) la art. 2, alin. (11) şi (12) la art. 5, alin. (11) la art. 5, alin.  
 (7) la art. 10, lit. c2) la art. 11 alin. (2); 
  abrogă art. 1 lit. b)-d), art. 3 alin. (3), art.7 alin. (2) lit. e) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 295/16 apr. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 75/2009  (M. Of. nr. 442/29 iun. 2009) - modifică art. 2 alin. (5), art. 3 alin. (6), art. 5 alin. (8), art. 6 alin. (2) şi (4),  
 art. 7 alin. (2) lit. b), alin. (3) şi (5), art. 9 alin. (8)-(10), art. 10 alin. (2), art. 11  
 alin. (2) şi (3), art. 12 alin. (1); 
 introduce alin. (81) şi (14) la art. 5, lit. a1) şi lit. b1) la art. 7 alin. (2), alin.  
 (51) la art. 7, alin. (31) şi alin. (12) la art. 9, alin. (21) la art. 10, alin. (5) la  
 art. 12; 
 abrogă art. 1 lit. d) 
 - L. nr. 361/2009  (M. Of. nr. 800/24 nov. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 75/2009 şi modifică art. 10 alin. (21); 
  introduce lit. b1) la art. 7 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 121/2010  (M. Of. nr. 890/30 dec. 2010) - modifică art. 11 alin. (3) lit. e); 
  introduce art. 51 şi 52 
 - L. nr. 125/2011  (M. Of. nr. 433/21 iun. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 121/2010 şi modifică art. 52; 
  introduce alin. (15) la art. 5 şi art. 61 
 - O.G. nr. 28/2013  (M. Of. nr. 553/30 aug. 2013) - introduce alin. (82) la art. 5 
 - O.U.G. nr. 62/2014  (M. Of. nr. 729/6 oct. 2014) - introduce art. 53 
 - O.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 53/22 ian. 2015) - modifică art. 10 
 - L. nr. 49/2015  (M. Of. nr. 189/20 mar. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 62/2014 
 - O.G. nr. 17/2015  (M. Of. nr. 540/20 iul. 2015) - modifică art. 5 alin. (4) şi (5), art. 9 alin. (6) -(8); 
 introduce alin. (11) la art. 9, alin. (81) şi (82) la art. 9 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - modifică art. 5 alin. (11), art. (61) alin. (6) lit. a) și art. 7 alin. (1) lit. c); 
 introduce lit. d) la alin. (1) al art. 7 și alin. (31) la art. 11; 
 abrogă art. 11 alin. (2) lit. g), art. 11 alin. (3) lit. c) și art. 11 alin. (3) lit. f) și g) 
 - L. nr. 316/2015  (M. Of. nr. 934/17 dec. 2015) - modifică art. 5 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 41/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - introduce art. 54 - 57 
 - O.U.G. nr. 84/2016  (M. Of. nr. 977/6 dec. 2016) - introduce alin. (10)-(17) la art. 51 și alin. (4) la art. 57; 
 abrogă art. 52 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - modifică art. 61 alin. (2); 
 introduce alin. (101) - (103) la art. 5, art. 58, art. 59, și alin. (7) la art. 61   
 O.U.G. nr. 147/2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 821/13 nov. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 41/2003 - M. Of. nr. 51/29 ian. 2003) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 29/2003  (M. Of. nr. 62/1 feb. 2003) - introduce alin. (6) la art. VII 
 - L. nr. 115/2003  (M. Of. nr. 252/11 apr. 2003) - aprobă O.G. nr. 29/2003 
 - L. nr. 232/2003  (M. Of. nr. 373/31 mai 2003) - introduce alin 11- 17 la art. XV. 
 - O.G. nr. 86/2003  (M. Of. nr. 624/31 aug. 2003) - abrogă art. XV 
 - L. nr. 609/2003  (M. Of. nr. 930/23 dec. 2003) - aprobă cu modificări O.G. nr. 86/2003   
 O.U.G. nr. 148/2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare  
 derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 
 M. Of. nr. 821/13 nov. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 57/2003 - M. Of. nr. 168/18 mar. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 57/2003  (M. Of. nr. 168/18 mar. 2003) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 
 - O.G. nr. 17/2012  (M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) - modifică art. 1 alin. (2)   
 O.U.G. nr. 149/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până  
 la data de 1 iulie 2002 
 M. Of. nr. 825/14 nov. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 254/2003 - M. Of. nr. 429/18 iun. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 254/2003  (M. Of. nr. 429/18 iun. 2003) - modifică art.3 alin. (2) - (4), art.4; abrogă art.7   
 O.U.G. nr. 152/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare 
 M. Of. nr. 826/15 nov. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 143/2003 - M. Of. nr. 280/22 apr. 2003) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 143/2003  (M. Of. nr. 280/22 apr. 2003) -  modifică art.1, art.3 lit. b), art.4;  introduce alin. (2) la art.3.   
 O.U.G. nr. 153/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 
 M. Of. nr. 826/15 nov. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 101/2003 - M. Of. nr. 207/31 mar. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 343/2005  (M. Of. nr. 1086/2 dec. 2005) - modifică art. 1 alin. (3); 
  introduce alin. (5) la art. 1 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 7 

 

 ▼ Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (A.N.D) pentru finanţarea  
 Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 O.U.G. nr. 159/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 862/29 nov. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 86/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 129/2008 (M. Of. nr. 485/30 iun. 2008) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - modifică art. 2; 
  introduce art.31, art. 41 
 - H.G. nr. 1282/2010 (M. Of. nr. 862/22 dec. 2010) 
 - H.G. nr. 982/2012 (M. Of. nr. 725/25 oct. 2012) 
  - H.G. nr. 850/2016 (M. Of. nr. 936/22 nov. 2016) 

 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la 27 septembrie 2002, la Memorandumul de finanţare a  
 Programului operaţional de ţară PHARE 1996 - Planul de restructurare a căilor ferate - RO9604, semnat la 15 noiembrie 1996, PHARE  
 1998 - RO9803-RO9807, semnat la 20 octombrie 1998 
 O.U.G. nr. 163/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 877/5 dec. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la 24 septembrie 2002, la Memorandumul de finanţare a  
 Programului naţional PHARE 1998 - RO9803-RO9807, semnat la 20 octombrie 1998 
 O.U.G. nr. 163/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 877/5 dec. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul Addendumul dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la 24 septembrie 2002, la  
 Memorandumul de finanţare a Programului naţional PHARE 1999 - RO9905-RO9908, semnat la 30 decembrie 1999, prevăzut 
 O.U.G. nr. 163/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 877/5 dec. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la 24 septembrie 2002, la Memorandumul de finanţare a Facilităţii  
 de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999 - RO9910, semnat la 30 decembrie 1999 
 O.U.G. nr. 163/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 877/5 dec. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la 24 septembrie 2002, la Memorandumul de finanţare a  
 Programului PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria - RO9912, semnat la 31 decembrie 2001 
 O.U.G. nr. 163/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 877/5 dec. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003) 
  
 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la 24 septembrie 2002, la Memorandumul de finanţare a  
 Programului Addendumul dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la 24 septembrie 2002 
 O.U.G. nr. 163/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 877/5 dec. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003) 
  
 ▼ Acord suplimentar de împrumut între România (în calitate de Împrumutat), Banca Naţională a României (în calitate de Agent al  
 Împrumutatului) şi Comunitatea Europeană (în calitate de Împrumutător), semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002 
 O.U.G. nr. 167/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 880/6 dec. 2002 
 
 

(Aprobată prin L. nr. 64/2003 - M. Of. nr. 183/24 mar. 2003) 

 O.U.G. nr. 171/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor 
 M. Of. nr. 900/11 dec. 2002 
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 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 190/2003 - M. Of. nr. 338/19 mai 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 190/2003  (M. Of. nr. 338/19 mai 2003) - modifică art. 7   
 O.U.G. nr. 172/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. 
 M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 107/2003 - M. Of. nr. 232/5 apr. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 107/2003  (M. Of. nr. 232/5 apr. 2003) - modifică art.2 pct.1   
 O.U.G. nr. 178/2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naţionale care a participat la activităţile desfăşurate în  
 cadrul procesului de aderare a României la NATO 
 M. Of. nr. 924/18 dec. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 93/2003 - M. Of. nr. 195/26 mar. 2003)    
 O.U.G. nr. 179/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia 
 M. Of. nr. 925/18 dec. 2002 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 108/2003 - M. Of. nr. 232/5 apr. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 108/2003  (M. Of. nr. 232/5 apr. 2003) - modifică art.3. 
 - L. nr. 329/2005  (M. Of. nr. 1029/21 nov. 2005) - completează anexa 
 - L. nr. 191/2019  (M. Of. nr. 868/28 oct. 2019) - introduce alin. (3) la art. 2   
 O.U.G. nr. 180/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituţiile publice de apărare  
 naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 M. Of. nr. 924/18 dec. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003)   
 ▼ Contract de finanţare între România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi  
 pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 O.U.G. nr. 187/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 941/23 dec. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 120/2003 - M. Of. nr. 260/15 apr. 2003) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 348/2007 (M. Of. nr. 272/24 apr. 2007) 
 - O.U.G. nr. 185/2008 (M. Of. nr. 801/28 nov. 2008) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - modifică art. 2; 
  introduce art.31, art. 41 
 - L. nr. 104/2009 (M. Of. nr. 265/23 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 185/2008 
 - H.G. nr. 548/2010 (M. Of. nr. 449/2 iul. 2010) 
   

- H.G. nr. 804/2011 (M. Of. nr. 594/23 aug. 2011) 

 ▼ Acord de asistenţă financiară nerambursabilă între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în  
 calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienţă energetică, semnat la  
 Bucureşti la 18 octombrie 2002 
 (Proiect de eficienţă energetică)  
 Asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul FGM nr. TF 050705 RO 
 O.U.G. nr. 188/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 946/23 dec. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 121/2003 - M. Of. nr. 260/15 apr. 2003) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1738/2004 (M. Of. nr. 999/29 oct. 2004) 
 - H.G. nr. 138/2008 (M. Of. nr. 126/18 feb. 2008)   
 O.U.G. nr. 189/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi  

 siguranţă naţională 
 M. Of. nr. 942/23 dec. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 354/2003 - M. Of. nr. 519/18 iul. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 354/2003  (M. Of. nr. 519/18 iul. 2003) - modifică art. 2, art. 3 lit. b) - e), art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), alin.  
 (2) lit. b), d) - i), k), l) şi n) şi alin. (3), art. 9 alin. (1) şi  (4), titlul cap. III, art.  
 10, art. 11 alin. (1), art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, titlul  
 secţiuniia 2-a din cap. III, art. 19, art. 20 alin. (1), (2) şi (4), art. 21 alin. (3) şi  
 (4), art. 22, titlul secţiunii a 4-a din cap. III, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art.  
 28, titlul cap. IV, art. 29, art. 30 lit. b), art. 31 lit. a), b), h) şi i), art. 32 lit. a) şi  
 b), art. 33, art. 34 alin. (1), art. 35, art. 36, art. 37, art. 39 alin. (1) şi (3), art.  
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 40, art. 41, art. 42, art. 43, titlul cap. VI, art. 45 alin. (1), art. 46 alin. (1), art. 47  
 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 50, art. 51; introduce alin. (21) la art. 9, art.  
 431; abrogă art. 8 alin. (2) lit. a), art. 44 lit. c) şi d) 
 - L. nr. 146/2004  (M. Of. nr. 425/12 mai 2004) - modifică art.4 lit. g), art.5, art.8 alin. (1), art.9 alin. (1) şi (3), 
 - O.G. nr. 30/2005  (M. Of. nr. 640/20 iul. 2005) - modifică art.4 lit. l), m) şi p), art.6 alin.(5), art. 8 alin. (2) lit. b), g), j), k) şi o),  
 titlul cap. III, art.14, titlul secţiunii a 2-a a cap. III, art.19, art.23 alin. (3),  
 art.25 alin. (1) şi (2), art. 30 lit. a) şi b), art.31, art.32, art.33, art.36, art.40,  
 art.44 lit. b); 
 introduce cinci liniuţe la art.4 lit.b), alin. (2) la art.5, art.51, alin. (11)- (15)  
 la art.8, lit. j1)  la art.8 alin. (2), alin. (11) la art. 15, lit.b1) la art.17,  
 art.171, alin. (4) şi (5) la art. 23, art.231; 
 abrogă art.2 lit.d), art.8 alin. (2) lit. l), m) şi n), art.9, art.10, art.11, art.20,  
 art.21, art.22, art.26, art.27, art.28, art.52 
 - L. nr. 19/2006  (M. Of. nr. 38/16 ian. 2006) - modifică art. 4 lit. l), m), n) şi p), art. 5 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (11) lit. d),  
 art. 8 alin. (2) lit. g), art. 23 alin. (1) şi alin. (2), art. 34 alin. (1), art. 431 alin.  
 (2); 
  introduce alin. (11) la art. 23 
 - O.U.G. nr. 36/2006  (M. Of. nr. 420/16 mai 2006) - modifică art. 8 alin. (1) şi (15), art. 19 alin. (1); 
  introduce liniuţa a zecea la art. 4 lit. b), liniuţa a şaptea la art. 4 lit. c), alin.  
 (16) la art. 8; 
  abrogă art. 4 lit. c) liniuţa a doua 
 - L. nr. 381/2006  (M. Of. nr. 846/13 oct. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. Nr. 36/2006 şi modifică art.4 lit.b)  
 liniuţa a zecea, lit.c) liniuţa a şaptea,art.8 alin.(11) lit.b), art.19 alin.(1), art.39  
 alin.(1) 
 - L. nr. 336/2007  (M. Of. nr. 839/7 dec. 2007) - modifică art. 3 lit. c), art. 4 lit. b) liniuţele a doua şi a opta, lit. c), lit. d), lit. e)  
 şi lit. l), art. 5, art. 31 alin. (3), art. 32, art. 44 lit. b); 
  introduce lit. d1), s) şi t) la art. 4, alin. (11) şi (12) la art. 6, art. 491 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - modifică art. 4 lit. g), art. 8 alin. (1); 
  abrogă art.8 alin. (11), (14) şi (15) 
 - O.U.G. nr. 7/2010  (M. Of. nr. 136/1 mar. 2010) - modifică art. 23 alin. (4) şi (5); 
  introduce alin. (6) şi (7) la art. 23, anexa după art. 54; 
  abrogă art. 8 alin. (13) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 431, art. 46 alin. (1) 
 - L. nr. 20/2013  (M. Of. nr. 125/7 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 7/2010 şi modifică art. 5 şi 51 
 - O.U.G. nr. 58/2015  (M. Of. nr. 921/11 dec. 2015) - modifică art. 51 
 - L. nr. 41/2016  (M. Of. nr. 220/24 mar. 2016) - aprobă O.U.G. nr. 58/2015   
 O.U.G. nr. 193/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind introducerea sistemelor moderne de plată 
 M. Of. nr. 942/23 dec. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 250/2003 - M. Of. nr. 429/18 iun. 2003) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 36/2003  (M. Of. nr. 68/2 feb. 2003) - modifică art.1, art.2 alin. (5), art.3 alin. (2) lit. a) 
 - L. nr. 232/2003  (M. Of. nr. 373/31 mai 2003) - abrogă modificările făcute prin O.G. nr. 36/2003 
 - L. nr. 250/2003  (M. Of. nr. 429/18 iun. 2003) - modifică art.1, art.2 alin. (1), (5) şi (6), art.3 alin.(2)  lit a), b) şi c), art.4;  
 introduce alin. (21) la art.2 
 - O.G. nr. 86/2003  (M. Of. nr. 624/31 aug. 2003) - modifică art.2 alin. (4) - (6); abrogă art. 3 alin. (1); 
 - L. nr. 609/2003  (M. Of. nr. 930/23 dec. 2003) - aprobă cu modificări O.G. nr. 86/2003 
 - L. nr. 70/2015  (M. Of. nr. 242/9 apr. 2015) - la 9 mai 2016 modifică art. 3 alin. (4); 
 introduce art. 11, art. 21 - 23, alin. (21) şi (22) la art. 3 
 - L. nr. 209/2016  (M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) - modifică art. 1 alin. (1) și (3), art. 2 alin. (1) și art. 3; 
 introduce alin. (4)-(7) la art. 1 alin. (3) 
 - L. nr. 191/2018  (M. Of. nr. 642/24 iul. 2018) - modifică art. 1 alin. (3), (5) și (6), art. 2 alin. (1), (2) și (3) - (5) și art. 3 alin.  
 (1) lit. b), h) și i); 
 abrogă art. 1 alin. (2) și art. 2 alin. (21)   
 O.U.G. nr. 194/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul străinilor în România 
 M. Of. nr. 955/27 dec. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 357/2003 - M. Of. nr. 537/25 iul. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 357/2003  (M. Of. nr. 537/25 iul. 2003) - modifică art. 5 lit. a), art. 6 alin. (2) şi (3), art. 8 alin. (2) lit. c) şi alin. (4), art.  
 9 alin. (2), art. 20 lit. b) şi lit. c) pct. (ii), art. 23 alin. (3) lit. d), art. 24 alin. (1)  
 lit. c), art. 30 alin. (2), art. 32 alin. (4), art. 40 alin. (1) lit. b), art. 43 alin. (2) lit.  
 b), art. 44 alin. (2) şi (5), art. 45 alin. (2) lit. c), art. 47 lit. b), art. 49, art. 50  
 alin. (1) şi alin. (2) lit. f), art. 52, art. 55 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) pct. (iv) şi  
 (v) şi alin. (4), art. 56 alin. (1) şi (2), art. 63 alin. (1) lit. a), art. 68 alin. (3) şi  
 (4), art. 71 alin. (1), partea introductivă a lit. b) şi c), art. 71 alin. (3), art. 85  
 alin. (1), art. 93 alin. (5) şi alin. (7), art. 101 alin. (2), art. 105 alin. (1), art. 124,  
 art. 125, art. 134 alin. (2); introduce lit.( c1) la art. 5, alin. (11) la art. 6, pct.  
 (viii1) la lit. d) a art. 20, alin. (11) la art. 30, lit. c) la alin. (1) al art. 40, lit.  
 f1) la alin. (2) al art. 50, alin. (4) la art. 56, alin. (11) la art. 58, alin. (2) şi (3)  
 la art. 67, alin. (61) şi alin. (9) la art. 93, alin. (21) şi (22) la art. 131;  
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 abrogă art. 13 alin. (1) lit. e), art. 20 lit. e) şi f), art. 35 alin. (1) lit. d) pct. (iii),  
 art. 44 alin. (1), art. 53 alin. (1) lit. f), art. 54 lit. c), art. 55 alin. (2) lit. c) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 201/8 mar. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 309/2004  (M. Of. nr. 593/1 iul. 2004) - la data aderării României la U.E. dispoziţiile ordonanţei încetează să se mai  
 aplice cetăţenilor statelor membre U.E. şi Spaţiului Economic European şi  
 membrilor de familie ai acestora 
 - L. nr. 482/2004  (M. Of. nr. 1116/27 nov. 2004) - modifică art.2 lit.d), art.8 alin.(2), art.12 alin.(1), art.20 lit.b) şi c), art.22,  
 art.23 alin.(1) şi (2), art.31 alin.(1) lit.f), art.31 alin.(4) lit.a), art.43 alin.(2)  
 lit.c), art.46 alin.(1), art.46 alin.(4) lit.c), art.49, art.50 alin.(2) lit.b), c) şi g),  
 art.50 alin.(3), art.51 alin.(4), art.55 alin.(2) lit.c) pct.(iV), art.58 alin.(1) lit.a) 
 -c), art.63 alin.(1) lit.d), art.63 alin.(2), art.68 alin.(1) lit.a), art.69-74, art.75,  
 art.79, art.80 alin.(1) lit.a), art.81 alin.(4) lit.b), art.82, art.86 alin.(2) lit.b),  
 art.87 alin.(2) şi (3), art.93 alin.(7) şi (8), art.96, art.101 alin.(2) şi (3), art.102  
 alin.(1) lit.a), art.102 alin.(2) şi (3), art.124 pct.2, 3, 8, art.125 lit.a), art.129  
 alin.(1); 
   introduce lit.b1) şi b2) la art.2, alin.(2) la art.5, alin.(11) la art.14 ,alin. 
 (11) - (13) la art.46, alin.(21) la art.50, alin.(41) la art.83 , art.861,  
 art.881, art.921, alin.(71) la art.93,  lit.f) la art.99 alin.(1),  alin.(41) la  
 art.102, art.1201 şi art.1202, pct.61 la art.124 , art.1301, art.1351; 
  abrogă art.5 lit.e), art.31 alin.(1) lit.e), art.43 alin.(2) lit.d), art.46 alin.(2) lit.f),  
 art.92 alin.(4), art.102 alin.(5) 
 - O.U.G. nr. 113/2005  (M. Of. nr. 658/25 iul. 2005) - modifică art.8 alin. (2) lit. c), art.12 alin. (1),  art.14 alin. (1), art.24 alin. (1)  
 lit. i), art.46 alin. (1), art.48 alin. (1) lit. a), art.49 lit. d), art. 50 alin. (2) lit. c) şi  
 g), art. 58 alin. (1) lit. c),  titlul art.63, art.63, art.68 alin. (1) lit. a),  art.68 alin.  
 (3) şi (4), art.69 alin. (1),  titlul art. 71, art.71, art.86 alin. (2) lit. a),  art.93 alin.  
 (1),  art.125 lit.a),  titlul art. 1351, art.1351; 
 introduce alin. (3) şi (4) la art. 5, alin. (11) la art. 13, alin. (11) la art.19, lit.  
 b1) la art.48,  alin. (41) la art. 51, lit. b1) la alin. (1) al art. 68, alin. (41) şi  
 (42) la art. 70, lit. a1) şi lit. e)  la art. 86 alin. (2), alin. (31) la art.86, art.  
 881,  alin. (11) la art.101, lit.c1) la art. 102 alin. (2), art.120 3, pct. 31 la  
 art.124 ,  alin. (31) la art. 1301, art.1302; 
 abrogă art.13 alin. (1) lit. a), art.14 alin. (11), art.70 alin. (3), art.106 alin. (2)  
 lit. c) 
 - L. nr. 306/2005  (M. Of. nr. 962/31 oct. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 113/2005 şi modifică art. 12  
 alin. (1), art. 24 alin. (1) lit. h), art. 91 alin. (3), art. 93 alin. (3), art. 99 alin.  
 (2); 
  introduce alin. (4) la art. 26, lit. g) la art. 99 alin. (1) 
 - L. nr. 56/2007  (M. Of. nr. 201/26 mar. 2007) - modifică art. 2 lit. b1) şi b2), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 24 alin. (1)  
 lit. d) şi i), art. 29 alin. (4), art. 30, art. 32 alin. (4), art. 35 alin. (1) lit. a), lit. b)  
 pct. (i) şi (iv), lit. c) şi lit. d) pct. (iii) şi (iv), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1)  
 partea introductivă şi lit. a), alin. (5), (6) şi (8), art. 38 alin. (1), art. 40, art. 43  
 alin. (1), (2) şi (5), art. 45, art. 46, art. 48 alin. (1) lit. b1), art. 50 alin. (2) lit.  
 a) şi f), art. 51 alin. (1), (2) şi (5), art. 52 alin. (2), art. 55, art. 56 alin. (1) lit. b),  
 art. 58, art. 61 alin. (2), art. 62, art. 64, art. 65 alin. (1) şi (4), art. 67 alin. (2) şi  
 (3), art. 68 alin. (1) lit. a), b1) şi c), alin. (3), titlul secţiunii a 2-a a cap. IV, art.  
 69, art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art. 75, art. 76, art. 79, art. 80, art.  
 81, art. 82, art. 83, art. 85, titlul secţ. a 3-a a cap. V, art. 86, art. 87, art. 88, art.  
 881, art. 882, art. 89, art. 90, art. 91 alin. (4), art. 93 alin. (1), (2), (4), (5), (8)  
 şi (9), art. 96 alin. (2), art. 99, art. 101, art. 102 alin. (1) lit. a) pct. (iii), alin. (2)  
 lit. a), alin. (3), (4) şi (41), art. 103 alin. (1) lit. b), art. 104 alin. (1), art. 105,  
 art. 106, art. 107, art. 108 alin. (2) şi (3), art. 110 lit. a) pct. (iii) şi lit. b), art.  
 112 alin. (1), art. 114 alin. (1) lit. a), art. 115, art. 119 alin. (1) şi (3), art. 1202  
 alin. (3), art. 124 pct. 9 şi 10, art. 132 alin. (2); 
  introduce lit. b3), b4), i) şi j) la art. 2, lit. e1) şi e2) la art. 6 alin. (1), alin.  
 (2) la art. 18, alin. (11) la art. 23, lit. b1)-b3) la art. 27 alin. (2), alin. (21)  
 şi (22) la art. 29, art. 301, lit. g) la art. 31 alin. (1), alin. (11) la art. 31, alin.  
 (3) la art. 35, alin. (21) şi (22) la art. 43, alin. (5) la art. 44, lit. b2) şi b3) la  
 art. 48 alin. (1), lit. b2) şi b3) la art. 68 alin. (1), alin. (5) la art. 68, art. 741,  
 alin. (5) la art. 91, alin. (11) şi (5)-(8) la art. 921, alin. (7) la art. 95, alin. (3)  
 la art. 98, alin. (9) la art. 100, secţiunea 11 cu art. 1091-1094 la cap. VI  
 după secţiunea 1, alin. (3) şi (4) la art. 1201, alin. (4) la art. 1202, art. 1341,  
 art. 1342; 
  abrogă art. 5 alin. (1) lit. b), art. 8 alin. (2) lit. c), art. 24 alin. (1) lit. g), art. 37  
 alin. (1) lit. b) pct. (vi) şi lit. c) pct. (vi), art. 39, art. 49, art. 63, art. 84, art.  
 861, art. 102 alin. (2) lit. d), art. 103 alin. (2), art. 134 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 55/2007  (M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) - modifică art. 2 lit. A), art. 5 alin. (1) lit. A), art. 20 lit. D), art. 21, art. 22, art.  
 28 alin. (1), art. 30 alin. (2) şi (3), art. 31, art. 36, art. 44, art. 48 alin. (1) lit.  
 B1) pct.( iv), art. 50 alin. (2) lit. D), art. 51 alin. (2), art. 55 alin. (2) lit. E),  
 alin. (3) lit. E) şi alin. (5), art. 56, art. 59, art. 62 alin. (3) partea introductivă,  
 art. 66 alin. (2), art. 68 alin. (1) lit. A) şi lit. B1) pct. (iv), art. 68 alin. (4), art.  
 79 alin. (1), art. 80 alin. (3) lit. c) şi alin. (5), art. 82 alin. (2) şi (3), art. 89 alin.  
 (2), art. 93 alin. (4) şi (5), art. 100 alin. (8), art. 102 alin. (4), art. 124 pct. 9, art.  
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 127 alin. (2), art. 131 alin. (4) partea introductivă; 
  introduce lit. g1) şi lit. k) la art. 2, lit. h1) la art. 24 alin. (1), alin. (51) la  
 art. 46, art. 471, lit. g1) la art. 50 alin. (2), alin. (6) la art. 55, art. 671, art.  
 672, lit. a1) la art. 68 alin. (1), lit. a1) la art. 103 alin. (1), alin. (2) la art.  
 103, alin. (31) la art. 132; 
  abrogă art. 2 lit. c), art. 26 alin. (4), art. 120, art. 131 alin. (1)-(3) şi alin. (5),  
 art. 1341 alin. (2) 
 - L. nr. 347/2007  (M. Of. nr. 851/12 dec. 2007) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 55/2007 şi modifică art. 50 alin. (2) lit. f), art.  
 70 alin. (1) lit. d), art. 131 alin. (4) lit. a), art. 132 alin. (2); 
  introduce alin. (31) la art. 10, alin. (2) şi (3) la art. 110 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 421/5 iun. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 12/2010  (M. Of. nr. 136/1 mar. 2010) - introduce alin. (21) la art. 6, cap. II1 cu art. 161 - 165 
 - L. nr. 115/2010  (M. Of. nr. 429/25 iun. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 12/2010 
 - L. nr. 157/2011  (M. Of. nr. 533/28 iul. 2011) - modifică art. 2 lit. a), c), d), e), g) şi i), art. 6 alin. (1) lit b) şi lit. g), art. 6 alin.  
 (3) şi (5), art. 7 alin. (1), art. 8 partea introductivă a alin. (1), art. 8 partea  
 introductivă a alin. (2), art. 8 alin. (3) şi (4), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (2), art.  
 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. c), art. 15 alin. (2), art. 15 alin. (4), art. 16, art.  
 164 alin. (3) lit. d), art. 20 lit. d) pct. (vii), art. 21, art. 23 alin. (4) lit. d) şi f),  
 art. 24 alin. (1) lit. g),  art. 30 alin. (5), (8) şi (9), art. 32, art. 33 alin. (1), art. 33  
 alin. (2) lit. d), art. 33 alin. (3) lit. c), art. 33 alin. (5), art. 34, art. 36 alin. (1) lit.  
 g) pct. (iii), art. 38 alin. (1) partea introductivă a lit. a), art. 38 alin. (1) lit. a)  
 pct. (i),  art. 38 alin. (1) lit. b) pct. (i) şi (ii), art. 38 alin. (1) lit. c) pct. (i) şi (ii),  
 art. 40 alin. (1) lit. a) şi b), art. 40 alin. (2) lit. f), art. 43, art. 44, art. 45 alin. (2)  
 şi (5), art. 46 alin. (1), art. 46 alin. (6), art. 46 alin. (7) lit. lit. d) şi f),  art. 46  
 alin. (8), art. 46 alin. (12), art. 46 alin. (17), art. 46 alin. (19), art. 47, art. 49  
 alin. (1) lit. d), art. 50 alin. (2) lit. a), d) şi f), art. 50 alin. (4), art. 51 alin. (6),  
 art. 52 alin. (1), art. 55 alin. (2) lit. e), art. 55 alin. (3) lit. b) şi c), art. 55 alin.  
 (3) lit. f), art. 55 alin. (4) şi (5), art. 56, art. 58 alin. (1) lit. a), pct. (i), art. 60  
 alin. (2), art. 62 alin. (3) lit. d), art. 62 alin. (4), art. 62 alin. (6), art. 63 alin. (2)  
 lit. f), art. 64, art. 66, art. 69 alin. (1) lit. e) şi alin. (3), art. 70 alin. (1), art. 70  
 alin. (2) lit. d), art. 70 alin. (4), art. 71 alin. (1) lit. a), art. 77 alin. (3) lit. b) şi  
 c), art. 78 lit. b), art. 79 alin. (1), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (2), art. 82 alin.  
 (3) lit. a) pct. (i) şi (iii), art. 82 alin. (3) lit. b), art. 82 alin. (4) şi (5), art. 84 alin.  
 (3), art. 87 alin. (1) lit. b), art. 88 alin. (7), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (3), art.  
 92, art. 97, art. 98 alin. (3), art. 99 alin. (7), art. 101 alin. (2), art. 102 alin. (1),  
 art. 103, art. 104 alin. (2), art. 104 alin. (4) şi (5), art. 104 alin. (6) şi (9), art.  
 105 alin. (2), (4) şi (6), art. 106 alin. (5) lit. b), art. 107 alin. (1) lit. c), art. 107  
 alin. (2), art. 110 alin. (1), titlul art. 130, art. 130 alin. (1) partea introductivă,  
 art. 131 alin. (1) lit. e), art. 134 pct. 11 şi 13, art. 135 lit. d), art. 143 lit. b), art.  
 144 alin. (1); 
 introduce lit. e1), f1), g1), i1), k1) şi p) -  z) la art. 2, lit. b1) la art. 8 alin.  
 (2), pct. (iv1) la art. 20 lit. d), lit. d1 la art. 24 alin. (1), alin. (11) şi (12) la  
 art. 30, lit. e) la art. 33 alin. (2), alin. (41) la art. 33, lit. l) la art. 40 alin. (2),  
 art. 441, lit. g) şi h) la art. 46 alin. (7), lit. d) la art. 46 alin. (9), lit. e) şi f) la  
 art. 46 alin. (16), alin. (171) la art. 46, alin. (7) şi (8) la art. 51, alin. (11) la  
 art. 58, alin. (31) şi (32) la art. 62, alin. (51) la art. 62, lit. e) şi f) la art. 70  
 alin. (3), alin. (6) la art. 70, alin. (5) la art. 71, lit. a1) la art. 77 alin. (3), lit. d)  
 şi e) la art. 77 alin. (3), alin. (4) la art. 77,  alin. (3) - (5) la art. 81, alin. (21) şi  
 (22) la art. 82, alin. (31) la art. 82, lit. e) şi f) la art. 87, alin. (1) alin. (3) la  
 art. 87, alin. (11) la art. 88, alin. (6) la art. 91, art. 921, alin. (10) la art. 96,  
 art. 971, alin. (5) la art. 98, alin. (8) la art. 99, alin. (3) la art. 101, alin. (11)  
 la art. 104, alin. (51) şi (52) la art. 104, alin. (21) şi (22) la art. 106, alin.  
 (31) la art. 106, alin. (6) la art. 106, lit. b1) la art. 107 alin. (1), alin. (21) la  
 art. 110, secţiunea 21 cu art. 1171, art. 1281, alin. (5) la art. 130, art.  
 1441; 
 abrogă art. 6 alin. (1) lit. f), art. 15 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 26, art. 36  
 alin. (1) lit. f) pct. (iii), art. 46 alin. (4) şi (5), art. 49 alin. (1) lit. a) şi b), art. 55  
 alin. (3) lit. e), art. 69 alin. (1) lit. a) şi b), art. 82 alin. (3) lit. c), art. 94 alin. (3)  
 şi (5), art. 104 alin. (3), secţiunea a 2-a  a cap. VI cu art. 114 - 117, cap. VII cu  
 art. 126 - 127; 
 sintagma „permis de şedere permanentă” se înlocuieşte cu sintagma „permis de  
 şedere pe termen lung”, sintagma „drept de şedere permanentă” se înlocuieşte  
 cu sintagma „drept de şedere pe termen lung” şi sintagma „titlu de călătorie” se  
 înlocuieşte cu sintagma „titlu de călătorie pentru străini” 
 - L. nr. 157/2011  (M. Of. nr. 533/28 iul. 2011) - de la data aplicării în totalitate de către România a acquis-ului Schengen,  
 modifică art. 2 lit. h), art. 20 partea introductivă, art. 23, art. 27, art. 28, art. 29,  
 art. 30, art. 31, art. 33 alin. (2) partea introductivă, art. 33 alin. (3) partea  
 introductivă, art. 33 alin. (41), art. 33 alin. (5), titlul secţiunii a 4-a a cap. III,  
 art. 34 alin. (1), art. 36, art. 37 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (2) lit. e); 
  introduce lit. g2) la art. 2, alin. (3) - (5) la art. 11, art. 281, alin. (21) la art.  
 33, alin. (42) la art. 33,  alin. (51) la art. 33, art. 331,  alin. (3) la art. 40,  
 alin. (21) la art. 50, alin. (11) la art. 71, alin. (21) la art. 105; 
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 abrogă art. 20 lit. b), art. 22, art. 32, art. 33 alin. (6), art. 35, art. 40 alin. (2) lit.  
 c) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 140; 
  introduce art. 1431; 
  abrogă art. 106 alin. (3), art. 138, art. 139, art. 141, art. 142 
 - L. nr. 158/2013  (M. Of. nr. 280/17 mai 2013) - modifică art. 99 alin. (4), art. 144 alin. (5); 
 introduce alin. (9)-(13) la art. 99; 
 abrogă art. 98 alin. (3), art. 99 alin. (6) 
 - O.U.G. nr. 109/2013  (M. Of. nr. 796/17 dec. 2013) - introduce art. 1282 
 - L. nr. 376/2013  (M. Of. nr. 826/23 dec. 2013) - modifică titlul art. 70 şi alin. (1) şi (2), art. 71 alin. (1) partea introductivă a  
 lit. a) şi pct. (v) şi (vi), art. 134 pct. 10; 
 introduce lit. i2) la art. 2, lit. g) la art. 70 alin. (3), pct. (vii) la art. 71 alin. (1)  
 lit. a), alin. (2) la art. 75, alin. (21) şi (22) la art. 87, alin. (22) - (26) la art.  
 110, alin. (31) la art. 110, art. 1291, alin. (2) la art. 143 
 - L. nr. 115/2014  (M. Of. nr. 536/18 iul. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 109/2013 
 - O.G. nr. 25/2014  (M. Of. nr. 640/30 aug. 2014) - modifică art. 2 lit. e), f), k), s), u), v) şi y), art. 6 alin. (1) lit. e) şi g), art. 7 alin.  
 (2), art. 8 alin. (4), art. 9, art. 10 alin. (1) şi (3), art. 11 alin. (2),  art. 13 alin. (1)  
 lit. a), art. 13 alin. (2), art. 164 alin. (5) lit. c), art. 165 alin. (1), (2), (7) şi (8),  
 art. 23 alin. (1) şi (3), art. 24 alin. (1) lit. a), b), d) şi d1), art. 24 alin. (2), art.  
 27 alin. (2) lit. b), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (4),  art. 30 alin. (3) lit. b), art.  
 30 alin. (10), art. 33 alin. (4) şi (41), art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (3) şi (4), art.  
 40 alin. (2) lit. f) şi i), art. 41, art. 42, art. 44, art. 441, art. 46 alin. (16) lit. c),  
 art. 47 lit. a), art. 50 alin. (2) lit. d), art. 52 alin. (2), art. 53, art. 54, art. 56, art.  
 58 alin. (1) lit. a), art. 58 alin. (2) şi (3), art. 62 alin. (3) lit. c), art. 65, art. 66  
 alin. (1), art. 69 alin. (1) lit. h), art. 69 alin. (3), art. 70 alin. (3) lit. c), art. 70  
 alin. (5), art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 71 alin. (1) lit. b) şi f), art. 77 alin.  
 (1) lit. d), art. 78 lit. a), cap. V cu art. 81 - 1066, art. 107, art. 1171 alin. (1),  
 art. 121, art. 122 alin. (1) lit. b), art. 128 alin. (1),  art. 130, art. 131 alin. (1) lit.  
 e), art. 134 pct. 3, art. 135 lit. c),  art. 144 alin. (1) - (5), art. 145, art. 147; 
 introduce lit. u1), v1) şi v2) la art. 2,  alin. (3) la art. 12, alin. (5) la art. 13,   
 alin. (11) la art. 27, alin. (3) la art. 27, lit. h) şi i) la art. 27 alin. (2), art. 291,  
 alin. (21) şi alin. (4) la art. 36, lit. m) la art. 40 alin. (2), alin. (5) la art. 50, art.  
 561, alin. (21) la art. 58, pct. (v) la art. 77 alin. (3) lit. a1), lit. a2) la art. 77  
 alin. (3), alin. (5) la art. 77, art. 801,  art. 1291, lit. e) şi f) la art. 143 alin.  
 (1), menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 152; 
 abrogă art. 5 alin. (1) lit. a), art. 60 alin. (2), art. 61,art. 69 alin. (2), art. 75, art.  
 134 pct. 16,  art. 150 
 - O.G. nr. 25/2014  (M. Of. nr. 640/30 aug. 2014) - De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului  
 Schengen modifică art. 6 alin. (3), art. 11, art. 27, art. 29, art. 30, art. 33 alin.  
 (41); 
 introduce alin. (21) la art. 1063; 
 abrogă art. 291 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 660/8 sep. 2014) - rectifică art. 71 alin. (1) lit. b) 
 (M. Of. nr. 846/20 nov. 2014) - rectifică introducerea art. 1291 care devine art. 1292 
 Modificări: 
 - L. nr. 331/2015  (M. Of. nr. 944/21 dec. 2015) - modifică art. 101 alin. (8), art. 144 alin. (5) , (6) și (8); 
 introduce alin. (31) la art. 9 
 - O.G. nr. 25/2016  (M. Of. nr. 670/31 aug. 2016) - modifică art. 2 lit. t), art. 31, art. 46 partea introductivă a alin. (1) și alin. (6),  
 art. 50 alin. (2) lit. d) și g), art. 56 alin.(7) și (9) - (11), art. 57 alin. (2), art. 62  
 alin. (3) partea introductivă a lit. c), art. 64 alin. (4) și (5), art. 71 alin. (2) și (4),  
 art. 77 alin. (3) lit. d) și e), art.801 alin. (3) și (4), art. 82 alin. (1) lit. d), art. 96  
 alin. (1) lit. a) și b), art. 101 alin.(10), art. 1064 alin. (1) lit. a) pct. iii), art.  
 1064 alin. (3), art. 1064 alin. (4) lit. b) și c), art. 107 alin. (3), art. 111, art.  
 128 alin. (3), art. 1281, art. 131 partea introductivă a alin. (1), art. 144 alin.  
 (1); 
  introduce lit. k2) și k3) la art. 2, alin. (21) la art. 44, alin. (7) - (9) la art. 44,  
 alin. (11) la art. 52, alin. (71) la art.56, alin. (91) la art. 56, art. 562 și  
 563, alin. (3) la art. 72, , lit. f) la art. 77 alin. (3), alin. (6) la art. 77, alin. (6) la  
 art. 801, lit. d1) și d2) la art. 107 alin. (1), alin. (21) - (23) la art. 107,  
 alin. (3) la art. 108, alin. (3) la art. 109, alin. (3) - (6) la art. 131, alin. (3) -(6) la  
 art. 143, alin. (51) la art. 144, alin. (9) la art. 144, pct. 12 și 13 la mențiunea  
 privind transpunerea normelor Uniunii Europene; 
  abrogă art. 131 alin. (1) lit. f) 
 - L. nr. 116/2017  (M. Of. nr. 403/29 mai 2017) - aprobă O.G. nr. 25/2014 
 - O.U.G. nr. 14/2018  (M. Of. nr. 218/12 mar. 2018) - modifică art. 71 alin. (1) lit. f); 
 introduce lit. g) la art. 71 alin. (1) și alin. (5) la art. 74 
 - L. nr. 210/2018  (M. Of. nr. 659/30 iul. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 14/2018 
 - L. nr. 247/2018  (M. Of. nr. 941/7 nov. 2018) - modifică art. 2 lit. o), art. 2 lit. t), art. 6 alin. (1) lit. h), art. 8 alin. (2) lit. a),  
 art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 38 alin. (4), art. 45, art. 46 alin. (9) lit. c), art.  
 48, art. 49 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi (ii), art. 50 alin. (2) lit. a), art. 56 alin. (1) şi  
 (2), art. 56 alin. (5), art. 561 alin. (1) lit. c), art. 561 alin. (2) lit. c), art. 561  
 alin. (4) lit. d), art. 562 alin. (1) lit. b), art. 562 alin. (5) lit. b), art. 563 alin.  
 (4) lit. b), art. 563 alin. (7) lit. b), art. 58 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 58 alin. (1)  
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 lit. b), art. 58 alin. (3), art. 62 alin. (1) lit. a) pct. (iv), art. 62 alin. (1) lit. b) pct.  
 (iii), art. 67, art. 69 alin. (1) lit. f), art. 69 alin. (5), art. 70 alin. (5), art. 71 alin.  
 (1) lit. a) pct. (iv), art. 71 alin. (2) şi (3), art. 77 alin. (2), art. 801 alin. (3)  
 partea introductivă, art. 801 partea introductivă a alin. (3), art. 81 alin. (2) lit.  
 d), art. 81 alin. (5), art. 111 alin. (1), art. 118 alin. (1) lit. b), art. 1281 alin.  
 (2), art. 129 alin. (3) lit. c), art. 131 alin. (1) partea introductivă ; 
  introduce lit. n1) - n3) la art. 2, lit. o1) - o4) la art. 2, alin. (3) și (4) la art.  
 11, alin. (6) la art. 13, alin. (7) la art. 33, pct. (v) la art. 49 alin. (1) lit. e), alin.  
 (3) la art. 49, lit. a1) la art. 50 alin. (2), alin. (41) la art. 51, alin. (61) la art.  
 56, alin. (111) și (112) la art. 56, alin. (4) și (5) la art. 58, art. 581, lit. c) la  
 art. 62 alin. (4), art. 671, alin. (6) la art. 69, lit. f) la art. 70 alin. (2), lit. g) la  
 art. 77 alin. (3), alin. (51) la art. 1064, alin. (61) la art. 1064, alin. (24) la  
 art. 107, alin. (4) și (5) la art. 107, alin. (3) la art. 111, art. 1311, pct. 51 la  
 art. 134, pct. 151 la art. 134, lit. b1) la art. 135, lit. c1) la art. 135, alin.  
 (41) la art. 144, pct. 14 la mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii  
 Europene; 
  abrogă art. 56 alin. (3), art. 562 alin. (3), art. 563 alin. (5), pct. 6 și 7 din  
 mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene 
 - L. nr. 247/2018  (M. Of. nr. 941/7 nov. 2018) - modifică art. 31 şi 33, de la data aplicării în totalitate de către România 
 a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în  
 acest sens 
 - L. nr. 200/2020  (M. Of. nr. 832/10 sep. 2020) - introduce lit. e) la art. 44 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 14/2021  (M. Of. nr. 223/4 mar. 2021) - modifică art. 2 lit. n1), art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (5), art. 58 alin. (1) lit a)  
 partea introductivă, art. 58 alin. (2); 
  introduce lit. b1) la art. 45 alin. (2), alin. (51) la art. 45, lit. c) - e) la art. 58  
 alin. (1); în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele „Ministerul  
 Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice” si „Ministerul Educaţiei  
 Naţionale” se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Educaţiei” 
 - L. nr. 210/2021  (M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 14/2021 
 - L. nr. 22/2022  (M. Of. nr. 45/14 ian. 2022) - modifică art. 49 alin. (2) partea introductivă și art. 69 alin. (3); 
 introduce lit. n4) la art. 2, lit. f1) la art. 49 alin. (1), alin. (21) la art. 49, lit.  
 i) la art. 69 alin. (1), alin. (7) la art. 69 și alin. (25) la art. 107   
 O.U.G. nr. 195/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice 
 M. Of. nr. 958/28 dec. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 49/2006 - M. Of. nr. 246/20 mar. 2006) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 85/2003  (M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) - modifică şi completează anexa 
 - O.U.G. nr. 50/2004  (M. Of. nr. 595/1 iul. 2004) - abrogă art.13 alin.(3), art.29 
 - L. nr. 520/2004  (M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 50/2004 
 - L. nr. 49/2006  (M. Of. nr. 246/20 mar. 2006) - modifică, la 20 sep.2006, art.1, art.2, art.4, art.5, art.6, cap.II titlul secţiunii  
 1şi titlul secţiunii a 2-a, art.7, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.16,  
 art.17, art.18, art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.27, art.30,  
 art.31, art.32, art.33, art.34, art.35, art.36, art.37, art.38, art.39, art.40, art.41,  
 art.42, art.43, cap.V secţiunea a 2-a, titlul paragrafului 2, art.44, art.45, art.46,  
 art.47, art.49, art.50, art.51, art.52, art.56, art.57, art.58, art.59 alin.(2), art.60,  
 art.61, art.62, art.64, art.65, art.66, art.67, art.68 alin.(1), (3) şi (4), art.69,  
 art.70, art.71, art.72, art.73, cap.V titlul secţiunii a 6-a, art.74, art.75, art.76,  
 art.77, art.78, art.79, art.80, art.81, art.82 alin.(1), art.83, art.84, art.85, art.86,  
 art.87, art.88, art.89, art.90, art.91, art.92, art.93, art.98, art.99, art.100 alin.(1)  
 lit.d)-f) şi alin.(2), art.101 alin.(1), art.102, art.103, art.104, art.105, art.106,  
 art.107, art.108, art.109 lit.b) şi c), art.110, art.111, art.113, art.114, art.116,  
 art.117, art.118 alin.(1); 
  introduce la 20 sep. 2006, art.81, art.181, art.261, art.281, art.291 după  
 titlul cap.IV, art.481 şi art.482, paragraful 81 la cap.V secţiunea a 2-a după  
 paragraful 8,  paragraful 91 după art.62, art.681 şi art.682 la cap.V după  
 titlul secţiunii a 5-a, art.881, art.891, art.911 - art.916, art.1051 şi  
 art.1052, art.1141, art.1161, art.119-121; 
  abrogă la 20 sep. 2006, art.8, art.15, art.26, art.28, alin.(2) al art.48, art.53,  
 art.63, art.94, art.96, art.97, art.115. 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 519/15 iun. 2006) - rectifică art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 23 alin. (3), art. 481 alin. (2),  
 art. 78 alin. (2), art. 911 alin. (1) pct. 25, art. 914 alin. (1) pct. 9, art. 99 alin.  
 (1) lit. o) şi alin. (3), art. 120 lit. d) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 670/3 aug. 2006) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 63/2006  (M. Of. nr. 792/20 sep. 2006) - la 1 decembrie 2006, modifică art. 6 pct. 15, art. 11, art. 13 alin. (4), art. 15  
 alin. (1), art. 17, art. 21, art. 22, art. 23 alin. (4), art. 24 alin. (2), art. 28, art. 32  
 alin. (2) lit. b), art. 40 alin. (3), art. 66 alin. (2), art. 79 alin. (2), art. 81 alin. (1),  
 art. 82 alin. (1)-(3) şi (6), art. 83 alin. (1), art. 88 alin. (1) şi (5), art. 96 alin. (2)  
 lit. e), art. 97 alin. (4), art. 116 alin. (1) partea introductivă şi alin. (3) lit. a),  
 art. 125 lit. c), art. 136 lit. b) şi d); 
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  introduce pct. 131 la art. 6, alin. (11) la art. 15, alin. (31)-(35) la art. 23,  
 alin. (21)-(25) la art. 79, art. 801, alin. (3) la art. 81, alin. (3) la art. 93, pct.  
 38 la art. 102 alin. (1), pct. 29 la art. 105, lit. q) la art. 122; 
  abrogă art. 27 alin. (3), art. 79 alin. (3), art. 114 alin. (1) lit. c), art. 136 lit. e); 
  la art. 91 şi art. 102 alin. (1) pct. 7, normele de trimitere la art. 22 alin. (5) se  
 consideră făcute la art. 22 alin. (6); 
 prorogă termenul de intrare în vigoare până la 1 decembrie 2006 
 - H.G. nr. 1391/2006  (M. Of. nr. 876/26 oct. 2006) - înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 6/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - modifică art. 6 pct.15, art.6 pct.34, art.11, art.15 alin.(1), art.15 alin.(11),  
 art.21, art.22 alin.(3) lit. b), art.22 alin.(4), (5) şi (6), art.23 alin.(31), (32),  
 (34) şi  (35), art.32 alin.(2) lit. b),  art.39, art.40, art.79, art.801, art.81 alin. 
 (1), art.81 alin.(3), art.88 alin.(1), art.97 alin.(4), art.100 alin.(3) lit. g), art.102  
 alin.(1) pct.38, art.105 pct.29, art.111 alin.(5), art.136 lit. b); 
  introduce pct.161-163 la art.6, pct.351 la art.6; 
  abrogă art. 6 pct. 131, art. 93 alin.(3), art.102 alin.(1) pct.7 şi 18, 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 347/2007  (M. Of. nr. 307/9 mai 2007) - art. 118 alin. (1), (2) şi (5) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 347/2007  (M. Of. nr. 307/9 mai 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. 118 alin. (1), (2) şi  
 (5) (termenul se împlineşte la 23 iunie 2007, după care operează prevederile art.  
 147 alin. (1) din Constituţie) 
 - O.U.G. nr. 69/2007  (M. Of. nr. 443/29 iun. 2007) - modifică art. 5 alin. (4), art. 6 pct. 19 şi 20, art. 8, art. 11 alin. (4) şi (10), art.  
 13 alin. (2), art. 18, art. 24 alin. (1), (4), (5) şi (6), art. 28, art. 32 alin. (2) lit. c),  
 art. 50 alin. (1), art. 52 alin. (1) şi (2), art. 57 alin. (1) şi (2), art. 61 alin. (1) şi  
 (2), art. 64, art. 66 alin. (2), art. 71 alin. (1) şi (2), art. 76 alin. (1), art. 79, art.  
 80, art. 801, art. 81 alin. (2) şi (3), art. 82 alin. (5), art. 83, art. 91, art. 93 alin.  
 (2), art. 96 alin. (4), art. 97 alin. (1) partea introductivă, alin. (2), (3) şi (6), art.  
 99 alin. (1) pct. 8 şi 9, art. 100 alin. (1) pct. 4, art. 100 alin. (3) lit. g), art. 103  
 alin. (6), art. 104, art. 106, art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 8 şi 9, art. 108 alin. (1)  
 lit. c) pct. 2, art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 4, art. 109 alin. (8), art. 111 alin. (3),  
 (4), (5) şi (6), art. 118, art. 120 alin. (1) şi (2); 
 introduce art. 231, art. 802, lit. d) la art. 97 alin. (1), pct. 18 la art. 101 alin.  
 (1), lit. c) la art. 103 alin. (1), alin. (11) la art. 103, pct. 7 şi 8 la art. 108 alin.  
 (1) lit. b), alin. (11) şi (12) la art. 113, lit. f) la art. 114 alin. (1); 
 abrogă art. 6 pct. 13, art. 27, art. 75 lit. d), art. 82 alin. (3), art. 95 alin. (3), art.  
 96 alin. (2) lit. f), art. 101 alin. (1) pct. 2, art. 102 alin. (1) pct. 2, 13 şi 30 şi  
 alin. (3) lit. d), art. 113 alin. (1) lit. b) şi d), art. 121 alin. (1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 661/2007  (M. Of. nr. 525/2 aug. 2007) - art. 96 alin. (6) lit d) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 661/2007  (M. Of. nr. 525/2 aug. 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art.96 alin.(6) lit.d),  
 (termenul se împlineşte la 15 sept.2007), după care operează prevederile art.147  
 alin.(1) din Constituţie 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. I/2007  (M. Of. nr. 81/1 feb. 2008) - art. 87 alin. (1) 
 - Decizia nr. LXVI (66)/2007  (M. Of. nr. 537/16 iul.  - art. 89 alin. (1) 
 2008) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 742/2008  (M. Of. nr. 570/29 iul. 2008) - art. 111 alin. (6) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 742/2008  (M. Of. nr. 570/29 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 111 alin. (6)  
 (termenul se împlineşte la data de 12 sept. 2008) după care operează prevederile  
 art. 147 alin. (1) din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 146/2008  (M. Of. nr. 754/7 nov. 2008) - modifică art. 111 
 - O.U.G. nr. 9/2009  (M. Of. nr. 126/2 mar. 2009) - introduce alin. (8) la art. 103 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 29/2008  (M. Of. nr. 230/8 apr. 2009) - art. 78 alin. (1) 
 - Decizia nr. 26/2009  (M. Of. nr. 284/30 apr. 2010) - art. 87 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 54/2010  (M. Of. nr. 421/23 iun. 2010) - modifică art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 100 alin. (1) pct. 1; 
   introduce alin. (41) la art. 32, alin. (41) la art. 35 
 - L. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - modifică art. 118 alin. (2), (4), art. 120 alin. (1); 
 introduce alin. (31) la art. 118 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2010  (M. Of. nr. 771/18 nov. 2010) - art. 111 alin. (6) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 5/2011  (M. Of. nr. 80/31 ian. 2011) - modifică art. 102 alin. (1) pct. 28 , art. 112 alin. (2); 
 introduce pct. 61 la art. 6, lit. h1) la art. 112 alin. (1) 
 - L. nr. 161/2011  (M. Of. nr. 503/14 iul. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 5/2011 şi modifică art. 102 alin.  
 (1), art. 112 alin. (1) lit. h1) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 500/2012  (M. Of. nr. 492/18 iul. 2012) - art. 118 alin. (31) 
 Modificări: 
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 - D.C.C. nr. 500/2012  (M. Of. nr. 492/18 iul. 2012) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 118 alin. (31)(termenul  
 se împlineşte la 31 august 2012) după care operează dispoziţiile art. 147 din  
 Constituţie 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 88, art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3)  
 şi (5), art. 113 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (1) lit. b) şi d), art. 136 lit. d); 
 introduce art. 1331 la data de 15 noiembrie 2012; 
 abrogă art. 84-87, art. 89-94 
 - L. nr. 203/2012  (M. Of. nr. 760/12 nov. 2012) - modifică art. 6 pct. 6 şi 21, art. 9 alin. (1), art. 20, art. 23 alin. (9), art. 231,  
 art. 24 alin. (1), (4) şi (5), art. 41 alin. (3), art. 73, art. 80 alin. (1), art. 101 alin.  
 (1) pct. 8, art. 133 alin. (1), art. 137; 
 anexa devine anexa nr. 2; 
  introduce pct. 321 la art. 6, alin. (51)-(53) la art. 24, art. 241, anexa nr. 1  
 după art. 137; 
  abrogă art. 15 alin. (2); 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "subcategorii de  
 vehicule" cu sintagma "categorii de vehicule" 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 18/2012  (M. Of. nr. 41/18 ian. 2013) - art. 85 alin. (1) şi (2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 24 alin. (6), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 106  
 alin. (1) lit. b), art. 116 alin. (1) lit. b) şi d) 
 - O.G. nr. 21/2014  (M. Of. nr. 635/29 aug. 2014) - modifică art. 6 pct. 6, 21 şi 30, art. 9 alin. (4), art. 13 alin. (1), (2) şi (4), art.  
 14 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 231, art. 24 alin. (1), art. 24 alin. (52) şi  
 (53), art. 241 alin. (2) lit. f), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 66 alin. (2), art. 82  
 alin. (5), art. 83 alin. (3), art. 88 alin. (1), art. 97 alin. (3), art. 102 alin. (1) pct.  
 27, art. 103 alin. (6), art. 106 alin. (1) lit. b), art. 110, art. 111 alin. (1) lit. b),  
 art. 111 alin. (3), art. 114 alin. (1) lit. b) şi d), art. 116 alin. (1) lit. d), anexa nr.  
 1; 
  introduce alin. (11) la art. 24, lit. h), i) şi j) la art. 241 alin. (2), alin. (21) la  
 art. 241, alin. (11) - (13) la art. 36,  alin. (11) - (13) la art. 88, pct. 9 şi 10  
 la art. 108 alin. (1) lit. b),  alin. (21) şi (22) la art. 116, menţiunea privind  
 transpunerea normelor comunitare după art. 137; 
 abrogă art. 6 pct. 31, art. 14 alin. (2), art. 23 alin. (5) şi (8); 
 în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, următoarele expresii şi termeni se înlocuiesc  
 după cum urmează:a) termenul „tractor” se înlocuieşte cu expresia „tractor  
 agricol sau forestier”, iar expresia „substanţe ori produse stupefiante sau  
 medicamente cu efecte similare” se înlocuieşte cu expresia „substanţe  
 psihoactive”; 
 b) în cuprinsul art. 6 pct. 15, art. 21 şi art. 22 alin. (3) lit. b), expresiile „de  
 autovehicule sau de tramvai”, „de autovehicule sau de tramvaie”, respectiv „de  
 autovehicule şi de tramvaie” se înlocuiesc cu expresia „de autovehicule, de  
 tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie”; 
 c) în cuprinsul art. 8, art. 106 alin. (1) şi art. 125 lit. c), expresiile „autovehicul  
 şi tramvai” şi „autovehicule şi tramvaie” se înlocuiesc cu expresia „autovehicul,  
 tractor agricol sau forestier şi tramvai” sau „autovehicule, tractoare agricole  
 sau forestiere şi tramvaie”, după caz; 
 d) în cuprinsul art. 9 alin. (1) şi (6), art. 22 alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 35  
 alin. (6), art. 36 alin. (1), art. 40, art. 44 alin. (2), art. 80 alin. (1), art. 82 alin.  
 (6), art. 99 alin. (1) pct. 4, 8 şi 12, art. 100 alin. (1) pct. 5, 6, 7 şi 13, art. 101  
 alin. (1) pct. 1, 4, 10 şi 11, art. 102 alin. (1) pct. 19, 20 şi 29, art. 103 alin. (1)  
 partea introductivă şi alin. (8), art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi 9 şi lit. c) pct. 4 şi  
 5, art. 112 alin. (1) lit. m), n) şi x), art.122 lit. h) şi art.131,termenul  
 autovehicule/„autovehicul/„autovehiculelor”se înlocuieşte cu expresia  
 „autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere”/,,autovehicul şi tractor  
 agricol sau forestier”/ „autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere”,  
 după caz; 
 e) în cuprinsul art. 22 alin. (1), (2) şi (6), art. 23 alin. (1), (2) şi (31) teza întâi,  
 art. 25 alin. (1), art. 28, art. 78, art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2) şi alin. (3)  
 partea introductivă şi lit. b), art. 101 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă, art.  
 102 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă, art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) şi  
 (2), art. 106 alin. (2), art. 108 alin. (1) partea introductivă, art. 111 alin. (1) lit.  
 d) şi alin. (4), art. 112 alin. (1) lit. I), art. 119 şi art. 122 lit. q), expresiile  
 „autovehicul sau tramvai”, „autovehicule sau tramvaie” şi „autovehicule ori  
 tramvaie” se înlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier  
 ori tramvai” ori „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”,  
 după caz; 
  f) în cuprinsul art. 82 alin. (1), (2), (4), expresia „autovehicule şi remorci” se  
 înlocuieşte cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi  
 remorci”; 
  g)în cuprinsul art. 103 alin. (8), expresia „rezidenţa normală”se înlocuieşte cu  
 expresia „locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România” 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 9/2015  (M. Of. nr. 526/15 iul. 2015) - art. 64 și art. 97 alin. (1) lit. d) și alin. (6) 
 - art. 64 şi art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 93/2016  (M. Of. nr. 369/13 mai 2016) - modifică art. 33 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 41/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 11 alin. (5); 
  introduce art. 111, alin. (91) - (94) la art. 23 (prevederile art. 23 alin.  
 (91)—(94) intră în vigoare la 30 iunie 2017)  ; 
  abrogă art. 11 alin. (6) și (8) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 4/2017  (M. Of. nr. 168/8 mar. 2017) - În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 109, art. 180 şi 181 din  
 Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002,  
 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi  
 completările ulterioare, coroborate cu art. 15 şi art. 21 din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu  
 modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările  
 ulterioare, poliţistul rutier poate încheia procesul-verbal de constatare şi  
 sancţionare a contravenţiei pe baza informaţiilor comunicate prin radio de către  
 operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se afla poliţistul rutier. 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 14/2017  (M. Of. nr. 685/23 aug. 2017) - modifică art. 10, art. 11 alin.(4), art. 44 alin.(2), art. 99 alin.(1) pct. 18, art.  
 101 alin.(1) pct. 11, art. 102 alin.(1) pct. 1, art. 102 alin.(3) lit.b), art. 108 alin. 
 (1) lit. a) pct. 7, art. 112 alin. (1) lit. a) și d) - g) și alin. (2) - (4), art. 117 alin.  
 (1) lit.b), mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene; 
  introduce pct. 291 la art. 6, alin.(41) - (48) la art. 11, alin.(11) - (16) la art.  
 11, alin. (5) și (6) la art. 17, alin. (7) - (9) la art. 24, art. 281, pct. 39 la art. 102  
 alin.(1), lit.y) la art. 112 alin. (1), alin.(5) la art. 112 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 11/2017  (M. Of. nr. 750/19 sep. 2017) - art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 prin raportare 
 la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu  
 modificările şl completările ulterioare, doar agentul 
 constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului  
 sau deţinătorului mandatat al unul vehicul 
 comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi  
 condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica 
 sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor  
 solicitate. 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - introduce alin. (21) la art. 98 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 5/2018  (M. Of. nr. 355/24 apr. 2018) - art. 75 lit. b) teza a II-a 
 - Decizia nr. 8/2018  (M. Of. nr. 501/19 iun. 2018) - art. 96 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 203/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) - modifică art. 109 alin. (4); 
 abrogă art. 109 alin. (5) - (8) și art. 120 alin. (2) și (3) 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - introduce alin. (22) la art. 98 
 - L. nr. 349/2018  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2019) - introduce alin. (8) la art. 111 
 - L. nr. 345/2018  (M. Of. nr. 4/3 ian. 2019) - modifică art. 22 alin. (4) - (6), art. 22 alin. (8) și art. 97 alin. (4); 
 introduce lit. d) la art. 22 alin. (3), alin. (61) - (64) la art. 22, pct. 40 la art.  
 102 alin. (1) și pct. 30 la art. 105 
 - L. nr. 8/2019  (M. Of. nr. 14/7 ian. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 9/2009 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 8/2019  (M. Of. nr. 424/30 mai 2019) - art. 75 lit. b) 
 Modificări: 
 - L. nr. 130/2019  (M. Of. nr. 575/15 iul. 2019) - modifică art. 103 alin. (2), art. 104; 
  introduce art. 1041 
 - L. nr. 152/2019  (M. Of. nr. 625/26 iul. 2019) - aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 21/2014 și modifică art. 9 alin. (5),  
 art. 32 alin. (2) lit. b), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 106 alin. (1) lit. b), art. 118; 
  introduce lit. f) la art. 102 alin. (3), lit. d) și e) la art. 103 alin. (1); 
  abrogă art. 102 alin. (1) pct.10 
 - O.G. nr. 11/2019  (M. Of. nr. 675/13 aug. 2019) - modifică art. 36 alin. (3) și art. 106; 
  introduce lit. h) la art. 100 alin. (3), pct. 19 la art. 101 alin. (1), art. 1061,  
 art.  1062 și pct. 6 la art. 108 alin. (1) lit. c); 
  abrogă art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 2 (dispozițiile art. 1062 alin. (2) se aplică  
 după 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe). 
 - L. nr. 241/2019  (M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) - modifică art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (47), art. 11 alin. (11) partea  
 introductivă, art. 24 alin. (7) partea introductivă și lit. a), art. 108 alin. (1) lit. a)  
 pct. 7 și art. 112 alin. (2) și (3); 
 introduce alin. (49) la art. 11 și alin. (17) la art. 11 
 - L. nr. 252/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) - modifică art. 101 alin. (1) pct. 8; 
 introduce pct. 14 la art. 100 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - introduce alin. (23) la art. 98 
 - O.U.G. nr. 13/2020  (M. Of. nr. 102/11 feb. 2020) - modifică art. 6 pct. 10, 21 și 25, art. 12, art. 41 alin. (3), art. 70 alin. (2) și (3),  
 art. 72 alin. (5), art. 73, art. 74 alin. (1), art. 103 alin. (11), (2), (3), (5) și (6),  
 art. 104 alin. (3), (4) și (5), art. 1041 alin. (4), art. 111 alin. (5) și (6), art. 118  
 alin. (3) și (5) și modifică anexa nr. 1; 
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 modifică, la data de 12 martie 2020, art. 100 alin. (1) pct. 14 și art. 101 alin. (1)  
 pct. 8; 
 introduce pct. 101 la art.  6 și alin. (4) și (5) la art. 70; 
 introduce, la data de 12 martie 2020, pct. 20 la art. 101 alin. (1) 
 - L. nr. 43/2020  (M. Of. nr. 287/6 apr. 2020) - modifică art. 36 alin. (3), art. 99 alin. (1) pct. 10, art. 100 alin. (1) pct. 9, art.  
 108 alin. (1) lit. b) pct. 5; 
  introduce lit. h) la art. 100 alin. (3), pct. 19 la art. 101 și pct. 6 la art. 108 alin.  
 (1) lit. c) 
 - L. nr. 46/2020  (M. Of. nr. 287/6 apr. 2020) - introduce alin. (3) la art. 25, completează anexa nr. 2 
 - O.U.G. nr. 83/2020  (M. Of. nr. 448/27 mai 2020) - modifică art. 32 alin. (2) lit. b), art. 118 alin. (3); 
  introduce alin. (4) la art. 61 
 - O.U.G. nr. 152/2020  (M. Of. nr. 802/1 sep. 2020) - modifică art. 111 
 - L. nr. 271/2020  (M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020) - modifică art. 111 alin. (9) 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - introduce alin. (24) la art. 98 
 - L. nr. 78/2021  (M. Of. nr. 383/13 apr. 2021) - modifică art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1); 
  introduce pct. 352 la art. 6, alin. (11) la art. 9, alin. (11) la art. 13 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 5/2021  (M. Of. nr. 608/18 iun. 2021) - art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102  
 alin. (3) și art. 109 alin. (9) coroborate cu art. 5 alin. (5), art. 21 alin. (3) și art.  
 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 268/2021  (M. Of. nr. 1077/10 nov. 2021) - modifică art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 32 alin. (41), art. 35 alin.  
 (41) și art. 100 alin. (1) pct. 1 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - introduce alin. (25) la art. 98 
 - L. nr. 20/2022  (M. Of. nr. 60/19 ian. 2022) - introduce pct. 41 la art. 6 și alin. (4)-(6) la art. 241 
 - O.G. nr. 1/2022  (M. Of. nr. 89/28 ian. 2022) - modifică art. 15 alin. (5), art. 39, art. 50 alin. (1), art. 97 alin. 1 lit. c), art. 97  
 alin. (4) și (5), art. 100 alin. (1) pct. 6 și 13 (la data de 27 februarie 2022), art.  
 101 alin. (1) pct. 8 (la data de 27 februarie 2022), art. 101 alin. (3) lit. a) (la  
 data de 27 februarie 2022), art. 102 alin. (1) pct. 14 (la data de 27 februarie  
 2022), art. 103 alin. (1) partea introductivă, art. 103 alin. (1) lit. c)-e), art. 103  
 alin. (2) și (4), art. 104, art. 1041, art. 105 pct. 10 (la data de 27 februarie  
 2022), art. 106, art. 1061 alin. (1) lit. b), art. 1061 alin. (2), art. 1062 alin.  
 (1), art. 107, art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 1 (la data de 27 februarie 2022), art.  
 108 alin. (1) lit. c) pct. 5 (la data de 27 februarie 2022), art. 111 alin. (1) lit. c),  
 art. 111 alin. (3) și (4), art. 111 alin. (8) partea introductivă, art. 114 alin. (1)  
 partea introductivă și art. 118 alin. (4); 
 introduce art. 221, art. 541, lit. e) la art. 97 alin. (1), alin. (51) la art. 97, lit.  
 i) la art. 100 alin. (3) (la data de 27 februarie 2022), pct. 21 la art. 101 alin. (1)  
 (la data de 27 februarie 2022), lit. e)-h) la art. 101 alin. (3) (la data de 27  
 februarie 2022), lit. g) și h) la art. 102 alin. (3) (la data de 27 februarie 2022),  
 alin. (4) la art. 102 (la data de 27 februarie 2022), alin. (9) la art. 103 (la data  
 de 27 februarie 2022), pct. 11 la art. 108 alin. (1) lit. b) (la data de 27 februarie  
 2022), art. 1091, art. 1141 și alin. (41) și (42) la art. 118; 
 abrogă art. 100 alin. (3) lit. b), c) și e) (la data de 27 februarie 2022), art. 101  
 alin. (1) pct. 3, art. 102 alin. (3) lit. c) (la data de 27 februarie 2022), art. 1061  
 alin. (4), art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 7 (la data de 27 februarie 2022) și art. 111  
 alin. (1) lit. f) 
 (v. D.C.C. nr. 347/2007 - M. Of. nr. 307/9 mai 2007 (art. 118 alin. (1), (2) şi (5)); D.C.C. nr. 661/2007 - M. Of. nr. 525/ 2 aug. 2007 (art. 96  
 alin. (6) lit. d)); Decizia I.C.C.J. nr. I/2007- M. Of. nr. 81/1 feb. 2008 (art. 87 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. LXVI (66)/2007 - M. Of. nr.  
 537/16 iul. 2008 (art. 89 alin. (1)); D.C.C. nr. 742/2008 - M. Of. nr. 570/29 iul. 2008 ( art. 111 alin. (6)); Decizia I.C.C.J. nr. 29/2008 - M.  
 Of. nr. 230/8 apr. 2009 (art. 78 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 284/30 apr. 2010 (art. 87 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr.  
 1/2010 - M. Of. nr. 771/18 nov. 2010 (art. 111 alin. (6)); Decizia I.C.C.J. nr. 18/2012 - M. Of. nr. 41/18 ian. 2013 (art. 85 alin. (1) şi (2));  
 
 

Decizia I.C.C.J. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 526/15 iul. 2015 (art. 64 şi art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6)) 

 O.U.G. nr. 202/2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind gospodărirea integrată a zonei costiere 
 M. Of. nr. 965/28 dec. 2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 280/2003 - M. Of. nr. 454/26 iun. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 280/2003  (M. Of. nr. 454/26 iun. 2003) - modifică art. 13 alin. (6) şi (7), art. 16 alin.(1) şi (2), art. 35 alin. (1), art. 60  
 alin. (2), partea introductivă a art. 77 pct. 1, 2, şi 3, partea introductivă a art.  
 81; introduce alin. (4) la art. 35 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 80, art. 81   
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre România şi Comunităţile Europene privind asocierea României la cel de-al şaselea Program-cadru al  
 Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului  
 European de Cercetare şi Inovare (2002-2006) şi la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice  
 (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi instruire cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare (2002-2006),  
 semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002 
 O.U.G. nr. 206/2002 (ratificare) 
 M. Of. nr. 963/28 dec. 2002 
 (Aprobată prin L. nr. 122/2003 - M. Of. nr. 260/15 apr. 2003) 
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  2003  
 
 ▼ Protocolul nr. 4 referitor la definirea noţiunii de „produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul  
 european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte 
 O.U.G. nr. 2/2003 (aprobarea amendării) 
 M. Of. nr. 61/1 feb. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 110/2003 - M. Of. nr. 243/9 apr. 2003) 
 
 
 O.U.G. nr. 4/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999  
 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 
 M. Of. nr. 114/24 feb. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 299/2003 - M. Of. nr. 484/7 iul. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 299/2003  (M. Of. nr. 484/7 iul. 2003) - modifică anexele nr. 1Ba), 1Bb), 2a), 2b) 
 - L. nr. 507/2003  (M. Of. nr. 853/2 dec. 2003) - modifică nr. maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 1Bb) şi 2b) 
 - O.G. nr. 9/2005  (M. Of. nr. 97/28 ian. 2005) - modifică anexele 1.A.b), 1.B.b) şi 2.b) 
 - L. nr. 112/2005  (M. Of. nr. 377/5 mai 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.G.nr. 9/2005 
 - O.G. nr. 3/2006  (M. Of. nr. 59/23 ian. 2006) - modifică anexele nr. 1.A.b), 1.B.b) şi 2.b)   
 O.U.G. nr. 8/2003 
 Ordonanţă de urgenţă  privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii  
 naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate  
 autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 144/5 mar. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 569/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 148/7 mar. 2003) - rectifică art. 2 alin. 1 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 22/2003  (M. Of. nr. 252/11 apr. 2003) - modifică art. 1, art. 2, art.3, art.4 alin. (3), art.6; introduce alin. (4), (5) şi (6)  
 la art. 4;  abrogă art. 8 
 - O.U.G. nr. 46/2003  (M. Of. nr. 420/16 iun. 2003) - modifică art. 10 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 65/2003  (M. Of. nr. 465/30 iun. 2003) - modifică art. 10 alin. (4) 
 - O.G. nr. 44/2003  (M. Of. nr. 520/18 iul. 2003) - introduce alin. (11) la art. 2 
 - O.G. nr. 63/2003  (M. Of. nr. 616/29 aug. 2003) - introduce la art. 10 alin. (5), (6), (7) şi (8) 
 - O.G. nr. 69/2003  (M. Of. nr. 618/30 aug. 2003) - introduce alin. (11) la art. 7 
 - O.U.G. nr. 88/2003  (M. Of. nr. 708/10 oct. 2003) - modifică art. 2 alin. (1), art.2 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 124/2003  (M. Of. nr. 919/22 dec. 2003) - modifică art.2 alin.(1), art.2 alin.(3), art.4 alin.(6); introduce alin.(8) la art.2 
 - L. nr. 562/2003  (M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) - respinge O.G. nr. 44/2003 
 - L. nr. 563/2003  (M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) - respinge O.G. nr. 63/2003 
 - L. nr. 564/2003  (M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) - respinge O.G. nr. 69/2003 
 - L. nr. 565/2003  (M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) - respinge O.U.G. nr. 22/2003 
 - L. nr. 566/2003  (M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) - respinge O.U.G. nr. 46/2003 
 - L. nr. 567/2003  (M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) - respinge O.U.G. nr. 65/2003 
 - L. nr. 568/2003  (M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) - respinge O.U.G. nr. 88/2003 
 - L. nr. 569/2003  (M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) - modifică: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 alin. (3), art. 6, art. 10 alin. (4); 
  introduce: alin. (4) - (6) la art. 4, alin (11) la art. 7, alin. (5) - (8) la art. 10,  
 alin. (10) la art. 14; 
  abrogă: art. 8, art. 12 pct. 1 - 3, art. 16 
 - O.G. nr. 27/2004  (M. Of. nr. 88/31 ian. 2004) - introduce alin.(51) la art.4 
 - L. nr. 36/2004  (M. Of. nr. 226/15 mar. 2004) - aprobă O.U.G. nr.124/2003 
 - L. nr. 156/2004  (M. Of. nr. 451/20 mai 2004) - aprobă O.G. nr. 27/2004 
 - O.U.G. nr. 34/2004  (M. Of. nr. 474/26 mai 2004) - modifică titlul,  art.2 alin. (1) partea introductivă; introduce alin. (2) la art. 1;  
 alin. (2) la art. 6. 
 - O.U.G. nr. 45/2004  (M. Of. nr. 536/15 iun. 2004) - modifică art.2 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 49/2004  (M. Of. nr. 570/29 iun. 2004) - introduce art.101 
 - L. nr. 318/2004  (M. Of. nr. 630/12 iul. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 34/2004 
 - O.G. nr. 80/2004  (M. Of. nr. 791/27 aug. 2004) - modifică art.2 alin.(1) partea introductivă 
 - L. nr. 385/2004  (M. Of. nr. 895/1 oct. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 45/2004 
 - O.U.G. nr. 74/2004  (M. Of. nr. 924/11 oct. 2004) - modifică titlul, art.1 alin. (2), art.6 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 1 
 - L. nr. 437/2004  (M. Of. nr. 994/28 oct. 2004) - aprobă O.G. nr. 80/2004 
 - L. nr. 484/2004  (M. Of. nr. 1071/18 nov. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 49/2004 şi introduce alin. (4), (5), (6) şi (7) la art. 101 
 - L. nr. 507/2004  (M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 94/2004 şi modifică titlul , art.1 alin. (2), art.6 alin. (2);  
 introduce alin. (3) la art.1; abrogă O.U.G. nr. 74/2004 
 - O.U.G. nr. 119/2004  (M. Of. nr. 1151/6 dec. 2004) - modifică art. 2 alin. (1) partea introductivă; introduce alin. (4) la art. 1 
 - L. nr. 12/2005  (M. Of. nr. 182/2 mar. 2005) - respinge O.U.G.nr. 74/2004 
 - L. nr. 31/2005  (M. Of. nr. 207/11 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr. 119/2004 
 - O.U.G. nr. 26/2005  (M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) - abrogă art. 13 şi art. 14 
 - O.U.G. nr. 69/2005  (M. Of. nr. 573/4 iul. 2005) - modifică art. 2 alin. (1) partea introductivă, lit. a) şi lit. b), art. 2 alin. (4), art.  
 4 alin. (51) şi alin. (6), art. 7 alin. (1) 
 - L. nr. 244/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 26/2005 
 - L. nr. 16/2006  (M. Of. nr. 39/17 ian. 2006) - aprobă O.U.G. nr. 69/2005 
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 - O.U.G. nr. 35/2006  (M. Of. nr. 420/16 mai 2006) - introduce alin. (12) la art. 7 şi art. 16 
 - L. nr. 401/2006  (M. Of. nr. 911/9 nov. 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2006 şi introduce art. 151 
 - O.U.G. nr. 93/2006  (M. Of. nr. 964/30 nov. 2006) - modifică art.2 alin.(1) partea introductivă 
  - L. nr. 75/2007  (M. Of. nr. 215/29 mar. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 93/2006 

 ▼ Amendamentul nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg,  
 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului  
 Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru  
 finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19  
 decembrie 2000 
 O.U.G. nr. 13/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 175/20 mar. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 224/2003 - M. Of. nr. 362/28 mai 2003)   
 O.U.G. nr. 14/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  
 Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
 M. Of. nr. 219/2 apr. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 240/2003 - M. Of. nr. 415/13 iun. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 240/2003  (M. Of. nr. 415/13 iun. 2003) - modifică art. II alin. 1 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - modifică art. II alin. (1)   
 O.U.G. nr. 19/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind consilierii pentru afaceri europene 
 M. Of. nr. 226/3 apr. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 272/2003 - M. Of. nr. 452/25 iun. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 272/2003  (M. Of. nr. 452/25 iun. 2003) - modifică art. 2, art. 3 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 106/2006  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) - modifică titlul,  art.1, art.2, art.3; 
 abrogă  art.4 şi art.5 
 - L. nr. 103/2007  (M. Of. nr. 275/25 apr. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 106/2006 
 - O.G. nr. 10/2008  (M. Of. nr. 79/1 feb. 2008) - modifică art.3 alin.(2) teza 1 
 - O.U.G. nr. 81/2008  (M. Of. nr. 471/26 iun. 2008) - modifică art. 3 alin. (2) şi (3); 
  introduce art. 31 
 - L. nr. 199/2009  (M. Of. nr. 390/9 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 81/2008   
 O.U.G. nr. 20/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru  
 Activităţi Nucleare 
 M. Of. nr. 249/10 apr. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 316/2003 - M. Of. nr. 510/15 iul. 2003)    
 O.U.G. nr. 24/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate  
 înzestrării Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
 M. Of. nr. 266/16 apr. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 317/2003 - M. Of. nr. 510/15 iul. 2003) 
 Modificări: 
  - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - prevederile referitoare la TVA rămân în vigoare până la 31 dec. 2006 

 ▼ Acord anual de finanţare 2002 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare  
 pentru agricultură şi dezvoltare rurală, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 1 aprilie 2003 
 O.U.G. nr. 26/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 283/23 apr. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 303/2003 - M. Of. nr. 508/15 iul. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 496/2003 (M. Of. nr. 843/26 nov. 2003) 
 - L. nr. 258/2005 (M. Of. nr. 861/23 sep. 2005)   
 O.U.G. nr. 27/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind procedura aprobării tacite 
 M. Of. nr. 291/25 apr. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 486/2003 - M. Of. nr. 827/22 nov. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 486/2003  (M. Of. nr. 827/22 nov. 2003) - modifică art.3, art.9 alin. (3), art.10 alin. (1), art.14; introduce alin. (5) la  
 art.6, art.151, art. 152, art.161. 
 - L. nr. 157/2010  (M. Of. nr. 496/19 iul. 2010) - modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă, alin. (3) şi (4), art. 8, art. 9 alin.  
 (3), art. 10 alin. (1), art. 16 alin. (1); 
  introduce alin. (5) la art. 4, alin. (31) şi (32) la art. 6 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 15; 
  abrogă art. 152 
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 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 13/2013  (M. Of. nr. 674/1 nov. 2013) - art. 3 alin. (1) lit. a)   
 O.U.G. nr. 28/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind vânzarea unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. 
 M. Of. nr. 289/25 apr. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 291/2003 - M. Of. nr. 473/2 iul. 2003)    
 O.U.G. nr. 31/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor  
 Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita 
 M. Of. nr. 303/6 mai 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 518/2003 - M. Of. nr. 870/8 dec. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 518/2003  (M. Of. nr. 870/8 dec. 2003) - modifică art.3 alin. (2) şi (3), art.5; introduce alin. (11) la art.3, alin. (2) la  
 
 

art.7 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind statutul Forţelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10  
 şi 11 martie 2003 
 O.U.G. nr. 33/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 345/21 mai 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 301/2003 - M. Of. nr. 508/15 iul. 2003) 
  
 ▼ Amendament la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17  
 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, cu modificările şi  
 completările ulterioare, precum şi  Memorandum suplimentar de politici economice şi financiare convenit la Bucureşti şi Washington prin  
 Scrisoarea părţii române din 9 aprilie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 25 aprilie  
 2003 şi Memorandum tehnic de înţelegere suplimentar, convenit la Bucureşti şi Washington prin Scrisoarea părţii române din 9 aprilie  
 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 25 aprilie 2003 
 O.U.G. nr. 38/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 396/9 iun. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 370/2003 - M. Of. nr. 682/26 sep. 2003) 
   
 O.U.G. nr. 42/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din  
 executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S. A. 
 M. Of. nr. 399/9 iun. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 381/2003 - M. Of. nr. 692/3 oct. 2003)    
 O.U.G. nr. 47/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate  
 înzestrării Ministerului de Interne 
 M. Of. nr. 433/19 iun. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 465/2003 - M. Of. nr. 814/18 nov. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - prevederile referitoare la TVA rămân în vigoare până la 31 dec. 2006   
 O.U.G. nr. 48/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul  
 sanitar, precum şi modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 435/19 iun. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 382/2006 - M. Of. nr. 846/13 oct. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 99/2004  (M. Of. nr. 321/14 apr. 2004) - abrogă art. III 
 - O.G. nr. 59/2004  (M. Of. nr. 715/6 aug. 2004) - abrogă art.I 
 - L. nr. 382/2006  (M. Of. nr. 846/13 oct. 2006) - modifică art.IV partea introductivă, art.V; 
  abrogă art.II şi anexa   
 O.U.G. nr. 49/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate  
 înzestrării Ministerului Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 441/23 iun. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 447/2003 - M. Of. nr. 812/18 nov. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - prevederile referitoare la TVA rămân în vigoare până la 31 dec. 2006   
 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la  
 22 mai 2003 
 O.U.G. nr. 50/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 440/20 iun. 2003 
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 (Aprobată prin L. nr. 393/2003 - M. Of. nr. 708/10 oct. 2003) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 388/2004 (M. Of. nr. 279/30 mar. 2004)   
 O.U.G. nr. 54/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind interzicerea autorizării şi realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii  
 sau de alte acţiuni care provoacă uscarea arborilor 
 M. Of. nr. 457/27 iun. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 38/2004 - M. Of. nr. 237/17 mar. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 38/2004  (M. Of. nr. 237/17 mar. 2004) - modifică titlul, art.1 alin. (1), art.2 alin. (1), art.3   
 ▼ Acord de împrumut nerambursabil aferent programului "Combaterea HIV/SIDA: un răspuns cuprinzător, coordonat, multisectorial în  
 România" între Ministerul Sănătăţii şi Familiei al Guvernului României ("Primitorul Principal") şi Fondul Global de Combatere a SIDA,  
 Tuberculozei şi Malariei ("Fondul Global"), semnat la Geneva la 6 iunie 2003 
 O.U.G. nr. 62/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 463 bis/29 iun. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 422/2003 - M. Of. nr. 744/23 oct. 2003) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 136/2004 (M. Of. nr. 1249/24 dec. 2004) - modifică art.5, art.6, art.7 
  - L. nr. 61/2005 (M. Of. nr. 255/28 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr. 136/2004 

 ▼ Acord de împrumut nerambursabil aferent programului "Combaterea tuberculozei: un răspuns cuprinzător, coordonat, multisectorial în  
 România" între Ministerul Sănătăţii şi Familiei al Guvernului României ("Primitorul Principal") şi Fondul Global de Combatere a SIDA,  
 Tuberculozei şi Malariei ("Fondul Global"), semnat la Geneva la 6 iunie 2003 
 O.U.G. nr. 62/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 463 bis/29 iun. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 422/2003 - M. Of. nr. 744/23 oct. 2003) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 136/2004 (M. Of. nr. 1249/24 dec. 2004) - modifică art.5, art.6, art.7 
 - L. nr. 61/2005 (M. Of. nr. 255/28 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr. 136/2004   
 O.U.G. nr. 64/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din  
 cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii  
 publice 
 M. Of. nr. 464/29 iun. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 194/2004 - M. Of. nr. 486/31 mai 2004) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 513/16 iul. 2003) - rectifică art. 5 alin. 5 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2003  (M. Of. nr. 712/13 oct. 2003) - modifică art. 16 alin. (5) lit c) 
 - O.G. nr. 16/2004  (M. Of. nr. 87/30 ian. 2004) - art.14 alin.(2) 
 - L. nr. 23/2004  (M. Of. nr. 187/3 mar. 2004) - sintagma ”aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuieşte cu sintagma  
 ”Cancelaria Primului-Ministru" 
 - L. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr.90/2003 
 - O.U.G. nr. 11/2004  (M. Of. nr. 266/25 mar. 2004) - abrogă art. 1, art.2 şi art.16 alin. (8) lit.c) 
 - L. nr. 194/2004  (M. Of. nr. 486/31 mai 2004) - modifică  art. 11 alin. (2), art. 14,  art. 15 alin. (4); abrogă art. 9, art. 12,art.  
 16 alin. (3) şi (4), art. 21 lit. a), m) şi n), art. 23 pct. 3. 
 - L. nr. 228/2004  (M. Of. nr. 493/1 iun. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 11/2004 şi abrogă art.16 alin. (5) lit. d) 
 - L. nr. 252/2004  (M. Of. nr. 561/24 iun. 2004) - respinge O.G. nr. 16/2004 
 - L. nr. 398/2004  (M. Of. nr. 940/14 oct. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 52/2004 
 - O.G. nr. 8/2005  (M. Of. nr. 101/31 ian. 2005) - abrogă art. 16 alin. (5) lit. c), alin. (6), alin. (7) 
 - O.U.G. nr. 2/2005  (M. Of. nr. 104/1 feb. 2005) - abrogă art. 5 alin. (5) şi (6) 
 - O.U.G. nr. 17/2005  (M. Of. nr. 229/18 mar. 2005) - abrogă art. 8 alin. (2), art. 15 alin. (4) , art. 16 alin. (5) partea introductivă şi  
 lit.a) 
 - L. nr. 46/2005  (M. Of. nr. 245/24 mar. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G.nr. 2/2005 
 - L. nr. 154/2005  (M. Of. nr. 452/27 mai 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 8/2005 
 - O.U.G. nr. 49/2005  (M. Of. nr. 517/17 iun. 2005) - abrogă art.16 
 - O.U.G. nr. 87/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - abrogă art.8 alin. (4) 
 - L. nr. 318/2005  (M. Of. nr. 1010/15 nov. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 87/2005 
 - L. nr. 170/2006  (M. Of. nr. 444/23 mai 2006) - abrogă art. 7 alin. (4) 
 - L. nr. 63/2008  (M. Of. nr. 237/27 mar. 2008) - modifică art. 10 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea  
 autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, art. 21 lit. c)  
 liniuţa a patra 
 - O.U.G. nr. 70/2010  (M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) - abrogă  art. 10   
 O.U.G. nr. 67/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor 
 M. Of. nr. 507/15 iul. 2003 
  (Aprobată prin L. nr. 383/2003 - M. Of. nr. 692/3 oct. 2003) 
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 O.U.G. nr. 73/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Căi Ferate  
 "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi Societatea Naţională de Transport Feroviar  
 de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari 
 M. Of. nr. 617/30 aug. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 453/2003 - M. Of. nr. 813/18 nov. 2003) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 47/2004  (M. Of. nr. 661/22 iul. 2004) - modifică art. 3;abrogă poziţia nr. 13 din anexă 
 - L. nr. 518/2004  (M. Of. nr. 1103/25 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 47/2004   
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune  
 în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003 
 O.U.G. nr. 75/2003 (ratificare) 
 M. Of. nr. 629/3 sep. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 443/2003 - M. Of. nr. 812/18 nov. 2003) 
   
 O.U.G. nr. 79/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate  
 înzestrării Serviciului de Protecţie şi Pază 
 M. Of. nr. 666/19 sep. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 489/2003 - M. Of. nr. 830/24 nov. 2003) 
 Modificări: 
  - L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - prevederile referitoare la TVA rămân în vigoare până la 31 dec. 2006 

 ▼ Amendamente la Anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, adoptat la Conferinţa  
 Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002 
 O.U.G. nr. 80/2003 (acceptare) 
 M. Of. nr. 684 bis/29 sep. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 484/2003 - M. Of. nr. 833/24 nov. 2003) 
  
 ▼ Codul internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptat la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la  
 Londra, în perioada 9 - 13 decembrie 2002 
 O.U.G. nr. 80/2003 (acceptare) 
 M. Of. nr. 684 bis/29 sep. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 484/2003 - M. Of. nr. 833/24 nov. 2003)   
 O.U.G. nr. 84/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea  
 Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 M. Of. nr. 694/3 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 47/2004 - M. Of. nr. 257/23 mar. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 47/2004  (M. Of. nr. 257/23 mar. 2004) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4 alin. (1) şi (2), art.5, art.6, art.7, art.8, art.9,  
 art.10 lit.a), art.11, art.12 alin. (1) şi (4), art.14 alin. (1) şi (3), anexa nr. 1,  
 anexa nr. 2; introduce art.171, art. 19; abrogă art.10 lit.b) 
 - H.G. nr. 1115/2004  (M. Of. nr. 694/2 aug. 2004) - modifică în mod corespunzător 
 - O.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - abrogă art.11 alin.(1) 
 - H.G. nr. 1044/2010  (M. Of. nr. 729/2 nov. 2010) - modifică anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 26/2012  (M. Of. nr. 392/12 iun. 2012) - modifică art. 11 
 - O.U.G. nr. 96/2012  (M. Of. nr. 884/22 dec. 2012) - sintagma "Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii" se înlocuieşte cu  
 sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine" 
 - L. nr. 71/2013  (M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) -  sintagma «ministrul transporturilor şi infrastructurii» se înlocuieşte cu  
 sintagma «ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes 
 naţional şi investiţii străine». 
 - L. nr. 76/2014  (M. Of. nr. 470/26 iun. 2014) - modifică art. 3 alin. (7), art. 9 alin. (1); 
 introduce art. 121 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) -  sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine,  
 Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor” se înlocuieşte cu  
 sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „secretar de stat care  
 conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine,  
 Parteneriat Public-Privat şi Promovarea 
 Exporturilor" se înlocuieşte cu sintagma „ministrul transporturilor' 
 - O.U.G. nr. 55/2016  (M. Of. nr. 758/28 sep. 2016) - modifică art. 4 alin. (1), art. 3 alin. (7), art. 11 și art. 121 alin. (1), sintagma  
 „Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România — S.A.”  
 se înlocuieşte cu sintagma „Compania Naţională de Administrare a  
 Infrastructurii Rutiere — S.A.”; 
 introduce alin. (8)-(13) la art. 3 și alin. (8) la art. 121 
 - O.U.G. nr. 83/2019  (M. Of. nr. 1049/30 dec. 2019) - introduce alin. (11) la art. 6 
 - L. nr. 50/2021  (M. Of. nr. 315/29 mar. 2021) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 55/2016 și modifică art. 121  
 alin. (1) 
  - L. nr. 232/2021  (M. Of. nr. 939/1 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 83/2019 
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 O.U.G. nr. 85/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă şi finalizare a încheierii contractului de mentenanţă  
 de material rulant feroviar pentru circulaţia metroului, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A. şi  
 Societatea Comercială «ALSTOM Transport» - S.A 
 M. Of. nr. 684/29 sep. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 602/2003 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 602/2003  (M. Of. nr. 6/6 ian. 2004) - modifică titlul, art.1   
 O.U.G. nr. 87/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor,  
 echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de  
 fier de la Krivoi-Rog - Ucraina 
 M. Of. nr. 712/13 oct. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 576/2003 - M. Of. nr. 938/24 dec. 2003)    
 O.U.G. nr. 90/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din  
 cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii  
 publice 
 M. Of. nr. 712/13 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 39/2004 - M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 238/18 mar. 2004) - modifică titlul, art.II, art.V partea introductivă 
 - O.U.G. nr. 52/2004  (M. Of. nr. 585/30 iun. 2004) - modifică art. II alin. (1) 
 - L. nr. 398/2004  (M. Of. nr. 940/14 oct. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 52/2004 

 
 

Notă: În actele normative în vigoare denumirea Direcţia Generală a Vămilor se înlocuieşte cu denumirea Autoritatea Naţională a Vămilor 

 O.U.G. nr. 93/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei 
 M. Of. nr. 716/14 oct. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 542/2003 - M. Of. nr. 917/20 dec. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică titlul cap. III, art. 13 alin. (1) lit. a); 
  abrogă art. 14   
 O.U.G. nr. 95/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea  
 încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 727/17 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 557/2003 - M. Of. nr. 916/20 dec. 2003) 
 Modificări: 
 - L. nr. 557/2003  (M. Of. nr. 916/20 dec. 2003) - modifică art.2, art.5 alin. (2); introduce alin. (21) la art.6; abrogă art.8   
 O.U.G. nr. 96/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind protecţia maternităţii la locurile de muncă 
 M. Of. nr. 750/27 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 25/2004 - M. Of. nr. 214/11 mar. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 25/2004  (M. Of. nr. 214/11 mar. 2004) - modifică art.11 alin.(2), art.15, art.17 alin.(1), art.20 alin.(1)-(3), art.21, art.27  
 alin.(2) lit.b), art.31; introduce la art.11 alin.(21) şi (31) 
 - O.U.G. nr. 158/2005  (M. Of. nr. 1074/29 nov. 2005) - la data de 1 ianuarie 2006 se abrogă art. 11 
 - L. nr. 399/2006  (M. Of. nr. 901/6 nov. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr.158/2005 
 - L. nr. 154/2015  (M. Of. nr. 445/22 iun. 2015) - modifică art. 2 lit. b) şi g), art. 5, art. 6, art. 9, art. 10 alin. (1) şi (2), art. 13,  
 art. 14, art. 16, art. 19 alin. (3) şi (4), art. 21 alin. (1) lit. d) şi e), art. 21 alin.  
 (3), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), anexa nr. 1, anexa nr. 2; 
    introduce alin. (2) la art. 1, menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii  
 Europene după art. 31; 
 abrogă art. 27 alin. (2) lit. b)   
 O.U.G. nr. 97/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 736/21 oct. 2003 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 36/2005 - M. Of. nr. 240/22 mar. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 36/2005  (M. Of. nr. 240/22 mar. 2005) - introduce pct. 6 şi 7 la art. 1   
 O.U.G. nr. 98/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice 
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 M. Of. nr. 744/23 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 33/2004 - M. Of. nr. 237/17 mar. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 33/2004  (M. Of. nr. 237/17 mar. 2004) - modifică titlul, art.I, art.II, art.III; introduce art. II1 
 - O.U.G. nr. 139/2005  (M. Of. nr. 939/20 oct. 2005) - abrogă art. I, II şi II1 
 
 

- L. nr. 38/2006  (M. Of. nr. 206/6 mar. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 139/2005 

 O.U.G. nr. 103/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind majorarea capitalului social prin reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială  
 «Antibiotice» - S.A. Iaşi, în scopul retehnologizării acesteia 
 M. Of. nr. 747/26 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 593/2003 - M. Of. nr. 938/24 dec. 2003) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 593/2003  (M. Of. nr. 938/24 dec. 2003) - modifică titlul, art.unic 

 O.U.G. nr. 104/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru  
 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru  
 Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor  
 judeţene şi locale 
 M. Of. nr. 747/26 oct. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 579/2003 - M. Of. nr. 938/24 dec. 2003) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 39/2004  (M. Of. nr. 480/28 mai 2004) - prorogă termenul de la art.1 cu 180 de zile 
 - L. nr. 321/2004  (M. Of. nr. 630/12 iul. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 39/2004 
 
 O.U.G. nr. 107/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli  
 profesionale 
 M. Of. nr. 747/26 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 598/2003 - M. Of. nr. 936/24 dec. 2003) 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 598/2003  (M. Of. nr. 936/24 dec. 2003) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 108/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale 
 M. Of. nr. 747/26 oct. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 28/2004 - M. Of. nr. 214/11 mar. 2004)   
 O.U.G. nr. 111/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante 
 M. Of. nr. 748/26 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 48/2005 - M. Of. nr. 239/22 mar. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 48/2005  (M. Of. nr. 239/22 mar. 2005) - modifică art. 2 
 - O.U.G. nr. 113/2006  (M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006) - abrogă art. 1 
  - L. nr. 186/2008  (M. Of. nr. 722/24 oct. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 113/2006 

 O.U.G. nr. 112/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 748/26 oct. 2003 
  (Aprobată prin L. nr. 561/2003 - M. Of. nr. 916/20 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 113/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul  
 procesului de restructurare şi reorganizare 
 M. Of. nr. 748/26 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 103/2004 - M. Of. nr. 321/14 apr. 2004) 
 Modificări: 
  - L. nr. 103/2004  (M. Of. nr. 321/14 apr. 2004) - modifică art. 1, art.3; introduce alin. (3) la art.5, art.11 

 O.U.G. nr. 114/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind privatizarea Societăţii Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel 
 M. Of. nr. 748/26 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 517/2004 - M. Of. nr. 1120/29 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 517/2004  (M. Of. nr. 1120/29 nov. 2004) - modifică art.1 alin.(1) partea introductivă, art.3 alin.(3), art.4 alin.(3);  
  introduce art.51 

 O.U.G. nr. 115/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma  
 Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. 
 M. Of. nr. 748/26 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 560/2004 - M. Of. nr. 1194/14 dec. 2004) 
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 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 122/2003  (M. Of. nr. 872/9 dec. 2003) - modifică art. 15 alin. (2), art.16, art.17, art.18, art.19, art.21; introduce  
 art.131, art. 132, art.133, art. 171, art. 172, art. 173, art.211, art.212. 
 - L. nr. 160/2004  (M. Of. nr. 462/24 mai 2004) - aprobă O.U.G. nr. 122/2003 
 - L. nr. 442/2004  (M. Of. nr. 1005/1 nov. 2004) - aprobă O.U.G. nr. 26/2004 şi modifică art.23 
 - L. nr. 507/2004  (M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 94/2004 şi modifică art.5 alin. (1) lit.d), art.6 alin. (1) lit. c);  
 introduce art.31, art.81, alin. (6)- (8) la art.12, alin. (2) la art.23, art.231,  
 art.232 
 - L. nr. 560/2004  (M. Of. nr. 1194/14 dec. 2004) - modifică art. 2 lit. b) ultima liniuţă 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) - rectifică art. 5 alin. (7) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 341/2017  (M. Of. nr. 577/19 iul. 2017) - art. 13 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 341/2017  (M. Of. nr. 577/19 iul. 2017) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 13 (termenul se împlinește la 2  
 septembrie 2017) după care operează prevederile art. 147 din Constituție   
 O.U.G. nr. 116/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara 
 M. Of. nr. 748/26 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 270/2004 - M. Of. nr. 565/25 iun. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 270/2004  (M. Of. nr. 565/25 iun. 2004) - modifică art.1 alin.(1) partea introductivă, art.2 partea introductivă; abrogă  
 art.3 
 - O.G. nr. 50/2004  (M. Of. nr. 672/26 iul. 2004) - modifică art. 1 alin. (1) lit. b); introduce lit.c) la art.1 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 92/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - modifică art.15 
 - L. nr. 259/2005  (M. Of. nr. 881/30 sep. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. 92/2005 şi modifică art. 15 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 117/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele  
 judecătoreşti 
 M. Of. nr. 752/27 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 49/2004 - M. Of. nr. 262/25 mar. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/2004  (M. Of. nr. 262/25 mar. 2004) - modifică art.2 alin. (1) lit.c), art.5 alin. (2), art.7 alin. (2) şi (3), art.8, art.10;  
 introduce alin. (3) la art.9   
 O.U.G. nr. 118/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A.  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 755/28 oct. 2003 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 89/2005 - M. Of. nr. 320/15 apr. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 89/2005  (M. Of. nr. 320/15 apr. 2005) - modifică art. 3 alin. (4), art. 7, art. 8 alin. (2) şi art. 13   
 O.U.G. nr. 120/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea demarării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a  
 procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire şi  
 finanţare a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş 
 M. Of. nr. 846/27 nov. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 32/2004 - M. Of. nr. 218/12 mar. 2004)    
 O.U.G. nr. 121/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 875/10 dec. 2003 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 184/2004 - M. Of. nr. 461/24 mai 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 184/2004  (M. Of. nr. 461/24 mai 2004) - modifică art.I, art.II, art.VII 
 - L. nr. 538/2004  (M. Of. nr. 1130/30 nov. 2004) - modifică art. II alin. (2) 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 1 ian. 2010, abrogă art. II   
 O.U.G. nr. 122/2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii  
 Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma  Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. 
 M. Of. nr. 872/9 dec. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 160/2004 - M. Of. nr. 462/24 mai 2004)    
 O.U.G. nr. 126/2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor  
 aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali 
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 M. Of. nr. 919/22 dec. 2003 
 (Aprobată prin L. nr. 40/2004 - M. Of. nr. 249/22 mar. 2004) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 79/2012  (M. Of. nr. 824/7 dec. 2012) - modifică titlul, art. 1, art. 4 lit. b), art. 7 alin. (3); 
 introduce lit. f) la art. 4 
 - L. nr. 133/2013  (M. Of. nr. 263/10 mai 2013) - aprobă O.U.G. nr. 79/2012 
 - O.U.G. nr. 66/2021  (M. Of. nr. 643/30 iun. 2021) - modifică art. 1 alin. (3), art. 5; 
  introduce lit. g) și h) la art. 4, alin. (11)-(13) la art. 6   

  2004  
 
 
 O.U.G. nr. 3/2004 
 Ordonanţă privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan 
 M. Of. nr. 174/1 mar. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 162/2004 - M. Of. nr. 462/24 mai 2004) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 68/2005  (M. Of. nr. 572/4 iul. 2005) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3; 
  abrogă art. 2 alin. (3) şi (4), art. 4 şi 5 
   

- L. nr. 341/2005  (M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 68/2005 

 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport",  
 semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004 
 O.U.G. nr. 7/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 255/23 mar. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 145/2004 - M. Of. nr. 425/12 mai 2004) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 52/2007 (M. Of. nr. 92/6 feb. 2007) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31   
 O.U.G. nr. 10/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind Statutul personalului vamal 
 M. Of. nr. 256/23 mar. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 243/2004 - M. Of. nr. 532/14 iun. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 243/2004  (M. Of. nr. 532/14 iun. 2004) - modifică art. 2, art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (1) lit. a) ;introduce  alin. (41) şi  
 alin. (6)  la art. 12 
 - O.U.G. nr. 92/2004  (M. Of. nr. 1091/23 nov. 2004) - abrogă art.12 alin. (1) şi (6) 
 - O.G. nr. 8/2005  (M. Of. nr. 101/31 ian. 2005) - modifică art. 4, art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (1) 
 - L. nr. 76/2005  (M. Of. nr. 324/18 apr. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G.nr. 92/2004 
 - L. nr. 154/2005  (M. Of. nr. 452/27 mai 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 8/2005 şi modifică art. 4 şi art. 35 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - abrogă art. 15 
 - L. nr. 268/2021  (M. Of. nr. 1077/10 nov. 2021) - modifică art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 11/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 266/25 mar. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 228/2004 - M. Of. nr. 493/1 iun. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 228/2004  (M. Of. nr. 493/1 iun. 2004) - modifică art. 2 alin. (1) lit. a); 
   introduce lit.n) la art.3 alin. (2), alin. (2) la art. 15, lit.d) la art. 23 
 - O.U.G. nr. 78/2004  (M. Of. nr. 969/21 oct. 2004) - modifică art.1 alin. (1) lit.d); introduce lit.d) la art. 5 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 79/2004  (M. Of. nr. 981/25 oct. 2004) - modifică art. 3 alin. (2) lit. n); introduce art.71 
 - O.U.G. nr. 140/2004  (M. Of. nr. 1280/30 dec. 2004) - modifică art. 1, art.4; 
  suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut pentru aparatul de lucru al  
 Guvernului, cu excepţia Departamentului prntru Relaţia cu Parlamentul 
 - O.G. nr. 2/2005  (M. Of. nr. 62/18 ian. 2005) - prorogă termenul prevăzut la art. 71 alin. (3) până la data de 30 septembrie  
 2005 
 - L. nr. 7/2005  (M. Of. nr. 183/3 mar. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G.nr. 78/2004 
 - L. nr. 25/2005  (M. Of. nr. 197/8 mar. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G.nr. 140/2004 şi modifică art. 9 
 - O.U.G. nr. 17/2005  (M. Of. nr. 229/18 mar. 2005) - introduce lit.h) la alin. (1) al  art. 1 şi lit.f)-m) la alin. (3) al art. 2; 
 abrogă art. 2 alin. (1) lit.d) şi alin. (8) 
 - L. nr. 68/2005  (M. Of. nr. 251/25 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr. 79/2004 
 - L. nr. 95/2005  (M. Of. nr. 325/18 apr. 2005) - aprobă O.G.nr. 2/2005 
 - O.U.G. nr. 49/2005  (M. Of. nr. 517/17 iun. 2005) - abrogă art. 2 alin. (3) lit.a) - e) şi alin. (4) 
 - L. nr. 198/2005  (M. Of. nr. 550/28 iun. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 17/2005 şi modifică art. 2 alin.  
 (3) lit.h) şi j); 
  abrogă art.2 alin. (3) lit. i), k) şi l) 
 - O.U.G. nr. 74/2005  (M. Of. nr. 572/4 iul. 2005) - introduce lit. h) la alin. (1) al art. 3 
 - O.G. nr. 25/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - modifică art.71 alin. (2); 
  abrogă art.71 alin. (3) 
 - O.G. nr. 49/2005  (M. Of. nr. 778/26 aug. 2005) - introduce alin. (31) la art. 5 şi lit. e) la art. 23 
 - L. nr. 309/2005  (M. Of. nr. 994/9 nov. 2005) - aprobă O.G. nr. 25/2005 
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 - O.U.G. nr. 173/2005  (M. Of. nr. 1124/13 dec. 2005) - modifică art.8 alin.(2) 
 - O.G. nr. 28/2006  (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică art. 8 alin. (2) 
 - L. nr. 74/2006  (M. Of. nr. 288/30 mar. 2006) - aprobă O.U.G. nr. 173/2005 
 - L. nr. 64/2006  (M. Of. nr. 301/4 apr. 2006) - modifică art.5 alin.(31) 
 - L. nr. 111/2006  (M. Of. nr. 379/3 mai 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 74/2005 şi introduce lit h) la art. 3 alin. (1) 
 - L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006 
 - O.U.G. nr. 75/2006  (M. Of. nr. 811/2 oct. 2006) - modifică art.71 alin.(2) 
 - O.U.G. nr. 133/2006  (M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006) - abrogă art. 2 alin. (6) 
 - L. nr. 498/2006  (M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006) - aprobă O.U.G. nr. 75/2006 
 - O.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - abrogă art.3 alin.(4) 
 - O.U.G. nr. 25/2007  (M. Of. nr. 270/23 apr. 2007) - abrogă art. 1, art. 2, art. 3 şi art. 5 alin. (3) şi (4) 
 - L. nr. 102/2007  (M. Of. nr. 275/25 apr. 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 133/2006 
 - L. nr. 99/2008  (M. Of. nr. 340/2 mai 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 25/2007 

 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe  
 de urgenţă, după cum urmează: a) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu Autoritatea Naţională pentru Tineret, în cazul  
 prevederilor care reglementează activitatea de tineret, şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în cazul celorlalte prevederi; b) Ministerul  
 Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi, respectiv, cu Ministerul Mediului şi  
 
 

Gospodăririi Apelor. 

 O.U.G. nr. 13/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1.479/1997 şi pentru  
 soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga 
 M. Of. nr. 303/6 apr. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 207/2004 - M. Of. nr. 505/4 iun. 2004)   
 O.U.G. nr. 15/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 313/8 apr. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 241/2004 - M. Of. nr. 553/22 iun. 2004)    
 O.U.G. nr. 16/2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa 
 M. Of. nr. 334/16 apr. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 387/2004 - M. Of. nr. 895/1 oct. 2004) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 50/2004  (M. Of. nr. 672/26 iul. 2004) - modifică art.3 alin. (1) lit.e)   
 O.U.G. nr. 18/2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale  
 Române - S.A. 
 M. Of. nr. 317/9 apr. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 227/2004 - M. Of. nr. 484/28 mai 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 227/2004  (M. Of. nr. 484/28 mai 2004) - modifică art. 2 lit. d) şi h) 
 - O.U.G. nr. 85/2004  (M. Of. nr. 1005/1 nov. 2004) - modifică art.15 
 - L. nr. 13/2005  (M. Of. nr. 182/2 mar. 2005) - aprobă O.U.G.nr. 85/2004 
 - O.G. nr. 33/2006  (M. Of. nr. 668/3 aug. 2006) - modifică art.22 alin.(1)   
 O.U.G. nr. 19/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a  
 Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 
 M. Of. nr. 322/14 apr. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 328/2004 - M. Of. nr. 643/16 iul. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 328/2004  (M. Of. nr. 643/16 iul. 2004) - modifică art.2, art.5; introduce alin. (2) la art. 6 
 - O.U.G. nr. 199/2005  (M. Of. nr. 1190/29 dec. 2005) - modifică art.1 alin.(1), art.3 
 - L. nr. 237/2006  (M. Of. nr. 521/16 iun. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 199/2005   
 O.U.G. nr. 21/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 
 M. Of. nr. 361/26 apr. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 15/2005 - M. Of. nr. 190/7 mar. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 15/2005  (M. Of. nr. 190/7 mar. 2005) - modifică art. 2 lit.d) şi j), art. 4 alin. (2) şi (3), art. 12, art. 13 alin. (1), art. 15  
 alin. (1), art. 40; 
  introduce alin. (2) la art. 45; 
  înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma ''Inspectoratul  
 General'' cu sintagma ''Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă'' 
 - O.U.G. nr. 1/2014  (M. Of. nr. 88/4 feb. 2014) - modifică art. 2 lit. a), art. 6 lit. c) şi d), art. 7 alin. (1) lit. a), art. 8, art. 13 alin.  
 (4),  art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19, art. 20 partea introductivă, art. 25 lit. t),  
 art. 31 alin. (1); 
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 introduce alin. (5) şi (6) la art. 4, lit. a1) la art. 7, art. 81, art. 82, art. 151,  
 art. 152, alin. (2) la art. 35; 
  abrogă anexa nr. 2; 
 înlocuieşte anexa nr. 1; 
 înlocuieşte în tot cuprinsul sintagma "Comitetul naţional pentru situaţii de  
 urgenţă" cu sintagma "Comitetul naţional pentru intemperii şi calamităţi" sau cu  
 sintagma "Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă" 
 - L. nr. 104/2014  (M. Of. nr. 513/9 iul. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 1/2014 
 - O.U.G. nr. 89/2014  (M. Of. nr. 962/30 dec. 2014) - modifică art. 81 alin. (1) şi (5), art. 82, art. 15 alin. (2), art. 16, art. 19, art.  
 20 partea introductivă şi lit.i); 
 introduce alin. (21) la art. 10, alin. (21) la art. 11, art. 111, art. 153; 
 abrogă art. 7 alin. (1) lit. a), art. 8, art. 13 alin. (4), art. 46, anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 68/2020  (M. Of. nr. 391/14 mai 2020) - modifică art. 4 alin. (1) lit. b), art. 7 alin. (1) lit. a1), art. 7 alin. (2), art. 81,   
 art. 15 alin. (1) și (2), art. 151, art. 20 lit. f), art. 25 lit. o), art. 42; 
  introduce lit. n) la art. 2, art. 41-46, lit. a1) la art. 6, alin. (6) și (7) la art.  
 81, lit. o) la art. 20, art. 241; 
  abrogă art. 2 lit. f), art. 4 alin. (2) - (6), art. 20 lit. a) și c), art. 22 lit. c), art. 23  
 lit. c) art. 24 lit. c), art. 31 alin. (1) și (2), art. 35 alin. (2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 157/2020  (M. Of. nr. 397/15 mai 2020) - art. 4 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 157/2020  (M. Of. nr. 397/15 mai 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 4 (termenul se împlinește la data de  
 30 iunie 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție 
 - O.U.G. nr. 63/2021  (M. Of. nr. 643/30 iun. 2021) - introduce alin. (51) și (52) la art. 81; 
  art. 421 
 - O.U.G. nr. 80/2021  (M. Of. nr. 647/30 iun. 2021) - modifică art. 14 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 23/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea  
 prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 
 M. Of. nr. 359/23 apr. 2004 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 360/2004 - M. Of. nr. 838/10 sep. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 360/2004  (M. Of. nr. 838/10 sep. 2004) - introduce pct. 81 la art.13 
 - O.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - abrogă art.3 alin.(1), art.7 alin.(1) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 1/2010  (M. Of. nr. 62/27 ian. 2010) - abrogă art. 4 alin. (1) şi (2), art. 11 
 - O.U.G. nr. 4/2011  (M. Of. nr. 96/4 feb. 2011) - modifică art. 3, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), art. 8 alin. (3), art. 9  
 alin. (1) lit. e) 
 - O.U.G. nr. 96/2012  (M. Of. nr. 884/22 dec. 2012) - modifică art. 1 alin. (2), art. 8 alin. (1) 
 - L. nr. 192/2013  (M. Of. nr. 403/4 iul. 2013) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (1), (2) şi (5), art. 8 alin.  
 (1), art. 9 alin. (1) lit. f) şi h); 
 introduce  alin. (31)la art. 3, art. 51, alin. (6) şi (7) la art. 6, alin. (11) la art.  
 8; 
 sintagma "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului" sau "A.V.A.S." se  
 înlocuieşte cu sintagma  "Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului"  
 respectiv  "A.A.A.S." 
 - O.G. nr. 3/2014  (M. Of. nr. 549/24 iul. 2014) - modifică art. 3 alin. (31) 

 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare şi Autoritatea pentru  
 Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă,  
 începând cu data de 1 mai 2004, cu denumirea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. 
 
 O.U.G. nr. 26/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru  
 Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări 
 M. Of. nr. 385/30 apr. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 442/2004 - M. Of. nr. 1005/1 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 50/2004  (M. Of. nr. 672/26 iul. 2004) - modifică art.34 
 - L. nr. 442/2004  (M. Of. nr. 1005/1 nov. 2004) - modifică art. 7 alin. (1) lit.c), art.26 alin. (1) lit.a), art.26 alin. (4), (6), (8), (9),  
 (11) şi (16), art.27, art.32, art.38, art.40 alin. (3), art.43, art.48, art.49;  
 introduce art.311 - 317, art.331, art.421, art.431, art.501, art.53 - 55;  
 abrogă art. 9 alin. (3) lit.c), art.26 alin. (18), art.34 
 - O.U.G. nr. 26/2005  (M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) - abrogă art. 2 lit.b) şi d)-f), art. 26, art. 27, art. 314, art. 315, art. 32-331 şi  
 art. 37-42 
 - O.U.G. nr. 54/2005  (M. Of. nr. 563/30 iun. 2005) - modifică art. 48 
 - L. nr. 244/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 26/2005 
 - L. nr. 325/2005  (M. Of. nr. 1021/17 nov. 2005) - modifică art. 48 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 823/2008  (M. Of. nr. 551/22 iul. 2008) - art. 53 pct. 5 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 823/2008  (M. Of. nr. 551/22 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 53 pct. 5  (termenul  
 se împlineşte la data de 5 sept. 2008) după care operează prevederile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
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 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 884/2008  (M. Of. nr. 558/23 iul. 2008) - art. 53 pct. 5 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 884/2008  (M. Of. nr. 558/23 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 53 pct. 5 (termenul se  
 împlineşte la data de 6 sept. 2008) după care operează prevederile art. 147 alin.  
 (1) din Constituţie 
 
 

(v. D.C.C. nr. 823/2008 - M. Of. nr. 551/22 iul. 2008 (art. 53 pct. 5); D.C.C. nr. 884/2008 - M. Of. nr. 558/23 iul. 2008 (art. 53 pct. 5)) 

 O.U.G. nr. 31/2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei şi a  
 eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România" 
 M. Of. nr. 446/19 mai 2004 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 325/2004 - M. Of. nr. 652/20 iul. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 325/2004  (M. Of. nr. 652/20 iul. 2004) - introduce alin. (3) la art.unic 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - abrogă alin.(3) al art.unic   
 O.U.G. nr. 32/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de  
 asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 
 M. Of. nr. 446/19 mai 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 326/2004 - M. Of. nr. 652/20 iul. 2004)    
 O.U.G. nr. 33/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru  
 alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - decembrie 2006 
 M. Of. nr. 474/26 mai 2004 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 322/2004 - M. Of. nr. 635/13 iul. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 322/2004  (M. Of. nr. 635/13 iul. 2004) - completează anexa 
 - O.U.G. nr. 169/2005  (M. Of. nr. 1126/13 dec. 2005) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1) şi anexa 
 - L. nr. 75/2006  (M. Of. nr. 288/30 mar. 2006) - aprobă O.U.G. nr. 169/2005   
 O.U.G. nr. 35/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral  
 de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, şi  
 completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la  
 care România este parte 
 M. Of. nr. 474/26 mai 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 334/2004 - M. Of. nr. 674/27 iul. 2004)    
 O.U.G. nr. 36/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului 
 M. Of. nr. 488/31 mai 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 319/2004 - M. Of. nr. 630/12 iul. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 319/2004  (M. Of. nr. 630/12 iul. 2004) - modifică art.3   
 O.U.G. nr. 37/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie 
 M. Of. nr. 481/28 mai 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 358/2004 - M. Of. nr. 835/10 sep. 2004) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 94/2004  (M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) - introduce art.31 
 - L. nr. 507/2004  (M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) - aprobă O.G. nr. 94/2004 şi modifică art.6 alin. (5), art.7 alin. (3) şi (4), art.8  
 alin. (3) - (5); introduce alin. (21) la art. 6, art. 151     
 O.U.G. nr. 38/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul învăţământului 
 M. Of. nr. 481/28 mai 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 568/2004 - M. Of. nr. 1196/14 dec. 2004) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 68/2004  (M. Of. nr. 875/24 sep. 2004) - înlocuieşte coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile didactice de predare  
 prevăzute în anexele nr. II şi III,; înlocuieşte coeficienţii de multiplicare pentru  
 funcţiile didactice auxiliare prevăzute în anexele nr. IV şi V; înlocuieşte anexele  
 nr.VI şi VII 
 - L. nr. 6/2005  (M. Of. nr. 183/3 mar. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G.nr. 68/2004 
 - O.U.G. nr. 55/2005  (M. Of. nr. 569/1 iul. 2005) - înlocuieşte coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile didactice prevăzute în  
 anexele  nr. IV şi V 
 - L. nr. 365/2005  (M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 55/2005 şi modifică coeficienţii de  
 multiplicare 
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 - O.U.G. nr. 114/2009  (M. Of. nr. 919/29 dec. 2009) - înlocuieşte anexa nr. I 
 - L. nr. 240/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 114/2009   
 O.U.G. nr. 40/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor  
 creanţe bancare neperformante asupra Societăţii Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călăraşi 
 M. Of. nr. 492/1 iun. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 439/2004 - M. Of. nr. 1009/2 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 439/2004  (M. Of. nr. 1009/2 nov. 2004) - modifică art.2   
 O.U.G. nr. 41/2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 
 M. Of. nr. 509/7 iun. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 499/2004 - M. Of. nr. 1069/17 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 499/2004  (M. Of. nr. 1069/17 nov. 2004) - modifică art.I; introduce art. IV1 

 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, ori de câte ori se fac trimiteri la dispoziţii abrogate sau modificate în temeiul prezentei  
 ordonanţe de urgenţă, trimiterea se va considera a fi făcută, când este cazul, la dispoziţiile corespunzătoare care le înlocuiesc, cu excepţia  
 
 

sintagmei "cadastru de specialitate, care se redefineşte ca "sistem informaţional specific domeniului de activitate" 

 O.U.G. nr. 42/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind abilitarea poliţiştilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor să îndeplinească funcţii în organizaţiile  
 internaţionale care acordă asistenţă de specialitate pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 515/8 iun. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 324/2004 - M. Of. nr. 635/13 iul. 2004)   
 ▼ Memorandum de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru  
 România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003 
 O.U.G. nr. 43/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 551/21 iun. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 357/2004 - M. Of. nr. 835/10 sep. 2004) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1614/2005 (M. Of. nr. 969/1 nov. 2005) 
 - O. nr. 1423/2006 (M. Of. nr. 782/15 sep. 2006) 
 - O. nr. 1843/2006 (M. Of. nr. 925/15 nov. 2006) 
 - O. nr. 476/2008 (M. Of. nr. 247/31 mar. 2008)   
 O.U.G. nr. 48/2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea  
 apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică 
 M. Of. nr. 563/24 iun. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 430/2004 - M. Of. nr. 994/28 oct. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 430/2004  (M. Of. nr. 994/28 oct. 2004) - modifică art.2 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 2 
  - L. nr. 228/2006  (M. Of. nr. 530/20 iun. 2006) - modifică art. 2 alin. (1) 

 ▼ Amendamente convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6  
 mai 2004 şi la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat  
 la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001 
 O.U.G. nr. 53/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 585/30 iun. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 447/2004 - M. Of. nr. 1021/5 nov. 2004) 
  
 ▼ Acord de garanţie dintre România şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a  
 Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearelectrica Cernavodă 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie  
 2004 
 O.U.G. nr. 54/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 585/30 iun. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 384/2004 - M. Of. nr. 895/1 oct. 2004)   
 O.U.G. nr. 56/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public 
 M. Of. nr. 590/1 iul. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 452/2004 - M. Of. nr. 1034/9 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 452/2004  (M. Of. nr. 1034/9 nov. 2004) - modifică art. 4 alin. (1) lit. b), art.21 alin. (2); introduce alin. (4) şi (5) la art. 3 
 - O.U.G. nr. 6/2005  (M. Of. nr. 149/18 feb. 2005) - modifică art. 1, art. 3, art. 6 alin. (4), art. 10 alin. (1) lit.c), art. 12 alin. (1) şi  
 (3), art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (2); 
  introduce alin. (11) şi (12) la art. 19; 
 prorogă termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) până la 20 aprilie 2005 ; 
  Comisia pentru bursa specială ''Guvernul României'' îşi reia denumirea din L  
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 nr. 157/2004 şi îndeplineşte atribuţiile conferite prin această lege şi prin  
 normele ei de aplicare 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 191/7 mar. 2005) - rectifică art. 6 alin. (4) 
 Modificări: 
 - L. nr. 156/2005  (M. Of. nr. 452/27 mai 2005) - aprobă O.U.G. nr. 6/2005 
 - O.U.G. nr. 92/2008  (M. Of. nr. 484/30 iun. 2008) - abrogă ordonanţa cu excepţia art. 11 alin. (1) şi (2), art. 14 alin. (2) şi (4), art.  
 19 şi a anexei la aceasta, care se abrogă la data de 31 august 2008, şi a art. 3  
 alin. (1), (4)-(7), care se abrogă la data îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art.  
 38 alin. (1) lit. b). 
 - L. nr. 135/2009  (M. Of. nr. 294/6 mai 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 92/2008 

 

 ▼ Acord privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea  
 în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la  
 Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004 
 O.U.G. nr. 58/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 596/1 iul. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 460/2004 - M. Of. nr. 1035/9 nov. 2004) 
   
 O.U.G. nr. 62/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice 
 M. Of. nr. 815/3 sep. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 536/2004 - M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 536/2004  (M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 alin. (1), art.6 alin. (3), art.7   
 O.U.G. nr. 63/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor drepturi de protecţie socială, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, salariaţilor concediaţi  
 colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova 
 M. Of. nr. 840/14 sep. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 497/2004 - M. Of. nr. 1112/27 nov. 2004)    
 O.U.G. nr. 66/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi  
 dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii  
 Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. 
 M. Of. nr. 870/23 sep. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 487/2004 - M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 487/2004  (M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004) - modifică art. 1, titlul anexei nr. 2 
 - O.U.G. nr. 100/2006  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) - abrogă art.3 şi anexa nr.2 
 - L. nr. 121/2007  (M. Of. nr. 312/10 mai 2007) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2006   
 O.U.G. nr. 68/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul învăţământului 
 M. Of. nr. 875/24 sep. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 6/2005 - M. Of. nr. 183/3 mar. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 6/2005  (M. Of. nr. 183/3 mar. 2005) - modifică art. 1 
 - O.U.G. nr. 18/2005  (M. Of. nr. 234/21 mar. 2005) - majorează valoarea coeficientului de multiplicare, prevăzută în anexele nr.  
 1-4; 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 278/4 apr. 2005) - rectifică art. 1 alin. (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 138/2005  (M. Of. nr. 423/19 mai 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 18/2005 şi majorează valoarea coeficientului  
 de multiplicare prevăzut în anexele nr. 1-4 
 - O.U.G. nr. 55/2005  (M. Of. nr. 569/1 iul. 2005) - modifică art. 1 alin. (3), art. 2; 
  abrogă art. 1 alin. (2) şi anexa nr. 4; 
  înlocuieşte anexa nr. 3 
 - L. nr. 365/2005  (M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) - modifică art.2 alin. (1) 
 - L. nr. 490/2006  (M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006) - modifică anexele nr. 1-3     
 O.U.G. nr. 70/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. 
 M. Of. nr. 886/29 sep. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 516/2004 - M. Of. nr. 1109/26 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 516/2004  (M. Of. nr. 1109/26 nov. 2004) - modifică art.2 
 - O.U.G. nr. 101/2005  (M. Of. nr. 642/20 iul. 2005) - modifică art. 4; 
  introduce alin. (2) la art.2, art.5, art.6 
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 - L. nr. 314/2005  (M. Of. nr. 1010/15 nov. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 101/2005   
 O.U.G. nr. 71/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari 
 M. Of. nr. 897/1 oct. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 565/2004 - M. Of. nr. 1196/14 dec. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 379/2005  (M. Of. nr. 1151/19 dec. 2005) - prevederile art. 4 nu se aplică în anul 2006 
 - O.U.G. nr. 88/2006  (M. Of. nr. 941/21 nov. 2006) - modifică art. 4 
 - L. nr. 120/2007  (M. Of. nr. 299/4 mai 2007) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 88/2006 
 - O.U.G. nr. 114/2009  (M. Of. nr. 919/29 dec. 2009) - abrogă art. 4 
 - L. nr. 240/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 114/2009   
 O.U.G. nr. 73/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât  
 căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat 
 M. Of. nr. 915/7 oct. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 527/2004 - M. Of. nr. 1135/1 dec. 2004) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 5 alin. (3)   
 ▼ Protocol adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001 între  
 Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004 
 O.U.G. nr. 76/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 936/13 oct. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 531/2004 - M. Of. nr. 1135/1 dec. 2004)   
 O.U.G. nr. 78/2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi 
 M. Of. nr. 969/21 oct. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 7/2005 - M. Of. nr. 183/3 mar. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 7/2005  (M. Of. nr. 183/3 mar. 2005) - modifică art. 2 alin. (1) şi (2) 
 - O.U.G. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - modifică art. 1 alin. (2) 

 Notă: Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Oficiul pentru  
 
 

problemele romilor" se înlocuieşte cu denumirea "Agenţia Naţională pentru Romi". 

 O.U.G. nr. 82/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice 
 M. Of. nr. 975/22 oct. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 9/2005 - M. Of. nr. 184/3 mar. 2005)    
 O.U.G. nr. 86/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 1011/2 nov. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 53/2005 - M. Of. nr. 235/21 mar. 2005)    
 O.U.G. nr. 87/2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau  
 compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi  
 Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10  
 februarie 1947 
 M. Of. nr. 1046/11 nov. 2004 
  (Aprobată prin L. nr. 14/2005 - M. Of. nr. 182/2 mar. 2005) 
  
 O.U.G. nr. 89/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 
 M. Of. nr. 1053/12 nov. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 111/2005 - M. Of. nr. 390/9 mai 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 111/2005  (M. Of. nr. 390/9 mai 2005) - modifică art. 5 alin. (2) lit. c), art. 6 lit.b); 
  introduce alin. (21) la art. 1, alin. (5) la art. 4; 
  abrogă art. 2, art. 7; 
  înlocuieşte anexa 
 - O.U.G. nr. 115/2005  (M. Of. nr. 679/28 iul. 2005) - modifică art. 1 alin. (2), art. 8; 
  înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 387/2005  (M. Of. nr. 1177/27 dec. 2005) - aprobă O.U.G. nr. 115/2005 şi introduce alin. (4) la art. 1, art.91; 
 abrogă art.9 alin. (2) şi art. I pct.3 din O.U.G.115/2005 care înlocuia anexa  
 (vezi art. II din O.U.G.115/2005) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 492/1 iul. 2008) - rectifică anexa 
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 Modificări: 
 - L. nr. 214/2010  (M. Of. nr. 778/22 nov. 2010) - modifică şi completează anexa   
 O.U.G. nr. 90/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăţi comerciale producătoare de aparatură şi  
 instrumente medicale 
 M. Of. nr. 1046/11 nov. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2005 - M. Of. nr. 320/15 apr. 2005)    
 O.U.G. nr. 91/2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligaţii de plată ale societăţilor comerciale  
 desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în urma procesului de  
 restructurare 
 M. Of. nr. 1063/16 nov. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 145/2005 - M. Of. nr. 426/19 mai 2005)    
 O.U.G. nr. 92/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005 
 M. Of. nr. 1091/23 nov. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 76/2005 - M. Of. nr. 324/18 apr. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2005  (M. Of. nr. 324/18 apr. 2005) - modifică art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 36; 
  introduce alin. (11) şi (12) la art. 9 
 - O.U.G. nr. 63/2005  (M. Of. nr. 568/1 iul. 2005) - prorogă până la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la creşterile salariale ce  
 urmau a fi acordate  personalului din sectorul bugetar începând cu luna  
 octombrie 2005 
 - O.G. nr. 33/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - abrogă art.3 din O.U.G. nr. 63/2005 
 - L. nr. 323/2005  (M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2005 şi abrogă art. 3 din O.U.G. nr.  
 63/2005 
 - L. nr. 351/2005  (M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 33/2005 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2008  (M. Of. nr. 895/30 dec. 2008) - art. 40 şi art. 41 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 895/30 dec. 2008 (art. 40 şi 41)) 

 O.U.G. nr. 95/2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor probleme financiare 
 M. Of. nr. 1075/18 nov. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 70/2005 - M. Of. nr. 283/5 apr. 2005) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1143/2 dec. 2004) - rectifică anexa nr.1 
 Modificări: 
 - L. nr. 70/2005  (M. Of. nr. 283/5 apr. 2005) - modifică art. 3 alin. (2)   
 O.U.G. nr. 96/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor 
 M. Of. nr. 1083/22 nov. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 33/2005 - M. Of. nr. 206/10 mar. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 33/2005  (M. Of. nr. 206/10 mar. 2005) - modifică art. 1 şi art. 3   
 O.U.G. nr. 97/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru  
 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice  
 Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice  
 de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 M. Of. nr. 1083/22 nov. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 16/2005 - M. Of. nr. 180/2 mar. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 16/2005  (M. Of. nr. 180/2 mar. 2005) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - L. nr. 348/2005  (M. Of. nr. 1087/2 dec. 2005) - prorogă, cu 180 de zile, termenul prevăzut la art. 1   
 
 O.U.G. nr. 99/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 M. Of. nr. 1106/26 nov. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 72/2005 - M. Of. nr. 313/14 apr. 2005) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2005  (M. Of. nr. 97/28 ian. 2005) - modifică art. 1 pct.3, art. 3 pct. 3, 5, 6, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6, art. 7, art.  
 8, art. 10, art. 11; 
  abrogă art. 1 pct. 4, art. 3 pct. 2, 8, 9, art. 4 alin. (2), art. 9 
 - L. nr. 72/2005  (M. Of. nr. 313/14 apr. 2005) - modifică titlul, art. 1 pct. 3, art. 2, art. 3 pct. 3, art. 3 pct. 5 şi 6, art. 4-8, art.  
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 10, art. 11; 
  abrogă art. 1 pct. 4, art. 3 pct. 2, art. 3 pct. 8, art. 3 pct. 9, art. 9 
 - L. nr. 73/2005  (M. Of. nr. 313/14 apr. 2005) - respinge O.U.G.nr. 1/2005   
 O.U.G. nr. 105/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere 
 M. Of. nr. 1097/24 nov. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 34/2005 - M. Of. nr. 200/9 mar. 2005)    
 O.U.G. nr. 106/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005 
 M. Of. nr. 1103/25 nov. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 144/2005 - M. Of. nr. 426/19 mai 2005) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1250/24 dec. 2004) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 63/2005  (M. Of. nr. 568/1 iul. 2005) - prorogă până la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la creşterile salariale ce  
 urmau a fi acordate  personalului din sectorul bugetar începând cu luna  
 octombrie 2005 
 - O.G. nr. 33/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - abrogă art.3 din O.U.G. nr. 63/2005 
 - L. nr. 323/2005  (M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2005 şi abrogă art. 3 din O.U.G. nr.  
 63/2005 
 - L. nr. 351/2005  (M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 33/2005   
 O.U.G. nr. 110/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind susţinerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Şes - Borşa", judeţele Satu Mare şi Maramureş 
 M. Of. nr. 1115/27 nov. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 20/2005 - M. Of. nr. 180/2 mar. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 20/2005  (M. Of. nr. 180/2 mar. 2005) - modifică art.unic alin. (1)   
 O.U.G. nr. 113/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare  
 a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID) 
 M. Of. nr. 1113/27 nov. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 23/2005 - M. Of. nr. 191/7 mar. 2005)    
 O.U.G. nr. 115/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 
 M. Of. nr. 1138/2 dec. 2004 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 125/2005 - M. Of. nr. 416/17 mai 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 125/2005  (M. Of. nr. 416/17 mai 2005) - modifică art. 12, art. 13, art. 16, art. 18, art. 23, art. 32 alin. (1), art. 35, art.  
 40, art. 41, art. 43, art. 44, anexa nr. I; 
 introduce lit. d) la alin. (1) al art. 1, alin. (5) la art. 6, art. 251, alin. (3) la art.  
 32; 
  abrogă art. 3 
 - O.U.G. nr. 63/2005  (M. Of. nr. 568/1 iul. 2005) - prorogă până la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la creşterile salariale ce  
 urmau a fi acordate  personalului din sectorul bugetar începând cu luna  
 octombrie 2005 
 - O.G. nr. 33/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - abrogă art.3 din O.U.G. nr. 63/2005 
 - L. nr. 323/2005  (M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2005 şi abrogă art. 3 din O.U.G. nr.  
 63/2005 
 - L. nr. 351/2005  (M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 33/2005 
 - O.G. nr. 23/2006  (M. Of. nr. 80/30 ian. 2006) - modifică anexele nr. I-IV 
 - L. nr. 282/2006  (M. Of. nr. 602/12 iul. 2006) - modifică anexa nr.I 
 - O.G. nr. 62/2006  (M. Of. nr. 747/1 sep. 2006) - modifică art. 6 alin. (5), art. 12 alin. (4), art. 45; 
  introduce alin. (6) la art. 6, anexele nr. VII şi VIII; 
  înlocuieşte anexa nr. V 
 - O.G. nr. 23/2007  (M. Of. nr. 85/2 feb. 2007) - modifică art.24, art.251, art.41 alin.(1); 
  introduce art.321, art.322, art.411, art.412; 
  abrogă art.35 
 - L. nr. 106/2007  (M. Of. nr. 275/25 apr. 2007) - aprobă O.G. nr. 62/2006 
 - O.G. nr. 17/2008  (M. Of. nr. 83/1 feb. 2008) - modifică art.5, art.6 alin.(2), art.6 alin.(5) şi (6), art.7 alin.(3), art.8 alin.(1)  
 partea introductivă, art.13 alin.(1) lit. c) şi e), art.17, art.20 alin.(4), art.41 alin. 
 (1), art.412, art.45; 
 introduce art.51, art.52, alin.(7) şi (8) la art.6, art.101, alin.(2) la art.11,  
 alin.(5) la art.12, alin.(5) la art.13, art.401-407; 
  înlocuieşte anexele I-VIII la 1 aprilie 2008 
 - L. nr. 207/2008  (M. Of. nr. 736/30 oct. 2008) - aprobă O.G. nr. 23/2007 
 - L. nr. 304/2008  (M. Of. nr. 848/17 dec. 2008) - aprobă cu modificări O.G. nr. 17/2008 şi modifică art. 13 alin. (1) lit. c) şi e),  
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 art. 412, anexa nr. I; 
  introduce alin. (5) şi (6) la art. 12, alin. (5) şi (6) la art. 13 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 21 şi art. 412 şi la data de 1 ian. 2010,  
 abrogă ordonanţa de urgenţă cu excepţia art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28,  
 art. 29, art. 30, art. 36, art. 37 şi art. 411 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 5/2016  (M. Of. nr. 391/23 mai 2016)   
 ▼ Acord dintre România şi Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a României la operaţiunile Uniunii Europene de  
 gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004 
 O.U.G. nr. 117/2004 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1124/29 nov. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 29/2005 - M. Of. nr. 201/9 mar. 2005) 
   
 O.U.G. nr. 118/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 1138/2 dec. 2004 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 197/8 mar. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 28/2005  (M. Of. nr. 197/8 mar. 2005) - introduce art. 31 
 - O.U.G. nr. 63/2005  (M. Of. nr. 568/1 iul. 2005) - prorogă până la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la creşterile salariale ce  
 urmau a fi acordate  personalului din sectorul bugetar începând cu luna  
 octombrie 2005 
 - O.G. nr. 33/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - abrogă art.3 din O.U.G. nr. 63/2005 
 - L. nr. 323/2005  (M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2005 şi abrogă art. 3 din O.U.G. nr.  
 63/2005 
 - L. nr. 351/2005  (M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 33/2005   
 O.U.G. nr. 120/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public 
 M. Of. nr. 1142/2 dec. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 45/2005 - M. Of. nr. 245/24 mar. 2005)    
 O.U.G. nr. 121/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 1142/2 dec. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 126/2005 - M. Of. nr. 411/16 mai 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 126/2005  (M. Of. nr. 411/16 mai 2005) - modifică art. 3   
 O.U.G. nr. 125/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone  
 defavorizate 
 M. Of. nr. 1188/13 dec. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 60/2005 - M. Of. nr. 255/28 mar. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 60/2005  (M. Of. nr. 255/28 mar. 2005) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1) şi (4), art. 5 şi art. 6   
 O.U.G. nr. 126/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind trecerea Teatrului Naţional din Târgu Mureş, judeţul Mureş, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor 
 M. Of. nr. 1188/13 dec. 2004 
 (Aprobată prin L. nr. 32/2005 - M. Of. nr. 208/11 mar. 2005)    
 O.U.G. nr. 130/2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul  
 energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea  
 Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de  
 închiriere, pensionarilor sau disponibilizaţilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economic 
 M. Of. nr. 1216/17 dec. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 189/2005 - M. Of. nr. 545/27 iun. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 189/2005  (M. Of. nr. 545/27 iun. 2005) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1), art. 5, art. 6 alin. (1) şi (2)   
 O.U.G. nr. 137/2004 
 Ordonanţă de urgenţă referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" -  
 S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii 
 M. Of. nr. 1268/29 dec. 2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 50/2005 - M. Of. nr. 235/21 mar. 2005) 
 Modificări: 
  - L. nr. 50/2005  (M. Of. nr. 235/21 mar. 2005) - modifică art. 1 şi art. 3 



 
 

 912

  2005  
 
 
 O.U.G. nr. 2/2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 104/1 feb. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 46/2005 - M. Of. nr. 245/24 mar. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 46/2005  (M. Of. nr. 245/24 mar. 2005) - modifică art. I pct. 3  şi pct. 5   
 O.U.G. nr. 15/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor  
 publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 205/10 mar. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 130/2005 - M. Of. nr. 420/18 mai 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 130/2005  (M. Of. nr. 420/18 mai 2005) - modifică art. 1, art. 2 şi art. 3   
 O.U.G. nr. 17/2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 229/18 mar. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 198/2005 - M. Of. nr. 550/28 iun. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 198/2005  (M. Of. nr. 550/28 iun. 2005) - modifică art. 3 alin. (4), art.4, art.7 alin. (2), art.9 alin. (1) şi (2), art.13 pct.1  
 şi 2, art.17 pct.2, art.18; 
  introduce art. 211 
 - O.U.G. nr. 107/2007  (M. Of. nr. 695/12 oct. 2007) - modifică art.2 alin.(1) 
 - L. nr. 235/2008  (M. Of. nr. 747/5 nov. 2008) - respinge O.U.G. nr. 107/2007 
 - O.U.G. nr. 58/2012  (M. Of. nr. 706/16 oct. 2012) - modifică art. 2 alin. (1) 

 Notă: În actele normative în vigoare care reglementează regimul silvic şi/sau vânătoarea, denumirile "inspectorate teritoriale de regim silvic  
 şi cinegetic" şi "direcţii teritoriale de regim silvic şi de vânătoare" se înlocuiesc cu denumirea "inspectorate teritoriale de regim silvic şi de  
 
 

vânătoare"; Notă:  În actele normative în vigoare, sintagma "agenţi economici" se înlocuieşte cu sintagma "operatori economici"; 

 O.U.G. nr. 18/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002  
 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea  
 salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a  
 salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 M. Of. nr. 234/21 mar. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 138/2005 - M. Of. nr. 423/19 mai 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 138/2005  (M. Of. nr. 423/19 mai 2005) - modifică art. 1, art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4 
 - O.U.G. nr. 63/2005  (M. Of. nr. 568/1 iul. 2005) - prorogă până la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la creşterile salariale ce  
 urmau a fi acordate  personalului din sectorul bugetar începând cu luna  
 octombrie 2005 
 - O.G. nr. 33/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - abrogă art.3 din O.U.G. nr. 63/2005 
 - L. nr. 323/2005  (M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2005 şi abrogă art. 3 din O.U.G. nr.  
 63/2005 
 - L. nr. 351/2005  (M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 33/2005   
 O.U.G. nr. 19/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului 
 M. Of. nr. 234/21 mar. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 261/2005 - M. Of. nr. 903/10 oct. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 261/2005  (M. Of. nr. 903/10 oct. 2005) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - L. nr. 376/2007  (M. Of. nr. 899/28 dec. 2007) - modifică art.1 alin.(2)   
 O.U.G. nr. 21/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind susţinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 "Program pentru managementul deşeurilor în  
 Piatra-Neamţ" 
 M. Of. nr. 242/23 mar. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 143/2005 - M. Of. nr. 426/19 mai 2005)   
 ▼ Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi  
 mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 
 O.U.G. nr. 31/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 399/11 mai 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 192/2005 - M. Of. nr. 545/27 iun. 2005) 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 14/2008 (M. Of. nr. 44/18 ian. 2008) 
 - H.G. nr. 647/2008 (M. Of. nr. 464/23 iun. 2008) 
 - H.G. nr. 1041/2009 (M. Of. nr. 695/15 oct. 2009) 
  - H.G. nr. 269/2010 (M. Of. nr. 240/15 apr. 2010) 

 ▼ Acord de compensare între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a  
 societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Banat" - S.A. şi "Electrica Dobrogea" - S.A.,  
 semnat la Bucureşti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garanţia parţială de risc acordată de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare şi aprobarea acordurilor care compun garanţia parţială de risc 
 O.U.G. nr. 32/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 395/10 mai 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 193/2005 - M. Of. nr. 545/27 iun. 2005) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 618/2006 (M. Of. nr. 456/25 mai 2006)   
 O.U.G. nr. 34/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a  
 caselor de locuit din zonele calamitate în urma inundaţiilor din anul 2005 
 M. Of. nr. 389/9 mai 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 211/2005 - M. Of. nr. 597/11 iul. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 211/2005  (M. Of. nr. 597/11 iul. 2005) - modifică titlul, art.1, art.2 
 - O.U.G. nr. 34/2006  (M. Of. nr. 418/15 mai 2006) - la data de 30 iunie 2006, abrogă art. 3   
 O.U.G. nr. 37/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere 
 M. Of. nr. 397/11 mai 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 242/2005 - M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 242/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - modifică titlul şi art.9   
 O.U.G. nr. 42/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea  
 privatizării 
 M. Of. nr. 463/1 iun. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 285/2005 - M. Of. nr. 917/13 oct. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 237/2006  (M. Of. nr. 521/16 iun. 2006) - modifică art. 4 alin. (1) şi (3) 
 (v. O. nr. 979/2005 (M.F.P.) - M. Of. nr. 635/19 iul. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 44/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind emisiunea din anul 2005 de titluri de valoare denominate în euro de către Consiliul General al Municipiului  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 469/2 iun. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 225/2005 - M. Of. nr. 607/13 iul. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 225/2005  (M. Of. nr. 607/13 iul. 2005) - modifică titlul şi art.unic   
 O.U.G. nr. 47/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei  
 naţionale 
 M. Of. nr. 492/10 iun. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 256/2005 - M. Of. nr. 861/23 sep. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 256/2005  (M. Of. nr. 861/23 sep. 2005) - modifică art. 4   
 O.U.G. nr. 48/2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar 
 M. Of. nr. 562/30 iun. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 367/2005 - M. Of. nr. 1144/19 dec. 2005) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 28/2006  (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică art. 3 alin. (2) 
 - L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006   
 O.U.G. nr. 49/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 517/17 iun. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 411/2005 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 411/2005  (M. Of. nr. 5/4 ian. 2006) - modifică art.1, art.2, art.3 alin.(3) lit.a), art.4 alin.(3), art.7 lit.b), art.10 alin. 
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 (4) 
 - O.G. nr. 60/2006  (M. Of. nr. 746/31 aug. 2006) - introduce alin. (3) la art. 5; 
  abrogă art. 3 alin. (3) lit. e) 
 - L. nr. 517/2006  (M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) - aprobă O.G. nr. 60/2006 
 - O.U.G. nr. 25/2007  (M. Of. nr. 270/23 apr. 2007) - modifică art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6, art. 7, art. 9, art. 11  
 alin. (2); 
 introduce alin. (2) la art. 8, alin. (7)-(11) la art. 10, alin. (3) la art. 11; 
 abrogă art. 2 
 - L. nr. 99/2008  (M. Of. nr. 340/2 mai 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 25/2007 şi introduce lit. b1) la  
 art. 7, art.131 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 3/2009  (M. Of. nr. 84/11 feb. 2009) 
 Repunere în vigoare 
 - L. nr. 379/2009  (M. Of. nr. 870/14 dec. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 5 alin. (3) 
 - L. nr. 61/2011  (M. Of. nr. 331/12 mai 2011) - abrogă art. 6-131 
 - O.U.G. nr. 87/2020  (M. Of. nr. 464/2 iun. 2020) - abrogă art. 1 și art. 3 - 5 

 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile "Autoritatea Naţională de Control" şi "Departamentul de Inspecţie al  
 Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare"se înlocuiesc cu denumirile "Autoritatea de control a  
 
 

Guvernului" , respectiv "Departamentul pentru lupta antifraudă" 

 O.U.G. nr. 50/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
 M. Of. nr. 509/15 iun. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 313/2005 - M. Of. nr. 1010/15 nov. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 313/2005  (M. Of. nr. 1010/15 nov. 2005) - modifică art. 3 alin. (2), art. 4, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (3), art. 18, art. 30  
 alin. (1), art. 31, art. 34 alin. (2), art. 35, art. 37, art. 39, art. 42; 
  introduce alin. (5) la art. 17; 
  abrogă art. 8 alin. (2), art. 9, art. 10 alin. (4), art. 12 alin. (1) lit. a) 
 - L. nr. 289/2010  (M. Of. nr. 892/30 dec. 2010) - modifică art. 1 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 18, art. 32; 
  introduce alin. (21) la art. 1, alin. (21) la art. 3, alin. (11) la art. 16, alin.  
 (6) la art. 17, art. 211; 
  abrogă art. 1 alin. (4) 
   

- O.U.G. nr. 98/2011  (M. Of. nr. 827/22 nov. 2011) - modifică art. 3 alin. (4) 

 ▼ Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005,  
 pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor 
 O.U.G. nr. 52/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 514/16 iun. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 274/2005 - M. Of. nr. 907/11 oct. 2005) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 612/9 sep. 2009) - anexa nr. 3 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1501/2009 (M. Of. nr. 922/30 dec. 2009) 
 - H.G. nr. 224/2010 (M. Of. nr. 204/31 mar. 2010) 
 - O.G. nr. 3/2011 (M. Of. nr. 78/31 ian. 2011) - modifică art. 3 alin. (1) 
 - H.G. nr. 193/2011 (M. Of. nr. 166/8 mar. 2011) 
 - L. nr. 44/2011 (M. Of. nr. 245/7 apr. 2011) - aprobă O.G. nr. 3/2011 
 - H.G. nr. 516/2021 (M. Of. nr. 519/19 mai 2021)   
 O.U.G. nr. 53/2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de Ministerul Public 
 M. Of. nr. 534/23 iun. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 311/2005 - M. Of. nr. 994/9 nov. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 311/2005  (M. Of. nr. 994/9 nov. 2005) - introduce art. 6; 
  abrogă art. 1 alin. (2) şi art. 4   
 O.U.G. nr. 59/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind  
 denominarea monedei naţionale 
 M. Of. nr. 556/29 iun. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 56/20 ian. 2006) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 181/2005  (M. Of. nr. 1171/23 dec. 2005) - introduce alin. (11) la art. 1 
 - L. nr. 15/2006  (M. Of. nr. 56/20 ian. 2006) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 18/2006  (M. Of. nr. 189/28 feb. 2006) - introduce alin. (2) la art. 3 
 - L. nr. 185/2006  (M. Of. nr. 443/23 mai 2006) - respinge O.U.G. nr. 181/2005 
 - L. nr. 187/2006  (M. Of. nr. 443/23 mai 2006) - aprobă O.U.G. nr. 18/2006   
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 O.U.G. nr. 63/2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005 
 M. Of. nr. 568/1 iul. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 323/2005 - M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 33/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - abrogă art.3 
 - L. nr. 323/2005  (M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) - modifică art. 4 alin. (1); 
  abrogă art. 3 
 - L. nr. 351/2005  (M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) - aprobă cu modificări O.G. nr. 33/2005   
 O.U.G. nr. 64/2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către  
 partenerii contractuali 
 M. Of. nr. 574/4 iul. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 368/2005 - M. Of. nr. 1140/16 dec. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 94/2010  (M. Of. nr. 350/27 mai 2010) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 
 - O.U.G. nr. 64/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - modifică art. 1 alin. (2) 
 - L. nr. 173/2013  (M. Of. nr. 321/4 iun. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 64/2012   
 O.U.G. nr. 70/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2004 privind  
 aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere  
 a Energiei Electrice şi Termice «Termoelectrica» - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia  
 Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala «ROMAG-TERMO» şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în  
 administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 M. Of. nr. 572/4 iul. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 348/2005 - M. Of. nr. 1087/2 dec. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 348/2005  (M. Of. nr. 1087/2 dec. 2005) - modifică titlul şi art. 1; 
  abrogă art. 2   
 O.U.G. nr. 75/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei 
 M. Of. nr. 642/20 iul. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 87/2006 - M. Of. nr. 334/13 apr. 2006) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 6/2006  (M. Of. nr. 79/27 ian. 2006) - prorogă, pentru o perioadă de 3 luni, termenul prevăzut la art. 19 alin. (5) 
 - L. nr. 87/2006  (M. Of. nr. 334/13 apr. 2006) - modifică art.2 lit.b), d) şi f), art.3, art.4 alin.(2), art.5, art.7, art.8 partea  
 introductivă a alin.(1), art.11, art.12, art.13 lit.f), art.14, art.15 alin.(1)  lit.b),  
 art.16, art.17 alin.(2)  lit.e), f), h), i) şi m), art.18 lit.a) şi c), art.19, art.20,  
 art.21, art.22 alin.(1), art.23, art.24 alin.(1) şi (2), art.24 alin.(3)  lit.a), b), d),  
 e), f), h) şi n), art.24 alin.(4) şi (5), art.25, art.27 alin.(2)  lit.b) şi d), art.28,  
 art.29, art.30 lit.a), e) şi f), art.31 lit.a), c), f) şi g), art.32, art.33, art.34, art.35,  
 art.36 alin.(1) şi (3), art.37, art.38, art.40; 
  abrogă art.6, art.8  alin.(2) lit.e) 
 - L. nr. 118/2006  (M. Of. nr. 403/10 mai 2006) - aprobă O.G. nr. 6/2006 
 - O.U.G. nr. 102/2006  (M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006) - modifică art. 21 alin. (1) şi art. 36 
 - L. nr. 240/2007  (M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) - modifică art.36 
 - L. nr. 1/2011  (M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) - abrogă art. 14 alin. (2) 
 - L. nr. 69/2011  (M. Of. nr. 372/27 mai 2011) - modifică art. 16 alin. (2), art. 19 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 75/2011  (M. Of. nr. 656/14 sep. 2011) - modifică art. 1 alin. (2), art. 10 pct. A lit. b) şi c), pct. B lit. c) şi pct. C lit. c) şi  
 g), art. 11 alin. (3) şi (5) lit. a), art. 18 lit. d), art. 19 alin. (7) şi (8), art. 27 alin.  
 (1), art. 31 lit. c), art. 34; 
  introduce alin. (3) la art. 7, lit. i) la art. 10 pct. C, alin. (21) la art. 11, alin. (3)  
 la art. 17, art. 191; 
  abrogă art. 19 alin. (1)-(6) 
 - O.U.G. nr. 92/2012  (M. Of. nr. 864/19 dec. 2012) - modifică art. 19 alin. (7) şi (8), art. 191, art. 34 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 117/2013  (M. Of. nr. 843/30 dec. 2013) - introduce alin. (81) la art. 191 
 - O.U.G. nr. 94/2014  (M. Of. nr. 968/30 dec. 2014) - modifică art. 19 alin. (8), art. 191 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 96/2016  (M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016) - modifică art. 17 alin. (3) și art. 34 alin. (2); 
 introduce alin. (51) la art. 29 și alin. (4) și (5) la art. 34 
 - O.U.G. nr. 48/2018  (M. Of. nr. 499/18 iun. 2018) - modifică art. 24 alin. (1) și alin. (3) lit. h), art. 27 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și  
 art. 29 alin. (2); 
 introduce lit. e1) la art. 24 alin. (3), alin. (21) - (26) și alin. (41) - (43) la  
 art. 29, art. 291, 292, lit. c1) la art. 31, art. 311, art. 312, alin. (21) la  
 art. 34 și alin. (11) și alin. (21) la art. 35 
 - L. nr. 229/2019  (M. Of. nr. 945/26 nov. 2019) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. 75/2011 și modifică art. 17 alin.  
 (3), art. 18 lit. a), art. 23 alin. (2) și (3), art. 35 alin. (2); 
  introduce art. 101 
 - O.U.G. nr. 22/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) - modifică art. 11 alin. (5) lit. c), art. 191 alin. (6); 
  introduce alin. (11) la art. 11, lit. c) la art. 17 alin. (1), alin. (21) la art. 17,  
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 alin. (7) la art. 29 
   

- L. nr. 307/2021  (M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 96/2016 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005 
 O.U.G. nr. 84/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 633/19 iul. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 252/2005 - M. Of. nr. 734/12 aug. 2005) 
   
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2003 
 O.U.G. nr. 85/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 632/19 iul. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 251/2005 - M. Of. nr. 734/12 aug. 2005)   
 O.U.G. nr. 87/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri  
 privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a  
 altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice 
 M. Of. nr. 637/20 iul. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 318/2005 - M. Of. nr. 1010/15 nov. 2005)    
 O.U.G. nr. 88/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui  
 elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a  
 asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter 
 M. Of. nr. 632/19 iul. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 297/2005 - M. Of. nr. 953/27 oct. 2005) 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 66/2021  (M. Of. nr. 643/30 iun. 2021) - La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului emise în temeiul art. 1 alin.  
 (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2003.   
 O.U.G. nr. 90/2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei  
 pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în  
 folosinţă gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea statului 
 M. Of. nr. 634/19 iul. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 328/2005 - M. Of. nr. 1011/15 nov. 2005) 
  
 O.U.G. nr. 91/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze  
 naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii 
 M. Of. nr. 643/20 iul. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 291/2005 - M. Of. nr. 953/27 oct. 2005) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 848/20 sep. 2005) - rectifică art. 3 alin. (4) 
 Modificări: 
 - L. nr. 291/2005  (M. Of. nr. 953/27 oct. 2005) - modifică titlul, art.4 alin.(1); 
  introduce alin.(4) la art.2 
 - O.U.G. nr. 184/2005  (M. Of. nr. 1171/23 dec. 2005) - modifică art.2 alin. (3) şi alin. (4), art. 4 alin. (1) 
 - L. nr. 188/2006  (M. Of. nr. 441/22 mai 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 184/2005 şi modifică art.4 alin.(1)   
 O.U.G. nr. 93/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea  
 Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A. 
 M. Of. nr. 633/19 iul. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 266/2005 - M. Of. nr. 900/7 oct. 2005)    
 O.U.G. nr. 94/2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în  
 vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite 
 M. Of. nr. 633/19 iul. 2005 
   

(Aprobată prin L. nr. 393/2005 - M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005) 

 ▼ Protocol privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adiţional la Acordul de cooperare dintre guvernele  
 statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate,  
 semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998 
 O.U.G. nr. 96/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 640/20 iul. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 253/2005 - M. Of. nr. 734/12 aug. 2005) 
   
 O.U.G. nr. 97/2005 
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 Ordonanţă de urgenţă privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 
 M. Of. nr. 641/20 iul. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 290/2005 - M. Of. nr. 959/28 oct. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 290/2005  (M. Of. nr. 959/28 oct. 2005) - modifică art. 3, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (2) şi (5), art. 14 alin. (1), art. 17  
 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 26, art. 27 lit. d), art. 28, art. 29, art. 30 alin. (1),  
 art. 31 alin. (1), art. 35, art. 37 alin. (2), art. 42, art. 47; 
  introduce alin. (8) la art. 13, alin. (2) la art. 34; 
  abrogă art. 25 alin. (1); 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă precum şi în toate actele  
 normative în vigoare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acestei  
 ordonanţe de urgenţă, sintagmele "Registrul permanent de evidenţă a  
 populaţiei" (R.P.E.P.), "dovada domiciliului" şi "dovada reşedinţei"  cu  
 sintagmele "Registrul naţional de evidenţă a persoanelor" (R.N.E.P.), "dovada  
 adresei de domiciliu" şi "dovada adresei de reşedinţă" 
 - O.U.G. nr. 83/2006  (M. Of. nr. 897/3 nov. 2006) - introduce lit.c1) la alin.(6) al art.10 
 - L. nr. 53/2007  (M. Of. nr. 192/20 mar. 2007) - introduce alin.(2) şi (3) la art.27 
 - L. nr. 54/2007  (M. Of. nr. 192/20 mar. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 83/2006 
 - L. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - abrogă art.48 alin.(4) 
 - L. nr. 252/2007  (M. Of. nr. 506/27 iul. 2007) - modifică art. 18 alin. (1) lit. h), art. 27 lit. b); 
  introduce alin. (61) la art. 13, alin. (3) la art. 21, alin. (3) la art. 34, art. 471 
 - L. nr. 243/2009  (M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) - modifică art. 18 alin. (3), art. 19 alin. (2), art. 20, art. 27 alin. (1) lit. d); 
  introduce art. 71, alin. (21) la art. 11; 
  abrogă art. 18 alin. (1) lit. h) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 542/4 aug. 2009) - rectifică art. 71 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 26 alin. (1), art. 29 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 719/12 oct. 2011) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2012  (M. Of. nr. 838/12 dec. 2012) - modifică art. 2 alin. (1) şi (2), art. 3, art. 6, titlul cap. II, art. 7, art. 9, art. 10  
 alin. (2), art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20,  
 art. 24 alin. (1), art. 28, art. 29, art. 31, art. 32 alin. (2) partea introductivă, art.  
 33, art. 41 alin. (2), art. 43 lit.a) - c), art. 44, art. 48, art. 50; 
 introduce alin. (4) la art. 2, art. 171, art. 172, alin. (4) la art. 27; 
 abrogă art. 4, art. 5, art. 8, art. 21, art. 49 
 - L. nr. 235/2013  (M. Of. nr. 442/19 iul. 2013) - modifică art. 7 alin. (2), art. 11 alin. (3) lit. c) şi g), art. 11 alin. (6) lit. b), art.  
 12 alin. (2), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 15 alin. (3) lit. a), art. 16 alin.  
 (2) lit. b), art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) lit. f), art. 17 alin. (4), art. 17 alin. (5)  
 lit. c), art. 171 alin. (1), art. 171 alin. (2) şi (3), art. 172 alin. (2), (4) şi (5),  
 art. 172 alin. (6), art. 19 alin. (1) lit. h), art. 20 alin. (1) lit. d), art. 32 alin. (2)  
 partea introductivă, art. 33; 
  introduce lit. f) la art. 9 alin. (4), alin. (21) la art. 13, alin. (31) la art. 13,  
 alin. (3) la art. 16, alin. (11) - (13) la art. 17, lit. e) la art. 17 alin. (5), alin.  
 (51) la art. 17, alin. (11) la art. 171, alin. (51) la art. 172 
 - O.U.G. nr. 33/2016  (M. Of. nr. 488/30 iun. 2016) - modifică art. 20 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 34 alin. (1); 
  introduce alin. (4) la art. 22 
 - L. nr. 14/2018  (M. Of. nr. 50/18 ian. 2018) - modifică art. 34 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 34 
 - L. nr. 162/2020  (M. Of. nr. 698/4 aug. 2020) - modifică art. 9 alin. (4) lit. c), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (3) și (31), art. 14  
 alin. (2) lit. a) și b), art. 14 alin. (4), art. 16 alin. (2) și (3), art. 17 alin. (1), art.  
 17 alin. (2) partea introductivă, art. 17 alin. (3) - (5), art. 171 alin. (1), (11) și  
 (2), art. 172 alin. (4), art. 19 alin. (1) lit. k), art. 20 alin. (1) lit. a) și d), art. 20  
 alin. (2) și art. 33; 
 introduce art. 121 și alin. (4) la art. 16; 
 abrogă art. 13 alin. (21), art. 17 alin. (11) - (13) și art. 17 alin. (51) 

 Notă:  În toate actele normative în vigoare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acestei ordonanţe de urgenţă, sintagmele  
 "Registrul permanent de evidenţă a populaţiei" (R.P.E.P.), "dovada domiciliului" şi "dovada reşedinţei" se înlocuiesc cu sintagmele  
 "Registrul naţional de evidenţă a persoanelor" (R.N.E.P.), "dovada adresei de domiciliu" şi "dovada adresei de reşedinţă" 
 
 O.U.G. nr. 100/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială 
 M. Of. nr. 643/20 iul. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 280/2005 - M. Of. nr. 897/7 oct. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 280/2005  (M. Of. nr. 897/7 oct. 2005) - modifică art.1 alin. (2), art.6 alin.(1) şi (5), art.9 partea introductivă a alin.(1)   
 şi alin. (5), art.15, titlul capitolului IX, art.21. 
 - L. nr. 214/2008  (M. Of. nr. 729/28 oct. 2008) - introduce lit. c) la art. 4, art. 41 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 6 alin. (3), art. 10; 
  abrogă art. 6 alin. (4) şi (5), art. 7 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
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 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) -  prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 20   
 O.U.G. nr. 102/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene,  Spaţiului  
 Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene 
 M. Of. nr. 646/21 iul. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 260/2005 - M. Of. nr. 900/7 oct. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 260/2005  (M. Of. nr. 900/7 oct. 2005) - modifică art. 6 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. c), art. 23 alin. (1) lit. c), art. 29  
 alin. (1), titlul cap. IV; 
  introduce alin. (3) la art. 17, alin. (6) la art. 19 
 - O.G. nr. 30/2006  (M. Of. nr. 636/24 iul. 2006) - la 1 ianuarie 2007, modifică art.1, art.2 alin.(1) pct.4, 5 şi 6, art.3 partea  
 introductivă şi lit.e), titlul cap.II, art.5, art.6, art.7, art.8 alin.(2), titlul secţ. a  
 3-a a cap.II, art.10, titlul cap.III, art.12, titlul secţ. a 2-a a cap.III, art.13 alin.(1)  
 şi (4), art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20 alin.(1), art. 20 alin.(2) partea  
 introductivă şi lit.b), art.21, art.22, art.23 partea introductivă şi lit.a) ale alin. 
 (1), precum şi alin.(3), art.24, art.25 alin.(2), partea introductivă a alin.(3) şi  
 alin.(6), art.26 lit.b), art.27alin.(4), art.29 alin.(2), art.30 alin.(2) şi (3), titlul  
 secţ. a 4-a a cap.IV, art.32 alin.(1), (2) şi (4); 
  introduce pct.7 la alin.(1) al art.2, alin.(2) şi (3) la art.3, alin.(11) la art.13,  
 alin.(7) la art.13, secţ. a 4-a cu. art.241 - 243 după secţiunea a 3-a a cap. III,  
 alin.(41) la art.25, alin.(7) la art.25, alin.(31) la art.27, alin.(3) la art.29,  
 art.291, art.311 şi 312, secţ. a 5-a cu art.321 la cap. IV, art.331; 
  abrogă lit.a) a alin.(1) şi alin.(3) al art.8, art.14, alin.(4) al art.30, alin.(3) al  
 art.31; 
  cap.III se renumerotează şi devine cap.IV, iar cap.IV se renumerotează şi devine  
 cap.V 
 - L. nr. 500/2006  (M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 30/2006 şi modifică art. 6 alin. (2),  
 art. 10, art. 15 lit. a), art. 16 alin. (1) lit. a), art. 19 alin. (1) lit. b) şi alin. (5),  
 art. 23 alin. (1) lit. a), art. 27, art. 29, art. 291 alin. (1) şi (3), art. 30 alin. (3),  
 art. 331; 
 introduce art. 332 şi o notă privind transpunerea directivelor europene după  
 art. 35; 
 abrogă art. 28, art. 34 
 - L. nr. 80/2011  (M. Of. nr. 443/24 iun. 2011) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1) pct. 1 şi 2,  art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (3)  
 şi (4), art. 6 alin. (2), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (2), art.  
 13 alin. (1) lit. a) şi d), art. 13 alin. (2)-(6),  art. 15 partea introductivă şi lit. a),  
 art. 16 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. (1)  partea introductivă şi alin. (3), art. 21  
 alin. (1) lit. b) partea introductivă şi pct. (iii), art. 21 alin. (2), art. 23 alin. (1)  
 lit. a) - c)  şi alin. (5), art. 24 alin. (2), art. 241, art. 242, art. 243,  art. 25  
 alin. (1), (2), (41), (6) şi (7), art. 27 alin. (10), art. 29 alin. (3), art. 30 alin. (2),  
 art. 32 alin. (3) şi (4), art. 321 alin. (1), art. 33 alin. (1); 
  introduce pct. 8 şi 9 la art. 2 alin. (1), alin. (5) la art. 5, alin. (21) - (23) la  
 art. 10, alin. (11) la art. 12, alin. (21) la art. 16, alin. (4) şi (5) la art. 17, alin.  
 (61) la art. 19, alin. (3) la art. 20,  alin. (11) la art. 21, art. 211,  alin. (21)  
 şi (22) la art. 22, lit. d) la art. 22 alin. (3), alin. (6) - (8) la art. 23,  alin. (6) la  
 art. 24,  art. 244, alin. (61) la art. 25, art. 251, alin. (11) la art. 30, alin. (3)  
 la art. 311, alin. (2) la art. 332; 
  abrogă art. 9, art. 13 alin. (7), art. 18, art. 19 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (1) lit.  
 c), art. 21 alin. (3), art. 27 alin. (6) şi (9), art. 30 alin. (3); 
 înlocuieşte sintagma "asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor  
 sociale de sănătate din România" cu sintagma " asigurare de sănătate" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 774/2 nov. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 34-36 
 - O.U.G. nr. 82/2012  (M. Of. nr. 838/12 dec. 2012) - introduce art. 411 - 414 
 - L. nr. 235/2013  (M. Of. nr. 442/19 iul. 2013) - modifică art. 411 alin. (2) şi (5), art. 411  alin. (6) lit. c), art. 411 alin. (9),  
 art. 412, art. 413 alin. (2), (4) şi (5), art. 413 alin. (6); 
  introduce alin. (51) la art. 413 
 - L. nr. 315/2018  (M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018) - modifică art. 5 alin. (3) 
 - L. nr. 327/2018  (M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018) - modifică art. 6, art. 15 alin. (1), art. 21 alin. (6), art. 21 alin. (7), art. 27 alin.  
 (8), art. 29, art. 30 alin. (5), denumirea secțiunii a 3-a de la cap. IV, art. 33; 
  introduce alin. (21) și (22) la art. 12, alin. (61) la art. 21, alin. (3) - (6) la  
 art. 28, secțiunea 11 cu art. 291 și 292, art. 311, art. 331 
 Dispoziţiile art. 33 se aplică şi pedepselor accesorii şi complementare de interzicere a exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul României  
 dispuse, împotriva cetăţenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României, prin  
 
 

hotărâri rămase definitive înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. ( L. nr. 327 - M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018) 

 O.U.G. nr. 114/2005 
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 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi  
 furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. 
 M. Of. nr. 668/27 iul. 2005 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 277/2005 - M. Of. nr. 897/7 oct. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 277/2005  (M. Of. nr. 897/7 oct. 2005) - introduce art.11 
 - O.U.G. nr. 143/2007  (M. Of. nr. 880/21 dec. 2007) - modifică art.6 alin.(2) şi (4) 
 - L. nr. 147/2008  (M. Of. nr. 533/15 iul. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 143/2007 
 - O.U.G. nr. 116/2008  (M. Of. nr. 673/30 sep. 2008) - modifică art. 6 alin. (2) şi (4) 
 - L. nr. 166/2009  (M. Of. nr. 331/19 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 116/2008 şi prorogă până la 31 dec. 2010 termenele  
 prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (4) 
 - O.U.G. nr. 126/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - modifică art. 6 alin. (2) şi (4) 
 - L. nr. 79/2011  (M. Of. nr. 413/14 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 126/2010 
 - O.U.G. nr. 120/2011  (M. Of. nr. 926/28 dec. 2011) - prorogă termenele de la art. 6 alin. (2) şi (4) până la 31 dec. 2012 
 - O.U.G. nr. 95/2012  (M. Of. nr. 891/27 dec. 2012) - prorogă termenele de la art. 6 alin. (2) şi (4) până la 31 decembrie 2013 
 - L. nr. 54/2013  (M. Of. nr. 145/19 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 120/2011 
 - L. nr. 135/2013  (M. Of. nr. 248/30 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 95/2012 
 - O.U.G. nr. 112/2013  (M. Of. nr. 811/20 dec. 2013) - prorogă termenele de la art. 6 alin. (2) şi (4) până la 31 decembrie 2014 
 - L. nr. 80/2014  (M. Of. nr. 470/26 iun. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 112/2013 

 v. O.G. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 554/10 aug. 2009; O.U.G. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 648/1 oct. 2009 
 
 O.U.G. nr. 117/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului  
 2005 şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2005 
 M. Of. nr. 665/26 iul. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 322/2005 - M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 322/2005  (M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) - modifică titlul, art. 1 alin. (5), art. 7 alin. (5) lit. b), alin. (15), art. 8 alin. (1) şi  
 art. 9   
 O.U.G. nr. 120/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 809/6 sep. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 383/2005 - M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 383/2005  (M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005) - modifică art.1, art.4, art.5 
 - L. nr. 146/2012  (M. Of. nr. 506/24 iul. 2012) - modifică art. 1; 
 introduce art. 11 
 - O.U.G. nr. 59/2013  (M. Of. nr. 355/14 iun. 2013) - modifică art. 1 
 - L. nr. 324/2013  (M. Of. nr. 746/2 dec. 2013) - respinge O.U.G. nr. 59/2013   
 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris  
 la 1 august 2005 
 O.U.G. nr. 122/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 844/19 sep. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 326/2005 - M. Of. nr. 1015/16 nov. 2005) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 375/1 iun. 2007) - rectifică anexa nr. 5 la Acordul-cadru 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 295/2007 (M. Of. nr. 382/6 iun. 2007) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 1600/2009 (M. Of. nr. 913/24 dec. 2009) 
 - H.G. nr. 481/2010 (M. Of. nr. 428/25 iun. 2010) 
 - H.G. nr. 802/2012 (M. Of. nr. 558/8 aug. 2012)   
 O.U.G. nr. 125/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole  
 cu soiuri nobile 
 M. Of. nr. 848/20 sep. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 11/2006 - M. Of. nr. 37/16 ian. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 11/2006  (M. Of. nr. 37/16 ian. 2006) - modifică art. 1 alin. (1) lit. a), c), d), e), alin. (3) şi alin. (4), art. 2 alin. (1), (3),  
 (7), (8), (9), art. 3, art. 4 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (5) lit. a), art.  
 9 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 126/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind reprezentarea României sau a  instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului  
 Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii 
 M. Of. nr. 842/19 sep. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 168/2006 - M. Of. nr. 439/22 mai 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 320/2009  (M. Of. nr. 693/15 oct. 2009) - modifică titlul, art. 2 
 - O.U.G. nr. 41/2015  (M. Of. nr. 733/30 sep. 2015) - modifică art. 1 şi 2 
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 - L. nr. 112/2016  (M. Of. nr. 408/30 mai 2016) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 41/2015 și introduce alin. (5) la  
 art. 2   
 O.U.G. nr. 133/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi  
 supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum  
 şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa 
 M. Of. nr. 892/5 oct. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 396/2005 - M. Of. nr. 11/5 ian. 2006) 
 Modificări: 
  - L. nr. 396/2005  (M. Of. nr. 11/5 ian. 2006) - modifică art. 1 

 ▼ Protocol adiţional semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi  
 Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie  
 pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 O.U.G. nr. 136/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 911/12 oct. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 398/2005 - M. Of. nr. 11/5 ian. 2006) 
  
 ▼ Protocol adiţional semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din  
 România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor  
 de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie  
 2003 
 O.U.G. nr. 136/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 911/12 oct. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 398/2005 - M. Of. nr. 11/5 ian. 2006)   
 O.U.G. nr. 137/2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit 
 M. Of. nr. 935/20 oct. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 146/2006 - M. Of. nr. 427/17 mai 2006)    
 O.U.G. nr. 138/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau de interes local, din  
 categoriile C şi D 
 M. Of. nr. 916/13 oct. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 13/2006 - M. Of. nr. 37/16 ian. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 13/2006  (M. Of. nr. 37/16 ian. 2006) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 4 alin. (1) şi (3), art. 6 alin. (2), art. 9 alin.  
 (1); 
  abrogă art. 11   
 O.U.G. nr. 139/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind administrarea pădurilor din România 
 M. Of. nr. 939/20 oct. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 38/2006 - M. Of. nr. 206/6 mar. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 38/2006  (M. Of. nr. 206/6 mar. 2006) - modifică art. 4 alin. (1), art. 17; 
  introduce alin. (3) la art. 8 
 - O.U.G. nr. 26/2007  (M. Of. nr. 282/27 apr. 2007) - modifică art.7 
 - L. nr. 243/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) - aprobă O.U.G. nr.26/2007 
 - L. nr. 46/2008  (M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) - abrogă art. 1-9, art. 11-16 şi art. 18   
 ▼ Protocol adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, între  
 Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 26 septembrie 2005 
 O.U.G. nr. 141/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 946/25 oct. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 397/2005 - M. Of. nr. 1192/29 dec. 2005) 
   
 O.U.G. nr. 145/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare 
 M. Of. nr. 960/28 oct. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 48/2006 - M. Of. nr. 238/16 mar. 2006)    
 O.U.G. nr. 148/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 
 M. Of. nr. 1008/14 nov. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 7/2007 - M. Of. nr. 33/17 ian. 2007) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 1/2006  (M. Of. nr. 57/20 ian. 2006) - abrogă art.25 alin.(2) 
 - L. nr. 180/2006  (M. Of. nr. 443/23 mai 2006) - aprobă O.G. nr. 1/2006 
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 - O.U.G. nr. 44/2006  (M. Of. nr. 545/23 iun. 2006) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3, art. 5 alin. (2) şi (3), art. 6 alin. (1) şi (2), art.  
 10 alin. (1) lit. a), art. 12, art. 14 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 24, art. 25; 
  introduce art. 61, lit. k1) la art. 8 alin. (1), alin. (5) şi (6) la art. 18, alin. (5)- 
 (7) la art. 20 
 - L. nr. 508/2006  (M. Of. nr. 8/5 ian. 2007) - aprobă cu modificări O.U.G. 44/2006 şi abrogă intervenţiile legislative făcute  
 prin aceasta 
 - L. nr. 7/2007  (M. Of. nr. 33/17 ian. 2007) - modifică art.1 alin.(2), art.3, art.5 alin.(2) şi (3), art.6 alin.(1) şi (2), art.10  
 alin.(1) lit.a), art.12 alin.(6), art.14 alin.(1), art.20 alin.(2) şi (4), art.24, art.25; 
  introduce art.61, lit.k1) la alin.(1) al art.8,lit.h) la alin.(1) al art.12, alin. 
 (21) şi (22) la art.12, alin.(5), (6) şi (7) la art.18, alin.(5), (6) şi (7) la art.20,  
 art.261; 
  abrogă art.27 
 - O.U.G. nr. 118/2008  (M. Of. nr. 680/3 oct. 2008) - modifică art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (6) 
 - L. nr. 257/2008  (M. Of. nr. 746/4 nov. 2008) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 226/2008  (M. Of. nr. 899/31 dec. 2008) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - L. nr. 161/2009  (M. Of. nr. 322/14 mai 2009) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 118/2008 
 - L. nr. 239/2009  (M. Of. nr. 403/15 iun. 2009) - modifică art. 2 
 - L. nr. 240/2009  (M. Of. nr. 403/15 iun. 2009) - introduce lit. m) la art. 1 alin. (2) 
 - L. nr. 341/2009  (M. Of. nr. 778/13 nov. 2009) - introduce alin. (4) la art. 5 
 - L. nr. 117/2010  (M. Of. nr. 432/28 iun. 2010) - introduce lit. n) la art. 1 alin. (2) 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - Cuantumul indemnizaţiilor acordate în temeiul art. 1se diminuează cu 15%. 
 - O.U.G. nr. 124/2011  (M. Of. nr. 938/30 dec. 2011) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (4), art. 61 alin. (2),  
 art. 8 alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 18 alin.  
 (7); 
 introduce alin. (2) la art. 7, art. 71, lit. c) la art. 11, lit. i) la art. 12 alin. (1); 
 abrogă art. 3 alin. (2) şi (4), art. 4, art. 10 alin. (2), art. 17; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirea "Agenţia  
 Naţională pentru Prestaţii Sociale" cu denumirea "Agenţia Naţională pentru  
 Plăţi şi Inspecţie Socială", denumirea "direcţia de muncă şi protecţie socială" cu  
 denumirea "agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială", denumirea "direcţii  
 teritoriale" cu denumirea "agenţii teritoriale" 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 495/2012  (M. Of. nr. 411/20 iun. 2012) - art. 6 alin. (4) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 495/2012  (M. Of. nr. 411/20 iun. 2012) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 6 alin. (4) (termenul  
 se împlineşte pe data de 4 august 2012) după care operează dispoziţiile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 166/2012  (M. Of. nr. 699/11 oct. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 124/2011 şi modifică art. 1 alin.  
 (1); 
  introduce alin. (2)-(4) la art. 7, art. 71 şi  art. 72 
 
 

(v. D.C.C. nr. 495/2012 - M. Of. nr. 411/20 iun. 2012 (art. 6 alin. (4))) 

 O.U.G. nr. 149/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor  
 Securităţii 
 M. Of. nr. 1008/14 nov. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 126/2006 - M. Of. nr. 415/15 mai 2006)    
 ▼ Convenţie privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987 
 O.U.G. nr. 150/2005 (aderare) 
 M. Of. nr. 1030/21 nov. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 184/27 feb. 2006) 
 Rectificare: 
   

(M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) 

 ▼ Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987 
 O.U.G. nr. 151/2005 (aderare) 
 M. Of. nr. 1032/21 nov. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 23/2006 - M. Of. nr. 184/27 feb. 2006)   
 O.U.G. nr. 156/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru 
 M. Of. nr. 1026/18 nov. 2005 
  (Aprobată prin L. nr. 77/2006 - M. Of. nr. 293/31 mar. 2006) 
  
 O.U.G. nr. 158/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 1074/29 nov. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 399/2006 - M. Of. nr. 901/6 nov. 2006) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 1/2006  (M. Of. nr. 57/20 ian. 2006) - abrogă art.54 
 - L. nr. 180/2006  (M. Of. nr. 443/23 mai 2006) - aprobă O.G. nr. 1/2006 
 - O.G. nr. 35/2006  (M. Of. nr. 675/7 aug. 2006) - modifică art.45 alin.(3) 
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 - L. nr. 399/2006  (M. Of. nr. 901/6 nov. 2006) - modifică art.4 alin.(1) partea introductivă, alin.(2) şi alin.(6),art.6, art.7, art.8  
 alin.(1) lit.a),art.11 alin.(2), art.12 lit.A, art.13 alin.(1) şi (2), art.14 alin.(4),  
 art.21, art.29, art.38 alin.(2), art.44, art.45, titlul cap.VIII, art.47, art.48, art.51,  
 art.55 alin.(1), art.58 ; 
 introduce lit.e) la alin.(2) al art.1, alin.(11) la art.46 
 - O.U.G. nr. 91/2006  (M. Of. nr. 958/28 nov. 2006) - modifică art.10 alin.(1) şi (4), art.45 alin.(4) 
 - L. nr. 97/2007  (M. Of. nr. 264/19 apr. 2007) - aprobă O.U.G. nr. 91/2006 
 - O.U.G. nr. 36/2010  (M. Of. nr. 268/26 apr. 2010) - modifică art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (6) şi (9), art. 10 alin. (2), art. 34, art.  
 38 alin. (2), art. 40 alin. (1), art. 48, art. 51 alin. (3); 
  introduce art. 31, lit. c) la art. 8 alin. (3), alin. (3) la art. 47, alin. (31)-(33)  
 la art. 51; 
  abrogă art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1) lit. b) şi c), art. 47 alin. (2) lit. c) 
 - O.U.G. nr. 117/2010  (M. Of. nr. 891/30 dec. 2010) - modifică art. 1 alin. (1) lit. A, art. 6 alin. (3) şi (4), art. 32 alin. (2), art. 38 alin.  
 (2); 
  introduce alin. (31) la art. 6; 
 abrogă art. 1 alin. (2) lit. b) 
 - O.U.G. nr. 68/2014  (M. Of. nr. 803/4 nov. 2014) - modifică art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (6), art. 23 alin. (2), art. 32 alin. (1), art.  
 34, art. 40 alin. (1); 
 introduce lit. f) la art. 1 alin. (2) 
 - L. nr. 183/2015  (M. Of. nr. 496/7 iul. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 36/2010 şi abrogă art. 31 lit. c), art. 51 alin. (31)-(33) 
 - L. nr. 265/2015  (M. Of. nr. 836/9 nov. 2015) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 460/2017  (M. Of. nr. 809/12 oct. 2017) - Soluţia legislativă cuprinsă în art. 33, care exclude posibilitatea 
 acordării indemnizaţiei de maternitate calculate în raport cu toate veniturile pe  
 baza cărora s-a calculat şi plătit contribuţia pentru 
 concedii şi indemnizaţii, în alte situaţii decât cele prevăzute expres de acest text  
 de lege, este neconstituţională. 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 99/2017  (M. Of. nr. 1005/19 dec. 2017) - modifică art. 1, art. 3, art. 4 alin. (2) și (3), art. 5, art. 6 alin. (3), (31), (4) și  
 (6), art. 7, art. 8, art. 10, art. 11 alin. (2), art. 12 lit.B lit. b), art. 14 alin. (4), art.  
 16 alin. (2), art. 23 alin. (3), art. 26 alin. (2), art. 28 și art. 29, art. 33, art. 36  
 alin. (3) lit. a) și c), art. 38, art. 40 alin. (1), art. 47 alin. (1) și (2), art. 55 și art.  
 61; 
 introduce alin. (61) - (64) la art. 6, alin. (3) și (4) la art. 11, art. 111, alin.  
 (11) - (13) la art. 26, art. 271 și art. 272, art. 291, art. 361 și alin. (6) și  
 (7) la art. 42; 
 abrogă art. 4 alin. (7) și (8), art. 6 alin. (1), (2), (5) și (7) - (9), art. 37 și art. 44 -  
 46 
 - O.U.G. nr. 8/2018  (M. Of. nr. 190/1 mar. 2018) - introduce art. 71 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 323/2019  (M. Of. nr. 595/19 iul. 2019) - sintagma"cu excepţia personalului militar în activitate, poliţiştilor şi  
 funcţionarilor publici cu statut special" din art. 61 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 25/2020  (M. Of. nr. 109/12 feb. 2020) - modifică art. 13 alin. (3), art. 61; 
  introduce lit. e) la art. 8 alin. (2), lit. d) la art. 10 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 30/2020  (M. Of. nr. 231/21 mar. 2020) - modifică art. 9 
 - O.U.G. nr. 49/2020  (M. Of. nr. 319/16 apr. 2020) - modifică art. 20 alin. (1), art. 271 alin. (2), art. 272 alin. (2), art. 28, art. 29  
 și art. 40 alin. (2); 
  introduce alin. (4) la art. 13, art. 201, alin. (11) la art. 40 alin. (1) 
 - D.C.C. nr. 229/2020  (M. Of. nr. 602/9 iul. 2020) - suspendă pentu 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 25/2020, în ansamblul său  
 (termenul se împlineşte la 22 august 2020), după care operează prevederile art.  
 145 din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 126/2020  (M. Of. nr. 695/3 aug. 2020) - modifică art. 9 alin. (1), art. 12, art. 13 alin. (4), art. 20 și art. 34 
 - O.U.G. nr. 145/2020  (M. Of. nr. 776/25 aug. 2020) - modifică art. 6 alin. (31), art. 13 alin. (3), art. 38, art. 40 alin. (1), art. 61; 
   introduce lit. d1) la art. 8 alin. (2), lit. c1) la art. 10 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 180/2020  (M. Of. nr. 982/23 oct. 2020) - introduce alin. (21) şi (22) la art. 20 
 - L. nr. 97/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 99/2017 
 - L. nr. 126/2021  (M. Of. nr. 475/6 mai 2021) - aprobă O.U.G. nr. 180/2020 
 - L. nr. 128/2021  (M. Of. nr. 475/6 mai 2021) - aprobă O.U.G. nr, 209/2020 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 244/2021  (M. Of. nr. 551/27 mai 2021) - sintagma „în vârstă de până la 16 ani” cuprinsă în art. 26 alin. (11) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 74/2021  (M. Of. nr. 645/30 iun. 2021) - modifică art. 2 alin. (1) lit. e), art. 31, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (6), art. 10  
 alin. (3) și (7), art. 26 alin. (11), art. 48 alin. (1); 
  introduce art. 141, alin. (11) la art. 22, alin. (4) și (5) la art. 47, în tot  
 cuprinsul actului normativ, sintagma „stagiu de cotizare” se înlocuiește cu  
 sintagma „stagiu de asigurare”. 
 - O.G. nr. 14/2021  (M. Of. nr. 831/31 aug. 2021) - modifică art. 31 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (3), art. 141 alin. (3),  
 art. 17 alin. (2) și art. 34 
 - L. nr. 254/2021  (M. Of. nr. 990/15 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 126/2020 
 - L. nr. 255/2021  (M. Of. nr. 990/15 oct. 2021) - respinge O.U.G. nr. 25/2020   
 O.U.G. nr. 159/2005 
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 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile  
 internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de  
 observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada  
 ianuarie-decembrie 2005, precum şi pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului  
 Transporturilor Maritime al OCDE 
 M. Of. nr. 1072/29 nov. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 152/2006 - M. Of. nr. 431/18 mai 2006)    
 O.U.G. nr. 164/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase  
 neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 1073/29 nov. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 70/2006 - M. Of. nr. 293/31 mar. 2006) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1192/29 dec. 2005) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - L. nr. 127/2007  (M. Of. nr. 309/9 mai 2007) - modifică şi completează anexa   
 O.U.G. nr. 166/2005 
 Ordonanţă privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit,  
 Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii 
 M. Of. nr. 1100/6 dec. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 139/2006 - M. Of. nr. 424/17 mai 2006)    
 O.U.G. nr. 168/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru  
 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice  
 Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice  
 de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 M. Of. nr. 1110/8 dec. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 76/2006 - M. Of. nr. 288/30 mar. 2006) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 15/2006  (M. Of. nr. 189/28 feb. 2006) - modifică art. 1; 
  înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 140/2006  (M. Of. nr. 424/17 mai 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 15/2006 şi modifică art. 1 
 - L. nr. 318/2006  (M. Of. nr. 624/19 iul. 2006) - termenul prevăzut la art.1 se prorogă până la data de 31 octombrie 2006   
 O.U.G. nr. 174/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 
 M. Of. nr. 1120/12 dec. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2006 - M. Of. nr. 328/12 apr. 2006)   
 ▼ Acord de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la  
 8 decembrie 2005 
 O.U.G. nr. 180/2005 (ratificare) 
 M. Of. nr. 1166/22 dec. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 92/2006 - M. Of. nr. 336/14 apr. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 92/2006 (M. Of. nr. 336/14 apr. 2006) - modifică art.4 alin.(1) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - modifică art. 5; 
  introduce art.31, art. 41 
 - H.G. nr. 1117/2010 (M. Of. nr. 782/23 nov. 2010) 
 - H.G. nr. 1363/2010 (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H.G. nr. 1137/2011 (M. Of. nr. 829/23 nov. 2011) 
 - H.G. nr. 294/2013 (M. Of. nr. 309/29 mai 2013) 
 - H.G. nr. 85/2014 (M. Of. nr. 122/19 feb. 2014) 
 - H.G. nr. 516/2021 (M. Of. nr. 519/19 mai 2021)   
 O.U.G. nr. 186/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006 
 M. Of. nr. 1171/23 dec. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 145/2006 - M. Of. nr. 427/17 mai 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 145/2006  (M. Of. nr. 427/17 mai 2006) - modifică art. unic alin. (2)   
 O.U.G. nr. 189/2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate 
 M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 432/2006 - M. Of. nr. 976/6 dec. 2006) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 432/2006  (M. Of. nr. 976/6 dec. 2006) - modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7 alin.(1) şi (2), art.9   
 O.U.G. nr. 190/2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană 
 M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 332/2006 - M. Of. nr. 629/20 iul. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 332/2006  (M. Of. nr. 629/20 iul. 2006) - modifică art.II pct.1, pct.2, pct.4, pct.5, pct.6, pct.7, pct.9, art.III; 
  introduce pct.21, pct.51 - 54, pct.71, pct.11-13; 
  abrogă art.X   
 O.U.G. nr. 195/2005 
 Ordonanţă de urgenţă  privind protecţia mediului 
 M. Of. nr. 1196/30 dec. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 265/2006 - M. Of. nr. 586/6 iul. 2006) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 88/31 ian. 2006) - rectifică art. 2 pct. 38 
 Modificări: 
 - L. nr. 265/2006  (M. Of. nr. 586/6 iul. 2006) - modifică art. 1, art. 2 pct. 1-4, 11, 12, 18 partea introductivă, 28, 50, 52 şi 53,  
 art. 3 lit. a), art. 4 partea introductivă, art. 5 lit. b)-d), art. 7 alin. (1), art. 8, art.  
 12 alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 20 alin. (3) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (3), art. 51  
 alin. (5), art. 52 alin. (2) şi alin. (3) lit. d), art. 54, art. 60 alin. (2), art. 62, art.  
 65, art. 70 lit. a) şi f), art. 71, art. 75 lit. n), ţ) şi y), art. 87 lit. d), art. 90 lit. d),  
 art. 94 alin. (1) lit. r), art. 94 alin. (2) partea introductivă şi lit. b), alin. (3) lit.  
 a) şi alin. (4) lit. a), art. 96 alin. (1) partea introductivă, pct. 12 şi 16, art. 96  
 alin. (2) partea introductivă, pct. 1, 9, 27, 32 şi 33, art. 96 alin. (3) partea  
 introductivă, pct. 4 şi 9, art. 97 alin. (1) şi (2), art. 98 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 98 alin. (2) partea introductivă, art. 104 lit. c); 
  introduce pct. 181 la art. 2, pct. 461 la art. 2, alin. (3) la art. 7, alin. (41) la  
 art. 51, lit. b1) şi o) la art. 74 alin. (2), lit. z) la art. 75, pct. 26 şi 27 la art. 96  
 alin. (1), pct. 15 la art. 96 alin. (3), alin. (2) la art. 102; 
  abrogă art. 2 pct. 41şi pct. 73, art. 90 lit. i), art.94 alin. (3) lit.b), art. 94 alin.  
 (4) lit. c), art. 96 alin. (1) pct. 17, art. 96 alin. (2) pct. 2 şi pct. 17, art. 98 alin.  
 (2) pct. 15 
 - O.U.G. nr. 57/2007  (M. Of. nr. 442/29 iun. 2007) - abrogă art. 2 pct. 7, 36, 37 şi 62-65, art. 50, art. 51 alin. (41), (5) şi (6), art.  
 96 alin. (1) pct. 24, art. 103 
 - O.U.G. nr. 114/2007  (M. Of. nr. 713/22 oct. 2007) - modifică art. 71; 
  introduce pct. 11 la art. 96 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 164/2008  (M. Of. nr. 808/3 dec. 2008) - modifică art. 2 pct. 2-4, 9-11, 13, 14, 32, 461, 54, 58 şi 59, art. 10 alin. (1),  
 art. 11 alin. (1), art. 15, art. 16, art. 17 alin. (1) şi (3), art. 19, art. 21, art. 52,  
 art. 53, art. 96 alin. (2) pct. 22; 
  introduce pct. 301 la art. 2, alin. (11) la art. 10, pct. 28 la art. 96 alin. (1),  
 pct. 11şi 12 la art. 96 alin. (3), pct. 121 la art. 96 alin. (3); 
  abrogă art. 10 alin. (5), art. 11alin. (4), art. 14 alin. (1), art. 51 alin. (1) - (4),  
 art. 54 alin. (1) şi (2), art. 57, art. 96 alin. (1) pct. 18, 19, 20 şi 27, art. 96 alin.  
 (3) pct.3 
 - L. nr. 49/2011  (M. Of. nr. 262/13 apr. 2011) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 57/2007 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - modifică art. 23 alin. (3), art. 96 alin. (4); 
  abrogă art. 23 alin. (4) şi (5) 
 - O.U.G. nr. 58/2012  (M. Of. nr. 706/16 oct. 2012) - modifică art. 2 pct. 10, 12, 13 lit. b), art. 7 alin. (1), art. 59 lit. a), art. 74 alin.  
 (2), art. 75 lit. k), art. 79 alin. (1); 
  introduce lit. z1) la art. 75 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2012, art. 98 
 - L. nr. 70/2013  (M. Of. nr. 178/1 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 114/2007 
 - L. nr. 117/2013  (M. Of. nr. 240/25 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 58/2012 şi modifică art. 74 alin. (2) lit. a), art. 75 lit. z1) 
 - L. nr. 226/2013  (M. Of. nr. 438/18 iul. 2013) - modifică art. 2 pct. 461, art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1), art. 52 alin. (4); 
  introduce alin. (3) şi (4) la art. 60 
 - O.U.G. nr. 9/2016  (M. Of. nr. 258/6 apr. 2016) - modifică art. 2 pct. 461, art. 59 lit. g) și h); 
 introduce alin. (2) la art. 59 
 - O.U.G. nr. 75/2018  (M. Of. nr. 631/19 iul. 2018) - modifică art. 16 alin. (2); 
 introduce alin. (21) - (24) la art. 16 
 - L. nr. 292/2018  (M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018) - abrogă art. 2 pct. 13 lit. c) 
 - D.C.C. nr. 214/2019  (M. Of. nr. 435/3 iun. 2019) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 75/2018 (termenul se  
 împlinește în data de 17 iulie 2019), după care operează dispozițiile art. 147 din  
 Constituție 
 - L. nr. 219/2019  (M. Of. nr. 925/15 nov. 2019) - introduce alin. (21) - (27) la art. 16; 
  abrogă art. 16 alin. (2) 
 - L. nr. 123/2020  (M. Of. nr. 613/13 iul. 2020) - modifică art. 12 alin. (6), titlul cap. X, art. 61 lit. a) şi  b), art. 70 lit. g), art.  
 72, art. 75 lit. z1), art. 82 lit. a) şi c), art. 82 lit. d) şi h), art. 96 alin. (1) pct. 1,  
 art. 96 alin. (2) pct. 12, art. 96 alin. (3) pct. 1 şi 4, art. 96 alin. (3) pct. 9 şi 13,  
 art. 100; 
   introduce  pct. 231 la art. 2, pct. 491 la art. 2, alin. (3) şi (4) la art. 8, alin.  
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 (51) la art. 12, lit. m) la art. 59 alin. (1), art. 641 - 646, lit. k) - o) la art. 70,  
 lit. c1 la art. 82, lit. j) - o) la art. 90, pct. 151 şi 152 la art. 96 alin.(1), pct.  
 29 la art. 96 alin. (1), pct. 121 - 124 la art. 96 alin. (2) 
 - L. nr. 140/2020  (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) - modifică art. 2 pct. 13 lit. b), art. 38 alin. (1) lit.f); 
  introduce pct. 111 la art. 96 alin. (3) 
 - L. nr. 90/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - introduce pct. 182 la art. 2, lit. h) la art. 98 alin. (2), lit. f) la art. 98 alin. (3),  
 lit. a1) la art. 98 alin. (4), alin. (7) - (9) la art. 98 
 - L. nr. 151/2021  (M. Of. nr. 573/7 iun. 2021) - respinge O.U.G. nr. 75/2018   
 O.U.G. nr. 196/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind Fondul pentru mediu 
 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 105/2006 - M. Of. nr. 393/8 mai 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 105/2006  (M. Of. nr. 393/8 mai 2006) - modifică art. 5 alin. (1), (2) şi (4), art. 9 alin. (1) lit. b), d), e), f) şi j), art. 10  
 alin. (5) şi (6), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 13 alin. (5) şi (6), titlul anexei nr. 1; 
  introduce alin. (5) la art. 5, alin. (61) la art. 13; 
  abrogă art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (1) lit. g) şi h) 
 - L. nr. 292/2007  (M. Of. nr. 758/8 nov. 2007) - modifică art. 9 alin. (1) lit. b), art. 11 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 37/2008  (M. Of. nr. 276/8 apr. 2008) - introduce art. 21 
 - O.G. nr. 25/2008  (M. Of. nr. 628/29 aug. 2008) - modifică art. 1, art.5 alin. (1) lit. a) şi d), art.5 alin. (3) lit. d), art.6 alin. (3) lit.  
 a) şi e), art.9 alin. (1) lit. a) şi d), art. 11 alin. (1) şi (2),  art. 12 alin. (2), art. 13  
 alin. (4), art. 13  alin. (9), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1); 
   introduce lit. j) la art. 6 alin. (3),   lit. p), q) şi r) la art. 9 alin. (1), alin. (7) la  
 art. 10,  alin. (91) şi (92) la art. 13, art. 131,  alin. (3) la art. 15; 
   abrogă art. 5 alin. (1) lit. e), art. 13 alin. (3) lit. b) şi c) 
 - L. nr. 275/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 37/2008 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - modifică art. 3 alin. (3) lit. b) şi c), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6 alin. (3), art. 13,  
 art. 131 
 - O.U.G. nr. 15/2010  (M. Of. nr. 192/26 mar. 2010) - modifică art. 13  alin. (2) 
 - L. nr. 167/2010  (M. Of. nr. 504/20 iul. 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 15/2010 şi modifică art. 1, art. 3  
 alin. (3), art. 4 alin. (1) şi (6), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7,  
 art. 9 alin. (1) lit. a), d), e), f), i) şi l), art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (1), (2)  
 şi (4), art. 12 alin. (2) şi (3), art. 13, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 17,  
 art. 19; 
 introduce alin. (41) şi (42) la art. 4, lit. p), q), r) şi s) la art. 9 alin. (1), art.  
 91, alin. (41), (42) şi (7) la art. 10, alin. (21) la art. 11, alin. (3) şi (4) la  
 art. 15, alin. (3) la art. 16, anexele nr. 3 şi 4; 
 abrogă art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1), (4) şi (6), art. 131; 
 abrogă O.G. nr. 25/2008 cu excepţia art. unic pct. 7 referitor la modificarea art.  
 9 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 196/2005, care produce efecte până la data de  
 31 dec. 2010 
 - L. nr. 179/2010  (M. Of. nr. 695/18 oct. 2010) - respinge O.G. nr. 25/2008 
 - O.U.G. nr. 115/2010  (M. Of. nr. 862/22 dec. 2010) - modifică art. 9 alin. (1) lit. d), art. 11 alin. (4), art. 12 alin. (1) - (3), art. 13  
 alin. (4) şi (5); 
  introduce lit. ş) la art. 9 alin. (1), alin. (22) şi (5)  la art. 11, alin. (31) şi  
 (32) la art. 12, lit. v) la art. 13 alin. (1), alin. (51) la art. 13; 
  înlocuieşte anexa nr. 3 
 - L. nr. 64/2011  (M. Of. nr. 329/12 mai 2011) - aprobă O.U.G. nr. 115/2010 
 - O.U.G. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) - abrogă art. 12 alin. (5), (6) şi (7) 
 - O.G. nr. 31/2013  (M. Of. nr. 553/30 aug. 2013) - modifică art. 1, art. 4, art. 5 alin. (1) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. c), d), p), r) şi s),  
 art. 10 alin. (2) şi (3), art. 10 alin. (7), art. 11 alin. (1), (2) şi (22), art. 13 alin.  
 (1) lit. c), e), l) - n), p) şi r), art. 13 alin. (3), (4) şi (5), art. 15 alin. (2), art. 16  
 alin. (1) lit. a), art. 19; 
 introduce lit. g) şi h) la art. 3 alin. (3), alin. (4) la art. 3, lit. t), ţ), u) şi v) la art.  
 9 alin. (1), alin. (51) la art. 10, lit. w), x), y) şi z) la art. 13 alin. (1), alin. (21)  
 - (24) la art. 13, alin. (41) la art. 13, alin. (52) şi (53) la art. 13; 
 abrogă anexa nr. 4 la 1 ianuarie 2014; 
 înlocuieşte anexele nr. 2 şi 3; 
 sintagma "autoritatea publică centrală pentru mediu şi păduri" se înlocuieşte cu  
 sintagma "autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului" 
 - L. nr. 384/2013  (M. Of. nr. 9/8 ian. 2014) - aprobă O.G. nr. 31/2013 şi modifică art. 13 alin. (1) partea introductivă, art.  
 14 alin. (1), anexa nr. 2 
 - O.U.G. nr. 39/2016  (M. Of. nr. 489/30 iun. 2016) - modifică art. 3 alin. (3) lit. h), art. 5 alin. (1) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. a), p), ș)  
 și v), art. 91, art. 10 alin. (2) și (3), art. 11 alin. (2) și (22), art. 12 alin. (1) -  
 (3) , art. 13 alin. (1) lit. p), u) și x), art. 13 alin. (2), (4) și (5), art. 14 alin. (1),  
 art. 17; 
  introduce lit. i)-m) la art. 3 alin. (3), lit. w) - y) la art. 9 alin. (1), alin. (31) -  
 (34) la art. 10, alin. (23) la art. 11, alin. (41) la art. 12, lit. aa) și bb) la art.  
 13 alin. (1), alin. (11) la art. 13, alin. (81) la art. 13, anexa nr. 5; 
  abrogă art. 13 alin. (1) lit. z) 
 - L. nr. 232/2016  (M. Of. nr. 972/5 dec. 2016) - introduce lit. a1) la art. 9 alin. (1) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 120/13 feb. 2017) - rectifică anexa nr. 5 
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 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 48/2017  (M. Of. nr. 506/30 iun. 2017) - modifică art. 7, art. 9 alin. (1) lit. p), art. 19, modifică și înlocuiește anexa nr.  
 2; 
  introduce anexa nr.6; 
  taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) se suspendă până la 1 ianuarie 2019 
 - L. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 361/26 apr. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 39/2016 
 - L. nr. 143/2018  (M. Of. nr. 530/27 iun. 2018) - modifică art. 9 alin. (1) lit. d), p), v), w) și x), art. 11 alin. (1) și anexa nr. 6; 
 introduce alin. (11) la art. 11 și lit. cc) la art. 13 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 74/2018  (M. Of. nr. 630/19 iul. 2018) - modifică art. 9 alin. (1) lit. c), anexa nr. 2; 
  introduce alin. (21) la art. 10, alin. (25) la art. 13 
 - L. nr. 31/2019  (M. Of. nr. 37/14 ian. 2019) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 74/2018 și modifică art. 9 alin.  
 (1) lit. c), titlul anexei nr. 2; 
 introduce lit. dd) la art. 13 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 50/2019  (M. Of. nr. 543/2 iul. 2019) - modifică art. 3 alin. (3) lit. d), g) și l), art. 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) lit.  
 a), l), p) și q), art. 9 alin. (1) lit. u), art. 11 alin. (22), art. 12 alin. (31), art. 13  
 alin. (4) și (5), art. 16 alin. (1) lit. a); 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 3; 
 introduce lit. n) la art. 3 alin. (3), alin. (5) și (6) la art. 3, lit. v1) la art. 9 alin.  
 (1), alin. (22) la art. 10, alin. (35) la art. 10, alin. (8) și (9) la art. 10, alin.  
 (33) la art. 12, lit. ee) la art. 13 alin. (1), alin. (26) la art. 13, alin. (71) la  
 art. 13, alin. (91) și (92) la art. 13 și alin. (5) la art. 15; 
 abrogă art. 9 alin. (1) lit. r) și art. 13 alin. (9) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 9/2020  (M. Of. nr. 592/7 iul. 2020) - art. 9 alin. (1) lit. a) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 108/2021  (M. Of. nr. 939/1 oct. 2021) - modifică art. 4 alin. (8) și art. 13 alin. (4); 
 introduce lit. ff) la art. 13 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 136/2021  (M. Of. nr. 1241/29 dec. 2021) - modifică și înlocuiește anexa nr. 6 
 Obiectivul anual aferent contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul  
 pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu  
 
 

anul 2022. (O.U.G. nr. 136/2021 - M. Of. nr. 393/8 mai 2006) 

 O.U.G. nr. 198/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de  
 dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 108/2006 - M. Of. nr. 379/3 mai 2006) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 28/2006  (M. Of. nr. 89/31 ian. 2006) - modifică art. 4 alin. (1), art. 7, art. 9; 
  introduce alin. (5) la art. 4 
 - L. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 28/2006 şi modifică art. 7 
 - O.U.G. nr. 76/2009  (M. Of. nr. 444/29 iun. 2009) - modifică anexa 
 - L. nr. 382/2009  (M. Of. nr. 870/14 dec. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 76/2009 
 - O.U.G. nr. 32/2014  (M. Of. nr. 422/6 iun. 2014) - modifică şi completează anexa 
 - L. nr. 156/2014  (M. Of. nr. 882/4 dec. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 32/2014 
 - L. nr. 249/2016  (M. Of. nr. 983/7 dec. 2016) - completează anexa   
 O.U.G. nr. 199/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. -  
 S.A. 
 M. Of. nr. 1190/29 dec. 2005 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 237/2006 - M. Of. nr. 521/16 iun. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 237/2006  (M. Of. nr. 521/16 iun. 2006) - modifică art. 2, art. 3; 
  introduce art. 6   
 O.U.G. nr. 208/2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri 
 M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005 
  (Aprobată prin L. nr. 144/2006 - M. Of. nr. 431/18 mai 2006) 
  

  2006  
 
 
 O.U.G. nr. 1/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 90/31 ian. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 47/2008 - M. Of. nr. 225/24 mar. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 16/2007  (M. Of. nr. 187/19 mar. 2007) - abrogă art. 4 şi 5 
 - L. nr. 47/2008  (M. Of. nr. 225/24 mar. 2008) - modifică art. 3 alin. (2) lit. c) şi anexa; 
  introduce lit. g) şi h) la art. 3 alin. (2) 
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 - O.U.G. nr. 229/2008  (M. Of. nr. 3/5 ian. 2009) - abrogă art. 7 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - abrogă art. 8 alin. (1) 
 - L. nr. 144/2009  (M. Of. nr. 307/11 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 229/2008 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009   
 O.U.G. nr. 10/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004 
 M. Of. nr. 194/1 mar. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 136/2006 - M. Of. nr. 429/18 mai 2006) 
 
 
 O.U.G. nr. 11/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 184/27 feb. 2006 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 221/2006 - M. Of. nr. 482/2 iun. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 221/2006  (M. Of. nr. 482/2 iun. 2006) - introduce alin.(2) la art.1, art.21, alin.(11) şi alin.(3) la art.9, art.91 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 9   
 O.U.G. nr. 12/2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale 
 M. Of. nr. 184/27 feb. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 225/2006 - M. Of. nr. 501/9 iun. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 225/2006  (M. Of. nr. 501/9 iun. 2006) - modifică art. 5 alin. (2), (4) şi (5), art. 7 alin. (2), art. 11 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 93/2009  (M. Of. nr. 457/1 iul. 2009) - modifică art. 14 alin. (3); 
  introduce lit. e) la art. 14 alin. (1) 
 - O.G. nr. 6/2009  (M. Of. nr. 473/9 iul. 2009) - dispoziţiile art. 14 alin. (1) lit. e) se aplică de la data de 12 iulie 2009 
 - L. nr. 28/2010  (M. Of. nr. 144/4 mar. 2010) - aprobă O.G. nr. 6/2009 
 - L. nr. 89/2010  (M. Of. nr. 351/27 mai 2010) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 93/2009 şi modifică art. 14 alin. (1) lit. e) 
 - L. nr. 145/2014  (M. Of. nr. 794/31 oct. 2014) - abrogă art. 3 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 81/2017  (M. Of. nr. 895/15 nov. 2017) - modifică art. 2 lit. b) și art. 3 alin. (2) 
 - L. nr. 103/2018  (M. Of. nr. 404/11 mai 2018) - modifică art. 2 lit. a) și b), art. 3 alin. (2) și (4), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1)  
 și (3), art. 7 alin. (2), art. 10 lit. a) și b), art. 11 alin. (1), art. 13 și art. 14 alin.  
 (1) lit. e); 
 introduce lit. d) la art. 10; 
 abrogă art. 5 alin. (4), art. 6 alin. (2), art. 8, art. 9, art. 11 alin. (2) și art. 12  
 alin. (2); 
  în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă a Guvernului, sintagma "direcţiile pentru  
 agricultură şi dezvoltare rurală judeţene" se înlocuieşte cu sintagma "direcţiile  
 pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti", sintagma "Ministerul  
 Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu sintagma  
 "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" şi sintagma "contract de  
 vânzare-cumpărare" se înlocuieşte cu sintagma "contract de vânzare"   
 O.U.G. nr. 17/2006 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic  
 din învăţământul de stat 
 M. Of. nr. 189/28 feb. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 219/2006 - M. Of. nr. 492/7 iun. 2006)    
 O.U.G. nr. 19/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă 
 M. Of. nr. 220/10 mar. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 274/2006 - M. Of. nr. 586/6 iul. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 274/2006  (M. Of. nr. 586/6 iul. 2006) - modifică art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 5 lit. a), art. 8  
 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2) lit. a), anexa; 
  introduce art. 91 
 - O.U.G. nr. 43/2009  (M. Of. nr. 330/19 mai 2009) - modifică art. 2, art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1) lit. b) şi c), art. 5 lit. a), b) şi i),  
 art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. o); 
  abrogă anexa; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "operatori de  
 plajă" cu sintagma "utilizatori de plajă" 
 - L. nr. 63/2010  (M. Of. nr. 215/6 apr. 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 43/2009 şi modifică art. 2 alin.  
 (1), art. 4 alin. (2), art. 5 lit. b), art. 8 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2) lit.  
 a); 
  introduce lit. p) la art. 8 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 35/2010  (M. Of. nr. 239/15 apr. 2010) - modifică art. 2 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 2 
 - L. nr. 186/2010  (M. Of. nr. 694/18 oct. 2010) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2010 şi modifică art. 2 alin. (11) 
 - O.U.G. nr. 103/2013  (M. Of. nr. 703/15 nov. 2013) - modifică art. 4 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 58/2014  (M. Of. nr. 711/29 sep. 2014) - modifică art. 4 alin. (2); 
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 introduce alin. (21) la art. 4 
 - L. nr. 64/2015  (M. Of. nr. 222/1 apr. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 58/2014 şi modifică art. 4 alin. (21)   
 O.U.G. nr. 25/2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină şi/sau  
 biodiesel în vederea efectuării unor lucrări agricole mecanizate în anul 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200  
 milioane lei a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care  
 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare 
 M. Of. nr. 296/3 apr. 2006 
 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 253/2006 - M. Of. nr. 553/27 iun. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 253/2006  (M. Of. nr. 553/27 iun. 2006) - modifică art. 1 alin. (2) 
 - O.G. nr. 44/2006  (M. Of. nr. 725/24 aug. 2006) - modifică titlul, art.1 alin.(1), art.2, art.3 lit.e) 
 - L. nr. 11/2007  (M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) - aprobă cu modificări O.G. nr.44/2006 şi modifică art.1 alin.(1)   
 O.U.G. nr. 27/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei 
 M. Of. nr. 314/7 apr. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 45/2007 - M. Of. nr. 169/9 mar. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 45/2007  (M. Of. nr. 169/9 mar. 2007) - modifică art. 5, art. 9, art. 11, art. 13 alin. (3), art. 16 alin. (2), art. 23 alin. (1),  
 art. 25 alin. (1), art. 26, art. 28, art. 39, anexa; 
  introduce art. 41, alin. (2) la art. 14, alin. (2) la art. 15, art. 241, alin. (21)  
 la art. 27, art. 301; 
  abrogă art. 13 alin. (2) şi art. 35 
 - O.U.G. nr. 100/2007  (M. Of. nr. 684/8 oct. 2007) - modifică art.10 alin.(5) şi (8) şi la 1 ianuarie 2008 art.11 alin.(2) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1059/2007  (M. Of. nr. 860/17 dec. 2007) - art. 10 alin. (5), în măsura în care instituie discriminări, în ceea ce priveşte  
 salarizarea, între membrii CSM cu activitate permanentă şi membrii CSM fără  
 activitate permanentă 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1059/2007  (M. Of. nr. 860/17 dec. 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. 10 alin. (5) (termenul  
 se împlineşte la 30 ian. 2008) după care operează prevederile art. 147 alin. (1)  
 din Constituţie 
 - O.G. nr. 13/2008  (M. Of. nr. 81/1 feb. 2008) - se majorează valoarea de referinţă sectorială 
 - L. nr. 97/2008  (M. Of. nr. 294/15 apr. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2007 şi modifică art. 11 alin. (2), art. 23  
 alin. (2); 
  introduce art. 311 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 19 şi art. 20 şi la data de 1 ian. 2010,  
 abrogă ordonanţa de urgenţă cu excepţia art. 10 alin. (8), art. 11alin. (4), art.  
 12-14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22-29, art. 30-31, art. 311 alin. (2), art.  
 32-34, art. 37-41 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 241 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - modifică art. 23 alin. (1) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - art. 13 alin. (1) lit. a) 
 - Decizia nr. 24/2018  (M. Of. nr. 46/17 ian. 2019) - art. 26 alin. (4) 
 
 

(v. D.C.C. nr. 1059/2007 - M. Of. nr. 860/17 dec. 2007 (art. 10 alin. (5)) 

 O.U.G. nr. 28/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor  
 structurale, a fondurilor de coeziune şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură 
 M. Of. nr. 314/7 apr. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 262/2006 - M. Of. nr. 567/30 iun. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 262/2006  (M. Of. nr. 567/30 iun. 2006) - modifică titlul, art. 1 partea introductivă şi lit. b), art. 2, art. 4 lit. b); 
  introduce art. 6   
 O.U.G. nr. 37/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind autorizarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială de a încheia Acordul de  
 compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligaţiei de compensare asumate de această firmă în cadrul  
 contractului de achiziţie încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Societatea Comercială "COMICEX" - S.A. 
 M. Of. nr. 445/23 mai 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 378/2006 - M. Of. nr. 837/11 oct. 2006)    
 O.U.G. nr. 50/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru  
 prorogarea unor termene 
 M. Of. nr. 566/30 iun. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2009 - M. Of. nr. 227/7 apr. 2009) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 77/2009  (M. Of. nr. 227/7 apr. 2009) - modifică art. I pct. 2   
 O.U.G. nr. 51/2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală 
 M. Of. nr. 566/30 iun. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 43/19 ian. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 12/2007  (M. Of. nr. 43/19 ian. 2007) - modifică anexa 
 - O.U.G. nr. 7/2007  (M. Of. nr. 129/22 feb. 2007) - modifică art.2 alin.(1) lit.a), alin.(2) şi alin.(4), art.3 alin.(1) lit.d), art.4 alin. 
 (2), art.5; 
  introduce alin.(21) la art.4; 
  abrogă art.2 alin.(5) 
 - L. nr. 351/2007  (M. Of. nr. 859/17 dec. 2007) - modifică şi completează anexa 
 - L. nr. 43/2008  (M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) - respinge O.U.G. nr. 7/2007 
 - O.U.G. nr. 215/2008  (M. Of. nr. 847/16 dec. 2008) - modifică anexa 
 - L. nr. 67/2009  (M. Of. nr. 225/7 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 215/2008 
 - L. nr. 79/2010  (M. Of. nr. 300/10 mai 2010) - completează anexa   
 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în  
 oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006 
 O.U.G. nr. 53/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 568/30 iun. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 440/2006 - M. Of. nr. 969/4 dec. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 440/2006 (M. Of. nr. 969/4 dec. 2006) - - modifică art. 3 alin. (2) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 814/4 dec. 2008) - rectifică art. 2 alin. (1), (2) şi (3), art. 3 alin. (1) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 886/2009 (M. Of. nr. 562/12 aug. 2009) 
 - H.G. nr. 270/2010 (M. Of. nr. 231/13 apr. 2010)   
 O.U.G. nr. 59/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din  
 cadrul Programului SAPARD 
 M. Of. nr. 769/11 sep. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 473/2006 - M. Of. nr. 1020/21 dec. 2006) 
 Modificări: 
 - L. nr. 473/2006  (M. Of. nr. 1020/21 dec. 2006) - modifică art. 1 partea introductivă şi lit. b), art. 2 pct. I lit. a) 
 - O.U.G. nr. 104/2008  (M. Of. nr. 658/18 sep. 2008) - modifică art. 5 
 - L. nr. 27/2009  (M. Of. nr. 144/9 mar. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 104/2008 
 - O.U.G. nr. 108/2009  (M. Of. nr. 688/13 oct. 2009) - modifică art. 5 
 - L. nr. 62/2010  (M. Of. nr. 222/8 apr. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 108/2009   
 O.U.G. nr. 64/2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea  
 Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A. 
 M. Of. nr. 793/20 sep. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 33/17 ian. 2007) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 841/12 oct. 2006) - rectifică art.2 alin.(1) partea introductivă   
 O.U.G. nr. 68/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional 
 M. Of. nr. 787/18 sep. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 515/2006 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2007)    
 O.U.G. nr. 76/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta  
 Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră 
 M. Of. nr. 844/13 oct. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 226/2007 - M. Of. nr. 470/12 iul. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 226/2007  (M. Of. nr. 470/12 iul. 2007) - modifică art. 9 alin. (2), art.10   
 O.U.G. nr. 77/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  
 faţă de Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. 
 M. Of. nr. 857/19 oct. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 285/2007 - M. Of. nr. 733/30 oct. 2007)    
 O.U.G. nr. 79/2006 



 

 930

 Ordonanţă de urgenţă privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 875/26 oct. 2006 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 73/2008 - M. Of. nr. 283/11 apr. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 73/2008  (M. Of. nr. 283/11 apr. 2008) - introduce art.3   
 O.U.G. nr. 80/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului  

 tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 
 M. Of. nr. 878/27 oct. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 78/2007 - M. Of. nr. 223/2 apr. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 30/2009  (M. Of. nr. 215/3 apr. 2009) - modifică art. 2 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 2 
 - L. nr. 255/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 30/2009 
 - O.U.G. nr. 118/2011  (M. Of. nr. 931/29 dec. 2011) - abrogă art. 2 şi 3   
 O.U.G. nr. 81/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială de  
 intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare grea 
 M. Of. nr. 878/27 oct. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 77/2007 - M. Of. nr. 223/2 apr. 2007)    
 O.U.G. nr. 85/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora 
 M. Of. nr. 926/15 nov. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 84/2007 - M. Of. nr. 240/6 apr. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 84/2007  (M. Of. nr. 240/6 apr. 2007) - modifică art. 1, art. 3 alin. (6), art. 6 alin. (2) partea introductivă şi  alin. (3),  
 anexa nr. 1; 
  introduce alin. (7)-(10) la art. 3 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2014  (M. Of. nr. 445/18 iun. 2014) - art. 6 alin. (1) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 3/2014 - M. Of. nr. 445/18 iun. 2014 (art. 6 alin. (1)) 
 
 O.U.G. nr. 86/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă 
 M. Of. nr. 944/22 nov. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 254/2007 - M. Of. nr. 507/30 iul. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 254/2007  (M. Of. nr. 507/30 iul. 2007) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 7 alin. (1) şi (3), art. 9, art. 12, art. 13,  
 art. 14, art. 15 alin. (2), art. 16, art. 17, art. 18 alin. (2), art. 21 alin. (3), art. 22,  
 art. 23 alin. (2), art. 25 lit. c), art. 27 alin. (1) lit. a), art. 29 alin. (3), art. 30  
 alin. (1), art. 31 lit. a), art. 32 alin. (1), (2) şi (4), art. 33 alin. (1), (4) şi (8), art.  
 35 lit. d), art. 37 alin. (3), art. 39, art. 40 alin. (2) şi (5), art. 41 alin. (4), art. 42  
 alin. (1) şi (2), art. 43, art. 45 alin. (2), art. 46, art. 48 lit. j) şi k), art. 49, art. 50,  
 art. 51 alin. (2), art. 52 alin. (1) lit. b) şi j) şi alin. (2) şi (3), art. 53 lit. d), n), o)  
 şi p), art. 57 alin. (3), art. 61 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), art. 62 alin. (1), art. 66  
 alin. (1) lit. a) şi h), art. 69 alin. (2), (4) şi (5), art. 74 alin. (3); 
  introduce alin. (4) şi (5) la art. 29, alin. (4) la art. 52, art. 521; 
  abrogă titlul secţ. 1 a cap. II, art. 6, art. 8, titlul secţ. a 2-a a cap. II, art. 71 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 628/13 sep. 2007) - rectifică art. 74 alin. (3) teza a doua 
 Modificări: 
 - L. nr. 85/2010  (M. Of. nr. 327/18 mai 2010) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 9 alin. (4) şi (7),  
 art. 13, art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 25, art. 28 alin. (1) lit. d) şi alin.  
 (2) lit. b), art. 29, art. 30 alin. (1), art. 31, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (1), art.  
 35 lit. c), e) şi f), art. 37 alin. (3) şi (4), art. 39, art. 42 alin. (1) şi (2), art. 52  
 alin. (1) lit. b), art. 53 partea introductivă, art. 54 alin. (1) şi (2), art. 54 alin.  
 (4), art. 55 alin. (2), art. 59 alin. (3) şi (5), art. 64 alin. (2), cap. VII titlul secţ a  
 2-a, art. 65, art. 66 alin. (1) partea introductivă şi lit. d) şi f), art. 66 alin. (2),  
 art. 67 alin. (1), art. 68 lit. k), anexa; 
  introduce alin. (8) şi (9) la art. 9, alin. (31) şi (32) la art. 24, alin. (41) şi (8)  
 la art. 26, alin. (11) şi alin. (4) la art. 30, art. 321, art. 322, art. 341, alin.  
 (21) la art. 37, alin. (3) la art. 38, alin. (21) şi (22) la art. 41, art. 411, lit.  
 h1) la art. 48, art. 481, art. 522, alin. (11) la art. 66, alin. (7) la art. 69, art.  
 771; 
  abrogă art. 28 alin. (3) 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - la data de 1 oct. 2011, modifică art. 9 alin. (5), art. 12 alin. (1); 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, expresia "societate civilă  
 profesională" cu expresia "societate profesională" 
 Republicare: 
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  (M. Of. nr. 724/13 oct. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 25 alin. (1), art. 75 
 - L. nr. 222/2012  (M. Of. nr. 796/27 nov. 2012) - modifică art. 4, modifică art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 12, art. 21 alin. (1)  
 şi (2), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2) lit. b), art. 33 alin. (1), art. 36 lit. f), art.  
 41 alin. (4), art. 54 alin. (1), art. 55 alin. (1) lit. c), g) şi i), art. 56, art. 58 partea  
 introductivă, art. 59 alin. (3), art. 60, art. 62 alin. (1), art. 63 lit. c) şi d), art. 67  
 alin. (1), art. 74 alin. (1) partea introductivă; 
  introduce art. 11, art. 31, art. 32, alin. (11) la art. 26, alin. (11) la art. 33,  
 alin. (4) la art. 44, alin. (2) la art. 46, alin. (5) şi (6) la art. 55, art. 551, art.  
 552, lit. r) la art. 58, art. 601, secţ. a 4-a la cap. VI cu art. 661-663, lit. l) 
 -o) la art. 73, art. 761; 
  abrogă art. 65 alin. (1), art. 74 alin. (3), (4) şi (6) 
 - L. nr. 149/2013  (M. Of. nr. 257/9 mai 2013) - modifică art. 26 alin. (2) lit. b) 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - introduce, la 1 februarie 2014, lit. h) la art. 36 
 - O.U.G. nr. 88/2018  (M. Of. nr. 840/2 oct. 2018) - modifică art. 28 alin. (5)   
 O.U.G. nr. 91/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 958/28 nov. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 97/2007 - M. Of. nr. 264/19 apr. 2007)    
 O.U.G. nr. 95/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a  
 amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor  
 şi Turismului pentru semnarea acestuia 
 M. Of. nr. 987/11 dec. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 122/2007 - M. Of. nr. 307/9 mai 2007)    
 O.U.G. nr. 98/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a  
 societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar 
 M. Of. nr. 1023/22 dec. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 152/2007 - M. Of. nr. 388/8 iun. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 152/2007  (M. Of. nr. 388/8 iun. 2007) - modifică art. 28 alin. (3) lit. d), art. 30 alin. (1) lit. a), art. 36, art. 40 alin. (2),  
 art. 43 lit. a), art. 44 alin. (1) lit. b), d) şi e), art. 44 alin. (2), art. 50; 
  introduce alin. (4) la art. 44, art. 501, art. 502; 
  abrogă art. 37 alin. (2) 
 - L. nr. 183/2012  (M. Of. nr. 727/26 oct. 2012) - modifică art. 9 alin. (2), art. 29, art. 33 alin. (3), art. 51; 
  introduce lit. d) la art. 24 alin. (2), alin. (2) la art. 25, secţiunea 21 cu art.  
 351, după secţ. a 2-a a cap. IV 
 - L. nr. 272/2013  (M. Of. nr. 656/25 oct. 2013) - modifică art. 2 alin. (1) pct. 5, 6, 8, 9 lit. c), 13, 14, 15, 17, 18 lit. a) şi c), 20,  
 art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. a), art. 6, art. 9, art. 13 alin. (2),  
 art. 16 alin. (1) lit. a) - c), art. 16 alin. (2), art. 26 alin. (3) lit. b) şi e), art. 28  
 alin. (3) lit. a); 
  introduce pct. 61 la art. 2 alin. (1), pct. 131 la art. 2 alin. (1), alin. (4) şi (5)  
 la art. 3, lit. c) la art. 5 alin. (1), alin. (3) la art. 8, alin. (3) la art. 16, alin. (6) şi  
 (7) la art. 24, art. 241, lit. e1) la art. 27 alin. (1), alin. (6) - (8) la art. 27, alin.  
 (3) la art. 351; 
  abrogă art. 2 alin. (1) pct. 9 lit. d), art. 2 alin. (2), art. 54; 
  sintagma „concentrarea riscurilor” se înlocuieşte cu sintagma „riscul de  
 concentrare”.   
 O.U.G. nr. 99/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 
 M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 227/2007 - M. Of. nr. 480/18 iul. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 227/2007  (M. Of. nr. 480/18 iul. 2007) - modifică art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (1) pct. 6, art. 13, art. 18 alin. (2), art. 37  
 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. e), art. 48 alin. (2) lit. c), art. 52 alin. (1), art. 60  
 alin. (3), art. 63 alin. (1), art. 68, art. 71 alin. (1), art. 74, art. 76 alin. (1), art.  
 81 alin. (1) lit. d), art. 94 lit. d), art. 106, art. 107, art. 108 alin. (1), (2) şi (4),  
 art. 110, art. 112 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 134 lit. b), art. 166 alin. (3),  
 art. 188 alin. (1) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1), art. 204 alin.  
 (1) partea introductivă şi lit. a), e), f), h) , art. 204 alin. (3), art. 205, art. 226  
 alin. (4), art. 228, art. 229 alin. (1) partea introductivă şi lit. c), d), art. 229 alin.  
 (2) şi alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 232 alin. (2), art. 234 alin. (1), art. 238  
 alin. (1) lit. a) şi f), art. 238 alin. (2) şi (3), art. 240 alin. (1) lit. d), art. 244, art.  
 246 alin. (2) lit. e), art. 247, art. 249 alin. (1), art. 252 alin. (2) partea  
 introductivă, art. 253 alin. (1), (3) şi (4), art. 275 alin. (1), art. 315, art. 338  
 alin. (1), art. 355, art. 356, art. 357, art. 358, art. 367, art. 373 alin. (1) şi alin.  
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 (2) partea introductivă, art. 383, art. 392 alin. (4), art. 393 alin. (5), art. 412,  
 art. 415 alin. (1); 
  introduce pct. 141 la art. 7 alin. (1), lit. f) la art. 113 alin. (2), alin. (11) la  
 art. 196, alin. (3) la art. 373, art. 4161, alin. (4) la art. 418, art. 4211, pct. 6  
 la menţiunea privind transpunerea normelor comunitare; 
  abrogă art. 152 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 215/2008  (M. Of. nr. 847/16 dec. 2008) - modifică art. 312 începând cu anul financiar-bancar 2009 
 - O.U.G. nr. 25/2009  (M. Of. nr. 179/23 mar. 2009) - modifică art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (2) lit. c), art. 6 alin. (2), art. 12 alin. (1),  
 art. 16, art. 21 partea introductivă, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 31 alin.  
 (1), art. 33, art. 38 alin. (1) lit. a) şi f), art. 107 alin. (3), art. 108 alin. (1) şi (3),  
 art. 163 lit. c), art. 168 alin. (1), art. 182 alin. (6),art. 226 alin. (2) lit. f), art.  
 228 partea introductivă, art. 229 alin. (1) lit. c) şi d), art. 229 alin. (4), art. 275  
 alin. (1), art. 367; 
  introduce pct. 11 şi 12 la art. 7 alin. (1), alin. (11) la art. 15, art. 261, art.  
 262, alin. (5) la art. 108, alin. (3) la art. 146, alin. (2) la art. 147, art. 2221,  
 art. 2222, lit. f) la art. 228, alin. (3) la art. 292; 
 abrogă art. 9, art. 30, art. 107 alin. (4), art. 118, art. 413 
 - L. nr. 67/2009  (M. Of. nr. 225/7 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 215/2008 
 - L. nr. 270/2009  (M. Of. nr. 483/13 iul. 2009) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 99/2006 şi modifică art. 72 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 230 alin. (2), art. 231, art. 232; 
  introduce alin. (3) la art. 230, art. 2301 
 - O.U.G. nr. 26/2010  (M. Of. nr. 208/1 apr. 2010) - modifică art. 5 alin. (1) şi (5) la data de 30 apr. 2011, art. 6 alin. (1) la data de  
 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 10 şi 14 la data de 30 apr. 2011, art. 18 alin.  
 (1) lit. d) şi e), art. 33 alin. (6), art. 36 la data de 30 apr. 2011, art. 40 alin. (4),  
 art. 181 la data de 31 oct. 2010, art. 182 alin. (4), art. 183 alin. (1) la data de 31  
 oct. 2010, art. 193 alin. (4) şi (6), art. 222 alin. (1) lit. a) la data de 31 oct. 2010,  
 art. 226 alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 237 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. b), art.  
 240; 
 introduce pct. 21 la art. 7 alin. (1) la data de 31 oct. 2010, lit. n1) la art. 18  
 alin. (1), lit. f) la art. 115, alin. (21) la art. 172 la data de 31 oct. 2010, art.  
 1731-1734 la data de 31 oct. 2010, art. 1821-1828 la data de 31 oct. 2010,  
 alin. (11) şi (12) la art. 183 la data de 31 oct. 2010, art. 1851-1855 la data  
 de 31 oct. 2010, art. 2101-2103 la data de 31 oct. 2010, alin. (6) la art. 222 la  
 data de 31 oct. 2010, alin. (3) la art. 2221 la data de 31 oct. 2010, lit. (i) la art.  
 226 alin. (2), alin. (4) la art. 230, art. 2401-24022, art. 4041; 
 abrogă art. 3 lit. e) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 16 la data de 30  
 apr. 2011, art. 47 la data de 30 apr. 2011, art. 58 la data de 30 apr. 2011, art.  
 89 alin. (7) la data de 30 apr. 2011, secţiunea a-2-a cu art. 97-100 din partea I  
 titlul I cap. VII, art. 117 alin. (3) la data de 30 apr. 2011, art. 241-254, titlul IV  
 cu art. 321-332 din partea a II-a la data de 30 apr. 2011 
 - L. nr. 231/2010  (M. Of. nr. 826/10 dec. 2010) - modifică art. 1 alin. (5), art. 24, art. 72 alin. (1) partea introductivă, art. 104,  
 art. 106, art. 123, art. 149, art. 159 alin. (2) la data de 31 dec. 2011, art. 367  
 alin. (1); 
  introduce alin. (4) la art. 37, alin. (21) la art. 69, alin. (4) la art. 143, alin.  
 (11) la art. 148, alin. (3) la art. 150, art. 1631, alin. (2) la art. 225, lit. e1) şi  
 e2) la art. 226 alin. (2), alin. (31) la art. 226, alin. (3) la art. 231, art. 2311,  
 alin. (31) la art. 24015; 
  abrogă art. 229 alin. (3); 
 până la de 31 decembrie 2012, termenele prevăzute la art. 1822 alin. (1) şi  
 art.1823 sunt de 6 luni 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - introduce, la data de 1 oct. 2011,  lit. g) la art. 113 alin. (2), art. 1171 
 - O.G. nr. 13/2011  (M. Of. nr. 607/29 aug. 2011) - modifică art. 10 alin. (2), art. 36, art. 43, art. 63 alin. (1), art. 65, art. 69 alin.  
 (3), art. 84, art. 176 alin. (2), art. 183  alin. (1) şi (11), art. 185, art. 1851  
 alin. (3) partea introductivă şi lit. a) şi alin. (4), art. 202 alin. (3), art. 206 alin.  
 (3), art. 207 alin. (4), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (2) şi  art. 222 alin. (3) şi  
 (6) la data de 31 dec. 2011, art. 24014, art. 24015 alin. (31), art. 24016  
 alin. (5), art. 24018 alin. (2), art. 4041 alin. (1) şi alin. (2) lit. b); 
 introduce, la data de 31 dec. 2011, alin. (3) la art. 173, alin. (11) la art. 181,  
 alin. (51) la art. 182, alin. (2) la art. 1823, alin. (2) la art. 1824, alin. (21)  
 la art. 1851, alin. (11) şi alin. (5) la art. 186, alin. (3) la art. 210, alin. (21)- 
 (23) la art. 2102, lit. c) la art. 222 alin. (1); 
 înlocuieşte la art. 1734, 1822 alin. (3), 1826 şi 1854 la data de 31 dec.  
 2011, sintagma "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma"  
 Autoritatea Bancară Europeană" 
 - L. nr. 287/2011  (M. Of. nr. 894/16 dec. 2011) - abrogă art. 418 alin. (2) şi (3) 
 - O.G. nr. 1/2012  (M. Of. nr. 41/18 ian. 2012) - modifică art. 76 alin. (2), art. 150 alin. (1) lit. d), art. 1854, art. 226 alin. (2)  
 lit. g), art. 230 alin. (1), art. 2301 alin. (2), art. 2311 alin. (1), art. 240 alin.  
 (1) lit. b) şi e), art. 240 alin. (2), art. 24014 alin. (3) lit. b), art. 24015 alin. (3)  
 şi (31); 
 introduce pct. 13 la art. 7 alin. (1), alin. (11) la art. 25, alin. (3) la art. 2301,  
 lit. c1)  şi c2) la art. 24014 alin. (3), alin. (7)-(9) la art. 24014, secţ. a  
 21-a cu art. 24023-24041, după art. 24022; 
 abrogă art. 24014 alin. (3) lit. e); 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirea "fondul special  
 pentru despăgubiri" cu denumirea "fondul de restructurare bancară" 
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 - O.U.G. nr. 43/2012  (M. Of. nr. 455/6 iul. 2012) - modifică art. 24028 alin. (1) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 410, art. 411 şi art. 412 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - modifică, la 1 februarie 2014, art. 114; 
 abrogă art. 24011 alin. (5) lit. k) 
 - L. nr. 271/2013  (M. Of. nr. 652/23 oct. 2013) - modifică art. 24028 alin. (1) lit. b) 
 - L. nr. 272/2013  (M. Of. nr. 656/25 oct. 2013) - modifică art. 2 lit. a), art. 7 alin. (1) pct. 21, 11, 13, 20, 22 şi 23, art. 131, art.  
 132, 176 alin. (1) lit. b) - e), art. 176 alin. (2), art. 177, art. 179, art. 180 alin.  
 (3), art. 181 alin. (1) partea introductivă, art. 182 alin. (1), art. 1821, art.  
 1824 alin. (1), art. 1828, art. 1855 alin. (1), art. 186 alin. (3), art. 186 alin.  
 (4) lit. a), art. 192 partea introductivă, art. 193 alin. (1), art. 196 alin. (1), art.  
 200 alin. (6), art. 202 alin. (1) şi (3), art. 203 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea  
 introductivă şi lit. f) şi g), art. 204 alin. (3), art. 205, art. 206 alin. (1), art. 207  
 alin. (3), art. 24023 alin. (1) partea introductivă; 
  introduce pct. 241 - 243 la art. 7 alin. (1), art. 361, art. 1971 şi 1972,  
 alin. (11) la art. 24023 
 - L. nr. 288/2013  (M. Of. nr. 691/12 nov. 2013) - aprobă O.G. nr. 1/2012 
 - O.U.G. nr. 113/2013  (M. Of. nr. 830/23 dec. 2013) - modifică art. 1 alin. (1) şi (5), art. 4, art. 5 alin. (2) lit. c),  art. 10 alin. (2), art.  
 12 alin. (1), art. 15 alin. (1) şi (11),  art. 18 alin. (2), denumirea paragrafului  
 2.1 de la secţiunea a 2-a din cap. II al titlului I, partea I, art. 24 alin. (2), (3) şi  
 (4), art. 26 alin. (1) lit. b) şi d),  art. 29 alin. (2), art. 31 alin. (2), art. 32 alin.  
 (3), art. 38 alin. (1) lit. d), denumirea secţiunii a 2-a din cap. III al titlului I,  
 partea I, art. 39 lit. d) şi e), art. 43, art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. d), art.  
 51 alin. (1) lit. c), art. 54 alin. (1) partea introductivă şi lit. e), art. 54 alin. (3),  
 art. 59 alin. (1), art. 60 alin. (1), art. 61, art. 63 alin. (1), art. 64, art. 67 alin. (1)  
 lit. d), art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (3), art. 85 alin. (1), art. 86, art. 87 alin. (1),  
 art. 88, art. 89 alin. (3), denumirea titlului II din partea I, art. 101, art. 103-105,   
 art. 108 alin. (1) şi (4), art. 113 alin. (2) lit. f), art. 122,  art. 126,  art. 144, art.  
 147 alin. (1), art. 148 alin. (1), art. 163, art. 1631, art. 164, art. 165,  
 art.166,art. 168 alin. (2), art. 171 alin. (2), art. 173 alin. (2), art. 173  alin. (3),  
 art. 1733 alin (4), art. 1734, art. 174, art. 176 alin. (1) lit. b), c) şi e), art. 180  
 alin. (1) şi (2), art. 181 alin. (1) partea introductivă şi lit. c), art. 1821 alin. (1),  
 art. 1822 alin. (1) şi (3), art. 1823, art. 1824 alin. (1), art. 1825, art. 1827  
 alin. (2), art. 1828, art. 183 alin. (1) şi (2), art. 184, art. 1851 alin. (3) lit. f) şi  
 alin. (5), art. 1855 alin. (1), art. 186 alin. (1) şi (11), art. 186 alin. (4) lit. d),  
 art. 187, art. 188 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 189, art. 190, art. 191 alin. (1)  
 lit. a) şi b), art. 192 partea introductivă,  titlul secţiunii a 5-a a cap. II din titlul  
 III partea I, art. 196 alin. (11) şi (2), art. 198, art. 200 alin. (3), art. 202 alin.  
 (3), art. 203 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 206  
 alin. (1), art. 207 alin. (1) şi (4),  art. 209 alin. (2), art. 210 alin. (2) şi (3), art.  
 2101 alin. (2) lit. b), , art. 211 alin. (1) şi (2), art. 215 alin. (1), art. 218 alin.  
 (1) lit. c) şi alin. (4), art. 221, art. 222 alin. (1) partea introductivă, art. 222 alin.  
 (1) lit. c) şi alin. (6), art. 2221 alin. (1) şi (2), art. 2222, art. 224 alin. (1) lit.  
 d), titlul cap. VII al titlului III partea I, art. 225, art. 226, art. 228, art. 229, art.  
 2301 alin. (3) lit. c), art. 231 alin. (2) şi (3), art. 233 alin. (2), art. 234 alin. (1),  
 art. 240 alin. (1) lit. d) şi f), art. 275 alin. (1), art. 278 - 284, art. 307 alin. (1),  
 art. 338 alin. (1), art. 339, art. 350, art. 368, art. 383, art. 384 alin. (1) şi (3),  
 art. 385 alin. (1), art. 420; 
  introduce alin. (6) la art. 1, art. 41, pct. 14 la art. 7 alin. (1),  pct. 301 -  
 303 la art. 7 alin. (1), alin. (11) şi (12) la art. 7, alin. (21), (22) şi (5) la  
 art. 24, art. 241,  lit. d) la art. 41 alin. (1),  alin. (11) la art. 59, alin. (11) la  
 art. 60, alin. (11) - (16) la art. 63,  art. 631, alin. (11) şi (12) la art. 85,  
 alin. (11) la art. 87, alin. (41) la art. 108, art. 1081, alin. (2) la art. 121, art.  
 1261, art. 1262, art. 1521, alin. (41) la art. 156, art. 1641, art. 1642, art.  
 1661 - 1666, art. 1691, alin. (21) - (24) la art. 173, alin. (3) şi (4) la art.  
 1732, art. 1856,  alin. (21) la art. 210, art. 2104, alin. (21) - (24) la art.  
 211,  alin. (4) la art. 215, lit. a1) - a3) la art. 218 alin. (1), lit. a1) la art. 219  
 alin. (1), lit. a1) la art. 222 alin. (1), alin. (4) şi (5) la art. 2221,  art. 2231,  
 art. 2261, art. 2291, alin. (4) - (7) la art. 234, art. 2341, art. 2342, alin.  
 (31) şi (32) la art. 351; 
 abrogă art. 7 alin. (1) pct. 2-15, 17-26, 28, 29 şi 31, art. 7 alin. (2) - (4), art. 8,  
 art. 23, art. 51 alin. (1) lit. d) şi e), art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (2) şi (3), art.  
 62,  art. 63 alin. (2), art. 65, art. 85 alin. (2) şi (3), art. 107 alin. (3), art. 117,  
 art. 119, art. 124, art. 125, secţiunile a 3-a, a 4-a, a 5-a şi a 6-a din cap. III titlul  
 II partea I, art. 143, art. 145, art. 150 alin. (1) lit. a), art. 159 - 162, art. 172  
 alin. (2) şi (3), art. 178, art. 179 alin. (2), art. 182, art. 193, art. 205, art. 209  
 alin. (1), art. 2102 alin. (21) - (23), art. 211 alin. (3), art. 231 alin. (1), art.  
 2311, art. 235, art. 384 alin. (2), art. 418 alin. (4), art. 421, art. 4211; 
 următoarele sintagme se înlocuiesc astfel: 
 a) „cerinţe de capital” cu „cerinţe de fonduri proprii”; 
 b) „legislaţie comunitară” cu „legislaţia Uniunii Europene”; 
 c) „la nivel comunitar” cu „la nivelul Uniunii”; 
 d) „participaţie calificată” cu „deţinere calificată”; 
 e) „persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit” cu „persoanele  
 afiliate cu instituţia de credit”; 
 f) „societate de asigurare” cu „întreprindere de asigurare”; 
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 g) „societate de asigurări de viaţă” cu „întreprindere de asigurări de viaţă"; 
 h) „societate de asigurări generale” cu „întreprindere de asigurări generale"; 
 i) „societate de reasigurare” cu „întreprindere de reasigurare”; 
 j) „societate-mamă” cu „întreprindere-mamă"; 
 k) „societate prestatoare de servicii auxiliare” cu „întreprindere prestatoare de  
 servicii auxiliare”; 
 I) „societate de administrare a investiţiilor” cu „societate de administrare a  
 activelor”; 
 m) „valori mobiliare” cu „titluri de valoare” 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2014  (M. Of. nr. 437/16 iun. 2014) - art. 120 
 - Decizia nr. 4/2014  (M. Of. nr. 437/16 iun. 2014) - art. 120 
 Modificări: 
 - L. nr. 29/2015  (M. Of. nr. 171/12 mar. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 113/2013 şi modifică  art. 108 alin. (1), art. 226 alin. (3) lit.  
 d), art. 228 alin. (1) partea introductivă, art. 2291 partea introductivă, art. 233  
 alin. (2), art. 406, art. 410; 
 introduce alin. (21) la art. 41, alin. (21) la art. 107, alin. (21) - (23) la art.  
 1081, art. 1172, art. 1191, lit. k1) la art. 226 alin. (3), lit. a1) la art. 229  
 alin. (2), alin. (3) la art. 278 
 - L. nr. 312/2015  (M. Of. nr. 920/11 dec. 2015) - modifică art. 4 alin. (1),  art. 7 alin. (1) pct. 303,  art. 87 alin. (1), partea  
 introductivă a art. 94, art. 95, art. 96, art. 226 alin. (4) lit. a), art. 226 alin. (6)  
 lit. b), art. 2261, art, 230 alin. (1), art. 2301 alin. (3) lit. c), art. 233 alin. (2),  
 art. 269 alin. (2), art. 271 alin. (2), art. 350, art. 384 alin. (1), art. 410; 
 introduce alin. (6) la art. 5, alin. (13) la art. 7, art. 181, lit. a1) la art. 93  
 alin. (1), lit. e)-g) la art. 94, art. 951, alin. (3) la art. 228, alin. (3) la art. 233,  
 alin. (3) la art. 267, art. 3511, alin. (4) și (5) la art. 420; 
 abrogă art. 1 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (1) pct. 302, art. 241, art. 103 alin.  
 (2) şi (3), art. 1641 şi 1642,  art. 226 alin. (3) lit. i), art. 227,   titlul III cap.  
 VIII, secţiunile 1, a 2-a şi a 21-a, cu art. 237—24041, art. 351 alin. (31) şi  
 (32), art. 396—398 
 - L. nr. 164/2018  (M. Of. nr. 626/19 iul. 2018) - modifică art. 290 alin. (1) lit.d), art. 299 lit. h), art. 309 alin. (1) lit.c), art. 311  
 alin. (1) și (2), art. 312 alin. (3), art. 314, art. 315, art. 316, art. 393 alin. (1) și  
 (2); 
  introduce alin. (2) și (3) la art. 290, alin. (11) - (14) la art. 311, alin. (4) - (7)  
 la art. 312, art. 3151, art. 3161 și art. 3162; 
  abrogă art. 313 
 - L. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 913/13 nov. 2019) - modifică art. 18 alin. (1) lit. d) și art. 4041 
 - O.U.G. nr. 111/2020  (M. Of. nr. 620/15 iul. 2020) - introduce lit. d) la art. 218 alin. (1) 
 - L. nr. 319/2021  (M. Of. nr. 1247/30 dec. 2021) - modifică art. 1 alin. (5) și (6), art. 7 alin. (11) și (13), art. 17, art. 18 alin.  
 (2), titlul paragrafului 2.1 de la partea I titlul I cap. II secțiunea 2-a, art. 24 alin.  
 (4), art. 26 alin. (1) lit. d) și e), art. 38 alin. (1) lit. e), art. 39 lit. d), art. 69 alin.  
 (3), art. 93 alin. (4), art. 951, art. 107 alin. (21), art. 108 alin. (41), art.  
 1262, art. 176 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 176 alin. (1) lit. b) și  
 c), art. 176 alin. (1) lit. e), art. 176 alin. (2), art. 177, art. 179, art. 1821 alin.  
 (1) lit. a), art. 1822 alin. (1) și (2), art. 1823, art. 1824 alin. (1), art. 1828,  
 art. 196, art. 2221 alin. (5), art. 2231, art. 224 alin (1) lit. c), art. 225 alin.  
 (1), art. 226 alin. (3) partea introductivă și lit. a), e) și l), art. 228 alin. (1)  
 partea introductivă, art. 228 alin. (2), art. 229 alin. (4), art. 2291, art. 234 alin.  
 (1), art. 275 alin. (1), art. 276, art. 278 alin. (1) lit. f), art. 279 lit. c) și d), art.  
 284 alin. (3); 
  introduce alin. (11) la art. 4, alin. (51) și (52) la art. 4, alin. (7) și (8) la art.  
 5, pct. 304 la art. 7 alin. (1), alin. (14) la art. 7, alin. (23) la art. 24, lit. d1)  
 la art. 38 alin. (1), art. 771, art. 1061, alin. (6) - (9) la art. 108, art. 1082,  
 art. 1263 - art. 1268, alin. (31) - (33) la art. 166, alin. (6) și (7) la art. 166,  
 lit. a1) la art. 176 alin. (1), alin. (11) - (14) la art. 176, lit. c) la art. 1821  
 alin. (1), alin. (3) la art. 184, alin. (31) la art. 1851, alin. (3) și (4) la art.  
 1855, art. 1881, secțiunea a 51-a cu art. 1973-19713 la partea I titlul III  
 cap. II, alin. (11) la art. 202, secțiunea a 9-a cu art. 2071-2077 la partea I  
 titlul III cap. II, alin. (3) la art. 212, alin. (11) la art. 217, lit. e) și f) la art. 218  
 alin. (1), art. 2223, alin. (31) -(33) la art. 226, art. 2262-2267, lit. r) la  
 art. 228 alin. (1), alin. (4) la art. 233, alin. (4) la art. 284, alin. (4) la art. 384,  
 pct. 7 la mențiunea de transpunere a dispozițiilor 
 directivelor Uniunii Europene din domeniul instituțiilor de 
 credit și al firmelor de investiții; abrogă art. 166 alin. (1) lit. b), art. 1662, art.  
 176 alin. (1) lit. d), art. 226 alin. (4) și (5), art. 226 alin. (6) lit. d), art. 279 lit.  
 e), art. 282 alin. (1), art. 420 alin. (5) 
 Prevederile art. 1263, art. 1264 alin. (2), art. 1266 şi art. 1268 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind  
 instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările  
 ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.(L. nr. 319/2021 - M. Of. nr. 1247/30  
 
 

dec. 2021) 

 O.U.G. nr. 100/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale  
 "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." -  
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 S.A. 
 M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 121/2007 - M. Of. nr. 312/10 mai 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 121/2007  (M. Of. nr. 312/10 mai 2007) - modifică art. 1 şi art. 3   
 O.U.G. nr. 103/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale 
 M. Of. nr. 1019/21 dec. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 104/2007 - M. Of. nr. 275/25 apr. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 201/2010  (M. Of. nr. 718/28 oct. 2010) - modifică art. 2 lit. a), e), f) şi h), titlul cap. II, art. 4, art. 5, art. 22, art. 23, art.  
 26, menţiunea de transpunere a normelor de drept european; 
  introduce art. 31, pct. 31 la art. 6 alin. (1) lit. a), lit. f)-j) la art. 6 alin. (1),  
 titlul secţ. 1, după titlul cap. VI, art. 231-236, secţiunea a 2-a cu art.  
 237-2312 şi secţiunea a 3-a cu art. 2313 şi 2314, după art. 236, art. 28,  
 introduce anexele nr. 1 şi 2; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele "date şi  
 informaţii operative de interes poliţienesc" şi "date şi informaţii operative de  
 interes operativ" cu sintagma "date şi informaţii operative" 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 18 alin. (1) lit. b) 
 - O.G. nr. 30/2013  (M. Of. nr. 551/30 aug. 2013) - modifică art. 5 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 150/28 feb. 2014)   
 O.U.G. nr. 109/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru  
 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice  
 Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice  
 de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 138/2007 - M. Of. nr. 348/22 mai 2007)    
 O.U.G. nr. 111/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare 
 M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 126/2007 - M. Of. nr. 307/9 mai 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 105/2007  (M. Of. nr. 695/12 oct. 2007) - introduce alin.(3) şi (4) la art.4 
 - L. nr. 91/2008  (M. Of. nr. 291/15 apr. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 105/2007   
 O.U.G. nr. 113/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare 
 M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 186/2008 - M. Of. nr. 722/24 oct. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 45/2009  (M. Of. nr. 341/21 mai 2009) - modifică art. 1 alin. (7) 
 - L. nr. 150/2010  (M. Of. nr. 490/16 iul. 2010) - respinge O.U.G. nr. 45/2009   
 O.U.G. nr. 116/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a  
 restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de  
 stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 171/2007 - M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 2/2007  (M. Of. nr. 113/14 feb. 2007) - modifică art. 4 alin. (1), art.7 lit. a), art.11 alin. (1); 
  introduce art.32 
 - L. nr. 171/2007  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) - modifică art.4 alin.(2) lit.b); 
  introduce art.41, alin.(2) la art.5 
 - L. nr. 172/2007  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) - aprobă O.U.G. nr.2/2007 
 - O.U.G. nr. 115/2007  (M. Of. nr. 729/26 oct. 2007) - modifică art.14 alin.(3), art.16, art.17, art.24 lit.b); 
  introduce alin.(11) la art.23 
 - L. nr. 7/2008  (M. Of. nr. 24/11 ian. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 115/2007 
 - O.U.G. nr. 85/2009  (M. Of. nr. 452/1 iul. 2009) - modifică art. 2, art. 31 şi anexa nr. 3 
 - L. nr. 6/2010  (M. Of. nr. 18/11 ian. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 85/2009 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - abrogă art. 7 lit. a) şi c) şi art. 8 
 - O.U.G. nr. 36/2011  (M. Of. nr. 263/14 apr. 2011) - modifică art. 10 alin. (2), art. 16; 
 introduce lit. d) la art. 7, art. 81; 
 referirile la art. 8 alin. (1)-(3) şi art. 7 lit. c) se fac la art. 81 alin. (1)-(3) şi,  
 respectiv, la art. 7 lit. d) 
  - L. nr. 152/2011  (M. Of. nr. 487/8 iul. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 36/2011 
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 O.U.G. nr. 118/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale 
 M. Of. nr. 1038/28 dec. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 143/2007 - M. Of. nr. 351/23 mai 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 143/2007  (M. Of. nr. 351/23 mai 2007) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. d), art. 5  
 alin. (3), art. 6, art. 8, art. 21 alin. (1) şi (3), art. 21 alin. (4), art. 22, art. 23  
 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 26; 
  introduce lit. f) la art. 4 alin. (3), alin. (2) la art. 16, alin. (31) la art. 21, alin.  
 (11) la art. 25, art. 251 
 - O.U.G. nr. 65/2007  (M. Of. nr. 441/29 iun. 2007) - modifică art. 21 alin. (1), alin. (3) şi alin. (31), art. 22 alin. (1) şi alin. (2), art.  
 23 alin. (1); 
  introduce alin. (32), (33) şi (34) la art. 21, alin. (11) la art. 22, alin. (4)-(8)  
 la art. 23; 
  abrogă art. 24 şi art. 26 
 - L. nr. 357/2007  (M. Of. nr. 842/8 dec. 2007) - modifică art.21 alin.(1), alin.(3), alin.(31), alin.(32) - (34), art.22 alin.(2),  
 art.23 alin.(1), alin.(4) - (6) şi (8), art.25; 
  abrogă art.24 şi art.26 
 - O.U.G. nr. 110/2010  (M. Of. nr. 853/20 dec. 2010) - modifică art. 21 alin. (1), (31) şi (4), art. 22 alin. (1), art. 23, art. 25; 
 abrogă art. 21 alin. (32) şi (33), art. 22 alin. (11) 
 - L. nr. 180/2011  (M. Of. nr. 733/19 oct. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 110/2010 
 - O.G. nr. 16/2014  (M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) - abrogă art. 21, art. 22, art. 23, art. 25 şi art. 251 
 - O.U.G. nr. 58/2014  (M. Of. nr. 711/29 sep. 2014) - modifică art. 2 alin. (3), art. 15   
 O.U.G. nr. 124/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare 
 M. Of. nr. 1051/29 dec. 2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 229/2007 - M. Of. nr. 471/12 iul. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 229/2007  (M. Of. nr. 471/12 iul. 2007) - modifică art. 3 alin. (1) lit.c),art.4 alin. (4) lit. e), art. 5 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 8 alin. (5), art.10 alin. (5), art.19 alin. (1), art. 20 alin. (2) lit.  
 e), art. 20 alin. (3) lit. b),art. 22, art.25 alin. (2); 
  introduce alin. (5) la art.4; 
   abrogă art.3 alin. (2), alin. (4) la art. 20   
 O.U.G. nr. 128/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare 
 M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006 
 (Aprobată prin L. nr. 90/2010 - M. Of. nr. 348/26 mai 2010)    
 O.U.G. nr. 135/2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 
 M. Of. nr. 1040/28 dec. 2006 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 153/2007 - M. Of. nr. 396/12 iun. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 153/2007  (M. Of. nr. 396/12 iun. 2007) - modifică art. 2 alin. (3)   

  2007  
 
 
 O.U.G. nr. 3/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru  
 Valorificarea Activelor Statului 
 M. Of. nr. 116/15 feb. 2007 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 142/2007 - M. Of. nr. 352/23 mai 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 142/2007  (M. Of. nr. 352/23 mai 2007) - modifică art. 2 alin. (2); 
   introduce art. 6 

 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul  
 alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006 
 O.U.G. nr. 13/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 188/19 mar. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 183/2007 - M. Of. nr. 413/20 iun. 2007) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 677/2012 (M. Of. nr. 482/13 iul. 2012)   
 O.U.G. nr. 15/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 
 M. Of. nr. 173/12 mar. 2007 
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 (Aprobată prin L. nr. 323/2007 - M. Of. nr. 810/28 nov. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 84/2007  (M. Of. nr. 602/31 aug. 2007) - introduce alin. (21) la art. 3 
 - L. nr. 339/2009  (M. Of. nr. 781/16 nov. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 84/2007   
 O.U.G. nr. 16/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi  

 revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 187/19 mar. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 236/2007 - M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 236/2007  (M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) - modifică art.2 alin.(1), art.3 alin.(2)   
 O.U.G. nr. 17/2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea  
 Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia 
 M. Of. nr. 204/26 mar. 2007 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 222/2007 - M. Of. nr. 460/9 iul. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 222/2007  (M. Of. nr. 460/9 iul. 2007) - modifică art. 3 alin. (4), art. 4 alin. (1); 
 introduce lit. g) la art. 6 alin. (4), alin. (5) la art. 6, art. 61, alin. (2) şi (3) la  
 art. 7; 
 abrogă art. 6 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 89/2009  (M. Of. nr. 452/1 iul. 2009) - modifică art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (5), art. 7 alin. (1); 
  abrogă art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (4) lit. a)-d) 
 - L. nr. 3/2010  (M. Of. nr. 17/11 ian. 2010) - respinge O.U.G. nr. 89/2009 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - modifică art. 6 alin. (1) și (5)   
 O.U.G. nr. 24/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 247/12 apr. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 98/2008 - M. Of. nr. 340/2 mai 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 3/2009  (M. Of. nr. 84/11 feb. 2009) - modifică art. 18 
 - O.U.G. nr. 17/2009  (M. Of. nr. 145/9 mar. 2009) - modifică art. 18 alin. (2); 
  introduce alin. (21) la art. 18 
 - L. nr. 379/2009  (M. Of. nr. 870/14 dec. 2009) - respinge O.U.G. nr. 3/2009 
 - L. nr. 132/2012  (M. Of. nr. 498/19 iul. 2012) - modifică art. 18 alin. (21) 
 - L. nr. 198/2013  (M. Of. nr. 395/1 iul. 2013) - modifică art. 18 alin. (21)   
 O.U.G. nr. 29/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor 
 M. Of. nr. 305/8 mai 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 59/2008 - M. Of. nr. 228/25 mar. 2008) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 33/15 ian. 2013) - modifică art. 6 
 - L. nr. 156/2013  (M. Of. nr. 254/8 mai 2013) - aprobă O.G. nr. 2/2013   
 O.U.G. nr. 30/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Ministerului  Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 309/9 mai 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 15/2008 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 15/2008  (M. Of. nr. 127/19 feb. 2008) - modifică art.12 alin.(5), art.18 alin.(3) 
 - O.U.G. nr. 152/2008  (M. Of. nr. 769/17 nov. 2008) - modifică art. 13 alin. (2) şi (3), art. 23 
 - O.U.G. nr. 221/2008  (M. Of. nr. 882/24 dec. 2008) - modifică titlul, înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei, denumirea "Ministerul  
 Internelor şi Reformei Administrative" cu denumirea "Ministerul Administraţiei  
 şi Internelor" 
 - O.U.G. nr. 20/2009  (M. Of. nr. 156/12 mar. 2009) - modifică art. 13 alin. (2) şi (3) 
 - O.U.G. nr. 96/2009  (M. Of. nr. 612/9 sep. 2009) - introduce alin. (51) la art. 17 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - modifică art. 13 alin. (1) - (3) 
 - L. nr. 17/2010  (M. Of. nr. 144/4 mar. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 152/2008 
 - L. nr. 38/2011  (M. Of. nr. 215/29 mar. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 20/2009 şi modifică art. 13 alin. (2) şi (3) la  
 data de 31 mar. 2011; 
 introduce art. 171 
 - L. nr. 89/2011  (M. Of. nr. 411/10 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 96/2009 
 - O.U.G. nr. 81/2011  (M. Of. nr. 704/5 oct. 2011) - modifică art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 22, art. 13 alin. (1); 
  abrogă art. 1 alin. (2) lit. i) 
 - O.U.G. nr. 18/2012  (M. Of. nr. 336/18 mai 2012) - modifică art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) 
 - L. nr. 118/2012  (M. Of. nr. 461/9 iul. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 18/2012 
 - L. nr. 219/2012  (M. Of. nr. 789/23 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 81/2011 
 - O.U.G. nr. 96/2012  (M. Of. nr. 884/22 dec. 2012) -  înlocuiește denumirea  Ministerul Administraţiei şi Internelor cu denumirea   
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 Ministerul Afacerilor Interne 
 - L. nr. 71/2013  (M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) - abrogă art. 1 alin. (2) lit. d), f), h) şi j), art. 2 lit. f), art. 3 alin. (1) lit. a) pct.  
 4-6,8-20 şi 26, art. 7 alin. (2), (6) şi (7), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 13  
 alin. (1)-(3) şi art. 24; 
  dispoziţiile referitoare la domeniul administraţie publică din cuprinsul art. 1  
 alin. (2) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi 22 şi lit. c) pct. 1 şi ale art. 9 alin.  
 (1) îşi încetează aplicabilitatea 
 - O.U.G. nr. 59/2013  (M. Of. nr. 355/14 iun. 2013) - modifică art. 10 alin. (4) 
 - L. nr. 324/2013  (M. Of. nr. 746/2 dec. 2013) - respinge O.U.G. nr. 59/2013 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 13/2016  (M. Of. nr. 763/29 sep. 2016) - art. 7 alin. (3) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 76/2016  (M. Of. nr. 891/8 nov. 2016) - abrogă art. 10 alin. (3) la 23 noiembrie 2016 
 - O.U.G. nr. 91/2020  (M. Of. nr. 477/4 iun. 2020) - abrogă art. 1 alin. (2) lit. k) și art. 3 alin. (1) lit. a pct. 25   
 O.U.G. nr. 33/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 337/18 mai 2007 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 160/2012 - M. Of. nr. 685/3 oct. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 160/2012  (M. Of. nr. 685/3 oct. 2012) - modifică titlul; 
  introduce art. 1-12 înainte de art. I; 
  abrogă art. I şi II 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 136/2015  (M. Of. nr. 315/8 mai 2015) - art. 5 alin. (7) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 136/2015  (M. Of. nr. 315/8 mai 2015) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 5 alin. (7) (termenul se  
 împlineşte la 21 iunie 2015) după care operează dispoziţiile art. 147 din  
 Constituţie 
 - L. nr. 1/2018  (M. Of. nr. 8/4 ian. 2018) - modifică art. 1 alin. (5) și (6), art. 4 alin. (2) și (17), art. 7 alin. (2) și (6); 
  introduce alin. (8) la art. 2, alin. (101) la art. 4, pct. 3 și 4 la art. 4 alin. (14)  
 lit.c), alin. (7) la art. 11 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 2 alin. (3); 
  introduce alin. (31) la art. 2 
 - O.U.G. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 245/29 mar. 2019) - modifică art. 2 alin. (3) și (31); 
  introduce alin. (32) la art. 2 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - introduce alin. (33) la art. 2, alin. (11)-(12) la art. 9 și alin. (11)-(12) la  
 art. 10; 
 abrogă art. 2 alin. (3), (31) și (32) 
 - L. nr. 26/2020  (M. Of. nr. 242/24 mar. 2020) - modifică art. 1 alin. (2), (4), (5) și (7), art. 4 alin. (2), art. 4 alin. (14) lit. c) pct.  
 3, art. 9 alin. (1) lit. n) și s), art. 9 alin. (1) lit. ab), art. 9 alin. (7), art. 10 alin.  
 (1) lit. ș) și art. 10 alin. (3) lit. g); 
 introduce alin. (9) la art. 2, alin. (5) la art. 3, alin. (31) la art. 7, lit. a1) și  
 a2) la art. 9 alin. (1), lit. q1) la art. 10 alin. (1) și alin. (11) la art. 11; 
 abrogă art. 4 alin. (14) lit. c) pct. 4, art. 10 alin. (1) lit. n), art. 10 alin. (1) lit. r)  
 și art. 10 alin. (4) 
 - L. nr. 142/2020  (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 54/2020 şi modifică art. 7 alin. (4), art. 11  
 alin. (5); 
  introduce alin. (161) la art. 4, alin. (41) la art. 7   
 O.U.G. nr. 43/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 
 M. Of. nr. 435/28 iun. 2007 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 247/2009 - M. Of. nr. 472/8 iul. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 247/2009  (M. Of. nr. 472/8 iul. 2009) - modifică titlul, art. 1 alin. (4) lit. b) şi f), art. 2 alin. (1) pct. 6 partea  
 introductivă, art. 2 alin. (1) pct. 12, 15 şi 24, art. 2 alin. (1) pct. 26, art. 6 alin.  
 (3) şi (4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2) partea  
 introductivă şi lit. d), e) şi j), alin. (3) lit. a) pct. 6, 7 şi 9 şi lit. e), alin. (4), alin.  
 (5) lit. d) şi e), alin. (7) partea introductivă şi alin. (10), art. 12 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 13 alin. (2) lit. c) pct. 1-3 şi pct. 4-6, alin. (4)-(6), art. 15 alin.  
 (2), art. 16, art. 17 alin. (5), art. 18 alin. (1), (2) şi (6), art. 18 alin. (8) lit. g),  
 art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) şi (2), art. 26, titlul cap. III, art. 27 alin. (2) şi  
 (3), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (5) lit. b), art. 32, art. 33 alin. (1), (5) şi (6),  
 art. 34 alin. (3), (5) şi (9), art. 36 alin. (2) partea introductivă, art. 37 alin. (1) şi  
 (3), art. 38 alin. (3) lit. g) şi alin. (4), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (4) partea  
 introductivă, art. 47 alin. (3), art. 48 alin. (6), art. 50 alin. (3), art. 63 alin. (1) şi  
 (3), art. 69 alin. (2) şi (3), art. 70, art. 72 alin. (1)-(5), art. 74, anexele nr. 1A,  
 1B, 2, 3A, 3B şi 4; 
  introduce alin. (5) la art. 5, alin. (5) la art. 6, pct. 8 la art. 11 alin. (7) lit. a), lit.  
 d)-i) la art. 11 alin. (7), lit. e) la art. 11 alin. (8), art. 121 la cap. II, după titlul  
 secţ. a 2-a, pct. 31 la art. 13 alin. (2) lit. c), alin. (6) la art. 17, alin. (4) la art.  
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 46; 
  abrogă art. 2 alin. (1) pct. 25, art. 9 alin. (5), art. 11 alin. (7) lit. a) partea  
 introductivă, art. 11 alin. (7) lit. b), art. 21 alin. (2) şi (3), art. 28, art. 29 alin.  
 (2) lit. c) pct. 6, art. 37 alin. (10), art. 42 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 5/2020  (M. Of. nr. 67/30 ian. 2020) - modifică art. 2 alin. (1) pct. 6 lit. a) și b), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (4), art. 6  
 alin. (4), art. 11 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (3) lit. g), art. 11 alin. (4) și (6), art.  
 11 alin. (7) pct. 8, art. 11 alin. (7) lit. c), art. 13 alin. (2) lit. c) pct. 3, art. 13  
 alin. (4)-(6), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (5) și (6), art. 18 alin. (5) și (6), art. 18  
 alin. (8) lit. g), art. 20 alin. (3), art. 29 alin. (1) și (7), art. 30 alin. (1), art. 31  
 alin. (1), (3) și (8), art. 34 alin. (6), art. 45, art. 48 alin. (6), art. 69 alin. (3), art.  
 70 alin. (1) pct. 3, anexa nr. 2, anexa nr. 4; modifică și înlocuiește anexele nr. 3  
 și nr. 3B; 
  introduce lit. g) la art. 1 alin. (3), pct. 28 și 29 la art. 2 alin. (1), alin. (11) la  
 art. 4, lit. j1) la art. 11 alin. (2), lit. k) la art. 11 alin. (3), secțiunea a 12-a cu  
 art. 421-426, după art. 42; 
  abrogă art. 2 alin. (1) pct. 17, art. 11 alin. (3) lit. c) și d), art. 31 alin. (7); în tot  
 cuprinsul O.U.G. nr. 43/2007 termenul „comunitar” se înlocuieşte cu sintagma  
 „(a/al/ai/ale) Uniunii Europene”, iar sintagma „la nivel comunitar” se  
 înlocuieşte cu sintagma „la nivelul Uniunii Europene” 
 - L. nr. 88/2020  (M. Of. nr. 551/25 iun. 2020) - aprobă O.U.G. nr. 5/2020   
 O.U.G. nr. 44/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic 
 M. Of. nr. 438/28 iun. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 3/2008  (M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) - modifică art.5 alin. (7), art.6 alin. (3) lit. f), art.6 alin. (4) lit. f), art.6 alin. (5)  
 lit. i), art.6 alin. (6) lit. i), art.6 alin. (7) lit. e), art.6 alin. (8) lit. f), art. 6 alin.  
 (10) lit. e), art.6 alin. (11) lit. a), art.7 alin. (4) lit. b), art. 10 alin. (5) lit. a), art.  
 10 alin. (8), art. 11 alin. (7), art. 14 alin. (3) şi (4), art. 16, art. 27 alin. (2) şi (4),  
 art. 29 pct. 1, 2, 6, 8, 20, 21, 24 şi 25, art. 32, anexa nr. 4   
 O.U.G. nr. 48/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală 
 M. Of. nr. 412/20 iun. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 300/2007 - M. Of. nr. 784/19 nov. 2007)    
 O.U.G. nr. 55/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului  
 Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 424/26 iun. 2007 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 347/2007 - M. Of. nr. 851/12 dec. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 347/2007  (M. Of. nr. 851/12 dec. 2007) - introduce pct. 31, 32, 51, 52, 61 la art. 6 pct. I, pct. 51, 191, 351,  
 451, 501 şi 502  la art. 6 pct. II 
 - L. nr. 157/2011  (M. Of. nr. 533/28 iul. 2011) - introduce art. 21 - 26   
 O.U.G. nr. 57/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
 M. Of. nr. 442/29 iun. 2007 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 49/2011 - M. Of. nr. 262/13 apr. 2011) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 154/2008  (M. Of. nr. 787/25 nov. 2008) - modifică art. 27, art. 28, art. 31 alin. (2) şi (3), art. 33 alin. (2) partea  
 introductivă şi lit. d), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (1) partea  
 introductivă şi lit. b), c) şi e), art. 38 alin. (2) şi (3), art. 50 alin. (1) lit. e), art.  
 52 alin. (1) lit. c), anexa nr. 1, anexa nr.3, anexa nr. 4A, anexa nr. 5B, anexa nr.  
 6; 
  introduce alin. (11) la art. 36, alin. (3) la art. 37, lit. f) la art. 38 alin. (1), alin.  
 (21) - (23) la art. 38, lit. i) la art. 52 alin. (1) 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - în cuprinsul ordonanţei sintagma „Agenţia Naţională pentru Arii Naturale  
 Protejate” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Mediului” 
 - L. nr. 49/2011  (M. Of. nr. 262/13 apr. 2011) - modifică art. 4 pct. 4, pct. 7 lit. d), pct. 12, pct. 16, pct. 17, pct. 18, pct. 21, pct.  
 25, pct. 28, pct. 29, pct. 30 şi pct. 31, art. 5 alin. (4), art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi  
 c), alin. (2) şi alin. (3), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi (3), art.  
 14 alin. (2), art. 15, cap. II titlul secţ. a 3-a, art. 16 alin. (2), (3) şi (4) lit. b) şi c),  
 art. 17 alin. (1) lit. a), art. 18 alin. (1) şi (4), art. 19 alin. (3) şi (5), art. 20 alin.  
 (1) şi (3), art. 21, art. 22 alin. (1)-(4), alin. (6) partea introductivă şi lit. f), g) şi  
 i), alin. (8) lit. e)-h) şi alin. (9) lit. e)-h) şi m), art. 23, art. 26 alin. (1), (2) şi (4),  
 art. 27, art. 28, art. 30, art. 31 alin. (2) şi (3), art. 33 alin. (1) partea  
 introductivă şi lit. f), alin. (2) partea introductivă şi lit. d) şi f), alin. (6) şi (7),  
 art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (1) şi (3), art. 36 alin. (1) şi (2), art. 37 alin. (2),  
 art. 38 alin. (1) partea introductivă lit. b), c) şi e), alin. (2) şi alin. (3), art. 39  
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 alin. (2), art. 43 alin. (3)-(5), alin. (6), (7), (9) şi (11), art. 44 lit. a), art. 45 alin.  
 (1) partea introductivă, art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (1) lit. c) şi e), art. 52 alin.  
 (1) lit. c), art. 53 alin. (2) lit. a), b) şi i), alin. (3) lit. g) şi k), art. 55, art. 56 alin.  
 (1), anexele nr. 1, 3, 4A, 5B şi 6; 
 introduce pct. 121 şi pct. 32-39 la art. 4, lit. b1) şi b2) la art. 11 alin. (1),  
 alin. (4)-(7) la art. 11, alin. (3) şi (4) la art. 14, alin. (6) la art. 19, alin. (71) la  
 art. 22, lit. k) la art. 22 alin. (8), lit. i) la art. 22 alin. (11), art. 281, alin. (4) şi  
 (5) la art. 29, alin. (4) şi (5) la art. 31, alin. (11) la art. 36, alin. (3) la art. 37,  
 lit. f) la art. 38 alin. (1), alin. (21)-(23) la art. 38, alin. (51) şi (52) la art.  
 43, lit. i) şi j) la art. 52 alin. (1), lit. h)-m) la art. 53 alin. (1), lit. j)-o) la art. 53  
 alin. (2), lit. l) la art. 53 alin. (3), alin. (31) la art. 53, alin. (11) la art. 56, art.  
 561; 
 abrogă art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (2) şi (3), art. 22 alin. (6) lit. e), art. 43 alin.  
 (8), (10) şi (12), art. 50 alin. (1) lit. b), art. 53 alin. (3) lit. b); 
 abrogă art. I din O.U.G. nr. 154/2008 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 52 
 - O.U.G. nr. 31/2014  (M. Of. nr. 416/4 iun. 2014) - modifică cap. II titlul secţiunii a 2-a, art. 8 alin. (1),  art. 18 alin. (1) lit. b); 
 introduce pct. 171 la art. 4, alin. (7) la art. 8, lit. b1) la art. 18 alin. (1) 
 - O.G. nr. 20/2014  (M. Of. nr. 632/29 aug. 2014) - modifică art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1) lit. b), art. 21 alin. (2) şi (7) 
 - L. nr. 161/2014  (M. Of. nr. 907/15 dec. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 31/2014 
 - L. nr. 73/2015  (M. Of. nr. 252/15 apr. 2015) - aprobă O.G. nr. 20/2014 şi modifică art. 8 alin. (5), art. 8 alin. (6), art. 11 alin.  
 (1) lit. b1), art. 21 alin. (1); 
 introduce alin. (51) şi (52) la art. 8; 
 abrogă art. 8 alin. (7) 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 26 alin. (3) 
 - O.G. nr. 7/2016  (M. Of. nr. 66/29 ian. 2016) - introduce alin. (11) și (12) la art. 35 și lit. m) și n) la art. 53 alin. (3) 
 - L. nr. 34/2016  (M. Of. nr. 219/24 mar. 2016) - respinge O.U.G. nr. 154/2008 
 - L. nr. 95/2016  (M. Of. nr. 369/13 mai 2016) - modifică art. 17 alin. (1) lit. a), art. (18) alin. (1) lit. a)-c), art. 20 alin. (1), art.  
 56 alin. (1); 
 abrogă art. 18 alin. (1) lit. d) și e), art. 20 alin. (2) și (3) 
 - L. nr. 194/2016  (M. Of. nr. 874/1 nov. 2016) - aprobă O.G. nr. 7/2016 
 - O.U.G. nr. 13/2018  (M. Of. nr. 218/12 mar. 2018) - modifică art. 18 alin. (1) lit. a)-c); 
 abrogă art. 19 alin. (1) 
 - L. nr. 148/2018  (M. Of. nr. 523/26 iun. 2018) - modifică art. 38 alin. (1) partea introductivă 
 - L. nr. 158/2018  (M. Of. nr. 581/9 iul. 2018) - modifică art. 10; 
 introduce alin. (4) - (7) la art. 561 
 - O.U.G. nr. 75/2018  (M. Of. nr. 631/19 iul. 2018) - modifică art. 4 pct. 32 și 36, art. 16 alin. (3), art. 18, art. 20, art. 21 alin. (2),  
 art. 28 alin. (10) și (11), art. 281, art. 30 alin. (3) - (5), art. 42 alin. (4), art. 43  
 alin. (7) și (11), art. 50 alin. (1), art. 52 lit. b), art. 53 alin. (1) lit. f) și art. 561  
 alin. (3) 
 - D.C.C. nr. 214/2019  (M. Of. nr. 435/3 iun. 2019) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 75/2018 (termenul se  
 împlinește în data de 17 iulie 2019), după care operează dispozițiile art. 147 din  
 Constituție 
 - L. nr. 220/2019  (M. Of. nr. 926/18 nov. 2019) - modifică art. 4 pct. 32 și 36, art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (1) și (4), art. 20, art.  
 21 alin. (2), art. 28 alin. (10) și (11), art. 281, art. 30 alin. (3) -(5), art. 42 alin.  
 (4), art. 43 alin. (7) și (11), art. 50 alin. (1), art. 52 lit. b), art. 53 alin. (1) lit. f), ,  
 art. 561 alin. (3); 
  introduce alin. (31) la art. 16 
 - L. nr. 74/2020  (M. Of. nr. 484/9 iun. 2020) - completează anexa nr. 5C 
 - L. nr. 90/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - introduce lit. h1) la art. 52 alin. (1) și alin. (2) și (3) la art. 52 
 - L. nr. 151/2021  (M. Of. nr. 573/7 iun. 2021) - respinge O.U.G. nr. 75/2018   
 O.U.G. nr. 59/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi 
 M. Of. nr. 441/29 iun. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 343/2007 - M. Of. nr. 846/10 dec. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 108/2007  (M. Of. nr. 698/16 oct. 2007) - modifică art. 8 alin. (2) 
 - L. nr. 343/2007  (M. Of. nr. 846/10 dec. 2007) - modifică art. 4 şi art. 8 alin. (1) 
 - L. nr. 49/2008  (M. Of. nr. 225/24 mar. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 108/2007 şi modifică art. 8 alin. (2)   
 O.U.G. nr. 63/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din  
 cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 439/28 iun. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 367/2007 - M. Of. nr. 898/28 dec. 2007) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 60/2010  (M. Of. nr. 443/1 iul. 2010) - modifică art. 1 alin. (2) lit. a),  art. 1 alin. (2) lit. k) pct. 2, art. 3 alin. (1), art.  
 5, art. 6 lit. b); 
 introduce lit. l) la art. 1 alin. (2), lit. b1) la art. 6 
 - O.U.G. nr. 33/2013  (M. Of. nr. 243/26 apr. 2013) - modifică art. 1 alin. (2) lit. k), art. 4 alin. (1), art. 6 lit. a), b) şi c); 
 introduce alin. (3) la art. 4, art. 61 
 - L. nr. 234/2013  (M. Of. nr. 434/17 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 33/2013 
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 - L. nr. 322/2018  (M. Of. nr. 1099/27 dec. 2018) - modifică art. 4 alin. (3) și art. 6 lit. c)   
 O.U.G. nr. 64/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind datoria publică 
 M. Of. nr. 439/28 iun. 2007 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 109/2008 - M. Of. nr. 369/14 mai 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 141/2007  (M. Of. nr. 873/20 dec. 2007) - modifică art. 4 alin. (5), art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 14; 
  introduce alin. (31) la art. 3, lit. e) la art. 4 alin. (1), alin. (11) la art. 4, lit.  
 f1) la art. 5 alin. (3) 
 - L. nr. 109/2008  (M. Of. nr. 369/14 mai 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr.64/2007 şi modifică art. 5 alin.  
 (1); 
  introduce lit. d1) la art. 2, alin. (6) - (8) la art. 3, lit. c1) la art. 5 alin. (3) 
 - L. nr. 149/2008  (M. Of. nr. 544/18 iul. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 141/2007 şi modifică art. 3 alin. (31) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 293/5 mai 2009) - rectifică art. 4 alin. (1) lit. e) 
 Modificări: 
 - L. nr. 324/2009  (M. Of. nr. 713/22 oct. 2009) - abrogă art. 3 alin. (6) - (8) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 9 şi 10 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - modifică art. 2 lit. d1); 
 introduce alin. (6) la art. 5; 
 abrogă art. 5 alin. (3) lit. c1) 
 - O.U.G. nr. 44/2018  (M. Of. nr. 454/31 mai 2018) - introduce alin. (21) - (27) la art. 3, alin. (41) la art. 4, alin. (51) - (54) la  
 art. 5, art. 81 
 - O.G. nr. 14/2018  (M. Of. nr. 754/31 aug. 2018) - modifică art. 3 alin. (3) și (5); 
  introduce lit. l) și m) la art. 2, alin. (51) la art. 3, alin. (21) - (24) la art. 5 
 - L. nr. 342/2018  (M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018) - modifică art. 3 alin. (25) 
 - L. nr. 81/2019  (M. Of. nr. 335/2 mai 2019) - modifică art. 2 lit. l) 
 - O.U.G. nr. 77/2020  (M. Of. nr. 432/22 mai 2020) - introduce lit. n) la art. 2, lit. f) la art. 4 alin. (1) și alin. (7) și (8) la art. 5 
 - L. nr. 35/2021  (M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 77/2020   
 O.U.G. nr. 67/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de  
 securitate socială 
 M. Of. nr. 443/29 iun. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 44/2008 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2008)    
 O.U.G. nr. 68/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului 
 M. Of. nr. 446/29 iun. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 19/2008 - M. Of. nr. 170/5 mar. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 15/2009  (M. Of. nr. 149/10 mar. 2009) - modifică art. 2 pct. 17, 19 şi 21, menţiunea privind transpunerea normelor  
 comunitare, anexa nr. 3; 
  introduce pct. 22 la art. 2 
 - L. nr. 308/2009  (M. Of. nr. 680/9 oct. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 15/2009 
 - O.U.G. nr. 64/2011  (M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) - completează anexa nr. 3 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 42 
 - L. nr. 249/2013  (M. Of. nr. 456/24 iul. 2013) - modifică art. 2 pct. 13 lit. a); 
  abrogă art. 43 
 - L. nr. 165/2016  (M. Of. nr. 572/28 iul. 2016) - modifică art. 2 pct. 13 lit. b)   
 ▼ Contract de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din  
 România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006 
 O.U.G. nr. 71/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 446/29 iun. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 330/2007 - M. Of. nr. 810/28 nov. 2007) 
 Modificări: 
 - L. nr. 330/2007 (M. Of. nr. 810/28 nov. 2007) - modifică art. 5 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 1284/2010 (M. Of. nr. 862/22 dec. 2010) 
 - H.G. nr. 695/2013 (M. Of. nr. 586/16 sep. 2013) 
 - H.G. nr. 592/2016 (M. Of. nr. 667/30 aug. 2016)   
 O.U.G. nr. 74/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din  
 locuinţele retrocedate foştilor proprietari 
 M. Of. nr. 444/29 iun. 2007 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 84/2008 - M. Of. nr. 291/15 apr. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 84/2008  (M. Of. nr. 291/15 apr. 2008) - modifică art. 1 alin. (1), (2), (3) lit. a) partea introductivă, art. 2 alin. (3), art. 6  
 alin. (2) şi (3), art. 7 alin. (4), art. 15 alin. (3); 
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  introduce lit. e) la art. 2 alin. (2), alin. (4) şi (5) la art. 6 
 - O.U.G. nr. 57/2008  (M. Of. nr. 358/9 mai 2008) - modifică art. 1 alin. (4) lit. a); 
  introduce alin. (31) la art.1 
 - L. nr. 233/2008  (M. Of. nr. 750/6 nov. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 57/2008   
 O.U.G. nr. 76/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale 
 M. Of. nr. 444/29 iun. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 348/2007 - M. Of. nr. 840/7 dec. 2007)    
 O.U.G. nr. 81/2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv 
 M. Of. nr. 446/29 iun. 2007 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 142/2010 - M. Of. nr. 483/14 iul. 2010) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 557/15 aug. 2007) - rectifică art. 1 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.22 al titlului II 
 Modificări: 
 - L. nr. 142/2010  (M. Of. nr. 483/14 iul. 2010) - modifică titlul I art. unic pct. 8, 9, 13, 17, 18, 22, 26; 
  introduce pct. 71 la art. unic al titlului I; 
  abrogă art. 7 alin. (4) de la titlul II 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi  
 pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004 
 O.U.G. nr. 85/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 622/10 sep. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 341/2007 - M. Of. nr. 846/10 dec. 2007) 
   
 O.U.G. nr. 90/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul  
 cheltuielilor de personal 
 M. Of. nr. 659/26 sep. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2008 - M. Of. nr. 292/15 apr. 2008)    
 O.U.G. nr. 96/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007 
 M. Of. nr. 680/5 oct. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 338/2009 - M. Of. nr. 778/13 nov. 2009)   
 ▼ Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi  
 Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de  
 Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 O.U.G. nr. 98/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 689/10 oct. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 362/2007 - M. Of. nr. 860/17 dec. 2007) 
  
 ▼ Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din  
 România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor  
 de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la  
 11 iulie 2003 
 O.U.G. nr. 98/2007 (ratificare) 
 M. Of. nr. 689/10 oct. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 362/2007 - M. Of. nr. 860/17 dec. 2007) 
   
 O.U.G. nr. 99/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din  
 municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007 
 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 21/2008 - M. Of. nr. 170/5 mar. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 74/2012  (M. Of. nr. 808/3 dec. 2012) - modifică art. 2 alin. (2) 
 - L. nr. 80/2013  (M. Of. nr. 199/9 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 74/2012   
 O.U.G. nr. 110/2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului  
 Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 695/12 oct. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 55/2008 - M. Of. nr. 228/25 mar. 2008)    
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 O.U.G. nr. 114/2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului 
 M. Of. nr. 713/22 oct. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 70/2013 - M. Of. nr. 178/1 apr. 2013)    
 O.U.G. nr. 123/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 751/6 nov. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 85/2008 - M. Of. nr. 292/15 apr. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 85/2008  (M. Of. nr. 292/15 apr. 2008) - modifică titlul I art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (2) şi  art. 5,  
 titlul II art. 3, art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) şi art. 16 alin. (1), titlul III art. 1  
 alin. (2) şi art. 2 alin. (1) şi (2); 
  în cuprinsul întregii ordonanţe de urgenţă articolele vor fi numerotate de la  
 articolul 1 la articolul 25 
 - L. nr. 35/2012  (M. Of. nr. 204/28 mar. 2012) - modifică art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) şi (3),  
 art. 8 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 21; 
  introduce art. 111, art. 131, art. 132, art. 141, art. 142, anexa după art.  
 25   
 O.U.G. nr. 124/2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi al Agenţiei pentru  
 Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 751/6 nov. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 56/2008 - M. Of. nr. 228/25 mar. 2008)    
 O.U.G. nr. 127/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind Gruparea europeană de cooperare teritorială 
 M. Of. nr. 769/13 nov. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 52/2008 - M. Of. nr. 230/25 mar. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 52/2008  (M. Of. nr. 230/25 mar. 2008) - modifică art. 21 alin. (2) şi (3) 
 - O.G. nr. 9/2015  (M. Of. nr. 83/30 ian. 2015) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6, art. 7, art. 8, art. 9  
 alin. (1), (3) şi (4), art. 10 alin. (6), art. 11, art. 13, art. 14 alin. (1), art. 16 alin.  
 (2); 
 introduce art. 131; 
 înlocuieşte sintagma "Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor"  
 cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice"   
 O.U.G. nr. 132/2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de  
 diminuare a arieratelor în economie 
 M. Of. nr. 788/20 nov. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 248/2009 - M. Of. nr. 462/3 iul. 2009)    
 O.U.G. nr. 135/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA 
 M. Of. nr. 817/30 nov. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 187/2008 - M. Of. nr. 722/24 oct. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 47/2009  (M. Of. nr. 352/26 mai 2009) - modifică art. 1 alin. (1); 
  introduce art. 11 
 - L. nr. 342/2009  (M. Of. nr. 779/13 nov. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 47/2009 şi modifică art. 1 alin. (1) lit. c); 
  introduce lit. h) la art. 1 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 15/2011  (M. Of. nr. 153/2 mar. 2011) - modifică art. 1; 
  introduce art. 12 
 - L. nr. 108/2011  (M. Of. nr. 428/20 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 15/2011     
 O.U.G. nr. 142/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European 
 M. Of. nr. 858/13 dec. 2007 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 114/2008 - M. Of. nr. 384/21 mai 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 114/2008  (M. Of. nr. 384/21 mai 2008) - introduce alin. (2) la art. 2   
 O.U.G. nr. 146/2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006 
 M. Of. nr. 877/20 dec. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 172/2008 - M. Of. nr. 709/20 oct. 2008) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 172/2008  (M. Of. nr. 709/20 oct. 2008) - modifică art.1 alin.(2)   
 O.U.G. nr. 148/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură 
 M. Of. nr. 882/21 dec. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 126/2008 - M. Of. nr. 413/2 iun. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 35/2008  (M. Of. nr. 236/27 mar. 2008) - modifică art. 4 alin. (3) 
 - L. nr. 279/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 35/2008   
 O.U.G. nr. 149/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice 
 M. Of. nr. 882/21 dec. 2007 
 (Aprobată prin L. nr. 150/2008 - M. Of. nr. 544/18 iul. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 37/2008  (M. Of. nr. 276/8 apr. 2008) - modifică art. 8 
 - L. nr. 275/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 37/2008 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 859/2009  (M. Of. nr. 520/29 iul. 2009) - prevederile art. 5-8 sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se  
 înţelege că plata drepturilor salariale pe card este obligatorie 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 859/2009  (M. Of. nr. 520/29 iul. 2009) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 5-8 (termenul se  
 împlineşte la 13 septembrie 2009) după care operează dispoziţiile art. 147 alin.  
 (1) din Constituţie 
 - L. nr. 77/2010  (M. Of. nr. 297/7 mai 2010) - modifică art. 5; 
  abrogă art. 6 şi 8   
 O.U.G. nr. 151/2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 882/21 dec. 2007 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 7/2009 - M. Of. nr. 104/20 feb. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 7/2009  (M. Of. nr. 104/20 feb. 2009) - modifică art. 3   
 O.U.G. nr. 156/2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. 
 -S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 883/21 dec. 2007 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 232/2008 - M. Of. nr. 750/6 nov. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 33/2008  (M. Of. nr. 234/26 mar. 2008) - modifică art. 3 
 - O.U.G. nr. 113/2008  (M. Of. nr. 670/29 sep. 2008) - modifică art. 2, art. 3 alin. (2), (3) şi (5); 
  abrogă anexa 
 - L. nr. 231/2008  (M. Of. nr. 750/6 nov. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 33/2008 
 - L. nr. 232/2008  (M. Of. nr. 750/6 nov. 2008) - modifică art. 1 alin. (1); 
  introduce art. 11 
 - L. nr. 147/2009  (M. Of. nr. 303/8 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 113/2008 
 - L. nr. 9/2014  (M. Of. nr. 156/4 mar. 2014) - introduce art. 12 
 - O.G. nr. 19/2014  (M. Of. nr. 630/28 aug. 2014) - introduce art. 13, art. 31, art. 32 
 - L. nr. 19/2016  (M. Of. nr. 171/7 mar. 2016) - modifică art. 31 alin. (1); 
  introduce alin. (11) și (12) la art. 31, art. 33 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 5/2020  (M. Of. nr. 131/19 feb. 2020)   

  2008  
 
 
 O.U.G. nr. 3/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de  

 Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Universităţii "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii  
 unui campus universitar 
 M. Of. nr. 101/8 feb. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 119/2008 - M. Of. nr. 413/2 iun. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 119/2008  (M. Of. nr. 413/2 iun. 2008) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), anexa   
 O.U.G. nr. 5/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE 
 M. Of. nr. 123/15 feb. 2008 
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 (Aprobată prin L. nr. 154/2008 - M. Of. nr. 544/18 iul. 2008)    
 O.U.G. nr. 11/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai fondului de risc 
 M. Of. nr. 136/21 feb. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 185/2008 - M. Of. nr. 722/24 oct. 2008)    
 O.U.G. nr. 12/2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar 
 M. Of. nr. 138/22 feb. 2008 
  (Aprobată prin L. nr. 148/2008 - M. Of. nr. 544/18 iul. 2008) 
  
 O.U.G. nr. 14/2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze  
 naturale pentru încălzirea locuinţei 
 M. Of. nr. 147/27 feb. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 131/2009 - M. Of. nr. 299/7 mai 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 226/2008  (M. Of. nr. 899/31 dec. 2008) - modifică art. 4; 
  introduce alin. (1) la art. 15; 
  înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "direcţii teritoriale"  
 cu sintagma "agenţii teritoriale", şi la art. 12, denumirea "Ministerul Muncii,  
 Familiei şi Egalităţii de Şanse" cu denumirea "Agenţia Naţională pentru  
 Prestaţii Sociale"   
 O.U.G. nr. 17/2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a  
 situaţiei juridice a acestora 
 M. Of. nr. 158/29 feb. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 24/2014 - M. Of. nr. 205/24 mar. 2014)    
 O.U.G. nr. 18/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz 
 M. Of. nr. 164/4 mar. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 259/2008 - M. Of. nr. 757/10 nov. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 259/2008  (M. Of. nr. 757/10 nov. 2008) - modifică art. 3 
 - O.G. nr. 29/2013  (M. Of. nr. 550/30 aug. 2013) - modifică art. 3   
 O.U.G. nr. 20/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 177/7 mar. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 104/20 feb. 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 36/2008  (M. Of. nr. 250/31 mar. 2008) - abrogă art. IV   
 O.U.G. nr. 22/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea condiţiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar  
 Internaţional 
 M. Of. nr. 176/7 mar. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 210/2008 - M. Of. nr. 736/30 oct. 2008)    
 O.U.G. nr. 23/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind pescuitul şi acvacultura 
 M. Of. nr. 180/10 mar. 2008 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 317/2009 - M. Of. nr. 708/21 oct. 2009) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 236/27 mar. 2008) - rectifică art. 2 pct. 32, art. 58 lit. a), art. 60 lit. b) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 15/2009  (M. Of. nr. 598/31 aug. 2009) - abrogă art. 4 alin. (2) 
 - L. nr. 317/2009  (M. Of. nr. 708/21 oct. 2009) - modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) lit. b), f) şi j), art. 2 pct. 2,  
 3, 7-9, 11-13, 18, 24, 25, 27, 28, 29 şi 37, art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7, titlul cap.  
 III, titlul secţiunii 1, art. 8 partea introductivă şi lit. d) şi e), art. 9, art. 10 alin.  
 (1) şi (4), art. 12 alin. (1) şi (6), art. 13 alin. (1), art. 16, art. 18, art. 20, titlul  
 secţiunii a 5- a, art. 23, art. 24 partea introductivă şi lit. f), art. 25 alin. (1), art.  
 28, art. 30 alin. (1), art. 31, art. 32 alin. (2), art. 34 alin. (2), art. 35 alin. (3),  
 art. 36, art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 41, art. 42, art. 43 alin. (1) şi (3),  
 art. 44 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) partea introductivă, art. 45 alin. (4), art. 46,  
 art. 47 partea introductivă şi lit. c), art. 49, art. 50, art. 51 alin. (1) partea  
 introductivă şi lit. b), alin. (2) şi (4), art. 52 alin. (1) partea introductivă şi alin.  
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 (2), art. 54, art. 56 alin. (1) şi (3), art. 58, art. 59 partea introductivă şi lit. d),  
 art. 60 lit. a)-d), art. 61 lit. a) şi b), art. 62 lit. a) şi b), art. 63 lit. c) şi l), art. 64  
 partea introductivă şi lit. a), c), d), g),  j) şi m), art. 65 alin. (1) lit. b), art. 66  
 alin. (1), art. 67 alin. (1), art. 70; 
  introduce lit. l) la art. 1 alin. (2), alin. (4) la art. 1, pct. 181 , 271 şi 39-47 la  
 art. 2, alin. (3) şi (4) la art. 4, lit. g) la art. 8, art. 91, art. 411, lit. j)-l) la art.  
 44 alin. (1), art. 461, art. 501, art. 511, lit. f) la art. 59, lit. m) la art. 63, art.  
 681; 
  abrogă art. 2 pct. 4, 31, 34 şi 35, art. 4 alin. (2), art. 10 alin. (2) lit. d), art. 13  
 alin. (3), art. 14 alin. (4), art. 39 alin. (2) şi (3), art. 48, art. 57, art. 63 lit. j), art.  
 64 lit. h) 
 - L. nr. 369/2009  (M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 15/2009 
 - L. nr. 152/2010  (M. Of. nr. 483/14 iul. 2010) - introduce alin. (2) la art. 47 
 - L. nr. 219/2010  (M. Of. nr. 765/16 nov. 2010) - modifică art. 60 lit. b), art. 64 lit. a), c) şi d), art. 67 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 127/2010  (M. Of. nr. 898/31 dec. 2010) - modifică art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 23 alin. (1) art.  
 41; 
 introduce alin. (11) la art. 9 
 - L. nr. 253/2011  (M. Of. nr. 867/8 dec. 2011) - modifică art. 67 alin. (3) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 64, art. 65; 
  abrogă art. 681 
 - L. nr. 114/2016  (M. Of. nr. 411/31 mai 2016) - modifică art. 43 alin. (1); 
 introduce art. 462 și 463 
 - O.U.G. nr. 85/2016  (M. Of. nr. 957/28 nov. 2016) - modifică art. 1 alin. (2) lit. l), art. 2 pct. 1, 6, 10, 11, 13, 14, 23, 27, 271, 28,  
 30, 37 și 43, art. 4 alin. (3), art. 9 alin. (3), art. 23-25, art. 26, art. 36, art. 43,  
 art. 44, art. 46, art. 461, art. 51 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 58 lit. a) și d),  
 art. 59 lit. a) și e), art. 60 lit. c), art. 62 lit. a)-c), art. 64 lit. e) și h), art. 65 alin.  
 (1) lit. a) și art. 67 alin. (1); 
 introduce lit. m)-p) la art. 1 alin. (2), lit. g) la art. 2 pct. 2, pct. 182 și 183 la  
 art. 2, alin. (5) la art. 4, alin. (4) la art. 91, alin. (3) la art. 37, alin. (5) la art.  
 45, lit. g) la art. 59, lit. d) la art. 62, lit. m) la art. 64 și lit. c) la art. 65 alin. (1); 
 abrogă art. 35 alin. (2) și art. 50 
 - L. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) - modifică art. 23 alin. (1) 
 - L. nr. 126/2019  (M. Of. nr. 559/8 iul. 2019) - modifică art. 64 lit. k)   
 O.U.G. nr. 24/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 
 M. Of. nr. 182/10 mar. 2008 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 293/2008 - M. Of. nr. 800/28 nov. 2008) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) - rectifică alin. 2 din preambul, art. 5 alin. (3), anexa 
 Modificări: 
 - L. nr. 293/2008  (M. Of. nr. 800/28 nov. 2008) - modifică preambulul, art. 1 alin. (2), (5), (10) şi (13), art. 2 lit. a) şi b), art. 3  
 partea introductivă şi lit. h), art. 3 lit. l), o), r), u) şi z), art. 4 alin. (1), (2) şi (4),  
 art. 5 alin. (1), alin. (2) partea introductivă şi lit. h), alin. (4) partea  
 introductivă, art. 7 alin. (1) şi (3), art. 8 partea introductivă, art. 10 alin. (2),  
 art. 11 alin. (1) şi (2), art. 14 lit. e), art. 17 alin. (13), art. 18, art. 25 alin. (2),  
 art. 28 alin. (3), art. 30 alin. (5), art. 31 alin. (4), art. 33 alin. (1), art. 34, art.  
 36, art. 37 alin. (1), anexa; 
  introduce lit. h1) la art. 3, lit. d1) la art. 5 alin. (2), alin. (8) la art. 30; 
  abrogă art. 2 lit. c), art. 5 alin. (6) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 810/3 dec. 2008) - rectifică anexa 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 672/2012  (M. Of. nr. 559/8 aug. 2012) -  art. 2 lit. b) teza întâi cu privire la sintagmele "indiferent sub ce formă" şi  
 "relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii" 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 672/2012  (M. Of. nr. 559/8 aug. 2012) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 2 lit. b) teza întâi cu  
 privire la sintagmele "indiferent sub ce formă" şi "relatări verbale consemnate  
 de lucrătorii Securităţii",(termenul se împlineşte la 21 septembrie 2012) după  
 care operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 30 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 107/2014  (M. Of. nr. 318/30 apr. 2014) - art. 10 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 107/2014  (M. Of. nr. 318/30 apr. 2014) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 10 alin. (1) (termenul se  
 împlineşte la 14 iunie 2014), după care operează dispoziţiile art. 147 din  
 Constituţie 
 - L. nr. 161/2019  (M. Of. nr. 630/29 iul. 2019) - introduce 51, 121 și 122; 
 abrogă art. 32 
 - D.C.C. nr. 794/2021  (M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021) - declară neconstituțională L. nr. 161/2019 și suspendă dispozițiile legii  
 (termenul se împlinește la data de 30 ian. 2022), după care operează dispozițiile  
 art. 147 din Constituție   
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 O.U.G. nr. 30/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare 
 M. Of. nr. 217/21 mar. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 130/2009 - M. Of. nr. 293/5 mai 2009)    
 O.U.G. nr. 34/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 
 M. Of. nr. 246/28 mar. 2008 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 160/2008 - M. Of. nr. 675/1 oct. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 160/2008  (M. Of. nr. 675/1 oct. 2008) - modifică art. 3 lit. s), art. 4, art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (3), art. 9, art. 20 alin.  
 (1) şi (3), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2); 
  introduce lit. m1) la art. 3, alin. (11) la art. 20; 
  abrogă art. 3 lit. a) şi g), art. 25 alin. (2) 
 - L. nr. 132/2015  (M. Of. nr. 401/8 iun. 2015) - modifică  art. 32 alin. (1) lit. a); 
 introduce alin. (21) la art. 2, alin. (5) la art. 2, lit. d1) şi lit. h1)  la art. 3, lit.  
 h) la art. 10, lit. j) la art. 12, lit. c) la art. 15, alin. (3)-(5) la art. 18, alin. (12)  
 la art. 20 
 - L. nr. 109/2019  (M. Of. nr. 418/28 mai 2019) - introduce alin. (6) la art. 32 
 - O.U.G. nr. 62/2019  (M. Of. nr. 725/3 sep. 2019) - modifică art. 3, art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (11) și art. 32 alin. (1) lit. a) și  
 b); 
  introduce alin. (22) și alin. (41) la art. 2, lit. a1) la art. 15, alin. (21) și  
 (22) la art. 19; 
  abrogă art. 15 lit. b) 
 - D.C.C. nr. 83/2020  (M. Of. nr. 204/13 mar. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 62/2019  
 (termenul se împlinește la data de 26 aprilie 2020), după care operează  
 prevederile art. 147 din Constituție 
 - L. nr. 36/2020  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) - modifică art. 3, art. 20 alin. (11) și art. 32 alin. (1) lit. a) și b); 
 introduce alin. (6) și (7) la art. 2, lit. d) la art. 15 și alin. (4) și (5) la art. 19   
 O.U.G. nr. 36/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice  
 locale din anul 2008 
 M. Of. nr. 250/31 mar. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 104/20 feb. 2009)    
 O.U.G. nr. 37/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 
 M. Of. nr. 276/8 apr. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 275/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 43/2008  (M. Of. nr. 308/21 apr. 2008) - modifică art. 24; 
  introduce lit. c1) la art. 2 alin. (2) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 336/30 apr. 2008) - rectifică art. 4 alin. (1) lit. v) la cap. I secţ. a 3-a 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 112/2008  (M. Of. nr. 680/3 oct. 2008) - modifică art. 2 alin. (2) lit. c) şi e); 
  introduce lit. k), l), m) şi n) la art. 2 alin. (2) 
 - L. nr. 275/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - modifică art.2  alin. (2) lit. g) 
 - L. nr. 276/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - aprobă O.U.G. nr. 43/2008 
 - O.U.G. nr. 186/2008  (M. Of. nr. 810/3 dec. 2008) - introduce lit. o) şi p) la art. 2 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 4/2009  (M. Of. nr. 92/16 feb. 2009) - modifică art. 11 
 - O.U.G. nr. 34/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 5 alin. (1) 
 - L. nr. 180/2009  (M. Of. nr. 335/20 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 186/2008 
 - L. nr. 181/2009  (M. Of. nr. 335/20 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 112/2008 
 - L. nr. 215/2009  (M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 4/2009 şi modifică art. 11 alin. (2) 
 - L. nr. 227/2009  (M. Of. nr. 402/12 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 34/2009 
 - O.U.G. nr. 80/2010  (M. Of. nr. 636/10 sep. 2010) - introduce alin. (4) la art. 11 
 - O.U.G. nr. 96/2010  (M. Of. nr. 769/17 nov. 2010) - introduce alin. (5) şi (6) la art. 8 
 - O.U.G. nr. 4/2011  (M. Of. nr. 96/4 feb. 2011) - modifică art. 15 alin. (3) 
 - L. nr. 31/2011  (M. Of. nr. 205/24 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 96/2010 
 - O.G. nr. 26/2013  (M. Of. nr. 549/29 aug. 2013) - abrogă art. 15 alin. (1), (2) şi (4) 
 - O.G. nr. 23/2014  (M. Of. nr. 636/29 aug. 2014) - introduce alin. (7) şi (8) la art. 8 
 - L. nr. 6/2015  (M. Of. nr. 16/9 ian. 2015) - aprobă O.G. nr. 23/2014 şi modifică art. 8 alin. (7) 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - modifică art. 8 
 - O.U.G. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) - modifică art. 8; 
  introduce art. 81   
 O.U.G. nr. 41/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură 
 M. Of. nr. 284/11 apr. 2008 
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 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 709/20 oct. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 169/2008  (M. Of. nr. 709/20 oct. 2008) - modifică art.1   
 O.U.G. nr. 44/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi  
 întreprinderile familiale 
 M. Of. nr. 328/25 apr. 2008 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 182/2016 - M. Of. nr. 828/19 oct. 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 38/2009  (M. Of. nr. 269/24 apr. 2009) - modifică art. 39 alin. (2) şi (3) 
 - L. nr. 322/2009  (M. Of. nr. 721/26 oct. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 38/2009 
 - O.U.G. nr. 46/2011  (M. Of. nr. 350/19 mai 2011) - modifică art. 17 alin. (1); 
  introduce alin. (3) la art. 17 
 - L. nr. 40/2013  (M. Of. nr. 129/11 mar. 2013) - aprobă O.U.G. 46/2011 
 - L. nr. 4/2014  (M. Of. nr. 15/10 ian. 2014) - introduce lit. i1) la art. 2, art. 71, art. 211 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2016  (M. Of. nr. 138/23 feb. 2016) - Întreprinderea individuală, formă de activitate economică organizată de  
 întreprinzătorul persoană fizică în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 44/2008, nu are calitatea de persoană juridică şi, prin urmare,  
 nu poate răspunde penal în condiţiile prevăzute de art. 135 din Codul penal. 
 Modificări: 
 - L. nr. 182/2016  (M. Of. nr. 828/19 oct. 2016) - modifică art. 1 alin. (1) şi (3), art. 2 lit. a), f), h), i) şi j), art. 7 alin. (1)-(3), art.  
 8 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (2) şi (3), art. 9 alin. (2), art. 11, art. 12, art. 13  
 alin. (1) şi (2), art. 14 alin. (2) şi (4), art. 15, art. 16, art. 17 alin. (1) şi (2), art.  
 18, art. 19 alin. (2), art. 20, art. 21 alin. (1) lit. a) şi b), art. 24, art. 26, art. 29,  
 art. 30 alin. (2) şi (3), art. 31, art. 32 alin. (3), art. 38; 
  modifică şi completează anexa; 
 introduce alin. (31) la art. 1, lit. j1) la art. 2, alin. (21) la art. 9 şi art. 351; 
 abrogă art. 3 alin. (3), art. 34 şi art. 42 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 84/2021  (M. Of. nr. 70/21 ian. 2022) - art. 6 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 45/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi  
 revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 322/23 apr. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 192/2008 - M. Of. nr. 724/24 oct. 2008) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 140/2008  (M. Of. nr. 749/6 nov. 2008) - modifică art. 3 alin. (1) 
 - L. nr. 153/2009  (M. Of. nr. 308/11 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 140/2008   
 O.U.G. nr. 51/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind ajutorul public judiciar în materie civilă 
 M. Of. nr. 327/25 apr. 2008 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 193/2008 - M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 193/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - modifică art. 7, art. 22 alin. (3), art. 27 alin. (1), art. 38 alin. (3) lit. c), art. 50  
 alin. (1) partea introductivă şi lit. a); 
  introduce art. 21, art. 81, art. 101, art. 501 şi art. 502 
 - L. nr. 251/2011  (M. Of. nr. 866/8 dec. 2011) - modifică art. 7, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 501 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 13; 
  introduce art. 131 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1  
 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) -  prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15  
 februarie 2013 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 - L. nr. 310/2018  (M. Of. nr. 1074/18 dec. 2018) - abrogă art. 131 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 585/2019  (M. Of. nr. 154/26 feb. 2020)   
 O.U.G. nr. 54/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele  
 acţiuni prioritare 
 M. Of. nr. 339/1 mai 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 242/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008)    
 O.U.G. nr. 55/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 M. Of. nr. 339/1 mai 2008 
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 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 162/2008 - M. Of. nr. 684/7 oct. 2008) 
 Modificări: 
 - L. nr. 162/2008  (M. Of. nr. 684/7 oct. 2008) - modifică art. 4 alin. (2), art.6 lit. d)   
 O.U.G. nr. 61/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri  
 şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii 
 M. Of. nr. 385/21 mai 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 62/2009 - M. Of. nr. 229/8 apr. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 62/2009  (M. Of. nr. 229/8 apr. 2009) - modifică art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (3), art. 15 alin. (2) şi art. 16 
 - L. nr. 128/2013  (M. Of. nr. 248/30 apr. 2013) - abrogă art. 7 alin. (2) - (4)   
 O.U.G. nr. 64/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante  
 aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat 
 M. Of. nr. 398/27 mai 2008 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 92/2009 - M. Of. nr. 261/22 apr. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 92/2009  (M. Of. nr. 261/22 apr. 2009) - modifică art. 1 alin. (2); 
  introduce anexa după art. 5   
 O.U.G. nr. 67/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare 
 M. Of. nr. 414/3 iun. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 131/3 mar. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 24/2009  (M. Of. nr. 131/3 mar. 2009) - modifică art. 7 alin. (1) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 7 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 94/2017  (M. Of. nr. 983/11 dec. 2017) - modifică art. 4, art. 5 alin.(1), art. 8; 
  introduce art. 41 
 - L. nr. 98/2018  (M. Of. nr. 376/2 mai 2018) - aprobă O.U.G. nr. 94/2017   
 O.U.G. nr. 68/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de  
 cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 
 M. Of. nr. 428/6 iun. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 192/2011 - M. Of. nr. 795/9 nov. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 192/2011  (M. Of. nr. 795/9 nov. 2011) - abrogă art. 2 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 72/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind autorizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în  
 anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în  
 agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole 
 M. Of. nr. 433/10 iun. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 43/2009 - M. Of. nr. 171/19 mar. 2009)    
 O.U.G. nr. 75/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei 
 M. Of. nr. 462/20 iun. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 76/2009 - M. Of. nr. 231/8 apr. 2009) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 104/2009  (M. Of. nr. 73/6 feb. 2009) - art. I şi II 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 104/2009  (M. Of. nr. 73/6 feb. 2009) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. I şi II (termenul se  
 împlineşte la data de 23 martie 2009) după care operează prevederile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 76/2009  (M. Of. nr. 231/8 apr. 2009) - modifică art. VI pct. 1 şi 2, art. VII; 
  abrogă art. I, art. II, art. IV, art. V 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 784/2009  (M. Of. nr. 466/7 iul. 2009) - art. III 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 784/2009  (M. Of. nr. 466/7 iul. 2009) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. III (termenul se  
 împlineşte la data de 14 aug. 2009), după care opereză prevederile art. 147 alin.  
 (1) din Constituţie 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 21/2015  (M. Of. nr. 743/5 oct. 2015) - art. III alin. (1) 
 - art. III alin. (1) 
 
 

(v. D.C.C. nr. 104/2009 - M. Of. nr. 73/6 feb. 2009 (art. I şi II); D.C.C. nr. 784/2009 - M. Of. nr. 466/7 iul. 2009 (art. III)) 
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 O.U.G. nr. 76/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea  
 fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe,  
 precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru  
 Agricultură 
 M. Of. nr. 464/23 iun. 2008 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 36/2009 - M. Of. nr. 182/24 mar. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 36/2009  (M. Of. nr. 182/24 mar. 2009) - modifică art. 2 lit. e), art. 4 lit. d), e), g), i), j) şi o), art. 5 partea introductivă,  
 art. 5 pct. 1; 
 introduce pct. 1 şi 2 la art. 5   
 O.U.G. nr. 85/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind stimularea investiţiilor 
 M. Of. nr. 474/27 iun. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 78/2009 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - abrogă L. nr. 390/2002 şi înlocuieşte sintagma "Agenţia Română pentru  
 Investiţii Străine" cu "Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi  
 Investiţiilor Străine" 
 - L. nr. 82/2010  (M. Of. nr. 300/10 mai 2010) - introduce lit. f) şi g) la art. 4 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 96/2012  (M. Of. nr. 884/22 dec. 2012) - sintagma "Agenţia Română de Investiţii" se înlocuieşte cu sintagma  
 "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine"   
 O.U.G. nr. 92/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind statutul funcţionarului public denumit manager public 
 M. Of. nr. 484/30 iun. 2008 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 135/2009 - M. Of. nr. 294/6 mai 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 37 alin. (2) 
 - L. nr. 135/2009  (M. Of. nr. 294/6 mai 2009) - modifică art. 6 alin. (2) lit. b), art. 8 alin. (6), art. 9 alin. (2), art. 10, art. 11  
 alin. (1), art. 18, art. 21 alin. (4), art. 23 alin. (2), art. 32 alin. (1); 
  introduce lit. a), înaintea lit. a) care devine lit. a1), la art. 15 alin. (3) 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 37 alin. (2) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 6 alin. (2) lit. h)   
 O.U.G. nr. 94/2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor  
 documente de călătorie 
 M. Of. nr. 485/30 iun. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 249/2009 - M. Of. nr. 462/3 iul. 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 87/2009  (M. Of. nr. 452/1 iul. 2009) - modifică art. II alin. (1) şi (3) 
 - L. nr. 20/2010  (M. Of. nr. 144/4 mar. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 87/2009 
 - O.U.G. nr. 82/2012  (M. Of. nr. 838/12 dec. 2012) - modifică art. II alin. (1)   
 O.U.G. nr. 99/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice 
 M. Of. nr. 630/29 aug. 2008 
  (Aprobată prin L. nr. 44/2009 - M. Of. nr. 171/19 mar. 2009) 
  
 O.U.G. nr. 103/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare 
 M. Of. nr. 641/8 sep. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 29/2009 - M. Of. nr. 145/9 mar. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 29/2009  (M. Of. nr. 145/9 mar. 2009) - modifică art. 2 lit. d), art. 3, art. 4 alin. (1) şi preambulul alin. (2), art. 9 alin.  
 (2)   
 O.U.G. nr. 108/2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative din domeniul social 
 M. Of. nr. 661/22 sep. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 267/2009 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2009)    
 O.U.G. nr. 109/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 
 M. Of. nr. 665/24 sep. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 56/2009 - M. Of. nr. 224/7 apr. 2009) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 56/2009  (M. Of. nr. 224/7 apr. 2009) - înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "Ministerul  
 Economiei şi Finanţelor" cu sintagma "Ministerul Finanţelor Publice" 
 - O.U.G. nr. 5/2012  (M. Of. nr. 179/20 mar. 2012) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 7 lit. e) şi g) - i), art. 7 lit. s) şi ş), art. 8,  
 art. 9, art. 11 lit. a) şi b), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 25 lit. a), art. 26  
 lit. a), art. 34 lit. b), art. 40, art. 43, art. 44 alin. (1) lit. b), art. 47 lit. d),  art. 49  
 alin. (2), art. 50 partea introductivă, art. 52 lit. c), art. 54 lit. c) pct. 5,  art. 54  
 lit. d) pct. 4, art. 55, art. 66, art. 74 alin. (2); 
  introduce art. 171, art. 201, art. 221, art. 561, art. 791, art. 792, anexa  
 nr. 31; 
 abrogă art. 7 lit. q), art. 7 lit. ţ), cap. IV cu art. 13-15, art. 29 - 32, art. 38, art.  
 47 lit. e), art. 52 lit. d), art. 54 lit. c) pct. 6, anexa nr. 2; 
 înlocuieşte anexele nr. 1 şi 3; 
  în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1"  
 se înlocuieşte cu sintagma "Tabelul nr. 1 din anexa nr. 1"; 
  în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "Tabelul nr. 4 din anexa nr. 1"  
 se înlocuieşte cu sintagma "Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1"; 
  în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "Tabelul nr. 5 din anexa nr. 1"  
 se înlocuieşte cu sintagma "Tabelul nr. 3 din anexa nr. 1"; 
  în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "Tabelul nr. 6 din anexa nr. 1"  
 se înlocuieşte cu sintagma "Tabelul nr. 4 din anexa nr. 1" 
 - L. nr. 169/2012  (M. Of. nr. 695/10 oct. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 5/2012 
 - O.U.G. nr. 63/2016  (M. Of. nr. 792/7 oct. 2016) - modifică art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 201, art. 22, art. 23, art. 24, art.  
 25 partea introductivă, art. 26 partea introductivă, art. 28, art. 33, art. 35, art.  
 39, art. 791, modifică și înlocuiește anexa nr. 31; 
  introduce lit. w)-y) la art. 7, art. 121, art. 202, art. 222, art. 231, art. 241,  
 art. 271, cap. XII1 cu art. 771 și 772, anexa nr. 32 
 - L. nr. 209/2021  (M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 63/2016   
 O.U.G. nr. 114/2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii  
 plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România,  
 implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal 
 M. Of. nr. 670/29 sep. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 129/2009 - M. Of. nr. 294/6 mai 2009)    
 O.U.G. nr. 117/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele  
 centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a  
 Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea  
 Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti -S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale"  
 Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic  
 Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" -  
 S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 
 M. Of. nr. 686/8 oct. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 54/2009 - M. Of. nr. 223/7 apr. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 54/2009  (M. Of. nr. 223/7 apr. 2009) - modifică titlul; 
  înlocuieşte, în titlul şi în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirile  
 "Ministerul Economiei şi Finanţelor" şi "Ministerul Internelor şi Reformei  
 Administrative" cu denumirile "Ministerul Economiei", respectiv "Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor"   
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării  
 al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene,  
 Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos,  
 Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al  
 Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de  
 transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii  
 la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian şi  
 alocarea orelor de zbor neprevăzute în program 
 O.U.G. nr. 132/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 756/10 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 114/2009 - M. Of. nr. 289/4 mai 2009) 
 Modificări: 
  - L. nr. 98/2012 (M. Of. nr. 513/25 iul. 2012) 

 ▼ Acord de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la  
 Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală 
 O.U.G. nr. 138/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 755/10 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 258/17 apr. 2009) 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 1159/2012 (M. Of. nr. 822/6 dec. 2012) 
 - H.G. nr. 100/2014 (M. Of. nr. 134/24 feb. 2014)   
 O.U.G. nr. 142/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice 
 M. Of. nr. 781/21 nov. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 190/2009 - M. Of. nr. 387/9 iun. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 190/2009  (M. Of. nr. 387/9 iun. 2009) - modifică art. 1, art. 9 şi anexele nr. 1-8 
 - H.G. nr. 657/2018  (M. Of. nr. 775/10 sep. 2018) - modifică anexele nr. 1, 3, 5 și 7; 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 2, 4, 6 și 8 
 - H.G. nr. 874/2021  (M. Of. nr. 827/30 aug. 2021) - modifică anexele nr. 1-8   
 O.U.G. nr. 144/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,  
 precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 
 M. Of. nr. 785/24 nov. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 53/2014 - M. Of. nr. 301/24 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 14 
 - L. nr. 53/2014  (M. Of. nr. 301/24 apr. 2014) - modifică art. 22 alin. (4); 
 abrogă art. 22 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 23/2014  (M. Of. nr. 359/15 mai 2014) - modifică art. 22 alin. (4); 
 introduce alin. (51) şi (52) la art. 22 
 - L. nr. 278/2015  (M. Of. nr. 884/25 nov. 2015) - modifică art. 4, art. 6, art. 18 alin. (1), art. 24, art. 25, art. 27, art. 28 alin. (2),  
 art. 30, art. 31 alin. (1), art. 31 alin. (4) și (5), art. 36, art. 39 alin. (2)-(4), art.  
 40 alin. (1) lit. b), d), l) și n), art. 47 alin. (3), art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (1),  
 art. 50 alin. (4), art. 51, art. 53 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 57 alin. (1), art. 58  
 lit. h), art. 69, anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3; 
  introduce art. 11, art. 241-243, art. 251, alin. (21) la art. 31, alin. (6)-(8)  
 la art. 31, art. 351 - 352, art. 361, secțiunea a 4-a cu art. 371 - 374, lit.  
 a1) - a4) la art. 40 alin. (1), lit. x1) la art. 40 alin. (1), alin. (11) și (12) la  
 art. 40, art. 421, alin. (31) - (35) la art. 47, alin. (2) la art. 48, alin. (4) la  
 art. 53, secțiunea a 7-a cu art. 661 - 667; 
  abrogă art. 3 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 52, art. 55 alin. (3), art. 60 și 61,  
 art. 74; 
  înlocuiește, în tot cuprinsul Ordonanței de Urgență, sintagma "Ministerul  
 Sănătății Publice" cu sintagma "Ministerul Sănătății", sintagma "autorități  
 competente române" cu sintagma "Ordinul Asistenților Medicali Generaliști,  
 Moașelor și Asistenților Medicali din România", sintagma "președinte de  
 onoare" se elimină   
 O.U.G. nr. 152/2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului  
 Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei "Colegiul Naţional de Afaceri Interne" 
 M. Of. nr. 769/17 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 17/2010 - M. Of. nr. 144/4 mar. 2010) 

 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se  
 înlocuieşte cu denumirea Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
 
 ▼ Acord privind Amendamentul nr. 4 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca  
 Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (AND) la Bucureşti la 28  
 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
  
 ▼ Acord privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca  
 Europeană de Investiţii la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
  
 ▼ Acord privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca  
 Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. la Bucureşti la 28 octombrie  
 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
  
 ▼ Acord privind Amendamentul nr. 2 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca  
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 Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Bucureşti la 28 octombrie 2008  
 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
  
 ▼ Acord privind Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca  
 Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi", semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi  
 la Luxemburg la 6 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
  
 ▼ Acord privind Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca  
 Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
  
 ▼ Acord privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania  
 Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6  
 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
  
 ▼ Acord privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca  
 Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg  
 la 6 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
  
 ▼ Acord privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca  
 Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
  
 ▼ Acord privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca  
 Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008  
 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
 
 
 ▼ Acord privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca  
 Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Bucureşti la 28 octombrie 2008  
 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
  
 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la implementarea proiectelor finanţate de această bancă, conform prevederilor legii datoriei  
 publice, semnat la Bucureşti la 19 septembrie 2008 
 O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
   
 O.U.G. nr. 161/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE 
 M. Of. nr. 801/28 nov. 2008 
  (Aprobată prin L. nr. 132/2009 - M. Of. nr. 299/7 mai 2009) 
  
 O.U.G. nr. 162/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile  
 administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 808/3 dec. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 174/2011 - M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) 
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 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 221/2008  (M. Of. nr. 882/24 dec. 2008) - modifică titlul, înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei, denumirea "Ministerul  
 Sănătăţii Publice" cu denumirea "Ministerul Sănătăţiii" 
 - O.G. nr. 17/2009  (M. Of. nr. 599/31 aug. 2009) - introduce alin. (11) la art. 3 
 - O.G. nr. 12/2010  (M. Of. nr. 69/29 ian. 2010) - modifică art. 19 alin. (2); 
  introduce alin. (6) şi (7) la art. 17 
 - O.U.G. nr. 48/2010  (M. Of. nr. 384/10 iun. 2010) - modifică art. 3, art. 16 lit. e), art. 17 alin. (6), art. 19; 
  introduce alin. (2) şi (3) la art. 21, alin. (2) la art. 22, art. 221; 
  abrogă art. 17 alin. (5) 
 - L. nr. 244/2010  (M. Of. nr. 828/10 dec. 2010) - aprobă O.G. nr. 17/2009 
 - L. nr. 32/2011  (M. Of. nr. 205/24 mar. 2011) - aprobă O.G. nr. 12/2010 
 - O.U.G. nr. 32/2011  (M. Of. nr. 210/25 mar. 2011) - introduce alin. (3) la art. 22 
 - O.U.G. nr. 103/2011  (M. Of. nr. 854/2 dec. 2011) - modifică art. 19 
 - L. nr. 237/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 32/2011 
 - L. nr. 135/2015  (M. Of. nr. 403/9 iun. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 48/2010 
 - O.U.G. nr. 18/2017  (M. Of. nr. 154/1 mar. 2017) - abrogă cap. II cu art. 4-11, la data intrării în vigoare a normelor metodologice  
 de aplicare a O.U.G. nr. 18/2017 
 - O.U.G. nr. 8/2018  (M. Of. nr. 190/1 mar. 2018) - introduce alin. (31) la art. 3   
 O.U.G. nr. 169/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca  
 Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice  
 feroviare" 
 M. Of. nr. 787/25 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 141/2009 - M. Of. nr. 307/11 mai 2009)   
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la  
 Bucureşti la 24 iulie 2008 
 O.U.G. nr. 171/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 802/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 103/2009 - M. Of. nr. 265/23 apr. 2009) 
  
 ▼ Contract de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24  
 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 182/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 807/3 dec. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 101/2009 - M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 123/2014 (M. Of. nr. 169/10 mar. 2014) 
 - H.G. nr. 273/2016 (M. Of. nr. 303/20 apr. 2016) 
 - H.G. nr. 147/2019 (M. Of. nr. 229/26 mar. 2019) 
 - H.G. nr. 441/2020 (M. Of. nr. 491/10 iun. 2020) 
 - H.G. nr. 892/2020 (M. Of. nr. 994/28 oct. 2020)   
 O.U.G. nr. 183/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii  
 cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani 
 M. Of. nr. 797/27 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 63/2009 - M. Of. nr. 225/7 apr. 2009)    
 ▼ Amendamentul nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27  
 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi,  
 la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"  
 Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 O.U.G. nr. 185/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 801/28 nov. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 104/2009 - M. Of. nr. 265/23 apr. 2009) 
   
 O.U.G. nr. 189/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind managementul instituţiilor publice de cultură 
 M. Of. nr. 817/5 dec. 2008 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 269/2009 - M. Of. nr. 487/14 iul. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 269/2009  (M. Of. nr. 487/14 iul. 2009) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1),  
 art. 8, art. 9, art. 10, titlul secţ. a 2-a din cap. II, art. 11, art. 12 alin. (1), art. 13,  
 art. 14, art. 16 alin. (2) şi (4), art. 17, art. 18, art. 19, art. 20 alin. (2), art. 21  
 alin. (1), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1) şi (3), art. 25, art. 26, art. 28, art. 29  
 alin. (1), art. 32, art. 33 alin. (1), (2) şi (4), art. 34 alin. (1), art. 36, art. 37, art.  
 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43, art. 44, art. 45, art. 49, art.  
 52; 
  introduce art. 451, după titlul cap. V; 
  abrogă art. 16 alin. (6), art. 33 alin. (5), art. 46-48, art. 50, art. 53 alin. (2) 
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 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 28 alin. (2) şi art. 33 alin. (3) 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - abrogă art. 28 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 68/2013  (M. Of. nr. 389/29 iun. 2013) - modifică art. 1, art. 2 lit. a) - c), e), f) şi i), art. 3, art. 4, art. 5, art. 7 alin. (1),  
 art. 8, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (2) lit. a) şi c), art. 12 alin. (1)  
 lit. e) şi f), art. 16, art. 17 alin. (1) şi (3), art. 18, art. 19 alin. (3), (6) şi (7), art.  
 20 alin. (5), art. 24 alin. (2) şi (3), art. 26, art. 27 alin. (1) lit. f), art. 27 alin. (3),  
 art. 28, art. 29, art. 32 alin. (1) lit. a), art. 33, art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (1),  
 art. 37, art. 38 alin. (2) şi (3), art. 39, art. 40, art. 41 alin. (1) şi (2), art. 42 alin.  
 (4), art. 45; 
 introduce alin. (21) la art. 24, lit. g) la art. 32 alin. (1), alin. (3) - (6) la art. 32,  
 alin. (5) la art. 42; 
 abrogă art. 31, art. 44, art. 51; 
 înlocuieşte sintagmele: a) „concurs de proiecte de management" cu „concurs de  
 management"; 
 b) „proiect de management" cu „plan de management"; 
 c) „mapă de concurs" cu „dosar de concurs" 
 - L. nr. 185/2014  (M. Of. nr. 966/30 dec. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 68/2013 şi modifică art. 2 lit. e), art. 4 alin. (1), art. 7 alin.  
 (2), art. 8, art. 10, art. 16 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. (3) şi (7), art. 20 alin. (5),  
 art. 22 alin. (2), art. 24 alin. (2) lit. i), art. 24 alin. (21) lit. a), art. 25 alin. (1),  
 art. 28 alin. (2)-(4), art. 29 alin. (1), art. 32 alin. (1) lit. a), art. 33 alin. (1) şi  
 (5), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1), art. 40, art. 41 alin. (2), art. 45 lit. b); 
 introduce art. 31, alin. (61) la art. 19, art. 431; 
 abrogă art. 3 lit. f) şi g), art. 26 alin. (2), art. 32 alin. (6), art. 42 alin. (5); 
 înlocuieşte sintagmele "concurs de management" cu "concurs de proiecte de  
 management" şi "plan de management" cu "proiect de management"   
 O.U.G. nr. 190/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel 
 M. Of. nr. 814/4 dec. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 140/2009 - M. Of. nr. 311/12 mai 2009)    
 O.U.G. nr. 196/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea  
 Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică 
 M. Of. nr. 825/8 dec. 2008 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 168/2009 - M. Of. nr. 321/14 mai 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 168/2009  (M. Of. nr. 321/14 mai 2009) - modifică art. 2 lit. e) şi j); 
  introduce art. 21; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirea "Ministerul  
 Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice" 
 - O.U.G. nr. 52/2010  (M. Of. nr. 425/24 iun. 2010) - modifică art. 2 lit. i), art. 3 lit. i), art. 7 alin. (3), art. 8 lit. e), art. 11, art. 12,  
 art. 13; 
  abrogă art. 9 
 - L. nr. 5/2011  (M. Of. nr. 158/4 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 52/2010 
 - O.U.G. nr. 6/2013  (M. Of. nr. 98/19 feb. 2013) - înlocuieşte sintagma "Ministerul Finanţelor Publice" cu " Ministerul  
 Fondurilor Europene" 
 - O.G. nr. 5/2014  (M. Of. nr. 558/28 iul. 2014) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 lit. c), h) şi j), art. 3, art. 7, art. 8, art. 10, art.  
 11, art. 12, art. 13, art. 14; 
 introduce lit. a1), f1) şi i1) la art. 2; 
 înlocuieşte denumirea "Autoritatea Administrativă de Înfrăţire Instituţională" cu  
 denumirea "Autoritatea Administrativă de Înfrăţire Instituţională şi de Asistenţă  
 Tehnică"   
 O.U.G. nr. 202/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 
 M. Of. nr. 825/8 dec. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 217/2009 - M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 217/2009  (M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) - modifică art. 4 alin. (1), art. 6, art. 13 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi (6), art. 18  
 alin. (1) şi (3) 
 - O.U.G. nr. 128/2010  (M. Of. nr. 890/30 dec. 2010) - modifică art. 2 lit. h), art. 17 alin. (1) şi (3); 
  introduce lit. g1) la art. 2, alin. (11) la art. 12 
 - L. nr. 60/2011  (M. Of. nr. 329/12 mai 2011) - aprobă O.U.G. nr. 128/2010 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 18 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 37/2019  (M. Of. nr. 437/3 iun. 2019) - modifică art. 12 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1) și (2), art. 17  
 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1), art. 19 alin. (4) și (5), art. 21 alin. (1)  
 și (5), art. 24 alin. (2)-(4) și (6), art. 25 alin. (1)-(3), (6)-(8), (11) și (12); 
  introduce alin. (11) la art. 19 
 - L. nr. 69/2021  (M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 37/2019   
 O.U.G. nr. 205/2008 
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 Ordonanţă de urgenţă privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia  
 Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) 
 M. Of. nr. 825/8 dec. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 142/2009 - M. Of. nr. 307/11 mai 2009)    
 O.U.G. nr. 206/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul  
 Economiei operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale 
 M. Of. nr. 831/10 dec. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 173/2009 - M. Of. nr. 328/18 mai 2009) 
 Modificări: 
  - L. nr. 173/2009  (M. Of. nr. 328/18 mai 2009) - modifică titlul, art. 1, art. 2 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv,  
 la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia  
 Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 
 O.U.G. nr. 213/2008 (ratificare) 
 M. Of. nr. 842/15 dec. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 82/2009 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009) 
   
 O.U.G. nr. 215/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 67/2009 - M. Of. nr. 225/7 apr. 2009)    
 O.U.G. nr. 217/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 M. Of. nr. 848/17 dec. 2008 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 136/2009 - M. Of. nr. 311/12 mai 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 136/2009  (M. Of. nr. 311/12 mai 2009) - modifică art. 3 lit. b), c) şi e), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 66/2009  (M. Of. nr. 420/19 iun. 2009) - modifică art. 2, art. 3, art. 4 alin. (2), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10  
 şi art. 11 
 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - modifică art. 2, art. 3 lit. g), art. 6, art. 8 alin. (3), art. 10; 
   introduce lit. i) şi j) la art. 3, art. 13 
 - L. nr. 35/2011  (M. Of. nr. 207/25 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 66/2009   
 O.U.G. nr. 221/2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 882/24 dec. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 186/2009 - M. Of. nr. 368/1 iun. 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 4/2009  (M. Of. nr. 92/16 feb. 2009) - modifică art. 22 alin. (1); 
  abrogă art. 22 alin. (8) 
 - L. nr. 215/2009  (M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 4/2009 

 Notă: Înlocuieşte, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile: "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" cu "Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor", "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" cu "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale",  
 "Ministerul Apărării" cu "Ministerul Apărării Naţionale", "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" cu "Ministerul  
 Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale", "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu "Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional",  
 "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei", "Ministerul Economiei şi  
 Finanţelor" cu "Ministerul Economiei", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de economie, şi cu ""Ministerul Finanţelor  
 Publice", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de finanţe, "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" cu "Ministerul  
 Educaţiei, Cercetării şi Inovării", "Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale" cu "Ministerul  
 Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri", în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de  
 întreprinderile mici şi mijlocii, comerţ şi mediul de afaceri, şi cu "Ministerul Turismului", în cazul prevederilor care reglementează activitatea  
 de turism, "Ministerul Transporturilor" cu "Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii", "Ministerul Justiţiei" cu "Ministerul Justiţiei şi  
 Libertăţilor Cetăţeneşti", "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile" cu "Ministerul Mediului", "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de  
 şanse" cu "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", "Ministerul Sănătăţii Publice" cu "Ministerul Sănătăţii", "Autoritatea Naţională  
 
 

pentru Tineret" şi "Agenţia Naţională pentru Sport" cu "Ministerul Tineretului şi Sportului") 

 O.U.G. nr. 223/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare 
 M. Of. nr. 899/31 dec. 2008 
 (Aprobată prin L. nr. 258/2009 - M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 34/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - abrogă art. 1, art. 2 alin. (2) şi alin. (3) 
 - L. nr. 227/2009  (M. Of. nr. 402/12 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 34/2009   
 O.U.G. nr. 226/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-bugetare 
 M. Of. nr. 899/31 dec. 2008 
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 (Aprobată prin L. nr. 292/2009 - M. Of. nr. 645/1 oct. 2009)    
 O.U.G. nr. 229/2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice 
 M. Of. nr. 3/5 ian. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 144/2009 - M. Of. nr. 307/11 mai 2009)    

  2009  
 
 
 O.U.G. nr. 1/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar 
 M. Of. nr. 60/30 ian. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 145/2009 - M. Of. nr. 303/8 mai 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 145/2009  (M. Of. nr. 303/8 mai 2009) - abrogă art. 1 lit. e) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 989/2009  (M. Of. nr. 531/31 iul. 2009) - art. 2 şi 3 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 989/2009  (M. Of. nr. 531/31 iul. 2009) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 2 şi art. 3 (termenul  
 se împlineşte la data de 14 sept. 2009), după care operează dispoziţiile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
 (v. D.C.C. nr. 989/2009 - M. Of. nr. 531/31 iul. 2009 (art. 2 şi art. 3)) 

 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009 
 O.U.G. nr. 2/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 74/9 feb. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 179/2009 - M. Of. nr. 335/20 mai 2009)   
 O.U.G. nr. 4/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar 
 M. Of. nr. 92/16 feb. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 215/2009 - M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 215/2009  (M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) - modifică art. 1, art. 4 
 - O.U.G. nr. 113/2013  (M. Of. nr. 830/23 dec. 2013) - modifică art. 12 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 207/2020  (M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020) - modifică art. 12 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 12 
 - L. nr. 294/2021  (M. Of. nr. 1183/14 dec. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 207/2020   
 O.U.G. nr. 5/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor activităţi la nivelul Guvernului 
 M. Of. nr. 102/19 feb. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 187/2009 - M. Of. nr. 368/1 iun. 2009)    
 O.U.G. nr. 6/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari 
 M. Of. nr. 107/23 feb. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 196/2009 - M. Of. nr. 374/3 iun. 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - modifică art. 2 alin. (1) și (3) și art. 6 
 - O.U.G. nr. 135/2020  (M. Of. nr. 751/18 aug. 2020) - modifică, începând cu 1 sept. 2020, nivelul indemnizației sociale pentru  
 pensionari 
 - O.U.G. nr. 125/2021  (M. Of. nr. 1189/15 dec. 2021) - modifică titlul; 
 introduce alin. (4) la art. 1   
 O.U.G. nr. 8/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea voucherelor de vacanţă 
 M. Of. nr. 110/24 feb. 2009 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 94/2014 - M. Of. nr. 496/3 iul. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 58/2010  (M. Of. nr. 431/28 iun. 2010) - se abrogă prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din  
 salarii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) şi (4) 
 - L. nr. 94/2014  (M. Of. nr. 496/3 iul. 2014) - modifică titlul, art. 1 alin. (1)-(5) art. 1 alin. (7)-(9), art. 2, art. 3 alin. (3) şi  
 (5), art. 4, art. 5 alin. (2) şi (3), art. 6 ,art. 7; 
  introduce art. 11, art. 31; 
  abrogă art. 1 alin. (6), art. 3 alin. (1), (2) şi (4), art. 5 alin. (1) 
 - O.G. nr. 8/2014  (M. Of. nr. 585/5 aug. 2014) - modifică art. 31 
 - L. nr. 173/2015  (M. Of. nr. 481/1 iul. 2015) - aprobă O.G. nr. 8/2014 şi modifică art. 1 alin. (2), art. 1 alin. (8), art. 2 alin.  
 (1), art. 2 alin. (2) partea introductivă, art. 2 alin. (3) şi (4), art. 3 alin. (5), art.  
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 31, art. 5 alin. (2) şi (3), art. 6 alin. (2), art. 7; 
 introduce alin. (21) - (24) la art. 1, alin. (11) şi (12) la art. 2, lit. h) şi i) la  
 art. 2 alin. (2), alin. (21) - (25) la art. 2, alin. (6) - (8) la art. 3, alin. (11) la  
 art. 4 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 9/2017  (M. Of. nr. 246/10 apr. 2017) - art. 1 alin. (2) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 46/2017  (M. Of. nr. 506/30 iun. 2017) - modifică art. 1 alin. (2), (24) și (4), art. 11, art. 2 alin. (22), art. 3 alin. (5),  
 art. 31, art. 7 alin. (1) -(5); 
  introduce alin. (25) la art. 1, alin. (51) la art. 7; 
  abrogă art. 3 alin. (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 39/2017  (M. Of. nr. 615/31 iul. 2017) - În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi  
 completări prin Legea nr. 94/2014, raportat la dispoziţiile aii. 15 alin. (2) din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată prin Legea nr.  
 283/2011, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, aprobată  
 prin Legea nr. 36/2014 şi art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013,  
 aprobată prin Legea nr. 168/2014, dreptul la plata tichetelor/voucherelor de  
 vacanţă este condiţionat de alocările bugetare prevăzute cu această destinaţie în  
 bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale ale instituţiilor publice. 
 Abrogare 
 - L. nr. 165/2018  (M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) - la 1 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018) - modifică art. 1 alin. (2); 
 abrogă Ordonanța de urgență nr. 8/2009 la data de 1 ianuarie 2021 
 - L. nr. 91/2019  (M. Of. nr. 354/8 mai 2019) - aprobă O.U.G. nr. 107/2018 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - modifică art. 1 alin. (2); 
  abrogă Ordonanța de urgență nr. 8/2009 la data de 1 ian. 2022 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul  
 2021, autorităţile şi instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1)  
 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi  
 completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006  
 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
 indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile  
 finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice,  
 precum şi serviciile publice autonome de interes naţional, cu personalitate  
 juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi  
 funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de  
 Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu acordă  
 voucherele de vacanţă prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi  
 completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 
 - O.U.G. nr. 131/2021  (M. Of. nr. 1201/17 dec. 2021) - modifică art. 1 alin. (2) și art. 7 alin. (6); 
 introduce alin. (11)-(14) la art. 6 și alin. (41) și (61) la art. 7; abrogă  
 ordonanța de urgență la data de 1 ian. 2027   
 O.U.G. nr. 12/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată  
 situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab" 
 M. Of. nr. 143/9 mar. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 231/2009 - M. Of. nr. 403/15 iun. 2009)    
 O.U.G. nr. 13/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia  
 către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006,  
 predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008 
 M. Of. nr. 134/4 mar. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 234/2009 - M. Of. nr. 405/15 iun. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 234/2009  (M. Of. nr. 405/15 iun. 2009) - abrogă art. 1 alin. (2)   
 O.U.G. nr. 14/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI 
 M. Of. nr. 139/5 mar. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 214/2009 - M. Of. nr. 385/9 iun. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 214/2009  (M. Of. nr. 385/9 iun. 2009) - modifică art. 1 alin. (7)   
 O.U.G. nr. 18/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
 M. Of. nr. 155/12 mar. 2009 
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 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 158/2011 - M. Of. nr. 503/14 iul. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 5/2010  (M. Of. nr. 18/11 ian. 2010) - introduce alin. (3) la art. 1 
 - L. nr. 158/2011  (M. Of. nr. 503/14 iul. 2011) - modifică art. 14 alin. (2), art. 18; 
  introduce lit. b1) la art. 4, lit. c1) la art. 21, art. 271 
 - O.G. nr. 30/2011  (M. Of. nr. 627/2 sep. 2011) - abrogă art. 271 
 - O.U.G. nr. 63/2012  (M. Of. nr. 749/7 nov. 2012) - modifică art. 1, art. 2 lit. b) şi c), art. 4, art. 5, art. 12, art. 14-18, art. 19 lit. a),  
 art. 20, art. 22 partea introductivă şi lit. a) şi c), art. 23, art. 31; 
 introduce art. 11, art. 12, lit. a1)-a4) la art. 2, alin. (2)-(8) la art. 3, art.  
 41, alin. (21)-(25) la art. 11, art. 111, art. 131, lit. c2) la art. 21, alin. (2)  
 şi (3) la art. 22, cap. V1, după art. 24, cu art. 241 şi 242, art. 261; 
  abrogă art. 6, art. 22 lit. e), art. 25, art. 34; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Institutul Naţional de  
 Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC  
 Bucureşti" cu denumirea "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în  
 Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC" 
 - L. nr. 209/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 30/2011 
 - L. nr. 238/2013  (M. Of. nr. 442/19 iul. 2013) - modifică art. 1, art. 11 alin. (6) şi (7), art. 2 lit. a4), art. 3 alin. (6), art. 4  
 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (2) lit. b), art. 11 alin. (22) lit. c), art. 13, art. 131  
 alin. (2) - (4), art. 14, art. 15, art. 16 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (1), art. 18, art.  
 20 alin. (1) lit. e) şi h), art. 21 lit. c), art. 22 alin. (1) lit. c), art. 22 alin. (3), art.  
 26; 
  introduce lit. i) la art. 4 alin. (4), art. 351; 
  în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirile «Ministerul Dezvoltării  
 Regionale şi Turismului» şi 
 «Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei» se înlocuiesc cu denumirea  
 «Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice» 
 - L. nr. 180/2015  (M. Of. nr. 481/1 iul. 2015) - modifică art. 1 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2),  
 art. 2 lit. b), art. 4 alin. (4) lit. g), art. 5, art. 19 lit. a), art. 22 alin. (1) lit. a), art.  
 241 alin. (1) lit. c); 
 introduce alin. (21) la art. 3, lit. b1) la art. 4 alin. (1), alin. (31) la art. 4, lit.  
 j) la art. 4 alin. (4); 
 abrogă art. 11 alin. (22) lit. c), art. 20 alin. (1) lit. e) 
 - L. nr. 231/2017  (M. Of. nr. 961/5 dec. 2017) - modifică art. 1 alin.(1) și (9), art. 11 alin.(1) partea introductivă și alin.(6) și  
 (7), art. 2 lit. b) și c), art. 13, art. 131 alin. (2) și (3), art. 14 alin.(1) și (3) și  
 alin. (8) partea introductivă, art. 14 alin. (9), art. 22 alin. (1) lit. c); 
  introduce b2) la art. 4 alin. (1), lit.k) la art. 4 alin.(4), alin. (11) la art. 11,  
 alin.(81) la art. 14   
 O.U.G. nr. 21/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în  
 scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 
 M. Of. nr. 157/13 mar. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 225/2009 - M. Of. nr. 395/11 iun. 2009)    
 O.U.G. nr. 22/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
 M. Of. nr. 174/19 mar. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 113/2010 - M. Of. nr. 416/22 iun. 2010) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 19/2011  (M. Of. nr. 146/28 feb. 2011) - modifică art. 10 alin. (1) pct. 6, alin. (2) pct. 4, 11, 12 şi 14 
 - O.U.G. nr. 111/2011  (M. Of. nr. 925/27 dec. 2011) - modifică art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (2) lit. d) şi e), art. 10  
 alin. (1) pct. 2 şi 7, art. 10 alin. (2) pct. 24; 
  introduce alin. (11) la art. 4, lit. g) la art.6 alin. (2), art. 61, alin. (6) la art.  
 12,  alin. (21) la art. 14; 
 abrogă art. 6 alin. (1) lit. c) 
 - L. nr. 140/2012  (M. Of. nr. 505/23 iul. 2012) - modifică art. 10 alin. (2) pct. 32; 
 introduce pct. 201 la art. 10 alin. (2) 
 - L. nr. 71/2013  (M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 96/2012 şi modifică art. 3 lit. a), d), e) şi g), art. 10 alin. (1)  
 pct. 2, 4, 6, 7, 9, 11 şi 12, art. 10 alin. (2) pct. 11 şi 201 
 - L. nr. 67/2013  (M. Of. nr. 176/1 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 19/2011 şi modifică art. 3 lit. a), d), e) şi g), art. 10 alin. (1)  
 pct. 2, 4, 6, 7, 9, 11 şi 12, art. 10 alin. (2) pct. 4, 11, 12, 14 şi 201 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 214/16 apr. 2013) - rectifică art. 10 alin. (2) pct. 14 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 53/2013  (M. Of. nr. 327/5 iun. 2013) - introduce alin. (5) la art. 14 
 - L. nr. 299/2013  (M. Of. nr. 705/18 nov. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 53/2013 şi modifică art. 18 alin. (4); 
 introduce alin. (5) la art. 14 
 - O.U.G. nr. 33/2017  (M. Of. nr. 312/2 mai 2017) - modifică art. 11 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 11 
 - L. nr. 245/2018  (M. Of. nr. 932/5 nov. 2018) - modifică art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (4); 
 introduce alin. (11)-(14) la art. 11, alin. (21) la art. 11, lit. g) la art. 11 alin.  
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 (5), alin. (51) la art. 11 și alin. (10) la art. 11 
 - L. nr. 184/2019  (M. Of. nr. 848/18 oct. 2019) - modifică art. 11 alin. (11) și (9), art. 14 alin. (3) și art. 15   
 O.U.G. nr. 23/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare 
 M. Of. nr. 190/26 mar. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 312/2009 - M. Of. nr. 692/14 oct. 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 91/2009  (M. Of. nr. 457/1 iul. 2009) - introduce alin. (21) şi (22) la art. 5 
 - L. nr. 312/2009  (M. Of. nr. 692/14 oct. 2009) - modifică art. 1, art. 2, art. 3 alin. (2), art. 4, art. 5, art. 10, art. 11 
 - L. nr. 96/2011  (M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 91/2009 
 - O.U.G. nr. 96/2012  (M. Of. nr. 884/22 dec. 2012) - modifică art. 5 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2), art. 11 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 897/28 dec. 2012) - rectifică art. 5 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2), art. 11 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2013  (M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 96/2012 şi modifică art. 5 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2),  
 art. 11   
 O.U.G. nr. 25/2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi  
 adecvarea capitalului 
 M. Of. nr. 179/23 mar. 2009 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 270/2009 - M. Of. nr. 483/13 iul. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 270/2009  (M. Of. nr. 483/13 iul. 2009) - introduce pct. 181, 341, 342, 343, 344 şi 345 la art. I   
 O.U.G. nr. 28/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială 
 M. Of. nr. 186/25 mar. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 268/2009 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 268/2009  (M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 şi art. 7 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 5   
 O.U.G. nr. 34/2009 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale 
 M. Of. nr. 249/14 apr. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 227/2009 - M. Of. nr. 402/12 iun. 2009) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 254/16 apr. 2009) - rectifică art. 40 
 (M. Of. nr. 293/5 mai 2009) - rectifică art. 38 partea introductivă 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2009  (M. Of. nr. 457/1 iul. 2009) - modifică art. 22 alin. (3); 
  introduce alin. (21) la art. 22 
 - O.U.G. nr. 111/2009  (M. Of. nr. 685/12 oct. 2009) - introduce lit. d) la art. 24 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 1/2010  (M. Of. nr. 62/27 ian. 2010) - prevederile art. 21, 22, 24 şi 26 rămân în vigoare până la data de 31 dec. 2010 
 - L. nr. 18/2010  (M. Of. nr. 144/4 mar. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 90/2009 
 - L. nr. 47/2010  (M. Of. nr. 187/24 mar. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 111/2009 
 - O.U.G. nr. 32/2010  (M. Of. nr. 278/28 apr. 2010) - modifică art. 22 alin. (3); 
  introduce alin. (22) şi (23) la art. 22 
 - O.U.G. nr. 109/2010  (M. Of. nr. 846/16 dec. 2010) - modifică art. 22 alin. (2); 
  introduce lit. e) la art. 24 alin. (3); 
 prevederile art. 21, 22 şi 24 se aplică până la 31 decembrie 2011 
 - O.U.G. nr. 23/2011  (M. Of. nr. 168/9 mar. 2011) - modifică art. 22 alin. (3); 
  introduce alin. (24)-(26) la art. 22 
 - L. nr. 47/2011  (M. Of. nr. 245/7 apr. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 32/2010 
 - L. nr. 70/2011  (M. Of. nr. 396/6 iun. 2011) - introduce lit. f) la art. 24 alin. (3) 
 - L. nr. 283/2011  (M. Of. nr. 887/14 dec. 2011) - prevederile art. 21, 22 şi 24 se aplică până la 31 decembrie 2012 
 - L. nr. 14/2012  (M. Of. nr. 20/10 ian. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 23/2011 
 - O.U.G. nr. 84/2012  (M. Of. nr. 845/13 dec. 2012) - prevederile art. 20 ale art. II din O.U.G. nr. 80/2010 se aplică în mod  
 corespunzător şi în anul 2013. 
 - O.U.G. nr. 77/2013  (M. Of. nr. 393/29 iun. 2013) - abrogă art. 22 
 - O.G. nr. 29/2013  (M. Of. nr. 550/30 aug. 2013) - prevederile art. 24 se aplică până la data de 31 decembrie 2014 
 - O.U.G. nr. 48/2014  (M. Of. nr. 485/30 iun. 2014) - introduce lit. g) la art. 24 alin. (3) 
 - L. nr. 92/2014  (M. Of. nr. 500/4 iul. 2014) - respinge O.U.G. nr. 77/2013 
 - O.U.G. nr. 46/2015  (M. Of. nr. 801/28 oct. 2015) - abrogă art. 36 
 - L. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 220/24 mar. 2016) - aprobă O.U.G. nr. 46/2015   
 O.U.G. nr. 44/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe 
 M. Of. nr. 330/19 mai 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 309/2009 - M. Of. nr. 680/9 oct. 2009) 
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 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2015  (M. Of. nr. 229/3 apr. 2015)   
 O.U.G. nr. 46/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale 
 M. Of. nr. 347/25 mai 2009 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 324/2009 - M. Of. nr. 713/22 oct. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 324/2009  (M. Of. nr. 713/22 oct. 2009) - modifică art. I pct. 1, art. II alin. (1) lit. b) şi c), alin. (2), (8) şi (11); 
 introduce art. IX; 
  abrogă art. VIII   
 O.U.G. nr. 49/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România 
 M. Of. nr. 366/1 iun. 2009 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 256/20 apr. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 68/2010  (M. Of. nr. 256/20 apr. 2010) - modifică art. 2 lit. o), art. 4 alin. (2) lit. b), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3), (6) şi  
 (9), art. 7 alin. (3) şi (4), art. 15 lit. c), art. 16 alin. (4), art. 20 alin. (2) şi (3),  
 art. 25 alin. (5), art. 28 alin. (4); 
 introduce alin. (2), (3) şi (4) la art. 1, alin. (3) la art. 3, lit. a1) la art. 4 alin.  
 (2), art. 41, alin. (6) la art. 7, alin. (9) la art. 9, alin. (3) la art. 18, art. 231,  
 lit. d) la art. 28 alin. (1), alin. (41) la art. 28, art. 401, completează anexa; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirea "Sistemul de  
 informare în cadrul pieţei interne (SIPI)" cu denumirea "Sistemul de informare  
 al pieţei interne (IMI)" 
 - O.G. nr. 6/2016  (M. Of. nr. 65/28 ian. 2016) - modifică art. 28 alin. (41) 
 - L. nr. 92/2016  (M. Of. nr. 369/13 mai 2016) - aprobă O.G. nr. 6/2016   
 O.U.G. nr. 54/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale 
 M. Of. nr. 400/12 iun. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 332/2009 - M. Of. nr. 778/13 nov. 2009) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 411/16 iun. 2009) - rectifică preambulul 
 Modificări: 
 - L. nr. 332/2009  (M. Of. nr. 778/13 nov. 2009) - modifică art. unic 
   
 O.U.G. nr. 60/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind undele măsuri în vederea implementării programului  «Noua casă» 
 M. Of. nr. 381/4 iun. 2009 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 368/2009 - M. Of. nr. 816/27 nov. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 368/2009  (M. Of. nr. 816/27 nov. 2009) - modifică art. 1 alin. (1), alin. (2), alin. (4) şi alin. (7), art. 3; 
  introduce alin. (11) la art. 1 
 - O.U.G. nr. 30/2010  (M. Of. nr. 243/16 apr. 2010) - modifică art. 1 alin. (1)-(3) şi (8); 
  introduce alin. (71)-(74) la art. 1, alin. (81) la art. 1; 
  abrogă art. 1 alin. (11), art. 2 
 - L. nr. 187/2010  (M. Of. nr. 695/18 oct. 2010) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 30/2010 şi modifică art. 1 alin. (1), alin. (2)  
 lit. a), alin. (71) lit. b) 
 - O.U.G. nr. 33/2011  (M. Of. nr. 235/4 apr. 2011) - modifică art. 1 alin. (2) lit. a), alin. (7)-(74) şi (10); 
  introduce alin. (31), (32), (75) şi alin. (101)-(103) la art. 1 
 - L. nr. 171/2011  (M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 33/2011 
 - O.U.G. nr. 94/2012  (M. Of. nr. 878/21 dec. 2012) - introduce alin. (76)-(712) la art. 1 
 - L. nr. 237/2013  (M. Of. nr. 444/19 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 94/2012 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - modifică art. 1 alin. (8) şi (103); 
 introduce alin. (104)-(1013) la art. 1 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - modifică art. 1 alin. (5), (104) lit. c) și d), alin. (105) și alin. (107) 
 - O.U.G. nr. 97/2016  (M. Of. nr. 1013/16 dec. 2016) - modifică art. 1 alin. (31), (81), (10), (101) și (102); 
 introduce alin. (12), (13) și (33) la art. 1 
 - L. nr. 62/2017  (M. Of. nr. 266/14 apr. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 97/2016 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 32/2017  (M. Of. nr. 460/20 iun. 2017) - art. 1 alin.(7) 
 Modificări: 
 - L. nr. 40/2020  (M. Of. nr. 280/3 apr. 2020) - modifică titlul, art. 1 alin. (3), (33), (4), (6), (7), (710), (106)  şi (1011); 
  introduce lit. d) - f) la art. 1 alin. (2), art. 11 - art. 13 după art. 1, art. 21 
 - O.U.G. nr. 129/2020  (M. Of. nr. 704/5 aug. 2020) - modifică titlul, art. 1 și art. 11; 
  abrogă art. 13 și art. 21; în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare,  
 denumirea programului „O familie, o casă” se înlocuieşte cu 
 denumirea „Noua casă”.   
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 O.U.G. nr. 63/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534  
 m2 , proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul  
 Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri  
 Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de  
 nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km  
 2+400 şi intersecţia cu DN 2" 
 M. Of. nr. 400/12 iun. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 336/2009 - M. Of. nr. 776/13 nov. 2009)    
 O.U.G. nr. 64/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 M. Of. nr. 413/17 iun. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 362/2009 - M. Of. nr. 800/24 nov. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 362/2009  (M. Of. nr. 800/24 nov. 2009) - modifică art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (7) 
 - O.U.G. nr. 120/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 lit. a) şi f), art. 9 lit. a) şi  
 g), art. 10 lit. c), art. 11 lit. a); 
  introduce alin. (11) la art. 4, art. 51, lit. i) la art. 8, lit. j) la art. 9, lit. e) la  
 art. 10, lit. i) la art. 15 alin. (1), alin. (4) la art. 22, art. 241; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "taxa pe valoarea  
 adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" cu sintagma "taxa pe  
 valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" 
 - O.U.G. nr. 26/2011  (M. Of. nr. 195/21 mar. 2011) - modifică art. 4 alin. (11) 
 - L. nr. 81/2011  (M. Of. nr. 413/14 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 64/2009 
 - O.G. nr. 30/2011  (M. Of. nr. 627/2 sep. 2011) - modifică art. 8 lit. i), art. 9 lit. j), art. 10 lit. e), art. 15 alin. (1) lit. g), art. 17  
 alin. (3); 
  introduce art. 171 
 - L. nr. 185/2011  (M. Of. nr. 752/26 oct. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 26/2011 
 - O.U.G. nr. 121/2011  (M. Of. nr. 931/29 dec. 2011) - introduce art. 41, alin. (31) la art. 5, art. 71, art. 72, alin. (6) la art. 17; 
  abrogă art. 26 la data de 29 feb. 2012; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "prevăzuţi la art. 5  
 alin. (1)-(3)" cu sintagma "prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (31)" 
 - O.U.G. nr. 26/2012  (M. Of. nr. 392/12 iun. 2012) - modifică art. 41, art. 6 alin. (3), art. 8 lit. e), art. 9 lit. f), art. 11 lit. g), art.  
 13, art. 17 alin. (5); 
  introduce lit. j) la art. 8, lit. k) la art. 9, lit. f) la art. 10, art. 141, art. 172, art.  
 173; 
  abrogă art. 51 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. g) 
 - L. nr. 209/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 30/2011 
 - O.U.G. nr. 27/2013  (M. Of. nr. 223/18 apr. 2013) - modifică art. 2 alin. (3) lit. j); 
  introduce lit. l) la art. 2 alin. (3), lit. k) şi l) la art. 8, cap. IV1 cu art. 174 -  
 178 
 - O.U.G. nr. 52/2013  (M. Of. nr. 327/5 iun. 2013) - modifică art. 13 alin. (1); 
 introduce alin. (3) şi (4) la art. 13 
 - O.U.G. nr. 76/2013  (M. Of. nr. 389/29 iun. 2013) - modifică art. 5 alin. (2) partea introductivă şi lit. a) şi b), art. 174 alin. (2),  
 art. 175 alin. (1); 
 introduce alin. (8) la art. 12; 
 abrogă art. 5 alin. (2) lit. c) şi d) 
 - L. nr. 223/2013  (M. Of. nr. 437/17 iul. 2013) - modifică art. 175 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 84/2013  (M. Of. nr. 579/11 sep. 2013) - modifică art. 2 alin. (3) lit. l), art. 41 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 174 alin.  
 (2), art. 175, art. 178; 
 introduce lit. m) la art. 8, lit. l) şi m) la art. 9, art. 111, art. 179, anexele nr. 1  
 şi 2; 
 abrogă art. 13 alin. (2) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 594/23 sep. 2013) - rectifică art. 175 alin.(2) 
 Modificări: 
 - L. nr. 269/2013  (M. Of. nr. 636/15 oct. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 52/2013 
 - L. nr. 369/2013  (M. Of. nr. 816/21 dec. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 76/2013 
 - L. nr. 61/2014  (M. Of. nr. 327/6 mai 2014) - aprobă O.U.G. nr. 84/2013 şi modifică art. 175 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 29/2014  (M. Of. nr. 407/2 iun. 2014) - modifică art. 4 alin. (11) şi (4), art. 5 alin. (3), art. 8 lit. m), art. 9 lit. d), art.  
 111 alin. (2), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (2),  art. 175 alin. (1), art. 175  
 alin. (2), art. 175 alin. (4) lit. c), art. 175 alin. (5) lit. c)-e), art. 175 alin. (8),  
 art. 175 alin. (11) lit. B lit. d), art. 175 alin. (12), (15), (16) şi (18); 
 introduce lit. m) la art. 2 alin. (3),   lit. n) la art. 8, lit. i) la art. 11, alin. (3) la  
 art. 174, alin. (11) la art. 175, alin. (21) la art. 175, alin. (61) la art.  
 175; 
 abrogă art. 175 alin. (13) 
 - L. nr. 141/2014  (M. Of. nr. 771/23 oct. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 29/2014 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - introduce alin. (9) la art. 12; 
 abrogă art. 2 alin. (3) lit. m) 
 - O.G. nr. 12/2015  (M. Of. nr. 84/30 ian. 2015) - modifică art. 2 alin. (3) lit. l), art. 5 alin. (2), art. 141 alin. (1), (2), (4) şi (5),  
 art. 12 alin. (9),  art. 174 alin. (2) şi (3),  art. 175 alin. (1), art. 175 alin. (3),  
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 art. 175 alin. (6), art. 175 alin. (61), art. 175 alin. (11), art. 175 alin. (12),  
 art. 175 alin. (14), art. 175 alin. (18), art. 176, art. 177, art. 178 
 introduce lit. o) la art. 8, alin. (10) la art. 12, alin. (4) şi (5) la art. 174, alin.  
 (12) şi (13) la art. 175, alin. (22) la art. 175, lit. e) la art. 175 alin. (4),  
 alin. (41) la art. 175, lit. f) la art. 175, alin. (51) la art. 175, alin. (81) şi  
 (82) la art. 175, alin. (91) şi (92) la art. 175, alin. (101) la art. 175,  
 alin. (151- 153) la art. 175, alin. (161) la art. 175, alin. (171) la art.  
 175 
 - O.U.G. nr. 34/2015  (M. Of. nr. 475/30 iun. 2015) - modifică art. 8 lit. o), art. 111 alin. (2), art. 175 alin. (5) lit. c), art. 175  
 alin. (51) lit. c); 
 introduce lit. p) la art. 8 
 - O.U.G. nr. 38/2015  (M. Of. nr. 730/29 sep. 2015) - modifică art. 111 alin. (2); 
  introduce lit. l1) la art. 2 alin. (3), alin. (5) şi (6) la art. 13 
 - O.U.G. nr. 47/2015  (M. Of. nr. 806/29 oct. 2015) - introduce lit. l2) la art. 2 alin. (3), art. 1710 
 - L. nr. 315/2015  (M. Of. nr. 910/9 dec. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 38/2015 
 - O.U.G. nr. 59/2015  (M. Of. nr. 925/14 dec. 2015) - modifică art. 111 alin. (1); 
 introduce alin. (8) și (9) la art. 1710 
 - L. nr. 106/2016  (M. Of. nr. 406/30 mai 2016) - aprobă O.U.G. nr. 59/2015 
 - L. nr. 104/2016  (M. Of. nr. 409/31 mai 2016) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 34/2015 și modifică art. 2 alin. (3) lit. l1) 
 - O.U.G. nr. 31/2016  (M. Of. nr. 488/30 iun. 2016) - introduce lit. q) la art. 8 
 - O.U.G. nr. 6/2017  (M. Of. nr. 62/25 ian. 2017) - modifică art. 14 alin. (2); 
 introduce art. 42 și alin. (21) la art. 14 
 - L. nr. 75/2017  (M. Of. nr. 300/27 apr. 2017) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 31/2016 și introduce art. 142 
 - O.U.G. nr. 105/2018  (M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018) - introduce lit. c1) și c2) la art. 8, lit. c1) și c2) la art. 9, lit. a1) și a2) la  
 art. 10, art. 143 - art. 145; 
  abrogă art. 14 alin. (2) și (21) 
 - L. nr. 249/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) - aprobă .O.U.G. nr. 105/2018   
 O.U.G. nr. 71/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului  
 din sectorul bugetar 
 M. Of. nr. 416/18 iun. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 230/2011 - M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 18/2010  (M. Of. nr. 162/12 mar. 2010) - modifică art. 1 alin. (2) şi (3); 
  introduce alin. (11) la art. 1 
 - O.U.G. nr. 45/2010  (M. Of. nr. 337/20 mai 2010) - modifică art. 1 alin. (1) lit. a)-c); 
  abrogă art. 1 alin. (11) 
 - L. nr. 228/2011  (M. Of. nr. 863/7 dec. 2011) - respinge O.U.G. nr. 18/2010 
 - L. nr. 229/2011  (M. Of. nr. 863/7 dec. 2011) - respinge O.U.G. nr. 45/2010 
 - L. nr. 230/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - modifică art. 1 alin. (1) şi (2) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 7/2015  (M. Of. nr. 461/26 iun. 2015) 
 - Decizia nr. 21/2015  (M. Of. nr. 743/5 oct. 2015) - art. 1 
 - art. 1 
 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 7/2015 - M. Of. nr. 461/26 iun. 2015) 

 O.U.G. nr. 74/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă,  
 Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind  
 gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente  
 programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control,  
 inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei  
 fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare  
 agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare 
 M. Of. nr. 434/25 iun. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 371/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 15/2009  (M. Of. nr. 598/31 aug. 2009) - modifică art. 2 alin. (2) lit. l) şi m),  art. 10 alin. (1), art. 22 lit. e), art. 23, art.  
 28 alin. (2), art. 29, art. 33, art. 34 alin. (6); 
 introduce o liniuţă, după liniuţa a nouăsprezecea, la art. 2 alin. (2) lit. c), art.  
 101, art. 301; 
     abrogă art. 20 alin. (8) 
 - L. nr. 369/2009  (M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 15/2009 şi modifică art. 301 alin.  
 (3) 
 - L. nr. 371/2009  (M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) - modifică art. 13 lit. e), art. 51 
 - O.U.G. nr. 19/2010  (M. Of. nr. 170/16 mar. 2010) - modifică art. 2 alin. (2) lit. d), art. 13 lit. e), art. 14, art. 15, art. 16 alin. (1) şi  
 (2), art. 17, art. 18, art. 20 alin. (5), art. 24, art. 25, art. 26 alin. (1) şi (2), art.  
 27, art. 28; 
  introduce alin. (5) la art. 4, art. 151, art. 241, art. 331, alin. (3) la art. 42 
 - L. nr. 149/2010  (M. Of. nr. 490/16 iul. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 19/2010 
 - O.U.G. nr. 114/2010  (M. Of. nr. 851/20 dec. 2010) - introduce lit. ş) - ţ) la art. 2 alin. (2), lit. j) la art. 13, lit. i) la art. 22, art. 221  
 - 225, alin. (3) la art. 331, art. 332 
 - O.U.G. nr. 25/2011  (M. Of. nr. 202/23 mar. 2011) - modifică art. 221 alin. (5) 
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 - L. nr. 95/2011  (M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 114/2010 şi modifică art. 221 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 222 
 - L. nr. 147/2011  (M. Of. nr. 482/7 iul. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 25/2011 
 - O.U.G. nr. 26/2012  (M. Of. nr. 392/12 iun. 2012) - introduce alin. (2) şi (3) la art. 19 
 - O.U.G. nr. 37/2013  (M. Of. nr. 256/8 mai 2013) - introduce lit. f1) la art. 13 
 - L. nr. 247/2013  (M. Of. nr. 456/24 iul. 2013) - introduce art. 191 
 - O.U.G. nr. 107/2013  (M. Of. nr. 782/13 dec. 2013) - modifică art. 20 alin. (2), art. 20 alin. (3), art. 221 alin. (1); 
 introduce art. 181 
 - L. nr. 70/2014  (M. Of. nr. 368/20 mai 2014) - aprobă O.U.G. nr. 107/2013 şi modifică art. 222; 
 introduce lit. b1) la art. 13; 
 abrogă la 1 ianuarie 2015 art. 191 
 - O.U.G. nr. 68/2014  (M. Of. nr. 803/4 nov. 2014) - modifică art. 181 alin. (1) şi (15), art. 181 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. (6); 
 introduce art. 182, o  anexă; 
 înlocuieşte denumirea "Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit  
 (APDRP)" cu denumirea "Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale  
 (AFIR)" 
 - L. nr. 265/2015  (M. Of. nr. 836/9 nov. 2015) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014 
 - O.G. nr. 10/2018  (M. Of. nr. 749/30 aug. 2018) - modifică art. 20 alin. (4) și (7); 
 introduce lit. k) la art. 13 și alin. (10) la art. 20    
 O.U.G. nr. 77/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
 M. Of. nr. 439/26 iun. 2009 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 246/2010 - M. Of. nr. 854/21 dec. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 246/2010  (M. Of. nr. 854/21 dec. 2010) - modifică art. 1 alin. (4), art. 1 alin. (5), art. 2 alin.(3), art. 5 alin. (5), art. 6,  
 art. 7, art. 13 alin. (2) şi (3), art. 14 alin. (2) lit. b) partea introductivă a  
 paragrafului (iii), art. 15 alin. (2) lit. h), art. 15 alin. (6) lit. a) paragrafele (i) şi  
 (iii), art. 15 alin. (6) lit. i), art. 18 alin. (1) şi (5), art. 26, art. 29 alin. (1) partea  
 introductivă, anexa; 
  introduce alin. (4) la art. 2, alin. (6) şi (7) la art. 5, lit. g) - i) la art. 10  alin. (1),  
 alin. (3) la art. 10, lit. f) la art. 12 alin. (3), lit. i) şi j) la art. 15 alin. (2), alin. (4)  
 la art. 16, lit. h1) şi h2) la art. 17 alin. (2), art. 191, alin. (3) şi (4) la art. 22,  
 lit. f) - k) la art. 25, lit. f) - i) la art. 29 alin. (8); 
 abrogă art. 23 alin. (2) lit. a), art. 23 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 117/2010  (M. Of. nr. 891/30 dec. 2010) - modifică art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1),  art. 17 alin. (3), anexa; 
 introduce alin. (4) - (7) la art. 13, lit. d) la art. 14 alin. (2), art. 261 
 - O.G. nr. 17/2012  (M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) - modifică anexa; 
 introduce alin. (5) la art. 21; 
 abrogă art. 10 alin. (1) lit. f), art. 15 alin. (2) lit. h), art. 15 alin. (6) lit. i) şi j),  
 art. 19 alin. (3), art. 29 alin. (8) lit. e); 
 elimină sintagma "jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor  
 de televiziune" 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 23; 
  abrogă art. 24 
 - O.U.G. nr. 20/2013  (M. Of. nr. 187/3 apr. 2013) - modifică art. 14 alin. (2) lit. b) partea introductivă a paragrafului (iii), art. 28  
 alin. (1); 
 introduce lit. j) la art. 10 alin. (1), lit. k) la art. 15 alin. (2), lit. k) şi l) la art. 15  
 alin. (6), alin. (8) la art. 19, lit. j) la art. 29 alin. (8); 
 abrogă art. 1 alin. (3), art. 2, art. 21 alin. (5); 
  completează anexa nr. 1; 
 sintagmele 
 „Comisia de autorizare a jocurilor de noroc" şi „direcţia de specialitate din  
 cadrul Ministerului Finanţelor Publice" se înlocuiesc cu sintagma „Oficiul  
 Naţional pentru Jocuri de Noroc" 
 - L. nr. 227/2013  (M. Of. nr. 433/16 iul. 2013) - modifică art. 12 alin. (2), art. 15 alin. (2) lit. g), art. 16 alin. (1), art. 18 alin.  
 (4), art. 20 alin. (1), (2), (4) şi (5); 
  introduce alin. (5)-(8) la art. 16; 
 în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma «Comisia de autorizare a  
 jocurilor de noroc» se înlocuieşte cu sintagma «Comitetul de supraveghere»,  
 sintagma «direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice» se  
 înlocuieşte cu sintagma «Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc» şi  
 sintagma «Ministerul 
 Finanţelor Publice» se înlocuieşte cu sintagma «Oficiul Naţional pentru Jocuri  
 de Noroc». 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - abrogă, la 1 februarie 2014, art. 30 alin (3) 
 - L. nr. 280/2013  (M. Of. nr. 679/5 nov. 2013) - abrogă pct. 10 de la art. 20 din O.G. nr. 17/2012(cu referire la O.U.G. nr.  
 77/2009) 
 - O.U.G. nr. 92/2014  (M. Of. nr. 957/30 dec. 2014) - modifică art. 1 alin. (5), art. 3, art. 5 alin. (1), (2), (5) şi (7), art. 6, art. 7, art.  
 9, art. 10 alin. (1) şi (3), art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1),  
 art. 15 alin. (2) lit. f), g), i), j) şi k), art. 15 alin. (6) lit. a) şi d), art. 15 alin. (6)  
 lit. h) pct. (iii), art. 15 alin. (7) şi (8), art. 16 alin. (1), (3) şi (5), art. 17 alin. (1),  
 art. 17 alin. (2) lit. i), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), (4)-(6) şi  
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 (8), art. 191, art. 20 alin. (1)-(3) şi alin. (6), art. 22 alin. (1), art. 22 alin. (3) lit.  
 b), c) şi d), art. 25 lit. h)-j), art. 26, art. 261, art. 27, art. 29 alin. (8), anexa; 
 introduce alin. (6) la art. 1, art. 11-13, alin. (8) - (10) la art. 5, alin. (2) la art.  
 8, alin. (4) - (7) la art. 10, alin. (4) şi (5) la art. 14, lit. c) şi d) la art. 15 alin. (4),  
 lit. m) şi n) la art. 15 alin. (6), alin. (10)-(12) la art. 17, alin. (7) şi (8) la art. 20,  
 alin. (6) la art. 21, alin. (5) şi (6) la art. 22; 
 abrogă art. 16 alin. (8), art. 25 lit. k) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 33/15 ian. 2015) - rectifică art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (v) lit. B şi art. 15 alin. (4) lit. c) 
 Modificări: 
 - L. nr. 124/2015  (M. Of. nr. 407/9 iun. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 92/2014 şi modifică art. 12, art. 13 alin. (4), art. 3 alin.  
 (3), art. 5 alin. (1) şi (5), art. 5 alin. (10),  art. 10 alin. (1) lit. e), h) şi p),  art. 10  
 alin. (4), (5) şi (7), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1), art. 15 alin.  
 (1), art. 15 alin. (4) lit. c), art. 15 alin. (6) partea introductivă şi lit. a) pct. (i),  
 art. 16 alin. (1), art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (11), art. 19 alin. (1), (4) şi (5), art.  
 191 alin. (1), art. 20 alin. (1), (3) şi (6), art. 21 alin. (6); 
 introduce alin. (3) la art. 7, pct (vi) la art. 10 alin. (3), alin. (8) la art. 10, alin.  
 (3) şi (4)la art. 261, lit. j) la art. 29 alin. (8); 
 abrogă art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v) lit. C, art. 17 alin. (10),  
 art. 19 alin. (8); 
 înlocuieşte anexa 
 - O.G. nr. 19/2015  (M. Of. nr. 574/30 iul. 2015) - introduce lit. D la art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v); 
 abrogă art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (vi) lit. C 
 - O.U.G. nr. 42/2015  (M. Of. nr. 767/14 oct. 2015) - introduce alin. (11) şi (21) la art. 1, alin. (91) la art. 17 
 - L. nr. 335/2015  (M. Of. nr. 948/22 dec. 2015) - modifică art. 3 alin. (3) 
 - L. nr. 250/2018  (M. Of. nr. 942/7 nov. 2018) - modifică art. 15 alin. (1) A lit. b) (iv), art. 17 alin. (91), art. 20 alin. (1); 
 introduce alin. (4) la art. 7 și lit. e) la art. 22 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 10 alin. (4) și (5), art. 13 alin. (3), anexa; 
  introduce alin. (51) - (56) la art. 10; 
  abrogă art. 10 alin. (8), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i) lit. C, art. 14 alin. (2) lit.  
 b) pct. (iv) lit. C, art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v) lit. D 
 - O.G. nr. 15/2019  (M. Of. nr. 693/22 aug. 2019) - modifică art. 10 alin. (51) 
 - L. nr. 241/2021  (M. Of. nr. 965/8 oct. 2021) - aprobă O.G. nr. 15/2019   
 O.U.G. nr. 79/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de  
 Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale 
 M. Of. nr. 447/30 iun. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 373/2009 - M. Of. nr. 816/27 nov. 2009) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 99/2010  (M. Of. nr. 766/16 nov. 2010) - modifică art. 2; 
  introduce art. 21 
 - L. nr. 67/2011  (M. Of. nr. 329/12 mai 2011) - aprobă O.U.G. nr. 99/2010 
 - O.U.G. nr. 28/2012  (M. Of. nr. 415/21 iun. 2012) - modifică art. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 alin. (1) şi (3), art. 8; 
  introduce art. 81 
 - L. nr. 36/2013  (M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 28/2012 
 - O.U.G. nr. 49/2015  (M. Of. nr. 816/3 nov. 2015) - modifică art. 1 
 - O.G. nr. 10/2018  (M. Of. nr. 749/30 aug. 2018) - modifică art. 3 partea introductivă și lit. a) și e), art. 4 alin. (3) și (4), art. 6,  
  art. 7 și art. 8 alin. (1)-(3) 

 ▼ Acord de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în  
 calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la  
 Bucureşti la 18 iunie 2009 
 O.U.G. nr. 82/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 455/1 iul. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 364/2009 - M. Of. nr. 806/25 nov. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 364/2009 (M. Of. nr. 806/25 nov. 2009) - modifică art. 4 
 - O.U.G. nr. 11/2010 (M. Of. nr. 120/23 feb. 2010) - introduce alin. (2) şi (3) la art. 4 
 - L. nr. 73/2010 (M. Of. nr. 252/20 apr. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 11/2010 
 - O.U.G. nr. 81/2010 (M. Of. nr. 636/10 sep. 2010) 
 - L. nr. 224/2010 (M. Of. nr. 798/29 nov. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 81/2010 
 - O.U.G. nr. 5/2011 (M. Of. nr. 99/7 feb. 2011) - modifică art. 4 
 - O.U.G. nr. 43/2011 (M. Of. nr. 339/16 mai 2011) 
   

- L. nr. 168/2011 (M. Of. nr. 719/12 oct. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 43/2011 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 
 O.U.G. nr. 82/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 455/1 iul. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 364/2009 - M. Of. nr. 806/25 nov. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 364/2009 (M. Of. nr. 806/25 nov. 2009) - modifică art. 4 
 - O.U.G. nr. 11/2010 (M. Of. nr. 120/23 feb. 2010) - introduce alin. (2) şi (3) la art. 4 
 - L. nr. 73/2010 (M. Of. nr. 252/20 apr. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 11/2010 
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 - O.U.G. nr. 81/2010 (M. Of. nr. 636/10 sep. 2010) 
 - L. nr. 224/2010 (M. Of. nr. 798/29 nov. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 81/2010 
 - O.U.G. nr. 5/2011 (M. Of. nr. 99/7 feb. 2011) - modifică art. 4 
 - O.U.G. nr. 43/2011 (M. Of. nr. 339/16 mai 2011) 
  - L. nr. 168/2011 (M. Of. nr. 719/12 oct. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 43/2011 

 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în  
 domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008 
 O.U.G. nr. 83/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 456/1 iul. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 347/2009 - M. Of. nr. 786/18 nov. 2009) 
 
 
 O.U.G. nr. 86/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania  
 Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 452/1 iul. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 19/2010 - M. Of. nr. 144/4 mar. 2010) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2010  (M. Of. nr. 112/19 feb. 2010) - prorogă  la data de 31 aug. 2011 termenul prevăzut la art. 1   
 O.U.G. nr. 90/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice 
 M. Of. nr. 457/1 iul. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 18/2010 - M. Of. nr. 144/4 mar. 2010) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 105/2009  (M. Of. nr. 668/6 oct. 2009) - modifică art. IV alin. (2) şi (3) 
 - L. nr. 264/2010  (M. Of. nr. 872/28 dec. 2010) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 105/2009   
 O.U.G. nr. 92/2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare 
 M. Of. nr. 457/1 iul. 2009 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 363/2009 - M. Of. nr. 800/24 nov. 2009) 
 Modificări: 
 - L. nr. 363/2009  (M. Of. nr. 800/24 nov. 2009) - modifică art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. a), art. 9; 
  introduce alin. (2) şi (3) la art. 7; 
  abrogă art. 2 alin. (1) lit. a)   
 O.U.G. nr. 93/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 
 M. Of. nr. 457/1 iul. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 89/2010 - M. Of. nr. 351/27 mai 2010) 
 Modificări: 
  - L. nr. 89/2010  (M. Of. nr. 351/27 mai 2010) - modifică art. 2 pct. 1, art. 3 

 ▼ Acord de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009 
 O.U.G. nr. 98/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 642/30 sep. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 390/2009 - M. Of. nr. 917/28 dec. 2009) 
 Modificări: 
  - L. nr. 128/2011 (M. Of. nr. 433/21 iun. 2011) - modifică art. 3 

 ▼ Aranjament stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile  
 române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009 
 O.U.G. nr. 99/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 629/22 sep. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 37/2010 - M. Of. nr. 157/11 mar. 2010) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 10/2010 (M. Of. nr. 120/23 feb. 2010) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 5; 
  înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 72/2010 (M. Of. nr. 252/20 apr. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 10/2010 
 - L. nr. 257/2010 (M. Of. nr. 35/14 ian. 2011) - înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 84/2011 (M. Of. nr. 417/15 iun. 2011) - înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 286/2011 (M. Of. nr. 66/26 ian. 2012) - modifică art. 6 alin. (5); 
   înlocuieşte anexa 

 ▼ Scrisoare suplimentară de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului  
 director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 
 O.U.G. nr. 99/2009 (ratificare) 
 M. Of. nr. 629/22 sep. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 37/2010 - M. Of. nr. 157/11 mar. 2010) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 10/2010 (M. Of. nr. 120/23 feb. 2010) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 5; 
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  înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 72/2010 (M. Of. nr. 252/20 apr. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 10/2010 
 - L. nr. 257/2010 (M. Of. nr. 35/14 ian. 2011) - înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 84/2011 (M. Of. nr. 417/15 iun. 2011) - înlocuieşte anexa 
 - L. nr. 286/2011 (M. Of. nr. 66/26 ian. 2012) - modifică art. 6 alin. (5); 
  înlocuieşte anexa   
 O.U.G. nr. 101/2009 
 Ordonanţă de urgenţă referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 634/25 sep. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 21/2010 - M. Of. nr. 144/4 mar. 2010)    
 O.U.G. nr. 102/2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale  
 "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi  
 finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica  
 Oltenia" - S.A. 
 M. Of. nr. 648/1 oct. 2009 
  (Aprobată prin L. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 142/4 mar. 2010) 
  
 O.U.G. nr. 105/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul  
 serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile  
 administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din  
 administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local 
 M. Of. nr. 668/6 oct. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 264/2010 - M. Of. nr. 872/28 dec. 2010) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1228/2009  (M. Of. nr. 704/20 oct. 2009) - modifică anexa nr. 1 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1629/2009  (M. Of. nr. 28/14 ian. 2010) - art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1629/2009  (M. Of. nr. 28/14 ian. 2010) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispoziţiile art. I pct. 1-5 şi 26, art.  
 III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexei nr. 1 (termenul se împlineşte la data de 28  
 februarie 2010), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din  
 Constituţie 
 - L. nr. 140/2010  (M. Of. nr. 471/8 iul. 2010) - abrogă art. I pct. 6-25, art. VII 
 - L. nr. 264/2010  (M. Of. nr. 872/28 dec. 2010) - abrogă art. I pct. 1-5 şi 26, art. III-V, art. VIII, anexa nr. 1 
 
 

(v. D.C.C. nr. 1629/2009 - M. Of. nr. 28/14 ian. 2010 (art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1)) 

 O.U.G. nr. 110/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport  
 şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie 
 M. Of. nr. 685/12 oct. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 46/2010 - M. Of. nr. 187/24 mar. 2010)    
 O.U.G. nr. 111/2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare 
 M. Of. nr. 685/12 oct. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 47/2010 - M. Of. nr. 187/24 mar. 2010)    
 O.U.G. nr. 114/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-bugetare 
 M. Of. nr. 919/29 dec. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 240/2011 - M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - modifică art. XII alin. (1) lit. b); 
 abrogă art. XII alin. (1) lit. c)   
 O.U.G. nr. 115/2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 919/29 dec. 2009 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 34/2013 - M. Of. nr. 142/18 mar. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 34/2013  (M. Of. nr. 142/18 mar. 2013) - modifică art. 13 pct. 2  şi 4 

 Notă: Înlocuieşte, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile: "Ministerul Economiei" cu "Ministerul Economiei, Comerţului şi  
 Mediului de Afaceri", "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri" cu "Ministerul Economiei, Comerţului  
 şi Mediului de Afaceri", "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" şi cu  
 "Ministerul Mediului şi Pădurilor" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de componenta păduri, "Ministerul Mediului"  
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 cu "Ministerul Mediului şi Pădurilor", "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului",  
 "Ministerul Turismului" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului", "Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional" cu  
 "Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional" şi cu "Secretariatul de Stat pentru Culte" în cazul prevederilor legale care reglementează  
 componenta culte, "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti" cu "Ministerul Justiţiei", "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării" cu  
 "Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului", "Ministerul Tineretului şi Sportului" cu "Ministerul Educaţiei, Cercetării,  
 
 

Tineretului şi Sportului" 

 O.U.G. nr. 116/2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului 
 M. Of. nr. 926/30 dec. 2009 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 84/2010 - M. Of. nr. 323/17 mai 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 84/2010  (M. Of. nr. 323/17 mai 2010) - modifică art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 alin. (1),art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), (3)  
 şi (4), art. 12 alin. (2); 
 introduce alin. (2) la art. 2, art. 21, art. 31, alin. (21) la art. 6, alin. (6) şi (7)  
 la art. 6, art. 71; 
  abrogă art. 7 alin. (7) 
 - O.U.G. nr. 85/2010  (M. Of. nr. 654/22 sep. 2010) - modifică art. 1 
 - L. nr. 2/2011  (M. Of. nr. 158/4 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 85/2010 
 - L. nr. 152/2015  (M. Of. nr. 519/13 iul. 2015) - modifică art. 21, art. 6 alin. (3)   
 O.U.G. nr. 117/2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule 
 M. Of. nr. 926/30 dec. 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 17/2011 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2011)    

  2010  
 
 
 O.U.G. nr. 5/2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
 M. Of. nr. 93/10 feb. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 112/2010 - M. Of. nr. 405/17 iun. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 112/2010  (M. Of. nr. 405/17 iun. 2010) - modifică art. 7 alin. (1) lit. m), art. 14 pct. 4 
 - L. nr. 161/2015  (M. Of. nr. 469/29 iun. 2015) - modifică art. 12 alin. (3)   
 O.U.G. nr. 9/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia  
 românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României 
 M. Of. nr. 136/1 mar. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 120/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 92/2010  (M. Of. nr. 752/11 nov. 2010) - modifică art. 2; 
  introduce alin. (2) la art. 1 
 - L. nr. 20/2011  (M. Of. nr. 184/16 mar. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 92/2010 
 - O.U.G. nr. 89/2011  (M. Of. nr. 801/11 nov. 2011) - modifică art. 2 alin. (1) lit. c) 
 - L. nr. 122/2013  (M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 89/2011   
 ▼ Scrisoare de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al  
 Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind  
 ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de  
 autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4  
 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin  
 Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 
 O.U.G. nr. 10/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 120/23 feb. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 72/2010 - M. Of. nr. 252/20 apr. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 257/2010 (M. Of. nr. 35/14 ian. 2011)   
 ▼ Memorandum suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România,  
 semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea  
 Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
 nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la  
 Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de  
 Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de  
 Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 
 O.U.G. nr. 11/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 120/23 feb. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 73/2010 - M. Of. nr. 252/20 apr. 2010) 
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 O.U.G. nr. 23/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 201/30 mar. 2010 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 191/2012 - M. Of. nr. 743/5 nov. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 191/2012  (M. Of. nr. 743/5 nov. 2012) - modifică titlul, art. 1 partea introductivă şi lit. a), b) şi d), art. 3, art. 4 alin. (2)  
 şi (3), art. 4 alin. (5) partea introductivă şi lit c), art. 5 alin. (1), (4) şi (5), art.  
 10, art. 11 alin. (7), art. 12, art. 13, art. 14 alin. (1) lit. b), c), d) şi e), art. 14  
 alin. (2), art. 18, art. 19 pct. 2, 3, 4 şi 5, art. 20 pct. 1, 2, 3, 4 şi 5; 
 introduce lit. c)-h) la art. 2, alin. (6) la art. 5, art. 61, lit. c) la art. 7 alin. (2),  
 art. 71, alin. (3) la art. 8, lit. g)-l) la art. 14 alin. (1), alin. (3) la art. 14, art.  
 181, art. 182, pct. 21 la art. 19, alin. (3) la art. 21; 
 abrogă art. 4 alin. (4) 
 - L. nr. 236/2019  (M. Of. nr. 1004/13 dec. 2019) - modifică art. 5 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 29/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto 
 M. Of. nr. 231/13 apr. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 145/2010 - M. Of. nr. 497/19 iul. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 145/2010  (M. Of. nr. 497/19 iul. 2010) - modifică art. 5 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 34/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane 
 M. Of. nr. 234/13 apr. 2010 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 168/2010 - M. Of. nr. 505/21 iul. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 168/2010  (M. Of. nr. 505/21 iul. 2010) - modifică art. I pct. 4, 6, şi 7, art. II pct. 1, 2, 4, 5, 6 şi 7, art. III pct. 1 şi 2, art.  
 IV, art. V; 
  introduce pct. 9 la art. I, 4 pct. noi înaintea pct. 1 al art. II, pct. 11-13, 61 şi  
 8 la art. II, art. VI   
 O.U.G. nr. 38/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a  
 Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi  
 unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi  
 Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei,  
 Energiei şi Mediului de Afaceri 
 M. Of. nr. 274/27 apr. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 184/2010 - M. Of. nr. 695/18 oct. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 184/2010  (M. Of. nr. 695/18 oct. 2010) - modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă; 
  înlocuieşte anexa 
 - O.U.G. nr. 51/2015  (M. Of. nr. 823/4 nov. 2015) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3; 
  introduce art. 5; 
  modifică și completează anexa 
 - L. nr. 79/2016  (M. Of. nr. 348/6 mai 2016) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 51/2015 și modifică art. 3 alin.  
 (2); 
  introduce alin. (4) la art. 3 
 - O.U.G. nr. 189/2020  (M. Of. nr. 1007/30 oct. 2020) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) - (3), art. 2, art. 3 alin. (1) și titlul anexei   
 O.U.G. nr. 41/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii 
 M. Of. nr. 278/28 apr. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 158/4 mar. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 3/2011  (M. Of. nr. 158/4 mar. 2011) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 44/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului  
 Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 M. Of. nr. 323/17 mai 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 204/2010 - M. Of. nr. 765/16 nov. 2010)    
 O.U.G. nr. 46/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 352/27 mai 2010 
  (Aprobată prin L. nr. 253/2010 - M. Of. nr. 844/16 dec. 2010) 
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 O.U.G. nr. 49/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare,  
 care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei  
 pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi 
 M. Of. nr. 389/11 iun. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 198/2010 - M. Of. nr. 719/28 oct. 2010) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 50/2011  (M. Of. nr. 396/6 iun. 2011) - modifică art. 6 alin. (1), prorogă, până la data de 30 iunie 2012, termenele  
 prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) 
 - L. nr. 200/2011  (M. Of. nr. 799/11 nov. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 50/2011   
 O.U.G. nr. 50/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind contractele de credit pentru consumatori 
 M. Of. nr. 389/11 iun. 2010 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 288/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 288/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - modifică art. 2, art. 5 partea introductivă, art. 11 alin. (2) lit. b), art. 14 alin.  
 (1) lit. o) şi t), art. 14 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (2) lit. b), art. 28, art. 30 alin.  
 (1), art. 33, art. 34, art. 35 alin. (1) lit. a) şi b), art. 36, art. 37 lit. a) şi c)-e), art.  
 38 alin. (2) şi (3), art. 39, art. 40 alin. (4) lit. b), art. 40 alin. (5), art. 41 alin.  
 (1), art. 42, art. 43 partea introductivă, art. 46 alin. (1) lit. f), art. 58 alin. (1),  
 art. 66, art. 71 alin. (1), art. 79 alin. (1), art. 81, art. 82, art. 89, art. 91, art. 95; 
  introduce alin. (21) la art. 11, lit. e) şi f) la art. 35 alin. (1), art. 371, alin.  
 (11) la art. 38, lit. c) şi d) la art. 40 alin. (4), alin. (21) la art. 88; 
  abrogă art. 30 alin. (3), art. 37 lit. b) 
 - O.U.G. nr. 73/2012  (M. Of. nr. 803/29 nov. 2012) - modifică anexa nr. 1 
 - L. nr. 134/2013  (M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 73/2012 şi modifică art. 48 alin. (1), anexa nr. 1 pct. II 
 - O.U.G. nr. 52/2016  (M. Of. nr. 727/20 sep. 2016) - modifică art. 30, art. 38 alin. (2), titlul cap. VI, art. 70, art. 71, art. 86 alin. (1); 
  introduce lit. j) la art. 2, pct. 17 la art. 7, alin. (4) - (11) la art. 38, art. 711,  
 art. 712, art. 891, art. 951 
 - O.U.G. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 245/29 mar. 2019) - modifică art. 37 lit.a); 
  introduce lit a1) la art. 37 
 - L. nr. 187/2021  (M. Of. nr. 667/6 iul. 2021) - modifică art. 79 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 51/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare 
 M. Of. nr. 413/21 iun. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 37/2011 - M. Of. nr. 205/24 mar. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 205/24 mar. 2011) - modifică art. 1 alin. (1), (3) şi (5), art. 2 alin. (4), art. 3, art. 8 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 53/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au  
 contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în  
 urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 
 M. Of. nr. 428/25 iun. 2010   
 O.U.G. nr. 54/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale 
 M. Of. nr. 421/23 iun. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2018 - M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 526/28 iul. 2010) - rectifică art. I pct. 2 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 49/2011  (M. Of. nr. 381/31 mai 2011) - abrogă art. II alin. (1) 
 - L. nr. 16/2012  (M. Of. nr. 20/10 ian. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 49/2011 
 - L. nr. 271/2018  (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - abrogă art. II alin. (2) - (4) și art. III.   
 O.U.G. nr. 55/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 
 M. Of. nr. 425/24 iun. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 33/2011 - M. Of. nr. 207/25 mar. 2011) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 103/2010  (M. Of. nr. 780/22 nov. 2010) - modifică art. III alin. (2) 
 - L. nr. 33/2011  (M. Of. nr. 207/25 mar. 2011) - modifică art. II alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 44/2011  (M. Of. nr. 333/13 mai 2011) - modifică art. VI 
 - L. nr. 110/2011  (M. Of. nr. 428/20 iun. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 103/2010 
 - L. nr. 199/2011  (M. Of. nr. 799/11 nov. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 44/2011 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - modifică art. II alin. (2)   
 O.U.G. nr. 56/2010 
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 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale 
 M. Of. nr. 436/29 iun. 2010 
  (Aprobată prin L. nr. 25/2011 - M. Of. nr. 184/16 mar. 2011) 
  
 O.U.G. nr. 68/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor  
 aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa 
 M. Of. nr. 446/1 iul. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 173/2011 - M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) 

 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, prin sintagmele "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului",  
 "Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi" şi "Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap", "Institutul  
 Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap" se înţelege sintagma "Ministerul Muncii, Familiei  
 
 

şi Protecţiei Sociale". 

 O.U.G. nr. 69/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală 
 M. Of. nr. 443/1 iul. 2010 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 76/2011 - M. Of. nr. 403/8 iun. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2011  (M. Of. nr. 403/8 iun. 2011) - modifică art.9, art. 10 alin. (1) partea introductivă; 
  introduce lit. a1) la art. 3, alin. (41) şi (42) la art. 13, alin. (11) la art. 16   
 O.U.G. nr. 70/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri  
 aflate în subordinea acestuia 
 M. Of. nr. 451/2 iul. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 26/2012 - M. Of. nr. 167/14 mar. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 125/2010  (M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) - prorogă, până la data de 1 feb. 2011, termenele prevăzute la art. 18 şi art. 19  
 alin. (2) la nr. crt. 3 coloana a 5-a şi nr. crt. 8 coloana a 5-a din anexa nr. 1 
 - L. nr. 118/2011  (M. Of. nr. 429/20 iun. 2011) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 125/2010 
 - L. nr. 26/2012  (M. Of. nr. 167/14 mar. 2012) - modifică art. 17 alin. (1); 
  abrogă art. 10; 
  înlocuieşte anexa nr. 1   
 O.U.G. nr. 71/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea strategiei pentru mediul marin 
 M. Of. nr. 452/2 iul. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 6/2011 - M. Of. nr. 159/4 mar. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 6/2011  (M. Of. nr. 159/4 mar. 2011) - modifică art. 3 pct. 2, titlul anexei nr. 3 
 - L. nr. 205/2013  (M. Of. nr. 399/3 iul. 2013) - modifică art. 10 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (8), art. 13 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 17 alin. (3) 
 - L. nr. 279/2018  (M. Of. nr. 1009/28 nov. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 3   
 O.U.G. nr. 72/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din  
 domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 452/2 iul. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 193/2011 - M. Of. nr. 795/9 nov. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 134/2019  (M. Of. nr. 587/17 iul. 2019) - abrogă art. III   
 O.U.G. nr. 80/2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri  
 financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar 
 M. Of. nr. 636/10 sep. 2010 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 283/2011 - M. Of. nr. 887/14 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 283/2011  (M. Of. nr. 887/14 dec. 2011) - modifică titlul; 
 introduce art. II 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 41/18 ian. 2012) - rectifică art. II  art. 23 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 84/2012  (M. Of. nr. 845/13 dec. 2012) - prevederile art. 15,18,19 şi 20 ale art. II din O.U.G. nr. 80/2010 se aplică în  
 mod corespunzător şi în anul 2013. 
 - O.G. nr. 29/2013  (M. Of. nr. 550/30 aug. 2013) - prevederile art. II art. 18 şi 19 se aplică în mod corespunzător şi în anul 2014. 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - prevederile art. 19 lit. b) și c) ale art. II se aplică și în anii 2015-2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 941/22 dec. 2014) 
 Referire CSJ/ICCJ 
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 - Decizia nr. 10/2017  (M. Of. nr. 210/28 mar. 2017) - art. II art. 1 alin. (2) și art. 12 
 Modificări: 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. II 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - Prevederile art. 19 lit. b) şi c) ale art. II se aplică în mod 
 corespunzător şi în anul 2018 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - Prevederile art. 19 lit. b) și c) ale art. II se aplică în mod corespunzător și în  
 anul 2022 

 Notă: Prevederile art. 19 lit. b) şi c) ale art. II se aplică în mod corespunzător şi în perioada 2019-2021 (O.U.G. nr. 114/2018 - M. Of. nr.  
 1116/29 dec. 2018) 
 
 ▼ Memorandum suplimentar de înţelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România,  
 semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 şi la Bucureşti la 2 august 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi  
 România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 
 O.U.G. nr. 81/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 636/10 sep. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 224/2010 - M. Of. nr. 798/29 nov. 2010) 
   
 O.U.G. nr. 83/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.  
 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 
 M. Of. nr. 653/21 sep. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2011 - M. Of. nr. 403/8 iun. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 77/2011  (M. Of. nr. 403/8 iun. 2011) - modifică art. unic lit. f)   
 O.U.G. nr. 89/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru  
 perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a  
 Telecomunicaţiilor ce se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010 
 M. Of. nr. 672/4 oct. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 4/2011 - M. Of. nr. 158/4 mar. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 4/2011  (M. Of. nr. 158/4 mar. 2011) - modifică art. 2   
 O.U.G. nr. 91/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României 
 M. Of. nr. 701/20 oct. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 26/2011 - M. Of. nr. 184/16 mar. 2011)    
 O.U.G. nr. 93/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii  
 operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii  
 din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici 
 M. Of. nr. 710/25 oct. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 23/2011 - M. Of. nr. 184/16 mar. 2011)    
 O.U.G. nr. 94/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 
 M. Of. nr. 729/2 nov. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 24/2011 - M. Of. nr. 184/16 mar. 2011)    
 O.U.G. nr. 97/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 748/9 nov. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 263/2013 - M. Of. nr. 626/9 oct. 2013) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 93/2013  (M. Of. nr. 644/21 oct. 2013) - modifică art. 1 
 - O.U.G. nr. 2/2014  (M. Of. nr. 104/11 feb. 2014) - modifică art. 1 
 - L. nr. 11/2014  (M. Of. nr. 157/4 mar. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 93/2013   
 O.U.G. nr. 98/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice 
 M. Of. nr. 757/12 nov. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 18/2011 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 18/2011  (M. Of. nr. 183/16 mar. 2011) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (5),  
 anexa nr. 1 
 - L. nr. 344/2015  (M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) - modifică art. 7 alin. (2) lit. g), art. 10 alin. (6) 
 - L. nr. 225/2018  (M. Of. nr. 677/3 aug. 2018) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 lit. c) și e), art. 4, art. 6 alin. (3)-(6), art. 7 alin.  
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 (2) lit. a), d), f), g) și i)-k), art. 8, art. 9 alin. (6), (7) și (9), art. 10 alin. (1)-(5) și  
 (7), art. 11 alin. (4) și (6), art. 12 partea introductivă, art. 13 alin. (2), art. 14  
 alin. (3) și anexa nr. 1; 
 introduce lit. k)-m) la art. 3, alin. (11) și (12) la art. 6, art. 61-63, lit. l)-n)  
 la art. 7 alin. (2), art. 71 și art. 141; 
 abrogă art. 7 alin. (1) și (3) și art. 10 alin. (9) 
 - O.U.G. nr. 61/2019  (M. Of. nr. 717/30 aug. 2019) - modifică art. 3 lit. a) și e), art. 12 lit. c); 
  introduce lit. n) la art. 3, art. 91 
 - L. nr. 71/2021  (M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 61/2019   
 ▼ Protocol semnat la Chişinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995 
 O.U.G. nr. 101/2010 (ratificare) 
 M. Of. nr. 775/19 nov. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 290/2010 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2011)   
 O.U.G. nr. 105/2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii 
 M. Of. nr. 790/25 nov. 2010 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 15/2011 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 15/2011  (M. Of. nr. 183/16 mar. 2011) - introduce alin. (4) şi (5) la art. 3, art. 71; 
  înlocuieşte anexa 
 - O.U.G. nr. 28/2011  (M. Of. nr. 210/25 mar. 2011) - introduce art. 51, 52 şi 53 
 - L. nr. 175/2011  (M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 28/2011 
 - O.U.G. nr. 14/2012  (M. Of. nr. 279/26 apr. 2012) - înlocuieşte anexa   
 O.U.G. nr. 111/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
 M. Of. nr. 830/10 dec. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 132/2011 - M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 132/2011  (M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) - modifică art. 2 alin. (5) lit. k), m), r) şi t), art. 8 alin. (3), art. 13 alin. (1) lit. a),  
 art. 25 alin. (2) lit. a), art. 26 alin. (1) şi (2), art. 27 şi art. 29 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 124/2011  (M. Of. nr. 938/30 dec. 2011) - modifică art. 2 alin. (1) lit. a), art. 2 alin. (2) şi (3), art. 2 alin. (5) lit. n), art. 3  
 alin. (2) partea introductivă, art. 5, art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi (4),  
 art. 9 alin. (5) şi (6), art. 11, art. 13 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. (1)  
 şi (2), art. 16 alin. (1) partea introductivă, art. 16 alin. (2) partea introductivă,  
 art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (1) partea introductivă, art. 17 alin. (2) şi (3), art.  
 21 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (4), art. 26 alin. (1), art. 30 alin. (2); 
 introduce alin. (11) la art. 2, alin. (6) la art. 3, alin. (2) la art. 12, lit. c) la art.  
 16 alin. (1), lit. k) la art. 16 alin. (2), lit. d) la art. 17 alin. (1), art. 31-38; 
 abrogă art. 2 alin. (4), art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (3); 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirea "Agenţia  
 Naţională pentru Prestaţii Sociale" cu denumirea "Agenţia Naţională pentru  
 Plăţi şi Inspecţie Socială", denumirea "direcţia de muncă şi protecţie socială" cu  
 denumirea "agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială", denumirea "direcţii  
 teritoriale" cu denumirea "agenţii teritoriale" 
 - L. nr. 166/2012  (M. Of. nr. 699/11 oct. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 124/2011 şi modifică art. 2 alin.  
 (2), (3) şi (5) lit. h), m) şi n), art. 7, art. 9, art. 16 alin. (1) partea introductivă,  
 art. 16 alin. (2) partea introductivă şi lit. i), art. 17 alin. (2), art. 21 alin. (1)-(3),  
 art. 22, art. 25 alin. (1), art. 30 alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. a), art. 33 alin. (1)  
 şi (2), art. 36 alin. (1) lit. f), art. 37 alin. (1) lit. j), art. 38; 
  introduce alin. (2)-(4) la art. 12, alin. (11) la art. 33, art. 39; 
  abrogă art. 10, art. 21 alin. (5) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 26 alin. (4) 
 - L. nr. 126/2014  (M. Of. nr. 700/24 sep. 2014) - modifică art. 16 alin. (3), art. 24 
 - L. nr. 66/2016  (M. Of. nr. 304/20 apr. 2016) - la 1 iulie 2016, modifică art. 2 alin. (1) și (2), art. 3 alin. (1), art. 5, art. 7 alin.  
 (1) și (2), art. 8 alin. (1) și alin. (4) lit. b), art. 9 alin. (1) și (4), art. 16 alin. (1)  
 lit. a), art. 16 alin. (2) lit. i), art. 16 alin. (3) lit. c), art. 21 alin. (1) și (3), art. 22,  
 art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1), art. 25 alin. (2) lit. a), art. 25 alin. (3),  
 art. 26 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și  
 alin. (2); 
 introduce alin. (2) și (3) la art. 11, alin. (5) la art. 12, alin. (5) la art. 32; 
 abrogă art. 2 alin. (11), (3) și (7), art. 6, art. 12 alin. (2)-(4), art. 16 alin. (1)  
 lit. c), art. 16 alin. (2) lit. k), art. 17 alin. (1) lit. d), art. 30, art. 36 alin. (1) lit. f),  
 art. 37 alin. (1) lit. j), art. 38 și 39 
 - O.U.G. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 965/29 nov. 2016) - modifică art. 26 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017) 
 - O.U.G. nr. 6/2017  (M. Of. nr. 62/25 ian. 2017) - introduce alin. (4) și (5) la art. 7 
 - O.U.G. nr. 55/2017  (M. Of. nr. 644/7 aug. 2017) - modifică art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (2) și art. 17 alin. (1) lit. a); 
 introduce alin. (11) la art. 15 și art. 371 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - modifică art. 2 alin. (2), art. 5, art. 9 alin. (4); 
  introduce alin. (21) la art. 2  (începând cu drepturile lunii ianuarie 2018) 
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 - L. nr. 261/2017  (M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 55/2017 
 - L. nr. 16/2018  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 82/2016 
 - O.U.G. nr. 15/2018  (M. Of. nr. 225/13 mar. 2018) - modifică art. 21 și art. 23 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 81/2018  (M. Of. nr. 792/17 sep. 2018) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 și art. 13 alin. (1) lit. d) 
 - L. nr. 266/2018  (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 15/2018 
 - L. nr. 313/2018  (M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 81/2018 
 - L. nr. 89/2019  (M. Of. nr. 340/3 mai 2019) - modifică art. 16 alin. (3) lit. c) și art. 25 alin. (1) și alin. (2) lit. b); 
 introduce art. 91, alin. (31) la art. 24, lit. c) la art. 25 alin. (2) și alin. (5) și  
 (6) la art. 25 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - introduce lit. x) la art. 2 alin. (5) 
 - O.U.G. nr. 26/2021  (M. Of. nr. 363/8 apr. 2021) - modifică art. 7, art. 14 alin. (4), art. 15 alin. (1) lit. d), art. 17, art. 18 alin. (3)  
 lit. a), art. 24 alin. (1) și (5), art. 25, art. 37 alin. (4); 
  introduce lit. y) la art. 2 alin. (5), alin. (6) și (7) la art. 12, lit. c1) la art. 15  
 alin. (1), alin. (4) la art. 16, alin. (4) și (5) la art. 18, alin. (11) la art. 24, alin.  
 (7) la art. 31, alin. (6) la art. 32, lit. d1) la art. 35 alin. (1), lit. k) la art. 37 alin.  
 (1); 
  abrogă art. 9 alin.(5), art. 15 alin. (11) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 232/2021  (M. Of. nr. 549/27 mai 2021) - art. 20 alin. (1), cu referire la indemnizația lunară pentru creșterea copiilor  
 prevăzută la art. 2 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 2/2022  (M. Of. nr. 61/20 ian. 2022) - modifică art. 2 alin. (5) lit. y)   
 O.U.G. nr. 119/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare 
 M. Of. nr. 892/30 dec. 2010 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 197/2011 - M. Of. nr. 795/9 nov. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 197/2011  (M. Of. nr. 795/9 nov. 2011) - modifică art. 35 alin. (1) lit. b), art. 36, art. 37 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 12/2012  (M. Of. nr. 256/18 apr. 2012) - modifică art. 1, art. 2 lit. c), art. 3 lit. a), art. 5 alin. (1) partea introductivă şi  
 lit. b), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1), (3) şi (8), art. 10 alin. (1) şi (2), art.  
 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (1), (3) şi (7), art. 13, art. 14 alin. (1), (2) şi (3),  
 art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (3) lit, a), art. 21 alin. (1) lit.  
 a), art. 29 partea introductivă, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (6), art. 35 alin. (1)  
 lit. l) 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 34 
 - L. nr. 35/2013  (M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 12/2012   
 O.U.G. nr. 122/2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a  
 amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.  
 1.907/2006 
 M. Of. nr. 892/30 dec. 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 195/2011 - M. Of. nr. 795/9 nov. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 3 alin. (1)      
 

  
 
  2011  
 
 
 O.U.G. nr. 3/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici 
 M. Of. nr. 79/31 ian. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 78/2011 - M. Of. nr. 413/14 iun. 2011)    
 O.U.G. nr. 4/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru  
 executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor şi autorităţilor publice stabilite prin titluri executorii 
 M. Of. nr. 96/4 feb. 2011 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 92/2011 - M. Of. nr. 402/8 iun. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 92/2011  (M. Of. nr. 402/8 iun. 2011) - modifică titlul, art. IV   
 ▼ Memorandum suplimentar de înţelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România,  
 semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2011 şi la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea  
 Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
 nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la  
 Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de  
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 Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de  
 Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 
 O.U.G. nr. 5/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 99/7 feb. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 51/2011 - M. Of. nr. 254/11 apr. 2011) 
   
 O.U.G. nr. 6/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 
 M. Of. nr. 103/9 feb. 2011 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 301/2011 - M. Of. nr. 941/30 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 301/2011  (M. Of. nr. 941/30 dec. 2011) - modifică art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. d) 
 - O.G. nr. 11/2013  (M. Of. nr. 415/9 iul. 2013) - introduce alin. (11) la art. 9 
 - L. nr. 16/2014  (M. Of. nr. 161/5 mar. 2014) - aprobă O.G. nr. 11/2013 
 - L. nr. 97/2014  (M. Of. nr. 506/8 iul. 2014) - modifică titlul, art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) partea introductivă şi lit. a), art. 4  
 lit. a) şi b), art. 5 lit. a) şi e), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1), art. 16 alin.  
 (2); 
  introduce alin. (3) la art. 16; 
  abrogă art. 2 alin. (2); 
  înlocuieşte în tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011,  
 aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare,  
 următoarele sintagme, după cum urmează: 
 a) „Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia  
 pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi  
 Mijlocii” se înlocuieşte cu „Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru  
 întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism”; 
  b) „întreprinzător tânăr/întreprinzători tineri” se înlocuieşte cu 
 „întreprinzător debutant în afaceri/întreprinzători debutanţi în 
 afaceri”; 
  c) „Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor 
 pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M.)” se înlocuieşte 
 cu „oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie  
 (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social”.   
 O.U.G. nr. 14/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe  
 o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru  
 produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb 
 M. Of. nr. 134/22 feb. 2011 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 25/2015 - M. Of. nr. 166/10 mar. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 25/2015  (M. Of. nr. 166/10 mar. 2015) - modifică art. 1, art. 4 lit. a)-c), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11, art.  
 16, art. 21 alin. (1), art. 25, art. 27 alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (1), art. 34 alin.  
 (2), art. 38 alin. (1); 
 abrogă art. 9 alin. (2), art. 34 alin. (3)   
 
 O.U.G. nr. 17/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de  
 angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului  
 asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 145/28 feb. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 41/2012 - M. Of. nr. 190/23 mar. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 41/2012  (M. Of. nr. 190/23 mar. 2012) - modifică art. I alin. (2) şi (3); 
  introduce alin. (11) la art. I, alin. (2) la art. IV; 
  abrogă art. I alin. (4), art. II, art. III, art. V 
 - L. nr. 170/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - abrogă, la 18 februarie 2015, art. I și art. IV   
 O.U.G. nr. 20/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 152/2 mar. 2011 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 143/2011 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 143/2011  (M. Of. nr. 482/7 iul. 2011) - modifică art. 2   
 O.U.G. nr. 21/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere 
 M. Of. nr. 153/2 mar. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 188/2012 - M. Of. nr. 738/1 nov. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 188/2012  (M. Of. nr. 738/1 nov. 2012) - modifică art. I alin. (2); 
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  introduce alin. (3) la art. V; 
  abrogă art. II, III şi IV   
 O.U.G. nr. 26/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum  
 şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare 
 M. Of. nr. 195/21 mar. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 185/2011 - M. Of. nr. 752/26 oct. 2011) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 78/2011  (M. Of. nr. 682/26 sep. 2011) - abrogă art. 1-2 şi 4-6 

 Notă: În tot cuprinsul actelor normative, în cazul prevederilor care reglementează funcţiile şi atribuţiile principale ale ACIS, potrivit  
 prevederilor art. 2, sintagma "Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor  
 
 

Structurale". 

 O.U.G. nr. 31/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora 
 M. Of. nr. 217/30 mar. 2011 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 17/2013 - M. Of. nr. 122/5 mar. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 17/2013  (M. Of. nr. 122/5 mar. 2013) - modifică art. 1 alin. (1); 
 abrogă art. 1 alin. (8) 
 - L. nr. 38/2014  (M. Of. nr. 262/10 apr. 2014) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2), art. 1 alin. (3) - (6); 
 introduce alin. (11) - (13) la art. 1, alin. (21) - (24) la art. 1, alin. (61) la  
  art. 1, anexa 

 ▼ Memorandum suplimentar de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România,  
 semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi  
 România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 
 O.U.G. nr. 43/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 339/16 mai 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 168/2011 - M. Of. nr. 719/12 oct. 2011) 
   
 O.U.G. nr. 53/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale 
 M. Of. nr. 426/17 iun. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 5/2012 - M. Of. nr. 19/10 ian. 2012)    
 O.U.G. nr. 54/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 
 M. Of. nr. 433/21 iun. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 234/2011 - M. Of. nr. 861/7 dec. 2011) 
 Modificări: 
 - L. nr. 234/2011  (M. Of. nr. 861/7 dec. 2011) - modifică art. 2, art. 3 alin. (1), (2), (3) şi (5); 
  introduce alin. (6) şi (7) la art. 3   
 O.U.G. nr. 56/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători 
 M. Of. nr. 435/22 iun. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 21/2012 - M. Of. nr. 28/13 ian. 2012)    
 O.U.G. nr. 59/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind  
 stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
 M. Of. nr. 457/30 iun. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 109/2012 - M. Of. nr. 461/9 iul. 2012) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 9/2013  (M. Of. nr. 464/26 iul. 2013) - art. 1 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 60/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 460/30 iun. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 218/2012 - M. Of. nr. 783/21 nov. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 218/2012  (M. Of. nr. 783/21 nov. 2012) - modifică art. 1, art. 2 lit. e) şi k), art. 3 alin. (1) lit. h), art. 3 alin. (3), art. 5  
 alin. (1) şi (2), art. 7, art. 9, art. 12 alin. (12); 
 introduce alin. (4) şi (5) la art. 3   
 O.U.G. nr. 61/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes  
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 local 
 M. Of. nr. 460/30 iun. 2011 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 78/2013 - M. Of. nr. 204/10 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 78/2013  (M. Of. nr. 204/10 apr. 2013) - modifică anexa 
 - O.U.G. nr. 107/2013  (M. Of. nr. 782/13 dec. 2013) - modifică art. 1-3, art. 5, art. 6; 
 abrogă anexa   
 O.U.G. nr. 62/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile  
 acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în  
 cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe 
 M. Of. nr. 460/30 iun. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 29/2013  (M. Of. nr. 550/30 aug. 2013) - modifică art. 7 alin. (1); 
 introduce alin. (11) şi (12) la art. 6 
 - O.G. nr. 10/2017  (M. Of. nr. 662/10 aug. 2017) - modifică art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1), (3) și (4), titlul cap. III, art. 5, art. 6 alin.  
 (1), (2) și (3), art. 7, art. 8 alin. (1), (5) și (6), art. 9, titlul cap. IV, art. 10, art. 11  
 alin. (1) și (3), art. 12-15 și art. 16 alin. (1) și (2); 
 introduce alin. (5) și (6) la art. 4, art. 61 și alin. (11) și (31) la art. 11; 
 abrogă art. 6 alin. (4) 
 - L. nr. 23/2018  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2018) - aprobă O.G. nr. 10/2017 
 - O.U.G. nr. 25/2018  (M. Of. nr. 291/30 mar. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) și art. 2 alin. (2) lit. a), e), f) și g); 
 introduce lit. q) la art. 2 alin. (2) și cap. V1 cu art. 151-157   
 O.U.G. nr. 64/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind stocarea geologică a dioxidului de carbon 
 M. Of. nr. 461/30 iun. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 114/2013 - M. Of. nr. 243/26 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 114/2013  (M. Of. nr. 243/26 apr. 2013) - modifică art. 3 alin. (1), art. 4 lit. a), g), h), j) şi n), art. 6 alin. (5), (8) şi (11),  
 art. 7 alin. (6) şi (7), art. 7 alin. (8) partea introductivă, art. 7 alin. (9), art. 10  
 lit. h), art. 12 alin. (3), art. 12 alin. (4) partea introductivă, art. 12 alin. (5), art.  
 12 alin. (6) partea introductivă, art. 14 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2),  
 art. 16 alin. (7), art. 17 alin. (1) şi (4), art. 18 alin. (1) lit. c), art. 18 alin. (6) lit.  
 b), art. 19 alin. (3) partea introductivă şi alin. (14), art. 20 alin. (5) lit. b), art.  
 20 alin. (6) partea introductivă, art. 24 alin. (1) lit. a), art. 24 alin. (4) - (6), art.  
 31 alin. (1), art. 33 alin. (1); 
 introduce lit. u) şi v) la art. 4, alin. (5) şi (6) la art. 5, alin. (12) - (15) la art. 6,  
 alin. (10) la art. 7, alin. (7) la art. 20, alin. (31) la art. 24, alin. (2) la art. 28; 
 abrogă art. 12 alin. (2), art. 27   
 O.U.G. nr. 66/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene  
 şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 
 M. Of. nr. 461/30 iun. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 142/2012 - M. Of. nr. 501/20 iul. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 26/2012  (M. Of. nr. 392/12 iun. 2012) - modifică art. 7 alin. (1), art. 8, art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 23,  
 art. 27, art. 28, art. 45 alin. (4); 
  introduce lit. x) la art. 2 alin. (1) 
 - L. nr. 142/2012  (M. Of. nr. 501/20 iul. 2012) - modifică art. 4, art. 6 alin. (3), art. 7, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 20  
 alin. (2) lit. c), art. 21 alin. (5), (28) şi (29), art. 27, art. 28, art. 40 alin. (1), art.  
 42 alin. (2) şi (6), titlul anexei; 
  introduce lit. a1) la art. 2 alin. (1), lit. e) la art. 5, alin. (2) la art. 16, lit. d) la  
 art. 20 alin. (2), alin. (9) la art. 20, alin. (21) la art. 41, alin. (4) la art. 59, art.  
 601; 
  abrogă art. 20 alin. (2) lit. a) şi alin. (7) 
 - O.G. nr. 22/2012  (M. Of. nr. 621/29 aug. 2012) - modifică art. 2 alin. (1) lit. e), art. 2 alin. (4), art. 6 alin. (4) şi (5), art. 7 alin.  
 (1), art. 8, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (9), art. 26, art. 27, art.  
 28, art. 45 alin. (4), denumirea cap. VI, art. 55 lit. b), anexa; 
  introduce lit. y) la art. 2 alin. (1), alin. (3) la art. 19, art. 571-576, alin. (31)  
 la art. 60 
 - O.U.G. nr. 75/2012  (M. Of. nr. 806/30 nov. 2012) - modifică art. 2 alin. (1) lit. y), art. 53 alin. (1) şi (2), art. 55, art. 571, art.  
 572; 
  introduce lit. o1) la art. 2 alin. (1), alin. (3) la art. 8, cap. VII1 cu art. 591 -  
 596, lit. k) la art. 60 alin. (1) 
 - L. nr. 170/2013  (M. Of. nr. 320/3 iun. 2013) - aprobă O.G. nr. 22/2012 
 - L. nr. 196/2013  (M. Of. nr. 399/3 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 75/2012 şi modifică art. 2 alin. (1) lit. t),  art. 41 alin. (21),  
 art. 53 alin. (2), art. 571 alin. (5) partea introductivă, art. 593; 
 introduce alin. (151) la art. 21, alin. (22) la art. 41, lit. c) la art. 50 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 47/2014  (M. Of. nr. 480/28 iun. 2014) - modifică art. 6 alin. (3), art. 27; 
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 introduce alin. (31) - (34) la art. 6; 
 înlocuieşte anexa 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 623/26 aug. 2014) - rectifică anexa 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 66/2015  (M. Of. nr. 236/7 apr. 2015) - art. 66 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 66/2015  (M. Of. nr. 236/7 apr. 2015) - suspendă pentru 45 zile prevederile art. 66(termenul se împlineşte la 21 mai  
 2015)după care operează dispoziţiile art 147 din Constituţie 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 31/2015  (M. Of. nr. 19/11 ian. 2016) - art. 2 lit. b) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 37/2016  (M. Of. nr. 489/30 iun. 2016) - modifică art. 2 alin. (1) lit. e), art. 2 alin. (4), art. 19 alin. (2); 
  introduce lit. z) la art. 2 alin. (1), alin. (11) și (12) la art. 19, alin. (5) la art.  
 34, cap. VI1 cu art. 577 și 578 
 - L. nr. 21/2018  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2018) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 37/2016 și introduce lit. c) la art. 8 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 80/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) - modifică art. 6 alin. (3) și (32)-(34), art. 27 alin. (1), (3) și (5) și art. 28 alin.  
 (2); 
 introduce lit. z1) la art. 2 alin. (1), alin. (21) și (22) la art. 20 și anexa nr. 2 
 - L. nr. 128/2020  (M. Of. nr. 621/15 iul. 2020) - modifică art. 21 alin (21) și art. 47 alin. (1) lit. e); 
 introduce alin. (31) la art. 34 
 - L. nr. 6/2021  (M. Of. nr. 167/18 feb. 2021) - modifică art. 8 alin. (1) și alin. (2) partea introductivă, art. 23, art. 45 alin. (4)  
 și art. 60 alin. (1) lit. g); 
 introduce alin. (11) la art. 8 și art. 451 
 - L. nr. 18/2021  (M. Of. nr. 262/16 mar. 2021) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 80/2019 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 320/2021  (M. Of. nr. 678/9 iul. 2021) - art. 8 alin. (2) lit. a) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 320/2021  (M. Of. nr. 678/9 iul. 2021) - suspendă pentru 45 de zile prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) (termenul se  
 împlinește în data de 22 august 2021), după care operează dispozițiile art. 147  
 din Constituție   
 O.U.G. nr. 67/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de  
 Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente  
 activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele 
 M. Of. nr. 457/30 iun. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 14/2013 - M. Of. nr. 127/8 mar. 2013)    
 O.U.G. nr. 76/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa" de către  
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 M. Of. nr. 670/20 sep. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 37/2012 - M. Of. nr. 184/21 mar. 2012)    
 O.U.G. nr. 77/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 680/26 sep. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 184/2015 - M. Of. nr. 490/3 iul. 2015) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 110/2011  (M. Of. nr. 860/7 dec. 2011) - introduce art. 31 
 - O.G. nr. 17/2012  (M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) - introduce alin. (21) la art. 4 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 39/2013  (M. Of. nr. 100/20 feb. 2013) - art. 31 alin. (5) în ceea ce priveşte sintagma "care include şi taxa pe valoarea  
 adăugată" 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 39/2013  (M. Of. nr. 100/20 feb. 2013) - suspendă prevederile art. 31 alin. (5) în ceea ce priveşte sintagma "care  
 include şi taxa pe valoarea adăugată" pentru o perioadă de 45 de zile (termenul  
 se împlineşte la data de 6 aprilie 2013), după care operează dispoziţiile art. 147  
 alin. (1) din Constituţie 
 - L. nr. 110/2014  (M. Of. nr. 526/15 iul. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 110/2011 
 - O.U.G. nr. 69/2014  (M. Of. nr. 807/5 nov. 2014) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (2) şi (21), art. 5 alin.  
 (1)-(4), (6) şi (7), art. 6 alin. (2) şi (4), art. 8; 
  introduce art. 12-18 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - modifică art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (1) şi (5), art. 15 alin. (1), (2)  
 şi (4), art. 16, art. 17; 
 introduce alin. (8) la art. 12, alin. (4) şi (5) la art. 14 
 - O.U.G. nr. 12/2015  (M. Of. nr. 352/21 mai 2015) - modifică art. 12 alin. (5) şi (6); 
 introduce alin. (11) şi (12) la art. 12 
 - L. nr. 239/2015  (M. Of. nr. 785/21 oct. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 12/2015 
 - L. nr. 237/2017  (M. Of. nr. 966/6 dec. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 69/2014 
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 - O.U.G. nr. 100/2017  (M. Of. nr. 1006/19 dec. 2017) - introduce art. 11, art.32, alin. (71) la art. 5 
 - O.U.G. nr. 32/2018  (M. Of. nr. 365/26 apr. 2018) - modifică art. 12, art. 13 alin. (2), art. 14, art. 16, art. 18 
 - L. nr. 304/2018  (M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 100/2017 
 - O.U.G. nr. 111/2018  (M. Of. nr. 1092/21 dec. 2018) - introduce art. 11, art. 33 și art. 34 
 - O.U.G. nr. 28/2019  (M. Of. nr. 358/8 mai 2019) - modifică art. 34 alin. (2) 
 - O.G. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 668/9 aug. 2019) - modifică art. 11 alin. (2); 
 introduce alin. (18) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 85/2019  (M. Of. nr. 1053/30 dec. 2019) - introduce art. 35 
 - O.U.G. nr. 31/2020  (M. Of. nr. 255/27 mar. 2020) - introduce art. 36 
 - L. nr. 53/2020  (M. Of. nr. 396/15 mai 2020) - aprobă cu modificări O.U.G. 85/2019 și introduce art. 35 şi art. 37 
 - L. nr. 215/2020  (M. Of. nr. 992/27 oct. 2020) - modifică art. 11 alin. (2) 
 - L. nr. 34/2021  (M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 28/2019 
 - L. nr. 104/2021  (M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 32/2018 
 - L. nr. 222/2021  (M. Of. nr. 735/27 iul. 2021) - introduce art. 171 
 (v. D.C.C. nr. 39/2013 - M. Of. nr. 100/20 feb. 2013 (art. 31 alin. (5) în ceea ce priveşte sintagma "care include şi taxa pe valoarea  
 
 

adăugată") 

 O.U.G. nr. 81/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de organizare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi pentru  
 modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 704/5 oct. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 219/2012 - M. Of. nr. 789/23 nov. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 219/2012  (M. Of. nr. 789/23 nov. 2012) - modifică titlul, art. 7 partea introductivă; 
  introduce un nou punct la art. 7, înaintea pct. 1, pct. 11 la art. 7, pct. 31-38  
 la art. 7, art. 91, art. 92; 
  abrogă art. 1-6, art. 7 pct. 1, 2 şi 4, art. 9   
 O.U.G. nr. 82/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 694/30 sep. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 199/2012 - M. Of. nr. 766/14 nov. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 199/2012  (M. Of. nr. 766/14 nov. 2012) - modifică art. 1 alin. (3) şi (4), art. 2 alin. (1), art. 5 lit. m), art. 6 alin. (1), art.  
 7, art. 10 alin. (1), art. 11 lit. a), art. 13, art. 17 alin. (2), art. 19 pct. 7; 
  introduce alin. (7) la art. 1, alin. (21) la art. 10, lit. k1) la art. 12, pct. 11,  
 pct. 51 şi 52 la art. 19 
 - O.U.G. nr. 22/2013  (M. Of. nr. 202/9 apr. 2013) - introduce lit. l) la art. 4 alin. (1), alin. (11) la art. 4, lit. ş) la art. 5, alin. (6) la  
 art. 6, lit. k2) - k4) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 79/2013  (M. Of. nr. 390/29 iun. 2013) - introduce lit. m) la art. 4 alin. (1), lit. t) la art. 5, lit. k) la art. 11, lit. c1) la  
 art. 12 
 - L. nr. 203/2013  (M. Of. nr. 398/2 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 22/2013 
 - O.U.G. nr. 4/2015  (M. Of. nr. 224/2 apr. 2015) - modifică art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (3) 
 - L. nr. 269/2015  (M. Of. nr. 843/12 nov. 2015) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 4/2015 și modifică art. 7 alin. (1), art. 7 alin.  
 (3), art. 7 alin. (5) și (6), art. 7 alin.(7), art. 11 lit. a), art. 17 alin. (1) și (3); 
  introduce alin. (11) la art. 7, alin. (61) la art. 7, lit. c2) la art. 12, lit. k5) la  
 art. art. 12 ; 
  abrogă art. 7 alin.(2), art. 7 alin. (4), art. 12 lit. b) pct. v) 
 - L. nr. 158/2016  (M. Of. nr. 556/22 iul. 2016) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2013 și modifică art. 4 alin.  
 (1) lit. l), art. 4 alin. (11), art. 12 lit. c2); 
  introduce lit. t) și ț) la art. 5, art. 121 
 - L. nr. 133/2017  (M. Of. nr. 421/7 iun. 2017) - modifică art. 1 alin.(4), art. 5 lit.d), art. 11 lit.a); 
  introduce lit.c3) la art. 12, alin.(11) la art. 13; 
  abrogă art. 7, art. 13 alin.(5), art. 17. 
 - O.U.G. nr. 66/2018  (M. Of. nr. 616/18 iul. 2018) - modifică art. 1 alin. (4) 
 - L. nr. 303/2018  (M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 66/2018 
 - O.U.G. nr. 45/2019  (M. Of. nr. 523/26 iun. 2019) - modifică art. 13 alin. (8) și (9)   
 O.U.G. nr. 83/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi modificarea  
 prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi  
 societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome 
 M. Of. nr. 694/30 sep. 2011 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 28/13 ian. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 12/2012  (M. Of. nr. 28/13 ian. 2012) - modifică titlul, art. 2 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 84/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale 
 M. Of. nr. 700/4 oct. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 38/2012 - M. Of. nr. 184/21 mar. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 240/2016  (M. Of. nr. 987/8 dec. 2016) - modifică art. 12 alin. (3) 
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 O.U.G. nr. 87/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim 
 M. Of. nr. 735/19 oct. 2011    
 O.U.G. nr. 91/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în  
 administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă  
 acordate cu acest elicopter 
 M. Of. nr. 786/4 nov. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 24/2013 - M. Of. nr. 123/6 mar. 2013) 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 66/2021  (M. Of. nr. 643/30 iun. 2021) - La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului emise în temeiul art. 1 alin.  
 (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2003.   
 O.U.G. nr. 92/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare  şi promovare privind politicile aplicate în domeniul  
 agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 
 M. Of. nr. 796/10 nov. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 110/2012 - M. Of. nr. 457/6 iul. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 110/2012  (M. Of. nr. 457/6 iul. 2012) - modifică titlul; 
 introduce alin. (4) - (8) la art. unic 
 - O.G. nr. 6/2018  (M. Of. nr. 736/27 aug. 2018) - modifică art. unic alin. (1) și (2), modifică și înlocuiește anexa; 
  abrogă art. unic alin. (4) - (8) 
 - O.U.G. nr. 110/2018  (M. Of. nr. 1092/21 dec. 2018) - modifică și înlocuiește anexa 
 - L. nr. 68/2021  (M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 110/2018   
 O.U.G. nr. 94/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare 
 M. Of. nr. 799/11 nov. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 107/2012 - M. Of. nr. 457/6 iul. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 107/2012  (M. Of. nr. 457/6 iul. 2012) - modifică titlul, art. 23 alin. (2); 
  introduce art. 51, lit. f1) la art. 6 
 - O.G. nr. 17/2012  (M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) - modifică art. 4   
 O.U.G. nr. 95/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate  
 personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 
 M. Of. nr. 807/15 nov. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 111/2012 - M. Of. nr. 453/6 iul. 2012)    
 O.U.G. nr. 99/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA  
 aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România,  
 implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal 
 M. Of. nr. 830/23 nov. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 8/2013 - M. Of. nr. 121/5 mar. 2013)    
 O.U.G. nr. 101/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea  
 Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în  
 unele situaţii speciale,  precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 851/30 nov. 2011 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 382/2013 - M. Of. nr. 1/6 ian. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 15/2013  (M. Of. nr. 154/22 mar. 2013) - modifică titlul, art. 2 alin. (1) şi (2), art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4),   
 art. 8, art. 9, art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (3),  
 titlul cap. II; 
  introduce alin. (11) şi (12) la art. 6, alin. (11) la art. 11, art. 121, cap. I1  
 cu art. 141 - 145, art. 161, art. 162, anexele nr. 11 şi 21; 
 abrogă art. 23; 
 înlocuieşte anexa nr. 3 
 - L. nr. 204/2013  (M. Of. nr. 398/2 iul. 2013) - modifică titlul, art. 142, art. 28; 
 introduce cap. I2 cu art. 146 şi 147; 
 abrogă art. 27 
 - O.U.G. nr. 114/2013  (M. Of. nr. 835/24 dec. 2013) - modifică anexa nr. 3 
 - L. nr. 382/2013  (M. Of. nr. 1/6 ian. 2014) - introduce cap. I3 cu art. 148 - 1410 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 123/19 feb. 2014) - rectifică anexa nr. 21 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 18/2014  (M. Of. nr. 305/24 apr. 2014) - modifică art. 121 alin. (6); 
 introduce alin. (7) la art. 141; 
 completează  anexa nr. 3; 
 prin teren aferent construcţiilor, în sensul prevederilor art. 6 se înţelege  
 suprafaţa de teren deţinută de proprietarul /coproprietarul construcţiei în baza  
 unui contract de închiriere valabil la data intrării în vigoare a acestui act  
 normativ 
 - O.G. nr. 13/2014  (M. Of. nr. 616/21 aug. 2014) - modifică art. 2 alin. (2); 
 introduce alin. (21) la art. 2 
 - O.U.G. nr. 76/2014  (M. Of. nr. 886/5 dec. 2014) - modifică art. 2 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 87/2014  (M. Of. nr. 924/18 dec. 2014) - introduce alin. (3) la art. 14 
 - H.G. nr. 1135/2014  (M. Of. nr. 948/23 dec. 2014) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 31/2015  (M. Of. nr. 58/23 ian. 2015) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 491/2015  (M. Of. nr. 485/2 iul. 2015) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 628/2015  (M. Of. nr. 617/13 aug. 2015) - completează anexa nr. 3 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 675/4 sep. 2015) - rectifică anexa nr. 3 
 Modificări: 
 - L. nr. 73/2016  (M. Of. nr. 334/29 apr. 2016) - aprobă O.U.G. nr. 76/2014 
 - O.U.G. nr. 29/2016  (M. Of. nr. 487/30 iun. 2016) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 260/2017  (M. Of. nr. 307/28 apr. 2017) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 365/2017  (M. Of. nr. 414/6 iun. 2017) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 801/2017  (M. Of. nr. 897/15 nov. 2017) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 822/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 708/2018  (M. Of. nr. 777/10 sep. 2018) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 14/2019  (M. Of. nr. 59/23 ian. 2019) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 706/2020  (M. Of. nr. 776/25 aug. 2020) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 723/2021  (M. Of. nr. 683/9 iul. 2021) - modifică anexa nr. 3     
 O.U.G. nr. 103/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 854/2 dec. 2011 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 138/2012 - M. Of. nr. 496/19 iul. 2012) 
 Modificări: 
   

- L. nr. 138/2012  (M. Of. nr. 496/19 iul. 2012) - modifică art. I 

 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca  
 Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28  
 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la  
 Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011 
 O.U.G. nr. 108/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 882/13 dec. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 171/2012 - M. Of. nr. 697/10 oct. 2012) 
  
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011 
 O.U.G. nr. 108/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 882/13 dec. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 171/2012 - M. Of. nr. 697/10 oct. 2012) 
 
 
 O.U.G. nr. 109/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
 M. Of. nr. 883/14 dec. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 111/2016 - M. Of. nr. 415/1 iun. 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 51/2013  (M. Of. nr. 323/4 iun. 2013) - modifică art. 8, art. 21 alin. (4), art. 37, art. 38; 
 introduce alin. (5) la art. 21 
 - O.U.G. nr. 10/2015  (M. Of. nr. 335/15 mai 2015) - introduce art. 51 
 - L. nr. 111/2016  (M. Of. nr. 415/1 iun. 2016) - modifică art. 1-3, art. 5-8, art. 9 alin. (2), art. 10, art. 12-14, art. 16 alin. (2),  
 art. 17, art. 18, art. 21, art. 22, art. 25, art. 27-30, art. 32, art. 33, art. 34 alin.  
 (5), art. 35-37, art. 38 alin. (2) și (3), art. 39, art. 40, art. 41 alin. (2), art. 45  
 alin. (1) și (5), art. 51 alin. (1), art. 52, art. 53, art. 55 partea introductivă a alin.  
 (3), art. 56-59, art. 60, art. 61 alin. (7), art. 64; 
 introduce art. 31 și 32, alin. (11) la art. 4, alin. (4) la art. 15, alin. (3) la art.  
 23, alin. (11) la art. 47, art. 591, art. 641-644; 
 abrogă art. 51 
 - L. nr. 13/2017  (M. Of. nr. 194/20 mar. 2017) - aprobă O.U.G. 51/2013 
 - L. nr. 14/2017  (M. Of. nr. 194/20 mar. 2017) - respinge O.U.G. 10/2015 
 - O.U.G. nr. 29/2017  (M. Of. nr. 235/5 apr. 2017) - modifică art. 1 alin. (2) și (3) 
 - L. nr. 178/2017  (M. Of. nr. 581/20 iul. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 29/2017 
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 - O.U.G. nr. 73/2018  (M. Of. nr. 629/19 iul. 2018) - introduce alin. (4) la art. 1 
 - L. nr. 13/2019  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 89/2018 și modifică art. 5 alin.  
 (2) lit. a)   
 O.U.G. nr. 111/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind comunicaţiile electronice 
 M. Of. nr. 925/27 dec. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 140/2012 - M. Of. nr. 505/23 iul. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 140/2012  (M. Of. nr. 505/23 iul. 2012) - modifică art. 22 alin. (1), art. 26 alin. (4), art. 28 alin. (1), art. 31 alin. (3) şi  
 (6), art. 51 alin. (1) lit. d), art. 51 alin. (3) lit. a), art. 51 alin. (4) şi (7), art. 53  
 alin. (1) lit. c), art. 54 partea introductivă, art. 102, art. 103, art. 126 alin. (3),  
 art. 141 alin. (2) lit. c), art. 142 pct. 25, 49, 50 şi 52, art. 151 alin. (1) lit. e), art.  
 153, art. 160 alin. (2) lit. e), menţiunile privind transpunerea normelor  
 comunitare; 
 introduce alin. (11) la art. 22, alin. (5) la art. 130, pct. 81 la art. 158, pct. 91  
 la art. 158; 
 abrogă art. 31 alin. (7) 
 - O.U.G. nr. 34/2014  (M. Of. nr. 427/11 iun. 2014) - modifică art. 4 alin. (1) pct. 46, art. 4 alin. (2), art. 50 alin. (3), titlul  
 paragrafului 2 de la cap. V secţiunea 1 subsecţiunea 2, art. 51 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art.  
 120 alin. (1), art. 120 alin. (2) lit. a), art. 142 pct. 20 - 24; 
 introduce pct. 54 la art. 4 alin. (1), art. 591 - 598, pct. 241 - 2418 la art.  
 142 
 - L. nr. 159/2016  (M. Of. nr. 559/25 iul. 2016) - modifică art. 13 alin. (2), (4) și (6), art. 135 alin. (1); 
  introduce art. 131, alin. (9) și (10) la art. 120, lit. a1) la art. 151 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 28 alin. (1), art. 31 alin. (6), art. 124 alin. (3), art. 143 alin. (1)  
 lit. b); 
  introduce alin. (6) la art. 143; 
  abrogă art. 28 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 245/29 mar. 2019) - modifică art. 143 alin. (6) 
 - L. nr. 109/2019  (M. Of. nr. 418/28 mai 2019) - introduce alin. (7) la art. 143 
 - O.U.G. nr. 54/2019  (M. Of. nr. 552/4 iul. 2019) - modifică art. 28 alin. (1), art. 31 alin.(6), art. 123 alin. (1), art. 124 alin. (3) și  
 (4), art. 129 alin. (2); 
  introduce alin. (31) la art. 28 
 - O.G. nr. 23/2019  (M. Of. nr. 709/29 aug. 2019) - modifică art. 137 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 62/2019  (M. Of. nr. 725/3 sep. 2019) - introduce pct. 55-58 la art. 4 alin. (1), alin. (5) la art. 50, art. 511, pct. 191  
 și 192 la art. 142 
 - O.U.G. nr. 89/2019  (M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019) - modifică art. 511 alin. (1) şi (4) 
 - L. nr. 149/2021  (M. Of. nr. 530/21 mai 2021) - aprobă O.G. nr. 23/2019 
 - L. nr. 252/2021  (M. Of. nr. 988/15 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 89/2019   
 ▼ Acord de împrumut (Al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011 
 O.U.G. nr. 112/2011 (ratificare) 
 M. Of. nr. 911/21 dec. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 170/2012 - M. Of. nr. 697/10 oct. 2012)   
 O.U.G. nr. 113/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
 M. Of. nr. 921/23 dec. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 198/2012 - M. Of. nr. 764/13 nov. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 198/2012  (M. Of. nr. 764/13 nov. 2012) - modifică art. 6 alin. (1) lit. v), art. 6 alin. (3) lit. c), art. 17; 
 introduce lit. c1), lit. e1) şi lit. k)  la art. 6 alin. (3); 
 abrogă art. 6 alin. (2) lit. c), art. 16 alin. (2) lit. c) 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5  
 alin. (10). 
 - L. nr. 174/2015  (M. Of. nr. 475/30 iun. 2015) - la data intrării în vigoare a legii prev. la art. 5 alin. (10) 
 Modificări: 
 - L. nr. 210/2016  (M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) - abrogă art. 5 din O.U.G. nr. 86/2014; 
  desființează Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială; 
  începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională pentru  
 Plăţi şi Inspecţie Socială îşi va desfăşura în continuare activitatea în  
 conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 113/2011 
 - O.U.G. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 965/29 nov. 2016) - modifică art. 2, art. 5 lit. c) și e), art. 6 alin. (1) lit. k), art. 6 alin. (2) lit. a), art.  
 6 alin. (3) lit. c1), e1) și f), art. 8 alin. (5) și (6), art. 12, art. 16 alin. (3) lit. e); 
  abrogă art. 16 alin. (2) lit. h) și j) 
 - L. nr. 16/2018  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 82/2016 

 Notă: În cuprinsul tuturor actelor normative, sintagma "Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia  
 Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială", sintagma "agenţii judeţene pentru prestaţii sociale" se înlocuieşte cu sintagma "agenţii judeţene  
 pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti", sintagma "prestaţii sociale" se  
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 înlocuieşte cu sintagma "beneficii de asistenţă socială", iar denumirea de "preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale" se  
 
 

înlocuieşte cu denumirea de "director general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială". 

 O.U.G. nr. 114/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii 
 M. Of. nr. 932/29 dec. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 195/2012 - M. Of. nr. 753/8 nov. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 195/2012  (M. Of. nr. 753/8 nov. 2012) - modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă, art. 3 pct. 4 lit. c), art. 7 alin. (2)  
 partea introductivă, art. 22 lit. b), art. 56, art. 102 lit. l), art. 127 alin. (1), art.  
 128 alin. (6) şi alin. (10) lit. b), art. 154, art. 156 lit. b), art. 161 alin. (2), art.  
 174, art. 181, art. 185 alin. (1) lit. n), art. 188 alin. (2), art. 189 lit. a) şi e), art.  
 189 lit. j) şi l), art. 190 alin. (1) şi (2), art. 193 alin. (1) lit. b); 
 introduce lit. c) la art. 9 alin. (1), alin. (2) la art. 51, art. 1791, lit. e1) la art.  
 189, lit. x) la art. 189, lit. g) şi h) la art. 193 alin. (1), alin. (4) la art. 193; 
 abrogă art. 128 alin. (2)-(5) 
 - O.U.G. nr. 55/2018  (M. Of. nr. 549/2 iul. 2018) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3 pct. 4 lit. d) și e), art. 3 pct. 10, art. 4, art. 7 alin.  
 (2), art. 20 alin. (2) și (3), art. 22 lit. c), art. 51 alin. (2), art. 56, art. 102 lit. a) și  
 b), art. 103, art. 128 alin. (1), (6), (7), (9) și (11), art. 134 alin. (2) lit. a) și b),  
 art. 136 alin. (2) lit. a) și b), art. 138 alin. (2) lit. d), art. 152 alin. (3), art. 178  
 alin. (2), art. 188 alin. (1), art. 189 lit. m) și n), art. 191 alin. (1) și (3), art. 192  
 alin. (2), art. 193 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 193 alin. (4), art. 196  
 și art. 197; 
 introduce alin. (3) la art. 51; 
 abrogă art. 185 alin. (1) lit. o) 
 - O.U.G. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 106/12 feb. 2020) - modifică art. 1 alin. (1) lit. b) și d), art. 1 alin. (2), art. 3 pct. 28 și art. 22 lit.  
 a); 
 introduce pct. 171 și 172 la art. 3, alin. (3) la art. 107, alin. (11) la art. 109  
 și art. 1161 
 - D.C.C. nr. 221/2020  (M. Of. nr. 594/7 iul. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său  
 (termenul se împlineşte la 20 august 2020), după care operează prevederile art.  
 147 din Constituţie   
 O.U.G. nr. 115/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la  
 licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 926/28 dec. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 163/2012 - M. Of. nr. 691/8 oct. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 17/2013  (M. Of. nr. 176/1 apr. 2013) - modifică art. 15; 
 introduce art. 121 
 - O.U.G. nr. 70/2013  (M. Of. nr. 387/28 iun. 2013) - modifică art. 13; 
 introduce alin. (2) şi (3) la art. 8 
 - L. nr. 207/2013  (M. Of. nr. 395/1 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 17/2013 
 - O.G. nr. 12/2013  (M. Of. nr. 428/15 iul. 2013) - introduce art. 122 
 - L. nr. 343/2013  (M. Of. nr. 811/20 dec. 2013) - aprobă O.G. nr. 12/2013 şi introduce alin. (6) la art. 122 
 - L. nr. 379/2013  (M. Of. nr. 825/23 dec. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 70/2013 
 - O.U.G. nr. 17/2014  (M. Of. nr. 288/18 apr. 2014) - modifică art. 11 alin. (1), art. 15 alin. (1) şi (2); 
 introduce alin. (4) la art. 11, art. 123 - 127 
 - L. nr. 160/2014  (M. Of. nr. 898/10 dec. 2014) - aprobă O.U.G. 17/2014 şi modifică art. 123 alin. (1) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - modifică art. 123 alin. (1) lit. a) 
 - L. nr. 188/2015  (M. Of. nr. 492/6 iul. 2015) - introduce art. 128 
 - O.G. nr. 17/2015  (M. Of. nr. 540/20 iul. 2015) - modifică art. 9 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 83/2016  (M. Of. nr. 964/29 nov. 2016) - introduce art. 129 
 - O.U.G. nr. 37/2018  (M. Of. nr. 407/14 mai 2018) - modifică art. 2, art. 6 partea introductivă, art. 10 alin. (1) lit. b), art. 11 alin.  
 (1) lit. a) și b), art. 11 alin. (3) și (4), art. 12, art. 13 alin. (1) și (3), art. 15 și în  
 tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele „Ministerul Mediului şi  
 Pădurilor”, respectiv „Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice” se  
 înlocuiesc cu sintagma „autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului”,  
 iar sintagma „Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea  
 Achiziţiilor Publice” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională pentru  
 Achiziţii Publice”; 
 introduce alin. (11) la art. 10, alin. (11) la art. 11, alin. (5)-(9) la art. 11 și  
 art. 151-156; 
 abrogă art. 10 alin. (2) și art. 13 alin. (2) 
 - L. nr. 270/2018  (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 37/2018 
 - O.U.G. nr. 81/2019  (M. Of. nr. 1049/30 dec. 2019) - modifică art. 2 alin. (2) și art. 10 alin. (1); 
 introduce alin. (3) la art. 2 și art. 101 
 - O.U.G. nr. 134/2020  (M. Of. nr. 752/18 aug. 2020) - modifică art. 10 alin. (1) lit. c) și d); 
 introduce art. 102 
 - O.U.G. nr. 212/2020  (M. Of. nr. 1307/29 dec. 2020) - sintagma „Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri” se  
 înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Energiei” 
 - O.U.G. nr. 60/2021  (M. Of. nr. 644/30 iun. 2021) - introduce alin. (12) la art. 10 
 - L. nr. 262/2021  (M. Of. nr. 1060/4 nov. 2021) - modifică art. 10 alin. (1) lit. c) 
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 O.U.G. nr. 116/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de  
 Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004  
 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" -  
 S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor  
 comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 
 M. Of. nr. 931/29 dec. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 91/2012 - M. Of. nr. 453/6 iul. 2012) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 369/31 mai 2012) - rectifică art. 2 pct. 14 lit. b) partea finală 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 112/2013  (M. Of. nr. 811/20 dec. 2013) - prorogă termenul de la art. 2 pct. 18 lit a) până la 31 decembrie 2014 
 - L. nr. 80/2014  (M. Of. nr. 470/26 iun. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 112/2013   
 O.U.G. nr. 118/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile  
 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 
 M. Of. nr. 931/29 dec. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 77/2013 - M. Of. nr. 204/10 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 20/2015  (M. Of. nr. 433/17 iun. 2015) - modifică art. 1 alin. (2)   
 O.U.G. nr. 119/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru  
 Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale 
 M. Of. nr. 929/28 dec. 2011 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 143/2012 - M. Of. nr. 517/26 iul. 2012) 
 Modificări: 
 - L. nr. 143/2012  (M. Of. nr. 517/26 iul. 2012) - modifică art. 9; 
 introduce art. 81, art. 82, art. 10, anexa   
 O.U.G. nr. 120/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene 
 M. Of. nr. 926/28 dec. 2011 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 54/2013 - M. Of. nr. 145/19 mar. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 54/2013  (M. Of. nr. 145/19 mar. 2013) - modifică art. 4; 
 abrogă art. 1, art. 2, art.3   
 O.U.G. nr. 122/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii  
 operatori economici 
 M. Of. nr. 933/29 dec. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 137/2012 - M. Of. nr. 496/19 iul. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 7/2012  (M. Of. nr. 210/29 mar. 2012) - modifică şi completează anexa 
 - L. nr. 141/2012  (M. Of. nr. 496/19 iul. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 7/2012 
 - O.U.G. nr. 60/2012  (M. Of. nr. 715/22 oct. 2012) - prorogă, până la data de 31 mai 2013, termenul prevăzut la art. 1, pentru  
 cantităţile de combustibil împrumutate şi nerestituite de unii operatori economici   
 O.U.G. nr. 123/2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional 
 M. Of. nr. 934/29 dec. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 172/2012 - M. Of. nr. 697/10 oct. 2012)    
 O.U.G. nr. 126/2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind echipamentele sub presiune transportabile 
 M. Of. nr. 941/30 dec. 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 90/2012 - M. Of. nr. 453/6 iul. 2012)    

  2012  
 
 
 O.U.G. nr. 9/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime 
 M. Of. nr. 231/6 apr. 2012 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 97/2013 - M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 97/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - modifică art. 2 alin. (1) şi alin. (3) partea introductivă, art. 3 lit. a)-c), art. 4,  
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 art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10 alin. (2), art. 10 alin. (4) lit. b), art. 10 alin.  
 (5), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (3), art. 13,  art.14; 
 introduce alin. (5) la art. 12   
 O.U.G. nr. 10/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A.,  
 precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998  privind transportul pe căile ferate române şi  
 reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 M. Of. nr. 230/5 apr. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 31/2013 - M. Of. nr. 125/7 mar. 2013)    
 O.U.G. nr. 11/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz,  
 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz 
 M. Of. nr. 256/18 apr. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 165/2012 - M. Of. nr. 691/8 oct. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 62/2013  (M. Of. nr. 374/25 iun. 2013) - modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (6) şi (7), art. 4 alin. (3); 
 introduce alin. (51) - (55) la art. 3 
 - L. nr. 239/2013  (M. Of. nr. 444/19 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 62/2013   
 O.U.G. nr. 14/2012 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii 
 M. Of. nr. 279/26 apr. 2012 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 21/2013 - M. Of. nr. 125/7 mar. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 21/2013  (M. Of. nr. 125/7 mar. 2013) - introduce art. 4   
 O.U.G. nr. 15/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice 
 M. Of. nr. 306/8 mai 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 196/2012 - M. Of. nr. 743/5 nov. 2012) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 314/10 mai 2012) - rectifică art. I 
 
 

(v. D.C.C. nr. 558/2012 - M. Of. nr. 382/7 iun. 2012 (art. V alin. (1) teza I)) 

 O.U.G. nr. 16/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 314/10 mai 2012 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 132/2012 - M. Of. nr. 498/19 iul. 2012) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 332/16 mai 2012) - rectifică art. I 
 Modificări: 
 - L. nr. 132/2012  (M. Of. nr. 498/19 iul. 2012) - modifică art. VI; 
 completează art. VII; 
  introduce art. XIV - XVI 
 - O.U.G. nr. 96/2012  (M. Of. nr. 884/22 dec. 2012) - abrogă art. V   
 O.U.G. nr. 17/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 336/18 mai 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 87/2013 - M. Of. nr. 197/8 apr. 2013)    
 O.U.G. nr. 25/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligaţiilor  
 de plată datorate furnizorilor de energie electrică 
 M. Of. nr. 385/8 iun. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 194/2012 - M. Of. nr. 736/31 oct. 2012) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 68/2012  (M. Of. nr. 778/19 nov. 2012) - modifică art. 1 alin. (3); 
  prorogă termenele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (7) până la data de 20 dec.  
 2012 inclusiv 
 - L. nr. 273/2013  (M. Of. nr. 652/23 oct. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 68/2012   
 O.U.G. nr. 26/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi  
 completare a unor acte normative 
 M. Of. nr. 392/12 iun. 2012 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 122/5 mar. 2013) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 11/2012  (M. Of. nr. 562/8 aug. 2012) - modifică art. II alin. (2) lit. a) 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 566/9 aug. 2012) - rectifică art. II alin. (2) lit. a) 
 Modificări: 
 - L. nr. 16/2013  (M. Of. nr. 122/5 mar. 2013) - modifică art. II alin. (2) lit. a), art. IV alin. (1); 
 introduce lit. g) la art.II alin. (2), alin. (11) la art. IV 
 - L. nr. 83/2013  (M. Of. nr. 199/9 apr. 2013) - respinge O.G. nr. 11/2012 
 - O.U.G. nr. 48/2014  (M. Of. nr. 485/30 iun. 2014) - modifică art. III alin. (2) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - modifică art. III alin. (2) lit. a) 
 - O.U.G. nr. 80/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) - modifică art. V alin. (3); 
 introduce alin. (31) la art. V 
 - L. nr. 18/2021  (M. Of. nr. 262/16 mar. 2021) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 80/2019   
 O.U.G. nr. 30/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol  
 Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în  
 Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale "Sanevit 2003 - S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul  
 Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 M. Of. nr. 433/29 iun. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 7/2013 - M. Of. nr. 121/5 mar. 2013)    
 O.U.G. nr. 32/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital 
 M. Of. nr. 435/30 iun. 2012 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 22/12 ian. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 10/2015  (M. Of. nr. 22/12 ian. 2015) - modifică art. 84 alin. (1) lit. b), art. 206; 
 introduce alin. (11) la art. 84; 
 modifică şi completează art. 203 
 - L. nr. 268/2015  (M. Of. nr. 857/18 nov. 2015) - abrogă art. 80 
 - L. nr. 29/2017  (M. Of. nr. 213/29 mar. 2017) - modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2)-(4), art. 52-56, art. 58 partea  
 introductivă, art. 59 alin. (1) partea introductivă, art. 60 partea introductivă,  
 art. 61 partea introductivă, art. 62, art. 75 alin. (1), art. 76, art. 84 alin. (1) și  
 (11), art. 93 alin. (1), art. 98 alin. (3) lit. a), art. 168 alin. (1) lit. a), art. 195 lit.  
 l), art. 196, art. 199, art. 202 alin. (2); 
  sintagmele „a încheiat un acord de cooperare”, „există încheiat un acord de  
 cooperare” şi „existenţa unui acord de cooperare” de la art. 33 alin. (2) lit. c),  
 art. 82 lit. d) pct. 1 şi art. 178 alin.(1) lit. d), se 
 înlocuiesc, în ordinea enumerării, cu următoarele sintagme: 
 „se află în relaţii de cooperare”, „există relaţii de cooperare”, 
 „existenţa unor relaţii de cooperare”; 
 introduce pct. 27-30 la art. 3 alin. (1), alin. (3) la art. 18, art. 341, 342, art.  
 521, art. 561, alin. (41) la art. 92, alin. (51) la art. 98, lit. d) la art. 180  
 alin. (5), alin. (3) la art. 187, cap. VI1 cu art. 1931 și 1932, lit. a1) la art.  
 195, art. 2001, art. 2002 și pct. 10 la mențiunea privind transpunerea actelor  
 Uniunii Europene; 
 
 abrogă art. art. 202 alin. (1) 
 - L. nr. 243/2019  (M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019) - modifică art. 13; 
 orice sintagmă/trimitere la „A.O.P.C.” se va citi/se consideră ca fiind făcută la  
 „F.l.A.”; 
 introduce alin. (5) la art. 4, lit. l) la art. 1932, alin. (61) - (64) la art. 196 și  
 art. 2021; 
 abrogă art. 202 
 - L. nr. 158/2020  (M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) - modifică art. 196 alin. (1) partea introductivă și lit. a) partea introductivă; 
  introduce alin. (3) la art. 83, lit. m) la art. 1932, art. 1951   
 O.U.G. nr. 33/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune 
 M. Of. nr. 436/30 iun. 2012 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 68/2013 - M. Of. nr. 183/2 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 68/2013  (M. Of. nr. 183/2 apr. 2013) - modifică art. unic alin. (2) şi (3); 
 introduce alin. (31) - (34) la art. unic   
 O.U.G. nr. 34/2012 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 435/30 iun. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 63/2013 - M. Of. nr. 158/25 mar. 2013) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 65/2019  (M. Of. nr. 749/13 sep. 2019) - modifică art. 15 alin. (1), art. 15 alin. (3) partea introductivă, art. 20; 
  introduce anexa nr. 4 
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- L. nr. 70/2021  (M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 65/2019 

 ▼ Protocol privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind  
 cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la  
 Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012 
 O.U.G. nr. 42/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 452/5 iul. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 201/2012 - M. Of. nr. 750/7 nov. 2012) 
   
 O.U.G. nr. 48/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia  
 Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 635/6 sep. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 32/2013 - M. Of. nr. 125/7 mar. 2013)    
 O.U.G. nr. 50/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din  
 unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea 
 M. Of. nr. 661/19 sep. 2012 
   

(Aprobată prin L. nr. 178/2013 - M. Of. nr. 349/13 iun. 2013) 

 ▼ Acord de împrumut (împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012 
 O.U.G. nr. 51/2012 (ratificare) 
 M. Of. nr. 669/24 sep. 2012 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 127/8 mar. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 11/2013 (M. Of. nr. 127/8 mar. 2013) - în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „Ministerul Economiei,  
 Comerţului şi Mediului de Afaceri" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul  
 Economiei"   
 O.U.G. nr. 53/2012 
 Ordonanţă de urgenţă pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind  
 reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 674/26 sep. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 45/2013 - M. Of. nr. 148/20 mar. 2013)    
 O.U.G. nr. 54/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii  
 Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent 
 M. Of. nr. 678/28 sep. 2012 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 79/2013 - M. Of. nr. 204/10 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/2013  (M. Of. nr. 204/10 apr. 2013) - modifică art. 2 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 60/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru  
 operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie  
 termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru  
 aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici 
 M. Of. nr. 715/22 oct. 2012 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 106/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 106/2013  (M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) - modifică art. 3 alin. (3)   
 O.U.G. nr. 69/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie  
 Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie 
 M. Of. nr. 792/26 nov. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 66/2013 - M. Of. nr. 183/2 apr. 2013)    
 O.U.G. nr. 71/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată 
 M. Of. nr. 794/26 nov. 2012 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 184/2013 - M. Of. nr. 379/26 iun. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 184/2013  (M. Of. nr. 379/26 iun. 2013) - introduce alin. (21) la art. 2 
 - O.U.G. nr. 2/2014  (M. Of. nr. 104/11 feb. 2014) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1) şi (2) 
 - L. nr. 132/2014  (M. Of. nr. 739/10 oct. 2014) - aprobă cu modificări şi completări  O.U.G. nr. 2/2014 şi modifică art. 4; 
  elimină de la modificare art. 1 
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 O.U.G. nr. 76/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului,  
 stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al  
 Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii  
 cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 M. Of. nr. 809/3 dec. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 120/2013 - M. Of. nr. 243/26 apr. 2013)    
 O.U.G. nr. 80/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele  
 Unite ale Americii 
 M. Of. nr. 827/10 dec. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 163/2013 - M. Of. nr. 279/17 mai 2013)    
 O.U.G. nr. 84/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte  
 normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 845/13 dec. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 36/2014 - M. Of. nr. 255/8 apr. 2014) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2017  (M. Of. nr. 210/28 mar. 2017) - art. 1 și 5 
 Modificări: 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă cap. I cu art. 1—5, art. 9 şi 10   
 ▼ Acord de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012,  
 privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei  
 Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro 
 O.U.G. nr. 86/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 844/13 dec. 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 93/2013 - M. Of. nr. 217/16 apr. 2013)   
 O.U.G. nr. 88/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României  
 prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 
 M. Of. nr. 863/19 dec. 2012 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 246/2013 - M. Of. nr. 444/19 iul. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 246/2013  (M. Of. nr. 444/19 iul. 2013) - modifică art. 4, art. 10, art. 12, art. 16, art. 18, art. 20, art. 21; 
  introduce art. 221; 
  înlocuieşte anexa 
 - O.U.G. nr. 27/2016  (M. Of. nr. 486/29 iun. 2016) - modifică art. 4, art. 12 și art. 18 
 - L. nr. 94/2017  (M. Of. nr. 334/8 mai 2017) - aprobă O.U.G. nr. 27/2016   
 O.U.G. nr. 92/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor  
 prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 
  M. Of. nr. 864/19 dec. 2012 

 Modificări: 
 - L. nr. 39/2018  (M. Of. nr. 67/23 ian. 2018) - abrogă art. VI   
 O.U.G. nr. 93/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 874/21 dec. 2012 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 113/2013 - M. Of. nr. 234/23 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 12/2013  (M. Of. nr. 127/8 mar. 2013) - prorogă termenele prevăzute la art. 22 alin. (1) şi art. 24 alin. (1) până la 30  
 aprilie 2013 
 - L. nr. 113/2013  (M. Of. nr. 234/23 apr. 2013) - modifică art. 1, art. 2, art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7, titlul cap. III, art. 8 alin. (1)  
 şi (3), art. 9 lit. b)-d) şi lit. g), art. 10 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1) - (3), art.  
 15, art. 19, art. 22 alin. (1), art. 24; 
  introduce lit. a1) şi d1) la art. 9, lit. d) la art. 18 alin. (2), alin. (3) la art. 18,  
 alin. (3) la art. 25 
 - O.U.G. nr. 55/2013  (M. Of. nr. 331/6 iun. 2013) - modifică art. 8 alin. (1) şi (3), art. 9 lit. g, art. 19 alin. (2); 
 introduce alin. (5) la art. 8, alin. (3) la art. 15 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 349/13 iun. 2013) - rectifică art. 9 partea introductivă 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 78/2013  (M. Of. nr. 391/29 iun. 2013) - introduce alin. (2) la art. 3, menţiunea privind transpunerea normelor  
 comunitare 
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 - L. nr. 221/2013  (M. Of. nr. 434/17 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 12/2013 
 - L. nr. 260/2013  (M. Of. nr. 620/4 oct. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 55/2013 şi modifică art. 6 alin. (2), art. 23; 
 introduce alin. (3) la art. 17, alin. (11) la art. 24; 
 elimină de la modificare art. 19 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 94/2013  (M. Of. nr. 643/18 oct. 2013) - modifică art. 8 alin. (1) şi (3), art. 9 lit. a1) şi g), art. 19 alin. (2); 
  introduce alin. (31) la art. 1, art. 41, alin. (3) la art. 7, lit. a2) la art. 9, alin.  
 (2) la art. 9, art. 171 şi 172, art. 211 - 214 
 - L. nr. 10/2015  (M. Of. nr. 22/12 ian. 2015) - modifică art. 6 alin. (3); 
 introduce alin. (7) şi (8) la art. 2, art. 71; 
 abrogă art. 17 alin. (3) 
 - L. nr. 148/2015  (M. Of. nr. 436/18 iun. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 94/2013 şi modifică art. 6 alin. (2), art. 9 lit. a2), art. 12  
 alin. (4), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 211; 
 introduce alin. (2) la art. 16 
 - L. nr. 147/2021  (M. Of. nr. 530/21 mai 2021) - modifică art. 14 alin. (5); 
  introduce alin. (6) la art. 14, art. 173 la cap. III, titlul noului cap. IV1, după  
 art. 211, cu art. 212, art. 212a, art. 213, art. 214 și art. 215, alin. (11)  
 la art. 212, alin. (71) la art. 212, art. 212a, art. 215 

 Notă: În cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare", "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" şi  
 
 

"Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară". 

 O.U.G. nr. 96/2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor  
 acte normative 
 M. Of. nr. 884/22 dec. 2012 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 71/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 897/28 dec. 2012) - rectifică pct. IV, pct. V lit. a), b) şi c) 
 (M. Of. nr. 34/15 ian. 2013) - rectifică art. 33 pct. II 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 6/2013  (M. Of. nr. 98/19 feb. 2013) - modifică art. 11 alin. (2); 
 introduce alin. (3)-(10) la art. 11 
 - L. nr. 71/2013  (M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) - modifică art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 13,  
 art. 15 alin. (1) şi (3), art. 16 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 20, art. 22, art. 26  
 alin. (5), art. 33 pct. I lit. a), art. 33 pct. I lit. c), art. 33 pct. II, art. 33 pct. IV şi  
 V, art. 33 pct. IX, art. 33 pct. X; 
 introduce alin. (4) la art. 1, alin. (3) - (8) la art. 3, alin. (31) - (36) la art. 4,  
 alin. (41) - (46) la art. 4, alin. (2) - (6) la art. 10, alin. (6) la art. 12, art. 121,  
 alin. (31) - (33) la art. 15, alin. (41) la art. 16, lit. m) la art. 32 alin. (1), alin.  
 (31), (32) şi alin. (5)- (7) la art. 32, pct. XII şi XIII la art.33; 
 abrogă art. 15 alin. (4), art. 26 alin. (6) 
 - O.U.G. nr. 38/2013  (M. Of. nr. 256/8 mai 2013) - modifică art. 23 alin. (2) şi (3) 
 - L. nr. 195/2013  (M. Of. nr. 395/1 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 6/2013 şi modifică art. 12 alin. (3); 
 introduce alin. (31) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 9/2014  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2014) - modifică art. 11 alin. (2), (4), (6) şi (7), art. 11 alin. (5) lit. c), d), j) şi n) 
 - O.U.G. nr. 11/2014  (M. Of. nr. 203/21 mar. 2014) - modifică art. 14; 
  introduce alin. (7) la art. 4; 
 abrogă art. 16 alin. (8) 
 - L. nr. 133/2014  (M. Of. nr. 745/13 oct. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 9/2014 şi modifică art. 11 alin. (5) lit. d) 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - modifică art. 16 alin. (1); 
 abrogă art. 17, art. 32 alin. (32) 
 - O.U.G. nr. 85/2014  (M. Of. nr. 940/22 dec. 2014) - modifică art. 11 alin. (5) lit. d) 
 - L. nr. 174/2015  (M. Of. nr. 475/30 iun. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 86/2014 şi modifică art. 16 alin. (1), art. 22 alin. (1); 
 introduce art. 221 
 - L. nr. 263/2015  (M. Of. nr. 836/9 nov. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 85/2014 
 - O.U.G. nr. 55/2015  (M. Of. nr. 871/20 nov. 2015) - abrogă art. 8 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 76/2016  (M. Of. nr. 891/8 nov. 2016) - abrogă art. 22 la 23 noiembrie 2016 
 - O.U.G. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 12/5 ian. 2017) - abrogă art. 12 alin. (5) și art. 15 
 - O.U.G. nr. 11/2017  (M. Of. nr. 84/30 ian. 2017) - abrogă art. 121 
 - L. nr. 248/2017  (M. Of. nr. 979/11 dec. 2017) - abrogă art. 121 

 Notă: v. art. 32 alin. (1) lit. a) - l) din ordonanţă pentru înlocuirea denumirii ministerelor 

 
 
  2013  
 
 
 O.U.G. nr. 3/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi  
 modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 140/2013 - M. Of. nr. 248/30 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 12/2013  (M. Of. nr. 127/8 mar. 2013) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - L. nr. 140/2013  (M. Of. nr. 248/30 apr. 2013) - modifică art. 1 alin. (2), art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1) şi alin. (4) partea  
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 introductivă, art. 3 alin. (1) şi (4), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 9 
 - O.U.G. nr. 41/2013  (M. Of. nr. 274/15 mai 2013) - majorează limita sumei de la art. 2 alin. (1) 
 - L. nr. 221/2013  (M. Of. nr. 434/17 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 12/2013 
 - L. nr. 274/2013  (M. Of. nr. 652/23 oct. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 41/2013   
 O.U.G. nr. 8/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru  
 modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 115/28 feb. 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 67/2015 - M. Of. nr. 242/9 apr. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 67/2015  (M. Of. nr. 242/9 apr. 2015) - modifică titlul, art. 11 alin. (2) şi (3), art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1) şi  
 (2); 
 introduce alin. (21) la art. 10, alin. (11) şi (12) la art. 11, alin. (4) la art. 11,  
 art. 151   
 O.U.G. nr. 13/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind serviciile poştale 
 M. Of. nr. 139/15 mar. 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 187/2013 - M. Of. nr. 394/1 iul. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2013  (M. Of. nr. 394/1 iul. 2013) - modifică art. 2 pct. 16,  art. 6, art. 9 alin. (5), art. 22 alin. (1),  art. 35 alin. (2)  
 partea introductivă,  art. 38 alin. (5), art. 41 alin. (1), art. 52 alin. (2) pct. 2, art.  
 52 alin. (2) pct. 21,  art. 53 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi c), art. 54 alin. (1), art. 55  
 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 58, art. 62; 
 introduce alin. (8) la art. 5, alin. (2) la art. 21, alin. (11) - (13) la art. 23,   
 alin. (6) şi (7) la art. 38, alin. (4) la art. 44, alin. (2) la art. 45, cap. VIII1 cu  
 art. 471 şi 472,  pct. 23 la art. 52 alin. (2), alin. (3) la art. 55, art. 551,  lit. c)  
 la art. 56 alin. (2), art. 611; 
 abrogă art. 27, art. 52 alin. (2) pct. 13, art. 61 
 - O.G. nr. 27/2016  (M. Of. nr. 672/31 aug. 2016) - modifică art. 2 pct. 12, 13, 18 și 23, art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (3) lit. a)-c), art.  
 16, art. 22 alin. (1), art. 23, art. 26, art. 30 alin. (1)-(4), art. 31 alin. (1) și (4),  
 art. 35 alin. (1) lit. b), art. 42 alin. (1) lit. a), art. 472 alin. (2) și (3), art. 52  
 alin. (1) pct. 1 lit. b), art. 52 alin. (1) pct. 47, art. 52 alin. (2) pct. 7 și 16 și art.  
 58 alin. (2); 
 introduce pct. 111 la art. 2, pct. 161-166 la art. 2, lit. b1) și b2) la alin. (6)  
 al art. 8, alin. (6) la art. 10, lit. c) la alin. (1) al art. 42, pct. 71 la alin. (2) al  
 art. 52, lit. c) la alin. (1) al art. 57 și lit. m) la alin. (1) al art. 58 
 - L. nr. 238/2016  (M. Of. nr. 967/29 nov. 2016) - aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 27/2016 și modifică art. 2 pct. 13,  
 art. 23, art. 50 alin. (1), art. 57 alin. (1) partea introductivă; 
  introduce pct. 231 la art. 2, alin. (11) la art. 22, alin. (21) la art. 33 
 - L. nr. 109/2019  (M. Of. nr. 418/28 mai 2019) - introduce alin. (4) la art. 53 
 - O.G. nr. 27/2019  (M. Of. nr. 717/30 aug. 2019) - modifică art. 2 pct. 16 și 19, art. 3, art. 7 alin. (2), art. 7 alin. (4), art. 14, art.  
 38 alin. (6), art. 42 alin. (1), art. 46, art. 48 alin. (1) și (3), art. 50 alin. (1), art.  
 51, art. 52 alin. (2) pct. 4, art. 53 alin. (1) pct. 2 lit. c), art. 551 alin. (1) și (2); 
  introduce pct. 241 la art. 2, alin. (9) la art. 5, alin. (21) la art. 7, lit. f1) la  
 art. 8 alin. (3), alin. (41) la art. 9, pct. 24 la art. 52 alin. (2), lit. a1) la art. 57  
 alin. (1), lit. i1) la art. 58 alin. (1), alin. (31) la art. 60, art. 601; 
  abrogă art. 33 alin. (3) lit. a) 
 - L. nr. 136/2021  (M. Of. nr. 501/13 mai 2021) - aprobă O.G. nr. 27/2019   
 O.U.G. nr. 20/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi  
 completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
 M. Of. nr. 187/3 apr. 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 227/2013 - M. Of. nr. 433/16 iul. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 227/2013  (M. Of. nr. 433/16 iul. 2013) - modifică art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (3), art. 8 alin. (1) lit. e), g) şi h), art. 13  
 pct. 14; 
  introduce lit. p) la art. 3, alin. (4) la art. 4, art. 51 şi 52, alin. (4) la art. 6,  
 alin. (61) la art. 8, alin. (7) la art. 9, art. 91, pct. 31, 41, 61, 62, 63 şi  
 71 la art. 13; 
  abrogă art. 8 alin. (7) lit. f) 
 - O.U.G. nr. 42/2015  (M. Of. nr. 767/14 oct. 2015) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 lit. d), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 1, alin. (61) și (62) la art. 1 
 - L. nr. 250/2018  (M. Of. nr. 942/7 nov. 2018) - modifică art. 1 alin. (11), art. 1 alin. (4) și art. 8 alin. (1) lit. f)-h); 
 abrogă art. 8 alin. (1) lit. i) 
 - O.G. nr. 15/2019  (M. Of. nr. 693/22 aug. 2019) - modifică art. 4 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 4 
 - O.U.G. nr. 68/2019  (M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) - modifică art. 1 alin. (1), (11) și (5) 
 - L. nr. 241/2021  (M. Of. nr. 965/8 oct. 2021) - aprobă O.G. nr. 15/2019   
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 O.U.G. nr. 23/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului  
 Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 
 M. Of. nr. 210/13 apr. 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 242/2013 - M. Of. nr. 442/19 iul. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 242/2013  (M. Of. nr. 442/19 iul. 2013) - modifică art. 2 alin. (3) lit. t), art. 4 alin. (7), art. 6 alin. (6), art. 7 alin. (1), art.  
 9 alin. (4) şi (5), art. 12 alin. (1) şi (2); 
  introduce lit. e1) la art. 2 alin. (3), lit. r1) la art. 2 alin. (3), alin. (9) la art. 7,  
 alin. (31) la art. 17; 
 în tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind  
 gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente  
 Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009—2014 şi  
 Mecanismului financiar norvegian 2009—2014, cu modificările şi completările  
 aduse prin prezenta lege, sintagma „promotor de proiect" se înlocuieşte cu  
 termenul „beneficiar", doar în cazul fondurilor de asistenţă tehnică şi bilateral  
 naţional sau la nivel de program, iar sintagma „operator de program" se  
 înlocuieşte cu sintagma „operator de program sau organism de implementare". 
 - O.U.G. nr. 34/2015  (M. Of. nr. 475/30 iun. 2015) - modifică art. 2 alin. (3) lit. e1), g), l) şi s), art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8,  
 art. 9, art. 10 alin. (1) şi (5), art. 12, art. 14, art. 17 alin. (3) şi (4), art. 18 alin.  
 (1), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (2) şi (3), art. 21 alin. (1) şi (3), art. 22; 
 introduce lit. k1) la art. 2 alin. (3), alin. (6) la art. 10, alin. (61) - (63) la art.  
 18   
 O.U.G. nr. 28/2013 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 
 M. Of. nr. 230/22 apr. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2015 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2015) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 103/2013  (M. Of. nr. 703/15 nov. 2013) - modifică art. 2 lit. a) şi b), art. 7 alin. (1) partea dispozitivă şi lit. e), art. 8, art.  
 9 alin. (1),(2) şi (4) - (7), art. 12, art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1) partea  
 dispozitivă, art. 14 alin. (3); 
 introduce alin. (2) la art. 11; 
  abrogă art. 9 alin. (3) şi (11) 
 - O.U.G. nr. 24/2014  (M. Of. nr. 367/19 mai 2014) - abrogă art. 9 alin. (9) 
 - O.U.G. nr. 30/2014  (M. Of. nr. 415/4 iun. 2014) - modifică art. 5, art. 9 alin. (6), art. 12 alin. (1); 
  introduce lit.k) la art. 7 alin. (1), alin. (41) la art. 9, alin. (3) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 58/2014  (M. Of. nr. 711/29 sep. 2014) - introduce lit. l) la art. 7 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 69/2014  (M. Of. nr. 807/5 nov. 2014) - modifică art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1) lit. d), art. 12 alin. (1) 
 - L. nr. 155/2014  (M. Of. nr. 882/4 dec. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 24/2014 
 - O.U.G. nr. 92/2014  (M. Of. nr. 957/30 dec. 2014) - modifică art. 12 
 - O.G. nr. 19/2015  (M. Of. nr. 574/30 iul. 2015) - modifică art. 1, art. 2, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 alin. (1), art. 14  
 alin. (2) şi (3); 
 introduce alin. (3) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 46/2015  (M. Of. nr. 801/28 oct. 2015) - modifică art. 10; 
  introduce art. 101 
 - L. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 220/24 mar. 2016) - aprobă O.U.G. nr. 46/2015 
 - O.U.G. nr. 42/2016  (M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) - introduce alin. (4) -(6) la art. 101 
 - O.U.G. nr. 6/2017  (M. Of. nr. 62/25 ian. 2017) - modifică art. 7 alin. (1) lit. c), d) și f); 
 introduce lit. m) la art. 7 alin. (1) 
 - L. nr. 237/2017  (M. Of. nr. 966/6 dec. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 69/2014 
 - L. nr. 250/2017  (M. Of. nr. 993/14 dec. 2017) - modifică art. 7 alin. (1) lit. c) 
 - L. nr. 98/2019  (M. Of. nr. 365/10 mai 2019) - introduce lit. n) și o) la art. 7 alin. (1), art. 71 
 - O.U.G. nr. 38/2019  (M. Of. nr. 434/31 mai 2019) - modifică art. 101 alin. (2) 
 - O.G. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 668/9 aug. 2019) - modifică art. 10 alin. (4), (6) și (7); 
 introduce alin. (31), (71) și (72) la art. 10; 
 abrogă art. 10 alin. (5) 
 - O.G. nr. 26/2019  (M. Of. nr. 712/29 aug. 2019) - modifică art. 10 alin. (31) și (71) 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - modifică art. 10 alin. (4), (6) și (7); 
 introduce alin. (41) la art. 10; 
 abrogă art. 10 alin. (31), (71) și (72) 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - introduce lit. d) la art. 14 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 214/2020  (M. Of. nr. 1329/31 dec. 2020) - modifică art. 10 alin. (4), (41), (6) și (7); 
  introduce alin.(32) și alin. (73) -(75) la art. 10 
 - L. nr. 76/2021  (M. Of. nr. 382/13 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 214/2020 
 - L. nr. 247/2021  (M. Of. nr. 973/12 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 38/2019   
 O.U.G. nr. 32/2013 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 245/29 apr. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 264/2013 - M. Of. nr. 633/14 oct. 2013)    
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 O.U.G. nr. 34/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii  
 fondului funciar nr. 18/1991 
 M. Of. nr. 267/13 mai 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 86/2014 - M. Of. nr. 491/2 iul. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 491/2 iul. 2014) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. b), d) şi f), art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 alin.  
 (1), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 10, art. 14 alin. (1) lit. d) şi f), art. 14 alin. (2) lit.  
 a),  art. 14 alin. (2) lit. e), art. 18, art. 20 pct. 2 şi 4; 
 introduce alin. (11) şi (12) la art. 1,alin. (71) - (73) la art. 9, alin. (9) la art.  
 9, lit. j) la art. 14 alin. (1),   alin. (2) la art. 17; 
 abrogă art. 1 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. d) 
 - O.U.G. nr. 63/2014  (M. Of. nr. 730/7 oct. 2014) - modifică art. 2 lit. d), art. 10 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 13/2015  (M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) - constată că prevederile art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse  
 prin Legea nr. 86/2014, sunt constituţionale în măsura în care 
 obligaţia de menţinere în categoria de folosinţă a pajiştilor incumbă  
 deţinătorilor de pajişti înregistrate ca atare în Registrul agricol 
 la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 15/2015  (M. Of. nr. 386/3 iun. 2015) - modifică art. 2 lit. d) 
 - L. nr. 156/2015  (M. Of. nr. 449/23 iun. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 63/2014 şi modifică art. 10 
 - L. nr. 16/2016  (M. Of. nr. 161/2 mar. 2016) - modifică art. 2 lit. d), art. 5 alin. (3) lit. f), art. 5 alin. (4) și (5), art. 10 alin.  
 (1); 
 introduce  alin. (41) la art. 5, alin. (11) la art. 5, alin. (21) și (5) la art. 6 
 - L. nr. 159/2016  (M. Of. nr. 559/25 iul. 2016) - introduce lit. b1 la art. 5 alin. (3) 
 - L. nr. 44/2018  (M. Of. nr. 69/23 ian. 2018) - modifică art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (4), (41), (5) și (7), art. 6 alin. (21), art.  
 9 alin. (2), art. 9 alin. (9), art. 10 alin. (1), art. 14 alin. (2) lit. b); 
  introduce art. 51-53, alin. (11) la art. 6, alin. (21) și (22) la art. 9, alin.  
 (10) la art. 9, lit. k)-n) la art. 14 alin. (1), lit. f) la art. 14 alin. (2), pct. 21-26  
 la art. 20, pct. 31 la art. 20; 
  abrogă art. 5 alin. (3) lit. f), art. 5 alin. (9)-(11) 
 - L. nr. 75/2019  (M. Of. nr. 333/2 mai 2019) - modifică art. 9 alin. (21) și art. 10 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 78/2019  (M. Of. nr. 1031/23 dec. 2019) - modifică art. 10 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 225/2020  (M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020) - Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) se prorogă până la data de 1 ianuarie  
 2022 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) se prorogă până la data de 1 ianuarie  
 2023   
 O.U.G. nr. 38/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 
 M. Of. nr. 256/8 mai 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 325/2013 - M. Of. nr. 776/12 dec. 2013)    
 O.U.G. nr. 39/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra  
 Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare  
 Fiscală, prin organul fiscal competent 
 M. Of. nr. 267/13 mai 2013 
  (Aprobată prin L. nr. 266/2013 - M. Of. nr. 634/14 oct. 2013) 
  
 O.U.G. nr. 40/2013 
 Ordonanţă de urgenţă pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în  
 vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii,  şi  
 încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 266/13 mai 2013 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 268/2013 - M. Of. nr. 635/15 oct. 2013) 
 Modificări: 
 - L. nr. 268/2013  (M. Of. nr. 635/15 oct. 2013) - modifică titlul, art. unic   
 O.U.G. nr. 41/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 274/15 mai 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 274/2013 - M. Of. nr. 652/23 oct. 2013)    
 O.U.G. nr. 43/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR  
 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii 
 M. Of. nr. 364/19 iun. 2013 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 289/2013 - M. Of. nr. 691/12 nov. 2013) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 289/2013  (M. Of. nr. 691/12 nov. 2013) - modifică art. 2 lit. a) 
 - O.U.G. nr. 63/2014  (M. Of. nr. 730/7 oct. 2014) - modifică art. 2 lit. b) şi e); 
  introduce lit. f) la art. 2 
 - L. nr. 156/2015  (M. Of. nr. 449/23 iun. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 63/2014 şi modifică art. 2 lit. b) sbpct (i) şi lit. e) 
 - O.U.G. nr. 49/2015  (M. Of. nr. 816/3 nov. 2015) - modifică titlul cap. II, art. 6 alin. (3); 
 introduce lit. c) la art. 3 
 - O.U.G. nr. 22/2017  (M. Of. nr. 202/23 mar. 2017) - modifică titlul, art. 1, art. 2 lit.b) și e), titlul cap. II, art. 3, art. 4 lit. c) și d),  
 art. 6 alin. (1) și (3); 
  introduce lit. b1)-b3) la art. 2, lit e) și f) la art. 4, alin. (4) și (5) la art. 6; 
  abrogă art. 2 lit. d), cap.III 
 - L. nr. 165/2017  (M. Of. nr. 544/11 iul. 2017) - modifică art. 2 lit. b3) și art. 4 lit. e); 
  introduce lit. d1) la art. 4 

 ▼ Scrisoare de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor  
 executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012 
 O.U.G. nr. 45/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 309/29 mai 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 256/2013 - M. Of. nr. 600/26 sep. 2013) 
 Modificări: 
  - O.U.G. nr. 73/2013 (M. Of. nr. 389/29 iun. 2013) 

 ▼ Scrisoare semnată de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai  
 Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul  
 Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10  
 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011 
 O.U.G. nr. 45/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 309/29 mai 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 256/2013 - M. Of. nr. 600/26 sep. 2013) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 73/2013 (M. Of. nr. 389/29 iun. 2013)   
 O.U.G. nr. 46/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 299/24 mai 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 35/2016 - M. Of. nr. 219/24 mar. 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 58/2014  (M. Of. nr. 711/29 sep. 2014) - modifică art. 122 alin. (2) 
 - L. nr. 35/2016  (M. Of. nr. 219/24 mar. 2016) - modifică art. 2 lit. m), m1) și r1), art. 24 alin. (2), art. 123 pct. 1 și pct. 2; 
  introduce alin. (2) și (3) la art. 2   
 O.U.G. nr. 47/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri  
 externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi 
 M. Of. nr. 302/27 mai 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 222/2013 - M. Of. nr. 435/17 iul. 2013) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 61/2014  (M. Of. nr. 727/3 oct. 2014) - modifică art. 18 alin. (1), art. 20, art. 21, art. 22; 
 introduce art. 141, art. 142, art. 221; 
 abrogă art. 19 
 - L. nr. 321/2015  (M. Of. nr. 928/15 dec. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 61/2014 
 - O.U.G. nr. 102/2017  (M. Of. nr. 1006/19 dec. 2017) - modifică art. 20 
 - L. nr. 138/2018  (M. Of. nr. 507/20 iun. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 102/2017 
 - O.U.G. nr. 80/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) - modifică art. 20 
 - L. nr. 18/2021  (M. Of. nr. 262/16 mar. 2021) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 80/2019   
 O.U.G. nr. 50/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscale 
 M. Of. nr. 320/3 iun. 2013 
  (Aprobată prin L. nr. 267/2013 - M. Of. nr. 634/14 oct. 2013) 
  
 O.U.G. nr. 54/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare  
 Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN 
 M. Of. nr. 369/20 iun. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 302/2013 - M. Of. nr. 706/18 nov. 2013)    
 O.U.G. nr. 56/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.  
 prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011 
 M. Of. nr. 334/7 iun. 2013 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 316/2013 - M. Of. nr. 730/27 nov. 2013) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 316/2013  (M. Of. nr. 730/27 nov. 2013) - modifică art. 1 lit. a)   
 O.U.G. nr. 61/2013 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 363/18 iun. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 301/2013 - M. Of. nr. 706/18 nov. 2013)    
 O.U.G. nr. 64/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, avizarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în  
 vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale  
 animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu 
 M. Of. nr. 377/26 iun. 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 2/2014  (M. Of. nr. 15/10 ian. 2014) - modifică titlul, art. 1, art. 2 partea introductivă şi lit. a), art. 4, art. 6 alin. (1)  
 lit. c), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin.  
 (3), art. 17 lit. a) - d), art. 18; 
 introduce lit. f) la art. 2, alin. (4) la art. 11 
 - O.U.G. nr. 63/2014  (M. Of. nr. 730/7 oct. 2014) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 9, art. 10, art. 11, art. 14,  
 art. 15, art. 16; 
  abrogă art. 17, 18 şi 19 
 - L. nr. 156/2015  (M. Of. nr. 449/23 iun. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 63/2014 şi modifică art. 2 lit. h), art. 4, art. 11 alin. (2) lit.  
 d), art. 11 alin. (3), art. 14 lit. b) şi c); 
 introduce alin. (31) şi (32) la art. 6, lit. g) la art. 6 alin. (4), lit. e) la art. 11  
 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 65/2013 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza",  
 promoţia 2013 
 M. Of. nr. 386/28 iun. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 331/2013 - M. Of. nr. 774/11 dec. 2013)    
 O.U.G. nr. 72/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii 
 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 211/2016 - M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 211/2016  (M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) - modifică art. 1, art. 3 și art. 5; 
 introduce art. 41; 
 abrogă art. 2 

 Notă: De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din  
 reorganizarea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se  
 înlocuiesc după cum urmează: a) sintagmele "Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, Centrul de Pregătire Profesională în  
 Cultură" şi "Institutul Naţional al Patrimoniului", pentru componenta de atestare în domeniul monumentelor istorice, se înlocuiesc cu  
 sintagma "Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală"; b) sintagmele "Arhiva Naţională de Filme", "Studioul VIDEO ART",  
 "Studioul de Creaţie Cinematografică din Bucureşti" se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Naţional al Filmului"; c) sintagma "Centrul  
 Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale" se înlocuieşte cu sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului";  d)  
 sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului" se înlocuieşte cu sintagma "Administraţia Monumentelor Istorice şi a Siturilor Arheologice",  
 pentru componenta referitoare la administrarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice. 
 
 ▼ Scrisoare de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului  
 Monetar Internaţional din 26 iunie 2013 
 O.U.G. nr. 73/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 389/29 iun. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 285/2013 - M. Of. nr. 677/4 nov. 2013) 
   
 O.U.G. nr. 74/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  
 precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 389/29 iun. 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 144/2014 - M. Of. nr. 777/24 oct. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2014  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2014) - modifică art. 4 alin. (3); 
  introduce alin. (16) şi (17) la art. 4 
 - L. nr. 144/2014  (M. Of. nr. 777/24 oct. 2014) - modifică art. 4 alin. (1)-(6) şi alin. (7) partea introductivă, art. 4 alin. (8), art.  
 4 alin. (11), art. 4 alin. (12) şi (13), art. 7 alin. (4), art. 14; 
 introduce alin. (71) la art. 4, alin. (111), alin. (131) şi (132) la art. 4, alin.  
 (5) şi (6) la art. 7 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - abrogă art. 4 alin. (16) și (17) 
 - L. nr. 199/2019  (M. Of. nr. 903/8 nov. 2019) - modifică art. 4 alin. (9); 
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 abrogă art. 3 alin. (3) și (4) și art. 4 alin. (10) - (15) 
 - O.U.G. nr. 24/2020  (M. Of. nr. 107/12 feb. 2020) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (4), art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1); 
 abrogă art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (2) - (9) și art. 7 alin. (3) -(6) 
 - L. nr. 268/2021  (M. Of. nr. 1077/10 nov. 2021) - modifică art. 14; 
 abrogă art. 7 alin. (1) și (2) 

 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc, după cum urmează: a) "Autoritatea Naţională a  
 Vămilor" cu "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală"; b) "direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia generală a  
 finanţelor publice a municipiului Bucureşti, direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene şi a municipiului  
 
 

Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale" cu "direcţiile generale regionale ale finanţelor publice". 

 O.U.G. nr. 75/2013 
 Ordonanţă de urgenţă  privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în  
 Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru  
 Energie 
 M. Of. nr. 390/29 iun. 2013 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 26/2014 - M. Of. nr. 201/21 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 95/2013  (M. Of. nr. 644/21 oct. 2013) - modifică art. 5 alin. (4); 
  introduce alin. (5) la art. 5 
 - L. nr. 3/2014  (M. Of. nr. 15/10 ian. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 95/2013 
 - L. nr. 26/2014  (M. Of. nr. 201/21 mar. 2014) - introduce alin. (21) la art. 5   
 O.U.G. nr. 80/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind taxele judiciare de timbru 
 M. Of. nr. 392/29 iun. 2013 

 Modificări: 
 - L. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - modifică art. 10 alin. (1) lit. a); 
 introduce alin. (3) la art. 26 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 387/2015  (M. Of. nr. 555/27 iul. 2015) - dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. i) sunt constituţionale în măsura în care sunt  
 scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile 
 referitoare la despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale  
 decurgând dintr-o cauză penală în condiţiile în care fapta cauzatoare de  
 prejudiciu, la momentul săvârşirii acesteia, era prevăzută ca infracţiune 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2016  (M. Of. nr. 85/4 feb. 2016) - modifică art. 10 alin. (1) lit. a) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 11/2016  (M. Of. nr. 525/13 iul. 2016) - art. 34 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 177/2017  (M. Of. nr. 584/21 iul. 2017) - abrogă art. 40 alin. (3), art. 56 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 55/2017  (M. Of. nr. 943/29 nov. 2017) - art. 28 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 75/2019  (M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019) - modifică art. 11 alin. (1) lit. b) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 2/2020  (M. Of. nr. 177/4 mar. 2020) - art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 şi art. 34 alin. (3) 
 Modificări: 
 - L. nr. 132/2020  (M. Of. nr. 623/15 iul. 2020) - modifică art. 6 alin. (1) şi (2); 
  introduce alin. (21) la art. 6 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 25/2020  (M. Of. nr. 31/12 ian. 2021) - art. 55 
 Modificări: 
 - L. nr. 32/2021  (M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) - introduce alin.(2) la art. 7 
 - L. nr. 213/2021  (M. Of. nr. 721/22 iul. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 75/2019   
 O.U.G. nr. 83/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale  
 "Romtelecom" - S.A. 
 M. Of. nr. 572/9 sep. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 348/2013 - M. Of. nr. 812/20 dec. 2013)    
 O.U.G. nr. 85/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 577/10 sep. 2013 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 12/2014 - M. Of. nr. 157/4 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 12/2014  (M. Of. nr. 157/4 mar. 2014) - introduce alin. (3) la art. 4   
 ▼ Amendamente convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1  
 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin.  
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 (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului  
 Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 
 O.U.G. nr. 87/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 593/20 sep. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 312/2013 - M. Of. nr. 726/26 nov. 2013)   
 O.U.G. nr. 88/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele  
 internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 593/20 sep. 2013 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 25/2014 - M. Of. nr. 205/24 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 25/2014  (M. Of. nr. 205/24 mar. 2014) - modifică art. 39 lit. b) şi c) 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - modifică art. 8 și 9 
 - L. nr. 110/2015  (M. Of. nr. 335/15 mai 2015) - modifică art. 45 alin. (1) şi (2) 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - modifică art. 2 lit. e), art. 8 și art. 9 
 - O.U.G. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) - introduce lit. h) la art. 39, alin. (4) - (6) la art. 45 (dispoziţiile alin. (6) al art.  
 45 intră în vigoare la 30 iulie 2016) 
 - O.U.G. nr. 84/2016  (M. Of. nr. 977/6 dec. 2016) - modifică art. 2 lit. h), art. 4 și art. 9 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - modifică art. 9; 
 introduce art. 321 și 322, alin. (4) - (8) la art. 33 și art. 37 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - rectifică art. 31 pct. 4 din O.U.G. nr. 90/2017, cu ref. la introducerea art. 37,  
 în loc de: „articolul 37,...” se va citi: „articolul 361, ...” şi în loc de: „Art. 37.  
 —” se va citi: „Art. 361.—”. 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 9 alin. (2) și (3) 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - modifică art. 9 alin. (2) și (3) și art. 31   
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de  
 achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare  
 a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) -  
 Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chişinău la 11 iunie 2013 
 O.U.G. nr. 89/2013 (ratificare) 
 M. Of. nr. 602/27 sep. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 354/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013) 
   
 O.U.G. nr. 90/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de  
 vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company 
 M. Of. nr. 617/3 oct. 2013 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 7/2014 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 7/2014  (M. Of. nr. 18/10 ian. 2014) - modifică art. 3 alin. (2) lit. c), art. 4 alin. (3)   
 O.U.G. nr. 92/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 631/11 oct. 2013 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 157/4 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 8/2014  (M. Of. nr. 157/4 mar. 2014) - modifică art. 1 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. e), art. 7 alin. (7) şi (8), art. 8 alin.  
 (3)   
 O.U.G. nr. 97/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de  
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - SA. Reşiţa 
 M. Of. nr. 645/21 oct. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 49/2014 - M. Of. nr. 301/24 apr. 2014)    
 O.U.G. nr. 103/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul  
 cheltuielilor publice 
 M. Of. nr. 703/15 nov. 2013 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 28/2014 - M. Of. nr. 201/21 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 107/2013  (M. Of. nr. 782/13 dec. 2013) - introduce alin. (2) la art. 16 
 - O.U.G. nr. 8/2014  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2014) - modifică art. 18 alin. (3); 
 introduce alin. (4) la art. 18, alin. (6) la art. 26 
 - L. nr. 28/2014  (M. Of. nr. 201/21 mar. 2014) - introduce art. 71 
 - O.U.G. nr. 37/2014  (M. Of. nr. 450/19 iun. 2014) - modifică art. 13 alin. (2); 
  introduce alin. (3) - (8) la art. 13 
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 - O.U.G. nr. 58/2014  (M. Of. nr. 711/29 sep. 2014) - modifică art. 20; 
 abrogă art. 14 lit. e) şi k) 
 - L. nr. 183/2014  (M. Of. nr. 956/29 dec. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 37/2014 şi modifică art. 13 alin. (5), (6) şi (8) 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - modifică art. 20 
 - O.U.G. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 16/6 ian. 2017) - modifică art. 20 alin. (2) și (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 10/2017  (M. Of. nr. 210/28 mar. 2017) - art. 1 alin. (2) și art. 8 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă cap. I cu art. 1—14 şi art. 18 
 - O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - modifică art. 20 alin. (2) și (3) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 26/2020  (M. Of. nr. 27/11 ian. 2021) - art. 18 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 120/2021  (M. Of. nr. 470/5 mai 2021) - respinge O.U.G. nr. 17/2020   
 O.U.G. nr. 104/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. 
 M. Of. nr. 724/25 nov. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 44/2014 - M. Of. nr. 275/15 apr. 2014)    
 O.U.G. nr. 105/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE 
 M. Of. nr. 729/27 nov. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 275/15 apr. 2014)    
 O.U.G. nr. 107/2013 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
 M. Of. nr. 782/13 dec. 2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 70/2014 - M. Of. nr. 368/20 mai 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 70/2014  (M. Of. nr. 368/20 mai 2014) - modifică şi completează art. VII; 
  completează art. XI; 
 Introduce art. XI1; 
 abrogă art. II şi art. X 
 - O.U.G. nr. 78/2014  (M. Of. nr. 901/11 dec. 2014) - modifică art. VII 
 - L. nr. 78/2015  (M. Of. nr. 278/24 apr. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 78/2014 şi modifică art. VII   
 O.U.G. nr. 114/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului  
 şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 835/24 dec. 2013 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 42/2015 - M. Of. nr. 185/18 mar. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 42/2015  (M. Of. nr. 185/18 mar. 2015) - modifică art. 3 alin. (5), art. 4, anexa nr. 3 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 19/2017  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2017) - art. 2 și art. 3 alin. (5) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 19/2017  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2017) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 2 și art. 3 alin. (5) (termenul se  
 împlinește la 14 aprilie 2017 după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție)   
 O.U.G. nr. 116/2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi  
 din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata  
 desfăşurării activităţii acestor comisii 
 M. Of. nr. 837/24 dec. 2013 
 (Aprobată prin L. nr. 120/2016 - M. Of. nr. 503/5 iul. 2016)    

  2014  
 
 
 O.U.G. nr. 1/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 
 M. Of. nr. 88/4 feb. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 104/2014 - M. Of. nr. 513/9 iul. 2014) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 89/2014  (M. Of. nr. 962/30 dec. 2014) - abrogă art. VII 
 - L. nr. 170/2015  (M. Of. nr. 481/1 iul. 2015) - introduce alin. (2) şi (3) la art. IV 
 - O.U.G. nr. 68/2020  (M. Of. nr. 391/14 mai 2020) - modifică art. I alin. (1), art I alin. (3) partea introductivă, alin. (3) lit. b), alin.  
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 (4), alin. (5), alin. (6); 
  introduce alin. (11) - (13), alin. (41) și (42), alin. (51) la art. I 
 - L. nr. 253/2020  (M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020) - modifică art. I alin.(51); 
  introduce alin.(52) la art.I   
 O.U.G. nr. 4/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi  
 desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru  
 Parlamentul European din anul 2014 
 M. Of. nr. 111/13 feb. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 263/2021 - M. Of. nr. 1060/4 nov. 2021)    
 O.U.G. nr. 7/2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar  
 nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a  
 protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la  
 Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011 
 M. Of. nr. 126/20 feb. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 56/2014 - M. Of. nr. 330/7 mai 2014)    
 O.U.G. nr. 9/2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2014 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 133/2014 - M. Of. nr. 745/13 oct. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 133/2014  (M. Of. nr. 745/13 oct. 2014) - modifică art. 6, art. 7 pct. 2   
 O.U.G. nr. 10/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea  
 nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării  
 Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de  
 despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia,  
 Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate,  
 semnat la Paris la 10 februarie 1947 
 M. Of. nr. 184/14 mar. 2014 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 112/2014 - M. Of. nr. 530/16 iul. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 112/2014  (M. Of. nr. 530/16 iul. 2014) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2   
 O.U.G. nr. 11/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 203/21 mar. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 145/2015 - M. Of. nr. 428/16 iun. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 268/2020  (M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020) - abrogă art. 5 alin. (7) lit. ș) și cc) 
 În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine" se înlocuieşte cu  
 sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public Privat şi Promovarea Exporturilor", iar  
 sintagma "Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989" se înlocuieşte cu sintagma "Secretariatul de stat  
 pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989"; sintagma "ministrul  
 delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine" se înlocuieşte cu sintagma "secretar de stat care conduce  
 Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor"; sintagma "Oficiul  
 
 

Român pentru Adopţii" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie" 

 O.U.G. nr. 18/2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de  
 Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 305/24 apr. 2014 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 402/30 mai 2014) - rectifică art. 13   
 O.U.G. nr. 20/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de  
 profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din  
 calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 325/5 mai 2014 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 123/2015 - M. Of. nr. 386/3 iun. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 123/2015  (M. Of. nr. 386/3 iun. 2015) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 5, art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (1) şi  
 (2), art. 10, art. 11 alin. (2) şi (4), art. 11 alin. (8), art. 15 alin. (1), art. 15 alin.  
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 (2) partea introductivă, art. 16 alin. (1), (2) şi (4), art. 17 alin. (2), art. 20, art.  
 23; 
 introduce alin. (31) la art. 3, alin. (41) şi (42) la art. 3, alin. (6) la art. 3,   
 alin. (51) la art. 11, alin. (11) la art. 15; 
 abrogă art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (3)-(5), art. 9, art. 14, art. 18, art. 19 alin. (3)  
 şi (6) 
 - O.U.G. nr. 30/2019  (M. Of. nr. 405/23 mai 2019) - modifică titlul; în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea  
 „Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului" se  
 înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Economiei”; 
 abrogă art. 1 - 8 și 10 (în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în  
 vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă)   
 O.U.G. nr. 25/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi  
 reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 377/21 mai 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 45/2015 - M. Of. nr. 184/18 mar. 2015) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 88/2014  (M. Of. nr. 949/23 dec. 2014) - modifică art. 9 
 - O.G. nr. 26/2016  (M. Of. nr. 668/31 aug. 2016) - modifică art. 9 
 - L. nr. 232/2016  (M. Of. nr. 972/5 dec. 2016) - abrogă art. 9 la data de 3 iulie 2017 
 - L. nr. 47/2017  (M. Of. nr. 229/4 apr. 2017) - aprobă O.G. nr. 26/2016   
 O.U.G. nr. 27/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea  
 unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 384/23 mai 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 62/2015 - M. Of. nr. 220/1 apr. 2015)    
 O.U.G. nr. 34/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 427/11 iun. 2014 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 157/2015 - M. Of. nr. 449/23 iun. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 157/2015  (M. Of. nr. 449/23 iun. 2015) - modifică art. 3 alin. (3) lit. j), art. 17 alin. (2), art. 28 alin. (2) lit. b); 
 abrogă art. 19, art. 28 alin. (5) lit. v) 
 - O.G. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 728/23 aug. 2018) - modifică art. 3 alin. (3) lit. g) 
 - L. nr. 109/2019  (M. Of. nr. 418/28 mai 2019) - introduce alin. (7) la art. 28   
 O.U.G. nr. 37/2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea  
 personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
 M. Of. nr. 450/19 iun. 2014 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 183/2014 - M. Of. nr. 956/29 dec. 2014) 
 Modificări: 
 - L. nr. 183/2014  (M. Of. nr. 956/29 dec. 2014) - modifică art. I pct. 2 
 - O.U.G. nr. 17/2020  (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) - modifică art. IX alin. (1) 
 - L. nr. 17/2021  (M. Of. nr. 254/12 mar. 2021) - modifică art. IX alin. (1); 
   abrogă O.U.G. nr. 17/2020 
 - L. nr. 120/2021  (M. Of. nr. 470/5 mai 2021) - respinge O.U.G. nr. 17/2020   
 O.U.G. nr. 39/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea,  
 cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de  
 Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi 
 M. Of. nr. 453/20 iun. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 169/2014 - M. Of. nr. 922/18 dec. 2014)    
 O.U.G. nr. 41/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea  
 Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
 M. Of. nr. 472/26 iun. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 43/2015 - M. Of. nr. 185/18 mar. 2015) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 63/2014  (M. Of. nr. 730/7 oct. 2014) - abrogă art. 22, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prev. la art.  
 VI 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 16 alin. (2)    
 O.U.G. nr. 43/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe 
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 M. Of. nr. 474/27 iun. 2014 
  (Aprobată prin L. nr. 48/2015 - M. Of. nr. 189/20 mar. 2015) 
  
 O.U.G. nr. 44/2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi  
 pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 475/27 iun. 2014 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 266/2015 - M. Of. nr. 836/9 nov. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 266/2015  (M. Of. nr. 836/9 nov. 2015) - modifică art. II 
 - O.U.G. nr. 93/2016  (M. Of. nr. 998/12 dec. 2016) - modifică art. I alin. (1) și (4); 
 introduce lit. k) la art. I alin. (2) și alin. (41)-(46) la art. I   
 O.U.G. nr. 49/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 486/30 iun. 2014     
 O.U.G. nr. 52/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale 
 M. Of. nr. 654/4 sep. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 24/2015 - M. Of. nr. 165/10 mar. 2015)    
 O.U.G. nr. 56/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi  
 Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 M. Of. nr. 683/18 sep. 2014 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 44/2015 - M. Of. nr. 184/18 mar. 2015) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 63/2014  (M. Of. nr. 730/7 oct. 2014) - modifică art. 5 la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art.VI 
 - L. nr. 44/2015  (M. Of. nr. 184/18 mar. 2015) - modifică art. 2 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 57/2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 696/23 sep. 2014 
  (Aprobată prin L. nr. 92/2015 - M. Of. nr. 281/27 apr. 2015) 
  
 O.U.G. nr. 66/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi 
 M. Of. nr. 768/22 oct. 2014 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 88/2015 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2015) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 72/2014  (M. Of. nr. 837/17 nov. 2014) - modifică art. 2 lit. b) partea introductivă, art. 2 lit. c), art. 2 lit. k), art. 2 lit.  
 m); 
  introduce pct. 4 la art. 2 lit. b), lit. b1) la art. 2, art. 21, art. 31, alin. (2) şi  
 (3) la art. 4, art. 51, art. 91; 
  abrogă art. 3 alin. (3) şi (6), art. 7 
 - L. nr. 88/2015  (M. Of. nr. 282/27 apr. 2015) - abrogă O.U.G. nr. 72/2014 şi modifică art. 2 lit. b) partea introductivă, art. 2  
 lit. c) , k) şi m); 
 introduce pct. 4 la art. 2 lit. b), lit. b1) la art. 2,  art. 21, art. 31, alin. (2) şi  
 (3) la art. 4, art. 51, alin. (31) la art. 9, art. 91; 
 abrogă art. 3 alin. (3) şi (6), art. 7 
 - O.U.G. nr. 17/2019  (M. Of. nr. 219/20 mar. 2019) - modifică art. 2 lit. a) și b), art. 21 alin. (1); 
  introduce alin. (5) la art. 21 
 - L. nr. 2/2020  (M. Of. nr. 5/7 ian. 2020) - aprobă O.U.G. nr. 17/2019   
 O.U.G. nr. 67/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. 
 M. Of. nr. 788/29 oct. 2014 
  (Aprobată prin L. nr. 47/2015 - M. Of. nr. 189/20 mar. 2015) 
  
 O.U.G. nr. 69/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 807/5 nov. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 237/2017 - M. Of. nr. 966/6 dec. 2017) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 88/2014  (M. Of. nr. 949/23 dec. 2014) - introduce alin. (2) la art. VII 
 - O.U.G. nr. 92/2014  (M. Of. nr. 957/30 dec. 2014) - introduce alin. (2) la art. VII   
 O.U.G. nr. 73/2014 



 

 1001

 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii  
 responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 
 M. Of. nr. 883/4 dec. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 41/2015 - M. Of. nr. 185/18 mar. 2015)    
 O.U.G. nr. 74/2014 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare 
 M. Of. nr. 888/5 dec. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 131/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 941/22 dec. 2014) - rectifică art. 2 alin. (3)   
 O.U.G. nr. 77/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii  
 concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 893/9 dec. 2014 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 20/2015 - M. Of. nr. 160/6 mar. 2015) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 954/29 dec. 2014) - rectifică art. 2 alin. (1) lit. e), art. 26 alin. (10) 
 Modificări: 
 - L. nr. 20/2015  (M. Of. nr. 160/6 mar. 2015) - modifică art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 5 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (3),  
 art. 11 alin. (1), art. 15, art. 22 alin. (3), art. 26 alin. (3) şi (4), art. 38,  art. 49  
 alin. (2); 
 introduce lit. h1), j1), j2) şi ţ) la art. 2 alin. (1), art. 151, art. 321,   
 cap.VI1 cu art. 381-389, cap. VII1 cu art. 411-412; 
 abrogă art. 18 
 - O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - modifică art. 7 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 89/2018  (M. Of. nr. 854/9 oct. 2018) - introduce art. 51 
 - O.U.G. nr. 6/2020  (M. Of. nr. 73/3 feb. 2020) - modifică art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (1) și (2), art. 7, art. 11 alin. (1), art. 12,  
 art. 13, art. 15, art. 16 alin. (1) și (4), art. 20, art. 23, art. 25 alin. (4) și (5), art.  
 26 alin. (4), (5), (6), (8) și (9), art. 32 alin. (1), titlul cap. VI, art. 33, art. 34 alin.  
 (3), art. 36, art. 37, art. 39, art. 40, art. 411 alin. (1) și (5), art. 412, art. 45  
 alin. (1) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. b) și art. 45 alin. (4) și (6); 
 introduce alin. (21) la art. 26 și alin. (7) - (9) la art. 45   
 O.U.G. nr. 81/2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru  
 anumite categorii de persoane 
 M. Of. nr. 905/12 dec. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 98/2015 - M. Of. nr. 316/8 mai 2015)    
 O.U.G. nr. 83/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul  
 cheltuielilor publice 
 M. Of. nr. 925/18 dec. 2014 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 71/2015 - M. Of. nr. 233/6 apr. 2015) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 941/22 dec. 2014) - rectifică art. 39 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2015  (M. Of. nr. 233/6 apr. 2015) - modifică art. 1 alin. (7), art. 32, art. 33, art. 43; 
 introduce alin. (51) la art. 1, alin. (71) la art. 1, alin. (81) la art. 1, alin. (11)  
 la art. 1, alin. (11) şi (12) la art. 5, art. 81, alin. (7)-(11) la art. 12, art. 321,  
 art. 49, art. 50 
 - O.U.G. nr. 26/2015  (M. Of. nr. 474/30 iun. 2015) - introduce alin. (11) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 27/2015  (M. Of. nr. 474/30 iun. 2015) - introduce alin. (52) şi (53) la art. 1, alin. (6) - (8) la art. 2 
 - O.U.G. nr. 31/2015  (M. Of. nr. 474/30 iun. 2015) - introduce alin. (52) la art. 1 
 - O.G. nr. 14/2015  (M. Of. nr. 506/8 iul. 2015) - introduce alin. (12) la art. 1, art. 51, anexa 
 - L. nr. 220/2015  (M. Of. nr. 558/27 iul. 2015) - modifică art. 36 alin. (1); 
 introduce alin. (11) la art. 36 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 650/27 aug. 2015) - rectifică art. 1 alin. (52)(se rectifică în alin. (54) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 35/2015  (M. Of. nr. 669/2 sep. 2015) - modifică art.28; 
  introduce alin.(55) - (510) la art.1 
 - O.U.G. nr. 54/2015  (M. Of. nr. 832/6 nov. 2015) - introduce alin. (31), (61), (62) și (71) la art. 2 
 - L. nr. 293/2015  (M. Of. nr. 884/25 nov. 2015) - modifică art. 1 alin. (55), (57) - (510); 
  introduce alin. (82) la art. 1, alin. (13) și (14) la art. 1, art. 11 
 - L. nr. 314/2015  (M. Of. nr. 910/9 dec. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 26/2015 
 - L. nr. 347/2015  (M. Of. nr. 973/29 dec. 2015) - introduce alin. (54) la art. 1 și alin. (6)-(8) la art. 8 
 - L. nr. 38/2016  (M. Of. nr. 220/24 mar. 2016) - aprobă O.U.G. nr. 27/2015 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2016  (M. Of. nr. 899/9 nov. 2016) - art. 1 alin. (51) 
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 - Decizia nr. 10/2017  (M. Of. nr. 210/28 mar. 2017) - art. 1 alin. (2) și art. 7 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă cap. I cu art. 1—13 şi art. 32, 321 şi 33 
 - O.U.G. nr. 49/2017  (M. Of. nr. 507/30 iun. 2017) - modifică art. 1 alin.(57) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 54/2017  (M. Of. nr. 747/18 sep. 2017) - art. 1 alin. (51), în sensul că sintagma „salarizat la acelaşi nivel” are 
 în vedere şi personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute  
 la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea-cadru nr. 284/2010 
 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu  
 modificările şi completările ulterioare 
 Modificări: 
 - L. nr. 233/2017  (M. Of. nr. 961/5 dec. 2017) - respinge O.G. nr. 14/2015 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 9/2017  (M. Of. nr. 988/13 dec. 2017) - art. 7 
 - Decizia nr. 36/2018  (M. Of. nr. 606/16 iul. 2018) - art. 1 alin. (51) 
 - Decizia nr. 51/2019  (M. Of. nr. 64/30 ian. 2020) - art. 1 alin. (51) 
 - Decizia nr. 22/2020  (M. Of. nr. 1208/10 dec. 2020)   
 O.U.G. nr. 85/2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale 
 M. Of. nr. 940/22 dec. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 263/2015 - M. Of. nr. 836/9 nov. 2015) 

 Notă: În toate actele normative în vigoare, orice referire la Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Transport şi  
 
 

Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu se consideră a fi făcută la Ministerul Fondurilor Europene. 

 O.U.G. nr. 86/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 920/17 dec. 2014 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 174/2015 - M. Of. nr. 475/30 iun. 2015) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 927/19 dec. 2014) - rectifică art. 10 alin. (1) și (7), art. 18 alin. (1) lit. j) și k) și art. 21 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 29/2015  (M. Of. nr. 474/30 iun. 2015) - modifică art. 8 alin. (1), (2), (6) şi (7); 
 introduce alin. (11) şi alin. (8) la art. 8 
 - L. nr. 174/2015  (M. Of. nr. 475/30 iun. 2015) - modifică art. 3 alin. (3) lit. c), art. 5 alin. (4), (10), (15) şi (16), art. 13 alin. (1)  
 şi (4), art. 19, art. 21; 
 introduce alin. (31) la art. 7, alin. (2)-(7) la art. 11, alin. (2) la art. 17 
 - L. nr. 293/2015  (M. Of. nr. 884/25 nov. 2015) - modifică art. 17 alin. (2) 
 - L. nr. 210/2016  (M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) - abrogă art. 5 și art. 18 alin. (1) lit. d) și e) 
 - O.U.G. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 12/5 ian. 2017) - abrogă art. 8 
 - L. nr. 81/2017  (M. Of. nr. 313/2 mai 2017) - respinge O.U.G. nr. 29/2015 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 17 alin. (2) 

 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile şi sintagmele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n) se înlocuiesc în mod  
 corespunzător;în cuprinsul  actelor normative care fac referire la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -  
 S.A., sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public Privat şi Promovarea Exporturilor" se  
 înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Transporturilor", iar sintagma "secretar de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de  
 Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul  
 
 

transporturilor';  vezi art. V din O.U.G. nr. 43/2016 

 O.U.G. nr. 87/2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în  
 administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de  
 urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 924/18 dec. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 144/2015 - M. Of. nr. 423/15 iun. 2015)    
 O.U.G. nr. 93/2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii  
 împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005 
 M. Of. nr. 968/30 dec. 2014 
 (Aprobată prin L. nr. 146/2015 - M. Of. nr. 423/15 iun. 2015)    

  2015  
 
 
 O.U.G. nr. 3/2015 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2  
 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 M. Of. nr. 191/23 mar. 2015 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 104/2015 - M. Of. nr. 331/14 mai 2015) 
 Rectificare: 
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 (M. Of. nr. 218/1 apr. 2015) - rectifică art. 6 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 104/2015  (M. Of. nr. 331/14 mai 2015) - modifică art. 1 alin. (1),  art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. s),   
 art. 34 alin. (1); 
 introduce lit. q), r) şi s) la art. 2 alin. (1), alin. (41) la art. 6, alin. (21) la art.  
 7, alin. (21) la art. 8, cap X1 cu art. 291 şi  art. 292, alin. (5) la art. 34; 
 înlocuieşte sintagma "utilizare legală" cu sintagma "utilizare" 
 - O.U.G. nr. 15/2015  (M. Of. nr. 386/3 iun. 2015) - modifică art. 6 alin. (10), art. 7 alin. (21) lit. a), art. 8 alin. (21) lit. b); 
 introduce lit. c) la art. 8 alin. (21) 
 - L. nr. 16/2016  (M. Of. nr. 161/2 mar. 2016) - modifică art. 8 alin. 1 lit. n) 
 - O.U.G. nr. 17/2016  (M. Of. nr. 371/13 mai 2016) - modifică art. 2 alin. (1) lit. s), art. 7 alin. (1); 
 introduce alin. (11) și (12) la art. 7, art. 71, alin. (22) la art. 8 
 - L. nr. 212/2016  (M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) - modifică art. 8 alin. (1) lit. n) 
 - O.U.G. nr. 16/2017  (M. Of. nr. 144/24 feb. 2017) - modifică art. 2 alin. (1) lit. d), p) și s), art. 6 alin. (1)-(4), (41) și (5)-(7), art. 7  
 alin. (21) lit. a) și b), art. 8 alin. (1) lit. c), f), n) și s), art. 8 alin. (6), art. 29,  
 art. 31 alin. (1), art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (1); 
 introduce alin. (11) la art. 20, alin. (4) la art. 25 și alin. (41) la art. 26; 
 abrogă art. 6 alin. (8), art. 26 alin. (3) și art. 27 alin. (2) lit. c) 
 - L. nr. 68/2017  (M. Of. nr. 271/19 apr. 2017) - modifică art. 8 alin. (1) lit. n 
 - L. nr. 97/2017  (M. Of. nr. 334/8 mai 2017) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 16/2017 și modifică art. 6 alin. 
 (5) partea introductivă, art. 7 alin. (21) lit.a) și b), art. 71 alin.(1) lit.a) și b) și  
 art. 8 alin.(1) lit.c) și n); 
  introduce lit.c) la art. 71 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 4/2018  (M. Of. nr. 152/19 feb. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) lit. i) și alin. (2) lit. e), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1) lit.  
 f), art. 10 alin. (1) și (4), art. 13, art. 18 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. d) și alin. (3)  
 lit. b) și c), art. 20 alin. (1), (2) și (4), art. 22 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 25  
 alin. (1) și (3) și art. 39 alin. (1); 
 introduce lit. ș) la art. 2 alin. (1), alin. (61) la art. 6, lit. f1) la art. 8 alin. (1) și  
 alin. (31) la art. 22 
 - L. nr. 146/2018  (M. Of. nr. 514/22 iun. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) lit. r); 
 introduce alin. (3) și (4) la art. 12, alin. (6) la art. 34 și art. 411 
 - O.G. nr. 10/2018  (M. Of. nr. 749/30 aug. 2018) - modifică art. 13; 
 introduce lit. t) la art. 2 alin. (1) și alin. (4)-(7) la art. 3 
 - O.U.G. nr. 81/2020  (M. Of. nr. 440/26 mai 2020) - modifică art. 8 alin. (2) şi (22), art. 26 alin. (2), (4) şi (5), art. 411 alin. (1); 
  introduce lit. n1) la art. 8 alin. (1); 
  abrogă art. 12 alin. (3) şi (4) 
 - L. nr. 288/2020  (M. Of. nr. 1203/9 dec. 2020) - modifică art. 8 alin. (1) lit. n) și art. 20 alin. (3); 
 introduce lit. t) la art. 8 alin. (1), alin. (61) la art. 8, lit. g) la art. 30 alin. (1)  
 (prevederile art. 30 alin. (1) lit. g) intră în vigoare în termen de 30 de zile de la  
 primirea deciziei Comisiei Europene cu privire la notificarea iniţiată de  
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale) și alin. (11) la art. 33 
 - L. nr. 41/2021  (M. Of. nr. 269/17 mar. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 81/2020   
 O.U.G. nr. 5/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
  M. Of. nr. 253/16 apr. 2015 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 44/2019  (M. Of. nr. 509/24 iun. 2019) - modifică art. 12, art. 20, art. 22 alin. (1), art. 27 alin. (3), art. 36 alin. (3), art.  
 38 alin. (9), anexa nr. 5 și anexa nr. 9; 
 introduce lit. d) la art. 9 alin. (1) și art. 321 
 - O.U.G. nr. 93/2020  (M. Of. nr. 483/5 iun. 2020) - modifică art. 38 alin. (10) - (12) ; 
  introduce alin. (13) la art. 38 
 - O.U.G. nr. 92/2021  (M. Of. nr. 820/26 aug. 2021) - abrogă art. 25 alin. (7), la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art.  
 12 alin. (15)   
 O.U.G. nr. 11/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din  
 privatizare 
 M. Of. nr. 344/19 mai 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 255/2015 - M. Of. nr. 818/3 nov. 2015)    
 O.U.G. nr. 12/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul  
 Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 352/21 mai 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 239/2015 - M. Of. nr. 785/21 oct. 2015)    
 O.U.G. nr. 13/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 
 M. Of. nr. 362/26 mai 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 244/2015 - M. Of. nr. 797/27 oct. 2015) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 98/2016  (M. Of. nr. 390/23 mai 2016) - introduce alin. 61 la art. 5 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 8 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 107/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) - modifică art. 3 lit. d); 
  introduce lit.d1) la art. 3, alin. 11) la art. 5 
 - O.U.G. nr. 45/2018  (M. Of. nr. 459/4 iun. 2018) - modifică art. 3 lit. c), d) și e) 
 - L. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 14/7 ian. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 107/2017 
 - O.U.G. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 106/12 feb. 2020) - modifică art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (11) și (7) 
 - D.C.C. nr. 221/2020  (M. Of. nr. 594/7 iul. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său  
 (termenul se împlineşte la 20 august 2020), după care operează prevederile art.  
 147 din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 114/2020  (M. Of. nr. 614/13 iul. 2020) - modifică art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (11) și (7); 
 introduce lit. b1) la art. 3 și lit. f1) la art. 3   
 O.U.G. nr. 17/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale 
 M. Of. nr. 421/12 iun. 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 241/2015 - M. Of. nr. 788/22 oct. 2015)    
 O.U.G. nr. 18/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la  
 televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional 
 M. Of. nr. 423/15 iun. 2015 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 345/2015 - M. Of. nr. 971/29 dec. 2015) 
 Modificări: 
 - L. nr. 345/2015  (M. Of. nr. 971/29 dec. 2015) - modifică titlul; 
 abrogă titlul II 
 - O.G. nr. 21/2016  (M. Of. nr. 658/29 aug. 2016) - termenele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (3) se prorogă până la data de 31  
 decembrie 2019; 
 termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) până la care drepturile de utilizare a 
 frecvenţelor radio acordate conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu  
 modificările şi completările ulterioare, pentru 
 furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de 
 radiodifuziune pot fi extinse, cu caracter temporar, se prorogă până 
 la data de 31 august 2019, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 26 
 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi 
 completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările 
 ulterioare, caz în care termenul se diminuează corespunzător. 
 - L. nr. 22/2018  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2018) - aprobă O.G. nr. 21/2016 
 - O.G. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 633/30 iul. 2019) - prorogă termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) până la data de 31 decembrie  
 2025, până la care drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate conform  
 Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  
 pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune  
 pot fi extinse, cu caracter temporar, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 26  
 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind  
 comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  
 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare 
 - L. nr. 135/2021  (M. Of. nr. 501/13 mai 2021) - aprobă O.G. nr. 5/2019   
 O.U.G. nr. 20/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică  
 Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele 
 M. Of. nr. 433/17 iun. 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 245/2015 - M. Of. nr. 797/27 oct. 2015)    
 O.U.G. nr. 22/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. 
 M. Of. nr. 468/29 iun. 2015 
  (Aprobată prin L. nr. 45/2016 - M. Of. nr. 241/1 apr. 2016) 
  
 O.U.G. nr. 30/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de  
 emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii 
 M. Of. nr. 474/30 iun. 2015 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 183/2017 - M. Of. nr. 582/20 iul. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 183/2017  (M. Of. nr. 582/20 iul. 2017) - modifică art. 3 alin. (2) și (3); 
  introduce art. 21, alin. (41) la art. 4; 
  sintagma „Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijloci şi Mediului de  
  Afaceri” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Energiei” 
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 O.U.G. nr. 34/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile 
 M. Of. nr. 475/30 iun. 2015 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 104/2016 - M. Of. nr. 409/31 mai 2016) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 19/2015  (M. Of. nr. 574/30 iul. 2015) - introduce alin. (31) la art. I 
 - O.G. nr. 30/2015  (M. Of. nr. 651/27 aug. 2015) - introduce alin. (5) la art. V 
 - L. nr. 104/2016  (M. Of. nr. 409/31 mai 2016) - introduce art. II2 , art. II2, un nou punct la art. III 
 - O.U.G. nr. 19/2017  (M. Of. nr. 163/6 mar. 2017) - modifică art. VI; 
 introduce art. I1- I3; 
  abrogă art. I alin. (8) - (14) 
 - L. nr. 205/2017  (M. Of. nr. 863/1 nov. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 19/2017 
 - L. nr. 95/2019  (M. Of. nr. 361/9 mai 2019) - introduce alin. (7) la art. I2 și anexa după art. VII   
 O.U.G. nr. 39/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul  
 Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată 
 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 39/2016 - M. Of. nr. 219/24 mar. 2016)    
 O.U.G. nr. 40/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 
 M. Of. nr. 746/6 oct. 2015 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 105/2016 - M. Of. nr. 406/30 mai 2016) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 767/14 oct. 2015) - art. 29 alin. (3) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 59/2015  (M. Of. nr. 925/14 dec. 2015) - modifică art. 5 alin. (2) 
 - L. nr. 105/2016  (M. Of. nr. 406/30 mai 2016) - modifică art. 6 alin. (6), art. 15 alin. (4), art. 20 alin. (8), art. 25 alin. (2), art.  
 26 alin. (2); 
 introduce alin. (7) și (8) la art. 6, lit. o) la art. 9, alin. (2) la art. 14, alin. (3) la  
 art. 22, alin. (6) la art. 26, alin. (2) la art. 33 
 - L. nr. 106/2016  (M. Of. nr. 406/30 mai 2016) - aprobă O.U.G. nr. 59/2015 
 - O.U.G. nr. 77/2016  (M. Of. nr. 920/16 nov. 2016) - modifică art. 2 alin.(1), art. 9 lit. c), art. 14 alin. (2), art. 22 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 2, lit. o) la art. 2 alin. (3), art. 51, alin. (9) la art.  
 6, alin. (2) și (3) la art. 8, lit. p) - s) la art. 9, art. 91 
 - O.U.G. nr. 83/2016  (M. Of. nr. 964/29 nov. 2016) - introduce alin. (81) la art. 11, alin. (4)-(6) la art. 12 și art. 121 
 - L. nr. 39/2017  (M. Of. nr. 219/30 mar. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 77/2016 
 - O.U.G. nr. 49/2017  (M. Of. nr. 507/30 iun. 2017) - modifică art. 2 alin. (3) lit. l) și m), art. 12 alin.(1) și (2), art. 15 alin.(1) și (3) -  
 (5), art. 20 alin.(8), art. 21 alin.(1); 
  introduce alin.(41) la art. 15 
 - O.G. nr. 27/2017  (M. Of. nr. 706/31 aug. 2017) - modifică art. 2 alin. (3) lit. i) și l), art. 9 lit. o), art. 15 alin. (4), (41) și (5),  
 art. 20 alin. (2); 
  introduce alin. (8) la art. 15, art. 34; 
  abrogă art. 12 alin. (4) -(6) 
 - L. nr. 240/2017  (M. Of. nr. 971/7 dec. 2017) - modifică art. 13 alin. (1), art. 22 alin. (3); 
  introduce alin. (71 ) la art. 6, art. 35. 
 - L. nr. 11/2018  (M. Of. nr. 22/10 ian. 2018) - introduce alin. (21) și (31)-(34) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 17/2018  (M. Of. nr. 241/19 mar. 2018) - modifică art. 11 alin. (8) și (81) și art. 12 alin. (1); 
 introduce alin. (21), (31) și (82) la art. 11, art. 122, alin. (11) la art. 15 și  
 alin. (12) la art. 20 
 - O.U.G. nr. 30/2018  (M. Of. nr. 346/20 apr. 2018) - introduce lit. p) la art. 2 alin. (3), art. 151 și alin. (81) și (82) la art. 21 
 - L. nr. 153/2018  (M. Of. nr. 538/28 iun. 2018) - modifică art. 122 alin. (1); 
 introduce alin. (42) la art. 15 și art. 36 
 - O.G. nr. 1/2018  (M. Of. nr. 683/6 aug. 2018) - modifică art. 9 lit. o); 
 introduce alin. (11) la art. 12 
 - O.G. nr. 13/2018  (M. Of. nr. 754/31 aug. 2018) - introduce alin. (21) la art. 6 
 - O.U.G. nr. 105/2018  (M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018) - modifică art. 9 lit.o), art. 15 alin. (11), art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (1); 
  introduce alin. (4) la art. 22, art. 291; 
  abrogă art. 13 alin. (1) 
 - L. nr. 34/2019  (M. Of. nr. 54/21 ian. 2019) - aprobă cu modificări O.G. nr. 13/2018 și modifică art. 6 alin. (21); 
 introduce alin. (61) la art. 6 
 - L. nr. 80/2019  (M. Of. nr. 331/2 mai 2019) - aprobă O.G. nr. 1/2018 
 - L. nr. 205/2019  (M. Of. nr. 910/11 nov. 2019) - modifică art. 6 alin. (2) și art. 121 alin. (1) și (2); 
 abrogă pct. 2 al art. V din O.U.G. nr. 83/2016 (cu ref. la introducerea alin. (4) -  
 (6) la art. 12) 
 - L. nr. 249/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) - aprobă .O.U.G. nr. 105/2018 
 - O.U.G. nr. 80/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) - modifică art. 6 alin. (2) și art. 15 alin. (4) și (41); 
 introduce lit. r) la art. 2 alin. (3), lit. d1) și d2) la art. 9, lit. ș) și t) la art. 9,  
 alin. (12)-(15) la art. 12, alin. (22) la art. 12, art. 181, Capitolul VIII1 —  
 Decizia de reziliere a contractului de finanţare, cuprinzând art. 292 şi 293 și  
 art. 37 
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 - O.U.G. nr. 52/2020  (M. Of. nr. 325/21 apr. 2020) - modifică art. 293 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 172/2020  (M. Of. nr. 951/15 oct. 2020) - modifică art. 9 lit. t); 
  introduce alin. (4) la art. 181 
 - L. nr. 18/2021  (M. Of. nr. 262/16 mar. 2021) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 80/2019 și introduce alin. (31) la art. 181   
 O.U.G. nr. 41/2015 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare 
 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 112/2016 - M. Of. nr. 408/30 mai 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 112/2016  (M. Of. nr. 408/30 mai 2016) - modifică art. I, art. IV, art. V, art. VIII   
 O.U.G. nr. 43/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor  
 clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 785/21 oct. 2015 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 24/13 ian. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 3/2016  (M. Of. nr. 24/13 ian. 2016) - modifică art. 4 pct. 3, 6, 7; 
 abrogă art. 4 pct. 9   
 O.U.G. nr. 44/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale 
 M. Of. nr. 785/21 oct. 2015 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 4/2016 - M. Of. nr. 24/13 ian. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 4/2016  (M. Of. nr. 24/13 ian. 2016) - modifică art. 1 alin. (1) lit. c) și f), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 10, art. 11 alin. (2)  
 și (3); 
 introduce alin. (4) la art. 7   
 O.U.G. nr. 47/2015 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare 
 M. Of. nr. 806/29 oct. 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 133/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 51/2015  (M. Of. nr. 823/4 nov. 2015) - abrogă art. 63   
 O.U.G. nr. 49/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii  
 comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru  
 perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării 
 M. Of. nr. 816/3 nov. 2015 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 56/2016 - M. Of. nr. 285/14 apr. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 56/2016  (M. Of. nr. 285/14 apr. 2016) - modifică art. 16 alin. (1), art. 30 alin. (2) lit. b) și art. 57 alin. (5) și (6); 
 introduce alin. (3) la art. 13, alin. (11) și (12) la art. 16, lit. p) la alin. (1) al  
 art. 25, alin. (11) la art. 25, alin. (4) la art. 43 și alin. (7) la art. 57 
 - O.U.G. nr. 89/2017  (M. Of. nr. 978/8 dec. 2017) - modifică art. 4 alin. (7), art. 13 alin. (1) lit. n), art. 23 alin. (5), (7) și (9), art.  
 29 alin. (11) și (20), art. 30 alin. (2) lit. a), art. 45 și art. 46 alin. (3); 
 introduce lit. u)-w) la art. 2, alin. (31) la art. 4, lit. o) la art. 13 alin. (1), alin.  
 (21) și (4) la art. 13, alin. (11) la art. 18, alin. (51) și (23) la art. 23, alin. (2) 
 -(4) la art. 40, alin. (31) la art. 46 și alin. (5) la art. 58; 
 abrogă art. 48 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 29/2018  (M. Of. nr. 346/20 apr. 2018) - introduce lit. x) la art. 2 și lit. p) la art. 13 alin. (1) 
 - L. nr. 134/2018  (M. Of. nr. 508/20 iun. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 89/2017 
 - O.G. nr. 10/2018  (M. Of. nr. 749/30 aug. 2018) - modifică art. 23 alin. (5) și (10)-(12) și art. 23 alin. (20) lit. a); 
 introduce alin. (4) și (5) la art. 45 
 - L. nr. 259/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 29/2018 
 - L. nr. 25/2019  (M. Of. nr. 30/10 ian. 2019) - introduce alin. (13) la art. 16   
 O.U.G. nr. 51/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 823/4 nov. 2015 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 79/2016 - M. Of. nr. 348/6 mai 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 79/2016  (M. Of. nr. 348/6 mai 2016) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 lit. d) și e), art. 4, art. 5 alin. (1), art. 8 pct.4; 
  introduce alin. (11) și (12) la art. 5; 
  abrogă art. 5 alin. (2) și (3), art. 6 
 - L. nr. 232/2016  (M. Of. nr. 972/5 dec. 2016) - abrogă art. 1 - 7 la data de 3 iulie 2017 
 - O.U.G. nr. 15/2017  (M. Of. nr. 118/13 feb. 2017) - introduce art. 51 
 - O.U.G. nr. 15/2017  (M. Of. nr. 118/13 feb. 2017) - abrogă art. 51 la data de 3 iulie 2017 



 

 1007

 - L. nr. 95/2017  (M. Of. nr. 334/8 mai 2017) - aprobă O.U.G. nr. 15/2017   
 O.U.G. nr. 53/2015 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de  
 imigranţi 
 M. Of. nr. 832/6 nov. 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 5/2016 - M. Of. nr. 24/13 ian. 2016)    
 O.U.G. nr. 54/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul învăţământului 
 M. Of. nr. 832/6 nov. 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 43/2016 - M. Of. nr. 220/24 mar. 2016)    
 O.U.G. nr. 55/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor  
 acte normative 
 M. Of. nr. 871/20 nov. 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 122/2016 - M. Of. nr. 503/5 iul. 2016) 

 (v. art. 9 din O.U.G. pentru înlocuirea denumirii unor ministere) 
 
 O.U.G. nr. 56/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului  
 eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 889/26 nov. 2015 
 (Aprobată prin L. nr. 32/2016 - M. Of. nr. 208/21 mar. 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 74/2016  (M. Of. nr. 878/2 nov. 2016) - modifică art. 1, art. 2 alin. (3) lit. b) și d), art. 3 alin. (1); 
  introduce alin. (21), lit. f) și g) la art. 2 alin. (3) 
 - L. nr. 59/2017  (M. Of. nr. 266/14 apr. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 74/2016 
 - O.U.G. nr. 8/2018  (M. Of. nr. 190/1 mar. 2018) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - L. nr. 221/2020  (M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020) - modifică art. 1 alin. (1); 
 introduce alin. (11) la art. 1   
 O.U.G. nr. 57/2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele  
 măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 923/11 dec. 2015 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 973/29 dec. 2015) - rectifică art. 45 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 20/2016  (M. Of. nr. 434/9 iun. 2016) - modifică art. 10 alin. (2); 
 introduce art. 31-36, art. 121, anexele nr. 1 și 2; 
 abrogă art. 4 alin. (4) 
 - O.U.G. nr. 43/2016  (M. Of. nr. 673/31 aug. 2016) - modifică art. 31 alin. (1) și (8), art. 33 alin. (5) partea introductivă, art. 3  
 alin. (9), art. 34 alin. (2) lit. b), art. 35, art. 36, art. 121; 
  modifică și completează anexa nr. 2; 
 introduce alin. (11)_(14) la art. 31, alin. (61) și (62) la art. 32, anexa nr.  
 - L. nr. 193/2016  (M. Of. nr. 876/2 nov. 2016) - abrogă art. 3 
 - L. nr. 250/2016  (M. Of. nr. 1028/21 dec. 2016) - modifică art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (4) partea  
 introductivă, art. 33 alin. (5) partea introductivă, art. 33 alin. (7), (11) și (12)  
 și art. 35; 
 introduce alin. (15)-(112) la art. 31, alin. (63) la art. 32, lit. e)-i) la art.  
 33 alin. (4), alin. (3) și (4) la art. 34 și alin. (5) și (6) la art. 36, anexa nr.  
 21; 
  înlocuiește anexele nr. 1 și 2 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 794/2016  (M. Of. nr. 1029/21 dec. 2016) - art. 31 alin. (12) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 794/2016  (M. Of. nr. 1029/21 dec. 2016) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 31 alin. (12)  
 (termenul se împlinește la data de 4 februarie 2017) după care operează  
 prevederile art. 147 din Constituție 
 - O.U.G. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) - modifică art. 33 alin. (4), art. 34 alin. (4); 
  introduce alin. (5) la art. 34 
 - O.U.G. nr. 12/2017  (M. Of. nr. 89/31 ian. 2017) - modifică anexa nr. 21; 
 introduce alin. (31) la art. 34 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 138/23 feb. 2017) - rectifică art. 36 alin. (6) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 17/2017  (M. Of. nr. 145/27 feb. 2017) - modifică anexa nr. 2; 
 abrogă art. 34 alin. (5) 
 Referire CSJ/ICCJ 
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 - Decizia nr. 10/2017  (M. Of. nr. 210/28 mar. 2017) - art. 1 alin. (2) și art. 6 alin. (1) 
 Modificări: 
 - L. nr. 115/2017  (M. Of. nr. 403/29 mai 2017) - modifică anexa nr. 1 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă cap. I cu art. 1—121, art. 13 şi 16 
 - O.U.G. nr. 49/2017  (M. Of. nr. 507/30 iun. 2017) - modifică art. 32 alin.(1), alin.(61) și alin. (7) 
 - L. nr. 198/2017  (M. Of. nr. 812/13 oct. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 17/2017 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 41/2018  (M. Of. nr. 819/25 sep. 2018) - art. 33 și 34 alin. (3) 
 - Decizia nr. 49/2018  (M. Of. nr. 838/2 oct. 2018) - art. 31 alin. (1), raportat la la art. 31 alin. (13), în forma modificată prin  
 O.U.G. nr. 43/2016 
 - Decizia nr. 51/2019  (M. Of. nr. 64/30 ian. 2020) - Admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de  
 Curtea de Apel Bacău - Secţia a ll-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal,  
 în Dosarul nr. 947/110/2018, şi stabileşte că termenul de „salariu de bază” se  
 interpretează extensiv, în sensul că se referă şi la „salariul funcţiei de bază” al  
 poliţiştilor 
 - Decizia nr. 51/2019  (M. Of. nr. 64/30 ian. 2020) - art. 31 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 68/2015 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor 
 M. Of. nr. 987/31 dec. 2015 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 8/2018 - M. Of. nr. 19/9 ian. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 8/2018  (M. Of. nr. 19/9 ian. 2018) - modifică art. 1 și art. 2 alin. (1); 
 introduce alin. (3) la art. 2   

  2016  
 
 
 O.U.G. nr. 6/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal 
  M. Of. nr. 190/14 mar. 2016 
  
 O.U.G. nr. 7/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport,  
 precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 204/18 mar. 2016 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 241/2016 - M. Of. nr. 974/6 dec. 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 83/2016  (M. Of. nr. 964/29 nov. 2016) - modifică art. VII alin. (1) lit. a) și c) și art. XII alin. (1); 
 introduce alin. (6) la art. XII; 
 abrogă art. XI alin. (2) 
 - L. nr. 241/2016  (M. Of. nr. 974/6 dec. 2016) - modifică art. IV pct. 2, art. XII alin. (1) și (5); 
  introduce alin. (6) la art. XII; 
  abrogă art. XI alin. (2) 
 - L. nr. 205/2019  (M. Of. nr. 910/11 nov. 2019) - abrogă pct. 3 al art. VIII din O.U.G. nr. 83/2016(cu ref. la modificarea art. XII  
 alin. (1))   
 O.U.G. nr. 8/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente  
 perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 225/25 mar. 2016 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 124/2016 - M. Of. nr. 520/11 iul. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 124/2016  (M. Of. nr. 520/11 iul. 2016) - introduce alin. (6) la art. 1 și art. 71 și 72 
 - O.U.G. nr. 181/2020  (M. Of. nr. 988/26 oct. 2020) - introduce alin. (3) la art. 72   
 O.U.G. nr. 11/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016 
 (Aprobată prin L. nr. 181/2016 - M. Of. nr. 828/19 oct. 2016) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 20/2016  (M. Of. nr. 434/9 iun. 2016) - introduce alin. (3) la art. 4 
 - O.U.G. nr. 43/2016  (M. Of. nr. 673/31 aug. 2016) - abrogă art. 4 

 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de  
 urgenţă, după cum urmează: a) Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public Privat cu Ministerul Finanţelor Publice în cazul  
 prevederilor care reglementează activitatea de parteneriat public-privat; b) Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat  
 PublioPrivat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în cazul prevederilor care reglementează activitatea de  
 investiţii străine; c) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu ministrul  
 finanţelor publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul parteneriatului public-privat; d) secretarul de stat care  
 conduce Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de  
 afaceri în cazul prevederilor care reglementează activitatea investiţiilor străine. 
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 O.U.G. nr. 12/2016 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de  
 închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului  
 (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi  
 rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului 
 M. Of. nr. 330/28 apr. 2016 
 (Aprobată prin L. nr. 27/2017 - M. Of. nr. 211/28 mar. 2017)    
 O.U.G. nr. 17/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de  
 plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi  
 alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol 
 M. Of. nr. 371/13 mai 2016 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 212/2016 - M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 212/2016  (M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) - modifică art. II alin. (1), (2) și (5); 
 introduce pct. 41 la art. I   
 O.U.G. nr. 23/2016 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii  
 europene 
 M. Of. nr. 460/21 iun. 2016 
 (Aprobată prin L. nr. 93/2017 - M. Of. nr. 327/5 mai 2017) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 80/2016  (M. Of. nr. 939/22 nov. 2016) - sintagma „8 organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional  
 sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi pentru Programul operaţional  
 Capital uman” se va citi „8 organisme intermediare regionale pentru  
 Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane”   
 O.U.G. nr. 40/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor  
 acte normative 
 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 601/8 aug. 2016) - rectifică art. 5 alin. (1) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 12/5 ian. 2017) - modifică art. 1, art. 2; 
  abrogă art. 3 
 - O.U.G. nr. 1/2018  (M. Of. nr. 95/31 ian. 2018) - modifică art. 6; 
  abrogă art. 2 
 - O.U.G. nr. 34/2018  (M. Of. nr. 407/14 mai 2018) - introduce alin. (4) la art. 5 
 - L. nr. 269/2018  (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 34/2018 
 - O.U.G. nr. 11/2019  (M. Of. nr. 164/1 mar. 2019) - abrogă art. 1 
 - L. nr. 17/2020  (M. Of. nr. 172/2 mar. 2020) - aprobă O.U.G. nr. 11/2019   
 O.U.G. nr. 41/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 179/2017 - M. Of. nr. 581/20 iul. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 179/2017  (M. Of. nr. 581/20 iul. 2017) - modifică art. 14 pct. V.1,art. 14 pct. V.2 
 - L. nr. 267/2021  (M. Of. nr. 1076/10 nov. 2021) - introduce art. 21   
 O.U.G. nr. 42/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 492/30 iun. 2016 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 49/2017 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/2017  (M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) - modifică art. 2 pct. II.1 și II.2; 
 introduce pct. 11 și 12 la art. 2   
 O.U.G. nr. 47/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul  
 2016 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 plivind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru  
 organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi pentru modificarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă,  
 precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea  
 şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
 M. Of. nr. 685/5 sep. 2016 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 51/2018 - M. Of. nr. 205/7 mar. 2018) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 51/2018  (M. Of. nr. 205/7 mar. 2018) - modifică titlul și art. 5   
 O.U.G. nr. 52/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 
  M. Of. nr. 727/20 sep. 2016 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 245/29 mar. 2019) - modifică art. 38 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 55/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea  
 Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 758/28 sep. 2016 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 50/2021 - M. Of. nr. 315/29 mar. 2021) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 16/2017  (M. Of. nr. 703/30 aug. 2017) - modifică art. 3 partea introductivă și lit. a), art. 32 pct. 2, art. 45, art. 46, art.  
 71, art. 77, art. 78 alin.(4), art. 82; 
  abrogă art. 26-30 și art. 76 alin. (4) - (6) 
 - L. nr. 50/2021  (M. Of. nr. 315/29 mar. 2021) - modifică art. 2 pct. 5, art. 3 partea introductivă și lit. a), art. 32 pct. 2, art. 45,  
 art. 46, art. 62, art. 64, art. 65, art. 71, art. 77, art. 78 alin. (4), art. 82; 
  introduce art. 251, art. 831; 
  abrogă art. 26-30, art. 48-60, art. 76, art. 83, anexele nr. 1 și 2; abrogă O.G.  
 nr. 16/2017 

 Notă: În toate actele normative sintagma "Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A." se înlocuieşte cu  
 
 

sintagma "Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.". 

 O.U.G. nr. 57/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina  
 operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de  
 Afaceri 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 239/2016 - M. Of. nr. 982/7 dec. 2016) 
 Modificări: 
 - L. nr. 239/2016  (M. Of. nr. 982/7 dec. 2016) - modifică art. 2 lit. a) și art. 4 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 112/2017  (M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017) - modifică art. 2 lit. a), art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1); 
 introduce alin. (2) la art. 1 
 - L. nr. 121/2018  (M. Of. nr. 465/6 iun. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 112/2017   
 O.U.G. nr. 62/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară 
 M. Of. nr. 798/11 oct. 2016 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 53/2017 - M. Of. nr. 255/12 apr. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 53/2017  (M. Of. nr. 255/12 apr. 2017) - modifică titlul, art. 1 alin.(1), art. 2 alin. (1) lit.a),c), h) și i) și alin.(5), art. 3  
 alin.(1) lit.c) și d), art. 5, art. 6 alin. (1), (2) și (5), art. 7, art. 8, art. 11 alin. (1); 
  introduce lit.k1) și k2) la art. 2 alin.(1), alin.(4) la art. 4, alin.(31) la art. 6; 
  abrogă art. 2 alin.(1) lit.k)   
 O.U.G. nr. 65/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale  
 a Uraniului - S.A. 
 M. Of. nr. 801/11 oct. 2016 
 (Aprobată prin L. nr. 42/2017 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2017)    
 O.U.G. nr. 71/2016 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri  
 fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 870/31 oct. 2016 
 (Aprobată prin L. nr. 122/2017 - M. Of. nr. 408/30 mai 2017)    
 O.U.G. nr. 72/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi  
 de învăţământ preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 875/1 nov. 2016 
 (Aprobată prin L. nr. 92/2017 - M. Of. nr. 327/5 mai 2017) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 978/6 dec. 2016) - rectifică anexa   
 O.U.G. nr. 76/2016 
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 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor  
 Interne 
 M. Of. nr. 891/8 nov. 2016 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 194/2017 - M. Of. nr. 609/27 iul. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 194/2017  (M. Of. nr. 609/27 iul. 2017) - modifică art. 8 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 27 alin. (3); 
  introduce alin. (2) la art. 3, alin. (3) la art. 4   
 O.U.G. nr. 78/2016 
 Ordonanţă de urgenţă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,  
 precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 938/22 nov. 2016 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 120/2018 - M. Of. nr. 472/7 iun. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/2018  (M. Of. nr. 194/2 mar. 2018) - în cuprinsul art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. a) teza întâi sintagma „art. 345—347”  
 se înlocuieşte cu sintagma „art. 345, 346, 3461, 347” 
 - L. nr. 120/2018  (M. Of. nr. 472/7 iun. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) lit. d), art. 4 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (5),  
 art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. a), art. 11 alin. (1) pct. 2, art. 18 alin. (1) lit. d) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 384/2020  (M. Of. nr. 657/24 iul. 2020) - sintagma „în cazul exercitării necorespunzătoare a 
 atribuţiilor specifice funcţiei" din cuprinsul art. 5 alin. (4) 
 - D.C.C. nr. 380/2021  (M. Of. nr. 977/13 oct. 2021) - art. 11 alin. (3) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 380/2021  (M. Of. nr. 977/13 oct. 2021) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 11 alin. (3) (termenul se împlinește  
 la 26 nov. 2021) după care operează prevederile art. 147 din Constituție   
 O.U.G. nr. 80/2016 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la  
 art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 939/22 nov. 2016 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 80/2017 - M. Of. nr. 313/2 mai 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 80/2017  (M. Of. nr. 313/2 mai 2017) - modifică art. IX și art. X; 
  abrogă art. VI   
 O.U.G. nr. 82/2016 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 965/29 nov. 2016 
 (Aprobată prin L. nr. 16/2018 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 87/2021  (M. Of. nr. 787/16 aug. 2021) - introduce alin. (11) și (12) la art. 3 

 Notă: De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, care fac referire la  
 activitatea desfăşurată de inspectorii sociali, sintagma "domeniul asistenţei sociale" se înlocuieşte cu sintagma "domeniul protecţiei sociale". 
 
 O.U.G. nr. 83/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în  
 domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 964/29 nov. 2016 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 205/2019 - M. Of. nr. 910/11 nov. 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 130/2017  (M. Of. nr. 428/9 iun. 2017) - abrogă art. IX 
 - L. nr. 205/2019  (M. Of. nr. 910/11 nov. 2019) - modifică art. I pct. 2, pct. 4, pct. 5, pct. 8, pct. 9, pct. 11, pct. 12, pct. 13, pct.  
 14, pct. 16, pct. 17, pct. 18, pct. 21, pct. 22, pct. 24, pct. 30, pct. 31, pct. 32, pct.  
 33 și pct. 35, pct. 36, art. II, art. III, art. V partea introductivă, art. V pct. 3, art.  
 VII alin. (1) și alin. (2) partea introductivă, titlul cap. IV, art. X alin. (4) și art.  
 XIII alin. (1); 
 introduce pct. 241 la art. I, pct. 251 la art. I, pct. 351 la art. I, pct. 39 la art.  
 I, un nou punct la art. V înaintea pct. 1 și art. XIV1; 
 abrogă art. I pct. 23, art. V pct. 2, art. VIII pct. 3 și art. XVIII 
 - O.U.G. nr. 101/2020  (M. Of. nr. 559/26 iun. 2020) - abrogă art. XI și XII 
 - L. nr. 239/2021  (M. Of. nr. 965/8 oct. 2021) - abrogă art. X alin. (4)   
 O.U.G. nr. 90/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate 
 M. Of. nr. 990/8 dec. 2016 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 204/2017 - M. Of. nr. 863/1 nov. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 204/2017  (M. Of. nr. 863/1 nov. 2017) - introduce art. III   
 O.U.G. nr. 93/2016 
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 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru  
 stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 
 M. Of. nr. 998/12 dec. 2016 
 (Aprobată prin L. nr. 104/2017 - M. Of. nr. 367/17 mai 2017)    
 O.U.G. nr. 99/2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi  
 unele măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016 
 (Aprobată prin L. nr. 152/2017 - M. Of. nr. 487/27 iun. 2017) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) - prevederile art. 1 alin. (3)—(5), art. 2—4, art. 5 alin. (2)— 
 (4) şi art. 6—11 se aplică în mod corespunzător şi în perioada 1 martie—31  
 decembrie 2017; 
  prevederile art. 18 alin. (2), art. 19,21 şi 22 se aplică în mod corespunzător şi în  
 perioada 1 martie—31 decembrie 2017. 
   

  2017  
 
 
 O.U.G. nr. 2/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 16/6 ian. 2017 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 137/2017 - M. Of. nr. 444/14 iun. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 137/2017  (M. Of. nr. 444/14 iun. 2017) - modifică art. 4 pct. 2   
 O.U.G. nr. 8/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de  
 susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 
 M. Of. nr. 68/26 ian. 2017 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 83/2017 - M. Of. nr. 313/2 mai 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 83/2017  (M. Of. nr. 313/2 mai 2017) - modifică art. 5 lit.c) 
 - O.U.G. nr. 58/2018  (M. Of. nr. 569/5 iul. 2018) - modifică art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5, art. 6 alin. (3) și art. 8; 
 abrogă art. 4 alin. (4) 
 - L. nr. 41/2019  (M. Of. nr. 187/8 mar. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 58/2018   
 O.U.G. nr. 9/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor  
 acte normative 
 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 115/2017 - M. Of. nr. 403/29 mai 2017) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 26/2017  (M. Of. nr. 228/3 apr. 2017) - modifică art. 3 alin. (2) 
 - L. nr. 115/2017  (M. Of. nr. 403/29 mai 2017) - modifică art. 1 alin. (2) și art. 7 alin. (3); 
 introduce alin. (31) și (32) la art. 1, art. 21 și alin. (2) și (3) la art. 4 
 - L. nr. 199/2017  (M. Of. nr. 812/13 oct. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 26/2017 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogă art. 6 alin. (2)   
 O.U.G. nr. 10/2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 112/2017 - M. Of. nr. 388/24 mai 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 112/2017  (M. Of. nr. 388/24 mai 2017) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 10/2017 și modifică art. 1-4, art.  
 5 alin. (1), art. 6-8; 
  introduce anexa; 
  abrogă art. 5 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 108/2018  (M. Of. nr. 1060/14 dec. 2018) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2) și (3) și modifică și înlocuiește anexa; 
 introduce alin. (4) și (5) la art. 3 
 - L. nr. 207/2019  (M. Of. nr. 908/11 nov. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 108/2018 
 - L. nr. 218/2020  (M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020) - modifică art. 2 alin. (1) și art. 4 alin. (3) lit. a), anexa; 
 introduce alin. (6) la art. 4, art. 61, art. 9, anexa nr. 2, anexa nr. 3; 
 sintagma „Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat" se  
 înlocuieşte cu „Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri”.   
 O.U.G. nr. 11/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum  
 şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb 
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 M. Of. nr. 84/30 ian. 2017 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 248/2017 - M. Of. nr. 979/11 dec. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 248/2017  (M. Of. nr. 979/11 dec. 2017) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (2) și art. 6 
 - O.U.G. nr. 68/2019  (M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) - modifică art. 2 alin. (1) și (2)   
 O.U.G. nr. 17/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul învăţământului 
 M. Of. nr. 145/27 feb. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 198/2017 - M. Of. nr. 812/13 oct. 2017)    
 O.U.G. nr. 18/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind asistenţa medicală comunitară 
 M. Of. nr. 154/1 mar. 2017 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 180/2017 - M. Of. nr. 582/20 iul. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 180/2017  (M. Of. nr. 582/20 iul. 2017) - modifică art. 6 lit. c), art. 12 alin. (3), art. 13; 
  introduce lit. e) la art. 8 alin. (1), lit. c) la art. 8 alin. (2) 
 - L. nr. 119/2019  (M. Of. nr. 509/24 iun. 2019) - modifică art. 12 alin. (3) și (4), art. 13 alin. (1) și art. 19; 
 introduce lit. d) la art. 8 alin. (2), alin. (5) la art. 12 și alin. (2) și (3) la art. 15   
 O.U.G. nr. 27/2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 228/3 apr. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 182/2017 - M. Of. nr. 582/20 iul. 2017)    
 O.U.G. nr. 28/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei  
 pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994  
 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 M. Of. nr. 228/3 apr. 2017 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 181/2017 - M. Of. nr. 582/20 iul. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 181/2017  (M. Of. nr. 582/20 iul. 2017) - modifică titlul, art. 5; 
  introduce art. 41, art. 51, art. 7   
 O.U.G. nr. 34/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul  
 Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 
 M. Of. nr. 341/10 mai 2017 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 206/2017 - M. Of. nr. 863/1 nov. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 206/2017  (M. Of. nr. 863/1 nov. 2017) - modifică art. 2 alin. (3) lit. bb) și art. 11 alin. (5), (6) și (11)   
 O.U.G. nr. 41/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii  
 Europene 
 M. Of. nr. 429/9 iun. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 219/2017 - M. Of. nr. 914/22 nov. 2017)    
 O.U.G. nr. 43/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi  
 promovare a exportului 
 M. Of. nr. 505/30 iun. 2017 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 18/2018 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 18/2018  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) - modifică art. 1 alin. (2), art. 17; 
  introduce alin. (2) la art. 7, alin. (3) la art. 12   
 O.U.G. nr. 45/2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
 M. Of. nr. 505/30 iun. 2017 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 239/2017 - M. Of. nr. 966/6 dec. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 239/2017  (M. Of. nr. 966/6 dec. 2017) - modifică articolul unic   
 O.U.G. nr. 49/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes  
 naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor  
 europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor  
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 externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru  
 modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 507/30 iun. 2017 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 240/2017 - M. Of. nr. 971/7 dec. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 240/2017  (M. Of. nr. 971/7 dec. 2017) - introduce pct. 11 , pct. 2 și pct. 7 și 8 la art. I   
 O.U.G. nr. 52/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru  
 autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule 
 M. Of. nr. 644/7 aug. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 258/2018 - M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 68/2017  (M. Of. nr. 797/9 oct. 2017) - introduce (41) și (42) la art. 1 și alin. (11) la art. 3 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 859/31 oct. 2017) - rectifică art. 4 alin. (1) şi (2) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 25/2018  (M. Of. nr. 291/30 mar. 2018) - modifică art. 1 alin.(4) și (41); 
 abrogă art. 1 alin. (42) 
 - L. nr. 257/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 68/2017 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 1 alin. (6) 
 - O.U.G. nr. 35/2019  (M. Of. nr. 427/30 mai 2019) - introduce art. 61   
 O.U.G. nr. 61/2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni  
 deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi  
 organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 
 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 213/2017 - M. Of. nr. 889/13 nov. 2017) 
 Modificări: 
 - L. nr. 213/2017  (M. Of. nr. 889/13 nov. 2017) - modifică art. 1 alin.(2) lit. b)   
 O.U.G. nr. 66/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice,  
 terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei 
 M. Of. nr. 762/25 sep. 2017 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 13/2018 - M. Of. nr. 30/12 ian. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 13/2018  (M. Of. nr. 30/12 ian. 2018) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4; 
  introduce alin. (3) la art. 1, art. 51, alin. (6), (7) și (8) la art. 6 
 - O.U.G. nr. 67/2018  (M. Of. nr. 616/18 iul. 2018) - introduce alin. (2) la art. 8 
 - L. nr. 341/2018  (M. Of. nr. 1098/27 dec. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 67/2018 
 - O.U.G. nr. 125/2020  (M. Of. nr. 698/4 aug. 2020) - modifică art. 1 alin. (3) și art. 3 alin. (1) lit. e) și f); 
 introduce lit. i) și j) la art. 3 alin. (1), lit. i) și j) la art. 3 alin. (2) și alin. (3) la  
 art. 8   
 O.U.G. nr. 72/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT" 
 M. Of. nr. 807/12 oct. 2017 
  (Aprobată prin L. nr. 76/2018 - M. Of. nr. 271/28 mar. 2018) 
  
 O.U.G. nr. 74/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru  
 achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului  
 General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov 
 M. Of. nr. 817/16 oct. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 77/2018 - M. Of. nr. 271/28 mar. 2018)    
 O.U.G. nr. 77/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare 
 M. Of. nr. 854/30 oct. 2017 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 99/2018 - M. Of. nr. 376/2 mai 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 99/2018  (M. Of. nr. 376/2 mai 2018) - introduce art. 21 
 - O.U.G. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018) - introduce alin. (11) și alin. (12) la art. 3 
 - L. nr. 91/2019  (M. Of. nr. 354/8 mai 2019) - aprobă O.U.G. nr. 107/2018   
 O.U.G. nr. 90/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 M. Of. nr. 973/7 dec. 2017 
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 (Aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018 - M. Of. nr. 276/28 mar. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 80/2018  (M. Of. nr. 276/28 mar. 2018) - introduce alin. (4) la art. 9, alin. (4) - (8) la art. 10, lit. h) și i) la art. 13 alin.  
 (3), alin. (5) la art. 13, alin. (11) la art. 14, alin. (21) la art. 14, alin. (4) - (6)  
 la art. 14, art. 391 - 394 
 - O.U.G. nr. 25/2018  (M. Of. nr. 291/30 mar. 2018) - modifică art. 39 alin. (5), (7), (8) și (9); 
 introduce alin. (10) la art. 39 
 - O.G. nr. 15/2018  (M. Of. nr. 754/31 aug. 2018) - introduce alin. (5) la art. 15 
 - O.U.G. nr. 88/2018  (M. Of. nr. 840/2 oct. 2018) - introduce lit. j) la art. 13 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 93/2018  (M. Of. nr. 888/22 oct. 2018) - modifică art. 13 alin. (3) lit. a) și art. 15 alin. (3); 
 introduce lit. k) la art. 13 alin. (3) și alin. (6) la art. 15 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - rectifică art. 31 pct. 4, cu ref. la introducerea art. 37, în loc de: „articolul  
 37,...” se va citi: „articolul 361, ...” şi în loc de: „Art. 37. —” se va citi:„Art.  
 361.—”. 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018) - abrogă art. 15 
 - O.U.G. nr. 113/2018  (M. Of. nr. 1117/29 dec. 2018) - modifică art. 38 alin. (1); 
 introduce alin. (11) la art. 38 
 - L. nr. 91/2019  (M. Of. nr. 354/8 mai 2019) - aprobă O.U.G. nr. 107/2018 
 - L. nr. 202/2019  (M. Of. nr. 903/8 nov. 2019) - modifică art. 38 alin. (1); 
 introduce alin. (4) la art. 38 
 - L. nr. 244/2019  (M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 93/2018 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - modifică art. 38 alin. (2) 
 - L. nr. 33/2020  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) - abrogă art. 10 alin. (7) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 65/2020  (M. Of. nr. 37/13 ian. 2021) - art. 8 şi art. 10 alin. (3) raportat la art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 103/2013 şi art. IV alin. (1) şi (6) din Legea nr. 79/2018 
 Modificări: 
 - L. nr. 49/2021  (M. Of. nr. 286/22 mar. 2021) - respinge O.G. nr. 15/2018 

 
 

Notă: Prevederile art. 10 alin. (7) se aplică în mod corespunzător şi în anul 2019 (O.U.G. nr. 114/2018 -  M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) 

 O.U.G. nr. 92/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi  
 de învăţământ preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 978/8 dec. 2017 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 107/2018 - M. Of. nr. 407/14 mai 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 407/14 mai 2018) - modifică art. 1 alin.(1)   
 O.U.G. nr. 93/2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii  
 Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate 
 M. Of. nr. 983/11 dec. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 294/2018 - M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018)    
 O.U.G. nr. 98/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a  
 contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 
 M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 186/2018 - M. Of. nr. 639/23 iul. 2018) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 15/2018  (M. Of. nr. 225/13 mar. 2018) - modifică art. 29, art. 30 și art. 31 
 - O.U.G. nr. 45/2018  (M. Of. nr. 459/4 iun. 2018) - modifică art. 6 alin. (4) și art. 20; 
 introduce alin. (31) la art. 7 și alin. (91) și (92) la art. 14; 
 abrogă art. 15 alin. (2) și (3) 
 - L. nr. 266/2018  (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 15/2018 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 5 alin. (2) și (3), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (3), art. 7 alin. (31),  
 art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 15, art. 16 alin. (1) și  
 (2); 
  introduce lit. h) la art. 2 alin. (1); 
  abrogă art. 8, art. 9 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 16/2019  (M. Of. nr. 208/15 mar. 2019) - modifică art. 5 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 106/12 feb. 2020) - modifică art. 2 alin. (1) lit. h), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2) și (3), art. 6 alin.  
 (2) lit. a) și alin. (3), art. 7 alin. (3), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) partea  
 introductivă și lit. d), art. 10 alin. (2), denumirea secțiunii a 3-a de la cap. II,  
 art. 11 alin. (1) partea introductivă și lit. a) și b), art. 12 alin. (1) partea  
 introductivă și lit. a) și d), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (3), (4) și (6), art. 15,  
 art. 16 alin. (1) și (2), art. 18 alin. (3) lit. a) și b) și art. 19 alin. (2); 
 introduce alin. (11) la art. 9 și lit. e) la art. 12 alin. (1); 
 abrogă art. 11 alin. (2) și (3), art. 14 alin. (2) și (7) și art. 26 alin. (1) lit. a) 
 - D.C.C. nr. 221/2020  (M. Of. nr. 594/7 iul. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său  
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 (termenul se împlineşte la 20 august 2020), după care operează prevederile art.  
 147 din Constituţie 
 - O.U.G. nr. 114/2020  (M. Of. nr. 614/13 iul. 2020) - modifică art. 2 alin. (1) lit. h), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2) și (3), art. 6 partea  
 introductivă și alin. (2) lit. a) și alin. (3), art. 7 alin. (3), art. 9 alin. (1), art. 10  
 alin. (1) partea introductivă și lit. d), art. 10 alin. (2), denumirea secț. a 3-a de  
 la cap. II, art. 11 alin. (1) partea introductivă și lit. a) și b), art. 12 alin. (1)  
 partea introductivă și lit. a) și d), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (3), (4) și (6), art.  
 14 alin. (8), art. 15, art. 16, art. 18 alin. (3) lit. a) și b) și art. 19 alin. (2) lit. a) și  
 b); 
 introduce alin. (21) la art. 5, alin. (11) la art. 9, alin. (11) la art. 11, lit. e) la  
 art. 12 alin. (1), alin. (71) și (81) la art. 14 și alin. (11) la art. 25; 
 abrogă art. 11 alin. (2) și (3), art. 14 alin. (2) şi art. 26 alin. (1) lit. a) 
 - O.G. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 821/27 aug. 2021) - modifică art. 10 alin. (1) lit. f), art. 12 alin. (1) lit. e), art. 14 alin. (3) și (4) și  
 art. 22   
 O.U.G. nr. 110/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă  
 medie - IMM INVEST ROMÂNIA 
 M. Of. nr. 1029/27 dec. 2017 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 209/2018 - M. Of. nr. 659/30 iul. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 209/2018  (M. Of. nr. 659/30 iul. 2018) - modifică art. 1 alin. (3) lit. a), art. 2, art. 3 alin. (1) lit. h), art. 6 alin. (2); 
  introduce alin. (31) la art. 1, alin. (11) la art. 3, alin. (18) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 29/2020  (M. Of. nr. 230/21 mar. 2020) - modifică art. 1 alin. (3) și (31), art. 2 lit. k) și l), art. 3 alin. (1) lit. h), art. 5,  
 art. 6 alin. (2); 
  introduce alin. (32) și (33) la art. 1; 
  abrogă art. 2 lit. b) și art. 7 
 - O.U.G. nr. 42/2020  (M. Of. nr. 283/4 apr. 2020) - modifică art. 1 alin. (3) lit. a) și lit. b), art. 1 alin. (32) și (33), art. 2 lit. c) și  
 i), art. 3 alin. (1) lit. c), d) și f), art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2),  
 art. 8 alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (3) lit. b); 
 introduce alin. (34) la art. 1, lit. i) la art. 3 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 48/2020  (M. Of. nr. 319/16 apr. 2020) - modifică art. 2 lit. k) 
 - O.U.G. nr. 89/2020  (M. Of. nr. 458/29 mai 2020) - modifică art. 2 lit. a) și art. 8 alin. (2) și (3) 
 - L. nr. 75/2020  (M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 42/2020 şi modifică titlul, art. 1  
 alin. (1), (2) și (4), art. 2 lit. a), art. 3 alin. (1) lit. c), d) și g), art. 3 alin. (3); 
 introduce alin. (41) la art. 1, lit. o) la art. 2 
 - O.U.G. nr. 98/2020  (M. Of. nr. 503/12 iun. 2020) - Prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2—6 şi 9 şi ale art. II din  
 L. nr. 75/2020, până la data obţinerii deciziei de autorizare a Comisiei  
 Europene. 
 - O.U.G. nr. 143/2020  (M. Of. nr. 772/25 aug. 2020) - modifică art. 1 alin. (33) și (34); 
  abrogă art. 3 alin. (1) lit. i) 
 - O.U.G. nr. 16/2021  (M. Of. nr. 252/12 mar. 2021) - modifică art. 1 alin. (31), art. 2 lit. a) și k), art. 3 alin. (1) lit. a), d) și g) și  
 alin. (3), art. 5 alin. (3) și art. 8 alin. (5); 
 introduce alin. (11), (12), (32.a), (35) și (36) la art. 1 și art. 11 
 - O.U.G. nr. 67/2021  (M. Of. nr. 644/30 iun. 2021) - modifică art. 1 alin. (12), art. 1 alin. (3) lit. a) pct. (iii) și art. 12 alin. (8) 
 - L. nr. 236/2021  (M. Of. nr. 947/5 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 98/2020 
 - L. nr. 237/2021  (M. Of. nr. 947/5 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 143/2020 
 - O.U.G. nr. 142/2021  (M. Of. nr. 1249/30 dec. 2021) - modifică art. 1 alin. (12), art. 2 lit. d), f) - h) și k), art. 3 alin. (11), art. 4, art.  
 5 alin. (3), art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1), (4), (6) și (7), art. 9 alin. (1) și (3), art.  
 10 alin. (2), art. 11 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (16); 
  introduce alin. (42) la art. 1   
 O.U.G. nr. 114/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare 
 M. Of. nr. 1043/29 dec. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 179/2018 - M. Of. nr. 627/19 iul. 2018)    
 O.U.G. nr. 116/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 M. Of. nr. 1043/29 dec. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 267/2201 - M. Of. nr. 984/21 nov. 2018)    
 O.U.G. nr. 117/2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării  
 donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul  
 patrimoniului cultural naţional mobil 
 M. Of. nr. 1043/29 dec. 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 312/2018 - M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 106/2018  (M. Of. nr. 1057/13 dec. 2018) - prorogă termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) până la 31 decembrie 2019 
 - O.U.G. nr. 86/2019  (M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019) - termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) se prorogă până la data de 31 decembrie  
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 2020 
 - L. nr. 95/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 86/2019   

  2018  
 
 
 O.U.G. nr. 1/2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor  
 acte normative 
 M. Of. nr. 95/31 ian. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 147/2018 - M. Of. nr. 515/22 iun. 2018) 

 Notă: a) "Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul  
 Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de dezvoltare regională şi  
 administraţie publică: b) "Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene" se înlocuieşte cu denumirea  
 "Ministerul Fondurilor Europene" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de fonduri europene astfel cum este stabilit  
 conform art. 1; c) "Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul  
 Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de fonduri europene astfel cum  
 este stabilit conform art. 1; d) "Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Fondurilor Europene" în cazul  
 activităţii desfăşurate de Organismul intermediar preluat; e) "Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social" se înlocuieşte cu  
 denumirea "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale" pentru activitatea de dialog social; f) "Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social"  
 
 

se înlocuieşte cu denumirea "Secretariatul General al Guvernului" pentru activităţile de la art. 2. 

 O.U.G. nr. 3/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 125/8 feb. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 276/2018 - M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018)    
 O.U.G. nr. 8/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
  M. Of. nr. 190/1 mar. 2018 
  
 O.U.G. nr. 11/2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  
 publice locale 
 M. Of. nr. 207/7 mar. 2018 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 187/2018 - M. Of. nr. 639/23 iul. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2018  (M. Of. nr. 639/23 iul. 2018) - modifică partea introductivă a alin. (1) și partea introductivă a lit. a) a alin.  
 (1) al art. 1, alin. (5) și alin. (10) al art. 1 
 - O.U.G. nr. 89/2018  (M. Of. nr. 854/9 oct. 2018) - modifică art. 3 
 - L. nr. 13/2019  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 89/2018 și introduce lit. h) la  
 art. 3 
 - O.U.G. nr. 31/2019  (M. Of. nr. 403/23 mai 2019) - introduce alin. (51) la art. 1   
 O.U.G. nr. 16/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 239/19 mar. 2018 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 39/2019 - M. Of. nr. 187/8 mar. 2019) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 17 alin. (1) 
 - L. nr. 39/2019  (M. Of. nr. 187/8 mar. 2019) - abrogă art. 19 
 - O.U.G. nr. 34/2019  (M. Of. nr. 427/30 mai 2019) - modifică art. 17 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 48/2019  (M. Of. nr. 533/28 iun. 2019) - modifică art. 7 alin. (1); 
  introduce alin. (5) și (6) la art. 7 
 - L. nr. 245/2019  (M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 34/2019 
 - L. nr. 74/2021  (M. Of. nr. 382/13 apr. 2021) - modifică art. 7 alin. (6)   
 O.U.G. nr. 19/2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea  
 realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de  
 lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,  
 prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 
 M. Of. nr. 259/23 mar. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 182/2018 - M. Of. nr. 628/19 iul. 2018)    
 O.U.G. nr. 23/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune  
 în domeniul public al municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 273/28 mar. 2018 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 63/2021 - M. Of. nr. 353/7 apr. 2021) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 63/2021  (M. Of. nr. 353/7 apr. 2021) - introduce alin. (2) la art. 2   
 O.U.G. nr. 24/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare  
 a monedei euro 
 M. Of. nr. 273/28 mar. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 249/2018 - M. Of. nr. 937/6 nov. 2018)    
 O.U.G. nr. 26/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică 
 M. Of. nr. 314/10 apr. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 240/2018 - M. Of. nr. 871/15 oct. 2018) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 103/2020  (M. Of. nr. 565/29 iun. 2020) - termenul de aplicare a măsurilor se prorogă până la data de 31 decembrie  
 2020 
 Notă: Măsurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică în perioada 15 aprilie 2018-30 iunie 2020. 
 
 O.U.G. nr. 30/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 346/20 apr. 2018 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 260/2018 - M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 260/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - modifică art. I alin. (1) și (2) și art. III; 
 introduce alin. (11) și (3) la art. I   
 O.U.G. nr. 35/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor 
 M. Of. nr. 407/14 mai 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 281/2018 - M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018)    
 O.U.G. nr. 39/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind parteneriatul public-privat 
  M. Of. nr. 427/18 mai 2018 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) - modifică art. 13 alin. (3); 
  introduce alin. (4) - (7) la art. 13 
 - O.U.G. nr. 43/2019  (M. Of. nr. 507/21 iun. 2019) - modifică art. 6 lit. b), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (4) și art. 16 alin. (1)  
 și (2) 
 - O.U.G. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 93/7 feb. 2020) - modifică art. 11 alin. (2) și (3), art. 13 alin. (3) și (4), art. 17 alin. (4), art. 18  
 alin. (3) și art. 44 alin. (1) și (2); 
 introduce alin. (31) la art. 13; 
 abrogă art. 12 alin. (4) și art. 13 alin. (5)-(7)   
 O.U.G. nr. 42/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 446/29 mai 2018 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 339/2018 - M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 339/2018  (M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018) - modifică art. 4 pct. 2, anexa nr. 2   
 O.U.G. nr. 43/2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene 
 M. Of. nr. 451/30 mai 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 278/2018 - M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018)    
 O.U.G. nr. 44/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi  
 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică 
 M. Of. nr. 454/31 mai 2018 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 342/2018 - M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 342/2018  (M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018) - modifică art. IV pct. 1   
 O.U.G. nr. 46/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate 
 M. Of. nr. 476/8 iun. 2018   
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 O.U.G. nr. 47/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene 
 M. Of. nr. 492/14 iun. 2018 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 9/2019 - M. Of. nr. 14/7 ian. 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 14/7 ian. 2019) - modifică art. unic alin. (1) lit. a)   
 O.U.G. nr. 48/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi  
 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă  
 a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
 M. Of. nr. 499/18 iun. 2018    
 O.U.G. nr. 49/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului  
 aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului  
 Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 492/14 iun. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 340/2018 - M. Of. nr. 1098/27 dec. 2018)    
 O.U.G. nr. 50/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" 
 M. Of. nr. 516/22 iun. 2018 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 70/2019 - M. Of. nr. 318/23 apr. 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 70/2019  (M. Of. nr. 318/23 apr. 2019) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 50/2018 și modifică art. 2 alin. (4), art. 2 alin.  
 (5), art. 2alin. (8) lit. f), h), i), j) și n), art. 4 și art. 6   
 O.U.G. nr. 57/2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 
 M. Of. nr. 562/4 iul. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 295/2018 - M. Of. nr. 1032/5 dec. 2018)    
 O.U.G. nr. 59/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem  
 Dual din România 
 M. Of. nr. 580/9 iul. 2018 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 338/2018 - M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 338/2018  (M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018) - modifică art. 3 lit. c) și d)   
 O.U.G. nr. 62/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei  
 Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 
 M. Of. nr. 602/13 iul. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 301/2018 - M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018)    
 O.U.G. nr. 63/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul  

 restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen 
 M. Of. nr. 602/13 iul. 2018 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 40/2019 - M. Of. nr. 187/8 mar. 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 40/2019  (M. Of. nr. 187/8 mar. 2019) - modifică art. 1 alin. (2) lit. c)   
 O.U.G. nr. 68/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului A facerilor Interne, pentru  
 gestionarea situaţiilor de urgenţă 
 M. Of. nr. 623/18 iul. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 300/2018 - M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018)    
 O.U.G. nr. 70/2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul "Sala Palatului" şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 625/19 iul. 2018     
 O.U.G. nr. 72/2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la  
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 blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în  
 conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de  
 locuinţe 
 M. Of. nr. 629/19 iul. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 14/7 ian. 2019)    
 O.U.G. nr. 76/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor  
 acte normative 
 M. Of. nr. 631/19 iul. 2018 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 86/2019 - M. Of. nr. 338/3 mai 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 86/2019  (M. Of. nr. 338/3 mai 2019) - modifică art. 5 partea introductivă, art. 7 alin. (4) și (5); 
 abrogă art. 16 și 17 
 - O.G. nr. 20/2019  (M. Of. nr. 697/23 aug. 2019) - modifică art. 1 alin. (2) lit. b)-d), art. 2, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (2),  
 art. 5 partea introductivă și lit. c) și d), art. 6, art. 7 alin. (1) și (3), art. 10 alin.  
 (5), art. 11 alin. (1) și (2), art. 13; 
  abrogă art. 5 lit. f), art. 7 alin. (4) - (7), art. 8, art. 9, art. 12 
 - L. nr. 137/2021  (M. Of. nr. 501/13 mai 2021) - aprobă O.G. nr. 20/2019   
 O.U.G. nr. 80/2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de  
 monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de  
 gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii  
 energiei din surse regenerabile de energie 
 M. Of. nr. 803/19 sep. 2018 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 311/2018 - M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018) 
 Modificări: 
 - L. nr. 311/2018  (M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018) - modifică art. 3 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (2) și (3) 
 
 

Dispoziţiile art. 13 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I 

 O.U.G. nr. 83/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul  
 crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane. 
 M. Of. nr. 794/17 sep. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 6/2019 - M. Of. nr. 14/7 ian. 2019)    
 O.U.G. nr. 90/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie 
 M. Of. nr. 862/10 oct. 2018     
 O.U.G. nr. 97/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea ProgramuIui-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi  
 de învăţământ preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 968/15 nov. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 201/2019 - M. Of. nr. 903/8 nov. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018) - rectifică anexa   
 O.U.G. nr. 100/2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii 
  M. Of. nr. 991/22 nov. 2018 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 22/2019  (M. Of. nr. 262/5 apr. 2019) - modifică art. 2 lit. a) și art. 6 alin. (2); 
 introduce alin. (41) la art. 5, alin. (61) la art. 6 și art. 12   
 O.U.G. nr. 104/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" 
 M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 155/2019 - M. Of. nr. 623/26 iul. 2019)    
 O.U.G. nr. 106/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene 
 M. Of. nr. 1057/13 dec. 2018 
 (Aprobată prin L. nr. 225/2019 - M. Of. nr. 942/25 nov. 2019)    
 O.U.G. nr. 112/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public 
 M. Of. nr. 1105/27 dec. 2018 
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 (Aprobată prin L. nr. 90/2019 - M. Of. nr. 354/8 mai 2019)    
 O.U.G. nr. 114/2018 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi  
 completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 44/17 ian. 2019) - rectifică art. 66 pot. 10 [cu referire la art. 1381 alin. (1) din Legea nr.  
 227/2015 privind Codul fiscal] 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 10/2019  (M. Of. nr. 149/25 feb. 2019) - introduce alin. (11) la art. 36 
 - O.U.G. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 245/29 mar. 2019) - modifică art. 1 alin. (2) și (4), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4, art. 5 partea  
 introductivă, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 61 pct. 12, art. 86-88, art. 90.; 
  abrogă art. 61 pct. 14 
 - O.U.G. nr. 35/2019  (M. Of. nr. 427/30 mai 2019) - introduce alin. (4) - (6) la art. 34 
 - O.U.G. nr. 43/2019  (M. Of. nr. 507/21 iun. 2019) - modifică art. 1 alin. (2) pct. 1, art. 3 alin. (2), art. 5, art. 7 alin. (1), art. 13  
 alin. (1) partea introductivă, art. 13 alin. (1) lit. f), art. 13 alin. (3), art. 15 alin.  
 (3), art. 16 alin. (2) și (3), art. 17, art. 71 și art. 91; 
 introduce art. 41, art. 51, art. 52 și lit. l) la art. 13 alin. (1); 
 abrogă art. 3 alin. (4) 
 - L. nr. 183/2019  (M. Of. nr. 838/15 oct. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 10/2019 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2)-(5), art. 34 alin. (2), art. 35 alin. (2) și  
 art. 42 alin. (1); 
 introduce alin. (7) la art. 34, alin. (6) la art. 36, alin. (3) la art. 37, alin. (4) la  
 art. 40 și alin. (4) la art. 47; 
 abrogă art. 2 alin. (6), art. 3 alin. (5) și (6), art. 5 alin. (1), art. 52, art. 6, art.  
 9, art. 11-17, art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 86-art. 89 alin. (1) și art. 90 
 - O.U.G. nr. 75/2020  (M. Of. nr. 434/22 mai 2020) - introduce art. 341 și 391 
 - L. nr. 280/2020  (M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 75/2020 și introduce art. 342 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 59/2020  (M. Of. nr. 30/12 ian. 2021) 
 - Decizia nr. 7/2021  (M. Of. nr. 239/9 mar. 2021) - art. 34 alin. (2) 
 Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019. 
 
 

Prevederile art. 42 şi art. 74 pct. 4 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

  2019  
 
 
 O.U.G. nr. 3/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei 
 M. Of. nr. 106/12 feb. 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 224/2019 - M. Of. nr. 942/25 nov. 2019) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 75/2020  (M. Of. nr. 152/15 feb. 2021) - art. 1 alin. (3)   
 O.U.G. nr. 4/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor  
 şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia  
 Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 
 M. Of. nr. 128/18 feb. 2019 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 123/2019 - M. Of. nr. 558/8 iul. 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 123/2019  (M. Of. nr. 558/8 iul. 2019) - introduce lit. c) - e) la art. 1 alin. (2), alin. (3) la art. 3, art. 41   
 O.U.G. nr. 5/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării,  

 pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 
 M. Of. nr. 128/18 feb. 2019 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 223/2019 - M. Of. nr. 935/20 nov. 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 223/2019  (M. Of. nr. 935/20 nov. 2019) - modifică art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1); 
 introduce alin. (3) la art. 1 și art. 5 
 - O.U.G. nr. 185/2020  (M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020) - modifică art. 1 alin. (1); 
 introduce alin. (4) și (5) la art. 1   
 O.U.G. nr. 6/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul  
 European din anul 2019 
 M. Of. nr. 128/18 feb. 2019     
 O.U.G. nr. 7/2019 
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 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea  
 profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de  
 capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul  
 judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al  
 Magistraturii 
 M. Of. nr. 137/20 feb. 2019 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 12/2019  (M. Of. nr. 185/7 mar. 2019) - abrogă art. 17   
 O.U.G. nr. 8/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de  
 punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO) 
 M. Of. nr. 137/20 feb. 2019    
 O.U.G. nr. 10/2019 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 149/25 feb. 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 183/2019 - M. Of. nr. 838/15 oct. 2019)    
 O.U.G. nr. 14/2019 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 
 M. Of. nr. 197/12 mar. 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 377/12 apr. 2021)    
 O.U.G. nr. 20/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi  
 Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia  
 Naţională "Apele Române" 
 M. Of. nr. 249/1 apr. 2019 
  (Aprobată prin L. nr. 246/2019 - M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) 
  
 O.U.G. nr. 25/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale  
 împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
  M. Of. nr. 309/19 apr. 2019 
  
 O.U.G. nr. 30/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg  
 din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
   

M. Of. nr. 405/23 mai 2019 

 Notă:La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7 din O.U.G. nr. 30/2019, în cuprinsul actelor normative în vigoare,  
 
 

denumirea "Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei". 

 O.U.G. nr. 31/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  
 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea  
 Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 403/23 mai 2019   
 O.U.G. nr. 32/2019 
 Ordonanţă de urgenţă pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se  
 deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 410/24 mai 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 3/2020 - M. Of. nr. 5/7 ian. 2020)    
 O.U.G. nr. 34/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar 
 M. Of. nr. 427/30 mai 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 245/2019 - M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019)   
 O.U.G. nr. 35/2019 
 Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 427/30 mai 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 22/2021 - M. Of. nr. 254/12 mar. 2021)   
 O.U.G. nr. 41/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea  
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 substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide 
 M. Of. nr. 483/13 iun. 2019 
  (Aprobată prin L. nr. 285/2020 - M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020) 
  
 O.U.G. nr. 42/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara -  
 Capitală Europeană a Culturii în anul 2023" 
 M. Of. nr. 492/18 iun. 2019 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 198/2019 - M. Of. nr. 901/7 nov. 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 198/2019  (M. Of. nr. 901/7 nov. 2019) - introduce alin. (11) la art. 7 și completează anexa 
 - O.U.G. nr. 139/2021  (M. Of. nr. 1242/29 dec. 2021) - modifică titlul și art. 1 alin. (1)   
 O.U.G. nr. 46/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT" 
 M. Of. nr. 528/27 iun. 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 24/2021 - M. Of. nr. 258/15 mar. 2021)    
 O.U.G. nr. 49/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto 
 M. Of. nr. 537/1 iul. 2019 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 204/2019 - M. Of. nr. 901/7 nov. 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 204/2019  (M. Of. nr. 901/7 nov. 2019) - modifică art. 6, art. 9 alin. (2), art. 13 alin. (2), art. 25 lit. p) și art. 37; 
 abrogă art. 38 
 - L. nr. 154/2020  (M. Of. nr. 659/24 iul. 2020) - modifică art. 19 lit. a)   
 O.U.G. nr. 53/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea,  
 retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi  
 completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 
 M. Of. nr. 548/3 iul. 2019 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 848/18 oct. 2019) - rectifică art. I alin. (31) lit. d)   
 O.U.G. nr. 57/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ 
  M. Of. nr. 555/5 iul. 2019 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 63/2019  (M. Of. nr. 745/12 sep. 2019) - introduce lit. c1) la art. 61 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - prevederile art. 210 se suspendă până la 1 ianuarie 2021 
 - O.U.G. nr. 44/2020  (M. Of. nr. 297/8 apr. 2020) - modifică art. 151 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 61/2020  (M. Of. nr. 381/12 mai 2020) - modifică art. 134 alin. (5) lit. a), art. 137 alin. (1), art. 141 alin. (1) și art. 180  
 alin. (1); 
  introduce lit. a1) și a2) la art. 134 alin. (5) 
 - D.C.C. nr. 240/2020  (M. Of. nr. 504/12 iun. 2020) - admite obiecţia de neconstituţionalitate şi constată că Legea pentru aprobarea  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea  
 mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada  
 2016—2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020,  
 precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind  
 Codul administrativ, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020,  
 în ansamblul lor, sunt neconstituţionale 
 - L. nr. 84/2020  (M. Of. nr. 520/17 iun. 2020) - modifică art. 151 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 164/2020  (M. Of. nr. 898/2 oct. 2020) - introduce art. 3641 şi alin. (11) la art. 510 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - prevederile art. 210 se suspendă până la data de 1 ianuarie 2022 
 - O.U.G. nr. 4/2021  (M. Of. nr. 117/3 feb. 2021) - modifică art. 250, art. 251 alin. (3), art. 267 alin. (1), art. 397, art. 494 alin.  
 (5) lit. a), la anexa nr. 6 modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (2), art. 4  
 alin. (1) lit. b) și alin. (2); 
  introduce alin. (21) - (25) la art. 251, alin. (11) - (14) la art. 265, alin. (11)  
 la art. 275, lit. (c1) la art. 389, pct. 6 la anexa nr. 5 pct. I lit. A; 
  abrogă art. 389 lit. b) și c), pct. 3 și 4 din anexa 5 pct. I lit. A 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 1/2021  (M. Of. nr. 277/19 mar. 2021) - art. 160 alin. (1) lit. b) 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 112/2021  (M. Of. nr. 353/7 apr. 2021) - prevederile art. 517 alin. (1) lit. d); 
  constată că acestea sunt constituţionale în măsura în care sintagma „condiţii de  
 vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea  
 exercitării raportului de serviciu, în condiţii identice cu bărbatul, respectiv până  
 la împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 Modificări: 
 - L. nr. 155/2021  (M. Of. nr. 571/4 iun. 2021) - introduce alin. (15) la art. 265 
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 - L. nr. 153/2021  (M. Of. nr. 577/8 iun. 2021) - modifică art. 494 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) și alin. (5) partea  
 introductivă și art. 598; 
 introduce lit. c1) la art. 61 alin. (2), art. 2921, alin. (81) la art. 494 și anexa  
 nr. 7 - NORME privind modul de constituire, organizare și funcționare a  
 comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și  
 procedura disciplinară, cu 57 art.; 
 abrogă art. 494 alin. (9) și art. 625 alin. (1) lit. a) 
 - L. nr. 228/2021  (M. Of. nr. 933/30 sep. 2021) - respinge O.U.G. nr. 44/2020 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 19/2021  (M. Of. nr. 1080/11 nov. 2021) - art. 382 lit. h) și art. 536 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 121/2021  (M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) - modifică art. 22 alin. (1) și (4) și art. 251 alin. (23); 
 introduce alin. (2) și (3) la art. 21 și alin. (21) la art. 22; 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - suspendă prevederile art. 210 până la data de 1 ianuarie 2023 
 - O.U.G. nr. 138/2021  (M. Of. nr. 1243/29 dec. 2021) - modifică art. 597 alin. (1) lit. d), art. 618 alin. (24), art. 619 alin. (2) partea  
 introductivă și alin. (10), nota de la anexa nr. 5; 
  introduce alin. (3) la art. 384, anexa nr. 51; 
  abrogă pct. II lit. A pct. 15-19 și lit. B pct. 20 și 25 din anexa nr. 5 
 - O.U.G. nr. 1/2022  (M. Of. nr. 41/13 ian. 2022) - modifică art. 22 alin. (3) 
 Notă: Denumirea "secretarul unităţii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea  
 "secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte,  
 în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale".  
 Denumirea "secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare,  
 
 

cu denumirea "secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, al judeţului", după caz. 

 O.U.G. nr. 60/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri  
 referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la  
 instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici 
 M. Of. nr. 556/5 iul. 2019 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 222/2019 - M. Of. nr. 933/20 nov. 2019) 
 Modificări: 
 - L. nr. 222/2019  (M. Of. nr. 933/20 nov. 2019) - modifică art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 3  
 alin.(2), art. 6 alin. (1); 
  introduce art. 61, alin. (2) la art. 9, art. 14 
 - O.U.G. nr. 200/2020  (M. Of. nr. 1144/26 nov. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 și art. 6; 
 în tot cuprinsul capitolului I „Reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor  
 obligaţii fiscale şl bugetare” sintagma „Ministerul Energiei” se înlocuieşte cu  
 sintagma „ministerul de resort”; 
 introduce lit. a1) la art. 1 alin. (2) și art. 31   
 O.U.G. nr. 68/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor  
 acte normative 
 M. Of. nr. 898/6 nov. 2019 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2020 - M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 920/14 nov. 2019) - rectifică art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. h) și i) 
 (M. Of. nr. 928/18 nov. 2019) - rectifică art. 15 pct. II, partea dispozitivă a pct. 1 
 Modificări: 
 - L. nr. 77/2020  (M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) - modifică art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (5), art. 13 alin. (3) și art. 16 alin. (1) lit.  
 d); 
 abrogă art. 7 alin. (2) și art. 15 pct. V 
 în cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) "Ministerul Economiei",  
 "Ministerul Energiei", "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat", "Ministerul Turismului" cu "Ministerul Economiei,  
 Energiei şi Mediului de Afaceri"; b) "Ministerul Transporturilor" şi "Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale" cu "Ministerul  
 Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor"; c) "Ministerul Mediului", "Ministerul Apelor şi Pădurilor" cu "Ministerul Mediului,  
 Apelor şi Pădurilor"; d) "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" şi "Institutul Naţional de Administraţie" cu "Ministerul  
 Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei"; e) "Ministerul Educaţiei Naţionale", "Ministerul Cercetării şi Inovării" cu "Ministerul  
 Educaţiei şi Cercetării"; f) "Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale" cu "Ministerul Culturii"; g) "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale" cu  
 "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale"; h) "Ministerul Românilor de Pretutindeni" cu "Departamentul pentru Românii de Pretutindeni"; i)  
 "Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul" cu "Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul" sau, după caz, cu "Departamentul pentru  
 relaţia cu Moldova"; j) de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de  
 Politici şi Evaluare, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: sintagma  
 "Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei" cu sintagma "Centrul Naţional de Politici şi Evaluare" şi sintagma "Centrul Naţional pentru Evaluare şi  
 Examinare" cu sintagma "Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie"; 
 
 O.U.G. nr. 69/2019 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ca  
 urmare a aplicării programului de decarbonare şi de închidere a minelor în perioada 2019-2032 
 M. Of. nr. 921/14 nov. 2019 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 238/2021 - M. Of. nr. 947/5 oct. 2021) 
 Modificări: 
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 - O.U.G. nr. 60/2021  (M. Of. nr. 644/30 iun. 2021) - modifică titlul, art. 1 alin. (5), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) și  
 (2), art. 11 alin. (5) și (6), art. 13 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (4), art. 20 alin. (3)  
 și art. 26; 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce alin. (11) la art. 1, alin. (21) - (23) la art. 4, alin. (41) la art. 17,  
 art. 28, anexa nr. 2 și anexa nr. 3; 
 în cuprinsul art. 1 alin. (1), trimiterea la anexă se referă la anexa nr. 1; 
 în cuprinsul art. 9 alin. (4), art. 15 alin. (2) și art. 21 alin. (1) lit. b), trimiterea  
 la anexă se referă la anexele nr. 1 și 2 
 - L. nr. 238/2021  (M. Of. nr. 947/5 oct. 2021) - modifică art. 21 alin. (1) lit. a) 
 Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică până la data de 31 decembrie 2021, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, în  
 cazul operatorului economic prevăzut la pct. 1 din anexă şi până la data de 31 decembrie 2024, pentru persoanele disponibilizate prin  
 
 

concedieri colective, în cazul operatorului economic prevăzut la pct. 2 din anexă. 

 O.U.G. nr. 70/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea  
 Europeană fără un acord 
  M. Of. nr. 933/20 nov. 2019 
  
 O.U.G. nr. 71/2019 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 
 M. Of. nr. 965/29 nov. 2019    
 O.U.G. nr. 72/2019 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 
 M. Of. nr. 966/29 nov. 2019    
 O.U.G. nr. 79/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene 
 M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 308/2021 - M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021)   
 O.U.G. nr. 90/2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019     

  2020  
 
 
 O.U.G. nr. 1/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 
  
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2020  (M. Of. nr. 459/29 mai 2020) - modifică art. XVII alin. (1); 
  introduce alin. (11) - (15) la art.XVII 
 - O.U.G. nr. 100/2020  (M. Of. nr. 557/26 iun. 2020) - prorogă termenul privind încetarea detașărilor prevăzut la art. III alin. (3)  
 până la 31 martie 2021 
 - L. nr. 281/2020  (M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020) - aprobă O.U.G. nr. 100/2020 
 - O.U.G. nr. 216/2020  (M. Of. nr. 1316/30 dec. 2020) - Termenul privind încetarea detaşărilor prevăzut la art. III alin. (3) se prorogă  
 până la data de 31 august 2021 
 - L. nr. 124/2021  (M. Of. nr. 475/6 mai 2021) - aprobă O.U.G. nr. 216/2020 
 - O.U.G. nr. 61/2021  (M. Of. nr. 643/30 iun. 2021) - Termenul privind încetarea detașărilor prevăzut la art. III alin. (3) se prorogă  
 până la data de 31 august 2022.   
 O.U.G. nr. 4/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 38/20 ian. 2020     
 O.U.G. nr. 9/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de  
 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 93/7 feb. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 26/2021 - M. Of. nr. 258/15 mar. 2021) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1195/8 dec. 2020) - rectifică anexa   
 O.U.G. nr. 11/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei 
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 M. Of. nr. 102/11 feb. 2020 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 20/2020 - M. Of. nr. 218/17 mar. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 20/2020  (M. Of. nr. 218/17 mar. 2020) - introduce alin. (3), (4) și (5) la art. 4 și art. 71 
 - O.U.G. nr. 46/2020  (M. Of. nr. 309/13 apr. 2020) - introduce alin. (31) la art. 8 
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 458/2020  (M. Of. nr. 581/2 iul. 2020) - art. 8 alin. (1) 
 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 458/2020  (M. Of. nr. 581/2 iul. 2020) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 8 alin. (1), (termenul se împlinește  
 la data de 15 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție 
 - O.U.G. nr. 194/2020  (M. Of. nr. 1049/9 nov. 2020) - introduce alin. (41) la art. 4, completează anexa. 
 - O.U.G. nr. 219/2020  (M. Of. nr. 1316/30 dec. 2020) - modifică art. 4 alin. (1) și art. 4 alin. (3), (4) și (41); 
 introduce alin. (5) la art. 1, lit. c) la art. 4 alin. (2) și alin. (11) la art. 5 
 - L. nr. 25/2021  (M. Of. nr. 258/15 mar. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 46/2020 
 - L. nr. 140/2021  (M. Of. nr. 505/14 mai 2021) - aprobă O.U.G. nr. 219/2020   
 O.U.G. nr. 12/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare 
 M. Of. nr. 102/11 feb. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 108/2021 - M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 108/2021  (M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) - modifică art. 11 alin. (4); 
  introduce alin. (3) la art. 10   
 O.U.G. nr. 19/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 
 M. Of. nr. 106/12 feb. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 178/2020 - M. Of. nr. 755/19 aug. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 178/2020  (M. Of. nr. 755/19 aug. 2020) - modifică art. 1 lit. r), art. 6 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (4), art.  
 18 alin. (3), art. 22 alin. (2), art. 22 alin. (10), art. 29 lit. h), art. 31, art. 34 alin.  
 (3) lit. b), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (3), anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3  
 și anexa nr. 4; 
 introduce alin. (9) la art. 4, alin. (3) la art. 6, alin. (4) și (5) la art. 9, lit. d) la  
 art. 12 alin. (2), lit. n) și o) la art. 14 alin. (1), art. 161, alin. (4) la art. 18, alin.  
 (11) la art. 20, lit. h1) la art. 29, lit. t) la art. 29, lit. j) la art. 34 alin. (3), alin.  
 (5) la art. 38, alin. (8) la art. 48, alin. (31) la art. 52 și alin. (5) la art. 52 
 - O.U.G. nr. 39/2021  (M. Of. nr. 530/21 mai 2021) - modifică art. 11 alin. (1), art. 15 alin. (6), art. 21, art. 22 alin. (1), (2), (4), (6)  
 și (8)-(10), art. 25 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (2) lit. a)-d), i), n) și q), art. 38  
 alin. (1), art. 48 alin. (3), anexa nr. 4 
 - L. nr. 204/2021  (M. Of. nr. 715/20 iul. 2021) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 39/2021 și modifică art. 28 alin.  
 (2) lit. s), art. 48 alin. (3), anexa nr. 4; 
  introduce lit. m1) la art. 1, alin. (31) la art. 48; 
  abrogă art. 28 alin.(2) lit. r) 
 - L. nr. 16/2022  (M. Of. nr. 44/14 ian. 2022) - modifică art. 14 alin. (1) lit. f), art. 14 alin. (3) partea introductivă și lit. a),  
 art. 48 alin. (3) și (31); 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 3; 
  introduce lit. p) la art. 14 alin. (1); 
  abrogă art. 14 alin. (3) lit. c)   
 O.U.G. nr. 22/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind recensământul general agricol din România runda 2020 
 M. Of. nr. 105/12 feb. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 177/2020 - M. Of. nr. 755/19 aug. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 177/2020  (M. Of. nr. 755/19 aug. 2020) - modifică art. 5 alin. (5), art. 5 alin. (8) lit. f) și g), anexa nr. 8 și anexa nr. 13; 
 introduce alin. (31) la art. 1, art. 211 și completează anexa nr. 2   
 O.U.G. nr. 24/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  
 precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 107/12 feb. 2020    
 O.U.G. nr. 29/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 230/21 mar. 2020 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 252/26 mar. 2020) - rectifică art. XI alin. (1) și (2) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2020  (M. Of. nr. 459/29 mai 2020) - prorogă termenul de la art. VII alin. (4) până la data de 25 iunie 2020, inclusiv 
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 - O.U.G. nr. 99/2020  (M. Of. nr. 551/25 iun. 2020) - modifică art. VII alin. (3) și prorogă termenul prevăzut la alin. (4) până la data  
 de 25 oct. 2020 inclusiv 
 - O.U.G. nr. 181/2020  (M. Of. nr. 988/26 oct. 2020) - prorogă termenul prevăzut la art. VII alin. (4) până la data de 25 decembrie  
 2020 inclusiv 
 - L. nr. 188/2021  (M. Of. nr. 667/6 iul. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 99/2020   
 O.U.G. nr. 33/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 260/30 mar. 2020 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 54/2020 - M. Of. nr. 396/15 mai 2020) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 48/2020  (M. Of. nr. 319/16 apr. 2020) - modifică art. 2 și modifică și înlocuiește anexa 
 - O.U.G. nr. 67/2020  (M. Of. nr. 382/12 mai 2020) - modifică art. 3 
 - L. nr. 54/2020  (M. Of. nr. 396/15 mai 2020) - introduce alin. (11) la art. 1 
 - O.U.G. nr. 99/2020  (M. Of. nr. 551/25 iun. 2020) - modifică art. 1 alin. (11), (2) și (3) 
 - L. nr. 141/2020  (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 67/2020 şi modifică art. 3 
 - O.U.G. nr. 153/2020  (M. Of. nr. 817/4 sep. 2020) - introduce alin. (7) - (10) la art.1 
 - L. nr. 188/2021  (M. Of. nr. 667/6 iul. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 99/2020   
 O.U.G. nr. 35/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei  
 epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 
 M. Of. nr. 260/30 mar. 2020    
 O.U.G. nr. 37/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare  
 anumitor categorii de debitori 
  M. Of. nr. 261/30 mar. 2020 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 67/2020  (M. Of. nr. 382/12 mai 2020) - modifică art. 6 lit. a) 
 - O.U.G. nr. 70/2020  (M. Of. nr. 394/14 mai 2020) - modifică art. 3 alin. (1) și art. 6 lit. a) 
 - L. nr. 141/2020  (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 67/2020 şi modifică art. 6 lit. a) 
 - O.U.G. nr. 227/2020  (M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020) - modifică art. 2 alin. (1), alin. (4) și alin. (5), art. 3 alin. (1) și (3); 
  introduce alin. (11) la art. 2, art. 61 
 - L. nr. 187/2021  (M. Of. nr. 667/6 iul. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 227/2020   
 O.U.G. nr. 38/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 289/7 apr. 2020     
 O.U.G. nr. 40/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar 
 M. Of. nr. 281/3 apr. 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 76/2020 - M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2020  (M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) - modifică art. 2 alin. (1), (2) și (4) și art. 3 alin. (2)   
 O.U.G. nr. 43/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului  
 COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 
 M. Of. nr. 292/7 apr. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 82/2020 - M. Of. nr. 520/17 iun. 2020) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 64/2020  (M. Of. nr. 377/11 mai 2020) - modifică art. 8 alin. (1) și (5); 
 introduce alin. (51) la art. 8 
 - L. nr. 82/2020  (M. Of. nr. 520/17 iun. 2020) - modifică art. 8 alin. (1) lit. g); 
 introduce alin. (3) la art. 6, alin. (5)-(7) la art. 7, lit. f1) și f2) la art. 8 alin.  
 (1) și alin. (8) la art. 8 
 - O.U.G. nr. 174/2020  (M. Of. nr. 954/16 oct. 2020) - modifică art. 6 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 18/2021  (M. Of. nr. 274/18 mar. 2021) - modifică art. 8 alin. (1) lit. b) și f1) și alin. (51); 
 introduce alin. (11), (52), (53) și alin. (9) la art. 8 
 - L. nr. 166/2021  (M. Of. nr. 618/23 iun. 2021) - modifică art. 7 alin. (5) - (7); 
  introduce alin. (8) - (14) la art. 7 
 - O.U.G. nr. 132/2021  (M. Of. nr. 1201/17 dec. 2021) - modifică art. 7 alin. (10)   
 O.U.G. nr. 47/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a  
 benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 313/14 apr. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 175/2021 - M. Of. nr. 637/29 iun. 2021) 
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 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 66/2020  (M. Of. nr. 382/12 mai 2020) - modifică art. 1 alin. (2) și (3); 
  introduce alin. (4) și (5) la art. 1. 
 - L. nr. 176/2021  (M. Of. nr. 637/29 iun. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 66/2020   
 O.U.G. nr. 48/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 319/16 apr. 2020 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2020  (M. Of. nr. 459/29 mai 2020) - prorogă termenul de la art. XIII alin. (1) până la data de 25 iunie 2020,  
 inclusiv 
 - O.U.G. nr. 99/2020  (M. Of. nr. 551/25 iun. 2020) - modifică art. XII alin. (4) și prorogă termenul prevăzut la art. XIII alin. (1)  
 până la data de 25 oct. 2020 inclusiv 
 - O.U.G. nr. 181/2020  (M. Of. nr. 988/26 oct. 2020) - prorogă termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) până la data de 25 decembrie  
 2020 inclusiv; 
 prorogă termenul prevăzut la art. XIII alin. (1), cu privire la aplicarea  
 prevederilor art. XI din O.U.G. nr. 48/2020, până la data de 25 ianuarie 2021  
 inclusiv 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1), cu privire la aplicarea prevederilor  
 dispoziţiilor art. XI din acelaşi act normativ, se prorogă până la data de 31  
 martie 2021 
 - O.U.G. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 315/29 mar. 2021) - Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) cu privire la aplicarea dispoziţiilor art.  
 XI din acelaşi act normativ, se prorogă până la data de 31 ianuarie 2022 
 - L. nr. 188/2021  (M. Of. nr. 667/6 iul. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 99/2020   
 O.U.G. nr. 50/2020 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 
 M. Of. nr. 322/17 apr. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 115/2020 - M. Of. nr. 600/8 iul. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 600/8 iul. 2020) - modifică art. 25, art. 26 lit. a), c) și e) și art. 27; 
 introduce art. 191, pct. 31 și pct. 5 la art. 20, art. 261 și anexa nr. 5 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 652/23 iul. 2020) - rectifică art. 261 alin. (2), anexa nr. 5 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 135/2020  (M. Of. nr. 751/18 aug. 2020) - modifică art. 18 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 201/2020  (M. Of. nr. 1130/24 nov. 2020) - modifică art. 8   
 O.U.G. nr. 51/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 
 M. Of. nr. 323/17 apr. 2020 
  (Aprobată prin L. nr. 116/2020 - M. Of. nr. 600/8 iul. 2020) 
  
 O.U.G. nr. 55/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea  
 coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 339/27 apr. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 110/2021 - M. Of. nr. 457/29 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 56/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului  
 SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 340/27 apr. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 27/2021 - M. Of. nr. 258/15 mar. 2021)   
 O.U.G. nr. 58/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ 
 M. Of. nr. 347/29 apr. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 103/2020 - M. Of. nr. 583/2 iul. 2020) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 70/2020  (M. Of. nr. 394/14 mai 2020) - abrogă art. 7, art. 10 și art. 11 
 - L. nr. 103/2020  (M. Of. nr. 583/2 iul. 2020) - modifică art. 1, art. 2, art. 5, art. 12 și art. 14; 
  introduce art. 15   
 O.U.G. nr. 59/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice  
 determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 358/5 mai 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 52/2021 - M. Of. nr. 316/29 mar. 2021)    
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 O.U.G. nr. 60/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de  
 programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 
 M. Of. nr. 359/5 mai 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 176/2020 - M. Of. nr. 755/19 aug. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 176/2020  (M. Of. nr. 755/19 aug. 2020) - modifică art. 2 alin. (1); 
 introduce art. 21 și art. 4 
 - L. nr. 302/2021  (M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) - modifică titlul și art. 4 alin. (7); 
 introduce alin. (8)-(11) la art. 4   
 O.U.G. nr. 62/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare 
 M. Of. nr. 372/8 mai 2020   
 O.U.G. nr. 63/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice  
 determinate de răspândirea COVID-19 
 M. Of. nr. 373/8 mai 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 164/2020 - M. Of. nr. 699/4 aug. 2020) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 86/2020  (M. Of. nr. 448/27 mai 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 8 alin. (1); 
  introduce art. 71; 
  abrogă art. 7 alin. (6) 
 - L. nr. 164/2020  (M. Of. nr. 699/4 aug. 2020) - modifică art. 1 alin. (2), art. 1 alin. (4), art. 1 alin. (5), art. 3 lit. a), art. 3 lit. f),  
 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 5, art. 7 alin. (2) lit. c) şi alin. (4) şi (5); 
  introduce alin. (21) la art. 1, lit. f1) la art. 2 alin. (1), lit. a 1) la art. 4 alin.  
 (1) 
 - L. nr. 165/2020  (M. Of. nr. 699/4 aug. 2020) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 86/2020 şi modifică art. 1 alin. (1) 
 - L. nr. 211/2020  (M. Of. nr. 888/29 sep. 2020) - introduce lit. c1) la art. 4 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 169/2020  (M. Of. nr. 924/9 oct. 2020) - introduce alin. (2) și (3) la art. 3 
 - L. nr. 165/2021  (M. Of. nr. 618/23 iun. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 169/2020   
 O.U.G. nr. 65/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi  
 de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020 
 M. Of. nr. 381/12 mai 2020 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 128/2020 - M. Of. nr. 621/15 iul. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 128/2020  (M. Of. nr. 621/15 iul. 2020) - introduce art. 21, art. 41, art. 42, art. 7 și art. 8   
 O.U.G. nr. 70/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice  
 determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.  
 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative 
 M. Of. nr. 394/14 mai 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 179/2020 - M. Of. nr. 755/19 aug. 2020) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 80/2020  (M. Of. nr. 440/26 mai 2020) - modifică art. 9, art. 25; 
  abrogă art. 14 
 - O.U.G. nr. 92/2020  (M. Of. nr. 459/29 mai 2020) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - L. nr. 179/2020  (M. Of. nr. 755/19 aug. 2020) - modifică art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4), art. 10 alin. (11), art. 16 alin. (1), art.  
 18 și art. 21; 
 introduce alin. (61) la art. 10, art. 141, alin. (3) la art. 16 și art. 241 și 242; 
 abrogă art. 22 
 - O.U.G. nr. 162/2020  (M. Of. nr. 879/25 sep. 2020) - introduce art. 251 
 - O.U.G. nr. 168/2020  (M. Of. nr. 899/2 oct. 2020) - introduce pct. XIX cu art. 75 
 - O.U.G. nr. 195/2020  (M. Of. nr. 1078/13 nov. 2020) - Măsurile prevăzute la art. 26—28 se aplică pe o perioadă de 9 luni de la data  
 intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 
 - O.U.G. nr. 218/2020  (M. Of. nr. 1317/31 dec. 2020) - introduce art. 252 
 - O.U.G. nr. 5/2021  (M. Of. nr. 121/4 feb. 2021) - introduce alin. (21) și (22) la art. 252 
 - O.U.G. nr. 17/2021  (M. Of. nr. 273/18 mar. 2021) - modifică art. 50 alin. (1); 
 introduce art. 521 
 - O.U.G. nr. 20/2021  (M. Of. nr. 322/30 mar. 2021) - abrogă art. 251 alin. (3) și (4) și art. 252 alin. (22) la data de 1 aprilie  
 2021 
 - L. nr. 60/2021  (M. Of. nr. 352/6 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 162/2020 
 - L. nr. 114/2021  (M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) - abrogă art. 73 alin. (2) - (5) 
 - L. nr. 172/2021  (M. Of. nr. 637/29 iun. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 218/2020 
 - L. nr. 174/2021  (M. Of. nr. 637/29 iun. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 5/2021 
 - L. nr. 206/2021  (M. Of. nr. 715/20 iul. 2021) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 195/2020 și stabilește că  
 măsurile prevăzute la art. 26-28 se aplică pe durata stării de alertă, precum și  
 un an după încetarea acesteia 
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 - O.U.G. nr. 84/2021  (M. Of. nr. 768/6 aug. 2021) - abrogă art. 72 alin. (1) 
 - L. nr. 233/2021  (M. Of. nr. 939/1 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 17/2021 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) și (2) se prorogă până la data  
 de 31 decembrie 2022   
 O.U.G. nr. 72/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (6) al art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de  
 restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor  
 măsuri tranzitorii 
 M. Of. nr. 412/19 mai 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 193/2021 - M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 219/2020  (M. Of. nr. 1011/30 oct. 2020) - abrogă art. 1 și 2 
 - L. nr. 193/2021  (M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) - modifică titlul; 
  introduce art. 21   
 O.U.G. nr. 73/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate  
 autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă 
 M. Of. nr. 411/18 mai 2020   
 O.U.G. nr. 78/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  
 Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor  
 administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia  
 Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 
 M. Of. nr. 434/22 mai 2020 

 Modificări: 
 - O.G. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 834/31 aug. 2021) - introduce art. 5   
 O.U.G. nr. 84/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor  
 defavorizate - POAD 
 M. Of. nr. 453/29 mai 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 28/2021 - M. Of. nr. 258/15 mar. 2021) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 174/2020  (M. Of. nr. 954/16 oct. 2020) - modifică anexa nr. 1; 
 introduce lit. h) la art. 2 
 - L. nr. 28/2021  (M. Of. nr. 258/15 mar. 2021) - modifică art. 3 alin. (1) lit. a) și b)   
 O.U.G. nr. 87/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri  
 de îmbunătăţire a activităţii acestuia 
 M. Of. nr. 464/2 iun. 2020 

 În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "Departamentul de Control al Guvernului" şi "Corpul de control al primului-ministru"  
 
 

se înlocuiesc cu sintagma "Corpul de control al prim-ministrului". 

 O.U.G. nr. 88/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte  
 în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional  
 Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM) 
 M. Of. nr. 458/29 mai 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 198/2020 - M. Of. nr. 825/9 sep. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 198/2020  (M. Of. nr. 825/9 sep. 2020) - modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă   
 O.U.G. nr. 91/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului  
 Afacerilor Interne in subordinea Guvernului si în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte  
 normative 
 M. Of. nr. 477/4 iun. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 31/2021 - M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 31/2021  (M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 91/2020 și modifică art. 7 pct. 1,  
 art. 8; 
  introduce art. 91 
 în cuprinsul actelor normative în vigoare referirile directe sau indirecte la subordonarea Administraţiei Naţionale faţă de Ministerul  
 Afacerilor Interne se consideră a fi făcute la subordonarea Administraţiei Naţionale faţă de Guvern şi în coordonarea Secretariatului  
 General al Guvernului. 
 
 O.U.G. nr. 92/2020 
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 Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei  
 epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 459/29 mai 2020 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 211/2020 - M. Of. nr. 888/29 sep. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 211/2020  (M. Of. nr. 888/29 sep. 2020) - introduce art. XII   
 O.U.G. nr. 94/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale 
 M. Of. nr. 496/11 iun. 2020    
 O.U.G. nr. 97/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru  
 acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii 
 M. Of. nr. 504/12 iun. 2020    
 O.U.G. nr. 98/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul  
 de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru  
 susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 
 M. Of. nr. 503/12 iun. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 236/2021 - M. Of. nr. 947/5 oct. 2021)    
 O.U.G. nr. 101/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului  
 de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 
 M. Of. nr. 559/26 iun. 2020    
 O.U.G. nr. 110/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al  
 statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii  
 "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1 
 M. Of. nr. 599/8 iul. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 251/2021 - M. Of. nr. 988/15 oct. 2021)   
 O.U.G. nr. 112/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA  
 aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind  
 controlul tuberculozei în România" 
 M. Of. nr. 608/10 iul. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 42/2021 - M. Of. nr. 269/17 mar. 2021)    
 O.U.G. nr. 115/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde  
 pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de  
 distribuire a acestora 
 M. Of. nr. 632/17 iul. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 112/2021 - M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 174/2020  (M. Of. nr. 954/16 oct. 2020) - modifică art. 3 alin. (2) lit. a), art. 4 alin. (3), (4), (6), (7) și (17), art. 6 alin. (8)  
 și anexele nr. 1 și 2 
 - L. nr. 112/2021  (M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) - modifică art. 2 lit.g), art. 5 alin. (6); 
  introduce alin. (171) la art.4   
 O.U.G. nr. 118/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE  
 ECHIPAMENTE Şl UTILAJE" 
 M. Of. nr. 655/24 iul. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 274/2021 - M. Of. nr. 1105/19 nov. 2021) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 138/2020  (M. Of. nr. 762/20 aug. 2020) - modifică art. 2 lit. a), d) și e), art. 2 lit. k) și o), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2),  
 (3) și (4), art. 7 alin. (1), art. 8 și art. 11 alin. (3), (4), (5), (10) și (13); 
 introduce alin. (101) la art. 11; 
 abrogă art. 2 lit. j)   
 O.U.G. nr. 120/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice  
 determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
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 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 23/2021 - M. Of. nr. 254/12 mar. 2021) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 211/2020  (M. Of. nr. 1189/7 dec. 2020) - modifică art. unic alin. (3)   
 O.U.G. nr. 122/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile  
 destinate dezvoltării regionale în România 
 M. Of. nr. 686/31 iul. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 277/2021 - M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021)   
 O.U.G. nr. 125/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de  
 mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a  
 populaţiei 
 M. Of. nr. 698/4 aug. 2020   
 O.U.G. nr. 128/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la  
 sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 700/4 aug. 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 214/2020 - M. Of. nr. 992/27 oct. 2020) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 134/2020  (M. Of. nr. 752/18 aug. 2020) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) și art. 5 alin. (2) lit. b) 
 - L. nr. 214/2020  (M. Of. nr. 992/27 oct. 2020) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2 partea introductivă și lit. a) și b), art. 4  
 alin. (6), art. 5 alin. (1) lit. a)-c), art. 5 alin. (2) lit. b) și alin. (4), art. 6 alin. (4),  
 (7) și (8) și art. 8 alin. (3) și alin. (4) lit. b); 
 abrogă art. 6 alin. (2)   
 O.U.G. nr. 130/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului  
 operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor  
 europene 
 M. Of. nr. 705/6 aug. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 220/2020 - M. Of. nr. 1011/30 oct. 2020) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 174/2020  (M. Of. nr. 954/16 oct. 2020) - modifică art. 9 alin. (2) lit. i) și k), art. 11 alin. (2), art. 18 alin. (2) și anexa nr.  
 4; 
 introduce alin. (5)-(7) la art. 11 și alin. (2) la art. 27 
 - L. nr. 220/2020  (M. Of. nr. 1011/30 oct. 2020) - modifică art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b), art.12, art. 19 alin. (1) lit. a), art.  
 20, art. 22 alin. (1), modifică și completează anexele nr. 1 - 4; 
  introduce alin. (4) la art. 13, lit. p) la art. 19 alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 199/2020  (M. Of. nr. 1108/19 nov. 2020) - modifică art. 5 alin. (1) lit. b), art. 6 lit. b) și art. 11 alin. (4); 
 introduce alin. (3) la art. 27 și alin. (2) la art. 32 
 - O.U.G. nr. 48/2021  (M. Of. nr. 597/15 iun. 2021) - modifică art. 2 lit. e), art. 27 alin. (3), art. 29, art. 30 și art. 33; 
 abrogă art. 1 alin. (2) lit. c), art. 2 lit. i), art. 17-26 și anexele nr. 3 și 4 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. 11 alin. (4)   
 O.U.G. nr. 131/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri 
 M. Of. nr. 720/10 aug. 2020 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă art. 5   
 O.U.G. nr. 132/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de  
 răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 720/10 aug. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 282/2020 - M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 182/2020  (M. Of. nr. 993/27 oct. 2020) - introduce alin. (6) la art. 6 
 - O.U.G. nr. 211/2020  (M. Of. nr. 1189/7 dec. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), (2) și (9) și art. 7 alin. (2) 
 - L. nr. 282/2020  (M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020) - modifică art. 1 alin. (1)-(5), (9), (11) partea introductivă și (14), art. 2 alin. (1),  
 art. 3 alin. (1) și art. 6 alin. (2); 
 introduce art. 11 
 - O.U.G. nr. 220/2020  (M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020) - modifică art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1) 
 - L. nr. 58/2021  (M. Of. nr. 345/5 apr. 2021) - modifică art. 1, art. 11 partea introductivă și alin. (1) lit. a) - d), art. 7 alin.  
 (2) 
 - O.U.G. nr. 44/2021  (M. Of. nr. 575/7 iun. 2021) - modifică art. 3 alin. (1) și (5) 
 - O.U.G. nr. 2/2022  (M. Of. nr. 61/20 ian. 2022) - modifică art. 3 alin. (1)   



 

 1033

 O.U.G. nr. 133/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin  
 educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum  
 şi unele măsuri de distribuire a acestora 
 M. Of. nr. 726/12 aug. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 178/2021 - M. Of. nr. 638/29 iun. 2021) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 174/2020  (M. Of. nr. 954/16 oct. 2020) - modifică anexa nr. 1 
 - O.U.G. nr. 72/2021  (M. Of. nr. 646/30 iun. 2021) - modifică art. 2 lit. e), art. 4 alin. (3) și (4), art. 6 alin. (6) - (10), art. 12 și  
 modifică și înlocuiește anexa nr. 2; 
 abrogă art. 4 alin. (5) - (7) și art. 11 
 
 

Dispoziţiile art. 7-9 intră în vigoare la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 O.U.G. nr. 135/2020 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri  
 bugetare 
  M. Of. nr. 751/18 aug. 2020 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 161/2020  (M. Of. nr. 840/14 sep. 2020) - introduce alin. (3) și (4) la art. 12 
 - O.U.G. nr. 201/2020  (M. Of. nr. 1130/24 nov. 2020) - modifică art. 23 lit. a4) și b2) și anexele nr. 3 și 4   
 O.U.G. nr. 136/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 
 M. Of. nr. 752/18 aug. 2020    
 O.U.G. nr. 137/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantităţi de grâu pentru panificaţie 
 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 44/2021 - M. Of. nr. 269/17 mar. 2021)    
 O.U.G. nr. 139/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de  
 transporturi aeriene române - TAROM"- S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - SA. pentru compensarea pierderilor economice suferite în  
 contextul pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 763/20 aug. 2020 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 167/2020  (M. Of. nr. 899/2 oct. 2020) - modifică art. 4 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (5), art. 9, art. 12 alin. (1) lit. g); 
  introduce alin. (21) la art. 4   
 O.U.G. nr. 140/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură  
 şi urbanism 
 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 255/2020 - M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020)    
 O.U.G. nr. 141/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi  
 completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 87/2021 - M. Of. nr. 403/16 apr. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 87/2021  (M. Of. nr. 403/16 apr. 2021) - modifică art. 7 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 99/2021  (M. Of. nr. 876/13 sep. 2021) - modifică art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2)   
 O.U.G. nr. 142/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor 
 M. Of. nr. 771/24 aug. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 62/2021 - M. Of. nr. 353/7 apr. 2021)    
 O.U.G. nr. 144/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de  
 prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus  
 SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 772/25 aug. 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 269/2020 - M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 174/2020  (M. Of. nr. 954/16 oct. 2020) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) și (2)-(5), art. 2 alin. (2)-(11) și art. 4; 
 introduce alin. (11) la art. 1, lit. a1) la art. 2 alin. (1), alin. 13 la art. 2 și alin.  
 (3) la art. 3 
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 - O.U.G. nr. 187/2020  (M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020) - modifică art. 1 alin. (4), art. 2 alin. (8) și art. 4 alin. (1) și alin. (5)-(9) 
 - L. nr. 269/2020  (M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020) - modifică art. 1, art. 2 alin. (2), (5) și (8) - (12), art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (1),  
 (3), (5) - (9) și (13) 
 - L. nr. 205/2021  (M. Of. nr. 715/20 iul. 2021) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 187/2020 și introduce alin. (16) și (17) la art.    
 O.U.G. nr. 146/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor  
 de stat asociate acestuia 
 M. Of. nr. 780/26 aug. 2020 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 15/2021  (M. Of. nr. 245/11 mar. 2021) - modifică art. 2 alin. (1) și (4) din cap. I secțiunea 1, art. 14 alin. (1) și (4) din  
 cap. II secțiunea a 2-a pct. 2.2, art. 17 alin. (1) din cap. II secțiunea a 4-a   
 O.U.G. nr. 147/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării  
 activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie  
 antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 790/28 aug. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 278/2020 - M. Of. nr. 1166/2 dec. 2020) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 182/2020  (M. Of. nr. 993/27 oct. 2020) - introduce alin. (51) la art. 1; 
  alin. (31) la art. 2, alin. (4) la art. 6; 
  art. 81 
 - O.U.G. nr. 198/2020  (M. Of. nr. 1108/19 nov. 2020) - introduce art. 82 
 - L. nr. 278/2020  (M. Of. nr. 1166/2 dec. 2020) - modifică art. 4 alin. (3); 
  introduce lit. c) la art. 1 alin. (2), alin. (41) la art. 1, alin. (6) la art. 2 
 - O.U.G. nr. 220/2020  (M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020) - modifică art. 82 alin. (1) 
 - L. nr. 59/2021  (M. Of. nr. 352/6 apr. 2021) - modifică art. 1 alin. (2) lit. b), art. 1 alin. (51), art. 2 alin. (3), art. 4 alin. (1),  
 art. 4 partea introductivă a alin. (2) și alin. (3) și (4) și art. 81; 
 introduce alin. (11) la art. 4   
 O.U.G. nr. 148/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna  
 anului 2019, afectate de seceta pedologică 
 M. Of. nr. 806/2 sep. 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 247/2020 - M. Of. nr. 1057/10 nov. 2020) 
 Modificări: 
 - L. nr. 247/2020  (M. Of. nr. 1057/10 nov. 2020) - modifică art. 6 alin. (1) lit. a)   
 O.U.G. nr. 149/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în  
 contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 
 M. Of. nr. 808/2 sep. 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 254/12 mar. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 254/12 mar. 2021) - modifică art. 13   
 O.U.G. nr. 150/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul  
 crizei economice generate de pandemia de COVID-19 
 M. Of. nr. 809/2 sep. 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 20/2021 - M. Of. nr. 254/12 mar. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 20/2021  (M. Of. nr. 254/12 mar. 2021) - modifică art. 13   
 O.U.G. nr. 151/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul  
 crizei economice generate de pandemia de COVID-19 
 M. Of. nr. 810/2 sep. 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 21/2021 - M. Of. nr. 254/12 mar. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 21/2021  (M. Of. nr. 254/12 mar. 2021) - modifică art. 14   
 O.U.G. nr. 153/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru  
 completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 817/4 sep. 2020 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 861/21 sep. 2020) - rectifică art. I alin. (10) lit. a) și b)   
 O.U.G. nr. 154/2020 
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 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul fermierilor 
 M. Of. nr. 817/4 sep. 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 235/2021 - M. Of. nr. 947/5 oct. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 235/2021  (M. Of. nr. 947/5 oct. 2021) - modifică titlul; 
 abrogă articol unic alin. (2) - (4)   
 O.U.G. nr. 155/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea  
 de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă 
 M. Of. nr. 819/7 sep. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 230/2021 - M. Of. nr. 939/1 oct. 2021) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 339/2 apr. 2021) - modifică titlul, art. 1 alin. (1)-(3), art. 1 alin. (4) lit. a) și c), art. 1 alin. (5), art.  
 2, art. 3 alin. (2)-(4), art. 4, art. 5, art. 11; 
  introduce alin. (31) și (32) la art. 1; 
  abrogă art. 3 alin. (5), art. 8 și 9; în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă,  
 sintagma „Planul naţional de relansare şi rezilienţă” se înlocuieşte cu sintagma  
 „Planul naţional de redresare şi rezilienţă”, iar 
 sintagma „Ministerul bondurilor Europene”’se înlocuieşte cu sintagma  
 „Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene” 
 - L. nr. 231/2021  (M. Of. nr. 939/1 oct. 2021) - modifică art. 1 alin. (4) lit. a), art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1),  
 art. 3 alin. (3) și (4), art. 4 alin. (2) și art. 10 alin. (1); 
 introduce lit. b1) la art. 1 alin. (4), alin. (11) la art. 4, alin. (3) -(5) la art. 4 și  
 art. 71; 
 abrogă art. 1 alin. (4) lit. c) și art. 3 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 124/2021  (M. Of. nr. 1178/14 dec. 2021) - modifică art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 10, art. 11; 
  introduce alin. (31) la art. 4, alin. (41) la art. 4; 
  abrogă art. 1 alin. (32) și alin. (4) lit. b1), art. 2 alin. (1) și (2), art. 5 alin.  
 (2), art. 6 alin. (2)   
 O.U.G. nr. 156/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare  
 din fonduri externe nerambursabile 
  M. Of. nr. 820/7 sep. 2020 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 174/2020  (M. Of. nr. 954/16 oct. 2020) - modifică art. 6   
 O.U.G. nr. 157/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea  
 sportului de performanţă 
 M. Of. nr. 822/8 sep. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 152/2021 - M. Of. nr. 573/7 iun. 2021) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 849/16 sep. 2020) - rectifică art. 6 alin. (16) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 176/2020  (M. Of. nr. 960/19 oct. 2020) - modifică art. 6 alin. (10) și alin. (14) lit. c); 
 abrogă art. 6 alin. (15) și (16) 
 - L. nr. 161/2021  (M. Of. nr. 590/11 iun. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 176/2020   
 O.U.G. nr. 158/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului de finanţare "Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile" 
 M. Of. nr. 823/8 sep. 2020   
 O.U.G. nr. 159/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri  
 fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi  
 livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi  
 electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare «ELECTRIC UP 
 M. Of. nr. 824/8 sep. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 12/2022 - M. Of. nr. 25/7 ian. 2022) 
 Modificări: 
 - L. nr. 12/2022  (M. Of. nr. 25/7 ian. 2022) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2) partea introductivă și lit. e), art.  
 2, art. 3 alin. (2), (4), (5) și (6), art. 5 și art. 6 alin. (1) și (3); 
 introduce alin. (3) la art. 1 și alin. (4) la art. 6; înlocuiește sintagma „Ministerul  
 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” cu sintagma „Ministerul Energiei”.   
 O.U.G. nr. 167/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate  
 de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea  
 cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. şi  
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 Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 899/2 oct. 2020   
 O.U.G. nr. 170/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi  
 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 952/16 oct. 2020   
 O.U.G. nr. 173/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a  
 statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 M. Of. nr. 952/16 oct. 2020     
 ▼ Acord de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Creditor, şi România, în calitate de împrumutat, în valoare de  
 4.099.244.587 euro, semnat la Bucureşti la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles la 19 octombrie 2020 
 O.U.G. nr. 177/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 987/26 oct. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 13/2021 - M. Of. nr. 234/8 mar. 2021)   
 O.U.G. nr. 179/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului  
 naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor  
 de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 981/23 oct. 2020 
  (Aprobată prin L. nr. 139/2021 - M. Of. nr. 505/14 mai 2021) 
  
 O.U.G. nr. 181/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru  
 prorogarea unor termene 
 M. Of. nr. 988/26 oct. 2020 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - modifică art. 1 alin. (8) lit. a) și art. 16 
 - O.U.G. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 315/29 mar. 2021) - modifică art. 1 alin. (8) lit. a)   
 O.U.G. nr. 186/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologie  
 generat de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi  
 combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
  M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020 
  
 O.U.G. nr. 188/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului  
 financiar-contabil din administraţia publică centrală 
 M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 211/2021 - M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 211/2021  (M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) - modifică art. unic alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. unic alin. (1)   
 O.U.G. nr. 190/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile  
 administraţiei publice locale 
  M. Of. nr. 1007/30 oct. 2020 
  
 O.U.G. nr. 191/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor,  
 precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului 
 M. Of. nr. 1013/30 oct. 2020    
 O.U.G. nr. 195/2020 
 Ordonanţă de urgenţă  privind măsuri în domeniul registrului comerţului 
 M. Of. nr. 1078/13 nov. 2020 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 206/2021 - M. Of. nr. 715/20 iul. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 206/2021  (M. Of. nr. 715/20 iul. 2021) - modifică art. 1; 
  introduce art. 3 și 4   
 O.U.G. nr. 197/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de  
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 COVID-19 
 M. Of. nr. 1108/19 nov. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 162/2021 - M. Of. nr. 590/11 iun. 2021)   
 O.U.G. nr. 201/2020 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 
 M. Of. nr. 1130/24 nov. 2020   
 O.U.G. nr. 202/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 
 M. Of. nr. 1131/24 nov. 2020   
 O.U.G. nr. 203/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 
 M. Of. nr. 1132/25 nov. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 143/2021 - M. Of. nr. 511/17 mai 2021)   
 O.U.G. nr. 204/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei  
 de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi  
 şedere pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 1132/25 nov. 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2021 - M. Of. nr. 382/13 apr. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 77/2021  (M. Of. nr. 382/13 apr. 2021) - modifică art. 9 alin. (2)   
 O.U.G. nr. 205/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în  
 contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 
 M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020 
  (Aprobată prin L. nr. 122/2021 - M. Of. nr. 470/5 mai 2021) 
  
 O.U.G. nr. 212/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor  
 acte normative 
 M. Of. nr. 1307/29 dec. 2020 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 109/2021 - M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 109/2021  (M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) - modifică art. 2 alin. (9) și (16), art. 4 alin. (3) și (6) 
 Notă : În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) "Ministerul Finanţelor  
 Publice" cu "Ministerul Finanţelor"; b) "Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei" cu "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor  
 
 

Publice şi Administraţiei"; c) "Ministerul Fondurilor Europene" cu "Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene". 

 O.U.G. nr. 213/2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiţii în conformitate cu  
 Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiţii 
 M. Of. nr. 1307/29 dec. 2020   
 O.U.G. nr. 220/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului  
 SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020   
 O.U.G. nr. 223/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv  
 a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale de membru al Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) 
 M. Of. nr. 1328/31 dec. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 145/2021 - M. Of. nr. 511/17 mai 2021)   
 O.U.G. nr. 224/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului,  
 alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-1 
 M. Of. nr. 1330/31 dec. 2020 
 (Aprobată prin L. nr. 160/2021 - M. Of. nr. 590/11 iun. 2021) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 10/2021  (M. Of. nr. 186/24 feb. 2021) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) și (2), art. 1 alin. (3) lit. e) și g), art. 1 alin. (3)  
 lit. i) pct. 2, art. 2, art. 3 alin. (2), art. 3 alin. (7) lit. a), art. 4 alin. (2) - (4), art.  
 5, art. 6; 
  introduce  lit. c) la art. 3 alin. (7); 
  abrogă art. 10 și art. 11 
 - L. nr. 159/2021  (M. Of. nr. 590/11 iun. 2021) - modifică titlul, art. 1 alin.(1) , alin. (3) lit. e) și lit. i) pct. 1, art. 2 alin. (2) lit.  
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 b) și alin. (5), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (2) și (5), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7  
 alin. (1); 
  abrogă art. 6 alin. (2) lit. e)   
 O.U.G. nr. 226/2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor  
 termene 
  M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - modifică art. XII alin.(4); 
  abrogă art. XII alin. (3) 
  - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - abrogă, la data de 1 ianuarie 2022, art. XVIII pct. 2 
  

  2021  
 
 
 O.U.G. nr. 1/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de  
 acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010  
 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri  
 de transport 
 M. Of. nr. 16/7 ian. 2021 
 (Aprobată prin L. nr. 142/2021 - M. Of. nr. 511/17 mai 2021)    
 O.U.G. nr. 3/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19  
 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 50/15 ian. 2021 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 7/2021  (M. Of. nr. 134/9 feb. 2021) - modifică art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (1) şi art. 5 lit. b); 
 introduce alin. (31), (61) şi 10 la art. 1, art. 71 şi art. 12 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - modifică art. 1 alin. (31) 
 - O.U.G. nr. 29/2021  (M. Of. nr. 403/16 apr. 2021) - introduce alin. (21) și (41) la art. 1, art. 11 
 - O.U.G. nr. 34/2021  (M. Of. nr. 461/29 apr. 2021) - modifică art. 3 alin. (4) și (5); 
  introduce alin. (51) la art. 3, lit. c) la art. 5, art. 51; 
  abrogă art. 3 alin. (2), (3), (6) și (7) 
 - O.G. nr. 7/2021  (M. Of. nr. 830/31 aug. 2021) - modifică art. 3 alin. (4), (5) și (51), art. 4 alin. (2), art. 5 lit. b), art. 8; 
  introduce alin. (52) la art. 3, alin. (11) la art. 4; prelungește până la data de  
 31 martie 2022 termenul de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (4), (5) și (52) și  
 ale art. 9 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 137/2021  (M. Of. nr. 1242/29 dec. 2021) - introduce art. 13   
 O.U.G. nr. 8/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 168/18 feb. 2021   
 O.U.G. nr. 11/2021 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi  
 2022 
 M. Of. nr. 191/25 feb. 2021   
 O.U.G. nr. 19/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal 
 M. Of. nr. 315/29 mar. 2021 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuiește cu termenul de 30 iunie 2022 în  
 cuprinsul art. IX   
 O.U.G. nr. 20/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei  
 epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei  
 epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 
 M. Of. nr. 322/30 mar. 2021   
 O.U.G. nr. 21/2021 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. 
 M. Of. nr. 339/2 apr. 2021 
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 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 27/2021  (M. Of. nr. 397/15 apr. 2021) - modifică art. 2 alin. (1) și art. 3   
 O.U.G. nr. 23/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere  
 online, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 339/2 apr. 2021   
 O.U.G. nr. 30/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale 
 M. Of. nr. 423/21 apr. 2021   
 O.U.G. nr. 31/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice 
 M. Of. nr. 428/22 apr. 2021 
 (Aprobată prin L. nr. 292/2021 - M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021)   
 O.U.G. nr. 36/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor  
 acte normative 
 M. Of. nr. 474/6 mai 2021 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 208/2021 - M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 208/2021  (M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) - modifică titlul, art. I pct. 1 și pct. 2, art. III și art. IV alin. (1) și (2); 
 introduce pct. 11 la art. I, pct. 6 la art. II, art. II1 și alin. (11) la art. IV   
 O.U.G. nr. 38/2021 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanţelor salariale 
 M. Of. nr. 504/14 mai 2021 
 (Aprobată prin L. nr. 293/2021 - M. Of. nr. 1183/14 dec. 2021)   
 O.U.G. nr. 40/2021 
 Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea art. 10 alin.  
 (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare 
 M. Of. nr. 537/24 mai 2021 
 (Aprobată prin L. nr. 257/2021 - M. Of. nr. 998/19 oct. 2021)   
 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre  
 Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12  
 octombrie 2011 
 O.U.G. nr. 42/2021 (ratificare) 
 M. Of. nr. 565/2 iun. 2021 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 202/2021 - M. Of. nr. 714/20 iul. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 202/2021 (M. Of. nr. 714/20 iul. 2021) - modifică art. unic   
 O.U.G. nr. 43/2021 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice,  
 prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi  
 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 561/31 mai 2021    
 O.U.G. nr. 45/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020 
 M. Of. nr. 583/9 iun. 2021    
 O.U.G. nr. 46/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a  
 Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale  
 Consiliului 
 M. Of. nr. 588/11 iun. 2021    
 O.U.G. nr. 49/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de  
 către statul român prin Ministerul Sănătăţii 
 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021   
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 O.U.G. nr. 52/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021 
 (Aprobată prin L. nr. 266/2021 - M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021)    
 O.U.G. nr. 57/2021 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiţii din cadrul Fondului de  
 Dezvoltare şi Investiţii 
 M. Of. nr. 629/25 iun. 2021   
 O.U.G. nr. 58/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul  
 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 
 M. Of. nr. 632/28 iun. 2021    
 O.U.G. nr. 64/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale  
 spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data de 31 decembrie 2022 
 M. Of. nr. 643/30 iun. 2021     
 O.U.G. nr. 68/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi  
 acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 644/30 iun. 2021 

 Modificări: 
 - O.G. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 834/31 aug. 2021) - modifică art. 1 alin. (4) lit. c), art. 1 alin. (7) partea introductivă, art. 1 alin.  
 (12) lit. a), art. 2 alin. (1) lit. j), art. 4 alin. (4) lit. b), art. 4 alin. (6); 
  introduce art. 6 
 - O.U.G. nr. 6/2022  (M. Of. nr. 117/4 feb. 2022) - modifică art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (12) și art. 4 alin. (4); 
 introduce alin. (121) la art. 1, lit. f) la art. 2 alin. (4) și alin. (4) la art. 3   
 O.U.G. nr. 69/2021 
 Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de  
 intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat 
 M. Of. nr. 644/30 iun. 2021   
 O.U.G. nr. 71/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru  
 abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din  
 punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic 
  M. Of. nr. 646/30 iun. 2021 
  
 O.U.G. nr. 73/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum,  
 constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., precum  
 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a  
 României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear  
 necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 
 M. Of. nr. 646/30 iun. 2021   
 O.U.G. nr. 75/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi  
 executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi  
 Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030 
 M. Of. nr. 645/30 iun. 2021   
 O.U.G. nr. 77/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale 
 M. Of. nr. 645/30 iun. 2021 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 81/2021  (M. Of. nr. 732/26 iul. 2021) - introduce alin. (4) la art. 9   
 O.U.G. nr. 78/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind autorizarea Ministerului Tineretului şi Sportului de a transfera documentaţia tehnică achiziţionată prin  
 Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret 
 M. Of. nr. 645/30 iun. 2021   
 O.U.G. nr. 81/2021 
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 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs  
 brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 732/26 iul. 2021   
 O.U.G. nr. 83/2021 
 Ordonanţă de urgenţă pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului 
 M. Of. nr. 752/2 aug. 2021   
 O.U.G. nr. 86/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 784/13 aug. 2021    
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei  
 Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva  
 la 30 iunie 2021 
 O.U.G. nr. 88/2021 (ratificare) 
 M. Of. nr. 788/17 aug. 2021 
 (Aprobată prin L. nr. 284/2021 - M. Of. nr. 1161/7 dec. 2021)   
 O.U.G. nr. 90/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice 
 M. Of. nr. 808/23 aug. 2021   
 O.U.G. nr. 91/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din  
 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 812/24 aug. 2021 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 306/2021 - M. Of. nr. 1213/21 dec. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 306/2021  (M. Of. nr. 1213/21 dec. 2021) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (2), modifică și  
 înlocuiește anexa; 
 introduce alin. (11) la art. 1 și alin. (31)-(33) la art. 3   
 O.U.G. nr. 92/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul deşeurilor 
 M. Of. nr. 820/26 aug. 2021   
 O.U.G. nr. 93/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru  
 modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
 precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice 
 M. Of. nr. 820/26 aug. 2021     
 O.U.G. nr. 95/2021 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" 
 M. Of. nr. 849/6 sep. 2021   
 O.U.G. nr. 96/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea de sprijin şi asistenţă de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii  
 deosebite 
 M. Of. nr. 854/7 sep. 2021   
 O.U.G. nr. 97/2021 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 
 M. Of. nr. 858/8 sep. 2021   
 O.U.G. nr. 98/2021 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 
 M. Of. nr. 859/8 sep. 2021   
 O.U.G. nr. 103/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice 
 M. Of. nr. 916/24 sep. 2021   
 O.U.G. nr. 104/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică 
 M. Of. nr. 918/24 sep. 2021 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 11/2022 - M. Of. nr. 25/7 ian. 2022) 
 Modificări: 
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 - L. nr. 11/2022  (M. Of. nr. 25/7 ian. 2022) - modifică art. 1 alin. (6) și art. 5 lit. b) pct. 5; 
 introduce alin. (81) la art. 20   
 O.U.G. nr. 105/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de  
 COVID-19 - "Din grijă pentru copii" 
 M. Of. nr. 917/24 sep. 2021    
 O.U.G. nr. 106/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române  
 de Televiziune 
 M. Of. nr. 932/29 sep. 2021   
 O.U.G. nr. 109/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru  
 Protecţia Consumatorilor 
 M. Of. nr. 945/4 oct. 2021   
 O.U.G. nr. 110/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii  
 coronavirusului SARS-CoV-2 
  M. Of. nr. 945/4 oct. 2021 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 998/19 oct. 2021) - rectifică art. 1 alin. (2)   
 O.U.G. nr. 111/2021 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul  
 interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea  
 coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 945/4 oct. 2021   
 O.U.G. nr. 118/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul  
 rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care  
 domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 951/5 oct. 2021 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 259/2021 - M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021) 
 Modificări: 
 - L. nr. 259/2021  (M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 și anexa; 
 introduce art. 6 și 7 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. 6 alin. (2) lit. b) și art. 7; 
 introduce alin. (3) la art. 6 
 - O.U.G. nr. 2/2022  (M. Of. nr. 61/20 ian. 2022) - modifică art. 1 alin. (1) lit. d), art. 2, art. 7 alin. (7); 
  introduce art. 8 
 - O.U.G. nr. 3/2022  (M. Of. nr. 79/26 ian. 2022) - modifică art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 2 alin. (5) lit. b), art. 3  
 alin. (1), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 7 și anexa; 
 introduce art. 61 și art. 9 - 11; abrogă art. 1 alin. (1) lit. b) - f), alin. (2) lit. b)  
 și alin. (4) - (6)   
 O.U.G. nr. 120/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi  
 factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de  
 identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă,  
 înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea 
  M. Of. nr. 960/7 oct. 2021 
  
 O.U.G. nr. 121/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor  
 acte normative 
 M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. 4 alin. (8) - (10); 
 introduce alin. (21) la art. 3 
 - O.U.G. nr. 1/2022  (M. Of. nr. 41/13 ian. 2022) - modifică art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și (3); 
  introduce alin. (3) la art. 1, alin. (12)-(15) la art. 4, alin. (41) la art. 10 
 În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) "Ministerul Economiei,  
 Antreprenoriatului şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei" în cazul prevederilor care reglementează activitatea  
 legată de domeniul economiei şi "Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de  
 domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investiţiilor străine, mediului de afaceri, turismului şi comerţului exterior; b) "Ministerul Muncii şi  
 Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale" în cazul prevederilor care reglementează  
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 activitatea legată de domeniul muncii şi protecţiei sociale şi "Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse" în cazul prevederilor  
 care reglementează activitatea legată de domeniul familiei şi egalităţii de şanse; c) "Ministerul Tineretului şi Sportului" se înlocuieşte cu  
 denumirea "Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul  
 tineretului şi "Ministerul Sportului" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul sportului; d) "Direcţiile judeţene  
 pentru sport şi tineret" se înlocuieşte cu denumirea "direcţiile judeţene pentru tineret", respectiv "Direcţia pentru Sport şi Tineret a  
 Municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti", în cazul prevederilor care  
 reglementează activitatea legată de domeniul tineretului; e) "Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi  
 Adopţii" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei" în cazul prevederilor care  
 reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei copilului şi adopţiei şi "Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi" în  
 
 

cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi 

 O.U.G. nr. 122/2021 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui  
 împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC Bank - S.A. 
 M. Of. nr. 1141/26 nov. 2021 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - abrogă art. 20   
 O.U.G. nr. 123/2021 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 
 M. Of. nr. 1142/26 nov. 2021   
 O.U.G. nr. 124/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin  
 Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020  
 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe  
 rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă 
 M. Of. nr. 1178/14 dec. 2021   
 O.U.G. nr. 128/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 1189/15 dec. 2021   
 O.U.G. nr. 129/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind implementarea formularului digital de intrare în România 
 M. Of. nr. 1190/15 dec. 2021 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 5/2022  (M. Of. nr. 117/4 feb. 2022) - modifică art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (3) lit. b), art. 2 alin. (1) și (2), art. 2 alin.  
 (6), art. 3 alin. (2) și (5) și art. 4; 
 modifică și înlocuiește anexa; 
 introduce alin. (11) la art. 1, alin. (41) la art. 2, alin. (7) la art. 2, art. 21,  
 alin. (6) la art. 3 și art. 41   
 O.U.G. nr. 130/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor  
 acte normative 
 M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021   
 O.U.G. nr. 132/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi pentru  
 modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din  
 fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 
 M. Of. nr. 1201/17 dec. 2021   
 O.U.G. nr. 133/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din  
 Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă 
 M. Of. nr. 1207/20 dec. 2021    
 ▼ Acord de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie  
 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021 
 O.U.G. nr. 134/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1224/23 dec. 2021 
 
 
 O.U.G. nr. 135/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea  
 de autoritate publică tutelară 
 M. Of. nr. 1237/28 dec. 2021   
 O.U.G. nr. 140/2021 
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 Ordonanţă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri 
 M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021   
 O.U.G. nr. 141/2021 
 Ordonanţă de urgenţă privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale 
 M. Of. nr. 1248/30 dec. 2021     
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 1.8. HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI 
 ROMÂNIEI 
 
 
  1990  
 
 
 H.G. nr. 27/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor institute de cercetări 
 M. Of. nr. 5/9 ian. 1990 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.105/1990  (M. Of. nr. 24/9 feb. 1990) - modifică art. 1 pct. 1 şi art. 2 

 H.G. nr. 53/1990 
 Hotărâre privind Institutul Român de Consulting "Romconsult" 
 
 

M. Of. nr. 23/9 feb. 1990 

 H.G. nr. 55/1990 
 Hotărâre privind desfiinţarea Academiei de Studii Social-Politice 
 M. Of. nr. 13/20 ian. 1990 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 183/1991  (M. Of. nr. 75/11 apr. 1991) - abrogă art. 3 alin. ultim 
 - HG.nr.79/1992  (M. Of. nr. 31/2 mar. 1992) - modifică art. 4 alin. (4) 
 - HG.nr.404/1990  (M. Of. nr. 74/23 apr. 1992) - introduce la art. 4 un alineat nou 
 - HG.nr.623/1991  (M. Of. nr. 143/25 apr. 1992) - modifică art. 4 alin. (4) (introdus prin H.G. nr. 404/1990) 
 - H.G. nr. 285/1991  (M. Of. nr. 123/6 iun. 1992) - modifică art. 2 şi art. 5 
 - HG.nr.367/1992  (M. Of. nr. 162/15 iul. 1992) - modifică art. 4 alin. (4) 
 
 

- H.G. nr. 413/1993  (M. Of. nr. 206/26 aug. 1993) - modifică art. 4 alin. (4) 

 H.G. nr. 64/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de perfecţionare a cadrelor şi consultanţă în management 
 M. Of. nr. 14/23 ian. 1990 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 299/1990  (M. Of. nr. 72/22 apr. 1992) - abrogă art. 3 şi 4 

 H.G. nr. 69/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru realizarea şi exploatarea Centralei Nuclearo-Electrice Cernavodă 
 M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 381/1998  (M. Of. nr. 270/20 iul. 1998) - modifică anexa nr.3 

 H.G. nr. 82/1990 
 Hotărâre privind aprobarea împrumuturilor de materii prime, materiale şi produse din rezervele de stat 
 M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 

 (v. L. nr. 82/1992) 
 
 H.G. nr. 88/1990 
 Hotărâre privind organizarea Institutului de Sociologie 
 
 

M. Of. nr. 18/2 feb. 1990 

 H.G. nr. 100/1990 
 Hotărâre privind menţinerea în vigoare a hotărârilor Consiliului de Miniştri care urmau să-şi înceteze aplicabilitatea la 31 decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 20/6 feb. 1990 

 H.G. nr. 107 bis/1990 
 Hotărâre privind structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetări Economice 
 M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 505/1990  (M. Of. nr. 295/21 nov. 1992) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - H.G. nr. 596/1993  (M. Of. nr. 267/18 nov. 1993) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 503/1998  (M. Of. nr. 307/24 aug. 1998) - modifică corespunzător 
 
 

- H.G. nr. 1366/2001  (M. Of. nr. 55/25 ian. 2002) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 113/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Marină Civilă 
 M. Of. nr. 68/16 apr. 1992 
 
 H.G. nr. 115/1990 
 Hotărâre privind aplicarea Decretului-lege nr. 30/1990 în legătură cu trecerea patrimoniului Partidului Comunist Român în proprietatea  
 statului 
 M. Of. nr. 148/30 iun. 1992 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 299/1990  (M. Of. nr. 72/22 apr. 1992) - abrogă anexa nr. 7 
 - H.G. nr. 462/1991  (M. Of. nr. 132/16 iun. 1992) - modifică anexa nr. 8 
 - H.G. nr. 977/1990  (M. Of. nr. 148/30 iun. 1992) - modifică anexele nr. 3, 5, 6 şi 7 
 - H.G. nr. 315/1991  (M. Of. nr. 151/2 iul. 1992) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 355/1991  (M. Of. nr. 151/2 iul. 1992) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 368/1991  (M. Of. nr. 151/2 iul. 1992) - modifică anexa nr. 10 
 - H.G. nr. 117/1993  (M. Of. nr. 70/5 apr. 1993) - completează anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 706/1994  (M. Of. nr. 314/11 nov. 1994) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 445/1995  (M. Of. nr. 152/17 iul. 1995) - modifică anexele nr. 3 şi 7 
 
 

- H.G. nr. 937/2003  (M. Of. nr. 605/26 aug. 2003) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 116/1990 
 Hotărâre privind trecerea unor unităţi de cercetare ştiinţifică la Academia Română 
 M. Of. nr. 28/14 feb. 1990 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 503/1998  (M. Of. nr. 307/24 aug. 1998) - modifică corespunzător 
 
 

- H.G. nr. 1366/2001  (M. Of. nr. 55/25 ian. 2002) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 125/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru marcarea memoriei eroilor Revoluţiei din 22 Decembrie 1989 
 M. Of. nr. 148/30 iun. 1992 
 
 H.G. nr. 141/1990 
 Hotărâre privind folosirea fostului Palat al Pionierilor şi Şoimilor Patriei din Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 29/17 feb. 1990 

 H.G. nr. 149/1990 
 Hotărâre privind trecerea patrimoniului Uniunii Tineretului Comunist în administrarea unor ministere, organe centrale şi locale 
 M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
 Modificări: 
 - HG.nr.607/1993  (M. Of. nr. 6/13 ian. 1994) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 
 H.G. nr. 155/1990 
 Hotărâre privind trecerea Centrului de Statistică Matematică la Academia Română 
 M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 503/1998  (M. Of. nr. 307/24 aug. 1998) - modifică corespunzător 
 
 

- H.G. nr. 1366/2001  (M. Of. nr. 55/25 ian. 2002) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 170/1990 
 Hotărâre privind organizarea Staţiei Centrale de Salvare Minieră Petroşani din cadrul Combinatului Minier Valea Jiului 
 
 

M. Of. nr. 68/16 apr. 1992 

 H.G. nr. 197/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Muzeului Aviaţiei din municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 

 H.G. nr. 208/1990 
 Hotărâre privind trecerea unor unităţi de cercetare la Academia Română 
 M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1366/2001  (M. Of. nr. 55/25 ian. 2002) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 209/1990 
 Hotărâre privind trecerea unor unităţi de cercetare la Academia Română 
 M. Of. nr. 72/22 apr. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 503/1998  (M. Of. nr. 307/24 aug. 1998) - modifică corespunzător 
 
 

- H.G. nr. 1366/2001  (M. Of. nr. 55/25 ian. 2002) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 210/1990 
 Hotărâre privind trecerea unor unităţi de cercetare la Academia Română 
 M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 503/1998  (M. Of. nr. 307/24 aug. 1998) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 211/1990 
 Hotărâre privind trecerea unor unităţi de cercetare la Academia Română 
  M. Of. nr. 72/22 apr. 1992 

 ▼ Acord financiar dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak 
 H.G. nr. 219/1990 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 

 ▼ Protocolul sesiunii a XI-a a Comisiei mixte guvernamentale româno-irakiene de cooperare economică, tehnico-ştiinţifică şi de comerţ 
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 H.G. nr. 219/1990 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 

 H.G. nr. 226/1990 
 Hotărâre privind aprobarea şi organizarea continuării studiilor de către absolvenţii specializării de stomatologie de 3 ani (dentişti) 
 M. Of. nr. 72/22 apr. 1992 

 (v. L. nr. 84/1995) 
 
 H.G. nr. 231/1990 
 Hotărâre privind acordarea unor drepturi personalului silvic şi obligaţiile ce decurg din acestea 
 M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 

 (v. O.U.G. nr. 59/2000) 
 
 H.G. nr. 232/1990 
 Hotărâre privind intensificarea acţiunilor de pază a pădurilor, a controlului circulaţiei materialului lemnos şi legalităţii funcţionării  
 instalaţiilor de debitat lemn rotund în cherestea 
 
 

M. Of. nr. 72/22 apr. 1992 

 H.G. nr. 236/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii din industria minieră 
 M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 
 Modificări: 
 - L. nr. 31/1991  (M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) - abrogă art. 2 lit. a alin. (1) şi (3), art. 2 lit. c 
 - H.G. nr. 269/1995  (M. Of. nr. 79/2 mai 1995) - modifică art. 5 
 - H.G. nr. 180/1996  (M. Of. nr. 63/28 mar. 1996) - modifică art. 5 
 - H.G. nr. 97/1998  (M. Of. nr. 88/25 feb. 1998) - continuarea finantarii 
 - H.G. nr. 799/1999  (M. Of. nr. 487/8 oct. 1999) - modifică implicit art. 5 
 - H.G. nr. 969/2000  (M. Of. nr. 526/25 oct. 2000) - modifică implicit art. 5 
 - H.G. nr. 51/2002  (M. Of. nr. 71/31 ian. 2002) - modifică implicit art. 5 
 - H.G. nr. 326/2003  (M. Of. nr. 209/31 mar. 2003) - modifică art. 5 
 
 

(vezi indexări) 

 H.G. nr. 243/1990 
 Hotărâre privind acţiunea de electrificare a tuturor localităţilor ţării 
 
 

M. Of. nr. 44/30 mar. 1990 

 H.G. nr. 246/1990 
 Hotărâre privind drepturile de indemnizaţie de străinătate, alocaţie de hrană şi fond de reprezentare ce se acordă personalului navigant de  
 pe navele flotei de pescuit oceanic 
 
 

M. Of. nr. 72/22 apr. 1992 

 H.G. nr. 255/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Matematică în subordinea Academiei Române 
 M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 503/1998  (M. Of. nr. 307/24 aug. 1998) - modifică corespunzător 
 
 H.G. nr. 256/1990 
 Hotărâre privind trecerea unor unităţi de cercetare la Academia Română 
 M. Of. nr. 72/22 apr. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 503/1998  (M. Of. nr. 307/24 aug. 1998) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 267/1990 
 Hotărâre privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră 
 Nepublicat 
 Modificări: 
 - L. nr. 31/1991  (M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) - abrogă prevederile referitoare la timpul de muncă sub 8 ore pe zi 
 - H.G. nr. 97/1996  (M. Of. nr. 42/28 feb. 1996) - prelungirea termenului de aplicare 
 - H.G. nr. 97/1998  (M. Of. nr. 88/25 feb. 1998) - continuarea finanţării 
 - L. nr. 19/2000  (M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) - abrogă H.G. nr. 97/1996 
 
 H.G. nr. 289/1990 
 Hotărâre privind inventarierea şi stabilirea destinaţiei bunurilor mobile ce au aparţinut lui Nicolae Ceauşescu şi Elenei Ceauşescu ori au  
 fost folosite de aceştia 
 
 

M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 

 H.G. nr. 297/1990 
 Hotărâre privind practicarea artelor marţiale în România 
 M. Of. nr. 72/22 apr. 1992 
 
 H.G. nr. 342/1990 
 Hotărâre privind reorganizarea activităţii de impresariat artistic 
 M. Of. nr. 52/21 apr. 1990 
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 (v. H.G. nr. 751/2002) 
 
 H.G. nr. 343/1990 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Culturii să acorde subvenţii unor publicaţii aparţinând minorităţilor naţionale 
 M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 

 (v. H.G. nr. 78/2005) 
 
 H.G. nr. 347/1990 
 Hotărâre privind reînfiinţarea Casei Oamenilor de Ştiinţă şi restituirea către Academia Română a imobilului din Bucureşti, Piaţa  
 Cosmonauţilor nr. 9 
 
 

M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 

 H.G. nr. 349/1990 
 Hotărâre privind trecerea unor unităţi de cercetare la Academia Română 
 
 

M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 

 H.G. nr. 352/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri de îmbunătăţire a situaţiei economico-financiare în transportul feroviar 
 M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 

 (v. O.G. nr. 7/2005 şi H.G. nr. 581/1998) 
 
 H.G. nr. 364/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Institutului de Geodinamică „Sabba S. Ştefănescu” 
 M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 89/2019  (M. Of. nr. 143/22 feb. 2019) - Centrul de Geodinamică din subordinea Academiei Române îşi schimbă  
 denumirea în Institutul de Geodinamică „Sabba S. Ştefănescu” 
 
 H.G. nr. 390/1990 
 Hotărâre privind trecerea Oficiului de Prestări Servicii pentru Corpul Diplomatic de la Ministerul Afacerilor Externe în subordinea  
 Primăriei Municipiului Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 

 H.G. nr. 395/1990 
 Hotărâre privind modul de evaluare a producţiei-marfă la unele produse din industria minieră 
 M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 

 (v. L. nr. 21/1996) 
 
 H.G. nr. 400/1990 
 Hotărâre privind trecerea Centrului de Chimie Fizică, din subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, la Academia  
 Română 
 M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 503/1998  (M. Of. nr. 307/24 aug. 1998) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 401/1990 
 Hotărâre privind trecerea Institutului de Biologie şi Patologie Celulară la Academia Română 
 M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 503/1998  (M. Of. nr. 307/24 aug. 1998) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 403/1990 
 Hotărâre privind trecerea Institutului de Calcul din Cluj-Napoca la Academia Română 
 M. Of. nr. 235/23 sep. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 503/1998  (M. Of. nr. 307/24 aug. 1998) - modifică corespunzător 
 
 H.G. nr. 405/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Inventică 
 
 

M. Of. nr. 53/23 apr. 1990 

 H.G. nr. 406/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 68/16 apr. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 146/1992  (M. Of. nr. 71/22 apr. 1992) - modifică art. 14 
 
 H.G. nr. 408/1990 
 Hotărâre privind reglementarea unor probleme financiar-valutare la Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti 
 M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 

 (v. Regulamentul nr. 4/2005 (B.N.R)) 
 
 H.G. nr. 432/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri privind folosirea eficientă a personalului din transporturile navale 
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M. Of. nr. 295/21 nov. 1992 

 H.G. nr. 447/1990 
 Hotărâre privind aprobarea unor posturi de cercetare Academiei Române 
 
 

M. Of. nr. 235/23 sep. 1992 

 H.G. nr. 455/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru personalul didactic din învăţământul superior de medicină şi farmacie 
 M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 
 
 H.G. nr. 458/1990 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniile cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi proiectării 
 M. Of. nr. 61/7 mai 1990 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 562/1990  (M. Of. nr. 235/23 sep. 1992) - introduce la art. 4 un nou alineat, la art. 5 un alineat după alin. (1) şi un  
 alineat după alin.(2), un articol după art. 6 
 
 H.G. nr. 460/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Universităţii Tehnice din Oradea 
 
 

M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 

 H.G. nr. 462/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi organizării direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 

 (v. O.U.G. nr. 24/2000, H.G. nr. 168/2005) 
 
 H.G. nr. 463/1990 
 Hotărâre privind reînfiinţarea funcţiei de asistent medical 
 M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 554/1990  (M. Of. nr. 82/4 mai 1992) - modifică art. 3 
 
 ▼ Memorandum confidenţial de înţelegere privind Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei referitor la  
 transporturile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor, încheiat la Bangkok la 28 februarie 1990 
 H.G. nr. 472/1990 (aprobare) 
 M. Of. nr. 61/7 mai 1990 
 
 
 H.G. nr. 485/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Asociaţiei generale a crescătorilor de păsări şi animale din România 
 M. Of. nr. 63/9 mai 1990 
 
 H.G. nr. 497/1990 
 Hotărâre privind trecerea Institutului de Coloranţi şi Compuşi Elementorganici din Timişoara la Academia Română 
 M. Of. nr. 235/23 sep. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 966/1990  (M. Of. nr. 295/21 nov. 1992) - modifică denumirea 
 
 

- H.G. nr. 1366/2001  (M. Of. nr. 55/25 ian. 2002) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 498/1990 
 Hotărâre privind trecerea Institutului de Matematică din Iaşi la Academia Română 
 
 

M. Of. nr. 235/23 sep. 1992 

 H.G. nr. 501/1990 
 Hotărâre privind trecerea Institutului de Informatică Teoretică la Academia Română 
 
 

M. Of. nr. 235/23 sep. 1992 

 H.G. nr. 505/1990 
 Hotărâre privind trecerea Institutului Naţional de Cercetări Economice în subordinea Academiei Române 
 M. Of. nr. 295/21 nov. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 503/1998  (M. Of. nr. 307/24 aug. 1998) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 506/1990 
 Hotărâre pentru aprobarea introducerii noilor uniforme în dotarea unor cadre ale Ministerului de Interne 
 M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 

 (v. O.U.G. nr. 10/2004, H.G. nr. 1061/2002) 
 
 H.G. nr. 508/1990 
 Hotărâre privind aprobarea şi organizarea continuării studiilor de către absolvenţii învăţământului superior de arhitectură de 3 ani  
 (conductori arhitecţi) 
 M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 

 (v. L. nr. 84/1995) 
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 H.G. nr. 531/1990 
 Hotărâre privind trecerea liceelor industriale de marină din subordinea Ministerului Apărării Naţionale la Ministerul Transporturilor şi  
 Ministerul Învăţământului 
 
 

M. Of. nr. 73/17 mai 1990 

 H.G. nr. 534/1990 
 Hotărâre privind majorarea fondurilor proprii ale băncilor pentru trecerea activităţii acestora la o economie bazată pe mecanismele pieţei şi  
 practicii bancare internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 73/17 mai 1990 

 H.G. nr. 539/1990 
 Hotărâre privind preluarea patrimoniului şi a unor activităţi ale fostei Uniuni a Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România de către  
 organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivelul institutelor de învăţământ superior din centrele universitare din România 
 
 

M. Of. nr. 74/18 mai 1990 

 H.G. nr. 540/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului pentru Securitate Minieră Petroşani 
 
 

M. Of. nr. 76/23 mai 1990 

 H.G. nr. 547/1990 
 Hotărâre privind drepturile cetăţenilor români care realizează venituri în valută de la societăţile cu participare românească în străinătate 
 M. Of. nr. 82/4 mai 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 404/1991  (M. Of. nr. 132/16 iun. 1992) - modifică anexa 

 H.G. nr. 548/1990 
 Hotărâre privind realizarea sistemului informatic naţional pentru evidenţa populaţiei 
 M. Of. nr. 74/18 mai 1990 

 (v. H.G. nr. 936/1998, O.U.G. nr. 63/2003) 
 
 H.G. nr. 549/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Mecanică Fină 
 
 

M. Of. nr. 74/18 mai 1990 

 H.G. nr. 551/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea în cadrul Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" din municipiul Constanţa a Facultăţii de Marină Civilă 
 
 

M. Of. nr. 74/18 mai 1990 

 H.G. nr. 556/1990 
 Hotărâre privind plata despăgubirilor pentru demolarea unor imobile, situate în municipiul Bucureşti şi în sectorul agricol Ilfov 
 M. Of. nr. 134/18 iun. 1992 
 
 H.G. nr. 565/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Cercetări Biologice din oraşul Jibou, judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 748/1990  (M. Of. nr. 280/9 nov. 1992) - modifică art. 3 şi 4 
 
 

- H.G. nr. 694/2021  (M. Of. nr. 671/7 iul. 2021) - abrogă art. 3-5 

 H.G. nr. 567/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Învăţământ Superior din Arad 
 
 

M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 

 H.G. nr. 569/1990 
 Hotărâre privind structura organizatorică a aparatului propriu al Academiei Române 
 M. Of. nr. 235/23 sep. 1992 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 14/1997  (M. Of. nr. 193/13 aug. 1997) - modifică anexa 
 
 

(v. L. nr. 752/2001) 

 H.G. nr. 571/1990 
 Hotărâre privind trecerea Editurii Muzicale din componenţa Centralei Editoriale, în sistemul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din  
 România 
 
 

M. Of. nr. 295/21 nov. 1992 

 H.G. nr. 585/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Medico-Militar 
 
 

M. Of. nr. 235/23 sep. 1992 

 H.G. nr. 586/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de ocrotire, instruire şi recuperare a copiilor şi tinerilor handicapaţi şi a celor  
 orfani 
 M. Of. nr. 85/6 mai 1992 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 1161/1990  (M. Of. nr. 119/2 nov. 1990) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 1251/2005  (M. Of. nr. 977/3 nov. 2005) - abrogă art. 1, 2, 5, anexele nr. 1, 1A, 1B şi 2 
 
 H.G. nr. 600/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Studioului de Creaţie Cinematografică în subordinea Ministerului Culturii 
 M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 

 
 

(v. L. nr. 630/2002, O.U.G. nr. 64/2003) 

 H.G. nr. 601/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Teatrului "Masca" 
 M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 
 
 H.G. nr. 603/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Teatrului "Emil Botta" 
 
 

M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 

 H.G. nr. 604/1990 
 Hotărâre privind stabilirea modului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii Orientale "Sergiu Al. George" 
 
 

M. Of. nr. 85/6 mai 1992 

 H.G. nr. 605/1990 
 Hotărâre privind reînfiinţarea Centrului de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare 
 
 

M. Of. nr. 85/6 mai 1992 

 H.G. nr. 608/1990 
 Hotărâre privind stabilirea preţurilor de vânzare ale locuinţelor construite din fondurile statului, recepţionate după 1 ianuarie 1990 
 M. Of. nr. 78/29 mai 1990 
 
 H.G. nr. 610/1990 
 Hotărâre privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor 
 M. Of. nr. 78/29 mai 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 6/1992  (M. Of. nr. 16/10 feb. 1992) - abrogă art. 4 
 - L. nr. 53/1992  (M. Of. nr. 119/4 iun. 1992) - abrogă art. 1 alin. (1), art. 4, art. 5 şi art. 6 
 
 

(v. O.U.G. nr. 102/1999, L. nr. 19/2000) 

 H.G. nr. 622/1990 
 Hotărâre privind aprobarea constituirii Societăţii Comerciale "Anglo Romanian Corporation Ltd" 
 M. Of. nr. 249/7 oct. 1992 
 
 H.G. nr. 624/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii "Sintofarm" 
 
 

M. Of. nr. 278/7 nov. 1992 

 H.G. nr. 631/1990 
 Hotărâre privind modul de asigurare economico-financiară şi control financiar bancar ale Serviciului Român de Informaţii 
 
 

M. Of. nr. 148/30 iun. 1992 

 H.G. nr. 633/1990 
 Hotărâre privind trecerea Laboratorului de Cercetare şi Inginerie Tehnologică în Mecanica Solidelor în subordinea Academiei Române 
 M. Of. nr. 278/7 nov. 1992 
 
 H.G. nr. 637/1990 
 Hotărâre privind încetarea activităţii Întreprinderii de Comerţ Exterior "Mercur" şi înfiinţarea şi funcţionarea Societăţii Comerciale  
 "Mercur Trading" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 278/7 nov. 1992 

 H.G. nr. 641/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru funcţionarea Oficiului Central de Plată a Pensiilor din subordinea Ministerului Muncii şi Ocrotirii  
 Sociale 
 
 

M. Of. nr. 278/7 nov. 1992 

 H.G. nr. 642/1990 
 Hotărâre privind autofinanţarea unor activităţi organizate de Ministerul Sănătăţii 
 M. Of. nr. 86/7 mai 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 14/1991  (M. Of. nr. 8/16 ian. 1991) - completează art. 1 
 
 

(v. H.G. nr. 168/2005) 

 H.G. nr. 655/1990 
 Hotărâre privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în mediu cu radiaţii nucleare 
 M. Of. nr. 278/7 nov. 1992 
 
 H.G. nr. 656/1990 
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 Hotărâre privind trecerea Institutului de Speologie "Emil Racoviţă" din subordinea Ministerului Învăţământului la Academia Română 
 
 

M. Of. nr. 278/7 nov. 1992 

 H.G. nr. 657/1990 
 Hotărâre privind organizarea unor concursuri cu premii în domeniul culturii şi artei 
 M. Of. nr. 86/7 mai 1992 

 (v. H.G. nr. 78/2005) 
 
 H.G. nr. 664/1990 
 Hotărâre privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal pentru Fundaţia Culturală Română 
 M. Of. nr. 86/7 mai 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 91/1992  (M. Of. nr. 52/30 mar. 1992) - modifică şi completează art. 1; înlocuieşte anexa; introduce un articol 
 - H.G. nr. 347/1995  (M. Of. nr. 114 bis/6 iun. 1995) - modifică art. 1; înlocuieşte anexa; introduce un articol 
 
 

(v. L. nr. 356/2003) 

 H.G. nr. 679/1990 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării Băncii pentru Mica Industrie şi Libera Iniţiativă - societate pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 148/30 iun. 1992 

 H.G. nr. 684/1990 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii şi acordarea personalităţii juridice Centrului de Calcul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 278/7 nov. 1992 

 H.G. nr. 688/1990 
 Hotărâre privind stabilirea atribuţiilor Comisiei Zonei Montane din România 
 M. Of. nr. 86/7 mai 1992 

 (v. H.G. nr. 739/2003) 
 
 H.G. nr. 694/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Românoexport" - S.A. 
 M. Of. nr. 86/7 mai 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1251/1990  (M. Of. nr. 110/28 mai 1992) - modifică art. 2; introduce o anexă 

 H.G. nr. 698/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea sucursalei Băncii Franco-Române din România 
 
 

M. Of. nr. 280/9 nov. 1992 

 H.G. nr. 725/1990 
 Hotărâre privind aprobarea participării Întreprinderii de Comerţ Exterior "ICECOOP" din subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor  
 Meşteşugăreşti la constituirea în Statele Unite ale Americii a Societăţii Mixte "ICECOOP - AMERICA - Inc." 
 
 

M. Of. nr. 280/9 nov. 1992 

 H.G. nr. 729/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Asociaţiei Constructorilor de Maşini - Unelte din România - A.C.M.U.R. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 280/9 nov. 1992 

 H.G. nr. 735/1990 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de atragere, menţinere şi stabilizare a personalului din activitatea de salubrizare şi canalizare 
 M. Of. nr. 280/9 nov. 1992 

 (v. O.G. nr. 87/2001) 
 
 H.G. nr. 737/1990 
 Hotărâre privind activitatea organizatorică, financiar-economică şi valutară a asociaţiei Automobil Clubul Român 
 
 

M. Of. nr. 280/9 nov. 1992 

 H.G. nr. 740/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri în domeniul finanţării-creditării investiţiilor la unităţile de stat, precum şi cu privire la transmiterea  
 fondurilor fixe între întreprinderile de stat 
 M. Of. nr. 86/7 mai 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1270/1990  (M. Of. nr. 111/28 mai 1992) - completează anexa nr. 2 
 
 

- L. nr. 84/1996  (M. Of. nr. 159/24 iul. 1996) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 764/1990 
 Hotărâre privind trecerea în administrarea unor ministere şi organe centrale a clădirilor şi transferarea obiectelor de inventar şi a bunurilor  
 de uz gospodăresc în proprietatea acestora şi modificarea corespunzătoare a obiectului de activitate a Întreprinderii pentru Administrarea  
 Clădirilor 
 M. Of. nr. 86/7 mai 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 45/1992  (M. Of. nr. 17/11 feb. 1992) - modifică art. 1 alin. (1) 

 H.G. nr. 773/1990 
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 Hotărâre privind înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Culte 
 M. Of. nr. 276/5 nov. 1992 

 (v. H.G. nr. 78/2005) 
 
 H.G. nr. 777/1990 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi de cercetare pentru institutele Academiei Române 
 
 

M. Of. nr. 276/5 nov. 1992 

 H.G. nr. 782/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Comerciale "BARTIMEX S. A." 
 
 

M. Of. nr. 101/24 aug. 1990 

 H.G. nr. 792/1990 
 Hotărâre cu privire la declararea Staţiunii Agrosilvice Scroviştea ca zonă naturală protejată 
 M. Of. nr. 276/5 nov. 1992 
 
 H.G. nr. 793/1990 
 Hotărâre privind desfăşurarea activităţii Alianţei pentru Pace din România 
 
 

M. Of. nr. 276/5 nov. 1992 

 H.G. nr. 799/1990 
 Hotărâre privind recunoaşterea înfiinţării unor camere de comerţ şi industrie teritoriale judeţene 
 M. Of. nr. 88/9 mai 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 535/1998  (M. Of. nr. 341/10 sep. 1998) - completează anexa 
 - H.G. nr. 1028/2002  (M. Of. nr. 703/26 sep. 2002) - introduce alin.(2) la art. unic 
 - H.G. nr. 95/2005  (M. Of. nr. 136/14 feb. 2005) - modifică art.unic alin. (2); 
  completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 709/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - abrogă art. unic alin.2 

 H.G. nr. 815/1990 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii unei unităţi de cercetări agricole 
 
 

M. Of. nr. 88/9 mai 1992 

 H.G. nr. 902/1990 
 Hotărâre privind organizarea de instituţii de pregătire a cadrelor în domeniul managementului cu asistenţă străină 
 
 

M. Of. nr. 88/9 mai 1992 

 H.G. nr. 903/1990 
 Hotărâre privind aprobarea constituirii Societăţii Comerciale cu capital integral străin "Jaro International" - S. A. 
 M. Of. nr. 88/9 mai 1992 
 
 H.G. nr. 918/1990 
 Hotărâre privind prevenirea şi combaterea abuzurilor şi ilegalităţilor săvârşite în aplicarea prevederilor Decretului-lege nr. 42/1990 
 
 

M. Of. nr. 88/9 mai 1992 

 H.G. nr. 935/1990 
 Hotărâre privind aplicarea de către România a Rezoluţiei nr. 661/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
 M. Of. nr. 88/9 mai 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1080/1990  (M. Of. nr. 114/22 oct. 1990) 
 
 

- H.G. nr. 46/2004  (M. Of. nr. 101/3 feb. 2004) - modifică art.1, art.2; abrogă art.3 

 H.G. nr. 947/1990 
 Hotărâre privind modernizarea reţelei de drumuri existente şi construcţia de autostrăzi în România 
 
 

M. Of. nr. 102/25 aug. 1990 

 H.G. nr. 951/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei guvernamentale pentru identificarea şi recuperarea fondurilor deturnate din patrimoniul statului de  
 către Nicolae Ceauşescu şi colaboratorii săi 
 
 

M. Of. nr. 104/13 sep. 1990 

 H.G. nr. 956/1990 
 Hotărâre privind condiţiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi  
 numirea guvernatorului şi a supleantului său 
 M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 167/7 mar. 2014) - modifică art. 2 
 
 

- H.G. nr. 663/2014  (M. Of. nr. 595/8 aug. 2014) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 966/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru funcţionarea filialelor, institutelor de cercetare şi altor unităţi ale Academiei Române 
 
 

M. Of. nr. 295/21 nov. 1992 



 

 1054

 H.G. nr. 967/1990 
 Hotărâre privind asigurarea realizării revistei "Academica" a Academiei Române 
 M. Of. nr. 295/21 nov. 1992 

 
 

(v. L. nr. 752/2001) 

 H.G. nr. 968/1990 
 Hotărâre privind utilizarea fondurilor valutare obţinute prin exportul cărţilor şi revistelor ştiinţifice editate de Editura Academiei 
 M. Of. nr. 94/14 mai 1992 

 (v. L. nr. 752/2001) 
 
 H.G. nr. 990/1990 
 Hotărâre privind sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului 
 M. Of. nr. 105/14 sep. 1990 
 
 H.G. nr. 992/1990 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării Băncii de credit cooperatist - societate pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 

 H.G. nr. 1002/1990 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului naţional de gerontologie şi geriatrie din Bucureşti 
 M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 

 

 ▼ Acord de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, semnat la Bucureşti la 7  
 august 1990 
 H.G. nr. 1015/1990 (aprobare) 
 M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 7/2006 (M. Of. nr. 64/24 ian. 2006) 
 - O. nr. 629/2007 (M. Of. nr. 336/18 mai 2007) - la 1 ianuarie 2007 
 
 H.G. nr. 1016/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea, în cadrul Şcolii Militare de Muzică, a ciclului liceal 
 
 

M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 

 H.G. nr. 1017/1990 
 Hotărâre cu privire la declararea castelului din localitatea Săvârşin, judeţul Arad, ca monument naţional 
 
 

M. Of. nr. 148/30 iun. 1992 

 H.G. nr. 1021/1990 
 Hotărâre privind condiţiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Corporaţiei Financiare Internaţionale şi numirea  
 guvernatorului şi supleantului său 
 
 

M. Of. nr. 96/15 mai 1992 

 H.G. nr. 1031/1990 
 Hotărâre privind balanţele materiale pentru anul 1991 
 M. Of. nr. 96/15 mai 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 83/1991  (M. Of. nr. 30/4 feb. 1991) - completează anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 460/1991  (M. Of. nr. 158/26 iul. 1991) - înlocuieşte anexele nr. 1 - 5 cu anexele nr. 1 - 2 
 - H.G. nr. 714/1991  (M. Of. nr. 224/6 nov. 1991) - introduce art. 2-4 la H.G. nr. 460/1991 
 
 

- H.G. nr. 45/1994  (M. Of. nr. 49/25 feb. 1994) - completează art. 2 din H.G. nr. 714/1991 

 H.G. nr. 1039/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în comerţul exterior 
 M. Of. nr. 107/26 sep. 1990 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 29/1991  (M. Of. nr. 14 bis/22 ian. 1991) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1040/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în comerţul interior 
 M. Of. nr. 107/26 sep. 1990 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 675/1992  (M. Of. nr. 290/19 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1041/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni în turism 
 M. Of. nr. 107/26 sep. 1990 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 240/1991  (M. Of. nr. 66/29 mar. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.623/1992  (M. Of. nr. 269/30 oct. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.677/1992  (M. Of. nr. 302/25 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 703/1992  (M. Of. nr. 304/26 nov. 1992) - completează anexa nr. 1 
 - HG.nr.670/1992  (M. Of. nr. 325/14 dec. 1992) - modifică art. 1 din H.G. nr. 623/1992 
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 - HG.nr.790/1992  (M. Of. nr. 331/24 dec. 1992) - modifică anexa la H.G. nr. 677/1992 
 - H.G. nr. 96/1993  (M. Of. nr. 71/8 apr. 1993) - abrogă H.G. nr. 703/1992 
 - HG.nr.159/1993  (M. Of. nr. 99/19 mai 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 173/1993  (M. Of. nr. 100/20 mai 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.681/1993  (M. Of. nr. 287/9 dec. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.680/1993  (M. Of. nr. 298/17 dec. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.250/1994  (M. Of. nr. 142/3 iun. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.246/1994  (M. Of. nr. 152/17 iun. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.377/1994  (M. Of. nr. 197/29 iul. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.379/1994  (M. Of. nr. 210/11 aug. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.638/1994  (M. Of. nr. 282/5 oct. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- HG.nr.757/1994  (M. Of. nr. 320/17 nov. 1994) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1043/1990 
 Hotărâre privind recunoaşterea înfiinţării Camerei de Comerţ şi Industrie România - Israel 
 M. Of. nr. 107/26 sep. 1990 
 
 H.G. nr. 1059/1990 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării Băncii Comerciale "Ion Ţiriac" - societate pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 151/2 iul. 1992 

 H.G. nr. 1061/1990 
 Hotărâre privind trecerea spaţiilor comerciale de la blocurile neterminate sau nedate în folosinţă, din municipiul Bucureşti, din proprietatea  
 întreprinderilor comerciale sau asociaţiilor de grup în proprietatea D.G.D.A.L. - Bucureşti 
 M. Of. nr. 151/2 iul. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 246/1993  (M. Of. nr. 128/15 iun. 1993) - abrogă art. 2 

 H.G. nr. 1071/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de cercetare şi prelucrare a plantelor medicinale "Plantavorel" Piatra-Neamţ 
  M. Of. nr. 113/16 oct. 1990 

 ▼ Acord de cooperare economică şi industrială între România şi Spania, semnat la Madrid la 18 aprilie 1990 
 H.G. nr. 1083/1990 (aprobare) 
 M. Of. nr. 114/22 oct. 1990 
 
 
 H.G. nr. 1104/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie 
 M. Of. nr. 13 bis/21 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 32/1991  (M. Of. nr. 14 bis/22 ian. 1991) - modifică anexele nr. 2.23, 2.24, 2.26, 2.27 
 - HG.nr.614/1991  (M. Of. nr. 143/25 iun. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 113/31 mai 1993) - rectifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1106/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii comerciale pe acţiuni "Inter-Mecanord" 
 
 

M. Of. nr. 17/25 ian. 1991 

 H.G. nr. 1134/1990 
 Hotărâre privind preluarea de la Serviciul Român de Informaţii a unor dosare penale de către Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală a  
 României 
 
 

M. Of. nr. 151/2 iul. 1992 

 H.G. nr. 1136/1990 
 Hotărâre privind reorganizarea Centrului de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru motoare de aviaţie Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 115/23 oct. 1990 

 H.G. nr. 1141/1990 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea şcolii postliceale cu durată de 3 ani pentru specialitatea "asistent social" 
 M. Of. nr. 109/27 mai 1992 

 (v. H.G. nr. 844/2002) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Mongole privind transportul aerian, semnat la Ulan Bator la 10 iulie  
 1990 
 H.G. nr. 1155/1990 (aprobare) 
 M. Of. nr. 119/2 nov. 1990 
 
 
 H.G. nr. 1159/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii unităţilor sanitare 
 M. Of. nr. 109/27 mai 1992 

 (v. Regulamentul nr. 4/2005 (B.N.R.)) 
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 ▼ Protocol între Guvernul României şi Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind  
 rectificarea liniei frontierei de stat româno-iugoslave în zona obiectivului principal al Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile  
 de Fier II", pe fluviul Dunărea, semnat la Timişoara la 25 septembrie 1990 
 H.G. nr. 1166/1990 (aprobare) 
 M. Of. nr. 120/5 nov. 1990 
 
 
 H.G. nr. 1176/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie 
 M. Of. nr. 13 bis/21 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 29/1991  (M. Of. nr. 14 bis/22 ian. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 32/1991  (M. Of. nr. 14 bis/22 ian. 1991) - modifică anexele nr. 2.43, 2.45, 2.47 
 - H.G. nr. 114/1991  (M. Of. nr. 52/15 mar. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 719/1992  (M. Of. nr. 315/4 dec. 1992) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1177/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industria de automobile "DACIA" 
 
 

M. Of. nr. 14 bis/22 ian. 1991 

 H.G. nr. 1178/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Băncii Române pentru Dezvoltare - S. A. 
 M. Of. nr. 132/26 nov. 1990 
 
 H.G. nr. 1180/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Mobest - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 295/21 nov. 1992 

 H.G. nr. 1191/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Proiect Bucureşti" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 13/21 ian. 1991 

 H.G. nr. 1195/1990 
 Hotărâre privind organizarea Băncii Comerciale Române - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 129/19 nov. 1990 

 H.G. nr. 1196/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Băncii Agricole - S. A. 
 M. Of. nr. 129/19 nov. 1990 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 675/1992  (M. Of. nr. 290/19 nov. 1992) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 1198/1990 
 Hotărâre privind participarea Societăţii Comerciale "Carpaţi" - S. A. la societăţile "Pyramids Nile Cruise Co" şi "Pyramids Hotel & Motel  
 Co" din R. A. Egipt 
 
 

M. Of. nr. 109/27 mai 1992 

 H.G. nr. 1200/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie 
 M. Of. nr. 13 bis/21 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 29/1991  (M. Of. nr. 14 bis/22 ian. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 30/1991  (M. Of. nr. 14 bis/22 ian. 1991) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 114/1991  (M. Of. nr. 52/15 mar. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 242/1991  (M. Of. nr. 105/15 mai 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 668/1992  (M. Of. nr. 287/17 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 279/1993  (M. Of. nr. 167/20 iul. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.296/1993  (M. Of. nr. 167/20 iul. 1993) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 709/1993  (M. Of. nr. 311/29 dec. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 57/1995  (M. Of. nr. 31/10 feb. 1995) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.309/1995  (M. Of. nr. 96/19 mai 1995) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- O.U.G. nr. 15/2001  (M. Of. nr. 66/7 feb. 2001) - diminuează patrimoniul S.C. "Oil Terminal"-S.A. Constanţa 

 H.G. nr. 1201/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea societăţilor comerciale "Dacia Service" - S. A. Piteşti şi "Eurocar Service" - S. A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 13 bis/21 ian. 1991 

 H.G. nr. 1213/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie 
 M. Of. nr. 13 bis/21 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 23/1991  (M. Of. nr. 9/17 ian. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 114/1991  (M. Of. nr. 52/15 mar. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 242/1991  (M. Of. nr. 105/15 mai 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 679/1992  (M. Of. nr. 299/24 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 
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 - H.G. nr. 686/1992  (M. Of. nr. 303 bis/25 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 44/1993  (M. Of. nr. 31/16 feb. 1993) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - HG.nr.163/1993  (M. Of. nr. 86/7 mai 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 810/1995  (M. Of. nr. 239/19 oct. 1995) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- O.U.G. nr. 216/2000  (M. Of. nr. 610/28 nov. 2000) - diminuează patrimoniul Societăţii Comerciale "Conpet"-S.A. 

 H.G. nr. 1216/1990 
 Hotărâre privind constituirea Societăţii Comerciale cu capital integral străin "Delta Design" - S. A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 120/4 iun. 1992 
 
 H.G. nr. 1220/1990 
 Hotărâre privind reorganizarea unor unităţi de cercetare ştiinţifică 
 
 

M. Of. nr. 109/27 mai 1992 

 H.G. nr. 1221/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor institute teologice de grad universitar ale Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolice) 
 
 

M. Of. nr. 132/26 nov. 1990 

 H.G. nr. 1222/1990 
 Hotărâre privind regimul impozitelor şi taxelor aplicabile reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor  
 economice străine, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea personalului român 
 M. Of. nr. 132 bis/26 nov. 1990 
 Modificări: 
 - L. nr. 32/1991  (M. Of. nr. 70/3 apr. 1991) - abrogă art. 7, art. 14 alin. (3) şi anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 466/1991  (M. Of. nr. 158/26 iul. 1991) - modifică art. 13; abrogă art. 14 alin. (1) - (2) şi anexa nr. 4 
 - O.G. nr. 14/1992  (M. Of. nr. 209/26 aug. 1992) - abrogă art. 5 alin. (2) 
 
 

- O.G. nr. 24/1996  (M. Of. nr. 175/5 aug. 1996) - abrogă art. 2 - 6, art. 8 - 10, art. 14 paragraful 5 şi anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 1224/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie 
 M. Of. nr. 13 bis/21 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 114/1991  (M. Of. nr. 52/15 mar. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 619/1992  (M. Of. nr. 259/16 oct. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 693/1992  (M. Of. nr. 303 bis/25 nov. 1992) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 682/1992  (M. Of. nr. 304/26 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 199/1993  (M. Of. nr. 90/12 mai 1993) - abrogă H.G. nr. 619/1992 
 - HG.nr.630/1993  (M. Of. nr. 271/24 nov. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.778/1993  (M. Of. nr. 16/21 ian. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.9/1994  (M. Of. nr. 36/8 feb. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- HG.nr.310/1995  (M. Of. nr. 96/19 mai 1995) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1225/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Teologic Baptist de grad universitar din România 
 
 

M. Of. nr. 109/27 mai 1992 

 H.G. nr. 1226/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale (turism, comerţ) 
 M. Of. nr. 109/27 mai 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 211/1992  (M. Of. nr. 156/9 iul. 1992) - modifică art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 336/1991 
 - H.G. nr. 336/1991  (M. Of. nr. 156/9 iul. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 445/1995  (M. Of. nr. 152/17 iul. 1995) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 639/1995  (M. Of. nr. 215/20 sep. 1995) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1227/1990 
 Hotărâre privind reorganizarea ca societăţi comerciale pe acţiuni a unor unităţi economice din cadrul Ministerului Mediului 
 
 

M. Of. nr. 19/26 ian. 1991 

 H.G. nr. 1229/1990 
 Hotărâre privind constituirea Societăţii Comerciale cu capital integral străin "Witschi (România) Electronic" - S. R. L. 
 
 

M. Of. nr. 110/28 mai 1992 

 H.G. nr. 1231/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Victoria" - S. A. Sibiu 
 M. Of. nr. 135/6 dec. 1990 
 
 H.G. nr. 1232/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Agroindustriala" - S. A. Bacău 
 
 

M. Of. nr. 135/6 dec. 1990 

 H.G. nr. 1233/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Combinatul pentru producerea, industrializarea şi comercializarea cărnii de porc  
 Ialomiţa" - S. A. 
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M. Of. nr. 135/6 dec. 1990 

 H.G. nr. 1234/1990 
 Hotărâre privind îmbunătăţirea funcţionării Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO 
 
 

M. Of. nr. 151/2 iul. 1992 

 H.G. nr. 1236/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni din sectorul industrial pentru transporturi 
 M. Of. nr. 26/31 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 167/1993  (M. Of. nr. 120/8 iun. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 1243/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Farmavet" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 27/1 feb. 1991 

 H.G. nr. 1245/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale pe acţiuni "Unicarne" Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 141/12 dec. 1990 

 H.G. nr. 1248/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Aviaţia Utilitară" - S. A. 
 M. Of. nr. 141/12 dec. 1990 
  
 ▼ Protocolul sesiunii a XVI-a a Comisiei mixte economice româno-turcă, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 1990 
 H.G. nr. 1249/1990 (aprobare) 
 M. Of. nr. 110/28 mai 1992 
 
 H.G. nr. 1250/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni, prin reorganizarea întreprinderilor agricole de stat 
 M. Of. nr. 27/1 feb. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 744/1992  (M. Of. nr. 323/10 dec. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 388/1993  (M. Of. nr. 207/27 aug. 1993) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1254/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie 
 M. Of. nr. 13 bis/21 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 763/1992  (M. Of. nr. 322/9 dec. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 248/1993  (M. Of. nr. 150/6 iul. 1993) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 810/1995  (M. Of. nr. 239/19 oct. 1995) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 1260/1990 
 Hotărâre privind trecerea Laboratorului de chimie anorganică din Timişoara în subordinea Academiei Române 
 M. Of. nr. 295/21 nov. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1366/2001  (M. Of. nr. 55/25 ian. 2002) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 1262/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale constructoare de maşini pentru agricultură şi alimentaţie 
 M. Of. nr. 27/1 feb. 1991 
 Modificări: 
 
 

- HG.nr.598/1995  (M. Of. nr. 182/14 aug. 1995) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1263/1990 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri legate de cooperarea dintre firma "Marc Rich" Elveţia şi Societatea comercială "PETROMIDIA" -  
 S. A. România 
 
 

M. Of. nr. 143/13 dec. 1990 

 H.G. nr. 1264/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în sectorul de transporturi auto 
 M. Of. nr. 26/31 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 390/1992  (M. Of. nr. 195/12 aug. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 514/1992  (M. Of. nr. 230/17 sep. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 520/1992  (M. Of. nr. 232/21 sep. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 223/1993  (M. Of. nr. 119/7 iun. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 259/1993  (M. Of. nr. 163/15 iul. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 1267/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale pe acţiuni "Comaico" 
 M. Of. nr. 17/25 ian. 1991 
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 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Finlandei cu privire la exportul de produse textile din România, pentru  
 import în Finlanda, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 1990 
 H.G. nr. 1268/1990 (aprobare) 
 M. Of. nr. 143/13 dec. 1990 
 
 
 H.G. nr. 1272/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie 
 M. Of. nr. 13 bis/21 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 114/1991  (M. Of. nr. 52/15 mar. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 600/1992  (M. Of. nr. 273/3 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 601/1992  (M. Of. nr. 274/4 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 693/1992  (M. Of. nr. 303 bis/25 nov. 1992) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 16/1993  (M. Of. nr. 18/4 feb. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 264/1993  (M. Of. nr. 163/15 iul. 1993) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 
 H.G. nr. 1273/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "UNISEM" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 143/13 dec. 1990 

 H.G. nr. 1276/1990 
 Hotărâre privind participarea Întreprinderii de Comerţ Exterior "Prodexport" la Societatea Promax (G.m.b.h.) Buchloe - Germania 
 
 

M. Of. nr. 111/28 mai 1992 

 H.G. nr. 1277/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Romarc" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 143/13 dec. 1990 

 H.G. nr. 1278/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul construcţiilor 
 M. Of. nr. 28/2 feb. 1991 
 
 H.G. nr. 1279/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor 
 
 

M. Of. nr. 145/17 dec. 1990 

 H.G. nr. 1280/1990 
 Hotărâre privind constituirea Societăţii Comerciale cu capital integral străin "Lackner & Schwarz - România" S. R. L. 
 
 

M. Of. nr. 111/28 mai 1992 

 H.G. nr. 1281/1990 
 Hotărâre privind salarizarea personalului din unităţile sanitare pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în  
 celelalte zile în care potrivit dispoziţiilor legale nu se lucrează 
 M. Of. nr. 144/14 dec. 1990 

 
 

(v. H.G. nr. 281/1993) 

 H.G. nr. 1282/1990 
 Hotărâre privind constituirea societăţii comerciale cu capital integral străin "Flora Import-Export" - S. R. L. 
 M. Of. nr. 112/29 mai 1992 
 
 H.G. nr. 1292/1990 
 Hotărâre privind recunoaşterea înfiinţării Camerei de Comerţ şi Industrie România - R.S.S. Moldova 
 
 

M. Of. nr. 297 bis/23 nov. 1992 

 H.G. nr. 1293/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Agroexport Siloz Port Constanţa - S. A." 
 M. Of. nr. 145 bis/17 dec. 1990 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 184/1991  (M. Of. nr. 71/3 apr. 1991) - modifică art. 1 şi anexa 
 
 H.G. nr. 1294/1990 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Biroului Central pentru Expertize Tehnice 
 M. Of. nr. 148/20 dec. 1990 

 
 

(v. O.G. nr. 2/2000) 

 H.G. nr. 1296/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie 
 M. Of. nr. 13 bis/21 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 114/1991  (M. Of. nr. 52/15 mar. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 344/1991  (M. Of. nr. 121/4 iun. 1991) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 599/1992  (M. Of. nr. 267/29 oct. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 655/1992  (M. Of. nr. 284/12 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 
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 H.G. nr. 1303/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul construcţiilor 
 M. Of. nr. 28/2 feb. 1991 
 Modificări: 
 - HG.nr.552/1995  (M. Of. nr. 174/7 aug. 1995) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- HG.nr.79/1996  (M. Of. nr. 40/26 feb. 1996) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1304/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul construcţiilor 
 M. Of. nr. 28/2 feb. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 843/1992  (M. Of. nr. 11/25 ian. 1993) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 
 H.G. nr. 1307/1990 
 Hotărâre privind executarea monumentelor din municipiul Bucureşti în amintirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 149/27 dec. 1990 

 H.G. nr. 1308/1990 
 Hotărâre privind organizarea unităţilor care asigură serviciile de interes local din municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 297 bis/23 nov. 1992 

 H.G. nr. 1309/1990 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de atragere, menţinere şi stabilizare a personalului din activitatea de distribuţie a energiei termice,  
 alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate, salubritate, transport în comun - exploatare şi întreţinere, reparaţii, spălătorie chimică,  
 curăţenie şi întreţinere parcuri şi străzi, cât şi repararea acestora 
 M. Of. nr. 149/27 dec. 1990 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1349/1990  (M. Of. nr. 4/11 ian. 1991) - modifică art. 2 
 (v. L. nr. 130/1996, L. nr. 53/2003) 
 
 H.G. nr. 1312/1990 
 Hotărâre privind constituirea Societăţii Comerciale cu capital integral străin "Flory Financial" - S. R. L. 
 
 

M. Of. nr. 112/29 mai 1992 

 H.G. nr. 1313/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Bancare cu capital integral străin "1 Delta Banking Group" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 112/29 mai 1992 

 H.G. nr. 1320/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Prodexport" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 2/9 ian. 1991 

 H.G. nr. 1323/1990 
 Hotărâre în legătură cu unele măsuri pentru aplicarea Legii privind societăţile comerciale 
 M. Of. nr. 149/27 dec. 1990 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 538/1993  (M. Of. nr. 250/21 oct. 1993) - completează art. unic 

 H.G. nr. 1324/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "SEMROM" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 2/9 ian. 1991 

 H.G. nr. 1325/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "ROMVAC COMPANY" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 2/9 ian. 1991 

 H.G. nr. 1327/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie 
 M. Of. nr. 13 bis/21 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 600/1992  (M. Of. nr. 273/3 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 753/1992  (M. Of. nr. 324/11 dec. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 1330/1990 
 Hotărâre privind stabilirea unor domenii de activitate de interes local în care se pot organiza regii autonome 
 
 

M. Of. nr. 3/10 ian. 1991 

 H.G. nr. 1333/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul proiectării şi serviciilor tehnice pentru construcţii 
 M. Of. nr. 29/2 feb. 1991 
 Modificări: 
 - HG.nr.14/1994  (M. Of. nr. 39/11 feb. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 170/1994  (M. Of. nr. 115/6 mai 1994) - modifică anexa nr. 1 
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 H.G. nr. 1334/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul construcţiilor 
 M. Of. nr. 29/2 feb. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 681/1992  (M. Of. nr. 294/20 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 844/1992  (M. Of. nr. 11/25 ian. 1993) - modifică anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 1336/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "IPTANA" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 3/10 ian. 1991 

 H.G. nr. 1337/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii comerciale pe acţiuni "CASROM" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 3/10 ian. 1991 

 H.G. nr. 1339/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul proiectării şi serviciilor tehnice pentru construcţii 
 M. Of. nr. 29/2 feb. 1991 
 Modificări: 
 - HG.nr.14/1994  (M. Of. nr. 39/11 feb. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 170/1994  (M. Of. nr. 115/6 mai 1994) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 1340/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul construcţiilor 
 M. Of. nr. 29/2 feb. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 567/1992  (M. Of. nr. 261/20 oct. 1992) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - HG.nr.14/1994  (M. Of. nr. 39/11 feb. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.79/1996  (M. Of. nr. 40/26 feb. 1996) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 1342/1990 
 Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu construirea de locuinţe în regie 
 
 

M. Of. nr. 4/11 ian. 1991 

 H.G. nr. 1346/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii comerciale pentru producerea şi valorificarea bumbacului "BUSCO" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 4/11 ian. 1991 

 H.G. nr. 1351/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii comerciale "ROMCONTROL - S. A" 
 
 

M. Of. nr. 4/11 ian. 1991 

 H.G. nr. 1353/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industria alimentară 
 M. Of. nr. 31/8 feb. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 321/1991  (M. Of. nr. 118/31 mai 1991) - abrogă parţial anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 379/1991  (M. Of. nr. 130/18 iun. 1991) - modifică anexele nr. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 şi 1.8 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 264/23 dec. 1991) - rectifică anexa nr. 1.7. 

 H.G. nr. 1361/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie 
 M. Of. nr. 13 bis/21 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 709/1993  (M. Of. nr. 311/29 dec. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 1365/1990 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale în informatică 
 M. Of. nr. 19/26 ian. 1991 
 Modificări: 
 - HG.nr.230/1993  (M. Of. nr. 123/10 iun. 1993) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 
 

- HG.nr.352/1993  (M. Of. nr. 187/5 aug. 1993) - modifică anexele nr. 1 şi 2 

  1991  
 
 
 H.G. nr. 3/1991 
 Hotărâre privind finanţarea şi realizarea de către Ministerul Apărării Naţionale, a unor lucrări comemorative pentru cinstirea eroilor căzuţi  
 în Revoluţia din Decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 7/15 ian. 1991 

 H.G. nr. 9/1991 
 Hotărâre privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 15/1990 şi organizarea activităţilor de piaţă valutară în vederea trecerii la  
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 convertibilitatea leului 
 M. Of. nr. 7/15 ian. 1991 

 (v. L. nr. 312/2004) 
 
 H.G. nr. 10/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "România azi" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 7/15 ian. 1991 

 H.G. nr. 12/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Regiei Autonome "Romcereal" - R. A. 
 M. Of. nr. 7/15 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 115/1992  (M. Of. nr. 44/18 mar. 1992) - modifică şi completează art. 3 şi anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 628/1992  (M. Of. nr. 269/30 oct. 1992) - modifică şi completează art. 3 şi anexa nr. 3; abrogă H.G. nr. 115/1995 
 - HG.nr.481/1993  (M. Of. nr. 239/5 oct. 1993) - modifică şi completează art. 3 şi anexa nr.3 
 - H.G. nr. 462/1995  (M. Of. nr. 131/29 iun. 1995) - restructurarea prin divizare a Regiei Autonome "Romcereal" 
 - H.G. nr. 1054/1995  (M. Of. nr. 2/9 ian. 1996) - modificare prin reorganizarea Regiei Autonome "Romcereal" 
 
 

(v. H.G. nr. 462/1995, H.G. nr. 1054/1995, H.G. nr. 830/1998) 

 H.G. nr. 13/1991 
 Hotărâre privind constituirea unor societăţi comerciale de transporturi auto pentru agricultură şi alimentaţie "Agrotransport" - S. A. 
 M. Of. nr. 8/16 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 603/1992  (M. Of. nr. 277/6 nov. 1992) - modifică structura organizatorică prin divizare parţială 
 - H.G. nr. 743/1992  (M. Of. nr. 317/7 dec. 1992) - modifică structura organizatorică prin divizare parţială 
 
 H.G. nr. 15/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea societăţilor comerciale farmaceutice - S. A. 
 M. Of. nr. 8/16 ian. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 239/1991  (M. Of. nr. 66/29 mar. 1991) - abrogă art. 12 

 H.G. nr. 17/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni pentru aprovizionarea producătorilor agricoli 
 M. Of. nr. 8/16 ian. 1991 
 
 H.G. nr. 18/1991 
 Hotărâre privind acoperirea de la bugetele locale a costului abonamentelor eliberate călătorilor care beneficiază de gratuitate la transportul  
 în comun, urban 
 
 

M. Of. nr. 8/16 ian. 1991 

 H.G. nr. 19/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor administraţii cu statut de regie autonomă şi societăţi comerciale pe acţiuni din domeniul transporturilor  
 navale 
 M. Of. nr. 9/17 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 362/1991  (M. Of. nr. 128/14 iun. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 755/1991  (M. Of. nr. 68/16 apr. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 394/1992  (M. Of. nr. 192/11 aug. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 156/1993  (M. Of. nr. 108/27 mai 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 410/1993  (M. Of. nr. 216/2 sep. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 599/1993  (M. Of. nr. 267/18 nov. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.682/1993  (M. Of. nr. 301/21 dec. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 190/1994  (M. Of. nr. 120/13 mai 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 330/1994  (M. Of. nr. 178/13 iul. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1364/1996  (M. Of. nr. 333/10 dec. 1996) - modifică anexa nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 191/1997  (M. Of. nr. 101/27 mai 1997) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 517/1998  (M. Of. nr. 331/2 sep. 1998) - modifică anexa nr. 1 şi nr.2 
 - H.G. nr. 518/1998  (M. Of. nr. 332/3 sep. 1998) - abrogă prevederile referitoare la Regia Autonomă ''Administraţia Porturilor  
 Dunării Maritime'' Galaţi 
 - H.G. nr. 519/1998  (M. Of. nr. 332/3 sep. 1998) - abrogă prevederile referitoare la Regia Autonomă ''Administraţia Canalelor  
 Navigabile'' Constanţa 
 - H.G. nr. 520/1998  (M. Of. nr. 333/4 sep. 1998) - abrogă prevederile referitoare la Regia Autonomă ''Administraţia Porturilor  
 Dunării Fluviale'' Giurgiu 
 
 H.G. nr. 21/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Baptist de grad universitar din Oradea 
 
 

M. Of. nr. 9/17 ian. 1991 

 H.G. nr. 22/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale pe acţiuni "Rompetrol" - S. A., Bucureşti 
 M. Of. nr. 9/17 ian. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 685/1992  (M. Of. nr. 298/24 nov. 1992) - modifică art. 3 şi anexa 
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 H.G. nr. 29/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul metalurgiei feroase 
 M. Of. nr. 14 bis/22 ian. 1991 
 Modificări: 
 - HG.nr.682/1993  (M. Of. nr. 301/21 dec. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 
 

(v. L. nr. 99/1999, H.G. nr. 738/2003) 

 H.G. nr. 30/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în ramura metalurgiei neferoase 
 M. Of. nr. 14 bis/22 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2115/2004  (M. Of. nr. 1192/14 dec. 2004) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 31/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul fabricaţiei de ţevi 
 
 

M. Of. nr. 14 bis/22 ian. 1991 

 H.G. nr. 32/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul fabricaţiei de produse refractare şi abrazive 
 
 

M. Of. nr. 14 bis/22 ian. 1991 

 H.G. nr. 33/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul recuperării şi valorificării materialelor refolosibile 
 
 

M. Of. nr. 14 bis/22 ian. 1991 

 H.G. nr. 39/1991 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării unei filiale a Societăţii Internaţionale de Telecomunicaţii Aeronautice - S. I. T. A. în România 
 M. Of. nr. 12/19 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 43/1997  (M. Of. nr. 37/6 mar. 1997) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 54/1998  (M. Of. nr. 73/17 feb. 1998) - modifică art. 2 
 
 H.G. nr. 44/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea societăţilor comerciale pentru producerea nutreţurilor combinate - societăţi pe acţiuni 
 M. Of. nr. 14/22 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 66/1993  (M. Of. nr. 49/4 mar. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 388/1993  (M. Of. nr. 207/27 aug. 1993) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 45/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul comunicaţiilor 
 
 

M. Of. nr. 14/22 ian. 1991 

 H.G. nr. 46/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea întreprinderilor pentru legume şi fructe 
 M. Of. nr. 14/22 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 321/1991  (M. Of. nr. 118/31 mai 1991) - modifică anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 746/1992  (M. Of. nr. 324/11 dec. 1992) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 69/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea societăţilor comerciale de comerţ exterior "Fructexport" - S. A. şi "Romagrimex" - S. A. 
 M. Of. nr. 21/29 ian. 1991 
 
 H.G. nr. 70/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie 
 M. Of. nr. 21/29 ian. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 264/1993  (M. Of. nr. 163/15 iul. 1993) - modifică anexa nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 73/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "LAR - Liniile Aeriene Române" - S. A. 
 M. Of. nr. 22/29 ian. 1991 
 
 H.G. nr. 74/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA 
 M. Of. nr. 22/29 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 731/1992  (M. Of. nr. 309/27 nov. 1992) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 405/1993  (M. Of. nr. 207/27 aug. 1993) - modifică art. 4 şi anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 75/2005  (M. Of. nr. 113/3 feb. 2005) - modifică art. 2, anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1090/2006  (M. Of. nr. 740/30 aug. 2006) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1251/2007  (M. Of. nr. 707/19 oct. 2007) - modifică art.2, art.7 alin.1, anexa nr.1, anexa nr.2; 
  introduce alin.3 la art.1 
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 - H.G. nr. 741/2008  (M. Of. nr. 529/14 iul. 2008) - modifică art. 2, anexa nr. 2 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 500/20 iul. 2009) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1234/2021  (M. Of. nr. 1134/26 nov. 2021) - modifică art. 2 alin. (1), anexa nr. 1 și anexa nr. 2; 
 completează anexa nr. 2; 
 
 

abrogă art. 1 alin. (3) 

 H.G. nr. 80/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni din sectorul construcţiilor, comunicaţiilor şi hidrotehnic 
 M. Of. nr. 22/29 ian. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 168/1993  (M. Of. nr. 91/13 mai 1993) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 82/1991 
 Hotărâre privind autorizarea Primăriei Municipiului Bucureşti pentru concesionarea unor terenuri proprietate de stat, în vederea constituirii  
 şi amenajării de dotări orăşeneşti 
 
 

M. Of. nr. 20/28 ian. 1991 

 H.G. nr. 86/1991 
 Hotărâre privind utilizarea sumelor provenite din vânzarea locuinţelor, pentru asigurarea necesarului de fonduri de investiţii în municipiul  
 Bucureşti şi judeţe 
 
 

M. Of. nr. 36/20 feb. 1991 

 H.G. nr. 87/1991 
 Hotărâre privind construirea de locuinţe proprietate personală prin utilizarea sumelor atrase de la populaţie 
 M. Of. nr. 38/23 feb. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 214/1991  (M. Of. nr. 78/15 apr. 1991) - modifică art. 2 
 
 

(v. L. nr. 152/1998) 

 H.G. nr. 88/1991 
 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 
 M. Of. nr. 30/4 feb. 1991 
 
 H.G. nr. 89/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale în domeniul construcţiilor, instalaţii-montaj, mecanizarea lucrărilor şi proiectare  
 
 
 tehnologică 
 M. Of. nr. 28/2 feb. 1991 
 Modificări: 
 
 

- HG.nr.160/1995  (M. Of. nr. 58/29 mar. 1995) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 91/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania de Turism pentru Tineret" - S. A. 
 M. Of. nr. 38/23 feb. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 718/1992  (M. Of. nr. 307/27 nov. 1992) - modifică art. 3 alin. (1), art. 5 
 - HG.nr.378/1994  (M. Of. nr. 210/11 aug. 1994) - modifică art. 3 
 - HG.nr.379/1994  (M. Of. nr. 210/11 aug. 1994) - modifică art. 3 
 
 H.G. nr. 92/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Protan" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 38/23 feb. 1991 

 H.G. nr. 93/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul activităţilor de construcţii-montaj, industrie şi servicii din  
 transporturi 
 M. Of. nr. 53/18 mar. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 669/1992  (M. Of. nr. 285/13 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 96/1991 
 Hotărâre privind asigurarea bazei materiale în sectorul producţiei de petrol, gaze şi cărbune 
 
 

M. Of. nr. 38/23 feb. 1991 

 H.G. nr. 98/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Regiei Autonome "Multiproduct" 
 M. Of. nr. 38/23 feb. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 30/2000  (M. Of. nr. 19/20 ian. 2000) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 745/2008  (M. Of. nr. 558/23 iul. 2008) - modifică anexa 
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 ▼ Înţelegeri convenite între Ministerul Comerţului şi Turismului din România şi Ministerul Economiei şi Comerţului Exterior şi Ministerul  
 Cooperării Internaţionale din Republica Arabă Egipt privind reglementarea datoriei scadente şi neîncasate la 31 decembrie 1989 a  
 Republicii Arabe Egipt faţă de România 
 H.G. nr. 102/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 120/4 iun. 1992 
 
 
 H.G. nr. 103/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale de sere 
 
 

M. Of. nr. 47/9 mar. 1991 

 H.G. nr. 104/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor întreprinderi de construcţii din subordinea Ministerului Mediului ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 M. Of. nr. 47/9 mar. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 166/1993  (M. Of. nr. 98/19 mai 1993) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 108/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Humanitas" - S. R. L. 
 M. Of. nr. 74/11 apr. 1991 

 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1991 
 H.G. nr. 113/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 81/17 apr. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 952/2004 (M. Of. nr. 546/18 iun. 2004) 

 H.G. nr. 114/1991 
 Hotărâre privind reorganizarea unor unităţi economice de stat în domeniul prelucrării ţiţeiului şi petrochimiei ca societăţi comerciale pe  
 acţiuni 
 M. Of. nr. 52/15 mar. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 540/1996  (M. Of. nr. 146/11 iul. 1996) - abrogă art. 4 

 H.G. nr. 115/1991 
 Hotărâre privind reorganizarea unor unităţi economice de stat în domeniul distribuţiei şi comercializării produselor petroliere la intern şi  
 export, ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 M. Of. nr. 55/20 mar. 1991 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 132/19 iun. 1991) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 571/1991  (M. Of. nr. 261/21 dec. 1991) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 540/1996  (M. Of. nr. 146/11 iul. 1996) - abrogă art. 4 şi art. 5 
 
 H.G. nr. 116/1991 
 Hotărâre privind reorganizarea unor unităţi economice de stat din industrie, din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei, ca  
 societăţi comerciale pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 49/13 mar. 1991 

 H.G. nr. 117/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în agricultura de stat 
 M. Of. nr. 49/13 mar. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 66/1993  (M. Of. nr. 49/4 mar. 1993) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 118/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni, de cercetare-dezvoltare în domeniul comunicaţiilor 
 
 

M. Of. nr. 50/14 mar. 1991 

 H.G. nr. 119/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Ilexim" - S. A. 
 M. Of. nr. 50/14 mar. 1991 
 
 H.G. nr. 123/1991 
 Hotărâre privind stimularea încasărilor valutare din activitatea sportivă 
 M. Of. nr. 42/2 mar. 1991 

 
 

(v. R. nr. 4/2005 (B.N.R.)) 

 H.G. nr. 124/1991 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Olimpic Român 
 M. Of. nr. 52/15 mar. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 6/1995  (M. Of. nr. 8/18 ian. 1995) 
 - H.G. nr. 631/1995  (M. Of. nr. 192/24 aug. 1995) 
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 Republicare: 
  (M. Of. nr. 199/30 aug. 1995) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 883/1998  (M. Of. nr. 478/14 dec. 1998) - modifică art. 11 
 - H.G. nr. 684/2001  (M. Of. nr. 424/30 iul. 2001) - modifică art. 11 
 - H.G. nr. 1073/2009  (M. Of. nr. 673/8 oct. 2009) - modifică art. 11 
 
 H.G. nr. 125/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 55/20 mar. 1991 

 H.G. nr. 128/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni de construcţii şi prestări servicii în domeniul îmbunătăţirilor funciare 
 
 

M. Of. nr. 56/20 mar. 1991 

 H.G. nr. 138/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Matematică Aplicată, în subordinea Academiei Române 
 M. Of. nr. 45/7 mar. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 503/1998  (M. Of. nr. 307/24 aug. 1998) - modifică corespunzător 
 
 

- H.G. nr. 1366/2001  (M. Of. nr. 55/25 ian. 2002) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 139/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 M. Of. nr. 57/21 mar. 1991 
 Modificări: 
 - HG.nr.404/1995  (M. Of. nr. 126/22 iun. 1995) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 889/2004  (M. Of. nr. 555/23 iun. 2004) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 637/2006  (M. Of. nr. 465/30 mai 2006) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 1 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Maltei pentru servicii aeriene civile, semnat în oraşul Valletta la 22 noiembrie 1990 
 H.G. nr. 148/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 58/21 mar. 1991 
 
 
 H.G. nr. 149/1991 
 Hotărâre privind subvenţionarea Comitetului Naţional Român pentru U. N. I. C. E. F. 
 
 

M. Of. nr. 52/15 mar. 1991 

 H.G. nr. 150/1991 
 Hotărâre privind garantarea, de către Banca Naţională a României, a rambursării unor credite 
  M. Of. nr. 48/11 mar. 1991 

 ▼ Convenţie europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin, semnată la Londra la 7 iunie 1968 
 
 H.G. nr. 153/1991 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 63 bis/26 mar. 1991 

 ▼ Protocol adiţional la convenţie, semnat la Strasbourg la 15 martie 1978 
 H.G. nr. 153/1991 (aderare) 
 
 

M. Of. nr. 63 bis/26 mar. 1991 

 H.G. nr. 155/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei, ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 68/1 apr. 1991 

 H.G. nr. 156/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor institute de cercetare şi proiectare din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei ca societăţi  
 comerciale pe acţiuni 
 M. Of. nr. 69/2 apr. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 845/1991  (M. Of. nr. 3/15 ian. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 665/1992  (M. Of. nr. 287/17 nov. 1992) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 709/1993  (M. Of. nr. 311/29 dec. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 157/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 M. Of. nr. 69/2 apr. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 599/1992  (M. Of. nr. 267/29 oct. 1992) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 158/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în cadrul Grupului Industrial "Titan" Bucureşti 
 M. Of. nr. 68/1 apr. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 278/1993  (M. Of. nr. 169/21 iul. 1993) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
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 H.G. nr. 159/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei, ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 64 bis/28 mar. 1991 

 H.G. nr. 160/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei, ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 64 bis/28 mar. 1991 

 H.G. nr. 161/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul construcţiilor şi mecanizării construcţiilor 
 M. Of. nr. 62/25 mar. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 844/1992  (M. Of. nr. 11/25 ian. 1993) - modifică anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 162/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriale 
 M. Of. nr. 62/25 mar. 1991 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 80/16 apr. 1991) - rectifică art. 4 alin. 1 şi 2 şi anexa nr. 1 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 170/1994  (M. Of. nr. 115/6 mai 1994) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 164/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni 
 M. Of. nr. 63/26 mar. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 29/1996  (M. Of. nr. 22/30 ian. 1996) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 168/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "MECAPOL" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 94/30 apr. 1991 

 H.G. nr. 169/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul construcţiilor, instalaţii-montaj şi producţie industrială pentru  
 construcţii 
 
 

M. Of. nr. 62/25 mar. 1991 

 H.G. nr. 171/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni în poligrafie 
 
 

M. Of. nr. 61/23 mar. 1991 

 H.G. nr. 172/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Decorativa" - S. A., Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 63/26 mar. 1991 

 H.G. nr. 175/1991 
 Nepublicat 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 222/1992  (M. Of. nr. 99/21 mai 1992) - modifică corespunzător 
 
 

- H.G. nr. 324/1997  (M. Of. nr. 147/10 iul. 1997) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 178/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Silicon" - S. A. Orşova 
 
 

M. Of. nr. 72/4 apr. 1991 

 H.G. nr. 179/1991 
 Hotărâre privind divizarea unei societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul resurselor şi industriei 
 
 

M. Of. nr. 72/4 apr. 1991 

 H.G. nr. 186/1991 
 Hotărâre privind organizarea Institutului de Modă pentru Industria Uşoară Bucureşti, din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei,  
 ca societate comercială pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 77/13 apr. 1991 

 H.G. nr. 190/1991 
 Hotărâre privind transformarea şcolilor militare de ofiţeri în institute militare de învăţământ 
 M. Of. nr. 80/16 apr. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 616/1995  (M. Of. nr. 206/6 sep. 1995) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 216/21 sep. 1995) 

 H.G. nr. 192/1991 
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 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pentru mecanizarea agriculturii şi prestări de servicii în domeniul mecanizării  
 agriculturii 
 M. Of. nr. 84/19 apr. 1991 
 Modificări: 
 
 

- HG.nr.386/1994  (M. Of. nr. 197/29 iul. 1994) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 193/1991 
 Hotărâre privind reorganizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei, ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 M. Of. nr. 77/13 apr. 1991 
 
 H.G. nr. 194/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea unor întreprinderi agricole de stat 
 M. Of. nr. 147/30 iun. 1992 
 Modificări: 
 - HG.nr.492/1991  (M. Of. nr. 167/14 aug. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 123/1993  (M. Of. nr. 75/16 apr. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.545/1993  (M. Of. nr. 270/23 nov. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.602/1994  (M. Of. nr. 279/3 oct. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 220/1997  (M. Of. nr. 99/23 mai 1997) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 197/1991 
 Hotărâre privind modul de decontare a exporturilor ce se vor efectua în semestrul I 1991 în ţările est-europene în contul contractelor  
 restante din 1990 
 
 

M. Of. nr. 120/4 iun. 1992 

 H.G. nr. 198/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea întreprinderilor de in şi cânepă 
 M. Of. nr. 83/18 apr. 1991 
 
 H.G. nr. 199/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul sericiculturii 
 
 

M. Of. nr. 83/18 apr. 1991 

 H.G. nr. 201/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de magazine pe acţiuni "Prodas" Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 88/23 apr. 1991 

 H.G. nr. 202/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni "I. T. I. A. " 
 M. Of. nr. 88/23 apr. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 591/1992  (M. Of. nr. 274/4 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 203/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Ratinex" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 88/23 apr. 1991 

 H.G. nr. 206/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor institute de cercetare şi proiectare din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei ca societăţi  
 comerciale pe acţiuni 
 M. Of. nr. 92/29 apr. 1991 
 Modificări: 
 - HG.nr.707/1993  (M. Of. nr. 303/22 dec. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 
 ▼ Protocolul celei de-a XIV-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-daneze de cooperare economică, industrială, tehnologică şi  
 ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 8 februarie 1991 
 H.G. nr. 208/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 120/4 iun. 1992 

 ▼ Protocolul celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-olandeze de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică,  
 semnat la Haga la 6 martie 1991 
 H.G. nr. 221/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 120/4 iun. 1992 

 ▼ Protocolul celei de-a XII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-pakistaneze pentru cooperare economică, comercială,  
 tehnică şi ştiinţifică, semnat la Islamabad la 3 februarie 1991 
 H.G. nr. 222/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 120/4 iun. 1992 
 
 
 H.G. nr. 223/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Zecasin" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 85/22 apr. 1991 

 H.G. nr. 224/1991 
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 Hotărâre privind organizarea unor institute de cercetare şi proiectare din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei ca societăţi  
 comerciale pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 85/22 apr. 1991 

 H.G. nr. 225/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 86/22 apr. 1991 

 H.G. nr. 226/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Institutul de Testare şi Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanizarea Agriculturii -  
 ROMATEST" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 86/22 apr. 1991 

 H.G. nr. 227/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor institute de cercetare şi proiectare şi a unei întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor şi  
 Industriei ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 95/2 mai 1991 

 H.G. nr. 229/1991 
 Hotărâre privind organizarea Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Autoturisme Piteşti-Colibaşi ca societate  
 comercială pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 95/2 mai 1991 

 H.G. nr. 231/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea regiilor autonome "Monetăria Statului" şi "Imprimeria Băncii Naţionale a României" 
 
 

M. Of. nr. 87/23 apr. 1991 

 H.G. nr. 235/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 M. Of. nr. 79/16 apr. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 570/1991  (M. Of. nr. 189/19 sep. 1991) - modifică şi publică textul integral al H.G. nr. 235/1991 
 - H.G. nr. 726/1992  (M. Of. nr. 313/4 dec. 1992) - modifică art. 15 
 - H.G. nr. 1227/1996  (M. Of. nr. 313/27 nov. 1996) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 311/1997  (M. Of. nr. 138/1 iul. 1997) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 399/1997  (M. Of. nr. 191/11 aug. 1997) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - O.U.G. nr. 12/1998  (M. Of. nr. 254/8 iul. 1998) - reorganizare 
 - H.G. nr. 581/1998  (M. Of. nr. 349/15 sep. 1998) - restructurare 
 - H.G. nr. 582/1998  (M. Of. nr. 350/15 sep. 1998) - restructurare 
 - H.G. nr. 583/1998  (M. Of. nr. 351/15 sep. 1998) - restructurare 
 - H.G. nr. 584/1998  (M. Of. nr. 352/15 sep. 1998) - restructurare 
 - H.G. nr. 585/1998  (M. Of. nr. 353/15 sep. 1998) - restructurare 
 - O.G. nr. 112/1999  (M. Of. nr. 425/31 aug. 1999) - abrogă art. 12 
 
 

- L. nr. 210/2003  (M. Of. nr. 352/22 mai 2003) - aprobă O.G. nr. 112/1999 şi abrogă art. 12 

 H.G. nr. 241/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul cercetării-proiectării de aviaţie 
 M. Of. nr. 105/15 mai 1991 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 249/13 dec. 1991) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 339/1993  (M. Of. nr. 174/23 iul. 1993) - modifică corespunzător 
 
 

- H.G. nr. 1463/2008  (M. Of. nr. 804/2 dec. 2008) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 242/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul industriei de aviaţie 
 M. Of. nr. 105/15 mai 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 339/1993  (M. Of. nr. 174/23 iul. 1993) - modifică corespunzător 
 
 H.G. nr. 245/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Tribuna Economică" - S. R. L. 
 M. Of. nr. 89/24 apr. 1991 
 
 H.G. nr. 247/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul difuzării cărţii, discurilor şi altor bunuri culturale 
 
 

M. Of. nr. 91/25 apr. 1991 

 H.G. nr. 258/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul prestaţiilor şi reparaţiilor de utilaje de construcţii navale şi  
 mijloace de transport auto 
 M. Of. nr. 96/3 mai 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 408/1991  (M. Of. nr. 143/11 iul. 1991) - modifică anexa nr. 1 
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 H.G. nr. 259/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Rulmentul" Suceava - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 98/7 mai 1991 

 H.G. nr. 265/1991 
 Hotărâre privind condiţiile de contractare pentru proiectele finanţate din credite şi împrumuturi externe 
 
 

M. Of. nr. 123/6 iun. 1992 

 H.G. nr. 266/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea unor întreprinderi agricole de stat 
 M. Of. nr. 116/28 mai 1991 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 139/4 iul. 1991) - rectifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 268/1991 
 Hotărâre cu privire la stabilirea regiilor autonome cu specific deosebit 
 M. Of. nr. 93/30 apr. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 353/1991  (M. Of. nr. 115/24 mai 1991) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 276/1994  (M. Of. nr. 155/21 iun. 1994) - modifică anexa 

 H.G. nr. 269/1991 
 Hotărâre privind repartizarea pe categorii a veniturilor "Fondului Libertatea" 
 M. Of. nr. 151/2 iul. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 262/1997  (M. Of. nr. 112/5 iun. 1997) - finanţarea unor programe 

 H.G. nr. 271/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Semtest" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 112/23 mai 1991 

 H.G. nr. 272/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale pe acţiuni "Ştiinţă şi Tehnică" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 103/14 mai 1991 

 H.G. nr. 273/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale în domeniul creşterii ovinelor şi caprinelor 
 M. Of. nr. 112/23 mai 1991 
 
 H.G. nr. 280/1991 
 Hotărâre privind organizarea, finanţarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar agricol şi de industrie alimentară 
 
 

M. Of. nr. 104/15 mai 1991 

 H.G. nr. 282/1991 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a organizaţiei "World Vision International", prin înfiinţarea unei filiale a acesteia 
 
 

M. Of. nr. 104/15 mai 1991 

 H.G. nr. 286/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Adevărul" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 109/21 mai 1991 

 H.G. nr. 289/1991 
 Hotărâre privind iniţierea de acţiuni în vederea urgentării recuperării creanţelor externe 
 M. Of. nr. 104/15 mai 1991 
 
 H.G. nr. 292/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul îmbunătăţirilor funciare 
 M. Of. nr. 106/16 mai 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 408/1991  (M. Of. nr. 143/11 iul. 1991) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 686/1994  (M. Of. nr. 303/26 oct. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 944/2006  (M. Of. nr. 699/15 aug. 2006) - modifică anexa nr.1 

 H.G. nr. 293/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor centre de calcul din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 M. Of. nr. 107/17 mai 1991 
 
 H.G. nr. 294/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul proiectării şi execuţiei metroului 
 
 

M. Of. nr. 107/17 mai 1991 

 H.G. nr. 295/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Editura Lumea" - S. A. 
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M. Of. nr. 107/17 mai 1991 

 H.G. nr. 304/1991 
 Hotărâre privind asigurarea pazei şi securităţii valorilor administrate de Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 123/6 iun. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 13/1992  (M. Of. nr. 52/30 mar. 1992) - modifică art. 1 alin. (2) 
 
 

(v. L. nr. 333/2003, H.G. nr. 1464/2003) 

 H.G. nr. 308/1991 
 Hotărâre privind folosirea de către societăţile bancare a spaţiilor locative care au fost construite sau adaptate în scopul comerţului de bancă 
 M. Of. nr. 102/14 mai 1991 
 
 H.G. nr. 316/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Scipomar" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 123/6 iun. 1992 

 H.G. nr. 320/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 297 bis/23 nov. 1992 

 H.G. nr. 321/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul producerii, industrializării şi comercializării produselor  
 horticole 
 
 

M. Of. nr. 118/31 mai 1991 

 H.G. nr. 324/1991 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării unui oficiu al Departamentului caritabil al Episcopiei Ortodoxe Române din S. U. A. şi Canada,  
 pe teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 102/14 mai 1991 

 H.G. nr. 326/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor institute de cercetare şi proiectare din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei ca societăţi  
 comerciale pe acţiuni 
 M. Of. nr. 113/23 mai 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 845/1991  (M. Of. nr. 3/15 ian. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 306/27 nov. 1992) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 709/1993  (M. Of. nr. 311/29 dec. 1993) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.404/1995  (M. Of. nr. 126/22 iun. 1995) - modifică anexa nr. 1 
 
 ▼ Minuta celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-malayeziene de cooperare economică, tehnică şi ştiinţifică,  
 semnată la Kuala Lumpur, Malayezia, la 28 februarie 1991 
 H.G. nr. 333/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 123/6 iun. 1992 

 ▼ Acord de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Malayeziei, semnat la Kuala Lumpur Malayezia  
 la 28 februarie 1991 
 H.G. nr. 338/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 123/6 iun. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 859/2006 (M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 

 H.G. nr. 344/1991 
 Hotărâre privind organizarea Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Echipamente Energetice Bucureşti, din  
 subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei, ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 121/4 iun. 1991 

 H.G. nr. 345/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea unor întreprinderi horticole de stat 
 
 

M. Of. nr. 118/31 mai 1991 

 H.G. nr. 346/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Electrecord" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 119/31 mai 1991 

 H.G. nr. 347/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Romdidac" - S. A. 
 M. Of. nr. 122/5 iun. 1991 
 
 H.G. nr. 352/1991 
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 Hotărâre privind aplicarea regimului devizelor în România 
 M. Of. nr. 138/3 iul. 1991 

 (v. Regulamentul nr. 3/1997 (B.N.R.)) 
 
 H.G. nr. 357/1991 
 Hotărâre privind garantarea rambursării unor credite 
 
 

M. Of. nr. 119/31 mai 1991 

 H.G. nr. 359/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor institute de cercetare şi proiectare din subordinea Ministerului Industriei ca societăţi comerciale pe  
 acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 123/5 iun. 1991 

 H.G. nr. 360/1991 
 Hotărâre privind organizarea activităţii creşelor şi grădiniţelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor la întreţinerea copiilor din aceste unităţi 
 M. Of. nr. 119/31 mai 1991 
 Modificări: 
 - L. nr. 263/2007  (M. Of. nr. 507/30 iul. 2007) - abrogă, la data de 2 sep. 2007, dispoziţiile referitoare la creşe 
 
 H.G. nr. 361/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Princer" - S. A. 
 M. Of. nr. 123/5 iun. 1991 

 

 ▼ Protocolul celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-norvegiene de cooperare economică, industrială,  
 tehnologică şi ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 22 martie 1991 
 H.G. nr. 363/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 

 ▼ Acord privind reglementarea obligaţiilor reciproce în relaţiile de plăţi existente la 31 decembrie 1990, între Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Populare Mongole, semnat la Ulan Bator la 5 aprilie 1991 
 H.G. nr. 373/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 131/18 iun. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 859/2006 (M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Malayeziei privind transporturile maritime, semnat la Kuala Lumpur la 26 februarie 1991 
 H.G. nr. 374/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 131/18 iun. 1991 
 
 
 H.G. nr. 375/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Presa Naţională" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 132/19 iun. 1991 

 H.G. nr. 378/1991 
 Hotărâre privind jurământul personalului Gărzii financiare 
 M. Of. nr. 130/18 iun. 1991 
 
 H.G. nr. 382/1991 
 Hotărâre privind garantarea rambursării unor credite 
 M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 31/1992  (M. Of. nr. 13/5 feb. 1992) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 389/1991 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a Fundaţiei "Walther Rudolf - Copii în primejdie" - Filiala Timişoara 
 
 

M. Of. nr. 154/23 iul. 1991 

 H.G. nr. 390/1991 
 Hotărâre privind realizarea şi destinaţia unor venituri din unităţile sanitare 
 M. Of. nr. 182/11 sep. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 587/1991  (M. Of. nr. 183/12 sep. 1991) - modifică anexa 
 (v. O.U.G. nr. 150/2002, L. nr. 270/2003) 
 
 H.G. nr. 394/1991 
 Hotărâre privind utilizarea resurselor în lei aferente creditelor externe pe termen mijlociu şi lung 
 
 

M. Of. nr. 138/3 iul. 1991 

 H.G. nr. 396/1991 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru constituirea fondului de stat de cereale, seminţe oleaginoase şi leguminoase boabe 
 
 

M. Of. nr. 143/11 iul. 1991 

 H.G. nr. 400/1991 
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 Hotărâre privind continuarea acţiunii de cooperare din Libia "Punerea în producţie a zăcămintelor de petrol descoperite în perimetrul N. C.  
 - 115" 
 M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 481/1991  (M. Of. nr. 297 bis/23 nov. 1992) - modifică art. 3 şi art. 8 
 
 ▼ Protocolul celei de-a III-a sesiuni a Comisiei mixte româno-ecuadoriene, semnat la Quito la 8 martie 1991 
 H.G. nr. 401/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
 
 
 H.G. nr. 407/1991 
 Hotărâre privind folosirea taxelor de utilizare a autostrăzilor pentru rambursarea creditelor bancare acordate în vederea construcţiei 
 
 

M. Of. nr. 140/5 iul. 1991 

 H.G. nr. 410/1991 
 Hotărâre privind stabilirea categoriei judeţelor, municipiilor şi oraşelor 
 M. Of. nr. 143/11 iul. 1991 

 (v. L. nr. 351/2001) 
 
 ▼ Acord de colaborare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei, semnat la Brasilia la 13 martie  
 1991 
 H.G. nr. 411/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 140/5 iul. 1991 
 
 
 H.G. nr. 413/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Agris-Redacţia Revistelor Agricole" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 145/12 iul. 1991 

 H.G. nr. 416/1991 
 Hotărâre cu privire la uniformele militare şi portul acestora 
 
 

M. Of. nr. 140/5 iul. 1991 

 H.G. nr. 417/1991 
 Hotărâre privind constituirea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări 
 M. Of. nr. 149/18 iul. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 58/1992  (M. Of. nr. 35/5 mar. 1992) 
 - H.G. nr. 807/1995  (M. Of. nr. 239/19 oct. 1995) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 248/31 oct. 1995) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 41/1998  (M. Of. nr. 51/5 feb. 1998) - modifică art. 9 alin. (1) şi (2); introduce alin. (21) la art.9 
 - H.G. nr. 419/1998  (M. Of. nr. 279/28 iul. 1998) - modifică art. 9; înlocuieşte sintagma ''prefecturile judeţene, precum şi a  
 municipiului Bucureşti şi Sectorului agricol Ilfov'' din art.5 cu cuvântul  
 ''prefecturile''; introduce art.91 
 - H.G. nr. 389/2000  (M. Of. nr. 220/18 mai 2000) - modifică art. 9 alin. (2); introduce art.92; înlocuieşte denumirea "Direcţia  
 generală de paşapoarte străini şi a poliţiei de frontieră" din cuprinsul art.7 şi 8  
 şi denumirea "Direcţia generală a poliţiei de frontieră, străini, probleme de  
 migrări şi paşapoarte" din cuprinsul art.91 alin.2 cu denumirea "Direcţia  
 generală de paşapoarte, străini şi probleme de migrări" 
 
 

- O.G. nr. 102/2000  (M. Of. nr. 436/3 sep. 2000) - abrogă art. 7 şi 8. 

 H.G. nr. 419/1991 
 Hotărâre privind reabilitarea unor subunităţi economice componente ale regiilor autonome 
 
 

M. Of. nr. 158/26 iul. 1991 

 H.G. nr. 425/1991 
 Hotărâre privind crearea şi funcţionarea terminalului naţional conectat la reţeaua de comunicaţii directe între statele participante la  

 Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa 
 
 

M. Of. nr. 145/12 iul. 1991 

 H.G. nr. 427/1991 
 Hotărâre privind reglementarea unor probleme de comerţ exterior la Ministerul de Interne 
 M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 

 

 ▼ Protocolul celei de-a III-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Indonezia, semnat la Bucureşti la 3 mai 1991 
 H.G. nr. 431/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
 
 ▼ Protocolul celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-filipineze, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 1991 
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 H.G. nr. 432/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 

 H.G. nr. 433/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea societăţilor comerciale "Somadi" - S. A. şi "Editura Tehnică Agricolă" - S. A. 
 M. Of. nr. 149/18 iul. 1991 
 
 H.G. nr. 434/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale pe acţiuni "Luceafărul" 
 
 

M. Of. nr. 152/19 iul. 1991 

 H.G. nr. 436/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Romhandicap" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 152/19 iul. 1991 

 H.G. nr. 438/1991 
 Hotărâre privind liberalizarea preţului masei lemnoase pe picior 
 M. Of. nr. 145/12 iul. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 464/1991  (M. Of. nr. 158/26 iul. 1991) - abrogă ultimul alineat de la art. 3 
 
 

(v. H.G. nr. 85/2004) 

 H.G. nr. 440/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în Delta Dunării 
 M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
 
 H.G. nr. 444/1991 
 Hotărâre privind transmiterea unor locuinţe realizate din fondurile statului în ansamblul Băneasa din municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 142/11 iul. 1991 

 H.G. nr. 448/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea regiilor autonome "Poşta Română", "Rom-Telecom", "Radiocomunicaţii", "Inspectoratul General al  
 Radiocomunicaţiilor" şi a Societăţii Comerciale "Banc-Post" - S. A. 
 M. Of. nr. 155/23 iul. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 124/1992  (M. Of. nr. 54/31 mar. 1992) - modifică anexa nr. 2 A 
 - H.G. nr. 338/1992  (M. Of. nr. 158/13 iul. 1992) - modifică anexa nr. 2 A, 3 A, 4 A 
 - H.G. nr. 903/1995  (M. Of. nr. 266/15 nov. 1995) - modifică anexa nr. 2 A 
 - H.G. nr. 1394/1996  (M. Of. nr. 340/11 dec. 1996) - modifică anexa nr. 3 B 
 - H.G. nr. 153/1997  (M. Of. nr. 81/5 mai 1997) - încetează aplicabilitatea prevederilor referitoare la Inspectoratul General al  
 Radiocomunicaţiilor 
 - H.G. nr. 673/1997  (M. Of. nr. 296/31 oct. 1997) - încetează aplicabilitatea prevederilor referitoare la Regia Autonomă  
 Rom-Telecom 
 - H.G. nr. 371/1998  (M. Of. nr. 250/6 iul. 1998) - încetează aplicabilitatea prevederilor referitoare la Regia Autonomă ''Poşta  
 Română'' 
 - H.G. nr. 372/1998  (M. Of. nr. 251/6 iul. 1998) - încetează aplicabilitatea prevederilor referitoare la Regia Autonomă  
 
 

''Radiocomunicaţii'' 

 H.G. nr. 449/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale pe acţiuni "Nuclear & Vacuum" 
 M. Of. nr. 156/24 iul. 1991 

 ▼ Protocolul celei de-a XVIII-a sesiuni a Comisiei mixte româno-finlandeze pentru comerţ şi cooperare economică, industrială şi  
 tehnologică, semnat la Bucureşti la 30 mai 1991 
 H.G. nr. 450/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
 
 
 H.G. nr. 451/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea unor asociaţii economice de stat şi cooperatiste în  
 horticultură 
 
 

M. Of. nr. 156/24 iul. 1991 

 H.G. nr. 454/1991 
 Hotărâre privind îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă în oraşul Cernavodă, modificarea şi completarea unor prevederi ale Hotărârii  
 Guvernului nr. 750/1990 de aprobare a studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă  
 5x700 MW" 
 M. Of. nr. 297 bis/23 nov. 1992 
 Modificări: 
 - HG.nr.641/1991  (M. Of. nr. 152/2 iul. 1992) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 1081/2003  (M. Of. nr. 668/22 sep. 2003) - înlocuieşte anexa. 
 
 ▼ Protocolul celei de-a VII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-zimbabwene de cooperare economică şi tehnică, semnat la  
 Harare la 8 mai 1991 
 H.G. nr. 456/1991 (aprobare) 
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M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 

 ▼ Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind acordarea de facilităţi în materie de vize, încheiată la  
 Teheran la 29 mai 1991 
 H.G. nr. 468/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 161/29 iul. 1991 
 
 
 H.G. nr. 469/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industria alimentară 
 
 

M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 

 H.G. nr. 474/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Universităţii "1 Decembrie" Alba Iulia 
 
 

M. Of. nr. 160/27 iul. 1991 

 H.G. nr. 478/1991 
 Hotărâre privind funcţionarea Muzeului "Cotroceni" 
 M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
 
 H.G. nr. 480/1991 
 Hotărâre privind acordarea unor reduceri de tarife pentru călătoria pe calea ferată 
 M. Of. nr. 161/29 iul. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 148/1992  (M. Of. nr. 57/3 apr. 1992) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 484/1991 
 Hotărâre privind autorizarea înfiinţării Institutului Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar în Bucureşti 
 M. Of. nr. 161/29 iul. 1991 

 

 ▼ Acord de cooperare între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului al României şi Ministerul Echipamentului, Locuinţelor,  
 Transporturilor şi Spaţiului al Republicii Franţa, semnat la Paris la 25 iunie 1991 
 H.G. nr. 494/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 152/2 iul. 1992 
 
 
 H.G. nr. 499/1991 
 Hotărâre privind reglementarea unor probleme în activitatea Societăţii Mixte "OLTCIT" - S. A. Craiova 
  M. Of. nr. 170/19 aug. 1991 

 
 ▼ Acord de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul turismului, încheiat la Ankara la 28 martie 1991 
 H.G. nr. 501/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 171/20 aug. 1991 
 
 
 H.G. nr. 502/1991 
 Hotărâre privind acţiunea de atragere a capitalului străin în activitatea de explorare pentru minereuri metalifere din România 
 M. Of. nr. 171/20 aug. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 814/1991  (M. Of. nr. 254/18 dec. 1991) - modifică anexa 

 H.G. nr. 505/1991 
 Hotărâre privind semnarea unui memorandum între Asociaţia Mondială a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Agenţia Naţională pentru  
 Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
 
 

M. Of. nr. 171/20 aug. 1991 

 H.G. nr. 507/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie în horticultură 
 
 

M. Of. nr. 171/20 aug. 1991 

 H.G. nr. 509/1991 
 Hotărâre privind organizarea, finanţarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar de petrol şi gaze 
 
 

M. Of. nr. 172/21 aug. 1991 

 H.G. nr. 517/1991 
 Hotărâre privind valorificarea în condiţii de eficienţă a unor bunuri aflate în administrarea instituţiilor publice din domeniul sanitar 
 M. Of. nr. 172/21 aug. 1991 
 
 H.G. nr. 518/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Percons" - S. A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 173/22 aug. 1991 

 H.G. nr. 523/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor institute de cercetare-proiectare din subordinea Ministerului Industriei ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 M. Of. nr. 174/26 aug. 1991 
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 H.G. nr. 524/1991 
 Hotărâre privind drepturile unor categorii de personal încadrat în unităţi sanitare 
 M. Of. nr. 174/26 aug. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 314/1992  (M. Of. nr. 155/8 iul. 1992) - abrogă art. 5 

 H.G. nr. 530/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea de regii autonome şi societăţi comerciale în domeniul cinematografiei 
 M. Of. nr. 178/2 sep. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 315/1992  (M. Of. nr. 150/1 iul. 1992) - modifică anexele nr. I, III şi VII 
 - H.G. nr. 1281/1996  (M. Of. nr. 325/5 dec. 1996) - abrogă toate prevederile referitoare la Regia Autonomă "Cinerom" 
 - H.G. nr. 311/1998  (M. Of. nr. 221/17 iun. 1998) - modifică anexa nr.III; înlocuieşte denumirea Centrul Naţional al  
 Cinematografiei cu denumirea Oficiul Naţional al Cinematografiei 
 
 

- O.U.G. nr. 2/2001  (M. Of. nr. 10/9 ian. 2001) - desfiinţează Oficiul Naţional al Cinematografiei 

 H.G. nr. 532/1991 
 Hotărâre privind reglementarea asistenţei medicale cu plată în unităţile sanitare 
 M. Of. nr. 175/26 aug. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2287/2004  (M. Of. nr. 1253/24 dec. 2004) - introduce alin. (2) la art. 4 
 - H.G. nr. 396/2013  (M. Of. nr. 386/28 iun. 2013) - modifică art. 1, art. 2, art. 9; 
 
 

abrogă lit. B cu art. 12 şi 13, art. 15 

 H.G. nr. 537/1991 
 Hotărâre privind salarizarea şi alte drepturi ale jucătorilor de fotbal profesionişti şi antrenorilor de la cluburi şi Federaţia Română de Fotbal 
 
 

M. Of. nr. 175/26 aug. 1991 

 H.G. nr. 541/1991 
 Hotărâre privind stabilirea şi aplicarea taxelor de înregistrare a medicamentelor şi a produselor biologice de uz uman 
 M. Of. nr. 175/26 aug. 1991 

 (v. O.G. nr. 125/1998) 
 
 H.G. nr. 544/1991 
 Hotărâre privind reglementarea financiară a stocurilor de concentrate zinco-plumboase, minereuri de mangan sărace şi subproduse  
 metalurgice existente în sectorul minier şi în sectorul metalurgic de metale neferoase grele 
 
 

M. Of. nr. 152/2 iul. 1992 

 H.G. nr. 548/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea, în cadrul Fundaţiei Culturale Române, a Centrului de studii transilvane 
 M. Of. nr. 178/2 sep. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 98/1992  (M. Of. nr. 52/30 mar. 1992) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 347/1995  (M. Of. nr. 114 bis/6 iun. 1995) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 552/1991 
 Hotărâre privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol 
 M. Of. nr. 176/29 aug. 1991 

 
 

(v. O.G. nr. 80/2001) 

 H.G. nr. 557/1991 
 Hotărâre cu privire la condiţiile aplicate Societăţii de Îmbuteliat "Coca-Cola" Bucureşti - S. R. L. 
 M. Of. nr. 176/29 aug. 1991 
 
 H.G. nr. 562/1991 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la încasarea avansului şi ratelor la vânzarea-cumpărarea locuinţelor construite din fondurile  
 statului 
 M. Of. nr. 177/2 sep. 1991 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 
 

întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 

 H.G. nr. 567/1991 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României 
 M. Of. nr. 186/17 sep. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 314/1992  (M. Of. nr. 155/8 iul. 1992) 
 - H.G. nr. 913/1995  (M. Of. nr. 280/30 nov. 1995) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 291/15 dec. 1995) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 122/2003  (M. Of. nr. 118/25 feb. 2003) - modifică art.1 alin.(2), art.2, art.3, art.4; abrogă art.7 
 - H.G. nr. 206/2005  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2005) - înlocuieşte anexa nr. 2 
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 - H.G. nr. 1212/2009  (M. Of. nr. 704/20 oct. 2009) - modifică art. 2 alin. 2, art. 4 alin. 1 şi 4, art. 8 
 
 

- L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 6 

 H.G. nr. 570/1991 
 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare 
 M. Of. nr. 189/19 sep. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 691/1991  (M. Of. nr. 214/22 oct. 1991) - modifică anexa nr.3 
 - H.G. nr. 692/1991  (M. Of. nr. 216/28 oct. 1991) - modifică anexa nr.3 
 - H.G. nr. 77/1992  (M. Of. nr. 36/5 mar. 1992) - modifică anexa nr.3 
 
 

- L. nr. 210/2003  (M. Of. nr. 352/22 mai 2003) - abrogă art. 12 

 H.G. nr. 571/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Transpeco" - S. A. şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/15 febr. 1991 
 M. Of. nr. 261/21 dec. 1991 

 

 ▼ Protocolul sesiunii a VIII-a a Comisiei permanente interguvernamentale româno-cipriote de colaborare economică şi cooperare  
 industrială şi tehnică, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1991 
 H.G. nr. 582/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 191/24 sep. 1991 

 ▼ Amendament la Convenţia privitoare la expoziţiile internaţionale, din 22 noiembrie 1928, astfel cum a fost completată prin protocoalele  
 din 10 mai 1948, 16 noiembrie 1966 şi 30 noiembrie 1972 şi prin Amendamentul din 24 iunie 1982, adoptat de Adunarea generală a  
 Biroului Internaţional al Expoziţiilor la 31 mai 1988 
 H.G. nr. 583/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 208/11 oct. 1991 

 ▼ Acord privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la  
 Ankara la 10 ianuarie 1991 
 H.G. nr. 603/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 191/24 sep. 1991 

 ▼ Protocolul celei de-a XI-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi tehnică, semnat la Beijing la 8  
 iulie 1991 
 H.G. nr. 604/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 190/23 sep. 1991 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative Cehe şi Slovace privind desfiinţarea vizelor, semnată la Bucureşti  
 la 6 august 1991 
 H.G. nr. 605/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 190/23 sep. 1991 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene, în materie de vize, încheiat la Bucureşti la 23 iulie 1991 
 H.G. nr. 606/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 190/23 sep. 1991 

 ▼ Protocolul celei de-a XIV-a sesiuni a Comisiei mixte româno-libiene de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Tripoli la 18  
 iulie 1991 
 H.G. nr. 607/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 190/23 sep. 1991 
 
 ▼ Protocolul celei de-a XIV-a sesiuni a Comisiei mixte româno-italiene de cooperare economică, industrială şi tehnică, semnat la Roma la  
 10 iulie 1991 
 H.G. nr. 608/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 190/23 sep. 1991 

 H.G. nr. 613/1991 
 Hotărâre privind autorizarea Serviciului Român de Informaţii de a avea relaţii de vânzare-cumpărare cu persoane fizice care nu desfăşoară  
 activităţi economice pe baza liberei iniţiative 
 
 

M. Of. nr. 152/2 iul. 1992 

 H.G. nr. 625/1991 
 Hotărâre privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum şi ajutoare sociale pentru studenţii români de la cursurile de zi  
 din unităţile de învăţământ superior de stat 
 M. Of. nr. 194/26 sep. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 129/1992  (M. Of. nr. 53/30 mar. 1992) 
 - H.G. nr. 631/1992  (M. Of. nr. 282/11 nov. 1992) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 282/11 nov. 1992) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 285/1993  (M. Of. nr. 171/22 iul. 1993) - abrogă prevederile referitoare la burse sau alte forme de sprijin pentru  
 studenţi 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Canadei privind cooperarea în domeniul culturii, învăţământului şi  
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 sportului, semnat la Ottawa la 3 iulie 1991 
 H.G. nr. 629/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 207/9 oct. 1991 
 
 ▼ Acord încheiat între Ministerul Comerţului şi Turismului din România şi Corporaţia de Turism din Venezuela de cooperare în domeniul  
 turismului, încheiat la Caracas la 10 iulie 1991 
 H.G. nr. 630/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 205/8 oct. 1991 
 
 
 H.G. nr. 635/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Cematt" - S. A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 201/3 oct. 1991 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind comerţul şi plăţile începând cu 1 ianuarie 1991, semnată la  
 Budapesta la 23 ianuarie 1991 
 H.G. nr. 638/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 201/3 oct. 1991 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, privind lichidarea creanţelor şi obligaţiilor reciproce în relaţiile de  
 plăţi existente la 31 decembrie 1990, semnat la Budapesta la 23 ianuarie 1991 
 H.G. nr. 638/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 201/3 oct. 1991 
 
 
 H.G. nr. 640/1991 
 Hotărâre privind rambursarea creditelor fără dobândă acordate R. P. Chineze 
 
 

M. Of. nr. 152/2 iul. 1992 

 H.G. nr. 643/1991 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a Filialei Bucureşti a Cooperativei "Tourservice" 
 
 

M. Of. nr. 223/6 nov. 1991 

 H.G. nr. 647/1991 
 Hotărâre privind regimul vamal pentru lucrările de artă plastică 
 
 

M. Of. nr. 202/3 oct. 1991 

 H.G. nr. 648/1991 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a "Fundaţiei americano-române de ajutor medical I. N. C. " - Filiala Bucureşti 
 M. Of. nr. 261/21 dec. 1991 
 
 H.G. nr. 649/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea societăţilor comerciale "Ispcaia" - S.A., "Al Consult" - S.A., "Pan Proiect" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 202/3 oct. 1991 

 H.G. nr. 651/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Metrologia" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 204/4 oct. 1991 

 H.G. nr. 652/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Chiminform Data" - S. A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 204/4 oct. 1991 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 219/31 oct. 1991) - rectifică denumirea societăţii comerciale care se înfiinţează - Societatea  
 comercială "Chiminform Data" _ S.A. Bucureşti. 
 
 ▼ Protocolul sesiunii a XX-a a Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare economică 
 H.G. nr. 653/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 204/4 oct. 1991 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative Cehe şi Slovace privind lichidarea creanţelor şi angajamentelor  
 reciproce existente în relaţiile de plăţi la 31 decembrie 1990, legate de trecerea la decontarea în devize convertibile începând cu 1  
 ianuarie 1991, semnat la Brno la 11 septembrie 1991 
 H.G. nr. 655/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 219/31 oct. 1991 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul telecomunicaţiilor şi poştelor, semnat la  
 Bucureşti la 20 iunie 1991 
 H.G. nr. 658/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 208/11 oct. 1991 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat  
 la Oslo la 11 iunie 1991 
 H.G. nr. 659/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 207/9 oct. 1991 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, încheiat la Bucureşti la data  
 de 29 august 1991 
 H.G. nr. 661/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 208/11 oct. 1991 
 
 
 H.G. nr. 666/1991 
 Hotărâre privind strămutarea "Mormântului Ostaşului Necunoscut" în municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 204/4 oct. 1991 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea economică şi comercială dintre cele două ţări,  
 semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1990 
 H.G. nr. 674/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 210/15 oct. 1991 
 Modificări: 
 - L. nr. 637/2001 (M. Of. nr. 760/29 nov. 2001) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea problemelor referitoare la încheierea plăţilor în  
 ruble transferabile, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1990 
 H.G. nr. 674/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 210/15 oct. 1991 
 Modificări: 
 - L. nr. 637/2001 (M. Of. nr. 760/29 nov. 2001) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind relaţiile comerciale şi de plăţi, semnat la Bucureşti la 18  
 decembrie 1990 
 H.G. nr. 675/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 211/16 oct. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 583/2005 (M. Of. nr. 593/8 iul. 2005) 
 
 ▼ Acord privind transporturile aeriene între Guvernul României şi Guvernul Republicii Venezuela, semnat la Caracas la 10 iulie 1991 
 H.G. nr. 676/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 211/16 oct. 1991 
 
 
 H.G. nr. 677/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Centrului European de Studii în Probleme Etnice 
 M. Of. nr. 213/21 oct. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 253/1993  (M. Of. nr. 142/30 iun. 1993) - modifică în titlu şi în cuprins denumirea Centrului 
 - H.G. nr. 776/1993  (M. Of. nr. 16/21 ian. 1994) - introduce la art. 4 lit. e şi lit. f 
 
 H.G. nr. 681/1991 
 Hotărâre privind dezvoltarea relaţiilor dintre Ministerul de Interne din România şi Ministerul de Interne din Republica Moldova 
 
 

M. Of. nr. 213/21 oct. 1991 

 H.G. nr. 683/1991 
 Hotărâre privind normele de desfăşurare şi aprobare a acţiunilor culturale din ţară 
 M. Of. nr. 213/21 oct. 1991 

 (v. O.G. nr. 80/2001) 
 
 H.G. nr. 687/1991 
 Hotărâre privind plata, pe bază de tarife, a persoanelor care încasează amenzi, imputaţii, despăgubiri şi cheltuieli de judecată, precum şi  
 acordarea de stimulente personalului care contribuie la încasarea unor venituri cuvenite altor beneficiari decât bugetul administraţiei  
 centrale de stat şi bugetele locale 
 
 

M. Of. nr. 214/22 oct. 1991 

 H.G. nr. 691/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale ca urmare a reorganizării activităţii transporturilor feroviare 
 M. Of. nr. 214/22 oct. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 77/1992  (M. Of. nr. 36/5 mar. 1992) - modifică art. 5 
 - O.G. nr. 112/1999  (M. Of. nr. 425/31 aug. 1999) - abrogă art. 5 
 - L. nr. 210/2003  (M. Of. nr. 352/22 mai 2003) - aprobă O.G. nr. 112/1999 şi abrogă art. 5 
 
 H.G. nr. 692/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale ca urmare a reorganizării activităţii transporturilor feroviare 
 
 

M. Of. nr. 216/28 oct. 1991 

 H.G. nr. 693/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Bancar Român 
 M. Of. nr. 52/30 mar. 1992 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 538/2005  (M. Of. nr. 523/20 iun. 2005) - modifică art.2, art.4, art.5, art.6, art.7 
 - H.G. nr. 1584/2007  (M. Of. nr. 10/7 ian. 2008) - modifică art. 6 şi art. 7 
 - H.G. nr. 557/2012  (M. Of. nr. 381/7 iun. 2012) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7; 
 
 

 abrogă art. 8 şi 9 

 H.G. nr. 701/1991 
 Hotărâre privind organizarea unor centre de inginerie tehnologică şi proiectare din subordinea Ministerului Industriei, ca societăţi  
 comerciale pe acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 235/22 nov. 1991 

 H.G. nr. 705/1991 
 Hotărâre privind organizarea, finanţarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar din ramurile exploatării şi prelucrării lemnului,  
 celulozei şi hârtiei, sticlei şi ceramicii fine 
 
 

M. Of. nr. 224/6 nov. 1991 

 H.G. nr. 718/1991 
 Hotărâre privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "Casa Republicii" 
 M. Of. nr. 237/25 nov. 1991 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 19/2005  (M. Of. nr. 234/21 mar. 2005) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 261/2005  (M. Of. nr. 903/10 oct. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 19/2005 
 
 H.G. nr. 722/1991 
 Hotărâre privind cooperarea pentru lucrări de cercetare geologică şi de dezvoltare cu firma "Amoco" din S. U. A. pe un perimetru din  
 gestiunea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" din zona Băicoi, Runcu - Buştenari 
 M. Of. nr. 152/2 iul. 1992 

 

 ▼ Înţelegerile convenite între Ministerul Comerţului şi Turismului din România şi Ministerul Economiei şi Comerţului Exterior şi Ministerul  
 Cooperării Internaţionale din Republica Arabă Egipt privind reglementarea datoriei scadente şi neîncasate la 31 decembrie 1990 a  
 Republicii Arabe Egipt faţă de România, încheiate la 25 aprilie şi 8 mai 1991 
 H.G. nr. 728/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 224/6 nov. 1991 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 24/1992 (M. Of. nr. 13/5 feb. 1992) 

 H.G. nr. 729/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale pe acţiuni "Institutul de Optoelectronică" 
 M. Of. nr. 220/1 nov. 1991 

 ▼ Aderarea Institutului Român de Standardizare la Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) şi Comitetul European de Standardizare  
 Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.) 
 H.G. nr. 733/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 222/4 nov. 1991 

 ▼ Aderarea Institutului Român de Standardizare la Reţeaua Internaţională pentru Terminologie (TermNet) 
 H.G. nr. 735/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 225/7 nov. 1991 
 
 
 H.G. nr. 736/1991 
 Hotărâre privind regimul vamal al muniţiei, trofeelor de vânat şi vânatului, deţinute de vânătorii străini 
 M. Of. nr. 225/7 nov. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 784/1993  (M. Of. nr. 21/25 ian. 1994) - modifică art. 2 alin. (1); introduce două alineate la art. 2 
 
 H.G. nr. 739/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Centrul de Perfecţionare, Consultanţă şi Management pentru Comerţul Internaţional -  
 Percomex" - S. A. 
 M. Of. nr. 222/4 nov. 1991 

 

 ▼ Aderarea Institutului Român de Standardizare la Institutul European de Standardizare în Domeniul Telecomunicaţiilor (E.T.S.I.) 
 H.G. nr. 740/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 152/2 iul. 1992 
 
 
 H.G. nr. 741/1991 
 HG.nr.741/1991 (aprobare) : Afilierea Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate la Organizaţia Internaţională a  
 Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.) 
 
 

M. Of. nr. 152/2 iul. 1992 

 H.G. nr. 743/1991 
 Hotărâre privind organizarea Corului Naţional de Cameră "Madrigal" în subordinea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei 
 M. Of. nr. 143/25 iun. 1992 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 955/1996  (M. Of. nr. 278/7 nov. 1996) - modifică denumirea 
 - O. nr. 2111/2015  (M. Of. nr. 133/23 feb. 2015) 
 
 
 H.G. nr. 746/1991 
 Hotărâre privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi art. 38 din Legea fondului funciar nr.  
 18/1991 
 M. Of. nr. 143/25 iun. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 59/1994  (M. Of. nr. 67/15 mar. 1994) - modifică anexa 

 H.G. nr. 752/1991 
 Hotărâre privind acordarea garanţiei guvernamentale pentru creditul extern în favoarea Centrului de Comerţ Internaţional Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 143/25 iun. 1992 

 H.G. nr. 754/1991 
 Hotărâre privind angajarea unui credit de către Guvernul României 
 M. Of. nr. 143/25 iun. 1992 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea  
 tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 4 octombrie 1991 
 H.G. nr. 762/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 235/22 nov. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 785/2007 (M. Of. nr. 546/10 aug. 2007) 
 
 H.G. nr. 763/1991 
 Hotărâre cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului şi extinderea convertibilităţii interne a leului la operaţiunile valutare  
 curente 
 M. Of. nr. 232/19 nov. 1991 

 (v. L. nr. 312/2004 şi R. nr. 4/2005 (B.N.R.)) 
 
 H.G. nr. 768/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Român" 
 M. Of. nr. 235/22 nov. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 468/1992  (M. Of. nr. 214/28 aug. 1992) 
 - H.G. nr. 650/1994  (M. Of. nr. 293/17 oct. 1994) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 307/1 nov. 1994) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1090/2006  (M. Of. nr. 740/30 aug. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1289/2011  (M. Of. nr. 25/12 ian. 2012) - modifică şi completează anexa 
 
 H.G. nr. 785/1991 
 Hotărâre privind trecerea Institutului de Tracologie în subordinea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei 
 M. Of. nr. 254/18 dec. 1991 

 (v. H.G. nr. 334/2003) 
 
 H.G. nr. 792/1991 
 Hotărâre privind cooperarea cu parteneri străini pentru lucrări de cercetare geologică, de dezvoltare şi pentru creşterea factorului de  
 recuperare, pe perimetre cu grad avansat de explorare şi exploatare din gestiunea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" 
 
 

M. Of. nr. 264/23 dec. 1991 

 H.G. nr. 794/1991 
 Hotărâre cu privire la drepturile ce se acordă împuterniciţilor statului, administratorilor şi cenzorilor de la societăţile comerciale cu capital  
 integral de stat 
 M. Of. nr. 254/18 dec. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 248/1992  (M. Of. nr. 150/1 iul. 1992) - modifică art. 1 alin. (1) şi (3), art. 2 alin. (1), (3), (4), art. 3; introduce un nou  
 alineat la art. 9 
 ▼ Protocolul de menţinere în vigoare a Aranjamentului privind comerţul internaţional cu textile, încheiat la Geneva la 31 iulie 1991 
 H.G. nr. 797/1991 (acceptare) 
 M. Of. nr. 256/19 dec. 1991 
 
 
 H.G. nr. 799/1991 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a obligaţiilor părţii române rezultate din Convenţia  
 interguvernamentală din 29 decembrie 1986 privind colaborarea la construirea în U.R.S.S. a Combinatului de îmbogăţire a minereurilor  
 acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog 
 
 

M. Of. nr. 254/18 dec. 1991 

 H.G. nr. 802/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Biroului de presă, informaţii şi relaţii publice la Bruxelles 
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M. Of. nr. 254/18 dec. 1991 

 H.G. nr. 810/1991 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea normelor de remunerare pentru executarea operelor muzicale 
 M. Of. nr. 255/19 dec. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 532/1992  (M. Of. nr. 239/25 sep. 1992) - abrogă lit. D pct. I din anexa 
 
 

- H.G. nr. 250/1993  (M. Of. nr. 148/2 iul. 1993) - modifică anexa 

 H.G. nr. 811/1991 
 Hotărâre privind transmiterea unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în  
 administrarea sau proprietatea actualilor deţinători 
 M. Of. nr. 119/4 iun. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 142/1992  (M. Of. nr. 119/4 iun. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Columbia privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Bogota la 18  
 septembrie 1991 
 H.G. nr. 813/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 255/19 dec. 1991 

 ▼ Protocolul sesiunii a IX-a a Comisiei mixte româno-columbiene, semnat la Bogota la 18 septembrie 1991 
 H.G. nr. 813/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 255/19 dec. 1991 
 
 
 H.G. nr. 814/1991 
 Hotărâre privind scoaterea din categoria "secret de stat" a unor date şi informaţii referitoare la rezervele de metale preţioase şi metale rare 
 M. Of. nr. 254/18 dec. 1991 
 
 H.G. nr. 816/1991 
 Hotărâre privind acordarea garanţiei guvernamentale pentru creditul extern în favoarea Societăţii Comerciale "Arcasrom" - S. A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 256/19 dec. 1991 

 H.G. nr. 819/1991 
 Hotărâre cu privire la reglementarea unor probleme financiar-valutare în legătură cu exportul şi importul în cliring şi operaţiuni de barter 
 M. Of. nr. 259/20 dec. 1991 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 130/1992  (M. Of. nr. 55/1 apr. 1992) - modifică art. 2 lit. a 
 
 

- H.G. nr. 363/1992  (M. Of. nr. 170/21 iul. 1992) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 823/1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Muzeului "George Enescu" 
 
 

M. Of. nr. 264/23 dec. 1991 

 H.G. nr. 834/1991 
 Hotărâre privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat 
 M. Of. nr. 259/20 dec. 1991 
 Modificări: 
 - HG.nr.170/1995  (M. Of. nr. 58/29 mar. 1995) - introduce la art. 5 alin. (2) 
 - H.G. nr. 95/1997  (M. Of. nr. 58/8 apr. 1997) - modifică art. 5 alin. (2) 
 - H.G. nr. 468/1998  (M. Of. nr. 296/13 aug. 1998) - modifică art. 4, art.7; introduce art.81 
 - H.G. nr. 540/2003  (M. Of. nr. 352/22 mai 2003) - introduce alin. (3) la art. 5 
 - H.G. nr. 1541/2004  (M. Of. nr. 899/4 oct. 2004) - modifică art. 3 
 
 

- H.G. nr. 107/2008  (M. Of. nr. 87/4 feb. 2008) - modifică art. 6 

 H.G. nr. 849/1991 
 Hotărâre privind drepturile băneşti ale gradaţilor şi soldaţilor în rezervă, pe toată durata concentrării cu scoatere din producţie 
 M. Of. nr. 29/27 feb. 1992 

 (v. L. nr. 46/1996) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la  
 Bonn la 22 octombrie 1991 
 H.G. nr. 850/1991 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 77/29 apr. 1992 

 ▼ Protocolul celei de-a XIX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-suedeze pentru comerţ şi cooperare economică, industrială  
 şi tehnică, semnat la Bucureşti la 1 noiembrie 1991 
 H.G. nr. 851/1991 (aprobare) 
 M. Of. nr. 118/2 iun. 1992 
 
 
  1992  
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 H.G. nr. 5/1992 
 Hotărâre privind spaţiile cu altă destinaţie din fondul locativ de stat deţinute cu titlu de chiriaş de Uniunea Artiştilor Plastici şi unităţile  
 sale componente 
 
 

M. Of. nr. 13/5 feb. 1992 

 H.G. nr. 12/1992 
 Hotărâre privind reglementarea eliberării bonurilor de valoare pentru benzină şi motorină 
 M. Of. nr. 16/10 feb. 1992 
 
 
 H.G. nr. 13/1992 
 Hotărâre privind suplimentarea efectivelor Ministerului de Interne - trupe de jandarmi - pentru asigurarea pazei şi securităţii valorilor  
 administrate de Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 52/30 mar. 1992 

 (v. L. nr. 333/2003, H.G. nr. 1486/2005) 
 
 H.G. nr. 17/1992 
 Hotărâre privind organizarea, finanţarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar din ramura silviculturii 
 M. Of. nr. 52/30 mar. 1992 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de colaborare în domeniul medicinei şi  
 ocrotirii sănătăţii, semnat la Bucureşti la 19 iulie 1991 
 H.G. nr. 30/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 14/6 feb. 1992 

 ▼ Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor români  
 abandonaţi, orfani şi handicapaţi, precum şi alte acţiuni umanitare privind copiii, încheiată la Bucureşti la 7 noiembrie 1990 
 H.G. nr. 34/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 14/6 feb. 1992 
 
 ▼ Protocolul celei de-a XVI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică, industrială şi tehnică dintre România şi  
 Republica Federală Germania, semnat la Bonn la 27 noiembrie 1991 
 H.G. nr. 36/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 118/2 iun. 1992 
 
 
 H.G. nr. 39/1992 
 Hotărâre privind reglementarea unor probleme de comerţ exterior pentru nevoile Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul  
 Ministerului Justiţiei 
 
 

M. Of. nr. 16/10 feb. 1992 

 H.G. nr. 44/1992 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea reluării activităţii de producţie de către Societatea Comercială "Famos" - S. A. Suceava 
 
 

M. Of. nr. 20/17 feb. 1992 

 H.G. nr. 47/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a filialei Societăţii "Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc." 
 
 

M. Of. nr. 20/17 feb. 1992 

 H.G. nr. 49/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor centre de cercetare ştiinţifică în structura Academiei Române 
 M. Of. nr. 17/11 feb. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1366/2001  (M. Of. nr. 55/25 ian. 2002) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 53/1992 
 Hotărâre cu privire la negocierea preţurilor la unele produse alimentare, precum şi la unele materiale destinate agriculturii 
 M. Of. nr. 26/24 feb. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 206/1993  (M. Of. nr. 136/28 iun. 1993) - abrogă art. 1 şi anexa 
 
 

(v. L. nr. 21/1996, O.U.G. nr. 36/2001, H.G. nr. 669/2001) 

 H.G. nr. 62/1992 
 Hotărâre privind stabilirea modelului eşarfei pentru primar 
 M. Of. nr. 27/25 feb. 1992 
 
 H.G. nr. 63/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a filialei Asociaţiei "Handicap International" 
 M. Of. nr. 28/26 feb. 1992 

 (v. H.G. nr. 1213/2001) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse cu privire la relaţiile comercial-economice şi  
 colaborarea tehnico-ştiinţifică, semnat la Moscova la 30 decembrie 1991 
 H.G. nr. 65/1992 (aprobare) 
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M. Of. nr. 35/5 mar. 1992 

 ▼ Schimbul de scrisori efectuat la 30 decembrie 1991 în legătură cu aplicarea prevederilor acordului 
 H.G. nr. 65/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 35/5 mar. 1992 
 
 ▼ Acord de credit între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Ankara la 18 martie 1987 
 H.G. nr. 68/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 29/27 feb. 1992 
 
 
 H.G. nr. 70/1992 
 Hotărâre privind încheierea convenţiilor de credit cu "Export Development Corporation - Canada" şi "Mediocredito Centrale - Italia" -  
 pentru finanţarea contractului de conducere a lucrărilor de realizare a obiectivului "Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă 5 x 700 MW",  
 semnat de "RENEL" - R. A. cu "Atomic Energy of Canada Limited - Ansaldo Consortium - AAC" 
 
 

M. Of. nr. 30/28 feb. 1992 

 H.G. nr. 71/1992 
 Hotărâre referitoare la garantarea rambursării creditului în cadrul Programului de garanţii de credite C.C.C. - programul G.S.M. - 102 al  
 Statelor Unite ale Americii, precum şi pentru modificarea articolului 10 din a Guvernului nr. 464/1991 cu privire la reglementarea  
 regimului preţurilor 
 
 

M. Of. nr. 30/28 feb. 1992 

 H.G. nr. 77/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale ca urmare a reorganizării activităţii transporturilor feroviare 
 M. Of. nr. 36/5 mar. 1992 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 81/4 mai 1992) - rectifică art. 5 

 H.G. nr. 78/1992 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea trezoreriei finanţelor publice 
 M. Of. nr. 30/28 feb. 1992 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Austriei privind relaţiile economice bilaterale, semnat la Viena la 10 decembrie  
 1991 
 H.G. nr. 88/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 48/23 mar. 1992 

 ▼ Protocolul celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică România - Sri Lanka, semnat la Colombo  
 la 12 decembrie 1991 
 H.G. nr. 89/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 118/2 iun. 1992 

 ▼ Protocolul celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-indiene de cooperare economică, tehnică şi ştiinţifică, semnat  
 la New Delhi la 19 decembrie 1991 
 H.G. nr. 90/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 118/2 iun. 1992 
 
 
 H.G. nr. 93/1992 
 Hotărâre privind acordarea garanţiei guvernamentale pentru creditul extern acordat de "KREDITANSTALT fűr WIEDERAUFBAU  
 (KfW)" pentru retehnologizarea blocurilor energetice de 330 MW din termocentralele Turceni şi Rovinari 
 
 

M. Of. nr. 41/16 mar. 1992 

 H.G. nr. 95/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea în structura Ministerului Sănătăţii a Unităţii de coordonare a proiectului "Reabilitarea sănătăţii în România" 
 M. Of. nr. 52/30 mar. 1992 

 (v. H.G. nr. 862/2006) 
 
 H.G. nr. 96/1992 
 Hotărâre privind organizarea, finanţarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar din ramura gospodăriei apelor 
 M. Of. nr. 41/16 mar. 1992 
 
 H.G. nr. 97/1992 
 Hotărâre privind autorizarea înfiinţării Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan de grad universitar din Roman, judeţul Neamţ 
 
 

M. Of. nr. 41/16 mar. 1992 

 H.G. nr. 102/1992 
 Hotărâre privind unele hotărâri adoptate anterior aprobării Constituţiei României, care au aplicabilitate şi în continuare 
 M. Of. nr. 68/16 apr. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 258/1992  (M. Of. nr. 117/2 iun. 1992) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 104/1992 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru impulsionarea încasării tarifelor de transport în trenurile de călători 
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M. Of. nr. 43/17 mar. 1992 

 H.G. nr. 106/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "PROTPLANT - S. A." 
 M. Of. nr. 47/23 mar. 1992 

 

 ▼ Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru rezolvarea unor probleme ale regimului frontierei de stat româno-iugoslave, semnat la Belgrad  
 la 25 decembrie 1991 
 H.G. nr. 109/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 118/2 iun. 1992 

 H.G. nr. 111/1992 
 Hotărâre privind crearea Comitetului Interministerial pentru Colaborarea Economică a Ţărilor din Zona Mării Negre 
 
 

M. Of. nr. 47/23 mar. 1992 

 H.G. nr. 113/1992 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru defalcarea şi trecerea în patrimoniul comunelor, oraşelor sau, după caz, al judeţelor a  

 bunurilor şi valorilor de interes local din domeniul public şi privat al statului, precum şi trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după  
 caz, judeţene a regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice 
 
 

M. Of. nr. 47/23 mar. 1992 

 H.G. nr. 122/1992 
 Hotărâre privind unele măsuri legate de salarizarea clerului şi a altor categorii de personal al cultelor 
 M. Of. nr. 49/24 mar. 1992 

 (v. L. nr. 142/1999) 
 
 H.G. nr. 123/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Protect" - S. A 
 M. Of. nr. 58/3 apr. 1992 
 
 H.G. nr. 125/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România 
 M. Of. nr. 56/2 apr. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 731/1992  (M. Of. nr. 309/27 nov. 1992) 
 - H.G. nr. 84/1992  (M. Of. nr. 35/5 mar. 1992) 
 - HG.nr.572/1993  (M. Of. nr. 256/1 nov. 1993) 
 - H.G. nr. 23/1994  (M. Of. nr. 54/2 mar. 1994) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 118/11 mai 1994) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 725/1994  (M. Of. nr. 304/27 oct. 1994) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 60/1996  (M. Of. nr. 32/15 feb. 1996) - introduce alin. (3) la art. 1, alin. (3) la art. 6, alin. (3) la art. 9; înlocuieşte  
 anexa nr. 2.11 
 - H.G. nr. 512/1996  (M. Of. nr. 148/15 iul. 1996) - abrogă toate reglementările din H.G. nr. 125/1992 care se referă la regiile  
 autonome prevăzute la art. 1 şi art. 2, abrogă parţial anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 1120/1996  (M. Of. nr. 291/18 nov. 1996) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 128/1992 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la stabilirea tarifelor de transport persoane cu metroul şi pe calea ferată 
 M. Of. nr. 55/1 apr. 1992 

 (v. H.G. nr. 367/2007) 

 
 ▼ Acord comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 1991 
 H.G. nr. 131/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 53/30 mar. 1992 
 
 
 H.G. nr. 135/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor unităţi vamale de frontieră 
 M. Of. nr. 55/1 apr. 1992 
 
 H.G. nr. 141/1992 
 Hotărâre privind aprobarea atribuirii numelui savantului român Gheorghe Ionescu-Siseşti Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
 M. Of. nr. 60/7 apr. 1992 

 

 ▼ Acord pentru dezvoltarea cooperării în domeniul minier şi energetic între Ministerul Industriei din România şi Ministerul Minelor şi  
 Energiei din Republica Columbia, semnat la Bogota la 18 septembrie 1991 
 H.G. nr. 144/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 60/7 apr. 1992 
 
 
 H.G. nr. 145/1992 
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 Hotărâre privind negocierea retrocedării mărcilor vechi germane de fabrică sau de comerţ ce aparţin statului român 
 
 

M. Of. nr. 60/7 apr. 1992 

 H.G. nr. 156/1992 
 Hotărâre privind achiziţiile guvernamentale 
 M. Of. nr. 99/21 mai 1992 

 (v. L. nr. 98/2016) 
 
 H.G. nr. 157/1992 
 Hotărâre privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi a societăţilor comerciale agricole  
 înfiinţate în temeiul Legii nr. 15/1990 
 M. Of. nr. 83/5 mai 1992 

 (v. H.G. nr. 385/2007) 
 
 H.G. nr. 162/1992 
 Hotărâre privind reglementarea ordinii în efectuarea plăţilor în economie şi obligaţiile agenţilor economici aflaţi în incapacitate de plată 
 
 

M. Of. nr. 83/5 mai 1992 

 H.G. nr. 164/1992 
 Hotărâre privind autorizarea înfiinţării Institutului Teologic Penticostal de grad universitar din Bucureşti 
 M. Of. nr. 70/21 apr. 1992 
 
 
 H.G. nr. 165/1992 
 Hotărâre privind autorizarea înfiinţării Institutului Teologic Adventist de Ziua a Şaptea de grad universitar din Bucureşti 
 M. Of. nr. 70/21 apr. 1992 

 

 ▼ Acord între România şi Spania privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Madrid la 4 februarie 1992 
 H.G. nr. 169/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 70/21 apr. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 191/1994 (M. Of. nr. 116/9 mai 1994) 
 
 ▼ Procesul-verbal final al Comisiei mixte pentru reconstituirea şi marcarea frontierei de stat româno-iugoslave, semnat la Drobeta-Turnu  
 Severin la 24 ianuarie 1992 
 H.G. nr. 170/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 70/21 apr. 1992 
 
 
 H.G. nr. 171/1992 
 Hotărâre privind garantarea creditului extern acordat de "Intracom" - S. A. - Grecia pentru automatizarea activităţii loteristice 
 
 

M. Of. nr. 70/21 apr. 1992 

 H.G. nr. 176/1992 
 Hotărâre privind efectuarea unor plasamente financiare din disponibilităţile în lei aferente creditelor externe guvernamentale 
 M. Of. nr. 81/4 mai 1992 

 

 ▼ Înţelegerea dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei referitoare la administrarea de probe necesare în urmărirea şi judecarea unor  
 infracţiuni, semnată la Bucureşti la 30 ianuarie 1992 
 H.G. nr. 185/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 97/18 mai 1992 
 
 
 H.G. nr. 188/1992 
 Hotărâre privind organizarea Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii "M. Eminescu" 
 
 

M. Of. nr. 90/12 mai 1992 

 H.G. nr. 190/1992 
 Hotărâre privind folosirea echivalentului în lei aferent creditelor externe guvernamentale pe termen mijlociu şi lung 
 M. Of. nr. 97/18 mai 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 81/1998  (M. Of. nr. 93/27 feb. 1998) - abrogă art. 4 

 H.G. nr. 193/1992 
 Hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome a Huilei Petroşani prin desprinderea unor subunităţi din structura sa, care se înfiinţează  
 ca societăţi comerciale 
 M. Of. nr. 130/11 iun. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1461/2006  (M. Of. nr. 882/30 oct. 2006) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 194/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a Fundaţiei "The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe"  
 (Centrul Regional de Protecţie a Mediului pentru Europa Centrală şi de Est), prin înfiinţarea unei filiale a acesteia 
  M. Of. nr. 108/27 mai 1992 



 

 1087

 ▼ Acord cultural între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, încheiat la Seul la 24 octombrie 1991 
 
 H.G. nr. 202/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 97/18 mai 1992 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Gruzia cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea  
 tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 24 martie 1992 
 H.G. nr. 204/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 97/18 mai 1992 
 
 
 H.G. nr. 221/1992 
 Hotărâre cu privire la reglementarea modului de negociere a preţurilor şi tarifelor la mărfurile şi serviciile destinate populaţiei, în condiţiile  
 diminuării subvenţiilor de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 99/21 mai 1992 
 Modificări: 
 - HG.nr.392/1992  (M. Of. nr. 193/11 aug. 1992) - modifică art. 2 şi anexa 
 - H.G. nr. 498/1992  (M. Of. nr. 216/31 aug. 1992) - abrogă art. 1-3, art. 8, art. 11, art. 13, anexa 
 (v. H.G. nr. 206/1993) 
 
 H.G. nr. 226/1992 
 Hotărâre pentru organizarea oraşului Predeal ca staţiune climaterică 
  M. Of. nr. 105/25 mai 1992 

 ▼ Protocolul sesiunii a VIII-a a Comisiei mixte româno-venezuelene, semnat la Caracas la 14 februarie 1992 
 H.G. nr. 231/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 118/2 iun. 1992 

 ▼ Protocolul sesiunii a IV-a a Comisiei mixte româno-costaricane, semnat la San Jose la 18 februarie 1992 
 H.G. nr. 231/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 118/2 iun. 1992 

 ▼ Protocolul sesiunii a XI-a a Comisiei guvernamentale mixte de colaborare între România şi Republica Elenă, semnat la Atena la 19  
 martie 1992 
 H.G. nr. 232/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 118/2 iun. 1992 
 
 ▼ Hotărâri cuprinse în Protocolul celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix la 27 martie  
 1992 
 H.G. nr. 246/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 118/2 iun. 1992 
 
 
 H.G. nr. 247/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a persoanei juridice de drept privat "Project Concern International" - Filiala Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 114/29 mai 1992 

 H.G. nr. 250/1992 
 Hotărâre privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi  
 din unităţile bugetare 
 M. Of. nr. 108/27 mai 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 578/1992  (M. Of. nr. 254/12 oct. 1992) 
 - H.G. nr. 314/1995  (M. Of. nr. 93/17 mai 1995) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 118/13 iun. 1995) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 29/1995  (M. Of. nr. 200/30 aug. 1995) - abrogă art. 8 alin. (2) şi (3) 
 - O.U.G. nr. 123/2003  (M. Of. nr. 919/22 dec. 2003) - modifică corespunzător 
 - L. nr. 164/2004  (M. Of. nr. 446/19 mai 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 123/2003 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 20/2011  (M. Of. nr. 822/21 nov. 2011) - art. 7 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 411/2016  (M. Of. nr. 452/16 iun. 2016) - abrogă art. 5 
 
 

- L. nr. 31/2020  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) - abrogă art. 3 alin. (1) 

 H.G. nr. 257/1992 
 Hotărâre privind tarifele de cazare şi pentru alte prestaţii turistice, pentru cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc în România 
 M. Of. nr. 114/29 mai 1992 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind schimbul de mărfuri şi plăţi, semnat la Tirana la 4 martie 1992 
 H.G. nr. 260/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 114/29 mai 1992 
 
 
 H.G. nr. 264/1992 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale care se privatizează înainte de  
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 organizarea Fondurilor Proprietăţii Private şi a Fondului Proprietăţii de Stat 
 M. Of. nr. 121/5 iun. 1992 

 (v. H.G. nr. 577/2002) 
 
 H.G. nr. 265/1992 
 Hotărâre cu privire la trecerea în subordinea Ministerului Justiţiei a Centrului Şcolar nr. 5 din municipiul Craiova 
 M. Of. nr. 114/29 mai 1992 

 (v. H.G. nr. 83/2005) 
 
 H.G. nr. 266/1992 
 Hotărâre privind instituirea pazei militare la Societatea Comercială "Universalcoop" - S. A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 114/29 mai 1992 

 
 

(v. L. nr. 333/2003, H.G. nr. 1486/2005) 

 H.G. nr. 280/1992 
 Hotărâre privind îmbunătăţirea activităţii în punctele de control pentru trecerea frontierei 
 M. Of. nr. 147/30 iun. 1992 

 (v. O.U.G. nr. 105/2001) 
 
 H.G. nr. 281/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a persoanei juridice de drept privat "The Constantin Brâncuşi International  
 Foundation, Inc.", prin înfiinţarea unei filiale a acesteia 
 
 

M. Of. nr. 147/30 iun. 1992 

 H.G. nr. 282/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a persoanei juridice de drept privat "The Romanian Atheneum International  
 Foundation, Inc.", prin înfiinţarea unei filiale a acesteia 
 
 

M. Of. nr. 147/30 iun. 1992 

 H.G. nr. 286/1992 
 Hotărâre privind constituirea fondului de modernizare a bazei tehnico-materiale a sistemului naţional de telecomunicaţii 
 M. Of. nr. 135/19 iun. 1992 

 (v. H.G. nr. 673/1997) 
 
 H.G. nr. 288/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea Universităţii Târgovişte şi a Universităţii "Constantin Brâncuşi" Tg. Jiu 
 M. Of. nr. 135/19 iun. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 741/1997  (M. Of. nr. 318/19 nov. 1997) - reorganizare 

 H.G. nr. 289/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea Institutului de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 136/19 iun. 1992 

 

 ▼ Actele finale ale Conferinţei Administrative Mondiale de Radiocomunicaţii (C.A.M.R. - 1992) care a avut loc la Malaga-Torremolinos,  
 Spania în perioada 2 februarie - 3 martie 1992 
 H.G. nr. 291/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 135/19 iun. 1992 
 
 ▼ Acord-cadru de cooperare între Guvernul României şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), semnat la Bucureşti la 21 iunie  
 1991 
 H.G. nr. 295/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 136/19 iun. 1992 

 ▼ Înţelegerea realizată prin schimbul de scrisori între Ministerul Afacerilor Externe şi UNICEF 
 H.G. nr. 295/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 136/19 iun. 1992 
 
 
 H.G. nr. 296/1992 
 Hotărâre privind mecanismul de urmărire a obligaţiilor asumate de partea română şi de stimulare a agenţilor economici pentru rambursarea  
 creditului comercial acordat de către Guvernul Republicii Populare Chineze 
 M. Of. nr. 135/19 iun. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 380/1995  (M. Of. nr. 119/14 iun. 1995) - abrogă art. 9 alin. ultim 

 H.G. nr. 298/1992 
 Hotărâre privind recuperarea creanţelor externe ale României asupra Boliviei 
 M. Of. nr. 140/23 iun. 1992 
 
 H.G. nr. 301/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale prin desprinderea unor subunităţi din cadrul Regiei Autonome pentru Metale Rare  
 Bucureşti 
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 M. Of. nr. 187/5 aug. 1992 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 218/1 sep. 1992) - rectifică anexa nr. 1 
 (M. Of. nr. 587/19 sep. 2001) - rectifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 303/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale prin desprinderea unor subunităţi din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva 
 M. Of. nr. 187/5 aug. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 119/1993  (M. Of. nr. 69/2 apr. 1993) - modifică anexele 

 H.G. nr. 304/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale prin desprinderea unor subunităţi din cadrul Regiei Autonome a Plumbului şi  
 Zincului Baia Mare 
 
 

M. Of. nr. 187/5 aug. 1992 

 H.G. nr. 305/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale prin desprinderea unei subunităţi din cadrul Regiei Autonome de Exploatare,  
 Transport şi Prelucrare Primară a Lemnului "Sudrel" Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 187/5 aug. 1992 

 H.G. nr. 306/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale prin desprinderea unei subunităţi din cadrul Regiei Autonome de Exploatare,  
 Transport şi Prelucrare Primară a Lemnului "Estrel" Suceava 
 
 

M. Of. nr. 187/5 aug. 1992 

 H.G. nr. 307/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale prin desprinderea unor subunităţi din cadrul Regiei Autonome a Lignitului Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 187/5 aug. 1992 
 
 
 H.G. nr. 308/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale prin desprinderea unor subunităţi din cadrul Regiei Autonome a Sării Bucureşti 
 M. Of. nr. 187/5 aug. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 606/1992  (M. Of. nr. 271/2 nov. 1992) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 309/1992 
 Hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti, prin desprinderea unor subunităţi din structura sa, care  
 se organizează ca societăţi comerciale 
 
 

M. Of. nr. 187/5 aug. 1992 

 H.G. nr. 313/1992 
 Hotărâre privind transmiterea unor imobile şi suportarea cheltuielilor de administrare şi investiţii pentru clădirile aparţinând unor instituţii  
 publice din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 158/13 iul. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 542/1992  (M. Of. nr. 249/7 oct. 1992) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - HG.nr.565/1992  (M. Of. nr. 250/7 oct. 1992) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 636/1992  (M. Of. nr. 271/2 nov. 1992) - modifică anexa nr. 2 
 - HG.nr.99/1993  (M. Of. nr. 70/5 apr. 1993) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - HG.nr.601/1994  (M. Of. nr. 260/15 sep. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - HG.nr.778/1994  (M. Of. nr. 322/18 nov. 1994) - modifică anexa nr. 2 
 
 ▼ Protocolul sesiunii a XI-a a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică şi industrială între România şi Spania, semnat la  
 Madrid la 29 aprilie 1992 
 H.G. nr. 317/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 144/26 iun. 1992 
 
 
 H.G. nr. 319/1992 
 Hotărâre privind dotarea şi utilizarea de către agenţii economici a balanţelor cu afişaj electronic şi a aparatelor de marcat electronice 
 M. Of. nr. 150/1 iul. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 416/1993  (M. Of. nr. 217/3 sep. 1993) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 231/24 sep. 1993) 

 H.G. nr. 321/1992 
 Hotărâre privind acordarea garanţiei statului pentru creditul extern în favoarea Societăţii Comerciale "Contransimex" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 144/26 iun. 1992 

 H.G. nr. 322/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale prin desprinderea unor activităţi din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel"  
 Bucureşti 
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 M. Of. nr. 187/5 aug. 1992 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 26/11 feb. 1993) - rectifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 323/1992 
 Hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş, prin desprinderea unor subunităţi din structura sa,  
 care se organizează ca societăţi comerciale 
 M. Of. nr. 187/5 aug. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 491/1998  (M. Of. nr. 305/21 aug. 1998) - modifică în mod corespunzător 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda în legătură cu participarea finlandeză la Aranjamentul financiar G.  
 24, semnat la Helsinki la 17 martie 1992 
 H.G. nr. 324/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 144/26 iun. 1992 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la cooperarea şi schimburile în domeniul tineretului şi  
 sporturilor, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 1991 
 H.G. nr. 333/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 142/25 iun. 1992 
 
 
 H.G. nr. 344/1992 
 Hotărâre privind aprobarea trecerii municipiului Focşani, din judeţul Vrancea, în categoria a II-a de municipii 
 M. Of. nr. 156/9 iul. 1992 
 
 H.G. nr. 351/1992 
 Hotărâre privind aprobarea acoperirii financiare a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice  
 Bucureşti pentru amenajarea pădurilor din Republica Moldova, din veniturile Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" 
 
 

M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 

 H.G. nr. 357/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a Agenţiei Evreieşti pentru Israel, prin înfiinţarea unei filiale a acesteia 
 M. Of. nr. 175/24 iul. 1992 
 
 H.G. nr. 358/1992 
 Hotărâre privind creditarea cu dobândă preferenţială a exporturilor şi a producţiei pentru export 
 
 

M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 

 H.G. nr. 360/1992 
 Hotărâre privind instituirea taxei de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal şi superior 
 M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 
 Modificări: 
 - HG.nr.289/1993  (M. Of. nr. 142/30 iun. 1993) - modifică art. 1 
 
 

(v. L. nr. 84/1995) 

 H.G. nr. 361/1992 
 Hotărâre privind organizarea unor institute de inginerie tehnologică, proiectare şi informare-documentare din subordinea Ministerului  
 Industriei, ca societăţi comerciale pe acţiuni 
 M. Of. nr. 187/5 aug. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 570/1998  (M. Of. nr. 346/11 sep. 1998) - modifică anexa nr.1 

 H.G. nr. 363/1992 
 Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 819 din 11 decembrie 1991 referitoare la reglementarea unor probleme  
 financiar-valutare legate de exporturile româneşti în contrapartidă cu importul de energie electrică livrată din Turcia în perioada noiembrie  
 1990 - februarie 1991 
 
 

M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 

 H.G. nr. 372/1992 
 Hotărâre privind modul de achiziţionare şi valorificare a produselor din rezervele materiale naţionale 
 
 

M. Of. nr. 167/17 iul. 1992 

 H.G. nr. 373/1992 
 Hotărâre privind salarizarea clerului şi a altor categorii de personal al cultelor 
 M. Of. nr. 167/17 iul. 1992 

 (v. L. nr. 142/1999) 
 ▼ Protocolul primei sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică, comercială şi tehnico-ştiinţifică între România  
 şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 16 mai 1992 
 H.G. nr. 375/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 167/17 iul. 1992 
 
 
 H.G. nr. 384/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul activităţii editoriale 
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M. Of. nr. 179/29 iul. 1992 

 H.G. nr. 387/1992 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru modernizarea şi dezvoltarea administraţiei naţionale vamale 
 M. Of. nr. 186/4 aug. 1992 
 Modificări: 
 
 

- HG.nr.20/1993  (M. Of. nr. 19/5 feb. 1993) - abrogă art. 5 

 H.G. nr. 390/1992 
 Hotărâre privind divizarea unor societăţi comerciale pe acţiuni cu capital integral de stat din sectorul transporturilor auto 
 
 

M. Of. nr. 195/12 aug. 1992 

 H.G. nr. 395/1992 
 Hotărâre privind autorizarea garantării unui credit extern contractat de Societatea Comercială Mixtă "Ocrim România" - S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 193/11 aug. 1992 

 H.G. nr. 400/1992 
 Hotărâre privind constituirea unui depozit la Banca Agricolă - S.A., destinat acordării de credite cu dobândă redusă societăţilor comerciale  
 agricole de creştere şi îngrăşare a porcilor şi creştere a păsărilor, precum şi unele măsuri financiare ce urmează a se aplica acestor agenţi  
 economici 
 M. Of. nr. 202/18 aug. 1992 

 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind lichidarea creanţelor în ruble, semnat la  
 Bucureşti la 21 mai 1992 
 H.G. nr. 401/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 202/18 aug. 1992 

 ▼ Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania în legătură cu ocuparea forţei de muncă pentru ridicarea  
 cunoştinţelor profesionale şi de limbă (Convenţia privind personalul muncitor oaspete), semnată la Bucureşti la 12 mai 1992 
 H.G. nr. 402/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 206/24 aug. 1992 
 
 ▼ Minuta celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-daneze de cooperare economică, industrială, tehnică şi  
 ştiinţifică, semnată la Copenhaga la 20 iunie 1992 
 H.G. nr. 403/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 202/18 aug. 1992 

 ▼ Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene cu privire la colaborarea dintre Ministerul de Interne al României şi  
 Ministerul Ordinii Publice al Republicii Elene în probleme din domeniul lor de competenţă 
 H.G. nr. 404/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 202/18 aug. 1992 
 
 
 H.G. nr. 405/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea Fundaţiei "Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" 
 M. Of. nr. 196/13 aug. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 715/1992  (M. Of. nr. 306/27 nov. 1992) - modifică şi completează art. 7 
 - H.G. nr. 86/1993  (M. Of. nr. 44/26 feb. 1993) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 216/1995  (M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) - abrogă H.G. nr. 715/1992 

 H.G. nr. 407/1992 
 Hotărâre privind constituirea Fondului umanitar "Moldova" 
 M. Of. nr. 192/11 aug. 1992 
 
 H.G. nr. 409/1992 
 Hotărâre privind acordarea garanţiei statului pentru creditul extern în favoarea Societăţii Comerciale "Contransimex" - S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 189/6 aug. 1992 

 H.G. nr. 412/1992 
 Hotărâre cu privire la modul de negociere a preţurilor şi tarifelor în condiţiile liberalizării cursului de schimb al leului 
 M. Of. nr. 184/1 aug. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 838/1992  (M. Of. nr. 6/18 ian. 1993) - modifică art. 15 
 - H.G. nr. 77/1994  (M. Of. nr. 68/15 mar. 1994) - abrogă art. 15 
 - H.G. nr. 555/1994  (M. Of. nr. 266/21 sep. 1994) - abrogă art. 14 ultima liniuţă 
 
 

(v. O.U.G. nr. 36/2001) 

 H.G. nr. 413/1992 
 Hotărâre privind garantarea creditului extern acordat de Banque Nationale de Paris Băncii de Credit Cooperatist "Bankcoop" - S.A. pentru  
 import de utilaje destinate producţiei de butelii şi îmbutelierii apei minerale 
 
 

M. Of. nr. 199/14 aug. 1992 

 H.G. nr. 425/1992 
 Hotărâre privind aprobarea fuziunii societăţii comerciale cu capital integral de stat "Comsuin" - S.A. Călăraşi şi "Combdrag" - S.A.  
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 Dragalina 
 
 

M. Of. nr. 206/24 aug. 1992 

 H.G. nr. 438/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a Colegiului Naţional de Apărare 
 
 

M. Of. nr. 198/13 aug. 1992 

 H.G. nr. 442/1992 
 Hotărâre privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate 
 M. Of. nr. 207/25 aug. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1580/2002  (M. Of. nr. 28/20 ian. 2003) - introduce art. 21 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea  
 tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 10 iunie 1992 
 H.G. nr. 444/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 222/7 sep. 1992 
 
 ▼ Scrisori interguvernamentale privind livrări de mărfuri ale Republicii Socialiste Vietnam în România, în perioada 1992 - 1993 
 H.G. nr. 445/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 222/7 sep. 1992 
 
 
 H.G. nr. 446/1992 
 Hotărâre privind recuperarea creanţelor externe ale României asupra Libiei 
 
 

M. Of. nr. 218/1 sep. 1992 

 H.G. nr. 454/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Romfarm" - S. A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 218/1 sep. 1992 

 H.G. nr. 459/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a Fundaţiei "Terre des Hommes" - Olanda 
 M. Of. nr. 261/20 oct. 1992 
 
 H.G. nr. 461/1992 
 Hotărâre pentru aprobarea divizării parţiale a Societăţii Comerciale cu capital integral de stat "Avicola Salonta" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 225/10 sep. 1992 

 H.G. nr. 463/1992 
 Hotărâre privind măsuri pentru constituirea Fondului Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi şi sprijinirea  
 privatizării prin cumpărare de active 
 
 

M. Of. nr. 225/10 sep. 1992 

 H.G. nr. 464/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a Societăţii "Brooke Foundation Inc. " 
 
 

M. Of. nr. 261/20 oct. 1992 

 H.G. nr. 466/1992 
 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei centrale pentru inventarierea bunurilor proprietate a statului, foste proprietăţi ale  
 Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolice), şi predarea acestora către Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) 
 
 

M. Of. nr. 227/14 sep. 1992 

 H.G. nr. 472/1992 
 Hotărâre privind aprobarea unui plasament financiar pentru construirea Autostrăzii Bucureşti - Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 227/14 sep. 1992 

 H.G. nr. 485/1992 
 Hotărâre privind autorizarea Societăţii Comerciale "Geomin" - S. A. să încheie contracte cu parteneri străini în vederea explorării şi  
 exploatării unor perimetre miniere 
 
 

M. Of. nr. 248/6 oct. 1992 

 H.G. nr. 487/1992 
 Hotărâre cu privire la acordarea indemnizaţiei lunare pensionarilor care sunt membri în comisiile de contestaţii, organizate pe lângă  
 direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială 
 
 

M. Of. nr. 226/11 sep. 1992 

 H.G. nr. 488/1992 
 Hotărâre cu privire la modul în care ministerele vor acţiona în activitatea regiilor autonome 
 
 

M. Of. nr. 228/15 sep. 1992 

 H.G. nr. 490/1992 
 Hotărâre privind majorarea numărului maxim de posturi la unităţile teritoriale ale Ministerului Justiţiei 
 M. Of. nr. 228/15 sep. 1992 
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 (v. H.G. nr. 83/2005) 
 
 H.G. nr. 493/1992 
 Hotărâre privind aprobarea contractului de mandat-cadru pentru împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat 
 
 

M. Of. nr. 226/11 sep. 1992 

 H.G. nr. 498/1992 
 Hotărâre cu privire la nivelul preţurilor cu amănuntul şi tarifelor la produsele şi serviciile destinate populaţiei, în condiţiile diminuării  
 subvenţiei de la bugetul de stat începând cu data de 1 septembrie 1992 
 M. Of. nr. 216/31 aug. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 179/1993  (M. Of. nr. 82/30 apr. 1993) - abrogă art. 1, art. 3, art. 6, art. 9, anexa 

 H.G. nr. 503/1992 
 Hotărâre pentru aprobarea fuziunii societăţilor comerciale cu capital integral de stat "Combinatul pentru producerea, industrializarea şi  
 comercializarea cărnii de porc Ialomiţa" - S.A. şi "Carial" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 230/17 sep. 1992 

 H.G. nr. 506/1992 
 Hotărâre privind asigurarea protecţiei desenelor şi modelelor industriale 
 
 

M. Of. nr. 229/16 sep. 1992 

 H.G. nr. 507/1992 
 Hotărâre privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor pentru îndeplinirea obligaţiilor părţii române, rezultate din Convenţia  
 interguvernamentală din 29 decembrie 1986 referitoare la colaborarea în construirea Combinatului de îmbogăţire a minereurilor acide cu  
 conţinut de fier de la Krivoi Rog - Republica Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 229/16 sep. 1992 

 H.G. nr. 515/1992 
 Hotărâre privind emiterea în numele şi contul statului, pentru Societatea Comercială "Contransimex" - S.A., a scrisorii de bună execuţie  
 pentru lucrări de drumuri în Turcia 
 
 

M. Of. nr. 230/17 sep. 1992 

 H.G. nr. 519/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale ca urmare a divizării Societăţii Comerciale "Rova" - S. A. Roşiori de Vede 
 M. Of. nr. 231/18 sep. 1992 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 112/1999  (M. Of. nr. 425/31 aug. 1999) - abrogă art. 4 
 
 

- L. nr. 210/2003  (M. Of. nr. 352/22 mai 2003) - aprobă O.G. nr. 112/1999 şi abrogă art. 4 

 H.G. nr. 520/1992 
 Hotărâre privind divizarea unei societăţi comerciale pe acţiuni cu capital integral de stat din sectorul transporturi auto 
 
 

M. Of. nr. 232/21 sep. 1992 

 H.G. nr. 521/1992 
 Hotărâre privind realizarea, administrarea şi repartizarea fondului de locuinţe pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi  
 Serviciul Român de Informaţii 
 M. Of. nr. 233/22 sep. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 34/1993  (M. Of. nr. 23/10 feb. 1993) - extinde prevederile pentru S.P.P şi  Direcţia Generală a Penitenciarelor 
 - H.G. nr. 632/1994  (M. Of. nr. 282/5 oct. 1994) - extinde prevederile şi pentru S.T.S 
 - H.G. nr. 235/1998  (M. Of. nr. 157/21 apr. 1998) - extinde prevederile şi pentru S.I.E. 
 
 ▼ Minuta privind prelungirea valabilităţii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind exportul din  
 România în Norvegia a unor produse textile româneşti, încheiat la Bucureşti la 22 mai 1992 
 H.G. nr. 524/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 263/22 oct. 1992 

 ▼ Acord privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova,  
 încheiat la Chişinău la 19 mai 1992 
 H.G. nr. 525/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 230/17 sep. 1992 
 
 H.G. nr. 527/1992 
 Hotărâre de reorganizare a unor instituţii publice subordonate Ministerului Culturii 
 M. Of. nr. 232/21 sep. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 28/2001  (M. Of. nr. 35/19 ian. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 988/2012  (M. Of. nr. 718/23 oct. 2012) - modifică art. 5; 
 
 

 introduce art. 51 şi 52 

 H.G. nr. 529/1992 
 Hotărâre privind garantarea unui credit în valută pentru achiziţionarea de aparatură medicală 
 M. Of. nr. 261/20 oct. 1992 
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 H.G. nr. 532/1992 
 Hotărâre privind reglementarea plăţii remuneraţiei de folosinţă cuvenite principalilor realizatori cu drept de autor ai filmelor din producţia  
 internă 
 
 

M. Of. nr. 239/25 sep. 1992 

 H.G. nr. 536/1992 
 Hotărâre privind majorarea de către România a capitalului său autorizat la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare -  
 B.I.R.D., conform Rezoluţiei nr. 425/27 aprilie 1988 "Creşterea generală de capital 1988" a Consiliului Guvernatorilor B.I.R.D. 
 M. Of. nr. 261/20 oct. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 536/1995  (M. Of. nr. 169/2 aug. 1995) - modifică art. 3 

 H.G. nr. 541/1992 
 Hotărâre privind aprobarea fuziunii societăţilor comerciale cu capital integral de stat "Avicola" - S.A. Someşeni Cluj şi "Nutrex" - S.A.  
 Cluj 
 
 

M. Of. nr. 239/25 sep. 1992 

 H.G. nr. 546/1992 
 Hotărâre privind instituirea "Zilei întreprinzătorilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 246/5 oct. 1992 

 H.G. nr. 551/1992 
 Hotărâre privind transmiterea unui imobil din administrarea Societăţii Comerciale "Herăstrău Nord" - S.A. în administrarea Regiei  
 Autonome "Monitorul Oficial" 
 
 

M. Of. nr. 239/25 sep. 1992 

 H.G. nr. 553/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea Regiei Autonome de Construcţii "Carpaţi" 
 
 

M. Of. nr. 241/29 sep. 1992 

 H.G. nr. 555/1992 
 Hotărâre privind derularea operaţiunilor financiare de import-export în cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare în conturile de  
 cliring, barter şi cooperare economică 
 M. Of. nr. 246/5 oct. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 225/1994  (M. Of. nr. 128/25 mai 1994) - modifică art. 3; introduce trei alineate la art. 6 

 H.G. nr. 556/1992 
 Hotărâre privind efectuarea anchetei integrate a gospodăriilor populaţiei în România 
 M. Of. nr. 246/5 oct. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 323/1994  (M. Of. nr. 170/6 iul. 1994) - abrogă art. 5 alin. (2) şi art. 7 
 
 
 H.G. nr. 558/1992 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi de specialitate din unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor şi  
 dotarea unor unităţi fiscale cu autoturisme 
 M. Of. nr. 246/5 oct. 1992 

 (v. H.G. nr. 1574/2003) 
 
 H.G. nr. 559/1992 
 Hotărâre privind aprobarea divizării Societăţii Comerciale "Galfirtex" - S. A. Galaţi 
 
 

M. Of. nr. 254/12 oct. 1992 

 H.G. nr. 560/1992 
 Hotărâre privind aprobarea divizării Societăţii Comerciale "Cerpi" - S. A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 254/12 oct. 1992 
 
 H.G. nr. 567/1992 
 Hotărâre privind fuzionarea Societăţii Comerciale "Precon" - S. A. Oradea cu Societatea Comercială "Sme" - S. A. Oradea 
 M. Of. nr. 261/20 oct. 1992 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migrări referitor la statutul juridic, privilegiile şi imunităţile acestei  
 organizaţii în România, încheiat la Bucureşti la 15 iulie 1992 
 H.G. nr. 568/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 251/8 oct. 1992 
 
 
 H.G. nr. 570/1992 
 Hotărâre privind aprobarea contractelor de explorare pe cont şi risc şi împărţire a producţiei de hidrocarburi din unele perimetre din  
 România 
 M. Of. nr. 246/5 oct. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 43/2014  (M. Of. nr. 69/28 ian. 2014) 
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 H.G. nr. 575 bis/1992 
 Hotărâre cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România 
 
 

M. Of. nr. 253/12 oct. 1992 

 H.G. nr. 584/1992 
 Hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor şi trecerea la subvenţionarea extracţiei şi prelucrării minereului de uraniu 
 
 

M. Of. nr. 263/22 oct. 1992 

 H.G. nr. 585/1992 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârilor Guvernului nr. 1.289/1990 şi nr. 1.286/1990, precum şi unele măsuri privind  
 activitatea Regiei Autonome pentru Metale Rare de recuperare şi valorificare a metalelor rare şi preţioase rezultate din prelucrarea  
 nisipurilor aluvionare şi din balastiere 
 M. Of. nr. 297/23 nov. 1992 

 (v. L. nr. 85/2003 şi H.G. nr. 785/1997) 
 
 H.G. nr. 586/1992 
 Hotărâre privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei Bechet (România) - Oreahovo (Bulgaria) pentru traficul internaţional de  
 călători şi mărfuri 
 
 

M. Of. nr. 265/27 oct. 1992 

 H.G. nr. 587/1992 
 Hotărâre privind acordarea garanţiei pentru creditul extern acordat de DEUTSCHE BANK A. G. din Germania pentru importul a 115  
 vagoane de călători şi dormit 
 M. Of. nr. 264/23 oct. 1992 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 290/19 nov. 1992) - rectifică denumirea băncii din Germania, cuprinsă în titlul hotărîrii şi în  
 conţinutul articolului unic - "DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank,  
 
 

Frankfurt/Main". 

 H.G. nr. 591/1992 
 Hotărâre pentru aprobarea divizării parţiale a Societăţii Comerciale cu capital integral de stat "I.T.I.A. Bucureşti" - S. A. 
 M. Of. nr. 274/4 nov. 1992 
 
 H.G. nr. 594/1992 
 Hotărâre privind regimul importurilor şi exporturilor de articole şi tehnologii supuse controlului destinaţiei finale, al controlului  
 exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice şi biologice şi a rachetelor purtătoare de asemenea arme, precum şi al  
 controlului interzicerii armelor chimice 
 M. Of. nr. 279/9 nov. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 434/1993  (M. Of. nr. 217/3 sep. 1993) - modifică art. 17, art. 20 alin. (1) şi (2); înlocuieşte anexa nr. 9; introduce un  
 nou alineat la art. 20 
 - H.G. nr. 19/1994  (M. Of. nr. 41-41 bis/14 feb. 1994) - modifică şi înlocuieşte anexele nr. 5 - 8 cu anexele nr. 1 - 4 
 - H.G. nr. 211/1994  (M. Of. nr. 134/30 mai 1994) - modifică titlul, art. 20 alin. (1) - (3), completează art. 22 în mod corespunzător  
 cu prevederile din anexa nr. 1; înlocuieşte anexa nr. 9 cu anexa nr. 2 
 - O.G. nr. 31/1994  (M. Of. nr. 218/16 aug. 1994) - menţine numai anexele de la H.G. nr. 594/1992 
 - H.G. nr. 1020/1996  (M. Of. nr. 270/31 oct. 1996) - înlocuieşte anexele nr. 1 şi nr. 5 - 8 cu anexele nr. 1 şi 2 
 - L. nr. 56/1997  (M. Of. nr. 67/17 apr. 1997) - modifică anexa nr. 1 la H.G. nr. 211/1994 
 - H.G. nr. 319/1997  (M. Of. nr. 138/1 iul. 1997) - înlocuieşte anexa nr. 9 
 - H.G. nr. 486/1997  (M. Of. nr. 236/10 sep. 1997) - modifică anexa la H.G. nr. 319/1997 
 - H.G. nr. 467/1999  (M. Of. nr. 336-336 bis/15 iul.  - înlocuieşte anexele nr. 1 şi 5-8 cu anexele nr.1 şi 2 
 1999) 
 - O.nr.6/2000  (M. Of. nr. 80/23 feb. 2000) - anexele nr. 1-16 înlocuiesc în mod corespunzător anexele nr. 2A, 2B, 3A, 3B,  
 4A şi 4B 
 - O.U.G. nr. 64/2003  (M. Of. nr. 464/29 iun. 2003) - modifică art. 20 alin. (1) 
 
 

- L. nr. 194/2004  (M. Of. nr. 486/31 mai 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003 

 H.G. nr. 597/1992 
 Hotărâre privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, a regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital  
 integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau judeţean 
 
 

M. Of. nr. 289/18 nov. 1992 

 H.G. nr. 598/1992 
 Hotărâre privind finanţarea suportului tehnic necesar introducerii taxei pe valoarea adăugată începând cu 1 ianuarie 1993 
 M. Of. nr. 265/27 oct. 1992 

 (v. H.G. nr. 831/1997) 
 
 H.G. nr. 599/1992 
 Hotărâre privind divizarea societăţilor comerciale "Mes" - S.A. Suceava şi "Mecanex" - S.A. Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 267/29 oct. 1992 

 H.G. nr. 600/1992 
 Hotărâre privind divizarea societăţilor comerciale "Autotitan" - S.A. Bucureşti, "Termoenerg" - S.A. Bucureşti şi "Scimum" - S.A.  
 Medgidia 
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M. Of. nr. 273/3 nov. 1992 

 H.G. nr. 601/1992 
 Hotărâre privind divizarea Societăţii Comerciale "I.M.G.B." - S. A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 274/4 nov. 1992 

 H.G. nr. 603/1992 
 Hotărâre pentru aprobarea divizării parţiale a Societăţii Comerciale cu capital integral de stat "Agrotransport" Dolj - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 277/6 nov. 1992 

 H.G. nr. 604/1992 
 Hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome a Nemetaliferelor în Societatea Comercială "Cominex-Nematalifere" - S.A. Cluj 
 M. Of. nr. 322/9 dec. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 247/1993  (M. Of. nr. 164/15 iul. 1993) - modifică denumirea societăţii, înlocuieşte anexa nr. 1 a cu anexa nr. 5 
 
 

- H.G. nr. 382/1994  (M. Of. nr. 212/12 aug. 1994) - modifică art. 4; înlocuieşte anexa nr.2 cu anexa nr. 4 

 H.G. nr. 605/1992 
 Hotărâre privind divizarea Societăţii Comerciale "Optium" - S.A. Arad 
 M. Of. nr. 263/22 oct. 1992 
 
 H.G. nr. 609/1992 
 Hotărâre privind acordarea titlului de asistent medical absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1978 - 1991 inclusiv 
  M. Of. nr. 265/27 oct. 1992 

 
 ▼ Acord de stimulare a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, încheiat la Bucureşti la 30 iunie 1992 
 H.G. nr. 617/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 289/18 nov. 1992 
 
 
 H.G. nr. 627/1992 
 Hotărâre privind contractarea unui împrumut intern necesar constituirii resurselor financiare pentru continuarea lucrărilor la obiectivul  
 Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide de fier de la Krivoi Rog 
 M. Of. nr. 269/30 oct. 1992 

 

 ▼ Aranjamentul de constituire a Conferinţei europene a administraţiilor de poştă şi telecomunicaţii (C. E. P. T.), modificat de Adunarea  
 plenară a C. E. P. T. din 7 septembrie 1992 
 H.G. nr. 634/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 274/4 nov. 1992 
 
 
 H.G. nr. 639/1992 
 Hotărâre privind acordarea garanţiei statului pentru creditul extern în favoarea Societăţii Comerciale "Tarom" - S. A. 
 M. Of. nr. 271/2 nov. 1992 
 
 H.G. nr. 640/1992 
 Hotărâre privind acordarea garanţiei statului pentru creditul extern în favoarea Societăţii Comerciale "Tarom" - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 271/2 nov. 1992 

 H.G. nr. 645/1992 
 Hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Bucureşti, prin desprinderea unor  
 unităţi din structura sa, care se organizează ca societăţi comerciale 
 M. Of. nr. 268/30 oct. 1992 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 639/1995  (M. Of. nr. 215/20 sep. 1995) - abrogă pct. 1 din anexa nr. 1 

 H.G. nr. 648/1992 
 Hotărâre privind autorizarea constituirii Societăţii Comerciale cu capital mixt, român şi străin "Capital" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 334/28 dec. 1992 

 H.G. nr. 651/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul activităţii editoriale 
 M. Of. nr. 271/2 nov. 1992 
 
 H.G. nr. 654/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Institutul de Tehnologie Chimică - I.T.E.C. " Brazi - S.A. prin reorganizarea Filialei de  
 cercetare Brazi, care se desprinde din Institutul de Cercetări Chimice Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 284/12 nov. 1992 

 H.G. nr. 655/1992 
 Hotărâre privind aprobarea divizării Societăţii Comerciale "I.I.R.U.C." Bucureşti - S.A. 
 M. Of. nr. 284/12 nov. 1992 
 
 H.G. nr. 657/1992 
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 Hotărâre privind deschiderea punctului de trecere a frontierei la Aeroportul Sibiu pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri 
 
 

M. Of. nr. 274/4 nov. 1992 

 H.G. nr. 658/1992 
 Hotărâre privind aprobarea "Normelor tehnice de evaluare privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile  
 statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare" şi a "Condiţiilor privind organizarea licitaţiilor de vânzare a clădirilor de locuit  
 şi a spaţiilor cu altă destinaţie din cadrul acestora, precum şi a locuinţelor construite din fondurile unităţilor economice şi bugetare" 
 
 

M. Of. nr. 299/24 nov. 1992 

 H.G. nr. 662/1992 
 Hotărâre privind acordarea garanţiei statului pentru creditul extern în favoarea Societăţii Comerciale "Contransimex" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 320/8 dec. 1992 

 H.G. nr. 665/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea Institutului de Cercetări Prelucrare Cauciuc şi Mase  
 Plastice Bucureşti 
 M. Of. nr. 287/17 nov. 1992 
 Modificări: 
 
 

- HG.nr.309/1995  (M. Of. nr. 96/19 mai 1995) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 668/1992 
 Hotărâre privind aprobarea divizării Societăţii Comerciale "Tomiris" - S. A. Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 287/17 nov. 1992 

 H.G. nr. 669/1992 
 Hotărâre privind aprobarea divizării parţiale a Societăţii Comerciale cu capital integral de stat "Ineul" - S. A. Năsăud 
 M. Of. nr. 285/13 nov. 1992 
 
 H.G. nr. 671/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare şi Membrane" - S.A., prin  
 reorganizarea colectivului de membrane şi procese de membrană care se desprinde din Institutul de Cercetări Chimice Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 288/17 nov. 1992 

 H.G. nr. 672/1992 
 Hotărâre privind stabilirea valorii de patrimoniu a suprafeţelor piscicole din proprietatea societăţilor comerciale piscicole cu capital de stat 
 M. Of. nr. 290/19 nov. 1992 

 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba pentru continuarea colaborării în crearea unor noi capacităţi de realizare  
 de produse care conţin nichel şi cobalt, la complexul "Las Camariocas", semnat la Havana la 19 septembrie 1992 
 H.G. nr. 674/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 290/19 nov. 1992 
 Înlocuire 
 
 

- L. nr. 11/1996 (M. Of. nr. 63/28 mar. 1996) 

 H.G. nr. 675/1992 
 Hotărâre pentru aprobarea fuziunii Societăţii Comerciale cu capital integral de stat "INFOCOM" - S.A. Bucureşti cu societăţile comerciale  
 Banca Agricolă - S.A. şi "INFCON" - S.A. Piteşti 
 
 

M. Of. nr. 290/19 nov. 1992 

 H.G. nr. 678/1992 
 Hotărâre privind acordarea garanţiilor statului pentru creditele externe în favoarea Societăţii Comerciale "Eximpan" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 294/20 nov. 1992 

 H.G. nr. 679/1992 
 Hotărâre privind aprobarea divizării Societăţii Comerciale "Celhart-Donaris" - S.A. Brăila 
 M. Of. nr. 299/24 nov. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1081/2001  (M. Of. nr. 701/5 nov. 2001) - modifică patrimoniul 
 
 H.G. nr. 681/1992 
 Hotărâre privind fuziunea unor societăţi comerciale pe acţiuni din domeniul construcţiilor 
 
 

M. Of. nr. 294/20 nov. 1992 

 H.G. nr. 682/1992 
 Hotărâre privind divizarea Societăţii Comerciale "Aris" - S.A. Arad cu capital integral de stat 
 
 

M. Of. nr. 304/26 nov. 1992 

 H.G. nr. 686/1992 
 Hotărâre privind divizarea Societăţii Comerciale "Severnav" - S.A. Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 303 bis/25 nov. 1992 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Cairo la 2  
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 septembrie 1992 
 H.G. nr. 691/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 300/24 nov. 1992 
 
 
 H.G. nr. 693/1992 
 Hotărâre privind fuziunea societăţilor comerciale "Aversa" - S.A. Bucureşti şi "Fluidconcept" - S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 303 bis/25 nov. 1992 

 H.G. nr. 701/1992 
 Hotărâre privind întărirea disciplinei financiare 
 M. Of. nr. 304/26 nov. 1992 

 (v. L. nr. 469/2002) 
 
 H.G. nr. 704/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea punctului de trecere a frontierei Cenad, judeţul Timiş, pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri 
 
 

M. Of. nr. 305/26 nov. 1992 

 H.G. nr. 707/1992 
 Hotărâre privind aprobarea măsurilor de aplicare a prevederilor Legii nr. 67/1992 privind constituirea unui depozit în lei la C.E.C., în  
 vederea creditării construcţiilor de locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 281/10 nov. 1992 

 H.G. nr. 708/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a Filialei Organizaţiei "Holt International Children's Services, Inc." din S.U.A. 
 
 

M. Of. nr. 323/10 dec. 1992 

 H.G. nr. 710/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a Filialei Asociaţiei "Misionarele Carităţii" India 
 M. Of. nr. 13/28 ian. 1993 

 

 ▼ Acord privind colaborarea în domeniile culturii, ştiinţei şi învăţământului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei, încheiat la  
 Bucureşti la 3 septembrie 1992 
 H.G. nr. 716/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 306/27 nov. 1992 
 
 
 H.G. nr. 719/1992 
 Hotărâre privind aprobarea divizării Societăţii Comerciale "Stifin" - S. A. Buzău 
 
 

M. Of. nr. 315/4 dec. 1992 

 H.G. nr. 728/1992 
 Hotărâre privind unele măsuri de accelerare a emiterii titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a titularilor, în condiţiile Legii fondului  
 funciar nr. 18/1991 
 M. Of. nr. 309/27 nov. 1992 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 374/1994  (M. Of. nr. 194/28 iul. 1994) - modifică art. 19 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 733/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a Filialei Societăţii de Binefacere "Health Aid-UK" din Regatul Unit al Marii Britanii 
 M. Of. nr. 314/4 dec. 1992 
   
 H.G. nr. 736/1992 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării în România a persoanei juridice de drept privat, fără scop lucrativ, INDIVIDUELL  
 MANNSKOHJALP - AJUTOR UMANITAR INDIVIDUAL 
 
 

M. Of. nr. 13/28 ian. 1993 

 H.G. nr. 743/1992 
 Hotărâre pentru aprobarea divizării parţiale a Societăţii Comerciale cu capital integral de stat "Agrotransport" - S.A., Botoşani 
 M. Of. nr. 317/7 dec. 1992 
 
 H.G. nr. 744/1992 
 Hotărâre pentru aprobarea divizării parţiale a Societăţii Comerciale cu capital integral de stat "Avicola Gilău" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 323/10 dec. 1992 

 H.G. nr. 745/1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Agromixt" Izvoarele - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 323/10 dec. 1992 

 H.G. nr. 746/1992 
 Hotărâre pentru aprobarea divizării parţiale a Societăţii Comerciale cu capital integral de stat "Leguvas" - S.A., Vaslui 
 
 

M. Of. nr. 324/11 dec. 1992 

 H.G. nr. 753/1992 
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 Hotărâre privind aprobarea divizării Societăţii Comerciale "Sigmob" - S.A., Sighetu Marmaţiei 
 M. Of. nr. 324/11 dec. 1992 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, semnat la 12 august 1992 la Geneva 
 H.G. nr. 755/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 326/15 dec. 1992 
 
 
 H.G. nr. 756/1992 
 Hotărâre privind autorizarea înfiinţării Institutului Teologic al Cultului Creştin după Evanghelie în municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 325/14 dec. 1992 

 H.G. nr. 759/1992 
 Hotărâre privind asimilarea funcţiei de guvernator din partea României în Consiliul guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru  
 Energia Atomică (A.I.E.A.) şi de vicepreşedinte al acestui organism 
 
 

M. Of. nr. 325/14 dec. 1992 

 H.G. nr. 763/1992 
 Hotărâre privind divizarea Societăţii Comerciale "Unirea" - S.A., Cluj-Napoca 
 
 

M. Of. nr. 322/9 dec. 1992 

 H.G. nr. 769/1992 
 Hotărâre privind stabilirea premiilor Academiei Române 
 M. Of. nr. 14/29 ian. 1993 

 (v. L. nr. 752/2001) 
 
 H.G. nr. 787/1992 
 Hotărâre privind efectuarea unui plasament financiar în favoarea Companiei Române de Pescuit Oceanic - S. A. Tulcea 
 M. Of. nr. 331/24 dec. 1992 

 

 ▼ Acord-Înţelegere al primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale între România şi Emiratele Arabe Unite, semnat la Bucureşti la 2  
 septembrie 1992 
 H.G. nr. 802/1992 (aprobare) 
 M. Of. nr. 8/20 ian. 1993 
 
 
 H.G. nr. 804/1992 
 Hotărâre de aplicare a Rezoluţiei nr. 788/1992 a Consiliului de Securitate al O. N. U. privind embargoul general şi complet ce se instituie  
 asupra tuturor livrărilor de arme şi material militar către Liberia 
 
 

M. Of. nr. 328/22 dec. 1992 

 H.G. nr. 805/1992 
 Hotărâre privind aplicarea prevederilor Hotărârilor Guvernului nr. 825/1990 şi nr. 1.007/1990 efectivelor Serviciului de Protecţie şi Pază 
 M. Of. nr. 8/20 ian. 1993 

 
 

(v. O.G. nr. 26/1994) 

 H.G. nr. 806/1992 
 Hotărâre privind uniformele militare ale efectivelor Serviciului de Protecţie şi Pază 
 M. Of. nr. 8/20 ian. 1993 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind transporturile rutiere internaţionale de mărfuri,  
 semnat la Bucureşti la 14 august 1991 
 H.G. nr. 842/1992 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 10/22 ian. 1993 

 H.G. nr. 843/1992 
 Hotărâre privind aprobarea fuziunii societăţilor comerciale din domeniul construcţiilor "Argecom" - S.A., Piteşti şi "Transervice" - S.A.,  
 Piteşti 
 
 

M. Of. nr. 11/25 ian. 1993 

 H.G. nr. 844/1992 
 Hotărâre privind fuziunea Societăţii Comerciale "Arcom" - S.A. cu Societatea Comercială "IAEC" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 11/25 ian. 1993 

  1993  
 
 ▼ Protocolul celei de-a XI-a sesiuni a Comisiei mixte româno-olandeze de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la  
 1 decembrie 1992 
 H.G. nr. 5/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 17/3 feb. 1993 
 
 ▼ Protocolul primei sesiuni a Comisiei mixte româno-austriece pentru relaţiile economice bilaterale, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie  
 1992 
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 H.G. nr. 6/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 17/3 feb. 1993 
 
 
 H.G. nr. 16/1993 
 Hotărâre privind aprobarea divizării Societăţii Comerciale "Termoenerg" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 18/4 feb. 1993 
 
 H.G. nr. 34/1993 
 Hotărâre pentru extinderea aplicării prevederilor din a Guvernului nr. 521/1992 privind realizarea, administrarea şi repartizarea fondului de  
 locuinţe pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii 
 M. Of. nr. 23/10 feb. 1993 

 

 ▼ Acord între Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru protecţia şi conservarea unor bunuri culturale, întocmit la Bucureşti la 8 iulie  
 1992 
 H.G. nr. 41/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 26/11 feb. 1993 
 
 
 H.G. nr. 44/1993 
 Hotărâre privind aprobarea divizării Societăţii Comerciale "AEM" - S.A. Timişoara 
 M. Of. nr. 31/16 feb. 1993 

 ▼ Acord privind ajutorul în valoare de 10 milioane dolari pentru importul de mărfuri destinate agriculturii, încheiat între Guvernul  
 României şi Statele Unite ale Americii, încheiat la Bucureşti la 15 decembrie 1992 
 H.G. nr. 45/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 31/16 feb. 1993 
 
 
 H.G. nr. 54/1993 
 Hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor în cadrul tranzacţiilor bursiere ce fac parte din categoria celor ale căror preţuri se negociază sub  
 supravegherea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale 
 M. Of. nr. 31/16 feb. 1993 

 

 ▼ Procesul-verbal al sesiunii Comisiei mixte pentru reconstituirea, marcarea şi întreţinerea frontierei de stat româno-iugoslave, semnat la  
 Drobeta-Turnu Severin, la data de 25 noiembrie 1992 
 H.G. nr. 58/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 47/3 mar. 1993 
 
 
 H.G. nr. 66/1993 
 Hotărâre pentru aprobarea fuziunii societăţilor comerciale cu capital integral de stat "Suinprod" Leorda - S.A. şi "Nutrileor" Leorda - S.A. 
 M. Of. nr. 49/4 mar. 1993 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene privind stabilirea, privilegiile şi imunităţile delegaţiei Comisiei  
 Comunităţilor Europene în România, întocmit la Bruxelles la 20 octombrie 1992 
 H.G. nr. 70/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 49/4 mar. 1993 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul transporturilor rutiere, semnat la Bucureşti la 28 octombrie  
 1992 
 H.G. nr. 71/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 52/8 mar. 1993 
 
 
 H.G. nr. 82/1993 
 Hotărâre privind aprobarea utilizării creditelor S.A.L. - B.I.R.D. pentru importul de materii prime destinate producţiei de îngrăşăminte  
 chimice 
 
 

M. Of. nr. 59/22 mar. 1993 

 H.G. nr. 83/1993 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare la agenţii economici cu capital integral sau majoritar de stat 
 M. Of. nr. 51/8 mar. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 270/1994  (M. Of. nr. 154/21 iun. 1994) - introduce la art. 1 după alin. (5) un alineat nou 
 - H.G. nr. 634/1995  (M. Of. nr. 193/25 aug. 1995) - HG. nr. 83/1993 îşi încetează aplicabilitatea pentru agenţii economici cu  
 capital integral sau majoritar de stat, cu excepţia celor cuprinşi în procesul de  
 restructurare şi redresare financiară 
 
 H.G. nr. 88/1993 
 Hotărâre privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Negocierea Acordului de Bază şi a Celorlalte Protocoale Sectoriale ale  
 Cartei Europene a Energiei 
 M. Of. nr. 61/25 mar. 1993 

 
 ▼ Protocolul de menţinere în vigoare a Aranjamentului privind comerţul internaţional cu textile, încheiat la Geneva la 9 decembrie 1992 
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 H.G. nr. 93/1993 (acceptare) 
 M. Of. nr. 56/15 mar. 1993 
 
 
 H.G. nr. 120/1993 
 Hotărâre privind detalierea clasificării mărfurilor în Tariful vamal de import al României de la 6 la 8 cifre 
 M. Of. nr. 68/31 mar. 1993 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 26/1993  (M. Of. nr. 213/31 aug. 1993) - abrogă H.G. nr. 120/1993 cu excepţia anexei 
 - H.G. nr. 732/1993  (M. Of. nr. 309/28 dec. 1993) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 91/1995  (M. Of. nr. 39/23 feb. 1995) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1145/1996  (M. Of. nr. 323-323 bis/4 dec.  - modifică anexa 
 1996) 
 - H.G. nr. 925/1997  (M. Of. nr. 382/29 dec. 1997) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 910/1998  (M. Of. nr. 494/22 dec. 1998) - modifică anexa 
 - O.U.G. nr. 171/2001  (M. Of. nr. 848-848 bis/29 dec.  - modifică anexa 
 2001) 
 - O.U.G. nr. 204/2002  (M. Of. nr. 957/27 dec. 2002) - abrogă O.U.G. nr. 171/2001 
 - L. nr. 168/2003  (M. Of. nr. 322/13 mai 2003) - aprobă O.U.G. nr. 204/2002 
 
 

- L. nr. 608/2003  (M. Of. nr. 928/23 dec. 2003) - modifică anexa şi abrogă O.U.G. nr. 204/2002 

 H.G. nr. 123/1993 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea staţiunilor didactice din structura instituţiilor de învăţământ superior agricol 
 M. Of. nr. 75/16 apr. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 47/1999  (M. Of. nr. 53/5 feb. 1999) - modifică art. 3, 4 şi anexa nr.2; introduce art.41 şi alin. (11) la art.5;  
 
 

înlocuieşte anexa nr.1 

 H.G. nr. 146/1993 
 Hotărâre privind aprobarea divizării Societăţii Comerciale "Biotehnos" - S. A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 78/26 apr. 1993 
 Modificări: 
 
 

- HG.nr.630/1993  (M. Of. nr. 271/24 nov. 1993) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 147/1993 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea finanţării temporare a obiectivului "Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide  
 de fier de la Krivoi Rog", cât şi a societăţilor comerciale cu profil de creştere a porcilor şi păsărilor în sistem industrial 
 
 

M. Of. nr. 167/20 iul. 1993 

 H.G. nr. 148/1993 
 Hotărâre cu privire la încasările în valută din operaţiunile cu străinătatea 
 M. Of. nr. 80/27 apr. 1993 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 165/1994  (M. Of. nr. 114/5 mai 1994) - abrogă propoziţia a doua din art. 4 alin. (3) 

 H.G. nr. 150/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului 
 
 

M. Of. nr. 84/4 mai 1993 

 H.G. nr. 156/1993 
 Hotărâre privind instituirea Zonei Libere Sulina şi înfiinţarea Administraţiei Zonei Libere Sulina 
 M. Of. nr. 108/27 mai 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 682/1994  (M. Of. nr. 311/8 nov. 1994) - abrogă art. 12 
 - H.G. nr. 963/1994  (M. Of. nr. 373/30 dec. 1994) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 1090/1995  (M. Of. nr. 302/29 dec. 1995) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 1186/1996  (M. Of. nr. 307/26 nov. 1996) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 790/1997  (M. Of. nr. 374/23 dec. 1997) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 394/2008  (M. Of. nr. 297/16 apr. 2008) - modifică art. 1 alin. 1, art. 4 alin. 2 şi anexa nr. 3; 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 
 

- H.G. nr. 1240/2011  (M. Of. nr. 46/19 ian. 2012) - abrogă anexa nr. 1 

 H.G. nr. 157/1993 
 Hotărâre privind transferarea obligaţiilor şi drepturilor ce revin părţii române din Acordul de explorare şi îmbogăţire a producţiei în  
 perimetrul NC - 115 Libia 
 M. Of. nr. 90/12 mai 1993 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 21/1995  (M. Of. nr. 23/2 feb. 1995) - modifică art. 3 şi anexa nr. 1 

 H.G. nr. 162/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" şi a Societăţii Comerciale "Institutul  
 de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A. 
 M. Of. nr. 91/13 mai 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1227/1996  (M. Of. nr. 313/27 nov. 1996) - modifică art. 2, art. 4, anexa nr. 1 
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 - H.G. nr. 399/1997  (M. Of. nr. 191/11 aug. 1997) - modifică art. 2 şi anexa nr. 1 
 - O.G. nr. 95/1998  (M. Of. nr. 320/28 aug. 1998) - desfiinţează Regia Autonomă "Registrul Feroviar Român - REFER" 
 - H.G. nr. 626/1998  (M. Of. nr. 373/1 oct. 1998) - abrogă prevederile referitoare la înfiinţarea Regiei Autonome "Registrul  
 Feroviar Român - REFER" 
 - H.G. nr. 257/2002  (M. Of. nr. 197/22 mar. 2002) - transferare pachet de acţiuni de la Autoritatea pentru Privatizare şi  
 Administrarea Participaţiilor Statutului la Ministerul Lucrărilor Publice,  
 Transporturilor şi Locuinţei 
 
 H.G. nr. 166/1993 
 Hotărâre privind aprobarea divizării parţiale a Societăţii Comerciale cu capital integral de stat "Euros Trading" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 98/19 mai 1993 

 H.G. nr. 167/1993 
 Hotărâre pentru aprobarea fuziunii Societăţii Comerciale S.I.T.R.A. - S.A. cu Societatea Comercială "Compania Industrială Griviţa" - S.A. 
 M. Of. nr. 120/8 iun. 1993 
 
 H.G. nr. 168/1993 
 Hotărâre pentru aprobarea fuziunii Societăţii Comerciale "Mantrans" - S.A. Olteniţa cu Societatea Comercială "Societatea de Construcţii  
 Hidrotehnice şi Căi Comunicaţii" - S.A. Bragadiru, societăţi comerciale cu capital integral de stat 
 
 

M. Of. nr. 91/13 mai 1993 

 H.G. nr. 170/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Pomicola" - S.A. Valu lui Traian, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 99/19 mai 1993 
 
 H.G. nr. 173/1993 
 Hotărâre privind fuziunea societăţilor comerciale de turism "Saturn" - S.A., "Callatis" - S.A. şi "Gostur" - S.A. din Mangalia 
 M. Of. nr. 100/20 mai 1993 

 

 ▼ Protocol între ministrul apărării naţionale al României şi ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos privind dezvoltarea relaţiilor  
 militare, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 1993 
 H.G. nr. 174/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 86/7 mai 1993 

 ▼ Protocolul celei de-a XVI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale pentru comerţ şi cooperare economică, industrială şi tehnică  
 româno-norvegiană, semnat la Oslo la 15 februarie 1993 
 H.G. nr. 175/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 86/7 mai 1993 

 ▼ Acord între Ministerul Mediului din Franţa şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România privind înfrăţirea zonei  
 Camargue cu Delta Dunării, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 1992 
 H.G. nr. 176/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 86/7 mai 1993 
 
 
 H.G. nr. 181/1993 
 Hotărâre privind aplicarea de către România a Rezoluţiei nr. 820/1993 a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
 
 

M. Of. nr. 79/26 apr. 1993 

 H.G. nr. 197 bis/1993 
 Hotărâre cu privire la preţurile de contractare şi de achiziţie, garantate de stat, la unele produse agricole de bază şi modul de decontare a  
 grâului provenit din import 
 M. Of. nr. 83 bis/30 apr. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 536/1993  (M. Of. nr. 243/12 oct. 1993) - abrogă art. 1 alin. (2), anexa nr. 2 şi parţial anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 45/1994  (M. Of. nr. 49/25 feb. 1994) - abrogă parţial anexa nr. 1 
 (v. L. nr. 21/1996, O.U.G. nr. 36/2001, H.G. nr. 669/2001) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere al celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-iraniene de cooperare industrială şi  
 economică, semnat la Teheran la 22 februarie 1993 
 H.G. nr. 200/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 92/14 mai 1993 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind regimul călătoriilor fără viză în interes de serviciu, încheiată  
 la Minsk la 1 martie 1993 
 H.G. nr. 201/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 92/14 mai 1993 
 
 
 ▼ Convenţie sanitară veterinară între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnată la Oradea la 20 octombrie 1992 
 H.G. nr. 202/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 92/14 mai 1993 
 
 
 H.G. nr. 206/1993 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru continuarea liberalizării preţurilor şi tarifelor 
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 M. Of. nr. 136/28 iun. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 536/1993  (M. Of. nr. 243/12 oct. 1993) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 45/1994  (M. Of. nr. 49/25 feb. 1994) - modifică art. 5; introduce la art. 1 alin. (4), la art. 3 alin. (3), după art. 5 se  
 introduc 3 noi articole: art. 5/1, 5/2, 5/3; înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 555/1994  (M. Of. nr. 266/21 sep. 1994) - abrogă art. 7 
 
 

- L. nr. 105/1997  (M. Of. nr. 136/30 iun. 1997) - abrogă art. 7 alin. (1) şi (5) 

 H.G. nr. 211/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului interdepartamental pentru importuri de bunuri vitale necesare economiei naţionale, contractate în  
 numele şi contul statului 
 M. Of. nr. 113/31 mai 1993 

 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Canadei privind garantarea unui împrumut, semnat la Bucureşti la 11 martie 1993 
 H.G. nr. 216/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 108/27 mai 1993 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind lichidarea creanţelor în ruble, semnat la  
 Phenian la 12 februarie 1993 
 H.G. nr. 217/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 113/31 mai 1993 

 ▼ Protocolul celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică, industrială şi tehnică româno-italiană,  
 semnat la Bucureşti la 16 martie 1993 
 H.G. nr. 218/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 113/31 mai 1993 
 
 
 H.G. nr. 223/1993 
 Hotărâre privind divizarea unor societăţi comerciale pe acţiuni cu capital integral de stat din sectorul transporturilor auto 
 
 

M. Of. nr. 119/7 iun. 1993 

 H.G. nr. 225/1993 
 Hotărâre cu privire la suplimentarea numărului de posturi la oficiile teritoriale de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor 
 M. Of. nr. 109/28 mai 1993 

 (v. H.G. nr. 381/2007) 
 
 H.G. nr. 237/1993 
 Hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de constituire a Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici şi Mijlocii 
 
 

M. Of. nr. 123/10 iun. 1993 

 H.G. nr. 238/1993 
 Hotărâre cu privire la rambursarea creditului acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului C.C.C. - Legea Publică 480 din 1990 şi  
 plata dobânzilor aferente 
 M. Of. nr. 123/10 iun. 1993 

 

 ▼ Protocol de colaborare între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Ministerul Construcţiilor,  
 Locuinţelor şi Amenajării Teritoriului din Albania, semnat la 18 martie 1993 
 H.G. nr. 239/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 123/10 iun. 1993 

 ▼ Memorandum de înţelegere între România şi Uniunea Europei Occidentale privind asistenţa în aplicarea sancţiunilor pe Dunăre, semnat  
 la Roma la 20 mai 1993 
 H.G. nr. 245/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 128/15 iun. 1993 
 
 
 H.G. nr. 247/1993 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Societăţii Comerciale "Cominex" - S.A. Cluj, aprobarea divizării parţiale a acesteia şi înfiinţarea  
 unor societăţi comerciale 
 M. Of. nr. 164/15 iul. 1993 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 200/20 aug. 1993) - rectifică la pag. 9 numărul Hotărârii Guvernului care se va citi 247 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 382/1994  (M. Of. nr. 212/12 aug. 1994) - modifică art. 4 

 H.G. nr. 248/1993 
 Hotărâre privind fuziunea Societăţii Comerciale "Acotim" - S.A. Timişoara cu Societatea Comercială "Elba" - S.A. Timişoara 
 
 

M. Of. nr. 150/6 iul. 1993 

 H.G. nr. 250/1993 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea tarifelor cuprinse în tabelul tarifar nr. VIII privind remuneraţia de executare pentru opere  
 muzicale, aprobat prin H. C. M. nr. 632/1957, completat şi modificat prin a Guvernului nr. 810/1991 
 M. Of. nr. 148/2 iul. 1993 
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 ▼ Protocol de conlucrare între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului al României şi Ministerul Arhitecturii şi  
 Construcţiilor al Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 24 martie 1993 
 H.G. nr. 251/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 163/15 iul. 1993 
 
 
 H.G. nr. 256/1993 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la Centrul de Consultanţă şi Servicii pentru Întreprinzătorii Particulari 
 M. Of. nr. 148/2 iul. 1993 

 

 ▼ Acord de cooperare între Ministerul de Interne al României şi Ministerul de Interne al Republicii Italiene în lupta împotriva traficului  
 ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope şi împotriva criminalităţii organizate, încheiat la Roma la 28 mai 1993 
 H.G. nr. 258/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 163/15 iul. 1993 
 
 
 H.G. nr. 259/1993 
 Hotărâre privind aprobarea divizării unor societăţi comerciale cu capital integral de stat din domeniul transporturilor auto 
 
 

M. Of. nr. 163/15 iul. 1993 

 H.G. nr. 262/1993 
 Hotărâre privind constituirea Consiliului Interministerial pentru Frontierele de Stat ale României 
 
 

M. Of. nr. 149/6 iul. 1993 

 H.G. nr. 264/1993 
 Hotărâre privind aprobarea fuziunii societăţilor comerciale cu capital integral de stat "Arpimex Trading" - S.A. Bucureşti şi "Elegant" -  
 S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 163/15 iul. 1993 

 H.G. nr. 266/1993 
 Hotărâre privind ramurile şi domeniile în care funcţionează regiile autonome de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 156/9 iul. 1993 

 H.G. nr. 278/1993 
 Hotărâre privind fuziunea Societăţii Comerciale "Titan Informatică" - S.A. Bucureşti cu Societatea Comercială "Titan Linii Automate" -  
 S.A. Bucureşti, societăţi comerciale cu capital integral de stat 
 
 

M. Of. nr. 169/21 iul. 1993 

 H.G. nr. 279/1993 
 Hotărâre privind aprobarea divizării Societăţii Comerciale "Tricorom" - S. A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 167/20 iul. 1993 

 H.G. nr. 281/1993 
 Hotărâre cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 
 M. Of. nr. 135/25 iun. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 511/1993  (M. Of. nr. 242/11 oct. 1993) - modifică art. 8 lit. d alin. (1) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 312/29 dec. 1993) - rectifică art. 8 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 233/1994  (M. Of. nr. 137/1 iun. 1994) - modifică anexa nr. 1, 1A 
 - H.G. nr. 554/1994  (M. Of. nr. 258/15 sep. 1994) - înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 615/1994  (M. Of. nr. 275/28 sep. 1994) - introduce la art. 8 lit. b un nou alineat 
 - H.G. nr. 943/1994  (M. Of. nr. 367/30 dec. 1994) - introduce noi alineate la art. 8 lit. b şi d 
 - H.G. nr. 697/1995  (M. Of. nr. 207/7 sep. 1995) - introduce la art. 8 lit. g 
 - H.G. nr. 994/1995  (M. Of. nr. 291/15 dec. 1995) - completează anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 75/1996  (M. Of. nr. 38/22 feb. 1996) - introduce la art. 8 lit. h 
 - H.G. nr. 147/1996  (M. Of. nr. 71/9 apr. 1996) - abrogă de la art. 8 lit. d alin. (1) propoziţia "de acelaşi spor beneficiază şi  
 personalul din unităţile vamale de frontieră" 
 - H.G. nr. 272/1996  (M. Of. nr. 91/6 mai 1996) - modifică art. 8 lit. g 
 - H.G. nr. 324/1996  (M. Of. nr. 101/20 mai 1996) - modifică anexa nr. 12; introduce la art. 4 alin. (5) 
 - H.G. nr. 1223/1996  (M. Of. nr. 310/27 nov. 1996) - modifică anexele nr. 9 şi 10 
 - O.U.G. nr. 76/1997  (M. Of. nr. 330/26 nov. 1997) - majorează salariile de bază ale personalului încadrat în funcţii de execuţie în  
 învăţământ 
 - L. nr. 109/1998  (M. Of. nr. 207-207 bis/3 iun. 1998) - suspendă aplicarea art. 25 alin. (2) în anul 1998 
 - L. nr. 154/1998  (M. Of. nr. 266/16 iul. 1998) - abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi  
 gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse  
 la art. 3, art.4 alin. (1), art.5 (cu excepţia alin. (7) şi (8)), art.6, art.7 alin. (3) şi  
 (4) şi la art.33 
 - H.G. nr. 561/2000  (M. Of. nr. 317/7 iul. 2000) - modifică art. 8 lit. a, anexa nr. 2; introduce alin. (5) la art.17 
 - H.G. nr. 408/2003  (M. Of. nr. 259/14 apr. 2003) - completează art. 8 lit. g) 
 - H.G. nr. 1471/2004  (M. Of. nr. 852/17 sep. 2004) - modifică art. 8 lit. a) 
 - H.G. nr. 2342/2004  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2005) - modifică art.8 lit.g) 
 Rectificare: 
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 (M. Of. nr. 14/5 ian. 2005) - rectifică art. I lit. g) din H.G. nr. 2342/2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 854/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - introduce lit. i) la art. 8 şi anexa nr. 13 
 - L. nr. 330/2009  (M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) - la data de 1 ian. 2010, abrogă hotărârea cu excepţia art. 21, 22, 23 şi 30 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 27/2015  (M. Of. nr. 794/26 oct. 2015) - art. 23 
 
 

v. Decizia I.C.C.J. nr. 27/2015 - M. Of. nr. 794/26 oct. 2015 

 H.G. nr. 288/1993 
 Hotărâre privind şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte ţări 
 M. Of. nr. 171/22 iul. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 562/1993  (M. Of. nr. 253/25 oct. 1993) 
 - H.G. nr. 41/1994  (M. Of. nr. 49/25 feb. 1994) 
 - H.G. nr. 736/1994  (M. Of. nr. 309/4 nov. 1994) 
 - H.G. nr. 689/1994  (M. Of. nr. 310/7 nov. 1994) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 313/10 nov. 1994) 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 2309/2004  (M. Of. nr. 1226/20 dec. 2004) - suplimentează nr.de burse 

 H.G. nr. 297/1993 
 Hotărâre privind acordarea dreptului de acces gratuit în bazele sportive, cu ocazia manifestărilor sportive, a maeştrilor emeriţi ai sportului,  
 maeştrilor sportului şi antrenorilor emeriţi 
 
 

M. Of. nr. 150/6 iul. 1993 

 H.G. nr. 298/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Tribuna Învăţământului"- S.A. 
 
 

M. Of. nr. 167/20 iul. 1993 

 H.G. nr. 301/1993 
 Hotărâre privind instituirea regimului special de supraveghere a unor societăţi comerciale cu capital de stat aflate în situaţie financiară  
 critică 
 M. Of. nr. 146/1 iul. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 429/1994  (M. Of. nr. 239/29 aug. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 906/1994  (M. Of. nr. 363/28 dec. 1994) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 212/1995  (M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) - modifică anexa nr. 1 
 
 ▼ Memorandumul celei de-a II-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno - sud-africane de cooperare economică şi tehnică,  
 semnat la Pretoria la 16 aprilie 1993 
 H.G. nr. 322/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 169/21 iul. 1993 
 
 
 H.G. nr. 337/1993 
 Hotărâre pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii 
 M. Of. nr. 188/6 aug. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 326/1998  (M. Of. nr. 232/25 iun. 1998) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 635/1999  (M. Of. nr. 379/9 aug. 1999) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 237/2007  (M. Of. nr. 184/16 mar. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 27/2008  (M. Of. nr. 27/14 ian. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 868/2011  (M. Of. nr. 642/8 sep. 2011) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 34/2013  (M. Of. nr. 73/4 feb. 2013) - completează anexa 
 - H.G. nr. 794/2015  (M. Of. nr. 735/1 oct. 2015) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 476/2016  (M. Of. nr. 528/14 iul. 2016) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 415/2018  (M. Of. nr. 492/14 iun. 2018) - completează anexa 

 H.G. nr. 339/1993 
 Hotărâre pentru aprobarea fuziunii Societăţii Comerciale "Dedal"- S.A. Bucureşti cu Societatea Comercială "Comoti"- S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 174/23 iul. 1993 
 
 H.G. nr. 348/1993 
 Hotărâre privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici 
 
 

M. Of. nr. 190/10 aug. 1993 

 H.G. nr. 350/1993 
 Hotărâre privind pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor 
 M. Of. nr. 187/5 aug. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 571/1999  (M. Of. nr. 354/27 iul. 1999) - introduce art. 31 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina pentru cooperarea în folosirea paşnică a energiei nucleare, semnat la  
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 Buenos Aires la 27 noiembrie 1990 
 H.G. nr. 354/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 196/16 aug. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 61/2000 (M. Of. nr. 53/3 feb. 2000) 
 
 H.G. nr. 356/1993 
 Hotărâre privind utilizarea Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în lei a ajutoarelor primite din partea Comisiei  
 Comunităţilor Europene 
 M. Of. nr. 197/18 aug. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 563/1993  (M. Of. nr. 249/19 oct. 1993) - modifică anexa 
 - HG.nr.781/1993  (M. Of. nr. 31/1 feb. 1994) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 21/1994  (M. Of. nr. 39/11 feb. 1994) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 794/1997  (M. Of. nr. 358/16 dec. 1997) - abrogă art. 2 - 5 
 - H.G. nr. 581/1999  (M. Of. nr. 356/27 iul. 1999) - aprobă al şaselea program 
 
 ▼ Protocolul celei de-a XX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale pentru comerţ şi cooperare economică, industrială şi tehnică  
 româno-suedeză, semnat la Stockholm la 18 mai 1993 
 H.G. nr. 359/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 192/11 aug. 1993 
 
 ▼ Protocolul celei de-a XII-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale economice, industriale şi de cooperare tehnică româno-elenă,  
 semnat la Bucureşti la 24 aprilie 1993 
 H.G. nr. 364/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 192/11 aug. 1993 
 
 
 H.G. nr. 367/1993 
 Hotărâre privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din fondul locativ de stat, deţinute cu titlu de chiriaş de filialele  
 teritoriale şi inspectoratele interjudeţene ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România 
 M. Of. nr. 192/11 aug. 1993 

 

 ▼ Protocolul sesiunii I a Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la  
 Bucureşti la 21 mai 1993 
 H.G. nr. 369/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 219/7 sep. 1993 
 
 
 H.G. nr. 371/1993 
 Hotărâre privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale 
 M. Of. nr. 217/3 sep. 1993 
 
 H.G. nr. 372/1993 
 Hotărâre privind transmiterea obiectivului de investiţii "Casa Republicii" în administrarea Camerei Deputaţilor 
 
 

M. Of. nr. 184/31 iul. 1993 

 H.G. nr. 374/1993 
 Hotărâre privind achiziţionarea unui imobil pentru Consulatul General al României la Cape Town - Republica Africa de Sud 
 M. Of. nr. 219/7 sep. 1993 

 

 ▼ Înţelegere între Ministerul de Interne al României şi Ministerul de Interne al Republicii Arabe Egipt cu privire la lupta împotriva  
 traficului ilicit şi consumului de stupefiante şi substanţe psihotrope, semnată la Cairo la 24 ianuarie 1993 
 H.G. nr. 378/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 221/8 sep. 1993 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda în legătură cu participarea finlandeză la aranjamentul financiar G-24,  
 semnat la Bucureşti la 14 iunie 1993 
 H.G. nr. 383/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 206/26 aug. 1993 

 ▼ Modificarea unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Austriei privind transporturile aeriene civile,  
 semnat la 14 iulie 1975, convenită prin Memorandumul de înţelegere confidenţial, semnat la 8 septembrie 1992 
 H.G. nr. 385/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 206/26 aug. 1993 
 
 
 H.G. nr. 388/1993 
 Hotărâre privind aprobarea fuziunii Societăţii Comerciale "Avicola" Covasna - S.A. cu Societatea Comercială "Covasnacomb"- S.A.  
 Sfântu Gheorghe 
 
 

M. Of. nr. 207/27 aug. 1993 

 H.G. nr. 405/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române 
 M. Of. nr. 207/27 aug. 1993 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 452/1994  (M. Of. nr. 229/22 aug. 1994) - modifică corespunzător 
 - H.G. nr. 1090/2006  (M. Of. nr. 740/30 aug. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 455/2011  (M. Of. nr. 346/18 mai 2011) - completează anexa 
 - H.G. nr. 645/2013  (M. Of. nr. 553/30 aug. 2013) - modifică art. 2, art. 6, art. 7; 
 înlocuieşte anexa 
 
 

- H.G. nr. 1234/2021  (M. Of. nr. 1134/26 nov. 2021) - modifică anexa 

 H.G. nr. 410/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea Zonei libere Constanţa-Sud, a Zonei libere Basarabi şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere  
 Constanţa-Sud şi a Zonei Libere Basarabi" 
 M. Of. nr. 216/2 sep. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 682/1994  (M. Of. nr. 311/8 nov. 1994) - abrogă art. 11 alin. (1) şi (2) 
 - H.G. nr. 191/1997  (M. Of. nr. 101/27 mai 1997) - modifică art. 1 alin. (1), art. 4 lit. a şi b, anexa nr. 1; înlocuieşte anexa nr. 3 cu  
 anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 788/1997  (M. Of. nr. 391/31 dec. 1997) - modifică titlul, art. 5, anexa nr. 2 şi titlul acesteia, anexa nr. 4 introdusă prin  
 H.G. nr. 191/1997 devine anexa nr. 3, anexele nr. 2 şi 3 din H.G. nr. 191/1997  
 devin anexele nr. 4 şi 5; introduce la art. 1 două alineate după alin. (1), la art. 2  
 un nou alineat, la art. 4 lit. d, e, f, g, la art. 6 un nou alineat, la art. 9 un nou  
 alineat; anexele nr. 2 - 6 din HG. nr. 788/1997 devin anexele nr. 6 - 10 la HG.  
 nr. 410/1993; înlocuieşte anexa nr. 1 
 - L. nr. 342/2004  (M. Of. nr. 642/16 iul. 2004) - modifică în mod corespunzător 
 
 

- H.G. nr. 1908/2006  (M. Of. nr. 3/3 ian. 2007) - se modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 412/1993 
 Hotărâre privind reproducerea stemei României pe actele oficiale şi sigiliile autorităţilor Ministerului Învăţământului 
 M. Of. nr. 221/8 sep. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 687/1993  (M. Of. nr. 295/17 dec. 1993) - completează prevederile 
 - H.G. nr. 805/2003  (M. Of. nr. 503/11 iul. 2003) - abrogă prevederile referitoare la reproducerea pe actele de studii a stemei  
 României, precum şi cele referitoare la confecţionarea sigiliilor şi a matriţelor  
 
 

timbru sec cu stema României, de către instituţiile de învăţământ superior 

 H.G. nr. 418/1993 
 Hotărâre privind unele măsuri de stabilire a preţurilor, tarifelor şi redevenţelor pentru ţiţeiul şi gazele naturale extrase şi vândute în  
 România 
 M. Of. nr. 217/3 sep. 1993 

 (v. L. nr. 21/1996, O.U.G. nr. 36/2001, H.G. nr. 669/2001) 

 
 ▼ Protocolul celei de-a VI-a sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Hajduszoboszlo la 11 iunie 1993 
 H.G. nr. 429/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 227/20 sep. 1993 
 
 ▼ Protocol de colaborare între Ministerul de Interne al României şi Ministerul Securităţii Publice al Republicii Populare Chineze, semnat la  
 Beijing la 2 mai 1991 
 H.G. nr. 440/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 229/22 sep. 1993 

 ▼ Înţelegere de colaborare între Ministerul de Interne al României şi Ministerul de Interne al Federaţiei Ruse, semnată la Bucureşti la 27  
 mai 1992 
 H.G. nr. 441/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 229/22 sep. 1993 

 ▼ Protocolul celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale permanente româno-cipriote de colaborare economică şi cooperare  
 industrială şi tehnică 
 H.G. nr. 443/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 227/20 sep. 1993 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru cooperarea economică, industrială şi tehnică, semnat la Nicosia la  
 25 iunie 1993 
 H.G. nr. 444/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 227/20 sep. 1993 
 
 
 H.G. nr. 475/1993 
 Hotărâre privind asigurarea plăţii exporturilor efectuate de agenţii economici în cadrul acordurilor guvernamentale, cu decontare în  
 conturile de cliring, barter şi cooperare economică 
 
 

M. Of. nr. 239/5 oct. 1993 

 H.G. nr. 480/1993 
 Hotărâre privind trecerea perdelelor forestiere de protecţie situate de-a lungul căilor de comunicaţii, împreună cu terenurile pe care sunt  
 amplasate, în administrarea regiilor autonome Societatea Naţională a Căilor Ferate Române şi Administraţia Naţională a Drumurilor 
 
 

M. Of. nr. 239/5 oct. 1993 

 H.G. nr. 499/1993 
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 Hotărâre privind constituirea stocului rezervă naţională de păcură pentru nevoile de iarnă ale sistemului energetic naţional 
 M. Of. nr. 242/11 oct. 1993 

 

 ▼ Protocol de conlucrare între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Ministerul Serviciilor Comunale şi  
 Exploatării Fondului de Locuinţe din Republica Moldova, semnat la Chişinău la 28 iunie 1993 
 H.G. nr. 500/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 236/29 sep. 1993 
 
 
 H.G. nr. 507/1993 
 Hotărâre privind asigurarea pazei şi apărării cu efective militare la unele obiective feroviare, rutiere şi de navigaţie 
 M. Of. nr. 244/13 oct. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 854/1995  (M. Of. nr. 249/1 nov. 1995) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 259/9 nov. 1995) 
 (v. H.G. nr. 1486/2005) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind colaborarea în domeniul turismului, încheiat la Tirana la 13  
 aprilie 1993 
 H.G. nr. 534/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 240/6 oct. 1993 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind schimburile de mărfuri şi plăţile, semnat la Bucureşti la 25 iunie  
 1993 
 H.G. nr. 543/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 252/22 oct. 1993 

 ▼ Protocolul celei de-a XVII sesiuni a Comisiei mixte economice româno-turce, semnat la Ankara la 2 aprilie 1993 
 H.G. nr. 552/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 253/25 oct. 1993 
 
 
 H.G. nr. 558/1993 
 Hotărâre privind scutirea de impozit asupra dobânzii aferente creditului COREEA - ROM-TELECOM 
 
 

M. Of. nr. 253/25 oct. 1993 

 H.G. nr. 559/1993 
 Hotărâre privind trecerea Institutului de Cercetări Biologice Iaşi din subordinea Ministerului Învăţământului în subordinea Ministerului  
 Cercetării şi Tehnologiei 
 M. Of. nr. 254/26 oct. 1993 

 

 ▼ Protocolul celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Indonezia, semnat la Jakarta la 3 septembrie 1993 
 H.G. nr. 569/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 256/1 nov. 1993 

 ▼ Protocolul celei de-a XII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-israeliene de cooperare economică şi comercială, semnat la  
 Bucureşti la 20 iulie 1993 
 H.G. nr. 570/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 256/1 nov. 1993 
 
 
 H.G. nr. 590/1993 
 Hotărâre privind modul de efectuare a plasamentelor din disponibilităţile aflate în conturile trezoreriei statului 
 
 

M. Of. nr. 263/11 nov. 1993 

 H.G. nr. 592/1993 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor  
 publice 
 M. Of. nr. 281/2 dec. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 68/1994  (M. Of. nr. 66/14 mar. 1994) 
 - H.G. nr. 761/1995  (M. Of. nr. 229/5 oct. 1995) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 244/25 oct. 1995) 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 267/1999  (M. Of. nr. 155/14 apr. 1999) - modifică art. 3 şi 4 

 H.G. nr. 597/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Agsort" - S.A. prin desprinderea Secţiei de balastiere Alba din structura Regiei  
 Autonome a Huilei din România 
 
 

M. Of. nr. 269/22 nov. 1993 
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 H.G. nr. 599/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale 
 M. Of. nr. 267/18 nov. 1993 

 

 ▼ Acord privind serviciile aeriene între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 28 iunie 1993 
 H.G. nr. 608/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 279/1 dec. 1993 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 790/2003 (M. Of. nr. 509/15 iul. 2003) 

 H.G. nr. 624/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Piaţa de Gros" - S. A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 295/17 dec. 1993 

 H.G. nr. 633/1993 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii, a Filialei din România a Organizaţiei PROJECT ON ETHNIC  
 RELATIONS 
 M. Of. nr. 61/9 mar. 1994 

 

 ▼ Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone cu privire la preluarea reciprocă a persoanelor aflate ilegal pe  
 teritoriul unuia dintre statele contractante, semnată la Varşovia la 24 iunie 1993 
 H.G. nr. 638/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 288/10 dec. 1993 

 ▼ Minuta privind prelungirea valabilităţii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind exportul din  
 România în Norvegia al unor produse textile româneşti, încheiată la Oslo la 14 septembrie 1993 
 H.G. nr. 639/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 301/21 dec. 1993 
 
 
 H.G. nr. 641/1993 
 Hotărâre privind recunoaşterea funcţionării unei filiale a Societăţii britanice de binefacere "Jacob's Well Appeal" în România 
 
 

M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 

 H.G. nr. 645/1993 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Alba 
 M. Of. nr. 282/3 dec. 1993 

 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind transporturile maritime, semnat la Tirana la 6 iulie 1993 
 H.G. nr. 648/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 291/15 dec. 1993 
 
 
 H.G. nr. 672/1993 
 Hotărâre privind unele măsuri organizatorice ale activităţii de cercetare în domeniul geologiei marine 
 M. Of. nr. 306/24 dec. 1993 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Vilnius la 17  
 martie 1993 
 H.G. nr. 677/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 294/16 dec. 1993 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Riga la 19 martie  
 1993 
 H.G. nr. 678/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 294/16 dec. 1993 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Tallinn la 22  
 martie 1993 
 H.G. nr. 679/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 294/16 dec. 1993 
 
 
 H.G. nr. 687/1993 
 Hotărâre privind folosirea şi expunerea stemei României 
 M. Of. nr. 295/17 dec. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 544/2003  (M. Of. nr. 360/27 mai 2003) - abrogă art.12-20, art.24 alin. 5-9 
 
 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Ucrainei privind colaborarea în domeniul apărării  
 antiaeriene şi aviaţiei militare, semnat la Bucureşti la 28 iulie 1993 
 H.G. nr. 694/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 294/16 dec. 1993 
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 H.G. nr. 699/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Giurgiu (România) - Ruse (Bulgaria) km 489 + 500 (Ostrovul  
 Mocănaşul), pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri 
 
 

M. Of. nr. 14/20 ian. 1994 

 H.G. nr. 700/1993 
 Hotărâre privind deschiderea punctelor de control pentru trecerea frontierei Turnu (România) - Battanyia (Ungaria), Salonta (România) -  
 Mehkerek (Ungaria) 
 
 

M. Of. nr. 14/20 ian. 1994 

 H.G. nr. 701/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Călăraşi (România) - Silistra (Bulgaria) 
 M. Of. nr. 14/20 ian. 1994 

 

 ▼ Acord privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului, culturii, informaţiilor, sănătăţii, sportului şi turismului între Guvernul  
 României şi Guvernul Republicii Belarus, semnat la 7 mai 1993 
 H.G. nr. 711/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 17/21 ian. 1994 

 ▼ Acord privind colaborarea în domeniile învăţământului, culturii şi ştiinţei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia,  
 semnat la Zagreb la 19 mai 1993 
 H.G. nr. 712/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 14/20 ian. 1994 
 
 
 H.G. nr. 725/1993 
 Hotărâre privind stabilirea ţinutei vestimentare a magistraţilor şi grefierilor de la curţile de apel, tribunale, judecătorii, precum şi de la  
 parchetele de pe lângă instanţele civile, în şedinţele de judecată 
 M. Of. nr. 311/29 dec. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1349/1996  (M. Of. nr. 333/10 dec. 1996) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 10/27 ian. 1997) 

 H.G. nr. 726/1993 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Ceritex" - S.A. Braşov 
 
 

M. Of. nr. 16/21 ian. 1994 

 H.G. nr. 727/1993 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării  
 investiţiilor publice 
 M. Of. nr. 29/31 ian. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 706/1997  (M. Of. nr. 321/20 nov. 1997) - modifică anexa 
 
 ▼ Acord privind cooperarea în domeniul turismului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la 9 iunie 1993 la Atena 
 H.G. nr. 729/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 15/20 ian. 1994 

 ▼ Acord de colaborare turistică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene, semnat la 15 aprilie 1993 la Trieste 
 H.G. nr. 730/1993 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 15/20 ian. 1994 

 ▼ Protocolul celei de-a XI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-zambiene de cooperare economică şi tehnică, semnat la  
 Lusaka la 10 septembrie 1993 
 H.G. nr. 736/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 11/18 ian. 1994 
 
 
 H.G. nr. 740/1993 
 Hotărâre privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din fondul locativ de stat deţinute, cu titlu de chiriaş, de către instanţele  
 judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi notariatele de stat 
 
 

M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 

 H.G. nr. 743/1993 
 Hotărâre privind avizarea înfiinţării unor centre de cercetare ştiinţifică în subordinea Academiei Române 
 M. Of. nr. 5/12 ian. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 695/2002  (M. Of. nr. 507/15 iul. 2002) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 102/2007  (M. Of. nr. 100/9 feb. 2007) - modifică  anexa nr.1; 
 abrogă art.1 liniuţa a doua 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania în domeniul transportului rutier internaţional de persoane şi mărfuri,  
 semnat la Tirana la 6 iulie 1993 
 H.G. nr. 756/1993 (aprobare) 



 

 1111

 M. Of. nr. 15/20 ian. 1994 
 
 
 H.G. nr. 761/1993 
 Hotărâre privind instituirea pazei militare la două obiective aparţinând Regiei Autonome Studioul cinematografic "Sahia-Film"˝ şi la  
 Agenţia Naţională de Presă "Rompres" şi suplimentarea, în acest scop, a efectivelor Ministerului de Interne 
 M. Of. nr. 6/13 ian. 1994 

 (v. L. nr. 333/2003, H.G. nr. 1486/2005) 
 
 ▼ Acord general de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la 30 iulie 1993 la  
 Montevideo 
 H.G. nr. 770/1993 (aprobare) 
 M. Of. nr. 16/21 ian. 1994 
 
 
 H.G. nr. 788/1993 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind oferta publică de vânzare de valori mobiliare şi a Regulamentului privind autorizarea  
 societăţilor de intermediere şi a agenţilor de valori mobiliare 
 M. Of. nr. 38/10 feb. 1994 

 (v. L. nr. 297/2004) 
 
 H.G. nr. 793/1993 
 Hotărâre privind aplicarea de către România a Rezoluţiei nr. 883 (1993) a Consiliului de Securitate al O. N. U. 
 M. Of. nr. 29/31 ian. 1994 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 658/2000  (M. Of. nr. 382/16 aug. 2000) - suspendă aplicarea H.G. nr. 793/1993 

  1994  
 
 
 H.G. nr. 2/1994 
 Hotărâre cu privire la efectuarea unui plasament financiar din disponibilităţile contului de trezorerie al statului 
 M. Of. nr. 32/2 feb. 1994 
 
 H.G. nr. 15/1994 
 Hotărâre privind reorganizarea regiilor autonome de exploatare, transport şi prelucrare primară a lemnului "Estrel" Suceava, "Sudrel"  
 Bucureşti şi "Vestrel" Braşov în societăţi comerciale 
 M. Of. nr. 46/22 feb. 1994 

 
 ▼ Acord între Institutul Român de Standardizare şi Juran International Inc. privind distribuirea materialelor JURAN în România 
 H.G. nr. 16/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 57/4 mar. 1994 

 ▼ Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la Bucureşti la 18 octombrie  
 1993 
 H.G. nr. 29/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 39/11 feb. 1994 

 ▼ Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie  
 1993 
 H.G. nr. 31/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 40/11 feb. 1994 
 
 
 H.G. nr. 33/1994 
 Hotărâre privind tarifele pentru serviciile prestate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română - R.A. 
 
 

M. Of. nr. 43/17 feb. 1994 

 H.G. nr. 46/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul pomiculturii 
 
 

M. Of. nr. 57/4 mar. 1994 

 H.G. nr. 47/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Prodpom Prahova" - S.A. 
 M. Of. nr. 57/4 mar. 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică,  
 semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 1993 
 H.G. nr. 49/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 66/14 mar. 1994 
 
 
 ▼ Acord privind dezvoltarea cooperării economice, industriale şi tehnice între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei,  
 semnat la Bucureşti la 21 septembrie 1993 
 H.G. nr. 50/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 66/14 mar. 1994 
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 ▼ Protocolul sesiunii a X-a a Comisiei mixte guvernamentale româno-iordaniene de cooperare economică şi tehnică, semnat la Bucureşti la  
 27 octombrie 1993 
 H.G. nr. 51/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 52/1 mar. 1994 
 
 
 H.G. nr. 58/1994 
 Hotărâre privind reglementarea diferenţelor favorabile din reevaluarea stocurilor de valori materiale la unele produse ale căror preţuri se  
 stabilesc sub supravegherea Ministerului Finanţelor, precum şi a diferenţelor favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a deprecierii  
 cursurilor în lei ale valutelor la unele bănci comerciale cu capital majoritar de stat 
 M. Of. nr. 67/15 mar. 1994 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 97/1994  (M. Of. nr. 80/29 mar. 1994) - modifică art. 3 liniuţa a treia 

 H.G. nr. 63/1994 
 Hotărâre de aprobare a Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii 
 M. Of. nr. 76/24 mar. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 660/1994  (M. Of. nr. 278/30 sep. 1994) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 278/30 sep. 1994) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 414/1995  (M. Of. nr. 135/3 iul. 1995) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 173/4 aug. 1995) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 979/1995  (M. Of. nr. 295/21 dec. 1995) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 15/23 ian. 1996) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 224/1996  (M. Of. nr. 71/9 apr. 1996) 
 - H.G. nr. 446/1996  (M. Of. nr. 127/19 iun. 1996) 
 - H.G. nr. 1362/1996  (M. Of. nr. 324/4 dec. 1996) 
 - H.G. nr. 163/1997  (M. Of. nr. 83/7 mai 1997) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 149/11 iul. 1997) 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 568/1998  (M. Of. nr. 346/11 sep. 1998) - modifică anexa 

 H.G. nr. 64/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Giurgiu (România) - Ruse (Bulgaria) Gara fluvială km 492 +  
 500, pentru traficul internaţional de călători 
 M. Of. nr. 67/15 mar. 1994 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Moscova la 27  
 septembrie 1993 
 H.G. nr. 73/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 63/10 mar. 1994 
 
 
 H.G. nr. 78/1994 
 Hotărâre privind contribuţia bugetului de stat la constituirea fondului de risc pentru creditele externe garantate de stat, în condiţiile legii,  
 contractate de societăţile comerciale şi regiile autonome 
 
 

M. Of. nr. 72/22 mar. 1994 

 H.G. nr. 80/1994 
 Hotărâre privind contractarea unor credite în valută pentru realizarea Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei 
 M. Of. nr. 71/18 mar. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 551/1994  (M. Of. nr. 261/16 sep. 1994) - introduce la art. 2 alin 11 
 
 H.G. nr. 127/1994 
 Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii la normele pentru protecţia mediului înconjurător 
 M. Of. nr. 94/12 apr. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 254/1995  (M. Of. nr. 87/9 mai 1995) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - L. nr. 137/1995  (M. Of. nr. 304/30 dec. 1995) - abrogă prevederile H.G. nr. 127/1994 cu excepţia normelor privitoare la  
 protecţia solului şi subsolului 
 
 H.G. nr. 128/1994 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor 
 M. Of. nr. 92/8 apr. 1994 
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 ▼ Înţelegere privind colaborarea în domeniul sportului între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Comisia Naţională a  
 Sporturilor din Republica Federală Nigeria, semnată la Bucureşti la 9 noiembrie 1993 
 H.G. nr. 134/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 93/11 apr. 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind predarea-preluarea persoanelor a căror intrare sau şedere pe  
 teritoriul celuilalt stat este ilegală, semnat la Praga la 25 ianuarie 1994 
 H.G. nr. 152/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 107/27 apr. 1994 
 
 ▼ Protocol între Ministerul de Interne al României şi Ministerul de Interne al Republicii Cehe pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Republicii Cehe privind predarea-preluarea persoanelor a căror intrare sau şedere pe teritoriul celuilalt stat este  
 ilegală, semnat la Praga la 25 ianuarie 1994 
 H.G. nr. 153/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 107/27 apr. 1994 
 
 
 H.G. nr. 158/1994 
 Hotărâre privind deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei Turnu Măgurele (România) - Nikopol (Bulgaria) şi a Unităţii  
 vamale "Turnu Măgurele" 
 
 

M. Of. nr. 105/26 apr. 1994 

 H.G. nr. 161/1994 
 Hotărâre privind drepturile de diurnă ale personalului trimis temporar în străinătate pentru realizarea de obiective, lucrări şi servicii 
 M. Of. nr. 105/26 apr. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 518/1995  (M. Of. nr. 154/19 iul. 1995) - prevederile acestei hotărâri de Guvern se aplică şi personalului din regiile  
 autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat 
 ▼ Acord de cooperare în domeniul turismului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru, semnat la Bucureşti la 5 ianuarie 1994 
 H.G. nr. 166/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 112/3 mai 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Indiei privind serviciile aeriene, semnat la New Delhi la 4 decembrie 1993 
 H.G. nr. 172/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 113/4 mai 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel de cooperare în domeniul sănătăţii şi medicinei, semnat la Ierusalim la 24  
 aprilie 1991 
 H.G. nr. 173/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 117/10 mai 1994 

 ▼ Acord de cooperare turistică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 30 iulie  
 1993 
 H.G. nr. 182/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 117/10 mai 1994 
 
 
 H.G. nr. 185/1994 
 Hotărâre privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave 
 M. Of. nr. 113/4 mai 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 598/1997  (M. Of. nr. 277/15 oct. 1997) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 217/2005  (M. Of. nr. 262/30 mar. 2005) - modifică art. 1; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1068/2013  (M. Of. nr. 825/23 dec. 2013) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 437/2018  (M. Of. nr. 523/26 iun. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 190/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea Zonei Libere Galaţi şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Galaţi" 
 M. Of. nr. 120/13 mai 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 682/1994  (M. Of. nr. 311/8 nov. 1994) - abrogă art. 12 alin. (1) şi (2) 
 - H.G. nr. 669/2003  (M. Of. nr. 424/17 iun. 2003) - modifică subordonarea(art.4) 
 
 

- H.G. nr. 1908/2006  (M. Of. nr. 3/3 ian. 2007) - se modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 196/1994 
 Hotărâre privind aprobarea garantării la extern de către Ministerul Finanţelor în numele Guvernului României, a creditului comercial în  
 produse GSM 102, în valoare de 59 milioane dolari S.U.A., acordat de S.U.A. prin Commodity Credit Corporation 
 M. Of. nr. 111 bis/29 apr. 1994 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 670/1994  (M. Of. nr. 276/28 sep. 1994) - modifică art. 3 

 H.G. nr. 201/1994 
 Hotărâre privind concesionarea potenţialelor piscicole şi stuficole existente pe teritoriul domeniului public de interes naţional al  
 Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 
 

M. Of. nr. 122/17 mai 1994 
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 H.G. nr. 203/1994 
 Hotărâre pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române 
 M. Of. nr. 141/3 iun. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1274/1996  (M. Of. nr. 324/4 dec. 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 24/14 feb. 1997) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 108/2002  (M. Of. nr. 128/18 feb. 2002) - modifică art.3 alin.(1) 
 - L. nr. 289/2005  (M. Of. nr. 922/17 oct. 2005) - abrogă art. 2 alin. 1 pct. 13, 15, 44, 45 şi 48 
 
 

- H.G. nr. 19/2007  (M. Of. nr. 44/19 ian. 2007) - modifică art.3 

 H.G. nr. 211/1994 
 Hotărâre privind unele măsuri de aplicare a Convenţiei internaţionale de la Geneva privind interzicerea perfecţionării, producerii, stocării  
 şi utilizării armelor chimice şi distrugerea acestora 
 M. Of. nr. 134/30 mai 1994 
 Modificări: 
 - L. nr. 56/1997  (M. Of. nr. 67/17 apr. 1997) - modifică corespunzător 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind transportul pe căile navigabile, semnat la Bucureşti  
 la 10 noiembrie 1993 
 H.G. nr. 213/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 138/1 iun. 1994 

 ▼ Protocolul celei de-a XI-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-vietnameze privind relaţiile economice, semnat la Hanoi  
 la 1 februarie 1994 
 H.G. nr. 214/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 137/1 iun. 1994 
 
 
 H.G. nr. 215/1994 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii, a funcţionării Filialei din România a Asociaţiei Franceze de Ajutor  
 Medical Acordat Românilor 
 M. Of. nr. 146/8 iun. 1994 

 
 ▼ Scrisori interguvernamentale pentru livrări de mărfuri ale Republicii Socialiste Vietnam în România în perioada 1994 - 1995 
 H.G. nr. 218/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 138/1 iun. 1994 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborării la construirea Combinatului Minier de  
 Îmbogăţire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog, semnat la Kiev la 5 mai 1994 
 H.G. nr. 219/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 144/7 iun. 1994 
 
 
 H.G. nr. 243/1994 
 Hotărâre privind organizarea de către Fundaţia Culturală Română a unor acţiuni cu caracter cultural-ştiinţific 
 M. Of. nr. 144/7 iun. 1994 

 (v. L. nr. 356/2003) 
 
 H.G. nr. 248/1994 
 Hotărâre pentru adoptarea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 168/4 iul. 1994 
 Modificări: 
 - HG.nr.1053/1996  (M. Of. nr. 284/12 nov. 1996) - modifică anexa 
 - O.U.G. nr. 112/2000  (M. Of. nr. 305/4 iul. 2000) - abrogă art. 2-3 (la data intrării în vigoare a Ordinului M.A.P.P.M. de  
 abrogare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei  
 Rezervaţiei "Delta Dunării" şi a componentei nominale a Consiliului ştiinţific) 
 - O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - suspendă O.U.G. nr. 112/2000 
 - L. nr. 454/2001  (M. Of. nr. 418/27 iul. 2001) - abrogă art. 2 şi 3 şi anexele nr. 2 şi 3 la data intrării în vigoare a H.G. privind  
 aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei  
 Biosferei "Delta Dunării" şi a componentei nominale a Consiliului ştiinţific,  
 precum şi a ordinului de numire a Colegiului executiv 
 
 

- H.G. nr. 367/2002  (M. Of. nr. 282/25 apr. 2002) - abrogă art.2 şi 3 şi anexele nr. 2 şi 3 pe care le înlocuieşte cu anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 251/1994 
 Hotărâre privind stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru protecţia  
 consumatorilor 
 
 

M. Of. nr. 152/17 iun. 1994 

 H.G. nr. 257/1994 
 Hotărâre privind atribuirea unui număr de posturi şi stabilirea numărului total al magistraţilor şi personalului auxiliar, administrativ şi de  
 serviciu la instanţele militare şi la parchetele militare de pe lângă acestea 
 M. Of. nr. 146/8 iun. 1994 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 66/2000  (M. Of. nr. 51/2 feb. 2000) - modifică în mod corespunzător - suplimentează numărul de posturi 
 - H.G. nr. 1092/2004  (M. Of. nr. 663/23 iul. 2004) - se modifică corespunzător 
 - H.G. nr. 554/2006  (M. Of. nr. 376/2 mai 2006) - abrogă dispoziţiile referitoare la instanţele militare 
 
 
 H.G. nr. 260/1994 
 Hotărâre privind coordonarea asistenţei economice nerambursabile, acordată României 
 M. Of. nr. 154/21 iun. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 18/2000  (M. Of. nr. 126/27 mar. 2000) - modifică titlul, art. 2, art.3 lit. d, anexa devine anexa nr. 1; introduce art.31,  
 
 

art.32, art.51 art.8 şi anexele nr. 2-3 

 H.G. nr. 263/1994 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la selecţionarea managerilor şi încheierea contractului de management la  
 regiile autonome 
 M. Of. nr. 157/23 iun. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 484/1995  (M. Of. nr. 152/17 iul. 1995) - modifică anexa nr.2 
 (v. H.G. nr. 364/1999) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la proiectul "Piaţa angro de legume, fructe şi alte  
 produse alimentare Bucureşti", semnat la Bucureşti la 8 martie 1994 
 H.G. nr. 265/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 175/11 iul. 1994 
 
 
 H.G. nr. 273/1994 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  privind recepţia construcţiilor 
 M. Of. nr. 193/28 iul. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 940/2006  (M. Of. nr. 652/28 iul. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1303/2007  (M. Of. nr. 739/31 oct. 2007) - introduce alin. 21 la art. 7, alin. 22 la art.8 
 - H.G. nr. 444/2014  (M. Of. nr. 409/3 iun. 2014) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 343/2017  (M. Of. nr. 406/30 mai 2017) - modifică titlul, art. 1 și modifică și înlocuiește anexa 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegală, semnat la  
 Bucureşti la 12 aprilie 1994 
 H.G. nr. 278/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 170/6 iul. 1994 
 
 
 H.G. nr. 282/1994 
 Hotărâre privind asigurarea spaţiilor de depozitare pentru materiale şi tehnică necesare intervenţiei la calamităţi sau catastrofe 
 
 

M. Of. nr. 166/1 iul. 1994 

 H.G. nr. 330/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea Zonei Libere Brăila şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Brăila" 
 M. Of. nr. 178/13 iul. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 682/1994  (M. Of. nr. 311/8 nov. 1994) - abrogă art. 12 alin. (1) şi (2) 
 - H.G. nr. 1908/2006  (M. Of. nr. 3/3 ian. 2007) - se modifică în mod corespunzător 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Damasc la 10  
 februarie 1994 
 H.G. nr. 331/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 182/18 iul. 1994 
 
 
 H.G. nr. 334/1994 
 Hotărâre privind atribuirea numelui savantului român Raluca Ripan, Institutului de Chimie din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 169/5 iul. 1994 

 (v. H.G. nr. 456/2003) 
 
 H.G. nr. 335/1994 
 Aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele judecătoreşti şi parchete 
 M. Of. nr. 173/8 iul. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1092/2004  (M. Of. nr. 663/23 iul. 2004) - se modifică corespunzător 
 - H.G. nr. 554/2006  (M. Of. nr. 376/2 mai 2006) - abrogă dispoziţiile referitoare la instanţele militare 
 
 ▼ Acord de cooperare în domeniul turismului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la Bucureşti la 15  
 februarie 1994 
 H.G. nr. 342/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 182/18 iul. 1994 
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 H.G. nr. 350/1994 
 Hotărâre privind aprobarea garantării în proporţie de 100% a creditului guvernamental acordat de Guvernul Republicii Coreea Regiei  
 Autonome "Rom-Telecom" pentru finanţarea Proiectului de modernizare a telecomunicaţiilor în judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 186/21 iul. 1994 

 H.G. nr. 351/1994 
 Hotărâre privind reglementarea financiară a unor importuri efectuate în perioada 1992 -1993 pe bază de credite externe garantate de stat 
 M. Of. nr. 172/7 iul. 1994 
 
 H.G. nr. 362/1994 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor României din activitatea  
 de comerţ exterior şi alte activităţi externe derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989 
 M. Of. nr. 167/1 iul. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 19/1999  (M. Of. nr. 18/21 ian. 1999) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 1939/2004  (M. Of. nr. 1102/25 nov. 2004) - modifică art.2 
 
 

- H.G. nr. 364/2018  (M. Of. nr. 450/30 mai 2018) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 364/1994 
 Hotărâre privind instituirea "Zilei Justiţiei" 
 
 

M. Of. nr. 172/7 iul. 1994 

 H.G. nr. 374/1994 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru întărirea răspunderii comisiilor locale şi judeţene în activitatea de aplicare a dispoziţiilor Legii  
 fondului funciar nr. 18/1991 
 
 

M. Of. nr. 194/28 iul. 1994 

 H.G. nr. 375/1994 
 Hotărâre privind acordarea de burse de studii universitare complete sau parţiale şi de locuri în tabere de odihnă pentru elevi şi studenţi din  
 Bosnia-Herţegovina 
 
 

M. Of. nr. 189/22 iul. 1994 

 H.G. nr. 381/1994 
 Hotărâre privind modalităţile de decontare a consumului de energie electrică la unele categorii de consumatori din administrarea  
 instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 184/20 iul. 1994 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul statului Kuwait privind transporturile aeriene civile, semnat la Kuwait la 31 martie 1976,  
 aprobat prin H.C.M. nr. 302 din 29 martie 1976 
 H.G. nr. 387/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 212/12 aug. 1994 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 304/27 oct. 1994) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Canadei privind cooperarea economică, semnat la Ottawa la 10 mai  
 1994 
 H.G. nr. 388/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 212/12 aug. 1994 

 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru, semnat la Nicosia la 22 noiembrie 1993 
 H.G. nr. 390/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 239/29 aug. 1994 
 
 
 H.G. nr. 394/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Geprocon" - S. A. 
 M. Of. nr. 239/29 aug. 1994 

 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Baskortostan privind colaborarea la realizarea investiţiilor pentru complexul de  
 poliesteri din Baskortostan, încheiat la Moscova la 6 aprilie 1994 
 H.G. nr. 397/1994 (aprobare şi aplicare) 
 
 

M. Of. nr. 214/15 aug. 1994 

 ▼ Statutul de organizare şi funcţionare a Comisiei interguvernamentale româno-bulgare pentru protecţia mediului înconjurător, semnat la  
 Sofia la 15 decembrie 1993 
 H.G. nr. 400/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 261/16 sep. 1994 
 
 
 H.G. nr. 401/1994 
 Hotărâre privind garantarea, în numele şi în contul statului, a unui credit acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 Societăţii Comerciale "Prospecţiuni" - S. A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 228/22 aug. 1994 
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 ▼ Protocol de cooperare între Guvernul României şi Comitetul Executiv al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei, semnat la Bucureşti la  
 7 iunie 1994 
 H.G. nr. 402/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 221/17 aug. 1994 
 
 
 H.G. nr. 425/1994 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice 
 M. Of. nr. 238/26 aug. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 168/2000  (M. Of. nr. 115/16 mar. 2000) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 337/2018  (M. Of. nr. 429/21 mai 2018) - modifică art. 117 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia cu privire la relaţiile comercial-economice, semnat la Riga la 27 mai 1994 
 H.G. nr. 437/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 239/29 aug. 1994 
 
 H.G. nr. 441/1994 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind preluarea la datoria publică internă a cheltuielilor neregularizate, atestarea  
 existenţei şi asigurării integrităţii bunurilor materiale şi destinaţia sumelor obţinute din valorificarea acestora, precum şi din dobânzile  
 restituite 
 M. Of. nr. 250/5 sep. 1994 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1221/1996  (M. Of. nr. 317/29 nov. 1996) - modifică anexa nr. 2 şi 7 

 H.G. nr. 442/1994 
 Hotărâre privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană ale municipiului Bucureşti şi locale 
 M. Of. nr. 207/10 aug. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 311/1995  (M. Of. nr. 93/17 mai 1995) 
 - H.G. nr. 725/1996  (M. Of. nr. 202/29 aug. 1996) 
 - H.G. nr. 1131/1996  (M. Of. nr. 296/20 nov. 1996) 
 - H.G. nr. 6/1997  (M. Of. nr. 12/30 ian. 1997) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 40/12 mar. 1997) 

 H.G. nr. 445/1994 
 Hotărâre privind acţiunea de restructurare a unor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, de importanţă deosebită pentru economia  
 naţională 
 M. Of. nr. 215/15 aug. 1994 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 212/1995  (M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) - abrogă cu excepţia art. 2 

 H.G. nr. 463/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale prin reorganizarea unor subunităţi din cadrul Regiei Autonome a Lignitului Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 248/31 aug. 1994 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 58/1995  (M. Of. nr. 28/7 feb. 1995) - desfiinţează Regia Autonomă a Lignitului Târgu Jiu (anexa nr. 3) 

 H.G. nr. 500/1994 
 Hotărâre privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social 
 M. Of. nr. 208/10 aug. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 593/1994  (M. Of. nr. 274/28 sep. 1994) - introduce art. 9 
 - H.G. nr. 3/1995  (M. Of. nr. 8/18 ian. 1995) - introduce la art. 6 un alineat după alin. (1) şi un alineat la final 
 
 

- H.G. nr. 107/2008  (M. Of. nr. 87/4 feb. 2008) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 511/1994 
 Hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluării mediului de către societăţile comerciale din a căror  
 activitate rezultă unele deşeuri poluante 
 M. Of. nr. 222/17 aug. 1994 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 248/31 aug. 1994) - rectifică art. 4 alin. 2 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la înfiinţarea Comitetului interguvernamental  
 româno-lituanian de colaborare comercial-economică, semnat la Bucureşti la 22 aprilie 1994 
 H.G. nr. 512/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 232/25 aug. 1994 
 
 
 H.G. nr. 524/1994 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi combatere a trichinelozei 
 
 

M. Of. nr. 264/20 sep. 1994 

 H.G. nr. 528/1994 
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 Hotărâre privind aprobarea regulamentelor de desfăşurare a activităţii Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi a  
 comisiilor de evaluare 
 M. Of. nr. 234/25 aug. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 243/1999  (M. Of. nr. 152/14 apr. 1999) - modifică anexa nr.1 şi anexa nr.2 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind colaborarea economică, semnat la Bucureşti la 22 aprilie 1994 
 H.G. nr. 549/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 272/27 sep. 1994 

 ▼ Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii India cu privire la cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a  
 terorismului internaţional, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi a altor activităţi ilegale, semnată la  
 Bucureşti la 2 iunie 1994 
 H.G. nr. 550/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 272/27 sep. 1994 
 
 
 H.G. nr. 555/1994 
 Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor 
 M. Of. nr. 266/21 sep. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 293/1996  (M. Of. nr. 89/30 apr. 1996) - introduce la art. 1 lit. o şi p, la art. 2 lit. d, la art. 3 alin. (2) şi (3) 
 - HG.nr.133/1997  (M. Of. nr. 73/23 apr. 1997) - abrogă de la art. 1 lit. o şi p, de la art. 2 lit. d, de la art. 3 alin. (2) şi (3) 
 - L. nr. 105/1997  (M. Of. nr. 136/30 iun. 1997) - abrogă art. 5 
 
 ▼ Protocol cu privire la cooperarea ştiinţifică şi tehnologică dintre Ministerul Cercetării şi Tehnologiei din România şi Ministerul Ştiinţei şi  
 Tehnologiei din Republica Croaţia, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 1994 
 H.G. nr. 561/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 272/27 sep. 1994 

 ▼ Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania, semnat la Bucureşti la 11 mai 1994 
 H.G. nr. 563/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 272/27 sep. 1994 

 ▼ Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Ministerul Cercetării şi Tehnologiei din România şi Ministerul Cercetării Ştiinţifice  
 din Republica Arabă Egipt, semnat la Bucureşti la 23 aprilie 1994 
 H.G. nr. 564/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 272/27 sep. 1994 

 ▼ Convenţie de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina în lupta împotriva traficului ilicit de substanţe  
 stupefiante şi psihotrope şi a delictelor conexe, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1994 
 H.G. nr. 568/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 272/27 sep. 1994 

 ▼ Înţelegearea de colaborare dintre Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republica Slovacă  
 pe anii 1994 - 1998, semnată la Sinaia la 3 iunie 1994 
 H.G. nr. 569/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 272/27 sep. 1994 
 
 ▼ Protocol dintre Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Resurselor de  
 Apă din Egipt, semnat la Cairo la 17 mai 1994 
 H.G. nr. 570/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 272/27 sep. 1994 
 
 
 H.G. nr. 583/1994 
 Hotărâre de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării  
 utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes local 
 
 

M. Of. nr. 271/26 sep. 1994 

 H.G. nr. 587/1994 
 Hotărâre privind aprobarea funcţionării în continuare a unui cont de depozit "escrow account" în străinătate 
 M. Of. nr. 275/28 sep. 1994 

 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Ministerul Construcţiilor din  
 Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 29 aprilie 1994 
 H.G. nr. 611/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 275/28 sep. 1994 
 
 
 H.G. nr. 619/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale prin reorganizarea unor subunităţi din cadrul Regiei Autonome a Huilei din România 
 
 

M. Of. nr. 279/3 oct. 1994 

 H.G. nr. 620/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "SEMBRA" - S.A. Brăila 
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 M. Of. nr. 275/28 sep. 1994 

 ▼ Protocolul primei sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-ruse de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Sinaia la  
 1 iulie 1994 
 H.G. nr. 623/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 281/4 oct. 1994 
 
 
 H.G. nr. 632/1994 
 Hotărâre pentru extinderea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 521/1992 privind realizarea, administrarea şi repartizarea fondului de  
 locuinţe pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii 
 M. Of. nr. 282/5 oct. 1994 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegală, semnat la Atena la 6  
 iunie 1994 
 H.G. nr. 635/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 282/5 oct. 1994 

 ▼ Convenţie de colaborare dintre Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Ministerul pentru Problemele  
 Construcţiilor şi Arhitecturii din Ucraina, semnată la Kiev la 15 martie 1994 
 H.G. nr. 646/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 277/29 sep. 1994 

 ▼ Protocolul celei de-a XII-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi comercială, semnat la  
 Bucureşti la 9 iunie 1994 
 H.G. nr. 647/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 277/29 sep. 1994 
 
 
 H.G. nr. 655/1994 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii în România, prin hotărâre judecătorească, a Uniunii Germane a Camerelor  
 de Industrie şi Comerţ - Reprezentanţa Economiei Germane 
 
 

M. Of. nr. 293/17 oct. 1994 

 H.G. nr. 665/1994 
 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui imobil pentru Ambasada României la Canberra - Australia 
 M. Of. nr. 287/10 oct. 1994 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 2 iunie  
 1994 
 H.G. nr. 666/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 287/10 oct. 1994 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind desfiinţarea vizelor, semnată la Bucureşti la 4 august 1994 
 H.G. nr. 678/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 290/12 oct. 1994 

 H.G. nr. 680/1994 
 Hotărâre privind stabilirea zilei de 5 octombrie ca "Ziua Mondială a Profesorului" 
 M. Of. nr. 282/5 oct. 1994 
 
 H.G. nr. 681/1994 
 Hotărâre privind declararea porumbului ca produs strategic şi garantarea creditării stocului de porumb preluat de Regia Autonomă  
 "Romcereal" din recolta anului 1994 
 
 

M. Of. nr. 289/12 oct. 1994 

 H.G. nr. 689/1994 
 Hotărâre privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau  
 pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate 
 M. Of. nr. 310/7 nov. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 630/1998  (M. Of. nr. 371/30 sep. 1998) - modifică art. 1 
 
 

- H.G. nr. 968/2000  (M. Of. nr. 523/24 oct. 2000) - modifică art. 1 

 H.G. nr. 690/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale cu capital integral de stat prin reorganizarea unor subunităţi din cadrul Regiei  
 Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş 
 M. Of. nr. 309/4 nov. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 491/1998  (M. Of. nr. 305/21 aug. 1998) - modifică corespunzător numai în ceea ce priveşte prevederile referitoare la  
 Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş 
 
 H.G. nr. 692/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale cu capital integral de stat prin reorganizarea unor subunităţi din cadrul Regiei  
 Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti 
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M. Of. nr. 309/4 nov. 1994 

 H.G. nr. 694/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Calcarul" - S.A. prin reorganizarea unei subunităţi din cadrul Regiei Autonome a  
 Plumbului şi Zincului 
 
 

M. Of. nr. 309/4 nov. 1994 

 H.G. nr. 699/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Transrep" - S.A. prin reorganizarea unei subunităţi din cadrul Regiei Autonome pentru  
 Metale Rare 
 
 

M. Of. nr. 304/27 oct. 1994 

 H.G. nr. 700/1994 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin judecătorească, a funcţionării în România a Biroului de Reprezentanţă  
 al Camerei de Comerţ şi Industrie Franco - Române 
 
 

M. Of. nr. 302/25 oct. 1994 

 H.G. nr. 706/1994 
 Hotărâre privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului 
 M. Of. nr. 314/11 nov. 1994 
 Modificări: 
 - HG.nr.258/1997  (M. Of. nr. 116/9 iun. 1997) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 922/1997  (M. Of. nr. 387/30 dec. 1997) - modifică art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (2) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 7/12 ian. 1998) - rectifică art. 3 alin. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 879/1998  (M. Of. nr. 478/14 dec. 1998) - modifică anexa 
 - HG.nr.1343/2000  (M. Of. nr. 699/28 dec. 2000) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 689/2001  (M. Of. nr. 424/30 iul. 2001) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 574/2003  (M. Of. nr. 391/6 iun. 2003) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1389/2005  (M. Of. nr. 1016/16 nov. 2005) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 413/2006  (M. Of. nr. 308/5 apr. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1272/2007  (M. Of. nr. 730/29 oct. 2007) - modifică titlul, anexa; 
  înlocuieşte, în titlu şi în cuprinsul hotărârii, denumirea "prefectura" cu  
 denumirea "instituţia prefectului" 
 - H.G. nr. 314/2008  (M. Of. nr. 230/25 mar. 2008) - modifică art. 3 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1540/2009  (M. Of. nr. 885/17 dec. 2009) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 178/2013  (M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 754/2013  (M. Of. nr. 624/8 oct. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 755/2013  (M. Of. nr. 624/8 oct. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 20/2014  (M. Of. nr. 44/20 ian. 2014) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 783/2014  (M. Of. nr. 675/16 sep. 2014) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 575/2016  (M. Of. nr. 630/17 aug. 2016) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 273/2017  (M. Of. nr. 337/9 mai 2017) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 632/2017  (M. Of. nr. 721/6 sep. 2017) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 684/2019  (M. Of. nr. 753/17 sep. 2019) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 677/2019  (M. Of. nr. 754/17 sep. 2019) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 28/2020  (M. Of. nr. 36/20 ian. 2020) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 903/2020  (M. Of. nr. 1022/3 nov. 2020) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1145/2021  (M. Of. nr. 1035/29 oct. 2021) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1155/2021  (M. Of. nr. 1041/1 nov. 2021) - modifică anexa 

 H.G. nr. 725/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Echipamente şi Servicii Aeroportuare" - S.A. 
 M. Of. nr. 304/27 oct. 1994 
 
 H.G. nr. 726/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale cu capital integral de stat prin reorganizarea unor subunităţi din cadrul Regiei  
 Autonome a Cuprului 
 
 

M. Of. nr. 311/8 nov. 1994 

 H.G. nr. 729/1994 
 Hotărâre cu privire la negocierea preţurilor cu amănuntul la unele produse de bază în consumul populaţiei, din producţie internă, şi  
 stabilirea de prime la carnea de porcine şi de pasăre 
 M. Of. nr. 299/24 oct. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 245/1995  (M. Of. nr. 74/25 apr. 1995) - prelungeşte  valabilitatea 
 - H.G. nr. 460/1995  (M. Of. nr. 132/30 iun. 1995) - abrogă anexa 
 
 

(v. L. nr. 21/1996, O.U.G. nr. 36/2001, H.G. nr. 669/2001) 

 H.G. nr. 732/1994 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi  
 cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989 
 M. Of. nr. 309/4 nov. 1994 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 1939/2004  (M. Of. nr. 1102/25 nov. 2004) - modifică şi completează  anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 80/24 ian. 2005) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 364/2018  (M. Of. nr. 450/30 mai 2018) - modifică pct. 2, pct. 8 din normele metodologice; 
   în tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma "Ministerul Economiei şi  
 Comerţului" se va înlocui cu sintagma "Ministerul pentru Mediul de Afaceri,  
 
 

Comerţ şl Antreprenoriat" 

 H.G. nr. 740/1994 
 Hotărâre privind îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din regiile autonome ale aeroporturilor  
 din România 
 M. Of. nr. 305/28 oct. 1994 

 (v. H.G. nr. 523/1996, H.G. nr. 522/1998 şi H.G. nr. 594/1999) 
 
 H.G. nr. 741/1994 
 Hotărâre privind îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din Administraţia Fluvială a Dunării de  
 Jos - Galaţi 
 M. Of. nr. 305/28 oct. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 266/1998  (M. Of. nr. 181/15 mai 1998) - modifică anexa 
 (v. H.G. nr. 881/1999) 
 
 ▼ Acord dintre Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Gospodăririi Apelor din Republica Populară  
 Chineză privind colaborarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la Beijing în luna martie 1994 
 H.G. nr. 744/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 312/9 nov. 1994 
 
 ▼ Convenţie dintre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Problemelor Sociale din Republica Cehă  
 privind colaborarea în domeniile muncii, politicii sociale şi politicii utilizării forţei de muncă, semnată la Bucureşti la 6 octombrie 1994 
 H.G. nr. 745/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 312/9 nov. 1994 
 
 
 H.G. nr. 746/1994 
 Hotărâre privind garantarea creditului extern şi extinderea aplicării Hotărârii Guvernului nr. 565/1993 în vederea achiziţionării a trei  
 aeronave tip Boeing de către Societatea Comercială "Compania de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 312/9 nov. 1994 

 H.G. nr. 755/1994 
 Hotărâre privind interdicţia demnitarilor din administraţia publică de a face parte din adunările generale ale acţionarilor şi din consiliile de  
 administraţie ale agenţilor economici 
 M. Of. nr. 320/17 nov. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 680/1996  (M. Of. nr. 194/20 aug. 1996) - modifică art. 1 
 
 

(v. L. nr. 161/2003) 

 H.G. nr. 764/1994 
 Hotărâre privind instituirea "Zilei Cercetătorului şi Proiectantului din România" 
 M. Of. nr. 317/16 nov. 1994 
 
 H.G. nr. 765/1994 
 Hotărâre privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare realizării, dezvoltării şi modernizării producţiei în sectorul extractiv minier, ţiţei şi  
 gaze naturale 
 M. Of. nr. 322/18 nov. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1049/1995  (M. Of. nr. 299/28 dec. 1995) - modifică art. 3 şi anexa nr. 2; introduce un alineat la art. 4 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind cooperarea în domeniile culturii, învăţământului,  
 ştiinţei şi sportului, semnat la Bucureşti la 25 aprilie 1994 
 H.G. nr. 793/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 327/25 nov. 1994 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea în domeniile ştiinţei, învăţământului, culturii şi  
 sportului, semnat la Bratislava la 3 martie 1994 
 H.G. nr. 794/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 327/25 nov. 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind colaborarea în domeniile învăţământului, culturii, ştiinţei şi  
 sportului, semnat la Bucureşti la 28 februarie 1994 
 H.G. nr. 795/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 327/25 nov. 1994 
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 H.G. nr. 797/1994 
 Hotărâre privind reglementarea activităţii specifice Ministerului Afacerilor Externe pentru realizarea investiţiilor publice şi a lucrărilor de  
 reparaţii la imobilele misiunilor diplomatice în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 327/25 nov. 1994 

 H.G. nr. 805/1994 
 Hotărâre privind facilităţile economico-financiare acordate întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 333/1 dec. 1994 

 (v. L. nr. 346/2004) 
 
 H.G. nr. 808/1994 
 Hotărâre privind garantarea contractului de achiziţionare a apei grele necesare pentru punerea în funcţiune a Unităţii nr. 1 de la Centrala  
 Nuclearo-electrică Cernavodă, încheiat între Regia Autonomă de Electricitate "Renel" şi AECL - Canada 
 
 

M. Of. nr. 328/28 nov. 1994 

 H.G. nr. 815/1994 
 Hotărâre privind instituirea "Zilei Feroviarilor" 
 M. Of. nr. 338/7 dec. 1994 
 Modificări: 
 - HG.nr.858/1995  (M. Of. nr. 247/31 oct. 1995) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 300/1999  (M. Of. nr. 163/19 apr. 1999) - modifică titlul şi art. 1 
 
 ▼ Acord între Ministerul Învăţământului din România şi Asociaţia Universităţilor Parţial sau Integral de Limbă Franceză - Universitatea  
 Reţelelor de Expresie Franceză (AUPELF - UREF), semnat la Bucureşti la 10 iunie 1994 
 H.G. nr. 819/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 340/8 dec. 1994 

 H.G. nr. 829/1994 
 Hotărâre cu privire la modul de stabilire a premiului anual 
 
 

M. Of. nr. 338/7 dec. 1994 

 H.G. nr. 842/1994 
 Hotărâre pentru aducerea la îndeplinire a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii  
 pentru înfiinţarea unui birou de schimburi româno-americane în domeniile învăţământului şi ştiinţei, încheiat la Bucureşti la 30 iulie 1992 
 M. Of. nr. 342/9 dec. 1994 

 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington  
 la data de 3 iulie 1991 
 H.G. nr. 843/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 344/12 dec. 1994 
 
 
 H.G. nr. 846/1994 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale prin reorganizarea unor subunităţi din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" 
 M. Of. nr. 357/22 dec. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 365/1998  (M. Of. nr. 246/3 iul. 1998) - abrogă anexa nr.3 
 
 ▼ Protocolul celei de-a VI-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-filipineze de colaborare economică şi comercială, semnat la Manila  
 la 23 august 1994 
 H.G. nr. 847/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 348/15 dec. 1994 
 
 ▼ Protocolul celei de-a XIII-a sesiuni a Comisiei mixte româno-israeliene de cooperare economică şi comercială, semnat în Israel la 9  
 noiembrie 1994 
 H.G. nr. 870/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 358/23 dec. 1994 

 H.G. nr. 876/1994 
 Hotărâre privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi  
 Alimentaţiei 
 M. Of. nr. 363/28 dec. 1994 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea în domeniile culturii, ştiinţei şi învăţământului, semnat la  
 Moscova la 27 septembrie 1993 
 H.G. nr. 877/1994 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 364/29 dec. 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Paraguay privind colaborarea în domeniile învăţământului, culturii, ştiinţei şi  
 sportului, semnat la Asuncion la 21 mai 1994 
 H.G. nr. 910/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 364/29 dec. 1994 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii, semnat  
 la Varşovia la 23 iunie 1994 
 H.G. nr. 911/1994 (aprobare) 
 M. Of. nr. 363/28 dec. 1994 
 
 
 H.G. nr. 939/1994 
 Hotărâre privind exceptarea de la calculul amortizării a capitalului imobilizat în lucrări de corectare a torenţilor şi în drumurile şi căile  
 ferate forestiere din cadrul Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" 
 
 

M. Of. nr. 365/29 dec. 1994 

 H.G. nr. 959/1994 
 Hotărâre privind modul de decontare a lucrărilor de construcţii-montaj către antreprenorii români de la Krivoi Rog - Ucraina 
 M. Of. nr. 374/31 dec. 1994 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 573/1995  (M. Of. nr. 184/15 aug. 1995) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 282/5 dec. 1995) - rectifică articolul unic, punctul 1 alin. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 342/1996  (M. Of. nr. 101/20 mai 1996) 
 - H.G. nr. 944/1996  (M. Of. nr. 256/23 oct. 1996) 
 - H.G. nr. 199/1997  (M. Of. nr. 94/20 mai 1997) 
 - H.G. nr. 498/1997  (M. Of. nr. 242/16 sep. 1997) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 81/19 feb. 1998) 

 H.G. nr. 962/1994 
 Hotărâre privind declararea localităţii Snagov din Sectorul agricol Ilfov ca staţiune climaterică 
 M. Of. nr. 373/30 dec. 1994 
 Modificări: 
 - L.nr.24/1996  (M. Of. nr. 76/13 apr. 1996) - Sectorul agricol Ilfov a devenit judeţul Ilfov 
 
 
  1995  
 
 ▼ Protocolul primei sesiuni a Comitetului mixt româno-kuwaitian, semnat la Kuwait la 23 noiembrie 1994 
 H.G. nr. 1/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 8/18 ian. 1995 

 ▼ Hotărârile cuprinse în Protocolul celei de-a VII-a sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la 16 septembrie 1994 
 H.G. nr. 4/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 8/18 ian. 1995 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Ciudad de  
 Mexico la 25 februarie 1994 
 H.G. nr. 8/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 9/19 ian. 1995 
 
 
 H.G. nr. 10/1995 
 Hotărâre privind deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei "Aeroportul Bucureşti-Băneasa" şi înfiinţarea Unităţii vamale  
 "Bucureşti-Băneasa", pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri 
 M. Of. nr. 13/24 ian. 1995 

 

 ▼ Protocolul celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei mixte româno-libiene de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la  
 4 noiembrie 1994 
 H.G. nr. 16/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 15/26 ian. 1995 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 29  
 septembrie 1994 
 H.G. nr. 17/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 16/26 ian. 1995 
 
 
 H.G. nr. 20/1995 
 Hotărâre privind reglementarea importului de seminţe şi material săditor pentru agricultură 
 
 

M. Of. nr. 20/31 ian. 1995 

 H.G. nr. 57/1995 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării Societăţii Comerciale "Simob" - S.A., ca efect al restructurării, prin divizare parţială, a Societăţii  
 Comerciale "Simex" - S.A. Şimleu Silvaniei 
 
 

M. Of. nr. 31/10 feb. 1995 
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 H.G. nr. 60/1995 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Rasirom" 
 M. Of. nr. 40/24 feb. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 347/1999  (M. Of. nr. 198/7 mai 1999) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 348/1999  (M. Of. nr. 218/18 mai 1999) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 363/1999  (M. Of. nr. 228/21 mai 1999) - modifică art. 1 alin. (1), art.2 alin. (1), art.3 şi anexele nr.1 şi 2 
 - H.G. nr. 621/2001  (M. Of. nr. 387/16 iul. 2001) - modifică art. 1-4 şi anexa nr.1 
 - H.G. nr. 549/2003  (M. Of. nr. 360/27 mai 2003) - modifică anexa nr. 1; introduce lit. l) la art.3 alin. (1) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federal al Austriei privind încetarea validităţii unor acorduri economice existente, semnat la  
 Bucureşti la 30 septembrie 1994 
 H.G. nr. 81/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 35/16 feb. 1995 

 ▼ Acord privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică dintre Ministerul Cercetării şi Tehnologiei din România şi Ministerul Învăţământului  
 Superior şi Ştiinţei din Republica Armenia, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994 
 H.G. nr. 82/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 35/16 feb. 1995 
 
 
 H.G. nr. 88/1995 
 Hotărâre privind transmiterea Monumentului istoric şi de arhitectură "Gara Filaret" în administrarea Regiei Autonome "Societatea  
 Naţională a Căilor Ferate Române" 
 
 

M. Of. nr. 38/22 feb. 1995 

 H.G. nr. 93/1995 
 Hotărâre privind aprobarea Catalogului de coordonate ale semnelor şi punctelor de frontieră, la frontiera de stat româno-ungară, semnat la  
 Oradea la 31 octombrie 1994 
 
 

M. Of. nr. 38/22 feb. 1995 

 H.G. nr. 94/1995 
 Hotărâre privind aprobarea documentului "Completări şi modificări ale datelor topogeodezice" la frontiera de stat româno-iugoslavă,  
 volumul I, semnat la Drobeta-Turnu Severin la 23 noiembrie 1994 
 M. Of. nr. 38/22 feb. 1995 
 
 
 ▼ Acord dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Armenia privind colaborarea în domeniile sănătăţii şi  
 ştiinţelor medicale, semnat la Erevan la 22 noiembrie 1994 
 H.G. nr. 102/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 40/24 feb. 1995 
 
 
 H.G. nr. 111/1995 
 Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de elaborare a Strategiei naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea  
 Europeană 
 M. Of. nr. 42/6 mar. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 266/1995  (M. Of. nr. 77/27 apr. 1995) - modifică art. 5 
 
 H.G. nr. 112/1995 
 Hotărâre privind înfiinţarea, componenţa şi funcţionarea Comisiei pentru urmărirea exploatării raţionale şi a protecţiei resurselor naturale  
 din bazinul hidrografic al râului Cerna (Comisia Cerna) 
 
 

M. Of. nr. 44/8 mar. 1995 

 H.G. nr. 113/1995 
 Hotărâre pentru organizarea aşezării montane Poiana Braşov ca staţiune turistică şi climaterică de interes naţional 
 M. Of. nr. 42/6 mar. 1995 

 

 ▼ Acord de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului în lupta împotriva delincvenţei organizate  
 şi a traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 1994 
 H.G. nr. 134/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 50/17 mar. 1995 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington  
 la 15 iunie 1992 
 H.G. nr. 136/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 51/20 mar. 1995 
 
 H.G. nr. 140/1995 
 Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Interministerial pentru Integrare Europeană 
 
 

M. Of. nr. 51/20 mar. 1995 

 H.G. nr. 165/1995 
 Hotărâre privind utilizarea unor sume din creditul SAL acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de  
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 400 milioane dolari S.U.A., din creditul acordat de Banca de Export-Import a Japoniei, în valoare de 100 milioane dolari S.U.A., şi din  
 ajutorul nerambursabil olandez, în valoare de 15 milioane guldeni 
 
 

M. Of. nr. 58/29 mar. 1995 

 H.G. nr. 173/1995 
 Hotărâre privind scutirea totală de la calculul amortizării unor active corporale 
 
 

M. Of. nr. 59/31 mar. 1995 

 H.G. nr. 174/1995 
 Hotărâre privind reorganizarea unor unităţi sanitare 
 M. Of. nr. 68/14 apr. 1995 

 

 ▼ Înţelegere dintre Departamentul pentru Administraţie Publică Locală din România şi Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind  
 colaborarea în domeniul administraţiei publice locale, semnată la Chişinău la 21 februarie 1995 
 H.G. nr. 176/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 63/5 apr. 1995 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington  
 la 3 iulie 1991 
 H.G. nr. 177/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 63/5 apr. 1995 

 ▼ Acord dintre Departamentul pentru Administraţie Publică Locală din România şi Ministerul Administraţiei Locale din Republica Arabă  
 Egipt privind colaborarea în domeniul administraţiei publice locale, semnat la Cairo la 14 martie 1995 
 H.G. nr. 197/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 65/10 apr. 1995 
 
 
 H.G. nr. 202/1995 
 Hotărâre privind administrarea acordurilor comerciale şi de plăţi, precum şi organizarea şi funcţionarea comisiei interdepartamentale  
 instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994 
 M. Of. nr. 67/12 apr. 1995 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1939/2004  (M. Of. nr. 1102/25 nov. 2004) - modifică anexa 

 H.G. nr. 206/1995 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului Naţional de Informaţii în Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", în subordinea  
 Serviciului Român de Informaţii 
 M. Of. nr. 67/12 apr. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 952/2000  (M. Of. nr. 522/24 oct. 2000) - modifică titlul, art. 1-13, art.15, art.16, art.17; introduce art.161 
 - H.G. nr. 82/2006  (M. Of. nr. 80/30 ian. 2006) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 353/2009  (M. Of. nr. 216/3 apr. 2009) - modifică titlul, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7, art. 12, art. 15 alin.  
 (1), art. 16, art. 161 alin. (1); 
 introduce art. 162; 
 abrogă art. 13; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Academia Naţională de  
 Informaţii" cu denumirea "Academia Naţională de Informaţii «Mihai Viteazul»" 
 - H.G. nr. 446/2015  (M. Of. nr. 444/22 iun. 2015) - modifică art. 2 
 
 

- H.G. nr. 713/2017  (M. Of. nr. 782/3 oct. 2017) - modifică art. 1 alin. (4) și (5) 

 H.G. nr. 212/1995 
 Hotărâre privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiară la unele regii autonome şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat 
 M. Of. nr. 71/19 apr. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 762/1995  (M. Of. nr. 227/3 oct. 1995) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 946/1995  (M. Of. nr. 286/11 dec. 1995) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 977/1995  (M. Of. nr. 289/13 dec. 1995) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 28/1996  (M. Of. nr. 21/30 ian. 1996) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 108/1996  (M. Of. nr. 41/27 feb. 1996) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 315/1996  (M. Of. nr. 96/13 mai 1996) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1201/1996  (M. Of. nr. 318/29 nov. 1996) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 226/1995 
 Hotărâre privind constituirea de mijloace extrabugetare, la dispoziţia Ministerului Finanţelor, din comisioanele încasate în contul  
 serviciilor prestate pentru Societatea Comercială "Asigurarea Românească" - S.A. - ASIROM şi pentru alţi beneficiari 
 
 

M. Of. nr. 73/21 apr. 1995 

 H.G. nr. 232/1995 
 Hotărâre privind aprobarea garantării de către stat a unui import efectuat de Ministerul Sănătăţii pentru dotarea centrelor de cardiologie 
 M. Of. nr. 74/25 apr. 1995 
 
 H.G. nr. 243/1995 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Protecţia Stratului de Ozon 
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M. Of. nr. 87/9 mai 1995 

 H.G. nr. 265/1995 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finanţelor pentru efectuarea unor plăţi referitoare la tipărirea şi transportul formularelor TVA 
 
 

M. Of. nr. 86/8 mai 1995 

 H.G. nr. 267/1995 
 Hotărâre privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar 
 M. Of. nr. 90/12 mai 1995 
 
 H.G. nr. 270/1995 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii, a filialei din România a Corporaţiei ROMANIAN-AMERICAN  
 ENTERPRISE FUND 
 M. Of. nr. 85/5 mai 1995 

 

 ▼ Acord bilateral privind comerţul cu textile şi îmbrăcăminte între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la  
 Washington la 20 decembrie 1994 
 H.G. nr. 273/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 89/11 mai 1995 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Canadei privind exportul unor produse textile din România în Canada,  
 semnat la Ottawa la 20 februarie 1995 
 H.G. nr. 274/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 89/11 mai 1995 
 
 
 H.G. nr. 286/1995 
 Hotărâre privind finanţarea de către Ministerul Culturii a lucrărilor de proiectare, conservare şi restaurare a monumentelor istorice,  
 indiferent de proprietar sau de titularul dreptului de administrare 
 
 

M. Of. nr. 88/10 mai 1995 

 H.G. nr. 294/1995 
 Hotărâre referitoare la reorganizarea Institutului de Hematologie Bucureşti şi stabilirea unor măsuri în aplicarea Legii nr. 4/1995 privind  
 donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România 
 
 

M. Of. nr. 93/17 mai 1995 

 H.G. nr. 297/1995 
 Hotărâre privind stimularea agenţilor economici în procesul de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării-dezvoltării finanţate din fonduri  
 publice 
 M. Of. nr. 93/17 mai 1995 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 920/1995  (M. Of. nr. 278/28 nov. 1995) - introduce art. 6 şi 7 

 H.G. nr. 303/1995 
 Hotărâre privind înfiinţarea Muzeului Portului Constanţa 
 M. Of. nr. 94/18 mai 1995 
 
 H.G. nr. 308/1995 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării civile 
 
 

M. Of. nr. 94/18 mai 1995 

 H.G. nr. 315/1995 
 Hotărâre privind garantarea creditelor externe pentru retehnologizarea reţelelor publice de radiodifuziune şi televiziune 
 
 

M. Of. nr. 93/17 mai 1995 

 H.G. nr. 318/1995 
 Hotărâre privind aprobarea criteriilor de selecţie a agenţilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiară şi a modului de  
 gestionare a acestuia 
 M. Of. nr. 93/17 mai 1995 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi  
 de serviciu, încheiat la Bucureşti la 19 ianuarie 1995 
 H.G. nr. 323/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 99/23 mai 1995 
 
 
 H.G. nr. 324/1995 
 Hotărâre privind aprobarea garantării unui credit extern pentru achiziţionarea de aparatură medicală necesară Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 95/19 mai 1995 
 
 H.G. nr. 330/1995 
 Hotărâre privind reorganizarea unor unităţi sanitare 
 M. Of. nr. 99/23 mai 1995 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind notificarea rapidă a unui accident nuclear şi schimbul de informaţii  
 asupra instalaţiilor nucleare, semnat la Atena la 10 martie 1995 
 H.G. nr. 332/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 99/23 mai 1995 
 
 
 H.G. nr. 344/1995 
 Hotărâre privind unele măsuri de sporire a siguranţei în exploatare a metroului 
 M. Of. nr. 118/13 iun. 1995 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 488/1998  (M. Of. nr. 304/20 aug. 1998) - modifică art. 1 

 H.G. nr. 348/1995 
 Hotărâre privind garantarea unui credit extern pentru achiziţionarea de aparatură medicală necesară Spitalului Elias şi Centrului Medical  
 de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Bucureşti din subordinea Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 113/5 iun. 1995 

 

 ▼ Acord de cooperare tehnică, ştiinţifică şi tehnologică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Columbia, semnat la Bucureşti la  
 10 aprilie 1994 
 H.G. nr. 374/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 120/15 iun. 1995 

 ▼ Acord dintre Ministerul Cercetării şi Tehnologiei din România şi Departamentul de Ştiinţă şi Tehnologie din Filipine privind cooperarea  
 ştiinţifică şi tehnologică, semnat la Manilla la 22 august 1994 
 H.G. nr. 375/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 114 bis/6 iun. 1995 
 
 ▼ Convenţie-cadru de cooperare tehnică şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnată la Bucureşti la  
 17 octombrie 1994 
 H.G. nr. 376/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 118/13 iun. 1995 
 
 
 H.G. nr. 391/1995 
 Hotărâre privind transmiterea unor spaţii comerciale în patrimoniul societăţilor comerciale cu activitate de producţie din domeniile:  
 morărit şi panificaţie, carne şi produse din carne, lapte şi produse din lapte, peşte şi produse din peşte 
 M. Of. nr. 163/27 iul. 1995 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 178/9 aug. 1995) - rectifică anexa nr. 4 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1222/1996  (M. Of. nr. 313/27 nov. 1996) - completează anexa nr. 3 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 535/31 aug. 2001) - rectifică anexa nr. 3 

 H.G. nr. 400/1995 
 Hotărâre privind încasarea tarifelor de transport în traficul internaţional de călători pe căile ferate 
 M. Of. nr. 131/29 iun. 1995 
 
 
 H.G. nr. 401/1995 
 Hotărâre privind calitatea hârtiei şi a cernelurilor utilizate la elaborarea actelor, documentelor şi imprimatelor destinate depozitului legal şi  
 păstrării permanente în depozitele arhivelor statului 
 
 

M. Of. nr. 131/29 iun. 1995 

 H.G. nr. 420/1995 
 Hotărâre privind îmbunătăţirea activităţii unităţilor de schimb valutar care funcţionează în punctele de control pentru trecerea frontierei de  
 stat române 
 M. Of. nr. 134/3 iul. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 686/1995  (M. Of. nr. 205/4 sep. 1995) - modifică art. 2; introduce alin. (2) la art. 2 
 - H.G. nr. 232/1999  (M. Of. nr. 145/8 apr. 1999) - introduce alin. (2) la art. 1 
 
 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington  
 la 3 iulie 1991 
 H.G. nr. 428/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 134/3 iul. 1995 
 
 
 H.G. nr. 431/1995 
 Hotărâre privind înfiinţarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Olteniţa (România) - Tutrakan (Bulgaria) 
 
 

M. Of. nr. 142/10 iul. 1995 

 H.G. nr. 434/1995 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Producţie "Bios" Cluj-Napoca 
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 M. Of. nr. 152/17 iul. 1995 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 192/1998  (M. Of. nr. 137/6 apr. 1998) - modifică art. 2; introduce art.81, art.82, art.83 şi art.91 

 H.G. nr. 437/1995 
 Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră 
 M. Of. nr. 134/3 iul. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 263/1999  (M. Of. nr. 154/14 apr. 1999) - modifică art. 5 
 - H.G. nr. 3/2001  (M. Of. nr. 14/10 ian. 2001) - abrogă art. 5 
 - H.G. nr. 901/2008  (M. Of. nr. 635/3 sep. 2008) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4; 
  introduce art. 21, art. 41; 
 
 

 înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 442/1995 
 Hotărâre pentru extinderea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari  
 şi subofiţerilor în activitate din forţele armate şi la cadrele militare aparţinând Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
 
 

M. Of. nr. 134/3 iul. 1995 

 H.G. nr. 443/1995 
 Hotărâre privind aprobarea afilierii Agenţiei Naţionale de Presă "Rompres" la Alianţa Europeană a Agenţiilor de Presă - E.A.P.A. 
 M. Of. nr. 136/5 iul. 1995 

 

 ▼ Acord de colaborare în domeniul relaţiilor culturale între Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei, încheiat la Bucureşti la  
 31 ianuarie 1995 
 H.G. nr. 450/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 137/5 iul. 1995 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului,  
 ştiinţei şi sportului, încheiat la Bucureşti la 12 iulie 1994 
 H.G. nr. 451/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 137/5 iul. 1995 
 
 ▼ Acord privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Armenia, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994 
 H.G. nr. 452/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 138/6 iul. 1995 
 
 
 H.G. nr. 453/1995 
 Hotărâre privind stabilirea valorii unice de schimb a cuponului nominativ de privatizare 
 M. Of. nr. 132/30 iun. 1995 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind colaborarea în domeniile culturii, ştiinţei, învăţământului,  
 informaţiilor şi sportului, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994 
 H.G. nr. 458/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 138/6 iul. 1995 
 
 
 H.G. nr. 462/1995 
 Hotărâre privind restructurarea prin divizare a Regiei Autonome "Romcereal" 
 M. Of. nr. 131/29 iun. 1995 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 830/1998  (M. Of. nr. 454/27 nov. 1998) - abrogă art. 1 lit. a şi art.2 

 H.G. nr. 474/1995 
 Hotărâre privind aprobarea garantării la extern de către Ministerul Finanţelor, în numele Guvernului României, a creditului comercial în  
 produse tip GSM 102/1995, în valoare de 70 milioane dolari S.U.A., acordat României de către Statele Unite ale Americii prin Commodity  
 Credit Corporation 
 
 

M. Of. nr. 150/14 iul. 1995 

 H.G. nr. 485/1995 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru derularea împrumuturilor guvernamentale externe, contractate de România cu organisme financiare  
 internaţionale 
 M. Of. nr. 152/17 iul. 1995 

 

 ▼ Înţelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la  
 dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi a Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără  
 plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie  
 1995 
 H.G. nr. 498/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 156/20 iul. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 12/2012 (M. Of. nr. 39/17 ian. 2012) 
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 ▼ Acord dintre Ministerul Cercetării şi Tehnologiei din România şi Ministerul Ştiinţei şi Politicii Tehnice din Federaţia Rusă privind  
 colaborarea ştiinţifică şi tehnologică, semnat la Bucureşti la 2 martie 1995 
 H.G. nr. 505/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 154/19 iul. 1995 
 
 
 H.G. nr. 518/1995 
 Hotărâre privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter  
 temporar 
 M. Of. nr. 154/19 iul. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 606/1996  (M. Of. nr. 177/5 aug. 1996) - introduce art. 81 
 - H.G. nr. 420/1998  (M. Of. nr. 278/27 iul. 1998) - modifică art. 1 lit. j, art.4,art.10 alin. (3), art.11 alin. (1); introduce la art.1  
 lit.k, la art.5 alin. (4), la art.6 alin. (1) lit.f, la art.10 alin. (8); înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 359/1999  (M. Of. nr. 212/14 mai 1999) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 313/2001  (M. Of. nr. 133/19 mar. 2001) - modifică anexa; introduce lit. l la art. 1 
 - H.G. nr. 436/2002  (M. Of. nr. 321/15 mai 2002) - modifică art.6 alin.(1) lit.c, art.11 alin.(2); introduce alin. (11) la art.4;  
 înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 587/2002  (M. Of. nr. 439/24 iun. 2002) - introduce art.51; modifică  anexa 
 - H.G. nr. 1257/2002  (M. Of. nr. 832/19 nov. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1570/2003  (M. Of. nr. 16/8 ian. 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 90/2004  (M. Of. nr. 120/10 feb. 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 740/2004  (M. Of. nr. 446/19 mai 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 741/2004  (M. Of. nr. 446/19 mai 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1162/2004  (M. Of. nr. 695/2 aug. 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1815/2004  (M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004) - completează anexa 
 - H.G. nr. 2452/2004  (M. Of. nr. 18/6 ian. 2005) - introduce lit. g) la art.6 alin. (1) 
 - H.G. nr. 953/2005  (M. Of. nr. 774/25 aug. 2005) - modifică anexa 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - Se reduc cu 25% cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută şi  
 alte drepturi în valută şi în lei ale personalului român 
 trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter 
 temporar 
 - H.G. nr. 754/2011  (M. Of. nr. 553/4 aug. 2011) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 703/2014  (M. Of. nr. 633/29 aug. 2014) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 19/2015  (M. Of. nr. 46/20 ian. 2015) - introduce alin. (11) şi alin. (21) la art. 12 
 - H.G. nr. 582/2015  (M. Of. nr. 558/27 iul. 2015) - modifică art. 1 lit. k), art. 5 alin. (1) lit. A, titlul cap. II, art. 7, art. 9, art. 10  
 alin. (2) lit. a), art. 10 alin. (5), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2), art. 12  
 alin. (3), art. 15 alin. (2) lit. a); 
 introduce lit. m)-p) la art. 1, art. 71, art. 91, alin. (22) la art. 12; 
 abrogă titlul secţiunii I de la cap. II, art. 8, titlul secţiunii a II-a de la cap. II; 
 înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 999/2015  (M. Of. nr. 958/23 dec. 2015) - modifică art. 6 alin. (1) lit. c) și art. 91 
 
 

- H.G. nr. 46/2020  (M. Of. nr. 51/27 ian. 2020) - abrogă art. 91 

 H.G. nr. 525/1995 
 Hotărâre privind acordarea drepturilor salariale şefilor misiunilor diplomatice ale României chemaţi temporar în ţară 
 M. Of. nr. 153/17 iul. 1995 
 
 H.G. nr. 542/1995 
 Hotărâre privind reorganizarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative 
 M. Of. nr. 166/31 iul. 1995 
 Modificări: 
 - HG.nr.814/1995  (M. Of. nr. 241/20 oct. 1995) - modifică în mod corespunzător art. 1 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1321/1996  (M. Of. nr. 333/10 dec. 1996) - modifică art. 5 alin. (1) şi (6), art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (3), art. 16 alin.  
 (1); introduce alin. (4) şi (5) la art. 4, alin. (11) la art. 5, alin. (21) la art. 14,  
 anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 294/1997  (M. Of. nr. 130/25 iun. 1997) - abrogă art. 3 pct. II B lit. b, c, d şi e 
 
 

- H.G. nr. 162/1998  (M. Of. nr. 127/26 mar. 1998) - modifică art. 12; abrogă art.11 alin. (2) 

 H.G. nr. 550/1995 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii de mecanizarea construcţiilor  
 "ICECON" - S.A. Bucureşti, prin desprinderea unor activităţi din cadrul Institutului de cercetare în construcţii şi economia construcţiilor  
 "INCERC" Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 171/3 aug. 1995 

 H.G. nr. 572/1995 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea parţială a Institutului de Cercetare şi Proiectare pentru  
 Mecanică Fină Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 187/18 aug. 1995 

 H.G. nr. 580/1995 
 Hotărâre privind cheltuielile care se decontează de către Ministerul Finanţelor direct Ministerului Transporturilor ca urmare a aplicării  
 prevederilor art. 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
 
 

M. Of. nr. 182/14 aug. 1995 
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 H.G. nr. 614/1995 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de supraveghere, prevenire, combatere şi asanare a bolilor la animale şi a celor transmisibile de la  
 animale la om, precum şi de refacere a şeptelului 
 M. Of. nr. 193/25 aug. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 644/1996  (M. Of. nr. 193/19 aug. 1996) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 82/1999  (M. Of. nr. 65/16 feb. 1999) - modifică anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 754/16 oct. 2002) 
 
 ▼ Înţelegere de colaborare dintre Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republica Belarus, pe  
 anii 1995 - 1997, semnată la Minsk la 25 ianuarie 1995 
 H.G. nr. 623/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 190/21 aug. 1995 
 
 
 H.G. nr. 624/1995 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO 
 M. Of. nr. 191/23 aug. 1995 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 13/20 ian. 1996) - rectifică art. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1411/2009  (M. Of. nr. 830/3 dec. 2009) - introduce alin. (3) la art. 3 
 - H.G. nr. 830/2010  (M. Of. nr. 602/25 aug. 2010) - modifică art. 3 alin. (3) 
 
 ▼ Convenţie dintre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al României şi Ministerul Federal al Alimentaţiei, Agriculturii şi Silviculturii al  
 Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul medical veterinar, semnată la Bucureşti la 2 februarie 1995 
 H.G. nr. 625/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 190/21 aug. 1995 
 
 
 H.G. nr. 627/1995 
 Hotărâre privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de  
 către agenţii economici şi alţi contribuabili 
 M. Of. nr. 226/2 oct. 1995 

 

 ▼ Înţelegere dintre Ministerul Învăţământului din România şi Comitetul de Stat pentru Învăţământ al Republicii Populare Chineze cu privire  
 la colaborarea şi schimburile în domeniul învăţământului pe anii 1994-1997, semnată la Bucureşti la 12 iulie 1994 
 H.G. nr. 632/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 193/25 aug. 1995 

 ▼ Protocol de colaborare dintre Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Albania pe anii  
 1995-1997, semnat la Tirana la 27 martie 1995 
 H.G. nr. 633/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 193/25 aug. 1995 
 
 
 H.G. nr. 635/1995 
 Hotărâre privind culegerea de informaţii şi transmiterea deciziilor în cazul apărării împotriva dezastrelor 
 M. Of. nr. 194/25 aug. 1995 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 13  
 decembrie 1994 
 H.G. nr. 646/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 198/30 aug. 1995 

 ▼ Înţelegere de colaborare dintre Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Culturii şi Învăţământului Public din Republica  
 Ungară pentru perioada 1995 - 1997 
 H.G. nr. 680/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 202/31 aug. 1995 
 
 
 H.G. nr. 688/1995 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii judecătoreşti, a funcţionării Filialei din România a Organizaţiei Mondiale  
 Evreieşti pentru Restituirea Bunurilor (W.J.R.O. - WORLD JEWISH RESTITUTION ORGANIZATION) 
 M. Of. nr. 205/4 sep. 1995 
 
 
 H.G. nr. 690/1995 
 Hotărâre privind unele măsuri de igienizare a municipiului Bucureşti şi a unor localităţi din sectorul agricol Ilfov 
 M. Of. nr. 210/13 sep. 1995 
 
 H.G. nr. 692/1995 
 Hotărâre privind scutirea totală de la calculul amortizării a unor active corporale aparţinând unor societăţi comerciale din Lunca şi Delta  
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 Dunării, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 207/7 sep. 1995 

 H.G. nr. 693/1995 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii judecătoreşti, a funcţionării Reprezentanţei din România a Camerei de  
 Comerţ şi Industrie a Regiunii Cernăuţi 
 
 

M. Of. nr. 210/13 sep. 1995 

 H.G. nr. 718/1995 
 Hotărâre privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, precum şi a altor forme de sprijin material pentru tinerii din  
 Republica Moldova care studiază în România începând cu anul de învăţământ 1995/1996 
 M. Of. nr. 214/20 sep. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 93/1998  (M. Of. nr. 88/25 feb. 1998) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 795/2001  (M. Of. nr. 530/31 aug. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 
 ▼ Hotărâri cuprinse în Protocolul celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza la 30 iunie  
 1995 
 H.G. nr. 729/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 214/20 sep. 1995 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia cu privire la relaţiile comercial-economice, semnat la Tallin la 22 iunie  
 1995 
 H.G. nr. 730/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 214/20 sep. 1995 
 
 
 H.G. nr. 738/1995 
 Hotărâre privind stabilirea comisionului datorat potrivit art. 9 din Legea nr. 83/1995, precum şi unele măsuri pentru aplicarea acestei legi 
 M. Of. nr. 221/26 sep. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 59/1997  (M. Of. nr. 47/19 mar. 1997) - abrogă art. 5 alin. (1) 
 (v. L. nr. 130/1999 şi H.G. nr. 935/1999) 
 
 ▼ Protocol de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze în domeniul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,  
 semnat la Beirut la 28 iunie 1995 
 H.G. nr. 743/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 228/4 oct. 1995 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea  
 tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1995 
 H.G. nr. 745/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 226/2 oct. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1169/2007 (M. Of. nr. 675/4 oct. 2007) 
 
 H.G. nr. 749/1995 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau cupoanelor  
 nominative de privatizare contra acţiuni la societăţile comerciale cu capital de stat care se privatizează în baza Legii nr. 55/1995, precum şi  
 la Fondurile Proprietăţii Private, procedura de alocare a acţiunilor acestor societăţi comerciale şi de certificare a calităţii de acţionar ca  
 urmare a schimbului 
 M. Of. nr. 223/28 sep. 1995 
 Modificări: 
 - HG.nr.26/1996  (M. Of. nr. 20/29 ian. 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 50/12 mar. 1996) 
 Modificări: 
 - HG.nr.473/1996  (M. Of. nr. 129/21 iun. 1996) - modifică şi completează anexa 
 
 ▼ Acord de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze, semnat la Beirut la 13 februarie 1995 
 H.G. nr. 760/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 227/3 oct. 1995 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Georgia privind desfiinţarea reciprocă a vizelor pentru titularii de paşapoarte  
 diplomatice şi de serviciu, încheiat la Tblisi la 26 aprilie 1995 
 H.G. nr. 764/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 231/6 oct. 1995 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al  
 Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 26 iunie 1995 
 H.G. nr. 772/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 230/6 oct. 1995 

 H.G. nr. 804/1995 
 Hotărâre privind reorganizarea spitalelor pentru trecerea acestora la un nou mod de acordare a asistenţei medicale şi de alocare a resurselor 
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 M. Of. nr. 241/20 oct. 1995 

 (v. L. nr. 95/2006) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României, pe de o parte, şi guvernele Regatului Belgiei, Marelui Ducat de Luxemburg şi Regatului Ţărilor de Jos,  
 pe de altă parte, privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegală, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1995 
 H.G. nr. 825/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 241/20 oct. 1995 
 
 
 H.G. nr. 837/1995 
 Hotărâre cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în  
 străinătate 
 M. Of. nr. 249/1 nov. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 174/1996  (M. Of. nr. 62/27 mar. 1996) 
 - H.G. nr. 480/1996  (M. Of. nr. 134/27 iun. 1996) 
 - H.G. nr. 739/1996  (M. Of. nr. 208/3 sep. 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 210/5 sep. 1996) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1149/1996  (M. Of. nr. 299/21 nov. 1996) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 380/1998  (M. Of. nr. 270/20 iul. 1998) - modifică art. 5 alin. (1) lit. a şi anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 362/1999  (M. Of. nr. 207/13 mai 1999) - introduce lit. d la art. 5 alin. (1) 
 - H.G. nr. 165/2000  (M. Of. nr. 118/16 mar. 2000) - modifică art. 5 alin. (1) lit. c, art.6 alin. (1) lit.b şi c, anexele nr. 1 şi 2;  
 introduce alin. (3) la art.6, lit.g la alin. (1) al art.13 
 - H.G. nr. 609/2000  (M. Of. nr. 337/20 iul. 2000) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1372/2000  (M. Of. nr. 167/2 apr. 2001) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 769/2001  (M. Of. nr. 490/23 aug. 2001) - modifică anexa nr.2 
 - H.G. nr. 1121/2001  (M. Of. nr. 741/20 nov. 2001) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 246/2002  (M. Of. nr. 204/26 mar. 2002) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 719/2002  (M. Of. nr. 530/19 iul. 2002) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 833/2003  (M. Of. nr. 534/24 iul. 2003) - modifică art. 2, art. 12 alin. (2) şi (3); introduce alin. (11) la art. 12 
 - H.G. nr. 1571/2003  (M. Of. nr. 16/8 ian. 2004) - modifică anexa nr.1 
 - H.G. nr. 89/2004  (M. Of. nr. 120/10 feb. 2004) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 492/2004  (M. Of. nr. 348/21 apr. 2004) - modifică poziţiile nr. 3-6 din anexa nr. 2. 
 - H.G. nr. 739/2004  (M. Of. nr. 446/19 mai 2004) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 740/2004  (M. Of. nr. 446/19 mai 2004) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 813/2004  (M. Of. nr. 491/1 iun. 2004) - introduce alin. (2) la art.18 
 - H.G. nr. 1163/2004  (M. Of. nr. 695/2 aug. 2004) - modifică anexa nr.1 
 - H.G. nr. 1120/2004  (M. Of. nr. 696/3 aug. 2004) - modifică anexa nr.2 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 791/27 aug. 2004) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1754/2004  (M. Of. nr. 1004/1 nov. 2004) - modifică anexa nr.1 
 - H.G. nr. 953/2005  (M. Of. nr. 774/25 aug. 2005) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 47/2006  (M. Of. nr. 60/23 ian. 2006) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 437/2006  (M. Of. nr. 326/11 apr. 2006) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 961/2006  (M. Of. nr. 659/31 iul. 2006) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 951/2007  (M. Of. nr. 600/30 aug. 2007) - modifică art. 20 alin. (4) 
 - L. nr. 118/2010  (M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) - Se reduc cu 25% cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută şi  
 alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune 
 permanentă în străinătate 
 - H.G. nr. 754/2011  (M. Of. nr. 553/4 aug. 2011) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 761/2015  (M. Of. nr. 717/23 sep. 2015) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 866/2018  (M. Of. nr. 928/2 nov. 2018) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 525/2019  (M. Of. nr. 629/29 iul. 2019) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 774/2019  (M. Of. nr. 881/1 nov. 2019) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 841/1995 
 Hotărâre privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 253/7 nov. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 966/1998  (M. Of. nr. 525/31 dec. 1998) - modifică art. 1, art.2, art.3 alin. (1), anexele nr.1 şi 2 
 
 

- H.G. nr. 411/2005  (M. Of. nr. 424/19 mai 2005) - modifică art. 3 

 H.G. nr. 853/1995 
 Hotărâre privind compunerea şi atribuţiile Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare 
 M. Of. nr. 254/7 nov. 1995 
 
 H.G. nr. 864/1995 
 Hotărâre privind instituirea controlului obligatoriu al valorii în vamă pentru unele produse provenite din import 
 M. Of. nr. 253/7 nov. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 954/1995  (M. Of. nr. 282/5 dec. 1995) 
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 - H.G. nr. 152/1996  (M. Of. nr. 61/26 mar. 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 85/26 apr. 1996) 
 Modificări: 
 - HG.nr.304/1996  (M. Of. nr. 91/6 mai 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 118/7 iun. 1996) 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1126/1996  (M. Of. nr. 286/13 nov. 1996) - completează anexa nr. 1 

 H.G. nr. 865/1995 
 Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul comercializării carburanţilor în zona de frontieră din judeţele  
 Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş 
 
 

M. Of. nr. 246/30 oct. 1995 

 H.G. nr. 879/1995 
 Hotărâre privind participarea Regiei Autonome a Plumbului şi Zincului Baia Mare la constituirea unei societăţi mixte, cu scopul  
 recuperării metalelor preţioase din depozitele de steril de la Baia Mare 
 
 

M. Of. nr. 258/9 nov. 1995 

 H.G. nr. 885/1995 
 Hotărâre privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei acţionarilor şi acţiunilor societăţilor comerciale 
 M. Of. nr. 278/28 nov. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 934/1996  (M. Of. nr. 247/11 oct. 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 249/15 oct. 1996) 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 273/1 nov. 1996) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 899/1995 
 Hotărâre privind autorizarea Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetări Farmaceutice Bucureşti de a efectua plata  
 unei contribuţii în străinătate la un organism internaţional 
 
 

M. Of. nr. 266/15 nov. 1995 

 H.G. nr. 901/1995 
 Hotărâre privind reorganizarea unei unităţi sanitare din judeţul Bistriţa - Năsăud 
 
 

M. Of. nr. 266/15 nov. 1995 

 H.G. nr. 903/1995 
 Hotărâre privind comasarea Societăţii Comerciale "Fabrica de timbre" - S.A. Bucureşti cu Regia Autonomă "Poşta Română" 
 M. Of. nr. 266/15 nov. 1995 
 
 H.G. nr. 905/1995 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea  
 concesionării, a conţinutului-cadru al studiului de oportunitate, al caietului de sarcini şi al contractului de concesiune pentru construirea şi  
 exploatarea de tronsoane de căi de comunicaţie terestre - autostrăzi şi căi ferate 
 M. Of. nr. 277/27 nov. 1995 

 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al  
 Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing la 4 iulie 1995 
 H.G. nr. 907/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 267/17 nov. 1995 
 
 
 H.G. nr. 909/1995 
 Hotărâre privind aprobarea concesionării activităţii de pilotaj al navelor maritime pe Dunărea Maritimă, de la Bara Sulina la Brăila, şi în  
 porturile situate pe Dunărea Maritimă şi a caietului de sarcini al concesionării 
  M. Of. nr. 279/29 nov. 1995 

 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind utilizarea forţei de muncă, semnat la Beirut la 28 iunie 1995 
 H.G. nr. 912/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 271/22 nov. 1995 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul  
 privind forţa de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la data de 23 august 1995 
 H.G. nr. 914/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 271/22 nov. 1995 
 
 
 H.G. nr. 918/1995 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de restructurare şi redresare financiară a Regiei Autonome de Electricitate "Renel" 
 M. Of. nr. 278/28 nov. 1995 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 359/1996  (M. Of. nr. 105/23 mai 1996) - modifică Programul 
 - H.G. nr. 828/1996  (M. Of. nr. 228/24 sep. 1996) - modifică Programul 
 
 

(v. H.G. nr. 365/1998) 

 H.G. nr. 921/1995 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru stimularea practicării apiculturii şi asigurarea protecţiei familiilor de albine 
 M. Of. nr. 281/4 dec. 1995 

 (v. L. nr. 89/1998) 
 
 H.G. nr. 922/1995 
 Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare 
 M. Of. nr. 280/30 nov. 1995 

 (v. L. nr. 138/2004) 
 
 H.G. nr. 923/1995 
 Hotărâre privind reorganizarea Agenţiei Spaţiale Române 
 
 

M. Of. nr. 280/30 nov. 1995 

 H.G. nr. 925/1995 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei  
 lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate 
 M. Of. nr. 286/11 dec. 1995 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 742/2018  (M. Of. nr. 828/27 sep. 2018) - modifică titlul, art. 1; 
 
 

 modifică și înlocuiește anexa 

 H.G. nr. 940/1995 
 Hotărâre privind aplicarea prevederilor Rezoluţiei nr. 1.022, adoptate de Consiliul de Securitate al O. N. U. la 22 noiembrie 1995 
 M. Of. nr. 275/24 nov. 1995 
 
 H.G. nr. 941/1995 
 Hotărâre privind autorizarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare să încheie un acord cu Camera de Comerţ şi Industrie a României  
 pentru organizarea şi funcţionarea birourilor de asistenţă pentru constituirea societăţilor comerciale 
  M. Of. nr. 280/30 nov. 1995 

 
 ▼ Acord în domeniul turismului între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, încheiat la Bucureşti la 29 martie 1995 
 H.G. nr. 944/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 280/30 nov. 1995 
 
 
 H.G. nr. 951/1995 
 Hotărâre privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice  
 de persoane în trafic internaţional 
 
 

M. Of. nr. 286/11 dec. 1995 

 H.G. nr. 972/1995 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune în favoarea copilului 
 M. Of. nr. 290/14 dec. 1995 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bucureşti la 3  
 decembrie 1992 
 H.G. nr. 973/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 289/13 dec. 1995 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bucureşti  
 la 20 octombrie 1992 
 H.G. nr. 974/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 289/13 dec. 1995 
 
 ▼ Acord de reglementare şi depozit referitor la stingerea datoriei României faţă de Republica Ghana, încheiat la Bucureşti la 16 august  
 1995 
 H.G. nr. 991/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 294/20 dec. 1995 

 ▼ Acord de colaborare culturală şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia, semnat la Bucureşti la 18 aprilie  
 1995 
 H.G. nr. 997/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 293/19 dec. 1995 
 
 
 H.G. nr. 999/1995 
 Hotărâre cu privire la autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta credite bancare pentru finanţarea construcţiei Autostrăzii Bucureşti -  
 Constanţa, pentru tronsonul de autostradă Bucureşti - Feteşti 
 M. Of. nr. 289/13 dec. 1995 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică, încheiat la Bucureşti  
 la 27 iulie 1995 
 H.G. nr. 1036/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 298/28 dec. 1995 
 
 
 H.G. nr. 1043/1995 
 Hotărâre privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de ţiţei şi gaze în România 
 M. Of. nr. 299/28 dec. 1995 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1265/1996  (M. Of. nr. 320/2 dec. 1996) - modifică art. 3; introduce alin. (2) la art. 2 

 H.G. nr. 1045/1995 
 Hotărâre privind perceperea dobânzii la plasamentul financiar acordat Societăţii Comerciale " Romfarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 299/28 dec. 1995 

 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington  
 la 3 iulie 1991 
 H.G. nr. 1050/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 299/28 dec. 1995 
 
 
 H.G. nr. 1054/1995 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A. şi înfiinţarea unor societăţi comerciale pe  
 acţiuni cu capital de stat, prin reorganizarea Regiei Autonome "Romcereal" 
 M. Of. nr. 2/9 ian. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 434/1996  (M. Of. nr. 120/11 iun. 1996) - introduce alin. (4) la art. 11 
 - H.G. nr. 1386/1996  (M. Of. nr. 340/11 dec. 1996) - introduce alin. (2) la art. 6; înlocuieşte anexa nr. 7 
 - H.G. nr. 184/1997  (M. Of. nr. 110/3 iun. 1997) - modifică anexele nr. 2 şi 7 
 - H.G. nr. 830/1998  (M. Of. nr. 454/27 nov. 1998) - desfiinţează Agenţia Naţională a Produselor Agricole - R.A. 
 
 H.G. nr. 1059/1995 
 Hotărâre privind modul de finanţare a învăţământului postliceal şi cooperatist şi încasarea de taxe de către instituţiile de învăţământ  
 preuniversitar pentru unele activităţi suplimentare de instruire 
 
 

M. Of. nr. 5/12 ian. 1996 

 H.G. nr. 1061/1995 
 Hotărâre privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului care efectuează transporturi aeriene de pasageri şi mărfuri în trafic internaţional 
 M. Of. nr. 306/30 dec. 1995 

 

 ▼ Decizia nr. 2 a Comitetului mixt din cadrul Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Cehă cu privire la modificarea  
 prevederilor Protocolului 1 al Acordului de comerţ liber, semnată la Bucureşti la 14 august 1995 
 H.G. nr. 1067/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 7/16 ian. 1996 

 ▼ Decizia nr. 2 a Comitetului mixt din cadrul Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Slovacă cu privire la modificarea  
 prevederilor Protocolului 1 al Acordului de comerţ liber, semnată la Bucureşti la 13 decembrie 1995 
 H.G. nr. 1068/1995 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 7/16 ian. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 25  
 august 1995 
 H.G. nr. 1076/1995 (aprobare) 
 M. Of. nr. 306/30 dec. 1995 
 
 
 H.G. nr. 1079/1995 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Ştiinţe Chimice şi Tehnologice Timişoara în Institutul de Electrochimie 
 
 

M. Of. nr. 5/12 ian. 1996 

  1996  
 
 ▼ Înţelegere de colaborare dintre Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Învăţământului din Ucraina, semnată la Bucureşti la  
 25 august 1995 
 H.G. nr. 3/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 11/18 ian. 1996 
 
 ▼ Acord de cooperare tehnică, ştiinţifică şi tehnologică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia, semnat la Bucureşti la 19  
 aprilie 1995 
 H.G. nr. 7/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 14/22 ian. 1996 
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 H.G. nr. 11/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Interdepartamental pentru Relaţiile Româno-Americane 
 M. Of. nr. 13/20 ian. 1996 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 553/1996  (M. Of. nr. 153/19 iul. 1996) - completează art. 1 

 H.G. nr. 20/1996 
 Hotărâre pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor  
 imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 
 M. Of. nr. 16/23 ian. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 632/1996  (M. Of. nr. 200/27 aug. 1996) 
 - H.G. nr. 1011/1996  (M. Of. nr. 263/28 oct. 1996) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 6/17 ian. 1997) - rectifică anexa 1 la normele metodologice 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 11/1997  (M. Of. nr. 16/4 feb. 1997) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 27/18 feb. 1997) 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 
 

întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 

 H.G. nr. 29/1996 
 Hotărâre privind reorganizarea Societăţii Comerciale "Centrul de Cercetare şi Producţie de Medicamente Antitumorale" - S.A. Bucureşti şi  
 trecerea în structura Institutului Oncologic Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 22/30 ian. 1996 

 H.G. nr. 31/1996 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor  
 tehnice privind construcţii din domeniul turismului 
 
 

M. Of. nr. 22/30 ian. 1996 

 H.G. nr. 34/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Aquafor" - S.A. 
 M. Of. nr. 24/31 ian. 1996 
 
 H.G. nr. 36/1996 
 Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice 
 M. Of. nr. 28/6 feb. 1996 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 43/1997  (M. Of. nr. 221/29 aug. 1997) - completează art. 4 
 - O.G. nr. 26/2003  (M. Of. nr. 66/2 feb. 2003) - abrogă art.3 pct.30 şi prevederile art.4 lit. e)  referitoare la contravenţia  
 prevăzută la art. 3 pct. 30 
 - L. nr. 227/2003  (M. Of. nr. 365/29 mai 2003) - aprobă cu modificări O.G. nr. 26/2003 
 
 ▼ Înţelegere dintre Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Comitetul de Stat pentru Cultură Fizică şi Sport din Republica  
 Populară Chineză privind colaborarea în domeniul sportului, semnată la Nanjing la 23 octombrie 1995 
 H.G. nr. 38/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 24/31 ian. 1996 
 
 
 H.G. nr. 51/1996 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în  
 funcţiune a capacităţilor de producţie 
 M. Of. nr. 29/12 feb. 1996 

 

 ▼ Lista amendamentelor convenite de România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru  
 finanţarea Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 175 milioane dolari S. U. A., semnat la Washington la 21 martie 1995,  
 ratificat prin Legea nr. 68/1995 
 H.G. nr. 54/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 30/13 feb. 1996 
 
 
 H.G. nr. 62/1996 
 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este  
 obligatoriu avizul Statului Major General 
 M. Of. nr. 32/15 feb. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 119/2015  (M. Of. nr. 148/27 feb. 2015) - modifică şi completează anexa 
 
 H.G. nr. 65/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale prin reorganizarea unor subunităţi din cadrul Regiei Autonome a Cărbunelui Ploieşti 
 M. Of. nr. 36/20 feb. 1996 
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 H.G. nr. 72/1996 
 Hotărâre cu privire la Ansamblul monumental "Calea Eroilor", realizat de Constantin Brâncuşi în municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 35/19 feb. 1996 

 H.G. nr. 92/1996 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea  
 disciplinei financiar-valutare 
 M. Of. nr. 34/16 feb. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 479/1998  (M. Of. nr. 302/18 aug. 1998) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 2185/2004  (M. Of. nr. 1224/20 dec. 2004) - modifică anexa 
 
 
 H.G. nr. 93/1996 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Împrumutul  
 de ajustare a sectorului financiar şi al întreprinderilor - FESAL) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 
 

M. Of. nr. 34/16 feb. 1996 

 H.G. nr. 104/1996 
 Hotărâre privind scutirea totală de la calculul amortizării a unor active corporale 
  M. Of. nr. 45/5 mar. 1996 

 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind colaborarea culturală, semnat la Bucureşti la 19 septembrie 1995 
 H.G. nr. 105/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 41/27 feb. 1996 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi  
 de serviciu româneşti şi pentru titularii de paşapoarte diplomatice, oficiale şi speciale chiliene, semnată la Bucureşti la 4 iulie 1995 
 H.G. nr. 111/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 41/27 feb. 1996 
 
 
 H.G. nr. 112/1996 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor privind efectuarea transporturilor navale de  
 mărfuri şi călători şi de autorizare a funcţionării agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile 
 M. Of. nr. 47/6 mar. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 71/1997  (M. Of. nr. 48/20 mar. 1997) - modifică anexa 
 - O.G. nr. 22/1999  (M. Of. nr. 42/29 ian. 1999) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 83/2003  (M. Of. nr. 84/11 feb. 2003) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 117/1996 
 Hotărâre cu privire la stabilirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul cu studii universitare de scurtă durată din  
 unităţile bugetare 
 
 

M. Of. nr. 48/6 mar. 1996 

 H.G. nr. 124/1996 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor de restructurare şi redresare financiară ale regiilor autonome supuse regimului special de  
 supraveghere, aflate sub autoritatea Ministerului Industriilor 
 
 

M. Of. nr. 46/5 mar. 1996 

 H.G. nr. 135/1996 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare şi acreditare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 
 M. Of. nr. 65/1 apr. 1996 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniile culturii, ştiinţei,  
 învăţământului şi sportului, semnat la Hanoi la 8 iulie 1995 
 H.G. nr. 144/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 60/26 mar. 1996 

 ▼ Lista Amendamentelor convenite de România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut  
 (Împrumutul de ajustare a sectorului financiar şi al întreprinderilor - FESAL) în valoare de 280 milioane dolari S. U. A., semnat la  
 Washington la 19 ianuarie 1996 
 H.G. nr. 146/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 74/11 apr. 1996 

 ▼ Procesul-verbal al celei de-a douăzeci şi opta sesiuni ordinare a Comisiei mixte pentru reconstituirea şi marcarea frontierei de stat  
 româno-iugoslave, semnat la Timişoara la 26 octombrie 1995 
 H.G. nr. 154/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 62/27 mar. 1996 
 
 
 H.G. nr. 157/1996 
 Hotărâre privind plata la vedere sau pe credit a unor produse şi grupe de produse care se pot exporta, în condiţiile legii 
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 M. Of. nr. 58/19 mar. 1996 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 436/1999  (M. Of. nr. 263/9 iun. 1999) - modifică art. 3 alin. (1) şi anexa nr.1 

 H.G. nr. 160/1996 
 Hotărâre privind reglementarea transportului fluvial de pasageri şi/sau de mărfuri în trafic direct între România şi alte state 
 
 

M. Of. nr. 69/5 apr. 1996 

 H.G. nr. 170/1996 
 Hotărâre privind garantarea la extern de către Ministerul Finanţelor, în numele Guvernului României, a creditului comercial în produse tip  
 GSM 102/1996, în valoare de 100 milioane dolari S.U.A., acordat României de către Statele Unite ale Americii, prin Commodity Credit  
 Corporation 
 M. Of. nr. 64/29 mar. 1996 

 

 ▼ Minuta convorbirilor dintre echipa japoneză de supraveghere a implementărilor unor tehnologii eficiente în domeniul sistemelor de  
 irigaţii şi autorităţile competente ale Guvernului României în problema cooperării cu Japonia, în vederea realizării proiectului de  
 reajustare a sistemelor de irigaţii în România 
 H.G. nr. 172/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 64/29 mar. 1996 
 
 
 H.G. nr. 175/1996 
 Hotărâre privind continuarea participării României, prin Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, la Fondul Internaţional pentru Dezvoltare  
 Agricolă (F.I.D.A.) 
 
 

M. Of. nr. 59/22 mar. 1996 

 H.G. nr. 190/1996 
 Hotărâre privind plata drepturilor de protecţie socială 
 M. Of. nr. 64/29 mar. 1996 

 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Forţei de Muncă şi al Angajării din Republica Arabă  
 Egipt privind colaborarea în domeniul muncii şi protecţiei sociale, semnat la Cairo la 13 noiembrie 1995 
 H.G. nr. 195/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 69/5 apr. 1996 

 ▼ Înţelegere de colaborare dintre Ministerul de Interne al României şi Ministerul de Interne al Republicii Bulgaria, semnată la Bucureşti la  
 26 februarie 1992 
 H.G. nr. 202/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 69/5 apr. 1996 

 ▼ Protocol adiţional, semnat la Sofia la 21 decembrie 1995 
 H.G. nr. 202/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 69/5 apr. 1996 

 ▼ Acord privind colaborarea în domeniul sportului dintre Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Institutul Naţional de Sport,  
 Educaţie Fizică şi Recreere din Republica Cuba, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 1995 
 H.G. nr. 207/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 69/5 apr. 1996 
 
 
 H.G. nr. 222/1996 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor la Federaţia Mondială a Veteranilor de Război din bugetul Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 83/23 apr. 1996 

 H.G. nr. 259/1996 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de restructurare şi redresare financiară a Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate  
 Române" 
 M. Of. nr. 83/23 apr. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 190/1997  (M. Of. nr. 99/23 mai 1997) - modifică anexa 
 
 ▼ Acord privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică între Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia,  
 semnat la Belgrad la data de 28 noiembrie 1995 
 H.G. nr. 263/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 85/26 apr. 1996 
 
 
 H.G. nr. 271/1996 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de restructurare şi redresare financiară a Regiei Autonome de Exploatare a Metroului "Metrorex" 
 M. Of. nr. 83/23 apr. 1996 

 (v. H.G. nr. 482/1999) 
 
 H.G. nr. 297/1996 
 Hotărâre privind fuzionarea, prin absorbţie, a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Locativă Olteniţa cu Societatea Comercială  
 "Centrala Termică de Zonă" - S.A. Olteniţa, judeţul Călăraşi 
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M. Of. nr. 95/10 mai 1996 

 H.G. nr. 305/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Institutul de Studii şi Proiectări Energetice" - S.A. Bucureşti prin reorganizarea  
 Institutului de Studii şi Proiectări Energetice (I.S.P.E.) din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" 
 
 

M. Of. nr. 96/13 mai 1996 

 H.G. nr. 306/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice" - S. A. Bucureşti prin reorganizarea  
 Institutului de Studii şi Proiectări Hidroenergetice (I.S.P.H.) din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" 
 
 

M. Of. nr. 97/14 mai 1996 

 H.G. nr. 307/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Institutul de Studii Geotehnice şi Geofizice - GEOTEC"S. A. Bucureşti prin  
 reorganizarea Institutului de Studii Geotehnice şi Geofizice - GEOTEC din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" 
 M. Of. nr. 100/17 mai 1996 

 

 ▼ Înţelegere de cooperare în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al  
 Republicii Lituania, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 1995 
 H.G. nr. 311/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 99/16 mai 1996 
 
 H.G. nr. 315/1996 
 Hotărâre privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiară la unele societăţi comerciale cu capital majoritar de  
 stat 
 M. Of. nr. 96/13 mai 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 417/1996  (M. Of. nr. 122/13 iun. 1996) - modifică anexa nr. 1; abrogă art. 3 şi anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 864/1996  (M. Of. nr. 237/30 sep. 1996) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1000/1996  (M. Of. nr. 265/28 oct. 1996) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1013/1996  (M. Of. nr. 270/31 oct. 1996) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 1015/1996  (M. Of. nr. 270/31 oct. 1996) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 322/1996 
 Hotărâre privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei "Aeroport Satu Mare" şi înfiinţarea Biroului vamal "Aeroport Satu Mare"  
 pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri 
 M. Of. nr. 99/16 mai 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 228/2007  (M. Of. nr. 177/14 mar. 2007) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 4; 
  introduce art. 6 şi anexele nr. 1 şi 2 
 
 H.G. nr. 323/1996 
 Hotărâre privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni 
 M. Of. nr. 104/22 mai 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 42/1997  (M. Of. nr. 37/6 mar. 1997) - abrogă parţial anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 352/2020  (M. Of. nr. 364/6 mai 2020) - modifică și completează anexa nr. 1 

 H.G. nr. 325/1996 
 Hotărâre privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe oficiale ale României în  
 străinătate pot să organizeze acţiuni de protocol şi reprezentare 
 
 

M. Of. nr. 102/20 mai 1996 

 H.G. nr. 359/1996 
 Hotărâre pentru aprobarea detalierii şi completării unor prevederi ale Programului de restructurare şi redresare financiară a Regiei  
 Autonome de Electricitate "Renel", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/1995, precum şi pentru aprobarea garantării unui credit 
 
 

M. Of. nr. 105/23 mai 1996 

 H.G. nr. 372/1996 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii persoanei juridice fără scop patrimonial COOPERATIVE HOUSING  
 FOUNDATION Filiala din România 
 
 

M. Of. nr. 109/29 mai 1996 

 H.G. nr. 385/1996 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii în subordinea Ministerului Culturii prin reorganizarea Casei de Presă şi Editură  
 "Cultura Naţională" 
 M. Of. nr. 114/4 iun. 1996 

 (v. H.G. nr. 617/1998) 
 
 H.G. nr. 390/1996 
 Hotărâre cu privire la îmbunătăţirea raportului dintre unele categorii de pensii, alte drepturi sociale şi salarii 
 
 

M. Of. nr. 111/30 mai 1996 

 H.G. nr. 395/1996 
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 Hotărâre pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului  
 Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 127/19 iun. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 42/1997  (M. Of. nr. 37/6 mar. 1997) - abrogă parţial anexa 
 
 ▼ Acord de colaborare interdepartamentală în domeniul arhivistic dintre Direcţia generală a arhivelor statului din cadrul Ministerului de  
 Interne al României şi Direcţia generală a arhivelor statului de pe lângă Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, semnat la Kiev la 2 iunie 1995 
 H.G. nr. 410/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 118/7 iun. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 387/2013 (M. Of. nr. 379/26 iun. 2013) 
 
 ▼ Acord de colaborare dintre Direcţia generală a arhivelor statului din România şi Direcţia generală a arhivelor statului din Republica  
 Polonia, semnat la Varşovia la 19 octombrie 1995 
 H.G. nr. 410/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 118/7 iun. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 387/2013 (M. Of. nr. 379/26 iun. 2013) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor aflate în situaţii ilegale, semnat la Bucureşti  
 la 9 februarie 1996 
 H.G. nr. 411/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 119/7 iun. 1996 

 ▼ Protocol pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor aflate în  
 situaţii ilegale, semnat la Bucureşti la 9 februarie 1996 
 H.G. nr. 411/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 119/7 iun. 1996 
 
 
 H.G. nr. 412/1996 
 Hotărâre privind contribuţiile beneficiarilor biletelor de tratament balnear şi odihnă, care se atribuie pensionarilor asigurărilor sociale de  
 stat, pensionarilor şi asiguraţilor agricultori şi salariaţilor din unităţile bugetare 
 M. Of. nr. 116/6 iun. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 848/1996  (M. Of. nr. 236/30 sep. 1996) - modifică art. 1 lit. a, b, c 
 - H.G. nr. 28/1997  (M. Of. nr. 30/25 feb. 1997) - modifică art. 1 lit. a, b, c 
 - H.G. nr. 471/1997  (M. Of. nr. 214/28 aug. 1997) - modifică art. 1 lit. a şi b; abrogă art.1 lit.d şi art.2 
 (v. L. nr. 519/2003) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii, semnat  
 la Bucureşti la 3 noiembrie 1995 
 H.G. nr. 414/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 118/7 iun. 1996 

 ▼ Lista amendamentelor convenite între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut, semnat  
 la Londra la 23 aprilie 1993 
 H.G. nr. 416/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 122/13 iun. 1996 
 
 
 H.G. nr. 417/1996 
 Hotărâre privind acordurile de conciliere încheiate de agenţii economici aflaţi în regim special de supraveghere economico-financiară 
 M. Of. nr. 122/13 iun. 1996 
 
 H.G. nr. 418/1996 
 Hotărâre privind scutirea totală de la calculul amortizării a unor active corporale 
 
 

M. Of. nr. 122/13 iun. 1996 

 H.G. nr. 435/1996 
 Hotărâre privind autorizarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare de a participa la constituirea Fundaţiei "Post-Privatizare" 
 M. Of. nr. 125/17 iun. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 649/1999  (M. Of. nr. 396/19 aug. 1999) - abrogă unele dispoziţii din anexa 
 - H.G. nr. 354/2001  (M. Of. nr. 175/6 apr. 2001) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 452/2004  (M. Of. nr. 305/6 apr. 2004) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 562/2014  (M. Of. nr. 536/18 iul. 2014) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 442/1996 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru protecţia prin marcă a însemnelor naţionale ale României 
 
 

M. Of. nr. 122/13 iun. 1996 

 H.G. nr. 466/1996 
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 Hotărâre privind criteriile şi condiţiile specifice pentru selectarea şi contractarea proiectelor de transfer tehnologic 
 M. Of. nr. 128/20 iun. 1996 

 

 ▼ Înţelegere dintre Ministerul Turismului din România şi Compania de Stat "Moldova Tur" din Republica Moldova privind punerea la  
 dispoziţia Biroului de Informaţii Turistice al României în Republica Moldova şi a Biroului de Informaţii Turistice al Republicii Moldova  
 în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a spaţiilor destinate birourilor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente  
 pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 1 noiembrie 1995 
 H.G. nr. 467/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 128/20 iun. 1996 

 ▼ Acordul (anexa nr. 2 la protocol) completat la Bucureşti la 26 februarie 1996 
 H.G. nr. 470/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 131/25 iun. 1996 

 ▼ Protocolul dintre Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor din  
 Republica Moldova privind conlucrarea în domeniile lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, semnat la Chişinău la 17 martie 1995 
 H.G. nr. 470/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 131/25 iun. 1996 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii Publice  
 din Republica Tunisiană, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995 
 H.G. nr. 486/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 145/11 iul. 1996 
 
 
 H.G. nr. 498/1996 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii, a Filialei din România a Fundaţiei "Hanns Seidel" 
 M. Of. nr. 145/11 iul. 1996 

 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la  
 Bucureşti la 28 februarie 1996 
 H.G. nr. 499/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 142/8 iul. 1996 
 
 ▼ Acord de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii din  
 Republica Arabă Egipt, semnat la Cairo la 13 noiembrie 1995 
 H.G. nr. 500/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 146/11 iul. 1996 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii şi al  
 Industriei Medicale al Federaţiei Ruse, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 1995 
 H.G. nr. 502/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 146/11 iul. 1996 
 
 
 H.G. nr. 522/1996 
 Hotărâre privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria şi civilizaţia românească 
 M. Of. nr. 145/11 iul. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 752/2017  (M. Of. nr. 818/17 oct. 2017) - modifică art. 3 alin. (1); 
  introduce lit. e) -g) la art. 1; 
  sintagma „Ministerul Învăţământului” se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma  
 
 

„Ministerul Educaţiei Naţionale” 

 H.G. nr. 525/1996 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism 
 M. Of. nr. 149/16 iul. 1996 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 199/26 aug. 1996) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 789/1997  (M. Of. nr. 356/15 dec. 1997) - modifică art. 20 alin. (5) lit. c) din Regulament; 
  introduce alin. (51) și (52) la art. 20 din Regulament 
 - H.G. nr. 59/1999  (M. Of. nr. 55/8 feb. 1999) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 960/1999  (M. Of. nr. 567/19 nov. 1999) - modifică art. 1, art.2 alin. (3); introduce anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 855/2001  (M. Of. nr. 576/14 sep. 2001) - modifică art. 2, art.3; înlocuieşte anexa nr. 2 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 856/27 nov. 2002) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 273/2010  (M. Of. nr. 242/15 apr. 2010) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 490/2011  (M. Of. nr. 361/24 mai 2011) - introduce alin. (21) la art. 18 din Regulament și alin. (3)-(9) la art. 28 din  
 Regulament 
 - H.G. nr. 1180/2014  (M. Of. nr. 965/30 dec. 2014) - introduce alin. (22) la art. 18 din Regulament și alin. (10) la art. 28 din  
 Regulament 
 
 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington  
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 la 7 octombrie 1991 
 H.G. nr. 531/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 149/16 iul. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26  
 noiembrie 1992 
 H.G. nr. 532/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 164/26 iul. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 648/1996 (M. Of. nr. 197/23 aug. 1996) 
 - H.G. nr. 461/1999 (M. Of. nr. 289/23 iun. 1999) 
 - L. nr. 369/2002 (M. Of. nr. 488/8 iul. 2002) 
 - O. nr. 202/2012 (M. Of. nr. 154/8 mar. 2012) 
 - O. nr. 27/2013 (M. Of. nr. 50/23 ian. 2013) 
 - O. nr. 74/2014 (M. Of. nr. 91/5 feb. 2014) 
 
 ▼ Schimb de scrisori pentru prelungirea valabilităţii acordului pentru perioada 1995 - 1996 
 H.G. nr. 532/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 164/26 iul. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 648/1996 (M. Of. nr. 197/23 aug. 1996) 
 - H.G. nr. 461/1999 (M. Of. nr. 289/23 iun. 1999) 
 - L. nr. 369/2002 (M. Of. nr. 488/8 iul. 2002) 
 - O. nr. 202/2012 (M. Of. nr. 154/8 mar. 2012) 
 - O. nr. 27/2013 (M. Of. nr. 50/23 ian. 2013) 
 
 

- O. nr. 74/2014 (M. Of. nr. 91/5 feb. 2014) 

 H.G. nr. 535/1996 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea topografiilor circuitelor integrate 
 M. Of. nr. 172/1 aug. 1996 

 

 ▼ Protocol pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Interguvernamentale Româno-Cubaneze de Colaborare Economică,  
 Comercială şi Tehnică, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 1996 
 H.G. nr. 551/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 153/19 iul. 1996 
 
 
 H.G. nr. 566/1996 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din  
 decembrie 1989 
 M. Of. nr. 167/29 iul. 1996 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1285/2001  (M. Of. nr. 840/27 dec. 2001) - modifică anexa 

 H.G. nr. 567/1996 
 Hotărâre privind utilizarea fondului de contrapartidă constituit din sumele rezultate din decontarea la intern a contravalorii produselor  
 importate în baza Acordului de credit, tip PL 480, încheiat la 29 martie 1993 între Commodity Credit Corporation şi Guvernul României 
 M. Of. nr. 163/25 iul. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1223/1996  (M. Of. nr. 310/27 nov. 1996) - modifică anexa 
 
 ▼ Acord de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii din  
 Republica Cuba, semnat la Geneva la 5 mai 1995 
 H.G. nr. 572/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 163/25 iul. 1996 
 
 
 H.G. nr. 574/1996 
 Hotărâre privind garantarea unui credit extern pentru achiziţionarea unor autoturisme de reprezentare pentru misiunile diplomatice ale  
 României în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 166/29 iul. 1996 

 H.G. nr. 587/1996 
 Hotărâre privind abilitarea Ministerului Apărării Naţionale de a prospecta piaţa mondială în vederea obţinerii unor împrumuturi externe  
 pentru achiziţionarea de tehnică militară şi realizarea programelor de cercetare-dezvoltare-înzestrare proprii 
 M. Of. nr. 166/29 iul. 1996 

 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington  
 la 7 octombrie 1991 
 H.G. nr. 589/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 173/2 aug. 1996 
 
 ▼ Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Ministerul Cercetării şi Tehnologiei din România şi Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei  
 din Republica Islamică Pakistan, semnat la Islamabad la 10 iulie 1995 
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 H.G. nr. 610/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 177/5 aug. 1996 
 
 
 H.G. nr. 619/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Energoreparaţii" - S. A. Bucureşti, prin reorganizarea Filialei "Energoreparaţii" din  
 cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" 
 
 

M. Of. nr. 184/9 aug. 1996 

 H.G. nr. 620/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Şantierul Naval "Carsinav" - S.A. Hârşova 
 
 

M. Of. nr. 184/9 aug. 1996 

 H.G. nr. 640/1996 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un credit extern pentru Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 187/13 aug. 1996 

 
 ▼ Memorandum referitor la reglementarea soldului contului de cliring româno-iranian, semnat la Teheran la 31 ianuarie 1996 
 H.G. nr. 647/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 196/22 aug. 1996 

 ▼ Acord, prin schimb de scrisori, între Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene pentru amendarea Acordului dintre  
 Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie  
 1992 
 H.G. nr. 648/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 197/23 aug. 1996 
 Modificări: 
 - L. nr. 369/2002 (M. Of. nr. 488/8 iul. 2002) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul administraţiei publice locale, semnat la  
 Ierusalim la 27 martie 1996 
 H.G. nr. 678/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 196/22 aug. 1996 

 H.G. nr. 679/1996 
 Hotărâre privind constituirea stocului de siguranţă de vaccin antiaftos şi material viral, pentru utilizare în caz de necesitate 
 M. Of. nr. 195/21 aug. 1996 
 
 H.G. nr. 692/1996 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi  
 pentru reorganizarea unor unităţi sanitare 
 M. Of. nr. 191/15 aug. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1188/1996  (M. Of. nr. 307/26 nov. 1996) - completează anexa nr. 1; abrogă parţial anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 244/1997  (M. Of. nr. 110/3 iun. 1997) - abrogă anexa nr. 1 şi parţial anexa nr. 2 

 H.G. nr. 693/1996 
 Hotărâre privind garantarea unui credit extern pentru achiziţionarea de instrumentar şi aparatură medicală necesare Ministerului de Interne 
 M. Of. nr. 195/21 aug. 1996 
 
 H.G. nr. 694/1996 
 Hotărâre privind condiţiile de acordare a uniformei de serviciu, a echipamentului de protecţie, descrierea, durata de folosinţă şi însemnele  
 distinctive pentru personalul din paza proprie a ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale,  
 a altor instituţii publice, a regiilor autonome, a societăţilor comerciale şi a altor organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu 
 
 

M. Of. nr. 201/29 aug. 1996 

 H.G. nr. 697/1996 
 Hotărâre privind acordarea de burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate 
 M. Of. nr. 199/26 aug. 1996 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 533/1998  (M. Of. nr. 340/9 sep. 1998) - modifică art. 3 şi 6 

 H.G. nr. 698/1996 
 Hotărâre privind reorganizarea Spitalului Judeţean Braşov 
 
 

M. Of. nr. 197/23 aug. 1996 

 H.G. nr. 707/1996 
 Hotărâre privind finanţarea unor lucrări de telefonie în mediul rural 
 M. Of. nr. 204/30 aug. 1996 

 

 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii şi industriei alimentare între Guvernul României şi Guvernul  
 Georgiei, semnat la Tbilisi la 26 martie 1996 
 H.G. nr. 711/1996 (aprobare) 
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M. Of. nr. 199/26 aug. 1996 

 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Armenia, semnat la  
 Erevan la 25 martie 1996 
 H.G. nr. 715/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 199/26 aug. 1996 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea şi cooperarea în domeniul poştelor şi  
 telecomunicaţiilor, semnat la Sofia la 11 decembrie 1995 
 H.G. nr. 721/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 202/29 aug. 1996 
 
 
 H.G. nr. 724/1996 
 Hotărâre privind garantarea unui credit extern pentru achiziţionarea unui sistem de comandă, control, coordonare şi informare pentru  
 protecţia civilă din România 
 
 

M. Of. nr. 200/27 aug. 1996 

 H.G. nr. 732/1996 
 Hotărâre privind unele măsuri de comercializare a produselor agroalimentare în pieţe, târguri şi oboare 
 M. Of. nr. 204/30 aug. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 661/2001  (M. Of. nr. 436/3 aug. 2001) - abrogă prevederile ce reglementează certificatul de producător 
 
 H.G. nr. 735/1996 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a granturilor pentru cercetare ştiinţifică 
 M. Of. nr. 208/3 sep. 1996 

 

 ▼ Înţelegere dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Italiene privind colaborarea în domeniul sănătăţii  
 şi ştiinţelor medicale, semnată la Bucureşti la 29 aprilie 1996 
 H.G. nr. 744/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 212/9 sep. 1996 

 ▼ Protocolul celei de a IX-a sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare semnat la Târgu Mureş la 28 iunie 1996 
 H.G. nr. 746/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 212/9 sep. 1996 
 
 ▼ Convenţie dintre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind colaborarea în  
 domeniul agriculturii şi industriei alimentare, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1993 
 H.G. nr. 758/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 215/11 sep. 1996 
 
 
 H.G. nr. 769/1996 
 Hotărâre privind aprobarea listei programelor referitoare la completarea măsurilor de sprijinire a revoluţionarilor din decembrie 1989 şi  

 cinstirea memoriei eroilor-martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989 
 M. Of. nr. 215/11 sep. 1996 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al României şi Ministerul Agriculturii şi Economiei Alimentare al Republicii Polone  
 privind cooperarea în agricultură şi alimentaţie, semnat la Bucureşti la 14 mai 1996 
 H.G. nr. 778/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 217/12 sep. 1996 
 
 
 H.G. nr. 779/1996 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii persoanei juridice de drept privat fără scop lucrativ, a Institutului Lombard  
 pentru Schimburi Culturale şi Economice dintre România şi Italia (I.L.S.I.R.) 
 M. Of. nr. 217/12 sep. 1996 

 

 ▼ Aranjamentul administrativ dintre ministrul transporturilor din România şi ministrul lucrărilor publice, locuinţelor, transporturilor şi  
 turismului din Republica Franceză, semnat la Bucureşti la 20 mai 1996 
 H.G. nr. 787/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 222/17 sep. 1996 
 
 
 H.G. nr. 788/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Zonei Libere Giurgiu şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Giurgiu" 
 M. Of. nr. 248/14 oct. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 336/1998  (M. Of. nr. 239/30 iun. 1998) - modifică art. 9 alin. (1); abrogă art.8 alin. (2) 
 - H.G. nr. 1295/2000  (M. Of. nr. 682/20 dec. 2000) - modifică art. 1 alin. (1), art.5 alin.(1), art.6, art.9 alin.(2) şi (3), art.13, art.17  
 alin.(1), anexa nr.4; introduce alin.(3) la art.1, alin.(2) la art.8, alin.(11) la  
 art.9, anexele nr. 9-12; înlocuieşte anexele nr. 1-3 şi nr.6-8 
 
 H.G. nr. 791/1996 
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 Hotărâre privind deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei "Aeroportul Cluj-Napoca" şi înfiinţarea unităţii vamale  
 "Aeroport Cluj-Napoca" pentru traficul aerian internaţional de călători şi mărfuri 
 M. Of. nr. 222/17 sep. 1996 
 
 H.G. nr. 798/1996 
 Hotărâre privind aprobarea majorării numărului de posturi din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acordă  
 contribuţii de la bugetul de stat în condiţiile prevăzute de art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994, aprobată prin Legea nr. 130/1994 
 
 

M. Of. nr. 227/23 sep. 1996 

 H.G. nr. 800/1996 
 Hotărâre privind numirea Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi unele măsuri pentru  
 asigurarea fondurilor necesare desfăşurării lucrărilor acesteia 
 M. Of. nr. 227/23 sep. 1996 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 305/25 nov. 1996) - rectifică anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 82/1997  (M. Of. nr. 48/20 mar. 1997) - înlocuieşte anexa nr. 1 

 H.G. nr. 804/1996 
 Hotărâre privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului care efectuează transporturi maritime de pasageri şi de mărfuri în trafic  
 internaţional, precum şi operaţiuni de remorcare/salvare navală 
 M. Of. nr. 227/23 sep. 1996 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind dezvoltarea cooperării în domeniul energetic, semnat la Erevan la  
 25 martie 1996 
 H.G. nr. 825/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 230/25 sep. 1996 
 
 
 H.G. nr. 827/1996 
 Hotărâre privind unele măsuri legate de finalizarea obiectivului de investiţii "Unitatea nr. 1 - Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă" 
 M. Of. nr. 231/25 sep. 1996 

 

 ▼ Acord de reglementare a recuperării creanţelor României din Republica Arabă Egipt, cu scadenţe în anii 1994, 1995 şi 1996, încheiat la  
 Bucureşti la 17 septembrie 1996 
 H.G. nr. 847/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 231/25 sep. 1996 
 
 
 H.G. nr. 853/1996 
 Hotărâre privind scutirea totală sau parţială de la plata amortizării a unor active corporale 
 M. Of. nr. 240/2 oct. 1996 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 284/12 nov. 1996) - rectifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 866/1996 
 Hotărâre pentru actualizarea normativelor privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activităţi colective ori de deservire ce pot fi  
 utilizate de ministere, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de instituţiile publice din subordinea acestora, precum  
 şi de prefecturi 
 M. Of. nr. 251/17 oct. 1996 
 
 
 H.G. nr. 901/1996 
 Hotărâre privind declararea localităţii Breaza din judeţul Prahova, ca staţiune climaterică 
 M. Of. nr. 270/31 oct. 1996 
 
 H.G. nr. 902/1996 
 Hotărâre privind contractarea şi garantarea unui credit extern pentru achiziţionarea din import a unor autospeciale pentru munca operativă  
 de poliţie 
 
 

M. Of. nr. 265/28 oct. 1996 

 H.G. nr. 907/1996 
 Hotărâre privind garantarea unui credit extern pentru finanţarea importului de ţiţei, conform Programului energetic naţional 
 M. Of. nr. 265/28 oct. 1996 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1404/1996  (M. Of. nr. 345/17 dec. 1996) - modifică art. 1 şi 2 

 H.G. nr. 909/1996 
 Hotărâre privind contractarea şi garantarea unui credit extern necesar achiziţionării de aparatură de radiologie pentru reţeaua naţională  
 sanitară 
 
 

M. Of. nr. 257/23 oct. 1996 

 H.G. nr. 911/1996 
 Hotărâre privind atribuţiile Centrului Naţional al Cinematografiei în domeniul conservării şi dezvoltării patrimoniului naţional al  
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 cinematografiei 
 M. Of. nr. 259/24 oct. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 311/1998  (M. Of. nr. 221/17 iun. 1998) - modifică denumirea Centrul Naţional al Cinematografiei şi denumirea  
 Registrul public al cinematografiei cu denumirea Oficiul Naţional al  
 Cinematografiei, respectiv Registrul cinematografiei; abrogă art. 2 alin. (1) lit.  
 d şi e 
 - O.U.G. nr. 9/2001  (M. Of. nr. 35/19 ian. 2001) - revine la denumirea iniţială, prin reorganizarea Oficiului Naţional al  
 Cinematografiei 
 
 H.G. nr. 943/1996 
 Hotărâre cu privire la constituirea şi utilizarea unui fond de stimulare a personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii şi  
 Protecţiei Sociale şi din unele unităţi subordonate 
 M. Of. nr. 273/1 nov. 1996 

 (v. H.G. nr. 606/1997) 
 
 H.G. nr. 953/1996 
 Hotărâre privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului care efectuează transporturi fluviale de pasageri şi de mărfuri în trafic  
 internaţional, precum şi remorcare/salvare navală 
 
 

M. Of. nr. 262/25 oct. 1996 

 H.G. nr. 962/1996 
 Hotărâre privind organizarea de către Comisia Naţională a României pentru UNESCO a unor acţiuni cu caracter cultural-ştiinţific 
 M. Of. nr. 278/7 nov. 1996 
 
 H.G. nr. 963/1996 
 Hotărâre privind modul de finanţare a unor activităţi pe loturile didactice experimentale de la unităţile de învăţământ preuniversitar,  
 precum şi de folosire a veniturilor realizate de acestea 
 
 

M. Of. nr. 278/7 nov. 1996 

 H.G. nr. 1007/1996 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţelor  
 Botoşani, Giurgiu şi Vaslui 
 M. Of. nr. 277/6 nov. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 42/1997  (M. Of. nr. 37/6 mar. 1997) - abrogă parţial anexa nr. 3 
 
 H.G. nr. 1014/1996 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice, de aplicare a Legii nr. 116/1996, privind stabilirea, acordarea şi controlul utilizării  
 sumelor reprezentând despăgubiri pentru culturile calamitate în anul agricol 1995 - 1996 
 
 

M. Of. nr. 283/12 nov. 1996 

 H.G. nr. 1023/1996 
 Hotărâre privind acordarea gratuită a unor materiale sanitare pentru unele categorii de bolnavi 
 M. Of. nr. 280/8 nov. 1996 

 

 ▼ Protocol de înţelegere privind cooperarea în domeniul securităţii nucleare între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor  
 Nucleare din România şi Institutul de Securitate Nucleară Coreea, semnat la Bucureşti la 21 septembrie 1996 
 H.G. nr. 1032/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 282/11 nov. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 215/2007 (M. Of. nr. 167/9 mar. 2007) 
 
 ▼ Acord de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Liban, semnat la  
 Bucureşti la 22 martie 1996 
 H.G. nr. 1044/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 284/12 nov. 1996 
 
 
 H.G. nr. 1052/1996 
 Hotărâre privind funcţionarea Institutului de Recuperare şi Educaţie Specială a Persoanelor Handicapate 
 M. Of. nr. 284/12 nov. 1996 

 (v. H.G. nr. 862/2006) 

 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică, semnat la Ismail la 29 martie 1996 
 H.G. nr. 1057/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 284/12 nov. 1996 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Gruziei privind colaborarea tehnico-ştiinţifică, semnat la Tbilisi la 26 martie 1996 
 H.G. nr. 1061/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 296/20 nov. 1996 

 ▼ Acord dintre Ministerul Cercetării şi Tehnologiei din România şi Ministerul Ştiinţei - Academia de Ştiinţe din Republica Kazahstan  
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 privind colaborarea ştiinţifică şi tehnologică, semnat la Bucureşti la 26 aprilie 1996 
 H.G. nr. 1062/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 287/13 nov. 1996 

 ▼ Acord dintre Ministerul Cercetării şi Tehnologiei din România şi Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnică din Republica Azerbaidjan  
 privind colaborarea ştiinţifică şi tehnologică, semnat la Baku la 26 martie 1996 
 H.G. nr. 1063/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 287/13 nov. 1996 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Apărării Naţionale al României, prin Direcţia topografică militară, şi Ministerul Apărării  
 Naţionale al Republicii Elene, prin Serviciul geografic militar, semnat la Bucureşti la 5 iunie 1996 
 H.G. nr. 1072/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 287/13 nov. 1996 
 
 
 H.G. nr. 1073/1996 
 Hotărâre privind evaluarea, certificarea şi supravegherea calităţii la furnizorii forţelor armate 
 M. Of. nr. 295/20 nov. 1996 

 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii din  
 Ucraina, semnat la Ismail la 29 martie 1996 
 H.G. nr. 1075/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 287/13 nov. 1996 
 
 
 H.G. nr. 1109/1996 
 Hotărâre privind stabilirea valorii şi a perioadei de acordare a indemnizaţiei lunare cuvenite soţiilor cadrelor militare mutate în interesul  
 serviciului într-o altă garnizoană 
 
 

M. Of. nr. 296/20 nov. 1996 

 H.G. nr. 1114/1996 
 Hotărâre privind reorganizarea unor unităţi sanitare cu personalitate juridică 
 M. Of. nr. 291/18 nov. 1996 
 
 H.G. nr. 1115/1996 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru reforma serviciilor medicale 
 M. Of. nr. 287/13 nov. 1996 

 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul turismului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Casablanca la 22  
 septembrie 1995 
 H.G. nr. 1132/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 287/13 nov. 1996 
 
 
 H.G. nr. 1145/1996 
 Hotărâre privind modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor şi a notelor de secţiuni şi capitole din Tariful vamal de import al României,  
 precum şi taxele vamale aplicate temporar la unele produse din import 
 M. Of. nr. 323-323 bis/4 dec. 1996 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în ştiinţă şi tehnologie, semnat la Bucureşti la 14 mai  
 1996 
 H.G. nr. 1146/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 299/21 nov. 1996 
 
 
 H.G. nr. 1151/1996 
 Hotărâre privind reorganizarea unor unităţi sanitare 
 M. Of. nr. 303/22 nov. 1996 
 Modificări: 
 - HG.nr.1466/1996  (M. Of. nr. 354/30 dec. 1996) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 13/31 ian. 1997) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 395/2008  (M. Of. nr. 296/16 apr. 2008) - abrogă art. 1 
 
 ▼ Protocol dintre Comandamentul Naţional al Grănicerilor din Ministerul de Interne al României şi Comitetul de Stat pentru Problemele  
 Pazei Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de soluţionare a problemelor regimului frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la  
 Bucureşti la 26 septembrie 1996 
 H.G. nr. 1166/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 303/22 nov. 1996 
 
 
 H.G. nr. 1170/1996 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind constituirea şi utilizarea fondului pentru stimularea personalului Oficiului Concurenţei şi al  
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 inspectoratelor de concurenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 303/22 nov. 1996 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 228/1999  (M. Of. nr. 142/7 apr. 1999) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1173/1996 
 Hotărâre privind scutirea totală de la plata amortizării a unor active corporale 
 
 

M. Of. nr. 303/22 nov. 1996 

 H.G. nr. 1179/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional Poiana Braşov 
 
 

M. Of. nr. 292/18 nov. 1996 

 H.G. nr. 1188/1996 
 Hotărâre privind reorganizarea unor unităţi sanitare 
 M. Of. nr. 307/26 nov. 1996 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 244/1997  (M. Of. nr. 110/3 iun. 1997) - abrogă art. 2 şi 6 

 H.G. nr. 1189/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Muzeului Etnografic al Bucovinei 
 M. Of. nr. 293/19 nov. 1996 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor,  
 semnată la Sofia la 6 iulie 1996 
 H.G. nr. 1190/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 315/28 nov. 1996 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul veterinar, semnată la Sofia la 6 iulie  
 1996 
 H.G. nr. 1191/1996 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 301/21 nov. 1996 

 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul de Interne din România şi Ministerul de Interne din Republica Tunisia, semnat la Bucureşti la 6  
 septembrie 1996 
 H.G. nr. 1193/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 323/4 dec. 1996 
 
 
 H.G. nr. 1194/1996 
 Hotărâre referitoare la atribuţiile agenţilor economici, instituţiilor publice şi autorităţilor administraţiei publice privind recrutarea,  
 încorporarea şi evidenţa militară 
 
 

M. Of. nr. 341/11 dec. 1996 

 H.G. nr. 1196/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti 
 M. Of. nr. 334/11 dec. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 987/2005  (M. Of. nr. 802/5 sep. 2005) - abrogă art. 4, art. 6, art. 9 şi anexele nr. 1 şi 2 
 
 ▼ Proces-verbal al Comisiei mixte româno-bulgare pentru protecţia, întreţinerea şi reconstituirea liniei de frontieră şi a semnelor de  
 frontieră în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare, semnat la Constanţa la 2 octombrie 1996 
 H.G. nr. 1218/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 306/25 nov. 1996 
 
 
 H.G. nr. 1219/1996 
 Hotărâre privind preluarea, pentru instanţele judecătoreşti, a unor posturi de la fostele notariate de stat 
 M. Of. nr. 305/25 nov. 1996 

 (v. H.G. nr. 83/2005) 
 
 H.G. nr. 1224/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Intelcerc" - S.A. Timişoara prin desprindere din Institutul de Cercetări Chimice -  
 Icechim Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 319/29 nov. 1996 

 H.G. nr. 1226/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti 
 M. Of. nr. 319/29 nov. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 
 

- H.G. nr. 1462/2004  (M. Of. nr. 861/21 sep. 2004) - abrogă, la 21 oct. 2004, art.4, anexa nr.1, anexa nr.2 

 H.G. nr. 1239/1996 
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 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar 
 M. Of. nr. 306/25 nov. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 770/1998  (M. Of. nr. 450/25 nov. 1998) - modifică alin. (1) al art. 1, art.3-5 şi anexa; abrogă art.6 
 - H.G. nr. 278/1999  (M. Of. nr. 166/20 apr. 1999) - modifică art. 1 alin. (1), art.5 alin.(3) 
 - H.G. nr. 2083/2004  (M. Of. nr. 1165/9 dec. 2004) - introduce alin. (3) la art. 4 
 - H.G. nr. 1411/2009  (M. Of. nr. 830/3 dec. 2009) - modifică art. 1 alin. (1), art. 4, art. 5 alin. (2), anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 830/2010  (M. Of. nr. 602/25 aug. 2010) - modifică art. 5 alin. (2) 
 - H.G. nr. 1201/2011  (M. Of. nr. 879/13 dec. 2011) - modifică art. 1, art.3, art. 4, art.5; 
 abrogă art. 2; 
 
 

înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 1240/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional "Sala Polivalentă" Bucureşti 
 M. Of. nr. 314/28 nov. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 611/1998  (M. Of. nr. 363/24 sep. 1998) - modifică art. 2-4, art.6; înlocuieşte anexa 
 
 ▼ Acord dintre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Federal al Agriculturii din Republica Federală Iugoslavia  
 în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, semnat la Bucureşti la 21 septembrie 1996 
 H.G. nr. 1258/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 310/27 nov. 1996 
 
 
 H.G. nr. 1265/1996 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 şi modificarea şi completarea Hotărârii  
 Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de ţiţei şi gaze în România 
 M. Of. nr. 320/2 dec. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 791/1997  (M. Of. nr. 356/15 dec. 1997) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 1363/2000  (M. Of. nr. 5/5 mai 2001) - modifică art. 64, art.68; introduce art.641-643, art.661 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 
 

- H.G. nr. 2075/2004  (M. Of. nr. 1170/10 dec. 2004) - abrogă art. 1 şi anexa 

 H.G. nr. 1268/1996 
 Hotărâre privind transformarea regiilor autonome "Carpaţi-Proiect" şi "Studioul Cinematografic Sahia-Film", din subordinea  
 Secretariatului General al Guvernului, în societăţi comerciale 
 
 

M. Of. nr. 320/2 dec. 1996 

 H.G. nr. 1281/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Rofilm" - S. A. 
 M. Of. nr. 325/5 dec. 1996 

 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind acordurile încheiate între România şi Cehoslovacia, aflate în  
 vigoare la data de 31 decembrie 1992, semnat la Bucureşti la 26 mai 1995 
 H.G. nr. 1285/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 339/11 dec. 1996 
 
 
 H.G. nr. 1292/1996 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Învăţământului de a asigura legitimaţia de elev 
 
 

M. Of. nr. 326/6 dec. 1996 

 H.G. nr. 1294/1996 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii şi funcţionării în România a Societăţii de binefacere "CHRISTIAN AID  
 MINISTRIES" Berlin, Ohio - S.U.A. 
 
 

M. Of. nr. 317/29 nov. 1996 

 H.G. nr. 1302/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei şi teledetecţiei -  
 I.G.R. Bucureşti 
 M. Of. nr. 332/10 dec. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1070/2000  (M. Of. nr. 574/17 nov. 2000) - modifică anexa nr. 2; 
 introduce alin. (2) la art. 3; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 1399/2005  (M. Of. nr. 1067/29 nov. 2005) - abrogă la 29 dec. 2005, art.4, art.6, art.9, anexele nr.1 şi 2 
 
 H.G. nr. 1303/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - I.N.C.D.M.T.M.  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 334/11 dec. 1996 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 590/2000  (M. Of. nr. 339/20 iul. 2000) - modifică art. 2; completează art.4 alin. (2); înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 21/2006  (M. Of. nr. 45/18 ian. 2006) - modifică titlul, art. 2, art. 6; 
 abrogă art. 4, art. 9, anexa nr. 1; 
  înlocuieşte anexa nr. 2; 
  înlocuieşte denumirea "Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru  
 Mecanică Fină - CEFIN Bucureşti" cu denumirea "Institutul Naţional de  
 Cercetare Dezvoltare pentru Mecanică Fină - I.N.C.D.M.F. Bucureşti" 
 - H.G. nr. 1007/2008  (M. Of. nr. 641/8 sep. 2008) - modifică titlul, înlocuieşte denumirea Institutul Naţional de  
 Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină -I.N.C.D.M.F. Bucureşti cu  
 denumirea Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi  
 Tehnica Măsurării - I.N.C.D.M.T.M. Bucureşti 
 - H.G. nr. 1029/2009  (M. Of. nr. 641/29 sep. 2009) - modifică art. 3, art. 5, art. 8; 
  înlocuieşte anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 1304/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti 
 M. Of. nr. 338/11 dec. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 1463/2004  (M. Of. nr. 864/22 sep. 2004) - abrogă, la 30 oct. 2004, art.4, anexa nr.1, anexa nr.2 
 
 H.G. nr. 1307/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - INCAS 
 
 

M. Of. nr. 329/9 dec. 1996 

 H.G. nr. 1308/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei  
 Alimentare - INMA 
 M. Of. nr. 329/9 dec. 1996 
 Modificări: 
 - HG.nr.257/2000  (M. Of. nr. 162/18 apr. 2000) - modifică anexa nr. 2 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 
 

- H.G. nr. 823/2004  (M. Of. nr. 512/8 iun. 2004) - abrogă art. 4, anexa nr. 1 şi anexa nr. 2. 

 H.G. nr. 1309/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 330/9 dec. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 1192/2002  (M. Of. nr. 804/5 nov. 2002) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 965/2005  (M. Of. nr. 808/6 sep. 2005) - abrogă art.4, art.6, art.9, anexele nr. 1 şi 2 
 
 

- H.G. nr. 1367/2010  (M. Of. nr. 49/20 ian. 2011) - modifică art. 2, art. 5 

 H.G. nr. 1310/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti 
 M. Of. nr. 330/9 dec. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 
 

- H.G. nr. 1581/2004  (M. Of. nr. 965/21 oct. 2004) - modifică art.6; abrogă prevederile art. 4, art.9, anexa nr. 1, anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1311/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi 
 M. Of. nr. 330/9 dec. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 966/2005  (M. Of. nr. 799/2 sep. 2005) - abrogă art. 4, art. 6, art. 9, anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 745/2015  (M. Of. nr. 714/23 sep. 2015) - modifică art. 1, art. 5, art. 8; 
 
 

 introduce art. 51, art. 81, art. 82, anexele nr. 3 şi 4 

 H.G. nr. 1312/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti 
 M. Of. nr. 330/9 dec. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 1400/2005  (M. Of. nr. 1051/25 nov. 2005) - abrogă art.4,6 şi 9 şi anexele nr.1 şi 2 
 - H.G. nr. 1006/2015  (M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) - modifică art. 2, art. 8; 
 introduce art. 11, art. 31, art. 51, art. 81 
 
 H.G. nr. 1313/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti 
 M. Of. nr. 330/9 dec. 1996 
 Rectificare: 
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 (M. Of. nr. 344/16 dec. 1996) - rectifică art. 3 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 702/2001  (M. Of. nr. 446/8 aug. 2001) - modifică art. 3 şi anexa nr.2; înlocuieşte anexa nr. 1 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 1947/2004  (M. Of. nr. 1145/3 dec. 2004) - la 1 ian. 2005, modifică art.2; abrogă art.4, anexa nr. 1, anexa nr.2 
 
 H.G. nr. 1314/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti 
 M. Of. nr. 336/11 dec. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 696/1998  (M. Of. nr. 391/15 oct. 1998) - modifică anexele nr.1 şi 2 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 
 

- H.G. nr. 1667/2004  (M. Of. nr. 973/22 oct. 2004) - modifică art.6, abrogă art.4, art. 9, anexa nr.1, anexa nr.2 

 H.G. nr. 1315/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC  
 Timişoara 
 M. Of. nr. 338/11 dec. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 
 

- H.G. nr. 1402/2005  (M. Of. nr. 1060/26 nov. 2005) - abrogă art. 2, art. 4, art. 9 şi anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 1316/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 332/10 dec. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 
 

- H.G. nr. 967/2004  (M. Of. nr. 619/8 iul. 2004) - modifică anexa nr.1; abrogă anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1317/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti 
 M. Of. nr. 335/11 dec. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 1272/2002  (M. Of. nr. 852/26 nov. 2002) - completează anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 2082/2004  (M. Of. nr. 1220/20 dec. 2004) - abrogă art.4, art.6, art.9, anexa nr.1 

 H.G. nr. 1318/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Micro-tehnologie - IMT Bucureşti 
 M. Of. nr. 336/11 dec. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 
 

- H.G. nr. 998/2006  (M. Of. nr. 701/16 aug. 2006) - abrogă art.3-9 şi anexele nr.1 şi 2 

 H.G. nr. 1319/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu  
 Vâlcea 
 M. Of. nr. 335/11 dec. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 967/2005  (M. Of. nr. 806/5 sep. 2005) - abrogă art. 4, art. 6, art. 9 şi anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 965/2009  (M. Of. nr. 633/24 sep. 2009) - introduce art. 51 
 
 ▼ Acord privind colaborarea ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la Bucureşti  
 la 1 iulie 1996 
 H.G. nr. 1326/1996 (aprobare) 
 M. Of. nr. 339/11 dec. 1996 
 
 
 H.G. nr. 1350/1996 
 Hotărâre privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului din activitatea de transporturi internaţionale pe calea ferată 
 
 

M. Of. nr. 337/11 dec. 1996 

 H.G. nr. 1351/1996 
 Hotărâre privind trecerea Centrului de Hidrodinamică, Cavitaţie şi Lichide Magnetice din cadrul Universităţii Tehnice Timişoara, din  
 subordinea Ministerului Învăţământului la Academia Română, sub denumirea de Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate 
 M. Of. nr. 337/11 dec. 1996 
 
 
 H.G. nr. 1357/1996 
 Hotărâre privind finanţarea de la bugetul de stat a taxelor pentru tinerii din casele de copii care urmează cursurile învăţământului postliceal  
 şi cooperatist 
 
 

M. Of. nr. 337/11 dec. 1996 

 H.G. nr. 1358/1996 



 

 1152

 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi conţinutul legitimaţiei care se eliberează unor locuitori ai Munţilor Apuseni,  
 în condiţiile Legii nr. 33/1996 
 
 

M. Of. nr. 339/11 dec. 1996 

 H.G. nr. 1365/1996 
 Hotărâre privind înfiinţarea Muzeului Carpaţilor Răsăriteni 
 M. Of. nr. 333/10 dec. 1996 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1135/2010  (M. Of. nr. 799/30 nov. 2010) - modifică art. 5 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 1378/1996 
 Hotărâre privind aderarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi a Patronatului zahărului din România la Organizaţia Internaţională a  
 Zahărului 
 
 

M. Of. nr. 336/11 dec. 1996 

 H.G. nr. 1394/1996 
 Hotărâre privind transmiterea reţelelor de radioficare, a echipamentelor aferente şi a materialelor de întreţinere în administrarea consiliilor  
 locale 
 
 

M. Of. nr. 340/11 dec. 1996 

 H.G. nr. 1463/1996 
 Hotărâre privind facilităţile de transport acordate elevilor şi studenţilor în perioada vacanţei de Crăciun 
 M. Of. nr. 350/27 dec. 1996 

 (v. L. nr. 84/1995, H.G. nr. 309/1996) 
 
  1997  
 
 
 H.G. nr. 12/1997 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind regularizarea cotelor de capital social deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat şi  
 de societăţile de investiţii financiare rezultate în urma transformării Fondurilor Proprietăţii Private în temeiul Legii nr. 133/1996 la  
 societăţile comerciale prevăzute în art. 2 din Legea nr. 58/1991 
 
 

M. Of. nr. 21/10 feb. 1997 

 H.G. nr. 34/1997 
 Hotărâre privind numirea unor guvernatori şi guvernatori supleanţi ai acestora în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii  
 Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 M. Of. nr. 34/4 mar. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 167/7 mar. 2014) - modifică art. 1, art. 4 
 
 

- H.G. nr. 663/2014  (M. Of. nr. 595/8 aug. 2014) - modifică art. 1, art. 4 

 H.G. nr. 35/1997 
 Hotărâre referitoare la unele măsuri privind programul energetic nuclear 
 
 

M. Of. nr. 36/5 mar. 1997 

 H.G. nr. 38/1997 
 Hotărâre privind reorganizarea activităţii aeroporturilor din România 
 M. Of. nr. 34/4 mar. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 398/1997  (M. Of. nr. 186/6 aug. 1997) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 521/1998  (M. Of. nr. 334/7 sep. 1998) - abrogă prevederile referitoare la Regia Autonomă ''Aeroportul Internaţional  
 Timişoara'' 
 - H.G. nr. 522/1998  (M. Of. nr. 335/7 sep. 1998) - abrogă prevederile referitoare la Regia Autonomă ''Aeroportul Internaţional  
 Bucureşti-Otopeni'' 
 - H.G. nr. 523/1998  (M. Of. nr. 336/7 sep. 1998) - abrogă prevederile referitoare la Regia Autonomă ''Aeroportul Internaţional  
 Constanţa - Mihail Kogălniceanu'' 
 - H.G. nr. 524/1998  (M. Of. nr. 337/8 sep. 1998) - abrogă prevederile referitoare la Regia Autonomă ''Aeroportul Internaţional  
 Bucureşti-Băneasa'' 
 
 H.G. nr. 57/1997 
 Hotărâre privind autorizarea garantării în proporţie de 100% a creditului extern acordat de POSTIPANKKI - Finlanda pentru finanţarea  
 proiectului "Modernizare pentru aducerea progresivă a producţiei la nivel internaţional în cadrul Institutului Naţional de Medicină  
 Veterinară - RA Pasteur Bucureşti" 
 
 

M. Of. nr. 42/14 mar. 1997 

 H.G. nr. 76/1997 
 Hotărâre privind publicarea rezultatului alocării acţiunilor, respectiv a indicelui de alocare la societăţile comerciale care au făcut obiectul  
 procesului de privatizare conform prevederilor Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare 
 M. Of. nr. 51/26 mar. 1997 
 
 
 H.G. nr. 77/1997 
 Hotărâre privind unele măsuri decurgând din desfiinţarea CAER 
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 M. Of. nr. 48/20 mar. 1997 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate,  
 precum şi a terorismului şi a altor fapte penale de o gravitate deosebită, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 1996 
 H.G. nr. 80/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 48/20 mar. 1997 
 
 ▼ Protocol la Acordul din 15 octombrie 1996 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la cooperarea  
 în combaterea crimei organizate, precum şi a terorismului şi a altor fapte penale de o gravitate deosebită, semnat la Bucureşti la 15  
 octombrie 1996 
 H.G. nr. 80/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 48/20 mar. 1997 
 
 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S., din 6 septembrie 1996, cu privire la înlocuirea Protocolului B referitor la definirea noţiunii  
 de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă în domeniul vamal, anexă la Acordul între România şi statele Asociaţiei  
 Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) 
 H.G. nr. 88/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 60/9 apr. 1997 
 
 
 H.G. nr. 94/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Editura Albatros" SA 
 
 

M. Of. nr. 58/8 apr. 1997 

 H.G. nr. 104/1997 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni financiar-contabile din activitatea agenţilor economici 
 
 

M. Of. nr. 62/10 apr. 1997 

 H.G. nr. 107/1997 
 Hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul Băncii Internaţionale de Colaborare Economică (B.I.C.E.) şi în Consiliul Băncii  
 Internaţionale de Investiţii (B.I.I.) cu sediile la Moscova 
 
 

M. Of. nr. 66/16 apr. 1997 

 H.G. nr. 109/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Antrepriza Reparaţii şi Lucrări - A.R.L. Cluj" - S.A. prin reorganizarea Administraţiei  
 Naţionale a Drumurilor din România - R.A. 
 M. Of. nr. 68/17 apr. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 944/1997  (M. Of. nr. 6/12 ian. 1998) - modifică art. 7 alin. (1) şi (2) 
 - H.G. nr. 259/2002  (M. Of. nr. 218/1 apr. 2002) - declară ca fiind de interes strategic şi  face obiectul privatizării 
 
 H.G. nr. 112/1997 
 Hotărâre privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate  
 actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora 
 M. Of. nr. 71/21 apr. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 560/2000  (M. Of. nr. 328/14 iul. 2000) - înlocuieşte denumirea "Inspectoratul General al Poliţiei" cu denumirea  
 "Direcţia generală de evidenţă informatizată a persoanei"; abrogă art. 4 alin.  
 (3) 
 - O.G. nr. 84/2001  (M. Of. nr. 544/1 sep. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 2194/2004  (M. Of. nr. 4/4 ian. 2005) - modifică art. 3, art.4 alin. (1); 
  abrogă art.2 alin. (2) şi (3), art.5; 
  înlocuieşte următorii termeni: a) ”Ministerul de Interne" - ”Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor"; 
  b) ”Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei" - ”Inspectoratul  
 Naţional pentru Evidenţa Persoanelor"; 
  c) ”Direcţia de Evidenţă a Populaţiei"- ”Inspectoratul Naţional pentru  
 Evidenţa Persoanelor" d) ”serviciul judeţean de evidenţă a populaţiei" sau  
 ”serviciul judeţean de evidenţă informatizată a persoanei"- ”serviciul public  
 comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor" e) ”formaţiunea de evidenţă a  
 populaţiei" sau ”formaţiunea de evidenţă informatizată a persoanei"- ”serviciul  
 public comunitar local de evidenţă a persoanelor" f) ”Sistemul Naţional  
 Informatic de Evidenţă a Populaţiei"- ”Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă  
 a Persoanelor" g) ”Registrul permanent de evidenţă a populaţiei"- ”Registrul  
 
 

naţional de evidenţă a persoanei" 

 H.G. nr. 135/1997 
 Hotărâre privind stabilirea cotei-părţi din tarifele încasate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, care se fac venit la  
 bugetul de stat 
 
 

M. Of. nr. 73/23 apr. 1997 

 H.G. nr. 154/1997 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din aparatul  
 propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile subordonate acestuia 
 M. Of. nr. 79/30 apr. 1997 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 507/1998  (M. Of. nr. 322/28 aug. 1998) - abrogă prevederile referitoare la stimularea personalului din Direcţia  
 Generală a Vămilor şi din unităţile subordonate acesteia 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 
 

- H.G. nr. 1538/2003  (M. Of. nr. 12/8 ian. 2004) - abrogă prevederile referitoare la Garda Financiară 

 H.G. nr. 155/1997 
 Hotărâre privind efectuarea şi reflectarea în contabilitate a operaţiunilor în valută 
 
 

M. Of. nr. 77/29 apr. 1997 

 H.G. nr. 162/1997 
 Hotărâre privind măsuri de liberalizare a exportului unor produse agricole 
 M. Of. nr. 83/7 mai 1997 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 448/1997  (M. Of. nr. 194/13 aug. 1997) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 164/1997 
 Hotărâre pentru stimularea participării României la Programul european de cercetare-dezvoltare şi inovare EUREKA 
 
 

M. Of. nr. 83/7 mai 1997 

 H.G. nr. 167/1997 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei Centrale Tripartite Guvern - Sindicate - Patronate din ramura Mine-Geologie 
 
 

M. Of. nr. 84/7 mai 1997 

 H.G. nr. 171/1997 
 Hotărâre pentru aprobarea contractării serviciilor de cazare de către Senat şi Camera Deputaţilor 
 M. Of. nr. 84/7 mai 1997 
 
 H.G. nr. 172/1997 
 Hotărâre pentru înfiinţarea Registrului Naţional al Substanţelor Chimice Potenţial Toxice şi aprobarea regulamentului de organizare şi  
 funcţionare a acestuia 
 
 

M. Of. nr. 85/8 mai 1997 

 H.G. nr. 175/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Editura Ceres" SA 
 
 

M. Of. nr. 85/8 mai 1997 

 H.G. nr. 176/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Editura Kriterion" S. A. 
 
 

M. Of. nr. 86/9 mai 1997 

 H.G. nr. 184/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale prin preluarea unei părţi din patrimoniul Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole -  
 R.A., precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1054/1995 
 
 

M. Of. nr. 110/3 iun. 1997 

 H.G. nr. 188/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Antrepriza Drumuri şi Poduri - A.D.P. Constanţa" - S.A., prin reorganizarea  
 "Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România" - R.A. 
 M. Of. nr. 87/12 mai 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 944/1997  (M. Of. nr. 6/12 ian. 1998) - modifică art. 7 alin. (1) şi (2) 
 - H.G. nr. 259/2002  (M. Of. nr. 218/1 apr. 2002) - declară ca fiind de interes strategic şi  face obiectul privatizării 
 
 H.G. nr. 189/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Conas" - S. A. prin reorganizarea "Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România"  
 - R.A. 
 M. Of. nr. 88/13 mai 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 944/1997  (M. Of. nr. 6/12 ian. 1998) - modifică art. 7 alin. (1) şi (2) 
 
 

- H.G. nr. 259/2002  (M. Of. nr. 218/1 apr. 2002) - declară ca fiind de interes strategic şi  face obiectul privatizării 

 H.G. nr. 192/1997 
 Hotărâre privind utilizarea fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea, în moneda naţională, a ajutoarelor acordate Guvernului  
 României de către Comisia Europeană 
 
 

M. Of. nr. 92/16 mai 1997 

 H.G. nr. 197/1997 
 Hotărâre privind reorganizarea Spitalului Clinic "Dr. N. Gh. Lupu" din municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 92/16 mai 1997 

 H.G. nr. 204/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Comitetului Naţional de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Şomajului şi a  
 comitetelor de coordonare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti 
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 M. Of. nr. 96/21 mai 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 141/1998  (M. Of. nr. 124/25 mar. 1998) - modifică art. 8 
 - HG.nr.460/1998  (M. Of. nr. 295/11 aug. 1998) - modifică alin. (2) al art. 1 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind crearea Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare şi  
 parteneriat activ între România şi Republica Ungară, semnat la Budapesta la 12 martie 1997 
 H.G. nr. 206/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 100/26 mai 1997 
 
 
 H.G. nr. 212/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Editura Ştiinţifică" - S.A. 
 M. Of. nr. 104/28 mai 1997 

 

 ▼ Acord de colaborare interdepartamentală în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale ale României şi Arhivele Iugoslaviei, semnat la  
 Bucureşti la 10 octombrie 1996 
 H.G. nr. 213/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 106/29 mai 1997 
 
 ▼ Protocol adiţional la Acordul-cadru privind colaborarea între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al  
 Republicii Ungare, referitor la colaborarea în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare, semnat la Bucureşti la 18  
 decembrie 1996 
 H.G. nr. 215/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 99/23 mai 1997 

 ▼ Proces-verbal al şedinţei de lucru a împuterniciţilor de frontieră ai României şi Republicii Ungare pentru sectoarele 1 şi 2 în cadrul  
 controlului comun al traseului liniei de frontieră în sectorul neregularizat al Râului Mureş şi la Râul Tur, semnat la Sânnicolau Mare la  
 10 martie 1997 
 H.G. nr. 216/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 99/23 mai 1997 

 ▼ Proces-verbal al celei de-a douăzeci şi noua sesiuni ordinare a Comisiei mixte pentru reconstituirea şi marcarea frontierei de stat  
 româno-iugoslave, semnat la Kladovo la 28 noiembrie 1996 
 H.G. nr. 217/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 100/26 mai 1997 
 
 
 H.G. nr. 238/1997 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii, precum şi modul de finanţare a  
 programelor culturale ce se realizează pe bază de comenzi de stat 
 M. Of. nr. 107/30 mai 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 244/1999  (M. Of. nr. 152/14 apr. 1999) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 1222/2000  (M. Of. nr. 640/8 dec. 2000) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 446/2003  (M. Of. nr. 287/24 apr. 2003) - modifică art. 6; înlocuieşte denumirea Ministerul Culturii cu Ministerul  
 Culturii şi Cultelor şi ministrul culturii cu ministrul culturii şi cultelor. 
 - H.G. nr. 1186/2003  (M. Of. nr. 721/15 oct. 2003) - modifică anexa nr. 1 
 
 ▼ Acord de finanţare nerambursabilă între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind studiul de fezabilitate pentru  
 facilitarea transportului combinat în Portul Constanţa, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 1996 
 H.G. nr. 253/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 113/6 iun. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 590/1998 (M. Of. nr. 384/9 oct. 1998) - înlocuieşte anexa nr. I; modifică anexa nr. II 
 
 ▼ Protocol între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor  
 şi Gospodăriei Comunale din Republica Moldova privind conlucrarea în domeniile lucrărilor publice, amenajării teritoriului şi  
 gospodăriei comunale, semnat la Bucureşti la 18 martie 1997 
 H.G. nr. 254/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 113/6 iun. 1997 
 
 
 H.G. nr. 266/1997 
 Hotărâre privind contractarea de către instituţiile publice din domeniul sănătăţii a unor prestări de servicii 
 M. Of. nr. 123/17 iun. 1997 

 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea  
 Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 175 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 21 martie 1995, ratificat prin  
 Legea nr. 68/1995 
 H.G. nr. 268/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 123/17 iun. 1997 
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 ▼ Înţelegerea-anexă la Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale  
 Germania privind colaborarea în domeniul geodeziei militare, semnată la Bucureşti la 12 septembrie 1995 
 H.G. nr. 269/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 126/19 iun. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 901/2004 (M. Of. nr. 539/16 iun. 2004) 
 
 ▼ Înţelegere între Ministerul de Interne al României şi Ministerul de Interne al Republicii Belarus privind colaborarea în lupta împotriva  
 criminalităţii, semnată la Bucureşti la 22 mai 1996 
 H.G. nr. 270/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 126/19 iun. 1997 
 
 
 H.G. nr. 291/1997 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea finanţării unor importuri de păcură şi gaze naturale pentru realizarea Programului  
 energetic 1997-1998 
 
 

M. Of. nr. 128/23 iun. 1997 

 H.G. nr. 293/1997 
 Hotărâre privind acordarea unor fonduri în vederea restructurării şi reabilitării patrimoniului genetic la speciile porcine, păsări şi animale  
 de blană în scopul păstrării capacităţii de relansare a producţiei naţionale de carne de porc, de pasăre, ouă şi animale de blană 
 M. Of. nr. 128/23 iun. 1997 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 685/1997  (M. Of. nr. 303/6 nov. 1997) - modifică titlul, art. 3 şi anexa; introduce la art. 1 un alineat 

 H.G. nr. 295/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Editura Eminescu" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 128/23 iun. 1997 

 H.G. nr. 308/1997 
 Hotărâre referitoare la strategia naţională de informatizare 
 M. Of. nr. 139/3 iul. 1997 
 
 H.G. nr. 312/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Antrepriza Drumuri şi Poduri - A.D.P. Timişoara" - S.A. prin reorganizarea  
 Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România - R.A. 
 M. Of. nr. 132/26 iun. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 944/1997  (M. Of. nr. 6/12 ian. 1998) - modifică art. 7 alin. (1) şi (2) 
 - H.G. nr. 259/2002  (M. Of. nr. 218/1 apr. 2002) - declară ca fiind de interes strategic şi  face obiectul privatizării 
 
 H.G. nr. 313/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Antrepriza Reparaţii şi Lucrări - A.R.L. Craiova" - S.A. prin reorganizarea  
 Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România - R.A. 
 M. Of. nr. 135/30 iun. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 944/1997  (M. Of. nr. 6/12 ian. 1998) - modifică art. 7 alin. (1) şi (2) 
 - H.G. nr. 259/2002  (M. Of. nr. 218/1 apr. 2002) - declară ca fiind de interes strategic şi  face obiectul privatizării 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul turismului, semnat  
 la Bucureşti la 21 septembrie 1996 
 H.G. nr. 320/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 142/7 iul. 1997 
 
 
 H.G. nr. 324/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" şi a unor societăţi comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome 
 M. Of. nr. 147/10 iul. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 758/1999  (M. Of. nr. 460/22 sep. 1999) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 979/2000  (M. Of. nr. 529/27 oct. 2000) - abrogă art. 1, art. 5, art. 8, art. 11, art. 12 şi anexele nr. 1-3; elimină  
 denumirea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" din art. 2 alin. (1) şi art. 4 
 
 

- H.G. nr. 487/2020  (M. Of. nr. 569/30 iun. 2020) - modifică anexa nr. 4b 

 H.G. nr. 360/1997 
 Hotărâre privind unele măsuri în vederea pregătirii bazei de date pentru plata alocaţiei suplimentare familiilor cu copii 
 
 

M. Of. nr. 164/21 iul. 1997 

 H.G. nr. 362/1997 
 Hotărâre privind unele imobile cu destinaţia de reşedinţe oficiale 
 M. Of. nr. 167/23 iul. 1997 

 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la 7 octombrie  
 1991 la Washington 
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 H.G. nr. 366/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 167/23 iul. 1997 
 
 
 H.G. nr. 373/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Căminului pentru Pensionari Alba Iulia 
 M. Of. nr. 167/23 iul. 1997 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 64/2003  (M. Of. nr. 464/29 iun. 2003) - modifică la 1 ian. 2004 subordonarea prevăzută la art. 1 
 - L. nr. 194/2004  (M. Of. nr. 486/31 mai 2004) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003 
 
 H.G. nr. 375/1997 
 Hotărâre privind organizarea anuală în România de cursuri de perfecţionare a profesorilor din învăţământul preuniversitar, cu participarea  
 unor profesori din alte ţări, în cadrul Sistemului de burse al Consiliului Europei 
 M. Of. nr. 168/24 iul. 1997 
 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice,  
 semnat la Lisabona la 26 martie 1997 
 H.G. nr. 376/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 168/24 iul. 1997 
 (v. H.G. nr. 1268/2001) 
 
 ▼ Acord între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Bunăstării din Republica Ungară privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi  
 ştiinţelor medicale, semnat la Budapesta la 26 martie 1997 
 H.G. nr. 378/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 167/23 iul. 1997 
 
 
 H.G. nr. 398/1997 
 Hotărâre privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor  
 judeţene 
 M. Of. nr. 186/6 aug. 1997 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 594/1999  (M. Of. nr. 371/4 aug. 1999) - înlocuieşte anexa nr. 1; abrogă art. 10 

 H.G. nr. 403/1997 
 Hotărâre privind aprobarea plăţilor pentru serviciile medicale prestate de Staţia-pilot "As Ro Medica" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul  
 Cluj 
 
 

M. Of. nr. 189/8 aug. 1997 

 H.G. nr. 407/1997 
 Hotărâre privind stabilirea tarifelor de cazare în internatele şcolare şi în căminele studenţeşti, precum şi a regiei de cantină şi a facilităţilor  
 pentru efectuarea practicii comasate şi organizarea taberelor studenţeşti 
 
 

M. Of. nr. 191/11 aug. 1997 

 H.G. nr. 411/1997 
 Hotărâre privind aprobarea şi modul de finanţare a participării unui ofiţer din Ministerul de Interne la constituirea şi misiunile Grupului  
 Multinaţional de Asistenţă de Poliţie - M.A.P.E. al U.E.O. în Albania 
 
 

M. Of. nr. 189/8 aug. 1997 

 H.G. nr. 414/1997 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor maximale privind dotarea centrelor militare judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 190/11 aug. 1997 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Erevan la 25  
 martie 1996 
 H.G. nr. 423/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 191/11 aug. 1997 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Baku la 27  
 martie 1996 
 H.G. nr. 424/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 191/11 aug. 1997 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Tbilisi la 26 martie 1996 
 H.G. nr. 425/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 191/11 aug. 1997 
 
 
 H.G. nr. 445/1997 
 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii  
 din învăţământul de stat, cursuri de zi 
 M. Of. nr. 195/15 aug. 1997 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 558/1998  (M. Of. nr. 347/14 sep. 1998) - înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 944/1999  (M. Of. nr. 560/17 nov. 1999) - majorează cuantumul bursei de ajutor social 
 
 H.G. nr. 458/1997 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la  
 care statul este acţionar 
 M. Of. nr. 206/25 aug. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 776/1998  (M. Of. nr. 426/11 nov. 1998) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 522/1999  (M. Of. nr. 322/6 iul. 1999) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 119/2000  (M. Of. nr. 77/21 feb. 2000) - modifică art. 2 alin. (1) şi (2) 
 - H.G. nr. 746/2004  (M. Of. nr. 459/21 mai 2004) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1208/2004  (M. Of. nr. 715/6 aug. 2004) - modifică art.5 
 - H.G. nr. 1334/2005  (M. Of. nr. 987/8 nov. 2005) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1723/2005  (M. Of. nr. 1192/29 dec. 2005) - modifică anexa 

 H.G. nr. 460/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale prin reorganizarea unor subunităţi din cadrul Regiei autonome a Lignitului Oltenia 
 M. Of. nr. 211/27 aug. 1997   
 H.G. nr. 474/1997 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă în funcţionare şi a puterii instalate la Centrala Hidroelectrică Porţile  
 de Fier I 
 M. Of. nr. 228/3 sep. 1997 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 652/1999  (M. Of. nr. 391/18 aug. 1999) - completează art. 2 cu un nou alineat 

 H.G. nr. 481/1997 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la  
 diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie 
 M. Of. nr. 236/10 sep. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 135/1998  (M. Of. nr. 163/23 apr. 1998) - precizări cu privire la aplicarea Normelor metodologice 
 (v. L. nr. 469/2002) 
 
 H.G. nr. 487/1997 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor pentru îndeplinirea angajamentelor guvernamentale privind construirea Combinatului  
 minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina 
 M. Of. nr. 235/8 sep. 1997 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 840/1997  (M. Of. nr. 359/16 dec. 1997) - prelungeşte termenul de aplicare 

 H.G. nr. 488/1997 
 Hotărâre privind remunerarea colaboratorilor fără drept de autor din instituţiile de cultură şi artă 
 
 

M. Of. nr. 236/10 sep. 1997 

 H.G. nr. 492/1997 
 Hotărâre pentru declararea zilei de 13 septembrie "Ziua pompierilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 236/10 sep. 1997 

 H.G. nr. 495/1997 
 Hotărâre privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie 
 M. Of. nr. 246/19 sep. 1997 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 293/1998  (M. Of. nr. 204/1 iun. 1998) - prelungeşte dispoziţiile art. 14 

 H.G. nr. 503/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice" - S.A. Mediaş, prin reorganizarea  
 Institutului de Cercetări Produse Auxiliare Organice Mediaş 
 
 

M. Of. nr. 243/17 sep. 1997 

 H.G. nr. 516/1997 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru exercitarea pescuitului pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 
 

M. Of. nr. 250/24 sep. 1997 

 H.G. nr. 521/1997 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi  
 băncilor de date urbane 
 M. Of. nr. 247/22 sep. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 818/2006  (M. Of. nr. 594/10 iul. 2006) - modifică titlul, art. unic, anexa 
 - H.G. nr. 893/2008  (M. Of. nr. 640/5 sep. 2008) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 247/2010  (M. Of. nr. 220/8 apr. 2010) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 524/1997 
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 Hotărâre privind deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei de stat Zimnicea - România şi Svistov - Bulgaria şi a Biroului  
 vamal Zimnicea 
 
 

M. Of. nr. 250/24 sep. 1997 

 H.G. nr. 528/1997 
 Hotărâre privind executarea de lucrări de proiectare, construcţii-montaj şi reparaţii de către sectoarele militare de construcţii şi de către  
 Centrul de proiectări construcţii militare din structura Ministerului Apărării Naţionale, finanţate din venituri extrabugetare 
 M. Of. nr. 250/24 sep. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 954/1998  (M. Of. nr. 523/31 dec. 1998) - modifică art. 2 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind constituirea şi funcţionarea Comisiei mixte interguvernamentale de  
 colaborare economică, semnat la Budapesta la 12 martie 1997 
 H.G. nr. 540/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 262/2 oct. 1997 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind notificarea rapidă a accidentelor nucleare, semnat la Bucureşti la  
 26 mai 1997 
 H.G. nr. 541/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 265/3 oct. 1997 

 ▼ Amendamentul nr. 1 la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind schimburile de mărfuri şi plăţile, semnat  
 la Bucureşti la 12 aprilie 1997 
 H.G. nr. 542/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 262/2 oct. 1997 

 ▼ Amendamentul nr. 1 la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind schimburile de mărfuri şi plăţile, încheiat  
 la Bucureşti la 25 iunie 1993 
 H.G. nr. 542/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 262/2 oct. 1997 

 ▼ Protocol de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar în domeniul tineretului şi sportului, semnat la Doha la 23  
 decembrie 1995 
 H.G. nr. 543/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 262/2 oct. 1997 

 ▼ Protocol de colaborare în domeniul topogeodeziei militare între Direcţia topografică militară din Ministerul Apărării Naţionale al  
 României şi Institutul geografic militar din Ministerul Apărării al Italiei, semnat la Bucureşti la 20 mai 1997 
 H.G. nr. 544/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 262/2 oct. 1997 
 
 
 H.G. nr. 566/1997 
 Hotărâre cu privire la aprobarea concesionării unor tronsoane de autostrăzi în România 
 
 

M. Of. nr. 245/19 sep. 1997 

 H.G. nr. 575/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S. A. Ploieşti 
 M. Of. nr. 260/30 sep. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 313/2002  (M. Of. nr. 264/19 apr. 2002) - diminuează patrimoniul 
 
 

- H.G. nr. 877/2005  (M. Of. nr. 770/24 aug. 2005) - abrogă art. 3 şi 7 şi modifică în mod corespunzător celelalte dispoziţii 

 H.G. nr. 576/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Lignitului Oltenia - S. A. 
 M. Of. nr. 260/30 sep. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 313/2002  (M. Of. nr. 264/19 apr. 2002) - diminuează patrimoniul 
 
 

- H.G. nr. 103/2004  (M. Of. nr. 146/18 feb. 2004) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 580/1997 
 Hotărâre privind stabilirea nivelului dobânzilor pentru disponibilităţile şi depozitele păstrate în contul general al trezoreriei statului 
 M. Of. nr. 261/1 oct. 1997 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 273/10 oct. 1997) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - L. nr. 422/2002  (M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) - înlocuieşte sintagma “taxa oficială a scontului” cu “dobânda de referinţă a  
 BNR” 
 
 H.G. nr. 581/1997 
 Hotărâre privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar şi al timbrelor fiscale 
 M. Of. nr. 268/7 oct. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 407/1998  (M. Of. nr. 275/23 iul. 1998) - modifică art. 2; introduce art. 11 
 
 

- H.G. nr. 1173/2000  (M. Of. nr. 628/5 dec. 2000) - modifică art. 4 
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 H.G. nr. 589/1997 
 Hotărâre privind acordarea unor facilităţi la transportul de presă efectuat cu vagoanele poştale pe calea ferată 
 
 

M. Of. nr. 269/7 oct. 1997 

 H.G. nr. 603/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Agroindcom Chitila" - S.A., judeţul Ilfov, prin reorganizarea Sucursalei agroindustriale  
 Chitila din cadrul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 
 

M. Of. nr. 280/16 oct. 1997 

 H.G. nr. 606/1997 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea şi acordarea unor stimulente personalului din aparatul propriu al Ministerului  
 Muncii şi Protecţiei Sociale şi din unităţile subordonate 
 M. Of. nr. 277/15 oct. 1997 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 
 

întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 

 H.G. nr. 616/1997 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din  
 aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia 
 M. Of. nr. 276/14 oct. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 729/2007  (M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) - modifică titlul, articolul unic, anexa la norme; 
  în cuprinsul hotărârii, denumirea "Administraţia Naţională a Rezervelor  
 Materiale" se înlocuieşte cu denumirea "Administraţia Naţională a Rezervelor  
 de Stat", iar denumirea "secretar de stat" se înlocuieşte cu denumirea  
 
 

"preşedinte". 

 H.G. nr. 618/1997 
 Hotărâre privind modul de executare a serviciului utilitar alternativ 
 M. Of. nr. 282/17 oct. 1997 
 
 H.G. nr. 625/1997 
 Hotărâre privind aprobarea actelor de dare în administrare pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră Regiei Autonome a Gazelor  
 Naturale "Romgaz" Mediaş 
 M. Of. nr. 276/14 oct. 1997 

 

 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei privind colaborarea în domeniul  
 militar, semnat la Oslo la 9 mai 1997 
 H.G. nr. 631/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 276/14 oct. 1997 

 ▼ Acord de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Flamand, semnat la Bucureşti la 12 iunie 1997 
 H.G. nr. 632/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 278/15 oct. 1997 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei privind cooperarea în domeniul turismului, semnat  
 la Bangkok la 19 mai 1997 
 H.G. nr. 633/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 281/17 oct. 1997 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine cu privire la cooperarea în domeniul turismului, semnat la Manila la 22  
 mai 1997 
 H.G. nr. 634/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 280/16 oct. 1997 
 
 
 H.G. nr. 656/1997 
 Hotărâre privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN 
 M. Of. nr. 301/5 nov. 1997 
 Modificări: 
 - O. nr. 601/2002  (M. Of. nr. 908/13 dec. 2002) - înlocuieşte  anexa 
 - O. nr. 337/2007  (M. Of. nr. 293/3 mai 2007) - la 1 ian. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 403/29 mai 2008) - rectifică anexa 
 
 H.G. nr. 666/1997 
 Hotărâre privind utilizarea unei formule revizuite de ajustare a preţurilor la decontarea lucrărilor din Programul de reabilitare a drumurilor  
 naţionale - etapa I 
 
 

M. Of. nr. 290/27 oct. 1997 

 H.G. nr. 668/1997 
 Hotărâre privind acordarea garanţiei statului în favoarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române -  
 TAROM" - S. A. 
 M. Of. nr. 294/29 oct. 1997 
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 H.G. nr. 673/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome  
 "Romtelecom" 
 M. Of. nr. 296/31 oct. 1997 

 (v. H.G. nr. 744/2003) 
 
 H.G. nr. 679/1997 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului armelor de foc şi al muniţiilor 
 M. Of. nr. 321/20 nov. 1997 

 (v. H.G. nr. 130/2005, H.G. nr. 11/2018) 
 
 H.G. nr. 686/1997 
 Hotărâre privind autorizarea Societăţii Naţionale «Îmbunătăţiri Funciare» - S.A. pentru achiziţionarea unor pachete agricole, a Comitetului  
 Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior pentru aprobarea garantării creditului extern şi Ministerului Finan-ţelor de a  
 garanta creditul în numele statului 
 M. Of. nr. 305/10 nov. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1324/2001  (M. Of. nr. 28/17 ian. 2002) - modifică titlul, art.8, art.9; înlocuieşte sintagma „Regia Autonomă a  
 Îmbunătăţirilor Funciare“ cu sintagma „ Societatea Naţională «Îmbunătăţiri  
 
 

Funciare» - S.A “ 

 H.G. nr. 687/1997 
 Hotărâre privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind  
 pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în  
 intravilanul localităţilor rurale 
 M. Of. nr. 305/10 nov. 1997 
 Modificări: 
 - HG.nr.953/1998  (M. Of. nr. 523/31 dec. 1998) - modifică art. 4 
 - H.G. nr. 888/1999  (M. Of. nr. 538/4 nov. 1999) - modifică art. 2, art. 4 
 - H.G. nr. 1036/2004  (M. Of. nr. 618/7 iul. 2004) - modifică art.1 lit.a), art.2 alin.(1) 
 - H.G. nr. 1304/2007  (M. Of. nr. 739/31 oct. 2007) - introduce art. 6 
 
 

- H.G. nr. 363/2008  (M. Of. nr. 270/7 apr. 2008) - introduce alin.(2) la art.6 

 H.G. nr. 731/1997 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii, a funcţionării în România a Asociaţiei de Prietenie Româno-Ungară 
 M. Of. nr. 327/25 nov. 1997 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind notificarea rapidă a unui accident nuclear şi schimbul de  
 informaţii asupra instalaţiilor nucleare, semnat la Kozlodui la 28 mai 1997 
 H.G. nr. 734/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 326/25 nov. 1997 
 
 ▼ Proces-verbal final al Comisiei mixte pentru reconstituirea şi marcarea frontierei de stat româno-iugoslave privind lucrările de  
 reconstituire, marcare şi întreţinere a liniei de frontieră şi a semnelor de frontieră executate în secţiunile de frontieră A, B, C şi D în anii  
 1995-1996 şi a documentului "Completări şi modificări ale datelor topogeodezice", volumul II, semnate la Vârşet la 16 iulie 1997 
 H.G. nr. 737/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 324/24 nov. 1997 
 
 
 H.G. nr. 741/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor facultăţi la Universitatea de Nord din Baia Mare, Universitatea "Valachia" din Târgovişte şi la  
 Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu 
 
 

M. Of. nr. 318/19 nov. 1997 

 H.G. nr. 748/1997 
 Hotărâre pentru instituirea de către România a unui moratoriu de 3 ani la exportul de mine antiinfanterie (antipersonal) 
 M. Of. nr. 326/25 nov. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 831/2000  (M. Of. nr. 471/28 sep. 2000) - prelungeşte  termenul pe o perioada de 3 ani, începând cu data de 25 nov.  
 
 

2000 

 H.G. nr. 759/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii comerciale "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea prin reorganizarea Filialei Electrocentrale Govora  
 din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" 
 M. Of. nr. 338/2 dec. 1997 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 104/6 mar. 1998) - rectifică art. 7 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1005/2002  (M. Of. nr. 698/24 sep. 2002) - modifică în mod corespunzător 
 
 H.G. nr. 763/1997 
 Hotărâre privind trecerea în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor bunuri devenite  
 proprietate de stat prin confiscare 
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M. Of. nr. 338/2 dec. 1997 

 H.G. nr. 766/1997 
 Hotărâre pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii 
 M. Of. nr. 352/10 dec. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 675/2002  (M. Of. nr. 501/11 iul. 2002) - modifică anexa nr.5; înlocuieşte anexa la anexa nr.5, denumirea “Ministerul  
 Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului” cu “Ministerul Lucrărilor  
 Publice, Transporturilor şi Locuinţei”, denumirea “Inspecţia de stat în  
 construcţii” cu “Inspectoratul de Stat în Construcţii” şi denumirea “Comisia de  
 Agrement Tehnic în Construcţii” cu “Comisia Naţională de Agrement Tehnic în  
 Construcţii” 
 - H.G. nr. 102/2003  (M. Of. nr. 129/27 feb. 2003) - abrogă  la data de 27 feb. 2005 anexele  nr. 6 şi nr. 7 
 - H.G. nr. 622/2004  (M. Of. nr. 421/11 mai 2004) - abrogă, la 27 februarie 2005, anexele nr. 6 şi 7 
 - H.G. nr. 1231/2008  (M. Of. nr. 691/10 oct. 2008) - modifică anexa nr. 2; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice  
 şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor  
 Publice şi Locuinţelor" 
 
 

- H.G. nr. 750/2017  (M. Of. nr. 829/19 oct. 2017) - modifică și înlocuiește anexa nr. 5 

 H.G. nr. 767/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Sării - S.A. 
 M. Of. nr. 335/28 nov. 1997 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 116/18 mar. 1998) - rectifică anexa nr. 1 
 
 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul  
 privind forţa de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la 23 august 1995 
 H.G. nr. 776/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 339/3 dec. 1997 
 
 
 H.G. nr. 777/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Parc" - S.A. Botoşani 
 M. Of. nr. 339/3 dec. 1997 
 
 H.G. nr. 778/1997 
 Hotărâre privind reconstituirea şi reevaluarea unor sume cuvenite Fondului de contrapartidă rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor  
 economice, nerambursabile, acordate României de Comisia Europeană 
 
 

M. Of. nr. 346/8 dec. 1997 

 H.G. nr. 781/1997 
 Hotărâre privind aprobarea normativului de dotare cu autoturisme şi consumurile lunare de carburanţi pentru activităţile specifice  
 desfăşurate de prefecturi 
 
 

M. Of. nr. 344/5 dec. 1997 

 H.G. nr. 785/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Uraniului - S. A. 
 M. Of. nr. 356/15 dec. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 950/1997  (M. Of. nr. 24/26 ian. 1998) - diminuarea patrimoniului 
 - H.G. nr. 313/2002  (M. Of. nr. 264/19 apr. 2002) - diminuează patrimoniul 
 
 

- H.G. nr. 729/2004  (M. Of. nr. 479/28 mai 2004) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 786/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Apelor Minerale - S. A. 
 
 

M. Of. nr. 356/15 dec. 1997 

 H.G. nr. 794/1997 
 Hotărâre privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă 
 M. Of. nr. 358/16 dec. 1997 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1396/2007  (M. Of. nr. 796/22 nov. 2007) - modifică art. 3 şi anexa 

 H.G. nr. 797/1997 
 Hotărâre privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale  
 sanitare 
 
 

M. Of. nr. 353/11 dec. 1997 

 H.G. nr. 803/1997 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de ocupare a gradelor profesionale de către personalul clerical încadrat în unităţile bugetare 
 
 

M. Of. nr. 360/16 dec. 1997 

 H.G. nr. 809/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Editura de Vest" - S. A. 
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 M. Of. nr. 358/16 dec. 1997 

 

 ▼ Acord de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc în domeniul luptei împotriva traficului de stupefiante,  
 imigrărilor clandestine şi criminalităţii organizate, semnat la Rabat la 26 august 1997 
 H.G. nr. 813/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 374/23 dec. 1997 
 
 
 H.G. nr. 832/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. şi a trei societăţi comerciale pe  
 acţiuni, prin reorganizarea Regiei Autonome a Plumbului şi Zincului Baia Mare 
 M. Of. nr. 364/17 dec. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 313/2002  (M. Of. nr. 264/19 apr. 2002) - diminuează patrimoniul Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi  
 Neferoase „Remin“ – S.A. 
 
 

- H.G. nr. 565/2006  (M. Of. nr. 412/12 mai 2006) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 848/1997 
 Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de  
 autovehicule, în aplicarea art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 
 M. Of. nr. 363/17 dec. 1997 

 (v. H.G. nr. 1194/2000) 
 
 H.G. nr. 853/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri Bacău" - S. A. prin reorganizarea Regiei  
 Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 M. Of. nr. 391/31 dec. 1997 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 259/2002  (M. Of. nr. 218/1 apr. 2002) - declară ca fiind de interes strategic şi  face obiectul privatizării 

 H.G. nr. 854/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri Iaşi" - S. A., prin reorganizarea Regiei  
 Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 M. Of. nr. 390/31 dec. 1997 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 259/2002  (M. Of. nr. 218/1 apr. 2002) - declară ca fiind de interes strategic şi  face obiectul privatizării 

 H.G. nr. 855/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Construcţii Muntenia" - S. A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia  
 Naţională a Drumurilor din România" 
 M. Of. nr. 390/31 dec. 1997 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 259/2002  (M. Of. nr. 218/1 apr. 2002) - declară ca fiind de interes strategic şi  face obiectul privatizării 

 H.G. nr. 870/1997 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătăţii, în vederea finanţării  
 achiziţionării de echipamente medicale de înaltă performanţă pentru chirurgia endoscopică 
 M. Of. nr. 384/30 dec. 1997 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 10/1998  (M. Of. nr. 34/29 ian. 1998) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 139/1999  (M. Of. nr. 103/11 mar. 1999) - modifică art. 2 
 
 ▼ Protocolul celei de-a X-a Sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula la 26 septembrie 1997 
 H.G. nr. 871/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 387/30 dec. 1997 

 ▼ Acord între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Ungară privind cooperarea în  
 domeniul agriculturii şi industriei alimentare, semnat la Salonta la 8 octombrie 1997 
 H.G. nr. 877/1997 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 387/30 dec. 1997 

 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul  
 topografiei, semnat la Bucureşti la 26 februarie 1997 
 H.G. nr. 896/1997 (aprobare) 
 M. Of. nr. 387/30 dec. 1997 
 
 
 H.G. nr. 907/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Institutul de Ecologie Aplicată" - S. A. Bucureşti prin reorganizarea Centrului de  
 Cercetări pentru Tehnologii Ecologice Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 5/9 ian. 1998 

 H.G. nr. 908/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Moldinvent" - S. A. Iaşi 
 M. Of. nr. 5/9 ian. 1998 
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 H.G. nr. 909/1997 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active  
 corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 
 M. Of. nr. 4/8 ian. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 568/2000  (M. Of. nr. 333/18 iul. 2000) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 22/2003  (M. Of. nr. 44/27 ian. 2003) - modifică anexa 

 H.G. nr. 918/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Tutunul Românesc" - S. A. 
 M. Of. nr. 2/6 ian. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1269/2002  (M. Of. nr. 834/19 nov. 2002) 
 - H.G. nr. 161/2003  (M. Of. nr. 112/21 feb. 2003) 
 - H.G. nr. 274/2003  (M. Of. nr. 175/20 mar. 2003) - modifică anexa nr.1 
 
 

- H.G. nr. 806/2003  (M. Of. nr. 516/17 iul. 2003) - modifică patrimoniul 

 H.G. nr. 928/1997 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul  
 investiţiilor străine în România 
 M. Of. nr. 382/29 dec. 1997 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 67/1999  (M. Of. nr. 231/24 mai 1999) - abrogă unele prevederi din anexă (Normele metodologice) 
 (v. L. nr. 241/1998 şi H.G. nr. 94/1998) 
 
 H.G. nr. 940/1997 
 Hotărâre privind instituirea controlului obligatoriu al valorii în vamă pentru unele produse din import 
 M. Of. nr. 389/31 dec. 1997 
 Modificări: 
 - O.nr.1545/220.795/1998  (M. Of. nr. 301/17 aug.  - modifică corespunzător anexa nr. 1 
 1998) 
 - O. nr. 1545/220795/1998  (M. Of. nr. 301/17 aug.  
 1998) 
 
 
 H.G. nr. 946/1997 
 Hotărâre privind aprobarea folosirii sumei de 16.245.019 dolari S.U.A. din Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor  
 - etapa a II-a) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997, pentru  
 finalizarea execuţiei lucrărilor aferente Programului de reabilitare a drumurilor - etapa I, cuprins în partea (A) a Proiectului de modernizare  
 a transporturilor 
 M. Of. nr. 388/30 dec. 1997 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 950/1998  (M. Of. nr. 514/30 dec. 1998) - modifică anexa 

 H.G. nr. 949/1997 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Editura Tehnică" - S.A. Bucureşti prin reorganizarea Editurii Tehnice Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 17/20 ian. 1998 

  1998  
 
 
 H.G. nr. 26/1998 
 Hotărâre privind autorizarea funcţionării, din punct de vedere al protecţiei mediului, a Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti şi a Filialei  
 de combustibil nuclear Piteşti 
 
 

M. Of. nr. 31/28 ian. 1998 

 H.G. nr. 43/1998 
 Hotărâre pentru înfiinţarea funcţiei de secretar general în cadrul ministerelor 
 M. Of. nr. 51/5 feb. 1998 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind colaborarea dintre Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Educaţiei din Thailanda,  
 pentru perioada 1997-1999, semnat la Bucureşti la 7 iunie 1997 
 H.G. nr. 47/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 73/17 feb. 1998 
 
 
 H.G. nr. 55/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active, precum şi a  
 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat 
 M. Of. nr. 66/12 feb. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 361/1998  (M. Of. nr. 247/3 iul. 1998) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 450/1999  (M. Of. nr. 295/24 iun. 1999) - abrogă H.G. nr. 55/1998 cu excepţia art. 56-60, a anexei nr. 1.1A şi a anexei  
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 nr. 2 
 - H.G. nr. 788/1999  (M. Of. nr. 483/6 oct. 1999) - abrogă anexa nr. 2 
 
 

- O.U.G. nr. 296/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - desfiinţează Fondul Proprietăţii de Stat 

 H.G. nr. 56/1998 
 Hotărâre privind trecerea din regim de mic trafic în regim de trafic internaţional a Punctului de control pentru trecerea frontierei Galaţi -  
 Giurgiuleşti 
 M. Of. nr. 56/9 feb. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 821/2001  (M. Of. nr. 548/3 sep. 2001) - abrogă art. 1 alin. (2) 
 
 H.G. nr. 58/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de informatizare şi implementare în ritm accelerat a societăţii informaţionale şi a  
 Programului de acţiuni privind utilizarea pe scară largă şi dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţiei în România 
 
 

M. Of. nr. 93/27 feb. 1998 

 H.G. nr. 69/1998 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a  
 Zonelor Miniere 
 M. Of. nr. 68/12 feb. 1998 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 68/2000  (M. Of. nr. 251/6 iun. 2000) - modifică în mod corespunzător 
 
 H.G. nr. 73/1998 
 Hotărâre privind constituirea şi utilizarea fondului seminţelor de rezervă 
 
 

M. Of. nr. 93/27 feb. 1998 

 H.G. nr. 75/1998 
 Hotărâre privind abilitarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni de a pune în circulaţie titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor 
 M. Of. nr. 93/27 feb. 1998 

 

 ▼ Amendamentele convenite cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut semnat la Londra la 23 aprilie  
 1993 
 H.G. nr. 76/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 93/27 feb. 1998 
 
 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington  
 la 3 iulie 1991 
 H.G. nr. 78/1998 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 93/27 feb. 1998 

 H.G. nr. 85/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Editura Meridiane'' - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 90/26 feb. 1998 

 H.G. nr. 86/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Editura Minerva'' - S.A. 
 M. Of. nr. 89/25 feb. 1998 
 
 H.G. nr. 94/1998 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea  
 investiţiilor directe 
 M. Of. nr. 89/25 feb. 1998 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 323/1998  (M. Of. nr. 230/24 iun. 1998) - completează anexa 

 H.G. nr. 97/1998 
 Hotărâre privind finanţarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier 
 M. Of. nr. 88/25 feb. 1998 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 104/6 mar. 1998) - rectifică articolul unic alin. 2 

 H.G. nr. 100/1998 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu denumirea comercială şi codurile din Tariful vamal de import al României, corespunzătoare bunurilor  
 care se încadrează în prevederile art. 13 lit.b din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe 
 M. Of. nr. 96/27 feb. 1998 
 Modificări: 
 
 

- HG.nr.933/1998  (M. Of. nr. 507/29 dec. 1998) - completează anexa 

 H.G. nr. 108/1998 
 Hotărâre privind executarea creanţelor la Fondul iniţial de asigurări sociale de sănătate şi Fondul special pentru sănătate 
 M. Of. nr. 99/3 mar. 1998 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
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 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 
 ▼ Acord de colaborare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Spania în domeniul publicităţii imobiliare şi al  
 înregistrării proprietăţii, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 1997 (publicat în M. Of. nr. 145/9 apr. 1998) 
 H.G. nr. 112/1998 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 108/10 mar. 1998 

 ▼ Acord de colaborare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Spania, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 1997  
 (publicat în M. Of. nr. 145/9 apr. 1998) 
 H.G. nr. 113/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 108/10 mar. 1998 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 20  
 octombrie 1997 
 H.G. nr. 114/1998 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 112/12 mar. 1998 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington  
 la 15 iunie 1992 
 H.G. nr. 121/1998 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 126/26 mar. 1998 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington  
 la 23 mai 1994 
 H.G. nr. 122/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 118/18 mar. 1998 
 
 
 H.G. nr. 168/1998 
 Hotărâre privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării şi modernizării producţiei de ţiţei şi gaze naturale, rafinării,  
 transportului şi distribuţiei petroliere 
 M. Of. nr. 128/27 mar. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 768/2000  (M. Of. nr. 451/13 sep. 2000) - modifică art. 3 
 - H.G. nr. 1116/2002  (M. Of. nr. 763/18 oct. 2002) - modifică art.1 
 
 H.G. nr. 173/1998 
 Măsuri de protecţie socială aplicabile pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, alocaţiilor de stat pentru copii, precum şi altor venituri  
 ale populaţiei în anul 1998 
 M. Of. nr. 129/30 mar. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 217/2005  (M. Of. nr. 262/30 mar. 2005) - modifică anexa nr. 3 
 
 

- H.G. nr. 844/2008  (M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) - abrogă art. 18 

 H.G. nr. 191/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Programul de Formare Profesională ''Leonardo da Vinci'' 
 M. Of. nr. 137/6 apr. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 555/1998  (M. Of. nr. 342/10 sep. 1998) - modifică art. 2, art. 4-6; introduce art. 51 
 - H.G. nr. 1326/2000  (M. Of. nr. 685/20 dec. 2000) - modifică art. 2, art. 4 alin. (2) şi (3) 
 - H.G. nr. 1307/2002  (M. Of. nr. 870/3 dec. 2002) - abrogă hotărârea cu excepţia art.1 şi 3 
 - H.G. nr. 76/2005  (M. Of. nr. 122/8 feb. 2005) - abrogă art. 1 şi 3 
 
 H.G. nr. 235/1998 
 Hotărâre pentru extinderea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/1992 privind realizarea, administrarea şi repartizarea fondului de  
 locuinţe pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii 
 M. Of. nr. 157/21 apr. 1998 

 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington  
 la 19 ianuarie 1996 
 H.G. nr. 256/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 169/29 apr. 1998 
 
 
 H.G. nr. 262/1998 
 Hotărâre privind garantarea de către statul român a unui credit extern în favoarea Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de  
 Jos'' Galaţi, pentru achiziţionarea unei drage absorbant/refulante, autopropulsată, cu magazie proprie cu capacitate de 2.000-3.000 m3 
 
 

M. Of. nr. 177/13 mai 1998 

 H.G. nr. 263/1998 
 Hotărâre privind procedurile şi modalităţile de plată aferente majorării capitalului autorizat al României la Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 M. Of. nr. 181/15 mai 1998 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 991/2002  (M. Of. nr. 681/16 sep. 2002) - modifică art.6 
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 H.G. nr. 266/1998 
 Hotărâre privind majorarea salariilor personalului din Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi 
 M. Of. nr. 181/15 mai 1998 

 
 

(v. H.G. nr. 881/1999) 

 H.G. nr. 267/1998 
 Hotărâre privind împuternicirea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului de a solicita date referitoare la situaţia  
 imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 
 M. Of. nr. 184/19 mai 1998 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 190/22 mai 1998) - rectifică data hotărârii 

 H.G. nr. 268/1998 
 Hotărâre privind autorizarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior de a aproba garantarea unui credit  
 acordat de KfW - Germania pentru finanţarea proiectului ''Instalaţie de obţinere anhidridă ftalică şi plastifianţi'' la Societatea Comercială  
 ''Oltchim'' - S.A. Râmnicu Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 184/19 mai 1998 

 H.G. nr. 269/1998 
 Hotărâre privind reducerile şi gratuităţile acordate magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate de la instanţe şi parchete pentru  
 transportul intern 
 M. Of. nr. 184/19 mai 1998 

 

 ▼ Acord între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia Elenă pentru Energie Atomică a  
 Republicii Elene privind notificarea rapidă a unui accident nuclear şi schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare, semnat la  
 Bucureşti la 22 decembrie 1997 
 H.G. nr. 271/1998 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 192/25 mai 1998 

 ▼ Protocol de înţelegere privind cooperarea şi schimbul de informaţii în domeniul reglementărilor nucleare între Comisia Naţională pentru  
 Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Controlul Energiei Atomice a Canadei, semnat la Ottawa la 23 iunie  
 1997 
 H.G. nr. 272/1998 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 192/25 mai 1998 

 ▼ Protocol privind cooperarea şi schimbul de informaţii în domeniul securităţii nucleare între Comisia Naţională pentru Controlul  
 Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea Ungară pentru Energie Atomică, semnat la Budapesta la 12 iunie 1997 
 H.G. nr. 273/1998 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 192/25 mai 1998 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 9  
 aprilie 1995 
 H.G. nr. 279/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 191/22 mai 1998 
 
 H.G. nr. 282/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea societăţilor comerciale ''Agertrans'' - S.A. Constanţa, ''Repec'' - S.A. Ovidiu şi ''Cons-Canal'' - S.A. Basarabi  
 prin divizarea parţială a Regiei Autonome ''Administraţia Canalelor Navigabile'' Constanţa 
 M. Of. nr. 217/15 iun. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 615/1998  (M. Of. nr. 360/23 sep. 1998) - modifică alin. (1) al art. 2 şi anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 159/1999  (M. Of. nr. 110/17 mar. 1999) - modifică art. 6 
 
 

- H.G. nr. 550/2002  (M. Of. nr. 400/11 iun. 2002) - modifică art.2 alin.(2) 

 H.G. nr. 283/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea societăţilor comerciale ''Resalv'' - S.A. Galaţi, ''Fluvdrag'' - S.A. Giurgiu şi ''Draf'' - S.A. Brăila din divizarea  
 parţială a Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi 
 M. Of. nr. 218/15 iun. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 158/1999  (M. Of. nr. 108/15 mar. 1999) - modifică art. 6 
 
 

- H.G. nr. 551/2002  (M. Of. nr. 400/11 iun. 2002) - modifică art.2 alin.(2) 

 H.G. nr. 286/1998 
 Hotărâre privind aprobarea continuării finanţării în anul 1998 a cheltuielilor pentru îndeplinirea angajamentelor guvernamentale privind  
 construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 199/28 mai 1998 

 H.G. nr. 289/1998 
 Hotărâre privind reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 
 M. Of. nr. 202/29 mai 1998 

 (v. H.G. nr. 404/2004) 
 
 ▼ Proces-verbal al celei de-a XXIV-a sesiuni ordinare a Comisiei mixte româno-iugoslave pentru micul trafic de călători în zona de  
 frontieră, semnat la Vrnjacka Banja la 21 ianuarie 1998 
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 H.G. nr. 290/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 202/29 mai 1998 
 
 
 H.G. nr. 292/1998 
 Hotărâre privind autorizarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior să aprobe garantarea, în proporţie de  
 100%, a creditului extern acordat de banca BHF - Germania pentru finanţarea proiectului ''Linie de fabricaţie tuburi de presiune din fontă  
 ductilă pentru alimentări cu apă'' din cadrul Regiei Autonome pentru Producţia de Tehnică Militară ''Ratmil'' - Uzina Mecanică Orăştie 
 
 

M. Of. nr. 204/1 iun. 1998 

 H.G. nr. 297/1998 
 Hotărâre privind autorizarea gajării acţiunilor emise de Societatea Comercială ''Roman'' - S.A. Braşov în vederea garantării unui credit pe  
 termen lung 
 
 

M. Of. nr. 203/1 iun. 1998 

 H.G. nr. 300/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor facultăţi la Universitatea din Piteşti şi la Universitatea ''Valachia'' din Târgovişte 
 M. Of. nr. 215/11 iun. 1998 
 
 H.G. nr. 307/1998 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii persoanei juridice fără scop patrimonial ''International Research Exchanges  
 Board Inc (IREX)'' 
 
 

M. Of. nr. 220/16 iun. 1998 

 H.G. nr. 312/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, calcularea, reţinerea, declararea, virarea şi urmărirea încasării  
 contribuţiei datorate de către agenţii economici Fondului cinematografic naţional 
 M. Of. nr. 221/17 iun. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 885/1998  (M. Of. nr. 478/14 dec. 1998) - modifică anexa 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 
 

întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 

 H.G. nr. 313/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea primei de proiect, a primei de dezvoltare, a primei de difuzare şi a  
 altor forme de sprijin financiar de către Oficiul Naţional al Cinematografiei 
 
 

M. Of. nr. 221/17 iun. 1998 

 H.G. nr. 315/1998 
 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de seringi şi ace medicale sterile, de unică folosinţă, de către unităţile sanitare organizate ca  
 instituţii publice 
 
 

M. Of. nr. 221/17 iun. 1998 

 H.G. nr. 320/1998 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii persoanei juridice fără scop patrimonial ''Fundaţia Centrul Ştiinţific şi  
 Cultural NEC Bucureşti - Zug'' 
 
 

M. Of. nr. 225/18 iun. 1998 

 H.G. nr. 324/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Editura Scrisul Românesc'' - S.A. 
 M. Of. nr. 234/26 iun. 1998 
 
 
 H.G. nr. 329/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor facultăţi la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi la Universitatea ''Dunărea de Jos'' din Galaţi 
 M. Of. nr. 237/29 iun. 1998 

 

 ▼ Acord între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Uniunea Generală a Sportului din Republica Arabă Siriană privind  
 cooperarea în domeniul sportului, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998 
 H.G. nr. 349/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 253/7 iul. 1998 
 
 
 H.G. nr. 360/1998 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiază de împrumuturi externe de la  
 organismele financiare internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 247/3 iul. 1998 

 H.G. nr. 364/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale prin reorganizarea unei subunităţi din cadrul Regiei Autonome de Electricitate ''Renel'' 
 M. Of. nr. 245/3 iul. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 663/2001  (M. Of. nr. 427/31 iul. 2001) - desfiinţează S.C. "Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice -  
 ICEMENERG" - S.A. 
 - H.G. nr. 658/2003  (M. Of. nr. 446/24 iun. 2003) - desfiinţează S.C. "ICEMENERG-SERVICE"-S.A. 
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 H.G. nr. 365/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., a Societăţii Naţionale ''Nuclearelectrica'' - S.A. şi a Regiei  
 Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate ''Renel'' 
 M. Of. nr. 246/3 iul. 1998 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 29/1998  (M. Of. nr. 407/27 oct. 1998) - diminuează capitalul social 
 - H.G. nr. 627/2000  (M. Of. nr. 357/31 iul. 2000) - elimină denumirea "Compania Naţională de Electricitate" - S.A. din art. 14  
 alin. (1),(2) şi (3), art. 16 alin.(1) şi (2), art. 17 alin.(4) şi (6), art. 18, art. 19  
 alin.(1), art. 20, art. 21 alin.(1) şi coloanele 1-5 din anexa nr. 5; abrogă prima  
 liniuţă de la art. 1, art. 3-7, art. 17 alin.(1), anexele nr. 1.1, 2.1, 3.2, 3.3 şi 4 
 
 

- H.G. nr. 554/2002  (M. Of. nr. 400/11 iun. 2002) - modifică patrimoniul 

 H.G. nr. 368/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C. 
 M. Of. nr. 248/3 iul. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 458/2009  (M. Of. nr. 276/28 apr. 2009) - modifică art. 2, art.3, art.5, art.6, art.7 alin. (3), art.8 alin. (1), art. 10 lit. a), c)  
 şi e), art. 11 lit. b), art. 14 alin. (1), art. 16 
 
 H.G. nr. 371/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Poşta Română'' 
 M. Of. nr. 250/6 iul. 1998 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 42/2004  (M. Of. nr. 83/30 ian. 2004) - modifică în mod corespunzător. 

 H.G. nr. 372/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Radiocomunicaţii'' 
 
 

M. Of. nr. 251/6 iul. 1998 

 H.G. nr. 384/1998 
 Hotărâre privind recunoaşterea etaloanelor naţionale 
 
 

M. Of. nr. 271/21 iul. 1998 

 H.G. nr. 406/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. - Bucureşti 
 M. Of. nr. 275/23 iul. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 1772/2004  (M. Of. nr. 1038/10 nov. 2004) - abrogă hotărârea, cu excepţia art.5 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind reglementarea datoriei Republicii Socialiste Vietnam  
 către România, semnat la Hanoi la 15 noiembrie 1997 
 H.G. nr. 410/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 275/23 iul. 1998 
 
 
 H.G. nr. 428/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale ''Banca Română pentru Dezvoltare'' - S.A. 
 M. Of. nr. 279/28 iul. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 169/2000  (M. Of. nr. 112/14 mar. 2000) - prorogă termenul prevăzut în anexă 
 
 

- H.G. nr. 908/2000  (M. Of. nr. 506/16 oct. 2000) - modifică anexa 

 H.G. nr. 429/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea încheierii contractelor de cesiune în vederea recuperării creanţelor României din Republica Angola, Republica  
 Peru şi Republica Zambia 
 M. Of. nr. 281/29 iul. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 165/1999  (M. Of. nr. 110/17 mar. 1999) - abrogă prevederile art. 1 alin. (1) lit. b 
 - H.G. nr. 1043/2000  (M. Of. nr. 579/20 nov. 2000) - încheiere contract de cesiune dintre Guvernul României şi Societatea  
 Comercială "Argirom Internaţional"- S.A. recuperare creanţe externe ale  
 României de la Republica Angola 
 - H.G. nr. 257/2003  (M. Of. nr. 181/24 mar. 2003) - abrogă H.G. nr. 1043/2000 şi aprobă încheierea contractului de cesiune dintre  
 Guvernul României prin Ministerul de Finanţe Publice şi firma Maxima Group  
 Plc., pentru recuperare creanţe externe ale României în Republica Angola 
 
 ▼ Procesul-verbal al sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-iugoslave, semnat la Novi Sad la 3 aprilie 1998 
 H.G. nr. 430/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 281/29 iul. 1998 
 
 
 H.G. nr. 431/1998 
 Hotărâre privind unele măsuri legate de organizarea şi funcţionarea oficiilor şi birourilor comerciale proprii ale Ministerului Industriei şi  
 Comerţului în exterior 
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M. Of. nr. 281/29 iul. 1998 

 H.G. nr. 435/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale ''Banc Post'' - S.A. 
 M. Of. nr. 284/31 iul. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 505/1999  (M. Of. nr. 298/25 iun. 1999) - înlocuieşte anexa 
 
 

- H.G. nr. 1081/2000  (M. Of. nr. 574/17 nov. 2000) - modifică anexa 

 H.G. nr. 443/1998 
 Hotărâre privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare 
 M. Of. nr. 290/7 aug. 1998 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 41/1998  (M. Of. nr. 456/27 nov. 1998) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 154/1999  (M. Of. nr. 109/17 mar. 1999) - modifică art. 1 alin. (2); înlocuieşte anexele nr. 1-6 
 - H.G. nr. 546/1999  (M. Of. nr. 328/9 iul. 1999) - abrogă art. 1 alin. (1), art. 2-5, art. 7, art. 8 şi anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 1013/2000  (M. Of. nr. 554/8 nov. 2000) - înlocuieşte anexele nr. 3 şi 4 (cu anexele nr. 1 şi 2 din această hotărâre) 
 - H.G. nr. 1016/2001  (M. Of. nr. 656/18 oct. 2001) - înlocuieşte anexele nr. 3 şi 4 
 - H.G. nr. 1289/2002  (M. Of. nr. 861/28 nov. 2002) - introduce alin.(31) la art. 1, anexa nr. 7;  înlocuieşte anexele nr. 5 şi nr. 6 
 - H.G. nr. 584/2005  (M. Of. nr. 555/29 iun. 2005) - abrogă anexele nr. 3 şi 4 
 
 ▼ Acord de cooperare între Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Comunităţii Franceze din Belgia şi Guvernul Valon, pe de altă  
 parte, semnat la Bucureşti la 21 mai 1998 
 H.G. nr. 446/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 294/10 aug. 1998 
 
 
 H.G. nr. 459/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Interministerial pentru Minorităţi Naţionale 
 M. Of. nr. 295/11 aug. 1998 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 571/2000  (M. Of. nr. 320/10 iul. 2000) - modifică art. 2 alin 1 

 H.G. nr. 486/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea proiectelor şi programelor de restructurare şi reformă din Fondul la  
 dispoziţia Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare 
 M. Of. nr. 303/19 aug. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 790/1998  (M. Of. nr. 434/17 nov. 1998) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 438/1999  (M. Of. nr. 263/9 iun. 1999) - modifică anexa 

 H.G. nr. 489/1998 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru reducerea conţinutului de plumb din benzină 
 
 

M. Of. nr. 304/20 aug. 1998 

 H.G. nr. 490/1998 
 Hotărâre privind instituirea controlului asupra preţului la produsul apă grea 
 
 

M. Of. nr. 304/20 aug. 1998 

 H.G. nr. 502/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea indicilor de majorare a tarifelor suplimentelor de pat şi de cuşetă, practicate în transportul călătorilor în trafic  
 intern cu vagoanele de dormit şi cuşetă aparţinând Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 
 
 

M. Of. nr. 308/25 aug. 1998 

 H.G. nr. 503/1998 
 Hotărâre privind modificarea denumirii unor unităţi de cercetare din subordinea Academiei Române 
 M. Of. nr. 307/24 aug. 1998 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1366/2001  (M. Of. nr. 55/25 ian. 2002) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 509/1998 
 Hotărâre privind aprobarea achiziţiei dintr-o singură sursă a execuţiei lucrărilor de conversie de pe lignit pe huilă la CET Iaşi II şi CET  
 Suceava şi garantarea de către Guvern a unui credit extern pentru finanţarea acestor obiective 
 
 

M. Of. nr. 312/27 aug. 1998 

 H.G. nr. 510/1998 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publică centrală 
 
 

M. Of. nr. 309/26 aug. 1998 

 H.G. nr. 511/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea  
 turismului 
 M. Of. nr. 311/26 aug. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 712/1999  (M. Of. nr. 442/10 sep. 1999) - modifică anexa 
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 - H.G. nr. 276/2001  (M. Of. nr. 119/8 mar. 2001) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 423/2001  (M. Of. nr. 228/4 mai 2001) - modifică anexa 

 H.G. nr. 512/1998 
 Hotărâre cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 
 M. Of. nr. 344/11 sep. 1998 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 383/8 oct. 1998) - rectifică Normele 
 Modificări: 
 - HG.nr.336/1999  (M. Of. nr. 189/30 apr. 1999) - modifică anexa 
 
 

(v. L. nr. 571/2003) 

 H.G. nr. 517/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Administraţia Porturilor Maritime» - S.A. Constanţa" 
 M. Of. nr. 331/2 sep. 1998 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 347/14 sep. 1998) - rectifică art. 12 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 464/2003  (M. Of. nr. 299/6 mai 2003) - modifică titlul, art.1, art.2 alin. 5, art.5, art.11 alin.2, 3, 5 şi 6; introduce  
 art.11, art.21, art.51, alin. 2 la art.14; abrogă art.2 alin. 6 şi 7, art.4,  art. 6,  
 art. 7, art.12 şi art.13; înlocuieşte anexa nr. 1, denumirea Compania Naţională  
 ”Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. se înlocuieşte cu  
 denumirea Compania Naţională” Administraţia Porturilor Maritime" -  S.A.  
 Constanţa. 
 - L. nr. 342/2004  (M. Of. nr. 642/16 iul. 2004) - modifică în mod corespuzător 
 - H.G. nr. 597/2009  (M. Of. nr. 391/10 iun. 2009) - modifică art. 1 alin. (2) - (5), art. 11, art. 2 alin. (5), art. 5, art. 9 alin. (3), art.  
 10 alin. (2), art. 11 alin. (1) şi (6); 
  introduce art. 12 - 15,  alin. (5) la art. 9, alin. (11) la art. 10, alin. (21) la  
 art. 10, alin. (11) - (13) la art. 11; 
  abrogă art. 2 alin. (4), art. 21, art. 51, art. 8, art. 10 alin. (4), art. 11 alin.  
 (3), art. 16, anexa nr. 2; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 518/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 332/3 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 222/2003  (M. Of. nr. 160/13 mar. 2003) - modifică art.1 alin. (2), art.2 alin. (3), art.4 alin. (2) şi (3), art.5 alin. (1), art.6,  
 art.7 alin. (4), anexa devine anexa nr. 1 şi se modifică, ; introduce alin. (11) –  
 (16) la art. 5, art.61, art.62, alin. (7) şi alin. (8) la art. 7, art.13, anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 598/2009  (M. Of. nr. 421/19 iun. 2009) - modifică art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), (11), (12) şi (13), art. 6, art.  
 61, art. 62, art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (2) şi (3); 
  introduce alin. (11) la art. 4, art. 63, art. 64, alin. (21) şi (22) la art. 7,  
 alin. (5) la art. 8, alin. (11) la art. 9; 
  abrogă art. 4 alin. (2) şi (3), art. 5 alin. (14)-(16) şi (3), art. 7 alin. (7) şi (8),  
 art. 13, anexa nr. 2; 
 
 

 înlocuieşte anexa nr. 1 

 H.G. nr. 519/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 332/3 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 383/2003  (M. Of. nr. 255/12 apr. 2003) - modifică art.1 alin. (2), art.2 alin. (3), art.4 alin. (2) şi (3), art.5 alin. (1), art.6,  
 art.7 alin. (4), anexa; introduce alin. (11)- (16) la art.5, art.61, art.62, alin.  
 (7) şi (8) la art.7 
 - H.G. nr. 599/2009  (M. Of. nr. 382/5 iun. 2009) - modifică art. 1, art. 4, art. 6, art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (3), art. 9 alin.  
 (2) şi (3); 
 introduce art. 11, art. 41-43, alin. (21) şi (22) la art. 7, alin. (5) la art. 8,  
 alin. (11) la art. 9; 
 abrogă art. 5 alin. (1)-(16), art. 61, art. 62, art. 7 alin. (7) şi (8); 
 înlocuieşte anexa 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 900/22 dec. 2009) - rectifică art. 1 alin. (3) 
 
 H.G. nr. 520/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Fluviale'' - S.A. Giurgiu 
 M. Of. nr. 333/4 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 384/2003  (M. Of. nr. 254/12 apr. 2003) - modifică art.1 alin. (2), art.2 alin. (3), art.4 alin. (2) şi (3), art.5 alin. (1), art.6,  
 art.7 alin. (4), anexa devine anexa nr. 1 şi se modifică; introduce alin. (11)-  
 (16) la art.5, art.61, art.62, alin. (7) şi (8) la art. 7, anexa nr. 2. 
 - H.G. nr. 596/2009  (M. Of. nr. 378/4 iun. 2009) - modifică art. 1, art. 4, art. 5 alin. (1)-(12), art. 6, art. 61, art. 62, art. 7  
 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (2) şi (3); 
  introduce art. 63, art. 64, alin. (21) şi (22) la art. 7, alin. (5) la art. 8, alin.  
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 (11) la art. 9; 
  abrogă art. 5 alin. (13)-(16), art. 7 alin. (7) şi (8), anexa nr. 2; 
 
 

 înlocuieşte anexa nr. 1 

 H.G. nr. 521/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. 
 M. Of. nr. 334/7 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 133/2003  (M. Of. nr. 93/14 feb. 2003) - modifică titlul; înlocuieşte denumirea Societatea Naţională „ Aeroportul  
 Internaţional Timişoara”- S.A. cu Societatea Naţională „ Aeroportul  
 Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – S.A. 
 - H.G. nr. 1096/2008  (M. Of. nr. 701/15 oct. 2008) - modifică art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1); 
  abrogă art. 3 alin. (2), art. 6; 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 831/2020  (M. Of. nr. 907/6 oct. 2020) - modifică art. 1 alin. (2) și art. 5 alin. (3); 
 
 

 abrogă art. 5 alin. (1) 

 H.G. nr. 523/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale «Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa» - S.A. 
 M. Of. nr. 336/7 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 123/2006  (M. Of. nr. 125/9 feb. 2006) - modifică titlul; 
  Denumirea "Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Constanţa» - S.A.",  
 precum şi denumirea "Aeroportul Internaţional Constanţa" din cuprinsul  
 hotărârii se înlocuiesc cu denumirea "Societatea Naţională «Aeroportul  
 Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa» - S.A." şi, respectiv,  
 "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa". 
 - H.G. nr. 1096/2008  (M. Of. nr. 701/15 oct. 2008) - modifică art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1); 
  abrogă art. 3 alin. (2), art. 6; 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 831/2020  (M. Of. nr. 907/6 oct. 2020) - modifică art. 1 alin. (2) și art. 5 alin. (3); 
  abrogă art. 5 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 525/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ''Radionav'' - S.A. Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 339/9 sep. 1998 

 H.G. nr. 528/1998 
 Hotărâre privind modul de acordare a împrumuturilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 unor agenţi economici pentru acoperirea  
 arieratelor către Compania Naţională de Electricitate - S.A. şi către Societatea Naţională de Gaze Naturale ''Romgaz'' - S.A. 
 M. Of. nr. 333/4 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 801/1998  (M. Of. nr. 440/19 nov. 1998) - înlocuieşte anexa 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 484/16 dec. 1998) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 538/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Socrates 
 M. Of. nr. 338/8 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1328/2002  (M. Of. nr. 874/4 dec. 2002) - abrogă hotărârea cu excepţia art. 1 
 
 

- H.G. nr. 76/2005  (M. Of. nr. 122/8 feb. 2005) - abrogă art. 1 

 H.G. nr. 557/1998 
 Hotărâre privind acordarea garanţiei statului pentru creditele externe contractate de Societatea Comercială ''Compania Naţională de  
 Transporturi Aeriene Române - TAROM'' - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 342/10 sep. 1998 

 H.G. nr. 563/1998 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea finanţării unor importuri de păcură şi gaze naturale necesare consumului curent şi  
 completării stocurilor 
 
 

M. Of. nr. 338/8 sep. 1998 

 H.G. nr. 566/1998 
 Hotărâre privind instituţiile publice din subordinea Guvernului şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate în cadrul acestora 
 M. Of. nr. 342/10 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 958/1998  (M. Of. nr. 522/31 dec. 1998) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 978/1998  (M. Of. nr. 528/31 dec. 1998) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 55/1999  (M. Of. nr. 48/30 ian. 1999) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 327/2000  (M. Of. nr. 179/25 apr. 2000) - modifică anexa 

 H.G. nr. 573/1998 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
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 M. Of. nr. 345/11 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1396/2009  (M. Of. nr. 813/27 nov. 2009) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6 alin. (2), art.  
 7 alin. (2), art. 8, art. 10, art. 13, art. 14 alin. (1); 
 abrogă art. 15; 
 înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 560/2013  (M. Of. nr. 497/7 aug. 2013) - modifică art. 5 alin. (3); 
 înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 63/2017  (M. Of. nr. 150/28 feb. 2017) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 2, art. 6, art. 8, art. 10, art. 14 alin. (1); 
  introduce pct. 91 - 93 la art. 3, alin. (2) - (4) la art. 3 
 - H.G. nr. 272/2020  (M. Of. nr. 298/9 apr. 2020) - modifică art. 3 alin. (1) pct. 7, art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2) şi art. 13,  
 înlocuiește anexa 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 476/4 iun. 2020) 

 H.G. nr. 579/1998 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pentru reducerea riscului seismic al clădirilor de locuit expertizate tehnic şi încadrate în  
 clasa I de risc seismic şi finanţarea lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit înalte, cu mai mult de P+4 etaje, construite înainte de  
 anul 1940 
 
 

M. Of. nr. 355/17 sep. 1998 

 H.G. nr. 581/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate  
 Române 
 M. Of. nr. 349/15 sep. 1998 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 60/11 feb. 1999) - rectifică art. 17 alin. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 880/2001  (M. Of. nr. 594/21 sep. 2001) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 887/2001  (M. Of. nr. 598/24 sep. 2001) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 706/2002  (M. Of. nr. 525/18 iul. 2002) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 1199/2002  (M. Of. nr. 797/1 nov. 2002) - modifică art.20 şi anexa nr. 1;introduce alin. (4) la  art.17 
 - H.G. nr. 27/2004  (M. Of. nr. 72/28 ian. 2004) - completează în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 549/2004  (M. Of. nr. 386/3 mai 2004) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 568/2004  (M. Of. nr. 386/3 mai 2004) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 1115/2004  (M. Of. nr. 694/2 aug. 2004) - completează în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 1252/2004  (M. Of. nr. 773/24 aug. 2004) - modifică corespunzător 
 - H.G. nr. 1283/2004  (M. Of. nr. 783/26 aug. 2004) - modifică corespunzător 
 - H.G. nr. 569/2006  (M. Of. nr. 417/15 mai 2006) - completează în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 589/2006  (M. Of. nr. 429/18 mai 2006) - înlocuieşte anexa nr. 2 
 - O.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - abrogă art.22 alin.(1) 
 - H.G. nr. 1108/2010  (M. Of. nr. 767/17 nov. 2010) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 582/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A. prin reorganizarea Societăţii  
 Naţionale a Căilor Ferate Române 
 M. Of. nr. 350/15 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 8/1999  (M. Of. nr. 16/20 ian. 1999) - diminuează patrimoniul 
 - H.G. nr. 864/2001  (M. Of. nr. 582/17 sep. 2001) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 1199/2002  (M. Of. nr. 797/1 nov. 2002) - modifică art.11 şi anexa 
 - H.G. nr. 1115/2004  (M. Of. nr. 694/2 aug. 2004) - completează în mod corespunzător 
 - O.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - abrogă art.13 alin.(1) 
 - H.G. nr. 1106/2010  (M. Of. nr. 767/17 nov. 2010) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 584/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A. prin reorganizarea Societăţii  
 Naţionale a Căilor Ferate Române 
 M. Of. nr. 352/15 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 7/1999  (M. Of. nr. 15/20 ian. 1999) - diminuează patrimoniul 
 - H.G. nr. 1046/1999  (M. Of. nr. 639/28 dec. 1999) - reorganizează societatea şi completează obiectul de activitate (art. 4) 
 - H.G. nr. 863/2001  (M. Of. nr. 579/17 sep. 2001) - înfiinţează filială şi diminuează capitalul social 
 - H.G. nr. 1048/2002  (M. Of. nr. 712/1 oct. 2002) - înfiinţează filială 
 - H.G. nr. 1199/2002  (M. Of. nr. 797/1 nov. 2002) - modifică art.12 şi anexa 
 - H.G. nr. 1115/2004  (M. Of. nr. 694/2 aug. 2004) - completează în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 917/2005  (M. Of. nr. 783/29 aug. 2005) - modifică şi completează în mod corespunzător 
 - O.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - abrogă art.18 alin.(1) 
 
 

- H.G. nr. 1107/2010  (M. Of. nr. 767/17 nov. 2010) - modifică anexa 

 H.G. nr. 585/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii de Administrare Active Feroviare ''S.A.A.F.'' - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor  
 Ferate Române 
 M. Of. nr. 353/15 sep. 1998 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 1199/2002  (M. Of. nr. 797/1 nov. 2002) - modifică art.7 şi anexa 
 - H.G. nr. 1227/2003  (M. Of. nr. 775/5 nov. 2003) - modifică în mod corespunzător 
 
 

- O.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - abrogă art.10 

 H.G. nr. 586/1998 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii funcţionării în România a Fundaţiei americane ''Population Services  
 International'' prin intermediul unei filiale 
 M. Of. nr. 354/16 sep. 1998 

 

 ▼ Lista cuprinzând amendamentele convenite la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21  
 martie 1995 
 H.G. nr. 589/1998 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 359/22 sep. 1998 

 ▼ Amendamentul nr. 1 la Acordul de finanţare nerambursabilă, dintre Ministerul Transporturilor şi Agenţia Statelor Unite ale Americii  
 pentru Comerţ şi Dezvoltare (Proiect TDA nr. 96-760A) 
 H.G. nr. 590/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 384/9 oct. 1998 
 
 ▼ Acord de finanţare nerambursabilă, încheiat între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 11  
 septembrie 1997 
 H.G. nr. 591/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 376/1 oct. 1998 
 
 
 H.G. nr. 597/1998 
 Hotărâre privind modalitatea de finanţare a importurilor de tehnică militară şi a altor bunuri şi servicii necesare Ministerului de Interne 
 M. Of. nr. 360/23 sep. 1998 

 

 ▼ Protocol de colaborare între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Moldova, încheiat la Bucureşti la  
 29 august 1997 
 H.G. nr. 605/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 363/24 sep. 1998 
 
 
 H.G. nr. 616/1998 
 Hotărâre privind normarea parcului auto şi a consumului maxim de carburanţi pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului  
 Culturii 
 M. Of. nr. 365/25 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 667/2000  (M. Of. nr. 384/17 aug. 2000) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1791/2006  (M. Of. nr. 1030/27 dec. 2006) - modifică anexa 

 H.G. nr. 617/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale pentru Difuzarea Cărţii şi a altor Bunuri Culturale ''Semnal'' - S.A. 
 M. Of. nr. 365/25 sep. 1998 
 
 H.G. nr. 620/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole ''Horting'' şi a  
 Societăţii Comerciale ''Berser'' - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Valorificarea  
 Produselor Horticole'' 
 M. Of. nr. 362/24 sep. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1207/2007  (M. Of. nr. 695/12 oct. 2007) - modifică art.3, art.4, art.5, art.6 alin.(2), art.8, art.11, art.14, anexa devine  
 anexa nr.1; 
  introduce art.71, art. 101, art.111, art.112, art.113, art.114, alin.(3) la  
 art.12, art.191, anexa nr.2 
 - H.G. nr. 1342/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - modifică art. 3 
 - H.G. nr. 572/2017  (M. Of. nr. 674/17 aug. 2017) - abrogă art. 1 referitoare la Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru  
 Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting”, art. 2-12 şi  
 
 

anexa nr. 2 

 H.G. nr. 625/1998 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. 
 M. Of. nr. 373/1 oct. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 72/2003  (M. Of. nr. 81/7 feb. 2003) - modifică art.2 alin. (5), anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 2340/2004  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2005) - modifică art. 2 alin. (5) 
 - H.G. nr. 57/2006  (M. Of. nr. 87/31 ian. 2006) - modifică art. 2 alin. (5) 
 - H.G. nr. 1392/2006  (M. Of. nr. 854/18 oct. 2006) - modifică art.1 alin.(1), art.2 alin.(5), art.8; 
  modifică şi completează  anexa nr.1; 
  introduce alin.(6) şi (7) la art.2; 
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  abrogă art.1 alin.(3) 
 - H.G. nr. 1105/2010  (M. Of. nr. 767/17 nov. 2010) - modifică art. 4 alin. (1), anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1289/2011  (M. Of. nr. 25/12 ian. 2012) - modifică art. 1 alin. (1) şi (4), art. 2 alin. (5), art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (1), (3)  
 şi (5), anexa nr. 1; 
  introduce alin. (6) art. 7; 
 
 

 abrogă art. 2 alin. (6) şi (7), art. 6 alin. (5) şi (6), art. 8 

 H.G. nr. 626/1998 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - A.F.E.R. 
 M. Of. nr. 373/1 oct. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1561/2006  (M. Of. nr. 940/21 nov. 2006) - modifică art. 1, art. 2 alin. (5), art. 5, art. 6, art. 9, art. 10, anexa nr. 1; 
  introduce alin. (3) la art. 4 
 - H.G. nr. 1104/2010  (M. Of. nr. 767/17 nov. 2010) - modifică art. 4 alin. (1), anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 606/2015  (M. Of. nr. 587/5 aug. 2015) - art. 1, art. 4 alin. (3), art. 5, art. 10, anexa nr. 1 

 H.G. nr. 631/1998 
 Hotărâre pentru sprijinirea participării României la iniţiativa europeană EUREKA 
 M. Of. nr. 374/1 oct. 1998 

 

 ▼ Amendament convenit la Acordul de împrumut (Împrumutul de ajustare a sectorului financiar şi al întreprinderilor - FESAL) dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996 
 H.G. nr. 633/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 371/30 sep. 1998 
 
 
 H.G. nr. 638/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Societăţii Naţionale "Institutul Pasteur" - S.A. prin reorganizarea Regiei  
 Autonome "Institutul Naţional de Medicină Veterinară Pasteur" 
 
 

M. Of. nr. 376/1 oct. 1998 

 H.G. nr. 644/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) lit.n din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea  
 eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie  
 1989, republicată 
 M. Of. nr. 386/12 oct. 1998 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1197/2000  (M. Of. nr. 626/4 dec. 2000) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 664/1998 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii persoanei juridice fără scop patrimonial American Bar Association CEELI,  
 Inc. 
 
 

M. Of. nr. 379/5 oct. 1998 

 H.G. nr. 670/1998 
 Hotărâre privind modul de stabilire şi de ajustare a tarifelor practicate de către Societatea Naţională de Telecomunicaţii "Romtelecom" -  
 S.A. pentru furnizarea serviciilor de telecomunicaţii de bază 
 M. Of. nr. 379/5 oct. 1998 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 793/1998  (M. Of. nr. 430/12 nov. 1998) - determină valoarea coeficientului X 

 H.G. nr. 676/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă 
 M. Of. nr. 381/6 oct. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 676/1999  (M. Of. nr. 411/27 aug. 1999) - modifică art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (4) -  
 (6), art. 6 alin. (3), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1); introduce alin. (4) - (6)  
 la art. 1, alin. (3) la art. 8 
 - H.G. nr. 349/2000  (M. Of. nr. 201/10 mai 2000) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 12/2001  (M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) - modifică art. 5 
 - H.G. nr. 1299/2004  (M. Of. nr. 804/31 aug. 2004) - modifică art. 1 alin. (4) 
 - H.G. nr. 1901/2004  (M. Of. nr. 1097/24 nov. 2004) - abrogă art. 3 alin. 1 liniuţa 5-a 
 - O.G. nr. 22/2005  (M. Of. nr. 102/31 ian. 2005) - reorganizare 
 - H.G. nr. 1703/2006  (M. Of. nr. 997/14 dec. 2006) - modifică art. 9 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 9, art. 91 
 
 ▼ Amendamente convenite la Acordul de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997 
 H.G. nr. 679/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 386/12 oct. 1998 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 125/2000 (M. Of. nr. 81/23 feb. 2000) 

 H.G. nr. 684/1998 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor judeţe 
 M. Of. nr. 391/15 oct. 1998 



 
 

 1176

 H.G. nr. 685/1998 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor municipii 
 
 

M. Of. nr. 390/15 oct. 1998 

 H.G. nr. 686/1998 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor oraşe 
 
 

M. Of. nr. 390/15 oct. 1998 

 H.G. nr. 696/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Centrul de Cercetări pentru Medicamente de Sinteză'' - S.A. şi a Societăţii Comerciale  
 ''Centrul de Cercetări pentru Antibiotice'' - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 391/15 oct. 1998 

 H.G. nr. 705/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale ''Romarm'' - S.A., a Societăţii Comerciale ''Uzina Mecanică Mârşa'' - S.A. şi a Societăţii  
 Comerciale ''Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea'' - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Producţia de Tehnică Militară -  
 RATMIL 
 M. Of. nr. 401/22 oct. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 979/2000  (M. Of. nr. 529/27 oct. 2000) - abrogă art. 1 lit. a, art. 3-7, art. 8 alin. (3), art. 9, art. 10 alin.(1) şi (4), art. 11,  
 art. 15, art. 16, art. 19 şi anexele nr. 1, 1.1-1.5 şi nr. 2; elimină denumirea  
 Societatea Naţională "Romarm"-S.A. din art. 8 alin.(1) şi (2), art. 10 alin.(2) şi  
 (3) şi art.17, cuvântul filialele din art. 10 alin.(2) şi (3), art.14 alin.(1), art.17 şi  
 18 
 - H.G. nr. 33/2002  (M. Of. nr. 54/25 ian. 2002) - aprobă dezafectarea integrală a capacităţilor de mobilizare în vederea trecerii  
 
 

la producţia civilă 

 H.G. nr. 708/1998 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare şi exploatare petrolieră în perimetrele EP I-11 Alexandria, EP I-15  
 Constanţa şi E II-1 Sud Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 397/20 oct. 1998 

 H.G. nr. 709/1998 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare şi exploatare petrolieră în perimetrele EP I-5 Greşu şi EP I-6 Nereju 
 M. Of. nr. 397/20 oct. 1998 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 619/2000  (M. Of. nr. 336/19 iul. 2000) - acte adiţionale 

 H.G. nr. 710/1998 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii funcţionării în România a Fundaţiei americane FREEDOM HOUSE, INC 
 M. Of. nr. 403/22 oct. 1998 
 
 H.G. nr. 714/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea trecerii Spitalului Interdepartamental Bucureşti din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea Ministerului  
 Justiţiei 
 M. Of. nr. 400/21 oct. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 952/1998  (M. Of. nr. 522/31 dec. 1998) - schimba denumirea Spitalului Interdepartamental Bucureşti în Spitalul ''Prof.  
 
 

Dr. Constantin Angelescu'' 

 H.G. nr. 717/1998 
 Hotărâre privind aprobarea derulării operaţiunilor de import în contul de cooperare constituit din exporturile efectuate de Societatea  
 Comercială ''Unirea'' - S.A. Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 400/21 oct. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 83/1999  (M. Of. nr. 68/18 feb. 1999) - înlocuieşte la art. 1-3 sintagma "moneda naţională taka" cu sintagma "moneda  
 dolari neconvertibili" 
 
 H.G. nr. 727/1998 
 Hotărâre privind garantarea unui credit extern în favoarea Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 405/23 oct. 1998 
 
 H.G. nr. 733/1998 
 Hotărâre cu privire la tipurile de diplome, certificate şi atestate acordate în învăţământul superior 
 
 

M. Of. nr. 406/26 oct. 1998 

 H.G. nr. 751/1998 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii funcţionării în România a Asociaţiei IATA - International Air Transport  
 Association 
 M. Of. nr. 410/29 oct. 1998 

 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington  
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 la 7 octombrie 1991 
 H.G. nr. 752/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 410/29 oct. 1998 
 
 
 H.G. nr. 753/1998 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români  
 pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7  
 septembrie 1940 
 M. Of. nr. 458/30 nov. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 475/2000  (M. Of. nr. 276/19 iun. 2000) - modifică art. 9 alin. (2), art.38 alin.(2), art.39, art.40; introduce art.341;  
 abrogă art.41 
 - H.G. nr. 1277/2007  (M. Of. nr. 728/26 oct. 2007) - modifică anexa 
 - O.U.G. nr. 10/2013  (M. Of. nr. 114/28 feb. 2013) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 786/1998 
 Hotărâre privind stabilirea normelor de consum de combustibil şi a stocurilor normate de combustibil pentru instituţiile din sectorul de  
 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
 

M. Of. nr. 430/12 nov. 1998 

 H.G. nr. 788/1998 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii ''Stimularea înfiinţării de întreprinderi  
 mici şi mijlocii şi sprijinirea noilor întreprinderi'' 
 M. Of. nr. 434/17 nov. 1998 
 Modificări: 
 - HG.nr.7/2000  (M. Of. nr. 12/14 ian. 2000) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 793/1998 
 Hotărâre pentru completarea cadrului dezvoltării în continuare a sectorului telecomunicaţiilor şi al finalizării procesului de privatizare a  
 Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii ''Romtelecom''- S.A. 
 M. Of. nr. 430/12 nov. 1998 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 445/23 nov. 1998) - rectifică art. 2 

 H.G. nr. 806/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Huilei - S.A. şi a societăţilor comerciale: ''Servmin'' - S.A., ''Centrul de Calcul -  
 INFO'98'' - S.A., ''Proiectări Miniere - MINCONSULT'' - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Huilei din România 
 M. Of. nr. 442/20 nov. 1998 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 313/2002  (M. Of. nr. 264/19 apr. 2002) - diminuează patrimoniul Companiei Naţionale a Huilei-S.A 

 H.G. nr. 808/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului ''Minvest'' - S.A. 
 M. Of. nr. 444/20 nov. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 770/2001  (M. Of. nr. 562/10 sep. 2001) - modifică capitalul social 
 
 

- H.G. nr. 313/2002  (M. Of. nr. 264/19 apr. 2002) - diminuează patrimoniul 

 H.G. nr. 816/1998 
 Hotărâre privind conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere 
 M. Of. nr. 443/20 nov. 1998 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 997/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 2 

 H.G. nr. 825/1998 
 Hotărâre privind unele măsuri de salarizare a personalului din învăţământ prin aplicarea Legii nr. 154/1998 
 
 

M. Of. nr. 450/25 nov. 1998 

 H.G. nr. 830/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Produselor Agricole - S.A. prin reorganizarea Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole  
 - R.A. 
 M. Of. nr. 454/27 nov. 1998 

 

 ▼ Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova pentru  
 anul de învăţământ 1998/1999 
 H.G. nr. 834/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 455/27 nov. 1998 
 
 
 H.G. nr. 835/1998 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii în România a Corporaţiei GRAIN INDUSTRY ALLIANCE, cu sediul în  
 Manhattan - Kansas, S.U.A. 
 
 

M. Of. nr. 451/25 nov. 1998 
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 H.G. nr. 852/1998 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 460/30 nov. 1998 

 H.G. nr. 853/1998 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului de a constitui şi gestiona banca de date cuprinzând  
 lucrările publice şi construcţiile 
 M. Of. nr. 511/30 dec. 1998 

 

 ▼ Protocol între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Sănătăţii din Republica Finlanda privind cooperarea  
 în domeniul sănătăţii şi medicinei pentru anii 1998-2000, semnat la Geneva la 12 mai 1998 
 H.G. nr. 854/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 465/4 dec. 1998 
 
 
 H.G. nr. 855/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 
 M. Of. nr. 465/4 dec. 1998 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1218/2000  (M. Of. nr. 639/7 dec. 2000) - modifică art. 1, art.7 alin. (1), art. 8 alin.(2); introduce alin.(4) la art. 8 
 - H.G. nr. 614/2005  (M. Of. nr. 586/7 iul. 2005) - modifică art. 1, art. 8 alin. (2); 
  abrogă art. 7 alin. (1) 
 - H.G. nr. 837/2007  (M. Of. nr. 575/22 aug. 2007) - modifică art.8 alin.(1); 
  introduce lit. o) la art.3 
 - H.G. nr. 1411/2009  (M. Of. nr. 830/3 dec. 2009) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - H.G. nr. 830/2010  (M. Of. nr. 602/25 aug. 2010) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - H.G. nr. 962/2011  (M. Of. nr. 707/6 oct. 2011) - modifică art. 3 lit. c) şi i), art. 9; 
  abrogă art. 7 alin. (2) şi art. 11 
 - H.G. nr. 134/2012  (M. Of. nr. 157/8 mar. 2012) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - H.G. nr. 683/2017  (M. Of. nr. 762/25 sep. 2017) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - H.G. nr. 907/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) - modifică art. 2, art. 8 alin. (1) și (4); 
  introduce lit. p) - x) la art. 3, alin. (5) - (7) la art. 8; 
  abrogă art. 3 lit. k), l) și o), art. 6 
 - H.G. nr. 752/2018  (M. Of. nr. 821/25 sep. 2018) - modifică art. 3 
 
 ▼ Convenţie între Ministerul de Interne din România şi Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania cu privire la  
 preluarea de persoane apatride, semnată la Bonn la 9 iunie 1998 
 H.G. nr. 869/1998 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 476/10 dec. 1998 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind asistenţa reciprocă între administraţiile lor vamale,  
 semnat la Washington la 16 iulie 1998 
 H.G. nr. 871/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 484/16 dec. 1998 
 
 
 H.G. nr. 892/1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Unifarm''-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 487/17 dec. 1998 

 H.G. nr. 910/1998 
 Hotărâre pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României 
 
 

M. Of. nr. 494/22 dec. 1998 

 H.G. nr. 921/1998 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare şi exploatare petrolieră în perimetrul EP II - 2 Pâncota 
 M. Of. nr. 500/24 dec. 1998 

 
 ▼ Protocol, semnat la Budapesta la 24 aprilie 1998 
 H.G. nr. 949/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 522/31 dec. 1998 
 
 
 H.G. nr. 968/1998 
 Hotărâre pentru înfiinţarea Institutului Cultural Român ''Titu Maiorescu'', cu sediul la Berlin 
 
 

M. Of. nr. 518/30 dec. 1998 

 H.G. nr. 985/1998 
 Hotărâre privind aprobarea mandatului Fondului Proprietăţii de Stat referitor la privatizarea Societăţii Comerciale ''Petromidia'' - S.A.  
 Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 525/31 dec. 1998 

 H.G. nr. 991/1998 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Brad, judeţul Hunedoara ca zonă defavorizată 
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 M. Of. nr. 524/31 dec. 1998 
 
 H.G. nr. 992/1998 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Valea Jiului, judeţul Hunedoara ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 524/31 dec. 1998 

 H.G. nr. 993/1998 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Bălan, judeţul Harghita ca zonă defavorizată 
 M. Of. nr. 524/31 dec. 1998 

 

 ▼ Amendamente convenite cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari  
 S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995 
 H.G. nr. 996/1998 (aprobare) 
 M. Of. nr. 4/13 ian. 1999 
 
 
  1999  
 
 
 H.G. nr. 7/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor filiale ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"-S.A. 
 M. Of. nr. 15/20 ian. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 178/2002  (M. Of. nr. 156/5 mar. 2002) - modifică art.2 alin.(4), art.7 alin.(2), anexa nr. 3 
 
 H.G. nr. 8/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor filiale ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. 
 M. Of. nr. 16/20 ian. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 176/2002  (M. Of. nr. 156/5 mar. 2002) - modifică art.2 alin.(4), art.6 alin.(2), anexa nr. 3 
 
 

- H.G. nr. 1199/2002  (M. Of. nr. 797/1 nov. 2002) - modifică art.3 şi anexa nr. 3 

 H.G. nr. 14/1999 
 Hotărâre privind aprobarea, la cererea asociaţiilor salariaţilor disponibilizaţi, a continuării activităţii la unele mine trecute în conservare 
 
 

M. Of. nr. 9/18 ian. 1999 

 H.G. nr. 17/1999 
 Hotărâre privind închiderea definitivă şi conservarea unor mine şi cariere, etapa a II-a 
 M. Of. nr. 14/20 ian. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 997/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 2 

 H.G. nr. 18/1999 
 Hotărâre privind acordarea unui spor de 20% din salariul de bază personalului Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare  
 care lucrează în condiţii de izolare 
 M. Of. nr. 17/21 ian. 1999 

 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul  
 privind forţa de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la 23 august 1995 
 H.G. nr. 24/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 28/26 ian. 1999 

 ▼ Protocol de cooperare între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Ministerul Construcţiilor din  
 Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998 
 H.G. nr. 29/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 30/27 ian. 1999 

 ▼ Amendamente convenite de Guvernul României cu Banca Europeană de Investiţii cu privire la anexa A "Descriere tehnică" la Acordul de  
 împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg şi Bruxelles la 10 mai 1993 
 H.G. nr. 32/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 30/27 ian. 1999 

 ▼ Amendamente convenite cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în ceea ce priveşte anexa nr. 1 la Acordul de  
 împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 30 aprilie 1993 
 H.G. nr. 33/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 30/27 ian. 1999 
 
 
 H.G. nr. 34/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Limbii Române 
 M. Of. nr. 30/27 ian. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 306/2000  (M. Of. nr. 180/26 apr. 2000) - modifică art. 1 
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 - H.G. nr. 1108/2005  (M. Of. nr. 884/3 oct. 2005) - modifică art. 1, art. 3 lit. a) şi d), art. 6; 
  introduce lit. g) şi h) la art. 3, art. 71 
 - H.G. nr. 74/2008  (M. Of. nr. 63/28 ian. 2008) - modifică art. 6 alin.(1); 
  introduce alin.(2) la art.5 
 - H.G. nr. 261/2008  (M. Of. nr. 203/17 mar. 2008) - abrogă art. 71 
 - H.G. nr. 1411/2009  (M. Of. nr. 830/3 dec. 2009) - modifică art. 6 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 40/1999 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 48/30 ian. 1999 
 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul agriculturii, semnat la Ierusalim la 3 august  
 1998 
 H.G. nr. 46/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 52/5 feb. 1999 
 
 
 H.G. nr. 49/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 
 
 

M. Of. nr. 53/5 feb. 1999 

 H.G. nr. 50/1999 
 Hotărâre privind marcarea buteliilor de sticlă refolosibile, utilizate pentru ambalarea substanţelor şi produselor periculoase 
 
 

M. Of. nr. 52/5 feb. 1999 

 H.G. nr. 53/1999 
 Hotărâre privind aprobarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA 
 M. Of. nr. 78/25 feb. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 296/2003  (M. Of. nr. 553/31 iul. 2003) 
 - O. nr. 605/2008  (M. Of. nr. 869/22 dec. 2008) 
 
 

- O. nr. 236/2015  (M. Of. nr. 395/5 iun. 2015) - actualizează clasificarea 

 H.G. nr. 55/1999 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale de prognoză în subordinea Ministerului Finanţelor 
 M. Of. nr. 48/30 ian. 1999 

 (v. O.U.G. nr. 64/2003) 
 
 H.G. nr. 57/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Infrastructura Calităţii şi Armonizarea Reglementărilor Tehnice 
 
 

M. Of. nr. 55/8 feb. 1999 

 H.G. nr. 75/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Nobilmet"-S.A. şi a Societăţii Comerciale "Senzorom - CCP"- S.A. 
 M. Of. nr. 64/16 feb. 1999 

 

 ▼ Acord privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică dintre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul  
 Agriculturii, Silviculturii şi Reformei Agrare din Republica Bulgaria, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 1998 
 H.G. nr. 79/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 64/16 feb. 1999 
 
 
 H.G. nr. 81/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova 
 M. Of. nr. 69/18 feb. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1271/2000  (M. Of. nr. 665/16 dec. 2000) - introduce art. 71; modifică anexa nr. 2 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 1428/2004  (M. Of. nr. 854/17 sep. 2004) - abrogă art. 71 
 - H.G. nr. 1495/2008  (M. Of. nr. 848/17 dec. 2008) - modifică art. 1 alin. (2); 
  abrogă art. 3, anexa nr. 1; 
  înlocuieşte anexa nr. 2 
 
 ▼ Acord de cooperare şi schimb de informaţii în domeniul securităţii nucleare între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor  
 Nucleare din România şi Societatea pentru Securitatea Instalaţiilor şi Reactorilor din Germania, semnat la Berlin la 10 noiembrie 1998 
 H.G. nr. 94/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 75/23 feb. 1999 
 
 
 H.G. nr. 96/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. 
 M. Of. nr. 70/22 feb. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 498/2000  (M. Of. nr. 295/29 iun. 2000) - modifică art. 7 alin. (1) şi anexa nr. 1 
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 - H.G. nr. 1241/2002  (M. Of. nr. 825/14 nov. 2002) - modifică anexa nr.1 
 
 ▼ Hotărâri cuprinse în Protocolul celei de-a XI-a sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea la 5 noiembrie  
 1998 
 H.G. nr. 97/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 73/23 feb. 1999 
 
 
 H.G. nr. 100/1999 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un credit extern în favoarea Ministerului Sănătăţii, pentru finanţarea  
 achiziţionării de echipamente de înaltă performanţă pentru radiologie 
 
 

M. Of. nr. 73/23 feb. 1999 

 H.G. nr. 106/1999 
 Hotărâre privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei pentru urmărirea exploatării raţionale şi a protecţiei resurselor naturale  
 balneoterapeutice, precum şi a refacerii echilibrului ecologic din zona Lacului Amara (Comisia Amara) 
 M. Of. nr. 83/26 feb. 1999    
 H.G. nr. 107/1999 
 Hotărâre privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei pentru urmărirea exploatării raţionale şi a protecţiei resurselor naturale  
 balneoterapeutice, precum şi a refacerii echilibrului ecologic din zona Lacului Techirghiol (Comisia Techirghiol) 
 
 

M. Of. nr. 83/26 feb. 1999 

 H.G. nr. 108/1999 
 Hotărâre privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei pentru urmărirea exploatării raţionale şi a protecţiei resurselor naturale  
 balneoterapeutice, precum şi a refacerii echilibrului ecologic din zona litoralului românesc (Comisia Litoral) 
 
 

M. Of. nr. 83/26 feb. 1999 

 H.G. nr. 109/1999 
 Hotărâre privind valorificarea produselor şi serviciilor realizate în cadrul căminelor-atelier şi al altor cămine din coordonarea  
 Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap 
 
 

M. Of. nr. 76/24 feb. 1999 

 H.G. nr. 110/1999 
 Hotărâre privind aprobarea garantării la extern de către Ministerul Finanţelor, în numele statului român, a creditului comercial în produse  
 tip GSM 103/1999, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., acordat Guvernului României de către Guvernul Statelor Unite ale Americii 
 
 

M. Of. nr. 85/1 mar. 1999 

 H.G. nr. 112/1999 
 Hotărâre privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite externe pentru construirea de locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 86/1 mar. 1999 

 H.G. nr. 114/1999 
 Hotărâre privind actualizarea Programului naţional de aderare a României la Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 98/8 mar. 1999 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 14/2003  (M. Of. nr. 63/1 feb. 2003) - înlocuieşte denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap”  
 
 

cu denumirea „ Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap” 

 H.G. nr. 121/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Centrul de Inovare în Inginerie INVOLTA - CII"-S.A. Craiova 
 M. Of. nr. 94/4 mar. 1999 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind colaborarea vamală şi asistenţa  
 administrativă reciprocă pentru prevenirea, cercetarea şi urmărirea fraudelor vamale, semnat la Belgrad la 14 ianuarie 1998 
 H.G. nr. 124/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 94/4 mar. 1999 
 
 
 H.G. nr. 132/1999 
 Hotărâre privind utilizarea fondurilor PHARE de contrapartidă, constituite din contravaloarea în moneda naţională a ajutoarelor acordate  
 Guvernului României de Comisia Europeană 
 
 

M. Of. nr. 103/11 mar. 1999 

 H.G. nr. 133/1999 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii Filialei din România a Fundaţiei "Konrad Adenauer" 
 M. Of. nr. 105/12 mar. 1999 
 
 H.G. nr. 138/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de decontare a cheltuielilor de finanţare a acţiunilor de consultanţă şi  
 formare profesională destinate agricultorilor 
 
 

M. Of. nr. 107/15 mar. 1999 
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 H.G. nr. 143/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. 
 M. Of. nr. 110/17 mar. 1999 

 

 ▼ Amendament la Acordul-cadru de împrumut între România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4  
 iunie 1998 
 H.G. nr. 145/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 108/15 mar. 1999 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut între România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 27 iunie  
 1997 
 H.G. nr. 146/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 108/15 mar. 1999 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la  
 Bucureşti la 5 aprilie 1993 
 H.G. nr. 149/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 95/2 mar. 2000 
 
 
 H.G. nr. 156/1999 
 Hotărâre privind actualizarea condiţiilor de încadrare a întreprinderilor în mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 106/12 mar. 1999 
 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind reglementarea datoriei Republicii Peru către România, semnat la  
 Bucureşti la 18 decembrie 1998 
 H.G. nr. 165/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 110/17 mar. 1999 
 
 
 H.G. nr. 176/1999 
 Hotărâre privind aprobarea aplicării Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de  
 aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi personalului din instituţiile de învăţământ, încadrat, pe baza contractului  
 individual de muncă, în funcţii auxiliare şi în alte funcţii specifice 
 
 

M. Of. nr. 120/23 mar. 1999 

 H.G. nr. 177/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării oraşului Vatra Dornei, judeţul Suceava, ca staţiune turistică de interes naţional 
 M. Of. nr. 120/23 mar. 1999 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Ţărilor de Jos privind  
 schimbul de date şi cooperarea în domeniul cercetării şi tehnologiei pentru apărare, semnat la Haga la 13 noiembrie 1998 
 H.G. nr. 179/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 121/24 mar. 1999 

 ▼ Acord între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii din Republica Arabă Siriană privind colaborarea în domeniul  
 sănătăţii şi al ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998 
 H.G. nr. 180/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 123/25 mar. 1999 

 ▼ Acord între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii şi Silviculturii din Republica Croaţia privind  
 cooperarea în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, semnat la Bucureşti la 29 septembrie 1998 
 H.G. nr. 181/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 123/25 mar. 1999 

 H.G. nr. 185/1999 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare şi exploatare petrolieră în perimetrele EP I-3 Brateş şi EP I-8  
 Vălenii de Munte, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Consorţiul Tullow 
 
 

M. Of. nr. 123/25 mar. 1999 

 H.G. nr. 190/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, de utilizare şi controlul utilizării subvenţiilor de la bugetul  
 de stat destinate acoperirii a 70 % din volumul dobânzii datorate de împrumutat, aferentă creditelor bancare acordate de băncile comerciale  
 în vederea achiziţionării din producţia internă de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prăsilă,  
 construirii şi amenajării de spaţii pentru cazarea şi creşterea animalelor, sere, solarii, precum şi înfiinţării de plantaţii viticole nobile,  
 pomicole, de arbuşti fructiferi 
 M. Of. nr. 132/31 mar. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 118/2000  (M. Of. nr. 78/22 feb. 2000) - modifică titlul şi anexa 
 
 

(v. L. nr. 632/2001) 

 H.G. nr. 191/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Albeni, judeţul Gorj, ca zonă defavorizată 
 M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 
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 H.G. nr. 192/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Schela, judeţul Gorj, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 193/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Motru-Rovinari, judeţul Gorj, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 194/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Ştei-Nucet, judeţul Bihor, ca zonă defavorizată 
 M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1199/2000  (M. Of. nr. 635/7 dec. 2000) - modifică art. 2; înlocuieşte anexa nr. 1 

 H.G. nr. 195/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Borod-Şuncuiuş-Dobreşti-Vadu Crişului, judeţul Bihor, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 196/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Popeşti-Derna-Aleşd, judeţul Bihor, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 197/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Rusca Montană, judeţul Caraş-Severin, ca zonă defavorizată 
 M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 
 
 H.G. nr. 198/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Bocşa, judeţul Caraş-Severin, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 199/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Moldova Nouă-Anina, judeţul Caraş-Severin, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 200/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Ip, judeţul Sălaj, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 201/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Hida-Surduc-Jibou-Bălan, judeţul Sălaj, ca zonă defavorizată 
 M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 
 
 H.G. nr. 202/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Şărmăşag-Chiejd-Bobota, judeţul Sălaj, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 203/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Baia Mare, judeţul Maramureş, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 204/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Borşa-Vişeu, judeţul Maramureş, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 205/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Filipeşti, judeţul Prahova, ca zonă defavorizată 
 M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 
 
 H.G. nr. 206/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Ceptura, judeţul Prahova, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 207/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Comăneşti, judeţul Bacău, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 208/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Bucovina, judeţul Suceava, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 209/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Baraolt, judeţul Covasna, ca zonă defavorizată 
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M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 210/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Altân Tepe, judeţul Tulcea, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 

 H.G. nr. 214/1999 
 Hotărâre privind activităţile de natură economică pentru care se calculează amortizarea mijloacelor fixe 
 M. Of. nr. 133/31 mar. 1999 
 
 H.G. nr. 217/1999 
 Hotărâre privind autorizarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior de a aproba garantarea în proporţie de  
 până la 100 % a unui credit extern în favoarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., precum şi  
 autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta acest credit 
 
 

M. Of. nr. 143/7 apr. 1999 

 H.G. nr. 219/1999 
 Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea  
 modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 
 

M. Of. nr. 143/7 apr. 1999 

 H.G. nr. 221/1999 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P II-3 Moraviţa, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 145/8 apr. 1999 

 H.G. nr. 224/1999 
 Hotărâre pentru declararea zilei de 7 aprilie "Ziua sănătăţii" 
 M. Of. nr. 132/31 mar. 1999   
 ▼ Procesul-verbal al celei de-a XXV-a sesiuni ordinare a Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de călători în  
 zona de frontieră, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 1998 
 H.G. nr. 227/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 133/31 mar. 1999 

 H.G. nr. 234/1999 
 Hotărâre privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala "CNE-PROD"  
 Cernavodă 
 
 

M. Of. nr. 147/8 apr. 1999 

 H.G. nr. 242/1999 
 Hotărâre privind trecerea Editurii "Junimea" din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 152/14 apr. 1999 

 H.G. nr. 244/1999 
 Hotărâre privind reorganizarea revistei "Biblioteca" 
 M. Of. nr. 152/14 apr. 1999 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea vamală şi asistenţa administrativă reciprocă pentru  
 prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor vamale, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1997 
 H.G. nr. 248/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 153/14 apr. 1999 
 
 
 H.G. nr. 261/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND 
 M. Of. nr. 164/19 apr. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 961/2005  (M. Of. nr. 819/9 sep. 2005) - modifică art. 8; 
 
 

 abrogă  art. 3, art. 11, anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 268/1999 
 Hotărâre pentru numirea în funcţie a membrilor Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
 
 

M. Of. nr. 153/14 apr. 1999 

 H.G. nr. 269/1999 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea  
 Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 
 M. Of. nr. 173/23 apr. 1999 

 (v. O.G. nr. 92/2003) 
 
 H.G. nr. 270/1999 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale  
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 cadrelor militare în activitate 
 M. Of. nr. 163/19 apr. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 283/2005  (M. Of. nr. 320/15 apr. 2005) - modifică art. 6 alin. (5); 
  introduce alin. (41) la art. 6 
 
 H.G. nr. 274/1999 
 Hotărâre pentru trecerea unor instituţii publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al  
 Municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 155/14 apr. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 394/1999  (M. Of. nr. 237/27 mai 1999) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 275/1999 
 Hotărâre privind aprobarea contractării şi garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul de Interne 
 
 

M. Of. nr. 153/14 apr. 1999 

 H.G. nr. 276/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti 
 M. Of. nr. 181/28 apr. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 
 H.G. nr. 277/1999 
 Hotărâre pentru înfiinţarea Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului  
 Fondului Cultural Naţional 
 M. Of. nr. 179/27 apr. 1999 

 

 ▼ Protocol de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi, în special, a criminalităţii transfrontaliere, semnat la Sofia la 8  
 septembrie 1998 
 H.G. nr. 280/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 180/28 apr. 1999 
 
 
 H.G. nr. 288/1999 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 155/14 apr. 1999 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal, semnat la  
 Bucureşti la 10 noiembrie 1998 
 H.G. nr. 292/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 188/30 apr. 1999 
 
 
 H.G. nr. 295/1999 
 Hotărâre privind unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor şi la alte  
 venituri ale populaţiei în cursul anului 1999 
 M. Of. nr. 163/19 apr. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 607/1999  (M. Of. nr. 365/30 iul. 1999) - modifică art. 2 alin. (2) şi art.13; completează art.1 alin. (1) cu lit. g 

 H.G. nr. 305/1999 
 Hotărâre privind constituirea grupului de lucru pentru elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a economiei naţionale pe termen lung 
 M. Of. nr. 179/27 apr. 1999 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la  
 10 noiembrie 1998 
 H.G. nr. 309/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 200/10 mai 1999 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 9  
 septembrie 1998 
 H.G. nr. 310/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 204/11 mai 1999 
 
 
 H.G. nr. 311/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând subvenţiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase,  
 radioactive, rare şi nemetalifere care se subvenţionează de la bugetul de stat în anul 1999 şi a Normelor metodologice privind acordarea,  
 utilizarea şi controlul subvenţiilor pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi  
 nemetalifere, precum şi ale transferurilor destinate acţiunilor de protecţie socială a personalului din acest domeniu 
 M. Of. nr. 175/26 apr. 1999 
 Modificări: 
 - HG.nr.831/1999  (M. Of. nr. 495/14 oct. 1999) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 - HG.nr.1060/1999  (M. Of. nr. 643/29 dec. 1999) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 42/2000  (M. Of. nr. 21/21 ian. 2000) - modifică anexa nr. 1 şi menţine în vigoare N.M. aprobate prin art. 2 şi anexa  
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 nr. 2 la H.G. nr. 311/1999 
 - H.G. nr. 492/2000  (M. Of. nr. 284/22 iun. 2000) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 1158/2000  (M. Of. nr. 610/28 nov. 2000) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 315/1999 
 Hotărâre privind extinderea competenţelor Punctului de control pentru trecerea frontierei Bucureşti-Otopeni la terminalul de aviaţie  
 generală de pe platforma Aeroportului Internaţional Bucureşti - Otopeni 
 
 

M. Of. nr. 172/22 apr. 1999 

 H.G. nr. 316/1999 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a  
 criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul cu funcţii de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi  
 dezvoltare tehnologică din subordinea Academiei Române 
 
 

M. Of. nr. 197/6 mai 1999 

 H.G. nr. 319/1999 
 Hotărâre privind organizarea Universităţii de Vară "Castelul Corvineştilor" 
 M. Of. nr. 172/22 apr. 1999 
 
 H.G. nr. 348/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Parc-Turism" - S.A. prin desprinderea unor subunităţi din Regia Autonomă "Rasirom" 
 M. Of. nr. 218/18 mai 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 766/1999  (M. Of. nr. 460/22 sep. 1999) - modifică art. 3 alin. (1), art.4 alin. (2), anexa devine anexa nr. 1; introduce  
 anexa nr. 2 
 
 

- O.U.G. nr. 128/2000  (M. Of. nr. 313/6 iul. 2000) - modifică patrimoniul 

 H.G. nr. 352/1999 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit în valoare de 99 milioane dolari S.U.A. în favoarea Ministerului  
 Apărării Naţionale pentru finanţarea fazei a doua de realizare a programului "Reţea de transmisiuni permanentă din Sistemul de  
 transmisiuni al Armatei României" 
 
 

M. Of. nr. 198/7 mai 1999 

 H.G. nr. 361/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate  
 de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare 
 M. Of. nr. 221/19 mai 1999 
 
 
 H.G. nr. 364/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăţilor naţionale, a  
 societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome 
 M. Of. nr. 213/14 mai 1999 

 (v. L. nr. 136/2000 şi O.U.G. nr. 20/2001) 
 
 H.G. nr. 372/1999 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1999 pentru  
 acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare unor agenţi economici din minerit 
 M. Of. nr. 221/19 mai 1999 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 
 H.G. nr. 374/1999 
 Hotărâre privind asigurarea condiţiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) şi a  
 Programului de dezvoltare instituţională a sectorului privat (PIBL) 
 M. Of. nr. 219/18 mai 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 481/1999  (M. Of. nr. 286/22 iun. 1999) - introduce art. 71 şi 72 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 304/29 iun. 1999) - rectifică anexa nr. 3 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 896/1999  (M. Of. nr. 543/5 nov. 1999) - modifică art. 6; înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 773/2000  (M. Of. nr. 454/14 sep. 2000) - modifică în mod corespunzător; abrogă anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 1016/2000  (M. Of. nr. 554/8 nov. 2000) - modifică art. 3, art.7; înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - L. nr. 23/2004  (M. Of. nr. 187/3 mar. 2004) - sintagma ”aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuieşte cu sintagma  
 ”Cancelaria Primului-Ministru" 
 
 ▼ Acord de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia, semnat la Bucureşti la 7  
 decembrie 1998 
 H.G. nr. 382/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 220/19 mai 1999 
 
 
 H.G. nr. 384/1999 
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 Hotărâre pentru stabilirea tarifului mediu pentru energia electrică 
 
 

M. Of. nr. 222/20 mai 1999 

 H.G. nr. 390/1999 
 Hotărâre privind aprobarea criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale  
 individuale pentru diplomaţi 
 
 

M. Of. nr. 237/27 mai 1999 

 H.G. nr. 408/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - I.N.C.D.T.I.M.  
 Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 254/3 iun. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 
 

- H.G. nr. 1401/2005  (M. Of. nr. 1067/29 nov. 2005) - abrogă la 29 dec.2005, art. 1 alin. (2), art. 3, art. 7, anexa nr. 1, anexa nr. 2 

 H.G. nr. 423/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate 
 M. Of. nr. 250/2 iun. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 985/2000  (M. Of. nr. 529/27 oct. 2000) - modifică art. 1 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 429/1999 
 Hotărâre privind autorizarea difuzării programelor I.B.B. - Engineering-Voice of America de către Societatea Naţională de  
 Radiocomunicaţii - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 247/1 iun. 1999 

 H.G. nr. 434/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirea comercială şi codurile din Tariful vamal de import al României, corespunzătoare  
 bunurilor care se încadrează în prevederile art. 3 lit.b din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru  
 dezvoltarea activităţii economice 
 M. Of. nr. 259/4 iun. 1999 

 (v. O.U.G. nr. 50/2000) 
 
 H.G. nr. 437/1999 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune pentru exploatarea depozitelor tehnologice din iazurile de decantare SĂSAR (MEDA)  
 şi FLOTAŢIA CENTRALĂ din judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 256/4 iun. 1999 

 H.G. nr. 445/1999 
 Hotărâre privind acordarea de facilităţi şi condiţiile de realizare a investiţiei la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. 
 M. Of. nr. 260/7 iun. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 524/1999  (M. Of. nr. 316/1 iul. 1999) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 898/1999  (M. Of. nr. 565/19 nov. 1999) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- L. nr. 571/2003  (M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) - referirile la TVA din anexa nr. 1 rămân în vigoare până la 31 dec. 2006 

 H.G. nr. 446/1999 
 Hotărâre privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a  
 statului 
 M. Of. nr. 265/9 iun. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 661/2004  (M. Of. nr. 434/14 mai 2004) - înlocuieşte anexa nr. 2 
 - O.U.G. nr. 89/2004  (M. Of. nr. 1053/12 nov. 2004) - înlocuieşte anexa nr. 2 
 - L. nr. 111/2005  (M. Of. nr. 390/9 mai 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G.nr. 89/2004 
 
 

- L. nr. 127/2005  (M. Of. nr. 420/18 mai 2005) - completează anexa nr. 1 

 H.G. nr. 449/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Zonei Libere Curtici - Arad şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" 
 M. Of. nr. 264/9 iun. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 824/1999  (M. Of. nr. 494/13 oct. 1999) - modifică art. 16 alin. (1) 
 
 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut (Proiect privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997 
 H.G. nr. 451/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 287/22 iun. 1999 

 ▼ Amendament convenit cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut semnat la Londra la 23 aprilie  
 1993 
 H.G. nr. 452/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 285/21 iun. 1999 
 
 
 H.G. nr. 458/1999 
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 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană, judeţul  
 Alba, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. 
 M. Of. nr. 285/21 iun. 1999 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 310/2000  (M. Of. nr. 504/13 oct. 2000) - transferă licenţa de concesiune pentru exploatare nr . 47/1999 

 H.G. nr. 459/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural naţional 
 M. Of. nr. 285/21 iun. 1999 

 

 ▼ Înţelegere realizată prin schimb de scrisori asupra prelungirii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene  
 privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 
 H.G. nr. 461/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 289/23 iun. 1999 
 
 
 H.G. nr. 466/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare 
 M. Of. nr. 289/23 iun. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 969/2005  (M. Of. nr. 793/31 aug. 2005) - modifică titlul şi art. 1 
 - H.G. nr. 583/2006  (M. Of. nr. 403/10 mai 2006) - înlocuieşte denumirea "Centrul Regional pentru Managementul Resurselor de  
 Apărare" cu denumirea "Departamentul Regional de Studii pentru  
 
 

Managementul Resurselor de Apărare" 

 H.G. nr. 475/1999 
 Hotărâre privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate 
 M. Of. nr. 338/15 iul. 1999 
 Modificări: 
 - HG.nr.910/1999  (M. Of. nr. 547/9 nov. 1999) - elimină referirea la H.G. nr. 750/1990 din pct. II al anexei 
 - H.G. nr. 151/2000  (M. Of. nr. 94/1 mar. 2000) - elimină referirea la H.G. nr. 456/1990 din pct. II al anexei 
 
 H.G. nr. 479/1999 
 Hotărâre privind unele măsuri aplicate la importul de porci vii, carne de porc, carne de pasăre şi preparate din carne de porc şi de pasăre 
 M. Of. nr. 287/22 iun. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 547/2000  (M. Of. nr. 309/5 iul. 2000) - modifică titlul hotărârii, art. 1-4; introduce art.21, art.31 şi anexele 1-3 
 - H.G. nr. 868/2001  (M. Of. nr. 575/14 sep. 2001) - modifică art. 1, art.2, art. 3, art.31, art.4; abrogă art.21; înlocuieşte anexele  
 nr. 1-3 
 
 H.G. nr. 482/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex"-S.A. 
 M. Of. nr. 293/24 iun. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1102/2001  (M. Of. nr. 729/15 nov. 2001) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 483/1999 
 Hotărâre privind stabilirea duratei de concesiune a bunurilor, proprietate publică a statului, pentru unele companii şi societăţi naţionale din  
 domeniul transporturilor aeriene 
 
 

M. Of. nr. 290/23 iun. 1999 

 H.G. nr. 485/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Germană 
 
 

M. Of. nr. 290/23 iun. 1999 

 H.G. nr. 486/1999 
 Hotărâre privind aprobarea funcţionării în România a Fundaţiei daneze "International Rehabilitation Council for Torture Victims" 
 
 

M. Of. nr. 290/23 iun. 1999 

 H.G. nr. 487/1999 
 Hotărâre privind închirierea unor imobile destinate misiunilor diplomatice ale României care îşi încetează activitatea temporar, precum şi  
 valorificarea unor bunuri din dotarea acestora 
 
 

M. Of. nr. 290/23 iun. 1999 

 H.G. nr. 489/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţilor de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. 
 M. Of. nr. 309/30 iun. 1999 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul sănătăţii publice şi al ştiinţelor medicale,  
 semnat la Bucureşti la 15 decembrie 1998 
 H.G. nr. 493/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 292/24 iun. 1999 
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 ▼ Înţelegere între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale din Republica Polonă privind colaborarea în  
 domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale pentru anii 1998-2000, semnată la Varşovia la 23 iunie 1998 
 H.G. nr. 494/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 292/24 iun. 1999 
 
 
 H.G. nr. 501/1999 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare prin garantarea unor credite la Societatea Comercială  
 "Roman" - S.A. Braşov, la Societatea Comercială "Tractorul UTB" - S.A. Braşov şi la Societatea Comercială "Sidex"- S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 285/21 iun. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 504/1999  (M. Of. nr. 298/25 iun. 1999) - modifică art. 2 alin. (2) şi art. 3 
 - O.G. nr. 53/2003  (M. Of. nr. 584/15 aug. 2003) - O.G. nr. 53/2003 dispune ca Societatea Comercială "Tractorul UTB"-S.A. să  
 beneficieze de scutiri de la plata tuturor obligaţiilor rezultate din creditele  
 acordate de Banca de export-import a României EXIMBANK-S.A. cu condiţia  
 
 

transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat. 

 H.G. nr. 509/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării oraşului Vălenii de Munte, judeţul Prahova, ca staţiune turistică de interes local 
 
 

M. Of. nr. 305/30 iun. 1999 

 H.G. nr. 510/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, ca staţiune turistică de interes naţional 
 M. Of. nr. 305/30 iun. 1999 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul sportului, semnat la Tbilisi la 10 noiembrie 1998 
 H.G. nr. 515/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 320/5 iul. 1999 
 
 
 H.G. nr. 517/1999 
 Hotărâre privind delimitarea suprafeţelor de teren strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii  
 biologice superioare şi de animale de rasă şi trecerea terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de  
 cercetare şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului 
 M. Of. nr. 328/9 iul. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 776/1999  (M. Of. nr. 467/27 sep. 1999) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 1196/2001  (M. Of. nr. 788/12 dec. 2001) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 121/2002  (M. Of. nr. 129/18 feb. 2002) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 346/2002  (M. Of. nr. 268/22 apr. 2002) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 434/2002  (M. Of. nr. 325/16 mai 2002) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 460/2002  (M. Of. nr. 341/22 mai 2002) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 501/2002  (M. Of. nr. 354/28 mai 2002) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 502/2002  (M. Of. nr. 354/28 mai 2002) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 503/2002  (M. Of. nr. 356/28 mai 2002) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 997/2002  (M. Of. nr. 697/24 sep. 2002) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 998/2002  (M. Of. nr. 697/24 sep. 2002) - modifică anexa nr.1 
 - H.G. nr. 999/2002  (M. Of. nr. 699/24 sep. 2002) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1039/2002  (M. Of. nr. 710/30 sep. 2002) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 351/2004  (M. Of. nr. 283/31 mar. 2004) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 753/2004  (M. Of. nr. 468/25 mai 2004) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1486/2004  (M. Of. nr. 855/17 sep. 2004) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1635/2004  (M. Of. nr. 946/15 oct. 2004) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1711/2004  (M. Of. nr. 1018/4 nov. 2004) - modifică anexa nr.1 
 - H.G. nr. 1832/2004  (M. Of. nr. 1049/12 nov. 2004) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1833/2004  (M. Of. nr. 1065/17 nov. 2004) - modifică anexa nr.1 
 - H.G. nr. 1976/2004  (M. Of. nr. 1095/24 nov. 2004) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 2113/2004  (M. Of. nr. 1222/20 dec. 2004) - modifică anexa nr.1 
 - H.G. nr. 2203/2004  (M. Of. nr. 4/4 ian. 2005) - modifică anexa nr.1 
 
 

- H.G. nr. 2205/2004  (M. Of. nr. 26/10 ian. 2005) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 519/1999 
 Hotărâre privind aprobarea introducerii unui moratoriu asupra aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999  
 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice 
 M. Of. nr. 321/6 iul. 1999 

 (v. O.U.G. nr. 50/2000) 
 
 H.G. nr. 520/1999 
 Hotărâre privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat şi înfiinţarea unităţii vamale, pentru traficul  
 internaţional de călători şi mărfuri pe Aeroportul Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 321/6 iul. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 110/2000  (M. Of. nr. 66/16 feb. 2000) - introduce alin. (2) la art. 2 

 H.G. nr. 521/1999 
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 Hotărâre pentru aprobarea tabelelor şi metodologiilor privind dreptul de autor pentru înregistrările sonore ale operelor muzicale 
 
 

M. Of. nr. 325/8 iul. 1999 

 H.G. nr. 523/1999 
 Hotărâre privind interdicţia de a intra pe teritoriul României a unor persoane provenind din Republica Federală Iugoslavia 
 M. Of. nr. 326/9 iul. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 413/2000  (M. Of. nr. 261/12 iun. 2000) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1360/2000  (M. Of. nr. 7/8 ian. 2001) - înlocuieşte anexa 
 
 

- H.G. nr. 442/2001  (M. Of. nr. 244/14 mai 2001) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 524/1999 
 Hotărâre privind mandatul acordat Fondului Proprietăţii de Stat pentru negocierea şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu  
 firma "Renault" - S.A., având ca obiect 51,005% din acţiunile Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. ca societate comercială de  
 interes strategic şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 445/1999 privind acordarea de facilităţi şi condiţiile de realizare a  
 investiţiei la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 316/1 iul. 1999 

 H.G. nr. 529/1999 
 Hotărâre privind trecerea activităţii de prelucrare şi raportare statistică a datelor cuprinse în declaraţiile vamale de export şi de import, de la  
 Centrul Român de Comerţ Exterior la Direcţia Generală a Vămilor 
 M. Of. nr. 318/2 iul. 1999 
 Modificări: 
 
 

- HG.nr.152/2000  (M. Of. nr. 92/3 mar. 2000) - modifică nr. de posturi 

 H.G. nr. 535/1999 
 Hotărâre privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat  
 şi particular 
 M. Of. nr. 324/7 iul. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 696/2000  (M. Of. nr. 397/24 aug. 2000) - înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - O.U.G. nr. 143/2000  (M. Of. nr. 471/28 sep. 2000) - modifică în sensul încadrării în duratele de studii prevăzute la art. 2 din  
 ordonanţă 
 - H.G. nr. 1215/2000  (M. Of. nr. 639/7 dec. 2000) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - suspendă O.U.G. nr. 143/2000 
 - L. nr. 485/2001  (M. Of. nr. 614/28 sep. 2001) - respinge O.U.G. nr. 143/2000 
 - H.G. nr. 410/2002  (M. Of. nr. 313/13 mai 2002) - modifică începând cu anul universitar 2002-2003 anexele nr. 1 şi 2 pentru  
 specializările prevăzute în aceste anexe care nu se regăsesc în anexele 1-3 din  
 H.G. nr. 410/2002 intră în lichidare începând cu anul universitar 2002-2003, în  
 sensul că la acestea nu se mai organizează admitere (M. Of. nr. 313/13 mai  
 2002) 
 - H.G. nr. 944/2002  (M. Of. nr. 675/11 sep. 2002) - modifică art.3; înlocuieşte anexele nr. 1-3, începând cu anul universitar  
 2002-2003 la anul întâi de studiu şi, după caz, la ceilalţi ani de studii 
 
 ▼ Memorandum privind contactele în domeniul militar între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul  
 Danemarcei, semnat la Copenhaga la 9 iunie 1998 
 H.G. nr. 540/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 337/15 iul. 1999 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Marina Militară a României, reprezentată de şeful Statului Major al Marinei Militare a României, şi  
 Marina Regală a Regatului Ţărilor de Jos, reprezentată de comandantul Marinei Regale a Regatului Ţărilor de Jos, cu privire la  
 cooperarea militară bilaterală, semnat la Constanţa la 10 iunie 1997 
 H.G. nr. 549/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 337/15 iul. 1999 
 
 H.G. nr. 550/1999 
 Hotărâre privind aprobarea licenţelor de concesiune a activităţilor miniere de exploatare în perimetrele Ocna Mureş, Ocna Dej, Războieni,  
 Praid şi Slănic-Prahova, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Sării - S.A. (SALROM) 
 
 

M. Of. nr. 332/13 iul. 1999 

 H.G. nr. 552/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara 
 M. Of. nr. 332/13 iul. 1999 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 

 H.G. nr. 561/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea criteriilor de stabilire a imobilelor cu destinaţie de reşedinţe oficiale şi a celorlalte locuinţe de protocol 
 M. Of. nr. 341/19 iul. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1000/1999  (M. Of. nr. 599/8 dec. 1999) - modifică art. 3; completează art.2 cu alin. (3)-(5); introduce art.31 şi 32;  
 înlocuieşte anexa 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucureşti  
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 la 18 martie 1999 
 H.G. nr. 564/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 342/19 iul. 1999 
 
 
 H.G. nr. 568/1999 
 Hotărâre privind aprobarea licenţelor de concesiune încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a  
 Apelor Minerale - S.A., în scopul exploatării perimetrelor Târgu Secuiesc, Vâlcele, Poiana Coşnei, Moara Dracului şi Tuşnad 
 
 

M. Of. nr. 341/19 iul. 1999 

 H.G. nr. 581/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea celui de-al şaselea program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în  
 monedă naţională a ajutoarelor economice acordate Guvernului României de către Comisia Europeană 
 M. Of. nr. 356/27 iul. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 846/2000  (M. Of. nr. 487/5 oct. 2000) - modifică anexa nr. 3 

 H.G. nr. 583/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţilor de dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Cimentul"-S.A. 
 M. Of. nr. 352/26 iul. 1999 
 Modificări: 
 - O.nr.121/1999  (M. Of. nr. 359/28 iul. 1999) - aprobă transferul licenţei de concesiune a activităţilor de  
 dezvoltare-exploatare pentru perimetrul "Cheia" din jud.Cluj 
 - O. nr. 121/1999  (M. Of. nr. 359/28 iul. 1999) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în construirea şi exploatarea conductei de  
 gaze Hust (Ucraina) - Satu Mare (România), semnată la Bucureşti la 19 februarie 1999 
 H.G. nr. 589/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 356/27 iul. 1999 

 H.G. nr. 616/1999 
 Hotărâre privind aprobarea deţinerii şi folosirii de autoturisme de către unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului 
 
 

M. Of. nr. 373/5 aug. 1999 

 H.G. nr. 617/1999 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea funcţionării pe teritoriul României, a Fundaţiei elveţiene "Pro Helvetia" 
 M. Of. nr. 373/5 aug. 1999 
 
 H.G. nr. 624/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind  
 protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective 
 M. Of. nr. 376/6 aug. 1999 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 185/1999  (M. Of. nr. 564/19 nov. 1999) - modifică anexa 
 - O.U.G. nr. 77/2000  (M. Of. nr. 283/22 iun. 2000) - abrogă prevederile art. 29, 32-37, art.39, art.40, art.44, art.45 şi art.49 
 - L. nr. 310/2001  (M. Of. nr. 332/21 iun. 2001) - respinge OUG. nr. 77/2000 
 - L. nr. 311/2001  (M. Of. nr. 332/21 iun. 2001) - respinge OUG. nr. 185/1999 
 
 

- L. nr. 312/2001  (M. Of. nr. 365/6 iul. 2001) - modifică anexa 

 H.G. nr. 632/1999 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru folosirea şi valorificarea bunurilor reprezentând dependinţe şi anexe tehnologice de la minele la care  
 închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului 
 
 

M. Of. nr. 379/9 aug. 1999 

 H.G. nr. 633/1999 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea gospodăririi nisipurilor şi pietrişurilor din albiile minore 
 
 

M. Of. nr. 379/9 aug. 1999 

 H.G. nr. 640/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 388/16 aug. 1999 

 H.G. nr. 643/1999 
 Hotărâre privind modul de decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români pe perioada de sistare a lucrărilor de  
 construcţii-montaj la Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina 
 M. Of. nr. 391/18 aug. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 290/2001  (M. Of. nr. 124/13 mar. 2001) - modifică art. 1 
 
 H.G. nr. 662/1999 
 Hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de administrare a regiilor autonome aflate sub autoritatea Ministerului Finanţelor 
 M. Of. nr. 395/19 aug. 1999 

 (v. L. nr. 136/2000 şi O.U.G. nr. 20/2001) 
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 H.G. nr. 665/1999 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătăţii în vederea finanţării  
 achiziţionării de aparatură şi echipamente de radioterapie 
 
 

M. Of. nr. 400/24 aug. 1999 

 H.G. nr. 669/1999 
 Hotărâre privind stabilirea patrimoniului aferent activităţilor serviciilor publice de protecţia plantelor judeţene şi al municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 402/24 aug. 1999 
 
 H.G. nr. 684/1999 
 Hotărâre pentru stabilirea cotei-părţi din sumele încasate de către unităţile sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la  
 bugetul de stat din închirierea bunurilor proprietate publică a statului 
 
 

M. Of. nr. 418/31 aug. 1999 

 H.G. nr. 688/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării oraşului Băile Govora, judeţul Vâlcea, ca staţiune turistică de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 418/31 aug. 1999 

 H.G. nr. 689/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării oraşului Slănic, judeţul Prahova, ca staţiune turistică de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 418/31 aug. 1999 

 H.G. nr. 695/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 419/31 aug. 1999 

 H.G. nr. 711/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publică a statului, care se atribuie direct Companiei  
 Naţionale "Apele Române"- S.A. 
 
 

M. Of. nr. 443/13 sep. 1999 

 H.G. nr. 716/1999 
 Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului Central  
 pentru Controlul Calităţii Seminţelor, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995 
 M. Of. nr. 447/15 sep. 1999 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 528/29 oct. 1999) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 12/2001  (M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) - modifică denumirea "Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii  
 Seminţelor" în "Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi  
 Materialului Săditor" 
 - H.G. nr. 955/2002  (M. Of. nr. 678/12 sep. 2002) - reorganizează Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor care  
 se desfiinţează, înfiinţând Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a  
 
 

Materialului Săditor; abrogă art.6 şi 7 

 H.G. nr. 717/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării zonei Fântânele, comuna Rişca, judeţul Cluj, şi a zonei Muntele Băişorii, comuna Băişoara, judeţul  
 Cluj, ca staţiuni turistice de interes local 
 
 

M. Of. nr. 443/13 sep. 1999 

 H.G. nr. 720/1999 
 Hotărâre privind aprobarea programului pentru conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere, etapa a III-a 
 M. Of. nr. 443/13 sep. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 997/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 2 

 H.G. nr. 741/1999 
 Hotărâre privind reorganizarea oficiilor de reproducţie şi selecţie a animalelor în direcţii judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în  
 zootehnie 
 M. Of. nr. 456/20 sep. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 12/2001  (M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 
 

(v. H.G. nr. 385/2007) 

 H.G. nr. 742/1999 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare pentru urmărirea îndeplinirii  
 lucrărilor stabilite în conformitate cu planurile de dezvoltare urbană a ansamblului urbanistic din perimetrul central al municipiului  
 Bucureşti, format din Centrul Istoric şi Noul Centru Civic - "Bucureşti 2000" 
 M. Of. nr. 456/20 sep. 1999 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Autorităţile Executive ale Georgiei privind colaborarea în domeniile învăţământului, culturii şi ştiinţei,  
 semnat la Tbilisi la 1 iulie 1998 
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 H.G. nr. 743/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 456/20 sep. 1999 
 
 
 H.G. nr. 755/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesionare a activităţii de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Sării "Salrom"-S.A. 
 M. Of. nr. 454/20 sep. 1999 

 

 ▼ Amendamentul nr. 1 la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Română a Serviciilor de  
 Trafic Aerian - ROMATSA - R.A., în valoare de 16 milioane ECU, semnat la Luxemburg la 13 decembrie 1994 
 H.G. nr. 764/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 463/24 sep. 1999 
 
 
 H.G. nr. 769/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectivă a  
 drepturilor de autor şi a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor 
 M. Of. nr. 472/30 sep. 1999 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 167/2005  (M. Of. nr. 741/15 aug. 2005) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 772/1999 
 Hotărâre privind trecerea din regim de mic trafic în regim de trafic internaţional a Punctului de control pentru trecerea frontierei  
 Stânca-Costeşti, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 461/23 sep. 1999 

 H.G. nr. 781/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea de Construcţii Hidrotehnice - S.A. - Exploatare Cariere Sitorman 
 
 

M. Of. nr. 473/30 sep. 1999 

 H.G. nr. 789/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar din Fondul Cultural Naţional 
 M. Of. nr. 483/6 oct. 1999 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 
 

întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 

 H.G. nr. 790/1999 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor municipii 
 
 

M. Of. nr. 490/12 oct. 1999 

 H.G. nr. 791/1999 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor judeţe 
 
 

M. Of. nr. 490/12 oct. 1999 

 H.G. nr. 792/1999 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor oraşe 
 M. Of. nr. 490/12 oct. 1999 
 
 H.G. nr. 794/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de dezvoltare a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia"-S.A. Piteşti, judeţul Argeş, precum şi a  
 societăţilor comerciale la care aceasta deţine participaţii de cel puţin 90% din numărul total de acţiuni 
 M. Of. nr. 502/18 oct. 1999 

 

 ▼ Amendamente la Acordul de garanţie (Proiectul privind reabilitarea căilor ferate) dintre România şi Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 iulie 1996 
 H.G. nr. 796/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 475/30 sep. 1999 
 
 
 H.G. nr. 797/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalităţile de finanţare a programelor şi a măsurilor de stimulare a înfiinţării  
 şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
 

M. Of. nr. 485/7 oct. 1999 

 H.G. nr. 801/1999 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătăţii în vederea achiziţionării de  
 aparatură şi echipamente medicale pentru centrele medico-chirurgicale de excelenţă şi transplant de organe 
 
 

M. Of. nr. 487/8 oct. 1999 

 H.G. nr. 802/1999 
 Hotărâre privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare 
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 M. Of. nr. 499/15 oct. 1999 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 89/2000  (M. Of. nr. 423/1 sep. 2000) - abrogă art. 3, art.5-6, art.10-15, art.17-23, art.25-27, art.38, art.48-50,  
 art.90-93 
 - H.G. nr. 350/2004  (M. Of. nr. 294/5 apr. 2004) - modifică anexa 
 - O. nr. 1290/C/2004  (M. Of. nr. 482/28 mai 2004) - înlocuieşte anexele nr. 1-4 la Regulament 
 
 ▼ Acord de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan, semnat la  
 Bucureşti la 14 iulie 1999 
 H.G. nr. 805/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 487/8 oct. 1999 
 
 
 H.G. nr. 806/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi gestionarea Fondului special de susţinere a învăţământului de  
 stat 
 M. Of. nr. 485/7 oct. 1999 

 (v. L. nr. 193/2002) 
 
 ▼ Amendamente la Acordul de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996, care au fost convenite între România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Washington la 11 iunie 1999 şi la Bucureşti la 28 iunie 1999 
 H.G. nr. 811/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 490/12 oct. 1999 
 
 
 H.G. nr. 813/1999 
 Hotărâre privind declararea zonei miniere Apuseni, judeţul Alba, ca zonă defavorizată 
 M. Of. nr. 497/14 oct. 1999 

 

 ▼  Amendament - avans pentru pregătirea proiectului de dezvoltare instituţională a sectorului privat - Scrisoarea de Acord P.361-0 RO şi  
 avans pentru pregătirea proiectului de dezvoltare instituţională a sectorului privat - Scrisoarea de Acord P.361-0 RO - Extinderea datei  
 de închidere, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 1999 
 H.G. nr. 815/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 500/18 oct. 1999 
 
 ▼ Acord de atribuire şi preluare între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţională a Căilor Ferate Române şi  
 Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R."-S.A., semnat la Luxemburg şi Bucureşti la 9 iulie 1999, respectiv la 14 iulie 1999 
 H.G. nr. 816/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 494/13 oct. 1999 

 ▼ Amendament convenit între România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  
 la Scrisoarea de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  
 privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor şi de  
 atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A. 
 H.G. nr. 817/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 497/14 oct. 1999 
 
 H.G. nr. 818/1999 
 Hotărâre privind utilizarea Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în lei a ajutorului primit din partea Statelor Unite ale  
 Americii conform Acordului de credit nerambursabil pentru importul de mărfuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 45/1993 
 M. Of. nr. 495/14 oct. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 949/1999  (M. Of. nr. 568/22 nov. 1999) - modifică art. 2 alin. (1); abrogă anexa 

 H.G. nr. 822/1999 
 Hotărâre privind autorizarea garantării în proporţie de 100% a creditului extern acordat de GENERALE BANK - Belgia, pentru finanţarea  
 proiectului "Modernizarea şi diversificarea armamentului şi muniţiei de infanterie prin asimilarea modelelor NATO", din cadrul Societăţii  
 Naţionale "Romarm" - S.A. - Filiala Societatea Comercială "Cugir" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 494/13 oct. 1999 

 H.G. nr. 823/1999 
 Hotărâre privind finanţarea şi condiţiile de participare a poliţiştilor români la Grupul Internaţional de Poliţie (I.P.T.F.) din  
 Bosnia-Herţegovina 
 
 

M. Of. nr. 494/13 oct. 1999 

 H.G. nr. 830/1999 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Fundaţiei Friedrich - Naumann 
 M. Of. nr. 501/18 oct. 1999 

 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea  
 Proiectului de modernizare a sistemului de alimentare cu apă din municipiul Bucureşti, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la  
 Washington D.C. la 2 august 1996, convenite cu BIRD la 28 iulie 1999 
 H.G. nr. 839/1999 (aprobare) 
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M. Of. nr. 507/20 oct. 1999 

 ▼ Acord de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Armenia, semnat la Bucureşti  
 la 26 iulie 1999 
 H.G. nr. 840/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 507/20 oct. 1999 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington  
 la 7 octombrie 1991 
 H.G. nr. 841/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 510/21 oct. 1999 
 
 
 H.G. nr. 843/1999 
 Hotărâre privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice 
 M. Of. nr. 510/21 oct. 1999 

 

 ▼ Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între ministrul cercetării şi tehnologiei din România, pe de o parte, şi ministrul relaţiilor  
 internaţionale al Comunităţii franceze din Belgia, ministrul relaţiilor internaţionale al Regiunii Valone, pe de altă parte, semnat la  
 Bruxelles la 25 iunie 1997 
 H.G. nr. 846/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 524/28 oct. 1999 

 ▼ Acord între Ministerul Cercetării şi Tehnologiei din România şi Ministerul Comunităţii Flamande din Belgia privind cooperarea în  
 domeniul ştiinţei şi tehnologiei, semnat la Bruxelles la 27 noiembrie 1996 
 H.G. nr. 847/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 524/28 oct. 1999 

 ▼ Memorandum de înţelegere în domeniul cercetării şi tehnologiei între Ministerul Cercetării şi Tehnologiei din România şi Înaltul Consiliu  
 pentru Ştiinţă şi Tehnologie al Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 6 august 1998 
 H.G. nr. 848/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 520/27 oct. 1999 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 7 iunie  
 1996 
 H.G. nr. 849/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 520/27 oct. 1999 
 
 
 H.G. nr. 850/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unei achiziţii publice dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătăţii, în vederea consolidării, modernizării şi  
 dotării Spitalului Clinic Colţea şi refacerii Bisericii Colţea şi pentru aprobarea garantării de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern  
 pentru realizarea acesteia 
 M. Of. nr. 511/22 oct. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 783/2002  (M. Of. nr. 561/31 iul. 2002) - modifică art. 1, art. 2, art. 3 

 H.G. nr. 856/1999 
 Hotărâre privind clasificarea unor sectoare de drum forestier, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a  
 Pădurilor, ca drum naţional 
 M. Of. nr. 513/22 oct. 1999 

 

 ▼ Protocol privind cooperarea reciprocă între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Securităţii  
 Sociale din Republica Turcia, semnat la Ankara la 6 iulie 1999 
 H.G. nr. 858/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 520/27 oct. 1999 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul sănătăţii, semnat la Bucureşti la 16 iunie  
 1999 
 H.G. nr. 859/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 513/22 oct. 1999 

 ▼ Acord între Ministerul român al Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul macedonean al Agriculturii, Silviculturii şi Economiei Apelor  
 privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti la 30 iunie 1999 
 H.G. nr. 860/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 520/27 oct. 1999 
 
 
 H.G. nr. 861/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Naţionale,  
 respectiv de Ministerul de Interne şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii 
 M. Of. nr. 521/27 oct. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 431/2002  (M. Of. nr. 321/15 mai 2002) - modifică art.4 

 H.G. nr. 866/1999 
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 Hotărâre privind înfiinţarea unor facultăţi la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Universitatea  
 "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Universitatea din Oradea, Universitatea din Piteşti, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava,  
 Universitatea "Valachia" din Târgovişte şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara 
 
 

M. Of. nr. 524/28 oct. 1999 

 H.G. nr. 867/1999 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a  
 criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul angajat în agenţiile de protecţie a mediului judeţene, respectiv a  
 municipiului Bucureşti, şi în Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 538/4 nov. 1999 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere pentru Programul de dezvoltare rurală în România (Sistem de informare geografică şi perfecţionarea  
 specialiştilor în domeniul asociaţiilor de utilizatori de irigaţii) dintre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Agenţia  
 Spaniolă de Cooperare Internaţională, semnat la Bucureşti la 21 iunie 1999 
 H.G. nr. 872/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 543/5 nov. 1999 
 
 
 H.G. nr. 873/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesionare a activităţii de exploatare încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea de Construcţii "CCCF"-S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 514/22 oct. 1999 

 H.G. nr. 874/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesionare a activităţii de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin"-S.A. Baia Mare 
 
 

M. Of. nr. 522/27 oct. 1999 

 H.G. nr. 875/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesionare a activităţii de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Bacon"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 522/27 oct. 1999 

 H.G. nr. 876/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesionare a activităţii de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Extraceram"-S.A. Timişoara 
 
 

M. Of. nr. 522/27 oct. 1999 

 H.G. nr. 881/1999 
 Hotărâre privind salarizarea personalului din Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi" 
 
 

M. Of. nr. 546/8 nov. 1999 

 H.G. nr. 887/1999 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Societăţii "The American International  
 School of Bucharest" LLC 
 
 

M. Of. nr. 530/1 nov. 1999 

 H.G. nr. 897/1999 
 Hotărâre privind realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea şi operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor  
 de sănătate din România 
 M. Of. nr. 543/5 nov. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 2110/2004  (M. Of. nr. 1171/10 dec. 2004) - abrogă art.3 

 H.G. nr. 900/1999 
 Hotărâre privind extinderea capacităţii conductelor de tranzit al gazelor pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 547/9 nov. 1999 
 
 H.G. nr. 906/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pe linia aplicării prevederilor actelor  
 internaţionale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii 
 M. Of. nr. 557/15 nov. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1544/2003  (M. Of. nr. 6/6 ian. 2004) - modifică art.2, art.3, art.6, anexa 

 H.G. nr. 907/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări Chimice şi Tehnologie Aplicată - I.C.C.T.A."-S.A. Craiova 
 
 

M. Of. nr. 552/11 nov. 1999 

 H.G. nr. 909/1999 
 Hotărâre privind acordarea indemnizaţiei de profesor universitar consultant 
 M. Of. nr. 547/9 nov. 1999 
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 ▼ Acord de colaborare în domeniul forestier între Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Agriculturii  
 şi Dezvoltării Regionale din Ungaria, semnat la Budapesta la 8 iunie 1999 
 H.G. nr. 911/1999 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 551/11 nov. 1999 

 ▼ Înţelegere între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova privind  
 cooperarea în domeniile tineretului şi sportului, semnată la Chişinău la 8 iunie 1999 
 H.G. nr. 912/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 553/12 nov. 1999 
 
 ▼ Protocol de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului din  
 Ucraina pentru anul de învăţământ 1999-2000, semnat la Kiev la 24 aprilie 1999 
 H.G. nr. 913/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 553/12 nov. 1999 
 
 
 H.G. nr. 915/1999 
 Hotărâre privind creditele acordate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
 
 

M. Of. nr. 551/11 nov. 1999 

 H.G. nr. 916/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesionare a activităţii de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea de Construcţii Hidrotehnice - S.A. - Exploatare cariere Sitorman 
 M. Of. nr. 551/11 nov. 1999 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federal al Austriei privind cooperarea în combaterea crimei organizate internaţionale, a  
 traficului internaţional ilegal de droguri, a terorismului internaţional, precum şi în alte scopuri în domeniul justiţiei penale, semnat la  
 Bucureşti la 18 martie 1999 
 H.G. nr. 917/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 557/15 nov. 1999 
 
 
 H.G. nr. 918/1999 
 Hotărâre privind încadrarea unor militari români în structura permanentă a Comandamentului Forţei de Pace Multinaţionale din Europa de  
 Sud-Est 
 
 

M. Of. nr. 555/15 nov. 1999 

 H.G. nr. 925/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea încheierii, prin negociere directă, a contractelor de administrare la Societatea Naţională a Produselor Agricole -  
 S.A. şi la Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare Rurală "Ceder"-S.A. şi pentru mandatarea Ministerului Agriculturii şi  
 Alimentaţiei de a-şi împuternici în acest sens reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor 
 
 

M. Of. nr. 556/15 nov. 1999 

 H.G. nr. 926/1999 
 Hotărâre privind închirierea unor spaţii excedentare din imobilele proprietate publică a statului român din străinătate 
 
 

M. Of. nr. 556/15 nov. 1999 

 H.G. nr. 935/1999 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor în care pot presta munca persoanele care nu încheie contracte individuale de muncă şi modul de  
 utilizare a sumelor reprezentând comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv de direcţiile generale de muncă şi  
 protecţie socială 
 M. Of. nr. 560/17 nov. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 247/2003  (M. Of. nr. 164/14 mar. 2003) - abrogă art.1 

 H.G. nr. 936/1999 
 Hotărâre privind competenţa de aprobare a programelor de restructurare pentru societăţile comerciale cu capital integral de stat sau la care  
 statul deţine cel puţin o treime din capitalul social, aflate în portofoliul Fondului Proprietăţii de Stat 
 M. Of. nr. 560/17 nov. 1999 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 296/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - desfiinţează Fondul Proprietăţii de Stat 
 
 
 H.G. nr. 947/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietăţii de Stat privind vânzarea către asociaţia formată din salariaţii şi pensionarii cu  
 ultimul loc de muncă la Societatea Naţională de Telecomunicaţii "Romtelecom"-S.A. a unui pachet de acţiuni deţinute de stat la Societatea  
 Naţională de Telecomunicaţii "Romtelecom"- S.A. 
 M. Of. nr. 562/17 nov. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 267/2000  (M. Of. nr. 174/24 apr. 2000) - modifică anexa 
 
 

- O.U.G. nr. 296/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) - desfiinţează Fondul Proprietăţii de Stat 

 H.G. nr. 948/1999 
 Hotărâre privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea apelor nr. 107/1996 
 M. Of. nr. 568/22 nov. 1999 
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 ▼ Acord între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare din Republica  
 Moldova privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, semnat la Bucureşti la 31  
 august 1999 
 H.G. nr. 951/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 568/22 nov. 1999 
 
 
 H.G. nr. 958/1999 
 Hotărâre privind aprobarea documentelor speciale utilizate pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind  
 instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de  
 ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei 
 
 

M. Of. nr. 570/23 nov. 1999 

 H.G. nr. 966/1999 
 Hotărâre privind primul program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în moneda naţională a  
 ajutoarelor economice acordate Guvernului României de către Guvernul Confederaţiei Elveţiene 
 
 

M. Of. nr. 569/23 nov. 1999 

 H.G. nr. 978/1999 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru implementarea Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională  
 (RICOP) 
 M. Of. nr. 574/25 nov. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 139/2000  (M. Of. nr. 93/1 mar. 2000) - modifică art. 3 alin. (4) 
 - H.G. nr. 1017/2000  (M. Of. nr. 554/8 nov. 2000) - modifică art. 1, art. 3 alin. (2)-(3), art.5 alin.(1), art. 11 alin.(1) -(2), anexele  
 nr. 1-3 şi nr.8 
 
 H.G. nr. 984/1999 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" 
 M. Of. nr. 588/2 dec. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 790/2011  (M. Of. nr. 591/22 aug. 2011) - modifică art. 1 alin. (2) şi (3), art. 4; 
  abrogă art. 10 şi anexa nr. 1 la data de 6 oct. 2011; 
  înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 10/2018  (M. Of. nr. 44/17 ian. 2018) - modifică art. 1, art. 4, art. 5, art. 7, art. 9; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
 
 

 abrogă art. 11 

 H.G. nr. 997/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru  
 gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi a celor proprietate privată 
 M. Of. nr. 597/8 dec. 1999 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 139/2005  (M. Of. nr. 939/20 oct. 2005) - modifică anexa 
 - L. nr. 38/2006  (M. Of. nr. 206/6 mar. 2006) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 139/2005 
 
 H.G. nr. 998/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin"-S.A., Societatea Comercială "Construcţii-Montaj"-S.A.,  
 Societatea Comercială "Mistral"-S.A. şi Societatea Comercială "Romnord"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 595/7 dec. 1999 

 H.G. nr. 1004/1999 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării în anul 1999 a cheltuielilor pentru îndeplinirea angajamentelor guvernamentale privind construirea  
 Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 602/9 dec. 1999 

 H.G. nr. 1010/1999 
 Hotărâre privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren agricol, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea  
 societăţilor comerciale cu capital de stat 
 M. Of. nr. 622/20 dec. 1999 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE  
 (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998 
 H.G. nr. 1011/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 631/24 dec. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1490/2003 (M. Of. nr. 937/24 dec. 2003) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la  
 20 octombrie 1998 
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 H.G. nr. 1011/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 631/24 dec. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1490/2003 (M. Of. nr. 937/24 dec. 2003) 
 
 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4  
 august 1997 
 H.G. nr. 1018/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 621/20 dec. 1999 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 3/7 ian. 2000) - rectifică art. 1 alin. 2 
 
 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de  
 dezvoltare a utilităţilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995 
 H.G. nr. 1019/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 621/20 dec. 1999 
 
 
 H.G. nr. 1020/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţilor de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 621/20 dec. 1999 

 H.G. nr. 1021/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţilor de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale, Societatea Comercială "COMCM" - S.A. Constanţa şi Societatea Comercială "Construcţii Complexe" - S.A. Năvodari 
 
 

M. Of. nr. 621/20 dec. 1999 

 H.G. nr. 1022/1999 
 Hotărâre privind aprobarea licenţelor de concesiune a activităţilor de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale  
 şi Societatea Comercială "Transgex" - S.A. Cluj-Napoca 
 
 

M. Of. nr. 621/20 dec. 1999 

 H.G. nr. 1023/1999 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţilor de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Hidrotehnica" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 621/20 dec. 1999 

 H.G. nr. 1024/1999 
 Hotărâre privind garantarea unui credit extern în favoarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. pentru obiective de investiţii  
 din domeniul infrastructurii feroviare publice 
 
 

M. Of. nr. 616/16 dec. 1999 

 H.G. nr. 1028/1999 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru finanţarea parţială a importului de combustibil energetic necesar în vederea realizării Programului de  
 iarnă 1999 - 2000 
 
 

M. Of. nr. 619/17 dec. 1999 

 H.G. nr. 1031/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al  
 statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 620/17 dec. 1999 
 Modificări: 
 - L. nr. 259/2007  (M. Of. nr. 506/27 iul. 2007) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 1032/1999 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul Public 
 M. Of. nr. 617/16 dec. 1999 

 

 ▼ Amendamente convenite între România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  
 la Scrisoarea de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnată la Bucureşti la 28 iunie 1999, privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul  
 împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A. 
 H.G. nr. 1039/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 621/20 dec. 1999 
 
 
 H.G. nr. 1043/1999 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Programului-cadru V şi al Programului-cadru V Euratom, precum şi  
 pentru aprobarea sprijinului financiar acordat participanţilor români 
 M. Of. nr. 635/27 dec. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1472/2003  (M. Of. nr. 909/19 dec. 2003) - modifică art.1 alin. (1); introduce lit. e) la art. 1 alin. (2) 
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 H.G. nr. 1066/1999 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 
 M. Of. nr. 2/5 ian. 2000 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 89/28 feb. 2000) - rectifică anexa 
 (v. L. nr. 571/2003) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Elveţiei, reprezentat de Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare, privind acordarea  
 unui sprijin bugetar de maximum 4 milioane franci elveţieni, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 1999 
 H.G. nr. 1069/1999 (aprobare) 
 M. Of. nr. 655/31 dec. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1044/2000 (M. Of. nr. 558/10 nov. 2000) 

 H.G. nr. 1070/1999 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea  
 clerului 
 M. Of. nr. 655/31 dec. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1617/2008  (M. Of. nr. 843/15 dec. 2008) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1073/1999 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului în  
 favoarea Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor"- S.A. (I.N.M.H.), în scopul  
 implementării şi funcţionării Sistemului meteorologic integrat naţional 
 
 

M. Of. nr. 650/30 dec. 1999 

  2000  
 
 
 H.G. nr. 3/2000 
 Hotărâre pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de Coordonare Economico-Financiară 
 M. Of. nr. 6/10 ian. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 95/2000  (M. Of. nr. 58/8 feb. 2000) - modifică art. 9 alin. (3) 
 - H.G. nr. 181/2000  (M. Of. nr. 117/16 mar. 2000) - modifică art. 2, art.4 alin. (1) şi (2); introduce lit. c-l la alin. (1) al art. 3, alin.  
 (11) şi (12) la alin. (1) al art.5, alin. (2) la art. 8; înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 530/2000  (M. Of. nr. 313/6 iul. 2000) - introduce alin. (13)-(15) la art. 5; înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 10/2001  (M. Of. nr. 14/10 ian. 2001) - abrogă dispoziţiile privitoare la Departamentul pentru Relaţiile cu  
 Parlamentul din anexa nr. 2 pct. 3 
 (v. O.U.G. nr. 2/2001) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică, semnat la  
 Washington la 15 iulie 1998 
 H.G. nr. 10/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 14/17 ian. 2000 

 ▼ Acord privind cooperarea în domeniul ştiinţei şi tehnologiei între Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare din România şi  
 Consiliul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Tehnică din Turcia (TUBITAK), semnat la Ankara la 6 iulie 1999 
 H.G. nr. 11/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 14/17 ian. 2000 
 
 
 H.G. nr. 21/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţilor de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Calcita"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 16/18 ian. 2000 

 H.G. nr. 22/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţilor de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Casial"-S.A. Deva 
 
 

M. Of. nr. 16/18 ian. 2000 

 H.G. nr. 23/2000 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz"-S.A. 
 M. Of. nr. 16/18 ian. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 968/2011  (M. Of. nr. 710/7 oct. 2011) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 726/2016  (M. Of. nr. 793/7 oct. 2016) - modifică anexa, anexa A, B și C 

 H.G. nr. 24/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţilor de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest"-S.A. 
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 M. Of. nr. 16/18 ian. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 194/2001  (M. Of. nr. 815/18 dec. 2001) 
 
 ▼ Înţelegere între Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Transporturilor din Republica Bulgaria privind transportul de  
 vehicule şi de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării, semnată la Bucureşti la 10 noiembrie  
 1998 
 H.G. nr. 25/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 17/18 ian. 2000 

 ▼ Înţelegere între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Comitetul de Stat pentru Cultură Fizică şi Sport din Ucraina privind  
 cooperarea în domeniul sportului, semnată la Kiev la 17 iunie 1999 
 H.G. nr. 26/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 17/18 ian. 2000 
 
 
 H.G. nr. 33/2000 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de înscriere, atestare şi a criteriilor de evidenţiere a patrimoniului turistic 
 
 

M. Of. nr. 27/25 ian. 2000 

 H.G. nr. 42/2000 
 Hotărâre privind modalităţile de acordare a unor ajutoare de la stat companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din  
 industria minieră 
 M. Of. nr. 21/21 ian. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 492/2000  (M. Of. nr. 284/22 iun. 2000) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1158/2000  (M. Of. nr. 610/28 nov. 2000) - înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 47/2000 
 Hotărâre privind salarizarea personalului din regia Autonomă "Zirom" Giurgiu 
 M. Of. nr. 30/26 ian. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 492/2001  (M. Of. nr. 287/31 mai 2001) - modifică în mod corespunzător 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării Naţionale din Canada privind  
 cooperarea în domeniul înzestrării, semnat la Ottawa la 28 octombrie 1999 
 H.G. nr. 49/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 32/27 ian. 2000 
 
 
 H.G. nr. 51/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţilor de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest"-S.A. 
 M. Of. nr. 26/25 ian. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 192/2001  (M. Of. nr. 815/18 dec. 2001) 
 - O. nr. 193/2001  (M. Of. nr. 815/18 dec. 2001) 
 
 H.G. nr. 52/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţilor de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Traian"-S.A. 
 M. Of. nr. 27/25 ian. 2000 

 

 ▼ Amendament convenit la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la  
 Washington la 2 octombrie 1997 
 H.G. nr. 53/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 31/27 ian. 2000 

 ▼ Înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia Naţională pentru Energia Atomică din  
 Republica Argentina, semnată la Bucureşti la 15 iulie 1999 
 H.G. nr. 61/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 53/3 feb. 2000 
 
 
 H.G. nr. 65/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul Justiţiei 
 M. Of. nr. 50/1 feb. 2000 
 
 H.G. nr. 68/2000 
 Hotărâre privind abilitarea Ministerului Apărării Naţionale de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea  
 sa şi în proprietatea publică a statului 
 
 

M. Of. nr. 51/2 feb. 2000 

 H.G. nr. 69/2000 
 Hotărâre pentru garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul de Interne 
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M. Of. nr. 50/1 feb. 2000 

 H.G. nr. 73/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale  
 şi Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. 
 M. Of. nr. 50/1 feb. 2000 
 
 
 H.G. nr. 74/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Cariere Ilsom" - S.A. Năsăud 
 
 

M. Of. nr. 50/1 feb. 2000 

 H.G. nr. 75/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi societăţile comerciale "M.S. Exim" - S.R.L., "Deceneu Prodimpex" - S.R.L. şi "Betacon" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 50/1 feb. 2000 

 H.G. nr. 94/2000 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor facultăţi la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Universitatea din Bucureşti, Universitatea  
 de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Academia de Muzică  
 "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea din Piteşti, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu şi  
 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara 
 
 

M. Of. nr. 58/8 feb. 2000 

 H.G. nr. 98/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/1999 privind  
 Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit 
 M. Of. nr. 65/15 feb. 2000 

 (v. O.U.G. nr. 22/2001) 
 
 ▼ Lista amendamentelor convenite la 27 septembrie 1999 cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare industrială, semnat la Washington la 21 martie 1995 
 H.G. nr. 107/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 66/16 feb. 2000 
 
 
 H.G. nr. 108/2000 
 Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea Grupului de lucru interdepartamental pentru accelerarea adoptării măsurilor necesare în  
 vederea asigurării unui regim de liberă circulaţie a cetăţenilor români în spaţiul Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 66/16 feb. 2000 

 H.G. nr. 122/2000 
 Hotărâre privind stabilirea gradului iniţial de deschidere a pieţei energiei electrice către concurenţă 
 M. Of. nr. 77/21 feb. 2000 
 Modificări: 
 - HG.nr.982/2000  (M. Of. nr. 529/27 oct. 2000) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 1272/2001  (M. Of. nr. 832/21 dec. 2001) - modifică art. 1 
 
 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997, şi  
 modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului 679/1998 pentru aprobarea unor amendamente convenite la acordul de împrumut 
 H.G. nr. 125/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 81/23 feb. 2000 

 ▼ Amendament convenit cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin care se modifică secţiunea 2.02 - Alţi termeni  
 financiari ai împrumutului şi anexa nr. 2 "Categorii şi trageri" din Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 5 august 1996, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996, aprobată prin Legea  
 nr. 22/1997 
 H.G. nr. 126/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 79/23 feb. 2000 
 
 
 H.G. nr. 127/2000 
 Hotărâre privind aprobarea standardelor naţionale de evaluare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar 
 M. Of. nr. 79/23 feb. 2000 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător, semnat  
 la Quito la 8 martie 1991 
 H.G. nr. 128/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 82/23 feb. 2000 

 ▼ Acord de colaborare bilaterală între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind pregătirea  
 personalului pe bază de reciprocitate, semnat la Bucureşti la 26 octombrie 1999 
 H.G. nr. 129/2000 (aprobare) 
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 M. Of. nr. 82/23 feb. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 2109/2004 (M. Of. nr. 1171/10 dec. 2004) 

 H.G. nr. 131/2000 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea finanţării parţiale a importurilor de păcură şi ţiţei necesare pentru realizarea Programului  
 energetic 1999-2000 
 M. Of. nr. 85/24 feb. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 330/2000  (M. Of. nr. 187/2 mai 2000) - modifică art. 1-3 

 H.G. nr. 138/2000 
 Hotărâre privind programul de restructurare în sectorul energiei electrice şi termice 
 
 

M. Of. nr. 89/28 feb. 2000 

 H.G. nr. 148/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa  
 anticomunistă 
 M. Of. nr. 95/2 mar. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 249/2003  (M. Of. nr. 168/18 mar. 2003) - modifică anexa 

 H.G. nr. 167/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea concesionării serviciului public portuar de pilotaj în porturile maritime româneşti 
 
 

M. Of. nr. 112/14 mar. 2000 

 H.G. nr. 171/2000 
 Hotărâre privind plata unor sume reprezentând restituirea taxei pe valoarea adăugată în contul Ambasadei Republicii Federale Germania la  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 112/14 mar. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1349/2000  (M. Of. nr. 7/8 ian. 2001) - modifică art. 1; introduce alin. (3) la art.1 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bratislava la 3  
 septembrie 1999 
 H.G. nr. 172/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 120/20 mar. 2000 
 
 H.G. nr. 173/2000 
 Hotărâre pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari 
 M. Of. nr. 131/28 mar. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 291/2005  (M. Of. nr. 330/19 apr. 2005) - modifică art. 5, art. 8 alin. (6), art. 15 partea introductivă, art. 17 alin. (3), (4)  
 şi (6), art. 19, art. 20, art. 22, art. 23; 
  abrogă art. 12, art. 17 alin. (7), art. 18 alin. (1), (2) şi (3), anexa nr. 8; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 210/2007  (M. Of. nr. 187/19 mar. 2007) - introduce art. 171 
 - H.G. nr. 975/2007  (M. Of. nr. 598/30 aug. 2007) - modifică art. 1, art. 11, art. 17 alin. (1)-(5), anexa nr. 1; 
  introduce lit. g) la art. 6, art. 81, alin. (21) şi (22) la art. 13, alin. (41) la  
 art. 17, art. 172, menţiunea privind transpunerea actelor comunitare; 
  înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, sintagmele "agent economic" şi "agenţiile  
 teritoriale de protecţie a mediului" cu sintagmele "operator economic", respectiv  
 "autorităţi publice teritoriale pentru protecţia mediului" 
 
 H.G. nr. 174/2000 
 Hotărâre privind unele măsuri de aplicare a prevederilor art.6 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din  
 sectorul producţiei de apărare 
 M. Of. nr. 111/14 mar. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 532/2000  (M. Of. nr. 306/4 iul. 2000) - modifică art. 1; înlocuieşte anexa 
 
 

(v. O.U.G. nr. 118/2001) 

 H.G. nr. 187/2000 
 Hotărâre privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor 
 M. Of. nr. 121/21 mar. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 404/2002  (M. Of. nr. 292/30 apr. 2002) - abrogă art.3 
 - H.G. nr. 321/2008  (M. Of. nr. 240/27 mar. 2008) - modifică art. 1, art. 5, art. 7; 
  introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 8 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 643/9 sep. 2008) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 954/2011  (M. Of. nr. 704/5 oct. 2011) - modifică art. 3 
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 H.G. nr. 190/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul Sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 121/21 mar. 2000 

 H.G. nr. 193/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru  
 transportul combinat de mărfuri 
 M. Of. nr. 134/30 mar. 2000 

 

 ▼ Înţelegere între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Culturii Fizice, Sportului şi Turismului din Federaţia Rusă  
 privind cooperarea în domeniul educaţiei fizice şi sportului, semnată la Moscova la 25 noiembrie 1999 
 H.G. nr. 198/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 128/27 mar. 2000 

 H.G. nr. 205/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Societatea Comercială de Transport cu Metroul  
 Bucureşti "Metrorex" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 129/28 mar. 2000 

 H.G. nr. 211/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 137/31 mar. 2000 

 H.G. nr. 227/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Culturii şi a unor  
 instituţii publice de cultură 
 M. Of. nr. 142/5 apr. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 510/2016  (M. Of. nr. 584/1 aug. 2016) - modifică titlul și art. 1 alin. (1) 
 
 ▼ Protocolul primei sesiuni a împuterniciţilor pentru realizarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind  
 cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră (19-23 octombrie 1999, Baia Mare), semnat la Baia Mare la 23 octombrie 1999 
 H.G. nr. 231/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 147/7 apr. 2000 
 
 
 H.G. nr. 244/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999 
 M. Of. nr. 150/11 apr. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 668/2021  (M. Of. nr. 638/29 iun. 2021) - modifică și completează anexa 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea şi schimbul de informaţii în domeniul combaterii  
 încălcării legislaţiei fiscale, semnată la Moscova la 25 noiembrie 1999 
 H.G. nr. 248/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 151/12 apr. 2000 
 
 
 H.G. nr. 260/2000 
 Hotărâre privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului aflat în dificultate 
 M. Of. nr. 171/21 apr. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 610/2000  (M. Of. nr. 329/14 iul. 2000) - modifică art. 3 
 - H.G. nr. 1066/2000  (M. Of. nr. 567/15 nov. 2000) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 208/2001  (M. Of. nr. 52/31 ian. 2001) - prelungeşte în anul 2001 aplicarea unor programe de interes naţional în  
 
 

domeniul protecţiei drepturilor copilului aflat în dificultate 

 H.G. nr. 261/2000 
 Hotărâre pentru reorganizarea instituţiilor, secţiilor de spital şi a celorlalte unităţi de protecţie specială a copilului în cadrul serviciilor  
 publice specializate din subordinea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 171/21 apr. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1137/2000  (M. Of. nr. 591/22 nov. 2000) - completează anexele nr. 1-3 

 H.G. nr. 265/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Direcţia Generală a Vămilor, în vederea asigurării  
 resurselor financiare necesare achiziţionării de autovehicule pentru supraveghere vamală şi misiuni operative 
 M. Of. nr. 173/24 apr. 2000 

 

 ▼ Protocol privind cooperarea dintre Ministerul de Interne din România şi Ministerul de Interne şi pentru Sport din landul  
 Renania-Palatinat, semnat la Enkenbach-Alsenborn la 9 decembrie 1999 
 H.G. nr. 268/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 187/2 mai 2000 
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 ▼ Schimb de note verbale intervenit între Ministerul Afacerilor Externe din România şi Ambasada Japoniei la Bucureşti la 16 noiembrie  
 1999 
 H.G. nr. 270/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 191/4 mai 2000 
 
 
 H.G. nr. 271/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi societăţile comerciale "Macofil" - S.A. şi "Construcţii Complexe" - S.A. 
 M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 
 Modificări: 
 - O.nr.141/2000  (M. Of. nr. 203/11 mai 2000) - transferă licenţa de concesiune pentru exploatarea perimetrului "Brateu-Meri"  
 către S.C. "Cariera Meri" S.R.L. 
 
 H.G. nr. 272/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale  
 şi Societatea Comercială "Germisara" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 273/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Andezitul" - S.A. 
 M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 
 
 
 H.G. nr. 274/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale  
 şi Societatea Comercială "Turbamin" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 275/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "ICIM" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 276/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Macofil" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 277/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Uraniului - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 278/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "LAFARGESUT" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 279/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale  
 şi Societatea Comercială "Foraj Sonde" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 280/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Grandemar" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 281/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Cimus" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 282/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin"- S.A. 
 
 

M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 283/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Rombet-Staţia de Betoane"- S.A. 
 M. Of. nr. 175/24 apr. 2000 
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 H.G. nr. 284/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Eco" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 176/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 286/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Macon"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 176/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 287/2000 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom"-S.A. 
 M. Of. nr. 176/24 apr. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 888/2011  (M. Of. nr. 647/9 sep. 2011) - modifică acordul de concesiune 
 - H.G. nr. 791/2014  (M. Of. nr. 688/19 sep. 2014) 
 - H.G. nr. 419/2019  (M. Of. nr. 529/28 iun. 2019) 
 
 H.G. nr. 288/2000 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz"-S.A. 
 M. Of. nr. 176/24 apr. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1553/2002  (M. Of. nr. 27/20 ian. 2003) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 559/2003  (M. Of. nr. 375/2 iun. 2003) - aprobă actul adiţional la acordurile de concesiune 
 - H.G. nr. 764/2004  (M. Of. nr. 459/21 mai 2004) - abrogă dispoziţiile care fac referire la perimetrele identificate în anexa nr. 1  
 din H.G. nr. 764/2004 
 - H.G. nr. 1597/2004  (M. Of. nr. 949/18 oct. 2004) - modifică anexa nr.1 
 - H.G. nr. 2390/2004  (M. Of. nr. 12/5 ian. 2005) - abrogă dispoziţiile referitoare la perimetrele identificate în anexa nr.1 
 
 H.G. nr. 289/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Mindo"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 176/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 290/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Bomex"-S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 176/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 291/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Macon"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 176/24 apr. 2000 

 H.G. nr. 303/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor credite externe pentru Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării  
 resurselor financiare necesare pentru achiziţionarea de aparatură medicală de înaltă performanţă şi implementarea programelor de dotare la  
 nivel naţional 
 
 

M. Of. nr. 177/25 apr. 2000 

 H.G. nr. 307/2000 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii, a funcţionării în România a Societăţii Est-Vest din Republica Moldova,  
 prin intermediul unei filiale 
 M. Of. nr. 180/26 apr. 2000 

 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Japan Internaţional Cooperation System (JICS), încheiat la 1 februarie 2000 
 H.G. nr. 308/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 206/11 mai 2000 

 ▼ Înţelegere realizată prin schimb de note diplomatice semnate la Bucureşti la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă  
 Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane Yeni 
 H.G. nr. 308/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 206/11 mai 2000 

 ▼ Schimb de note diplomatice între ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Japoniei în România şi ministru de stat, ministrul  
 afacerilor externe, semnate la Bucureşti la 7 ianuarie 2000 
 H.G. nr. 308/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 206/11 mai 2000 
 
 ▼ Acord privind cooperarea în domeniul agriculturii şi industriei alimentare dintre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi  
 Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din Republica Albania, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 1999 
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 H.G. nr. 310/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 187/2 mai 2000 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea şi asistenţa reciprocă între administraţiile lor vamale,  
 semnat la Atena la 19 octombrie 1999 
 H.G. nr. 311/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 187/2 mai 2000 
 
 
 H.G. nr. 312/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere în perimetrul de exploatare Medgidia, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Lafarge-Romcim"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 177/25 apr. 2000 

 H.G. nr. 313/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Lafarge-Romcim"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 177/25 apr. 2000 

 H.G. nr. 315/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Someş-Balastiere"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 177/25 apr. 2000 

 H.G. nr. 316/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Marmosim"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 177/25 apr. 2000 

 H.G. nr. 323/2000 
 Hotărâre privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comitetului interministerial pentru  
 transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată 
 M. Of. nr. 179/25 apr. 2000 

 

 ▼ Amendamente convenite la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat  
 finanţării Proiectului privind reforma în domeniul protecţiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998 
 H.G. nr. 324/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 187/2 mai 2000 
 
 
 H.G. nr. 334/2000 
 Hotărâre privind reorganizarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. 
 M. Of. nr. 194/4 mai 2000 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 230/25 mai 2000) - rectifică anexa nr. 5 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 575/2001  (M. Of. nr. 343/27 iun. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 441/2005  (M. Of. nr. 438/24 mai 2005) - modifică art. 37 alin. (3); 
 
 

 introduce alin. (21), (22) şi (23) la art. 37 

 H.G. nr. 341/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea contractării unui credit extern de către Societatea Comercială de Avioane Craiova - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 199/8 mai 2000 

 H.G. nr. 349/2000 
 Hotărâre privind trecerea a 5 centre pentru testarea soiurilor şi a unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului  
 de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor în administrarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă 
 
 

M. Of. nr. 201/10 mai 2000 

 H.G. nr. 363/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli în legătură cu emisiunea de obligaţiuni denominate în mărci germane 
 M. Of. nr. 210/12 mai 2000 

 

 ▼ Convenţie între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din Federaţia Rusă privind  
 cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, semnată la Moscova la 25 noiembrie 1999 
 H.G. nr. 368/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 217/17 mai 2000 
 
 
 H.G. nr. 369/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea încheierii Contractului de consultanţă în vederea recuperării creanţelor României din Republica Arabă Siriană 
 M. Of. nr. 210/12 mai 2000 
 
 H.G. nr. 380/2000 
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 Hotărâre privind aprobarea Programului de interes naţional "Integrarea socială a copiilor străzii" 
 M. Of. nr. 217/17 mai 2000 

 

 ▼ Acord de finanţare nerambursabilă între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Transporturilor, şi Guvernul Statelor Unite ale  
 Americii, reprezentat de Agenţia Statelor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (TDA), pentru angajarea serviciilor de consultanţă în  
 domeniul privatizării, semnat la Bucureşti la 2 martie 2000 
 H.G. nr. 381/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 228/23 mai 2000 
 
 
 H.G. nr. 391/2000 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Clinic Fundeni 
 M. Of. nr. 225/23 mai 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1396/2010  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2011) - modifică art. 3 

 H.G. nr. 416/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării localităţii Cheia, judeţul Prahova, ca staţiune turistică de interes local 
 
 

M. Of. nr. 233/26 mai 2000 

 H.G. nr. 417/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare, ca staţiune turistică de interes local 
 M. Of. nr. 233/26 mai 2000 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XII-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Szeged la 3 decembrie 1999 
 H.G. nr. 418/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 233/26 mai 2000 

 ▼ Protocolul sesiunii extraordinare de la Bucureşti, din perioada 11 - 14 ianuarie 2000, a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30  
 septembrie 1997 
 H.G. nr. 419/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 233/26 mai 2000 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la  
 Damasc la 29 august 1999 
 H.G. nr. 420/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 237/30 mai 2000 
 
 ▼ Acord între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii şi Reformei Agrare din Republica Arabă Siriană  
 privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Damasc la 29 august 1999 
 H.G. nr. 422/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 237/30 mai 2000 

 ▼ Amendament, convenit la Bucureşti la 14 martie 2000 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la reforma  
 învăţământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994 
 H.G. nr. 424/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 237/30 mai 2000 
 
 
 H.G. nr. 446/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea celui de-al şaptelea program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în  
 monedă naţională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Comisia Europeană 
 
 

M. Of. nr. 254/7 iun. 2000 

 H.G. nr. 451/2000 
 Hotărâre privind abilitarea Academiei Române şi a unităţilor aflate în subordinea sa de a închiria bunuri imobile sau părţi disponibile,  
 proprietate publică a statului, aflate în administrarea acestora 
 
 

M. Of. nr. 255/8 iun. 2000 

 H.G. nr. 452/2000 
 Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare pe post a funcţionarilor care ocupă funcţii publice de conducere în  
 cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 272/15 iun. 2000 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Canadei privind cooperarea reciprocă în domeniul locuinţelor, semnat  
 la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 
 H.G. nr. 466/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 278/20 iun. 2000 
 
 
 H.G. nr. 469/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea majorării contribuţiei României la capitalul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei 
 M. Of. nr. 276/19 iun. 2000 
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 H.G. nr. 472/2000 
 Hotărâre privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă 
 M. Of. nr. 272/15 iun. 2000 

 

 ▼ Acord de modificare nr. 1 la Acordul de garanţie, datat 5 august 1996 (Proiect de modernizare şi introducere a taxării pe autostrada  
 Bucureşti-Piteşti), între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, datat 11 februarie 2000 
 H.G. nr. 473/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 280/21 iun. 2000 
 
 
 H.G. nr. 474/2000 
 Hotărâre privind aprobarea şi modul de finanţare a participării unui ofiţer din Ministerul de Interne la misiunile Grupului Multinaţional de  
 Asistenţă de Poliţie - M.A.P.E. al U.E.O. în Albania, pe perioada extinderii mandatului acestui organism 
 M. Of. nr. 276/19 iun. 2000 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii,  
 semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 1998 
 H.G. nr. 477/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 275/19 iun. 2000 
 
 
 H.G. nr. 478/2000 
 Hotărâre privind înfiinţarea Biroului Comercial al Ministerului Industriei şi Comerţului la Lagos - Republica Federală Nigeria ca urmare a  
 mutării ambasadei de la Lagos la Abuja şi desfiinţarea Biroului Comercial de la Lusaka - Zambia 
 
 

M. Of. nr. 275/19 iun. 2000 

 H.G. nr. 479/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea continuării colaborării prevăzute în cadrul Convenţiei privind construirea unei conducte pe teritoriul Republicii  
 Socialiste România pentru tranzitarea de gaze din Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice în Republica Bulgaria, semnată la Giurgiu la  
 29 noiembrie 1970 
 M. Of. nr. 269/15 iun. 2000 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei,  
 semnată la Bucureşti la 18 martie 1999 
 H.G. nr. 480/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 275/19 iun. 2000 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane privind colaborarea în domeniile educaţiei, culturii, tineretului şi  
 sportului, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 1999 
 H.G. nr. 481/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 280/21 iun. 2000 
 
 
 H.G. nr. 486/2000 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor municipii 
 
 

M. Of. nr. 280/21 iun. 2000 

 H.G. nr. 487/2000 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor oraşe 
 M. Of. nr. 280/21 iun. 2000 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel în domeniul protecţiei mediului şi conservării naturii, semnat la Ierusalim la 3  
 ianuarie 2000 
 H.G. nr. 488/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 295/29 iun. 2000 
 
 
 H.G. nr. 489/2000 
 Hotărâre privind organizarea structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 271/15 iun. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 157/2005  (M. Of. nr. 204/10 mar. 2005) - activitatea referitoare la problematica veteranilor de război, precum şi a  
 invalizilor şi văduvelor de război se preia de către Ministerul Apărării Naţionale  
 
 

de la Secretariatul General al Guvernului 

 H.G. nr. 493/2000 
 Hotărâre privind aprobarea Programului pentru conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere, etapa a IV-a 
 M. Of. nr. 284/22 iun. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1001/2000  (M. Of. nr. 540/1 nov. 2000) - modifică art. 6; introduce art.61 şi 62 
 - H.G. nr. 926/2003  (M. Of. nr. 602/25 aug. 2003) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 997/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 2 
 



 

 1210

 H.G. nr. 524/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind administrarea Registrului Naţional al Fonogramelor 
 
 

M. Of. nr. 297/30 iun. 2000 

 H.G. nr. 525/2000 
 Hotărâre privind instituirea Zilei inginerului român 
 
 

M. Of. nr. 296/29 iun. 2000 

 H.G. nr. 536/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Conceptului operaţional şi a Strategiei României privind managementul traficului aerian pentru perioada 2000 -  
 2015 
 
 

M. Of. nr. 337/20 iul. 2000 

 H.G. nr. 538/2000 
 Hotărâre privind garantarea unor credite externe pentru Ministerul Transporturilor, necesare pentru dotarea unităţilor sanitare din reţeaua  
 sanitară proprie, care asigură asistenţa medicală şi psihologică a personalului din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, cu aparatură medicală  
 de înaltă performanţă şi pentru implementarea programelor de dotare la nivelul unităţilor sanitare din reţeaua sanitară a acestui minister 
 M. Of. nr. 337/20 iul. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1082/2000  (M. Of. nr. 566/15 nov. 2000) - modifică art. 1 
 
 

- H.G. nr. 861/2001  (M. Of. nr. 569/12 sep. 2001) - introduce alin. (3) la art. 1 

 H.G. nr. 567/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/1999 privind  
 unele măsuri de acompaniament social pentru salariaţii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute  
 ca urmare a concedierilor colective 
 
 

M. Of. nr. 338/20 iul. 2000 

 H.G. nr. 570/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern, pentru Ministerul Sănătăţii, necesar în vederea înfiinţării  
 Centrului Medico-Chirurgical de Excelenţă în Neurochirurgie şi Neurologie în cadrul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Dumitru Bagdasar" 
 
 

M. Of. nr. 320/10 iul. 2000 

 H.G. nr. 574/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Conired"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 317/7 iul. 2000 

 H.G. nr. 575/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Concivia"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 317/7 iul. 2000 

 H.G. nr. 576/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Insib"-S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 317/7 iul. 2000 

 H.G. nr. 577/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Amic"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 317/7 iul. 2000 

 H.G. nr. 578/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Asociaţia Mineral West Dobreşti 
 M. Of. nr. 317/7 iul. 2000 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 389/21 aug. 2000) - rectifică art. 1 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian cu privire la schimbul de stagiari, semnat la Berna la 25 noiembrie 1999 
 H.G. nr. 579/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 319/10 iul. 2000 
 
 
 H.G. nr. 580/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind  
 măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă 
 
 

M. Of. nr. 315/7 iul. 2000 

 H.G. nr. 595/2000 
 Hotărâre privind stabilirea serviciului public pentru transportul pasagerilor şi al mărfurilor de strictă necesitate între localităţile din Delta  
 Dunării şi municipiul Tulcea 
 M. Of. nr. 327/14 iul. 2000 
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 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1875/2006  (M. Of. nr. 12/8 ian. 2007) - modifică anexa 

 H.G. nr. 596/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Construcţii Bihor"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 327/14 iul. 2000 

 H.G. nr. 597/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Agremin Doaga"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 327/14 iul. 2000 

 H.G. nr. 599/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare şi informare în aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 
 M. Of. nr. 340/21 iul. 2000 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - H.G. nr. 26/2003  (M. Of. nr. 87/12 feb. 2003) - abrogă anexa nr.3 
 
 ▼ Amendament convenit la Washington la 21 decembrie 1999 cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finanţării Proiectului de reabilitare a sectorului petrolier,  
 semnat la Washington la 1 iunie 1994 
 H.G. nr. 604/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 327/14 iul. 2000 
 
 
 H.G. nr. 610/2000 
 Hotărâre privind aprobarea Programului în domeniul protecţiei drepturilor copilului "Susţinerea activităţii serviciilor publice specializate  
 în cadrul cărora s-au reorganizat instituţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2000" 
 M. Of. nr. 329/14 iul. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1066/2000  (M. Of. nr. 567/15 nov. 2000) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 208/2001  (M. Of. nr. 52/31 ian. 2001) - prelungeşte  în anul 2001 aplicarea unor programe de interes naţional în  
 domeniul protecţiei drepturilor copilului aflat în dificultate 
 
 H.G. nr. 618/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se alocă agenţilor economici din industrie sumele din Fondul special pentru reducerea  
 riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, a Grilei de evaluare pentru alocarea sumelor, precum şi a Normelor  
 metodologice de programare, de calcul, de raportare şi de control referitoare la acest fond special 
 M. Of. nr. 371/10 aug. 2000 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 
 

întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 

 H.G. nr. 619/2000 
 Hotărâre privind aprobarea actelor adiţionale la acordurile de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în  
 perimetrele EP I - 5 Greşu şi EP I - 6 Nereju, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Compania Forest Romania  
 Corporation 
 
 

M. Of. nr. 336/19 iul. 2000 

 H.G. nr. 620/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Anco"-S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 336/19 iul. 2000 

 H.G. nr. 621/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Combinatul Siderurgic Reşiţa"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 336/19 iul. 2000 

 H.G. nr. 622/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Agregate"-S.A. Buzău 
 
 

M. Of. nr. 336/19 iul. 2000 

 H.G. nr. 623/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Produse Ceramice"-S.A. Gherla 
 
 

M. Of. nr. 336/19 iul. 2000 

 H.G. nr. 624/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
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 Minerale şi Societatea Comercială "Sticloval"-S.A. 
 M. Of. nr. 336/19 iul. 2000 
 
 H.G. nr. 627/2000 
 Hotărâre privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. 
 M. Of. nr. 357/31 iul. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 483/2001  (M. Of. nr. 277/29 mai 2001) - modifică anexa nr. 3.2 
 - H.G. nr. 710/2001  (M. Of. nr. 448/8 aug. 2001) - modifică în mod corespunzător art. 5 şi art. 9 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1094/2001  (M. Of. nr. 702/5 nov. 2001) - modifică corespunzător art. 14 
 - H.G. nr. 1088/2001  (M. Of. nr. 706/6 nov. 2001) - modifică corespunzător art. 14 
 - H.G. nr. 1089/2001  (M. Of. nr. 706/6 nov. 2001) - modifică corespunzător art. 14 
 - H.G. nr. 1092/2001  (M. Of. nr. 717/12 nov. 2001) - modifică corespunzător prevederile art. 14 
 - H.G. nr. 1093/2001  (M. Of. nr. 717/12 nov. 2001) - modifică corespunzător prevederile art. 14 
 - H.G. nr. 1090/2001  (M. Of. nr. 722/13 nov. 2001) - modifică corespunzător prevederile art. 14 
 - H.G. nr. 1091/2001  (M. Of. nr. 722/13 nov. 2001) - modifică corespunzător prevederile art. 14 
 - H.G. nr. 1182/2001  (M. Of. nr. 774/4 dec. 2001) - modifică corespunzător prevederile art. 14 şi 18 
 - H.G. nr. 1342/2001  (M. Of. nr. 47/23 ian. 2002) - modifică în mod corespunzător prevederile art.  26, 30 şi anexele nr. 5.1 şi 5.2 
 - H.G. nr. 98/2002  (M. Of. nr. 116/12 feb. 2002) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 104/2002  (M. Of. nr. 120/14 feb. 2002) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 105/2002  (M. Of. nr. 120/14 feb. 2002) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 554/2002  (M. Of. nr. 400/11 iun. 2002) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 647/2002  (M. Of. nr. 466/28 iun. 2002) - modifică în mod corespunzător art.14 şi 17 
 - H.G. nr. 841/2002  (M. Of. nr. 627/23 aug. 2002) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 857/2002  (M. Of. nr. 632/27 aug. 2002) - modifică în mod corespunzător art. 20, art. 24, anexele 4.1 şi 4.2 
 - H.G. nr. 1524/2002  (M. Of. nr. 6/9 ian. 2003) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 273/2003  (M. Of. nr. 204/28 mar. 2003) - modifică  în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 309/2003  (M. Of. nr. 204/28 mar. 2003) - prorogă termenul de la art. 2 din H.G. nr. 105/2002 până la 15 mai 2003 
 - H.G. nr. 1065/2003  (M. Of. nr. 655/16 sep. 2003) - reorganizare 
 - H.G. nr. 74/2005  (M. Of. nr. 111/3 feb. 2005) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 675/2007  (M. Of. nr. 462/9 iul. 2007) - modifică în mod corespunzător, la data de 7 oct. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 56/24 ian. 2008) - rectifică anexa nr. 1.2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 761/2010  (M. Of. nr. 560/9 aug. 2010) - modifică în mod corespunzător art. 18 
 
 ▼ Acord între Guvernul României (Beneficiarul) şi Statele Unite ale Americii acţionând prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru  
 Dezvoltare Internaţională (A.S.U.D.I.), pentru promovarea revigorării economice şi susţinerea Programului de asistenţă pentru  
 ajutorarea copiilor orfani şi cu handicap, în valoare de 14,0 milioane dolari S.U.A. 
 H.G. nr. 628/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 342/21 iul. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1138/2000 (M. Of. nr. 614/29 nov. 2000) 

 H.G. nr. 632/2000 
 Hotărâre privind mandatarea Ministerului Industriei şi Comerţului în vederea privatizării Societăţii Naţionale "Plafar"-S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 383/16 aug. 2000 

 H.G. nr. 643/2000 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii în România a Fundaţiei germane "Friedrich Ebert" 
 M. Of. nr. 373/10 aug. 2000 
 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică, semnat la Budapesta la 26  
 noiembrie 1999 
 H.G. nr. 644/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 373/10 aug. 2000 
 
 
 H.G. nr. 645/2000 
 Hotărâre privind profilurile, specializările durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, cursuri de  
 zi 
 
 

M. Of. nr. 379/15 aug. 2000 

 H.G. nr. 646/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Turism Felix"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 373/10 aug. 2000 

 H.G. nr. 647/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Calcarul"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 373/10 aug. 2000 

 H.G. nr. 648/2000 
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 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Minex"-S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 373/10 aug. 2000 

 H.G. nr. 649/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Romcif"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 373/10 aug. 2000 

 H.G. nr. 650/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Moldocim"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 373/10 aug. 2000 

 H.G. nr. 651/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Axon"-S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 373/10 aug. 2000 

 H.G. nr. 652/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială a Sării "Salrom"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 373/10 aug. 2000 

 H.G. nr. 655/2000 
 Hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare datorate de unele societăţi comerciale supuse privatizării 
 
 

M. Of. nr. 376/14 aug. 2000 

 H.G. nr. 656/2000 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii funcţionării în România a Asociaţiei "Research Triangle Institute" din  
 Statele Unite ale Americii prin intermediul unei filiale 
 
 

M. Of. nr. 383/16 aug. 2000 

 H.G. nr. 657/2000 
 Hotărâre privind drepturile băneşti cuvenite personalului încadrat în unităţile mixte constituite între Armata României şi armatele altor ţări 
 M. Of. nr. 383/16 aug. 2000 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu  
 privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 7  
 octombrie 1991 
 H.G. nr. 663/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 384/17 aug. 2000 
 
 
 H.G. nr. 668/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi modul de acordare şi utilizare, precum şi controlul utilizării  
 sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătăţirilor funciare 
 
 

M. Of. nr. 386/18 aug. 2000 

 H.G. nr. 671/2000 
 Hotărâre privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităţilor de jocuri de noroc 
 
 

M. Of. nr. 398/25 aug. 2000 

 H.G. nr. 676/2000 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare şi autorizare a filialelor universităţilor româneşti în străinătate şi a specializărilor  
  
 programelor de studii iniţiate, precum şi a modului de susţinere financiară a acestora şi de acordare a burselor 
 M. Of. nr. 406/29 aug. 2000 

 

 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind cooperarea în  
 domeniul învăţământului militar, semnat la Baku la 15 februarie 2000 
 H.G. nr. 681/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 406/29 aug. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 639/2006 (M. Of. nr. 478/2 iun. 2006) 
 
 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Statul Major General al Republicii Turcia cu privire la cooperarea în  
 domeniul istoriei, al muzeelor şi al arhivelor militare, semnat la Istanbul la 16 mai 2000 
 H.G. nr. 682/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 406/29 aug. 2000 
 
 
 H.G. nr. 685/2000 
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 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E III-7 Sud  
 Craiova, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Compania Sterling Resources (UK) Limited 
 
 

M. Of. nr. 398/25 aug. 2000 

 H.G. nr. 686/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Prodagremin"-S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 398/25 aug. 2000 

 H.G. nr. 687/2000 
 Hotărâre privind autorizarea garantării în proporţie de 100% a creditului extern acordat de CITIBANK pentru finanţarea proiectului  
 "Modernizarea fabricaţiei de fitinguri" din cadrul Societăţii Naţionale "Romarm"-S.A. - Filiala Societatea Comercială "Carfil"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 398/25 aug. 2000 

 H.G. nr. 688/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Asociaţia "Mina Borod" 
 
 

M. Of. nr. 398/25 aug. 2000 

 H.G. nr. 690/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Ceramica" S.A. 
 
 

M. Of. nr. 398/25 aug. 2000 

 H.G. nr. 691/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Sitrom 97"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 398/25 aug. 2000 

 H.G. nr. 692/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Somaco"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 398/25 aug. 2000 

 H.G. nr. 693/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Lafarge Romcim"--S.A. 
 
 

M. Of. nr. 398/25 aug. 2000 

 H.G. nr. 694/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Geaba"-S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 398/25 aug. 2000 

 H.G. nr. 695/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Drumuri"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 398/25 aug. 2000 

 H.G. nr. 720/2000 
 Hotărâre privind listele electorale permanente 
 M. Of. nr. 402/28 aug. 2000 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 84/2001  (M. Of. nr. 544/1 sep. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 2194/2004  (M. Of. nr. 4/4 ian. 2005) - modifică art.2 alin. (1), art.8 alin. (1), art.9 alin. (1) lit. a); 
 înlocuieşte următorii termeni:a) ”Ministerul de Interne" - ”Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor" 
 b) ”Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei" - ”Inspectoratul  
 Naţional pentru Evidenţa Persoanelor" 
 c) ”Direcţia de Evidenţă a Populaţiei"- ”Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa  
 Persoanelor" 
 d) ”serviciul judeţean de evidenţă a populaţiei" sau ”serviciul judeţean de  
 evidenţă informatizată a persoanei"- ”serviciul public comunitar judeţean de  
 evidenţă a persoanelor" 
 e) ”formaţiunea de evidenţă a populaţiei" sau ”formaţiunea de evidenţă  
 informatizată a persoanei"- ”serviciul public comunitar local de evidenţă a  
 persoanelor" 
 f) ”Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei"- 
 ”Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor" 
 g) ”Registrul permanent de evidenţă a populaţiei"- ”Registrul naţional de  
 
 

evidenţă a persoanei" 

 H.G. nr. 722/2000 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Societăţii "Canadian Executive Service  
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 Organization" (CESO) din Canada 
 
 

M. Of. nr. 412/30 aug. 2000 

 H.G. nr. 723/2000 
 Hotărâre privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de finanţare din sumele alocate de la bugetul de stat a unor lucrări la monumentele  
 istorice aflate în proprietatea sau în folosinţa unor persoane fizice sau a unor persoane juridice, altele decât instituţiile publice 
 M. Of. nr. 422/1 sep. 2000 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la colaborarea culturală, semnat la Bucureşti la 21  
 septembrie 1998 
 H.G. nr. 731/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 418/1 sep. 2000 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului, culturii şi  
 sportului, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1995 
 H.G. nr. 735/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 447/11 sep. 2000 

 H.G. nr. 743/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind  
 înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 457/15 sep. 2000 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 527/26 oct. 2000) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - L. nr. 416/2001  (M. Of. nr. 401/20 iul. 2001) - modifică anexa la 1 ianuarie 2002 
 - H.G. nr. 1138/2001  (M. Of. nr. 782/7 dec. 2001) - modifică anexa 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamală şi asistenţa administrativă reciprocă pentru  
 prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor în domeniul vamal, semnat la Bucureşti la 24 aprilie 2000 
 H.G. nr. 744/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 443/6 sep. 2000 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul sportului, semnat la Pretoria la 31  
 martie 2000 
 H.G. nr. 745/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 443/6 sep. 2000 
 
 
 H.G. nr. 746/2000 
 Hotărâre privind recunoaşterea Uniunii Teatrale Române - UNITER ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 443/6 sep. 2000 

 H.G. nr. 757/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Antrepriză de Drumuri şi Poduri" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 445/8 sep. 2000 

 H.G. nr. 758/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Agremin" - S.A. 
 M. Of. nr. 445/8 sep. 2000 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 10/2009  (M. Of. nr. 314/12 mai 2009) - modifică anexa 

 H.G. nr. 759/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Dâmboviţa Construcţii" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 445/8 sep. 2000 

 H.G. nr. 760/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Dunaref" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 445/8 sep. 2000 

 H.G. nr. 761/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Construcţii-Montaj Arcomet" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 445/8 sep. 2000 

 H.G. nr. 767/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor credite revolving de 150 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea  
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 Comercială "Termoelectrica" - S.A., în vederea asigurării finanţării importurilor de ţiţei, păcură, gaze naturale şi cărbune energetic  
 necesare pentru consumul curent al anului 2000 şi refacerii stocurilor pentru iarna 2000-2001 
 M. Of. nr. 451/13 sep. 2000 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 170/2000  (M. Of. nr. 531/27 oct. 2000) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 773/2000 
 Hotărâre pentru reglementarea unor măsuri organizatorice în vederea realizării Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) şi a  
 Programului de dezvoltare instituţională a sectorului privat (PIBL) 
 
 

M. Of. nr. 454/14 sep. 2000 

 H.G. nr. 774/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi  
 funcţionarea instituţiilor de medicină legală 
 M. Of. nr. 459/19 sep. 2000 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 57/2001  (M. Of. nr. 531/31 aug. 2001) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1204/2002  (M. Of. nr. 814/8 nov. 2002) - modifică anexa; înlocuieşte denumirea Institutul de Medicină Legală „Prof. dr.  
 Mina Minovici” Bucureşti cu denumirea Institutul Naţional de Medicină Legală  
 „ Mina Minovici” Bucureşti, iar Ministerul Sănătăţii cu Ministerul Sănătăţii şi  
 
 

Familiei 

 H.G. nr. 789/2000 
 Hotărâre privind strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societăţii comerciale "Întreprinderea de Utilaj Greu"-S.A. Craiova,  
 inclusă în componenta "Restructurarea/Lichidarea a 5 societăţi comerciale mari cu capital majoritar de stat, cu firme de consultanţă" din  
 cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1456/2004  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2004) - abrogă art. 2 

 H.G. nr. 791/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Tehnofrig"-S.A. Cluj-Napoca, inclusă în componenta "Privatizarea a 50  
 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 792/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Elsid"-S.A. Titu, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), Grupul 1  
 "Maşini grele şi Metalurgie" 
 
 

M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 793/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Corapet"-S.A. Corabia, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat),  
 Grupul 3 "Industria chimică, fibre şi textile sintetice" 
 
 

M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 795/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Combinatul de Utilaj Greu"-S.A. Cluj-Napoca, inclusă în componenta  
 "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea  
 Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 567/2004  (M. Of. nr. 357/23 apr. 2004) - modifică art.2 
 
 H.G. nr. 796/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Argeşeana"-S.A. Piteşti, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat),  
 Grupul 3 "Industria chimică, fibre şi textile sintetice" 
 
 

M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 798/2000 
 Hotărâre privind strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societăţii Comerciale "Clujana"-S.A. Cluj-Napoca, inclusă în  
 componenta "Restructurarea/Lichidarea a 5 societăţi comerciale mari cu capital majoritar de stat, cu firme de consultanţă" din cadrul PSAL  
 (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1456/2004  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2004) - abrogă art. 2 

 H.G. nr. 799/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Nicolina"-S.A. Iaşi, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1456/2004  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2004) - abrogă art. 2 
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 H.G. nr. 800/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Electroputere"-S.A. Craiova, inclusă în componenta "Privatizarea  
 societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat " din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1456/2004  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2004) - abrogă art. 2 

 H.G. nr. 801/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Romvag"-S.A. Caracal, inclusă în componenta "Privatizarea societăţilor  
 comerciale cu capital majoritar de stat " din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 802/2000 
 Hotărâre privind aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale "URBIS Armături Sanitare"-S.A. Bucureşti, inclusă în  
 componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete" din cadrul PSAL (Programul pentru  
 Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 803/2000 
 Hotărâre privind aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Griro"-S.A. Bucureşti, inclusă în componenta "Privatizarea a  
 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 469/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 804/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Hidromecanica"-S.A. Braşov, inclusă în componenta "Privatizarea  
 societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 469/26 sep. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1142/2001  (M. Of. nr. 751/26 nov. 2001) - încetează aplicabilitatea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare acordate  
 
 

prin art. 2 

 H.G. nr. 805/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Moldosin"-S.A. Vaslui, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat),  
 Grupul 3 "Industria chimică, fibre şi textile sintetice" 
 
 

M. Of. nr. 469/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 806/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Bentonita"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 469/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 807/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială de Producţie Industrială Româno-Germană "Hamerock"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 469/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 808/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială Construcţii Feroviare "Moldova"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 469/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 809/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Băile Govora"-S.A. 
 M. Of. nr. 469/26 sep. 2000 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 32/16 ian. 2009) 

 H.G. nr. 810/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 
 
 

M. Of. nr. 469/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 811/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "IMCOP"-S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 469/26 sep. 2000 

 H.G. nr. 812/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Casa Con Business"-S.R.L. Braşov 
 M. Of. nr. 469/26 sep. 2000 
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 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul  
 geodeziei, topografiei şi cartografiei, semnat la Sofia la 29 martie 2000 
 H.G. nr. 813/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 477/30 sep. 2000 

 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul  
 transmisiunilor, semnat la Sofia la 29 martie 2000 
 H.G. nr. 814/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 484/4 oct. 2000 
 
 ▼ Protocolul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea  
 personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000 
 H.G. nr. 817/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 480/2 oct. 2000 
 
 
 H.G. nr. 821/2000 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea gospodăririi durabile a fondului forestier 
 M. Of. nr. 463/22 sep. 2000 

 

 ▼ Acord specific între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Portugalia privind cooperarea în  
 domeniul materialelor pentru apărare, semnat la Bucureşti la 3 iunie 2000 
 H.G. nr. 842/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 483/3 oct. 2000 
 
 
 H.G. nr. 860/2000 
 Hotărâre privind tipărirea titlurilor de proprietate pentru terenurile forestiere 
 M. Of. nr. 491/9 oct. 2000 

 

 ▼ Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Cehă privind protecţia informaţiilor  
 militare secrete, semnată la Bucureşti la 17 iul. 2000 
 H.G. nr. 881/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 500/11 oct. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 739/2006 (M. Of. nr. 531/20 iun. 2006) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind asistenţa reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bucureşti la  
 19 iunie 2000 
 H.G. nr. 883/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 500/11 oct. 2000 
 
 
 H.G. nr. 884/2000 
 Hotărâre privind derularea împrumutului extern sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe piaţa externă de capital, denominată în euro 
 M. Of. nr. 491/9 oct. 2000 
 Modificări: 
 
 

- O.G. nr. 12/2001  (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001) - abrogă art. 3 

 H.G. nr. 886/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice 
 
 

M. Of. nr. 507/16 oct. 2000 

 H.G. nr. 909/2000 
 Hotărâre privind emiterea garanţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei  
 patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior -  
 Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului 
 M. Of. nr. 506/16 oct. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 832/2004  (M. Of. nr. 495/2 iun. 2004) - majorează limita plafoanelor prevăzute la art.1, modifică art.5 
 
 

- H.G. nr. 1087/2006  (M. Of. nr. 725/24 aug. 2006) - - majorează plafoanele de garantare prev. la art. 1 alin. (1) 

 H.G. nr. 921/2000 
 Hotărâre privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind  
 reabilitarea drumurilor comunale 
 
 

M. Of. nr. 507/16 oct. 2000 

 H.G. nr. 925/2000 
 Hotărâre privind acoperirea unor cheltuieli ale unor instituţii şi unităţi de interes public 
 M. Of. nr. 507/16 oct. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1210/2000  (M. Of. nr. 636/7 dec. 2000) - modifică anexa 

 H.G. nr. 926/2000 
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 Hotărâre privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind  
 reabilitarea drumurilor comunale 
 
 

M. Of. nr. 507/16 oct. 2000 

 H.G. nr. 930/2000 
 Hotărâre privind autorizarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior de a aproba garantarea unui credit  
 pentru finanţarea unor proiecte de modernizare la Societatea Comercială "Oltchim"- S.A. Râmnicu Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 510/18 oct. 2000 

 H.G. nr. 938/2000 
 Hotărâre privind comasarea Centrului de Cultură "Kalinderu" din Bucureşti cu Oficiul Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă 
 M. Of. nr. 520/23 oct. 2000 

 (v. H.G. nr. 260/2002) 
 
 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 efectuat la Bucureşti la 15 august 2000 şi la Washington la 15 septembrie 2000, cu privire la Acordul de împrumut (Proiectul privind  
 alimentarea cu apă a municipiului Bucureşti) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la  
 Washington la 2 august 1996 
 H.G. nr. 939/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 531/27 oct. 2000 
 
 
 H.G. nr. 940/2000 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Specializare în Comunicare şi Relaţii Publice 
 
 

M. Of. nr. 520/23 oct. 2000 

 H.G. nr. 947/2000 
 Hotărâre privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare 
 M. Of. nr. 524/25 oct. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 321/2008  (M. Of. nr. 240/27 mar. 2008) - modifică art. 14; 
  introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 15 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 643/9 sep. 2008) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 796/2011  (M. Of. nr. 573/11 aug. 2011) - modifică art. 12 
 
 H.G. nr. 950/2000 
 Hotărâre privind autorizarea garantării în proporţie de 100% a creditului extern care va fi acordat de grupul internaţional ABB ALSTOM  
 POWER pentru finanţarea proiectului "Construirea unei centrale termoelectrice în municipiul Brad, judeţul Hunedoara", în favoarea  
 Societăţii Comerciale "Energogrup"-S.A. Brad, precum şi pentru garantarea acestui credit de către Ministerul Finanţelor 
 M. Of. nr. 514/19 oct. 2000 

 

 ▼ Amendamentului nr. 1 la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Electricitate  
 "Renel" pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a sectorului termoenergetic, semnat la Bucureşti la 31 octombrie 1995 
 H.G. nr. 957/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 522/24 oct. 2000 
 
 
 H.G. nr. 964/2000 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole 
 M. Of. nr. 526/25 oct. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1360/2005  (M. Of. nr. 1061/28 nov. 2005) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 210/2007  (M. Of. nr. 187/19 mar. 2007) -  introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 3; 
  modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 587/2021  (M. Of. nr. 571/4 iun. 2021) - modifică și completează anexa 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante şi  
 substanţe psihotrope şi a delictelor conexe, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 1999 
 H.G. nr. 970/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 530/27 oct. 2000 
 
 
 H.G. nr. 971/2000 
 Hotărâre privind recunoaşterea Ligii Apărării Drepturilor Omului - L.A.D.O. ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 527/26 oct. 2000 
 
 H.G. nr. 973/2000 
 Hotărâre privind modul de reprocesare şi valorificare a stocului de concentrat tehnic de diuranat de amoniu aflat pe platforma Uzinei "R" -  
 Sucursala Feldioara 
 
 

M. Of. nr. 528/26 oct. 2000 

 H.G. nr. 978/2000 
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 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul Justiţiei 
 
 

M. Of. nr. 527/26 oct. 2000 

 H.G. nr. 979/2000 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Romarm"-S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale "Romarm"-S.A. cu Regia Autonomă  
 "Arsenalul Armatei" 
 M. Of. nr. 529/27 oct. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 952/2001  (M. Of. nr. 632/9 oct. 2001) - modifică art. 2, art.3, art.5, art.6, art.7, art.10; introduce alin. (2) la art.14 şi  
 anexele nr.1, 1.1-1.11, 2.1-2.6, 3 şi 4 
 - H.G. nr. 1066/2001  (M. Of. nr. 689/30 oct. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 1067/2001  (M. Of. nr. 689/30 oct. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 1068/2001  (M. Of. nr. 689/30 oct. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 1069/2001  (M. Of. nr. 689/30 oct. 2001) - modifică în mod corespunzător 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 115/12 feb. 2002) - rectifică art. 3 alin. 2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1031/2002  (M. Of. nr. 708/27 sep. 2002) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 1473/2002  (M. Of. nr. 947/23 dec. 2002) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 419/2003  (M. Of. nr. 262/16 apr. 2003) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 420/2003  (M. Of. nr. 262/16 apr. 2003) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 515/2003  (M. Of. nr. 341/20 mai 2003) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 547/2003  (M. Of. nr. 355/26 mai 2003) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 230/2004  (M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) - modifică art.3 alin.(2) lit.d) 
 - H.G. nr. 256/2004  (M. Of. nr. 200/5 mar. 2004) - modifică în mod corespunzător art.3 alin.(2) lit.m) 
 - H.G. nr. 456/2004  (M. Of. nr. 327/15 apr. 2004) - modifică art.3 alin. (2) partea introductivă, art.7 alin. (3); introduce alin. (31)  
 la art. 7; înlocuieşte în cuprinsul hotărârii formularea "Ministerul Industriei şi  
 Resurselor" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Comerţului" 
 - H.G. nr. 2407/2004  (M. Of. nr. 12/5 ian. 2005) - modifică în mod corespunzător prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) lit. n) 
 
 

- H.G. nr. 1033/2006  (M. Of. nr. 707/17 aug. 2006) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 1002/2000 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca în Institutul Clinic de Urologie şi Transplant  
 Renal Cluj-Napoca 
 
 

M. Of. nr. 538/31 oct. 2000 

 H.G. nr. 1005/2000 
 Hotărâre privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea  
 Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de muncă din  
 zonele miniere cu grave dezechilibre economice şi sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier 
 M. Of. nr. 552/8 nov. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 57/2002  (M. Of. nr. 102/6 feb. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1467/2002  (M. Of. nr. 945/23 dec. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1199/2003  (M. Of. nr. 731/20 oct. 2003) - modifică titlul, anexa. 
 
 

- H.G. nr. 656/2004  (M. Of. nr. 415/10 mai 2004) - modifică art.1, art.2; abrogă anexa 

 H.G. nr. 1008/2000 
 Hotărâre privind programul-cadru de restructurare a sectorului producţiei de apărare 
 M. Of. nr. 552/8 nov. 2000 
 
 H.G. nr. 1009/2000 
 Hotărâre privind corelarea gradelor profesionale prevăzute în Statutul personalului silvic cu categoriile, clasele şi gradele aferente  
 funcţiilor publice, prevăzute în Statutul funcţionarilor publici 
 M. Of. nr. 552/8 nov. 2000 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Controlul  
 Energiei Atomice a Canadei, semnat la Bucureşti la 29 mai 2000 şi Ottawa la 23 mai 2000 
 H.G. nr. 1011/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 547/6 nov. 2000 
 
 
 H.G. nr. 1019/2000 
 Hotărâre privind aprobarea metodologiei de stabilire şi ajustare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare în  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 550/7 nov. 2000 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 36/2001  (M. Of. nr. 115/7 mar. 2001) - înlocuieşte art. 8 

 H.G. nr. 1023/2000 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii în România, a Fundaţiei "The Mihai Eminescu Trust" din Marea Britanie 
 M. Of. nr. 551/8 nov. 2000 
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 H.G. nr. 1029/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul Transporturilor, în vederea asigurării  
 resurselor financiare necesare pentru reabilitarea parcului de locomotive Diesel electrice de 2100 CP utilizate pentru asigurarea serviciului  
 public de transport feroviar de călători 
 
 

M. Of. nr. 553/8 nov. 2000 

 H.G. nr. 1031/2000 
 Hotărâre privind strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societăţii Comerciale "Roman"-S.A. Braşov, inclusă în componenta  
 "Restructurare/lichidare a 5 societăţi comerciale mari cu capital majoritar de stat", cu firme de consultanţă, din cadrul PSAL (Programul  
 pentru ajustarea sectorului privat) 
 M. Of. nr. 555/8 nov. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1456/2004  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2004) - abrogă art. 3 

 H.G. nr. 1032/2000 
 Hotărâre privind aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Sidex"-S.A. Galaţi, inclusă în componenta "Privatizarea caz  
 cu caz a 4 mari societăţi comerciale prin intermediul băncilor de investiţii" din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului privat) 
 
 

M. Of. nr. 555/8 nov. 2000 

 H.G. nr. 1037/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2000 privind finanţarea de la  
 bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor 
 M. Of. nr. 570/16 nov. 2000 

 

 ▼ Addendum la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Elveţiei privind acordarea unui sprijin bugetar de maximum 4 milioane  
 franci elveţieni, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/1999, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 1999 
 H.G. nr. 1044/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 558/10 nov. 2000 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut (Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a) dintre România şi Banca  
 Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 august 1997 
 H.G. nr. 1047/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 564/14 nov. 2000 

 ▼ Acord între Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul mediului şi Energiei din Regatul Danemarcei  
 privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 23 mai 2000 
 H.G. nr. 1049/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 564/14 nov. 2000 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la  
 26 mai 1997 
 H.G. nr. 1050/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 611/28 nov. 2000 

 ▼ Protocol între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului din  
 Republica Moldova privind cooperarea în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului şi gospodăriei comunale, semnat la Iaşi la  
 20 iulie 2000 
 H.G. nr. 1052/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 611/28 nov. 2000 

 H.G. nr. 1055/2000 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei arte şi meserii "Floare Albastră" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 566/15 nov. 2000 

 H.G. nr. 1063/2000 
 Hotărâre privind acoperirea unor cheltuieli ale unor instituţii şi unităţi de interes public 
 M. Of. nr. 568/15 nov. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1210/2000  (M. Of. nr. 636/7 dec. 2000) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1078/2000 
 Hotărâre privind declararea zonei Hunedoara, judeţul Hunedoara, zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 573/16 nov. 2000 

 H.G. nr. 1079/2000 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătăţii, în vederea finanţării  
 achiziţionării de sisteme informatice de înaltă performanţă 
 M. Of. nr. 566/15 nov. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1318/2000  (M. Of. nr. 678/19 dec. 2000) - modifică art. 2 
 
 

- H.G. nr. 835/2007  (M. Of. nr. 528/3 aug. 2007) - abrogă art. 1 şi 3 

 H.G. nr. 1088/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masă 
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M. Of. nr. 619/30 nov. 2000 

 H.G. nr. 1095/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de depunere şi de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor,  
 marcajelor holografice sau a copertelor confiscate 
 
 

M. Of. nr. 608/27 nov. 2000 

 H.G. nr. 1102/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Mecanica"-S.A. Negreşti-Oaş, inclusă în componenta "Privatizarea a 50  
 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 596/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1103/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Industria Sârmei"-S.A. Câmpia Turzii, inclusă în componenta  
 "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea  
 Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 596/22 nov. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1456/2004  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2004) - abrogă art. 2 
 
 H.G. nr. 1104/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Real"-S.A. Pleaşa, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 596/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1105/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Uzinele Sodice Govora"-S.A. Râmnicu Vâlcea, inclusă în componenta  
 "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea  
 Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 596/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1106/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Romtensid"-S.A. Timişoara, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 596/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1107/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Carom"-S.A. Oneşti, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 596/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1108/2000 
 Hotărâre privind strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societăţii Comerciale "Nitramonia"-S.A. Făgăraş, inclusă în componenta  
 "Restructurarea/lichidarea  a 5 societăţi comerciale mari cu capital majoritar de stat, cu firme de consultanţă", din cadrul PSAL (Programul  
 pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 596/22 nov. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1456/2004  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2004) - abrogă art. 6 

 H.G. nr. 1109/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Sinter Ref"-S.A. Azuga, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 592/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1110/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Optica"-S.A. Timişoara, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 592/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1111/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Cost"-S.A. Târgovişte, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 592/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1112/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Vulcan"-S.A. Bucureşti, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 592/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1113/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Fortus"-S.A. Iaşi, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 592/22 nov. 2000 
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 H.G. nr. 1114/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Petroutilaj"-S.A. Câmpina, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 592/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1115/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Exfor"-S.A. Bucureşti, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 592/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1116/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Aro"-S.A. Câmpulung, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 592/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1117/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Rocar"-S.A. Bucureşti, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 592/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1118/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Mecanica"-S.A. Mârşa, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 592/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1119/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Uzina Constructoare de Maşini Reşiţa"-S.A., inclusă în componenta  
 "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea  
 Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 592/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1120/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Timpuri Noi"-S.A. Bucureşti, inclusă în componenta "Privatizarea a 50  
 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1121/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Uztel"-S.A. Ploieşti, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1122/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Electroturris"-S.A. Turnu Măgurele, inclusă în componenta "Privatizarea  
 a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului  
 Privat) 
 
 

M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1123/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Biosin"-S.A. Calafat, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1124/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Rotec"-S.A. Buzău, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1125/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Fabrica de Scule Râşnov"-S.A., inclusă în componenta "Privatizarea a 50  
 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1456/2004  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2004) - abrogă art. 2 

 H.G. nr. 1126/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Viromet"-S.A. Victoria, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1127/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Lugomet"-S.A. Lugoj, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 
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 H.G. nr. 1129/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Uzuc"-S.A. Ploieşti, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1130/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Bicapa"-S.A. Târnăveni, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustrarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 587/21 nov. 2000 

 H.G. nr. 1131/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Mecanex"-S.A. Botoşani, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1132/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Cord"-S.A. Buzău, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1133/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Rofep"-S.A. Urziceni, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1134/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Colorom"-S.A. Codlea, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1456/2004  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2004) - abrogă art. 2 

 H.G. nr. 1136/2000 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea finanţării parţiale a importurilor de gaze naturale, păcură şi ţiţei, necesare pentru realizarea  
 Programului energetic 2000-2001 
 
 

M. Of. nr. 591/22 nov. 2000 

 H.G. nr. 1140/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru achiziţionarea aparaturii topogeodezice şi a  
 echipamentelor pentru punerea în posesie a terenurilor forestiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2000, necesare Ministerului  
 Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
 
 

M. Of. nr. 584/21 nov. 2000 

 H.G. nr. 1141/2000 
 Hotărâre privind aprobarea activităţilor prevăzute pentru Etapa a II-a - 2001 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină  
 şi de finanţare a acestuia 
 
 

M. Of. nr. 584/21 nov. 2000 

 H.G. nr. 1146/2000 
 Hotărâre privind acoperirea unor cheltuieli ale unor instituţii şi unităţi de interes public 
 
 

M. Of. nr. 578/20 nov. 2000 

 H.G. nr. 1154/2000 
 Hotărâre privind stabilirea dreptului de proprietate asupra rezultatelor cercetării din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei  
 naţionale 
 
 

M. Of. nr. 611/28 nov. 2000 

 H.G. nr. 1171/2000 
 Hotărâre privind înfiinţarea Biroului Comercial propriu al Ministerului Industriei şi Comerţului în oraşul Port Said din Republica Arabă  
 Egipt 
 
 

M. Of. nr. 628/5 dec. 2000 

 H.G. nr. 1175/2000 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la funcţionarea Biroului consilierului economic din cadrul misiunilor diplomatice ale României  
 din străinătate 
 M. Of. nr. 628/5 dec. 2000 

 

 ▼ Amendamente convenite la Washington la 17 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 9 noiembrie 2000 între Guvernul României şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998 
 H.G. nr. 1177/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 615/29 nov. 2000 
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 H.G. nr. 1183/2000 
 Hotărâre privind recunoaşterea Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului - O.A.D.O. ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 627/4 dec. 2000 

 H.G. nr. 1188/2000 
 Hotărâre privind trecerea din regim de mic trafic în regim de trafic internaţional a Punctului de control pentru trecerea frontierei între  
 localităţile Valea lui Mihai (Barantău), judeţul Bihor - România şi Nyirabrany - Ungaria 
 
 

M. Of. nr. 620/30 nov. 2000 

 H.G. nr. 1190/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile tehnice pentru declararea de către agenţii economici producători a  
 stocurilor de alcool brut, alcool etilic rafinat şi alcool tehnic, preluarea cantităţilor de alcool de către stat, precum şi metodologia de  
 stabilire a accizelor, plata acestora, formularistica şi documentele fiscale necesare 
 
 

M. Of. nr. 621/30 nov. 2000 

 H.G. nr. 1192/2000 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare  
 Paroşeni, de modernizare şi retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan şi Paroşeni şi a Uzinei de preparaţie Coroieşti 
 M. Of. nr. 620/30 nov. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 795/2002  (M. Of. nr. 579/5 aug. 2002) - modifică art. 2, art. 4, art. 5 
 - H.G. nr. 1040/2002  (M. Of. nr. 710/30 sep. 2002) - modifică art. 4 alin. (2) 
 
 

- H.G. nr. 388/2003  (M. Of. nr. 247/10 apr. 2003) - modifică art. 4 alin. (2) 

 H.G. nr. 1194/2000 
 Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de  
 autovehicule 
 M. Of. nr. 628/5 dec. 2000 

 (v. O.U.G. nr. 54/2016) 
 
 H.G. nr. 1200/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor credite externe în valoare totală de 185 milioane dolari S.U.A. pentru  
 Societatea Comercială "Termoelectrica"-S.A. în vederea completării finanţării importurilor de resurse energetice pentru iarna 2000-2001 
 
 

M. Of. nr. 635/7 dec. 2000 

 H.G. nr. 1201/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern în favoarea Ministerului Sănătăţii pentru Spitalul Clinic de  
 Urgenţă Floreasca Bucureşti, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru achiziţionarea de aparatură medicală de înaltă  
 performanţă 
 
 

M. Of. nr. 635/7 dec. 2000 

 H.G. nr. 1202/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul Sănătăţii, necesar în vederea finanţării  
 construcţiei unui corp nou de clădire şi dotării acestuia cu aparatură medicală de înaltă performanţă în cadrul Institutului Clinic Fundeni  
 Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 635/7 dec. 2000 

 H.G. nr. 1210/2000 
 Hotărâre privind acoperirea unor cheltuieli ale unor instituţii şi unităţi de interes public 
 M. Of. nr. 636/7 dec. 2000 
 
 H.G. nr. 1219/2000 
 Hotărâre privind unele măsuri de protecţie a intereselor consumatorilor la achiziţionarea de piese de schimb auto, altele decât cele care pot  
 afecta siguranţa circulaţiei şi/sau protecţia mediului 
 
 

M. Of. nr. 644/11 dec. 2000 

 H.G. nr. 1221/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea certificatului de garanţie guvernamentală 
 M. Of. nr. 640/8 dec. 2000 

 

 ▼ Rezoluţia nr. 1.298 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Eritreea şi Etiopia, adoptată la 17 mai  
 2000 
 H.G. nr. 1231/2000 (aplicare) 
 
 

M. Of. nr. 648/12 dec. 2000 

 ▼ Rezoluţia nr. 1.312 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Eritreea şi Etiopia, adoptată la 31 iulie  
 2000 
 H.G. nr. 1231/2000 (aplicare) 
 M. Of. nr. 648/12 dec. 2000 
 
 
 H.G. nr. 1232/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă  
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 pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992) 
 M. Of. nr. 652/13 dec. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 212/2003  (M. Of. nr. 142/5 mar. 2003) - modifică anexa. 

 H.G. nr. 1233/2000 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" -S.A. Bucureşti şi  
 Compania "ELF Aquitaine", pe de altă parte 
 M. Of. nr. 641/8 dec. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 800/2011  (M. Of. nr. 567/10 aug. 2011) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1003/2018  (M. Of. nr. 1092/21 dec. 2018) 
 - H.G. nr. 37/2019  (M. Of. nr. 82/1 feb. 2019) 
 
 ▼ Acord între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Secretariatul Agriculturii, Zootehniei şi Dezvoltării Rurale din Statele  
 Unite Mexicane în domeniul sanitar-veterinar, semnat la Ciudad de Mexico la 20 iulie 2000 
 H.G. nr. 1234/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 652/13 dec. 2000 

 H.G. nr. 1240/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unor achiziţii publice de către Ministerul Apărării Naţionale în vederea modernizării serviciului de ambulanţă  
 al Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă şi pentru aprobarea garantării de către Ministerul  
 Finanţelor a unui credit extern pentru realizarea acestora 
 
 

M. Of. nr. 622 bis/30 nov. 2000 

 H.G. nr. 1241/2000 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Asociaţiei Universităţilor Populare Germane  
 din Republica Federală Germania 
 
 

M. Of. nr. 636/7 dec. 2000 

 H.G. nr. 1242/2000 
 Hotărâre privind recunoaşterea Uniunii de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România - U.C.I.M.R. ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 634/6 dec. 2000 

 H.G. nr. 1249/2000 
 Hotărâre privind declararea oraşului Cugir, judeţul Alba, ca zonă defavorizată 
 M. Of. nr. 648/12 dec. 2000 

 

 ▼ Acord-cadru de cooperare tehnică, ştiinţifică şi tehnologică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de  
 Chile la 20 noiembrie 1998 
 H.G. nr. 1259/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 659/15 dec. 2000 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 706/2005 (M.A.E.) - M. Of. nr. 478/7 iun. 2005 şi O. nr. 70/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr.  
 
 

154/17 feb. 2006 

 H.G. nr. 1268/2000 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Electronica"-S.A. Bucureşti, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 659/15 dec. 2000 

 H.G. nr. 1273/2000 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
 
 

M. Of. nr. 659/15 dec. 2000 

 H.G. nr. 1275/2000 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 
 M. Of. nr. 690/22 dec. 2000 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 366/2001  (M. Of. nr. 178/9 apr. 2001) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 950/2002  (M. Of. nr. 688/18 sep. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1278/2002  (M. Of. nr. 875/4 dec. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 400/2003  (M. Of. nr. 311/8 mai 2003) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1097/2008  (M. Of. nr. 665/24 sep. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 457/2017  (M. Of. nr. 526/6 iul. 2017) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 4bis și 8; 
  introduce anexa nr. 13; 
  abrogă anexa nr. 12; 
  în tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Dezvoltării,  
 Lucrărilor Publice şi Locuinţelor” se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul  
 Dezvoltării Regionale,  Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene”; 
  în tot cuprinsul anexelor la normele metodologice, sintagmele „mii lei” şi  
 
 

„milioane lei” se înlocuiesc cu cuvântul „lei”. 
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 H.G. nr. 1276/2000 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de concesiune a 14 perimetre de exploatare, dezvoltare şi exploatare petrolieră,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz"-S.A. Mediaş, cu referire la  
 Perimetrul Transilvania Sud, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială de Explorare, Producţie şi  
 Înmagazinare a Gazelor Naturale "Exprogaz"-S.A. Mediaş 
 
 

M. Of. nr. 659/15 dec. 2000 

 H.G. nr. 1280/2000 
 Hotărâre privind declararea zonei Zimnicea, judeţul Teleorman, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 661/15 dec. 2000 

 H.G. nr. 1281/2000 
 Hotărâre privind declararea zonei Copşa Mică, judeţul Sibiu, ca zonă defavorizată 
 M. Of. nr. 662/15 dec. 2000 
 
 H.G. nr. 1282/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit intern contractat de Societatea Comercială "Sidermet"-S.A. Călan  
 de la Banca Comercială Română - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 662/15 dec. 2000 

 H.G. nr. 1283/2000 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit intern contractat de Societatea Comercială "Siderurgica"-S.A.  
 Hunedoara de la Banca Comercială Română - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 673/18 dec. 2000 

 H.G. nr. 1300/2000 
 Hotărâre privind reconstrucţia ecologică a râului Ialomiţa şi afluenţi, în judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 690/22 dec. 2000 

 

 ▼ Protocol de cooperare între Ministerul de Interne din România şi Consiliul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii,  
 semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2000 
 H.G. nr. 1308/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 692/22 dec. 2000 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul  
 de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 
 H.G. nr. 1310/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 692/22 dec. 2000 

 ▼ Protocol de colaborare între Ministerul de Interne din România şi Ministerul de Interne din Republica Ungară în domeniul activităţilor de  
 prevenire şi stingere a incendiilor şi de limitare şi înlăturare a urmărilor unor dezastre, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 1999 
 H.G. nr. 1311/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 692/22 dec. 2000 
 
 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul  
 de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 
 H.G. nr. 1312/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 692/22 dec. 2000 
 
 
 H.G. nr. 1324/2000 
 Hotărâre privind strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societăţii Comerciale "Siderurgica"-S.A. Hunedoara, inclusă în  
 componenta "Restructurarea/lichidarea a 5 societăţi comerciale mari cu capital majoritar de stat, cu firme de consultanţă", din cadrul PSAL  
 (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 680/19 dec. 2000 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1456/2004  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2004) - abrogă art. 3 

 H.G. nr. 1327/2000 
 Hotărâre privind derularea împrumutului extern sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe piaţa externă de capital, denominată în euro 
 M. Of. nr. 683/20 dec. 2000 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 12/2001  (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001) - abrogă art. 3 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană,  
 semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000 
 H.G. nr. 1328/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 705/29 dec. 2000 
 
 
 H.G. nr. 1335/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei privind facilitarea traficului maritim  
 internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim,  
 modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994, precum şi a standardelor şi procedurilor specifice  
 României 
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 M. Of. nr. 709/30 dec. 2000 

 

 ▼ Amendamentul nr. 1 la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Portului Constanţa pentru  
 finanţarea Proiectului de reabilitare a Portului Constanţa, semnat la Luxemburg la 13 decembrie 1995 şi la Bucureşti la 18 decembrie  
 1995 
 H.G. nr. 1346/2000 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 710/30 dec. 2000 

 ▼ Amendamente convenite la Washington la 22 septembrie 2000 şi la Bucureşti la 12 octombrie 2000 între Guvernul României şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  
 şi Dezvoltare cu privire la reforma învăţământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994 
 H.G. nr. 1352/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 7/8 ian. 2001 
 
 H.G. nr. 1356/2000 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Asociaţia Disponibilizaţilor din Minerit Anina 
 M. Of. nr. 54/1 feb. 2001 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de Dezvoltare a utilităţilor municipale, semnat la  
 Londra la 9 aprilie 1995 
 H.G. nr. 1358/2000 (aprobare) 
 M. Of. nr. 19/11 ian. 2001 
 
 H.G. nr. 1361/2000 
 Hotărâre privind recunoaşterea Uniunii Arhitecţilor din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 710/30 dec. 2000 

 H.G. nr. 1365/2000 
 Hotărâre pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 5,1 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de  
 împrumut nr. 4.509 - RO dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 M. Of. nr. 29/16 ian. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 317/2002  (M. Of. nr. 263/18 apr. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 136/2003  (M. Of. nr. 110/20 feb. 2003) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 657/2004  (M. Of. nr. 415/10 mai 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 818/2005  (M. Of. nr. 720/9 aug. 2005) - modifică titlul, art. unic, titlul anexei, anexa; 
 înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi  
 Implementarea Programului de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (ANDIPRZM)  
 cu Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) şi Unitatea  
 de Implementare a Proiectului - Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi  
 Implementarea Programului de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (UIP -  
 ANDIPRZM) cu Unitatea de Management al Proiectului, Agenţia Naţională  
 pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (UMP - RSE - ANDZM) 
 
 

- H.G. nr. 860/2007  (M. Of. nr. 552/13 aug. 2007) - modifică art. 8 

 H.G. nr. 1366/2000 
 Hotărâre privind modificarea denumirii instituţiei publice de cultură Muzeul Ţăranului Român 
 
 

M. Of. nr. 710/30 dec. 2000 

 H.G. nr. 1367/2000 
 Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea grupului de lucru pentru studierea concordanţei dispoziţiilor şi principiilor Constituţiei  
 României cu acquisul comunitar, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 30/17 ian. 2001 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 2/2001  (M. Of. nr. 10/9 ian. 2001) - modifică denumirea unor ministere 
 
 H.G. nr. 1373/2000 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Întreţinere şi Reparaţii Construcţii Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. Galaţi prin  
 divizarea parţială a Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi şi reorganizarea acesteia din regie autonomă cu  
 specific deosebit în regie autonomă 
 M. Of. nr. 42/24 ian. 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 492/2003  (M. Of. nr. 315/12 mai 2003) - abrogă art. 12 - 17şi anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1375/2000 
 Hotărâre privind abilitarea Ministerului Apărării Naţionale de a închiria nava-şcoală şi de transport maritim "Albatros" 
 M. Of. nr. 115/7 mar. 2001 
 
 H.G. nr. 1378/2000 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Internaţional de Biodinamică 
 
 

M. Of. nr. 703/29 dec. 2000 
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 H.G. nr. 1381/2000 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finanţelor de garantare a unor credite externe în favoarea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 pentru finanţarea proiectului "Proiect de modernizare şi dotare a universităţilor de stat din România" 
 
 

M. Of. nr. 710/30 dec. 2000 

 H.G. nr. 1389/2000 
 Hotărâre privind abilitarea Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor de a închiria unele bunuri aflate în proprietatea  
 publică a statului şi în administrarea sa 
 
 

M. Of. nr. 30/17 ian. 2001 

 H.G. nr. 1391/2000 
 Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de finalizare a procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Petromidia"-S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 30/17 ian. 2001 
 
 H.G. nr. 1398/2000 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la transferul competenţelor în domeniul protecţiei civile de la Ministerul Apărării Naţionale la  
 Ministerul de Interne 
 M. Of. nr. 1/5 ian. 2001 
 
 

 

  
 
  2001  
 
 
 H.G. nr. 2/2001 
 Aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de  
 specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului 
 
 

M. Of. nr. 3/5 ian. 2001 

 H.G. nr. 164/2001 
 Hotărâre privind contractarea şi derularea împrumutului extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligaţiuni denominate în euro pe  
 pieţele externe de capital 
 M. Of. nr. 31/17 ian. 2001 
 Modificări: 
 
 

- O.G. nr. 12/2001  (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001) - abrogă art. 3 

 H.G. nr. 189/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii  
 acestora din administraţia publică 
 
 

M. Of. nr. 50/30 ian. 2001 

 H.G. nr. 219/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea execuţiei unor pasarele pietonale şi amenajarea unor treceri pentru biciclişti şi persoane cu handicap locomotor  
 pe drumul naţional DN1, sectorul Bucureşti-Ploieşti 
 
 

M. Of. nr. 83/19 feb. 2001 

 H.G. nr. 225/2001 
 Hotărâre privind instituirea procedurilor speciale de supraveghere financiară a Societăţii Comerciale "Siderca"-S.A. Călăraşi, societate  
 comercială cu capital majoritar de stat 
 M. Of. nr. 74/13 feb. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 158/2004  (M. Of. nr. 141/17 feb. 2004) - prelungeşte cu un an  termenul de la art.1 
 
 H.G. nr. 237/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice 
 M. Of. nr. 92/22 feb. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1185/2001  (M. Of. nr. 778/6 dec. 2001) - majorează limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 3 alin. (2) 
 - H.G. nr. 321/2008  (M. Of. nr. 240/27 mar. 2008) - modifică art. 5 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 649/12 sep. 2008) 

 H.G. nr. 239/2001 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei Naţionale TRACECA şi a Secretariatului naţional TRACECA 
 M. Of. nr. 88/21 feb. 2001 
 
 H.G. nr. 242/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Naţională "Tutunul Românesc"-S.A. 
 M. Of. nr. 87/20 feb. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 743/2001  (M. Of. nr. 457/10 aug. 2001) - modifică art. unic alin. (1) lit. b şi alin.(5) 
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 H.G. nr. 244/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru  
 înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
 

M. Of. nr. 101/28 feb. 2001 

 H.G. nr. 250/2001 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut extern contractat de Societatea Comercială  
 "Termoelectrica"-S.A. sub forma unei emisiuni de obligaţiuni denominate în euro pe piaţa externă de capital 
 
 

M. Of. nr. 104/28 feb. 2001 

 H.G. nr. 259/2001 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 110/5 mar. 2001 
 
 H.G. nr. 262/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2001 privind  
 unele măsuri pentru achiziţionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile 
 M. Of. nr. 114/6 mar. 2001 

 (v. L. nr. 600/2001) 
 
 H.G. nr. 263/2001 
 Hotărâre privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement 
 M. Of. nr. 115/7 mar. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1185/2001  (M. Of. nr. 778/6 dec. 2001) - majorează amenda contravenţională prevăzută la art. 7 
 - H.G. nr. 5/2004  (M. Of. nr. 29/14 ian. 2004) - modifică art.7, art.8, art.9; introduce art.51, lit.g), h) şi i) la art.6 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 649/12 sep. 2008) 
 
 H.G. nr. 266/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind constituirea şi utilizarea fondului pentru stimularea personalului din Ministerul Muncii şi  
 Solidarităţii Sociale, din Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, din Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări  
 Sociale, precum şi din structurile teritoriale ale acestora 
 M. Of. nr. 115/7 mar. 2001 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 
 H.G. nr. 271/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea grupului de lucru "Grupul de Promovare a Tehnologiei Informaţiei în România" 
 
 

M. Of. nr. 119/8 mar. 2001 

 H.G. nr. 273/2001 
 Hotărâre privind coordonarea, pregătirea şi organizarea negocierilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 120/9 mar. 2001 
 
 H.G. nr. 274/2001 
 Hotărâre privind fuziunea prin absorbţie a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"-S.A. cu societăţile  
 comerciale înfiinţate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.046/1999 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale regionale de transport feroviar  
 public de călători prin reorganizarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 119/8 mar. 2001 

 H.G. nr. 275/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea celui de-al optulea program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în  
 monedă naţională a ajutoarelor economice acordate Guvernului României de Comisia Europeană 
 M. Of. nr. 119/8 mar. 2001 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 246/14 mai 2001) - rectifică anexa 
 (M. Of. nr. 554/5 sep. 2001) - rectifică anexa 
 
 ▼ Amendamente convenite la Washington la 29 septembrie 2000 şi la Bucureşti la 12 octombrie 2000 între Guvernul României şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1999 
 H.G. nr. 304/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 142/22 mar. 2001 
 
 
 H.G. nr. 305/2001 
 Hotărâre privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism 
 M. Of. nr. 140/21 mar. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1185/2001  (M. Of. nr. 778/6 dec. 2001) - majorează limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 7 
 
 

- H.G. nr. 631/2003  (M. Of. nr. 407/11 iun. 2003) - modifică art. 2, art.8 alin.(2); introduce art. 91 
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 H.G. nr. 306/2001 
 Hotărâre privind practicarea de către agenţii economici din turism şi de către instituţiile de cultură de tarife şi taxe nediscriminatorii pentru  
 turiştii şi vizitatorii români şi străini 
 
 

M. Of. nr. 142/22 mar. 2001 

 H.G. nr. 328/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru integrarea României în NATO 
 M. Of. nr. 151/28 mar. 2001 
 Modificări: 
 - L. nr. 23/2004  (M. Of. nr. 187/3 mar. 2004) - sintagma ”aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuieşte cu sintagma  
 
 

”Cancelaria Primului-Ministru" 

 H.G. nr. 334/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea reprocesării unei cantităţi de uraniu în concentrat necorespunzător calitativ 
 
 

M. Of. nr. 156/29 mar. 2001 

 H.G. nr. 336/2001 
 Hotărâre pentru constituirea Comitetului Naţional de Coordonare a Proiectului de Dezvoltare Rurală 
 M. Of. nr. 156/29 mar. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1234/2003  (M. Of. nr. 778/5 nov. 2003) - modifică art. 2, art. 5. 
 
 
 ▼ Acord între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în  
 domeniul arhivelor diplomatice, semnat la Moscova la 15 iunie 2000 
 H.G. nr. 337/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 163/30 mar. 2001 
 
 
 H.G. nr. 339/2001 
 Hotărâre pentru constituirea, în cadrul Ministerului Integrării Europene, a Autorităţii de Management pentru Programul SAPARD 
 M. Of. nr. 161/30 mar. 2001 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimbul de scrisori la 14 decembrie 2000 şi la 9 ianuarie 2001 la Acordul de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de  
 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999 
 H.G. nr. 355/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 178/9 apr. 2001 
 
 
 H.G. nr. 356/2001 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Armatorilor şi Operatorilor Portuari-Fluviali din România ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 178/9 apr. 2001 

 

 ▼ Protocolul Sesiunii a II-a a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind  
 cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 (18-21 decembrie 2000, Odesa,  
 Ucraina) 
 H.G. nr. 357/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 249/15 mai 2001 
 
 
 H.G. nr. 359/2001 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Aindpex"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 205/24 apr. 2001 

 H.G. nr. 373/2001 
 Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând echipamentele pentru protecţia mediului scutite de la plata taxelor vamale de import,  
 achiziţionate în cadrul proiectelor LIFE 99/ENV/RO/006607 MOSYM şi LIFE 99/ENV/RO/006746 ASSURE 
 
 

M. Of. nr. 192/17 apr. 2001 

 H.G. nr. 374/2001 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit comercial extern, în cadrul Programului GSM-103, în  
 vederea acumulării unor stocuri de urgenţă de grâu de panificaţie 
 
 

M. Of. nr. 192/17 apr. 2001 

 H.G. nr. 384/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care  
 lucrează în străinătate 
 M. Of. nr. 208/24 apr. 2001 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 219/27 apr. 2001) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 850/2002  (M. Of. nr. 628/23 aug. 2002) - modifică anexa 
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 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 - O.U.G. nr. 129/2002  (M. Of. nr. 746/11 oct. 2002) - modifică în mod corespunzător 
 - L. nr. 505/2003  (M. Of. nr. 857/3 dec. 2003) - aprobă cu modificări  O.U.G. nr. 129/2002 
 - H.G. nr. 683/2006  (M. Of. nr. 475/1 iun. 2006) - completează anexa 
 - H.G. nr. 723/2018  (M. Of. nr. 815/24 sep. 2018) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
  introduce anexele nr. 3-5 
 
 H.G. nr. 392/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi finanţarea unor acţiuni de protocol specifice aparatului de lucru al Guvernului 
 
 

M. Of. nr. 202/20 apr. 2001 

 H.G. nr. 393/2001 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 210/25 apr. 2001 
 
 H.G. nr. 396/2001 
 Hotărâre privind funcţionarea Corpului consilierilor diplomatici 
 
 

M. Of. nr. 210/25 apr. 2001 

 H.G. nr. 398/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri de redresare financiară a agenţilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze şi  
 minier 
 M. Of. nr. 210/25 apr. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1155/2001  (M. Of. nr. 771/4 dec. 2001) - modifică art. unic alin. (5) 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 
 H.G. nr. 399/2001 
 Hotărâre privind concentrarea fondurilor PHARE 2001 - componenta coeziune economică şi socială - şi a fondurilor de cofinanţare  
 corespunzătoare de la bugetul de stat, în zone de restructurare industrială cu potenţial de creştere economică 
 
 

M. Of. nr. 230/7 mai 2001 

 H.G. nr. 402/2001 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea de Construcţii "CCCF"-S.A. 
 M. Of. nr. 216/26 apr. 2001 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind angajarea lucrătorilor sezonieri, semnat la Budapesta la 9 mai  
 2000 
 H.G. nr. 411/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 227/4 mai 2001 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind schimbul de stagiari, semnat la Budapesta la 9 mai 2000 
 H.G. nr. 412/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 230/7 mai 2001 
 
 
 H.G. nr. 413/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea încredinţării directe a serviciului de efectuare a auditului Fondului de contrapartidă, constituit din  
 contravaloarea în moneda naţională a ajutoarelor economice nerambursabile acordate Guvernului României de Comisia Europeană, firmei  
 Deloitt' & Touche Management Consulting Taxe, Audit şi Expertiză Contabilă - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 218/27 apr. 2001 

 H.G. nr. 427/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al  
 persoanei cu handicap 
 M. Of. nr. 232/7 mai 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 463/2005  (M. Of. nr. 484/8 iun. 2005) - modifică anexa 

 H.G. nr. 430/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor 
 M. Of. nr. 252/16 mai 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 522/2006  (M. Of. nr. 371/28 apr. 2006) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 435/2001 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Justiţiei 
 
 

M. Of. nr. 235/9 mai 2001 

 H.G. nr. 436/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind privatizarea societăţilor comerciale din turism 
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 M. Of. nr. 233/9 mai 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 165/2002  (M. Of. nr. 164/7 mar. 2002) - modifică cap.III pct.II.4 lit.c ultimul alineat şi lit.d alin.(6) prima liniuţă;  
 completează anexele nr. 1 şi 2 
 
 H.G. nr. 441/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea şi  
 finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea  
 implementării acestora 
 M. Of. nr. 245/14 mai 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 729/2002  (M. Of. nr. 509/15 iul. 2002) - modifică anexa 

 H.G. nr. 451/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Maritime Training Centre Television"-S.A. Constanţa prin reorganizare-divizare  
 parţială a Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanţa 
 M. Of. nr. 243/11 mai 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1176/2001  (M. Of. nr. 789/12 dec. 2001) - modifică titlul, art. 2, art.3, anexa 

 H.G. nr. 453/2001 
 Hotărâre privind derularea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligaţiuni denominate în euro pe piaţa internaţională de  
 capital 
 M. Of. nr. 254/17 mai 2001 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 12/2001  (M. Of. nr. 461/13 aug. 2001) - abrogă art. 4 
 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la  
 Brasilia la 25 iulie 2000 
 H.G. nr. 454/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 254/17 mai 2001 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
 
 H.G. nr. 458/2001 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Drumuri şi Poduri Sălaj"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 261/22 mai 2001 

 H.G. nr. 459/2001 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Drumuri şi Poduri"-S.A. Galaţi 
 
 

M. Of. nr. 261/22 mai 2001 

 H.G. nr. 461/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice 
 M. Of. nr. 268/24 mai 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 874/2003  (M. Of. nr. 562/5 aug. 2003) - modifică art. 45 alin. (2) 
 - H.G. nr. 411/2005  (M. Of. nr. 424/19 mai 2005) - modifică art. 2 alin. (2), art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 9 alin. (2) pct. A lit.  
 d) şi pct. B lit. b), art. 10 lit. b), art. 11, art. 12, art. 13 alin. (2), art. 17 alin. (1)  
 lit. b) şi c), art. 20, art. 22 alin. (3), art. 24 lit. d) şi e), art. 25 pct. B lit. c), d) şi  
 g), art. 26 pct. C lit. a) şi b), art. 27 alin. (2), art. 29 lit. e), art. 30 alin. (2), art.  
 31 alin. (2), art. 33 alin. (3), art. 35 alin. (3), art. 36, art. 38, art. 46, art. 48, art.  
 49 alin. (3), art. 50 alin. (2), (4), (6) şi (8), art. 51, titlul cap. XV, cap. XV cu art.  
 52 şi 521, art. 58; 
  introduce alin. (3) la art. 2, lit. g) şi h) la alin. (1) al art. 17, alin. (3) la art. 19,  
 art. 191, 192, alin. (31) şi (32) la art. 23, alin. (3) şi (4) la art. 27, lit. b1)  
 la alin. (2) al art. 33, alin. (5), (6) şi (7) la art. 35, art. 421, alin. (9), (10) şi  
 (11) la art. 50, cap. XIV1 cu art. 511 - 518, cap XV1 cu art. 53 - 56; 
  abrogă art. 23 alin. (1) lit. e), art. 43 - 45, art. 50 alin. (5), anexele nr. 5 şi 6; 
  înlocuieşte anexele nr. 1 - 4 
 
 H.G. nr. 486/2001 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Lucrări drumuri şi poduri"-S.A. Bistriţa 
 
 

M. Of. nr. 278/29 mai 2001 

 H.G. nr. 492/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la activitatea Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu 
 M. Of. nr. 287/31 mai 2001 

 

 ▼ Acord între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea tripartită în domeniul  
 turismului, semnat la Sinaia la 11 martie 1999 
 H.G. nr. 493/2001 (aprobare) 
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 M. Of. nr. 290/1 iun. 2001 
 
 
 H.G. nr. 503/2001 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Consir"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 296/6 iun. 2001 

 H.G. nr. 504/2001 
 Hotărâre privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România 
 
 

M. Of. nr. 296/6 iun. 2001 

 H.G. nr. 508/2001 
 Hotărâre privind accesul la învăţământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranţi proveniţi din statele membre ale Uniunii  
 Europene 
 M. Of. nr. 305/8 iun. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1420/2002  (M. Of. nr. 923/17 dec. 2002) - modifică art.1 alin.(1), art.3 alin. (1) şi alin. (2); introduce alin.(11) la art.3 
 
 H.G. nr. 511/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice 
 M. Of. nr. 307/11 iun. 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 452/2003  (M. Of. nr. 282/23 apr. 2003) - abrogă art. 2 pct. 5 

 H.G. nr. 530/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum" 
 M. Of. nr. 327/18 iun. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 402/2003  (M. Of. nr. 256/14 apr. 2003) - modifică anexa. 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 528/11 iun. 2004) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 93/2006  (M. Of. nr. 106/3 feb. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1691/2008  (M. Of. nr. 888/29 dec. 2008) - modifică anexa; 
  introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, după art. 2 
 
 H.G. nr. 532/2001 
 Hotărâre privind aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa, inclusă în proiectul  
 componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru  
 Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 318/14 iun. 2001 

 H.G. nr. 537/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii 
 M. Of. nr. 322/15 iun. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 391/2002  (M. Of. nr. 294/30 apr. 2002) - prorogă termenele prevăzute la art.4 alin.(2) până la 31 dec.2002 şi respectiv  
 până la 30 iun.2003 
 - H.G. nr. 1027/2006  (M. Of. nr. 715/21 aug. 2006) - modifică art. 4, art. 5; 
  introduce alin. (3) la art. 1, lit. e)-j) la art. 3 
 
 

- H.G. nr. 645/2019  (M. Of. nr. 731/5 sep. 2019) - modifică art. 2 , 3, 4 și 5 și art. 8 

 H.G. nr. 538/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 329/19 iun. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 174/2003  (M. Of. nr. 117/24 feb. 2003) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 2192/2004  (M. Of. nr. 66/19 ian. 2005) - Prevederile H.G.nr. 538/2001 îşi încetează aplicabilitatea pentru toate  
 unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţele-pilot nominalizate  
 
 

prin hotărâre a Guvernului 

 H.G. nr. 539/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei guvernamentale în domeniul protecţiei copilului în dificultate (2001-2004) şi a Planului operaţional  
 pentru implementarea Strategiei guvernamentale în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate (2001-2004) 
 
 

M. Of. nr. 321/14 iun. 2001 

 H.G. nr. 552/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului 
 M. Of. nr. 327/18 iun. 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 933/2001  (M. Of. nr. 612/28 sep. 2001) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 556/2001 
 Hotărâre privind reactualizarea Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare 
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 M. Of. nr. 337/25 iun. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 614/2004  (M. Of. nr. 397/4 mai 2004) - modifică art. 1alin. (1), art.4, anexa nr. 1; înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 2080/2004  (M. Of. nr. 1160/8 dec. 2004) - completează  anexa nr. 1; 
  înlocuieşte anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 98/2007  (M. Of. nr. 95/7 feb. 2007) - modifică art.1 alin.(1), anexa nr.2 

 H.G. nr. 559/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare în staţiunile turistice 
 
 

M. Of. nr. 335/22 iun. 2001 

 H.G. nr. 565/2001 
 Hotărâre privind transferul unor societăţi comerciale din cadrul sectorului producţiei de apărare din portofoliul Autorităţii pentru  
 Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor 
 
 

M. Of. nr. 356/3 iul. 2001 

 H.G. nr. 575/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz"-S.A. prin fuziunea Societăţii Comerciale de Explorare şi  
 Producţie a Gazelor Naturale "Exprogaz"-S.A. cu Societatea Naţională de Depozitare Subterană a Gazelor Naturale "Depogaz"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 343/27 iun. 2001 

 H.G. nr. 581/2001 
 Hotărâre privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviaţia civilă în condiţii speciale de muncă 
 
 

M. Of. nr. 364/6 iul. 2001 

 H.G. nr. 583/2001 
 Hotărâre privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime  
 nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii 
 
 

M. Of. nr. 349/29 iun. 2001 

 H.G. nr. 584/2001 
 Hotărâre privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban 
 
 

M. Of. nr. 354/30 iun. 2001 

 H.G. nr. 589/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale 
 M. Of. nr. 365/6 iul. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1175/2001  (M. Of. nr. 789/12 dec. 2001) - modifică art. 3 lit. a, art.4 alin. (2), art.7 alin.(1); introduce lit.e, f şi g la art.3 
 - H.G. nr. 181/2011  (M. Of. nr. 164/8 mar. 2011) - introduce alin. (2) la art. 2 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit  
 de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, terorismului şi altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 4 octombrie 2000 
 H.G. nr. 597/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 374/11 iul. 2001 
 
 
 H.G. nr. 600/2001 
 Hotărâre privind stabilirea onorariilor în sumă fixă pentru serviciile prestate de notarii publici în vederea înregistrării şi autorizării  
 funcţionării comercianţilor 
 
 

M. Of. nr. 358/4 iul. 2001 

 H.G. nr. 602/2001 
 Hotărâre privind aprobarea închiderii definitive a unor mine şi cariere, etapa a V-a 
 M. Of. nr. 369/9 iul. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 336/2003  (M. Of. nr. 222/3 apr. 2003) - modifică anexa nr.1 
 - H.G. nr. 997/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 604/2001 
 Hotărâre pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar 
 M. Of. nr. 368/9 iul. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2191/2004  (M. Of. nr. 1230/21 dec. 2004) - modifică: art. 2 alin. (1), art. 7, art. 8 alin. (2); 
  introduce: lit.g) la alin. (2) art. 3, art. 41 
 - H.G. nr. 1411/2009  (M. Of. nr. 830/3 dec. 2009) - modifică art. 2 alin. (1), art. 8; 
 
 

 abrogă art. 4, 5 şi 9 

 H.G. nr. 605/2001 
 Hotărâre pentru stabilirea modului de alocare a fondurilor de la bugetul de stat, destinate plăţii materialului seminal menţinut la capacitatea  
 de fecundare, folosit în acţiunea de însămânţări artificiale la animale, şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea,  
 cumpărarea şi distribuirea materialului seminal menţinut la capacitatea de fecundare, folosit pentru acţiunea de însămânţări artificiale la  
 animale 
 M. Of. nr. 368/9 iul. 2001 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 1306/2001  (M. Of. nr. 13/11 ian. 2002) - modifică titlul hotărârii, art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) şi (2), art.3, art.4, art.5;  
 
 

înlocuieşte anexa (norme metodologice) 

 H.G. nr. 606/2001 
 Hotărâre pentru stabilirea cuantumului amenzilor care se aplică în cazul săvârşirii faptelor contravenţionale prevăzute în Ordonanţa  
 Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian 
 
 

M. Of. nr. 363/5 iul. 2001 

 H.G. nr. 611/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de interes naţional în domeniul protecţiei copilului "Integrarea socială a copiilor care trăiesc în  
 stradă" 
 
 

M. Of. nr. 366/6 iul. 2001 

 H.G. nr. 616/2001 
 Hotărâre privind aprobarea taxelor percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii judecătorului  
 delegat la înregistrarea comercianţilor şi a actului constitutiv, vizat de judecătorul delegat 
 
 

M. Of. nr. 373/10 iul. 2001 

 H.G. nr. 618/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru reglementarea unitară a termenelor şi procedurilor privind administrarea  
 sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare 
 
 

M. Of. nr. 381/12 iul. 2001 

 H.G. nr. 620/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 M. Of. nr. 381/12 iul. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1343/2002  (M. Of. nr. 893/10 dec. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 537/2013  (M. Of. nr. 492/5 aug. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 902/2016  (M. Of. nr. 1014/16 dec. 2016) - modifică anexa; 
 sintagma „Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei” se  
 înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  
 Publice”, sintagma „ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei” se  
 înlocuieşte cu sintagma „ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei  
 publice” şi sintagma „oficii teritoriale" se Înlocuieşte cu sintagma „oficii  
 
 

regionale pentru locuinţe” 

 H.G. nr. 626/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în  
 administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 M. Of. nr. 390/17 iul. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 315/2002  (M. Of. nr. 239/9 apr. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 28/2003  (M. Of. nr. 47/28 ian. 2003) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 270/2004  (M. Of. nr. 216/11 mar. 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 354/2005  (M. Of. nr. 421/19 mai 2005) - completează anexa 
 - H.G. nr. 859/2009  (M. Of. nr. 556/10 aug. 2009) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 811/2020  (M. Of. nr. 889/29 sep. 2020) - modifică și completează normele metodologice; modifică și înlocuiește anexa  
 la normele metodologice; 
  în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi  
 Pădurilor” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării  
 
 

Rurale” 

 H.G. nr. 628/2001 
 Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport 
 M. Of. nr. 383/13 iul. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1091/2005  (M. Of. nr. 869/28 sep. 2005) - modifică art. 5 alin. (2); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1425/2009  (M. Of. nr. 854/9 dec. 2009) - modifică art. 5 alin. (2); 
 
 

 înlocuieşte anexa nr. 1 

 H.G. nr. 630/2001 
 Hotărâre privind aprobarea achiziţiei unui imobil de către Ministerul Afacerilor Externe, în numele statului român, şi garantarea de către  
 Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern contractat în acest scop 
 M. Of. nr. 376/11 iul. 2001 

 

 ▼ Acord între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Regionale din  
 Republica Ungară privind cooperarea în domeniul amenajării teritoriului, semnat la Gyula la 2 noiembrie 2000 
 H.G. nr. 631/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 383/13 iul. 2001 

 H.G. nr. 632/2001 
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 Hotărâre privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Comercială "Upetrom"-S.A. Ploieşti 
 
 

M. Of. nr. 383/13 iul. 2001 

 H.G. nr. 641/2001 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor sectoare de drumuri situate în judeţul  
 Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 388/16 iul. 2001 

 H.G. nr. 647/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare energetică a României pe termen mediu - 2001-2004 
 
 

M. Of. nr. 444/7 aug. 2001 

 H.G. nr. 648/2001 
 Hotărâre privind declararea Societăţii Comerciale "Institutul Naţional pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă -  
 INSEMEX"-S.A. Petroşani societate de interes strategic 
 
 

M. Of. nr. 415/26 iul. 2001 

 H.G. nr. 660/2001 
 Hotărâre privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării şi implementării politicii industriale a  
 României şi a planului de acţiune aferent 
 M. Of. nr. 415/26 iul. 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1987/2004  (M. Of. nr. 1107/26 nov. 2004) - modifică art. 3 alin. (2), art.4; introduce lit. d) la art. 2; înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 663/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti 
 M. Of. nr. 427/31 iul. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 7293/2001  (M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) - reînnoieşte statutul de institut naţional de cercetare-devoltare 
 - H.G. nr. 226/2002  (M. Of. nr. 178/14 mar. 2002) - modifică anexa nr. 1 
 
 

(v. H.G. nr. 658/2003) 

 H.G. nr. 669/2001 
 Hotărâre privind criteriile şi modalităţile de ajustare a preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei,  
 precum şi coeficientul de corecţie care reflectă avantajul consumatorului 
 
 

M. Of. nr. 422/30 iul. 2001 

 H.G. nr. 671/2001 
 Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor combinate de  
 spălat şi uscat rufe de uz casnic 
 M. Of. nr. 445/8 aug. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 230/2005  (M. Of. nr. 299/11 apr. 2005) - modifică art. 4 alin. (1) lit.a), alin. (2), (3), (5), art. 6, art. 7, art. 8, art. 9,  
 anexele nr. 1-4; 
  introduce art. 31; 
  înlocuieşte anexa nr. 5 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 650/24 sep. 2007) 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1258/2007  (M. Of. nr. 731/29 oct. 2007) - completează anexa nr.5 

 H.G. nr. 673/2001 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii funcţionării în România a Fundaţiei "University Research Corporation  
 International" 
 
 

M. Of. nr. 423/30 iul. 2001 

 H.G. nr. 680/2001 
 Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2002 
 M. Of. nr. 439/6 aug. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1183/2001  (M. Of. nr. 778/6 dec. 2001) - modifică anexele nr. 2 şi 3 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 815/18 dec. 2001) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 69/2002  (M. Of. nr. 88/2 feb. 2002) - modifică art.19 alin.(5); introduce alin.(21) la art.19; înlocuieşte anexele nr.  
 2 şi 3 
 
 

- H.G. nr. 1505/2002  (M. Of. nr. 19/15 ian. 2003) - modifică art.17 ; înlocuieşte anexele nr.2, 3 şi 5 

 H.G. nr. 681/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor  
 şi Protecţia Consumatorilor 
 M. Of. nr. 437/6 aug. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 144/2004  (M. Of. nr. 138/16 feb. 2004) - înlocuieşte anexa. 
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- H.G. nr. 1311/2007  (M. Of. nr. 752/6 nov. 2007) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 682/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor  
 persoane juridice, supuse executării silite 
 M. Of. nr. 440/6 aug. 2001 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 
 H.G. nr. 691/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României 
 M. Of. nr. 427/31 iul. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1061/2001  (M. Of. nr. 692/31 oct. 2001) - introduce alin. (11) la art. 4 
 - H.G. nr. 197/2002  (M. Of. nr. 177/14 mar. 2002) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 2053/2004  (M. Of. nr. 1144/3 dec. 2004) - înlocuieşte anexa nr.1 
 - H.G. nr. 1135/2010  (M. Of. nr. 799/30 nov. 2010) - modifică art. 2 alin. (2) 
 
 H.G. nr. 692/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Comercială "Gavazzi Steel"-S.A. Oţelu Roşu (fosta Societate  
 Comercială "Socomet"-S.A. Oţelu Roşu) 
 
 

M. Of. nr. 425/31 iul. 2001 

 H.G. nr. 696/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap  
 şi administrarea unităţilor finanţate în comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi organizaţiile neguvernamentale ale  
 persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap 
 
 

M. Of. nr. 437/6 aug. 2001 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori semnate la Washington la 4 aprilie 2001 şi la Bucureşti la 27 aprilie 2001 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la reforma învăţământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994 
 H.G. nr. 698/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 441/6 aug. 2001 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a  
 traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000 
 H.G. nr. 703/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 440/6 aug. 2001 
 
 
 H.G. nr. 707/2001 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finanţelor Publice de a garanta un credit extern pentru Regia Autonomă "Administraţia  
 Naţională a Drumurilor din România" 
 M. Of. nr. 430/31 iul. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1225/2001  (M. Of. nr. 792/12 dec. 2001) - modifică art. 1 şi 2 
 
 

- H.G. nr. 381/2003  (M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) - modifică art.1 

 H.G. nr. 710/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport "Smart"-S.A. prin  
 reorganizarea unor activităţi din cadrul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 448/8 aug. 2001 

 H.G. nr. 711/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Aşezări Umane (habitat) 
 M. Of. nr. 442/7 aug. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1707/2005  (M. Of. nr. 16/9 ian. 2006) - modifică art. 1 alin. (4), art. 2, art. 3, art. 4; 
 înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1687/2008  (M. Of. nr. 875/23 dec. 2008) - modifică art. 1 alin. (4) şi (5), art. 2; 
  înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 718/2001 
 Hotărâre privind posibilitatea de prelungire a valabilităţii contractelor de consultanţă în vederea privatizării/restructurării/lichidării  
 societăţilor comerciale incluse în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL) 
 
 

M. Of. nr. 442/7 aug. 2001 

 H.G. nr. 728/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul  
 zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare 
 M. Of. nr. 467/15 aug. 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1028/2001  (M. Of. nr. 674/25 oct. 2001) - modifică anexa 
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 H.G. nr. 742/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor  
 încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii 
 M. Of. nr. 451/9 aug. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1023/2001  (M. Of. nr. 662/22 oct. 2001) - modifică anexa 
 
 ▼ Amendamente convenite prin Scrisoarea semnată la Washington la 1 iunie 2001 şi la Bucureşti la 26 iunie 2001 între Guvernul României  
 şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forţa de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la data de 23 august  
 1995 
 H.G. nr. 746/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 461/13 aug. 2001 
 
 ▼ Acord de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, ştiinţei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru,  
 semnat la Lima la 23 noiembrie 1998 
 H.G. nr. 750/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 475/20 aug. 2001 
 
 
 H.G. nr. 754/2001 
 Hotărâre privind aprobarea garantării în proporţie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A.  
 în favoarea Societăţii Comerciale "Distrigaz Sud"-S.A. pentru plata achiziţiilor de gaze naturale necesare în vederea funcţionării  
 Sistemului naţional de gaze naturale, precum şi pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 471/17 aug. 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 564/2002  (M. Of. nr. 402/11 iun. 2002) - modifică art.1 

 H.G. nr. 755/2001 
 Hotărâre privind aprobarea garantării în proporţie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A.  
 în favoarea Societăţii Comerciale "Distrigaz Nord"-S.A. pentru plata achiziţiilor de gaze naturale necesare în vederea funcţionării  
 Sistemului naţional de gaze naturale, precum şi pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 471/17 aug. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 565/2002  (M. Of. nr. 402/11 iun. 2002) - modifică art.1 
 
 H.G. nr. 756/2001 
 Hotărâre privind aprobarea garantării în proporţie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 400 milioane dolari  
 S.U.A. în favoarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"-S.A. pentru plata achiziţiilor de  
 combustibili necesari în vederea funcţionării Sistemului energetic naţional, şi pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finanţelor  
 Publice 
 M. Of. nr. 471/17 aug. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1166/2001  (M. Of. nr. 764/30 nov. 2001) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 50/2002  (M. Of. nr. 60/28 ian. 2002) -  introduce lit.d la art.1 
 - H.G. nr. 143/2002  (M. Of. nr. 144/25 feb. 2002) - modifică art.1 lit.d 
 
 ▼ Protocol între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi primul-ministru al landului Renania de Nord - Westfalia privind sprijinirea  
 Centrului de învăţământ pentru asistenţă medicală de pediatrie şi pedagogie de recuperare "Hilfe f?r Rum"nien" din Timişoara, semnat la  
 Bucureşti la 23 septembrie 1998 şi la D?sseldorf la 29 septembrie 1998 
 H.G. nr. 764/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 491/23 aug. 2001 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 5 iunie 2001 şi la Washington la 12 iunie 2001 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1999 
 H.G. nr. 765/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 483/21 aug. 2001 
 
 
 H.G. nr. 767/2001 
 Hotărâre privind regimul de comercializare a produselor în compoziţia cărora intră substanţe cu efect ebrionarcotic, produse denumite  
 generic "aurolac" 
 M. Of. nr. 490/23 aug. 2001 

 

 ▼ Înţelegere privind schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare între Comisia Naţională pentru Controlul  
 Activităţilor Nucleare din România (C.N.C.A.N.) şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (U.S.N.R.C.),  
 semnată la Viena la 20 septembrie 2000 
 H.G. nr. 768/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 501/24 aug. 2001 
 
 
 H.G. nr. 770/2001 
 Hotărâre privind reorganizarea Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest"-S.A. Deva 
 
 

M. Of. nr. 562/10 sep. 2001 
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 H.G. nr. 771/2001 
 Hotărâre privind programul de măsuri pentru reorganizarea, restructurarea şi diminuarea pierderilor Companiei Naţionale a Cuprului,  
 Aurului şi Fierului "Minvest"-S.A.Deva 
 
 

M. Of. nr. 562/10 sep. 2001 

 H.G. nr. 773/2001 
 Hotărâre privind preluarea de la Ministerul Justiţiei a unor dosare penale deţinute anterior de fostele organe de securitate, de către  
 Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 499/24 aug. 2001 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea în domeniul medicinei veterinare, semnată la  
 Bratislava la 6 iunie 2000 
 H.G. nr. 782/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 504/27 aug. 2001 

 ▼ Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Moldova pentru  
 anul de învăţământ 2001/2002, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2001 
 H.G. nr. 795/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 530/31 aug. 2001 
 
 
 H.G. nr. 803/2001 
 Hotărâre privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului  
 de afaceri 
 M. Of. nr. 516/29 aug. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1120/2001  (M. Of. nr. 743/21 nov. 2001) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 67/2002  (M. Of. nr. 87/1 feb. 2002) - completează componenţa Grupului de lucru 
 - H.G. nr. 400/2002  (M. Of. nr. 292/30 apr. 2002) - modifică art.1 
 - H.G. nr. 1613/2003  (M. Of. nr. 38/16 ian. 2004) - modifică art.1 
 - H.G. nr. 278/2005  (M. Of. nr. 301/11 apr. 2005) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 305/2008  (M. Of. nr. 228/25 mar. 2008) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 520/2009  (M. Of. nr. 330/19 mai 2009) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 415/2011  (M. Of. nr. 319/9 mai 2011) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 685/2013  (M. Of. nr. 584/16 sep. 2013) - modifică art. 1, art. 2, art. 5; 
 abrogă art. 7; 
 introduce o anexă 
 
 H.G. nr. 805/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în structurile de primire turistice cu  
 funcţiuni de cazare turistică la turismul neorganizat 
 M. Of. nr. 519/30 aug. 2001 

 

 ▼ Acord între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Slovacă privind cooperarea în  
 domeniul agriculturii şi industriei alimentare, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000 
 H.G. nr. 818/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 553/5 sep. 2001 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă  
 (FIDA), semnate la Roma la 24 aprilie 2001 şi la Bucureşti la 7 iunie 2001, la Acordul de împrumut dintre România, reprezentată prin  
 Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în  
 valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 
 H.G. nr. 820/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 555/6 sep. 2001 
 
 
 H.G. nr. 825/2001 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea funcţionării în România a Asociaţiei "C.L.E.V."- Culture, Loisiris, Entraide, Voyages din  
 Republica Franceză 
 
 

M. Of. nr. 550/4 sep. 2001 

 H.G. nr. 826/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri în vederea utilizării surselor financiare pentru obiectivele rămase de executat la unele mine şi cariere,  
 aprobate prin hotărâri ale Guvernului, din cadrul Programului pentru conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere 
 
 

M. Of. nr. 558/7 sep. 2001 

 H.G. nr. 837/2001 
 Hotărâre privind finanţarea unor cheltuieli cu întreţinerea, construcţia, reparaţia, amenajarea şi modernizarea unor instituţii de asistenţă  
 socială 
  M. Of. nr. 554/5 sep. 2001 

 ▼ Acord de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait, semnat la Kuwait la 25 octombrie 1999 
 H.G. nr. 842/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 553/5 sep. 2001 
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 H.G. nr. 849/2001 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern în valoare totală de 35.550.000 euro contractat de  
 Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru punerea în circulaţie a noilor paşapoarte româneşti 
 M. Of. nr. 550/4 sep. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1390/2002  (M. Of. nr. 904/12 dec. 2002) - modifică art.1, art.2, art.3 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din România şi Ministerul Afacerilor  
 Sociale şi Ocupării din Olanda, semnat la Geneva la 13 iunie 2001 
 H.G. nr. 850/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 557/7 sep. 2001 
 
 
 H.G. nr. 859/2001 
 Hotărâre privind utilizarea Fondului Naţional pentru programul SAPARD şi constituirea Comitetului de Acreditare Naţională SAPARD 
 M. Of. nr. 587/19 sep. 2001 
 
 H.G. nr. 863/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor filiale ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"-S.A. 
 M. Of. nr. 579/17 sep. 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1199/2002  (M. Of. nr. 797/1 nov. 2002) - modifică art.4 

 H.G. nr. 864/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor filiale ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"-S.A. 
 M. Of. nr. 582/17 sep. 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1199/2002  (M. Of. nr. 797/1 nov. 2002) - modifică art.3 

 H.G. nr. 865/2001 
 Hotărâre privind comasarea prin absorbţie a instituţiei publice "Revista Muzeelor" de către Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă  
 şi Management în Domeniul Culturii din Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 569/12 sep. 2001 

 H.G. nr. 870/2001 
 Hotărâre privind organizarea Comitetului Naţional Român F.A.O. 
 M. Of. nr. 575/14 sep. 2001 

 

 ▼ Acord privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia, semnat la Bled la 12 mai  
 2000 
 H.G. nr. 874/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 581/17 sep. 2001 
 
 
 H.G. nr. 876/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru sprijinirea românilor de pretutindeni 
 
 

M. Of. nr. 575/14 sep. 2001 

 H.G. nr. 879/2001 
 Hotărâre privind declararea celei de-a doua duminici din luna septembrie "Ziua metrologiei" 
 
 

M. Of. nr. 572/13 sep. 2001 

 H.G. nr. 880/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."-S.A. 
 M. Of. nr. 594/21 sep. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 146/2002  (M. Of. nr. 145/26 feb. 2002) - modifică art.2 alin.(4) 
 - H.G. nr. 1199/2002  (M. Of. nr. 797/1 nov. 2002) - modifică art.4 
 
 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind participarea  
 personalului român la Centrul de Pregătire pentru Operaţiunile Multinaţionale de Sprijinire a Păcii (CPOMSP), semnat la Salonic la 5  
 iunie 2001 
 H.G. nr. 881/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 580/17 sep. 2001 

 ▼ Amendamente convenite la 26 decembrie 2000 şi la 17 iulie 2001 la Washington şi, respectiv, la 7 august 2001 la Bucureşti, la Acordul de  
 împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat  
 finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994 
 H.G. nr. 882/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 588/19 sep. 2001 
 
 
 H.G. nr. 884/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 
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 M. Of. nr. 578/14 sep. 2001 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 61/2002  (M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) - înlocuieşte începând cu data de 1 ian. 2003 noţiunea de „majorări de  
 întârziere" şi/sau "majorări“  cu noţiunea de „dobânzi" 
 
 H.G. nr. 887/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."-S.A. 
 M. Of. nr. 598/24 sep. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 147/2002  (M. Of. nr. 145/26 feb. 2002) - modifică art.2 alin.(4) 
 - H.G. nr. 1199/2002  (M. Of. nr. 797/1 nov. 2002) - modifică art.4 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 efectuat la Bucureşti la 30 martie 2001 şi la Washington la 23 mai 2001, cu privire la Acordul de împrumut (Proiectul privind  
 alimentarea cu apă a municipiului Bucureşti) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la  
 Washington la 2 august 1996 
 H.G. nr. 894/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 593/20 sep. 2001 
 
 
 H.G. nr. 903/2001 
 Hotărâre privind detalierea listei-sinteză pe amplasamente şi obiective de investiţii din cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru  
 tineret 
 M. Of. nr. 590/20 sep. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1187/2001  (M. Of. nr. 783/11 dec. 2001) - înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 910/2001 
 Hotărâre privind diferenţierea tarifelor percepute pentru înscrierea în Registrul Naţional al Fonogramelor şi în Registrul Programelor  
 pentru Calculator, administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
 M. Of. nr. 596/21 sep. 2001 

 

 ▼ Amendament convenit la Bucureşti la 27 martie 2001 şi la Paris la 18 aprilie 2001 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3  
 august 2000 şi la Bucureşti la 14 august 2000 
 H.G. nr. 915/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 604/26 sep. 2001 

 ▼ Rezoluţia nr. 1.333/2000 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind situaţia din Afganistan 
 H.G. nr. 918/2001 (aplicare) 
 M. Of. nr. 602/25 sep. 2001 
 
 
 H.G. nr. 922/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protecţia mediului scutite de la plata taxelor vamale de import,  
 achiziţionate în cadrul proiectului "Sistemul meteorologic integrat naţional" 
 M. Of. nr. 621/2 oct. 2001 
 
 
 H.G. nr. 938/2001 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea  
 Participaţiilor Statului, la care statul deţine acţiuni 
 
 

M. Of. nr. 622/3 oct. 2001 

 H.G. nr. 943/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat 
 M. Of. nr. 618/1 oct. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 194/2002  (M. Of. nr. 171/11 mar. 2002) - completează art.3 alin.(1) cu lit.o1 
 - H.G. nr. 1248/2005  (M. Of. nr. 961/31 oct. 2005) - modifică art. 1, art. 2 alin. (2), art. 3-12, art. 14 alin. (3); 
  introduce alin. (4) la art. 2; 
  abrogă art. 13 alin. (1) şi (2) 
 - H.G. nr. 1865/2005  (M. Of. nr. 34/13 ian. 2006) - modifică art. 4 alin. (3), art. 6; 
  introduce art. 61 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 669/3 aug. 2006) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 100/2007  (M. Of. nr. 95/7 feb. 2007) - modifică art.3 alin.(1), art.4 alin.(2), art.13 
 - H.G. nr. 1317/2007  (M. Of. nr. 751/6 nov. 2007) - modifică art.3 alin.(1) 
 - H.G. nr. 1557/2008  (M. Of. nr. 814/4 dec. 2008) - modifică art. 1, art. 2 alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 10 lit. h), art. 15 alin. (1); 
  introduce lit. h) şi i) la art. 6; 
  abrogă art. 7 lit. a), c) şi f) 
 - H.G. nr. 726/2012  (M. Of. nr. 554/7 aug. 2012) - modifică art. 2 alin. (1) şi (4), art. 3, art. 4 alin. (1), (3) şi (4), art. 5, art. 7, art.  
 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) - (3), art. 10, art. 12, art. 14; 
 introduce alin. (5) la art. 2; 
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 abrogă art. 11 alin. (1) şi (2), art. 15 
 - H.G. nr. 62/2014  (M. Of. nr. 100/10 feb. 2014) - modifică art. 3 alin. (1) şi (2), art. 7 partea introductivă, art. 8 alin. (1) 
 
 

- H.G. nr. 911/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) - modifică art. 7 partea introductivă, art. 11 

 H.G. nr. 954/2001 
 Hotărâre privind avizarea jocurilor de artificii 
 
 

M. Of. nr. 640/12 oct. 2001 

 H.G. nr. 955/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Transporturi, Întreţinere - Drumuri "Oltenia"-S.A. prin reorganizarea prin divizare  
 parţială a Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 631/9 oct. 2001 

 H.G. nr. 956/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Mecdru"-S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome  
 "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 631/9 oct. 2001 

 H.G. nr. 957/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale DRUM TRANS MIXT - S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială a Regiei  
 Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 638/11 oct. 2001 

 H.G. nr. 958/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Societatea de Întreţinere şi Reparaţii Drumuri"-S.A. prin reorganizarea prin divizare  
 parţială a Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 638/11 oct. 2001 

 H.G. nr. 959/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Drumserv"-S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome  
 "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 650/17 oct. 2001 

 H.G. nr. 960/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Via Star"-S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome  
 "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 650/17 oct. 2001 

 H.G. nr. 961/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Stard"-S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome "Administraţia  
 Naţională a Drumurilor din România" 
 
 

M. Of. nr. 645/15 oct. 2001 

 H.G. nr. 962/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea  
 Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 M. Of. nr. 626/4 oct. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1396/2002  (M. Of. nr. 913/14 dec. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 607/2003  (M. Of. nr. 389/5 iun. 2003) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 60/2004  (M. Of. nr. 111/5 feb. 2004) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 816/2005  (M. Of. nr. 728/11 aug. 2005) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 592/2006  (M. Of. nr. 464/29 mai 2006) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 165/2008  (M. Of. nr. 178/7 mar. 2008) - modifică şi completează anexa; 
  înlocuieşte, în cuprinsul normelor metodologice, denumirile "Ministerul  
 Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului", "Ministerul Lucrărilor Publice,  
 Transporturilor şi Locuinţei", "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi  
 Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi  
 Locuinţelor" 
 - H.G. nr. 889/2008  (M. Of. nr. 623/27 aug. 2008) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 761/2009  (M. Of. nr. 493/16 iul. 2009) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 389/2010  (M. Of. nr. 268/26 apr. 2010) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 738/2010  (M. Of. nr. 535/30 iul. 2010) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 502/2013  (M. Of. nr. 466/26 iul. 2013) - modifică şi completează anexa; 
 în tot cuprinsul Normelor metodologice denumirea „Ministerul Dezvoltării  
 Regionale şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării  
 Regionale şi Administraţiei Publice" 
 - H.G. nr. 253/2014  (M. Of. nr. 251/8 apr. 2014) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 644/2014  (M. Of. nr. 585/5 aug. 2014) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 251/2016  (M. Of. nr. 284/14 apr. 2016) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 304/2017  (M. Of. nr. 354/12 mai 2017) - modifică și completează anexa; 
  modifică anexa nr. 16 
 - H.G. nr. 420/2018  (M. Of. nr. 511/21 iun. 2018) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 2, 11, 13 și 16 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 651/26 iul. 2018) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 388/2021  (M. Of. nr. 361/8 apr. 2021) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
  introduce anexa nr. 22 
 
 

- H.G. nr. 1174/2021  (M. Of. nr. 1043/1 nov. 2021) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 964/2001 
 Hotărâre privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru Societatea Comercială "Semănătoarea"-S.A.  
 Bucureşti şi Societatea Comercială "Turnătoria Centrală Orion"-S.A. Câmpina 
 M. Of. nr. 632/9 oct. 2001 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 670/24 oct. 2001) - rectifică art. 1 alin. 7 
 
 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori semnate la Washington la 20 aprilie 2001 şi la Bucureşti la 21 mai 2001 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor -, semnat la Washington la 2 octombrie 1997 
 H.G. nr. 970/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 667/24 oct. 2001 

 ▼ Program de cooperare între Guvernul României şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, semnat la Bucureşti, 7 iunie 2001 
 H.G. nr. 974/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 656/18 oct. 2001 
 
 
 H.G. nr. 982/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în  
 administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază 
 
 

M. Of. nr. 657/19 oct. 2001 

 H.G. nr. 986/2001 
 Hotărâre privind declararea zonei Mizil, judeţul Prahova, zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 661/22 oct. 2001 

 H.G. nr. 987/2001 
 Hotărâre privind declararea zonei Nădrag, judeţul Timiş, zonă defavorizată 
 M. Of. nr. 661/22 oct. 2001 
 
 H.G. nr. 988/2001 
 Hotărâre privind declararea zonei Mărăşeşti, judeţul Vrancea, zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 661/22 oct. 2001 

 H.G. nr. 989/2001 
 Hotărâre privind declararea zonei Nehoiu, judeţul Buzău, zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 661/22 oct. 2001 

 H.G. nr. 990/2001 
 Hotărâre privind declararea zonei Negreşti, judeţul Vaslui, zonă defavorizată 
 M. Of. nr. 661/22 oct. 2001 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 26 martie 2001 şi la Washington la 26 iulie 2001 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forţa de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la data de 23  
 august 1995 
 H.G. nr. 997/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 667/24 oct. 2001 
 
 
 H.G. nr. 1003/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului feroviar din România în perioada 2001-2010 
 
 

M. Of. nr. 704/6 nov. 2001 

 H.G. nr. 1006/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind accelerarea reformei în administraţia publică 
 
 

M. Of. nr. 660/19 oct. 2001 

 H.G. nr. 1007/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice 
 M. Of. nr. 705/6 nov. 2001 
 
 H.G. nr. 1011/2001 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ  
 superior 
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M. Of. nr. 678/26 oct. 2001 

 H.G. nr. 1019/2001 
 Hotărâre privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicaţii ale Societăţii Naţionale de  
 Radiocomunicaţii - S.A. 
 M. Of. nr. 659/19 oct. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 837/2002  (M. Of. nr. 630/26 aug. 2002) - modifică art. 1; introduce art. 4 
 
 

- H.G. nr. 1140/2003  (M. Of. nr. 698/6 oct. 2003) - modifică art. 1 lit. a) 

 H.G. nr. 1026/2001 
 Hotărâre privind lichidarea activităţii la unele instituţii de învăţământ superior particular 
 M. Of. nr. 662/22 oct. 2001 
 
 H.G. nr. 1027/2001 
 Hotărâre privind lichidarea activităţii la unele instituţii de învăţământ superior particular 
 M. Of. nr. 662/22 oct. 2001 

 

 ▼ Protocol de cooperare între ministrul de interne al României şi ministrul de interne al Regatului Belgiei, semnat la Bucureşti la 25 iunie  
 2001 
 H.G. nr. 1035/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 690/31 oct. 2001 
 
 ▼ Protocol de intenţii între Ministerul de Interne din România şi Agenţia Federală pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă din Statele  
 Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul prevenirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă de origine naturală sau  
 tehnologică, semnat la Bucureşti la 22 ianuarie 2001 
 H.G. nr. 1036/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 692/31 oct. 2001 
 
 
 H.G. nr. 1045/2001 
 Hotărâre privind recuperarea onorariilor de succes plătite consultanţilor de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea  
 Participaţiilor Statului în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL) 
 
 

M. Of. nr. 682/29 oct. 2001 

 H.G. nr. 1053/2001 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest"-S.A. Deva 
 M. Of. nr. 685/30 oct. 2001 

 

 ▼ Acord între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Economiei şi Muncii din Republica Austria privind cooperarea în  
 infrastructura sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 14 iulie 2000 
 H.G. nr. 1054/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 693/31 oct. 2001 
 
 
 H.G. nr. 1055/2001 
 Hotărâre privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare 
 M. Of. nr. 701/5 nov. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 962/2007  (M. Of. nr. 628/13 sep. 2007) - modifică art.2 alin. (1) şi (2), art.5 alin. (2), art.10, art.21, art.22, art.23,  
 art.24, anexa nr. 2; 
  introduce alin. (5) la art. 2, alin. (4) - (8) la art. 13, anexa nr. 3, menţiunea  
 privind transpunerea prevederilor comunitare după art.29; 
  abrogă art.2 alin. (4); 
 înlocuieşte sintagmele " Ministerul Industriei şi Resurselor" şi "Ministerul  
 
 

Economiei şi Comerţului" cu "Ministerul Economiei şi Finanţelor" 

 H.G. nr. 1056/2001 
 Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a lămpilor electrice de uz  
 casnic 
 M. Of. nr. 727/15 nov. 2001 

 

 ▼ Protocol de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului şi  
 Ştiinţei din Ucraina pe anul de învăţământ 2001/2002, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2001 
 H.G. nr. 1058/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 715/9 nov. 2001 
 
 
 H.G. nr. 1059/2001 
 Hotărâre privind numirea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu la Agenţia SAPARD 
 
 

M. Of. nr. 693/31 oct. 2001 

 H.G. nr. 1065/2001 
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 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de prevenire a corupţiei şi a Planului naţional de acţiune împotriva corupţiei 
 M. Of. nr. 728/15 nov. 2001 
 
 H.G. nr. 1066/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial în cadrul Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Vălenii de  
 Munte"-S.A. 
 M. Of. nr. 689/30 oct. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1335/2002  (M. Of. nr. 888/9 dec. 2002) - modifică patrimoniul 
 
 H.G. nr. 1067/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Mija"-S.A.  
 din cadrul Companiei Naţionale "Romarm"-S.A. 
 M. Of. nr. 689/30 oct. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 457/2002  (M. Of. nr. 341/22 mai 2002) - abrogă art.3 
 
 

- H.G. nr. 180/2004  (M. Of. nr. 170/26 feb. 2004) - modifică art.2 

 H.G. nr. 1068/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societăţii Comerciale "Uzina Automecanică  
 Moreni"-S.A. din cadrul Companiei Naţionale "Romarm"-S.A. 
 M. Of. nr. 689/30 oct. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 458/2002  (M. Of. nr. 346/24 mai 2002) - abrogă art.3 
 - H.G. nr. 782/2002  (M. Of. nr. 557/30 iul. 2002) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 62/2003  (M. Of. nr. 76/6 feb. 2003) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 726/2003  (M. Of. nr. 484/7 iul. 2003) - introduce alin.(3) la art.2 al H.G. nr.782/2002 
 
 

- H.G. nr. 180/2004  (M. Of. nr. 170/26 feb. 2004) - modifică art.2 

 H.G. nr. 1069/2001 
 Hotărâre privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societăţii Comerciale "Electromecanica  
 Ploieşti"-S.A. din cadrul Companiei Naţionale "Romarm"-S.A. 
 M. Of. nr. 689/30 oct. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1238/2001  (M. Of. nr. 810/17 dec. 2001) - modifică art. 1 alin. (2) şi (3) 
 - H.G. nr. 1334/2002  (M. Of. nr. 888/9 dec. 2002) - abrogă art.3 
 
 

- H.G. nr. 180/2004  (M. Of. nr. 170/26 feb. 2004) - modifică art.2 

 H.G. nr. 1070/2001 
 Hotărâre privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor români aflaţi la studii în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 731/16 nov. 2001 

 H.G. nr. 1088/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Uzina Termică Calafat"-S.A. prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii  
 Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"-S.A. 
 M. Of. nr. 706/6 nov. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 66/2002  (M. Of. nr. 84/1 feb. 2002) - modifică art. 2 alin. (4); introduce alin. (6) la art. 2 
 
 

- H.G. nr. 183/2002  (M. Of. nr. 170/11 mar. 2002) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 1089/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Uzina Termică Vaslui"-S.A. prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii  
 Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"-S.A. 
 M. Of. nr. 706/6 nov. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 66/2002  (M. Of. nr. 84/1 feb. 2002) - modifică art. 2 alin. (4); introduce alin. (6) la art. 2 
 
 

- H.G. nr. 184/2002  (M. Of. nr. 170/11 mar. 2002) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 1090/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Uzina Termoelectrică Midia"-S.A. prin reorganizarea unor activităţi din cadrul  
 Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"-S.A. 
 M. Of. nr. 722/13 nov. 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 66/2002  (M. Of. nr. 84/1 feb. 2002) - modifică art. 2 alin. (4); introduce alin. (6) la art. 2 

 H.G. nr. 1091/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Uzina Electrică Zalău"-S.A. prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii  
 Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"-S.A. 
 M. Of. nr. 722/13 nov. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 66/2002  (M. Of. nr. 84/1 feb. 2002) - modifică art. 2 alin. (4); introduce alin. (6) la art. 2 
 
 

- H.G. nr. 186/2002  (M. Of. nr. 170/11 mar. 2002) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 1092/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Uzina Termoelectrică Giurgiu"-S.A. prin reorganizarea unor activităţi din cadrul  
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 Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"-S.A. 
 M. Of. nr. 717/12 nov. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 66/2002  (M. Of. nr. 84/1 feb. 2002) - modifică art. 2 alin. (4); introduce alin. (6) la art. 2 
 - H.G. nr. 187/2002  (M. Of. nr. 170/11 mar. 2002) - modifică în mod corespunzător 
 
 

- H.G. nr. 638/2002  (M. Of. nr. 468/1 iul. 2002) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 1093/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Uzina Termică Comăneşti"-S.A. prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii  
 Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"-S.A. 
 M. Of. nr. 717/12 nov. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 66/2002  (M. Of. nr. 84/1 feb. 2002) - modifică art. 2 alin. (4); introduce alin. (6) la art. 2 
 - H.G. nr. 185/2002  (M. Of. nr. 170/11 mar. 2002) - modifică în mod corespunzător 
 
 H.G. nr. 1094/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Uzina Electrică Gura Barza"-S.A. prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii  
 Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"-S.A. 
 M. Of. nr. 702/5 nov. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 66/2002  (M. Of. nr. 84/1 feb. 2002) - modifică art. 2 alin. (4); introduce alin. (6) la art. 2 
 - H.G. nr. 498/2002  (M. Of. nr. 351/27 mai 2002) - modifică în mod corespunzător 
 
 ▼ Protocolul Sesiunii a XIII-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Sighetu Marmaţiei la 22 iunie 2001 
 H.G. nr. 1096/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 757/28 nov. 2001 
 
 
 H.G. nr. 1100/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art.7, 11, 12 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex"-S.A. Galaţi 
 
 

M. Of. nr. 727/15 nov. 2001 

 H.G. nr. 1108/2001 
 Hotărâre privind exceptarea unilaterală a cetăţenilor canadieni, islandezi, norvegieni, elveţieni şi japonezi de la obligativitatea obţinerii  
 vizei de intrare în România începând cu data de 1 ianuarie 2002 
 M. Of. nr. 723/13 nov. 2001 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul locuinţelor şi dezvoltării  
 urbane, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001 
 H.G. nr. 1110/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 732/19 nov. 2001 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului pentru alimentarea cu apă şi protecţia  
 mediului în Valea Jiului, semnat la Bucureşti la 5 august 1996 
 H.G. nr. 1122/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 741/20 nov. 2001 
 
 
 H.G. nr. 1124/2001 
 Hotărâre privind normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi pentru activităţi specifice desfăşurate în unele unităţi din subordinea  
 Ministerului Sănătăţii şi Familiei 
 M. Of. nr. 747/22 nov. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2339/2004  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2005) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 825/2005  (M. Of. nr. 661/25 iul. 2005) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 340/2006  (M. Of. nr. 251/21 mar. 2006) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1133/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Alro"-S.A. Slatina 
 M. Of. nr. 745/21 nov. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1255/2001  (M. Of. nr. 814/18 dec. 2001) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1092/2002  (M. Of. nr. 740/10 oct. 2002) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 1136/2001 
 Hotărâre privind normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi la Ministerul Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 759/28 nov. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 5/2005  (M. Of. nr. 27/10 ian. 2005) - abrogă art. 2 alin. (2); 
  modifică anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 1412/2007  (M. Of. nr. 804/26 nov. 2007) - înlocuieşte anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1138/2001 
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 Hotărâre pentru aprobarea Schemei de microcredite în vederea administrării sumelor alocate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale  
 pentru acordarea de microcredite persoanelor fizice 
 M. Of. nr. 782/7 dec. 2001 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 422/2002  (M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) 

 H.G. nr. 1142/2001 
 Hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata creanţelor bugetare, administrate de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi  
 Solidarităţii Sociale sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Societăţii Comerciale "Hidromecanica"-S.A. Braşov 
 
 

M. Of. nr. 751/26 nov. 2001 

 H.G. nr. 1153/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii  
 asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 
 M. Of. nr. 756/28 nov. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 942/2005  (M. Of. nr. 786/30 aug. 2005) - modifică art. 2 şi anexa 
 - H.G. nr. 1217/2008  (M. Of. nr. 686/8 oct. 2008) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 725/2016  (M. Of. nr. 792/7 oct. 2016) - introduce alin. (2) și (3) la art. 2; 
 modifică și completează anexa; 
 sintagma „Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale” se înlocuieşte 
 cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
 Persoanelor Vârstnice” şi sintagmele „direcţii judeţene de 
 muncă, solidaritate socială şi familie, respectiv Direcţia generală 
 de muncă, solidaritate socială şi familie a municipiului Bucureşti" 
 şi „Direcţia de muncă şi solidaritate socială” se înlocuiesc cu 
 sintagma „agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, 
 respectiv a municipiului Bucureşti”, iar sintagma „direcţie 
 teritorială”, cu sintagma „agenţie teritorială”. 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 846/25 oct. 2016) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 619/2017  (M. Of. nr. 717/5 sep. 2017) - modifică și completează anexa; 
  modifică anexa nr. 3; 
  în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei  
 Sociale şi Persoanelor Vârstnice” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii  
 şi Justiţiei Sociale”, sintagma „asociaţia şi fundaţia” se înlocuieşte cu sintagma  
 „asociaţia, fundaţia şi cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de  
 servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociaţiile şi fundaţiile” se înlocuieşte  
 cu sintagma „asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate  
 ca furnizori de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociaţia/fundaţia” se  
 înlocuieşte cu sintagma asociaţia/fundaţia/cultul recunoscut în România,  
 acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociaţiei sau  
 fundaţiei” se înlocuieşte cu sintagma „asociaţiei, fundaţiei sau cultului  
 recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii”,  
 sintagma „asociaţia sau fundaţia” se înlocuieşte cu sintagma „asociaţia,  
 fundaţia sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii  
 sociale potrivit legii”, sintagma „asociaţiile sau fundaţiile” se înlocuieşte cu  
 sintagma „asociaţiile, fundaţiile sau cultele recunoscute în România, acreditate  
 ca furnizori de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociaţiilor şi  
 fundaţiilor” se înlocuieşte cu sintagma „asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor  
 recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit  
 legii”. 
 
 
 H.G. nr. 1157/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema  
 României 
 M. Of. nr. 776/5 dec. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 223/2002  (M. Of. nr. 179/15 mar. 2002) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 544/2003  (M. Of. nr. 360/27 mai 2003) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1169/2001 
 Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei, începând cu luna decembrie 2001 
 M. Of. nr. 759/28 nov. 2001 
 
 H.G. nr. 1171/2001 
 Hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor restante provenind din creanţe bugetare administrate de Ministerul Muncii şi  
 Solidarităţii Sociale 
 
 

M. Of. nr. 761/29 nov. 2001 

 H.G. nr. 1177/2001 
 Hotărâre privind desemnarea grupei române în Comisia mixtă româno-sârbă pentru Porţile de Fier 
 M. Of. nr. 789/12 dec. 2001 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 6/2018  (M. Of. nr. 43/17 ian. 2018) - modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 4, art. 5; 
  modifică și înlocuiește anexa 
 
 ▼ Înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Direcţia pentru Securitatea Instalaţiilor  
 Nucleare a Republicii Franceze privind schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnată la Paris la 8  
 august 2001 
 H.G. nr. 1178/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 795/13 dec. 2001 
 
 
 H.G. nr. 1182/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Deva" - S.A. - Filială a  
 Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., prin divizarea parţială a Societăţii Comerciale  
 de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva 
 M. Of. nr. 774/4 dec. 2001 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 273/2003  (M. Of. nr. 204/28 mar. 2003) - modifică  în mod corespunzător 

 H.G. nr. 1188/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat 
 M. Of. nr. 782/7 dec. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 691/2004  (M. Of. nr. 431/13 mai 2004) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 633/2006  (M. Of. nr. 451/24 mai 2006) - modifică şi completează anexa 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 600/11 iul. 2006) 

 H.G. nr. 1189/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pentru înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri 
 M. Of. nr. 783/11 dec. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 209/2002  (M. Of. nr. 196/22 mar. 2002) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 1194/2001 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 
 M. Of. nr. 792/12 dec. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1514/2002  (M. Of. nr. 963/28 dec. 2002) - modifică art.3, art.5 alin. (8), art.7 alin. (2) şi alin. (3), art.8 alin. (1), art.9  
 alin. (2); introduce alin. (4) şi (5) la art.1, lit. h1) şi h2) la art.2 alin. (1), lit. f)  
 la art. 6 alin. (1); abrogă art. 8 alin. (4), anexa; înlocuieşte sintagma „  
 preşedintele Colegiului director” cu sintagma „ preşedintele Consiliului” 
 - H.G. nr. 1279/2003  (M. Of. nr. 805/14 nov. 2003) - modifică art. 2 alin. (1) lit. a), i) şi j); introduce lit. m), n), o), p), q) şi r) la art.  
 
 

2 alin. (1) 

 H.G. nr. 1195/2001 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 795/13 dec. 2001 

 H.G. nr. 1206/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a  
 folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
 M. Of. nr. 781/7 dec. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1415/2002  (M. Of. nr. 936/20 dec. 2002) - înlocuieşte anexele nr. 1/2,1/4, 1/5, 1/7 – 1/13, 1/15 – 1/22 
 - L. nr. 164/2011  (M. Of. nr. 510/19 iul. 2011) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 1/12 
 

 ▼ Acord de cooperare tehnică, ştiinţifică şi tehnologică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba, semnat la Bucureşti la 21  
 septembrie 2001 
 H.G. nr. 1208/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 817/19 dec. 2001 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 30 iulie 2001 şi la Washington la 28 august 2001, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la reforma învăţământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994 
 H.G. nr. 1209/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 792/12 dec. 2001 

 H.G. nr. 1211/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea  Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. -  IFN 
 M. Of. nr. 785/11 dec. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1228/2003  (M. Of. nr. 760/29 oct. 2003) - modifică art. 5; introduce anexa. 
 - H.G. nr. 2105/2004  (M. Of. nr. 1167/9 dec. 2004) - modifică  şi completează anexa 
 - H.G. nr. 1318/2005  (M. Of. nr. 998/10 nov. 2005) - modifică art. 2 alin. (1) şi (2) şi  anexa 
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 Republicare: 
  (M. Of. nr. 132/13 feb. 2006) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1483/2007  (M. Of. nr. 859/17 dec. 2007) - modifică art.1 alin.(1), art.2, art.3 alin.(6); 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1113/2008  (M. Of. nr. 670/29 sep. 2008) - modifică titlul, art. 2 alin. (1); 
  înlocuieşte în titlu şi în cuprinsul hotărârii denumirea "Fondul Naţional de  
 Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii"  cu  "Fondul  
 Naţional pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. -IFN" ; 
 înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 101/2009  (M. Of. nr. 127/2 mar. 2009) - modifică titlul, art. 2 alin. (1); 
  înlocuieşte anexa; 
  înlocuieşte denumirea „Fondul Naţional pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii  
 S.A. - IFN”  cu denumirea „Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru  
 Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN” 
 - H.G. nr. 437/2009  (M. Of. nr. 270/24 apr. 2009) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 376/2017  (M. Of. nr. 433/12 iun. 2017) - modifică art. 2 alin. (1); 
  modifică și înlocuiește anexa „Act constitutiv al Fondului Naţional de  
 Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. — IFN”; 
  în tot cuprinsul hotărârii, denumirea „Agenţia Naţională pentru Întreprinderi  
 Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie” se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul  
 Finanţelor Publice”; 

 

 
 

abrogă art. 7 

 H.G. nr. 1213/2001 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii funcţionării în România a Asociaţiei "Handicap Internaţional" din Republica  
 Franceză 
 M. Of. nr. 794/13 dec. 2001 

 (v. H.G. nr. 63/1992) 
 
 H.G. nr. 1214/2001 
 Hotărâre pentru stabilirea modalităţilor de exercitare a drepturilor prevăzute de Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi  
 persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român 
 M. Of. nr. 791/12 dec. 2001 

 

 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea între forţele  
 aeriene, semnat la Constanţa la 24 august 2001 
 H.G. nr. 1215/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 826/20 dec. 2001 
 
 
 H.G. nr. 1216/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane 
 
 

M. Of. nr. 806/17 dec. 2001 

 H.G. nr. 1218/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Petrotrans" - S.A. prin reorganizarea, prin divizare parţială, a Sucursalei "Petrotrans"  
 Ploieşti din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 816/18 dec. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1361/2002  (M. Of. nr. 899/11 dec. 2002) - modifică patrimoniul 
 
 H.G. nr. 1224/2001 
 Hotărâre pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art.4 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea  
 procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A. 
 
 M. Of. nr. 792/12 dec. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1398/2003  (M. Of. nr. 888/12 dec. 2003) - modifică anexa nr. 1 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migrări privind înfiinţarea unui centru de primire şi adăpostire  
 temporară, asistenţă medicală şi consiliere de specialitate pentru femei repatriate, victime ale traficului de persoane, semnat la Bucureşti  
 la 30 aprilie 2001 
 H.G. nr. 1226/2001 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 817/19 dec. 2001 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori la Washington la 12 iulie 2001 şi la Bucureşti la 3 august 2001 între Guvernul României şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de reformă a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice universitare, în  
 valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996 
 H.G. nr. 1236/2001 (aprobare) 



 

 1251

 M. Of. nr. 810/17 dec. 2001 
 
 
 H.G. nr. 1237/2001 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Sidermet"-S.A. Călan, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 810/17 dec. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 428/2002  (M. Of. nr. 322/15 mai 2002) - modifică art. 2 
 
 H.G. nr. 1239/2001 
 Hotărâre privind declararea oraşului Hârşova, judeţul Constanţa, zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 817/19 dec. 2001 

 H.G. nr. 1240/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Programului UNCTAD/ EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
 

M. Of. nr. 817/19 dec. 2001 

 H.G. nr. 1246/2001 
 Hotărâre privind sistemul de certificare a nivelurilor de calificare prin învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi vocaţională -  
 şi postliceal 
 
 

M. Of. nr. 814/18 dec. 2001 

 H.G. nr. 1259/2001 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică 
 M. Of. nr. 847/28 dec. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2303/2004  (M. Of. nr. 1279/30 dec. 2004) - modifică anexa şi anexa nr. 4 a acesteia 
 
 H.G. nr. 1265/2001 
 Hotărâre privind acordarea Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin a unor înlesniri la plata obligaţiilor  
 restante provenind din creanţe bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei 
 M. Of. nr. 831/21 dec. 2001 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 560/2002  (M. Of. nr. 408/12 iun. 2002) - înlocuieşte anexa 
 
 ▼ Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2.414/2001 din 7 decembrie 2001 care amendează Decizia (CE) nr. 539/2001 ce specifică  
 statele terţe ai căror cetăţeni trebuie să se afle în posesia unor vize atunci când traversează graniţele externe ale statelor membre şi ţările  
 ai căror cetăţeni sunt exoneraţi de această obligativitate 
 H.G. nr. 1268/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 831/21 dec. 2001 
 
 
 H.G. nr. 1280/2001 
 Hotărâre privind acordarea unor facilităţi Societăţii Comerciale "C.S.R."- S.A. Reşiţa 
 
 

M. Of. nr. 840/27 dec. 2001 

 H.G. nr. 1286/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Reşiţa în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului 
 
 

M. Of. nr. 845/28 dec. 2001 

 H.G. nr. 1287/2001 
 Hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Braşov în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului 
 M. Of. nr. 847/28 dec. 2001 

 

 ▼ Acord privind cooperarea în domeniul agriculturii şi industriei alimentare între Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor din  
 România şi Ministerul Agriculturii şi Îmbunătăţirilor Funciare din Republica Arabă Egipt, semnat la Cairo la 28 iunie 2001 
 H.G. nr. 1289/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 845/28 dec. 2001 
 
 
 H.G. nr. 1294/2001 
 Hotărâre privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele  
 militare în activitate 
 M. Of. nr. 849/29 dec. 2001 
 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 136/2008  (M. Of. nr. 111/12 feb. 2008) - modifică anexele nr. 2 şi 3 
 - H.G. nr. 445/2015  (M. Of. nr. 441/19 iun. 2015) - modifică şi înlocuieşte anexa nr. 4 
 
 

- H.G. nr. 40/2019  (M. Of. nr. 93/6 feb. 2019) - modifică anexele nr. 1 și 5 

 H.G. nr. 1297/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a industriei aparatelor şi maşinilor de uz casnic din România pe perioada 2001-2010 
 M. Of. nr. 850/29 dec. 2001 
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 H.G. nr. 1298/2001 
 Hotărâre privind organizarea negocierilor dintre România şi organismele financiare internaţionale şi urmărirea îndeplinirii acordurilor  
 încheiate 
 
 

M. Of. nr. 8/10 ian. 2002 

 H.G. nr. 1299/2001 
 Hotărâre privind responsabilităţile ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale implicate în derularea  
 Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului cu privire la politicile economice şi  
 financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington, prin  
 scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al  
 Fondului Monetar Internaţional 
 
 

M. Of. nr. 25/17 ian. 2002 

 H.G. nr. 1300/2001 
 Hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru unele societăţi comerciale 
 
 

M. Of. nr. 849/29 dec. 2001 

 H.G. nr. 1315/2001 
 Hotărâre privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii 
 
 

M. Of. nr. 11/10 ian. 2002 

 H.G. nr. 1329/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei pe termen mediu şi lung (2001-2005 şi 2005-2010) pentru fabricaţia de rulmenţi din România 
 M. Of. nr. 34/18 ian. 2002 
 
 H.G. nr. 1336/2001 
 Hotărâre privind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar 
 M. Of. nr. 36/21 ian. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 682/2003  (M. Of. nr. 443/23 iun. 2003) - modifică art. 2 alin. (2), înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 896/2004  (M. Of. nr. 539/16 iun. 2004) - modifică art.2 alin. (2), art.4; înlocuieşte anexele nr. 1şi 2 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor, semnat la  
 Varşovia la 11 iulie 2001 
 H.G. nr. 1339/2001 (aprobare) 
 M. Of. nr. 54/25 ian. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1340/2001 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de  
 Ridicat 
 M. Of. nr. 37/21 ian. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 182/2005  (M. Of. nr. 254/28 mar. 2005) - modifică art. 1, art. 2 lit.a), b) şi c), art. 3 alin. (1) lit.b)-e), h), k), m), o) şi r),  
 art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (4), art. 5 alin. (6), art. 7 alin. (2) şi (3), art. 8, art. 9  
 alin. (1), art. 10 alin. (2); 
  introduce lit.b1) şi lit.k1) la alin. (1) al art. 3, alin. (3) la art. 3; 
  abrogă art. 9 alin. (2); 
  înlocuieşte anexele nr. 1, 2 şi 3 
 - H.G. nr. 920/2009  (M. Of. nr. 610/7 sep. 2009) - modifică art. 1 alin. (1) şi (3), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (2), art.6,  
 art.7 alin. (2) şi (4), art.9, art.10 alin. (2), art.12; 
  modifică şi înlocuieşte anexele nr. 1, 3 şi 4; 
  introduce anexele nr. 11 şi 12; 
  în tot cuprinsul hotărârii denumirea "Ministerul Economiei şi Comerţului" se  
 înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei", iar sintagma "ministrul  
 industriei şi resurselor" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul economiei" 
 - H.G. nr. 1440/2009  (M. Of. nr. 857/9 dec. 2009) - modifică, în mod corespunzător, art. 4 alin. (4), art. 9, anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 171/2010  (M. Of. nr. 154/10 mar. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 1139/2010  (M. Of. nr. 779/22 nov. 2010) - modifică art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. c), d), art. 4 alin. (1) şi (4), art. 5  
 alin. (4), art. 7 alin. (2), art. 9; 
  introduce lit. c1) la art. 3 alin. (1), alin. (11) la art. 3; 
  abrogă art. 3 alin. (1) lit. l), art. 7 alin. (4), art. 10 alin. (3); 
  înlocuieşte anexele nr. 2-4, sintagmele "ministrul economiei" şi "Ministerul  
 Economiei" cu sintagmele "ministrul economiei, comerţului şi mediului de  
 afaceri", respectiv "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri" 
 - H.G. nr. 559/2013  (M. Of. nr. 498/7 aug. 2013) - introduce alin.(11) la art. 4; 
 înlocuieşte anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 668/2014  (M. Of. nr. 597/11 aug. 2014) - modifică art. 6 alin. (2) 
 - H.G. nr. 668/2019  (M. Of. nr. 744/12 sep. 2019) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. c) și c1), art. 3 alin. (1) lit. h) și n),  
 art. 4 alin. (1), (11) și (4), art. 5 alin. (4), art. 9, modifică și înlocuiește anexele  
 nr. 1, 11, 12 și 2-4 și în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul  
 Economiei, Comerţului și Mediului de Afaceri” se înlocuieşte cu sintagma  
 „Ministerul Economiei”; 
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 introduce lit. e1) la art. 3 alin. (1), alin. (12) la art. 3, alin. (21) la art. 10 și  
 
 

anexa nr. 13 

 H.G. nr. 1341/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea Fondului special pentru produse petroliere 
 
 

M. Of. nr. 42/22 ian. 2002 

 H.G. nr. 1342/2001 
 Hotărâre privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 47/23 ian. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 381/5 iun. 2002) - rectifică art. 11 alin. 1, anexa nr. 3.1 şi anexa nr. 8.1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 74/2005  (M. Of. nr. 111/3 feb. 2005) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 85/2005  (M. Of. nr. 140/16 feb. 2005) - Începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor către  
 E.ON Energie A.G. şi, respectiv, CEZ A.S., potrivit contractelor de privatizare,  
 prevederile H. G. nr. 1342/2001 nu vor mai fi aplicabile societăţilor comerciale  
 filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice ”Electrica Moldova''- S.A.  
 şi, respectiv, ”Electrica Oltenia''- S.A. 
 - H.G. nr. 675/2007  (M. Of. nr. 462/9 iul. 2007) - modifică în mod corespunzător, la data de 7 oct. 2007 
 - H.G. nr. 760/2010  (M. Of. nr. 557/6 aug. 2010) - se modifică în mod corespunzător la data înfiinţării societăţilor prevăzute la  
 art. 1 alin. (2) 
 
 H.G. nr. 1364/2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea  
 riscului seismic al construcţiilor existente, republicată 
 M. Of. nr. 100/5 feb. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 206/2012  (M. Of. nr. 220/3 apr. 2012) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 465/2014  (M. Of. nr. 436/16 iun. 2014) - modifică anexa; 
 următoarele denumiri se înlocuiesc astfel: 
 a) „Comisia Naţională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcţiilor” cu  
 „Comisia Naţională de Inginerie Seismică”; 
 b) „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului” cu „Ministerul Dezvoltării  
 Regionale şi Administraţiei Publice"; 
 c) „direcţie regională în construcţii” cu „inspectorat regional în construcţii”; 
 d) „Direcţia regională în construcţii Bucureşti- Ilfov” cu„Inspectoratul  
 
 

Regional în Construcţii Bucureşti- Ilfov”. 

 H.G. nr. 1366/2001 
 Hotărâre privind reorganizarea şi schimbarea denumirilor unor unităţi de cercetare din subordinea Academiei Române 
 M. Of. nr. 55/25 ian. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 621/22 aug. 2002) - rectifică art. 1 şi art. 3 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 397/2015  (M. Of. nr. 405/9 iun. 2015) - modifică denumirea institutului de la art. 1 lit. j) 

  2002  
 
 ▼ Acord pentru un Program de cooperare şi asistenţă bilaterală între Guvernul Republicii Elene şi Guvernul României privind acordarea de  
 asistenţă în cadrul Programului de cooperare şi asistenţă bilaterală al Republicii Elene către Guvernul României pentru suport bugetar  
 pentru achiziţionarea de echipament pentru aripa nouă a Spitalului de Urgenţă din Bucureşti, semnat la Atena la 21 decembrie 2001 
 H.G. nr. 18/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 37/21 ian. 2002 
 
 
 H.G. nr. 26/2002 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de  
 încălţăminte destinate vânzării către consumatori 
 M. Of. nr. 67/30 ian. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 962/2007  (M. Of. nr. 628/13 sep. 2007) - modifică anexa nr. 1; 
  introduce menţiunea privind transpunerea actelor comunitare după art. 9; 
 înlocuieşte sintagmele " Ministerul Industriei şi Resurselor" şi "Ministerul  
 Economiei şi Comerţului" cu "Ministerul Economiei şi Finanţelor" 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 650/12 sep. 2008) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 670/2013  (M. Of. nr. 581/12 sep. 2013) - modifică menţiunea privind transpunerea normelor comunitare; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind cooperarea antarctică, semnat la Montevideo la  
 16 noiembrie 1998 
 H.G. nr. 28/2002 (aprobare) 
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 M. Of. nr. 62/29 ian. 2002 
 
 
 H.G. nr. 35/2002 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 66/30 ian. 2002 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale, în valoare de  
 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995 
 H.G. nr. 36/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 60/28 ian. 2002 
 
 
 H.G. nr. 39/2002 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Alprom" - S.A. Slatina, inclusă în proiectul componenta de "Privatizarea  
 caz cu caz a 4 mari societăţi comerciale prin intermediul băncilor de investiţii", din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului  
 privat) 
 M. Of. nr. 60/28 ian. 2002 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Tunis la 16  
 octombrie 1995 
 H.G. nr. 46/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 66/30 ian. 2002 
 
 ▼ Memorandum între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americiisemnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2001 
 H.G. nr. 47/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 66/30 ian. 2002 
 
 
 H.G. nr. 49/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind  
 exploataţiile agricole 
 M. Of. nr. 71/31 ian. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 734/2002  (M. Of. nr. 544/25 iul. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1576/2007  (M. Of. nr. 883/21 dec. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1387/2008  (M. Of. nr. 763/12 nov. 2008) - modifică anexa 
 
 ▼ Amendamente convenite prin scrisoarea semnată de reprezentantul Guvernului României şi, respectiv, de reprezentantul Băncii  
 Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Washington şi la Bucureşti la 26 septembrie 2001 şi, respectiv, la 22 octombrie  
 2001, cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul  
 cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998 
 H.G. nr. 52/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 71/31 ian. 2002 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la  
 10 septembrie 2001 
 H.G. nr. 53/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 71/31 ian. 2002 
 
 
 H.G. nr. 55/2002 
 Hotărâre pentru instituirea măsurii de salvgardare în cadrul Sistemului global de preferinţe comerciale între ţările în curs de dezvoltare 
 M. Of. nr. 71/31 ian. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 118/13 feb. 2002) - rectifică art. 2 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 681/2003  (M. Of. nr. 435/19 iun. 2003) - modifică art. 1 alin. (2) 

 H.G. nr. 63/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul  
 testărilor efectuate asupra substanţelor chimice 
 M. Of. nr. 102/6 feb. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 266/2006  (M. Of. nr. 217/9 mar. 2006) - modifică anexele nr. 1 şi 2; 
  introduce art. 11, menţiunea privind transpunerea directivelor Consiliului  
 2004/9/CE şi 2004/10/CE, după art. 4; 
  înlocuieşte, în textul hotărârii, sintagmele "Ministerul Industriei şi Comerţului"  
 cu "Ministerul Economiei şi Comerţului", "Ministerul Sănătăţii şi Familiei" cu  
 "Ministerul Sănătăţii", "Ministerul Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor" cu  
 "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale", "Agenţia Naţională  
 Sanitară Veterinară" cu "Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru  
 Siguranţa Alimentelor", "Agenţie" cu "autoritatea de monitorizare BPL",  
 "metoda de lucru standard" cu "proceduri standard de operare", "conducătorul  
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 studiului" cu "directorul de studiu", "beneficiarul studiului" cu "sponsorul  
 studiului" 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 328/12 apr. 2006) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 448/2007  (M. Of. nr. 345/22 mai 2007) - modifică menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, anexa nr. 1; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Economiei şi  
 Comerţului" cu denumirea "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile" şi  
 denumirea "Ministerul Sănătăţii" cu denumirea "Ministerul Sănătăţii Publice" 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniul energiei şi mediului, semnat la Bucureşti la 26  
 noiembrie 2001 
 H.G. nr. 65/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 86/1 feb. 2002 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2000 şi 24 aprilie 2001, respectiv la Washington la  
 12 iulie şi 24 octombrie 2001, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  
 şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea  
 Proiectului de dezvoltare industrială, semnat la Washington la 21 martie 1995 
 H.G. nr. 73/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 89/2 feb. 2002 

 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonia privind cooperarea în domeniul  
 militar, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2001 
 H.G. nr. 81/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 120/14 feb. 2002 
 
 
 H.G. nr. 83/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E III-5 Focşani,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Compania "Forest Oil International" 
 
 

M. Of. nr. 116/12 feb. 2002 

 H.G. nr. 96/2002 
 Hotărâre privind echiparea şi dotarea personalului Gărzii de Mediu 
 M. Of. nr. 121/14 feb. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 799/2002  (M. Of. nr. 602/14 aug. 2002) - înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 100/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a  
 Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de  
 apă potabilă 
 M. Of. nr. 130/19 feb. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 662/2005  (M. Of. nr. 616/15 iul. 2005) - modifică art.4, anexa nr.2; 
  înlocuieşte anexa nr. 2 a) la normativul "Metode de referinţă pentru măsurarea  
 valorilor I şi /sau G ale parametrilor"din anexa nr. 1 b) 
 - H.G. nr. 567/2006  (M. Of. nr. 417/15 mai 2006) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 210/2007  (M. Of. nr. 187/19 mar. 2007) - introduce art. 5 şi  menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după  
 art. 5 
 
 
 H.G. nr. 101/2002 
 Hotărâre privind instituirea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din  
 Roma şi "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia 
 M. Of. nr. 118/13 feb. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 918/2011  (M. Of. nr. 691/29 sep. 2011) - modifică art. 2, art. 3 alin. (2), art. 4, art. 6 alin. (3); 
 
 

 abrogă art. 3 alin. (3) 

 H.G. nr. 106/2002 
 Hotărâre privind etichetarea alimentelor 
 M. Of. nr. 147/27 feb. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 568/2002  (M. Of. nr. 407/12 iun. 2002) - modifică anexa nr. 1 a 
 - H.G. nr. 511/2004  (M. Of. nr. 348/21 apr. 2004) - modifică, la data de 1 ian. 2005, anexa nr.1 
 - H.G. nr. 1719/2004  (M. Of. nr. 1014/3 nov. 2004) - la 1 ianuarie 2005 modifică şi completează anexele  nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 1822/2005  (M. Of. nr. 10/5 ian. 2006) - la 1 ianuarie 2007, abrogă art. 1 alin. (1) lit. c) şi anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 1870/2005  (M. Of. nr. 114/7 feb. 2006) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 173/2006  (M. Of. nr. 206/6 mar. 2006) - abrogă anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 1357/2006  (M. Of. nr. 839/11 oct. 2006) - modifică anexa nr.1 
 - H.G. nr. 1529/2007  (M. Of. nr. 874/20 dec. 2007) - modifică şi completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 751/2008  (M. Of. nr. 589/6 aug. 2008) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 685/2009  (M. Of. nr. 458/2 iul. 2009) - modifică anexa nr. 1, modifică şi completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 796/2011  (M. Of. nr. 573/11 aug. 2011) - modifică art. 2 
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 H.G. nr. 107/2002 
 Hotărâre privind abilitarea Agenţiei Domeniilor Statului de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi  
 în proprietatea publică a statului 
 
 

M. Of. nr. 128/18 feb. 2002 

 H.G. nr. 111/2002 
 Hotărâre privind stabilirea procentelor maxime admise ca pierderi tehnologice în timpul manipulării şi depozitării mărfurilor solide şi  
 lichide, în vrac, în porturile maritime şi fluviale româneşti 
 
 

M. Of. nr. 129/18 feb. 2002 

 H.G. nr. 116/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Acţiune împotriva Violenţei în Sport 
 M. Of. nr. 132/20 feb. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 959/2005  (M. Of. nr. 831/14 sep. 2005) - modifică anexa 

 H.G. nr. 119/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi a metodologiilor  
 privind utilizarea repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual 
 
 

M. Of. nr. 135/20 feb. 2002 

 H.G. nr. 123/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
 M. Of. nr. 167/8 mar. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 478/2016  (M. Of. nr. 516/8 iul. 2016) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1-6; 
 
 

 introduce anexele nr. 7-10 

 H.G. nr. 127/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi  
 persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive  
 etnice 
 M. Of. nr. 139/22 feb. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 287/2008  (M. Of. nr. 212/19 mar. 2008) - modifică şi completează anexa 
 
 H.G. nr. 132/2002 
 Hotărâre privind finanţarea participării unui contingent de jandarmi la Misiunea O.N.U. din Kosovo (UNMIK) în anul 2002 
 
 

M. Of. nr. 137/21 feb. 2002 

 H.G. nr. 134/2002 
 Hotărâre privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora 
 M. Of. nr. 144/25 feb. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 227/2005  (M. Of. nr. 284/5 apr. 2005) - modifică, la 5 mai 2005, art. 2; 
  introduce alin. (3) la art. 3, art. 61; 
  înlocuieşte anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 398/13 iun. 2007) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 962/2007  (M. Of. nr. 628/13 sep. 2007) - introduce menţiunea privind transpunerea actelor comunitare după art. 9; 
 înlocuieşte sintagmele " Ministerul Industriei şi Resurselor" şi "Ministerul  
 Economiei şi Comerţului" cu "Ministerul Economiei şi Finanţelor" 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 650/12 sep. 2008) 

 H.G. nr. 149/2002 
 Hotărâre privind stabilirea şi ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul  
 Ploieşti 
 M. Of. nr. 145/26 feb. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1643/2006  (M. Of. nr. 960/29 nov. 2006) - introduce alin.(2) la art. 2, art. 4; 
  înlocuieşte anexele nr. 1şi 2; 
 înlocuieşte denumirea "Oficiul Concurenţei" cu "Autoritatea Naţională de  
 
 

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală" 

 H.G. nr. 153/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea concesionării valorificării resurselor stuficole din zonele domeniului public de interes naţional aflate în  
 perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 150/28 feb. 2002 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
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 Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 21 noiembrie 2001 şi la Washington la 21 decembrie 2001, la Acordul de  
 împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat  
 finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994 
 H.G. nr. 156/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 151/28 feb. 2002 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 iulie 2001 şi la Paris la 11 septembrie 2001 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al  
 Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998 
 H.G. nr. 157/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2002 
 
 
 H.G. nr. 171/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente şi obiective de investiţii din cadrul Programului de construcţii de  
 locuinţe pentru tineret 
 M. Of. nr. 165/7 mar. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 442/2002  (M. Of. nr. 335/20 mai 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 688/2002  (M. Of. nr. 498/10 iul. 2002) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1159/2002  (M. Of. nr. 789/30 oct. 2002) - înlocuieşte anexa şi abrogă H.G. nr. 688/2002 

 H.G. nr. 174/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea  
 ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 181/18 mar. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 337/21 mai 2002) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1089/2002  (M. Of. nr. 741/10 oct. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 934/2004  (M. Of. nr. 558/23 iun. 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1859/2005  (M. Of. nr. 54/20 ian. 2006) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 312/2006  (M. Of. nr. 235/15 mar. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 149/2008  (M. Of. nr. 126/18 feb. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 449/2009  (M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) - modifică şi completează anexa 
 - O.U.G. nr. 117/2010  (M. Of. nr. 891/30 dec. 2010) - abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 14 din norme 
 - H.G. nr. 113/2011  (M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 119/2014  (M. Of. nr. 197/20 mar. 2014) - modifică art. 3, art. 5 lit. a) şi b), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 12, art. 15 alin.  
 (2), art. 18, art. 19, art. 191 alin. (8), art. 24 alin. (1), art. 291, art. 33, art.  
 432, art. 45 alin. (1) şi (2), art. 52 alin. (4), art. 54 alin. (4), art. 59 alin. (3) lit.  
 D partea introductivă, art. 591 alin. (4),art. 60 alin. (5), art. 61 alin. (1), art.  
 62 alin. (1) şi (12), art. 65; 
 introduce alin. (3) la art. 15, alin. (21) la art. 45, alin. (2) la art. 46, art. 592,   
 art. 601 - 608, art. 622,anexele nr. 27 - 31; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 cu anexele nr. 1A şi 1B; 
 înlocuieşte anexele nr. 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20 şi 26; 
 sintagma "declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,  
 impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii  
 respective, prevăzută la titlul IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea  
 nr. 571/2003 , cu modificările şi completările ulterioare" se înlocuieşte cu  
 sintagma "declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,  
 impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută în  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările  
 ulterioare" 
 - H.G. nr. 133/2016  (M. Of. nr. 172/8 mar. 2016) - modifică art. 48-50, art. 501, art. 51; 
 abrogă anexa nr. 14 
 - H.G. nr. 767/2016  (M. Of. nr. 838/21 oct. 2016) - modifică și completează anexa; 
  modifică anexa nr. 13 
 - H.G. nr. 885/2016  (M. Of. nr. 979/6 dec. 2016) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 11, 13, 15, 16, 19 și 20; 
  introduce anexele nr. 12A, 12B, 32 și 33; 
  abrogă anexa nr. 12 
 - H.G. nr. 374/2017  (M. Of. nr. 414/6 iun. 2017) - modifică și completează anexa; 
  introduce anexele nr. 131 și 132 
 - H.G. nr. 80/2018  (M. Of. nr. 224/13 mar. 2018) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 772/2018  (M. Of. nr. 843/3 oct. 2018) - modifică art. 438 alin. (1), art. 61, anexa nr. 28,  anexa nr. 29; 
 introduce alin. (11) la art. 438 
 
 H.G. nr. 180/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei prin reorganizarea Regiei Autonome  
 "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" 
 M. Of. nr. 158/5 mar. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1594/2002  (M. Of. nr. 47/28 ian. 2003) - abrogă hotărârea cu excepţia art. 1; sintagma „ Regia Autonomă Inspectoratul  
 General al Comunicaţiilor ” se înlocuieşte cu sintagma „ Inspectoratul General  
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 pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei” şi se înlocuieşte din toate actele  
 
 

normative în vigoare 

 H.G. nr. 181/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale 
 M. Of. nr. 158/5 mar. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 2303/2004  (M. Of. nr. 1279/30 dec. 2004) - modifică anexa 

 H.G. nr. 188/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate 
 M. Of. nr. 187/20 mar. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 352/2005  (M. Of. nr. 398/11 mai 2005) - modifică art. 5, anexele nr. 1-3; 
 introduce art. 51; 
  înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, sintagma ”ape uzate orăşeneşti'' cu sintagma  
 ”ape uzate urbane'' şi sintagma ”echivalenţi locuitori - e.I.'' cu sintagma  
 ”locuitori echivalenţi - l.e.'' 
 - H.G. nr. 210/2007  (M. Of. nr. 187/19 mar. 2007) - modifică şi completează anexele nr. 1şi 3; 
 
 
 

introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 6 

 H.G. nr. 193/2002 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală 
 M. Of. nr. 173/13 mar. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 289/2005  (M. Of. nr. 353/26 apr. 2005) - modifică art. 1, art. 2, art. 3 alin. (1) lit.b)-d), f), g), k) şi m); 
  introduce lit.b1) şi b2) la alin. (1) al art. 3, lit.c1) şi c2) la alin. (1) al art.  
 3, lit.f1) şi f2) la alin. (1) al art. 3; 
  înlocuieşte anexa nr. 1; 
  reorganizare prin divizare parţială 
 - H.G. nr. 1422/2009  (M. Of. nr. 842/7 dec. 2009) - modifică art. 5 alin. (4), art. 8; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 561/2013  (M. Of. nr. 497/7 aug. 2013) - modifică art. 5 alin. (4); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 195/2002 
 Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu  
 luna martie 2002 
 M. Of. nr. 171/11 mar. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1301/2002  (M. Of. nr. 864/29 nov. 2002) - încetează aplicabilitatea art.6 alin.(2) 

 H.G. nr. 201/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte 
 M. Of. nr. 196/22 mar. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 467/2006  (M. Of. nr. 349/18 apr. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 210/2007  (M. Of. nr. 187/19 mar. 2007) - introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. unic,  
 completează anexa 
 - H.G. nr. 859/2007  (M. Of. nr. 535/7 aug. 2007) - modifică menţiunea privind transpunerea normelor comunitare; 
 
 

 completează anexa 

 H.G. nr. 202/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii  
 vieţii piscicole 
 M. Of. nr. 196/22 mar. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 563/2006  (M. Of. nr. 406/10 mai 2006) - introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. unic; 
  modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 210/2007  (M. Of. nr. 187/19 mar. 2007) - completează anexa 

 H.G. nr. 213/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România pentru perioada 2002-2005 
 M. Of. nr. 206/27 mar. 2002 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 343/23 mai 2002) - rectifică art. 1 

 H.G. nr. 216/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind  
 punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de  
 nutreţuri combinate dezafectate 
 
 

M. Of. nr. 178/14 mar. 2002 

 H.G. nr. 218/2002 
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 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare şi evaluare a copiilor/elevilor în vederea  
 orientării şcolare a acestora 
 M. Of. nr. 204/26 mar. 2002 

 

 ▼ Protocol între Ministerul de Interne din România şi Ministerul de Interne din Republica Ungară pentru aplicarea Acordului dintre  
 Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetăţenilor proprii şi a altor persoane, semnat la Bucureşti la 10  
 decembrie 2001 
 H.G. nr. 228/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 192/21 mar. 2002 
 
 
 H.G. nr. 229/2002 
 Hotărâre privind derularea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, denominate în euro 
 
 

M. Of. nr. 183/18 mar. 2002 

 H.G. nr. 239/2002 
 Hotărâre privind prelungirea concesionării imobilului din Palace Green nr. 4 din Londra pentru utilizarea ca sediu al Ambasadei României  
 la Londra 
 
 

M. Of. nr. 203/26 mar. 2002 

 H.G. nr. 251/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la acordurile de concesiune pentru 51, 47, 32, respectiv 10 perimetre de dezvoltare-exploatare  
 şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" -  
 S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 204/26 mar. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 764/2004  (M. Of. nr. 459/21 mai 2004) - abrogă dispoziţiile care fac referire la perimetrele identificate în anexa nr. 1  
 din H.G. nr. 764/2004 
 
 

- H.G. nr. 2390/2004  (M. Of. nr. 12/5 ian. 2005) - abrogă dispoziţiile referitoare la perimetrele identificate în anexa nr.1 

 H.G. nr. 259/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea mandatului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei privind realizarea strategiei de  
 privatizare a unor societăţi comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România“  
 şi declarate ca fiind de interes strategic 
 
 

M. Of. nr. 218/1 apr. 2002 

 H.G. nr. 260/2002 
 Hotărâre privind comasarea prin absorbţie a Oficiului Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă de către Muzeul Naţional de Artă  
 Contemporană 
 
 

M. Of. nr. 209/28 mar. 2002 

 H.G. nr. 267/2002 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Celhart Donaris" - S.A. Brăila, inclusă în proiectul componenta  
 "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea  
 Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 214/28 mar. 2002 

 H.G. nr. 268/2002 
 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Subansamble Auto" - S.A. Sfântu Gheorghe, inclusă în proiectul  
 componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru  
 Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 214/28 mar. 2002 

 H.G. nr. 269/2002 
 Hotărâre privind aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Construcţii Metalice" - S.A. Bocşa, inclusă în proiectul  
 componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru  
 Ajustarea Sectorului Privat), Grup 1 - Maşini grele şi Metalurgie 
 M. Of. nr. 214/28 mar. 2002 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal, semnat la  
 Erevan la 31 octombrie 2001 
 H.G. nr. 274/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 221/2 apr. 2002 
 
 
 H.G. nr. 276/2002 
 Hotărâre pentru înfiinţarea şi funcţionarea Comitetului Maritim Naţional Tripartit 
 
 

M. Of. nr. 221/2 apr. 2002 

 H.G. nr. 277/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 224/3 apr. 2002 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 790/2004  (M. Of. nr. 474/26 mai 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1122/2010  (M. Of. nr. 790/25 nov. 2010) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 425/2014  (M. Of. nr. 391/27 mai 2014) - abrogă art. 5 alin. (1) pct. 5 

 H.G. nr. 278/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile  
 de implementare a acestora 
 
 

M. Of. nr. 224/3 apr. 2002 

 H.G. nr. 287/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Anper" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 224/3 apr. 2002 

 H.G. nr. 288/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Ceramica" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 224/3 apr. 2002 

 H.G. nr. 303/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor  
 măsuri pentru diminuarea datoriei publice 
 
 

M. Of. nr. 240/10 apr. 2002 

 H.G. nr. 311/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea concesionării valorificării resurselor piscicole din zonele domeniului public de interes naţional aflate în  
 perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 237/9 apr. 2002 
 
 
 H.G. nr. 313/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. 
 M. Of. nr. 264/19 apr. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 173/2003  (M. Of. nr. 117/24 feb. 2003) - modifică art.4, art.6 alin.(1) 
 - H.G. nr. 1158/2004  (M. Of. nr. 699/3 aug. 2004) - modifică art. 1 alin. (3) lit. b), art.3, art.4, art.6 alin. (1) şi (2); introduce  
 art.61, art.62; abrogă art.6 alin. (3) 
 
 H.G. nr. 322/2002 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe în favoarea Societăţii Naţionale  
 "Nuclearelectrica" - S.A. pentru procurarea de bunuri şi servicii din import necesare finalizării Unităţii 2 de la CNE Cernavodă 
 M. Of. nr. 258/17 apr. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1339/2002  (M. Of. nr. 893/10 dec. 2002) - modifică art.1, art. 2 

 H.G. nr. 329/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Naţională "Aeroportul  
 Internaţional Bucureşti-Băneasa" - S.A. pentru perioada 2002-2010 
 
 

M. Of. nr. 258/17 apr. 2002 

 H.G. nr. 330/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de valorificare sau casare a produselor scoase din rezerva de mobilizare 
 
 

M. Of. nr. 269/23 apr. 2002 

 H.G. nr. 335/2002 
 Hotărâre privind unele măsuri de implementare în România a programului "Steagul Albastru - Blue Flag" 
 M. Of. nr. 268/22 apr. 2002 
 
 H.G. nr. 336/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea Biroului vamal-Aeroportul Arad pentru traficul aerian internaţional de călători şi mărfuri, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 268/22 apr. 2002 

 H.G. nr. 347/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului 
 
 

M. Of. nr. 269/23 apr. 2002 

 H.G. nr. 353/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România 
 M. Of. nr. 315/13 mai 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 590/2004  (M. Of. nr. 359/23 apr. 2004) - modifică anexa 

 H.G. nr. 354/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Acreditare de Securitate, Agenţiei de Securitate pentru Informatică şi  
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 Comunicaţii şi Agenţiei pentru Distribuirea Materialului Criptografic 
 
 

M. Of. nr. 315/13 mai 2002 

 H.G. nr. 360/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Carb" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 266/22 apr. 2002 

 H.G. nr. 361/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Olăneşti" - S.A. 
 M. Of. nr. 266/22 apr. 2002 

 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut (Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a) dintre România şi Banca  
 Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 august 1997 
 H.G. nr. 369/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 285/29 apr. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 621/22 aug. 2002) - rectifică anexa 
 
 ▼ Memorandum între autorităţile aeronautice din Republica Cehă, Republica Ungară, România şi Republica Slovacă privind cooperarea şi  
 reprezentarea în Consiliul OACI, semnat la Praga la 16 ianuarie 2002 
 H.G. nr. 371/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 272/23 apr. 2002 

 ▼ Memorandumde înţelegere pentru facilitarea transferului de informaţii şi a comunicării între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei  
 Informaţiei din România şi ministerele similare din Republica Albania, Republica Cipru, Republica Elenă, Fosta Republică Iugoslavă  
 Macedonia, Republica Federală Iugoslavia, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2001 
 H.G. nr. 375/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 285/29 apr. 2002 

 ▼ Declaraţie de intenţie pentru a coopera în vederea promovării avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicaţii între Ministerul  
 Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Departamentul pentru Comerţ al Statelor Unite ale Americii, Administraţia  
 Comerţului Internaţional, semnată la Washington D.C. la 31 octombrie 2001 
 H.G. nr. 376/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 297/7 mai 2002 
 
 
 H.G. nr. 377/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi  
 instrucţiunile de implementare a acestora 
 M. Of. nr. 310/10 mai 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1091/2002  (M. Of. nr. 741/10 oct. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 937/2004  (M. Of. nr. 558/23 iun. 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 410/2005  (M. Of. nr. 406/13 mai 2005) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 1860/2005  (M. Of. nr. 31/13 ian. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 449/2009  (M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 113/2011  (M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1073/2014  (M. Of. nr. 908/15 dec. 2014) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 133/2016  (M. Of. nr. 172/8 mar. 2016) - modifică art. 81-83, art. 86, , 861, 87-93 
 - H.G. nr. 885/2016  (M. Of. nr. 979/6 dec. 2016) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 3 
 - H.G. nr. 374/2017  (M. Of. nr. 414/6 iun. 2017) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 80/2018  (M. Of. nr. 224/13 mar. 2018) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 772/2018  (M. Of. nr. 843/3 oct. 2018) - modifică art. 708 alin. (1) și art. 7011 alin. (2) și (3) 

 H.G. nr. 387/2002 
 Hotărâre privind aprobarea desemnării Băncii de Investiţii "DAIWA Securities SMBC Europe Limited" în calitate de firmă specializată  
 pentru continuarea activităţii de consultanţă destinată finalizării la termen a raportului de evaluare şi a studiului de fezabilitate pentru  
 implementarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 294/30 apr. 2002 

 H.G. nr. 395/2002 
 Hotărâre privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor  
 economice nerambursabile acordate României de Comisia Europeană 
 M. Of. nr. 292/30 apr. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 694/2002  (M. Of. nr. 501/11 iul. 2002) - modifică art.1, art.3 alin.(1), art.4, art.5 
 
 

- H.G. nr. 1303/2002  (M. Of. nr. 870/3 dec. 2002) - abrogă art. 5 şi art. II din H.G. nr. 694/2002 

 H.G. nr. 396/2002 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevanţă asupra mediului de afaceri 
 M. Of. nr. 292/30 apr. 2002 
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 H.G. nr. 410/2002 
 Hotărâre privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ  
 superior 
 M. Of. nr. 313/13 mai 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 944/2002  (M. Of. nr. 675/11 sep. 2002) - modifică art.3; înlocuieşte anexele nr. 1-3, începând cu anul universitar  
 2002-2003 la anul întâi de studiu şi, după caz, la ceilalţi ani de studii 
 - H.G. nr. 693/2003  (M. Of. nr. 466/30 iun. 2003) - modifică art. 3; introduce art. 41; înlocuieşte anexele nr. 1-3 
 - H.G. nr. 1027/2003  (M. Of. nr. 646/11 sep. 2003) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1082/2003  (M. Of. nr. 687/30 sep. 2003) - înlocuieşte anexele nr. 1-3 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 708/10 oct. 2003) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 940/2004  (M. Of. nr. 617/7 iul. 2004) - înlocuieşte anexele nr. 1-3; introduce anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 1609/2004  (M. Of. nr. 950/18 oct. 2004) - înlocuieşte anexele nr. 1 - 3 
 - H.G. nr. 880/2005  (M. Of. nr. 748/17 aug. 2005) - modifică anexa nr. 2 
 
 ▼ Protocol între Ministerul de Interne din România şi Ministerul de Interne din Republica Ungară privind colaborarea în domeniul  
 învăţământului de specialitate, semnat la Bucureşti la 10 decembrie 2001 
 H.G. nr. 416/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 319/14 mai 2002 

 ▼ Program româno-francez de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică pentru anii 2001-2004, semnat la Bucureşti la 13 iunie 2001 
 H.G. nr. 421/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 357/29 mai 2002 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind notificarea rapidă a unui accident nuclear şi schimbul de  
 informaţii asupra instalaţiilor nucleare, semnat la Bucureşti la 19 februarie 2002 
 H.G. nr. 422/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 319/14 mai 2002 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind notificarea rapidă a unui accident nuclear şi schimbul de informaţii  
 asupra instalaţiilor nucleare, semnat la Moscova la 21 februarie 2002 
 H.G. nr. 423/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 322/15 mai 2002 

 H.G. nr. 426/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "ICIM" - S.A. Arad 
 
 

M. Of. nr. 322/15 mai 2002 

 H.G. nr. 427/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 322/15 mai 2002 

 H.G. nr. 430/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Braşov 
 
 

M. Of. nr. 321/15 mai 2002 

 H.G. nr. 439/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea  
 sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut 
 
 

M. Of. nr. 328/17 mai 2002 

 H.G. nr. 445/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001*) privind frontiera de  
 stat a României 
 M. Of. nr. 346/24 mai 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 599/13 aug. 2002) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 896/2008  (M. Of. nr. 627/28 aug. 2008) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 324/2009  (M. Of. nr. 183/24 mar. 2009) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 890/2016  (M. Of. nr. 989/8 dec. 2016) - modifică  și completează normele metodologice; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2 
 
 

- H.G. nr. 720/2020  (M. Of. nr. 791/28 aug. 2020) - completează anexa nr. 1 

 H.G. nr. 451/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări Alimentare" - S.A. prin reorganizarea Institutului de Chimie  
 Alimentară Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 344/23 mai 2002 
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 H.G. nr. 459/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere 
 M. Of. nr. 350/27 mai 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 546/2008  (M. Of. nr. 404/29 mai 2008) - modifică anexa 
 
 ▼ Convenţie între Ministerul Industriei şi Resurselor din România şi Ministerul Federal al Economiei şi Tehnologiei din Republica Federală  
 Germania privind cooperarea în domeniul energiei, semnată la Berlin la 17 aprilie 2002 
 H.G. nr. 461/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 378/4 iun. 2002 
 
 
 H.G. nr. 462/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Argeş 
 
 

M. Of. nr. 385/6 iun. 2002 

 H.G. nr. 463/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea procedurii privind exportul de animale vii 
 
 

M. Of. nr. 350/27 mai 2002 

 H.G. nr. 469/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea magazinelor "Economat" 
 M. Of. nr. 350/27 mai 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1216/2002  (M. Of. nr. 833/19 nov. 2002) - modifică art.1 alin. (2), art.2, art.3, art.4; introduce art.6 şi art.7 

 H.G. nr. 491/2002 
 Hotărâre privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat şi înfiinţarea biroului vamal de control şi vămuire la  
 frontieră pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri pe Aeroportul Bacău 
 M. Of. nr. 356/28 mai 2002 

 

 ▼ Acord între Guvernul României, Organizaţia Internaţională a Poliţiei Judiciare - INTERPOL şi Centrul Regional SECI pentru  
 combaterea criminalităţii transfrontaliere privind legăturile de comunicaţii pentru schimbul de informaţii, semnat la Bucureşti la 25  
 februarie 2002 
 H.G. nr. 499/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 354/28 mai 2002 
 
 
 H.G. nr. 504/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 19 februarie 2002 şi la Zagreb la 21  
 februarie 2002, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la reforma învăţământului preuniversitar, semnat la  
 Washington la 23 mai 1994 
 M. Of. nr. 356/28 mai 2002 

 

 ▼ Rezoluţia nr. 1.390 (2002) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind regimul de sancţiuni instituit anterior  
 împotriva Afghanistanului prin rezoluţiile nr. 1.267 (1999) şi 1.333 (2000), adoptată la 16 ianuarie 2002 
 H.G. nr. 508/2002 (aplicare) 
 M. Of. nr. 366/31 mai 2002 
 
 
 H.G. nr. 513/2002 
 Hotărâre privind continuarea activităţii în România a Biroului Emisarului Regional de pe lângă Coordonatorul Special al Pactului de  
 Stabilitate pentru Europa de Sud-Est 
 M. Of. nr. 380/5 iun. 2002 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 11 martie 2002 şi la Zagreb la 22 martie 2002, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, semnat la  
 Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 H.G. nr. 514/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 370/31 mai 2002 
 
 
 H.G. nr. 518/2002 
 Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu  
 luna iunie 2002 
 M. Of. nr. 367/31 mai 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1301/2002  (M. Of. nr. 864/29 nov. 2002) - încetează aplicabilitatea art.6 alin.(2) 
 
 ▼ Acord-cadru de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Organizaţia Mondială a  
 Proprietăţii Intelectuale, semnat la Geneva la 15 aprilie 2002 
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 H.G. nr. 525/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 375/4 iun. 2002 
 
 
 H.G. nr. 529/2002 
 Hotărâre privind finanţarea unităţilor sanitare şi a instituţiilor din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei 
 M. Of. nr. 381/5 iun. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1014/2002  (M. Of. nr. 700/25 sep. 2002) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 731/2009  (M. Of. nr. 488/14 iul. 2009) - completează anexa 
 
 H.G. nr. 536/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea  
 şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a  
 pirotehnicienilor 
 M. Of. nr. 479/4 iul. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1207/2005  (M. Of. nr. 941/21 oct. 2005) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 95/2011  (M. Of. nr. 132/22 feb. 2011) - modifică titlul, modifică şi completează anexa; 
 înlocuieşte în titlu şi în cuprinsul hotărârii, termenii "pirotehnist" şi "pirotehnist  
 pentru focuri de artificii" cu termenul "pirotehnician" 
 
 H.G. nr. 537/2002 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi  
 Familiei şi pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii  
 Superioare şi Asistenţilor Medicali 
 M. Of. nr. 387/6 iun. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 743/2003  (M. Of. nr. 490/8 iul. 2003) - abrogă H.G. nr.537/2002, cu excepţia prevederilor art.II 

 H.G. nr. 538/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 396/10 iun. 2002 

 H.G. nr. 539/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Brăila 
 
 

M. Of. nr. 396/10 iun. 2002 

 H.G. nr. 540/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Sălaj 
 M. Of. nr. 396/10 iun. 2002 
 
 H.G. nr. 541/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Timiş 
 
 

M. Of. nr. 396/10 iun. 2002 

 H.G. nr. 544/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Giurgiu în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului 
 
 

M. Of. nr. 405/12 iun. 2002 

 H.G. nr. 545/2002 
 Hotărâre privind instituirea în portul Bazinul Nou, aflat în administrarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime"  
 - S.A. Galaţi, a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor 
 
 

M. Of. nr. 400/11 iun. 2002 

 H.G. nr. 546/2002 
 Hotărâre privind instituirea în portul Docuri, aflat în administrarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" -  
 S.A. Galaţi, a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor 
 
 

M. Of. nr. 400/11 iun. 2002 

 H.G. nr. 547/2002 
 Hotărâre privind instituirea în portul Constanţa, aflat în administrarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa"  
 - S.A., a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor 
 M. Of. nr. 400/11 iun. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 168/2006  (M. Of. nr. 150/16 feb. 2006) - modifică art.1 alin.(2); 
  introduce alin.(3) la art.1; 
  înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 556/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăţi comerciale aflate în portofoliul  
 Ministerului Industriei şi Resurselor 
 M. Of. nr. 405/12 iun. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1450/2002  (M. Of. nr. 933/19 dec. 2002) - modifică anexa nr.1 
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- H.G. nr. 905/2003  (M. Of. nr. 588/19 aug. 2003) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 557/2002 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar  
 de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. 
 M. Of. nr. 408/12 iun. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 937/2002  (M. Of. nr. 665/9 sep. 2002) - modifică art.1 
 
 

- H.G. nr. 96/2004  (M. Of. nr. 131/13 feb. 2004) - modifică art.1 

 H.G. nr. 568/2002 
 Hotărâre privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară 
 M. Of. nr. 407/12 iun. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 473/2004  (M. Of. nr. 348/21 apr. 2004) - modifică art. 3, art. 10, art. 12 alin. (1) lit. b). 
 - H.G. nr. 1904/2006  (M. Of. nr. 1038/28 dec. 2006) - modifică la 28 dec. 2006 art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (1); 
  modifică la 28 mar. 2007 art. 4 alin. (2), art. 11, art. 12, art. 14; 
  introduce la 28 mar. 2007 alin. (2) la art. 15 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 150/10 mar. 2009) 

 H.G. nr. 573/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor 
 M. Of. nr. 414/14 iun. 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 129/2002  (M. Of. nr. 746/11 oct. 2002) - modifică în mod corespunzător anexele 
 - L. nr. 505/2003  (M. Of. nr. 857/3 dec. 2003) - aprobă cu modificări  O.U.G. nr. 129/2002 
 (v. L. nr. 359/2004) 
 
 H.G. nr. 577/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea  
 societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea  
 privatizării 
 M. Of. nr. 434/21 iun. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 550/26 iul. 2002) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 260/2003  (M. Of. nr. 171/18 mar. 2003) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1834/2005  (M. Of. nr. 28/12 ian. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 587/2012  (M. Of. nr. 400/14 iun. 2012) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1258/2012  (M. Of. nr. 871/20 dec. 2012) - completează anexa 
 - H.G. nr. 321/2013  (M. Of. nr. 327/5 iun. 2013) - modifică anexa 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Finlanda privind cooperarea  
 militară, semnat la Helsinki la 11 martie 2002 
 H.G. nr. 579/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 476/3 iul. 2002 
 
 ▼ Amendamente convenite la Bucureşti la 31 mai 2002 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995 
 H.G. nr. 584/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 488/8 iul. 2002 
 
 
 H.G. nr. 585/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România 
 M. Of. nr. 485/5 iul. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2202/2004  (M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 185/2005  (M. Of. nr. 247/24 mar. 2005) - modifică anexa 

 H.G. nr. 586/2002 
 Hotărâre pentru punerea în circulaţie a noilor documente româneşti de identitate şi de trecere a frontierei de stat care se eliberează  
 străinilor 
 M. Of. nr. 439/24 iun. 2002 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul ştiinţei şi tehnologiei agricole şi promovarea comerţului cu produse agricole  
 între Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor din România şi Departamentul de Agricultură din Republica Filipine, semnat la  
 Manila la 19 februarie 2002 
 H.G. nr. 588/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 454/27 iun. 2002 
 
 
 H.G. nr. 592/2002 
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 Hotărâre privind instituirea "Zilei statisticianului" 
 
 

M. Of. nr. 439/24 iun. 2002 

 H.G. nr. 602/2002 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Europene "Titulescu" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 436/21 iun. 2002 
 
 H.G. nr. 607/2002 
 Hotărâre privind acordarea garanţiei statului pentru creditele contractate de Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi  
 Aeriene Române - TAROM" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 442/24 iun. 2002 

 H.G. nr. 615/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Naţională «Aeroportul  
 Internaţional Timişoara - Traian Vuia» - S.A., pentru perioada 2007-2015 
 M. Of. nr. 488/8 iul. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 60/2003  (M. Of. nr. 76/6 feb. 2003) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1212/2007  (M. Of. nr. 697/16 oct. 2007) - modifică titlul; 
 
  înlocuieşte denumirile „Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional  
 Timişoara» - S.A.” şi „Aeroportul Internaţional Timişoara” cu  „Societatea  
 Naţională «Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia» -  S.A.”,  
 respectiv „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia”; 
 
 

 înlocuieşte anexa nr.1 

 H.G. nr. 623/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Naţională "Aeroportul  
 Internaţional Constanţa" - S.A., pentru perioada 2002-2015 
 
 

M. Of. nr. 458/27 iun. 2002 

 H.G. nr. 630/2002 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut intern pentru Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 460/28 iun. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 789/2002  (M. Of. nr. 563/31 iul. 2002) - modifică art. 1, art. 3 
 
 ▼ Acord între guvernele ţărilor balcanice privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii, semnat la Istanbul la  
 15 septembrie 2001 
 H.G. nr. 637/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 503/12 iul. 2002 
 
 
 H.G. nr. 642/2002 
 Hotărâre privind aplicarea în luna iulie 2002 a celei de-a doua etape de recorelare a pensiilor din sistemul public 
 M. Of. nr. 463/28 iun. 2002 
 
 H.G. nr. 646/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului 
 M. Of. nr. 462/28 iun. 2002 

 
 ▼ Carta Europenă pentru Întreprinderile Mici, adoptată la 13 iunie 2000 
 H.G. nr. 656/2002 (acceptare) 
 M. Of. nr. 496/10 iul. 2002 
 
 H.G. nr. 657/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Politicii industriale a României şi a Planului de acţiune pentru implementarea politicii industriale a României 
 M. Of. nr. 548/26 iul. 2002 

 

 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în cadrul grupului  
 de luptă belgiano-luxemburghezo-român în Kosovo, BELUROKOS, semnat la Bucureşti la 22 aprilie 2002 
 H.G. nr. 658/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 517/17 iul. 2002 
 
 
 H.G. nr. 664/2002 
 Hotărâre privind activitatea Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (A.D.I.R.I.) şi recunoaşterea sa ca fiind de utilitate  
 publică 
 M. Of. nr. 486/8 iul. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1391/2003  (M. Of. nr. 882/11 dec. 2003) - modifică art.3 alin. (1); înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 668/2002 
 Hotărâre privind aprobarea acordului de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului  
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 naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 486/8 iul. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1523/2007  (M. Of. nr. 881/21 dec. 2007) - se modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 1279/2008  (M. Of. nr. 702/15 oct. 2008) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 919/2012  (M. Of. nr. 686/4 oct. 2012) - completează anexa 
 - H.G. nr. 695/2014  (M. Of. nr. 618/22 aug. 2014) - modifică acordul de concesiune 
 
 ▼ Înţelegere între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului, Tineretului şi Sportului din Republica Cehă  
 privind colaborarea în domeniul învăţământului în perioada 2002-2005, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 2002 
 H.G. nr. 676/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 507/15 iul. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1520/2003 (M. Of. nr. 937/24 dec. 2003) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind funcţionarea secţiilor şcolare bilingve  
 româno-italiene, semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 
 H.G. nr. 677/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 533/22 iul. 2002 
 
 ▼ Acord între Arhivele Naţionale ale României şi Serviciul Federal de Arhivă al Rusiei privind colaborarea în domeniul arhivistic, semnat  
 la Moscova la 21 februarie 2002 
 H.G. nr. 678/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 513/16 iul. 2002 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 august 2001 şi la Washington D.C. la 21 septembrie 2001, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, semnat la Washington  
 D.C. la 17 iunie 1999 
 H.G. nr. 689/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 507/15 iul. 2002 
 
 
 H.G. nr. 695/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială 
 M. Of. nr. 507/15 iul. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 650/2012  (M. Of. nr. 447/4 iul. 2012) - schimbă denumirea Institutului 

 H.G. nr. 704/2002 
 Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea recensământului general agricol din România 
 M. Of. nr. 525/18 iul. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1404/2002  (M. Of. nr. 918/16 dec. 2002) - introduce alin. (21) la art.15;  înlocuieşte anexele nr. 3 şi nr. 4 
 - H.G. nr. 292/2003  (M. Of. nr. 182/24 mar. 2003) - înlocuieşte anexele nr. 3 şi 5 
 
 

- H.G. nr. 1012/2004  (M. Of. nr. 621/8 iul. 2004) - modifică art. 15 alin. (3) şi (4); înlocuieşte anexele nr. 3, 5 şi 6 

 H.G. nr. 706/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 
 M. Of. nr. 525/18 iul. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1199/2002  (M. Of. nr. 797/1 nov. 2002) - modifică art.4 şi anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 309/2008  (M. Of. nr. 217/21 mar. 2008) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 
 ▼ Protocol de colaborare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Slovenia, semnat la Ljubliana la 5  
 decembrie 2001 
 H.G. nr. 708/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 530/19 iul. 2002 
 
 
 H.G. nr. 711/2002 
 Hotărâre privind aprobarea publicării deciziilor Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 615/20 aug. 2002 

 H.G. nr. 714/2002 
 Hotărâre privind reglementarea la intern a problemelor financiare rezultate din Legea nr. 496/2001 pentru ratificarea Protocolului dintre  
 Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza  
 acordurilor interguvernamentale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2001 
 
 

M. Of. nr. 509/15 iul. 2002 

 H.G. nr. 715/2002 
 Hotărâre privind crearea Comitetului Naţional Român pentru Anul Internaţional al Muntelui - 2002, România 
 M. Of. nr. 509/15 iul. 2002 
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 ▼ Contract de acordare a unei finanţări nerambursabile în valoare de 50.000 dolari S.U.A. pentru evaluarea gradului de pregătire în  
 vederea implementării infrastructurii IT dintre Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Programul de informare pentru  
 dezvoltare şi România, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2001 
 H.G. nr. 717/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 509/15 iul. 2002 
 
 
 H.G. nr. 718/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2002 privind  
 programul de măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra  
 agenţilor economici din sectorul agricol 
 M. Of. nr. 530/19 iul. 2002 

 
 ▼ Carta Statutară a Reţelei Cinematografice Sud-Est Europene, semnată la Sofia la 4 iunie 2001 
 H.G. nr. 730/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 572/2 aug. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1426/2003 (M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) - modifică art. 2 alin. (1). 

 H.G. nr. 732/2002 
 Hotărâre privind exceptarea unilaterală a cetăţenilor Statelor Unite ale Americii de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România 
 
 

M. Of. nr. 533/22 iul. 2002 

 H.G. nr. 733/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi realizarea de servicii de către unităţile Ministerului de Interne 
 M. Of. nr. 528/19 iul. 2002 
 
 H.G. nr. 738/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Fabrica de cărămizi" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 528/19 iul. 2002 

 H.G. nr. 739/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "MIN-EST" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 528/19 iul. 2002 

 H.G. nr. 740/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Terracotta Star" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 528/19 iul. 2002 

 H.G. nr. 741/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Kroninvest" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 528/19 iul. 2002 

 H.G. nr. 742/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Cemacon" - S.A. 
 M. Of. nr. 528/19 iul. 2002 

 

 ▼ Program de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul  
 României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare pentru anii 2002, 2003 şi 2004, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie  
 2002 
 H.G. nr. 749/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 552/29 iul. 2002 
 
 
 H.G. nr. 750/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea produselor agroalimentare pentru care se constituie consilii pe produs 
 
 

M. Of. nr. 552/29 iul. 2002 

 H.G. nr. 753/2002 
 Hotărâre privind unele măsuri în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală 
 
 

M. Of. nr. 540/24 iul. 2002 

 H.G. nr. 759/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă 
 M. Of. nr. 637/29 aug. 2002 
 
 H.G. nr. 761/2002 
 Hotărâre privind aprobarea programelor pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi  
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 funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, a Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001  
 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi a Ordonanţei Guvernului nr.  
 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 562/31 iul. 2002 

 H.G. nr. 766/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în  
 administrarea Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor 
 
 

M. Of. nr. 558/30 iul. 2002 

 H.G. nr. 773/2002 
 Hotărâre pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale privind asistenţa socială 
 M. Of. nr. 554/29 iul. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 997/2003  (M. Of. nr. 630/3 sep. 2003) - modifică art. 2 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii dintre Ministerul pentru Întreprinderile Mici  
 şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Ministerul Industriei, Comerţului şi Artizanatului al Republicii Italiene, semnat la Bucureşti la 22  
 martie 2001 
 H.G. nr. 774/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 558/30 iul. 2002 
 
 
 H.G. nr. 781/2002 
 Hotărâre privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu 
 
 

M. Of. nr. 575/5 aug. 2002 

 H.G. nr. 787/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică 
 M. Of. nr. 575/5 aug. 2002 

 

 ▼ Program de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului al Republicii Slovace pe anii  
 2001-2004, semnat la Bratislava la 19 februarie 2002 
 H.G. nr. 791/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 584/7 aug. 2002 
 
 
 H.G. nr. 793/2002 
 Hotărâre privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului,  
 gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente  
 sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti 
 M. Of. nr. 568/1 aug. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1522/2007  (M. Of. nr. 27/14 ian. 2008) - modifică anexele în mod corespunzător 

 H.G. nr. 794/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor  
 şi a altor venituri ale bugetelor locale 
 M. Of. nr. 592/12 aug. 2002 

 (v. L. nr. 571/2003, O.G. nr. 92/2003) 
 
 H.G. nr. 800/2002 
 Hotărâre privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat situat în Terminalul RO-LA aflat în incinta Combinatului Chimic  
 "Archim" din comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 579/5 aug. 2002 

 H.G. nr. 807/2002 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finanţelor Publice de a plăti taxele şi cheltuielile aferente serviciilor de evaluare a riscului de  
 ţară acordate României de către agenţiile specializate de rating Standard & Poorʾs, Fitch Ratings Ltd, Japan Credit Rating Agency Ltd şi  
 Moodyʾs Investors Service 
 M. Of. nr. 581/6 aug. 2002 

 

 ▼ Memorandumde înţelegere  între Guvernul României şi Comisia Europeană privind Programul operaţional de ţară 1997 pentru România  
 - Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (Programul PHARE RO 9711 - Schema de credite pentru întreprinderi mici şi  
 mijlocii), semnat la Bucureşti la 29 mai 2002 
 H.G. nr. 809/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 581/6 aug. 2002 

 ▼ Acord de cooperare pentru asistenţă umanitară între Ministerul Sănătăţii şi Familiei din România şi Ordinul Suveran Militar de Malta,  
 semnat la Bucureşti la 11 martie 2002 
 H.G. nr. 810/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 581/6 aug. 2002 
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 H.G. nr. 826/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind reforma în unităţile sanitare cu paturi 
 
 

M. Of. nr. 623/22 aug. 2002 

 H.G. nr. 827/2002 
 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice 
 
 

M. Of. nr. 638/29 aug. 2002 

 H.G. nr. 828/2002 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a achiziţiona tehnică de calcul şi servicii prin intermediul unei finanţări  
 de tip leasing financiar 
 M. Of. nr. 606/15 aug. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1220/2002  (M. Of. nr. 818/12 nov. 2002) - modifică art.2 

 H.G. nr. 829/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale 
 M. Of. nr. 662/6 sep. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1827/2005  (M. Of. nr. 64/24 ian. 2006) - modifică anexa 

 H.G. nr. 830/2002 
 Hotărâre privind regimul deductibilităţii fiscale a provizioanelor agenţilor economici, ale băncilor, organizaţiilor cooperatiste de credit şi  
 fondurilor de garantare 
 
 

M. Of. nr. 606/15 aug. 2002 

 H.G. nr. 831/2002 
 Hotărâre privind completarea măsurilor pentru diminuarea fenomenelor de fraudă şi evaziune fiscală în domeniul băuturilor alcoolice şi al  
 produselor din tutun 
 
 

M. Of. nr. 606/15 aug. 2002 

 H.G. nr. 844/2002 
 Hotărâre privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar,  
 precum şi durata de şcolarizare 
 M. Of. nr. 625/23 aug. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1555/2003  (M. Of. nr. 27/13 ian. 2004) - modifică titlul, art.1; înlocuieşte anexele nr. 1-5 
 - H.G. nr. 721/2004  (M. Of. nr. 452/20 mai 2004) - înlocuieşte anexele nr. 1-5 
 - H.G. nr. 1144/2005  (M. Of. nr. 894/6 oct. 2005) - Înlocuieşte anexele nr. 1-5 
 - H.G. nr. 530/2007  (M. Of. nr. 401/15 iun. 2007) - înlocuieşte anexele nr.1-5 
 - H.G. nr. 916/2007  (M. Of. nr. 571/21 aug. 2007) - completează anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 866/2008  (M. Of. nr. 635/3 sep. 2008) - înlocuieşte anexele nr. 1-5 
 
 

- H.G. nr. 1555/2009  (M. Of. nr. 890/18 dec. 2009) - introduce art. 11 

 H.G. nr. 846/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi  
 biletelor de intrare la spectacole 
 
 

M. Of. nr. 638/29 aug. 2002 

 H.G. nr. 847/2002 
 Hotărâre privind aprobarea deschiderii punctului de control pentru trecerea frontierei, în regim de trafic internaţional, şi a punctului vamal  
 între Sighetu Marmaţiei-România şi Solotvino-Ucraina, alocarea surselor de finanţare în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul "Pod  
 istoric" şi realizarea dotărilor necesare Poliţiei de frontieră la noul punct de control pentru trecerea frontierei de la Sighetu Marmaţiei,  
 judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 619/21 aug. 2002 

 

 ▼ Regulamentul Consiliului economic interguvernamental mixt dintre România şi Republica Uzbekistan, semnat la Taşkent la 26 aprilie  
 2002 
 H.G. nr. 854/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 660/5 sep. 2002 
 
 
 H.G. nr. 856/2002 
 Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase 
 M. Of. nr. 659/5 sep. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 210/2007  (M. Of. nr. 187/19 mar. 2007) - introduce art. 51 

 H.G. nr. 857/2002 
 Hotărâre privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 632/27 aug. 2002 

 H.G. nr. 858/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a  
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 Învăţământului Preuniversitar, precum şi a comisiilor de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar judeţene şi a municipiului  
 Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 635/28 aug. 2002 

 H.G. nr. 865/2002 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Organizaţiei Center for International Private  
 Enterprise din Statele Unite ale Americii 
 
 

M. Of. nr. 640/29 aug. 2002 

 H.G. nr. 869/2002 
 Hotărâre pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE 
 M. Of. nr. 636/28 aug. 2002 

 

 ▼ Al doilea Program între Ministerul Federal al Sănătăţii din Republica Federală Germania şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei din  
 România, semnat la Geneva la 14 mai 2002, pentru aplicarea Acordului privind colaborarea în domeniul sănătăţii, încheiat la Bucureşti  
 la 31 octombrie 1975 
 H.G. nr. 873/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 636/28 aug. 2002 
 
 
 H.G. nr. 880/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, precum şi  
 a unor măsuri pentru desfăşurarea activităţii acesteia 
 M. Of. nr. 660/5 sep. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 415/2007  (M. Of. nr. 357/25 mai 2007) - abrogă art.1, art.3 şi anexa nr.1 

 H.G. nr. 885/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de concesiune pentru explorare şi exploatare petrolieră în perimetrul E II - 1 Sud  
 Bucureşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Compania Centaur Petroleum Ltd 
 
 

M. Of. nr. 641/29 aug. 2002 

 H.G. nr. 886/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al  
 ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 641/29 aug. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1035/2014  (M. Of. nr. 874/2 dec. 2014) 

 H.G. nr. 898/2002 
 Hotărâre privind aprobarea închiderii definitive a unor mine şi cariere, etapa a VI-a 
 M. Of. nr. 645/30 aug. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 997/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 2 

 H.G. nr. 899/2002 
 Hotărâre privind organizarea învăţământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman 
 M. Of. nr. 660/5 sep. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 970/2004  (M. Of. nr. 710/5 aug. 2004) - abrogă art.13 
 - H.G. nr. 2300/2004  (M. Of. nr. 6/4 ian. 2005) - modifică titlul, art. 2, art. 5 alin. (6), art. 16 alin. (1) lit.b), art. 16 alin. (2), art.  
 17, art. 18, art. 19, art. 20 alin. (2), art. 26 alin. (1); 
  introduce alin. (21) şi (22) la art. 5; 
  abrogă art. 20 alin. (1); 
  înlocuieşte sintagmele ''învăţământ postuniversitar medical şi farmaceutic  
 uman'' cu ''învăţământ postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi  
 farmaceutic uman'', ''educaţie medicală continuă'' cu ''educaţie continuă în  
 domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman'', ''stomatologie'' cu  
 ''medicină dentară'', ''medicii stomatologi'' cu ''medicii dentişti'', ''specialităţi  
 medico-farmaceutice'' cu ''specialităţi medicale, medico-dentare şi  
 farmaceutice'', ''domeniul/profilul medical şi farmaceutic uman'' cu  
 ''domeniul/profilul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman'', ''medici şi  
 farmacişti'' cu '' medici, medici dentişti şi farmacişti'', ''Ministerul Sănătăţii şi  
 Familiei'' cu ''Ministerul Sănătăţii'', ''Nomenclatorul specialităţilor medicale şi  
 farmaceutice, competente şi supraspecializări pentru reţeaua de asistenţă  
 medicală'' cu ''Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi  
 farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală'' 
 - O.G. nr. 12/2008  (M. Of. nr. 81/1 feb. 2008) - abrogă art.12 şi art.16 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut  
 dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma în domeniul  
 protecţiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998 
 H.G. nr. 901/2002 (aprobare) 
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M. Of. nr. 660/5 sep. 2002 

 ▼ Hotărâri cuprinse în Protocolul Sesiunii a XIV-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Velence (Republica Ungară) la  
 31 mai 2002 
 H.G. nr. 906/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 657/4 sep. 2002 

 ▼ Amendamente convenite la Luxembourg la 22 februarie şi, respectiv, la Bucureşti la 2 aprilie şi 11 iunie între Guvernul României, prin  
 Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" -  
 S.A., la Acordurile de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul  
 Bucureşti "Metrorex" - S.A. (fosta Regie Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - "Metrorex"), semnate la Luxembourg şi  
 Bucureşti la 18 şi 20 decembrie 1996, 25 şi 27 martie 1997 şi, respectiv, 8 şi 9 iunie 1999, privind finanţarea Proiectului de modernizare  
 a metroului din Bucureşti 
 H.G. nr. 909/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 661/5 sep. 2002 
 
 
 H.G. nr. 913/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protecţia mediului scutite de plata taxei pe valoarea adăugată,  
 achiziţionate în cadrul proiectului "Sistemul meteorologic integrat naţional" 
 M. Of. nr. 668/9 sep. 2002 

 

 ▼ Acord privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din  
 Republica Elenă, semnat la Atena la 24 mai 2002 
 H.G. nr. 914/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 669/9 sep. 2002 
 
 
 H.G. nr. 916/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea  
 armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive 
 M. Of. nr. 687/18 sep. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 155/8 mar. 2012) - rectifică anexa 
 
 ▼ Programul de colaborare în domeniile culturii, ştiinţei şi învăţământului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pe anii  
 2001-2003, semnat la Bucureşti la 24 aprilie 2002 
 H.G. nr. 919/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 722/3 oct. 2002 
 
 
 H.G. nr. 920/2002 
 Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei, începând cu  
 luna septembrie 2002 
 M. Of. nr. 647/31 aug. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 86/2003  (M. Of. nr. 62/1 feb. 2003) - abrogă art.8 alin.(1) lit.g 
 
 H.G. nr. 921/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Somin" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 668/9 sep. 2002 

 H.G. nr. 922/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Poieniţa" - S.R.L. Negreşti-Oaş 
 
 

M. Of. nr. 668/9 sep. 2002 

 H.G. nr. 923/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Poieniţa" - S.R.L. Negreşti-Oaş 
 
 

M. Of. nr. 669/9 sep. 2002 

 H.G. nr. 924/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Silicor" - S.A. 
 M. Of. nr. 673/11 sep. 2002 

 
 

(v. Decizia A.N.R.M. nr. 7/2020) 

 H.G. nr. 925/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "CMC" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 673/11 sep. 2002 

 H.G. nr. 935/2002 
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 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare - Centrul istoric Bucureşti şi a  
 Normelor privind modul de finanţare a proiectului privind reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 665/9 sep. 2002 

 H.G. nr. 939/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Indexare şi Fundamentare a Valorii Coşului Minim de  
 Consum 
 
 

M. Of. nr. 665/9 sep. 2002 

 H.G. nr. 940/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002 
 
 

M. Of. nr. 657/4 sep. 2002 

 H.G. nr. 948/2002 
 Hotărâre privind garantarea unui credit extern pentru Ministerul Justiţiei, necesar finanţării lucrărilor de consolidare, reparaţii capitale şi  
 restaurare la Palatul Justiţiei Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 664/6 sep. 2002 

 H.G. nr. 950/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind  
 stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe 
 M. Of. nr. 688/18 sep. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1278/2002  (M. Of. nr. 875/4 dec. 2002) - modifică anexa 

 H.G. nr. 954/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalităţilor concrete de gospodărire a pădurilor şi de repartizare a resurselor  
 materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate şi pe care le  
 administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum şi a obligaţiilor acestora 
 M. Of. nr. 686/17 sep. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1167/2004  (M. Of. nr. 699/3 aug. 2004) - modifică anexa 
 
 

- L. nr. 46/2008  (M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) - abrogă art. 4-9 

 H.G. nr. 984/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protecţia mediului scutite de la plata taxelor vamale şi a taxei pe  
 valoarea adăugată, achiziţionate în cadrul Proiectului LIFE - MEDIU 00/ENV/RO/000986 RIVERLIFE 
 
 

M. Of. nr. 676/11 sep. 2002 

 H.G. nr. 990/2002 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru închirierea unor imobile sau părţi disponibile din acestea de către Ministerul Lucrărilor Publice,  
 Transporturilor şi Locuinţei şi de instituţiile publice din subordinea acestuia 
 M. Of. nr. 679/13 sep. 2002 

 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 3 iunie 2002 şi la Paris la 6 iunie 2002 între Guvernul României şi Banca  
 de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului  
 Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997 
 H.G. nr. 992/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 681/16 sep. 2002 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Zagreb la 18 aprilie 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997 
 H.G. nr. 993/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 681/16 sep. 2002 

 H.G. nr. 1000/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Bechinger" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 697/24 sep. 2002 

 (v. Decizia A.N.R.M. nr. 6/2020) 
 
 H.G. nr. 1004/2002 
 Hotărâre privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru  
 învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare 
 M. Of. nr. 684/17 sep. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 615/2005  (M. Of. nr. 586/7 iul. 2005) - modifică art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (2) 
 - H.G. nr. 359/2007  (M. Of. nr. 271/24 apr. 2007) - modifică art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 4 
 
 ▼ Protocol de colaborare în domeniul arhivisticii între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Austria, semnat la Viena la  
 22 octombrie 2001 şi la Bucureşti la 30 noiembrie 2001 
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 H.G. nr. 1008/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 700/25 sep. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1010/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru programe şi mari obiective de investiţii de  
 importanţă naţională 
 
 

M. Of. nr. 696/23 sep. 2002 

 H.G. nr. 1014/2002 
 Hotărâre privind reorganizarea unor unităţi sanitare 
 
 

M. Of. nr. 700/25 sep. 2002 

 H.G. nr. 1018/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor  
 copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare 
 M. Of. nr. 702/26 sep. 2002 

 ▼ Acord între Ministerul Sănătăţii şi Familiei din România şi Ministerul Sănătăţii Publice din Statul Qatar privind cooperarea în domeniul  
 sănătăţii şi al ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 13 iunie 2002 
 H.G. nr. 1019/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 702/26 sep. 2002 
 
 ▼ Program de colaborare culturală româno-italian pentru anii 2002-2005, semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 
 H.G. nr. 1020/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 790/30 oct. 2002 

 H.G. nr. 1023/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Declaraţiei privind politica sectorială rutieră 
 
 

M. Of. nr. 702/26 sep. 2002 

 H.G. nr. 1031/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri prealabile constituirii unui parc industrial prin divizarea Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică  
 Cugir" - S.A. din cadrul Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., pe un teren din domeniul privat al judeţului Alba 
 M. Of. nr. 708/27 sep. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 180/2004  (M. Of. nr. 170/26 feb. 2004) - modifică art.1 alin.(1) 
 
 ▼ Amendamente convenite la Zagreb la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 30 mai 2002 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor  
 la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998 
 H.G. nr. 1044/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 730/7 oct. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1048/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Expediţii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă "C.F.R.  
 Mesagerie" - S.A. ca filială a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. 
 M. Of. nr. 712/1 oct. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1199/2002  (M. Of. nr. 797/1 nov. 2002) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 1061/2002 
 Hotărâre privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru  
 poliţişti 
 M. Of. nr. 776/24 oct. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 697/2003  (M. Of. nr. 513/16 iul. 2003) - modifică art.1, art.2 alin.(1), art.11, art.12, titlul anexei nr.1, anexa nr.2;  
 introduce anexa 1A şi 3A 
 - H.G. nr. 1069/2003  (M. Of. nr. 720/15 oct. 2003) - modifică art. 11, anexa nr. 3 şi anexa nr. 3A 
 - H.G. nr. 120/2004  (M. Of. nr. 162/25 feb. 2004) - modifică anexele nr.1 şi 1A 
 - H.G. nr. 171/2006  (M. Of. nr. 205/6 mar. 2006) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 13, anexa nr. 2; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 şi 1A 
 - H.G. nr. 1133/2006  (M. Of. nr. 765/7 sep. 2006) - modifică anexa nr. 2; 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 1A 
 - H.G. nr. 494/2007  (M. Of. nr. 379/5 iun. 2007) - modifică art.13 şi anexele nr. 1 şi 1A 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 445/29 iun. 2007) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 683/2009  (M. Of. nr. 471/8 iul. 2009) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 12, art. 13, anexa nr. 3A; 
  înlocuieşte anexele nr. 1, 2 şi 3; 
  abrogă anexa nr. 1A 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 612/9 sep. 2009) - rectifică anexa nr. 1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 754/5 nov. 2009) 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 426/2010  (M. Of. nr. 297/7 mai 2010) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 37/2012  (M. Of. nr. 76/31 ian. 2012) - modifică şi completează anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 1046/2013  (M. Of. nr. 821/23 dec. 2013) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 718/2015  (M. Of. nr. 689/11 sep. 2015) - modifică şi completează anexele nr. 3 şi 3A 
 - H.G. nr. 985/2021  (M. Of. nr. 924/28 sep. 2021) - modifică art. 2 alin. (1), art. 8 (de la 28 octombrie 2021), art. 10, art. 11, art.  
 12, modifică și înlocuiește anexele nr. 1-3 și 3A; 
 introduce anexa nr. 3B; 
 abrogă art. 4, anexa nr. 3 la împlinirea termenului de 18 luni de la data intrării  
 
 

în vigoare (28 martie 2023) 

 H.G. nr. 1070/2002 
 Hotărâre privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Agremin" - S.A. 
 M. Of. nr. 727/4 oct. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1071/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi oraşul Slănic-Moldova 
 
 

M. Of. nr. 727/4 oct. 2002 

 H.G. nr. 1081/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru dobândirea de către agenţii  
 economici care au activitate în domeniul prelucrării lemnului în produse finite a dreptului de a încheia contracte de vânzare-cumpărare pe  
 termen lung a masei lemnoase cu Regia Naţională a Pădurilor 
 
 

M. Of. nr. 821/13 nov. 2002 

 H.G. nr. 1090/2002 
 Hotărâre privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
 M. Of. nr. 741/10 oct. 2002 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere, semnat la Rabat la 29 februarie 1996, pentru modificarea şi completarea Acordului dintre Guvernul  
 Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului Maroc privind transporturile aeriene civile, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 1971 
 H.G. nr. 1095/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 849/25 nov. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1096/2002 
 Hotărâre privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi  
 din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale  
 sectoarelor municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 740/10 oct. 2002 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 161/13 mar. 2003) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 1099/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României  
 la ONU, cu sediul la New York 
 M. Of. nr. 766/22 oct. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 440/2013  (M. Of. nr. 417/10 iul. 2013) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 565/2018  (M. Of. nr. 659/30 iul. 2018) - modifică art. 1 alin. (1) și (2), art. 2; 
  modifică și înlocuiește anexa 
 
 H.G. nr. 1106/2002 
 Hotărâre pentru declararea unor unităţi sanitare de interes public naţional, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea  
 Ministerului Sănătăţii şi Familiei 
 M. Of. nr. 752/15 oct. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 227/2011  (M. Of. nr. 198/22 mar. 2011) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 489/2011  (M. Of. nr. 352/20 mai 2011) - modifică, la data de 19 iun. 2011, anexa 
 
 

- H.G. nr. 931/2012  (M. Of. nr. 664/20 sep. 2012) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1113/2002 
 Hotărâre privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii  
 mobile de generaţia a treia 
 M. Of. nr. 763/18 oct. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1165/2004  (M. Of. nr. 699/3 aug. 2004) - modifică art.4 alin. (2) 
 - H.G. nr. 425/2006  (M. Of. nr. 326/11 apr. 2006) - modifică art. 1 alin. (1) şi (2), art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) lit. b), art. 4 alin.  
 (3); 
 
 

 introduce alin. (4) la art. 4 

 H.G. nr. 1114/2002 
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 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea  
 unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 
 
 

M. Of. nr. 763/18 oct. 2002 

 H.G. nr. 1120/2002 
 Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Albania 
 
 

M. Of. nr. 770/23 oct. 2002 

 H.G. nr. 1130/2002 
 Hotărâre privind actualizarea taxelor aferente autorizaţiilor pentru transportul rutier internaţional de mărfuri ce se eliberează operatorilor  
 de transport cu sediul în România, care efectuează transport rutier de mărfuri în trafic internaţional 
 
 

M. Of. nr. 769/22 oct. 2002 

 H.G. nr. 1132/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E III-11 Valea  
 Jiului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Pannonian Energy, Inc. 
 
 

M. Of. nr. 769/22 oct. 2002 

 H.G. nr. 1133/2002 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române 
 M. Of. nr. 784/29 oct. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1029/2006  (M. Of. nr. 696/15 aug. 2006) - modifică art.6 alin.(4) 
 - H.G. nr. 792/2011  (M. Of. nr. 578/16 aug. 2011) - modifică art. 4 alin. (1), anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1196/2012  (M. Of. nr. 842/13 dec. 2012) - modifică art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, art. 3 alin. (2) şi (5), art. 5 alin. (1) lit. e),  
 art. 9 alin. (6), anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 1149/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea  
 marginalizării sociale 
 M. Of. nr. 795/1 nov. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 119/2014  (M. Of. nr. 197/20 mar. 2014) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 1150/2002 
 Hotărâre privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare va face compensări în anul 2003 
 M. Of. nr. 786/29 oct. 2002 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat  
 la Geneva la 18 iunie 2002 
 H.G. nr. 1156/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 792/30 oct. 2002 

 ▼ Program de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din  
 Georgia pentru anii 2002-2004, semnat la Tbilisi la 2 iulie 2002 
 H.G. nr. 1157/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 790/30 oct. 2002 

 H.G. nr. 1164/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor  
 bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi  
 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare 
 M. Of. nr. 805/6 nov. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 270/2005  (M. Of. nr. 312/13 apr. 2005) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 1094/2005  (M. Of. nr. 931/19 oct. 2005) - modifică art. 2 alin. (3); 
  înlocuieşte anexele nr. 1-3 
 
 

- H.G. nr. 546/2015  (M. Of. nr. 539/20 iul. 2015) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1174/2002 
 Hotărâre privind contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a unor credite interne şi/sau externe,  
 garantate de Ministerul Finanţelor Publice, necesare finanţării Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 
 
 

M. Of. nr. 793/31 oct. 2002 

 H.G. nr. 1175/2002 
 Hotărâre privind garantarea unor credite interne şi/sau externe pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, necesare  
 pentru finanţarea Programului de construcţie de săli de sport 
 
 

M. Of. nr. 793/31 oct. 2002 

 H.G. nr. 1176/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori efectuat la Bucureşti la 23 mai 2002 şi la Zagreb la 3 iunie  
 2002 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul de reformă a  
 învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice universitare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 semnat la Washington la 2 octombrie 1996 
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M. Of. nr. 793/31 oct. 2002 

 H.G. nr. 1177/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit la Bucureşti la 25 iulie 2002 şi la Paris la 30 iulie 2002 între Guvernul României şi  
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,  
 semnat la Paris la 3 august 2000 şi la Bucureşti la 14 august 2000 
 M. Of. nr. 808/7 nov. 2002 

 

 ▼ Protocolul pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la  
 Riga la 5 iulie 2002 
 H.G. nr. 1183/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 817/12 nov. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1191/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, care va funcţiona în structura Colegiului Baltic  
 de Apărare 
 M. Of. nr. 804/5 nov. 2002 

 

 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul  
 medico-militar, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2002 
 H.G. nr. 1195/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 827/18 nov. 2002 

 H.G. nr. 1197/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele 
 M. Of. nr. 883/7 dec. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 512/2004  (M. Of. nr. 375/29 apr. 2004) - modifică art. 3 alin. (1) lit.b), anexa;  introduce art. 6; înlocuieşte anexele nr.  
 2, 3, 5 şi 6 de la norme 
 - H.G. nr. 559/2004  (M. Of. nr. 410/7 mai 2004) - modifică art.3 alin. (1) lit. b); modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 879/2005  (M. Of. nr. 784/29 aug. 2005) - modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 şi anexa 
 - H.G. nr. 1393/2006  (M. Of. nr. 858/19 oct. 2006) - modifică: art.3 alin. (1) lit.b), art.6; 
 modifică şi completează  anexa 
 - H.G. nr. 564/2007  (M. Of. nr. 451/4 iul. 2007) - modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art.6, anexa 
 - H.G. nr. 431/2008  (M. Of. nr. 372/15 mai 2008) - modifică art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), art. 6, modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 552/2009  (M. Of. nr. 359/28 mai 2009) - modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4; 
  modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 393/2011  (M. Of. nr. 295/28 apr. 2011) - modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6, anexa; 
 modifică la 1 mai 2011 art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) şi anexa; 
 
 

 introduce art. 11 

 H.G. nr. 1203/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi de distribuire a taxelor, tarifelor şi drepturilor încasate la  
 Ghişeul unic 
 M. Of. nr. 820/13 nov. 2002 

 (v. O.G. nr. 2/2007) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare în domeniul carantinei plantelor şi protecţiei  
 plantelor, semnată la Bucureşti la 8 iulie 2002 
 H.G. nr. 1205/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 818/12 nov. 2002 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare în domeniul veterinar, semnată la Bucureşti la 8  
 iulie 2002 
 H.G. nr. 1206/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 818/12 nov. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1234/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Cars" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 833/19 nov. 2002 

 H.G. nr. 1235/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Consim" - S.A. Sighetu Marmaţiei` 
 M. Of. nr. 825/14 nov. 2002 

 (v. Decizia (A.N.R.M.) nr. 42/2019) 
 
 H.G. nr. 1236/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Stur" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 825/14 nov. 2002 
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 H.G. nr. 1237/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 825/14 nov. 2002 

 H.G. nr. 1238/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "General Beton România" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 833/19 nov. 2002 

 H.G. nr. 1239/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Dorna Apemin" - S.A. 
 M. Of. nr. 833/19 nov. 2002 

 

 ▼ Acord de cooperare între Guvernul României şi Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) referitor la dezvoltarea  
 viitoare a cooperării ştiinţifice şi tehnice în cadrul proiectelor de cercetare ale CERN, semnat la 25 martie 2002 la Geneva 
 H.G. nr. 1242/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 825/14 nov. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1253/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la acordul de concesiune a 225 perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare  
 petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 832/19 nov. 2002 

 H.G. nr. 1254/2002 
 Hotărâre privind garantarea unor credite externe şi/sau interne pentru Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, necesare  
 pentru finanţarea Programului de reabilitare a unor staţii de cale ferată din România 
 M. Of. nr. 832/19 nov. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 870/2003  (M. Of. nr. 552/31 iul. 2003) - modifică titlul hotărârii, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4; înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 1259/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear în România şi a Planului de acţiune pentru  
 implementarea acestei strategii 
 
 

M. Of. nr. 851/26 nov. 2002 

 H.G. nr. 1260/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. 
 M. Of. nr. 832/19 nov. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1551/2002  (M. Of. nr. 13/10 ian. 2003) - introduce art.4 şi 5 

 H.G. nr. 1261/2002 
 Hotărâre privind acordarea de către România de asistenţă cu titlu gratuit pentru ajutorarea Afganistanului 
 
 

M. Of. nr. 832/19 nov. 2002 

 H.G. nr. 1270/2002 
 Hotărâre privind declararea "Zilei Naţionale fără Tutun" 
 
 

M. Of. nr. 839/21 nov. 2002 

 H.G. nr. 1272/2002 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie 
 M. Of. nr. 852/26 nov. 2002 
 
 H.G. nr. 1273/2002 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de salarizare şi a altor categorii de cheltuieli pentru încadrarea personalului român pe lângă Iniţiativa  
 de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI) 
 M. Of. nr. 850/25 nov. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 185/2007  (M. Of. nr. 141/27 feb. 2007) - modifică titlul, art.2; 
 
 

 introduce art.11 

 H.G. nr. 1274/2002 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele E III - 1 Brodina  
 şi E III - 3 Cuejdiu, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Ramco România" - S.R.L.,  
 Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Europa Oil & Gas Limited şi Millennium International Resources Corporation  
 Limited 
 
 

M. Of. nr. 857/27 nov. 2002 

 H.G. nr. 1275/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E III - 4 Bacău,  
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 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Ramco România" - S.R.L., Europa Oil & Gas Limited  
 şi Millennium International Resources Corporation Limited 
 
 

M. Of. nr. 857/27 nov. 2002 

 H.G. nr. 1293/2002 
 Hotărâre privind echipamentele de protecţie a mediului care urmează a fi scutite la import de plata taxei pe valoarea adăugată 
 M. Of. nr. 858/27 nov. 2002 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în vederea protecţiei minorilor români aflaţi în  
 dificultate pe teritoriul Republicii Franceze şi a întoarcerii acestora în ţara de origine, precum şi a luptei împotriva reţelelor de  
 exploatare, semnat la Paris la 4 octombrie 2002 
 H.G. nr. 1295/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 855/26 nov. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1296/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 879/6 dec. 2002 

 H.G. nr. 1301/2002 
 Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu  
 luna decembrie 2002 
 
 

M. Of. nr. 864/29 nov. 2002 

 H.G. nr. 1302/2002 
 Hotărâre privind procedura de recuperare a taxelor aferente carburanţilor şi lubrifianţilor asiguraţi de România, ca naţiune gazdă,  
 Comandamentului Forţei Multinaţionale de Pace din Europa de Sud-Est 
 
 

M. Of. nr. 868/2 dec. 2002 

 H.G. nr. 1303/2002 
 Hotărâre privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor  
 economice, nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană 
 
 

M. Of. nr. 870/3 dec. 2002 

 H.G. nr. 1305/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor 
 M. Of. nr. 877/5 dec. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 237/2003  (M. Of. nr. 181/24 mar. 2003) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1600/2003  (M. Of. nr. 44/20 ian. 2004) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 560/2006  (M. Of. nr. 403/10 mai 2006) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 667/2009  (M. Of. nr. 404/15 iun. 2009) - completează anexa 

 H.G. nr. 1308/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic 
 
 

M. Of. nr. 877/5 dec. 2002 

 H.G. nr. 1317/2002 
 Hotărâre privind instituirea în portul Brăila, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, a măsurilor pentru facilitarea  
 exploatării porturilor 
 M. Of. nr. 868/2 dec. 2002 

 

 ▼ Program executiv de colaborare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia pentru  
 anii 2002, 2003, 2004 şi 2005, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2002 
 H.G. nr. 1320/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 876/4 dec. 2002 
 
 ▼ Protocol de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale ale României şi Direcţia de Stat pentru Arhivele Naţionale din  
 Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 19 aprilie 2000 
 H.G. nr. 1321/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 877/5 dec. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1326/2002 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi  
 transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997 
 
 

M. Of. nr. 874/4 dec. 2002 

 H.G. nr. 1327/2002 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată la societăţile comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare  
 şi Administrarea Participaţiilor Statului şi Ministerului Industriei şi Resurselor, aflate în programul de privatizare 
 
 

M. Of. nr. 874/4 dec. 2002 

 H.G. nr. 1336/2002 
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 Hotărâre privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum 
 M. Of. nr. 888/9 dec. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1114/2004  (M. Of. nr. 665/23 iul. 2004) - introduce secţiunea a 6-a la cap. II cu art. 26 - 29 
 
 H.G. nr. 1340/2002 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Naţionale de Transport al  
 Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. în vederea retehnologizării staţiei 400/220 kV Slatina 
 
 

M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 

 H.G. nr. 1341/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate  
 privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate  
 în patrimoniul regiilor autonome de interes local 
 M. Of. nr. 915/16 dec. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 246/2003  (M. Of. nr. 168/18 mar. 2003) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1346/2002 
 Hotărâre privind serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru înregistrarea şi autorizarea  
 funcţionării comercianţilor 
 M. Of. nr. 903/12 dec. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 913/14 dec. 2002) - rectifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 1348/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societăţii Comerciale  
 "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 

 H.G. nr. 1349/2002 
 Hotărâre privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate 
 M. Of. nr. 909/13 dec. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 172/2004  (M. Of. nr. 161/24 feb. 2004) - modifică art.20 alin.(3), (4) şi (5); introduce alin.(6) la art.20 
 - H.G. nr. 1066/2021  (M. Of. nr. 971/12 oct. 2021) - modifică la cap. II titlul secț. a 2-a; 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 2; 
 
 

introduce art. 11 și alin. (3) și (4) la art. 10 

 H.G. nr. 1356/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 909/13 dec. 2002 

 H.G. nr. 1377/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica  
 Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A. 
 M. Of. nr. 905/12 dec. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1000/2004  (M. Of. nr. 629/10 iul. 2004) - modifică şi completează Strategia de privatizare a soc. comerciale 

 H.G. nr. 1379/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea stemei judeţului Olt 
 M. Of. nr. 928/18 dec. 2002 
 
 H.G. nr. 1380/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea stemei judeţului Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 928/18 dec. 2002 

 H.G. nr. 1381/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea stemei comunei Mânzăleşti, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 928/18 dec. 2002 

 H.G. nr. 1382/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea stemei comunei Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 928/18 dec. 2002 

 H.G. nr. 1401/2002 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării unui drum judeţean în categoria funcţională a drumurilor naţionale 
 M. Of. nr. 924/18 dec. 2002 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Autoritatea Executivă a Georgiei privind colaborarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal, semnat  
 la Tbilisi la 1 iulie 2002 
 H.G. nr. 1408/2002 (aprobare) 
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 M. Of. nr. 927/18 dec. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1413/2002 
 Hotărâre privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "I.C.P.E." - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 927/18 dec. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 705/2007  (M. Of. nr. 470/12 iul. 2007) - modifică titlul; 
  abrogă art.1 
 
 ▼ Acord de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar, semnat la  
 Bucureşti la 13 iunie 2002 
 H.G. nr. 1414/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 919/16 dec. 2002 
 
 ▼ Amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul  
 cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, convenit  
 prin scrisoarea semnată la Washington la 13 august 2002 şi la Bucureşti la 9 septembrie 2002 
 H.G. nr. 1419/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 919/16 dec. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1433/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Industrie Mică şi Servicii" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 922/17 dec. 2002 

 H.G. nr. 1434/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "CMC" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 922/17 dec. 2002 

 H.G. nr. 1435/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "A-Z COM" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 922/17 dec. 2002 

 (v. Decizia A.N.R.M. nr. 18/2019) 
 
 H.G. nr. 1436/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Poieniţa" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 922/17 dec. 2002 

 H.G. nr. 1437/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Mureşeni" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 922/17 dec. 2002 

 H.G. nr. 1438/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi 
 M. Of. nr. 929/18 dec. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1133/2008  (M. Of. nr. 671/29 sep. 2008) - modifică art. 2, art. 4, anexa; 
  abrogă art. 5 şi 6 
 
 

- H.G. nr. 575/2013  (M. Of. nr. 501/8 aug. 2013) - modifică art. 3 alin. (2) 

 H.G. nr. 1440/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale 
 
 

M. Of. nr. 933/19 dec. 2002 

 H.G. nr. 1441/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi 
 M. Of. nr. 935/20 dec. 2002 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între România şi Comunitatea Europeană referitor la participarea României la Programul comunitar  
 Customs 2002 (Vama 2002), semnat la Bucureşti la 8 iulie 2002 
 H.G. nr. 1448/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 934/19 dec. 2002 
 
 
 H.G. nr. 1450/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea prevederilor contractului de servicii financiare dintre Ministerul Industriei şi Resurselor, prin Oficiul  
 Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi consorţiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited şi ING Bank NV  
 London Branch, în vederea privatizării Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. 
 M. Of. nr. 933/19 dec. 2002 
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 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 924/2003  (M. Of. nr. 606/26 aug. 2003) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 1456/2002 
 Hotărâre privind participarea României la Programul comunitar de acţiune pentru combaterea discriminării (2001-2006) şi plata  
 contribuţiei financiare la acest program în anul 2002 
 
 

M. Of. nr. 942/23 dec. 2002 

 H.G. nr. 1469/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. 
 M. Of. nr. 950/24 dec. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1257/2007  (M. Of. nr. 707/19 oct. 2007) - modifică art.9, art.11, anexa nr.1 
 
 

- H.G. nr. 1013/2009  (M. Of. nr. 618/14 sep. 2009) - modifică art.8, art.9 alin. (2) şi (3), art. 11, anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1470/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea  
 unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 
 M. Of. nr. 947/23 dec. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 313/2006  (M. Of. nr. 235/15 mar. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1265/2010  (M. Of. nr. 863/23 dec. 2010) - modifică şi completează anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 541/27 aug. 2013) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 984/2014  (M. Of. nr. 810/6 nov. 2014) - modifică şi completează anexa 
 
 ▼ Acord între Ministerul Industriei şi Resurselor din România şi Ministerul Federal al Economiei şi Muncii din Republica Austria privind  
 cooperarea în domeniul energiei şi mediului, semnat la Graz la 14 octombrie 2002 
 H.G. nr. 1471/2002 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 3/7 ian. 2003 

 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Consiliul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat  
 la Washington la 18 septembrie 2002 
 H.G. nr. 1472/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 3/7 ian. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 699/2013 (M. Of. nr. 588/17 sep. 2013) 

 H.G. nr. 1473/2002 
 Hotărâre privind constituirea unui parc industrial prin divizarea Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. din cadrul  
 Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 947/23 dec. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 180/2004  (M. Of. nr. 170/26 feb. 2004) - modifică art.1 alin.(1) 
 
 H.G. nr. 1474/2002 
 Hotărâre privind aplicarea în luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public 
 
 

M. Of. nr. 943/23 dec. 2002 

 H.G. nr. 1476/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind gospodărirea durabilă a pădurilor 
 
 

M. Of. nr. 943/23 dec. 2002 

 H.G. nr. 1485/2002 
 Hotărâre privind instituirea Programului naţional "Centenarul Ion Irimescu - 2003" 
 M. Of. nr. 964/28 dec. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 182/2003  (M. Of. nr. 130/27 feb. 2003) - modifică art.4 

 H.G. nr. 1488/2002 
 Hotărâre privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării şi imple- mentării Strategiei naţionale în  
 domeniul eficienţei energetice şi a planului de acţiune aferent 
 
 

M. Of. nr. 956/27 dec. 2002 

 H.G. nr. 1490/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea condiţiilor şi criteriilor de amânare la plată a unor datorii ale  
 societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a  
 energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice 
 
 

M. Of. nr. 956/27 dec. 2002 

 H.G. nr. 1494/2002 
 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri referitoare la exportul şi importul unor categorii de produse 
 M. Of. nr. 963/28 dec. 2002 
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 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1001/2003  (M. Of. nr. 630/3 sep. 2003) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1503/2002 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii obligaţiilor ce revin României din reevaluarea soldului Contului de capital al Băncii pentru Comerţ şi  
 Dezvoltare a Mării Negre deschis la Banca Naţională a României 
 
 

M. Of. nr. 963/28 dec. 2002 

 H.G. nr. 1515/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 963/28 dec. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 270/2017  (M. Of. nr. 320/4 mai 2017) - modifică art. 3 alin. (3); 
  introduce lit.d) la art. 3 alin.(2); 
 
 H.G. nr. 1518/2002 
 Hotărâre privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare 
 M. Of. nr. 5/8 ian. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 807/2005  (M. Of. nr. 707/5 aug. 2005) - modifică art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi (2) 
 - H.G. nr. 11/2006  (M. Of. nr. 36/16 ian. 2006) - modifică art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (6); 
  introduce alin. (2) şi (3) la art. 3; 
 
 

 înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 1524/2002 
 Hotărâre privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. şi funcţionarea  
 unor societăţi comerciale în domeniul energetic 
 M. Of. nr. 6/9 ian. 2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 36/23 ian. 2003) - introduce anexa nr. 3.1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 273/2003  (M. Of. nr. 204/28 mar. 2003) - modifică  în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 1580/2003  (M. Of. nr. 1/5 ian. 2004) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 103/2004  (M. Of. nr. 146/18 feb. 2004) - modifică în mod corespunzător 
 
 

- H.G. nr. 1336/2004  (M. Of. nr. 806/1 sep. 2004) - abrogă art.6 

 H.G. nr. 1533/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 40/24 ian. 2003 

 H.G. nr. 1534/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 33/22 ian. 2003 
 
 H.G. nr. 1535/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj 
 
 

M. Of. nr. 33/22 ian. 2003 

 H.G. nr. 1536/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Motru, judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 40/24 ian. 2003 

 H.G. nr. 1537/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 33/22 ian. 2003 

 H.G. nr. 1538/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Alexandria, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 33/22 ian. 2003 
 
 H.G. nr. 1539/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Brad, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 36/23 ian. 2003 

 H.G. nr. 1540/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 30/21 ian. 2003 

 H.G. nr. 1541/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Sibiu, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 30/21 ian. 2003 

 H.G. nr. 1542/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Hârşova, judeţul Constanţa 
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M. Of. nr. 36/23 ian. 2003 

 H.G. nr. 1544/2002 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Brăila, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 36/23 ian. 2003 

 

 ▼ Protocol între guvernele României, Republicii Turcia şi Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul asistenţei umanitare de  
 urgenţă, semnat la Ceşme la 15 mai 2002 
 H.G. nr. 1545/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 9/10 ian. 2003 
 
 
 H.G. nr. 1553/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare  
 petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., aprobate  
 prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2000 
 M. Of. nr. 27/20 ian. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 764/2004  (M. Of. nr. 459/21 mai 2004) - abrogă dispoziţiile care fac referire la perimetrele identificate în anexa nr. 1  
 din H.G. nr. 764/2004 
 
 

- H.G. nr. 2390/2004  (M. Of. nr. 12/5 ian. 2005) - abrogă dispoziţiile referitoare la perimetrele identificate în anexa nr.1 

 H.G. nr. 1557/2002 
 Hotărâre privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a  
 competitivităţii produselor agroalimentare 
 M. Of. nr. 19/15 ian. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2206/2004  (M. Of. nr. 1234/21 dec. 2004) - modifică: art.1 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit.e), art. 3 alin. (2), art. 4 lit.a) şi c),  
 art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2), art. 9 
 - H.G. nr. 108/2006  (M. Of. nr. 106/3 feb. 2006) - modifică art. 5; 
  introduce alin. (4) la art. 6, alin. (3) la art. 10, art. 11 şi anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 650/2009  (M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) - modifică art. 8 alin. (2), anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1563/2002 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Centrul Naţional al Cinematografiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 18/14 ian. 2003 

 

 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Ungară privind cooperarea între forţele  
 aeriene, semnat la Arad la 17 octombrie 2002 
 H.G. nr. 1572/2002 (aprobare) 
 M. Of. nr. 31/21 ian. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2418/2004 (M. Of. nr. 25/10 ian. 2005) 
 
 H.G. nr. 1574/2002 
 Hotărâre privind aprobarea realizării Sistemului informatic pentru şedinţele Guvernului 
 M. Of. nr. 18/14 ian. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1602/2004  (M. Of. nr. 926/11 oct. 2004) - extinderea sistemului informatic 
  
 H.G. nr. 1578/2002 
 Hotărâre privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără  
 plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare 
 M. Of. nr. 28/20 ian. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 965/2003  (M. Of. nr. 609/27 aug. 2003) - introduce art. 161 
 - H.G. nr. 395/2004  (M. Of. nr. 287/1 apr. 2004) - introduce alin. (2) la art.4 
 
 

- H.G. nr. 292/2006  (M. Of. nr. 217/9 mar. 2006) - modifică art. 4 alin. (2) 

 H.G. nr. 1585/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind determinarea cotei de profit sau a venitului obţinut de titularul unui brevet, prevăzute la art.  
 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată 
 
 

M. Of. nr. 32/22 ian. 2003 

 H.G. nr. 1589/2002 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate  
 integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 56/31 ian. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1039/2005  (M. Of. nr. 831/14 sep. 2005) - modifică art.1 alin. (1) lit.i) 
 - H.G. nr. 295/2016  (M. Of. nr. 319/26 apr. 2016) - modifică art. 1 alin. (1) lit. i) 
 
 H.G. nr. 1590/2002 
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 Hotărâre privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional "Izvoru Mureşului" 
 
 

M. Of. nr. 56/31 ian. 2003 

 H.G. nr. 1593/2002 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe  
 dăunătoare 
 M. Of. nr. 94/14 feb. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 893/2006  (M. Of. nr. 642/25 iul. 2006) - modifică titlul, art.1, art.2; 
  înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 1596/2002 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societăţii Comerciale "Uzina  
 Mecanică Sadu" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 70/3 feb. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 180/2004  (M. Of. nr. 170/26 feb. 2004) - modifică art.1 
 
 H.G. nr. 1597/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de  
 apărare 
 M. Of. nr. 42/27 ian. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 703/2012  (M. Of. nr. 557/7 aug. 2012) - înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 

  2003  
 
 
 H.G. nr. 7/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 50/29 ian. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 938/2010  (M. Of. nr. 687/12 oct. 2010) - abrogă art. 2 alin. (1) lit. b) 
 
 H.G. nr. 8/2003 
 Hotărâre privind aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Faur" - S.A. Bucureşti, societate comercială inclusă în  
 componenta "Privatizare a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru  
 Ajustarea Sectorului Privat) 
 
 

M. Of. nr. 57/31 ian. 2003 

 H.G. nr. 11/2003 
 Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar şi a 10 burse de studii Republicii Angola 
 M. Of. nr. 28/20 ian. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1496/2004  (M. Of. nr. 856/20 sep. 2004) - introduce alin. (3) - (10) la art. 6 
 
 H.G. nr. 12/2003 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului,  
 necesar realizării Sistemului informaţional-decizional hidrologic (DESWAT) 
 M. Of. nr. 47/28 ian. 2003 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria cu privire la  
 protecţia obiectivelor strategice şi a obiectivelor de importanţă deosebită din apropierea frontierei comune împotriva actelor teroriste  
 executate din aer, semnat la Sofia la 12 noiembrie 2002 
 H.G. nr. 13/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 77/6 feb. 2003 
 
 
 H.G. nr. 19/2003 
 Hotărâre privind suplimentarea posturilor la Ministerul Justiţiei pentru Direcţia Generală a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 44/27 ian. 2003 
 
 H.G. nr. 25/2003 
 Hotărâre privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor 
 
 

M. Of. nr. 64/2 feb. 2003 

 H.G. nr. 26/2003 
 Hotărâre privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în  
 cadrul anumitor întreprinderi 
 M. Of. nr. 87/12 feb. 2003 

 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România şi Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997 
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 H.G. nr. 30/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 70/3 feb. 2003 

 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea dintre forţele  
 navale, semnat la Sofia la 29 octombrie 2002 
 H.G. nr. 39/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 82/10 feb. 2003 
 
 H.G. nr. 40/2003 
 Hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru maşinile de spălat rufe, de uz casnic 
 
 

M. Of. nr. 82/10 feb. 2003 

 H.G. nr. 47/2003 
 Hotărâre privind stabilirea evenimentelor de importanţă majoră difuzate în cadrul programelor de televiziune 
 
 

M. Of. nr. 82/10 feb. 2003 

 H.G. nr. 48/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional-cadru de restructurare şi modernizare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria  
 alimentară 
 M. Of. nr. 98/17 feb. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1285/2003  (M. Of. nr. 804/14 nov. 2003) - modifică anexa. 

 H.G. nr. 59/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 76/6 feb. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 789/2004  (M. Of. nr. 474/26 mai 2004) - introduce lit. f) la art. 2 alin. (1) 

 H.G. nr. 65/2003 
 Hotărâre privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se  
 aplică Statutul poliţistului 
 M. Of. nr. 81/7 feb. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1074/2006  (M. Of. nr. 713/21 aug. 2006) - modifică anexa 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori efectuat la Bucureşti la 23 septembrie 2002 şi la Zagreb la 11 octombrie 2002 între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social,  
 în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 H.G. nr. 67/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 99/18 feb. 2003 
 
 
 H.G. nr. 68/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Turism Pucioasa" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 76/6 feb. 2003 

 H.G. nr. 69/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Cerexim" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 76/6 feb. 2003 

 H.G. nr. 70/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Constar" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 76/6 feb. 2003 

 H.G. nr. 71/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Construcţii Rutiere" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 76/6 feb. 2003 

 H.G. nr. 77/2003 
 Hotărâre privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi 
 
 

M. Of. nr. 91/13 feb. 2003 

 H.G. nr. 79/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Academia Română şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 
 

M. Of. nr. 76/6 feb. 2003 

 H.G. nr. 80/2003 
 Hotărâre privind plata serviciilor medicale din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele  
 anului 2002, în limita indicatorilor realizaţi 
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M. Of. nr. 78/6 feb. 2003 

 H.G. nr. 81/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din  
 funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 99/18 feb. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 542/2005  (M. Of. nr. 544/27 iun. 2005) - modifică anexa; 
 înlocuieşte denumirea "Ministerul de Interne“ cu "Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor“ 
 - H.G. nr. 1353/2006  (M. Of. nr. 843/12 oct. 2006) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 1524/2009  (M. Of. nr. 891/18 dec. 2009) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1081/2010  (M. Of. nr. 752/11 nov. 2010) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 157/2019  (M. Of. nr. 231/26 mar. 2019) - modifică și completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 478/2021  (M. Of. nr. 458/29 apr. 2021) - modifică anexa 

 H.G. nr. 83/2003 
 Hotărâre privind autorizarea societăţilor comerciale care prestează servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant maritim sau fluvial  
 pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum şi instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia  
 în afara României 
 M. Of. nr. 84/11 feb. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2173/2004  (M. Of. nr. 1217/17 dec. 2004) - modifică titlul,art.1, anexa; 
  în tot cuprinsul hotărârii sintagma ”personal 
 navigant maritim sau fluvial român" se va înlocui cu sintagma "personal  
 navigant maritim sau fluvial" 
 ▼ Amendamente  convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut  
 dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1999 
 H.G. nr. 84/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 81/7 feb. 2003 

 ▼ Acord privind cooperarea în domeniul energetic între Ministerul Industriei şi Resurselor din România şi Ministerul Energiei şi Resurselor  
 Energetice din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 29 octombrie 2002 
 H.G. nr. 87/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 105/19 feb. 2003 

 ▼ Protocol de cooperare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din România şi Ministerul Muncii, Familiei şi Afacerilor Sociale din  
 Republica Slovenia, semnat la Ljubljana la 3 octombrie 2002 
 H.G. nr. 89/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 84/11 feb. 2003 
 
 H.G. nr. 97/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor de selectare a organizaţiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la  
 realizarea, în comun cu ministerele şi instituţiile publice, a unor activităţi sau programe în domeniul sănătăţii publice şi protecţiei familiei,  
 precum şi a modului de finanţare a acestora 
 
 

M. Of. nr. 127/27 feb. 2003 

 H.G. nr. 104/2003 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele de sănătate finanţate din  
 bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate până la încheierea contractelor  
 de achiziţii publice pentru anul 2003 
 
 

M. Of. nr. 74/5 feb. 2003 

 H.G. nr. 110/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a colectării unor venituri  
 bugetare 
 
 

M. Of. nr. 88/12 feb. 2003 

 H.G. nr. 120/2003 
 Hotărâre privind intrarea, şederea şi ieşirea în/de pe teritoriul României a personalului străin încadrat în Comandamentul Forţei  
 Multinaţionale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) şi a membrilor de familie ai acestuia 
 
 

M. Of. nr. 113/24 feb. 2003 

 H.G. nr. 124/2003 
 Hotărâre privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest 
 M. Of. nr. 109/20 feb. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 734/2006  (M. Of. nr. 519/15 iun. 2006) - modifică art. 12 alin. (3) şi art. 13 
 - H.G. nr. 210/2007  (M. Of. nr. 187/19 mar. 2007) - introduce art. 181 şi menţiunea privind transpunerea normelor comunitare  
 după art. 19 
 
 H.G. nr. 125/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe  
 an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor  
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 poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate 
 M. Of. nr. 109/20 feb. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 130/2013  (M. Of. nr. 190/4 apr. 2013) - modifică art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Industriei şi Resurselor din România şi Ministerul Petrolului din Republica Arabă Egipt  
 privind cooperarea în domeniile petrol, gaze şi petrochimie, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002*) 
 H.G. nr. 127/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 109/20 feb. 2003 

 ▼ Înţelegere între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Populară Chineză privind  
 colaborarea în domeniul învăţământului în perioada 2002-2004, semnatã la Beijing la 27 iunie 2002 
 H.G. nr. 135/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 129/27 feb. 2003 
 
 
 H.G. nr. 139/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Tulcea, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 151/10 mar. 2003 

 H.G. nr. 140/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Padina, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 122/26 feb. 2003 

 H.G. nr. 143/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi a  
 tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme 
 M. Of. nr. 151/10 mar. 2003 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 123/2005  (M. Of. nr. 843/19 sep. 2005) - abrogă art. 4 

 H.G. nr. 144/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă şi a  
 tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepţia autorilor muzicii 
 M. Of. nr. 151/10 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 123/2005  (M. Of. nr. 843/19 sep. 2005) - abrogă art. 4 
 
 H.G. nr. 150/2003 
 Hotărâre privind contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a unui credit extern, garantat de către  
 Ministerul Finanţelor Publice, necesar finanţării programului de reabilitare primară a drumurilor naţionale 
 M. Of. nr. 96/17 feb. 2003 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 12 septembrie 2002 şi la Zagreb la 15 octombrie 2002 între  
 Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de  
 împrumut (Proiectul privind alimentarea cu apă a municipiului Bucureşti) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Washington la 2 august 1996 
 H.G. nr. 151/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 107/20 feb. 2003 
 
 
 H.G. nr. 152/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Afacerilor Externe a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 101/18 feb. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 455/2007  (M. Of. nr. 345/22 mai 2007) - modifică art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) 
 
 

- H.G. nr. 368/2009  (M. Of. nr. 223/7 apr. 2009) - modifică art. 2, art. 3 alin. (2) şi (3) 

 H.G. nr. 156/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau  
 abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 96/17 feb. 2003 
 
 
 H.G. nr. 162/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea facilităţilor fiscale prevăzute în Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Statelor Unite ale Americii referitor la programele de asistenţă economică, tehnică şi în domenii conexe, semnat la Bucureşti la 24  
 octombrie 1995 
 
 

M. Of. nr. 121/26 feb. 2003 

 H.G. nr. 166/2003 
 Hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie 
 M. Of. nr. 114/24 feb. 2003 
 
 H.G. nr. 168/2003 
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 Hotărâre pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului  
 Internaţional Bucureşti-Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional  
 Bucureşti-Otopeni" - S.A. 
 M. Of. nr. 114/24 feb. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1706/2005  (M. Of. nr. 7/4 ian. 2006) - modifică valorile prev. la art. 1 şi 7 

 H.G. nr. 171/2003 
 Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al judeţului Ilfov şi din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov,  
 respectiv din domeniul public al municipiului Bucureşti şi din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în domeniul  
 public al statului şi darea acestora în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", precum şi  
 încadrarea funcţională a acestora ca drumuri naţionale 
 
 

M. Of. nr. 117/24 feb. 2003 

 H.G. nr. 172/2003 
 Hotărâre privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării  
 României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE 
 M. Of. nr. 121/26 feb. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 22/2004  (M. Of. nr. 57/23 ian. 2004) - înlocuieşte anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 2341/2004  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2005) - înlocuieşte anexele nr. 3a) şi 3b) 
 - H.G. nr. 515/2006  (M. Of. nr. 371/28 apr. 2006) - modifică art.11 alin.(1); 
  înlocuieşte anexele 2a), 2b) şi 5 
 - H.G. nr. 964/2009  (M. Of. nr. 613/10 sep. 2009) - modifică art. 11 alin. (2), modifică şi înlocuieşte anexele nr. 2a), 2b), 3a) şi  
 3b); 
  introduce alin. (21) la art. 23 
 - H.G. nr. 320/2018  (M. Of. nr. 412/15 mai 2018) - modifică art. 10 alin. (1) și art. 15 alin. (1); 
 modifică și completează anexa nr. 1b); 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 2a) și 2b); 
 introduce alin. (11), (12) și (21) la art. 11 și anexele nr. 2a1) și nr. 2b1) 
 - H.G. nr. 662/2018  (M. Of. nr. 753/31 aug. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 2b¹) 
 - H.G. nr. 356/2019  (M. Of. nr. 451/5 iun. 2019) - introduce art. 41; 
 completează anexa nr. 1b) 
 - H.G. nr. 1002/2021  (M. Of. nr. 914/24 sep. 2021) - modifică anexa nr. 1b); 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 2a) și 2b) 
 
 H.G. nr. 179/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Marmocalc" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 119/25 feb. 2003 

 H.G. nr. 180/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "IMCOP" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 119/25 feb. 2003 

 H.G. nr. 187/2003 
 Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul  
 creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole 
 
 

M. Of. nr. 133/28 feb. 2003 

 H.G. nr. 196/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Secretariatului Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră 
 M. Of. nr. 139/4 mar. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 830/2010  (M. Of. nr. 602/25 aug. 2010) - modifică art. 5 alin. (3) 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2002 şi la Washington la 23 decembrie 2002, la Acordul de  
 împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat  
 finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994 
 H.G. nr. 197/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 146/6 mar. 2003 

 H.G. nr. 202/2003 
 Hotărâre privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat şi înfiinţarea biroului vamal de control şi vămuire la  
 frontieră pentru traficul internaţional de călători şi de mărfuri pe Aeroportul Craiova 
 
 

M. Of. nr. 142/5 mar. 2003 

 H.G. nr. 203/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente 
 M. Of. nr. 139/4 mar. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 789/2007  (M. Of. nr. 522/2 aug. 2007) - modifică şi completează anexa nr. 2; 
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  înlocuieşte denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi  
 Locuinţei" cu "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" 
 - O.G. nr. 16/2014  (M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) - abrogă anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 369/2018  (M. Of. nr. 453/31 mai 2018) - modifică titlul, art. 1, modifică și înlocuiește anexa; 
 introduce art. 11; 
 abrogă art. 2 și 3 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Justiţiei din România şi Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia şi Ţara Galilor,  
 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în vederea realizării unui sistem de publicitate imobiliară eficient, care să asigure  
 succesul economiei de piaţă în România, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2002 
 H.G. nr. 204/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 150/7 mar. 2003 

 H.G. nr. 218/2003 
 Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu  
 luna martie 2003 
 M. Of. nr. 144/5 mar. 2003 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Zagreb la 20 august 2002 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2002, între Guvernul  
 României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi  
 transportului în Sud-Estul Europei", semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000 
 H.G. nr. 220/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 176/20 mar. 2003 

 ▼ Acord de sponsorizare dintre Grupul NATO al directorilor naţionali pentru codificare (AC/135) şi Biroul naţional de codificare din  
 cadrul Ministerului Apărării Naţionale din România pentru afilierea la Sistemul de codificare NATO (NCS), încheiat la Roma la 11  
 septembrie 1997 
 H.G. nr. 221/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 147/6 mar. 2003 
 
 
 H.G. nr. 226/2003 
 Hotărâre privind contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a unui credit extern, garantat de  
 Ministerul Finanţelor Publice, necesar finanţării Programului de pietruire a drumurilor comunale 
 
 

M. Of. nr. 147/6 mar. 2003 

 H.G. nr. 230/2003 
 Hotărâre privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora 
 M. Of. nr. 190/26 mar. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1529/2006  (M. Of. nr. 926/15 nov. 2006) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 807/2020  (M. Of. nr. 897/2 oct. 2020) - modifică anexa nr. 1; 
  introduce anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 386/2021  (M. Of. nr. 406/19 apr. 2021) - modifică art. 11 și anexa nr. 1; 
 introduce anexa nr. 4 
 
 H.G. nr. 235/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern 
 M. Of. nr. 162/13 mar. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 307/2017  (M. Of. nr. 357/15 mai 2017) - modifică art. 1 alin. (2) lit. d), art. 2 alin. (6); 
  introduce lit. h) la art. 1 alin. (2),  alin. (51) la art. 2, lit. e) și f) la art. 3 alin.  
 (1); 
 în tot cuprinsul normelor, sintagma „directorul general al Unităţii 
 Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern” se înlocuieşte cu 
 sintagma „conducătorul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul 
 
 

Public Intern” 

 H.G. nr. 239/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor  
 Statului, care beneficiază de extinderea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru  
 accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

M. Of. nr. 162/13 mar. 2003 

 H.G. nr. 240/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor  
 Statului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat 
 
 

M. Of. nr. 162/13 mar. 2003 

 H.G. nr. 241/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor  
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 Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de  
 restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 
 

M. Of. nr. 162/13 mar. 2003 

 H.G. nr. 245/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval 
 
 

M. Of. nr. 185/25 mar. 2003 

 H.G. nr. 250/2003 
 Hotărâre privind împuternicirea Ministerului Tineretului şi Sportului să exercite drepturile şi să execute obligaţiile statului în calitate de  
 acţionar la Societatea Comercială "Palatul Sportului" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 171/18 mar. 2003 

 H.G. nr. 253/2003 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 171/18 mar. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 313/2007  (M. Of. nr. 223/2 apr. 2007) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 772/2007  (M. Of. nr. 509/30 iul. 2007) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 256/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului privind elaborarea actelor normative necesare atribuirii în proprietate a unor terenuri agricole  
 pentru romi 
 
 

M. Of. nr. 171/18 mar. 2003 

 H.G. nr. 257/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea încheierii Contractului de cesiune dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi  
 firma Maxima Group Plc., în vederea recuperării creanţelor României din Republica Angola 
 M. Of. nr. 181/24 mar. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 946/2003  (M. Of. nr. 605/26 aug. 2003) - modifică anexa. 

 H.G. nr. 258/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea încheierii Contractului de cesiune dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi  
 firma Maxima Group Plc., în vederea recuperării creanţelor României din Republica Mozambic 
 
 

M. Of. nr. 181/24 mar. 2003 

 H.G. nr. 264/2003 
 Hotărâre privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din  
 fonduri publice 
 M. Of. nr. 177/20 mar. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 851/2003  (M. Of. nr. 536/24 iul. 2003) - modifică anexa nr. 1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 109/5 feb. 2004) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 525/2004  (M. Of. nr. 335/16 apr. 2004) - modifică art.4 alin. (2) 
 - H.G. nr. 712/2004  (M. Of. nr. 444/18 mai 2004) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1451/2004  (M. Of. nr. 851/16 sep. 2004) - modifică şi completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 728/2006  (M. Of. nr. 523/16 iun. 2006) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 693/2008  (M. Of. nr. 515/9 iul. 2008) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 963/2009  (M. Of. nr. 608/3 sep. 2009) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 874/2010  (M. Of. nr. 615/31 aug. 2010) - modifică art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi (2),  art. 10, art. 12; 
 introduce lit. f) la art. 3, alin. (11) la art. 6,  alin. (5) la art. 7; 
 completează anexa nr. 1; 
 sintagma „beneficiar contractual” se înlocuieşte cu sintagma „contractor” în  
 cadrul alineatului (1) al articolului 4, precum şi în cadrul alineatelor (3) şi (4)  
 ale articolului 7. 
 - H.G. nr. 636/2011  (M. Of. nr. 443/24 iun. 2011) - modifică art. 4 alin. (1), art. 14, anexa nr. 1; 
 introduce alin. (11) la art. 4; 
 abrogă art. 4 alin. (4), anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1231/2011  (M. Of. nr. 912/22 dec. 2011) - modifică art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (3); 
 modifică şi completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 629/2012  (M. Of. nr. 428/28 iun. 2012) - introduce lit. f) la art. 4 alin. (2) 
 - H.G. nr. 776/2016  (M. Of. nr. 842/24 oct. 2016) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 621/2018  (M. Of. nr. 736/27 aug. 2018) - modifică art. 3 lit. f), art. 6 alin. (11), art. 7 alin. (5), anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 658/2018  (M. Of. nr. 757/3 sep. 2018) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 586/2019  (M. Of. nr. 690/21 aug. 2019) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 200/2020  (M. Of. nr. 223/19 mar. 2020) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 986/2020  (M. Of. nr. 1094/17 nov. 2020) - completează anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 466/2021  (M. Of. nr. 455/28 apr. 2021) - completează anexa nr. 1 

 H.G. nr. 270/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2002 privind  
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 punerea în valoare a plantaţiilor vitipomicole abandonate 
 
 

M. Of. nr. 188/25 mar. 2003 

 H.G. nr. 273/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor filiale, societăţi comerciale pentru reparaţii şi servicii, prin reorganizarea unor activităţi din cadrul  
 Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 204/28 mar. 2003 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 34/2006  (M. Of. nr. 418/15 mai 2006) - la data de 30 iunie 2006, abrogă art. 7 

 H.G. nr. 278/2003 
 Hotărâre privind asigurarea continuităţii cadrului organizatoric şi a condiţiilor necesare participării României cu un contingent de jandarmi  
 la Misiunea O.N.U. din Kosovo (UNMIK), până la sfârşitul misiunii 
 
 

M. Of. nr. 184/25 mar. 2003 

 H.G. nr. 283/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional "Mişcare pentru sănătate" 
 M. Of. nr. 182/24 mar. 2003 
 
 H.G. nr. 285/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Euroconf"-S.A. prin divizarea parţială a Regiei Autonome "Rami-Dacia" 
 M. Of. nr. 211/1 apr. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 349/2004  (M. Of. nr. 261/24 mar. 2004) - înlocuieşte în cuprinsul hotărârii sintagma "Euroconf" cu "Euroconfecţii" 

 H.G. nr. 299/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de  
 persoane 
 
 

M. Of. nr. 206/31 mar. 2003 

 H.G. nr. 305/2003 
 Hotărâre privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat şi înfiinţarea biroului vamal de control şi vămuire la frontieră pentru  
 traficul internaţional de călători şi de mărfuri pe Aeroportul Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 204/28 mar. 2003 

 H.G. nr. 307/2003 
 Hotărâre pentru stabilirea cotei-părţi care va fi reţinută de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" din  
 sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a statului pe care le are în administrare 
 
 

M. Of. nr. 204/28 mar. 2003 

 H.G. nr. 311/2003 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului  a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 210/31 mar. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1105/2012  (M. Of. nr. 781/20 nov. 2012) - introduce lit. l) la art. 1 alin. (1) 
 - H.G. nr. 475/2013  (M. Of. nr. 438/18 iul. 2013) - modifică art. 1 alin. (1) lit. a); 
 
  introduce lit. m) - o) la art. 1 alin. (1) 
 - H.G. nr. 711/2016  (M. Of. nr. 771/3 oct. 2016) - modifică art. 1 alin. (1) lit. a), l) și o) 
 - H.G. nr. 207/2017  (M. Of. nr. 243/7 apr. 2017) - modifică art. 1 alin. (1) lit. m) 
 
 ▼ Protocol de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului şi  
 Ştiinţei din Ucraina pe anul de învăţământ 2002-2003, semnat la Kiev la 17 septembrie 2002 
 H.G. nr. 315/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 216/2 apr. 2003 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 3 şi, respectiv, 18 martie 2003, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5  
 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998 
 H.G. nr. 316/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 216/2 apr. 2003 

 ▼ Memorandum de înţelegere între România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de  
 promovare a resurselor energetice regenerabile în cadrul Comunităţii (ALTENER) (1998-2002) şi la Programul comunitar de promovare  
 a eficienţei energetice (SAVE) (1998-2002), semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2002 şi la Bruxelles la 13 noiembrie 2002, şi a plăţii  
 contribuţiei financiare a României pentru participarea la aceste programe 
 H.G. nr. 319/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 229/4 apr. 2003 
 
 H.G. nr. 325/2003 
 Hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru maşinile de spălat vase de uz casnic 
 
 

M. Of. nr. 223/3 apr. 2003 

 H.G. nr. 327/2003 
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 Hotărâre privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare 
 M. Of. nr. 223/3 apr. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 475/2007  (M. Of. nr. 371/31 mai 2007) - înlocuieşte plafoanele salariale prevăzute în anexă 
 - H.G. nr. 750/2013  (M. Of. nr. 628/9 oct. 2013) - introduce alin. (3) la art. 1 
 
 

- H.G. nr. 751/2017  (M. Of. nr. 818/17 oct. 2017) - modifică și înlocuiește anexa 

 H.G. nr. 330/2003 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie  
 HIV/SIDA 
 
 

M. Of. nr. 223/3 apr. 2003 

 H.G. nr. 333/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi  
 serviciilor de piaţă 
 
 

M. Of. nr. 235/7 apr. 2003 

 H.G. nr. 352/2003 
 Hotărâre privind garantarea unor credite externe în valoare de 12 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Parcului tehnologic universitar IT  
 la Universitatea din Craiova 
 
 

M. Of. nr. 233/5 apr. 2003 

 H.G. nr. 353/2003 
 Hotărâre privind garantarea unui credit extern în valoare de 10 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de transfer tehnologic  
 CETRANSINO la Universitatea din Piteşti 
 
 

M. Of. nr. 233/5 apr. 2003 

 H.G. nr. 354/2003 
 Hotărâre privind garantarea unor credite externe în valoare de 12 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de documentare, educaţie  
 continuă şi transfer tehnologic la Universitatea "Politehnica" din Timişoara 
 
 

M. Of. nr. 233/5 apr. 2003 

 H.G. nr. 355/2003 
 Hotărâre privind garantarea unor credite externe în valoare de 10 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de transfer tehnologic,  
 informare şi documentare din Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 233/5 apr. 2003 

 H.G. nr. 356/2003 
 Hotărâre privind organizarea în România a Reuniunii Grupului de lucru al Procesului reuniunilor miniştrilor apărării din Sud-Estul  
 Europei (SEDM) pentru combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, securitatea frontierelor şi combaterea terorismului 
 
 

M. Of. nr. 233/5 apr. 2003 

 H.G. nr. 358/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Nemetalifere Harghita" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 234/7 apr. 2003 

 H.G. nr. 359/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Mineral"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 234/7 apr. 2003 

 H.G. nr. 360/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Multiprod"-S.A. 
 
 

M. Of. nr. 234/7 apr. 2003 

 H.G. nr. 361/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Bega Minerale Industriale" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 234/7 apr. 2003 

 H.G. nr. 362/2003 
 Hotărâre privind interdicţia de a intra pe teritoriul României a unor persoane provenind din regiunea transnistreană a Republicii Moldova 
 
 

M. Of. nr. 232/5 apr. 2003 

 H.G. nr. 368/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul celui de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru  
 cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative şi al celui de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei  
 Atomice (Euratom), precum şi pentru aprobarea sprijinului financiar acordat participanţilor români, inclusiv pentru măsuri de stimulare a  
 participării acestora 
 
 

M. Of. nr. 238/8 apr. 2003 

 H.G. nr. 370/2003 
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 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "ICIM" - S.A. Arad 
 
 

M. Of. nr. 234/7 apr. 2003 

 H.G. nr. 371/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Titan" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 234/7 apr. 2003 

 H.G. nr. 372/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 234/7 apr. 2003 

 H.G. nr. 382/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi  
 de urbanism pentru zonele de riscuri naturale 
 
 

M. Of. nr. 263/16 apr. 2003 

 H.G. nr. 387/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor,  direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional  
 judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Administraţia Fondului Cultural Naţional a unor activităţi finanţate integral din venituri  
 proprii 
 M. Of. nr. 247/10 apr. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1846/2005  (M. Of. nr. 23/11 ian. 2006) - modifică titlul, art.3 alin.(1) şi alin.(4); 
  introduce lit.g1) la alin.(2) al art.1, lit.h1) la alin.(3) al art.1, art.11, alin. 
 
 

(21) - (23) la art.2 

 H.G. nr. 393/2003 
 Hotărâre privind deschiderea punctelor de trecere a frontierei de stat şi a birourilor vamale de control şi vămuire la frontieră Săcuieni  
 (România) - Letaverdes (Republica Ungară) şi Urziceni (România) - Vallaj (Republica Ungară) 
 M. Of. nr. 247/10 apr. 2003 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 12 februarie 2003 şi la Bucureşti la 26 februarie 2003 între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru finanţarea Proiectului de  
 dezvoltare rurală dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002 
 H.G. nr. 395/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 253/12 apr. 2003 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 338/19 mai 2003) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 396/2003 
 Hotărâre privind asigurarea securităţii utilizatorilor de jucării 
 M. Of. nr. 264/16 apr. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 962/2007  (M. Of. nr. 628/13 sep. 2007) - modifică art. 18 alin. (2), art.24; 
  introduce menţiunea privind transpunerea actelor comunitare după art. 26; 
 înlocuieşte sintagmele " Ministerul Industriei şi Resurselor" şi "Ministerul  
 Economiei şi Comerţului" cu "Ministerul Economiei şi Finanţelor" 
 - H.G. nr. 74/2011  (M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) - abrogă hotărârea, cu excepţia art. 2 alin. (1) şi subpct. 3 al pct. II din anexa  
 nr. 2, care se abrogă la data de 20 iulie 2013 
 
 H.G. nr. 398/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea Casei de Cultură Studenţească din Reşiţa, judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 254/12 apr. 2003 
 
 H.G. nr. 401/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat  
 tinerilor din mediul rural 
 
 

M. Of. nr. 256/14 apr. 2003 

 H.G. nr. 403/2003 
 Hotărâre privind aprobarea programului "Aniversarea a 85 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918" 
 M. Of. nr. 258/14 apr. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1033/2003  (M. Of. nr. 639/8 sep. 2003) - modifică art. 3 alin. (1) lit.b), anexa nr. 3 

 H.G. nr. 404/2003 
 Hotărâre privind aprobarea programului "Comemorare Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500 de ani" 
 M. Of. nr. 258/14 apr. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1309/2003  (M. Of. nr. 818/19 nov. 2003) - introduce art. 31; înlocuieşte anexa nr. 1 
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 ▼ Acord de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare în domeniul sănătăţii şi  
 ştiinţelor medicale, semnat la Alger la 13 ianuarie 2003 
 H.G. nr. 405/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 259/14 apr. 2003 
 
 
 H.G. nr. 406/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din  
 infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora 
 
 

M. Of. nr. 260/15 apr. 2003 

 H.G. nr. 409/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Sibarex" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 259/14 apr. 2003 

 H.G. nr. 410/2003 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Naţionale de Transport al  
 Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea retehnologizării Staţiei electrice de 400/220 kV Roşiori, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 259/14 apr. 2003 

 H.G. nr. 412/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 
 M. Of. nr. 260/15 apr. 2003 

 

 ▼ Plan de cooperare între Ministerul Sănătăţii şi Familiei din România şi Ministerul Sănătăţii din Republica Populară Chineză în domeniul  
 sănătăţii pentru anii 2002-2006, semnat la Beijing la 20 decembrie 2002 
 H.G. nr. 417/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 265/16 apr. 2003 

 H.G. nr. 418/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei 
 M. Of. nr. 274/18 apr. 2003 
 
 H.G. nr. 419/2003 
 Hotărâre privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Metrom", prin divizarea Societăţii Comerciale "Metrom" - S.A. din cadrul  
 Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 262/16 apr. 2003 

 H.G. nr. 420/2003 
 Hotărâre privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Carfil", prin divizarea Societăţii Comerciale "Carfil" - S.A. din cadrul  
 Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 262/16 apr. 2003 

 H.G. nr. 421/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării oraşului Azuga, judeţul Prahova, ca staţiune turistică de interes naţional 
 M. Of. nr. 265/16 apr. 2003 
 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind închiderea Fondului de Contrapartidă pentru România, încheiat între Guvernul României şi Comisia  
 Europeană 
 H.G. nr. 423/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 266/16 apr. 2003 

 ▼ Amendament convenit la Bucureşti la 16 decembrie 2002 şi la Zagreb la 19 decembrie 2002 între Guvernul României şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998 
 H.G. nr. 438/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 271/18 apr. 2003 

 H.G. nr. 442/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru atragerea, pregătirea şi stabilizarea tinerilor în cercetare 
 M. Of. nr. 288/24 apr. 2003 
 
 H.G. nr. 445/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de codificare a articolelor de înzestrare din domeniul  
 apărării 
 
 

M. Of. nr. 300/6 mai 2003 

 H.G. nr. 447/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren, al  
 hărţilor de hazard la inundaţii şi al hărţilor de risc la inundaţii 
 M. Of. nr. 305/7 mai 2003 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 663/2013  (M. Of. nr. 565/5 sep. 2013) - modifică titlul, art. 1 alin. (2); 
 
 

înlocuieşte anexa nr. 2 

 H.G. nr. 449/2003 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -  
 CERONAV 
 M. Of. nr. 307/7 mai 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 792/2011  (M. Of. nr. 578/16 aug. 2011) - modifică art. 13 alin. (1), anexa nr. 1 

 H.G. nr. 452/2003 
 Hotărâre privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic 
 M. Of. nr. 282/23 apr. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 802/2020  (M. Of. nr. 887/29 sep. 2020) - modifică art. 6 

 H.G. nr. 476/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului internaţional de management al  
 siguranţei - Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al siguranţei în  
 conformitate cu cerinţele Codului I.S.M. amendat şi a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor 
 M. Of. nr. 312/9 mai 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1295/2009  (M. Of. nr. 770/11 nov. 2009) - completează anexa nr. 2, la data de 10 ian. 2010 
 
 H.G. nr. 478/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Centrului Naţional al  
 Cinematografiei 
 
 

M. Of. nr. 303/6 mai 2003 

 H.G. nr. 479/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia  
 operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
 M. Of. nr. 319/12 mai 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2398/2004  (M. Of. nr. 75/21 ian. 2005) - modifică şi completează anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 348/25 apr. 2005) 
 Modificări: 
 - L. nr. 264/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - modifică corespunzător 
 - H.G. nr. 73/2014  (M. Of. nr. 108/12 feb. 2014) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 804/2017  (M. Of. nr. 907/20 nov. 2017) - modifică și completează  Normele metodologice; 
   modifică și înlocuiește anexele nr. 1, 2a), 2b), 5, 6, 9 și 10; 
  în tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma „tranzacţie” se înlocuieşte cu  
 sintagma „operaţiune” 
 (v. O.U.G. nr. 17/2005) 
 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la  
 Alger la 13 ianuarie 2003 
 H.G. nr. 480/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 309/8 mai 2003 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind cooperarea în domeniul protecţiei  
 plantelor şi carantinei plantelor, semnat la Alger la 13 ianuarie 2003 
 H.G. nr. 481/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 309/8 mai 2003 

 H.G. nr. 483/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2003 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit  
 multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 
 
 

M. Of. nr. 298/6 mai 2003 

 H.G. nr. 485/2003 
 Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Vâlcea şi din administrarea Consiliului  
 Judeţean Vâlcea în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"  
 şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale 
 
 

M. Of. nr. 303/6 mai 2003 

 H.G. nr. 486/2003 
 Hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drumuri judeţene din domeniul public al judeţului Vâlcea şi din administrarea Consiliului  
 Judeţean Vâlcea în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"  
 şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale 
 
 

M. Of. nr. 311/8 mai 2003 

 H.G. nr. 489/2003 
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 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a  
 executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale 
 
 

M. Of. nr. 298/6 mai 2003 

 H.G. nr. 492/2003 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi 
 M. Of. nr. 315/12 mai 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1109/2010  (M. Of. nr. 804/2 dec. 2010) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 494/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Marmosim" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 308/7 mai 2003 

 H.G. nr. 495/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Marmosim" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 308/7 mai 2003 

 H.G. nr. 496/2003 
 Hotărâre privind garantarea unor credite externe în valoare de 5 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Parcului industrial "TESTMAT" la  
 Universitatea "Transilvania" din Braşov 
 
 

M. Of. nr. 314/9 mai 2003 

 H.G. nr. 504/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea  
 demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
 
 

M. Of. nr. 301/6 mai 2003 

 H.G. nr. 506/2003 
 Hotărâre privind stabilirea modelului Registrului declaraţiilor de interese 
 M. Of. nr. 293/25 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 14/2005  (M. Of. nr. 200/9 mar. 2005) - înlocuieşte anexa 
 
 

- L. nr. 158/2005  (M. Of. nr. 449/26 mai 2005) - aprobă O.U.G. nr. 14/2005 

 H.G. nr. 511/2003 
 Hotărâre privind declararea municipiului Turda, judeţul Cluj, ca zonă defavorizată 
 
 

M. Of. nr. 327/14 mai 2003 

 H.G. nr. 514/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Marmosim" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 330/15 mai 2003 

 H.G. nr. 515/2003 
 Hotărâre privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societăţii Comerciale "Tohan" - S.A. din cadrul  
 Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 341/20 mai 2003 

 H.G. nr. 522/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea  
 profesională a adulţilor 
 M. Of. nr. 346/21 mai 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 887/2004  (M. Of. nr. 536/15 iun. 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1829/2004  (M. Of. nr. 1054/15 nov. 2004) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 918/2013  (M. Of. nr. 734/28 nov. 2013) - abrogă art. 3 şi anexa nr. 1 din Norme 
 
 

- H.G. nr. 481/2015  (M. Of. nr. 536/17 iul. 2015) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 537/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse  
 Radioactive - ICPMRR Bucureşti 
 M. Of. nr. 349/22 mai 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 2166/2004  (M. Of. nr. 1202/15 dec. 2004) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 542/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de utilizare a sistemului electronic de colectare a datelor statistice şi aprobarea listei cercetărilor  
 statistice incluse în sistemul electronic 
 
 

M. Of. nr. 363/28 mai 2003 

 H.G. nr. 544/2003 
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 Hotărâre privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu  
 stema României, uzate sau care devin nefolosibile 
 
 

M. Of. nr. 360/27 mai 2003 

 H.G. nr. 547/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială a Companiei  
 Naţionale "Romarm" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 355/26 mai 2003 

 H.G. nr. 548/2003 
 Hotărâre privind atribuţiile Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a  
 Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie şi componenţa, modul de funcţionare şi atribuţiile comandamentelor judeţene de  
 analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie 
 
 

M. Of. nr. 365/29 mai 2003 

 H.G. nr. 550/2003 
 Hotărâre privind gestionarea şi valorificarea acţiunilor rezultate din conversia creanţelor bugetare ale Societăţii Naţionale a Petrolului  
 "Petrom" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 360/27 mai 2003 

 H.G. nr. 554/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse   
 Minerale şi Societatea Comercialã "Asco" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 370/30 mai 2003 

 H.G. nr. 555/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată  între  Agenţia  Naţională  pentru   
 Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Construcţii  Bomex" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 370/30 mai 2003 

 H.G. nr. 556/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată  între  Agenţia  Naţională  pentru   
 Resurse Minerale şi Societatea Comercialã "Foradex" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 370/30 mai 2003 

 H.G. nr. 557/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Belevion Impex" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 370/30 mai 2003 

 H.G. nr. 558/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Pro Conic" - S.R.L. Buciumi 
 
 

M. Of. nr. 375/2 iun. 2003 

 H.G. nr. 567/2003 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate  
 integral din venituri proprii 
 
 

M. Of. nr. 388/5 iun. 2003 

 H.G. nr. 571/2003 
 Hotărâre privind contractarea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, denominate în  
 euro 
 M. Of. nr. 370/30 mai 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 710/2003  (M. Of. nr. 456/26 iun. 2003) - modifică art. 1 

 H.G. nr. 585/2003 
 Hotărâre privind exceptarea cetăţenilor unor state de la obligativitatea obţinerii vizelor de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi  
 economice şi comerciale, precum şi de la îndeplinirea unor condiţii de prelungire a dreptului de şedere, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 
 M. Of. nr. 391/6 iun. 2003 

 

 ▼ Acord de cooperare între Ministerul Administraţiei Publice - Institutul Naţional de Administraţie şi Institutul European de Administraţie  
 Publică (EIPA), semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2002 
 H.G. nr. 589/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 391/6 iun. 2003 

 H.G. nr. 590/2003 
 Hotărâre privind exceptarea cetăţenilor Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederaţiei Elveţiene şi Japoniei de la îndeplinirea unor  
 condiţii de prelungire a dreptului de şedere prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în  
 România favoarea statului român 
 M. Of. nr. 376/2 iun. 2003 



 

 1299

 

 ▼ Protocol pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind  
 readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 20 februarie 2003 
 H.G. nr. 591/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 386/4 iun. 2003 

 H.G. nr. 592/2003 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 376/2 iun. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 351/2007  (M. Of. nr. 277/25 apr. 2007) - modifică art. 1 alin. (1) 

 H.G. nr. 610/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la  
 monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat 
 
 

M. Of. nr. 402/10 iun. 2003 

 H.G. nr. 614/2003 
 Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu  
 luna iunie 2003 
 
 

M. Of. nr. 392/6 iun. 2003 

 H.G. nr. 626/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Dolj 
 
 

M. Of. nr. 416/13 iun. 2003 

 H.G. nr. 627/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Calafat, judeţul Dolj 
 
 

M. Of. nr. 416/13 iun. 2003 

 H.G. nr. 628/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu 
 M. Of. nr. 416/13 iun. 2003 

 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România şi Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997 
 H.G. nr. 636/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 407/11 iun. 2003 
 
 
 H.G. nr. 637/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 
 M. Of. nr. 418/16 iun. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 481/2019  (M. Of. nr. 592/18 iul. 2019) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 653/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăţi comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor,  
 pentru anul 2003 
 M. Of. nr. 431/19 iun. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1540/2003  (M. Of. nr. 4/6 ian. 2004) - modifică anexa 

 H.G. nr. 658/2003 
 Hotărâre privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Icemenerg - Service" - S.A. Bucureşti de la  
 Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului la Ministerul Industriei şi Resurselor şi înfiinţarea Societăţii  
 Comerciale "Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 446/24 iun. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1065/2003  (M. Of. nr. 655/16 sep. 2003) - reorganizare 

 H.G. nr. 659/2003 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea, în cadrul Muzeului Naţional  de Artă Contemporană, a Colecţiei de artă "Vasile  
 Grigore - pictor şi colecţionar" 
 M. Of. nr. 417/13 iun. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 728/2003  (M. Of. nr. 473/2 iul. 2003) - abrogă art. 1 alin. (2), art.3, art.5 

 H.G. nr. 660/2003 
 Hotărâre  privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al judeţului Ilfov şi din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în  
 domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Regiei  Autonome  "Administraţia  Naţională  a Drumurilor din România",  
 precum şi încadrarea  funcţională a acestora ca drum naţional. 
 
 

M. Of. nr. 417/13 iun. 2003 
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 H.G. nr. 663/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor  
 Statului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat 
 
 

M. Of. nr. 421/16 iun. 2003 

 H.G. nr. 666/2003 
 Hotărâre privind recunoaşterea handbalului ca ramură de sport profesionistă şi stabilirea condiţiilor de practicare a handbalului  
 profesionist 
 
 

M. Of. nr. 424/17 iun. 2003 

 H.G. nr. 668/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de creştere a calităţii serviciilor hoteliere şi de lansare a mărcii "Q" 
 M. Of. nr. 424/17 iun. 2003 
 
 H.G. nr. 669/2003 
 Hotărâre privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice,  
 Transporturilor şi Locuinţei în proprietatea publică a municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi şi  
 privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galaţi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Galaţi" 
 
 

M. Of. nr. 424/17 iun. 2003 

 H.G. nr. 672/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 163/1987 privind bunăstarea  
 navigatorilor pe mare şi în port, adoptată la cea de-a 74-a sesiune a Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva  
 la 8 octombrie 1987 
 
 

M. Of. nr. 449/25 iun. 2003 

 H.G. nr. 675/2003 
 Hotărâre privind implementarea sistemului informatic necesar îmbunătăţirii activităţii administraţiilor fiscale 
 M. Of. nr. 433/19 iun. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1528/2004  (M. Of. nr. 883/28 sep. 2004) - prorogă termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) până la 31 decembrie 2005 
 - H.G. nr. 1815/2005  (M. Of. nr. 1183/28 dec. 2005) - prorogă termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) pănă la 31 dec. 2006 
 
 H.G. nr. 677/2003 
 Hotărâre privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti 
 M. Of. nr. 432/19 iun. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 112/2005  (M. Of. nr. 203/10 mar. 2005) - modifică art. 5 alin. (6); 
  introduce alin. (51) la art. 5 
 
 H.G. nr. 678/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Caris Impex" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 443/23 iun. 2003 

 H.G. nr. 679/2003 
 Hotărâre privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist 
 M. Of. nr. 443/23 iun. 2003 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 25/2018  (M. Of. nr. 135/20 feb. 2019) - art. 10 alin. (1) lit. f) 
 
 ▼ Program de colaborare în domeniile educaţiei, culturii şi ştiinţei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii  
 2002-2006, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002 
 H.G. nr. 686/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 442/23 iun. 2003 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 17 decembrie 2002 şi la Washington D.C. la 20 ianuarie 2003,  
 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, semnat la Washington  
 D.C. la 17 iunie 1999 
 H.G. nr. 689/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 457/27 iun. 2003 
 
 H.G. nr. 692/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 458/27 iun. 2003 

 H.G. nr. 702/2003 
 Hotărâre privind asigurarea surselor necesare finalizării lucrărilor de electrificare rurală şi urbană, alimentarea cu energie a locuinţelor  
 cuprinse în programul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru unele proiecte majore aprobate de Guvern 
 
 

M. Of. nr. 467/30 iun. 2003 
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 H.G. nr. 728/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea Muzeului de Artă "Vasile Grigore - pictor şi colecţionar" 
 M. Of. nr. 473/2 iul. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 575/2013  (M. Of. nr. 501/8 aug. 2013) - modifică art. 3 alin. (2) 

 H.G. nr. 730/2003 
 Hotărâre privind reîncadrarea funcţionarilor publici în funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 
 M. Of. nr. 478/4 iul. 2003 
 
 H.G. nr. 732/2003 
 Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea Comisiei naţionale permanente de elaborare a Strategiei de dezvoltare durabilă a României -  
 Orizont 2025 
 
 

M. Of. nr. 500/10 iul. 2003 

 H.G. nr. 763/2003 
 Hotărâre privind efectuarea anchetei asupra condiţiilor de viaţă - ACOVI 
 M. Of. nr. 534/24 iul. 2003 
 
 H.G. nr. 767/2003 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Concurenţei în subordinea Ministerului Finanţelor Publice 
 
 

M. Of. nr. 481/4 iul. 2003 

 H.G. nr. 772/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A. 
 M. Of. nr. 506/14 iul. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 467/2005  (M. Of. nr. 453/27 mai 2005) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 760/2005  (M. Of. nr. 652/22 iul. 2005) - introduce art. 21 - 26 
 - H.G. nr. 1170/2005  (M. Of. nr. 904/10 oct. 2005) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1585/2005  (M. Of. nr. 1117/12 dec. 2005) - abrogă  art. 23 alin. (10) 

 H.G. nr. 773/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului  
 pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II) 
 M. Of. nr. 506/14 iul. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1078/2003  (M. Of. nr. 671/23 sep. 2003) - introduce art. 3;modifică anexa 
 
 H.G. nr. 776/2003 
 Hotărâre privind plata sumelor aferente instalării aparaturii de înaltă performanţă, achiziţionată din credite externe contractate direct sau cu  
 garanţia statului 
 M. Of. nr. 533/24 iul. 2003 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1136/2003  (M. Of. nr. 899/16 dec. 2003) - modifică anexa. 

 H.G. nr. 787/2003 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 509/15 iul. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1194/2004  (M. Of. nr. 701/4 aug. 2004) - modifică art.1 alin. (1) lit. a) 
 - H.G. nr. 425/2014  (M. Of. nr. 391/27 mai 2014) - modifică art. 1 alin. (1) lit. b) 
 - H.G. nr. 757/2015  (M. Of. nr. 715/23 sep. 2015) - abrogă art. 1 alin. (1) lit. a) 
 
 ▼ Protocol adiţional la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la  
 28 iunie 1993 
 H.G. nr. 790/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 509/15 iul. 2003 

 H.G. nr. 792/2003 
 Hotărâre privind autorizarea Academiei Române de Aviaţie de a contracta o finanţare de tip leasing financiar 
 M. Of. nr. 513/16 iul. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 790/2005  (M. Of. nr. 699/3 aug. 2005) - modifică art. 1 

 H.G. nr. 793/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Industrie Mică şi Prestaţii" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 509/15 iul. 2003 

 H.G. nr. 794/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Citadela Com" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 509/15 iul. 2003 
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 H.G. nr. 795/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 513/16 iul. 2003 

 H.G. nr. 798/2003 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro 
 M. Of. nr. 555/1 aug. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 929/2007  (M. Of. nr. 575/22 aug. 2007) - modifică art.10 alin.(1), art.61 alin.(1) şi (2), art.68, anexa nr.10; 
  introduce art.591, menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după  
 art.69; 
 
  abrogă alin.(3) al art.22, alin.(3) al art.31 
 - H.G. nr. 657/2008  (M. Of. nr. 465/23 iun. 2008) - modifică art. 33 
 - H.G. nr. 596/2012  (M. Of. nr. 405/18 iun. 2012) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1184/2014  (M. Of. nr. 26/13 ian. 2015) - în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Ministerul Sănătăţii" se înlocuieşte cu  
 sintagma "Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale"; 
 
 

înlocuieşte anexa nr. 10 

 H.G. nr. 801/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli şi asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii pentru  
 achiziţionarea de instalaţii de irigat noi, din producţia internă, cu finanţare de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 504/11 iul. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 862/2005  (M. Of. nr. 712/5 aug. 2005) - modifică anexa 
 
 ▼ Acord între Guvernul României, reprezentat de Ministerul de Interne şi Ministerul Public, şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene,  
 reprezentat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, privind implementarea programelor "Introducerea conceptului «Poliţia  
 de Proximitate» în România", "Îmbunătăţirea cooperării dintre Poliţie şi Parchet", etapa 2003-2004, semnat la Berna la 26 martie 2003 
 H.G. nr. 804/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 557/4 aug. 2003 

 H.G. nr. 805/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a  
 timbrului sec cu stema României de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, care fac parte din sistemul  
 naţional de învăţământ 
 
 

M. Of. nr. 503/11 iul. 2003 

 H.G. nr. 807/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Serviciul de Protecţie şi Pază a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 524/21 iul. 2003 
 
 H.G. nr. 810/2003 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de salarizare şi a altor categorii de cheltuieli pentru emisarul special al Guvernului României pe  
 lângă Administraţia americană, pentru reconstrucţia Irakului 
 
 

M. Of. nr. 503/11 iul. 2003 

 H.G. nr. 816/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003 
 M. Of. nr. 506/14 iul. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 477/2007  (M. Of. nr. 362/28 mai 2007) - modifică anexa 

 H.G. nr. 822/2003 
 Hotărâre privind recunoaşterea Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 522/21 iul. 2003 

 

 ▼ Înţelegere între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul de Interne al României şi Serviciul Federal de Frontieră al  
 Federaţiei Ruse privind colaborarea în probleme de frontieră, semnat la Bucureşti la data de 27 martie 2003 
 H.G. nr. 826/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 522/21 iul. 2003 

 H.G. nr. 828/2003 
 Hotărâre pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători 
 M. Of. nr. 569/7 aug. 2003 

 

 ▼ Acord de cooperare între Arhivele Naţionale din România şi Direcţia Arhivelor din Franţa, semnat la Bucureşti la 8 aprilie 2003 
 H.G. nr. 832/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 526/22 iul. 2003 

 H.G. nr. 835/2003 
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 Hotărâre privind contractarea de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a unor credite externe şi/sau interne,  
 garantate de Ministerul Finanţelor Publice, necesare pentru continuarea finanţării implementării sistemelor de centralizare electronică în  
 staţiile de cale ferată 
 
 

M. Of. nr. 527/22 iul. 2003 

 H.G. nr. 837/2003 
 Hotărâre privind organizarea în România, în luna iulie 2003, a ceremonialului de predare-primire a preşedinţiei Comitetului de Coordonare  
 a Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al  
 Forţei Multinaţionale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE), de schimbare a comandantului Brigăzii din Sud-Estul Europei  
 (SEEBRIG) şi de inaugurare a Comandamentului SEEBRIG de la Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 526/22 iul. 2003 

 H.G. nr. 838/2003 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut intern contractat de Societatea Comercială "Sicomed" -  
 S.A. 
 
 

M. Of. nr. 534/24 iul. 2003 

 H.G. nr. 839/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, din  
 sectorul feroviar, care beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de  
 restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 
 

M. Of. nr. 520/18 iul. 2003 

 H.G. nr. 859/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de  
 funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit 
 M. Of. nr. 542/29 iul. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 913/2003  (M. Of. nr. 593/20 aug. 2003) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 2265/2004  (M. Of. nr. 4/4 ian. 2005) - completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 1241/2021  (M. Of. nr. 1153/3 dec. 2021) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 861/2003 
 Hotărâre privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice 
 
 

M. Of. nr. 545/29 iul. 2003 

 H.G. nr. 865/2003 
 Hotărâre privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anii 2003, 2004 şi 2005, pentru construirea de adăposturi de  
 vaci de lapte, precum şi pentru achiziţionarea de juninci şi instalaţii zootehnice şi pentru aprobarea normelor metodologice 
 M. Of. nr. 549/30 iul. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 11/2004  (M. Of. nr. 49/20 ian. 2004) - modifică titlul, art.1, art.11 alin.(6), art.15, titlul anexei nr.5 
 
 

- H.G. nr. 2152/2004  (M. Of. nr. 1157/7 dec. 2004) - modifică titlul, art. 1, art. 11 alin. (6), art. 15, titlul anexei 5 

 H.G. nr. 868/2003 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
 M. Of. nr. 556/1 aug. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 425/2005  (M. Of. nr. 413/17 mai 2005) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 580/2012  (M. Of. nr. 419/22 iun. 2012) - modifică art. 5 alin. (1) 
 - H.G. nr. 214/2019  (M. Of. nr. 279/11 apr. 2019) - modifică art. 2, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1) și art. 9  
 alin. (2); 
 abrogă art. 5 alin. (3) și art. 6 alin. (3), (4) și (9) 
 - H.G. nr. 9/2020  (M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) - modifică art. 2, art. 5 alin. (1) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Institutul European pentru Cooperare în Aplicarea Legii referitor la colaborarea  
 în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, semnat la Bucureşti la 19 martie 2003 
 H.G. nr. 869/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 565/6 aug. 2003 

 H.G. nr. 876/2003 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe, în valoare totală de maximum 130 milioane  
 dolari S.U.A., contractate de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Comercială "Distrigaz Sud" - S.A. şi  
 Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. pentru plata achiziţiilor de gaze naturale necesare în vederea funcţionării Sistemului  
 naţional de gaze naturale 
 
 

M. Of. nr. 566/6 aug. 2003 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut -  
 Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a, dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 semnat la Bucureşti la 4 august 1997 
 H.G. nr. 887/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 574/11 aug. 2003 
 
 H.G. nr. 890/2003 
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 Hotărâre privind aprobarea "Foii de parcurs din domeniul energetic din România" 
 M. Of. nr. 581/14 aug. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1823/2004  (M. Of. nr. 1062/16 nov. 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 644/2005  (M. Of. nr. 684/29 iul. 2005) - modifică în mod  corespunzător anexa 
 
 

- H.G. nr. 519/2007  (M. Of. nr. 414/20 iun. 2007) - modifică anexa 

 H.G. nr. 894/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare 
 M. Of. nr. 580/14 aug. 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 470/2004  (M. Of. nr. 1040/10 nov. 2004) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 896/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea  
 unei locuinţe proprietate personală 
 
 

M. Of. nr. 588/19 aug. 2003 

 H.G. nr. 898/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A. prin desprinderea din cadrul Regiei Autonome "Rami-Dacia" a  
 Companiei de Export-Import "Comicex" 
 
 

M. Of. nr. 590/19 aug. 2003 

 H.G. nr. 899/2003 
 Hotărâre privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mişcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf,  
 precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în  
 transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză 
 M. Of. nr. 588/19 aug. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 693/2018  (M. Of. nr. 779/11 sep. 2018) - moditică titlul, art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 11, art. 12,  
 art. 13, art. 16 și art. 17; 
 abrogă titlul capitolului I „Definiţii şi dispoziţii generale”, titlul capitolului II  
 „Norme privind tahografele”, art. 3, titlul capitolului III „Norme privind  
 limitatoarele de viteză”, art. 8, art. 9, titlul capitolului IV „Contravenţii şi  
 sancţiuni”, titlul capitolul V „Dispoziţii finale” și art. 18 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 884/19 oct. 2018) - rectifică H.G. nr. 693/2018, astfel:la art. I pct. 2, în loc de: „ Titlul capitolului  
 I «...»"se va citi: „Titlul «Capitolul I ...»"; 
 la art. I pct. 4 (cu referire la textul de la art. 2 din hotărârea de bază), după  
 sintagma finală: „...în domeniul transporturilor rutiere.” se va citi: „denumit în  
 continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014.”; 
 la art. I pct. 5, în loc de: „Titlul capitolului 11«...»” se va citi: „Titlul  
 «Capitolul II...»”; 
 la art. I pct. 11, în loc de: „Titlul capitolului III «...»se va citi: „Titlul «Capitolul  
 III...»”; 
  la art. I pct. 15, în loc de: „Titlul capitolului IV «...»” se va citi:Titlul«Capitolul  
 IV...»; 
 la art. I pct. 18, în loc de: „Titlul capitolul V «...»” se va citi: „Titlul «Capitolul  
 V...»”. 
 
 H.G. nr. 903/2003 
 Hotărâre privind instituirea burselor de studii şi cercetare postuniversitară şi postdoctorală "Nicolae Titulescu", pentru formarea de  
 specialişti în scopul integrării în Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 585/18 aug. 2003 

 H.G. nr. 915/2003 
 Hotărâre privind plata sumelor aferente instalării aparaturii de înaltă performanţă achiziţionate din credite externe contractate cu garanţia  
 statului 
 
 

M. Of. nr. 590/19 aug. 2003 

 H.G. nr. 917/2003 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Naţionale de Transport al  
 Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A.,în vederea realizării obiectivului de investiţii "Mărirea gradului de siguranţă a Sistemului  
 Energetic Naţional prin modernizarea Staţiei 400/220/110 kV Gutinaş, judeţul Bacău" 
 
 

M. Of. nr. 593/20 aug. 2003 

 H.G. nr. 924/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare şi suplimentarea serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Naţionale a  

 Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 606/26 aug. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1090/2004  (M. Of. nr. 650/19 iul. 2004) - modifică şi completează anexa nr. 1 

 H.G. nr. 925/2003 
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 Hotărâre privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraţiei Publice 
 M. Of. nr. 599/22 aug. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 544/2005  (M. Of. nr. 567/1 iul. 2005) - modifică art. 6 alin. (1), (3), (4) şi (6); 
  introduce alin. (31) şi (32) la art. 6; 
  înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative, denumirile ''grupuri de  
 monitorizare a reformei administraţiei publice“ şi ''reţea naţională pentru  
 monitorizarea reformei administraţiei publice“ cu denumirile ''grupuri de  
 modernizare a administraţiei publice“ şi ''reţea naţională de modernizare a  
 
 

administraţiei publice“. 

 H.G. nr. 926/2003 
 Hotărâre privind aprobarea conservării, închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa  
 a VII-a 
 M. Of. nr. 602/25 aug. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 997/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 3 
 
 H.G. nr. 927/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a  
 statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice 
 M. Of. nr. 599/22 aug. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 674/2013  (M. Of. nr. 575/10 sep. 2013) - modifică titlul, art. unic, anexa 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 594/23 sep. 2013) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 933/2003 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării parţiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a reprezentanţei  
 comerciale ce va fi înfiinţată de Societatea Comercială "Sicomed" - S.A. la Chişinău - Republica Moldova 
 
 

M. Of. nr. 605/26 aug. 2003 

 H.G. nr. 934/2003 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării parţiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a reprezentanţei  
 comerciale ce va fi înfiinţată de Societatea Comercială "Sicomed" - S.A. la Moscova - Federaţia Rusă 
 
 

M. Of. nr. 605/26 aug. 2003 

 H.G. nr. 936/2003 
 Hotărâre privind contractarea unui credit de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. în  
 vederea extinderii sistemului informatic "Vânzare bilete şi rezervare locuri la trenurile de călători" pe întreaga reţea feroviară din România 
 M. Of. nr. 605/26 aug. 2003 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Organizaţia NATO de Întreţinere şi Aprovizionare  
 (NAMSO) privind cooperarea în domeniul sprijinului logistic, semnat la Bucureşti la 1 aprilie 2003 şi la Capellen la 23 aprilie 2003 
 H.G. nr. 940/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 607/27 aug. 2003 

 H.G. nr. 942/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Prahova 
 M. Of. nr. 633/4 sep. 2003 

 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucureşti  
 la 7 aprilie 2003 
 H.G. nr. 945/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 603/26 aug. 2003 
 Notă: Intrat în vigoare prin O. nr. 706/2005 (M.A.E.) - M. Of. nr. 478/7 iun. 2005 
 
 ▼ Protocol între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din Federaţia Rusă privind colaborarea şi  
 schimburile în domeniul învăţământului pentru anii de învăţământ 2002-2003 şi 2003-2004 
 H.G. nr. 947/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 606/26 aug. 2003 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 8 aprilie 2003 şi la Zagreb la 21 aprilie 2003 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului  
 sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000 
 H.G. nr. 949/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 606/26 aug. 2003 

 ▼ Proces-verbal al celei de-a XXXIII-a sesiuni a Comisiei mixte pentru reconstituirea şi marcarea frontierei de stat dintre România şi Serbia  
 şi Muntenegru, desfăşurată în perioada 10-13 martie 2003, semnat la Belgrad la 13 martie 2003 
 H.G. nr. 951/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 616/29 aug. 2003 
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 ▼ Proces-verbal final al Comisiei mixte pentru reconstituirea şi marcarea frontierei de stat româno-iugoslave privind lucrările de  
 reconstituire, marcare şi întreţinere a liniei de frontieră şi semnelor de frontieră în secţiunile de frontieră A, B, C şi D, efectuate în cursul  
 anilor 2001 şi 2002 
 H.G. nr. 951/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 616/29 aug. 2003 
 
 H.G. nr. 952/2003 
 Hotărâre privind aprobarea normelor şi procedurilor în vederea operaţionalizării Sistemului informatic integrat, componentă a Sistemului  
 Electronic Naţional 
 
 

M. Of. nr. 631/3 sep. 2003 

 H.G. nr. 964/2003 
 Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin  
 Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001 
 M. Of. nr. 607/27 aug. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1192/2004  (M. Of. nr. 701/4 aug. 2004) - modifică art.1 

 H.G. nr. 977/2003 
 Hotărâre privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 607/27 aug. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1292/2007  (M. Of. nr. 732/30 oct. 2007) - introduce alin. (2) şi (3) la art. 1 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 2102/2009  (M. Of. nr. 691/14 oct. 2009) - art. 3 alin. (1) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1012/2009  (M. Of. nr. 695/15 oct. 2009) - modifică art. 3 alin. (1); 
  introduce alin. (11) - (13) la art. 3 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 2102/2009 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2009 (art. 3 alin. (1)); Sentinţa civilă nr. 767 din 11 dec. 2008 - M. Of. nr. 770/11  
 nov. 2009; Sentinţa civilă nr. 185 din 27 aprilie 2010 - M. Of. nr. 318/9 mai 2011; Sentinţa Civilă a Curţii de Apel Cluj nr. 471/2010 - M. Of.  
 nr. 309/9 mai 2012 (art. 3 alin. (2)); 
 
 H.G. nr. 978/2003 
 Hotărâre privind taxa pentru serviciul public de televiziune 
 M. Of. nr. 607/27 aug. 2003 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 2102/2009  (M. Of. nr. 691/14 oct. 2009) - art. 3 alin. (1) 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 2102/2009 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2009 (art. 3 alin. (1)); Sentinţa civilă nr. 185 din 27 aprilie 2010 - M. Of. nr. 318/9  
 mai 2011) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26  
 august 2002 
 H.G. nr. 979/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 610/28 aug. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 711/2012 (M. Of. nr. 553/7 aug. 2012) 
 
 ▼ Protocolul Sesiunii a XV-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş la 19 iunie 2003 
 H.G. nr. 988/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 638/8 sep. 2003 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Ministerul Economiei  
 din Republica Albania privind cooperarea în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, semnat la Bucureşti la 13 iunie 2003 
 H.G. nr. 989/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 628/2 sep. 2003 
 
 H.G. nr. 990/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 633/4 sep. 2003 

 H.G. nr. 991/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Piteşti, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 633/4 sep. 2003 

 H.G. nr. 992/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Târnăveni, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 633/4 sep. 2003 

 H.G. nr. 993/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Câmpina, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 633/4 sep. 2003 
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 ▼ Înţelegere generală de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă  
 privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate, semnată la Bucureşti la 13 iunie 2003 
 H.G. nr. 994/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 628/2 sep. 2003 
 
 
 H.G. nr. 995/2003 
 Hotărâre privind reglementarea unor activităţi preluate de Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 630/3 sep. 2003 

 H.G. nr. 998/2003 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei  
 electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 630/3 sep. 2003 

 H.G. nr. 1001/2003 
 Hotărâre privind instituirea şi administrarea unui contingent tarifar la importul în România de zahăr alb originar din Uniunea Europeană şi  
 completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.494/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la exportul şi importul unor categorii de produse 
 
 

M. Of. nr. 630/3 sep. 2003 

 H.G. nr. 1002/2003 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăţilor comerciale de distribuţie a gazelor naturale "Distrigaz  
 Sud" - S.A. Bucureşti şi "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 630/3 sep. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1499/2007  (M. Of. nr. 860/17 dec. 2007) - modifică art.1, art.2 lit.a), art.3 
 
 

- H.G. nr. 748/2009  (M. Of. nr. 457/1 iul. 2009) - modifică art. 1, art. 2 lit. a) şi art. 3 

 H.G. nr. 1003/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură 
 
 

M. Of. nr. 631/3 sep. 2003 

 H.G. nr. 1005/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea împrumuturilor acordate în baza art. 10 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, pentru Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung, Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov şi  
 Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 624/31 aug. 2003 

 H.G. nr. 1006/2003 
 Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu  
 luna septembrie 2003 
 
 

M. Of. nr. 618/30 aug. 2003 

 H.G. nr. 1015/2003 
 Hotărâre privind plata de către Ministerul Sănătăţii a contribuţiei voluntare a României la Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie  
 (FNUAP) 
 
 

M. Of. nr. 637/8 sep. 2003 

 H.G. nr. 1016/2003 
 Hotărâre privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor 
 M. Of. nr. 637/8 sep. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1030/2004  (M. Of. nr. 622/8 iul. 2004) - modifică art. 2 alin. (3) 
 - H.G. nr. 464/2005  (M. Of. nr. 477/6 iun. 2005) - modifică anexele nr.  1 - 3 
 - H.G. nr. 1176/2006  (M. Of. nr. 773/12 sep. 2006) - modifică art.1; 
  introduce art.21, anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 1869/2006  (M. Of. nr. 6/4 ian. 2007) - modifică art.21 alin.(3) 
 - H.G. nr. 370/2007  (M. Of. nr. 280/26 apr. 2007) - modifică art.21 alin.(3) 
 - H.G. nr. 1505/2007  (M. Of. nr. 857/13 dec. 2007) - modifică art. 21 alin. (3) 
 - H.G. nr. 571/2008  (M. Of. nr. 410/2 iun. 2008) - modifică art. 21 alin. (3) 
 - H.G. nr. 1566/2008  (M. Of. nr. 842/15 dec. 2008) - abrogă art. 21 alin. (1)-(3) şi anexa nr. 5 
 
 

- H.G. nr. 898/2011  (M. Of. nr. 690/29 sep. 2011) - abrogă anexa nr. 3 

 H.G. nr. 1020/2003 
 Hotărâre privind procesarea piritei aurifere arsenioase de la Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia  
 Mare 
 
 

M. Of. nr. 637/8 sep. 2003 

 H.G. nr. 1025/2003 
 Hotărâre privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale 
 M. Of. nr. 645/10 sep. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2280/2004  (M. Of. nr. 1251/24 dec. 2004) - modifică art. 16; 
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  completează anexa nr. 1 
 Referire CSJ/ICCJ 
 
 

- Decizia nr. 12/2016  (M. Of. nr. 904/10 nov. 2016) 

 H.G. nr. 1027/2003 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare şi unele măsuri  

 referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia 
 M. Of. nr. 646/11 sep. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 969/2005  (M. Of. nr. 793/31 aug. 2005) - modifică art. 1 alin. (1); 
  înlocuieşte, în cuprinsul hotarârii, denumirea "Universitatea Naţională de  
 Apărare" cu denumirea "Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" 
 - H.G. nr. 663/2009  (M. Of. nr. 399/12 iun. 2009) - introduce alin. (2)-(4) la art. 2 
 
 ▼ Acord între Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România, Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii  
 Moldova şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale  
 Deltei Dunării şi Prutului de Jos,semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000 
 H.G. nr. 1028/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 646/11 sep. 2003 
 
 H.G. nr. 1035/2003 
 Hotărâre pentru stabilirea responsabilităţilor privind coordonarea unitară a deplasării forţelor armate române şi străine pe teritoriul  
 României 
 M. Of. nr. 647/11 sep. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 715/2009  (M. Of. nr. 431/24 iun. 2009) - modifică art. 2; 
  introduce anexele nr. 6 şi 7; 
  înlocuieşte anexele nr. 1-5 
 
 H.G. nr. 1037/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 647/11 sep. 2003 

 H.G. nr. 1041/2003 
 Hotărâre privind unele măsuri de reglementare a facilităţilor acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice 
 M. Of. nr. 637/8 sep. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1461/2003  (M. Of. nr. 902/17 dec. 2003) - modifică art. 3, art. 4 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 1, art. 6. 
 
 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 6 mai 2003 şi la Bucureşti la 30 mai 2003, între Guvernul României şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  
 şi Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997 
 H.G. nr. 1046/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 647/11 sep. 2003 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Thailandei privind  
 cooperarea în domeniul logistic, semnat la Bucureşti la 29 mai 2003 
 H.G. nr. 1055/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 652/15 sep. 2003 
 
 H.G. nr. 1065/2003 
 Hotărâre privind reorganizarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi a Societăţii Comerciale  
 "Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucureşti pe calea fuziunii prin absorbţie, precum şi înfiinţarea  
 Societăţii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucureşti, ca filială a Companiei  
 Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 655/16 sep. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2294/2004  (M. Of. nr. 32/11 ian. 2005) - înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 925/2010  (M. Of. nr. 648/17 sep. 2010) - abrogă anexa nr. 1 la data radierii Societăţii Comerciale Filiala „Institutul de  
 Cercetări şi Modernizări Energetice — ICEMENERG” — S.A. Bucureşti din  
 
 

registrul comerţului. 

 H.G. nr. 1072/2003 
 Hotărâre privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii  
 finanţate din fonduri publice 
 M. Of. nr. 656/16 sep. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 723/2007  (M. Of. nr. 495/24 iul. 2007) - modifică art.1 alin.(1) şi (3), art.3 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind desfiinţarea reciprocă a obligativităţii vizelor,semnat la Budapesta  
 la 9 aprilie 2003 
 H.G. nr. 1075/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 664/19 sep. 2003 
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 H.G. nr. 1077/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea returnării în Federaţia Rusă a combustibilului nuclear conţinând uraniu puternic îmbogăţit, neiradiat şi neutilizat 
 
 

M. Of. nr. 666/19 sep. 2003 

 H.G. nr. 1080/2003 
 Hotărâre privind reabilitarea şi modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 şi a instalaţiilor de sterilizare tip ISM 
 
 

M. Of. nr. 668/22 sep. 2003 

 H.G. nr. 1083/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 12 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de  

 împrumut nr. 4616 RO, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social,  
 acordat României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în baza acestui acord de împrumut, semnat la Bucureşti la 6  
 iulie 2001, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2001, aprobată prin Legea nr. 582/2001 
 
 

M. Of. nr. 693/3 oct. 2003 

 H.G. nr. 1085/2003 
 Hotărâre pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea  
 demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea  
 Sistemului Electronic Naţional 
 M. Of. nr. 675/24 sep. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 538/2004  (M. Of. nr. 368/27 apr. 2004) - introduce alin. (2) la art.2, alin. (4), (5) şi (6) la art.3, alin. (2) la art.4, alin.  
 (4) la art.6, art.61, art.71, art.72; înlocuieşte sintagma "Primăriile de sector  
 " cu "Primăriile" 
 - O.U.G. nr. 73/2007  (M. Of. nr. 444/29 iun. 2007) - modifică art.72 alin.(1) 
 - L. nr. 125/2008  (M. Of. nr. 413/2 iun. 2008) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 73/2007 
 - H.G. nr. 862/2009  (M. Of. nr. 550/7 aug. 2009) - modifică art. 1, art. 2, art. 3 alin. (2) partea introductivă şi lit. a), alin. (4), (5)  
 şi (6), art. 6 alin. (4), art. 61 alin. (2), art. 71, art. 8; 
  introduce alin. (31) şi (32) la art. 3; 
  abrogă art. 4 şi anexa nr. 3; 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 104/2010  (M. Of. nr. 140/3 mar. 2010) - modifică art. 3 alin. (31) 
 - H.G. nr. 425/2014  (M. Of. nr. 391/27 mai 2014) - abrogă art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 
 
 H.G. nr. 1087/2003 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de  
 atribuire de denumiri 
 M. Of. nr. 671/23 sep. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 960/2004  (M. Of. nr. 565/25 iun. 2004) - modifică art.1 

 H.G. nr. 1093/2003 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumurilor unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor  
 organizaţiilor internaţionale acreditate în România şi ale personalului acestora 
 
 

M. Of. nr. 676/24 sep. 2003 

 H.G. nr. 1108/2003 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului de a achiziţiona tehnică de calcul şi servicii prin intermediul  
 unei finanţări de tip leasing financiar 
 M. Of. nr. 684/29 sep. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1352/2003  (M. Of. nr. 876/10 dec. 2003) - modifică art.2 
 
 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale din  
 Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003 
 H.G. nr. 1109/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 686/30 sep. 2003 
 
 
 H.G. nr. 1110/2003 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare anuale a României pentru participarea la Secretariatul Forumului Internaţional  
 pentru Energie 
 M. Of. nr. 685/29 sep. 2003 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere pentru cooperare în cadrul proiectului privind energia nucleară dintre Ministerul Economiei şi Comerţului  
 din România şi Ministerul Comerţului, Industriei şi Energiei din Republica Coreea, semnat la Seul la 21 iulie 2003 
 H.G. nr. 1112/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 689/1 oct. 2003 
 
 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din România şi Ministerul Muncii, Ordinii Sociale, Familiei şi  
 Femeilor din Bavaria, semnat la Bucureşti la 24 aprilie 2003 
 H.G. nr. 1116/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 686/30 sep. 2003 
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 H.G. nr. 1134/2003 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Pop de Popa pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afecţiuni Cardiovasculare" ca fiind de utilitate  
 publică 
 
 

M. Of. nr. 692/3 oct. 2003 

 H.G. nr. 1137/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor de dotare a centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică 
 M. Of. nr. 706/9 oct. 2003 
 
 H.G. nr. 1148/2003 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi din serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe 
 
 

M. Of. nr. 702/7 oct. 2003 

 H.G. nr. 1152/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi  
 dotărilor aferente Sistemului naţional de transport gaze naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport gaze naturale,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş 
 
 

M. Of. nr. 707/9 oct. 2003 

 H.G. nr. 1153/2003 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Crucea Alb-Galbenă din România" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 710/10 oct. 2003 
 
 H.G. nr. 1154/2003 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei de Autoajutorare a Diabeticilor şi Bolnavilor Oncologici ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 711/13 oct. 2003 

 H.G. nr. 1161/2003 
 Hotărâre privind stabilirea echipamentelor pentru protecţia mediului, achiziţionate pentru tratarea deşeurilor în stare lichidă şi a apelor  
 uzate rezultate din diferite procese tehnologice industriale, scutite la import de taxa pe valoarea adăugată 
 M. Of. nr. 715/14 oct. 2003 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru promovarea siguranţei aviaţiei, semnat la Bucureşti la 10  
 septembrie 2002 
 H.G. nr. 1162/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 715/14 oct. 2003 
 
 
 H.G. nr. 1163/2003 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Fundaţiei "Grupul Parlamentar pentru  
 Fondul Caritabil de Ajutorare a Copiilor Români" din Marea Britanie 
 M. Of. nr. 710/10 oct. 2003 

 

 ▼ Amendamente convenite prin scrisoarea semnată la Zagreb la 16 mai 2003 şi la Bucureşti la 2 iunie 2003 între Guvernul României şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001 
 H.G. nr. 1169/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 726/17 oct. 2003 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 11 iulie 2003 şi la Bucureşti la 28 iulie 2003 între Guvernul României şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998 
 H.G. nr. 1170/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 710/10 oct. 2003 

 H.G. nr. 1173/2003 
 Hotărâre privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă 
 M. Of. nr. 722/16 oct. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1289/2011  (M. Of. nr. 25/12 ian. 2012) - modifică art. 30 alin. (2) şi (3) 
 
 H.G. nr. 1177/2003 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 
 M. Of. nr. 732/20 oct. 2003 

 ▼ Protocol de colaborare dintre Guvernul României şi Consiliul Local al Sectorului III al Municipiului Bucureşti, pe de o parte, şi  
 Prefectura şi Primăria Torino, pe de altă parte, privind repatrierea minorilor români victime ale abuzurilor, semnat la Bucureşti la 11  
 iulie 2003 
 H.G. nr. 1179/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 716/14 oct. 2003 

 H.G. nr. 1180/2003 
 Hotărâre privind aprobarea metodologiei de scutire a unităţilor protejate de la plata taxelor vamale pentru unele categorii de importuri 
 M. Of. nr. 727/17 oct. 2003 
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 H.G. nr. 1184/2003 
 Hotărâre privind recunoaşterea Uniunii Cineaştilor din România ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 716/14 oct. 2003 

 

 ▼ Amendamene convenite prin schimbul de scrisori efectuat la 5 martie 2003 şi, respectiv, la 21 martie 2003 şi 21 aprilie 2003 între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forţa de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington  
 la 23 august 1995 
 H.G. nr. 1194/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 725/17 oct. 2003 
 
 H.G. nr. 1196/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 749/27 oct. 2003 

 H.G. nr. 1198/2003 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 731/20 oct. 2003 

 H.G. nr. 1203/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de operare a Sistemului naţional de  
 transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor  
 anexe aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti 
 M. Of. nr. 730/20 oct. 2003 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi  
 reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003 
 H.G. nr. 1207/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 756/29 oct. 2003 
 
 
 H.G. nr. 1208/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 
 M. Of. nr. 772/4 nov. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 431/2004  (M. Of. nr. 303/6 apr. 2004) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 1212/2003 
 Hotărâre privind unele drepturi acordate personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în Irak 
 M. Of. nr. 750/27 oct. 2003 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 204/2005  (M. Of. nr. 256/28 mar. 2005) - introduce alin. (2) la art. 2 

 H.G. nr. 1213/2003 
 Hotărâre privind stabilirea normelor de hrană pentru străinii luaţi în custodie publică şi cazaţi în centrele de cazare ale Ministerului  
 Afacerilor Interne 
 
 

M. Of. nr. 752/27 oct. 2003 

 H.G. nr. 1215/2003 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern pentru modernizarea Sistemului naţional informatic  
 de evidenţă a persoanei 
 
 

M. Of. nr. 762/30 oct. 2003 

 H.G. nr. 1217/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de  
 război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
 M. Of. nr. 755/28 oct. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1301/2004  (M. Of. nr. 767/20 aug. 2004) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 185/2017  (M. Of. nr. 232/5 apr. 2017) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 1220/2003 
 Hotărâre privind desfiinţarea Facultăţii militare de educaţie fizică din cadrul Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport - Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 762/30 oct. 2003 

 H.G. nr. 1227/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. prin divizarea parţială a Societăţii de Administrare  
 Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 775/5 nov. 2003 

 H.G. nr. 1233/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor  
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 Statului, care beneficiază de extinderea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru  
 accelerarea privatizării 
 
 

M. Of. nr. 778/5 nov. 2003 

 H.G. nr. 1235/2003 
 Hotărâre  privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea instituţiilor de cultură care se finanţează din bugetele locale 
 M. Of. nr. 791/10 nov. 2003 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 17/2006  (M. Of. nr. 83/30 ian. 2006) - modifică anexa 
 
 

- L. nr. 206/2006  (M. Of. nr. 455/25 mai 2006) - aprobă cu completări O.G. nr. 17/2006 

 H.G. nr. 1243/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului "Ridicarea nivelului de asigurare a calităţii în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii din industria  
 orizontală auto şi formarea de lanţuri de furnizori" - CURAS 
 
 

M. Of. nr. 794/11 nov. 2003 

 H.G. nr. 1245/2003 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 791/10 nov. 2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 825/21 nov. 2003) - rectifică art. 3 
 
 H.G. nr. 1249/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor  
 Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de  
 restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 M. Of. nr. 777/5 nov. 2003 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii, Silviculturii şi Alimentaţiei din  
 Republica Slovenia privind cooperarea în domeniul agriculturii, industriei alimentare şi silviculturii, semnat la Bucureşti la 4 iunie 2003 
 H.G. nr. 1250/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 797/12 nov. 2003 

 ▼ Amendament convenit la Bucureşti la 11 iulie 2003 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la  
 Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei privind Proiectul de reabilitare a  
 şcolilor, semnat la Paris la 1 octombrie 1997 
 H.G. nr. 1258/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 790/10 nov. 2003 

 ▼ Declaraţie comună dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale  
 Germania privind cooperarea şi asistenţa logistică pentru modernizarea Poliţiei de Frontieră Române, semnată la 10 iulie 2003 la  
 Bucureşti 
 H.G. nr. 1259/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 791/10 nov. 2003 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Statului Qatar, semnat la  
 Bucureşti la 13 iunie 2002 
 H.G. nr. 1260/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 797/12 nov. 2003 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Departamentul de Relaţii Externe al Republicii Indonezia  
 privind stabilirea de consultări bilaterale, semnat la Bucureşti la 18 aprilie 2003 
 H.G. nr. 1260/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 797/12 nov. 2003 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania, semnat la  
 Tirana la 21 februarie 2003 
 H.G. nr. 1260/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 797/12 nov. 2003 
 
 ▼ Protocol privind consultările dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi al Cooperării al  
 Regatului Maroc, semnat la Bucureşti la 2 iulie 2003 
 H.G. nr. 1260/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 797/12 nov. 2003 

 H.G. nr. 1261/2003 
 Hotărâre privind modificarea Contractului de onorariu de succes încheiat de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei  
 Electrice "Electrica" - S.A. cu BNP Paribas 
 
 

M. Of. nr. 797/12 nov. 2003 

 H.G. nr. 1267/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secţiunii a 2-a a cap. I, referitoare la sistemul de antrepozitare  
 fiscală, din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală 
 
 

M. Of. nr. 793/11 nov. 2003 
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 H.G. nr. 1268/2003 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 792/11 nov. 2003 
 
 H.G. nr. 1272/2003 
 Hotărâre privind contractarea unui împrumut extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital,  
 denominate în euro 
 
 

M. Of. nr. 796/12 nov. 2003 

 H.G. nr. 1283/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.  
 Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş 
 
 

M. Of. nr. 804/14 nov. 2003 

 H.G. nr. 1284/2003 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în acţiuni a datoriilor unor societăţi comerciale către furnizorii de  
 utilităţi 
 M. Of. nr. 804/14 nov. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 245/2004  (M. Of. nr. 195/5 mar. 2004) - completează anexa 
 - H.G. nr. 855/2004  (M. Of. nr. 514/8 iun. 2004) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 483/2005  (M. Of. nr. 469/2 iun. 2005) - modifică art.1, anexa 

 H.G. nr. 1286/2003 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea operaţiunilor de încărcare, descărcare şi transport al materiilor prime necesare  
 funcţionării sistemului energetic naţional 
 
 

M. Of. nr. 813/18 nov. 2003 

 H.G. nr. 1290/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor din judeţul Suceava 
 
 

M. Of. nr. 862/4 dec. 2003 

 H.G. nr. 1292/2003 
 Hotărâre privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor 
 M. Of. nr. 813/18 nov. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 130/2013  (M. Of. nr. 190/4 apr. 2013) - modifică art. 1 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 alin. (1) lit. c), art. 8,  
 art. 13, anexa; 
 introduce lit. f1) la art. 6 alin. (1), alin. (2) la art. 10; 
 
 

abrogă art. 9 

 H.G. nr. 1293/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societăţilor naţionale şi a societăţilor  
 comerciale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
 M. Of. nr. 835/25 nov. 2003 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 34/2006  (M. Of. nr. 418/15 mai 2006) - la data de 30 iunie 2006, modifică anexa 

 H.G. nr. 1295/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale,  
 companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 
 

M. Of. nr. 808/17 nov. 2003 

 H.G. nr. 1305/2003 
 Hotărâre privind contractarea de către Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. a  
 unor credite externe, garantate de către Ministerul Finanţelor Publice, necesare pentru achiziţionarea a patru aeronave tip Airbus A 318 
 M. Of. nr. 819/19 nov. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 599/2004  (M. Of. nr. 364/26 apr. 2004) - modifică art.1, art.2, art.3 
 - H.G. nr. 1331/2007  (M. Of. nr. 745/2 nov. 2007) - introduce art. 6 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2003 
 H.G. nr. 1310/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 823/20 nov. 2003 
 
 ▼ Aranjament administrativ, semnat la Bucureşti la 30 mai 2003,  pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în  
 domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999 
 H.G. nr. 1311/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 883/11 dec. 2003 

 H.G. nr. 1315/2003 
 Hotărâre privind aprobarea încetării participării României la organizaţia interguvernamentală paneuropeană în domeniul audiovizualului  
 "Eureka Audiovizual" şi continuarea participării României la Observatorul European al Audiovizualului 
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M. Of. nr. 823/20 nov. 2003 

 H.G. nr. 1325/2003 
 Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Braşov şi din administrarea Consiliului  
 Judeţean Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea  
 realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în  
 domeniul administrării drumurilor naţionale în condiţiile legii, precum şi încadrarea acestui sector de drum în categoria funcţională a  
 drumurilor naţionale 
 
 

M. Of. nr. 844/26 nov. 2003 

 H.G. nr. 1326/2003 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Organizaţiei "International Republican  
 Institute" din Statele Unite ale Americii 
 M. Of. nr. 825/21 nov. 2003 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în  
 domeniul medico-militar, semnat la Bucureşti la 15 mai 2003 şi la Atena la 3 iulie 2003 
 H.G. nr. 1332/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 846/27 nov. 2003 

 H.G. nr. 1351/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea finanţării unor cheltuieli privind exploatarea Reţelei naţionale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării 
 M. Of. nr. 851/29 nov. 2003 

 

 ▼ Protocol de cooperare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii în  
 domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor infracţionale şi al asigurării măsurilor specifice de protecţie a demnitarilor, semnat la  
 Bucureşti la 12 septembrie 2003 
 H.G. nr. 1357/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 870/8 dec. 2003 

 H.G. nr. 1359/2003 
 Hotărâre privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naţionale a locuinţelor de serviciu din localităţile în care unităţile militare au fost  
 desfiinţate 
 
 

M. Of. nr. 861/4 dec. 2003 

 H.G. nr. 1362/2003 
 Hotărâre privind aprobarea contractării de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a unor credite externe, garantate  
 de către Ministerul Finanţelor Publice, destinate realizării Autostrăzii Braşov-Cluj-Borş 
 
 

M. Of. nr. 851/29 nov. 2003 

 H.G. nr. 1383/2003 
 Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu  
 luna decembrie 2003 
 
 

M. Of. nr. 856/2 dec. 2003 

 H.G. nr. 1384/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale la care se fac concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale,  
 companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 
 

M. Of. nr. 856/2 dec. 2003 

 H.G. nr. 1393/2003 
 Hotărâre privind gestionarea aspectelor logistice de dotare, amenajare şi funcţionare a sediului Secretariatului Executiv al Iniţiativei  
 Pactului de Stabilitate de luptă împotriva Criminalităţii Organizate 
 
 

M. Of. nr. 882/11 dec. 2003 

 H.G. nr. 1397/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor materiale scoase  
 din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii 
 
 

M. Of. nr. 888/12 dec. 2003 

 H.G. nr. 1398/2003 
 Hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri 
 
 

M. Of. nr. 888/12 dec. 2003 

 H.G. nr. 1399/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, cu puteri  
 cuprinse între 45-75 CP DIN, şi echipamente agricole noi, cu finanţare de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 869/8 dec. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 918/2004  (M. Of. nr. 541/16 iun. 2004) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1406/2005  (M. Of. nr. 1050/25 nov. 2005) - introduce alin.(2) la art. unic 
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 H.G. nr. 1417/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea  
 Societăţii Comerciale "Tractorul U.T.B." - S.A. Braşov 
 
 

M. Of. nr. 887/12 dec. 2003 

 H.G. nr. 1418/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei voluntare a României la fondul de cooperare tehnică al Agenţiei Internaţionale pentru Energie  
 Atomică 
 
 

M. Of. nr. 894/13 dec. 2003 

 H.G. nr. 1420/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile 
 M. Of. nr. 900/16 dec. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 153/2008  (M. Of. nr. 127/19 feb. 2008) - modifică şi completează anexa; 
 în cuprinsul normelor, sintagma „direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi  
 patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti” se înlocuieşte  
 cu sintagma „servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi  
 Cultelor”. 
 
 

- H.G. nr. 1304/2010  (M. Of. nr. 36/14 ian. 2011) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 1423/2003 
 Hotărâre privind recunoaşterea boxului ca ramură de sport profesionistă şi stabilirea condiţiilor de practicare a boxului profesionist 
 
 

M. Of. nr. 901/16 dec. 2003 

 H.G. nr. 1430/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile  
 administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice,  
 proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul,  
 oraşul sau comuna 
 
 

M. Of. nr. 905/18 dec. 2003 

 H.G. nr. 1431/2003 
 Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat 
 M. Of. nr. 894/13 dec. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2302/2004  (M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004) 
 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022 
 
 H.G. nr. 1432/2003 
 Hotărâre privind condiţiile de admitere în învăţământul superior a candidaţilor cetăţeni români, pentru seriile cu limba de predare  
 maghiară, la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş 
 
 

M. Of. nr. 897/15 dec. 2003 

 H.G. nr. 1433/2003 
 Hotărâre privind aplicarea în luna ianuarie 2004 a celei de-a cincea etape de recorelare a pensiilor din sistemul public 
 M. Of. nr. 897/15 dec. 2003 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 2/5 ian. 2004) - rectifică art. 3 alin. 1 

 H.G. nr. 1459/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea participării Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în calitate de membru la Fundaţia Europeană pentru  
 Ştiinţă (ESF) şi a plăţii cotizaţiei anuale 
 M. Of. nr. 898/16 dec. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 528/2005  (M. Of. nr. 529/22 iun. 2005) - modifică art. 1; 
  introduce alin. (3) la art. 2 
 
 H.G. nr. 1467/2003 
 Hotărâre privind modul de reprocesare şi valorificare a uraniului din stocul de diuranat de amoniu din cadrul Companiei Naţionale a  
 Uraniului - S.A. 
 M. Of. nr. 907/18 dec. 2003 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2003 şi la Zagreb la 3 septembrie 2003 între Guvernul  
 României, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de  
 asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii  
 globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului "Managementul conservării biodiversităţii", în valoare de 5,5 milioane dolari  
 S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999 
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 H.G. nr. 1468/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 909/19 dec. 2003 

 H.G. nr. 1470/2003 
 Hotărâre privind aprobarea mandatului acordat Ministerului Finanţelor Publice pentru semnarea convenţiei de emisiune de obligaţiuni,  
 prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii  
 Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 907/18 dec. 2003 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind reglementarea datoriei Republicii  
 Populare Democrate Coreene către România, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 2002 
 H.G. nr. 1478/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 928/23 dec. 2003 

 ▼ Amendamentul nr. 2, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 iunie 2002, 29 august 2002, 30 septembrie 2002 şi 16  
 octombrie 2002 şi, respectiv, la Londra la 12 iulie 2002, 2 septembrie 2002, 17 octombrie 2002 şi 16 decembrie 2002 între Guvernul  
 României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea  
 Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi reabilitarea drumurilor) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996 
 H.G. nr. 1482/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 928/23 dec. 2003 

 H.G. nr. 1487/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea concesionării unor imobile proprietate publică a statului 
 
 

M. Of. nr. 928/23 dec. 2003 

 H.G. nr. 1488/2003 
 Hotărâre privind cofinanţarea funcţionării Centrului-Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 928/23 dec. 2003 

 

 ▼ Addendum dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2003, la Memorandumul de înţelegere  
 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 
 H.G. nr. 1490/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 937/24 dec. 2003 

 H.G. nr. 1498/2003 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele de sănătate finanţate din  
 bugetul Ministerului Sănătăţii şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 913/19 dec. 2003 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 647/2004  (M. Of. nr. 402/5 mai 2004) - introduce art.41 
 
 H.G. nr. 1499/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care  
 beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin  
 concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare 
 
 

M. Of. nr. 913/19 dec. 2003 

 H.G. nr. 1513/2003 
 Hotărâre privind mandatarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. să semneze Contractul de  
 proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş 
 M. Of. nr. 912/19 dec. 2003 

 

 ▼ Hotărâre de aplicare a Acordului cultural dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc pentru anii 2003, 2004 şi 2005, semnat  
 la Rabat la 9 aprilie 2003 
 H.G. nr. 1516/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 923/22 dec. 2003 

 ▼ Memorandum de înţelegere între România şi Comunitatea Europeană referitor la participarea României la Programul comunitar  
 Customs 2007, semnat la Bucureşti la 18 iulie 2003 
 H.G. nr. 1519/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 923/22 dec. 2003 
 
 H.G. nr. 1525/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Listei agenţilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută de art. 33 alin. (1) din  
 Ordonanţa Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003, precum şi a plafoanelor până la care se acordă  
 ajutorul de stat 
 
 

M. Of. nr. 923/22 dec. 2003 

 H.G. nr. 1529/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor  
 Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
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 capital majoritar de stat 
 M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind eliminarea reciprocă a vizelor, semnat la Berna la 15 decembrie  
 2003 
 H.G. nr. 1531/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 20/12 ian. 2004 

 H.G. nr. 1534/2003 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut extern în valoare totală de până la 70 milioane dolari  
 S.U.A. echivalent, contractat de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A. pentru retehnologizarea echipamentelor de  
 radiocomunicaţii 
 
 

M. Of. nr. 4/6 ian. 2004 

 H.G. nr. 1535/2003 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie 
 
 

M. Of. nr. 8/7 ian. 2004 

 H.G. nr. 1543/2003 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Fundaţiei "Centrul de Afaceri  
 Olandezo-Român" din Olanda 
 
 

M. Of. nr. 6/6 ian. 2004 

 H.G. nr. 1545/2003 
 Hotărâre privind trecerea Secţiei controlul armamentelor şi verificare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale la Oficiul Central de Stat  
 pentru Probleme Speciale 
 
 

M. Of. nr. 27/13 ian. 2004 

 H.G. nr. 1546/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate 
 M. Of. nr. 58/23 ian. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 443/2019  (M. Of. nr. 531/28 iun. 2019) - abrogă art. 24 din Norme 
 
 H.G. nr. 1553/2003 
 Hotărâre privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe 
 M. Of. nr. 21/12 ian. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 105/2007  (M. Of. nr. 103/12 feb. 2007) - abrogă art.6 

 H.G. nr. 1560/2003 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei  
 electrice "Electrica Oltenia" -S.A. şi "Electrica Moldova" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 27/13 ian. 2004 

 H.G. nr. 1564/2003 
 Hotărâre privind înfiinţarea laboratoarelor publice pentru controlul calităţii şi igienei vinului 
 M. Of. nr. 10/8 ian. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 851/2008  (M. Of. nr. 616/21 aug. 2008) - modifică art.1, art.3, art.4 alin. (3), (4), (5) şi (6), art. 5; 
 
 

 introduce alin. (7) şi (8) la art. 4 

 H.G. nr. 1565/2003 
 Hotărâre privind recunoaşterea «Centrului Regional PER pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est» ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 5/6 ian. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1707/2004  (M. Of. nr. 974/22 oct. 2004) - modifică titlul, art. unic 

 H.G. nr. 1568/2003 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiilor anuale directe ale titularilor de autorizaţie nucleară şi a termenului de plată a acestora 
 M. Of. nr. 16/8 ian. 2004 
 
 H.G. nr. 1580/2003 
 Hotărâre privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala  
 "Electrocentrale Galaţi" şi înfiinţarea Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a  
 Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1/5 ian. 2004 

 H.G. nr. 1581/2003 
 Hotărâre pentru stabilirea numărului maxim de posturi al Institutului Cultural Român, precum şi a unor măsuri pentru desfăşurarea  
 activităţii acestuia 
 M. Of. nr. 5/6 ian. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 247/2007  (M. Of. nr. 182/16 mar. 2007) - modifică art.1 
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 H.G. nr. 1585/2003 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern în favoarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 
 

M. Of. nr. 6/6 ian. 2004 

 H.G. nr. 1587/2003 
 Hotărâre privind aplicarea procedurii de conciliere pentru soluţionarea divergenţelor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie  
 publică 
 
 

M. Of. nr. 20/12 ian. 2004 

 H.G. nr. 1588/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Cariera de Piatră Cerepeş" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 17/9 ian. 2004 

 H.G. nr. 1589/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Argiref" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 17/9 ian. 2004 

 H.G. nr. 1590/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Agroprodexport" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 17/9 ian. 2004 

 H.G. nr. 1591/2003 
 Hotărâre privind admiterea intrării pe teritoriul României, pe baza cărţii de identitate, a cetăţenilor aparţinând statelor membre ale Uniunii  
 Europene 
 M. Of. nr. 17/9 ian. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 333/2004  (M. Of. nr. 259/24 mar. 2004) - introduce alin. (2) la art.1 
 
 ▼ Protocol dintre Ministerul de Interne din România şi Ministerul de Interne din Republica Ungară pentru aplicarea Acordului dintre  
 Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnate la  
 Budapesta la 9 aprilie 2003 
 H.G. nr. 1603/2003 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 44/20 ian. 2004 

 H.G. nr. 1604/2003 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Alba Iulia, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 58/23 ian. 2004 
 
 H.G. nr. 1606/2003 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii funcţionării în România, a Fundaţiei "Consiliul Mondial Român" 
 
 

M. Of. nr. 24/13 ian. 2004 

 H.G. nr. 1607/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Tisza - Mureş" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 44/20 ian. 2004 

 H.G. nr. 1608/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Marsim International" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 44/20 ian. 2004 

 H.G. nr. 1613/2003 
 Hotărâre privind modificarea componenţei Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la  
 îmbunătăţirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001 
 
 

M. Of. nr. 38/16 ian. 2004 

 H.G. nr. 1614/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp 
 M. Of. nr. 58/23 ian. 2004 
 
 H.G. nr. 1615/2003 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere socială 
 
 

M. Of. nr. 37/16 ian. 2004 

 H.G. nr. 1621/2003 
 Hotărâre pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti 
 M. Of. nr. 56/23 ian. 2004 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 544/2004  (M. Of. nr. 371/28 apr. 2004) - modifică art.5; înlocuieşte anexa nr.1 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 757/19 aug. 2004) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 22/2009  (M. Of. nr. 174/19 mar. 2009) - completează anexa nr. 2 
 - L. nr. 113/2010  (M. Of. nr. 416/22 iun. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 22/2009 
 - H.G. nr. 328/2020  (M. Of. nr. 341/28 apr. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3, art. 7; 
  modifică și completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 767/2020  (M. Of. nr. 844/15 sep. 2020) - modifică art. 7 și anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 414/2021  (M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) - modifică art. 2, modifică și completează anexa nr. 2 
 v. O.U.G. nr. 4/2020 
 
 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată de reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, pentru Guvernul României, şi de  
 reprezentantul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Zagreb la 12 august 2003 şi la Bucureşti la 5 septembrie 2003,  
 cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea  
 Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000 
 H.G. nr. 1622/2003 (aprobare) 
 M. Of. nr. 49/20 ian. 2004 
 
 
  2004  
 
 
 H.G. nr. 7/2004 
 Hotărâre privind protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat sau constând în accesul condiţionat 
 M. Of. nr. 46/20 ian. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 123/2005  (M. Of. nr. 843/19 sep. 2005) - abrogă art. 5 şi art. 6 
 
 H.G. nr. 14/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "George C. Marshall - România" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 49/20 ian. 2004 

 H.G. nr. 20/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere "Alexandru Ioan Cuza" ca fiind de  
 utilitate publică 
 M. Of. nr. 104/4 feb. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 108/2008  (M. Of. nr. 85/1 feb. 2008) - modifică titlul; 
 înlocuieşte în cuprinsul articolului unic sintagma "Uniunea Naţională a  
 Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere <<Alexandru Ioan Cuza>>" cu  
 sintagma " Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere  
 
 

<<Alexandru Ioan Cuza>>" 

 H.G. nr. 22/2004 
 Hotărâre privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 57/23 ian. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 345/2008  (M. Of. nr. 258/2 apr. 2008) - modifică titlul, art. 1, art. 2; 
  introduce alin. (2) la art. 3; 
  înlocuieşte, în titlu şi în cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Apărării  
 Naţionale" cu denumirea "Ministerul Apărării", iar sintagma "ministrul apărării  
 naţionale" cu "ministrul apărării". 
 
 

- H.G. nr. 758/2008  (M. Of. nr. 552/22 iul. 2008) - introduce alin. (3) la art. 3 

 H.G. nr. 24/2004 
 Hotărâre privind constituirea societăţii administrator al Parcului industrial "Roman" Braşov 
 M. Of. nr. 61/23 ian. 2004 

 

 ▼ Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Franceză privind cooperarea în  
 domeniul istoriei militare, semnată la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 12 septembrie 2003 
 H.G. nr. 26/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 70/28 ian. 2004 

 H.G. nr. 28/2004 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi finanţării parţiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a  
 reprezentanţei comerciale a Societăţii Comerciale "ADREM INVEST" - S.R.L. la Moscova - Federaţia Rusă 
 
 

M. Of. nr. 70/28 ian. 2004 

 H.G. nr. 37/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului consultativ pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 65/26 ian. 2004 

 H.G. nr. 38/2004 
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 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului de transparenţă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare 
 
 

M. Of. nr. 65/26 ian. 2004 

 H.G. nr. 42/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A., ca filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2004 
 
 H.G. nr. 47/2004 
 Hotărâre privind aprobarea contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, încheiat între Societatea  
 Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. şi Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A. 
 M. Of. nr. 98/2 feb. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1501/2007  (M. Of. nr. 881/21 dec. 2007) - modifică art.2; 
 
 

 abrogă art.4 

 H.G. nr. 58/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de eliminare treptată a substanţelor care epuizează stratul de ozon, actualizat 
 
 

M. Of. nr. 98/2 feb. 2004 

 H.G. nr. 73/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei minerale naturale carbogazoase, încheiată  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Minexfor" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 114/6 feb. 2004 

 H.G. nr. 74/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Cariera Urviş Comprod" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 114/6 feb. 2004 

 H.G. nr. 75/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare a căldurii din sistemul geotermal Beiuş, încheiată  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Transgex" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 114/6 feb. 2004 

 H.G. nr. 76/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Hercules" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 114/6 feb. 2004 

 H.G. nr. 77/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 
 
 

M. Of. nr. 114/6 feb. 2004 

 H.G. nr. 80/2004 
 Hotărâre privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de carne de porc originară din Republica Polonă 
 
 

M. Of. nr. 120/10 feb. 2004 

 H.G. nr. 84/2004 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru reţeaua de transport de interes naţional şi european 
 
 

M. Of. nr. 126/12 feb. 2004 

 H.G. nr. 88/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere 
 M. Of. nr. 133/13 feb. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 836/2007  (M. Of. nr. 560/15 aug. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 546/2008  (M. Of. nr. 404/29 mai 2008) - modifică anexa 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Zagreb la 9 octombrie 2003 şi la Bucureşti la 20 noiembrie 2003, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997 
 H.G. nr. 92/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 120/10 feb. 2004 
 
 
 H.G. nr. 93/2004 
 Hotărâre privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru membrii Corpului  
 diplomatic şi consular al României, celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe şi pentru membrii de familie ai  
 acestora 
 
 

M. Of. nr. 119/10 feb. 2004 

 H.G. nr. 94/2004 
 Hotărâre privind abilitarea Ministerului Sănătăţii de a organiza şi de a efectua licitaţii pentru achiziţionarea de medicamente, materiale  
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 sanitare şi reactivi, necesare activităţii unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua proprie 
 M. Of. nr. 126/12 feb. 2004 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 22 iunie 2003, respectiv la Zagreb la 24 iunie şi 1 august 2003,  
 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma în domeniul protecţiei copilului, semnat  
 la Washington la 15 iulie 1998 
 H.G. nr. 97/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 121/10 feb. 2004 

 H.G. nr. 101/2004 
 Hotărâre privind aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru  
 accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unele societăţi comerciale din portofoliul Ministerului Economiei  
 şi Comerţului - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 
 
 

M. Of. nr. 119/10 feb. 2004 

 H.G. nr. 102/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii de investiţii şi privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice 
 M. Of. nr. 139/17 feb. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1207/2010  (M. Of. nr. 833/13 dec. 2010) - modifică anexa 

 H.G. nr. 103/2004 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice pe bază de lignit 
 
 

M. Of. nr. 146/18 feb. 2004 

 H.G. nr. 106/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea finanţării proiectului "Ziua Europei este şi ziua ta" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a  
 României 
 
 

M. Of. nr. 125/11 feb. 2004 

 H.G. nr. 116/2004 
 Hotărâre privind trecerea Staţiei electrice de 220 kV Paroşeni din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi  
 Termice "Termoelectrica" - S.A. în patrimoniul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 162/25 feb. 2004 

 H.G. nr. 122/2004 
 Hotărâre privind plata de către România a contribuţiei financiare anuale la bugetul Convenţiei Naţiunilor Unite pentru combaterea  
 deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deşertificare, în special în Africa 
 
 

M. Of. nr. 139/17 feb. 2004 

 H.G. nr. 128/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional "Dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic - INFRATECH" 
 M. Of. nr. 162/25 feb. 2004 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal, semnat la  
 Moscova la 13 noiembrie 2003 
 H.G. nr. 129/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 162/25 feb. 2004 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 2068/2004 (M.A.E.) - M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind cooperarea şi asistenţa administrativă reciprocă în  
 domeniul vamal, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2003 
 H.G. nr. 130/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 162/25 feb. 2004 

 ▼ Acord de colaborare dintre Agenţia Română pentru Investiţii Străine şi Organizaţia Elveţiană pentru Facilitarea Investiţiilor, semnat la  
 Zürich la 15 decembrie 2003 
 H.G. nr. 139/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 167/26 feb. 2004 
 
 H.G. nr. 143/2004 
 Hotărâre privind organizarea Festivalului Artelor 
 
 

M. Of. nr. 136/16 feb. 2004 

 H.G. nr. 147/2004 
 Hotărâre privind aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru  
 accelerarea privatizării, pentru unele societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor  
 Statului 
 M. Of. nr. 141/17 feb. 2004 

 

 ▼ Acord între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al  
 ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2003 
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 H.G. nr. 150/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 147/19 feb. 2004 

 H.G. nr. 154/2004 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut extern în favoarea Companiei Naţionale de Transport  
 al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea retehnologizării staţiei electrice 400/220 kV Brazi-Vest, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 141/17 feb. 2004 

 H.G. nr. 156/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003 
 
 

M. Of. nr. 149/19 feb. 2004 

 H.G. nr. 163/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice 
 M. Of. nr. 160/24 feb. 2004 
 
 H.G. nr. 164/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de măsuri şi lucrări privind protecţia şi reabilitarea zonei costiere 
 
 

M. Of. nr. 156/23 feb. 2004 

 H.G. nr. 165/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea afilierii Agenţiei Române pentru Investiţii Străine la Asociaţia Mondială a Agenţiilor de Promovare a  
 Investiţiilor (WAIPA) şi a plăţii cotizaţiei anuale 
 
 

M. Of. nr. 148/19 feb. 2004 

 H.G. nr. 166/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării" 
 M. Of. nr. 148/19 feb. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 989/2005  (M. Of. nr. 801/2 sep. 2005) - modifică art. 1 alin. (2) şi (3), art. 2 - 4, art. 5 alin. (1) lit. a); 
  introduce alin. (4) la art. 1 
 
 H.G. nr. 167/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Tineretul Român pentru Naţiunile Unite ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 148/19 feb. 2004 

 H.G. nr. 168/2004 
 Hotărâre privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Reabilitarea şi modernizarea liniei C.F. Craiova-Calafat,  
 componentă a Coridorului IV paneuropean (Ramura sudică)" 
 
 

M. Of. nr. 160/24 feb. 2004 

 H.G. nr. 170/2004 
 Hotărâre privind gestionarea anvelopelor uzate 
 
 

M. Of. nr. 160/24 feb. 2004 

 H.G. nr. 171/2004 
 Hotărâre privind aprobarea sistemului de evidenţă agricolă a solicitanţilor de sprijin financiar în agricultură şi silvicultură 
 M. Of. nr. 153/20 feb. 2004 

 

 ▼ Acord de cofinanţare dintre Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Programul Naţiunilor  
 Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 14 octombrie 2003 
 H.G. nr. 173/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 193/4 mar. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1232/2004 (M. Of. nr. 748/17 aug. 2004) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Programul  
 Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul naţional multianual pe perioada 2002-2005 de înfiinţare şi dezvoltare de  
 incubatoare tehnologice şi de afaceri, semnat la Bucureşti la 14 octombrie 2003 
 H.G. nr. 173/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 193/4 mar. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1232/2004 (M. Of. nr. 748/17 aug. 2004) 

 H.G. nr. 174/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea componenţei reprezentanţilor părţii române şi organizarea activităţii acestora în Comisia mixtă româno-bulgară  
 pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin" 
 
 

M. Of. nr. 161/24 feb. 2004 

 H.G. nr. 175/2004 
 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile 
 
 

M. Of. nr. 170/26 feb. 2004 
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 H.G. nr. 176/2004 
 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de  
 cultură 
 
 

M. Of. nr. 169/26 feb. 2004 

 H.G. nr. 177/2004 
 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile 
 M. Of. nr. 198/5 mar. 2004 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Federal al Apărării, Protecţiei Civile şi Sporturilor din  
 Confederaţia Elveţiană privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la Berna la 26 noiembrie 2003 
 H.G. nr. 178/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 183/3 mar. 2004 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la condiţiile călătoriilor reciproce ale cetăţenilor, semnat  
 la Kiev la 19 decembrie 2003 
 H.G. nr. 179/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 169/26 feb. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1073/2006 (M. Of. nr. 725/24 aug. 2006) 

 H.G. nr. 189/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Soceram" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 168/26 feb. 2004 

 H.G. nr. 190/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "T.C.I.F." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 168/26 feb. 2004 

 H.G. nr. 191/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Pegrom Company" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 168/26 feb. 2004 

 H.G. nr. 192/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Cominex Nemetalifere" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 168/26 feb. 2004 

 H.G. nr. 193/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Trust Comin" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 193/4 mar. 2004 

 H.G. nr. 194/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Oel Company" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 193/4 mar. 2004 

 H.G. nr. 195/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Nemetalifere Harghita" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 168/26 feb. 2004 

 H.G. nr. 196/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "IFCONS" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 164/25 feb. 2004 

 H.G. nr. 197/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Moor Mineral" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 164/25 feb. 2004 

 H.G. nr. 198/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 
 
 

M. Of. nr. 164/25 feb. 2004 

 H.G. nr. 199/2004 
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 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Foradex" - S.A. 
 M. Of. nr. 190/4 mar. 2004 

 Decizia A.N.R.M. nr. 74/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.141/2000 de concesiune pentru exploatarea resurselor  
 de nisip şi pietriş în perimetrul Sâmbăteni II, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale si Societatea  
 
 

Comercială GENERAL AGREGATE - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 199/2004 

 H.G. nr. 200/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "DRUMCO" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 164/25 feb. 2004 

 H.G. nr. 201/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "CONAR" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 183/3 mar. 2004 

 H.G. nr. 202/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Cercon Arieşul" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 183/3 mar. 2004 

 H.G. nr. 203/2003 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "ROMACO" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 171/27 feb. 2004 

 H.G. nr. 204/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Metaloterm" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 171/27 feb. 2004 

 H.G. nr. 205/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 171/27 feb. 2004 

 H.G. nr. 206/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad 
 
 

M. Of. nr. 171/27 feb. 2004 

 H.G. nr. 207/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulente pentru poliţiştii din unităţile  
 Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 
 

M. Of. nr. 168/26 feb. 2004 

 H.G. nr. 208/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în  
 coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii  
 naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 M. Of. nr. 166/26 feb. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1095/2004  (M. Of. nr. 670/26 iul. 2004) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 209/2004 
 Hotărâre privind redistribuirea de posturi şi fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în procesul aderării la Uniunea  
 Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
 M. Of. nr. 164/25 feb. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 225/15 mar. 2004) - rectifică anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 215/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind emiterea şi utilizarea tichetelor valorice pentru achiziţionarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii  
 având caracter ştiinţific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport 
 
 

M. Of. nr. 173/27 feb. 2004 

 H.G. nr. 216/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare 
 M. Of. nr. 196/5 mar. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1023/2005  (M. Of. nr. 825/13 sep. 2005) - înlocuieşte anexa nr.3 
 - H.G. nr. 1304/2010  (M. Of. nr. 36/14 ian. 2011) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, anexele nr. 1 şi 2; 



 

 1325

  introduce art. 61, art. 81, art. 121, art. 151; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "direcţia monumente istorice şi  
 muzee" cu sintagma "direcţia de specialitate", sintagma "Ministerul Culturii şi  
 Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional" 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 23 aprilie 2003 şi la 10 iulie 2003 şi, respectiv, la Tokyo la 1 mai  
 2003 şi 16 septembrie 2003 între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo  
 la 27 februarie 1998 
 H.G. nr. 229/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 177/2 mar. 2004 

 H.G. nr. 230/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială a Societăţii  
 Comerciale "Uzina Mecanică Cugir" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 191/4 mar. 2004 

 H.G. nr. 231/2004 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a organizaţiei neguvernamentale  
 "International Council on Alcohol and Addictions" 
 M. Of. nr. 177/2 mar. 2004 

 

 ▼ Amendament  convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 14 octombrie 2003 şi la Paris la 6 noiembrie 2003 între  
 Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare  
 Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998 
 H.G. nr. 232/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 177/2 mar. 2004 
 
 H.G. nr. 233/2004 
 Hotărâre privind declararea ca abrogate a unor acte normative 
 M. Of. nr. 191/4 mar. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 338/19 apr. 2004) - elimină de la abrogare H.C.M. nr. 1057/1950,  H.C.M. nr. 255/1951,  H.C.M.  
 nr. 1683/1957,  H.C.M. nr. 789/1969 
 
 ▼ Amendament între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România  
 şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, semnat la  
 Washington la 23 ianuarie 1998 
 H.G. nr. 247/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 195/5 mar. 2004 

 H.G. nr. 248/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Codului internaţional pentru securitatea navelor şi  
 facilităţilor portuare - Codul ISPS, acceptat de România prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către  
 România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului  
 internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în  
 perioada 9-13 decembrie 2002 
 
 

M. Of. nr. 204/9 mar. 2004 

 H.G. nr. 252/2004 
 Hotărâre privind finanţarea deficitului Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pe anul 2003 
 
 

M. Of. nr. 200/5 mar. 2004 

 H.G. nr. 253/2004 
 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergenţii pentru maşini de spălat vase 
 
 

M. Of. nr. 185/3 mar. 2004 

 H.G. nr. 254/2004 
 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru articolele de încălţăminte 
 M. Of. nr. 185/3 mar. 2004 
 
 H.G. nr. 256/2004 
 Hotărâre privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Făgăraş", prin transferul unor elemente patrimoniale de la Societatea  
 Comercială "Uzina de Produse Speciale Făgăraş" - S.A. din cadrul Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. la Consiliul Local al  
 Municipiului Făgăraş 
 
 

M. Of. nr. 200/5 mar. 2004 

 H.G. nr. 259/2004 
 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse vopsele şi lacuri utilizate pentru interioare 
 M. Of. nr. 219/12 mar. 2004 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 337/2015  (M. Of. nr. 529/16 iul. 2015) - modifică art. 22 alin. (1) din Norme 
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 H.G. nr. 260/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială şi Turism "Crişul" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 215/11 mar. 2004 

 H.G. nr. 261/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "SCADT" - S.A. 
 M. Of. nr. 215/11 mar. 2004 

 

 ▼ Protocolul Sesiunii a III-a a Împuterniciţilor, semnat la Piatra-Neamţ la 7 noiembrie 2003, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 
 H.G. nr. 262/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 205/9 mar. 2004 
 
 
 H.G. nr. 263/2004 
 Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu  
 luna martie 2004 
 M. Of. nr. 205/9 mar. 2004 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 231/16 mar. 2004) - rectifică art. 5 alin. 1 

 H.G. nr. 266/2004 
 Hotărâre privind participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în cadrul echipelor de experţi trimise în misiune la Comisia Europeană 
 
 

M. Of. nr. 228/16 mar. 2004 

 H.G. nr. 268/2004 
 Hotărâre privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator în vederea realizării unei reţele de comunicaţii pentru  
 interconectarea Casei Radio Bucureşti cu studiourile regionale, locale şi diferite puncte de transmisie din Bucureşti şi din ţară 
 M. Of. nr. 216/11 mar. 2004 

 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul ştiinţei, dezvoltării tehnologice şi inovării dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi  
 Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 14 aprilie 2003 
 H.G. nr. 271/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 223/15 mar. 2004 
 
 
 H.G. nr. 272/2004 
 Hotărâre privind desemnarea Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar şi autoritate  
 de management pentru Fondul de coeziune 
 
 

M. Of. nr. 206/9 mar. 2004 

 H.G. nr. 278/2004 
 Hotărâre pentru abilitarea Ministerului Sănătăţii de a efectua licitaţii pentru achiziţionarea de servicii privind reabilitarea şi modernizarea  
 echipamentelor radiologice ELTEX 400 şi a instalaţiilor de tip ISM 
 
 

M. Of. nr. 228/16 mar. 2004 

 H.G. nr. 279/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea aparatului propriu de specialitate al Autorităţii Electorale  
 Permanente 
 M. Of. nr. 220/12 mar. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 688/2004  (M. Of. nr. 422/11 mai 2004) - modifică anexa nr. 2 
 
 

(v. H. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 196/21 mar. 2007) 

 H.G. nr. 284/2004 
 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat 
 
 

M. Of. nr. 225/15 mar. 2004 

 H.G. nr. 285/2004 
 Hotărâre privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
 
 

M. Of. nr. 236/17 mar. 2004 

 H.G. nr. 286/2004 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la funcţionarea Comisiei centrale şi a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru  
 aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului  
 bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 
 M. Of. nr. 250/22 mar. 2004 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XXI/2007  (M. Of. nr. 113/13 feb. 2008) - art. 5 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 10/2013  (M. Of. nr. 114/28 feb. 2013) - abrogă art. 5 
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Notă: (v. Decizia I.C.C.J. nr. XXI/2007 - M. Of. nr. 113/13 feb. 2008 (art. 5); 

 H.G. nr. 287/2004 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Naţional Filatelic 
 
 

M. Of. nr. 238/18 mar. 2004 

 H.G. nr. 288/2004 
 Hotărâre privind accesul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, aflate sub pavilionul altor state, în marea teritorială şi zona economică  
 exclusivă a României 
 
 

M. Of. nr. 236/17 mar. 2004 

 H.G. nr. 293/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie -  
 ICECHIM Bucureşti 
 M. Of. nr. 253/23 mar. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1834/2004  (M. Of. nr. 1079/19 nov. 2004) - modifică anexa nr. 2, abrogă art. 9 
 
 H.G. nr. 305/2004 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Asociaţiei Grenlandsaksjonen din Norvegia 
 
 

M. Of. nr. 236/17 mar. 2004 

 H.G. nr. 315/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la Centrul de Securitate Nucleară din Centrul şi Estul Europei 
 
 

M. Of. nr. 232/17 mar. 2004 

 H.G. nr. 316/2004 
 Hotărâre privind modul de restituire a taxei lunare pentru serviciul public de televiziune 
 
 

M. Of. nr. 236/17 mar. 2004 

 H.G. nr. 317/2004 
 Hotărâre privind utilizarea zonelor umede costiere ca zone de ancorare 
 M. Of. nr. 253/23 mar. 2004 
 
 H.G. nr. 318/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Huilei - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 253/23 mar. 2004 

 H.G. nr. 319/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 253/23 mar. 2004 

 H.G. nr. 322/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Corint" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 259/24 mar. 2004 

 H.G. nr. 323/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "A.E.P. Giurgiu Port" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 259/24 mar. 2004 

 H.G. nr. 324/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Atlas" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 259/24 mar. 2004 

 H.G. nr. 325/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea de Construcţii Hidrotehnice "S.C.H." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 272/29 mar. 2004 

 H.G. nr. 326/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti 
 
 

M. Of. nr. 272/29 mar. 2004 

 H.G. nr. 327/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "AGECOM" - S.A. 
 
 M. Of. nr. 272/29 mar. 2004 
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 H.G. nr. 328/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Lignitului Oltenia - S.A. 
 M. Of. nr. 272/29 mar. 2004 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind desfiinţarea regimului de vize, semnat la Bucureşti la 23  
 octombrie 2003 
 H.G. nr. 334/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 258/24 mar. 2004 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17  
 februarie 2004 
 H.G. nr. 335/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 259/24 mar. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1640/2008 (M. Of. nr. 853/18 dec. 2008) 

 H.G. nr. 341/2004 
 Hotărâre privind refinanţarea împrumutului contractat de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice  
 "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti în baza Hotărârii Guvernului nr. 250/2001 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a  
 unui împrumut extern contractat de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. sub forma unei emisiuni de obligaţiuni denominate în  
 euro pe piaţa externă de capital 
 M. Of. nr. 257/23 mar. 2004 

 

 ▼ Acord de cooperare ştiinţifică, tehnologică şi mediu dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la  
 Bucureşti la 13 septembrie 1999, modificat prin schimb de note verbale transmise de Ministerul Afacerilor Externe al României la 5 iulie  
 2002 şi, respectiv, de Ambasada Republicii Socialiste Vietnam la Bucureşti la 17 iulie 2002 
 H.G. nr. 342/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 293/5 apr. 2004 
 
 
 H.G. nr. 343/2004 
 Hotărâre privind furnizarea informaţiilor referitoare la consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale autoturismelor noi, destinate  
 cumpărătorilor la comercializare 
 
 

M. Of. nr. 293/5 apr. 2004 

 H.G. nr. 345/2004 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Congregaţiei "Surorilor Maicii Domnului  
 Lauretane" din Republica Polonă 
 
 

M. Of. nr. 260/24 mar. 2004 

 H.G. nr. 348/2004 
 Hotărâre privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice 
 M. Of. nr. 269/26 mar. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1334/2004  (M. Of. nr. 814/3 sep. 2004) - introduce art.81, alin. (3) la art.9, art.181, alin. (2) la art.26, lit.d) la art.34  
 alin. (1) 
 - H.G. nr. 164/2005  (M. Of. nr. 215/14 mar. 2005) - abrogă art. 181 
 - H.G. nr. 321/2008  (M. Of. nr. 240/27 mar. 2008) - modifică art. 10 alin. (2) şi (3) 
 
 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 5 mai 2003 şi la Bucureşti la 23 mai 2003 între Guvernul României,  
 Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) la Contractul de finanţare dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a  
 IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 H.G. nr. 353/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 269/26 mar. 2004 
 
 
 H.G. nr. 354/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Anastasia" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 283/31 mar. 2004 

 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 5 mai 2003 şi la Bucureşti la 23 mai 2003 între Guvernul României,  
 Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a  
 III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 şi la Bucureşti la 24 iulie 1998 
 H.G. nr. 355/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 269/26 mar. 2004 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 4 aprilie 2003 şi, respectiv, la Tokyo la 24 septembrie 2003, între  
 Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru  
 Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27  
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 februarie 1998 
 H.G. nr. 359/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 279/30 mar. 2004 

 H.G. nr. 363/2004 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri situate în judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 283/31 mar. 2004 

 H.G. nr. 368/2004 
 Hotărâre privind vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de stat la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 269/26 mar. 2004 

 H.G. nr. 370/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului  
 pentru apărare 
 M. Of. nr. 287/1 apr. 2004 

 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale din Republica  
 Bulgaria, semnat la Geneva la 11 iunie 2003 
 H.G. nr. 371/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 279/30 mar. 2004 
 
 
 H.G. nr. 372/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului Seismic 
 
 

M. Of. nr. 281/31 mar. 2004 

 H.G. nr. 379/2004 
 Hotărâre privind constituirea Grupului de lucru (TASK FORCE) pentru promovarea şi susţinerea intereselor româneşti în Irak 
 M. Of. nr. 282/31 mar. 2004 

 ▼ Convenţie de cooperare în domeniul învăţământului dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi Ministerul  
 Educaţiei şi Formării din Republica Socialistă Vietnam pentru perioada 2003-2005, semnată la Bucureşti la 16 octombrie 2003 
 H.G. nr. 381/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 301/6 apr. 2004 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind desfiinţarea obligativităţii vizelor, semnat la Bucureşti la 19  
 februarie 2004 
 H.G. nr. 382/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 282/31 mar. 2004 

 H.G. nr. 384/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "PRO PIANO ROMÂNIA" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 266/25 mar. 2004 

 H.G. nr. 385/2004 
 Hotărâre privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel naţional, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul  
 cultural-artistic 
 M. Of. nr. 301/6 apr. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 723/2005  (M. Of. nr. 647/21 iul. 2005) - abrogă art.4; 
  înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 386/2004 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Servicii pentru Biblioteci 
 M. Of. nr. 279/30 mar. 2004 

 

 ▼ Amendament convenit prin scrisorile semnate la Zagreb la 22 decembrie 2003 şi la Bucureşti la 9 ianuarie 2004 între Guvernul României  
 şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998 
 H.G. nr. 387/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 282/31 mar. 2004 
 
 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 9 decembrie 2003 şi la Paris la 10 decembrie 2003, între  
 Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003 
 H.G. nr. 388/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 279/30 mar. 2004 

 H.G. nr. 390/2004 
 Hotărâre privind finanţarea proiectului "Remember: primele medalii olimpice ale atletismului românesc, Roma 1960" din fondurile pentru  
 promovarea imaginii externe a României 
 
 

M. Of. nr. 266/25 mar. 2004 

 H.G. nr. 404/2004 
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 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului 
 M. Of. nr. 267/26 mar. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1703/2004  (M. Of. nr. 984/26 oct. 2004) - modifică art.7 alin. (2) 
 - O.U.G. nr. 133/2006  (M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006) - suplimentează nr. maxim de posturi 
 
 

- L. nr. 102/2007  (M. Of. nr. 275/25 apr. 2007) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 133/2006 

 H.G. nr. 414/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare 
 
 

M. Of. nr. 274/29 mar. 2004 

 H.G. nr. 415/2004 
 Hotărâre privind regimul de comercializare a ouălor 
 
 

M. Of. nr. 296/5 apr. 2004 

 H.G. nr. 419/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "SEVERINA" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 280/31 mar. 2004 

 H.G. nr. 420/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "MATCON" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 280/31 mar. 2004 

 H.G. nr. 421/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 280/31 mar. 2004 

 H.G. nr. 422/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E IV - 2 Vipereşti,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Toreador Resources Corporation 
 
 

M. Of. nr. 291/1 apr. 2004 

 H.G. nr. 423/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 291/1 apr. 2004 

 H.G. nr. 430/2004 
 Hotărâre privind modul de restituire a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 297/5 apr. 2004 
 
 H.G. nr. 432/2004 
 Hotărâre privind dosarul profesional al funcţionarilor publici 
 M. Of. nr. 341/19 apr. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 522/2007  (M. Of. nr. 397/13 iun. 2007) - modifică art. 3, art. 5 alin. (3) lit. f) şi g), art. 5 alin. (5) lit. g), n), p) şi q), art.  
 5 alin. (6), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 alin. (1), art. 12 alin. (4),  
 art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 26; 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2; 
  introduce lit. i) la art. 5 alin. (3), lit. f)-h) la art. 5 alin. (4); 
  abrogă art. 5 alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (4) lit. a), b) şi e), art.5 alin. (5) lit. b) şi  
 
 

ş) 

 H.G. nr. 451/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea  
 organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului 
 M. Of. nr. 340/19 apr. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 909/2011  (M. Of. nr. 673/21 sep. 2011) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 458/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 348/21 apr. 2004 

 H.G. nr. 459/2004 
 Hotărâre privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicaţii necesare sistemului  
 informatic unic integrat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi furnizorilor săi de servicii medicale 
 M. Of. nr. 333/16 apr. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 345/20 apr. 2004) - rectifică art. 2 alin. 1 
 Modificări: 



 

 1331

 - H.G. nr. 616/2006  (M. Of. nr. 435/19 mai 2006) - modifică art.2 alin.(2) 
 - H.G. nr. 831/2021  (M. Of. nr. 780/12 aug. 2021) - modifică art. 2; 
 introduce art. 11 și art. 3 
 
 H.G. nr. 470/2004 
 Hotărâre pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe  
 referitor la produsele Microsoft 
 M. Of. nr. 320/13 apr. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 634/2008  (M. Of. nr. 462/20 iun. 2008) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1451/2008  (M. Of. nr. 788/25 nov. 2008) - modifică anexa 

 H.G. nr. 474/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a  
 Deşertificării 
 M. Of. nr. 337/19 apr. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 628/2013  (M. Of. nr. 542/28 aug. 2013) - modifică art. 5 alin. (3) şi (4); 
 înlocuieşte anexa; 
 în tot cuprinsul hotărârii, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum  
 urmează: 
 a) „Ministerul/Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" şi, 
 respectiv, „ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale"  cu  
 „Ministerul/Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" şi, respectiv,  
 „ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale"; 
 b) „Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" cu „Ministerul Mediului şi  
 Schimbărilor Climatice"; 
 c) „Ministerul Administraţiei şi Internelor" cu „Ministerul Afacerilor Interne"; 
 d) „Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie" cu „Institutul  
 Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia  
 
 

Mediului — ICPA Bucureşti." 

 H.G. nr. 482/2004 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer 
 
 

M. Of. nr. 348/21 apr. 2004 

 H.G. nr. 483/2004 
 Hotărâre privind reglementarea surselor de rambursare a creditelor externe şi interne, a plăţilor de dobânzi, a comisioanelor şi a altor  
 costuri aferente acestora pentru creditele contractate pentru finanţarea obiectivelor de investiţii din sistemul energetic 
 
 

M. Of. nr. 325/15 apr. 2004 

 H.G. nr. 485/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de restructurare şi privatizare a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. şi a filialelor sale 
 
 

M. Of. nr. 338/19 apr. 2004 

 H.G. nr. 486/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului de export 
 
 

M. Of. nr. 338/19 apr. 2004 

 H.G. nr. 487/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "CARB" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 337/19 apr. 2004 

 H.G. nr. 488/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "LAFARGE AGREGATE BETOANE" - S.A. 
 M. Of. nr. 337/19 apr. 2004 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 25 martie 2004 şi la Bucureşti la 29 martie 2004 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington la 30 aprilie 2001 
 H.G. nr. 489/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 334/16 apr. 2004 

 H.G. nr. 490/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre  
 Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice 
 
 

M. Of. nr. 337/19 apr. 2004 

 H.G. nr. 491/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea şi componenţa Comisiei de eliberare a autorizaţiei de funcţionare a localurilor în  
 care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, a spaţiilor de comercializare a publicaţiilor cu caracter pornografic şi a spaţiilor  
 destinate închirierii sau vânzării de filme pornografice, precum şi procedura de eliberare a acestei autorizaţii 
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M. Of. nr. 358/23 apr. 2004 

 H.G. nr. 492/2004 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din  
 străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi 
 M. Of. nr. 348/21 apr. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 402/2005  (M. Of. nr. 405/13 mai 2005) - modifică în mod corespunzător art. 2 lit. m) 
 - H.G. nr. 1336/2007  (M. Of. nr. 755/7 nov. 2007) - modifică art. 2 lit. i) şi k) 
 - H.G. nr. 1019/2011  (M. Of. nr. 748/25 oct. 2011) - modifică art. 1 alin. (2) lit. c); 
 introduce lit. n) la art. 2; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 847/2015  (M. Of. nr. 778/19 oct. 2015) - modifică art. 2 lit. k); 
 
 

completează anexa nr. 1 

 H.G. nr. 493/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a  
 Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista  
 patrimoniului mondial 
 
 

M. Of. nr. 380/30 apr. 2004 

 H.G. nr. 498/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind echivalarea stagiului efectuat în funcţii militare şi funcţii specifice poliţiei, în  
 cadrul structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu stagiul în funcţii civile 
 
 

M. Of. nr. 362/26 apr. 2004 

 H.G. nr. 499/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice,  
 în cadrul prefecturilor 
 
 

M. Of. nr. 338/19 apr. 2004 

 H.G. nr. 518/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile 
 M. Of. nr. 370/28 apr. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1898/2004  (M. Of. nr. 1069/17 nov. 2004) - modifică anexa 
 
 ▼ Protocol în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi resurselor de apă dintre Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi  
 Ministerul Mediului şi Protecţiei Naturii şi Ministerul Minelor, Energiei şi Hidraulicii din Republica Senegal, semnat la Dakar la 2 iunie  
 2003 
 H.G. nr. 520/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 349/21 apr. 2004 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Gospodăririi şi Dezvoltării  
 Resurselor de Apă din Kenya privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la Bucureşti la 5 mai 2003 
 H.G. nr. 521/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 349/21 apr. 2004 

 H.G. nr. 523/2004 
 Hotărâre privind aprobarea "Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea  
 riscului seismic" şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului 
 M. Of. nr. 350/21 apr. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1559/2009  (M. Of. nr. 908/23 dec. 2009) - modifică anexa nr. 1; 
  înlocuieşte anexa nr. 2/34 
 - H.G. nr. 1096/2010  (M. Of. nr. 771/18 nov. 2010) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 243/2011  (M. Of. nr. 212/28 mar. 2011) - înlocuieşte anexa nr. 2/27 
 - H.G. nr. 809/2011  (M. Of. nr. 592/22 aug. 2011) - modifică anexa nr. 1; 
  înlocuieşte anexa nr. 2/1 
 - H.G. nr. 932/2011  (M. Of. nr. 695/30 sep. 2011) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1089/2011  (M. Of. nr. 801/11 nov. 2011) - înlocuieşte anexa nr. 2/7 
 
 H.G. nr. 531/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica  
 Moldova" - S.A. şi a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., precum şi a  
 unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei 
 M. Of. nr. 350/21 apr. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 85/2005  (M. Of. nr. 140/16 feb. 2005) - modifică în mod corespunzător 

 H.G. nr. 532/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii şi suprastructurii de transport naval la Compania Naţională  
 "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi pentru perioada 2004-2012 
 
 

M. Of. nr. 370/28 apr. 2004 
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 H.G. nr. 537/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind  
 protecţia maternităţii la locurile de muncă 
 M. Of. nr. 378/29 apr. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1141/2004  (M. Of. nr. 686/30 iul. 2004) - modifică anexa 
 
 
 H.G. nr. 538/2004 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003  
 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,  
 prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional 
 
 

M. Of. nr. 368/27 apr. 2004 

 H.G. nr. 541/2004 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru continuarea participării României la finalizarea lucrărilor de construire a Combinatului minier de  
 îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog din Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 393/4 mai 2004 

 H.G. nr. 542/2004 
 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lămpi electrice 
 
 

M. Of. nr. 368/27 apr. 2004 

 H.G. nr. 546/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea domeniului public al statului în zona costieră 
 M. Of. nr. 393/4 mai 2004 
 
 H.G. nr. 547/2004 
 Hotărâre privind transferul unor pachete de acţiuni deţinute de stat la unele societăţi comerciale din administrarea Autorităţii pentru  
 Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Culturii şi  
 Cultelor 
 
 

M. Of. nr. 354/22 apr. 2004 

 H.G. nr. 561/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Marea Lojă Naţională din România" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 344/20 apr. 2004 

 H.G. nr. 568/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."  
 - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 386/3 mai 2004 

 H.G. nr. 573/2004 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a funcţionării în România a Asociaţiei  
 CopiiiRo din Elveţia 
 M. Of. nr. 387/3 mai 2004 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 3 decembrie 2003 şi la Paris la 17 decembrie 2003, între  
 Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 şi la Bucureşti la 14 august 2000 
 H.G. nr. 575/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 366/27 apr. 2004 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de  
 frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 H.G. nr. 577/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 400/5 mai 2004 
 
 

(v. H.G. nr. 914/2009) 

 H.G. nr. 580/2004 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene şi comunale a unor drumuri situate în judeţul Bihor 
 
 

M. Of. nr. 366/27 apr. 2004 

 H.G. nr. 592/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor  
 Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de  
 restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 M. Of. nr. 364/26 apr. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1945/2004  (M. Of. nr. 1089/23 nov. 2004) - completează anexa 

 H.G. nr. 593/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor  
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 Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat 
 M. Of. nr. 364/26 apr. 2004 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind angajarea salariată a persoanelor aflate în întreţinerea  
 membrilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt, semnat la Paris la 21 noiembrie 2003 
 H.G. nr. 594/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 384/30 apr. 2004 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 
 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Federal al Justiţiei al Republicii Austria privind  
 facilitarea cooperării judiciare în materie penală, semnat la Bucureşti la 3 martie 2004 
 H.G. nr. 595/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 384/30 apr. 2004 
 
 
 H.G. nr. 605/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "RAMI DACIA" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "RAMI DACIA" 
 M. Of. nr. 397/4 mai 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 534/2005  (M. Of. nr. 521/20 iun. 2005) - modifică în mod corespunzător 
 
 ▼ Amendamente convenite prin scrisoarea semnată la Zagreb la 15 ianuarie 2004 şi la Bucureşti la 9 februarie 2004, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare  
 socială - faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002 
 H.G. nr. 607/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 394/4 mai 2004 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 16 decembrie 2003 şi la Paris la 23 ianuarie 2004 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare  
 Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997 
 H.G. nr. 608/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 394/4 mai 2004 
 
 
 H.G. nr. 619/2004 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru consolidarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "Industria Sârmei" - S.A. Câmpia  
 Turzii 
 
 

M. Of. nr. 383/30 apr. 2004 

 H.G. nr. 620/2004 
 Hotărâre pentru instituirea procedurilor speciale de supraveghere financiară a Societăţii Comerciale "Exfor" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii  
 Comerciale "Solventul" - S.A. Timişoara 
 M. Of. nr. 391/3 mai 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 485/31 mai 2004) - rectifică art. 3 
 
 H.G. nr. 621/2004 
 Hotărâre privind stingerea prin conversie în acţiuni a creanţelor Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului,  
 deţinute la unele societăţi comerciale, provenite din contractele de împrumut încheiate în baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 
 
 

M. Of. nr. 391/3 mai 2004 

 H.G. nr. 631/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea finanţării proiectului "ZUM - Ziarul Românesc" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României 
 
 

M. Of. nr. 396/4 mai 2004 

 H.G. nr. 635/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor 
 M. Of. nr. 429/13 mai 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 898/2005  (M. Of. nr. 753/18 aug. 2005) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 252/2007  (M. Of. nr. 193/21 mar. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 588/2007  (M. Of. nr. 413/20 iun. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1406/2009  (M. Of. nr. 827/2 dec. 2009) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 653/2004 
 Hotărâre pentru exceptarea cetăţenilor Republicii Lituania de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România 
 
 

M. Of. nr. 415/10 mai 2004 

 H.G. nr. 660/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru  
 accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unele societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru  
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 Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 
 
 

M. Of. nr. 419/11 mai 2004 

 H.G. nr. 661/2004 
 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare  
 veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, precum şi pentru aprobarea trecerii unor bunuri  
 imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul vânzării acestora 
 M. Of. nr. 434/14 mai 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 89/2004  (M. Of. nr. 1053/12 nov. 2004) - abrogă art. III - X 
 - L. nr. 111/2005  (M. Of. nr. 390/9 mai 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G.nr. 89/2004 
 
 H.G. nr. 662/2004 
 Hotărâre privind deschiderea Punctului feroviar de trecere a frontierei de stat şi înfiinţarea Biroului vamal de control şi vămuire la frontiera  
 Carei (România) - Agerdomajor - Tiborszallas (Ungaria) 
 M. Of. nr. 419/11 mai 2004 
 
 
 H.G. nr. 663/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 415/10 mai 2004 
 
 H.G. nr. 670/2004 
 Hotărâre privind unele măsuri de dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 
 

M. Of. nr. 427/12 mai 2004 

 H.G. nr. 672/2004 
 Hotărâre privind declararea zilei de 9 octombrie "Ziua Holocaustului" 
 M. Of. nr. 436/17 mai 2004 

 

 ▼ Amendamente  convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori  
 semnate la Zagreb la 22 octombrie 2003 şi la 6 februarie 2004 şi la Bucureşti la 9 iulie 2003 şi la 18 februarie 2004, la Acordul de  
 împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a  
 minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 H.G. nr. 673/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 442/18 mai 2004 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 10 decembrie 2003 şi 18 februarie 2004 şi la Roma la 11  
 februarie 2004, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă, la  
 Acordul de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă  
 privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, semnat la Roma la 10 mai 1999 
 H.G. nr. 674/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 449/19 mai 2004 

 ▼ Declaraţie comună a Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi a Ministerului de Stat pentru Interne al Bavariei privind  
 colaborarea generală poliţienească şi combaterea criminalităţii, semnată la München la 11 februarie 2004 
 H.G. nr. 682/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 423/12 mai 2004 
 
 H.G. nr. 686/2004 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării programului "Promovarea imaginii României în Regatul Ţărilor de Jos" 
 M. Of. nr. 423/12 mai 2004 

 

 ▼ Amendamente  convenite prin scrisoarea semnată la Zagreb la 4 februarie 2004 şi la Bucureşti la 8 martie 2004 între Guvernul României  
 şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001 
 H.G. nr. 695/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 432/13 mai 2004 

 H.G. nr. 698/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 469/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor  
 şi plantelor ornamentale de seră 
 
 

M. Of. nr. 462/24 mai 2004 

 H.G. nr. 708/2004 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Târgu Ocna 
 
 

M. Of. nr. 451/20 mai 2004 

 H.G. nr. 711/2004 
 Hotărâre privind garantarea unor credite interne necesare desfăşurării Măsurii 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" a  
 Programului SAPARD 
 M. Of. nr. 445/18 mai 2004 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 893/2004  (M. Of. nr. 533/14 iun. 2004) - modifică art.1; înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1251/2004  (M. Of. nr. 764/20 aug. 2004) -  înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 715/2004 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a organizaţiei neguvernamentale "JSI  
 Research and Training Institute, Inc." 
 M. Of. nr. 453/20 mai 2004 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Ministerul de Stat  
 al Cooperativelor şi Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Indonezia privind cooperarea în domeniul dezvoltării întreprinderilor  
 mici şi mijlocii, semnat la Jakarta la 2 februarie 2004 
 H.G. nr. 720/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 466/25 mai 2004 
 
 
 H.G. nr. 727/2004 
 Hotărâre privind divizarea parţială a Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A. şi aprobarea unor măsuri prealabile în vederea  
 constituirii unui parc industrial 
 
 

M. Of. nr. 446/19 mai 2004 

 H.G. nr. 729/2004 
 Hotărâre privind reorganizarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. prin înfiinţarea Societăţii Comerciale "Radioactiv Mineral  
 Măgurele" - S.A. 
 M. Of. nr. 479/28 mai 2004 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 30 martie 2004 şi la Bucureşti la 5 aprilie 2004 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari  
 S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999 
 H.G. nr. 734/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 468/25 mai 2004 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind desfiinţarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte  
 diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2003 
 H.G. nr. 736/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 466/25 mai 2004 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 2068/2004 - M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004 
 
 ▼ Protocol de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliţiei Române din Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi  
 Departamentul Siguranţei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la Roma la 7 octombrie 2003 
 H.G. nr. 737/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 476/27 mai 2004 

 H.G. nr. 744/2004 
 Hotărâre privind autorizarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. de a contracta un credit intern în  
 sumă de până la 8 milioane euro, în vederea asigurării resurselor financiare reprezentând contribuţia părţii române la realizarea Proiectului  
 privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 455/20 mai 2004 

 H.G. nr. 749/2004 
 Hotărâre privind stabilirea responsabilităţilor, criteriilor şi modului de delimitare a fâşiei de teren aflate în imediata apropiere a zonei  
 costiere, în scopul conservării condiţiilor ambientale şi valorii patrimoniale şi peisagistice din zonele situate în aproprierea ţărmului 
 
 

M. Of. nr. 455/20 mai 2004 

 H.G. nr. 753/2004 
 Hotărâre pentru modificarea poziţiei nr. 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren  
 strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă şi  
 trecerea terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, în domeniul  
 privat al statului 
 
 

M. Of. nr. 468/25 mai 2004 

 H.G. nr. 754/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România 
 
 

M. Of. nr. 475/27 mai 2004 

 H.G. nr. 755/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unităţilor de măsură legale 
 M. Of. nr. 475/27 mai 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 650/19 iul. 2004) - rectifică art. 1 alin. 2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1487/2009  (M. Of. nr. 869/14 dec. 2009) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (2), anexa; 
  introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, după art. 6; 
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  abrogă art. 4 
 - H.G. nr. 77/2020  (M. Of. nr. 69/31 ian. 2020) - modifică anexa 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea pentru cooperare în scopul folosirii paşnice a energiei nucleare în  
 domeniile industriei, cercetării şi dezvoltării, semnat la Bucureşti la 3 februarie 2004 
 H.G. nr. 756/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 469/25 mai 2004 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 2068/2004 - M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004 

 H.G. nr. 760/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor 
 M. Of. nr. 475/27 mai 2004 
 
 H.G. nr. 764/2004 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune a 11 perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş şi  
 Compania Amromco Energy, L.L.C., în calitate de concesionari 
 M. Of. nr. 459/21 mai 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 948/2017  (M. Of. nr. 1041/29 dec. 2017) 

 H.G. nr. 765/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti 
 M. Of. nr. 459/21 mai 2004 
 
 
 H.G. nr. 766/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 464/24 mai 2004 

 H.G. nr. 767/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "TURBAMIN" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 464/24 mai 2004 

 H.G. nr. 768/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "SOMIC" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 464/24 mai 2004 

 H.G. nr. 769/2004 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Reprezentanţei Naţionale de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare 
 M. Of. nr. 469/25 mai 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 969/2009  (M. Of. nr. 617/14 sep. 2009) - modifică art. 4 alin. (1), modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere şi cooperare dintre Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi  
 Agenţia Poloneză pentru Dezvoltarea Întreprinderilor, semnat la Bucureşti la 22 martie 2004 
 H.G. nr. 773/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 471/26 mai 2004 
 
 H.G. nr. 774/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea uniformei militare clericale, a însemnelor distinctive şi de ierarhizare,  
 specifice clerului militar din Ministerul Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 478/28 mai 2004 

 H.G. nr. 781/2004 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-sociale 
 
 

M. Of. nr. 469/25 mai 2004 

 H.G. nr. 782/2004 
 Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat participanţilor români la Programul LIFE - MEDIU din bugetul de stat al  
 României 
 
 

M. Of. nr. 474/26 mai 2004 

 H.G. nr. 785/2004 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului compensaţiei lunare pentru chirie şi condiţiile de acordare a acesteia cadrelor militare în activitate  
 din Ministerul Justiţiei şi din unităţile subordonate 
 
 

M. Of. nr. 474/26 mai 2004 

 H.G. nr. 795/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Organizaţia Caritas Satu Mare" ca fiind de utilitate publică 
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M. Of. nr. 474/26 mai 2004 

 H.G. nr. 796/2004 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 
 
 

M. Of. nr. 474/26 mai 2004 

 H.G. nr. 800/2004 
 Hotărâre privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială  <<EUROTEST>> - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 507/7 iun. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 164/2008  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2008) - modifică titlul, anexa; 
 
 

 abrogă art.1 

 H.G. nr. 801/2004 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" 
 
 

M. Of. nr. 488/31 mai 2004 

 H.G. nr. 803/2004 
 Hotărâre privind încadrarea tarifară a importului unor oţeluri aliate 
 
 

M. Of. nr. 495/2 iun. 2004 

 H.G. nr. 804/2004 
 Hotărâre privind scutirea unităţilor sanitare de stat de la plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune 
 M. Of. nr. 494/1 iun. 2004 
 
 H.G. nr. 808/2004 
 Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu  
 luna iunie 2004 
 
 

M. Of. nr. 480/28 mai 2004 

 H.G. nr. 817/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Aroneanu, judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 513/8 iun. 2004 
 
 H.G. nr. 818/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Vălenii de Munte, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 513/8 iun. 2004 

 H.G. nr. 819/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 513/8 iun. 2004 

 H.G. nr. 823/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi  
 Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA 
 
 

M. Of. nr. 512/8 iun. 2004 

 H.G. nr. 824/2004 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene şi comunale a unor drumuri situate în judeţul Vaslui 
 
 

M. Of. nr. 501/3 iun. 2004 

 H.G. nr. 831/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare 
 M. Of. nr. 522/10 iun. 2004 
 
 H.G. nr. 833/2004 
 Hotărâre privind majorarea limitei angajamentelor extrabilanţiere pentru care se acordă garanţia statului în condiţiile art. 17 din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea  
 prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 495/2 iun. 2004 

 H.G. nr. 837/2004 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
 M. Of. nr. 503/4 iun. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1115/2004  (M. Of. nr. 694/2 aug. 2004) - completează în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 1774/2004  (M. Of. nr. 1045/11 nov. 2004) - modifică art.4 alin.(2) 
 - H.G. nr. 110/2005  (M. Of. nr. 178/1 mar. 2005) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 277/2005  (M. Of. nr. 307/13 apr. 2005) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 344/2005  (M. Of. nr. 357/27 apr. 2005) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1919/2006  (M. Of. nr. 1/3 ian. 2007) - modifică art.4 alin.(2) 
 - H.G. nr. 496/2007  (M. Of. nr. 381/6 iun. 2007) - înlocuieşte anexa; 
  introduce alin.(2) la art.2 
 - H.G. nr. 858/2007  (M. Of. nr. 535/7 aug. 2007) - modifică art. 2 
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 - H.G. nr. 1323/2007  (M. Of. nr. 749/5 nov. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 68/2008  (M. Of. nr. 61/25 ian. 2008) - modifică art. 4 alin.(2); 
  introduce alin.(21) la art. 4 
 - H.G. nr. 875/2008  (M. Of. nr. 624/27 aug. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 311/2009  (M. Of. nr. 179/23 mar. 2009) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1436/2009  (M. Of. nr. 851/8 dec. 2009) - modifică art. 4, art. 6 alin. (2), art. 11; 
  introduce alin. (3) la art. 6; 
  abrogă art. 9 alin. (2) 
 - H.G. nr. 368/2010  (M. Of. nr. 275/28 apr. 2010) - modifică art. 4; 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 722/2010  (M. Of. nr. 535/30 iul. 2010) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 201/2011  (M. Of. nr. 166/8 mar. 2011) - modifică art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1); 
  abrogă art. 11; 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 374/2012  (M. Of. nr. 282/27 apr. 2012) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 693/2012  (M. Of. nr. 491/18 iul. 2012) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 863/2012  (M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 177/2013  (M. Of. nr. 224/18 apr. 2013) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 586/2013  (M. Of. nr. 505/9 aug. 2013) - modifică art. 4 
 
 

- H.G. nr. 252/2014  (M. Of. nr. 268/11 apr. 2014) - modifică art. 4 alin. (1) 

 H.G. nr. 851/2004 
 Hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a oraşului Săcueni şi din administrarea Consiliului Local al  
 Oraşului Săcueni, judeţul Bihor, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi  
 Turismului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de  
 interes naţional, precum şi încadrarea funcţională a acestora ca drum naţional 
 
 

M. Of. nr. 509/7 iun. 2004 

 H.G. nr. 852/2004 
 Hotărâre privind redistribuirea de posturi şi fonduri aferente în vederea întăririi structurilor Agenţiei SAPARD din subordinea Ministerului  
 Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru implementarea măsurilor din Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
 
 

M. Of. nr. 514/8 iun. 2004 

 H.G. nr. 853/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport 
 M. Of. nr. 545/18 iun. 2004 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 26 aprilie 2004 şi la Bucureşti la 10 mai 2004 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională  
 a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare 
 H.G. nr. 854/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 545/18 iun. 2004 
 
 
 H.G. nr. 856/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Afumaţi, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 535/15 iun. 2004 

 H.G. nr. 860/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic  
 veterinar 
 M. Of. nr. 529/11 iun. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1242/2007  (M. Of. nr. 697/16 oct. 2007) - introduce lit. i) la art.5 alin.(2), lit. i) la art.6 alin.(2); 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 79/2008  (M. Of. nr. 65/28 ian. 2008) - modifică art.1, art.2, art.4, art.5 alin.(3), art.6 alin.(1), art.7 alin.(2), art.8,  
 art.18, art.21, art.22, art.24, art.27, art.28, art.29, art.31, art.38; 
  introduce art.241; 
  abrogă art.3, art.16, art.20, art.37; 
  se înlocuiesc sintagmele "Colegiul Medicilor Veterinari din România" cu  
 "Colegiul Medicilor Veterinari" şi  "statele membre ale Uniunii Europene, alt  
 stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană" cu  
 "statele membre" 
 - H.G. nr. 18/2014  (M. Of. nr. 44/20 ian. 2014) - introduce lit. j) la art. 5 alin. (2), lit. j) la art. 6 alin. (2); 
 înlocuieşte anexa 
 
 

- H.G. nr. 645/2021  (M. Of. nr. 607/18 iun. 2021) - introduce art. 151 și 152 

 H.G. nr. 862/2004 
 Hotărâre privind aprobarea instrucţiunilor de metrologie legalã 
 M. Of. nr. 567/28 iun. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 2176/2004  (M. Of. nr. 1236/22 dec. 2004) - modifică anexele nr. 1, 5 şi 6 
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 H.G. nr. 863/2004 
 Hotărâre privind declararea Societăţii Comerciale "SIMTEX" - S.A. Bucureşti societate de interes strategic şi aprobarea transferului  
 pachetului de acţiuni deţinut de stat la această societate comercială de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul  
 Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 519/9 iun. 2004 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 30 ianuarie 2004 şi la Paris la 22 martie 2004 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială  
 al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999 
 H.G. nr. 869/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 556/23 iun. 2004 

 H.G. nr. 870/2004 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui sector de drum de interes local, prin  
 prelungirea traseului DC 7-DJ 710 B Sultanu, situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Vişineşti, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 556/23 iun. 2004 

 

 ▼ Program de colaborare culturală dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2002-2005, semnat la Bucureşti la  
 20 martie 2003 
 H.G. nr. 879/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 542/17 iun. 2004 

 H.G. nr. 880/2004 
 Hotărâre privind finanţarea şi funcţionarea componentei române a Comisiei româno-ruse pentru studierea problemelor izvorâte din istoria  
 relaţiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului României, depus la Moscova în timpul primului război mondial 
 M. Of. nr. 556/23 iun. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 569/2005  (M. Of. nr. 546/28 iun. 2005) - modifică art.1 alin. (2); 
  introduce art.5; 
 
 

 înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 881/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăţi comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului,  
 pentru anul 2004 
 
 

M. Of. nr. 536/15 iun. 2004 

 H.G. nr. 882/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie  
 centralizate 
 
 

M. Of. nr. 619/8 iul. 2004 

 H.G. nr. 884/2004 
 Hotărâre privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale 
 M. Of. nr. 526/10 iun. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1225/2005  (M. Of. nr. 944/24 oct. 2005) - modifică art. 1 alin. (2) 

 H.G. nr. 886/2004 
 Hotărâre privind aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publică a statului, care se atribuie direct  
 Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 536/15 iun. 2004 

 H.G. nr. 888/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău 
 
 

M. Of. nr. 601/5 iul. 2004 

 H.G. nr. 898/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunilor privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate 
 M. Of. nr. 598/2 iul. 2004 

 

 ▼ Protocol adiţional la Înţelegerea-anexă la Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al  
 Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul geodeziei militare, semnat la Euskirchen la 10 decembrie 2003 
 H.G. nr. 901/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 539/16 iun. 2004 

 H.G. nr. 902/2004 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Fundaţiei Germane pentru Cooperare  
 Juridică Internaţională (Deütsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit E.V.) 
 
 

M. Of. nr. 540/16 iun. 2004 

 H.G. nr. 903/2004 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între  
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 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 605/6 iul. 2004 

 H.G. nr. 904/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2004, între Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi  
 Familiei şi Ministerul Culturii şi Cultelor 
 M. Of. nr. 540/16 iun. 2004 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 5 februarie 2004 şi la Zagreb la 8 martie 2004 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România  
 şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului  
 "Managementul conservării biodiversităţii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999 
 H.G. nr. 905/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 540/16 iun. 2004 
 
 ▼ Amendament nr. 3 convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 25 septembrie 2003 şi, respectiv la Londra la 18 decembrie  
 2003 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind  
 restructurarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi reabilitarea drumurilor) dintre România şi Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996 
 H.G. nr. 912/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 543/17 iun. 2004 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 12 martie 2002, 12 iulie 2002 şi 5 ianuarie 2004 şi la Zagreb la 2  
 mai 2002, 30 mai 2002, 24 martie 2003 şi 14 ianuarie 2004 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997 
 H.G. nr. 923/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 551/21 iun. 2004 
 
 ▼ Protocol încheiat la întâlnirea de constituire a Comisiei mixte româno-ungare pentru protecţia mediului şi a Regulamentului de  
 organizare şi funcţionare a acesteia, semnat la Budapesta la 16 septembrie 2003 
 H.G. nr. 926/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 605/6 iul. 2004 

 ▼ Regulament de organizare şi funcţionarea a Comisiei mixte româno-ungare pentru protecţia mediului, semnat la Budapesta la 16  
 septembrie 2003 
 H.G. nr. 926/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 605/6 iul. 2004 

 H.G. nr. 928/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 561/24 iun. 2004 

 H.G. nr. 929/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 561/24 iun. 2004 

 H.G. nr. 930/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 561/24 iun. 2004 

 H.G. nr. 931/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 561/24 iun. 2004 

 H.G. nr. 933/2004 
 Hotărâre privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică 
 M. Of. nr. 616/7 iul. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 609/2007  (M. Of. nr. 427/27 iun. 2007) - modifică art. 2 alin. (2) 

 H.G. nr. 936/2004 
 Hotărâre privind procedura şi criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
 M. Of. nr. 558/23 iun. 2004 
 
 H.G. nr. 947/2004 
 Hotărâre privind stabilirea duratei şi condiţiilor de păstrare a materialelor necesare votării 
 
 

M. Of. nr. 544/17 iun. 2004 

 H.G. nr. 950/2004 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării acţiunilor ce se vor desfăşura în contextul exercitării de către România a mandatului de preşedinte al  
 Consiliului de Securitate al O.N.U. 
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 M. Of. nr. 561/24 iun. 2004 

 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind succesiunea la acordurile încheiate între România şi  
 Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, semnat la Bucureşti la 5 martie 2004, şi a Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Republicii Slovenia privind inventarierea cadrului juridic bilateral, semnat la Bucureşti la 5 aprilie 2004 
 H.G. nr. 951/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 605/6 iul. 2004 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 2068/2004 - M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004 
 
 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind inventarierea cadrului juridic bilateral, semnat la Bucureşti  
 la 5 aprilie 2004 
 H.G. nr. 951/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 605/6 iul. 2004 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 2068/2004 - M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 aprilie 2004, pentru  
 amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie  
 1991 
 H.G. nr. 952/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 546/18 iun. 2004 

 H.G. nr. 963/2004 
 Hotărâre privind aplicarea în luna iulie 2004 a ultimei etape de recorelare a pensiilor din sistemul public, prevăzută de Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.315/2001 
 
 

M. Of. nr. 551/21 iun. 2004 

 H.G. nr. 964/2004 
 Hotărâre privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea şi punerea în funcţiune a Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii  
 "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)" 
 
 

M. Of. nr. 608/6 iul. 2004 

 H.G. nr. 966/2004 
 Hotărâre pentru stabilirea procedurii privind virarea sumei reprezentând preţul încasat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor  
 Statului din vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială "SIDERURGICA" - S.A. Hunedoara către Parcul industrial Hunedoara 
 M. Of. nr. 563/24 iun. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 761/2005  (M. Of. nr. 672/27 iul. 2005) - modifică art. 1, 2 şi 3 

 H.G. nr. 967/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi  
 Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 619/8 iul. 2004 

 H.G. nr. 970/2004 
 Hotărâre privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în  
 afara graniţelor României 
 M. Of. nr. 710/5 aug. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1282/2007  (M. Of. nr. 733/30 oct. 2007) - modifică art. 17, art. 38; 
  introduce alin. (21) la art. 52, art. 641, art. 771; 
  înlocuieşte anexele nr. 1-8 
 
 

- H.G. nr. 153/2016  (M. Of. nr. 210/22 mar. 2016) - modifică art. 17, art. 38, anexa nr. 3 

 H.G. nr. 973/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Condiţiilor şi a procedurii de vânzare către utilizatori, la cerere, a spaţiilor destinate creaţiei artistice, aflate în  
 proprietatea privată a statului şi în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale ori a altor instituţii sau autorităţi publice ori în  
 patrimoniul regiilor autonome 
 
 

M. Of. nr. 637/14 iul. 2004 

 H.G. nr. 974/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de  
 autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile 
 M. Of. nr. 669/26 iul. 2004 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 11/2010  (M. Of. nr. 69/29 ian. 2010) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 342/2013  (M. Of. nr. 351/13 iun. 2013) - modifică şi completează anexa nr. 1 şi anexa nr. 2; 
 sintagma "streptococi fecali" se înlocuieşte cu "enterococi" 
 
 

- L. nr. 301/2015  (M. Of. nr. 904/7 dec. 2015) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 977/2004 
 Hotărâre pentru majorarea nivelului accizelor pentru unele produse 
 M. Of. nr. 570/29 iun. 2004 
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 H.G. nr. 978/2004 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2004 la Programul comunitar Customs  
 2007 
 
 

M. Of. nr. 570/29 iun. 2004 

 H.G. nr. 985/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei de Standardizare din România - ASRO ca organism naţional de standardizare 
 M. Of. nr. 612/7 iul. 2004 
 
 H.G. nr. 986/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 640/15 iul. 2004 

 H.G. nr. 987/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava 
 
 

M. Of. nr. 640/15 iul. 2004 

 H.G. nr. 988/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Eforie, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 640/15 iul. 2004 
 
 H.G. nr. 989/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bodoc, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 640/15 iul. 2004 

 H.G. nr. 991/2004 
 Hotărâre pentru stabilirea modelului cererii de înregistrare şi al certificatului de înregistrare în registrul comerţului 
 
 

M. Of. nr. 590/1 iul. 2004 

 H.G. nr. 994/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii în toate zonele ţării, în  
 conformitate cu Programul de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii şi pentru  
 aprobarea Studiului de fundamentare a necesităţii înfiinţării unei reţele de perdele forestiere de protecţie în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi  
 Teleorman şi pe terenurile unităţilor de creştere şi exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în baza  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003 
 M. Of. nr. 648/19 iul. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 699/2006  (M. Of. nr. 503/9 iun. 2006) - înlocuieşte anexa nr. I 
 - O.U.G. nr. 38/2014  (M. Of. nr. 461/24 iun. 2014) - abrogă anexa nr. 2 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii San Marino privind colaborarea în domeniile învăţământului, culturii, turismului  
 şi sportului, semnat la San Marino la 20 mai 2003 
 H.G. nr. 999/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 618/7 iul. 2004 

 H.G. nr. 1000/2004 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării şi modificarea şi completarea Strategiei de privatizare a  
 societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A. 
 M. Of. nr. 629/10 iul. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2301/2004  (M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004) - prelungeşte termenele prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) cu 90 zile 
 
 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 19 septembrie 2003 şi la Londra la 17 octombrie 2003 şi 4  
 noiembrie 2003, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut - Programul de  
 dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a, dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la  
 Bucureşti la 4 august 1997 
 H.G. nr. 1001/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 637/14 iul. 2004 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 4 iulie şi 29 septembrie 2003 şi la Zagreb la 31 iulie şi 14  
 octombrie 2003, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi  
 transportului în sud-estul Europei", semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000 
 H.G. nr. 1002/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 633/13 iul. 2004 

 H.G. nr. 1004/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Episcopul Grigorie Leu" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 623/9 iul. 2004 
 
 H.G. nr. 1006/2004 
 Hotărâre privind organizarea pieţei pentru cereale 
 M. Of. nr. 620/8 iul. 2004 
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 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1538/2004  (M. Of. nr. 886/29 sep. 2004) - abrogă art.6 

 H.G. nr. 1011/2004 
 Hotărâre privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de grâu de consum, originar din Republica Moldova 
 
 

M. Of. nr. 620/8 iul. 2004 

 H.G. nr. 1014/2004 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Agricolă 
 M. Of. nr. 620/8 iul. 2004 
 
 H.G. nr. 1015/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional al zonei costiere 
 M. Of. nr. 619/8 iul. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 526/2020  (M. Of. nr. 623/15 iul. 2020) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 1016/2004 
 Hotărâre privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice,  
 precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi  
 Comisia Europeană 
 M. Of. nr. 664/23 iul. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1220/2008  (M. Of. nr. 684/7 oct. 2008) - modifică art. 2 lit. a), art.4 pct.6, art.18; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 739/2013  (M. Of. nr. 614/2 oct. 2013) - modifică art. 9 alin. (2), art. 13; 
 introduce după art. 18 menţiunea privind transpunerea normelor comunitare; 
 abrogă art. 2 lit.a ), art. 4 alin. (1) pct. 8 şi alin. (4), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6  
 alin. (1) şi (3), art. 9 alin. (1) şi (3), art. 18, anexele nr. 1 şi 4; 
 în cuprinsul hotărârii, sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului", „  
 ministrul economiei şi comerţului", „Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei  
 Informaţiei”, „ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei" şi „ministrul  
 integrării europene” se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Economiei”,  
 „ministrul economiei", „ Ministerul pentru Societatea informaţională” , „  
 ministrul pentru societatea informaţională"  şi, respectiv, „ministrul afacerilor  
 externe" 
 - H.G. nr. 401/2016  (M. Of. nr. 433/9 iun. 2016) - modifică menţiunea privind transpunerea actelor juridice ale 
 Uniunii Europene; 
  introduce art. 171; 
 sintagmele „Ministerul Economiei”, „ministrul economiei”, „Ministerul pentru  
 Societatea Informaţională” şi „ministrul pentru societatea informaţională” se  
 înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu  
 Mediul de Afaceri”, „vice prim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi  
 relaţiilor cu mediul de afaceri”, „Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea  
 Informaţională” şi, respectiv, „ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea  
 
 

informaţională” 

 H.G. nr. 1019/2004 
 Hotărâre privind aprobarea delimitării zonei aferente Parcului industrial "PRO ROMAN" din cadrul paltformei industriale a Societăţii  
 Comerciale "Roman" - S.A. Braşov 
 
 

M. Of. nr. 626/9 iul. 2004 

 H.G. nr. 1020/2004 
 Hotărâre privind schimbarea claselor de secretizare şi declasificarea unor informaţii secrete de stat emise de Institutul Naţional de Statistică 
 M. Of. nr. 677/27 iul. 2004 
 
 H.G. nr. 1021/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae 
 
 

M. Of. nr. 633/13 iul. 2004 

 H.G. nr. 1022/2004 
 Hotărâre  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM 
 M. Of. nr. 659/22 iul. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1467/2004  (M. Of. nr. 861/21 sep. 2004) - modifică titlul, art.1, art.8, art.15, anexa nr.1;  introduce alin.(2) la art.3;  
 abrogă art.7, anexa nr.3; înlocuieşte în tot cuprinsul hotărârii denumirea  
 "ARISN" cu denumirea " ARSVOM" 
 
 

- H.G. nr. 1028/2009  (M. Of. nr. 638/28 sep. 2009) - introduce lit. h) la art. 3 alin. (2), lit. g1) la art. 8 alin. (2) 

 H.G. nr. 1031/2004 
 Hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile şi modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 610/6 iul. 2004 
 
 H.G. nr. 1033/2004 
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 Hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale, sub denumirea "DC 140", a unor drumuri de exploatare şi a  
 unei străzi, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Târgovişte şi a comunei Şotânga, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 622/8 iul. 2004 

 H.G. nr. 1038/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Wienerberger - Sisteme de Cărămizi" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 633/13 iul. 2004 

 H.G. nr. 1039/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "DUPLEX" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 622/8 iul. 2004 

 H.G. nr. 1040/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea de Construcţii "CCCF" - S.A. Deva 
 
 

M. Of. nr. 622/8 iul. 2004 

 H.G. nr. 1041/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 13 Ghergheasa, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "FORADEX"- S.A. 
 
 

M. Of. nr. 622/8 iul. 2004 

 H.G. nr. 1044/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie Rurală "Nişte Ţărani" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 630/12 iul. 2004 

 H.G. nr. 1045/2004 
 Hotărâre privind contractarea de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor credite externe garantate de Ministerul  
 Finanţelor Publice, necesare pentru continuarea finanţării implementării sistemelor de centralizare electronică în staţiile de cale ferată 
 
 

M. Of. nr. 626/9 iul. 2004 

 H.G. nr. 1047/2004 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi finanţării parţiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a  
 reprezentanţei comerciale a Societăţii Comerciale "Mecanica Codlea" - S.A. la Cairo - Egipt 
 
 

M. Of. nr. 633/13 iul. 2004 

 H.G. nr. 1048/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea conţinutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune şi a procedurii pentru acordarea  
 concesiunii serviciului public privind distribuţia energiei electrice 
 M. Of. nr. 727/12 aug. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2412/2004  (M. Of. nr. 22/7 ian. 2005) - abrogă anexa nr.1; 
 
 

 înlocuieşte anexa nr.2 

 H.G. nr. 1049/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Mangalia" - S.A. 
 M. Of. nr. 654/20 iul. 2004 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 5 martie 2004 şi la Zagreb la 26 martie 2004 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucureşti la 27  
 martie 2000 
 H.G. nr. 1057/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 650/19 iul. 2004 
 
 
 H.G. nr. 1065/2004 
 Hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza  
 administrativ-teritorială a comunelor Cenade şi Ohaba, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 642/16 iul. 2004 

 H.G. nr. 1076/2004 
 Hotărâre privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 
 M. Of. nr. 707/5 aug. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1000/2012  (M. Of. nr. 729/29 oct. 2012) - modifică art. 7 alin. (2) 

 H.G. nr. 1080/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E IV - 1 Suceava,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Regal Petroleum plc 
 M. Of. nr. 664/23 iul. 2004 
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 H.G. nr. 1085/2004 
 Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului  
 Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003  
 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 
 
 

M. Of. nr. 720/10 aug. 2004 

 H.G. nr. 1090/2004 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 650/19 iul. 2004 

 H.G. nr. 1091/2004 
 Hotărâre privind acordarea de burse de studiu în domeniul integrării şi cooperării euroatlantice, de către Ministerul Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 683/29 iul. 2004 
 
 H.G. nr. 1092/2004 
 Hotărâre privind redistribuirea unor posturi, a personalului şi a fondurilor aferente de la instanţele militare, Direcţia instanţelor militare,  
 parchetele militare şi Secţia Parchetelor Militare, la instanţele civile şi parchetele de pe lângă acestea 
 
 

M. Of. nr. 663/23 iul. 2004 

 H.G. nr. 1094/2004 
 Hotărâre privind indexarea tarifelor de deservire generală în transportul feroviar de călători 
 M. Of. nr. 646/16 iul. 2004 
 
 H.G. nr. 1096/2004 
 Hotărâre privind unele măsuri de administrare a disponibilităţilor încasate ca urmare a finalizării vânzării pachetelor de acţiuni ale Băncii  
 Comerciale Române - S.A. 
 M. Of. nr. 650/19 iul. 2004 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din România şi Ministerul Comunicaţiilor din  
 Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul transporturilor rutiere, maritime şi pe căile navigabile interioare şi a  
 construcţiei de infrastructuri asociate, semnat la Bucureşti la 13 mai 2004 
 H.G. nr. 1104/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 663/23 iul. 2004 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Transporturilor, Lucrărilor  
 Publice şi Gospodăririi Apelor din Olanda privind cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor, semnat la Bucureşti la 14  
 aprilie 2004 
 H.G. nr. 1105/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 681/29 iul. 2004 

 H.G. nr. 1115/2004 
 Hotărâre privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare 
 M. Of. nr. 694/2 aug. 2004 
 
 H.G. nr. 1119/2004 
 Hotărâre privind scutirea de la plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune a unităţilor sanitare de stat şi a persoanelor  
 diagnosticate cu surdomutitate 
 
 

M. Of. nr. 671/26 iul. 2004 

 H.G. nr. 1122/2004 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti 
 M. Of. nr. 692/2 aug. 2004 
 
 H.G. nr. 1123/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti 
 M. Of. nr. 680/28 iul. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2107/2004  (M. Of. nr. 1192/14 dec. 2004) - modifică art. 1 alin. (3), art. 2 
 - H.G. nr. 530/2005  (M. Of. nr. 533/23 iun. 2005) - modifică art. 3 alin. (2); 
  abrogă art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 
 - H.G. nr. 1410/2009  (M. Of. nr. 839/4 dec. 2009) - modifică art. 3 alin. (2) 
 - H.G. nr. 575/2013  (M. Of. nr. 501/8 aug. 2013) - modifică art. 3 alin. (2) 
 
 

- H.G. nr. 838/2017  (M. Of. nr. 931/27 nov. 2017) - modifică art. 1 alin. (2) 

 H.G. nr. 1126/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite  
 cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei 
 
 

M. Of. nr. 680/28 iul. 2004 

 H.G. nr. 1128/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Amelioratorilor, Producătorilor şi Comercianţilor de Sămânţă şi Material Săditor din România -  
 AMSEM ca fiind de utilitate publică 
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M. Of. nr. 720/10 aug. 2004 

 H.G. nr. 1154/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor tehnice unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a funcţionării staţiunilor  
 balneare, climatice şi balneoclimatice şi de organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor naturali 
 
 

M. Of. nr. 752/18 aug. 2004 

 H.G. nr. 1157/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea unor documente referitoare la Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României 
 M. Of. nr. 695/2 aug. 2004 

 (v. H.G. nr. 1031/2006) 
 
 H.G. nr. 1159/2004 
 Hotărâre privind suplimentarea posturilor la Ministerul Justiţiei, pentru Direcţia Generală a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 699/3 aug. 2004 
 
 H.G. nr. 1160/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor principale ale contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni ce urmează a fi încheiate de Ministerul  
 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru unele societăţi comerciale de interes strategic 
 M. Of. nr. 695/2 aug. 2004 

 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Landului Baden-Württemberg privind crearea Comisiei mixte guvernamentale pentru  
 promovarea colaborării, în special în domeniul economic, semnat la Stuttgart la 13 mai 2004 
 H.G. nr. 1172/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 699/3 aug. 2004 

 H.G. nr. 1190/2004 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut extern pentru Societatea Comercială de Producere a  
 Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 701/4 aug. 2004 

 H.G. nr. 1197/2004 
 Hotărâre privind trecerea Staţiei electrice 220 kV Stejaru şi a liniei electrice aeriene de interconexiune "L.E.A. 110 kV Ostrovul  
 Mare-Kusjak" de la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. la Compania Naţională de Transport  
 al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 709/5 aug. 2004 

 H.G. nr. 1201/2004 
 Hotărâre privind contractarea unui credit de 120 milioane USD de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în vederea  
 finanţării unor activităţi destinate stopării degradării infrastructurii feroviare publice, inclusiv în conformitate cu obligaţiile asumate pe  
 plan internaţional 
 
 

M. Of. nr. 733/13 aug. 2004 

 H.G. nr. 1203/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. 
 M. Of. nr. 733/13 aug. 2004 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere şi cooperare dintre Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi  
 Organizaţia pentru Dezvoltarea Industriei Mici şi Mijlocii din Republica Turcia, semnat la Bucureşti la 20 mai 2004 
 H.G. nr. 1204/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 733/13 aug. 2004 
 
 H.G. nr. 1205/2004 
 Hotărâre privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli pentru unele legume şi fructe proaspete destinate  
 prelucrării industriale 
 M. Of. nr. 742/17 aug. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1268/2006  (M. Of. nr. 797/21 sep. 2006) - modifică art. 7, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19; 
  introduce alin. (3) la art. 12; 
  înlocuieşte anexele nr. 3, 4, 5 şi 6 
 
 

- H.G. nr. 1901/2006  (M. Of. nr. 1038/28 dec. 2006) - introduce alin. (2) la art. 7 

 H.G. nr. 1211/2004 
 Hotărâre privind deschiderea Consulatului General al României la Rostov pe Don, Federaţia Rusă 
 
 

M. Of. nr. 740/17 aug. 2004 

 H.G. nr. 1219/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea finanţării proiectului "Participarea României la Bienala de Arhitectură de la Veneţia" din fondurile pentru  
 promovarea imaginii externe a României 
 
 

M. Of. nr. 715/6 aug. 2004 

 H.G. nr. 1221/2004 
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 Hotărâre privind desemnarea împuternicitului de frontieră principal, responsabil cu asigurarea respectării regimului juridic al frontierei de  
 stat româno-ucrainene, precum şi a locţiitorilor acestuia 
 M. Of. nr. 731/13 aug. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 401/2009  (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 152/2010  (M. Of. nr. 174/17 mar. 2010) - modifică art. 2 
 
 

- H.G. nr. 837/2012  (M. Of. nr. 608/23 aug. 2012) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 1222/2004 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Uniunii Bisericilor Penticostale "Holiness"  
 din Statul Oklahoma, Statele Unite ale Americii 
 
 

M. Of. nr. 731/13 aug. 2004 

 H.G. nr. 1223/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea însemnelor heraldice pentru Armata României şi unele structuri din compunerea Ministerului Apărării  
 Naţionale 
 M. Of. nr. 731/13 aug. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 803/2018  (M. Of. nr. 892/23 oct. 2018) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 1227/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor financiare ale României la resursele comune NATO 
 
 

M. Of. nr. 743/17 aug. 2004 

 H.G. nr. 1228/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea finanţării unor cheltuieli privind exploatarea Reţelei naţionale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării 
 
 

M. Of. nr. 743/17 aug. 2004 

 H.G. nr. 1229/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor şi avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind  
 activitatea de meteorologie 
 M. Of. nr. 761/19 aug. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 715/2011  (M. Of. nr. 519/22 iul. 2011) - modifică titlul, art. unic, anexa; 
 în tot cuprinsul hotărârii sintagma „Ministerul Mediului şi Gospodăririi  
 Apelor” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Mediului și Pădurilor”, iar  
 termenul „taxe” se înlocuieşte cu termenul „tarife”. 
 
 ▼ Protocol dintre Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Programul Naţiunilor Unite pentru  
 Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 aprilie 2004, pentru modificarea Memorandumului de înţelegere dintre Agenţia Naţională pentru  
 Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul naţional  
 multianual pe perioada 2002-2005 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri şi a Acordului de cofinanţare dintre  
 Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare,  
 semnate la Bucureşti la 14 octombrie 2003 
 H.G. nr. 1232/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 748/17 aug. 2004 
 
 
 H.G. nr. 1233/2004 
 Hotărâre privind măsuri pentru elaborarea evaluării de ţară în vederea aderării României la Declaraţia Organizaţiei pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică - OCDE privind Investiţiile Străine şi Întreprinderile Multinaţionale 
 
 

M. Of. nr. 740/17 aug. 2004 

 H.G. nr. 1234/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuinţei de domiciliu,  
 destinate reducerii pierderilor de căldură în scopul îmbunătăţirii confortului termic 
 
 

M. Of. nr. 740/17 aug. 2004 

 H.G. nr. 1237/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 5 noiembrie 2002, respectiv la  
 Bucureşti la 5 decembrie 2002 şi 13 ianuarie 2003, precum şi a amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la  
 Luxemburg la 12 ianuarie 2004, respectiv la Bucureşti la 30 ianuarie 2004 şi 10 februarie 2004, între Guvernul României, Banca  
 Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., la Acordul de împrumut dintre  
 România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. privind finanţarea  
 Proiectului de modernizare a Metroului Bucureşti, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 M. Of. nr. 748/17 aug. 2004 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 5 noiembrie 2002, respectiv la Bucureşti la 5 decembrie 2002 şi  
 13 ianuarie 2003, precum şi amendamente convenite prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 12 ianuarie 2004, respectiv la  
 Bucureşti la 30 ianuarie 2004 şi 10 februarie 2004, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de  
 Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea  
 Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. privind finanţarea Proiectului de modernizare a Metroului Bucureşti,  
 etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 H.G. nr. 1237/2004 (aprobare) 
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M. Of. nr. 748/17 aug. 2004 

 H.G. nr. 1241/2004 
 Hotărâre pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea  
 unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
 
 

M. Of. nr. 751/18 aug. 2004 

 H.G. nr. 1247/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru eliminarea tulburărilor prin deficit de iod prin iodarea universală a sării destinate  
 consumului uman direct şi fabricării pâinii, precum şi pentru înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Eliminarea Tulburărilor prin Deficit  
 de Iod (CNETDI) 
 
 

M. Of. nr. 772/24 aug. 2004 

 H.G. nr. 1248/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 36 Văluţa, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Algoritm" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 766/20 aug. 2004 

 H.G. nr. 1249/2004 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 6 Borş,  
 DEE V - 24 Negoieşti, DEE V - 27 Otomani şi DEE V - 29 Salonta, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi  
 Societatea Comercială "Algoritm" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 766/20 aug. 2004 

 H.G. nr. 1250/2004 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut intern în vederea refacerii serelor 
 
 

M. Of. nr. 766/20 aug. 2004 

 H.G. nr. 1252/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A. ca filială a Companiei Naţionale de Căi  
 Ferate "C.F.R." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 773/24 aug. 2004 

 H.G. nr. 1255/2004 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secţiunea 2B  
 pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea  
 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor", din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada  
 Braşov-Cluj-Borş" 
 M. Of. nr. 790/27 aug. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 699/2007  (M. Of. nr. 488/20 iul. 2007) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1221/2007  (M. Of. nr. 709/19 oct. 2007) - modifică anexa nr.3 
 - H.G. nr. 245/2008  (M. Of. nr. 206/18 mar. 2008) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 798/2008  (M. Of. nr. 591/6 aug. 2008) - suplimentează suma prevăzută la art.3 
 - H.G. nr. 1334/2008  (M. Of. nr. 769/17 nov. 2008) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 190/2009  (M. Of. nr. 141/6 mar. 2009) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 970/2009  (M. Of. nr. 619/15 sep. 2009) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1225/2009  (M. Of. nr. 705/20 oct. 2009) - completează anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 1051/2011  (M. Of. nr. 785/4 nov. 2011) - completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1256/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională 
 M. Of. nr. 781/25 aug. 2004 
 
 H.G. nr. 1258/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea discriminării 
 
 

M. Of. nr. 775/24 aug. 2004 

 H.G. nr. 1265/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de  
 cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare 
 M. Of. nr. 776/25 aug. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 133/2011  (M. Of. nr. 146/28 feb. 2011) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 1244/2012  (M. Of. nr. 7/4 ian. 2013) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 1266/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile  
 sectoriale de cercetare-dezvoltare 
 M. Of. nr. 776/25 aug. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 991/2006  (M. Of. nr. 674/4 aug. 2006) - modifică art. unic alin.(2) 
 - H.G. nr. 882/2011  (M. Of. nr. 644/8 sep. 2011) - modifică anexa 
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 ▼ Amendamente convenite prin scrisoarea semnată la Zagreb la 28 iunie 2004 şi la Bucureşti la 7 iulie 2004 între Guvernul României şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România,  
 reprezentată prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea  
 semnată la Washington DC la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat  
 şi public 
 H.G. nr. 1271/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 781/25 aug. 2004 

 H.G. nr. 1272/2004 
 Hotărâre privind trecerea unei hidrocentrale de mică putere, a staţiei de transformare aferente şi a clădirilor administrative conexe din  
 patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. în patrimoniul Companiei Naţionale  
 "Romarm" - S.A. - Filiala Societatea Comercială "Uzina Mecanică Sadu" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 771/23 aug. 2004 

 H.G. nr. 1276/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea "Fundaţiei pentru sprijinul familiilor de vârstnici şi a vârstnicilor aflaţi în situaţie de risc social" ca fiind de  
 utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 771/23 aug. 2004 

 H.G. nr. 1278/2004 
 Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului  
 Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază 
 
 

M. Of. nr. 771/23 aug. 2004 

 H.G. nr. 1282/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA  
 Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 775/24 aug. 2004 

 H.G. nr. 1283/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -  
 S.A. 
 
 

M. Of. nr. 783/26 aug. 2004 

 H.G. nr. 1286/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor 
 M. Of. nr. 783/26 aug. 2004 
 
 H.G. nr. 1291/2004 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 5  
 Berteşti şi DEE V - 12 Filiu, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Transion" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 787/26 aug. 2004 

 H.G. nr. 1292/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E V - 3 Banat Est,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Amro Gold Oil" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 787/26 aug. 2004 

 H.G. nr. 1293/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului - Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei 
 
 

M. Of. nr. 799/30 aug. 2004 

 H.G. nr. 1294/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea  
 stimulării achiziţionării de calculatoare 
 M. Of. nr. 794/27 aug. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1990/2004  (M. Of. nr. 1102/25 nov. 2004) - înlocuieşte anexa nr.1 
 - O.U.G. nr. 28/2005  (M. Of. nr. 330/19 apr. 2005) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 385/2005  (M. Of. nr. 415/17 mai 2005) - înlocuieşte anexele nr. 3 şi 4 la Normele metodologice 
 - L. nr. 187/2005  (M. Of. nr. 532/23 iun. 2005) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 28/2005 
 - H.G. nr. 770/2005  (M. Of. nr. 677/28 iul. 2005) - înlocuieşte anexele nr. 3 şi 4 la Normele metodologice 
 - H.G. nr. 403/2006  (M. Of. nr. 319/10 apr. 2006) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 615/2007  (M. Of. nr. 429/27 iun. 2007) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 123/2008  (M. Of. nr. 112/12 feb. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 270/2009  (M. Of. nr. 176/20 mar. 2009) - modifică şi înlocuieşte anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 228/2010  (M. Of. nr. 198/29 mar. 2010) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 542/2011  (M. Of. nr. 413/14 iun. 2011) - înlocuieşte anexa nr. 3 la Norme 
 - H.G. nr. 1170/2011  (M. Of. nr. 858/6 dec. 2011) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 645/2012  (M. Of. nr. 443/3 iul. 2012) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 402/2013  (M. Of. nr. 386/28 iun. 2013) - înlocuieşte anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 419/2014  (M. Of. nr. 388/26 mai 2014) - înlocuieşte anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 335/2015  (M. Of. nr. 348/20 mai 2015) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 480/2016  (M. Of. nr. 522/12 iul. 2016) - modifică anexa nr. 3 la Norme 
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 - H.G. nr. 182/2017  (M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) - modifică și înlocuiește anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 297/2018  (M. Of. nr. 408/14 mai 2018) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 191/2019  (M. Of. nr. 274/10 apr. 2019) - modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și nr. 3 
 - H.G. nr. 225/2020  (M. Of. nr. 270/1 apr. 2020) - modifică art. 1 alin. (2); 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și nr. 3 
 
 

- H.G. nr. 780/2021  (M. Of. nr. 729/26 iul. 2021) - modifică și înlocuiește anexa nr. 3 

 H.G. nr. 1295/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii 
 
 

M. Of. nr. 802/31 aug. 2004 

 H.G. nr. 1296/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii,  
 prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

M. Of. nr. 809/2 sep. 2004 

 H.G. nr. 1297/2004 
 Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna septembrie 2004 
 
 

M. Of. nr. 792/27 aug. 2004 

 H.G. nr. 1299/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea unui compartiment de specialitate pentru perfecţionarea personalului din horticultură în structura Agenţiei  
 Naţionale de Consultanţă Agricolă, prin reorganizarea Centrului de Perfecţionare a Personalului din Horticultură Uzunu 
 
 

M. Of. nr. 804/31 aug. 2004 

 H.G. nr. 1303/2004 
 Hotărâre privind exceptarea unilaterală a cetăţenilor Principatului Andorra de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România,  
 începând cu data de 1 septembrie 2004 
 
 

M. Of. nr. 781/25 aug. 2004 

 H.G. nr. 1306/2004 
 Hotărâre privind aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia  
 Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 779/25 aug. 2004 

 H.G. nr. 1314/2004 
 Hotărâre privind asigurarea de către Ministerul Apărării Naţionale a şcolarizării, în instituţii de învăţământ din România, a personalului  
 aparţinând armatelor străine 
 
 

M. Of. nr. 785/26 aug. 2004 

 H.G. nr. 1315/2004 
 Hotărâre privind plata de la bugetul de stat a contribuţiei României la programul Life - Mediu "Obţinerea cărbunelui activ prin recuperarea  
 xilitului folosind tehnologii nepoluante - ENVACTCARB" 
 
 

M. Of. nr. 779/25 aug. 2004 

 H.G. nr. 1323/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu" (I.S.A.) ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 780/25 aug. 2004 
 
 H.G. nr. 1329/2004 
 Hotărâre privind mandatul instituţiei publice implicate şi aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăţi din  
 portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 806/1 sep. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 708/2005  (M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1330/2004 
 Hotărâre privind aprobarea majorării cheltuielilor totale pentru închiderea, ecologizarea şi monitorizarea factorilor de mediu postînchidere  
 ale unor mine şi cariere aprobate prin hotărâri ale Guvernului 
 
 

M. Of. nr. 802/31 aug. 2004 

 H.G. nr. 1335/2004 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele E IV-3 Zegujani  
 şi E IV-5 Satu Mare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi The Rompetrol Group NV 
 
 

M. Of. nr. 811/2 sep. 2004 

 H.G. nr. 1345/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Procesul-verbal al sesiunii extraordinare a Comisiei mixte pentru reconstituirea şi  
 marcarea frontierei de stat între România şi Serbia şi Muntenegru, desfăşurată la Belgrad în perioada 5-7 mai 2004, semnat la Belgrad la 7  
 mai 2004 
 
 

M. Of. nr. 806/1 sep. 2004 
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 H.G. nr. 1347/2004 
 Hotărâre privind acordarea de către statul român de asistenţă cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii  
 de interes pentru partea afgană 
 
 

M. Of. nr. 811/2 sep. 2004 

 H.G. nr. 1358/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează  
 concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de  
 restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat,  
 precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 821/6 sep. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2073/2004  (M. Of. nr. 1123/29 nov. 2004) - completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 2142/2004  (M. Of. nr. 1157/7 dec. 2004) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1362/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi operaţionalizarea Sistemului  
 e-administraţie 
 
 

M. Of. nr. 815/3 sep. 2004 

 H.G. nr. 1367/2004 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane  
 dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti,  
 Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, Societatea Comercială "Electrocentrale" -  
 S.A. Bucureşti şi agenţii economici ai autorităţilor administraţiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achiziţiilor de  
 gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi şi cărbune, necesare în vederea funcţionării Sistemului naţional de gaze naturale şi  
 realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005 
 M. Of. nr. 823/7 sep. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1794/2004  (M. Of. nr. 1007/1 nov. 2004) - înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 1369/2004 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 210 milioane  
 euro, contractate de Societatea Comercială «Complexul Energetic Craiova» - S.A., pentru finanţarea obiectivului «Reabilitarea şi  
 modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Işalniţa» 
 M. Of. nr. 820/6 sep. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 624/2005  (M. Of. nr. 594/8 iul. 2005) - modifică titlul, art. 1 şi art. 3 
 - H.G. nr. 1392/2005  (M. Of. nr. 1029/21 nov. 2005) - introduce art. 6; 
 
 

 abrogă art. 2 

 H.G. nr. 1374/2004 
 Hotărâre privind procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate străine 
 
 

M. Of. nr. 830/9 sep. 2004 

 H.G. nr. 1375/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi  
 Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 830/9 sep. 2004 

 H.G. nr. 1391/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea şi  
 modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public 
 
 

M. Of. nr. 827/7 sep. 2004 

 H.G. nr. 1405/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
 M. Of. nr. 841/14 sep. 2004 
 Modificări: 
 
 

- O.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - abrogă art.30 alin.(4) 

 H.G. nr. 1407/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului de reorganizare globală a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. 
 M. Of. nr. 841/14 sep. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 989/2007  (M. Of. nr. 597/29 aug. 2007) - modifică art. 2, anexa 

 H.G. nr. 1408/2004 
 Hotărâre privind autorizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare de a contracta un credit extern de la ABN AMRO BANK  
 N.V. - Amsterdam, Olanda, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., în vederea asigurării resurselor financiare necesare lucrărilor de  
 reabilitare a sistemului de irigaţii din judeţele Brăila, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Mehedinţi 
 
 

M. Of. nr. 827/7 sep. 2004 

 H.G. nr. 1411/2004 
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 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării, pe lângă Serviciul Român de Informaţii, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 833/9 sep. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1451/2007  (M. Of. nr. 842/8 dec. 2007) - modifică art.1 alin.(1) lit.b) 

 H.G. nr. 1412/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la  
 victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 
 M. Of. nr. 836/10 sep. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 2354/2004  (M. Of. nr. 12/5 ian. 2005) - înlocuieşte anexa nr.3 la norme 
 - H.G. nr. 1707/2006  (M. Of. nr. 8/5 ian. 2007) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 99/2015  (M. Of. nr. 140/24 feb. 2015) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 1413/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "GRANIT STAR" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 833/9 sep. 2004 

 H.G. nr. 1414/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Direcţia Judeţeană a Drumurilor - R.A. Deva 
 
 

M. Of. nr. 833/9 sep. 2004 

 H.G. nr. 1416/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 839/13 sep. 2004 

 H.G. nr. 1417/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E V-1 Moineşti,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Toreador Resources Corporation 
 
 

M. Of. nr. 839/13 sep. 2004 

 H.G. nr. 1418/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "VIRCONDIRO" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 839/13 sep. 2004 

 H.G. nr. 1419/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 11 Făureşti, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Toreador Resources Corporation 
 M. Of. nr. 840/14 sep. 2004 
 
 
 H.G. nr. 1426/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulente de către Autoritatea Naţională a  
 Vămilor 
 
 

M. Of. nr. 840/14 sep. 2004 

 H.G. nr. 1427/2004 
 Hotărâre pentru indexarea indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor  
 care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 
 M. Of. nr. 840/14 sep. 2004 

 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Arhivele Naţionale din România şi Direcţia Generală a Arhivelor din Republica Albania, semnat la Tirana  
 la 3 decembrie 2003 
 H.G. nr. 1430/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 843/15 sep. 2004 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 ianuarie 2004 şi la Zagreb la 19 decembrie 2003 şi 14 aprilie  
 2004 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de asistenţă financiară  
 nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de  
 implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul poluării în agricultură", semnat la Bucureşti la 16  
 ianuarie 2002 
 H.G. nr. 1431/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 851/16 sep. 2004 

 H.G. nr. 1439/2004 
 Hotărâre privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal 
 
 

M. Of. nr. 872/24 sep. 2004 

 H.G. nr. 1441/2004 
 Hotărâre cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale 
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 M. Of. nr. 873/24 sep. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 579/2016  (M. Of. nr. 623/12 aug. 2016) - modifică art. 6 alin. (1) și art. 7 

 H.G. nr. 1443/2004 
 Hotărâre privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora 
 
 

M. Of. nr. 873/24 sep. 2004 

 H.G. nr. 1447/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 839/13 sep. 2004 

 H.G. nr. 1461/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite  
 pentru impozitul pe profitul reinvestit 
 
 

M. Of. nr. 852/17 sep. 2004 

 H.G. nr. 1462/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -  
 COMOTI Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 861/21 sep. 2004 

 H.G. nr. 1463/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi  
 Pielărie - I.N.C.D.T.P. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 864/22 sep. 2004 

 H.G. nr. 1466/2004 
 Hotărâre privind declasificarea unor informaţii secrete de stat elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice 
 
 

M. Of. nr. 846/15 sep. 2004 

 H.G. nr. 1472/2004 
 Hotărâre privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă  
 Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena 
 M. Of. nr. 846/15 sep. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 186/2006  (M. Of. nr. 144/15 feb. 2006) - modifică art. 1; 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 788/2013  (M. Of. nr. 636/15 oct. 2013) - modifică art. 2; 
 înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 565/2018  (M. Of. nr. 659/30 iul. 2018) - modifică art. 1, art. 2; 
  modifică și înlocuiește anexa 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale  
 din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos în domeniul afacerilor interne, semnat la Haga la 21 aprilie  
 2004 
 H.G. nr. 1473/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 869/23 sep. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 24/2008 (M. Of. nr. 27/14 ian. 2008) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Autoritatea Naţională pentru Turism din  
 România şi Administraţia Naţională a Turismului din Republica Populară Chineză privind programul de derulare pentru turismul  
 organizat al cetăţenilor chinezi în România, semnat la Bucureşti la 13 iunie 2004 
 H.G. nr. 1474/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 857/20 sep. 2004 

 H.G. nr. 1477/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 852/17 sep. 2004 

 H.G. nr. 1478/2004 
 Hotărâre privind transmiterea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului  
 Naţional al Cinematografiei în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" 
 
 

M. Of. nr. 852/17 sep. 2004 

 H.G. nr. 1479/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi Familie ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 847/16 sep. 2004 

 H.G. nr. 1480/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Organizaţiei "Caritas Alba Iulia din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia" ca fiind de utilitate publică 
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M. Of. nr. 846/15 sep. 2004 

 H.G. nr. 1481/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Creştine de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda-România "Betania" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 846/15 sep. 2004 

 H.G. nr. 1484/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional "Sport în cartier" privind construcţia şi amenajarea a 1.000 de terenuri de sport în  
 perioada 2004-2008 
 
 

M. Of. nr. 874/24 sep. 2004 

 H.G. nr. 1487/2004 
 Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 
 M. Of. nr. 856/20 sep. 2004 
 
 H.G. nr. 1488/2004 
 Hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de  
 protecţie socială "Bani de liceu" 
 M. Of. nr. 860/21 sep. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1095/2007  (M. Of. nr. 640/19 sep. 2007) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1) şi (3), art. 6 alin. (1); 
  introduce lit. f) la art. 6 alin. (2), alin. (3) la art. 6; 
  abrogă art. 2 alin. (4) 
 - H.G. nr. 1005/2008  (M. Of. nr. 641/8 sep. 2008) - modifică art. 2 alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (2) lit. c) 
 - H.G. nr. 594/2009  (M. Of. nr. 351/26 mai 2009) - introduce alin. (11) la art. 2 şi alin. (3), (4) şi (5) la art. 4 
 - H.G. nr. 712/2018  (M. Of. nr. 792/17 sep. 2018) - modifică art. 2 
 
 H.G. nr. 1490/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de  
 Urgenţă 
 M. Of. nr. 884/28 sep. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1514/2005  (M. Of. nr. 1114/9 dec. 2005) - modifică anexa nr.1; 
  înlocuieşte anexa nr.2 
 - H.G. nr. 1648/2006  (M. Of. nr. 968/4 dec. 2006) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1249/2008  (M. Of. nr. 699/14 oct. 2008) - modifică anexa nr. 1; 
  înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1446/2009  (M. Of. nr. 878/16 dec. 2009) - modifică art. 2 şi anexa nr. 1; 
  înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1163/2010  (M. Of. nr. 790/25 nov. 2010) - modifică şi completează anexa nr. 1; 
  înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 464/2014  (M. Of. nr. 428/11 iun. 2014) - modifică anexa nr. 1; 
 înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 606/2016  (M. Of. nr. 678/1 sep. 2016) - modifică și completează anexa nr. 1; 
  înlocuiește anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 848/2020  (M. Of. nr. 941/14 oct. 2020) - modifică și completează anexa nr.1; 
 
 

 modifică și înlocuiește anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1491/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi  
 centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 
 M. Of. nr. 885/28 sep. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 557/2016  (M. Of. nr. 615/11 aug. 2016) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru privind structura  
 organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor  
 operative pentru situaţii de urgenţă 
 
 H.G. nr. 1492/2004 
 Hotărâre privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste 
 M. Of. nr. 885/28 sep. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 377/31 mai 2011) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 606/2016  (M. Of. nr. 678/1 sep. 2016) - modifică art. 1, art. 4, art. 9, art. 10, art. 11 lit. h), art. 13, art. 16 alin. (4), art.  
 17 lit. k) și anexa; 
 introduce lit. y1) la art. 11; 
 abrogă art. 6 alin. (5) și art. 8 alin. (2) și (3) 
 
 

- H.G. nr. 762/2021  (M. Of. nr. 704/16 iul. 2021) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1501/2004 
 Hotărâre privind plata contribuţiei financiare a României, aferentă participării în anul 2004 la Programul comunitar privind reţelele de  
 telecomunicaţii transeuropene - eTEN 
 
 

M. Of. nr. 860/21 sep. 2004 
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 H.G. nr. 1504/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării  
 sexuale a copiilor în scopuri comerciale (2004-2007) 
 M. Of. nr. 878/27 sep. 2004 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere referitor la cofinanţarea şi administrarea Programului "Activităţi de implementare şi monitorizare a strategiei  
 pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor - 2004" dintre Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.) - Departamentul pentru Relaţii  
 Interetnice (D.R.I.) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), semnat la Bucureşti la 2 septembrie 2004 
 H.G. nr. 1514/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 914/7 oct. 2004 
 
 H.G. nr. 1516/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul  
 României" pentru formarea managerilor din sectorul public 
 M. Of. nr. 905/5 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 6/2005  (M. Of. nr. 149/18 feb. 2005) - modifică anexa 
 - L. nr. 156/2005  (M. Of. nr. 452/27 mai 2005) - aprobă O.U.G. nr. 6/2005 
 
 

- H.G. nr. 461/2005  (M. Of. nr. 463/1 iun. 2005) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 1530/2004 
 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenţi de vase pentru spălare manuală 
 M. Of. nr. 908/6 oct. 2004 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 25 iunie 2004 şi la 2 august 2004 şi la Zagreb la 16 iulie 2004, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social,  
 în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 H.G. nr. 1531/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 886/29 sep. 2004 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2004 şi la Zagreb la 9 iunie 2004 între Guvernul României  
 şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de  
 Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul poluării în agricultură", semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002 
 H.G. nr. 1532/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 891/30 sep. 2004 
 
 H.G. nr. 1535/2004 
 Hotărâre privind deschiderea consulatelor generale ale României la Vrsac, Serbia şi Muntenegru, Sevilla, Regatul Spaniei, şi a agenţiilor  
 consulare la Trieste şi Torino, Republica Italiană 
 M. Of. nr. 892/30 sep. 2004 
 Modificări: 
 - D. nr. 810/2008  (M. Of. nr. 569/29 iul. 2008) - schimbă rangul Agenţiei Consulare a României la Trieste, R. Italiană, în  
 Consulat General 
 
 ▼ Program de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile ştiinţei,  
 învăţământului şi culturii pentru anii 2003-2006, semnat la Bucureşti la 8 octombrie 2003 
 H.G. nr. 1545/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 923/11 oct. 2004 
 
 H.G. nr. 1546/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile şi a celor forestiere, sursele  
 financiare şi modalităţile de plată către foştii proprietari 
 
 

M. Of. nr. 911/6 oct. 2004 

 H.G. nr. 1549/2004 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Varianta  
 ocolitoare a municipiului Piteşti" 
 M. Of. nr. 930/12 oct. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1358/2005  (M. Of. nr. 1024/18 nov. 2005) - modifică art. 3; 
  înlocuieşte anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 1335/2008  (M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) - completează anexa nr.2 

 H.G. nr. 1551/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Grupul pentru Dialog Social" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 899/4 oct. 2004 

 H.G. nr. 1553/2004 
 Hotărâre privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor 
 M. Of. nr. 902/5 oct. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1822/2005  (M. Of. nr. 10/5 ian. 2006) - la 1 ianuarie 2007, completează anexa 
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 - H.G. nr. 957/2008  (M. Of. nr. 629/29 aug. 2008) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 404/2010  (M. Of. nr. 323/17 mai 2010) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 795/2011  (M. Of. nr. 573/11 aug. 2011) - modifică art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 9; 
  introduce alin. (21) la art. 3, alin. (11) la art. 6; 
  înlocuieşte anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 695/30 sep. 2011) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 527/2016  (M. Of. nr. 590/3 aug. 2016) - modifică și completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 490/2020  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2020) - completează anexa 

 H.G. nr. 1558/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România" ca fiind de utilitate  
 publică 
 
 

M. Of. nr. 905/5 oct. 2004 

 H.G. nr. 1559/2004 
 Hotărâre privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul  
 României 
 M. Of. nr. 955/19 oct. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 894/2005  (M. Of. nr. 763/22 aug. 2005) - modifică art.3 lit.a) pct.2 şi 4, art.3 lit.t), art.4 alin. (1), (3) şi (4), art.6, art.7,  
 art.8, art.9 alin. (1) partea introductivă a lit. a), lit. b) şi e), art. 9 alin. (3),  
 art.12, art.14, art.15 alin. (3), art.18, art.19, art. 20 partea introductivă a alin.  
 (2), art.21 alin. (1) şi (5), art.22 alin. (2), art.23 alin. (2), art.24 alin. (3), art.26  
 alin.(4), art.28 alin. (2), art.29, art.30 alin. (2) lit.g), art.31 alin. (1), art.38,  
 art.40, art.41, art.42 alin. (1); 
 introduce art.21, art. 22, art.161, art.162, alin. (3) la art. 23, alin. (4) la  
 art. 24, alin. (7) la art. 26, art.291, art.292, art.293, lit.r) la art. 34 alin. (1); 
 abrogă art.34 alin. (6); 
 prorogă termenul referitor la intrarea în vigoare prevăzut la art. 43 până la data  
 aderării României la U.E. 
 - H.G. nr. 628/2006  (M. Of. nr. 452/25 mai 2006) - la 1 ianuarie 2007 modifică art.36 alin.(1); 
  introduce art.361, art. 362 şi o anexă 
 - H.G. nr. 1606/2009  (M. Of. nr. 924/30 dec. 2009) - introduce alin. (2) la art. 39 
 
 

- H.G. nr. 360/2013  (M. Of. nr. 375/25 iun. 2013) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 1563/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea bursei de studii româneşti postuniversitare de masterat la Universitatea Indiana din Statele Unite ale Americii 
 M. Of. nr. 927/11 oct. 2004 
 
 H.G. nr. 1574/2004 
 Hotărâre privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Grupului interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii 
 
 

M. Of. nr. 905/5 oct. 2004 

 H.G. nr. 1581/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica  
 Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 965/21 oct. 2004 

 H.G. nr. 1583/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Drept Umanitar ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 910/6 oct. 2004 

 H.G. nr. 1584/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Colegiului Naţional de Apărare ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 910/6 oct. 2004 
   
 H.G. nr. 1588/2004 
 Hotărâre privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru finalizarea politicii de stabilire a sistemului  
 unitar de salarizare a funcţionarilor publici 
 
 

M. Of. nr. 910/6 oct. 2004 

 H.G. nr. 1592/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "PHOENIX" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 927/11 oct. 2004 

 H.G. nr. 1593/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Administraţia Naţională "Apele Române" 
 
 

M. Of. nr. 927/11 oct. 2004 
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 H.G. nr. 1594/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Conar" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 927/11 oct. 2004 

 H.G. nr. 1595/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 927/11 oct. 2004 

 H.G. nr. 1596/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Bega Upsom" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 927/11 oct. 2004 

 H.G. nr. 1597/2004 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 949/18 oct. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 963/2016  (M. Of. nr. 9/4 ian. 2017) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 947/2017  (M. Of. nr. 1041/29 dec. 2017) 
 - H.G. nr. 1029/2018  (M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018) 
 
 

- H.G. nr. 1153/2021  (M. Of. nr. 1040/1 nov. 2021) 

 H.G. nr. 1598/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Cema" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 924/11 oct. 2004 

 H.G. nr. 1599/2004 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 925/11 oct. 2004 

 H.G. nr. 1602/2004 
 Hotărâre privind aprobarea extinderii Sistemului informatic pentru şedinţele Guvernului 
 
 

M. Of. nr. 926/11 oct. 2004 

 H.G. nr. 1607/2004 
 Hotărâre pentru înfiinţarea Centrului român de informare şi documentare în domeniul de activitate al Organizaţiei pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică - OCDE şi a Punctului de informare şi documentare OCDE la Bucureşti 
 M. Of. nr. 932/12 oct. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 415/2006  (M. Of. nr. 314/7 apr. 2006) - introduce art. 31 

 H.G. nr. 1620/2004 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a "Congregaţiei Surorilor de Caritate  
 Dominicane ale Prezentării Sfintei Fecioare" din Tours, Republica Franceză 
 
 

M. Of. nr. 967/21 oct. 2004 

 H.G. nr. 1621/2004 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Asociaţiei "Centre International de  
 Cooperation pour le Developpement Agricole" 
 
 

M. Of. nr. 967/21 oct. 2004 

 H.G. nr. 1635/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi  
 Producţie Legumicolă Buzău 
 
 

M. Of. nr. 946/15 oct. 2004 

 H.G. nr. 1639/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei societăţilor comerciale subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, la care se efectuează  
 concedieri colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,  
 reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a  
 societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 932/12 oct. 2004 

 H.G. nr. 1640/2004 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Muzeului Costumelor Populare din România 
 M. Of. nr. 960/20 oct. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1873/2004  (M. Of. nr. 1054/15 nov. 2004) - modifică art.9, art.11 alin.(1) şi (2) 
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 - H.G. nr. 2052/2004  (M. Of. nr. 1144/3 dec. 2004) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 499/2005  (M. Of. nr. 473/3 iun. 2005) - modifică  art. 11 alin. (1) şi (2); 
 introduce alin. (4) la art. 11 
 
 

- H.G. nr. 625/2005  (M. Of. nr. 628/19 iul. 2005) - abrogă art.1, art.2 alin. (1) şi (3), art.3 

 H.G. nr. 1646/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 947/15 oct. 2004 

 H.G. nr. 1647/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societăţilor comerciale la care Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului  
 Protocolului de Stat" exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar 
 
 

M. Of. nr. 942/14 oct. 2004 

 H.G. nr. 1649/2004 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz  
 Nord" - S.A. Târgu Mureş şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 944/15 oct. 2004 

 H.G. nr. 1660/2004 
 Hotărâre privind asigurarea surselor bugetare necesare informării pensionarilor cu privire la procedurile legale de evaluare a pensiilor din  
 sistemul public, precum şi pentru asigurarea unui grad ridicat de transparenţă a acestei operaţiuni 
 
 

M. Of. nr. 954/18 oct. 2004 

 H.G. nr. 1661/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Transparenţă ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 954/18 oct. 2004 

 H.G. nr. 1663/2004 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER 
 M. Of. nr. 983/26 oct. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1399/2009  (M. Of. nr. 820/27 nov. 2009) - modifică art. 5, art. 9, art. 10, art. 12 alin. (4); 
  abrogă art. 11, art. 12 alin. (5) şi (6), art. 13; 
 
 

 înlocuieşte anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1665/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale 
 M. Of. nr. 963/20 oct. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1306/2005  (M. Of. nr. 976/3 nov. 2005) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 630/2007  (M. Of. nr. 431/28 iun. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 877/2013  (M. Of. nr. 707/18 nov. 2013) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 641/2017  (M. Of. nr. 730/11 sep. 2017) - modifică și completează anexa 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 784/3 oct. 2017) - rectifică anexa 
 
 H.G. nr. 1666/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular 
 M. Of. nr. 987/27 oct. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 757/2017  (M. Of. nr. 819/17 oct. 2017) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 1667/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare  
 Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti 
 M. Of. nr. 973/22 oct. 2004 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 ianuarie 2004 şi la Zagreb la 19 decembrie 2003 şi 5 aprilie  
 2004 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară  
 nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii globale de mediu  
 (FGM) pentru finanţarea Proiectului "Managementul conservării biodiversităţii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent,  
 semnat la Washington la 17 iunie 1999 
 H.G. nr. 1668/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 987/27 oct. 2004 

 H.G. nr. 1669/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor  
 administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere 
 
 

M. Of. nr. 1008/2 nov. 2004 

 H.G. nr. 1685/2004 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a achiziţiona tehnică de calcul şi servicii prin intermediul unei finanţări  
 de tip leasing financiar 
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M. Of. nr. 954/18 oct. 2004 

 H.G. nr. 1693/2004 
 Hotărâre privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple 
 M. Of. nr. 968/21 oct. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 987/27 oct. 2004) - rectifică art.3 alin. (2) lit. d) 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 992/2012  (M. Of. nr. 712/18 oct. 2012) - introduce art. 21, alin. (3) şi (4) la art. 7 

 H.G. nr. 1694/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Căiuţi, judeţul Bacău 
 
 

M. Of. nr. 992/28 oct. 2004 

 H.G. nr. 1695/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bucov, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 992/28 oct. 2004 

 H.G. nr. 1696/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 1010/2 nov. 2004 
 
 H.G. nr. 1697/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor oraşe din judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 992/28 oct. 2004 

 H.G. nr. 1698/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 992/28 oct. 2004 

 H.G. nr. 1699/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 992/28 oct. 2004 

 H.G. nr. 1701/2004 
 Hotărâre privind aprobarea participării României la Forumul interguvernamental pentru minerit, metale şi dezvoltare durabilă 
 M. Of. nr. 968/21 oct. 2004 
 
 H.G. nr. 1711/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie  
 Pomicolă Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 1018/4 nov. 2004 

 H.G. nr. 1712/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "SUCPI" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 991/28 oct. 2004 

 H.G. nr. 1713/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "ARGOS" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 991/28 oct. 2004 

 H.G. nr. 1714/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "MESACONS" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 991/28 oct. 2004 

 H.G. nr. 1715/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială Turism "Arieşul" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 991/28 oct. 2004 

 H.G. nr. 1716/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "CONSMIN" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 991/28 oct. 2004 

 H.G. nr. 1717/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "CROSI" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 991/28 oct. 2004 
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 H.G. nr. 1720/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea conţinutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribuţia gazelor naturale şi a  
 contractului-cadru de concesiune a serviciului public privind distribuţia gazelor naturale 
 M. Of. nr. 1018/4 nov. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1438/2009  (M. Of. nr. 866/11 dec. 2009) - completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1721/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Drumuri şi Poduri" - S.A. Buzău 
 
 

M. Of. nr. 991/28 oct. 2004 

 H.G. nr. 1723/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul 
 M. Of. nr. 1009/2 nov. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1487/2005  (M. Of. nr. 1112/9 dec. 2005) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1736/2004 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Fundaţiei "The Romanian Education Trust" 
 M. Of. nr. 1009/2 nov. 2004 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 19 decembrie 2003 şi la Bucureşti la 22 ianuarie 2004 şi, respectiv, la  
 Zagreb la 4 iunie 2004, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă  
 financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de  
 implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienţă energetică, semnat la Bucureşti la 18 octombrie  
 2002 
 H.G. nr. 1738/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 999/29 oct. 2004 

 H.G. nr. 1739/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi  
 ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase 
 
 

M. Of. nr. 996/28 oct. 2004 

 H.G. nr. 1752/2004 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării "Variantă  
 ocolitoare Adunaţii Copăceni şi reabilitare drum naţional DN 5 între km 19 + 160 - km 23 + 200 pe teritoriul localităţii Adunaţii  
 Copăceni", judeţul Giurgiu, din cadrul obiectivului de investiţie "Variantă ocolitoare Adunaţii Copăceni DN 5" 
 
 

M. Of. nr. 1033/9 nov. 2004 

 H.G. nr. 1758/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sânzieni, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 1027/8 nov. 2004 

 H.G. nr. 1759/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 1027/8 nov. 2004 
 
 H.G. nr. 1760/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 1100/25 nov. 2004 
 
 H.G. nr. 1767/2004 
 Hotărâre privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a  
 vehiculelor 
 M. Of. nr. 1048/12 nov. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 656/2011  (M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) - modifică art. 3; 
  introduce alin. (3) şi (4) la art. 11 
 - H.G. nr. 676/2020  (M. Of. nr. 756/19 aug. 2020) - modifică art. 3 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 3 
 
 H.G. nr. 1769/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor 
 M. Of. nr. 1028/8 nov. 2004 
 
 H.G. nr. 1772/2004 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M.  
 "Alexandru Darabont" - Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 1038/10 nov. 2004 

 H.G. nr. 1773/2004 
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 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale -  
 I.N.C.S.M.P.S. 
 
 

M. Of. nr. 1038/10 nov. 2004 

 H.G. nr. 1776/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2004 privind  
 regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice 
 
 

M. Of. nr. 1045/11 nov. 2004 

 H.G. nr. 1779/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane 
 
 

M. Of. nr. 1024/5 nov. 2004 

 H.G. nr. 1802/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în  
 străinătate, decedat în teatrele de operaţii, în acţiuni de luptă sau în atentate teroriste 
 M. Of. nr. 1021/5 nov. 2004 

 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Luxembourg la 8 iunie 2004, respectiv la Bucureşti la 5 iulie 2004 şi 13 iulie 2004, între  
 Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. la  
 Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime  
 Constanţa" - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie  
 2000 
 H.G. nr. 1814/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1059/16 nov. 2004 

 H.G. nr. 1819/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Apullum Cons" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1032/8 nov. 2004 

 H.G. nr. 1820/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1032/8 nov. 2004 

 H.G. nr. 1821/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Cominex Nemetalifere" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1032/8 nov. 2004 

 H.G. nr. 1822/2004 
 Hotărâre privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti 
 M. Of. nr. 1032/8 nov. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 490/2006  (M. Of. nr. 358/20 apr. 2006) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1823/2004 
 Hotărâre pentru majorarea gradului de deschidere a pieţei de energie electrică 
 M. Of. nr. 1062/16 nov. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 644/2005  (M. Of. nr. 684/29 iul. 2005) - abrogă art. 1-3 
 
 ▼ Amendamente  convenite prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 22 decembrie 2003 şi la Bucureşti la 31 martie 2004, precum şi  
 prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 10 iunie şi 8 iulie şi la 3 august 2004, între Guvernul României şi Banca Europeană  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  
 pentru finanţarea Proiectului privind conservarea energiei termice, semnat la Londra la 13 aprilie 1997 
 H.G. nr. 1831/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1059/16 nov. 2004 

 H.G. nr. 1832/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei prin reorganizarea Staţiunii de Cercetări Agricole  
 Podu Iloaiei, judeţul Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 1049/12 nov. 2004 

 H.G. nr. 1833/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare pentru  
 Piscicultură Nucet 
 M. Of. nr. 1065/17 nov. 2004 

 
 

(v. L. nr. 72/2011) 

 H.G. nr. 1834/2004 
 Hotărâre pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor bunuri din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului Naţional de  
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 Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii  
 Guvernului nr. 293/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi  
 Petrochimie - ICECHIM Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 1079/19 nov. 2004 

 H.G. nr. 1836/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Hidroconstrucţia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1054/15 nov. 2004 

 H.G. nr. 1837/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Apemin Tuşnad" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1054/15 nov. 2004 

 H.G. nr. 1838/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "ARG CHEMISYSTEMS" - S.A. 
 M. Of. nr. 1054/15 nov. 2004 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 1143/2 dec. 2004) - rectifică art.1 

 H.G. nr. 1839/2004 
 Hotărâre pentru stabilirea limitelor amenzilor aplicabile în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul  
 de stat 
 
 

M. Of. nr. 1054/15 nov. 2004 

 H.G. nr. 1846/2004 
 Hotărâre privind aprobarea conservării, închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa  
 a VIII-a 
 M. Of. nr. 1112/27 nov. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 997/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1848/2004 
 Hotărâre privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 1112/27 nov. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 897/2015  (M. Of. nr. 816/3 nov. 2015) - modifică art. 4 și anexa 

 H.G. nr. 1891/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 1077/19 nov. 2004 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 august 2004 şi la Zagreb la 28 septembrie 2004 între Guvernul  
 României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat,  
 semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999 
 H.G. nr. 1893/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004 

 H.G. nr. 1894/2004 
 Hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă şi hârtie grafică 
 
 

M. Of. nr. 1111/27 nov. 2004 

 H.G. nr. 1900/2004 
 Hotărâre privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente, acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere 
 
 

M. Of. nr. 1090/23 nov. 2004 

 H.G. nr. 1901/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea caselor agronomului prin reorganizarea Casei Agronomului 
 M. Of. nr. 1097/24 nov. 2004 
 Modificări: 
 
 

- O.G. nr. 22/2005  (M. Of. nr. 102/31 ian. 2005) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 1917/2004 
 Hotărâre privind finanţarea parţială a proiectului "Revista româno-elenă de informare economică şi de afaceri - EL-RO" din fondurile  
 pentru promovarea imaginii externe a României 
 
 

M. Of. nr. 1051/12 nov. 2004 

 H.G. nr. 1927/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Comisiei europene pentru democraţie prin drept a Consiliului Europei 
 
 

M. Of. nr. 1064/17 nov. 2004 
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 H.G. nr. 1928/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor acorduri de concesiune petrolieră şi a unor acte adiţionale, încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1056/15 nov. 2004 

 H.G. nr. 1931/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei financiare a României la bugetul comun al Organizaţiei NATO pentru Aprovizionare şi Mentenanţă  
 (NAMSO) şi Agenţiei NATO pentru Aprovizionare şi Mentenanţă (NAMSA) 
 
 

M. Of. nr. 1064/17 nov. 2004 

 H.G. nr. 1942/2004 
 Hotărâre privind nominalizarea judeţelor-pilot care vor aplica noul sistem de finanţare şi administrare a unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat 
 
 

M. Of. nr. 1119/29 nov. 2004 

 H.G. nr. 1947/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica  
 Pământului - INCDFP Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 1145/3 dec. 2004 

 H.G. nr. 1948/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia  
 Autonomă de Transport Public Ploieşti 
 
 

M. Of. nr. 1107/26 nov. 2004 

 H.G. nr. 1972/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Bârlad, judeţul Vaslui 
 
 

M. Of. nr. 1126/30 nov. 2004 

 H.G. nr. 1980/2004 
 Hotărâre pentru schimbarea denumirii Regiei Autonome "Aeroportul Suceava", precum şi pentru deschiderea punctului de control pentru  
 trecerea frontierei de stat şi înfiinţarea biroului vamal de control şi vămuire la frontieră pe Aeroportul Suceava 
 
 

M. Of. nr. 1075/18 nov. 2004 

 H.G. nr. 1982/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii  
 electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate 
 M. Of. nr. 1113/27 nov. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1436/2005  (M. Of. nr. 1050/25 nov. 2005) - modifică anexa nr.2 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 8/5 ian. 2006) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1985/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Plopeni, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 1160/8 dec. 2004 

 H.G. nr. 1996/2004 
 Hotărâre privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, medicamentelor, protezelor dentare şi  
 dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale pentru funcţionarii publici cu statut special din  
 sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 1134/1 dec. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1691/2006  (M. Of. nr. 987/11 dec. 2006) - modifică art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (6); 
  introduce alin. (51) la art. 6 
 - H.G. nr. 846/2014  (M. Of. nr. 736/9 oct. 2014) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 6 alin. (3) - (51), art. 12, art.  
 13 alin. (1), art. 22; 
 introduce alin. (11) la art. 1, art. 11, art. 31 - 33; 
 
 

abrogă art. 10 

 H.G. nr. 1997/2004 
 Hotărâre privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din  
 sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 1238/22 dec. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 287/2010  (M. Of. nr. 284/30 apr. 2010) - modifică art. 1 alin. (1); 
  înlocuieşte anexele nr. 1, 2 şi 3 
 
 

- H.G. nr. 378/2017  (M. Of. nr. 429/9 iun. 2017) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1998/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor  



 

 1365

 administrativ-teritoriale, precum şi a activităţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere 
 
 

M. Of. nr. 1166/9 dec. 2004 

 H.G. nr. 2002/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din aparatul  
 propriu al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi din unităţile subordonate acestuia 
 
 

M. Of. nr. 1134/1 dec. 2004 

 H.G. nr. 2005/2004 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea programelor INTERREG şi Noul  
 Instrument de Vecinătate 
 
 

M. Of. nr. 1221/20 dec. 2004 

 H.G. nr. 2049/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 1160/8 dec. 2004 

 H.G. nr. 2056/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Chichiş, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 1160/8 dec. 2004 

 H.G. nr. 2057/2004 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Luncaviţa, judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 1160/8 dec. 2004 
 
 H.G. nr. 2058/2004 
 Hotărâre privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare va face compensări în anul 2005 
 
 

M. Of. nr. 1134/1 dec. 2004 

 H.G. nr. 2059/2004 
 Hotărâre privind plata cheltuielilor prilejuite de organizarea în România a Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi  
 Telecomunicaţii (CEPT) 
 M. Of. nr. 1134/1 dec. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 613/2005  (M. Of. nr. 579/5 iul. 2005) - modifică art. 1; 
 
 

 introduce anexa 

 H.G. nr. 2070/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "ALCIF" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1134/1 dec. 2004 

 H.G. nr. 2071/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Ministerul Sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 1134/1 dec. 2004 

 H.G. nr. 2074/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a criminalităţii pe perioada 2005-2007 
 M. Of. nr. 1222/20 dec. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 582/2007  (M. Of. nr. 414/20 iun. 2007) - abrogă art.2 
 
 H.G. nr. 2075/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004 
 M. Of. nr. 1170/10 dec. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 350/2007  (M. Of. nr. 272/24 apr. 2007) - modifică anexa 

 H.G. nr. 2076/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Familia" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 1131/30 nov. 2004 
 
 H.G. nr. 2077/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publică a statului, care se atribuie Societăţii  
 Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1159/8 dec. 2004 

 H.G. nr. 2082/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe  
 Biologice Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 1220/20 dec. 2004 

 H.G. nr. 2089/2004 



 

 1366

 Hotărâre privind aprobarea Listei unităţilor de cercetare-dezvoltare care beneficiază de înlesnirile la plata obligaţiilor fiscale restante  
 prevăzute de art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei  
 Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, precum şi a plafoanelor până la care se acordă scutiri la  
 plată 
 
 

M. Of. nr. 1165/9 dec. 2004 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind eliminarea regimului de vize, semnat la Bucureşti la 11 octombrie  
 2004 
 H.G. nr. 2092/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1159/8 dec. 2004 
 Notă: Intrat în vigoare prin O. nr. 706/2005 (M.A.E.) - M. Of. nr. 478/7 iun. 2005 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Estonia privind  
 cooperarea în domeniul militar, semnat la Braşov la 13 octombrie 2004 
 H.G. nr. 2094/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1137/1 dec. 2004 
 
 
 H.G. nr. 2101/2004 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar 
 M. Of. nr. 1220/20 dec. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 345/2010  (M. Of. nr. 314/13 mai 2010) - abrogă art. 7 alin. (2), anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 2104/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice  
 comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale 
 M. Of. nr. 1146/3 dec. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 108/2005  (M. Of. nr. 179/2 mar. 2005) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1228/2005  (M. Of. nr. 944/24 oct. 2005) - modifică anexa 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 20 octombrie 2004 şi, respectiv, la Zagreb la 26 octombrie 2004,  
 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Scrisoarea de înţelegere dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea  
 proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", care urmează să fie finanţat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A.,  
 semnată la Bucureşti la 30 iunie 2004 
 H.G. nr. 2106/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1168/9 dec. 2004 
 
 
 H.G. nr. 2108/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în  
 România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 
 M. Of. nr. 1171/10 dec. 2004 

 

 ▼ Protocol pentru amendarea Acordului de colaborare bilaterală dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării  
 din Georgia privind pregătirea personalului pe bază de reciprocitate, semnat la Bucureşti la 16 iunie 2004 şi la Tbilisi la 16 august 2004 
 H.G. nr. 2109/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1171/10 dec. 2004 
 
 
 H.G. nr. 2110/2004 
 Hotărâre privind autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de a continua parteneriatul pentru proiectarea, construirea şi  
 operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate din România prin intermediul unei finanţări în regim de  
 credit furnizor 
 
 

M. Of. nr. 1171/10 dec. 2004 

 H.G. nr. 2113/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură  
 Ştefăneşti - Argeş prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş 
 M. Of. nr. 1222/20 dec. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 706/2019  (M. Of. nr. 795/1 oct. 2019) - abrogă H.G. nr. 2113/2004, cu excepţia art. 1 alin. (1) şi a anexelor nr. 3-5. 

 H.G. nr. 2115/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR 
 
 

M. Of. nr. 1192/14 dec. 2004 

 H.G. nr. 2131/2004 
 Hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
 M. Of. nr. 1152/6 dec. 2004 
 
 H.G. nr. 2139/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe 
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 M. Of. nr. 46/13 ian. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1496/2008  (M. Of. nr. 852/18 dec. 2008) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1276/2021  (M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021) - modifică anexa 

 H.G. nr. 2151/2004 
 Hotărâre privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone 
 
 

M. Of. nr. 38/12 ian. 2005 

 H.G. nr. 2168/2004 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A. 
 M. Of. nr. 1201/15 dec. 2004 
 
 H.G. nr. 2169/2004 
 Hotărâre privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2005 
 M. Of. nr. 1233/21 dec. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1283/30 dec. 2004) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 193/2005  (M. Of. nr. 243/23 mar. 2005) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1824/2005  (M. Of. nr. 1192/29 dec. 2005) - prelungeşte perioada de aplicare până la 15 februarie 2006 

 H.G. nr. 2170/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de ţară pentru implementarea Planului de acţiune pe ţară în vederea îmbunătăţirii raportărilor  
 financiare în România şi unele măsuri pentru organizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii 
 
 

M. Of. nr. 1232/21 dec. 2004 

 H.G. nr. 2177/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Com-Beton" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1201/15 dec. 2004 

 H.G. nr. 2178/2004 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 9  
 Ciofrângeni, DEE V - 10 Cudalbi, DEE V - 19 Iecea Mare, DEE V - 21 Mălini, DEE V - 22 Manasia, DEE V - 25 Orţişoara, DEE V - 33  
 Socu, DEE V - 34 Sânmartin Sud şi DEE V - 35 Tomnatec, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Amromco Energy  
 L.L.C. 
 
 

M. Of. nr. 1201/15 dec. 2004 

 H.G. nr. 2179/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 32 Sineşti, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 1201/15 dec. 2004 

 H.G. nr. 2180/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră,  
 referitor la perimetrul RG 03 Transilvania Sud, încheiat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale cu Societatea Naţională de Gaze  
 Naturale "Romgaz" - S.A. şi Compania WINTERSHALL AKTIENGELLSCHAFT 
 
 

M. Of. nr. 1201/15 dec. 2004 

 H.G. nr. 2181/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1201/15 dec. 2004 

 H.G. nr. 2182/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "TIMCAVE CONSTRUCT" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1202/15 dec. 2004 

 H.G. nr. 2185/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind  
 întărirea disciplinei financiar-valutare 
 M. Of. nr. 1224/20 dec. 2004 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind notificarea rapidă a accidentelor nucleare şi schimbul de  
 informaţii în domeniul securităţii nucleare şi radiologice, semnat la Viena la 22 septembrie 2004 
 H.G. nr. 2188/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004 

 ▼ Protocolul, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004, de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze  
 cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003 
 H.G. nr. 2189/2004 (aplicare) 
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M. Of. nr. 20/6 ian. 2005 

 H.G. nr. 2192/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 66/19 ian. 2005 
 
 H.G. nr. 2193/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de  
 activitate cercetarea-dezvoltarea 
 M. Of. nr. 19/6 ian. 2005 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 62/2011  (M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) - modifică anexa 

 H.G. nr. 2196/2004 
 Hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza  
 administrativ-teritorială a comunelor Broscăuţi şi Dimăcheni, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 1244/23 dec. 2004 

 H.G. nr. 2203/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare  
 şi Producţie Vitivinicolă Iaşi 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1342/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - modifică art. 4 alin. (2) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind eliminarea regimului de vize, semnat la Bucureşti  
 la 16 octombrie 2004 
 H.G. nr. 2204/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1251/24 dec. 2004 

 H.G. nr. 2205/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi  
 Producţie Pomicolă Constanţa 
 M. Of. nr. 26/10 ian. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1342/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - modifică art. 3 alin. (2) 
 
 H.G. nr. 2251/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în  
 coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 şi care vor beneficia de  
 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a  
 unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi  
 regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 1230/21 dec. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 300/2005  (M. Of. nr. 337/21 apr. 2005) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 891/2005  (M. Of. nr. 753/18 aug. 2005) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1771/2005  (M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005) - înlocuieşte anexa 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 23/11 ian. 2006) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 78/2006  (M. Of. nr. 68/25 ian. 2006) - înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 2261/2004 
 Hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unui credit extern în favoarea Societăţii Comerciale "Pharmaser" - S.A. pentru  
 construirea şi dotarea unei unităţi pentru producţia de soluţii perfuzabile 
 
 

M. Of. nr. 1202/15 dec. 2004 

 H.G. nr. 2262/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Organizaţiei "Salvaţi Copiii" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 1244/23 dec. 2004 
 
 H.G. nr. 2268/2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ de Design 
 M. Of. nr. 1244/23 dec. 2004 

 

 ▼ Aranjament administrativ, semnat la Praga la 2 august 2004, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Cehă în domeniul  
 securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002 
 H.G. nr. 2272/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 63/19 ian. 2005 

 ▼ Acord de colaborare culturală şi ştiinţifică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene, semnat la Bucureşti la 21 octombrie  
 2003 
 H.G. nr. 2273/2004 (aprobare) 
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 M. Of. nr. 1259/27 dec. 2004 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 

 H.G. nr. 2279/2004 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului "Radu Stanca" Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 1251/24 dec. 2004 

 H.G. nr. 2283/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E V-2 Bârlad,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Regal Petroleum plc. 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2005 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale,  
 semnat la Ljubljana la 6 iulie 2004 
 H.G. nr. 2286/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1249/24 dec. 2004 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005   
 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 19 noiembrie 2004 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2004 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind patrimoniul cultural)  
 dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998 
 H.G. nr. 2289/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1249/24 dec. 2004 
 
 
 H.G. nr. 2293/2004 
 Hotărâre privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase 
 M. Of. nr. 1261/28 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 51/2016  (M. Of. nr. 726/20 sep. 2016) - abrogă art. 2 pct. 1 și art. 3 alin. (1) lit. a) 
 
 H.G. nr. 2294/2004 
 Hotărâre privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de Societatea Comercială Filiala "Institutul de Cercetări şi  
 Modernizări Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucureşti la Societatea Comercială Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucureşti  
 către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 32/11 ian. 2005 

 H.G. nr. 2298/2004 
 Hotărâre privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente  
 acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca  
 de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1279/30 dec. 2004 

 H.G. nr. 2299/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările  
 referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi  
 Ferate "C.F.R." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 60/18 ian. 2005 

 H.G. nr. 2301/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului de îndeplinire a condiţiilor suspensive la perfectarea contractelor de privatizare a  
 societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A. 
 M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 264/2005  (M. Of. nr. 301/11 apr. 2005) - modifică art. 1 şi art. 2 

 H.G. nr. 2302/2004 
 Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac  
 serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim  
 garantat 
 M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1770/2005  (M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) 
 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022 
 
 H.G. nr. 2325/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a contribuţiei la fondul de cooperare  
 tehnică al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică 
 
 

M. Of. nr. 1208/16 dec. 2004 
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 H.G. nr. 2333/2004 
 Hotărâre pentru aplicarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor  
 publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care  
 acestea le au în administrare 
 M. Of. nr. 15/5 ian. 2005 
 Modificări: 
 - L. nr. 357/2006  (M. Of. nr. 650/27 iul. 2006) - abrogă anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 1507/2006  (M. Of. nr. 908/8 nov. 2006) - completează anexa nr. 1 

 H.G. nr. 2336/2004 
 Hotărâre pentru aplicarea de către Serviciul Român de Informaţii a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice  
 din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le  
 au în administrare 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2005 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 357/2006  (M. Of. nr. 650/27 iul. 2006) - abrogă anexa nr. 2 

 H.G. nr. 2341/2004 
 Hotărâre pentru înfiinţarea Elementului de Sprijin Naţional pe lângă Reprezentanţa Statului Major General la Comandamentul Suprem al  
 Forţelor Aliate din Europa - SHAPE 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2005 

 

 ▼ Aranjament tehnic între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Franceză privind cooperarea în  
 domeniul geografiei militare, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 2004 
 H.G. nr. 2347/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 21/7 ian. 2005 

 H.G. nr. 2349/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Bega Upsom" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1268/29 dec. 2004 

 H.G. nr. 2350/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Antrepriza de Construcţii şi Instalaţii" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1268/29 dec. 2004 

 H.G. nr. 2351/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1268/29 dec. 2004 

 H.G. nr. 2356/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiune Schengen revizuit 2004 
 
 

M. Of. nr. 129/10 feb. 2005 

 H.G. nr. 2368/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "GEIA PREF PAN" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 1270/29 dec. 2004 

 H.G. nr. 2369/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Consiliul Local al Oraşului Pâncota 
 
 

M. Of. nr. 1269/29 dec. 2004 

 H.G. nr. 2384/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Direcţia Judeţeană a Drumurilor - R.A. Deva 
 M. Of. nr. 12/5 ian. 2005 

 

 ▼ Înţelegere privind colaborarea în domeniul învăţământului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul  
 Învăţământului din Republica Azerbaidjan, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2004 
 H.G. nr. 2386/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 20/6 ian. 2005 
 
 H.G. nr. 2388/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Administraţia Naţională "Apele Române" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1279/30 dec. 2004 

 H.G. nr. 2389/2004 
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 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Marmosim" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1279/30 dec. 2004 

 H.G. nr. 2390/2004 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune a 22 de perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 12/5 ian. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 963/2016  (M. Of. nr. 9/4 ian. 2017) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 947/2017  (M. Of. nr. 1041/29 dec. 2017) 
 - H.G. nr. 1029/2018  (M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018) 
 
 

- H.G. nr. 1153/2021  (M. Of. nr. 1040/1 nov. 2021) 

 H.G. nr. 2391/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "TCIND" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1279/30 dec. 2004 

 H.G. nr. 2394/2004 
 Hotărâre privind actualizarea alocaţiei sociale cuvenite adulţilor nevăzători cu handicap grav şi accentuat 
 
 

M. Of. nr. 1270/29 dec. 2004 

 H.G. nr. 2395/2004 
 Hotărâre privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere  
 pentru familia monoparentală 
 M. Of. nr. 1270/29 dec. 2004 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal,  
 semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004 
 H.G. nr. 2402/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 43/13 ian. 2005 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 706/2005 (M.A.E.) - M. Of. nr. 478/7 iun. 2005 
 
 H.G. nr. 2403/2004 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru  
 transportul intern, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi  
 familiilor de pensionari 
 M. Of. nr. 40/12 ian. 2005 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind asistenţa reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bucureşti la 24  
 mai 2004 
 H.G. nr. 2404/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 28/10 ian. 2005 
 
 H.G. nr. 2407/2004 
 Hotărâre privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Victoria" prin transferul unor elemente patrimoniale de la Societatea  
 Comercială "Pirochim Victoria" - S.A. din cadrul Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. la Consiliul Local al Oraşului Victoria 
 M. Of. nr. 12/5 ian. 2005 

 

 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Republicii Azerbaidjan, semnat la Bucureşti la 11  
 octombrie 2004 
 H.G. nr. 2411/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 23/7 ian. 2005 

 H.G. nr. 2413/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti 
 
 

M. Of. nr. 2/3 ian. 2005 

 H.G. nr. 2414/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "FINCOM CONSTRUCT" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2005 

 

 ▼ Protocol privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Republicii Populare Chineze, semnat la  
 Beijing la 14 septembrie 2004 
 H.G. nr. 2416/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 17/6 ian. 2005 

 ▼ Protocol privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei, Securităţii şi Drepturilor Omului al Republicii  
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 Argentina, semnat la Buenos Aires la 1 august 2003 
 H.G. nr. 2417/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 25/10 ian. 2005 

 ▼ Protocol privind căutarea-salvarea, semnat la Szolnok la 24 septembrie 2004, dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi  
 Ministerul Apărării din Republica Ungară, adiţional la Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării  
 din Republica Ungară privind cooperarea între forţele aeriene, semnat la Arad la 17 octombrie 2002 
 H.G. nr. 2418/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 25/10 ian. 2005 

 ▼ Acord între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria privind  
 cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2004 
 H.G. nr. 2419/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 25/10 ian. 2005 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a  
 Populaţiei din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004 
 H.G. nr. 2420/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 35/11 ian. 2005 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 29 iunie 2004 şi la Zagreb la 17 septembrie 2004 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor -  
 etapa a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997 
 H.G. nr. 2421/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 33/11 ian. 2005 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Serviciul Naţional Meteorologic -  
 Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnică în domeniile meteorologiei şi  
 hidrologiei, semnat la Bucureşti la 21 septembrie 2004 
 H.G. nr. 2422/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 35/11 ian. 2005 
 
 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Georgiei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2004 
 H.G. nr. 2423/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 33/11 ian. 2005 

 H.G. nr. 2424/2004 
 Hotărâre pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a locuinţelor de serviciu aflate în administrarea  
 Serviciului de Protecţie şi Pază şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Serviciul de Protecţie şi Pază a  
 prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a  
 vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare 
 M. Of. nr. 42/13 ian. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 614/2006  (M. Of. nr. 450/24 mai 2006) - completează anexa nr.1 
 - L. nr. 357/2006  (M. Of. nr. 650/27 iul. 2006) - abrogă anexa nr. 2 
 
 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Macedonia privind cooperarea în domeniul  
 militar, semnat la Bucureşti la 11 mai 2004 
 H.G. nr. 2430/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 28/10 ian. 2005 
 
 
 H.G. nr. 2437/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Democraţie prin Cultură" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 3/3 ian. 2005 

 H.G. nr. 2438/2004 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Culturale "Dana Ardelea" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2005 

 ▼ Acord de colaborare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Naţionale din România şi Direcţia Arhivelor Naţionale ale Republicii  
 Azerbaidjan, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004 
 H.G. nr. 2447/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 18/6 ian. 2005 

 ▼ Memorandum de înţelegere şi cooperare între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi  
 Agenţia Sârbă pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Antreprenoriatului, semnat la Belgrad la 2 decembrie 2004 
 H.G. nr. 2448/2004 (aprobare) 
 M. Of. nr. 23/7 ian. 2005 
 
 ▼ Amendamentul nr. 1, semnat la Luxemburg la 1 septembrie 2004 şi la Bucureşti la 16 noiembrie 2004, între Guvernul României, prin  
 Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti la Contractul de finanţare dintre  
 România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a  
 transportului urban în Bucureşti-B, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 H.G. nr. 2449/2004 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 26/10 ian. 2005 

 H.G. nr. 2459/2004 
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 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "MARMOSIM" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 4/4 ian. 2005 

 H.G. nr. 2460/2004 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "ARCOM" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 4/4 ian. 2005 

  2005  
 
 
 H.G. nr. 60/2005 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 M. Of. nr. 105/1 feb. 2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 161/23 feb. 2005) - rectifică art. 10 alin. (1) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 160/2005  (M. Of. nr. 215/14 mar. 2005) - modifică patrimoniul 
 - H.G. nr. 277/2005  (M. Of. nr. 307/13 apr. 2005) - abrogă poz. 776 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 265/2005  (M. Of. nr. 318/14 apr. 2005) - modifică art. 6 alin. (2) şi alin. (5), art. 10, art. 11; 
  înlocuieşte anexele nr. 1-5 
 - H.G. nr. 1029/2005  (M. Of. nr. 839/16 sep. 2005) - modifică art.10; 
  modifică art. 7, art. 8 art. 12 și art. 16 din anexa nr.1 
 - H.G. nr. 30/2006  (M. Of. nr. 40/17 ian. 2006) - modifică poz. 223 și 358 din anexa nr. 4; 
  introduce poz. 849 din anexa nr. 4; 
  abrogă poz. 506, 507, 508, 696, 697, 700, 701, 702, 717, 718, 719, 721, 730,  
 731 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 1088/2006  (M. Of. nr. 731/28 aug. 2006) - introduce, la data semnării protocolului de preluare prevăzut la art. 8, poz.  
 851 și 852 la anexa nr. 4; 
  abrogă poz. 781 și 782 din anexa nr. 4; 
  abrogă poz. 12 din anexa nr. 2 
 - O.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - abrogă art.11 pct.3 din anexa nr.1 
 - H.G. nr. 1142/2007  (M. Of. nr. 654/25 sep. 2007) - modifică poz. 358, 764, 779, 780 (coloanele 2 și 3) din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 1181/2007  (M. Of. nr. 684/8 oct. 2007) - modifică poz. 102 (coloanele 2 și 3) din anexa nr.4 
 - H.G. nr. 1332/2007  (M. Of. nr. 752/6 nov. 2007) - modifică poz. 13 și abrogă poz. 9, 10 și 11 din anexa nr. 2; 
  modifică în mod corespunzător anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 1496/2007  (M. Of. nr. 855/13 dec. 2007) - abrogă poz. 344 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 1563/2007  (M. Of. nr. 889/27 dec. 2007) - modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 1564/2007  (M. Of. nr. 889/27 dec. 2007) - modifică în mod corespunzător poz. 774 din  anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 66/2008  (M. Of. nr. 56/24 ian. 2008) - abrogă poz. 605 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 33/2008  (M. Of. nr. 61/25 ian. 2008) - se modifică în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 146/2008  (M. Of. nr. 125/18 feb. 2008) - abrogă poz. 552 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 226/2008  (M. Of. nr. 182/10 mar. 2008) - abrogă poz. 68 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 408/2008  (M. Of. nr. 319/23 apr. 2008) - abrogă poz. 764 din anexa nr.4 
 - H.G. nr. 633/2008  (M. Of. nr. 453/18 iun. 2008) - modifică poz. 38 și 348 (coloanele 2 și 3) din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 655/2008  (M. Of. nr. 468/24 iun. 2008) - abrogă poz. 340 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 774/2008  (M. Of. nr. 552/22 iul. 2008) - modifică poz. 108 din anexa nr. 4, în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 871/2008  (M. Of. nr. 617/22 aug. 2008) - introduce poz. 340 la anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 880/2008  (M. Of. nr. 617/22 aug. 2008) - abrogă poz. 38 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 966/2008  (M. Of. nr. 632/1 sep. 2008) - introduce poz. 102 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 1133/2008  (M. Of. nr. 671/29 sep. 2008) - modifică pct. 50 din anexa nr. 3, în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 260/2010  (M. Of. nr. 303/10 mai 2010) - modifică  poz. 3 din anexa nr. 3; 
  introduce poz 61 la anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 378/2010  (M. Of. nr. 323/17 mai 2010) - modifică poz. 355 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 571/2010  (M. Of. nr. 475/9 iul. 2010) - modifică art. 6 alin. (1), modifică art. 4 pct. 6 și art. 21 din anexa nr. 1; 
  introduce alin. (11) şi (12) la art. 6, pct. 61 la art. 4 la anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1088/2010  (M. Of. nr. 738/4 nov. 2010) - modifică poz. 17 și 57 și abrogă poz. 20, 28, 32, 34 și 61 din anexa nr. 3; 
 introduce poz. 311, 421, 8471, 8472 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 144/2011  (M. Of. nr. 141/24 feb. 2011) - introduce poz. 4951 la anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 485/2011  (M. Of. nr. 374/30 mai 2011) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 1107/2011  (M. Of. nr. 798/10 nov. 2011) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 4 
 - O.U.G. nr. 101/2011  (M. Of. nr. 851/30 nov. 2011) - modifică poz. 1 și 29 din anexa nr. 3; abrogă poz. 2, 59, 60, 62, 63, 67, 15, 16,  
 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 52 din anexa nr. 3; 
 introduce poz. 62 - 68, 312 - 313, 651 - 653, 7661 - 7668 la anexa nr.  
 - H.G. nr. 1291/2011  (M. Of. nr. 936/29 dec. 2011) - abrogă poz. 300 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 671/2012  (M. Of. nr. 482/13 iul. 2012) - abrogă poz. 364 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 12/2013  (M. Of. nr. 37/16 ian. 2013) - introduce poz. 68 și 69 din anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 145/2013  (M. Of. nr. 845/30 dec. 2013) - abrogă poz. 28 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 321/2014  (M. Of. nr. 308/25 apr. 2014) - abrogă poz. 379 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 747/2014  (M. Of. nr. 660/8 sep. 2014) - abrogă poz. 734 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 1135/2014  (M. Of. nr. 948/23 dec. 2014) - abrogă poz. 64 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 31/2015  (M. Of. nr. 58/23 ian. 2015) - abrogă poz. 65 și 66 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 60/2015  (M. Of. nr. 94/5 feb. 2015) - abrogă poz. 4951 din anexa nr. 4; 
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  introduce poz. 70 din anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 59/2016  (M. Of. nr. 112/12 feb. 2016) - introduce poz. 31 la anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 260/2017  (M. Of. nr. 307/28 apr. 2017) - abrogă poz. 847 din anexa nr. 4; 
  introduce poz. 71 din anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 613/2017  (M. Of. nr. 709/1 sep. 2017) -  introduce poz.72 la anexa nr. 3; 
  abrogă poz. 785 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 801/2017  (M. Of. nr. 897/15 nov. 2017) - modifică poz. 461 și 475 din anexa nr. 4; 
 introduce poz. 551 la anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 822/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - modifică poz. 629 din anexa nr. 4; 
  introduce poz. 552 la anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 842/2017  (M. Of. nr. 940/28 nov. 2017) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 3 
 - O.U.G. nr. 109/2017  (M. Of. nr. 1026/27 dec. 2017) - abrogă poz. 68 din anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 952/2017  (M. Of. nr. 11/5 ian. 2018) - modifică poz. 86 din anexa nr. 4; 
  introduce poz. 73 la anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 60/2018  (M. Of. nr. 204/6 mar. 2018) - modifică poz. 349 din anexa nr. 4 
 - O.U.G. nr. 42/2018  (M. Of. nr. 446/29 mai 2018) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 708/2018  (M. Of. nr. 777/10 sep. 2018) - introduce poz. 553, 554 și 555 la anexa nr. 3 și abrogă poz. 695, 7661 și  
 833 la anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 736/2018  (M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) - modifică poz. 771 din anexa nr. 4, în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 749/2018  (M. Of. nr. 820/25 sep. 2018) - modifică poz. 83 din anexa nr. 4; 
 introduce poz. 556 la anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 873/2018  (M. Of. nr. 958/13 nov. 2018) - introduce poz. 8473 la anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 875/2018  (M. Of. nr. 958/13 nov. 2018) - abrogă poz. 398 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 926/2018  (M. Of. nr. 1007/28 nov. 2018) - modifică poz. 172, 331, 615, 649, 691 și 760 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 14/2019  (M. Of. nr. 59/23 ian. 2019) - introduce poz. 557 la anexa nr. 3 și abrogă poz. 760 din anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 134/2020  (M. Of. nr. 121/17 feb. 2020) - modifică anexele nr. 4 și 5 
 - H.G. nr. 389/2020  (M. Of. nr. 419/20 mai 2020) - completează anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 495/2020  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2020) - modifică anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 607/2020  (M. Of. nr. 738/14 aug. 2020) - modifică anexa nr. 3 și 4; 
  completează anexa nr. 4 
 
 

- H.G. nr. 706/2020  (M. Of. nr. 776/25 aug. 2020) - modifică anexa nr. 4 

 H.G. nr. 69/2005 
 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii  
 asimilate funcţiilor de demnitate publică 
 M. Of. nr. 112/3 feb. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 903/2005  (M. Of. nr. 737/12 aug. 2005) - modifică art. 5 alin. (2) 
 - H.G. nr. 79/2006  (M. Of. nr. 68/25 ian. 2006) - modifică art. 5 alin. (2) 
 - H.G. nr. 68/2007  (M. Of. nr. 64/26 ian. 2007) - modifică art.5 alin.(2) 
 - H.G. nr. 268/2009  (M. Of. nr. 162/16 mar. 2009) - modifică art. 1 alin. (1); 
 
 

 abrogă art. 4 şi 5 

 H.G. nr. 70/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol, specifice Ministerului Afacerilor Externe, precum  
 şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop 
 
 

M. Of. nr. 122/8 feb. 2005 

 H.G. nr. 74/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. prin reorganizarea  
 activităţii din cadrul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 111/3 feb. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 760/2010  (M. Of. nr. 557/6 aug. 2010) - se modifică în mod corespunzător la data înfiinţării societăţilor prevăzute la  
 
 

art. 1 alin. (2) 

 H.G. nr. 76/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 
 M. Of. nr. 122/8 feb. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1411/2009  (M. Of. nr. 830/3 dec. 2009) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - H.G. nr. 771/2016  (M. Of. nr. 847/25 oct. 2016) - modifică art. 1 alin. (2), (3) și (5), art. 2 alin. (1) și (5) și art. 4; 
 introduce alin. (11) la art. 1; 
 abrogă art. 3 și art. 6 
 - H.G. nr. 548/2019  (M. Of. nr. 644/3 aug. 2019) - modifică art. 1 alin. (11), art. 2 alin. (1), art. 4 
 - H.G. nr. 804/2021  (M. Of. nr. 745/30 iul. 2021) - modifică art. 1 alin. (11) 
 - H.G. nr. 71/2022  (M. Of. nr. 48/17 ian. 2022) - modifică art. 1 alin. (11), (3) și (5) și art. 2 alin. (1) și (5) 
 
 H.G. nr. 85/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării, precum şi modificarea şi completarea Strategiei de privatizare a  
 Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi a Societăţii Comerciale Filiala  
 de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 140/16 feb. 2005 

 H.G. nr. 86/2005 
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 Hotărâre privind redistribuirea de posturi în vederea desfăşurării activităţii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din  
 fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi a activităţii privind asigurarea pentru  
 accidente de muncă şi boli profesionale 
 M. Of. nr. 131/11 feb. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 881/2005  (M. Of. nr. 754/18 aug. 2005) - înlocuieşte anexa 
 
 ▼ Protocolul Sesiunii a IV-a a Împuterniciţilor, semnat la Cernăuţi la 3 decembrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 
 H.G. nr. 92/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 133/14 feb. 2005 

 ▼ Amendamente convenite prin scrisoarea-acord, semnată la Zagreb la 21 octombrie 2004 şi la Bucureşti la 10 noiembrie 2004, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington D.C. la 30  
 aprilie 2001 
 H.G. nr. 93/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 137/15 feb. 2005 

 ▼ Acord între Agenţia Nucleară din România şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Departamentul  
 Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor şi tehnologiilor nucleare, semnat  
 la New York la 19 iulie 2004 
 H.G. nr. 97/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 178/1 mar. 2005 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 555/2009 (M. Of. nr. 344/22 mai 2009) 

 H.G. nr. 109/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea conţinutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribuţia energiei electrice 
 M. Of. nr. 182/2 mar. 2005 
 
 H.G. nr. 111/2005 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice 
 
 

M. Of. nr. 184/3 mar. 2005 

 H.G. nr. 113/2005 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiilor financiare ale României la resursele comune ale NATO 
 
 

M. Of. nr. 179/2 mar. 2005 

 H.G. nr. 114/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării localităţii Gura Humorului, judeţul Suceava, ca staţiune turistică de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 178/1 mar. 2005 

 H.G. nr. 115/2005 
 Hotărâre privind regimul călătoriilor în România aplicabil cetăţenilor polonezi, cehi şi slovaci 
 M. Of. nr. 178/1 mar. 2005 
 
 H.G. nr. 117/2005 
 Hotărâre privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea reformei procesului politicilor publice 
 
 

M. Of. nr. 177/1 mar. 2005 

 H.G. nr. 119/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni şi lucrări finanţate din bugetul de stat în domeniul aviaţiei civile, pentru anul 2005 
 M. Of. nr. 184/3 mar. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1817/2005  (M. Of. nr. 1183/28 dec. 2005) - modifică art. 2; 
  înlocuieşte anexa 
 
 ▼ Protocolul celei de-a doua reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României  
 şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2004 
 H.G. nr. 132/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 222/16 mar. 2005 

 ▼ Memorandum de înţelegere în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei  
 Informaţiei din România şi Ministerul Delegat al Industriei din Republica Franceză, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2004 
 H.G. nr. 133/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 195/8 mar. 2005 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Informaţiei şi  
 Comunicaţiilor din Republica Ungară privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Budapesta la  
 14 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 135/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 201/9 mar. 2005 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Comunicaţiilor şi  
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 Tehnologiei Informaţiei din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la  
 Bucureşti la 28 septembrie 2004 
 H.G. nr. 136/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 195/8 mar. 2005 
 
 ▼ Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 noiembrie 2004 şi la Zagreb la 5 ianuarie 2005 între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare  
 instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 H.G. nr. 137/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 197/8 mar. 2005 

 ▼ Protocolul Sesiunii a XVI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Hajduszoboszlo la 18 noiembrie 2004 
 H.G. nr. 138/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 201/9 mar. 2005 

 ▼ Protocol de colaborare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Naţionale din România şi Arhiva Federală a Republicii Federale Germania,  
 semnat la Berlin la 14 octombrie 2004 
 H.G. nr. 139/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 217/15 mar. 2005 
 
 H.G. nr. 166/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului 
 M. Of. nr. 221/16 mar. 2005 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1396/2005  (M. Of. nr. 1026/18 nov. 2005) -  înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 167/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor privind conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public 
 M. Of. nr. 222/16 mar. 2005 
 
 H.G. nr. 171/2005 
 Hotărâre privind constituirea Comitetului interministerial pentru elaborarea şi urmărirea implementării Strategiei Guvernului de  
 comunicare internă şi externă privind integrarea României în Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 221/16 mar. 2005 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 8 octombrie 2004 şi la Zagreb la 3 noiembrie 2004 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România  
 şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului  
 "Managementul conservării biodiversităţii", semnat la Washington la 17 iunie 1999 
 H.G. nr. 179/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 247/24 mar. 2005 

 H.G. nr. 182/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi  
 Instalaţiilor de Ridicat şi înfiinţarea Societăţii Comerciale "ISCIR-CERT" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 254/28 mar. 2005 

 H.G. nr. 183/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 229/18 mar. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 205/2013  (M. Of. nr. 254/8 mai 2013) - introduce art. 11 
 - H.G. nr. 1118/2013  (M. Of. nr. 829/23 dec. 2013) - modifică art. 11 
 - H.G. nr. 150/2015  (M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) - modifică art. 1 
 
 H.G. nr. 184/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării şi atragere de investiţii pentru agenţii economici din portofoliul  
 Ministerului Economiei şi Comerţului pentru anul 2005, precum şi a unor măsuri pentru aplicarea acesteia 
 
 

M. Of. nr. 255/28 mar. 2005 

 H.G. nr. 196/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea  
 siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale 
 
 

M. Of. nr. 243/23 mar. 2005 

 H.G. nr. 215/2005 
 Hotărâre privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării, perfecţionării şi implementării legislaţiei în  
 domeniul restituirii proprietăţii imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 
 

M. Of. nr. 256/28 mar. 2005 

 H.G. nr. 216/2005 
 Hotărâre privind redistribuirea de posturi şi fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în procesul aderării României la  
 Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
 M. Of. nr. 262/30 mar. 2005 
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 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 369/2005  (M. Of. nr. 392/10 mai 2005) - modifică anexa 

 H.G. nr. 219/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în  
 interes public 
 
 

M. Of. nr. 302/11 apr. 2005 

 H.G. nr. 224/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de numire şi salarizare a directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ  
 preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 308/13 apr. 2005 

 

 ▼ Protocol între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Ordinii Publice din Republica Albania, semnat la  
 Bucureşti la 13 octombrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind readmisia  
 persoanelor, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2002 
 H.G. nr. 225/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 281/5 apr. 2005 
 
 
 H.G. nr. 233/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru coordonarea implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe  
 perioada 2005-2007 
 M. Of. nr. 273/1 apr. 2005 
 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 24 noiembrie 2004 şi la Zagreb la 29 decembrie 2004, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social,  
 în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 H.G. nr. 250/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 314/14 apr. 2005 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Teritoriului din  
 Republica Italia privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, semnat la Buenos Aires, Argentina, la 16  
 decembrie 2004 
 H.G. nr. 252/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 302/11 apr. 2005 

 H.G. nr. 253/2005 
 Hotărâre privind trecerea localităţii turistice Arieşeni, judeţul Alba, din etapa a II-a în etapa I a Programului naţional de dezvoltare a  
 turismului montan "Superschi în Carpaţi" 
 
 

M. Of. nr. 288/6 apr. 2005 

 H.G. nr. 254/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2005 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de  
 locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 
 M. Of. nr. 294/7 apr. 2005 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1398/2005  (M. Of. nr. 1045/24 nov. 2005) - completează anexa 

 H.G. nr. 257/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 288/6 apr. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 698/2013  (M. Of. nr. 582/13 sep. 2013) - modifică art. 1, art. 5, art. 6; 
 
 

introduce lit. c) la art. 3 alin. (2) 

 H.G. nr. 259/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă 
 M. Of. nr. 294/7 apr. 2005 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2004 şi la Zagreb la 5 octombrie 2004 între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură,  
 semnat la Bucureşti la 27 martie 2000 
 H.G. nr. 260/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 293/7 apr. 2005 

 H.G. nr. 265/2005 
 Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea  
 şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 M. Of. nr. 318/14 apr. 2005 
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 ▼ Protocol de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii din  
 Regatul Maroc, semnat la Bucureşti la 2 iulie 2003 
 H.G. nr. 271/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 312/13 apr. 2005 

 H.G. nr. 274/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului interministerial de urmărire a finalizării contractelor, a finanţării şi a stadiului  
 lucrărilor în vederea punerii în funcţiune a Unităţii 2 de la CNE Cernavodă 
 
 

M. Of. nr. 316/14 apr. 2005 

 H.G. nr. 276/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, combine  
 noi de recoltat cereale şi maşini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finanţare de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 300/11 apr. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 862/2005  (M. Of. nr. 712/5 aug. 2005) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1406/2005  (M. Of. nr. 1050/25 nov. 2005) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 109/2006  (M. Of. nr. 107/3 feb. 2006) - modifică art. 2 şi anexa 

 H.G. nr. 277/2005 
 Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
 
 

M. Of. nr. 307/13 apr. 2005 

 H.G. nr. 284/2005 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor 
 M. Of. nr. 327/19 apr. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 520/2007  (M. Of. nr. 380/5 iun. 2007) - modifică: art.1 alin.(1) lit.a) şi b), art.1 alin.(2), art.4 alin.(2) lit.j); 
  introduce art.31, alin.(3) la art.4 
 - H.G. nr. 1487/2007  (M. Of. nr. 858/13 dec. 2007) - modifică art. 15  lit. a) 
 - H.G. nr. 953/2018  (M. Of. nr. 1056/13 dec. 2018) - modifică art. 2 lit. d) și e), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 4 alin. (2) lit. c) și d),  
 art. 5 alin. (1), art. 15 lit. c); 
  abrogă art. 2 lit. f), art. 3 alin. (1) lit. e), art. 31 alin.(2);înlocuieşte sintagma  
 „salariul de bază” cu sintagma „salariul de funcţie aflat în plată” 
 
 H.G. nr. 289/2005 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de  
 Metrologie Legală, precum şi pentru înfiinţarea Societăţii Comerciale "BRML Cert" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 353/26 apr. 2005 

 H.G. nr. 293/2005 
 Hotărâre pentru declararea zilei de 23 aprilie "Ziua Bibliotecarului din România" 
 
 

M. Of. nr. 330/19 apr. 2005 

 H.G. nr. 298/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării localităţii Bran, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes local 
 
 

M. Of. nr. 330/19 apr. 2005 

 H.G. nr. 299/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării localităţii Ocna Sibiului, judeţul Sibiu, ca staţiune turistică de interes local 
 M. Of. nr. 330/19 apr. 2005 

 

 ▼ Acordul de sprijin guvernamental între Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Finanţelor Publice şi Banca  
 Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Constanţa la 21 septembrie 2004 
 H.G. nr. 302/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 366/29 apr. 2005 

 H.G. nr. 303/2005 
 Hotărâre pentru finanţarea participării României în cadrul Elementului de Planificare (PLANELM) al Brigăzii Multinaţionale cu  
 Capacitate de Luptă Ridicată a Forţelor ONU în Aşteptare (SHIRBRIG) 
 M. Of. nr. 337/21 apr. 2005 

 

 ▼ Amendamentul nr. 2, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 4 decembrie 2002 şi la 20 august 2004 şi, respectiv, la  
 Luxemburg la 3 noiembrie 2004 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi  
 Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor din România pentru finanţarea Proiectului de construcţie şi  
 reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999 
 H.G. nr. 304/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 343/22 apr. 2005 
 
 H.G. nr. 314/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor materiale aflate  
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 în administrarea Serviciului de Informaţii Externe 
 M. Of. nr. 361/28 apr. 2005 

 

 ▼ Amendamentul nr. 1, convenit prin schimb de scrisori semnate la Luxemburg la 20 decembrie 2004 şi la Bucureşti la 6 august 2004 şi  
 24/25 ianuarie 2005 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi  
 Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi  
 Ferate "C.F.R." - S.A. pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 H.G. nr. 328/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 374/4 mai 2005 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori  
 semnate la Zagreb la 17 decembrie 2004 şi 3 februarie 2005 şi la Bucureşti la 21 februarie 2005, la Acordul de împrumut (Proiectul  
 privind reforma sectorului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7  
 iulie 2000 
 H.G. nr. 329/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 374/4 mai 2005 
 
 
 H.G. nr. 336/2005 
 Hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare situate pe raza  
 administrativ-teritorială a comunei Dobreţu, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 359/27 apr. 2005 

 H.G. nr. 347/2005 
 Hotărâre privind asigurarea condiţiilor de implementare a prevederilor Proiectului de închidere a minelor, refacere a mediului şi regenerare  
 socioeconomică 
 M. Of. nr. 364/28 apr. 2005 

 

 ▼ Amendamentul  convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 1 decembrie 2004 şi la Bucureşti la 18 ianuarie 2005, între Guvernul  
 României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la  
 Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea  
 Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000 
 H.G. nr. 358/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 409/16 mai 2005 
 
 H.G. nr. 361/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 
 M. Of. nr. 367/29 apr. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 240/2006  (M. Of. nr. 185/27 feb. 2006) - modifică art. 2 lit. c)-e), lit. g) şi h), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin.  
 (1)-(3), art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (1), (3) şi (5), art. 10 alin. (1), alin. (2) lit. a)  
 şi d); 
  introduce lit. f1) la art. 2, alin. (3) la art. 4, alin. (4)-(8) la art. 6; 
  abrogă anexa 
 - H.G. nr. 1068/2007  (M. Of. nr. 651/24 sep. 2007) - modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) şi (4); 
  introduce art. 21 şi 22; 
  abrogă art. 9 alin. (2) 
 - H.G. nr. 572/2013  (M. Of. nr. 499/8 aug. 2013) - abrogă hotărârea cu excepţia art. 9 şi art. 10 
 
 ▼ Înţelegere între Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România şi Agenţia Federală a Muncii din Republica Federală  
 Germania cu privire la medierea lucrătorilor români pentru prestarea unei activităţi cu durată determinată în Republica Federală  
 Germania, semnată la Nürnberg la 3 februarie 2005 şi la Bucureşti la 11 februarie 2005 
 H.G. nr. 363/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 427/20 mai 2005 

 H.G. nr. 365/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Azuga, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 381/5 mai 2005 
 
 H.G. nr. 368/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Programului Cercetare de Excelenţă - CEEX 
 M. Of. nr. 392/10 mai 2005 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1077/2005  (M. Of. nr. 853/21 sep. 2005) - modifică anexa 

 H.G. nr. 376/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentul complex pentru procesarea deşeurilor siderurgice, scutit de la plata taxelor  
 vamale şi a taxei pe valoarea adăugată 
 
 

M. Of. nr. 387/9 mai 2005 

 H.G. nr. 379/2005 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 377/5 mai 2005 
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 H.G. nr. 387/2005 
 Hotărâre privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a  
 populaţiei 
 
 

M. Of. nr. 440/24 mai 2005 

 H.G. nr. 388/2005 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei de Sprijin Comunitar ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 404/13 mai 2005 
 
 H.G. nr. 389/2005 
 Hotărâre privind aprobarea participării Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie la organizarea Convenţiei  
 Mondiale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi a contribuţiei la cheltuielile aferente 
 M. Of. nr. 406/13 mai 2005 

 

 ▼ Protocolul privind colaborarea dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Federal de Interne al Republicii  
 Austria în domeniul combaterii corupţiei, semnat la Budapesta la 17 martie 2005 
 H.G. nr. 399/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 397/11 mai 2005 

 H.G. nr. 402/2005 
 Hotărâre privind atribuirea denumirii "Dimitrie Cantemir" Institutului Cultural Român de la Istanbul, Republica Turcia 
 
 

M. Of. nr. 405/13 mai 2005 

 H.G. nr. 404/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei financiare a României la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context  
 transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 
 
 

M. Of. nr. 412/16 mai 2005 

 H.G. nr. 408/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor oraşe din judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 409/16 mai 2005 

 H.G. nr. 409/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 409/16 mai 2005 
 
 H.G. nr. 415/2005 
 Hotărâre privind închiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei de stat şi Biroului vamal Giurgiu (România)—Ruse (Bulgaria)  
 km 489+500 (Ostrovul Mocănaşul) pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri 
 
 

M. Of. nr. 432/23 mai 2005 

 H.G. nr. 420/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Punctului Naţional de Contact pentru aplicarea recomandărilor propuse de Organizaţia pentru  
 Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în Ghidul pentru Întreprinderi Multinaţionale 
 
 

M. Of. nr. 411/16 mai 2005 

 H.G. nr. 437/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 446/26 mai 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 838/2006  (M. Of. nr. 592/10 iul. 2006) - completează anexa 
 - H.G. nr. 539/2007  (M. Of. nr. 428/27 iun. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 974/2007  (M. Of. nr. 605/3 sep. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 217/2008  (M. Of. nr. 212/19 mar. 2008) - completează anexa 
 - H.G. nr. 888/2008  (M. Of. nr. 619/25 aug. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 230/2009  (M. Of. nr. 189/26 mar. 2009) - completează anexa 
 - H.G. nr. 403/2009  (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) - completează anexa 
 - H.G. nr. 890/2009  (M. Of. nr. 557/11 aug. 2009) - modifică anexa 
 - O. nr. 22/308/214/2010  (M. Of. nr. 247/19 apr. 2010) - modifică şi completează anexa 
 - O. nr. 144/1115/1041/2010  (M. Of. nr. 585/18 aug.  - modifică anexa 
 2010) 
 - O. nr. 203/1239/1548/2010  (M. Of. nr. 680/7 oct.  - modifică şi completează anexa 
 2010) 
 - O. nr. 256/1498/2171/2010  (M. Of. nr. 882/29 dec.  - modifică şi completează anexa 
 2010) 
 - O. nr. 79/366/1391/2011  (M. Of. nr. 352/20 mai  - modifică şi completează anexa 
 2011) 
 - O. nr. 131/1069/1864/2011  (M. Of. nr. 516/21 iul.  - completează anexa 
 
 

2011) 

 H.G. nr. 439/2005 
 Hotărâre privind trecerea laboratoarelor naţionale de referinţă din structura organizatorică şi din administrarea Institutului Naţional de  
 Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti în structura organizatorică şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru  
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 Protecţia Mediului 
 M. Of. nr. 447/26 mai 2005 

 

 ▼ Contract de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului  
 sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 
 H.G. nr. 442/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 516/17 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 550/2010 (M. Of. nr. 449/2 iul. 2010) 
 - H.G. nr. 626/2012 (M. Of. nr. 432/29 iun. 2012) - introduce alin. (3) la art. 5 
 - H.G. nr. 1148/2013 (M. Of. nr. 7/7 ian. 2014) 
 - H.G. nr. 33/2015 (M. Of. nr. 65/26 ian. 2015) 
 - H.G. nr. 13/2016 (M. Of. nr. 49/22 ian. 2016) 
 - H.G. nr. 983/2016 (M. Of. nr. 1051/27 dec. 2016) 
 - H.G. nr. 156/2018 (M. Of. nr. 309/5 apr. 2018) 
 - H.G. nr. 140/2019 (M. Of. nr. 211/18 mar. 2019) 
 - H.G. nr. 187/2020 (M. Of. nr. 223/19 mar. 2020) 
 - H.G. nr. 323/2021 (M. Of. nr. 289/23 mar. 2021) 
 
 H.G. nr. 447/2005 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru operaţionalizarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială 
 
 

M. Of. nr. 432/23 mai 2005 

 H.G. nr. 449/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 479/7 iun. 2005 

 H.G. nr. 455/2005 
 Hotărâre pentru autorizarea Ministerului Justiţiei de a achiziţiona tehnică de calcul şi servicii aferente prin intermediul unei finanţări de tip  
 leasing financiar 
 
 

M. Of. nr. 457/30 mai 2005 

 H.G. nr. 460/2005 
 Hotărâre privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă 
 M. Of. nr. 474/3 iun. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1881/2006  (M. Of. nr. 17/10 ian. 2007) - modifică titlul, titlul Cap. I, art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, titlul  
 capitolului II, art.7, art.10, art.11, art.12, art.13, titlul capitolului III, art.14,  
 art.15, art.18, art.19; 
  introduce art.51 şi art.52; 
  abrogă art.8 şi art.9 
 
 H.G. nr. 468/2005 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 
 

M. Of. nr. 453/27 mai 2005 

 H.G. nr. 484/2005 
 Hotărâre privind reglementarea efectelor conversiei în acţiuni a datoriilor unor societăţi comerciale către Societatea Comercială de  
 Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş 
 
 

M. Of. nr. 469/2 iun. 2005 

 H.G. nr. 485/2005 
 Hotărâre privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile 
 M. Of. nr. 477/6 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. M.109/1037/6120/2008  (M. Of. nr. 1/5 ian.  - completează anexele nr. 1-3 
 2009) 
 - O. nr. M.114/2221/6074/2016  (M. Of. nr. 4/4 ian.  - completează anexele nr. 1 - 3 
 
 

2017) 

 H.G. nr. 489/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului declaraţiei privind interesele personale ale aleşilor locali 
 
 

M. Of. nr. 487/9 iun. 2005 

 H.G. nr. 490/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de implementare a reglementărilor privind ajutorul de stat 
 
 

M. Of. nr. 500/14 iun. 2005 

 H.G. nr. 495/2005 
 Hotărâre pentru constituirea Comitetului interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu  
 Uniunea Europeană privind Capitolul 6 "Concurenţa" 
 M. Of. nr. 469/2 iun. 2005 
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 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 510/2005  (M. Of. nr. 499/13 iun. 2005) - introduce pct. 11-14 la art. 1 alin. (1) 

 H.G. nr. 501/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor 
 
 

M. Of. nr. 482/8 iun. 2005 

 H.G. nr. 515/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către  
 Societatea Comercială "Apa Canal" - S.A. Galaţi 
 
 

M. Of. nr. 503/14 iun. 2005 

 H.G. nr. 516/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia  
 Autonomă Municipală "RAM" Buzău 
 
 

M. Of. nr. 503/14 iun. 2005 

 H.G. nr. 521/2005 
 Hotărâre privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de  
 acte normative 
 M. Of. nr. 529/22 iun. 2005 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 925/2013  (M. Of. nr. 749/3 dec. 2013) - modifică art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) 

 H.G. nr. 522/2005 
 Hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse din hârtie absorbantă 
 M. Of. nr. 533/23 iun. 2005 
 
 H.G. nr. 523/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Guvernului de comunicare internă şi externă privind integrarea României şi Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 530/22 iun. 2005 

 H.G. nr. 527/2005 
 Hotărâre privind participarea şi contribuţia financiară a României la programele de cercetare ale Fundaţiei Europene pentru Ştiinţă (ESF) 
 M. Of. nr. 509/15 iun. 2005 
 
 
 H.G. nr. 530/2005 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti 
 M. Of. nr. 533/23 iun. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 838/2017  (M. Of. nr. 931/27 nov. 2017) - modifică art. 3 pct. 1 lit. a); 
 abrogă art. 5 
 
 H.G. nr. 531/2005 
 Hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale 
 M. Of. nr. 533/23 iun. 2005 
 
 H.G. nr. 532/2005 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 521/20 iun. 2005 

 H.G. nr. 534/2005 
 Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute în numele statului de Ministerul Administraţiei şi Internelor la Societatea Comercială  
 "RAMI DACIA" - S.A. în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
 
 

M. Of. nr. 521/20 iun. 2005 

 H.G. nr. 539/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru  
 de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei  
 Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
 M. Of. nr. 535/23 iun. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1007/2005  (M. Of. nr. 822/12 sep. 2005) - modifică art. 1, art. 8 alin. (4); 
  abrogă art. 5; 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 867/2015  (M. Of. nr. 834/9 nov. 2015) - abrogă anexele nr.1 și 2 
 - H.G. nr. 584/2016  (M. Of. nr. 640/19 aug. 2016) - abrogă art. 1 - 4 și 6 - 9 
 
 H.G. nr. 543/2005 
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 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009 şi organizarea şi funcţionarea Comisiei  
 de monitorizare şi implementare a Strategiei 
 
 

M. Of. nr. 547/28 iun. 2005 

 H.G. nr. 545/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi a Societăţii Comerciale  
 "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 581/6 iul. 2005 

 H.G. nr. 546/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice  
 "Electrica Muntenia Sud" - S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi privind constituirea Comisiei pentru  
 coordonarea privatizării acestei societăţi 
 M. Of. nr. 587/7 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1866/2005  (M. Of. nr. 37/16 ian. 2006) - modifică art. 8, art. 10; 
  introduce alin. (11) la art. 9, alin. (2) la art. 16 
 - H.G. nr. 382/2007  (M. Of. nr. 282/27 apr. 2007) - modifică art. 13 
 - H.G. nr. 282/2009  (M. Of. nr. 188/26 mar. 2009) - modifică art. 13 
 - H.G. nr. 1019/2012  (M. Of. nr. 738/1 nov. 2012) - modifică art. 13 alin. (1) 
 
 

- H.G. nr. 1162/2012  (M. Of. nr. 824/7 dec. 2012) - introduce lit. c1) la art. 14 

 H.G. nr. 547/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă 
 M. Of. nr. 600/12 iul. 2005 
 
 H.G. nr. 550/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de  
 stat 
 M. Of. nr. 517/17 iun. 2005 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind colaborarea în domeniile învăţământului, culturii, ştiinţei, tehnologiei,  
 sănătăţii şi sportului, semnat la Bucureşti la 14 februarie 2005 
 H.G. nr. 558/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 548/28 iun. 2005 

 H.G. nr. 559/2005 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de drum situate în comuna Gura Şuţii  
 şi a unei străzi situate în comuna Nucet, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 547/28 iun. 2005 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 februarie 2005 şi la Paris la 1 martie 2005 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al  
 Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998 
 H.G. nr. 561/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 541/27 iun. 2005 
 
 
 H.G. nr. 562/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociaţiilor şi producătorilor agricoli din zona montană pentru achiziţionarea de  
 dotări specifice noi, cu finanţare de la bugetul de stat 
 
 

M. Of. nr. 540/24 iun. 2005 

 H.G. nr. 563/2005 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor publice de interes judeţean şi comunal a unor sectoare de  
 drumuri, precum şi modificarea lungimilor unor drumuri judeţene şi comunale existente, situate în judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 559/30 iun. 2005 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind reglementarea datoriei Republicii Albania către  
 România, semnat la Bucureşti la 24 februarie 2005 
 H.G. nr. 573/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 549/28 iun. 2005 

 H.G. nr. 574/2005 
 Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau  
 gazoşi 
 M. Of. nr. 596/11 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1043/2007  (M. Of. nr. 627/12 sep. 2007) - modifică art. 7 alin. (5), art. 9 alin. (1) lit. c); 
  introduce art. 20; 
  abrogă art. 6, anexele nr. 2 şi 3 
 - H.G. nr. 962/2007  (M. Of. nr. 628/13 sep. 2007) - modifică art.15; 
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 înlocuieşte sintagmele " Ministerul Industriei şi Resurselor" şi "Ministerul  
 
 

Economiei şi Comerţului" cu "Ministerul Economiei şi Finanţelor" 

 H.G. nr. 578/2005 
 Hotărâre privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat şi înfiinţarea biroului vamal pentru traficul internaţional  
 de călători şi de mărfuri pe Aeroportul Oradea 
 M. Of. nr. 592/8 iul. 2005 

 
 ▼ Acord de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta la 26 aprilie 2005 
 H.G. nr. 579/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 563/30 iun. 2005 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone cu privire la inventarierea cadrului juridic bilateral, semnat la Bucureşti  
 la 30 martie 2005 
 H.G. nr. 583/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 593/8 iul. 2005 
 
 
 H.G. nr. 584/2005 
 Hotărâre privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă  
 naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei 
 M. Of. nr. 555/29 iun. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1566/2005  (M. Of. nr. 1131/14 dec. 2005) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1169/2013  (M. Of. nr. 19/11 ian. 2014) - modifică titlul, art. 1, art. 2; 
 abrogă art. 3; 
 înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 1153/2014  (M. Of. nr. 956/29 dec. 2014) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 338/2021  (M. Of. nr. 304/25 mar. 2021) - modifică anexa nr. 1 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 18 mai 2005 şi la Zagreb la 30 mai 2005 şi, respectiv, la Bucureşti  
 la 15 iunie 2005, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Scrisoarea de înţelegere dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari  
 S.U.A., pentru pregătirea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", care urmează să fie finanţat printr-un împrumut în valoare de 80  
 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucureşti la 30 iunie 2004 
 H.G. nr. 586/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 549/28 iun. 2005 
 
 
 H.G. nr. 587/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Societatea Comercială "Drumuri şi Poduri Vrancea" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 555/29 iun. 2005 

 H.G. nr. 588/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Regia Autonomă de Interes Local Hunedoara 
 M. Of. nr. 555/29 iun. 2005 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Africa de Sud în domeniul cooperării ştiinţifice şi tehnologice, semnat la Bucureşti  
 la 15 septembrie 2004 
 H.G. nr. 591/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 589/7 iul. 2005 

 H.G. nr. 605/2005 
 Hotărâre pentru autorizarea Ministerului Public de a achiziţiona tehnică de calcul şi servicii aferente prin intermediul unei finanţări de tip  
 leasing financiar 
 
 

M. Of. nr. 587/7 iul. 2005 

 H.G. nr. 606/2005 
 Hotărâre privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului  
 Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 578/5 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 972/2009  (M. Of. nr. 616/11 sep. 2009) - modifică art. 5 alin. (1) 
 - H.G. nr. 144/2018  (M. Of. nr. 278/29 mar. 2018) - modifică art. 3 alin. (1) partea introductivă și lit. a) 
 
 H.G. nr. 607/2005 
 Hotărâre privind organizarea în România a ceremoniei de predare-primire a preşedinţiei Comitetului de Coordonare a Procesului  
 Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forţei  
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 Multinaţionale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) şi de schimbare a comenzii Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) 
 
 

M. Of. nr. 574/4 iul. 2005 

 H.G. nr. 611/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor, comercianţilor şi utilizatorilor  
 materialelor forestiere de reproducere 
 
 

M. Of. nr. 579/5 iul. 2005 

 H.G. nr. 616/2005 
 Hotărâre privind condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de către Consiliul Economic şi Social a candidaţilor pentru a fi numiţi ca  
 asistenţi judiciari de către ministrul justiţiei, precum şi condiţiile de delegare, detaşare şi transfer ale asistenţilor judiciari 
 
 

M. Of. nr. 583/6 iul. 2005 

 H.G. nr. 618/2005 
 Hotărâre privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
 M. Of. nr. 583/6 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1354/2005  (M. Of. nr. 1009/15 nov. 2005) - modifică titlul, art. 1, art. 2 lit. d) şi h), art. 5 alin. (1), art. 6; 
 introduce lit. b1) la art. 2 
 - H.G. nr. 849/2006  (M. Of. nr. 576/4 iul. 2006) - modifică art.5 şi art.6; 
 
 

 abrogă art.4 

 H.G. nr. 623/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru declanşarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ''Romgaz'' - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 594/8 iul. 2005 

 H.G. nr. 625/2005 
 Hotărâre privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România 
 M. Of. nr. 628/19 iul. 2005 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 655/2014  (M. Of. nr. 594/8 aug. 2014) - modifică art. 1 alin. (2) 

 H.G. nr. 629/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor financiare anuale ale României la resursele comune ale structurilor NATO 
 
 

M. Of. nr. 586/7 iul. 2005 

 H.G. nr. 630/2005 
 Hotărâre pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile,  
 alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile 
 M. Of. nr. 597/11 iul. 2005 

 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Serbia şi Muntenegru privind colaborarea în  
 domeniul învăţământului şi pregătirii personalului militar şi civil, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2005 
 H.G. nr. 631/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 600/12 iul. 2005 

 H.G. nr. 637/2005 
 Hotărâre privind declasificarea unor informaţii secrete de stat cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 00100 din 23 ianuarie 2003 
 M. Of. nr. 573/4 iul. 2005 
 
 H.G. nr. 639/2005 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut extern în valoare de maximum 7.203.215 euro,  
 contractat de Societatea Comercială "Compania de Apă Someş" - S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru  
 finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţi urbane din Bazinul hidrografic Someş-Tisa" 
 
 

M. Of. nr. 579/5 iul. 2005 

 H.G. nr. 640/2005 
 Hotărâre privind organizarea de către România a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale  
 a Francofoniei, la Bucureşti, în perioada 25-29 septembrie 2006 
 M. Of. nr. 589/7 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 880/2006  (M. Of. nr. 589/7 iul. 2006) - introduce alin.(8) la art.1 
 
 

- H.G. nr. 1015/2006  (M. Of. nr. 690/11 aug. 2006) - introduce alin.(5) la art.6 

 H.G. nr. 641/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Societatea Comercială "Termoserv" - S.A. Târgu Frumos 
 
 

M. Of. nr. 590/7 iul. 2005 

 H.G. nr. 642/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din  
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 punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice 
 M. Of. nr. 603/13 iul. 2005 

 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Croaţia privind colaborarea în domeniul  
 pregătirii personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2005 
 H.G. nr. 654/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 612/14 iul. 2005 

 H.G. nr. 658/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării  
 "Reabilitare DN 24 între km 46+000 şi km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor naţionale pe teritoriul comunei  
 Tutova din judeţul Vaslui" 
 M. Of. nr. 630/19 iul. 2005 

 (v. H.G. nr. 1031/2006) 
 
 H.G. nr. 659/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 17 între km 116+000 şi km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale pe teritoriul localităţilor Poiana Stampei,  
 Vatra Dornei, Iacobeni şi Pojorâta din judeţul Suceava" 
 M. Of. nr. 630/19 iul. 2005 

 (v. H.G. nr. 1031/2006) 
 
 H.G. nr. 660/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secţiunea 4  
 Drajna-Feteşti" şi "Secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă" din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Bucureşti-Cernavodă" pe teritoriul  
 localităţii Feteşti din judeţul Ialomiţa şi al localităţilor Borcea, Dragalina, Perişoru şi Ştefan cel Mare din judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 622/18 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 697/2007  (M. Of. nr. 485/19 iul. 2007) - completează anexa nr. 2 
 
 

(v. H.G. nr. 1031/2006) 

 H.G. nr. 661/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secţiunea 2  
 Fundulea-Lehliu" şi "Secţiunea 3 Lehliu-Drajna" din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Bucureşti-Cernavodă" pe teritoriul  
 localităţilor Săruleşti, Tămădău, Lehliu-Gară, Dragoş Vodă, Dragalina, Vlad Ţepeş, Vâlcelele şi Dor Mărunt din judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 622/18 iul. 2005 

 (v. H.G. nr. 1031/2006) 
 
 H.G. nr. 663/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind  
 instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate 
 
 

M. Of. nr. 621/18 iul. 2005 

 H.G. nr. 682/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Societatea Comercială "Braicar" - S.A. Brăila 
 
 

M. Of. nr. 616/15 iul. 2005 

 H.G. nr. 683/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Societatea Comercială "Apa Grup" - S.A. Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 617/15 iul. 2005 

 H.G. nr. 684/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Societatea Comercială "Apa Termic Transport" - S.A. Sighişoara 
 
 

M. Of. nr. 617/15 iul. 2005 

 H.G. nr. 686/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie 
 M. Of. nr. 678/28 iul. 2005 
 
 H.G. nr. 689/2005 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare, situate pe raza  
 administrativ-teritorială a comunelor Oboga şi Morunglav, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 640/20 iul. 2005 

 H.G. nr. 690/2005 
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 Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea,  
 modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 
 M. Of. nr. 653/22 iul. 2005 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 24 februarie 2005 şi la Zagreb la 12 aprilie 2005, dintre  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30  
 aprilie 2001 
 H.G. nr. 695/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 686/1 aug. 2005 
 
 H.G. nr. 699/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Precizărilor privind stabilirea modalităţilor de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivelor prevăzute în  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 650/22 iul. 2005 

 H.G. nr. 709/2005 
 Hotărâre privind recunoaşterea înfiinţării Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 634/19 iul. 2005 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1187/2007  (M. Of. nr. 688/10 oct. 2007) - abrogă art. 2 

 H.G. nr. 716/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la funcţionarea Biroului consilierului economic din cadrul misiunilor diplomatice ale României 
 
 

M. Of. nr. 649/22 iul. 2005 

 H.G. nr. 718/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Societatea Comercială "Goscom" - S.A. Dorohoi 
 
 

M. Of. nr. 646/21 iul. 2005 

 H.G. nr. 719/2005 
 Hotărâre privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor  
 aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii,  
 precum şi protecţia magistraţilor 
 M. Of. nr. 647/21 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 191/2008  (M. Of. nr. 183/10 mar. 2008) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1351/2010  (M. Of. nr. 25/11 ian. 2011) - modifică art. 1 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 721/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de lucru al Comisiei mixte de frontieră româno-ucraineană, semnat la Iaşi la 25 februarie 2004 
 M. Of. nr. 647/21 iul. 2005 
 
 H.G. nr. 725/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea închirierii terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului şi aflate în administrarea Regiei  
 Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în scopul înfiinţării şi funcţionării crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare 
 
 

M. Of. nr. 646/21 iul. 2005 

 H.G. nr. 726/2005 
 Hotărâre privind autorizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. de a emite bilete la ordin în  
 favoarea unor creditori ai companiei 
 
 

M. Of. nr. 639/20 iul. 2005 

 H.G. nr. 727/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A. 
 M. Of. nr. 645/21 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 534/2006  (M. Of. nr. 472/31 mai 2006) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 201/2008  (M. Of. nr. 170/5 mar. 2008) - modifică art. 2 lit. a) şi b); 
  introduce art. 3 
 - H.G. nr. 513/2013  (M. Of. nr. 488/2 aug. 2013) - modifică art. 1, art. 2; 
 
 

abrogă art. 3 

 H.G. nr. 728/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru declanşarea procesului de privatizare a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. 
 M. Of. nr. 650/22 iul. 2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 766/23 aug. 2005) - rectifică art. 1 alin. (1) 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 533/2006  (M. Of. nr. 472/31 mai 2006) - introduce alin. (3), (4) şi (5) la art. 2 
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 H.G. nr. 733/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de  
 stat 
 
 

M. Of. nr. 632/19 iul. 2005 

 H.G. nr. 739/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Sporire  
 capacitate DN 7 km 11+200 - km 30+800 - pe teritoriul localităţilor Mogoşoaia şi Buftea - judeţul Ilfov" din cadrul obiectivului de  
 investiţie "Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 18+274 peste CF Bucureşti-Piteşti la Săbăreni" 
 
 

M. Of. nr. 655/22 iul. 2005 

 H.G. nr. 740/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358 + 000 şi km 388 + 100 - Lot 2, pe teritoriul localităţilor Orşova, judeţul Mehedinţi, Topleţ  
 şi Mehadia, judeţul Caraş-Severin" 
 M. Of. nr. 666/26 iul. 2005 

 (v. H.G. nr. 1031/2006) 
 
 H.G. nr. 741/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj între km 358+000 şi km 495+800" din cadrul obiectivului de investiţie "Variantă ocolitoare Mehadia" 
 M. Of. nr. 650/22 iul. 2005 

 (v. H.G. nr. 1031/2006) 
 
 H.G. nr. 742/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secţiunea 2B  
 pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe  
 teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de  
 investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş" 
 M. Of. nr. 650/22 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 698/2007  (M. Of. nr. 504/27 iul. 2007) - completează anexa nr.2 
 - H.G. nr. 1123/2007  (M. Of. nr. 658/26 sep. 2007) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1221/2007  (M. Of. nr. 709/19 oct. 2007) - modifică anexa nr.2 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 191/12 mar. 2008) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 245/2008  (M. Of. nr. 206/18 mar. 2008) - modifică şi completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1334/2008  (M. Of. nr. 769/17 nov. 2008) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 190/2009  (M. Of. nr. 141/6 mar. 2009) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 970/2009  (M. Of. nr. 619/15 sep. 2009) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1051/2011  (M. Of. nr. 785/4 nov. 2011) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1005/2021  (M. Of. nr. 935/30 sep. 2021) - modifică anexa nr. 2 
 (v. H.G. nr. 1031/2006) 
 
 H.G. nr. 743/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Centura de  
 ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord" din cadrul obiectivului de investiţii "Centura de ocolire a municipiului Craiova -  
 varianta de Nord" 
 M. Of. nr. 650/22 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 231/2006  (M. Of. nr. 174/23 feb. 2006) - modifică art. 3, art. 6; 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1185/2008  (M. Of. nr. 679/2 oct. 2008) - completează anexa nr. 2 
 
 

(v. H.G. nr. 1031/2006) 

 H.G. nr. 744/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Sporire  
 capacitate DN 7 km 11 + 200 - km 30 + 800 - pe teritoriul localităţilor Mogoşoaia şi Buftea - judeţul Ilfov" din cadrul obiectivului de  
 investiţie "Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14 + 853 peste CF Bucureşti-Ploieşti la Chitila" 
 M. Of. nr. 650/22 iul. 2005 

 (v. H.G. nr. 1031/2006) 
 
 H.G. nr. 745/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 17 între km 91 + 000 şi km 116 + 000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului  
 din judeţul Bistriţa-Năsăud" 
 M. Of. nr. 650/22 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 911/2007  (M. Of. nr. 574/22 aug. 2007) - completează anexa nr. 2 
 (v. H.G. nr. 1031/2006) 
 
 H.G. nr. 746/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
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 6 Craiova-Filiaşi între km 233+200 şi km 268+390 pe teritoriul localităţilor Almăj, Brădeşti, Filiaşi şi Coţofenii din Faţă din judeţul Dolj" 
 M. Of. nr. 645/21 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 10/2007  (M. Of. nr. 60/25 ian. 2007) - modifică titlul, anexa nr.2; 
 înlocuieşte, în titlu şi în cuprinsul hotărârii, sintagma "Reabilitare DN 6  
 Craiova-Filiaşi între km 233+200 şi km 268+390 pe teritoriul localităţilor  
 Almăj, Brădeşti şi Filiaşi din judeţul Dolj" cu sintagma " Reabilitare DN 6  
 Craiova-Filiaşi între km 233+200 şi km 268+390 pe teritoriul localităţilor  
 Almăj, Brădeşti, Filiaşi şi Coţofenii din Faţă din judeţul Dolj" 
 
 

(v. H.G. nr. 1031/2006) 

 H.G. nr. 747/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 388+100 şi km 408+895 - Lot 3, pe teritoriul localităţilor Mehadia, Iablaniţa, Cornea şi  
 Domaşnea din judeţul Caraş-Severin" 
 M. Of. nr. 645/21 iul. 2005 

 (v. H.G. nr. 1031/2006) 
 
 H.G. nr. 748/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 408+895 şi km 449+960 - Lot 4, pe teritoriul localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş,  
 Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul Caraş-Severin" 
 M. Of. nr. 645/21 iul. 2005 

 
 

(v. H.G. nr. 1031/2006) 

 H.G. nr. 749/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj între km 358+000 şi km 495+800" din cadrul obiectivului de investiţie "Variantă ocolitoare Domaşnea" 
 M. Of. nr. 645/21 iul. 2005 

 (v. H.G. nr. 1031/2006) 
 
 H.G. nr. 750/2005 
 Hotărâre privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
 M. Of. nr. 676/28 iul. 2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 711/5 aug. 2005) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 13/2009  (M. Of. nr. 100/19 feb. 2009) - modifică anexa nr. 2; 
  introduce lit. l) la art. 1, completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 98/2010  (M. Of. nr. 108/17 feb. 2010) - introduce lit. m) la art. 1, completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 319/2011  (M. Of. nr. 276/20 apr. 2011) - modifică art. 1 lit. l), anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 584/2011  (M. Of. nr. 421/16 iun. 2011) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 938/2012  (M. Of. nr. 713/19 oct. 2012) - introduce lit. n) la art. 1, completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 548/2013  (M. Of. nr. 492/5 aug. 2013) - abrogă art. 1 lit. l) 
 - H.G. nr. 6/2014  (M. Of. nr. 23/13 ian. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 99/2017  (M. Of. nr. 179/13 mar. 2017) - abrogă art. 1 lit.i) 
 - H.G. nr. 326/2017  (M. Of. nr. 389/24 mai 2017) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 763/2017  (M. Of. nr. 836/23 oct. 2017) - introduce lit. o) la art. 1; 
 completează anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 754/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării în lungime de  
 23,8 km din cadrul obiectivului de investiţii "Variantă de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la  
 km 15+000 şi Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)" 
 M. Of. nr. 655/22 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 169/2006  (M. Of. nr. 188/28 feb. 2006) - modifică art. 3; 
  înlocuieşte anexa nr. 2 
 
 

(v. H.G. nr. 1031/2006) 

 H.G. nr. 755/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Fluidizare  
 trafic DN 1 km 11+938 – 17+165 sector Băneasa-Otopeni" din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor naţionale 
 M. Of. nr. 656/25 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 688/2007  (M. Of. nr. 480/18 iul. 2007) - completează anexa nr. 2 
 
 

(v. H.G. nr. 1031/2006) 

 H.G. nr. 759/2005 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de prevenire şi combatere a terorismului nuclear al Agenţiei  
 Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) - Viena 
 
 

M. Of. nr. 652/22 iul. 2005 

 H.G. nr. 769/2005 
 Hotărâre privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural 
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M. Of. nr. 669/27 iul. 2005 

 H.G. nr. 771/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei restante a României la Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii (UIT) 
 
 

M. Of. nr. 669/27 iul. 2005 

 H.G. nr. 772/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională 
 M. Of. nr. 671/27 iul. 2005 
 
 H.G. nr. 773/2005 
 Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramului "Asistenţă tehnică acordată birourilor regionale  
 pentru cooperare transfrontalieră" prin bugetul Ministerului Integrării Europene în cadrul programelor regionale specifice 
 
 

M. Of. nr. 671/27 iul. 2005 

 H.G. nr. 774/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru declanşarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. 
 M. Of. nr. 679/28 iul. 2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 766/23 aug. 2005) - rectifică art. 1 alin. (1) 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 535/2006  (M. Of. nr. 472/31 mai 2006) - introduce alin. (3)-(5) la art. 2 

 H.G. nr. 775/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central 
 M. Of. nr. 685/29 iul. 2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1163/22 dec. 2005) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1226/2007  (M. Of. nr. 716/23 oct. 2007) - modifică, la 1 feb. 2008, anexa 
 - H.G. nr. 523/2016  (M. Of. nr. 575/28 iul. 2016) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2 
 
 H.G. nr. 777/2005 
 Hotărâre privind majorarea pensiilor agricultorilor începând cu luna septembrie 2005 
 
 

M. Of. nr. 676/28 iul. 2005 

 H.G. nr. 778/2005 
 Hotărâre privind indexarea indemnizaţiei lunare cuvenite adulţilor cu handicap grav şi accentuat 
 
 

M. Of. nr. 699/3 aug. 2005 

 H.G. nr. 781/2005 
 Hotărâre privind deschiderea unor puncte de trecere a frontierei 
 M. Of. nr. 699/3 aug. 2005 
 
 H.G. nr. 784/2005 
 Hotărâre privind stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor fiscale 
 
 

M. Of. nr. 691/1 aug. 2005 

 H.G. nr. 785/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociaţiilor crescătorilor de animale pentru lapte, înfiinţate conform Ordonanţei  
 Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a producătorilor agricoli care  
 deţin în exploataţie animale pentru lapte, pentru achiziţionarea de dotări şi instalaţii de muls şi de răcire a laptelui noi, cu finanţare de la  
 bugetul de stat 
 M. Of. nr. 705/4 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 258/2006  (M. Of. nr. 191/28 feb. 2006) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1288/2006  (M. Of. nr. 807/26 sep. 2006) - modifică art. 2 alin. (1) şi anexa 

 H.G. nr. 787/2005 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării Oficiului Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 696/2 aug. 2005 
 
 
 H.G. nr. 788/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de  
 liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România 
 M. Of. nr. 721/9 aug. 2005 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 215/2013  (M. Of. nr. 271/14 mai 2013) - completează anexa 

 H.G. nr. 791/2005 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a încheia contracte de achiziţie externă pentru realizarea  
 Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar 
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M. Of. nr. 696/2 aug. 2005 

 H.G. nr. 792/2005 
 Hotărâre privind achiziţia de echipamente în vederea realizării Sistemului antiefracţie, control acces şi supraveghere video la sediile  
 unităţilor Poliţiei Române, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 
 

M. Of. nr. 697/3 aug. 2005 

 H.G. nr. 793/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România 
 M. Of. nr. 743/16 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1211/2006  (M. Of. nr. 797/21 sep. 2006) - înlocuieşte anexa 
 
 ▼ Amendament nr. 2, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 4 ianuarie 2005 şi la Luxemburg la 11 mai 2005, la  
 Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) pentru  
 finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 H.G. nr. 798/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 735/12 aug. 2005 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Serbiei şi Muntenegrului privind condiţiile de călătorie a cetăţenilor, semnat la  
 Bucureşti la 14 iulie 2004 
 H.G. nr. 799/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 700/3 aug. 2005 
 Notă: intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Serbiei şi Muntenegrului cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru  
 titularii de paşapoarte diplomatice şi oficiale/de serviciu, semnat la Bucureşti la 14 iulie 2004 
 H.G. nr. 799/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 700/3 aug. 2005 
 Notă: intrarea în vigoare este prevăzută prin O. nr. 1405/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 
 
 ▼ Protocol între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne al Republicii Slovace, semnat la Bratislava la  
 30 iunie 2005, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor,  
 semnat la Bratislava la 30 iunie 2005 
 H.G. nr. 800/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 703/4 aug. 2005 

 H.G. nr. 801/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării localităţii Albac, judeţul Alba, ca staţiune turistică de interes local 
 M. Of. nr. 695/2 aug. 2005 
 
 H.G. nr. 802/2005 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional 
 M. Of. nr. 697/3 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 122/2007  (M. Of. nr. 107/13 feb. 2007) - modifică art.10 alin.(1); 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1184/2008  (M. Of. nr. 674/30 sep. 2008) - modifică art. 1 alin. (2) 
 - H.G. nr. 1410/2009  (M. Of. nr. 839/4 dec. 2009) - modifică art. 7 alin. (2) 
 - H.G. nr. 575/2013  (M. Of. nr. 501/8 aug. 2013) - modifică art. 7 alin. (2) 
 
 H.G. nr. 803/2005 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 696/2 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1409/2005  (M. Of. nr. 1040/23 nov. 2005) - modifică art. 3 alin. (1) şi (3) 
 - H.G. nr. 820/2008  (M. Of. nr. 614/20 aug. 2008) - modifică art. 1 alin. (4) 
 - H.G. nr. 230/2010  (M. Of. nr. 208/1 apr. 2010) - modifică art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (3); 
  introduce alin. (11) la art. 3 
 - H.G. nr. 1135/2010  (M. Of. nr. 799/30 nov. 2010) - modifică art. 7 alin. (1) 
 
 

- H.G. nr. 575/2013  (M. Of. nr. 501/8 aug. 2013) - abrogă art. 7 alin. (2) 

 H.G. nr. 804/2005 
 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse materiale pentru pardoseli rigide 
 
 

M. Of. nr. 731/11 aug. 2005 

 H.G. nr. 806/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 
 M. Of. nr. 700/3 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 573/2006  (M. Of. nr. 456/25 mai 2006) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 312/2007  (M. Of. nr. 226/3 apr. 2007) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 808/2005 
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 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii 
 
 

M. Of. nr. 735/12 aug. 2005 

 H.G. nr. 814/2005 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a achiziţiona echipamentele, software-ul, investiţiile, serviciile şi  
 materialele destinate modernizării şi dezvoltării reţelelor proprii de comunicaţii şi informatică - etapa a III-a 
 
 

M. Of. nr. 710/5 aug. 2005 

 H.G. nr. 815/2005 
 Hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse "televizoare" 
 
 

M. Of. nr. 728/11 aug. 2005 

 H.G. nr. 817/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al  
 administratorului infrastructurii şi în vederea modernizării şi reînnoirii infrastructurii 
 
 

M. Of. nr. 738/15 aug. 2005 

 H.G. nr. 826/2005 
 Hotărâre privind aprobarea "Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor - continuare", derulat prin intermediul  
 Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva 
 
 

M. Of. nr. 661/25 iul. 2005 

 H.G. nr. 831/2005 
 Hotărâre privind admiterea intrării pe teritoriul României, fără viză, din motive umanitare, a unor cetăţeni uzbeci aflaţi în Republica  
 Kârgâză 
 M. Of. nr. 680/28 iul. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 91/2006  (M. Of. nr. 78/27 ian. 2006) - prelungeşte, cu 6 luni, termenul prevăzut la art. unic alin. (2) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României, pe de o parte, şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională  
 pentru Migraţie, pe de altă parte, privind asistenţa umanitară a unor cetăţeni uzbeci din Republica Kârgâză ce se vor afla temporar în  
 România, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2005 
 H.G. nr. 832/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 691/1 aug. 2005 

 H.G. nr. 838/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 730/11 aug. 2005 
 
 H.G. nr. 839/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 708/5 aug. 2005 

 H.G. nr. 840/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Breaza, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 708/5 aug. 2005 

 H.G. nr. 841/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 708/5 aug. 2005 

 H.G. nr. 842/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Arad 
 M. Of. nr. 708/5 aug. 2005 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 12 ianuarie 2005, la Washington la 22 februarie 2005 şi la  
 Bucureşti la 13 aprilie 2005, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de  
 împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea  
 comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei", semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000 
 H.G. nr. 843/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 714/8 aug. 2005 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din  
 Regatul Ţărilor de Jos privind cooperarea în domeniul urgenţelor civile, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 2005 
 H.G. nr. 854/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 709/5 aug. 2005 
 
 H.G. nr. 860/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi  
 consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 749/17 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1915/2006  (M. Of. nr. 18/11 ian. 2007) - modifică anexa 
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 H.G. nr. 866/2005 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Bereşti-Meria, judeţul  
 Galaţi 
 
 

M. Of. nr. 723/10 aug. 2005 

 H.G. nr. 871/2005 
 Hotărâre privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern în valoare de 100 milioane euro destinat  
 realizării Autostrăzii Braşov-Cluj-Borş 
 
 

M. Of. nr. 710/5 aug. 2005 

 H.G. nr. 873/2005 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri speciale pentru prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală în domeniul alcoolului etilic  
 de origine agricolă, băuturilor spirtoase, produselor din tutun şi al uleiurilor minerale 
 M. Of. nr. 739/15 aug. 2005 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria de colaborare şi asistenţă reciprocă privind realizarea activităţii  
 Centrului European Interuniversitar Româno-Bulgar - BRIE, semnat la Ruse la 4 februarie 2005 
 H.G. nr. 874/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 733/12 aug. 2005 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 

 H.G. nr. 876/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD,  
 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea  
 riscului de creditare de către fondurile de garantare 
 M. Of. nr. 739/15 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 318/2006  (M. Of. nr. 249/20 mar. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1580/2006  (M. Of. nr. 918/13 nov. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 688/2008  (M. Of. nr. 493/2 iul. 2008) - modifică titlul, art. unic, anexa 
 - H.G. nr. 898/2012  (M. Of. nr. 639/7 sep. 2012) - modifică şi completează anexa 
 
 H.G. nr. 877/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor filiale - societăţi comerciale miniere prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii Naţionale a  
 Cărbunelui - S.A. Ploieşti 
 
 

M. Of. nr. 770/24 aug. 2005 

 H.G. nr. 878/2005 
 Hotărâre privind accesul publicului la informaţia privind mediul 
 M. Of. nr. 760/22 aug. 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 70/2009  (M. Of. nr. 444/29 iun. 2009) - abrogă art. 30 şi art. 31 
 - L. nr. 8/2010  (M. Of. nr. 22/12 ian. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 70/2009 
 
 H.G. nr. 880/2005 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român 
 M. Of. nr. 748/17 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1242/2005  (M. Of. nr. 954/27 oct. 2005) - introduce art.101 
 - H.G. nr. 470/2006  (M. Of. nr. 347/18 apr. 2006) - modifică art.2 alin.(2) lit.a), art.8 alin.(2); 
  introduce lit.b1) la alin.(1) al art.2, lit.e) la art.6. 
 - H.G. nr. 1423/2009  (M. Of. nr. 845/8 dec. 2009) - modifică art. 10 alin. (1) 
 - H.G. nr. 9/2020  (M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) - modifică art. 4 alin. (2), (4) și (5); 
  introduce alin. (4) la art. 2 
 
 H.G. nr. 890/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului  
 de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a  
 proprietarilor 
 M. Of. nr. 732/11 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1120/2005  (M. Of. nr. 886/4 oct. 2005) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 1832/2005  (M. Of. nr. 15/9 ian. 2006) - modifică anexa 
 - L. nr. 71/2010  (M. Of. nr. 258/21 apr. 2010) - completează anexa 
 - H.G. nr. 401/2013  (M. Of. nr. 393/29 iun. 2013) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 892/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport 
 
 

M. Of. nr. 773/25 aug. 2005 

 H.G. nr. 900/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Zirom" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Zirom" 
 M. Of. nr. 765/23 aug. 2005 
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 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 278/2007  (M. Of. nr. 213/29 mar. 2007) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 901/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului achiziţiilor publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea  
 acesteia în perioada 2005-2007 
 
 

M. Of. nr. 758/19 aug. 2005 

 H.G. nr. 902/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" 
 M. Of. nr. 758/19 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1410/2009  (M. Of. nr. 839/4 dec. 2009) - modifică art. 7 alin. (1), art. 8 
 - H.G. nr. 843/2011  (M. Of. nr. 611/30 aug. 2011) - modifică art. 8 
 - H.G. nr. 866/2012  (M. Of. nr. 619/29 aug. 2012) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 lit. a), b), h) şi k), art. 5 alin. (1) şi (4),  
 art. 6 lit. b), art. 7 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 alin. (1), art. 10; 
  introduce alin. (5) la art. 7; 
  abrogă art. 2, art. 9, art. 11 
 - H.G. nr. 1066/2014  (M. Of. nr. 877/3 dec. 2014) - modifică art. 1, art. 4 lit. h) şi k), art. 6, art. 7 alin. (4); 
 introduce art. 41, alin. (11) la art. 7, o anexă după art. 11 
 - H.G. nr. 625/2016  (M. Of. nr. 694/7 sep. 2016) - modifică art. 1 alin. (1), art. 41 lit. a), art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1); 
  modifică și înlocuiește anexa; 
  introduce lit. l) și m) la art. 4, lit. c) la art. 6 
 
 

- H.G. nr. 1126/2021  (M. Of. nr. 994/18 oct. 2021) - modifică art. 41 lit. a) 

 H.G. nr. 916/2005 
 Hotărâre privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din  
 domeniile studiilor universitare de licenţă 
 M. Of. nr. 766/23 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1175/2006  (M. Of. nr. 769/11 sep. 2006) - abrogă anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 676/2007  (M. Of. nr. 481/18 iul. 2007) - abrogă art. 1 
 
 H.G. nr. 917/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor societăţi comerciale de transport feroviar regional de călători prin divizarea parţială a Societăţii Naţionale  
 de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. 
 M. Of. nr. 783/29 aug. 2005 
 Modificări: 
 
 

- O.G. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - abrogă art.16 alin.(1) teza a doua 

 H.G. nr. 918/2005 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 766/23 aug. 2005 

 H.G. nr. 924/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare 
 
 

M. Of. nr. 804/5 sep. 2005 

 H.G. nr. 925/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind  
 hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor 
 
 

M. Of. nr. 804/5 sep. 2005 

 H.G. nr. 926/2005 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii funcţionării în România a Filialei Asociaţiei "Misiunea Interregională pentru  
 Valorificarea Teritoriilor (MIRVALT)" din Republica Franceză 
 M. Of. nr. 758/19 aug. 2005 

 

 ▼ Acord-cadru de împrumut între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finanţarea Proiectului privind  
 refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundaţiile din aprilie-mai 2005 în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, semnat la  
 Bucureşti la 26 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005 
 H.G. nr. 928/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 763/22 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 107/2007 (M. Of. nr. 114/15 feb. 2007) 
 - H.G. nr. 495/2008 (M. Of. nr. 385/21 mai 2008) 
 
 

- H.G. nr. 240/2011 (M. Of. nr. 212/28 mar. 2011) 

 H.G. nr. 930/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică 
 
 

M. Of. nr. 800/2 sep. 2005 
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 H.G. nr. 934/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în  
 agricultură 
 M. Of. nr. 784/29 aug. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1645/2006  (M. Of. nr. 960/29 nov. 2006) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1172/2007  (M. Of. nr. 679/5 oct. 2007) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 954/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulilor specifice de igienă pentru alimente de origine animală 
 M. Of. nr. 805/5 sep. 2005 
 
 H.G. nr. 955/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animală destinate  
 consumului uman 
 
 

M. Of. nr. 806/5 sep. 2005 

 H.G. nr. 957/2005 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică 
 M. Of. nr. 810/7 sep. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 593/2007  (M. Of. nr. 422/25 iun. 2007) - introduce lit.ş) la alin.(1) al art.3; 
 înlocuieşte anexa nr.1 
 - H.G. nr. 1045/2007  (M. Of. nr. 639/19 sep. 2007) - modifică art. 10 alin. (1); 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 865/18 dec. 2007) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1317/2008  (M. Of. nr. 720/23 oct. 2008) - modifică art. 10 alin. (1); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1250/2010  (M. Of. nr. 845/16 dec. 2010) - introduce lit. t) la art. 3 alin. (1); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 546/2013  (M. Of. nr. 492/5 aug. 2013) - modifică  art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) lit. a) şi b); 
 introduce lit. ş1) şi ş2) la art. 3 alin. (1); 
 înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 201/2016  (M. Of. nr. 236/30 mar. 2016) - modifică art. 2 alin. (2), art. 5 lit. a) și f), art. 7 alin. (1)-(3), art. 10 alin. (1); 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
 introduce art. 111; 
 abrogă art. 11 alin. (1) lit. b), art. 11 alin. (5) 
 - H.G. nr. 649/2016  (M. Of. nr. 736/22 sep. 2016) - modifică art. 1 alin. (1), art. 111, art. 14; 
  introduce anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 145/2017  (M. Of. nr. 207/27 mar. 2017) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 209/2018  (M. Of. nr. 329/16 apr. 2018) - modifică art. 1 alin. (1), modifică și înlocuiește anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 246/2020  (M. Of. nr. 279/3 apr. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 111; 
 
 

 se modifică şi se înlocuiesc anexele nr. 1 şi 3 

 H.G. nr. 961/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie  
 Industrială - ECOIND Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 819/9 sep. 2005 

 H.G. nr. 963/2005 
 Hotărâre privind atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru Preşedintele României unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în  
 administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", şi privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului  
 nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol 
 
 

M. Of. nr. 842/19 sep. 2005 

 H.G. nr. 965/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi  
 Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucureşti 
 M. Of. nr. 808/6 sep. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1367/2010  (M. Of. nr. 49/20 ian. 2011) - modifică art. 1; 
 
 

 înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 967/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii  
 Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 806/5 sep. 2005 

 H.G. nr. 975/2005 
 Hotărâre privind asigurarea fondurilor necesare aplicării măsurilor prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în scopul identificării  
 animalelor domestice aflate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
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M. Of. nr. 798/2 sep. 2005 

 H.G. nr. 979/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către  
 Societatea Comercială "C.E.T. Energoterm Reşiţa" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 789/30 aug. 2005 

 H.G. nr. 980/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 798/2 sep. 2005 

 H.G. nr. 981/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Societatea Comercială "Centrala Electrică de Termoficare Arad" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 798/2 sep. 2005 

 H.G. nr. 984/2005 
 Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
 M. Of. nr. 814/8 sep. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 679/2006  (M. Of. nr. 499/8 iun. 2006) - modifică art.2 lit.a), b) şi c) partea introductivă, art.3 lit.a)-d) partea  
 introductivă, art.4 lit.a)-c) partea introductivă, art.5 lit.a)-c) partea introductivă,  
 art.6 lit.a) şi b) partea introductivă, art.7 lit.a)-c) partea introductivă, art.10 
 - H.G. nr. 30/2008  (M. Of. nr. 40/17 ian. 2008) - modifică art.3 lit. b) pct. 1 şi 9 şi lit. c) pct.6, art.6 lit. c) partea introductivă,  
 art. 11 alin. (4); 
  introduce lit. q) la art. 1, art.31, alin. (3) la art.8; 
  abrogă art.3 lit. b) pct.7 
 - H.G. nr. 564/2009  (M. Of. nr. 344/22 mai 2009) - modifică art. 3 lit. b) pct. 3, art. 31 lit. a) şi lit. b) pct. 1, art. 5, art. 6 lit. b)  
 pct. 8 şi 9, art. 11 alin. (1); 
  introduce lit. r), s), t) şi u) la art. 1, pct. 21 şi pct. 8 la art. 31 lit. b), pct.  
 11-13 la art. 6 lit. a), art. 71 
 - H.G. nr. 917/2009  (M. Of. nr. 594/28 aug. 2009) - modifică art. 2 lit. a) partea introductivă, art. 2 lit. b) partea introductivă, art.  
 2 lit. c) partea introductivă, art. 3 lit. a) partea introductivă, art. 3 lit. b) partea  
 introductivă, art. 3 lit. c) partea introductivă, art. 3 lit. d) partea introductivă,  
 art. 31 lit. a), art. 31 lit. b) partea introductivă, art. 31 lit. c) partea  
 introductivă, art. 31 lit. d) partea introductivă, art. 4 lit. a) partea introductivă,  
 art. 4 lit. b) partea introductivă, art. 4 lit. c) partea introductivă, art. 6 lit. a)  
 partea introductivă, art. 6 lit. b) partea introductivă, art. 7 lit. a) partea  
 introductivă, art. 7 lit. b) partea introductivă, art. 7 lit. c) partea introductivă,  
 art.10; 
  introduce lit. d) la art. 4; 
  abrogă art. 4 lit. b) pct. 13, art. 12 
 
 

- L. nr. 149/2019  (M. Of. nr. 619/25 iul. 2019) - abrogă art. 5 lit. h) 

 H.G. nr. 987/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru  
 Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 802/5 sep. 2005 

 H.G. nr. 991/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului 
 
 

M. Of. nr. 813/7 sep. 2005 

 H.G. nr. 996/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Olteniţa, judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 822/12 sep. 2005 

 H.G. nr. 1006/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2005 privind  
 reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar 
 M. Of. nr. 809/6 sep. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1394/2005  (M. Of. nr. 1007/14 nov. 2005) - modifică anexa 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii referitor la organizarea la Bucureşti a celei de-a 55-a sesiuni a  
 Comitetului Regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Europa (12-15 septembrie 2005), semnat la Bucureşti la 27 aprilie  
 2005 
 H.G. nr. 1018/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 817/9 sep. 2005 
 
 H.G. nr. 1020/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale 
 M. Of. nr. 854/22 sep. 2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 424/17 mai 2006) - rectifică textul paragrafului final 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 532/2010  (M. Of. nr. 400/16 iun. 2010) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 1038/2005 
 Hotărâre privind garantarea unor credite interne necesare desfăşurării Măsurii 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" a  
 Programului SAPARD 
 
 

M. Of. nr. 833/15 sep. 2005 

 H.G. nr. 1048/2005 
 Hotărâre pentru desfiinţarea Centrului Regional de Inovare, Implementare şi Aplicare a Invenţiilor din Târgu Mureş 
 
 

M. Of. nr. 831/14 sep. 2005 

 H.G. nr. 1049/2005 
 Hotărâre pentru indexarea indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor  
 care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 
 
 

M. Of. nr. 831/14 sep. 2005 

 H.G. nr. 1054/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul  
 egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
 M. Of. nr. 850/20 sep. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 774/2017  (M. Of. nr. 864/1 nov. 2017) - modifică și completează anexa 
 
 ▼ Acord de colaborare culturală şi ştiinţifică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la  
 Bucureşti la 17 septembrie 2004 
 H.G. nr. 1055/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 847/19 sep. 2005 
 
 
 H.G. nr. 1059/2005 
 Hotărâre privind asigurarea de sprijin prin Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere autorităţilor administraţiei publice locale  
 din regiunile miniere, pe bază de grant, pentru implementarea programului de infrastructură prevăzut în Legea nr. 167/2005 privind  
 ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului  
 privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 M. Of. nr. 860/23 sep. 2005 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1866/2006  (M. Of. nr. 16/10 ian. 2007) - introduce lit.h) la art.5, art.61, art.71 

 H.G. nr. 1060/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care să îmbunătăţească condiţiile de viaţă în  
 special pentru grupurile dezavantajate din localităţile miniere 
 M. Of. nr. 855/22 sep. 2005 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1556/2009  (M. Of. nr. 890/18 dec. 2009) - modifică art. 4 

 H.G. nr. 1062/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea Muzeului "Ion şi dr. Nicolai Kalinderu" 
 
 

M. Of. nr. 865/26 sep. 2005 

 H.G. nr. 1063/2005 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme 
 M. Of. nr. 902/10 oct. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1135/2010  (M. Of. nr. 799/30 nov. 2010) - modifică art. 9 alin. (1) şi (2); 
 
 

abrogă anexa 

 H.G. nr. 1064/2005 
 Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei 
 M. Of. nr. 914/12 oct. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1410/2009  (M. Of. nr. 839/4 dec. 2009) - modifică art. 7 alin. (1) şi (2); 
  înlocuieşte anexa 
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 - H.G. nr. 1135/2010  (M. Of. nr. 799/30 nov. 2010) - modifică art. 7 alin. (1) şi (2); 
  abrogă anexa 
 
 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul  
 transmisiunilor, semnat la Chişinău la 21 iunie 2005 
 H.G. nr. 1069/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 859/23 sep. 2005 

 H.G. nr. 1076/2005 
 Hotărâre privind asistenţa acordată de statul român, cu titlu gratuit, pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii de  
 interes pentru acest stat 
 M. Of. nr. 853/21 sep. 2005 

 

 ▼ Înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania  
 privind detaşarea a doi experţi germani la Ministerul Administraţiei şi Internelor din România, semnată la Berlin la 11 iulie 2005 şi la  
 Bucureşti la 19 iulie 2005 
 H.G. nr. 1092/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 879/30 sep. 2005 
 
 H.G. nr. 1093/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor  
 bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată 
 
 

M. Of. nr. 926/17 oct. 2005 

 H.G. nr. 1095/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor  
 preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 M. Of. nr. 956/27 oct. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 128/2008  (M. Of. nr. 112/12 feb. 2008) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 462/2011  (M. Of. nr. 330/12 mai 2011) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 401/2013  (M. Of. nr. 393/29 iun. 2013) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1096/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Lărgire la 4  
 benzi a drumului naţional DN 5 Adunaţii Copăceni - Giurgiu, km 23+200 - km 59+100" 
 M. Of. nr. 1007/14 nov. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1681/2006  (M. Of. nr. 983/8 dec. 2006) - modifică art. 3; 
  completează anexa nr. 2 
 
 

(v. H.G. nr. 1031/2006) 

 H.G. nr. 1106/2005 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 884/3 oct. 2005 

 H.G. nr. 1109/2005 
 Hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de Autoritatea  
 Naţională pentru Turism prin reprezentanţele de promovare turistică cu sediul în ţară 
 M. Of. nr. 872/28 sep. 2005 

 ▼ Acord între Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Petrolului şi Energiei din Regatul Norvegiei privind  
 cooperarea în domeniul energiei, semnat la Bucureşti la 14 septembrie 2004 
 H.G. nr. 1116/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 888/4 oct. 2005 
 
 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Zagreb la 11 iulie 2005 şi la Bucureşti la 15 iulie 2005, la Acordul de împrumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001 
 H.G. nr. 1117/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 891/5 oct. 2005 
 
 H.G. nr. 1118/2005 
 Hotărâre privind desemnarea structurilor specializate ale Jandarmeriei Române şi a unităţii specializate din cadrul Serviciului Român de  
 Informaţii ca servicii specializate de intervenţie 
 M. Of. nr. 886/4 oct. 2005 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională pentru Romi şi Programul Naţiunilor Unite  
 pentru Dezvoltare, referitor la cofinanţarea şi administrarea Programului "Activităţi de implementare şi monitorizare a Strategiei pentru  
 îmbunătăţirea situaţiei romilor «Parteneriat pentru sprijinul romilor - 2005»", semnat la Bucureşti la 21 septembrie 2005 
 H.G. nr. 1128/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 878/30 sep. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1285/2005 (M. Of. nr. 977/3 nov. 2005) 
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 H.G. nr. 1139/2005 
 Hotărâre privind recunoaşterea "Uniunii Române de Transport Public" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 886/4 oct. 2005 

 H.G. nr. 1140/2005 
 Hotărâre privind stabilirea documentului de legitimare pentru procurorii din sistemul Ministerului Public 
 
 

M. Of. nr. 970/1 nov. 2005 

 H.G. nr. 1164/2005 
 Hotărâre privind organizarea Reuniunii miniştrilor mediului din statele membre ale Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre  
 (OCEMN), precedată de reuniunea Grupului de lucru privind mediul înconjurător 
 M. Of. nr. 901/7 oct. 2005 
 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 21 februarie 2005 şi 22 iunie 2005 şi la Zagreb la 27 iunie 2005 şi  
 25 august 2005 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 la Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997 
 H.G. nr. 1167/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 928/18 oct. 2005 
 
 H.G. nr. 1176/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române" 
 M. Of. nr. 937/20 oct. 2005 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 3/2010  (M. Of. nr. 114/19 feb. 2010) - înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "direcţii de apă" cu sintagma  
 "administraţii bazinale de apă" 
 
 

- L. nr. 146/2010  (M. Of. nr. 497/19 iul. 2010) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 3/2010 

 H.G. nr. 1182/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 904/10 oct. 2005 
 
 H.G. nr. 1183/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 904/10 oct. 2005 

 H.G. nr. 1184/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 904/10 oct. 2005 

 H.G. nr. 1185/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lupac, judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 904/10 oct. 2005 

 H.G. nr. 1186/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ţigănaşi, judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 904/10 oct. 2005 
 
 H.G. nr. 1188/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Societatea Comercială "Nicolina" - S.A. Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 900/7 oct. 2005 

 H.G. nr. 1191/2005 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 904/10 oct. 2005 

 H.G. nr. 1202/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul Sportiv 
 
 

M. Of. nr. 918/13 oct. 2005 

 H.G. nr. 1210/2005 
 Hotărâre privind concesionarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală 
 
 

M. Of. nr. 936/20 oct. 2005 

 H.G. nr. 1212/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea activităţii comisiilor pentru înalţii funcţionari publici 
 M. Of. nr. 954/27 oct. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 512/2006  (M. Of. nr. 371/28 apr. 2006) - modifică art.2, art.3 alin.(2) lit.b); 
  introduce alin.(3) la art.4 
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 H.G. nr. 1213/2005 
 Hotărâre privind realizarea de către instituţiile din sistemul judiciar, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei  
 securizate de comunicaţii de arie extinsă 
 M. Of. nr. 943/21 oct. 2005 

 

 ▼ Înţelegere privind aplicarea Acordului din 8 aprilie 2005 dintre  România şi Republica Federală Germania privind securitatea socială,  
 semnată la Bucureşti la 8 aprilie 2005 
 H.G. nr. 1214/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 942/21 oct. 2005 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind reglementarea definitivă a restituirii cheltuielilor  
 restante pentru prestaţii medicale datorate în cazul unor accidente de muncă, decurgând din aplicarea Acordului din 29 iunie 1973 dintre  
 Republica Socialistă România şi Republica Federală Germania privind asigurările sociale şi a Acordului suplimentar la acesta din 8 iulie  
 1976, care şi-au încetat valabilitatea la 1 ianuarie 1996, semnat la Bucureşti la 8 aprilie 2005 
 H.G. nr. 1215/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 954/27 oct. 2005 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
 
 H.G. nr. 1218/2005 
 Hotărâre privind constituirea şi componenţa Comandamentului antiepizootic central 
 
 

M. Of. nr. 909/11 oct. 2005 

 H.G. nr. 1222/2005 
 Hotărâre privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat 
 
 

M. Of. nr. 933/19 oct. 2005 

 H.G. nr. 1223/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Fărcaşa, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 936/20 oct. 2005 

 H.G. nr. 1229/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a  
 Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă 
 M. Of. nr. 940/21 oct. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 589/2008  (M. Of. nr. 428/6 iun. 2008) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1057/2010  (M. Of. nr. 733/3 nov. 2010) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 1240/2005 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Criminaliştilor din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 939/20 oct. 2005 

 H.G. nr. 1243/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului "Marea Alianţă Română Antidrog" (MARA) 
 M. Of. nr. 949/26 oct. 2005 
 
 H.G. nr. 1249/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind  
 instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze  
 naturale 
 
 

M. Of. nr. 947/25 oct. 2005 

 H.G. nr. 1251/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a  
 copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat 
 
 

M. Of. nr. 977/3 nov. 2005 

 H.G. nr. 1254/2005 
 Hotărâre privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în  
 scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde 
 
 

M. Of. nr. 938/20 oct. 2005 

 H.G. nr. 1257/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul  
 Superior (ARACIS) 
 
 

M. Of. nr. 966/1 nov. 2005 

 H.G. nr. 1259/2005 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru operaţionalizarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor  
 Publice 
 M. Of. nr. 952/26 oct. 2005 
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 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 martie 2005 şi la Zagreb la 16 iunie 2005, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001 
 H.G. nr. 1261/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 979/3 nov. 2005 
 
 H.G. nr. 1273/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii" 
 
 

M. Of. nr. 968/1 nov. 2005 

 H.G. nr. 1275/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi  
 procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la  
 pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani 
 M. Of. nr. 979/3 nov. 2005 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 23/2015  (M. Of. nr. 797/27 oct. 2015) - art. 7 alin. (1), (2) și (3) 
 
 

- art. 7 alin. (1), (2) şi (3) 

 ▼ Protocolul celei de-a treia reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României  
 şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Budapesta la 1 septembrie 2005 
 H.G. nr. 1278/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1014/16 nov. 2005 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind funcţionarea Centrului pentru protecţie temporară,  
 asistenţă medicală şi consiliere de specialitate pentru returnarea femeilor victime ale traficului de persoane, semnat la Bucureşti la 16  
 septembrie 2005 
 H.G. nr. 1282/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 974/2 nov. 2005 
 
 ▼ Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2005, la Memorandumul de înţelegere dintre Secretariatul General al  
 Guvernului, Agenţia Naţională pentru Romi şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, referitor la cofinanţarea şi administrarea  
 Programului "Activităţi de implementare şi monitorizare a Strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor «Parteneriat pentru sprijinul  
 romilor - 2005»", semnat la Bucureşti la 21 septembrie 2005 
 H.G. nr. 1285/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 977/3 nov. 2005 

 H.G. nr. 1309/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi  
 a finanţării acestuia 
 M. Of. nr. 972/2 nov. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 652/2010  (M. Of. nr. 515/23 iul. 2010) - modifică art. 2 lit. a); 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 561/2014  (M. Of. nr. 523/14 iul. 2014) - modifică şi înlocuieşte anexa 
 
 

- H.G. nr. 1182/2014  (M. Of. nr. 6/6 ian. 2015) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 1312/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul Cultural 
 
 

M. Of. nr. 993/9 nov. 2005 

 H.G. nr. 1313/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul pentru  
 Învăţământ 
 
 

M. Of. nr. 993/9 nov. 2005 

 H.G. nr. 1315/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează  
 concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de  
 restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat,  
 precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 990/8 nov. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1412/2005  (M. Of. nr. 1050/25 nov. 2005) - completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 1835/2005  (M. Of. nr. 44/18 ian. 2006) - completează anexa 

 H.G. nr. 1317/2005 
 Hotărâre privind sprijinirea activităţilor de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice 
 
 

M. Of. nr. 997/10 nov. 2005 

 H.G. nr. 1319/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării comunei Moieciu, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes local 
 M. Of. nr. 1002/11 nov. 2005 
 
 H.G. nr. 1322/2005 
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 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a achiziţiona mijloace de transport din categoria autoturismelor,  
 autospeciale şi autoutilitare derivate din autoturisme, prin intermediul unei finanţări de tip leasing financiar 
 
 

M. Of. nr. 1003/11 nov. 2005 

 H.G. nr. 1324/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării localităţii Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, ca staţiune turistică de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 1019/17 nov. 2005 

 H.G. nr. 1328/2005 
 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a  
 sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul Râmnicu Vâlcea", judeţul Vâlcea, cuprins în Programul ISPA 
 
 

M. Of. nr. 1045/24 nov. 2005 

 H.G. nr. 1339/2005 
 Hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Ministerul Culturii şi Cultelor, ocazionate de organizarea şi desfăşurarea  
 Festivalului Internaţional "George Enescu" 
 M. Of. nr. 991/9 nov. 2005 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 20 şi 28 iulie 2005, precum şi la Washington la 2 şi 4 august  
 2005, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului  

 social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 H.G. nr. 1353/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1019/17 nov. 2005 

 H.G. nr. 1357/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu  
 Mediul Economic şi Social - ACPART 
 M. Of. nr. 1029/21 nov. 2005 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1411/2009  (M. Of. nr. 830/3 dec. 2009) - modifică art. 7 alin. (2) 

 H.G. nr. 1368/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Slatina, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 1019/17 nov. 2005 

 H.G. nr. 1369/2005 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Sebeş, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 1019/17 nov. 2005 
 
 H.G. nr. 1374/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul Sanitar 
 M. Of. nr. 1021/17 nov. 2005 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal, semnat la  
 Bratislava la 16 noiembrie 2004 
 H.G. nr. 1393/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1023/17 nov. 2005 
 
 
 H.G. nr. 1395/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri existente şi planificate pentru promovarea producerii şi consumului de energie electrică  
 produsă din surse regenerabile de energie 
 
 

M. Of. nr. 1036/22 nov. 2005 

 H.G. nr. 1399/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul  
 Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - I.G.R. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 1067/29 nov. 2005 

 H.G. nr. 1401/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii  
 Izotopice şi Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca 
 
 

M. Of. nr. 1067/29 nov. 2005 

 H.G. nr. 1402/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru  
 Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara 
 
 

M. Of. nr. 1060/26 nov. 2005 

 H.G. nr. 1403/2005 
 Hotărâre privind acceptarea donaţiei Guvernului Olandei de către Guvernul României în numele statului român 
 M. Of. nr. 1050/25 nov. 2005 



 

 1403

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 176/23 feb. 2006) - rectifică anexele 

 H.G. nr. 1408/2005 
 Hotărâre privind desemnarea delegaţiei părţii române în Comisia mixtă româno-bulgară, pentru cooperarea dintre autorităţile de frontieră  
 în scopul combaterii criminalităţii transfrontaliere în zona de frontieră şi pentru a asigura supravegherea şi controlul frontierei de stat  
 comune 
 M. Of. nr. 1036/22 nov. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 152/2010  (M. Of. nr. 174/17 mar. 2010) - modifică art. 2 
 
 

- H.G. nr. 837/2012  (M. Of. nr. 608/23 aug. 2012) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 1432/2005 
 Hotărâre privind măsurile şi instrumentele de reglementare a filierei vitivinicole 
 M. Of. nr. 1059/26 nov. 2005 
 
 H.G. nr. 1438/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea Sport Club Municipal Deva în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport 
 
 

M. Of. nr. 1061/28 nov. 2005 

 H.G. nr. 1442/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Regia Autonomă de Transport Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 1074/29 nov. 2005 

 H.G. nr. 1446/2005 
 Hotărâre privind preluarea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Cluj şi din administrarea Consiliului Judeţean  
 Cluj - Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj în proprietatea publică a statului şi în administrarea  
 Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania  
 Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor  
 naţionale 
 M. Of. nr. 1073/29 nov. 2005 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori  
 semnate la Zagreb la 21 iunie 2004 şi la Bucureşti la 13 iulie 2004, 11 iulie 2005 şi 14 iulie 2005, la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forţa de muncă şi protecţia socială,  
 semnat la Washington la 23 august 1995 
 H.G. nr. 1451/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1107/8 dec. 2005 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 8 iulie 2005, respectiv la Bucureşti la 13 iulie 2005 şi 25 iulie 2005, între  
 Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A., la  
 Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime  
 Constanţa" - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie  
 2000 
 H.G. nr. 1452/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1096/6 dec. 2005 

 H.G. nr. 1456/2005 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de  
 stat 
 
 

M. Of. nr. 1075/29 nov. 2005 

 H.G. nr. 1469/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de  
 liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România 
 
 

M. Of. nr. 1109/8 dec. 2005 

 H.G. nr. 1470/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea  
 Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 1109/8 dec. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 149/2006  (M. Of. nr. 148/16 feb. 2006) - modifică art.9 alin.(4) 
 - H.G. nr. 612/2020  (M. Of. nr. 716/10 aug. 2020) - modifică art. 2; 
  modifică și completează anexa 
 
 H.G. nr. 1479/2005 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor de a atribui un contract de achiziţie publică, finanţat din  
 împrumuturi de stat externe pentru realizarea Sistemului informaţional integrat de gospodărire a apelor - WATMAN - etapa întâi 
 
 

M. Of. nr. 1108/8 dec. 2005 
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 H.G. nr. 1481/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. 
 M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1581/2007  (M. Of. nr. 22/11 ian. 2008) - introduce alin. (31) la art. 2; 
  abrogă art. 3; 
 
 

 înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 1486/2005 
 Hotărâre privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 
 M. Of. nr. 25/11 ian. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 858/2007  (M. Of. nr. 535/7 aug. 2007) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 191/2008  (M. Of. nr. 183/10 mar. 2008) - modifică anexele nr. 1, 2 şi 4 
 - H.G. nr. 248/2010  (M. Of. nr. 221/8 apr. 2010) - modifică anexele nr. 1, 2 şi 3; 
  introduce alin. (11) la art. 3 
 - H.G. nr. 1351/2010  (M. Of. nr. 25/11 ian. 2011) - modifică art. 3 alin. (1), anexa nr. 1, anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1107/2012  (M. Of. nr. 785/22 nov. 2012) - modifică art. 3 alin. (2), anexa nr. 1, anexa nr. 2; 
  completează anexa nr. 1, anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 1013/2013  (M. Of. nr. 800/18 dec. 2013) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 90/2014  (M. Of. nr. 116/17 feb. 2014) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 115/2014  (M. Of. nr. 137/25 feb. 2014) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 179/2014  (M. Of. nr. 192/19 mar. 2014) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 417/2014  (M. Of. nr. 379/22 mai 2014) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 954/2014  (M. Of. nr. 800/3 nov. 2014) - modifică şi completează anexele nr. 1 şi 3 
 - H.G. nr. 423/2015  (M. Of. nr. 429/16 iun. 2015) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 747/2015  (M. Of. nr. 698/16 sep. 2015) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 818/2015  (M. Of. nr. 759/12 oct. 2015) - modifică anexele nr. 1 și 2; 
  completează anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 903/2015  (M. Of. nr. 823/4 nov. 2015) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 62/2016  (M. Of. nr. 113/15 feb. 2016) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 225/2016  (M. Of. nr. 257/6 apr. 2016) - modifică în mod corespunzător anexele nr. 1 și 3 
 - H.G. nr. 949/2016  (M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1002/2018  (M. Of. nr. 6/3 ian. 2019) - modifică și completează anexele nr. 1 și 2, modifică și înlocuiește anexa nr.  
 4;introduce alin. (12) la art. 3; 
 completează anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 133/2019  (M. Of. nr. 200/13 mar. 2019) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 442/2019  (M. Of. nr. 523/26 iun. 2019) - modifică anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 22/2020  (M. Of. nr. 33/17 ian. 2020) - modifică anexa nr. 1; 
  completează anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 467/2020  (M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 389/2021  (M. Of. nr. 355/7 apr. 2021) - modifică anexele nr. 1 și 3 
 
 H.G. nr. 1510/2005 
 Hotărâre privind organizarea Reuniunii miniştrilor transporturilor din statele membre ale Organizaţiei Cooperării Economice a Mării  
 Negre (OCEMN) (Bucureşti, 15 martie 2006), precedată de reuniunea grupului de lucru pentru transporturi al organizaţiei (Bucureşti,  
 13-14 martie 2006) 
 
 

M. Of. nr. 1099/6 dec. 2005 

 H.G. nr. 1511/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare ale ordinelor naţionale Steaua  
 României, Serviciul Credincios şi Pentru Merit 
 
 

M. Of. nr. 1099/6 dec. 2005 

 H.G. nr. 1517/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi  
 de export pentru produse agricole 
 M. Of. nr. 1174/27 dec. 2005 

 

 ▼ Memorandum de cooperare în domeniul petrolului şi gazelor naturale dintre Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi  
 Ministerul Petrolului şi Gazelor Naturale din India, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2005 
 H.G. nr. 1531/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1131/14 dec. 2005 

 H.G. nr. 1571/2005 
 Hotărâre privind aprobarea efectuării concedierilor colective, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003  
 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi  
 comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei  
 publice locale, de către Societatea Comercială "Drumuri şi Poduri Sălaj" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1131/14 dec. 2005 

 H.G. nr. 1579/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare 
 M. Of. nr. 19/10 ian. 2006 
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 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 371/2016  (M. Of. nr. 397/25 mai 2016) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 1581/2005 
 Hotărâre privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone 
 
 

M. Of. nr. 24/11 ian. 2006 

 H.G. nr. 1582/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 1C km 8+300-38+000, DN 17 km 58+900-91+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, sector Bistriţa-Tureac, pe  
 teritoriul judeţelor Cluj şi Bistriţa-Năsăud" 
 
 

M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005 

 H.G. nr. 1583/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Varianta de  
 ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 - km 344+254 pe teritoriul localităţilor Drobeta-Turnu Severin şi Şimian din  
 judeţul Mehedinţi" 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1009/2006  (M. Of. nr. 700/16 aug. 2006) - modifică art.3; 
  înlocuieşte anexa nr.2 
 - H.G. nr. 507/2007  (M. Of. nr. 444/29 iun. 2007) - modifică anexa nr.2 
 
 

- H.G. nr. 388/2009  (M. Of. nr. 238/9 apr. 2009) - completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1585/2005 
 Hotărâre privind aprobarea proiectului final al contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni deţinut de stat la Banca  
 Comercială Română - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1117/12 dec. 2005 

 H.G. nr. 1655/2005 
 Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare în funcţiile publice de prefect şi subprefect 
 
 

M. Of. nr. 1142/16 dec. 2005 

 H.G. nr. 1660/2005 
 Hotărâre privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală 
 M. Of. nr. 46/18 ian. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 589/2010  (M. Of. nr. 525/28 iul. 2010) - modifică art. unic, anexele nr. 5, 6 
 
 ▼ Amendament  convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 26 octombrie 2005 şi la Bucureşti la 28 octombrie 2005 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre  
 România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin  
 scrisoarea semnată la Washington D.C. la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a  
 sectorului privat şi public 
 H.G. nr. 1661/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1183/28 dec. 2005 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne din Republica Ungară privind  
 problematica refugiaţilor, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005 
 H.G. nr. 1662/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1183/28 dec. 2005 
 
 ▼ Protocol privind cooperarea dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne din Republica Ungară,  
 semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005 
 H.G. nr. 1663/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1187/29 dec. 2005 

 ▼ Proiect de cooperare tehnică pentru Sistemul de Gestiune a Datoriei şi Analiză Financiară, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi  
 Banca Naţională a României, pe de o parte, şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare, pe de altă parte, semnat la  
 Geneva la 12 iulie 2005 şi la Bucureşti la 29 iulie 2005, respectiv la 18 august 2005 
 H.G. nr. 1667/2005 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 32/13 ian. 2006 

 H.G. nr. 1669/2005 
 Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 105/2006  (M. Of. nr. 106/3 feb. 2006) - modifică art. 4 alin. (3) 

 H.G. nr. 1695/2005 
 Hotărâre privind aprobarea organizării şi finanţarea Proiectului "România in Advent 2005, România în aşteptare", pentru promovarea  
 imaginii României în statele membre ale Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 1167/22 dec. 2005 

 H.G. nr. 1699/2005 
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 Hotărâre privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor la hotărârile Guvernului adoptate în anul 2005, care nu  
 au fost publicate 
 
 

M. Of. nr. 208/7 mar. 2006 

 H.G. nr. 1700/2005 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei în cazul familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse,  
 care utilizează pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde energie termică furnizată în sistem centralizat şi care au optat pentru  
 modalitatea de facturare şi plată a energiei termice în sistem binom 
 
 

M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 

 H.G. nr. 1706/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea suplimentării finanţării lucrărilor obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului  
 Internaţional Bucureşti-Otopeni" 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2006 
 
 
 H.G. nr. 1716/2005 
 Hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aspiratoare 
 
 

M. Of. nr. 28/12 ian. 2006 

 H.G. nr. 1718/2005 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru încheierea unor contracte comerciale de achiziţii publice şi a  
 Ministerului Finanţelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achiziţii 
 M. Of. nr. 1192/29 dec. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 608/2006  (M. Of. nr. 424/17 mai 2006) - modifică art. 1 alin. (1); 
  introduce alin. (2) la art. 2, alin. (2) la art. 3; 
  înlocuieşte anexa 
 
 

- H.G. nr. 1403/2006  (M. Of. nr. 848/16 oct. 2006) - modifică art.3 alin.(1) 

 H.G. nr. 1719/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea preţului de vânzare al acţiunilor deţinute de stat la Banca Comercială Română - S.A. şi a unor documente  
 contractuale necesare încheierii procesului de privatizare a acestei bănci 
 
 

M. Of. nr. 1187/29 dec. 2005 

 H.G. nr. 1720/2005 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a achiziţiona servicii de consultanţă pentru realizarea şi  
 implementarea Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat a României 
 
 

M. Of. nr. 1192/29 dec. 2005 

 H.G. nr. 1744/2005 
 Hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Institutului Naţional de Statistică 
 
 

M. Of. nr. 37/16 ian. 2006 

 H.G. nr. 1764/2005 
 Hotărâre privind actualizarea alocaţiei sociale cuvenite adulţilor nevăzători cu handicap grav şi accentuat, precum şi a indemnizaţiei lunare  
 cuvenite adulţilor cu handicap grav şi accentuat, alţii decât nevăzătorii 
 
 

M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 

 H.G. nr. 1765/2005 
 Hotărâre privind indexarea unor venituri ale populaţiei începând cu luna ianuarie 2006 
 
 

M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 

 H.G. nr. 1768/2005 
 Hotărâre privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de  
 pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 
 M. Of. nr. 1183/28 dec. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 36/2008  (M. Of. nr. 50/22 ian. 2008) - modifică art. 1, art. 3, art. 5; 
  introduce alin.(11) la art. 2, alin. (6) şi (7) la art. 2, lit. e) la art. 4, alin.(11)  
 la art.6, art.9, art. 10, art. 11 şi art. 12 
 - H.G. nr. 1413/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - modifică art. 2 alin. (6) şi (7), art. 3 alin. (2), art. 4 lit. c); 
 introduce alin. (31) şi (32) la art. 2 
 
 

- H.G. nr. 1456/2009  (M. Of. nr. 820/27 nov. 2009) - modifică art. 2 alin. (6) 

 H.G. nr. 1770/2005 
 Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac  
 serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim  
 garantat 
 M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 5/2007  (M. Of. nr. 21/12 ian. 2007) 
 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 
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 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
 
 

- L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022 

 H.G. nr. 1813/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind  
 stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de  
 către Societatea Comercială "Termica" Vaslui - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005 

 H.G. nr. 1818/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea decontării unor cheltuieli privind exploatarea Reţelei naţionale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării 
 
 

M. Of. nr. 1192/29 dec. 2005 

 H.G. nr. 1826/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale 
 M. Of. nr. 14/6 ian. 2006 
 
 H.G. nr. 1838/2005 
 Hotărâre privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Mineral Quantum" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 15/9 ian. 2006 

 H.G. nr. 1850/2005 
 Hotărâre privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului  
 insignei şi ale documentelor de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române 
 M. Of. nr. 81/30 ian. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 66/2007  (M. Of. nr. 125/20 feb. 2007) - înlocuieşte anexele nr. 1, 2 şi 3 
 
 

- H.G. nr. 987/2021  (M. Of. nr. 987/15 oct. 2021) - modifică anexele nr. 1-4 

 H.G. nr. 1854/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii 
 M. Of. nr. 72/26 ian. 2006 

 

 ▼ Înţelegere privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare dintre Comisia Naţională pentru  
 Controlul Activităţilor Nucleare din România (C.N.C.A.N.) şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii  
 (U.S.N.R.C.), semnată la Viena la 28 septembrie 2005 
 H.G. nr. 1857/2005 (aprobare) 
 M. Of. nr. 46/18 ian. 2006 
 
 H.G. nr. 1862/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea proiectului "Incinerarea deşeurilor periculoase şi sterilizarea deşeurilor provenite din activităţi medicale" 
 
 

M. Of. nr. 56/20 ian. 2006 

 H.G. nr. 1867/2005 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din  
 Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 62/24 ian. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 561/2006  (M. Of. nr. 404/10 mai 2006) - modifică corespunzător 
 - H.G. nr. 1362/2006  (M. Of. nr. 885/31 oct. 2006) - modifică art.1 alin.(1) lit.a) şi b) şi alin.(2), art.2 lit.e); 
  introduce art.31,  lit.c) la art.4,  alin.(4) la art. 6; 
  înlocuieşte denumirea "Ministerul Apărării Naţionale" cu " Ministerul  
 Apărării" şi  sintagma "ministrul apărării naţionale" cu "ministrul apărării" 
 - H.G. nr. 384/2015  (M. Of. nr. 391/4 iun. 2015) - modifică art. 2 lit. e), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 3 alin. (2) lit. a), art. 4 lit. a),  
 art. 5, art. 6 alin. (2) lit. c) şi f), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1), art. 10, art. 12  
 alin. (2) şi (3); 
  introduce lit. b1) la art. 2, lit. b1) la art. 3 alin. (1), alin. (31) şi (5) la art. 6,  
 lit. e)-g) la art. 12 alin. (1), lit. h) la art. 14, art. 171, art. 172, anexă 
 - H.G. nr. 953/2018  (M. Of. nr. 1056/13 dec. 2018) - modifică art. 2 lit. e), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) lit. a) și d); 
  abrogă art. 31, art. 171, anexa; înlocuieşte sintagma „solda lunară brută" cu  
 sintagma „solda de funcţie aflată în plată” 
 - H.G. nr. 350/2020  (M. Of. nr. 361/6 mai 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 partea introductivă și lit. b) și d), art. 3 alin. (1)  
 partea introductivă, art. 3 alin. (2) lit. a), art. 3 alin. (4), art. 6 alin. (2) lit. a),  
 art. 12 alin. (1) lit. d) și e), art. 13 alin. (2), art. 14 și art. 15; 
 introduce art. 41, alin. (6)-(9) la art. 6, alin. (4) la art. 9, alin. (3) și (4) la art.  
 
 

10 și alin. (2) la art. 16 

 H.G. nr. 1868/2005 
 Hotărâre privind aprobarea şi finanţarea Programului pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, cu funcţiunea de  



 

 1408

 asistenţă socială şi/sau ocrotirea sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 26/11 ian. 2006 

 H.G. nr. 1872/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 
 M. Of. nr. 109/6 feb. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1574/2008  (M. Of. nr. 849/17 dec. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 716/2016  (M. Of. nr. 789/7 oct. 2016) - modifică anexa, anexele nr. 1 și 2; 
  în cuprinsul anexei, sintagma „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării  
 Rurale” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării  
 Rurale”; 
 - H.G. nr. 174/2019  (M. Of. nr. 257/3 apr. 2019) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1251/2021  (M. Of. nr. 1182/14 dec. 2021) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 1875/2005 
 Hotărâre privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest 
 M. Of. nr. 64/24 ian. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 601/2007  (M. Of. nr. 470/12 iul. 2007) - modifică art.8, art. 9 alin. (1) partea introductivă, art.27 alin. (2), art. 31 alin.  
 (4), art.36 alin. (1), (2) şi (6), art.43 alin. (2), art.45, art.46 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 46; 
 
 

 abrogă art.9 alin. (2) 

 H.G. nr. 1876/2005 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii 
 M. Of. nr. 81/30 ian. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 601/2007  (M. Of. nr. 470/12 iul. 2007) - modifică art.3, art.6 alin. (1), art.7 alin. (1), art.9 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi  
 (2), art.12 alin. (2), art.16, art.17 alin. (1), art.18, art.19 alin. (1), art.20 alin.  
 (2), art.25 alin. (1) lit.d), art.26 alin. (2); 
 
 

 abrogă art.27, art.28, art.29 

 H.G. nr. 1877/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC) 
 
 

M. Of. nr. 110/6 feb. 2006 

 H.G. nr. 1880/2005 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Pasaj denivelat  
 pe DN 71 km 10+400 peste C.F. la Conţeşti" din cadrul obiectivului de investiţii "Pasaj denivelat peste C.F. Bucureşti-Piteşti pe DN 71  
 km 10+400 la Conţeşti" 
 
 

M. Of. nr. 63/24 ian. 2006 

 H.G. nr. 1881/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi  
 societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă 
 M. Of. nr. 106/3 feb. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 246/20 mar. 2006) - - rectifică anexa nr. 5d) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1342/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - modifică anexele nr. 1-11 
 - H.G. nr. 1301/2010  (M. Of. nr. 25/11 ian. 2011) - abrogă anexele nr 7 şi 7a 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 872/20 dec. 2012) - rectifică anexa nr. 5.c) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 730/2016  (M. Of. nr. 805/12 oct. 2016) 
 - H.G. nr. 251/2019  (M. Of. nr. 323/24 apr. 2019) - modifică anexa nr. 10 
 
 

- H.G. nr. 293/2019  (M. Of. nr. 396/21 mai 2019) - abrogă anexa nr. 11, cu excepția pct. 1, și anexa nr. 11a) 

 H.G. nr. 1882/2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din  
 agricultură 
 M. Of. nr. 153/17 feb. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 672/2007  (M. Of. nr. 454/5 iul. 2007) - completează anexele nr. 1 şi 2 
 - O.U.G. nr. 3/2008  (M. Of. nr. 101/8 feb. 2008) - modifică anexa nr. 2d) 
 
 

- H.G. nr. 651/2008  (M. Of. nr. 468/24 iun. 2008) - abrogă art. 7 alin. (3) 

 H.G. nr. 1883/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează  
 concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de  
 restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat,  
 precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 121/8 feb. 2006 
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  2006  
 
 
 H.G. nr. 1/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu 
 M. Of. nr. 13/6 ian. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 832/2008  (M. Of. nr. 607/15 aug. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 79/2011  (M. Of. nr. 121/17 feb. 2011) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 563/2013  (M. Of. nr. 496/7 aug. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 135/2015  (M. Of. nr. 163/9 mar. 2015) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 720/2015  (M. Of. nr. 684/9 sep. 2015) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 819/2016  (M. Of. nr. 905/10 nov. 2016) - modifică anexa 
 
 ▼ Protocol de cooperare în domeniul prevenirii şi luptei împotriva fenomenului drogurilor dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din  
 România şi Ministerul Tineretului, Familiei, Afacerilor Sociale şi Oportunităţilor Egale din Republica Ungară, semnat la Budapesta la 28  
 octombrie 2005 
 H.G. nr. 6/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 23/11 ian. 2006 
 
 ▼ Protocol semnat la Seul la 18 octombrie 2005, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind  
 cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 7 august 1990 
 H.G. nr. 7/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 64/24 ian. 2006 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
 
 ▼ Acord de cooperare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi  
 Departamentul Arhive şi Biblioteci din cadrul Ministerului pentru Bunuri şi Activităţi Culturale din Republica Italia, semnat la Roma la  
 14 noiembrie 2005 
 H.G. nr. 22/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 62/24 ian. 2006 
 
 H.G. nr. 26/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor oraşe din judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 65/24 ian. 2006 

 H.G. nr. 27/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul viticulturii prin reorganizarea unor staţiuni de  
 cercetare şi producţie agricolă din domeniul viticulturii 
 M. Of. nr. 101/2 feb. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1342/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - modifică anexele nr. 1-6 
 - H.G. nr. 778/2019  (M. Of. nr. 893/5 nov. 2019) - abrogă anexa nr. 3, cu excepţia punctului 1, şi anexa nr. 3.a) 
 
 H.G. nr. 35/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei prin reorganizarea unor staţiuni de  
 cercetare şi producţie agricolă din domeniul zootehniei 
 M. Of. nr. 107/3 feb. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1342/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - modifică anexele nr. 1-9 
 - H.G. nr. 390/2011  (M. Of. nr. 313/6 mai 2011) - abrogă anexele nr. 2, 2a), 2c) şi 2d) 
 - H.G. nr. 306/2018  (M. Of. nr. 428/21 mai 2018) - abrogă anexele nr. 5, 5a), 5b), 5c) şi 5d) 
 - H.G. nr. 50/2019  (M. Of. nr. 99/8 feb. 2019) - abrogă anexa nr. 3, cu excepția pct. 1, și anexa nr. 3.a) 
 
 H.G. nr. 46/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale pe lângă Comandamentul Forţelor Întrunite ale  
 Statelor Unite ale Americii - USJFCOM 
 
 

M. Of. nr. 58/23 ian. 2006 

 H.G. nr. 60/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Vaslui 
 M. Of. nr. 87/31 ian. 2006 
 
 H.G. nr. 61/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Cugir, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 87/31 ian. 2006 

 H.G. nr. 62/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Amara, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 87/31 ian. 2006 
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 H.G. nr. 63/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Oraviţa, judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 87/31 ian. 2006 

 H.G. nr. 64/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 87/31 ian. 2006 

 H.G. nr. 65/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Giurgeni, Movila şi Vlădeni, judeţul Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 87/31 ian. 2006 

 H.G. nr. 66/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Rusca Montană şi Vrani, judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 87/31 ian. 2006 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democrate Congo privind reglementarea datoriei cu titlu de arierate comerciale a  
 Republicii Democrate Congo către România, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2004 şi la Kinshasa la 12 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 76/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 68/25 ian. 2006 

 ▼ Acord de cooperare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Securităţii Publice din Republica Populară  
 Chineză pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de substanţe stupefiante, psihotrope şi precursori, semnat la  
 Beijing la 14 noiembrie 2005 
 H.G. nr. 80/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 106/3 feb. 2006 

 H.G. nr. 84/2006 
 Hotărâre privind autorizarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale de a încheia contracte de achiziţie externă pentru realizarea unor  
 programe necesare îndeplinirii obiectivelor specifice 
 M. Of. nr. 113/7 feb. 2006 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică,  
 semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2005 
 H.G. nr. 85/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 103/2 feb. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1194/2012 (M. Of. nr. 840/13 dec. 2012) 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
 
 H.G. nr. 88/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de  
 proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire 
 M. Of. nr. 95/1 feb. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 946/2007  (M. Of. nr. 627/12 sep. 2007) - modifică anexa 

 H.G. nr. 94/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în  
 străinătate 
 M. Of. nr. 76/27 ian. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 978/2006  (M. Of. nr. 672/4 aug. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 922/2009  (M. Of. nr. 622/16 sep. 2009) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 219/2011  (M. Of. nr. 197/22 mar. 2011) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 1087/2013  (M. Of. nr. 4/6 ian. 2014) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 223/2017  (M. Of. nr. 268/18 apr. 2017) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 541/2018  (M. Of. nr. 649/26 iul. 2018) - modifică și completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 802/2018  (M. Of. nr. 869/15 oct. 2018) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 103/2006 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Biroului directorului executiv al Grupului la nivel înalt în domeniul protecţiei şi îngrijirii  
 copilului 
 M. Of. nr. 107/3 feb. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 860/2006  (M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) - modifică art. 5 alin. (1) şi (2); 
  abrogă art. 6 
 
 H.G. nr. 106/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tinosu, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 107/3 feb. 2006 
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 H.G. nr. 122/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea  
 bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 
 
 

M. Of. nr. 96/1 feb. 2006 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 3 octombrie 2005 şi la Zagreb la 2 noiembrie 2005, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea  
 Proiectului "Managementul conservării biodiversităţii", semnat la Washington la 17 iunie 1999 
 H.G. nr. 165/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 144/15 feb. 2006 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 8 iulie 2005 şi la Roma la 17 octombrie 2005, între Guvernul  
 României şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă, la Acordul de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul  
 Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de  
 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 
 H.G. nr. 166/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 167/22 feb. 2006 
 
 H.G. nr. 173/2006 
 Hotărâre privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute  
 din organisme modificate genetic 
 M. Of. nr. 206/6 mar. 2006 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Economiei şi Finanţelor din Republica  
 Italiană în domeniul colaborării informative pentru combaterea criminalităţii economico-financiare, semnat la Bucureşti la 14 decembrie  
 2005 
 H.G. nr. 178/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 158/20 feb. 2006 

 ▼ Acord tehnic între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind schimburile în  
 domeniul formării de personal, semnat la Roma la 5 decembrie 2005 şi la Bucureşti la 6 decembrie 2005 
 H.G. nr. 179/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 156/17 feb. 2006 
 
 ▼ Acord între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, reprezentat de  
 Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, referitor la implementarea programului "Introducerea conceptului poliţiei de  
 proximitate" în România, etapa 1 ianuarie 2005-31 martie 2007, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2005 
 H.G. nr. 180/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 183/27 feb. 2006 
 
 

Notă: intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 

 H.G. nr. 181/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 152/17 feb. 2006 

 H.G. nr. 191/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru  
 importul şi exportul produselor agricole 
 
 

M. Of. nr. 167/22 feb. 2006 

 H.G. nr. 194/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru supravegherea şi controlul oficial al  
 alimentelor şi hranei pentru animale 
 
 

M. Of. nr. 156/17 feb. 2006 

 H.G. nr. 195/2006 
 Hotărâre privind acordarea gratuită a mesei calde pentru personalul societăţilor comerciale din industria minieră 
 
 

M. Of. nr. 144/15 feb. 2006 

 H.G. nr. 196/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei internaţionale din 2001 privind  
 controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave (Convenţia AFS) 
 
 

M. Of. nr. 249/20 mar. 2006 

 H.G. nr. 197/2006 
 Hotărâre privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în  
 domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării  
 acestor programe 
 M. Of. nr. 195/1 mar. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1293/2006  (M. Of. nr. 807/26 sep. 2006) - înlocuieşte anexele nr. 6 şi 7 
 - H.G. nr. 1726/2006  (M. Of. nr. 995/13 dec. 2006) - înlocuieşte anexele nr. 8 şi 9 
 - H.G. nr. 1359/2007  (M. Of. nr. 775/15 nov. 2007) - modifică anexele nr. 8 şi 9 
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 - H.G. nr. 743/2008  (M. Of. nr. 531/15 iul. 2008) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 629/2009  (M. Of. nr. 356/27 mai 2009) - înlocuieşte anexa nr. 7 
 
 

- H.G. nr. 1171/2010  (M. Of. nr. 790/25 nov. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 7 

 H.G. nr. 220/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de  
 stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane 
 M. Of. nr. 205/6 mar. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 223/2017  (M. Of. nr. 268/18 apr. 2017) - modifică anexa; 
  modifică și înlocuiește anexa nr.5 
 
 H.G. nr. 221/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Cluj 
 M. Of. nr. 190/28 feb. 2006 

 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Zagreb la 2 noiembrie 2005 şi, respectiv, la Bucureşti la 22 noiembrie 2005, 
 H.G. nr. 225/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 205/6 mar. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 318/10 apr. 2006) 
 
 H.G. nr. 228/2006 
 Hotărâre privind autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază de a încheia contracte pentru achiziţii de tehnică şi echipamente necesare  
 îndeplinirii misiunilor specifice 
 
 

M. Of. nr. 171/22 feb. 2006 

 H.G. nr. 241/2006 
 Hotărâre privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale  
 "Apele Române" 
 
 

M. Of. nr. 185/27 feb. 2006 

 H.G. nr. 246/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 M. Of. nr. 295/3 apr. 2006 
 
 H.G. nr. 255/2006 
 Hotărâre privind stabilirea produselor pentru care se eliberează certificate de export şi de import şi a cuantumului garanţiilor aferente  
 exportului şi importului de produse agricole 
 
 

M. Of. nr. 189/28 feb. 2006 

 H.G. nr. 256/2006 
 Hotărâre privind hrana pentru animale şi alimentele modificate genetic 
 M. Of. nr. 206/6 mar. 2006 
 
 H.G. nr. 259/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul  
 activităţii de tineret 
 M. Of. nr. 194/1 mar. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 651/2009  (M. Of. nr. 382/5 iun. 2009) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 322/2019  (M. Of. nr. 419/29 mai 2019) - modifică titlul, art. 1 și art. 2; 
 în titlu şi în tot cuprinsul hotărârii, denumirea,Autoritatea Naţională pentru  
 Tineret” se va înlocui cu denumirea „Ministerul Tineretului şi Sportului” 
 
 ▼ Acord bilateral între Guvernul României, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Irak, acţionând prin Ministerul  
 Finanţelor, semnat la Amman la 18 august 2005 
 H.G. nr. 260/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 207/7 mar. 2006 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 959/2006 (M.A.E.) - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
 
 ▼ Protocolul Sesiunii a V-a a împuterniciţilor, semnat la Baia Mare la 23 decembrie 2005, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 
 H.G. nr. 263/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 356/20 apr. 2006 
 
 H.G. nr. 281/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind organizarea în România a acţiunilor de protocol specifice Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor  
 Publice şi Locuinţelor, precum şi a cheltuielilor ce se pot efectua în acest scop 
 M. Of. nr. 223/10 mar. 2006 
 Modificări: 



 

 1413

 - H.G. nr. 247/2008  (M. Of. nr. 212/19 mar. 2008) - modifică titlul, anexa; 
  înlocuieşte, în titlu şi în cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Integrării  
 Europene" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice  şi  
 
 

Locuinţelor" 

 H.G. nr. 286/2006 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Un copil o speranţă" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 223/10 mar. 2006 

 H.G. nr. 290/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltării reţelei naţionale de incubatoare de afaceri 
 
 

M. Of. nr. 232/15 mar. 2006 

 H.G. nr. 291/2006 
 Hotărâre privind achiziţia de echipamente, în vederea realizării Sistemului antiefracţie, control acces şi supraveghere perimetrală la sediile  
 unităţilor Jandarmeriei Române, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 217/9 mar. 2006 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 17 noiembrie 2005 şi la 22 noiembrie 2005, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998 
 H.G. nr. 298/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 235/15 mar. 2006 

 H.G. nr. 300/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile 
 M. Of. nr. 252/21 mar. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 601/2007  (M. Of. nr. 470/12 iul. 2007) - modifică art. 3, art.51 partea introductivă, art.56 partea introductivă, art.62,  
 art.65 lit.a), art.68, anexa nr.2, anexa nr. 4; 
 introduce, după cap. IX, cap. IX1 cu art. 701 
 
 H.G. nr. 303/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare turistică şi a Programului anual de dezvoltare a produselor  
 turistice 
 M. Of. nr. 279/28 mar. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 740/2006  (M. Of. nr. 590/7 iul. 2006) - completează anexa nr.2; 
  introduce anexa nr.2a) 
 
 

(v. H.G. nr. 120/2008) 

 H.G. nr. 317/2006 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii cheltuielilor de şcolarizare pentru copiii aflaţi în întreţinerea personalului din Ministerul Apărării  
 Naţionale trimis în misiune permanentă în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 235/15 mar. 2006 

 H.G. nr. 329/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării localităţii Arieşeni, judeţul Alba, ca staţiune turistică de interes local 
 M. Of. nr. 249/20 mar. 2006 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori,  
 semnate la Bucureşti la 25 noiembrie 2005 şi la Zagreb la 5 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai  
 2003 
 H.G. nr. 334/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 287/30 mar. 2006 

 H.G. nr. 345/2006 
 Hotărâre privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti Băneasa-Feteşti,  
 componentă a Coridorului IV Paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h" 
 
 

M. Of. nr. 251/21 mar. 2006 

 H.G. nr. 350/2006 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "S.U.G.C.T." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 271/27 mar. 2006 

 H.G. nr. 351/2006 
 Hotărâre privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Miniera Medgidia" - S.A. 
 M. Of. nr. 271/27 mar. 2006 
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 ▼ Protocol între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române din Ministerul Administraţiei şi Internelor al României şi Serviciul  
 Grăniceri al Republicii Moldova privind schimbul de informaţii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice, semnat la Chişinău la 22  
 noiembrie 2005 
 H.G. nr. 352/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 278/28 mar. 2006 
 
 H.G. nr. 354/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de Onoare al Ordinului Virtutea Militară 
 M. Of. nr. 319/10 apr. 2006 

 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 noiembrie 2005 şi la Bucureşti la 27 decembrie 2005, între Guvernul  
 României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la  
 Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea  
 Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000 
 H.G. nr. 380/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 307/5 apr. 2006 
 
 H.G. nr. 383/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Fluidizarea  
 traficului pe DN 1 între km 7+535 - 11+938", din cadrul obiectivului de investiţii "Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 - 17+100  
 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti" 
 M. Of. nr. 302/4 apr. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1680/2006  (M. Of. nr. 983/8 dec. 2006) - modifică art. 3; 
  completează anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 614/2007  (M. Of. nr. 421/25 iun. 2007) - modifică şi completează  anexa nr.2 

 H.G. nr. 384/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Sporire  
 capacitate DN 7 km 11+200 - km 30+800 - pe teritoriul localităţilor Chitila, Buftea şi Tărtăşeşti - din judeţele Ilfov şi Dâmboviţa", din  
 cadrul obiectivului de investiţii "Sporire capacitate de circulaţie pe DN 7 km 11+200 - km 30+800" 
 
 

M. Of. nr. 302/4 apr. 2006 

 H.G. nr. 401/2006 
 Hotărâre privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru  
 Drepturile de Autor 
 M. Of. nr. 292/31 mar. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 698/2009  (M. Of. nr. 424/22 iun. 2009) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1410/2009  (M. Of. nr. 839/4 dec. 2009) - modifică art. 10 alin. (3); 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1135/2010  (M. Of. nr. 799/30 nov. 2010) - modifică art. 10 alin. (1) şi (3); 
 abrogă anexa 
 
 

- H.G. nr. 947/2011  (M. Of. nr. 700/4 oct. 2011) - modifică art. 1 alin. (2) 

 H.G. nr. 404/2006 
 Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat 
 M. Of. nr. 319/10 apr. 2006 
 
 H.G. nr. 418/2006 
 Hotărâre privind desfiinţarea Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 321/10 apr. 2006 

 H.G. nr. 420/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar 
 M. Of. nr. 332/13 apr. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 408/2011  (M. Of. nr. 306/4 mai 2011) - modifică art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (2); 
  introduce alin. (3) la art. 3, lit. h) la art. 4 
 
 H.G. nr. 423/2006 
 Hotărâre privind suplimentarea parcului normat de mijloace de transport pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale Ministerului Muncii,  
 Solidarităţii Sociale şi Familiei 
 
 

M. Of. nr. 321/10 apr. 2006 

 H.G. nr. 430/2006 
 Hotărâre privind acordarea unui ajutor bănesc unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din bugetul asigurărilor sociale de  
 stat 
 
 

M. Of. nr. 309/5 apr. 2006 

 H.G. nr. 442/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Buzău, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 326/11 apr. 2006 
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 H.G. nr. 446/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind concesionarea activităţii instituţiilor publice de spectacole şi concerte 
 M. Of. nr. 332/13 apr. 2006 

 

 ▼ Protocolul Sesiunii a XVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea la 2 februarie 2006 
 H.G. nr. 454/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 366/26 apr. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 483/2007 (M. Of. nr. 529/6 aug. 2007) 
 
 ▼ Aranjament administrativ pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale,  
 semnat la Bruxelles la 8 decembrie 2005 
 H.G. nr. 455/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 368/27 apr. 2006 
 
 H.G. nr. 456/2006 
 Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a cuptoarelor electrice de  
 uz casnic 
 M. Of. nr. 364/26 apr. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1258/2007  (M. Of. nr. 731/29 oct. 2007) - înlocuieşte anexa nr.5 
 
 H.G. nr. 459/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile  
 compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 M. Of. nr. 344/17 apr. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 955/2006  (M. Of. nr. 655/28 iul. 2006) - modifică anexa 

 H.G. nr. 463/2006 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a achiziţiona aparatură medicală de înaltă performanţă 
 
 

M. Of. nr. 404/10 mai 2006 

 H.G. nr. 468/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de Onoare al Ordinului Virtutea Aeronautică 
 M. Of. nr. 349/18 apr. 2006 
 
 H.G. nr. 469/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de Onoare al Ordinului Virtutea Maritimă 
 
 

M. Of. nr. 349/18 apr. 2006 

 H.G. nr. 475/2006 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului sumei minime în valută pe care trebuie să o prezinte cetăţenii români la ieşirea din ţară, când  
 călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare, precum şi a modalităţilor  
 prin care se poate face dovada deţinerii acesteia 
 M. Of. nr. 337/14 apr. 2006 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 23 decembrie 2005 şi la Bucureşti la 17 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut  
 (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002 
 H.G. nr. 482/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 378/3 mai 2006 

 H.G. nr. 483/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor  
 de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 139/2005 privind administrarea pădurilor din România 
 
 

M. Of. nr. 356/20 apr. 2006 

 H.G. nr. 493/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot 
 M. Of. nr. 380/3 mai 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 601/2007  (M. Of. nr. 470/12 iul. 2007) - modifică art. 3, art.8, art.12, art.15 partea introductivă, art. 16 alin. (1), art.18  
 partea introductivă, art.22, art.23 partea introductivă, art.28 partea  
 introductivă, art.29 partea introductivă, art.30 alin. (1); 
 
 

 introduce anexa 

 H.G. nr. 495/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării "Sporire capacitate  
 circulaţie pe DN 1 Ploieşti - Câmpina km 66+500 - km 88+515" din cadrul obiectivului de investiţie "Sporire capacitate circulaţie pe DN 1  
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 Ploieşti - Câmpina km 66+500 - km 88+515 - Sistematizarea circulaţiei rutiere în zona intersecţiei între DN 1 şi DN 1B" 
 
 

M. Of. nr. 378/3 mai 2006 

 H.G. nr. 514/2006 
 Hotărâre privind unele măsuri financiare în favoarea Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. pentru finalizarea lucrărilor de investiţii  
 la Unitatea 2 CNE Cernavodă 
 M. Of. nr. 365/26 apr. 2006 

 

 ▼ Memorandum de cooperare economică între Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Economiei din Republica  
 Slovenia, semnat la Ljublijana la 21 octombrie 2005 
 H.G. nr. 516/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 385/4 mai 2006 
 
 H.G. nr. 526/2006 
 Hotărâre privind echivalarea funcţiilor militare din Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de  
 Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază cu funcţii civile 
 
 

M. Of. nr. 379/3 mai 2006 

 H.G. nr. 527/2006 
 Hotărâre privind aprobarea contractului-cadru şi a onorariilor maximale acordate evaluatorilor autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în  
 vederea efectuării raportului de evaluare a imobilelor conform titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor  
 preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 
 

M. Of. nr. 388/5 mai 2006 

 H.G. nr. 539/2006 
 Hotărâre privind acumularea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a unor stocuri de urgenţă destinate acordării de ajutoare  
 umanitare 
 M. Of. nr. 369/27 apr. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 788/2006  (M. Of. nr. 550/26 iun. 2006) - modifică anexa; 
 
 

 introduce alin. (2) la art. 1 

 H.G. nr. 546/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge 
 
 

M. Of. nr. 389/5 mai 2006 

 H.G. nr. 554/2006 
 Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanţele militare 
 
 

M. Of. nr. 376/2 mai 2006 

 H.G. nr. 556/2006 
 Hotărâre privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora 
 M. Of. nr. 376/2 mai 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 30/10 ian. 2019) - modifică art. 2 și art. 3; 
 
 

modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2 

 H.G. nr. 557/2006 
 Hotărâre privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora 
 M. Of. nr. 376/2 mai 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1869/2006  (M. Of. nr. 6/4 ian. 2007) - modifică art.1 alin.(2), art.4 alin.(1) 
 - H.G. nr. 370/2007  (M. Of. nr. 280/26 apr. 2007) - modifică art.1 alin.(2) 
 - H.G. nr. 1290/2007  (M. Of. nr. 734/30 oct. 2007) - modifică art. 5 alin. (3) 
 - H.G. nr. 1505/2007  (M. Of. nr. 857/13 dec. 2007) - modifică art. 1 alin. (2) 
 - H.G. nr. 571/2008  (M. Of. nr. 410/2 iun. 2008) - modifică art. 1 alin. (2) 
 - H.G. nr. 1566/2008  (M. Of. nr. 842/15 dec. 2008) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. a), art. 4, art. 5; 
  introduce alin. (11) la art. 3 şi anexele nr. 4, 5 şi 6; 
  înlocuieşte anexele nr. 1-3 
 - H.G. nr. 69/2010  (M. Of. nr. 69/29 ian. 2010) - introduce art. 21 
 - H.G. nr. 4/2019  (M. Of. nr. 30/10 ian. 2019) - modifică art. 5 alin. (1) și (3); 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 1-3; 
 
 

abrogă art. 5 alin. (4) 

 H.G. nr. 558/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protecţia mediului, scutite de la plata taxelor vamale şi a taxei pe  
 valoarea adăugată, achiziţionate în cadrul Proiectului "Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului,  
 componenta 2 - Monitorizarea poluării aerului", în baza Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, semnat  
 la Bucureşti la 16 iulie 2003 şi la Paris la 25 august 2003, ratificat prin Legea nr. 68/2004 
 
 

M. Of. nr. 382/4 mai 2006 

 H.G. nr. 561/2006 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului compensaţiei lunare pentru chirie şi condiţiile de acordare a acesteia unor cadre militare în  
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 activitate 
 M. Of. nr. 404/10 mai 2006 

 

 ▼ Memorandum de colaborare între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Ministerul  
 Economiei şi Transporturilor din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005 
 H.G. nr. 562/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 411/11 mai 2006 
 
 
 H.G. nr. 564/2006 
 Hotărâre privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul 
 M. Of. nr. 406/10 mai 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 425/2019  (M. Of. nr. 519/26 iun. 2019) - modifică anexa 

 H.G. nr. 565/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere "Econord" -S.A. Baia Mare prin  
 reorganizarea unor activităţi din cadrul Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin“ - S.A. Baia Mare 
 
 

M. Of. nr. 412/12 mai 2006 

 H.G. nr. 566/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Construcţia  
 variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă" 
 M. Of. nr. 435/19 mai 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1392/2008  (M. Of. nr. 761/11 nov. 2008) - completează anexa nr.2 
 
 H.G. nr. 569/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Condiţiilor de închiriere a instalaţiilor de tracţiune electrică şi de electroalimentare şi a reţelei de  
 telecomunicaţii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice 
 
 

M. Of. nr. 417/15 mai 2006 

 H.G. nr. 574/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăţi comerciale aflate sub autoritatea Ministerului  
 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin ofertă publică secundară 
 M. Of. nr. 442/23 mai 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1096/2007  (M. Of. nr. 640/19 sep. 2007) - înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 585/2006 
 Hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete  
 de Stat 
 M. Of. nr. 400/9 mai 2006 

 

 ▼ Actul final al întrunirii plenare a administraţiilor semnatare din Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania, Franţa, Ungaria, Olanda,  
 Croaţia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Republica Slovacă, Slovenia şi Elveţia, prin care s-a adoptat  
 Acordul privind coordonarea frecvenţelor cuprinse în intervalul dintre 29,7 MHz şi 39,5 GHz pentru servicii fixe şi servicii terestre  
 mobile, semnat la Vilnius la 12 octombrie 2005 
 H.G. nr. 587/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 515/14 iun. 2006 

 H.G. nr. 590/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din  
 sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială "Cupru Min" -  
 S.A. Abrud, Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" -  
 S.A. Deva, Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare,  
 Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora 
 M. Of. nr. 506/12 iun. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 347/2008  (M. Of. nr. 244/28 mar. 2008) - modifică art.1 alin.(6), anexa 
 - H.G. nr. 1226/2008  (M. Of. nr. 689/9 oct. 2008) - modifică art. 6, anexa; 
  abrogă art. 8; 
  înlocuieşte sintagmele "Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul  
 Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie", "Ministerul Economiei şi  
 Comerţului" şi "Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie"  cu  
 sintagma "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului", sintagma  
 "ministrul economiei şi comerţului"  cu sintagma "preşedintele AVAS", iar  
 sintagma "ordinul ministrului economiei şi comerţului" cu sintagma "ordinul  
 
 

preşedintelui AVAS" 

 H.G. nr. 591/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea destinaţiilor şi modului de utilizare a sumei aferente sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni şi a  
 organizaţiilor reprezentative ale acestora, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006, precum şi a modului de  
 acordare a finanţărilor nerambursabile programelor, proiectelor şi acţiunilor destinate acestei activităţi 
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M. Of. nr. 424/17 mai 2006 

 H.G. nr. 602/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de  
 dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei  
 privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor 
 M. Of. nr. 420/16 mai 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1737/2006  (M. Of. nr. 995/13 dec. 2006) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 453/2008  (M. Of. nr. 330/25 apr. 2008) - modifică titlul, art.1, art.2; 
  modifică şi completează anexa nr.1; 
  înlocuieşte anexa nr.2 
 
 

- H.G. nr. 1307/2009  (M. Of. nr. 753/4 nov. 2009) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 607/2006 
 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2003 privind preţurile produselor subvenţionate din sectorul minier 
 
 

M. Of. nr. 420/16 mai 2006 

 H.G. nr. 613/2006 
 Hotărâre privind autorizarea Serviciului Român de Informaţii de a achiziţiona mijloace de transport prin intermediul unei finanţări tip  
 leasing financiar 
 
 

M. Of. nr. 435/19 mai 2006 

 H.G. nr. 617/2006 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului  de lege privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, în  
 funcţie de calitatea şi performanţa activităţii 
 M. Of. nr. 437/19 mai 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 941/2006  (M. Of. nr. 652/28 iul. 2006) - modifică titlul, art.1; 
  introduce art.11 
 
 ▼ Amendamentul convenit prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 25 ianuarie 2006 şi, respectiv, la Bucureşti la 9 februarie 2006, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de compensare dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi  
 furnizare a energiei electrice "Electrica Banat" - S.A. şi "Electrica Dobrogea" - S.A., semnat la Bucureşti la 20 aprilie 2005, în legătură  
 cu garanţia parţială de risc acordată de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi aprobarea acordurilor care compun  
 garanţia parţială de risc 
 H.G. nr. 618/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 456/25 mai 2006 

 H.G. nr. 635/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea practicării sportului profesionist în ramurile de sport kick box şi thai box 
 M. Of. nr. 463/29 mai 2006 

 

 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Statul Israel privind cooperarea militară, semnat la  
 Bucureşti la 9 martie 2006 
 H.G. nr. 638/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 471/31 mai 2006 
 
 ▼ Protocol adiţional de amendare a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica  
 Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul învăţământului militar (Baku, 15 februarie 2000), semnat la Baku la 14 martie 2006 
 H.G. nr. 639/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 478/2 iun. 2006 

 H.G. nr. 645/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secţiunea 2  
 Fundulea-Lehliu" şi "Secţiunea 3 Lehliu-Drajna" din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Bucureşti-Cernavodă pe teritoriul  
 localităţilor Săruleşti, Tămădău Mare, Nicolae Bălcescu, Lehliu-Gară, Dragoş Vodă, Dragalina, Vlad Ţepeş, Vâlcelele şi Dor Mărunt din  
 judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 497/8 iun. 2006 

 H.G. nr. 648/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele scutite de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată, achiziţionate  
 pentru realizarea Sistemului informaţional-decizional hidrologic (DESWAT) 
 M. Of. nr. 459/26 mai 2006 

 

 ▼ Amendamente convenite prin scrisoarea semnată la Washington la 9 martie 2006 şi la Bucureşti la 27 martie 2006, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de  
 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 H.G. nr. 670/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 513/14 iun. 2006 
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 H.G. nr. 672/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 66 Petroşani-Simeria, între km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul  
 judeţului Hunedoara" 
 M. Of. nr. 489/6 iun. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 696/2007  (M. Of. nr. 494/24 iul. 2007) - completează anexa nr.2 
 - H.G. nr. 383/2009  (M. Of. nr. 238/9 apr. 2009) - completează anexa nr. 2 
 
 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind protecţia informaţiilor  
 militare clasificate schimbate, semnat la Baku la 14 martie 2006 
 H.G. nr. 673/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 489/6 iun. 2006 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul administraţiei publice, managementului şi organizării personalului dintre  
 Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne, al Administraţiei Publice şi Descentralizării din Republica  
 Elenă, semnat la Bucureşti la 28 martie 2006 
 H.G. nr. 674/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 513/14 iun. 2006 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat  
 româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006 
 H.G. nr. 675/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 486/5 iun. 2006 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea între Ministerul Justiţiei al României şi Departamentul Justiţiei şi Drepturilor Omului al  
 Republicii Indonezia, semnat la Bucureşti la 11 aprilie 2006 
 H.G. nr. 676/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 497/8 iun. 2006 

 H.G. nr. 695/2006 
 Hotărâre privind organizarea şi gestionarea sistemului informaţional pentru agricultură şi silvicultură 
 M. Of. nr. 486/5 iun. 2006 
 
 H.G. nr. 705/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de  
 investiţii de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Timişoara" 
 M. Of. nr. 517/15 iun. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 939/2013  (M. Of. nr. 751/4 dec. 2013) - modifică corespunzător 

 H.G. nr. 707/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României 
 M. Of. nr. 520/15 iun. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 797/2007  (M. Of. nr. 514/31 iul. 2007) -  completează anexa 
 - H.G. nr. 946/2007  (M. Of. nr. 627/12 sep. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 544/2010  (M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 875/2010  (M. Of. nr. 609/27 aug. 2010) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 790/2014  (M. Of. nr. 689/22 sep. 2014) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1184/2021  (M. Of. nr. 1077/10 nov. 2021) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 735/2006 
 Hotărâre privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în  
 produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor 
 M. Of. nr. 521/16 iun. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 372/2010  (M. Of. nr. 278/28 apr. 2010) - modifică art. 2 lit. h) şi i) 
 - H.G. nr. 1197/2011  (M. Of. nr. 867/8 dec. 2011) - modifică art. 1 alin. (4), art. 2 lit. b) şi i), art. 3 alin. (5), art. 5, art. 6 alin. (1),  
 art. 7 alin. (2); 
  introduce alin. (8) la art. 3; 
 
 

 înlocuieşte anexa nr. 3 

 H.G. nr. 736/2006 
 Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a uscătoarelor electrice de  
 rufe de uz casnic cu tambur 
 M. Of. nr. 538/22 iun. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1258/2007  (M. Of. nr. 731/29 oct. 2007) - completează anexa nr.5 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere cu privire la dezvoltarea unei pieţe unice de reţele de tip broadband interconectate în totalitate la reţelele  
 europene şi globale - Iniţiativa pentru "bSEE" - broadband în Sud-Estul Europei, semnat la Salonic la 1 iulie 2005 
 H.G. nr. 738/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 529/20 iun. 2006 
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 H.G. nr. 749/2006 
 Hotărâre privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în  
 câmpul minier Tărâia - Cernişoara, etapa a II-a, cariera Panga", judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 548/26 iun. 2006 

 H.G. nr. 753/2006 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Juridice din subordinea Academiei Române 
 M. Of. nr. 527/19 iun. 2006 
 
 H.G. nr. 759/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole“, 1.2  
 "Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi  
 pentru protecţia consumatorilor“, 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale“, 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole“, 3.2  
 "Constituirea grupurilor de producători“, 3.3 "Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural“, 3.4  
 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care generează activităţi multiple şi venituri alternative“, 3.5 "Silvicultură“, 4.1  
 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale“ şi 4.2 "Asistenţă tehnică“ din Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţat din  
 fonduri SAPARD 
 M. Of. nr. 531/20 iun. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 177/2007  (M. Of. nr. 171/12 mar. 2007) - înlocuieşte anexele nr.1, 3, 4, 7, 11, 12, 13 şi 14 
 
 

- H.G. nr. 725/2007  (M. Of. nr. 465/11 iul. 2007) - înlocuieşte anexele nr. 11, 12, 13 şi 14 

 H.G. nr. 760/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de utilizare şi repartizare a sumelor provenite din fondul de stimulare de  
 către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
 M. Of. nr. 535/21 iun. 2006 

 

 ▼ Amendamente convenite prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 februarie 2006 şi la Bucureşti la 24 şi, respectiv, 27 februarie 2006,  
 dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -  
 S.A., la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice  
 "Transelectrica" - S.A. privind finanţarea Proiectului pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -  
 S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2000 
 H.G. nr. 767/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 572/3 iul. 2006 

 H.G. nr. 780/2006 
 Hotărâre privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 
 M. Of. nr. 554/27 iun. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 133/2010  (M. Of. nr. 155/10 mar. 2010) - modifică art. 3 lit. l), art. 6 alin. (1) lit. b) şi d), art. 8 lit. c), art. 18 alin. (5),  
 art. 21, art. 22 alin. (1) şi (2), art. 28 alin. (2), (3) şi (4), art. 29; 
 introduce alin. (4) la art. 6, alin. (4) la art. 9, la data de 20 mar. 2010 art. 141  
 şi art. 281; 
 abrogă art. 31 
 - H.G. nr. 399/2010  (M. Of. nr. 286/30 apr. 2010) - modifică art. 2, art. 3 lit. c), art. 4, art. 8 lit. e), art. 9 alin. (1) şi (3), art. 16  
 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (2)-(5), art. 21, art. 22 alin. (1) şi (2), art.  
 26 alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (4), art. 28 alin. (2)-(4) la data de 10 mai 2010,  
 art. 281 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) la data de 10 mai 2010, art. 30; 
 introduce art. 21, lit. o)-v) la art. 3, alin. (5) şi (6) la art. 9, art. 101, art.  
 121, art. 122, art. 123, art. 142, art. 143, alin. (3)-(15) la art. 15, alin. (4)  
 la art. 16, alin. (6) la art. 18, alin. (2) la art. 19, alin. (2) la art. 20, alin. (5)-(10)  
 la art. 28 la data de 10 mai 2010, lit. f) la art. 281 alin. (1) la data de 10 mai  
 2010, art. 301, art. 302; 
 înlocuieşte anexele nr. 1, 4 şi 5 
 - H.G. nr. 1300/2010  (M. Of. nr. 874/28 dec. 2010) - modifică art. 18 alin. (6), art. 28 alin. (1), (2) şi (4), art. 281 alin. (2); 
 introduce alin. (3) la art. 4, alin. (3) la art. 281; 
  abrogă art. 28 alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 115/2011  (M. Of. nr. 926/28 dec. 2011) - abrogă art. 123 alin. (3) 
 - L. nr. 163/2012  (M. Of. nr. 691/8 oct. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 115/2011 
 - H.G. nr. 204/2013  (M. Of. nr. 248/30 apr. 2013) - modifică art. 1, art. 3 lit. d), f), l) şi ţ), art. 4, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit.  
 b) şi d), art. 7, art. 8 lit. c) şi e), art. 9 alin. (1), (2), (5) şi (6), art. 10, art. 142  
 alin. (7), art. 15 alin. (2) - (4), art. 16, art. 20, art. 21 alin. (1)- (5), (9), (12) şi  
 (14), art. 22, art. 24 alin. (1), (2), (4), (5), (7) şi (8), art. 25 alin. (1) şi (2), art.  
 28 alin. (1), art. 281 alin. (1), art. 281 alin. (2), art. 29,menţiunea privind  
 transpunerea normelor comunitare, anexa nr. 5; 
 introduce lit. x) şi y) la art. 3, alin. (4) - (7) la art. 101, art. 144, art. 151, art.  
 152, alin. (7) la art. 17, alin. (7) la art. 18,  alin. (31) la art. 21; 
 abrogă art. 8 lit. d), art. 11, art. 12, art. 123 alin. (2) şi (4), art. 13, art. 14, art.  
 18 alin. (6), art. 19 alin. (1), art. 26, art. 27, anexa nr. 3; 
 sintagma "Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului" se înlocuieşte cu  
 "autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului" 
 - H.G. nr. 578/2015  (M. Of. nr. 571/30 iul. 2015) - modifică art. 3 lit. u), art. 15 alin. (5) partea introductivă, art. 16 alin. (1) şi  
 (7), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (3) şi (6), art. 281 alin. (1) lit. d), anexa nr. 4; 
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 introduce alin. (8) la art. 101, alin. (9) la art. 16, alin. (32) la art. 21, alin.  
 (15) la art. 21 
 - H.G. nr. 971/2016  (M. Of. nr. 1063/29 dec. 2016) - modifică art. 2, art. 3 lit. c), g) și l), art. 4, art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (1)  
 partea introductivă, art. 7 alin. (1), art. 8 lit. c), art. 9 alin. (1) - (5), art. 101  
 alin. (4), (5) și (8), art. 142 alin. (2), art. 15 alin. (1), (2) și (4), art. 16 alin. (1)  
 și (9), art. 18 alin. (5), art. 19, art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (3), (31), (4), (7) și  
 (9) - (13), art. 22 alin. (1) și (2), art. 24 alin. (1), (2) și (4) - (7), art. 25 alin. (1),  
 art. 28 alin. (2), (5), alin. (6) lit. b) și alin. (7) - (9), art. 281 alin. (2), art. 30; 
  introduce lit. z) la art. 3, alin. (7) la art. 9, alin. (9) la art. 101, art. 153, alin.  
 (8) și (9) la art. 18, lit. g) la art. 281 alin. (1); 
  abrogă art. 152 alin. (4) 
 - H.G. nr. 393/2020  (M. Of. nr. 440/26 mai 2020) - modifică art. 2, art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 10, art. 20 alin. (1), art. 21  
 alin. (3), art. 21 alin. (9), art. 281 alin. (1) lit. a) şi d); 
  introduce lit. f1) la art. 3, alin. (3) şi (4) la art. 5, alin. (10) - (12) la art. 101,  
 alin. (3) la art. 144, alin. (3) - (5) la art. 151, art. 152, art. 154 şi 155,  
 alin. (33) şi (34) la art. 21; 
 
 

 abrogă art. 3 lit. t), art. 16 alin. (2)-(4), art. 20 alin. (2) şi (3), art. 25 alin. (3) 

 H.G. nr. 784/2006 
 Hotărâre privind aprobarea încheierii de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor acte adiţionale la Contractul de  
 vânzare-cumpărare de acţiuni în Banca Comercială Română - S.A. şi la Contractul de garanţie şi asistare la plată şi drepturi de  
 coparticipare la apărare 
 
 

M. Of. nr. 537/21 iun. 2006 

 H.G. nr. 804/2006 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 
 

M. Of. nr. 547/26 iun. 2006 

 H.G. nr. 805/2006 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei I CARE ONLUS din Italia 
 
 

M. Of. nr. 556/27 iun. 2006 

 H.G. nr. 806/2006 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Fundaţiei "Terre des hommes" din Elveţia 
 M. Of. nr. 556/27 iun. 2006 
 
 H.G. nr. 807/2006 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Academia de Ştiinţe Tehnice din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 547/26 iun. 2006 

 H.G. nr. 808/2006 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Balneoclimaterica Sovata" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 547/26 iun. 2006 

 H.G. nr. 810/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de reconstrucţie a caselor de locuit afectate de calamităţi naturale - inundaţii şi alunecări de teren -  
 în localităţile riverane fluviului Dunărea şi în judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 562/29 iun. 2006 

 H.G. nr. 811/2006 
 Hotărâre privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a asistenţei tehnice pentru pregătirea de  
 proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 571/3 iul. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1810/2006  (M. Of. nr. 1041/28 dec. 2006) - modifică art. 1 alin.(3), art.3 alin.(1); 
  introduce alin.(5) la art. 1, alin.(3) la art. 3 
 - H.G. nr. 276/2007  (M. Of. nr. 212/28 mar. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 898/2007  (M. Of. nr. 597/29 aug. 2007) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2, anexa 
 - H.G. nr. 1364/2007  (M. Of. nr. 776/15 nov. 2007) - modifică titlul, art. 3 alin. (3), anexa; 
  înlocuieşte, în titlu şi în cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Integrării  
 Europene" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi  
 Locuinţelor" 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 ianuarie 2006 şi la Zagreb la 21 februarie 2006, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de  
 dezvoltare rurală 
 H.G. nr. 813/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 588/7 iul. 2006 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Autoritatea Naţională a Vămilor din subordinea Ministerului Finanţelor Publice, în cadrul Agenţiei  
 Naţionale de Administrare Fiscală, din România şi Administraţia Generală a Vămilor Republicii Populare Chineze privind cooperarea şi  
 asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Beijing la 28 martie 2006 
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 H.G. nr. 814/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 582/5 iul. 2006 

 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Slovenia privind cooperarea în domeniul  
 apărării, semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2006 
 H.G. nr. 832/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 592/10 iul. 2006 
 
 H.G. nr. 837/2006 
 Hotărâre privind reclasificarea protezelor pentru articulaţiile de umăr, genunchi şi şold prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 911/2005  
 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale 
 
 

M. Of. nr. 588/7 iul. 2006 

 H.G. nr. 852/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei gestionării cotelor de lapte de vacă în România 
 M. Of. nr. 569/30 iun. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1498/2006  (M. Of. nr. 878/27 oct. 2006) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 79/2007  (M. Of. nr. 76/31 ian. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 338/2007  (M. Of. nr. 248/13 apr. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 760/2007  (M. Of. nr. 492/23 iul. 2007) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 812/2010  (M. Of. nr. 570/11 aug. 2010) - modifică titlul, titlul metodologiei, anexa 

 H.G. nr. 853/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de  
 cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii 
 M. Of. nr. 599/11 iul. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1342/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 
 

- H.G. nr. 1069/2009  (M. Of. nr. 683/12 oct. 2009) - modifică anexele nr. 2.a) 2.c) şi 2.d) 

 H.G. nr. 863/2006 
 Hotărâre privind aprobarea transferului pachetelor de acţiuni deţinute de stat la unele societăţi comerciale de la Regia Autonomă  
 "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
 M. Of. nr. 590/7 iul. 2006 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti, la 20 februarie 2006, şi la Zagreb, la 15 martie 2006, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A.,  
 semnat la Washington la 23 ianuarie 1998 
 H.G. nr. 864/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 611/14 iul. 2006 
 
 H.G. nr. 870/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul  
 administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 637/24 iul. 2006 

 H.G. nr. 878/2006 
 Hotărâre privind anularea constituirii parcului industrial "Parc turistic şi de agrement Snagov", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.  
 1.560/2004 
 
 

M. Of. nr. 589/7 iul. 2006 

 H.G. nr. 882/2006 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen 
 M. Of. nr. 608/13 iul. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 895/2007  (M. Of. nr. 561/15 aug. 2007) - modifică art. 1 alin. (3) lit. i); 
  introduce lit. l) la art. 4 
 - H.G. nr. 1317/2007  (M. Of. nr. 751/6 nov. 2007) - modifică art.2 alin.(2) 
 
 ▼ Protocol dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Grăniceri din Republica  
 Moldova, semnat la Bucureşti la 23 martie 2006, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova  
 privind readmisia străinilor, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2001 
 H.G. nr. 891/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 

 H.G. nr. 892/2006 
 Hotărâre privind închiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei Giurgiu (România) - Ruse (Bulgaria) Gara Fluvială km  
 492+500, pentru traficul internaţional de călători 
 
 

M. Of. nr. 620/18 iul. 2006 

 H.G. nr. 894/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei naţionale consultative pentru facilitarea comerţului internaţional - ROMPRO prin reorganizarea  
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 Comisiei naţionale consultative pentru facilitarea comerţului internaţional - ROMPRO 
 M. Of. nr. 638/25 iul. 2006 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Integrării Europene şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la  
 cofinanţarea şi administrarea proiectului "Extinderea implementării Agendei locale 21 în România", semnat la Bucureşti la 12 mai 2006 
 H.G. nr. 898/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 659/31 iul. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1917/2006 (M. Of. nr. 27/16 ian. 2007) 

 H.G. nr. 910/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Deviere DN 28  
 km 19+500-22+900 pe teritoriul localităţilor Blăgeşti, oraş Paşcani, judeţul Iaşi" 
 M. Of. nr. 613/14 iul. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 662/2014  (M. Of. nr. 597/11 aug. 2014) - modifică anexa nr. 2, anexa nr. 7; 
 introduce anexa nr. 3; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 
 ▼ Protocol dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi  
 Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind înfiinţarea şi funcţionarea Punctului de contact "Porubne", semnat la  
 Bucureşti şi la Kiev la 7 februarie 2006 
 H.G. nr. 914/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 639/25 iul. 2006 

 H.G. nr. 915/2006 
 Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea,  
 modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, precum şi pentru modificarea anexei la  
 Hotărârea Guvernului nr. 433/2006 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea  
 adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 
 
 

M. Of. nr. 614/17 iul. 2006 

 H.G. nr. 918/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării - IMPACT 
 M. Of. nr. 631/21 iul. 2006 

 

 ▼ Protocol de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi  
 Direcţia Generală a Arhivelor de pe lângă Consiliul de Miniştri al Republicii Bulgaria, semnat la Bucureşti la 28 martie 2006 
 H.G. nr. 922/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 636/24 iul. 2006 

 H.G. nr. 944/2006 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. -  
 "ISPIF" Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 699/15 aug. 2006 

 H.G. nr. 946/2006 
 Hotărâre privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale 
 M. Of. nr. 663/2 aug. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 989/2013  (M. Of. nr. 788/16 dec. 2013) - modifică art. 5 alin. (2) 
 
 H.G. nr. 947/2006 
 Hotărâre privind aprobarea contractului de consultanţă şi servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societăţii Comerciale  
 "Romtelecom" - S.A. 
 M. Of. nr. 663/2 aug. 2006 

 Notă: Anexa s-a publicat în H.G. nr. 1898/2006 - M. Of. nr. 34/17 ian. 2007 
 
 H.G. nr. 953/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri speciale ca urmare a conflictului din Liban 
 
 

M. Of. nr. 656/28 iul. 2006 

 H.G. nr. 955/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operaţiuni compensatorii şi a modului de ierarhizare a acestora prin  
 multiplicatori de compensare şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002  
 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,  
 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2006 
 
 

M. Of. nr. 655/28 iul. 2006 

 H.G. nr. 964/2006 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui sector de drum comunal situat pe raza  
 administrativ-teritorială a comunei Gradiştea, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 677/7 aug. 2006 
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 H.G. nr. 971/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 
 M. Of. nr. 683/9 aug. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 359/2015  (M. Of. nr. 374/28 mai 2015) - modifică art. 2, anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3 

 H.G. nr. 972/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 M. Of. nr. 680/8 aug. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1586/2007  (M. Of. nr. 18/10 ian. 2008) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 503/2016  (M. Of. nr. 557/22 iul. 2016) - modifică și completează anexa; 
  în tot cuprinsul actului normativ, sintagma „Ministerul Sănătăţii Publice” se  
 înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Sănătăţii”, în tot cuprinsul actului normativ  
 sintagma „Ordinul 
 Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România” se înlocuieşte cu sintagma  
 „Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din  
 România” 
 - H.G. nr. 338/2020  (M. Of. nr. 355/4 mai 2020) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 786/2020  (M. Of. nr. 880/25 sep. 2020) - abrogă H.G. nr. 338/2020; modifică și completează anexa; în cuprinsul  
 Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se înlocuiesc următoarele  
 sintagme: 
 — „Colegiul Medicilor Dentişti din România” cu „Colegiul Medicilor  
 Stomatologi din România”; 
 — „colegiile judeţene ale medicilor dentişti” cu „colegiile judeţene ale  
 medicilor stomatologi”; 
 — „dispozitive medicale” cu „dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive  
 asistive”; 
 — „vicepreşedinţi” cu „vicepreşedinte"; 
 — „preşedinte-director general" cu „director general”; 
 — „obiective”, „indicatori de performanţă" şi „indicatori de performanţă  
 generali şi specifici” cu „standarde de performanţă şi indicatori de referinţă  
 asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate” 
 - H.G. nr. 320/2021  (M. Of. nr. 274/18 mar. 2021) - modifică anexa; 
  în tot cuprinsul statutului, termenul „vicepreşedinte” 
 se înlocuieşte cu termenul „vicepreşedinţi” 
 
 

- H.G. nr. 538/2021  (M. Of. nr. 504/14 mai 2021) - modifică art. 13 

 H.G. nr. 973/2006 
 Hotărâre privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă 
 M. Of. nr. 674/4 aug. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1813/2006  (M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) - modifică art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi (3), art. 2, art. 3 alin. (1), alin.  
 (2) lit. c), art. 4 alin. (3), art. 6, art. 8 
 
 H.G. nr. 975/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Târnova şi Văliug, judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 694/14 aug. 2006 
 
 H.G. nr. 976/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cornu, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 694/14 aug. 2006 

 H.G. nr. 980/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizaţiei Tratatului  
 Atlanticului de Nord (NATO) 
 M. Of. nr. 672/4 aug. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 864/2015  (M. Of. nr. 801/28 oct. 2015) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2) şi (3); 
 
 

 introduce alin. (21) la art. 3 

 H.G. nr. 998/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru  
 Microtehnologie - IMT Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 701/16 aug. 2006 

 H.G. nr. 1000/2006 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
 M. Of. nr. 698/15 aug. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 31/2008  (M. Of. nr. 33/16 ian. 2008) - modifică art. 14, anexa 
 - H.G. nr. 280/2009  (M. Of. nr. 175/20 mar. 2009) - abrogă art. 13, art. 14 alin. (3); 
  înlocuieşte anexa 
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 - H.G. nr. 1373/2009  (M. Of. nr. 805/25 nov. 2009) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. e), art. 14, art. 17  
 alin. (1); 
  introduce alin. (11) la art. 1, lit. c1) la art. 2 alin. (2), art. 5 1, alin. (31) la  
 art. 11, alin. (7) la art. 11, alin. (11) la art. 17, cap. III1 cu art. 171 - 175,  
 art. 181, art. 182, art. 20, anexa nr. 2; 
  înlocuieşte anexa care devine anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 51/2010  (M. Of. nr. 62/27 ian. 2010) - modifică art. 1 alin. (2), art. 5 lit. c) şi f), art. 174 alin. (5); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 68/29 ian. 2010) - rectifică art. 174 alin. (5) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 620/2010  (M. Of. nr. 475/9 iul. 2010) - modifică art. 14 alin. (1) şi (4), art. 171 alin. (3); 
  abrogă art. 14 alin. (5); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 539/3 aug. 2010) - rectifică anexa nr. 1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 620/2 sep. 2010) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 182/2012  (M. Of. nr. 182/21 mar. 2012) - modifică art. 6 alin. (1) lit. h) şi i), art. 18, art. 19; 
  introduce lit. b1), h1) şi h2) la art. 6 alin. (1); 
  abrogă art. 4 alin. (1) lit. i), art. 6 alin. (1) lit. e) şi g), art. 21; 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 528/2013  (M. Of. nr. 487/2 aug. 2013) - modifică art. 14 alin. (1), art. 16; 
 abrogă art. 18 alin. (4), art. 19 alin. (1)-(3); 
 înlocuieşte anexa nr. 1; 
 sintagma „Ministerul Administraţiei şi Internelor" se înlocuieşte cu sintagma  
 „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", iar sintagma  
 „ministrul administraţiei şi internelor" se înlocuieşte cu sintagma „ministrul  
 dezvoltării regionale şi 
 administraţiei publice" 
 - H.G. nr. 809/2014  (M. Of. nr. 703/25 sep. 2014) - modifică art. 1 alin. (3) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 763/21 oct. 2014) - rectifică art. 1 alin. (3) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 606/2017  (M. Of. nr. 695/28 aug. 2017) - modifică art. 2 alin. (1), art. 12 alin. (4), art. 13, art. 14 alin. (1) și (3) și  
 modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce lit. s)-t) la art. 4 alin. (1), lit. g) la art. 9 și art. 121; 
 abrogă art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2) lit. c) și d), art. 5, art. 6, art. 17 alin. (2),  
 cap. IV ”Organizarea, funcționarea și atribuțiile centrelor regionale”, art. 23,  
 
 

art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 și anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1007/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor 
 M. Of. nr. 696/15 aug. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1314/2021  (M. Of. nr. 31/11 ian. 2022) - modifică și înlocuiește anexa nr. 2 și anexa nr. 4 

 H.G. nr. 1008/2006 
 Hotărâre privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a IX-a 
 M. Of. nr. 692/14 aug. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 644/2007  (M. Of. nr. 469/12 iul. 2007) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 997/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) - modifică anexa nr. 1; 
 
 

înlocuieşte anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1025/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind  
 susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 
 M. Of. nr. 704/17 aug. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1682/2008  (M. Of. nr. 872/23 dec. 2008) - modifică titlul şi anexa 
 - H.G. nr. 1016/2009  (M. Of. nr. 655/2 oct. 2009) - modifică şi completează anexa 
 
 H.G. nr. 1028/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 
 
 

M. Of. nr. 710/18 aug. 2006 

 H.G. nr. 1031/2006 
 Hotărâre privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor anexe la hotărârile Guvernului adoptate în  
 anii 2004-2005 
 
 

M. Of. nr. 854/18 oct. 2006 

 H.G. nr. 1032/2006 
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 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Heleşteni, judeţul Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 710/18 aug. 2006 

 H.G. nr. 1033/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Fabrica de Pulberi" - S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială a Societăţii  
 Comerciale "Uzina de Produse Speciale Făgăraş" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 707/17 aug. 2006 

 H.G. nr. 1040/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 712/18 aug. 2006 

 H.G. nr. 1047/2006 
 Hotărâre privind autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază de a încheia contracte de achiziţie de autoturisme prin finanţare de tip leasing  
 financiar 
 
 

M. Of. nr. 709/18 aug. 2006 

 H.G. nr. 1048/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la  
 locul de muncă 
 M. Of. nr. 722/23 aug. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1315/2021  (M. Of. nr. 32/11 ian. 2022) - modifică art. 5 alin. (1), modifică și înlocuiește anexele nr. 1-3; 
 introduce art. 151; 
 
 

abrogă art. 10 alin. (2), cap. II secț. 3 cu art. 16-18, art. 21 și art. 22 

 H.G. nr. 1049/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran 
 
 

M. Of. nr. 727/25 aug. 2006 

 H.G. nr. 1050/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj 
 
 

M. Of. nr. 737/29 aug. 2006 

 H.G. nr. 1051/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în  
 special de afecţiuni dorsolombare 
 M. Of. nr. 713/21 aug. 2006 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 31 martie 2006 şi la Zagreb la 11 aprilie 2006, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România  
 şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de  
 Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul poluării în agricultură", semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002 
 H.G. nr. 1053/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 736/29 aug. 2006 
 
 
 H.G. nr. 1057/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Capu Câmpului şi Fântâna Mare, judeţul Suceava 
 
 

M. Of. nr. 729/25 aug. 2006 

 H.G. nr. 1058/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc  
 datorat atmosferelor explozive 
 
 

M. Of. nr. 737/29 aug. 2006 

 H.G. nr. 1060/2006 
 Hotărâre privind finanţarea, din fondul constituit la nivelul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în baza Legii nr.  
 10/1995 privind calitatea în construcţii, a unor acţiuni ale autorităţilor administraţiei publice locale privind reconstruirea/repararea unor  
 case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale - inundaţii şi/sau alunecări de teren 
 M. Of. nr. 731/28 aug. 2006 

 

 ▼ Protocolul dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, semnat la Odesa la 4 iulie 2006, pentru modificarea Acordului  
 dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la condiţiile călătoriilor reciproce ale cetăţenilor, semnat la  
 Kiev la 19 decembrie 2003 
 H.G. nr. 1073/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 725/24 aug. 2006 

 H.G. nr. 1080/2006 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor persoanelor propuse pentru expropriere în vederea realizării  
 lucrării de interes naţional "Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele  
 Berbeşti şi Olteţ", judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 722/23 aug. 2006 
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 H.G. nr. 1089/2006 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti 
 M. Of. nr. 730/25 aug. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 376/2009  (M. Of. nr. 239/10 apr. 2009) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (3) lit.  
 b) 
 - H.G. nr. 1135/2010  (M. Of. nr. 799/30 nov. 2010) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. b) 
 - H.G. nr. 741/2013  (M. Of. nr. 626/9 oct. 2013) - modifică art. 1 alin. (1) şi (4), art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. a), art. 5 alin.  
 (4), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1); 
 introduce alin. (21) la art. 1, lit. h) - l) la art. 2 alin. (2), alin. (11) la art. 8,  
 anexă 
 - H.G. nr. 832/2016  (M. Of. nr. 917/15 nov. 2016) - modifică art. 1 alin. (1), (21) și (4), art. 2 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. h) - j),  
 art. 7 alin. (2), anexa; 
  abrogă art. 5 alin. (1) și (2) 
 
 H.G. nr. 1091/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă 
 
 

M. Of. nr. 739/30 aug. 2006 

 H.G. nr. 1092/2006 
 Hotărâre privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă 
 M. Of. nr. 762/7 sep. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1075/2020  (M. Of. nr. 1295/28 dec. 2020) - modifică art. 6; 
  abrogă art. 36 alin. (2); 
 
 

 modifică și înlocuiește anexele nr. 1, 3, 5 și 6 

 H.G. nr. 1093/2006 
 Hotărâre privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea  
 la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 
 M. Of. nr. 757/6 sep. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1/2012  (M. Of. nr. 44/19 ian. 2012) - modifică art. 34, art. 35; 
 abrogă anexa nr. 3; 
 înlocuieşte în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele "autoritate de sănătate  
 publică", "Ministerul Sănătăţii Publice" şi "Ministerul Muncii, Solidarităţii  
 Sociale şi Familiei" cu sintagmele "direcţie de sănătate publică", "Ministerul  
 Sănătăţii" şi "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" 
 - H.G. nr. 359/2015  (M. Of. nr. 374/28 mai 2015) - modifică art. 4, art. 5 pct. 1, 2, 4 şi 5; 
 în tot cuprinsul hotărârii, următorii termeni şi sintagme se înlocuiesc după cum  
 urmează: 
 a) „preparat’/„preparate” se înlocuieşte cu „amestec”/,, amestecuri”  
 b) „mutagen asupra celulelor embrionare” se înlocuieşte cu „mutagen asupra  
 celulelor germinale" 
 c) „mutagenitate asupra celulelor embrionare” se înlocuieşte cu „mutagenitate  
 asupra celulelor germinale” 
 d) „procedeu/„procedee” se înlocuieşte cu „proces”/„procese” 
 - H.G. nr. 157/2020  (M. Of. nr. 178/4 mar. 2020) - modifică art. 23 alin. (1) lit. d), art. 25 alin. (4), art. 26 și anexa nr. 2; 
 introduce alin. (6) la art. 25; 
 completează anexa nr. 1; 
 abrogă art. 33 
 - H.G. nr. 53/2021  (M. Of. nr. 205/2 mar. 2021) - introduce pct. 7 și 8 la anexa nr. 1 lit. A; 
  abrogă art. 35 alin. (2) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 484/11 mai 2021) 

 H.G. nr. 1101/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României, determinată de participarea la elaborarea Studiului privind cooperarea  
 NATO-Rusia în domeniul industriilor de apărare, cercetării şi tehnologiilor 
 
 

M. Of. nr. 750/4 sep. 2006 

 H.G. nr. 1120/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii  
 cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa,  
 ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie  
 1947, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 753/5 sep. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 57/2008  (M. Of. nr. 70/30 ian. 2008) - modifică anexa 
 
 

- O.U.G. nr. 10/2013  (M. Of. nr. 114/28 feb. 2013) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1135/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit 
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M. Of. nr. 772/12 sep. 2006 

 H.G. nr. 1145/2006 
 Hotărâre privind continuarea finanţării proiectului "Institutul Japoniei pentru Investiţii Străine - oportunităţi de afaceri pentru România"  
 din bugetul Ministerului Afacerilor Externe 
 
 

M. Of. nr. 782/15 sep. 2006 

 H.G. nr. 1146/2006 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 
 
 

M. Of. nr. 815/3 oct. 2006 

 H.G. nr. 1160/2006 
 Hotărâre privind aprobarea unor documente necesare încheierii procesului de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A. 
 M. Of. nr. 770/11 sep. 2006 
 
 H.G. nr. 1161/2006 
 Hotărâre privind aprobarea listei operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  
 care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (10), (101 ) şi (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 
 M. Of. nr. 768/8 sep. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 7/2007  (M. Of. nr. 60/25 ian. 2007) - modifică art. unic; 
  înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 1175/2006 
 Hotărâre privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora 
 M. Of. nr. 769/11 sep. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 294/2007  (M. Of. nr. 231/3 apr. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 676/2007  (M. Of. nr. 481/18 iul. 2007) - abrogă anexa 
 
 ▼ Acord de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi procurorul de stat de pe lângă  
 Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea şi schimbul de informaţii financiare în  
 domeniul combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, semnat la Limassol - Republica Cipru la 15 iunie 2006 
 H.G. nr. 1180/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 790/19 sep. 2006 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru şi Oficiul Naţional de  
 Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu  
 spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Limassol - Republica Cipru la 15 iunie 2006 
 H.G. nr. 1180/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 790/19 sep. 2006 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre autorităţile competente ale României şi Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de  
 informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Limassol - Republica Cipru la 15 iunie  
 2006 
 H.G. nr. 1180/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 790/19 sep. 2006 
 
 H.G. nr. 1181/2006 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Militar Naţional în Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I" 
 
 

M. Of. nr. 771/12 sep. 2006 

 H.G. nr. 1188/2006 
 Hotărâre privind desfiinţarea Comitetului Naţional pentru Dezvoltare Culturală 
 
 

M. Of. nr. 776/13 sep. 2006 

 H.G. nr. 1207/2006 
 Hotărâre privind realizarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii  
 Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă 
 
 

M. Of. nr. 774/13 sep. 2006 

 H.G. nr. 1208/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de redimensionare ecologică şi economică în sectorul românesc al Luncii Dunării şi a finanţării  
 acestuia 
 M. Of. nr. 786/18 sep. 2006 

 

 ▼ Aranjament pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 28  
 octombrie 2005 
 H.G. nr. 1215/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 791/19 sep. 2006 

 H.G. nr. 1217/2006 
 Hotărâre privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România 
 M. Of. nr. 808/26 sep. 2006 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 584/2021  (M. Of. nr. 567/3 iun. 2021) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1) și (3), art. 2 alin. (2) partea introductivă și lit.  
 a), b), f) și g), art. 4 alin. (1), (2) și (4), art. 7, art. 8, art. 11, art. 13, art. 14 alin.  
 (2); 
 introduce alin. (3) la art. 12; 
 abrogă art. 17 și anexele nr. 1-3; 
 În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Muncii, 
 Solidarității Sociale și Familiei” se înlocuiește cu sintagma 
 „Ministerul Muncii și Protecției Sociale”, sintagma „Direcția 
 politici, strategii, programe incluziune socială” se înlocuiește 
 cu sintagma „Direcția cu atribuții în domeniul politicilor de 
 servicii sociale”, iar sintagma „unitate de incluziune socială” 
 se înlocuiește cu sintagma „compartiment de incluziune 
 
 

socială”. 

 H.G. nr. 1218/2006 
 Hotărâre privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor  
 legate de prezenţa agenţilor chimici 
 M. Of. nr. 845/13 oct. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1/2012  (M. Of. nr. 44/19 ian. 2012) - modifică art. 3, art. 5 pct. 2 lit. a) şi b), art. 7 alin. (3), art. 11 alin. (2) şi (3),  
 art. 12 alin. (2) partea introductivă, lit. b) şi c), art. 13, cap. II titlul secţ. a 2-a,  
 art. 20 alin. (1), art. 24 alin. (2) partea introductivă, art. 30 alin. (1) lit. d), art.  
 31, art. 32, art. 38 alin. (2) lit. a), art. 41 alin. (1), (3) şi (6), art. 42 alin. (1) lit.  
 a) şi alin. (2) lit. d), art. 46 alin. (2), anexa nr. 1; 
 introduce pct. 9-11 la art. 5, alin. (11) la art. 12, alin. (7) la art. 41, anexa nr.  
 4; 
 abrogă art. 35 şi art. 36; 
 înlocuieşte anexa nr. 3, în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele "autoritate de  
 sănătate publică", "Ministerul Sănătăţii Publice" şi "Ministerul Muncii,  
 Solidarităţii Sociale şi Familiei" cu sintagmele "direcţie de sănătate publică",  
 "Ministerul Sănătăţii" şi "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" 
 - H.G. nr. 359/2015  (M. Of. nr. 374/28 mai 2015) - modifică art. 5 pct. 2 lit. a) şi b), art. 12 alin. (2) lit. b), art. 30 alin. (1) lit. d),  
 art. 32; 
 înlocuieşte anexele nr. 1 şi 4 
 - H.G. nr. 584/2018  (M. Of. nr. 714/17 aug. 2018) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5 pct. 5, art. 8 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 13,  
 art. 17 partea introductivă și lit. g), art. 20 alin. (4), art. 22, art. 24 alin. (3)-(5),  
 cap. II titlul secț. a 5-a, art. 30 alin. (1) partea introductivă, art. 33, art. 38 alin.  
 (1), (2) și (4), art. 43, art. 47, mențiunea privind transpunerea normelor  
 europene, înlocuiește anexele nr. 1 și 2 și modifică anexa nr. 4; 
 abrogă art. 5 pct. 2 lit. c), art. 46 alin. (1) 
 - H.G. nr. 157/2020  (M. Of. nr. 178/4 mar. 2020) - modifică art. 7, art. 8 și art. 20 alin. (4); 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și nr. 4; 
 abrogă art. 9 și art. 44 
 - H.G. nr. 53/2021  (M. Of. nr. 205/2 mar. 2021) - abrogă art. 46 alin. (2), anexele nr. 1 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 743/29 iul. 2021) 
 
 H.G. nr. 1251/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România 
 M. Of. nr. 805/25 sep. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 833/10 oct. 2006) - rectifică art. 84 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1566/2008  (M. Of. nr. 842/15 dec. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 898/2011  (M. Of. nr. 690/29 sep. 2011) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 653/2013  (M. Of. nr. 559/3 sep. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 471/2014  (M. Of. nr. 437/16 iun. 2014) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 14/2016  (M. Of. nr. 51/25 ian. 2016) - modifică și completează anexa; 
  abrogă anexele nr. 7-9 
 
 

- H.G. nr. 91/2022  (M. Of. nr. 63/20 ian. 2022) - modifică  și completează anexa 

 H.G. nr. 1253/2006 
 Hotărâre privind indexarea indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor  
 care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 
 
 

M. Of. nr. 791/19 sep. 2006 

 H.G. nr. 1267/2006 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de  
 investiţii în infrastructura de mediu ale unităţilor administrativ-teritoriale care se vor executa în perioada 2006-2009 
 M. Of. nr. 795/21 sep. 2006 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
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 semnate la Bucureşti la 26 iunie 2006 şi la Zagreb la 7 iulie 2006, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială  
 - faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002 
 H.G. nr. 1270/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 812/3 oct. 2006 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine de colaborare în domeniile culturii şi educaţiei, semnat la Bucureşti la  
 28 aprilie 2006 
 H.G. nr. 1271/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 809/2 oct. 2006 

 H.G. nr. 1272/2006 
 Hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lubrifianţi 
 M. Of. nr. 818/4 oct. 2006 

 

 ▼ Acord de cooperare dintre Arhivele Naţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi Muzeul Memorial al  
 Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 3 iulie 2006 
 H.G. nr. 1273/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 815/3 oct. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1201/2009 (M. Of. nr. 676/8 oct. 2009) 

 H.G. nr. 1274/2006 
 Hotărâre privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 808/26 sep. 2006 
 
 H.G. nr. 1277/2006 
 Hotărâre privind mandatarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru încheierea unor acte adiţionale la Contractul de  
 vânzare-cumpărare de acţiuni în Banca Comercială Română - S.A. şi la documentele contractuale încheiate în cadrul procesului de  
 privatizare a acestei societăţi bancare 
 
 

M. Of. nr. 794/20 sep. 2006 

 H.G. nr. 1289/2006 
 Hotărâre privind acordarea indemnizaţiei compensatorii pentru handicap natural producătorilor agricoli din zona montană care deţin în  
 proprietate vaci şi/sau bivoliţe de lapte 
 
 

M. Of. nr. 807/26 sep. 2006 

 H.G. nr. 1294/2006 
 Hotărâre privind stabilirea sediului Teatrului Naţional de Operetă "Ion Dacian" din Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 810/2 oct. 2006 

 H.G. nr. 1297/2006 
 Hotărâre privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul  
 Livezeni-Bumbeşti" 
 
 

M. Of. nr. 808/26 sep. 2006 

 H.G. nr. 1298/2006 
 Hotărâre privind normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi la Ministerul Economiei şi Comerţului pentru Biroul consilierului  
 economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 808/26 sep. 2006 

 H.G. nr. 1301/2006 
 Hotărâre privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situaţii de  
 Urgenţă şi din unităţile şi instituţiile subordonate acestuia 
 M. Of. nr. 813/3 oct. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1876/2006  (M. Of. nr. 19/11 ian. 2007) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 774/2011  (M. Of. nr. 563/8 aug. 2011) - completează anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 740/2020  (M. Of. nr. 851/17 sep. 2020) - modifică anexele nr. 1 și 2 

 H.G. nr. 1302/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Botoşani 
 M. Of. nr. 808/26 sep. 2006 

 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 2 iunie 2006 şi la Bucureşti la 26 iunie 2006, între Guvernul României,  
 Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Contractul de finanţare dintre România, Banca  
 Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în  
 Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000 
 H.G. nr. 1312/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 816/3 oct. 2006 
 
 ▼ Acord tehnic dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în  
 domeniile geografiei militare, hidrografiei şi a schimbului de date şi materiale, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2006 
 H.G. nr. 1315/2006 (aprobare) 
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M. Of. nr. 827/9 oct. 2006 

 H.G. nr. 1316/2006 
 Hotărâre pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.585/2005 privind aprobarea  
 proiectului final al contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni deţinut de stat la Banca Comercială Română - S.A. şi a  
 anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2005 pentru aprobarea preţului de vânzare al acţiunilor deţinute de stat la Banca Comercială  
 Română - S.A. şi a unor documente contractuale necesare încheierii procesului de privatizare a acestei bănci 
 
 

M. Of. nr. 830/9 oct. 2006 

 H.G. nr. 1340/2006 
 Hotărâre privind organizarea unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru promovarea imaginii României în ţările membre ale  
 Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 812/3 oct. 2006 

 H.G. nr. 1351/2006 
 Hotărâre privind nivelul dobânzii aferente sumelor de recuperat cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis 
 M. Of. nr. 819/4 oct. 2006 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Agenţia Naţională pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Corporaţia pentru  
 Mici Afaceri din Republica Coreea, semnat la Seul la 19 octombrie 2005 
 H.G. nr. 1354/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 826/6 oct. 2006 
 
 
 H.G. nr. 1356/2006 
 Hotărâre privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea  
 pentru Valorificarea Activelor Statului faţă de Societatea de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 826/6 oct. 2006 

 H.G. nr. 1359/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor posturi în serviciul extern al Ministerului Apărării 
 
 

M. Of. nr. 848/16 oct. 2006 

 H.G. nr. 1360/2006 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea recrutării şi selecţiei cetăţenilor pentru efectuarea serviciului militar pe bază de voluntariat 
 
 

M. Of. nr. 848/16 oct. 2006 

 H.G. nr. 1361/2006 
 Hotărâre privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului 
 M. Of. nr. 843/12 oct. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 219/2010  (M. Of. nr. 227/12 apr. 2010) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 322/2015  (M. Of. nr. 340/19 mai 2015) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 1364/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge 
 M. Of. nr. 820/5 oct. 2006 
 
 H.G. nr. 1367/2006 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 840/12 oct. 2006 

 H.G. nr. 1391/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile  
 publice 
 M. Of. nr. 876/26 oct. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 56/2007  (M. Of. nr. 64/26 ian. 2007) - modifică anexa nr. 1 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 902/20 dec. 2011) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 480/2013  (M. Of. nr. 454/24 iul. 2013) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 11/2015  (M. Of. nr. 35/15 ian. 2015) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 965/2016  (M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016) - modifică și completează anexa 
 - L. nr. 203/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) - la data intrării în vigoare a ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la  
 art. 109 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile  
 publice, cu modificările și completările ulterioare,(O. nr. 125/2018 - M. Of. nr.  
 1000/27 nov. 2018), anexele nr. 1A şi 1D se abrogă 
 - H.G. nr. 182/2020  (M. Of. nr. 222/19 mar. 2020) - modifică și completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 424/2020  (M. Of. nr. 451/28 mai 2020) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1075/2021  (M. Of. nr. 954/6 oct. 2021) - modifică și completează anexa; modifică și înlocuiește anexa nr. 1E;în  
 cuprinsul regulamentului, următoarele expresii și termeni se înlocuiesc după  
 cum urmează: a) termenul „tractorul rutier” se înlocuiește cu expresia  
 „tractorul agricol sau forestier”, termenul „defecțiuni” sau 
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 „defecțiunilor” se înlocuiește cu termenul „deficiențe” sau „deficiențelor”,  
 după caz, iar expresia „probe biologice” sau 
 „probelor biologice” se înlocuiește cu expresia „mostre biologice” 
 sau „mostrelor biologice”, după caz; b) expresiile „a substanțelor ori  
 produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora”, „a  
 produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare  
 acestora”, „a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu  
 efecte similare acestora”, „a substanțelor ori produselor stupefiante sau a  
 medicamentelor cu efecte similare”, „produse sau substanțe stupefiante ori al  
 medicamentelor cu efecte similare acestora”, „substanțelor ori produselor  
 stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare” sau „substanțe ori produse  
 stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora” se înlocuiesc cu  
 expresiile 
 „a substanțelor psihoactive” ori „substanțe psihoactive”, după caz; 
 c) în cuprinsul art. 31, art. 184 alin. (1), art. 185 alin. (1), art. 189 alin. (1) și  
 (2), art. 192 alin. (1), art. 193 alin. (1), (3) și (4), art. 195 și art. 196 alin. (1),  
 expresia „autovehicul sau tramvai” se înlocuiește cu expresia „autovehicul,  
 tractor agricol sau forestier ori tramvai”; 
 d) în cuprinsul art. 2 pct. 6, art. 180 alin. (7), art. 185 alin. (2), art. 193 alin. (4),  
 art. 211 și al cap. VII secțiunea a 3-a paragraful 2, expresia „autovehicule sau  
 tramvaie” se înlocuiește cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau  
 forestiere ori tramvaie”; e) în cuprinsul art. 114 alin. (1), (3) și (6), art. 116  
 alin. (2) și al cap. V secțiunea a 3-a paragraful 9, expresia „autovehicule și  
 tramvaie” se înlocuiește cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau  
 forestiere și tramvaie”; 
 f) în cuprinsul art. 114 alin. (2), art. 145, art. 155 alin. (1), art. 156 alin. (1) și  
 art. 157 alin. (1), (4) și (5), termenul „autovehicul” se înlocuiește cu sintagma  
 „autovehicul, tractor agricol sau forestier”; g) în cuprinsul art. 93, art. 97 alin.  
 (3) și art. 157 alin. (1) lit. a) și alin. (3), termenul „autovehicule” se înlocuiește  
 cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere”; h) în cuprinsul  
 art. 141 alin. (2) și (3), art. 156 alin. (1), art. 157 alin. (1) lit. d) și alin. (2)—(4),  
 termenul  autovehiculului” se înlocuiește cu expresia „autovehiculului,  
 tractorului agricol sau forestier”; i) în cuprinsul art. 141 alin. (1), art. 155 alin.  
 (2) și art. 157 alin. (1) lit. b), termenul „autovehiculul” se înlocuiește cu 
 expresia „autovehiculul, tractorul agricol sau forestier”; j) în cuprinsul art. 141  
 alin. (1) și art. 157 alin. (1) lit. a), termenul „autovehiculelor” se înlocuiește cu  
 expresia „autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere”; k) în cuprinsul  
 art. 114 alin. (5) lit. c), expresia „autovehiculul sau tramvaiul” se înlocuiește cu  
 expresia „autovehiculul, 
 tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul”; l) în cuprinsul art. 116 alin. (3),  
 expresia „autovehiculelor și tramvaielor” se înlocuiește cu expresia  
 „autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere și a tramvaielor”; m) în  
 cuprinsul art. 9 alin. (2), expresia „autovehiculele, 
 tramvaiele sau remorcile” se înlocuiește cu expresia „autovehiculele, tractoarele  
 agricole sau forestiere, tramvaiele ori remorcile”; n) în cuprinsul cap. II  
 secțiunea 1 paragraful 1, expresia „tractoarele folosite în exploatări agricole și  
 forestiere și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări” se înlocuiește  
 cu expresia „tractoarele agricole sau forestiere”; o) în cuprinsul art. 13,  
 expresia „tractor folosit în exploatări agricole și forestiere și vehicul pentru  
 efectuarea de servicii sau lucrări” se înlocuiește cu expresia „tractor agricol  
 sau forestier”; p) în cuprinsul art. 21 alin. (1), expresia „autovehiculul,  
 tramvaiul sau remorca” se înlocuiește cu expresia 
 „autovehiculul, tractorul agricol sau forestier, tramvaiul ori 
 remorca”; q) în cuprinsul cap. II secțiunea a 2-a paragraful 2, expresia 
 „autovehiculelor sau tramvaielor” se înlocuiește cu expresia 
 „autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor”; 
 r) în cuprinsul art. 26 alin. (1), expresia „autovehiculului sau tramvaiului” se  
 înlocuiește cu expresia „autovehiculului, 
 tractorului agricol sau forestier ori a tramvaiului”; s) în cuprinsul art. 114 alin.  
 (4), expresia „autovehiculele sau remorcile” se înlocuiește cu expresia  
 „autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere ori remorcile”; ș) în  
 cuprinsul art. 157 alin. (5), termenul „automobil” se înlocuiește cu expresia  
 
 

„autovehicul, tractor agricol sau forestier”. 

 H.G. nr. 1409/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Pasaj denivelat  
 pe DN 19 km 108+746 la Moftin, judeţul Satu Mare" 
 
 

M. Of. nr. 856/19 oct. 2006 

 H.G. nr. 1418/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de  
 performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior 
 M. Of. nr. 865/23 oct. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1512/2008  (M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) - modifică anexa 
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- H.G. nr. 915/2017  (M. Of. nr. 25/11 ian. 2018) - modifică și înlocuiește anexa 

 H.G. nr. 1420/2006 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi finanţării parţiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a  
 reprezentanţei comerciale a Societăţii Comerciale "ROMÂNOEXPORT" - S.A. la Moscova - Federaţia Rusă 
 M. Of. nr. 867/24 oct. 2006 

 

 ▼ Amendament nr. 1 convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la  
 5 iunie şi la 4 iulie 2006 şi, respectiv, la Paris la 19 iunie şi la 20 iulie 2006, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de  
 Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la  
 Bucureşti la 11 iulie 2003 
 H.G. nr. 1423/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 867/24 oct. 2006 
 
 ▼ Amendament  nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la  
 5 iunie şi la 4 iulie 2006 şi, respectiv, la Paris la 19 iunie şi la 20 iulie 2006, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de  
 Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la  
 Bucureşti la 11 iulie 2003 
 H.G. nr. 1423/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 867/24 oct. 2006 

 H.G. nr. 1424/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare a programelor de studii integrate, oferite de două sau mai multe universităţi,  
 care conduc la obţinerea de diplome comune 
 
 

M. Of. nr. 867/24 oct. 2006 

 H.G. nr. 1425/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 
 M. Of. nr. 882/30 oct. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 955/2010  (M. Of. nr. 661/27 sep. 2010) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 1242/2011  (M. Of. nr. 925/27 dec. 2011) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 767/2016  (M. Of. nr. 838/21 oct. 2016) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 1460/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor  
 staţiuni de cercetare şi producţie agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp 
 M. Of. nr. 915/10 nov. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 152/2008  (M. Of. nr. 125/18 feb. 2008) - modifică anexa nr.5 a) 
 - H.G. nr. 1342/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - modifică anexele nr. 1-15 
 - O.U.G. nr. 134/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - modifică anexa nr. 9.b) 
 - L. nr. 159/2009  (M. Of. nr. 331/19 mai 2009) - aprobă O.U.G. nr. 134/2008 
 - L. nr. 174/2010  (M. Of. nr. 510/22 iul. 2010) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 9.c) 
 - H.G. nr. 323/2018  (M. Of. nr. 427/18 mai 2018) - abrogă anexele nr. 15, 15,a), 15.b), 15.c) şi 15.e) 
 - H.G. nr. 378/2018  (M. Of. nr. 485/13 iun. 2018) - abrogă anexele nr. 6 și 6.a) 
 - H.G. nr. 131/2019  (M. Of. nr. 215/19 mar. 2019) - abrogă anexele nr. 3, 4, 10 și 12, cu excepția punctului 1 al acestora, precum și  
 anexele nr. 3.a), 4.a), 10.a), 10.c) și 12.a) 
 - H.G. nr. 727/2019  (M. Of. nr. 820/9 oct. 2019) - abrogă anexa nr. 8, cu excepția pct. 1, și anexa nr. 8.a) 
 - H.G. nr. 728/2019  (M. Of. nr. 822/9 oct. 2019) - abrogă anexa nr. 5, cu excepția pct. 1 și anexa nr. 5.a) 
 
 H.G. nr. 1461/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi  
 Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani 
 
 

M. Of. nr. 882/30 oct. 2006 

 H.G. nr. 1464/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind întocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesională ale  
 medicilor, medicilor dentişti şi ale farmaciştilor 
 M. Of. nr. 874/25 oct. 2006 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 14 iunie 2006 şi la Zagreb la 23 iunie 2006, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de  
 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 H.G. nr. 1467/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 909/8 nov. 2006 
 
 H.G. nr. 1468/2006 
 Hotărâre privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al municipiului Bucureşti şi din administrarea Consiliului  
 General al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi  
 Turismului în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din  
 România - S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale 
 M. Of. nr. 917/10 nov. 2006 
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 H.G. nr. 1471/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu denumirile comune internaţionale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor  
 din cadrul programului naţional de sănătate cu scop curativ 
 M. Of. nr. 893/2 nov. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 941/21 nov. 2006) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1841/2006  (M. Of. nr. 1033/27 dec. 2006) - abrogă art.1 

 H.G. nr. 1499/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea atribuţiilor, componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Interdepartamentale pentru  
 Asistenţă Medicală Comunitară 
 M. Of. nr. 912/9 nov. 2006 

 (v. O.U.G. nr. 162/2008) 
 
 H.G. nr. 1501/2006 
 Hotărâre privind stabilirea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor aflate în dotarea parchetelor din cadrul  
 Ministerului Public, cu excepţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
 
 

M. Of. nr. 899/6 nov. 2006 

 H.G. nr. 1513/2006 
 Hotărâre pentru stabilirea criteriilor şi aranjamentelor practice de compensare a dezechilibrelor financiare rezultate ca urmare a  
 recunoaşterii deciziilor de îndepărtare a străinilor de pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 905/7 nov. 2006 

 H.G. nr. 1519/2006 
 Hotărâre privind aprobarea procesării unei cantităţi de uraniu în diuranat de sodiu, aflat în patrimoniul Companiei Naţionale a Uraniului -  
 S.A., cu obţinerea de octoxid de uraniu 
 
 

M. Of. nr. 898/6 nov. 2006 

 H.G. nr. 1522/2006 
 Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping 
 M. Of. nr. 911/9 nov. 2006 
 Modificări: 
 - L. nr. 104/2008  (M. Of. nr. 375/16 mai 2008) - suplimentează nr. maxim de posturi 
 - H.G. nr. 1551/2008  (M. Of. nr. 814/4 dec. 2008) - modifică art. 1 alin. (2); 
  modifică şi completează anexa nr. 2; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1394/2009  (M. Of. nr. 819/27 nov. 2009) - modifică art. 1 alin. (2), anexa nr. 2; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 41/19 ian. 2010) 
 Modificări: 
 - L. nr. 10/2011  (M. Of. nr. 180/15 mar. 2011) - înlocuieşte sintagma "substanţe cuprinse în "lista interzisă"" cu sintagma   
 "substanţe dopante cu grad mare de risc" 
 - H.G. nr. 942/2012  (M. Of. nr. 676/27 sep. 2012) - modifică şi completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 547/2013  (M. Of. nr. 499/8 aug. 2013) - modifică art. 1 alin. (2); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1044/2014  (M. Of. nr. 877/3 dec. 2014) - modifică art. 1 alin. (2); 
 modifică şi completează anexa nr. 2; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 521/2016  (M. Of. nr. 584/1 aug. 2016) - modifică art. 1 alin. (2), anexa nr. 2; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. 13 alin. (2) 
 - H.G. nr. 744/2017  (M. Of. nr. 816/16 oct. 2017) - modifică art. 1 alin. (2); 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - L. nr. 219/2021  (M. Of. nr. 739/28 iul. 2021) - În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „substanțe dopante cu grad mare de risc”,  
 
 

se înlocuiește cu sintagma „substanțe dopante”. 

 H.G. nr. 1523/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului taxelor pentru activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia  
 de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel din cadrul  
 Agenţiei Naţionale Anti-Doping 
 M. Of. nr. 911/9 nov. 2006 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale  
 din Republica Kenya privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Nairobi la 22 august 2006 
 H.G. nr. 1526/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 914/9 nov. 2006 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru privind  
 cooperarea în domeniul poliţienesc, semnat la Bucureşti la 25 august 2006 
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 H.G. nr. 1537/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 926/15 nov. 2006 

 H.G. nr. 1546/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu,  
 Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti" 
 M. Of. nr. 923/14 nov. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 812/2007  (M. Of. nr. 542/9 aug. 2007) - completează anexa nr.2 
 - H.G. nr. 244/2008  (M. Of. nr. 195/13 mar. 2008) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 181/2009  (M. Of. nr. 142/9 mar. 2009) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 324/2020  (M. Of. nr. 345/29 apr. 2020) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 489/2020  (M. Of. nr. 573/1 iul. 2020) - modifică art. 7; 
 introduce anexa nr. 3 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 768/21 aug. 2020) 
 
 ▼ Amendamente convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 8 iunie 2006 şi la Zagreb la 21 august 2006 între Guvernul  
 României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut pentru  
 Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 H.G. nr. 1555/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 946/23 nov. 2006 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 27 februarie 2006 şi la Zagreb la 25 mai 2006, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30  
 aprilie 2001 
 H.G. nr. 1556/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 937/20 nov. 2006 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisorile semnate la  
 Zagreb, la 28 iunie şi la 29 august 2006, şi la Bucureşti, la 14 iulie şi la 13 septembrie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la  
 23 mai 2003 
 H.G. nr. 1557/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 940/21 nov. 2006 

 ▼ Acord dintre Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii şi Cooperativelor din Regatul  
 Thailandei privind cooperarea în agricultură, semnat la Bucureşti la 20 iunie 2006 
 H.G. nr. 1558/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 937/20 nov. 2006 

 H.G. nr. 1562/2006 
 Hotărâre privind aprobarea contractului de consultanţă şi servicii financiare pentru privatizarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii -  
 S.A. 
 M. Of. nr. 936/20 nov. 2006 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională, prin Scrisoarea semnată la Tokyo la  
 20 aprilie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind  
 Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 
 H.G. nr. 1565/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 958/28 nov. 2006 

 H.G. nr. 1583/2006 
 Hotărâre pentru susţinerea din fonduri bugetare a achiziţiei de animale de reproducţie 
 
 

M. Of. nr. 932/16 nov. 2006 

 H.G. nr. 1586/2006 
 Hotărâre privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională 
 M. Of. nr. 937/20 nov. 2006 
 
 H.G. nr. 1587/2006 
 Hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de camping 
 
 

M. Of. nr. 972/5 dec. 2006 

 H.G. nr. 1598/2006 
 Hotărâre privind declararea zilei de 1 ianuarie "Ziua aderării României la Uniunea Europeană" şi pentru aprobarea organizării, în perioada  
 24 decembrie 2006 - 1 ianuarie 2007, a manifestărilor ocazionate de aderarea României la Uniunea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 918/13 nov. 2006 

 H.G. nr. 1609/2006 
 Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale 
 M. Of. nr. 946/23 nov. 2006 
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 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 425/2014  (M. Of. nr. 391/27 mai 2014) - modifică titlul, articolul unic, anexa 

 H.G. nr. 1610/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 M. Of. nr. 958/28 nov. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 640/2007  (M. Of. nr. 427/27 iun. 2007) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 1303/2008  (M. Of. nr. 713/21 oct. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1559/2008  (M. Of. nr. 809/3 dec. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 662/2010  (M. Of. nr. 519/26 iul. 2010) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 344/2014  (M. Of. nr. 332/7 mai 2014) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 810/2015  (M. Of. nr. 745/6 oct. 2015) - modifică şi completează anexa; 
  înlocuiește anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 1612/2006 
 Hotărâre privind acordarea unui ajutor bănesc unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din sistemul public de pensii 
 
 

M. Of. nr. 951/24 nov. 2006 

 H.G. nr. 1644/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la  
 bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD 
 M. Of. nr. 955/28 nov. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 142/2007  (M. Of. nr. 122/19 feb. 2007) - înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 
 H.G. nr. 1645/2006 
 Hotărâre pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind  
 stimularea investiţiilor în agricultură, diferenţiat în funcţie de tipul proiectului de investiţii, pentru anul 2006, precum şi pentru modificarea  
 Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, aprobate prin  
 Hotărârea Guvernului nr. 934/2005 
 
 

M. Of. nr. 960/29 nov. 2006 

 H.G. nr. 1650/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii  
 sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică 
 M. Of. nr. 968/4 dec. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 960/2016  (M. Of. nr. 1034/22 dec. 2016) - modifică anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 2-4 
 
 H.G. nr. 1658/2006 
 Hotărâre privind aprobarea contractului de consultanţă şi servicii financiare pentru restructurarea Companiei Naţionale "Poşta Română" -  
 S.A. în vederea privatizării 
  M. Of. nr. 1013/20 dec. 2006 

 ▼ Acord privind realizarea unei reţele feroviare de înaltă performanţă în Europa de Sud-Est, semnat la Salonic la 4 mai 2006 
 H.G. nr. 1662/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 996/14 dec. 2006 

 H.G. nr. 1678/2006 
 Hotărâre privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Roşiuţa,  
 judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an" 
 
 

M. Of. nr. 990/12 dec. 2006 

 H.G. nr. 1682/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 în lungime de 23,8 km, din cadrul obiectivului de investiţii "Variantă de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1  
 km 302+150) la km 15+000 şi Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)" 
 M. Of. nr. 983/8 dec. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 471/2009  (M. Of. nr. 277/28 apr. 2009) - completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1690/2006 
 Hotărâre privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2006 pentru  
 majorarea plafoanelor de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garanţiilor  
 prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române -  
 S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia  
 din registrul comerţului 
 
 

M. Of. nr. 1015/20 dec. 2006 

 H.G. nr. 1696/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară 
 
 

M. Of. nr. 998/14 dec. 2006 



 

 1437

 H.G. nr. 1698/2006 
 Hotărâre privind realizarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a  
 reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă 
 
 

M. Of. nr. 987/11 dec. 2006 

 H.G. nr. 1700/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România 
 M. Of. nr. 991/12 dec. 2006 
 
 H.G. nr. 1704/2006 
 Hotărâre privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab" 
 M. Of. nr. 995/13 dec. 2006 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere în vederea cooperării bilaterale privind promovarea investiţiilor dintre Agenţia Română pentru Investiţii  
 Străine şi Agenţia pentru Promovarea Investiţiilor din cadrul Ministerului Comerţului al Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing  
 la 28 martie 2006 
 H.G. nr. 1706/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 2/3 ian. 2007 

 H.G. nr. 1725/2006 
 Hotărâre privind autorizarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de a încheia contracte de achiziţii de autobuze şi autospeciale  
 pentru transportul deţinuţilor, autosanitare şi microbuze pentru transportul persoanelor, prin finanţare de tip leasing financiar 
 M. Of. nr. 998/14 dec. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 675/2017  (M. Of. nr. 789/5 oct. 2017) 

 H.G. nr. 1731/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea tarifelor de autorizare şi acreditare pe programe de studiu ale instituţiilor de învăţământ superior şi de evaluare  
 externă a calităţii educaţiei percepute de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
 
 

M. Of. nr. 988/11 dec. 2006 

 H.G. nr. 1733/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Varianta de ocolire Cluj Est" 
 M. Of. nr. 1012/20 dec. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 233/2007  (M. Of. nr. 188/19 mar. 2007) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1127/2007  (M. Of. nr. 657/26 sep. 2007) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 238/2008  (M. Of. nr. 193/13 mar. 2008) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 695/2008  (M. Of. nr. 507/7 iul. 2008) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 574/2009  (M. Of. nr. 327/18 mai 2009) - completează anexa nr. 2 
 
 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea comună semnată la Zagreb la 12 septembrie 2006 şi, respectiv, la Bucureşti la 5 octombrie 2006,  
 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii  
 calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004 
 H.G. nr. 1751/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 16/10 ian. 2007 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iulie 2006 şi la Zagreb la 2 august 2006, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare  
 rurală 
 H.G. nr. 1752/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1054/30 dec. 2006 
 
 ▼ Protocol celei de-a patra reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la Oradea la 6 octombrie 2006, pentru aplicarea prevederilor  
 Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la  
 Bucureşti la 26 mai 1997 
 H.G. nr. 1753/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 64/26 ian. 2007 
 
 H.G. nr. 1754/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Române prin  
 reorganizarea Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române 
 
 

M. Of. nr. 5/4 ian. 2007 

 H.G. nr. 1756/2006 
 Hotărâre privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor 
 M. Of. nr. 48/22 ian. 2007 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 30 ianuarie 2006 şi 19 iunie 2006 şi la Zagreb la 7 iunie 2006, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind  
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 reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii 
 H.G. nr. 1759/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 53/23 ian. 2007 

 H.G. nr. 1768/2006 
 Hotărâre privind indexarea unor venituri ale populaţiei începând cu luna ianuarie 2007 
 
 

M. Of. nr. 999/14 dec. 2006 

 H.G. nr. 1790/2006 
 Hotărâre privind aprobarea elementelor principale ale proiectului final al contractului de vânzare-cumpărare a unui pachet de acţiuni  
 reprezentând 69,9% din capitalul social deţinut de stat la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006 

 H.G. nr. 1794/2006 
 Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes  
 naţional "Cazarma 1833 Câmpia Turzii 2004-4-1833E - Electroalimentare pentru sistemul de Asistenţă tehnică terestră pentru navigaţia  
 aeriană (ATTNA)" 
 M. Of. nr. 5/4 ian. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 872/2007  (M. Of. nr. 552/13 aug. 2007) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 1796/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Adunaţii Copăceni - Giurgiu, km 23+200 - km  
 59+100" 
 
 

M. Of. nr. 1020/21 dec. 2006 

 H.G. nr. 1797/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional "Reabilitare DN 1 C (E 576) km 38+000-61+528 Livada - Dej şi DN 17 (E 576) Dej - limita judeţului Cluj -  
 Bistriţa-Năsăud km 0+000-6+500" 
 
 

M. Of. nr. 1019/21 dec. 2006 

 H.G. nr. 1798/2006 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 4 Drajna-Feteşti" şi "Secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă" din cadrul obiectivului de investiţie  
 Autostrada Bucureşti-Cernavodă pe teritoriul localităţilor Borcea, Dragalina şi Perişoru din judeţul Călăraşi şi al localităţii Feteşti din  
 judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 1011/20 dec. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 598/2008  (M. Of. nr. 439/11 iun. 2008) - completează anexa nr 2  în mod corespunzător 

 H.G. nr. 1807/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen  
 mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central 
 
 

M. Of. nr. 1024/22 dec. 2006 

 H.G. nr. 1811/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea redistribuirii pe autorităţi şi instituţii publice a consilierilor pentru afaceri europene 
 M. Of. nr. 12/8 ian. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 34/2007  (M. Of. nr. 35/18 ian. 2007) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 406/2007  (M. Of. nr. 306/8 mai 2007) - modifică şi completează în mod corespunzător anexa 
 - H.G. nr. 1223/2007  (M. Of. nr. 695/12 oct. 2007) - modifică anexa în mod corespunzător 
 - H.G. nr. 1467/2007  (M. Of. nr. 841/8 dec. 2007) - modifică în mod corespunzător anexa 
 
 

- H.G. nr. 665/2010  (M. Of. nr. 528/29 iul. 2010) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1812/2006 
 Hotărâre privind închiderea birourilor vamale situate la frontiera cu Republica Ungară şi a unor birouri vamale situate la frontiera cu  
 Republica Bulgaria 
 M. Of. nr. 1052/29 dec. 2006 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul pentru  
 Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării ("spălării") veniturilor provenite  
 din activitatea ilicită, semnat la Chişinău la 6 septembrie 2005 
 H.G. nr. 1814/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 15/10 ian. 2007 

 H.G. nr. 1850/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare  
 pentru plata creanţelor salariale 
 M. Of. nr. 1038/28 dec. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 630/2009  (M. Of. nr. 362/29 mai 2009) - modifică anexa 
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 - O.U.G. nr. 117/2010  (M. Of. nr. 891/30 dec. 2010) - abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) din norme 
 - H.G. nr. 113/2011  (M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 80/2018  (M. Of. nr. 224/13 mar. 2018) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 50/2021  (M. Of. nr. 179/22 feb. 2021) - modifică anexa; 
 înlocuiește anexa nr. 1 la Norme; 
 în cuprinsul anexelor nr. 3 şi 4 la Norme, sintagma „condiţiilor prevăzute de art.  
 2 din lege” se înlocuieşte cu sintagma „condiţiei prevăzute de art. 2 din lege” 
 - H.G. nr. 510/2021  (M. Of. nr. 474/6 mai 2021) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 670/2021  (M. Of. nr. 624/24 iun. 2021) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 1852/2006 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a atribui contracte multianuale de furnizare de mijloace de  
 transport pe bază de leasing financiar 
 
 

M. Of. nr. 19/11 ian. 2007 

 H.G. nr. 1854/2006 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în proporţie de 80%, a împrumutului intern în valoare de maximum  
 26,8 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi"- S.A., în vederea completării finanţării achiziţiilor de  
 resurse energetice din ţară şi din import pentru iarna 2006-2007 
 
 

M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006 

 H.G. nr. 1855/2006 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în proporţie de 80%, a unui împrumut intern contractat de Societatea  
 Comercială "Electrocentrale Deva"- S.A. în vederea asigurării parţiale a resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului de  
 reabilitare a Grupului nr. 4 de 210 MW din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 175/2008  (M. Of. nr. 801/28 nov. 2008) - modifică titlul; 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Grupului nr. 1" cu sintagma  
 "Grupului nr. 4" 
 
 

- L. nr. 143/2009  (M. Of. nr. 307/11 mai 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 175/2008 

 H.G. nr. 1856/2006 
 Hotărâre pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute 
 M. Of. nr. 1034/27 dec. 2006 
 
 H.G. nr. 1863/2006 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale 
 
 

M. Of. nr. 4/4 ian. 2007 

 H.G. nr. 1864/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie  
 pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei  
 Elveţiene şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene,  
 Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie 
 M. Of. nr. 1051/29 dec. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 852/2011  (M. Of. nr. 665/19 sep. 2011) - modifică titlul, art. 1, art. 3 alin. (2)-(4), anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5; 
  introduce anexele nr. 31 şi 6 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 239/9 apr. 2012) 

 H.G. nr. 1879/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici  
 volatili şi amoniac 
 
 

M. Of. nr. 27/16 ian. 2007 

 H.G. nr. 1880/2006 
 Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu  
 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă 
 
 

M. Of. nr. 12/8 ian. 2007 

 H.G. nr. 1882/2006 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Sănătate Urlaţi în oraşul Urlaţi, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 15/10 ian. 2007 

 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor 
 H.G. nr. 1883/2006 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 19/11 ian. 2007 

 ▼ Memorandum de înţelegere semnat la Atena la 20 octombrie 2006 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca  
 Europeană de Investiţii privind dezvoltarea şi finanţarea proiectelor în cadrul priorităţilor de investiţii ale Guvernului român  
 (2007-2013) 
 H.G. nr. 1887/2006 (aprobare) 
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M. Of. nr. 17/10 ian. 2007 

 H.G. nr. 1898/2006 
 Hotărâre pentru declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 947/2006  
 privind aprobarea contractului de consultanţă şi servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societăţii Comerciale "Romtelecom" -  
 S.A. 
 
 

M. Of. nr. 34/17 ian. 2007 

 H.G. nr. 1908/2006 
 Hotărâre pentru extinderea regimului de zonă liberă pe unele suprafeţe din porturile Galaţi, Brăila şi Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 3/3 ian. 2007 

 H.G. nr. 1912/2006 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la  
 îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91 
 
 

M. Of. nr. 1050/29 dec. 2006 

 H.G. nr. 1913/2006 
 Hotărâre privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei şi a Biroului vamal de frontieră Rădăuţi Prut (România) - Lipcani (Republica  
 Moldova) 
 M. Of. nr. 17/10 ian. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 602/2010  (M. Of. nr. 482/14 iul. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1915/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,  
 substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 M. Of. nr. 18/11 ian. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 349/2007  (M. Of. nr. 272/24 apr. 2007) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 396/2015  (M. Of. nr. 397/5 iun. 2015) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 806/2021  (M. Of. nr. 750/2 aug. 2021) - modifică anexa 
 
 ▼ Protocol adiţional adiţional, semnat la Bucureşti la data de 14 decembrie 2006, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul  
 Integrării Europene şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinanţarea şi administrarea proiectului "Extinderea  
 implementării Agendei locale 21 în România", semnat la Bucureşti la 12 mai 2006 
 H.G. nr. 1917/2006 (aprobare) 
 M. Of. nr. 27/16 ian. 2007 
 
 
 H.G. nr. 1918/2006 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 
 
 

M. Of. nr. 13/9 ian. 2007 

  2007  
 
 ▼ Contract de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea  
 Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. referitor la finanţarea Proiectului privind modernizarea metroului  
 din Bucureşti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006 
 H.G. nr. 2/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 26/16 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, alin. (4) la art. 3 
 
 

- H.G. nr. 611/2010 (M. Of. nr. 528/29 iul. 2010) 

 H.G. nr. 5/2007 
 Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr.  
 416/2001 privind venitul minim garantat 
 M. Of. nr. 21/12 ian. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 11/2008  (M. Of. nr. 27/14 ian. 2008) 
 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 8 iunie 2006 şi la Zagreb la 16 noiembrie 2006 între Guvernul  
 României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de asistenţă  
 financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată  
 la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică 
 H.G. nr. 8/2007 (aprobare) 
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M. Of. nr. 60/25 ian. 2007 

 H.G. nr. 9/2007 
 Hotărâre privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale 
 M. Of. nr. 71/30 ian. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 145/2008  (M. Of. nr. 126/18 feb. 2008) - modifică art.2 alin.(1), anexa nr.1, anexa nr.2; 
 introduce alin. (2) şi (3) la art.6; 
  înlocuieşte anexele nr.1.2 şi 1.3, termenul "împrumut" cu sintagma "finanţare  
 rambursabilă" cu excepţia denumirii Comisiei 
 - H.G. nr. 785/2008  (M. Of. nr. 555/23 iul. 2008) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - H.G. nr. 665/2011  (M. Of. nr. 488/8 iul. 2011) - modifică anexa nr. 1; 
  introduce alin. (2) şi (3) la art. 1, alin. (21) la art. 2, anexele nr. 1.6 şi 1.7; 
  înlocuieşte anexa nr. 1.3 
 - H.G. nr. 872/2018  (M. Of. nr. 967/15 nov. 2018) - modifică și completează anexa nr. 1, modifică și înlocuiește anexa nr. 1.3; 
 introduce alin. (2) la art. 4 și anexa nr. 1.8 
 - H.G. nr. 247/2020  (M. Of. nr. 260/30 mar. 2020) - modifică art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (1), modifică și completează anexa nr. 1 și  
 modifică anexa nr. 2; 
 
 

introduce anexa nr. 1.9 la norme și proceduri 

 H.G. nr. 11/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării "Construcţia de  
 platforme de inspecţie rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspecţia siguranţei autovehiculelor şi cântărirea  
 vehiculelor de transport greu de mărfuri de pe DN 1 km 27+100 - stânga" 
 
 

M. Of. nr. 43/19 ian. 2007 

 H.G. nr. 12/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării "Construcţia de  
 platforme de inspecţie rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspecţia siguranţei autovehiculelor de transport  
 greu de mărfuri de pe DN 1 km 419+080 - stânga, DN 1 km 350+020 - dreapta, DN 28 km 20+400 - dreapta, DN 69 km 25+800 - stânga,  
 DN 1 F km 43+865 - stânga, DN 13 km 16+550 - stânga, DN 6 km 14+800 - stânga şi DN 15 km 27+180 - dreapta" 
 M. Of. nr. 43/19 ian. 2007 

 

 ▼ Protocol de cooperare între Arhivele Naţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi Direcţia Generală a  
 Arhivelor Statului de pe lângă Cabinetul Primului-Ministru al Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2006 
 H.G. nr. 14/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 60/25 ian. 2007 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Republica Albania privind cooperarea în domeniul pregătirii  
 personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2006 
 H.G. nr. 31/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 68/29 ian. 2007 
 
 H.G. nr. 39/2007 
 Hotărâre privind funcţionarea Ansamblului artistic "Ciocârlia" al Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 53/23 ian. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 156/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - modifică art. 5 
 - H.G. nr. 618/2014  (M. Of. nr. 582/4 aug. 2014) - modifică art. 3, art.  5 
 
 H.G. nr. 40/2007 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională unor muzee aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor 
 M. Of. nr. 53/23 ian. 2007 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Scrisoarea semnată la  
 Zagreb la 9 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 12 octombrie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001 
 H.G. nr. 50/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 89/5 feb. 2007 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind desfiinţarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte  
 diplomatice, semnat la New Delhi la 31 ianuarie 2004 
 H.G. nr. 51/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 89/5 feb. 2007 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 8 martie 2006 şi la Paris la 2 noiembrie 2006, între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004 
 H.G. nr. 52/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 92/6 feb. 2007 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Jakarta la 17 iulie 2006, de amendare a Acordului dintre  
 Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică pe termen  
 lung, semnat la Jakarta la 23 noiembrie 1982 
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 H.G. nr. 65/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 79/1 feb. 2007 
 
 
 H.G. nr. 77/2007 
 Hotărâre privind modelul listei de alegători ce susţin partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele  
 politice sau alianţele electorale, precum şi cel al listei de alegători ce susţin candidatul independent la alegerile pentru membri din  
 România în Parlamentul European 
 M. Of. nr. 99/8 feb. 2007 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 100/9 feb. 2007) - anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 84/2007 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Municipiului Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 90/5 feb. 2007 

 H.G. nr. 96/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului întorsura Buzăului, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 96/7 feb. 2007 

 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea în domeniul ştiinţei, dezvoltării tehnologice şi  
 inovării, semnat la Bucureşti la 6 septembrie 2006 
 H.G. nr. 101/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 101/9 feb. 2007 

 H.G. nr. 102/2007 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului "Bucovina" prin reorganizarea Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei 
 M. Of. nr. 100/9 feb. 2007 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 iunie 2006 şi la Paris la 12 septembrie 2006, între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei referitor la finanţarea Proiectului privind refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundaţiile din  
 aprilie-mai 2005 în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, semnat la Bucureşti la 26 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005 
 H.G. nr. 107/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 114/15 feb. 2007 

 H.G. nr. 108/2007 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Oradea prin reorganizarea acestuia în secţii exterioare ale Spitalului  
 Clinic Judeţean Oradea 
 
 

M. Of. nr. 125/20 feb. 2007 

 H.G. nr. 112/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea subvenţiilor pe produse, a subvenţiilor privind protecţia socială acordate companiilor, societăţilor naţionale şi  
 societăţilor comerciale din sectorul minier, precum şi a cheltuielilor de procesare pentru obţinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin  
 reprocesarea concentratelor tehnice neconforme 
 M. Of. nr. 103/12 feb. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1203/2007  (M. Of. nr. 693/12 oct. 2007) - înlocuieşte anexele nr. 1/1, 1/2, 2/1 şi 2/2 
 
 H.G. nr. 116/2007 
 Hotărâre privind autorizarea editării unor publicaţii ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi finanţarea cheltuielilor de funcţionare a  
 acestora 
 M. Of. nr. 109/13 feb. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1382/2007  (M. Of. nr. 780/16 nov. 2007) - modifică art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 alin. (1); 
 
 

 introduce art. 21, alin. (4) la art. 4 

 H.G. nr. 117/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Dorohoi, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 109/13 feb. 2007 

 H.G. nr. 118/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Batoş, Cuci, Cristeşti, Fărăgău, Miheşu de Câmpie, Papiu Ilarian şi Veţca, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 109/13 feb. 2007 

 H.G. nr. 124/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea preţului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolvenţă 
 
 

M. Of. nr. 107/13 feb. 2007 

 H.G. nr. 132/2007 
 Hotărâre privind aprobarea modelului, denumirii, formei, conţinutului şi a modului de eliberare şi de utilizare a dovezii eliberate de  
 Autoritatea Electorală Permanentă alegătorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul  
 European 
 M. Of. nr. 108/13 feb. 2007 
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 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1049/2007  (M. Of. nr. 619/7 sep. 2007) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 134/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar 
 
 

M. Of. nr. 113/14 feb. 2007 

 H.G. nr. 135/2007 
 Hotărâre privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor pe grade profesionale pentru funcţionarii publici cu statut special din  
 Ministerul Justiţiei şi din sistemul administraţiei penitenciare 
 
 

M. Of. nr. 128/21 feb. 2007 

 H.G. nr. 148/2007 
 Hotărâre privind înscrierea unor monumente de for public în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 
 M. Of. nr. 125/20 feb. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1313/2009  (M. Of. nr. 770/11 nov. 2009) - modifică anexa 

 H.G. nr. 149/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 3B intersecţia DN 3 Călăraşi, km 0+000-km 3+020" 
 
 

M. Of. nr. 123/20 feb. 2007 

 H.G. nr. 152/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 125/20 feb. 2007 
 
 H.G. nr. 153/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Coşna, judeţul Suceava 
 
 

M. Of. nr. 125/20 feb. 2007 

 H.G. nr. 154/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Isaccea, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 125/20 feb. 2007 

 H.G. nr. 155/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Grindu, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 125/20 feb. 2007 

 H.G. nr. 160/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de  
 protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private 
 
 

M. Of. nr. 142/27 feb. 2007 

 H.G. nr. 163/2007 
 Hotărâre privind introducerea pe piaţă, comercializarea şi distribuirea gratuită a articolelor de îmbrăcăminte purtată sau uzată şi a  
 articolelor textile purtate sau uzate 
 
 

M. Of. nr. 128/21 feb. 2007 

 H.G. nr. 172/2007 
 Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea,  
 modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 
 
 

M. Of. nr. 133/23 feb. 2007 

 H.G. nr. 183/2007 
 Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, prin Garda Naţională de Mediu, respectiv  
 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de  
 arie extinsă 
 
 

M. Of. nr. 140/26 feb. 2007 

 H.G. nr. 187/2007 
 Hotărâre privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene 
 
 

M. Of. nr. 161/7 mar. 2007 

 H.G. nr. 188/2007 
 Hotărâre privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii cooperative  
 europene 
 M. Of. nr. 162/7 mar. 2007 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2006 şi 10 noiembrie 2006 între Guvernul României şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucureşti la 27 martie  
 2000 
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 H.G. nr. 189/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 163/7 mar. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 293/3 mai 2007) - rectifică Graficul de amortizare 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Paris  
 la 6 iunie 2006 şi la Bucureşti la 5 octombrie 2006, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al  
 Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999 
 H.G. nr. 190/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 167/9 mar. 2007 

 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind  
 reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 
 H.G. nr. 191/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 166/8 mar. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 779/2010 (M. Of. nr. 573/12 aug. 2010) 
 - H.G. nr. 615/2012 (M. Of. nr. 423/26 iun. 2012) 
 - H.G. nr. 980/2012 (M. Of. nr. 710/17 oct. 2012) 
 - H.G. nr. 185/2015 (M. Of. nr. 195/24 mar. 2015) 
 - H.G. nr. 729/2016 (M. Of. nr. 805/12 oct. 2016) 
 - H.G. nr. 718/2018 (M. Of. nr. 802/19 sep. 2018) 
 - H.G. nr. 700/2020 (M. Of. nr. 778/26 aug. 2020) 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 3 august 2006 şi la Zagreb la 12 septembrie 2006 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma  
 sectorului de irigaţii 
 H.G. nr. 199/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 163/7 mar. 2007 

 ▼ Declaraţie comună privind cooperarea dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne al Landului  
 Baden-Württemberg, semnată la Bucureşti la 30 octombrie 2006 
 H.G. nr. 202/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 160/7 mar. 2007 

 ▼ Înţelegere adiţionale la Protocolul de înţelegere privind cooperarea în domeniul securităţii nucleare dintre Comisia Naţională pentru  
 Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Institutul de Securitate Nucleară din Republica Coreea, semnată la Daejeon la 1  
 decembrie 2006 
 H.G. nr. 215/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 167/9 mar. 2007 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 decembrie  
 2006 şi la Bucureşti la 21 decembrie 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea  
 Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 H.G. nr. 216/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 177/14 mar. 2007 

 H.G. nr. 219/2007 
 Hotărâre privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă 
 M. Of. nr. 200/23 mar. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 502/26 iul. 2007) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 846/2015  (M. Of. nr. 776/19 oct. 2015) - modifică art. 4 alin. (2) şi (3), art. 6 lit. b), art. 7, menţiunea privind  
 
 

transpunerea normelor europene, anexele nr. 1, 2 și 3 

 H.G. nr. 229/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Organizaţia  
 Poliţiilor Feroviare din Europa (RAILPOL) şi a plăţii contribuţiei anuale 
 
 

M. Of. nr. 176/13 mar. 2007 

 H.G. nr. 232/2007 
 Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective efectuate de unele societăţi comerciale din  
 portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
 
 

M. Of. nr. 166/8 mar. 2007 

 H.G. nr. 243/2007 
 Hotărâre privind aprobarea condiţiilor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ce urmează a fi încheiat de Ministerul  
 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru Societatea Comercială "Antrepriza Reparaţii şi Lucrări A.R.L. Cluj" - S.A., societate  
 comercială de interes strategic 
 
 

M. Of. nr. 184/16 mar. 2007 

 H.G. nr. 247/2007 
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 Hotărâre privind trecerea Centrului de Studii Transilvane din structura Institutului Cultural Român în subordinea Academiei Române 
 
 

M. Of. nr. 182/16 mar. 2007 

 H.G. nr. 249/2007 
 Hotărâre privind aprobarea realizării de către Secretariatul General al Guvernului, prin Institutul Naţional de Statistică, în colaborare cu  
 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă 
 
 

M. Of. nr. 190/20 mar. 2007 

 H.G. nr. 250/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate  
 în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 
 M. Of. nr. 227/3 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 923/2010  (M. Of. nr. 640/13 sep. 2010) - modifică şi completează anexa 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Guineea privind reglementarea datoriei Republicii Guineea către România 
 H.G. nr. 253/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 

 H.G. nr. 258/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional "Reabilitare DN 17 Sadova - Suceava, între km 183+000 şi km 255+000, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare  
 a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Suceava" 
 
 

M. Of. nr. 195/21 mar. 2007 

 H.G. nr. 264/2007 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Academiei Tehnice Militare 
 M. Of. nr. 193/21 mar. 2007 
 
 H.G. nr. 265/2007 
 Hotărâre privind declasificarea hotărârilor Consiliului de Miniştri adoptate în perioada 1949-1956 
 M. Of. nr. 211/28 mar. 2007 

 

 ▼ Protocol privind colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al  
 Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2006 
 H.G. nr. 266/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 204/26 mar. 2007 

 H.G. nr. 268/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  
 drepturilor persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 233/4 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 89/2010  (M. Of. nr. 103/15 feb. 2010) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 1147/2012  (M. Of. nr. 804/29 nov. 2012) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 269/2007 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "PROVITA - MAMA ŞI COPILUL" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 232/4 apr. 2007 

 H.G. nr. 274/2007 
 Hotărâre privind desemnarea semnatarului Acordului de exploatare al Organizaţiei Internaţionale de Comunicaţii Spaţiale - "Intersputnik" 
 M. Of. nr. 201/26 mar. 2007 
 
 H.G. nr. 288/2007 
 Hotărâre privind reorganizarea Muzeului Naţional "George Enescu" 
 M. Of. nr. 213/29 mar. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1135/2010  (M. Of. nr. 799/30 nov. 2010) - modifică art. 6 alin. (1) 

 H.G. nr. 289/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului 
 M. Of. nr. 215/29 mar. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 633/2007  (M. Of. nr. 419/22 iun. 2007) - modifică art.3 alin.(2); 
 
 

 înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 294/2007 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 231/3 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 749/2015  (M. Of. nr. 697/15 sep. 2015) - modifică art.10 alin.(2) 
 - H.G. nr. 53/2018  (M. Of. nr. 154/19 feb. 2018) - modifică art. 20 
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 - H.G. nr. 535/2021  (M. Of. nr. 504/14 mai 2021) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 lit. b) și d), art. 5 alin. (1)  
 lit. a) și b), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 10 alin. (2), art. 11,  
 art. 13 alin. (2) și (6), art. 14 alin. (2) și (3), art. 17 alin. (1) și art. 22; 
 introduce alin. (4) și (5) la art. 17 
 
 ▼ Amendament nr. 1 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 21 noiembrie 2006 şi la Paris la 30 noiembrie 2006, între România şi  
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei  
 pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara  
 anului 2005, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005 
 H.G. nr. 295/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 382/6 iun. 2007 

 H.G. nr. 296/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul  
 Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 239/6 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 671/2016  (M. Of. nr. 733/21 sep. 2016) - modifică art. 3 alin. (1), anexa; 
  abrogă art. 2 alin. (3); 
 în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele „Ministerul 
 Economiei şi Comerţului” şi „Centrul Român pentru 
 Promovarea Comerţului” se înlocuiesc cu sintagma 
 „Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 
 Afaceri” 
 - O.U.G. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 12/5 ian. 2017) - înlocuiește denumirea „Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu  
 Mediul de Afaceri” cu „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
 Antreprenoriat” în cazul prevederilor care reglementează activitatea în  
 domeniul comerţului, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri; 
 „Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri” cu  
 „Ministerul Economiei” în cazul prevederilor care reglementează activitatea în  
 
 

domeniul economiei; 

 H.G. nr. 310/2007 
 Hotărâre pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului  
 public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de  
 intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome 
 
 

M. Of. nr. 217/30 mar. 2007 

 H.G. nr. 316/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor 
 M. Of. nr. 234/4 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1095/2013  (M. Of. nr. 40/17 ian. 2014) - modifică şi completează anexa 
 
 H.G. nr. 323/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie 
 
 

M. Of. nr. 267/20 apr. 2007 

 H.G. nr. 326/2007 
 Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a  
 reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă 
 M. Of. nr. 240/6 apr. 2007 

 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat  
 la Bucureşti la 19 decembrie 2006 
 H.G. nr. 327/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 240/6 apr. 2007 

 ▼ Protocolul Sesiunii a VI-a a împuterniciţilor, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind  
 cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 
 H.G. nr. 329/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 296/4 mai 2007 

 ▼ Aranjament administrativ, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2006, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Ungară în  
 domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005 
 H.G. nr. 330/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 252/16 apr. 2007 

 ▼ Amendament nr. 1, convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin Scrisoarea semnată la  
 Luxemburg la 19 mai 2006 şi la Bucureşti la 25 şi 31 mai 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de  
 Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la  
 Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003 
 H.G. nr. 331/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 251/16 apr. 2007 
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 H.G. nr. 339/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare 
 
 

M. Of. nr. 275/25 apr. 2007 

 H.G. nr. 341/2007 
 Hotărâre privind ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor  
 funcţionari publici 
 M. Of. nr. 247/12 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 787/2008  (M. Of. nr. 602/12 aug. 2008) - introduce art. 661 
 - H.G. nr. 1713/2008  (M. Of. nr. 881/24 dec. 2008) - modifică art. 19 lit. a), art. 48 alin. (4), titlul secţiunii a 3-a, art. 61 alin. (2),  
 art. 62, art. 63, art. 64; 
 introduce alin. (6) la art. 48, art. 491, alin. (3) - (5) la art. 61, art. 611, art.  
 612, art. 621 - 624, art. 631, art. 74, anexele nr. 1 - 4; 
  abrogă art. 10 alin. (5), art. 21 lit. a), art. 72 
 - H.G. nr. 23/2009  (M. Of. nr. 40/22 ian. 2009) - modifică art. 57 alin.(2), art.68 alin.(2)-(4), art. 69; 
  introduce lit. i) la art. 25 alin.(1); 
  abrogă art. 5 alin.(2) 
 - H.G. nr. 268/2009  (M. Of. nr. 162/16 mar. 2009) - modifică art. 46 alin. (1) 
 - H.G. nr. 260/2012  (M. Of. nr. 237/9 apr. 2012) - modifică art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (3), art. 11; 
  introduce alin. (21) la art. 6; 
  abrogă art. 5 alin. (3), art. 36, art. 68, art. 69 
 - L. nr. 24/2019  (M. Of. nr. 36/14 ian. 2019) - abrogă art. 48 - 491, art. 50 alin. (1) și (2), art. 60, art. 61 alin. (1), art. 611,  
 art. 612, art. 62 - 624 și art. 64 
 - H.G. nr. 132/2019  (M. Of. nr. 201/13 mar. 2019) - modifică art.3 alin. (1) partea introductivă, art.6 alin. (3), art.9, art. 55, art.59; 
  introduce alin. (6) la art.50, art.531, alin. (3) la art.56; 
  abrogă art. 5, Cap. V Secț. 4 cu art. 43, titlul Secț. 1 a Cap. VII, art. 63, art. 67,  
 art. 73. 
 - H.G. nr. 934/2020  (M. Of. nr. 1054/10 nov. 2020) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 6, titlul Cap. III, Cap.  
 III titlul Secț. 1, art. 7-11, titlul Cap. IV, art. 13-15, art. 18, art. 19, art. 24 alin.  
 (1), art. 25, art. 26, art. 27 alin. (1) lit. a) și c), alin. (2) și (3), art. 28, art. 30  
 partea introductivă, art. 32, art. 33 alin. (1) partea introductivă și alin. (1) lit.  
 c), art. 44, art. 47, art. 50, art. 51, art. 531 alin. (2) lit. d) și f) și alin. (3), art.  
 55 partea introductivă și lit. f), art. 56 alin. (3), art. 57, art. 58, art. 631 alin.  
 (1), art. 74, modifică și înlocuiește anexele nr. 1, 2, 3 și 4; 
 introduce art. 101-104, Secț. 11 cu art. 111-115 după art. 11, lit. i) la art.  
 20, art. 221, Cap. VI1 după art. 47, cu art. 471 și 472, alin. (21), (31) și  
 (41) la art. 61 și anexele nr. 1A, 2A, 3A și 5; 
 abrogă art. 2 alin. (3), art. 17 alin. (5), art. 29, art. 33 alin. (1) lit. a), art. 35,  
 Cap. V secțiunea a 3-a, art. 53 alin. (5) și art. 59 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică,  
 semnat la Tirana la 23 noiembrie 2006 
 H.G. nr. 347/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 276/25 apr. 2007 

 ▼ Amendamentul nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Luxembourg la 9 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 27 şi 28 noiembrie 2006  
 între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos - R.A. Galaţi, la Contractul de  
 finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru  
 finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 H.G. nr. 348/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 272/24 apr. 2007 

 H.G. nr. 355/2007 
 Hotărâre privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor 
 M. Of. nr. 332/17 mai 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 37/2008  (M. Of. nr. 45/21 ian. 2008) - modifică art. 4, anexa nr.1; 
  abrogă art. 16 alin.(7) 
 - H.G. nr. 1169/2011  (M. Of. nr. 873/12 dec. 2011) - modifică art. 8 alin. (1), art. 27, art. 29, art. 37, art. 38, art.41, art. 42; 
     introduce alin. (11) la art. 8, alin. (5) la art. 8, alin. (61) la art. 16, lit. f) la  
 art. 22; 
 abrogă art. 4 alin. (2), art. 12 alin. (2); 
 înlocuieşte anexele nr. 1 şi 3-5 
 - H.G. nr. 1/2012  (M. Of. nr. 44/19 ian. 2012) - înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele "autoritate de sănătate  
 publică", "Ministerul Sănătăţii Publice" şi "Ministerul Muncii, Solidarităţii  
 Sociale şi Familiei" cu sintagmele "direcţie de sănătate publică", "Ministerul  
 Sănătăţii" şi "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei şi  
 cadastrului şi Program de colaborare între Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie din România şi Agenţia Naţională  
 Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei şi  
 teledetecţiei, semnate la Chişinău la 29 aprilie 1999 
 H.G. nr. 357/2007 (aprobare) 
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M. Of. nr. 303/7 mai 2007 

 ▼ Acord convenit prin schimb de note verbale dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ambasada Republicii Moldova la  
 Bucureşti, la 28 iunie 2000 şi, respectiv, la 4 august 2000, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei şi cadastrului şi a Programului de colaborare între Oficiul  
 Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie din România şi Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie din Republica  
 Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei şi teledetecţiei, semnate la Chişinău la 29 aprilie 1999 
 H.G. nr. 357/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 303/7 mai 2007 

 H.G. nr. 380/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lemnia, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 291/3 mai 2007 

 

 ▼ Memorandum de cooperare între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Ministerul  
 Dezvoltării Economice al Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku la 11 octombrie 2006 
 H.G. nr. 404/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 309/9 mai 2007 

 H.G. nr. 406/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea redistribuirii unui număr de 14 consilieri pentru afaceri europene din cadrul Secretariatului General al  
 Guvernului în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene şi Oficiului Român pentru Adopţii 
 
 

M. Of. nr. 306/8 mai 2007 

 H.G. nr. 413/2007 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Fundaţiei "Heydar Aliyev" din Republica  
 Azerbaidjan 
 
 

M. Of. nr. 326/15 mai 2007 

 H.G. nr. 415/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi  
 Tehnologia Informaţiei 
 
 

M. Of. nr. 357/25 mai 2007 

 H.G. nr. 416/2007 
 Hotărâre privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului  Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 311/10 mai 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1317/2007  (M. Of. nr. 751/6 nov. 2007) - modifică art.2; 
  introduce art.11; 
  înlocuieşte anexa nr.1 
 - H.G. nr. 1252/2008  (M. Of. nr. 691/10 oct. 2008) - suplimentează numărul de posturi 
 - H.G. nr. 1678/2008  (M. Of. nr. 857/19 dec. 2008) - completează anexa nr.1 
 - O.U.G. nr. 221/2008  (M. Of. nr. 882/24 dec. 2008) - modifică titlul, înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul  
 Internelor şi Reformei Administrative" cu denumirea "Ministerul Administraţiei  
 şi Internelor" 
 - H.G. nr. 3/2009  (M. Of. nr. 30/15 ian. 2009) - modifică art. 2 alin. (2); 
  introduce alin. (31) la art. 1, alin. (31) la art. 2; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 266/2009  (M. Of. nr. 156/12 mar. 2009) - abrogă art. 2 alin. (3); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - L. nr. 186/2009  (M. Of. nr. 368/1 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 221/2008 
 - H.G. nr. 1374/2009  (M. Of. nr. 804/25 nov. 2009) - modifică anexa nr. 1; 
  înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 732/2010  (M. Of. nr. 519/26 iul. 2010) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2; 
  abrogă art. 1 alin. (31); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 656/2011  (M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) - modifică art. 11, art. 2; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 550/2012  (M. Of. nr. 367/30 mai 2012) - modifică art. 1 alin. (2) şi (5); 
  introduce alin. (6) la art. 1; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 156/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - modifică art. 1, art. 3, art. 4, art. 5; 
 introduce anexa nr. 4; 
 abrogă art. 11, art. 2; 
 înlocuieşte anexele nr. 1-3 
 - H.G. nr. 88/2014  (M. Of. nr. 116/17 feb. 2014) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 783/2015  (M. Of. nr. 728/29 sep. 2015) - modifică şi înlocuieşte anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 172/2016  (M. Of. nr. 221/24 mar. 2016) - modifică art. 1 alin. (1), (2) și (4), art. 3 alin. (2), modifică și înlocuiește  
 anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 869/2016  (M. Of. nr. 944/23 nov. 2016) - modifică art. 1 alin. (2), modifică și înlocuiește anexele nr. 1-3 
 - H.G. nr. 1020/2020  (M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020) - modifică și înlocuiește anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 1132/2020  (M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
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 - H.G. nr. 319/2021  (M. Of. nr. 274/18 mar. 2021) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3, modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 913/2021  (M. Of. nr. 820/26 aug. 2021) - modifică și înlocuiește anexa nr. 3 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Armenia  
 privind cooperarea europeană şi euroatlantică, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006 
 H.G. nr. 447/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 345/22 mai 2007 
 
 H.G. nr. 449/2007 
 Hotărâre privind organizarea Conferinţei europene a zonelor de munte 
 M. Of. nr. 348/22 mai 2007 
 
 H.G. nr. 452/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şerbăuţi, judeţul Suceava 
 
 

M. Of. nr. 345/22 mai 2007 

 H.G. nr. 453/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de  
 programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar 
 
 

M. Of. nr. 343/21 mai 2007 

 H.G. nr. 467/2007 
 Hotărâre privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii 
 M. Of. nr. 363/28 mai 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 138/2014  (M. Of. nr. 167/7 mar. 2014) - modifică art. unic 
 
 

- H.G. nr. 663/2014  (M. Of. nr. 595/8 aug. 2014) - modifică art. unic 

 H.G. nr. 476/2007 
 Hotărâre privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" de studii doctorale şi de cercetare cetăţenilor străini în instituţii de învăţământ  
 superior din România 
 
 

M. Of. nr. 363/28 mai 2007 

 H.G. nr. 479/2007 
 Hotărâre privind acordarea unor premii pentru performanţe deosebite obţinute în sport 
 M. Of. nr. 357/25 mai 2007 

 

 ▼ Protocolul Sesiunii a XVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyíregyháza la 30 martie 2007, pentru aplicarea  
 Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor  
 de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 H.G. nr. 483/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 529/6 aug. 2007 

 H.G. nr. 492/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială  
 acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale,  
 regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor  
 autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 380/5 iun. 2007 

 H.G. nr. 497/2007 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din  
 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic 
 
 

M. Of. nr. 398/13 iun. 2007 

 H.G. nr. 501/2007 
 Hotărâre privind titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, înmatriculaţi în anul I de studii, în anii universitari 2002-2003,  
 2003-2004 şi 2004-2005 
 
 

M. Of. nr. 381/6 iun. 2007 

 H.G. nr. 509/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Abrud şi Ocna Mureş, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 386/7 iun. 2007 
 
 H.G. nr. 510/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 386/7 iun. 2007 

 H.G. nr. 511/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor municipiilor Drobeta-Turnu Severin şi Orşova, judeţul Mehedinţi 
 
 

M. Of. nr. 386/7 iun. 2007 

 H.G. nr. 512/2007 
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 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tunari, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 386/7 iun. 2007 

 H.G. nr. 513/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Miercurea Sibiului, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 386/7 iun. 2007 
 
 H.G. nr. 514/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bârnova, Erbiceni, Şipote şi Vlădeni, judeţul Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 386/7 iun. 2007 

 H.G. nr. 521/2007 
 Hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat şi a condiţiilor de livrare a unor cantităţi de cărbune energetic pentru  
 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. şi Societatea Comercială "Electrocentrale"  
 Deva - S.A. 
 M. Of. nr. 390/8 iun. 2007 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 decembrie 2006 şi la Washington D.C. la 23 aprilie 2007 între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru  
 programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică 
 H.G. nr. 526/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 395/12 iun. 2007 

 H.G. nr. 528/2007 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei  
 Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. 
 M. Of. nr. 387/7 iun. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 323/2008  (M. Of. nr. 240/27 mar. 2008) - modifică art. 4 
 - H.G. nr. 1162/2012  (M. Of. nr. 824/7 dec. 2012) - modifică art. 4 
 
 

- H.G. nr. 895/2013  (M. Of. nr. 719/22 nov. 2013) - modifică anexa 

 H.G. nr. 531/2007 
 Hotărâre privind aprobarea modului de îndeplinire a gradului valoric de integrare în România de către Societatea Comercială "Daewoo  
 Automobile România" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 393/11 iun. 2007 

 H.G. nr. 534/2007 
 Hotărâre privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi  
 Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK  
 - S.A. în numele şi în contul statului 
 M. Of. nr. 417/22 iun. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1580/2007  (M. Of. nr. 8/7 ian. 2008) - introduce lit. c1) la art. 3 şi alin. (4) şi (5) la art. 12 
 - H.G. nr. 380/2008  (M. Of. nr. 286/14 apr. 2008) - modifică art. 3 lit. f); 
  introduce lit. a1) la art. 3; 
  abrogă art. 3 lit. c1) 
 - H.G. nr. 648/2008  (M. Of. nr. 468/24 iun. 2008) - modifică art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 894/2009  (M. Of. nr. 566/14 aug. 2009) - modifică art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 148/2011  (M. Of. nr. 144/25 feb. 2011) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 707/2011  (M. Of. nr. 513/20 iul. 2011) - modifică art. 8 alin. (1); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 555/2012  (M. Of. nr. 373/1 iun. 2012) - modifică art. 8 alin. (1); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 731/2013  (M. Of. nr. 604/27 sep. 2013) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 700/2017  (M. Of. nr. 771/28 sep. 2017) - modifică art. 8 și modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 913/2017  (M. Of. nr. 1017/21 dec. 2017) - modifică art. 8 alin. (1); 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 54/2018  (M. Of. nr. 158/20 feb. 2018) - modifică art. 5 alin. (2) 
 - H.G. nr. 423/2018  (M. Of. nr. 497/18 iun. 2018) - modifică art. 6 și art. 11 
 - H.G. nr. 580/2019  (M. Of. nr. 670/12 aug. 2019) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 203/2020  (M. Of. nr. 235/23 mar. 2020) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 696/2020  (M. Of. nr. 767/21 aug. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 lit. a), art. 3 lit. b) pct. 1 și 3, art. 3 lit. c)-e), art.  
 3 lit. f), art. 7 și art. 12 alin. (3); 
  introduce pct. 4 și 5 la art. 3 lit. b), lit. e1) la art. 3, lit. g) la art. 3, alin. (8) la  
 art. 6; 
  abrogă art. 1 alin. (2), art. 3 lit. b) pct. 2, art. 4, art. 6 alin. (6) și (7) 
 
 

- H.G. nr. 673/2021  (M. Of. nr. 624/24 iun. 2021) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 537/2007 
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 Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor 
 
 

M. Of. nr. 395/12 iun. 2007 

 H.G. nr. 546/2007 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei pentru studierea robiei romilor 
 M. Of. nr. 390/8 iun. 2007 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 26 martie 2007 şi la Washington la 28 martie 2007, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30  
 aprilie 2001 
 H.G. nr. 556/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 408/19 iun. 2007 

 H.G. nr. 557/2007 
 Hotărâre privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii  
 încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă  
 temporară 
 M. Of. nr. 407/18 iun. 2007 

 

 ▼ Amendament convenit prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 7 martie 2007 şi la Bucureşti la 3 aprilie 2007, între Guvernul României şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 
 

Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi  

 pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004 
 H.G. nr. 558/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 405/18 iun. 2007 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 3 august 2006 şi la Zagreb la 12 septembrie 2006, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi  
 pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004 
 H.G. nr. 559/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 405/18 iun. 2007 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2007 şi la Washington la 21 şi 28 februarie 2007, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii  
 Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul poluării în agricultură", semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002 
 H.G. nr. 561/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 431/28 iun. 2007 

 H.G. nr. 563/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie  
 împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România 
 M. Of. nr. 468/12 iul. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1135/2007  (M. Of. nr. 662/27 sep. 2007) - modifică şi completează anexele nr. II, IV şi V 
 - H.G. nr. 1085/2008  (M. Of. nr. 667/25 sep. 2008) - modifică şi completează anexele nr. I, II, III şi IV 
 - H.G. nr. 107/2009  (M. Of. nr. 114/25 feb. 2009) - modifică anexa nr. IV 
 - H.G. nr. 441/2009  (M. Of. nr. 313/12 mai 2009) - modifică şi completează anexele nr. I, II, IV şi V 
 - H.G. nr. 1566/2009  (M. Of. nr. 926/30 dec. 2009) - modifică anexele nr. II-V 
 - H.G. nr. 259/2010  (M. Of. nr. 222/8 apr. 2010) - modifică anexele nr. II, III şi IV 
 - H.G. nr. 5/2011  (M. Of. nr. 29/12 ian. 2011) - modifică art. 3 alin. (11) 
 - H.G. nr. 352/2014  (M. Of. nr. 332/7 mai 2014) - modifică anexa nr. I 
 - H.G. nr. 810/2014  (M. Of. nr. 713/30 sep. 2014) - introduce art. 151; 
 modifică şi completează anexele nr. I, II, III, IV,  şi V 
 - H.G. nr. 1030/2014  (M. Of. nr. 861/26 nov. 2014) - abrogă art. 22-25 
 - H.G. nr. 19/2018  (M. Of. nr. 88/30 ian. 2018) - modifică și completează anexa nr. I, anexa nr. II, anexa nr. III, anexa nr. IV și  
 anexa nr. V 
 - H.G. nr. 111/2018  (M. Of. nr. 248/21 mar. 2018) - modifică și completează anexa nr. IV 
 
 

- H.G. nr. 599/2019  (M. Of. nr. 721/2 sep. 2019) - modifică și completează anexele nr. I-V 

 H.G. nr. 565/2007 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru implementarea Acordului dintre România şi  
 Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie  
 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006 
 M. Of. nr. 431/28 iun. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 456/2008  (M. Of. nr. 343/5 mai 2008) - completează anexele nr. 1 şi 2 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 ianuarie 2007 şi la Washington la 26 februarie 2007, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare  
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 rurală 
 H.G. nr. 576/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 419/22 iun. 2007 

 ▼ Amendament convenit prin Scrisoarea semnată la Washington, DC la 7 martie 2007 şi la Bucureşti la 23 martie 2007, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma  
 sectorului de irigaţii 
 H.G. nr. 578/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 424/26 iun. 2007 

 ▼ Amendament nr. 1 convenit prin Scrisoarea semnată la Bucureşti la 8 ianuarie 2007 şi la Paris la 17 ianuarie 2007, între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului,  
 semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003 şi la Paris la 25 august 2003 
 H.G. nr. 579/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 422/25 iun. 2007 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea  
 în domeniul apărării, semnat la Sarajevo la 19 decembrie 2006 
 H.G. nr. 580/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 448/2 iul. 2007 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Regatul Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul  
 pregătirii personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2006 
 H.G. nr. 581/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 425/26 iun. 2007 
 
 H.G. nr. 583/2007 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului  
 din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave 
 
 

M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 

 H.G. nr. 586/2007 
 Hotărâre privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Extindere şi supraînălţare depozit de zgură şi cenuşă la  
 ROMAG-TERMO. Etapa a II-a" 
 
 

M. Of. nr. 416/21 iun. 2007 

 H.G. nr. 589/2007 
 Hotărâre privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile 
 M. Of. nr. 413/20 iun. 2007 
 
 H.G. nr. 592/2007 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Fundaţiei "Stichting World Full Contact  
 Association" din Olanda 
 M. Of. nr. 415/21 iun. 2007 

 

 ▼ Amendament  convenit prin Scrisoarea semnată la Tokyo la 20 noiembrie 2006, respectiv la Bucureşti la 27 noiembrie 2006, între Banca  
 Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, la Acordul de împrumut  
 dintre Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi România, privind Proiectul de reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa,  
 semnat la Bucureşti la 30 martie 2001 
 H.G. nr. 594/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 469/12 iul. 2007 

 H.G. nr. 595/2007 
 Hotărâre privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale 
 M. Of. nr. 429/27 iun. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 769/2021  (M. Of. nr. 721/22 iul. 2021) - modifică art. 2 alin. (1) lit. e), art. 3 alin. (1) lit. d)-g), art. 8 alin. (4), în tot  
 cuprinsul hotărârii, sintagmele „Ministerul Internelor 
 și Reformei Administrative” și „Ministerul Economiei și 
 Finanțelor” se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Dezvoltării, 
 Lucrărilor Publice și Administrației” și „Ministerul Finanțelor”; 
 
 

 introduce alin. (4) la art. 3 

 H.G. nr. 600/2007 
 Hotărâre privind protecţia tinerilor la locul de muncă 
 M. Of. nr. 473/13 iul. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 359/2015  (M. Of. nr. 374/28 mai 2015) - modifică anexa 

 H.G. nr. 620/2007 
 Hotărâre privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilităţii Schengen şi pentru  
 fluxurile de numerar 
 M. Of. nr. 419/22 iun. 2007 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 1090/2009  (M. Of. nr. 668/6 oct. 2009) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (5), art. 6; 
  abrogă art. 5 alin. (3) 
 - H.G. nr. 1617/2009  (M. Of. nr. 918/29 dec. 2009) - prorogă, până la 31 martie 2010, termenul prevăzut la art. 6 
 
 

- H.G. nr. 1329/2010  (M. Of. nr. 871/27 dec. 2010) - modifică art. 6 

 H.G. nr. 621/2007 
 Hotărâre privind înfiinţarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 427/27 iun. 2007 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 15 februarie 2007 şi la Washington la 16 februarie 2007, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social,  
 în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 H.G. nr. 622/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 430/28 iun. 2007 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Serbia, semnat la Bucureşti la 30  
 ianuarie 2007 
 H.G. nr. 628/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 431/28 iun. 2007 

 H.G. nr. 634/2007 
 Hotărâre privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport rugby 
 
 

M. Of. nr. 431/28 iun. 2007 

 H.G. nr. 635/2007 
 Hotărâre privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport volei 
 M. Of. nr. 431/28 iun. 2007 
 
 H.G. nr. 636/2007 
 Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2006 şi în primăvara  
 anului 2007, precum şi pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire 
 M. Of. nr. 419/22 iun. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1202/2007  (M. Of. nr. 686/9 oct. 2007) - modifică art.1 alin.(1); 
  introduce lit.d) şi e) la alin.(1) al art.2, alin.(2) la art.4; 
  înlocuieşte anexa 
 
 

- H.G. nr. 1571/2007  (M. Of. nr. 883/21 dec. 2007) - modifică art.5 

 H.G. nr. 638/2007 
 Hotărâre privind deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi de gaze naturale 
 
 

M. Of. nr. 427/27 iun. 2007 

 H.G. nr. 639/2007 
 Hotărâre privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări 
 M. Of. nr. 426/26 iun. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 212/2008  (M. Of. nr. 168/5 mar. 2008) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (3) şi (4), art. 8 lit. d); 
  introduce pct. 21 la art. 5 lit. a); 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1368/2010  (M. Of. nr. 21/10 ian. 2011) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 838/2012  (M. Of. nr. 581/14 aug. 2012) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) şi (2); 
  înlocuieşte anexa; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Oficiul" cu denumirea  
 "Inspectoratul General" 
 
 

- H.G. nr. 467/2016  (M. Of. nr. 515/7 iul. 2016) - modifică și înlocuiește în mod corespunzător anexa 

 H.G. nr. 640/2007 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în aplicarea prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru  
 completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru  
 stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională 
 
 

M. Of. nr. 427/27 iun. 2007 

 H.G. nr. 641/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Statutului Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 
 M. Of. nr. 457/6 iul. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 586/2008  (M. Of. nr. 431/9 iun. 2008) - modifică anexa 

 H.G. nr. 644/2007 
 Hotărâre privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a X-a, şi  
 modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine şi cariere 
 M. Of. nr. 469/12 iul. 2007 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 997/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) - înlocuieşte anexa nr. 3 
 
 ▼ Acord administrativ privind cooperarea dintre Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi  
 Tehnologiei din Republica Austria în domeniul navigaţiei pe Dunăre şi administraţiei căilor navigabile, semnat la Viena la 19 aprilie  
 2007 
 H.G. nr. 646/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 466/11 iul. 2007 

 H.G. nr. 651/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Gorj 
 
 

M. Of. nr. 465/11 iul. 2007 

 H.G. nr. 658/2007 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii 
 M. Of. nr. 460/9 iul. 2007 

 

 ▼ Memorandum de cooperare dintre Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Economiei din Republica Slovacă,  
 semnat la Bratislava la 1 februarie 2007 
 H.G. nr. 660/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 469/12 iul. 2007 

 ▼ Acord dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Serviciul Federal al Federaţiei Ruse pentru Controlul Traficului de  
 Droguri privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti la 14  
 martie 2007 
 H.G. nr. 664/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 488/20 iul. 2007 
 
 H.G. nr. 675/2007 
 Hotărâre privind reorganizarea prin divizare parţială a societăţilor comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, filiale ale  
 Societăţii Comerciale „Electrica" - S.A. 
   

M. Of. nr. 462/9 iul. 2007 

 H.G. nr. 679/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de elaborare a Strategiei de dezvoltare teritorială durabilă a bazinului hidrografic Tisa şi a  
 finanţării acestuia 
 
 

M. Of. nr. 472/13 iul. 2007 

 H.G. nr. 681/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 -  
 Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A" 
 M. Of. nr. 491/23 iul. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 428/2008  (M. Of. nr. 331/25 apr. 2008) - completează anexa nr.2 
 - H.G. nr. 786/2009  (M. Of. nr. 497/17 iul. 2009) - completează anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 682/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional „Construcţia de platforme de inspecţie rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului,  
 inspecţia siguranţei autovehiculelor şi cântărirea vehiculelor de transport greu de mărfuri" de pe DN 13 km 102+800 - stânga 
 
 

M. Of. nr. 490/23 iul. 2007 

 H.G. nr. 683/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 „Varianta ocolitoare a municipiului Piteşti" 
 M. Of. nr. 490/23 iul. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1336/2008  (M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) - completează anexa nr.2 

 H.G. nr. 685/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional „Varianta de ocolire Lugoj" 
 
 

M. Of. nr. 491/23 iul. 2007 

 H.G. nr. 686/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000 - km 12+850" 
 M. Of. nr. 496/24 iul. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 99/2008  (M. Of. nr. 90/5 feb. 2008) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 182/2009  (M. Of. nr. 130/3 mar. 2009) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 536/2009  (M. Of. nr. 313/12 mai 2009) - suplimentează suma aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 2 



 

 1455

 
 

- H.G. nr. 486/2010  (M. Of. nr. 369/4 iun. 2010) - suplimentare sumă 

 H.G. nr. 689/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din  
 judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş 
 M. Of. nr. 494/24 iul. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1123/2007  (M. Of. nr. 658/26 sep. 2007) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1221/2007  (M. Of. nr. 709/19 oct. 2007) - modifică anexa nr.2 
 - H.G. nr. 245/2008  (M. Of. nr. 206/18 mar. 2008) - modifică şi completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1334/2008  (M. Of. nr. 769/17 nov. 2008) - completează anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 1051/2011  (M. Of. nr. 785/4 nov. 2011) - completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 702/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 465/11 iul. 2007 

 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul  
 topogeodeziei militare, semnat la Chişinău la 25 decembrie 2006 şi la Bucureşti la 9 martie 2007 
 H.G. nr. 706/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 512/31 iul. 2007 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Naţionale din Ungaria, semnat la Budapesta  
 la 21 martie 2007 
 H.G. nr. 717/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 497/25 iul. 2007 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenţiei  
 dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004 
 H.G. nr. 718/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 524/2 aug. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 32/2022 (M. Of. nr. 37/13 ian. 2022) 

 H.G. nr. 726/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a  
 elevilor şi studenţilor 
 M. Of. nr. 477/17 iul. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 449/2009  (M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 80/2018  (M. Of. nr. 224/13 mar. 2018) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 731/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi  
 condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 M. Of. nr. 532/7 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1669/2008  (M. Of. nr. 858/19 dec. 2008) - modifică şi completează anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 254/16 apr. 2009) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 182/2014  (M. Of. nr. 213/25 mar. 2014) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 454/2019  (M. Of. nr. 585/17 iul. 2019) - modifică și completeaza anexa 

 H.G. nr. 738/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea participării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi  
 Teledetecţiei - I.G.R. Bucureşti în calitate de membru la Asociaţia Institutelor Geologice din Uniunea Europeană EuroGeoSurveys şi a  
 plăţii cotizaţiei anuale 
 
 

M. Of. nr. 501/26 iul. 2007 

 H.G. nr. 745/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 M. Of. nr. 531/6 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 440/2008  (M. Of. nr. 660/19 sep. 2008) - modifică anexa 
 - O. nr. 132/2009  (M. Of. nr. 288/4 mai 2009) - modifică anexa 
 - O. nr. 367/2011  (M. Of. nr. 511/19 iul. 2011) - modifică anexa 
 - O. nr. 236/2013  (M. Of. nr. 303/28 mai 2013) - înlocuieşte anexa nr. 8 
 - H.G. nr. 425/2014  (M. Of. nr. 391/27 mai 2014) - modifică anexa 
 - O. nr. 202/2014  (M. Of. nr. 457/23 iun. 2014) - înlocuieşte anexa nr. 8 
 - O. nr. 337/2015  (M. Of. nr. 529/16 iul. 2015) - înlocuieşte anexa nr. 8 la Regulament 
 Abrogare 
 - L. nr. 225/2016  (M. Of. nr. 942/23 nov. 2016) - la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 21 alin. (2) din  
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 Legea nr. 51/2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 510/2018  (M. Of. nr. 979/20 nov. 2018) 
 - O. nr. 291/2019  (M. Of. nr. 559/8 iul. 2019) - modifică și înlocuiește anexa nr. 7 
 - O. nr. 504/2019  (M. Of. nr. 859/24 oct. 2019) - modifică anexa nr. 8 
 - O. nr. 471/2020  (M. Of. nr. 1080/14 nov. 2020) - modifică și înlocuiește anexa nr. 8 
 
 

- O. nr. 23/2022  (M. Of. nr. 73/25 ian. 2022) - modifică și înlocuiește anexa nr. 8 

 H.G. nr. 758/2007 
 Hotărâre privind aprobarea realizării de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în colaborare cu  
 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă 
 
 

M. Of. nr. 517/1 aug. 2007 

 H.G. nr. 759/2007 
 Hotărâre privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale 
 M. Of. nr. 517/1 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 491/2008  (M. Of. nr. 385/21 mai 2008) - modifică art. 2 alin. (1) lit. a) şi c), art. 3 lit. b), art. 4 lit. c), art. 5 alin. (1), art.  
 6 alin. (2) lit. a) şi c), art. 7, art. 9 alin. (1) lit. d), art. 11 lit. a); 
  introduce lit. b1) la art. 1 alin. (4), lit. e) la art. 1 alin. (4) 
 - H.G. nr. 802/2011  (M. Of. nr. 566/9 aug. 2011) - modifică art. 13 alin. (2) 
 - H.G. nr. 1135/2011  (M. Of. nr. 849/30 nov. 2011) - modifică art. 12 lit. a); 
  introduce art. 111 
 - H.G. nr. 503/2013  (M. Of. nr. 472/30 iul. 2013) - modifică art. 1 alin. (3); 
 introduce lit. b2) şi b3) la art. 1 alin. (4), alin. (4) la art. 2, alin. (5) la art. 13 
 
 

- H.G. nr. 523/2013  (M. Of. nr. 480/1 aug. 2013) - introduce lit. b4) la art. 1 alin. (4), alin. (5) şi (6) la art. 2, alin. (6) la art. 13 

 H.G. nr. 764/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi  
 funcţionare a acestora 
 M. Of. nr. 545/9 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1383/2008  (M. Of. nr. 761/11 nov. 2008) - modifică art.1 alin.(2), art.4; 
  înlocuieşte anexa nr.2; 
  abrogă art.3, anexa nr.1 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere, semnat la 23 ianuarie 2007 la Bucureşti, dintre Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice şi  
 Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România 
 H.G. nr. 776/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 573/21 aug. 2007 

 ▼ Acord dintre Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Economiei din Statele Unite Mexicane cu privire la relaţiile  
 economice bilaterale, semnat la Ciudad de Mexico la 22 ianuarie 2007 
 H.G. nr. 777/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 546/10 aug. 2007 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Portugheză privind cooperarea în  
 domeniul geografiei militare, semnat la Bucureşti la 15 mai 2007 
 H.G. nr. 778/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 545/9 aug. 2007 

 H.G. nr. 780/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Huşi, judeţul Vaslui 
 
 

M. Of. nr. 567/17 aug. 2007 

 H.G. nr. 782/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 567/17 aug. 2007 

 

 ▼ Acord de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la Bucureşti la 19 octombrie  
 2006 
 H.G. nr. 784/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 558/15 aug. 2007 
 
 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, de amendare a Acordului  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea tehnico-ştiinţifică,  
 semnat la 4 octombrie 1991 
 H.G. nr. 785/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 546/10 aug. 2007 
 
 H.G. nr. 786/2007 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a organizaţiei neguvernamentale „The German  
 Marshall Fund of the United States - A Memorial to the Marshall Plan" din Statele Unite ale Americii şi pentru adoptarea unor măsuri  
 conexe 
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 M. Of. nr. 486/19 iul. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 938/2007  (M. Of. nr. 584/24 aug. 2007) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 787/2007 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea  
 aerului 
 
 

M. Of. nr. 528/3 aug. 2007 

 H.G. nr. 788/2007 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006  
 privind transferul de deşeuri 
 M. Of. nr. 522/2 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1453/2008  (M. Of. nr. 783/24 nov. 2008) - introduce lit. e) la art. 4; 
  abrogă art. 8 
 - H.G. nr. 1168/2013  (M. Of. nr. 19/11 ian. 2014) - modifică art. 3, art. 6, art. 7, art. 9; 
 introduce art. 31, art. 71, anexa; 
  abrogă art. 4 
 - H.G. nr. 1265/2021  (M. Of. nr. 1205/20 dec. 2021) - modifică art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 9 (la data de 20 ianuarie 2022) și  
 art. 10 (la data de 20 ianuarie 2022); 
 introduce alin. (11)-(15) la art. 6, alin. (11) și (12) la art. 7, art. 72 și art.  
 101; 
 abrogă art. 2, art. 31 și art. 6 alin. (2) 
 
 H.G. nr. 800/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare turistică şi a Programului anual de dezvoltare a produselor  
 turistice 
 
 

M. Of. nr. 548/10 aug. 2007 

 H.G. nr. 801/2007 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă "C.F.R. Ferry - Boat" - S.A. ca filială a Societăţii  
 Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 557/15 aug. 2007 

 H.G. nr. 808/2007 
 Hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de oficiile  
 teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie 
 
 

M. Of. nr. 548/10 aug. 2007 

 H.G. nr. 809/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea organizării de către Colegiul Naţional de Apărare din România a Cursului de orientare pe probleme de politică  
 europeană de securitate şi apărare, în cadrul Colegiului European de Securitate şi Apărare 
 M. Of. nr. 537/8 aug. 2007 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Israel privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare  
 având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat în Bermuda la 30 mai 2007 
 H.G. nr. 818/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 522/2 aug. 2007 
 
 ▼ Acord dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Financial Monitoring Federal Service din  
 Federaţia Rusă privind schimbul de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism,  
 semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007 
 H.G. nr. 819/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 522/2 aug. 2007 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Financial Crimes  
 Enforcement Network privind cooperarea în schimbul de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat  
 la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007 
 H.G. nr. 820/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 565/16 aug. 2007 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Serious Organised  
 Crime Agency/Financial Intelligence Unit (UKFIU-SOCA) din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea în  
 schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Hamilton, Bermuda, la 30 mai  
 2007 
 H.G. nr. 821/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 558/15 aug. 2007 

 H.G. nr. 827/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Mediaş, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 567/17 aug. 2007 
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 H.G. nr. 831/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea declasificării unor documente aflate în arhiva Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a  
 instituţiilor sale subordonate 
 M. Of. nr. 566/17 aug. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1488/2007  (M. Of. nr. 859/17 dec. 2007) - înlocuieşte anexele nr.1 şi 2 

 H.G. nr. 832/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei  
 funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 
 M. Of. nr. 531/6 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 22/2009  (M. Of. nr. 40/22 ian. 2009) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 340/2010  (M. Of. nr. 251/19 apr. 2010) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 947/2012  (M. Of. nr. 691/8 oct. 2012) - modifică anexa 

 H.G. nr. 833/2007 
 Hotărâre privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective 
 M. Of. nr. 565/16 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 33 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 
 
 H.G. nr. 834/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operaţional sectorial de mediu 2007-2013 şi a  
 Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia 
 M. Of. nr. 571/21 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 618/2009  (M. Of. nr. 449/30 iun. 2009) - înlocuieşte anexele nr. 1-3 
 - H.G. nr. 900/2011  (M. Of. nr. 663/16 sep. 2011) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 1088/2013  (M. Of. nr. 11/8 ian. 2014) - înlocuieşte anexa nr. 1 

 H.G. nr. 835/2007 
 Hotărâre privind autorizarea Ministerului Sănătăţii Publice de a finanţa achiziţionarea unui sistem informatic de înaltă performanţă, din  
 venituri proprii, şi pentru abrogarea unor dispoziţii ale Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2000 privind autorizarea Ministerului Finanţelor de  
 a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătăţii, în vederea finanţării achiziţionării de sisteme informatice de înaltă performanţă 
 M. Of. nr. 528/3 aug. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1541/2007  (M. Of. nr. 876/20 dec. 2007) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 849/2007 
 Hotărâre privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal pentru traficul internaţional de călători şi de  
 mărfuri pe Aeroportul Baia Mare 
 
 

M. Of. nr. 527/3 aug. 2007 

 H.G. nr. 858/2007 
 Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor  

 Statului în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", modificarea art. 2 din Hotărârea  
 Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi modificarea anexei nr. 1  
 la Hotărârea Guvernului nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 
 
 

M. Of. nr. 535/7 aug. 2007 

 H.G. nr. 864/2007 
 Hotărâre privind declararea celei de-a treia duminici a lunii noiembrie ca "Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de  
 circulaţie şi de aducere a omagiului victimelor accidentelor rutiere şi familiilor acestora în România" 
 
 

M. Of. nr. 552/13 aug. 2007 

 H.G. nr. 865/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face  
 parte din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Bucureşti-Braşov, km 0+000 - 173+300" 
 M. Of. nr. 551/13 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 244/2008  (M. Of. nr. 195/13 mar. 2008) - completează anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 181/2009  (M. Of. nr. 142/9 mar. 2009) - completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 869/2007 
 Hotărâre pentru recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 552/13 aug. 2007 

 

 ▼ Acord de cofinanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare privind  
 implementarea proiectului "Întărirea capacităţii Guvernului României de a gestiona situaţiile dificile generate de dezastre naturale -  
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 Dezvoltarea capacităţii pentru situaţii de urgenţă (CDES)", semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2007 şi la 2 mai 2007 
 H.G. nr. 873/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 624/11 sep. 2007 

 ▼ Acord între Guvernul României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Agenţia pentru  
 Comerţ şi Dezvoltare (USTDA), semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2006 
 H.G. nr. 875/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 584/24 aug. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 172/2010 (M. Of. nr. 173/17 mar. 2010) 

 H.G. nr. 876/2007 
 Hotărâre pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale 
 M. Of. nr. 557/15 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1323/2009  (M. Of. nr. 794/20 nov. 2009) - modifică art. 2 lit. l) şi p), art. 3 lit. d) şi p), art. 8 lit. g) şi h), art. 9 lit. c); 
  introduce lit. bb)-ee) la art. 2, lit. s) şi t) la art. 3, lit. g) la art. 4, lit. f) la art. 6,  
 art. 121 
 - H.G. nr. 811/2010  (M. Of. nr. 617/1 sep. 2010) - abrogă art. 3 lit p) şi s) la data de 1 ian. 2011 
 - H.G. nr. 1016/2010  (M. Of. nr. 731/3 nov. 2010) - abrogă art. 8 
 - H.G. nr. 1279/2021  (M. Of. nr. 1230/27 dec. 2021) - introduce art. 122 
 
 H.G. nr. 892/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea proiectelor şi programelor din Fondul naţional de dezvoltare la  
 dispoziţia Guvernului 
 
 

M. Of. nr. 564/16 aug. 2007 

 H.G. nr. 893/2007 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale 
 M. Of. nr. 553/14 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 439/2018  (M. Of. nr. 523/26 iun. 2018) - modifică art. 2 lit. e) și art. 3 alin. (4) lit. c); 
 
 

introduce art. 21 

 H.G. nr. 895/2007 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării  
 fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen 
 M. Of. nr. 561/15 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1317/2007  (M. Of. nr. 751/6 nov. 2007) - modifică art.19 alin.(1) şi (3) 
 - H.G. nr. 1127/2008  (M. Of. nr. 672/30 sep. 2008) - modifică art. 2 lit. d) şi e), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) lit. b), d), j), n), o), r) şi  
 y), art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) şi (3), anexa; 
  introduce lit. i), j), k), l), m) şi n) la art. 2, lit. j1) şi j2) la art. 5 alin. (1), alin.  
 (4) la art. 5, alin. (3) la art. 7; 
  abrogă art. 11 
 - H.G. nr. 568/2010  (M. Of. nr. 442/30 iun. 2010) - modifică art. 2 lit. h), art. 3 alin. (1) lit. d), e), f) şi h), art. 5 alin. (1) lit. g), o)  
 şi y), art. 5 alin. (3), art. 8 lit. g) şi y), art. 10 lit. k), art. 17 alin. (1) lit. h), n) şi  
 q), art. 18 lit. c); 
  introduce lit. d1) la art. 3 alin. (1), lit. f) şi g) la art. 3 alin. (2), lit. q1) la art.  
 8, alin. (2) la art. 8, lit. t) la art. 17 alin. (1), alin. (3) la art. 17, lit. h1)-(h3) la  
 art. 18; 
  abrogă art. 5 alin. (1) lit. f), art. 15 
 - H.G. nr. 1329/2010  (M. Of. nr. 871/27 dec. 2010) - introduce lit. h) la art. 3 alin. (2) 
 - H.G. nr. 398/2017  (M. Of. nr. 441/14 iun. 2017) - modifică art. 8 alin.(1) lit.m), art. 17 alin.(1) lit.m); 
  introduce lit.r) la art. 18; 
  În tot cuprinsul hotărârii, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum  
 urmează: a) "Departamentul Schengen, Direcţia generală Schengen din cadrul  
 Ministerului Internelor şi Reformei Administrative" cu "Direcţia fonduri externe  
 nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne"; 
  b) "Oficiul pentru Plăţi şi Contractare PHARE, denumit în continuare OPCP,  
 din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor" cu "Direcţia generală  
 mecanisme şi instrumente financiare europene nerambursabile, denumită în  
 continuare DGMIFEN, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale,  
 Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene". 
 
 H.G. nr. 896/2007 
 Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea,  
 modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 
 M. Of. nr. 545/9 aug. 2007 

 

 ▼ Acord de cofinanţare privind implementarea proiectului "O Românie frumoasă", semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice  
 şi Locuinţelor şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare la Bucureşti la 16 mai 2007 
 H.G. nr. 897/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 596/29 aug. 2007 



 

 1460

 ▼ Memorandum de înţelegere privind implementarea proiectului "O Românie frumoasă", semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor  
 Publice şi Locuinţelor şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare la Bucureşti la 16 mai 2007 
 H.G. nr. 897/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 596/29 aug. 2007 

 H.G. nr. 908/2007 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 
 

M. Of. nr. 566/17 aug. 2007 

 H.G. nr. 915/2007 
 Hotărâre privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD- PISA 
 M. Of. nr. 564/16 aug. 2007 
 
 H.G. nr. 923/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru reducerea efectelor secetei pe termen scurt,  
 mediu şi lung 
 
 

M. Of. nr. 565/16 aug. 2007 

 H.G. nr. 925/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Covasna 
 M. Of. nr. 567/17 aug. 2007 
 
 H.G. nr. 927/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 2.111/2005 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de  
 operare pe teritoriul Comunităţii şi informarea pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi  
 care abrogă art. 9 al Directivei 2004/36/CE 
 M. Of. nr. 574/22 aug. 2007 

 

 ▼ Acord-cadru dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local  
 de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la  
 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 
 H.G. nr. 928/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 614/5 sep. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 41 
 - H.G. nr. 1217/2011 (M. Of. nr. 914/22 dec. 2011) 
 - H.G. nr. 703/2013 (M. Of. nr. 596/24 sep. 2013) 
 - H.G. nr. 451/2015 (M. Of. nr. 463/26 iun. 2015) 
 - H.G. nr. 981/2016 (M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016) 
 - H.G. nr. 513/2017 (M. Of. nr. 604/26 iul. 2017) 
 
 

- H.G. nr. 413/2018 (M. Of. nr. 493/15 iun. 2018) 

 H.G. nr. 932/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de  
 teren 
 M. Of. nr. 596/29 aug. 2007 

 

 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea  
 construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris  
 la 14 mai 2007 
 H.G. nr. 933/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 624/11 sep. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (3) la art. 2, art. 31 
 - H.G. nr. 733/2011 (M. Of. nr. 534/28 iul. 2011) 
 - H.G. nr. 649/2014 (M. Of. nr. 586/6 aug. 2014) 
 - H.G. nr. 820/2016 (M. Of. nr. 896/8 nov. 2016) 
 - H.G. nr. 63/2019 (M. Of. nr. 114/13 feb. 2019) 
 - H.G. nr. 25/2020 (M. Of. nr. 38/20 ian. 2020) 
 - H.G. nr. 699/2020 (M. Of. nr. 777/26 aug. 2020) 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1992 
 H.G. nr. 934/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 578/23 aug. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 296/2013 (M. Of. nr. 322/4 iun. 2013) 

 H.G. nr. 935/2007 
 Hotărâre privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate  
 de pază şi protecţie 
 
 

M. Of. nr. 578/23 aug. 2007 
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 H.G. nr. 948/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5A -  
 Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1" 
 M. Of. nr. 600/30 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1519/2007  (M. Of. nr. 872/20 dec. 2007) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 242/2008  (M. Of. nr. 206/18 mar. 2008) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 828/2008  (M. Of. nr. 612/19 aug. 2008) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 788/2009  (M. Of. nr. 500/20 iul. 2009) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 116/2010  (M. Of. nr. 122/23 feb. 2010) - suplimentează suma prevăzută ca justă despăgubire 
 
 H.G. nr. 949/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la 4 benzi DN 5 Adunaţii Copăceni-Giurgiu, km 23+200 - km 59+100" 
 M. Of. nr. 600/30 aug. 2007 

 

 ▼ Acord de reglementare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Bucureşti la 18 mai 2007 
 H.G. nr. 963/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 603/31 aug. 2007 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre guvernele Republicii Albania, Bosniei şi Herţegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croaţia, Fostei  
 Republici Iugoslave a Macedoniei, Republicii Muntenegru, Republicii Moldova, României, Republicii Serbia privind cooperarea în lupta  
 împotriva corupţiei prin Iniţiativa Anticorupţie pentru Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 13 aprilie 2007 
 H.G. nr. 965/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 603/31 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 880/2013 (M. Of. nr. 713/20 nov. 2013) 
 
 ▼ Protocol de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru în domeniul cercetării şi dezvoltării, semnat la Bucureşti la  
 13 martie 2007 
 H.G. nr. 966/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 647/21 sep. 2007 
 
 
 H.G. nr. 969/2007 
 Hotărâre privind organizarea, desfăşurarea şi conducerea pregătirii pentru apărare a persoanelor cu atribuţii de conducere în domeniul  
 administraţiei publice, la nivel central şi local 
 M. Of. nr. 598/30 aug. 2007 
 
 
 H.G. nr. 970/2007 
 Hotărâre pentru recunoaşterea Asociaţiei Generale a Inginerilor din România ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 598/30 aug. 2007 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic către România,  
 semnat la Bucureşti la 21 mai 2007 
 H.G. nr. 971/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 598/30 aug. 2007 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Washington la 22 mai şi 6 iunie 2007 şi la Bucureşti la 28 mai 2007, între  
 Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de  
 împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a  
 minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999 
 H.G. nr. 978/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 618/6 sep. 2007 

 H.G. nr. 985/2007 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2007 
 M. Of. nr. 619/7 sep. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1509/2007  (M. Of. nr. 862/17 dec. 2007) - modifică art. unic; 
  înlocuieşte anexa 
 
 ▼ Acord dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea  
 şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee,  
 semnat la Bucureşti la 26 martie 2007 
 H.G. nr. 997/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 618/6 sep. 2007 

 H.G. nr. 1030/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Luduş, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 616/6 sep. 2007 



 

 1462

 H.G. nr. 1031/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Hănţeşti, judeţul Suceava 
 
 

M. Of. nr. 616/6 sep. 2007 

 H.G. nr. 1032/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Ghidfalău şi Valea Crişului, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 616/6 sep. 2007 

 H.G. nr. 1033/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Galda de Jos, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 616/6 sep. 2007 

 H.G. nr. 1034/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sântimbru, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 616/6 sep. 2007 
 
 H.G. nr. 1043/2007 
 Hotărâre privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum şi pentru modificarea, completarea şi  
 abrogarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 627/12 sep. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 55/2011  (M. Of. nr. 121/17 feb. 2011) - abrogă hotărârea cu excepţia art. 18-20 şi 22 

 H.G. nr. 1046/2007 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de  
 Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 
 

M. Of. nr. 622/10 sep. 2007 

 H.G. nr. 1047/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 5.853/2005, încheiată între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "ARCOM" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 622/10 sep. 2007 

 H.G. nr. 1048/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de analiză a reţelei de transport de interes naţional şi european 
 
 

M. Of. nr. 642/20 sep. 2007 

 H.G. nr. 1050/2007 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor petroliere de concesiune a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrele  
 Urziceni, Simnic-Gherceşti-Cârcea-Malu Mare, Bălăceanca, Sărmăşel, Bilciureşti şi Cetatea de Baltă, încheiate între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 631/13 sep. 2007 

 H.G. nr. 1051/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VII-13 Goleşti, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Rompetrol" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 631/13 sep. 2007 

 H.G. nr. 1052/2007 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-5 Beclean şi P VII-12  
 Frumoasa, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Expert Petroleum" - S.R.L. - filiala Mediaş 
 
 

M. Of. nr. 631/13 sep. 2007 

 H.G. nr. 1053/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VII-4 Arşiţa, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Transeuro Import-Export" - S.R.L. Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 631/13 sep. 2007 

 H.G. nr. 1054/2007 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-15 Goştilele şi P VII-17  
 Horodniceni, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Compania "EL-ROM International" L.L.C. 
 
 

M. Of. nr. 631/13 sep. 2007 

 H.G. nr. 1055/2007 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-2 Amara, P VII-6  
 Brădeşti, P VII-7 Buda, P VII-10 Diniaş, P VII-11 Dobreşti, P VII-20 Năsal, P VII-21 Sânmartin şi P VII-23 Şeitin, încheiate între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Amromco Energy" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 631/13 sep. 2007 

 H.G. nr. 1067/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării  
 monumentelor istorice 
 M. Of. nr. 653/25 sep. 2007 
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 ▼ Amendament semnat la Bucureşti la 16 mai 2007, la art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi  
 Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperarea în domeniul instruirii militare, semnat la Bucureşti la 22 august 1992 
 H.G. nr. 1070/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 637/18 sep. 2007 
 
 
 H.G. nr. 1073/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Buftea şi Otopeni, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 650/24 sep. 2007 

 H.G. nr. 1074/2007 
 Hotărâre privind interzicerea operării pe aeroporturile din România a avioanelor civile care nu îndeplinesc standardele specificate în partea  
 a II-a a cap. 3 volumul I din anexa 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională 
 
 

M. Of. nr. 628/13 sep. 2007 

 H.G. nr. 1076/2007 
 Hotărâre privind trecerea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca ca unitate de cercetare fără personalitate juridică  
 în structura Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca 
 
 

M. Of. nr. 631/13 sep. 2007 

 H.G. nr. 1079/2007 
 Hotărâre pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor  
 instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti 
 M. Of. nr. 631/13 sep. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 753/2009  (M. Of. nr. 467/7 iul. 2009) - modifică art. 1 alin. (2); 
 introduce alin. (31) la art. 2; 
 modifică şi completează anexa 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 542/4 aug. 2009) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 3/2016  (M. Of. nr. 27/14 ian. 2016) - modifică anexa; 
  introduce art. 21 și art. 22; 
 
 

abrogă la art. 2 alin. (31) 

 H.G. nr. 1080/2007 
 Hotărâre privind modul de constituire şi gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi  
 dezafectării instalaţiilor nucleare şi radiologice 
 
 

M. Of. nr. 636/17 sep. 2007 

 H.G. nr. 1084/2007 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de  
 introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o  
 procedură comunitară şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi  
 a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de  
 consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere 
 M. Of. nr. 653/25 sep. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 333/2015  (M. Of. nr. 349/20 mai 2015) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin.(1) lit. c) şi alin. (4), art. 3 alin. (1), art. 5 

 H.G. nr. 1090/2007 
 Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea  
 Comercială "Nitrofertilizer"-S.A. Făgăraş, Societatea Comercială "Nitrotrans" - S.A. Făgăraş, Societatea Comercială "Nitroexplosives" -  
 S.A. Făgăraş, Societatea Comercială "Nitrocontrol" - S.A. Făgăraş şi Societatea Comercială "Nitroservice" - S.A. Făgăraş, societăţi  
 comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
 M. Of. nr. 628/13 sep. 2007 

 

 ▼ Acord de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la New Delhi la 23 octombrie 2006 
 H.G. nr. 1092/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 638/18 sep. 2007 

 H.G. nr. 1097/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea participării Ministerului Apărării la Organizaţia NATO de Management al Transportului Aerian şi oferirea spre  
 utilizare a Aeroportului  Internaţional Mihail Kogălniceanu ca bază operaţională principală pentru Capabilitatea de transport strategic  
 aerian 
 M. Of. nr. 628/13 sep. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1479/2007  (M. Of. nr. 854/12 dec. 2007) - introduce art. 5 
 
 ▼ Protocol între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Securităţii din Bosnia şi Herţegovina, semnat la  
 Bucureşti la 5 iulie 2007, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina privind  
 readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2005 
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 H.G. nr. 1099/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 645/21 sep. 2007 

 H.G. nr. 1105/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării  
 atmosferei de către nave" la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin  
 Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78) 
 M. Of. nr. 696/15 oct. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 635/2011  (M. Of. nr. 525/26 iul. 2011) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 985/2012  (M. Of. nr. 707/16 oct. 2012) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1085/2013  (M. Of. nr. 32/15 ian. 2014) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 1074/2014  (M. Of. nr. 890/8 dec. 2014) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 1124/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti obiect 5B -  
 Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2" 
 M. Of. nr. 657/26 sep. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 98/2008  (M. Of. nr. 90/5 feb. 2008) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 667/2008  (M. Of. nr. 492/1 iul. 2008) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 785/2009  (M. Of. nr. 497/17 iul. 2009) - completează anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 1125/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Consolidare terasamente pe DN 7 km 138+935 - km 138+982" 
 
 

M. Of. nr. 662/27 sep. 2007 

 H.G. nr. 1126/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Construirea de  
 platforme de inspecţie rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspecţia siguranţei autovehiculelor şi cântărirea  
 vehiculelor de transport greu de mărfuri" de pe DN 65 km 112+265 - dreapta, localitatea Albota, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 662/27 sep. 2007 

 H.G. nr. 1128/2007 
 Hotărâre privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile  
 publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la  
 asistenţi maternali profesionişti şi a sumelor de bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea nr. 326/2003 
 
 

M. Of. nr. 655/26 sep. 2007 

 H.G. nr. 1133/2007 
 Hotărâre privind stabilirea taxelor pentru organizarea cursurilor de limba română de către Institutul Limbii Române 
 
 

M. Of. nr. 654/25 sep. 2007 

 H.G. nr. 1136/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de  
 prim ajutor pe plajă 
 
 

M. Of. nr. 675/4 oct. 2007 

 H.G. nr. 1141/2007 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII - 18 Izvoru, P VII - 19  
 Mârşa şi P VII - 24 Vânători, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi TransAtlantic Worldwide Ltd. 
 
 

M. Of. nr. 662/27 sep. 2007 

 H.G. nr. 1143/2007 
 Hotărâre privind instituirea de noi arii naturale protejate 
 
 

M. Of. nr. 691/11 oct. 2007 

 H.G. nr. 1151/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de reconstrucţie a caselor de locuit afectate de calamităţile naturale produse în judeţele Bacău,  
 Galaţi, Vaslui şi Vrancea în luna septembrie 2007 
 M. Of. nr. 667/28 sep. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 951/2011  (M. Of. nr. 701/4 oct. 2011) - completează anexa 
 
 H.G. nr. 1164/2007 
 Hotărâre privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor 
 M. Of. nr. 690/11 oct. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 631/2009  (M. Of. nr. 398/11 iun. 2009) - modifică art. 9 alin. (2), anexa nr. 2; 
  abrogă art. 2 lit. i); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 803/2009  (M. Of. nr. 555/10 aug. 2009) - modifică art. 2, art. 6 alin. (1), art. 10, art. 11, anexa nr. 2; 
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 abrogă anexa nr. 1; 
 înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Economiei şi  
 Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice" 
 
 

- H.G. nr. 1188/2009  (M. Of. nr. 697/16 oct. 2009) - modifică art. 2 alin. (2) lit. a) şi d), anexa 

 H.G. nr. 1165/2007 
 Hotărâre pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii 
 M. Of. nr. 688/10 oct. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1680/2008  (M. Of. nr. 897/30 dec. 2008) - modifică anexele nr. 1 şi 2; 
  abrogă art. 11 
 - H.G. nr. 813/2009  (M. Of. nr. 535/3 aug. 2009) - modifică anexa nr. 2 
 
 ▼ Protocol adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, de amendare a  
 Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea  
 tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1995 
 H.G. nr. 1169/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 675/4 oct. 2007 

 H.G. nr. 1175/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România 
 
 

M. Of. nr. 696/15 oct. 2007 

 H.G. nr. 1189/2007 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor persoanelor fizice în vederea exproprierii pentru cauză de  
 utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de  
 3.000.000 tone lignit/an" 
 
 

M. Of. nr. 689/10 oct. 2007 

 H.G. nr. 1192/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bistra, Cricău, Dostat, Jidvei şi Ponor, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 691/11 oct. 2007 
 
 H.G. nr. 1193/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Corbeanca, Dascălu, Grădiştea şi Nuci, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 691/11 oct. 2007 

 H.G. nr. 1204/2007 
 Hotărâre privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război 
 M. Of. nr. 699/17 oct. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 946/2012  (M. Of. nr. 699/11 oct. 2012) - modifică art. 2 alin. (3), art. 8 alin. (1) lit. h), art. 24, art. 28; 
  introduce lit. i) şi j) la art. 8 alin. (1), alin. (81) la art. 10, alin. (2) la art. 23,  
 anexa nr. 4 
 
 H.G. nr. 1211/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor  
 proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare 
 
 

M. Of. nr. 709/19 oct. 2007 

 H.G. nr. 1213/2007 
 Hotărâre pentru înfiinţarea secretariatelor tehnice comune şi a Subsecretariatului tehnic comun în cadrul programelor PHARE de cooperare  
 transfrontalieră 
 M. Of. nr. 701/17 oct. 2007 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în  
 România privind revizuirea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, având în vedere obiectivele Strategiei revizuite pentru  
 dezvoltare durabilă a Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 28 august 2007 
 H.G. nr. 1216/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 737/31 oct. 2007 
 
 
 H.G. nr. 1222/2007 
 Hotărâre privind instituirea "Zilei veteranilor de război" 
 
 

M. Of. nr. 699/17 oct. 2007 

 H.G. nr. 1223/2007 
 Hotărâre privind aprobarea redistribuirii unui număr de 6 consilieri pentru afaceri europene din cadrul Oficiului Român pentru Adopţii în  
 cadrul Ministerului Afacerilor Externe 
  M. Of. nr. 695/12 oct. 2007 

 ▼ Acord de aderare dintre Guvernul României şi Academia de Drept European de la Trier (ERA), semnat la Bucureşti la 12 iulie 2007 
 H.G. nr. 1225/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 725/26 oct. 2007 



 

 1466

 H.G. nr. 1227/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii  
 economice" 
 
 

M. Of. nr. 698/16 oct. 2007 

 H.G. nr. 1236/2007 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Liga Navală Română" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 698/16 oct. 2007 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în vederea protecţiei minorilor români neînsoţiţi pe  
 teritoriul Republicii Franceze şi a întoarcerii acestora în ţara de origine, precum şi în vederea luptei împotriva reţelelor de exploatare a  
 minorilor, semnat la Bucureşti la 1 februarie 2007 
 H.G. nr. 1237/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 701/17 oct. 2007 

 H.G. nr. 1238/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de  
 persoane 
 M. Of. nr. 715/23 oct. 2007 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Washington la 6 martie 2007, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie și Dezvoltare privind  
 Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998 
 H.G. nr. 1239/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 718/23 oct. 2007 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului, Teritoriului şi Mării  
 din Republica Italia privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2006 
 H.G. nr. 1240/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 726/26 oct. 2007 

 ▼ Înţelegere tehnică dintre Ministerul Apărării din România şi ministrul apărării din Regatul Ţărilor de Jos privind schimbul de materiale  
 şi date geografice şi cooperarea în domeniul geografiei militare, semnată la Bruxelles la 26 iunie 2007 
 H.G. nr. 1244/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 742/1 nov. 2007 

 H.G. nr. 1256/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea proiectelor selectate şi finanţării acestora în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin  
 realizarea de spaţii verzi în localităţi 
 
 

M. Of. nr. 718/23 oct. 2007 

 H.G. nr. 1261/2007 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului  
 din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele 
 
 

M. Of. nr. 733/30 oct. 2007 

 H.G. nr. 1265/2007 
 Hotărâre privind desemnarea Ministerului Justiţiei ca autoritate naţională competentă pentru verificarea autenticităţii titlurilor executorii  
 emise de Comisia Europeană sau de Consiliul Uniunii Europene care urmează să fie executate pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 719/24 oct. 2007 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 15 februarie  
 2007, 21 februarie 2007, 21 mai 2007 şi 1 august 2007 şi la Luxemburg la 1 iunie 2007 şi 5 iunie 2007, la Contractul de finanţare dintre  
 România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la  
 Bucureşti la 8 martie 2002 
 H.G. nr. 1280/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 734/30 oct. 2007 

 H.G. nr. 1282/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist,  
 de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic  
 European sau de Confederaţia Elveţiană 
 M. Of. nr. 733/30 oct. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 915/2013  (M. Of. nr. 734/28 nov. 2013) - completează anexele nr. 1-5 şi 7-9 
 - H.G. nr. 147/2014  (M. Of. nr. 184/14 mar. 2014) - completează anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 153/2016  (M. Of. nr. 210/22 mar. 2016) - modifică art. 1 alin. (3), art. 2 lit. b), c) și e), art. 4, art. 5, art. 6, art. 11, titlul  
 cap. II, art. 13 alin. (4), art. 16, art. 17 alin. (2) și (3), art. 20, art. 24, art. 26,  
 art. 30, art. 31 alin. (1), art. 34, art. 35, art. 38, art. 39; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1-9 și 16; 
  completează anexele nr. 11, 13, 14, 15 și 17; 
 introduce lit. c1)-c4) la art. 2, art. 21 și 22, art. 61, art. 121, alin. (5) la  
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 art. 13, art. 281, art. 321 și 322, art. 361, art. 391; 
 abrogă art. 1 alin. (2), art. 7-10, art. 50 și 51 
 
 ▼ Convenţie administrativă dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative al României şi Ministerul Federal de Interne al  
 Republicii Austria privind modalităţi practice de aplicare simplificată a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie  
 2003 referitor la stabilirea criteriilor şi mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil pentru examinarea cererii de azil  
 depuse în unul dintre statele membre de un cetăţean al unei ţări terţe, semnată la Innsbruck la 13 iulie 2007 
 H.G. nr. 1283/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 749/5 nov. 2007 

 H.G. nr. 1284/2007 
 Hotărâre privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în  
 România 
 M. Of. nr. 739/31 oct. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 971/2011  (M. Of. nr. 715/11 oct. 2011) - modifică art. 1 alin. (4), (5) şi (6), art. 3; 
  introduce art. 31; 
  abrogă art. 1 alin. (2) şi art. 2; 
 
 

 înlocuieşte anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1287/2007 
 Hotărâre pentru stabilirea modelului proceselor-verbale privind constatarea rezultatului votării şi centralizarea voturilor, al Comunicatului  
 Biroului Electoral Central privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice,  
 alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European, al procesului-verbal  
 privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor, precum şi al certificatului constatator al alegerilor pentru Parlamentul European 
 
 

M. Of. nr. 732/30 oct. 2007 

 H.G. nr. 1293/2007 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 738/31 oct. 2007 

 H.G. nr. 1294/2007 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 738/31 oct. 2007 

 H.G. nr. 1295/2007 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 738/31 oct. 2007 

 H.G. nr. 1296/2007 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 738/31 oct. 2007 

 H.G. nr. 1297/2007 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 738/31 oct. 2007 

 H.G. nr. 1298/2007 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 738/31 oct. 2007 

 H.G. nr. 1299/2007 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 738/31 oct. 2007 

 H.G. nr. 1300/2007 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 738/31 oct. 2007 

 H.G. nr. 1306/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea  
 fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 
 
 

M. Of. nr. 753/6 nov. 2007 

 H.G. nr. 1313/2007 
 Hotărâre privind contribuţia României la bugetul Fundaţiei Euro-Mediteraneene "Anna Lindh" pentru Dialogul între Civilizaţii 
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M. Of. nr. 740/1 nov. 2007 

 H.G. nr. 1318/2007 
 Hotărâre privind indexarea unor indemnizaţii 
 
 

M. Of. nr. 739/31 oct. 2007 

 H.G. nr. 1320/2007 
 Hotărâre privind preluarea instrumentelor de comunicare ale Delegaţiei Comisiei Europene în România de către Departamentul pentru  
 Afaceri Europene 
 M. Of. nr. 742/1 nov. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1471/2007  (M. Of. nr. 852/12 dec. 2007) - modifică art. 1 

 H.G. nr. 1339/2007 
 Hotărâre pentru stabilirea măsurilor referitoare la asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie  
 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare 
 
 

M. Of. nr. 762/9 nov. 2007 

 H.G. nr. 1341/2007 
 Hotărâre privind schimbarea clasificării Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din municipiul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 759/8 nov. 2007 

 H.G. nr. 1343/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie a câmpului în judeţele Constanţa, Ilfov şi Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 778/16 nov. 2007 

 H.G. nr. 1344/2007 
 Hotărâre privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină 
 M. Of. nr. 768/13 nov. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 787/2008  (M. Of. nr. 602/12 aug. 2008) - introduce alin. (6), (7) şi (8) la art. 8 
 - H.G. nr. 1268/2008  (M. Of. nr. 700/15 oct. 2008) - modifică art. 10, art. 17 alin. (5), art. 54; 
  introduce lit. d1) la art. 22 alin. (1), alin. (3) la art. 48 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 17 alin. (1) şi (2) 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 
 (v. Decizia Curţii Constituţionale nr. 737/2020 - M. Of. nr. 1189/7 dec. 2020) 
 
 H.G. nr. 1345/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 5.743/2004, încheiată între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "IMCOP" - S.R.L. 
 
 

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

 H.G. nr. 1346/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a  
 progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei 
 M. Of. nr. 765/12 nov. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 79/2010  (M. Of. nr. 100/15 feb. 2010) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 1347/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului de măsuri privind sprijinirea cetăţenilor români aflaţi în Italia, ca urmare a situaţiei create prin  
 adoptarea de către statul italian a noilor reglementări ce vizează îndepărtarea de pe teritoriu 
 M. Of. nr. 751/6 nov. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1362/2007  (M. Of. nr. 772/14 nov. 2007) - completează anexa 

 H.G. nr. 1352/2007 
 Hotărâre privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului Naţional al Audiovizualului 
 M. Of. nr. 773/14 nov. 2007    
 H.G. nr. 1353/2007 
 Hotărâre privind organizarea unui stagiu de specializare în domeniul administraţiei publice pentru înalţi funcţionari irakieni 
 M. Of. nr. 773/14 nov. 2007 
 
 H.G. nr. 1356/2007 
 Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea,  
 modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 
 
 

M. Of. nr. 775/15 nov. 2007 

 H.G. nr. 1361/2007 
 Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drumuri judeţene din domeniul public al judeţului Bihor şi din administrarea Consiliului  
 Judeţean Bihor în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes  
 naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., precum şi încadrarea acestora în categoria  
 drumurilor naţionale 
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 M. Of. nr. 775/15 nov. 2007 

 

 ▼ Amendamentul nr. 2 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti, prin Scrisoarea semnată  
 la Luxemburg la 22 iunie 2007 şi la Bucureşti la 7 şi 16 iulie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de  
 Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la  
 Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003 
 H.G. nr. 1365/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 796/22 nov. 2007 

 H.G. nr. 1366/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 3.501/2002, încheiată între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 

 H.G. nr. 1367/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 3.500/2002, încheiată între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 

 H.G. nr. 1368/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 2.463/2001, încheiată între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 

 H.G. nr. 1369/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 6.630/2005, încheiată între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "CARPATHIAN PLASTICS CORPORATION" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 

 H.G. nr. 1370/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 2.264/2001, încheiată între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "BUILDER" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 

 H.G. nr. 1378/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Catalina, Ghelinţa şi Turia, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 801/23 nov. 2007 
 
 H.G. nr. 1379/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Aluniş, Bahnea şi Coroisânmărtin, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 799/23 nov. 2007 

 H.G. nr. 1384/2007 
 Hotărâre privind premierea colectivelor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate  
 deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, în anul 2007 
 
 

M. Of. nr. 789/21 nov. 2007 

 H.G. nr. 1385/2007 
 Hotărâre privind acordarea premiilor pentru performanţele obţinute de sportivii români la Jocurile Mării Negre 
 
 

M. Of. nr. 785/20 nov. 2007 

 H.G. nr. 1394/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Eliminare pasaj de nivel pe DN 59 km 41+030-km 46+205 la Deta" 
 
 

M. Of. nr. 797/22 nov. 2007 

 H.G. nr. 1398/2007 
 Hotărâre privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 798/23 nov. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 283/2010  (M. Of. nr. 242/15 apr. 2010) - modifică art. 1 lit. c), art. 6 alin. (1) lit. a) şi f); 
  abrogă art. 7 alin. (6) 
 - H.G. nr. 1190/2012  (M. Of. nr. 841/13 dec. 2012) - modifică art. 6 alin. (1) lit. a); 
 
 

introduce alin. (3) la art. 6 

 H.G. nr. 1400/2007 
 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 794/2000 privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Antibiotice" - S.A.  
 Iaşi, inclusă în componenta "Privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea  
 Sectorului Privat) 
 M. Of. nr. 792/21 nov. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 197/2008  (M. Of. nr. 210/19 mar. 2008) - abrogă art.2 
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 H.G. nr. 1411/2007 
 Hotărâre privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti prin reorganizarea  
 Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Bilciureşti 
 M. Of. nr. 812/28 nov. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1342/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - modifică art. 4 
 
 ▼ Memorandum între Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind  
 cooperarea în domeniile hidrografiei şi oceanografiei 
 H.G. nr. 1414/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 818/30 nov. 2007 

 H.G. nr. 1415/2007 
 Hotărâre privind delegarea competenţelor Guvernului României în cadrul procedurii de notificare a proiectelor de investiţii finanţate din  
 credite externe contractate pe baze private de la Banca Europeană de Investiţii 
 
 

M. Of. nr. 813/28 nov. 2007 

 H.G. nr. 1431/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Neamţ 
 M. Of. nr. 849/11 dec. 2007 
 
 H.G. nr. 1432/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ 
 
 

M. Of. nr. 849/11 dec. 2007 

 H.G. nr. 1433/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tăureni, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 849/11 dec. 2007 

 H.G. nr. 1434/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Iernut, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 849/11 dec. 2007 

 H.G. nr. 1435/2007 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 849/11 dec. 2007 
 
 H.G. nr. 1440/2007 
 Hotărâre privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a  
 infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 
 
 

M. Of. nr. 816/29 nov. 2007 

 H.G. nr. 1447/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă 
 M. Of. nr. 823/3 dec. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 873/2010  (M. Of. nr. 602/25 aug. 2010) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 506/2012  (M. Of. nr. 332/16 mai 2012) - completează anexa 
 - H.G. nr. 924/2012  (M. Of. nr. 661/19 sep. 2012) - modifică şi completează anexa; 
  în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „persoane cu handicap" se înlocuieşte cu  
 sintagma „persoane cu dizabilităţi". 
 - H.G. nr. 888/2013  (M. Of. nr. 722/25 nov. 2013) - modifică și completează anexa; 
 termenul "indemnizaţie" se înlocuieşte cu expresia "indemnizaţie sportivă" 
 - H.G. nr. 673/2014  (M. Of. nr. 615/20 aug. 2014) - completează anexa 
 - H.G. nr. 519/2015  (M. Of. nr. 525/15 iul. 2015) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 616/2016  (M. Of. nr. 683/2 sep. 2016) - completează anexa 
 - H.G. nr. 720/2016  (M. Of. nr. 783/5 oct. 2016) - modifică anexa; 
 sintagma „direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti” se  
 înlocuieşte cu sintagma „direcţiile judeţene pentru sport şi tineret şi Direcţia  
 pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti” 
 - H.G. nr. 731/2017  (M. Of. nr. 797/9 oct. 2017) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 569/2018  (M. Of. nr. 661/30 iul. 2018) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 216/2019  (M. Of. nr. 289/16 apr. 2019) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 901/2021  (M. Of. nr. 811/24 aug. 2021) - introduce alin. (12) la art. 25 
 
 ▼ Acord-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie  
 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" 
 H.G. nr. 1454/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 887/27 dec. 2007 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 157/2008 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - introduce alin. (4) la art. 2, art. 41 
 - H.G. nr. 565/2012 (M. Of. nr. 386/8 iun. 2012) 
 - H.G. nr. 564/2012 (M. Of. nr. 397/13 iun. 2012) 
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 - H.G. nr. 99/2014 (M. Of. nr. 134/24 feb. 2014) 
 - H.G. nr. 112/2017 (M. Of. nr. 179/13 mar. 2017) 
 - H.G. nr. 26/2020 (M. Of. nr. 38/20 ian. 2020) 
 - H.G. nr. 1083/2020 (M. Of. nr. 1288/24 dec. 2020) - modifică art. 3 
 - H.G. nr. 561/2021 (M. Of. nr. 535/24 mai 2021) 
 
 ▼ Acord între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Italiană privind schimbul magistraţilor de legătură,  
 semnat la Benevento la 17 noiembrie 2007 
 H.G. nr. 1455/2007 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 844/10 dec. 2007 

 H.G. nr. 1461/2007 
 Hotărâre privind finanţarea programelor de achiziţie a echipamentelor de control de securitate aeronautică 
 
 

M. Of. nr. 881/21 dec. 2007 

 H.G. nr. 1467/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea redistribuirii unui consilier pentru afaceri europene din cadrul Secretariatului General al Guvernului în cadrul  
 Ministerului Afacerilor Externe 
 
 

M. Of. nr. 841/8 dec. 2007 

 H.G. nr. 1470/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică 
 M. Of. nr. 870/19 dec. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1458/2008  (M. Of. nr. 785/24 nov. 2008) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 468/2009  (M. Of. nr. 270/24 apr. 2009) - completează anexa 
 - H.G. nr. 759/2009  (M. Of. nr. 472/8 iul. 2009) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 608/2010  (M. Of. nr. 526/28 iul. 2010) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 132/2011  (M. Of. nr. 139/24 feb. 2011) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 646/2012  (M. Of. nr. 453/6 iul. 2012) - modifică şi completează anexa 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 730/29 oct. 2012) - rectifică pct. 4.1 a), b)2 subpct. 1 şi 5 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 362/2013  (M. Of. nr. 360/18 iun. 2013) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 1075/2014  (M. Of. nr. 885/5 dec. 2014) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 192/2015  (M. Of. nr. 194/24 mar. 2015) - elimină din cuprinsul pct. 4.1.a), b)2 din norme sintagma "pe termen mediu" 
 - H.G. nr. 275/2015  (M. Of. nr. 284/27 apr. 2015) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 455/2016  (M. Of. nr. 486/29 iun. 2016) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 682/2017  (M. Of. nr. 776/29 sep. 2017) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 194/2018  (M. Of. nr. 321/12 apr. 2018) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 414/2018  (M. Of. nr. 481/12 iun. 2018) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 696/2018  (M. Of. nr. 779/11 sep. 2018) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 982/2018  (M. Of. nr. 1064/17 dec. 2018) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 218/2019  (M. Of. nr. 294/16 apr. 2019) - modifică și completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 427/2020  (M. Of. nr. 471/3 iun. 2020) - completează anexa 

 H.G. nr. 1481/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea listei porturilor aferente Reţelei transeuropene de transport feroviar de marfă din România 
 M. Of. nr. 854/12 dec. 2007 
 
 H.G. nr. 1484/2007 
 Hotărâre privind metodologia de restituire/compensare a sumelor reprezentând partea corespunzătoare din dividende aferente anilor  
 2005-2006, virate la bugetul de stat sau la bugetul instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, care se cuvine Fondului  
 "Proprietatea" 
 
 

M. Of. nr. 884/21 dec. 2007 

 H.G. nr. 1485/2007 
 Hotărâre privind constituirea secretariatelor tehnice comune şi a punctelor de informare în vederea implementării programelor operaţionale  
 de cooperare teritorială europeană - componenta transfrontalieră 
 
 

M. Of. nr. 856/13 dec. 2007 

 H.G. nr. 1500/2007 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, ce conţin obiective de  
 investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării  
 grădinilor zoologice 
 
 

M. Of. nr. 859/17 dec. 2007 

 H.G. nr. 1502/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere,  
 încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia 
 M. Of. nr. 28/15 ian. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 691/2019  (M. Of. nr. 758/18 sep. 2019) - modifică și completează anexa 
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 H.G. nr. 1506/2007 
 Hotărâre privind abilitarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a gestiona fondurile acordate României prin Programul  
 general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" 
 
 

M. Of. nr. 867/18 dec. 2007 

 H.G. nr. 1518/2007 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 6 -  
 continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni" 
 M. Of. nr. 867/18 dec. 2007 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 427/2008  (M. Of. nr. 331/25 apr. 2008) - completează anexa nr.2 
 
 

- H.G. nr. 970/2008  (M. Of. nr. 632/1 sep. 2008) - completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1522/2007 
 Hotărâre privind aprobarea înregistrării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, aferente Sistemului naţional de  
 transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea  
 Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, aprobarea majorării valorii mijloacelor fixe din domeniul public al statului supuse  
 modernizării, cu valoarea corespunzătoare, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace  
 fixe şi obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe 
 
 

M. Of. nr. 27/14 ian. 2008 

 H.G. nr. 1524/2007 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a organizaţiei nonprofit "DeSales University"  
 din Statele Unite ale Americii 
 M. Of. nr. 867/18 dec. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 403/29 mai 2008) - rectifică art. 3 
 
 H.G. nr. 1527/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură civilă 
 
 

M. Of. nr. 889/27 dec. 2007 

 H.G. nr. 1530/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor 
 
 

M. Of. nr. 874/20 dec. 2007 

 H.G. nr. 1532/2007 
 Hotărâre privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării  
 acestora către foştii proprietari, în condiţiile legii 
 
 

M. Of. nr. 874/20 dec. 2007 

 H.G. nr. 1535/2007 
 Hotărâre privind aprobarea normelor de aplicare a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/ 2007 pentru comercializarea  
 produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 
 
 

M. Of. nr. 884/21 dec. 2007 

 H.G. nr. 1536/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul CMM Valea Jiului,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Compania Naţională a Huilei - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 10/7 ian. 2008 

 H.G. nr. 1537/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Bobocu, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Zeta Petroleum (ROMÂNIA)" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 10/7 ian. 2008 

 H.G. nr. 1538/2007 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă socială 
 M. Of. nr. 882/21 dec. 2007 
 
 H.G. nr. 1540/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei financiare a României la unele fonduri voluntare în cadrul NATO 
 M. Of. nr. 885/27 dec. 2007 
 
 H.G. nr. 1543/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul programului "Săli  
 de sport", derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 884/21 dec. 2007 

 H.G. nr. 1553/2007 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 884/21 dec. 2007 
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 H.G. nr. 1554/2007 
 Hotărâre privind trecerea corpului central din obiectivul de investiţii "Casa Academiei" administrarea Academiei Române în administrarea  
 Ministerului Economiei şi Finanţelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 884/21 dec. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1138/2011  (M. Of. nr. 829/23 nov. 2011) - abrogă art. 2 

 H.G. nr. 1555/2007 
 Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei  
 Deputaţilor în administrarea Senatului României 
 
 

M. Of. nr. 884/21 dec. 2007 

 H.G. nr. 1560/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare anuale a României la Organizaţia Hidrografică Internaţională 
 
 

M. Of. nr. 888/27 dec. 2007 

 H.G. nr. 1570/2007 
 Hotărâre privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a  
 tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto 
 M. Of. nr. 26/14 ian. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 668/2012  (M. Of. nr. 468/10 iul. 2012) - modifică titlul, art. 2 lit. a), b), e) şi f),art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5 alin. (2), art.  
 10 alin. (2), art. 12 alin. (3); 
 introduce lit. n) şi o) la art. 2, lit. f) şi g) la art. 6 alin. (1), alin. (2) la art. 8; 
 înlocuieşte anexele nr. 1-4; 
 sintagma „Sistemul naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de  
 gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a  
 dioxidului de carbon" se înlocuieşte cu sintagma „Sistemul naţional pentru  
 estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin  
 sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră", iar termenii „antropogenic",  
 „GHG" şi „SNEEGHG" se înlocuiesc cu termenii „antropic", „GES" şi,  
 respectiv, „SNEEGES" 
 - H.G. nr. 120/2014  (M. Of. nr. 152/3 mar. 2014) - modifică art. 2 lit. b), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) lit. b) şi f), art. 5 alin. (1),  
 art. 6 alin. (1) lit. b) şi d), art. 6 alin. (3), anexa nr. 2; 
 introduce lit. b1) şi j1)  la art. 4 alin. (2); 
 abrogă art. 4 alin. (2) lit. h), art. 5 alin. (2) lit. b) şi c), art. 10 alin. (1) - (3), art.  
 11; 
 se înlocuiesc urmatoarele sintagme:a) „autoritate publică centrală pentru  
 protecţia mediului” cu sintagma „autoritate competentă”; 
 b) „autoritatea competentă pentru protecţia mediului” cu sintagma „organul de  
 specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea autorităţii  
 competente, cu atribuţii în implementarea la nivel naţional a politicilor,  
 strategiilor şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului”; 
 c) „autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură” cu  
 sintagma „autoritatea publică centrală pentru silvicultură”; 
  d) „în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului” cu  
 sintagma „în coordonarea autorităţii competente" 
 - H.G. nr. 1022/2016  (M. Of. nr. 13/6 ian. 2017) - modifică art. 2 lit. b), art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (2) lit. d) și art. 6 alin. (1) lit.  
 b) și d); 
 sintagma „organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în  
 subordinea autorităţii competente, cu atribuţii în implementarea la nivel  
 naţional a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului"  
 
 

se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea competentă” 

 H.G. nr. 1578/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulente de către Agenţia Naţională  
 Anti-Doping 
 M. Of. nr. 891/27 dec. 2007 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii  
 financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Budapesta la 21 septembrie 2007 
 H.G. nr. 1585/2007 (aprobare) 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2008 
 
 
  2008  
 
 
 H.G. nr. 8/2008 
 Hotărâre privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere  
 pentru familia monoparentală 
 
 

M. Of. nr. 18/10 ian. 2008 
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 H.G. nr. 10/2008 
 Hotărâre privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi  
 promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 20/10 ian. 2008 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Washington la 18 septembrie şi 20  
 septembrie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului  
 de dezvoltare rurală 
 H.G. nr. 13/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 27/14 ian. 2008 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la datele de 21  
 iunie 2007 şi 19 iulie 2007 şi la Luxemburg la data de 9 iulie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de  
 Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28  
 februarie 2005 
 H.G. nr. 14/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 44/18 ian. 2008 
 
 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la  
 Bucureşti la 21 august 2007, 7 septembrie 2007 şi la 26 septembrie 2007 şi la Washington la 27 august 2007, la Acordul de împrumut  
 (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  
 semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002 
 H.G. nr. 15/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 37/17 ian. 2008 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 septembrie 2007 şi la Washington la 9 octombrie 2007, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30  
 aprilie 2001 
 H.G. nr. 16/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 33/16 ian. 2008 
 
 ▼ Acord dintre Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina şi guvernele celorlalte state participante la SEECP, Misiunea Administraţiei  
 Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo, din partea Kosovo, în conformitate cu Rezoluţia 1.244 a Consiliului de Securitate  
 al Naţiunilor Unite, privind aranjamentele de sediu pentru Secretariatul Consiliului Cooperării Regionale, semnat la Plovdiv la 14  
 septembrie 2007 
 H.G. nr. 17/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 72/30 ian. 2008 

 H.G. nr. 18/2008 
 Hotărâre privind asimilarea corespondenţilor speciali ai Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES în străinătate, în ceea ce priveşte  
 salarizarea în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei, cu personalul trimis în misiune permanentă în străinătate 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2008 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Ierusalim la 7 mai  
 2007 
 H.G. nr. 19/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 38/17 ian. 2008 

 ▼ Acord între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România, Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul  
 Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos, pentru modificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul  
 Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos în domeniul afacerilor interne, semnat la Haga la 21 aprilie 2004 
 H.G. nr. 24/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 27/14 ian. 2008 

 H.G. nr. 26/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Asociaţia  
 Europeană a Poliţiilor Transporturi Navale şi Autorităţilor Navale - AQUAPOL 
 
 

M. Of. nr. 27/14 ian. 2008 

 H.G. nr. 32/2008 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Istorie a Religiilor 
 
 

M. Of. nr. 50/22 ian. 2008 

 H.G. nr. 38/2008 
 Hotărâre privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier 
 M. Of. nr. 49/22 ian. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1289/2011  (M. Of. nr. 25/12 ian. 2012) - modifică art. 11, art. 13 alin. (3), art. 15 
 
 H.G. nr. 41/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Harghita Visual Art" ca fiind de utilitate publică 
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M. Of. nr. 49/22 ian. 2008 

 H.G. nr. 46/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Râciu, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 49/22 ian. 2008 

 H.G. nr. 53/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române 
 M. Of. nr. 50/22 ian. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 132/20 feb. 2008) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - O. nr. 116/2019  (M. Of. nr. 13/10 ian. 2020) - modifică anexa 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 97/10 feb. 2020) 

 H.G. nr. 55/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea rabiei la vulpe în România 
 M. Of. nr. 55/24 ian. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 116/14 feb. 2008) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 284/2008  (M. Of. nr. 199/14 mar. 2008) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 751/2012  (M. Of. nr. 537/1 aug. 2012) - modifică art. 7, anexa nr. 1; 
  completează anexa nr. 2; 
  înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, sintagmele „Ministerul Agriculturii şi  
 Dezvoltării Rurale" „Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" şi  
 „Ministerul Apărării"  cu sintagmele „Ministerul Mediului şi Pădurilor",  
 „Ministerul Administraţiei şi Internelor" şi, respectiv, „Ministerul Apărării  
 Naţionale" 
 - H.G. nr. 632/2018  (M. Of. nr. 746/29 aug. 2018) - modifică titlul, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 12 și anexa nr. 1; 
 în titlu şi în cuprinsul hotărârii, termenul „turbare” se înlocuieşte cu termenul  
 „rabie”, iar sintagmele „Ministerul Mediului şi Pădurilor” şi „inspectoratele  
 teritoriale de regim silvic şi de vânătoare” se înlocuiesc cu sintagmele  
 
 

„Ministerul Apelor şi Pădurilor” şi „gărzile forestiere”. 

 H.G. nr. 56/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România 
 M. Of. nr. 57/24 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 7/2015  (M. Of. nr. 69/27 ian. 2015) - modifică anexa 
 - O. nr. 16/2017  (M. Of. nr. 307/28 apr. 2017) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 58/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din  
 România 
 M. Of. nr. 59/25 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 32/2017  (M. Of. nr. 580/20 iul. 2017) 
 
 ▼ Memorandum privind cooperarea dintre Ministerul Economiei şi Finanţelor al României şi Ministerul Finanţelor al Republicii Ungare în  
 domeniul ajutorului de stat, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007 
 H.G. nr. 59/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 63/28 ian. 2008 

 H.G. nr. 60/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi  
 2008-2012 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 611/2015  (M. Of. nr. 569/29 iul. 2015) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 61/2008 
 Hotărâre privind procedura de selecţie pentru acordarea unei licenţe naţionale de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de  
 reţele de date şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz 
 
 

M. Of. nr. 78/31 ian. 2008 

 H.G. nr. 69/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru  
 soţul supravieţuitor 
 
 

M. Of. nr. 67/29 ian. 2008 

 H.G. nr. 72/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Universitare "Alma Mater" ca fiind de utilitate publică 
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M. Of. nr. 63/28 ian. 2008 

 H.G. nr. 75/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari,  
 judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a  
 câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 69/29 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 2120/2009  (M. Of. nr. 865/11 dec. 2009) - prelungeşte, până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 1  
 alin. (2) 
 - O. nr. 2840/2010  (M. Of. nr. 13/6 ian. 2011) - prelungeşte, până la data de 31 dec. 2011, termenul prevăzut la art. 1 alin. (2) 
 - O. nr. 3236/2011  (M. Of. nr. 932/29 dec. 2011) - prelungeşte termenul de la art. 1 alin. (2) 
 - O. nr. 2722/2012  (M. Of. nr. 879/21 dec. 2012) - prelungeşte termenul prevăzut la art. 1 alin. (2) până la data de 31 decembrie  
 2013. 
 - O. nr. 2495/2013  (M. Of. nr. 24/13 ian. 2014) - prelungeşte  termenul de la art. 1 alin. (2) până la 31 decembrie 2014 
 - O. nr. 781/2015  (M. Of. nr. 218/1 apr. 2015) - prelungeşte termenul prevăzut la art. 1 alin. (2) până la 31 decembrie 2015 
 
 ▼ Aranjament administrativ privind cooperarea dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare în scopul implementării  
 Regulamentului Consiliului (CE) nr. 343/2003 din 18 februarie 2003, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007 
 H.G. nr. 77/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 72/30 ian. 2008 
 
 H.G. nr. 78/2008 
 Hotărâre privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei şi documentului de legitimare pentru personalul militar din  
 Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 64/28 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 152/2008  (M. Of. nr. 769/17 nov. 2008) -  modifică titlul, înlocuieşte în cuprinsul hotărârii denumirea "Inspectoratul de  
 Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative" cu denumirea "  
 Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei  
 Administrative" 
 - O.U.G. nr. 221/2008  (M. Of. nr. 882/24 dec. 2008) - modifică titlul, înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul  
 Internelor şi Reformei Administrative" cu denumirea "Ministerul Administraţiei  
 şi Internelor" 
 - H.G. nr. 1083/2009  (M. Of. nr. 720/26 oct. 2009) - modifică titlul, art.12; 
  introduce art. 111, anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 401/2010  (M. Of. nr. 303/10 mai 2010) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 728/2020  (M. Of. nr. 851/17 sep. 2020) - modifică anexele nr. 1-3 
 
 H.G. nr. 80/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea  
 Ministerului Transporturilor 
 M. Of. nr. 67/29 ian. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 141/2018  (M. Of. nr. 278/29 mar. 2018) - modifică art. 1 și modifică și înlocuiește anexa 
 - H.G. nr. 955/2018  (M. Of. nr. 1056/13 dec. 2018) - modifică art. 1; 
  modifică și înlocuiește anexa 
 
 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională, prin scrisorile semnate la Tokyo la  
 18 iunie 2007 şi la Bucureşti la 29 iunie 2007, respectiv la Tokyo la 22 iunie 2007 şi la Bucureşti la 6 iulie 2007, la Acordul de împrumut  
 dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la  
 Tokyo la 27 februarie 1998 
 H.G. nr. 85/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 90/5 feb. 2008 
 
 
 H.G. nr. 86/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului  
 artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru  
 desfăşurarea activităţii de impresariat artistic 
 M. Of. nr. 89/5 feb. 2008 

 

 ▼ Acord-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23  
 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 
 H.G. nr. 89/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 96/7 feb. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 610/2010 (M. Of. nr. 507/21 iul. 2010) 
 - L. nr. 275/2011 (M. Of. nr. 879/13 dec. 2011) - abrogă art. 3 
 - H.G. nr. 1063/2012 (M. Of. nr. 754/9 nov. 2012) 
 - H.G. nr. 135/2014 (M. Of. nr. 163/6 mar. 2014) 
 - H.G. nr. 64/2016 (M. Of. nr. 119/16 feb. 2016) 
 
 

- H.G. nr. 734/2018 (M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
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 H.G. nr. 109/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT. ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 87/4 feb. 2008 

 H.G. nr. 110/2008 
 Hotărâre privind acordarea premiilor pentru performanţele obţinute de sportivii români la Jocurile Europei de Sud-Est 
 
 

M. Of. nr. 87/4 feb. 2008 

 H.G. nr. 124/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "RENAŞTEREA PENTRU EDUCAŢIE, SĂNĂTATE ŞI CULTURĂ" ca fiind de utilitate  
 publică 
 
 

M. Of. nr. 112/12 feb. 2008 

 H.G. nr. 125/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "SANO-HEP" ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 112/12 feb. 2008 

 H.G. nr. 126/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "SFÂNTA IRINA" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 112/12 feb. 2008 
 
 H.G. nr. 130/2008 
 Hotărâre privind declasificarea hotărârilor Consiliului de Miniştri adoptate în perioada 1957-1965 
 M. Of. nr. 114/13 feb. 2008 
 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare în vederea sprijinirii cercetării în domeniul minorităţilor naţionale,  
 semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007 
 H.G. nr. 137/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 121/15 feb. 2008 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2007 şi la Washington, D.C. la 31 octombrie 2007,  
 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă  
 dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului  
 Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienţă energetică, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002 
 H.G. nr. 138/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 126/18 feb. 2008 

 H.G. nr. 139/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006 
 M. Of. nr. 132/20 feb. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 628/2016  (M. Of. nr. 694/7 sep. 2016) - modifică și completează anexa; 
  modifică anexa nr. 2; 
  introduce anexele nr. 4-7 
 
 H.G. nr. 140/2008 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr.  
 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi  
 96/61/CE 
 
 

M. Of. nr. 125/18 feb. 2008 

 H.G. nr. 144/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
 M. Of. nr. 124/18 feb. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 50/2009  (M. Of. nr. 63/3 feb. 2009) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 225/2013  (M. Of. nr. 275/16 mai 2013) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 147/2008 
 Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în zonele agricole din judeţul Vrancea pentru culturile de grâu şi rapiţă  
 însămânţate în toamna anului 2005 
 
 

M. Of. nr. 125/18 feb. 2008 

 H.G. nr. 156/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Comunelor din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 125/18 feb. 2008 

 H.G. nr. 157/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Băile Olăneşti şi Ocnele Mari, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 129/19 feb. 2008 

 H.G. nr. 158/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe  
 termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central 
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 M. Of. nr. 134/21 feb. 2008 

 

 ▼ Acord-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7  
 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007 
 H.G. nr. 163/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 162/3 mar. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 468/2011 (M. Of. nr. 363/25 mai 2011) 
 - H.G. nr. 813/2013 (M. Of. nr. 655/24 oct. 2013) 
 - H.G. nr. 552/2015 (M. Of. nr. 548/23 iul. 2015) - introduce alin. (3) şi (4) la art. 2 
 - H.G. nr. 155/2018 (M. Of. nr. 300/3 apr. 2018) - modifică art. 3 
 
 

- H.G. nr. 6/2021 (M. Of. nr. 88/27 ian. 2021) 

 H.G. nr. 170/2008 
 Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar  
 2008-2009 
 M. Of. nr. 140/22 feb. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 754/2008  (M. Of. nr. 539/17 iul. 2008) - modifică anexa 

 H.G. nr. 175/2008 
 Hotărâre privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului declaraţiilor de interese 
 M. Of. nr. 138/22 feb. 2008 
 
 H.G. nr. 176/2008 
 Hotărâre privind elaborarea Rezumatului anual pentru fondurile structurale şi de coeziune şi pentru Fondul European pentru Pescuit 
 M. Of. nr. 138/22 feb. 2008 
 
 
 H.G. nr. 177/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 5.730/2004 a activităţii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de  
 construcţie, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "ECA 2000" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 138/22 feb. 2008 

 H.G. nr. 178/2008 
 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "ECA 2000" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 138/22 feb. 2008 

 

 ▼ Acord de colaborare în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Republicii Cehe, semnat la Praga la 23 octombrie 2007 
 H.G. nr. 181/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 146/26 feb. 2008 

 ▼ Înţelegere dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnată la  
 Bucureşti la 22 noiembrie 2007, privind aplicarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi  
 Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006 
 H.G. nr. 182/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 141/25 feb. 2008 

 H.G. nr. 186/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului Bisericii Reformate din România 
 
 

M. Of. nr. 171/5 mar. 2008 

 H.G. nr. 187/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru revenirea în ţară a cetăţenilor români care lucrează în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 163/3 mar. 2008 

 H.G. nr. 189/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România 
 M. Of. nr. 214/20 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 781/20 oct. 2015) - modifică şi completează anexa 
 - O. nr. 127/2020  (M. Of. nr. 650/23 iul. 2020) - modifică şi completează anexa 
 
 H.G. nr. 195/2008 
 Hotărâre privind organizarea unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internaţională a  
 Francofoniei 
 
 

M. Of. nr. 158/29 feb. 2008 

 H.G. nr. 199/2008 
 Hotărâre privind preluarea de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a competenţelor Secretariatului General al  
 Guvernului, aferente contractului comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004 
 M. Of. nr. 154/28 feb. 2008 
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 H.G. nr. 202/2008 
 Hotărâre privind instituirea premiilor naţionale pentru arte 
 M. Of. nr. 165/4 mar. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 538/2009  (M. Of. nr. 314/12 mai 2009) - modifică art. 2 alin. (3) 
 - H.G. nr. 1287/2009  (M. Of. nr. 752/4 nov. 2009) - modifică art. 2 alin. (1) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, Ministerul Apărării din Republica Croaţia, Ministerul  
 Apărării din Georgia şi Ministerul Apărării din România privind înfiinţarea şi sprijinul unei unităţi multinaţionale logistice integrate cu  
 specific de geniu pentru infrastructură de logistică (IEL MILU), semnat la Bruxelles la 7 noiembrie 2007 
 H.G. nr. 203/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 174/6 mar. 2008 

 H.G. nr. 204/2008 
 Hotărâre privind constituirea comisiilor pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice şi juridice în vederea exproprierii  
 terenurilor pentru realizarea lucrării de interes naţional "LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab" 
 
 

M. Of. nr. 164/4 mar. 2008 

 H.G. nr. 205/2008 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinării unei persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de  
 utilitate publică pentru realizarea lucrării de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o  
 capacitate de 3.000.000 tone lignit/an" 
 
 

M. Of. nr. 170/5 mar. 2008 

 H.G. nr. 210/2008 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Fundaţiei "Kinderen in Nood" din Olanda 
 
 

M. Of. nr. 170/5 mar. 2008 

 H.G. nr. 211/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor 
 M. Of. nr. 181/10 mar. 2008 
 

 H.G. nr. 224/2008 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  
 Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru  angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie  
 până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 
 M. Of. nr. 176/7 mar. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 732/2008  (M. Of. nr. 533/15 iul. 2008) - modifică art. 2 alin. (2) lit. k), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) şi (5), art. 8 alin. (1)  
 lit. b) pct. (i), art. 14, titlul pct. II.3 al cap. II, art. 18; 
 introduce lit. n)-r) la art. 2 alin. (2); 
 abrogă art. 22 alin. (1) lit. b) 
 - H.G. nr. 1284/2008  (M. Of. nr. 722/24 oct. 2008) - introduce pct. II.6 la cap. II, cu art. 201 şi 202, anexele nr. 1, 2 şi 3 
 - H.G. nr. 902/2009  (M. Of. nr. 580/20 aug. 2009) - modifică art. 3; 
  introduce alin. (2) la art. 9, art. 121, art. 122, alin. (5) şi (6) la art. 18, alin.  
 (21) şi (22) la art. 201 
 - H.G. nr. 424/2011  (M. Of. nr. 304/3 mai 2011) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2) lit. c), art. 3 alin. (3) şi (6), art. 22 alin.  
 (2); 
  introduce alin. (7) la art. 3; 
  înlocuieşte anexele nr. 1-3 
 - H.G. nr. 41/2012  (M. Of. nr. 93/6 feb. 2012) - modifică art. 2 alin. (2) lit. o), titlul pct. II.3 al cap. II, art. 18 alin. (1), (4) şi  
 (5), art. 18 alin. (2) lit. a) şi c); 
  introduce alin. (21) la art. 6, alin. (4) şi (5) la art. 121, lit. b1)-b3) la art.  
 18 alin. (2), alin. (51) la art. 18; 
  înlocuieşte anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 868/2012  (M. Of. nr. 623/30 aug. 2012) - modifică art. 3 alin. (3), art. 12 alin. (2) 
 - H.G. nr. 779/2013  (M. Of. nr. 633/14 oct. 2013) - modifică art. 3 alin. (3), art. 10; 
 introduce alin. (11)  şi (12) la art. 3 
 - H.G. nr. 418/2014  (M. Of. nr. 380/22 mai 2014) - modifică titlul, art. 1 alin. (1) 
 - H.G. nr. 536/2015  (M. Of. nr. 520/13 iul. 2015) - modifică art. 10 alin. (3); 
 introduce alin. (4) la art. 10 
 
 H.G. nr. 227/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat 
 M. Of. nr. 187/11 mar. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1648/2008  (M. Of. nr. 856/19 dec. 2008) - modifică anexa 

 H.G. nr. 232/2008 
 Hotărâre pentru realocarea pe anul 2008 a unor sume alocate ca justă despăgubire pe anii 2006 şi 2007 în temeiul Legii nr. 198/2004  
 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale 
 M. Of. nr. 202/17 mar. 2008 



 

 1480

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1388/2008  (M. Of. nr. 761/11 nov. 2008) - completează anexa nr.1 

 H.G. nr. 239/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800" din cadrul obiectivului de investiţie "Varianta de  
 ocolire Domaşnea" 
 M. Of. nr. 203/17 mar. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 825/2013  (M. Of. nr. 672/1 nov. 2013) 

 H.G. nr. 240/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 şi km 388+100 - Lot 2, pe teritoriul localităţii Băile Herculane, judeţul  
 Caraş-Severin" 
 
 

M. Of. nr. 191/12 mar. 2008 

 H.G. nr. 241/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 şi km 388+100 - Lot 2, pe teritoriul localităţilor Orşova, judeţul  
 Mehedinţi, Topleţ şi Mehadia, judeţul Caraş-Severin" 
 
 

M. Of. nr. 191/12 mar. 2008 

 H.G. nr. 249/2008 
 Hotărâre privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Timişoara prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi  
 Producţie pentru Cultura Pajiştilor Timişoara 
 M. Of. nr. 208/18 mar. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1342/2008  (M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) - modifică art. 4 

 H.G. nr. 262/2008 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de  
 utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional "Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia - Tărâia,  
 etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea" 
 M. Of. nr. 238/27 mar. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1058/2013  (M. Of. nr. 834/24 dec. 2013) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1024/2014  (M. Of. nr. 841/18 nov. 2014) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 283/2008 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Fundaţiei YANA-YOU ARE NOT ALONE  
 din Liechtenstein 
 
 

M. Of. nr. 206/18 mar. 2008 

 H.G. nr. 285/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "COMMUNITAS" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 206/18 mar. 2008 

 H.G. nr. 288/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul  
 Nadeş-Prod-Seleuş-Sarmaţian VII, judeţul Mureş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială  
 "AMGAZ" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 205/17 mar. 2008 

 H.G. nr. 289/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul  
 Târgu Mureş Sm IV + Va, judeţul Mureş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială  
 "DEPOMUREŞ" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 205/17 mar. 2008 

 H.G. nr. 290/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a argilei comune nr. 2.530/2001, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "SOMACO" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 205/17 mar. 2008 

 H.G. nr. 291/2008 
 Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele E VII-1 Maramureş,  
 E VII-4 Giurgiu şi E VII-5 Roşiori, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Petrom" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 205/17 mar. 2008 

 H.G. nr. 293/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea  
 fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de  
 cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
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 M. Of. nr. 234/26 mar. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 550/2008  (M. Of. nr. 437/11 iun. 2008) - modifică şi completează  anexa 
 - H.G. nr. 1037/2008  (M. Of. nr. 650/12 sep. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1449/2008  (M. Of. nr. 775/19 nov. 2008) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 1572/2008  (M. Of. nr. 852/18 dec. 2008) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 408/2009  (M. Of. nr. 256/17 apr. 2009) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 692/2009  (M. Of. nr. 416/18 iun. 2009) - înlocuieşte anexa nr. 1k) 

 H.G. nr. 306/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Comitetul pentru Turism  
 şi Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat din cadrul Comitetului pentru Industrie, Inovaţie şi Antreprenoriat 
 
 

M. Of. nr. 231/26 mar. 2008 

 H.G. nr. 308/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional "Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti-Constanţa, secţiunea Feteşti-Constanţa, componentă a Coridorului  
 IV paneuropean" 
 
 

M. Of. nr. 226/25 mar. 2008 

 H.G. nr. 309/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea fuziunii prin absorbţie a Societăţii comerciale " Turism şi Agrement C.F.R. " - S.A. de către Compania  
 Naţională de Căi Ferate " C.F.R. " - S.A 
 
 

M. Of. nr. 217/21 mar. 2008 

 H.G. nr. 310/2008 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Asociaţiei "International Road Safety  
 Academy Association" din Olanda 
 
 

M. Of. nr. 231/26 mar. 2008 

 H.G. nr. 322/2008 
 Hotărâre privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională -  
 CAEN Rev. 2 
 M. Of. nr. 238/27 mar. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 185/2009  (M. Of. nr. 123/27 feb. 2009) - modifică art. 8 alin. (2) 

 H.G. nr. 323/2008 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice  
 "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea  
 şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. 
 M. Of. nr. 240/27 mar. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 511/2008  (M. Of. nr. 392/23 mai 2008) - modifică art. 2 alin. (5) 

 H.G. nr. 339/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia  
 medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate 
 M. Of. nr. 258/2 apr. 2008 

 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Muncii din  
 Republica Ungară, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007 
 H.G. nr. 348/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 257/1 apr. 2008 

 ▼ Protocolul  celei de-a cincea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la Eger la 26 octombrie 2007, pentru aplicarea  
 prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului,  
 semnat la Bucureşti la 26 mai 1997 
 H.G. nr. 349/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 304/18 apr. 2008 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la cooperarea economică, industrială şi  
 tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2007 
 H.G. nr. 351/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 258/2 apr. 2008 
 
 
 H.G. nr. 360/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 28 Pădureni, judeţul  
 Mureş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "ZETA PETROLEUM (ROMANIA)" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 256/1 apr. 2008 

 H.G. nr. 361/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 20 Jimbolia, judeţul Timiş,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "ZETA PETROLEUM (ROMANIA)" - S.R.L. 
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M. Of. nr. 256/1 apr. 2008 

 H.G. nr. 395/2008 
 Hotărâre privind reorganizarea Centrului de Diagnostic şi Tratament Dorobanţi 
 
 

M. Of. nr. 296/16 apr. 2008 

 H.G. nr. 398/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi din România 
 M. Of. nr. 365/13 mai 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 75/2017  (M. Of. nr. 723/6 sep. 2017) 
 
 H.G. nr. 399/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România 
 M. Of. nr. 324/24 apr. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 276/2009  (M. Of. nr. 169/18 mar. 2009) - modifică titlul şi art. Unic; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul anexei „Statut de organizare şi funcţionare al  
 Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea din România”, sintagma  
 „Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România” cu sintagma  
 „Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România”. 
 
 H.G. nr. 400/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului Bisericii Evanghelice-Lutherane din România 
 
 

M. Of. nr. 296/16 apr. 2008 

 H.G. nr. 409/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2008 
 M. Of. nr. 331/25 apr. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 824/2008  (M. Of. nr. 609/18 aug. 2008) - înlocuieşte anexa 
 
 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei şi Aplicării Legii din Republica Ungară, semnat la  
 Sibiu la 14 noiembrie 2007 
 H.G. nr. 415/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 314/22 apr. 2008 
 
 
 H.G. nr. 417/2008 
 Hotărâre privind plata contribuţiei anuale a României la World Petroleum Council, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor 
 M. Of. nr. 313/22 apr. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1051/2013  (M. Of. nr. 817/21 dec. 2013) - introduce alin. (11) şi alin. (3) la art. 1 

 H.G. nr. 423/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 388+100 şi km 408+895 - Lot 3, pe teritoriul localităţilor Mehadia, Iablaniţa,  
 Cornea şi Domaşnea din judeţul Caraş-Severin" 
 
 

M. Of. nr. 320/23 apr. 2008 

 H.G. nr. 424/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţii Voluntari, judeţul Ilfov" 
 M. Of. nr. 320/23 apr. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 658/2011  (M. Of. nr. 464/1 iul. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 833/2021  (M. Of. nr. 782/13 aug. 2021) 

 H.G. nr. 425/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Dascălu, Ştefăneştii de Jos şi  
 Nuci, judeţul Ilfov" 
 M. Of. nr. 329/25 apr. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 181/2009  (M. Of. nr. 142/9 mar. 2009) - completează anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 1051/2020  (M. Of. nr. 1235/16 dec. 2020) 

 H.G. nr. 426/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Comarnic-Braşov", pe teritoriul localităţilor Râşnov şi Cristian, judeţul  
 Braşov 
 
 

M. Of. nr. 317/22 apr. 2008 

 H.G. nr. 429/2008 
 Hotărâre privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice 
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 M. Of. nr. 329/25 apr. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 665/2016  (M. Of. nr. 750/27 sep. 2016) - la 1 oct. 2016, modifică și înlocuiește anexa 
 - H.G. nr. 851/2018  (M. Of. nr. 924/1 nov. 2018) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 470/2021  (M. Of. nr. 428/22 apr. 2021) - modifică și înlocuiește anexa 
 
 H.G. nr. 430/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
 M. Of. nr. 339/1 mai 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 927/2016  (M. Of. nr. 1005/14 dec. 2016) - modifică art. 6 alin. (6) lit. a) și b), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (4), art. 13 alin.  
 (2) și (4), art. 14 alin. (1) și anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 432/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea fuziunii prin absorbţie a Societăţii Comerciale "Baza de Aprovizionare C.F.R." - S.A. de către Compania  
 Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 329/25 apr. 2008 

 H.G. nr. 446/2008 
 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare a României pentru anul 2008 la bugetul Convenţiei privind accesul la informaţie,  
 participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 
 
 

M. Of. nr. 328/25 apr. 2008 

 H.G. nr. 454/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi  
 civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 336/30 apr. 2008 

 H.G. nr. 458/2008 
 Hotărâre privind desemnarea administratorului Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 384/21 mai 2008 

 H.G. nr. 468/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României către Organizaţia Maritimă Internaţională în vederea  
 finanţării studiului privind modificările climaterice datorate gazelor cu efect de seră, ca urmare a emisiilor provenite de la navele maritime 
 
 

M. Of. nr. 362/12 mai 2008 

 H.G. nr. 471/2008 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului Naţional de Inventică Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 361/12 mai 2008 

 H.G. nr. 472/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 362/12 mai 2008 

 H.G. nr. 473/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Societăţii de Cultură Macedo-Română ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 358/9 mai 2008 

 

 ▼ Protocolul sesiunii a XIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Baia Mare la 19 februarie 2008, pentru aplicarea  
 Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor  
 de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 H.G. nr. 479/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 381/20 mai 2008 

 H.G. nr. 483/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la proiectul Direcţiei  
 generale justiţie, libertate, securitate, 2007-2009, acţiunea "Dezvoltarea FIU.NET", pentru perioada 2008-2009 
 
 

M. Of. nr. 361/12 mai 2008 

 H.G. nr. 488/2008 
 Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în anul 2008, a celei de-a XXI-a întâlniri a responsabililor Panelului Senzori şi  
 tehnologii electronice (SET), a întâlnirii de specialitate pe tema "Utilizarea undelor submilimetrice la detectarea explozibililor în aplicaţii  
 militare şi din domeniul securităţii (SET-129 SM)" şi a întâlnirii Grupului de lucru TG SET-124/RTG/MSE "Tehnologia undelor  
 submilimetrice (THz) aplicată la detecţia explozibililor şi în alte domenii ale securităţii şi apărării" 
 
 

M. Of. nr. 370/15 mai 2008 

 H.G. nr. 490/2008 
 Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului PHARE 2004  
 "Sprijin acordat României în participarea la iniţiativele comunitare" 
 
 

M. Of. nr. 382/20 mai 2008 

 H.G. nr. 494/2008 
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 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Centrul Diecezan Caritas Iaşi" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 382/20 mai 2008 

 

 ▼ Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 18 decembrie 2007 şi la Paris la 20 decembrie 2007, dintre  
 Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare  
 a Consiliului Europei referitor la finanţarea Proiectului privind refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundaţiile  
 din aprilie-mai 2005 în judeţele Timiş şi Caraş Severin, semnat la Bucureşti la 26 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005 
 H.G. nr. 495/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 385/21 mai 2008 

 H.G. nr. 504/2008 
 Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea a două proiecte din cadrul programelor de cooperare  
 transfrontalieră 2004 ale României 
 M. Of. nr. 380/20 mai 2008 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 decembrie 2007 şi la Paris la 11 decembrie 2007, dintre  
 Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut  
 dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23  
 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004 
 H.G. nr. 507/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 386/21 mai 2008 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică,  semnat la  
 Cairo la 21 februarie 2007 
 H.G. nr. 508/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 388/22 mai 2008 
 
 H.G. nr. 509/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "ROMTENS" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 389/22 mai 2008 

 H.G. nr. 526/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Ronald S. Lauder - România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 392/23 mai 2008 

 H.G. nr. 528/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României, aferentă lucrărilor pregătitoare pentru anii 2006 şi 2007 referitoare la  
 Conferinţele Regionale de Radiocomunicaţii, organizate sub egida Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) 
 
 

M. Of. nr. 397/27 mai 2008 

 H.G. nr. 530/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Magistraţilor din România ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 397/27 mai 2008 

 

 ▼ Acord de colaborare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la  
 Damasc la 7 noiembrie 2004 
 H.G. nr. 534/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 399/27 mai 2008 
 
 H.G. nr. 535/2008 
 Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor referitoare la exercitarea de către România a preşedinţiei Grupului director pentru  
 coordonarea activităţilor Batalionului multinaţional de geniu, în anul 2008 
 M. Of. nr. 395/26 mai 2008 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2007 şi la Washington DC la 25 februarie 2008  
 dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de  
 dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 H.G. nr. 536/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 398/27 mai 2008 

 H.G. nr. 546/2008 
 Hotărâre privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere 
 M. Of. nr. 404/29 mai 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 389/2011  (M. Of. nr. 290/26 apr. 2011) - modifică art. 6 lit. d), j) şi m), art. 27 alin. (1), art. 28, art. 41; 
 introduce alin. (31) la art. 10, alin. (2) şi (3) la art. 36; 
 înlocuieşte în cuprinsul textului sintagmele :a)"Ministerul Sănătăţii Publice" cu  
 "Ministerul Sănătăţii"; 
 b) "Institutul de Sănătate Publică Bucureşti" cu "Institutul Naţional de Sănătate  
 Publică" iar "ISPB" cu  "INSP"; 
 c)„autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti” cu  
 „direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti”; 
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 d) „Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile”cu „autoritatea publică  
 centrală din domeniul apelor”; 
 
 

e) „direcţiile bazinale”  cu „administraţiile bazinale de apă”. 

 H.G. nr. 547/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie 
 
 

M. Of. nr. 456/18 iun. 2008 

 H.G. nr. 548/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 426/6 iun. 2008 

 H.G. nr. 556/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2008-2010, precum şi a normelor de aplicare a acestuia 
 M. Of. nr. 416/3 iun. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 402/2009  (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) - modifică şi completează anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 213/2010  (M. Of. nr. 198/29 mar. 2010) - completează anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 558/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Galicea, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 415/3 iun. 2008 

 H.G. nr. 561/2008 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 850/2004  
 privind poluanţii organici persistenţi şi pentru modificarea Directivei 79/117/CEE 
 
 

M. Of. nr. 417/3 iun. 2008 

 H.G. nr. 562/2008 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente din compoziţia produselor cosmetice 
 
 

M. Of. nr. 417/3 iun. 2008 

 H.G. nr. 570/2008 
 Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008,  
 a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007  
 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri  
 funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.  
 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007 
 M. Of. nr. 414/3 iun. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1660/2008  (M. Of. nr. 843/15 dec. 2008) - modifică art. I alin. (2); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 691/2009  (M. Of. nr. 424/22 iun. 2009) - înlocuieşte anexa nr. 1 

 H.G. nr. 572/2008 
 Hotărâre Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Managementul Imigraţiei 
 M. Of. nr. 439/11 iun. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1302/2011  (M. Of. nr. 9/5 ian. 2012) - modifică art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 5; 
  introduce lit. e1) la art. 4 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1056/2013  (M. Of. nr. 815/20 dec. 2013) - modifică art. 3 alin. (1) şi (3), art. 7 
 - H.G. nr. 748/2015  (M. Of. nr. 708/22 sep. 2015) - modifică art. 3 alin. (2), (4) şi (7); 
  introduce lit. i) la art. 3 alin. (1) lit. A, alin. (11) la art. 3, alin. (51) şi (52)  
 la art. 3, alin. (61) la art. 3, alin. (3) la art. 4, art. 61 
 - H.G. nr. 884/2021  (M. Of. nr. 839/2 sep. 2021) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) partea introductivă și lit. A, C și  
 D și alin. (11), (5), (52), (6) și (8), art. 4 alin. (1) lit. c), i) și k), art. 4 alin. (2)  
 lit. b), e) și g) și art. 6; 
 În tot cuprinsul hotărârii, termenul „Grup” se 
 
 

înlocuiește cu termenul „Comisie”;abrogă art. 3 alin. (10) și art. 4 alin. (1) lit. j) 

 H.G. nr. 577/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii,  
 precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii 
 M. Of. nr. 442/12 iun. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1291/2012  (M. Of. nr. 897/28 dec. 2012) - modifică anexa 

 H.G. nr. 578/2008 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum şi a modului de acordare a  
 acesteia 
 
 

M. Of. nr. 440/12 iun. 2008 

 H.G. nr. 597/2008 
 Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului  
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 şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 
 

M. Of. nr. 433/10 iun. 2008 

 H.G. nr. 599/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea asociaţiei "Forumul Democrat al Germanilor din România" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 433/10 iun. 2008 

 H.G. nr. 605/2008 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a asociaţiei Uniunea Populară Germană pentru  
 Îngrijirea Mormintelor de Război 
 
 

M. Of. nr. 441/12 iun. 2008 

 H.G. nr. 609/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada  
 2008-2010 
 M. Of. nr. 514/8 iul. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 960/2010  (M. Of. nr. 682/8 oct. 2010) - înlocuieşte anexele nr. 2A, 2B şi 2D 
 
 H.G. nr. 611/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 
 M. Of. nr. 530/14 iul. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 787/2008  (M. Of. nr. 602/12 aug. 2008) - modifică art. 161 alin. (2) 
 - H.G. nr. 1173/2008  (M. Of. nr. 677/2 oct. 2008) - modifică art. 8, art.16, art.20 alin. (2), art. 21 alin. (2) lit. c), art. 43 alin. (5),  
 art. 46 alin. (2), art. 52 alin. (5), art. 57 alin. (2), art. 60 alin. (1), art. 72 alin.  
 (3), art. 107 alin. (2) lit. c) şi e), art. 111 alin. (2), art. 125 alin. (2), art. 126  
 alin. (2), art. 127, art. 142 alin. (2), art. 144 alin. (1), art. 145, art. 146; 
  introduce lit. f) la art. 143, alin. (2) la art. 158, alin. (2) la art. 159; 
  înlocuieşte anexele nr. 1, 2A, 2B, 3 şi 6 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 36/20 ian. 2009) - rectifică art. 117 lit.c) 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) - modifică art. 42 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2009 
 - L. nr. 284/2010  (M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) - modifică art. 3 lit. c), art. 127 lit. a), anexa nr. 6; 
 abrogă art. 153 
 - H.G. nr. 761/2017  (M. Of. nr. 826/19 oct. 2017) - modifică art. 19, art. 21 alin. (4), art. 25, art. 29, art. 31 alin. (4), art. 36 alin.  
 (2), art. 39 alin. (2), art. 42, art. 47, art. 49 alin. (1) și alin. (3)-(5), art. 50 alin.  
 (2), art. 53 alin. (10), art. 59 alin. (6) , art. 60 alin. (2), art. 61 alin. (4) art. 63,  
 art. 67, art. 74, art. 105 alin. (1) și (3), art. 108 alin. (3), art. 121 alin. (1) lit. c),  
 art. 125, art. 128 alin. (2), art. 140, art. 143 și modifică și înlocuiește anexele nr.  
 2A și nr. 3; 
 introduce lit. e1)-e3) la art. 3, art. 241, alin. (5) la art. 31, alin. (11) la art.  
 39, alin. (11) și (12) la art. 49, alin. (21) la art. 50, alin. (81) la art. 52,  
 alin. (21) la art. 53, alin. (11) la art. 64, art. 781, lit. f) la art. 107 alin. (2),  
 alin. (31) la art. 108, alin. (3) la art. 116, alin. (6)-(8) la art. 120, alin. (5) și  
 (6) la art. 156 și anexele nr. 2C și 2D; 
 abrogă art. 23 lit. b), art. 28 alin. (3), art. 75, art. 105 alin. (2) și art. 128 alin.  
 (1) 
 - L. nr. 24/2019  (M. Of. nr. 36/14 ian. 2019) - abrogă art. 86 - 101 și art. 106 - 120 
 - H.G. nr. 132/2019  (M. Of. nr. 201/13 mar. 2019) - modifică art. 7, art. 17, art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (2), art. 23, art. 24 alin.  
 (1), art. 43 alin. (2), art. 62 alin. (3), art. 76 alin. (2), titlul Secț. 1 a Cap. II din  
 Titlul III, art. 83 alin. (2), art. 121 alin. (1) lit. c), art. 127 lit. b), art. 140, art.  
 141, art. 142 alin. (2) , art. 143 alin. (2), anexa nr. 1; 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 4A, 4B, 4C și anexa nr. 6; 
 introduce alin. (3) la art. 22, alin. (3) la art. 26, art. 851, art. 1051 la Cap. III  
 din Titlul III; 
 abrogă art. 3 lit. h), art. 6 lit. a), art. 8, art. 79 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (2),  
 art. 83 alin. (1), Titlul Secț. 2  a Cap. II din Titlul III, Secț. 3, cu art. 129 - 139, a  
 Cap. IV din Titlul III, art. 157-159, art. 161, anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 546/2020  (M. Of. nr. 638/21 iul. 2020) - modifică art. 6 lit. c), art. 11, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20 alin. (1) și (3),  
 titlul secțiunii a 2-a de la titlul II cap.II, art. 21, art. 22, art. 25 alin. (1), art. 26,  
 art. 27 alin. (1), art. 29, art. 30, art. 39 alin. (1), alin. (11) lit. b) și c) și alin.  
 (2), art. 40 alin. (2) lit. a), art. 43, art. 45 lit.d), art. 46, art. 47 alin. (1), art. 48  
 alin. (1), art. 49 alin. (1) partea introductivă și lit. e), f) și j), art. 49 alin. (2) și  
 (3), art. 51 alin. (2), art. 53 alin. (5), art. 57 alin. (1), art. 58, art. 59 alin. (4) și  
 (5), art. 60 alin. (3), art. 61 alin. (2) și (5), art. 62 alin. (1), art. 64 alin. (2), art.  
 65, art. 66, art. 72 alin. (3), titlul cap. IV de la titlul II, art. 74, art. 76 alin. (2),  
 art. 83 alin. (2), art. 1051, art. 122 alin. (2), art.126 alin. (2), art. 127, art. 128  
 alin. (3), art. 142 alin. (2), art. 143 alin. (1) partea introductivă și lit. e) și f), art.  
 143 alin. (3), art. 144 - 146, art. 156 alin. (5), art. 160, modifică și înlocuiește  
 anexa nr.1 și 3, modifică anexa nr. 2A; 
  introduce art. 411, alin. (6) la art. 49, secțiunea 61 cu art. 621 - 625 la  
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 titlul II cap.III, art. 671, art. 1261, lit.i) la art. 143 alin. (1), alin. (11) la art.  
 143, anexa nr. 6A; 
  abrogă art. 3 lit. d), e), f) și l), art. 13, art. 15, art. 18, art. 23, art. 24, art. 241,  
 art. 25 alin. (4), art. 28, art. 34 alin. (6), art. 36 alin. (2), art. 38, art. 52 alin.  
 (81), art. 62 alin. (2), art. 73, art. 76 alin. (1), art. 84, art. 102, art. 105, art.  
 121, art. 122 alin. (1), art. 123 alin. (2), art. 124, art. 125, cap. V cu art.  
 148-152 de la titlul III, art. 154 
 
 H.G. nr. 617/2008 
 Hotărâre privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009 
 M. Of. nr. 440/12 iun. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1382/2008  (M. Of. nr. 748/5 nov. 2008) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 
 

- H.G. nr. 723/2009  (M. Of. nr. 449/30 iun. 2009) - modifică anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 621/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Costeşti, Lăpuşata, Mitrofani şi Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 470/25 iun. 2008 

 H.G. nr. 622/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bobiceşti şi Coloneşti, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 470/25 iun. 2008 
 
 H.G. nr. 625/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei C.I.D. România (Children in Distress - Copii în Dificultate) ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 454/18 iun. 2008 

 H.G. nr. 626/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Catharsis" din Braşov ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 454/18 iun. 2008 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi medicinei, semnat la  
 Bucureşti la 5 martie 2004 
 H.G. nr. 627/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 454/18 iun. 2008 

 H.G. nr. 628/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului cultului musulman 
 
 

M. Of. nr. 469/25 iun. 2008 

 H.G. nr. 629/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului Bisericii Evanghelice Române 
 
 

M. Of. nr. 462/20 iun. 2008 

 H.G. nr. 634/2008 
 Hotărâre pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de a semna Actul adiţional nr. 2 la  
 Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între  
 Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited 
 M. Of. nr. 462/20 iun. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1193/2008  (M. Of. nr. 675/1 oct. 2008) - modifică art. 2 şi anexa 

 H.G. nr. 636/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de coordonare a măsurilor pentru asigurarea siguranţei  
 în aprovizionarea cu gaze naturale 
 
 

M. Of. nr. 475/27 iun. 2008 

 H.G. nr. 637/2008 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. 
 
 

M. Of. nr. 509/7 iul. 2008 

 H.G. nr. 643/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare anuale a României la European Union National Institutes for Culture 
 M. Of. nr. 461/20 iun. 2008 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Washington DC la 11 ianuarie 2008 şi la Bucureşti la 17 ianuarie 2008 şi 23  
 ianuarie 2008, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la  
 Washington DC la 30 aprilie 2001 
 H.G. nr. 646/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 472/26 iun. 2008 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la datele de 27  
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 noiembrie 2007 şi 14 februarie 2008 şi la Luxemburg la data de 28 ianuarie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la  
 Bucureşti la 28 februarie 2005 
 H.G. nr. 647/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 464/23 iun. 2008 

 H.G. nr. 654/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Nufăru, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 470/25 iun. 2008 

 H.G. nr. 658/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Organizaţiei Religioase "Martorii lui Iehova" 
 M. Of. nr. 470/25 iun. 2008 
 
 H.G. nr. 661/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea participării delegaţiei României la Jocurile Olimpice de Vară 
 
 

M. Of. nr. 480/30 iun. 2008 

 H.G. nr. 665/2008 
 Hotărâre pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României 
 M. Of. nr. 505/4 iul. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 725/1 nov. 2010) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 741/2020  (M. Of. nr. 819/7 sep. 2020) - modifică anexa 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul energiei, semnat la Bucureşti la 7  
 februarie 2008 
 H.G. nr. 680/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 499/3 iul. 2008 
 
 ▼ Înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Sănătăţii Publice din România şi Ministerul Muncii şi  
 Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucrători de la prevederile art. 13 din Regulamentul Consiliului  
 (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor  
 familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, semnată la Oslo la 7 noiembrie 2007 
 H.G. nr. 682/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 503/3 iul. 2008 

 H.G. nr. 683/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007  
 privind datoria publică 
 M. Of. nr. 542/17 iul. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 608/2010  (M. Of. nr. 526/28 iul. 2010) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 132/2011  (M. Of. nr. 139/24 feb. 2011) - completează anexa 

 H.G. nr. 684/2008 
 Hotărâre privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială NOVAGRAN - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 485/30 iun. 2008 

 H.G. nr. 689/2008 
 Hotărâre privind finanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii "Extindere Palat Victoria" 
 M. Of. nr. 514/8 iul. 2008 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 670/29 sep. 2008) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 694/2008 
 Hotărâre privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de  
 Compania Naţională a Huilei - S.A. 
 M. Of. nr. 514/8 iul. 2008 

 

 ▼ Înţelegere dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi Ministerul Învăţământului, Tineretului şi Sportului al  
 Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învăţământului, semnată la Praga la 22 ianuarie 2008 
 H.G. nr. 698/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 558/23 iul. 2008 
 
 
 H.G. nr. 709/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Institutul Social Democrat Ovidiu Şincai" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 515/9 iul. 2008 

 H.G. nr. 710/2008 
 Hotărâre privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a  
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 infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 
 M. Of. nr. 504/4 iul. 2008 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 511/8 iul. 2008) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 711/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea unor norme speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică în cazul  
 obiectivului de investiţii "Pasaj pe şoseaua Pipera Tunari", finanţat în cadrul Programului naţional PHARE 2004 "Coeziune economică şi  
 socială" 
 
 

M. Of. nr. 511/8 iul. 2008 

 H.G. nr. 712/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor,  
 precum şi modul de constituire a surselor de finanţare a acestora 
 
 

M. Of. nr. 521/10 iul. 2008 

 H.G. nr. 715/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-31 martie 2010 pentru asigurarea finanţării acordate României de  
 către Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 594/7 aug. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 278/2010  (M. Of. nr. 246/16 apr. 2010) - modifică titlul, art. 1; 
 
 

 înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 718/2008 
 Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor 
 M. Of. nr. 529/14 iul. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1349/2009  (M. Of. nr. 810/26 nov. 2009) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 720/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază  
 asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi  

 denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate 
 M. Of. nr. 523/10 iul. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 188/2009  (M. Of. nr. 123/27 feb. 2009) - introduce alin. (11) la art. 2 
 - H.G. nr. 551/2009  (M. Of. nr. 320/14 mai 2009) - completează anexa 
 - H.G. nr. 636/2009  (M. Of. nr. 363/29 mai 2009) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 680/2009  (M. Of. nr. 398/11 iun. 2009) - înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, sintagma "numai din pensii de până la 600  
 lei/lună" cu sintagma "numai din pensii de până la 700 lei/lună" 
 - H.G. nr. 1580/2009  (M. Of. nr. 894/21 dec. 2009) - completează anexa 
 - H.G. nr. 773/2010  (M. Of. nr. 543/3 aug. 2010) - completează anexa 
 - H.G. nr. 725/2011  (M. Of. nr. 521/25 iul. 2011) - completează anexa 
 - H.G. nr. 359/2012  (M. Of. nr. 280/27 apr. 2012) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 389/2014  (M. Of. nr. 360/15 mai 2014) - modifică titlul, anexa 
 - H.G. nr. 996/2014  (M. Of. nr. 815/7 nov. 2014) - modifică art. 3; 
 completează anexa 
 - H.G. nr. 741/2015  (M. Of. nr. 695/15 sep. 2015) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), (11) şi (3), art. 3 alin. (1) şi (3), art. 5,  
 anexa 
 - H.G. nr. 799/2015  (M. Of. nr. 737/1 oct. 2015) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 877/2015  (M. Of. nr. 791/23 oct. 2015) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 552/2016  (M. Of. nr. 607/9 aug. 2016) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 18/2017  (M. Of. nr. 46/17 ian. 2017) - modifică art. 3 alin.(3); 
  modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 49/2017  (M. Of. nr. 119/13 feb. 2017) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 178/2017  (M. Of. nr. 229/4 apr. 2017) - completează anexa 
 - H.G. nr. 259/2017  (M. Of. nr. 307/28 apr. 2017) - modifică și completează anexa 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 320/4 mai 2017) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 452/2017  (M. Of. nr. 517/4 iul. 2017) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 703/2017  (M. Of. nr. 783/3 oct. 2017) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 127/2018  (M. Of. nr. 259/23 mar. 2018) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 380/2018  (M. Of. nr. 456/31 mai 2018) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 654/2018  (M. Of. nr. 748/29 aug. 2018) - completează anexa 
 - H.G. nr. 816/2018  (M. Of. nr. 884/19 oct. 2018) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 344/2019  (M. Of. nr. 438/3 iun. 2019) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 643/2019  (M. Of. nr. 712/29 aug. 2019) - modifică art. 1 alin. (11) în sensul că sintagma „venituri din pensii şi  
 indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv,  
 indiferent dacă realizează sau nu alte venituri" se înlocuieşte cu sintagma  
 „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.139  
 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri”. 
 - H.G. nr. 753/2019  (M. Of. nr. 842/16 oct. 2019) - modifică și completează anexa 



 

 1490

 - H.G. nr. 315/2020  (M. Of. nr. 336/24 apr. 2020) - modifică și completează anexa 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 479/5 iun. 2020) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 673/2020  (M. Of. nr. 747/17 aug. 2020) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 730/2020  (M. Of. nr. 796/31 aug. 2020) - sintagma din cuprinsul art. 2 alin. (2), „venituri din pensii şi indemnizaţie  
 socială pentru pensionari, de până la 1.139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă  
 realizează sau nu alte venituri”, se înlocuieşte cu sintagma „venituri din pensii  
 şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.299 lei/lună inclusiv,  
 indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.” 
 - H.G. nr. 1045/2020  (M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 537/2021  (M. Of. nr. 510/17 mai 2021) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 796/2021  (M. Of. nr. 741/29 iul. 2021) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 1289/2021  (M. Of. nr. 1237/28 dec. 2021) - în cuprinsul art. 2 alin. (2), sintagma „venituri din 
 pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 
 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte 
 venituri” se înlocuiește cu sintagma „venituri din pensii și 
 indemnizație socială pentru pensionari, de până la 1.429 lei/lună 
 inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri” 
 - H.G. nr. 24/2022  (M. Of. nr. 23/7 ian. 2022) - modifică și completează anexa 
 
 ▼ Acord de colaborare dintre Ministerul Economiei şi Finanţelor din România şi Ministerul Industriei şi Energeticii din Republica  
 Azerbaidjan, semnat la Bucureşti la 12 martie 2008 
 H.G. nr. 726/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 527/14 iul. 2008 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale  
 din Republica Portugheză, semnat la Bucureşti la 1 august 2006 
 H.G. nr. 731/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 545/18 iul. 2008 

 H.G. nr. 738/2008 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi  
 urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial 
 
 

M. Of. nr. 545/18 iul. 2008 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 20 februarie 2008 şi la Washington la 12 martie 2008, la Acordul de împrumut (Proiectul privind dezvoltarea  
 sectorului social) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001 
 H.G. nr. 739/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 531/15 iul. 2008 

 H.G. nr. 741/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă,  
 precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de  
 trafic aerian" - ROMATSA 
 M. Of. nr. 529/14 iul. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1234/2021  (M. Of. nr. 1134/26 nov. 2021) - abrogă art. I 

 H.G. nr. 745/2008 
 Hotărâre privind trecerea Regiei Autonome "Multiproduct" din coordonarea Ministerului Justiţiei în administrarea Autorităţii pentru  
 Valorificarea Activelor Statului 
 
 

M. Of. nr. 558/23 iul. 2008 

 H.G. nr. 748/2008 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Centrul de Învăţământ Turistic" - S.A. prin reorganizarea Centrului Naţional de  
 Învăţământ Turistic şi trecerea imobilelor aflate în administrarea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia 
 
 

M. Of. nr. 611/19 aug. 2008 

 H.G. nr. 750/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie 
 M. Of. nr. 543/18 iul. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1349/2009  (M. Of. nr. 810/26 nov. 2009) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 248/2012  (M. Of. nr. 227/4 apr. 2012) - modifică art. unic alin. (2), anexa; 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele "Regulamentul Comisiei (CE)  
 nr. 628/2006" şi "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu sintagmele  
 "Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008", respectiv "Ministerul  
 
 

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri" 

 H.G. nr. 753/2008 
 Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor 
 M. Of. nr. 637/4 sep. 2008 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 998/2012  (M. Of. nr. 710/17 oct. 2012) - introduce alin. (11) la art. 11 
 - H.G. nr. 1160/2013  (M. Of. nr. 842/30 dec. 2013) - modifică art. 11 alin. (1), anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 783/2020  (M. Of. nr. 895/1 oct. 2020) - completează anexa nr. 1 și anexa nr. 2 

 H.G. nr. 757/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv - zonele I şi  
 II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea  
 perimetrelor miniere 
 
 

M. Of. nr. 552/22 iul. 2008 

 H.G. nr. 762/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 566/28 iul. 2008 

 H.G. nr. 768/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciomăgeşti, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 560/24 iul. 2008 

 H.G. nr. 769/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Băbiciu şi Vlădila, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 560/24 iul. 2008 

 H.G. nr. 771/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gârcov, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 560/24 iul. 2008 
 
 H.G. nr. 772/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Aita Mare, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 560/24 iul. 2008 

 H.G. nr. 773/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Estelnic, Ozun şi Poian, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 560/24 iul. 2008 

 H.G. nr. 800/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Fluidizarea traficului rutier pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti",  
 obiect 1 C, pasaj inferior pe DN 1 la intersecţia cu Bd. Aerogării şi bd. Ion Ionescu de la Brad 
 
 

M. Of. nr. 591/6 aug. 2008 

 H.G. nr. 801/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de reparare/reabilitare şi reconstruire a unor locuinţe afectate de calamităţile naturale produse în  
 luna iulie 2008 
 M. Of. nr. 583/4 aug. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 839/2008  (M. Of. nr. 608/15 aug. 2008) - înlocuieşte anexa 
 
 

- H.G. nr. 1039/2008  (M. Of. nr. 650/12 sep. 2008) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 802/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
 M. Of. nr. 595/8 aug. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 645/10 sep. 2008) - rectifică anexele nr. 3, 7, 19, 28, 37 şi 43 
 (M. Of. nr. 712/20 oct. 2008) - rectifică anexa nr.2, anexa nr.4, anexa nr.10, anexa nr.17 
 (M. Of. nr. 764/12 nov. 2008) - rectifică anexele nr. 8, 9, 13, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 38, şi  42 
 (M. Of. nr. 802/28 nov. 2008) - rectifică anexa nr. 32 
 (M. Of. nr. 742/2 nov. 2012) - rectifică anexa nr. 8 
 
 H.G. nr. 804/2008 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionată în perioada august-decembrie  
 2008 în vederea utilizării în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 592/7 aug. 2008 

 H.G. nr. 810/2008 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale 
 M. Of. nr. 607/15 aug. 2008 
 
 H.G. nr. 823/2008 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii  
 asimilate funcţiilor de demnitate publică 
 
 

M. Of. nr. 611/19 aug. 2008 

 H.G. nr. 836/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei ca fiind de utilitate publică 
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 M. Of. nr. 609/18 aug. 2008 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Congo privind reglementarea datoriei Republicii Congo către România, semnat  
 la Bucureşti la 29 mai 2008 şi la Brazzaville la 13 iunie 2008 
 H.G. nr. 837/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 614/20 aug. 2008 
 
 
 H.G. nr. 842/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică ,,Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873" 
 M. Of. nr. 624/27 aug. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) - rectifică anexa nr. 2 
 (M. Of. nr. 442/19 iul. 2013) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 605/2015  (M. Of. nr. 589/5 aug. 2015) - modifică art. 7, anexa nr. 1; 
 
 

introduce alin. (3) la art. 2, anexa nr. 3 

 H.G. nr. 843/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj", între km 358+000 şi km 495+800, pe teritoriul localităţilor Plugova şi Iablaniţa 
 M. Of. nr. 616/21 aug. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 734/2009  (M. Of. nr. 447/30 iun. 2009) - suplimentează suma prevăzută ca justă despăgubire 

 H.G. nr. 844/2008 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii  
 aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara  
 graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care  
 studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România 
 M. Of. nr. 613/20 aug. 2008 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 15 ianuarie 2008 şi la Bucureşti la 23 mai 2008 între Guvernul  
 României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti la  
 Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea  
 Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti - B, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 
 H.G. nr. 848/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 615/21 aug. 2008 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2007 şi 12 februarie 2008 şi la Washington D.C. la  
 9 iulie 2008, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară  
 nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de  
 implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul poluării în agricultură", semnat la Bucureşti la 16  
 ianuarie 2002 
 H.G. nr. 849/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 626/28 aug. 2008 

 H.G. nr. 852/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice 
 M. Of. nr. 613/20 aug. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 848/2009  (M. Of. nr. 548/6 aug. 2009) - completează anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 1205/2009  (M. Of. nr. 686/13 oct. 2009) - completează anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 1204/2009  (M. Of. nr. 688/13 oct. 2009) - completează anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 511/2010  (M. Of. nr. 391/14 iun. 2010) - completează anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 1181/2011  (M. Of. nr. 868/8 dec. 2011) - completează anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 1161/2012  (M. Of. nr. 818/5 dec. 2012) - completează anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 58/2017  (M. Of. nr. 138/23 feb. 2017) - modifică și înlocuiește anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 68/2018  (M. Of. nr. 207/7 mar. 2018) - modifică art. 4 alin. (1) lit. b) 
 - H.G. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 251/22 mar. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 916/2018  (M. Of. nr. 994/23 nov. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 377/2020  (M. Of. nr. 384/13 mai 2020) - modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 5 
 - H.G. nr. 887/2020  (M. Of. nr. 985/26 oct. 2020) - modifică și înlocuiește anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 1073/2020  (M. Of. nr. 1288/24 dec. 2020) - modifică și înlocuiește anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 343/2021  (M. Of. nr. 291/23 mar. 2021) - modifică și înlocuiește anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 843/2021  (M. Of. nr. 800/19 aug. 2021) - modifică și înlocuiește anexa nr. 5 
 
 ▼ Protocol de cooperare în domeniul administraţiei publice dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Paris la  
 22 aprilie 2008 
 H.G. nr. 853/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 616/21 aug. 2008 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1698/2012 (M.A.E.) - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 
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 H.G. nr. 854/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2008 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada  
 2007-2010 
 
 

M. Of. nr. 623/27 aug. 2008 

 H.G. nr. 855/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de  
 activitate serviciile de utilităţi publice 
 M. Of. nr. 627/28 aug. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 742/2014  (M. Of. nr. 664/10 sep. 2014) - modifică anexele nr. 2 şi 4 

 H.G. nr. 856/2008 
 Hotărâre privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive 
 
 

M. Of. nr. 624/27 aug. 2008 

 H.G. nr. 857/2008 
 Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu organizarea şi susţinerea candidaturii României în vederea  
 obţinerii dreptului de organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediţia de iarnă, 2013 
 
 

M. Of. nr. 618/22 aug. 2008 

 H.G. nr. 860/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului  
 operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 
 
 

M. Of. nr. 646/10 sep. 2008 

 H.G. nr. 862/2008 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare esenţiale destinate să  
 asigure interesele de securitate ale statului român 
 M. Of. nr. 623/27 aug. 2008 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 221/2008  (M. Of. nr. 882/24 dec. 2008) - modifică titlul, înlocuieşte denumirea "Ministerul Apărării" cu "Ministerul  
 Apărării Naţionale" 
 - H.G. nr. 882/2015  (M. Of. nr. 801/28 oct. 2015) - modifică art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. e); 
  modifică şi înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 620/2018  (M. Of. nr. 736/27 aug. 2018) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 6; 
 
 

 modifică și înlocuiește anexa 

 H.G. nr. 867/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Cheţani, Ibăneşti, Mădăraş, Sânpaul, Sântana de Mureş, Solovăstru, Stânceni, judeţul  
 Mureş 
 
 

M. Of. nr. 644/9 sep. 2008 

 H.G. nr. 872/2008 
 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a 13-a reuniuni a Comitetului consultativ al Acordului privind  
 conservarea liliecilor în Europa 
 
 

M. Of. nr. 615/21 aug. 2008 

 H.G. nr. 884/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea realizării unui nou aeroport în zona municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 622/26 aug. 2008 
 
 H.G. nr. 885/2008 
 Hotărâre privind finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea misiunilor de evaluare Schengen în România în perioada  
 2009-2010 
 M. Of. nr. 624/27 aug. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 637/2009  (M. Of. nr. 384/5 iun. 2009) - modifică art. 3 

 H.G. nr. 886/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile 
 
 

M. Of. nr. 647/11 sep. 2008 

 H.G. nr. 890/2008 
 Hotărâre privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de  
 studii în anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 897/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Creştine după Evanghelie din România - Uniunea  
 Bisericilor Creştine după Evanghelie din România 
 
 

M. Of. nr. 638/4 sep. 2008 

 H.G. nr. 898/2008 
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 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului Bisericii Evanghelice C. A. din România 
 
 

M. Of. nr. 637/4 sep. 2008 

 H.G. nr. 900/2008 
 Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea  
 Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite 
 
 

M. Of. nr. 625/27 aug. 2008 

 H.G. nr. 902/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Macedonenilor din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 626/28 aug. 2008 

 H.G. nr. 903/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea asociaţiei "Uniunea Elenă din România" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de  
 informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008 
 H.G. nr. 905/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 630/29 aug. 2008 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Unitatea Nigeriană de  
 Informaţii Financiare din Republica Federală Nigeria privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare legate de  
 spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008 
 H.G. nr. 906/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Norvegia în domeniul schimbului de informaţii financiare ce au  
 legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008 
 H.G. nr. 907/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 908/2008 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont,  
 pentru perioada 2008-2010 
 M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 ▼ Memorandum de Înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Tunisiei privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi  
 gospodăririi apelor, semnat la Tunis la 15 aprilie 2008 
 H.G. nr. 910/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile din România şi Ministerul Protecţiei Mediului din  
 Republica Serbia privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 21 mai 2008 
 H.G. nr. 911/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 626/28 aug. 2008 

 ▼ Acord dintre Guvernul României, Consiliul de Miniştri al Serbiei şi Muntenegrului şi Guvernul Republicii Ungare privind punctul de  
 intersecţie a frontierelor de stat ale României, Serbiei şi Muntenegrului şi Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex  
 Confinium, precum şi întreţinerea acestuia, semnat la Novi Sad la 19 aprilie 2006 
 H.G. nr. 912/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 641/8 sep. 2008 

 ▼ Acord administrativ privind cooperarea între Ministerul Transporturilor din România şi Comisia Centrală pentru Navigaţie pe Rin  
 privind brevetele de conducător de navă şi certificatele de utilizator radar, semnat la Strasbourg la 29 mai 2008 
 H.G. nr. 914/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 919/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Bacău 
 M. Of. nr. 625/27 aug. 2008 
 
 H.G. nr. 920/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Ştei, judeţul Bihor 
 
 

M. Of. nr. 625/27 aug. 2008 

 H.G. nr. 921/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Polovragi, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 625/27 aug. 2008 

 

 ▼ Protocolul Sesiunii a VII-a a împuterniciţilor, semnat la Bucureşti la 16 mai 2008, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României  
 şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 
 H.G. nr. 924/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 640/5 sep. 2008 
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 H.G. nr. 925/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a contribuţiei la costurile naţionale de  
 participare la programul de cooperare tehnică al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, furnizată în cadrul proiectului  
 ROM/9/028 "Asistenţa tehnică acordată organismului nuclear de reglementare al României în vederea îmbunătăţirii competenţelor de  
 reglementare" 
 
 

M. Of. nr. 625/27 aug. 2008 

 H.G. nr. 926/2008 
 Hotărâre privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a colantului uniform de viză 
 M. Of. nr. 625/27 aug. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 102/2009  (M. Of. nr. 103/19 feb. 2009) - modifică art. 2 alin. (1) şi (4) 

 H.G. nr. 937/2008 
 Hotărâre privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării  
 acestora către foştii proprietari 
 
 

M. Of. nr. 627/28 aug. 2008 

 H.G. nr. 940/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.403/2007, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "TRANSGEX" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 941/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.400/2007, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "TRANSGEX" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 942/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.536/2007, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "TRANSGEX" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 943/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.399/2007, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "TRANSGEX" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 944/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.398/2007, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "TRANSGEX" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 945/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.402/2007, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "TRANSGEX" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 946/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.397/2007, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "TRANSGEX" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 947/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.535/2007, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "TRANSGEX" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 948/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.401/2007, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "TRANSGEX" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 949/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a argilei comune nr. 6.315/2005, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "ROMITALIA MARMOGRANIT" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 950/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 1.441/2000 a calcarului industrial şi de  
 construcţie, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "DOBROMIN" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 



 

 1496

 H.G. nr. 951/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a dolomitului nr. 1.403/2000, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "DOBROMIN" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 952/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarului nr. 1.160/2000, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "DOBROMIN" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 

 H.G. nr. 953/2008 
 Hotărâre privind participarea Guvernului României la Asociaţia "Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior" 
 M. Of. nr. 627/28 aug. 2008 
 
 H.G. nr. 955/2008 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării activităţii asociaţiilor românilor din Republica Italiană 
 
 

M. Of. nr. 622/26 aug. 2008 

 H.G. nr. 961/2008 
 Hotărâre privind aprobarea majorării premiilor pentru locurile 4-6 obţinute la Jocurile Olimpice de Vară - Beijing 2008 şi suplimentarea  
 bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008,  
 pentru Agenţia Naţională pentru Sport 
 
 

M. Of. nr. 626/28 aug. 2008 

 H.G. nr. 982/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune 2008-2010 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de  
 persoane pentru perioada 2006-2010 
 
 

M. Of. nr. 660/19 sep. 2008 

 H.G. nr. 995/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Uniunea Bulgară din Banat - România" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 639/5 sep. 2008 

 H.G. nr. 998/2008 
 Hotărâre pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele  
 cu finanţare comunitară şi naţională 
 M. Of. nr. 641/8 sep. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1149/2008  (M. Of. nr. 719/23 oct. 2008) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1) şi (2), art. 3; 
  introduce alin. (4) la art. 2 
 
 

- H.G. nr. 1513/2008  (M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) - introduce art. 4, 5 şi 6 

 H.G. nr. 999/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic 
 M. Of. nr. 670/29 sep. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 655/2010  (M. Of. nr. 515/23 iul. 2010) - modifică şi completează anexa 
 
 

- O. nr. 95/2014  (M. Of. nr. 915/16 dec. 2014) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 1014/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea  

 fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi  
 prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
 
 

M. Of. nr. 646/10 sep. 2008 

 H.G. nr. 1015/2008 
 Hotărâre privind organizarea în România a Punctului de contact ESPON pentru sprijinirea implementării Programului ESPON 2013 —  
 Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale 
 
 

M. Of. nr. 641/8 sep. 2008 

 H.G. nr. 1016/2008 
 Hotărâre privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură 
 M. Of. nr. 641/8 sep. 2008 

 

 ▼ Acord-cadru de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene în domeniul agricol, semnat la Bucureşti la 2 iunie  
 2008 
 H.G. nr. 1017/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 645/10 sep. 2008 
 
 H.G. nr. 1029/2008 
 Hotărâre privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor 
 M. Of. nr. 674/30 sep. 2008 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 517/2011  (M. Of. nr. 373/27 mai 2011) - modifică art. 5 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (10),  
 anexa nr. 1; 
 introduce pct. 13 la art. 3 alin. (2); 
 înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele "Ministerul Muncii, Familiei şi  
 Egalităţii de Şanse" şi "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" cu sintagmele  
 "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" şi, respectiv, "cerinţe  
 
 

esenţiale de securitate şi sănătate" 

 H.G. nr. 1030/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei sectoriale pe termen mediu privind descentralizarea în cadrul Ministerului Transporturilor 
 M. Of. nr. 663/23 sep. 2008 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 713/21 oct. 2008) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 1033/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Nevăzătorilor din România ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 645/10 sep. 2008 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind notificarea rapidă a unui accident nuclear, semnat la Bucureşti la  
 3 martie 2008 
 H.G. nr. 1038/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 650/12 sep. 2008 

 H.G. nr. 1058/2008 
 Hotărâre privind constituirea Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de  
 stat de către autorităţile administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 653/16 sep. 2008 

 H.G. nr. 1059/2008 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru anul 2008 la bugetul "Fondului de încredere" al Fondului  
 multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon 
 
 

M. Of. nr. 653/16 sep. 2008 

 H.G. nr. 1061/2008 
 Hotărâre privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 672/30 sep. 2008 

 H.G. nr. 1062/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Yacht Club Regal Român ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 653/16 sep. 2008 

 

 ▼ Declaraţie privind colaborarea interinstituţională dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România şi Agenţia de Stat de  
 Administrare Fiscală din Spania, semnată la Bucureşti la 19 mai 2008 
 H.G. nr. 1063/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 658/18 sep. 2008 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 8 noiembrie 2007 şi 15 aprilie 2008 şi la Paris la 29 aprilie  
 2008, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de  
 Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998 
 H.G. nr. 1064/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 671/29 sep. 2008 
 
 H.G. nr. 1066/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici 
 M. Of. nr. 665/24 sep. 2008 
 

 ▼ Protocol de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich  
 la 13 iunie 2008 
 H.G. nr. 1067/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 658/18 sep. 2008 

 H.G. nr. 1083/2008 
 Hotărâre privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor 
 M. Of. nr. 657/18 sep. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 769/2018  (M. Of. nr. 837/2 oct. 2018) - modifică art. 2 lit. c), art. 4 și art. 5 alin. (2) și (3); 
 introduce alin. (2) la art. 3 
 
 H.G. nr. 1086/2008 
 Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost şi pentru  
 aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, condiţiile de repartizare şi de utilizare a fondului de stimulente pentru  
 personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor 
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M. Of. nr. 700/15 oct. 2008 

 H.G. nr. 1087/2008 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea prin preluarea prin absorbţie de către Universitatea din  
 Oradea 
 
 

M. Of. nr. 786/25 nov. 2008 

 H.G. nr. 1089/2008 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale 
 M. Of. nr. 660/19 sep. 2008 
 
 H.G. nr. 1101/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri - 2009-2012 
 
 

M. Of. nr. 672/30 sep. 2008 

 H.G. nr. 1102/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012 
 M. Of. nr. 675/1 oct. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 939/2009  (M. Of. nr. 593/27 aug. 2009) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 87/2010  (M. Of. nr. 99/12 feb. 2010) - completează anexa 

 H.G. nr. 1105/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la Fundaţia Asia-Europa 
 M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 
 
 H.G. nr. 1107/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a României la bugetul Curţii Penale Internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 665/24 sep. 2008 

 H.G. nr. 1114/2008 
 Hotărâre privind premierea performanţelor obţinute la Jocurile Olimpice de Vară - Beijing 2008 
 
 

M. Of. nr. 664/24 sep. 2008 

 H.G. nr. 1115/2008 
 Hotărâre privind aprobarea majorării premiilor antrenorilor care au contribuit la obţinerea locurilor 4-6 la Jocurile Olimpice de Vară -  
 Beijing 2008 
 
 

M. Of. nr. 664/24 sep. 2008 

 H.G. nr. 1116/2008 
 Hotărâre privind organizarea şi finanţarea Festivalului Naţional de Teatru 
 
 

M. Of. nr. 661/22 sep. 2008 

 H.G. nr. 1120/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a diatomitului nr. 2.087/2000, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială SOCERAM - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 

 H.G. nr. 1121/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a cărbunelui brun nr. 1.551/2000, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială COMPANY ABV - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 

 H.G. nr. 1122/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a loessului nr. 2.663/2001, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială SOCERAM - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 

 H.G. nr. 1123/2008 

 
 Hotărâre privind recunoaşterea asociaţiei "Uniunea Democrată Turcă din România" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 

 H.G. nr. 1124/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea asociaţiei "Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 
 
 H.G. nr. 1125/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea asociaţiei "Liga Albanezilor din România" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 

 H.G. nr. 1126/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Uniunii Polonezilor din România ca fiind de utilitate publică 
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M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 

 H.G. nr. 1129/2008 
 Hotărâre privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii publice de autentificare electronică 
 
 

M. Of. nr. 671/29 sep. 2008 

 H.G. nr. 1130/2008 
 Hotărâre privind unele aspecte legate de participarea României la Misiunea civilă a Uniunii Europene de monitorizare a acordului de  
 încetare a focului din Republica Georgia 
 
 

M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 

 H.G. nr. 1132/2008 
 Hotărâre privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori 
 M. Of. nr. 667/25 sep. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1079/2011  (M. Of. nr. 780/3 nov. 2011) - modifică  art. 7 alin. (8); 
 introduce lit. t) la art. 3, art. 71 
 - H.G. nr. 540/2016  (M. Of. nr. 591/3 aug. 2016) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 lit. g), i), k), l) și r), art. 4 alin. (3) lit. c), art. 6  
 alin. (3), (4) și (7), art. 7 alin. (2), art. 7 alin. (10) lit. d), art. 8 alin. (1) lit. a) și  
 b), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2) lit. b), art. 9 alin. (4), art. 12 alin. (2), art. 15  
 alin. (7), art. 18; 
 introduce alin. (101) la art. 7, alin. (2) la art. 71, alin. (12) la art. 9, alin. (4)  
 la art. 11, alin. (8) la art. 15, anexa nr. 4   ; 
 abrogă art. 4 alin. (2) 
 - H.G. nr. 478/2020  (M. Of. nr. 521/18 iun. 2020) - modifică art. 7 alin. (5) și (6), art. 9 alin. (8) și art. 16 
 - O.U.G. nr. 92/2021  (M. Of. nr. 820/26 aug. 2021) - abrogă art. 71, la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 12 
 
 

alin. (15) 

 H.G. nr. 1133/2008 
 Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului  
 Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, pentru Muzeul Naţional al Hărţilor şi  
 Cărţii Vechi, precum şi modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 671/29 sep. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 625/2009  (M. Of. nr. 365/1 iun. 2009) - modifică titlul, art. I; 
  înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 1134/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de restructurare a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. în vederea declanşării procesului de  
 privatizare a acesteia 
 
 

M. Of. nr. 689/9 oct. 2008 

 H.G. nr. 1137/2008 
 Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru  
 înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe 
 
 

M. Of. nr. 671/29 sep. 2008 

 H.G. nr. 1147/2008 
 Hotărâre privind indexarea unor indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale 
 
 

M. Of. nr. 679/2 oct. 2008 

 H.G. nr. 1182/2008 
 Hotărâre privind premierea anuală a colectivelor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu  
 rezultate deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei 
 M. Of. nr. 672/30 sep. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 882/2011  (M. Of. nr. 644/8 sep. 2011) - modifică art. 4 şi art. 5 

 H.G. nr. 1183/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului penal 
 M. Of. nr. 686/8 oct. 2008 
 
 H.G. nr. 1187/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional "Autostrada Bucureşti-Cernavodă, Secţiunea 4 Drajna-Feteşti şi Secţiunea 5 Feteşti- Cernavodă" pe teritoriul  
 localităţii Cernavodă din judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 679/2 oct. 2008 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la  
 Bucureşti la 2 iunie 2008 
 H.G. nr. 1188/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 680/3 oct. 2008 
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 H.G. nr. 1189/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul International Holocaust Remembrance Alliance 
 M. Of. nr. 680/3 oct. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 923/2014  (M. Of. nr. 782/28 oct. 2014) - modifică titlul, art. 1 
 
 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 13 martie 2008 şi 9 mai 2008 între Guvernul României şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  
 şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii 
 H.G. nr. 1191/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 675/1 oct. 2008 

 H.G. nr. 1195/2008 
 Hotărâre privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe şi din agricultura ecologică 
 M. Of. nr. 683/6 oct. 2008 

 

 ▼ Acord dintre statele membre şi statele partenere şi Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de management şi  
 Autoritate de certificare, privind implementarea Programului operaţional ESPON 2013, semnat la Bucureşti la 12 martie 2008 
 H.G. nr. 1198/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 717/22 oct. 2008 

 H.G. nr. 1208/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul  
 2008 
 
 

M. Of. nr. 691/10 oct. 2008 

 H.G. nr. 1209/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii unor cotizaţii ale României în cadrul ONU 
 
 

M. Of. nr. 691/10 oct. 2008 

 H.G. nr. 1212/2008 
 Hotărâre privind instituirea burselor "Titu Maiorescu" pentru efectuarea de stagii de studii de masterat/doctorat sau de cercetare în  
 străinătate, în vederea formării de specialişti în domeniile de interes ale Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 691/10 oct. 2008 

 H.G. nr. 1218/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Codului de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice şi a Codului Canoanelor Bisericilor Orientale 
 M. Of. nr. 798/27 nov. 2008 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2007 şi 12 iunie 2008 şi la Washington D.C. la 3  
 iunie 2008 între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  
 la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de  
 dezvoltare forestieră, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003 
 H.G. nr. 1219/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 862/20 dec. 2008 

 H.G. nr. 1221/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a lignitului nr. 3.499/2002, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 686/8 oct. 2008 

 H.G. nr. 1222/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a ardeziei nr. 5.731/2004, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MERIDIAN CC - S.R.L. 
 M. Of. nr. 686/8 oct. 2008 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 713/21 oct. 2008) - rectifică art. 1 

 H.G. nr. 1223/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a nisipurilor caolinoase şi a nisipurilor silicioase nr.  
 4.109/2003, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială RO MINERAL INVEST - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 686/8 oct. 2008 

 H.G. nr. 1224/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în  
 administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
 
 

M. Of. nr. 696/13 oct. 2008 

 H.G. nr. 1230/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008 
 M. Of. nr. 691/10 oct. 2008 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 1604/2008  (M. Of. nr. 842/15 dec. 2008) - modifică art. unic alin. (3); 
  înlocuieşte anexa 
 
 

- H.G. nr. 100/2009  (M. Of. nr. 110/24 feb. 2009) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 1235/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII-20 Săcel, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială BRENT OIL CO - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 701/15 oct. 2008 

 H.G. nr. 1237/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Programului-pilot "Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi" 
 
 

M. Of. nr. 705/16 oct. 2008 

 H.G. nr. 1239/2008 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, în cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Ministerul Internelor şi  
 Reformei Administrative, a Colegiului Naţional de Afaceri Interne 
 
 

M. Of. nr. 733/29 oct. 2008 

 H.G. nr. 1241/2008 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale 
 
 

M. Of. nr. 691/10 oct. 2008 

 H.G. nr. 1245/2008 
 Hotărâre privind organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a unei reuniuni speciale a Forţei Operative NATO la Nivel Înalt 
 M. Of. nr. 699/14 oct. 2008 
 
 H.G. nr. 1252/2008 
 Hotărâre privind trecerea Spitalului Clinic Militar de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea din subordinea Ministerului Apărării în subordinea  
 Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia 
 
 

M. Of. nr. 691/10 oct. 2008 

 H.G. nr. 1277/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului nr. 7.992/2006, încheiată  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ARCOTEX - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 712/20 oct. 2008 

 H.G. nr. 1278/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 3.259/2000, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială FORADEX - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 702/15 oct. 2008 

 H.G. nr. 1280/2008 
 Hotărâre pentru plata în anul 2008 a sumelor aprobate ca justă despăgubire şi neachitate în anul 2007 
 
 

M. Of. nr. 725/27 oct. 2008 

 H.G. nr. 1281/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea asociaţiei "Uniunea Croaţilor din România" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 715/21 oct. 2008 
 
 H.G. nr. 1283/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Programului educaţional pentru prevenirea şi combaterea discriminării romilor în localităţile Plăieşii de Sus şi  
 Casinu Nou, comuna Plăieşii de Jos, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 700/15 oct. 2008 

 H.G. nr. 1287/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare - S.A." 
 M. Of. nr. 769/17 nov. 2008 
 
 H.G. nr. 1288/2008 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul pentru Siguranţă Nucleară al Agenţiei Internaţionale pentru Energie  
 Atomică (AIEA) - Viena 
 
 

M. Of. nr. 718/22 oct. 2008 

 H.G. nr. 1289/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor ce se pot efectua din aceste  
 finanţări de unităţile administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 727/28 oct. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1670/2008  (M. Of. nr. 847/16 dec. 2008) - modifică titlul, art. 2 şi art. 3 

 H.G. nr. 1296/2008 
 Hotărâre privind desemnarea coordonatorului naţional pentru Consiliul Cooperării Regionale 
 
 

M. Of. nr. 709/20 oct. 2008 
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 H.G. nr. 1297/2008 
 Hotărâre pentru desemnarea autorităţii naţionale competente în ceea ce priveşte certificarea cărnii de bovine adulte - masculi, în vederea  
 acordării restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat şi pentru aprobarea atribuţiilor principale ale acesteia în acest  
 domeniu, precum şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi  
 dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie 
 M. Of. nr. 705/16 oct. 2008 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Economiei şi Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Arabă Siriană privind acordarea de  
 facilităţi fiscale de către Republica Arabă Siriană în favoarea misiunii diplomatice a României şi a personalului acesteia în Siria, în  
 vederea îndeplinirii condiţiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi  
 prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene în România şi a personalului acesteia, semnat la  
 Damasc la 24 iunie 2008 
 H.G. nr. 1311/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 723/24 oct. 2008 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la  
 Bucureşti la 16 iulie 2008 
 H.G. nr. 1312/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 

 H.G. nr. 1319/2008 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice 
 M. Of. nr. 726/27 oct. 2008 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Japoneză pentru  
 Cooperare Internaţională prin scrisorile semnate la Tokyo la 5 mai 2008 şi la Bucureşti la 8 mai 2008, respectiv la Tokyo la 10 iunie  
 2008 şi la Bucureşti la 20 iunie 2008 la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională -  
 Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 
 H.G. nr. 1321/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 761/11 nov. 2008 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională prin scrisoarea semnată la Tokyo la  
 11 august 2008 şi la Bucureşti la 14 august 2008 la Acordul de împrumut dintre Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi  
 România privind Proiectul de reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa, semnat la Bucureşti la 30 martie 2001 
 H.G. nr. 1322/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 748/5 nov. 2008 

 H.G. nr. 1327/2008 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea Consiliului local în circumscripţia electorală comunală Criciova,  
 din judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 731/29 oct. 2008 

 H.G. nr. 1337/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de  
 utilitate publică «Secţiunea 3B Mihăieşti - Suplacu de Barcău» din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada  
 Braşov-Târgu Mureş- Cluj-Oradea» pe raza localităţilor Meseşenii de Jos, Crasna, Boghiş, Nuşfalău, Ip şi Marca din judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 750/6 nov. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 468/2021  (M. Of. nr. 448/27 apr. 2021) - modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (2), art. 7; 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și nr. 2; 
 
 

introduce anexa nr. 3 

 H.G. nr. 1340/2008 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a taxei de asociere a Gărzii Naţionale de Mediu la  
 reţeaua europeană IMPEL, pentru anii 2008 şi 2009 
 
 

M. Of. nr. 731/29 oct. 2008 

 H.G. nr. 1341/2008 
 Hotărâre privind durata şi condiţiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a celor contestate, precum şi a celor neîntrebuinţate, a  
 ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 
 
 

M. Of. nr. 734/30 oct. 2008 

 H.G. nr. 1343/2008 
 Hotărâre privind stabilirea speciilor şi a valorii ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor certificat oficial,  
 destinată însămânţării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 şi primăvara anului 2009, precum şi pentru aprobarea  
 Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor,  
 certificată oficial, destinată însămânţării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 şi primăvara anului 2009 
 
 

M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 

 H.G. nr. 1344/2008 
 Hotărâre pentru retragerea actului de recunoaştere a Asociaţiei "Domus" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 731/29 oct. 2008 
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 H.G. nr. 1349/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarului industrial nr. 2.043/2000, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOCALC - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 735/30 oct. 2008 

 H.G. nr. 1350/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarelor ornamentale nr. 3.530/2002, încheiată  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOCALC - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 735/30 oct. 2008 

 H.G. nr. 1351/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a marmurei nr. 2.042/2000, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOCALC - S.A 
 
 

M. Of. nr. 735/30 oct. 2008 

 H.G. nr. 1352/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a granodioritului nr. 3.531/2002, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOCALC - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 735/30 oct. 2008 

 H.G. nr. 1360/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură administrativă 
 
 

M. Of. nr. 734/30 oct. 2008 

 H.G. nr. 1361/2008 
 Hotărâre privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a  
 infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 
 
 

M. Of. nr. 738/31 oct. 2008 

 H.G. nr. 1373/2008 
 Hotărâre privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România 
 M. Of. nr. 749/6 nov. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 770/2009  (M. Of. nr. 503/21 iul. 2009) - modifică art. 8 alin. (4) lit. a), anexa nr. 1; 
  introduce lit. d) la art. 8 alin. (4) 
 - H.G. nr. 432/2011  (M. Of. nr. 352/20 mai 2011) - modifică art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 8 alin. (1), art. 8 alin. (4) lit. a) şi b); 
  introduce art. 51; 
  abrogă art. 4, art. 8 alin. (2), art. 10; 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 1289/2011  (M. Of. nr. 25/12 ian. 2012) - modifică art. 8 alin. (4) şi (5) 
 - L. nr. 108/2014  (M. Of. nr. 523/14 iul. 2014) - abrogă art. 1 lit. d) liniuţa a 5-a 
 - L. nr. 84/2019  (M. Of. nr. 335/2 mai 2019) - introduce o nouă liniuță la art. 1 lit.d) 
 
 H.G. nr. 1393/2008 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Pod pe DN 74 km 17+060 peste râul Crişul Alb la Mihăileni" pe teritoriul localităţii Buceş, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 761/11 nov. 2008 

 H.G. nr. 1395/2008 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarului în Circumscripţia electorală comunală Borăneşti,  
 judeţul Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 752/7 nov. 2008 

 H.G. nr. 1397/2008 
 Hotărâre pentru stabilirea modelului proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile parlamentare din 30 noiembrie  
 2008 
 M. Of. nr. 753/7 nov. 2008 

 

 ▼ Înţelegere privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Coreea, semnată la Seul la 11  
 septembrie 2008 
 H.G. nr. 1400/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 761/11 nov. 2008 
 
 H.G. nr. 1409/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 5.810/2004 a activităţii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de  
 construcţii, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială HODACO PRODCOMPEX - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 765/13 nov. 2008 

 H.G. nr. 1410/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 17 Pârâieni, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială FORAJ SONDE - S.A. Craiova 
 
 

M. Of. nr. 765/13 nov. 2008 
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 H.G. nr. 1411/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 5.865/2005 a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială TENDER - S.A. 
   

M. Of. nr. 765/13 nov. 2008 

 H.G. nr. 1412/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarului dolomitic cu brucit nr. 7.941/2006,  
 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială GEOASSET - S.R.L. 
 M. Of. nr. 765/13 nov. 2008 

 (v. Decizia nr. 2/2020 (A.N.R.M.)) 
 
 H.G. nr. 1414/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 

 H.G. nr. 1415/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Uniunea Armenilor din România" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 

 H.G. nr. 1427/2008 
 Hotărâre privind declasificarea pct. nr. 9 din stenograma şedinţei Guvernului din data de 29 decembrie 2004 
 M. Of. nr. 763/12 nov. 2008 
 
 H.G. nr. 1433/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă  
 pe anul 2008 
 
 

M. Of. nr. 783/24 nov. 2008 

 H.G. nr. 1436/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Slătioara, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 781/21 nov. 2008 
 
 H.G. nr. 1437/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru  
 prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de  
 terorism 
 M. Of. nr. 778/20 nov. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 885/2011  (M. Of. nr. 645/9 sep. 2011) - înlocuieşte anexa 
 
 

- H.G. nr. 989/2012  (M. Of. nr. 739/1 nov. 2012) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 1446/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de explorare şi împărţire a producţiei pentru perimetrele XIII Pelican şi  
 XV Midia, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Sterling Resources Ltd. 
 
 

M. Of. nr. 780/21 nov. 2008 

 H.G. nr. 1447/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a amfibolitelor nr. 2.604/2001, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială COMTRAM - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 783/24 nov. 2008 

 H.G. nr. 1451/2008 
 Hotărâre pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de a semna Actul adiţional nr. 4 la  
 Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul  
 României şi Microsoft Ireland Operation Limited 
 
 

M. Of. nr. 788/25 nov. 2008 

 H.G. nr. 1457/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate 
 
 

M. Of. nr. 814/4 dec. 2008 

 H.G. nr. 1459/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Habitat for Humanity România" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 795/27 nov. 2008 

 H.G. nr. 1461/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă  
 înaltă 
 
 

M. Of. nr. 813/4 dec. 2008 

 H.G. nr. 1463/2008 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" -  
 I.N.C.A.S. Bucureşti 
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 M. Of. nr. 804/2 dec. 2008 

 (v. H.G. nr. 1307/1996) 
 
 H.G. nr. 1479/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Mioveni, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 811/4 dec. 2008 

 H.G. nr. 1480/2008 
 Hotărâre privind implementarea domeniului de internet gov.ro la nivelul administraţiei publice 
 M. Of. nr. 795/27 nov. 2008 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 mai 2008, 13 iunie 2008 şi 20 iunie 2008, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi  
 pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea  
 Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la  
 Bucureşti la 26 mai 2004 
 H.G. nr. 1492/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 812/4 dec. 2008 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 29 aprilie 2008  
 şi 21 august 2008 şi la Luxemburg la 29 iulie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru  
 Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la  
 Luxemburg la 19 martie 2004 
 H.G. nr. 1493/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 812/4 dec. 2008 
 
 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Tokyo la 20 august 2008 şi la Bucureşti la 4 septembrie 2008, între Guvernul României  
 şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare  
 Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005 
 H.G. nr. 1494/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 822/8 dec. 2008 

 H.G. nr. 1497/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la  
 Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029 
 M. Of. nr. 804/2 dec. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1012/2013  (M. Of. nr. 804/19 dec. 2013) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) şi (3); 
 înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 1498/2008 
 Hotărâre privind formatul şi condiţiile de eliberare a cărţilor de identitate speciale pentru membrii forţelor armate străine staţionate pe  
 teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 798/27 nov. 2008 

 H.G. nr. 1506/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Livone Tenis Club - Ilie Năstase" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 797/27 nov. 2008 

 H.G. nr. 1510/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a  
 competitivităţii produselor industriale 
 
 

M. Of. nr. 813/4 dec. 2008 

 H.G. nr. 1514/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea societăţii de administrare a  
 Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. şi a Caietului de sarcini al licitaţiei 
 
 

M. Of. nr. 806/3 dec. 2008 

 H.G. nr. 1516/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
 
 

M. Of. nr. 838/12 dec. 2008 

 H.G. nr. 1523/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare anuale a României la Fondul de Finanţare pentru Cooperare Tehnică al Naţiunilor  
 Unite pe anii 2008 şi 2009, pentru susţinerea activităţilor Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la  
 Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 
 
 

M. Of. nr. 814/4 dec. 2008 

 H.G. nr. 1530/2008 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cotmeana, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 811/4 dec. 2008 
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 H.G. nr. 1531/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Euro<26 România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 804/2 dec. 2008 

 H.G. nr. 1534/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în  
 învăţământul preuniversitar 
 
 

M. Of. nr. 822/8 dec. 2008 

 H.G. nr. 1537/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale din municipiul Petroşani, în completarea  
 surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectului tehnic de investiţii în turism, subprogramul naţional "Schi în România" 
 M. Of. nr. 813/4 dec. 2008 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Ministerul Internelor şi Afacerilor Regatului  
 din Olanda, în calitate de Autoritate de management, şi Institutul Nicis, în calitate de Secretariat tehnic, pentru programul "Reţeaua  
 europeană de cunoştinţe în urbanism" (European Knowledge Urban Network) - EUKN, semnat la Bucureşti la 6 august 2008 
 H.G. nr. 1539/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 846/16 dec. 2008 
 
 H.G. nr. 1540/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011 
 
 

M. Of. nr. 832/10 dec. 2008 

 H.G. nr. 1550/2008 
 Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2007 şi în primăvara  
 anului 2008, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile produse în perioada iulie-august 2008, în unele zone geografice, precum  
 şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire 
 M. Of. nr. 806/3 dec. 2008 

 

 ▼ Program de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei,  
 mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008 
 H.G. nr. 1552/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 831/10 dec. 2008 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 621/2013 (M. Of. nr. 266/13 mai 2013) 

 H.G. nr. 1565/2008 
 Hotărâre privind aprobarea raportului de negociere a condiţiilor pentru înfiinţarea societăţii comerciale care va realiza unităţile 3 şi 4 de la  
 CNE Cernavodă 
 
 

M. Of. nr. 844/16 dec. 2008 

 H.G. nr. 1567/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către  
 autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, precum şi a criteriilor care stau la baza acestui transfer 
 M. Of. nr. 887/29 dec. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1716/2008  (M. Of. nr. 8/6 ian. 2009) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1568/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Foii de parcurs pentru implementarea Planului de acţiune pentru tehnologii de mediu - ETAP România,  
 aferentă perioadei 2008-2009 
 
 

M. Of. nr. 11/7 ian. 2009 

 H.G. nr. 1572/2008 
 Hotărâre privind acordarea sprijinului financiar comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in şi cânepă pentru fibră, precum şi  
 pentru modificarea punctului 3 din anexa nr. 1k) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006  
 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum  
 şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008 
 
 

M. Of. nr. 852/18 dec. 2008 

 H.G. nr. 1574/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de  
 utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţirilor  
 funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, cărora  
 li se retrage recunoaşterea de utilitate publică, precum şi pentru modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a  
 Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 
 M. Of. nr. 849/17 dec. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1223/2011  (M. Of. nr. 904/20 dec. 2011) - la data desfiinţării Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare,  
 
 

abrogă art. 1 alin. (1), art. 2 şi anexa nr. 1 
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 H.G. nr. 1580/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Române pentru Democraţie ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 835/11 dec. 2008 

 H.G. nr. 1581/2008 
 Hotărâre privind aprobarea participării Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului la Programul european "European Schoolnet" 
 M. Of. nr. 835/11 dec. 2008 
 
 H.G. nr. 1591/2008 
 Hotărâre privind stabilirea nivelului remuneraţiei conducerii Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de  
 Muncă "T.B.R.C.M" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 832/10 dec. 2008 

 H.G. nr. 1596/2008 
 Hotărâre privind relocarea refugiaţilor în România 
 M. Of. nr. 831/10 dec. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 898/2011  (M. Of. nr. 690/29 sep. 2011) - modifică art. 9 alin. (3) lit. c); 
  abrogă anexa 
 - H.G. nr. 810/2012  (M. Of. nr. 571/10 aug. 2012) - modifică art. 2 lit. f), art. 4, art. 5 alin. (5), art. 7 alin. (2), art. 10, art. 12; 
 introduce art. 31, alin. (21) la art. 6, alin. (4) la art. 7, alin. (21) la art. 9,  
 art. 14, art. 15 
 - H.G. nr. 530/2014  (M. Of. nr. 494/3 iul. 2014) - introduce alin. (11) la art. 31 
 - H.G. nr. 239/2016  (M. Of. nr. 264/7 apr. 2016) - introduce alin. (12) la art. 31 
 - H.G. nr. 40/2018  (M. Of. nr. 133/12 feb. 2018) - introduce alin. (13) la art. 31 și alin. (11) la art. 5 
 - H.G. nr. 253/2019  (M. Of. nr. 335/2 mai 2019) - introduce alin. (14) la art. 31 
 
 

- H.G. nr. 1138/2021  (M. Of. nr. 1032/29 oct. 2021) - introduce alin. (15) la art. 31 

 H.G. nr. 1605/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind menţinerea reprezentantului României ales în anul 2007 în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei  
 Civile Internaţionale (OACI) până la sfârşitul mandatului 
 
 

M. Of. nr. 842/15 dec. 2008 

 H.G. nr. 1608/2008 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Fizică Atomică 
 
 

M. Of. nr. 844/16 dec. 2008 

 H.G. nr. 1609/2008 
 Hotărâre privind înfiinţarea Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare prin reorganizarea  
 Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet" 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 51/2009  (M. Of. nr. 64/3 feb. 2009) - modifică art. 5 alin. (3) 
 - H.G. nr. 1411/2009  (M. Of. nr. 830/3 dec. 2009) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - H.G. nr. 830/2010  (M. Of. nr. 602/25 aug. 2010) - modifică art. 8 alin. (1) 
 - H.G. nr. 882/2011  (M. Of. nr. 644/8 sep. 2011) - modifică art. 3 lit. b) şi c) 
 
 ▼ Acord de amendament nr. 1, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2008, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului  
 de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 
 H.G. nr. 1612/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 856/19 dec. 2008 

 H.G. nr. 1626/2008 
 Hotărâre privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009, a  
 cuantumului sprijinului financiar, precum şi a sumei totale alocate acestei activităţi 
 M. Of. nr. 856/19 dec. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1209/2009  (M. Of. nr. 696/16 oct. 2009) - modifică art. 2; 
 
 

 înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 1627/2008 
 Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a  
 cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi 
 M. Of. nr. 853/18 dec. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1449/2009  (M. Of. nr. 871/14 dec. 2009) - modifică art. unic care devine art. 1; 
  introduce art. 2; 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 543/2010  (M. Of. nr. 416/22 iun. 2010) - înlocuieşte anexa 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 480/13 iul. 2010) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 1628/2008 
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 Hotărâre privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor  
 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea  
 laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare 
 
 

M. Of. nr. 856/19 dec. 2008 

 H.G. nr. 1632/2008 
 Hotărâre privind transmiterea ambulanţelor şi autospecialelor proprietate privată a statului din administrarea autorităţilor de sănătate  
 publică judeţene/a municipiului Bucureşti în administrarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 861/20 dec. 2008 

 

 ▼ Protocol de cooperare în domeniul dezvoltării regionale, lucrărilor publice şi locuinţelor, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor  
 Publice şi Locuinţelor din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la  
 23 octombrie 2008 
 H.G. nr. 1635/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 856/19 dec. 2008 

 ▼ Amendamente convenite prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 1 octombrie 2008 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2008 între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  

 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi  
 regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 H.G. nr. 1637/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 861/20 dec. 2008 

 H.G. nr. 1638/2008 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului sumelor ce urmează a fi decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor  
 Acordului bilateral dintre Guvernul României, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Irak, acţionând prin Ministerul  
 Finanţelor, semnat la Amman la 18 august 2005 
 M. Of. nr. 862/20 dec. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 732/2011  (M. Of. nr. 530/27 iul. 2011) - modifică titlul, art. 1, anexa 
 
 ▼ Protocol semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2007, de modificare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia  
 privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004 
 H.G. nr. 1640/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 853/18 dec. 2008 

 H.G. nr. 1641/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologică a  
 resurselor minerale în perioada 2009-2012 
 
 

M. Of. nr. 856/19 dec. 2008 

 H.G. nr. 1642/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a lignitului nr. 5.809/2004, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială E.R.M.O. - Exploatarea Resurselor Minerale Oltenia - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 844/16 dec. 2008 

 H.G. nr. 1643/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a andezitului nr. 1691/2000, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Damiacons" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 850/17 dec. 2008 

 H.G. nr. 1644/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului nr. 3.305/2000, încheiată  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Constructim" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 856/19 dec. 2008 

 H.G. nr. 1645/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarului industrial (siderurgic) nr. 7.037/2006,  
 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială T.M.K. - Reşiţa - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 856/19 dec. 2008 

 H.G. nr. 1646/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a lignitului nr. 2.603/2001, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 856/19 dec. 2008 

 H.G. nr. 1647/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a lignitului nr. 2.602/2001, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A. 
 M. Of. nr. 856/19 dec. 2008 
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 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze asupra cooperării ştiinţifice şi tehnologice, semnat la Bucureşti  
 la 27 iunie 2008 
 H.G. nr. 1649/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 857/19 dec. 2008 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din România şi Ministerul Federal al Economiei şi Muncii  
 al Republicii Austria, semnat la Bucureşti la 26 iunie 2008 
 H.G. nr. 1650/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 862/20 dec. 2008 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Administraţia pentru  
 Prevenirea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii  
 financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 2008 
 H.G. nr. 1651/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 862/20 dec. 2008 

 H.G. nr. 1661/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în  
 sectorul public, pentru anii 2009-2010 
 M. Of. nr. 858/19 dec. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 193/2009  (M. Of. nr. 145/9 mar. 2009) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 835/2010  (M. Of. nr. 574/12 aug. 2010) - modifică anexa; 
  înlocuieşte sintagmele „Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE)”  
 cu„Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
 (ANRE)” şi „Ministerul Economiei şi Finanţelor” cu „Ministerul Economiei,  
 
 

Comerţului şi Mediului de Afaceri” 

 H.G. nr. 1662/2008 
 Hotărâre privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii 
 
 

M. Of. nr. 844/16 dec. 2008 

 H.G. nr. 1663/2008 
 Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament 
 
 

M. Of. nr. 844/16 dec. 2008 

 H.G. nr. 1664/2008 
 Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr.  
 416/2001 privind venitul minim garantat 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008 
 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
 
 

- L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022 

 H.G. nr. 1665/2008 
 Hotărâre privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi  
 promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 

M. Of. nr. 856/19 dec. 2008 

 H.G. nr. 1667/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011 
 M. Of. nr. 17/9 ian. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 643/2010  (M. Of. nr. 556/6 aug. 2010) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - H.G. nr. 1337/2010  (M. Of. nr. 875/28 dec. 2010) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 552/2011  (M. Of. nr. 455/29 iun. 2011) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1668/2008 
 Hotărâre privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008 - 2011 
 M. Of. nr. 23/12 ian. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1092/2009  (M. Of. nr. 717/23 oct. 2009) - modifică şi completează anexele nr. I-IV 
 - H.G. nr. 741/2010  (M. Of. nr. 567/11 aug. 2010) - modifică anexele nr. I, II, III, IV 
 - H.G. nr. 1336/2010  (M. Of. nr. 886/29 dec. 2010) - modifică anexele nr. I, II, III şi IV 
 
 

- H.G. nr. 746/2011  (M. Of. nr. 564/9 aug. 2011) - modifică anexele nr. I, II, III şi IV 

 H.G. nr. 1672/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din  
 instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază 
 
 

M. Of. nr. 891/29 dec. 2008 

 H.G. nr. 1676/2008 
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 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României 
 M. Of. nr. 855/19 dec. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 843/2011  (M. Of. nr. 611/30 aug. 2011) - modifică art. 4 

 H.G. nr. 1678/2008 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului  Administraţiei şi Internelor şi pentru  
 completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi  
 Internelor 
 M. Of. nr. 857/19 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 221/2008  (M. Of. nr. 882/24 dec. 2008) - modifică titlul, înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul  
 Internelor şi Reformei Administrative" cu denumirea "Ministerul Administraţiei  
 şi Internelor" 
 - H.G. nr. 266/2009  (M. Of. nr. 156/12 mar. 2009) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1) 
 - L. nr. 186/2009  (M. Of. nr. 368/1 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 221/2008 
 - H.G. nr. 732/2010  (M. Of. nr. 519/26 iul. 2010) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) 
 
 

- H.G. nr. 627/2013  (M. Of. nr. 542/28 aug. 2013) - modifică art. 2 alin. (1) 

 H.G. nr. 1679/2008 
 Hotărâre privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006,  
 precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru  
 prevenirea pagubelor 
 
 

M. Of. nr. 890/29 dec. 2008 

 H.G. nr. 1680/2008 
 Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile 
 M. Of. nr. 897/30 dec. 2008 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 776/2009  (M. Of. nr. 546/6 aug. 2009) - modifică art. 3, art. 11 alin. (1), art. 17, anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 588/2010  (M. Of. nr. 512/22 iul. 2010) - modifică art. 2, art. 12 alin. (6), anexa nr. 2, anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 1000/2010  (M. Of. nr. 717/27 oct. 2010) - modifică art. 2, art. 12 alin. (6), anexa nr. 2, anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 400/2011  (M. Of. nr. 297/29 apr. 2011) - modifică şi completează anexele  nr. 2 şi 3 
 - H.G. nr. 998/2012  (M. Of. nr. 710/17 oct. 2012) - introduce alin. (11) la art. 12 
 - H.G. nr. 956/2013  (M. Of. nr. 768/10 dec. 2013) - modifică art. 12 alin. (1), anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 702/2017  (M. Of. nr. 785/4 oct. 2017) - modifică art. 15 și anexa nr. 2; 
  modifică și completează anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 783/2020  (M. Of. nr. 895/1 oct. 2020) - completează anexa nr. 2 și anexa nr. 3 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la  
 cooperarea dintre Ministerul Apărării din România şi Centrul Multinaţional de Coordonare a Transportului Strategic Maritim Atena,  
 semnat la Atena la 11 septembrie 2008 
 H.G. nr. 1689/2008 (aprobare) 
 M. Of. nr. 876/24 dec. 2008 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2008, 25 martie 2008 şi 7 aprilie 2008, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală 
 H.G. nr. 1690/2008 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 898/31 dec. 2008 

 H.G. nr. 1709/2008 
 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara 
 M. Of. nr. 29/15 ian. 2009 
 
 H.G. nr. 1713/2008 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici,  
 managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea evaluării  
 performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici pentru anul 2008 
 
 

M. Of. nr. 881/24 dec. 2008 

 H.G. nr. 1715/2008 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entităţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat  
 sau de o unitate administrativ-teritorială 
 M. Of. nr. 899/31 dec. 2008 
 
 

 

  
 
  2009  
 
 
 H.G. nr. 1/2009 
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 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale 
 
 

M. Of. nr. 19/9 ian. 2009 

 H.G. nr. 2/2009 
 Hotărâre pentru acordarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială pe anul 2009 la Ministerul Economiei pentru  
 sectorul minier 
 
 

M. Of. nr. 28/14 ian. 2009 

 H.G. nr. 20/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primari din data de 15 februarie 2009 
 
 

M. Of. nr. 42/23 ian. 2009 

 H.G. nr. 34/2009 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 52/28 ian. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 283/2009  (M. Of. nr. 188/26 mar. 2009) - modifică art. 3 alin. (1) pct. 54, art. 7 alin. (3), anexa nr. 1; 
  introduce lit. x) la art. 2 alin. (2), art. 81 
 - H.G. nr. 1239/2010  (M. Of. nr. 833/13 dec. 2010) - modifică art. 3 alin. (1) pct. 63; 
 abrogă art. 3 alin. (1) pct. 61 şi 62; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 854/2012  (M. Of. nr. 596/21 aug. 2012) - modifică art. 2 alin. (2) lit. k) şi o), art. 3 alin. (1) pct. 38, 55, 59 şi 79, art. 7  
 alin. (3); 
  introduce pct. 98-116 la art. 3 alin. (1); 
  abrogă art. 2 alin. (2) lit. j), m) şi n), art. 3 alin. (1) pct. 56, 64, 65, 66, 68, 69 şi  
 70; 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 89/2013  (M. Of. nr. 145/19 mar. 2013) - modifică art. 2 alin. (2) lit. a) şi k), art. 3 alin. (1) pct. 41, 48 şi 54, art. 3 alin.  
 (1) pct. 55, art. 7 alin. (3); 
  introduce pct. 541 la art. 3 alin. (1), pct. 117 - 123 la art. 3 alin. (1), alin. (12)  
 - (15) la art. 10, alin. (3) la art. 15; 
 abrogă art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) pct. 57 -60 şi 89, art. 81, art. 13  
 alin. (4) - (6), art. 27; 
 înlocuieşte anexele nr. 1-3 
 - H.G. nr. 514/2013  (M. Of. nr. 475/31 iul. 2013) - modifică art. 3 alin. (1) pct. 41 şi 79, art. 5 lit. k), art. 7 alin. (3), art. 16; 
 introduce lit. k1) la art. 2 alin. (2), pct. 481 şi 482 la art. 3 alin. (1); 
 înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 633/2015  (M. Of. nr. 645/25 aug. 2015) - modifică art. 2 alin. (2) lit. a) şi o), art. 3 alin. (1) pct. 42, art. 3 alin. (1) pct.  
 42, art. 3 alin. (1) pct. 99 şi 100, art. 3 alin. (1) pct. 103, art. 7 alin. (3); 
 introduce lit. y) la art. 2 alin. (2), pct. 124 la art. 3 alin. (1), alin. (101) şi  
 (102) la art. 10, alin. (7) la art. 13; 
 abrogă art. 2 alin. (2) lit. u), art. 3 alin. (1) pct. 91, art. 3 alin. (1) pct. 101, art.  
 5 lit. k), art. 10 alin. (12)-(14); 
 înlocuieşte anexele nr. 1-3 
 - H.G. nr. 816/2015  (M. Of. nr. 780/20 oct. 2015) - înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 447/2016  (M. Of. nr. 474/24 iun. 2016) - modifică art. 2 alin. (2) lit. a), art. 3 alin. (1) pct. 40, art. 3 alin. (1) pct. 49,  
 art. 3 alin. (1) pct. 75-77, art. 3 alin. (1) pct. 114, art. 7 alin. (3), art. 10 alin.  
 (6); 
  introduce lit. z), aa), bb) și cc) la art. 2 alin. (2), pct. 411 la art. 3 alin. (1), pct.  
 771 la art. 3 alin. (1), pct. 125-129 la art. 3 alin. (1); 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1-3; 
  abrogă art. 3 alin. (1) pct. 50 
 - H.G. nr. 774/2016  (M. Of. nr. 856/27 oct. 2016) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 52/2017  (M. Of. nr. 129/17 feb. 2017) - modifică art.7 alin. (3), art. 10 alin. (6); 
  modifică și înlocuiește anexele nr.1-3 
 - H.G. nr. 817/2017  (M. Of. nr. 920/23 nov. 2017) - modifică art.(1) alin. (3); 
  modifică și înlocuiește anexa nr.2; 
  introduce alin. (8) la art. 13 
 - H.G. nr. 862/2017  (M. Of. nr. 983/11 dec. 2017) - modifică art. 2 alin. (2) lit. k), art. 3 alin. (1) pct. 55 și 90, art. 7 alin. (3); 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
  introduce lit. dd) la art. 2 alin. (2), pct. 901 - 904 la art. 3. alin. (1), pct.  
 1091 la art. 3 alin. (1), pct. 130 - 137 la art. 3 alin. (1) 
 - H.G. nr. 124/2018  (M. Of. nr. 255/22 mar. 2018) - modifică art. 3 alin. (1) pct. 1091, art. 7 alin. (3), art. 12 alin. (4); 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1-3; 
  introduce pct. 881 și 138 la art. 3 alin. (1) și alin. (4) la art. 7; 
  abrogă art. 2 alin. (2) lit. d) și art. 13 alin. (3) 
 - H.G. nr. 419/2018  (M. Of. nr. 496/18 iun. 2018) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 468/2018  (M. Of. nr. 561/4 iul. 2018) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 502/2018  (M. Of. nr. 614/17 iul. 2018) - modifică art. 7 alin. (3), modifică și înlocuiește anexele nr. 1-3; 
 introduce lit. ee) la art. 2 alin. (2) și alin. (9) la art. 13 
 - H.G. nr. 8/2020  (M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) - modifică art. 3 alin. (1) pct. 1091, art. 10 alin. (3) și (11), art. 12 alin. (2),  
 modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
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 introduce lit. ff) la art. 2 alin. (2), pct. 139 la art. 3 alin. (1) și alin. (10) și (11)  
 la art. 13 ; 
 abrogă art. 2 alin. (2) lit. y) și art. 13 alin. (7) 
 
 

- H.G. nr. 380/2020  (M. Of. nr. 408/18 mai 2020) - modifică art. 7 alin. (3), art. 10 alin. (6), modifică și înlocuiește anexa nr. 1 

 H.G. nr. 52/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Cronici - Gura Ocniţei 
 M. Of. nr. 70/5 feb. 2009 
 
 H.G. nr. 53/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării 
 M. Of. nr. 96/18 feb. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 449/2013  (M. Of. nr. 434/17 iul. 2013) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 882/2013  (M. Of. nr. 711/19 nov. 2013) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 516/2016  (M. Of. nr. 581/1 aug. 2016) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 54/2009 
 Hotărâre privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale 
 M. Of. nr. 94/17 feb. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1184/2014  (M. Of. nr. 26/13 ian. 2015) - în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Ministerul Sănătăţii" se înlocuieşte cu  
 sintagma "Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale"; 
 înlocuieşte anexa nr. 12 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 46/2021  (M. Of. nr. 588/11 iun. 2021) - art. 31 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b),se abrogă la 24 de  
 luni de la data publicării anunțului Comisiei Europene în Jurnalul Oficial al  
 Uniunii Europene cu privire la funcționarea deplină a Bazei europene de date  
 referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed), art. 16, art. 33 alin. (2) lit. c) și  
 d), art. 35-41, precum și anexa nr. 8, se abrogă la 6 luni de la data publicării  
 
 

anunțului prevăzut la lit. a) 

 H.G. nr. 55/2009 
 Hotărâre privind dispozitivele medicale implantabile active 
 M. Of. nr. 112/25 feb. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1184/2014  (M. Of. nr. 26/13 ian. 2015) - în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Ministerul Sănătăţii" se înlocuieşte cu  
 sintagma "Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale"; 
 înlocuieşte anexa nr. 9 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 46/2021  (M. Of. nr. 588/11 iun. 2021) - art. 13, art. 24-28, art. 34 alin. (2) lit. c) și d), precum și anexa nr. 7 din  
 Hotărârea Guvernului nr. 55/2009, cu modificările ulterioare, se abrogă la 6  
 luni de la data publicării anunțului prevăzut la lit. a), art. 29-33, art. 34 alin. (1)  
 și alin. (2) lit. a) și b) din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009, cu modificările  
 ulterioare, se abrogă la 24 de luni de la data publicării anunțului prevăzut la lit.  
 a) 
 
 H.G. nr. 56/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul  
 ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 91/16 feb. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 947/2009  (M. Of. nr. 619/15 sep. 2009) - modifică anexa 
 - O.U.G. nr. 18/2017  (M. Of. nr. 154/1 mar. 2017) - modifică cap. I cu art. 1-9, la data intrării în vigoare a normelor metodologice  
 de aplicare a O.U.G. nr. 18/2017 
 
 H.G. nr. 99/2009 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului Naţional de Cercetări Economice din subordinea Academiei Române 
 M. Of. nr. 108/23 feb. 2009 
 
 H.G. nr. 103/2009 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Centrul de Mediere Craiova" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 103/19 feb. 2009 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul Finanţelor -  
 Consiliul de Investigare a Infracţiunilor Financiare ( MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de  
 informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Bucureşti la 26 septembrie 2008 şi la  
 Ankara la 10 octombrie 2008 
 H.G. nr. 114/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 131/3 mar. 2009 

 H.G. nr. 176/2009 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a unui primar 
 M. Of. nr. 124/27 feb. 2009 
 
 H.G. nr. 177/2009 
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 Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 locale parţiale pentru un primar şi un consiliu local din data de 5 aprilie 2009 
 
 

M. Of. nr. 124/27 feb. 2009 

 H.G. nr. 178/2009 
 Hotărâre privind plata sumelor aprobate ca justă despăgubire şi neachitate în anii 2007-2008 pentru obiectivul de investiţie "Autostrada  
 Braşov-Cluj-Borş" - secţiunea 2B 
 
 

M. Of. nr. 139/5 mar. 2009 

 H.G. nr. 184/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea organizării de către Colegiul Naţional de Apărare din România a Cursului de orientare pe probleme de Politică  
 europeană de securitate şi apărare, în cadrul Colegiului European de Securitate şi Apărare 
 
 

M. Of. nr. 123/27 feb. 2009 

 H.G. nr. 186/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor 
 M. Of. nr. 123/27 feb. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 680/2009  (M. Of. nr. 398/11 iun. 2009) - înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, sintagma "numai din pensii de până la 600  
 lei/lună" cu sintagma "numai din pensii de până la 700 lei/lună" 
 - H.G. nr. 1108/2013  (M. Of. nr. 815/20 dec. 2013) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 436/2017  (M. Of. nr. 505/30 iun. 2017) - introduce alin.(3) și (4) la art. 1 
 - H.G. nr. 537/2018  (M. Of. nr. 623/18 iul. 2018) - modifică art.1 alin. (3) 
 - H.G. nr. 104/2019  (M. Of. nr. 161/28 feb. 2019) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 643/2019  (M. Of. nr. 712/29 aug. 2019) - modifică art. 1 alin. (3) 
 - H.G. nr. 730/2020  (M. Of. nr. 796/31 aug. 2020) - modifică art. 1 alin. (3) 
 - H.G. nr. 1289/2021  (M. Of. nr. 1237/28 dec. 2021) - modifică art. 1 alin. (3) 
 
 H.G. nr. 212/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Autostrada Arad-Timişoara" km 12+000-km 44+000, pe teritoriile municipiului Arad, al localităţii Şagu - judeţul Arad şi al  
 localităţilor Orţişoara, Pişchia, Giarmata - judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 161/16 mar. 2009 

 H.G. nr. 213/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa", km 0+000-km 21+861, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 159/16 mar. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 644/2009  (M. Of. nr. 377/3 iun. 2009) - modifică art. 3 
 - H.G. nr. 658/2009  (M. Of. nr. 403/15 iun. 2009) - completează anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 214/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Varianta de ocolire a municipiului Arad" km 0+000 - km 12+000, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 154/12 mar. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 624/2009  (M. Of. nr. 358/28 mai 2009) - modifică art. 3 

 H.G. nr. 215/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă 
 M. Of. nr. 145/9 mar. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 614/2015  (M. Of. nr. 591/6 aug. 2015) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 940/2017  (M. Of. nr. 1026/27 dec. 2017) - modifică și completează anexa; 
 în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele ”tichete de vacanță”/”tichet de vacanță”  
 se înlocuiesc cu sintagmele ”vouchere de vacanță”/”voucher de vacanță” 
 Abrogare 
 - H.G. nr. 1045/2018  (M. Of. nr. 24/9 ian. 2019) - la 1 ian. 2021 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - termenul prev. la art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 1045/2018, cu ref. la abrogarea,  
 la 1 ian. 2021, a H.G. nr. 215/2009, se prorogă până la data de 1 ian. 2022 
 
 

(v. L. nr. 94/2014) 

 H.G. nr. 216/2009 
 Hotărâre privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2009 
 
 

M. Of. nr. 146/9 mar. 2009 

 H.G. nr. 217/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în  
 Parlamentul European în anul 2009 
 
 

M. Of. nr. 146/9 mar. 2009 

 H.G. nr. 218/2009 
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 Hotărâre privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din  
 România în Parlamentul European din anul 2009 
 M. Of. nr. 155/12 mar. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 781/2009  (M. Of. nr. 480/10 iul. 2009) - modifică art. 14 alin. (1), anexa nr. 1; 
  introduce art. 131 
 
 H.G. nr. 219/2009 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul  
 European din anul 2009 
 
 

M. Of. nr. 146/9 mar. 2009 

 H.G. nr. 220/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi  
 a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din  
 România în Parlamentul European 
 M. Of. nr. 146/9 mar. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 109/2014  (M. Of. nr. 131/24 feb. 2014) - înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 
 H.G. nr. 221/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul  
 European din anul 2009 
 
 

M. Of. nr. 146/9 mar. 2009 

 H.G. nr. 222/2009 
 Hotărâre privind aprobarea modelelor listelor de susţinători care vor fi folosite la alegerile din anul 2009 pentru membrii din România în  
 Parlamentul European 
 
 

M. Of. nr. 146/9 mar. 2009 

 H.G. nr. 223/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT", care vor fi folosite  
 la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 
 
 

M. Of. nr. 146/9 mar. 2009 

 H.G. nr. 224/2009 
 Hotărâre privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru membrii din  
 România în Parlamentul European din anul 2009 
 
 

M. Of. nr. 146/9 mar. 2009 

 H.G. nr. 225/2009 
 Hotărâre privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul  
 European din anul 2009 
 
 

M. Of. nr. 146/9 mar. 2009 

 H.G. nr. 226/2009 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru anii financiari 2007-2008 şi 2008-2009 la bugetul Comisiei  
 internaţionale privind reglementarea vânării balenelor 
 
 

M. Of. nr. 160/16 mar. 2009 

 H.G. nr. 229/2009 
 Hotărâre privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare 
 M. Of. nr. 162/16 mar. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 301/2015  (M. Of. nr. 315/8 mai 2015) - modifică art. 1 alin. (2); 
  modifică şi completează anexa nr. 1; 
 modifică şi înlocuieşte anexele nr. 2 şi 3; 
 în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „pct. 2—23 din anexa nr. 3” se modifică şi  
 se înlocuieşte cu sintagma „pct. 1—22 din anexa nr. 3”, iar sintagma „pct.  
 2—24 din anexa nr. 3” se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma 
 „anexa nr. 3” 
 - H.G. nr. 318/2015  (M. Of. nr. 351/21 mai 2015) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 850/2018  (M. Of. nr. 928/2 nov. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 183/2019  (M. Of. nr. 255/3 apr. 2019) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 332/2020  (M. Of. nr. 346/29 apr. 2020) - modifică art. 3, modifică și înlocuiește anexa nr. 2; 
 completează anexa nr. 3 
 
 H.G. nr. 269/2009 
 Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătăţiri funciare  
 în anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi 
 M. Of. nr. 162/16 mar. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1449/2009  (M. Of. nr. 871/14 dec. 2009) - modifică art. unic; 
  înlocuieşte anexa 
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 H.G. nr. 277/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului de lege - Codul civil 
 M. Of. nr. 213/2 apr. 2009 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie şi mediu, semnat la Stockholm la 16  
 decembrie 2008 
 H.G. nr. 279/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 175/20 mar. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 747/2011 (M. Of. nr. 591/22 aug. 2011) 
 
 H.G. nr. 281/2009 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru continuarea şi finalizarea proceselor de privatizare şi monitorizare postprivatizare, aflate în  
 desfăşurare, a unora dintre societăţile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul  
 Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008 
 M. Of. nr. 176/20 mar. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 373/2009  (M. Of. nr. 210/1 apr. 2009) - prorogă termenul de la art. 4 până la 30 iunie 2009 
 
 

- H.G. nr. 763/2009  (M. Of. nr. 468/7 iul. 2009) - prorogă, până la data de 14 oct. 2009, termenul prevăzut la art. 4 

 H.G. nr. 314/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare şi a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice 
 M. Of. nr. 192/27 mar. 2009 
 
 H.G. nr. 319/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Ogra şi Sângeorgiu de Mureş, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 203/31 mar. 2009 

 H.G. nr. 320/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Răstoliţa, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 203/31 mar. 2009 

 H.G. nr. 321/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cetatea de Baltă, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 203/31 mar. 2009 

 H.G. nr. 322/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Piatra-Olt, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 203/31 mar. 2009 

 

 ▼ Protocol de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Turkmenistanului, semnat la  
 Bucureşti la 16 iulie 2008 
 H.G. nr. 327/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 203/31 mar. 2009 

 H.G. nr. 330/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Mandatului privind realizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism la care Ministerul  
 Turismului deţine acţiuni, în numele statului 
 M. Of. nr. 222/6 apr. 2009 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Muntenegru privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la  
 Bucureşti la 17 septembrie 2008 şi la Podgorica la 9 octombrie 2008 
 H.G. nr. 354/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 208/1 apr. 2009 

 H.G. nr. 356/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional "Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România" 
 M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre autorităţile competente ale României şi Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul schimbului  
 de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Beirut la 1 septembrie 2008 şi la  
 Bucureşti la 17 decembrie 2008 
 H.G. nr. 363/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 211/1 apr. 2009 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Secretariatul de  
 Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare  
 având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Bucureşti la 17 decembrie 2008 şi la Asuncion la 30  
 decembrie 2008 
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 H.G. nr. 364/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 210/1 apr. 2009 

 H.G. nr. 365/2009 
 Hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de Ministerul  
 Turismului prin reprezentanţele regionale cu sediul în ţară 
 
 

M. Of. nr. 211/1 apr. 2009 

 H.G. nr. 371/2009 
 Hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru  
 prefinanţarea fondurilor nerambursabile de la Comunitatea Europeană destinate aplicării sistemului de restituiri la export pentru produsele  
 agricole 
 
 

M. Of. nr. 227/7 apr. 2009 

 H.G. nr. 374/2009 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a unor primari 
 M. Of. nr. 216/3 apr. 2009 
 
 H.G. nr. 375/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 10 mai 2009 
 
 

M. Of. nr. 217/3 apr. 2009 

 H.G. nr. 381/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti" 
 M. Of. nr. 231/8 apr. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 953/2011  (M. Of. nr. 707/6 oct. 2011) - introduce art. 11, o anexă 
 - H.G. nr. 377/2013  (M. Of. nr. 373/25 iun. 2013) - modifică şi completează titlul anexei 
 - H.G. nr. 706/2016  (M. Of. nr. 792/7 oct. 2016) - modifică anexa corespunzător 
 - H.G. nr. 530/2017  (M. Of. nr. 623/1 aug. 2017) - completează anexa 
 - H.G. nr. 1316/2021  (M. Of. nr. 7/4 ian. 2022) - modifică anexa 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2008 şi la Washington la 11 noiembrie 2008 şi,  
 respectiv, la Bucureşti la 20 noiembrie 2008 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la  
 Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial  
 de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006 
 H.G. nr. 384/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 239/10 apr. 2009 
 
 ▼ Amendament convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 30 septembrie 2008 şi 5 noiembrie 2008 şi la Washington la 9 octombrie  
 2008, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind  
 reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii 
 H.G. nr. 385/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 235/9 apr. 2009 

 H.G. nr. 390/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional "Infrastructură feroviară de acces la podul peste Dunăre de la Calafat-Vidin" 
 
 

M. Of. nr. 247/14 apr. 2009 

 H.G. nr. 392/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Voluntari, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 235/9 apr. 2009 

 H.G. nr. 393/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 235/9 apr. 2009 

 H.G. nr. 394/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bălăceana, judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 235/9 apr. 2009 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12  
 decembrie 2008 şi la Luxemburg la 22 decembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii -  
 Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 H.G. nr. 400/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 259/21 apr. 2009 
 
 
 H.G. nr. 409/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi  
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 promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie 
 M. Of. nr. 263/22 apr. 2009 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 293/5 mai 2009) - rectifică anexa 
 
 H.G. nr. 410/2009 
 Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute în numele statului la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi din portofoliul  
 Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Sănătăţii 
 M. Of. nr. 260/21 apr. 2009 

 

 ▼ Acord între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Guvernul Statului Qatar, reprezentat prin  
 Ministerul Economiei şi Finanţelor, privind acordarea de facilităţi fiscale de către Statul Qatar în favoarea misiunii diplomatice a  
 României şi a personalului acesteia, în vederea îndeplinirii condiţiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea  
 adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Statului Qatar în România şi a  
 personalului acesteia 
 H.G. nr. 428/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 255/16 apr. 2009 
 
 ▼ Acord dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România şi Administraţia de Control Fiscal şi Financiar din Ungaria pentru  
 intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 
 H.G. nr. 429/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 261/22 apr. 2009 

 H.G. nr. 430/2009 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru activităţile de implementare a Abordării Strategice a  
 Managementului Internaţional al Chimicalelor 
 
 

M. Of. nr. 259/21 apr. 2009 

 H.G. nr. 433/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al  
 României, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi din aparatul de lucru al acestuia 
 M. Of. nr. 243/13 apr. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1095/2011  (M. Of. nr. 804/14 nov. 2011) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 442/2009 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul  
 Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 
 M. Of. nr. 320/14 mai 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1347/2009  (M. Of. nr. 789/19 nov. 2009) - modifică art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (2) lit. b), c), e) şi g), art. 4 alin. (1) şi (2),  
 art. 5 partea introductivă, art. 7, art. 16, art. 17 alin. (2), art. 19, art. 20, art. 22,  
 art. 23, art. 25 lit. a), art. 26 alin. (3), art. 27 alin. (3) şi (4), art. 28 alin. (2), art.  
 31 alin. (1) şi (3); 
  introduce lit. i) şi j) la art. 2 alin. (2), art. 71, alin. (2) la art. 11, alin. (3) la  
 art. 13, lit. j) şi k) la art. 25; 
  abrogă art. 6, art. 8 lit. d), art. 21, art. 25 lit. e) 
 - H.G. nr. 1356/2010  (M. Of. nr. 7/4 ian. 2011) - modifică art. 2 alin. (2) lit. j), art. 4 alin. (2), art. 11, art. 16, art. 17 alin. (2),  
 art. 20, art. 22 lit. d) şi e), art. 26 alin. (3); 
  introduce art. 31,  art. 171, art. 201, alin. (4) la art. 31; 
 abrogă art. 12 
 - H.G. nr. 778/2011  (M. Of. nr. 566/9 aug. 2011) - modifică art. 18 
 - H.G. nr. 1294/2011  (M. Of. nr. 939/30 dec. 2011) - modifică art. 26 alin. (3); 
 
 

 introduce art. 161, alin. (3) la art. 28 

 H.G. nr. 444/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei guvernamentale de dezvoltare a comunicaţiilor electronice în bandă largă în România pentru  
 perioada 2009-2015 
 
 

M. Of. nr. 525/30 iul. 2009 

 H.G. nr. 448/2009 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului bursei şcolare "Guvernul României" 
 M. Of. nr. 266/23 apr. 2009 
 
 H.G. nr. 458/2009 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice -  
 I.N.E.C. 
 
 

M. Of. nr. 276/28 apr. 2009 

 H.G. nr. 460/2009 
 Hotărâre pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de a desfăşura procedura de licitaţie  
 deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, în vederea încheierii unui  
 acord-cadru ce are ca obiect achiziţia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de cumpărare 
 
 

M. Of. nr. 277/28 apr. 2009 



 

 1518

 H.G. nr. 461/2009 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură 
 
 

M. Of. nr. 294/6 mai 2009 

 H.G. nr. 477/2009 
 Hotărâre privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului  
 European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a  
 Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al  
 Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor  
 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 
 
 

M. Of. nr. 304/8 mai 2009 

 H.G. nr. 479/2009 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea creşterii competitivităţii şi eficienţei în domeniul industriei petrochimice 
 M. Of. nr. 324/15 mai 2009 
 
 H.G. nr. 494/2009 
 Hotărâre privind reorganizarea Centrului de Diagnostic şi Tratament al Judeţului Argeş 
 
 

M. Of. nr. 299/7 mai 2009 

 H.G. nr. 495/2009 
 Hotărâre pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind  
 stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole, diferenţiat în  
 funcţie de tipul proiectului de investiţii 
 M. Of. nr. 304/8 mai 2009   
 H.G. nr. 500/2009 
 Hotărâre pentru implementarea sistemului de transmitere a datelor despre pasageri în aeroporturi 
 M. Of. nr. 300/7 mai 2009 
 
 H.G. nr. 507/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea participării României la Comitetul Finabel 
 
 

M. Of. nr. 301/7 mai 2009 

 H.G. nr. 508/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Autostrada  
 Timişoara-Lugoj" 
 
 

M. Of. nr. 301/7 mai 2009 

 H.G. nr. 509/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 "Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă" 
 
 

M. Of. nr. 301/7 mai 2009 

 H.G. nr. 510/2009 
 Hotărâre pentru realocarea pe anul 2009 a unor sume alocate ca justă despăgubire pe anul 2008 pentru lucrările de utilitate publică  
 "Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873" şi "Varianta de ocolire Cluj Est" 
 
 

M. Of. nr. 304/8 mai 2009 

 H.G. nr. 511/2009 
 Hotărâre privind înregistrarea în domeniul public al statului a mijloacelor fixe "Reţele fixe de telecomunicaţii feroviare" 
 M. Of. nr. 386/9 iun. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 469/2010  (M. Of. nr. 331/19 mai 2010) - înlocuieşte anexele nr. 3 şi 4 

 H.G. nr. 517/2009 
 Hotărâre privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1956-1989 şi a unor decrete prezidenţiale emise în  
 perioada 1974-1989 
 
 

M. Of. nr. 424/22 iun. 2009 

 H.G. nr. 519/2009 
 Hotărâre privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil 
 M. Of. nr. 328/18 mai 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 718/2012  (M. Of. nr. 512/25 iul. 2012) - modifică art. 12 alin. (3), art. 14, art. 15 alin. (3), art. 16, art. 17, art. 18 alin.  
 (2), anexa; 
 introduce lit. d) - f) la art. 2; 
 abrogă art. 30; 
 modifică menţiunea privind transpunerea normelor comunitare 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 688/5 oct. 2012) 

 H.G. nr. 523/2009 
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 Hotărâre privind metodologia de utilizare de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a terenurilor forestiere proprietate publică a  
 statului pe care le administrează pentru înfiinţarea şi funcţionarea complexurilor de vânătoare şi a crescătoriilor de vânat 
 
 

M. Of. nr. 344/22 mai 2009 

 H.G. nr. 527/2009 
 Hotărâre privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management 
 M. Of. nr. 305/8 mai 2009 

 (v. O.U.G. nr. 105/2009) 
 
 ▼ Protocol de cooperare în domeniul agricol dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii şi  
 Pescuitului Maritim din Regatul Maroc, semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008 
 H.G. nr. 528/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 311/12 mai 2009 

 H.G. nr. 536/2009 
 Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată  
 situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000 - km 12+850" 
 
 

M. Of. nr. 313/12 mai 2009 

 H.G. nr. 537/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare 
 M. Of. nr. 313/12 mai 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1469/2009  (M. Of. nr. 830/3 dec. 2009) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 542/2009 
 Hotărâre pentru stabilirea nivelului rezervei naţionale de lapte 
 M. Of. nr. 314/12 mai 2009 
 

 H.G. nr. 553/2009 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici 
 M. Of. nr. 324/15 mai 2009 

 

 ▼ Amendament, semnat la Washington la 3 decembrie 2008, la Acordul dintre Agenţia Nucleară din România şi Comisia Naţională pentru  
 Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul  
 combaterii proliferării armelor şi tehnologiilor nucleare, semnat la New York la 19 iulie 2004 
 H.G. nr. 555/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 344/22 mai 2009 

 ▼ Amendamente convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2008 şi 29 octombrie 2008 şi la Paris la 11 decembrie  
 2008 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de  
 Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la  
 Paris la 5 decembrie 2005 
 H.G. nr. 556/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 344/22 mai 2009 

 H.G. nr. 560/2009 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate 
 
 

M. Of. nr. 340/21 mai 2009 

 H.G. nr. 561/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea  
 proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării 
 M. Of. nr. 319/14 mai 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 649/2019  (M. Of. nr. 737/9 sep. 2019) - modifică art. 31 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1), (2) și (5) din anexă 

 H.G. nr. 562/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate 
 
 

M. Of. nr. 340/21 mai 2009 

 H.G. nr. 571/2009 
 Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului  
 Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara a unui imobil retrocedat, în  
 condiţiile legii 
 
 

M. Of. nr. 333/19 mai 2009 

 H.G. nr. 575/2009 
 Hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa a II-a a Programului de  
 infrastructură municipală prevăzut prin Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi  
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 regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 
 

M. Of. nr. 348/25 mai 2009 

 H.G. nr. 576/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile, proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de  
 utilitate publică "Infrastructura conexă pe teritoriul românesc al obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin»", municipiul  
 Calafat, judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 340/21 mai 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1032/2009  (M. Of. nr. 644/30 sep. 2009) - suplimentează suma prevăzută ca justă despăgubire 

 H.G. nr. 577/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş 
 
 

M. Of. nr. 353/26 mai 2009 

 H.G. nr. 583/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 343/22 mai 2009 

 H.G. nr. 587/2009 
 Hotărâre privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la  
 nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998  
 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora 
 M. Of. nr. 350/26 mai 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1062/2013  (M. Of. nr. 843/30 dec. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Washington la 26 noiembrie 2008 şi la Bucureşti la 9 decembrie 2008, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la  
 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 589/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 359/28 mai 2009 
 
 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Washington la 12 decembrie 2008 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2008 şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 9 februarie  
 2009 şi la 16 februarie 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat  
 la Bucureşti la 6 iulie 2001 
 H.G. nr. 590/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 359/28 mai 2009 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la  
 Belgrad la 24 octombrie 2008 
 H.G. nr. 591/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 359/28 mai 2009 

 ▼ Acord-cadru de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008 
 H.G. nr. 592/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 347/25 mai 2009 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la cooperarea economică, semnat la Bucureşti la 21 octombrie  
 2008 
 H.G. nr. 593/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 353/26 mai 2009 

 H.G. nr. 601/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a  
 precipitaţiilor, a Structurii organizatorice a Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor şi a unităţilor din  
 subordine, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă 
 M. Of. nr. 382/5 iun. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1186/2014  (M. Of. nr. 25/13 ian. 2015) - abrogă art. 1, art. 2, anexa nr. 1, anexa nr. 2 

 H.G. nr. 609/2009 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Centrului Naţional de Cultură al Romilor 
 M. Of. nr. 375/3 iun. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1135/2010  (M. Of. nr. 799/30 nov. 2010) - modifică art. 5 alin. (1) 

 H.G. nr. 610/2009 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui primar şi a unui consiliu local 
 M. Of. nr. 344/22 mai 2009 
 
 H.G. nr. 611/2009 
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 Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 locale parţiale pentru un primar şi un consiliu local din data de 28 iunie 2009 
 M. Of. nr. 344/22 mai 2009 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 395/11 iun. 2009) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 614/2009 
 Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din  
 România în Parlamentul European din anul 2009 
 
 

M. Of. nr. 342/22 mai 2009 

 H.G. nr. 620/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 
 M. Of. nr. 380/4 iun. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 830/2010  (M. Of. nr. 602/25 aug. 2010) - modifică art. 31 alin. (1) 

 H.G. nr. 628/2009 
 Hotărâre privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor  
 persoanelor cu handicap "Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative  
 de tip rezidenţial" 
 M. Of. nr. 356/27 mai 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 597/2010  (M. Of. nr. 471/8 iul. 2010) - modifică art. unic 
 - H.G. nr. 353/2011  (M. Of. nr. 253/11 apr. 2011) - modifică articolul unic 
 
 

- H.G. nr. 1195/2012  (M. Of. nr. 842/13 dec. 2012) - modifică art. unic 

 H.G. nr. 638/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea preluării de către Ministerul Apărării Naţionale al României a preşedinţiei Iniţiativei South Caucasus and  
 Moldova Clearing House (SCMCH), în cursul anului 2009 
 
 

M. Of. nr. 363/29 mai 2009 

 H.G. nr. 649/2009 
 Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului  
 Administraţiei şi Internelor 
 
 

M. Of. nr. 373/3 iun. 2009 

 H.G. nr. 652/2009 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 
 M. Of. nr. 443/29 iun. 2009 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 790/19 nov. 2009) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1563/2009  (M. Of. nr. 900/22 dec. 2009) - modifică art. 22 alin. (1), anexa nr. 1, anexa nr. 3; 
  introduce art. 241 
 - O.U.G. nr. 115/2009  (M. Of. nr. 919/29 dec. 2009) - modifică titlul, înlocuieşte în cuprinsul hotărârii denumirea Ministerul Justiţiei  
 şi Libertăţilor Cetăţeneşti cu de numirea  Ministerul Justiţiei 
 - H.G. nr. 825/2010  (M. Of. nr. 584/17 aug. 2010) - modifică art. 16, art. 22 alin. (1); 
  elimină referirile la funcţiile de director general din cuprinsul hotărârii 
 - H.G. nr. 935/2010  (M. Of. nr. 654/22 sep. 2010) - modifică art. 11, titlul secţiunii a 2- a a cap. III, art. 16, art. 18, art. 19, art. 20  
 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 23, art. 27, art. 28 alin. (1), art. 39 alin. (1); 
  introduce pct. 41 la art. 6 pct. VIII; 
 abrogă art. 6 pct. VI, art. 241; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1172/2011  (M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) - modifică anexa nr. 3; 
  introduce pct. 9 la art. 6 pct. II, art. 361 
 - H.G. nr. 508/2012  (M. Of. nr. 332/16 mai 2012) - modifică art. 5 lit. a), art. 6 pct. II subpct. 5 şi 7, art. 6 pct. III subpct. 4, art. 6  
 pct. IV subpct. 1, art. 6 pct. VII subpct. 4, art. 6 pct. VIII subpct. 1, art. 11, titlul  
 secţ. a 2-a de la cap. III, art. 16, art. 17 alin. (1), art. 19, art. 20 alin. (1), art. 35  
 alin. (1), anexa nr. 2, anexa nr. 3; 
  introduce alin. (3) la art. 26, art. 281; 
  abrogă art. 5 lit. b), art. 6 pct. III subpct. 7, art. 6 pct. IV subpct. 3; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1056/2012  (M. Of. nr. 743/5 nov. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1164/2012  (M. Of. nr. 846/14 dec. 2012) - modifică art. 6 pct. VII subpct. 12, art. 22 alin. (1), art. 26 alin. (3), art. 39; 
  introduce art. 141; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 158/2013  (M. Of. nr. 217/16 apr. 2013) - modifică art. 22, art. 27, anexa nr. 1, anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 574/2013  (M. Of. nr. 501/8 aug. 2013) - modifică art. 22; 
 introduce pct. VII1 la art. 6; 
 abrogă art. 6 pct. VII subpct. 7, art. 28; 
 înlocuieşte anexele nr. 1 şi 3 
 - H.G. nr. 865/2013  (M. Of. nr. 704/18 nov. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 137/2014  (M. Of. nr. 176/11 mar. 2014) - modifică art. 6 pct. IV subpct. 1 şi 2, art. 22, art. 35, anexa nr. 2; 
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 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 745/2014  (M. Of. nr. 658/8 sep. 2014) - modifică art. 34 alin. (1) şi (2), anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 486/2015  (M. Of. nr. 486/2 iul. 2015) - modifică art. 22, anexa nr. 1, anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 772/2015  (M. Of. nr. 728/29 sep. 2015) - modifică art. 11 alin. (2), titlul secţiunii a 2-a a capitolului III, art. 16, art. 18,  
 art. 19, art. 20 alin. (1), art. 22, anexa nr. 3; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 328/2016  (M. Of. nr. 361/11 mai 2016) - modifică art. 6 pct. V subpct. 1, art. 22, art. 34 alin. (4); 
  înlocuiește anexa nr. 1; 
  modifică anexa nr. 2; 
  modifică și completează anexa nr. 3; 
 introduce lit. e1) la art. 5, subpct. 41 la pct. VII al art. 6, subpct. 42 la pct.  
 VIII al art. 6; 
 abrogă art. 6 pct. II subpct. 7 
 - H.G. nr. 358/2016  (M. Of. nr. 383/19 mai 2016) - introduce art. 362; 
  completează anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 674/2016  (M. Of. nr. 753/27 sep. 2016) - modifică anexa nr.2 
 - H.G. nr. 756/2016  (M. Of. nr. 849/26 oct. 2016) - modifică art. 281 alin. (1) și anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 14/2017  (M. Of. nr. 44/16 ian. 2017) - modifică art. 11 alin. (2), titlul secțiunii a 2-a a capitolului III , art. 16, art.18,  
 art. 19, art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1) și anexele nr. 1 și 3; 
  introduce art. 363. 
 - H.G. nr. 893/2017  (M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 438/2018  (M. Of. nr. 523/26 iun. 2018) - modifică art. 27 și anexa nr. 1; 
 introduce alin. (11) la art. 22 
 - H.G. nr. 466/2020  (M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) - modifică art. 6 pct. II subpct. 1, art. 9, art. 141, art. 16, art. 18 alin. (3), art.  
 21, art. 22 alin. (1), art. 39, modifică și înlocuiește anexa nr. 1 și modifică anexa  
 nr. 3 ; 
 introduce subpct. 11 și 12 la art. 6 pct. II, subpct. 43 la art. 6 pct. VIII, alin.  
 (12) și (13) la art. 22 și art. 271; 
 abrogă art. 363 
 - H.G. nr. 938/2020  (M. Of. nr. 1049/9 nov. 2020) - modifică anexa nr. 2 

 - H.G. nr. 585/2021  (M. Of. nr. 561/31 mai 2021) - modifică art. 6 pct. V subpct. 2; 

 modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce art. 272 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere privind viitorul Reţelei de sănătate din Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare în Europa de  
 Sud-Est (2008 şi mai departe), încheiat între ministerele sănătăţii din Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria,  
 Republica Croaţia, Republica Moldova, Republica Muntenegru, România, Republica Serbia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei,  
 ca document politic, de cooperare între ministerele sănătăţii din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud Est 
 H.G. nr. 654/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 467/7 iul. 2009 

 H.G. nr. 657/2009 
 Hotărâre privind aprobarea limitelor pe anul 2009 pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările  
 rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 400/12 iun. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 866/2009  (M. Of. nr. 578/19 aug. 2009) - modifică art. 4 alin. (5); 
  abrogă art. 4 alin. (4) 
 
 H.G. nr. 659/2009 
 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a  
 precipitaţiilor 
 M. Of. nr. 404/15 iun. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1303/2009  (M. Of. nr. 775/12 nov. 2009) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 660/2009 
 Hotărâre privind acordarea ajutoarelor de restructurare, diversificare şi suplimentar de diversificare în sectorul zahărului 
 M. Of. nr. 394/11 iun. 2009 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Administraţiei Publice  
 şi Securităţii din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării naţionale, semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2008 
 H.G. nr. 661/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 414/17 iun. 2009 

 H.G. nr. 662/2009 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Secţiei asistenţă veterani de război din cadrul Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 399/12 iun. 2009 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la  
 un reactor de cercetare în Federaţia Rusă, semnat la Bucureşti la 19 februarie 2009 
 H.G. nr. 664/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 405/15 iun. 2009 
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 H.G. nr. 668/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Titeşti, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 408/16 iun. 2009 

 H.G. nr. 669/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Giurgiu 
 
 

M. Of. nr. 408/16 iun. 2009 

 H.G. nr. 682/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional de coordonare a activităţii Sistemului  
 naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi a Secretariatului tehnic permanent 
 
 

M. Of. nr. 405/15 iun. 2009 

 H.G. nr. 692/2009 
 Hotărâre privind anumite forme de sprijin financiar în sectorul horticol 
 
 

M. Of. nr. 416/18 iun. 2009 

 H.G. nr. 693/2009 
 Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009,  
 a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi 
 M. Of. nr. 422/19 iun. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1449/2009  (M. Of. nr. 871/14 dec. 2009) - modifică art. unic alin. (2); 
  înlocuieşte anexa 
 
 

- H.G. nr. 543/2010  (M. Of. nr. 416/22 iun. 2010) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 699/2009 
 Hotărâre privind instituirea măsurilor cuprinse în organizarea comună de piaţă în sectorul cereale 
 
 

M. Of. nr. 416/18 iun. 2009 

 H.G. nr. 700/2009 
 Hotărâre pentru susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2009, a achiziţiei de masculi pentru reproducţie din speciile ovine şi/sau caprine 
 M. Of. nr. 427/23 iun. 2009 
   
 H.G. nr. 712/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru  
 modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii 
 M. Of. nr. 604/1 sep. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 10/2011  (M. Of. nr. 53/21 ian. 2011) - modifică anexa nr. 3 

 H.G. nr. 713/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de observator  
 în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2009 
 
 

M. Of. nr. 479/10 iul. 2009 

 H.G. nr. 717/2009 
 Hotărâre privind aprobarea normelor de implementare a programului «Noua casă» 
 M. Of. nr. 418/18 iun. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 840/2009  (M. Of. nr. 519/28 iul. 2009) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 29/2010  (M. Of. nr. 23/12 ian. 2010) - modifică şi completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 119/2010  (M. Of. nr. 117/22 feb. 2010) - modifică art. 2, anexele nr. 1, 2 
 - H.G. nr. 324/2010  (M. Of. nr. 251/19 apr. 2010) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. b), art. 3, anexa nr. 2, anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 40/2011  (M. Of. nr. 59/24 ian. 2011) - modifică art. 2 lit. e); 
 modifică şi completează anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 404/2011  (M. Of. nr. 286/22 apr. 2011) - modifică şi completează anexele nr. 1 şi 2; 
  introduce art. 21 şi 41 
 - H.G. nr. 577/2012  (M. Of. nr. 385/8 iun. 2012) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1040/2012  (M. Of. nr. 738/1 nov. 2012) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1286/2012  (M. Of. nr. 880/22 dec. 2012) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 565/2013  (M. Of. nr. 498/7 aug. 2013) - modifică şi completează anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 615/2013  (M. Of. nr. 531/22 aug. 2013) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 5/2014  (M. Of. nr. 22/13 ian. 2014) - introduce alin. (31) la art. 41; 
 modifică şi completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 818/2014  (M. Of. nr. 706/26 sep. 2014) - completează anexa 
 - H.G. nr. 850/2014  (M. Of. nr. 735/8 oct. 2014) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 913/2014  (M. Of. nr. 771/23 oct. 2014) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 16/2015  (M. Of. nr. 40/16 ian. 2015) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 388/2015  (M. Of. nr. 387/3 iun. 2015) - introduce alin. (32) la art. 41; 
 modifică şi completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 962/2015  (M. Of. nr. 925/14 dec. 2015) - introduce alin. (31) și (32) la art. 3 
 - H.G. nr. 1016/2015  (M. Of. nr. 987/31 dec. 2015) - modifică anexa nr. 2; 
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 completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 366/2016  (M. Of. nr. 387/20 mai 2016) - introduce alin. (37) și (38) la art. 3 
 - H.G. nr. 703/2016  (M. Of. nr. 764/30 sep. 2016) - modifică și completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 899/2016  (M. Of. nr. 985/7 dec. 2016) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 80/2017  (M. Of. nr. 153/1 mar. 2017) - modifică art. 2, art. 21, art. 41 alin. (32); 
 modifică și completează anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 33/15 ian. 2018) - modifică și completează anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 93/2019  (M. Of. nr. 145/22 feb. 2019) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 343/2019  (M. Of. nr. 450/5 iun. 2019) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 112/2020  (M. Of. nr. 100/11 feb. 2020) - modifică și completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 695/2020  (M. Of. nr. 767/21 aug. 2020) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 21, art. 3, art. 41 alin. (31), anexa  
 nr. 1 și anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 342/2021  (M. Of. nr. 285/22 mar. 2021) - modifică și completează anexele nr. 1 și 2 
 
 ▼ Amendament convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 14 ianuarie 2009 şi la Washington la 28 ianuarie 2009, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în  
 agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 727/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 478/10 iul. 2009 

 H.G. nr. 738/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Hârtop, judeţul Suceava 
 
 

M. Of. nr. 463/6 iul. 2009 

 H.G. nr. 739/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Zagon, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 463/6 iul. 2009 

 H.G. nr. 740/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 463/6 iul. 2009 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 16 aprilie 2009 şi la Bucureşti la 4 mai 2009, la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la  
 Bucureşti la 23 mai 2003 
 H.G. nr. 754/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 467/7 iul. 2009 

 H.G. nr. 758/2009 
 Hotărâre pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 
 M. Of. nr. 599/31 aug. 2009 
 
 H.G. nr. 760/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării  
 unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 555/10 aug. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 388/2011  (M. Of. nr. 281/21 apr. 2011) - modifică titlul, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7, art. 9, art. 12,  
 art. 15, art. 16 alin. (1); 
  introduce alin. (3) şi (4) la art. 8; 
  abrogă art. 10, 11 şi 14 
 - H.G. nr. 753/2012  (M. Of. nr. 554/7 aug. 2012) - modifică art. 2 lit. c), art. 4 alin. (2), art. 4 alin. (4) lit. a), art. 5 alin. (3), art. 7  
 lit. o), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (1) şi (4); 
 introduce art. 11, lit. f) şi g) la art. 2, lit. f) la art. 4 alin. (4), art. 41, alin. (3)  
 la art. 6, lit. v), w) şi x) la art. 7, art. 71, alin. (21) la art. 9 
 
 

- H.G. nr. 316/2018  (M. Of. nr. 412/15 mai 2018) - introduce alin. (2) la art. 1 

 H.G. nr. 768/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dobrun şi Vişina Nouă, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 531/31 iul. 2009 

 H.G. nr. 769/2009 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Literaturii Române 
 
 

M. Of. nr. 478/10 iul. 2009 

 H.G. nr. 775/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2009 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.  
 pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2008 
 
 

M. Of. nr. 522/29 iul. 2009 

 H.G. nr. 779/2009 
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 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale 
 
 

M. Of. nr. 476/10 iul. 2009 

 H.G. nr. 780/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primari din data de 16 august 2009 
 
 

M. Of. nr. 476/10 iul. 2009 

 H.G. nr. 787/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 2 de la km 14+860 la km 17+500 şi Reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km  
 0+000 - km 3+600" 
 
 

M. Of. nr. 500/20 iul. 2009 

 H.G. nr. 791/2009 
 Hotărâre privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional 
 M. Of. nr. 521/29 iul. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 805/2016  (M. Of. nr. 881/3 nov. 2016) - modifică art. 2, art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a), art. 8 lit. c) și d), art. 10  
 alin. (2), modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
 introduce alin. (21) și (4) la art. 6, lit. e) la art. 8, alin. (3) la art. 9, alin. (11)  
 la art. 10 și alin. (2) la art. 11 
 
 H.G. nr. 792/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Autostrada  
 Timişoara-Lugoj" pe teritoriul localităţilor Recaş şi Topolovăţu Mare, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 523/29 iul. 2009 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului, semnat  
 la Bucureşti la 6 aprilie 2009 
 H.G. nr. 794/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 500/20 iul. 2009 
 
 
 H.G. nr. 799/2009 
 Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Compania Naţională a  
 Uraniului - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, în anul 2009 
 
 

M. Of. nr. 512/27 iul. 2009 

 H.G. nr. 802/2009 
 Hotărâre privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de  
 Asigurări Sociale şi Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate  
 de comunicaţii de arie extinsă 
 
 

M. Of. nr. 508/23 iul. 2009 

 H.G. nr. 806/2009 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru legătura cu forţele armate străine 
 M. Of. nr. 545/5 aug. 2009 
 
 H.G. nr. 808/2009 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unor primari şi a unui consiliu local 
 
 

M. Of. nr. 498/17 iul. 2009 

 H.G. nr. 809/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 23 august 2009 
 
 

M. Of. nr. 498/17 iul. 2009 

 H.G. nr. 811/2009 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă judeţeană şi schimbarea denumirii Muzeului Judeţean Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 535/3 aug. 2009 

 H.G. nr. 823/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării "Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă" 
 M. Of. nr. 552/7 aug. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 13/2012  (M. Of. nr. 43/18 ian. 2012) - introduce art. 11, o anexă după art. 3 

 H.G. nr. 824/2009 
 Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri locale situate pe raza  
 administrativ-teritorială a unor comune din judeţul Olt, precum şi modificarea lungimii unui drum comunal existent 
 
 

M. Of. nr. 552/7 aug. 2009 
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 H.G. nr. 826/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1 
 
 

M. Of. nr. 615/11 sep. 2009 

 H.G. nr. 827/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea cererii de constatare a faptului că o  
 anumită activitate relevantă este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat 
 
 

M. Of. nr. 584/21 aug. 2009 

 H.G. nr. 837/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 531/31 iul. 2009 

 H.G. nr. 848/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, ca staţiune turistică de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 548/6 aug. 2009 

 H.G. nr. 861/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a  
 fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor  
 administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond 
 M. Of. nr. 573/18 aug. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 864/2016  (M. Of. nr. 944/23 nov. 2016) - abrogă anexele nr. 1 și 3 
 - H.G. nr. 447/2017  (M. Of. nr. 526/6 iul. 2017) - abrogă din cuprinsul Normelor metodologice art. 3 alin (3), art. 6, anexele nr.  
 2 și 4 
 
 H.G. nr. 864/2009 
 Hotărâre privind desfiinţarea Bazei Sportive "Stadion Municipal" din municipiul Sighişoara, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 581/20 aug. 2009 

 H.G. nr. 867/2009 
 Hotărâre privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii 
 M. Of. nr. 568/14 aug. 2009 
 
 H.G. nr. 869/2009 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor persoanelor propuse pentru expropriere în vederea realizării  
 lucrării de interes naţional "Racorduri la reţeaua de metrou din Bucureşti, tronson I: Nicolae Grigorescu (Sălăjan) - Linia de Centură şi  
 tronson II: Gara de Nord - Basarab - Laromet" 
 
 

M. Of. nr. 554/10 aug. 2009 

 H.G. nr. 877/2009 
 Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului  
 Administraţiei şi Internelor 
 
 

M. Of. nr. 557/11 aug. 2009 

 H.G. nr. 883/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a contribuţiei la costurile naţionale de  
 participare la programul de cooperare tehnică al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică furnizată în cadrul proiectului regional  
 RER/0/016 - "Dezvoltarea resurselor umane şi sprijinul tehnologiei nucleare", pe anul 2007-2008 
 M. Of. nr. 554/10 aug. 2009 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la data de 22  
 ianuarie 2009 şi 10 martie 2009 şi la Luxemburg la data de 20 februarie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) -  
 B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006 
 H.G. nr. 886/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 562/12 aug. 2009 
 
 
 H.G. nr. 888/2009 
 Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere în anul 2009 
 
 

M. Of. nr. 587/24 aug. 2009 

 H.G. nr. 891/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Cluj Est" 
 M. Of. nr. 562/12 aug. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1196/2011  (M. Of. nr. 869/9 dec. 2011) - modifică art. 2; 
  introduce art. 11, o anexă după art. 3 
 
 H.G. nr. 892/2009 
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 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000 - km 12+850" 
 M. Of. nr. 562/12 aug. 2009 

 

 ▼ Protocolul Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Szeged la 13 mai 2009, pentru aplicarea Acordului dintre  
 Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră,  
 semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 H.G. nr. 914/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 592/27 aug. 2009 

 H.G. nr. 921/2009 
 Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a reţelei  
 securizate de comunicaţii de arie extinsă 
 
 

M. Of. nr. 619/15 sep. 2009 

 H.G. nr. 935/2009 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unor consilii locale 
 
 

M. Of. nr. 584/21 aug. 2009 

 H.G. nr. 936/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru consilii locale din data de 27 septembrie 2009 
 
 

M. Of. nr. 584/21 aug. 2009 

 H.G. nr. 938/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în  
 coordonarea Ministerului Economiei, la care se efectuează concedieri colective în anul 2009 şi care vor beneficia de prevederile  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective  
 efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  
 capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 587/24 aug. 2009 

 H.G. nr. 944/2009 
 Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă, constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României  
 şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, modificat prin  
 Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru Spitalul  
 General CF Ploieşti 
 M. Of. nr. 619/15 sep. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 400/2010  (M. Of. nr. 303/10 mai 2010) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3 
 
 H.G. nr. 948/2009 
 Hotărâre privind finanţarea finalizării pregătirii şi participării României cu unităţi şi subunităţi din Ministerul Apărării Naţionale la  
 stabilizarea Republicii Irak 
 
 

M. Of. nr. 615/11 sep. 2009 

 H.G. nr. 953/2009 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii  
 2008 şi 2009 
 
 

M. Of. nr. 617/14 sep. 2009 

 H.G. nr. 954/2009 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii taxei anuale de participare la Asociaţia EUROPEN (European Practice Firm Network) de către Ministerul  
 Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în calitate de membru afiliat 
 
 

M. Of. nr. 619/15 sep. 2009 

 H.G. nr. 961/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru  
 serviciile publice descentralizate 
 
 

M. Of. nr. 596/28 aug. 2009 

 H.G. nr. 966/2009 
 Hotărâre privind aprobarea realizării de către Consiliul Concurenţei, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei  
 securizate de comunicaţii de arie extinsă 
 M. Of. nr. 618/14 sep. 2009 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace de cooperare ştiinţifică şi tehnologică, semnat la Bratislava la 31 martie  
 2009 
 H.G. nr. 974/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 621/16 sep. 2009 

 H.G. nr. 982/2009 
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 Hotărâre privind declasarea din categoria funcţională a drumurilor judeţene şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a  
 unui sector de drum judeţean, încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum şi  
 modificarea lungimii unor drumuri comunale, situate în judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 639/28 sep. 2009 

 H.G. nr. 985/2009 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009 
 M. Of. nr. 609/4 sep. 2009 
 
 H.G. nr. 986/2009 
 Hotărâre privind plata cotizaţiei anuale de membru la întreprinderea comună europeană pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de  
 fuziune 
 
 

M. Of. nr. 618/14 sep. 2009 

 H.G. nr. 997/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare 
 
 

M. Of. nr. 620/15 sep. 2009 

 H.G. nr. 1001/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 14+860" 
 
 

M. Of. nr. 617/14 sep. 2009 

 H.G. nr. 1002/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în localitatea Calafat, judeţul Dolj, aflate  
 pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia infrastructurii de acces rutier şi feroviar la cel de-al doilea  
 pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin" 
 M. Of. nr. 625/18 sep. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 578/2010  (M. Of. nr. 494/16 iul. 2010) - suplimentează suma prevăzută ca justă despăgubire 

 H.G. nr. 1003/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării "Reabilitare DN 6 Craiova-Filiaşi între km 233+200 şi km 268+390 pe teritoriul localităţilor Almăj, Brădeşti, Filiaşi şi Coţofenii  
 din Faţă din judeţul Dolj" 
 
 

M. Of. nr. 620/15 sep. 2009 

 H.G. nr. 1009/2009 
 Hotărâre privind rafinarea stocului de uraniu în concentrate constituit în perioada 1993-2008 
 M. Of. nr. 641/29 sep. 2009 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii,  
 Pădurilor şi Managementul Apelor din Republica Serbia privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Novi Sad la 9 mai 2009 
 H.G. nr. 1023/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 691/14 oct. 2009 
 
 
 H.G. nr. 1027/2009 
 Hotărâre privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal pentru traficul internaţional de călători şi de  
 mărfuri pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 639/28 sep. 2009 

 H.G. nr. 1031/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Infrastructura conexă pe teritoriul românesc al obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin»",  
 municipiul Calafat, judeţul Dolj 
 
 

M. Of. nr. 648/1 oct. 2009 

 H.G. nr. 1034/2009 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unor primari şi a unui consiliu local 
 
 

M. Of. nr. 635/25 sep. 2009 

 H.G. nr. 1035/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 1 noiembrie 2009 
 
 

M. Of. nr. 635/25 sep. 2009 

 H.G. nr. 1037/2009 
 Hotărâre privind alocarea unor subvenţii anuale pentru funcţionarea şi dezvoltarea Centrului European UNESCO pentru Învăţământul  
 Superior (UNESCO-CEPES) din Bucureşti 
 M. Of. nr. 634/25 sep. 2009 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti şi Washington la 31 martie 2009 şi, respectiv, la Bucureşti la 29  
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 aprilie 2009 şi la Washington la 30 aprilie 2009 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la  
 Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial  
 de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006 
 H.G. nr. 1040/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 693/15 oct. 2009 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 24 martie  
 2009 şi la Bucureşti la 6 aprilie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea  
 Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie  
 2005 
 H.G. nr. 1041/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 695/15 oct. 2009 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (România) şi Unitatea de Analiză a  
 Informaţiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu  
 spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009 
 H.G. nr. 1059/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 667/6 oct. 2009 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Monitorizare  
 Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu  
 spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009 
 H.G. nr. 1060/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 667/6 oct. 2009 
 
 H.G. nr. 1065/2009 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de  
 dispariţie şi a celor vulnerabile, pe specii şi rase 
 
 

M. Of. nr. 663/5 oct. 2009 

 H.G. nr. 1068/2009 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor  
 de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii 
 
 

M. Of. nr. 671/7 oct. 2009 

 H.G. nr. 1071/2009 
 Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a parcului auto ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe  
 Ionescu-Şişeşti" 
 
 

M. Of. nr. 673/8 oct. 2009 

 H.G. nr. 1076/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier 
 M. Of. nr. 721/26 oct. 2009 

 

 ▼ Amendamentul nr. 2, încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri  
 Naţionale din România - S.A., convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 martie 2009 şi la Bucureşti la 7 aprilie 2009 şi la 15  
 aprilie 2009, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi  
 Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg  
 la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă - Constanţa 
 H.G. nr. 1082/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 698/16 oct. 2009 

 H.G. nr. 1092/2009 
 Hotărâre privind aprobarea actelor adiţionale pentru anul 2009 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 
 M. Of. nr. 717/23 oct. 2009 
 
 H.G. nr. 1094/2009 
 Hotărâre privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli 
 M. Of. nr. 700/19 oct. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 573/2010  (M. Of. nr. 525/28 iul. 2010) - modifică art. 5 alin. (1) lit. e), anexa 
 - H.G. nr. 950/2013  (M. Of. nr. 764/9 dec. 2013) - modifică art. 5 alin. (1) partea introductivă, art. 5 alin. (1) lit. d); 
 modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 286/2017  (M. Of. nr. 351/12 mai 2017) - modifică anexa, la 12 feb. 2018 

 H.G. nr. 1148/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea finalizării privatizării Societăţii Comerciale CEZ Distribuţie - S.A. şi a Societăţii Comerciale CEZ Vânzare -  
 S.A. ca urmare a derulării mecanismului de exercitare a opţiunii de cumpărare a acţiunilor de către CEZ, a.s. 
 
 

M. Of. nr. 663/5 oct. 2009 

 H.G. nr. 1189/2009 
 Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Naţional de Combatere a Bolilor şi ale structurilor din componenţa  
 acestuia 
 M. Of. nr. 698/16 oct. 2009 
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 ▼ Protocol dintre Arhivele Naţionale din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din România şi Muzeul Memorial al  
 Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 29 octombrie 2008, pentru modificarea Acordului de cooperare  
 dintre Arhivele Naţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi Muzeul Memorial al Holocaustului din  
 Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 3 iulie 2006 
 H.G. nr. 1201/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 676/8 oct. 2009 

 H.G. nr. 1204/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, ca staţiune turistică de interes local 
 M. Of. nr. 688/13 oct. 2009 
 
 H.G. nr. 1205/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării zonei Parâng-Petroşani, judeţul Hunedoara, ca staţiune turistică de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 686/13 oct. 2009 

 H.G. nr. 1208/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. prin fuziunea Companiei Naţionale "Aeroportul  
 Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"- S.A. cu Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu"- S.A. 
 M. Of. nr. 718/23 oct. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 831/2020  (M. Of. nr. 907/6 oct. 2020) - modifică art. 1 alin. (2) și art. 5 alin. (3); 
 
 

 abrogă art. 5 alin. (1) 

 H.G. nr. 1210/2009 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură 
 
 

M. Of. nr. 695/15 oct. 2009 

 H.G. nr. 1211/2009 
 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2009 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor naţionale directe complementare,  
 plăţilor pentru culturi energetice şi plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal 
 
 

M. Of. nr. 696/16 oct. 2009 

 H.G. nr. 1214/2009 
 Hotărâre privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate  
 în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
 M. Of. nr. 741/30 oct. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 45/2012  (M. Of. nr. 500/20 iul. 2012) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 - O. nr. 62/2016  (M. Of. nr. 424/6 iun. 2016) - modifică anexa nr. 1 
 - O. nr. 29/2017  (M. Of. nr. 213/29 mar. 2017) - modifică anexa nr. 1 
 - O. nr. 77/2017  (M. Of. nr. 586/21 iul. 2017) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 484/2018  (M. Of. nr. 574/6 iul. 2018) - introduce lit. c1) la art. 2, alin. (11) la art. 4, art. 91, anexa nr. 41; 
 
 

 completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1215/2009 
 Hotărâre privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă  
 eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă 
 M. Of. nr. 748/3 nov. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 494/2014  (M. Of. nr. 489/1 iul. 2014) - modifică art. 2 lit. c), art. 3 lit. g), art. 11, art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (3) şi  
 (4), art. 18 alin. (2), art. 19 lit. i) şi j); 
 abrogă art. 3 lit. i) 
 - H.G. nr. 925/2016  (M. Of. nr. 1003/14 dec. 2016) - modifică art. 3 lit. m), art. 6 lit. g), art. 7 alin. (1), art. 16, art. 18, art. 21 alin.  
 (2), art. 23 alin. (2), art. 24 și art. 27; 
 introduce alin. (11) la art. 7, alin. (4) și (5) la art. 7, alin. (3) la art. 12, alin.  
 (4) și (5) la art. 14 și alin. (3) la art. 17; 
 abrogă art. 6 lit. k) și l) și art. 8 alin. (2); 
  sintagma "Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială  
 OPCOM - S.A." se înlocuieşte cu sintagma "Compania Naţională de Transport  
 al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A." 
 - H.G. nr. 129/2017  (M. Of. nr. 192/17 mar. 2017) - introduce alin. (11) la art. 8 
 - H.G. nr. 846/2018  (M. Of. nr. 928/2 nov. 2018) - modifică art. 10 alin. (5), art. 10 alin. (6), art. 21 alin. (2) și art. 25 alin. (1); 
 introduce alin. (51) la art. 10, alin. (21) la art. 12, alin. (4) la art. 23 și alin.  
 
 

(3)-(5) la art. 25 

 H.G. nr. 1220/2009 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarului municipiului Mediaş, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 696/16 oct. 2009 
 
 H.G. nr. 1221/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primarul municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, din data de 22 noiembrie 2009 
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M. Of. nr. 696/16 oct. 2009 

 H.G. nr. 1240/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN  
 56 A Maglavit-Şimian, între km 0+000 şi km 79+140, din cadrul etapei a V-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţelor  
 Dolj şi Mehedinţi" 
 
 

M. Of. nr. 744/2 nov. 2009 

 H.G. nr. 1248/2009 
 Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare şi modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 723/27 oct. 2009 

 H.G. nr. 1252/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2009 
 M. Of. nr. 733/28 oct. 2009 
 
 H.G. nr. 1259/2009 
 Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009 
 M. Of. nr. 719/23 oct. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1329/2009  (M. Of. nr. 771/11 nov. 2009) - modifică art. 7 alin. (2) şi (6); 
  introduce anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 1351/2009  (M. Of. nr. 779/13 nov. 2009) - modifică art. 6, art. 9; 
 introduce anexele nr. 5-9; 
 înlocuieşte anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 1261/2009 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul  
 2009 
 
 

M. Of. nr. 733/28 oct. 2009 

 H.G. nr. 1262/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea  
 unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea  
 spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale 
 M. Of. nr. 733/28 oct. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 454/2011  (M. Of. nr. 338/16 mai 2011) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 898/2012  (M. Of. nr. 639/7 sep. 2012) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 640/2016  (M. Of. nr. 719/19 sep. 2016) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 138/2017  (M. Of. nr. 194/20 mar. 2017) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 869/2018  (M. Of. nr. 951/12 nov. 2018) - modifică și completează anexa; 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 1, 2-4, 6 și 7; 
  introduce anexa nr. 11; 
 abrogă anexa nr. 8 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009 
 H.G. nr. 1288/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 764/10 nov. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 725/2012 (M. Of. nr. 514/25 iul. 2012) 
 
 

- H.G. nr. 265/2013 (M. Of. nr. 287/21 mai 2013) 

 H.G. nr. 1299/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de punere în aplicare a Convenţiei internaţionale din 2001 privind răspunderea civilă pentru  
 prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001 
 
 

M. Of. nr. 809/26 nov. 2009 

 H.G. nr. 1301/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management,  
 Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru  
 al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură 
 
 

M. Of. nr. 828/2 dec. 2009 

 H.G. nr. 1307/2009 
 Hotărâre pentru implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2009, instituit  
 prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul  
 rural 
 M. Of. nr. 753/4 nov. 2009 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 891/18 dec. 2009) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1326/2009 
 Hotărâre privind transportul mărfurilor periculoase în România 
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 M. Of. nr. 815/27 nov. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 506/2011  (M. Of. nr. 526/26 iul. 2011) - modifică anexele nr. 1-3 
 - O. nr. 919/2013  (M. Of. nr. 433/16 iul. 2013) - modifică anexele nr. 1, 2, 3 
 - O. nr. 746/2015  (M. Of. nr. 435/18 iun. 2015) - modifică anexele nr. 1, 2 şi 3 
 - O. nr. 942/2018  (M. Of. nr. 437/23 mai 2018) - modifică anexa nr. 1 
 - O. nr. 716/2019  (M. Of. nr. 314/22 apr. 2019) - modifică anexele nr. 1, 2 și 3 
 
 

- O. nr. 382/2021  (M. Of. nr. 525/20 mai 2021) - modifică anexele nr. 1, 2 şi 3 

 H.G. nr. 1365/2009 
 Hotărâre privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, Tronsonul  
 Drumul Taberei-Universitate" 
 
 

M. Of. nr. 801/24 nov. 2009 

 H.G. nr. 1367/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
 
 

M. Of. nr. 802/25 nov. 2009 

 H.G. nr. 1370/2009 
 Hotărâre privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România 
 M. Of. nr. 805/25 nov. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 976/2011  (M. Of. nr. 720/12 oct. 2011) - înlocuieşte anexa nr. 7 

 H.G. nr. 1372/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului  
 Românesc 
 M. Of. nr. 802/25 nov. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 134/2010  (M. Of. nr. 122/23 feb. 2010) - modifică art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7 alin. (3); 
  introduce art. 41; 
  abrogă art. 6 
 - H.G. nr. 768/2012  (M. Of. nr. 559/8 aug. 2012) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. b), n) şi q), art. 4 lit. d), art. 41  
 alin. (2), art. 5 alin. (3); 
  introduce lit. e) la art. 2, lit. ţ) şi u) la art. 3 alin. (1), lit. b1 la art. 4, alin. (7)  
 la art. 41, alin. (11) la art. 5, alin. (21) la art. 5, alin. (6) la art. 7; 
 abrogă art. 5 alin. (6) 
 - H.G. nr. 541/2013  (M. Of. nr. 487/2 aug. 2013) - modifică art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (2) 
 - H.G. nr. 922/2016  (M. Of. nr. 1012/16 dec. 2016) - modifică art. 3 alin. (1) lit. i), o) și ț), art. 4 lit. b), c), d) și f)-i), art. 41 alin.  
 (1)-(3), (6) și (7), art. 5 alin. (1), (3) și (5) și art. 9; 
 introduce lit. f) și g) la art. 2 și alin. (31) la art. 5; 
 
 

abrogă art. 3 alin. (1) lit. f) 

 H.G. nr. 1373/2009 
 Hotărâre pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind  
 reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea  
 acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.  
 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
 M. Of. nr. 805/25 nov. 2009 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 68/29 ian. 2010) - rectifică art. V pct. 12 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 507/2010  (M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) - introduce art. III1 
 
 H.G. nr. 1376/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale 
 M. Of. nr. 805/25 nov. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 656/2011  (M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) - modifică art. 4 alin. (3) şi (4); 
  abrogă anexa, la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 4 alin. (3) 
 
 

- H.G. nr. 934/2013  (M. Of. nr. 747/3 dec. 2013) - modifică art. 4 alin. (4) 

 H.G. nr. 1380/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 
 M. Of. nr. 815/27 nov. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 732/2010  (M. Of. nr. 519/26 iul. 2010) - modifică art. 10 alin. (3); 
  abrogă art. 7 alin. (3); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 656/2011  (M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) - modifică art. 10 alin. (3) şi (4); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 156/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - modifică art. 1 alin. (3) 
 - H.G. nr. 598/2014  (M. Of. nr. 549/24 iul. 2014) - modifică art. 3 lit. A pct. 30, art. 11 alin. (2) pct. 2, 3, 5, 15, 17 şi 22,  art. 11  
 alin. (4); 
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 introduce pct. 61 la art. 3 lit. A,  pct. 11 la art. 11 alin. (2), pct. 181 şi 221  
 la art. 11 alin. (2); 
 abrogă art. 3 lit. A pct. 29, art. 11 alin. (2) pct. 16 şi 26 
 - H.G. nr. 885/2015  (M. Of. nr. 820/4 nov. 2015) - modifică, la 1 ian. 2016,  art. 3 lit. A pct. 30, art. 11 alin. (2) pct. 11, 2 și 3; 
 
 

 abrogă art. 3 lit. A pct. 61, art. 11 alin. (2) pct. 221 

 H.G. nr. 1393/2009 
 Hotărâre privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice aflate sub autoritatea şi în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale  
 şi Locuinţei 
 M. Of. nr. 813/27 nov. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 537/2013  (M. Of. nr. 492/5 aug. 2013) - modifică art. 1 

 H.G. nr. 1398/2009 
 Hotărâre pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi  
 Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" 
 M. Of. nr. 816/27 nov. 2009 
 Modificări: 
 - O.G. nr. 16/2010  (M. Of. nr. 538/2 aug. 2010) - modifică în mod corespunzător 
 
 

- L. nr. 183/2011  (M. Of. nr. 733/19 oct. 2011) - aprobă cu modificări O.G. nr. 16/2010 

 H.G. nr. 1402/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii 
 M. Of. nr. 821/30 nov. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 830/2010  (M. Of. nr. 602/25 aug. 2010) - modifică art. 6 
 
 H.G. nr. 1404/2009 
 Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească 
 M. Of. nr. 819/27 nov. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 584/2013  (M. Of. nr. 506/12 aug. 2013) - abrogă art. 8 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1075/2013  (M. Of. nr. 834/24 dec. 2013) - modifică art. 3 alin. (1) lit. b) 
 
 

- H.G. nr. 1032/2021  (M. Of. nr. 973/12 oct. 2021) - modifică art. 4, art. 5 și art. 6 

 H.G. nr. 1408/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole 
 M. Of. nr. 827/2 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 725/2010  (M. Of. nr. 548/4 aug. 2010) - modifică art. 10 alin. (2) 
 - H.G. nr. 584/2013  (M. Of. nr. 506/12 aug. 2013) - abrogă art. 10 alin. (2) 
 - H.G. nr. 425/2014  (M. Of. nr. 391/27 mai 2014) - modifică art. 5, art. 6 
 - H.G. nr. 851/2017  (M. Of. nr. 966/6 dec. 2017) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 art. 5, art. 6, art. 8 lit. a), d) și k) și art.  
 10 alin. (4); 
 introduce alin. (41) la art. 10; 
 abrogă art. 8 lit. o) și r) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 105/2 feb. 2018) 

 H.G. nr. 1409/2009 
 Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi pentru oficiile registrului  
 comerţului de pe lângă tribunale 
 
 

M. Of. nr. 827/2 dec. 2009 

 H.G. nr. 1414/2009 
 Hotărâre pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică 
 M. Of. nr. 845/8 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 758/2010  (M. Of. nr. 574/12 aug. 2010) - modifică art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (3) şi (5), art. 8, art. 11 alin.  
 (1); 
  introduce alin. (3) la art. 1, lit. i), j), k) şi l) la art. 2, lit. n), o), p), q), r) şi s) la  
 art. 3, lit. d) la art. 4 alin. (2); 
  abrogă art. 5 alin. (2); 
  înlocuieşte anexa 
 
 

- H.G. nr. 316/2018  (M. Of. nr. 412/15 mai 2018) - introduce alin. (21) la art. 1 

 H.G. nr. 1415/2009 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din  
 subordinea acesteia 
 M. Of. nr. 834/3 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 514/2010  (M. Of. nr. 380/8 iun. 2010) - modifică art. 1 alin. (2) 
 - H.G. nr. 283/2011  (M. Of. nr. 217/30 mar. 2011) - modifică art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6 alin. (2), (3) şi (5), anexa nr. 2; 
 introduce alin. (8) la art. 5; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
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 - H.G. nr. 1179/2011  (M. Of. nr. 857/5 dec. 2011) - modifică art. 1 alin. (2) 
 - H.G. nr. 1122/2012  (M. Of. nr. 805/29 nov. 2012) - modifică art. 15 alin. (1) 
 - O. nr. 12/2013  (M. Of. nr. 87/11 feb. 2013) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 625/2013  (M. Of. nr. 537/26 aug. 2013) - modifică art. 5 alin. (2), anexa nr. 2; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 701/2014  (M. Of. nr. 633/29 aug. 2014) - modifică art. 1 alin. (1); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 721/2015  (M. Of. nr. 683/8 sep. 2015) - modifică art. 14 alin. (1),textul aferent asteriscului de la anexa nr. 1, nota de la  
 anexa nr. 2; 
 introduce alin. (11) la art. 14 
 - H.G. nr. 754/2016  (M. Of. nr. 828/19 oct. 2016) - modifică art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2), art. 15 alin. (1), (3) şi (5), anexa nr. 2; 
  modifică şi înlocuieşte anexele nr. 1 şi 3 
 - H.G. nr. 136/2018  (M. Of. nr. 274/28 mar. 2018) - modifică art. 1 alin. (1) și (3), art. 3 alin. (1) lit. A pct. 7 și 15 și lit. B pct. 24,  
 art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2) și (4), art. 14 alin. (1), art. 15 alin.  
 (1) și (2), modifică și înlocuiește anexa nr. 1, modifică  anexele nr. 2 și  3; 
 introduce alin. (11) la art. 3 și alin. (31) la art. 15; 
 abrogă art. 5 alin. (8) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Varşovia şi a  
 Institutului Polonez din Bucureşti, semnat la Varşovia la 5 martie 2009 
 H.G. nr. 1416/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 862/10 dec. 2009 
 
 H.G. nr. 1419/2009 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 
 M. Of. nr. 842/7 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 550/2013  (M. Of. nr. 494/5 aug. 2013) - modifică art. 5 alin. (2); 
 înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1062/2014  (M. Of. nr. 880/4 dec. 2014) - modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2); 
 
 

înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 1421/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul  
 Sanitar Bucureşti 
 M. Of. nr. 848/8 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1093/2011  (M. Of. nr. 801/11 nov. 2011) - modifică art. 1 alin. (2)-(5), art. 4 lit. f) şi h), art. 10, art. 12 alin. (1) lit. a), b)  
 şi f), art. 13, art. 14 lit. a), g) şi h), art. 15 alin. (6) şi (7); 
  introduce lit. t)-w) la art. 4, alin. (2) la art. 6; 
  abrogă art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 15 alin. (2), anexa; 
  înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, sintagma "UMF Carol Davila Bucureşti" cu  
 sintagma "UMF Bucureşti, UMF Iaşi, UMF Timişoara şi UMF Târgu Mureş",  
 sintagma "Consiliul director" cu sintagma "Consiliul de administraţie" 
 - H.G. nr. 560/2012  (M. Of. nr. 377/5 iun. 2012) - modifică art. 10 alin. (3) şi (7); 
  introduce lit. x) la art. 4, alin. (61) la art. 10 
 
 H.G. nr. 1423/2009 
 Hotărâre privind reorganizarea instituţiilor publice din subordinea Ministerului Afacerilor Externe 
 
 

M. Of. nr. 845/8 dec. 2009 

 H.G. nr. 1424/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog 
 M. Of. nr. 842/7 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 625/2017  (M. Of. nr. 717/5 sep. 2017) - modifică și înlocuiește anexa; 
  introduce alin.(3) la art. 3 
 
 

- H.G. nr. 316/2018  (M. Of. nr. 412/15 mai 2018) - modifică art. 3 alin. (1) 

 H.G. nr. 1433/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca  
 urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava 
 M. Of. nr. 857/9 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 725/2010  (M. Of. nr. 548/4 aug. 2010) - modifică art. 1 alin. (1) 
 - H.G. nr. 112/2018  (M. Of. nr. 251/22 mar. 2018) - modifică art. 1 alin. (1) și alin. (3); 
 abrogă art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (5) și (6), art. 4 alin. (2) și (3) și art. 5 
 
 H.G. nr. 1437/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru  
 Deşeuri Radioactive 
 M. Of. nr. 865/11 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 579/2013  (M. Of. nr. 506/12 aug. 2013) - modifică anexa nr. 1; 
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 înlocuieşte anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 1438/2009 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială 
 M. Of. nr. 866/11 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 573/2013  (M. Of. nr. 499/8 aug. 2013) - modifică art. 7 alin. (3); 
 înlocuieşte anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 347/2020  (M. Of. nr. 361/6 mai 2020) - modifică art. 7 alin. (1) și (3), modifică și înlocuiește anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1440/2009 
 Hotărâre privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Economiei 
 M. Of. nr. 857/9 dec. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 171/2010  (M. Of. nr. 154/10 mar. 2010) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 1450/2009 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti,  
 Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1 
 
 

M. Of. nr. 831/3 dec. 2009 

 H.G. nr. 1451/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parţiale  
 pentru Camera Deputaţilor care se vor desfăşura în Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru  
 alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1, în data de 17 ianuarie 2010 
 
 

M. Of. nr. 831/3 dec. 2009 

 H.G. nr. 1474/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor de hrană şi a normelor de înzestrare cu tehnică şi materiale necesare hrănirii, ce se aplică în instituţiile  
 publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă 
 M. Of. nr. 835/3 dec. 2009 

 

 ▼ Amendamentul nr. 2 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri  
 Naţionale din Romania - S.A., convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 martie 2009 şi la Bucureşti la 15 aprilie 2009, la  
 Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din  
 România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24  
 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004 
 H.G. nr. 1475/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 860/10 dec. 2009 

 H.G. nr. 1476/2009 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar 
 M. Of. nr. 833/3 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 616/2014  (M. Of. nr. 585/5 aug. 2014) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 9 alin. (2); 
 introduce alin. (11) la art. 9 
 - H.G. nr. 1078/2014  (M. Of. nr. 879/3 dec. 2014) - prorogă termenele de la art. 3 alin. (1) şi art. 5 până la 3 decembrie 2019 
 - H.G. nr. 579/2017  (M. Of. nr. 672/17 aug. 2017) - modifică art. 2 alin. (1) lit. b) 
 - H.G. nr. 385/2019  (M. Of. nr. 491/18 iun. 2019) - termenele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 se prorogă până la data de 3  
 decembrie 2024 
  
 H.G. nr. 1477/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Băiţa, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 854/9 dec. 2009 
 
 H.G. nr. 1478/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 854/9 dec. 2009 

 

 ▼ Amendamentul nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12  
 martie 2009 şi la Bucureşti la 7 aprilie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind  
 Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie  
 2005 
 H.G. nr. 1485/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 858/9 dec. 2009 

 H.G. nr. 1490/2009 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr.  
 245/2009 şi nr. 278/2009, prin care se implementează Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 2005 de  
 instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie şi de  
 modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului şi a directivelor 96/57/CE şi 2000/55/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului 
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 M. Of. nr. 861/10 dec. 2009 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul  
 Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal  
 al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia,  
 Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din  
 Regatul Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din  
 Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere  
 terestră (AGS PMOU), deschis spre semnare la Bruxelles la 20 februarie 2009, semnat de către partea română la Bruxelles la 12 iunie  
 2009 
 H.G. nr. 1498/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 899/22 dec. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 428/2014 (M. Of. nr. 420/6 iun. 2014) 

 H.G. nr. 1499/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării "Lărgire la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Adunaţii Copăceni-Giurgiu, km 23+200-km 59+100" 
 
 

M. Of. nr. 858/9 dec. 2009 

 H.G. nr. 1500/2009 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Arad" km 0+000-km 12+000, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 851/8 dec. 2009 

 

 ▼ Amendamente convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 5 iunie 2009 şi la Washington la 29 iunie 2009 şi 10 septembrie  
 2009 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de  
 restructurare a transporturilor 
 H.G. nr. 1501/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 922/30 dec. 2009 

 H.G. nr. 1502/2009 
 Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 
 M. Of. nr. 860/10 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1251/2010  (M. Of. nr. 856/21 dec. 2010) - modifică art. 1, art. 11 alin. (2) lit. c), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 16,  
 art. 18; 
  înlocuieşte anexele nr. 2 şi 3 
 - H.G. nr. 1324/2010  (M. Of. nr. 870/27 dec. 2010) - modifică art. 16, art. 18 
 - H.G. nr. 922/2011  (M. Of. nr. 689/28 sep. 2011) - modifică art. 1, art. 2 alin. (6) şi (8), art. 3, art. 4, art. 5, art. 9 alin. (1) şi (2),  
 art. 10 alin. (2), (4) şi (5), art. 11 alin. (2) lit. b)-e), art. 16, art. 19, art. 21 alin.  
 (1) lit. c) şi d) şi alin. (2); 
  introduce alin. (3) la art. 11, art. 181; 
  abrogă art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (2) lit. f), art. 17 alin. (2); 
  înlocuieşte anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 847/2012  (M. Of. nr. 578/14 aug. 2012) - înlocuieşte anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 51/2013  (M. Of. nr. 109/25 feb. 2013) - înlocuieşte anexa nr. 3 
 
 ▼ Amendamente convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 şi  
 15 iulie 2009 şi la Washington la 6 aprilie 2009 şi 22 iulie 2009, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea  
 Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de  
 asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de  
 agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii  
 calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004 
 H.G. nr. 1515/2009 (aprobare) 
 M. Of. nr. 892/21 dec. 2009 
 
 H.G. nr. 1521/2009 
 Hotărâre privind unele măsuri în vederea înfiinţării Institutului Regional de Oncologie Timişoara 
 M. Of. nr. 866/11 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1249/2010  (M. Of. nr. 838/14 dec. 2010) - modifică art. 2, art. 3; 
 înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 1523/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pentru situaţii de urgenţă pentru anul gazier 2009-2010 
 M. Of. nr. 895/22 dec. 2009 

 

 ▼ Acord de coproducţie în domeniul cinematografiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Cannes la 18 mai  
 2009 
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 H.G. nr. 1525/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 906/23 dec. 2009 

 H.G. nr. 1526/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii din Bucureşti şi din judeţele Constanţa şi Iaşi şi a indicatorilor  
 tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru victimele violenţei în familie - Programe de asistenţă socială, parte a  
 Proiectului privind incluziunea socială finanţat din Împrumutul 4825-RO, ratificat potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului  
 de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea  
 socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006 
 
 

M. Of. nr. 927/31 dec. 2009 

 H.G. nr. 1527/2009 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea şi preluarea acesteia prin absorbţie de către  
 Universitatea din Craiova 
 
 

M. Of. nr. 927/31 dec. 2009 

 H.G. nr. 1532/2009 
 Hotărâre privind unele măsuri necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale în Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei  
 Deputaţilor nr. 1 din Circumscripţia Electorală nr. 42 - Municipiul Bucureşti, din data de 17 ianuarie 2010 
 
 

M. Of. nr. 867/11 dec. 2009 

 H.G. nr. 1541/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional, înfiinţat pentru asigurarea cadrului  
 general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 882/17 dec. 2009 

 H.G. nr. 1543/2009 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin Agenţia Naţională  
 Antidrog, la Fundaţia Europeană Helpline (FESAT) 
 
 

M. Of. nr. 882/17 dec. 2009 

 H.G. nr. 1546/2009 
 Hotărâre privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la  
 nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr.  
 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora 
 M. Of. nr. 884/17 dec. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1089/2013  (M. Of. nr. 4/6 ian. 2014) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1557/2009 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Budeasa, Corbeni şi Vedea, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 897/22 dec. 2009 

 H.G. nr. 1562/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 894/21 dec. 2009 

 H.G. nr. 1585/2009 
 Hotărâre privind recunoaşterea asociaţiei "Camera de Comerţ şi Industrie România-Turcia" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 894/21 dec. 2009 
 
 H.G. nr. 1588/2009 
 Hotărâre privind aprobarea proiectelor selectate şi a finanţării acestora în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului  
 prin realizarea de spaţii verzi în localităţi 
 M. Of. nr. 894/21 dec. 2009 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 626/2010  (M. Of. nr. 502/20 iul. 2010) - înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 1597/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2009 
 M. Of. nr. 906/23 dec. 2009 
 
 
 H.G. nr. 1598/2009 
 Hotărâre privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector  
 Cosmeşti - Movileni" 
 M. Of. nr. 913/24 dec. 2009 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la  
 Bucureşti la 17 februarie 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005 
 H.G. nr. 1600/2009 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 913/24 dec. 2009 
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 H.G. nr. 1605/2009 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiilor României pentru anul 2009 la bugetul "Fondului de bază" al Fondului multilateral pentru  
 implementarea Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, la care România a devenit parte prin Legea  
 nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la  
 Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea  
 Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a  
 părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, şi la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al Convenţiei de la  
 Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide  
 care fac obiectul comerţului internaţional, la care România a devenit parte prin Legea nr. 91/2003 pentru aderarea României la Convenţia  
 privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor compuşi chimici periculoşi şi pesticide care fac  
 obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998 
 
 

M. Of. nr. 919/29 dec. 2009 

 H.G. nr. 1608/2009 
 Hotărâre privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 şi a unor decrete prezidenţiale adoptate  
 în perioada 1974-1989 
 
 

M. Of. nr. 12/8 ian. 2010 

 H.G. nr. 1609/2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în  
 subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă 
 
 

M. Of. nr. 924/30 dec. 2009 

 H.G. nr. 1611/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar  
 din România 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 467/2015  (M. Of. nr. 473/30 iun. 2015) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 566/2016  (M. Of. nr. 626/16 aug. 2016) - modifică anexa nr. 6 

 H.G. nr. 1612/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi  
 Companii Multinaţionale, care gestionează problematica Declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi companii multinaţionale a  
 Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
 
 

M. Of. nr. 30/14 ian. 2010 

 H.G. nr. 1613/2009 
 Hotărâre privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de  
 predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din  
 fonduri publice 
 
 

M. Of. nr. 923/30 dec. 2009 

 H.G. nr. 1618/2009 
 Hotărâre privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe  
 elev/preşcolar pentru anul 2010 
 M. Of. nr. 920/29 dec. 2009 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 369/2010  (M. Of. nr. 283/30 apr. 2010) - introduce art. 41, art. 42, anexa nr. 3; 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 
 H.G. nr. 1619/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII "Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea  
 acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,  
 raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul  
 Monetar Internaţional 
 M. Of. nr. 6/5 ian. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 898/2012  (M. Of. nr. 639/7 sep. 2012) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 329/2017  (M. Of. nr. 398/26 mai 2017) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1630/2009 
 Hotărâre privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor cu deplasările în străinătate pentru anul 2010 
 
 

M. Of. nr. 926/30 dec. 2009 

 H.G. nr. 1632/2009 
 Hotărâre privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014 
 M. Of. nr. 1/4 ian. 2010 
 

  2010  
 
 
 H.G. nr. 27/2010 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni 
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 M. Of. nr. 22/12 ian. 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 137/2010  (M. Of. nr. 128/25 feb. 2010) - modifică art. 1 alin. (3) 

 H.G. nr. 35/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Baloteşti şi Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 55/25 ian. 2010 

 H.G. nr. 38/2010 
 Hotărâre privind stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera  
 Deputaţilor din Circumscripţia Electorală nr. 42 - Municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1,  
 din data de 17 ianuarie 2010 
 
 

M. Of. nr. 33/15 ian. 2010 

 H.G. nr. 39/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a primarilor în unele circumscripţii  
 electorale 
 
 

M. Of. nr. 33/15 ian. 2010 

 H.G. nr. 40/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 locale parţiale pentru un consiliu local şi pentru primari din data de 21 februarie 2010 
 
 

M. Of. nr. 34/15 ian. 2010 

 H.G. nr. 52/2010 
 Hotărâre privind aprobarea subvenţiilor pe produse, pentru acţiuni de ecologizare şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate  
 companiilor, societăţilor naţionale din sectorul minier şi societăţilor comerciale din sectorul industrial care se subvenţionează în anul 2010 
 
 

M. Of. nr. 47/21 ian. 2010 

 H.G. nr. 73/2010 
 Hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea generală a acţionarilor la Societatea Comercială "Fondul Proprietatea"-  
 S.A. să aprobe forma finală a Contractului de administrare ce urmează a fi încheiat de societate cu Franklin Templeton Investment  
 Management Limited (Londra) 
 
 

M. Of. nr. 81/5 feb. 2010 

 H.G. nr. 74/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Cezieni, Fălcoiu şi Oboga, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 86/9 feb. 2010 

 H.G. nr. 77/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare şi a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a  
 produselor turistice 
 
 

M. Of. nr. 80/5 feb. 2010 

 H.G. nr. 84/2010 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei României la bugetul Biroului Înaltului Reprezentant pentru Bosnia şi Herţegovina 
 
 

M. Of. nr. 107/17 feb. 2010 

 H.G. nr. 90/2010 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 
 M. Of. nr. 116/22 feb. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 178/2010  (M. Of. nr. 174/17 mar. 2010) - modifică art. 19 alin. (2) 
 - H.G. nr. 1135/2010  (M. Of. nr. 799/30 nov. 2010) - modifică art. 11 alin. (5), art. 12; 
 modifică şi completează anexa nr. 2; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 205/2011  (M. Of. nr. 181/15 mar. 2011) - modifică şi completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 843/2011  (M. Of. nr. 611/30 aug. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 155/2012  (M. Of. nr. 172/16 mar. 2012) - modifică art. 1 alin. (2); 
 modifică şi completează anexa nr. 2; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 563/2012  (M. Of. nr. 378/6 iun. 2012) - modifică art. 2 lit. b), art. 3 lit. g), art. 4 lit. b), art. 5 alin. (1) pct. 29, art. 6  
 alin. (1) pct. 9, art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (5), art. 12, art. 19 alin. (2); 
  introduce lit. e) la art. 2, lit. j) la art. 3, lit. y) la art. 4, pct. 24-27 la art. 6 alin.  
 (1); 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 988/2012  (M. Of. nr. 718/23 oct. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1050/2012  (M. Of. nr. 742/2 nov. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 21/2013  (M. Of. nr. 49/22 ian. 2013) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1) pct. 29, art. 12 alin. (2), anexa nr.  
 2; 
  introduce pct. 191 la art. 6 alin. (1); 
  abrogă art. 2 lit. e), art. 3 lit. j), art. 4 lit. y), art. 6 alin. (1) pct. 24 - 27; 
 înlocuieşte anexa 1; 
 sintagma „direcţii judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a  
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 municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma „direcţii judeţene pentru  
 cultură, respectiv a municipiului Bucureşti" 
 - H.G. nr. 575/2013  (M. Of. nr. 501/8 aug. 2013) - modifică art. 9 alin. (2), art. 19 alin. (2), anexa nr. 2; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 741/2013  (M. Of. nr. 626/9 oct. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1069/2013  (M. Of. nr. 831/24 dec. 2013) - modifică anexa nr. 2; 
 introduce pct. 31 la art. 5 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1084/2013  (M. Of. nr. 12/9 ian. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 581/2014  (M. Of. nr. 525/15 iul. 2014) - modifică art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (5), anexa nr. 2; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 888/2014  (M. Of. nr. 760/20 oct. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 793/2015  (M. Of. nr. 732/30 sep. 2015) - modifică art. 9 alin. (2), anexa nr. 1, anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1020/2015  (M. Of. nr. 2/4 ian. 2016) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 519/2016  (M. Of. nr. 557/22 iul. 2016) - modifică art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (5), anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 832/2016  (M. Of. nr. 917/15 nov. 2016) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 908/2016  (M. Of. nr. 1025/20 dec. 2016) - modifică art. 9 alin. (2) și anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 597/2017  (M. Of. nr. 688/24 aug. 2017) - modifică titlul, art. 6 alin. (1) pct. 13, art. 7, art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (5),  
 art. 19 alin. (2) și modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce art. 61 
 - H.G. nr. 410/2018  (M. Of. nr. 485/13 iun. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce alin. (21) la art. 9 
 - H.G. nr. 8/2019  (M. Of. nr. 41/16 ian. 2019) - modifică și completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 704/2019  (M. Of. nr. 775/24 sep. 2019) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 135/2020  (M. Of. nr. 121/17 feb. 2020) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 185/2020  (M. Of. nr. 221/18 mar. 2020) - modifică titlul, art. 5 alin. (2), art. 10 și art. 11 alin. (5); 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 modifică și completează anexa nr. 2; 
 introduce pct. 231 - 233 la art. 6 alin. (1) 
 
 

- H.G. nr. 564/2021  (M. Of. nr. 535/24 mai 2021) - modifică art. 11 alin. (5), art. 12, modifică și înlocuiește anexa nr. 1 

 H.G. nr. 91/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bârza, Cungrea şi Găneasa, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 113/19 feb. 2010 

 H.G. nr. 92/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale 
 M. Of. nr. 98/12 feb. 2010 
 
 H.G. nr. 93/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 locale parţiale pentru consilii locale şi pentru primari din data de 21 martie 2010 
 
 

M. Of. nr. 97/12 feb. 2010 

 H.G. nr. 94/2010 
 Hotărâre pentru declasificarea unor informaţii secrete de stat emise de Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 104/16 feb. 2010 
 
 H.G. nr. 95/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în  
 coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se efectuează concedieri colective în anul 2010 şi care vor  
 beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate  
 prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi  
 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
 administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 100/15 feb. 2010 

 H.G. nr. 99/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea organizării de către Colegiul Naţional de Apărare din România a modulului 4 din Cursul de nivel înalt în  
 domeniul politicii europene de securitate şi apărare în cadrul Colegiului European de Securitate şi Apărare 
 
 

M. Of. nr. 108/17 feb. 2010 

 H.G. nr. 100/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea  
 bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 
 M. Of. nr. 107/17 feb. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 535/2010  (M. Of. nr. 380/8 iun. 2010) - modifică art. 3 alin. (1); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 102/2010 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii de către Ministerul Mediului şi Pădurilor a taxei de asociere a Gărzii Naţionale de Mediu la reţeaua  
 europeană IMPEL pentru anii 2010 şi 2011 
 M. Of. nr. 116/22 feb. 2010 
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 ▼ Protocol dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Energiei din Georgia privind cooperarea în domeniul petrolului, gazelor  
 şi rutelor de transport al energiei, semnat la Tbilisi la 7 octombrie 2009 
 H.G. nr. 103/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 218/7 apr. 2010 

 H.G. nr. 117/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei  
 feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România 
 
 

M. Of. nr. 138/2 mar. 2010 

 H.G. nr. 118/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de către stat, prin Regia Naţională a  
 Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului 
 M. Of. nr. 135/1 mar. 2010 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Mediului din România şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Republica  
 Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009 
 H.G. nr. 132/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 142/4 mar. 2010 

 H.G. nr. 143/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Independenţa, judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 152/9 mar. 2010 

 H.G. nr. 144/2010 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 139/2 mar. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 217/2010  (M. Of. nr. 195/29 mar. 2010) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 634/2010  (M. Of. nr. 521/27 iul. 2010) - modifică art. 3 lit. k), art. 4 alin. (1) pct. 7, 8, 11 şi 16-18, art. 7 alin. (5), art.  
 13 alin. (3); 
  introduce pct. 111 la art. 4 alin. (1); 
  înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 964/2010  (M. Of. nr. 698/19 oct. 2010) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1396/2010  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 53/21 ian. 2011) - modifică şi completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 85/2011  (M. Of. nr. 101/8 feb. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 105/2011  (M. Of. nr. 169/9 mar. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 227/2011  (M. Of. nr. 198/22 mar. 2011) - modifică anexa nr. 2 lit. A 
 - H.G. nr. 489/2011  (M. Of. nr. 352/20 mai 2011) - modifică, la data de 19 iun. 2011, anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 755/2011  (M. Of. nr. 548/2 aug. 2011) - modifică şi completează anexa nr. 2; 
 introduce pct. 54 la art. 4 alin. (1); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 974/2011  (M. Of. nr. 716/11 oct. 2011) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1193/2011  (M. Of. nr. 880/13 dec. 2011) - modifică şi completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 8/2012  (M. Of. nr. 23/11 ian. 2012) - modifică art. 7 alin. (5), art. 16 alin. (2), art. 20; 
 introduce anexa nr. 3; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 351/2012  (M. Of. nr. 272/24 apr. 2012) - modifică art. 13 alin. (3); 
  introduce pct. 55-62 la art. 4 alin. (1), art. 41; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 641/2012  (M. Of. nr. 441/3 iul. 2012) - modifică anexa nr. 2; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 901/2012  (M. Of. nr. 652/13 sep. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 931/2012  (M. Of. nr. 664/20 sep. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1152/2012  (M. Of. nr. 812/4 dec. 2012) - modifică art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (3); 
 introduce pct. 521 la art. 4 alin. (1); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 185/2013  (M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 295/23 mai 2013) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 413/2013  (M. Of. nr. 398/2 iul. 2013) - completează  anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 524/2013  (M. Of. nr. 487/2 aug. 2013) - modifică art. 13 alin. (3); 
 înlocuieşte anexele nr. 1-3 
 - H.G. nr. 993/2013  (M. Of. nr. 799/18 dec. 2013) - modifică art. 13 alin. (3); 
 introduce art. 131, art. 171; 
 înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 301/2014  (M. Of. nr. 294/22 apr. 2014) - modifică art. 7 alin. (5), art. 11, art. 131 alin. (1); 
 introduce pct. 63 la art. 4 alin. (1); 
 abrogă art. 41; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 844/2014  (M. Of. nr. 729/6 oct. 2014) - modifică anexa nr. 2 
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 - H.G. nr. 1058/2014  (M. Of. nr. 877/3 dec. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1184/2014  (M. Of. nr. 26/13 ian. 2015) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 154/2016  (M. Of. nr. 196/16 mar. 2016) - modifică art. 7 alin. (5), art. 13 alin. (3); 
 introduce alin. (11) la art. 13, alin. (5) și (6) la art. 14, art. 172; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 37/2017  (M. Of. nr. 88/31 ian. 2017) - modifică art. 13 alin. (3); 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 3 
 - H.G. nr. 357/2017  (M. Of. nr. 398/26 mai 2017) - modifică art. 11, art. 13 alin. (3), anexa nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 550/2017  (M. Of. nr. 643/4 aug. 2017) - modifică art. 7 alin. (5), art. 8, art. 13 alin. (3) și modifică și înlocuiește anexa  
 nr. 1 
 - H.G. nr. 316/2018  (M. Of. nr. 412/15 mai 2018) - modifică art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (4), art. 172 alin. (1), anexa nr. 2; 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce alin. (31) la art. 13, alin. (41) la art. 14; 
 - H.G. nr. 31/2019  (M. Of. nr. 69/29 ian. 2019) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 21/2020  (M. Of. nr. 33/17 ian. 2020) - modifică art. 7 alin. (5), art. 8, art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (4), modifică și  
 înlocuiește anexa nr. 1; 
  introduce pct. 64-67 la art. 4 alin. (1); 
  abrogă art. 13 alin. (2), art. 13 alin. (31), art. 131 
 - H.G. nr. 254/2020  (M. Of. nr. 272/1 apr. 2020) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 381/2020  (M. Of. nr. 400/15 mai 2020) - modifică art. 7 alin. (5), modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 840/2020  (M. Of. nr. 924/9 oct. 2020) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 383/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) - modifică anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 1072/2021  (M. Of. nr. 951/5 oct. 2021) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 148/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2010 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea  

 riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol  
 public 
 M. Of. nr. 145/5 mar. 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1206/2010  (M. Of. nr. 833/13 dec. 2010) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 150/2010 
 Hotărâre pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi  
 Locuinţe 
 M. Of. nr. 157/11 mar. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 226/2013  (M. Of. nr. 270/14 mai 2013) - înlocuieşte anexa nr. 1; 
 denumirile „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" şi „Direcţia  
 Generală Lucrări Publice" se înlocuiesc cu denumirile „Ministerul Dezvoltării  
 Regionale şi Administraţiei Publice", respectiv „Direcţia Generală  
 Infrastructură." 
 - H.G. nr. 364/2014  (M. Of. nr. 341/9 mai 2014) - completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 416/2015  (M. Of. nr. 414/11 iun. 2015) - modifică art. 3 lit. e), art. 11 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1); 
 introduce alin. (21) la art. 25; 
 abrogă art. 7; 
 înlocuieşte anexa nr. 1; 
 denumirea "Direcţia Generală Infrastructură" se înlocuieşte cu denumirea  
 "Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură" 
 - H.G. nr. 243/2016  (M. Of. nr. 282/14 apr. 2016) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce lit. d1) la alin. (2) al art. 11 
 - H.G. nr. 256/2017  (M. Of. nr. 330/8 mai 2017) - modifică art. 3 lit.e), art. 11 alin. (2) și (3), art. 24, art. 25 alin. (2), modifică și  
 înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
  introduce alin. (21) la art. 11, alin.(22) și (23) la art. 25; 
  abrogă art. 25 alin. (3); 
  în tot cuprinsul hotărârii denumirea „Ministerului Dezvoltării Regionale şi  
 Administraţiei Publice” se înlocuieşte cu denumirea „Ministerului Dezvoltării  
 Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene”. 
 - H.G. nr. 64/2018  (M. Of. nr. 198/5 mar. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 denumirea „Ministerul Dezvoltării 
 Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene” se înlocuieşte cu  
 denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice” . 
 - H.G. nr. 131/2020  (M. Of. nr. 121/17 feb. 2020) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 49/2021  (M. Of. nr. 182/23 feb. 2021) - modifică art. 27; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 
 

 abrogă art. 26, anexa nr. 7 

 H.G. nr. 151/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Programului "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti" 
 
 

M. Of. nr. 162/12 mar. 2010 

 H.G. nr. 155/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din  
 domeniul feroviar care beneficiază de măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale,  
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 companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar 
 M. Of. nr. 146/5 mar. 2010 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 26 martie  
 2008 şi la Bucureşti la 9 aprilie 2008, precum şi la Luxemburg la 15 septembrie 2009 şi la Bucureşti la 2 octombrie 2009, la Contractul  
 de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din  
 România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 H.G. nr. 156/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 155/10 mar. 2010 

 H.G. nr. 157/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Botoşani, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 152/9 mar. 2010 

 H.G. nr. 158/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 152/9 mar. 2010 

 H.G. nr. 164/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 160/12 mar. 2010 
 
 H.G. nr. 165/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, din data de 18 aprilie 2010 
 M. Of. nr. 160/12 mar. 2010 

 

 ▼ Amendament nr. 1 dintre Guvernul României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin  
 Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare (USTDA), semnat la Washington, DC la 6 aprilie 2009, privind amendarea Acordului de finanţare  
 dintre Guvernul României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Agenţia pentru  
 Comerţ şi Dezvoltare (USTDA), semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2006 
 H.G. nr. 172/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 173/17 mar. 2010 

 H.G. nr. 173/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea  
 consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat  
 din domeniul feroviar 
 M. Of. nr. 159/12 mar. 2010 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 175/18 mar. 2010) - publică anexele nr. 4 şi 5 

 H.G. nr. 174/2010 
 Hotărâre privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră 
 M. Of. nr. 170/16 mar. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1220/2012  (M. Of. nr. 887/27 dec. 2012) - introduce art. 11; 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 67/2013  (M. Of. nr. 123/6 mar. 2013) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 299/2015  (M. Of. nr. 324/13 mai 2015) - modifică şi înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 175/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru  
 economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României 
 M. Of. nr. 162/12 mar. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 131/2011  (M. Of. nr. 139/24 feb. 2011) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 156/2012  (M. Of. nr. 174/19 mar. 2012) - completează anexa 
 - H.G. nr. 738/2013  (M. Of. nr. 614/2 oct. 2013) - completează anexa 
 - H.G. nr. 2/2014  (M. Of. nr. 15/10 ian. 2014) - introduce alin. (24) la art. 4 
 - H.G. nr. 913/2014  (M. Of. nr. 771/23 oct. 2014) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 63/2015  (M. Of. nr. 98/6 feb. 2015) - completează anexa 
 
 ▼ Protocolul celei de-a şaptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protecţia mediului, semnat la Budapesta la 10 septembrie  
 2009, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul  
 protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 26 mai 1997 
 H.G. nr. 179/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 290/4 mai 2010 

 H.G. nr. 180/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti,  
 Colegiul uninominal nr. 19 
 M. Of. nr. 156/11 mar. 2010 
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 H.G. nr. 181/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parţiale  
 pentru Camera Deputaţilor care se vor desfăşura în Circumscripţia Electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, în  
 data de 25 aprilie 2010 
 M. Of. nr. 158/11 mar. 2010 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 183/23 mar. 2010) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 184/2010 
 Hotărâre privind declasificarea unor informaţii secrete de stat emise de Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 159/12 mar. 2010 
 
 H.G. nr. 185/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Autostrada Arad - Timişoara", km 12+000 - km 44+000 pe teritoriile municipiului Arad, al localităţii Şagu,  
 judeţul Arad, şi localităţilor Orţişoara, Pişchia, Giarmata, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 170/16 mar. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 620/2012  (M. Of. nr. 424/26 iun. 2012) - introduce art. 11 şi o anexă 
 
 H.G. nr. 187/2010 
 Hotărâre privind elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2011-2013 
 
 

M. Of. nr. 166/15 mar. 2010 

 H.G. nr. 188/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare  
 în anul 2010 
 M. Of. nr. 170/16 mar. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1328/2010  (M. Of. nr. 883/29 dec. 2010) - înlocuieşte anexa 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 ianuarie 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al  
 Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998 
 H.G. nr. 190/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 174/17 mar. 2010 

 H.G. nr. 195/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale "e-România" 
 
 

M. Of. nr. 276/28 apr. 2010 

 H.G. nr. 199/2010 
 Hotărâre privind unele măsuri necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia  
 electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, din data de 25 aprilie 2010 
 
 

M. Of. nr. 180/22 mar. 2010 

 H.G. nr. 200/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea  
 bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 
 
 

M. Of. nr. 183/23 mar. 2010 

 H.G. nr. 217/2010 
 Hotărâre privind preluarea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii a unor imobile compuse din teren şi  
 construcţii, situate în municipiul Iaşi, precum şi trecerea unei unităţi sanitare în subordinea Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 195/29 mar. 2010 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre România şi  
 Republica Moldova, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009 
 H.G. nr. 218/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 191/25 mar. 2010 

 H.G. nr. 222/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul  
 2009 
 M. Of. nr. 200/30 mar. 2010 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2009 şi la 13 octombrie 2009 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a  
 transporturilor 
 H.G. nr. 224/2010 (aprobare) 
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M. Of. nr. 204/31 mar. 2010 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 4 iunie 2009 şi 10 iunie 2009 între Guvernul României şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  
 şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006 
 H.G. nr. 225/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 211/2 apr. 2010 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2009 şi la Paris la 9 decembrie 2009 între  
 Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare  
 a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la  
 Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007 
 H.G. nr. 226/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 204/31 mar. 2010 

 ▼ Înţelegere de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi  
 Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti la 10 noiembrie 2009 
 H.G. nr. 227/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 204/31 mar. 2010 

 H.G. nr. 236/2010 
 Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată  
 rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul  
 Bucureşti-Ploieşti" 
 
 

M. Of. nr. 215/6 apr. 2010 

 H.G. nr. 237/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012 şi a Planului  
 general de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012 
 
 

M. Of. nr. 242/15 apr. 2010 

 H.G. nr. 246/2010 
 Hotărâre privind numirea guvernatorului şi a viceguvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare  
 a Mării Negre 
 M. Of. nr. 218/7 apr. 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 828/2019  (M. Of. nr. 971/3 dec. 2019) - modifică art. 1 și art. 2 

 H.G. nr. 253/2010 
 Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil  
 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al municipiului Zalău şi în  
 administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj 
 
 

M. Of. nr. 221/8 apr. 2010 

 H.G. nr. 254/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Coşereni, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 227/12 apr. 2010 
 
 H.G. nr. 256/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada  
 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor 
 
 

M. Of. nr. 225/9 apr. 2010 

 H.G. nr. 260/2010 
 Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" din  
 proprietatea publică în proprietatea privată a statului şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 303/10 mai 2010 

 H.G. nr. 261/2010 
 Hotărâre privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010 
 M. Of. nr. 205/1 apr. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1054/2010  (M. Of. nr. 714/26 oct. 2010) - modifică art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) şi (5), anexa; 
  introduce alin. (6) la art. 8 şi alin. (41) la art. 10 
 - H.G. nr. 1286/2010  (M. Of. nr. 853/20 dec. 2010) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1331/2010  (M. Of. nr. 871/27 dec. 2010) - modifică anexa 
 
 ▼ Acord convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 24 iunie 2009 şi la 20 octombrie 2009 între Guvernul României şi  
 Guvernul Confederaţiei Elveţiene, pentru prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2011 a Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 
 H.G. nr. 268/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 240/15 apr. 2010 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 26 august 2009 şi  
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 30 septembrie 2009 şi la Luxemburg la 16 septembrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii -  
 Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie  
 2005 
 H.G. nr. 269/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 240/15 apr. 2010 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 22 septembrie  
 2009 şi la Luxemburg la 6 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea  
 Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006 
 H.G. nr. 270/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 231/13 apr. 2010 

 ▼ Minută de înţelegere pentru aprobarea reglementării soldurilor de cliring şi barter pe relaţia Republica Arabă Egipt, semnată la  
 Bucureşti la data de 10 decembrie 2008 şi la Cairo la data de 16 decembrie 2008 
 H.G. nr. 271/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 230/12 apr. 2010 

 H.G. nr. 279/2010 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură 
 M. Of. nr. 230/12 apr. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 381/2010  (M. Of. nr. 260/21 apr. 2010) - modifică art. 1 alin. (1) 
 
 

- H.G. nr. 1029/2010  (M. Of. nr. 697/19 oct. 2010) - modifică titlul, art. 1 

 H.G. nr. 295/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Brăduţ, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 257/21 apr. 2010 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind promovarea schimburilor şi colaborării în domeniul IMM dintre Ministerul Întreprinderilor Mici şi  
 Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti  
 la 20 octombrie 2009 
 H.G. nr. 297/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 239/15 apr. 2010 
 
 ▼ Acord privind cooperarea în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene,  
 semnat la Tunis la 11 iunie 2009 
 H.G. nr. 302/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 239/15 apr. 2010 

 H.G. nr. 323/2010 
 Hotărâre privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale  
 speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor  
 naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
 
 

M. Of. nr. 275/28 apr. 2010 

 H.G. nr. 326/2010 
 Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin  
 Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 256/20 apr. 2010 

 H.G. nr. 328/2010 
 Hotărâre privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor cu  
 indicele de inflaţie 
 M. Of. nr. 279/29 apr. 2010 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Comunicaţiilor şi  
 Tehnologiei Informaţiei din Republica Azerbaidjan în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 28  
 septembrie 2009 
 H.G. nr. 333/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 243/16 apr. 2010 
 
 H.G. nr. 341/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Băcia, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 257/21 apr. 2010 

 H.G. nr. 344/2010 
 Hotărâre privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD - PISA 2012, privind  
 evaluarea internaţională a elevilor 
 
 

M. Of. nr. 263/22 apr. 2010 

 H.G. nr. 345/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar 
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 M. Of. nr. 314/13 mai 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 131/2016  (M. Of. nr. 169/7 mar. 2016) - modifică art. 1 și art. 2; 
 introduce anexele nr. 41 și 42 
 - H.G. nr. 188/2017  (M. Of. nr. 240/6 apr. 2017) - modifică art. 1 și art. 2; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 22-24, 35-37 și 40; 
 
 

introduce anexele nr. 43-48 

 H.G. nr. 349/2010 
 Hotărâre pentru declararea zilei de 18 aprilie 2010 zi de doliu naţional pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 238/14 apr. 2010 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Washington la 9 noiembrie 2009 şi la Bucureşti la 17 noiembrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la  
 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 353/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 263/22 apr. 2010 

 H.G. nr. 356/2010 
 Hotărâre privind stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera  
 Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 19,  
 din data de 25 aprilie 2010 
 
 

M. Of. nr. 255/20 apr. 2010 

 H.G. nr. 365/2010 
 Hotărâre pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte şi produse  
 lactate, grav afectaţi de criza din sectorul lactatelor 
 M. Of. nr. 271/27 apr. 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 498/2010  (M. Of. nr. 360/1 iun. 2010) - modifică art. 2, art. 4 alin. (1) lit. d), art. 4 alin. (2) 

 H.G. nr. 370/2010 
 Hotărâre privind aprobarea plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării 
 
 

M. Of. nr. 275/28 apr. 2010 

 H.G. nr. 376/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 306/11 mai 2010 
 
 H.G. nr. 382/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale 
 
 

M. Of. nr. 265/23 apr. 2010 

 H.G. nr. 383/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primari din data de 30 mai 2010 
 
 

M. Of. nr. 265/23 apr. 2010 

 H.G. nr. 384/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi  
 societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2010 
 M. Of. nr. 266/23 apr. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1291/2010  (M. Of. nr. 859/21 dec. 2010) - modifică anexele nr. 1/a şi 2/a 
 
 

- H.G. nr. 1354/2010  (M. Of. nr. 894/30 dec. 2010) - înlocuieşte anexele nr. 1/b şi 2/b 

 H.G. nr. 391/2010 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru combaterea muncii nedeclarate şi a Grupului tehnic de lucru 
 M. Of. nr. 283/30 apr. 2010 
 
 H.G. nr. 392/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Covasna, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 306/11 mai 2010 

 H.G. nr. 398/2010 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de  
 abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 
 M. Of. nr. 283/30 apr. 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 407/2021  (M. Of. nr. 372/9 apr. 2021) - modifică art. 5 

 H.G. nr. 402/2010 
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 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 306/11 mai 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 679/2011  (M. Of. nr. 489/8 iul. 2011) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 403/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bustuchin şi Roşia de Amaradia, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 306/11 mai 2010 

 

 ▼ Aranjament administrativ, semnat la Bucureşti la 21 ianuarie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în  
 domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008 
 H.G. nr. 405/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2010 
 
 ▼ Protocol dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi  
 Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind regulile de navigaţie pe apele de frontieră pentru mijloacele de navigaţie  
 aparţinând autorităţilor de frontieră ale României şi Ucrainei, precum şi modul de cooperare pe timpul executării pazei şi supravegherii  
 frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Ialta la 22 octombrie 2009 
 H.G. nr. 406/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 336/20 mai 2010 

 H.G. nr. 408/2010 
 Hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 283/30 apr. 2010 

 H.G. nr. 413/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa" km 0+000-21+861, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 288/3 mai 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 177/2011  (M. Of. nr. 168/9 mar. 2011) - introduce art. 21 şi o anexă după art. 3 
 
 H.G. nr. 415/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa" 
 M. Of. nr. 288/3 mai 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 200/2011  (M. Of. nr. 167/9 mar. 2011) - introduce alin. (2) la art. 3, anexa 
 - H.G. nr. 282/2011  (M. Of. nr. 233/4 apr. 2011) - modifică art. 3 alin. (2); 
  introduce alin. (3) la art. 3, art. 7, anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 791/2011  (M. Of. nr. 586/18 aug. 2011) - modifică şi completează anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 528/2021  (M. Of. nr. 514/18 mai 2021) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 416/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Autostrada Nădlac-Arad" 
 M. Of. nr. 288/3 mai 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1248/2010  (M. Of. nr. 847/17 dec. 2010) - suplimentare sume 
 - H.G. nr. 488/2011  (M. Of. nr. 367/26 mai 2011) - modifică art. 1; 
  introduce art. 31, art. 7, anexa nr. 2; 
 anexa devine anexa nr. 1 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 442/24 iun. 2011) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 841/2012  (M. Of. nr. 617/28 aug. 2012) - modifică şi completează anexa nr. 1; 
 
 

completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 430/2010 
 Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin  
 Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 310/12 mai 2010 

 H.G. nr. 431/2010 
 Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de sănătate din subordinea Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 310/12 mai 2010 

 H.G. nr. 432/2010 
 Hotărâre privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi 
 M. Of. nr. 303/10 mai 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 48/2013  (M. Of. nr. 103/20 feb. 2013) - modifică art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (1) 
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 H.G. nr. 433/2010 
 Hotărâre pentru înscrierea Ansamblului monumental "Memorialul Holocaustului" în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul  
 public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" 
 M. Of. nr. 307/11 mai 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 52/2013  (M. Of. nr. 105/21 feb. 2013) - înlocuieşte anexa 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 115/17 feb. 2014) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 435/2010 
 Hotărâre privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement 
 M. Of. nr. 323/17 mai 2010 
 
 H.G. nr. 439/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bod, Buneşti, Hărman, Măieruş, Mândra şi Sânpetru, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 329/19 mai 2010 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 14 mai 2009, 26 mai 2009, 15 octombrie 2009 şi 20 octombrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001 
 H.G. nr. 441/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 347/26 mai 2010 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin  
 scrisorile semnate la Bucureşti la 11 noiembrie 2009 şi la Paris la 22 decembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi  
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat  
 la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 H.G. nr. 442/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 327/18 mai 2010 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Industriei şi  
 Energiei din Republica Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul energetic, semnat la Baku la 2 februarie 2010 
 H.G. nr. 443/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 325/18 mai 2010 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Zagreb la 29  
 aprilie 2009 
 H.G. nr. 444/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 396/15 iun. 2010 

 ▼ Acord de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2009 
 H.G. nr. 445/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 363/2 iun. 2010 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2009, pentru modificarea Acordului de  
 Cooperare Economică şi Comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Buenos Aires la 27  
 noiembrie 1990 
 H.G. nr. 446/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 521/27 iul. 2010 
 
 H.G. nr. 447/2010 
 Hotărâre pentru declasificarea parţială a Decretului Prezidenţial nr. 306/1982 privind aprobarea notei de comandă pentru obiectivul  
 "C.T.G. — R.M." — Centrul de Telecomunicaţii Guvernamentale şi Radiocomunicaţii Mobile, precum şi a unor măsuri pentru realizarea  
 acestei investiţii 
 M. Of. nr. 397/15 iun. 2010 

 

 ▼ Program de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Bulgaria, pentru anii 2009-2012, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2009 
 H.G. nr. 449/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 363/2 iun. 2010 
 
 H.G. nr. 453/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului manifestărilor dedicate Zilei Eroilor - 13 mai 2010 
 M. Of. nr. 299/7 mai 2010 

 

 ▼ Protocol de colaborare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Fondul ONU pentru Populaţie pentru anii  
 2010-2011, semnat la Bucureşti la 9 februarie 2010 
 H.G. nr. 454/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 307/11 mai 2010 

 H.G. nr. 455/2010 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere în vederea negocierii încheierii unui act adiţional la Contractul de vânzare-cumpărare  
 de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007 
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 M. Of. nr. 307/11 mai 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 950/2011  (M. Of. nr. 700/4 oct. 2011) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 456/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de modernizare, reorganizare şi reducere a cheltuielilor Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii -  
 S.A. 
 
 

M. Of. nr. 339/21 mai 2010 

 H.G. nr. 458/2010 
 Hotărâre privind declararea zilei de 11 ianuarie Ziua Artei Fotografice în România 
 
 

M. Of. nr. 319/14 mai 2010 

 H.G. nr. 459/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative  
 privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară 
 M. Of. nr. 340/21 mai 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 932/2016  (M. Of. nr. 1025/20 dec. 2016) - modifică titlul și art. 2 alin. (1)-(3) 
 - H.G. nr. 853/2017  (M. Of. nr. 963/6 dec. 2017) - modifică art. 2 alin. (4) 
 - H.G. nr. 981/2018  (M. Of. nr. 1061/14 dec. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) - (3) 
 
 H.G. nr. 460/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pe anul 2010 
 M. Of. nr. 319/14 mai 2010 

 

 ▼ Protocol privind cooperarea în domeniul afacerilor interne dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de  
 Interne şi pentru Sport din landul Hessa, semnat la Bucureşti la 4 februarie 2010 
 H.G. nr. 461/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 330/19 mai 2010 

 H.G. nr. 467/2010 
 Hotărâre privind instituirea Zilei rezervistului militar 
 M. Of. nr. 333/19 mai 2010 
 
 H.G. nr. 472/2010 
 Hotărâre privind stabilirea duratei mandatului, a criteriilor şi a condiţiilor de numire şi de revocare din funcţie, precum şi a situaţiilor de  
 incompatibilitate pentru directorul general al structurii executive a organismului naţional de acreditare 
 
 

M. Of. nr. 342/21 mai 2010 

 H.G. nr. 475/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Brazi, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 365/3 iun. 2010 
 
 H.G. nr. 476/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Berceni, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 365/3 iun. 2010 

 H.G. nr. 479/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la proiectul Direcţiei generale  
 justiţie, libertate, securitate, "Acţiunea FIU.NET 2009-2011 - Mai multă ambiţie! O mai mare utilizare!", pentru perioada 2010-2011 
 
 

M. Of. nr. 367/3 iun. 2010 

 H.G. nr. 480/2010 
 Hotărâre privind aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările  
 rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 382/9 iun. 2010 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la  
 Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi la Paris la 14 ianuarie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005 
 H.G. nr. 481/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 428/25 iun. 2010 

 H.G. nr. 483/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Soleşti, judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 395/15 iun. 2010 
 
 H.G. nr. 485/2010 
 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de vaccin împotriva tuberculozei BCG prin Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii - UNICEF 
 
 

M. Of. nr. 367/3 iun. 2010 

 H.G. nr. 487/2010 
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 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Berbeşti, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 395/15 iun. 2010 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 25 ianuarie 2010, la 29 ianuarie 2010 şi la 5 februarie 2010, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai  
 2003 
 H.G. nr. 492/2010  (aprobare) 
 M. Of. nr. 396/15 iun. 2010 
 
 H.G. nr. 493/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în  
 România 
 M. Of. nr. 397/15 iun. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 100/2012  (M. Of. nr. 145/5 mar. 2012) - modifică anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 1073/2013  (M. Of. nr. 5/7 ian. 2014) - înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 494/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Roman, judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 395/15 iun. 2010 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România şi Ministerul Transporturilor, Tehnologiilor  
 Informaţionale şi Comunicaţiilor din Republica Bulgaria cu privire la cooperarea în domeniul furnizării serviciilor de navigaţie aeriană  
 şi pentru înfiinţarea unui bloc funcţional de spaţiu aerian, care să cuprindă spaţiul aerian naţional al României, spaţiul aerian naţional  
 al Republicii Bulgaria şi spaţiul aerian aflat sub incidenţa obligaţiilor juridice internaţionale asumate de către România şi Republica  
 Bulgaria, semnat la Sofia la 26 februarie 2010 
 H.G. nr. 496/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 403/17 iun. 2010 

 H.G. nr. 497/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante  
 şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a  
 personalului contractual din sistemul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 419/23 iun. 2010 

 H.G. nr. 499/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)" 
 M. Of. nr. 369/4 iun. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 177/2020  (M. Of. nr. 211/16 mar. 2020) - completează art. 1 cu amplasamentul prevăzut în anexa nr. 1; 
 introduce art. 21, art. 7 și anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 805/2021  (M. Of. nr. 748/2 aug. 2021) - modifică și completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 508/2010 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a lucrărilor de înlăturare şi prevenire a efectelor calamităţilor  

 naturale produse de inundaţii 
 M. Of. nr. 412/21 iun. 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1163/2011  (M. Of. nr. 857/5 dec. 2011) - modifică anexa 

 H.G. nr. 509/2010 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru dezvoltare turistică 
 
 

M. Of. nr. 412/21 iun. 2010 

 H.G. nr. 510/2010 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile  
 optice artificiale 
 
 

M. Of. nr. 427/25 iun. 2010 

 H.G. nr. 511/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării zonei turistice a municipiului Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, ca staţiune turistică de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 391/14 iun. 2010 

 H.G. nr. 524/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Albeştii de Argeş, Arefu, Bascov şi Cocu, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 395/15 iun. 2010 
 
 H.G. nr. 529/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat  
 faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile  
 administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă  
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 managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 385/10 iun. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 427/25 iun. 2010) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1048/2010  (M. Of. nr. 736/4 nov. 2010) - modifică în mod corespunzător anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1141/2010  (M. Of. nr. 784/24 nov. 2010) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1266/2010  (M. Of. nr. 851/20 dec. 2010) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1305/2010  (M. Of. nr. 887/29 dec. 2010) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1404/2010  (M. Of. nr. 13/6 ian. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 129/2011  (M. Of. nr. 139/24 feb. 2011) - modifică anexa nr. 2 la data de 26 mar. 2011 
 - H.G. nr. 130/2011  (M. Of. nr. 139/24 feb. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 361/2011  (M. Of. nr. 253/11 apr. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 359/2011  (M. Of. nr. 256/12 apr. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 365/2011  (M. Of. nr. 259/12 apr. 2011) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 489/2011  (M. Of. nr. 352/20 mai 2011) - modifică, la data de 19 iun. 2011, anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 540/2011  (M. Of. nr. 372/27 mai 2011) - modifică şi completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 527/2011  (M. Of. nr. 373/27 mai 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 641/2011  (M. Of. nr. 448/27 iun. 2011) - modifică anexa nr. 2 la data de 27 iul. 2011 
 - H.G. nr. 647/2011  (M. Of. nr. 463/1 iul. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 687/2011  (M. Of. nr. 498/13 iul. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 688/2011  (M. Of. nr. 498/13 iul. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 757/2011  (M. Of. nr. 554/4 aug. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 758/2011  (M. Of. nr. 556/4 aug. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 776/2011  (M. Of. nr. 567/10 aug. 2011) - modifică anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 779/2011  (M. Of. nr. 567/10 aug. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 808/2011  (M. Of. nr. 592/22 aug. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 807/2011  (M. Of. nr. 601/25 aug. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 871/2011  (M. Of. nr. 633/5 sep. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 977/2011  (M. Of. nr. 727/14 oct. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1099/2011  (M. Of. nr. 801/11 nov. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1109/2011  (M. Of. nr. 809/16 nov. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1140/2011  (M. Of. nr. 849/30 nov. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1193/2011  (M. Of. nr. 880/13 dec. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1235/2011  (M. Of. nr. 908/21 dec. 2011) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 28/2012  (M. Of. nr. 58/24 ian. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 51/2012  (M. Of. nr. 85/2 feb. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 52/2012  (M. Of. nr. 85/2 feb. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 226/2012  (M. Of. nr. 215/30 mar. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 600/2012  (M. Of. nr. 411/20 iun. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 603/2012  (M. Of. nr. 412/20 iun. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 669/2012  (M. Of. nr. 478/12 iul. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 798/2012  (M. Of. nr. 558/8 aug. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 839/2012  (M. Of. nr. 583/16 aug. 2012) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1116/2012  (M. Of. nr. 783/21 nov. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1124/2012  (M. Of. nr. 800/28 nov. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1132/2012  (M. Of. nr. 800/28 nov. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1168/2012  (M. Of. nr. 816/5 dec. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1285/2012  (M. Of. nr. 885/27 dec. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1262/2012  (M. Of. nr. 891/27 dec. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 323/2013  (M. Of. nr. 333/7 iun. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 426/2013  (M. Of. nr. 406/5 iul. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 610/2013  (M. Of. nr. 552/30 aug. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1003/2013  (M. Of. nr. 794/17 dec. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1119/2013  (M. Of. nr. 4/6 ian. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 771/2014  (M. Of. nr. 669/11 sep. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 948/2014  (M. Of. nr. 801/4 nov. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2014  (M. Of. nr. 808/6 nov. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 999/2014  (M. Of. nr. 819/10 nov. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1043/2014  (M. Of. nr. 877/3 dec. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 189/2017  (M. Of. nr. 232/5 apr. 2017) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 335/2017  (M. Of. nr. 389/24 mai 2017) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 472/2019  (M. Of. nr. 576/15 iul. 2019) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1143/2021  (M. Of. nr. 1035/29 oct. 2021) - modifică anexa nr. 2 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere încheiat între Institutul Naţional de Statistică al României şi Agenţia de Statistică a Republicii Kazahstan  
 privind cooperarea în domeniul statisticii, semnat la Astana la 2 martie 2010 
 H.G. nr. 533/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 414/22 iun. 2010 
 
 H.G. nr. 538/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a unui primar 
 
 

M. Of. nr. 388/11 iun. 2010 
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 H.G. nr. 539/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 locale parţiale pentru un consiliu local şi pentru un primar din data de 18 iulie 2010 
 
 

M. Of. nr. 388/11 iun. 2010 

 H.G. nr. 545/2010 
 Hotărâre privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură 
 M. Of. nr. 444/1 iul. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 725/2010  (M. Of. nr. 548/4 aug. 2010) - modifică art. 5 alin. (1), art. 7 pct. F lit. h), anexa nr. 1; 
  înlocuieşte anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 933/2011  (M. Of. nr. 695/30 sep. 2011) - modifică art. 4 alin. (5), art. 17; 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 567/2013  (M. Of. nr. 498/7 aug. 2013) - modifică art. 5 alin. (1); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 213/2017  (M. Of. nr. 254/12 apr. 2017) - modifică art. 5 alin. (1) 

 H.G. nr. 546/2010 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA  
 Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor  
 din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 452/2 iul. 2010 

 H.G. nr. 547/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Grupul de lucru pentru  
 întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat 
 M. Of. nr. 439/30 iun. 2010 

 

 ▼ Amendament nr. 4 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a  
 Dunării de Jos" Galaţi, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 ianuarie 2010, la Bucureşti la 25 ianuarie 2010 şi la Galaţi la 29  
 ianuarie 2010, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a  
 Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 H.G. nr. 548/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 449/2 iul. 2010 

 ▼ Amendament nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti, prin scrisoarea semnată la  
 Luxemburg la 10 septembrie 2009 şi la Bucureşti la 2 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de  
 Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la  
 Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003 
 H.G. nr. 549/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 449/2 iul. 2010 

 ▼ Amendament nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 14  
 octombrie 2009 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat  
 finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 
 H.G. nr. 550/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 449/2 iul. 2010 

 H.G. nr. 555/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vlădeşti, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 460/6 iul. 2010 
 
 H.G. nr. 556/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman 
 
 

M. Of. nr. 460/6 iul. 2010 

 H.G. nr. 557/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Modelu, judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 460/6 iul. 2010 

 H.G. nr. 558/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Agigea, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 460/6 iul. 2010 

 H.G. nr. 559/2010 
 Hotărâreprivind aprobarea stemelor comunelor Ciulniţa şi Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 460/6 iul. 2010 
 
 H.G. nr. 560/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Sărmaşu, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 460/6 iul. 2010 
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 ▼ Protocol semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 1993 
 H.G. nr. 561/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 502/20 iul. 2010 

 ▼ Protocolul Sesiunii a XXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş la 16 aprilie 2010, pentru aplicarea  
 Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor  
 de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 H.G. nr. 565/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 446/1 iul. 2010 

 H.G. nr. 566/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Negreşti, judeţul Vaslui 
 
 

M. Of. nr. 460/6 iul. 2010 

 H.G. nr. 572/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de restructurare şi modernizare a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. 
 M. Of. nr. 491/16 iul. 2010 
 
 H.G. nr. 578/2010 
 Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată  
 situate în localitatea Calafat, judeţul Dolj, aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia  
 infrastructurii de acces rutier şi feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin" 
 
 

M. Of. nr. 494/16 iul. 2010 

 H.G. nr. 583/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea declasificării informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de Ministerul Apărării  
 Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972 
 M. Of. nr. 506/21 iul. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 792/2013  (M. Of. nr. 647/22 oct. 2013) - modifică art. 3; 
  abrogă art. 6 
 
 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 25 martie 2010, pentru aplicarea Acordului  
 dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la  
 Bruxelles la 10 octombrie 2007 
 H.G. nr. 586/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 506/21 iul. 2010 

 H.G. nr. 590/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe  
 amplasamentul lucrării de interes public local "Dublarea diametralei N-S pe tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan-B. P. Hasdeu-  
 Uranus-Calea Rahovei" 
 
 

M. Of. nr. 428/25 iun. 2010 

 H.G. nr. 591/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe  
 amplasamentul lucrării de interes public local "Regularizarea traseului Bulevardului Tudor Vladimirescu" 
 
 

M. Of. nr. 428/25 iun. 2010 

 H.G. nr. 592/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe  
 amplasamentul lucrării de interes public local "Supralărgire str. Gheorghe Ionescu-Şişeşti - bd. Ion Ionescu de la Brad" 
 M. Of. nr. 428/25 iun. 2010 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor al României şi Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind  
 colaborarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 
 H.G. nr. 593/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 436/29 iun. 2010 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 493/16 iul. 2010) 

 H.G. nr. 606/2010 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale 
 M. Of. nr. 501/20 iul. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 929/2013  (M. Of. nr. 745/2 dec. 2013) - modifică art. 2 alin. (1) 
 
 ▼ Acord privind cooperarea între autorităţile de frontieră/gardă de coastă din statele riverane Mării Negre, deschis spre semnare la  
 Istanbul, Republica Turcia, la 8 noiembrie 2006 şi semnat de către partea română la Burgas, Republica Bulgaria, la 23 octombrie 2007 
 H.G. nr. 609/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 521/27 iul. 2010 
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 ▼ Amendament convenit, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 27 februarie 2009 şi la Paris la 29 iunie 2009, între Guvernul României şi  
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007, pentru finanţarea Proiectului privind  
 reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere 
 H.G. nr. 610/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 507/21 iul. 2010 

 ▼ Amendamentul nr. 2 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul  
 Bucureşti "METROREX" - S.A., prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 8 decembrie 2009 şi la Bucureşti la 16 decembrie 2009, la  
 Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea  
 Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. referitor la finanţarea proiectului privind modernizarea metroului  
 din Bucureşti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006 
 H.G. nr. 611/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 528/29 iul. 2010 
 
 
 H.G. nr. 620/2010 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a activităţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru  
 modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
 M. Of. nr. 475/9 iul. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 539/3 aug. 2010) - rectifică anexa 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Astana la 2  
 martie 2010 
 H.G. nr. 635/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 521/27 iul. 2010 

 H.G. nr. 641/2010 
 Hotărâre pentru recunoaşterea Statutului Bisericii Unitariene din Transilvania 
 M. Of. nr. 595/23 aug. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 143/2015  (M. Of. nr. 74/2 feb. 2016) 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 aprilie 2009, 19 noiembrie 2009, 7 decembrie 2009 şi 11  
 decembrie 2009 şi la Washington D.C. la 26 mai 2009, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31  
 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră 
 H.G. nr. 642/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 509/22 iul. 2010 

 H.G. nr. 643/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.  
 pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2008 
 M. Of. nr. 556/6 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1337/2010  (M. Of. nr. 875/28 dec. 2010) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 664/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2010 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada  
 2007-2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2007 
 
 

M. Of. nr. 540/3 aug. 2010 

 H.G. nr. 705/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii  
 electorale 
 
 

M. Of. nr. 492/16 iul. 2010 

 H.G. nr. 706/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 22 august 2010 
 
 

M. Of. nr. 492/16 iul. 2010 

 H.G. nr. 708/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului "Case de locuit în zonele afectate de calamităţile naturale din anul 2010" 
 M. Of. nr. 489/15 iul. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 771/2010  (M. Of. nr. 536/30 iul. 2010) - modifică şi completează anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 903/2010  (M. Of. nr. 616/31 aug. 2010) - modifică şi completează anexa nr. 1 

 H.G. nr. 711/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condiţiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului/examenului  
 de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de evaluare a performanţelor  
 profesionale individuale în cazul examenului de promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual  
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 din cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi instituţiilor sau autorităţilor aflate în subordine,  
 coordonare ori sub autoritate 
 M. Of. nr. 518/26 iul. 2010 

 

 ▼ Amendamentul nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 februarie 2010 şi la Bucureşti la 21 martie 2010 între Banca  
 Europeană de Investiţii, Guvernul României şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., la Contractul de finanţare dintre  
 România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de  
 reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 
 H.G. nr. 719/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 538/2 aug. 2010 

 H.G. nr. 723/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea  
 activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate  
 de donator de asistenţă tehnică 
 M. Of. nr. 571/12 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 643/2015  (M. Of. nr. 643/25 aug. 2015) - modifică şi completează anexa 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la  
 Washington la 7 mai 2010 şi la Bucureşti la 27 mai 2010, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică,  
 semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 733/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 535/30 iul. 2010 

 H.G. nr. 736/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor  
 de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală 
 M. Of. nr. 537/2 aug. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 564/10 aug. 2010) - rectifică anexa nr. 1 la norme 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 108/2011  (M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) - introduce alin. (11) la art. 2 
 - H.G. nr. 864/2011  (M. Of. nr. 615/31 aug. 2011) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 169/2012  (M. Of. nr. 195/26 mar. 2012) - introduce alin. (12) la art. 2 
 - H.G. nr. 837/2013  (M. Of. nr. 677/4 nov. 2013) - introduce alin. (13) la art. 2 
 - H.G. nr. 3/2014  (M. Of. nr. 15/10 ian. 2014) - introduce alin. (14) la art. 2 
 
 

- H.G. nr. 61/2015  (M. Of. nr. 98/6 feb. 2015) - introduce alin. (15) la art. 2 

 H.G. nr. 740/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării "Reabilitare DN 66 Petroşani-Simeria, între km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor  
 naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara" 
 
 

M. Of. nr. 552/5 aug. 2010 

 H.G. nr. 741/2010 
 Hotărâre privind aprobarea actelor adiţionale pe anul 2010 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru  
 perioada 2008-2011 şi a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor de transport feroviar de călători  
 nou-intraţi pe piaţa de transport în perioada de valabilitate a Contractului de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru  
 perioada 2008-2011 
 M. Of. nr. 567/11 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1336/2010  (M. Of. nr. 886/29 dec. 2010) - modifică anexele nr. 5 şi 6 
 - H.G. nr. 746/2011  (M. Of. nr. 564/9 aug. 2011) - modifică anexa nr. 5 
 
 H.G. nr. 742/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173+800 şi km 296+293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a  
 V-a 
 M. Of. nr. 543/3 aug. 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 697/2018  (M. Of. nr. 787/13 sep. 2018) - introduce art. 21, art. 7, anexa nr. 2 

 H.G. nr. 743/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Suceava" 
 M. Of. nr. 543/3 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 614/2011  (M. Of. nr. 456/29 iun. 2011) - modifică art. 2; 
  introduce art. 21 şi o anexă 
 
 H.G. nr. 746/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont al  
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 Unităţilor de Informaţii Financiare 
 
 

M. Of. nr. 557/6 aug. 2010 

 H.G. nr. 749/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 - km 344+254, pe teritoriul  
 localităţilor Drobeta-Turnu Severin şi Şimian din judeţul Mehedinţi" 
 
 

M. Of. nr. 543/3 aug. 2010 

 H.G. nr. 750/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2" 
 M. Of. nr. 543/3 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 368/2013  (M. Of. nr. 422/11 iul. 2013) - completează amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1; 
  introduce art. 7, anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 304/2016  (M. Of. nr. 316/25 apr. 2016) - modifică art. 1 și anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 454/2017  (M. Of. nr. 523/5 iul. 2017) - modifică anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 361/2019  (M. Of. nr. 489/14 iun. 2019) - modifică anexa nr. 2 
  
 H.G. nr. 751/2010 
 Hotărâre privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 552/5 aug. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 701/20 oct. 2010) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 250/2012  (M. Of. nr. 222/3 apr. 2012) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1038/2012  (M. Of. nr. 733/30 oct. 2012) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - H.G. nr. 584/2013  (M. Of. nr. 506/12 aug. 2013) - modifică titlul; 
 abrogă art. 2 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1187/2014  (M. Of. nr. 18/9 ian. 2015) - modifică art. 5 alin. (1); 
 abrogă art. 5 alin. (4) 
 
 

- H.G. nr. 860/2016  (M. Of. nr. 939/22 nov. 2016) - abrogă H.G., cu excepția art. 6 

 H.G. nr. 752/2010 
 Hotărâre privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului 
 M. Of. nr. 539/3 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1387/2010  (M. Of. nr. 890/30 dec. 2010) - prorogă, până la data de 1 feb. 2011, termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) şi  
 art. 3 
 - H.G. nr. 250/2012  (M. Of. nr. 222/3 apr. 2012) - modifică art. 2 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1038/2012  (M. Of. nr. 733/30 oct. 2012) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) 
 - H.G. nr. 584/2013  (M. Of. nr. 506/12 aug. 2013) - modifică titlul; 
 abrogă art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 756/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor  
 de asigurare 
 M. Of. nr. 573/12 aug. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 408/10 iun. 2011) - rectifică art. 8 alin. (2) lit. d) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 959/2013  (M. Of. nr. 768/10 dec. 2013) - durata de aplicare a schemelor de ajutor de stat se prorogă până la 30 iunie  
 
 

2014 

 H.G. nr. 759/2010 
 Hotărâre privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică 
 M. Of. nr. 552/5 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 995/2010  (M. Of. nr. 670/1 oct. 2010) - modifică art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (4); 
  introduce alin. (11) şi (21) la art. 8, alin. (21) la art. 12 
 - H.G. nr. 1095/2010  (M. Of. nr. 751/10 nov. 2010) - modifică art. 3 alin. (1), art. 3 alin. (2) lit. c), art. 3 alin. (3) lit. b), art. 3 alin.  
 (4) lit. b), art. 5 alin. (1) lit. e), art. 5 alin. (2) şi (5), art. 12 alin. (21) 
 - H.G. nr. 1303/2010  (M. Of. nr. 874/28 dec. 2010) - modifică art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (11) şi (21), art. 10, art. 12 alin. (21); 
  introduce art. 81, art. 121; 
  abrogă art. 5 alin. (5) 
 - H.G. nr. 590/2011  (M. Of. nr. 423/16 iun. 2011) - modifică art. 3 alin. (2) lit. a) şi d), art. 3 alin. (3) lit. c), art. 3 alin. (4) lit. c),  
 art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. f); 
  introduce alin. (21) la art. 4, alin. (6) la art. 5, alin. (12) la art. 8, alin. (22)  
 la art. 8, alin. (22) la art. 12, alin. (11) la art. 14, anexa nr. 2, după anexa  
 care devine anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 911/2012  (M. Of. nr. 654/14 sep. 2012) - modifică art. 4; 
  abrogă art. 3 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. d) şi alin. (4) lit. d), art. 5 alin. (1) lit.  
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 i); 
  înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 341/2013  (M. Of. nr. 335/7 iun. 2013) - introduce alin. (5) la art. 4, lit. j) la art. 5 alin. (1), alin. (13) şi (23)  la art.  
 8, alin. (23) la art. 12, anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 418/2013  (M. Of. nr. 384/27 iun. 2013) - introduce alin (6) la art. 4, anexa nr. 4 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 521/20 aug. 2013) - rectifică art. 8 alin. (13) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 785/2013  (M. Of. nr. 632/11 oct. 2013) - modifică art. 8 alin. (13) şi (23), art. 12 alin. (23) 
 
 

- H.G. nr. 769/2014  (M. Of. nr. 664/10 sep. 2014) - introduce alin. (7) la art. 4, anexa nr. 5 

 H.G. nr. 760/2010 
 Hotărâre privind înfiinţarea societăţilor comerciale "Servicii Energetice Banat" - S.A., "Servicii Energetice Dobrogea" - S.A., "Servicii  
 Energetice Moldova" - S.A., "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. şi "Servicii Energetice Muntenia" - S.A. prin reorganizarea Societăţii  
 Comerciale Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 557/6 aug. 2010 

 H.G. nr. 761/2010 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Paroşeni" - S.A., filială a  
 Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 560/9 aug. 2010 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 651/20 sep. 2010) - rectifică art. 2 şi anexa 

 H.G. nr. 762/2010 
 Hotărâre privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de  
 personal din sistemul justiţiei 
 M. Of. nr. 572/12 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 935/2010  (M. Of. nr. 654/22 sep. 2010) - modifică art. 13 
 - H.G. nr. 22/2012  (M. Of. nr. 44/19 ian. 2012) - modifică titlul, art. 8 alin. (2); 
  introduce lit. d) la art. 1 alin. (1) 
 
 

- H.G. nr. 893/2020  (M. Of. nr. 994/28 oct. 2020) - modifică art. 1 alin. (1) lit. a) 

 H.G. nr. 763/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor  
 vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului  
 Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind  
 evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului  
 Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia 
 
 

M. Of. nr. 592/20 aug. 2010 

 H.G. nr. 765/2010 
 Hotărâre privind aprobarea şi finanţarea Programului-pilot de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din domeniul asistenţei  
 sociale şi ocrotirii sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 516/23 iul. 2010 

 H.G. nr. 770/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Zărneşti, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 591/20 aug. 2010 

 H.G. nr. 776/2010 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a  
 Municipiului Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 558/9 aug. 2010 

 H.G. nr. 777/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Ocna Sibiului, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 591/20 aug. 2010 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 20 noiembrie 2008 şi la Paris la 29 martie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12  
 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 
 H.G. nr. 779/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 573/12 aug. 2010 
 
 H.G. nr. 780/2010 
 Hotărâre privind modalitatea de colaborare externă neremunerată utilizată de Ministerul Justiţiei pentru elaborarea actelor normative şi a  
 unor documente de politică publică 
 
 

M. Of. nr. 570/11 aug. 2010 

 H.G. nr. 792/2010 
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 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în Circumscripţia electorală  
 Racşa, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 557/6 aug. 2010 

 H.G. nr. 793/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale în Circumscripţia electorală Racşa, judeţul Satu Mare, din data de 12 septembrie  
 2010 
 
 

M. Of. nr. 557/6 aug. 2010 

 H.G. nr. 811/2010 
 Hotărâre privind controlul statului portului 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 146/19 mar. 2013) - rectifică anexa nr. 10 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 823/2015  (M. Of. nr. 800/28 oct. 2015) - modifică art. 3 alin. (3), art. 14 alin. (5), art. 18 alin. (4), art. 19 alin. (7),  
 anexa nr. 1, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 10; 
  introduce pct. 41, lit. i)-k) la pct. 7 al art. 2, pct. 71 la art. 2, alin. (5) la art.  
 3, alin. (3)-(5) la art. 17, art. 181, alin. (21) la art. 19, art. 33; 
  abrogă art. 2 pct. 7 lit. g) 
 - H.G. nr. 651/2020  (M. Of. nr. 735/13 aug. 2020) - modifică art. 3 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1) și art. 31; 
 introduce pct. 141, 142 și 211 la art. 2, art. 141 și anexa nr. 15; 
 abrogă art. 15 alin. (3) 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 956/16 oct. 2020) - rectifică art. 16 alin. (1) lit. c) 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea dintre  
 forţele aeriene, semnat la Bucureşti la 29 martie 2010 
 H.G. nr. 815/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 581/17 aug. 2010 

 ▼ Acord privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Republicii Kazahstan, semnat la Astana la 2  
 martie 2010 
 H.G. nr. 817/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 578/16 aug. 2010 

 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 20 mai  
 2010 
 H.G. nr. 818/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 583/17 aug. 2010 
 
 ▼ Acord privind Comitetul de coordonare în cadrul procesului reuniunilor miniştrilor apărării din Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21  
 octombrie 2009 
 H.G. nr. 819/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 583/17 aug. 2010 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul GNL şi al transportului acestora dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi  
 Mediului de Afaceri din România, Ministerul Industriei şi Energiei din Republica Azerbaidjan şi Ministerul Energiei din Georgia, semnat  
 la Bucureşti la 13 aprilie 2010 
 H.G. nr. 822/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 589/19 aug. 2010 

 ▼ Acord dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice din Franţa pentru  
 intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale, semnat la Paris la 26 februarie 2010 
 H.G. nr. 823/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 589/19 aug. 2010 

 H.G. nr. 826/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice  
 "Transelectrica" - S.A. prin metode specifice pieţei de capital 
 M. Of. nr. 609/27 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 139/2012  (M. Of. nr. 167/14 mar. 2012) - modifică art. 3 
 
 H.G. nr. 827/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A.  
 Mediaş prin metode specifice pieţei de capital 
 M. Of. nr. 609/27 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1019/2012  (M. Of. nr. 738/1 nov. 2012) - modifică art. 4 alin. (2) 
 - H.G. nr. 132/2013  (M. Of. nr. 188/3 apr. 2013) - modifică art. 3; 
 
 

introduce art. 31 - 34, lit. e) şi f) la art. 4 alin. (4) 

 H.G. nr. 831/2010 
 Hotărâre privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş şi  
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 a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces 
 M. Of. nr. 596/23 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1019/2012  (M. Of. nr. 738/1 nov. 2012) - modifică art. 5 alin. (2) 
 - H.G. nr. 811/2013  (M. Of. nr. 643/18 oct. 2013) - modifică art. 1, art. 2 lit. c), art. 3 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (2) lit. d), art. 5  
 alin. (4); 
  introduce lit. d) la art. 2, art. 21, art. 41 - 45; 
  în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Economiei, Comerţului şi  
 Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în  
 Industrie” se  înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Economiei, prin  
 Departamentul pentru Energie — Direcţia generală privatizare şi administrare a  
 participaţiilor statului în energie” 
 
 H.G. nr. 832/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Comercială "OMV Petrom" - S.A. Bucureşti prin  
 metode specifice pieţei de capital 
 M. Of. nr. 608/27 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 720/2011  (M. Of. nr. 509/19 iul. 2011) - modifică art. 3 
 
 

- H.G. nr. 1019/2012  (M. Of. nr. 738/1 nov. 2012) - modifică art. 4 alin. (2) 

 H.G. nr. 838/2010 
 Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în  
 favoarea bunăstării păsărilor 
 M. Of. nr. 600/25 aug. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 652/21 sep. 2010) - rectifică anexele nr. 2, 2.1-2.6 şi 3.1-3.6 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1164/2010  (M. Of. nr. 790/25 nov. 2010) - modifică art. 3 alin. (2) partea introductivă şi alin. (3), titlul cap. V, art. 5, art.  
 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 11  
 alin. (2), art. 13 alin. (1), art. 16, art. 17, art. 22, anexa nr. 3; 
  introduce art. 41; 
  abrogă art. 15 alin. (2) 
 - H.G. nr. 4/2011  (M. Of. nr. 25/11 ian. 2011) - modifică art. 2 alin. (2) lit. a), art. 3 alin. (1) şi alin. (2) partea introductivă,  
 art. 4 partea introductivă şi lit a) şi b), art. 41, art. 5 alin. (3) şi (4), art. 5 alin.  
 (5) lit. b),  art. 5 alin. (6) lit. a), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2),  
 art. 9, art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 13, art. 14, art. 15, anexele nr. 2-9; 
 introduce art. 42, alin. (11) la art. 5, alin. (41) şi (42) la art. 5, art. 151; 
 abrogă art. 5 alin. (5) lit. g), art. 16 
 - H.G. nr. 237/2011  (M. Of. nr. 206/24 mar. 2011) - modifică art. 5 alin. (4), art. 6 alin. (2), art. 7, art. 9, art. 10 alin. (2), art. 12,  
 art. 14 alin. (2), art. 20 alin. (1), anexele nr. 4-9; 
  introduce alin. (31) la art. 5, alin. (43) la art. 5 
 
 H.G. nr. 839/2010 
 Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea  
 bunăstării şi protecţiei porcinelor 
 M. Of. nr. 600/25 aug. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1164/2010  (M. Of. nr. 790/25 nov. 2010) - modifică art. 3 alin. (2) partea introductivă şi alin. (3),  titlul cap. V, art. 5, art.  
 7 alin. (2), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2), art.  
 12 alin. (2) lit. b), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22 alin.(1),  
 anexele nr. 3.1-3.7, anexa nr. 6; 
  introduce art. 41; 
 abrogă art. 16 alin. (2) 
 - H.G. nr. 4/2011  (M. Of. nr. 25/11 ian. 2011) - modifică art. 2 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 3 alin. (1) şi partea introductivă  
 a alin. (2), art. 4 partea introductivă, art. 4 lit. a), b) şi d),  art. 5 alin. (3) - (5),  
 art. 5 alin. (6) lit. c) şi f), art. 5 alin. (7) partea introductivă şi lit. a) - c), art. 6  
 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 11  
 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 14, art. 15, art. 16, anexele nr. 2, 3 şi 6; 
  introduce art. 42, alin. (11) la art. 5, alin. (51) - (53) la art. 5, lit. d1) la  
 art. 5 alin. (6), lit. c1) şi c2)la art. 5 alin. (7), art. 161; 
 abrogă art. 5 alin. (6) lit. e), g) şi h) 
 - H.G. nr. 237/2011  (M. Of. nr. 206/24 mar. 2011) - modifică art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (51), art. 5 alin. (7) lit. b) şi c2), art. 6  
 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 13, art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1); 
 
 

 introduce alin. (11) la art. 2, alin. (31) la art. 5 

 H.G. nr. 846/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung 
 M. Of. nr. 626/6 sep. 2010 
 
 H.G. nr. 849/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Budila, Drăguş, Sâmbăta de Sus şi Ucea, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 623/3 sep. 2010 
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 H.G. nr. 851/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Făgăraş, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 623/3 sep. 2010 

 H.G. nr. 852/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vătava, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 623/3 sep. 2010 

 H.G. nr. 860/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale 
 
 

M. Of. nr. 593/20 aug. 2010 

 H.G. nr. 861/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 septembrie 2010 
 
 

M. Of. nr. 593/20 aug. 2010 

 H.G. nr. 877/2010 
 Hotărâre privind interoperabilitatea sistemului feroviar 
 M. Of. nr. 663/28 sep. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1116/2011  (M. Of. nr. 821/21 nov. 2011) - înlocuieşte anexele nr. 2, 5 şi 6 
 - H.G. nr. 652/2013  (M. Of. nr. 558/3 sep. 2013) - modifică art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (2) şi (5), art. 23 alin. (3) lit. a), art. 25  
 alin. (1), (3) şi (4), art. 25 alin. (2) lit. a) şi b) 
 - H.G. nr. 74/2014  (M. Of. nr. 111/13 feb. 2014) - înlocuieşte anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 313/2015  (M. Of. nr. 321/12 mai 2015) - modifică anexa nr. 3; 
 înlocuieşte anexele nr. 5 şi 6 
 Abrogare 
 - H.G. nr. 108/2020  (M. Of. nr. 112/13 feb. 2020) - cu excepţia anexelor nr. 4, 5, 7 şi 9, care se aplică până la data publicării  
 actelor de punere în aplicare corespunzătoare, stabilite de Comisia Europeană,  
 prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 9 alin. (4), art. 14 alin. (10) şi art. 15 alin. (9)  
 din Directiva (UE) 2016/797 
 
 H.G. nr. 886/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activităţilor din domeniul tineretului 
 M. Of. nr. 618/1 sep. 2010 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Finanţelor Publice al României şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul  
 finanţelor publice, semnat la Bucureşti la 19 mai 2010 
 H.G. nr. 889/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 619/2 sep. 2010 
 
 H.G. nr. 892/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea declasificării informaţiilor clasificate secret de stat, nivel de secretizare secret, cuprinse în documentele de plată  
 a drepturilor băneşti cuvenite personalului armatei, elaborate de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 17 februarie 1972-31 decembrie  
 2002 
 
 

M. Of. nr. 610/27 aug. 2010 

 H.G. nr. 905/2010 
 Hotărâre privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor adiacente  
 distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul  
 administraţiei publice, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2010-2011 
 M. Of. nr. 627/6 sep. 2010 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 31 martie 2009, 30 septembrie 2009, 6 noiembrie 2009 şi la  
 Washington la 3 aprilie 2009, 12 mai 2009 şi 9 noiembrie 2009, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea  
 Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006 
 H.G. nr. 906/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 634/9 sep. 2010 
 
 
 H.G. nr. 920/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul  
 creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale 
 M. Of. nr. 672/4 oct. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 701/20 oct. 2010) - rectifică art. 2 lit. c) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 959/2013  (M. Of. nr. 768/10 dec. 2013) - durata de aplicare a schemelor de ajutor de stat se prorogă până la 30 iunie  
 2014 
 
 H.G. nr. 922/2010 
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 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic 
 M. Of. nr. 644/15 sep. 2010 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul conductelor pentru transportul gazelor  
 naturale şi liniilor electrice de transport care intersectează graniţa româno-ungară, semnat la Budapesta la 12 mai 2010 
 H.G. nr. 924/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 638/10 sep. 2010 
 
 
 H.G. nr. 925/2010 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 648/17 sep. 2010 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 374/30 mai 2011) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 930/2010 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică aflaţi sub autoritatea Ministerului  
 Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale "Electrica Furnizare" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 632/8 sep. 2010 

 H.G. nr. 931/2010 
 Hotărâre privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne - IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor  
 de cooperare administrativă prin intermediul IMI 
 M. Of. nr. 651/20 sep. 2010 
 
 
 H.G. nr. 932/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 
 M. Of. nr. 645/16 sep. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1063/2013  (M. Of. nr. 832/24 dec. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 703/2019  (M. Of. nr. 772/24 sep. 2019) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 938/2010 
 Hotărâre privind preluarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la  
 Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
 

M. Of. nr. 687/12 oct. 2010 

 H.G. nr. 940/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate pentru anul 2010 
 M. Of. nr. 648/17 sep. 2010 
 
 H.G. nr. 942/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării  
 efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente  
 obiectivului din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 635/9 sep. 2010 

 H.G. nr. 961/2010 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii "Complexul Muzeal Bucovina" în "Muzeul Bucovinei" 
 
 

M. Of. nr. 649/20 sep. 2010 

 H.G. nr. 962/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate 
 
 

M. Of. nr. 646/16 sep. 2010 

 H.G. nr. 964/2010 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 698/19 oct. 2010 
 
 H.G. nr. 966/2010 
 Hotărâre privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări 
 M. Of. nr. 653/21 sep. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 946/2016  (M. Of. nr. 1025/20 dec. 2016) - modifică art. 3 lit. g) și h); 
  înlocuiește anexa 
 
 H.G. nr. 969/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti -  
 obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2" 
 
 

M. Of. nr. 664/28 sep. 2010 
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 H.G. nr. 977/2010 
 Hotărâre privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a  
 infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2010, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea  
 Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 
 M. Of. nr. 671/1 oct. 2010 

 

 ▼ Acord intre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în  
 domeniul militar, semnat la Atena la 6 mai 2010 
 H.G. nr. 978/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 675/5 oct. 2010 
 
 
 H.G. nr. 983/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea schimbării din clasa de secretizare secret de stat, nivel de secretizare secret, în clasa de secretizare secret de  
 serviciu a informaţiilor cuprinse în "Fişa de evidenţă" a cadrelor militare şi "Fişa matricolă" din memoriile originale ale acestora, elaborate  
 de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 17 februarie 1972-31 decembrie 2002 
 
 

M. Of. nr. 665/28 sep. 2010 

 H.G. nr. 985/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de observator  
 în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2010 
 
 

M. Of. nr. 668/30 sep. 2010 

 H.G. nr. 986/2010 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial pentru elaborarea şi coordonarea implementării unui  
 program de dezvoltare economico-socială a zonei "Delta Dunării" 
 
 

M. Of. nr. 669/30 sep. 2010 

 H.G. nr. 994/2010 
 Hotărâre privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru centralele electrice de termoficare 
 
 

M. Of. nr. 671/1 oct. 2010 

 H.G. nr. 997/2010 
 Hotărâre privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării postînchidere a stării de siguranţă a obiectivului şi a factorilor de mediu a  
 unor mine şi cariere, etapa a XI-a, şi modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine şi cariere 
 
 

M. Of. nr. 692/15 oct. 2010 

 H.G. nr. 1003/2010 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor persoanelor fizice şi juridice propuse pentru expropriere în  
 vederea realizării lucrării de interes naţional "Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronson Drumul Taberei-Universitate" 
 
 

M. Of. nr. 699/20 oct. 2010 

 H.G. nr. 1004/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti -  
 obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni" 
 M. Of. nr. 694/18 oct. 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 457/2013  (M. Of. nr. 451/23 iul. 2013) - introduce art. 11, anexa 

 H.G. nr. 1007/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada  
 2010-2015 
 M. Of. nr. 717/27 oct. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1043/2012  (M. Of. nr. 733/30 oct. 2012) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 963/2013  (M. Of. nr. 788/16 dec. 2013) - modifică titlul; 
 înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1051/2014  (M. Of. nr. 878/3 dec. 2014) - modifică titlul, art. 1; 
 înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 1008/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor  
 vacante ori temporar vacante şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovarea şi avansarea prin  
 examen a personalului contractual din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile publice din  
 subordinea acestuia 
 M. Of. nr. 733/3 nov. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 869/27 dec. 2010) - rectifică art. 4 alin. (3) 
 
 H.G. nr. 1011/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale 
 M. Of. nr. 683/8 oct. 2010 
 



 

 1564

 H.G. nr. 1012/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 14 noiembrie 2010 
 
 

M. Of. nr. 683/8 oct. 2010 

 H.G. nr. 1013/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei  
 Civile 
 M. Of. nr. 720/28 oct. 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1003/2016  (M. Of. nr. 1070/30 dec. 2016) - completează anexa 

 H.G. nr. 1014/2010 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Senatul României a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 687/12 oct. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 473/2019  (M. Of. nr. 619/25 iul. 2019) - modifică art. 1 lit. a); 
 introduce lit. d) la art. 1 și art. 21 
 
 H.G. nr. 1016/2010 
 Hotărâre pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale  
 navigabile ale României 
 M. Of. nr. 731/3 nov. 2010 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 87/2011  (M. Of. nr. 735/19 oct. 2011) - abrogă art. 13 
 - H.G. nr. 750/2012  (M. Of. nr. 593/20 aug. 2012) - modifică art. 14 alin. (1) lit. b); 
 modifică şi completează anexa nr. 2; 
  înlocuieşte anexa nr. 4 
 
 

- H.G. nr. 943/2015  (M. Of. nr. 870/20 nov. 2015) - modifică anexa nr.3 

 H.G. nr. 1017/2010 
 Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2010 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor naţionale directe complementare  

 şi a plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal 
 M. Of. nr. 693/15 oct. 2010 

 ▼ Amendament nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 august 2009, respectiv 3 februarie 2010, şi la Londra la 9  
 februarie 2010, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România  
 şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului  
 Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 
 H.G. nr. 1018/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 717/27 oct. 2010 
 
 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România, Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale al  
 Republicii Elene şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei  
 drepturilor prevăzute de legislaţia muncii, semnat la Sofia la 30 septembrie 2010 
 H.G. nr. 1022/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 732/3 nov. 2010 
 
 
 H.G. nr. 1024/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012 şi a Planului  
 naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012 
 
 

M. Of. nr. 740/5 nov. 2010 

 H.G. nr. 1033/2010 
 Hotărâre privind unele măsuri în domeniul finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2010 a  
 unor cheltuieli de capital pentru unităţi şi instituţii de învăţământ 
 M. Of. nr. 697/19 oct. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1270/2010  (M. Of. nr. 839/15 dec. 2010) - modifică şi completează anexa 
 
 H.G. nr. 1034/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier 
 M. Of. nr. 704/21 oct. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1241/2011  (M. Of. nr. 912/22 dec. 2011) - modifică art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (2) şi (3); 
 abrogă art. 6; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 589/2013  (M. Of. nr. 543/28 aug. 2013) - modifică art. 2 alin. (1); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1086/2014  (M. Of. nr. 895/9 dec. 2014) - modifică art. 2 alin. (1); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 817/2016  (M. Of. nr. 890/7 nov. 2016) - modifică art. 2 alin. (1); 
  abrogă art. 4; 
  modifică și înlocuiește anexa 
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 H.G. nr. 1035/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara,  
 Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3 
 
 

M. Of. nr. 702/21 oct. 2010 

 H.G. nr. 1036/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parţiale  
 pentru Camera Deputaţilor care se vor desfăşura în Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru  
 alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, în data de 5 decembrie 2010 
 
 

M. Of. nr. 702/21 oct. 2010 

 H.G. nr. 1040/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013 
 M. Of. nr. 721/28 oct. 2010 
 
 H.G. nr. 1043/2010 
 Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de  
 inventar şi schimbării unităţii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului  
 Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 771/18 nov. 2010 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 637/7 sep. 2012) - rectifică art. 1 şi anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1047/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mircea Vodă, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 763/16 nov. 2010 
 
 H.G. nr. 1048/2010 
 Hotărâre privind transferul managementului asistenţei medicale pentru unele unităţi sanitare cu paturi din judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 736/4 nov. 2010 

 H.G. nr. 1049/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi un primar 
 
 

M. Of. nr. 706/22 oct. 2010 

 H.G. nr. 1050/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 locale parţiale pentru un primar şi un consiliu local din data de 28 noiembrie 2010 
 M. Of. nr. 707/22 oct. 2010 

 ▼ Memorandum de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa  
 de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010 
 H.G. nr. 1060/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 735/4 nov. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 991/2015 (M. Of. nr. 957/23 dec. 2015) - abrogă art. 2 
 
 ▼ Acord de cooperare în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul  
 Agriculturii din Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2009 
 H.G. nr. 1061/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 751/10 nov. 2010 

 ▼ Acord cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român  
 vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010 
 H.G. nr. 1065/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 741/5 nov. 2010 
 
 
 H.G. nr. 1066/2010 
 Hotărâre privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi încadrarea  
 acestora în categoria rezervaţiilor ştiinţifice 
 
 

M. Of. nr. 771/18 nov. 2010 

 H.G. nr. 1073/2010 
 Hotărâre privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap  
 "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru  
 persoanele adulte cu handicap" 
 M. Of. nr. 746/9 nov. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 353/2011  (M. Of. nr. 253/11 apr. 2011) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 970/2012  (M. Of. nr. 698/11 oct. 2012) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1076/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU şi la Fondul Naţiunilor Unite  
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 pentru Copii pe anul 2010 
 M. Of. nr. 782/23 nov. 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 337/2011  (M. Of. nr. 238/5 apr. 2011) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 1078/2010 
 Hotărâre privind unele măsuri necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia  
 electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010 
 
 

M. Of. nr. 734/3 nov. 2010 

 H.G. nr. 1079/2010 
 Hotărâre pentru reprezentarea în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră 
 M. Of. nr. 752/11 nov. 2010 
 
 H.G. nr. 1086/2010 
 Hotărâre pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin  
 Fondul european de ajustare la globalizare 
 M. Of. nr. 791/26 nov. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 56/2015  (M. Of. nr. 91/3 feb. 2015) - modifică art. 3, art. 4 alin. (2), art. 6; 
 abrogă art. 4 alin. (4) 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor  
 Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010 
 H.G. nr. 1092/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 756/12 nov. 2010 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi societăţii  
 informaţionale, semnat la Bucureşti la 10 iunie 2010 
 H.G. nr. 1093/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 758/12 nov. 2010 
 
 
 H.G. nr. 1110/2010 
 Hotărâre privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor  
 critice 
 M. Of. nr. 757/12 nov. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 156/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - modifică art. 1 alin. (3) 
 
 
 H.G. nr. 1115/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Varianta de ocolire a municipiului Iaşi - Etapa I - Varianta Sud" - Obiect 1. Varianta trafic greu, sector km 0 + 000 (DN 28) - km  
 13 + 905 (DJ 248) 
 M. Of. nr. 782/23 nov. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1229/2011  (M. Of. nr. 918/23 dec. 2011) - modifică art. 3; 
 introduce art. 31, art. 7, anexa nr. 2 
 
 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 1 iulie 2010 şi la Bucureşti la 14 iulie 2010 între Guvernul României şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre  
 România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea  
 proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005 
 H.G. nr. 1117/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 782/23 nov. 2010 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi  
 Irlandei de Nord privind cooperarea în domeniul geografiei militare, semnat la Bruxelles la 30 iunie 2010 
 H.G. nr. 1119/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 804/2 dec. 2010 
 
 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 6 octombrie 2010 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2010 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie  
 2006 
 H.G. nr. 1133/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 794/26 nov. 2010 
 
 
 H.G. nr. 1134/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice 
 M. Of. nr. 809/3 dec. 2010 

 

 ▼ Amendament nr. 3 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri  
 Naţionale din România - S.A., convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 august 2010 şi la Bucureşti la 16 august 2010, la  
 Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din  
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 România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24  
 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003 
 H.G. nr. 1138/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 779/22 nov. 2010 
 
 
 H.G. nr. 1139/2010 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi  
 Recipientelor sub Presiune - S.A., precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi  
 funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 
 
 

M. Of. nr. 779/22 nov. 2010 

 H.G. nr. 1141/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea transferului managementului asistenţei medicale a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea de la Consiliul  
 Judeţean Bihor la Consiliul Local al Municipiului Oradea 
 
 

M. Of. nr. 784/24 nov. 2010 

 H.G. nr. 1142/2010 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie "Sfântul Ilie" Piteşti 
 
 

M. Of. nr. 784/24 nov. 2010 

 H.G. nr. 1184/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Varianta de ocolire a municipiului Caracal" 
 M. Of. nr. 819/8 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 709/2011  (M. Of. nr. 531/27 iul. 2011) - modifică art. 1 şi nota de subsol, anexa devine anexa nr. 1; 
 
 

introduce art. 31, art. 7, anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1186/2010 
 Hotărâre privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport hochei pe gheaţă 
 
 

M. Of. nr. 815/7 dec. 2010 

 H.G. nr. 1187/2010 
 Hotărâre privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport dans sportiv 
 
 

M. Of. nr. 815/7 dec. 2010 

 H.G. nr. 1191/2010 
 Hotărâre privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii şi a caviarului obţinut din activităţi de  
 acvacultură şi de marcare prin etichetare a caviarului 
 M. Of. nr. 831/13 dec. 2010 

 

 ▼ Proces-verbal semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, al primei reuniuni a Comisiei mixte constituite în temeiul Memorandumului de  
 înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor al României şi Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind colaborarea în  
 domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 593/2010 
 H.G. nr. 1192/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 24/11 ian. 2011 
 
 
 H.G. nr. 1198/2010 
 Hotărâre privind stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera  
 Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, din  
 data de 5 decembrie 2010 
 
 

M. Of. nr. 810/3 dec. 2010 

 H.G. nr. 1202/2010 
 Hotărâre privind actualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă 
 M. Of. nr. 826/10 dec. 2010 

 

 ▼ Program de cooperare în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei  
 (care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană) pentru anii 2010-2012, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010 
 H.G. nr. 1203/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 821/8 dec. 2010 
 
 
 H.G. nr. 1213/2010 
 Hotărâre privind necesarul de efective de poliţie militară pentru paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a bunurilor şi valorilor  
 aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii 
 M. Of. nr. 834/13 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 362/2018  (M. Of. nr. 451/30 mai 2018) - modifică art. 4 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 mai 2010 şi la 31 mai 2010, între Guvernul României şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  
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 şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006 
 H.G. nr. 1214/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 870/27 dec. 2010 
 
 
 H.G. nr. 1217/2010 
 Hotărâre privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa 
 
 

M. Of. nr. 840/15 dec. 2010 

 H.G. nr. 1219/2010 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru anul 2010 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al  
 Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici  
 periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat  
 prin Legea nr. 91/2003 
 
 

M. Of. nr. 830/10 dec. 2010 

 H.G. nr. 1230/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara Lugoj" 
 M. Of. nr. 842/16 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 521/2011  (M. Of. nr. 410/10 iun. 2011) - introduce art. 21, anexa 
 - H.G. nr. 649/2013  (M. Of. nr. 556/2 sep. 2013) - modifică art. 21, anexa 
 - H.G. nr. 956/2014  (M. Of. nr. 809/6 nov. 2014) - introduce art. 22; 
 completează anexa 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 894/9 dec. 2014) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 561/2019  (M. Of. nr. 652/6 aug. 2019) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1231/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" 
 M. Of. nr. 842/16 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 522/2011  (M. Of. nr. 410/10 iun. 2011) - modifică art. 1; 
 introduce art. 31, art. 7, anexa nr. 2, după anexă, care devine anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 955/2012  (M. Of. nr. 738/1 nov. 2012) - modifică art. 7; 
  introduce art. 31, completează anexa nr. 1, introduce anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 220/2013  (M. Of. nr. 279/17 mai 2013) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 806/2013  (M. Of. nr. 656/25 oct. 2013) 
 - H.G. nr. 868/2013  (M. Of. nr. 694/13 nov. 2013) - completează anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 856/2018  (M. Of. nr. 938/7 nov. 2018) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 633/2019  (M. Of. nr. 714/30 aug. 2019) - modifică anexa nr. 2 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 848/18 oct. 2019) - rectifică anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 1232/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Autostrada Lugoj-Deva" 
 M. Of. nr. 842/16 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 492/2011  (M. Of. nr. 412/14 iun. 2011) - modifică art. 1; 
  introduce art. 31, art. 7, anexa nr. 2, după anexă, care devine anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 203/2012  (M. Of. nr. 199/27 mar. 2012) - modifică art. 7; 
  introduce art. 32, completează anexa nr. 2, introduce anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 844/2012  (M. Of. nr. 638/7 sep. 2012) - modifică art. 7, anexa nr. 1; 
 
 

 introduce art. 33, completează anexa nr. 2, introduce anexa nr. 4 

 H.G. nr. 1233/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51+000 - km 105+070) şi DN 24B Crasna-Albiţa (DN 24B  
 km 0+000 - km 47+881)" 
 M. Of. nr. 842/16 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 523/2011  (M. Of. nr. 414/14 iun. 2011) - modifică art. 1; 
 introduce art. 31, art. 7, anexa. nr. 2, după anexă, care devine anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 443/2013  (M. Of. nr. 425/12 iul. 2013) - completează amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 cu  
 anexa nr. 1; 
  introduce art. 32, anexa nr. 3; 
  modifică art 7 
 
 H.G. nr. 1234/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
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 publică "Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183" 
 M. Of. nr. 842/16 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 805/2011  (M. Of. nr. 666/19 sep. 2011) - modifică art. 1, nota de subsol; 
  introduce art. 31, 7 şi anexa nr. 2, după anexa care devine anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 171/2012  (M. Of. nr. 191/23 mar. 2012) - modifică art. 7; 
 introduce art. 31, anexa nr. 3 
 
 H.G. nr. 1235/2010 
 Hotărâre privind Sistemul naţional electronic de plată online 
 M. Of. nr. 838/14 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1070/2013  (M. Of. nr. 831/24 dec. 2013) - modifică art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10; 
 introduce alin. (4) la art. 9 
 - H.G. nr. 285/2020  (M. Of. nr. 305/10 apr. 2020) - modifică titlul, art. 1,  art. 2, art. 3, art. 5 alin. (2) și (3), art. 6, art. 7, art. 8  
 alin. (2), art. 9 alin. (1) și (4), art. 10 alin. (1) și art. 11; 
 introduce art. 13 
 - H.G. nr. 692/2020  (M. Of. nr. 765/21 aug. 2020) - modifică titlul, art. 1, art. 5 alin. (1), art. 10 alin. (2) lit. b), art. 13; 
  introduce alin. (3) la art. 3, alin. (3) la art. 7 și alin. (5) la art. 9 
 
 H.G. nr. 1239/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum şi pentru  
 aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului  
 Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 833/13 dec. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 890/30 dec. 2010) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1000/2011  (M. Of. nr. 737/20 oct. 2011) - modifică art. 2 alin. (2), modifică şi completează anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 7/2013  (M. Of. nr. 33/15 ian. 2013) - abrogă art. 2 

 H.G. nr. 1240/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi un primar 
 
 

M. Of. nr. 828/10 dec. 2010 

 H.G. nr. 1241/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 locale parţiale pentru un consiliu local şi un primar din data de 16 ianuarie 2011 
 M. Of. nr. 829/10 dec. 2010 

 

 ▼ Amendamentul nr. 2, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 august 2010 şi la Londra la 25 august 2010 între  
 Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19  
 decembrie 2005 
 H.G. nr. 1255/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 852/20 dec. 2010 
 
 
 H.G. nr. 1256/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea stemei comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 31/13 ian. 2011    
 H.G. nr. 1257/2010 
 Hotărâre privind participarea României cu statut de observator permanent la Comitetul Educaţiei al Organizaţiei pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică 
 
 

M. Of. nr. 852/20 dec. 2010 

 H.G. nr. 1259/2010 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din  
 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 
 M. Of. nr. 847/17 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 386/2012  (M. Of. nr. 300/7 mai 2012) - introduce art. 71 
 
 

- H.G. nr. 927/2012  (M. Of. nr. 667/24 sep. 2012) - modifică art. 7 alin. (1) 

 H.G. nr. 1261/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Măgurele, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 31/13 ian. 2011 
 
 H.G. nr. 1264/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" 
 M. Of. nr. 854/21 dec. 2010 
 Rectificare: 
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 (M. Of. nr. 730/29 oct. 2012) - rectifică titlul, art. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 361/2013  (M. Of. nr. 362/18 iun. 2013) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 923/2013  (M. Of. nr. 749/3 dec. 2013) - modifică art. 1, art. 3 
 - H.G. nr. 192/2015  (M. Of. nr. 194/24 mar. 2015) - modifică titlul, art. 1, art. 3 
 - H.G. nr. 242/2016  (M. Of. nr. 269/8 apr. 2016) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 929/2017  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2017) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 352/2019  (M. Of. nr. 444/4 iun. 2019) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 238/2020  (M. Of. nr. 276/2 apr. 2020) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 384/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) - modifică art. 1 
 
 

- H.G. nr. 1018/2021  (M. Of. nr. 935/30 sep. 2021) - modifică art. 1 

 H.G. nr. 1266/2010 
 Hotărâre privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Bihor 
 
 

M. Of. nr. 851/20 dec. 2010 

 H.G. nr. 1267/2010 
 Hotărâre privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism 
 M. Of. nr. 866/23 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 535/2011  (M. Of. nr. 390/3 iun. 2011) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (2), art. 9 alin.  
 (1), (4) şi (6), art. 10 alin. (1) şi (5), art. 12, art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) -  
 (5), art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17; 
 introduce alin. (6) la art. 10, alin. (3) şi (4) la art. 13 
 - H.G. nr. 121/2013  (M. Of. nr. 175/29 mar. 2013) - modifică art.2, art. 4, art. 7, art. 9 alin. (1) şi (6), art. 10, art. 11, art. 13 alin.  
 (2) lit. b), art. 15 lit. a), d), f), g), k), l) şi r), art. 20 alin. (1); 
 
 

 introduce alin. (11) la art. 5 

 H.G. nr. 1268/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO 
 M. Of. nr. 11/5 ian. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1102/2011  (M. Of. nr. 802/14 nov. 2011) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 1273/2010 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru Consiliul Local al Comunei Oraşu Nou, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 848/17 dec. 2010 

 H.G. nr. 1274/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru Consiliul Local al Comunei Oraşu Nou, judeţul Satu Mare, din data de 23 ianuarie 2011 
 M. Of. nr. 848/17 dec. 2010 

 

 ▼ Amendamentul nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională  
 de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnate la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Luxemburg la 19 iulie 2010, la  
 Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea  
 Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 H.G. nr. 1282/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 862/22 dec. 2010 

 ▼ Amendament, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 aprilie 2010 şi la Washington la 12 iulie 2010 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma  
 sectorului de irigaţii 
 H.G. nr. 1283/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 862/22 dec. 2010 

 ▼ Amendamentul nr. 2, convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională  
 de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnate la Bucureşti la 5 martie 2010 şi la Luxemburg la 19 iulie 2010, la  
 Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din  
 România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006 
 H.G. nr. 1284/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 862/22 dec. 2010 
 
 
 H.G. nr. 1290/2010 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Varianta de ocolire Cluj Nord-Est, km 1+600-km 4+520", judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 863/23 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 573/2011  (M. Of. nr. 399/7 iun. 2011) - modifică art. 1; 
  introduce art. 31, art. 7 şi anexa nr. 2; 
 
 

 înlocuieşte anexa care va deveni anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1296/2010 
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 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Perişani, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 31/13 ian. 2011 

 H.G. nr. 1301/2010 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală - Bucureşti 
 M. Of. nr. 25/11 ian. 2011 
 
 H.G. nr. 1302/2010 
 Hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate  
 acestor ajutoare de stat 
 M. Of. nr. 874/28 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 43/2011  (M. Of. nr. 67/26 ian. 2011) - modifică art. 2; 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 913/2011  (M. Of. nr. 671/20 sep. 2011) - modifică art. 2; 
  înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 1305/2010 
 Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Târgovişte de la Consiliul Local al  
 Municipiului Târgovişte la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 887/29 dec. 2010 

 H.G. nr. 1332/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale 
 
 

M. Of. nr. 882/29 dec. 2010 

 H.G. nr. 1336/2010 
 Hotărâre privind aprobarea actelor adiţionale nr. 2 pe anul 2010 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru  
 perioada 2008-2011 şi la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor de transport feroviar de călători  
 nou-intraţi pe piaţa de transport în perioada de valabilitate a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru  
 perioada 2008-2011 
 
 

M. Of. nr. 886/29 dec. 2010 

 H.G. nr. 1347/2010 
 Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003  
 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011 
 
 

M. Of. nr. 887/29 dec. 2010 

 H.G. nr. 1350/2010 
 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Inspecţiei Muncii şi al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale 
 
 

M. Of. nr. 889/30 dec. 2010 

 H.G. nr. 1352/2010 
 Hotărâre privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale  
 standard a ocupaţiilor - ISCO 08 
 M. Of. nr. 894/30 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1116/2013  (M. Of. nr. 836/24 dec. 2013) - modifică  art. 2, art. 5, anexa; 
  introduce art. 11 - 15, art. 51; 
 abrogă art. 3 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 300/24 apr. 2014) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 92/2018  (M. Of. nr. 235/16 mar. 2018) 
 
 H.G. nr. 1353/2010 
 Hotărâre privind aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură  
  
 "Săptămâna Verde", Berlin, 21-30 ianuarie 2011 
 
 

M. Of. nr. 7/4 ian. 2011 

 H.G. nr. 1362/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Petrăchioaia şi Vidra, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 31/13 ian. 2011 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Washington la 1 iunie 2010 şi la Bucureşti la 25 iunie 2010, la acordurile de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare aflate în implementare 
 H.G. nr. 1363/2010 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 27/12 ian. 2011 

 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei şi Poliţiei din Regatul Norvegiei, semnat la Oslo la 20  
 septembrie 2010 
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 H.G. nr. 1364/2010 (aprobare) 
 M. Of. nr. 19/10 ian. 2011 
 
 
 H.G. nr. 1365/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru situaţii de urgenţă pentru anul gazier 2010-2011 
 M. Of. nr. 63/25 ian. 2011 
 
 H.G. nr. 1369/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2010-2012 
 
 

M. Of. nr. 38/17 ian. 2011 

 H.G. nr. 1370/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Băniţa, Romos, Topliţa şi Turdaş, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 31/13 ian. 2011 

 H.G. nr. 1388/2010 
 Hotărâre privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012 
 M. Of. nr. 893/30 dec. 2010 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 305/2011  (M. Of. nr. 216/29 mar. 2011) - abrogă art. 13 
 - H.G. nr. 651/2012  (M. Of. nr. 500/20 iul. 2012) - modifică art. 7 alin. (4) lit. a), art. 11 alin. (5) şi (10), art. 12 alin. (2), art. 18  
 alin. (2), anexa; 
 introduce alin. (31) - (33) la art. 8, art. 81-88, alin. (51) la art. 11, art.  
 111; 
  abrogă art. 20 lit. c); 
  înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "cod numeric personal" cu  
 sintagma "cod numeric personal/cod unic de asigurare, după caz" 
 - H.G. nr. 1280/2012  (M. Of. nr. 882/22 dec. 2012) - modifică art. 111 alin. (8), (10) şi (11), prelungeşte termenul de aplicare a  
 hotărârii până la data de 28 februarie 2013 
 
 H.G. nr. 1392/2010 
 Hotărâre privind organizarea Reuniunii Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale Organizaţiei Economice a Mării  
 Negre, precum şi a altor reuniuni pe perioada exercitării de către România a preşedinţiei în exerciţiu a Organizaţiei Cooperării Economice  
 a Mării Negre (OCEMN) 
 
 

M. Of. nr. 2/3 ian. 2011 

 H.G. nr. 1395/2010 
 Hotărâre privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe  
 elev/preşcolar pentru anul 2011 
 M. Of. nr. 896/31 dec. 2010 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 926/2011  (M. Of. nr. 679/23 sep. 2011) - introduce alin. (61) şi (62) la art. 4 

 H.G. nr. 1396/2010 
 Hotărâre privind reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru modificarea  
 şi abrogarea unor acte normative în domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 2/3 ian. 2011 

 H.G. nr. 1400/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea regulamentului de stabilire a condiţiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului/examenului de  
 ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de evaluare a performanţelor  
 profesionale individuale în cazul examenului de promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual  
 din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează  
 în subordinea acestuia 
 
 

M. Of. nr. 31/13 ian. 2011 

 H.G. nr. 1403/2010 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Adunaţi şi Râfov, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 31/13 ian. 2011 

 H.G. nr. 1404/2010 
 Hotărâre privind transferul managementului asistenţei medicale pentru o unitate sanitară cu paturi din judeţul Arad 
 M. Of. nr. 13/6 ian. 2011 
 

  2011  
 
 
 H.G. nr. 1/2011 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale 
 
 

M. Of. nr. 17/7 ian. 2011 

 H.G. nr. 2/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
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 parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 13 februarie 2011 
 
 

M. Of. nr. 17/7 ian. 2011 

 H.G. nr. 11/2011 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii  
 2010 şi 2011 
 
 

M. Of. nr. 29/12 ian. 2011 

 H.G. nr. 13/2011 
 Hotărâre privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau  
 la război şi a rezerviştilor voluntari la mobilizare sau la război 
 
 

M. Of. nr. 45/19 ian. 2011 

 H.G. nr. 14/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare turistică şi a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor,  
 formelor şi produselor turistice 
 
 

M. Of. nr. 37/14 ian. 2011 

 H.G. nr. 22/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Chirnogi, judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 83/1 feb. 2011 

 H.G. nr. 23/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lumina, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 83/1 feb. 2011 

 H.G. nr. 25/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional  
 de Date Genetice Judiciare şi pentru crearea cadrului legal intern necesar aplicării Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008  
 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, în ceea  
 ce priveşte transferul automatizat al profilelor genetice 
 M. Of. nr. 64/25 ian. 2011 

 

 ▼ Amendamentul nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 iunie 2010 şi la Londra la 4 octombrie 2010, între  
 Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la  
 Bucureşti la 7 decembrie 2005 
 H.G. nr. 27/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 57/24 ian. 2011 
 
 ▼ Acord dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România şi Agenţia Naţională a Veniturilor din Republica Bulgaria pentru  
 intensificarea cooperării în domeniul taxei pe valoarea adăugată, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010 
 H.G. nr. 28/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 57/24 ian. 2011 
 
 
 H.G. nr. 33/2011 
 Hotărâre privind aprobarea participării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ca membru cu drepturi depline în cadrul  
 Asociaţiei Panta Rhei constituite din agenţiile de plăţi care activează în domeniul agriculturii 
 
 

M. Of. nr. 45/19 ian. 2011 

 H.G. nr. 38/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei 
 M. Of. nr. 56/21 ian. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 57/2012  (M. Of. nr. 82/1 feb. 2012) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 225/2012  (M. Of. nr. 217/2 apr. 2012) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1291/2012  (M. Of. nr. 897/28 dec. 2012) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 778/2013  (M. Of. nr. 631/11 oct. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 559/2017  (M. Of. nr. 665/11 aug. 2017) - modifică și completează anexa 
 
 H.G. nr. 49/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de  
 violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii  
 exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi  
 victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state 
 
 

M. Of. nr. 117/16 feb. 2011 

 H.G. nr. 50/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 
 M. Of. nr. 76/28 ian. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 817/2011  (M. Of. nr. 586/18 aug. 2011) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 57/2012  (M. Of. nr. 82/1 feb. 2012) - modifică şi completează anexa 
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 - H.G. nr. 225/2012  (M. Of. nr. 217/2 apr. 2012) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1291/2012  (M. Of. nr. 897/28 dec. 2012) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 778/2013  (M. Of. nr. 631/11 oct. 2013) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 559/2017  (M. Of. nr. 665/11 aug. 2017) - modifică și completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 1073/2021  (M. Of. nr. 968/11 oct. 2021) - modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 1a) (la 1 noiembrie 2021) 

 H.G. nr. 52/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind  
 concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
 M. Of. nr. 78/31 ian. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 57/2012  (M. Of. nr. 82/1 feb. 2012) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 225/2012  (M. Of. nr. 217/2 apr. 2012) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1291/2012  (M. Of. nr. 897/28 dec. 2012) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 685/2015  (M. Of. nr. 649/27 aug. 2015) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 449/2016  (M. Of. nr. 473/24 iun. 2016) - modifică și completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 536/2021  (M. Of. nr. 510/17 mai 2021) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 53/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,  
 necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 
 M. Of. nr. 84/1 feb. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 958/2013  (M. Of. nr. 761/6 dec. 2013) - completează anexa 

 H.G. nr. 54/2011 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din  
 cadrul Ministerului Public 
 
 

M. Of. nr. 77/31 ian. 2011 

 H.G. nr. 55/2011 
 Hotărâre privind stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic 
 M. Of. nr. 121/17 feb. 2011 
 
 H.G. nr. 56/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea  
 bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 
 
 

M. Of. nr. 80/31 ian. 2011 

 H.G. nr. 57/2011 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului  
 European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de  
 mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei 
 
 

M. Of. nr. 119/16 feb. 2011 

 H.G. nr. 59/2011 
 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2011 pentru operatorii economici din industria de apărare care  
 desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 
 
 

M. Of. nr. 89/3 feb. 2011 

 H.G. nr. 64/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă 
 M. Of. nr. 151/2 mar. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 801/2016  (M. Of. nr. 883/3 nov. 2016) - modifică și completează anexa; 
  modifică anexa nr. 38; 
 introduce anexele nr. 181, 191-197 și 211-215; 
 Sintagma „Direcţia Generală Protecţia Copilului” se înlocuieşte cu sintagma  
 „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”, acronimul  
 „D.G.P.C.” se înlocuieşte cu acronimul „D.G.A.S.P.C.”, acronimul  
 „D.G.E.P.M. Bucureşti — D.S.C.” se înlocuieşte cu acronimul „D.G.E.P.M.B.”  
 şi acronimul „M.A.E. — D.C.” se înlocuieşte cu acronimul „M.A.E. — Dcons”. 
 - H.G. nr. 223/2017  (M. Of. nr. 268/18 apr. 2017) - modifică anexa; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 43 
 - H.G. nr. 913/2019  (M. Of. nr. 1008/16 dec. 2019) - modifică art. 30 alin. (11), art. 42 alin. (6) lit. b), art. 42 alin. (10), art. 44 alin.  
 (1) lit. h) și i), art. 167 alin. (4) și art. 168 lit. e); 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 181, anexa nr. 28 și anexa nr. 63; 
 introduce lit. c) la art. 30 alin. (2), alin. (21) și (22) la art. 30, alin. (61) la  
 
 

art. 42, alin. (101) la art. 42 și anexa nr. 182 

 H.G. nr. 65/2011 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 89/3 feb. 2011 
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 H.G. nr. 74/2011 
 Hotărâre privind siguranţa jucăriilor 
 M. Of. nr. 125/18 feb. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1075/2012  (M. Of. nr. 755/9 nov. 2012) - modifică anexele nr. 1, 2, 5; 
  înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, sintagmele "destinate adulţilor", "destinate  
 copiilor" şi "destinat uzului de către..." cu sintagmele "destinate utilizării de  
 către adulţi", "destinate utilizării de către copii" şi, respectiv "destinat utilizării  
 de către" 
 - H.G. nr. 693/2013  (M. Of. nr. 588/17 sep. 2013) - modifică anexele nr. 2 şi 5; 
 înlocuieşte sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri"  
 cu sintagma "Ministerul Economiei" 
 - H.G. nr. 278/2015  (M. Of. nr. 299/30 apr. 2015) - modifică şi completează anexa nr. 2; 
 introduce alin. (6) la art. 48, alin. (3) la art. 50; 
 înlocuieşte sintagma "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul  
 Economiei, Comerţului şi Turismului" 
 - O. nr. 1352/2016  (M. Of. nr. 1067/30 dec. 2016) - completează anexa nr. 2 
 - O. nr. 908/2018  (M. Of. nr. 747/29 aug. 2018) - modifică anexa nr. 2 
 
 

- O. nr. 2734/2020  (M. Of. nr. 829/9 sep. 2020) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 77/2011 
 Hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la  
 nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr.  
 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora 
 M. Of. nr. 102/9 feb. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 19/2012  (M. Of. nr. 48/20 ian. 2012) - modifică anexa 

 H.G. nr. 78/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul  
 funcţionarului public denumit manager public 
 M. Of. nr. 186/17 mar. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1242/2012  (M. Of. nr. 868/20 dec. 2012) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 80/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea  
 care este cuprinsă în teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 265/14 apr. 2011 

 H.G. nr. 81/2011 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Apold, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 96/4 feb. 2011 

 H.G. nr. 82/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primarul comunei Apold, judeţul Mureş, din data de 13 martie 2011 
 
 

M. Of. nr. 96/4 feb. 2011 

 H.G. nr. 85/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Iaşi, aflate în subordinea Ministerului  

 Sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 101/8 feb. 2011 

 H.G. nr. 88/2011 
 Hotărâre privind aprobarea acordării subvenţiei unitare pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare  
 în anul 2011 
 
 

M. Of. nr. 103/9 feb. 2011 

 H.G. nr. 89/2011 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi  
 Companii Multinaţionale, care gestionează problematica declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi companii multinaţionale a  
 Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
 M. Of. nr. 107/10 feb. 2011 

 ▼ Protocol de colaborare în domeniul migraţiei şi azilului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul  
 Afacerilor Interne al Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 15 octombrie 2010 
 H.G. nr. 91/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 107/10 feb. 2011 
 
 
 H.G. nr. 94/2011 
 Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în  
 administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 
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M. Of. nr. 107/10 feb. 2011 

 H.G. nr. 96/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea  
 înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 
 M. Of. nr. 108/10 feb. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 186/2013  (M. Of. nr. 276/16 mai 2013) - modifică şi completează anexa; 
 sintagmele „Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri",  
 „M.E.C.M.A." şi „Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor  
 pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii", „Agenţia" se înlocuiesc cu sintagma  
 „Ministerul Economiei", iar sintagma „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei  
 Sociale" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei,Protecţiei  
 Sociale şi persoanelor Vârstnice" 
 - H.G. nr. 679/2015  (M. Of. nr. 654/28 aug. 2015) - modifică şi completează anexa; 
 sintagma „Ministerul Economiei” se înlocuieşte cu „Ministerul Energiei,  
 Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri” şi sintagma  
 „Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006” se înlocuieşte cu „Regulamentul (UE) nr.  
 
 

1.407/2013” 

 H.G. nr. 97/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Listei de tarife pentru verificările metrologice ale produselor preambalate, efectuate de personalul împuternicit  
 al Biroului Român de Metrologie Legală 
 M. Of. nr. 113/14 feb. 2011 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania  
 privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2010 şi la Vilnius la 24 august 2010 
 H.G. nr. 99/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 163/7 mar. 2011 
 
 
 H.G. nr. 102/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2011 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea  
 riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol  
 public 
 
 

M. Of. nr. 144/25 feb. 2011 

 H.G. nr. 104/2011 
 Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii  
 Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă 
 
 

M. Of. nr. 144/25 feb. 2011 

 H.G. nr. 105/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea şi reorganizarea unei unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Dolj aflate în subordinea Ministerului  
 Sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 169/9 mar. 2011 

 H.G. nr. 106/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Ghidului carierei militare 
 M. Of. nr. 125/18 feb. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 354/2013  (M. Of. nr. 362/18 iun. 2013) - completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 275/2017  (M. Of. nr. 320/4 mai 2017) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 109/2011 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea şi  

 prelucrarea datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană şi creării infrastructurii informaţionale de  
 mediu", desfăşurat în perioada 2011-2014 
 M. Of. nr. 153/2 mar. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 234/2012  (M. Of. nr. 219/2 apr. 2012) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 4; 
  introduce art. 5; 
 
 

 înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 110/2011 
 Hotărâre privind aprobarea proiectelor selectate în sesiunea 21 septembrie 2009-12 octombrie 2009 şi a finanţării acestora, în cadrul  
 Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi 
 
 

M. Of. nr. 122/17 feb. 2011 

 H.G. nr. 112/2011 
 Hotărâre privind aprobarea organizării Forumului economic Consiliul de Cooperare al Golfului - România: Oportunităţi de afaceri în  
 Europa Centrală şi de Sud-Est, Bucureşti, 8-10 martie 2011 
 
 

M. Of. nr. 129/21 feb. 2011 
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 H.G. nr. 115/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 "Hrănirea planetei, energie pentru viaţă", Milano, Italia 
 M. Of. nr. 132/22 feb. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 896/2013  (M. Of. nr. 719/22 nov. 2013) - modifică art. 1, art. 3 alin. (2), art. 6 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 782/13 dec. 2013) - rectifică art. 6 alin. (4) 

 H.G. nr. 116/2011 
 Hotărâre pentru declararea de interes naţional a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediţia de iarnă, 2013 
 M. Of. nr. 153/2 mar. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 855/2012  (M. Of. nr. 601/22 aug. 2012) - modifică art. 4 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 118/2011 
 Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor  
 sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", precum şi privind răspunderea în gestionarea informaţiilor din  
 declaraţie 
 
 

M. Of. nr. 123/17 feb. 2011 

 H.G. nr. 121/2011 
 Hotărâre privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru Inspecţia Muncii, în colaborare cu Serviciul de  
 Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă 
 M. Of. nr. 132/22 feb. 2011 

 

 ▼ Memorandum de cooperare dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei,  
 Energiei şi Turismului din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010 
 H.G. nr. 127/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 137/23 feb. 2011 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Comerţului,  
 Industriei şi Turismului din Republica Cipru privind cooperarea în sectorul energetic, semnat la Nicosia la 28 septembrie 2010 
 H.G. nr. 128/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 141/24 feb. 2011 
 
 
 H.G. nr. 129/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Cercetări şi Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei şi reorganizarea Spitalului Orăşenesc Şimleu  
 Silvaniei 
 
 

M. Of. nr. 139/24 feb. 2011 

 H.G. nr. 130/2011 
 Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Tăşnad de la Consiliul Local al  
 Oraşului Tăşnad la Consiliul Judeţean Satu Mare, precum şi desfiinţarea acestui spital prin reorganizare ca structură fără personalitate  
 juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 139/24 feb. 2011 

 H.G. nr. 134/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de  
 stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat 
 
 

M. Of. nr. 137/23 feb. 2011 

 H.G. nr. 135/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a  
 drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor  
 procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora 
 
 

M. Of. nr. 236/5 apr. 2011 

 H.G. nr. 142/2011 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Horia, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 143/25 feb. 2011 

 H.G. nr. 143/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primarul comunei Horia, judeţul Tulcea, din data de 3 aprilie 2011 
 M. Of. nr. 143/25 feb. 2011 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor din România şi  
 Ministerul de Stat pentru Probleme de Mediu din Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 
 H.G. nr. 146/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 172/10 mar. 2011 

 ▼ Convenţie administrativă dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica  
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 Bulgaria privind modalităţi practice de aplicare simplificată a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de  
 stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul  
 dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe, semnată la Sofia la 23 septembrie 2010 
 H.G. nr. 147/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 155/3 mar. 2011 
 
 
 H.G. nr. 151/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011-2013 
 
 

M. Of. nr. 155/3 mar. 2011 

 H.G. nr. 152/2011 
 Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, modificat prin  
 Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 153/2 mar. 2011 

 H.G. nr. 155/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza  
 cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate 
 
 

M. Of. nr. 224/31 mar. 2011 

 H.G. nr. 160/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 9,7956 ha,  
 proprietate publică a comunei Mărişel, judeţul Cluj, în vederea realizării obiectivului "Bază sportivă şi turistică Copcea-Fântânele" 
 
 

M. Of. nr. 163/7 mar. 2011 

 H.G. nr. 161/2011 
 Hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru contractarea şi implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului  
 PHARE 2006 
 
 

M. Of. nr. 163/7 mar. 2011 

 H.G. nr. 179/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2011 
 
 

M. Of. nr. 164/8 mar. 2011 

 H.G. nr. 185/2011 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu 
 M. Of. nr. 167/9 mar. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 234/2012  (M. Of. nr. 219/2 apr. 2012) - introduce alin. (5) la art. 2 
 - H.G. nr. 764/2014  (M. Of. nr. 667/11 sep. 2014) - introduce alin. (6) la art. 2 
 - H.G. nr. 738/2016  (M. Of. nr. 809/13 oct. 2016) - introduce alin. (7) la art. 2 
 - H.G. nr. 517/2017  (M. Of. nr. 604/26 iul. 2017) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) - (3) și (7) 
 - H.G. nr. 314/2020  (M. Of. nr. 337/27 apr. 2020) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) - (3), art. 3 alin. (1); 
  introduce alin. (8) la art. 2 
 - H.G. nr. 830/2021  (M. Of. nr. 784/13 aug. 2021) - modifică art. 2 alin. (1); 
  introduce lit. c) și d) la art. 1 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 187/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Bucegi 
 M. Of. nr. 280/21 apr. 2011 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 mai 2010 şi la 31 mai 2010, între Guvernul României şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  
 şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor 
 H.G. nr. 193/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 166/8 mar. 2011 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 5 iunie 2009, 10 februarie 2010, 19 februarie 2010, 3 martie  
 2010, 15 martie 2010, 2 noiembrie 2010 şi la Washington la 7 octombrie 2010, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru  
 finanţarea Proiectului privind modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 195/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 198/22 mar. 2011 

 H.G. nr. 203/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru  
 acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât  
 irigaţiile 
 M. Of. nr. 178/14 mar. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 742/2011  (M. Of. nr. 534/28 iul. 2011) - modifică şi completează anexa 
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 ▼ Acord administrativ, semnat la Bucureşti la 1 iunie 2010, dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru aplicarea Acordului în  
 domeniul securităţii sociale dintre România şi Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009 
 H.G. nr. 204/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 173/11 mar. 2011 
 
 
 H.G. nr. 205/2011 
 Hotărâre privind unele măsuri de reorganizare a unor autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale 
 
 

M. Of. nr. 181/15 mar. 2011 

 H.G. nr. 212/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice" 
 M. Of. nr. 175/11 mar. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 366/2011  (M. Of. nr. 262/13 apr. 2011) - modifică art. 5 alin. (4) 
 - H.G. nr. 600/2012  (M. Of. nr. 411/20 iun. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 669/2012  (M. Of. nr. 478/12 iul. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1168/2012  (M. Of. nr. 816/5 dec. 2012) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 323/2013  (M. Of. nr. 333/7 iun. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 610/2013  (M. Of. nr. 552/30 aug. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1003/2013  (M. Of. nr. 794/17 dec. 2013) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1027/2013  (M. Of. nr. 799/18 dec. 2013) - modifică art. 5 alin. (2), anexa nr. 1; 
 introduce art. 81 
 - H.G. nr. 1119/2013  (M. Of. nr. 4/6 ian. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 771/2014  (M. Of. nr. 669/11 sep. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 948/2014  (M. Of. nr. 801/4 nov. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2014  (M. Of. nr. 808/6 nov. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1043/2014  (M. Of. nr. 877/3 dec. 2014) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 189/2017  (M. Of. nr. 232/5 apr. 2017) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 335/2017  (M. Of. nr. 389/24 mai 2017) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 472/2019  (M. Of. nr. 576/15 iul. 2019) - modifică anexa nr. 2 
 
 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în domeniul sănătăţii şi  
 ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2010 
 H.G. nr. 222/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 197/22 mar. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 614/2014 (M. Of. nr. 567/30 iul. 2014) 

 H.G. nr. 225/2011 
 Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de  
 inventar şi schimbării unităţii de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea  
 Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 
 

M. Of. nr. 215/29 mar. 2011 

 H.G. nr. 226/2011 
 Hotărâre privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc 
 M. Of. nr. 198/22 mar. 2011 
 
 H.G. nr. 227/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea şi reorganizarea unei unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Mureş, aflată în subordinea Ministerului  
 Sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 198/22 mar. 2011 

 H.G. nr. 230/2011 
 Hotărâre privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat 
 M. Of. nr. 201/23 mar. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 302/2017  (M. Of. nr. 349/11 mai 2017) - modifică art. 1, art. 4, art. 6 alin. (1) lit. c), art. 8, art. 10 alin. (1) și (2) 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 aprilie 2009 şi la Paris la 11 august 2010, între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului,  
 semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003 şi la Paris la 25 august 2003 
 H.G. nr. 236/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 213/28 mar. 2011 
 
 
 H.G. nr. 239/2011 
 Hotărâre privind aprobarea sumei necesare Curţii de Conturi pentru contractarea şi implementarea proiectului necontractat din fondurile  
 Programului PHARE naţional 2006 
 M. Of. nr. 204/24 mar. 2011 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 aprilie 2009 şi la Paris la 11 august 2010 între Guvernul  
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 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei referitor la finanţarea Proiectului privind refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundaţiile din  
 aprilie-mai 2005 în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, semnat la Bucureşti la 26 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005 
 H.G. nr. 240/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 212/28 mar. 2011 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale  
 din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 3 decembrie 2010 
 H.G. nr. 241/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 284/21 apr. 2011 
 
 
 H.G. nr. 245/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de  
 bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar 
 M. Of. nr. 213/28 mar. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1237/2011  (M. Of. nr. 928/28 dec. 2011) - modifică şi completează anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 251/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a  
 infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi  
 Turismului 
 
 

M. Of. nr. 216/29 mar. 2011 

 H.G. nr. 252/2011 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 227/1 apr. 2011 

 H.G. nr. 253/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, din data de 8 mai 2011 
 
 

M. Of. nr. 227/1 apr. 2011 

 H.G. nr. 255/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea unitară a proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional  
 de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, gestionate de Ministerul Mediului şi  
 Pădurilor 
 
 

M. Of. nr. 259/12 apr. 2011 

 H.G. nr. 257/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 M. Of. nr. 214/28 mar. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 291/2017  (M. Of. nr. 334/8 mai 2017) - introduce alin. (8) - (17) la art. 134 din anexă 
 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 H.G. nr. 268/2011 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale 
 
 

M. Of. nr. 208/25 mar. 2011 

 H.G. nr. 269/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale din data de 1 mai 2011 
 M. Of. nr. 208/25 mar. 2011 

 ▼ Acord de colaborare dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei al Republicii  
 Moldova, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2010 
 H.G. nr. 274/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 236/5 apr. 2011 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Guatemala cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la  
 Ciudad de Guatemala la 21 ianuarie 2010 
 H.G. nr. 275/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 256/12 apr. 2011 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Forţele de Securitate Internă (Lekhwiya) din Statul  
 Qatar în domeniul pregătirii şi instruirii personalului forţelor de asigurare a ordinii publice cu statut militar, semnat la Doha la 13  
 octombrie 2010 
 H.G. nr. 276/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 218/30 mar. 2011 

 H.G. nr. 286/2011 
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 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  
 corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  
 contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 221/31 mar. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1027/2014  (M. Of. nr. 854/24 nov. 2014) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 427/2015  (M. Of. nr. 433/17 iun. 2015) - completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 269/2016  (M. Of. nr. 300/20 apr. 2016) - modifică art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 2 alin. (2) 

 H.G. nr. 296/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cumpăna, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 272/19 apr. 2011 

 H.G. nr. 297/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Burla, judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 272/19 apr. 2011 
 
 H.G. nr. 298/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Flămânzi, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 272/19 apr. 2011 

 H.G. nr. 299/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 272/19 apr. 2011 

 H.G. nr. 300/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bălteni, Grojdibodu şi Pleşoiu, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 272/19 apr. 2011 

 H.G. nr. 301/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Negru Vodă, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 272/19 apr. 2011 
 
 H.G. nr. 303/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de raţionalizare a spitalelor 
 M. Of. nr. 223/31 mar. 2011 
 
 H.G. nr. 306/2011 
 Hotărâre privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile  
 de comercializare a acestora 
 M. Of. nr. 376/30 mai 2011 

 

 ▼ Acord dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Autoritatea de Reglementare Nucleară  
 (ARN) din Republica Argentina privind cooperarea tehnică şi schimbul de informaţii referitoare la problematica de reglementare  
 nucleară, semnat la Viena la 17 septembrie 2009 
 H.G. nr. 310/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 241/6 apr. 2011 
 
 ▼ Înţelegere dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Institutul Superior pentru Cercetări  
 şi Protecţia Mediului (ISPRA) din Republica Italiană privind cooperarea în problematica securităţii nucleare şi radiologice, semnată la  
 Viena la 14 septembrie 2009 
 H.G. nr. 311/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 241/6 apr. 2011 
 
 ▼ Proces-verbal privind rezultatul controlului comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră,  
 semnat la Borş la 13 octombrie 2010 
 H.G. nr. 312/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 375/30 mai 2011 
 
 
 H.G. nr. 315/2011 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii 
 
 

M. Of. nr. 241/6 apr. 2011 

 H.G. nr. 333/2011 
 Hotărâre pentru retragerea actului de recunoaştere a Asociaţiei Solidaritatea Umană ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 244/7 apr. 2011 

 H.G. nr. 335/2011 
 Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de  
 investiţii noi 
 
 

M. Of. nr. 244/7 apr. 2011 

 H.G. nr. 343/2011 
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 Hotărâre privind aprobarea Statutului antrenorului 
 M. Of. nr. 301/2 mai 2011 
   
 H.G. nr. 345/2011 
 Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selecţie a unităţilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte  
 cu casele de asigurări de sănătate, precum şi a listei acestor unităţi sanitare 
 
 

M. Of. nr. 226/31 mar. 2011 

 H.G. nr. 346/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 224/31 mar. 2011 

 H.G. nr. 347/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională 2012 Yeosu, Republica Coreea 
 
 

M. Of. nr. 259/12 apr. 2011 

 H.G. nr. 359/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 256/12 apr. 2011 

 H.G. nr. 360/2011 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională şi schimbarea denumirii Muzeului Aviaţiei 
 M. Of. nr. 257/12 apr. 2011 
 
 H.G. nr. 365/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă  
 Oradea 
 
 

M. Of. nr. 259/12 apr. 2011 

 H.G. nr. 371/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Stâlpeni şi Valea Iaşului, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 272/19 apr. 2011 
 
 H.G. nr. 378/2011 
 Hotărâre privind aprobarea listei definitive a localităţilor cu infrastructură rutieră comunală afectată de inundaţiile din perioada  
 iunie-august 2010 
 
 

M. Of. nr. 296/28 apr. 2011 

 H.G. nr. 379/2011 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Tulnici, judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 267/15 apr. 2011 
 
 H.G. nr. 380/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primarul comunei Tulnici, judeţul Vrancea, din data de 22 mai 2011 
 
 

M. Of. nr. 267/15 apr. 2011 

 H.G. nr. 390/2011 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu şi pentru modificarea anexei nr. 3 la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 313/6 mai 2011 

 H.G. nr. 395/2011 
 Hotărâre privind realizarea programului naţional de interes strategic "Transportor blindat pentru trupe 8x8" 
 M. Of. nr. 323/10 mai 2011 

 ▼ Acord de colaborare culturală dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Sarajevo la 26  
 octombrie 2010 
 H.G. nr. 407/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 297/29 apr. 2011 
 
 
 H.G. nr. 411/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Albeşti, Band, Cozma, Lunca, Lunca Bradului, Sâncraiu de Mureş, Sânpetru de Câmpie,  
 Suseni şi Zagăr, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 325/11 mai 2011 

 H.G. nr. 414/2011 
 Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar  
 2011-2012 
 M. Of. nr. 299/29 apr. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 863/2011  (M. Of. nr. 615/31 aug. 2011) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 294/2012  (M. Of. nr. 256/18 apr. 2012) - modifică anexa 
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 H.G. nr. 421/2011 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii costurilor şi a cotizaţiilor anuale, începând cu anul 2011, ce decurg din participarea Direcţiei regim  
 permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor la activităţile de cooperare internaţională în  
 domeniul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
 M. Of. nr. 321/10 mai 2011 
 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică, semnat la Astana la 2 martie  
 2010 
 H.G. nr. 427/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 316/9 mai 2011 
 
 
 H.G. nr. 430/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţele  
 Botoşani şi Alba 
 M. Of. nr. 307/4 mai 2011 

 

 ▼ Acord administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, pe de o  
 parte, şi Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administraţia Maritimă  
 din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltării Naţionale din Republica Ungară, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Siguranţă a  
 Navigaţiei din Republica Polonă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România, Ministerul Transporturilor al Republicii  
 Cehe, Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor din Republica Slovacă, pe de altă parte, semnat la Strasbourg la 8  
 decembrie 2010 
 H.G. nr. 444/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011 
 
 
 H.G. nr. 453/2011 
 Hotărâre privind implementarea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) 
 
 

M. Of. nr. 374/30 mai 2011 

 H.G. nr. 455/2011 
 Hotărâre privind tarifele de aeroport 
 
 

M. Of. nr. 346/18 mai 2011 

 H.G. nr. 457/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul  
 superior 
 M. Of. nr. 371/26 mai 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 36/2013  (M. Of. nr. 88/11 feb. 2013) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 883/2018  (M. Of. nr. 967/15 nov. 2018) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 458/2011 
 Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei,  
 Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman şi  
 transmiterea acestora în domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea din judeţul Teleorman 
 
 

M. Of. nr. 366/25 mai 2011 

 H.G. nr. 460/2011 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane 
 M. Of. nr. 331/12 mai 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 84/2018  (M. Of. nr. 217/12 mar. 2018) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), e), h), j)-l) și o)-q), art. 6 alin.  
 (1), (5) și (7), art. 7 alin. (3) și art. 8 alin. (3); 
 introduce lit. m1) și lit. m2) la art. 3 alin. (1); 
 
 abrogă art. 3 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (3) și (4) și art. 7 alin.  
 (2) 
 
 H.G. nr. 461/2011 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog 
 M. Of. nr. 331/12 mai 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 564/2015  (M. Of. nr. 543/21 iul. 2015) - modifică art. 3 alin. (1) lit. r), art. 6 alin. (1) şi (2) 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 24 decembrie 2010 şi la Paris la 7 ianuarie 2011 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5  
 decembrie 2005 
 H.G. nr. 467/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 346/18 mai 2011 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 27 decembrie 2010 şi la Paris la 13 ianuarie 2011 între Guvernul  
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 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de  
 Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007 
 H.G. nr. 468/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 363/25 mai 2011 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim, semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006 
 H.G. nr. 471/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 359/23 mai 2011 
 
 ▼ Protocolul sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula la 4 martie 2011, pentru aplicarea Acordului  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de  
 frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 H.G. nr. 472/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 354/20 mai 2011 
 
 
 H.G. nr. 478/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 4,5000 ha, aflat în  
 administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Prahova, prin Ocolul Silvic Azuga, în vederea realizării  
 obiectivului "Pârtie de schi - snowboard Kalinderu II", beneficiar fiind Consiliul Local al Oraşului Buşteni 
 
 

M. Of. nr. 380/31 mai 2011 

 H.G. nr. 480/2011 
 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XII-a 2011 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a  
 precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 
 
 

M. Of. nr. 349/19 mai 2011 

 H.G. nr. 489/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice din judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 352/20 mai 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 374/30 mai 2011) - rectifică art. 1 alin. (1) lit. b) 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 martie 2011 şi la Paris la 5 aprilie 2011 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului  
 "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare  
 a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" 
 H.G. nr. 493/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 366/25 mai 2011 
 
 
 H.G. nr. 498/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014 
 
 

M. Of. nr. 391/3 iun. 2011 

 H.G. nr. 527/2011 
 Hotărâre privind reorganizarea unor unităţi sanitare publice din judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 373/27 mai 2011 

 H.G. nr. 538/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei 
 
 

M. Of. nr. 498/13 iul. 2011 

 H.G. nr. 539/2011 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protecţiei mediului şi apelor privind  
 sarcini derivate din acorduri internaţionale şi directive europene şi studii de cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice 
 
 

M. Of. nr. 372/27 mai 2011 

 H.G. nr. 540/2011 
 Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului de la Consiliul  
 Local al Oraşului Miercurea Nirajului la Consiliul Local al Oraşului Sovata, desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul  
 Mureş 
 
 

M. Of. nr. 372/27 mai 2011 

 H.G. nr. 553/2011 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010  
 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene şi de abrogare a  
 Regulamentului (CE) nr. 736/96 şi a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 2010 de implementare a  
 Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în  
 infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 411/10 iun. 2011 

 H.G. nr. 556/2011 
 Hotărâre privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări 
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 M. Of. nr. 435/22 iun. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 557/2013  (M. Of. nr. 495/6 aug. 2013) - modifică art. 5 alin. (3) 
 - H.G. nr. 780/2013  (M. Of. nr. 639/16 oct. 2013) - modifică titlul, art. 3, art. 4, titlul capitolului III, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9; 
  introduce lit. c) la art. 10; 
  abrogă art. 12 
 - H.G. nr. 762/2017  (M. Of. nr. 832/20 oct. 2017) - modifică art. 4 alin. (1) lit. a), e), g), j) și q) și modifică și înlocuiește anexa; 
 introduce lit. m1) la art. 4 alin. (1); 
 abrogă art. 4 alin. (1) lit. d), p) și x) 
 
 
 ▼ Protocolul celei de-a opta reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la 15 februarie 2011, pentru aplicarea prevederilor  
 Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la  
 Bucureşti la 26 mai 1997 
 H.G. nr. 569/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 542/1 aug. 2011 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul  
 comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Tirana la 8 iunie 2010 
 H.G. nr. 574/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 489/8 iul. 2011 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniile culturii,  
 învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la Phenian la 18 noiembrie 2010 
 H.G. nr. 575/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 450/28 iun. 2011 
 
 
 H.G. nr. 579/2011 
 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de vaccin împotriva tuberculozei BCG prin Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii - UNICEF 
 
 

M. Of. nr. 398/7 iun. 2011 

 H.G. nr. 580/2011 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 640/2009, nr. 641/2009, nr. 642/2009 şi nr.  
 643/2009, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de  
 instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic şi pentru  
 modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor  
 frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă 
 
 

M. Of. nr. 474/6 iul. 2011 

 H.G. nr. 582/2011 
 Hotărâre privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a  
 infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 
 
 

M. Of. nr. 496/12 iul. 2011 

 H.G. nr. 592/2011 
 Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes  
 naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de producţie de 4.500 mii tone/an" 
 
 

M. Of. nr. 421/16 iun. 2011 

 H.G. nr. 593/2011 (republicare) 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului 
 M. Of. nr. 429/20 iun. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1084/2013  (M. Of. nr. 12/9 ian. 2014) - modifică art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) lit. b) şi d), art. 5, art. 7; 
  introduce lit. u1) la art. 2, art. 21; 
 abrogă art. 2 lit. c), k) şi p) 
 - H.G. nr. 908/2016  (M. Of. nr. 1025/20 dec. 2016) - modifică art. 6 alin. (1) 
 - H.G. nr. 427/2019  (M. Of. nr. 532/28 iun. 2019) - modifică art. 1, art. 2, art. 21, art. 4, art. 5, art. 6; 
  introduce art. 22 și 23 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 909/11 nov. 2019) - rectifică art. 4 alin. (2) lit. i) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 973/3 dec. 2019) 
 
 H.G. nr. 603/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a  
 modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale 
 M. Of. nr. 426/17 iun. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 299/2021  (M. Of. nr. 277/19 mar. 2021) - modifică anexa 

 H.G. nr. 604/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada  
 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011 
 M. Of. nr. 501/14 iul. 2011 
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 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Washington la 21 februarie 2011 şi la Bucureşti la 28 februarie 2011, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la  
 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 606/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 440/23 iun. 2011 

 ▼ Amendament convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 1 octombrie 2010 şi la Washington la 9 decembrie 2010, între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi  
 pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea  

 Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la  
 Bucureşti la 26 mai 2004 
 H.G. nr. 607/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 454/29 iun. 2011 
 
 
 H.G. nr. 608/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 2 Chişlaz, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Alpha Metal" - S.A. 
 M. Of. nr. 447/27 iun. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 946/2014  (M. Of. nr. 801/4 nov. 2014) 
 
 H.G. nr. 609/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 15 Melineşti, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Sigma Energy" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 447/27 iun. 2011 

 H.G. nr. 610/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 3 Coşeşti, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Alpha Metal" - S.A. 
 M. Of. nr. 447/27 iun. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 947/2014  (M. Of. nr. 801/4 nov. 2014) 
 
 H.G. nr. 611/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 4 Cosminele, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Alpha Metal" - S.A. 
 M. Of. nr. 447/27 iun. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 943/2014  (M. Of. nr. 801/4 nov. 2014) 

 H.G. nr. 612/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 10 Fierbinţi-Târg, încheiat  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Sigma Energy" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 447/27 iun. 2011 

 H.G. nr. 625/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 16 Oporelu-Constantineşti,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi compania Fora Energy Ltd. 
 M. Of. nr. 455/29 iun. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 944/2014  (M. Of. nr. 801/4 nov. 2014) 

 H.G. nr. 626/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 24 Siliştea-Măgureni,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi compania Fora Energy Ltd. 
 M. Of. nr. 455/29 iun. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 945/2014  (M. Of. nr. 801/4 nov. 2014) 

 H.G. nr. 627/2011 
 Hotărâre privind aprobarea licenţei de concesiune nr. 12.564/2009 a activităţii miniere de exploatare a lignitului în perimetrul Bustuchin,  
 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 455/29 iun. 2011 

 H.G. nr. 628/2011 
 Hotărâre privind aprobarea licenţei de concesiune nr. 10.043/2008 a activităţii miniere de exploatare a argilei comune şi nisipului pentru  
 materiale pentru construcţie în perimetrul Stoeneşti-Plaiul Cheii, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea  
 Comercială HOLCIM (România) - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 455/29 iun. 2011 
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 H.G. nr. 631/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E VIII - 8 Est  
 Depresiunea Panonică, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" -  
 S.A. 
 
 

M. Of. nr. 447/27 iun. 2011 

 H.G. nr. 633/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 14 Griviţa Nord, încheiat  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Expert Petroleum Filiala Mediaş - S.R.L. şi Celtique Energie Petroleum Ltd. UK 
 
 

M. Of. nr. 447/27 iun. 2011 

 H.G. nr. 634/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 25 Stoeniţa, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Expert Petroleum Filiala Mediaş - S.R.L. şi Celtique Energie Petroleum Ltd. UK 
 M. Of. nr. 460/30 iun. 2011    
 H.G. nr. 641/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea şi reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea în cadrul Spitalului Judeţean de  
 Urgenţă Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 448/27 iun. 2011 

 H.G. nr. 643/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi ale  
 infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora 
 M. Of. nr. 486/8 iul. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 177/2014  (M. Of. nr. 183/14 mar. 2014) - modifică anexele nr. 2 şi 3 

 H.G. nr. 647/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţele  
 Suceava şi Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 463/1 iul. 2011 

 H.G. nr. 661/2011 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică 
 
 

M. Of. nr. 477/6 iul. 2011 

 H.G. nr. 664/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 11.479/2008 a activităţii miniere de exploatare a dioxidului de carbon în perimetrul  
 Cadea-Diosig, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială PETROM - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 486/8 iul. 2011 

 H.G. nr. 668/2011 
 Hotărâre privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn 
 
 

M. Of. nr. 490/11 iul. 2011 

 H.G. nr. 669/2011 
 Hotărâre privind accesul autorităţilor publice române la programul informatic aferent instrumentelor Prüm în scopul realizării schimbului  
 automat de date privind înmatricularea vehiculelor cu statele membre ale Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 467/4 iul. 2011 

 H.G. nr. 670/2011 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul  
 uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2 
 
 

M. Of. nr. 479/7 iul. 2011 

 H.G. nr. 671/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parţiale  
 pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi în  
 Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011 
 
 

M. Of. nr. 479/7 iul. 2011 

 H.G. nr. 672/2011 
 Hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţile specifice ale Agenţiei Naţionale de Integritate 
 M. Of. nr. 477/6 iul. 2011 
 
 H.G. nr. 673/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Aleşd, judeţul Bihor 
 
 

M. Of. nr. 478/7 iul. 2011 

 H.G. nr. 681/2011 
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 Hotărâre privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 551/3 aug. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 134/2016  (M. Of. nr. 182/10 mar. 2016) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 682/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea  
 Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 489/8 iul. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 98/2012  (M. Of. nr. 139/1 mar. 2012) - introduce lit. c) la art. 2 alin. (1) din Norme 
 - H.G. nr. 139/2013  (M. Of. nr. 198/8 apr. 2013) - modifică şi completează anexa 
 
 H.G. nr. 687/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea şi reorganizarea Spitalului de Copii "Sf. Nicolae" Bârlad în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă "Elena  
 Beldiman" Bârlad 
 
 

M. Of. nr. 498/13 iul. 2011 

 H.G. nr. 688/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea şi reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Brăila în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila 
 M. Of. nr. 498/13 iul. 2011 
 
 H.G. nr. 697/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Fărcaşele şi Izbiceni, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 529/27 iul. 2011 

 H.G. nr. 698/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ernei, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 529/27 iul. 2011 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Paris la 9 februarie 2011 şi la Bucureşti la 18 februarie 2011, între Guvernul României  
 şi Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de  
 împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala  
 Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005 
 H.G. nr. 702/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 510/19 iul. 2011 
 
 ▼ Acord asupra învăţământului bilingv dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucureşti la 28 septembrie  
 2006 
 H.G. nr. 703/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 546/2 aug. 2011 
 
 
 H.G. nr. 704/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pe anul 2011 
 
 

M. Of. nr. 504/15 iul. 2011 

 H.G. nr. 712/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Apold, Beica de Jos şi Nadeş, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 529/27 iul. 2011 
 
 H.G. nr. 713/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 529/27 iul. 2011 

 H.G. nr. 718/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia infrastructurilor critice 
 
 

M. Of. nr. 555/4 aug. 2011 

 H.G. nr. 723/2011 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare 
 
 

M. Of. nr. 546/2 aug. 2011 

 H.G. nr. 726/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Sovata, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 529/27 iul. 2011 

 H.G. nr. 727/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Sighişoara, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 529/27 iul. 2011 

 H.G. nr. 728/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 529/27 iul. 2011 
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 ▼ Acord-cadru de cooperare dintre Guvernul României şi Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, semnat la Geneva  
 la 2 martie 2011 
 H.G. nr. 730/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 543/1 aug. 2011 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin Amendamentul semnat la Bucureşti  
 la 21 aprilie 2010 şi la Paris la 27 aprilie 2010 şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2010 şi la Paris la 22  
 martie 2011 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului  
 privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4  
 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 
 H.G. nr. 733/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 534/28 iul. 2011 

 ▼ Amendament nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnate la Bucureşti la  
 28 ianuarie 2011 şi la Luxemburg la 1 martie 2011, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind  
 Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie  
 2005 
 H.G. nr. 734/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 538/29 iul. 2011 
 
 
 H.G. nr. 738/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF 
 
 

M. Of. nr. 553/4 aug. 2011 

 H.G. nr. 739/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Balaciu, Borăneşti, Colelia, Cosâmbeşti, Reviga şi Sineşti, judeţul Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 553/4 aug. 2011 

 H.G. nr. 741/2011 
 Hotărâre privind reorganizarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi  
 strategiile sectoriale la nivel naţional 
 
 

M. Of. nr. 556/4 aug. 2011 

 H.G. nr. 746/2011 
 Hotărâre privind aprobarea actelor adiţionale pe anul 2011 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru  
 perioada 2008-2011 
 M. Of. nr. 564/9 aug. 2011 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Suediei, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Stockholm la 23 decembrie 2010,  
 23 martie 2011 şi 31 martie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Suediei privind cooperarea în  
 domeniile energie şi mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008 
 H.G. nr. 747/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 591/22 aug. 2011 
 
 
 H.G. nr. 748/2011 
 Hotărâre privind măsurile, bugetul şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera  
 Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi în Circumscripţia electorală  
 nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011, modelul timbrului autocolant, modelele listelor  
 electorale, modelul buletinului de vot, modelele ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum  
 şi condiţiile şi durata păstrării materialelor rezultate din procesul electoral 
 M. Of. nr. 535/28 iul. 2011 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul Apărării din Regatul Ţărilor de Jos privind  
 cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2011 şi la Haga la 17 martie 2011 
 H.G. nr. 756/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 566/9 aug. 2011 
 
 
 H.G. nr. 757/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Giurgiu şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă  
 Giurgiu 
 
 

M. Of. nr. 554/4 aug. 2011 

 H.G. nr. 758/2011 
 Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Săveni de la Consiliul Local al  
 Oraşului Săveni la Consiliul Judeţean Botoşani, precum şi pentru desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 556/4 aug. 2011 

 

 ▼ Amendament nr. 4 convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 30 martie 2011 şi la Londra la 1 aprilie 2011, între Guvernul  
 României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la  
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 Bucureşti la 7 decembrie 2005 
 H.G. nr. 759/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 557/5 aug. 2011 
 
 
 H.G. nr. 763/2011 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, pentru participarea la  
 lucrările Comitetului pentru securitatea instalaţiilor nucleare, Comitetului pentru reglementarea activităţilor nucleare şi ale Comitetului  
 pentru protecţia la radiaţii şi sănătate publică 
 
 

M. Of. nr. 556/4 aug. 2011 

 H.G. nr. 764/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bistriţa Bârgăului şi Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 584/18 aug. 2011 
 
 H.G. nr. 768/2011 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică "Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad - CF Curtici - DJ 709B, judeţul Arad" 
 M. Of. nr. 557/5 aug. 2011 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economică şi tehnică, semnat la Rio de  
 Janeiro la 28 mai 2010 
 H.G. nr. 770/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 576/16 aug. 2011 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 695/30 sep. 2011) 

 H.G. nr. 771/2011 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi  
 Companii Multinaţionale, care gestionează problematica declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi companii multinaţionale a  
 Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
 
 

M. Of. nr. 557/5 aug. 2011 

 H.G. nr. 772/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în  
 coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum şi  
 a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi  
 reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a  
 societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 552/3 aug. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1208/2011  (M. Of. nr. 903/20 dec. 2011) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 1227/2011  (M. Of. nr. 909/21 dec. 2011) - completează anexa 

 H.G. nr. 776/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către  
 autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Argeş, Bihor, Caraş-Severin, Vrancea şi municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 567/10 aug. 2011 

 H.G. nr. 779/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea Preventoriului TBC Poiana Ţapului aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Oraşului Buşteni, judeţul  
 Prahova 
 
 

M. Of. nr. 567/10 aug. 2011 

 H.G. nr. 782/2011 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000-km 7+623", pe raza localităţilor Săcueni şi Cherechiu din judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 576/16 aug. 2011 

 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova  
 în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti  
 la 24 martie 2011 
 H.G. nr. 787/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 601/25 aug. 2011 
 
 
 H.G. nr. 789/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii 
 
 

M. Of. nr. 569/10 aug. 2011 

 H.G. nr. 803/2011 
 Hotărâre privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispoziţiile art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr.  
 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, precum şi pentru aprobarea modului de  
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 gestionare a acestora 
 M. Of. nr. 570/10 aug. 2011 

 

 ▼ Amendamentul nr. 5 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a  
 Dunării de Jos" Galaţi, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 ianuarie 2011, la Bucureşti la 9 martie 2011 şi la Galaţi la 11 martie  
 2011, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de  
 Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 H.G. nr. 804/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 594/23 aug. 2011 
 
 
 H.G. nr. 807/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Victoria, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 601/25 aug. 2011 

 H.G. nr. 808/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către  
 Consiliul Judeţean Argeş 
 
 

M. Of. nr. 592/22 aug. 2011 

 H.G. nr. 827/2011 
 Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin  
 Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 591/22 aug. 2011 

 H.G. nr. 831/2011 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-Bucureşti", judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 594/23 aug. 2011 

 H.G. nr. 833/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Albota, Mozăceni şi Valea Mare-Pravăţ, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 641/8 sep. 2011 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii, Resurselor  
 Naturale şi Mediului din Republica Cipru privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Nicosia la 22 noiembrie 2010 
 H.G. nr. 838/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 604/26 aug. 2011 
 
 
 H.G. nr. 842/2011 
 Hotărâre privind aprobarea participării României la Parteneriatul pentru muniţii al Agenţiei NATO pentru Întreţinere şi Aprovizionare şi a  
 plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul comun al acestui parteneriat 
 
 

M. Of. nr. 605/26 aug. 2011 

 H.G. nr. 857/2011 
 Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice 
 M. Of. nr. 621/1 sep. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 258/2014  (M. Of. nr. 280/16 apr. 2014) - introduce lit. c) la art. 59 alin. (1) 
 - H.G. nr. 638/2019  (M. Of. nr. 717/30 aug. 2019) - modifică art. 18 partea introductivă, art. 19 partea introductivă, art. 22 alin.  
 (1) partea introductivă și lit. c), e) și h), art. 22 alin. (2) partea introductivă și  
 lit. h), art. 23 partea introductivă și lit. f) și g), art. 24 partea introductivă și lit.  
 b), art. 25 alin. (1) partea introductivă și lit. b), d), g) și n), art. 25 alin. (2)  
 partea introductivă, art. 26 partea introductivă, art. 27 partea introductivă, art.  
 28 partea introductivă, art. 29 partea introductivă, titlul cap. VIII, art. 30 partea  
 introductivă, art. 31 partea introductivă, art. 32 partea introductivă, art. 33 alin.  
 (1) partea introductivă și lit. j)-p) și r), art. 34 partea introductivă, art. 35 partea  
 introductivă, art. 59 alin. (1) lit. c); 
  introduce lit. c1) la art. 22 alin. (1), lit. m)-p) la art. 22 alin. (1), lit. h)-l) la  
 art. 23, lit. e) și f) la art. 26, lit. c) și d) la art. 28, cap. VII1 după art. 29 cu art.  
 291 și 292, lit. n), o) și p) la art. 30, lit. i) și j) la art. 31, lit. ț)-w) la art. 33  
 
 

alin. (1), alin. (3) la art. 33, art. 351 

 H.G. nr. 858/2011 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de  
 Monitorizare a Calităţii Aerului 
 M. Of. nr. 620/1 sep. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 234/2012  (M. Of. nr. 219/2 apr. 2012) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 764/2014  (M. Of. nr. 667/11 sep. 2014) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 738/2016  (M. Of. nr. 809/13 oct. 2016) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 314/2020  (M. Of. nr. 337/27 apr. 2020) - modifică art. 1, art. 2 



 

 1592

 
 ▼ Protocolul primei sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Iaşi la 11 mai 2011, pentru aplicarea Acordului dintre  
 Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi  
 Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010 
 H.G. nr. 860/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 648/12 sep. 2011 
 
 
 H.G. nr. 862/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române  
 TAROM" - S.A. prin vânzarea unui pachet de acţiuni reprezentând 20% din capitalul social şi a mandatului Ministerului Transporturilor şi  
 Infrastructurii pentru realizarea acesteia 
 M. Of. nr. 645/9 sep. 2011 

 

 ▼ Acord de colaborare dintre Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România şi Ministerul Culturii din Republica Moldova,  
 semnat la Chişinău la 12 aprilie 2011 
 H.G. nr. 870/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 643/8 sep. 2011 
 
 
 H.G. nr. 871/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu" Timişoara şi reorganizarea Spitalului  
 Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara 
 
 

M. Of. nr. 633/5 sep. 2011 

 H.G. nr. 874/2011 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Alexandria", situate pe raza localităţilor Alexandria, Nanov, Buzescu,  
 Mavrodin şi Nenciuleşti din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 644/8 sep. 2011 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 718/12 oct. 2011) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 875/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind  
 prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice  
 naţionale aferente acestora 
 M. Of. nr. 659/15 sep. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 261/2012  (M. Of. nr. 241/10 apr. 2012) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 876/2011 
 Hotărâre privind desemnarea autorităţii competente responsabile de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al  
 Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană 
 
 

M. Of. nr. 654/14 sep. 2011 

 H.G. nr. 879/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 14 Vârfuri, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas P.L.C. 
 
 

M. Of. nr. 642/8 sep. 2011 

 H.G. nr. 880/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 9 Otelec, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas P.L.C. 
 
 

M. Of. nr. 641/8 sep. 2011 

 H.G. nr. 881/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 12 Şilindru, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas P.LC. 
 
 

M. Of. nr. 642/8 sep. 2011 

 H.G. nr. 883/2011 
 Hotărâre privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport baschet 
 
 

M. Of. nr. 645/9 sep. 2011 

 H.G. nr. 887/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 1 Berteşti, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas P.L.C. 
 
 

M. Of. nr. 645/9 sep. 2011 

 H.G. nr. 889/2011 
 Hotărâre privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor adiacente  
 distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul  
 administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2011-2012 
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M. Of. nr. 647/9 sep. 2011 

 H.G. nr. 890/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional care se acordă în vederea compensării efectelor crizei cauzate de bacteria E-coli  
 în sectorul legume 
 M. Of. nr. 648/12 sep. 2011 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 2  
 iunie 2010 
 H.G. nr. 891/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 687/28 sep. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1266/2013 (M. Of. nr. 580/12 sep. 2013) 
 
 H.G. nr. 894/2011 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică "Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459", pe raza localităţii Carei din judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 669/20 sep. 2011 

 H.G. nr. 898/2011 
 Hotărâre privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care  
 se eliberează străinilor 
 M. Of. nr. 690/29 sep. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 363/2021  (M. Of. nr. 379/12 apr. 2021) - modifică art. 1 lit. f); modifică și înlocuiește anexele nr. 1, 2 și 6; 
  introduce pct. (iv) și (v) la art. 1 lit. a), lit. h) și i) la art. 1, anexele nr. 8 și 9 
 
 H.G. nr. 906/2011 
 Hotărâre privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică, OECD, Teaching and Learning International Survey - TALIS 2013, privind evaluarea internaţională a cadrelor  
 didactice 
 
 

M. Of. nr. 668/20 sep. 2011 

 H.G. nr. 910/2011 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) nr. 1.015/2010 şi nr. 1.016/2010 ale Comisiei, prin care se  
 implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru  
 stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic 
 
 

M. Of. nr. 704/5 oct. 2011 

 H.G. nr. 915/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea participării României la Iniţiativa Agenţiei Europene de Apărare privind dislocarea în Afganistan a  
 Laboratorului de nivel teatru pentru investigarea probelor rezultate în urma incidentelor cu folosirea dispozitivelor explozive improvizate  
 şi a plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul comun al acestei iniţiative 
 M. Of. nr. 667/20 sep. 2011 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti, prin scrisorile  
 semnate la Bucureşti la 24 decembrie 2010 şi 11 aprilie 2011 şi la Luxemburg la 8 martie 2011, la Contractul de finanţare dintre  
 România, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti pentru Proiectul privind Staţia pentru tratarea apelor uzate  
 Bucureşti - Glina, Faza A, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006 
 H.G. nr. 916/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 691/29 sep. 2011 
 
 
 H.G. nr. 919/2011 
 Hotărâre privind declasificarea Hotărârii Guvernului nr. 01365/2002 pentru aprobarea "Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete  
 de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Administraţiei şi Internelor" 
 M. Of. nr. 683/27 sep. 2011 

 

 ▼ Amendament nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnate la Bucureşti la  
 11 martie 2011 şi la Luxemburg la 3 mai 2011, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice,  
 Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22  
 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii  
 Cernavodă-Constanţa 
 H.G. nr. 923/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 695/30 sep. 2011 
 
 
 H.G. nr. 927/2011 
 Hotărâre privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari "Coşul de solidaritate" 
 M. Of. nr. 685/27 sep. 2011 
 
 H.G. nr. 928/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Amărăşti, Milcoiu şi Orleşti, judeţul Vâlcea 
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M. Of. nr. 718/12 oct. 2011 

 H.G. nr. 945/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii  
 arhitectural-ambientale a clădirilor 
 M. Of. nr. 712/10 oct. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 168/2012  (M. Of. nr. 195/26 mar. 2012) - introduce alin. (11) la art. 2 
 - H.G. nr. 838/2013  (M. Of. nr. 677/4 nov. 2013) - introduce alin. (12) la art. 2 
 - H.G. nr. 1/2014  (M. Of. nr. 15/10 ian. 2014) - introduce alin. (13) la art. 2 
 
 

- H.G. nr. 64/2015  (M. Of. nr. 98/6 feb. 2015) - introduce alin. (14) la art. 2 

 H.G. nr. 946/2011 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru anul 2011 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al  
 Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici  
 periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat  
 prin Legea nr. 91/2003 
 
 

M. Of. nr. 700/4 oct. 2011 

 H.G. nr. 955/2011 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectului PHARE RO  
 2004/016-772.03.14.09.02 "Asistenţă tehnică pentru mersul de tren pentru călători" 
 
 

M. Of. nr. 728/17 oct. 2011 

 H.G. nr. 956/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea  
 producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc 
 
 

M. Of. nr. 704/5 oct. 2011 

 H.G. nr. 957/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Copăceni, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 718/12 oct. 2011 

 H.G. nr. 964/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Cepari, Cicăneşti, Godeni, Merişani, Răteşti, Schitu Goleşti, Suseni, Tigveni şi Vultureşti,  
 judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 718/12 oct. 2011 

 

 ▼ Înţelegere dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Comisia pentru Reglementări  
 Nucleare din Statele Unite ale Americii (NRC) privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare,  
 semnată la Viena la 4 aprilie 2011 
 H.G. nr. 970/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 718/12 oct. 2011 
 
 
 H.G. nr. 972/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 7,2078 ha,  
 proprietate publică a oraşului Slănic-Moldova, în vederea realizării obiectivului "Schi Parc Slănic Moldova" 
 
 

M. Of. nr. 716/11 oct. 2011 

 H.G. nr. 975/2011 
 Hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate  
 acestor ajutoare de stat 
 M. Of. nr. 720/12 oct. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 254/2012  (M. Of. nr. 244/11 apr. 2012) - modifică art. 2, anexa; 
  introduce lit. d) la art. 3 
 - H.G. nr. 283/2012  (M. Of. nr. 256/18 apr. 2012) - modifică art. 2 şi anexa 
 - H.G. nr. 559/2012  (M. Of. nr. 375/1 iun. 2012) - înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 867/2012  (M. Of. nr. 619/29 aug. 2012) - modifică art. 2, art. 3 lit. b)-d); 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1052/2012  (M. Of. nr. 735/31 oct. 2012) - modifică art. 2; 
  înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1131/2012  (M. Of. nr. 800/28 nov. 2012) - modifică art. 2; 
  înlocuieşte anexa 
 
 H.G. nr. 977/2011 
 Hotărâre privind aprobarea desfiinţării unor unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat  
 către autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Ilfov şi Mureş 
 
 

M. Of. nr. 727/14 oct. 2011 

 H.G. nr. 979/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Balaci, Botoroaga, Talpa şi Viişoara, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 747/25 oct. 2011 
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 H.G. nr. 980/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şiştarovăţ, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 747/25 oct. 2011 

 H.G. nr. 981/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Alunu, Bărbăteşti, Cernişoara, Muereasca şi Pietrari, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 747/25 oct. 2011 

 H.G. nr. 982/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 747/25 oct. 2011 

 H.G. nr. 983/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Murfatlar, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 747/25 oct. 2011 
 
 H.G. nr. 984/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Miroşi şi Stoeneşti, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 747/25 oct. 2011 

 H.G. nr. 988/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea  
 Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea, a unui imobil aflat în domeniul  
 public al statului 
 
 

M. Of. nr. 727/14 oct. 2011 

 H.G. nr. 989/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 4 Cheţ, încheiat între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc. 
 
 

M. Of. nr. 727/14 oct. 2011 

 H.G. nr. 990/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 5 Ciutelec, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc. 
 
 

M. Of. nr. 727/14 oct. 2011 

 H.G. nr. 991/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 9 Dolani - Tătărani, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc. 
 
 

M. Of. nr. 722/13 oct. 2011 

 H.G. nr. 992/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 3 Bogeiu, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc. 
 
 

M. Of. nr. 722/13 oct. 2011 

 H.G. nr. 993/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 18 Postăvari, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc. 
 
 

M. Of. nr. 722/13 oct. 2011 

 H.G. nr. 994/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 22 Sâniob, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc. 
 
 

M. Of. nr. 722/13 oct. 2011 

 H.G. nr. 995/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 11.478/2008 a activităţii miniere de exploatare a dioxidului de carbon în perimetrul  
 Ciocaia, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Petrom" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 722/13 oct. 2011 

 H.G. nr. 996/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 8 Lăculeţe, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas Plc. 
 
 

M. Of. nr. 722/13 oct. 2011 

 H.G. nr. 997/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveşti, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 747/25 oct. 2011 

 H.G. nr. 1007/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
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 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor pentru anul 2011 
 M. Of. nr. 724/13 oct. 2011 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Washington la 6 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 28 aprilie 2011, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006 
 H.G. nr. 1010/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 744/24 oct. 2011 
 
 
 H.G. nr. 1016/2011 
 Hotărâre privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali  
 de cură 
 M. Of. nr. 743/24 oct. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 367/2013  (M. Of. nr. 360/18 iun. 2013) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 1072/2013  (M. Of. nr. 825/23 dec. 2013) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 926/2016  (M. Of. nr. 1003/14 dec. 2016) - completează anexa nr. 1 

 H.G. nr. 1020/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-27 Muridava,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială  
 "Petromar Resources" - S.A. 
 M. Of. nr. 743/24 oct. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1020/2014  (M. Of. nr. 834/17 nov. 2014) - modifică acordul 

 H.G. nr. 1021/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-28 Est  
 Cobălcescu, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea  
 Comercială "Petromar Resources" - S.A. 
 M. Of. nr. 743/24 oct. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1021/2014  (M. Of. nr. 834/17 nov. 2014) 

 H.G. nr. 1022/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX - 25 Luceafărul,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Petro Ventures Europe B.V. 
 M. Of. nr. 743/24 oct. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 883/2014  (M. Of. nr. 763/21 oct. 2014) - modifică acordul 

 H.G. nr. 1023/2011 
 Hotărâre privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului  
 şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 750/25 oct. 2011 

 H.G. nr. 1024/2011 
 Hotărâre privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului  
 şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 744/24 oct. 2011 

 H.G. nr. 1032/2011 
 Hotărâre privind stabilirea unor contravenţii în domeniul aviaţiei civile 
 
 
 

M. Of. nr. 831/24 nov. 2011 

 H.G. nr. 1036/2011 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Drum de legătură DN 1A - Ocolitoarea mică a municipiului Săcele - Platforma Electroprecizia", judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 740/21 oct. 2011 

 H.G. nr. 1037/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
 
 

M. Of. nr. 775/2 nov. 2011 

 H.G. nr. 1039/2011 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timişoara" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 756/27 oct. 2011 

 

 ▼ Acord privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al  
 Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku la 18 aprilie 2011 



 

 1597

 H.G. nr. 1048/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 821/21 nov. 2011 
 
 
 H.G. nr. 1054/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 29 Est Rapsodia,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Lukoil Overseas Atash B.V. împreună cu Vanco Internaţional Ltd. 
 
 

M. Of. nr. 784/4 nov. 2011 

 H.G. nr. 1055/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul EX - 30  
 Trident, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Lukoil Overseas Atash B.V. împreună cu Vanco Internaţional Ltd. 
 
 

M. Of. nr. 784/4 nov. 2011 

 H.G. nr. 1060/2011 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la fondurile strânse pentru finanţarea proiectelor de la Cernobîl, Ucraina 
 M. Of. nr. 784/4 nov. 2011 

 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Statul Major General din Republica Turcia privind cooperarea în domeniile  
 hidrografiei şi oceanografiei, semnat la Istanbul la 14 iunie 2011 
 H.G. nr. 1077/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 821/21 nov. 2011 
 
 
 H.G. nr. 1083/2011 
 Hotărâre pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interdepartamental privind proiectul Nabucco 
 
 

M. Of. nr. 799/11 nov. 2011 

 H.G. nr. 1088/2011 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 
 
 

M. Of. nr. 782/3 nov. 2011 

 H.G. nr. 1094/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 
 
 

M. Of. nr. 809/16 nov. 2011 

 H.G. nr. 1099/2011 
 Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung de la Consiliul  
 Judeţean Argeş la Consiliul Local al Municipiului Câmpulung 
 
 

M. Of. nr. 801/11 nov. 2011 

 H.G. nr. 1103/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-12 Crai Nou,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas Plc. 
 
 

M. Of. nr. 802/14 nov. 2011 

 H.G. nr. 1109/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Petrila, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 809/16 nov. 2011 

 H.G. nr. 1124/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Curtici, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 832/24 nov. 2011 
 
 H.G. nr. 1129/2011 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Argeş la Ioneşti" 
 
 

M. Of. nr. 828/23 nov. 2011 

 H.G. nr. 1130/2011 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  

 de utilitate publică "Reabilitare DN 1H Zalău - Aleşd (km 0+000 - km 69+334)" 
 
 

M. Of. nr. 816/18 nov. 2011 

 H.G. nr. 1136/2011 
 Hotărâre privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui  
 sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a  
 Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE)  
 nr. 1.447/1999 
 M. Of. nr. 852/2 dec. 2011 

 

 ▼ Amendament 2 convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 19 august 2011 şi la Bucureşti la 9 septembrie 2011 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA  
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 dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru  
 finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005 
 H.G. nr. 1137/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 829/23 nov. 2011 
 
 
 H.G. nr. 1140/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Boli Infecţioase Singureni aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Giurgiu 
 M. Of. nr. 849/30 nov. 2011 
 
 H.G. nr. 1141/2011 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 822/21 nov. 2011 

 H.G. nr. 1143/2011 
 Hotărâre privind achitarea în anul 2011 a sumelor alocate ca justă despăgubire şi neachitate pe anii 2007-2010 pentru lucrarea "Secţiunea  
 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C  
 pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de  
 investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş" şi pentru lucrarea de utilitate publică "Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din  
 judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada  
 Braşov-Cluj-Borş" 
 
 

M. Of. nr. 839/28 nov. 2011 

 H.G. nr. 1152/2011 
 Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile -  
 construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul  
 General pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti, în vederea  
 realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional  
 "Autostrada Bucureşti-Braşov, tronson Bucureşti-Ploieşti" 
 
 

M. Of. nr. 834/24 nov. 2011 

 H.G. nr. 1154/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potenţialelor infrastructuri critice  
 naţionale şi privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale şi stabilirea nivelului de  
 criticitate 
 
 

M. Of. nr. 849/30 nov. 2011 

 H.G. nr. 1160/2011 
 Hotărâre privind aprobarea participării Ministerului Apărării Naţionale din România la Proiectul "Celula europeană pentru achiziţii de  
 servicii satelitare" 
 
 

M. Of. nr. 857/5 dec. 2011 

 H.G. nr. 1165/2011 
 Hotărâre privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice  
 eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din perioada 23 iunie 2010 - 31 iulie  
 2010 
 M. Of. nr. 861/7 dec. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 606/2012  (M. Of. nr. 424/26 iun. 2012) - modifică art. 3 alin. (3) şi (5), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1); 
 abrogă art. 4 alin. (3) 
 - H.G. nr. 795/2012  (M. Of. nr. 532/31 iul. 2012) - modifică art. 5 alin. (1) 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 februarie 2011, respectiv 23 martie 2011 şi 14 iunie 2011 şi la  
 Washington la 14 martie 2011, respectiv 2 iunie 2011 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  
 la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea  
 agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 H.G. nr. 1166/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 859/6 dec. 2011 
 
 
 H.G. nr. 1167/2011 
 Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de  
 administrare şi modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului  
 Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 855/5 dec. 2011 
 
 
 H.G. nr. 1173/2011 
 Hotărâre privind declasificarea unor hotărâri clasificate adoptate de Consiliul de Miniştri în perioada 1952-1974 
 
 

M. Of. nr. 860/7 dec. 2011 

 H.G. nr. 1174/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a  
 municipiului Bucureşti 
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M. Of. nr. 862/7 dec. 2011 

 H.G. nr. 1181/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării zonei Şuior-Baia Sprie, oraşul Baia Sprie, judeţul Maramureş, ca staţiune turistică de interes local 
 
 

M. Of. nr. 868/8 dec. 2011 

 H.G. nr. 1193/2011 
 Hotărâre privind revenirea la Ministerul Sănătăţii a managementului asistenţei medicale pentru unele unităţi sanitare din judeţul Vrancea,  
 precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 880/13 dec. 2011 

 

 ▼ Amendament convenit, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 17 iunie 2011 şi 13 octombrie 2011 şi la Bruxelles la 7 noiembrie 2011,  
 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii  
 calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu,  
 privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă,  
 semnate la Bucureşti la 26 mai 2004 
 H.G. nr. 1195/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 868/8 dec. 2011 
 
 
 H.G. nr. 1199/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul  
 2011 
 M. Of. nr. 863/7 dec. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 867/2012  (M. Of. nr. 619/29 aug. 2012) - modifică art. unic alin. (1) 
 
 

- H.G. nr. 976/2012  (M. Of. nr. 701/12 oct. 2012) 

 H.G. nr. 1204/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti 
 M. Of. nr. 866/8 dec. 2011 

 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Paris la 3 august 2011 şi la Bucureşti la 18 august 2011 între Guvernul României şi  
 Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de  
 împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala  
 Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005 
 H.G. nr. 1205/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 884/14 dec. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 328/15 mai 2012) 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 9 septembrie 2011 şi la Paris la 15 septembrie 2011 între  
 Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării  
 copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 
 H.G. nr. 1217/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 914/22 dec. 2011 

 ▼ Amendament convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 9 august 2011, 7 octombrie 2011 şi 25 octombrie 2011 şi la Washington la  
 29 septembrie 2011 şi 19 octombrie 2011 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul  
 de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru  
 modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 1218/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 914/22 dec. 2011 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 mai 2011, 19 mai 2011 şi 8 iunie 2011 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la  
 Bucureşti la 5 octombrie 2006 
 H.G. nr. 1219/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 914/22 dec. 2011 
 
 
 H.G. nr. 1232/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse  
 regenerabile de energie 
 
 

M. Of. nr. 4/4 ian. 2012 

 H.G. nr. 1233/2011 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării   
 "Varianta de ocolire Craiova Sud" 
 M. Of. nr. 920/23 dec. 2011 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 174/2012  (M. Of. nr. 180/20 mar. 2012) - modifică titlul, art. 2, art.3; 
 înlocuieşte în cuprinsul hotărârii denumirea lucrării "Centura de ocolire  
 Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6" cu denumirea "Varianta de  
 ocolire Craiova Sud" 
 
 H.G. nr. 1234/2011 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Reabilitare DN 19 Oradea-Satu Mare km 5+853-km 135+600" 
 
 

M. Of. nr. 920/23 dec. 2011 

 H.G. nr. 1235/2011 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Ftiziologie Agigea şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 908/21 dec. 2011 

 H.G. nr. 1240/2011 
 Hotărâre pentru delimitarea teritorială a Zonei Libere Sulina 
 M. Of. nr. 46/19 ian. 2012 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 septembrie  
 2011 şi la Bucureşti la 21 septembrie 2011, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea  
 Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 H.G. nr. 1254/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 51/23 ian. 2012 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 29  
 aprilie 2011 şi 28 iunie 2011 la Bucureşti şi la 15 iunie 2011 la Washington, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24  
 iulie 2006 
 H.G. nr. 1255/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1256/2011 
 Hotărâre privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară 
 
 

M. Of. nr. 5/4 ian. 2012 

 H.G. nr. 1257/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi  
 atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare 
 
 

M. Of. nr. 934/29 dec. 2011 

 H.G. nr. 1260/2011 
 Hotărâre privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011 
 M. Of. nr. 933/29 dec. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 13/2017  (M. Of. nr. 44/16 ian. 2017) - modifică anexa 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 6  
 octombrie 2011 
 H.G. nr. 1262/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 15/9 ian. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1264/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Corbu, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 18/10 ian. 2012 

 H.G. nr. 1265/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Birchiş şi Cermei, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 18/10 ian. 2012 
 
 H.G. nr. 1266/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dobroeşti şi Gruiu, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 18/10 ian. 2012 

 H.G. nr. 1267/2011 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Chitila, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 18/10 ian. 2012 

 

 ▼ Acord de cofinanţare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru  
 realizarea proiectului-pilot "Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării şi modernizării destinaţiilor turistice Borsec, Băile  
 Herculane şi Sulina ca suport al activităţilor de turism durabil", semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2011 
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 H.G. nr. 1271/2011 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 16/9 ian. 2012 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare,  
 semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2011 
 H.G. nr. 1271/2011 (aprobare) 
 M. Of. nr. 16/9 ian. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1274/2011 
 Hotărâre privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finanţarea unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012 
 
 

M. Of. nr. 937/29 dec. 2011 

 H.G. nr. 1275/2011 
 Hotărâre privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a  
 infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 
 
 

M. Of. nr. 916/22 dec. 2011 

 H.G. nr. 1278/2011 
 Hotărâre pentru denunţarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice  
 Socialiste privind tranzitul prin teritoriul Republicii Socialiste România al gazelor naturale din URSS către Turcia, Grecia şi alte ţări,  
 încheiată la Moscova la 29 decembrie 1986, şi a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind extinderea  
 capacităţilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru creşterea livrărilor de gaze naturale din Federaţia Rusă în terţe ţări şi  
 în România, semnată la Moscova la 25 octombrie 1996 
 
 

M. Of. nr. 933/29 dec. 2011 

 H.G. nr. 1282/2011 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor  
 radio acordate în benzile de frecvenţe 890-915 MHz/935-960 MHz şi 1722,7-1747,5 MHz/1817,7-1842,5 MHz 
 
 

M. Of. nr. 930/28 dec. 2011 

 H.G. nr. 1292/2011 
 Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de  
 Protecţie şi Pază 
 
 

M. Of. nr. 4/4 ian. 2012 

 H.G. nr. 1296/2011 
 Hotărâre privind aprobarea activităţii aferente anului 2009 pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul  
 vegetal, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi 
 
 

M. Of. nr. 939/30 dec. 2011 

 H.G. nr. 1301/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea organizării în România a acţiunilor de protocol specifice Ministerului Afacerilor Europene 
 
 

M. Of. nr. 9/5 ian. 2012 

  2012  
 
 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9  
 septembrie 2011 şi la Paris la 27 septembrie 2011, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului  
 Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie  
 2005 
 H.G. nr. 2/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 23/11 ian. 2012 
 
 
 H.G. nr. 4/2012 
 Hotărâre privind asistenţa acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii de  
 interes pentru acest stat 
 
 

M. Of. nr. 48/20 ian. 2012 

 H.G. nr. 11/2012 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură 
 M. Of. nr. 35/16 ian. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1035/2012  (M. Of. nr. 731/29 oct. 2012) - modifică art. 1 alin. (1) 
 
 ▼ Protocol dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova,  
 semnat la Bucureşti la 24 februarie 2011, pentru completarea înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul  
 Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi a Ambasadei  
 Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative  
 echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995 
 H.G. nr. 12/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 39/17 ian. 2012 
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 H.G. nr. 16/2012 
 Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2012, 2013 şi 2014, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi  
 pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile  
 administrativ-teritoriale 
 
 

M. Of. nr. 44/19 ian. 2012 

 H.G. nr. 20/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a  
 destinaţiilor, formelor şi produselor turistice 
 M. Of. nr. 43/18 ian. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 371/2019  (M. Of. nr. 493/18 iun. 2019) - modifică și completează anexa nr. 1 și anexa nr. 2; 
 sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului” şi „ministrul  
 dezvoltării regionale şi turismului” se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul  
 Turismului" şi „ministrul turismului". 
 
 

- H. G.  nr. 629/2019  (M. Of. nr. 726/4 sep. 2019) - suspendă aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din anexa nr. 1 

 H.G. nr. 21/2012 
 Hotărâre privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit  
 prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 
 
 

M. Of. nr. 44/19 ian. 2012 

 H.G. nr. 28/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către  
 autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Prahova şi Buzău 
 
 

M. Of. nr. 58/24 ian. 2012 

 H.G. nr. 30/2012 
 Hotărâre privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,  
 conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum şi pentru aprobarea modului de  
 gestionare a acestora 
 
 

M. Of. nr. 48/20 ian. 2012 

 H.G. nr. 31/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul  
 Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 
 M. Of. nr. 70/27 ian. 2012 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la  
 Islamabad la 12 septembrie 2011 
 H.G. nr. 33/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 80/1 feb. 2012 
 
 
 H.G. nr. 34/2012 
 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor,  
 Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. 
 M. Of. nr. 64/26 ian. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 621/2019  (M. Of. nr. 708/28 aug. 2019) - modifică art. 2; 
 înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
 
 

abrogă art. 5 

 H.G. nr. 39/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 62/25 ian. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1019/2012  (M. Of. nr. 738/1 nov. 2012) - modifică art. 6 alin. (2) 
 - H.G. nr. 380/2013  (M. Of. nr. 374/25 iun. 2013) - modifică art. 1 alin. (2) lit. b), art. 5; 
 introduce art. 51 - 55, lit. h) şi i) la art. 6 alin. (4) 
 
 H.G. nr. 42/2012 
 Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin  
 Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 123/20 feb. 2012 

 H.G. nr. 51/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Pediatrie Bacău şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău 
 
 

M. Of. nr. 85/2 feb. 2012 

 H.G. nr. 52/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din municipiul Botoşani şi reorganizarea Spitalului Judeţean de  
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 Urgenţă "Mavromati" Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 85/2 feb. 2012 

 H.G. nr. 53/2012 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului  
 din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali 
 
 

M. Of. nr. 80/1 feb. 2012 

 H.G. nr. 56/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza  
 cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi  
 funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 
 
 

M. Of. nr. 117/15 feb. 2012 

 H.G. nr. 69/2012 
 Hotărâre privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului  
 European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru  
 exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr.  
 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa  
 transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21  
 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de  
 modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de  
 aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor 
 M. Of. nr. 114/14 feb. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 76/2014  (M. Of. nr. 113/14 feb. 2014) - modifică titlul, art. 1, art. 5 partea introductivă, art. 6, art. 7, art. 8 
 - H.G. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 121/17 feb. 2016) - modifică art. 3-8, art. 10, art. 12 alin. 1, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17 alin.  
 (1), (2) și (5), art. 18 alin. (5)-(7), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (3) și (4),  
 art. 21 alin. (1) lit. e), art. 23 alin. (1) lit. b) și c), art. 23 alin. (3), art. 24, art. 28  
 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (3) și (4), art. 29 alin. (1) lit. d), art. 31 alin. (1) lit.  
 b) și c), art. 32 lit. d), art. 38 alin. (3), art. 39, art. 41, art. 45 alin. (1) lit. b), art.  
 45 alin. (2), art. 46 lit. c) și d), art. 48 alin. (1) lit. b), art. 49 lit. c) și d), art. 51  
 alin. (1) lit. b), art. 52 lit. d), art. 53, art. 55, art. 56 alin. (1), art. 57; 
 introduce alin. (4) și (5) la art. 12, lit. f) la art. 21 alin. (1), alin. (3) la art. 21,  
 lit. d) la art. 23 alin. (1), lit. e) la art. 29 alin. (1), alin. (11) la art. 29, lit. d) la  
 art. 31 alin. (1), lit. e) la art. 32, alin. (4) la art. 38, lit. c) la art. 45 alin. (1), art.  
 461-464, lit. c) la art. 48 alin. (1), lit. e) la art. 49, lit. c) la art. 51 alin. (1),  
 alin. (3) la art. 51, art. 541, anexa după art. 60; 
 abrogă art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (3) și (4), art. 20 alin. (1) lit. d), art. 20  
 alin. (5), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2)-(4), art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (1)  
 lit. d), art. 28 alin. (5), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (2)-(4), art. 35 alin. (2), art.  
 40, art. 43 
 - H.G. nr. 822/2016  (M. Of. nr. 896/8 nov. 2016) - modifică art. 3 pct. 4, art. 4 pct. 26, art. 6 alin. (3); 
  introduce pct. 41 la art. 3, pct. 32.15 la art. 4, lit. k) la art. 36 alin. (1), alin.  
 (3) la art. 36 
 - O.U.G. nr. 51/2019  (M. Of. nr. 535/28 iun. 2019) - introduce lit. c) la art. 57 alin. (1) 
 
 

- L. nr. 34/2020  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) - respinge O.U.G. nr. 51/2019 

 H.G. nr. 73/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015 
 M. Of. nr. 94/6 feb. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1037/2013  (M. Of. nr. 796/17 dec. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 454/2014  (M. Of. nr. 417/5 iun. 2014) - modifică  anexele 
 
 

- H.G. nr. 1111/2014  (M. Of. nr. 933/21 dec. 2014) - modifică contractul 

 H.G. nr. 74/2012 
 Hotărâre privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 
 M. Of. nr. 94/6 feb. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1263/2012  (M. Of. nr. 873/20 dec. 2012) - modifică anexele nr. I-V 
 - H.G. nr. 1060/2013  (M. Of. nr. 813/20 dec. 2013) - modifică anexele nr. I - III şi V 
 - H.G. nr. 455/2014  (M. Of. nr. 415/4 iun. 2014) - modifică  anexele 
 
 

- H.G. nr. 1112/2014  (M. Of. nr. 934/21 dec. 2014) - modifică contractul 

 H.G. nr. 83/2012 
 Hotărâre privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică 
 
 

M. Of. nr. 116/15 feb. 2012 

 H.G. nr. 96/2012 
 Hotărâre privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Mediului şi Pădurilor, potrivit prevederilor  
 art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora 
 
 

M. Of. nr. 143/2 mar. 2012 

 H.G. nr. 101/2012 
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 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare 
 
 

M. Of. nr. 148/6 mar. 2012 

 H.G. nr. 107/2012 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Companiei  
 Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani, pentru anul 2012 
 M. Of. nr. 142/2 mar. 2012 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 28 noiembrie 2011, la Bruxelles la 29 noiembrie 2011 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2011, la Acordul de  
 împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea  
 minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 109/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 157/8 mar. 2012 
 
 
 H.G. nr. 118/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice 
 M. Of. nr. 159/9 mar. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 914/2012  (M. Of. nr. 654/14 sep. 2012) - modifică anexa 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 33/2015  (M. Of. nr. 77/2 feb. 2016) - art. 18 lit. e) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 44/2018  (M. Of. nr. 138/13 feb. 2018) - modifică art. 8 alin. (2); 
 
 

modifică și înlocuiește anexa nr. 1 

 H.G. nr. 128/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Pâncota şi Sântana, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 178/20 mar. 2012 

 H.G. nr. 129/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Buteni şi Şepreuş, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 178/20 mar. 2012 

 H.G. nr. 144/2012 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul  
 2012 
 M. Of. nr. 174/19 mar. 2012 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 543/2012  (M. Of. nr. 358/28 mai 2012) - completează anexa nr. 1 

 H.G. nr. 145/2012 
 Hotărâre privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din  
 anul 2012 
 M. Of. nr. 175/19 mar. 2012 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 284/2012  (M. Of. nr. 254/17 apr. 2012) - modifică anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 

 H.G. nr. 146/2012 
 Hotărâre privind aprobarea modelului timbrului autocolant care se foloseşte la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din  
 anul 2012 
 
 

M. Of. nr. 175/19 mar. 2012 

 H.G. nr. 147/2012 
 Hotărâre privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul  
 2012 
 
 

M. Of. nr. 175/19 mar. 2012 

 H.G. nr. 148/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului copiei de pe lista electorală complementară, a  
 modelului listei electorale suplimentare, a modelului extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista  
 electorală suplimentară, a modelului listei susţinătorilor, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului declaraţiei de  
 renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale, ce  
 vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012 
 
 

M. Of. nr. 176/19 mar. 2012 

 H.G. nr. 151/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
 M. Of. nr. 190/23 mar. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 914/2012  (M. Of. nr. 654/14 sep. 2012) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 38/2013  (M. Of. nr. 88/11 feb. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 517/2013  (M. Of. nr. 488/2 aug. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 344/2014  (M. Of. nr. 332/7 mai 2014) - modifică anexa 
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 - H.G. nr. 106/2018  (M. Of. nr. 247/21 mar. 2018) - modifică art. 7 alin. (1) și modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2 
 
 

- H.G. nr. 1019/2018  (M. Of. nr. 1112/28 dec. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1 

 H.G. nr. 154/2012 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal, ca mecanism de susţinere a producătorilor agricoli prin  
 aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării 
 
 

M. Of. nr. 172/16 mar. 2012 

 H.G. nr. 158/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 - km 184+390" 
 M. Of. nr. 177/20 mar. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 650/2013  (M. Of. nr. 562/4 sep. 2013) - modifică şi completează unele anexe; 
 introduce anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 1076/2013  (M. Of. nr. 10/8 ian. 2014) - modifică art. 6; 
 introduce alin. (4) la art. 2, anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 492/2014  (M. Of. nr. 445/18 iun. 2014) - modifică şi completează unele anexe 
 
 

- H.G. nr. 771/2018  (M. Of. nr. 843/3 oct. 2018) - modifică anexa nr. 4 

 H.G. nr. 162/2012 
 Hotărâre privind asigurarea de spaţii destinate funcţionării cabinetelor de asistenţă medicală pentru personalul din sistemul justiţiei 
 M. Of. nr. 172/16 mar. 2012 
 
 H.G. nr. 172/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Varianta de ocolire Mihăileşti" 
 M. Of. nr. 180/20 mar. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 299/2018  (M. Of. nr. 408/14 mai 2018) - modifică anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 426/2019  (M. Of. nr. 528/27 iun. 2019) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 173/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe  
 amplasamentul suplimentar al lucrării "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa" km 0+000-21+861, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 191/23 mar. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 208/2013  (M. Of. nr. 265/13 mai 2013) - completează anexele nr. 1 şi 2 
 
 H.G. nr. 175/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Centura municipiului Rădăuţi" 
 M. Of. nr. 194/26 mar. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 520/2021  (M. Of. nr. 514/18 mai 2021) 
 
 ▼ Acord de cooperare în domeniul serviciilor poştale dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ordinul  
 Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos şi de Malta, denumit Ordinul Suveran Militar de Malta, semnat la  
 Bucureşti la 9 iunie 2011 
 H.G. nr. 185/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 192/23 mar. 2012 
 
 
 H.G. nr. 187/2012 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecventelor  
 radio, acordată în banda de frecvente radio 463-467,5 MHz/453-457,5 MHz 
 
 

M. Of. nr. 188/22 mar. 2012 

 H.G. nr. 188/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-18 VAMA  
 VECHE, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Chevron România Holding B.V. 
 
 

M. Of. nr. 205/28 mar. 2012 

 H.G. nr. 189/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 19 ADAMCLISI,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Chevron România Holding B.V. 
 
 

M. Of. nr. 205/28 mar. 2012 

 H.G. nr. 190/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 17 COSTINEŞTI,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Chevron România Holding B.V. 
 
 

M. Of. nr. 205/28 mar. 2012 

 H.G. nr. 207/2012 
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 Hotărâre pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare echivalentă, de către Compania Naţională de Autostrăzi  
 şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a unui teren forestier în suprafaţă de 16,4030 ha, proprietate publică a statului, în vederea  
 realizării obiectivului "Execuţie autostrada Orăştie-Sibiu", beneficiar statul român 
 
 

M. Of. nr. 201/27 mar. 2012 

 H.G. nr. 209/2012 
 Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului  
 Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Naţională "Apele Române", înregistrate cu valoarea de 1 leu în anexa nr. 12 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 209/29 mar. 2012 

 H.G. nr. 215/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a  
 indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015 
 M. Of. nr. 202/27 mar. 2012 
 
 
 H.G. nr. 216/2012 
 Hotărâre privind accelerarea implementării obiectivelor de referinţă prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare 
 
 

M. Of. nr. 209/29 mar. 2012 

 H.G. nr. 217/2012 
 Hotărâre privind stabilirea cerinţelor pentru indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de  
 alte resurse al produselor cu impact energetic şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor  
 referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă 
 
 

M. Of. nr. 204/28 mar. 2012 

 H.G. nr. 218/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind  
 gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 M. Of. nr. 193/23 mar. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 270/2013  (M. Of. nr. 290/22 mai 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 482/2013  (M. Of. nr. 439/18 iul. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 452/2014  (M. Of. nr. 407/2 iun. 2014) - modifică şi completează anexa 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2011 şi la Bruxelles la 8 februarie 2012, între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind  
 reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii 
 H.G. nr. 223/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 208/29 mar. 2012 
 
 
 H.G. nr. 226/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către  
 autoritatea administraţiei publice locale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 215/30 mar. 2012 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 384/20 mai 2016) 

 H.G. nr. 230/2012 
 Hotărâre privind înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 208/29 mar. 2012 
 
 H.G. nr. 232/2012 
 Hotărâre pentru retragerea actului de recunoaştere a Fundaţiei "Humanitas Pro Deo" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 215/30 mar. 2012 

 H.G. nr. 233/2012 
 Hotărâre privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne,  
 precum şi metodologia de autorizare a acestora 
 M. Of. nr. 218/2 apr. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 579/2016  (M. Of. nr. 623/12 aug. 2016) - modifică art. 3, art. 4, art. 5 lit. g), art. 9 alin. (3) și art. 17 alin. (1) lit. c); 
 introduce lit. j) la art. 5, lit. k) la art. 6, lit. d) la art. 13 și lit. e) la art. 18; 
 abrogă art. 17 alin. (1) lit. f) și art. 21 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 166/7 mar. 2017) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune  
 ale Uniunii Europene în România dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012 
 H.G. nr. 239/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 245/11 apr. 2012 
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 Modificări: 
 - O. nr. 31/2014 (M. Of. nr. 109/13 feb. 2014) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială privind parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea  
 fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012 
 H.G. nr. 240/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 241/10 apr. 2012 
 
 
 H.G. nr. 243/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Corund, Cozmeni şi Ciucsângeorgiu, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 232/6 apr. 2012 

 H.G. nr. 244/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Băluşeni şi Coşula, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 261/20 apr. 2012 

 H.G. nr. 249/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2012 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea  
 riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi  
 care prezintă pericol public 
 
 

M. Of. nr. 222/3 apr. 2012 

 H.G. nr. 259/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2012 
 
 

M. Of. nr. 233/6 apr. 2012 

 H.G. nr. 270/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin 
 
 

M. Of. nr. 242/10 apr. 2012 

 H.G. nr. 272/2012 
 Hotărâre privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru  
 Autoritatea Naţională Palestiniană 
 M. Of. nr. 237/9 apr. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 184/2017  (M. Of. nr. 232/5 apr. 2017) - modifică art. 1 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Institutul Naţional de Statistică al României şi Institutul Naţional de Statistică al Bulgariei cu privire la  
 cooperarea în domeniul statisticii, semnat la Braşov la 16 ianuarie 2012 
 H.G. nr. 274/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 243/10 apr. 2012 
 
 
 H.G. nr. 285/2012 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii  
 2012 şi 2013 
 M. Of. nr. 254/17 apr. 2012 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România şi Ministerul Transporturilor din Regatul  
 Belgiei cu privire la cooperarea în domeniul lucrărilor de infrastructură pentru modernizarea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de  
 transport în zona Bucureşti, incluzând complexul "Gara de Nord", cea mai importantă staţie de cale ferată din cadrul sectoarelor  
 româneşti ale coridoarelor paneuropene de transport feroviar IV şi IX, semnat la Bucureşti la 22 septembrie 2011 
 H.G. nr. 286/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 266/23 apr. 2012 

 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1698/2012 (M.A.E.) - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 

 H.G. nr. 287/2012 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei de Caritate din Armata României - CAMARAZII ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 254/17 apr. 2012 

 

 ▼ Acord de cofinanţare dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România, semnat la  
 Bucureşti la 11 ianuarie 2012, respectiv la 17 ianuarie 2012 
 H.G. nr. 288/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 278/26 apr. 2012 
 
 
 H.G. nr. 290/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Reabilitare DN 1 C Dej- Baia Mare km 61 + 500-km 147 + 990" 
 M. Of. nr. 308/9 mai 2012 
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 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi  
 tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 
 H.G. nr. 298/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 315/11 mai 2012 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1698/2012 (M.A.E.) - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 
 
 H.G. nr. 299/2012 
 Hotărâre cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de  
 organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului 
 M. Of. nr. 295/4 mai 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1170/2013  (M. Of. nr. 14/9 ian. 2014) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (4), art. 9; 
 
 

înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 300/2012 
 Hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare  
 culturii cartofului 
 
 

M. Of. nr. 256/18 apr. 2012 

 H.G. nr. 301/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi  
 protecţia persoanelor 
 M. Of. nr. 335/17 mai 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1017/2013  (M. Of. nr. 789/16 dec. 2013) - modifică art. 7 alin. (1), anexa 
 - H.G. nr. 361/2014  (M. Of. nr. 343/9 mai 2014) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 877/2014  (M. Of. nr. 760/20 oct. 2014) - prorogă termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) până la 1 ianuarie 2016 
 - H.G. nr. 1002/2015  (M. Of. nr. 984/30 dec. 2015) - modifică, la data de 29 ianuarie 2016, art. 3 pct. 16, art. 4 alin. (1) lit. b)-d); 
 introduce, la data de 29 ianuarie 2016,  pct. 11, 91, 92, 211, 212, 251,  
 261  la art. 3; 
 modifică și completează anexa, la data de 29 ianuarie 2016 
 - H.G. nr. 1002/2015  (M. Of. nr. 984/30 dec. 2015) - termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) privind obligaţia elaborării analizei de risc  
 la securitate fizică de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr.  
 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia  
 persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate  
 până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 23/13 ian. 2016) - rectifică anexa nr. 1 la normele metodologice 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 683/2016  (M. Of. nr. 764/30 sep. 2016) - modifică Normele metodologice 
 - H.G. nr. 437/2017  (M. Of. nr. 505/30 iun. 2017) - Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1)  privind 
 obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unităţile  
 prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,  
 bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi  
 completările ulterioare, înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă  
 
 

până la data de 1 iulie 2018. 

 H.G. nr. 336/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Ineu şi Lipova, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 280/27 apr. 2012 
 
 H.G. nr. 337/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şimand, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 280/27 apr. 2012 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere cu privire la cooperarea în cadrul proiectului "Ruta culturală turistică a împăraţilor romani" dintre  
 Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului din Republica Bulgaria, Ministerul Turismului din Republica Croaţia, Ministerul  
 Dezvoltării Regionale şi Turismului din România şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Regionale din Republica Serbia, semnat la  
 Sremski Karolvci la 24 februarie 2012 
 H.G. nr. 338/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 288/2 mai 2012 
 
 
 H.G. nr. 347/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24" 
 
 

M. Of. nr. 270/24 apr. 2012 

 H.G. nr. 348/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a", judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 280/27 apr. 2012 
 Modificări: 
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- H.G. nr. 901/2014  (M. Of. nr. 767/22 oct. 2014) - completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 349/2012 
 Hotărâre privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de  
 Afaceri, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora 
 
 

M. Of. nr. 263/23 apr. 2012 

 H.G. nr. 352/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului "Construcţia de locuinţe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat" 
 
 

M. Of. nr. 301/7 mai 2012 

 H.G. nr. 353/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
 
 

M. Of. nr. 279/26 apr. 2012 

 H.G. nr. 367/2012 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru trimestrul al II-lea al anului 2012, a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului  
 Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 
 
 

M. Of. nr. 272/24 apr. 2012 

 H.G. nr. 368/2012 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru trimestrul al II-lea al anului 2012, a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului  
 Mediului şi Pădurilor, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 
 
 

M. Of. nr. 274/25 apr. 2012 

 H.G. nr. 369/2012 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru trimestrul al II-lea al anului 2012, a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului  
 Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 
 
 

M. Of. nr. 274/25 apr. 2012 

 H.G. nr. 371/2012 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Companiei  
 Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani, pentru anul 2011 
 M. Of. nr. 274/25 apr. 2012 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Autoritatea libiană pentru răniţi privind asistenţa medicală pe  
 bază de plată, în spitale româneşti, a cetăţenilor libieni răniţi în revoltele populare de pe teritoriul libian în perioada februarie-octombrie  
 2011, semnat la Tripoli la 27 decembrie 2011 
 H.G. nr. 375/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 284/27 apr. 2012 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor  
 şi societăţii informaţionale, semnat la Skopje la 27 mai 2010 
 H.G. nr. 377/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 361/29 mai 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 186/2019 (M. Of. nr. 136/20 feb. 2019) 
 
 

Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 

 H.G. nr. 388/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 

M. Of. nr. 316/11 mai 2012 

 H.G. nr. 390/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei 
 M. Of. nr. 305/8 mai 2012 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 909/2015  (M. Of. nr. 840/11 nov. 2015) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 509/2012 
 Hotărâre privind aprobarea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile autorităţilor administraţiei  
 publice locale din anul 2012 
 
 

M. Of. nr. 344/21 mai 2012 

 H.G. nr. 547/2012 
 Hotărâre privind ocuparea unui număr de 500 de posturi vacante din sistemul sanitar 
 
 

M. Of. nr. 364/30 mai 2012 

 H.G. nr. 549/2012 
 Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar  
 2012-2013 
 
 

M. Of. nr. 367/30 mai 2012 
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 H.G. nr. 562/2012 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile  
 manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în  
 sectorul vegetal 
 M. Of. nr. 380/6 iun. 2012 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 5 aprilie 2012 şi la Paris la 26 aprilie 2012, dintre Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei  
 timpurii în România" 
 H.G. nr. 564/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 397/13 iun. 2012 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2011 şi la Paris la 9 ianuarie 2012, dintre  
 Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei  
 timpurii în România" 
 H.G. nr. 565/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 386/8 iun. 2012 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Washington şi la Bucureşti la 15 decembrie 2011, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 579/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 390/12 iun. 2012 
 
 
 H.G. nr. 592/2012 
 Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea  
 Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei,  
 Comerţului şi Mediului de Afaceri, în anul 2012 
 M. Of. nr. 403/15 iun. 2012 
 
 
 H.G. nr. 593/2012 
 Hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs în anul 2012 a posturilor didactice şi de cercetare vacante din instituţiile de învăţământ  
 superior de stat 
 
 

M. Of. nr. 406/18 iun. 2012 

 H.G. nr. 600/2012 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Sănătate Multifuncţional Băneasa prin reorganizarea Centrului de Sănătate Băneasa şi a Spitalului  
 Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 411/20 iun. 2012 

 H.G. nr. 603/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către  
 autoritatea administraţiei publice locale Zlatna din judeţul Alba 
   M. Of. nr. 412/20 iun. 2012 

 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Ucrainei, semnat la Kiev la 10 noiembrie 2011 
 H.G. nr. 604/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 411/20 iun. 2012 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1698/2012 (M.A.E.) - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 2 decembrie 2011 şi la Paris la 6 decembrie 2011, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12  
 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 
 H.G. nr. 615/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 423/26 iun. 2012 
 
 ▼ Acord de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului al României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi  
 Construcţiilor al Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012 
 H.G. nr. 616/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 423/26 iun. 2012 
 
 
 H.G. nr. 617/2012 
 Hotărâre privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de  
 Societatea Română de Televiziune 
 
 

M. Of. nr. 414/21 iun. 2012 

 H.G. nr. 618/2012 
 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XIII-a 2012 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a  
 precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 
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M. Of. nr. 419/22 iun. 2012 

 H.G. nr. 619/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Racorduri la reţeaua de metrou din Bucureşti, Tronsonul I Nicolae Grigorescu 2-Anghel Saligny şi Tronsonul II Gara  
 de Nord 2-Basarab-Laminorului-Lac Străuleşti" aferente secţiunii "Laminorului- Lac Străuleşti" 
 M. Of. nr. 427/27 iun. 2012 

 

 ▼ Amendament nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 9 mai  
 2012 şi la Bucureşti la 22 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării  
 proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, precum şi pentru completarea art. 5 din  
 Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat  
 finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 
 H.G. nr. 626/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 432/29 iun. 2012 
 
 
 H.G. nr. 643/2012 
 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de  
 drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 
 M. Of. nr. 441/3 iul. 2012 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea  
 Politicilor în Domeniul Migraţiei pentru finanţarea şi implementarea proiectului "Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea  
 de parteneriate în domeniul migraţiei", semnat la Bucureşti la 14 septembrie 2011 şi la Viena la 21 septembrie 2011 
 H.G. nr. 648/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 471/11 iul. 2012 
 
 
 H.G. nr. 650/2012 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială din subordinea Academiei Române 
 
 

M. Of. nr. 447/4 iul. 2012 

 H.G. nr. 652/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 495/19 iul. 2012 
 
 
 H.G. nr. 654/2012 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi de anumiţi compuşi şi amestecuri de mercur şi  
 depozitarea în condiţii de siguranţă a mercurului metalic 
 
 

M. Of. nr. 470/11 iul. 2012 

 H.G. nr. 669/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Călan, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 478/12 iul. 2012 
 
 H.G. nr. 671/2012 
 Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 
 M. Of. nr. 482/13 iul. 2012 

 

 ▼ Plan de cooperare în domeniile sănătăţii şi medicinei între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii al Statului Israel,  
 semnat la Ierusalim la 24 noiembrie 2011 
 H.G. nr. 673/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 480/12 iul. 2012 

 ▼ Amendament convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 17 iunie 2011, 7 decembrie 2011,16 decembrie 2011, 28 decembrie 2011 şi 1  
 februarie 2012 şi la Washington la 19 decembrie 2011 şi la 31 ianuarie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională  pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind  
 finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la  
 Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în  
 calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul  
 producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004 
 H.G. nr. 674/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 542/3 aug. 2012 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 10 ianuarie  
 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind  
 infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 H.G. nr. 676/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 482/13 iul. 2012 
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 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 10 ianuarie  
 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul  
 privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la  
 Bucureşti la 28 noiembrie 2006 
 H.G. nr. 677/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 482/13 iul. 2012 
 
 
 H.G. nr. 682/2012 
 Hotărâre pentru stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice privind referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea  
 Preşedintelui României 
 
 

M. Of. nr. 458/7 iul. 2012 

 H.G. nr. 683/2012 
 Hotărâre privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare desfăşurării referendumului naţional din data de  
 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 458/7 iul. 2012 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 728/2012  (M. Of. nr. 522/27 iul. 2012) - modifică anexa 

 H.G. nr. 684/2012 
 Hotărâre privind aprobarea bugetului necesar pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie  
 2012 pentru demiterea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 458/7 iul. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 688/2012  (M. Of. nr. 472/11 iul. 2012) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 685/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinului de vot, al listelor  
 electorale şi al proceselor-verbale care vor fi folosite la referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui  
 României 
 M. Of. nr. 459/7 iul. 2012 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 477/12 iul. 2012) - rectifică anexa nr. 11 

 H.G. nr. 686/2012 
 Hotărâre privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia pentru referendumul naţional  
 din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României 
 
 

M. Of. nr. 459/7 iul. 2012 

 H.G. nr. 687/2012 
 Hotărâre privind durata şi condiţiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a celor contestate, precum şi a celor neîntrebuinţate, a  
 ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral la referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea  
 Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 459/7 iul. 2012 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul afacerilor europene, semnat la Bucureşti  
 la 4 aprilie 2012 
 H.G. nr. 694/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 493/18 iul. 2012 
 
 
 H.G. nr. 695/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Scorniceşti, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 495/19 iul. 2012 

 H.G. nr. 696/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Corbu, Dobrosloveni şi Făgeţelu, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 495/19 iul. 2012 

 H.G. nr. 699/2012 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.007/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului  
 din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile şi etichetarea corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a produselor  
 textile şi de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului şi a directivelor 96/73/CE şi 2008/121/CE ale Parlamentului European şi ale  
 Consiliului 
 
 

M. Of. nr. 495/19 iul. 2012 

 H.G. nr. 700/2012 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
 M. Of. nr. 491/18 iul. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 912/2012  (M. Of. nr. 654/14 sep. 2012) - modifică art. 14 alin. (1) 
 - H.G. nr. 580/2013  (M. Of. nr. 506/12 aug. 2013) - modifică art. 6 alin. (3); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
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 - H.G. nr. 878/2014  (M. Of. nr. 762/21 oct. 2014) - modifică art. 12; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 448/2016  (M. Of. nr. 474/24 iun. 2016) - modifică art. 6 alin. (3) 
 - H.G. nr. 775/2016  (M. Of. nr. 857/27 oct. 2016) - modifică art. 6 alin. (3), art. 12 alin. (1), modifică și înlocuiește anexa nr. 1;  
 introduce lit. jj) și kk) la art. 3 alin. (1), alin. (31) la art. 3 (la data de 1 ian.  
 2018), alin. (7) la art. 7, art. 121 
 - H.G. nr. 353/2017  (M. Of. nr. 405/30 mai 2017) - modifică art. 3 alin. (1) lit. kk), art. 6 alin. (3), art. 12 alin. (1) și modifică și  
 înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce lit. ll) la art. 3 alin. (1) și alin. (10) la art. 6 
 - H.G. nr. 760/2018  (M. Of. nr. 828/27 sep. 2018) - modifică art. 6 alin. (3), anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 16/2019  (M. Of. nr. 53/21 ian. 2019) - modifică art. 3 alin. (5), art. 6 alin. (3), (6) și (10), art. 7 alin. (1) și art. 12  
 alin. (1); 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
 introduce alin. (32) la art. 3 și alin. (61) la art. 6 
 
 

- H.G. nr. 532/2019  (M. Of. nr. 636/31 iul. 2019) - modifică art. 6 alin. (3) și anexa nr. 1 

 H.G. nr. 701/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care  
 constituie coridorul de expropriere al lucrării de interes naţional "Reabilitare DN 6 secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa km 268 + 390-297 + 070 şi  
 km 297 + 384-298 + 000", judeţele Mehedinţi şi Dolj 
 M. Of. nr. 486/16 iul. 2012 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 345/2018  (M. Of. nr. 438/24 mai 2018) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 706/2012 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru trimestrul al III-lea al anului 2012, a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului  
 Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 
 
 

M. Of. nr. 502/23 iul. 2012 

 H.G. nr. 707/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de  
 învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor  
 geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ  
 şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013 
 M. Of. nr. 525/30 iul. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 69/2013  (M. Of. nr. 135/14 mar. 2013) - modifică şi completează anexele nr. 1-3 
 - H.G. nr. 493/2013  (M. Of. nr. 447/22 iul. 2013) - abrogă anexele nr. 1 - 5 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 februarie 2012 şi la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 între  
 Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii la Contractul de finanţare dintre România şi  
 Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la  
 Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004 
 H.G. nr. 709/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 536/1 aug. 2012 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Bucureşti la 1 aprilie 2011  
 şi 20 decembrie 2011, privind modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce  
 ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26 august 2002 
 H.G. nr. 711/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 553/7 aug. 2012 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1698/2012 (M.A.E.) - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 
 
 ▼ Protocol de implementare dintre Guvernul României si Guvernul Federaţiei Ruse, semnat la Moscova la 5 decembrie 2011, pentru  
 aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006 
 H.G. nr. 723/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 512/25 iul. 2012 
 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1698/2012 (M.A.E.) - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York la 18 mai 2012 şi la Bucureşti la 22 mai  
 2012, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2012 a Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul  
 României, semnat la New York la 5 august 2009 
 H.G. nr. 725/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 514/25 iul. 2012 

 ▼ Aranjament administrativ, semnat la Iaşi la 3 martie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul  
 securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 
 H.G. nr. 752/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 561/8 aug. 2012 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1698/2012 (M.A.E.) - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 
 
 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Bucureşti la 8 iunie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre  
 Comunitatea Europeană şi Republica Serbia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 18  
 septembrie 2007 
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 H.G. nr. 756/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 584/16 aug. 2012 
 
 
 H.G. nr. 757/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şotânga, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 574/13 aug. 2012 
 
 H.G. nr. 758/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 
 

M. Of. nr. 574/13 aug. 2012 

 H.G. nr. 761/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. 
 M. Of. nr. 532/31 iul. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1258/2012  (M. Of. nr. 871/20 dec. 2012) - modifică art. 2, art. 3 alin. (3) partea introductivă şi lit. a) şi b), art. 5 alin. (2),  
 (4), (5) şi (7); 
 introduce alin. (6) la art. 3, art. 8, art. 9; 
  înlocuieşte sintagma "comisia de coordonare a procesului de privatizare" cu  
 sintagma "comisia de negociere şi selecţie a investitorului", sintagma "comisia  
 de coordonare a procesului de privatizare" cu sintagma "comisia de negociere şi  
 selecţie a investitorului", sintagma "data transferului dreptului de proprietate  
 asupra acţiunilor" cu sintagma "data vărsării integrale a capitalului social  
 subscris de către investitorul selectat aferent acţiunilor nou-emise în cadrul  
 operaţiunii de majorare de capital". 
 - H.G. nr. 321/2013  (M. Of. nr. 327/5 iun. 2013) - introduce alin. (5) şi (6) la art. 2 
 - H.G. nr. 696/2013  (M. Of. nr. 582/13 sep. 2013) - modifică art. 2 alin. (1) şi (2), art. 6 alin. (2) 
 
 H.G. nr. 797/2012 
 Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin  
 utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă 
 M. Of. nr. 563/9 aug. 2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 707/16 oct. 2012) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 955/2013  (M. Of. nr. 764/9 dec. 2013) - modifică art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 16 lit. c); 
 introduce alin. (11) la art. 3, alin. (11) la art. 4 
 - H.G. nr. 980/2018  (M. Of. nr. 1067/17 dec. 2018) - modifică art. 2 lit. o), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 8 alin. (3), art.  
 21 alin. (1) și (3), art. 22 alin. (1) lit. d), art. 22 alin. (5) și (6), modifică și  
 înlocuiește anexele 8, 9 și 10; 
 introduce art. 181, art. 211, lit. i) la art. 22 alin. (1) și alin. (41) și (42) la  
 art. 22 
 - H.G. nr. 783/2020  (M. Of. nr. 895/1 oct. 2020) - modifică art. 2 lit. b), art. 8 alin. (4), art. 21 alin. (1) și (4), art. 22 alin. (4) lit.  
 a); 
 
 

 introduce alin. (31) și (32) la art. 8, alin. (43) la art. 22 

 H.G. nr. 798/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Sănătate "Regele Carol I" Deparaţi, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 558/8 aug. 2012 
 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori,  
 semnate la Bucureşti la 12 aprilie 2012 şi la Washington la 29 mai 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea  
 socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 800/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 565/9 aug. 2012 

 ▼ Amendamente convenite prin scrisorile semnate la Bucureşti la 26 ianuarie 2012 şi 21 martie 2012 şi la Bruxelles la 15 martie 2012,16  
 aprilie 2012 şi 10 mai 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut  
 dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în  
 cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii  
 Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru  
 situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004 
 H.G. nr. 801/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 580/14 aug. 2012 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la  
 Bucureşti la 22 decembrie 2011 şi la Paris la 9 ianuarie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a  
 porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 în România 
 H.G. nr. 802/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 558/8 aug. 2012 
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 H.G. nr. 807/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Beba Veche, Belinţ, Boldur, Curtea, Dudeştii Noi, Gavojdia, Gottlob, Livezile şi  
 Niţchidorf, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 574/13 aug. 2012 

 H.G. nr. 808/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică "Autostrada Timişoara - Lugoj" 
 M. Of. nr. 619/29 aug. 2012 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 424/2013  (M. Of. nr. 403/4 iul. 2013) - completează anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 

 H.G. nr. 824/2012 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi al Inspecţiei Judiciare 
 M. Of. nr. 571/10 aug. 2012 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei,  
 Energiei şi Turismului din Republica Bulgaria privind acţiunile pregătitoare pentru amenajări hidroelectrice pe fluviul Dunărea, semnat  
 la Bucureşti la 12 octombrie 2011 
 H.G. nr. 828/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 658/18 sep. 2012 
 
 
 H.G. nr. 832/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici- Simeria, parte componenta a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia  
 trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h" - secţiunea: Frontieră - Curtici-Arad - km 614 (tronsonul 1) 
 
 

M. Of. nr. 589/17 aug. 2012 

 H.G. nr. 833/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat km 0 + 000 - km 84 + 020" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor,  
 etapa a V-a 
 
 

M. Of. nr. 592/20 aug. 2012 

 H.G. nr. 834/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Pod pe DN 54 km 67 + 774 peste râul Sâi şi varianta nouă de traseu DN 54 km 65 + 950-70 + 600 la Turnu Măgurele" 
 M. Of. nr. 578/14 aug. 2012 

 

 ▼ Memorandum de cooperare dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Agenţia  
 Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din Republica Moldova (ANRANR) în domeniul securităţii radiologice  
 şi al practicilor cu surse de radiaţii ionizante, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2011 
 H.G. nr. 836/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 601/22 aug. 2012 
 
 

Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1698/2012 (M.A.E.) - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 

 H.G. nr. 839/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către  
 Primăria Municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 583/16 aug. 2012 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind stabilirea conexiunii autostrăzii între Arad-Nădlac (RO) şi  
 Csanadpalota-Mako-Szeged (H), semnat la Budapesta la 5 iulie 2011 
 H.G. nr. 842/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 594/20 aug. 2012 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind stabilirea conexiunii autostrăzii între Cluj-Napoca - Santăul  
 Mare (RO) şi Nagykereki - Szolnok (H), semnat la Budapesta la 5 iulie 2011 
 H.G. nr. 846/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 585/16 aug. 2012 
 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1698/2012 (M.A.E.) - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 
 
 ▼ Memorandum pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea şi reprezentarea în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei  
 Civile Internaţionale, semnat de autorităţile aeronautice din Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica  
 Slovacă şi Republica Slovenia la Brdo, la 1 decembrie 2011, şi de autoritatea aeronautică din Republica Bulgaria la Sofia, la 6 martie  
 2012 
 H.G. nr. 848/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 604/23 aug. 2012 
 
 
 H.G. nr. 849/2012 
 Hotărâre privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi  
 personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile din sistemul sanitar 
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M. Of. nr. 593/20 aug. 2012 

 H.G. nr. 850/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea graficului şi modalităţii de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate 
 
 

M. Of. nr. 598/21 aug. 2012 

 H.G. nr. 870/2012 
 Hotărâre pentru stabilirea unei excepţii de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de Autoritatea  
 Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
 
 

M. Of. nr. 633/4 sep. 2012 

 H.G. nr. 882/2012 
 Hotărâre pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată  
 situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8 + 100 - km 17 + 100 şi Centura rutieră în zona de  
 nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între  
 DN 7 şi DN 1A" 
 M. Of. nr. 643/10 sep. 2012 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale din România şi Ministerul Industriei şi  
 Tehnologiei Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,  
 semnat la Beijing la 13 ianuarie 2011 
 H.G. nr. 884/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 665/21 sep. 2012 
 
 
 H.G. nr. 897/2012 
 Hotărâre privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012  
 asupra culturilor agricole" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal 
 
 

M. Of. nr. 639/7 sep. 2012 

 H.G. nr. 900/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate  
 din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul  
 sănătăţii 
 M. Of. nr. 643/10 sep. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 366/2014  (M. Of. nr. 346/12 mai 2014) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 49/2015  (M. Of. nr. 86/2 feb. 2015) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 458/2018  (M. Of. nr. 539/28 iun. 2018) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 483/2020  (M. Of. nr. 558/26 iun. 2020) - completează anexa 
 
 H.G. nr. 907/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Berislăveşti, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 673/26 sep. 2012 

 H.G. nr. 917/2012 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor delegate (UE) ale Comisiei nr. 1.059/2010, nr. 1.060/2010, nr.  
 1.061/2010, nr. 1.062/2010 şi nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai  
 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu  
 impact energetic şi pentru abrogarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 667/24 sep. 2012 

 H.G. nr. 926/2012 
 Hotărâre privind aprobarea efectuării concedierilor colective, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi în anul  
 2012 la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Deva" - S.A., aflată sub autoritatea  
 Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi  
 reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a  
 societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 

M. Of. nr. 663/20 sep. 2012 

 H.G. nr. 929/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi  
 social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 
 
 

M. Of. nr. 663/20 sep. 2012 

 H.G. nr. 931/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea Sanatoriului Balnear Slănic-Moldova şi reorganizarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi  
 Balneoclimatologie Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 664/20 sep. 2012 

 H.G. nr. 935/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Doiceşti, judeţul Dâmboviţa 
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M. Of. nr. 673/26 sep. 2012 

 H.G. nr. 936/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Drăgoeşti, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 673/26 sep. 2012 

 H.G. nr. 938/2012 
 Hotărâre privind constituirea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii  
 Europene pentru perioada 2014-2020 
 M. Of. nr. 713/19 oct. 2012 

 

 ▼ Protocolul Sesiunii a XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea la 26 aprilie 2012, pentru aplicarea Acordului  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de  
 frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 H.G. nr. 939/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 695/10 oct. 2012 
 
 
 H.G. nr. 941/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate  
 a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2012-31 martie 2013 
 
 

M. Of. nr. 678/28 sep. 2012 

 H.G. nr. 943/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 

M. Of. nr. 693/9 oct. 2012 

 H.G. nr. 944/2012 
 Hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, din domeniul privat al statului în domeniul  
 public al acestuia şi darea lor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru inspectoratele pentru situaţii de urgenţă  
 judeţene/al municipiului Bucureşti şi pentru Inspectoratul General de Aviaţie 
 M. Of. nr. 681/2 oct. 2012 

 

 ▼ Protocolul primei sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Cahul la 7 decembrie 2011, pentru  
 aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă  
 a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010 
 H.G. nr. 945/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 689/5 oct. 2012 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie -  
 Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la Frankfurt pe Main la 10 noiembrie 2011 şi la 24 februarie 2012, precum şi  
 la Bucureşti la 23 decembrie 2011, la Contractul de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania,  
 semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare  
 pentru întreprinderi mici şi mijlocii - proiectul "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii" (etapa a 3-a), şi, respectiv, la Acordul de  
 împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (împrumutat), şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie -  
 Frankfurt pe Main (KfW) (împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2008 şi, respectiv, la Frankfurt pe  
 Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea proiectului "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a)" 
 H.G. nr. 951/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 692/9 oct. 2012 
 
 
 H.G. nr. 952/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vitomireşti, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 693/9 oct. 2012 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite  privind scutirea reciprocă de anumite  
 impozite în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare ale celor două state, semnat la Bucureşti la 6 martie 2012 
 H.G. nr. 961/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 691/8 oct. 2012 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe  
 valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi Statului Kuwait, semnat la Bucureşti la 5 martie 2012 
 H.G. nr. 962/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 691/8 oct. 2012 
 
 
 H.G. nr. 965/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7 + 573-km 19 + 220" 
 M. Of. nr. 696/10 oct. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 300/2018  (M. Of. nr. 408/14 mai 2018) - completează anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 469/2019  (M. Of. nr. 578/15 iul. 2019) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 972/2012 
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 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ibăneşti, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 714/19 oct. 2012 
 
 H.G. nr. 973/2012 
 Hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei  
 Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale 
 M. Of. nr. 695/10 oct. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 904/2015  (M. Of. nr. 836/9 nov. 2015) - modifică art. 4, 5, 6; 
 în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „contract de execuţie” se înlocuieşte cu  
 sintagma „contract de lucrări” şi/sau „contract de furnizare de produse”, după  
 caz. 
 - H.G. nr. 145/2016  (M. Of. nr. 190/14 mar. 2016) - modifică art. 6 alin. (5) și art. 7 alin. (3); 
 introduce alin. (6) la art. 6 
 
 

- H.G. nr. 114/2017  (M. Of. nr. 174/9 mar. 2017) - modifică art. 6 alin. (5) și art. 7 alin. (3) 

 H.G. nr. 976/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru specia ovine/caprine, în anul  
 2012 
 
 

M. Of. nr. 701/12 oct. 2012 

 H.G. nr. 977/2012 
 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor  
 specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal 
 
 

M. Of. nr. 701/12 oct. 2012 

 H.G. nr. 978/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru specia bovine, în anul 2012 
 M. Of. nr. 701/12 oct. 2012 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 7 martie 2012 şi la Paris la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12  
 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 
 H.G. nr. 980/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 710/17 oct. 2012 

 ▼ Amendamentul nr. 4 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri  
 Naţionale din România - S.A., convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2011,7 februarie 2012 şi 10  
 februarie 2012 şi la Luxemburg la 27 ianuarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi  
 Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii  
 Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003 
 H.G. nr. 981/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 727/26 oct. 2012 

 ▼ Amendamentul nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnate la Bucureşti  
 la 8 noiembrie 2011 şi 7 decembrie 2011 şi la Luxemburg la 8 martie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a,  
 semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 H.G. nr. 982/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 725/25 oct. 2012 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 iulie 2012 şi la 26 septembrie 2012 şi la Bruxelles la 25  
 septembrie 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de  
 informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 983/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 722/24 oct. 2012 

 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă  
 Preşedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, semnat la  
 Chişinău la 2 aprilie 2012 
 H.G. nr. 990/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 710/17 oct. 2012 
 
 
 H.G. nr. 991/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Adămuş, Băla, Deda, Grebenişu de Câmpie şi Viişoara, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 714/19 oct. 2012 

 H.G. nr. 999/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea unei plăţi din fondul de risc constituit în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria  
 publică 
 
 

M. Of. nr. 711/18 oct. 2012 
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 H.G. nr. 1000/2012 
 Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea  
 acesteia 
 M. Of. nr. 729/29 oct. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 568/2013  (M. Of. nr. 498/7 aug. 2013) - modifică art. 10 alin. (1); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 284/2016  (M. Of. nr. 308/21 apr. 2016) - modifică art. 4 pct. 2 lit. o), art. 10 alin. (1); 
  introduce lit. l1) la art. 4 pct. 2, lit. w) la art. 4 pct. 2; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 19/2017  (M. Of. nr. 47/17 ian. 2017) - modifică art. 10 alin. (1) 

 H.G. nr. 1005/2012 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu 
 M. Of. nr. 729/29 oct. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 48/2013  (M. Of. nr. 103/20 feb. 2013) - modifică art. 9 alin. (2) 
 - H.G. nr. 564/2013  (M. Of. nr. 499/8 aug. 2013) - modifică art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (2); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 331/2014  (M. Of. nr. 316/30 apr. 2014) - înlocuieşte anexa nr. 11 
 - H.G. nr. 170/2015  (M. Of. nr. 201/26 mar. 2015) - modifică art. 1 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. a), f), o) şi ş), art. 13 alin. (2) pct.  
 A lit. m), art. 13 alin. (2) partea introductivă a pct. B, art. 13 alin. (2) pct. B lit.  
 a), b), i) şi j), art. 16 alin. (2), art. 17; 
 introduce alin. (41) şi (42) la art. 8, lit. b1) şi b2) la art. 13 alin. (1), lit.  
 d1) la art. 13 alin. (1), lit. q1) la art. 13 alin. (1), lit. r1) şi r2) la art. 13  
 alin. (1), lit. s1) la art. 13 alin. (1), lit. u1) la art.13  alin. (1), lit. n) şi o) la  
 art. 13 alin. (2) pct. A, lit. b1) - b7) la art. 13 alin. (2) pct. B,  lit. s1) şi s2)  
 la art. 13 alin. (2) pct. B,  pct. B1 la art. 13 alin. (2), lit. s) la art. 13 alin. (2)  
 pct. C; 
 abrogă art. 13 alin. (1) lit. m), art. 13 alin. (2) pct. A lit. a), b), e) şi f), art. 13  
 alin. (2) pct. B lit. k), p), q) şi r), art. 13 alin. (2) pct. B lit. ş); 
 înlocuieşte anexele nr. 1, 2 şi 12 
 
 

- H.G. nr. 19/2017  (M. Of. nr. 47/17 ian. 2017) - modifică art. 6 alin. (1) 

 H.G. nr. 1006/2012 
 Hotărâre privind ocuparea, în anul 2012, a unui număr de 198 de posturi vacante existente la Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu, judeţul  
 Gorj, şi la Spitalul Orăşenesc Ţăndărei, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 717/22 oct. 2012 

 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011,  
 de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare  
 privind crearea Comisiei mixte româno-algeriene de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Alger la 13 martie 1972 
 H.G. nr. 1008/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 724/25 oct. 2012 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Belgiei privind  
 cooperarea în domeniul apărării şi al relaţiilor militare, semnat la Bruxelles la 18 aprilie 2012 
 H.G. nr. 1011/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 725/25 oct. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1016/2012 
 Hotărâre privind aprobarea deschiderii punctelor de trecere a frontierei Dobromir (România)-Krushari (Republica Bulgaria) şi Lipniţa  
 (România)-Kainargea (Republica Bulgaria) pentru traficul internaţional de persoane şi de mărfuri 
 M. Of. nr. 782/21 nov. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 689/2017  (M. Of. nr. 765/26 sep. 2017) - modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
 introduce alin. (11) la art. 1 
 
 ▼ Amendament nr. 4, convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin scrisoarea semnată la  
 Luxemburg la 25 aprilie 2012 şi la Bucureşti la 8 mai 2012 şi la 11 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în  
 Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003 
 H.G. nr. 1017/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 728/29 oct. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1032/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea  
 bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 
 
 

M. Of. nr. 727/26 oct. 2012 

 H.G. nr. 1036/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare  
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 Rurală 2007-2013 
 M. Of. nr. 733/30 oct. 2012 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 508/2015  (M. Of. nr. 500/7 iul. 2015) - modifică art. 1 

 H.G. nr. 1037/2012 
 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar producătorilor pentru depozitarea privată a untului sărat sau nesărat 
 
 

M. Of. nr. 734/31 oct. 2012 

 H.G. nr. 1045/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2012 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada  
 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011 
 
 

M. Of. nr. 741/2 nov. 2012 

 H.G. nr. 1049/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale  
 pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 
 
 

M. Of. nr. 766/14 nov. 2012 

 H.G. nr. 1050/2012 
 Hotărâre privind trecerea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului  
 Naţional în subordinea Secretariatului General al Guvernului, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 742/2 nov. 2012 

 

 ▼ Amendament convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2011 şi la Paris la 20 decembrie 2011, între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de  
 Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi  
 corectarea torentelor din zonele forestiere, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 
 H.G. nr. 1063/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 754/9 nov. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1064/2012 
 Hotărâre privind recunoaşterea asociaţiei "O şansă pentru viitor" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 754/9 nov. 2012 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 10  
 ianuarie 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru  
 Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la  
 Bucureşti la 28 decembrie 2006 
 H.G. nr. 1073/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 753/8 nov. 2012 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la 3 noiembrie 2011 la Bruxelles şi la 6 decembrie 2011 şi 15 decembrie 2011 la Bucureşti, la Acordul de împrumut dintre  
 România si Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare  pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat  
 la Bucureşti la 24 iulie 2006 
 H.G. nr. 1074/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 789/23 nov. 2012 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Croaţia, semnat la Bucureşti la 2 iulie  
 2012 
 H.G. nr. 1077/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 755/9 nov. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1078/2012 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Siguranţa Auto" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 755/9 nov. 2012 

 H.G. nr. 1082/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 769/15 nov. 2012 

 H.G. nr. 1083/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2012 
 
 

M. Of. nr. 772/15 nov. 2012 

 H.G. nr. 1086/2012 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi  
 pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Sten Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi  
 histocompatibilitate în anul 2012 
 M. Of. nr. 759/12 nov. 2012 
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 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Organizaţia de Consultanţă, Comandă şi Control a  
 NATO (NC30), reprezentată prin Agenţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC3A), referitor la cooperarea în cadrul  
 activităţilor C4ISR, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2011 şi la Bruxelles la 27 iulie 2011 
 H.G. nr. 1087/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 769/15 nov. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1092/2012 
 Hotărâre pentru stabilirea modelului proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi  
 Senat din anul 2012 
 
 

M. Of. nr. 761/13 nov. 2012 

 H.G. nr. 1093/2012 
 Hotărâre privind durata şi condiţiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a celor contestate, precum şi a celor neîntrebuinţate, a  
 ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 
 
 

M. Of. nr. 772/15 nov. 2012 

 H.G. nr. 1095/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului la bugetul Grupării  
 europene de cooperare teritorială "Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism" în perioada 2012-2013 
 
 

M. Of. nr. 781/20 nov. 2012 

 H.G. nr. 1100/2012 
 Hotărâre privind aprobarea plaţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de observator  
 în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2012 
 M. Of. nr. 778/19 nov. 2012 

 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii şi  
 Alimentaţiei din Republica Belarus, semnat la Minsk la 15 septembrie 2011 
 H.G. nr. 1102/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 778/19 nov. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1103/2012 
 Hotărâre privind virarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare  
 rambursabilă" în bugetul pe anul 2012 între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Justiţiei 
 M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 

 

 ▼ Acord privind cooperarea dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica  
 Azerbaidjan, semnat la Baku la 18 aprilie 2011 
 H.G. nr. 1104/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 781/20 nov. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1110/2012 
 Hotărâre privind încadrarea unui drum judeţean, trecut în domeniul public al statului, în categoria funcţională a drumurilor de interes  
 naţional, precum şi darea unui sector din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de  
 către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul  
 administrării drumurilor naţionale 
 
 

M. Of. nr. 781/20 nov. 2012 

 H.G. nr. 1116/2012 
 Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Darabani de la Consiliul Local al  
 Oraşului Darabani la Consiliul Judeţean Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 783/21 nov. 2012 

 H.G. nr. 1118/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 408 + 895 şi km 449 + 960 - Lot 4, pe teritoriul localităţilor Domaşnea,  
 Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul Caraş-Severin" 
 
 

M. Of. nr. 814/5 dec. 2012 

 H.G. nr. 1123/2012 
 Hotărâre pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere 
 
 

M. Of. nr. 804/29 nov. 2012 

 H.G. nr. 1124/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Darabani şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 800/28 nov. 2012 

 H.G. nr. 1129/2012 
 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru plata titlurilor executorii  
 prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect  
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 acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 
 
 

M. Of. nr. 799/28 nov. 2012 

 H.G. nr. 1132/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către  
 autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Mehedinţi 
 
 

M. Of. nr. 800/28 nov. 2012 

 H.G. nr. 1138/2012 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei DIAKONIEWERK INTERNATIONAL ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 808/3 dec. 2012 

 H.G. nr. 1140/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea Muzeului Cinegetic al Carpaţilor "Posada", secţie din cadrul Muzeului Naţional Peleş 
 M. Of. nr. 808/3 dec. 2012 
 
 H.G. nr. 1142/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012- 2016, a Planului naţional de acţiune  
 2012-2014 şi a Planului naţional de acţiune 2015- 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru  
 perioada 2012-2016 
 M. Of. nr. 820/6 dec. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 475/2015  (M. Of. nr. 497/7 iul. 2015) - modifică titlul, art. 5; 
 introduce art. 21, anexa nr. 3 
 
 H.G. nr. 1143/2012 
 Hotărâre privind ocuparea în anul 2012 a unui număr de 172 de posturi vacante necesare funcţionării serviciilor sociale din judeţele  
 Neamţ, Mureş, Iaşi şi Brăila 
 
 

M. Of. nr. 809/3 dec. 2012 

 H.G. nr. 1144/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Malaia şi Voiceşti, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 826/10 dec. 2012 

 H.G. nr. 1146/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 13 ŢEPU, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Amromco Energy L.L.C. 
 
 

M. Of. nr. 808/3 dec. 2012 

 H.G. nr. 1148/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII-19 Sălacea, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc. 
 
 

M. Of. nr. 813/4 dec. 2012 

 H.G. nr. 1151/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune 
 
 

M. Of. nr. 808/3 dec. 2012 

 H.G. nr. 1153/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-10 Parta, încheiat  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi AuDAX Resources Ltd. 
 
 

M. Of. nr. 812/4 dec. 2012 

 H.G. nr. 1154/2012 
 Hotărâre privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare  
 pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de  
 implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe  
 proaspete în şcoli în anul şcolar 2012-2013 
 
 

M. Of. nr. 810/3 dec. 2012 

 H.G. nr. 1155/2012 
 Hotărâre privind înfiinţarea Penitenciarului Găeşti prin reorganizarea Centrului de Reeducare Găeşti 
 
 

M. Of. nr. 819/6 dec. 2012 

 H.G. nr. 1156/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada  
 2013-2017 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în  
 familie pentru perioada 2013-2017 
 
 

M. Of. nr. 819/6 dec. 2012 

 H.G. nr. 1157/2012 
 Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul Operaţional  
 Sectorial Mediu 
 M. Of. nr. 810/3 dec. 2012 
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 ▼ Protocol dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul  
 Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial, semnat la Iaşi la 29 noiembrie 2011 
 H.G. nr. 1158/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 818/5 dec. 2012 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi KfW, prin scrisoarea semnată la Frankfurt am Main la 4 august 2011 şi la Bucureşti  
 la 23 august 2011, la Acordul de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26  
 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală 
 H.G. nr. 1159/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 822/6 dec. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1160/2012 
 Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional  
 regional 
 
 

M. Of. nr. 813/4 dec. 2012 

 H.G. nr. 1161/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării oraşului Râşnov, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes naţional 
 
 

M. Of. nr. 818/5 dec. 2012 

 H.G. nr. 1163/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea elementelor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, a numărului acţiunilor şi a preţului  
 unitar al acţiunii în cadrul procesului de exercitare, de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice  
 "Electrica" - S.A. Bucureşti, a opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor contractului de privatizare privind achiziţionarea şi  
 subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 824/7 dec. 2012 

 H.G. nr. 1165/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX-11 Sudurău, încheiat între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc. 
 
 

M. Of. nr. 842/13 dec. 2012 

 H.G. nr. 1168/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Iveşti, judeţul Galaţi 
 
 

M. Of. nr. 816/5 dec. 2012 

 H.G. nr. 1170/2012 
 Hotărâre privind înfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Călineşti, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 825/7 dec. 2012 

 H.G. nr. 1175/2012 
 Hotărâre pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi la Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina  
 Minovici" şi la instituţiile sanitare publice care desfăşoară activitatea de medicină legală 
 
 

M. Of. nr. 830/11 dec. 2012 

 H.G. nr. 1177/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea ocupării unor posturi vacante din cadrul Ministerului Public 
 
 

M. Of. nr. 831/11 dec. 2012 

 H.G. nr. 1179/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN1, în sate lineare şi puncte negre" 
 
 

M. Of. nr. 825/7 dec. 2012 

 H.G. nr. 1182/2012 
 Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi  
 pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile  
 administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 829/10 dec. 2012 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 19/2013  (M. Of. nr. 43/19 ian. 2013) - introduce alin. (2) şi (3) la art. 1 

 H.G. nr. 1183/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern 
 
 

M. Of. nr. 839/13 dec. 2012 

 H.G. nr. 1184/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 4 Tulca, încheiat  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi CLARA PETROLEUM LTD 
 
 

M. Of. nr. 838/12 dec. 2012 

 H.G. nr. 1185/2012 
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 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 6 Curtici, încheiat  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu S.C. Expert  
 Petroleum - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 838/12 dec. 2012 

 H.G. nr. 1186/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 2 Tria, încheiat  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi EAST WEST PETROLEUM CORP. 
 M. Of. nr. 838/12 dec. 2012 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1109/2014  (M. Of. nr. 935/22 dec. 2014) - modifică acordul 

 H.G. nr. 1187/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 9 Păuliş, încheiat  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. UNIVERSAL PREMIUM - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 838/12 dec. 2012 

 H.G. nr. 1188/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX- 11 Buziaş,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. UNIVERSAL PREMIUM - S.A. 
 M. Of. nr. 838/12 dec. 2012 

 

 ▼ Acord-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul  
 Francez pentru imigraţie şi integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români  
 aparţinând minorităţii romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare,  
 semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012 
 H.G. nr. 1189/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 841/13 dec. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 516/2015 (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 

 H.G. nr. 1191/2012 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Periş, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 12/8 ian. 2013 
 
 H.G. nr. 1193/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică 
 M. Of. nr. 841/13 dec. 2012 

 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 3 iulie 2012, privind amendarea Acordului  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la  
 Bucureşti la 16 noiembrie 2005 
 H.G. nr. 1194/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 840/13 dec. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1197/2012 
 Hotărâre privind aprobarea ocupării în anul 2012 a posturilor vacante din cadrul aparatului propriu al Institutului Naţional de Expertiză  
 Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă 
 
 

M. Of. nr. 839/13 dec. 2012 

 H.G. nr. 1198/2012 
 Hotărâre privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale 
 M. Of. nr. 854/18 dec. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 639/2015  (M. Of. nr. 653/28 aug. 2015) - modifică art. 1, art. 3; 
 introduce anexele nr. 1o şi 1p; 
 înlocuieşte anexele nr. 1a şi 1j 
 - H.G. nr. 276/2018  (M. Of. nr. 401/10 mai 2018) - modifică art. 1, art. 2 și art. 3; 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 1a, 1b, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o și  
 anexa nr. 2; 
 introduce anexa nr. 1q 
 - H.G. nr. 1017/2020  (M. Of. nr. 1194/8 dec. 2020) - modifică art. 1 -3; modifică și înlocuiește anexele nr. 1c, 1h, 1i, 1j și 1p;  
 modifică și completează anexa nr. 2; 
  introduce anexele nr. 1r și 1s; 
  abrogă anexa nr. 1q 
 - H.G. nr. 300/2021  (M. Of. nr. 262/16 mar. 2021) - modifică art. 1, art. 2 și art. 3; 
 introduce anexa nr. 1t; 
 completează anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 1200/2012 
 Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional  
 sectorial Transport 
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M. Of. nr. 859/19 dec. 2012 

 H.G. nr. 1201/2012 
 Hotărâre privind declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare a documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor  
 Externe anterior datei de 12 aprilie 2002 
 M. Of. nr. 851/17 dec. 2012 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operării unei staţii de monitorizare seismică  
 în România, semnat la Bucureşti la 23 februarie 2012 
 H.G. nr. 1202/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 856/18 dec. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1203/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică  
 centrală pentru anul 2012 
 
 

M. Of. nr. 887/27 dec. 2012 

 H.G. nr. 1217/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei  
 Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 865/20 dec. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 562/2013  (M. Of. nr. 496/7 aug. 2013) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 216/2015  (M. Of. nr. 222/1 apr. 2015) - modifică anexa nr. 1; 
 înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 633/2018  (M. Of. nr. 740/28 aug. 2018) - modifică anexa nr. 1; 
 
 

 modifică și înlocuiește anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1229/2012 
 Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012 
 
 

M. Of. nr. 876/21 dec. 2012 

 H.G. nr. 1230/2012 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi  
 91/414/CEE ale Consiliului 
 M. Of. nr. 876/21 dec. 2012 

 

 ▼ Amendament nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2012 şi la Londra la 24 iulie 2012 între Guvernul  
 României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19  
 decembrie 2005 
 H.G. nr. 1231/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 876/21 dec. 2012 
 
 
 H.G. nr. 1232/2012 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad" 
 
 

M. Of. nr. 875/21 dec. 2012 

 H.G. nr. 1236/2012 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor  
 pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului 
 M. Of. nr. 876/21 dec. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 901/2016  (M. Of. nr. 998/12 dec. 2016) - modifică art. 9 lit. b); 
 introduce lit. e1) și g) la art. 3; 
 în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale şi  
 Turismului” şi „Ministerul Administraţiei şi Internelor” se înlocuiesc cu  
 sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice” 
 
 

şi „Ministerul Afacerilor Interne”. 

 H.G. nr. 1240/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a  
 drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-cadru,  
 precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora 
 
 

M. Of. nr. 885/27 dec. 2012 

 H.G. nr. 1248/2012 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru  
 întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat 
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 M. Of. nr. 875/21 dec. 2012 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind desfăşurarea ofiţerilor de securitate  
 la bordul aeronavelor, semnat la Bucureşti la 3 mai 2010 
 H.G. nr. 1249/2012 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 880/22 dec. 2012 

 ▼ Acord cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul  
 Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării din Republica Argentina, semnat la Bucureşti la 10 iunie 2011 
 H.G. nr. 1250/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 881/22 dec. 2012 
 
 H.G. nr. 1252/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară 
 
 

M. Of. nr. 8/7 ian. 2013 

 H.G. nr. 1259/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională  
 continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2013 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea Comitetului interministerial  
 pentru dezvoltarea durabilă a transportului pe căile navigabile interioare pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, semnat la Sofia  
 la 11 octombrie 2012 
 H.G. nr. 1261/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2013 
 
 
 H.G. nr. 1262/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul  
 Teleorman 
 
 

M. Of. nr. 891/27 dec. 2012 

 H.G. nr. 1285/2012 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
 M. Of. nr. 885/27 dec. 2012 
 
 H.G. nr. 1287/2012 
 Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional  
 sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 
 

M. Of. nr. 880/22 dec. 2012 

 H.G. nr. 1288/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
 M. Of. nr. 894/28 dec. 2012 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 539/2013  (M. Of. nr. 487/2 aug. 2013) - modifică art. 3 alin. (1) 
 - H.G. nr. 112/2016  (M. Of. nr. 158/1 mar. 2016) - modifică art. 1, art. 3 alin. (4), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (3), art. 7  
 lit. a), b), g) și p), art. 10 alin. (2), art. 11, art. 12 lit. c), art. 16 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 16 alin. (1) lit. d), art. 17, art. 18 alin. (2) și (3); 
 introduce art. 21 și 22 , alin. (5) la art. 3, lit. c) la art. 6 alin. (4), lit. q)-s) la  
 art. 7, art. 91, lit. f)-j) la art. 12, art. 141, alin. (3) și (4) la art. 19; 
 abrogă art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (6), art. 14 alin. (2) lit. c) și d); 
  înlocuiește anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 380/2017  (M. Of. nr. 441/14 iun. 2017) - modifică art. 2, art. 21 și  22, art. 3 alin.(5), art. 6 alin.(5) lit.a), art. 15 alin. 
 (4), art. 16 alin.(1) lit. a) și e); 
  introduce lit.ș) la art. 7, lit.a1) la art. 16 alin.(1), alin.(11) la art. 16, alin.(4)  
 la art. 16 
 - H.G. nr. 617/2020  (M. Of. nr. 727/12 aug. 2020) - modifică și completează anexa; 
 abrogă anexa nr. 1; în tot cuprinsul regulamentului, cuvântul „Agenţie” 
 se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională” 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare în domeniul  
 transportului, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012 
 H.G. nr. 1289/2012 (aprobare) 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2013 
 
 
  2013  
 
 
 H.G. nr. 12/2013 
 Hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Sălii Palatului şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 37/16 ian. 2013 
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 H.G. nr. 13/2013 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale 
 
 

M. Of. nr. 40/18 ian. 2013 

 H.G. nr. 14/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primari din data de 24 februarie 2013 
 M. Of. nr. 40/18 ian. 2013 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul de Finanţe  
 din Turkmenistan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea  
 actelor de terorism, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012 
 H.G. nr. 26/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 61/29 ian. 2013 

 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa  
 medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor, semnat la Washington la 6 septembrie 2012 
 H.G. nr. 27/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 64/30 ian. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. M.10/2022 (M. Of. nr. 72/25 ian. 2022) 
 
 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Washington la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006 
 H.G. nr. 30/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 70/1 feb. 2013 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Consiliul de Reglementare a  
 Energiei Atomice din India pentru schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în  
 scopuri paşnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012 
 H.G. nr. 39/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 88/11 feb. 2013 
 
 
 H.G. nr. 41/2013 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Clubul Diplomatic Bucureşti" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 88/11 feb. 2013 

 H.G. nr. 43/2013 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene 
 M. Of. nr. 98/19 feb. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 113/27 feb. 2013) - rectifică art. 3 lit. h) şi i) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 538/2013  (M. Of. nr. 483/1 aug. 2013) - modifică art. 1, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2); 
 introduce lit. r) la art. 3; 
 înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 1100/2013  (M. Of. nr. 835/24 dec. 2013) - modifică art. 1 
 - H.G. nr. 226/2014  (M. Of. nr. 227/31 mar. 2014) - modifică art. 3 lit. e), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), anexa  
 devine anexa nr. 1 şi se înlocuieşte; 
 introduce art. 101, art. 13, anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 35/2015  (M. Of. nr. 67/27 ian. 2015) - modifică art. 3 lit. a)-e), j), n) şi r), art. 7 alin. (2), art. 9; 
 introduce lit. s)-x) la art. 3, alin. (3) la art. 101; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 273/2015  (M. Of. nr. 290/28 apr. 2015) - modifică art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 584/2015  (M. Of. nr. 546/22 iul. 2015) - modifică art. 7 alin. (2); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 581/2016  (M. Of. nr. 640/19 aug. 2016) - modifică art. 7 alin. (2), art. 101 alin. (1), art. 13; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
  introduce lit. y) la art. 3, alin. (3) la art. 6, art. 61, alin. (3) și (4) la art. 7, art.  
 71 și art. 72, anexa nr. 11; 
 
 

 abrogă art. 101 alin. (3) 

 H.G. nr. 44/2013 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte 
 M. Of. nr. 95/15 feb. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 587/2013  (M. Of. nr. 508/12 aug. 2013) - modifică art. 10 alin. (1); 
 înlocuieşte anexa 
 - H.G. nr. 807/2019  (M. Of. nr. 895/6 nov. 2019) - modifică art. 10 alin. (1); 
  modifică și înlocuiește anexa 
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 ▼ Amendament  convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la  
 Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 45/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 94/14 feb. 2013 
 
 
 H.G. nr. 46/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi a  
 mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia 
 
 

M. Of. nr. 99/19 feb. 2013 

 H.G. nr. 49/2013 
 Hotărâre pentru declasificarea art. 1 alin. (1) şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. S-410/2011 privind reglementarea unor măsuri în  
 vederea asigurării de servicii necesare Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 105/21 feb. 2013 

 H.G. nr. 57/2013 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 115/28 feb. 2013 

 H.G. nr. 66/2013 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind  
 verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în  
 conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
 
 

M. Of. nr. 123/6 mar. 2013 

 H.G. nr. 68/2013 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei TIMIŞOARA '89 ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 125/7 mar. 2013 
 
 H.G. nr. 70/2013 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei Hispano-Română din Castilia La  
 Mancha din Spania 
 
 

M. Of. nr. 128/11 mar. 2013 

 H.G. nr. 72/2013 
 Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard antepreşcolar/ preşcolar/elev şi stabilirea  
 finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin  
 bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/ preşcolar/elev 
 M. Of. nr. 133/13 mar. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 344/2013  (M. Of. nr. 349/13 iun. 2013) - introduce alin. (4)-(7) la art. 5 
 - H.G. nr. 1165/2013  (M. Of. nr. 845/30 dec. 2013) - modifică art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (2) şi (3); 
 înlocuieşte anexele nr. 2 şi 5 
 - H.G. nr. 9/2015  (M. Of. nr. 39/16 ian. 2015) - modifică art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (2) şi (3); 
 înlocuieşte anexele nr. 2,3,5 şi 6 
 - H.G. nr. 993/2015  (M. Of. nr. 964/24 dec. 2015) - modifică art. 2 alin. (2) și (3) și art. 3 alin. (2) și (3); 
 înlocuiește anexele nr. 2,3,5 și 6 
 - H.G. nr. 31/2017  (M. Of. nr. 60/20 ian. 2017) - modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și (3); 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 2, 3, 5 și 6 
 - H.G. nr. 30/2018  (M. Of. nr. 109/5 feb. 2018) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 și art.  
 5; 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 2, 3, 5 și 6; 
 introduce alin. (11) la art. 1 
 - H.G. nr. 169/2019  (M. Of. nr. 249/1 apr. 2019) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și (3), modifică și  
 înlocuiește anexele nr. 2 și 5; 
  introduce alin. (9) și (10) la art. 4 
 - H.G. nr. 107/2020  (M. Of. nr. 99/10 feb. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin.(2) și (3), art. 3 alin. (2) și (3), modifică și  
 înlocuiește anexele nr.2 și 5 
 - H.G. nr. 353/2021  (M. Of. nr. 322/30 mar. 2021) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și (3), modifică și  
 înlocuiește anexele nr. 2, 5 și 6 
 - H.G. nr. 900/2021  (M. Of. nr. 811/24 aug. 2021) - modifică anexa nr. 4, modifică și înlocuiește anexele nr. 2, 3, 5 și 6; 
  la titlu și în cuprinsul hotărârii, sintagma „elev/preșcolar” se înlocuiește cu  
 sintagma „antepreșcolar/preșcolar/elev” 
 
 H.G. nr. 73/2013 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna martie a anului 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare ordonatorilor principali  
 de credite cu rol de Autoritate de management 
 M. Of. nr. 127/8 mar. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 242/2013  (M. Of. nr. 267/13 mai 2013) - modifică art. 1 alin. (3) 
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 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul  Muncii şi Politicilor Sociale al  
 Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012 
 H.G. nr. 75/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 131/12 mar. 2013 
 
 
 H.G. nr. 77/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -  
 S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 
 
 

M. Of. nr. 140/18 mar. 2013 

 H.G. nr. 78/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru  
 perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 
 
 

M. Of. nr. 151/21 mar. 2013 

 H.G. nr. 79/2013 
 Hotărâre pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere 
 M. Of. nr. 129/11 mar. 2013 
 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi  
 Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012 
 H.G. nr. 80/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 131/12 mar. 2013 

 ▼ Protocolul Sesiunii a VIII-a a împuterniciţilor, semnat la Ujgorod, Ucraina, la 2 noiembrie 2012, pentru aplicarea prevederilor Acordului  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30  
 septembrie 1997 
 H.G. nr. 81/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 143/18 mar. 2013 
 
 
 H.G. nr. 82/2013 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 131/12 mar. 2013 

 H.G. nr. 85/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al  
 Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 147/19 mar. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 203/2014  (M. Of. nr. 209/24 mar. 2014) - modifică art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2) partea introductivă, art. 2 alin. (2)  
 partea introductivă şi lit. a), art. 3 alin. (2); 
 introduce alin. (11) - (13) la art. 1, art. 61,anexele nr. 1 şi 2 
 - H.G. nr. 477/2014  (M. Of. nr. 427/11 iun. 2014) - modifică art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 alin. (2) lit. a), art. 3 alin. (3) lit. d), art. 3  
 alin. (2) lit. e) pct. (ii), art. 5, art. 6 alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (4) lit. e); 
 introduce lit. f) la art. 3 alin. (2), art. 41, art. 51 - 55, lit. g) şi h) la art. 6  
 alin. (4); 
 sintagma „Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi  
 Privatizării în Industrie” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Economiei prin  
 Departamentul pentru Energie - Direcţia generală privatizare şi administrare a  
 participaţiilor statului în energie” 
 
 H.G. nr. 87/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a Societăţii Comerciale Complexul  
 Energetic Oltenia - S.A. 
 M. Of. nr. 147/19 mar. 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 44/2015  (M. Of. nr. 96/5 feb. 2015) - modifică art. 6 alin. (2) 

 H.G. nr. 88/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu  
 pentru autovehicule 
 M. Of. nr. 137/14 mar. 2013 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 13/2014  (M. Of. nr. 834/17 nov. 2014) - art. 1 alin. (2) din anexă 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 487/2015  (M. Of. nr. 496/7 iul. 2015) - modifică anexa 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 13/2014 - M. Of. nr. 834/17 nov. 2014 (art. 1 alin. (2) din anexă) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor  
 Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 13 iulie 2012 
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 H.G. nr. 91/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 146/19 mar. 2013 

 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi  
 serviciile reciproce (US-ROU-02), semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012 şi la Stuttgart la 5 decembrie 2012 
 H.G. nr. 93/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 161/26 mar. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 991/2014 (M. Of. nr. 418/5 iun. 2014) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi  
 Ocupării din Regatul Ţărilor de Jos referitor la cooperarea privind aplicarea reglementărilor în domeniul politicilor sociale în cazul  
 muncii şi serviciilor transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 1 iulie 2010 
 H.G. nr. 94/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 152/21 mar. 2013 
 
 
 H.G. nr. 104/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Fieni, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 170/29 mar. 2013 
 
 H.G. nr. 105/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Băiculeşti, Bughea de Jos, Poienarii de Muscel, Stolnici şi Vlădeşti, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 170/29 mar. 2013 

 H.G. nr. 106/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Chişineu-Criş, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 170/29 mar. 2013 

 H.G. nr. 107/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dragodana şi Pietrari, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 170/29 mar. 2013 

 H.G. nr. 108/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Deta, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 170/29 mar. 2013 

 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi, respectiv, la Bucureşti la 21 decembrie 2012 între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti  
 la 27 ianuarie 2006 
 H.G. nr. 109/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 160/26 mar. 2013 
 
 
 H.G. nr. 111/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul  
 Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 
 
 

M. Of. nr. 159/25 mar. 2013 

 H.G. nr. 114/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Augustin, Hârseni, Holbav, Recea, Şercaia şi Tărlungeni, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 193/5 apr. 2013 

 H.G. nr. 115/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Rupea şi Victoria, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 193/5 apr. 2013 
 
 H.G. nr. 116/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Conop, Frumuşeni, Hălmagiu, Olari, Şiria şi Zerind, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 193/5 apr. 2013 

 H.G. nr. 119/2013 
 Hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012-2013 şi a sumei totale alocate  
 acestor ajutoare de stat 
 
 

M. Of. nr. 175/29 mar. 2013 

 H.G. nr. 123/2013 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi  
 pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi  
 histocompatibilitate, în anul 2013 
 M. Of. nr. 179/1 apr. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 769/2013  (M. Of. nr. 633/14 oct. 2013) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) 
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 H.G. nr. 124/2013 
 Hotărâre privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 
 M. Of. nr. 172/29 mar. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 288/2014  (M. Of. nr. 297/23 apr. 2014) - modifică art. 9 lit. i) şi u), art. 12 lit. r), art. 23 alin. (10) lit. a), anexa; 
 introduce lit. w) la art. 9, lit. o1), lit. s1) şi lit. t1)  la art. 11 
 - H.G. nr. 869/2014  (M. Of. nr. 757/17 oct. 2014) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1132/2014  (M. Of. nr. 948/23 dec. 2014) - prelungește termenul de aplicare până la 31 martie 2015 

 H.G. nr. 125/2013 
 Hotărâre privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială 
 
 

M. Of. nr. 182/2 apr. 2013 

 H.G. nr. 126/2013 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii  
 Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2013 
 
 

M. Of. nr. 184/2 apr. 2013 

 H.G. nr. 131/2013 
 Hotărâre pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al  
 Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului  
 (CEE) nr. 2.092/91 
 
 

M. Of. nr. 194/5 apr. 2013 

 H.G. nr. 138/2013 
 Hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică 
 M. Of. nr. 196/8 apr. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 941/2014  (M. Of. nr. 801/4 nov. 2014) - modifică art. 4; 
 prorogă termenul stabilit pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 1, 3 şi 4  
 
 

până la 31 decembrie 2017 

 H.G. nr. 143/2013 
 Hotărâre privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de  
 studii în anii universitari 2008-2009,2009-2010,2010-2011 
 M. Of. nr. 215/16 apr. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 241/26 apr. 2013) - rectifică anexa nr. 1 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Consiliul de Management al Apărării Cibernetice al NATO şi Serviciul Român de Informaţii privind  
 cooperarea în domeniul apărării cibernetice, semnat la Bruxelles la 18 octombrie 2011 
 H.G. nr. 144/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 283/20 mai 2013 
 
 
 H.G. nr. 148/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea  
 bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 
 
 

M. Of. nr. 210/13 apr. 2013 

 H.G. nr. 157/2013 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor situate pe  
 amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa" 
 
 

M. Of. nr. 218/17 apr. 2013 

 H.G. nr. 166/2013 
 Hotărâre pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 9780 final 
 M. Of. nr. 216/16 apr. 2013 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind dezvoltarea utilizării paşnice a energiei nucleare,  
 semnat la Amman la 9 ianuarie 2011 
 H.G. nr. 168/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 231/22 apr. 2013 
 
 
 H.G. nr. 169/2013 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale 
 
 

M. Of. nr. 225/19 apr. 2013 

 H.G. nr. 170/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale  
 parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 mai 2013 
 
 

M. Of. nr. 226/19 apr. 2013 
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 H.G. nr. 171/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pentru anul 2013 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru  
 reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc  
 seismic şi care prezintă pericol public 
 M. Of. nr. 228/20 apr. 2013 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea  
 proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale UE, semnat la Bucureşti la 21 noiembrie 2012 
 H.G. nr. 181/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 232/23 apr. 2013 
 
 
 H.G. nr. 195/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 257/9 mai 2013 

 H.G. nr. 196/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Mărişelu şi Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 

M. Of. nr. 257/9 mai 2013 

 H.G. nr. 197/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Istria, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 257/9 mai 2013 

 H.G. nr. 198/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Negraşi, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 257/9 mai 2013 
 
 H.G. nr. 199/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Hăşmaş, Petriş şi Socodor, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 257/9 mai 2013 

 H.G. nr. 200/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Alma, Apoldu de Jos, Bârghiş, Hoghilag, Jina, Ludoş, Micăsasa, Porumbacu de Jos, Sadu,  
 Tilişca şi Turnu Roşu, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 257/9 mai 2013 

 H.G. nr. 206/2013 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390", sectorul "Vârfurile-Ştei km 69 + 350-km 102 +  
 660" 
 
 

M. Of. nr. 256/8 mai 2013 

 H.G. nr. 207/2013 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Braşov, tronson I - DN1 - DN11 şi tronson III - DN13 - DN1" 
 
 

M. Of. nr. 259/9 mai 2013 

 H.G. nr. 209/2013 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 "Reabilitare DN 66 Petroşani-Simeria, între km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe  
 teritoriul judeţului Hunedoara" 
 M. Of. nr. 256/8 mai 2013 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii,  
 semnat la Bucureşti la 26 octombrie 2012 
 H.G. nr. 212/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 264/10 mai 2013 
 
 
 H.G. nr. 221/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale antidoping pentru perioada 2013-2017 şi a Planului de acţiune pentru implementarea  
 acesteia 
 
 

M. Of. nr. 282/20 mai 2013 

 H.G. nr. 223/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informaţii  
 Externe 
 
 

M. Of. nr. 262/10 mai 2013 

 H.G. nr. 228/2013 
 Hotărâre privind desemnarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile ca agenţie specializată de intervenţie 
 M. Of. nr. 282/20 mai 2013 
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 H.G. nr. 229/2013 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Fundaţia PAEM Alba" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 284/21 mai 2013 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori, semnate la  
 Bucureşti la 21 decembrie 2012 şi la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 
 H.G. nr. 240/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 273/15 mai 2013 
 
 
 H.G. nr. 242/2013 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor  
 principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 267/13 mai 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 445/2013  (M. Of. nr. 415/9 iul. 2013) - modifică art. 1 alin. (3) 

 H.G. nr. 243/2013 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile  
 din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale 
 
 

M. Of. nr. 276/16 mai 2013 

 H.G. nr. 263/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 308/29 mai 2013 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 1  
 martie 2013, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi  
 Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009 
 H.G. nr. 265/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 287/21 mai 2013 
 
 
 H.G. nr. 268/2013 
 Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar  
 2013-2014 
 M. Of. nr. 292/22 mai 2013 
 
 
 H.G. nr. 272/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 308/29 mai 2013 

 H.G. nr. 273/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Pecica, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 308/29 mai 2013 
 
 H.G. nr. 274/2013 
 Hotărâre privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 305/28 mai 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 453/2013  (M. Of. nr. 424/12 iul. 2013) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 623/2013  (M. Of. nr. 531/22 aug. 2013) - modifică art. 9 alin. (2) - (4), anexa 
 - H.G. nr. 848/2013  (M. Of. nr. 689/11 nov. 2013) - modifică art. 2, art. 4 lit. b), f) şi h), art. 9 alin. (4), anexa; 
 introduce alin. (2) la art. 7; 
 abrogă art. 4 lit. e); 
 sintagma "Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul  
 Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de  
 Afaceri şi Turism" 
 - H.G. nr. 898/2015  (M. Of. nr. 810/30 oct. 2015) - modifică art. 4 lit. f); 
 
 

introduce alin. (111) la art. 5 

 H.G. nr. 275/2013 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi  
 Fierului "Minvest" - S.A. Deva şi înfiinţarea Societăţii "Minvest Roşia Montană"- S.A. 
 M. Of. nr. 307/29 mai 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 914/2013  (M. Of. nr. 722/25 nov. 2013) - abrogă art. 3 

 H.G. nr. 276/2013 
 Hotărâre privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe 
 M. Of. nr. 313/30 mai 2013 
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 ▼ Amendament nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 4 octombrie 2012 şi la Londra la 14 noiembrie 2012 între  
 Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la  
 Bucureşti la 7 decembrie 2005 
 H.G. nr. 287/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 300/27 mai 2013 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Tokyo la 19 iulie 2012 şi la Bucureşti la 26 iulie 2012 între Guvernul României şi  
 Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare  
 Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005 
 H.G. nr. 291/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 303/28 mai 2013 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la  
 Bucureşti la 6 octombrie 2011 
 H.G. nr. 292/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 302/27 mai 2013 
 
 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la  
 Washington la 7 februarie 2013 şi la Bucureşti la 19 februarie 2013 (amendamentul 3) şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti  
 la 1 martie 2013 şi 11 martie 2013, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de  
 Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului "Economia  
 bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005 
 H.G. nr. 294/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 309/29 mai 2013 
 
 ▼ Amendament semnat la Bucureşti la data de 22 februarie 2012, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul  
 relaţiilor cinematografice, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1992 
 H.G. nr. 296/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 322/4 iun. 2013 
 
 
 H.G. nr. 297/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a României la cheltuielile administrative ale Comisiei internaţionale de stabilire a  
 faptelor 
 
 

M. Of. nr. 337/10 iun. 2013 

 H.G. nr. 298/2013 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc 
 M. Of. nr. 311/30 mai 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 644/2013  (M. Of. nr. 545/28 aug. 2013) - introduce alin. (4) la art. 1 
 - H.G. nr. 990/2014  (M. Of. nr. 817/10 nov. 2014) - înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 111/2016  (M. Of. nr. 151/26 feb. 2016) - modifică titlul, art. 7 lit. a), art. 9 alin. (3), anexa nr. 3; 
 înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce alin. (3) la art. 10; 
 abrogă art. 13 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2012 şi la 19 octombrie 2012 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în  
 agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 300/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 322/4 iun. 2013 
 
 
 H.G. nr. 307/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Beriu şi Veţel, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 341/11 iun. 2013 
 
 H.G. nr. 320/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi  
 pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi  
 pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de  
 Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie "Cantacuzino" şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă  
 bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 
 M. Of. nr. 333/7 iun. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1164/2013  (M. Of. nr. 845/30 dec. 2013) - introduce alin. (4) la art. 4 
 
 H.G. nr. 322/2013 
 Hotărâre privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 
 M. Of. nr. 348/13 iun. 2013 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 897/2016  (M. Of. nr. 989/8 dec. 2016) - modifică, la 22 iulie 2019, anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 234/2019  (M. Of. nr. 318/23 apr. 2019) - modifică art. 2 alin. (1), art. 3 pct. 28, art. 4 alin. (3) și art. 4 alin. (5); 
 introduce lit. k) la art. 2 alin. (4) și lit. e1) la art. 4 alin. (4); 
 
 

abrogă art. 2 alin. (2) 

 H.G. nr. 323/2013 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Titu, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 333/7 iun. 2013 

 H.G. nr. 332/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor -13 Iunie 2013 
 M. Of. nr. 331/6 iun. 2013 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2013 şi la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului  
 "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare  
 a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" 
 H.G. nr. 334/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 342/11 iun. 2013 
 
 
 H.G. nr. 336/2013 
 Hotărâre privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori nivel de secretizare a unor categorii de informaţii referitoare la activitatea  
 Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate acesteia 
 M. Of. nr. 343/11 iun. 2013 

 

 ▼ Amendament convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 iulie 2012 şi la Bucureşti la 9 august 2012 între Guvernul României şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu  
 nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă  
 acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 H.G. nr. 338/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 352/14 iun. 2013 
 
 
 H.G. nr. 343/2013 
 Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin  
 Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001 
 
 

M. Of. nr. 352/14 iun. 2013 

 H.G. nr. 347/2013 
 Hotărâre privind nivelul şi aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin  
 (Republica Bulgaria) în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind  
 constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele  
 Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013 
 M. Of. nr. 351/13 iun. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 390/29 iun. 2013) - rectifică anexa 
 
 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina, semnat la Matrahaza, Ungaria, la 11 octombrie  
 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind readmisia persoanelor aflate în situaţie  
 de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007 
 H.G. nr. 359/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 361/18 iun. 2013 
 
 
 H.G. nr. 366/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Giroc, Ghiroda, Periam, Uivar şi Variaş, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 399/3 iul. 2013 

 H.G. nr. 369/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de  
 master acreditate 
 M. Of. nr. 359/17 iun. 2013 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul din Muntenegru privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi  
 dezvoltării durabile, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2013 
 H.G. nr. 373/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 373/25 iun. 2013 
 
 
 H.G. nr. 378/2013 
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 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15" 
 M. Of. nr. 378/26 iun. 2013 

 

 ▼ Acord de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia, semnat la  
 Bucureşti la 6 decembrie 2012 şi la Skopje la 26 decembrie 2012 
 H.G. nr. 387/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 379/26 iun. 2013 
 
 
 H.G. nr. 388/2013 
 Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din  
 domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 380/27 iun. 2013 

 H.G. nr. 389/2013 
 Hotărâre privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD - PISA 2015 
 
 

M. Of. nr. 379/26 iun. 2013 

 H.G. nr. 393/2013 
 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XIV-a 2013 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a  
 precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 
 M. Of. nr. 379/26 iun. 2013 

 

 ▼ Proces-verbal privind semnul de frontieră "TUR" amplasat pentru marcarea punctului de întâlnire a frontierelor de stat ale României,  
 Ungariei şi Ucrainei, semnat la Budapesta la 17 octombrie 2012 
 H.G. nr. 397/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 386/28 iun. 2013 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la  
 Bucureşti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 şi 27 august 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006 
 H.G. nr. 398/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 380/27 iun. 2013 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 19 februarie 2013 şi la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la  
 Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 399/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 380/27 iun. 2013 
 
 
 H.G. nr. 401/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură  
 sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 
 M. Of. nr. 393/29 iun. 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 89/2014  (M. Of. nr. 116/17 feb. 2014) - completează anexa 

 H.G. nr. 403/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea  
 serviciilor multimedia digitale la nivel naţional 
 M. Of. nr. 400/3 iul. 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 733/2017  (M. Of. nr. 803/11 oct. 2017) - modifică anexa 

 H.G. nr. 413/2013 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş prin reorganizarea Spitalului  
 Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 398/2 iul. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 472/30 iul. 2013) - rectifică art. 1 alin. (3) 
 
 ▼ Amendament convenit prin scrisorile semnate la Bruxelles la 26 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 27 noiembrie 2012, respectiv la 15  
 ianuarie 2013 şi la 23 ianuarie 2013, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de  
 împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru  
 finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii 
 H.G. nr. 419/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 401/3 iul. 2013 
 
 
 H.G. nr. 420/2013 
 Hotărâre privind recunoaşterea Clubului Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 413/9 iul. 2013 
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 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori,  
 semnate la Bucureşti la 25 martie 2013 şi la 27 martie 2013, precum şi la 1 aprilie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi  
 regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 422/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 403/4 iul. 2013 
 
 
 H.G. nr. 425/2013 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a  
 Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 
 
 

M. Of. nr. 401/3 iul. 2013 

 H.G. nr. 426/2013 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud şi reorganizarea Spitalului Clinic  
 Judeţean de Urgenţă "Sfântul Apostol Andrei" Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 406/5 iul. 2013 

 H.G. nr. 436/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Hopârta şi Horea, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 411/8 iul. 2013 
 
 H.G. nr. 442/2013 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică "Autostrada Nădlac-Arad" 
 
 

M. Of. nr. 423/11 iul. 2013 

 H.G. nr. 445/2013 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de  
 credite cu rol de autoritate de management, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 242/2013 privind  
 alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite  
 cu rol de autoritate de management, precum şi modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 415/9 iul. 2013 

 H.G. nr. 450/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Peregu Mare, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 445/22 iul. 2013 

 

 ▼ Protocolul Sesiunii a XXIV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Debrecen la 23 mai 2013, pentru aplicarea Acordului  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de  
 frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 H.G. nr. 455/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 480/1 aug. 2013 
 
 
 H.G. nr. 463/2013 
 Hotărâre privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003 
 
 

M. Of. nr. 432/16 iul. 2013 

 H.G. nr. 474/2013 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al  
 lucrării "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale  
 din Republica Moldova pe direcţia laşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)" 
 M. Of. nr. 430/15 iul. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 504/2013  (M. Of. nr. 489/2 aug. 2013) - completează anexa nr. 2 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 653/23 oct. 2013) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 478/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind  
 aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate  
 în baza planurilor de disponibilizare 
 
 

M. Of. nr. 434/17 iul. 2013 

 H.G. nr. 481/2013 
 Hotărâre privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la societatea "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A.  
 Bucureşti, din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului 
 
 

M. Of. nr. 434/17 iul. 2013 

 H.G. nr. 485/2013 
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 Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cele două cereri de  
 propuneri de proiecte aferente operaţiunii 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în realizarea şi modernizarea de noi capacităţi de producere a  
 energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere  
 instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de  
 energie" din cadrul axei prioritare 4 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 
 

M. Of. nr. 446/22 iul. 2013 

 H.G. nr. 493/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de  
 învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor  
 geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ  
 şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 
 M. Of. nr. 447/22 iul. 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 730/2013  (M. Of. nr. 605/27 sep. 2013) - modifică şi completează anexele nr. 1-4 şi 6 

 H.G. nr. 497/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor 23 August şi Poarta Albă, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 485/2 aug. 2013 

 H.G. nr. 498/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Chevereşu Mare şi Săcălaz, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 485/2 aug. 2013 

 H.G. nr. 500/2013 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Preţuieşte Viaţa" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 456/24 iul. 2013 
 
 H.G. nr. 509/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Largu, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 485/2 aug. 2013 

 H.G. nr. 518/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Brastavăţu, Curtişoara, Drăghiceni, Ghimpeţeni şi Ianca, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 485/2 aug. 2013 

 H.G. nr. 519/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Frânceşti, Lădeşti şi Prundeni, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 485/2 aug. 2013 

 H.G. nr. 520/2013 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 473/30 iul. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 781/2014  (M. Of. nr. 673/12 sep. 2014) - modifică art. 9 alin. (6), anexa nr. 8 
 - H.G. nr. 987/2014  (M. Of. nr. 811/6 nov. 2014) 
 - H.G. nr. 988/2014  (M. Of. nr. 811/6 nov. 2014) - modifică anexa nr. 8 
 - H.G. nr. 633/2015  (M. Of. nr. 645/25 aug. 2015) - modifică art. 7 lit. A pct. 30, art. 9 alin. (6), art. 25 alin. (3) 
 - H.G. nr. 816/2015  (M. Of. nr. 780/20 oct. 2015) - modifică art. 2 alin. (3), art. 9 alin. (6)-(8), art. 11 alin. (4), titlul secțiunii a  
 4-a a cap. I, art. 13 alin. (3), (4), (9), (11) şi (12), art. 14, art. 18, art. 21 alin.  
 (1); 
  introduce alin. (4) la art. 12, art. 131 și 132, art. 141, art. 231 și art. 261; 
  abrogă art. 9 alin. (5); 
  înlocuieşte anexele nr. 1, 7 şi 8 
 - H.G. nr. 522/2016  (M. Of. nr. 566/26 iul. 2016) - modifică art. 7 lit. A pct. 8, art. 11 alin. (5), (9) și (10), art. 132 alin. (1) și (2),  
 art. 21 alin. (1),anexa nr. 8; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
  introduce alin. (11) și (12) la art. 132, alin. (3) la art. 15 
 - H.G. nr. 862/2017  (M. Of. nr. 983/11 dec. 2017) - modifică art. 6 lit. l), art. 7 lit. A pct. 1 și 30, art. 9 alin.(6), art. 13 alin. (4),  
 art. 14 alin. (1) și (2), art. 25 alin. (3); 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
  abrogă art. 7 lit. A pct. 31, lit. C pct. 25, 27 și 29. 
 - H.G. nr. 124/2018  (M. Of. nr. 255/22 mar. 2018) - modifică art. 9 alin. (6) 
 - H.G. nr. 502/2018  (M. Of. nr. 614/17 iul. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 8 
 - H.G. nr. 884/2018  (M. Of. nr. 967/15 nov. 2018) - modifică art. 7 lit. D lit. a) pct. 16, art. 13 alin. (3), (9), (13) și (15), art. 132  
 alin. (1), (11) și (12); 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 174/2020  (M. Of. nr. 201/12 mar. 2020) - modifică art. 9 alin. (6) şi (8), art. 11 alin. (5), (9) şi (10), art. 12 alin. (2), art.  
 13 alin. (13), art. 15 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) şi  
 (4), art. 25 alin. (1) partea introductivă; 
  înlocuiește anexele nr. 1, 3-5 şi 8; 
  introduce  lit. f) la art. 5; 
  abrogă art. 7 lit. D lit. b), art. 13 alin. (14), art. 16 
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 H.G. nr. 525/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a  
 normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 M. Of. nr. 487/2 aug. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 846/2013  (M. Of. nr. 684/7 nov. 2013) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 307/2016  (M. Of. nr. 319/26 apr. 2016) - modifică art. 2 alin. (2); 
 modifică și completează anexa nr. 1; 
  înlocuiește anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 912/2018  (M. Of. nr. 983/20 nov. 2018) - modifică art. 2 alin. (2) 
 - H.G. nr. 135/2022  (M. Of. nr. 104/2 feb. 2022) - modifică anexa nr. 1; 
 
 

 modifică și înlocuiește anexa nr. 2 

 H.G. nr. 526/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor principale ale contractului de vânzare de acţiuni între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate  
 de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Român - S.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de  
 proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă  
 "C.F.R. Marfă" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 516/14 aug. 2013 

 H.G. nr. 530/2013 
 Hotărâre pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere, pe teritoriul României, pentru  
 anumite categorii de străini 
 
 

M. Of. nr. 506/12 aug. 2013 

 H.G. nr. 531/2013 
 Hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
 M. Of. nr. 495/6 aug. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 219/2020  (M. Of. nr. 255/27 mar. 2020) - referirile privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea  
 Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se consideră făcute  
 
 

numai la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

 H.G. nr. 534/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Răduleşti, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 511/14 aug. 2013 
 
 H.G. nr. 535/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Cândeşti şi Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 511/14 aug. 2013 

 H.G. nr. 543/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 511/14 aug. 2013 

 H.G. nr. 544/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Niculeşti, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 511/14 aug. 2013 

 H.G. nr. 551/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în  
 perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000 
 
 

M. Of. nr. 491/5 aug. 2013 

 H.G. nr. 552/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Costeşti şi Topoloveni, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 511/14 aug. 2013 

 H.G. nr. 553/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Islaz, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 511/14 aug. 2013 
 
 H.G. nr. 554/2013 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de  
 credite cu rol de Autoritate de management 
 
 

M. Of. nr. 490/2 aug. 2013 

 H.G. nr. 556/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Borcea, Dragoş Vodă şi Jegălia, judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 511/14 aug. 2013 
 
 H.G. nr. 570/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind  
 înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor  
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 pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu 
 
 

M. Of. nr. 497/7 aug. 2013 

 H.G. nr. 572/2013 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 
 M. Of. nr. 499/8 aug. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 627/2017  (M. Of. nr. 714/4 sep. 2017) - introduce art. 71, anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 776/2017  (M. Of. nr. 853/30 oct. 2017) - modifică art. 5 alin. (1) și anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 308/2020  (M. Of. nr. 329/23 apr. 2020) - modifică art. 2 lit.a), b), c) pct. 6 și 9, lit. d),e), h), j) și p), art. 3 alin. (1), art.4  
 alin. (6), art. 5 alin. (1), modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
  abrogă art. 2 lit.c) pct. 13, lit.k), l) și o), art. 5 alin. (3) și (4) 
 
 H.G. nr. 581/2013 
 Hotărâre privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi  
 şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 
 M. Of. nr. 500/8 aug. 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 303/2014  (M. Of. nr. 317/30 apr. 2014) - înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 582/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii, din bugetul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, a costurilor aferente finalizării lucrărilor din  
 cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01 "Suport pentru ANDRAD pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare pentru depozitul  
 de deşeuri radioactive slab şi mediu active Saligny" şi al proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.03 "Proiect tehnic şi evaluare de  
 securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deşeuri slab şi mediu active Saligny" 
 
 

M. Of. nr. 506/12 aug. 2013 

 H.G. nr. 592/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cătina, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 544/28 aug. 2013 
 
 H.G. nr. 593/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 544/28 aug. 2013 

 H.G. nr. 594/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bogaţi, Priboieni şi Râca, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 544/28 aug. 2013 

 H.G. nr. 595/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Buzău 
 
 

M. Of. nr. 544/28 aug. 2013 

 H.G. nr. 610/2013 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 552/30 aug. 2013 

 

 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Socialistă Vietnam, semnat la Bucureşti la  
 15 iulie 2013 
 H.G. nr. 611/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 552/30 aug. 2013 
 
 
 H.G. nr. 622/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea unei măsuri derogatorii de la Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi  
 hidrogeologică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 
 
 

M. Of. nr. 542/28 aug. 2013 

 H.G. nr. 632/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Pogăceaua, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 587/17 sep. 2013 

 H.G. nr. 633/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Avram Iancu, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 587/17 sep. 2013 

 H.G. nr. 635/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea participării Ministerului Apărării Naţionale din România la finanţarea proiectului şi construcţiei noilor elemente  
 de infrastructură ale Şcolii internaţionale de la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa 
 
 

M. Of. nr. 543/28 aug. 2013 

 H.G. nr. 636/2013 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizata Internaţională a Francofoniei pentru derularea  
 Planului multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2013 
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M. Of. nr. 546/29 aug. 2013 

 H.G. nr. 647/2013 
 Hotărâre privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
 
 

M. Of. nr. 548/29 aug. 2013 

 H.G. nr. 654/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2013 
 
 

M. Of. nr. 560/3 sep. 2013 

 H.G. nr. 657/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională  
 Anticorupţie, pentru anul 2013 
 
 

M. Of. nr. 554/2 sep. 2013 

 H.G. nr. 662/2013 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi al Inspecţiei Judiciare 
 M. Of. nr. 559/3 sep. 2013 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 20  
 iunie 2013 şi la Paris la 26 iunie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei  
 pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 H.G. nr. 676/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 575/10 sep. 2013 
 
 
 H.G. nr. 678/2013 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 572/9 sep. 2013 

 H.G. nr. 682/2013 
 Hotărâre de aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 p rivind  
 unele măsuri pentru dezvoltarea si facilitarea accesului la finanţare al fermierilor; al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM  
 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii 
 M. Of. nr. 584/16 sep. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 640/2016  (M. Of. nr. 719/19 sep. 2016) - modifică anexa; 
  înlocuiește anexele nr. 2-5 la Norme; 
  introduce anexa nr. 8 la Norme 
 - H.G. nr. 329/2017  (M. Of. nr. 398/26 mai 2017) - modifică titlul și anexa 
 
 ▼ Amendament nr. 3, convenit prin scrisoarea semnată între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii la Luxemburg la 1 martie  
 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională  
 de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat  

 la Bucureşti la 22 decembrie 2006 
 H.G. nr. 695/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 586/16 sep. 2013 
 
 
 H.G. nr. 698/2013 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru  
 modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate  
 integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 582/13 sep. 2013 

 

 ▼ Amendament semnat la Bucureşti, la 9 mai 2013, la Protocolul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Consiliul Memorial al  
 Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 18 septembrie 2002 
 H.G. nr. 699/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 588/17 sep. 2013 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 iunie 2013 şi la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării  
 copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 
 H.G. nr. 703/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 596/24 sep. 2013 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 18 iunie 2013 şi la Bucureşti la 20 iunie 2013, la Acordul de împrumut (Proiectul  
 privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, semnat  
 la Bucureşti la 8 iulie 2011 
 H.G. nr. 705/2013 (aprobare) 
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M. Of. nr. 597/25 sep. 2013 

 ▼ Aranjamentul Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) dintre ministrul apărării naţionale al Regatului  
 Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii  
 Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul  
 apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene  
 şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de  
 ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi  
 ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de Ministerul pentru Apărare şi ministrul apărării  
 naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind  
 cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare şi tehnologie pentru apărare, semnat la Bucureşti la 12 martie 2007 
 H.G. nr. 715/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 598/25 sep. 2013 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere privind înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA)  
 (varianta consolidată) între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul  
 Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul  
 Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat  
 de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg şi ministrul  
 apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul  
 apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi ministrul  
 apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de ministrul pentru apărare şi ministrul apărării naţionale al  
 Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, semnat la Bucureşti la 12  
 martie 2007 
 H.G. nr. 715/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 598/25 sep. 2013 

 ▼ Amendament nr. 4, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 mai 2013 şi la Londra la 29 mai 2013 între Guvernul  
 României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19  
 decembrie 2005 
 H.G. nr. 724/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 613/2 oct. 2013 
 
 
 H.G. nr. 726/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Castelu şi Ostrov, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 613/2 oct. 2013 

 H.G. nr. 727/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de  
 Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 
 M. Of. nr. 608/30 sep. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 223/2017  (M. Of. nr. 268/18 apr. 2017) - modifică anexa 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Dezvoltării Rurale şi  
 Alimentaţiei din Republica Elenă în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 
 H.G. nr. 728/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 617/3 oct. 2013 
 
 
 H.G. nr. 736/2013 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Teatrale "Neghiniţă" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 612/2 oct. 2013 

 H.G. nr. 752/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate  
 a Sistemului electroenergetic naţional în perioada octombrie 2013-martie 2014 
 
 

M. Of. nr. 628/9 oct. 2013 

 H.G. nr. 761/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal 
 
 

M. Of. nr. 630/10 oct. 2013 

 H.G. nr. 762/2013 
 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor  
 specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal 
 
 

M. Of. nr. 630/10 oct. 2013 

 H.G. nr. 763/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură 
 M. Of. nr. 630/10 oct. 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 319/2014  (M. Of. nr. 308/25 apr. 2014) - introduce alin. (21) la art. 5 
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 H.G. nr. 764/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul  
 2013 
 
 

M. Of. nr. 630/10 oct. 2013 

 H.G. nr. 784/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020, a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 şi a Planului de acţiune în  
 perioada 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 
 M. Of. nr. 702/15 nov. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 853/2018  (M. Of. nr. 951/12 nov. 2018) - modifică titlul și art. 5; 
 introduce art. 21, art. 41 și anexa nr. 3 
 
 H.G. nr. 787/2013 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare  
 ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management 
 M. Of. nr. 633/14 oct. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 913/2013  (M. Of. nr. 722/25 nov. 2013) - modifică art. 1 alin. (3) 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Washington la 26 iunie 2013 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului  
 financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  
 şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 H.G. nr. 793/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 653/23 oct. 2013 
 
 
 H.G. nr. 800/2013 
 Hotărâre privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare  
 pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de  
 implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe  
 proaspete în şcoli în anul şcolar 2013-2014 
 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2013 şi la Paris la 8 iulie 2013, între Guvernul României  
 şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007 
 H.G. nr. 813/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 655/24 oct. 2013 

 ▼ Protocol de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pentru  
 consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază si avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu, semnat la Bucureşti la  
 17 iunie 2013 
 H.G. nr. 817/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 667/31 oct. 2013 
 
 
 H.G. nr. 818/2013 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică "Reabilitare DN 6 Drobeta-Tumu Severin-Lugoj, între km 450 + 768 si km 494 + 500" - Lot 5 
 
 

M. Of. nr. 665/30 oct. 2013 

 H.G. nr. 820/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Cepleniţa şi Tătăruşi, judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 688/11 nov. 2013 
  
 ▼ Acord privind coproducţiile cinematografice dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2013 
 H.G. nr. 824/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 672/1 nov. 2013 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind deschiderea şi condiţiile de funcţionare a Institutului Cultural  
 Român în oraşul Moscova şi a Centrului Rus de Ştiinţă şi Cultură în oraşul Bucureşti, semnat la Moscova la 9 iulie 2013 
 H.G. nr. 834/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 678/5 nov. 2013 
 
 
 H.G. nr. 836/2013 
 Hotărâre privind constituirea şi atribuţiile comisiilor de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile în cazul persoanelor  
 aflate în executarea pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale 
 
 

M. Of. nr. 669/31 oct. 2013 

 H.G. nr. 841/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Vaslui, judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 688/11 nov. 2013 
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 H.G. nr. 842/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui 
 
 

M. Of. nr. 688/11 nov. 2013 

 H.G. nr. 846/2013 
 Hotărâre privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Inspectoratului de Stat în  
 Construcţii - I.S.C. în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea unor acte  
 normative 
 M. Of. nr. 684/7 nov. 2013 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Organizata Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la  
 Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a  
 sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012 
 H.G. nr. 847/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 691/12 nov. 2013 

 ▼ Amendament nr. 4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 mai  
 2013 şi la Bucureşti la 20 mai 2013, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de  
 reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la  Luxemburg la 27 decembrie 2005 
 H.G. nr. 849/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 688/11 nov. 2013 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind controlul integrat al poluării  
 cu nutrienţi şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul  
 integrat al poluării cu nutrienţi) prin scrisorile semnate la Bucureşti la 31 ianuarie 2013 şi la Bruxelles la 5 august 2013 
 H.G. nr. 853/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 692/13 nov. 2013 

 ▼ Aranjament administrativ, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în  
 domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011 
 H.G. nr. 854/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 702/15 nov. 2013 
 
 
 H.G. nr. 855/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă 
 M. Of. nr. 705/18 nov. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 618/2017  (M. Of. nr. 714/4 sep. 2017) - modifică anexa; 
  modifică și înlocuiește anexa; 
  înlocuiește sintagma „Legea 571/2003, cu modificările și completările  
 ulterioare cu sintagma „Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu  
 modificările şi completările ulterioare”. 
 - H.G. nr. 80/2018  (M. Of. nr. 224/13 mar. 2018) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 772/2018  (M. Of. nr. 843/3 oct. 2018) - modifică art. 36 
 - H.G. nr. 423/2019  (M. Of. nr. 531/28 iun. 2019) - modifică și completează anexa; 
  modifică anexa nr. 1; 
 
 

 modifică și înlocuiește anexa nr. 5 

 H.G. nr. 859/2013 
 Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui 
 M. Of. nr. 689/11 nov. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 61/2014  (M. Of. nr. 100/10 feb. 2014) - modifică art. 11 alin. (2) partea introductivă şi lit. c), art. 12 alin. (1) 
 - H.G. nr. 1031/2014  (M. Of. nr. 863/27 nov. 2014) - modifică art. 15 
 
 
 H.G. nr. 860/2013 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 690/12 nov. 2013 

 H.G. nr. 861/2013 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 690/12 nov. 2013 

 H.G. nr. 866/2013 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în  
 vederea finanţării evaluării României în domeniul concurenţei (peer-review) 
 M. Of. nr. 690/12 nov. 2013 

 

 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii  şi Informaţiei din Republica Kazahstan în domeniul  
 culturii, semnat la Astana la 27 iunie 2013 
 H.G. nr. 869/2013 (aprobare) 
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 M. Of. nr. 694/13 nov. 2013 
 
 
 H.G. nr. 870/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020 
 M. Of. nr. 750/4 dec. 2013 
 
 H.G. nr. 872/2013 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice  
 pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 
 M. Of. nr. 710/19 nov. 2013 

 

 ▼ Protocol semnat la Zagreb la 11 iulie 2013 de modificare a Memorandumului de înţelegere dintre guvernele Republicii Albania, Bosniei  
 şi Herţegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croaţia, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Republicii Muntenegru, Republicii  
 Moldova, României, Republicii Serbia privind cooperarea în lupta împotriva corupţiei prin Iniţiativa Anticorupţie pentru Sud-Estul  
 Europei, semnat la Zagreb la 13 aprilie 2007 
 H.G. nr. 880/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 713/20 nov. 2013 
 
 
 H.G. nr. 885/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 8 Biled, încheiat  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi East West Petroleum Corp. 
 
 

M. Of. nr. 721/22 nov. 2013 

 H.G. nr. 886/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 7 Periam, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi East West Petroleum Corp. 
 
 

M. Of. nr. 721/22 nov. 2013 

 H.G. nr. 887/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 3 Băile Felix,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi East West Petroleum Corp. 
 
 

M. Of. nr. 721/22 nov. 2013 

 H.G. nr. 897/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2013 
 M. Of. nr. 721/22 nov. 2013 
 
 H.G. nr. 905/2013 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 725/26 nov. 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 93/2018  (M. Of. nr. 240/19 mar. 2018) - modifică art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (2) 

 H.G. nr. 908/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cornetu, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 763/9 dec. 2013 
 
 H.G. nr. 909/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Fărău, Lunca Mureşului, Ocoliş şi Sâncel, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 763/9 dec. 2013 

 H.G. nr. 910/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 

M. Of. nr. 763/9 dec. 2013 

 H.G. nr. 911/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Prejmer, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 763/9 dec. 2013 

 H.G. nr. 912/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Birda, Pişchia, Şag şi Tomnatic, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 763/9 dec. 2013 
 
 H.G. nr. 913/2013 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare  
 ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management 
 M. Of. nr. 722/25 nov. 2013 

 

 ▼ Acord de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la  
 Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/2008  
 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în  
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 România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008 
 H.G. nr. 916/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 728/26 nov. 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 519/2021 (M. Of. nr. 518/19 mai 2021) 

 H.G. nr. 918/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor 
 M. Of. nr. 734/28 nov. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 797/18 dec. 2013) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 567/2015  (M. Of. nr. 572/30 iul. 2015) - modifică art. 2; 
 înlocuieşte anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 132/2018  (M. Of. nr. 273/28 mar. 2018) - modifică art. 2, art. 4 și modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce anexa nr. 3; 
 abrogă anexa nr. 2 la data prevăzută la art. II 
 
 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul  
 pregătirii personalului militar pe bază de reciprocitate, semnat la Astana la 27 iunie 2013 
 H.G. nr. 926/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 750/4 dec. 2013 
 
 
 H.G. nr. 933/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi  
 bărbaţi (CONES) 
 
 

M. Of. nr. 747/3 dec. 2013 

 H.G. nr. 935/2013 
 Hotărâre privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din  
 bugetele locale 
 
 

M. Of. nr. 746/2 dec. 2013 

 H.G. nr. 936/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de  
 garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 755/5 dec. 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 190/2015  (M. Of. nr. 198/25 mar. 2015) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 937/2013 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 93 + 500-km 126 + 000" 
 
 

M. Of. nr. 753/4 dec. 2013 

 H.G. nr. 938/2013 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul  
 lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 1 de la km 0 + 000 (DN 1 km 302 + 150) la km 14 + 860 şi  
 Tronson 2 de la km 14 + 860 la km 17 + 500 şi Reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0 + 000-km 3 + 600" 
 
 

M. Of. nr. 751/4 dec. 2013 

 H.G. nr. 940/2013 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi  
 Păltiniş 
 
 

M. Of. nr. 751/4 dec. 2013 

 H.G. nr. 941/2013 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională 
 M. Of. nr. 751/4 dec. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 222/2020  (M. Of. nr. 255/27 mar. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 lit. a), b), d) și e), art. 4, art. 6 alin. (1),  
 art. 7 alin. (1) și (4), art. 8 alin. (1) și (4) și art. 9; 
 
 

introduce alin. (5) - (7) la art. 8 

 H.G. nr. 951/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi 
 
 

M. Of. nr. 763/9 dec. 2013 

 H.G. nr. 952/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Chiojdu, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 763/9 dec. 2013 
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 H.G. nr. 959/2013 
 Hotărâre privind prorogarea termenelor de aplicare a unor ajutoare de stat, precum şi pentru aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă  
 producătorilor agricoli pentru anul 2014 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat 
 
 

M. Of. nr. 768/10 dec. 2013 

 H.G. nr. 962/2013 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon 
 M. Of. nr. 774/11 dec. 2013 
 
 H.G. nr. 965/2013 
 Hotărâre pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere 
 
 

M. Of. nr. 775/12 dec. 2013 

 H.G. nr. 991/2013 
 Hotărâre privind aprobarea şcolarizării anuale a 20 de persoane din Republica Moldova în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de  
 Penitenciare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
 

M. Of. nr. 803/19 dec. 2013 

 H.G. nr. 992/2013 
 Hotărâre privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 791/17 dec. 2013 

 H.G. nr. 994/2013 
 Hotărâre privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi f) din  
 Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 M. Of. nr. 788/16 dec. 2013 

 

 ▼ Amendament convenit prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013 între Guvernul României  
 şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de  
 reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 
 H.G. nr. 999/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 792/17 dec. 2013 

 ▼ Amendament convenit prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013 între Guvernul României  
 şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de  
 Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22  
 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 
 H.G. nr. 999/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 792/17 dec. 2013 
 
 
 H.G. nr. 1003/2013 
 Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Pârscov, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 794/17 dec. 2013 
 
 H.G. nr. 1004/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Costuleni, judeţul Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 798/18 dec. 2013 

 H.G. nr. 1005/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Lugoj, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 798/18 dec. 2013 

 H.G. nr. 1006/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Crâmpoia, Teslui şi Verguleasa, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 798/18 dec. 2013 

 H.G. nr. 1007/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Rovinari, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 798/18 dec. 2013 
 
 H.G. nr. 1008/2013 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei ESTUAR ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 792/17 dec. 2013 

 H.G. nr. 1014/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea încetării calităţii de membru a Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentat de Direcţia Poliţiei  
 Transporturi, la Organizaţia Companiilor Europene de Transport Feroviar şi Autorităţilor Poliţieneşti (COLPOFER) 
 M. Of. nr. 792/17 dec. 2013 
 
 
 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie  
 2013 
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 H.G. nr. 1016/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 792/17 dec. 2013 
 
 
 H.G. nr. 1018/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Lunca Ilvei, Maieru, Rodna şi Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 798/18 dec. 2013 
 
 H.G. nr. 1020/2013 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru  
 întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (WPSMEE), pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 807/19 dec. 2013 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 şi 23 septembrie 2013 între  
 Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi  
 cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 1021/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 804/19 dec. 2013 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi  
 transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013 
 H.G. nr. 1022/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 807/19 dec. 2013 

 ▼ Acord dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova  
 privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare, semnat la Chişinău la 13 septembrie 2012 
 H.G. nr. 1035/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 804/19 dec. 2013 
 
 
 H.G. nr. 1038/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2013 
 
 

M. Of. nr. 796/17 dec. 2013 

 H.G. nr. 1048/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Porţile de Fier 
 
 

M. Of. nr. 119/18 feb. 2014 

 H.G. nr. 1050/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului  
 financiar 
 M. Of. nr. 811/20 dec. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 279/2016  (M. Of. nr. 292/18 apr. 2016) - modifică art. 3, modifică și completează anexele nr. 1 și 2; 
 
 

abrogă art. 4 

 H.G. nr. 1059/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea  
 programului de gestionare a câinilor fără stăpân 
 M. Of. nr. 829/23 dec. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 20/2021  (M. Of. nr. 129/8 feb. 2021) - modifică și completează anexa 
 v. Sentinţa civilă nr. 190/F/2014 - M. Of. nr. 564/5 iul. 2018 (dispune anularea art. 2 lit. b), art. 2 lit. n), art. 20, art. 21 alin. (2), art. 24 alin.  
 (1), art. 29 alin. (3) şi art. 43 din anexă) şi Decizia (I.C.C.J.) nr. 1209/2018 - M. Of. nr. 564/5 iul. 2018 (casează în parte Sentinţa civilă nr.  
 
 

190/F/2014  şi, rejudecând, respinge cererea de anulare a art. 2 lit. b), art. 2 lit. n), art. 20, art. 21 alin. (2) şi art. 43 din anexă) 

 H.G. nr. 1061/2013 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a  
 Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 
 
 

M. Of. nr. 825/23 dec. 2013 

 H.G. nr. 1064/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind  
 organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
 M. Of. nr. 833/24 dec. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 78/2015  (M. Of. nr. 124/18 feb. 2015) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 214/2017  (M. Of. nr. 274/19 apr. 2017) - modifică și completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 643/2017  (M. Of. nr. 731/11 sep. 2017) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 1065/2013 
 Hotărâre privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din  
 proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii  
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 Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor si celulelor umane 
 M. Of. nr. 833/24 dec. 2013 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1168/2014  (M. Of. nr. 958/30 dec. 2014) - înlocuieşte anexa 

 H.G. nr. 1066/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A.  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 814/20 dec. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 44/2015  (M. Of. nr. 96/5 feb. 2015) - modifică art. 6 alin. (2) 
 - H.G. nr. 897/2017  (M. Of. nr. 1009/20 dec. 2017) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (2) lit. c), art. 6 alin. (2) lit. c); 
 înlocuiește sintagmele după cum urmează: „Ministerul Economiei, prin  
 Departamentul pentru Energie” cu „Ministerul Energiei”; 
  „ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri” cu  
 ministrul energiei”; 
 Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în  
 Energie” cu „direcţia cu atribuţii în domeniul privatizării în numele statului a  
 pachetului de acţiuni la societate”; 
 
 

 „Departamentul pentru Energie” cu „Ministerul Energiei”. 

 H.G. nr. 1069/2013 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală 
 M. Of. nr. 831/24 dec. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 50/21 ian. 2014) - rectifică art. 3 pct. 5 lit. d) şi art. 14 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 779/2017  (M. Of. nr. 868/2 nov. 2017) - modifică art. 1 alin. (3) 
 - H.G. nr. 475/2018  (M. Of. nr. 593/12 iul. 2018) - modifică art. 1 alin. (1) și (2), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art.6 alin. (1) și (5),  
 art. 7, art. 8 alin. (2), art. 11; 
  introduce alin. (5) la art. 1, alin. (11) la art. 6, alin. (3) la art. 10 
 
 H.G. nr. 1071/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada  
 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale 
 
 

M. Of. nr. 75/30 ian. 2014 

 H.G. nr. 1078/2013 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de coordonare pentru asigurarea sprijinului naţiunii-gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării  
 de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine şi funcţionarea acestuia la instituirea stării de urgenţă, de  
 asediu, de mobilizare sau de război 
 
 

M. Of. nr. 825/23 dec. 2013 

 H.G. nr. 1079/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de  
 probaţiune 
 M. Of. nr. 5/7 ian. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 137/2014  (M. Of. nr. 176/11 mar. 2014) - prorogă termenul de la art. 19 alin. (2) şi (3) şi art. 20 alin. (1) până la 1  
 octombrie 2014 
 - H.G. nr. 819/2014  (M. Of. nr. 706/26 sep. 2014) - prorogă termenele de la art. 19 alin. (2) şi (3) şi art. 20 alin. (1) până la 1  
 octombrie 2015 
 - H.G. nr. 486/2015  (M. Of. nr. 486/2 iul. 2015) - modifică numărul maxim de posturi prevăzut la art. 15 alin. (2) 
 - H.G. nr. 790/2015  (M. Of. nr. 730/29 sep. 2015) - prorogă termenele de la art. 19 alin. (2) şi (3) şi art. 20 alin. (1) până la 1  
 ianuarie 2016 
 - H.G. nr. 3/2016  (M. Of. nr. 27/14 ian. 2016) - modifică art. 17 alin. (3) 
 - H.G. nr. 328/2016  (M. Of. nr. 361/11 mai 2016) - suplimentează nr. maxim de posturi prev. la art. 15 alin. (2) 
 - H.G. nr. 603/2016  (M. Of. nr. 695/7 sep. 2016) - modifică art. 3 alin. (1) pct. 6 lit. f), art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (2), art. 24, la  
 anexa nr. 1, denumirea „Biroul IT şi comunicare” se modifică şi se înlocuieşte  
 cu denumirea „Biroul de registratură, comunicare şi IT” ; 
  introduce art. 11 și art. 12, cap. III 1 cu art. 141- art. 14122, alin. (4) la  
 
 

art. 21, art. 231 - art. 233, anexele nr. 3-16 

 H.G. nr. 1081/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020 
 M. Of. nr. 55/22 ian. 2014 
 
 H.G. nr. 1086/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern 
 
 

M. Of. nr. 17/10 ian. 2014 

 H.G. nr. 1090/2013 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, prin  
 care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru  
 pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic 
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M. Of. nr. 10/8 ian. 2014 

 H.G. nr. 1091/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Şura Mare şi Vurpăr, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 13/9 ian. 2014 

 H.G. nr. 1092/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Brâncoveneşti, Ceauşu de Câmpie, Chibed, Cucerdea şi Iclănzel, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 13/9 ian. 2014 

 H.G. nr. 1093/2013 
 Hotărâre privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a  
 candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final 
 M. Of. nr. 14/9 ian. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 232/2017  (M. Of. nr. 294/26 apr. 2017) - modifică art. 2 alin. (1); 
  modifică și înlocuiește anexa; 
 introduce alin. (11) la art. 2, art. 3, art. 4 și anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 327/2018  (M. Of. nr. 412/15 mai 2018) - completează anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 311/2020  (M. Of. nr. 327/22 apr. 2020) - modifică art. 1 

 H.G. nr. 1096/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră  
 producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii 
 M. Of. nr. 37/16 ian. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 92/6 feb. 2014) - rectifică anexa nr. 3 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 151/2015  (M. Of. nr. 171/12 mar. 2015) - modifică art.7 alin. (1), (4) şi (8), art. 12 alin. (3) şi (5), art. 13 alin. (2); 
 introduce alin. (4) la art. 11; 
 înlocuieşte anexele nr. 2 şi 3; 
 în cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Economiei, prin Departamentul  
 pentru Energie” şi, respectiv, sintagma „Departamentul pentru Energie” se  
 Înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi  
 Mediului de Afaceri” 
 - O.U.G. nr. 30/2015  (M. Of. nr. 474/30 iun. 2015) - abrogă art. 4 alin. (1) şi art. 11 alin. (4) 
 - H.G. nr. 770/2015  (M. Of. nr. 735/1 oct. 2015) - modifică art.4 alin. (2) - (5), art. 17; 
  introduce alin. (51) la art. 4, alin. (11) la art. 12, alin. (6) la art. 12, anexele  
 nr. 5 şi 6 
 - H.G. nr. 550/2016  (M. Of. nr. 600/8 aug. 2016) - modifică art. 12 alin. (11); 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 378/2020  (M. Of. nr. 384/13 mai 2020) - modifică art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (5) și anexa nr. 5; 
  sintagmele „Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de  
 Afaceri” şi „Ministerul Energiei” se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul  
 Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri”, iar sintagma „Ministerul 
 Mediului şi Schimbărilor Climatice” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul  
 Mediului, Apelor şi Pădurilor”. 
 - H.G. nr. 1070/2020  (M. Of. nr. 1227/14 dec. 2020) - modifică art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (5) și anexa nr. 5 
 - H.G. nr. 669/2021  (M. Of. nr. 634/28 iun. 2021) - modifică art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (5), anexa nr. 5 
 în cuprinsul întregului text al Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013, sintagmele "Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi  
 Mediului de Afaceri" şi "Ministerul Energiei" se înlocuiesc cu sintagma "Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri", iar  
 sintagma "Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor". 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/ Centrului  
 Cultural, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013 
 H.G. nr. 1117/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 824/23 dec. 2013 

 H.G. nr. 1119/2013 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Odobeşti, judeţul Vrancea 
 
 

M. Of. nr. 4/6 ian. 2014 

 H.G. nr. 1120/2013 
 Hotărâre pentru stabilirea nivelului total al compensaţiilor băneşti, a criteriilor şi metodologiei de evaluare a pagubelor, precum şi a  
 modalităţilor concrete de stabilire şi plată a cuantumului compensaţiei pentru fiecare salariat al Ambasadei României la Tripoli afectat de  
 conflictul intern armat din Libia 
 
 

M. Of. nr. 4/6 ian. 2014 

 H.G. nr. 1122/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a Statutului Academiei de Ştiinţe Militare 
 M. Of. nr. 7/7 ian. 2014 
 
 H.G. nr. 1125/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciolpani, judeţul Ilfov 
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M. Of. nr. 13/9 ian. 2014 

 H.G. nr. 1126/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tufeni, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 13/9 ian. 2014 

 H.G. nr. 1127/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valea Călugărească, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 13/9 ian. 2014 
 
 H.G. nr. 1128/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Aninoasa, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 13/9 ian. 2014 

 H.G. nr. 1129/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Nădlac, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 13/9 ian. 2014 

 H.G. nr. 1130/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 13/9 ian. 2014 
 
 H.G. nr. 1131/2013 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Fundeni, judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 13/9 ian. 2014 

 

 ▼ Acord  dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român "Dimitrie  
 Cantemir" de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc "Yunus Emre" de la Bucureşti, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013 
 H.G. nr. 1147/2013 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 26/14 ian. 2014 

 ▼ Amendament nr. 4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29  
 august 2013 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2013, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat  
 finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 
 H.G. nr. 1148/2013 (aprobare) 
 M. Of. nr. 7/7 ian. 2014 
 
 
 H.G. nr. 1155/2013 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor  
 radio acordate, prin procedură de selecţie, în banda 3400-3600 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă 
 
 

M. Of. nr. 837/24 dec. 2013 

 H.G. nr. 1156/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a  
 bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a  
 bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul  
 siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora 
 M. Of. nr. 8/7 ian. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 393/2017  (M. Of. nr. 432/12 iun. 2017) - completează anexa nr. 1 
 
 

- H.G. nr. 485/2018  (M. Of. nr. 574/6 iul. 2018) - modifică anexa nr. 3 

 H.G. nr. 1157/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei industriei naţionale de securitate 
 
 

M. Of. nr. 845/30 dec. 2013 

 H.G. nr. 1158/2013 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură 
 M. Of. nr. 837/24 dec. 2013 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 37/2014  (M. Of. nr. 64/24 ian. 2014) - modifică preambulul şi formula introductivă, art. 2 alin. (1) şi (3), art. 3 alin.  
 (2); 
 
 

introduce alin. (5) la art. 3 

 H.G. nr. 1167/2013 
 Hotărâre privind declararea anului 2014 "Anul Brâncoveanu" 
 M. Of. nr. 11/8 ian. 2014 
 
 

  2014  
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 H.G. nr. 7/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Orlat, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 33/16 ian. 2014 
 
 H.G. nr. 8/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Creţeni şi Sălătrucel, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 33/16 ian. 2014 
 
 H.G. nr. 9/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vânători, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 33/16 ian. 2014 

 H.G. nr. 12/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Cisnădie şi Copşa Mică, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 33/16 ian. 2014 

 H.G. nr. 13/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 12.962/2010 a activităţii miniere de exploatare a bazaltului în perimetrul Poiana  
 Stânii, judeţul Braşov, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Vectra Service" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 48/21 ian. 2014 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 104/11 feb. 2014) 

 H.G. nr. 25/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov- Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor  
 cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria" 
 M. Of. nr. 58/23 ian. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 488/2016  (M. Of. nr. 539/18 iul. 2016) - modifică art. 7, anexa nr. 1; 
  introduce alin. (3) la art. 2, anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 474/2018  (M. Of. nr. 583/10 iul. 2018) - modifică art. 7 și anexa nr. 1; 
 introduce alin. (4) la art. 2 și anexa nr. 4 
 
 H.G. nr. 26/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bucerdea Grânoasă, Ciugud şi Stremţ, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 76/31 ian. 2014 

 H.G. nr. 33/2014 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare  
 ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management 
 M. Of. nr. 62/24 ian. 2014 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 126/2014  (M. Of. nr. 149/28 feb. 2014) -  modifică art. 2 alin. (5) şi (6) 

 H.G. nr. 35/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The  
 Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia 
 M. Of. nr. 60/23 ian. 2014 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 551/2015  (M. Of. nr. 531/16 iul. 2015) - modifică art. 5 

 H.G. nr. 39/2014 
 Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public 
 M. Of. nr. 66/27 ian. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 158/2016  (M. Of. nr. 190/14 mar. 2016) - suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut în art. 1 alin. (1) 
 
 

- H.G. nr. 744/2021  (M. Of. nr. 701/15 iul. 2021) - suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut în art. 1 alin. (1) 

 H.G. nr. 47/2014 
 Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de  
 urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea 
 M. Of. nr. 82/31 ian. 2014 

 

 ▼ Înţelegere de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Serviciul Public  
 Federal Ocupare, Muncă şi Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii şi ocupării, semnată la Bruxelles la 10 septembrie 2013 
 H.G. nr. 48/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 85/4 feb. 2014 
 
 
 H.G. nr. 52/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul  
 Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 
 
 

M. Of. nr. 91/5 feb. 2014 
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 H.G. nr. 55/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea  
 bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 
 M. Of. nr. 104/11 feb. 2014 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 638/2014  (M. Of. nr. 578/1 aug. 2014) - completează anexa 

 H.G. nr. 58/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Giulvăz, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 119/18 feb. 2014 

 H.G. nr. 70/2014 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale 
 
 

M. Of. nr. 109/13 feb. 2014 

 H.G. nr. 72/2014 
 Hotărâre privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice 
 M. Of. nr. 108/12 feb. 2014 
 
 H.G. nr. 75/2014 
 Hotărâre privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare  
 pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România 
 M. Of. nr. 111/13 feb. 2014 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 462/2016  (M. Of. nr. 494/1 iul. 2016) - introduce alin. (2) la art. 1 

 H.G. nr. 78/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Boiţa, Cârţişoara, Loamneş, Marpod, Păuca, Poplaca şi Şura Mică, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 196/20 mar. 2014 

 H.G. nr. 79/2014 
 Hotărâre privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 130/24 feb. 2014 

 H.G. nr. 80/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în  
 Parlamentul European în anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 130/24 feb. 2014 

 H.G. nr. 83/2014 
 Hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare  
 culturii cartofului 
 M. Of. nr. 113/14 feb. 2014 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 şi, respectiv, 30 septembrie 2013 la Acordul de împrumut în valoare de 60,0  
 milioane dolari SUA dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului  
 "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005 
 H.G. nr. 85/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 122/19 feb. 2014 
 
 
 H.G. nr. 86/2014 
 Hotărâre privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune 
 M. Of. nr. 133/24 feb. 2014 

 

 ▼ Protocolul celei de-a noua reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la Budapesta la 26 noiembrie 2013, pentru aplicarea  
 prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului,  
 semnat la Bucureşti la 26 mai 1997 
 H.G. nr. 91/2014 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 177/12 mar. 2014 

 ▼ Acord de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Republicii Macedonia, semnat la Skopje la 3 iulie 2013 
 H.G. nr. 93/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 126/20 feb. 2014 
 
 

Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 

 H.G. nr. 94/2014 
 Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă 
 M. Of. nr. 121/18 feb. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1151/2014  (M. Of. nr. 962/30 dec. 2014) - modifică art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. i), art. 11, anexa nr. 2; 
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 introduce alin. (2) şi (3) la art. 5; 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 
 
 H.G. nr. 95/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea măsurilor de gestionare şi a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deşeu 
 
 

M. Of. nr. 126/20 feb. 2014 

 H.G. nr. 97/2014 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei Internaţionale a Apei din Londra,  
 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
 
 

M. Of. nr. 149/28 feb. 2014 

 H.G. nr. 98/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Farcaşa, Ruginoasa şi Taşca, judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 196/20 mar. 2014 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 18 octombrie 2013 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei  
 timpurii în România" 
 H.G. nr. 99/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 134/24 feb. 2014 
 
 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi KfW, prin scrisoarea semnată la Frankfurt am Main la 12 noiembrie 2012 si la  
 Bucureşti la 3 decembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main  
 la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală 
 H.G. nr. 100/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 134/24 feb. 2014 
 
 
 H.G. nr. 102/2014 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul  
 European din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 130/24 feb. 2014 

 H.G. nr. 104/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT", care vor fi folosite  
 la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 130/24 feb. 2014 

 H.G. nr. 105/2014 
 Hotărâre privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul  
 European din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 131/24 feb. 2014 

 H.G. nr. 106/2014 
 Hotărâre privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru  
 membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 131/24 feb. 2014 

 H.G. nr. 107/2014 
 Hotărâre privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul  
 European din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 131/24 feb. 2014 

 H.G. nr. 108/2014 
 Hotărâre privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul  
 European din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 131/24 feb. 2014 

 H.G. nr. 117/2014 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului operaţional de comandă al Guvernului 
 M. Of. nr. 134/24 feb. 2014 
 
 H.G. nr. 118/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul  
 serviciilor sociale 
 M. Of. nr. 172/11 mar. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 584/2016  (M. Of. nr. 640/19 aug. 2016) - modifică și completează anexa, în cuprinsul anexelor nr. 8, 10-12, 14-18, 20,  
 23-25, 28 şi 29, sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi  
 Persoanelor Vârstnice” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei,  
 Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, Autoritatea Naţională  
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 pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru  
 Persoanele cu Dizabilităţi sau Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse  
 între Femei şi Bărbaţi”, în cuprinsul anexei nr. 10, sintagma „propun  
 acordarea/respingerea cererii” se înlocuieşte cu sintagma „propun  
 aprobarea/respingerea cererii”, în cuprinsul anexelor nr. 11, 15, 18, 20, 24, 25,  
 28 şi 29, sintagma „Cabinet ministru” se înlocuieşte cu sintagma „Cabinet  
 ministru sau, după caz, Cabinet preşedinte sau Cabinet secretar de stat”,în  
 cuprinsul anexelor nr. 11, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28 şi 29, sintagma  
 „Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice” se  
 înlocuieşte cu sintagma „Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi  
 persoanelor vârstnice sau, după caz, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru  
 Protecţia Drepturilor Copilului şl Adopţie, preşedintele Autorităţii Naţionale  
 pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau secretarul de stat al Agenţiei Naţionale  
 pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi” 
 - H.G. nr. 476/2019  (M. Of. nr. 581/16 iul. 2019) - modifică anexa - Norme metodologice - și anexele nr. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 21, 23  
 și 27 la Normele metodologice 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 septembrie  
 2013 şi la Bucureşti la 21 octombrie 2013 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 
 H.G. nr. 123/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 169/10 mar. 2014 
 
 
 H.G. nr. 124/2014 
 Hotărâre privind asigurarea transportului şi a asistenţei medicale umanitare în unităţi spitaliceşti din România a unor cetăţeni ucraineni  
 răniţi în cursul protestelor din luna februarie 2014 
 
 

M. Of. nr. 147/27 feb. 2014 

 H.G. nr. 133/2014 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor  
 metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare şi din Hotărârea  
 Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în  
 agricultură 
 
 

M. Of. nr. 155/4 mar. 2014 

 H.G. nr. 134/2014 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii  
 Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 164/6 mar. 2014 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 septembrie 2013 şi la Paris la 4 noiembrie 2013 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de  
 Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 
 H.G. nr. 135/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 163/6 mar. 2014 
 
 
 H.G. nr. 136/2014 
 Hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la  
 nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998  
 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora 
 
 

M. Of. nr. 175/11 mar. 2014 

 H.G. nr. 140/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 196/20 mar. 2014 

 H.G. nr. 141/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Gălăuţaş şi Sărmaş, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 196/20 mar. 2014 

 H.G. nr. 142/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Darabani, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 196/20 mar. 2014 
 
 H.G. nr. 144/2014 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic 
 M. Of. nr. 176/11 mar. 2014 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Serbia privind protecţia  
 informaţiilor clasificate schimbate din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 6 iunie 2013 şi la Belgrad la 27 iulie 2013 
 H.G. nr. 145/2014 (aprobare) 
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M. Of. nr. 189/18 mar. 2014 

 H.G. nr. 146/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 196/20 mar. 2014 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Chineză privind elaborarea  
 unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno-Chinez, semnat la Bucureşti la 25  
 noiembrie 2013 
 H.G. nr. 148/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 202/21 mar. 2014 
 
 
 H.G. nr. 149/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Hida şi Românaşi, judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 234/2 apr. 2014 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimb de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 19 decembrie 2013 şi la Paris la 20 decembrie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 
 H.G. nr. 178/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 192/19 mar. 2014 
 
 
 H.G. nr. 196/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de  
 aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 
 
 

M. Of. nr. 208/24 mar. 2014 

 H.G. nr. 199/2014 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia  
 electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara,  
 Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 -  
 municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 202/21 mar. 2014 

 H.G. nr. 200/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile parţiale  
 pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 -judeţul Galaţi, Circumscripţia  
 electorală nr. 20 -judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22-judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov,  
 Circumscripţia electorală nr. 32-judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014 
 
 

M. Of. nr. 203/21 mar. 2014 

 H.G. nr. 201/2014 
 Hotărâre pentru desemnarea autorităţilor române competente în aplicarea prevederilor legale privind facilitarea schimbului transfrontalier  
 de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră 
 
 

M. Of. nr. 209/24 mar. 2014 

 H.G. nr. 216/2014 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor  
 principali de credite cu rol de autoritate de management 
 
 

M. Of. nr. 219/27 mar. 2014 

 H.G. nr. 218/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ion Neculce, judeţul Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 234/2 apr. 2014 

 H.G. nr. 224/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare  
 prin certificate verzi pentru anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 223/28 mar. 2014 

 H.G. nr. 225/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice 
 M. Of. nr. 249/7 apr. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 363/2018  (M. Of. nr. 460/5 iun. 2018) - modifică art. 6 alin. (1) lit. a) și b), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9, art. 10  
 alin. (1) lit. b), c), d) și h) și modifică și înlocuiește anexele nr. 1, 3 și 4; 
 introduce lit. i) la art. 10 alin. (1) și alin. (11) la art. 10; 
 
 

abrogă art. 10 alin. (2) lit. b) 

 H.G. nr. 228/2014 
 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare care  
 desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 
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M. Of. nr. 234/2 apr. 2014 

 H.G. nr. 242/2014 
 Hotărâre privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor şi limitelor în care se pot efectua plăţi în avans din fonduri publice de  
 către Societatea Română de Radiodifuziune pentru producerea şi difuzarea emisiunilor radiofonice  în străinătate 
 M. Of. nr. 243/4 apr. 2014 
 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul  
 învăţământului militar, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013 
 H.G. nr. 245/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 265/10 apr. 2014 
 
 
 H.G. nr. 249/2014 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 3 din Circumscripţia electorală  
 nr. 37 - judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 248/7 apr. 2014 

 H.G. nr. 256/2014 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 7 din Circumscripţia electorală nr. 42 -  
 municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 260/9 apr. 2014 

 H.G. nr. 259/2014 
 Hotărâre privind aprobarea măsurilor, a bugetului şi cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale  
 pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului  
 buletinului de vot, a modelelor ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum şi a condiţiilor şi  
 duratei păstrării materialelor rezultate din procesul electoral 
 M. Of. nr. 263/10 apr. 2014 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 273/14 apr. 2014) 

 H.G. nr. 262/2014 
 Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din  
 România în Parlamentul European din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 270/11 apr. 2014 

 H.G. nr. 264/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Hălchiu, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 296/23 apr. 2014 

 H.G. nr. 273/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Albeşti, Corni, Curteşti, Răuseni, Truşeşti şi Ungureni, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 296/23 apr. 2014 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a  
 informaţiilor clasificate militare schimbate, semnat  la Bucureşti la 2 decembrie 2013 
 H.G. nr. 274/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 277/15 apr. 2014 
 
 
 H.G. nr. 278/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Lungeşti, Tetoiu şi Voineasa, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 296/23 apr. 2014 

 H.G. nr. 283/2014 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii  
 electorale 
 
 

M. Of. nr. 287/18 apr. 2014 

 H.G. nr. 284/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale  
 parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale din data de 25 mai 2014 
 M. Of. nr. 287/18 apr. 2014 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 294/22 apr. 2014) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 295/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Brăneşti şi Clinceni, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 296/23 apr. 2014 

 

 ▼ Acord dintre EUROCONTROL şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România referitor la accesul la datele şi informaţiile  
 cuprinse în Instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF), semnat la Bruxelles  
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 la 29 iulie 2013 şi la 14 octombrie 2013 
 H.G. nr. 297/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 313/29 apr. 2014 
 
 
 H.G. nr. 298/2014 
 Hotărâre privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de came de vită şi producătorilor de lapte şi de came de  
 ovine/caprine din zonele defavorizate 
 M. Of. nr. 289/18 apr. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 454/2015  (M. Of. nr. 465/29 iun. 2015) - modifică art. 3 alin. (1) partea introductivă şi lit. a) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea economică, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2013 
 H.G. nr. 302/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 311/28 apr. 2014 
 
 
 H.G. nr. 304/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră 
 M. Of. nr. 318/30 apr. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 853/2016  (M. Of. nr. 941/23 nov. 2016) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 754/2017  (M. Of. nr. 822/18 oct. 2017) - modifică anexa și anexa nr. 2 

 H.G. nr. 307/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Iaşi, judeţul Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 370/20 mai 2014 

 H.G. nr. 327/2014 
 Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar  
 2014-2015 
 
 

M. Of. nr. 312/28 apr. 2014 

 H.G. nr. 332/2014 
 Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea  
 de locuri de muncă 
 M. Of. nr. 336/8 mai 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 784/2014  (M. Of. nr. 675/16 sep. 2014) - modifică formula introductivă, art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (2), art. 13 lit.  
 a), b) şi e), art. 15 alin. (1) lit. d), art. 16 lit. b), anexa nr. 2; 
 introduce art. 161; 
 abrogă art. 11 alin. (2) lit. b); 
 înlocuieşte anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 234/2016  (M. Of. nr. 296/19 apr. 2016) - modifică art. 6 alin. (4), art. 15 alin. (1) lit. a), art. 15 alin. (3) lit. b), art. 16  
 lit. a), art. 19 alin. (2), modifică și completează anexa nr. 2; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 la procedură; 
  modifică anexa nr. 12 la procedură; 
  abrogă anexa nr. 11 la procedură 
 - H.G. nr. 860/2018  (M. Of. nr. 935/6 nov. 2018) - modifică art. 15 alin. (1) lit.h), modifică și completează anexa nr. 2, modifică și  
 înlocuiește anexele nr. 1, 4 și 8 la procedură. 
 - H.G. nr. 598/2020  (M. Of. nr. 703/5 aug. 2020) - modifică art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (2) lit. a) și b), art. 4 alin. (3), art. 6  
 alin. (2) lit. b), art. 6 alin. (4), art. 11 alin. (2) lit. a) și c), art. 12, art. 16 lit. b),  
 art. 161 și art. 17; 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 1 și anexele nr. 3 și 4 la procedură; 
 modifică și completează anexa nr. 2; 
 introduce alin. (11) la art. 9, alin. (4) la art. 15 și art. 162; 
 abrogă art. 6 alin. (3), art. 15 alin. (1) lit. c), art. 15 alin. (2) lit. a) și anexele nr.  
 
 

1 și 2 și nr. 5-12 la procedură 

 H.G. nr. 338/2014 
 Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi  
 imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 320/30 apr. 2014 

 H.G. nr. 339/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cicârlău, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 370/20 mai 2014 

 H.G. nr. 340/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Ghimbav, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 370/20 mai 2014 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice,  
 semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014 
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 H.G. nr. 341/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 398/29 mai 2014 
 
 
 H.G. nr. 353/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2014 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea  
 riscului seismic la construcţiile cu destinaţie de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi  
 care prezintă pericol public 
 
 

M. Of. nr. 341/9 mai 2014 

 H.G. nr. 354/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Comana şi Moieciu, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 370/20 mai 2014 

 H.G. nr. 355/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 370/20 mai 2014 

 H.G. nr. 356/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Târnova şi Ususău, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 370/20 mai 2014 

 H.G. nr. 357/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Treznea, judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 370/20 mai 2014 
 
 H.G. nr. 358/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Medgidia, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 370/20 mai 2014 

 H.G. nr. 359/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 obiectivului de investiţii "Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+100 şi km 57+500-km  
 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara" 
 
 

M. Of. nr. 342/9 mai 2014 

 H.G. nr. 360/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN 15 km 69+500-km 109+940 Târgu Mureş-Reghin şi DN  
 15A km 0+000-km 46+597 Reghin-Sărăţel" 
 
 

M. Of. nr. 383/23 mai 2014 

 H.G. nr. 365/2014 
 Hotărâre privind înfiinţarea Casei de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava 
 M. Of. nr. 339/8 mai 2014 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul  
 dezvoltării, semnat la Bucureşti la 28 august 2013 
 H.G. nr. 367/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 405/2 iun. 2014 
 
 
 H.G. nr. 375/2014 
 Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera  
 Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014 
 
 

M. Of. nr. 333/7 mai 2014 

 H.G. nr. 378/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bârla, Boteni, Cuca, Domneşti, Leordeni, Miceşti, Morăreşti, Moşoaia, Nucşoara, Poiana  
 Lacului, Rociu şi Slobozia, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 382/23 mai 2014 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Naţiunile Unite si Guvernul României privind desfăşurarea unui program de pregătire a personalului  
 de securitate al Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate al  
 Serviciului de Protecţie şi Pază, semnat la New York şi la Bucureşti la 28 ianuarie 2014 
 H.G. nr. 385/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 373/21 mai 2014 
 
 
 H.G. nr. 392/2014 
 Hotărâre privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit  
 depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în  
 executare a hotărârilor judecătoreşti 
 M. Of. nr. 363/16 mai 2014 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 455/2015  (M. Of. nr. 469/29 iun. 2015) - introduce alin. (21), (41), (51) şi (61) la art. 1 
 - H.G. nr. 878/2016  (M. Of. nr. 964/29 nov. 2016) - introduce alin. (22), (42) și (62) la art. 1 
 
 

- H.G. nr. 659/2021  (M. Of. nr. 632/28 iun. 2021) - introduce alin. (23), (43) și (63) la art. 1 

 H.G. nr. 395/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de export a României pentru perioada 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 439/17 iun. 2014 

 H.G. nr. 399/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda" 
 M. Of. nr. 406/2 iun. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 516/2017  (M. Of. nr. 604/26 iul. 2017) - modifică și completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 212/2018  (M. Of. nr. 344/19 apr. 2018) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 222/2018  (M. Of. nr. 353/23 apr. 2018) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 178/2020  (M. Of. nr. 210/16 mar. 2020) - modifică anexa nr. 2 
 
 ▼ Acord de colaborare în domeniul tineretului şi sportului dintre Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi  
 Sportului din Republica Bulgaria, semnat la Ruse la 7 martie 2014 
 H.G. nr. 401/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 378/22 mai 2014 
 
 
 H.G. nr. 402/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dobrin, Mirşid şi Sânmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj 
 
 

M. Of. nr. 393/28 mai 2014 

 H.G. nr. 403/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Becicherecu Mic, Margina, Nădrag, Pesac şi Topolovăţu Mare, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 382/23 mai 2014 

 H.G. nr. 404/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Iacobeni, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 382/23 mai 2014 
 
 H.G. nr. 405/2014 
 Hotărâre privind acordarea de către România a unor ajutoare umanitare externe de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia şi  
 pentru Bosnia şi Herţegovina şi a asistenţei internaţionale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din  
 Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 
 M. Of. nr. 372/20 mai 2014 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale între Ministerul Sănătăţii al României şi  
 Ministerul Sănătăţii al Republicii Irak, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013 
 H.G. nr. 414/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 383/23 mai 2014 
 
 
 H.G. nr. 415/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului şi însemnelor uniformei de serviciu pentru personalul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta  
 Dunării" 
 
 

M. Of. nr. 393/28 mai 2014 

 H.G. nr. 416/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică "Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 0 + 000 la km 8 + 700 pe teritoriul localităţilor Gilău şi Gârbău din  
 judeţul Cluj" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea" 
 M. Of. nr. 387/26 mai 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 60/2016  (M. Of. nr. 113/15 feb. 2016) - completează anexele nr. 1 și 2 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 312/22 apr. 2019) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea economică, industrială şi tehnică, semnat la  
 Taşkent la 29 iunie 2013 
 H.G. nr. 426/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 391/27 mai 2014 
 
 
 H.G. nr. 427/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Peştişu Mic, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 393/28 mai 2014 
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 ▼ Amendament Unu deschis spre semnare la 7 august 2013, semnat de către partea română la Bucureşti la 13 martie 2014, la  
 Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul  
 Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal  
 al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia,  
 Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din  
 Regatul Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării  
 al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind  
 Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră (AGS PMOU), deschis spre semnare la Bruxelles la 20 februarie 2009, semnat  
 de către partea română la Bruxelles la 12 iunie 2009 
 H.G. nr. 428/2014 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 420/6 iun. 2014 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor al Republicii Irak privind  
 cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013 
 H.G. nr. 436/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 406/2 iun. 2014 
 
 
 H.G. nr. 438/2014 
 Hotărâre privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată rămase de expropriat,  
 situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - tronson 1 de la km 0 + 000 (DN 1 km 302  
 + 150) la km 14 + 860 şi tronson 2 de la km 14 + 860 la km 17 + 500 şi reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0 + 000 - km 3 + 600",  
 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 938/2013 
 
 

M. Of. nr. 415/4 iun. 2014 

 H.G. nr. 441/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor  
 contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al  
 produselor lactate 
 M. Of. nr. 414/4 iun. 2014 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 320/2015  (M. Of. nr. 322/12 mai 2015) - modifică şi completează anexa 

 H.G. nr. 445/2014 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul  
 donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate,  
 în anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 430/12 iun. 2014 

 H.G. nr. 446/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică "Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Argeş la Ioneşti" 
 
 

M. Of. nr. 409/3 iun. 2014 

 H.G. nr. 447/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector  
 km 15+000- km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088" din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor,  
 etapa a VI-a, pe raza localităţilor Baia Sprie, Deseşti, Giuleşti, Vadul Izei şi Sighetu Marmaţiei din judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 409/3 iun. 2014 

 H.G. nr. 448/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 11,4000 ha,  
 proprietate publică a comunei Arefu, judeţul Argeş, în vederea realizării obiectivului "Crearea infrastructurii generale şi specifice  
 activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu-Molivişu, Pârtia de schi A1 şi instalaţia de transport pe cablu aferentă" 
 
 

M. Of. nr. 407/2 iun. 2014 

 H.G. nr. 449/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014-2016 
 M. Of. nr. 402/30 mai 2014 
 
 H.G. nr. 451/2014 
 Hotărâre privind recunoaşterea asociaţiei "Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 407/2 iun. 2014 

 H.G. nr. 454/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -  
 S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 
 
 

M. Of. nr. 417/5 iun. 2014 

 H.G. nr. 455/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru  
 perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, precum şi a Contractului de servicii publice pentru perioada  
 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. 
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 M. Of. nr. 415/4 iun. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1112/2014  (M. Of. nr. 934/21 dec. 2014) - modifică art. 5 alin. (2); 
 abrogă art. 6; 
 modifică contractul 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte, privind cooperarea  
 economică, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014 
 H.G. nr. 457/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 420/6 iun. 2014 
 
 
 H.G. nr. 466/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 79 Arad - Oradea km 4+150 - km 115+923" 
 
 

M. Of. nr. 427/11 iun. 2014 

 H.G. nr. 473/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru  
 absolvenţii de învăţământ superior 
 M. Of. nr. 449/19 iun. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 80/2018  (M. Of. nr. 224/13 mar. 2018) - modifică și completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 772/2018  (M. Of. nr. 843/3 oct. 2018) - modifică anexa 

 H.G. nr. 475/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciurea, judeţul Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 452/20 iun. 2014 

 H.G. nr. 478/2014 

 
 Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a  
 stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014 
 M. Of. nr. 431/12 iun. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1023/2014  (M. Of. nr. 843/19 nov. 2014) - modifică art. 2, anexa nr. 4; 
 înlocuieşte anexele nr. 1 şi 3 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 iulie 2013 şi la Luxemburg la 11 decembrie 2013 între  
 Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi  
 Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria,  
 semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 
 H.G. nr. 482/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 441/17 iun. 2014 
 
 
 H.G. nr. 483/2014 
 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a  
 precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 
 
 

M. Of. nr. 439/17 iun. 2014 

 H.G. nr. 489/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronson Comarnic-Predeal" 
 
 

M. Of. nr. 441/17 iun. 2014 

 H.G. nr. 493/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare- Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km  
 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe  
 raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava 
 
 

M. Of. nr. 440/17 iun. 2014 

 H.G. nr. 495/2014 
 Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr.  
 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 M. Of. nr. 500/4 iul. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 620/2014  (M. Of. nr. 573/31 iul. 2014) - prorogă termenul de la art. 9 până la 1 octombrie 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 582/4 aug. 2014) - rectifică art. 2 alin. (2) şi (6) şi anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 823/2014  (M. Of. nr. 713/30 sep. 2014) - prorogă termenul prevăzut la art. 9 până la 1 decembrie 2014 
 - H.G. nr. 1104/2014  (M. Of. nr. 4/5 ian. 2015) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (5) pct. (iv), art. 2 alin. (6), art. 4; 
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  introduce alin. (4) la art. 1, alin. (11) la art. 3, alin. (3) la art. 8; 
 modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 113/2016  (M. Of. nr. 154/29 feb. 2016) - modifică art. 3 alin. (1) 

 H.G. nr. 501/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la  
 Cluj-Napoca la 26 martie 2014, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea  
 pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 M. Of. nr. 506/8 iul. 2014 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe  
 ale radiodifuzorilor publici, semnat la Chişinău la 31 martie 2014 
 H.G. nr. 505/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 460/24 iun. 2014 
 
 
 H.G. nr. 506/2014 
 Hotărâre privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la  
 nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998  
 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora 
 
 

M. Of. nr. 460/24 iun. 2014 

 H.G. nr. 511/2014 
 Hotărâre privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale 
 M. Of. nr. 475/27 iun. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 816/2014  (M. Of. nr. 703/25 sep. 2014) - înlocuieşte anexa 
 
 ▼ Amendament nr. 6, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Londra la 10 decembrie 2013, între  
 Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la  
 Bucureşti la 7 decembrie 2005 
 H.G. nr. 515/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 481/28 iun. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 586/6 aug. 2014) - rectifică scrisoarea din 19 noiembrie 2013 
 
 
 ▼ Acord de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de  
 Arhivă al Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 24 ianuarie 2014 
 H.G. nr. 516/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 483/30 iun. 2014 
 
 
 H.G. nr. 517/2014 
 Hotărâre privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale 
 M. Of. nr. 479/28 iun. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1117/2020  (M. Of. nr. 1276/22 dec. 2020) - modifică art. 4 (Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 decembrie  
 2021) 
 
 H.G. nr. 519/2014 
 Hotărâre privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexele la  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea  
 fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 
 M. Of. nr. 481/28 iun. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 610/18 aug. 2014) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 348/2020  (M. Of. nr. 363/6 mai 2020) - modifică titlul, art. 1 și anexa; 
 introduce art. 21 și anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 520/2014 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 493/2 iul. 2014 

 H.G. nr. 521/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul  
 2014 
 M. Of. nr. 493/2 iul. 2014 

 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul gestionării deşeurilor radioactive dintre Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive din România şi  
 Agenţia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor Radioactive din Franţa, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2013 
 H.G. nr. 525/2014 (aprobare) 
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 M. Of. nr. 501/4 iul. 2014 
 
 
 H.G. nr. 526/2014 
 Hotărâre privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice  
 eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi  
 vegetaţie care au afectat România în anul 2012 
 M. Of. nr. 494/3 iul. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1025/2014  (M. Of. nr. 845/20 nov. 2014) - modifică art. 3 alin. (4) 
 - H.G. nr. 586/2015  (M. Of. nr. 557/27 iul. 2015) - modifică art. 6 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 533/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Acăţari, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 551/25 iul. 2014 

 H.G. nr. 534/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Însurăţei, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 551/25 iul. 2014 

 H.G. nr. 537/2014 
 Hotărâre privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al  
 accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor 
 M. Of. nr. 512/9 iul. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 961/2004  (M. Of. nr. 546/18 iun. 2004) - modifică art. 1 alin. (1) și (5), art. 1 alin. (3) partea introductivă, art. 1 alin.  
 (4) lit. g), art. 2 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. c) pct. i), art. 4  
 alin. (1) lit. f) pct. i), art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (7), art.  
 13 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (2) și (4), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (3) lit. a) și  
 anexa nr. 4; 
 introduce alin. (11) la art. 15 
 - H.G. nr. 906/2014  (M. Of. nr. 779/27 oct. 2014) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 4 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (1) lit. f) pct.  
 (i), art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (3), art. 9, art. 13 alin. (1), (3) şi  
 (4), art. 14 alin. (3), (5), (8) şi (10), art. 15, art. 22, anexa nr.  6; 
 introduce alin. (11) la art. 1, lit. g) şi h) la art. 4 alin. (1), anexele nr. 7 şi 8; 
 abrogă art. 14 alin. (9); 
 înlocuieşte anexele nr. 2, 4 şi 5 
 - H.G. nr. 15/2015  (M. Of. nr. 43/19 ian. 2015) - modifică art. 8 alin. (3) lit. a), art. 24, anexa nr. 2; 
 înlocuieşte anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 961/2016  (M. Of. nr. 1037/22 dec. 2016) - modifică art. 1 alin. (1) și (5), art. 1 alin. (3) partea introductivă, art. 1 alin.  
 (4) lit. g), art. 2 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 3,art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i), art. 4  
 alin. (1) lit. f) pct. (i), art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (7), art.  
 13 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (2) și (4), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (3) lit. a),  
 anexa nr. 4; 
 
 

 introduce alin. (11) la art. 15 

 H.G. nr. 543/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cenei, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 506/8 iul. 2014 

 

 ▼ Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 mai 2014 şi la 26 mai 2014 între Guvernul României şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar  
 acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 H.G. nr. 549/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 515/10 iul. 2014 
 
 
 H.G. nr. 554/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern 
 
 

M. Of. nr. 511/9 iul. 2014 

 H.G. nr. 557/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada  
 2011-2014 
 
 

M. Of. nr. 522/14 iul. 2014 

 H.G. nr. 558/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor  
 cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea,  
 Hoghilag, Aţei, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever-judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba lulia,  
 Sebeş, Vinţu de Jos -judeţul Alba 
 M. Of. nr. 521/14 iul. 2014 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 428/2016  (M. Of. nr. 477/27 iun. 2016) 
 - H.G. nr. 472/2018  (M. Of. nr. 576/9 iul. 2018) - modifică art. 7, anexa nr. 1; 
  introduce alin. (3) la art. 2, anexa nr. 3 
 
 H.G. nr. 559/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor  
 cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativteritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba,  
 Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 515/10 iul. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 406/2016  (M. Of. nr. 442/14 iun. 2016) - modifică art. 7; 
  introduce alin. (3) la art. 2, anexa nr. 3; 
  completează anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 473/2018  (M. Of. nr. 571/6 iul. 2018) - modifică art. 7; 
 
 

 introduce alin.(4) la art. 2, anexa nr. 4 

 H.G. nr. 563/2014 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului  
 comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 
 M. Of. nr. 612/19 aug. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 639/2016  (M. Of. nr. 698/8 sep. 2016) - modifică art. 9 alin. (4) și modifică și înlocuiește anexa; 
 introduce alin. (5) la art. 8 
 - H.G. nr. 411/2018  (M. Of. nr. 498/18 iun. 2018) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 partea introductivă, art. 4 alin. (1) partea  
 introductivă, art. 5, art. 9 alin. (2) și (3), modifică și înlocuiește anexa; 
 introduce art. 101, art. 13 și anexa nr. 2; 
 abrogă art. 8; 
 în tot cuprinsul hotărârii denumirea ”Secretariatul de Stat” se înlocuiește cu  
 acronimul ”SSRML” 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 734/24 aug. 2018) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 424/2019  (M. Of. nr. 532/28 iun. 2019) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 lit. b), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 7, art. 8, art.  
 10; 
 
 

 modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2 

 H.G. nr. 564/2014 
 Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei  
 a VIII-a din anul 2014 şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie - iulie în anul 2014 
 M. Of. nr. 516/10 iul. 2014 

 

 ▼ Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Economiei şi  
 Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2012 
 H.G. nr .572/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 528/16 iul. 2014 
 
 
 H.G. nr. 576/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Stejari, judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 551/25 iul. 2014 

 H.G. nr. 577/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 551/25 iul. 2014 

 H.G. nr. 578/2014 
 Hotărâre privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul  
 vitivinicol în perioada 2014-2018 
 M. Of. nr. 537/18 iul. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 798/2014  (M. Of. nr. 688/19 sep. 2014) - introduce lit. e) la art. 2 
 - H.G. nr. 287/2015  (M. Of. nr. 303/4 mai 2015) - introduce alin. (11) şi (12) la art. 3 
 - H.G. nr. 868/2018  (M. Of. nr. 950/9 nov. 2018) - abrogă art. 1-3 și art. 5-9 
 
 H.G. nr. 579/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice şi a procedurilor privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a  
 bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea  
 organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare 
 
 

M. Of. nr. 537/18 iul. 2014 

 H.G. nr. 580/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de  



 

 1666

 învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţi lor învăţământului universitar de  
 licenţă  înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012,2012-2013 şi 2013-2014 
 M. Of. nr. 527/16 iul. 2014 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1071/2014  (M. Of. nr. 885/5 dec. 2014) - modifică anexa nr. 2, anexa nr. 3, anexa nr. 4 

 H.G. nr. 582/2014 
 Hotărâre privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi  
 şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015 
 M. Of. nr. 538/21 iul. 2014 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 827/2014  (M. Of. nr. 729/6 oct. 2014) - înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 589/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" 
 M. Of. nr. 546/23 iul. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 466/2015  (M. Of. nr. 483/2 iul. 2015) - modifică art. 7, anexa nr. 1; 
 introduce  alin. (3) la art. 2, anexa nr. 3 
 
 H.G. nr. 594/2014 
 Hotărâre privind recunoaşterea Uniunii Juriştilor din România ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 541/22 iul. 2014 
 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în agricultură, semnat la  
 Bucureşti la 18 septembrie 2006 
 H.G. nr. 596/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 558/28 iul. 2014 
 
 
 H.G. nr. 597/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ruşii-Munţi, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 559/29 iul. 2014 

 H.G. nr. 598/2014 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate  
 teritorială a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 549/24 iul. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 885/2015  (M. Of. nr. 820/4 nov. 2015) - modifică, la 1 ian. 2016,  titlul, art. 1 alin. (1) și alin. 3 lit. d), art. 2 alin. (6); 
 introduce alin. (4) și (5) la art. 1, alin. (21) și (22) la art. 2, art. 21; 
 
 

abrogă art. 3 

 H.G. nr. 600/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară 
 M. Of. nr. 564/30 iul. 2014 
 
 H.G. nr. 606/2014 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile  
 manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal 
 
 

M. Of. nr. 553/25 iul. 2014 

 H.G. nr. 607/2014 
 Hotărâre privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de  
 licenţă 
 M. Of. nr. 554/28 iul. 2014 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 18 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2013 şi la 9  
 decembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect  
 privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 H.G. nr. 608/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 567/30 iul. 2014 
 
 
 H.G. nr. 612/2014 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Culturale "ACT" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 564/30 iul. 2014 

 H.G. nr. 613/2014 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei cultural-istorice "Muzeul" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 564/30 iul. 2014 
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 ▼ Protocol, semnat la Chişinău la 21 iulie 2014, de modificare a Acordului de cooperare dintre Ministerul Sănătăţii al României şi  
 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2010 
 H.G. nr. 614/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 567/30 iul. 2014 
 
 
 H.G. nr. 615/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare 
 M. Of. nr. 566/30 iul. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 898/2017  (M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017) - modifică și completează anexa; 

 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 174/2019  (M. Of. nr. 257/3 apr. 2019) - modifică art. 5 alin. (1), modifică și înlocuiește anexele nr. 1 - 3 
 - H.G. nr. 147/2020  (M. Of. nr. 146/24 feb. 2020) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 617/2014 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide 
 M. Of. nr. 589/6 aug. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 345/2016  (M. Of. nr. 367/12 mai 2016) - modifică art. 7 alin. (1),  art. 13 partea introductivă, art. 14 alin. (1) lit. a); 
 
 introduce lit. f1) la art. 13, alin. (3) la art. 16 
 - O.U.G. nr. 41/2019  (M. Of. nr. 483/13 iun. 2019) - modifică art. 5 alin. (5) 
 
 
 H.G. nr. 619/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Casimcea şi Topolog, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 591/7 aug. 2014 

 H.G. nr. 639/2014 
 Hotărâre privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de  
 utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate  
 privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 450+768 şi  km  
 494+500" - Lot 5 
 M. Of. nr. 583/5 aug. 2014 

 

 ▼ Amendamente  convenite prin schimbul de scrisori semnate la Tokyo la 30 august 2013 şi la 14 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 13  
 septembrie 2013 şi la 25 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională, succesoare a  
 Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare  
 Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005 
 H.G. nr. 640/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 583/5 aug. 2014 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în domeniile dezvoltare regionala şi  
 administraţie publică, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013 
 H.G. nr. 641/2014 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 583/5 aug. 2014 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară, semnat la  
 Bucureşti la 24 iulie 2014 
 H.G. nr. 642/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 594/8 aug. 2014 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 32/2022 (M. Of. nr. 37/13 ian. 2022) 

 H.G. nr. 643/2014 
 Hotărâre pentru suplimentarea numărului maxim de posturi al Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
 
 

M. Of. nr. 582/4 aug. 2014 

 H.G. nr. 648/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950 - km 52+350" 
 M. Of. nr. 592/7 aug. 2014 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 29 noiembrie 2013 şi la Paris la 30 ianuarie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de  
 interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 
 H.G. nr. 649/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 586/6 aug. 2014 
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 H.G. nr. 650/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj 
 
 

M. Of. nr. 589/6 aug. 2014 

 H.G. nr. 655/2014 
 Hotărâre pentru transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului  
 Culturii în administrarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) din  
 Hotărârea Guvernului nr. 625/2005 privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România 
 
 

M. Of. nr. 594/8 aug. 2014 

 H.G. nr. 658/2014 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de  
 credite cu rol de Autoritate de management 
 
 

M. Of. nr. 587/6 aug. 2014 

 H.G. nr. 664/2014 
 Hotărâre pentru abrogarea unor acte normative referitoare la proiectul unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă 
 
 

M. Of. nr. 597/11 aug. 2014 

 H.G. nr. 666/2014 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă  
 utilizare 
 
 

M. Of. nr. 598/11 aug. 2014 

 H.G. nr. 669/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Căpreni, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 652/4 sep. 2014 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak  
 privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013 
 H.G. nr. 687/2014 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 619/22 aug. 2014 

 H.G. nr. 689/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Târgu Jiu" 
 M. Of. nr. 624/26 aug. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 347/2018  (M. Of. nr. 445/29 mai 2018) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 95/2022  (M. Of. nr. 71/25 ian. 2022) - modifică și completează anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 698/2014 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 619/22 aug. 2014 

 H.G. nr. 705/2014 
 Hotărâre privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele  
 României din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 641/1 sep. 2014 

 H.G. nr. 706/2014 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 641/1 sep. 2014 

 H.G. nr. 707/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului, dimensiunilor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru  
 Preşedintele României din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 641/1 sep. 2014 

 H.G. nr. 708/2014 
 Hotărâre privind modelul, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele  
 României din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 641/1 sep. 2014 

 H.G. nr. 709/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe  
 propria răspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 642/1 sep. 2014 

 H.G. nr. 710/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale, a modelului ştampilei de control a secţiilor de votare şi a modelului  
 ştampilei cu menţiunea "VOTAT" care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 
 M. Of. nr. 642/1 sep. 2014 
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 H.G. nr. 711/2014 
 Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui  
 României din anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 642/1 sep. 2014 

 H.G. nr. 743/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Predeal-Cristian + racord" 
 M. Of. nr. 651/4 sep. 2014 

 

 ▼ Protocol între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind înfiinţarea şi  
 funcţionarea unui punct comun de contact la frontiera de stat româno-sârbă, semnat la Bucureşti la 31 mai 2013 
 H.G. nr. 763/2014 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 667/11 sep. 2014 

 ▼ Amendamentul nr. 5 încheiat între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, convenit prin schimbul de scrisori semnate la  
 Luxemburg la 11 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 6 februarie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de  
 Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a  
 autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003 
 H.G. nr. 770/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 672/12 sep. 2014 
 
 
 H.G. nr. 771/2014 
 Hotărâre privind desfiinţarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 669/11 sep. 2014 

 

 ▼ Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 7 aprilie 2014 şi la Bucureşti la 14 aprilie 2014 între  
 Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor  
 Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la  
 Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii  
 Cernavodă-Constanţa 
 H.G. nr. 772/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 675/16 sep. 2014 
 
 H.G. nr. 781/2014 
 Hotărâre privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus (România) -  
 Krasnoilsk (Ucraina) şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de  
 Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 673/12 sep. 2014 

 

 ▼ Program de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite  
 Mexicane pentru perioada 2014-2016, semnat la Bucureşti la 23 mai 2014 
 H.G. nr. 785/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 686/19 sep. 2014 
 
 
 H.G. nr. 786/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi  
 Cercetării 
 M. Of. nr. 690/22 sep. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 189/2015  (M. Of. nr. 193/23 mar. 2015) - modifică titlul; 
 completează anexa nr. 1; 
 înlocuieşte sintagma "Ministerul Educaţiei Naţionale" cu sintagma  "Ministerul  
 Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice" 
 - H.G. nr. 537/2015  (M. Of. nr. 520/13 iul. 2015) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 873/2017  (M. Of. nr. 982/11 dec. 2017) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 431/2020  (M. Of. nr. 481/5 iun. 2020) - modifică titlul; 
  completează anexa nr. 1; 
  în cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice”  
 se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Educaţiei şi Cercetării” 
 
 

- H.G. nr. 1151/2021  (M. Of. nr. 1062/5 nov. 2021) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 788/2014 
 Hotărâre privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare  
 pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de  
 implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe  
 proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015 
 
 

M. Of. nr. 685/19 sep. 2014 

 H.G. nr. 796/2014 
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 Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de  
 urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate de inundaţiile din perioada 12- 15 septembrie 2014 
 M. Of. nr. 684/18 sep. 2014 

 

 ▼ Acord  dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Ierusalim la  
 24 iunie 2014 
 H.G. nr. 797/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 685/19 sep. 2014 
 
 
 H.G. nr. 807/2014 
 Hotărâre pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie 
 M. Of. nr. 714/30 sep. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 357/2016  (M. Of. nr. 377/17 mai 2016) - modifică art. 4 alin. (2) partea introductivă, art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (3), art.  
 19 alin. (1) și (3); 
  modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 2; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1, 2 și 4a la procedură; 
 introduce anexa nr. 31 la procedură; 
 abrogă art. 19 alin. (2) 
 - H.G. nr. 476/2018  (M. Of. nr. 580/9 iul. 2018) - modifică art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (3), art. 5, art. 14, art. 17 alin. (1) lit. h),  
 art. 18 lit. b), art. 19 alin. (1) și (3), anexa nr. 2 ; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1, 2, 4a și 4b la procedură; 
  introduce alin. (4) la art. 4, alin. (11) la art. 19; 
 completează anexa nr. 2; 
  abrogă art. 13 alin. (2) lit. c), art. 17 alin. (1) lit. c) și art. 21 
 - H.G. nr. 880/2018  (M. Of. nr. 954/12 nov. 2018) - modifică art. 18 lit. b); 
  modifică și completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1046/2018  (M. Of. nr. 25/10 ian. 2019) - modifică și completează anexa nr. 2; 
  abrogă art. 19 alin. (11) 
 - H.G. nr. 268/2020  (M. Of. nr. 286/6 apr. 2020) - modifică și înlocuiește anexele nr. 4a și 4b la procedură 
 - H.G. nr. 628/2020  (M. Of. nr. 711/7 aug. 2020) - modifică art. 3, art. 4 alin. (2) lit. a) și b), art. 13 alin. (2), art. 15 lit. b), art. 17  
 alin. (2) lit. a); modifică și completează anexa nr. 2; 
 introduce alin. (11) la art. 10 și alin. (4) la art. 17; 
 abrogă art. 6 alin. (4) și art. 19 alin. (3) 
 - H.G. nr. 760/2021  (M. Of. nr. 702/15 iul. 2021) - modifică art. 4 alin. (2) partea introductivă, anexa nr. 1 și anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 149/2022  (M. Of. nr. 112/3 feb. 2022) - modifică art. 19, anexa nr. 2 
 
 
 H.G. nr. 811/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea mecanismului de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru  
 perioada a treia a schemei de comercializare aferente instalaţiilor staţionare 
 
 

M. Of. nr. 726/3 oct. 2014 

 H.G. nr. 815/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate  
 a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2014-31 martie 2015 
 
 

M. Of. nr. 705/26 sep. 2014 

 H.G. nr. 820/2014 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în  
 vederea finanţării participării României, prin Consiliul Concurenţei în parteneriat cu Cancelaria Primului-Ministru şi Ministerul Finanţelor  
 Publice, într-un proiect care să fie realizat de OCDE privind analiza impactului reglementărilor în vigoare în sectoare-cheie ale economiei  
 româneşti, în perioada 2014-2015 
 
 

M. Of. nr. 711/29 sep. 2014 

 H.G. nr. 821/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea obiectivelor principale şi a unor măsuri pentru derularea Programului Naţional "Cantus Mundi", gestionat de  
 Corul Naţional de Cameră "Madrigal" 
 
 

M. Of. nr. 711/29 sep. 2014 

 H.G. nr. 829/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru  
 întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat 
 
 

M. Of. nr. 730/7 oct. 2014 

 H.G. nr. 832/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Focşani, judeţul Vrancea 
 
 

M. Of. nr. 732/7 oct. 2014 

 H.G. nr. 833/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Odobeşti şi Panciu, judeţul Vrancea 
 
 

M. Of. nr. 732/7 oct. 2014 
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 H.G. nr. 834/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Ilva Mică şi Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 

M. Of. nr. 732/7 oct. 2014 

 H.G. nr. 835/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Saligny şi Saraiu, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 732/7 oct. 2014 

 H.G. nr. 836/2014 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali  
 de credite cu rol de Autoritate de management 
 
 

M. Of. nr. 727/3 oct. 2014 

 H.G. nr. 837/2014 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate 
 
 

M. Of. nr. 730/7 oct. 2014 

 H.G. nr. 843/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823,  
 Zalău-Răstoci 
 M. Of. nr. 733/7 oct. 2014 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 624/2019  (M. Of. nr. 721/2 sep. 2019) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 847/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dragoslavele, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 787/29 oct. 2014 

 H.G. nr. 852/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Pui şi Baia de Criş, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 787/29 oct. 2014 
 
 H.G. nr. 853/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Ocniţa, Odobeşti şi Răzvad, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 787/29 oct. 2014 

 H.G. nr. 854/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Teregova, judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 787/29 oct. 2014 
 
 
 H.G. nr. 856/2014 
 Hotărâre pentru schimbarea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de  
 investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale 
 M. Of. nr. 738/9 oct. 2014 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului  
 "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare  
 a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori" 
 H.G. nr. 857/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 746/13 oct. 2014 
 
 H.G. nr. 858/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj 
 
 

M. Of. nr. 787/29 oct. 2014 

 H.G. nr. 859/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea  
 mediului de afaceri din România - Orizont 2020 
 
 

M. Of. nr. 743/13 oct. 2014 

 H.G. nr. 863/2014 
 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor  
 specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal 
 
 

M. Of. nr. 745/13 oct. 2014 

 H.G. nr. 864/2014 
 Hotărâre privind aprobarea schemei de minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de  
 agricultură ecologică" 
 M. Of. nr. 754/16 oct. 2014 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 291/2015  (M. Of. nr. 308/6 mai 2015) - modifică art. 8 alin. (1) lit. g); 
 
 

introduce art. 71 

 H.G. nr. 867/2014 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile  
 manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol" 
 M. Of. nr. 750/15 oct. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1107/2014  (M. Of. nr. 915/16 dec. 2014) - modifică art. 8 
 
 H.G. nr. 868/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bistra, Boiu Mare, Câmpulung la Tisa, Copalnic-Mănăştur şi Mireşu Mare, judeţul  
 Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 787/29 oct. 2014 

 H.G. nr. 872/2014 
 Hotărâre privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de  
 utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 825/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2008 privind  
 declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 6  
 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800" din cadrul obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire Domaşnea" 
 
 

M. Of. nr. 756/17 oct. 2014 

 H.G. nr. 873/2014 
 Hotărâre privind aprobarea schemei de minimis "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase  
 specializate şi de juninci din rase specializate" 
 M. Of. nr. 755/16 oct. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 777/24 oct. 2014) - rectifică art. 6 alin. (2) lit. a), art. 10 alin. (1), anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 876/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2014 
 M. Of. nr. 778/27 oct. 2014 
 
 H.G. nr. 883/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul  
 EX - 25 Luceafărul, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Petro Ventures Europe B.V., aprobat prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.022/2011 
 
 

M. Of. nr. 763/21 oct. 2014 

 H.G. nr. 896/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Cenade şi Noşlac, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 787/29 oct. 2014 
 
 
 H.G. nr. 897/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 787/29 oct. 2014 
 
 H.G. nr. 898/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 787/29 oct. 2014 

 H.G. nr. 903/2014 
 Hotărâre privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi  
 private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice 
 
 

M. Of. nr. 763/21 oct. 2014 

 H.G. nr. 904/2014 
 Hotărâre pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind  
 protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 
 

M. Of. nr. 763/21 oct. 2014 

 H.G. nr. 905/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Frumoasa, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 787/29 oct. 2014 
 
 H.G. nr. 908/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Zlatna, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 786/29 oct. 2014 

 H.G. nr. 909/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru  
 coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 
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 M. Of. nr. 834/17 nov. 2014 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 462/2017  (M. Of. nr. 531/7 iul. 2017) - modifică și înlocuiește anexa nr. 2 

 H.G. nr. 929/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 
 M. Of. nr. 785/28 oct. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 81/2017  (M. Of. nr. 155/2 mar. 2017) - modifică și completează anexa; 
 înlocuiește Sintagma „Centrul internaţional pentru cercetări avansate «Fluvii,  
 Delte, Mări „DANUBIUS”» — Tulcea" cu 
 sintagma „Centrul Internaţional pentru Studii Avansate asupra Sistemelor  
 Fluvii-Mări DANUBIUS-RI, Sintagma „Ministerul Educaţiei Naţionale” cu  
 sintagma „Ministerul Cercetării şi Inovării", Sintagma „autoritate de stat pentru  
 cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare” se înlocuieşte cu  
 
 

sintagma „autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare” 

 H.G. nr. 937/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Jimbolia, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 838/18 nov. 2014 
 
 H.G. nr. 938/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Alţâna, Arpaşu de Jos şi Brateiu, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 838/18 nov. 2014 

 H.G. nr. 942/2014 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 801/4 nov. 2014 

 H.G. nr. 943/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul PIX - 4  
 Cosminele, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Alpha Metal" - S.A., aprobat prin  
 Hotărârea Guvernului nr. 611/2011 
 
 

M. Of. nr. 801/4 nov. 2014 

 H.G. nr. 944/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 16  
 Oporelu-Constantineşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi compania Fora Energy Ltd., aprobat prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 625/2011 
 
 

M. Of. nr. 801/4 nov. 2014 

 H.G. nr. 945/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 24  
 Siliştea-Măgureni, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi compania Fora Energy Ltd., aprobat prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 626/2011 
 
 

M. Of. nr. 801/4 nov. 2014 

 H.G. nr. 946/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul PIX - 2  
 Chislaz, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Alpha Metal" - S.A., aprobat prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 608/2011 
 
 

M. Of. nr. 801/4 nov. 2014 

 H.G. nr. 947/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 3  
 Coseşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Alpha Metal" - S.A., aprobat prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 610/2011 
 
 

M. Of. nr. 801/4 nov. 2014 

 H.G. nr. 955/2014 
 Hotărâre privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor si limitelor în care se pot efectua plăţi în avans din fonduri publice de  
 către Societatea Română de Televiziune pentru producerea şi difuzarea emisiunilor de televiziune în străinătate în limba română, precum şi  
 pentru amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie ale posturilor de televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de  
 Televiziune 
 M. Of. nr. 806/5 nov. 2014 

 

 ▼ Protocolul dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne  
 din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, semnat la  
 Ierusalim la 24 iunie 2014 
 H.G. nr. 958/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 807/5 nov. 2014 
 
 
 H.G. nr. 959/2014 
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 Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru stimularea şi facilitarea înfiinţării de noi parcuri industriale 
 
 

M. Of. nr. 804/4 nov. 2014 

 H.G. nr. 962/2014 
 Hotărâre privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne 
 M. Of. nr. 808/6 nov. 2014 
 
 H.G. nr. 966/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Aţintiş, Bălăuşeri, Chiheru de Jos, Gurghiu, Măgherani, Neaua, Saschiz, Şăulia, Vărgata şi  
 Voivodeni, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 838/18 nov. 2014 

 H.G. nr. 968/2014 
 Hotărâre privind declasificarea unor informaţii din stenograma şedinţei Guvernului din data de 29 octombrie 2014 
 M. Of. nr. 804/4 nov. 2014 
 
 H.G. nr. 972/2014 
 Hotărâre privind recunoaşterea "Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 808/6 nov. 2014 

 H.G. nr. 974/2014 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Comunal Gurahonţ, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 808/6 nov. 2014 

 H.G. nr. 977/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lehliu, judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 838/18 nov. 2014 

 H.G. nr. 978/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciuruleasa, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 838/18 nov. 2014 
 
 H.G. nr. 980/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Ianca, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 838/18 nov. 2014 

 H.G. nr. 981/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Goleşti şi Păuleşti, judeţul Vrancea 
 
 

M. Of. nr. 838/18 nov. 2014 

 H.G. nr. 986/2014 
 Hotărâre privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Lunga - România şi Nakovo - Republica  
 Serbia 
 
 

M. Of. nr. 811/6 nov. 2014 

 H.G. nr. 987/2014 
 Hotărâre privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Vălcani - România şi Vrbica - Republica  
 Serbia 
 
 

M. Of. nr. 811/6 nov. 2014 

 H.G. nr. 988/2014 
 Hotărâre privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Foeni - România şi Jasa Tomic - Republica  
 Serbia şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare  
 Fiscală 
 
 

M. Of. nr. 811/6 nov. 2014 

 H.G. nr. 989/2014 
 Hotărâre privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi  
 promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 

M. Of. nr. 811/6 nov. 2014 

 H.G. nr. 991/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250" 
 
 

M. Of. nr. 829/13 nov. 2014 

 H.G. nr. 992/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ghioroc, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 839/18 nov. 2014 

 H.G. nr. 993/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Felnac, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 839/18 nov. 2014 
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 H.G. nr. 994/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 839/18 nov. 2014 

 H.G. nr. 995/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Livezeni, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 839/18 nov. 2014 

 H.G. nr. 998/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Aţel şi Răşinari, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 839/18 nov. 2014 

 H.G. nr. 999/2014 
 Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la Consiliul Local  
 al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de  
 Pediatrie Ploieşti de la Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi desfiinţarea şi reorganizarea unor  
 unităţi sanitare din judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 819/10 nov. 2014 

 H.G. nr. 1003/2014 
 Hotărâre privind suspendarea cursurilor universitare în zilele de 14 şi 17 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 823/11 nov. 2014 
 
 H.G. nr. 1013/2014 
 Hotărâre pentru suplimentarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile proprietate privată situate pe  
 amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2007 privind declanşarea  
 procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional  
 "Varianta de ocolire Lugoj" 
 
 

M. Of. nr. 832/14 nov. 2014 

 H.G. nr. 1014/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasament suplimentar, necesar  
 pentru realizarea unei amenajări pentru protecţia lucrării publice de interes naţional "Lărgire la 4 benzi DN 5 Adunaţii-Copăceni-Giurgiu,  
 km 23+200-km 59+100" 
 
 

M. Of. nr. 832/14 nov. 2014 

 H.G. nr. 1016/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională  
 Anticorupţie, pentru anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 831/14 nov. 2014 

 H.G. nr. 1019/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2015 
 
 

M. Of. nr. 846/20 nov. 2014 

 H.G. nr. 1020/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare- dezvoltare-exploatare, în perimetrul  
 E X - 27 Muridava, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea  
 Comercială "Petromar Resources" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2011 
 M. Of. nr. 834/17 nov. 2014 
 
 
 H.G. nr. 1021/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare- dezvoltare-exploatare, în perimetrul  
 E X - 28 Est Cobălcescu, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Melrose Resources România B.V. împreună cu  
 Societatea Comercială "Petromar Resources" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2011 
 
 

M. Of. nr. 834/17 nov. 2014 

 H.G. nr. 1026/2014 
 Hotărâre pentru reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice 
 
 

M. Of. nr. 848/20 nov. 2014 

 H.G. nr. 1028/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru  
 implementarea Strategiei naţionale 
 
 

M. Of. nr. 891/8 dec. 2014 

 H.G. nr. 1043/2014 
 Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 877/3 dec. 2014 

 H.G. nr. 1047/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Baia Sprie, judeţul Maramureş 
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M. Of. nr. 936/22 dec. 2014 

 H.G. nr. 1050/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017 şi a  
 Planului general de acţiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei 
 
 

M. Of. nr. 890/8 dec. 2014 

 H.G. nr. 1052/2014 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7  
 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A" 
 
 

M. Of. nr. 878/3 dec. 2014 

 H.G. nr. 1053/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de  
 stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 891/8 dec. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 81/2015  (M. Of. nr. 123/17 feb. 2015) - completează anexa 
 - H.G. nr. 233/2016  (M. Of. nr. 261/7 apr. 2016) - introduce alin. (5) la art. 1 și art. 71 
 - H.G. nr. 816/2016  (M. Of. nr. 890/7 nov. 2016) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 44/2017  (M. Of. nr. 118/13 feb. 2017) - completează anexa 
 - H.G. nr. 20/2018  (M. Of. nr. 88/30 ian. 2018) - introduce alin. (7) la art. 1 
 - H.G. nr. 343/2019  (M. Of. nr. 450/5 iun. 2019) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 470/2019  (M. Of. nr. 571/11 iul. 2019) - modifică și completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 250/2020  (M. Of. nr. 280/3 apr. 2020) - introduce alin. (9) la art. 1 din anexă 

 H.G. nr. 1054/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Axente Sever şi Laslea, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 936/22 dec. 2014 
 
 H.G. nr. 1057/2014 
 Hotărâre privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova din data de 30 noiembrie 2014, de  
 către elevii şi studenţii care studiază în România 
 
 

M. Of. nr. 869/28 nov. 2014 

 H.G. nr. 1058/2014 
 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Psihiatrie "Socola" Iaşi prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 877/3 dec. 2014 

 H.G. nr. 1076/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 
 M. Of. nr. 917/17 dec. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 462/2017  (M. Of. nr. 531/7 iul. 2017) - modifică și înlocuiește pct. X din anexă 
 
 H.G. nr. 1077/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Gârbova, Sălciua şi Şona, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 936/22 dec. 2014 

 H.G. nr. 1080/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Berteştii de Jos, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci şi Vişani, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 936/22 dec. 2014 

 H.G. nr. 1083/2014 

 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public 
 
 

M. Of. nr. 894/9 dec. 2014 

 H.G. nr. 1084/2014 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului de Istorie Galaţi în Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi 
 
 

M. Of. nr. 894/9 dec. 2014 

 H.G. nr. 1088/2014 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice  
 pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 
 
 

M. Of. nr. 895/9 dec. 2014 

 H.G. nr. 1090/2014 
 Hotărâre pentru stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere 
 
 

M. Of. nr. 901/11 dec. 2014 

 H.G. nr. 1093/2014 
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 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului  
 naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 
 
 

M. Of. nr. 913/16 dec. 2014 

 H.G. nr. 1102/2014 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice 
 
 

M. Of. nr. 931/19 dec. 2014 

 H.G. nr. 1103/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi  
 profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare 
 M. Of. nr. 37/16 ian. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 801/2016  (M. Of. nr. 883/3 nov. 2016) - modifică art. 8 alin. (1) lit. a) și d), art. 10 alin. (1) lit. e) pct. 1 și 2; 
  modifică și înlocuiește anexa; 
 
 

introduce art. 8-1 și 82, art. 201 și anexele nr. 2 și 3 

 H.G. nr. 1108/2014 
 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 
 
 

M. Of. nr. 939/22 dec. 2014 

 H.G. nr. 1110/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de  
 sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015 
 
 

M. Of. nr. 931/19 dec. 2014 

 H.G. nr. 1113/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a  
 Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016 
 
 

M. Of. nr. 33/15 ian. 2015 

 H.G. nr. 1126/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Văleni, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 20/12 ian. 2015 
 
 H.G. nr. 1127/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Nucet, Perşinari şi Vârfuri, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 20/12 ian. 2015 

 H.G. nr. 1128/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea stemelor comunelor Gugeşti, Jariştea, Negrileşti şi Tulnici, judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 20/12 ian. 2015 

 

 ▼ Acord de management financiar între România, prin Serviciul Român de Informaţii, şi Oficiul pentru Control Financiar al NATO, privind  
 Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul apărării cibernetice, semnat la 2 decembrie 2014 
 H.G. nr. 1130/2014 (aprobare) 
 M. Of. nr. 6/6 ian. 2015 
 
 
 H.G. nr. 1152/2014 
 Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică 
 
 

M. Of. nr. 965/30 dec. 2014 

 H.G. nr. 1155/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 
 
 

M. Of. nr. 19/12 ian. 2015 

 H.G. nr. 1156/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrava şi Victor Vlad Delamarina, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 20/12 ian. 2015 
 
 H.G. nr. 1157/2014 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 20/12 ian. 2015 
 
 H.G. nr. 1166/2014 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei, pentru derularea  
 Planului multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 958/30 dec. 2014 

 H.G. nr. 1171/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, care se acordă pentru anul 2014 
 
 

M. Of. nr. 968/30 dec. 2014 
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 H.G. nr. 1172/2014 
 Hotărâre privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al  
 Agenţiei Domeniilor Statului 
 M. Of. nr. 964/30 dec. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 215/2015  (M. Of. nr. 215/31 mar. 2015) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 709/2015  (M. Of. nr. 675/4 sep. 2015) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 935/2015  (M. Of. nr. 858/18 nov. 2015) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 407/2016  (M. Of. nr. 432/9 iun. 2016) - modifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 1174/2014 
 Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură 
 M. Of. nr. 965/30 dec. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 880/2015  (M. Of. nr. 793/26 oct. 2015) - modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 8, art. 9 alin. (1) și (2), art. 10; 
  introduce alin. (31) și (32) la art. 2, alin. (21)-(23) la art. 6 
 - H.G. nr. 967/2015  (M. Of. nr. 935/17 dec. 2015) - modifică art. 10 alin. (2) 
 - H.G. nr. 57/2016  (M. Of. nr. 112/12 feb. 2016) - introduce alin. (3) la art. 10 
 - H.G. nr. 215/2016  (M. Of. nr. 243/1 apr. 2016) - modifică art. 9 alin. (3); 
 introduce alin. (5) la art. 9 
 - H.G. nr. 727/2016  (M. Of. nr. 797/10 oct. 2016) - modifică art. 9 alin. (2) și (4) și art. 10 alin. (3); 
 introduce alin. (41) la art. 9 
 - H.G. nr. 1012/2016  (M. Of. nr. 1065/29 dec. 2016) - modifică art. 10 alin. (3) 
 - H.G. nr. 180/2017  (M. Of. nr. 229/4 apr. 2017) - introduce alin.(4) la art. 10 
 - H.G. nr. 717/2017  (M. Of. nr. 791/6 oct. 2017) - modifică art. 10 alin. (4) 
 - H.G. nr. 875/2017  (M. Of. nr. 982/11 dec. 2017) - modifică art. 10 alin.(4) 
 - H.G. nr. 37/2018  (M. Of. nr. 128/9 feb. 2018) - introduce alin. (5) la art. 10 
 - H.G. nr. 747/2018  (M. Of. nr. 811/21 sep. 2018) - modifică art. 10 alin. (5) 
 - H.G. nr. 942/2018  (M. Of. nr. 1046/10 dec. 2018) - modifică art. 10 alin. (5) 
 - H.G. nr. 172/2019  (M. Of. nr. 249/1 apr. 2019) - introduce alin (6) la art. 10 
 - H.G. nr. 713/2019  (M. Of. nr. 803/3 oct. 2019) - modifică art. 4 lit. d) și art. 10 alin. (6) 
 - H.G. nr. 76/2020  (M. Of. nr. 65/30 ian. 2020) - introduce alin. (7) la art. 10 
 - H.G. nr. 317/2020  (M. Of. nr. 337/27 apr. 2020) - modifică art. 10 alin. (7) 
 - H.G. nr. 581/2020  (M. Of. nr. 658/24 iul. 2020) - modifică art. 10 alin. (1) şi (7) 
 - H.G. nr. 1084/2020  (M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020) - prelungește perioada de aplicare a prevederilor până la data de 31 dec. 2023 
 - H.G. nr. 1085/2020  (M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020) - modifică art. 10 alin. (1) și (7) 
 - H.G. nr. 409/2021  (M. Of. nr. 364/8 apr. 2021) - introduce alin. (21) la art. 2, alin. (33) la art. 2, alin. (11) la art. 10 și alin.  
 (8) la art. 10 
 - H.G. nr. 777/2021  (M. Of. nr. 717/21 iul. 2021) - modifică art. 10 alin. (11) și alin. (8) 
 - H.G. nr. 1051/2021  (M. Of. nr. 944/4 oct. 2021) - modifică art. 10 alin. (11) și (8) 
 - H.G. nr. 1253/2021  (M. Of. nr. 1189/15 dec. 2021) - modifică art. 10 alin. (11) și (8) 
 
 

- H.G. nr. 146/2022  (M. Of. nr. 107/2 feb. 2022) - introduce alin. (22) și (34) la art. 2 și alin. (12) și (9) la art. 10 

 H.G. nr. 1177/2014 
 Hotărâre privind aprobarea desfiinţării Stadionului "Ion Oblemenco", situat în municipiul Craiova, în vederea realizării obiectivului de  
 investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal" 
 
 

M. Of. nr. 4/5 ian. 2015 

 H.G. nr. 1178/2014 
 Hotărâre privind adoptarea unor măsuri de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional pentru perioada 1  
 ianuarie - 28 februarie 2015 
 
 

M. Of. nr. 967/30 dec. 2014 

 H.G. nr. 1179/2014 
 Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor 
 M. Of. nr. 967/30 dec. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 39/2015  (M. Of. nr. 65/26 ian. 2015) - modifică art. 2 lit. d) partea introductivă, art. 19 alin. (2) 
 - H.G. nr. 289/2015  (M. Of. nr. 300/30 apr. 2015) - modifică art. 10 partea introductivă, art. 11 partea introductivă 
 - H.G. nr. 880/2015  (M. Of. nr. 793/26 oct. 2015) - modifică art. 18, art. 19 alin. (2) 
 - H.G. nr. 214/2016  (M. Of. nr. 243/1 apr. 2016) - modifică art. 8 alin. (3) lit. c), art. 8 alin. (4) lit. c), art. 10, art. 11; 
 introduce alin. (5) la art. 8, alin. (3) la art. 19; 
 abrogă art. 8 alin. (3) lit. d), art. 8 alin. (4) lit. d); 
 sintagma „Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie  
 «Prof. dr. G. K. Constantinescu»" se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia  
 Naţională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu»”,iar abrevierea  
 „ANARZ” cu „ANZ” 
 - H.G. nr. 212/2017  (M. Of. nr. 245/10 apr. 2017) - modifică art. 21, art. 22 și anexele nr. 1, 2, 4a și 4b; 
 introduce lit. e) la art. 10, lit. f) la art. 11 și alin. (4) la art. 19 
 - H.G. nr. 49/2018  (M. Of. nr. 151/16 feb. 2018) - modifică art. 9 alin. (2), art. 10 lit. d) și art. 11 lit. e); 
 introduce alin. (5) la art. 19 
 - H.G. nr. 939/2018  (M. Of. nr. 1045/10 dec. 2018) - modifică art. 19 alin. (5) 
 - H.G. nr. 158/2019  (M. Of. nr. 219/20 mar. 2019) - modifică art. 9 alin. (1); 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 5a și nr. 5b; 
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 introduce alin. (6) - (8) la art. 8 și alin. (6) la art. 19 
 - H.G. nr. 266/2020  (M. Of. nr. 286/6 apr. 2020) - introduce alin. (7) la art. 19 
 - H.G. nr. 845/2020  (M. Of. nr. 925/9 oct. 2020) - modifică art. 19 alin. (7) 
 - H.G. nr. 1006/2020  (M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020) - prevederile hotărârii se aplică până la data de 30 iunie 2021 
 - H.G. nr. 634/2021  (M. Of. nr. 585/10 iun. 2021) - prevederile H.G. nr. 1179/2014 se aplică până la data de 31 decembrie 2021; 
 introduce alin. (8) la art. 19 
 - H.G. nr. 1052/2021  (M. Of. nr. 944/4 oct. 2021) - Prevederile hotărârii se aplică până la data de 31 decembrie 2022. 
 - H.G. nr. 1250/2021  (M. Of. nr. 1177/13 dec. 2021) - modifică art. 19 alin. (8) 
 
 H.G. nr. 1184/2014 
 Hotărâre privind desfiinţarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum şi pentru modificarea unor acte normative din  
 domeniul sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 26/13 ian. 2015 

 H.G. nr. 1186/2014 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a  
 Precipitaţiilor 
 M. Of. nr. 25/13 ian. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 30/2017  (M. Of. nr. 56/19 ian. 2017) - modifică art. 6 alin. (6) 
 - H.G. nr. 851/2017  (M. Of. nr. 966/6 dec. 2017) - modifică anexele nr. 2 și 3, în sensul trecerii Oficiului Naţional al Viei şi  
 Produselor Vitivinicole de la punctul II „Instituţii publice finanţate din venituri  
 proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 „Structuri  
 care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”  
 la punctul III „Alte structuri finanţate din venituri proprii” şi actualizării  
 numărului total de autovehicule de la nr. crt. 10 din anexa nr. 3. 
 
 

- H.G. nr. 231/2018  (M. Of. nr. 360/25 apr. 2018) - modifică art. 6 alin. (6) și art. 7 alin. (6) 

 H.G. nr. 1188/2014 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" 
 M. Of. nr. 21/12 ian. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 917/2015  (M. Of. nr. 834/9 nov. 2015) - modifică art. 3 lit. c), art. 6 lit. f), art. 14 alin. (1), art. 16 
 - H.G. nr. 77/2019  (M. Of. nr. 138/21 feb. 2019) - modifică art. 3 lit. h), art. 4 lit. d) - f), art. 4 lit. i) și l), titlul cap. III, art. 5 lit.  
 a), b), e), f) și i), art. 6 lit. a), b) și e), art. 7, art. 8 și art. 9 alin. (2) și (5); 
 introduce lit. a1) la art. 3, lit. i1) și i2) la art. 5, lit. b1) la art. 6, art. 61 și  
 alin. (51) la art. 9; 
 abrogă art. 4 lit. g) și k) și art. 5 lit. g), l) și m) 
 - H.G. nr. 291/2019  (M. Of. nr. 388/17 mai 2019) - introduce alin. (11) și (12) la art. 7 
 - H.G. nr. 544/2020  (M. Of. nr. 632/17 iul. 2020) - introduce art. 51, alin. (13) și (14) la art. 7 
 - H.G. nr. 914/2021  (M. Of. nr. 826/30 aug. 2021) - modifică art. 3 lit. i) și j), art. 5 lit. c), d) și f), art. 5 lit. i2), art. 51, art. 6 lit.  
 a), art. 9 alin. (5), art. 14 alin. (3); 
  introduce lit. h1) la art. 3, lit. a1) și a2) la art. 5, lit. i3) la art. 5, lit. b1)  
 la art. 7 alin. (1), alin. (15)-(17) la art. 7, lit. e) și f) la art. 8 
 
  2015  
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii  
 Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul  Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului  
 de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Bucureşti la 30 mai 2014 şi la Lima la 3  
 iunie 2014 
 H.G. nr. 2/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2015 
 
 
 H.G. nr. 5/2015 
 
 Hotărâre privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie  
 termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele  
 termice destinate consumului populaţiei, până la data de 30 iunie 2015 
 
 

M. Of. nr. 15/8 ian. 2015 

 H.G. nr. 8/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cernăteşti, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 67/27 ian. 2015 

 H.G. nr. 10/2015 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură 
 M. Of. nr. 31/14 ian. 2015 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands,  
 privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto, semnat la Bucureşti la 7 august 2014 şi la Saint Helier la 9 septembrie  
 2014 
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 H.G. nr. 12/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 46/20 ian. 2015 
 
 
 H.G. nr. 18/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada  
 2015-2020 
 M. Of. nr. 49/21 ian. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 767/2015  (M. Of. nr. 717/23 sep. 2015) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 24/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 
 
 

M. Of. nr. 68/27 ian. 2015 

 H.G. nr. 25/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 67/27 ian. 2015 

 H.G. nr. 32/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi  
 legume 
 M. Of. nr. 58/23 ian. 2015 

 

 ▼ Amendament nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26  
 noiembrie 2014 şi la Bucureşti la 2 decembrie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat  
 finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 
 H.G. nr. 33/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 65/26 ian. 2015 
 
 
 H.G. nr. 40/2015 
 Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a  
 reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea  
 Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional 
 
 

M. Of. nr. 78/29 ian. 2015 

 H.G. nr. 43/2015 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare 
 M. Of. nr. 98/6 feb. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 733/2019  (M. Of. nr. 832/14 oct. 2019) - modifică art. 11 alin. (1) și (2) 

 H.G. nr. 48/2015 
 Hotărâre privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar  
 multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne 
 M. Of. nr. 96/5 feb. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 116/2019  (M. Of. nr. 180/6 mar. 2019) - modifică art. 4 alin. (1) lit. a), h) și v), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (2) lit. j), art.  
 6 alin. (2) lit. b), art. 7 alin. (2) lit. k), art. 9 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (9)-(11),  
 art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (2) lit. b), art. 10 alin. (3) și (5)  
 și art. 11 alin. (3); 
 introduce lit. p) și q) la art. 2 alin. (2), alin. (4) la art. 4, alin. (31) și (32) la  
 art. 9, lit. e) la art. 10 alin. (1), alin. (6)-(9) la art. 10, art. 121 și art. 14; 
 
 

abrogă art. 4 alin. (1) lit. i) 

 H.G. nr. 52/2015 
 Hotărâre privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015 
 
 

M. Of. nr. 87/2 feb. 2015 

 H.G. nr. 65/2015 
 Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu si  

 imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2015 
 M. Of. nr. 100/6 feb. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 172/12 mar. 2015) - rectifică art. 1 alin. (2) 
 
 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Peru în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor  
 medicale, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2014. 
 H.G. nr. 66/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 109/11 feb. 2015 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Comisia Naţională de  
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 Sănătate şi Planificare Familială din Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2014 
 H.G. nr. 67/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 109/11 feb. 2015 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din  
 România şi Administraţia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul pădurilor,  
 conservării zonelor umede şi protecţiei vieţii sălbatice, semnat la Bucureşti la 14 aprilie 2014 
 H.G. nr. 70/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 109/11 feb. 2015 
 
 
 H.G. nr. 71/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lupşa, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 131/20 feb. 2015 

 H.G. nr. 75/2015 
 Hotărâre privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de  
 modeling 
 
 

M. Of. nr. 115/13 feb. 2015 

 H.G. nr. 89/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Câmpulung, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 141/25 feb. 2015 

 H.G. nr. 90/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Rădeşti, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 141/25 feb. 2015 
 
 H.G. nr. 91/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şieu-Odorhei, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 141/25 feb. 2015 
 
 H.G. nr. 92/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Mica şi Zau de Câmpie, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 141/25 feb. 2015 

 H.G. nr. 93/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Brădeni, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 141/25 feb. 2015 

 H.G. nr. 94/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Chiajna, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 141/25 feb. 2015 

 H.G. nr. 95/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Frecăţei, Galbenu, Jirlău, Râmnicelu, Scorţaru Nou şi Zăvoaia, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 141/25 feb. 2015 
 
 H.G. nr. 96/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bran, Cincu şi Teliu, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 141/25 feb. 2015 

 H.G. nr. 97/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Codlea, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 141/25 feb. 2015 

 H.G. nr. 98/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cobadin, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 141/25 feb. 2015 
 
 H.G. nr. 101/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Băleşti şi Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 194/24 mar. 2015 

 H.G. nr. 105/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Turceni, judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 161/9 mar. 2015 

 H.G. nr. 114/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Corabia şi Potcoava, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 161/9 mar. 2015 

 H.G. nr. 115/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bărăşti şi Urzica, judeţul Olt 
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M. Of. nr. 161/9 mar. 2015 

 H.G. nr. 116/2015 
 Hotărâre privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice 
 
 

M. Of. nr. 147/27 feb. 2015 

 H.G. nr. 117/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul  
 Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 
 M. Of. nr. 145/26 feb. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 814/2015  (M. Of. nr. 744/5 oct. 2015) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1), anexa nr. 2; 
  înlocuiește anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 121/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 
 M. Of. nr. 195/24 mar. 2015 
 
 H.G. nr. 122/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice 
 
 

M. Of. nr. 169/11 mar. 2015 

 H.G. nr. 123/2015 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune 
 M. Of. nr. 181/17 mar. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 561/2016  (M. Of. nr. 611/10 aug. 2016) - modifică art. 14 alin. (7), art. 21 alin. (2), art. 24 alin. (2) și art. 43 alin. (2) 
 
 

- H.G. nr. 679/2017  (M. Of. nr. 762/25 sep. 2017) - modifică art. 4 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. c), anexa nr. 1 

 H.G. nr. 125/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Slimnic, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 161/9 mar. 2015 

 H.G. nr. 126/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Topliţa, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 161/9 mar. 2015 
 
 H.G. nr. 127/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj 
 
 

M. Of. nr. 161/9 mar. 2015 

 H.G. nr. 129/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Recea, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 161/9 mar. 2015 

 H.G. nr. 132/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru specia bovine 
 
 

M. Of. nr. 163/9 mar. 2015 

 H.G. nr. 133/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile ovine/caprine 
 M. Of. nr. 163/9 mar. 2015 
 
 H.G. nr. 134/2015 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii  
 Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015 
 M. Of. nr. 163/9 mar. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 981/2015  (M. Of. nr. 951/22 dec. 2015) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1 

 H.G. nr. 140/2015 
 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care  
 desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 
 M. Of. nr. 167/10 mar. 2015 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 14 martie 2014 şi la Bucureşti la 8 iulie 2014 între Guvernul  
 României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19  
 decembrie 2005 
 H.G. nr. 141/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 171/12 mar. 2015 
 
 
 H.G. nr. 143/2015 
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 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 166/10 mar. 2015 

 H.G. nr. 144/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Bălan, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 194/24 mar. 2015 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, semnat la  
 Berlin la 24 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al  
 Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993 
 H.G. nr. 146/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 171/12 mar. 2015 
 
 
 H.G. nr. 147/2015 
 Hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, precum şi ale Regulamentului (UE) nr.  
 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele  
 cosmetice 
 
 

M. Of. nr. 175/13 mar. 2015 

 H.G. nr. 149/2015 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei "Carol I" 
 
 

M. Of. nr. 172/12 mar. 2015 

 H.G. nr. 152/2015 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare 
 
 

M. Of. nr. 173/12 mar. 2015 

 H.G. nr. 160/2015 
 Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de reducere a consumului dăunător de alcool în  
 România 
 
 

M. Of. nr. 179/17 mar. 2015 

 H.G. nr. 164/2015 
 Hotărâre privind declararea anului 2015 ca "Anul Veteranilor de Război" 
 M. Of. nr. 178/16 mar. 2015 
 
 H.G. nr. 169/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a  
 depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea 
 
 

M. Of. nr. 202/26 mar. 2015 

 H.G. nr. 171/2015 
 Hotărâre privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr.  
 155/2010 
 
 

M. Of. nr. 198/25 mar. 2015 

 H.G. nr. 172/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Dumbrăveni, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 238/8 apr. 2015 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12  
 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006 
 H.G. nr. 185/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 195/24 mar. 2015 

 ▼ Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 iunie 2014,10 iunie 2014 şi 17 iunie 2014, la Acordul de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar -  
 faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 
 H.G. nr. 191/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 235/7 apr. 2015 
 
 
 H.G. nr. 193/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea  
 bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 
 M. Of. nr. 194/24 mar. 2015 
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 H.G. nr. 206/2015 
 Hotărâre privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 
 M. Of. nr. 208/30 mar. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 800/2015  (M. Of. nr. 738/1 oct. 2015) - modifică art. 4 alin. (3) lit. c), art. 7 alin. (4) și (7), (8), art. 9 lit. g), i)-l), p), r)  
 și ad)-af), art. 10 lit. g), r), ț), x), aa) și ad)-af), art. 11 lit. d), j), aj), am) şi ao),  
 art. 12 lit. ab), ad), ai) și aj), art. 13 lit. c), ab), ac) și af)-ah), art. 14 alin. (1) lit.  
 a)-c), art. 14 alin. (2), (3), (5), (6), (12), (13), (15), (18)-(21) și (25), art. 14 alin.  
 (11) lit. a)-c), art. 14 alin. (16) lit. a), art. 15 alin. (1) lit. b), i) și j), art. 16 alin.  
 (2), art. 16 alin. (5) lit. g), art. 24 alin. (1), (3) și (11), anexa; 
  introduce alin. (21) la art. 4, lit. ad1) la art. 9, art. 371 
 - H.G. nr. 642/2016  (M. Of. nr. 710/14 sep. 2016) - modifică art. 4 alin. (21), art. 7 alin. (7), art. 9 lit. l), ș), ț), u), v) și ac), art. 10  
 lit. f), g), w), aa) și ab), art. 11 lit. b), m), r), u), ad), ai) și ak), art. 12 lit. d), e),  
 n) y), aa) și ac), art. 13 lit. d), e), n), y), aa), ac) și ad), art. 14 alin. (1), (4), (5),  
 (6), (10), (14), (17), (18), (19), (24) și (25), art. 15 alin. (1) lit. e), art. 16 alin.  
 (5) lit. g) și h), art. 18 partea introductivă a alin. (1), art. 24 alin. (10) lit. a),  
 anexa; 
  în cuprinsul hotărârii, sintagma „documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din  
 Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare” se înlocuieşte cu  
 sintagma „documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,  
 republicată, cu modificările şi completările ulterioare”; 
 introduce alin. (11) la art. 6, alin. (8)-(11) la art. 8, lit. u1) la art. 9, lit. ag) și  
 ah) la art. 9, lit. ț1) și ag) la art. 10, lit. ai1) la art. 11, lit. e1) la art. 12, lit.  
 e1) la art. 13, alin. (71), (72), (91), (111) și (191) la art. 14, lit. n) la art.  
 16 alin. (3), lit. i) la art. 16 alin. (4) și lit. i) la art. 16 alin. (5); 
 abrogă art. 10 lit. k) și u), art. 11 lit. q), art. 13 lit. ș) și ai), art. 14 alin. (20),  
 (21) și (22), art. 24 alin. (12) și art. 371 
 - H.G. nr. 794/2016  (M. Of. nr. 863/28 oct. 2016) - introduce art. 361 - art. 364; 
  prelungește termenul de aplicare a H.G. nr. 206/2015 până la data de 31 mar.  
 2017 
 
 

- H.G. nr. 18/2017  (M. Of. nr. 46/17 ian. 2017) - modifică art. 9 lit. g) 

 H.G. nr. 208/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bucovăţ, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 238/8 apr. 2015 

 H.G. nr. 209/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dăeni, Frecăţei, Jurilovca, Mahmudia, Nalbant, Somova şi Văcăreni, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 272/23 apr. 2015 

 H.G. nr. 211/2015 
 Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar  
 2015-2016 
 
 

M. Of. nr. 213/30 mar. 2015 

 H.G. nr. 218/2015 
 Hotărâre privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 
 M. Of. nr. 242/9 apr. 2015 
 
 H.G. nr. 219/2015 
 Hotărâre privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020 
 
 

M. Of. nr. 224/2 apr. 2015 

 H.G. nr. 221/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 324/13 mai 2015 

 

 ▼ Amendamentul 3 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 19 martie 2015 şi, respectiv, la 25 martie 2015 între Guvernul  
 României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar 
 H.G. nr. 225/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 230/3 apr. 2015 
 
 
 H.G. nr. 226/2015 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul  
 European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 233/6 apr. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 292/2016  (M. Of. nr. 309/22 apr. 2016) - modifică art. 2 alin. (1) lit. a) și e), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (3) și (4),  
 art. 6, art. 7 alin. (5) și (6), art. 11, art. 13 alin. (1), (2) și (4), art. 14 alin. (2),  
 art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 lit. a) și c), art. 19 lit. a), c), d) și g), art.  
 22 alin. (1) și (2), art. 23, art. 24 alin. (1), (4) și (5), art. 28 alin. (3) și (5), art.  
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 31; 
 introduce lit. p) și q) la alin. (1) al art. 2, alin. (5) la art. 3, alin. (4) la art. 15,  
 art. 161, art. 162, lit. h) la art. 19, art. 211, alin. (6)-(13) la art. 24, alin.  
 (11) la art. 28; 
 abrogă art. 19 lit. e) 
 - H.G. nr. 881/2016  (M. Of. nr. 964/29 nov. 2016) - modifică art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (3) lit. b) și art. 162; 
 introduce alin. (91) la art. 24; 
 abrogă art. 4 alin. (2) și (3) și art. 7 alin. (6) 
 - H.G. nr. 138/2017  (M. Of. nr. 194/20 mar. 2017) - modifică art. 2 alin.(2) lit.j), art. 4 alin.(7), art.6 lit.b), art. 7 alin.(7); 
  introduce art. 61 
 - H.G. nr. 800/2018  (M. Of. nr. 865/12 oct. 2018) - modifică art. 4 alin. (4), art. 7 alin. (5), art. 12 alin. (1) și (2), art. 13 alin. (2),  
 (3) și (5), art. 16, art. 16 2, art. 28 alin. (11), (3) și (5); 
  introduce art. 271 
 - H.G. nr. 115/2019  (M. Of. nr. 176/5 mar. 2019) - modifică art. 8 alin. (1) lit. a) și art. 12 alin. (3); 
 introduce alin. (31) și alin. (32) la art. 12 
 - H.G. nr. 386/2020  (M. Of. nr. 419/20 mai 2020) - modifică art. 3 alin. (3) 
 - H.G. nr. 829/2021  (M. Of. nr. 769/9 aug. 2021) - modifică art. 2 alin. (1) lit. i), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (2) și (3), art. 4  
 alin. (4), art. 8 alin. (3) lit. c), art. 12 alin. (3) și (31), art. 13 alin. (4), art. 162  
 alin. (1) și (2), art. 24 alin. (2), art. 24 alin. (4), art. 24 alin. (6), (10) și (11) și  
 art. 28 alin. (1); 
 introduce lit. d) la art. 3 alin. (1) și lit. e) la art. 24 alin. (5); 
 
 

abrogă art. 7 alin. (5), art. 23 alin. (2) și art. 24 alin. (3) 

 H.G. nr. 227/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2015 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea  
 riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă mulţi etajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi  
 care prezintă pericol public 
 M. Of. nr. 233/6 apr. 2015 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul de Finanţe  
 din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi  
 finanţarea terorismului, semnat la Bucureşti la 25 septembrie 2014 şi la Astana la 29 octombrie 2014 
 H.G. nr. 229/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 240/8 apr. 2015 

 ▼ Acord  dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind  
 cooperarea militară în domeniul pregătirii, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014 
 H.G. nr. 233/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 240/8 apr. 2015 
 
 
 H.G. nr. 234/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate  
 unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul  
 de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 250/14 apr. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 473/2015  (M. Of. nr. 485/2 iul. 2015) - modifică şi completează anexa 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - abrogă art. 9 alin. (8) din Normele metodologice 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti  
 la 12 decembrie 2014 şi la Paris la 15 decembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 
 H.G. nr. 242/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 249/14 apr. 2015 
 
 
 H.G. nr. 244/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping 
 M. Of. nr. 281/27 apr. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 771/2015  (M. Of. nr. 725/28 sep. 2015) - modifică şi completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 126/2018  (M. Of. nr. 264/26 mar. 2018) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 245/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020 
 
 

M. Of. nr. 340/19 mai 2015 

 H.G. nr. 251/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" 
 M. Of. nr. 263/20 apr. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 720/2021  (M. Of. nr. 677/8 iul. 2021) - modifică art. 1, art. 5 alin. (1); 
 
 

 introduce alin. (3) la art. 5 
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 H.G. nr. 253/2015 
 Hotărâre privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării  
 durabile prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi pentru actualizarea datelor  
 de patrimoniu 
 M. Of. nr. 291/29 apr. 2015 
 
 H.G. nr. 256/2015 
 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" -  
 S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului 
 
 

M. Of. nr. 265/21 apr. 2015 

 H.G. nr. 257/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a  
 planurilor de menţinere a calităţii aerului 
 
 

M. Of. nr. 280/27 apr. 2015 

 H.G. nr. 274/2015 
 Hotărâre privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de  
 contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de  
 cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020 
 M. Of. nr. 292/29 apr. 2015 

 

 ▼ Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de  
 taxă pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi ale Regatului Arabiei Saudite, semnat la Bucureşti la 5 martie  
 2015 
 H.G. nr. 276/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 292/29 apr. 2015 
 
 
 H.G. nr. 283/2015 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna mai a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de  
 credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 300/30 apr. 2015 

 H.G. nr. 288/2015 
 Hotărâre privind declasificarea unor informaţii emise de Ministerul Afacerilor Interne cu privire la activitatea sistemului penitenciar în  
 perioada 1957-1962 
 
 

M. Of. nr. 302/4 mai 2015 

 H.G. nr. 293/2015 
 Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în  
 perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal 
 
 

M. Of. nr. 309/6 mai 2015 

 H.G. nr. 294/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 
 M. Of. nr. 309/6 mai 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 404/2017  (M. Of. nr. 457/19 iun. 2017) - modifică art. 2 alin. (1) - (3), art. 3, art. 4 alin.(3), art. 5; 
  modifică și înlocuiește anexa; 
  introduce alin. (21) la art. 4, alin.(3) la art. 7 
 
 

- H.G. nr. 788/2017  (M. Of. nr. 863/1 nov. 2017) - introduce alin. (22) la art. 4, alin. (31) la art. 5 și anexa nr. 2 

 H.G. nr. 303/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 366/27 mai 2015 
 
 H.G. nr. 309/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 21 mai 2015 
 M. Of. nr. 320/11 mai 2015 

 

 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Armenia privind cooperarea în domeniul  
 pregătirii personalului militar şi civil 
 H.G. nr. 314/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 323/13 mai 2015 
 
 
 H.G. nr. 315/2015 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "LUMINA" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 320/11 mai 2015 
 
 H.G. nr. 318/2015 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca  



 

 1687

 institut naţional de cercetare-dezvoltare 
 M. Of. nr. 351/21 mai 2015 

 

 ▼ Acord  încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi  
 comunicaţiilor, semnat la Ruse la 7 martie 2014 
 H.G. nr. 321/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 348/20 mai 2015 
 
 
 H.G. nr. 326/2015 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public 
 
 

M. Of. nr. 330/14 mai 2015 

 H.G. nr. 327/2015 
 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XVI-a 2015 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a  
 precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 
 
 

M. Of. nr. 338/18 mai 2015 

 H.G. nr. 340/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Odăile şi Poşta Câlnău, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 366/27 mai 2015 

 H.G. nr. 341/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mereni, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 366/27 mai 2015 

 H.G. nr. 345/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bocicoiu Mare, Coaş, Onceşti şi Suciu de Sus, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 409/10 iun. 2015 

 

 ▼ Aranjament administrativ pentru aplicarea înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului 
 H.G. nr. 346/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 372/28 mai 2015 

 ▼ Protocol la Aranjamentul administrativ pentru aplicarea înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Quebecului 
 H.G. nr. 346/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 372/28 mai 2015 
 
 
 H.G. nr. 350/2015 
 Hotărâre privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003 
 
 

M. Of. nr. 359/25 mai 2015 

 H.G. nr. 351/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 366/27 mai 2015 

 H.G. nr. 358/2015 
 Hotărâre privind declasificarea documentelor emise de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,  
 precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia 
 
 

M. Of. nr. 427/16 iun. 2015 

 H.G. nr. 361/2015 
 Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru Agenţia  
 Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de  
 arie extinsă 
 
 

M. Of. nr. 382/2 iun. 2015 

 H.G. nr. 362/2015 
 Hotărâre privind aprobarea atribuţiilor, precum şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de  
 transport inteligente 
 
 

M. Of. nr. 413/11 iun. 2015 

 H.G. nr. 364/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 

 H.G. nr. 381/2015 
 Hotărâre privind unele măsuri de protocol pentru organizarea de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de  
 Afaceri a reuniunii Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale a Asociaţiei Europene a Artizanatului şi a întreprinderilor Mici şi  
 Mijlocii (UEAPME), care se va desfăşura la Bucureşti în data de 10 iunie 2015 
 
 

M. Of. nr. 383/2 iun. 2015 
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 H.G. nr. 383/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului  
 strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 
 
 

M. Of. nr. 463/26 iun. 2015 

 H.G. nr. 389/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019 
 M. Of. nr. 532/16 iul. 2015 
 
 H.G. nr. 397/2015 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Ştiinte Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române 
 
 

M. Of. nr. 405/9 iun. 2015 

 H.G. nr. 398/2015 
 Hotărâre  pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru  
 asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 
 M. Of. nr. 488/3 iul. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 904/2016  (M. Of. nr. 1007/15 dec. 2016) - modifică art. 2 lit. p) și u), art. 3 lit. k), art. 4 lit. d), j), m), n) și p), art. 6 alin.  
 (2) pct. 8, 23, 28, 39 și 45, art. 7, art. 8, art. 9 pct. 22 și 36, art. 11 pct. 3, 4, 14,  
 15 și 17, art. 15 alin. (3), art. 20 pct. 7, titlul cap. VI, art. 24 alin. (2), art. 25,  
 art. 26 alin. (3), art. 29 și art. 31; 
 introduce lit. ab) la art. 2, art. 41, pct. 411 la art. 9; 
 abrogă art. 27 și 28 
 - H.G. nr. 556/2017  (M. Of. nr. 643/4 aug. 2017) - modifică art. 4 lit. j) și t); 
 
 

introduce lit. ab) la art. 4 și alin. (2) la art. 9 

 H.G. nr. 399/2015 
 Hotărâre privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare  
 regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 
 M. Of. nr. 413/11 iun. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 488/2018  (M. Of. nr. 586/11 iul. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) lit. a), art. 5 
 - H.G. nr. 888/2020  (M. Of. nr. 985/26 oct. 2020) - modifică art. 10; 
  abrogă art. 11 
 
 H.G. nr. 400/2015 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Institutul Cultural Român a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 
 

M. Of. nr. 426/15 iun. 2015 

 H.G. nr. 405/2015 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 396/5 iun. 2015 
 
 H.G. nr. 410/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Daia, judeţul Giurgiu 
 
 

M. Of. nr. 409/10 iun. 2015 

 H.G. nr. 411/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Densuş şi Vălişoara, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 409/10 iun. 2015 

 H.G. nr. 414/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN (Next Generation  
 Network) 
 M. Of. nr. 441/19 iun. 2015 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi  
 industriale, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014 
 H.G. nr. 415/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 414/11 iun. 2015 

 H.G. nr. 417/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România 
 M. Of. nr. 439/19 iun. 2015 
 
 H.G. nr. 418/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020 
 
 

M. Of. nr. 448/23 iun. 2015 

 H.G. nr. 419/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Glodeni, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 
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 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor,  
 semnat la Tel Aviv la 14 septembrie 2014 
 H.G. nr. 432/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 448/23 iun. 2015 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate ia Bucureşti la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 şi respectiv la 4 februarie  
 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind  
 completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 H.G. nr. 436/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 441/19 iun. 2015 

 H.G. nr. 437/2015 
 Hotărâre pentru procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.  
 21/1996 
 
 

M. Of. nr. 454/24 iun. 2015 

 H.G. nr. 441/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Brăeşti, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 
 
 H.G. nr. 442/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şugag, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 

 H.G. nr. 443/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea 
 
 

M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 

 H.G. nr. 447/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Socond, judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 ianuarie 2015 şi la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare  a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării  
 copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 
 H.G. nr. 451/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 463/26 iun. 2015 

 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,  
 semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2014 şi la Londra la 17 noiembrie 2014, pentru amendarea înţelegerii de securitate dintre Ministerul  
 Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia  
 informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti la 10 noiembrie 2009 
 H.G. nr. 457/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 470/30 iun. 2015 
 
 
 H.G. nr. 459/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ariniş, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 

 H.G. nr. 461/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lozna, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 

 H.G. nr. 462/2015 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul  
 donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate,  
 în anul 2015 
 M. Of. nr. 479/1 iul. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 916/2015  (M. Of. nr. 834/9 nov. 2015) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. b) 

 H.G. nr. 464/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate  
 al Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 479/1 iul. 2015 

 H.G. nr. 469/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină,  
 Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură 
 M. Of. nr. 511/9 iul. 2015 
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 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Bruxelles la 25 martie 2015 şi la Bucureşti la 9 aprilie 2015, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de  
 asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 
 H.G. nr. 472/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 494/6 iul. 2015 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul  
 României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru  

 Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la  
 Bucureşti la 7 decembrie 2005 
 H.G. nr. 484/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 533/17 iul. 2015 
 
 
 H.G. nr. 485/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 

 H.G. nr. 486/2015 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei 
 M. Of. nr. 486/2 iul. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 563/2020  (M. Of. nr. 659/24 iul. 2020) - abrogă art. I 

 H.G. nr. 488/2015 
 Hotărâre privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie  
 termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele  
 termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021 
 M. Of. nr. 481/1 iul. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 461/2016  (M. Of. nr. 487/30 iun. 2016) - modifică anexa 

 H.G. nr. 496/2015 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de  
 credite cu rol de autoritate de management 
 M. Of. nr. 492/6 iul. 2015 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri  
 transfrontaliere de reţea optică, semnat la Budapesta la 7 mai 2015 
 H.G. nr. 503/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 514/10 iul. 2015 
 
 
 H.G. nr. 511/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Laza, judeţul Vaslui 
 
 

M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 

 H.G. nr. 515/2015 
 Hotărâre privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanadpalota (Ungaria) 
 
 

M. Of. nr. 505/8 iul. 2015 

 H.G. nr. 535/2015 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Presei Sportive din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 

 H.G. nr. 538/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul  
 Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 
 

M. Of. nr. 520/13 iul. 2015 

 H.G. nr. 539/2015 
 Hotărâre privind declasificarea unor informaţii referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Interne în  
 anul 1961 
 M. Of. nr. 520/13 iul. 2015 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul utilizării paşnice a energiei  
 nucleare, semnat la Beijing la 1 septembrie 2014 
 H.G. nr. 540/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 549/23 iul. 2015 
 
 
 H.G. nr. 541/2015 
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 Hotărâre privind modificarea numărului de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism  
 din cadrul Ministerului Public 
 
 

M. Of. nr. 524/14 iul. 2015 

 H.G. nr. 545/2015 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Foişorul de Foc = Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 

 

 ▼ Amendament  convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 18 noiembrie 2014 şi la 5 decembrie 2014, respectiv la Paris la 27  
 noiembrie 2014, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006)  
 dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007 
 H.G. nr. 552/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 548/23 iul. 2015 
 
 
 H.G. nr. 565/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru învăţământ terţiar 2015-2020 
 
 

M. Of. nr. 561/28 iul. 2015 

 H.G. nr. 566/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada  
 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 
 M. Of. nr. 619/14 aug. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 861/2016  (M. Of. nr. 951/25 nov. 2016) - modifică titlul, art. 2, art. 4; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 2; 
 
 
 

introduce art. 21 și anexa nr. 3 

 H.G. nr. 569/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor  
 didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat 
 
 

M. Of. nr. 536/17 iul. 2015 

 H.G. nr. 575/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de  
 învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016 
 M. Of. nr. 554/27 iul. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 781/2015  (M. Of. nr. 724/28 sep. 2015) - modifică şi completează anexele nr. 2 - 3 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 746/6 oct. 2015) - rectifică anexa nr. 3 

 H.G. nr. 576/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere  
 pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului 
 
 

M. Of. nr. 542/21 iul. 2015 

 H.G. nr. 579/2015 
 Hotărâre privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor  
 de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora 
 
 

M. Of. nr. 585/4 aug. 2015 

 H.G. nr. 580/2015 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 544/22 iul. 2015 

 H.G. nr. 583/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) 
 M. Of. nr. 594/6 aug. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 8/2018  (M. Of. nr. 62/22 ian. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) lit. g), art. 2 alin. (2) lit. g); 
  introduce art. 121; 
  modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 1032/2020  (M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020) - modifică art. 5 și anexa 
 
 

- H.G. nr. 1310/2021  (M. Of. nr. 1254/30 dec. 2021) - modifică art. 5 alin. (1) și anexa 

 H.G. nr. 594/2015 
 Hotărâre privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc 
 M. Of. nr. 558/27 iul. 2015 
 
 H.G. nr. 595/2015 
 Hotărâre privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în  
 anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior 
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 M. Of. nr. 595/6 aug. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 778/2015  (M. Of. nr. 723/25 sep. 2015) 
 
 ▼ Act adiţional nr. 1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în  
 România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, şi pentru modificarea art. 3 din Hotărârea  
 Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind  
 programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008 
 H.G. nr. 607/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 587/5 aug. 2015 
 
 
 H.G. nr. 615/2015 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş" 
 M. Of. nr. 602/10 aug. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 764/2015  (M. Of. nr. 714/23 sep. 2015) - modifică art.3 
 
 
 H.G. nr. 616/2015 
 Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului «Colectarea,  
 prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia  
 Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului» desfăşurat în  
 perioada 2015-2025 
 M. Of. nr. 584/4 aug. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 945/2016  (M. Of. nr. 1024/20 dec. 2016) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 280/2018  (M. Of. nr. 397/9 mai 2018) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2-4, anexa. 
 - H.G. nr. 468/2019  (M. Of. nr. 571/11 iul. 2019) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2), art. 3, anexa 
 - H.G. nr. 516/2020  (M. Of. nr. 606/10 iul. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1), art. 3 și art. 4; 
 modifică și înlocuiește anexa 
 - H.G. nr. 698/2021  (M. Of. nr. 652/1 iul. 2021) - modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3, modifică și completează anexa 
 
 ▼ Aranjament între Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul  
 cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 2014 şi la Bruxelles la 5 decembrie 2014 
 H.G. nr. 620/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 578/3 aug. 2015 
 
 
 H.G. nr. 624/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea criteriilor de selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală,  
 aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 
 
 

M. Of. nr. 604/10 aug. 2015 

 H.G. nr. 625/2015 
 Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de  
 credite cu rol de autoritate de management 
 
 

M. Of. nr. 604/10 aug. 2015 

 H.G. nr. 626/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a unei cote din participaţia deţinută de statul român la Societatea "Rompetrol Rafinare"  
 - S.A. Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 605/11 aug. 2015 

 H.G. nr. 632/2015 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Franciză ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 607/11 aug. 2015 

 H.G. nr. 634/2015 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 
 M. Of. nr. 645/25 aug. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 774/2016  (M. Of. nr. 856/27 oct. 2016) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (3) lit. a)-i), art. 4 alin. (4), art. 7; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
 introduce lit. e) și f) la art. 3 alin. (1), lit. m) la art. 3 alin. (3); 
 abrogă art. 8-12 
 - H.G. nr. 862/2017  (M. Of. nr. 983/11 dec. 2017) - modifică art. 4 alin.(4); 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 419/2018  (M. Of. nr. 496/18 iun. 2018) - modifică art. 3 alin. (1) lit. e), art. 3 alin. (3) lit. g) și m), art. 4 alin. (4),  
 modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 abrogă art. 3 alin. (3) lit. d) și h) 
 - H.G. nr. 502/2018  (M. Of. nr. 614/17 iul. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 208/2020  (M. Of. nr. 238/24 mar. 2020) - modifică art. 1 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (1) și (3), art. 6 alin.  
 (6) partea introductivă și lit. c), f) și i), art. 6 alin. (8) și (9), art. 7 alin. (2) și art.  
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 16 alin. (1) și înlocuiește anexa nr. 1; 
 
 

abrogă art. 6 alin. (7) 

 H.G. nr. 635/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Copălău, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 666/2 sep. 2015 

 H.G. nr. 640/2015 
 Hotărâre privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru  
 azil 
 M. Of. nr. 644/25 aug. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 886/2018  (M. Of. nr. 969/15 nov. 2018) - modifică articolul unic alin. (2) și anexa 

 H.G. nr. 642/2015 
 Hotărâre privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Comandamentul Forţelor Statelor Unite ale  
 Americii în Europa - USEUCOM, cu sediul la Stuttgart, Germania 
 M. Of. nr. 643/25 aug. 2015 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 12  
 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru  
 finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 H.G. nr. 645/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 648/26 aug. 2015 
 
 
 H.G. nr. 652/2015 
 Hotărâre privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU)  
 2007-2013 
 M. Of. nr. 639/21 aug. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 853/2015  (M. Of. nr. 775/16 oct. 2015) - introduce alin. (21) la art. 10 

 H.G. nr. 653/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ormeniş, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 666/2 sep. 2015 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul sănătăţii, semnat la  
 Kuwait City la 4 mai 2015 
 H.G. nr. 655/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 644/25 aug. 2015 
 
 
 H.G. nr. 659/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de  
 droguri 2015-2018 
 M. Of. nr. 672/3 sep. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 292/2018  (M. Of. nr. 409/14 mai 2018) - perioadele de implementare a programului prevăzut la art. 1 se prorogă până  
 în anul 2020; 

 

 modifică art. 3 alin. (1), art. 6 și anexa 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la  
 Kuwait City la 4 mai 2015 
 H.G. nr. 663/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 650/27 aug. 2015 
 
 
 H.G. nr. 667/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vâlcele, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 666/2 sep. 2015 

 H.G. nr. 668/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 666/2 sep. 2015 
 
 H.G. nr. 669/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 666/2 sep. 2015 

 H.G. nr. 670/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vinga, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 666/2 sep. 2015 
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 H.G. nr. 671/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 666/2 sep. 2015 

 H.G. nr. 672/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mărăcineni, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 666/2 sep. 2015 

 H.G. nr. 673/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 666/2 sep. 2015 

 H.G. nr. 674/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Subcetate, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 666/2 sep. 2015 
 
 H.G. nr. 678/2015 
 Hotărâre privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională,  
 Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit 
 M. Of. nr. 657/31 aug. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 953/2015  (M. Of. nr. 917/10 dec. 2015) - introduce lit. a1) la art. 2 
 - H.G. nr. 433/2016  (M. Of. nr. 465/22 iun. 2016) - introduce lit. b1) la art. 2, lit. d1) și d2) la art. 2, pct. 111 la art. 2 lit. e),  
 lit. a1) și a 2) la art. 3 
 - H.G. nr. 608/2016  (M. Of. nr. 673/31 aug. 2016) - modifică art. 2 părțile introductive ale lit. e) și g), art. 2 lit. f) și h), art. 3  
 părțile introductive ale lit. b) și c) și art. 3 lit. b) pct. 2 
 - H.G. nr. 748/2016  (M. Of. nr. 815/14 oct. 2016) - modifică  art. 3 partea introductivă a lit. b) şi art. 3 lit. c); 
 introduce lit. d3) şi lit. f1) la art. 2 şi lit. a3) la art. 3 
 
 

- H.G. nr. 1013/2016  (M. Of. nr. 1065/29 dec. 2016) - prorogă termenul prevăzut la art. 2 lit. i) până la data de 28 februarie 2017. 

 H.G. nr. 680/2015 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva" 
 
 

M. Of. nr. 653/28 aug. 2015 

 H.G. nr. 683/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România 
 M. Of. nr. 656/31 aug. 2015 
 Modificări: 
 - L. nr. 74/2019  (M. Of. nr. 342/3 mai 2019) - sintagmele „sit contaminat istoric” şi „sit potenţial contaminat istoric"  
 utilizate în tot cuprinsul Strategiei Naţionale şi Planului Naţional pentru  
 Gestionarea Siturilor Contaminate din România se înlocuiesc cu sintagmele „sit  
 contaminat” şi „sit potenţial contaminat”; 
 sintagma „investigare istorică” utilizată în tot cuprinsul Strategiei Naţionale şi  
 Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România se  
 
 

elimină 

 H.G. nr. 684/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri  
 2015-2018 
 M. Of. nr. 672/3 sep. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 292/2018  (M. Of. nr. 409/14 mai 2018) - perioadele de implementare a programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se  
 prorogă până în anul 2020; 
 modifică art. 1 alin. (3), art. 2 și anexa 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte  
 diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015 
 H.G. nr. 686/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 650/27 aug. 2015 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte  
 diplomatice şi speciale, semnat la Doha la 3 mai 2015 
 H.G. nr. 687/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 651/27 aug. 2015 
 
 
 H.G. nr. 689/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Unţeni, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 666/2 sep. 2015 

 H.G. nr. 690/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Crişcior şi Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 666/2 sep. 2015 
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 H.G. nr. 691/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate  
 şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile  
 generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor  
 elaborate de către acestea 
 
 

M. Of. nr. 663/1 sep. 2015 

 H.G. nr. 692/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor  
 pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Dubai la 4 mai 2015 
 M. Of. nr. 657/31 aug. 2015 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte  
 diplomatice, semnat la Dubai la 4 mai 2015 
 H.G. nr. 692/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 657/31 aug. 2015 
 
 
 H.G. nr. 703/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit.  
 d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la  
 bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor  
 publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 
 
 

M. Of. nr. 657/31 aug. 2015 

 H.G. nr. 706/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr.  
 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al  
 personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice 
 
 

M. Of. nr. 670/3 sep. 2015 

 H.G. nr. 710/2015 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată 
 M. Of. nr. 708/22 sep. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 485/2016  (M. Of. nr. 526/13 iul. 2016) - modifică art. 1 alin. (2) lit. f), art. 6 alin. (7), anexa nr. 4 

 H.G. nr. 711/2015 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare 
 M. Of. nr. 765/14 oct. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 486/2016  (M. Of. nr. 526/13 iul. 2016) - modifică art. 27 alin. (1), anexa nr. 1, anexa nr. 3 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare  
 interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 21 mai 2015 
 H.G. nr. 712/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 691/11 sep. 2015 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 21 ianuarie 2015, 28 ianuarie 2015 şi 5 februarie 2015, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4  
 iulie 2006 
 H.G. nr. 713/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 681/8 sep. 2015 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 19 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015, între Guvernul României  
 şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului  
 Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem  
 integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor  
 uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" 
 H.G. nr. 714/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 681/8 sep. 2015 
 
 
 H.G. nr. 716/2015 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER şi pentru modificarea şi completarea  
 Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 
 
 

M. Of. nr. 676/4 sep. 2015 

 H.G. nr. 725/2015 
 Hotărâre pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea  
 recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor 
 M. Of. nr. 690/11 sep. 2015 
 Modificări: 



 

 1696

 - H.G. nr. 893/2018  (M. Of. nr. 971/16 nov. 2018) - modifică art. 13 alin. (5), art. 14 alin. (2), art. 15, art. 17 alin. (3), art. 34 alin.  
 (1) și (2); 
 
 

 introduce lit. e) la art. 2 alin. (1), art. 141 

 H.G. nr. 729/2015 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja,  
 Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu  
 Mureş-Cluj-Oradea" 
 M. Of. nr. 702/18 sep. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 27/2016  (M. Of. nr. 71/1 feb. 2016) - modifică art. 3 
 - H.G. nr. 418/2017  (M. Of. nr. 443/14 iun. 2017) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 636/2018  (M. Of. nr. 743/28 aug. 2018) - modifică anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 1109/2020  (M. Of. nr. 1259/18 dec. 2020) 

 H.G. nr. 733/2015 
 Hotărâre privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale şcolare de către elevii aflaţi în  
 anul şcolar 2015-2016 în ciclul superior al învăţământului liceal de stat 
 
 

M. Of. nr. 687/10 sep. 2015 

 H.G. nr. 737/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia  publică  
 centrală pentru anul 2015 
 
 

M. Of. nr. 693/14 sep. 2015 

 H.G. nr. 743/2015 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere 
 M. Of. nr. 709/22 sep. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 284/2016  (M. Of. nr. 308/21 apr. 2016) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte  
 diplomatice, de serviciu şi oficiale, semnat la Havana la 26 mai 2015 
 H.G. nr. 750/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 703/18 sep. 2015 
 
 
 H.G. nr. 751/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 13 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în  
 perimetrele XIII Pelican şi XV Midia referitor exclusiv la Suprafaţa Contractuală de Apă Adâncă Midia 
 
 

M. Of. nr. 703/18 sep. 2015 

 H.G. nr. 762/2015 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - Lot 4 
 M. Of. nr. 748/7 oct. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 218/2016  (M. Of. nr. 252/5 apr. 2016) - modifică art. 3 
 
 

- H.G. nr. 466/2019  (M. Of. nr. 567/10 iul. 2019) - modifică anexa nr.2 

 H.G. nr. 763/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 
 

M. Of. nr. 762/13 oct. 2015 

 H.G. nr. 765/2015 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie "Teodor Cineu" - Tecuci 
 
 

M. Of. nr. 714/23 sep. 2015 

 H.G. nr. 775/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020 
 M. Of. nr. 756/9 oct. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 640/2018  (M. Of. nr. 740/28 aug. 2018) - modifică anexa 

 H.G. nr. 776/2015 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi  
 produselor conexe 
 M. Of. nr. 731/30 sep. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 8/2016  (M. Of. nr. 34/18 ian. 2016) - modifică art. 5 alin. (1) 

 H.G. nr. 779/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2015-2020 
 M. Of. nr. 763/13 oct. 2015 
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 H.G. nr. 780/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 şi a  
 Planului de acţiune pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 
 M. Of. nr. 789/23 oct. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 829/2018  (M. Of. nr. 927/2 nov. 2018) - modifică titlul și art. 5; 
 
 

introduce art. 21, 41 și anexa nr. 3 

 H.G. nr. 788/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la  
 Nyiregyhaza la 30 aprilie 2015, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea  
 pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 
 

M. Of. nr. 781/20 oct. 2015 

 H.G. nr. 792/2015 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Securitate şi Sănătate în Muncă ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 735/1 oct. 2015 

 H.G. nr. 795/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada  
 2015-2020 
 
 

M. Of. nr. 768/15 oct. 2015 

 H.G. nr. 807/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Balinţ, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 780/20 oct. 2015 

 H.G. nr. 821/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial 
 M. Of. nr. 767/14 oct. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 305/2016  (M. Of. nr. 316/25 apr. 2016) - completează anexa nr. 1 

 H.G. nr. 824/2015 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune 
 
 

M. Of. nr. 784/21 oct. 2015 

 H.G. nr. 825/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională  
 Anticorupţie, pentru anul 2015 
 
 

M. Of. nr. 775/16 oct. 2015 

 H.G. nr. 826/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Goleşti, Mihăeşti şi Vaideeni, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 780/20 oct. 2015 

 H.G. nr. 827/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Boţeşti şi Ungheni, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 780/20 oct. 2015 
 
 H.G. nr. 830/2015 
 Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia 
 
 

M. Of. nr. 750/7 oct. 2015 

 H.G. nr. 834/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 1 VOIVOZI,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu Societatea  
 Comercială "Expert Petroleum" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 756/9 oct. 2015 

 H.G. nr. 835/2015 
 Hotărâre aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 5 ADEA, încheiat între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu Societatea Comercială  
 "Expert Petroleum" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 760/13 oct. 2015 

 H.G. nr. 838/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-învăţare, dezvoltat de OECD - TALIS  
 2018 în 
 M. Of. nr. 759/12 oct. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 447/2019  (M. Of. nr. 540/2 iul. 2019) - modifică art. 2 alin. (3); 
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  introduce alin. (21) la art. 2 
 - H.G. nr. 644/2021  (M. Of. nr. 607/18 iun. 2021) - modifică art. 2 alin. (3); 
 
 

introduce alin. (22) la art. 2 

 H.G. nr. 842/2015 
 Hotărâre privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile 
 
 

M. Of. nr. 766/14 oct. 2015 

 H.G. nr. 844/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional multianual 2015-2017 
 
 

M. Of. nr. 770/15 oct. 2015 

 H.G. nr. 845/2015 
 Hotărâre privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în  
 conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a  
 obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn 
 M. Of. nr. 771/15 oct. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 730/2017  (M. Of. nr. 800/10 oct. 2017) - modifică art. 5 alin. (1) 
 ▼ Aranjament dintre Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării  
 naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi  
 ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală  
 Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanţarea,  
 administrarea şi sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC), semnat la  
 8 octombrie 2013 
 H.G. nr. 848/2015 (aderare) 
 M. Of. nr. 825/5 nov. 2015 
 
 
 H.G. nr. 849/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Feliceni şi Mărtiniş, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 841/11 nov. 2015 

 H.G. nr. 862/2015 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Literaturii Române Iaşi, precum şi pentru aprobarea  
 schimbării denumirii acestuia 
 
 

M. Of. nr. 785/21 oct. 2015 

 H.G. nr. 863/2015 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă  
 Simion" Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 789/23 oct. 2015 

 H.G. nr. 865/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Naţionale 2015-2021 şi a Planului de acţiuni al Strategiei Arhivelor Naţionale 2015-2021 
 
 

M. Of. nr. 796/27 oct. 2015 

 H.G. nr. 866/2015 
 Hotărâre privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori alt nivel de secretizare a unor categorii de informaţii referitoare la activitatea  
 Ministerului Afacerilor Interne 
 
 

M. Of. nr. 795/27 oct. 2015 

 H.G. nr. 867/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor  
 sociale 
 M. Of. nr. 834/9 nov. 2015 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 584/2016  (M. Of. nr. 640/19 aug. 2016) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1), anexa, anexele nr. 1-4 la nomenclator 
 - H.G. nr. 476/2019  (M. Of. nr. 581/16 iul. 2019) - modifică anexa - Nomenclator - și anexele nr. 1, 2 și 3 la Nomenclator 
 - H.G. nr. 354/2021  (M. Of. nr. 349/6 apr. 2021) - modifică și completează anexa; 
  modifică și completează anexa nr. 4 la nomenclator 
 
 ▼ Acord administrativ privind recunoaşterea reciprocă a calificării de marinar obţinute prin calificare profesională, completând Acordul  
 administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin şi Ministerul  
 Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014 
 H.G. nr. 868/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 811/31 oct. 2015 

 ▼ Memorandum de înţelegere pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din  
 România şi Ministerul Educaţiei din Regatul Arabiei Saudite, semnat la Riad la 30 aprilie 2015 
 H.G. nr. 872/2015 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 800/28 oct. 2015 

 H.G. nr. 881/2015 
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 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj prin preluarea şi integrarea acesteia în cadrul Universităţii  
 de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca sub denumirea de Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca 
 
 

M. Of. nr. 820/4 nov. 2015 

 H.G. nr. 883/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Fântânele, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 841/11 nov. 2015 

 H.G. nr. 889/2015 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad" 
 
 

M. Of. nr. 818/3 nov. 2015 

 H.G. nr. 900/2015 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, precum şi a ajutoarelor specifice care se finanţează  
 din Fondul european de garantare agricolă 
 
 

M. Of. nr. 816/3 nov. 2015 

 H.G. nr. 901/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice 
 M. Of. nr. 881/25 nov. 2015 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 aprilie 2015 şi 30 iulie 2015 şi la Bruxelles la 7 septembrie  
 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind  
 controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare şi la Acordul de  
 asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi)  
 dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 H.G. nr. 902/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 850/16 nov. 2015 
 
 H.G. nr. 905/2015 
 Hotărâre pentru indexarea indemnizaţiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de  
 liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România 
 
 

M. Of. nr. 842/12 nov. 2015 

 H.G. nr. 910/2015 
 Hotărâre pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurenţei, în vederea desfăşurării activităţilor specifice 
 
 

M. Of. nr. 839/10 nov. 2015 

 H.G. nr. 914/2015 
 Hotărâre privind participarea României la Programul Internaţional PIAAC "Programul pentru Evaluarea Internaţională a Competenţelor  
 Adulţilor", 2015-2018 
 
 

M. Of. nr. 839/10 nov. 2015 

 H.G. nr. 915/2015 
 Hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea  
 gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii  
 elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi 
 
 

M. Of. nr. 824/4 nov. 2015 

 H.G. nr. 923/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 966/28 dec. 2015 

 H.G. nr. 944/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Băgaciu şi Sânger, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 966/28 dec. 2015 
 
 H.G. nr. 951/2015 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice  
 pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 
 
 

M. Of. nr. 915/10 dec. 2015 

 H.G. nr. 954/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor  
 Corpului diplomatic şi consular al României 
 
 

M. Of. nr. 925/14 dec. 2015 

 H.G. nr. 956/2015 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Drăgoteşti şi Ghidici, judeţul Dolj 
 
 

M. Of. nr. 966/28 dec. 2015 

 H.G. nr. 958/2015 
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 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul  
 de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Conducta de aducţiune a sondei 15  
 Bilciureşti", judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 922/11 dec. 2015 

 H.G. nr. 959/2015 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul  
 de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4  
 Bătrâneşti, judeţul Bacău" 
 
 

M. Of. nr. 922/11 dec. 2015 

 H.G. nr. 960/2015 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în  
 coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o  
 capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit" 
 
 

M. Of. nr. 922/11 dec. 2015 

 H.G. nr. 979/2015 
 Hotărâre privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor  
 necesare pentru distribuţia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi  
 a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului  
 de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2015-2016 
 M. Of. nr. 953/23 dec. 2015 

 

 ▼ Anexă privind modificarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de  
 cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est din data de 21 mai 2010 (CoM 02/13) 
 H.G. nr. 991/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 957/23 dec. 2015 
 
 
 H.G. nr. 992/2015 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru  
 punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF  
 pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2015 
 M. Of. nr. 958/23 dec. 2015 
 
 
 H.G. nr. 1000/2015 
 Hotărâre privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare 
 
 

M. Of. nr. 977/30 dec. 2015 

 H.G. nr. 1001/2015 
 Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea  
 resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 
 M. Of. nr. 964/24 dec. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 147/2017  (M. Of. nr. 206/24 mar. 2017) - abrogă art. 3 

 H.G. nr. 1014/2015 
 Hotărâre privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 
 M. Of. nr. 986/31 dec. 2015 
 
 H.G. nr. 1015/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de  
 sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016 
 
 

M. Of. nr. 987/31 dec. 2015 

 H.G. nr. 1018/2015 
 Hotărâre pentru stabilirea contribuţiei financiare a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) 
 M. Of. nr. 988/31 dec. 2015 
 
 H.G. nr. 1019/2015 
 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte  
 combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul  
 energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1  
 ianuarie-31 martie 2016, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic  
 Naţional 
 
 

M. Of. nr. 987/31 dec. 2015 

 H.G. nr. 1021/2015 
 Hotărâre privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice  
 eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului  
 2014 şi pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii  
 coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare  
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 comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 2/4 ian. 2016 

 H.G. nr. 1022/2015 
 Hotărâre pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
 
 

M. Of. nr. 5/5 ian. 2016 

 H.G. nr. 1023/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de  
 cercetare-dezvoltare 
 M. Of. nr. 9/7 ian. 2016 

 

 ▼ Acord de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie  
 (OIM), semnat la Bucureşti la 2 noiembrie 2015 
 H.G. nr. 1024/2015 (aprobare) 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2016 
 
 

 

  
 
  2016  
 
 
 H.G. nr. 1/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 22/13 ian. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 78/3 feb. 2016) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 47/2016  (M. Of. nr. 100/9 feb. 2016) - modifică titlul VIII pct. 154 alin. (2) și (4); 
 înlocuiește anexa nr. 44 
 - H.G. nr. 159/2016  (M. Of. nr. 208/21 mar. 2016) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 și 45 din  
 titlul VIII; 
  introduce anexa nr. 221 la titlul VIII 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 273/11 apr. 2016) - rectifică Titlul VIII 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 284/2017  (M. Of. nr. 319/4 mai 2017) - modifică la Titlul II pct. 11 alin. (1), pct. 12 alin.(3) exemplul (1), pct. 24 alin. 
 (1) lit.a), lit.e) subpct. (ii), la Titlul III pct. 4 alin.(3), la Titlul IV pct. 14 alin.(6)  
 lit.a) subpct. (iv) și ultimul paragraf, pct. 33 alin.(2) al patrulea paragraf, pct.  
 33 alin.(3) lit.g) teza a doua, pct. 33 alin.(4) tezele 1-5, pct. 33 alin.(5) tezele 6 și  
 7, pct. 34 alin.(1) partea introductivă, pct. 43 alin.(7), la Titlul V pct. 4, la Titlul  
 VI pct. 26, la Titlul VII pct. 4 alin.(7), pct. 32 alin.(3) și (6), pct. 34 alin.(3), pct.  
 37 alin.(5) lit.a), pct. 74 alin.(1) și (5), pct. 78 alin.(6) lit. b) și c), pct. 79 alin.  
 (1), (4), (8), (14) - (16) și (18) - (20); 
  introduce la Titlul I, secțiunea 21 cu pct. 5 la cap.II, la Titlul II alin.(41) la  
 pct. 17, alin.(5) la pct. 33,  la Titlul III alin.(11) la pct. 1, pct. 21 și secțiunea  
 41, la Titlul IV, pct. 21, alin. (41) și (42) la pct. 33, la Titlul V, secțiunea  
 61 la cap. III cu pct. 171, pct. 191 la secțiunea a 8-a, la Titlul VII, alin.(11)  
 la pct. 16, secțiunea a 5-a la cap.XII cu pct. 871; 
  abrogă pct. 11 alin.(4) la Titlul II, pct. 33 alin.(1) lit.g) și h) la Titlul IV, pct. 6  
 alin.(1), pct. 11 alin.(2) și (3) și pct. 20 la Titlul V, pct. 22 alin.(2) și anexa la  
 normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal la  
 Titlul VI, pct. 79 alin. (21) și pct. 107 la Titlul VII 
 - H.G. nr. 354/2018  (M. Of. nr. 442/25 mai 2018) - modifică la Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor - pct. 1,  
 pct. 2, pct. 4 alin. (3), la Titlul IV - Impozitul pe venit - la cap. I secțiunea 1, cu  
 pct. 1-21, pct. 4, pct. 6 alin. (4) lit. b), pct. 8, pct. 9, secțiunea a 6-a cu pct. 11,  
 pct. 12 alin. (1) partea introductivă, pct. 13 alin. (4) și (6) - (8), pct. 14 alin. (2),  
 (6) și (12), la cap. III secțiunea a 4-a cu pct. 15, pct. 26 alin. (4), pct. 27, pct. 28  
 alin. (6) prima teză, la cap. VII secțiunea a 3-a pct. 30, la cap. VII secțiunea a  
 4-a pct. 31, pct. 35, pct. 36, la cap. XI secțiunea a 3-a pct. 37, la cap. XI  
 secțiunea a 4-a pct. 38, la cap. XI secțiunea a 5-a pct. 39, pct. 41 alin. (2) lit. c),  
 pct. 41 alin. (3) lit. b), pct. 42 alin. (3), pct. 43 alin. (6), pct. 44, pct. 45, pct. 46  
 alin. (6), pct. 46 alin. (8) lit. a), b) și partea introductivă a lit. c), pct. 46 alin.  
 (10) și (11), la Titlul V - Contribuții sociale obligatorii - pct. 3 alin. (1) și (4),  
 pct. 4 prima teză, pct. 7, la cap. II titlul secțiunea a 5-a, pct. 8, titlul cap. III, pct.  
 10, la cap. III titlul secțiunea a 2-a, pct. 11 alin. (1), (6) și (9), la cap. III titlul  
 secțiunea a 4-a, pct. 14, la cap. III titlul secțiunii a 6-a, pct. 16, la Titlul VI -  
 Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe  
 reprezentanțele firmelor străine înființate în România - pct. 20 alin. (2), pct. 21,  
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 la Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale - pct. 8 alin. (31), (35), (39) și (40),  
 pct. 14 alin. (3) și (4), pct. 15 alin. (2) și (3), pct. 16 alin. (1), pct. 17 alin. (4) și  
 (5), pct. 21 alin. (18), pct. 29, pct. 30 alin. (7) și (10), pct. 31 alin. (2) și (4), pct.  
 32 alin. (2), pct. 33 alin. (1), pct. 35 alin. (4) și (5), pct. 36 alin. (1), pct. 37 alin.  
 (1), pct. 39 alin. (1), pct. 40 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (10), (11) și (13), pct. 42  
 alin. (3), pct. 44, pct. 45, pct. 46 alin. (1), pct. 50, pct. 51, pct. 56, pct. 57, pct. 74  
 alin. (2), (6) și (8), pct. 78 alin. (2) și (8), pct. 158 alin. (3), la Titlul IX -  
 Impozite și taxe locale - pct. 76, pct. 83, pct. 84 alin. (4) - (6) și (8) - (10), pct. 84  
 alin. (11) lit. c), pct. 84 alin. (12) și pct. 161 lit. c); 
 introduce la Titlul II - Impozitul pe profit - alin. (31) la pct. 5, pct. 161,  cap.  
 III1 cu pct. 401, la Titlul IV - Impozitul pe venit - la cap. I secțiunea 1 pct.  
 22, alin. (11) la pct. 7, lit. v1) la pct. 7 alin. (5), secțiunea a 21-a cu pct.  
 71 la cap. II, secțiunea a 31-a cu pct. 81 la cap. II, secțiunea a 7-a cu pct.  
 111 la cap. II, alin. (13) la pct. 14, alin. (43) la pct. 33, teza a unsprezecea la  
 pct. 33 alin. (5), secțiunea a 31-a cu pct. 371 la cap. XI, alin. (12) la pct. 46,  
 la Titlul V- Contribuții sociale obligatorii - pct. 41, alin. (3) la pct. 6, pct. 161,  
 pct. 201 și 202, cap. VIII, la Titlul VII - Taxa pe valoarea adăugată - alin.  
 (15) la pct. 3, alin. (14) la pct. 4, alin. (12) și (13) la pct. 8, la Titlul VIII - Accize  
 și alte taxe speciale - alin. (21) la pct. 165, pct. 1701, 1702 și anexa nr. 46,  
 la Titlul IX - Impozite și taxe locale - alin. (6) la pct. 23; 
 abrogă la Titlul II - Impozitul pe profit - pct. 13 alin. (1) lit. i), cap. II secțiunea  
 a 7-a pct. 24, la Titlul IV - Impozitul pe venit - pct. 6 alin. (9), secțiunea a 5-a cu  
 pct. 10, pct. 21, pct. 26 alin. (1) și (2), pct. 42 alin. (2), pct. 43 alin. (5), pct. 43  
 alin. (10) și (11), la Titlul V - Contribuții sociale obligatorii - pct. 9 alin. (4),  
 cap. III secțiunea a 3-a cu pct. 12 și 13, cap. III secțiunea a 5-a cu pct. 15, pct.  
 17, cap. III secțiunea a 61-a cu pct. 171, secțiunea a 7-a cu pct. 18 și  
 secțiunea a 8-a cu pct. 19 și 191, cap. IV al Titlului V cu secțiunea 1 și a 2-a cu   
 pct. 21 și 22, cap. V al Titlului V cu secțiunea 1 și a 2-a pct. 23-26, cap. VI al  
 Titlului V cu secțiunea 1 și a 2-a pct. 27 și 28, cap. VII cu secțiunea 1 pct. 29, la  
 Titlul VII - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și  
 impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România - pct. 22 alin.  
 (3) și secțiunea a 2-a pct. 25, la Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale - pct. 1  
 alin. (1), cap. I secțiunea a 8-a cu pct. 18 -20, pct. 32 alin. (1), cap. I secțiunea a  
 10-a subsecțiunea 1 cu pct. 41, pct. 47 alin. (1), cap. I secțiunea a 12-a  
 subsecțiunea 1 cu pct. 53 și la Titlul IX - Impozite și taxe locale - pct. 84 alin.  
 (11) lit. d) 
 - H.G. nr. 435/2018  (M. Of. nr. 516/22 iun. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 40 
 - H.G. nr. 874/2018  (M. Of. nr. 954/12 nov. 2018) - modifică pct. 92 alin. (2), (5) și (12) de la Titlul VIII; 
  introduce pct. 921 la Titlul VIII 
 - O.U.G. nr. 15/2019  (M. Of. nr. 204/14 mar. 2019) - prorogă pentru anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru  
 depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2%  
 sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, până la  
 data de 31 iulie 2019 inclusiv 
 - H.G. nr. 213/2019  (M. Of. nr. 282/12 apr. 2019) - modifică titlul VII pct. 23 alin. (1) lit. b) și pct. 37 alin. (11); 
 introduce alin. (8) la pct. 38 al titlului VII 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Sentinţă civilă nr. 263/CA/2016  (M. Of. nr. 616/25  - dispune anularea parţială a Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 cu privire la:(i)  
 iul. 2019) sintagma „în antrepozitul fiscal în care acestea au fost produse” din cuprinsul  
 normei 82 alin. (2); 
 (ii) sintagma „în care a fost produs şi denaturat alcoolul etilic — materie primă,  
 respectiv prin utilizarea sistemului integrat,aşa cum este acesta definit la pct. 82  
 alin. (2) teza a doua" din cuprinsul normei 79 alin. (5) teza II 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 284/2020  (M. Of. nr. 320/16 apr. 2020) - modifică titlul VIII pct. 79 alin. (4) și pct. 82 alin. (2); 
  abrogă pct. 79 alin. (5) de la titlul VIII 
 - H.G. nr. 340/2020  (M. Of. nr. 364/6 mai 2020) - modifică pct. 86 alin. (2) lit. e) și h) din titlul VII; 
  introduce alin.(21) la pct. 86, alin. (20) și (21) la pct. 88, anexele nr. 5 și 6 la  
 titlul VII 
 - H.G. nr. 864/2020  (M. Of. nr. 956/16 oct. 2020) - modifică anexa: la titlul VII ”Taxa pe valoarea adăugată” modifică pct. 4 alin.  
 (5) exemplul nr. 2, pct. 7 alin. (11), pct. 24 alin. (7), pct. 32 alin. (6), pct. 37 alin.  
 (13), pct. 38, pct. 52 alin. (21) lit. b), pct. 78 alin. (6) lit. b) și c), pct. 78 alin.  
 (11), pct. 88 alin. (1) lit. c) și d), pct. 88 alin. (20) și modifică și înlocuiește  
 anexa nr. 5, la titlul VIII ”Accize și alte taxe speciale” modifică pct. 5 alin. (1),  
 pct. 6 alin. (6), pct. 8 alin. (3), pct. 8 alin. (9) lit. g), pct. 23 alin. (1) lit. g), pct.  
 30 alin. (24), pct. 46 alin. (3), pct. 92 alin. (2), pct. 92 alin. (3), pct. 92 alin. (4)  
 lit. c), pct. 921 alin. (1) și (2), pct. 93 alin. (4) lit. c), pct. 120 alin. (2), pct. 120  
 alin. (4) lit. b) și modifică și înlocuiește anexa nr. 19; 
 la titlul II ”Impozitul pe profit” introduce lit. d)  la pct. 13 alin. (2), la titlul VII  
 ”Taxa pe valoarea adăugată” introduce alin. (121) la pct. 7, secț. a 5-a  
 alcătuită din pct. 101 la cap. IV, alin. (31) la pct. 52 și alin. (141) la pct. 79,  
 la titlul VIII ”Accize și alte taxe speciale” introduce alin. (8) și (9) la pct. 1, lit.  
 f1) la pct. 8 alin. (9), alin. (341) la pct. 8, alin. (391) la pct. 8, lit. f1) la pct.  
 23 alin. (1), alin. (171) la pct. 30, lit. d) la pct. 61 alin. (7), lit. e) la pct. 83  
 alin. (3), alin. (21) la pct. 92 și alin. (5) la pct. 144; 
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 la titlul VII ”Taxa pe valoarea adăugată” abrogă pct. 37 alin. (3) și (12) și pct.  
 83 alin. (4), la titlul VIII ”Accize și alte taxe speciale” abrogă pct. 6 alin. (1) -  
 (5), pct. 8 alin. (2) și (4), pct. 11 alin. (1) și (3) - (5) și subsecț. a 4-a alcătuită  
 din pct. 164 de la cap. I secț. a 22-a 
 - H.G. nr. 928/2021  (M. Of. nr. 878/14 sep. 2021) - modifică pct. 3 alin. (7) lit. d), pct. 7 alin. (14), pct. 10 alin. (6), pct. 72 alin. (7)  
 lit. e), pct. 74 alin. (5) din titlul VII; 
  introduce, la titlul VII, alin. (8) la pct. 1, alin. (18) și (19) la pct. 7, pct. 3 și 4 la  
 art. 72 alin. (1) lit. c), pct. 4 la art. 74 alin. (1) lit. b), secțiunea a 51-a la cap.  
 XIII; 
  abrogă pct. 12 din titlul VII 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 2073/2021  (M. Of. nr. 884/15 sep. 2021) 
 
 H.G. nr. 5/2016 
 Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi  
 imobilelor cu destinaţia de locuinţa, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2016 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2016 

 

 ▼ Înţelegere dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea  
 în domeniul silviculturii, semnată la Bucureşti la 9 iunie 2015 
 H.G. nr. 7/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 48/21 ian. 2016 
 
 
 H.G. nr. 10/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a  
 campaniilor electorale 
 M. Of. nr. 55/26 ian. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 78/2018  (M. Of. nr. 207/7 mar. 2018) - modifică anexa 

 H.G. nr. 11/2016 
 Hotărâre privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura  
 insolvenţei persoanelor fizice 
 M. Of. nr. 50/22 ian. 2016 

 

 ▼ Amendamentul nr. 6 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 21  
 septembrie 2015 şi la Bucureşti la 1 octombrie 2015, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat  
 finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 
 H.G. nr. 13/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 49/22 ian. 2016 
 
 
 H.G. nr. 15/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în  
 învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă 
 M. Of. nr. 54/25 ian. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 626/2016  (M. Of. nr. 688/5 sep. 2016) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 391/2021  (M. Of. nr. 366/9 apr. 2021) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 30/2016 
 Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie  
 2015 
 
 

M. Of. nr. 84/4 feb. 2016 

 H.G. nr. 34/2016 
 Hotărâre pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015 
 M. Of. nr. 89/5 feb. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 132/19 feb. 2016) - rectifică art. 2 alin. (1) 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 362/2016  (M. Of. nr. 381/19 mai 2016) - modifică art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (2) și (3), art. 10 alin. (1); 
 
 

 introduce alin. (8) la art. 3, alin. (3) la art. 10 

 H.G. nr. 38/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în  
 România 
 M. Of. nr. 96/9 feb. 2016 
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 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de  
 paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la New York la 24 septembrie 2015 
 H.G. nr. 50/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 145/25 feb. 2016 
 
 
 H.G. nr. 56/2016 
 Hotărâre privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile  
 locale 
 
 

M. Of. nr. 109/11 feb. 2016 

 H.G. nr. 59/2016 
 Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru completarea unor acte  
 normative 
 M. Of. nr. 112/12 feb. 2016 

 

 ▼ Amendamentul nr. 1 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la  
 9 decembrie 2014 şi 3 august 2015 şi la Luxemburg la 22 iulie 2015, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de  
 Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon,  
 tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009 
 H.G. nr. 63/2016 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 119/16 feb. 2016 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2015 şi la Paris la 7 septembrie 2015 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de  
 Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 
 H.G. nr. 64/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 119/16 feb. 2016 
 
 
 H.G. nr. 67/2016 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut,  
 Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional  
 «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»" 
 M. Of. nr. 116/15 feb. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 734/2017  (M. Of. nr. 803/11 oct. 2017) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 802/2017  (M. Of. nr. 897/15 nov. 2017) - completează anexa nr. 2 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017) 
 
 H.G. nr. 69/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi  
 legume 
 
 

M. Of. nr. 151/26 feb. 2016 

 H.G. nr. 93/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind  
 gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 
 M. Of. nr. 133/19 feb. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 570/2017  (M. Of. nr. 662/10 aug. 2017) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 422/2018  (M. Of. nr. 492/14 iun. 2018) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 349/2020  (M. Of. nr. 359/5 mai 2020) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 511/2021  (M. Of. nr. 474/6 mai 2021) - completează anexa 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România  
 şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei 
 H.G. nr. 98/2016 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 142/24 feb. 2016 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kârgâze cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte  
 diplomatice şi de serviciu, semnat la Bişkek la 16 iunie 2015 
 H.G. nr. 99/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 152/29 feb. 2016 
 
 
 H.G. nr. 104/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bărbuleşti, Ciochina, Grindu şi Valea Măcrişului, judeţul Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 187/14 mar. 2016 

 H.G. nr. 105/2016 
 Hotărâre privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2016 
 M. Of. nr. 158/1 mar. 2016 
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 H.G. nr. 108/2016 
 Hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la  
 nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998  
 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora 
 M. Of. nr. 158/1 mar. 2016 

 

 ▼ Al cincilea amendament la addendumul la Memorandumul multilateral de înţelegere (MMOU) dintre miniştrii apărării din cadrul  
 Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO  
 aeropurtat de avertizare timpurie şi control (NAEW&C), semnat de partea română la 13 octombrie 2014 
 H.G. nr. 110/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 161/2 mar. 2016 
 
 
 H.G. nr. 111/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind  
 organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi  
 funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind  
 organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
 M. Of. nr. 151/26 feb. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 777/2020  (M. Of. nr. 854/17 sep. 2020) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 130/2016 
 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2016 pentru operatorii economici din industria de apărare, care  
 desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 
 
 

M. Of. nr. 169/7 mar. 2016 

 H.G. nr. 135/2016 
 Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016,2017 şi 2018, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi  
 pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile  
 administrativ-teritoriale 
 
 

M. Of. nr. 188/14 mar. 2016 

 H.G. nr. 136/2016 
 Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea  
 finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per  
 antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum  
 şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional 
 M. Of. nr. 188/14 mar. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 32/2017  (M. Of. nr. 60/20 ian. 2017) - modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și (3); 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1-4 
 - H.G. nr. 959/2017  (M. Of. nr. 14/8 ian. 2018) - modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și (3) și modifică și înlocuiește  
 anexele nr. 1-4 
 - H.G. nr. 168/2019  (M. Of. nr. 249/1 apr. 2019) - modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (1), modifică și  
 înlocuiește anexa nr. 1 și 3; 
  introduce alin. (11) - (13) la art. 4 
 - H.G. nr. 106/2020  (M. Of. nr. 102/11 feb. 2020) - modifică art. 2 alin. (2) și (3) și art. 3 alin. (2) și (3); 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 3 
 - H.G. nr. 352/2021  (M. Of. nr. 315/29 mar. 2021) - modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și (3); 
  modifică şi înlocuiește anexele nr. 1, 3 şi 4 
 - H.G. nr. 1091/2021  (M. Of. nr. 1005/21 oct. 2021) - modifică și înlocuiește anexele nr. 1 - 5; 
 în titlu și în tot cuprinsul hotărârii sintagma 
 „elev/preșcolar” se înlocuiește cu sintagma 
 „antepreșcolar/preșcolar/elev” 
 
 H.G. nr. 144/2016 
 Hotărâre privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul  
 Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii 
 M. Of. nr. 197/16 mar. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 712/2021  (M. Of. nr. 677/8 iul. 2021) - modifică art. 3 alin. (1) lit. a) 

 H.G. nr. 146/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat 
 M. Of. nr. 193/15 mar. 2016 
 
 H.G. nr. 155/2016 
 Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului 
 M. Of. nr. 211/22 mar. 2016 
 Rectificare: 
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(M. Of. nr. 278/13 apr. 2016) - rectifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 157/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de  
 libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
 M. Of. nr. 271/11 apr. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 593/2016  (M. Of. nr. 664/30 aug. 2016) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 158/2016 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public 
 M. Of. nr. 190/14 mar. 2016 
 
 H.G. nr. 160/2016 
 Hotărâre pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de  
 acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor 
 M. Of. nr. 202/18 mar. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 367/2016  (M. Of. nr. 387/20 mai 2016) - modifică art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 10 alin. (2) lit. a) și b), art.  
 12; 
  introduce lit. c1) la art. 2 
 
 H.G. nr. 161/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a  
 medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 
 M. Of. nr. 215/23 mar. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 200/2016  (M. Of. nr. 236/30 mar. 2016) - prorogă termenul prevăzut la art. 2 până la 1 iulie 2016 
 - H.G. nr. 432/2016  (M. Of. nr. 465/22 iun. 2016) - modifică și completează anexa nr. 1 și anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 713/2016  (M. Of. nr. 767/30 sep. 2016) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 792/2016  (M. Of. nr. 863/28 oct. 2016) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 18/2017  (M. Of. nr. 46/17 ian. 2017) - modifică anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 436/2017  (M. Of. nr. 505/30 iun. 2017) - începând cu luna iulie 2017, sintagma „pensionarii cu venituri realizate numai  
 din pensii de până la 700 lei/lună” se înlocuieşte cu sintagma „pensionarii cu  
 venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900  
 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri” 
 - H.G. nr. 575/2017  (M. Of. nr. 663/11 aug. 2017) - modifică și completează anexa nr.2 
 
 

- H.G. nr. 923/2017  (M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017) - Prelungește termenul de aplicare până la 31 martie 2018 

 H.G. nr. 162/2016 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Consiliului interinstituţional în domeniul combaterii concurentei neloiale 
 M. Of. nr. 209/22 mar. 2016 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea  
 proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2016 
 H.G. nr. 166/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 206/21 mar. 2016 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administraţiei  
 publice şi sprijinirea reformelor structurale, semnat la Bucureşti la 11 ianuarie 2016 
 H.G. nr. 167/2016 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 204/18 mar. 2016 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor dintre Guvernul României şi Banca Europeană de  
 Investiţii, semnat la Luxemburg la 21 decembrie 2015 şi la Bucureşti la 23 decembrie 2015 
 H.G. nr. 168/2016 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 207/21 mar. 2016 

 ▼ Acord privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi  
 Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 
 H.G. nr. 170/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 246/4 apr. 2016 
 
 
 H.G. nr. 174/2016 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură aferente schemelor de plăţi directe a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările  
 terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 221/24 mar. 2016 

 H.G. nr. 177/2016 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi 
 M. Of. nr. 227/28 mar. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 109/2019  (M. Of. nr. 166/1 mar. 2019) - modifică art. 1 alin. (2) 
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 H.G. nr. 178/2016 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate  
 pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459" 
 
 

M. Of. nr. 227/28 mar. 2016 

 H.G. nr. 179/2016 
 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema "Legislaţia electorală şi noi tehnologii",  
 organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13 aprilie 2016 
 
 

M. Of. nr. 227/28 mar. 2016 

 H.G. nr. 191/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Ciocile şi Măxineni, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 255/6 apr. 2016 
 
 H.G. nr. 192/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Seini şi Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 255/6 apr. 2016 

 H.G. nr. 193/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Aiton, Buza, Ceanu Mare, Mărgău şi Petreştii de Jos, judeţul Cluj 
 
 

M. Of. nr. 255/6 apr. 2016 

 H.G. nr. 194/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Daneş, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 255/6 apr. 2016 

 H.G. nr. 195/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Băiţa de Sub Codru, Gârdani, Oarţa de Jos şi Vadu Izei, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 255/6 apr. 2016 
 
 H.G. nr. 196/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului administrativ 
 
 

M. Of. nr. 237/31 mar. 2016 

 H.G. nr. 197/2016 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil 
 M. Of. nr. 250/5 apr. 2016 

 

 ▼ Acord privind cooperarea, în domeniul juridic, dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Statului Qatar, semnat la  
 21 octombrie 2015 la Bucureşti 
 H.G. nr. 198/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 249/4 apr. 2016 
 
 
 H.G. nr. 199/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Ţicleni, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 255/6 apr. 2016 
 
 
 H.G. nr. 216/2016 
 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă  
 pentru care se acordă aceasta, plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a  
 plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil 
 
 

M. Of. nr. 243/1 apr. 2016 

 H.G. nr. 217/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea  
 riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi  
 care prezintă pericol public 
 M. Of. nr. 252/5 apr. 2016 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la Londra la 26 octombrie 2015 între  
 Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la  
 Bucureşti la 7 decembrie 2005 
 H.G. nr. 219/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 259/6 apr. 2016 
 
 
 H.G. nr. 231/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public  
 de călători 
 M. Of. nr. 245/1 apr. 2016 
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 Modificări: 
 - O. nr. 516/2017  (M. Of. nr. 349/11 mai 2017) 
 - Decizia nr. 162/2017  (M. Of. nr. 1001/18 dec. 2017) 
 - Decizia nr. 168/2017  (M. Of. nr. 1005/19 dec. 2017) 
 - Decizia nr. 175/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) 
 - Decizia nr. 386/2018  (M. Of. nr. 491/14 iun. 2018) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 792/17 sep. 2018) 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 482/2018  (M. Of. nr. 899/25 oct. 2018) 
 - Decizia nr. 621/2019  (M. Of. nr. 421/29 mai 2019) 
 
 

- Decizia nr. 699/2019  (M. Of. nr. 840/16 oct. 2019) 

 H.G. nr. 232/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020 
 M. Of. nr. 258/6 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1236/2017  (M. Of. nr. 675/18 aug. 2017) 
 - O. nr. 1797/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) 
 - O. nr. 1612/2018  (M. Of. nr. 971/16 nov. 2018) 
 - O. nr. 1098/2020  (M. Of. nr. 582/2 iul. 2020) 
 
 H.G. nr. 236/2016 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate 
 
 

M. Of. nr. 272/11 apr. 2016 

 H.G. nr. 238/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Băţani, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 306/21 apr. 2016 

 H.G. nr. 240/2016 
 Hotărâre pentru stabilirea zilei de 10 aprilie ca "Ziua Sportului Curat" 
 
 

M. Of. nr. 264/7 apr. 2016 

 H.G. nr. 245/2016 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în  
 atmosfere potenţial explozive 
 
 

M. Of. nr. 286/15 apr. 2016 

 H.G. nr. 248/2016 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 3 
 M. Of. nr. 280/13 apr. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 560/2019  (M. Of. nr. 659/8 aug. 2019) - modifică anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 250/2016 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II  
 - DN 11-DN 13", pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 282/14 apr. 2016 

 H.G. nr. 252/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bilbor, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 306/21 apr. 2016 

 H.G. nr. 267/2016 
 Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul  
 şcolar/universitar 2016-2017 
 M. Of. nr. 289/15 apr. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 487/2017  (M. Of. nr. 556/13 iul. 2017) - modifică anexa 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 noiembrie  
 2015 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 
 H.G. nr. 273/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 303/20 apr. 2016 
 
 
 H.G. nr. 280/2016 
 Hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de  
 acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvemamentale din sectorul agricol şi agroalimentar 
 M. Of. nr. 307/21 apr. 2016 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 952/2016  (M. Of. nr. 1029/21 dec. 2016) - modifică art. 5 alin. (2) lit. c) și d); 
 introduce alin. (6) la art. 3 și alin. (7) la art. 10; 
 
 

abrogă art. 5 alin. (2) lit. b) 

 H.G. nr. 282/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 146/2019  (M. Of. nr. 225/25 mar. 2019) - modifică și înlocuiește anexa 

 H.G. nr. 285/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tulgheş, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 339/4 mai 2016 

 H.G. nr. 286/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Barcani, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 339/4 mai 2016 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier, semnat la Bucureşti la 1 aprilie  
 2015 
 H.G. nr. 294/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 317/26 apr. 2016 
 Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 
 
 H.G. nr. 296/2016 
 Hotărâre privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase  
 necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 -Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea  
 directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi  
 celulelor umane 
 M. Of. nr. 318/26 apr. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 271/2017  (M. Of. nr. 316/3 mai 2017) - modifică art. 2; 
  modifică și înlocuiește anexa 
 - H.G. nr. 367/2018  (M. Of. nr. 453/31 mai 2018) - modifică art. 2, modifică și înlocuiește anexa 
 - H.G. nr. 219/2019  (M. Of. nr. 287/15 apr. 2019) - modifică art. 1 și art. 2; 
 modifică și înlocuiește anexa 
 
 H.G. nr. 312/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu 
 M. Of. nr. 339/4 mai 2016 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei, semnat la  
 Bucureşti la 1 aprilie 2015 
 H.G. nr. 314/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 319/26 apr. 2016 
 
 
 H.G. nr. 315/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Boteşti şi Cordun, judeţul Neamţ 
 
 

M. Of. nr. 339/4 mai 2016 

 H.G. nr. 317/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 
 M. Of. nr. 347/6 mai 2016 
 
 H.G. nr. 319/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi  
 social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 
 
 

M. Of. nr. 326/27 apr. 2016 

 H.G. nr. 329/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Slobozia Ciorâşti şi Vulturu, judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 373/16 mai 2016 
 
 H.G. nr. 331/2016 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Banatului Timişoara şi pentru aprobarea schimbării  
 denumirii acestuia 
 
 

M. Of. nr. 354/9 mai 2016 

 H.G. nr. 335/2016 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea DN 6 Alexandria - Craiova km  
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 90+190-km 222+183" 
 M. Of. nr. 357/10 mai 2016 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 527/13 iul. 2016) - rectifică titlul anexei nr. 2 

 H.G. nr. 339/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Apa, Tarna Mare şi Urziceni, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 373/16 mai 2016 

 H.G. nr. 342/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Maliuc, judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 450/16 iun. 2016 

 

 ▼ Înţelegere dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Agenţia de Reglementare în  
 Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul reglementării şi  
 controlului securităţii nucleare şi al protecţiei radiologice, semnată la Sofia la 20 ianuarie 2016 
 H.G. nr. 343/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 379/18 mai 2016 
 
 
 H.G. nr. 346/2016 
 Hotărâre privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi 
 M. Of. nr. 369/13 mai 2016 
 
 H.G. nr. 347/2016 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri  
 Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 368/12 mai 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 22/2019  (M. Of. nr. 70/29 ian. 2019) - modifică art. 5 alin. (2), art. 5 alin. (3) lit. a) și c); 
  introduce alin. (4) la art. 5 
 
 

- H.G. nr. 722/2021  (M. Of. nr. 689/12 iul. 2021) - modifică art. 18 alin. (3) și (4) 

 H.G. nr. 348/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2016 
 
 

M. Of. nr. 385/20 mai 2016 

 H.G. nr. 349/2016 
 Hotărâre privind declararea zonei naturale "Acumulare Văcăreşti" ca parc natural şi instituirea regimului de arie naturală protejată 
 
 

M. Of. nr. 371/13 mai 2016 

 H.G. nr. 351/2016 
 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi  
 Ferate "C.F.R."- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de  
 Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala CF Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune,  
 casării şi valorificării, după caz 
 
 

M. Of. nr. 374/16 mai 2016 

 H.G. nr. 354/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul  
 donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate,  
 în anul 2016 
 
 

M. Of. nr. 372/16 mai 2016 

 H.G. nr. 358/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor  
 Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului  
 nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 
 M. Of. nr. 383/19 mai 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 732/2017  (M. Of. nr. 803/11 oct. 2017) - introduce alin. (3) și alin. (4) la art. 3 
 
 H.G. nr. 365/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept  
 Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2015-30 iunie 2016 
 
 

M. Of. nr. 388/20 mai 2016 

 H.G. nr. 376/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de  
 învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017 
 M. Of. nr. 413/1 iun. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 654/2016  (M. Of. nr. 742/23 sep. 2016) - modifică și completează anexele nr. 1 - 4 și 6 
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 H.G. nr. 377/2016 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură aferente schemelor de plăţi directe, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările  
 terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură 
 
 

M. Of. nr. 398/25 mai 2016 

 H.G. nr. 382/2016 
 Hotărâre privind aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum  
 şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2015 
 
 

M. Of. nr. 404/27 mai 2016 

 H.G. nr. 387/2016 
 Hotărâre privind stabilirea unei măsuri temporare pentru aplicarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea  
 materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a  
 unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de  
 stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  
 470/2014 
 
 

M. Of. nr. 412/1 iun. 2016 

 H.G. nr. 392/2016 
 Hotărâre privind instituirea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu", în favoarea studenţilor români în Franţa, acordată de Ministerul Afacerilor  
 Externe 
 
 

M. Of. nr. 433/9 iun. 2016 

 H.G. nr. 394/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru  
 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 
 M. Of. nr. 422/6 iun. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 866/2016  (M. Of. nr. 972/5 dec. 2016) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 419/2018  (M. Of. nr. 496/18 iun. 2018) - modifică și completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 485/2020  (M. Of. nr. 561/29 iun. 2020) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 395/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie  
 publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
 M. Of. nr. 423/6 iun. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 866/2016  (M. Of. nr. 972/5 dec. 2016) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 419/2018  (M. Of. nr. 496/18 iun. 2018) - modifică și completează anexa 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 66/2018  (M. Of. nr. 970/16 nov. 2018) 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 485/2020  (M. Of. nr. 561/29 iun. 2020) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 397/2016 
 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor două activităţi  
 conform Documentului de la Viena 2011: "Vizită la Baza 71 Aeriană - Câmpia Turzii şi vizită la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de  
 Luptă - Piteşti", organizate de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme  
 Speciale, în perioada 4-7 iulie 2016 
 
 

M. Of. nr. 426/7 iun. 2016 

 H.G. nr. 398/2016 
 Hotărâre privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc 
 
 

M. Of. nr. 426/7 iun. 2016 

 H.G. nr. 399/2016 
 Hotărâre privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" Bucureşti şi reorganizarea  
 Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" 
 
 

M. Of. nr. 433/9 iun. 2016 

 H.G. nr. 402/2016 
 Hotărâre privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în  
 anul universitar 2016-2017 
 M. Of. nr. 453/16 iun. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 664/2016  (M. Of. nr. 732/21 sep. 2016) - modifică și completează anexele nr. 1 și 2 

 H.G. nr. 409/2016 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune 
 M. Of. nr. 448/15 iun. 2016 
 
 H.G. nr. 410/2016 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie  
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 pe piaţă a componentelor de siguranţă pentru ascensoare 
 
 

M. Of. nr. 447/15 iun. 2016 

 H.G. nr. 418/2016 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 450/16 iun. 2016 

 H.G. nr. 422/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi  
 Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de  
 informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 27 noiembrie 2015 şi la Beijing la 13 ianuarie 2016 
 M. Of. nr. 449/16 iun. 2016 

 

 ▼ Înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul  
 Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii  
 nucleare 
 H.G. nr. 422/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 449/16 iun. 2016 
 
 
 H.G. nr. 423/2016 
 Hotărâre privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe  
 educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă,  
 pentru anul 2016 
 
 

M. Of. nr. 465/22 iun. 2016 

 H.G. nr. 427/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi  
 pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2015 
 
 

M. Of. nr. 461/22 iun. 2016 

 H.G. nr. 431/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei I. L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 480/28 iun. 2016 

 H.G. nr. 434/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 480/28 iun. 2016 
 
 H.G. nr. 435/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Săcele, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 480/28 iun. 2016 

 H.G. nr. 436/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bărăganul, Salcia Tudor şi Traian, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 480/28 iun. 2016 

 H.G. nr. 437/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Cârlogani şi Deveselu, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 480/28 iun. 2016 

 H.G. nr. 451/2016 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Inimă de copil" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 477/27 iun. 2016 
 
 H.G. nr. 452/2016 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Filantropia Ortodoxă Alba Iulia" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 485/29 iun. 2016 

 H.G. nr. 453/2016 
 Hotărâre privind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat, emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior datei de 17  
 februarie 1972 
 
 

M. Of. nr. 503/5 iul. 2016 

 H.G. nr. 466/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică  
 centrală pentru anul 2016 
 M. Of. nr. 527/13 iul. 2016 
 

 ▼ Acord dintre Guvernul României obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu, semnat şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu  
 privire la eliminarea la Baku la 10 martie 2016 
 H.G. nr. 475/2016 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 528/14 iul. 2016 
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 H.G. nr. 479/2016 
 Hotărâre privind aprobarea programului de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane  
 vârstnice" 
 M. Of. nr. 526/13 iul. 2016 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în  
 domeniul apărării, semnat la Amsterdam la 5 februarie 2016 
 H.G. nr. 481/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 533/15 iul. 2016 
 
 
 H.G. nr. 487/2016 
 Hotărâre privind compatibilitatea electromagnetică 
 M. Of. nr. 563/26 iul. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 431/2019  (M. Of. nr. 564/9 iul. 2019) - modifică art. 1 alin. (3) lit. b), art. 3 alin. (1), art. 6 lit. b), f), l) și m), art. 7  
 alin. (3) pct. 2 și 3, art. 8 pct. 5, 11 și 12, art. 9 pct. 6 și 8, art. 14 alin. (3), art.  
 15 alin. (3), art. 16 alin. (4), art. 31 alin. (3), art. 33 alin. (2), art. 35 alin. (2) și  
 (3), art. 36 alin. (1) și (4), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) pct. 2, 3, 10, 16, 21,  
 24, 25 și 28, art. 43 alin. (2) pct. 20, art. 44 alin. (2) lit. a), b) și c), art. 45; 
  introduce pct. 28, 29 și 30 la art. 2 alin. (1), art. 41, alin. (5) la art. 31, alin.  
 (4) la art. 35, pct. 33 și 34 la art. 43 alin. (1), pct. 22 la art. 43 alin. (2); 
 
 

 abrogă art. 32 

 H.G. nr. 493/2016 
 Hotărâre privind plata unei contribuţii voluntare a României la Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul combaterii  
 dispozitivelor explozive improvizate şi eliminarea muniţiei neexplodate 
 
 

M. Of. nr. 517/8 iul. 2016 

 H.G. nr. 495/2016 
 Hotărâre privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru cofinanţarea lucrărilor de refacere şi de dotare a clădirii  
 şcolii generale din localitatea Susnjevica, Republica Croaţia, şi înfiinţarea în cadrul acesteia a unui Centru multifuncţional destinat păstrării  
 şi promovării dialectului, culturii şi tradiţiilor istroromâne 
 
 

M. Of. nr. 526/13 iul. 2016 

 H.G. nr. 496/2016 
 Hotărâre privind stabilirea conţinutului, formei, dimensiunii şi a modelului titlurilor de călătorie eliberate de misiunile diplomatice şi  
 oficiile consulare ale României în străinătate 
 
 

M. Of. nr. 542/19 iul. 2016 

 H.G. nr. 506/2016 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al  
 Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce  
 priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" 
 M. Of. nr. 564/26 iul. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 912/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) - modifică art. 2 
 
 ▼ Amendamentul nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la  
 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 şi la Bucureşti la 15 martie 2016 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi  
 la Luxemburg la 27 decembrie 2005 
 H.G. nr. 508/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 564/26 iul. 2016 
 
 
 H.G. nr. 512/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.  
 164/2015 
 
 

M. Of. nr. 585/2 aug. 2016 

 H.G. nr. 520/2016 
 Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri  
 electromagnetice 
 
 

M. Of. nr. 576/28 iul. 2016 

 H.G. nr. 521/2016 
 Hotărâre privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi  
 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi  
 funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping 
 M. Of. nr. 584/1 aug. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 927/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1); 
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  introduce alin. (11) la art. 4, alin. (11) la art. 5, alin. (2) și (3) la art. 6 
 
 H.G. nr. 525/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 
 M. Of. nr. 700/8 sep. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 460/2017  (M. Of. nr. 534/7 iul. 2017) - modifică și înlocuiește anexa nr. 2 

 H.G. nr. 526/2016 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 1C Dej-Baia Mare km 61 + 500-km  
 147 + 990", pe raza localităţii Câţcău din judeţul Cluj 
 
 

M. Of. nr. 590/3 aug. 2016 

 H.G. nr. 536/2016 
 Hotărâre privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 610/10 aug. 2016 
 
 H.G. nr. 542/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sarasău, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 610/10 aug. 2016 

 H.G. nr. 543/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Târgu Lăpuş şi Vişeu de Sus, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 610/10 aug. 2016 

 H.G. nr. 544/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Culciu, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 610/10 aug. 2016 

 H.G. nr. 545/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Balta Albă şi Gherăseni, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 610/10 aug. 2016 
 
 H.G. nr. 546/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Balşa, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 610/10 aug. 2016 

 H.G. nr. 547/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bârsău şi Foieni, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 610/10 aug. 2016 

 H.G. nr. 548/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Nehoiu, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 610/10 aug. 2016 

 H.G. nr. 551/2016 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Agriculturii Slobozia, precum şi pentru aprobarea  
 schimbării denumirii acestuia 
 
 

M. Of. nr. 590/3 aug. 2016 

 H.G. nr. 553/2016 
 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  
 Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, precum şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia  
 pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, într-un  
 proiect de analiză specifică a cinci sectoare-cheie ale domeniului guvernanţei publice 
 M. Of. nr. 595/4 aug. 2016 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin  
 Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 19 iulie 2016 şi la Bucureşti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistenţa financiară  
 rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, şi a schimbului de scrisori dintre  
 prim-miniştrii României şi Republicii Moldova, semnate la Chişinău la 18 iulie 2016 şi la 29 iulie 2016 şi la Bucureşti la 21 iulie 2016 
 H.G. nr. 554/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 596/5 aug. 2016 
 
 ▼ Schimb de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova, semnate la Chişinău la 18 iulie 2016 şi la 29 iulie 2016 şi la  
 Bucureşti la 21 iulie 2016 
 H.G. nr. 554/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 596/5 aug. 2016 
 
 
 H.G. nr. 556/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Ungheni, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 610/10 aug. 2016 
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 H.G. nr. 557/2016 
 Hotărâre privind managementul tipurilor de risc 
 M. Of. nr. 615/11 aug. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1234/2021  (M. Of. nr. 1134/26 nov. 2021) - modifică art. 11 alin. (2), anexa nr. 2 și anexa nr. 3 

 H.G. nr. 558/2016 
 Hotărâre privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor  
 necesare pentru distribuţia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi  
 a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului  
 de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017 
 M. Of. nr. 611/10 aug. 2016 

 

 ▼ Program de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi  
 învăţământului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-mediei şi turismului, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2015 
 H.G. nr. 560/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 611/10 aug. 2016 
 
 
 H.G. nr. 563/2016 
 Hotărâre pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015 
 
 

M. Of. nr. 617/11 aug. 2016 

 H.G. nr. 564/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea  
 bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 
 
 

M. Of. nr. 617/11 aug. 2016 

 H.G. nr. 565/2016 
 Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenţă şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a  
 stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere de către operatorii economici în anul 2016 
 
 

M. Of. nr. 622/12 aug. 2016 

 H.G. nr. 570/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte  
 măsuri pentru principalii poluanţi 
 
 

M. Of. nr. 633/18 aug. 2016 

 H.G. nr. 571/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu 
  M. Of. nr. 628/16 aug. 2016 

 

 ▼ Acord de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia, semnat la 27 iunie 2016 la Tbilisi 
 H.G. nr. 572/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 628/16 aug. 2016 
 
 
 H.G. nr. 576/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de  
 cercetare-dezvoltare 
 
 

M. Of. nr. 655/26 aug. 2016 

 H.G. nr. 579/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi  
 completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în  
 cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.  
 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale 
 M. Of. nr. 623/12 aug. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 798/2021  (M. Of. nr. 761/5 aug. 2021) - modifică și înlocuiește anexa 

 H.G. nr. 582/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum  
 şi unele măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 641/22 aug. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 935/2016  (M. Of. nr. 1015/16 dec. 2016) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 583/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor  
 asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţa instituţională şi de  
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 prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public 
 
 

M. Of. nr. 644/23 aug. 2016 

 H.G. nr. 585/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială 
 M. Of. nr. 660/29 aug. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 705/12 sep. 2016) - rectifică anexa nr. 8 la normele metodologice 
 
 ▼ Amendamentul nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională  
 de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la 29 aprilie 2016 şi la 3 mai 2016 şi  
 la Luxemburg la 15 aprilie 2016, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de  
 Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la  
 Bucureşti la 22 decembrie 2006 
 H.G. nr. 592/2016 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 667/30 aug. 2016 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea  
 în domeniul textilelor, confecţiilor şi al creaţiei de modă, semnat la New Delhi la 23 aprilie 2013 
 H.G. nr. 597/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 672/31 aug. 2016 
 
 
 H.G. nr. 602/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării 
 
 

M. Of. nr. 789/7 oct. 2016 

 H.G. nr. 604/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor  
 măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
 
 

M. Of. nr. 672/31 aug. 2016 

 H.G. nr. 614/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului  
 didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 
 
 

M. Of. nr. 683/2 sep. 2016 

 H.G. nr. 615/2016 
 Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii  
 clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016 
 
 

M. Of. nr. 683/2 sep. 2016 

 H.G. nr. 620/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVI l-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu  
 Mureş la 22 iunie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru  
 protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 M. Of. nr. 716/16 sep. 2016 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea  
 vizelor de lungă şedere, semnat la Solotvino la 6 mai 2016 
 H.G. nr. 630/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 689/6 sep. 2016 
 
 
 H.G. nr. 631/2016 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţilor  
 Margina, din judeţul Timiş, Brănişca şi Şoimuş, din judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 699/8 sep. 2016 

 H.G. nr. 632/2016 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700 - km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor  
 Gârbău şi Sân paul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu  
 Mureş-Cluj-Oradea» 
 
 

M. Of. nr. 693/7 sep. 2016 

 H.G. nr. 638/2016 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie  
 din rase specializate" 
 M. Of. nr. 697/7 sep. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 847/2016  (M. Of. nr. 928/17 nov. 2016) - modifică art. 8 
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 H.G. nr. 640/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind  
 gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii  
 maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare  
 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea  
 unor acte normative din domeniul garantării 
 M. Of. nr. 719/19 sep. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 869/2018  (M. Of. nr. 951/12 nov. 2018) - modifică și completează anexa nr. 1(Normele metodologice); 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce anexa nr. 11 
  
 H.G. nr. 650/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020 
 M. Of. nr. 777/4 oct. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 460/2017  (M. Of. nr. 534/7 iul. 2017) - modifică și înlocuiește anexa nr. 4 

 H.G. nr. 655/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului  
 operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 
 
 

M. Of. nr. 737/22 sep. 2016 

 H.G. nr. 656/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau  
 deţinute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în  
 subordinea sau sub autoritatea acestuia, şi termenele de clasificare aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 736/22 sep. 2016 

 H.G. nr. 663/2016 
 Hotărâre privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a  
 reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 
 
 

M. Of. nr. 743/23 sep. 2016 

 H.G. nr. 666/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României 
 M. Of. nr. 778/4 oct. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1312/2021  (M. Of. nr. 1258/31 dec. 2021) - modifică art. 2, modifică și înlocuiește anexa 

 H.G. nr. 675/2016 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, prin  
 fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor- Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa,  
 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin, judeţul Mureş, şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie  
 pentru Creşterea Ovinelor- Ruşeţu, judeţul Buzău, precum şi pentru aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate  
 în administrarea institutului, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat  
 al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 766/30 sep. 2016 

 H.G. nr. 677/2016 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29  
 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul 
 
 

M. Of. nr. 766/30 sep. 2016 

 H.G. nr. 680/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bertea şi Măgureni, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 816/17 oct. 2016 

 H.G. nr. 681/2016 
 Hotărâre privind trecerea unor drumuri auto forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea  
 Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Gura Humorului Judeţul Suceava 
 
 

M. Of. nr. 763/29 sep. 2016 

 H.G. nr. 683/2016 
 Hotărâre privind desemnarea infrastructurilor critice europene şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea  
 Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 
 
 

M. Of. nr. 764/30 sep. 2016 

 H.G. nr. 705/2016 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, a măsurilor de piaţă şi  
 intervenţie în agricultură, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, precum şi a  
 măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 



 

 1718

 
 

M. Of. nr. 772/3 oct. 2016 

 H.G. nr. 706/2016 
 Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de  
 utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", precum şi modificarea anexei la Hotărârea  
 Guvernului nr. 381/2009 
 
 

M. Of. nr. 792/7 oct. 2016 

 H.G. nr. 707/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională  
 Anticorupţie, pentru anul 2016 
 
 

M. Of. nr. 771/3 oct. 2016 

 H.G. nr. 710/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea participării României la expoziţia internaţională 2017 "Energia viitorului", Astana, Kazahstan 
 M. Of. nr. 783/5 oct. 2016 

 ▼ Acord de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la  
 Bucureşti la 24 mai 2016 
 H.G. nr. 712/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 771/3 oct. 2016 
 
 
 H.G. nr. 719/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului "Construcţia de locuinţe de serviciu" 
 M. Of. nr. 786/6 oct. 2016 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 939/22 nov. 2016) - rectifică art. 3 alin. (3) 

 H.G. nr. 722/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011  
 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
 
 

M. Of. nr. 803/12 oct. 2016 

 H.G. nr. 723/2016 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate  
 de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne" 
 M. Of. nr. 808/13 oct. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 876/2016  (M. Of. nr. 960/28 nov. 2016) - modifică art. 10 

 H.G. nr. 726/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră,  
 încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., aprobat prin  
 Hotărârea Guvernului nr. 23/2000 
 
 

M. Of. nr. 793/7 oct. 2016 

 H.G. nr. 728/2016 
 Hotărâre privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului II - studii universitare de  
 masterat şi absolvenţilor ciclului I şi ciclului II de studii universitare oferite comasat 
 M. Of. nr. 821/18 oct. 2016 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 17 mai 2016 şi la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului  
 Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie  
 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 
 H.G. nr. 729/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 805/12 oct. 2016 
 
 
 H.G. nr. 730/2016 
 Hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii lui  
 din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi  
 transmiterii în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", precum şi pentru modificarea anexei nr.  
 11 a) punctul 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin  
 reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă 
 
 

M. Of. nr. 805/12 oct. 2016 

 H.G. nr. 736/2016 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru organizarea, în anul 2016, a Forumului pentru drepturile  
 omului, democraţie şi statul de drept, care se va desfăşura în perioada 21-22 noiembrie 2016 la Geneva, Elveţia 
 
 

M. Of. nr. 806/13 oct. 2016 

 H.G. nr. 739/2016 
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 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon  
 pentru perioada 2016-2020 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi  
 creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 
 
 

M. Of. nr. 831/20 oct. 2016 

 H.G. nr. 740/2016 
 Hotărâre privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio 
 M. Of. nr. 836/21 oct. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 431/2019  (M. Of. nr. 564/9 iul. 2019) - modifică art. 1 alin. (3) lit. b), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (2),  
 art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) și (4) - (7), art. 10 lit. c), m) și q), art. 11 alin. (2),  
 art. 12 alin. (2), art. 12 alin. (3) lit. b), art. 13 lit. b) și l), art. 14 lit. e) și f), art.  
 17 alin. (3), art. 20 alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (2),  
 art. 44 alin. (1) și (4), art. 48 alin. (1), art. 49 partea introductivă, art. 51 alin.  
 (1) pct. 3, 16-18, 20, 23, 26, 33, 41, 44 și 45, art. 52 alin (2) lit. a), b) și c), art.  
 53, anexa nr.1; 
  introduce pct. 29 la art. 2 alin. (1), alin. (4) la art. 3, alin. (11) la art. 5, alin.  
 (5) la art. 37, alin. (4) la art. 43; 
  abrogă art. 39 
 
 
 H.G. nr. 741/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi  
 reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească  
 prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare 
 
 

M. Of. nr. 843/24 oct. 2016 

 H.G. nr. 747/2016 
 Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din axa prioritară 3  
 "Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public", domeniul major de intervenţie 3.2 "Dezvoltarea şi  
 eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 
 

M. Of. nr. 815/14 oct. 2016 

 H.G. nr. 755/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru  
 implementarea acesteia 
 
 

M. Of. nr. 902/9 nov. 2016 

 H.G. nr. 756/2016 
 Hotărâre pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii  
 Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 
 M. Of. nr. 849/26 oct. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 830/2016  (M. Of. nr. 920/16 nov. 2016) - introduce lit. jj) la art. 6 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 766/2016 
 Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru  
 agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 
 
 

M. Of. nr. 838/21 oct. 2016 

 H.G. nr. 768/2016 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre 
 M. Of. nr. 852/26 oct. 2016 
 
 H.G. nr. 770/2016 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie  
 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc 
 
 

M. Of. nr. 847/25 oct. 2016 

 H.G. nr. 775/2016 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din  
 cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.  
 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
 
 

M. Of. nr. 857/27 oct. 2016 

 H.G. nr. 777/2016 
 Hotărâre privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale 
 
 

M. Of. nr. 867/31 oct. 2016 

 H.G. nr. 778/2016 
 Hotărâre pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art. 177 alin. (34) şi (35) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.  
 123/2012 
 
 

M. Of. nr. 879/2 nov. 2016 
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 H.G. nr. 793/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România 
 M. Of. nr. 879/2 nov. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 557/2018  (M. Of. nr. 671/2 aug. 2018) - modifică anexa și anexa nr. 1; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 543/2019  (M. Of. nr. 640/2 aug. 2019) - completează anexa nr. 1 la Program 
 
 H.G. nr. 798/2016 
 Hotărâre privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi  
 "înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării  
 persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" 
 M. Of. nr. 869/31 oct. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 192/2018  (M. Of. nr. 315/10 apr. 2018) - modifică art. 3 alin. (2) și (3) și anexa 
 - H.G. nr. 317/2019  (M. Of. nr. 419/29 mai 2019) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 793/2020  (M. Of. nr. 886/29 sep. 2020) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 1137/2021  (M. Of. nr. 1018/26 oct. 2021) - modifică anexa 

 H.G. nr. 799/2016 
 Hotărâre pentru stabilirea contribuţiei financiare a României în anul 2016 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) 
 M. Of. nr. 869/31 oct. 2016 
 
 
 H.G. nr. 801/2016 
 Hotărâre pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor 
 
 

M. Of. nr. 883/3 nov. 2016 

 H.G. nr. 802/2016 
 Hotărâre privind asistenţa acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii de  
 interes pentru acest stat 
 M. Of. nr. 880/3 nov. 2016 

 

 ▼ Amendamentul nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016  
 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate  
 "C.F.R." - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate  
 "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie  
 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 
 H.G. nr. 803/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 883/3 nov. 2016 
 
 
 H.G. nr. 804/2016 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9  
 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE 
 
 

M. Of. nr. 880/3 nov. 2016 

 H.G. nr. 807/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României către fondul de finanţare extrabugetară al Agenţiei  
 Internaţionale pentru Energia Atomică - AIEA, în sprijinul activităţilor de verificare desfăşurate de AIEA în Republica Islamică Iran 
 M. Of. nr. 880/3 nov. 2016 

 

 ▼ Protocol de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în  
 domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti 
 H.G. nr. 809/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 881/3 nov. 2016 
 
 
 H.G. nr. 811/2016 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 908/11 nov. 2016 

 

 ▼ Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 13 iunie 2016 şi la Paris la 16 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de  
 interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 
 H.G. nr. 820/2016 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 896/8 nov. 2016 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 iulie 2016 şi la Paris la 19 iulie 2016 între Guvernul României  
 şi Banca de Dezvoltare Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,  
 semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de  
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 reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în  
 localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" 
 H.G. nr. 821/2016 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 896/8 nov. 2016 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia  
 Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa, pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul  
 României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la  
 21 aprilie 2016 
 H.G. nr. 825/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 908/11 nov. 2016 
 
 
 H.G. nr. 826/2016 
 Hotărâre privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de  
 răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie 
 
 

M. Of. nr. 896/8 nov. 2016 

 H.G. nr. 828/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Crăieşti, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 986/8 dec. 2016 

 H.G. nr. 830/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru  
 completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 920/16 nov. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 583/2017  (M. Of. nr. 692/25 aug. 2017) - modifică și completează anexa 
 
 

- H.G. nr. 485/2018  (M. Of. nr. 574/6 iul. 2018) - completează anexa 

 H.G. nr. 832/2016 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian" şi pentru modificarea şi completarea  
 unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 917/15 nov. 2016 

 H.G. nr. 836/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cetăţeni, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 986/8 dec. 2016 

 H.G. nr. 844/2016 
 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte  
 combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul  
 energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15  
 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic  
 naţional 
 M. Of. nr. 919/15 nov. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 55/2017  (M. Of. nr. 126/16 feb. 2017) - modifică anexa nr. 1; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1A 
 
 ▼ Amendamentul nr. 5 şi a Amendamentului pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul  
 de scrisori semnate la Bucureşti la 10 februarie 2016 şi la 11 februarie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 şi, respectiv, la 8  
 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania  
 Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de  
 Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la  
 Bucureşti la 8 martie 2002 
 H.G. nr. 850/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 936/22 nov. 2016 
 
 ▼ Protocol între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului  
 Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor  
 de stat ale României şi Ucrainei 
 H.G. nr. 851/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 943/23 nov. 2016 
 
 
 H.G. nr. 852/2016 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din  
 rase pure şi/sau hibride din specia porcine" 
 M. Of. nr. 932/21 nov. 2016 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă şi Ministerul Apărării Naţionale din România cu  
 privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale  
 NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnat la Atena la 5 iulie 2016 
 H.G. nr. 856/2016 (aprobare) 
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 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016 
 
 
 H.G. nr. 859/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului  
 Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 1004/14 dec. 2016 

 H.G. nr. 860/2016 
 Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 939/22 nov. 2016 

 H.G. nr. 862/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la  
 care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă 
 
 

M. Of. nr. 955/25 nov. 2016 

 H.G. nr. 864/2016 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a  
 persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" şi  
 a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor  
 juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha 
 M. Of. nr. 944/23 nov. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 532/2017  (M. Of. nr. 625/1 aug. 2017) - modifică și completează anexele nr. 1 și 2 
 
 

- H.G. nr. 420/2019  (M. Of. nr. 520/26 iun. 2019) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 867/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări  
 şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 
 M. Of. nr. 985/7 dec. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 419/2018  (M. Of. nr. 496/18 iun. 2018) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 879/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere 
 M. Of. nr. 970/29 nov. 2016 
 
 H.G. nr. 882/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 1054/28 dec. 2016 

 H.G. nr. 883/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 1054/28 dec. 2016 

 H.G. nr. 884/2016 
 Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017-2019, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru  
 tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale 
 
 

M. Of. nr. 996/12 dec. 2016 

 H.G. nr. 886/2016 
 Hotărâre privind distribuirea unei sume pentru producătorii de carne de porc din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE)  
 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi  
 fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor 
 
 

M. Of. nr. 978/6 dec. 2016 

 H.G. nr. 889/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020 
 M. Of. nr. 997/12 dec. 2016 
 
 H.G. nr. 900/2016 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice  
 pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 
 
 

M. Of. nr. 988/8 dec. 2016 

 H.G. nr. 903/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate 
 M. Of. nr. 1017/19 dec. 2016 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 749/19 sep. 2017) 

 H.G. nr. 905/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural 
 M. Of. nr. 1047/27 dec. 2016 
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 H.G. nr. 907/2016 
 Hotărâre privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de  
 investiţii finanţate din fonduri publice 
 M. Of. nr. 1061/29 dec. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 79/2017  (M. Of. nr. 147/27 feb. 2017) - modifică art. 15 lit. a) și b); 
  introduce lit. d) și alin (2) la art. 15 
 
 H.G. nr. 915/2016 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 48 + 900-km 93 + 500,  
 Rovinari-Bumbeşti-Jiu", judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 1004/14 dec. 2016 

 H.G. nr. 917/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara -  
 Săcălaz - Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier - (Anina) - Reşiţa" 
 
 

M. Of. nr. 1024/20 dec. 2016 

 H.G. nr. 918/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Racordarea liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Isaccea-Varna şi LEA 400 kV  
 Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud" 
 
 

M. Of. nr. 1018/19 dec. 2016 

 H.G. nr. 929/2016 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2.219 al Parlamentului  
 European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii  
 (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului 
 M. Of. nr. 1006/15 dec. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 752/2020  (M. Of. nr. 825/9 sep. 2020) - modifică art. 3 lit.a) și f), art. 7, art. 14 alin. (4), art. 15 partea introductivă   
 H.G. nr. 931/2016 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro 
 M. Of. nr. 1014/16 dec. 2016 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016) - rectifică art. 2 alin. (1) 

 H.G. nr. 933/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor  
 acte normative 
 
 

M. Of. nr. 1028/21 dec. 2016 

 H.G. nr. 934/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-  
 Arad/Staţia 400/226/110 kV Reşiţa" 
 
 

M. Of. nr. 1025/20 dec. 2016 

 H.G. nr. 937/2016 
 Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
 

M. Of. nr. 1067/30 dec. 2016 

 H.G. nr. 938/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, judeţul Cluj 
 
 

M. Of. nr. 1054/28 dec. 2016 

 H.G. nr. 939/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Işalniţa, judeţul Dolj 
 
 

M. Of. nr. 1054/28 dec. 2016 

 H.G. nr. 947/2016 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 1 secţiunea A, km 0 +  
 300-km 14 + 000 
 M. Of. nr. 1027/21 dec. 2016 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 368/2017  (M. Of. nr. 423/8 iun. 2017) - modifică art. 3 
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 ▼ Protocol de cooperare în domeniul muncii şi afacerilor sociale între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi  
 Ministerul Muncii al Autorităţii Naţionale Palestiniene, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2010 
 H.G. nr. 948/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016 
 
 
 H.G. nr. 951/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada  
 2016-2025 
 
 

M. Of. nr. 1026/20 dec. 2016 

 H.G. nr. 953/2016 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Olimpice Române ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 1025/20 dec. 2016 

 H.G. nr. 957/2016 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9  
 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE 
 
 

M. Of. nr. 1037/22 dec. 2016 

 H.G. nr. 963/2016 
 Hotărâre privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare  
 petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 9/4 ian. 2017 

 H.G. nr. 964/2016 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B" 
 
 

M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016 

 H.G. nr. 968/2016 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Băiuţ, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 1054/28 dec. 2016 

 H.G. nr. 972/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea planurilor de management al riscului la inundaţii aferent celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului  
 Dunărea de pe teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 106/7 feb. 2017 

 H.G. nr. 973/2016 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2016 la bugetul Fundaţiei Europene pentru  
 Democraţie (European Endowment for Democracy) 
 M. Of. nr. 1038/22 dec. 2016 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă  
 socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 
 H.G. nr. 980/2016 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1051/27 dec. 2016 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării  
 copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 
 H.G. nr. 981/2016 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 5 octombrie 2016 şi la Paris la 14 octombrie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie  
 2003 
 H.G. nr. 982/2016 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1048/27 dec. 2016 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 18 octombrie  
 2016 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2016, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării  
 proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 
 H.G. nr. 983/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1051/27 dec. 2016 
 
 
 H.G. nr. 997/2016 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei  
 nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 M. Of. nr. 1070/30 dec. 2016 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 867/2018  (M. Of. nr. 950/9 nov. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (2)-(4), art. 6 alin. (2), art. 7 lit. c), d)  
 și f); 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și nr. 2; 
 introduce alin. (21) la art. 3 și lit. j) la art. 7 
 
 H.G. nr. 1006/2016 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii  
 Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 1072/30 dec. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 9/2020  (M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) - abrogă art. 3 alin. (5) 

 H.G. nr. 1007/2016 
 Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 
 
 

M. Of. nr. 1067/30 dec. 2016 

 H.G. nr. 1009/2016 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru  
 punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF  
 pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2016 
 M. Of. nr. 1065/29 dec. 2016 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 92/2017  (M. Of. nr. 164/7 mar. 2017) - modifică art. 2 

 H.G. nr. 1014/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de  
 sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2017 
 M. Of. nr. 1065/29 dec. 2016 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31  
 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 
 H.G. nr. 1017/2016 (aprobare) 
 M. Of. nr. 14/6 ian. 2017 
 
 
  2017  
 
 
 H.G. nr. 10/2017 
 Hotărâre privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică 
 M. Of. nr. 40/13 ian. 2017 
 
 
 H.G. nr. 16/2017 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 44/16 ian. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 546/2017  (M. Of. nr. 625/1 aug. 2017) - modifică art. 3 alin. (2) partea introductivă, art. 3 alin. (3) și alin. (4) lit. c),  
 art. 12 alin. (2), (5) și (6) și modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce alin. (11) la art. 3, lit. k) și l) la art. 3 alin. (2), alin. (11) la art. 6 și  
 alin. (51) la art. 12 
 - H.G. nr. 944/2017  (M. Of. nr. 1043/29 dec. 2017) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
  introduce alin. (31) la art. 12, alin. (52) la art. 12, alin. (7) la art. 12, anexa  
 nr. 21 
 - H.G. nr. 356/2018  (M. Of. nr. 448/30 mai 2018) - modifică art. 2 pct. 17, art. 12 alin. (5) și (6), art. 14 alin. (1), modifică și  
 înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
 introduce pct. 171 la art. 2 și alin. (9) la art. 14 
 - H.G. nr. 214/2019  (M. Of. nr. 279/11 apr. 2019) - modifică art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (5), modifică și înlocuiește  
 anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 9/2020  (M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) - modifică art. 1 alin. (3) lit. a) și e), art. 2, art. 3 alin. (2) lit. b), h) și k), art. 4  
 alin. (3), art. 5 alin. (4), art. 6, art. 7, art. 8 alin.(1), art.9 alin. (1), art. 11 alin.  
 (2) lit. b), art. 12, art. 14 alin. (2), (4) și (7), art. 16 alin. (3), modifică și  
 înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
  introduce alin. (21) la art. 1; 
  abrogă art. 3 alin. (11), art. 3 alin. (2) lit. g), art. 14 alin. (6) și (9), anexa nr.  
 21 
 - H.G. nr. 565/2021  (M. Of. nr. 535/24 mai 2021) - introduce art. 221 și completează anexa nr. 3 
 
 

- H.G. nr. 824/2021  (M. Of. nr. 747/30 iul. 2021) - modifică art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (6), anexa nr. 1 

 H.G. nr. 19/2017 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 47/17 ian. 2017 



 

 1726

 Modificări: 
 - H.G. nr. 25/2018  (M. Of. nr. 87/30 ian. 2018) - modifică art. 6 pct. IV subpct. 3 și art. 9 alin. (2); 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 1 și anexa nr. 2; 
 introduce subpct. 12 și 13 la art. 6 pct. II și alin. (21) la art. 9 
 - H.G. nr. 368/2018  (M. Of. nr. 453/31 mai 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 43/2020  (M. Of. nr. 55/28 ian. 2020) - abrogă art. 1 - 20 

 H.G. nr. 25/2017 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social 
 
 

M. Of. nr. 52/18 ian. 2017 

 H.G. nr. 28/2017 
 Hotărâre privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă 
 
 

M. Of. nr. 55/18 ian. 2017 

 H.G. nr. 30/2017 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6)  
 din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional  
 Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor 
 M. Of. nr. 56/19 ian. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 213/2017  (M. Of. nr. 254/12 apr. 2017) - modifică art. 16, art. 17 partea introductivă și lit. a), anexa nr. 2; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 268/2017  (M. Of. nr. 313/2 mai 2017) - modifică art. 12 și art. 16; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 850/2017  (M. Of. nr. 963/6 dec. 2017) - modifică art. 16, anexa nr. 2; 
  înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 112/2018  (M. Of. nr. 251/22 mar. 2018) - modifică art. 16 și anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 231/2018  (M. Of. nr. 360/25 apr. 2018) - modifică art. 16, art. 17 partea introductivă și lit. b), c) și e), modifică și  
 înlocuiește anexele nr. 1, 2 și 3 
 - H.G. nr. 450/2018  (M. Of. nr. 533/27 iun. 2018) - modifică art. 12 alin. (1), art. 16 alin. (1), modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 785/2018  (M. Of. nr. 849/8 oct. 2018) - modifică art. 3 lit. ff); 
 abrogă art. 9 alin. (10) 
 - H.G. nr. 933/2018  (M. Of. nr. 1032/5 dec. 2018) - introduce lit. ii) la art. 3 
 - H.G. nr. 1036/2018  (M. Of. nr. 18/8 ian. 2019) - modifică anexa nr. 2 și anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 36/2019  (M. Of. nr. 94/6 feb. 2019) - modifică art. 3 lit. ff) 
 - H.G. nr. 235/2019  (M. Of. nr. 319/24 apr. 2019) - modifică art. 1 alin. (5) lit. b) și art. 16 alin. (1); 
 modifică și înlocuiește anexele nr. 1-3; 
 introduce lit. jj) și kk) la art. 3 
 - H.G. nr. 690/2019  (M. Of. nr. 752/16 sep. 2019) - completează anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 733/2019  (M. Of. nr. 832/14 oct. 2019) - modifică și înlocuiește anexa nr. 3 

 H.G. nr. 34/2017 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la  
 procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 84/30 ian. 2017 

 H.G. nr. 35/2017 
 Hotărâre privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017 
 M. Of. nr. 85/30 ian. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 891/2017  (M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017) - modifică art.unic lit. a) și b) 

 H.G. nr. 38/2017 
 Hotărâre pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea  
 personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 90/31 ian. 2017 

 H.G. nr. 39/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate",  
 beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a  
 modalităţilor de verificare şi control 
 M. Of. nr. 93/1 feb. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 130/20 feb. 2017) - rectifică anexa nr. 1 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 375/2017  (M. Of. nr. 403/29 mai 2017) - modifică art. 5 alin. (2); 
 introduce art. 51 
 
 

- H.G. nr. 770/2017  (M. Of. nr. 830/19 oct. 2017) - modifică art. 5 alin. (2) 

 H.G. nr. 40/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind  
 aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar  
 de stat 
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M. Of. nr. 96/2 feb. 2017 

 H.G. nr. 42/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi  
 studenţi 
 M. Of. nr. 91/1 feb. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 435/2020  (M. Of. nr. 466/2 iun. 2020) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 3, 6 și 7 
 - H.G. nr. 863/2020  (M. Of. nr. 950/15 oct. 2020) - modifică şi completează anexa 
 - H.G. nr. 341/2021  (M. Of. nr. 303/25 mar. 2021) - modifică anexa; modifică și înlocuiește anexa nr. 4; 
  introduce anexa nr. 41 
 
 H.G. nr. 45/2017 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 137/23 feb. 2017 
 
 H.G. nr. 46/2017 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Mioveni, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 137/23 feb. 2017 

 H.G. nr. 47/2017 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Berteştii de Jos, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 137/23 feb. 2017 

 H.G. nr. 48/2017 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Greceşti şi Urzicuţa, judeţul Dolj 
 
 

M. Of. nr. 137/23 feb. 2017 

 H.G. nr. 53/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi  
 legume 
 
 

M. Of. nr. 126/16 feb. 2017 

 H.G. nr. 54/2017 
 Hotărâre privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru  
 culturile amplasate pe teren arabil 
 M. Of. nr. 126/16 feb. 2017 

 

 ▼ Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin  
 Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 18 şi 20 ianuarie 2017 şi la Bucureşti la 26 ianuarie 2017, la Acordul  
 privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 
 H.G. nr. 57/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 131/21 feb. 2017 
 
 
 H.G. nr. 58/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi pentru  
 modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice 
 
 

M. Of. nr. 138/23 feb. 2017 

 H.G. nr. 59/2017 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Unirea, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 137/23 feb. 2017 

 H.G. nr. 62/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum  
 şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2016 
 
 

M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 

 H.G. nr. 64/2017 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Giroc, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 172/9 mar. 2017 

 H.G. nr. 70/2017 
 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII l-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere  
 a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 
 M. Of. nr. 145/27 feb. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 753/2017  (M. Of. nr. 829/19 oct. 2017) - modifică și înlocuiește anexa 

 H.G. nr. 98/2017 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului  
 nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 
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M. Of. nr. 166/7 mar. 2017 

 H.G. nr. 99/2017 
 Hotărâre privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism 
 M. Of. nr. 179/13 mar. 2017 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între  
 Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei  
 timpurii în România" 
 H.G. nr. 112/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 179/13 mar. 2017 
 
 
 H.G. nr. 115/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017-2019 
 
 

M. Of. nr. 179/13 mar. 2017 

 H.G. nr. 117/2017 
 Hotărâre privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în  
 anul universitar 2017-2018 
 M. Of. nr. 218/30 mar. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 614/2017  (M. Of. nr. 712/4 sep. 2017) - modifică anexele nr. 1 și 2 

 H.G. nr. 128/2017 
 Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi  
 imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2017 
 
 

M. Of. nr. 192/17 mar. 2017 

 H.G. nr. 136/2017 
 Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul  
 şcolar/universitar 2017-2018 
 M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 617/2017  (M. Of. nr. 709/1 sep. 2017) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 139/2017 
 Hotărâre privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producţiei de lapte 
 
 

M. Of. nr. 197/21 mar. 2017 

 H.G. nr. 140/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de  
 învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018 
 M. Of. nr. 230/4 apr. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 615/2017  (M. Of. nr. 713/4 sep. 2017) - modifică art. 8; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1-6; 
 
  introduce art. 61 și anexa nr. 7 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la  
 Bruxelles la 3 noiembrie 2016 şi la Bucureşti la 17 noiembrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării  
 cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară  
 nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 H.G. nr. 142/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 217/30 mar. 2017 
 
 
 H.G. nr. 147/2017 
 Hotărâre privind aplicarea unor corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU)  
 2007-2013 şi efectuarea unor operaţiuni de regularizare financiară 
 
 

M. Of. nr. 206/24 mar. 2017 

 H.G. nr. 155/2017 
 Hotărâre privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 
 M. Of. nr. 222/31 mar. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 458/2018  (M. Of. nr. 539/28 iun. 2018) - modifică art. 10 lit. g) 
 - H.G. nr. 737/2018  (M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 956/2018  (M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018) - termenul de aplicare a prevederilor hotărârii se prelungeşte până la data de 31  
 martie 2019 
 - H.G. nr. 143/2019  (M. Of. nr. 219/20 mar. 2019) - prelungește termenul de aplicare a prevederilor hotărârii de Guvern până la  
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 data de 30 iunie 2019 
 - H.G. nr. 440/2019  (M. Of. nr. 523/26 iun. 2019) - modifică Secțiunea A din  anexă; 
 prelungește termenul de aplicare până la data de 31 decembrie 2019 
 - H.G. nr. 963/2019  (M. Of. nr. 1023/19 dec. 2019) - termenul de aplicare a prevederilor hotărârii se prelungește până la data de 31  
 martie 2020 
 - H.G. nr. 252/2020  (M. Of. nr. 266/31 mar. 2020) - termenul de aplicare se prelungeşte până la încetarea stării de urgenţă  
 instituite prin Decretul nr. 195/2020 
 - H.G. nr. 361/2020  (M. Of. nr. 372/8 mai 2020) - prelungeşte termenul de aplicare până la data 31 decembrie 2020 
 - H.G. nr. 433/2020  (M. Of. nr. 467/2 iun. 2020) - modifică art. 7 alin. (9) lit. b); 
  introduce alin. (91) la art. 7 
 - H.G. nr. 925/2020  (M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020) - modifică art. 12 lit. q), art. 13 lit. l), art. 14 lit. k), art. 15 alin. (1) lit. a), art.  
 17 alin. (4) lit. b), art. 17 alin. (5) lit. b) și art. 21 lit. b) 
 - H.G. nr. 1068/2020  (M. Of. nr. 1227/14 dec. 2020) - termenul de aplicare se prelungește până la data de 31 martie 2021 
 - H.G. nr. 16/2021  (M. Of. nr. 94/28 ian. 2021) - introduce art. 45-47, până la data de 31 martie 2021 
 - H.G. nr. 351/2021  (M. Of. nr. 313/29 mar. 2021) - prelungește termenul de aplicare al hotărârii până la 30 iunie 2021, modifică  
 art. 11 lit. f) și art. 45 
 - H.G. nr. 475/2021  (M. Of. nr. 428/22 apr. 2021) - introduce art. 48 
 - H.G. nr. 655/2021  (M. Of. nr. 607/18 iun. 2021) - modifică art. 25 alin. (3) și (4); 
 introduce alin. (41) la art. 25; 
 abrogă art. 25 alin. (6) 
 Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii  
 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la finalul lunii în care se împlinesc 60 de zile de la data intrării  
 
 

în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2022 - H.G. nr. 655/2021 (M.Of. nr. 607/18 iun. 2021) 

 H.G. nr. 172/2017 
 Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, precum şi pentru  
 suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de  
 stat pe anul 2017 
 M. Of. nr. 223/31 mar. 2017 

 

 ▼ Act adiţional încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor  
 Europene, şi Fondul European de Investiţii, semnat la Bucureşti la 23 martie 2017 şi la Luxemburg la 22 martie 2017, la Acordul de  
 finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19  
 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013 
 H.G. nr. 173/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 223/31 mar. 2017 
 
 
 H.G. nr. 174/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariate pentru salariaţii încadraţi cu contract  
 individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria naţională de  
 apărare care nu desfăşoară activităţi de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum şi pentru stabilirea activităţilor prevăzute la art. 24  
 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 224/31 mar. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 281/2015  (M. Of. nr. 298/30 apr. 2015) - modifică art. 2 alin. (2) și (5), anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 281/2018  (M. Of. nr. 394/8 mai 2018) - modifică art. 2 alin. (2) și (5); 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 175/2017 
 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria de apărare, care  
 desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 224/31 mar. 2017 

 H.G. nr. 179/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea  
 bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 
 M. Of. nr. 229/4 apr. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 766/2017  (M. Of. nr. 825/18 oct. 2017) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) și (2); 
  modifică și înlocuiește anexa; 
  denumirea „Centrul de Analiză şi Strategie” se modifică şi se  înlocuieşte cu  
 denumirea „Departamentul pentru Strategii 
 
 

Guvernamentale” 

 H.G. nr. 183/2017 
 Hotărâre privind participarea României la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor - PISA 2018, dezvoltat de Organizaţia  
 pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
 M. Of. nr. 232/5 apr. 2017 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2016 şi la Londra la 6 decembrie 2016, între Guvernul  
 României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru  
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 Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la  
 Bucureşti la 7 decembrie 2005 
 H.G. nr. 186/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 239/6 apr. 2017 
 
 
 H.G. nr. 187/2017 
 Hotărâre pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor 
 M. Of. nr. 232/5 apr. 2017 
 
 H.G. nr. 189/2017 
 Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 

M. Of. nr. 232/5 apr. 2017 

 H.G. nr. 205/2017 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale 
 
 

M. Of. nr. 243/7 apr. 2017 

 H.G. nr. 208/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi  
 pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016 
 M. Of. nr. 243/7 apr. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 434/2017  (M. Of. nr. 505/30 iun. 2017) - introduce alin. (41) și (42) la art. 2 

 H.G. nr. 209/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul  
 Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 
 M. Of. nr. 257/13 apr. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 844/2017  (M. Of. nr. 980/11 dec. 2017) - modifică art. 3 alin. (1) și anexa 

 H.G. nr. 211/2017 
 Hotărâre privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613  
 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din  
 alte sectoare de creştere a animalelor 
 M. Of. nr. 253/12 apr. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 387/2017  (M. Of. nr. 417/6 iun. 2017) - modifică art. 7 alin. (1) 

 H.G. nr. 214/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor  
 de pajişti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi  
 completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013 
 
 

M. Of. nr. 274/19 apr. 2017 

 H.G. nr. 215/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă 
 M. Of. nr. 265/14 apr. 2017 
 
 H.G. nr. 216/2017 
 Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie  
 din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală 
 
 

M. Of. nr. 265/14 apr. 2017 

 H.G. nr. 221/2017 
 Hotărâre privind declararea anului 2017 ca "Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz -100" 
 M. Of. nr. 266/14 apr. 2017 
 
 H.G. nr. 229/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare 
 
 

M. Of. nr. 272/19 apr. 2017 

 H.G. nr. 247/2017 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii  
 Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017 
 M. Of. nr. 296/26 apr. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 849/2017  (M. Of. nr. 956/4 dec. 2017) - modifică art. 2 alin. (1) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor  
 pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2016 
 H.G. nr. 248/2017 (aprobare) 
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 M. Of. nr. 292/25 apr. 2017 
 
 
 H.G. nr. 251/2017 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale 
 M. Of. nr. 295/26 apr. 2017 
 
 H.G. nr. 252/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017 
 
 

M. Of. nr. 295/26 apr. 2017 

 H.G. nr. 253/2017 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017 
 
 

M. Of. nr. 295/26 apr. 2017 

 H.G. nr. 254/2017 
 Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie  
 2017 
 
 

M. Of. nr. 295/26 apr. 2017 

 H.G. nr. 267/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019 
 M. Of. nr. 320/4 mai 2017 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la  
 Bucureşti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut şi finanţare  
 dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României ( Împrumutat) şi municipiul  
 Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro  
 pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a ll-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi,  
 respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 
 H.G. nr. 269/2017 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 333/8 mai 2017 

 ▼ Proces-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015,  
 semnat la 18 noiembrie 2016 la Mako 
 H.G. nr. 272/2017 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 353/12 mai 2017 

 ▼ Acord dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind  
 contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei, semnat  
 la 6 martie 2017 la Paris, şi a plăţii contribuţiei aferente a Ministerului Afacerilor Externe la Programul OCDE de Activitate şi Buget  
 2017-2018 
 H.G. nr. 278/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 332/8 mai 2017 
 
 
 H.G. nr. 279/2017 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii şi descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului  
 public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor  
 Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, din Portul Brăila, Portul Comercial Galaţi, Portul Docuri Galaţi şi Portul Bazinul Nou Galaţi, prevăzute în  
 anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,  
 ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară 
 
 

M. Of. nr. 335/9 mai 2017 

 H.G. nr. 281/2017 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază ca fiind de utilitate  
 publică 
 
 

M. Of. nr. 320/4 mai 2017 

 H.G. nr. 282/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare" 
 M. Of. nr. 332/8 mai 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 657/9 aug. 2017) 
 (M. Of. nr. 683/23 aug. 2017) 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 849/2019  (M. Of. nr. 995/11 dec. 2019) - completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 285/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanţelor publice locale 
 M. Of. nr. 342/10 mai 2017 

 

 ▼ Protocol dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi  
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 activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune, semnat la 10 noiembrie 2016 la Timişoara 
 H.G. nr. 299/2017 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 346/11 mai 2017 

 ▼ Acord de cooperare în domeniul arhivistic dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat  
 de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016 la Iaşi 
 H.G. nr. 300/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 348/11 mai 2017 
 
 
 H.G. nr. 305/2017 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului  
 din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului 
 
 

M. Of. nr. 351/12 mai 2017 

 H.G. nr. 311/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept  
 Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017 
 
 

M. Of. nr. 372/18 mai 2017 

 H.G. nr. 313/2017 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă 
 M. Of. nr. 356/15 mai 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 743/2017  (M. Of. nr. 809/12 oct. 2017) - introduce lit. s) și ș) la art. 3 alin. (1) și alin. (4) și (5) la art. 4 
 - H.G. nr. 966/2019  (M. Of. nr. 1027/20 dec. 2019) - modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. a), c)-h), m), o)-s), art. 4 alin. (3) și  
 art. 7 alin. (1); 
 introduce lit. t), ț), u) și v) la art. 3 alin. (1) și alin. (3) la art. 3; 
 abrogă art. 3 alin. (1), lit. j), k) și l) 
 - H.G. nr. 1055/2021  (M. Of. nr. 945/4 oct. 2021) - modifică art. 7 alin. (1); 
 introduce lit. e) și f) la art. 1 alin. (2), lit. w) - z) la art. 3 alin. (1) și alin. (4) -  
 (6) la art. 3 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 984/14 oct. 2021) - rectifică art. 3 alin. (5) 
 
 H.G. nr. 326/2017 
 Hotărâre privind constituirea Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" şi pentru  
 modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
 
 

M. Of. nr. 389/24 mai 2017 

 H.G. nr. 330/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru şi modificarea anexei nr. 3 la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 417/6 iun. 2017 

 H.G. nr. 333/2017 
 Hotărâre privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă 
 
 

M. Of. nr. 377/19 mai 2017 

 H.G. nr. 335/2017 
 Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Bălţeşti, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 389/24 mai 2017 
 
 H.G. nr. 337/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul  
 României 
 M. Of. nr. 411/31 mai 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 654/2021  (M. Of. nr. 611/18 iun. 2021) - modifică anexa 

 H.G. nr. 349/2017 
 Hotărâre privind stabilirea uniformei, siglei, insignei şi documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcţiei Generale de  
 Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 382/22 mai 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 803/2020  (M. Of. nr. 897/2 oct. 2020) - modifică anexa nr. 1; 
 
 

 modifică și înlocuiește anexa nr. 2 

 H.G. nr. 356/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2017 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea  
 riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi  
 care prezintă pericol public 
 
 

M. Of. nr. 394/25 mai 2017 

 H.G. nr. 358/2017 
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 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi şi modificarea anexei nr.  
 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 420/7 iun. 2017 

 H.G. nr. 359/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi şi modificarea anexei nr.  
 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 420/7 iun. 2017 

 H.G. nr. 361/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin desfiinţarea Centrului de  
 Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea  
 inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 417/6 iun. 2017 

 H.G. nr. 364/2017 
 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei  
 Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) 
 
 

M. Of. nr. 403/29 mai 2017 

 H.G. nr. 369/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultura - Galaţi şi  
 modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public  
 al statului 
 
 

M. Of. nr. 423/8 iun. 2017 

 H.G. nr. 377/2017 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru  
 acoperirea cheltuielilor de participare a delegaţiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite la nivel  
 înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi  
 resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017 
 
 

M. Of. nr. 404/30 mai 2017 

 H.G. nr. 379/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 429/9 iun. 2017 

 H.G. nr. 381/2017 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a  
 Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2017 
 
 

M. Of. nr. 412/31 mai 2017 

 H.G. nr. 390/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - Domneşti" 
 M. Of. nr. 433/12 iun. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 202/2018  (M. Of. nr. 321/12 apr. 2018) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 723/2019  (M. Of. nr. 812/7 oct. 2019) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1323/2021  (M. Of. nr. 7/4 ian. 2022) - modifică anexa nr. 2 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi  
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul  
 Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  
 şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 H.G. nr. 396/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 450/16 iun. 2017 
 
 
 H.G. nr. 397/2017 
 Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza  
 înţelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucureşti la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă  
 Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, şi a Acordului încheiat între Guvernul României şi Japan  
 International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor 
 
 

M. Of. nr. 426/8 iun. 2017 

 H.G. nr. 403/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare "Grantul pentru tineri cercetători REGELE  
 CAROL I" 
 M. Of. nr. 441/14 iun. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 221/2019  (M. Of. nr. 300/18 apr. 2019) - modifică art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1) lit. a) și b), art. 6 alin. (2); 
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  introduce alin. (3) la art. 3 
 
 H.G. nr. 405/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020 
 
 

M. Of. nr. 485/27 iun. 2017 

 H.G. nr. 406/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de  
 amenajare a spaţiului maritim 
 
 

M. Of. nr. 482/26 iun. 2017 

 H.G. nr. 410/2017 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie 
 M. Of. nr. 429/9 iun. 2017 
 
 H.G. nr. 417/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe  
 teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de  
 investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea" 
 M. Of. nr. 443/14 iun. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1319/2021  (M. Of. nr. 1260/31 dec. 2021) 

 H.G. nr. 418/2017 
 Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de  
 utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja,  
 Ogra, Sânpaul, Úngheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu  
 Mureş-Cluj-Oradea", precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 
 
 

M. Of. nr. 443/14 iun. 2017 

 H.G. nr. 419/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice 
 M. Of. nr. 436/13 iun. 2017 
 
 H.G. nr. 420/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul  
 localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din  
 cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea»" 
 M. Of. nr. 455/19 iun. 2017 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 si la Bucureşti la 9 februarie 2017 si la 13  
 februarie 2017 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România  
 şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului  
 Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 
 H.G. nr. 421/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 464/21 iun. 2017 
 
 
 H.G. nr. 422/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi  
 Producţie Pomicolă Bistriţa, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat  
 al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 465/21 iun. 2017 

 H.G. nr. 423/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moţoc" Perieni, prin  
 desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 469/22 iun. 2017 

 H.G. nr. 425/2017 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Militar Naţional "Regele Ferdinand I" 
 M. Of. nr. 459/20 iun. 2017 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica  
 Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la Teheran la 17 septembrie 2016 
 H.G. nr. 427/2017 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 449/16 iun. 2017 

 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul probaţiunii şi al sistemului penitenciar între Ministerul Justiţiei din România  
 şi Ministerul Executării Pedepselor din Georgia, semnat la 27 aprilie 2017 la Bucureşti 
 H.G. nr. 429/2017 (aprobare) 
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 M. Of. nr. 456/19 iun. 2017 
 
 
 H.G. nr. 431/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2017 
 M. Of. nr. 488/28 iun. 2017 
 
 H.G. nr. 432/2017 
 Hotărâre privind echipamentele maritime 
 
 

M. Of. nr. 475/23 iun. 2017 

 H.G. nr. 443/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului  
 financiar 
 M. Of. nr. 516/4 iul. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 307/2018  (M. Of. nr. 428/21 mai 2018) - modifică art. 3; 

 
  modifică și completează anexele nr. 1 și 2 
 - H.G. nr. 207/2019  (M. Of. nr. 265/8 apr. 2019) - modifică art. 3, anexa nr. 1; 
 
 

 modifică și completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 446/2017 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul  
 donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilítate,  
 în anul 2017 
 
 

M. Of. nr. 526/6 iul. 2017 

 H.G. nr. 447/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea  
 produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii  
 în recoltarea de masă lemnoasă 
 M. Of. nr. 526/6 iul. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1131/2020  (M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020) - termenul prevăzut la art. 11 se prorogă, începând cu data de 1 ianuarie 2021,  
 până la data de 31 decembrie 2022. 
 
 H.G. nr. 448/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii  
 vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii  
 referitoare la persoana adoptată 
 
 

M. Of. nr. 524/5 iul. 2017 

 H.G. nr. 455/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică, de interes naţional, "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră- Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru  
 circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada- Simeria" pentru unităţile  
 administrativ-teritoriale: Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Bata, Bâvzava, Conop, Lipova, Păuliş, Ghioroc - judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 531/7 iul. 2017 

 H.G. nr. 456/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică, de interes naţional, "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru  
 circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 - Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada - Simeria" pentru unităţile  
 administrativ-teritoriale: Zam, Burjuc, Gurasada, IIia, Brănişca, Veţel, Şoimuş, Deva şi Simeria -judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 532/7 iul. 2017 

 H.G. nr. 459/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţii  
 Lăpugiu de Jos din judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 529/6 iul. 2017 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 642/4 aug. 2017) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 461/2017 
 Hotărâre privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din  
 sistemul naţional de învăţământ preuniversitar 
 
 

M. Of. nr. 538/10 iul. 2017 

 H.G. nr. 463/2017 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Asociaţiei "Consiliilor Americane pentru  
 Educaţie Internaţională: ACTR/ACCELS, INC" din Statele Unite ale Americii 
 M. Of. nr. 541/10 iul. 2017 
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 H.G. nr. 464/2017 
 Hotărâre privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice 
 M. Of. nr. 606/27 iul. 2017 

 

 ▼ Protocol de amendare a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria  
 privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000 
 H.G. nr. 474/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 545/11 iul. 2017 
 
 
 H.G. nr. 488/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii 
 M. Of. nr. 594/25 iul. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 821/2017  (M. Of. nr. 906/20 nov. 2017) - modifică anexa nr. 1 și anexa nr. 2, la 1 ian. 2018 
 - H.G. nr. 645/2019  (M. Of. nr. 731/5 sep. 2019) - modifică anexa nr. 1 și anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 660/2021  (M. Of. nr. 630/28 iun. 2021) - modifică art. 1 alin. (2), anexa nr. 1 și 2 

 H.G. nr. 492/2017 
 Hotărâre privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Agenţia NATO pentru comunicaţii şi  
 informatică - NCIA, cu sediul la Bruxelles, Belgia 
 
 

M. Of. nr. 577/19 iul. 2017 

 H.G. nr. 496/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6.1  
 Mai-Otopeni)" 
 M. Of. nr. 567/17 iul. 2017 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României PD/C0094/17, semnat la New York la 24 aprilie 2017 şi la  
 Bucureşti la 27 aprilie 2017 
 H.G. nr. 501/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 623/1 aug. 2017 
 
 
 H.G. nr. 502/2017 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului 
 M. Of. nr. 596/25 iul. 2017 

 

 ▼ Înţelegere dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din  
 Statele Unite ale Americii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 2  
 martie 2017 şi la Rockville, Maryland, la 16 martie 2017 
 H.G. nr. 504/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 608/27 iul. 2017 
 
 
 H.G. nr. 512/2017 
 Hotărâre privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă 
 M. Of. nr. 592/24 iul. 2017 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2017 şi la Paris la 23 iunie 2017 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării  
 copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007 
 H.G. nr. 513/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 604/26 iul. 2017 
 
 
 H.G. nr. 514/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anii 2017 şi 2018 către Organizaţia pentru Cooperare  
 şi Dezvoltare Economică - OCDE 
 
 

M. Of. nr. 600/26 iul. 2017 

 H.G. nr. 516/2017 
 Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de  
 investiţii "Autostrada Sebeş-Turda", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 
 
 

M. Of. nr. 604/26 iul. 2017 

 H.G. nr. 519/2017 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dobroteasa şi Vişina, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 667/16 aug. 2017 
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 H.G. nr. 531/2017 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabiltăţi "Sfântul Mare » Mucenic Dimitrie Izvorâtorul  
 de Mir" -AMWD ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 638/4 aug. 2017 

 H.G. nr. 542/2017 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 667/16 aug. 2017 
 
 H.G. nr. 547/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi pentru modificarea anexei nr. 3 la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 641/4 aug. 2017 

 H.G. nr. 548/2017 
 Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist 
 M. Of. nr. 659/10 aug. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 370/2019  (M. Of. nr. 458/7 iun. 2019) - modifică anexa 

 H.G. nr. 558/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de  
 eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism 
 M. Of. nr. 653/8 aug. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1022/2018  (M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018) - modifică art. 2 lit.d), art. 3 - 8, art. 11 - 14, modifcă și înlocuiește anexa nr.2; 
  introduce art. 131; 
 
 

 abrogă art. 1 lit.d) 

 H.G. nr. 562/2017 
 Hotărâre privind declararea proiectului "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze  
 naturale pe direcţia România-Republica Moldova" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale 
 
 

M. Of. nr. 654/9 aug. 2017 

 H.G. nr. 563/2017 
 Hotărâre privind declararea proiectului "Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării  
 Negre - Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră  
 - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 -zona localitate Grădina" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale 
 
 

M. Of. nr. 654/9 aug. 2017 

 H.G. nr. 564/2017 
 Hotărâre privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ  
 preuniversitar 
 M. Of. nr. 654/9 aug. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 405/2019  (M. Of. nr. 497/19 iun. 2019) - modifică art. 4 alin. (2) 

 H.G. nr. 565/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - lot 1 secţiunea B, km  
 14+000 - km 17+000 
 M. Of. nr. 661/10 aug. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 612/2019  (M. Of. nr. 701/26 aug. 2019) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 566/2017 
 Hotărâre pentru declasificarea Notei raport şi a Situaţiilor centralizatoare privind produse şi bunuri materiale, emise de Ministerul Apărării  
 Naţionale în luna iunie 1990 
 
 

M. Of. nr. 662/10 aug. 2017 

 H.G. nr. 569/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului  
 pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din  
 administraţia publică locală 
 
 

M. Of. nr. 656/9 aug. 2017 

 H.G. nr. 571/2017 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor în care se suportă, de la bugetul de stat, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile  
 din pensii, precum şi condiţiile de transmitere a informaţiilor referitoare la aceste contribuţii 
 
 

M. Of. nr. 663/11 aug. 2017 

 H.G. nr. 572/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - "Horting"  
 Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din  
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 domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 674/17 aug. 2017 

 H.G. nr. 576/2017 
 Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obtinut media 10 la evaluarea naţională 2017 pentru absolvenţii  
 clasei a VIII-a şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017 
 
 

M. Of. nr. 666/11 aug. 2017 

 H.G. nr. 577/2017 
 Hotărâre privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi  
 în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017 
 M. Of. nr. 670/16 aug. 2017 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 749/19 sep. 2017) 

 H.G. nr. 592/2017 
 Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenţă şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a  
 stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2017 
 M. Of. nr. 683/23 aug. 2017 
 Modificări: 
 - L. nr. 85/2018  (M. Of. nr. 308/5 apr. 2018) - produce efecte până la 31 decembrie 2018 
 
 H.G. nr. 593/2017 
 Hotărâre privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES 
 
 

M. Of. nr. 706/31 aug. 2017 

 H.G. nr. 598/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare  
 permanentă 
 
 

M. Of. nr. 693/28 aug. 2017 

 H.G. nr. 611/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi  
 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 720/6 sep. 2017 

 H.G. nr. 620/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.  
 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 724/6 sep. 2017 

 H.G. nr. 621/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra şi modificarea anexei nr. 3  
 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 726/7 sep. 2017 

 H.G. nr. 630/2017 
 Hotărâre privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la  
 Morahalom la 22 iunie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea  
 pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 
 

M. Of. nr. 732/12 sep. 2017 

 H.G. nr. 633/2017 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 721/6 sep. 2017 
 
 H.G. nr. 637/2017 
 Hotărâre pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naţionale de Apărare 
 M. Of. nr. 735/13 sep. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 281/2015  (M. Of. nr. 298/30 apr. 2015) - modifică art. 3 alin. (2 
 
 

- H.G. nr. 281/2018  (M. Of. nr. 394/8 mai 2018) - modifică art. 3 alin. (2) 

 H.G. nr. 640/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru  
 implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 
 M. Of. nr. 736/13 sep. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 533/2018  (M. Of. nr. 636/20 iul. 2018) - modifică art. 1 alin. (2), art. 4 partea introductivă a alin. (1), art. 7 alin. (3),  
 art. 13 alin. (2), art. 17 alin. (1), art. 23 alin. (1); 
  introduce alin. (6) la art. 3, art. 171; 
  abrogă art. 23 alin. (3) 
 - H.G. nr. 52/2019  (M. Of. nr. 101/8 feb. 2019) - modifică art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (3)-(5), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1), (2),  
 (7) și (9), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (4),  art.  
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 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 18, art. 21 și modifică anexa nr. 1; 
 introduce alin. (4) și (5) la art. 8, alin. (3) la art. 11, alin. (4) la art. 15 și  
 introduce anexa nr. 6 
 - H.G. nr. 559/2019  (M. Of. nr. 647/5 aug. 2019) - modifică art. 4 alin. (5), art. 25, anexa nr. 2; 
  introduce alin. (5) la art. 15, art. 231 
 - H.G. nr. 678/2020  (M. Of. nr. 760/20 aug. 2020) - modifică art. 14 alin. (2) și art. 171 alin. (4); 
 introduce alin. (3) la art. 12 și alin. (31) la art. 171 
 - H.G. nr. 52/2021  (M. Of. nr. 211/3 mar. 2021) - modifică art. 9 alin. (3); 
  introduce alin. (41) la art. 3, lit. d) la art. 4 alin. (1), alin. (11) și (21) la art.  
 4, alin. (21) și (31) - (33) la art. 8 
 
 

- H.G. nr. 881/2021  (M. Of. nr. 808/23 aug. 2021) - modifică art. 13 alin. (2) și art. 171 alin. (4) 

 H.G. nr. 646/2017 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Ţara Secaşelor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 730/11 sep. 2017 

 H.G. nr. 652/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă 
 
 

M. Of. nr. 738/14 sep. 2017 

 H.G. nr. 660/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 M. Of. nr. 740/14 sep. 2017 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru  
 titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2017 
 H.G. nr. 663/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 749/19 sep. 2017 
 
 
 H.G. nr. 666/2017 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte  
 combustibilul lignit 
 
 

M. Of. nr. 745/15 sep. 2017 

 H.G. nr. 668/2017 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 752/20 sep. 2017 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin  
 Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, semnate la Chişinău la 6 aprilie şi 9 august 2017 şi la Bucureşti la 20 iunie 2017, la Acordul  
 privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 
 H.G. nr. 674/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 756/21 sep. 2017 
 
 
 H.G. nr. 676/2017 
 Hotărâre pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt cu privire la obţinerea vizei de lungă şedere pe teritoriul României şi la  
 prelungirea dreptului de şedere temporară pentru o anumită categorie de străini 
 
 

M. Of. nr. 762/25 sep. 2017 

 H.G. nr. 677/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă 
 M. Of. nr. 770/28 sep. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 768/2018  (M. Of. nr. 846/4 oct. 2018) - modifică anexa 
 
 

- H.G. nr. 813/2019  (M. Of. nr. 926/18 nov. 2019) - modifică anexa 

 H.G. nr. 678/2017 
 Hotărâre pentru înfiinţarea Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 
 
 

M. Of. nr. 764/26 sep. 2017 

 H.G. nr. 684/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar şi modificarea anexei nr. 3 la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 779/2 oct. 2017 

 H.G. nr. 685/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 777/2 oct. 2017 

 H.G. nr. 686/2017 
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 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia şi modificarea anexei nr. 3 la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 769/28 sep. 2017 

 H.G. nr. 688/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor  
 Petroliere Offshore la Marea Neagră 
 
 

M. Of. nr. 768/27 sep. 2017 

 H.G. nr. 690/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi  
 asistenţă umanitară 
 M. Of. nr. 808/12 oct. 2017 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Bucureşti la 26 iulie 2017 şi 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii  
 şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie  
 2014 
 H.G. nr. 693/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 778/2 oct. 2017 
 
 
 H.G. nr. 696/2017 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale 
 
 

M. Of. nr. 773/29 sep. 2017 

 H.G. nr. 697/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie  
 2017 
 
 

M. Of. nr. 774/29 sep. 2017 

 H.G. nr. 698/2017 
 Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 5  
 noiembrie 2017 
 
 

M. Of. nr. 776/29 sep. 2017 

 H.G. nr. 699/2017 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie  
 2017 
 
 

M. Of. nr. 775/29 sep. 2017 

 H.G. nr. 701/2017 
 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă  
 pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a  
 plafoanelor aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine şi ovine/caprine, şi a plafonului aferent  
 schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine 
 
 

M. Of. nr. 771/28 sep. 2017 

 H.G. nr. 705/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.  
 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 779/2 oct. 2017 

 H.G. nr. 709/2017 
 Hotărâre privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. şi "AMROMCO ENERGY" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 776/29 sep. 2017 

 H.G. nr. 710/2017 
 Hotărâre privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi "AMROMCO ENERGY" - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 776/29 sep. 2017 

 H.G. nr. 711/2017 
 Hotărâre privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi a unor acorduri petroliere de concesiune  
 pentru exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 776/29 sep. 2017 

 H.G. nr. 715/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică 
 M. Of. nr. 812/13 oct. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 55/2019  (M. Of. nr. 140/21 feb. 2019) - modifică și completează anexa 
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 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României  
 şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului  
 Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem  
 integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor  
 uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" 
 H.G. nr. 716/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 800/10 oct. 2017 
 
 
 H.G. nr. 734/2017 
 Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de  
 utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut,  
 Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional  
 «Autostrada Braşov-Târgu Mureş- Cluj-Oradea»", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 
 M. Of. nr. 803/11 oct. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 377/2 mai 2018) - rectifică anexa 
 
 H.G. nr. 740/2017 
 Hotărâre privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul  
 fructelor şi legumelor 
 M. Of. nr. 810/13 oct. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 989/2020  (M. Of. nr. 1108/19 nov. 2020) - introduce alin. (31) la art. 5 

 H.G. nr. 746/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţii  
 Brănişca, din judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 819/17 oct. 2017 

 H.G. nr. 747/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000-km  
 131+000, sector km 93+500-km 126+000" 
 
 

M. Of. nr. 819/17 oct. 2017 

 H.G. nr. 748/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Caracal" 
 
 

M. Of. nr. 816/16 oct. 2017 

 H.G. nr. 755/2017 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Marinei Române şi pentru aprobarea schimbării  
 denumirii acestuia 
 
 

M. Of. nr. 819/17 oct. 2017 

 H.G. nr. 760/2017 
 Hotărâre privind aprobarea programului de iarnă în domeniul energetic privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale  
 Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de  
 acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a  
 Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi  
 securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional 
 
 

M. Of. nr. 817/16 oct. 2017 

 H.G. nr. 763/2017 
 Hotărâre pentru constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post  
 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind  
 constituirea consiliilor interministeriale permanente 
 
 

M. Of. nr. 836/23 oct. 2017 

 H.G. nr. 764/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat  
 terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii 
 M. Of. nr. 832/20 oct. 2017 

 

 ▼ Acordul dintre Ministerul Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind  
 cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la Bucureşti la 8 septembrie 2017 
 H.G. nr. 765/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 837/23 oct. 2017 
 
 
 H.G. nr. 775/2017 
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 Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare -  
 RET" 
 M. Of. nr. 857/31 oct. 2017 
 
 
 H.G. nr. 777/2017 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat, km 0+000-km  
 84+020" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a 
 
 

M. Of. nr. 859/31 oct. 2017 

 H.G. nr. 779/2017 
 Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii şi  
 Identităţii Naţionale în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi pentru modificarea art. 1 alin. (3) din  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare  
 Culturală 
 
 

M. Of. nr. 868/2 nov. 2017 

 H.G. nr. 784/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.  
 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 868/2 nov. 2017 

 H.G. nr. 792/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi modificarea anexei nr. 3 la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 880/8 nov. 2017 

 H.G. nr. 793/2017 
 Hotărâre privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România 
 M. Of. nr. 873/7 nov. 2017 
 
 H.G. nr. 794/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională  
 Anticorupţie, pentru anul 2017 
 
 

M. Of. nr. 873/7 nov. 2017 

 H.G. nr. 797/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii  
 orientative de personal 
 M. Of. nr. 920/23 nov. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 417/2018  (M. Of. nr. 497/18 iun. 2018) - modifică anexele nr. 1 și 2 
 
 H.G. nr. 805/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu  
 şi racord în staţia Gura Ialomiţei" 
 M. Of. nr. 892/14 nov. 2017 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deţinerii  
 vizei a titularilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti la 29 august 2017 
 H.G. nr. 807/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 892/14 nov. 2017 
 
 
 H.G. nr. 813/2017 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Europene pentru Siguranţă şi Antidrog ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 897/15 nov. 2017 
 
 H.G. nr. 817/2017 
 Hotărâre privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,  
 înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea  
 Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 920/23 nov. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 468/2018  (M. Of. nr. 561/4 iul. 2018) - modifică art. 2 alin. (4), art. 4 alin. (1) și modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 502/2018  (M. Of. nr. 614/17 iul. 2018) - modifică și înlocuiește anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 1278/2021  (M. Of. nr. 1230/27 dec. 2021) - modifică art. 2 alin. (4); 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 818/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului  
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 acestora pentru anul de cerere 2017 
 
 

M. Of. nr. 899/15 nov. 2017 

 H.G. nr. 821/2017 
 Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional 
 
 

M. Of. nr. 906/20 nov. 2017 

 H.G. nr. 823/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, judeţul Iaşi, prin fuziune prin absorbţie cu  
 Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.  
 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 M. Of. nr. 925/24 nov. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1082/2020  (M. Of. nr. 1276/22 dec. 2020) - modifică art. 1 

 H.G. nr. 824/2017 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Suceviţa, judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 964/6 dec. 2017 
 
 H.G. nr. 825/2017 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Surdila-Greci, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 964/6 dec. 2017 

 H.G. nr. 826/2017 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Beriu, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 964/6 dec. 2017 

 H.G. nr. 827/2017 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Vălişoara, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 964/6 dec. 2017 

 H.G. nr. 828/2017 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Coşula, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 964/6 dec. 2017 
 
 H.G. nr. 832/2017 
 Hotărâre pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de  
 realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 
 
 

M. Of. nr. 923/23 nov. 2017 

 H.G. nr. 837/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, prin desfiinţarea Centrului  
 de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  
 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 927/24 nov. 2017 

 H.G. nr. 840/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.)  
 Gutinaş - Smârdan" 
 M. Of. nr. 942/29 nov. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 447/2020  (M. Of. nr. 494/11 iun. 2020) - modifică anexa nr. 2 
 
 H.G. nr. 857/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş şi modificarea anexei  
 nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 971/7 dec. 2017 

 H.G. nr. 863/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a  
 sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia  
 ocupaţională de funcţii bugetare "Diplomaţie" 
 
 

M. Of. nr. 987/12 dec. 2017 

 H.G. nr. 870/2017 
 Hotărâre privind declararea zilelor de 14,15 şi 16 decembrie 2017 zile de doliu naţional pe teritoriul României 
 
 

M. Of. nr. 967/6 dec. 2017 

 H.G. nr. 873/2017 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" 
 M. Of. nr. 982/11 dec. 2017 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 322/2018  (M. Of. nr. 418/16 mai 2018) - introduce art. 31; 



 

 1744

  abrogă art. 3 alin. (2) - (4) și (6) 
 - H.G. nr. 338/2021  (M. Of. nr. 304/25 mar. 2021) - modifică art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1), modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 
 

introduce lit. A1 la art. 1 alin. (1) și lit. n) la art. 1 alin. (2) 

 H.G. nr. 900/2017 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa" 
 
 

M. Of. nr. 1003/18 dec. 2017 

 H.G. nr. 905/2017 
 Hotărâre privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 
 
 

M. Of. nr. 1005/19 dec. 2017 

 H.G. nr. 908/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Cadrului Naţional de Interoperabilitate 
 
 

M. Of. nr. 1031/28 dec. 2017 

 H.G. nr. 910/2017 
 Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea  
 Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Teleorman, Prahova, Vâlcea, Ilfov, Buzău, Gorj, Constanţa, Tulcea, Argeş, Iaşi, Dolj şi  
 municipiul Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017 

 H.G. nr. 914/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a Centrului Naţional de Management  
 al Apei Grele, precum şi a unor măsuri necesare pentru asigurarea securităţii obiectivului 
 
 

M. Of. nr. 1032/28 dec. 2017 

 H.G. nr. 917/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a  
 sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare  
 "Administraţie" din administraţia publică centrală 
 
 

M. Of. nr. 1039/29 dec. 2017 

 H.G. nr. 920/2017 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice  
 pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 
 
 

M. Of. nr. 1012/20 dec. 2017 

 H.G. nr. 924/2017 
 Hotărâre pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2)  
 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 

M. Of. nr. 1039/29 dec. 2017 

 H.G. nr. 925/2017 
 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2018 a cotelor procentuale prevăzute la art. 177 alin. (36) şi (37) din Legea energiei electrice şi a  
 gazelor naturale nr. 123/2012 
 M. Of. nr. 1018/22 dec. 2017 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 şi 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul  
 privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat  
 la Bucureşti la 8 iulie 2011 
 H.G. nr. 928/2017 (aprobare) 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2018 
 
 
 H.G. nr. 933/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional multianual 2018-2020 
 
 

M. Of. nr. 21/9 ian. 2018 

 H.G. nr. 939/2017 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Jegălia, judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 50/18 ian. 2018 

 H.G. nr. 942/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor 
 
 

M. Of. nr. 11/5 ian. 2018 

 H.G. nr. 943/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate",  
 pentru anul 2018 
 M. Of. nr. 8/4 ian. 2018 
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 Modificări: 
 - H.G. nr. 370/2018  (M. Of. nr. 447/29 mai 2018) - introduce alin. (3) la art.5 
 - H.G. nr. 947/2018  (M. Of. nr. 1046/10 dec. 2018) - modifică art. 9 
 
 H.G. nr. 946/2017 
 Hotărâre privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018 
 M. Of. nr. 1040/29 dec. 2017 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 596/2018  (M. Of. nr. 693/8 aug. 2018) - modifică articolul unic lit. a) și b) 

 H.G. nr. 947/2017 
 Hotărâre privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare  
 petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. 
 M. Of. nr. 1041/29 dec. 2017    
 H.G. nr. 948/2017 
 Hotărâre privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. şi AMROMCO ENERGY -  
 S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 1041/29 dec. 2017 

 H.G. nr. 949/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind  
 introducerea sistemelor moderne de plată 
 
 

M. Of. nr. 11/5 ian. 2018 

 H.G. nr. 950/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind  
 despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării  
 de autoturisme 
 M. Of. nr. 22/10 ian. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 264/2020  (M. Of. nr. 298/9 apr. 2020) - introduce alin. (21) la art. 1, alin. (31) la art. 1, alin. (31) la art. 2 
 
 H.G. nr. 951/2017 
 Hotărâre privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional 
 
 

M. Of. nr. 24/10 ian. 2018 

 H.G. nr. 952/2017 
 Hotărâre privind trecerea unor părţi de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de  
 Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi transmiterea acestora în folosinţa gratuită a Asociaţiei Române pentru  
 Transparenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 11/5 ian. 2018 

 H.G. nr. 954/2017 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 27/11 ian. 2018 

 H.G. nr. 961/2017 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Cornu, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 50/18 ian. 2018 

 H.G. nr. 962/2017 
 Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului  
 comerţului de pe lângă tribunale 
 
 

M. Of. nr. 10/5 ian. 2018 

  2018  
 
 
 H.G. nr. 1/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de  
 investiţii finanţate din fonduri publice 
 M. Of. nr. 26/11 ian. 2018 

 

 ▼ Protocolul Sesiunii a IX-a a împuterniciţilor, semnat la Negreşti-Oaş, România, la 12 octombrie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre  
 Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30  
 septembrie 1997 
 H.G. nr. 4/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018 
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 H.G. nr. 7/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 
 
 

M. Of. nr. 34/15 ian. 2018 

 H.G. nr. 11/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 
 M. Of. nr. 83/29 ian. 2018 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 15 noiembrie 2017 şi la Paris la 16 noiembrie 2017, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie  
 2003 
 H.G. nr. 21/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 86/30 ian. 2018 
 
 
 H.G. nr. 22/2018 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29  
 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim şi de modificare  
 a Directivei 2009/16/CE 
 
 

M. Of. nr. 86/30 ian. 2018 

 H.G. nr. 29/2018 
 Hotărâre pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017  
 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 
 

M. Of. nr. 90/30 ian. 2018 

 H.G. nr. 33/2018 
 Hotărâre privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de  
 remediere 
 M. Of. nr. 107/5 feb. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 701/2018  (M. Of. nr. 777/10 sep. 2018) - modifică anexa nr. 1 pct. 42 
 
 

- H.G. nr. 1027/2020  (M. Of. nr. 1198/9 dec. 2020) - modifică anexa nr. 1 la data de 9 ianuarie 2021 

 H.G. nr. 34/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a  
 sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii  
 bugetare "învăţământ" 
 M. Of. nr. 95/31 ian. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 167/2019  (M. Of. nr. 249/1 apr. 2019) - modifică art. 7 alin. (1) și (2) 
 
 H.G. nr. 38/2018 
 Hotărâre privind participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la majorarea  
 capitalului social al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 128/9 feb. 2018 

 H.G. nr. 52/2018 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene 
 M. Of. nr. 153/19 feb. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 642/2018  (M. Of. nr. 740/28 aug. 2018) - modifică art. 4 alin. (1), art. 10 alin. (1), modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 585/2019  (M. Of. nr. 671/12 aug. 2019) - modifică art. 15 alin. (1); 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 889/2020  (M. Of. nr. 987/26 oct. 2020) - modifică art. 5 pct. 4 și 9, art. 9 alin. (2), art. 15 alin. (1), art. 17; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 
 

 introduce pct. 201 - 203 la art. 5 

 H.G. nr. 57/2018 
 Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Institutul Naţional al Magistraturii 
 M. Of. nr. 185/28 feb. 2018 
 
 H.G. nr. 61/2018 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii  
 Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2018 
 
 

M. Of. nr. 196/2 mar. 2018 

 H.G. nr. 65/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea  
 Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 
 

M. Of. nr. 204/6 mar. 2018 

 H.G. nr. 66/2018 
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 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească şi modificarea  
 anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 212/8 mar. 2018 

 H.G. nr. 67/2018 
 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XlX-a 2018 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a  
 precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 
 
 

M. Of. nr. 211/8 mar. 2018 

 H.G. nr. 71/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe  
 teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de  
 investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 214/9 mar. 2018 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1324/2021  (M. Of. nr. 37/13 ian. 2022) - modifică și completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 75/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Petelea şi Valea Largă, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 240/19 mar. 2018 
 
 
 H.G. nr. 76/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Almăj, judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 240/19 mar. 2018 
 
 H.G. nr. 87/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii  
 alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi înfiinţarea Consiliului interministerial de  
 coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi 
 
 

M. Of. nr. 225/13 mar. 2018 

 H.G. nr. 89/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul  
 localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, lernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din  
 cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Targu Mureş-Cluj-Oradea»", aflate pe raza localităţilor Cheţani din  
 judeţul Mureş şi Luna din judeţul Cluj 
 
 

M. Of. nr. 231/15 mar. 2018 

 H.G. nr. 90/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţii  
 Şoimuş din judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 239/19 mar. 2018 

 H.G. nr. 95/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi şi modificarea anexei nr. 3 la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 249/21 mar. 2018 

 H.G. nr. 96/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 248/21 mar. 2018 

 H.G. nr. 99/2018 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii  
 Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2018 
 M. Of. nr. 236/16 mar. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 951/2018  (M. Of. nr. 1047/10 dec. 2018) - modifică art. 2 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 107/2018 
 Hotărâre privind aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi privind  
 modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice 
 
 

M. Of. nr. 251/22 mar. 2018 

 H.G. nr. 112/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului  
 Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  
 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea unor acte normative  
 conexe 
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M. Of. nr. 251/22 mar. 2018 

 H.G. nr. 113/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş şi modificarea anexei nr. 3 la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 253/22 mar. 2018 

 H.G. nr. 114/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - lot 1 secţiunea C, km  
 0+000-km 0+300, inclusiv nod rutier Sebeş 
 
 

M. Of. nr. 254/22 mar. 2018 

 H.G. nr. 117/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept  
 Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018 
 
 

M. Of. nr. 253/22 mar. 2018 

 H.G. nr. 118/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a  
 sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justitie"  
 şi Curtea Constituţională 
 
 

M. Of. nr. 261/26 mar. 2018 

 H.G. nr. 124/2018 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor  
 Publice, precum şi pentru modificarea art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei  
 Naţionale de Administrare Fiscală 
 
 

M. Of. nr. 255/22 mar. 2018 

 H.G. nr. 125/2018 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru  
 punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF  
 pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2017 
 
 

M. Of. nr. 258/23 mar. 2018 

 H.G. nr. 129/2018 
 Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu si  
 imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2018, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru  
 închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare 
 
 

M. Of. nr. 264/26 mar. 2018 

 H.G. nr. 131/2018 
 Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul  
 şcolar/universitar 2018-2019 
 M. Of. nr. 273/28 mar. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 765/2018  (M. Of. nr. 844/4 oct. 2018) - modifică anexa 
 
 ▼ MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE între Guvernul României şi Guvernul Malaysiei privind activităţi de cooperare juridică, semnat la  
 Putrajaya la 15 decembrie 2017 
 H.G. nr. 142/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 278/29 mar. 2018 
 
 
 H.G. nr. 147/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.  
 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 282/29 mar. 2018 

 H.G. nr. 148/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.  
 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 294/2 apr. 2018 

 H.G. nr. 153/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a  
 sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri  
 publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială" 
 M. Of. nr. 284/30 mar. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 589/2018  (M. Of. nr. 693/8 aug. 2018) - modifică anexele nr. 8 și 9; 
 completează anexa nr. 8 
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 - H.G. nr. 1035/2020  (M. Of. nr. 1179/4 dec. 2020) - modifică și completează anexa 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 6 noiembrie 2017 şi la Paris la 15 noiembrie 2017, între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de  
 Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007, precum şi pentru  
 modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre  
 România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007 
 H.G. nr. 155/2018 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 300/3 apr. 2018 

 ▼ Amendamentul nr. 8 la Contractul de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii, din data de 28 februarie 2005, cu  
 amendamentele ulterioare ("Contractul de finanţare") 
 H.G. nr. 156/2018 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 309/5 apr. 2018 

 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul  
 militar 
 H.G. nr. 157/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 309/5 apr. 2018 
 
 
 H.G. nr. 158/2018 
 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de  
 învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019 
 M. Of. nr. 313/10 apr. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 388/7 mai 2018) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 692/2018  (M. Of. nr. 786/13 sep. 2018) - modifică art. 8, modifică și înlocuiește anexele nr. 1-6; 
 introduce alin. (2) și (3) la art. 6, art. 61 și anexa nr. 7 
 
 

- H.G. nr. 876/2018  (M. Of. nr. 967/15 nov. 2018) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 167/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni şi modificarea anexei  
 nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 314/10 apr. 2018 

 H.G. nr. 174/2018 
 Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de  
 investiţii "Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin  
 implementarea unui sistem informatic de e-guvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei" 
 
 

M. Of. nr. 320/11 apr. 2018 

 H.G. nr. 184/2018 
 Hotărâre pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi  
 marfă în regim de bac şi pietonal între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), precum şi a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea 
 
 

M. Of. nr. 320/11 apr. 2018 

 H.G. nr. 185/2018 
 Hotărâre privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în  
 anul universitar 2018-2019 
 M. Of. nr. 323/12 apr. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 691/2018  (M. Of. nr. 782/12 sep. 2018) - modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 
 introduce art. 21 
 
 

- H.G. nr. 876/2018  (M. Of. nr. 967/15 nov. 2018) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 191/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020 
 
 

M. Of. nr. 331/16 apr. 2018 

 H.G. nr. 193/2018 
 Hotărâre privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi  
 "înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către  
 sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi" 
 M. Of. nr. 315/10 apr. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 317/2019  (M. Of. nr. 419/29 mai 2019) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 793/2020  (M. Of. nr. 886/29 sep. 2020) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1137/2021  (M. Of. nr. 1018/26 oct. 2021) - modifică anexa 
 
 ▼ Amendament la Acordul de împrumut - România Proiectul educaţiei secundare (împrumutul nr. 8481-RO) 
 H.G. nr. 195/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 321/12 apr. 2018 
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 H.G. nr. 207/2018 
 Hotărâre privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă 
 
 

M. Of. nr. 328/13 apr. 2018 

 H.G. nr. 213/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul  
 localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din  
 cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", aflate pe raza localităţilor Bogata,  
 Cucerdea, Cuci, Iernut şi Luduş din judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 355/24 apr. 2018 

 H.G. nr. 224/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - lot 2, aflate pe raza  
 localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Aiud, Rădeşti şi Teiuş din judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 356/24 apr. 2018 

 H.G. nr. 227/2018 
 Hotărâre privind contribuţia voluntară a României cu suma de 100.000 de dolari SUA la reconstituirea resurselor financiare ale Fondului  
 Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) pentru anul 2018 
 
 

M. Of. nr. 349/20 apr. 2018 

 H.G. nr. 228/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului pe  
 unitatea de măsură aferent acestora pentru anul de cerere 2017 
 
 

M. Of. nr. 349/20 apr. 2018 

 H.G. nr. 230/2018 
 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2018 pentru operatorii economici din industria de apărare care  
 desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 356/24 apr. 2018 

 H.G. nr. 232/2018 
 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului pentru acţiunile de protocol aferente organizării reuniunii Biroului  
 Asociaţiei Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni -AOMF, a şedinţei Consiliului de administraţie al AOMF, precum şi a seminarului  
 deschis membrilor AOMF, în perioada 2-4 mai 2018 
 M. Of. nr. 352/23 apr. 2018 

 

 ▼ Amendamentul nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la  
 19 decembrie 2016 şi la 5 decembrie 2017 şi la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-  
 Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009 
 H.G. nr. 233/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 365/26 apr. 2018 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 24 iulie  
 2017 şi la Luxemburg la 27 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent  
 Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti- etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Panteiimon, tronsonul Universitate -  
 Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011 
 H.G. nr. 234/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 375/2 mai 2018 
 
 
 H.G. nr. 241/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2020 "Connecting Minds, Creating the Future", Dubai, Emiratele  
 Arabe Unite 
 M. Of. nr. 376/2 mai 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 896/2020  (M. Of. nr. 1011/30 oct. 2020) - modifică art. 1, art. 2 alin.(2), art. 3 alin.(2) și (5), art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit  
 f) și g), art.6 alin. (10); 
 
 

 introduce alin. (61) la art. 6 

 H.G. nr. 242/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti şi modificarea anexei nr. 3 la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 369/27 apr. 2018 

 H.G. nr. 243/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj şi modificarea anexei nr. 3 la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 M. Of. nr. 368/27 apr. 2018 
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 ▼ Protocolul dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3  
 octombrie 2017 la Varna, pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia  
 cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2000, ratificat prin Legea nr 61/2001 
 H.G. nr. 265/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 381/3 mai 2018 
 
 
 H.G. nr. 284/2018 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Organizaţia Judeţeană Argeş" BASARAB I ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 396/9 mai 2018 

 H.G. nr. 289/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul  
 Bucureşti-Ploieşti" 
 
 

M. Of. nr. 394/8 mai 2018 

 H.G. nr. 291/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau  
 deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 393/8 mai 2018 

 H.G. nr. 301/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare  
 pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia  
 autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul  Bucureşti-Ploieşti" 
 
 

M. Of. nr. 408/14 mai 2018 

 H.G. nr. 303/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bereni, Corunca şi Crăciuneşti, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 411/15 mai 2018 

 H.G. nr. 304/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 411/15 mai 2018 

 H.G. nr. 305/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Andrid, Halmeu, Supur şi Vama, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 411/15 mai 2018 

 H.G. nr. 306/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin fuziune prin absorbţie cu  
 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  
 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 428/21 mai 2018 

 H.G. nr. 309/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor -17 mai 2018 
 
 

M. Of. nr. 403/10 mai 2018 

 H.G. nr. 323/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului  
 nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 427/18 mai 2018 

 H.G. nr. 325/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor  
 pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene  
 nerambursabile 
 
 

M. Of. nr. 409/14 mai 2018 

 H.G. nr. 331/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ariniş, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 484/12 iun. 2018 

 H.G. nr. 332/2018 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru  
 achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil 
 M. Of. nr. 433/22 mai 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 186/2020  (M. Of. nr. 222/19 mar. 2020) - modifică art. 3 alin. (2) și (3) și modifică și înlocuiește anexa 
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 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 şi, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de împrumut dintre România  
 şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la  
 Bucureşti la 27 ianuarie 2006 
 H.G. nr. 344/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 431/22 mai 2018 
 
 
 H.G. nr. 345/2018 
 Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2012  
 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere al lucrării de interes naţional "Reabilitare DN 6 secţiunea Filiasi-Ciochiuta km 268 + 390-297 + 070 si km 297 +  
 384-298 + 000",judeţele Mehedinţi şi Dolj, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 701/2012 
 
 

M. Of. nr. 438/24 mai 2018 

 H.G. nr. 347/2018 
 Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2014  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de  
 utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Târgu Jiu", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.  
 689/2014 
 M. Of. nr. 445/29 mai 2018 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în  
 domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 martie 2018 
 H.G. nr. 348/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 445/29 mai 2018 
 
 ▼ Acord de colaborare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba 
 H.G. nr. 353/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 435/23 mai 2018 
 
 
 H.G. nr. 360/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a  
 sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare  
 "Cultură" 
 M. Of. nr. 451/30 mai 2018 
 
 
 H.G. nr. 361/2018 
 Hotărâre privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar 
 
 

M. Of. nr. 482/12 iun. 2018 

 H.G. nr. 365/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi  
 combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind  
 promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada  
 2018-2021 
 M. Of. nr. 465/6 iun. 2018 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii,  
 mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Sinaia la 9 iulie 2017 
 H.G. nr. 372/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 454/31 mai 2018 
 
 
 H.G. nr. 378/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.  
 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 485/13 iun. 2018 

 H.G. nr. 384/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Ştei", judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 504/20 iun. 2018 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2017, la 20 octombrie 2017 şi la 25 octombrie 2017,7 la Acordul de împrumut (Proiect privind  
 controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de  
 asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi)  
 dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 
 H.G. nr. 386/2018 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 474/8 iun. 2018 
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 ▼ Acord multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte 
 
 H.G. nr. 387/2018 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 507/20 iun. 2018 

 ▼ Aranjament administrativ, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în  
 domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016 
 H.G. nr. 388/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 491/14 iun. 2018 
 
 
 H.G. nr. 389/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Poienarii de Argeş, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 484/12 iun. 2018 

 H.G. nr. 396/2018 
 Hotărâre privind unele măsuri referitoare la pregătirea şi exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul  
 2019 
 M. Of. nr. 472/7 iun. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 871/2018  (M. Of. nr. 974/16 nov. 2018) - modifică art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 3, art. 5; 
 
 

 modifică și înlocuiește anexa 

 H.G. nr. 398/2018 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2018-2022 şi a Planului de acţiune pentru implementarea  
 acesteia 
 
 

M. Of. nr. 517/25 iun. 2018 

 H.G. nr. 399/2018 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care  
 constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în  
 exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an" 
 M. Of. nr. 481/12 iun. 2018 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2017 şi la Paris la 26 februarie 2018 între  
 Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării  
 copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 
 H.G. nr. 413/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 493/15 iun. 2018 
 
 
 H.G. nr. 419/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind  
 funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru  
 sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind  
 organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi  
 funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare  
 a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate  
 prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de  
 achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a  
 Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii  
 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 
 M. Of. nr. 496/18 iun. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 495/2019  (M. Of. nr. 612/24 iul. 2019) - modifică anexa nr. 1; 
 modifică și înlocuiește anexele 1.1-1.4 
 
 H.G. nr. 421/2018 
 Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice 
 M. Of. nr. 508/20 iun. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 90/2019  (M. Of. nr. 134/20 feb. 2019) - modifică art. 1 alin. (3), art. 2 lit. c), h) și i), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) lit.  
 b), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. a), art. 10 alin. (2) și (5), art. 11 alin. (2),  
 art. 12 alin. (9), art. 15 alin. (2) lit. b) și art. 15 alin. (3); 
 introduce lit. j) - n) la art. 2, alin. (51) - (53) la art. 3, lit. g) la art. 6 alin. (1)  
 și art. 151 
 - H.G. nr. 712/2020  (M. Of. nr. 790/28 aug. 2020) - modifică art. 1 alin. (2), art. 1 alin. (4) lit. d), art. 2 lit. c), f) și h), art. 3 alin.  
 (1), (3), (4), (5) și (53), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (3) lit. (a), art. 9, art. 10 alin.  
 (5), art. 12 ; introduce lit. o) - r) la art. 2, lit. f) la art. 5 alin. (1) și lit. n) și o) la  
 art. 8 alin. (2); abrogă art. 3 alin. (52); 
  în tot cuprinsul hotărârii, denumirea „Comisia Naţională de Strategie şi  
 Prognoză” se înlocuieşte cu „furnizorul schemei de ajutor de stat” 
 
 ▼ Acord tehnic dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Secretariatul tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor  
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 Chimice privind desfăşurarea instruirii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2017 şi la Haga la 28 noiembrie 2017 
 H.G. nr. 424/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 509/21 iun. 2018 
 
 
 H.G. nr. 427/2018 
 Hotărâre privind aprobarea programului de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi a  
 programului de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale" 
 
 

M. Of. nr. 503/19 iun. 2018 

 H.G. nr. 429/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea valorii maxime a sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din  
 sectorul fructe 
 
 

M. Of. nr. 499/18 iun. 2018 

 H.G. nr. 430/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrăvita si Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 587/11 iul. 2018 

 H.G. nr. 436/2018 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim 
 
 

M. Of. nr. 530/27 iun. 2018 

 H.G. nr. 442/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Lipova, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 587/11 iul. 2018 

 H.G. nr. 443/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Sighişoara, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 587/11 iul. 2018 
 
 H.G. nr. 447/2018 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Mediu 1998 ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 523/26 iun. 2018 

 H.G. nr. 451/2018 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Canalului Navigabil Bega" Timiş, sub autoritatea  
 Ministerului Transporturilor 
 
 

M. Of. nr. 545/29 iun. 2018 

 H.G. nr. 462/2018 
 Hotărâre privind funcţionarea sistemului de coordonare la nivel naţional a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea  
 Dunării 
 
 

M. Of. nr. 555/3 iul. 2018 

 H.G. nr. 467/2018 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din  
 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru  
 motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi  
 (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE 
 
 

M. Of. nr. 561/4 iul. 2018 

 H.G. nr. 479/2018 
 Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de  
 urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani,  
 Buzău, Covasna, Dâmbovita si Neamţ 
 M. Of. nr. 569/5 iul. 2018 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 515/2018  (M. Of. nr. 601/13 iul. 2018) 

 H.G. nr. 486/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020 
 
 

M. Of. nr. 612/17 iul. 2018 

 H.G. nr. 491/2018 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Folclorice "Someşul Napoca" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 594/12 iul. 2018 
 
 H.G. nr. 492/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii 
 
 

M. Of. nr. 594/12 iul. 2018 

 H.G. nr. 496/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dragalina, judeţul Călăraşi 
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M. Of. nr. 587/11 iul. 2018 

 H.G. nr. 501/2018 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi 
 
 

M. Of. nr. 611/17 iul. 2018 

 H.G. nr. 502/2018 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte  
 normative 
 M. Of. nr. 614/17 iul. 2018 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 119/2019  (M. Of. nr. 179/6 mar. 2019) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1 

 H.G. nr. 504/2015 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Polovragi, judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 620/18 iul. 2018 

 H.G. nr. 505/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 

M. Of. nr. 620/18 iul. 2018 

 H.G. nr. 506/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Unirea, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 620/18 iul. 2018 
 
 H.G. nr. 507/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi 
 
 

M. Of. nr. 620/18 iul. 2018 

 H.G. nr. 508/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Corbu, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 620/18 iul. 2018 

 H.G. nr. 509/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Săcălăşeni, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 620/18 iul. 2018 

 H.G. nr. 510/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lisa, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 707/14 aug. 2018 
 
 H.G. nr. 513/2018 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Telefonul Copilului" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 607/16 iul. 2018 
 
 H.G. nr. 518/2018 
 Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei  
 a VIII-a - 2018 şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018 
 
 

M. Of. nr. 607/16 iul. 2018 

 H.G. nr. 522/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2018 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea  
 riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi  
 care prezintă pericol public 
 
 

M. Of. nr. 632/20 iul. 2018 

 H.G. nr. 526/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de acţiune la radon 
 M. Of. nr. 645/25 iul. 2018 

 

 ▼ Protocolul Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix, la 26 aprilie 2018, pentru aplicarea  
 Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor  
 de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 H.G. nr. 529/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 712/16 aug. 2018 
 
 
 H.G. nr. 533/2018 
 Hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar  
 2018-2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al  
 României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 
 
 

M. Of. nr. 636/20 iul. 2018 
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 H.G. nr. 534/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Căşeiu, judeţul Cluj 
 
 

M. Of. nr. 707/14 aug. 2018 

 H.G. nr. 540/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de  
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice  
 centrale din subordines sau în coordonarea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente 
 
 

M. Of. nr. 669/1 aug. 2018 

 H.G. nr. 543/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ideciu de Jos, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 707/14 aug. 2018 
 
 H.G. nr. 544/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Săcuieu, judeţul Cluj 
 
 

M. Of. nr. 707/14 aug. 2018 

 H.G. nr. 545/2018 
 Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2018 
 
 

M. Of. nr. 673/2 aug. 2018 

 H.G. nr. 549/2018 
 Hotărâre privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din  
 accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor 
 M. Of. nr. 651/26 iul. 2018 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 620/2019  (M. Of. nr. 719/30 aug. 2019) - modifică art. 3 

 H.G. nr. 550/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Romanu, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 707/14 aug. 2018 
 
 H.G. nr. 551/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi  
 desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 
 M. Of. nr. 664/31 iul. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1130/2020  (M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020) - prevederile se aplică până la data de 31 decembrie 2022. 
 
 

- H.G. nr. 548/2021  (M. Of. nr. 520/19 mai 2021) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 552/2018 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în  
 coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de  
 producţie de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilţ Sud" 
 
 

M. Of. nr. 670/1 aug. 2018 

 H.G. nr. 573/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Pianu, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 707/14 aug. 2018 

 H.G. nr. 590/2018 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2.283 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noif de modificare a Regulamentului (UE) nr.  
 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.852/2001 al Comisiei, precum şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al  
 Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu  
 Regulamentul (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi 
 
 

M. Of. nr. 699/10 aug. 2018 

 H.G. nr. 594/2018 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea  
 Strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025 
 
 

M. Of. nr. 704/13 aug. 2018 

 H.G. nr. 595/2018 
 Hotărâre privind stabilirea zilelor de 16 şi 17 august 2018 ca zile libere 
 
 

M. Of. nr. 687/7 aug. 2018 

 H.G. nr. 598/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi  
 director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de  
 stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor  
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 de bază aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 692/8 aug. 2018 

 H.G. nr. 599/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale,  
 împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în  
 situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de  
 evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de  
 evaluare a incidentelor de integritate 
 
 

M. Of. nr. 751/30 aug. 2018 

 H.G. nr. 603/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Uda, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 709/14 aug. 2018 

 H.G. nr. 604/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 709/14 aug. 2018 

 H.G. nr. 605/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Belciugatele, judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 709/14 aug. 2018 

 H.G. nr. 606/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrun, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 709/14 aug. 2018 
 
 H.G. nr. 607/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Rociu, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 709/14 aug. 2018 

 H.G. nr. 608/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Victoria, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 709/14 aug. 2018 

 H.G. nr. 609/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului însurăţei, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 709/14 aug. 2018 

 H.G. nr. 610/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Comana, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 709/14 aug. 2018 
 
 H.G. nr. 613/2018 
 Hotărâre privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor 
 
 

M. Of. nr. 698/10 aug. 2018 

 H.G. nr. 618/2018 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Help Autism ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 735/24 aug. 2018 

 H.G. nr. 626/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Voşlăbeni, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 750/30 aug. 2018 
 
 
 H.G. nr. 627/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bocsig, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 750/30 aug. 2018 
 
 H.G. nr. 628/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şincai, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 750/30 aug. 2018 

 H.G. nr. 629/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ograda, judeţul Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 750/30 aug. 2018 

 H.G. nr. 631/2018 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind  
 normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare 
 
 

M. Of. nr. 746/29 aug. 2018 

 H.G. nr. 635/2018 
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 Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul  
 donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate  
 în anul 2018 
 
 

M. Of. nr. 745/29 aug. 2018 

 H.G. nr. 639/2018 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la  
 zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE 
 
 

M. Of. nr. 745/29 aug. 2018 

 H.G. nr. 651/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Coltău, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 775/10 sep. 2018 

 H.G. nr. 652/2018 
 Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă 
 
 

M. Of. nr. 751/30 aug. 2018 

 H.G. nr. 659/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul  
 localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, lernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din  
 cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov- Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", aflate pe raza localităţii Luduş din  
 judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 762/4 sep. 2018 

 H.G. nr. 663/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km  
 184 + 390", sector loneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350 
 
 

M. Of. nr. 764/5 sep. 2018 

 H.G. nr. 665/2018 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a  
 Autostrăzii A2, judeţul Constanţa, poziţiile kilometrice: 200+403-202+083; 202+403-203+863; 204+163-204+423; 205+323- 206+023;  
 206+683-207+003; 207+463-207+983; 208+443-209+183; 209+743-210+223; 210+923- 211+923, de pe raza localităţilor Bărăganu,  
 Cumpăna, Murfatlar şi Valu lui Traian, judeţul Constanţa" 
 
 

M. Of. nr. 765/5 sep. 2018 

 H.G. nr. 668/2018 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a  
 autostrăzii A2, judeţul Constanţa, poziţiile kilometrice: 182 + 183 -182 + 823; 183 + 183 - 183 + 983; 184 + 503 -185 + 723; 185 + 963  
 -186 + 403; 186 + 663 -187 + 583; 188 + 123 -189 + 443; 191 + 583 - 192 + 123; 192 + 483 -194 + 163; 194 + 843 -195 + 363; 196 +  
 103 -196 + 863; 197 + 183 -197 + 363; 199 + 403 -199 + 903, de pe raza localităţilor Medgidia, Ciocârlia şi Murfatlar, judeţul Constanţa" 
 
 

M. Of. nr. 763/4 sep. 2018 

 H.G. nr. 676/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Chiheru de Jos, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 775/10 sep. 2018 

 H.G. nr. 677/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Sâncraiu de Mureş, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 775/10 sep. 2018 
 
 H.G. nr. 678/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Aiton, judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 775/10 sep. 2018 
 
 H.G. nr. 683/2018 
 Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de  
 completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A. 
  M. Of. nr. 770/6 sep. 2018 

 
 ▼ Amendament la Acordul-cadru de împrumut datat 11 iulie 2003 
 H.G. nr. 695/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 777/10 sep. 2018 
 
 
 H.G. nr. 699/2018 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care  
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 constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Apărarea împotriva inundaţiilor  
 a localităţii Babadag, judeţul Tulcea" 
 
 

M. Of. nr. 783/12 sep. 2018 

 H.G. nr. 702/2018 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare 
 
 

M. Of. nr. 777/10 sep. 2018 

 H.G. nr. 703/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ibăneşti, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 839/2 oct. 2018 

 H.G. nr. 704/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gilău, judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 839/2 oct. 2018 
 
 H.G. nr. 707/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 
 M. Of. nr. 785/12 sep. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 17/2021  (M. Of. nr. 117/3 feb. 2021) - modifică art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5 alin. (1) și (2) art. 6, art. 8-13, modifică și  
 înlocuiește anexele nr. 2 și 3; 
 
 

 introduce alin. (21) la art. 5 

 H.G. nr. 714/2018 
 Hotărâre privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate,  
 precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului 
  M. Of. nr. 797/18 sep. 2018 

 
 ▼ Amendament la Acordul-cadru de împrumut - F/P 1562 (2006) Proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice din România 
 H.G. nr. 718/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 802/19 sep. 2018 
 
 
 H.G. nr. 720/2018 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Baylor Marea Neagră ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 803/19 sep. 2018 
 
 H.G. nr. 724/2018 
 Hotărâre privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final  
 aferentă Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013 
 
 

M. Of. nr. 791/14 sep. 2018 

 H.G. nr. 725/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului  
 "Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă" 
 
 

M. Of. nr. 794/17 sep. 2018 

 H.G. nr. 726/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de  
 Ministerul Fondurilor Europene, precum şi termenele de clasificare aferente 
 
 

M. Of. nr. 797/18 sep. 2018 

 H.G. nr. 727/2018 
 Hotărâre privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale  
 "Transgaz" - S.A. Mediaş, a terenului în suprafaţă de 42,1315 ha, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale  
 "Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria" 
 
 

M. Of. nr. 797/18 sep. 2018 

 H.G. nr. 728/2018 
 Hotărâre privind stabilirea numărului de posturi ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, precum şi înfiinţarea,  
 organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale acesteia 
 
 

M. Of. nr. 806/20 sep. 2018 

 H.G. nr. 729/2018 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare 
 M. Of. nr. 805/20 sep. 2018 

 

 ▼ Amendament la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) - "Reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi reabilitarea  
 torentelor mici din zonele forestiere" 
 H.G. nr. 734/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 805/20 sep. 2018 
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 H.G. nr. 738/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dorobanţi, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 839/2 oct. 2018 

 H.G. nr. 741/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului  
 guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" 
 M. Of. nr. 821/25 sep. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 17/2019  (M. Of. nr. 53/21 ian. 2019) - completează anexa 
 - H.G. nr. 343/2019  (M. Of. nr. 450/5 iun. 2019) - modifică anexa 
 
 H.G. nr. 743/2018 
 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 
 
 

M. Of. nr. 800/18 sep. 2018 

 H.G. nr. 744/2018 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a  
 referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 
 M. Of. nr. 800/18 sep. 2018 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 833/28 sep. 2018) - rectifică art. 16 alin. (2) 

 H.G. nr. 748/2018 
 Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură 
 M. Of. nr. 812/21 sep. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 173/2019  (M. Of. nr. 249/1 apr. 2019) - introduce alin. (3) la art. 14 
 - H.G. nr. 336/2020  (M. Of. nr. 357/5 mai 2020) - introduce alin. (4) la art. 14 
 
 H.G. nr. 751/2018 
 Hotărâre pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de  
 funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare 
 
 

M. Of. nr. 821/25 sep. 2018 

 H.G. nr. 753/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13  
 şi DN 15" 
 M. Of. nr. 824/26 sep. 2018 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 iunie 2018 şi la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României  
 şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului  
 Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem  
 integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor  
 uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" 
 H.G. nr. 755/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 821/25 sep. 2018 
 
 
 H.G. nr. 757/2018 
 Hotărâre privind aprobarea desfăşurării activităţilor de susţinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaţionale a  
 Telecomunicaţiilor în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie -16  
 noiembrie 2018, şi a normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul  
 activităţilor de susţinere a candidaturii României 
 
 

M. Of. nr. 821/25 sep. 2018 

 H.G. nr. 767/2018 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 844/4 oct. 2018 

 H.G. nr. 770/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km  
 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250" 
 M. Of. nr. 856/9 oct. 2018 
 
 
 H.G. nr. 771/2018 
 Hotărâre pentru suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 158/2012  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de  
 utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000 - km 184 + 390", precum şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 158/2012 
 
 

M. Of. nr. 843/3 oct. 2018 
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 H.G. nr. 773/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum  
 şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi  
 volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019 
 
 

M. Of. nr. 849/8 oct. 2018 

 H.G. nr. 779/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Energiei 
 
 

M. Of. nr. 851/8 oct. 2018 

 H.G. nr. 780/2018 
 Hotărâre privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final  
 aferentă Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 
 
 

M. Of. nr. 850/8 oct. 2018 

 H.G. nr. 782/2018 
 Hotărâre privind normarea parcului auto al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în vederea  
 desfăşurării activităţilor specifice 
 
 

M. Of. nr. 849/8 oct. 2018 

 H.G. nr. 783/2018 
 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de  
 suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a  
 plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine 
 
 

M. Of. nr. 849/8 oct. 2018 

 H.G. nr. 786/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000-km  
 131+000, sector km 93+500-km 126+000" 
 
 

M. Of. nr. 867/12 oct. 2018 

 H.G. nr. 791/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Mireşu Mare, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 860/10 oct. 2018 

 H.G. nr. 793/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Odoreu, judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 860/10 oct. 2018 
 
 H.G. nr. 794/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 860/10 oct. 2018 

 H.G. nr. 795/2018 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau  
 produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală 
 
 

M. Of. nr. 860/10 oct. 2018 

 H.G. nr. 797/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Băiţa de Sub Codru, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 892/23 oct. 2018 

 H.G. nr. 805/2018 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Vadon ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 871/15 oct. 2018 

 H.G. nr. 812/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Săliştea de Sus, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 892/23 oct. 2018 

 H.G. nr. 814/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Tismana, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 892/23 oct. 2018 
 
 H.G. nr. 818/2018 
 Hotărâre privind aprobarea standardelor minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate 
 
 

M. Of. nr. 879/18 oct. 2018 

 H.G. nr. 819/2018 
 Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în  
 bugetul de stat pe anul 2018, precum şi aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi alte măsuri necesare în vederea  
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 organizării şi desfăşurării la Bucureşti a Reuniunii Grupului de la Valletta, în perioada 26-27 noiembrie 2018 
 
 

M. Of. nr. 904/26 oct. 2018 

 H.G. nr. 821/2018 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a  
 Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 85+700-86+730; 86+830-87+960; 88+065-90+100; 90+200-91+220;  
 91+330-94+310; 94+410-101+200, de pe raza localităţilor Dragoş Vodă, Vâlcelele şi Dragalina, judeţul Călăraşi" 
 M. Of. nr. 933/5 nov. 2018 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 30 mai 2018, 14 iunie 2018 şi 26 iunie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului  
 de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti 9 la 8 iulie 2011 
 H.G. nr. 823/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 912/30 oct. 2018 
 
 
 H.G. nr. 824/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Justiţiei -Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile  
 subordonate acesteia a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate  
 privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului  
 Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din  
 industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei 
 
 

M. Of. nr. 961/14 nov. 2018 

 H.G. nr. 828/2018 
 Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse  
 petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 909/29 oct. 2018 

 H.G. nr. 838/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Horezu, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 940/7 nov. 2018 
 
 H.G. nr. 839/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Măxineni, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 940/7 nov. 2018 

 H.G. nr. 840/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Topliţa, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 940/7 nov. 2018 

 H.G. nr. 841/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Vătava, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 940/7 nov. 2018 

 H.G. nr. 842/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Bălteni, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 940/7 nov. 2018 
 
 H.G. nr. 843/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 940/7 nov. 2018 

 H.G. nr. 844/2018 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" 
 M. Of. nr. 920/31 oct. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 11/2021  (M. Of. nr. 68/21 ian. 2021) - modifică art. 9 lit. a) și k) 
 
 H.G. nr. 845/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes  
 naţional 
 
 

M. Of. nr. 934/6 nov. 2018 

 H.G. nr. 848/2018 
 Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,  
 pentru echilibrarea bugetelor locale 
 
 

M. Of. nr. 924/1 nov. 2018 

 H.G. nr. 852/2018 
 Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de  

 completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. 
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M. Of. nr. 925/2 nov. 2018 

 H.G. nr. 857/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", judeţele Brăila şi Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 941/7 nov. 2018 

 H.G. nr. 861/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, a Planului naţional de acţiune  
 2018-2020 şi a Planului naţional de acţiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru  
 perioada 2018-2022 
 M. Of. nr. 949/9 nov. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1064/2021  (M. Of. nr. 1014/25 oct. 2021) - modifică titlul, art. 5 și anexa nr. 1; 
 introduce art. 21 și anexa nr. 3; 
 în anexa nr. 1, în tot cuprinsul capitolului XIV „Instituții 
 responsabile”, sintagmele „Ministerul Educației Naționale” și 
 „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat” 
 se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Educației” și 
 „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului” 
 
 

- H.G. nr. 104/2022  (M. Of. nr. 65/21 ian. 2022) - modifică anexa 

 H.G. nr. 868/2018 
 Hotărâre privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul  
 vitivinicol în perioada 2019-2023 
 M. Of. nr. 950/9 nov. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 593/2020  (M. Of. nr. 702/5 aug. 2020) - introduce lit. f) la art. 2, art. 21, alin. (4) la art. 3 
 - H.G. nr. 39/2021  (M. Of. nr. 161/17 feb. 2021) - introduce art 51 
 - H.G. nr. 590/2021  (M. Of. nr. 561/31 mai 2021) - introduce lit. g) și h) la art. 2 și art. 22 
 
 H.G. nr. 877/2018 
 Hotărâre privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 
 
 

M. Of. nr. 985/21 nov. 2018 

 H.G. nr. 879/2018 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene 
 
 

M. Of. nr. 979/20 nov. 2018 

 H.G. nr. 887/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare Săcueni km 0 + 000 - km 7 + 623",  
 pe raza localităţilor Săcueni şi Cherechiu din judeţul Bihor 
 
 

M. Of. nr. 981/20 nov. 2018 

 H.G. nr. 888/2018 
 Hotărâre privind aprobarea descrierii distincţiilor naţionale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincţiilor,  
 precum şi cazurile de retragere 
 M. Of. nr. 972/16 nov. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1125/2020  (M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020) - introduce alin. (31) la art. 4 
 
 

- H.G. nr. 92/2022  (M. Of. nr. 63/20 ian. 2022) - abrogă art. 4 alin. (3) și (31) 

 H.G. nr. 889/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea declasificării unor informaţii clasificate secret de stat cu nivel de secretizare "secret" elaborate de Ministerul  
 Apărării Naţionale în perioada 1973-1987 
 
 

M. Of. nr. 975/19 nov. 2018 

 H.G. nr. 890/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale:  
 "Extinderea sistemului de transport din România pentru preluarea gazului de la ţărmul Mării Negre" 
 
 

M. Of. nr. 980/20 nov. 2018 

 H.G. nr. 891/2018 
 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din  
 bugetul anual aprobat al Ministerului Justiţiei, în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de  
 asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor  
 publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 966/15 nov. 2018 

 H.G. nr. 892/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii prin desfiinţarea unor staţiuni de  
 cercetare şi producţie agricolă din domeniul pomiculturii 
 
 

M. Of. nr. 990/22 nov. 2018 
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 H.G. nr. 897/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 972/16 nov. 2018 

 H.G. nr. 898/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bucinişu, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 972/16 nov. 2018 

 H.G. nr. 899/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea 
 
 

M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018 

 H.G. nr. 900/2018 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 18.174/2015 a activităţii miniere de exploatare a minereului de cupru cu conţinut de  
 aur în perimetrul Rovina, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială SAMAX  
 ROMÂNIA - S.R.L. 
 
 

M. Of. nr. 970/16 nov. 2018 

 H.G. nr. 902/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru  
 învăţământul superior 
 
 

M. Of. nr. 990/22 nov. 2018 

 H.G. nr. 903/2018 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 978/19 nov. 2018 

 H.G. nr. 909/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul  
 Bucureşti- Ploieşti", aflate pe raza localităţii Voluntari din judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 1003/27 nov. 2018 

 H.G. nr. 914/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional „Realizare infrastructură - zonă operaţională- în cazarma 1833 Câmpia Turzii” 
 
 

M. Of. nr. 1004/27 nov. 2018 

 H.G. nr. 915/2018 
 Hotărâre privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final  
 aferentă Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
 
 

M. Of. nr. 979/20 nov. 2018 

 H.G. nr. 916/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes local şi pentru modificarea anexei  
 nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice 
 
 

M. Of. nr. 994/23 nov. 2018 

 H.G. nr. 917/2018 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România 
 
 

M. Of. nr. 988/22 nov. 2018 

 H.G. nr. 921/2018 
 Hotărâre pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Băncii Internaţionale  
 de Investiţii şi în Consiliul Băncii Internaţionale de Cooperare Economică 
 M. Of. nr. 987/21 nov. 2018 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 828/2019  (M. Of. nr. 971/3 dec. 2019) - modifică art. 1 și art. 2 

 H.G. nr. 922/2018 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară 
 
 

M. Of. nr. 991/22 nov. 2018 

 H.G. nr. 925/2018 
 Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2019, 2020 şi 2021, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi  
 pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile  
 administrativ-teritoriale 
 
 

M. Of. nr. 1009/28 nov. 2018 

 H.G. nr. 930/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ghioroiu, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 1032/5 dec. 2018 
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 H.G. nr. 931/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Roman, judeţul Neamţ 
 
 

M. Of. nr. 1065/17 dec. 2018 

 H.G. nr. 932/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrosloveni, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 1065/17 dec. 2018 

 H.G. nr. 933/2018 
 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" - S.A. 
 M. Of. nr. 1032/5 dec. 2018 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 269/2019  (M. Of. nr. 352/7 mai 2019) - modifică art. 3 alin. (3) și anexa 

 H.G. nr. 935/2018 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice  
 pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 
 
 

M. Of. nr. 1042/7 dec. 2018 

 H.G. nr. 943/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului  
 acestora pentru anul de cerere 2018 
 
 

M. Of. nr. 1046/10 dec. 2018 

 H.G. nr. 949/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de  
 investiţii "Achiziţie sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii" 
 
 

M. Of. nr. 1065/17 dec. 2018 

 H.G. nr. 950/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept  
 Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2018-30 iunie 2019 
 
 

M. Of. nr. 1050/11 dec. 2018 

 H.G. nr. 963/2018 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în judeţul Timiş ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 1054/13 dec. 2018 

 H.G. nr. 965/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Cozma, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 1100/27 dec. 2018 
 
 H.G. nr. 966/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 1100/27 dec. 2018 

 H.G. nr. 967/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Leleşti, judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 1100/27 dec. 2018 

 H.G. nr. 968/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Socol, judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 1100/27 dec. 2018 

 H.G. nr. 969/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mociu, judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 1100/27 dec. 2018 
 
 H.G. nr. 970/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cristian, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 1100/27 dec. 2018 

 H.G. nr. 983/2018 
 Hotărâre privind stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 ca zile libere 
 
 

M. Of. nr. 1061/14 dec. 2018 

 H.G. nr. 992/2018 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică şi Resurse Montane Miercurea-Ciuc prin desfiinţarea  
 Staţiunii de Cercetare si Producţie a Cartofului Miercurea-Ciuc 
 M. Of. nr. 1097/22 dec. 2018 

 

 ▼ Amendament nr. 2 la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului  
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 sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 
 H.G. nr. 1004/2018 (aprobare) 
 M. Of. nr. 7/3 ian. 2019 
 
 
 H.G. nr. 1007/2018 
 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din  

 bugetul anual aprobat Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, în vederea finanţării activităţii OCDE pentru elaborarea "Studiului de  
 ţară privind politicile economice" pentru România 
 
 

M. Of. nr. 1096/22 dec. 2018 

 H.G. nr. 1008/2018 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155 + 125 - km 200 + 170; DN 19 Satu  
 Mare - Livada, km 135 + 000 - km 150 + 000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200 + 170 - km 216 + 630" 
 
 

M. Of. nr. 1114/28 dec. 2018 

 H.G. nr. 1013/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 899/2020  (M. Of. nr. 1027/4 nov. 2020) - completează anexa 

 H.G. nr. 1014/2018 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Beclean, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 52/21 ian. 2019 

 H.G. nr. 1017/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor  
 cu handicap 
 M. Of. nr. 1111/28 dec. 2018 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 507/2019  (M. Of. nr. 596/19 iul. 2019) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 353/2020  (M. Of. nr. 364/6 mai 2020) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 1118/2020  (M. Of. nr. 1297/28 dec. 2020) - modifică și completează anexa; 
  modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2 
 
 H.G. nr. 1019/2018 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului  
 Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de  
 asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor,  
 precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru  
 modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 151/2012 
 
 

M. Of. nr. 1112/28 dec. 2018 

 H.G. nr. 1020/2018 
 Hotărâre pentru desemnarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare,  
 "emitent de ID", în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun 
 
 

M. Of. nr. 38/15 ian. 2019 

 H.G. nr. 1021/2018 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române 
 
 

M. Of. nr. 12/7 ian. 2019 

 H.G. nr. 1027/2018 
 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii de Transport cu Metroul "Metrorex" -  
 S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor 
 
 

M. Of. nr. 1097/22 dec. 2018 

 H.G. nr. 1029/2018 
 Hotărâre privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare  
 petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018 

 H.G. nr. 1031/2018 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care  
 constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în  
 exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an" 
 
 

M. Of. nr. 1105/27 dec. 2018 

 H.G. nr. 1032/2018 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere al "Liniei electrice aeriene (LEA) 110 kV dublu circuit CHE Bumbeşti - borna 35 bis LEA 110 kV Târgu Jiu  
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 Nord - Parângu circuitul 2" pentru racordarea la Sistemul Electroenergetic Naţional a Centralei Hidroelectrice Bumbeşti, obiectiv din  
 cadrul lucrării de utilitate publică şi interes naţional "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbeşti", judeţele  
 Gorj şi Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 1105/27 dec. 2018 

 H.G. nr. 1036/2018 
 Hotărâre pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi  
 pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană 
 M. Of. nr. 18/8 ian. 2019    
 H.G. nr. 1045/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 
 M. Of. nr. 24/9 ian. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 805/4 oct. 2019) - rectifică art. 33 alin. (4) din normele metodologice 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - Termenul prevăzut la art. 4 şi art. 5 alin. (2) se prorogă până la data de 
 1 ianuarie 2022 
 
 

- O.U.G. nr. 131/2021  (M. Of. nr. 1201/17 dec. 2021) - prorogă termenul prevăzut la art. 4 alin. (5) până la data de 1 ianuarie 2027. 

  2019  
 
 ▼ Protocolul Sesiunii a X-a a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind  
 cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 
 H.G. nr. 3/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 66/28 ian. 2019 
 
 
 H.G. nr. 8/2019 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Muzical "Ambasadorii" şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 41/16 ian. 2019 

 H.G. nr. 9/2019 
 Hotărâre privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul  
 gazelor naturale "Conducta Ţărmul Mării Negre- Podişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră" 
 
 

M. Of. nr. 98/7 feb. 2019 

 H.G. nr. 16/2019 
 Hotărâre pentru reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ca urmare a fuziunii prin absorbţie a Centrului  
 Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 53/21 ian. 2019 

 H.G. nr. 21/2019 
 Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi  
 imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2019, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru  
 închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare 
 
 

M. Of. nr. 67/28 ian. 2019 

 H.G. nr. 23/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea tarifului şi a normelor metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente  
 tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de  
 protecţie a plantelor 
 
 

M. Of. nr. 70/29 ian. 2019 

 H.G. nr. 29/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 90/5 feb. 2019 
 
 H.G. nr. 30/2019 
 Hotărâre privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole,  
 precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului  
 pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 
 
 

M. Of. nr. 78/31 ian. 2019 

 H.G. nr. 32/2019 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de urgenţă 
 M. Of. nr. 95/6 feb. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1077/2021  (M. Of. nr. 968/11 oct. 2021) - modifică titlul; 
  abrogă art. 1 și anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 33/2019 
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 Hotărâre privind declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat  
 şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe 
 
 

M. Of. nr. 72/30 ian. 2019 

 H.G. nr. 34/2019 
 Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019 
 M. Of. nr. 80/31 ian. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 634/2019  (M. Of. nr. 719/30 aug. 2019) - modifică art. unic 
 
 H.G. nr. 37/2019 
 Hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 5 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în  

 

 perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000 
 
 

M. Of. nr. 82/1 feb. 2019 

 H.G. nr. 39/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea listei celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăţi 
 
 

M. Of. nr. 93/6 feb. 2019 

 H.G. nr. 41/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Buzău, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 90/5 feb. 2019 

 H.G. nr. 42/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Socodor, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 90/5 feb. 2019 

 H.G. nr. 43/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Perişani, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 90/5 feb. 2019 
 
 H.G. nr. 44/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Drăguşeni, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 90/5 feb. 2019 

 H.G. nr. 45/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Borş, judeţul Bihor 
 
 

M. Of. nr. 90/5 feb. 2019 

 H.G. nr. 46/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Târnava, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 90/5 feb. 2019 

 H.G. nr. 47/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Sălişte, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 90/5 feb. 2019 
 
 H.G. nr. 48/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mihăileni, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 90/5 feb. 2019 

 H.G. nr. 50/2019 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş, prin fuziune prin absorbţie cu  
 Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Sighet, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  
 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 99/8 feb. 2019 

 H.G. nr. 51/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 
 M. Of. nr. 101/8 feb. 2019 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1025/2020  (M. Of. nr. 1190/7 dec. 2020) - modifică anexa 

 H.G. nr. 53/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind  
 aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar  
 de stat 
 M. Of. nr. 102/11 feb. 2019 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind  
 cooperarea în domeniul apărării 
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 H.G. nr. 56/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 113/13 feb. 2019 
 
 
 H.G. nr. 58/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România 
 M. Of. nr. 120/15 feb. 2019 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 11 octombrie 2018 şi la Paris la 14 noiembrie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de  
 interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007 
 H.G. nr. 63/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 114/13 feb. 2019 
 
 
 H.G. nr. 68/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Găgeşti, judeţul Vaslui 
 
 

M. Of. nr. 131/19 feb. 2019 

 H.G. nr. 69/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Petrova, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 131/19 feb. 2019 

 H.G. nr. 70/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului judeţului Prahova 
 
 

M. Of. nr. 131/19 feb. 2019 

 H.G. nr. 71/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Peciu Nou, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 131/19 feb. 2019 
 
 H.G. nr. 72/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Buziaş, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 131/19 feb. 2019 

 H.G. nr. 79/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 
 

M. Of. nr. 138/21 feb. 2019 

 H.G. nr. 80/2019 
 Hotărâre privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 
 M. Of. nr. 129/18 feb. 2019 
 
 H.G. nr. 81/2019 
 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în  
 Parlamentul European în anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 129/18 feb. 2019 

 H.G. nr. 82/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul  
 European din anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 129/18 feb. 2019 

 H.G. nr. 83/2019 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional al riscurilor pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu 
 
 

M. Of. nr. 134/20 feb. 2019 

 H.G. nr. 89/2019 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de Geodinamică din subordinea Academiei Române 
 M. Of. nr. 143/22 feb. 2019 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 271/10 apr. 2019) - rectifică art. unic 

 H.G. nr. 91/2019 
 Hotărâre pentru recunoaşterea Fundaţiei "Lycée Franҫais Anna de Noailles" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 143/22 feb. 2019 

 H.G. nr. 92/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor şi a procedurii de acreditare a agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră 
 M. Of. nr. 151/26 feb. 2019 
 
 H.G. nr. 96/2019 



 

 1770

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2019 la Organizaţia pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică - OCDE, în vederea finanţării proiectului ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările  
 care implementează Standardul comun de raportare al OCDE ("Sistemul comun de transmitere a datelor") 
 
 

M. Of. nr. 148/25 feb. 2019 

 H.G. nr. 98/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul  
 European din anul 2019 
 M. Of. nr. 162/28 feb. 2019 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 314/22 apr. 2019) - rectifică anexa nr. 5 

 H.G. nr. 99/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul  
 European din anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 162/28 feb. 2019 

 H.G. nr. 100/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din  
 România în Parlamentul European din anul 2019 
 M. Of. nr. 167/1 mar. 2019 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 278/2019  (M. Of. nr. 362/9 mai 2019) - modifică art. 3 alin. (2) lit. l) și anexa 

 H.G. nr. 101/2019 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul  
 European din anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 167/1 mar. 2019 

 H.G. nr. 102/2019 
 Hotărâre privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru  
 membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 166/1 mar. 2019 

 H.G. nr. 103/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT", care’ vor fi  
 folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 163/28 feb. 2019 

 H.G. nr. 107/2019 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate"  
 pentru anul 2019 
 M. Of. nr. 167/1 mar. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 287/2019  (M. Of. nr. 382/15 mai 2019) - introduce alin. (3) la art. 5 
 
 

- H.G. nr. 840/2019  (M. Of. nr. 992/10 dec. 2019) - modifică art. 9 alin. (1) 

 H.G. nr. 108/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru  
 stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia 
 M. Of. nr. 170/4 mar. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 286/2019  (M. Of. nr. 382/15 mai 2019) - modifică art. 6 alin. (2); 
 introduce alin. (21) la art. 6 
 - H.G. nr. 202/2020  (M. Of. nr. 225/20 mar. 2020) - modifică art. 1 alin. (1), art. 3 lit. a), art. 5 lit.c), art. 6 alin. (2) și (5), art. 9  
 alin.(1) și alin. (3) lit. e), art. 10 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (2), art. 17- 19,  
 modifică și înlocuiește anexele nr. 1, 2 și 4; 
  introduce lit e) la art. 5, art. 81, alin. (21) la art. 9, lit. f) la art. 9 alin. (3),  
 alin. (11) și alin. (31) la art. 10, anexa nr. 7; 
  abrogă art. 3 lit. e), art. 6 alin. (21) 
 - H.G. nr. 371/2020  (M. Of. nr. 377/11 mai 2020) - introduce alin. (31) la art. 9 
 - H.G. nr. 436/2021  (M. Of. nr. 401/16 apr. 2021) - modifică și înlocuiește anexa nr. 2; 
  introduce alin. (22) la art. 6, art. 82, alin. (22) la art. 9, alin. (32) la art.  
 10, alin. (5) - (7) la art. 13 
 
 

- H.G. nr. 515/2021  (M. Of. nr. 482/10 mai 2021) - modifică și înlocuiește anexa nr. 1 

 H.G. nr. 110/2019 
 Hotărâre pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură 
 M. Of. nr. 174/5 mar. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 828/2019  (M. Of. nr. 971/3 dec. 2019) - modifică articolul unic 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Sultanatului Oman cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte  
 diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Muscat la 5 noiembrie 2018 
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 H.G. nr. 111/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 174/5 mar. 2019 
 
 

Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 

 H.G. nr. 112/2019 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia  
 indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului 
 
 

M. Of. nr. 171/4 mar. 2019 

 H.G. nr. 119/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind  
 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 502/2018 
 
 

M. Of. nr. 179/6 mar. 2019 

 H.G. nr. 124/2019 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Româno-Germane de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Vladimirescu - Arad ca fiind de  
 utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 195/12 mar. 2019 

 H.G. nr. 126/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare,  
 depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a  

 Uraniului - S.A. pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 181/6 mar. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 117/2020  (M. Of. nr. 117/14 feb. 2020) - modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 7 alin. (2); 
 introduce art. 41 
 
 H.G. nr. 129/2019 
 Hotărâre privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003 
 M. Of. nr. 186/8 mar. 2019 
 
 H.G. nr. 130/2019 
 Hotărâre privind stabilirea instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale coordonate de prim-ministru,  
 prin Cancelaria Prim-Ministrului, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea  
 şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului 
 
 

M. Of. nr. 186/8 mar. 2019 

 H.G. nr. 131/2019 
 Hotărâre privind reorganizarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.  
 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 M. Of. nr. 215/19 mar. 2019 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei cu privire la eliminarea obligativităţii deţinerii vizelor pentru titularii  
 de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti la 13 decembrie 2018 
 H.G. nr. 134/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 211/18 mar. 2019 
 
 
 H.G. nr. 135/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor 
 
 

M. Of. nr. 205/14 mar. 2019 

 H.G. nr. 138/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Săcălaz, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 251/2 apr. 2019 
 
 H.G. nr. 139/2019 
 Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat şi administrat de  
 Casa Naţională de Pensii Publice 
 M. Of. nr. 201/13 mar. 2019 

 

 ▼ Amendament nr. 9 la Contractul de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii, din data de 28 februarie 2005, cu  
 amendamentele ulterioare 
 H.G. nr. 140/2019 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 211/18 mar. 2019 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 decembrie  
 2018 şi la Bucureşti la 13 decembrie 2018 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 
 H.G. nr. 147/2019 (aprobare) 
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M. Of. nr. 229/26 mar. 2019 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 15 noiembrie 2018 şi la Paris la 3 decembrie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie  
 2003 
 H.G. nr. 148/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 232/26 mar. 2019 
 
 
 H.G. nr. 149/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate şi deţinute de  
 Ministerul Educaţiei Naţionale, în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice si unităţile aflate în subordinea sau în  
 coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora 
 M. Of. nr. 232/26 mar. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 421/29 mai 2019) - rectifică anexa 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Doha la 6 noiembrie  
 2018 
 H.G. nr. 152/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 233/27 mar. 2019 
 
 
 H.G. nr. 153/2019 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare 
 
 

M. Of. nr. 231/26 mar. 2019 

 H.G. nr. 159/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru anul de cerere 2018 
 M. Of. nr. 219/20 mar. 2019 
 
 
 H.G. nr. 170/2019 
 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de  
 apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi  
 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 249/1 apr. 2019 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 737/2019  (M. Of. nr. 832/14 oct. 2019) - modifică și înlocuiește anexa 

 H.G. nr. 171/2019 
 Hotărâre privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă 
 M. Of. nr. 249/1 apr. 2019 
 
 H.G. nr. 174/2019 
 Hotărâre pentru modificarea unor acte normative din domeniul activităţii de îmbunătăţiri funciare 
 
 

M. Of. nr. 257/3 apr. 2019 

 H.G. nr. 176/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de  
 investiţii "Achiziţia echipamentelor pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere în  
 vederea asigurării viabilităţii şi siguranţei traficului" 
 
 

M. Of. nr. 276/11 apr. 2019 

 H.G. nr. 178/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ghilad, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 281/12 apr. 2019 

 H.G. nr. 179/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ineu, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 281/12 apr. 2019 
 
 H.G. nr. 180/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 281/12 apr. 2019 

 H.G. nr. 181/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Răcăşdia, judeţul Caraş-Severin 
  M. Of. nr. 281/12 apr. 2019 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale 
 H.G. nr. 189/2019 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 257/3 apr. 2019 
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Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 

 H.G. nr. 190/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Braşov 
 M. Of. nr. 281/12 apr. 2019 

 

 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Tbilisi la 16 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului dintre  
 Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie  
 2010 
 H.G. nr. 197/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 269/9 apr. 2019 
 
 

Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 

 H.G. nr. 199/2019 
 Hotărâre privind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat, emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior anului 1990 
 M. Of. nr. 305/19 apr. 2019 

 

 ▼ Protocol între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor  
 Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de  
 patrulare la frontiera de stat comună 
 H.G. nr. 200/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 280/12 apr. 2019 
 
 

Data de intrare în vigoare este prevăzută în O. nr. 1206/2019 - M. Of. nr. 628/29 iul. 2019 

 H.G. nr. 203/2019 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice IV 
 
 

M. Of. nr. 273/10 apr. 2019 

 H.G. nr. 204/2019 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza  
 localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 278/11 apr. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1135/2020  (M. Of. nr. 1319/31 dec. 2020) - modifică și completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 708/2021  (M. Of. nr. 652/1 iul. 2021) 
 
 H.G. nr. 206/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Rovinari, judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 281/12 apr. 2019 

 H.G. nr. 209/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de  
 distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de sarcini 
 
 

M. Of. nr. 284/15 apr. 2019 

 H.G. nr. 215/2019 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul  
 donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate,  
 în anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 287/15 apr. 2019 

 H.G. nr. 217/2019 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional «Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente», tronsonul 2, aflate pe raza  
 localităţilor Bârza, Piatra-Oit, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti, Găneasa, Milcov şi Slatina din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 292/16 apr. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 537/2019  (M. Of. nr. 632/30 iul. 2019) - modifică titlul 
 
 

- H.G. nr. 626/2020  (M. Of. nr. 738/14 aug. 2020) - modifică și completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 223/2019 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii  
 Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019 
 M. Of. nr. 283/12 apr. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 824/2019  (M. Of. nr. 969/2 dec. 2019) - modifică art. 2 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 224/2019 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii  
 Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2019 
 M. Of. nr. 283/12 apr. 2019 
 Modificări: 
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- H.G. nr. 823/2019  (M. Of. nr. 969/2 dec. 2019) - modifică art. 2 alin. (1) 

 H.G. nr. 226/2019 
 Hotărâre privind stabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din  
 România în Parlamentul European din anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 300/18 apr. 2019 

 H.G. nr. 227/2019 
 Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019,  
 pentru judeţul Neamţ 
 
 

M. Of. nr. 307/19 apr. 2019 

 H.G. nr. 230/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea scoaterii temporare a terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul  
 gazelor naturale "Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea" - etapa 2 
 
 

M. Of. nr. 315/23 apr. 2019 

 H.G. nr. 236/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri 
 M. Of. nr. 360/9 mai 2019 
 
 H.G. nr. 239/2019 
 Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim în copii, investim în  
 viitor" 
 
 

M. Of. nr. 314/22 apr. 2019 

 H.G. nr. 247/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 369/13 mai 2019 

 H.G. nr. 248/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cuza Vodă, judeţul Constanta 
 
 

M. Of. nr. 369/13 mai 2019 

 H.G. nr. 249/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vorniceni, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 369/13 mai 2019 

 H.G. nr. 250/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ştiubieni, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 369/13 mai 2019 
 
 H.G. nr. 251/2019 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu şi modificarea anexei nr. 3 la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 323/24 apr. 2019 

 H.G. nr. 257/2019 
 Hotărâre privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 338/3 mai 2019 
 
 H.G. nr. 260/2019 
 Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul  
 şcolar/universitar 2019-2020 
 
 

M. Of. nr. 338/3 mai 2019 

 H.G. nr. 261/2019 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a  
 Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 333/2 mai 2019 

 H.G. nr. 262/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse si de tratament  
 între femei si bărbaţi 
 
 

M. Of. nr. 333/2 mai 2019 

 H.G. nr. 263/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sălcuţa, judeţul Dolj 
 
 

M. Of. nr. 369/13 mai 2019 

 H.G. nr. 264/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 369/13 mai 2019 
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 H.G. nr. 265/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Buda, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 369/13 mai 2019 

 H.G. nr. 266/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Darova, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 369/13 mai 2019 

 H.G. nr. 267/2019 
 Hotărâre privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru raportarea politicilor şi măsurilor şi pentru raportarea prognozelor emisiilor şi  
 reţinerilor de gaze cu efect de seră 
 
 

M. Of. nr. 354/8 mai 2019 

 H.G. nr. 269/2019 
 Hotărâre privind aprobarea sumei alocate pentru majorarea capitalului social al Societăţii Naţionale "Casa Română de Comerţ  
 Agroalimentar UNIREA" - S.A., precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2018 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale  
 "Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 352/7 mai 2019 

 H.G. nr. 272/2019 
 Hotărâre privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă 
 M. Of. nr. 363/10 mai 2019 
 
 H.G. nr. 278/2019 
 Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019, precum şi pentru modificarea Hotărârii  
 Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
 pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 362/9 mai 2019 

 H.G. nr. 280/2019 
 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XX-a 2019 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a  
 precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 
 
 

M. Of. nr. 367/10 mai 2019 

 H.G. nr. 284/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Chişlaz, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 397/21 mai 2019 
 
 
 H.G. nr. 289/2019 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura  
 Bucureşti-Domneşti", pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 393/20 mai 2019 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 185/6 mar. 2020) 

 H.G. nr. 290/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Spital Regional de Urgenţă Iaşi" 
 
 

M. Of. nr. 382/15 mai 2019 

 H.G. nr. 293/2019 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 396/21 mai 2019 

 H.G. nr. 295/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cordăreni, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 397/21 mai 2019 

 H.G. nr. 309/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Râşnov, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 447/5 iun. 2019 

 H.G. nr. 315/2019 
 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 7-a Conferinţă internaţională electorală, cu tema "Participarea  
 electorală şi educaţia pentru democraţie", şi cea de-a 7-a Reuniune generală a Reţelei de competenţe electorale francofone (RECEF),  
 organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Reţeaua de competenţe electorale francofone şi desfăşurate în perioada  
 5-7 iunie 2019 
 
 

M. Of. nr. 412/27 mai 2019 

 H.G. nr. 318/2019 
 Hotărâre privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în  
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 anul universitar 2019-2020 
 M. Of. nr. 500/20 iun. 2019 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 641/2019  (M. Of. nr. 727/4 sep. 2019) - modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2 

 H.G. nr. 319/2019 
 Hotărâre privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian 
 
 

M. Of. nr. 425/30 mai 2019 

 H.G. nr. 324/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea si finanţarea activităţii de asistenţă medicală  
 comunitară 
 
 

M. Of. nr. 458/7 iun. 2019 

 H.G. nr. 325/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea  
 angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară 
 M. Of. nr. 420/29 mai 2019 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 356/2020  (M. Of. nr. 368/7 mai 2020) - introduce alin. (3) la art. 4 din anexă 

 H.G. nr. 326/2019 
 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de  
 învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020 
 M. Of. nr. 467/10 iun. 2019 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 640/2019  (M. Of. nr. 724/3 sep. 2019) - modifică și înlocuiește anexele nr. 1-6 

 H.G. nr. 328/2019 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Clubul Sportiv Academia de Fotbal Gică Popescu" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 418/28 mai 2019 
 
 H.G. nr. 330/2019 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 418/28 mai 2019 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Bruxelles la 31 ianuarie 2019 şi la Bucureşti la 7 martie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale)  
 dintre România si Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 
 H.G. nr. 331/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 443/4 iun. 2019 
 
 
 H.G. nr. 332/2019 
 Hotărâre privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi responsabilităţilor comitetului de masiv şi ale Consiliului Naţional al Muntelui 
 M. Of. nr. 444/4 iun. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 997/2020  (M. Of. nr. 1225/14 dec. 2020) - modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) partea introductivă și lit. a) - d), art. 2  
 alin. (1) lit. f) și g), art. 4 alin. (1), art. 6 lit. a), art. 8 alin. (2) lit. a); 
 modifică și înlocuiește anexa; 
 
 

introduce lit. e1) la art. 2 alin. (1) și lit. d1) la art. 8 alin. (2) 

 H.G. nr. 333/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Topolog, judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 447/5 iun. 2019 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 5  
 februarie 2019 şi la Bucureşti la 15 februarie 2019, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou  
 cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat  
 la Tokyo la 10 martie 2010 
 H.G. nr. 347/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 453/5 iun. 2019 
 
 
 H.G. nr. 350/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru perioada 5 aprilie-31 decembrie 2018 şi anul 2019  
 către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE 
 
 

M. Of. nr. 444/4 iun. 2019 

 H.G. nr. 355/2019 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la bugetul Centrului Regional al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru  
 Diplomaţie Preventivă în Asia Centrală în vederea sprijinirii finanţării proiectului "Consolidarea cooperării în folosirea cursurilor de apă  
 transfrontaliere din bazinul Mării Aral" 
 
 

M. Of. nr. 444/4 iun. 2019 
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 H.G. nr. 358/2019 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune şi obiective - 2019-2029 
 
 

M. Of. nr. 520/26 iun. 2019 

 H.G. nr. 359/2019 
 Hotărâre privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor 
 
 

M. Of. nr. 451/5 iun. 2019 

 H.G. nr. 360/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2018 
 
 

M. Of. nr. 440/3 iun. 2019 

 H.G. nr. 361/2019 
 Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică  
 "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2" , precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2  
 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 
 
 

M. Of. nr. 489/14 iun. 2019 

 H.G. nr. 362/2019 
 Hotărâre privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi  
 dezvoltarea staţiunilor balneare 
 M. Of. nr. 450/5 iun. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 785/2019  (M. Of. nr. 893/5 nov. 2019) - modifică art. 1 alin. (1), art. 15 și 16, art. 18 alin. (1) și art. 25. 
 
 H.G. nr. 364/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ 
 
 

M. Of. nr. 550/4 iul. 2019 

 H.G. nr. 369/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 6 iunie 2019 
 
 

M. Of. nr. 445/4 iun. 2019 

 H.G. nr. 378/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea de Producere a Energiei  
 Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti 
 
 

M. Of. nr. 483/13 iun. 2019 

 H.G. nr. 381/2019 
 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.  
 Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor 
 
 

M. Of. nr. 492/18 iun. 2019 

 H.G. nr. 384/2019 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi  
 Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - Obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin  
 construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A" 
 
 

M. Of. nr. 491/18 iun. 2019 

 H.G. nr. 394/2019 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică  
 (OCDE) în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea  
 legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale  
 internaţionale 
 
 

M. Of. nr. 492/18 iun. 2019 

 H.G. nr. 398/2019 
 Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în  
 administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung şi scoaterea din domeniul public al statului şi  
 din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung a unei părţi dintr-un imobil, ca urmare a  
 restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite 
 
 

M. Of. nr. 519/26 iun. 2019 

 H.G. nr. 409/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Călăraşi 
 M. Of. nr. 550/4 iul. 2019 
 
 H.G. nr. 410/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Suliţa, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 550/4 iul. 2019 
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 H.G. nr. 411/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tămădău Mare, judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 550/4 iul. 2019 

 H.G. nr. 412/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
 

M. Of. nr. 550/4 iul. 2019 

 H.G. nr. 413/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ezeriş, judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 550/4 iul. 2019 

 H.G. nr. 414/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Rădeşti, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 550/4 iul. 2019 
 
 H.G. nr. 419/2019 
 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare  
 petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin  
 Hotărârea Guvernului nr. 287/2000 
 M. Of. nr. 529/28 iun. 2019 

 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 22  
 noiembrie 2018 
 H.G. nr. 422/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 528/27 iun. 2019 
 
 
 H.G. nr. 429/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România 
 
 

M. Of. nr. 551/4 iul. 2019 

 H.G. nr. 432/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Urzicuţa, judeţul Dolj 
 
 

M. Of. nr. 608/24 iul. 2019 

 H.G. nr. 433/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Răchiţi, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 608/24 iul. 2019 

 H.G. nr. 434/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 608/24 iul. 2019 
 
 H.G. nr. 436/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Câmpina, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 608/24 iul. 2019 

 H.G. nr. 448/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 608/24 iul. 2019 

 H.G. nr. 465/2019 
 Hotărâre privind declararea proiectului de investiţii "Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei" ca proiect de  
 importanţă naţională în domeniul gazelor naturale 
 
 

M. Of. nr. 566/10 iul. 2019 

 H.G. nr. 472/2019 
 Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Ciacova, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 576/15 iul. 2019 

 H.G. nr. 474/2019 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare şi monitorizare proiecte de  
 investiţii în infrastructură 
 
 

M. Of. nr. 561/9 iul. 2019 

 H.G. nr. 477/2019 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 
 
 

M. Of. nr. 609/24 iul. 2019 

 H.G. nr. 483/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Groşi, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 608/24 iul. 2019 
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 H.G. nr. 484/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Râmeţ, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 608/24 iul. 2019 

 H.G. nr. 485/2019 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 565/10 iul. 2019 

 H.G. nr. 488/2019 
 Hotărâre pentru retragerea actului de recunoaştere a Fundaţiei "Centrul de Resurse Juridice" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 575/15 iul. 2019 

 H.G. nr. 489/2019 
 Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2019 
 M. Of. nr. 576/15 iul. 2019 
 
 H.G. nr. 500/2019 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei "Gemeinde für Christus e.V." din  
 Republica Federală Germania 
 
 

M. Of. nr. 602/22 iul. 2019 

 H.G. nr. 515/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic  
 Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 81,0248 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică şi de interes naţional  
 "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an lignit" 
 
 

M. Of. nr. 622/26 iul. 2019 

 H.G. nr. 518/2019 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov -  
 Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov -  
 Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov - Apaţa şi 3. Caţa - Sighişoara", de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Braşov, Bod, Feldioara,  
 Măieruş, Apaţa şi Caţa - judeţul Braşov, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albeşti şi Sighişoara - judeţul  
 Mureş şi de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Belin -judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 638/1 aug. 2019 

 H.G. nr. 519/2019 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu,  
 judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului  
 Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., pe o perioadă de  
 3 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al  
 bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 631/30 iul. 2019 

 H.G. nr. 522/2019 
 Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse  
 petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în anul 2020 
 
 

M. Of. nr. 624/26 iul. 2019 

 H.G. nr. 524/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a  
 celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri  
 fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 M. Of. nr. 636/31 iul. 2019 

 (v. O.U.G. nr. 1/2020) 
 
 H.G. nr. 532/2019 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia  
 Consumatorilor 
 
 

M. Of. nr. 636/31 iul. 2019 

 H.G. nr. 550/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Vama, judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 674/13 aug. 2019 
 
 H.G. nr. 551/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Cristian, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 674/13 aug. 2019 

 H.G. nr. 552/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara 
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M. Of. nr. 674/13 aug. 2019 

 H.G. nr. 553/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Hotarele, judeţul Giurgiu 
 
 

M. Of. nr. 674/13 aug. 2019 

 H.G. nr. 554/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valea Chioarului, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 674/13 aug. 2019 
 
 H.G. nr. 555/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Poşaga, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 674/13 aug. 2019 

 H.G. nr. 556/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Chiliile, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 674/13 aug. 2019 

 H.G. nr. 557/2019 
 Hotărâre privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi liberă 
 M. Of. nr. 644/3 aug. 2019 
 
 H.G. nr. 558/2019 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizarea liniei de cale ferată  
 Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri  
 Coandă Bucureşti", de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Otopeni, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 644/3 aug. 2019 

 H.G. nr. 559/2019 
 Hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar  
 2019-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al  
 României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 
 
 

M. Of. nr. 647/5 aug. 2019 

 H.G. nr. 563/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 674/13 aug. 2019 

 H.G. nr. 571/2019 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear 
 
 

M. Of. nr. 703/27 aug. 2019 

 H.G. nr. 572/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul  
 acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă 
 
 

M. Of. nr. 696/23 aug. 2019 

 H.G. nr. 581/2019 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu- Piteşti" - secţiunea 1 Sibiu- Boiţa 
 M. Of. nr. 671/12 aug. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 941/2020  (M. Of. nr. 1055/10 nov. 2020) 
 
 
 H.G. nr. 582/2019 
 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru  
 Mediu, rectificat 
 
 

M. Of. nr. 670/12 aug. 2019 

 H.G. nr. 583/2019 
 Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019,  
 pentru judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 670/12 aug. 2019 

 H.G. nr. 588/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Hănţeşti, judeţul Suceava 
 
 

M. Of. nr. 685/20 aug. 2019 

 H.G. nr. 589/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Bucecea, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 685/20 aug. 2019 
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 H.G. nr. 590/2019 
 Hotărâre pentru definirea obligaţiilor de administrare a subdomeniului Folosinţa terenurilor, schimbarea folosinţei terenurilor şi  
 silvicultura (LULUCF), parte a domeniului Schimbări climatice 
 
 

M. Of. nr. 693/22 aug. 2019 

 H.G. nr. 593/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum  
 şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi  
 volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 
 
 

M. Of. nr. 685/20 aug. 2019 

 H.G. nr. 601/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Râu de Mori, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 727/4 sep. 2019 

 H.G. nr. 611/2019 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Bucovinei 
 
 

M. Of. nr. 697/23 aug. 2019 

 H.G. nr. 612/2019 
 Hotărâre pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 565/2017 privind declanşarea procedurilor de  
 expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de  
 utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - lot 1 secţiunea B, km 14+000-km 17+000, precum şi pentru modificarea  
 anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/2017 
 
 

M. Of. nr. 701/26 aug. 2019 

 H.G. nr. 622/2019 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza  
 localităţii Robăneşti, din judeţul Dolj 
 
 

M. Of. nr. 704/27 aug. 2019 

 H.G. nr. 623/2019 
 Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei  
 a VIII-a - 2019 şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019 
 
 

M. Of. nr. 708/28 aug. 2019 

 H.G. nr. 630/2019 
 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul  
 2019 
 
 

M. Of. nr. 707/28 aug. 2019 

 H.G. nr. 631/2019 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 712/29 aug. 2019 

 H.G. nr. 632/2019 
 Hotărâre privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele  
 României din anul 2019 
 
 

M. Of. nr. 712/29 aug. 2019 

 H.G. nr. 637/2019 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Bârlad" 
 M. Of. nr. 721/2 sep. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 775/24 sep. 2019) - rectifică anexa nr. 2 
 
 
 H.G. nr. 646/2019 
 Hotărâre privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe pentru pasageri şi transportul de mărfuri  
 cu vehicule, în regim de bac şi pietonal, între localităţile Moldova Nouă (România) şi Golubac (Republica Serbia) şi a punctului vamal 
 
 

M. Of. nr. 729/5 sep. 2019 

 H.G. nr. 647/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Gugeşti, judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 754/17 sep. 2019 
 
 H.G. nr. 648/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 754/17 sep. 2019 

 H.G. nr. 666/2019 



 

 1782

 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din  
 învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 741/11 sep. 2019 

 

 ▼ Amendament la Addendumul la Memorandumul multilateral de înţelegere (MMOU) dintre miniştrii apărării din cadrul Organizaţiei  
 Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO aeropurtat de  
 avertizare timpurie şi control (NAEW&C), semnat de partea română la Bucureşti la 16 mai 2019 
 H.G. nr. 669/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 745/12 sep. 2019 
 
 
 H.G. nr. 673/2019 
 Hotărâre privind votul prin corespondenţă 
  M. Of. nr. 749/13 sep. 2019 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale 
 H.G. nr. 675/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 752/16 sep. 2019 
 
 
 H.G. nr. 676/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Companiei Naţionale "Aeroporturi  
 Bucureşti" - S.A. 
 M. Of. nr. 754/17 sep. 2019 

 

 ▼ Acord de cooperare culturală dintre Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Culturii şi  
 Sportului din Georgia, semnat la Bucureşti la 15 aprilie 2019 
 H.G. nr. 687/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 753/17 sep. 2019 
 
 
 H.G. nr. 690/2019 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante  
 Aromatice şi Medicinale Buzău 
 
 

M. Of. nr. 752/16 sep. 2019 

 H.G. nr. 693/2019 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane  
 cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune 
 
 

M. Of. nr. 759/18 sep. 2019 

 H.G. nr. 694/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tomşani, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 835/15 oct. 2019 

 H.G. nr. 695/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Brad, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 835/15 oct. 2019 

 H.G. nr. 702/2019 
 Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de  
 Ministerul Cercetării şi Inovării, precum şi de instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care  
 funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia si a termenelor de menţinere în nivelurile de clasificare 
 
 

M. Of. nr. 764/20 sep. 2019 

 H.G. nr. 705/2019 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile  
 manifestate în perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol" 
 
 

M. Of. nr. 774/24 sep. 2019 

 H.G. nr. 706/2019 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti şi pentru  
 modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public  
 al statului 
 
 

M. Of. nr. 795/1 oct. 2019 

 H.G. nr. 714/2019 
 Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a Organizaţiei Radio Free Europe/Radio  
 Liberty, INC. 
 
 

M. Of. nr. 811/7 oct. 2019 

 H.G. nr. 715/2019 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac  
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 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronson  
 Predeal-Cristian+Racord" 
 
 

M. Of. nr. 821/9 oct. 2019 

 H.G. nr. 724/2019 
 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2019 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de  
 suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a  
 plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine 
 
 

M. Of. nr. 809/4 oct. 2019 

 H.G. nr. 727/2019 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 820/9 oct. 2019 

 H.G. nr. 728/2019 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 M. Of. nr. 822/9 oct. 2019 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 9  
 iulie 2019 şi la Bucureşti la 22 iulie 2019, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu  
 Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni-Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la  
 Tokyo la 10 martie 2010 
 H.G. nr. 756/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 857/23 oct. 2019 
 
 
 H.G. nr. 773/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane  
 juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie 
 
 

M. Of. nr. 881/1 nov. 2019 

 H.G. nr. 778/2019 
 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani şi pentru modificarea anexei  
 nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
 

M. Of. nr. 893/5 nov. 2019 

 H.G. nr. 799/2019 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe  
 amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Programul strategic de dezvoltare a  
 infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" 
 M. Of. nr. 899/7 nov. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 580/2020  (M. Of. nr. 661/27 iul. 2020) 
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 30 august 2019 şi la Paris la 18 septembrie 2019 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului  
 "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare  
 a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori" 
 H.G. nr. 806/2019 (aprobare) 
 M. Of. nr. 899/7 nov. 2019 
 
 
 H.G. nr. 812/2019 
 Hotărâre privind utilizarea fondurilor alocate României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 925/15 nov. 2019 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1020/2021  (M. Of. nr. 941/1 oct. 2021) - modifică titlul, art. 1, art. 2 lit. a); 
  introduce lit. e) la art. 4 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 821/2019 
 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în anul 2019, a paradei militare naţionale prilejuite  
 de data de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României 
 
 

M. Of. nr. 962/29 nov. 2019 

 H.G. nr. 822/2019 
 Hotărâre privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli aferente proiectelor finanţate prin Programul operaţional "Asistenţă tehnică"  
 2007-2013 
 
 

M. Of. nr. 969/2 dec. 2019 

 H.G. nr. 842/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului  
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 acestora pentru anul de cerere 2019 
 
 

M. Of. nr. 992/10 dec. 2019 

 H.G. nr. 850/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului judeţului Buzău 
 
 

M. Of. nr. 1022/19 dec. 2019 

 H.G. nr. 851/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Mediaş, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 1022/19 dec. 2019 
 
 H.G. nr. 852/2019 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Suplac, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 1022/19 dec. 2019 

 H.G. nr. 853/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Cristeşti, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 1022/19 dec. 2019 

 H.G. nr. 854/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Pui, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 1022/19 dec. 2019 
 
 H.G. nr. 914/2019 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/302 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate şi a altor forme de discriminare  
 bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr.  
 2.006/2004 şi (UE) 2017/2.394, precum şi a Directivei 2009/22/CE 
 
 

M. Of. nr. 1009/16 dec. 2019 

 H.G. nr. 915/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Daneş, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 1022/19 dec. 2019 
 
 H.G. nr. 931/2019 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Realizare banda a treia DN 7 Valea Oltului între km 256+675 - km 258+950" 
 
 

M. Of. nr. 1011/16 dec. 2019 

 H.G. nr. 933/2019 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Timişoara-Sud" 
 M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 834/2021  (M. Of. nr. 783/13 aug. 2021) - modifică și completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 934/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea  
 profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România 
 
 

M. Of. nr. 1014/17 dec. 2019 

 H.G. nr. 937/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau  
 deţinute de Inspecţia Judiciară, şi termenele de clasificare aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019 

 H.G. nr. 968/2019 
 Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2020 
 M. Of. nr. 1031/23 dec. 2019 
 
 H.G. nr. 970/2019 
 Hotărâre privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 ca zile libere 
 
 

M. Of. nr. 1029/20 dec. 2019 

 H.G. nr. 985/2019 
 Hotărâre privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 
 
 

M. Of. nr. 1055/31 dec. 2019 

 H.G. nr. 1000/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau  
 deţinute de Consiliul Legislativ, precum şi termenele de clasificare aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 16/13 ian. 2020 

 H.G. nr. 1001/2019 
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 Hotărâre pentru aprobarea listelor cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau  
 deţinute de Ministerul Justiţiei, precum şi de unităţile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente  
 acestora 
 
 

M. Of. nr. 16/13 ian. 2020 

 H.G. nr. 1002/2019 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii 
 M. Of. nr. 12/9 ian. 2020 
 

  2020  
 
 
 H.G. nr. 23/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu" 
 M. Of. nr. 39/21 ian. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 455/2021  (M. Of. nr. 430/23 apr. 2021) - modifică și completează anexa nr. 2 
 
 ▼ Amendament la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.572 (2006) - Proiectul privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea  
 clădirilor culturale de interes public din România 
 H.G. nr. 25/2020 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 38/20 ian. 2020 

 ▼ Amendament referitor la Împrumutul nr. F/P 1.573 (2006) - "Proiectul privind reforma educaţiei timpurii" 
 H.G. nr. 26/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 38/20 ian. 2020 
 
 
 H.G. nr. 33/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru anul de cerere 2019 
 
 

M. Of. nr. 38/20 ian. 2020 

 H.G. nr. 35/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 50/27 ian. 2020 

 H.G. nr. 36/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Biertan, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 50/27 ian. 2020 

 H.G. nr. 37/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Scăeşti, judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 50/27 ian. 2020 
 
 H.G. nr. 38/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sălcioara, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 50/27 ian. 2020 

 H.G. nr. 39/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tăcuta, judeţul Vaslui 
 
 

M. Of. nr. 50/27 ian. 2020 

 H.G. nr. 40/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Nadeş, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 50/27 ian. 2020 

 H.G. nr. 42/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Târguşor, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 50/27 ian. 2020 
 
 H.G. nr. 43/2020 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 
 
 

M. Of. nr. 55/28 ian. 2020 

 H.G. nr. 46/2020 
 Hotărâre pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi  
 civil participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român 
 
 

M. Of. nr. 51/27 ian. 2020 

 H.G. nr. 79/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României, pentru anul 2018, necesare funcţionării Secretariatului  
 Organismului de coordonare al Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte 
 M. Of. nr. 68/31 ian. 2020 
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 H.G. nr. 84/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională  
 Nuclearelectrica - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 101/11 feb. 2020 

 H.G. nr. 85/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea OIL TERMINAL -  
 S.A. 
 
 

M. Of. nr. 104/11 feb. 2020 

 H.G. nr. 89/2020 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României 
 M. Of. nr. 113/13 feb. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 263/2020  (M. Of. nr. 289/7 apr. 2020) - modifică art. 13 alin. (2) 

 H.G. nr. 91/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Lupac, judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 143/24 feb. 2020 

 H.G. nr. 99/2020 
 Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de  
 Casa Naţională de Pensii Publice 
 
 

M. Of. nr. 84/5 feb. 2020 

 H.G. nr. 102/2020 
 Hotărâre pentru recunoaşterea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 85/6 feb. 2020 

 H.G. nr. 108/2020 
 Hotărâre privind interoperabilitatea sistemului feroviar 
 M. Of. nr. 112/13 feb. 2020 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2019 şi la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei  
 fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 
 H.G. nr. 109/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 99/10 feb. 2020 
 
 
 H.G. nr. 111/2020 
 Hotărâre privind aprobarea criteriilor de selectare şi a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activităţi umane în care  
 este interzisă realizarea de lucrări şi activităţi ce pot afecta starea ecologică a apelor 
 
 

M. Of. nr. 100/11 feb. 2020 

 H.G. nr. 114/2020 
 Hotărâre privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă 
 M. Of. nr. 100/11 feb. 2020 
 
 H.G. nr. 115/2020 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul National al Bucovinei 
 
 

M. Of. nr. 114/14 feb. 2020 

 H.G. nr. 116/2020 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/956 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28  
 iunie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de CO2 şi a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi şi a  
 Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanţă  
 privind emisiile de  CO2 pentru autoturismele noi şi pentru vehiculele utilitare uşoare noi si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.  
 443/2009 şi (UE) nr. 510/2011 
 
 

M. Of. nr. 117/14 feb. 2020 

 H.G. nr. 118/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gura Râului, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 143/24 feb. 2020 
 
 H.G. nr. 119/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 164/28 feb. 2020 

 H.G. nr. 120/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Bilbor, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 143/24 feb. 2020 
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 H.G. nr. 121/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 143/24 feb. 2020 

 H.G. nr. 124/2020 
 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria naţională de  
 apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi  
 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 117/14 feb. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 796/2020  (M. Of. nr. 883/28 sep. 2020) - modifică și înlocuiește anexa 

 H.G. nr. 125/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea  
 bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 
 M. Of. nr. 117/14 feb. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 486/2020  (M. Of. nr. 561/29 iun. 2020) - în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Direcţia pentru strategii  
 guvernamentale’’ se înlocuieşte cu sintagma „Serviciul dezvoltare comunitară  
 din cadrul Direcţiei generale guvernare deschisă, relaţii publice şi cooperare” 
 
 

- H.G. nr. 930/2020  (M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020) - modifică anexa 

 H.G. nr. 127/2020 
 Hotărâre pentru stabilirea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele  
 care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor 
 
 

M. Of. nr. 125/18 feb. 2020 

 H.G. nr. 135/2020 
 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în  
 bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi  
 funcţionarea Ministerului Culturii 
 
 

M. Of. nr. 121/17 feb. 2020 

 H.G. nr. 137/2020 
 Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului 
 M. Of. nr. 123/17 feb. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 808/2021  (M. Of. nr. 747/30 iul. 2021) - modifică anexa nr. 1; 
  abrogă cap. II cu art. 13-22 
 - H.G. nr. 927/2021  (M. Of. nr. 853/7 sep. 2021) - modifică anexa nr. 1; 
 abrogă cap. III cu art. 23 - 30 
 - H.G. nr. 1313/2021  (M. Of. nr. 1254/30 dec. 2021) - modifică titlul, art. 3 alin. (1) pct. 4 lit. b), d), j) și k), art. 7 alin. (2), modifică  
 și completează anexa nr 1; 
 introduce lit. n) la art. 3 alin. (1) pct. 4 și pct. 41, pct. 71, 72, 211, 30, 31 la  
 art. 3 alin. (1); 
 
 

abrogă art. 3 alin. (1) pct. 4 lit. i) și art. 8 alin. (1), 

 H.G. nr. 138/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul  
 Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 
 
 

M. Of. nr. 124/18 feb. 2020 

 H.G. nr. 140/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Mociu, judeţul Cluj 
 
 

M. Of. nr. 164/28 feb. 2020 

 H.G. nr. 145/2020 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea şi monitorizarea participării  
 României la programele şi iniţiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană 
 
 

M. Of. nr. 145/24 feb. 2020 

 H.G. nr. 146/2020 
 Hotărâre privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de  
 călători 
 M. Of. nr. 142/21 feb. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 965/2020  (M. Of. nr. 381/12 mai 2020) - actualizează contractele de servicii publice în transportul feroviar public de  
 călători 
 - O. nr. 1477/2020  (M. Of. nr. 703/5 aug. 2020) - actualizează contractele de servicii publice în transportul feroviar public de  
 călători 
 - O. nr. 2141/2020  (M. Of. nr. 1241/16 dec. 2020) - actualizează contractele de servicii publice în transportul feroviar public de  
 călători 
 - O. nr. 1014/2021  (M. Of. nr. 735/27 iul. 2021) - actualizează contractele de servicii publice în transportul feroviar public de  
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 călători 
 - O. nr. 1511/2021  (M. Of. nr. 1205/20 dec. 2021) - actualizează contractele de servicii publice în trasportul feroviar public de  
 călători 
 
 H.G. nr. 148/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modului de determinare şi de calcul al debitului ecologic 
 
 
 

M. Of. nr. 156/26 feb. 2020 

 H.G. nr. 152/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sărăţeni, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 181/5 mar. 2020 
 
 H.G. nr. 158/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Companiei Naţionale pentru Controlul  
 Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 178/4 mar. 2020 

 H.G. nr. 178/2020 
 Hotărâre pentru excluderea unor părţi de imobile expropriate prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de  
 expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda",  
 precum şi modificarea suprafeţelor expropriate aferente imobilelor identificate la poziţiile număr curent 4153, 4154, 4155 şi 4161 din  
 anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 
 
 

M. Of. nr. 210/16 mar. 2020 

 H.G. nr. 179/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Bacău" 
 M. Of. nr. 214/17 mar. 2020 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1  
 noiembrie 2019 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2019, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii  
 destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 
 H.G. nr. 187/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 223/19 mar. 2020 
 
 
 H.G. nr. 192/2020 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului  
 (CE) nr. 842/2006 
 
 

M. Of. nr. 238/24 mar. 2020 

 H.G. nr. 197/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului judeţului Ilfov 
 M. Of. nr. 244/25 mar. 2020 
 
 H.G. nr. 198/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ 
 
 

M. Of. nr. 244/25 mar. 2020 

 H.G. nr. 201/2020 
 Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul  
 sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul  
 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 224/19 mar. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 269/2020  (M. Of. nr. 282/3 apr. 2020) - modifică art. 2 lit. a) și art. 3 alin. (2); 
 introduce alin. (4) și (5) la art. 1, lit. a1) la art. 2, art. 21 și introduce anexa 
 - H.G. nr. 329/2020  (M. Of. nr. 343/28 apr. 2020) - introduce alin. (2) la art. 2 
 - H.G. nr. 419/2020  (M. Of. nr. 450/28 mai 2020) - introduce lit. e) și f) la art. 2 alin. (1) 
 
 H.G. nr. 204/2020 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19  
 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului  
 (CE) nr. 764/2008 
 
 

M. Of. nr. 238/24 mar. 2020 

 H.G. nr. 217/2020 
 Hotărâre pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în  
 situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 
 
 

M. Of. nr. 230/21 mar. 2020 

 H.G. nr. 220/2020 
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 Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Naţională de Administrare  
 a Infrastructurii Rutiere - S.A. a terenului forestier în suprafaţă de 19,9842 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi  
 utilitate publică "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflat pe raza localităţilor Slătioara, Balş,  
 Milcov şi Slatina din judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 260/30 mar. 2020 

 H.G. nr. 226/2020 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor  
 privind efectuarea plăţii 
 M. Of. nr. 258/30 mar. 2020    
 H.G. nr. 229/2020 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii  
 Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenţă, pentru anul 2020 
 M. Of. nr. 256/27 mar. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 833/2020  (M. Of. nr. 924/9 oct. 2020) - modifică art. 2 alin. (1) 

 H.G. nr. 230/2020 
 Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii  
 Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., pentru anul 2020 
 M. Of. nr. 256/27 mar. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 832/2020  (M. Of. nr. 924/9 oct. 2020) - modifică art. 2 alin. (1) 

 H.G. nr. 236/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind  
 aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar  
 de stat 
 
 

M. Of. nr. 279/3 apr. 2020 

 H.G. nr. 245/2020 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi pentru aprobarea  
 schimbării denumirii acestuia 
 
 

M. Of. nr. 273/1 apr. 2020 

 H.G. nr. 248/2020 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate"  
 pentru anul 2020 
 M. Of. nr. 272/1 apr. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 371/2020  (M. Of. nr. 377/11 mai 2020) - introduce alin. (51) la art. 10 și alin. (9) la art. 11 
 - H.G. nr. 463/2020  (M. Of. nr. 500/12 iun. 2020) - modifică art. 5 alin. (2), art. 11 alin. (7) și art. 13; 
 
 

introduce alin. (41) la art. 10 

 H.G. nr. 252/2020 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 266/31 mar. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 369/2020  (M. Of. nr. 373/8 mai 2020) - modifică art. 11; 
  introduce alin. (31) la art. 8, art. 91, art. 101, alin. (11) la art. 12, alin.  
 
 

(21) la art. 12, alin. (3) la art. 16 

 H.G. nr. 253/2020 
 Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru  
 unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale produse în judeţul Bihor 
 
 

M. Of. nr. 270/1 apr. 2020 

 H.G. nr. 259/2020 
 Hotărâre privind plata contribuţiei financiare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi  
 Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 

 H.G. nr. 270/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor  
 facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori 
 M. Of. nr. 285/6 apr. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 123/5 feb. 2021) - modifică art. 2 lit. a), b) și e), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5 alin. (1), (3), (5) -  
 (7), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (4) - (8), art. 10 alin. (3) lit. a) și d), art. 11 alin.  
 (2), art. 12, art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1) și (3), art. 16, art. 17 alin. (3), art.  
 19; 
 
 

 introduce alin. (3) la art. 8, alin. (11) și (12) la art. 13 
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 H.G. nr. 274/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Tomşani, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 324/21 apr. 2020 

 H.G. nr. 277/2020 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie 
 M. Of. nr. 307/13 apr. 2020 

 în cuprinsul contractelor, convenţiilor, înţelegerilor, protocoalelor, proiectelor în care Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul Naţional  
 de Evaluare şi Examinare au fost parte, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale din domeniile  
 acestora de activitate în care s-au folosit denumirile "Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei" şi "Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare" se va  
 
 

citi "Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie" 

 H.G. nr. 281/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 296/8 apr. 2020 

 H.G. nr. 282/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de  
 susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA 
 M. Of. nr. 296/8 apr. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 326/2020  (M. Of. nr. 339/27 apr. 2020) - modifică și completează anexa 
 - H.G. nr. 458/2020  (M. Of. nr. 487/9 iun. 2020) - modifică anexa 
 - H.G. nr. 778/2020  (M. Of. nr. 848/16 sep. 2020) - modifică titlul, art. 1 și anexa; 
  completează anexa 
 - H.G. nr. 422/2021  (M. Of. nr. 380/12 apr. 2021) - modifică și completează anexa; 
 anexa nr. 1 la Normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexele nr.  
 1a—1c 
 
 

- H.G. nr. 828/2021  (M. Of. nr. 767/6 aug. 2021) - modifică anexa 

 H.G. nr. 283/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61+400" 
 
 

M. Of. nr. 303/10 apr. 2020 

 H.G. nr. 291/2020 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Casa Majestăţii Sale ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 309/13 apr. 2020 

 H.G. nr. 293/2020 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării activităţii OCDE pentru efectuarea studiului "Analiză bugetară la nivelul României" 
 
 

M. Of. nr. 313/14 apr. 2020 

 H.G. nr. 297/2020 
 Hotărâre privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în  
 anul universitar 2020-2021 
 M. Of. nr. 372/8 mai 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 738/2020  (M. Of. nr. 821/8 sep. 2020) - modifică anexele nr. 1 și 2 
 
 

- H.G. nr. 13/2021  (M. Of. nr. 92/28 ian. 2021) - modifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 299/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de  
 învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021 
 M. Of. nr. 375/11 mai 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 739/2020  (M. Of. nr. 819/7 sep. 2020) - modifică anexele nr. 1-6 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1046/9 nov. 2020) - rectifică anexa nr. 2 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 13/2021  (M. Of. nr. 92/28 ian. 2021) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 300/2020 
 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.049/2013 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului  
 Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina, precum şi pentru instituirea unor măsuri în domeniul managementului Parcului Natural  
 Grădiştea Muncelului - Cioclovina 
 
 

M. Of. nr. 325/21 apr. 2020 

 H.G. nr. 302/2020 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Culturale "Vigado" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 329/23 apr. 2020 
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 H.G. nr. 312/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare 
 
 

M. Of. nr. 327/22 apr. 2020 

 H.G. nr. 316/2020 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul  
 donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate,  
 în anul 2020 
 
 

M. Of. nr. 336/24 apr. 2020 

 H.G. nr. 324/2020 
 Hotărâre pentru suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică  
 "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta  
 Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti", precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.546/2006 
 
 

M. Of. nr. 345/29 apr. 2020 

 H.G. nr. 327/2020 
 Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul  
 şcolar/universitar 2020-2021 
 
 

M. Of. nr. 345/29 apr. 2020 

 H.G. nr. 329/2020 
 Hotărâre privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare  
 preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020,  
 precum şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea  
 cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă  
 bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii 
 
 

M. Of. nr. 343/28 apr. 2020 

 H.G. nr. 337/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2020-2022 
 
 

M. Of. nr. 355/4 mai 2020 

 H.G. nr. 339/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului  
 financiar 
 M. Of. nr. 362/6 mai 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 589/2020  (M. Of. nr. 688/31 iul. 2020) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 514/2021  (M. Of. nr. 497/13 mai 2021) - modifică art. 3; 
  modifică și completează anexele nr. 1 și 2 
 
 

- H.G. nr. 902/2021  (M. Of. nr. 811/24 aug. 2021) - modifică art. 3, anexa nr. 2 

 H.G. nr. 351/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2019 
 
 

M. Of. nr. 359/5 mai 2020 

 H.G. nr. 354/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900", pe raza  
 localităţilor Glina, Cernica, Popeşti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 379/12 mai 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 543/2021  (M. Of. nr. 512/17 mai 2021) 

 H.G. nr. 364/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulaţie între km 251 + 475 - km 254 + 315" 
 
 

M. Of. nr. 384/13 mai 2020 

 H.G. nr. 365/2020 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie  
 din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa", pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia 
 M. Of. nr. 375/11 mai 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 404/2021  (M. Of. nr. 357/7 apr. 2021) - introduce alin. (4) la art. 7 

 H.G. nr. 370/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional "Şcoala de acasă" şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la  
 dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 M. Of. nr. 377/11 mai 2020 
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 H.G. nr. 376/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio 
 
 

M. Of. nr. 427/21 mai 2020 

 H.G. nr. 377/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local şi privind  
 modificarea anexelor nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor  
 turistice 
 
 

M. Of. nr. 384/13 mai 2020 

 H.G. nr. 379/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică  
 finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 
 M. Of. nr. 387/13 mai 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 532/2021  (M. Of. nr. 501/13 mai 2021) - modifică art. 2 alin. (1), modifică anexa. 
 
 
 H.G. nr. 387/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de  
 Telecomunicaţii Speciale 
 
 

M. Of. nr. 419/20 mai 2020 

 H.G. nr. 389/2020 
 Hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Bisericii Unitariene Maghiare asupra unui imobil aflat în domeniul public al  
 statului şi pentru trecerea acestuia din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în administrarea Regiei Autonome "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 
 

M. Of. nr. 419/20 mai 2020 

 H.G. nr. 390/2020 
 Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Municipal Râmnicu Sărat în Muzeul Municipal "Octavian Moşescu" din Râmnicu Sărat 
 
 

M. Of. nr. 431/22 mai 2020 

 H.G. nr. 392/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al  
 comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor 
 
 

M. Of. nr. 431/22 mai 2020 

 H.G. nr. 404/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770", pe raza  
 localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu 
 
 

M. Of. nr. 452/29 mai 2020 

 H.G. nr. 410/2020 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România - ACAROM ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 446/27 mai 2020 

 H.G. nr. 414/2020 
 Hotărâre privind desemnarea coordonatorului naţional şi a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile  
 reglementate - RegProf, precum şi pentru aprobarea activităţilor de înregistrare a profesiilor reglementate din România şi cooperarea  
 administrativă cu Comisia Europeană şi autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic  
 European şi din Confederaţia Elveţiană 
 
 

M. Of. nr. 484/9 iun. 2020 

 H.G. nr. 423/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care  
 asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare 
 
 

M. Of. nr. 451/28 mai 2020 

 H.G. nr. 426/2020 
 Hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale 
 
 

M. Of. nr. 465/2 iun. 2020 

 H.G. nr. 430/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024 
 M. Of. nr. 494/11 iun. 2020 
 
 H.G. nr. 432/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră 
 
 

M. Of. nr. 523/18 iun. 2020 

 H.G. nr. 435/2020 
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 Hotărâre privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea  
 Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin  
 Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 
 M. Of. nr. 466/2 iun. 2020 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 decembrie  
 2019 şi la Bucureşti la 10 ianuarie 2020, la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinantare CSNR dintre România şi Banca  
 Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 
 H.G. nr. 441/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 491/10 iun. 2020 
 
 
 H.G. nr. 444/2020 
 Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul  
 (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale  
 însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 
 
 

M. Of. nr. 488/10 iun. 2020 

 H.G. nr. 446/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 563/29 iun. 2020 
 
 
 H.G. nr. 469/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 4, aflate pe  
 raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 529/19 iun. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 347/2021  (M. Of. nr. 349/6 apr. 2021) - completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 477/2020 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 
 
 

M. Of. nr. 516/16 iun. 2020 

 H.G. nr. 487/2020 
 Hotărâre privind desfiinţarea Unităţii de prestări servicii şi alimentaţie a Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

M. Of. nr. 569/30 iun. 2020 

 H.G. nr. 488/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2020 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea  
 riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic 
 
 

M. Of. nr. 569/30 iun. 2020 

 H.G. nr. 489/2020 
 Hotărâre pentru suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică  
 "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta  
 Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti", precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii  
 Guvernului nr. 1.546/2006 
 M. Of. nr. 573/1 iul. 2020 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 768/21 aug. 2020) 

 H.G. nr. 491/2020 
 Hotărâre privind plata contribuţiei anuale a României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANATF) 
 
 

M. Of. nr. 566/30 iun. 2020 

 H.G. nr. 493/2020 
 Hotărâre privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE, precum  
 şi pentru completarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,  
 Energiei şi Mediului de Afaceri 
 
 

M. Of. nr. 566/30 iun. 2020 

 H.G. nr. 497/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de  
 depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia  
 materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr.  
 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc  
 pe piaţă lemn şi produse din lemn 
 M. Of. nr. 570/30 iun. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 923/2020  (M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020) - prorogă termenul prevăzut la art. 5 până la data de 30 ianuarie 2021; 
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 abrogă art. 6 
 
 H.G. nr. 500/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe  
 amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A." la  
 Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 585/3 iul. 2020 

 H.G. nr. 513/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 16.203/2013 a activităţii miniere de exploatare a apei minerale naturale  
 (necarbogazoase) în perimetrul BARNAR VEST, judeţul Suceava, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea  
 Comercială CARPATHIAN SPRINGS - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 582/2 iul. 2020 

 H.G. nr. 533/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către  
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 

M. Of. nr. 636/20 iul. 2020 

 H.G. nr. 548/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Sălişte, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 643/22 iul. 2020 

 H.G. nr. 549/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Băseşti, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 643/22 iul. 2020 

 H.G. nr. 550/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bazna, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 643/22 iul. 2020 
 
 H.G. nr. 551/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Poienari, judeţul Neamţ 
 
 

M. Of. nr. 643/22 iul. 2020 

 H.G. nr. 558/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman  
 2014-2020 
 M. Of. nr. 631/17 iul. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1215/2021  (M. Of. nr. 1093/16 nov. 2021) - modifică art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (3) și (4) 

 H.G. nr. 559/2020 
 Hotărâre privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie 
 
 

M. Of. nr. 635/20 iul. 2020 

 H.G. nr. 561/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului naţional de acţiune privind implementarea Rezoluţiei 1.325 (2000) a  
 Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite - Femeile, pacea şi securitatea pentru perioada 2020-2023 
 
 

M. Of. nr. 667/28 iul. 2020 

 H.G. nr. 563/2020 
 Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 
 

M. Of. nr. 659/24 iul. 2020 

 H.G. nr. 568/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului steagului judeţului Vâlcea 
 M. Of. nr. 670/29 iul. 2020 
 
 H.G. nr. 574/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, finanţat în cadrul  
 Programului operaţional Capital uman 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 655/24 iul. 2020 

 H.G. nr. 576/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a  
 alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 
 M. Of. nr. 653/23 iul. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 822/8 sep. 2020) - rectifică anexa 
 
 H.G. nr. 577/2020 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020 
 M. Of. nr. 653/23 iul. 2020 



 
 

 1795

 H.G. nr. 578/2020 
 Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020 
 M. Of. nr. 653/23 iul. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 715/2020  (M. Of. nr. 790/28 aug. 2020) - introduce lit. k1) la art. 12 alin. (1) 

 H.G. nr. 586/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2020 
 M. Of. nr. 683/31 iul. 2020 
 
 H.G. nr. 587/2020 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare 
 M. Of. nr. 679/30 iul. 2020 

 

 ▼ Acord de garanţie voluntară  în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument  
 european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19, între  
 Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 2020 
 H.G. nr. 594/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 698/4 aug. 2020 
 
 
 H.G. nr. 595/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanţat în cadrul  
 Programului operaţional Capital uman 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 695/3 aug. 2020 

 H.G. nr. 596/2020 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului  
 din 17 aprilie 2019 privind iniţiativa cetăţenească europeană şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.799 al Comisiei din 22  
 octombrie 2019 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE)  
 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească europeană 
 
 

M. Of. nr. 702/5 aug. 2020 

 H.G. nr. 599/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat  
 în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 699/4 aug. 2020 

 H.G. nr. 603/2020 
 Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului 
 M. Of. nr. 702/5 aug. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1016/2021  (M. Of. nr. 932/29 sep. 2021) - modifică art. 3 alin. (1); 
 
 

modifică și înlocuiește anexa nr. 1 

 H.G. nr. 604/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză 
 
 

M. Of. nr. 703/5 aug. 2020 

 H.G. nr. 609/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor privind acordarea locuinţei de serviciu, a cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a  
 subprefecţilor, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi cheltuielilor de cazare şi  
 deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2020 
 
 

M. Of. nr. 716/10 aug. 2020 

 H.G. nr. 613/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii unor contribuţii financiare voluntare ale României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare  
 Economică (OCDE), precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 916/2019 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a  
 României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică  
 (OCDE) 
 
 

M. Of. nr. 703/5 aug. 2020 

 H.G. nr. 615/2020 
 Hotărâre privind declararea proiectului de investiţii "Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Ghergheasa-Focşani" ca proiect de  
 importanţă naţională în domeniul gazelor naturale 
 
 

M. Of. nr. 703/5 aug. 2020 

 H.G. nr. 616/2020 
 Hotărâre privind declararea proiectului de investiţii "Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor-Orşova- Băile  
 Herculane-Jupa" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale 
 
 

M. Of. nr. 703/5 aug. 2020 

 H.G. nr. 625/2020 
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 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la  
 drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti din judeţul Dolj 
 
 

M. Of. nr. 731/13 aug. 2020 

 H.G. nr. 642/2020 
 Hotărâre privind denumirile titlurilor şi calificărilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de  
 studii în anii universitari 2017-2018,2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 
 
 

M. Of. nr. 724/11 aug. 2020 

 H.G. nr. 643/2020 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind  
 sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe şi a Regulamentului de punere  
 în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord 
 
 

M. Of. nr. 727/12 aug. 2020 

 H.G. nr. 644/2020 
 Hotărâre privind plata contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru  
 Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 739/14 aug. 2020 

 H.G. nr. 645/2020 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie 
 M. Of. nr. 725/11 aug. 2020 
 
 H.G. nr. 659/2020 
 Hotărâre privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli finanţate în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România -  
 Republica Serbia 
 M. Of. nr. 730/12 aug. 2020 
 
 
 H.G. nr. 664/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Băcani, judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 749/18 aug. 2020 
 
 H.G. nr. 665/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Fântânele, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 749/18 aug. 2020 

 H.G. nr. 666/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Borşa, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 749/18 aug. 2020 

 H.G. nr. 667/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cut, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 749/18 aug. 2020 

 H.G. nr. 675/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900", pe raza  
 localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari  
 şi Joiţa din judeţul Giurgiu 
 M. Of. nr. 761/20 aug. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 574/2021  (M. Of. nr. 552/28 mai 2021) - modifică și completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 677/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul  
 Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 
 
 

M. Of. nr. 756/19 aug. 2020 

 H.G. nr. 678/2020 
 Hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar  
 2020-2021, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al  
 României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 
 
 

M. Of. nr. 760/20 aug. 2020 

 H.G. nr. 690/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6" 
 
 

M. Of. nr. 766/21 aug. 2020 

 H.G. nr. 691/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de identificare a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate fn circulaţie asupra  
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 cărora există suspiciuni de depăşire a maselor maxime admise, totală şi/sau pe axe 
 M. Of. nr. 774/25 aug. 2020 

 

 ▼ Amendamentul nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea  
 semnată la Bucureşti la 25 iunie 2020 şi la 29 iunie 2020, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar -  
 îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat  
 la Bucureşti la 17 iunie 2014 
 H.G. nr. 697/2020 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 777/26 aug. 2020 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 29 iunie 2020 şi la Paris la 3 iulie 2020, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului  
 Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din  
 România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 
 H.G. nr. 699/2020 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 777/26 aug. 2020 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la  
 Bucureşti la 9 iunie 2020 şi la Paris la 3 iulie 2020 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului  
 Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie  
 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006 
 H.G. nr. 700/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 778/26 aug. 2020 
 
 
 H.G. nr. 714/2020 
 Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei  
 a Vlll-a şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020 
 
 

M. Of. nr. 790/28 aug. 2020 

 H.G. nr. 716/2020 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile  
 manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol" 
 M. Of. nr. 792/31 aug. 2020 
 
 
 H.G. nr. 719/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020  
 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea  
 coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 794/31 aug. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1046/2020  (M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020) - introduce art. 7 
 - H.G. nr. 677/2021  (M. Of. nr. 628/25 iun. 2021) - modifică art. 1, art. 2 și art. 5; 
  abrogă art. 7 
 
 H.G. nr. 720/2020 
 Hotărâre privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ungare Borş II (România)- Nagykereki  
 (Ungaria) pentru transportul de persoane şi de mărfuri 
 
 

M. Of. nr. 791/28 aug. 2020 

 H.G. nr. 721/2020 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Agenţia Domeniilor Statului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru finanţarea  
 activităţilor de înregistrare sistematică a terenurilor agricole, situate în extravilan, aflate în domeniul public/privat al statului şi în  
 administrarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 
 

M. Of. nr. 812/3 sep. 2020 

 H.G. nr. 723/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 826/9 sep. 2020 
 
 H.G. nr. 724/2020 
 Hotărâre privind înfiinţarea Spitalului Orăşenesc Bălceşti, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 807/2 sep. 2020 

 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor  
 transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2019 
 H.G. nr. 725/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 804/1 sep. 2020 
 
 
 H.G. nr. 726/2020 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului  
 din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE 
 M. Of. nr. 832/10 sep. 2020 
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 H.G. nr. 733/2020 
 Hotărâre privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, respectiv  
 ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului 
 
 

M. Of. nr. 816/4 sep. 2020 

 H.G. nr. 736/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C" 
 
 

M. Of. nr. 814/3 sep. 2020 

 H.G. nr. 744/2020 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 
 M. Of. nr. 816/4 sep. 2020 
 
 H.G. nr. 745/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din  
 anul 2020 
 M. Of. nr. 817/4 sep. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 787/2020  (M. Of. nr. 878/25 sep. 2020) - modifică și completează anexa 

 H.G. nr. 751/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac  
 parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", judeţele  
 Brăila şi Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 830/10 sep. 2020 

 H.G. nr. 754/2020 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din  
 anul 2020 
 M. Of. nr. 836/11 sep. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 916/2020  (M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020) - modifică art. 2 alin. (5) lit. a); 
 introduce lit. e1) la art. 2 alin. (5), art. 21, alin. (4) la art. 6 și lit. h) la art. 10 
 
 H.G. nr. 755/2020 
 Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera  
 Deputaţilor din anul 2020 
 M. Of. nr. 838/11 sep. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 916/2020  (M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020) - modifică art. 5 alin. (2) și (3), art. 7 alin. (2) lit. b) și g), modifică și înlocuiește  
 anexa; 
 introduce lit. e1) la art. 2 alin. (2), lit. q1) la art. 2 alin. (2), lit. f1) la art. 3  
 alin. (1) și lit. f) la art. 7 alin. (1) 
 
 

- H.G. nr. 986/2020  (M. Of. nr. 1094/17 nov. 2020) - introduce lit. q) la art. 11 

 H.G. nr. 756/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional "Educaţia în siguranţă" şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la  
 dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 M. Of. nr. 837/11 sep. 2020 

 

 ▼ Amendamentul nr. 2 la Acordul de împrumut - Proiect privind învăţământul secundar (împrumutul nr. 8.481-RO),convenit prin scrisoarea  
 semnată la Bucureşti la 28 iulie 2020 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de  
 împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat  
 la Washington la 17 aprilie 2015 
 H.G. nr. 759/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 860/21 sep. 2020 
 
 
 H.G. nr. 761/2020 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a  
 Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2020 
 
 

M. Of. nr. 853/17 sep. 2020 

 H.G. nr. 766/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea  
 Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE Şl UTILAJE", precum şi a Schemei de  
 ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE Şl  
 UTILAJE" 
 M. Of. nr. 845/15 sep. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 421/2021  (M. Of. nr. 372/9 apr. 2021) - modifică și completează anexele nr. 1 și 2; 
 în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Finanţelor Publice” se  
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 înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Finanţelor” şi abrevierea „MFP” se  
 
 

înlocuieşte cu abrevierea „MF” 

 H.G. nr. 768/2020 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) din  
 bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului, în vederea finanţării unei analize comparative a datelor furnizate de România  
 în anumite sectoare de interes, în scopul elaborării documentului statistic "Government at a Glance" pentru anul 2021, realizat de OCDE în  
 colaborare cu statele membre şi unele state nemembre ale organizaţiei 
 
 

M. Of. nr. 844/15 sep. 2020 

 H.G. nr. 791/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 3, aflate pe raza  
 localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 894/1 oct. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 21/2022  (M. Of. nr. 15/6 ian. 2022) - modifică și completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 794/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Centura  
 municipiului Rădăuţi" 
 
 

M. Of. nr. 890/30 sep. 2020 

 H.G. nr. 795/2020 
 Hotărâre privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat şi a anumitor  
 brânzeturi 
 
 

M. Of. nr. 883/28 sep. 2020 

 H.G. nr. 798/2020 
 Hotărâre privind repartizarea pe judeţe şi unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art.  
 24 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea  
 unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare 
 
 

M. Of. nr. 883/28 sep. 2020 

 H.G. nr. 805/2020 
 Hotărâre privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Comunităţii Democraţiilor 
 M. Of. nr. 891/30 sep. 2020 
 
 H.G. nr. 819/2020 
 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de  
 suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a  
 plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine 
 
 

M. Of. nr. 898/2 oct. 2020 

 H.G. nr. 843/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la  
 drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Gherceşti din judeţul Dolj 
 
 

M. Of. nr. 958/19 oct. 2020 

 H.G. nr. 847/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de  
 Ministerul Finanţelor Publice si de instituţiile aflat în subordinea acestuia si termenele de clasificare aferente 
 M. Of. nr. 938/13 oct. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1097/2021  (M. Of. nr. 1008/21 oct. 2021) - actualizează anexa 

 H.G. nr. 870/2020 
 Hotărâre privind plata parţială a contribuţiei financiare restante a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) 
 M. Of. nr. 957/19 oct. 2020 
 
 H.G. nr. 872/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii turistice a Ministerului Tineretului şi Sportului pentru perioada  
 2020-2025 
 
 

M. Of. nr. 972/21 oct. 2020 

 H.G. nr. 873/2020 
 Hotărâre privind aprobarea licenţelor de concesiune nr. 17.734/2014 a activităţii miniere de exploatare a apei minerale naturale  
 (carbogazoase) în perimetrul Negrişoara - Poiana Negrii, judeţul Suceava, şi nr. 21.538/2018 a activităţii miniere de exploatare a apei  
 minerale naturale (necarbogazoase) în perimetrul Izvorul Alb - Valea Bancului, judeţul Suceava, încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Societatea Comercială DORNA APEMIN - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 978/23 oct. 2020 
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 H.G. nr. 884/2020 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în  
 ambulatoriu 
 
 

M. Of. nr. 981/23 oct. 2020 

 H.G. nr. 887/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local şi pentru  
 modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice 
 M. Of. nr. 985/26 oct. 2020 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020  
 şi la Bucureşti la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de  
 Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 
 H.G. nr. 892/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 994/28 oct. 2020 
 
 
 H.G. nr. 897/2020 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care  
 constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a  
 autostrăzii A2 Judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 116+070-119+600; 119+700-122+270; 122+390-126+630; 126+730-128+290;  
 128+390-131+700; 131+800-132+390" de pe raza localităţilor Perişoru, Ştefan cel Mare şi Borcea, judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 1023/3 nov. 2020 

 H.G. nr. 901/2020 
 Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" a unei activităţi finanţate integral din venituri  
 proprii pentru finanţarea activităţilor de înregistrare sistematică a imobilelor aflate în domeniul public de interes naţional si în  
 administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 
 

M. Of. nr. 1022/3 nov. 2020 

 H.G. nr. 906/2020 
 Hotărâre pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 M. Of. nr. 994/28 oct. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 66/2021  (M. Of. nr. 202/1 mar. 2021) - modifică art. 3; 
 modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
 introduce lit. r) la art. 2 alin. (1) pct. 2 și art. 31; 
 abrogă art. 2 alin. (1) pct. 2 lit. b), d) - k), n) și o) și art. 2 alin. (2) 
 
 H.G. nr. 909/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Corund, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 1075/13 nov. 2020 

 H.G. nr. 916/2020 
 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut  
 în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul alegerilor pentru Senat şi  
 Camera Deputaţilor din anul 2020 
 
 

M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020 

 H.G. nr. 920/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de către Compania Naţională "Romarm" -  
 S.A. şi filialele sale 
 
 

M. Of. nr. 1010/30 oct. 2020 

 H.G. nr. 921/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locaţia  
 declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora, precum şi a Listei unităţilor sanitare de bază  
 în care se tratează persoanele bolnave 
 
 

M. Of. nr. 1010/30 oct. 2020 

 H.G. nr. 923/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare aplicării unitare a normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi  
 comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn  
 rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului 
 M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020 

 

 ▼ Amendament nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 1 iulie  
 2020 şi la Bucureşti la 20 iulie 2020, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de  
 modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate,  
 semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009 
 H.G. nr. 926/2020 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1021/3 nov. 2020 
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 H.G. nr. 933/2020 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care  
 constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a  
 autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 -  
 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970, de pe raza localităţilor Dragaiina şi Perişoru, judeţul Călăraşi" 
 
 

M. Of. nr. 1038/6 nov. 2020 

 H.G. nr. 936/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare  
 şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare,  
 gestionare şi control al acestor fonduri 
 
 

M. Of. nr. 1048/9 nov. 2020 

 H.G. nr. 940/2020 
 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în  
 Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, în vederea plăţii contribuţiei voluntare a României la bugetul Coaliţiei pentru Inovarea  
 Pregătirii Epidemiologice (CEPI) pentru anul 2020 
 
 

M. Of. nr. 1049/9 nov. 2020 

 H.G. nr. 943/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum  
 şi a măsurilor în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi  
 volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada noiembrie 2020-martie 2021 
 
 

M. Of. nr. 1064/11 nov. 2020 

 H.G. nr. 945/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor  
 care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene,  
 Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene 
 
 

M. Of. nr. 1070/12 nov. 2020 

 H.G. nr. 960/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Colceag, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 1075/13 nov. 2020 

 H.G. nr. 963/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei serviciilor esenţiale 
 M. Of. nr. 1086/16 nov. 2020 
 
 H.G. nr. 968/2020 
 Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse  
 petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în anul 2021 
 
 

M. Of. nr. 1087/16 nov. 2020 

 H.G. nr. 974/2020 
 Hotărâre privind modalitatea de calcul al chiriei acordate ca despăgubire pentru bunurile neconsumptibile rechiziţionate din categoria  
 imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazar 
 M. Of. nr. 1097/18 nov. 2020 
 
 
 H.G. nr. 976/2020 
 Hotărâre privind aprobarea valorilor de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi  
 sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale 
 
 

M. Of. nr. 1089/17 nov. 2020 

 H.G. nr. 978/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Compania Naţională "Loteria  
 Română“ - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1098/18 nov. 2020 

 H.G. nr. 979/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională "Plafar“ - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1098/18 nov. 2020 

 H.G. nr. 982/2020 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Judeţene de Turism Sibiu ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 1089/17 nov. 2020 

 H.G. nr. 985/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 
 
 

M. Of. nr. 1236/16 dec. 2020 

 H.G. nr. 991/2020 
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 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Brăila-Galaţi" 
 M. Of. nr. 1125/23 nov. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 589/2021  (M. Of. nr. 567/3 iun. 2021) 

 H.G. nr. 993/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor  
 furnizoare de educaţie 
 
 

M. Of. nr. 1205/10 dec. 2020 

 H.G. nr. 994/2020 
 Hotărâre privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă  
 periodică în învăţământul preuniversitar 
 
 

M. Of. nr. 1225/14 dec. 2020 

 H.G. nr. 995/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară în  
 perioada 2020-2023 
 
 

M. Of. nr. 1186/7 dec. 2020 

 H.G. nr. 998/2020 
 Hotărâre privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor şi modului de acordare, precum şi a  
 modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat 
 
 

M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020 

 H.G. nr. 1003/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice de stabilire a impactului incidentelor pentru categoriile de operatori de servicii esenţiale şi  
 furnizori de servicii digitale 
 
 

M. Of. nr. 1223/14 dec. 2020 

 H.G. nr. 1005/2020 
 Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii  
 şi Comunicaţiilor în administrarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, cu destinaţia de sediu  
 al CERT-RO, şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de  
 Securitate Cibernetică - CERT-RO 
 
 

M. Of. nr. 1176/4 dec. 2020 

 H.G. nr. 1030/2020 
 Hotărâre privind formatul, documentele necesare în vederea emiterii şi procedurile de eliberare şi de retragere a cărţilor de identitate  
 speciale emise membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România 
 
 

M. Of. nr. 1224/14 dec. 2020 

 H.G. nr. 1031/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România 
 M. Of. nr. 1171/3 dec. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1091/2020  (M. Of. nr. 1251/17 dec. 2020) - modifică art. 2 
 - H.G. nr. 12/2021  (M. Of. nr. 69/21 ian. 2021) - modifică art. 2 alin. (3); 
  introduce alin. (6) la art. 2, art. 21 și 22; 
  modifică și completează anexa 
 
 
 H.G. nr. 1034/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri  
 rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă  
 energetică şi decarbonat până în 2050 
 
 

M. Of. nr. 1247/17 dec. 2020 

 H.G. nr. 1037/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de  
 energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală 
 M. Of. nr. 1203/9 dec. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1287/2021  (M. Of. nr. 1237/28 dec. 2021) - modifică anexa 

 H.G. nr. 1047/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la  
 drumurile existente" , tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Balş, Bârza, Bobiceşti, Piatra-Olt, Milcov, Slatina şi Valea Mare din judeţul  
 Olt 
 
 

M. Of. nr. 1230/15 dec. 2020 

 H.G. nr. 1048/2020 
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 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care  
 constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a  
 Autostrăzii A2, judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, poziţiile kilometrice: 132+490 - 139+320; 139+420 - 142+800; 154+750 - 154+800, de pe  
 raza localităţilor Borcea, judeţul Călăraşi, şi Feteşti şi Stelnica, judeţul Ialomiţa“ 
 
 

M. Of. nr. 1231/15 dec. 2020 

 H.G. nr. 1049/2020 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care  
 constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a  
 drumului naţional DN 2B, judeţul Brăila, poziţiile km: 60 + 210 - 60 + 350; 60 + 365 - 61 + 000; 67 + 750 - 69 + 050; 70 + 150 - 72 +  
 000; 72 + 000 - 72 + 100; 72 + 110 - 74 + 200; 74 + 210 - 75 + 100; 75 + 110 - 75 + 200; 75 + 210 - 76 + 100; 76 + 110 - 77 + 000; 81 +  
 000 - 81 + 700“, de pe raza localităţilor Ianca şi Traian, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 1231/15 dec. 2020 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 14 septembrie 2020 şi la Paris la 24 septembrie 2020 între  
 Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului  
 "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare  
 a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“ 
 H.G. nr. 1055/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1223/14 dec. 2020 
 
 
 H.G. nr. 1056/2020 
 Hotărâre pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda  
 2020, precum şi a măsurilor privind implementarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind  
 recensământul general agricol din România runda 2020 
 
 

M. Of. nr. 1224/14 dec. 2020 

 H.G. nr. 1064/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din  
 învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021 
 
 

M. Of. nr. 1195/8 dec. 2020 

 H.G. nr. 1071/2020 
 Hotărâre pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România  
 în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind  
 organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 
 M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 145/2022  (M. Of. nr. 101/1 feb. 2022) - modifică art. 6 alin. (1), alin. (2), (3) și (6); 
  introduce alin. (11) și (61) la art. 6; 
 
 

 modifică și înlocuiește anexele nr. 1, 3 și 4 

 H.G. nr. 1072/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Timişoara-Sud " 
 
 

M. Of. nr. 1294/28 dec. 2020 

 H.G. nr. 1073/2020 
 Hotărâre privind aprobarea atestării unor localităţi ca staţiuni turistice de interes local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice 
 M. Of. nr. 1288/24 dec. 2020 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2020 şi la Paris la 26 august 2020 între Guvernul  
 României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre  
 România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea  

 proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" 
 H.G. nr. 1083/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1288/24 dec. 2020 
 
 
 H.G. nr. 1086/2020 
 Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului de Artă Timişoara, precum şi pentru aprobarea  
 schimbării denumirii acestuia 
 
 

M. Of. nr. 1288/24 dec. 2020 

 H.G. nr. 1087/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Oraşu Nou, judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 1281/23 dec. 2020 
 
 H.G. nr. 1088/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Tălmaciu, judeţul Sibiu 
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M. Of. nr. 1281/23 dec. 2020 

 H.G. nr. 1089/2020 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Râu Sadului, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 1281/23 dec. 2020 

 H.G. nr. 1090/2020 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Ghimbav, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 1281/23 dec. 2020 
 
 H.G. nr. 1096/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor de acordare a garanţiei de stat în favoarea Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene  
 române - TAROM" - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19 
 
 

M. Of. nr. 1252/17 dec. 2020 

 H.G. nr. 1103/2020 
 Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condiţiilor minime ale spaţiilor de cazare, a standardelor de cost şi a  
 listei spaţiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice centrale şi  
 locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, conform  
 prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic 
 M. Of. nr. 1259/18 dec. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 758/2021  (M. Of. nr. 702/15 iul. 2021) - modifică și înlocuiește anexa nr. 3 

 H.G. nr. 1104/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului  
 acestora pentru anul de cerere 2020 
 
 

M. Of. nr. 1258/18 dec. 2020 

 H.G. nr. 1106/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2021 la Organizaţia pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică - OCDE, în vederea finanţării proiectului ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările  
 care implementează Standardul comun de raportare al OCDE - "Sistemul comun de transmitere a datelor" 
 
 

M. Of. nr. 1265/21 dec. 2020 

 H.G. nr. 1107/2020 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică  
 (OTDE), în vederea finanţării Reţelei Anticorupţie pentru Europa de Est şi Asia Centrală (ACN) a OCDE în anul 2020 
 
 

M. Of. nr. 1265/21 dec. 2020 

 H.G. nr. 1108/2020 
 Hotărâre privind a doua plată parţială a contribuţiei financiare restante a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene  
 (ESA) 
 
 

M. Of. nr. 1259/18 dec. 2020 

 H.G. nr. 1110/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pod  
 suspendat peste Dunăre în zona Brăila", judeţele Brăila şi Tulcea 
 M. Of. nr. 1265/21 dec. 2020 

 

 ▼ Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare - Cofinanţare UE pentru mediu acordată României 2014-2020 (FI 85.404 - SERAPIS  
 2015-0548) Contract-cadru de finanţare încheiat de către şi între România şi Banca Europeană pentru Investiţii la data de 16 iunie 2016 
 H.G. nr. 1111/2020 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1260/18 dec. 2020 
 
 
 H.G. nr. 1112/2020 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România 
 M. Of. nr. 1303/29 dec. 2020 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 139/2022  (M. Of. nr. 106/2 feb. 2022) - modifică art. 3 alin. (2); 
 
 

 introduce alin. (11) la art. 3 

 H.G. nr. 1120/2020 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care  
 constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la  
 cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit" 
 
 

M. Of. nr. 1317/31 dec. 2020 

 H.G. nr. 1121/2020 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care  
 constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei  
 Timişeni-Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit" 
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M. Of. nr. 1317/31 dec. 2020 

 H.G. nr. 1128/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timişoara-DN 69“ 
 
 

M. Of. nr. 1318/31 dec. 2020 

 H.G. nr. 1129/2020 
 Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi  
 imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2020, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru  
 închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare 
 
 

M. Of. nr. 1316/30 dec. 2020 

 H.G. nr. 1130/2020 
 Hotărâre privind stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a  
 subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 
 
 

M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020 

 H.G. nr. 1133/2020 
 Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2021 
 M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 836/2021  (M. Of. nr. 780/12 aug. 2021) - modifică art. unic 

 H.G. nr. 1134/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti"- Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor  
 Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi municipiul Piteşti, din judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 1319/31 dec. 2020 

 H.G. nr. 1137/2020 
 Hotărâre privind stabilirea procedurii de restituire la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale a sumelor reprezentând  
 indemnizaţia pentru fiecare zi liberă, decontate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru  
 supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020  
 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice  
 care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a  
 răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020 

 H.G. nr. 1138/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe" 
 
 

M. Of. nr. 1321/31 dec. 2020 

 H.G. nr. 1139/2020 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 -  
 km 100+900 - Sector Centura Sud - Lot 2, km 69+000 - km 85+300" 
 
 

M. Of. nr. 1320/31 dec. 2020 

  2021  
 
 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 septembrie 2020 şi la Paris la 16 octombrie 2020 între  
 Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi  
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007 
 H.G. nr. 6/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 88/27 ian. 2021 
 
 
 H.G. nr. 18/2021 
 Hotărâre privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali si a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora 
 
 

M. Of. nr. 151/15 feb. 2021 

 H.G. nr. 21/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bătarci, judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 151/15 feb. 2021 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bucureşti la 3 noiembrie 2020 şi la 26 noiembrie 2020 şi la Bruxelles la 20 noiembrie 2020, la Acordul de împrumut (Proiectul  
 privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 
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 H.G. nr. 29/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 134/9 feb. 2021 
 
 
 H.G. nr. 32/2021 
 Hotărâre privind organizarea Programului de diplomaţie publică şi culturală dedicat aniversării, în anul 2021, a 140 de ani de relaţii  
 diplomatice între România şi Regatul Spaniei 
 M. Of. nr. 131/9 feb. 2021 

 

 ▼ Protocolul Sesiunii a XXXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula la 3 septembrie 2020, pentru aplicarea Acordului  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de  
 frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 
 H.G. nr. 36/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 172/19 feb. 2021 
 
 
 H.G. nr. 37/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti", sector Centura Nord km 0 + 000- km 52 + 770, pe raza  
 localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa,  
 Pantelimon şi  Cernica din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 166/18 feb. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 226/5 mar. 2021) 
 
 H.G. nr. 40/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru implementarea Pactului civil în domeniul politicii de securitate şi apărare comună a  
 Uniunii Europene 
 
 

M. Of. nr. 173/21 feb. 2021 

 H.G. nr. 61/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Găneşti, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 206/2 mar. 2021 
 
 H.G. nr. 62/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Miloşeşti, judeţul Ialomiţa 
 
 

M. Of. nr. 206/2 mar. 2021 

 H.G. nr. 63/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Sânpaul, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 206/2 mar. 2021 

 H.G. nr. 64/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Marpod, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 206/2 mar. 2021 

 H.G. nr. 67/2021 
 Hotărâre privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 şi 2022 
 M. Of. nr. 202/1 mar. 2021 
 
 H.G. nr. 282/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Barcău din cadrul obiectivului de investiţii de interes  
 naţional "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", pe raza localităţilor Sânpaul din judeţul Cluj şi Zimbor, Sânmihaiu Almaşului,  
 Românaşi, Treznea şi Zalău din judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 224/4 mar. 2021 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1026/2021  (M. Of. nr. 954/6 oct. 2021) 

 H.G. nr. 283/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud  
 între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)" 
 
 

M. Of. nr. 223/4 mar. 2021 

 H.G. nr. 287/2021 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.842 al Comisiei din 31  
 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte  
 noi modalităţi de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate 
 
 

M. Of. nr. 237/9 mar. 2021 

 H.G. nr. 295/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005  
 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului  
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 actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil 
 
 

M. Of. nr. 312/29 mar. 2021 

 H.G. nr. 297/2021 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 277/19 mar. 2021 

 H.G. nr. 298/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor 
 M. Of. nr. 320/30 mar. 2021 
 
 H.G. nr. 303/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care  
 fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria,  
 parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km  
 61A-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria", pe raza localităţilor Bata şi Bârzava din judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 272/18 mar. 2021 

 H.G. nr. 304/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru  
 circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", pe raza localităţii Vinţu de Jos din  
 judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 272/18 mar. 2021 

 H.G. nr. 306/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pod peste râul Dâmboviţa pe DN 73 km 78 + 519" 
 
 

M. Of. nr. 255/15 mar. 2021 

 H.G. nr. 316/2021 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei 
 M. Of. nr. 268/17 mar. 2021 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 638/2021  (M. Of. nr. 586/10 iun. 2021) - modifică art. 8 alin. (1) 

 H.G. nr. 321/2021 
 Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2021, prin sistemul organizat şi administrat de  
 Casa Naţională de Pensii Publice 
 M. Of. nr. 274/18 mar. 2021 

 

 ▼ Amendamentul nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 28 ianuarie 2021 şi la Paris la 22 ianuarie 2021 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii),  
 semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016 
 H.G. nr. 322/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 330/1 apr. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 493/12 mai 2021) 
 
 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 8  
 decembrie 2020 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2020, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii  
 destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 
 H.G. nr. 323/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 289/23 mar. 2021 
 
 
 H.G. nr. 324/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care  
 fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria,  
 parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km  
 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria", pe raza localităţilor Zam, Burjuc, Veţel, Deva şi Simeria din judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 291/23 mar. 2021 

 H.G. nr. 325/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  

 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pod pe DN 13C km 1+200, peste râul Târnava Mare la Vânători" 
 
 

M. Of. nr. 289/23 mar. 2021 

 H.G. nr. 326/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN76 (E79) Deva-Oradea km 0 +  
 000 - km 184 + 390" - sector "Beiuş-Oradea km 133 + 660 - km 184 + 390" 
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M. Of. nr. 317/30 mar. 2021 

 H.G. nr. 327/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la  
 drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza municipiului Craiova şi a localităţilor Gherceşti şi Pieleşti din judeţul Dolj 
 
 

M. Of. nr. 305/26 mar. 2021 

 H.G. nr. 328/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Hărău, judeţul Hunedoara 
 
 

M. Of. nr. 312/29 mar. 2021 

 H.G. nr. 329/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Pecica, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 312/29 mar. 2021 
 
 H.G. nr. 334/2021 
 Hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 15,5982 ha din fondul forestier naţional, de către Societatea  
 Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale  
 "Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum şi al asigurării  
 capacităţilor de transport spre Republica Moldova", obiectiv Conductă de transport gaze naturale Oneşti-Gherăeşti 
 
 

M. Of. nr. 316/29 mar. 2021 

 H.G. nr. 339/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional "Modernizarea liniei CF Bucureşti Nord-Jilava-Giurgiu Nord- Giurgiu Nord Frontieră“. Lotul 1:  
 "Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana“ pe raza localităţilor Comana din judeţul Giurgiu şi  
 Vidra din judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 304/25 mar. 2021 

 H.G. nr. 340/2021 
 Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi  
 imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2021, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru  
 închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare 
 
 

M. Of. nr. 303/25 mar. 2021 

 H.G. nr. 343/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes local şi privind modificarea anexei  
 nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice 
 
 

M. Of. nr. 291/23 mar. 2021 

 H.G. nr. 347/2021 
 Hotărâre pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 469/2020  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării  
 de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 4, aflate pe raza  
 localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş, precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 469/2020 
 M. Of. nr. 349/6 apr. 2021 

 

 ▼ Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori  
 semnate la Bruxelles la 1 martie 2021 şi la Bucureşti la 2 martie 2021 şi prin Scrisoarea de amendament nr. 5 semnată la Bruxelles la 1  
 martie 2021 şi la Bucureşti la 2 martie 2021, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătăţirea calităţii  
 si eficientei sistemului sanitar) dintre România  şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17  
 iunie 2014 
 H.G. nr. 355/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 327/31 mar. 2021 
 
 
 H.G. nr. 359/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Săcălăşeni, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 338/2 apr. 2021 

 H.G. nr. 360/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa 
 
 

M. Of. nr. 338/2 apr. 2021 

 H.G. nr. 361/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 338/2 apr. 2021 

 H.G. nr. 362/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ghergheasa, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 338/2 apr. 2021 
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 H.G. nr. 364/2021 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului  
 European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă,  
 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/Ce a  
 Parlamentului European şi a Consiliului, şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei 
 
 

M. Of. nr. 360/8 apr. 2021 

 H.G. nr. 369/2021 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 
 M. Of. nr. 333/1 apr. 2021 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 540/2021  (M. Of. nr. 509/17 mai 2021) - modifică anexa nr. 3 
 - H.G. nr. 694/2021  (M. Of. nr. 671/7 iul. 2021) - modifică anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 908/2021  (M. Of. nr. 827/30 aug. 2021) - modifică anexa nr. 4 
 - H.G. nr. 90/2022  (M. Of. nr. 63/20 ian. 2022) - modifică art. 17 alin. (1), anexa nr. 4; 
  modifică și înlocuiește anexa nr. 1; 
  introduce alin. (5) la art. 4 
 
 H.G. nr. 370/2021 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 
 
 

M. Of. nr. 333/1 apr. 2021 

 H.G. nr. 371/2021 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării 
 M. Of. nr. 333/1 apr. 2021 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 414/2021  (M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) - modifică anexa nr. 5 

 H.G. nr. 381/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciceu, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 334/1 apr. 2021 

 H.G. nr. 382/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 334/1 apr. 2021 
 
 H.G. nr. 385/2021 
 Hotărâre privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în  
 anul universitar 2021- 2022 
 M. Of. nr. 374/12 apr. 2021 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 535/2021  (M. Of. nr. 504/14 mai 2021) - modifică anexa nr. 1 
 - H.G. nr. 906/2021  (M. Of. nr. 821/27 aug. 2021) - modifică anexele nr. 1 și nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 1086/2021  (M. Of. nr. 972/12 oct. 2021) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 392/2021 
 Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 2022 şi 2023, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi  
 pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile  
 administrativ-teritoriale 
 
 

M. Of. nr. 357/7 apr. 2021 

 H.G. nr. 393/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum de legătură DN 5-Şoseaua de  
 Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“ 
 
 

M. Of. nr. 370/9 apr. 2021 

 H.G. nr. 403/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor  
 de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022 
 M. Of. nr. 378/12 apr. 2021 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 535/2021  (M. Of. nr. 504/14 mai 2021) - modifică anexa nr. 2; 
 completează anexa nr. 6 
 - H.G. nr. 883/2021  (M. Of. nr. 823/27 aug. 2021) - modifică anexele nr. 1-6 
 - H.G. nr. 1086/2021  (M. Of. nr. 972/12 oct. 2021) - modifică anexele nr. 2 și 3 
 
 H.G. nr. 414/2021 
 Hotărâre privind reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 377/12 apr. 2021 
 
 
 H.G. nr. 416/2021 
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 Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării Comitetului Naţional de Securitate a Aviaţiei 
 
 

M. Of. nr. 399/16 apr. 2021 

 H.G. nr. 423/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea  
 Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia 
 
 

M. Of. nr. 379/12 apr. 2021 

 H.G. nr. 434/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere  
 2020 
 
 

M. Of. nr. 396/15 apr. 2021 

 H.G. nr. 435/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, speciile ovine şi caprine,  
 pentru anul de cerere 2020 
 
 

M. Of. nr. 401/16 apr. 2021 

 H.G. nr. 442/2021 
 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2021 pentru operatorii economici din industria naţională de  
 apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi  
 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

M. Of. nr. 405/19 apr. 2021 

 H.G. nr. 447/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lăpuş, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 472/6 mai 2021 

 H.G. nr. 448/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cerneşti, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 472/6 mai 2021 
 
 H.G. nr. 449/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Independenţa, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 472/6 mai 2021 

 H.G. nr. 450/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Blejoi, judeţul Prahova 
 
 

M. Of. nr. 472/6 mai 2021 

 H.G. nr. 451/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Coşteiu, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 472/6 mai 2021 

 H.G. nr. 452/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vârtop, judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 472/6 mai 2021 
 
 H.G. nr. 456/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Realizare împrejmuiri în cazarma 329 Boboc" 
 
 

M. Of. nr. 430/23 apr. 2021 

 H.G. nr. 474/2021 
 Hotărâre privind înfiinţarea subunităţii profesioniste speciale de intervenţie "Detaşamentul special de pompieri Cernavodă" în cadrul  
 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 452/28 apr. 2021 

 H.G. nr. 477/2021 
 Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul  
 şcolar/universitar 2021-2022 
 M. Of. nr. 435/26 apr. 2021 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 67/2022  (M. Of. nr. 39/13 ian. 2022) - modifică anexa 

 H.G. nr. 480/2021 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Episcop Melchisedec" ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 452/28 apr. 2021 
 
 H.G. nr. 484/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Ianca, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 472/6 mai 2021 
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 H.G. nr. 485/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dragomireşti, judeţul Neamţ 
 
 

M. Of. nr. 472/6 mai 2021 

 H.G. nr. 486/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Giera, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 472/6 mai 2021 

 H.G. nr. 487/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor 
 
 

M. Of. nr. 472/6 mai 2021 

 H.G. nr. 488/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Malnaş, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 472/6 mai 2021 
 
 H.G. nr. 489/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Târnava, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 472/6 mai 2021 

 H.G. nr. 490/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dobârlău, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 485/11 mai 2021 

 H.G. nr. 491/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
 
 

M. Of. nr. 451/27 apr. 2021 

 H.G. nr. 492/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020 
 M. Of. nr. 456/28 apr. 2021 
 
 H.G. nr. 502/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea 
 
 

M. Of. nr. 485/11 mai 2021 

 H.G. nr. 503/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Checea, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 485/11 mai 2021 

 H.G. nr. 504/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mădăras, judeţul Bihor 
 
 

M. Of. nr. 485/11 mai 2021 

 H.G. nr. 505/2021 
 Hotărâre privind aprobarea steagului oraşului Covasna, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 485/11 mai 2021 
 
 H.G. nr. 506/2021 
 Hotărâre privind aprobarea steagului comunei Chichiş, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 485/11 mai 2021 

 H.G. nr. 507/2021 
 Hotărâre privind aprobarea steagului comunei Bărbăteşti, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 485/11 mai 2021 

 H.G. nr. 512/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional  
 "Autostrada de centură Bucureşti", sector Centura Sud km 52 + 770-km 100 + 900-Lot 2 km 69 + 000-km 85 + 300 
 M. Of. nr. 481/10 mai 2021 

 

 ▼ Amendament  convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la  
 Bucureşti în data de 24 august 2020 şi în data de 6 octombrie 2020, la acordurile de împrumut dintre România şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 H.G. nr. 516/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 519/19 mai 2021 
 
 ▼ Acord de modificare şi reconfirmare a Acordului de finanţare din data de 19 noiembrie 2013 dintre Guvernul României şi Fondul  
 European de Investiţii, semnat la Luxemburg la 18 iunie 2020 şi la Bucureşti la 24 septembrie 2020 
 H.G. nr. 519/2021 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 518/19 mai 2021 
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 H.G. nr. 526/2021 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Revista Convorbiri Literare ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 513/18 mai 2021 
 
 
 H.G. nr. 529/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Sânzieni, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 544/26 mai 2021 

 H.G. nr. 534/2021 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare  
 Economică, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în  
 Sănătate, în vederea finanţării participării României la instrumentul PaRIS 
 
 

M. Of. nr. 502/14 mai 2021 

 H.G. nr. 539/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului  
 instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023, şi a Planului de acţiune al Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea  
 antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023 
 
 

M. Of. nr. 517/19 mai 2021 

 H.G. nr. 544/2021 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care  
 constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a  
 Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 70 + 900-72 + 700; 72 + 750-73 + 280; 73 + 350-78 + 700; 78 + 800-85 + 600, de  
 pe raza localităţilor Dor Mărunt, Vlad Ţepeş şi Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi" 
 
 

M. Of. nr. 523/20 mai 2021 

 H.G. nr. 545/2021 
 Hotărâre pprivind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care  
 constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a  
 autostrăzii A1, judeţul Giurgiu, poziţiile km 48 + 000-49 + 000" de pe raza localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu 
 
 

M. Of. nr. 519/19 mai 2021 

 H.G. nr. 554/2021 
 Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale 
 
 

M. Of. nr. 528/21 mai 2021 

 H.G. nr. 555/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021 
 M. Of. nr. 529/21 mai 2021 
 
 H.G. nr. 556/2021 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021 
 
 

M. Of. nr. 528/21 mai 2021 

 H.G. nr. 557/2021 
 Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie  
 2021 
 
 

M. Of. nr. 528/21 mai 2021 

 H.G. nr. 558/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2021-2027  
 pentru implementarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027 
 
 

M. Of. nr. 559/31 mai 2021 

 H.G. nr. 559/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice şi a Metodologiei-cadru privind  
 organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice 
 
 

M. Of. nr. 542/25 mai 2021 

 H.G. nr. 560/2021 
 Hotărâre pentru retragerea statutului de recunoaştere a Asociaţiei pentru Promovarea Femeii din România ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 532/24 mai 2021 

 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 martie 2021 şi la Paris la 15 martie 2021 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea Proiectului "Reforma educaţiei  
 timpurii în România" 
 H.G. nr. 561/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 535/24 mai 2021 
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 H.G. nr. 565/2021 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului  
 nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 
 
 

M. Of. nr. 535/24 mai 2021 

 H.G. nr. 572/2021 
 Hotărâre pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare a  
 prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2021 
 M. Of. nr. 552/28 mai 2021 
 
 
 H.G. nr. 573/2021 
 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care  
 constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a  
 Drumului Naţional DN 3, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 48+080-49+100; 49+800-50+000; 51+100-51+500; 51+560-52+000;  
 57+700-58+000; 58+030-58+330; 62+600-62+800; 64+000-64+400; 70+200- 70+400; 80+000-80+200; 84+900-85+300;  
 99+600-99+800; 103+400-104+000; 106+300-106+900", de pe raza localităţilor Lehliu-Gară, Ileana, Lehliu-Sat, Lupşanu, Vlad Ţepeş,  
 Independenţa şi Grădiştea, judeţul Călăraşi 
 
 

M. Of. nr. 558/31 mai 2021 

 H.G. nr. 576/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Stejaru, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 592/14 iun. 2021 
 
 H.G. nr. 577/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ludoş, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 592/14 iun. 2021 

 H.G. nr. 586/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23 + 350 intersecţie cu DC 158 dreapta şi DC 146A  
 stânga, la Gulia" 
 
 

M. Of. nr. 561/31 mai 2021 

 H.G. nr. 592/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale "SINERGIE" 2021-2030 şi a Planului de  
 acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale "SINERGIE" 2021-2030 
 
 

M. Of. nr. 608/18 iun. 2021 

 H.G. nr. 594/2021 
 Hotărâre privind recunoaşterea ASOCIAŢIEI SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 566/3 iun. 2021 

 H.G. nr. 595/2021 
 Hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis de Masă asupra unui imobil aflat în proprietatea  
 publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului cuprins în anexa nr. 30 a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006  
 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi actualizarea valorii de inventar, a datelor tehnice şi  
 adresei acestuia 
 
 

M. Of. nr. 566/3 iun. 2021 

 H.G. nr. 596/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional de facilităţi în domeniul transportului aerian 
 
 

M. Of. nr. 604/17 iun. 2021 

 H.G. nr. 604/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor în care poliţiştii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri  
 plătite, concedii fără plată şi bilete de odihnă 
 
 

M. Of. nr. 588/11 iun. 2021 

 H.G. nr. 605/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Livezile, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 592/14 iun. 2021 

 H.G. nr. 606/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Aluniş, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 592/14 iun. 2021 
 
 H.G. nr. 607/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Crucişor, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 592/14 iun. 2021 

 H.G. nr. 608/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bogdand, judeţul Satu Mare 
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M. Of. nr. 592/14 iun. 2021 

 H.G. nr. 609/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ostrov, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 592/14 iun. 2021 

 H.G. nr. 610/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vela, judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 592/14 iun. 2021 
 
 H.G. nr. 611/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 592/14 iun. 2021 

 

 ▼ Amendament nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 2 martie  
 2021 şi la Bucureşti la 12 martie 2021, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind  
 infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
 H.G. nr. 612/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 594/15 iun. 2021 
 
 
 H.G. nr. 614/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 10 iunie 2021 
 
 

M. Of. nr. 568/3 iun. 2021 

 H.G. nr. 623/2021 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiilor financiare voluntare ale României la Organizaţia pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării activităţii OCDE pentru efectuarea studiilor ce vizează analiza aplicării principiilor  
 guvernanţei corporative a întreprinderilor publice din România şi analiza situaţiei din România privind aplicarea Codurilor OCDE de  
 liberalizare a mişcărilor de capital şi a operaţiunilor curente invizibile 
 
 

M. Of. nr. 581/9 iun. 2021 

 H.G. nr. 627/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tormac, judeţul Timiş 
 
 

M. Of. nr. 655/2 iul. 2021 

 H.G. nr. 628/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ribiţa, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 655/2 iul. 2021 
 
 H.G. nr. 629/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tiream, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 592/14 iun. 2021 

 H.G. nr. 630/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şărmăşag, judeţul Sălaj 
 
 

M. Of. nr. 655/2 iul. 2021 

 H.G. nr. 633/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 655/2 iul. 2021 

 H.G. nr. 634/2021 
 Hotărâre pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de  
 ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru completarea art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind  
 instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor 
 
 

M. Of. nr. 585/10 iun. 2021 

 H.G. nr. 639/2021 
 Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2013  
 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie  
 coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de  
 drum nou de cca 5,6 km)", precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 708/2013 
 
 

M. Of. nr. 607/18 iun. 2021 

 H.G. nr. 640/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pod  
 suspendat peste Dunăre în zona Brăila", judeţele Brăila şi Tulcea 
 M. Of. nr. 607/18 iun. 2021 

 

 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale din România, reprezentat prin Statul Major al Apărării, şi Departamentul Apărării al Statelor  
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 Unite ale Americii, reprezentat prin Comandamentul Central al SUA, privind statutul ofiţerilor de legătură, semnat la Tampa la 5  
 februarie 2021 şi la Bucureşti la 11 martie 2021 
 H.G. nr. 641/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 595/15 iun. 2021 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Regatul Haşemit al  
 Iordaniei 
 H.G. nr. 643/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 607/18 iun. 2021 
 
 
 H.G. nr. 646/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a  
 locuitorilor Munţilor Apuseni 
 
 

M. Of. nr. 624/24 iun. 2021 

 H.G. nr. 650/2021 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie 
 
 

M. Of. nr. 606/17 iun. 2021 

 H.G. nr. 651/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021 
 M. Of. nr. 609/18 iun. 2021 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1136/2021  (M. Of. nr. 1018/26 oct. 2021) - modifică art. 8 și anexa nr. 4; 
 introduce alin. (21) la art. 6 
 
 H.G. nr. 652/2021 
 Hotărâre privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021 
 M. Of. nr. 610/18 iun. 2021 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1136/2021  (M. Of. nr. 1018/26 oct. 2021) - modifică art. 8 alin. (1) 

 H.G. nr. 657/2021 
 Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma  
 928 Bucureşti" 
 
 

M. Of. nr. 640/30 iun. 2021 

 H.G. nr. 658/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de intervenţie în cazarma 2845 Târgovişte" 
 
 

M. Of. nr. 640/30 iun. 2021 

 H.G. nr. 660/2021 
 Hotărâre pentru desfiinţarea activităţii "Revista Obiectiv" de pe lângă Inspecţia Muncii şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.  
 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii 
 
 

M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 

 H.G. nr. 663/2021 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Orchestra Simfonică Bucureşti ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 

 H.G. nr. 664/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Apaţa, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 668/7 iul. 2021 

 H.G. nr. 665/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Conop, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 668/7 iul. 2021 
 
 H.G. nr. 666/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului oraşului Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 668/7 iul. 2021 

 H.G. nr. 667/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Hopârta, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 668/7 iul. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 703/15 iul. 2021) - rectifică anexa nr. 1 
 
 H.G. nr. 679/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept  
 Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2020-30 iunie 2021 
 
 

M. Of. nr. 639/29 iun. 2021 

 H.G. nr. 681/2021 
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 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XXI-a 2021 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a  
 precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 
 
 

M. Of. nr. 638/29 iun. 2021 

 H.G. nr. 682/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare sens giratoriu pe DN 73 km 3 + 250 la intersecţia DN 73 cu DJ 703 K pe raza  
 localităţii Mărăcineni" 
 
 

M. Of. nr. 638/29 iun. 2021 

 H.G. nr. 683/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare intersecţie cu sens giratoriu la intersecţia DN 2 km 100 + 700 cu DN 2B km 0 +  
 000, ieşire din localitatea Spătaru din judeţul Buzău" 
 
 

M. Of. nr. 638/29 iun. 2021 

 H.G. nr. 693/2021 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică 
 M. Of. nr. 686/12 iul. 2021 
 
 
 H.G. nr. 694/2021 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Cercetări Biologice din oraşul Jibou, judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 671/7 iul. 2021 
 
 H.G. nr. 696/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a  
 medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  
 pentru anii 2021-2022 
 M. Of. nr. 633/28 iun. 2021 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1289/2021  (M. Of. nr. 1237/28 dec. 2021) - În cuprinsul anexei nr. 2, sintagma „venituri din 
 pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 
 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte 
 venituri” se înlocuiește cu sintagma „venituri din pensii și 
 indemnizație socială pentru pensionari, de până la 1.429 lei/lună  
 inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri” 
 
 

- H.G. nr. 80/2022  (M. Of. nr. 41/13 ian. 2022) - completează anexa nr. 2 

 H.G. nr. 709/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Roşia, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 668/7 iul. 2021 

 H.G. nr. 710/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Plopiş, judeţul Sălaj 
 
 

M. Of. nr. 668/7 iul. 2021 

 H.G. nr. 711/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 655/2 iul. 2021 
 
 H.G. nr. 719/2021 
 Hotărâre privind aprobarea valorilor maximale ale cheltuielilor referitoare la premii, cheltuieli de trataţii şi reprezentare care pot fi  
 suportate de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în cadrul activităţii de sprijinire a românilor de pretutindeni 
 
 

M. Of. nr. 673/8 iul. 2021 

 H.G. nr. 731/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială 
 M. Of. nr. 719/22 iul. 2021 
 
 H.G. nr. 733/2021 
 Hotărâre privind înfiinţarea Spitalului Orăşenesc Victoria, judeţul Braşov 
 
 

M. Of. nr. 688/12 iul. 2021 

 H.G. nr. 744/2021 
 Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi  
 Terorism 
 
 

M. Of. nr. 701/15 iul. 2021 

 H.G. nr. 745/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea parcului auto şi a consumului lunar de carburanţi al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii,  
 Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri 
 
 

M. Of. nr. 701/15 iul. 2021 
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 H.G. nr. 757/2021 
 Hotărâre privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final  
 aferente Programului operaţional sectorial "Transport" 2007-2013 
 
 

M. Of. nr. 702/15 iul. 2021 

 H.G. nr. 764/2021 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte ale Organizaţiei pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică 
 
 

M. Of. nr. 725/23 iul. 2021 

 H.G. nr. 766/2021 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru  
 Tineret a Consiliului Europei 
 
 

M. Of. nr. 725/23 iul. 2021 

 H.G. nr. 768/2021 
 Hotărâre pentru desemnarea operatorilor medicali şi a unităţilor sanitare colaboratoare pentru elicopterele aflate în administrarea  
 Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 
 
 

M. Of. nr. 746/30 iul. 2021 

 H.G. nr. 770/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Chieşd, judeţul Sălaj 
 
 

M. Of. nr. 746/30 iul. 2021 

 H.G. nr. 771/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vima Mică, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 746/30 iul. 2021 

 H.G. nr. 772/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Comandău, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 746/30 iul. 2021 
 
 H.G. nr. 773/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu 
 
 

M. Of. nr. 746/30 iul. 2021 

 H.G. nr. 774/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Remetea Chioarului, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 746/30 iul. 2021 

 H.G. nr. 775/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 746/30 iul. 2021 

 H.G. nr. 776/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tuşnad, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 746/30 iul. 2021 
 
 H.G. nr. 790/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cislău, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 

 H.G. nr. 791/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Someş-Odorhei, judeţul Sălaj 
 
 

M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 

 H.G. nr. 792/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Crasna, judeţul Sălaj 
 
 

M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 

 H.G. nr. 793/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sânmartin, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 
 
 H.G. nr. 805/2021 
 Hotărâre pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică  
 "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)", precum şi pentru modificarea şi completarea  
 anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 
 
 

M. Of. nr. 748/2 aug. 2021 

 H.G. nr. 808/2021 
 Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova 
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M. Of. nr. 747/30 iul. 2021 

 H.G. nr. 816/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Agrij, judeţul Sălaj 
 
 

M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 

 H.G. nr. 817/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valcău de Jos, judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 
 
 H.G. nr. 818/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Rus, judeţul Sălaj 
 
 

M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 

 H.G. nr. 819/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Constanţa 
 
 

M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 

 H.G. nr. 820/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Nuşfalău, judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 
 
 H.G. nr. 821/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 805/23 aug. 2021) 

 H.G. nr. 822/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bicaz, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 

 H.G. nr. 823/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lunca de Jos, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 
 
 H.G. nr. 825/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Semlac, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 759/4 aug. 2021 

 H.G. nr. 832/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei militare a României 
 
 

M. Of. nr. 781/13 aug. 2021 

 H.G. nr. 833/2021 
 Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 424/2008  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică  
 "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţii Voluntari, judeţul Ilfov", precum şi  
 modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 424/2008 
 M. Of. nr. 782/13 aug. 2021 

 

 ▼ Amendament la Acordul de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017 
 H.G. nr. 835/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 782/13 aug. 2021 
 
 
 H.G. nr. 841/2021 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul  
 donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate,  
 în anul 2021 
 
 

M. Of. nr. 789/17 aug. 2021 

 H.G. nr. 842/2021 
 Hotărâre privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine 
 
 

M. Of. nr. 810/24 aug. 2021 

 H.G. nr. 843/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea atestării unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local şi privind modificarea anexei nr. 5  
 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice 
 
 

M. Of. nr. 800/19 aug. 2021 

 H.G. nr. 845/2021 
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 Hotărâre privind plata contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru  
 Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina 
 
 

M. Of. nr. 800/19 aug. 2021 

 H.G. nr. 857/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a componenţei comitetelor de organizare UNESCO 
 
 

M. Of. nr. 817/26 aug. 2021 

 H.G. nr. 859/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional 
 
 

M. Of. nr. 797/19 aug. 2021 

 H.G. nr. 861/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti km 0+000-km  
 100+900 - sector Centură Sud - lot 1, sector 1 km 52+070-km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770-km 69+000 aferent  
 Centură Sud" 
 
 

M. Of. nr. 842/3 sep. 2021 

 H.G. nr. 863/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021-2025, precum şi  
 a Planului general de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru  
 perioada 2021-2025 
 
 

M. Of. nr. 809/24 aug. 2021 

 H.G. nr. 864/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 815/25 aug. 2021 

 H.G. nr. 865/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2021 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea  
 riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic 
 
 

M. Of. nr. 817/26 aug. 2021 

 H.G. nr. 881/2021 
 Hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar  
 2021-2022, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în  
 perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 
 
 

M. Of. nr. 808/23 aug. 2021 

 H.G. nr. 884/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021-2024, a Planului de acţiune pe perioada 2021-2022  
 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021-2024, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului  
 nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia 
 M. Of. nr. 839/2 sep. 2021 

 În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Grupul de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia" se  
 
 

înlocuieşte, în mod corespunzător, cu denumirea "Comisia pentru Managementul Imigraţiei". 

 H.G. nr. 888/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate  
 publică de interes naţional "Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională CF Craiova", situate pe  
 raza unităţilor administrativ-teritoriale Broşteni din judeţul Mehedinţi şi Samarineşti, Văgiuleşti, Ţânţăreni din judeţul Gorj 
 
 

M. Of. nr. 822/27 aug. 2021 

 H.G. nr. 896/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Brateş, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 827/30 aug. 2021 

 H.G. nr. 897/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita 
 
 

M. Of. nr. 827/30 aug. 2021 

 H.G. nr. 899/2021 
 Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei  
 a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021 
 
 

M. Of. nr. 811/24 aug. 2021 

 H.G. nr. 911/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor  
 naturale "Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Sighetu Marmaţiei-Vişeu de Sus-Borşa" 
 
 

M. Of. nr. 886/15 sep. 2021 

 H.G. nr. 912/2021 
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 Hotărâre privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului de înzestrare "Sistem UAS tactic-operativ clasa  
 II" 
 
 

M. Of. nr. 825/27 aug. 2021 

 H.G. nr. 916/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a  
 Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi  
 unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi  
 Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei,  
 Energiei şi Mediului de Afaceri 
 
 

M. Of. nr. 835/1 sep. 2021 

 H.G. nr. 917/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021-2025  
 "Criminalitatea nu este profitabilă!" şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind recuperarea creanţelor  
 provenite din infracţiuni pentru perioada 2021-2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!" 
 
 

M. Of. nr. 843/3 sep. 2021 

 H.G. nr. 919/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de  
 investiţii "Hub de servicii MMPS - SII MMPS" 
 
 

M. Of. nr. 836/1 sep. 2021 

 H.G. nr. 920/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Contractului de activitate şi performanţă al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada  
 2021-2025 
 
 

M. Of. nr. 829/30 aug. 2021 

 H.G. nr. 922/2021 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din  
 bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului, în vederea participării la Programul Internaţional pentru Acţiune privind  
 Schimbările Climatice/International Programme for Action on Climate (IPAC) 
 
 

M. Of. nr. 850/7 sep. 2021 

 H.G. nr. 924/2021 
 Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, nivel secret, elaborate sau deţinute de  
 Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi termenele de clasificare aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 844/3 sep. 2021 

 H.G. nr. 925/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gostavăţu, judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 873/13 sep. 2021 

 H.G. nr. 926/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dersca, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 873/13 sep. 2021 
 
 H.G. nr. 927/2021 
 Hotărâre privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni 
 
 

M. Of. nr. 853/7 sep. 2021 

 H.G. nr. 930/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva criminalităţii organizate 2021-2024 
 
 

M. Of. nr. 898/20 sep. 2021 

 H.G. nr. 931/2021 
 Hotărâre privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor  
 profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în  
 scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici 
 
 

M. Of. nr. 893/17 sep. 2021 

 H.G. nr. 977/2021 
 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Munţii  
 Măcinului, precum şi pentru instituirea unor măsuri în domeniul managementului Parcului Naţional Munţii Măcinului 
 
 

M. Of. nr. 894/17 sep. 2021 

 H.G. nr. 986/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2021 
 M. Of. nr. 929/29 sep. 2021 
 
 H.G. nr. 988/2021 
 Hotărâre privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive şi a formei şi conţinutului documentului de legitimare pentru personalul  
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 militar din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi din structurile subordonate acestuia 
 
 

M. Of. nr. 931/29 sep. 2021 

 H.G. nr. 989/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului de steag al judeţului Covasna 
 
 

M. Of. nr. 931/29 sep. 2021 

 H.G. nr. 1001/2021 
 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 30-a Conferinţă anuală cu tema "Youth Participation and Campaign  
 and Party Finance" şi pentru Adunarea Generală a Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), organizate de Autoritatea  
 Electorală Permanentă în parteneriat cu Secretariatul ACEEEO şi desfăşurate în perioada 28-30 septembrie 2021 
 
 

M. Of. nr. 913/23 sep. 2021 

 H.G. nr. 1005/2021 
 Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2005  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secţiunea 2B pe  
 teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe  
 teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de  
 investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 
 
 

M. Of. nr. 935/30 sep. 2021 

 H.G. nr. 1006/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pasaj denivelat superior pe DN 21 km 105 + 500" 
 
 

M. Of. nr. 923/28 sep. 2021 

 H.G. nr. 1007/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru recepţionarea lucrărilor aferente operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri  
 petroliere în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de  
 acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore 
 
 

M. Of. nr. 956/6 oct. 2021 

 H.G. nr. 1008/2021 
 Hotărâre pentru retragerea actului de recunoaştere a Asociaţiei Comitetul Naţional Român pentru Drepturile Copilului ca fiind de utilitate  
 publică 
 
 

M. Of. nr. 930/29 sep. 2021 

 H.G. nr. 1009/2021 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Academia Civică ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 930/29 sep. 2021 
 
 H.G. nr. 1010/2021 
 Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Observator Cultural" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 930/29 sep. 2021 

 H.G. nr. 1012/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mihălăşeni, judeţul Botoşani 
 
 

M. Of. nr. 987/15 oct. 2021 

 H.G. nr. 1013/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Comarna, judeţul Iaşi 
 
 

M. Of. nr. 987/15 oct. 2021 

 H.G. nr. 1021/2021 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2021 către Forumul privind Administrarea  
 Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
 
 

M. Of. nr. 944/4 oct. 2021 

 H.G. nr. 1024/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - Secţiunea 3 Cornetu-Tigveni 
 
 

M. Of. nr. 958/7 oct. 2021 

 H.G. nr. 1025/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la patru benzi a centurii rutiere a municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi  
 A1 km 55+520 şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Amenajare Bretea de legătură DN 6 -  
 DN CB la Pasaj pe DN 6 km 10+678" 
 M. Of. nr. 944/4 oct. 2021 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 996/19 oct. 2021) 

 H.G. nr. 1028/2021 
 Hotărâre privind stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea inspecţiilor la instituţii publice de către Ministerul Finanţelor, precum şi a  
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 atribuţiilor structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor pentru soluţionarea plângerii prealabile formulate împotriva actului  
 administrativ emis de organele de inspecţie economico-financiară ca urmare a inspecţiilor efectuate la instituţii publice 
 
 

M. Of. nr. 954/6 oct. 2021 

 H.G. nr. 1029/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau  
 deţinute de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi de către instituţiile aflate în subordinea acesteia şi termenele de clasificare  
 aferente acestora 
 
 

M. Of. nr. 956/6 oct. 2021 

 H.G. nr. 1035/2021 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Grupul de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului" (GAL Valea Ampoiului -  
 Valea Mureşului), judeţul Alba, ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 958/7 oct. 2021 

 H.G. nr. 1038/2021 
 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală "Valea Ialomiţei", judeţul Dâmboviţa, ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 956/6 oct. 2021 

 H.G. nr. 1041/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Ozun, judeţul Covasna 
 
 

M. Of. nr. 987/15 oct. 2021 

 H.G. nr. 1042/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Glogova, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 987/15 oct. 2021 

 

 ▼ Aranjament administrativ, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017, pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România  
 şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017 
 H.G. nr. 1044/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 981/14 oct. 2021 
 
 
 H.G. nr. 1045/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 
 
 

M. Of. nr. 960/7 oct. 2021 

 ▼ Acord între EUROCONTROL şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România cu privire la accesul la datele şi informaţiile  
 conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră  
 (ETS-SF), semnat la Bruxelles în data de 11 februarie 2021 şi la Bucureşti în data de 30 martie 2021 
 H.G. nr. 1047/2021 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1040/1 nov. 2021 

 H.G. nr. 1048/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Boişoara, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 987/15 oct. 2021 
 
 H.G. nr. 1052/2021 
 Hotărâre pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de  
 ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor 
 
 

M. Of. nr. 944/4 oct. 2021 

 H.G. nr. 1053/2021 
 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de  
 suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a  
 plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine 
 
 

M. Of. nr. 944/4 oct. 2021 

 H.G. nr. 1056/2021 
 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a Reuniunii miniştrilor apărării în  
 format B9, din luna noiembrie 2021 
 
 

M. Of. nr. 945/4 oct. 2021 

 H.G. nr. 1060/2021 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio,  
 precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă 
 
 

M. Of. nr. 964/8 oct. 2021 

 H.G. nr. 1062/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 987/15 oct. 2021 
 
 H.G. nr. 1063/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mânăstirea, judeţul Călăraşi 
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M. Of. nr. 1045/2 nov. 2021 

 H.G. nr. 1071/2021 
 Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
 
 

M. Of. nr. 950/5 oct. 2021 

 H.G. nr. 1073/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie  
 socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 
 
 

M. Of. nr. 968/11 oct. 2021 

 H.G. nr. 1074/2021 
 Hotărâre privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile 
 M. Of. nr. 955/6 oct. 2021 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 165/2022  (M. Of. nr. 116/4 feb. 2022) - modifică art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1), (2), (4), (5) și (7) și art 20; 
 
 

introduce alin. (5) la art. 18 

 H.G. nr. 1076/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030 
 
 

M. Of. nr. 963/8 oct. 2021 

 H.G. nr. 1077/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale în  
 România 
 
 

M. Of. nr. 968/11 oct. 2021 

 H.G. nr. 1078/2021 
 Hotărâre privind condiţiile de acordare a despăgubirilor privind viaţa, sănătatea şi bunurile poliţiştilor de penitenciare 
 
 

M. Of. nr. 1033/29 oct. 2021 

 H.G. nr. 1094/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din  
 învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022 
 M. Of. nr. 973/12 oct. 2021 

 

 ▼ Acord între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Populară Chineză privind recunoaşterea  
 reciprocă a diplomelor şi certificatelor din învăţământul superior, semnat la Beijing la 30 decembrie 2020 
 H.G. nr. 1095/2021 (aprobare) 
 
 

M. Of. nr. 1019/26 oct. 2021 

 ▼ Amendament convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 iulie 2021 şi la Paris la 23 august 2021 între Guvernul  
 României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a  
 Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului  
 "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare  
 a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori" 
 H.G. nr. 1096/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1002/20 oct. 2021 
 
 
 H.G. nr. 1103/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valea Mare, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 1045/2 nov. 2021 
 
 H.G. nr. 1113/2021 
 Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010  
 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică  
 "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)" 
 
 

M. Of. nr. 997/19 oct. 2021 

 H.G. nr. 1114/2021 
 Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de  
 urgenţă, cu titlu gratuit, pentru organizarea unor centre de vaccinare la punctele de trecere a frontierei în judeţul Suceava, în vederea  
 operaţionalizării unor centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul autorităţii publice locale din sectorul 2 al municipiului  
 Bucureşti şi pentru organizarea corespunzătoare a punctelor de vaccinare şi triaj în cadrul unor unităţi sanitare din judeţul Mureş 
 
 

M. Of. nr. 989/15 oct. 2021 

 H.G. nr. 1115/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care  
 fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare" 
 
 

M. Of. nr. 1032/29 oct. 2021 

 H.G. nr. 1116/2021 
 Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a  
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 Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2021 
 
 

M. Of. nr. 991/18 oct. 2021 

 H.G. nr. 1117/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a  
 Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri  
 mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor  
 Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului  
 General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici  
 din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 
 
 

M. Of. nr. 996/19 oct. 2021 

 H.G. nr. 1128/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ighiu, judeţul Alba 
 
 

M. Of. nr. 1045/2 nov. 2021 

 H.G. nr. 1129/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului de steag al judeţului Timiş 
 M. Of. nr. 1045/2 nov. 2021 
 
 H.G. nr. 1139/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României, pentru anul 2020, necesare funcţionării Secretariatului  
 Organismului de Coordonare al Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte 
 
 

M. Of. nr. 1028/28 oct. 2021 

 H.G. nr. 1141/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum  
 şi a măsurilor în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi  
 volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 
 M. Of. nr. 1018/26 oct. 2021 
 

 H.G. nr. 1143/2021 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti şi reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică  
 în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti 
 
 

M. Of. nr. 1035/29 oct. 2021 

 H.G. nr. 1149/2021 
 Hotărâre privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Comunităţii Democraţiilor (CoD) 
 
 

M. Of. nr. 1028/28 oct. 2021 

 H.G. nr. 1150/2021 
 Hotărâre privind plata contribuţiei financiare restante pentru anul 2018 şi plata parţială a primei tranşe a facturii pentru anul 2019 a  
 României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) 
 
 

M. Of. nr. 1028/28 oct. 2021 

 H.G. nr. 1152/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Rucăr, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 1045/2 nov. 2021 

 H.G. nr. 1153/2021 
 Hotărâre privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare  
 petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. 
 
 

M. Of. nr. 1040/1 nov. 2021 

 H.G. nr. 1170/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar, necesar  
 pentru relocarea utilităţilor, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Modernizarea centurii rutiere a  
 municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2" 
 
 

M. Of. nr. 1046/2 nov. 2021 

 H.G. nr. 1173/2021 
 Hotărâre pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundaţiei "Columna" 
 
 

M. Of. nr. 1059/4 nov. 2021 

 H.G. nr. 1177/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 1079/11 nov. 2021 
 
 H.G. nr. 1178/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mihai Viteazu, judeţul Cluj 
 
 

M. Of. nr. 1079/11 nov. 2021 

 H.G. nr. 1179/2021 



 

 1825

 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lereşti, judeţul Argeş 
 
 

M. Of. nr. 1079/11 nov. 2021 

 H.G. nr. 1180/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Arcani, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 1079/11 nov. 2021 

 

 ▼ Amendament  nr. 1 convenit prin scrisoarea semnată între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 9  
 februarie 2021 şi la Luxemburg la 28 ianuarie 2021, la Contractul-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii  
 (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016, aprobat prin Legea nr. 84/2017 
 H.G. nr. 1185/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1084/12 nov. 2021 
 
 ▼ Amendament nr. 1 convenit prin scrisoarea semnată între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 9 februarie  
 2021 şi la Luxemburg la 28 ianuarie 2021, la Contractul-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România  
 UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, aprobat prin Legea nr. 105/2018 
 H.G. nr. 1185/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1084/12 nov. 2021 
 
 ▼ Amendament nr. 1 convenit prin scrisoarea semnată între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 9 februarie  
 2021 şi la Luxemburg la 28 ianuarie 2021, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România -  
 Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018, aprobat prin Legea nr. 72/2019 
 H.G. nr. 1185/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 1084/12 nov. 2021 
 
 
 H.G. nr. 1193/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la  
 drumurile existente", tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Bărăşti, Coloneşti, Optaşi-Măgura, Priseaca, Scorniceşti, Tătuleşti şi Valea  
 Mare din judeţul Olt 
 
 

M. Of. nr. 1085/12 nov. 2021 

 H.G. nr. 1194/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum  
 expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2 
 
 

M. Of. nr. 1088/15 nov. 2021 

 H.G. nr. 1202/2021 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizaţiei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau cu organizaţii  
 internaţionale de schimb de organe, în anul 2021 
 
 

M. Of. nr. 1087/15 nov. 2021 

 H.G. nr. 1204/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Guşoeni, judeţul Vâlcea 
 
 

M. Of. nr. 1109/22 nov. 2021 

 H.G. nr. 1205/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 1109/22 nov. 2021 
 
 
 H.G. nr. 1206/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului de steag al comunei Recea, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 1109/22 nov. 2021 

 H.G. nr. 1207/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Petreşti, judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 1109/22 nov. 2021 
 
 H.G. nr. 1208/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Strâmtura, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 1109/22 nov. 2021 

 H.G. nr. 1209/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bordei Verde, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 1109/22 nov. 2021 

 H.G. nr. 1210/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare 
 
 

M. Of. nr. 1109/22 nov. 2021 

 H.G. nr. 1212/2021 
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 Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Casa Faenza" ca fiind de utilitate publică 
 
 

M. Of. nr. 1092/16 nov. 2021 

 H.G. nr. 1213/2021 
 Hotărâre pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundaţiei ÎMPREUNĂ 
 M. Of. nr. 1092/16 nov. 2021 
 
 H.G. nr. 1219/2021 
 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile  
 manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol" 
 
 

M. Of. nr. 1097/17 nov. 2021 

 H.G. nr. 1234/2021 
 Hotărâre privind sistemul de coordonare a misiunilor de căutare şi salvare a victimelor şi supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă  
 şi responsabilităţile instituţiilor care desfăşoară aceste misiuni, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din  
 domeniul aviaţiei civile 
 
 

M. Of. nr. 1134/26 nov. 2021 

 H.G. nr. 1237/2021 
 Hotărâre privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă 
 
 

M. Of. nr. 1137/26 nov. 2021 

 H.G. nr. 1242/2021 
 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor  
 care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 
 

M. Of. nr. 1166/8 dec. 2021 

 H.G. nr. 1245/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Domneşti, judeţul Ilfov 
 
 

M. Of. nr. 22/7 ian. 2022 

 H.G. nr. 1246/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Macea, judeţul Arad 
 
 

M. Of. nr. 22/7 ian. 2022 

 H.G. nr. 1247/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului  
 acestora pentru anul de cerere 2021 
 
 

M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021 

 H.G. nr. 1261/2021 
 Hotărâre privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal în anii 2017, 2018 şi 2019 
 
 

M. Of. nr. 1203/20 dec. 2021 

 H.G. nr. 1262/2021 
 Hotărâre privind stabilirea procedurii de restituire la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale a sumelor reprezentând  
 indemnizaţia pentru fiecare zi liberă, decontate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea  
 unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun  
 prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii  
 coronavirusului SARS-CoV-2, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor  
 şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 

M. Of. nr. 1205/20 dec. 2021 

 H.G. nr. 1266/2021 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la fondul special destinat sprijinirii  
 activităţii Grefei Curţii Europene a Drepturilor Omului 
 
 

M. Of. nr. 1218/22 dec. 2021 

 H.G. nr. 1267/2021 
 Hotărâre privind aprobarea celei de-a doua plăţi parţiale a contribuţiei financiare restante a României pentru anul 2019 la programele  
 opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) 
 
 

M. Of. nr. 1218/22 dec. 2021 

 H.G. nr. 1269/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia 
 
 

M. Of. nr. 1218/22 dec. 2021 

 H.G. nr. 1277/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2022 la Organizaţia pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică, în vederea finanţării proiectului ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care  
 implementează Standardul comun de raportare al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - "Sistemul comun de  
 transmitere a datelor" 
 
 

M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021 
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 H.G. nr. 1284/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Forotic, judeţul Caraş-Severin 
 
 

M. Of. nr. 22/7 ian. 2022 

 H.G. nr. 1285/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tichileşti, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 22/7 ian. 2022 

 H.G. nr. 1286/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Racoviţa, judeţul Brăila 
 
 

M. Of. nr. 22/7 ian. 2022 

 H.G. nr. 1291/2021 
 Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse  
 petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în anul 2022 
 
 

M. Of. nr. 1241/29 dec. 2021 

 H.G. nr. 1293/2021 
 Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea prin reorganizarea acestuia ca structură fără  
 personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea 
 
 

M. Of. nr. 1241/29 dec. 2021 

 H.G. nr. 1296/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind  
 aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ  
 preuniversitar de stat 
 
 

M. Of. nr. 7/4 ian. 2022 

 H.G. nr. 1298/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ulieş, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 22/7 ian. 2022 
 
 H.G. nr. 1299/2021 
 Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Copalnic-Mănăştur, judeţul Maramureş 
 
 

M. Of. nr. 22/7 ian. 2022 

 H.G. nr. 1302/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al  
 fluxurilor de transport de călători şi marfă 
 
 

M. Of. nr. 1257/31 dec. 2021 

 H.G. nr. 1309/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional pentru reducerea abandonului şcolar 
 
 

M. Of. nr. 1250/30 dec. 2021 

 H.G. nr. 1311/2021 
 Hotărâre privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 în transportul feroviar  
 public de călători 
 
 

M. Of. nr. 1260/31 dec. 2021 

 H.G. nr. 1313/2021 
 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional de Coordonare şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020  
 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 
 M. Of. nr. 1254/30 dec. 2021 

 

 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială privind Parteneriatul pentru modernizarea administraţiei  
 publice şi sprijinirea reformelor structurale, semnat la Bucureşti la 13 iulie 2021 
 H.G. nr. 1317/2021 (aprobare) 
 M. Of. nr. 12/5 ian. 2022 
 
 
 H.G. nr. 1318/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,  
 necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea  
 3B Mihăieşti - Suplacu de Barcău" din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea" 
 
 

M. Of. nr. 1260/31 dec. 2021 

 H.G. nr. 1319/2021 
 Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 privind declanşarea  
 procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de  
 expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor  
 Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada  
 Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 
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M. Of. nr. 1260/31 dec. 2021 

 H.G. nr. 1320/2021 
 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  
 lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare pasaj pietonal subteran - intersecţie DN 1 cu Strada Urlătoarei, Strada Gloriei şi  
 strada Nicolae Bălcescu (Poiana Ţapului)" 
 
 

M. Of. nr. 1260/31 dec. 2021 

 H.G. nr. 1321/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027, precum şi a Planului de acţiune  
 pentru implementarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027 
 
 

M. Of. nr. 2/3 ian. 2022 

 H.G. nr. 1325/2021 
 Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Pietroasele, judeţul Buzău 
 
 

M. Of. nr. 22/7 ian. 2022 

 H.G. nr. 1326/2021 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 
 
 

M. Of. nr. 3/3 ian. 2022 

 H.G. nr. 1327/2021 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului 
 M. Of. nr. 4/3 ian. 2022 
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 1.9. ACTE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI 
 PUBLICE CENTRALE DE SPECIALITATE ŞI ALE 
 AUTORITĂŢILOR 
 ADMINISTRATIVE AUTONOME 
 

 1.9.1. ACTE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 CENTRALE DE SPECIALITATE 
 
 
 1990 
 
 
 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 242/1990 

 Modificări: 
 - O. nr. 1711/2000  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2001) 
 
 

- O. nr. 325/2001  (M. Of. nr. 152/28 mar. 2001) 

 MINISTERUL CULTURII 
 
 O. nr. 471/1990 

 pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activităţi artistice şi distractive la care se percep  
 tarife de intrare 
 M. Of. nr. 108/27 sep. 1990   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 300/1990 
 Ordin pentru organizarea şi funcţionarea unităţilor de epurare extrarenală 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 135/2002  (M. Of. nr. 200/25 mar. 2002) 

 

 1991 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL INDUSTRIEI 
 
 

MINISTERUL COMERŢULUI ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 40/1991 
 privind regimul de control al exporturilor de materiale, substanţe chimice, agenţi biologici, tehnologii, instalaţii şi componente ale  
 acestora care ar putea contribui la proliferarea armelor nucleare, chimice şi biologice, precum şi a rachetelor purtătoare de asemenea arme 
 M. Of. nr. 141/8 iul. 1991 

 
 

(v. O.U.G. nr. 158/1999 şi O. nr. 59/2005 (A.N.C.E.)) 

 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 66/1991 
 M. Of. nr. 100/10 mai 1991 

 
 

(v. L. nr. 111/1995) 

 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 O. nr. 21/1991 
 privind stabilirea modului de impunere a veniturilor realizate din activitatea de taximetrie 
 M. Of. nr. 198/28 sep. 1991 

 
 

(v. L. nr. 571/2003) 

 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 91/1991 
 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991 
 M. Of. nr. 228/14 nov. 1991 
 Modificări: 
 - O. nr. 37/N/2000  (M. Of. nr. 345/25 iul. 2000) 
 - O. nr. 176/N/2000  (M. Of. nr. 399/25 aug. 2000) 
 
 

- O. nr. 1943/2001  (M. Of. nr. 231/8 apr. 2002) 



 

 1830

 
 

 1992 
 
 
 

CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI 

 Dispoziţie nr. 349/1992 

 privind stabilirea condiţiilor de autorizare a multiplicării şi difuzării pentru public a videocasetelor şi de difuzare a filmelor de către  
 persoane fizice şi juridice, altele decât unităţile din reţeaua cinematografică a Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor  
 "Româniafilm" 
 M. Of. nr. 14/29 ian. 1993 

 
 

(v. O.G. nr. 39/2005) 

 
 

MINISTERUL COMERŢULUI ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 87/1992 

 Modificări: 
 - O. nr. 20/1995  (M. Of. nr. 101/25 mai 1995) 
 - O. nr. 56/1995  (M. Of. nr. 220/25 sep. 1995) 
 (v. H.G. nr. 1328/2001 şi O. nr. 61/1999) 
 
 
 O. nr. 140/1992 
 privind alocarea cotelor şi regimul eliberării licenţelor de export pentru produsele textile româneşti exportate în Statele Unite ale Americii 
 M. Of. nr. 283/11 nov. 1992   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 
 
 O. nr. 110/1992 
 privind autorizarea staţiilor de radiodifuziune şi televiziune şi a sistemelor de comunicaţie audiovizuală cu distribuţie prin cablu 
 M. Of. nr. 217/31 aug. 1992 
 Modificări: 
 - O. nr. 309/1997  (M. Of. nr. 318 bis/19 nov. 1997) 
 
 

- O. nr. 315/1997  (M. Of. nr. 357/15 dec. 1997) 

 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 408/1992 
 cu privire la activitatea editorială 
 M. Of. nr. 44/18 mar. 1992   
 
 O. nr. 429/1992 
 cu privire la aplicarea timbrului muzical 
 M. Of. nr. 83/5 mai 1992   
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 3/1992 
 M. Of. nr. 6/24 ian. 1992 

 (v. Decizia nr. 175/2003 (D.G.V.)) 
 
 
 Precizări nr. 72810/1992 
 privind reflectarea în contabilitate a rezultatelor acţiunii de reevaluare a mijloacelor fixe 
 M. Of. nr. 34/18 feb. 1993 
 Modificări: 
 
 

- Precizări nr. 2328/1993  (M. Of. nr. 34/18 feb. 1993) 

 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 Criterii nr. 2665/1C/311/1992 
 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat 
 M. Of. nr. 54/31 mar. 1992 
 Modificări: 
 - Completări nr. 4.253/6/N/1992  (M. Of. nr. 172/22 iul.  
 1992) 
 - Modificări şi completări nr. 21541/8392 NN/1998  (M.  
 Of. nr. 437/18 nov. 1998) 
 - Completări nr. 60309/1273/NN/1999  (M. Of. nr. 85/1  
 mar. 1999) 
 - Modificări şi completări nr. 26951/9560/2005  (M. Of.  
 nr. 75/26 ian. 2006) 
 
 

- H.G. nr. 107/2008  (M. Of. nr. 87/4 feb. 2008) 
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 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 589/D/1992-130/1991 
 privind unele măsuri ce se impun în vederea împiedicării degradării, distrugerii, precum şi protejării bunurilor imobile cu valoare de  

 patrimoniu 
 M. Of. nr. 8/28 ian. 1992 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 22/18 feb. 1992) 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2154/994/2005  (M. Of. nr. 596/11 iul. 2005) 

 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 Precizări nr. 1412/1992 
 în aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi ale asigurărilor sociale ale agricultorilor 
 M. Of. nr. 282/11 nov. 1992 

 (v. L. nr. 19/2000) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 
 Precizări nr. 850/181609/1992 
 cu privire la aplicarea Legii nr. 58/1992 şi a Hotărârii Guvernului nr. 314/1992 
 M. Of. nr. 155/8 iul. 1992 
 Modificări: 
 - Completări nr. 1075/4618/1992  (M. Of. nr. 195/12  
 aug. 1992) 
 
 
 Precizări nr. 947/181679/1992 
 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale 
 M. Of. nr. 193/11 aug. 1992 

 (v. L. nr. 19/2000) 
 
 

 1993 
 
 
 

CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI 

 N.M. nr. 359/1993 

 cu privire la încasarea şi plata drepturilor de folosinţă cuvenite principalilor realizatori cu drept de autor ai filmelor din producţia  
 naţională 
 M. Of. nr. 42/27 feb. 1993   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 
 O. nr. 43/1993 
 privind circulaţia în România a produselor de uz veterinar şi a altor produse specifice 
 M. Of. nr. 246/15 oct. 1993   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 25/474/1993 
 privind serviciile de sănătate preventive ce se asigură de organele sanitare veterinare şi sanitare umane pentru prevenirea şi combaterea  
 transmiterii bolilor de la animale la om 
 M. Of. nr. 98/19 mai 1993   
 
 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 242/1993 

 pentru aprobarea Normelor republicane de securitate nucleară privind planificarea, pregătirea şi intervenţia la accidente nucleare şi  
 urgenţe radiologice 
 M. Of. nr. 195/13 aug. 1993   
 O. nr. 462/1993 

 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi  
 atmosferici produşi de surse staţionare 
 M. Of. nr. 190/10 aug. 1993 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 128/2002  (M. Of. nr. 160/6 mar. 2002) 
 - O. nr. 592/2002  (M. Of. nr. 765/21 oct. 2002) 
 - L. nr. 104/2011  (M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) - la data de 28 iul. 2011, încetează aplicabilitatea dispoziţiilor contrare cu  
 privire la poluanţii atmosferici 
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MINISTERUL FINANŢELOR 

 I. nr. 2836/1993 
 privind unele modificări în planul de conturi pentru industrie şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 
 M. Of. nr. 53/9 mar. 1993   
 N.M. nr. 4175/A/1993 
 privind reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a taxei pe valoarea adăugată 
 M. Of. nr. 168/21 iul. 1993   
 O. nr. 32/1993 

 Modificări: 
 - O. nr. 792/13/N/1994  (M. Of. nr. 225/19 aug. 1994) 
 (v. O.G. nr. 118/1999 şi O.U.G. nr. 295/2000) 
 
 
 O. nr. 35/1993 

 pentru aprobarea atribuţiilor şi responsabilităţilor Comitetului interdepartamental pentru importuri de bunuri vitale necesare economiei  
 naţionale, contractate în numele şi contul statului 
 M. Of. nr. 190/10 aug. 1993   
 
 O. nr. 247/1993 
 M. Of. nr. 63/26 mar. 1993   
 
 O. nr. 493/1993 

 pentru aprobarea Regulamentului privind subscripţia publică şi oferta publică de vânzare de titluri de valoare şi a Regulamentului privind  
 autorizarea agenţiilor şi a agenţilor de negociere a titlurilor de valoare 
 M. Of. nr. 103/21 mai 1993 

 (v. O.G. nr. 18/1993) 
 
 
 O. nr. 766/1993 

 privind aprobarea Îndrumarului pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 206/1993 privind unele măsuri pentru continuarea  
 liberalizării preţurilor şi tarifelor 
 M. Of. nr. 166/19 iul. 1993 
 Modificări: 
 - O. nr. 201/1994  (M. Of. nr. 59/7 mar. 1994) 
 
 
 O. nr. 1324/1993 

 Modificări: 
 - O. nr. 2.212/1996  (M. Of. nr. 304/25 nov. 1996) 
 
 
 O. nr. 1363/1993 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor metodologice privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzătoare,  
 atribuţiile şi răspunderile organelor fiscale 
 M. Of. nr. 273/26 nov. 1993 

 (v. L. nr. 571/2003) 
 
 
 Precizări nr. 2328/1993 
 privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de reevaluare a patrimoniului 
 M. Of. nr. 34/18 feb. 1993   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 I. nr. 177950/47333/1993 
 privind modul de încasare a veniturilor, de alocare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor aprobate şi de evidenţiere şi reportare a  
 fondului special pentru agricultură 
 M. Of. nr. 222/13 sep. 1993   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL COMERŢULUI 
 
 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 N.T. nr. 4225/1993 
 de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 148 din 12 aprilie 1993 cu privire la încasările în valută din operaţiunile cu străinătatea 
 M. Of. nr. 129/17 iun. 1993   
 
 

MINISTERUL INDUSTRIILOR 

 O. nr. 1555/1993 
 privind coordonarea de către Ministerul Industriilor a activităţii privind gestionarea şi controlul resurselor minerale 
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 M. Of. nr. 225/15 sep. 1993   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 O. nr. 29/N/1993 
 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici 
 M. Of. nr. 25/27 ian. 1994 
 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 42/16 feb. 1994) 

 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 392/1993 

 pentru aprobarea Metodologiei privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi  
 chimiştilor în unităţile sanitare 
 M. Of. nr. 90/12 mai 1993 
 Modificări: 
 - O. nr. 856/1993  (M. Of. nr. 183/30 iul. 1993) 
 - O. nr. 1137/1993  (M. Of. nr. 225/15 sep. 1993) 
 
 
 O. nr. 990/1993 
 pentru aprobarea Nomenclatorului specialităţilor medicale şi farmaceutice, precum şi a duratei de pregătire în fiecare specialitate 
 M. Of. nr. 214/15 aug. 1994 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1213/1993  (M. Of. nr. 214/15 aug. 1994) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 Norme tehnice/1993 
 Norme tehnice 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1058/404/2003  (M. Of. nr. 327/14 mai 2003) 

 

 1994 
 
 
 

FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT 

 N.M. nr. 1/1994 
 privind selecţionarea managerilor şi încheierea contractului de management 
 M. Of. nr. 54/2 mar. 1994 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 3/1996  (M. Of. nr. 37/21 feb. 1996) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 
 O. nr. 21/1994 

 pentru aprobarea Normelor privind măsurile sanitare veterinare care se aplică în cazul produselor de origine animală cu termen de  
 valabilitate expirat şi în alte situaţii de neîncadrare a acestora în prevederile legislaţiei sanitare veterinare 
 M. Of. nr. 149/13 iun. 1994   
 
 O. nr. 26/1994 
 pentru aprobarea Normelor metodologice orientative de calcul al arendei 
 M. Of. nr. 183/19 iul. 1994 
 Modificări: 
 - O. nr. 51/1994  (M. Of. nr. 313/10 nov. 1994) 
 
 
 O. nr. 53/1994 
 pentru aprobarea Regulamentului privind încercarea, omologarea şi înregistrarea soiurilor (hibrizilor) de plante agricole 
 M. Of. nr. 347/15 dec. 1994   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 Norme/1994 
 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social 
 M. Of. nr. 313/10 nov. 1994   
 
 O. nr. 747/1994 

 pentru aprobarea Normelor metodologice nr. 12.317 privind înscrierea în bugetul de stat şi acordarea din acesta a subvenţiilor pentru  
 produse din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere 
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 M. Of. nr. 224/18 aug. 1994 
 Modificări: 
 - O. nr. 292/1995  (M. Of. nr. 40/24 feb. 1995) 
 
 
 O. nr. 886/1994 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind administrarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control  
 pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale 
 M. Of. nr. 197/23 iul. 1994   
 
 
 O. nr. 994/1994 
 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea 
 M. Of. nr. 210/11 aug. 1994   
 
 Precizări nr. 85535/1994 
 privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni referitoare la privatizarea societăţilor comerciale prin metoda MEBO 
 M. Of. nr. 267/22 sep. 1994   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 I. nr. 13333/3/1994 
 cu privire la destinaţia echivalentului în lei al valutei încasate de instituţiile publice şi modul de constituire şi de utilizare a încasărilor în  
 valută din contul "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale" 
 M. Of. nr. 221/17 aug. 1994 
 Modificări: 
 
 

- C. nr. 4/1995  (M. Of. nr. 36/17 ian. 1995) 

 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEI 

 I. nr. 45836/178/1994 
 cu privire la modul de încasare a contribuţiei, finanţarea cheltuielilor aprobate, evidenţierea şi raportarea Fondului special pentru  
 cercetare-dezvoltare 
 M. Of. nr. 106/26 apr. 1994 
 
 

Modificări: 

 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 N.M. nr. 5820/45750/1994 
 cu privire la determinarea fondului de salarii ce poate fi consumat de societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome  
 la care salariile se stabilesc prin negociere fără obligaţia de a plăti impozit suplimentar 
 M. Of. nr. 69/16 mar. 1994   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 414/1994 
 privind titulatura medicilor şi farmaciştilor beneficiari ai unor titluri ştiinţifice dobândite 
 M. Of. nr. 85/1 apr. 1994   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL DE INTERNE 

 O. nr. 165/389/1994 
 pentru aprobarea Revizuirii nr. 1 la Reglementările privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi remorcilor acestora (RNTR -  
 1) 
 M. Of. nr. 166/1 iul. 1994   
 

 1995 
 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 6/1995 

 privind stabilirea conţinutului formularelor-tip - certificate, autorizaţii şi cereri - prevăzute la art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 4 din  
 20 ianuarie 1995 
 M. Of. nr. 18/30 ian. 1995 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 129/2002  (M. Of. nr. 746/11 oct. 2002) 

 
 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 171/1995 

 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi exercitarea controlului silvic de stat în domeniul gospodăririi  
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 fondului forestier şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia, precum şi a fondurilor de vânătoare şi salmonicole 
 M. Of. nr. 98/22 mai 1995   
 
 O. nr. 485/1995 

 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sistemului de alarmă în caz de poluări accidentale ale apelor din  
 România 
 M. Of. nr. 267/17 nov. 1995   
 MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 311/1094/1995 
 de modificare a Normelor republicane de radioprotecţie 
 M. Of. nr. 183/14 aug. 1995 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 890/I.O-925/1997  (M. Of. nr. 86/23 feb. 1998) 

 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 1077/1995 
 pentru modificarea tarifelor privind remuneraţia de execuţie a operelor muzicale 
 M. Of. nr. 241/20 oct. 1995   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 O. nr. 1801/1995 
 M. Of. nr. 268/20 nov. 1995 
 Modificări: 
 - O. nr. 320/1996  (M. Of. nr. 50/12 mar. 1996) 
 - O. nr. 1015/1996  (M. Of. nr. 110/30 mai 1996) 
 - O. nr. 1146/1996  (M. Of. nr. 189/14 aug. 1996) 
 - O. nr. 1017/1997  (M. Of. nr. 138/1 iul. 1997) 
 - O. nr. 1329/1997  (M. Of. nr. 174/29 iul. 1997) 
 - O. nr. 815/1998  (M. Of. nr. 216/12 iun. 1998) 
 - O. nr. 2206/1998  (M. Of. nr. 506/29 dec. 1998) 
 - O. nr. 2541/1998  (M. Of. nr. 58/10 feb. 1999) 
 - O. nr. 1542/1999  (M. Of. nr. 7/11 ian. 2000) 
 - O. nr. 1370/2000  (M. Of. nr. 554/8 nov. 2000) 
 - O. nr. 1253/2001  (M. Of. nr. 441/6 aug. 2001) 
 - O. nr. 1985/2001  (M. Of. nr. 10/10 ian. 2002) 
 - O. nr. 267/2002  (M. Of. nr. 160/6 mar. 2002) 
 - O. nr. 1212/2002  (M. Of. nr. 718/2 oct. 2002) 
 - O. nr. 1074/2003  (M. Of. nr. 585/18 aug. 2003) 
 - O. nr. 526/2004  (M. Of. nr. 388/3 mai 2004) 
 - O. nr. 1305/2004  (M. Of. nr. 835/10 sep. 2004) 
 - O. nr. 1270/2004  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2004) 
 - O. nr. 752/2006  (M. Of. nr. 450/24 mai 2006) 
 - O. nr. 654/2006  (M. Of. nr. 545/23 iun. 2006) 
 - O. nr. 1679/2006  (M. Of. nr. 871/24 oct. 2006) 
 - O. nr. 2235/2006  (M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006) 
 - O. nr. 751/2008  (M. Of. nr. 307/18 apr. 2008) 
 - O. nr. 2016/2011  (M. Of. nr. 372/27 mai 2011) 
 - O. nr. 1525/2012  (M. Of. nr. 796/27 nov. 2012) 
 - O. nr. 2011/2013  (M. Of. nr. 786/16 dec. 2013) 
 - O. nr. 671/2014  (M. Of. nr. 361/16 mai 2014) 
 - O. nr. 1801/2014  (M. Of. nr. 4/5 ian. 2015) 
 - O. nr. 151/2015  (M. Of. nr. 119/16 feb. 2015) 
 - O. nr. 805/2015  (M. Of. nr. 524/14 iul. 2015) 
 
 

- O. nr. 3344/2017  (M. Of. nr. 24/10 ian. 2018) 

 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 
 

FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT 

 I. nr. 15815/97405/2108507/1995 
 privind determinarea activului net ajustat la societăţile comerciale prestatoare de servicii din agricultură de tip "Agromec", "Servagromec"  
 şi "Agroservice" 
 M. Of. nr. 277/27 nov. 1995   
 
 

MINISTERUL INDUSTRIILOR 

 O. nr. 1541/1995 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor stabile  
 de stocare şi alimentare cu gaze petroliere lichefiate, cu capacitate de până la 5.000 l, C8 - 95 
 M. Of. nr. 117/9 iun. 1995   



 
 

 1836

 O. nr. 1621/1995 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de autorizare a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de colectare,  
 prelucrare şi livrare a deşeurilor refolosibile 
 M. Of. nr. 295/21 dec. 1995 

 
 

(v. O.U.G. nr. 16/2001) 

 MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
 
 O. nr. 5692/1995 

 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea activităţilor din taberele studenţeşti gratuite de odihnă, de  
 creaţie şi sportive 
 M. Of. nr. 293/19 dec. 1995   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 
 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 

 O. nr. 34/N/M.30/3422/4221/1995 
 pentru aprobarea precizărilor privind avizarea documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor 
 M. Of. nr. 283/7 dec. 1995   
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 O. nr. 70/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi depozitarea acetilenei 
 M. Of. nr. 48/14 mar. 1995   
 
 O. nr. 71/1995 

 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere, a Normelor specifice de securitate  
 a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor şi a Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi depozitarea  
 oxigenului şi azotului 
 M. Of. nr. 48/14 mar. 1995   
 
 O. nr. 73/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje şi sticlărie tehnică 
 M. Of. nr. 48/14 mar. 1995   
 
 O. nr. 136/1995 

 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul şi turnarea betoanelor şi pentru executarea  
 lucrărilor de beton armat şi precomprimat 
 M. Of. nr. 217/22 sep. 1995   
 
 O. nr. 139/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatea de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă 
 M. Of. nr. 98/22 mai 1995   
 
 O. nr. 140/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru întreţinere şi reparaţii auto 
 M. Of. nr. 217/22 sep. 1995   
 
 O. nr. 141/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrările de foraj sonde 
 M. Of. nr. 217/22 sep. 1995   
 
 O. nr. 142/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului 
 M. Of. nr. 217/22 sep. 1995   
 
 O. nr. 225/1995 
 privind aprobarea Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie 
 M. Of. nr. 189/21 aug. 1995   
 
 O. nr. 231/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru industria celulozei şi hârtiei 
 M. Of. nr. 217/22 sep. 1995   
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 O. nr. 232/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor şi pilelor electrice 
 M. Of. nr. 217/22 sep. 1995   
 
 O. nr. 233/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru laminarea la cald a profilurilor sârmelor şi produselor plate din oţel 
 M. Of. nr. 217/22 sep. 1995   
 
 O. nr. 234/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald prin forjare 
 M. Of. nr. 217/22 sep. 1995   
 
 O. nr. 235/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime 
 
 M. Of. nr. 217/22 sep. 1995   
 
 O. nr. 236/1995 

 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrări neconvenţionale (electroeroziuni, electrochimice, laseri şi  
 ultrasunete) 
 M. Of. nr. 217/22 sep. 1995   
 
 O. nr. 237/1995 

 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor refractare, a plăcilor şi a prafurilor folosite la  
 turnarea oţelului 
 M. Of. nr. 217/22 sep. 1995   
 
 O. nr. 355/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere 
 M. Of. nr. 9/17 ian. 1996   
 
 O. nr. 356/1995 

 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lămpilor electrice, a tuburilor cinescop şi a corpurilor de  
 iluminat 
 M. Of. nr. 9/17 ian. 1996   
 
 O. nr. 357/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru activităţi care se desfăşoară la binoculare 
 M. Of. nr. 11/18 ian. 1996   
 
 O. nr. 358/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice 
 M. Of. nr. 11/18 ian. 1996   
 
 O. nr. 359/1995 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate de la populaţie şi din procese tehnologice 
 M. Of. nr. 11/18 ian. 1996   
 
 O. nr. 387/1995 

 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă ale localităţilor şi pentru nevoi tehnologice (captare,  
 transport şi distribuţie) 
 M. Of. nr. 11/18 ian. 1996   
 
 Procedura nr. 3242/1995 

 de înregistrare a contractelor individuale de muncă, precum şi modul de ţinere, de către direcţiile de muncă şi protecţie socială, a evidenţei  
 muncii prestate 
 M. Of. nr. 257/8 nov. 1995 

 
 

(v. O. nr. 747/1999) 

 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 Î.M. nr. 207/10297/1995 
 Îndrumări metodologice cu privire la salarizarea muncitorilor din ministere, celelalte organe ale autorităţii executive şi din unităţile  
 bugetare subordonate acestora 
 M. Of. nr. 122/19 iun. 1995 
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 Î.M. nr. 636/12005/1995 

 Îndrumări metodologice cu privire la modul de încadrare a personalului din sectorul bugetar potrivit statului de funcţii care se aprobă  
 anual, potrivit legii 
 M. Of. nr. 131/29 iun. 1995   
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1956/1995 

 privind introducerea şi aplicarea sistemului H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) în activitatea de supraveghere a  
 condiţiilor de igienă din sectorul alimentar 
 M. Of. nr. 59 bis/22 mar. 1996   
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 305/1995 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cercetarea accidentelor şi a incidentelor de aviaţie civilă 
 M. Of. nr. 234/11 oct. 1995    
 
 

MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 89/1995 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea diplomei de "Maestru în arta culinară" 
 M. Of. nr. 126/18 iun. 1996   
 
 O. nr. 103/1995 

 pentru aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării cursurilor de calificare profesională în meseriile de bază din activităţile hoteliere  
 şi de turism 
 M. Of. nr. 128/20 iun. 1996   
 

 1996 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 6/1996 

 privind perceperea de tarife de la persoanele fizice şi juridice pentru actele emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în  
 exercitarea atribuţiilor sale 
 M. Of. nr. 30/13 feb. 1996   
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ 

 Situaţie/1996 
 privind numărul locuitorilor din România la 1 iulie 1995 (pe judeţe) 
 M. Of. nr. 255/22 oct. 1996   
 FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT 
 
 Metodologie/1996 
 de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru vânzarea de acţiuni 
 M. Of. nr. 119/7 iun. 1996   
 
 R. nr. P/4384/1996 
 de organizare a licitaţiilor pentru contractarea serviciilor de consultanţă în domeniul evaluării societăţilor comerciale 
 M. Of. nr. 345/17 dec. 1996   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. 397/2016 (publicare) 

 Acord încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Seoul la 15 ianuarie 2016 şi la Bucureşti la 1 februarie 2016, între Guvernul României  
 şi Guvernul Republicii Coreea, de modificare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea  
 reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996 
 M. Of. nr. 238/31 mar. 2016 
 Publicat 
 
 

- O. nr. 397/2016  (M. Of. nr. 238/31 mar. 2016) 

 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 I.M. nr. 6280/1996 

 privind coordonarea, îndrumarea şi controlul de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K.  
 Constantinescu" a activităţilor de ameliorare şi reproducţie desfăşurate de oficiile judeţene de reproducţie şi selecţie a animalelor 
  M. Of. nr. 316/29 nov. 1996 
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 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 
 

FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT 

 N. nr. 86484/P2145/1996 
 privind reevaluarea imobilizărilor corporale în curs şi modificarea capitalului social al societăţilor comerciale pe acţiuni, prevăzute în  
 anexele nr. 2 şi 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 054/1995 
 M. Of. nr. 169/30 iul. 1996   
 
 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 397/1996 
 cu privire la asigurarea pazei pădurilor proprietate privată 
 M. Of. nr. 193/19 aug. 1996 

 (v. O.U.G. nr. 98/2003) 
 
 
 O. nr. 506/1996 

 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor de import şi export cu substanţe, produse şi echipamente înscrise în anexele  
 Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon 
 M. Of. nr. 234/27 sep. 1996   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR    
 O. nr. 394/1996 

 Modificări: 
 
 

- O. nr. 134/1997  (M. Of. nr. 86/9 mai 1997) 

 
 

MINISTERUL CULTURII 

 N.M. nr. 3977/1996 

 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de  
 cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a  
 personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural 
 M. Of. nr. 279/8 nov. 1996 
 Modificări: 
 - L. nr. 154/1998  (M. Of. nr. 266/16 iul. 1998) 
 
 
 O. nr. 1284/1996 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile unice de clasare a bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural  
 naţional şi a metodologiei de eliberare a adeverinţelor de export, precum şi a Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale  
 cu bunuri culturale 
 M. Of. nr. 322/4 dec. 1996 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2053/2002  (M. Of. nr. 349/24 mai 2002) 

 MINISTERUL DE INTERNE 
 CONSILIUL PENTRU MINORITĂŢILE NAŢIONALE 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 O. nr. 136/1996 
 privind accesul la consultarea documentelor şi a instrumentelor de evidenţă existente la organele în drept, referitoare la istoria  
 minorităţilor naţionale, şi situaţia juridică a bunurilor imobile care au aparţinut organizaţiilor (comunităţilor) cetăţenilor aparţinând  
 minorităţilor naţionale din România 
 M. Of. nr. 96/13 mai 1996   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 N.M. nr. 45184/1996 
 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii 
 M. Of. nr. 106/24 mai 1996 
 Modificări: 
 - N.M. nr. 47735/1996  (M. Of. nr. 355/30 dec. 1996) 
 (v. O.U.G. nr. 34/2006) 
 
 
 O. nr. 320/1996 
 M. Of. nr. 50/12 mar. 1996 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 109/29 mai 1996) 
 
 
 O. nr. 677/1996 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de utilizare a mijloacelor extrabugetare constituite în baza Hotărârii Guvernului  
 nr. 226/1995, la dispoziţia Ministerului Finanţelor, din comisioanele încasate în contul serviciilor prestate pentru Societatea Comercială  
 "Asigurarea Românească" - S.A. - ASIROM şi pentru alţi beneficiari 
 M. Of. nr. 83/23 apr. 1996 



 

 1840

 Modificări: 
 - O. nr. 1828/1996  (M. Of. nr. 355/30 dec. 1996) 
 
 
 O. nr. 1015/1996 
 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995 
 M. Of. nr. 110/30 mai 1996   
 
 O. nr. 1146/1996 
 M. Of. nr. 189/14 aug. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 516/1998  (M. Of. nr. 116/18 mar. 1998) 
 - O. nr. 2206/1998  (M. Of. nr. 506/29 dec. 1998) 
 
 
 O. nr. 1326/1996 
 pentru aprobarea Normelor tehnice de funcţionare a Direcţiei supraveghere şi control vamal 
 M. Of. nr. 140/5 iul. 1996   
 
 O. nr. 1385/1996 

 pentru aprobarea Normelor prudenţiale privind păstrarea lichidităţilor şi plasamentelor investiţionale ale societăţilor din domeniul  
 asigurărilor 
 M. Of. nr. 135/28 iun. 1996     
 O. nr. 1586/1996 
 pentru aprobarea prospectului de emisiune al obligaţiunilor de tezaur exprimate în dolari S. U. A. cu dobândă seria VAL1 1996 
 M. Of. nr. 178/5 aug. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 1612/1996  (M. Of. nr. 181/7 aug. 1996) 
 - O. nr. 1646/1996  (M. Of. nr. 188/13 aug. 1996) 
 
 
 O. nr. 1612/1996 
 M. Of. nr. 181/7 aug. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 1646/1996  (M. Of. nr. 188/13 aug. 1996) 
 
 
 O. nr. 1740/1996 

 privind stabilirea termenelor de plată pentru obligaţiile bugetare care nu au termene de plată prevăzute în actele normative care le-au  
 reglementat 
 M. Of. nr. 240/2 oct. 1996   
 
 O. nr. 1774/1996 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţierea în contabilitate a constituirii şi utilizării fondurilor de stimulare a  
 personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile subordonate acestuia, în conformitate cu prevederile Hotărârii  
 Guvernului nr. 487 din 21 iunie 1996 
 M. Of. nr. 225/20 sep. 1996   
 
 O. nr. 1994/1996 

 pentru aprobarea Normelor privind obiectivele ce se verifică, în mod distinct, la regiile autonome, în cadrul activităţii de verificare şi  
 certificare a bilanţurilor contabile, potrivit art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 483/1996 
 M. Of. nr. 275/5 nov. 1996   
 
 O. nr. 2312/1996 

 privind legitimaţiile eliberate persoanelor care aplică procedura de executare silită a creanţelor bugetare provenite din impozite, taxe şi  
 alte venituri 
 M. Of. nr. 355/30 dec. 1996   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 

 N.M. nr. 9065/19a 3760/780VP/1996 
 pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 707/1996 privind finanţarea unor lucrări de telefonie în mediul rural 
 M. Of. nr. 284/12 nov. 1996   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 23/1996 
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 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea şi funcţionarea comisionarilor în vamă 
 M. Of. nr. 98/15 mai 1996   
 MINISTERUL INDUSTRIILOR 
 
 O. nr. 1507/1996 
 privind aprobarea Procedurii-tip de atestare a capabilităţii agenţilor economici de a executa structuri sudate 
 M. Of. nr. 98/15 mai 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 806/2004  (M. Of. nr. 1189/13 dec. 2004) 
 
 
 O. nr. 1512/1996 

 privind regimul special de verificare tehnică şi autorizare de funcţionare a instalaţiilor mecanice sub presiune, a instalaţiilor mecanice de  
 ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, precum şi a instalaţiilor mecanice sub presiune, a instalaţiilor mecanice de ridicat şi a  
 unor instalaţii şi componente din cadrul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 39/23 feb. 1996   
 
 O. nr. 1591/1996 

 Modificări: 
 - O. nr. 231/1999  (M. Of. nr. 496/14 oct. 1999) 
 
 
 O. nr. 1667/1996 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare în construirea, montarea şi repararea  
 instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat - partea 1: Oţel şi partea a 2-a: Aluminiu şi aliaje din aluminiu CR 9-96 
 M. Of. nr. 344/16 dec. 1996      
 O. nr. 1668/1996 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru omologarea procedurilor de sudare folosite în construirea, montarea şi repararea  
 instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat - partea 1: Oţel şi partea a 2-a: Aluminiu şi aliaje din aluminiu CR 7-96 
 M. Of. nr. 344/16 dec. 1996   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 
 O. nr. 77/N/1996 
 Ordin   
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 89/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru gospodărie comunală şi salubritate publică 
 M. Of. nr. 87/29 apr. 1996   
 
 O. nr. 90/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice 
 M. Of. nr. 87/29 apr. 1996   
 
 O. nr. 115/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea ţevilor şi produselor tubulare din oţel 
 M. Of. nr. 87/29 apr. 1996   
 
 O. nr. 116/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii 
 M. Of. nr. 87/29 apr. 1996   
 
 O. nr. 117/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire 
 M. Of. nr. 87/29 apr. 1996   
 
 O. nr. 118/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire 
 M. Of. nr. 87/29 apr. 1996   
 
 O. nr. 310/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automată a datelor 
 M. Of. nr. 188/13 aug. 1996   
 
 O. nr. 312/1996 
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 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru producerea materialelor termo- şi hidroizolante 
 M. Of. nr. 188/13 aug. 1996   
 
 O. nr. 313/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea şi prelucrarea fibrelor de sticlă 
 M. Of. nr. 188/13 aug. 1996   
 
 O. nr. 314/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea metroului 
 M. Of. nr. 188/13 aug. 1996   
 
 O. nr. 315/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii 
 M. Of. nr. 188/13 aug. 1996   
 
 O. nr. 339/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice şi mecanice 
 M. Of. nr. 200/27 aug. 1996   
 
 O. nr. 340/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru radiaţii neionizante 
 M. Of. nr. 200/27 aug. 1996   
 
 O. nr. 388/1996 

 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996 (Norme metodologice privind  
 autorizarea funcţionării persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii; Norme metodologice privind certificarea  
 calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în  
 fabricaţie; Norme metodologice referitoare la certificarea calităţii din punct de vedere al securităţii muncii a echipamentelor tehnice;  
 Norme metodologice privind avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în domeniul protecţiei muncii;  
 Norme metodologice privind clasificarea minelor din punct de vedere al emanaţiilor de gaze; Norme metodologice privind comunicarea,  
 cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa accidentelor de muncă şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa bolilor  
 profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională; Norme metodologice privind finanţarea cheltuielilor  
 pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii; Norme metodologice privind locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de  
 accidentare) 
 M. Of. nr. 249/15 oct. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 657/2001  (M. Of. nr. 754/27 nov. 2001) 
 - H.G. nr. 115/2004  (M. Of. nr. 166/26 feb. 2004) 
 - H.G. nr. 119/2004  (M. Of. nr. 175/1 mar. 2004) 
 - H.G. nr. 752/2004  (M. Of. nr. 499/3 iun. 2004) 
 
 
 O. nr. 389/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea azbestului 
 M. Of. nr. 222/17 sep. 1996   
 
 O. nr. 441/1996 

 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de recorelare a pensiilor pentru munca depusă şi limită de vârstă cu vechime integrală şi de  
 invaliditate gradul I 
 M. Of. nr. 277/6 nov. 1996   
 
 O. nr. 568/1996 

 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea maşinilor electrice rotative, a transformatoarelor şi a  
 condensatoarelor de forţă 
 M. Of. nr. 344/16 dec. 1996   
 
 O. nr. 569/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat 
 M. Of. nr. 344/16 dec. 1996   
 
 O. nr. 570/1996 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice şi termochimice 
 M. Of. nr. 344/16 dec. 1996   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 361/1996 
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 privind actualizarea Listei produselor O. T. C. eliberate fără prescripţie medicală 
 M. Of. nr. 68/4 apr. 1996   
 
 O. nr. 474/1996 

 privind aprobarea baremului de medicamente, produse dietetice, plante şi produse din plante medicinale, produse apiterapice, care pot fi  
 eliberate prin unităţile "Tehnofarm" şi prin punctele farmaceutice din structura societăţilor comerciale farmaceutice 
 M. Of. nr. 68/4 apr. 1996 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 109/29 mai 1996) 
 
 
 O. nr. 1988/1996 
 privind controlul calităţii produselor farmaceutice şi a altor produse de uz uman 
 M. Of. nr. 344/16 dec. 1996   
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 N.M. nr. 3731/1996 

 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri  
 extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi 
 M. Of. nr. 344/16 dec. 1996 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 154/1998  (M. Of. nr. 266/16 iul. 1998) 

 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 102/1996 
 privind certificarea produselor/serviciilor, atestarea personalului şi acreditarea laboratoarelor de încercări, pentru transporturile feroviare 
 M. Of. nr. 125/17 iun. 1996   
 
 O. nr. 214/1996 

 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a autorizaţiei privind efectuarea transportului fluvial în trafic direct între România şi alt stat de  
 către navele aparţinând unui stat terţ 
 
 M. Of. nr. 140/5 iul. 1996   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 2289/1996 
 privind Normele de organizare, funcţionare a activităţii de vânzări la bord, precum şi de efectuare a controlului vamal 
 M. Of. nr. 355/30 dec. 1996   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 254/85/1996 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi  
 internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional 
 M. Of. nr. 201/29 aug. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 55/167/1997  (M. Of. nr. 71/21 apr. 1997) 
 
 

- O. nr. 1359/2004  (M. Of. nr. 743/17 aug. 2004) 

 

 1997 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 6/1997 

 privind stabilirea listei perimetrelor de explorare-dezvoltare-exploatare care urmează a fi date în administrare, în vederea desfăşurării  
 operaţiunilor petroliere 
 M. Of. nr. 47/19 mar. 1997   
 
 O. nr. 14/1997 

 privind stabilirea listei perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi/sau exploatare ce urmează a fi date în administrare în vederea desfăşurării  
 operaţiunilor petroliere 
 M. Of. nr. 54/1 apr. 1997   
 
 O. nr. 90/1997 
 privind conţinutul-cadru al documentaţiilor necesare pentru conservarea şi închiderea minelor şi carierelor 
 M. Of. nr. 336/28 nov. 1997   
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 O. nr. 94/1997 

 privind posibilitatea retragerii atestatului de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale unor agenţi economici cu activitate  
 geologică şi/sau de exploatare a substanţelor minerale utile 
 M. Of. nr. 346/8 dec. 1997   
 
 O. nr. 96/1997 
 privind stabilirea listei perimetrelor ce urmează a fi concesionate prin apel public de ofertă, în vederea desfăşurării de operaţiuni petroliere 
 M. Of. nr. 25/26 ian. 1998   
 
 O. nr. 101/1997 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind evaluarea, clasificarea, confirmarea resurselor geologice şi rezervelor de petrol şi  
 conţinutul-cadru al studiilor de evaluare a resurselor geologice şi rezervelor de petrol 
 M. Of. nr. 25/26 ian. 1998   
 
 O. nr. 103/1997 
 pentru aprobarea modelelor de decont privind taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale şi de redevenţă petrolieră 
 M. Of. nr. 32/28 ian. 1998   
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

 O. nr. 1/1997 
 privind înfiinţarea birourilor teritoriale în cadrul Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale 
 M. Of. nr. 57/4 apr. 1997 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 5/1998  (M. Of. nr. 362/24 sep. 1998) 

 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. 101/1997 

 pentru intrarea în vigoare a Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Georgia, semnat la Tbilisi la 26 martie  
 1996 
 M. Of. nr. 280/16 oct. 1997   
 O. nr. 102/1997 

 privind intrarea în vigoare a Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, semnat la  
 Constanţa la 2 iunie 1997 
 M. Of. nr. 301/5 nov. 1997   
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 65/1997 
 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor 
 M. Of. nr. 251/24 sep. 1997 
 Modificări: 
 - O. nr. 350/2002  (M. Of. nr. 635/28 aug. 2002) 
 - O. nr. 395/2002  (M. Of. nr. 756/16 oct. 2002) 
 - O. nr. 382/2002  (M. Of. nr. 800/5 nov. 2002) 
 - O. nr. 550/2002  (M. Of. nr. 937/20 dec. 2002) 
 - O. nr. 564/2003  (M. Of. nr. 654/16 sep. 2003) 
 
 
 O. nr. 68/1997 

 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la condiţiile sanitare veterinare pentru admiterea la import a produselor de origine  
 animală şi a furajelor 
 M. Of. nr. 284/21 oct. 1997   
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 O. nr. 86/1997 
 pentru aprobarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", în scopul eficientizării activităţii acesteia 
 M. Of. nr. 327/25 nov. 1997   
 
 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 184/1997 
 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu 
 M. Of. nr. 303 bis/6 nov. 1997 
 Modificări: 
 - O. nr. 709/1999  (M. Of. nr. 476/1 oct. 1999) 
 
 
 O. nr. 275/1997 
 M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997 



 

 1845

 Modificări: 
 - O. nr. 2353/2010  (M. Of. nr. 47/19 ian. 2011) 
 
 
 O. nr. 278/1997 
 M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997   
 
 O. nr. 756/1997 
 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului 
 M. Of. nr. 303 bis/6 nov. 1997 
 Modificări: 
 - O. nr. 592/2002  (M. Of. nr. 765/21 oct. 2002) 
 - O. nr. 1144/2002  (M. Of. nr. 35/22 ian. 2003) 
 - L. nr. 104/2011  (M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) - la data de 28 iul. 2011, încetează aplicabilitatea dispoziţiilor contrare cu  
 privire la poluanţii atmosferici 
 
 
 O. nr. 1097/1997 
 M. Of. nr. 47/3 feb. 1998   
 
 O. nr. 1098/1997 
 M. Of. nr. 47/3 feb. 1998   
 
 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEI 

 O. nr. 2291/1997 
 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor cercetării, precum şi a metodologiei de înregistrare 
 M. Of. nr. 68/12 feb. 1998   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 
 
 O. nr. 93/1997 
 privind utilizarea infrastructurii reţelelor de transmisie a programelor audiovizuale (CATV) 
 M. Of. nr. 64/15 apr. 1997   
 
 O. nr. 226/1997 
 privind introducerea şi operarea serviciilor poştale nerezervate 
 M. Of. nr. 305 bis/10 nov. 1997   
 MINISTERUL CULTURII 
 
 O. nr. 2017/1997 
 M. Of. nr. 162/18 iul. 1997   
 
 O. nr. 2066/1997 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome a Imprimeriilor 
 M. Of. nr. 334/28 nov. 1997 
 Modificări: 
 - O. nr. 2024/1999  (M. Of. nr. 325/8 iul. 1999) 
 
 
 O. nr. 2069/1997 

 pentru aplicarea în instituţiile publice muzeale a prevederilor art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de  
 garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 
 M. Of. nr. 75/17 feb. 1998 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 4029/1999  (M. Of. nr. 201/10 mai 1999) 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 O. nr. 5133/1997 

 privind actualizarea instrucţiunilor aprobate prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 39/1970 şi a Circularei nr. 40045/1974, date în  
 aplicarea Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor  
 agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 301/5 nov. 1997   
 
 O. nr. 5367/1997 

 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor de inspectori şcolari de specialitate  
 şi de inspectori şcolari de la inspectoratele şcolare judeţene 
 M. Of. nr. 15/19 ian. 1998   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 3352/136/1574/12/1997 
 privind unele măsuri referitoare la activitatea comisiilor de expertiză complexă (pentru învăţământul special), a comisiilor pentru ocrotirea  
 minorilor, precum şi a comisiilor de diagnostic şi triaj 
 M. Of. nr. 53/31 mar. 1997   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 O. nr. 284/1997 

 privind modificarea modului de calcul al ratei medii a dobânzii la creditele de licitaţie, comunicată de Banca Naţională a României,  
 aferentă certificatelor de trezorerie lansate în baza unor ordine ale ministrului de stat, ministrul finanţelor 
 M. Of. nr. 31/27 feb. 1997   
 
 O. nr. 594/1997 

 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea  
 creanţelor bugetare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/1997 
 M. Of. nr. 60/9 apr. 1997   
 
 O. nr. 984/1997 
 M. Of. nr. 98/23 mai 1997   
 
 O. nr. 985/1997 
 M. Of. nr. 98/23 mai 1997   
 
 O. nr. 986/1997 
 M. Of. nr. 98/23 mai 1997   
 
 O. nr. 987/1997 
 M. Of. nr. 98/23 mai 1997   
 
 O. nr. 988/1997 
 M. Of. nr. 98/23 mai 1997   
 
 
 O. nr. 1100/1997 
 M. Of. nr. 118/10 iun. 1997   
 
 O. nr. 1151/1997 
 privind încadrarea pe clase de calitate a unor sortimente de ţigarete 
 M. Of. nr. 131/25 iun. 1997   
 
 O. nr. 1270/1997 
 privind încadrarea pe clase de calitate a ţigaretelor 
 M. Of. nr. 141/7 iul. 1997   
 
 O. nr. 1420/1997 
 M. Of. nr. 201/20 aug. 1997   
 
 O. nr. 1456/1997 
 M. Of. nr. 195/15 aug. 1997   
 
 O. nr. 1549/1997 

 privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri şi  
 prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului-anexă, semnate la Erevan la 25 martie 1996 
 M. Of. nr. 237/11 sep. 1997   
 
 O. nr. 1951/1997 

 privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii  
 fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital 
 M. Of. nr. 339/3 dec. 1997   
 
 O. nr. 2178/1997 

 în legătură cu intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri şi  
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 prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital 
 M. Of. nr. 367/18 dec. 1997   
 
 Precizări nr. 22475/1997 
 privind virarea la bugetul de stat a taxei asupra tranzacţiilor cu valori mobiliare 
 M. Of. nr. 184/5 aug. 1997   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 1075/1997 

 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de agreare a experţilor vamali autorizaţi, retragerea atestatului nominal şi  
 autorizarea comisionarilor în vamă 
 M. Of. nr. 305 bis/10 nov. 1997 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 332/1998  (M. Of. nr. 234/26 iun. 1998) 
 
 
 Decizia nr. 1077/1997 

 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de autorizare a transportatorilor în trafic internaţional care utilizează sistemul de  
 transport al coletelor "uşă în uşă" 
 M. Of. nr. 305 bis/10 nov. 1997 

 
 

(v. H.G. nr. 77/2006 şi Decizia nr. 1953/2001) 

 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 O. nr. 18/1997 

 privind instituirea restricţiei de eliberare a licenţei de export sau de import unor societăţi comerciale care nu au respectat prevederile  
 Hotărârii Guvernului nr. 764/1991 
 M. Of. nr. 131/25 iun. 1997   
 
 O. nr. 1587/1997 
 pentru aprobarea listei categoriilor de construcţii şi instalaţii industriale generatoare de riscuri tehnologice 
 M. Of. nr. 239/12 sep. 1997   
 
 O. nr. 1602/1997 
 privind aprobarea programelor de reorganizare şi restructurare a regiilor autonome din industria minieră 
 M. Of. nr. 205/22 aug. 1997   
 
 O. nr. 1605/1997 

 privind aprobarea structurii organizatorice a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de  
 Ridicat, precum şi a atribuţiilor acesteia şi ale unităţilor sale teritoriale 
 M. Of. nr. 241 bis/15 sep. 1997 

 (v. H.G. nr. 1340/2001) 
 
 
 O. nr. 1623/1997 
 M. Of. nr. 256 bis/29 sep. 1997 

 (v. O. nr. 56/2002) 
 
 
 O. nr. 1638/1997 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome pentru Producţia de Tehnică Militară "Ratmil" Bucureşti 
 M. Of. nr. 303/6 nov. 1997 
 Modificări: 
 - O. nr. 1657/1997  (M. Of. nr. 369/19 dec. 1997) 
 
 
 O. nr. 1648/1997 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru recipiente stabile sub presiune din instalaţiile frigorifice C 14-97 
 M. Of. nr. 7/12 ian. 1998   
 
 O. nr. 1649/1997 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru omologarea procedurilor de sudare a îmbinărilor sudate ţeavă-placă tubulară executate din  
 oţeluri şi autorizarea sudorilor pentru execuţia acestui tip de îmbinări CR 14-97 
 M. Of. nr. 7/12 ian. 1998   
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 1565-99/N/1997 
 privind aprobarea Normativului experimental pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu conducte din  
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 polietilenă, indicativ I. 6. PE-97 
 M. Of. nr. 170 bis/25 iul. 1997   
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE 

 O. nr. 1645/C. P. 2393/1997 
 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic 
 M. Of. nr. 12/16 ian. 1998 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 90/26 feb. 1998) 

 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 N.M. nr. 2083/1997 
 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 344/5 dec. 1997 
 Modificări: 
 
 

- N.M. nr. 169/A.N./2001  (M. Of. nr. 479/21 aug. 2001) 

 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 
 N.M. nr. 6529/NN/1997 

 de aplicare a Programului privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  
 577/1997 
 M. Of. nr. 289/27 oct. 1997   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 O. nr. 4101/NN-15/3733/1997 
 privind situaţia terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe 
 M. Of. nr. 138/1 iul. 1997   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 N.M. nr. 4626/23685/6291/1840/1997 
 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996 
 M. Of. nr. 346/8 dec. 1997   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE 

 O. nr. 90/N/911-CP/1997 
 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar în localităţi 
 M. Of. nr. 110/3 iun. 1997   
 
 O. nr. 91/N/912-CP/1997 
 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi 
 M. Of. nr. 110/3 iun. 1997   
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 O. nr. 35/1997 

 privind aprobarea constituirii Sistemului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale de certificare a conformităţii echipamentelor tehnice, a  
 echipamentului individual de protecţie şi a celui de lucru cu cerinţele de protecţie a muncii 
 M. Of. nr. 29/21 feb. 1997   
 
 O. nr. 54/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru radiocomunicaţii 
 M. Of. nr. 18/6 feb. 1997   
 
 O. nr. 55/1997 

 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentaţie publică şi transport de persoane cu instalaţii pe  
 cablu 
 M. Of. nr. 18/6 feb. 1997   
 
 O. nr. 56/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii metalice 
 M. Of. nr. 18/6 feb. 1997   
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 O. nr. 57/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru executarea construcţiilor înalte prin glisări şi liftări 
 M. Of. nr. 18/6 feb. 1997   
 
 O. nr. 149/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatea de creştere a animalelor 
 M. Of. nr. 51/26 mar. 1997   
 
 O. nr. 154/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru activitatea de extracţie a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 53/31 mar. 1997   
 
 O. nr. 209/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru mine de cărbune, şisturi şi nisipuri bituminoase 
 M. Of. nr. 91/15 mai 1997   
 
 O. nr. 210/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru telecomunicaţii 
 M. Of. nr. 91/15 mai 1997   
 
 O. nr. 211/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru extracţia ţiţeiului şi a gazelor prin sonde marine 
 M. Of. nr. 91/15 mai 1997   
 
 O. nr. 212/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru extracţia ţiţeiului 
 M. Of. nr. 91/15 mai 1997   
 
 O. nr. 288/1997 

 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru cultura mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice şi  
 utilizarea substanţelor toxice în activităţile din agricultură 
 M. Of. nr. 103/28 mai 1997   
 
 O. nr. 470/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru prelucrarea peştelui 
 M. Of. nr. 167/23 iul. 1997   
 
 O. nr. 517/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru piscicultură şi pescuit 
 M. Of. nr. 167/23 iul. 1997    
 
 O. nr. 518/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru prelucrarea pietrelor naturale şi a marmurei 
 M. Of. nr. 167/23 iul. 1997   
 
 O. nr. 593/1997 

 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru activitatea de fabricare a furnirului, placajului, panelului, lemnului  
 stratificat - densificat şi a elementelor mulate din furnire sau aşchii 
 M. Of. nr. 201/20 aug. 1997   
 
 O. nr. 594/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat 
 M. Of. nr. 201/20 aug. 1997   
 
 O. nr. 595/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare 
 M. Of. nr. 201/20 aug. 1997   
 
 O. nr. 598/1997 

 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru recepţionarea, conservarea, păstrarea şi valorificarea produselor  
 agricole 
 M. Of. nr. 201/20 aug. 1997   
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 O. nr. 599/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru industria cărnii şi a produselor din carne 
 M. Of. nr. 201/20 aug. 1997   
 
 O. nr. 654/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru industria poligrafică 
 M. Of. nr. 248/23 sep. 1997   
 
 O. nr. 664/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru alpinism utilitar 
 M. Of. nr. 272/9 oct. 1997   
 
 O. nr. 665/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul 
 M. Of. nr. 272/9 oct. 1997   
 
 O. nr. 666/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru poştă 
 M. Of. nr. 272/9 oct. 1997   
 
 O. nr. 667/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru prelucrarea conservelor din legume şi fructe şi producerea sucurilor 
 M. Of. nr. 272/9 oct. 1997   
 
 O. nr. 683/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru prospecţiuni şi explorări geologice 
 M. Of. nr. 280/16 oct. 1997   
 
 O. nr. 718/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru transporturi aeriene 
 M. Of. nr. 285/21 oct. 1997   
 
 O. nr. 719/1997 

 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi  
 depozitarea materialelor 
 M. Of. nr. 280/16 oct. 1997   
 
 O. nr. 838/1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru depozitarea, transportul şi folosirea materiilor explozive 
 M. Of. nr. 346/8 dec. 1997   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 
 O. nr. 858/1997 

 pentru aprobarea Regulilor de bună practică în studiul clinic al medicamentelor în România şi a Normelor de aplicare a Regulilor de bună  
 practică în studiul clinic al medicamentelor în România 
 M. Of. nr. 73/17 feb. 1998   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 O. nr. 77/1997 
 privind efectuarea de operaţiuni portuare în afara limitelor porturilor 
 M. Of. nr. 38/7 mar. 1997   
 
 O. nr. 341/1997 
 privind delimitarea în teritoriu a lucrărilor finanţate din Fondul special al drumurilor publice 
 M. Of. nr. 192/12 aug. 1997   
 
 O. nr. 457/1997 

 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judeţene şi consiliilor locale din Fondul special al drumurilor  
 publice 
 M. Of. nr. 318/19 nov. 1997   
 
 

MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 16/1997 
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 privind aprobarea politicii tarifare în structurile de primire turistice 
 M. Of. nr. 11/29 ian. 1997   
 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
 
 Decizia nr. 1/1997 

 pentru acordarea Avizului de funcţionare şi de exercitare a drepturilor ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor Societăţii  
 pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual a Autorilor şi Realizatorilor 
 M. Of. nr. 109/2 iun. 1997   
 
 Decizia nr. 2/1997 
 M. Of. nr. 334/15 iul. 1999   
 
 Decizia nr. 3/1997 

 pentru avizarea funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor în domeniul muzical a Asociaţiei  
 "Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor" 
 M. Of. nr. 58/8 apr. 1997   
 
 Decizia nr. 4/1997 

 de acordare a avizului de funcţionare şi exercitare a drepturilor ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe Centrului Român  
 pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi 
 M. Of. nr. 57/4 apr. 1997   
 
 Decizia nr. 5/1997 

 pentru avizarea funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe în domeniul muzical a Uniunii Producătorilor de  
 Fonograme din România "U.P.F.R." 
 M. Of. nr. 121/23 mar. 1998   
 
 Decizia nr. 8/1997 
 pentru avizarea funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor scrise a Fondului Literar 
 M. Of. nr. 138/1 iul. 1997   
 
 Decizia nr. 10/1997 

 pentru desemnarea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor "UCMR - ADA" ca  
 organism unic de colectare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată în domeniul înregistrărilor sonore 
 M. Of. nr. 138/1 iul. 1997   
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPAŢI 

 O. nr. 82/1997 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind calculul şi vărsarea contribuţiei agenţilor economici la Fondul de risc şi accident, precum şi  
 utilizarea acestuia 
 M. Of. nr. 93/19 mai 1997   
 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 
 
 O. nr. 152/1997 
 M. Of. nr. 207/25 aug. 1997 
   
 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 770/6173/NN/1997 
 M. Of. nr. 264/3 oct. 1997   
 

 1998 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 41/1998 
 pentru punerea în aplicare a unor instrucţiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri în domeniul petrolier 
 M. Of. nr. 173/7 mai 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 98/1998  (M. Of. nr. 343/10 sep. 1998) 
 
 
 O. nr. 43/1998 
 pentru punerea în aplicare a unor instrucţiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri în domeniul petrolier 
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 M. Of. nr. 174/7 mai 1998   
 
 O. nr. 76/1998 

 privind aprobarea Procedurii de licitaţie pentru participarea la concursul de ofertă publică, organizat de Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale, în vederea concesionării perimetrelor de exploatare ce intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/1997,  
 aprobată şi modificată prin Legea nr.40/1998 
 M. Of. nr. 301/17 aug. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 143/2002  (M. Of. nr. 690/19 sep. 2002) 
 
 
 O. nr. 93/1998 
 pentru aprobarea instrucţiunilor tehnice elaborate în vederea aplicării unitare a dispoziţiilor Legii minelor nr.61/1998 
 M. Of. nr. 330 bis/1 sep. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 6/1999  (M. Of. nr. 67/18 feb. 1999) 
 - O. nr. 165/2004  (M. Of. nr. 734/13 aug. 2004) 
 - O. nr. 176/2005  (M. Of. nr. 1116/12 dec. 2005) 
 - O. nr. 177/2005  (M. Of. nr. 1116/12 dec. 2005) 
 - O. nr. 175/2005  (M. Of. nr. 1122/13 dec. 2005) 
 (v. L. nr. 85/2003) 
 
 
 O. nr. 157 bis/1998 
 privind lista perimetrelor petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare, oferite pentru concesiune prin concurs de ofertă publică 
 M. Of. nr. 11/18 ian. 1999   
 
 O. nr. 159/1998 
 privind aprobarea unor licenţe de concesionare a activităţii de explorare 
 M. Of. nr. 514/30 dec. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 7/2000  (M. Of. nr. 34/28 ian. 2000) 
 - Decizia nr. 8/2003  (M. Of. nr. 372/30 mai 2003) 
 
 

- Decizia nr. 9/2003  (M. Of. nr. 372/30 mai 2003) 

 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 116/166725/1998 
 privind aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru închiderea minelor/carierelor 
 M. Of. nr. 27/26 ian. 1999 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 115/62/1999  (M. Of. nr. 255/3 iun. 1999) 

 DEPARTAMENTUL PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
 
 O. nr. 6/1998 
 privind înfiinţarea Biroului teritorial Arad în cadrul Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale 
 M. Of. nr. 362/24 sep. 1998 

 
 

(v. H.G. nr. 275/2007) 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 103/1998 
 privind intrarea în vigoare a Convenţiei consulare dintre România şi Republica Croaţia, semnată la Zagreb la 19 mai 1997 
 M. Of. nr. 278/27 iul. 1998    
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 
 O. nr. 22/1998 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Naţionale ''Tutunul Românesc'' - S.A. 
 M. Of. nr. 144/9 apr. 1998   
 
 O. nr. 70/1998 

 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară veterinară a importului, exportului,  
 tranzitului cu animale, produse şi subproduse de origine animală, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a  
 animalelor şi sănătatea publică 
 M. Of. nr. 369/29 sep. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 4/2000  (M. Of. nr. 62/11 feb. 2000) 
 - O. nr. 130/2002  (M. Of. nr. 224/3 apr. 2002) 
 
 

- O. nr. 487/2003  (M. Of. nr. 579/13 aug. 2003) 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
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 MINISTERUL DE INTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. M.70/768/1280/c/8513/1998 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea şi reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizaţii  
 cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare 
 M. Of. nr. 296/13 aug. 1998   
 
 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 705/1998 
 M. Of. nr. 470/8 dec. 1998   
 
 O. nr. 706/1998 
 M. Of. nr. 470/8 dec. 1998   
 
 O. nr. 727/1998 
 privind taxele de atestare a persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea studiilor de impact şi a bilanţurilor de mediu 
 Modificări: 
 - O. nr. 340/2000  (M. Of. nr. 144/6 apr. 2000) 
 
 
 O. nr. 938/1998 

 privind aprobarea Metodologiei pentru calculul preţului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de creştere şi al celorlalte cheltuieli  
 determinate de ocuparea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier 
 M. Of. nr. 498/23 dec. 1998   
 
 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEI 

 O. nr. 17/1998 

 privind aprobarea Instrucţiunilor de finanţare şi implementare, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare  
 şi stimulare a inovării 
 M. Of. nr. 91 bis/26 feb. 1998   
 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 8/1998 

 privind autorizarea Regiei Autonome ''Inspectoratul General al Comunicaţiilor'' de a elibera autorizaţii de tip pentru unele tipuri de  
 echipamente 
 M. Of. nr. 51/5 feb. 1998   
 
 O. nr. 27/1998 
 cu privire la majorarea tarifelor de radiocomunicaţii 
 M. Of. nr. 101/3 mar. 1998   
 
 O. nr. 73/1998 

 privind organizarea licitaţiei în vederea obţinerii licenţelor de operare pentru sisteme de radiocomunicaţii multicanal punct - multipunct în  
 tehnologia LMDS, în banda de frecvenţe 27,3 - 28,3 GHz 
 M. Of. nr. 164/24 apr. 1998   
 
 O. nr. 98/1998 

 privind autorizarea activităţilor de proiectare, instalare şi întreţinere a reţelelor de telecomunicaţii, precum şi de instalare, întreţinere şi  
 conectare a echipamentelor de telecomunicaţii 
 M. Of. nr. 171/5 mai 1998   
 
 
 O. nr. 122/1998 
 privind aprobarea Condiţiilor generale pentru furnizarea serviciului telefonic 
 M. Of. nr. 231/25 iun. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 136/2000  (M. Of. nr. 227/23 mai 2000) 
 
 
 O. nr. 175/1998 
 privind interconectarea reţelelor de telecomunicaţii 
 M. Of. nr. 307/24 aug. 1998   
 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 351/1998 

 pentru aprobarea Criteriilor de premiere a personalului din instituţiile publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de  
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 la bugetul de stat sau de la bugetele locale 
 M. Of. nr. 491/21 dec. 1998   
 
 O. nr. 2069/1998 
 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice 
 M. Of. nr. 431/13 nov. 1998 

 (v. L. nr. 334/2002) 
 
 
 O. nr. 2076/1998 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de susţinere financiară, cu titlu de comandă de stat, a programelor editoriale şi a  
 publicaţiilor culturale 
 M. Of. nr. 62/16 feb. 1999   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 O. nr. 3116/1998 

 privind aprobarea metodologiei de organizare şi de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor de directori şi de directori adjuncţi  
 de la unităţile de învăţământ preuniversitar 
 M. Of. nr. 15/19 ian. 1998   
 
 O. nr. 3250/1998 
 privind criteriile de normare a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 269/20 iul. 1998   
 
 O. nr. 3292/1998 
 privind completarea catedrelor cu alte discipline decât specializarea dobândită prin studii 
 M. Of. nr. 164/24 apr. 1998   
 
 O. nr. 3293/1998 
 privind condiţiile necesare ocupării funcţiei didactice de institutor 
 M. Of. nr. 164/24 apr. 1998   
 
 O. nr. 3294/1998 

 privind stabilirea vechimii în învăţământ pentru persoanele provenite din alte sectoare de activitate, care au profesat în specialitatea  
 înscrisă pe diploma de studii 
 M. Of. nr. 164/24 apr. 1998   
 
 O. nr. 3295/1998 

 privind obţinerea gradelor didactice de către antrenorii de la cluburile sportive şcolare şi din unităţile în care se desfăşoară activităţi  
 extraşcolare 
 M. Of. nr. 164/24 apr. 1998   
 
 O. nr. 3296/1998 
 privind metodologia de organizare a pregătirii instructorilor-animatori 
 M. Of. nr. 164/24 apr. 1998   
 
 O. nr. 5032/1998 
 privind aprobarea Regulamentului casei corpului didactic 
 M. Of. nr. 159/16 apr. 1999   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 O. nr. 40/1998 

 în legătură cu intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine pentru evitarea dublei impuneri  
 şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 
 M. Of. nr. 15/19 ian. 1998   
 
 O. nr. 379/1998 
 privind stabilirea termenelor de plată a obligaţiilor bugetare prevăzute în Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr.59/1997 şi nr.88/1997 
 M. Of. nr. 142/8 apr. 1998   
 
 O. nr. 963/1998 

 pentru aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adăugată, şi a listei produselor provenite din import,  
 supuse cotei de 11% T.V.A., pe poziţii tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României 
 M. Of. nr. 210/8 iun. 1998   
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 O. nr. 1177/1998 
 privind aplicarea prevederilor art.1 alin. (4) şi (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr.831/1997 
 M. Of. nr. 223/18 iun. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 1714/2005  (M. Of. nr. 1042/23 nov. 2005) 
 
 
 O. nr. 1556/1998 

 în legătură cu intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri  
 şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat 
 M. Of. nr. 345/11 sep. 1998   
 
 O. nr. 1583/1998 

 în legătură cu intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi  
 prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 
 M. Of. nr. 345/11 sep. 1998   
 
 O. nr. 1636/1998 
 privind aplicarea prevederilor art.6 din Hotărârea Guvernului nr.831/1997 
 M. Of. nr. 307/24 aug. 1998   
 
 O. nr. 1772/1998 

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru  
 ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată, cu modificările ulterioare 
 M. Of. nr. 364/25 sep. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 980/1999  (M. Of. nr. 563/18 nov. 1999) 
 
 
 O. nr. 1959/1998 

 privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri şi  
 prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital 
 M. Of. nr. 465/4 dec. 1998   
 
 O. nr. 2049/1998 

 privind regimul taxei pe valoarea adăugată pentru bunurile şi serviciile destinate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi  
 reprezentanţelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi personalului diplomatic al acestora 
 M. Of. nr. 497/23 dec. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 107/1999  (M. Of. nr. 90/2 mar. 1999) 
 
 
 O. nr. 2050/1998 

 privind regimul taxei pe valoarea adăugată pentru utilajele, echipamentele şi serviciile achiziţionate de titularii acordurilor petroliere,  
 persoane juridice străine, precum şi pentru bunurile şi serviciile finanţate direct din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv din  
 donaţii ale persoanelor fizice 
 M. Of. nr. 497/23 dec. 1998   
 
 O. nr. 2055/1998 
 privind aplicarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 
 M. Of. nr. 442/20 nov. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 1714/2005  (M. Of. nr. 1042/23 nov. 2005) 
 
 
 O. nr. 2113/1998 

 privind participarea la tratativele desfăşurate în vederea vânzării pachetelor de acţiuni deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat la societăţile  
 comerciale 
 M. Of. nr. 451/25 nov. 1998   
 
 O. nr. 2165/1998 
 pentru aprobarea Normelor prudenţiale privind managementul societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor 
 M. Of. nr. 451/25 nov. 1998   
 
 O. nr. 2523/1998 
 privind aprobarea Listei de valori unice în vamă pe produse şi grupe de produse 
 M. Of. nr. 7/15 ian. 1999   
 
 O. nr. 2541/1998 
 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate 
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 M. Of. nr. 58/10 feb. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 752/2006  (M. Of. nr. 450/24 mai 2006) 
 
 
 O. nr. 2610/1998 

 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor - persoane fizice - care nu au domiciliul în  
 România 
 M. Of. nr. 34/28 ian. 1999   
 
 O. nr. 2627/1998 

 privind documentaţia necesară pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată agenţilor economici înregistraţi ca plătitori de taxă pe  
 valoarea adăugată 
 M. Of. nr. 34/28 ian. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 177/2000  (M. Of. nr. 57/7 feb. 2000) 
 
 
 O. nr. 2756/1998 

 privind încasarea, administrarea şi utilizarea în regim extrabugetar a veniturilor realizate de Ministerul Finanţelor din activitatea de  
 distribuire a formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii 
 M. Of. nr. 34/28 ian. 1999 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1410/2001  (M. Of. nr. 413/25 iul. 2001) 

 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

 N.M. nr. 22656/335595/1998 
 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.193/1998 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de garanţie de 10% din valoarea utilajelor,  
 echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice, livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de  
 fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, şi compensarea cu aceste sume a obligaţiilor de plată ale societăţilor comerciale furnizoare către bugetul  
 de stat 
 M. Of. nr. 479/14 dec. 1998   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 784/34/N./1998 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare,  
 contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor 
 M. Of. nr. 230/24 iun. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 553/5367/NN/1999  (M. Of. nr. 267/10 iun.  
 1999) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 367/1998 
 privind tratamentul dobânzilor în vederea determinării valorii în vamă a mărfurilor importate 
 M. Of. nr. 240/1 iul. 1998 

 Notă: Menţinută în vigoare conform Deciziei nr. 1.953/2001 - M. Of. nr.771/4 dec. 2001 
 
 
 

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 1770/1998 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru omologarea procedurilor de sudare utilizate la execuţia pereţilor-membrană ce intră în  
 componenţa cazanelor de abur şi a cazanelor de apă fierbinte CR 17-98 
 M. Of. nr. 17/21 ian. 1999   
 
 O. nr. 1775/1998 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare 
 M. Of. nr. 133/31 mar. 1999   
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 R. nr. 1253/C/V.S./1998 
 privind modul de constituire, de evidenţiere şi de folosire a fondului de 15% pentru stimularea executorilor judecătoreşti 
 M. Of. nr. 347/14 sep. 1998   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE 
 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE 

 N. nr. 1887/98/1160/C/1998 
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 pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr.269/1998 privind reducerile şi gratuităţile acordate magistraţilor şi personalului auxiliar de  
 specialitate de la instanţe şi parchete pentru transportul intern 
 M. Of. nr. 427/11 nov. 1998   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 
 O. nr. 63/N/1998 
 privind obligaţia afişării la loc vizibil a panoului de identificare a investiţiei 
 M. Of. nr. 345/11 sep. 1998 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 839/2009  (M. Of. nr. 797/23 nov. 2009) 

 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 
 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 62/N-19.o/288-1955/1998 
 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale 
 M. Of. nr. 354/16 sep. 1998   
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 9/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru îmbunătăţiri funciare şi irigaţii 
 M. Of. nr. 87/24 feb. 1998   
 
 O. nr. 24/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru activitatea de valorificare a deşeurilor proteice 
 M. Of. nr. 87/24 feb. 1998   
 
 O. nr. 187/1998 
 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă 
 M. Of. nr. 169/29 apr. 1998   
 
 O. nr. 330/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru transportul intern 
 M. Of. nr. 240/1 iul. 1998   
 
 O. nr. 356/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru transporturi navale 
 M. Of. nr. 280/29 iul. 1998   
 
 O. nr. 357/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor 
 M. Of. nr. 280/29 iul. 1998   
 
 O. nr. 358/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru instalaţii frigorifice 
 M. Of. nr. 280/29 iul. 1998   
 
 O. nr. 359/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea cocsului şi a produselor cocsochimice 
 M. Of. nr. 280/29 iul. 1998   
 
 O. nr. 360/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea produselor de morărit şi panificaţie 
 M. Of. nr. 280/29 iul. 1998   
 
 O. nr. 361/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabrici de aglomerate 
 M. Of. nr. 280/29 iul. 1998   
 
 O. nr. 411/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru activităţi în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 390/15 oct. 1998   
 
 O. nr. 412/1998 



 

 1858

 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru elaborarea şi turnarea oţelului 
 M. Of. nr. 390/15 oct. 1998   
 
 O. nr. 413/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru elaborarea şi turnarea fontei 
 M. Of. nr. 395/19 oct. 1998   
 
 O. nr. 414/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru activitatea în turnătorii 
 M. Of. nr. 395/19 oct. 1998   
 
 O. nr. 415/1998 

 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea componentelor şi echipamentelor electrice, electrotehnice şi  
 a materialelor electroizolante 
 M. Of. nr. 395/19 oct. 1998   
 
 O. nr. 416/1998 

 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru exploatarea în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare,  
 radioactive şi a nemetaliferelor 
 M. Of. nr. 395/19 oct. 1998   
 
 O. nr. 561/1998 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea produselor lactate 
 M. Of. nr. 30/27 ian. 1999   
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 281/M.49/1998 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998, privind unele măsuri de protecţie a  
 personalului civil disponibilizat ca urmare a programului de restructurare a armatei 
 M. Of. nr. 262/14 iul. 1998   
 MINISTERUL PRIVATIZĂRII 
 
 O. nr. 47/1998 
 M. Of. nr. 147/13 apr. 1998   
 
 O. nr. 71/1998 

 privind sumele încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate până la data intrării în vigoare  
 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, care se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor  
 comerciale privatizate 
 M. Of. nr. 147/13 apr. 1998   
 
 O. nr. 109/1998 

 privind reglementarea unitară a surselor de acoperire a sumelor care se lasă, cu titlu gratuit la dispoziţia societăţilor comerciale privatizate  
 şi a modului de efectuare de către Fondul Proprietăţii de Stat a viramentelor la buget 
 M. Of. nr. 169/29 apr. 1998   
 
 O. nr. 133/1998 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind anunţul publicitar pentru vânzarea, prin negociere directă, a acţiunilor emise de societăţile  
 comerciale care se privatizează, conform contractelor încheiate între Fondul Proprietăţii de Stat şi bănci de investiţii sau instituţii  
 financiare internaţionale 
 M. Of. nr. 196/27 mai 1998   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 687/1998 

 pentru aprobarea Nomenclatorului privind dispozitivele medicale-etalon destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau  
 funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, termenele de înlocuire a acestora şi dispozitivele medicale supuse reparaţiilor 
 M. Of. nr. 417 bis/5 nov. 1998   
 
 O. nr. 688/1998 

 privind criteriile de avizare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale  
 ori corectării unor deficienţe fizice 
 M. Of. nr. 417 bis/5 nov. 1998   
 
 O. nr. 754/1998 
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 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de acordare a unor înlesniri la plata obligaţiilor datorate Fondului special pentru sănătate 
 M. Of. nr. 504/28 dec. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 136/1999  (M. Of. nr. 326/9 iul. 1999) 
 
 
 O. nr. 805/1998 

 privind reglementarea situaţiei asistenţilor medicali şi a altor categorii de personal cu pregătire postliceală şi medie, încadraţi cu  
 nerespectarea Normelor privind schimbarea specialităţii personalului mediu şi auxiliar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii  
 nr.108/1971 
 M. Of. nr. 400/21 oct. 1998   
 
 O. nr. 976/1998 
 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor 
 M. Of. nr. 268/11 iun. 1999 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1198/2002  (M. Of. nr. 866/2 dec. 2002) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 O. nr. 43/1998 
 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale 
 M. Of. nr. 138 bis/6 apr. 1998   
 
 O. nr. 49/1998 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane 
 M. Of. nr. 138 bis/6 apr. 1998   
 
 O. nr. 50/1998 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale 
 M. Of. nr. 138 bis/6 apr. 1998   
 
 O. nr. 51/1998 
 pentru aprobarea Normativului privind execuţia la cald a îmbrăcămintei bituminoase cilindrate, pe calea de pod, cu beton asfaltic cilindrat 
 M. Of. nr. 127 bis/26 mar. 1998   
 
 O. nr. 52/1998 
 pentru aprobarea Normativului privind reciclarea la rece a îmbrăcămintei rutiere 
 M. Of. nr. 127 bis/26 mar. 1998   
 
 O. nr. 54/1998 
 pentru aprobarea Normativului privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece, cu emulsie de bitum 
 M. Of. nr. 127 bis/26 mar. 1998   
 
 O. nr. 181/1998 

 pentru aprobarea reglementărilor de aeronautică civilă română ''Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile - RACR -  
 ASMET'' 
 M. Of. nr. 188/21 mai 1998 

 (v. O. nr. 665/2005 (M.T.C.T.) - M. Of. nr. 424/19 mai 2005) 
 
 
 O. nr. 375/1998 

 pentru aprobarea Normelor tehnice de navigabilitate - Partea a 10-a - Executarea lucrărilor de întreţinere la recipientele sub presiune,  
 folosite pe aeronavele civile 
 M. Of. nr. 511/30 dec. 1998   
 
 O. nr. 464/1998 
 pentru aprobarea Reglementării privind securitatea aeroporturilor - RACR - SECA 
 M. Of. nr. 511/30 dec. 1998   
 
 O. nr. 465/1998 
 pentru aprobarea Reglementării privind securitatea operatorului aerian - RACR - SECO 
 M. Of. nr. 511/30 dec. 1998   
 
 O. nr. 497/1998 
 pentru aprobarea Normativului privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri 
 M. Of. nr. 446/23 nov. 1998     
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 O. nr. 650/1998 

 pentru organizarea şi exercitarea controlului şi inspecţiei de stat în transportul feroviar şi cu metroul şi pentru unele măsuri specifice  
 privind cercetarea evenimentelor de cale ferată 
 M. Of. nr. 469/7 dec. 1998   
 
 O. nr. 715/1998 
 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. 
 M. Of. nr. 477/11 dec. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 145/1999  (M. Of. nr. 144/8 apr. 1999) 
 - O. nr. 301/1999  (M. Of. nr. 327/9 iul. 1999) 
 - O. nr. 16/2000  (M. Of. nr. 86/24 feb. 2000) 
 - O. nr. 504/2000  (M. Of. nr. 385/17 aug. 2000) 
 - O. nr. 659/2000  (M. Of. nr. 512/19 oct. 2000) 
 - O. nr. 925/2000  (M. Of. nr. 701/28 dec. 2000) 
 - O. nr. 777/2001  (M. Of. nr. 291/1 iun. 2001) 
 - O. nr. 1336/2001  (M. Of. nr. 615/28 sep. 2001) 
 
 
 O. nr. 747/1998 
 pentru aprobarea Statutului Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor 
 M. Of. nr. 508/29 dec. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 212/2000  (M. Of. nr. 223/22 mai 2000) 
 - O. nr. 957/2001  (M. Of. nr. 394/18 iul. 2001) 
 
 
 O. nr. 762/1998 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Bucureşti - Băneasa'' - S.A. 
 M. Of. nr. 514/30 dec. 1998   
 
 O. nr. 786/1998 
 privind colectarea contribuţiilor la fondul Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor 
 M. Of. nr. 59/11 feb. 1999   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE 

 O. nr. 496/1998 
 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice 
 M. Of. nr. 232/25 mai 1999   
 OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
 
 N. nr. 211/1998 
 de aplicare a Legii nr.93/1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie 
 M. Of. nr. 358/22 sep. 1998   
 

 1999 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 

 O. nr. 27/1999 

 pentru aprobarea formularelor-tip de autorizaţie şi de permisie conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999  
 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice 
 M. Of. nr. 587/2 dec. 1999 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 148/2001  (M. Of. nr. 681/29 oct. 2001) 

 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ 

 O. nr. 31/1999 
 privind majorarea tarifelor de radiocomunicaţii 
 M. Of. nr. 89/2 mar. 1999   
 
 O. nr. 33/1999 

 privind nominalizarea reţelei de radiocomunicaţii a Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. ca beneficiară a prevederilor art. 1 din  
 Ordinul nr. 32/1999 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatică 
 M. Of. nr. 117/22 mar. 1999   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 
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 O. nr. 23/1999 
 privind aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plata obligaţiilor datorate bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj 
 M. Of. nr. 304/29 iun. 1999   
 
 O. nr. 47/1999 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul şi competenţele de aprobare a programelor de restructurare a angajatorilor prevăzuţi la  
 art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 de către agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a  
 municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 491/13 oct. 1999   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 O. nr. 12/1999 

 privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţilor miniere de explorare în perimetrul Racşa, negociată şi încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Explorer"-S.A. Baia Mare 
 M. Of. nr. 75/23 feb. 1999   
 
 O. nr. 13/1999 

 privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţilor miniere de explorare în perimetrul Iardaştiţa Mică - Topleţ, negociată şi încheiată  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Iago Imex"- S.R.L. 
 M. Of. nr. 75/23 feb. 1999   
 
 O. nr. 15/1999 

 privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţilor miniere de explorare în perimetrul Bixad, negociată şi încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Explorer"-S.A. Baia Mare 
 M. Of. nr. 75/23 feb. 1999   
 
 O. nr. 20/1999 

 privind aprobarea licenţelor de concesiune a activităţilor miniere de explorare, negociate şi încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Gold Discovery Company 
 M. Of. nr. 134/1 apr. 1999   
 
 O. nr. 31/1999 

 privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţilor miniere de explorare, negociată şi încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Minera Andes Inc. 
 M. Of. nr. 115/19 mar. 1999   
 
 O. nr. 32/1999 

 privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţilor miniere de explorare, negociată şi încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Minera Andes Inc. 
 M. Of. nr. 115/19 mar. 1999   
 
 O. nr. 34/1999 

 privind aprobarea licenţelor de concesiune a activităţilor miniere de explorare, negociate şi încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Compania Naţională "Remin" - S.A. 
 M. Of. nr. 145/8 apr. 1999   
 
 O. nr. 35/1999 

 privind aprobarea licenţelor de concesiune a activităţilor miniere de explorare, negociate şi încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Votranss" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 145/8 apr. 1999   
 
 O. nr. 36/1999 

 privind aprobarea licenţelor de concesiune a activităţilor miniere de explorare, negociate şi încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Samax Romania" Ltd 
 M. Of. nr. 145/8 apr. 1999   
 
 O. nr. 37/1999 

 privind aprobarea licenţelor de concesiune a activităţilor miniere de explorare, negociate şi încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Romanian Mining & Exploration Services" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 146/8 apr. 1999   
 
 O. nr. 38/1999 

 privind aprobarea licenţelor de concesiune a activităţilor miniere de explorare, negociate şi încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Ambiente Suolo Acqua" - S.R.L. Piteşti 
  M. Of. nr. 146/8 apr. 1999 
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 O. nr. 39/1999 

 privind aprobarea licenţelor de concesiune a activităţilor miniere de explorare, negociate şi încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Marsim International"- S.R.L. Bucureşti 
 M. Of. nr. 158/15 apr. 1999   
 
 O. nr. 47 bis/1999 

 privind aprobarea licenţelor de concesiune a activităţilor miniere de explorare, negociate şi încheiate între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Transgex"- S.A. Cluj 
 M. Of. nr. 169/22 apr. 1999 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 6/2003  (M. Of. nr. 329/15 mai 2003) 
 
 
 O. nr. 111/1999 

 privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţilor miniere de explorare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi  
 BHP World Exploration Inc. Canada, Sucursala Bucureşti 
 M. Of. nr. 359/28 iul. 1999   
 
 O. nr. 112/1999 

 privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţilor miniere de explorare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi  
 Ministerul Industriei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 359/28 iul. 1999   
 
 O. nr. 123/1999 

 privind transferul licenţei de concesiune pentru explorarea perimetrului Bucium, încheiată cu Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi  
 Fierului "Minvest"-S.A. 
 M. Of. nr. 383/12 aug. 1999   
 
 O. nr. 148/1999 

 privind aprobarea licenţei de concesionare a activităţilor miniere de explorare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale  
 şi Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest"-S.A. 
 M. Of. nr. 453/17 sep. 1999   
 
 O. nr. 158/1999 

 privind completarea instrucţiunilor referitoare la raportarea taxelor şi redevenţelor miniere datorate bugetului de stat de către titularii de  
 acorduri petroliere şi de licenţe şi/sau permise miniere 
 M. Of. nr. 559/17 nov. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 74/2004  (M. Of. nr. 381/30 apr. 2004) 
 
 
 O. nr. 168/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Padeş", situat în judeţul Alba, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi International Mining and Finance Group Limited 
 M. Of. nr. 521/27 oct. 1999   
 
 O. nr. 169/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Racşa Sud-Est", situat în judeţul Maramureş, încheiată  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Explorer"-S.A. 
 M. Of. nr. 521/27 oct. 1999   
 
 O. nr. 170/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Vârful Custurilor", situat în judeţul Bihor, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "European Drinks"-S.A. 
 M. Of. nr. 521/27 oct. 1999   
 
 O. nr. 171/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Băiţa Nord", situat în judeţul Maramureş, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Cora Inter"-S.A. 
 M. Of. nr. 521/27 oct. 1999   
 
 O. nr. 172/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Izvorul Pârâul Rece", situat în judeţul Braşov, încheiată  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Bergman Drinks"-S.R.L. 
 M. Of. nr. 521/27 oct. 1999   
 
 O. nr. 173/1999 
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 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Pietroasa-Dealu Iancului", situat în judeţul Cluj, încheiată  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Rigips România"-S.R.L. 
 M. Of. nr. 521/27 oct. 1999   
 
 O. nr. 174/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Lupşa", situat în judeţul Braşov, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Lafarge-Romcim"-S.A. - Sucursala Hoghiz 
 M. Of. nr. 521/27 oct. 1999   
 
 O. nr. 175/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Turulung", situat în judeţul Satu Mare, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Bechinger"-S.R.L. 
 M. Of. nr. 521/27 oct. 1999   
 
 O. nr. 176/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Beiuş", situat în judeţul Bihor, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Transgex"-S.A. 
 M. Of. nr. 522/27 oct. 1999   
 
 O. nr. 177/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Starchiojd", situat în judeţele Prahova şi Buzău, încheiată  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Arcom"-S.A. 
 M. Of. nr. 522/27 oct. 1999   
 
 O. nr. 178/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Dealul Viilor - Dealul Poiana Mare", situat în judeţul  
 Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Internaţional Mining and Finance Group Limited 
 M. Of. nr. 522/27 oct. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 183/2000  (M. Of. nr. 279/20 iun. 2000) 
 
 
 O. nr. 179/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Oraviţa", situat în judeţul Caraş-Severin, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Samax România"-S.R.L. 
 M. Of. nr. 522/27 oct. 1999   
 
 O. nr. 180/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Scropoasa", situat în judeţul Dâmboviţa, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Itancar Trading Co '97"-S.R.L. 
 M. Of. nr. 522/27 oct. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 220/2000  (M. Of. nr. 364/4 aug. 2000) 
 
 
 O. nr. 181/1999 

 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Buziaş Nord-Vest", situat în judeţul Timiş, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Agromec"-S.A. 
 M. Of. nr. 522/27 oct. 1999   
 
 O. nr. 188/1999 

 privind transferul licenţei de concesiune pentru explorarea perimetrului "Băiţa-Crăciuneşti", încheiată între Agenţia Naţională pentru  
 Resurse Minerale şi Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. 
 M. Of. nr. 601/9 dec. 1999   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGIE ŞI INOVARE 
 
 O. nr. 315/1999 

 pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 592/6 dec. 1999   
 AGENŢIA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE 
 
 O. nr. 270/1999 

 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evaluare şi certificare de către Agenţia Română de Dezvoltare a programelor de  
 restructurare întocmite de societăţile comerciale prevăzute la art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 
 M. Of. nr. 437/8 sep. 1999   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
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 Decizia nr. 12/1999 

 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică şi termică livrată de Compania Naţională de Electricitate - S.A. consumatorilor  
 finali 
 M. Of. nr. 227/21 mai 1999 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 242/31 mai 1999) 
 
 
 Decizia nr. 44/1999 
 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică şi termică livrată de Compania Naţională de Electricitate - S.A. 
 M. Of. nr. 470/30 sep. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 1/2000  (M. Of. nr. 369/9 aug. 2000) 
 
 
 Decizia nr. 46/1999 
 privind acordarea Licenţei pentru furnizarea de energie electrică Societăţii Comerciale "Electrica"-S.A. 
 M. Of. nr. 572/24 nov. 1999   
 
 Decizia nr. 66/1999 

 privind aprobarea preţului pentru energia termică destinată populaţiei oraşului Cernavodă, produsă şi livrată de către CNE - PROD  
 Cernavodă, sucursală a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica"-S.A. 
 M. Of. nr. 572/24 nov. 1999   
 
 Decizia nr. 70/1999 
 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei termice 
 M. Of. nr. 633/24 dec. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 12/2002  (M. Of. nr. 317/14 mai 2002) 
 - O. nr. 22/2002  (M. Of. nr. 686/17 sep. 2002) 
 - O. nr. 3/2006  (M. Of. nr. 205/6 mar. 2006) 
 
 
 Decizia nr. 75/1999 
 pentru numirea agenţilor constatatori 
 M. Of. nr. 21/21 ian. 2000   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 

 O. nr. 61/1999 
 pentru aprobarea Normelor metodologice şi a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice 
 M. Of. nr. 242 bis/31 mai 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 146/2001  (M. Of. nr. 178/9 apr. 2001) 
 
 
 O. nr. 141/1999 

 privind aprobarea nivelului tarifelor percepute pentru prestările de servicii efectuate de Oficiul de Autorizare şi Control în Turism  
 (O.A.C.T.) 
 M. Of. nr. 628/23 dec. 1999 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 100/2001  (M. Of. nr. 128/14 mar. 2001) 

 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 
 
 O. nr. 89/1999 
 pentru aprobarea listelor cuprinzând normativele de metrologie 
 M. Of. nr. 342/19 iul. 1999   
 
 O. nr. 276/1999 
 pentru aprobarea listei cuprinzând etaloanele naţionale ale României, completată şi actualizată 
 M. Of. nr. 99/6 mar. 2000 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 278/2004  (M. Of. nr. 1199/15 dec. 2004) 

 DEPARTAMENTUL PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
 
 O. nr. 9/1999 
 privind înfiinţarea Biroului teritorial Turnu Severin în cadrul Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale 
 M. Of. nr. 165/20 apr. 1999   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 
 O. nr. 92/1999 
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 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurală "Ceder"-S.A. Cristian, judeţul  
 Sibiu 
 M. Of. nr. 345/21 iul. 1999   
 
 O. nr. 122/1999 

 pentru aprobarea simbolurilor societăţilor comerciale cu activitate în producţia de conserve alimentare destinate consumului uman,  
 ambalate în recipiente metalice, şi a numerelor de ordine ale grupelor şi sortimentelor de conserve alimentare 
 M. Of. nr. 9/12 ian. 2000   
 
 O. nr. 137/1999 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Naţionale "Tutunul Românesc"-S.A. 
 M. Of. nr. 566/19 nov. 1999   
 
 O. nr. 139/1999 

 privind atribuţiile Oficiului de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi înfiinţarea Registrului naţional al  
 asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii 
 M. Of. nr. 601/9 dec. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 497/2003  (M. Of. nr. 567/6 aug. 2003) 
 
 
 O. nr. 156/1999 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor 
 M. Of. nr. 123/23 mar. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 68/2003  (M. Of. nr. 157/12 mar. 2003) 
 
 
 O. nr. 1527/1999 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 
 M. Of. nr. 511/22 oct. 1999   
 MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
 O. nr. 109/1999 
 privind privatizarea unor capacităţi de producţie aferente activităţilor conexe ale Regiei Naţionale a Pădurilor 
 M. Of. nr. 80/25 feb. 1999   
 
 O. nr. 264/1999 
 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional 
 M. Of. nr. 233/25 mai 1999   
 
 O. nr. 288/1999 

 privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărirea  
 Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) şi a Companiei Naţionale "Apele Române"- S.A. 
 M. Of. nr. 179/27 apr. 1999   
 
 O. nr. 999/1999 

 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de vânătoare atribuite unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu  
 profil cinegetic din România şi a rezervaţiilor de genofond şi pentru aprobarea contractelor-cadru de gestionare specifice fiecărei categorii  
 de fonduri de vânătoare 
 M. Of. nr. 651/30 dec. 1999 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1656/2000  (M. Of. nr. 553/8 nov. 2000) 

 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2013/1999 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi"- S.A. 
 M. Of. nr. 223/20 mai 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 2031/1999  (M. Of. nr. 341/19 iul. 1999) 
 - O. nr. 2037/1999  (M. Of. nr. 372/5 aug. 1999) 
 
 
 O. nr. 2037/1999 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi"-S.A. 
 M. Of. nr. 372/5 aug. 1999   
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 3264/1999 
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 pentru aprobarea Normelor metodologice de încadrare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în casele corpului didactic 
 M. Of. nr. 159/16 apr. 1999   
 
 O. nr. 4863/1999 

 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar începând cu anul şcolar  
 1999/2000 
 M. Of. nr. 566/19 nov. 1999   
 
 O. nr. 5124/1999 
 privind examenul de finalizare a studiilor în învăţământul superior de scurtă şi lungă durată 
 M. Of. nr. 9/12 ian. 2000   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 
 O. nr. 3502/19a/2697/1999 
 cu privire la finanţarea obiectivelor de investiţii pentru învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 159/16 apr. 1999   
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 30/1999 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea impozitului pe salarii la bugetul de stat, precum şi a cotelor defalcate din acesta  
 la bugetele locale potrivit Legii nr. 189/1998 
 M. Of. nr. 33/28 ian. 1999   
 
 O. nr. 55/1999 

 privind aprobarea formularelor specifice cu regim special utilizate în comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun  
 şi a sortimentelor de cafea 
 M. Of. nr. 36/29 ian. 1999   
 
 O. nr. 68/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile B1 99.05.06, B2 99.05.13, B3 99.05.20, B4 99.05.27 
 M. Of. nr. 33/28 ian. 1999   
 
 O. nr. 73/1999 

 în legătură cu intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri  
 şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 
 M. Of. nr. 80/25 feb. 1999   
 
 O. nr. 85/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile B5 99.05.12 şi B6 99.05.19 
 M. Of. nr. 56/8 feb. 1999   
 
 O. nr. 91/1999 

 privind aprobarea formularului specific cu regim special "Autorizaţie de comercializare" pentru alcool, băuturi alcoolice, produse din  
 tutun şi sortimente de cafea 
 M. Of. nr. 72/23 feb. 1999   
 
 O. nr. 174/1999 

 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile C1 99.06.03, C2 99.06.10, C3 99.06.17, C4 99.06.24 şi C5  
 99.04.29 
 M. Of. nr. 80/25 feb. 1999   
 
 O. nr. 194/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seria C6 99.06.04 
 M. Of. nr. 90/2 mar. 1999   
 
 O. nr. 234/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile C7 99.06.21 şi C8 99.06.30 
 M. Of. nr. 108/15 mar. 1999   
 
 O. nr. 235/1999 
 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de tezaur cu dobândă seriile VAL 7 2000 şi VAL 8 2000 
 M. Of. nr. 108/15 mar. 1999   
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 O. nr. 236/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile C9 99.06.10 şi C10 99.06.24 
 M. Of. nr. 108/15 mar. 1999   
 
 O. nr. 295/1999 
 privind prospectul de emisiune al unor certificate de trezorerie cu discont 
 M. Of. nr. 132/31 mar. 1999   
 
 O. nr. 351/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie, cod 100.99 
 M. Of. nr. 155/14 apr. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 441/1999  (M. Of. nr. 190/30 apr. 1999) 
    
 O. nr. 431/1999 
 privind prospectul de emisiune al unor certificate de trezorerie cu discont 
 M. Of. nr. 184/29 apr. 1999   
 
 O. nr. 441/1999 
 M. Of. nr. 190/30 apr. 1999   
 
 O. nr. 504/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1010 
 M. Of. nr. 215/17 mai 1999   
 
 O. nr. 524/1999 
 privind prospectul de emisiune al unor certificate de trezorerie cu discont 
 M. Of. nr. 228/21 mai 1999   
 
 O. nr. 534/1999 

 privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea  
 evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital 
 M. Of. nr. 327/9 iul. 1999   
 
 O. nr. 540/1999 
 privind prospectul de emisiune al unor certificate de trezorerie cu discont 
 M. Of. nr. 238/27 mai 1999   
 
 O. nr. 567/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1011 
 M. Of. nr. 261/7 iun. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 645/1999  (M. Of. nr. 285/21 iun. 1999) 
 - O. nr. 710/1999  (M. Of. nr. 322/6 iul. 1999) 
 
 
 O. nr. 568/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1012 
 M. Of. nr. 261/7 iun. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 646/1999  (M. Of. nr. 285/21 iun. 1999) 
 - O. nr. 711/1999  (M. Of. nr. 322/6 iul. 1999) 
 
 
 O. nr. 638/1999 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor de lucru privind facilităţile acordate conform art.6 - 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 privind  
 instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional 
 M. Of. nr. 306/30 iun. 1999   
 
 O. nr. 642/1999 

 pentru aprobarea Precizărilor privind înregistrarea în contabilitatea ordonatorilor principali de credite şi a agenţilor economici a  
 operaţiunilor de finanţare a proiectelor şi programelor de restructurare şi reformă din Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din  
 vărsăminte din privatizare 
 M. Of. nr. 292/24 iun. 1999   
 
 O. nr. 698/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 1999 
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 M. Of. nr. 316/1 iul. 1999   
 
 O. nr. 722/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă seriile S26 1999 şi S27 1999 
 M. Of. nr. 322/6 iul. 1999   
 
 O. nr. 773/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1013 
 M. Of. nr. 341/19 iul. 1999   
 
 O. nr. 774/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1014 
 M. Of. nr. 341/19 iul. 1999   
 
 O. nr. 779/1999 

 în legătură cu intrarea în vigoare a Convenţiei dintre România şi Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii  
 fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat 
 M. Of. nr. 396/19 aug. 1999   
 
 O. nr. 791/1999 
 pentru delegarea atribuţiilor ce revin Ministerului Finanţelor cu privire la emiterea certificatului de sarcini fiscale 
 M. Of. nr. 392/18 aug. 1999   
 
 O. nr. 795/1999 
 privind constituirea Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor din România 
 M. Of. nr. 354/27 iul. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 1004/1999  (M. Of. nr. 463/24 sep. 1999) 
 - O. nr. 306/2000  (M. Of. nr. 130/28 mar. 2000) 
 - O. nr. 837/2000  (M. Of. nr. 279/20 iun. 2000) 
 
 
 O. nr. 811/1999 

 privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Namibia pentru evitarea dublei impuneri cu  
 privire la impozitele pe venit şi pe capital 
 M. Of. nr. 398/20 aug. 1999   
 
 O. nr. 814/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1015 
 M. Of. nr. 366/30 iul. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 896/1999  (M. Of. nr. 384/13 aug. 1999) 
 - O. nr. 921/1999  (M. Of. nr. 398/20 aug. 1999) 
 
 
 O. nr. 840/1999 

 privind stabilirea termenelor de plată a obligaţiilor bugetare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, modificată şi  
 completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1999, şi în Hotărârea Guvernului nr. 387/1999 
 M. Of. nr. 377/6 aug. 1999   
 
 O. nr. 936/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 1999 
 M. Of. nr. 406/26 aug. 1999   
 
 O. nr. 984/1999 
 privind aprobarea actualizării taxelor anuale care se percep pentru jocurile de noroc 
 M. Of. nr. 477/1 oct. 1999   
 
 O. nr. 994/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1016 
 M. Of. nr. 444/13 sep. 1999   
 
 O. nr. 1009/1999 
 privind aprobarea Statutului Camerei Auditorilor din România 
 M. Of. nr. 463/24 sep. 1999   
 
 O. nr. 1076/1999 
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 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 
 M. Of. nr. 499/15 oct. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1278/2002  (M. Of. nr. 875/4 dec. 2002) 
 
 
 O. nr. 1080/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 1999 
 M. Of. nr. 473/30 sep. 1999   
 
 O. nr. 1134/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1017 
 M. Of. nr. 479/4 oct. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 1227/1999  (M. Of. nr. 514/22 oct. 1999) 
 - O. nr. 1277/1999  (M. Of. nr. 529/29 oct. 1999) 
 - O. nr. 1323/1999  (M. Of. nr. 544/5 nov. 1999) 
 
 
 O. nr. 1192/1999 
 privind aprobarea nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor de venit 
 M. Of. nr. 549/10 nov. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 1572/2000  (M. Of. nr. 685/20 dec. 2000) 
 
 
 O. nr. 1229/1999 

 pentru aprobarea Precizărilor privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, a unităţilor sale teritoriale,  
 precum şi în contabilitatea agenţilor economici a operaţiunilor privind constituirea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate 
 M. Of. nr. 546/8 nov. 1999   
 
 O. nr. 1313/1999 
 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor de declarare a obligaţiilor de plată la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 630/24 dec. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 49/2000  (M. Of. nr. 31/27 ian. 2000) 
 - O. nr. 165/2001  (M. Of. nr. 107/1 mar. 2001) 
 - O. nr. 462/2001  (M. Of. nr. 211/26 apr. 2001) 
 - O. nr. 179/2002  (M. Of. nr. 108/8 feb. 2002) 
 - O. nr. 865/2002  (M. Of. nr. 472/2 iul. 2002) 
 - O. nr. 957/2002  (M. Of. nr. 543/25 iul. 2002) 
 - O. nr. 53/2003  (M. Of. nr. 39/23 ian. 2003) 
 - O. nr. 181/2003  (M. Of. nr. 135/3 mar. 2003) 
 - O. nr. 281/2004  (M. Of. nr. 158/23 feb. 2004) 
 
 
 O. nr. 1323/1999 
 M. Of. nr. 544/5 nov. 1999   
 
 O. nr. 1351/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1018 
 M. Of. nr. 556/15 nov. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 1436/1999  (M. Of. nr. 582/29 nov. 1999) 
 
 
 O. nr. 1352/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1019 
 M. Of. nr. 556/15 nov. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 1437/1999  (M. Of. nr. 582/29 nov. 1999) 
 
 
 O. nr. 1487/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1020 
 M. Of. nr. 596/7 dec. 1999   
 
 O. nr. 1496/1999 
 pentru aprobarea Normelor prudenţiale privind acoperirea riscurilor de tip catastrofă 
 M. Of. nr. 628/23 dec. 1999   
 
 O. nr. 1542/1999 
 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate 
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 M. Of. nr. 7/11 ian. 2000   
 
 O. nr. 1634/1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1021 
 M. Of. nr. 655/31 dec. 1999   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 O. nr. 1540/20/1999 
 pentru aprobarea metodologiei de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor legate de primirea şi utilizarea fondurilor din contribuţia  
 financiară a Comunităţii Europene 
 M. Of. nr. 642/29 dec. 1999   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ 

 N. nr. 350249/1223/1999 
 privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici, necesar pentru regularizarea valorii amortizării  
 incluse în cheltuielile de exploatare pe anul 1998 
 M. Of. nr. 73/23 feb. 1999   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 460/1999 

 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a amendamentelor aduse Convenţiei vamale relative la transportul internaţional al  
 mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin  
 Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr.98 din 10 decembrie 1979 
 M. Of. nr. 234/26 mai 1999 

 Notă: Menţinută în vigoare conform Deciziei nr. 1.953/2001 - M. Of. nr.771/4 dec. 2001 
 
 
 Decizia nr. 1641/1999 
 privind modalitatea de executare a operaţiunilor de vămuire a bunurilor transportate pe cale poştală 
 M. Of. nr. 461/23 sep. 1999   
 
 

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 18/1999 
 privind aprobarea opririi totale a activităţii la Societatea Comercială "Bauxitamin"- S.A. Dobreşti, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 90/2 mar. 1999   
 
 O. nr. 34/1999 
 privind autorizarea electricienilor 
 M. Of. nr. 129/30 mar. 1999   
 
 O. nr. 37/1999 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Geomold"-S.A. Câmpulung Moldovenesc 
 M. Of. nr. 92/3 mar. 1999   
 
 O. nr. 48/1999 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. 
 M. Of. nr. 120/23 mar. 1999   
 
 O. nr. 50/1999 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Transgex" - S.A. Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 117/22 mar. 1999   
 
 O. nr. 58(I)/1999 

 pentru aprobarea Convenţiei-cadru privind activitatea de finanţare a operaţiunilor de export şi de garantare a creditelor de export şi  
 import, desfăşurate de Banca de Export-Import a României - S.A. în numele şi în contul statului, şi a Convenţiei-cadru privind asigurarea  
 şi reasigurarea de către Banca de Export-Import a României - S.A., în numele şi în contul statului, a creditelor de export 
 M. Of. nr. 161/16 apr. 1999   
 
 O. nr. 60/1999 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru autorizarea laboratoarelor care execută examinări nedistructive la instalaţiile mecanice sub  
 presiune şi la instalaţiile de ridicat CR 15-99 
 M. Of. nr. 165/20 apr. 1999   
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 O. nr. 75/1999 
 privind aprobarea programelor de restructurare a unor societăţi şi companii naţionale din industria minieră 
 M. Of. nr. 133/31 mar. 1999   
 
 O. nr. 83/1999 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom"-S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 156/15 apr. 1999   
 
 O. nr. 92/1999 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Formin" - S.A. Caransebeş 
 M. Of. nr. 205/12 mai 1999   
 
 O. nr. 103/1999 

 pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET  
 Craiova 
 M. Of. nr. 215/17 mai 1999   
 
 O. nr. 108/1999 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Ipromin" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 237/27 mai 1999   
 
 
 O. nr. 119/1999 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc 
 M. Of. nr. 237/27 mai 1999   
 
 O. nr. 123/1999 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Naţionale a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 237/27 mai 1999   
 
 O. nr. 132/1999 
 privind instituirea sistemului de supraveghere a exportului în Republica Ungară al unor produse siderurgice originare din România 
 M. Of. nr. 287/22 iun. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 357.C/1999  (M. Of. nr. 46/31 ian. 2000) 
 
 
 O. nr. 134/1999 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru măsurarea cu ultrasunete a grosimilor elementelor instalaţiilor sub presiune şi instalaţiilor  
 de ridicat, CR 30-99 
 M. Of. nr. 263/9 iun. 1999   
 
 O. nr. 135/1999 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru verificarea reparaţiilor instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat şi pentru  
 aplicarea plăcii de timbru la instalaţii mecanice sub presiune, CR 3-99 
 M. Of. nr. 263/9 iun. 1999   
 
 O. nr. 172/1999 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat -  
 CR1 - 99 
 M. Of. nr. 337/15 iul. 1999   
 
 O. nr. 173/1999 
 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice privind protecţia muncii în activitatea organelor tehnice ISCIR - CR13 - 99 
 M. Of. nr. 337/15 iul. 1999   
 
 O. nr. 193/1999 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN"-S.A. 
 M. Of. nr. 377/6 aug. 1999   
 
 O. nr. 195/1999 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale elementelor instalaţiilor mecanice  
 sub presiune şi instalaţiilor de ridicat, CR 6 - 99 
 M. Of. nr. 383/12 aug. 1999   
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 O. nr. 196/1999 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru examinarea cu particule magnetice a îmbinărilor sudate ale elementelor instalaţiilor  
 mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat, CR 8 - 99 
 M. Of. nr. 383/12 aug. 1999   
 
 O. nr. 231/1999 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind tipărirea, primirea, eliberarea, gestionarea şi circulaţia bonurilor de valoare pentru carburanţi auto 
 M. Of. nr. 496/14 oct. 1999   
 
 O. nr. 234/1999 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 632/1999 privind unele măsuri pentru folosirea şi valorificarea  
 bunurilor reprezentând dependinţe şi anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale  
 Guvernului 
 M. Of. nr. 448/15 sep. 1999   
 
 O. nr. 274/1999 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 494/13 oct. 1999   
 
 O. nr. 275/1999 

 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a permiselor de operare agenţilor  
 economici producători de bunuri materiale destinate comercializării din domeniul industriei 
 M. Of. nr. 531/1 nov. 1999   
 
 O. nr. 278/1999 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - CEFIN Bucureşti 
 M. Of. nr. 508/20 oct. 1999   
 
 O. nr. 293/1999 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii  
 tehnologice industriale 
 M. Of. nr. 628/23 dec. 1999   
 
 O. nr. 298/1999 

 privind aprobarea Programului de restructurare, actualizat pentru perioada 1999-2005, etapa a II-a 1999, al Companiei Naţionale a  
 Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest"-S.A. Deva 
 M. Of. nr. 561/17 nov. 1999   
 
 O. nr. 337/1999 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru autorizarea laboratoarelor care execută examinări distructive asupra materialelor utilizate la  
 instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat CR 16-99 
 M. Of. nr. 12/14 ian. 2000   
 
 O. nr. 341/1999 

 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de  
 Ministerul Industriei şi Comerţului în calitate de ordonator principal de credite 
 M. Of. nr. 7/11 ian. 2000   
 
 O. nr. 361/1999 
 privind aprobarea actualizării cu indicele inflaţiei a unor tarife 
 M. Of. nr. 53/3 feb. 2000   
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 20/87/111/1999 
 privind verificarea potenţialului tehnic şi uman al agenţilor economici ofertanţi pentru executarea lucrărilor de închidere a  
 minelor/carierelor şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate 
 M. Of. nr. 69/18 feb. 1999   
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 N.M. nr. 443/C/1999 
 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială 
 M. Of. nr. 381/11 aug. 1999 
 Modificări: 
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 - H.G. nr. 1278/2002  (M. Of. nr. 875/4 dec. 2002) 
 
 
 O. nr. 760/C/1999 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 
 M. Of. nr. 380/10 aug. 1999 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 1278/2002  (M. Of. nr. 875/4 dec. 2002) 
 
 
 O. nr. 2628/C/1999 
 pentru aprobarea Statutului Corpului executorilor bancari 
 M. Of. nr. 565/19 nov. 1999   
 
 O. nr. 2986/C/1999 
 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare 
 M. Of. nr. 1/4 ian. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 770/2001  (M. Of. nr. 202/20 apr. 2001) 
 
 
 O. nr. 3003/C/1999 
 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Arbitrajului de pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
 M. Of. nr. 372/10 aug. 2000   
 
 O. nr. 3022/C/1999 

 privind abilitarea cu puteri de anchetă pentru investigarea faptelor care constituie încălcări ale prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996  
 a persoanelor desemnate de Consiliul Concurenţei 
 M. Of. nr. 21/21 ian. 2000   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 
 

FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT 

 O. nr. 2881/C/2657/5/1999 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea art.4 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a  
 falimentului, republicată 
 M. Of. nr. 4/7 ian. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 2978/C-4085/PG/2000  (M. Of. nr. 658/14 dec.  
 2000) 
 
 

(v. L. nr. 85/2006) 

 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 
 N.M. nr. 1270/1999 

 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă  
 a satelor, conectarea la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.  
 211/1999 
 M. Of. nr. 290/23 iun. 1999   
 
 O. nr. 13/N/1999 

 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general",  
 indicativ GP038/99 
 M. Of. nr. 187/30 apr. 1999   
 
 O. nr. 38/N/1999 
 privind avizarea, din punct de vedere tehnic, a soluţiilor de intervenţie prin demolarea totală a construcţiilor 
 M. Of. nr. 289/23 iun. 1999   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 O. nr. 15/N/19a/2286/1999 
 privind aprobarea conţinutului pliantului "Cum să te protejezi şi să intervii în caz de cutremur", destinat educaţiei antiseismice a  
 populaţiei 
 M. Of. nr. 126/26 mar. 1999   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 O. nr. 58/N-19a/7910-229/1999 
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 pentru aprobarea Metodologiei privind actualizarea trimestrială a băncii de date cuprinzând lucrările publice şi construcţiile 
 M. Of. nr. 469/28 sep. 1999   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

 N.M. nr. 12076/N.N./345750/162901/1999 
 privind modul de decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români pe perioada de sistare a lucrărilor de construcţii-montaj la  
 Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina, emise în baza Hotărârii Guvernului  
 nr. 643/1999 
 M. Of. nr. 55/4 feb. 2000   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 Precizări nr. 5122NN/1384/178/1999 
 privind modul de constituire şi virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu  
 corespondent în devizul general al lucrării, cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor 
 M. Of. nr. 337/15 iul. 1999   
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 O. nr. 78/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru desfacerea produselor petroliere 
 M. Of. nr. 201/10 mai 1999   
 
 O. nr. 169/1999 
 M. Of. nr. 141/7 apr. 1999   
 
 O. nr. 177/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea uleiurilor şi a altor grăsimi vegetale 
 
 M. Of. nr. 251/2 iun. 1999   
 
 O. nr. 178/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru industria de prelucrare a tutunului 
 M. Of. nr. 251/2 iun. 1999   
 
 O. nr. 191/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru prelucrarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor 
 M. Of. nr. 329/12 iul. 1999   
 
 O. nr. 214/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru exploatarea substanţelor minerale în cariere prin derocare cu explozivi 
 M. Of. nr. 280/18 iun. 1999   
 
 O. nr. 215/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru mine de petrol 
 M. Of. nr. 280/18 iun. 1999   
 
 O. nr. 283/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de montaj utilaj tehnologic şi construcţii metalice 
 M. Of. nr. 383/12 aug. 1999   
 
 O. nr. 294/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea porţelanului şi a ceramicii fine pentru menaj 
 M. Of. nr. 329/12 iul. 1999   
 
 O. nr. 446/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea zahărului şi a produselor zaharoase 
 M. Of. nr. 524/28 oct. 1999   
 
 O. nr. 698/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru industria textilă 
 M. Of. nr. 634/27 dec. 1999   
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 O. nr. 699/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru activităţi de construcţii navale 
 M. Of. nr. 634/27 dec. 1999   
 
 O. nr. 700/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de izolaţii termice, hidrofuge şi protecţii anticorosive 
 M. Of. nr. 634/27 dec. 1999   
 
 O. nr. 701/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea produselor abrazive şi cărbunoase 
 M. Of. nr. 634/27 dec. 1999   
 
 O. nr. 727/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru silvicultură şi economia vânatului 
 M. Of. nr. 221/19 mai 2000   
 
 O. nr. 747/1999 

 pentru aprobarea Normelor privind încasarea, evidenţa şi modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratele  
 teritoriale de muncă şi de direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, potrivit art.12 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi  
 completările ulterioare, a Procedurii de înregistrare a contractelor individuale de muncă şi a modului de ţinere a evidenţei muncii prestate  
 de salariaţii angajatorilor prevăzuţi la art.8 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de înregistrare şi  
 evidenţă a convenţiilor civile de prestări de servicii 
 M. Of. nr. 653/31 dec. 1999   
 
 O. nr. 748/1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru exploatarea stufului 
 M. Of. nr. 86/24 feb. 2000   
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL DE INTERNE 

 O. nr. 419/954/1999 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/1999, referitoare la unele  

 măsuri de protecţie socială a salariaţilor civili disponibilizaţi ca urmare a programului de restructurare a Ministerului de Interne 
 M. Of. nr. 398/20 aug. 1999   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 527/1999 
 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale 
 M. Of. nr. 383/12 aug. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 612/2003  (M. Of. nr. 442/23 iun. 2003) 
 - O. nr. 1562/2020  (M. Of. nr. 834/11 sep. 2020) 
 - O. nr. 334/2021  (M. Of. nr. 261/16 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 824/1999 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Staţiei de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale Bucureşti 
 M. Of. nr. 588/2 dec. 1999   
 
 O. nr. 903/1999 

 Ordin privind modificarea tarifelor pentru prestaţiile efectuate de către Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi institutele de  
 sănătate publică, precum şi orice alte dispoziţii contrare 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 364/2002  (M. Of. nr. 521/18 iul. 2002) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 356/510/389/64/1999 
 privind aprobarea Programului de pregătire pentru practicarea ocupaţiei de îngrijitor la domiciliu 
 M. Of. nr. 383/12 aug. 1999   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 318/519/1999 
 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii  
 produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor 
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 M. Of. nr. 383/12 aug. 1999   
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 13/1999 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara"-S.A. 
 M. Of. nr. 85/1 mar. 1999   
 
 O. nr. 31/1999 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav"-S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 92/3 mar. 1999   
 
 O. nr. 77/1999 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi" 
 M. Of. nr. 104/11 mar. 1999   
 
 O. nr. 78/1999 
 pentru aprobarea Nomenclatorului privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice 
 M. Of. nr. 139/5 apr. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 346/2000  (M. Of. nr. 255/8 iun. 2000) 
 
 
 O. nr. 114/1999 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurii de executare silită a creanţelor Fondului special al drumurilor publice 
 M. Of. nr. 197/6 mai 1999   
 
 O. nr. 124/1999 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Constanţa"-S.A. 
 M. Of. nr. 156/15 apr. 1999   
 
 O. nr. 132/1999 
 privind forma, modelul şi conţinutul Declaraţiei privind obligaţiile de plată la Fondul special al drumurilor publice 
 M. Of. nr. 144/8 apr. 1999   
 
 
 O. nr. 174/1999 
 privind aplicarea temporară a unor limite de tonaj modificate pentru drumul naţional (DN) 55 Craiova - Bechet PCTF 
 M. Of. nr. 141/7 apr. 1999   
 
 O. nr. 194/1999 

 privind aprobarea Normativului pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu agregate naturale de balastieră neconcasate pe drumuri cu  
 trafic redus 
 M. Of. nr. 327/9 iul. 1999   
 
 O. nr. 215/1999 

 pentru aprobarea Nomenclatorului de funcţii ale personalului din activitatea de transport feroviar şi cu metroul, care lucrează sau concură  
 la siguranţa circulaţiei trenurilor 
 M. Of. nr. 240/28 mai 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 411/1999  (M. Of. nr. 505/19 oct. 1999) 
 
 
 O. nr. 228/1999 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale de Dragaj pe Dunăre "Fluvdrag"-S.A. Giurgiu 
 M. Of. nr. 201/10 mai 1999   
 
 O. nr. 248/1999 

 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR FCL 1 - Licenţierea echipajelor de zbor/avioane, JAR FCL 2 - Licenţierea  
 echipajelor de zbor/elicoptere şi JAR FCL 3 - Licenţierea echipajelor de zbor/medical 
 M. Of. nr. 294/24 iun. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 208/2013  (M. Of. nr. 134/14 mar. 2013) 
 - O. nr. 928/2019  (M. Of. nr. 510/24 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 260/1999 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale de Remorcaj şi Salvare "Resalv" - S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 249/2 iun. 1999   
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 O. nr. 286/1999 
 privind aprobarea Regulilor pentru construcţia şi supravegherea tehnică a containerelor - cod M.T.R.N.R. - CC-99 
 M. Of. nr. 304/29 iun. 1999   
 
 O. nr. 287/1999 

 privind aprobarea Regulilor pentru construcţia şi supravegherea tehnică a instalaţiilor de ridicare de la bordul navelor - cod M.T.R.N.R. -  
 IR - 99 
 M. Of. nr. 318/2 iul. 1999   
 
 O. nr. 288/1999 
 privind aprobarea Normelor tehnice pentru construcţii navale 
 M. Of. nr. 318/2 iul. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 552/2000  (M. Of. nr. 397/24 aug. 2000) 
 
 
 O. nr. 306/1999 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind clasificarea şi construcţia navelor de navigaţie interioară - cod MT.RNR - NI - 99 
 M. Of. nr. 337/15 iul. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 1472/2018  (M. Of. nr. 844/4 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 340/1999 

 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere tehnic, a staţiilor de cale ferată aflate în  
 exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora 
 M. Of. nr. 385/13 aug. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 2269/2004  (M. Of. nr. 50/14 ian. 2005) 
 
 
 O. nr. 342/1999 
 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare aparţinând agenţilor economici 
 M. Of. nr. 396/19 aug. 1999   
 
 O. nr. 343/1999 

 privind aprobarea criteriilor de competenţă şi a procedurilor de agreare a organizaţiilor pentru clasificarea, emiterea de certificate de  
 conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi pentru audit financiar, care acţionează în numele  
 Ministerului Transporturilor, în cadrul regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional 
 M. Of. nr. 587/2 dec. 1999   
 
 O. nr. 363/1999 

 pentru aprobarea Procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor către Fondul special al drumurilor publice  
 gestionat de către Ministerul Transporturilor 
 M. Of. nr. 380/10 aug. 1999   
 
 O. nr. 404/1999 
 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind certificarea operatorilor aerieni/RACR-COA 
 M. Of. nr. 433/2 sep. 1999   
 
 O. nr. 410/1999 

 privind autorizarea laboratoarelor de încercări şi atestarea standurilor şi dispozitivelor speciale, destinate verificării şi încercării  
 produselor feroviare utilizate în activităţile de construire, modernizare, exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a  
 materialului rulant, specifice transportului feroviar şi cu metroul 
 M. Of. nr. 452/17 sep. 1999   
 
 O. nr. 439/1999 

 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile privind organizarea radiocomunicaţiilor operaţionale sol-sol pe  
 aeroporturi/RACR-AD-COMSS 
 M. Of. nr. 604/10 dec. 1999   
 
 O. nr. 544/1999 
 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind licenţierea personalului tehnic aeronautic/RACR-LPTA 
 M. Of. nr. 57/7 feb. 2000   
 
 O. nr. 598/1999 

 privind efectuarea controlului specific al vehiculelor rutiere de către Ministerul Transporturilor la punctele de control pentru trecerea  
 frontierei de stat a României 
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 M. Of. nr. 25/24 ian. 2000   
 
 O. nr. 736/1999 
 privind informarea pasagerilor cu privire la limita răspunderii transportatorilor aerieni în caz de accident 
 M. Of. nr. 85/24 feb. 2000   
 
 O. nr. 737/1999 

 privind condiţiile de operare de către transportatorii aerieni români a aeronavelor închiriate în sistem wet-lease de la operatori aerieni  
 străini 
 M. Of. nr. 85/24 feb. 2000   
 
 O. nr. 781/1999 

 pentru aprobarea Reglementării privind operarea în condiţii de timp de zbor extins (ETOPS) a avioanelor cu două motoare cu turbină,  
 înmatriculate în România 
 M. Of. nr. 86/24 feb. 2000   
 
 

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 

 N. nr. 242/1999 
 privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti 
 M. Of. nr. 67/18 feb. 1999 
 Modificări: 
 
 

- N. nr. 318/2000  (M. Of. nr. 115/16 mar. 2000) 

 
 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 5/1999 
 M. Of. nr. 371/4 aug. 1999   
 
 Decizia nr. 8/1999 
 Decizia nr. 8 din 28 iulie 1999 
 M. Of. nr. 532/22 iul. 2002   
 
 Decizia nr. 9/1999 

 Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de opere  
 audiovizuale şi cinematografice şi a drepturilor de autor deţinute de aceştia a Asociaţiei "Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual  
 din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual" 
 M. Of. nr. 177/25 apr. 2000 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 6/2006  (M. Of. nr. 56/20 ian. 2006) - modifică titlul 
 
 
 Decizia nr. 12/1999 
 M. Of. nr. 241/31 mai 2000   
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 46/1999 

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 109/1999 privind valorificarea produselor şi serviciilor  
 realizate în cadrul căminelor-atelier şi al altor cămine din coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap 
 M. Of. nr. 240/28 mai 1999   
 
 O. nr. 124/1999 
 privind constituirea Comisiei Naţionale de Dialog Social 
 M. Of. nr. 570/23 nov. 1999   
 
 O. nr. 125/1999 
 privind constituirea Consiliului Naţional de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap 
 M. Of. nr. 570/23 nov. 1999   
 
 O. nr. 152/1999 

 privind plata drepturilor salariale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi a transportului în comun pentru persoanele  
 cu handicap şi pentru asistenţii personali care beneficiază de aceasta conform legii 
 M. Of. nr. 11/13 ian. 2000   
 

 2000 
 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 
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 O. nr. 6/2000 

 pentru aprobarea formularelor-tip de licenţă şi a altor documente prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind  
 regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice 
 M. Of. nr. 80/23 feb. 2000 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 139/2001  (M. Of. nr. 493/23 aug. 2001) 

 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 O. nr. 1/2000 
 privind stabilirea activităţilor economice conform domeniilor de interes pentru realizarea de investiţii în zonele defavorizate 
 M. Of. nr. 230/25 mai 2000   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 
 
 O. nr. 54/2000 
 privind criteriile de determinare a comunităţii locale din care provin copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate 
 M. Of. nr. 137/31 mar. 2000   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 O. nr. 7/2000 

 privind transferul licenţei de concesiune pentru explorarea perimetrului Ocolişu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. 
 M. Of. nr. 34/28 ian. 2000   
 
 O. nr. 141/2000 

 privind transferul licenţei de concesiune pentru exploatarea perimetrului "Bratcu-Meri", încheiată cu Societatea Comercială "Macofil" -  
 S.A. 
 M. Of. nr. 203/11 mai 2000   
 
 O. nr. 183/2000 

 privind transferul licenţei de concesiune pentru explorarea perimetrului "Dealul Viilor - Dealul Poiana Mare", încheiată cu International  
 Mining and Finance Group Limited 
 M. Of. nr. 279/20 iun. 2000   
 
 O. nr. 220/2000 

 privind transferul licenţei de concesionare pentru explorarea perimetrului "Scropoasa", încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Societatea Comercială "Itancar Trading CO'97"-SRL 
 M. Of. nr. 364/4 aug. 2000   
 
 O. nr. 310/2000 
 privind transferul Licenţei de concesiune pentru exploatare nr. 47/1999 
 M. Of. nr. 504/13 oct. 2000   
 
 O. nr. 384/2000 
 privind concesionarea unor activităţi miniere de exploatare prin negociere directă 
 M. Of. nr. 33/18 ian. 2001   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGIE ŞI INOVARE 
 
 O. nr. 138/2000 

 pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice -  
 ICSI, Râmnicu Vâlcea 
 M. Of. nr. 227/23 mai 2000   
 
 O. nr. 148/2000 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti 
 M. Of. nr. 251/6 iun. 2000   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 103/2000 
 pentru aprobarea Procedurii (interimare) de repartizare a încasărilor rezultate din vânzarea de energie electrică la consumatori 
 M. Of. nr. 276/19 iun. 2000   
 
 Decizia nr. 157/2000 
 pentru aprobarea contractului-cadru pentru serviciul de administrare a pieţei angro de energie electrică asigurat de operatorul comercial 
  M. Of. nr. 390/22 aug. 2000 
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COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 25/2000 
 pentru modificarea şi completarea Normelor republicane de securitate nucleară referitoare la regimul de lucru cu surse de radiaţii nucleare 
 M. Of. nr. 223/22 mai 2000   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. 405/2000 
 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român de Drept Internaţional, Studii şi Relaţii Internaţionale 
 M. Of. nr. 87/28 feb. 2000   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 
 O. nr. 12/2000 

 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului de inspecţie piscicolă la Direcţia pescuit, piscicultură şi inspecţii din cadrul  
 Direcţiei generale resurse şi politici agroalimentare, aflată în structura Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, precum şi a  
 compartimentelor de inspecţie piscicolă în cadrul direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului  
 Bucureşti aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 
 M. Of. nr. 269/15 iun. 2000   
 
 O. nr. 31/2000 
 privind aprobarea soiurilor de hibrizi direct producători, interzise la plantare 
 M. Of. nr. 212/15 mai 2000   
 
 O. nr. 40/2000 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale Agroindustriale "Scânteia" - S.A. Şimand, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 130/28 mar. 2000   
 
 O. nr. 62/2000 

 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Combinatul agroindustrial Caraş" - S.A. Berzovia, judeţul  
 Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 210/12 mai 2000   
 
 O. nr. 63/2000 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale Agroindustriale "Arno" Aradul Nou - S.A., judeţul Arad 
 M. Of. nr. 210/12 mai 2000   
 
 O. nr. 68/2000 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale Agroindustriale Acăţari - S.A., judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 210/12 mai 2000   
 
 
 O. nr. 78/2000 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Agroindustriala Şagu" - S.A., judeţul Arad 
 M. Of. nr. 246/2 iun. 2000   
 
 O. nr. 79/2000 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Agroindustriala Prejmer" - S.A., judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 246/2 iun. 2000   
 
 O. nr. 82/2000 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Vitivinicola Baraţca" - S.A., judeţul Arad 
 M. Of. nr. 246/2 iun. 2000   
 
 O. nr. 86/2000 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Agroindustriala Sâncrai"-S.A., judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 264/13 iun. 2000   
 
 O. nr. 91/2000 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Meseş"-S.A. Zalău, judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 265/13 iun. 2000   
 
 O. nr. 93/2000 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Agroindustriala" Horia-S.A., judeţul Arad 
 M. Of. nr. 276/19 iun. 2000   
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 O. nr. 98/2000 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare de securitate pentru laboratoarele de febră aftoasă 
 M. Of. nr. 350/27 iul. 2000   
 
 O. nr. 102/2000 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Agrocom" Cluj-Napoca-S.A., judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 327/14 iul. 2000   
 
 O. nr. 115/2000 
 privind stabilirea speciilor de animale, categoriilor de producţie şi a greutăţii minime admise pentru export 
 M. Of. nr. 350/27 iul. 2000   
 
 O. nr. 134/2000 

 pentru aprobarea Programului privind sprijinul fermierilor privaţi în vederea achiziţionării de animale de prăsilă cu valoare biologică  
 ridicată, animale pentru creştere şi îngrăşare, construirii de adăposturi şi procurării de utilaje specifice activităţilor zootehnice, din  
 producţia internă, finanţat din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii româneşti" 
 M. Of. nr. 445/8 sep. 2000   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 327/166/2000 
 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum 
 M. Of. nr. 587/21 nov. 2000   
 MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
 O. nr. 442/2000 

 privind identificarea terenurilor forestiere exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, aflate sub  
 observaţia şi în administrarea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice 
 M. Of. nr. 197/5 mai 2000   
 
 O. nr. 552/2000 
 pentru aprobarea Normelor privind atestarea inspectorilor voluntari de vânătoare 
 M. Of. nr. 364/4 aug. 2000   
 
 O. nr. 1325/2000 
 privind participarea publicului, prin reprezentanţii săi, la pregătirea planurilor, programelor, politicilor şi legislaţiei privind mediul 
 M. Of. nr. 580/20 nov. 2000   
 
 O. nr. 1618/2000 
 pentru aprobarea secţiunilor reprezentative din cadrul Sistemului naţional de supraveghere a calităţii apelor 
 M. Of. nr. 26/15 ian. 2001   
 
 
 MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 1184/R.T.-201/N.N./2000 
 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte  
 integrantă a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor de urbanism-Indicativ GM 008-2000" 
 M. Of. nr. 461/21 sep. 2000   
 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2013/2000 
 privind aprobarea criteriilor generale pentru clasarea bunurilor culturale imobile în Lista monumentelor istorice 
 M. Of. nr. 161/18 apr. 2000   
 
 O. nr. 2035/2000 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii  
 publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil 
 M. Of. nr. 470/27 sep. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 2258/2006  (M. Of. nr. 629/20 iul. 2006) 
 - O. nr. 2371/2008  (M. Of. nr. 509/7 iul. 2008) 
 
 
 O. nr. 2062/2000 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice 
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 M. Of. nr. 387/18 aug. 2000   
 MINISTERUL DE INTERNE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 1112/411/2000 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea  
 executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului 
 M. Of. nr. 397/24 aug. 2000   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 O. nr. 4701/2000 
 privind aprobarea Metodologiei de echivalare a examenului de capacitate pentru promoţiile anterioare anului 1999 
 M. Of. nr. 37/22 ian. 2001   
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 33/2000 

 Modificări: 
 - O. nr. 728/2000  (M. Of. nr. 288/26 iun. 2000) 
 
 
 O. nr. 74/2000 
 privind prospectul de emisiune al unor certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna ianuarie 2000 
 M. Of. nr. 22/21 ian. 2000   
 
 O. nr. 98/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie, cod 1022 
 M. Of. nr. 24/24 ian. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 189/2000  (M. Of. nr. 57/7 feb. 2000) 
 
 
 O. nr. 114/2000 
 privind prospectul de emisiune al unor certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna februarie 2000 
 M. Of. nr. 30/26 ian. 2000   
 
 O. nr. 117/2000 

 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de tezaur cu dobândă, denominate în valută, ale statului, seriile VAL 2000 PF1, VAL  
 2000 PF2 şi VAL 2001 PF3 
 M. Of. nr. 27/25 ian. 2000   
 
 O. nr. 139/2000 
 privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Mârşa" - S.A. 
 M. Of. nr. 235/29 mai 2000   
 
 O. nr. 287/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie, cod 1023 
 M. Of. nr. 77/21 feb. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 373/2000  (M. Of. nr. 98/6 mar. 2000) 
 
 
 O. nr. 298/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2000 
 M. Of. nr. 86/24 feb. 2000   
 
 O. nr. 311/2000 

 în legătură cu intrarea în vigoare a Acordului dintre România şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la  
 impozitele pe venit 
 M. Of. nr. 221/19 mai 2000   
 
 O. nr. 394/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie, cod 1024 
 M. Of. nr. 110/13 mar. 2000   
 
 O. nr. 410/2000 
 M. Of. nr. 120/20 mar. 2000   
 
 O. nr. 411/2000 
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 M. Of. nr. 120/20 mar. 2000   
 
 O. nr. 420/2000 

 privind prospectul de emisiune al titlurilor de stat cu dobândă, denominate în valută, seriile VAL US1 2000, VAL US2 2001, VAL US3  
 2001, VAL US4 2002, VAL DM1 2000 şi VAL DM2 2001 
 M. Of. nr. 118/16 mar. 2000   
 
 O. nr. 454/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie, cod 1025 
 M. Of. nr. 132/28 mar. 2000   
 
 O. nr. 460/2000 

 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitatea consiliilor locale şi a instituţiilor publice de interes local a unor  
 operaţiuni 
 M. Of. nr. 155/13 apr. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 117/2004  (M. Of. nr. 67/27 ian. 2004) 
 
 
 O. nr. 471/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2000 
 M. Of. nr. 136/30 mar. 2000   
 
 O. nr. 492/2000 

 privind stabilirea competenţelor de constatare a contravenţiilor, de stabilire şi aplicare a amenzilor prevăzute la art.32, 33 şi 34 din  
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 
 M. Of. nr. 216/17 mai 2000   
 
 O. nr. 497/2000 
 pentru aprobarea categoriilor de personal din Direcţia Generală a Vămilor cu drept de portarmă 
 M. Of. nr. 203/11 mai 2000   
 
 O. nr. 504/2000 
 privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni 
 M. Of. nr. 151/12 apr. 2000   
 
 O. nr. 522/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie, cod 1026 
 M. Of. nr. 150/11 apr. 2000   
 
 O. nr. 529/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie la purtător cu dobândă pentru populaţie, cod 1027 
 M. Of. nr. 151/12 apr. 2000   
 
 O. nr. 564/2000 

 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adăugată pentru bunurile şi serviciile destinate misiunilor  
 diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi personalului  

 acestora 
 M. Of. nr. 204/11 mai 2000   
 
 O. nr. 565/2000 

 privind documentaţia necesară contribuabililor înregistraţi ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată pentru rambursarea taxei pe valoarea  
 adăugată 
 M. Of. nr. 204/11 mai 2000 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 265/13 iun. 2000) 
 
 
 O. nr. 579/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie, cod 1028 
 M. Of. nr. 180/26 apr. 2000   
 
 O. nr. 595/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont, lansate în luna mai 2000 
 M. Of. nr. 185/28 apr. 2000   
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 O. nr. 627/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie, cod 1029 
 M. Of. nr. 199/8 mai 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 703/2000  (M. Of. nr. 227/23 mai 2000) 
 
 
 O. nr. 635/2000 

 în legătură cu intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei  
 impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital 
 M. Of. nr. 279/20 iun. 2000   
 
 O. nr. 683/2000 

 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea Convenţiei dintre România şi Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea  
 evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi capital 
 M. Of. nr. 385/17 aug. 2000   
 
 O. nr. 716/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iunie 2000 
 M. Of. nr. 233/26 mai 2000   
 
 O. nr. 728/2000 

 pentru aprobarea Normelor metodologice nr. 680.035 din 22 mai 2000 privind exercitarea controlului financiar preventiv delegat, prin  
 care se stabilesc tipurile de operaţiuni supuse controlului, limitele valorice peste care se efectuează controlul, documentele justificative  
 însoţitoare şi modul de efectuare a controlului financiare preventiv delegat 
 M. Of. nr. 288/26 iun. 2000   
 
 O. nr. 754/2000 

 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de tezaur cu dobândă denominate în valută ale statului, seriile VAL 2000  
 PF4-USD1/DEM1, VAL 2001 PF4-USD2/DEM2, VAL 2001 PF5-USD3/DEM3 şi VAL 2001 PF5-USD4/DEM4 
 M. Of. nr. 241/31 mai 2000   
 
 O. nr. 770/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie, cod 1030 
 M. Of. nr. 251/6 iun. 2000   
 
 O. nr. 875/2000 

 privind aprobarea Precizărilor pentru reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind primirea şi utilizarea fondurilor din contribuţia  
 financiară a Comunităţii Europene, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora 
 M. Of. nr. 377/14 aug. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 2332/2001  (M. Of. nr. 40/21 ian. 2002) 
 
 
 O. nr. 903/2000 

 privind modificarea modelelor şi normelor de întocmire şi utilizare a unor formulare şi introducerea de noi formulare în activitatea  
 financiară şi contabilă 
 M. Of. nr. 371/10 aug. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 1714/2005  (M. Of. nr. 1042/23 nov. 2005) 
 
 
 O. nr. 934/2000 

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a procedurii de soluţionare a obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor  
 privind impozitele, taxele, alte venituri bugetare şi fonduri speciale 
 M. Of. nr. 370/9 aug. 2000   
 
 O. nr. 949/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2000 
 M. Of. nr. 300/30 iun. 2000   
 
 O. nr. 950/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1031 
 M. Of. nr. 302/3 iul. 2000   
 
 O. nr. 993/2000 

 în legătură cu intrarea în vigoare a Convenţiei dintre România şi Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea  
 evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat 
 M. Of. nr. 370/9 aug. 2000 



 

 1885

  
 
 O. nr. 1013/2000 

 privind procurarea ştampilelor şi regimul special al evidenţei mărcilor alocate structurilor proprii care efectuează certificarea bilanţurilor  
 contabile şi a conturilor de execuţie bugetară 
 M. Of. nr. 344/25 iul. 2000   
 
 O. nr. 1024/2000 

 pentru aprobarea Deciziei nr. 3/2000 a Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe, constituită în baza Ordinului ministrului finanţelor  
 nr. 173/2000, referitoare la aplicarea legislaţiei privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice  
 nerezidente şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri 
 M. Of. nr. 385/17 aug. 2000 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 407/29 aug. 2000) 
 
 
 O. nr. 1026/2000 

 privind aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adăugată pentru construcţia, extinderea, consolidarea şi reabilitarea locuinţelor, precum şi  
 pentru construcţia de lăcaşuri de cult religios 
 M. Of. nr. 339/20 iul. 2000   
 
 O. nr. 1062/2000 

 privind aplicarea prevederilor art.10 "Dividende" din Convenţia de evitare a dublei impuneri asupra veniturilor şi averii, încheiată între  
 România şi Republica Austria 
 M. Of. nr. 385/17 aug. 2000   
 
 O. nr. 1091/2000 

 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie şi obligaţiunilor de stat cu dobândă, denominate în valută, seriile VAL  
 11 2001 USD, VAL 12 2001 USD, VAL 13 2002 USD, VAL 14 2001 USD, VAL 15 2001 USD, VAL 16 2002 USD, VAL 11 2001  
 DEM, VAL 12 2001 DEM, VAL 13 2002 DEM, VAL 14 2001 DEM, VAL 15 2001 DEM şi VAL 16 2002 DEM 
 M. Of. nr. 351/27 iul. 2000   
 O. nr. 1092/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2000 
 M. Of. nr. 351/27 iul. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 1148/2000  (M. Of. nr. 387/18 aug. 2000) 
 
 
 O. nr. 1121/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1032 
 M. Of. nr. 358/1 aug. 2000   
 
 O. nr. 1129/2000 

 pentru aprobarea normelor, regulilor şi procedurilor prevăzute la art.7 alin.(1) lit.b, c, şi d din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 75/1999 privind activitatea de audit financiar 
 M. Of. nr. 480/2 oct. 2000   
 
 O. nr. 1187/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2000 
 M. Of. nr. 413/30 aug. 2000   
 
 O. nr. 1189/2000 

 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie şi obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în valută, seriile VAL17  
 2001 USD, VAL18 2001 USD, VAL19 2002 USD, VAL20 2001 USD, VAL21 2001 USD, VAL22 2002 USD, VAL17 2001 DEM,  
 VAL18 2001 DEM, VAL19 2002 DEM, VAL20 2001 DEM, VAL21 2001 DEM, VAL22 2002 DEM 
 M. Of. nr. 420/1 sep. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 1228/2000  (M. Of. nr. 448/11 sep. 2000) 
 
 
 O. nr. 1190/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1.033 
 M. Of. nr. 420/1 sep. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 1226/2000  (M. Of. nr. 446/8 sep. 2000) 
 
 
 O. nr. 1227/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod. 1.034 
 M. Of. nr. 446/8 sep. 2000   



 
 

 1886

 O. nr. 1267/2000 
 pentru aprobarea Normelor minimale de audit intern (Cadrul general) 
 M. Of. nr. 480/2 oct. 2000   
 
 O. nr. 1277/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1.035 
 M. Of. nr. 466/25 sep. 2000   
 
 O. nr. 1291/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2000 
 M. Of. nr. 475/29 sep. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 1353/2000  (M. Of. nr. 506/16 oct. 2000) 
 
 
 O. nr. 1312/2000 

 privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea  
 dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital 
 M. Of. nr. 586/17 nov. 2000   
 
 O. nr. 1315/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1036 
 M. Of. nr. 487/5 oct. 2000   
 
 O. nr. 1339/2000 

 pentru aprobarea condiţiilor de acordare a scutirii de la plata accizelor în cazul petrolului turboreactor, utilizat exclusiv drept combustibil  
 pentru aviaţie 
 M. Of. nr. 499/11 oct. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 757/2001  (M. Of. nr. 235/9 mai 2001) 
 
 
 O. nr. 1340/2000 
 M. Of. nr. 499/11 oct. 2000   
 
 O. nr. 1355/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1037 
 M. Of. nr. 506/16 oct. 2000   
 
 O. nr. 1396/2000 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2000 pentru  
 diminuarea arieratelor la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 528/26 oct. 2000   
 
 O. nr. 1406/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2000 
 M. Of. nr. 532/30 oct. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 1444/2000  (M. Of. nr. 550/7 nov. 2000) 
 
 
 O. nr. 1417/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1038 
 M. Of. nr. 538/31 oct. 2000    
 O. nr. 1473/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1039 
 M. Of. nr. 564/14 nov. 2000   
 
 O. nr. 1557/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2000 
 M. Of. nr. 620/30 nov. 2000   
 
 O. nr. 1567/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie, cod 1040 
 M. Of. nr. 620/30 nov. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 1638/2000  (M. Of. nr. 668/16 dec. 2000) 
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 O. nr. 1673/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1041 
 M. Of. nr. 696/27 dec. 2000   
 
 O. nr. 1688/2000 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2001 
 M. Of. nr. 695/27 dec. 2000   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Act adiţional nr. 8013/1/2000 
 Act adiţional la Convenţia nr. 16.813/19/1998 
 M. Of. nr. 318/7 iul. 2000   
 
 O. nr. 827/2/2000 

 pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor legate de primirea şi utilizarea fondurilor din contribuţia  
 financiară a Comunităţii Europene 
 M. Of. nr. 368/8 aug. 2000   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL DE INTERNE 

 O. nr. 498/1109/2000 
 pentru aprobarea Regulamentului privind dotarea, păstrarea şi utilizarea armamentului de către personalul autorităţii vamale 
 M. Of. nr. 203/11 mai 2000   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 16/2000 

 privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, ediţia a II-a (1996), actualizate prin  
 aducerile la zi nr. 1-8 
 M. Of. nr. 12/14 ian. 2000 

 Notă: Menţinută în vigoare conform Deciziei nr. 1.953/2001 - M. Of. nr.771/4 dec. 2001 
 
 
 Decizia nr. 2287/2000 
 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi scoatere din evidenţă a pierderilor rezultate din prelucrarea mărfurilor importate în  
 regim de perfecţionare activă 
 M. Of. nr. 505/13 oct. 2000 

 
 

(v. H.G. nr. 1114/2001 şi Decizia nr. 1953/2001) 

 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 O. nr. 1/2000 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune,  
 instalaţiile de ridicat şi aparate consumatoare de combustibili CR 2-99 
 M. Of. nr. 12/14 ian. 2000   
 
 O. nr. 76/2000 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru omologarea procedurilor de sudare a ţevilor şi fitingurilor din polietilenă şi autorizarea  
 sudorilor CR 21-99 
 M. Of. nr. 104/9 mar. 2000   
 
 O. nr. 96/2000 

 privind aprobarea etapei a II-a de disponibilizare în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999, conform Programului de  
 restructurare a Societăţii Naţionale "Romarm"-S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 171/21 apr. 2000   
 
 O. nr. 120/2000 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea  
 recipientelor-container pentru stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate, C9-1999 
 M. Of. nr. 246/2 iun. 2000   
 
 O. nr. 142/2000 

 privind aprobarea etapei a II-a a Programului de restructurare a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin,  
 aprobat prin ordin al ministrului industriei şi comerţului 
 M. Of. nr. 264/13 iun. 2000   
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 O. nr. 184/2000 
 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V. - 01 - 2000 
 M. Of. nr. 344/25 iul. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 77/2004  (M. Of. nr. 175/1 mar. 2004) 
 - O. nr. 452/2006  (M. Of. nr. 595/10 iul. 2006) 
 - O. nr. 1169/120237/2014  (M. Of. nr. 790/30 oct.  
 2014) 
 
 
 O. nr. 228/2000 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de  
 ridicat CR5-2000 
 M. Of. nr. 394/23 aug. 2000   
 
 O. nr. 254/2000 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru autorizarea personalului care execută examinări nedistructive la instalaţii mecanice sub  
 presiune şi la instalaţiile de ridicat, CR11-2000 
 M. Of. nr. 394/23 aug. 2000   
 
 O. nr. 323/2000 
 pentru aprobarea unor regulamente 
 M. Of. nr. 543/1 nov. 2000   
 
 O. nr. 340C/2000 

 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi  
 Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor 
 M. Of. nr. 676/19 dec. 2000   
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 102000/3792/2000 
 privind aprobarea Programului de asistenţă medicală şi de asigurări pentru risc şi accidente, pentru reabilitarea şi compensarea celor care  
 au suferit accidente de muncă şi boli profesionale în activitatea minieră 
 M. Of. nr. 336/19 iul. 2000   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 O. nr. 954/B/C/2000 

 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional  
 al persoanelor juridice fără scop patrimonial 
 M. Of. nr. 214/16 mai 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 1417/C/2006  (M. Of. nr. 578/4 iul. 2006) 
 - O. nr. 2076/2007  (M. Of. nr. 617/6 sep. 2007) 
 - O. nr. 2534/C/2012  (M. Of. nr. 583/16 aug. 2012) 
 
 
 O. nr. 1123/C/2000 

 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante de  
 executor judecătoresc 
 M. Of. nr. 254/7 iun. 2000   
 
 O. nr. 1281/2000 

 pentru modificarea structurii organizatorice a Direcţiei generale legislaţie, studii, relaţii internaţionale, integrare europeană şi agent  
 guvernamental 
 M. Of. nr. 412/30 aug. 2000   
 
 O. nr. 1322/C/2000 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind  atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist 
 M. Of. nr. 419/1 sep. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 1115/C/2007  (M. Of. nr. 331/16 mai 2007) 
 - O. nr. 203/C/2010  (M. Of. nr. 83/8 feb. 2010) - modifică titlul 
 - O. nr. 4181/C/2016  (M. Of. nr. 978/6 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 2626/C/2000 
 pentru modificarea structurii organizatorice a Direcţiei generale judiciare şi coordonarea strategiei antiinfracţionale 
 M. Of. nr. 580/20 nov. 2000   
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 O. nr. 2985/C/2000 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat 
 M. Of. nr. 633/6 dec. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 866/C/2010  (M. Of. nr. 261/22 apr. 2010) - modifică titlul 
 
 

- O. nr. 4181/C/2016  (M. Of. nr. 978/6 dec. 2016) 

 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1134/C/255/2000 
 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale 
 M. Of. nr. 459/19 sep. 2000   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 
 O. nr. 21/N/2000 

 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism"-Indicativ G.M. 
 -007-2000 
 M. Of. nr. 176/24 apr. 2000   
 
 O. nr. 37/N/2000 

 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic de detaliu",  
 Indicativ: G M 009-2000 
 M. Of. nr. 345/25 iul. 2000   
 
 O. nr. 38/N/2000 
 privind obligaţia de marcare a construcţiilor cu plăcuţe de identificare 
 M. Of. nr. 297/30 iun. 2000   
 
 O. nr. 66/N/2000 

 pentru aprobarea Specificaţiei tehnice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulaţie din mediul  
 rural. Indicativ ST-022-1999 
 M. Of. nr. 396/24 aug. 2000   
 
 O. nr. 164/N/2000 
 privind emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie în municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 349/26 iul. 2000   
 
 O. nr. 176/N/2000 

 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal"-indicativ  
 GM-010-2000 
 M. Of. nr. 399/25 aug. 2000   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL FUNCŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 3675/NN-494-1/3350/VR/2000 
 pentru aplicarea art.60 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea  
 riscului seismic al construcţiilor existente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/1999 
 M. Of. nr. 244/2 iun. 2000   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

OFICIUL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 5/N-78-1/147/2000 
 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calităţii materialelor, elementelor de construcţii şi produselor destinate  
 construcţiilor 
 M. Of. nr. 120/20 mar. 2000   
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 26/2000 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru transportul pe calea ferată 
 M. Of. nr. 201/10 mai 2000   
 
 O. nr. 45/2000 

 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea uşilor, ferestrelor, caselor prefabricate şi a panourilor pentru  
 construcţii 
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 M. Of. nr. 201/10 mai 2000   
 
 O. nr. 315/2000 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2000 pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
 M. Of. nr. 223/22 mai 2000   
 
 O. nr. 661/2000 

 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian cu privire la schimbul de  
 stagiari, semnat la Berna la 25 noiembrie 1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2000 
 M. Of. nr. 516/20 oct. 2000   
 
 O. nr. 741/2000 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru extragerea substanţelor minerale utile în cariere cu mijloace mecanizate 
 M. Of. nr. 586/21 nov. 2000   
 
 O. nr. 807/2000 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de reparaţii, consolidări, demolări şi translaţii de clădiri 
 M. Of. nr. 114/6 mar. 2001   
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 198/358/2000 
 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de lucru a Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese 
 M. Of. nr. 128/27 mar. 2000   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 1/2000 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică şi a Regulilor de bună practică de distribuţie 
 Modificări: 
 - O. nr. 863/2001  (M. Of. nr. 46/23 ian. 2002) 
 
 
 O. nr. 64/2000 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Centrului de Aparatură Medicală "Tehnomedica" Bucureşti 
 M. Of. nr. 55/4 feb. 2000   
 
 O. nr. 93/2000 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Staţiei de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale Bucureşti 
 M. Of. nr. 73/18 feb. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 158/2000  (M. Of. nr. 106/10 mar. 2000) 
 
 
 O. nr. 360/2000 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A. 
 M. Of. nr. 225/23 mai 2000   
 
 O. nr. 853/2000 
 privind stabilirea textului şi dimensiunilor inscripţiilor-avertisment ale formelor de publicitate referitoare la produsele din tutun 
 M. Of. nr. 602/24 nov. 2000   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

 O. nr. 707/165/2000 
 privind stabilirea necesarului minim de substanţe nutritive pentru alimentaţia zilnică a copiilor din unităţile de asistenţă socială 
 M. Of. nr. 516/20 oct. 2000   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 684/1416/2000 
 privind finanţarea curei de dezintoxicare, supravegherii medicale şi efectuării expertizei medico-legale pentru persoanele dependente de  

 droguri 
 M. Of. nr. 602/24 nov. 2000   
 
 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 491/2000 
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 privind modalităţile de plată a rentei viagere acordate unor sportivi de performanţă 
 M. Of. nr. 407/29 aug. 2000   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 O. nr. 208/2000 

 pentru aprobarea Reglementărilor privind agrearea şi verificarea tehnică a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile -  
 RNTR 5 
 M. Of. nr. 459 bis/19 sep. 2000   
 
 O. nr. 220/2000 

 pentru stabilirea personalului abilitat să constate şi să încadreze faptele contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul  
 şi să aplice amenzile corespunzătoare, precum şi pentru stabilirea formei, modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de control 
 M. Of. nr. 252/7 iun. 2000   
 
 O. nr. 286/2000 
 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind înmatricularea aeronavelor civile/RACR-47 
 M. Of. nr. 445/8 sep. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 1346/2002  (M. Of. nr. 751/15 oct. 2002) 
 
 
 O. nr. 290/2000 

 privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de  
 reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul 
 M. Of. nr. 465 bis/25 sep. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 2068/2004  (M. Of. nr. 1076/18 nov. 2004) 
 
 
 O. nr. 412/2000 
 pentru aprobarea Nomenclatorului de funcţii ale personalului care lucrează în transportul rutier şi concură la siguranţa circulaţiei 
 M. Of. nr. 372/10 aug. 2000   
 
 O. nr. 490/2000 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanţie - 906 
 M. Of. nr. 538/31 oct. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 1021/2020  (M. Of. nr. 476/4 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 694/2000 

 pentru aprobarea Regulamentului privind portul uniformei de serviciu, forma, însemnele specifice şi modul de acordare a acesteia  
 personalului Autorităţii Feroviare Române - AFER cu atribuţii de control, inspecţie de stat şi de registru 
 M. Of. nr. 575/17 nov. 2000   
 
 O. nr. 814/2000 

 pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR STD - Dispozitive pentru pregătire sintetică, în scopul certificării, aprobării şi  
 utilizării simulatoarelor de zbor pentru antrenamentul şi licenţierea personalului aeronautic navigant din aviaţia civilă 
 M. Of. nr. 661/15 dec. 2000   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE 

 O. nr. 311/378/2000 
 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al reţelei de metrou Bucureşti 
 M. Of. nr. 459 bis/19 sep. 2000   
 OFICIUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI 
 
 O. nr. 1/2000 

 pentru aprobarea vânzării şi încheierii contractelor de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare de active disponibile din patrimoniul  
 Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România Film" 
 M. Of. nr. 19/20 ian. 2000 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2543/2001  (M. Of. nr. 332/21 iun. 2001) 

 OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 
 O. nr. 208/GP/6072/2000 
 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa onorariilor şi modul de încasare a sumelor prevăzute la art.20 alin.(1) lit.b din  
 Ordonanţa Guvernului nr. 10/2000 
 M. Of. nr. 375/11 aug. 2000 
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OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 5/2000 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator 
 M. Of. nr. 559/10 nov. 2000   
 
 Decizia nr. 6/2000 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de eliberare şi de aplicare a marcajului distinctiv, precum şi modelul acestuia 
 M. Of. nr. 559/10 nov. 2000 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 1/2001  (M. Of. nr. 93/23 feb. 2001) 

 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 
 
 O. nr. 67/2000 
 privind decontarea contribuţiilor personale suportate de adultul cu handicap pentru achiziţionarea de medicamente 
 M. Of. nr. 376/14 aug. 2000   
 
 O. nr. 132/2000 

 privind depunerea declaraţiei lunare de către persoanele juridice cu privire la plata obligaţiilor faţă de bugetul Fondului special de  
 solidaritate socială pentru peroanele cu handicap 
 M. Of. nr. 512/19 oct. 2000    
 

 

 2001 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 23/2001 
 privind concesionarea unor activităţi miniere de exploatare prin negociere directă 
 M. Of. nr. 73/12 feb. 2001   
 
 O. nr. 160/2001 
 privind concesionarea unor activităţi miniere de exploatare prin negociere directă 
 M. Of. nr. 667/24 oct. 2001   
 
 O. nr. 204/2001 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând perimetrele petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare, oferite pentru concesiune prin  
 concurs de ofertă publică 
 M. Of. nr. 4/7 ian. 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 166/2002  (M. Of. nr. 706/27 sep. 2002) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 O. nr. 29/2001 

 privind aprobarea Procedurii de alocare a cantităţilor de energie electrică din contractele de portofoliu, în cazul divizării producătorului  
 sau în cazul în care acesta transferă către alte societăţi o parte dintre capacităţile prevăzute în contract 
 M. Of. nr. 748/23 nov. 2001   
 
 O. nr. 31/2001 
 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul/distribuţia energiei termice 
 M. Of. nr. 748/23 nov. 2001   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 133/2001 
 privind stabilirea gradului iniţial de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 332/21 iun. 2001   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 531/2001 
 Ordin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Clauze Abuzive 
 M. Of. nr. 4/7 ian. 2002   
 
 O. nr. 532/2001 
 Ordin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitatea Produselor 
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 M. Of. nr. 4/7 ian. 2002   
 
 O. nr. 533/2001 

 Ordin privind aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comitetului Interministerial pentru  
 Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor 
 M. Of. nr. 4/7 ian. 2002   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 O. nr. 534/2001 
 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general 
 M. Of. nr. 744/21 nov. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 349/2004  (M. Of. nr. 956/19 oct. 2004) - la 19 noiembrie 2004 
 - O. nr. 634/2006  (M. Of. nr. 1048/29 dec. 2006) 
 - O. nr. 211/2007  (M. Of. nr. 366/30 mai 2007) 
 
 

- O. nr. 259/2010  (M. Of. nr. 815/7 dec. 2010) 

 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE 

 O. nr. 537/2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activităţii persoanelor fizice şi juridice autorizate să realizeze şi să verifice lucrări de  
 specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 789/12 dec. 2001   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 

 O. nr. 161/2001 
 privind supunerea unui produs, care nu figurează în listele cuprinzând produsele strategice, regimului de control prevăzut de Ordonanţa  
 de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 
 M. Of. nr. 693/31 oct. 2001   
 
 O. nr. 176/2001 
 pentru aprobarea Ghidului de desfăşurare a inspecţiilor internaţionale OIAC 
 M. Of. nr. 748/23 nov. 2001   
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 48/2001 

 pentru aprobarea modelului de act adiţional la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, încheiate de fostul Minister al Apelor,  
 Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
 M. Of. nr. 143/22 mar. 2001   
 
 O. nr. 58/2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea şi utilizarea fondului de protecţie a vânatului 
 M. Of. nr. 453/9 aug. 2001   
 
 O. nr. 97/2001 

 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli şi a prestatorilor de servicii în agricultură pentru achiziţionarea  
 de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi instalaţii de irigat din producţia internă, finanţat din Fondul special  
 "Dezvoltarea agriculturii româneşti" 
 M. Of. nr. 171/4 apr. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 48/2002  (M. Of. nr. 89/2 feb. 2002) 
 
 
 O. nr. 142/2001 
 pentru constituirea Comisiei Naţionale de Evaluare a Trofeelor de Vânat 
 M. Of. nr. 289/1 iun. 2001   
 
 O. nr. 144/2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere, profilaxie şi combatere a pestei porcine clasice 
 M. Of. nr. 459/13 aug. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 404/2002  (M. Of. nr. 268/17 apr. 2003) 
 Notă: abrogare sub condiţie prin O. nr. 404/2002 M. Of. 268/17 apr. 2003 
 
 
 O. nr. 167/2001 
 privind nominalizarea fondurilor de vânătoare care se atribuie unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic,  
 precum şi a celor care se constituie ca fonduri de vânătoare pentru protecţia fondului genetic valoros 
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 M. Of. nr. 449/8 aug. 2001   
 
 O. nr. 168/2001 
 privind Atribuţiile oficiilor cinegetice care funcţionează în structura inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic 
 M. Of. nr. 466/15 aug. 2001   
 
 O. nr. 179/2001 
 privind înregistrarea şi transmiterea datelor referitoare la activitatea de pescuit marin 
 M. Of. nr. 567/12 sep. 2001   
 
 O. nr. 181/2001 
 privind interzicerea comercializării şi administrării somatotrofinei bovine la vacile de lapte 
 M. Of. nr. 330/20 iun. 2001   
 
 O. nr. 190/2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la inspecţia vizuală pentru detectarea paraziţilor în produsele din pescuit 
 M. Of. nr. 398/19 iul. 2001   
 
 O. nr. 191/2001 

 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la valorile pentru azotul uşor hidrolizabil în produsele din pescuit, precum şi  
 metodele de analiză folosite 
 M. Of. nr. 398/19 iul. 2001   
 
 O. nr. 206/2001 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind preluarea, depozitarea şi valorificarea redevenţei/arendei încasate în natură, cuvenită statului,  
 reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului 
 M. Of. nr. 136/21 feb. 2002   
 
 O. nr. 228/2001 

 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la metodele de analiză a probelor şi limitele maxime pentru mercur în produsele  
 din pescuit 
 M. Of. nr. 441/6 aug. 2001   
 
 O. nr. 230/2001 

 privind delegarea temporară a competenţei prevăzute la art.13 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura de  
 la Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol la Direcţia pescuit, piscicultură, salmonicultură din cadrul Ministerului  
 Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 
 M. Of. nr. 617/1 oct. 2001   
 
 O. nr. 232/2001 

 privind aprobarea Manualului operaţional pentru Schema competitivă de granturi din cadrul Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din  
 agricultură 
 M. Of. nr. 565/11 sep. 2001   
 
 O. nr. 234/2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animală 
 M. Of. nr. 456/10 aug. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 64/2002  (M. Of. nr. 123/15 feb. 2002) 
 - O. nr. 242/2002  (M. Of. nr. 750/15 oct. 2002) 
 - O. nr. 539/2002  (M. Of. nr. 888/9 dec. 2002) 
 
 
 O. nr. 277/2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la criteriile microbiologice aplicabile la producţia de crustacee şi moluşte fierte 
 M. Of. nr. 441/6 aug. 2001   
 
 O. nr. 278/2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la autocontroalele sanitare pentru produsele din pescuit 
 M. Of. nr. 555/6 sep. 2001   
 
 O. nr. 279/2001 

 privind împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic de a elibera autorizaţia pentru confecţionarea şi folosirea  
 dispozitivelor de marcat material lemnos de lucru care se exploatează şi se transportă din pădure 
 M. Of. nr. 473/17 aug. 2001   
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 O. nr. 294/2001 
 M. Of. nr. 462/13 aug. 2001   
 
 O. nr. 313/2001 
 M. Of. nr. 458/10 aug. 2001   
 
 O. nr. 326/2001 

 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi a direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară  
 judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art.74 -103 din Legea nr. 18/1991, republicată 
 M. Of. nr. 646/16 oct. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 387/2017  (M. Of. nr. 961/5 dec. 2017) 
 
 
 O. nr. 372/2001 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea modului de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 61/29 ian. 2002   
 
 O. nr. 374/2001 

 Ordin pentru aprobarea componenţei Comitetului tehnic şi a subcomitetelor pentru omologarea metodelor şi metodologiilor de diagnostic  
 paraclinic medical veterinar 
 M. Of. nr. 107/7 feb. 2002   
 
 O. nr. 376/2001 

 Ordin privind punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor  
 veterinare şi structura organizatorică a inspectoratelor de poliţie sanitară veterinară de frontieră 
 M. Of. nr. 96/4 feb. 2002   
 
 O. nr. 384/2001 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi modul de acordare şi utilizare, precum şi controlul utilizării sumelor alocate  
 de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătăţirilor funciare 
 M. Of. nr. 696/1 nov. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 481/2001  (M. Of. nr. 66/30 ian. 2002) 
 - O. nr. 127/2002  (M. Of. nr. 265/19 apr. 2002) 
 - O. nr. 252/2003  (M. Of. nr. 351/22 mai 2003) 
 
 
 O. nr. 413/2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea de către Regia Naţională a Pădurilor a masei lemnoase destinate populaţiei 
 M. Of. nr. 766/30 nov. 2001   
 
 O. nr. 422/2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de pescuit comercial în apele Mării Negre 
 M. Of. nr. 766/30 nov. 2001   
 
 O. nr. 464/2001 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind vânzarea de active prin licitaţie cu strigare sau prin licitaţie cu plic închis 
 M. Of. nr. 22/16 ian. 2002   
 
 O. nr. 481/2001 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi modul de acordare şi utilizare, precum şi controlul utilizării sumelor  
 alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătăţirilor funciare ale asociaţiilor  
 utilizatorilor de apă pentru irigaţii 
 M. Of. nr. 66/30 ian. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 252/2003  (M. Of. nr. 351/22 mai 2003) 
 
 
 O. nr. 486/2001 

 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătăţii animalelor, ale căror  
 cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor 
 M. Of. nr. 841/27 dec. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 72/2002  (M. Of. nr. 169/11 mar. 2002) 
 - O. nr. 226/2002  (M. Of. nr. 424/18 iun. 2002) 
 
 

- O. nr. 710/2003  (M. Of. nr. 688/1 oct. 2003) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 
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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 396/3267/2182/2001 
 privind condiţiile în care îşi pot desfăşura activitatea agenţii economici care realizează producţie de produse alimentare în zonele  
 defavorizate şi care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale 
 M. Of. nr. 714/9 nov. 2001 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 800/14 dec. 2001) 
 Modificări: 
 - O. nr. 114/71/381/2002  (M. Of. nr. 227/4 apr. 2002) 
 - O. nr. 462/5251/1499/2002  (M. Of. nr. 833/19 nov.  
 2002) 
 - O. nr. 240/118/763/2003  (M. Of. nr. 452/25 iun.  
 
 

2003) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 421/2164/2001 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră 
 M. Of. nr. 22/16 ian. 2002   
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 180/374/398/2001 
 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea calităţii-tip a produselor de bază din industria zahărului 
 M. Of. nr. 574/14 sep. 2001   
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 126/302/2001 
 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul şi etichetarea extractelor de cafea şi cicoare 
 M. Of. nr. 582/17 sep. 2001   
 
 O. nr. 412/769/2001 
 privind utilizarea aromelor la fabricarea vinurilor şi băuturilor pe bază de vin 
 M. Of. nr. 823/20 dec. 2001   
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 454/917/2001/22/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea şi  
 calitatea uleiurilor vegetale, grăsimilor tartinabile - margarine - şi a maionezelor, destinate comercializării pentru consumul uman 
 M. Of. nr. 372/3 iun. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 495/997/2002/10/2003  (M. Of. nr. 181/24 mar.  
 
 

2003) 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE 

 O. nr. M.62/N.691/2001 
 privind aprobarea Nomenclatorului produselor destinate asigurării cererilor unităţilor militare prin planul de mobilizare a garnizoanei,  
 care se constituie în stocuri intangibile 
 M. Of. nr. 310/11 iun. 2001   
 
 

MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 325/2001 

 privind aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de  
 protecţie a calităţii resurselor de apă - NTPA 012 şi pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 242/1990 
 M. Of. nr. 152/28 mar. 2001   
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 452/105951/2001 
 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune  
 pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole 
 M. Of. nr. 296/6 iun. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 1492/212/2010  (M. Of. nr. 674/4 oct. 2010) 
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 - O. nr. 785/1298/2018  (M. Of. nr. 714/17 aug. 2018) 
 
 
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 363/2001 
 Ordin privind aprobarea Normelor de control de garanţii în domeniul nuclear 
 M. Of. nr. 766/30 nov. 2001   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 
 O. nr. 137/2001 
 privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice sectorului radiocomunicaţii 
 M. Of. nr. 383/13 iul. 2001   
 
 O. nr. 340/2001 
 privind unele măsuri tranzitorii în vederea armonizării utilizării frecvenţelor 
 M. Of. nr. 600/25 sep. 2001   
 
 O. nr. 345/2001 
 privind autorizarea şi furnizarea serviciilor de telecomunicaţii liberalizate 
 M. Of. nr. 600/25 sep. 2001   
 
 O. nr. 463/2001 
 privind modificarea Planului naţional de numerotare 
 M. Of. nr. 837/27 dec. 2001   
 
 O. nr. 500/2001 
 pentru aprobarea specificaţiei tehnice naţionale privind echipamentele şi sistemele ce utilizează tehnologia CDMA 450 
 M. Of. nr. 834/27 dec. 2001   
 
 

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2008/2001 
 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor 
 M. Of. nr. 114/6 mar. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 2221/2006  (M. Of. nr. 515/14 iun. 2006) 
 - O. nr. 2496/2010  (M. Of. nr. 640/13 sep. 2010) 
 
 
 O. nr. 2009/2001 
 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experţilor 
 M. Of. nr. 114/6 mar. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 2498/2010  (M. Of. nr. 640/13 sep. 2010) 
 
 
 O. nr. 2129/2001 

 privind angajarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor instituţiilor publice de cultură subordonate Ministerului Culturii şi  
 Cultelor 
 M. Of. nr. 846/28 dec. 2001   
 
 

MINISTERUL DE INTERNE 

 O. nr. 108/2001 
 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I. - 004 
 M. Of. nr. 597/24 sep. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 349/2004  (M. Of. nr. 956/19 oct. 2004) - la 19 noiembrie 2004 
 
 
 O. nr. 158/2001 
 privind aprobarea Listei cuprinzând ţările terţe sigure 
 M. Of. nr. 730/15 nov. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 291/2002  (M. Of. nr. 586/7 aug. 2002) 
 
 
 O. nr. 159/2001 
 privind aprobarea Listei cuprinzând ţările în care în general nu există risc serios de persecuţie 
 M. Of. nr. 730/15 nov. 2001 
 Modificări: 
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- O. nr. 290/2002  (M. Of. nr. 586/7 aug. 2002) 

 MINISTERUL DE INTERNE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 183/2001/3032/2002 
 Ordin privind colaborarea în domeniul educaţiei şi pregătirii antiinfracţionale a elevilor 
 M. Of. nr. 50/24 ian. 2002   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 
 
 O. nr. 227/2001 
 pentru aprobarea conţinutului formularului de înregistrare statistică a investitorilor 
 M. Of. nr. 576/14 sep. 2001   
 
 O. nr. 292/2001 
 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea unor programe de dezvoltare 
 M. Of. nr. 633/9 oct. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 336/2001  (M. Of. nr. 708/7 nov. 2001) 
 - O. nr. 76/2003  (M. Of. nr. 229/4 apr. 2003) 
 - O. nr. 102/2003  (M. Of. nr. 278/21 apr. 2003) 
 - O. nr. 90/2004  (M. Of. nr. 442/18 mai 2004) 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 228/1437/2001 
 privind aprobarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalaţiile, echipamentele, aparatele de măsură şi control, automatizări şi  
 produse software, achiziţionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale 
 M. Of. nr. 565/11 sep. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 39/247/2002  (M. Of. nr. 129/18 feb. 2002) 
 - O. nr. 49/446/2003  (M. Of. nr. 247/10 apr. 2003) 
 - O. nr. 68/627/2003  (M. Of. nr. 345/21 mai 2003) 
 - O. nr. 388/1575/2003  (M. Of. nr. 844/26 nov. 2003) 
 - O. nr. 24/334/2004  (M. Of. nr. 200/5 mar. 2004) 
 - O. nr. 31/378/2004  (M. Of. nr. 235/17 mar. 2004) 
 - O. nr. 68/110/2004  (M. Of. nr. 685/30 iul. 2004) 
 - O. nr. 82/1386/2004  (M. Of. nr. 874/24 sep. 2004) 
 - O. nr. 92/1521/2004  (M. Of. nr. 966/21 oct. 2004) 
 - O. nr. 115/1838/2004  (M. Of. nr. 1250/24 dec. 2004) 
 - O. nr. 133/290/2005  (M. Of. nr. 253/25 mar. 2005) 
 - O. nr. 145/645/2005  (M. Of. nr. 459/31 mai 2005) 
 - O. nr. 894/1088/2005  (M. Of. nr. 726/10 aug. 2005) 
 - O. nr. 232/2003/2005  (M. Of. nr. 46/18 ian. 2006) 
 - O. nr. 243/150/2006  (M. Of. nr. 124/9 feb. 2006) 
 - O. nr. 280/861/2006  (M. Of. nr. 473/1 iun. 2006) 
 - O. nr. 290/1078/2006  (M. Of. nr. 575/4 iul. 2006) 
 
 

- O. nr. 301/1268/2006  (M. Of. nr. 668/3 aug. 2006) 

 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 4638/2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind şcolarizarea copiilor lucrătorilor migranţi şi asigurarea personalului didactic calificat 
 M. Of. nr. 687/30 oct. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 3330/2004  (M. Of. nr. 228/16 mar. 2004) 
 
 
 O. nr. 7105/2001 

 privind aprobarea Metodologiei de contractare a temelor de cercetare-dezvoltare şi a acţiunilor cuprinse în Programul naţional de  
 cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "Orizont 2000", precum şi de avizare şi decontare a lucrărilor executate în cadrul  
 contractelor 
 M. Of. nr. 222/2 mai 2001   
 
 O. nr. 7293/2001 
 Ordin pentru activitatea de cercetare privind reînnoirea statutului de institut naţional de cercetare-dezvoltare al unor unităţi 
 M. Of. nr. 48/24 ian. 2002   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 4969/2001/110049/2002 
 Ordin privind parteneriatul în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ preuniversitar şi a formării continue a adulţilor în  
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 domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară şi silvic 
 M. Of. nr. 243/10 apr. 2002   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 30/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1042 
 M. Of. nr. 28/16 ian. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 88/2001  (M. Of. nr. 52/31 ian. 2001) 
 - O. nr. 157/2001  (M. Of. nr. 76/14 feb. 2001) 
 
 
 O. nr. 39/2001 

 pentru actualizarea pe anul 2001 a normelor de venit pe baza cărora se impozitează reprezentanţele din România ale societăţilor  
 comerciale şi organizaţiilor economice străine 
 M. Of. nr. 47/29 ian. 2001   
 
 O. nr. 46/2001 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea evidenţei pe plătitori persoane fizice şi procedura de închidere şi deschidere a  
 evidenţei fiscale 
 M. Of. nr. 82/16 feb. 2001   
 
 O. nr. 77/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2001 
 M. Of. nr. 44/26 ian. 2001   
 
 O. nr. 139/2001 

 privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei  
 impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 
 M. Of. nr. 119/8 mar. 2001   
 
 O. nr. 181/2001 

 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea Deciziei Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe nr. 3/2000, aprobată prin Ordinul  
 ministrului finanţelor nr. 1.024/2000 
 M. Of. nr. 109/5 mar. 2001   
 
 O. nr. 184/2001 
 M. Of. nr. 124/13 mar. 2001   
 
 O. nr. 186/2001 

 pentru aprobarea Precizărilor privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea  
 privată a statului 
 M. Of. nr. 143/22 mar. 2001   
 
 O. nr. 189/2001 
 pentru aprobarea Programului de aplicare experimentală a Normelor privind consolidarea conturilor 
 M. Of. nr. 107/1 mar. 2001   
 
 O. nr. 203/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1043 
 M. Of. nr. 98/26 feb. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 395/2001  (M. Of. nr. 139/20 mar. 2001) 
 
 
 O. nr. 211/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2001 
 M. Of. nr. 98/26 feb. 2001   
 
 O. nr. 300/2001 

 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în valută, seriile VAL 1 USD 2002, VAL 2 USD 2002,  
 VAL 3 USD 2002, VAL 4 USD 2002, VAL 1 DM 2002, VAL 2 DM 2002, VAL 3 DM 2002 şi VAL 4 DM 2002 
 M. Of. nr. 111/5 mar. 2001   
 
 O. nr. 313/2001 

 privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre România şi Irlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire  
 la impozitele pe venit şi pe câştigurile de capital 
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 M. Of. nr. 203/23 apr. 2001   
 
 O. nr. 385/2001 

 pentru aprobarea formularului special "Aviz (certificat) de livrare (cod AIRBP 14-3-6/A)" şi a normelor de întocmire şi de utilizare a  
 acestuia 
 M. Of. nr. 135/19 mar. 2001   
 
 O. nr. 436/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2001 
 M. Of. nr. 157/29 mar. 2001   
 
 O. nr. 444/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1044 
 M. Of. nr. 167/2 apr. 2001   
 
 O. nr. 719/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2001 
 M. Of. nr. 211/26 apr. 2001   
 
 O. nr. 748/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1045 
 M. Of. nr. 219/27 apr. 2001   
 
 O. nr. 803/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă, denominate în valută, seria VAL 5 USD 2002 
 
 M. Of. nr. 239/10 mai 2001   
 
 O. nr. 820/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1046 
 M. Of. nr. 246/14 mai 2001   
 
 O. nr. 917/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iunie 2001 
 M. Of. nr. 285/31 mai 2001   
 
 O. nr. 1009/2001 

 pentru aprobarea Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor armonizate cu Directivele Europene şi Standardele  
 Internaţinale de Contabilitate 
 M. Of. nr. 330/20 iun. 2001   
 
 O. nr. 1012/2001 

 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru  
 achiziţia publică de produse 
 M. Of. nr. 336/25 iun. 2001 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 129/2002  (M. Of. nr. 746/11 oct. 2002) 
 
 
 O. nr. 1023/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1047 
 M. Of. nr. 310/11 iun. 2001   
 
 O. nr. 1325/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1048 
 M. Of. nr. 354/30 iun. 2001   
 
 O. nr. 1326/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2001 
 M. Of. nr. 354/30 iun. 2001   
 
 O. nr. 1388/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1049 
 M. Of. nr. 391/17 iul. 2001 
 Modificări: 
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 - O. nr. 1438/2001  (M. Of. nr. 430/31 iul. 2001) 
 
 
 O. nr. 1389/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1050 
 M. Of. nr. 391/17 iul. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 1439/2001  (M. Of. nr. 430/31 iul. 2001) 
 - O. nr. 1508/2001  (M. Of. nr. 459/13 aug. 2001) 
 - O. nr. 1558/2001  (M. Of. nr. 507/28 aug. 2001) 
 - O. nr. 1803/2001  (M. Of. nr. 569/12 sep. 2001) 
 
 
 O. nr. 1415/2001 

 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre România şi Australia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu  
 privire la impozitele pe venit şi a Protocolului anexat 
 M. Of. nr. 439/6 aug. 2001   
 
 O. nr. 1430/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2001 
 M. Of. nr. 415/26 iul. 2001   
 
 O. nr. 1468/2001 
 privind stabilirea intervalului de emitere a deciziei de impunere anuală 
 M. Of. nr. 438/6 aug. 2001   
 
 O. nr. 1482/2001 
 pentru aprobarea Precizărilor privind previzionarea încasărilor şi plăţilor sectorului public 
 M. Of. nr. 479/21 aug. 2001   
 
 O. nr. 1507/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1051 
 M. Of. nr. 462/13 aug. 2001   
 
 O. nr. 1548/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2001 
 M. Of. nr. 502/27 aug. 2001   
 
 O. nr. 1790/2001 

 privind aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi  
 contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora 
 M. Of. nr. 581/17 sep. 2001   
 
 O. nr. 1873/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2001 
 M. Of. nr. 611/27 sep. 2001   
 
 O. nr. 1876/2001 
 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în valută, seria VAL 6 USD 2003 
 M. Of. nr. 622/3 oct. 2001   
 
 O. nr. 1924/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1053 
 M. Of. nr. 624/3 oct. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 2128/2001  (M. Of. nr. 693/31 oct. 2001) 
 - O. nr. 2244/2001  (M. Of. nr. 756/28 nov. 2001) 
 
 
 O. nr. 1925/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1052 
 M. Of. nr. 624/3 oct. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 2127/2001  (M. Of. nr. 693/31 oct. 2001) 
 
 
 O. nr. 1929/2001 

 privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre România şi Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii  
 fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital 
 M. Of. nr. 646/16 oct. 2001 
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 O. nr. 1950/2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată 
 M. Of. nr. 646/16 oct. 2001   
 
 O. nr. 2123/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2001 
 M. Of. nr. 680/29 oct. 2001   
 
 O. nr. 2185/2001 
 pentru aprobarea unor formulare tipizate cu regim special 
 M. Of. nr. 746/22 nov. 2001   
 
 O. nr. 2186/2001 

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a procedurii de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva măsurilor  
 dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 718/12 nov. 2001   
 
 O. nr. 2243/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1054 
 M. Of. nr. 756/28 nov. 2001   
 
 O. nr. 2262/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2001 
 M. Of. nr. 790/12 dec. 2001   
 
 O. nr. 2264/2001 

 Ordin pentru aprobarea modelelor formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor privind  
 întocmirea şi utilizarea acestora 
 M. Of. nr. 136/21 feb. 2002   
 
 O. nr. 2311/2001 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2002 
 M. Of. nr. 828/21 dec. 2001   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 O. nr. 1469/4/2001 
 pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor legate de primirea şi utilizarea fondurilor din contribuţia  
 financiară a Comunităţii Europene 
 M. Of. nr. 480/21 aug. 2001   
 
 O. nr. 6104/1/2001 

 pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor legate de primirea şi utilizarea fondurilor din contribuţia  
 financiară a Comunităţii Europene 
 M. Of. nr. 210/25 apr. 2001   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 1878/A/11000/286/2001 
 privind interzicerea exportului de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de instalaţii de irigat, achiziţionate în baza  
 Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 97/2001 
 M. Of. nr. 640/12 oct. 2001   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 O. nr. 685/112/2001 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind  
 producţia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia  
 Naţională a Rezervelor de Stat 
 M. Of. nr. 222/2 mai 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 1282/203/2001  (M. Of. nr. 372/10 iul. 2001) 
 
 
 O. nr. 1523/192392/2001 
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 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind  
 acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001 
 M. Of. nr. 521/30 aug. 2001   
 
 O. nr. 2285/106118/2001 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de stingere prin anulare a obligaţiilor datorate bugetului de stat şi neachitate  
 la data de 30 septembrie 2001 de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"-S.A. şi societăţile  
 comerciale furnizoare prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2001 
 M. Of. nr. 808/17 dec. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 318/69/2002  (M. Of. nr. 314/13 mai 2002) 
 - O. nr. 301402/362/2002  (M. Of. nr. 605/15 aug.  
 
 

2002) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 1013/873/2001 
 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru  
 achiziţia publică de servicii 
 M. Of. nr. 340/27 iun. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 762/913/2005  (M. Of. nr. 532/23 iun. 2005) 
 
 
 O. nr. 1014/874/2001 

 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru  
 achiziţia publică de lucrări 
 M. Of. nr. 357/4 iul. 2001   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 1871/2001 
 privind Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală referitoare la aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat 
 M. Of. nr. 730/15 nov. 2001   
 
 Decizia nr. 1953/2001 

 privind menţinerea valabilităţii unor decizii emise de Direcţia Generală a Vămilor în baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al  
 României, a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997, şi a Hotărârii  
 Guvernului nr. 91/2000 
 M. Of. nr. 771/4 dec. 2001 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 259/2002  (M. Of. nr. 217/1 apr. 2002) 
 - Decizia nr. 471/2002  (M. Of. nr. 600/14 aug. 2002) 
 - Decizia nr. 175/2003  (M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 - Decizia nr. 177/2003  (M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 - Decizia nr. 178/2003  (M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 - Decizia nr. 179/2003  (M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 - Decizia nr. 180/2003  (M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 - Decizia nr. 181/2003  (M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
 
 Decizia nr. 2008/2001 

 privind punerea în aplicare a prevederilor Culegerii de avize de clasificare emise de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul  
 Organizaţiei Mondiale a Vămilor, actualizată prin aducerile la zi nr. 1-29 
 M. Of. nr. 813/18 dec. 2001 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 1337/2002  (M. Of. nr. 782/28 oct. 2002) 
 - O. nr. 7631/2005  (M. Of. nr. 1075/29 nov. 2005) 
 
 

- O. nr. 5837/2006  (M. Of. nr. 384/4 mai 2006) 

 
 

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 O. nr. 58/2001 

 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat  
 CR1-2001 
 M. Of. nr. 188/12 apr. 2001   
 
 O. nr. 259/2001 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru regimul chimic al cazanelor de abur şi apă fierbinte C18-2001, Colecţia ISCIR 
 M. Of. nr. 806/17 dec. 2001   
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 O. nr. 273/2001 
 pentru aprobarea Manualului de închidere a minelor 
 M. Of. nr. 649/17 oct. 2001   
 
 O. nr. 297/2001 
 privind aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune 
 M. Of. nr. 709/7 nov. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 433/2001  (M. Of. nr. 51/24 ian. 2002) 
 - O. nr. 321/2003  (M. Of. nr. 453/25 iun. 2003) 
 
 
 O. nr. 337/2001 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării  
 emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de  
 benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a 
 M. Of. nr. 10/10 ian. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 122/2005  (M. Of. nr. 324/18 apr. 2005) 
 - O. nr. 728/2013  (M. Of. nr. 271/14 mai 2013) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 342/2001 

 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării şi  
 implementării politicii industriale a României şi a planului de acţiune aferent 
 M. Of. nr. 818/19 dec. 2001   
 
 O. nr. 401/2001 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-75/107 Butelii utilizate ca recipiente de măsură" 
 M. Of. nr. 13/11 ian. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 964/2007  (M. Of. nr. 624/11 sep. 2007) 
 
 
 O. nr. 430/2001 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând organismele desemnate în domeniul compatibilităţii electromagnetice 
 M. Of. nr. 3/7 ian. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 320/2003  (M. Of. nr. 408/11 iun. 2003) 
   
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 336/118C/2001 
 privind Lista cuprinzând instalaţiile, echipamentele, utilajele şi părţi ale acestora, precum şi know-how ce urmează să fie importate în  
 contul stingerii datoriei Federaţiei Ruse către România, care beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import 
 M. Of. nr. 693/31 oct. 2001   
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 265/503/2001 
 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de colectare a deşeurilor  
 industriale reciclabile de la persoane fizice şi a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei  
 de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile 
 M. Of. nr. 566/11 sep. 2001 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 786/440/2004  (M. Of. nr. 1211/16 dec. 2004) 

 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 O. nr. 210/2001 
 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti 
 M. Of. nr. 64/6 feb. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 658/C/2006  (M. Of. nr. 240/17 mar. 2006) 
 - O. nr. 2570/C/2006  (M. Of. nr. 956/28 nov. 2006) 
 - O. nr. 656/C/2007  (M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) 
 - O. nr. 875/C/2013  (M. Of. nr. 148/20 mar. 2013) 
 - O. nr. 4181/C/2016  (M. Of. nr. 978/6 dec. 2016) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 1227/C/2001 
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 pentru aprobarea Regulamentului privind pregătirea magistraţilor în perioada de stagiu, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenului  
 de capacitate 
 M. Of. nr. 464/14 aug. 2001   
 
 O. nr. 1231/C/2001 
 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice 
 M. Of. nr. 332/21 iun. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 936/C/2002  (M. Of. nr. 325/16 mai 2002) 
 
 
 O. nr. 2958/C/2001 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea promovării într-o funcţie de execuţie  
 vacantă sau pe loc la instanţe şi parchetele de pe lângă acestea 
 M. Of. nr. 18/15 ian. 2002   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 
 O. nr. 267/2001 

 privind aprobarea aplicării Reglementării tehnice europene JAR MMEL/MEL - Lista master a echipamentului minim şi Lista  
 echipamentului minim, necesare pentru operarea în condiţii de siguranţă a aeronavelor civile de transport aerian public 
 M. Of. nr. 151/28 mar. 2001   
 
 O. nr. 478/2001 

 privind aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR ASC - Selecţia, supravegherea şi evaluarea subcontractanţilor  
 organizaţiilor autorizate să desfăşoare activităţi în aeronautica civilă 
 M. Of. nr. 348/29 iun. 2001   
 
 O. nr. 591/2001 
 privind pilotarea navelor sub pavilion român de către piloţi de mare largă în Marea Nordului, Canalul Englez şi Strâmtoarea Skagerrak 
 M. Of. nr. 280/30 mai 2001   
 
 O. nr. 1186/2001 
 pentru aprobarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr. 002 
 M. Of. nr. 681/29 oct. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 1466/2014  (M. Of. nr. 791/30 oct. 2014) 
 - O. nr. 615/2015  (M. Of. nr. 346/20 mai 2015) 
 - O. nr. 1856/2018  (M. Of. nr. 18/8 ian. 2019) 
 - O. nr. 1853/2018  (M. Of. nr. 22/9 ian. 2019) 
    
 O. nr. 1730/2001 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă mărfuri periculoase,  
 substanţe dăunătoare şi/sau poluanţi marini 
 M. Of. nr. 115/12 feb. 2002   
 
 O. nr. 1806/2001 
 Ordin privind instituirea tarifelor la transportul rutier public de mărfuri 
 M. Of. nr. 105/7 feb. 2002   
 
 O. nr. 1843/2001 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de utilizare a vehiculelor deţinute temporar în scopul efectuării operaţiunilor de  
 transport rutier 
 M. Of. nr. 105/7 feb. 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2275/2004  (M. Of. nr. 1217/17 dec. 2004) 

 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 N.M. nr. 3291/8100/2001 
 privind constituirea şi utilizarea veniturilor cu destinaţie specială pentru aviaţia civilă 
 M. Of. nr. 467/15 aug. 2001   
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 
 O. nr. 198/2001 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura, criteriile şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata creanţelor  
 bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 
 M. Of. nr. 221/2 mai 2001   
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 O. nr. 238/2001 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul apei grele 
 M. Of. nr. 293/4 iun. 2001   
 
 O. nr. 239/2001 

 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru vinificaţie, fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice, berii, drojdiei,  
 amidonului, glucozei şi a apei minerale 
 M. Of. nr. 293/4 iun. 2001   
 
 O. nr. 240/2001 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea şi prelucrarea sării 
 M. Of. nr. 287/31 mai 2001   
 
 O. nr. 352/2001 

 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de  
 muncă în condiţii deosebite 
 M. Of. nr. 300/7 iun. 2001   
 
 O. nr. 462/2001 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapiţate 
 M. Of. nr. 557/7 sep. 2001   
 
 O. nr. 463/2001 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale 
 M. Of. nr. 557/7 sep. 2001   
 
 O. nr. 464/2001 
 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor şi altele 
 M. Of. nr. 557/7 sep. 2001   
 
 O. nr. 657/2001 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea funcţionării persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei  
 muncii 
 M. Of. nr. 754/27 nov. 2001   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 O. nr. 418/2001 

 privind statutul medicului, stomatologului şi farmacistului, absolvenţi ai facultăţilor de medicină, stomatologie şi farmacie cu licenţă şi cu  
 minimum un an de pregătire practică 
 M. Of. nr. 369/9 iul. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 645/2001  (M. Of. nr. 640/12 oct. 2001) 
 
 
 O. nr. 428/2001 

 pentru aprobarea nominalizării Staţiei de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale (SVIAM) ca organism de certificare notificat în  
 domeniul dispozitivelor medicale 
 M. Of. nr. 405/20 iul. 2001   
 
 O. nr. 457/2001 

 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor  
 sanitare din România 
 M. Of. nr. 551/4 sep. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 635/2001  (M. Of. nr. 593/20 sep. 2001) 
 - O. nr. 563/2018  (M. Of. nr. 421/17 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 535/2001 
 privind activităţile specifice programelor de sănătate pentru care se finanţează şi cheltuieli de personal 
 M. Of. nr. 461/13 aug. 2001   
 
 O. nr. 579/2001 
 privind autorizarea unităţilor care pot efectua studii clinice în domeniul medicamentului 
 M. Of. nr. 566/11 sep. 2001   
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 O. nr. 803/2001 

 privind aprobarea unor indicatori de expunere şi/sau de efect biologic relevanţi pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la  
 factori de risc de îmbolnăvire profesională 
 M. Of. nr. 811/18 dec. 2001   
 
 O. nr. 846/2001 

 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi efectuare a stagiaturii de către absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină,  
 stomatologie şi farmacie 
 M. Of. nr. 835/27 dec. 2001   
 
 O. nr. 868/2001 
 pentru aprobarea Metodologiei privind înfiinţarea Registrului unic al asistenţilor medicali 
 M. Of. nr. 825/20 dec. 2001   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 546/469/2001 
 pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguraţii beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără  
 contribuţie personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 556/6 sep. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 182/83/2002  (M. Of. nr. 238/9 apr. 2002) 
 - O. nr. 877/290/2002  (M. Of. nr. 833/19 nov. 2002) 
 (v. H.G. nr. 1842/2006) 
 
 
 O. nr. 573/457/2001 

 privind achiziţia unor medicamente ce se acordă în spital şi în ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare şi a altor materiale  
 necesare în vederea derulării programelor de sănătate 
 M. Of. nr. 566/11 sep. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 654/519/2001  (M. Of. nr. 675/25 oct. 2001) 
 
 

- O. nr. 248/149/2003  (M. Of. nr. 242/9 apr. 2003) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 855/2001/98/90/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante 
 M. Of. nr. 281/25 apr. 2002   
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 O. nr. 307/2001 

 pentru aprobarea Strategiei generale de organizare şi dezvoltare a activităţii de educaţie fizică şi sport din România pe perioada  
 2001-2004 
 M. Of. nr. 559/7 sep. 2001 
   
 MINISTERUL TURISMULUI 
 
 O. nr. 1/2001 
 privind posibilitatea acordării unor facilităţi pentru ziarişti şi reporteri de radio şi televiziune 
 M. Of. nr. 84/19 feb. 2001   
 
 O. nr. 113/2001 
 privind renovarea exterioarelor construcţiilor din staţiunile turistice de pe litoral 
 M. Of. nr. 211/26 apr. 2001   
 
 O. nr. 320/2001 
 privind instituirea premiilor de excelenţă în turism 
 M. Of. nr. 433/2 aug. 2001   
 
 O. nr. 491/2001 
 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement 
 M. Of. nr. 736/19 nov. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 990/2009  (M. Of. nr. 910/24 dec. 2009) 
 
 
 O. nr. 641/2001 
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 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de monitorizare a implementării Programului special de dezvoltare turistică a  
 zonei Sighişoara 
 M. Of. nr. 724/13 nov. 2001   
 
 OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE 
 
 

COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 482/2001 
 M. Of. nr. 130/15 mar. 2001   
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 4640/827/762/46/1512/2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea şi reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizaţii  
 cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare 
 M. Of. nr. 746/22 nov. 2001   
 

 2002 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 

 O. nr. 262/2002 

 Ordin privind supunerea unui produs, care nu figurează în listele cuprinzând produsele strategice, regimului de control prevăzut de  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice 
 M. Of. nr. 359/29 mai 2002 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 381/5 iun. 2002) 

 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 136/2002 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice 
 M. Of. nr. 916/16 dec. 2002 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 174/EN/2003  (M. Of. nr. 338/19 mai  
 2003) 
 - Decizia nr. 1124/EN/2004  (M. Of. nr. 821/6 sep.  
 2004) 
 
 
 Decizia nr. 137/2002 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea analizelor de piaţă şi determinarea puterii semnificative pe piaţă 
 M. Of. nr. 916/16 dec. 2002   
 
 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI 

 O. nr. 1/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov 
 M. Of. nr. 216/29 mar. 2002   
 
 O. nr. 2/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ICPPAM" - S.A. Baloteşti 
 M. Of. nr. 239/9 apr. 2002   
 
 O. nr. 3/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Republica" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 239/9 apr. 2002   
 
 O. nr. 6/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Băneasa" (I.P.R.S.) - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 281/25 apr. 2002   
 
 O. nr. 7/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Viromet" - S.A. Victoria 
 M. Of. nr. 317/14 mai 2002   
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 O. nr. 8/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 319/14 mai 2002   
 
 O. nr. 9/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Rodipet" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 342/23 mai 2002   
 
 O. nr. 10/2002 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Combinatul de utilaj greu (CUG)" - S.A.  
 Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 342/23 mai 2002   
 
 O. nr. 11/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Carom" - S.A. Oneşti 
 M. Of. nr. 342/23 mai 2002   
 
 O. nr. 12/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău 
 M. Of. nr. 342/23 mai 2002   
 
 O. nr. 13/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la unele societăţi comerciale 
 M. Of. nr. 387/6 iun. 2002   
 
 O. nr. 14/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Turnu" - S.A. Turnu Măgurele 
 M. Of. nr. 387/6 iun. 2002   
 
 O. nr. 15/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Bicapa" - S.A. Târnăveni 
 M. Of. nr. 387/6 iun. 2002   
 
 O. nr. 16/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Vulcan" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 387/6 iun. 2002   
 
 O. nr. 17/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Urbis Armături Sanitare" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 387/6 iun. 2002   
 
 O. nr. 18/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Fortpres Cug" - S.A. Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 467/1 iul. 2002   
 
 O. nr. 19/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Hidrosib" - S.A. Sibiu 
 M. Of. nr. 467/1 iul. 2002   
 
 O. nr. 20/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "I.M.U.M." - S.A. Medgidia 
 M. Of. nr. 467/1 iul. 2002   
 
 O. nr. 21/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Autotransport" - S.A. Braşov 
 M. Of. nr. 467/1 iul. 2002   
 
 O. nr. 22/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Sibac" - S.A. Sighişoara 
 M. Of. nr. 467/1 iul. 2002   
 
 O. nr. 23/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Aris" - S.A. Arad 
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 M. Of. nr. 480/4 iul. 2002   
 
 O. nr. 24/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Dobromin" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 480/4 iul. 2002   
 
 O. nr. 25/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CMB" - S.A. Bocşa 
 M. Of. nr. 480/4 iul. 2002   
 
 O. nr. 26/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Tepro" - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 480/4 iul. 2002   
 
 O. nr. 27/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Griro" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 480/4 iul. 2002   
 
 O. nr. 28/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Şcoala de Şoferi Amatori" - S.A. Ploieşti 
 M. Of. nr. 468/1 iul. 2002   
 
 O. nr. 29/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Vinalcool" - S.A. Giurgiu 
 M. Of. nr. 468/1 iul. 2002   
 
 O. nr. 30/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Editura Scrisul Românesc" - S.A. Craiova 
 M. Of. nr. 468/1 iul. 2002   
 
 O. nr. 31/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Siderca" - S.A. Călăraşi 
 M. Of. nr. 526/19 iul. 2002   
 
 O. nr. 32/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Sidermet" - S.A. Călan 
 M. Of. nr. 526/19 iul. 2002   
 
 O. nr. 33/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara 
 M. Of. nr. 527/19 iul. 2002   
 
 O. nr. 35/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Moldoforest" - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 532/22 iul. 2002   
 
 O. nr. 36/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Sinta" - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 532/22 iul. 2002   
 
 O. nr. 37/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Transmixt Moldova" - S.A. Paşcani 
 M. Of. nr. 532/22 iul. 2002   
 
 O. nr. 38/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Zoomold" - S.A. Popricani 
 M. Of. nr. 532/22 iul. 2002   
 
 O. nr. 39/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Comat Neamţ" - S.A. Piatra-Neamţ 
 M. Of. nr. 530/19 iul. 2002   
 
 O. nr. 40/2002 
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 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Comes" - S.A. Săvineşti 
 M. Of. nr. 530/19 iul. 2002   
 
 O. nr. 41/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "U.I.M." - S.A. Vânători-Neamţ 
 M. Of. nr. 530/19 iul. 2002   
 
 O. nr. 42/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Fibracis Vereşti" - S.A. Vereşti 
 M. Of. nr. 530/19 iul. 2002   
 
 O. nr. 43/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Fibratin" - S.A. Cornu Luncii 
 M. Of. nr. 530/19 iul. 2002   
 
 O. nr. 44/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Vitipomicola Dumbrava" - S.A. Vaslui 
 M. Of. nr. 548/26 iul. 2002   
 
 O. nr. 45/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UTA" - S.A. Arad 
 M. Of. nr. 562/31 iul. 2002   
 
 O. nr. 46/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Rempes" - S.A. Deva 
 M. Of. nr. 562/31 iul. 2002   
 
 O. nr. 47/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "GES" - S.A. Boldeşti-Scăeni] 
 M. Of. nr. 562/31 iul. 2002   
 
 O. nr. 48/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Tufon" - S.A. Craiova 
 M. Of. nr. 572/2 aug. 2002   
 
 O. nr. 50/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Mefin" - S.A. Sinaia 
 M. Of. nr. 572/2 aug. 2002   
 
 O. nr. 51/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Imatex" - S.A. Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 586/7 aug. 2002   
 
 O. nr. 52/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Lutex" - S.A. Luduş 
 M. Of. nr. 586/7 aug. 2002   
 
 O. nr. 53/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CET Zonă" - S.A. Sighetu Marmaţiei 
 M. Of. nr. 579/5 aug. 2002   
 
 O. nr. 54/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Trust Comin" - S.A. Baia Mare 
 M. Of. nr. 579/5 aug. 2002   
 
 O. nr. 55/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Timpuri Noi" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 655/3 sep. 2002   
 
 O. nr. 56/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Electronica" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 663/6 sep. 2002   
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 O. nr. 57/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Faur" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 663/6 sep. 2002   
 
 O. nr. 59/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Alprom" - S.A. Slatina 
 M. Of. nr. 663/6 sep. 2002   
 
 O. nr. 60/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Terom" - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 663/6 sep. 2002 

 (v. O. nr. 9353/2007 (A.V.A.S.)) 
 
 
 O. nr. 61/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Dermatina" - S.A. Timişoara 
 M. Of. nr. 664/6 sep. 2002   
 
 O. nr. 62/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Uztel" - S.A. Ploieşti 
 M. Of. nr. 664/6 sep. 2002   
 
 O. nr. 63/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Polirom" - S.A. Roman 
 M. Of. nr. 666/9 sep. 2002   
 
 O. nr. 64/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Metalurgica" - S.A. Reghin 
 M. Of. nr. 666/9 sep. 2002   
 
 O. nr. 66/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Moldova Tricotaje" - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 675/11 sep. 2002   
 
 O. nr. 67/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ICMRS" - S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 675/11 sep. 2002   
 
 O. nr. 68/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UMUC" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 675/11 sep. 2002   
 
 O. nr. 70/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "I.C.C.T.A." - S.A. Craiova 
 M. Of. nr. 675/11 sep. 2002   
 
 O. nr. 71/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Legume Fructe" - S.A. Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 675/11 sep. 2002   
 
 O. nr. 72/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Jilttrans Est" - S.A. Mătăsari 
 M. Of. nr. 675/11 sep. 2002    
 
 O. nr. 73/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nutricora" - S.A. Corabia 
 M. Of. nr. 687/18 sep. 2002   
 
 O. nr. 74/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Comppil Dolj" - S.A. Craiova 
 M. Of. nr. 687/18 sep. 2002   
 
 O. nr. 75/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Oltplast" - S.A. Drăgăşani 
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 M. Of. nr. 687/18 sep. 2002   
 
 O. nr. 76/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Cargo Trans" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 685/17 sep. 2002   
 
 O. nr. 77/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Sometchim" - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 685/17 sep. 2002   
 
 O. nr. 78/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Autotransport" - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 701/25 sep. 2002   
 
 O. nr. 79/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Petrotub" - S.A. Roman 
 M. Of. nr. 708/27 sep. 2002   
 
 O. nr. 81/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Carpic" - S.A. Carei 
 M. Of. nr. 717/2 oct. 2002   
 
 O. nr. 82/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Clasicor" - S.A. Oradea 
 M. Of. nr. 717/2 oct. 2002   
 
 O. nr. 83/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc 
 M. Of. nr. 726/4 oct. 2002   
 
 O. nr. 84/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Metalurgica" - S.A. Vlăhiţa 
 M. Of. nr. 726/4 oct. 2002   
 
 O. nr. 86/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ICMUG" - S.A. Giurgiu 
 M. Of. nr. 726/4 oct. 2002   
 
 O. nr. 87/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "TCM" - S.A. Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 729/7 oct. 2002   
 
 O. nr. 88/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "TITAN AL" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 724/3 oct. 2002   
 
 O. nr. 89/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Transmixt" - S.A. Bistriţa 
 M. Of. nr. 727/4 oct. 2002   
 
 O. nr. 90/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Transtitan" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 727/4 oct. 2002   
 
 
 O. nr. 93/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Unirea" - S.A. Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 722/3 oct. 2002   
 
 O. nr. 94/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UPRUC UTCH" - S.A. Făgăraş 
 M. Of. nr. 722/3 oct. 2002   
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 O. nr. 95/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UPRUC TAP-SDV" - S.A. Făgăraş 
 M. Of. nr. 722/3 oct. 2002   
 
 O. nr. 96/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UPRUC RAMA" - S.A. Făgăraş 
 M. Of. nr. 721/3 oct. 2002   
 
 O. nr. 97/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UPRUC POL" - S.A. Făgăraş 
 M. Of. nr. 721/3 oct. 2002   
 
 O. nr. 98/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UPRUC CTR" - S.A. Făgăraş 
 M. Of. nr. 721/3 oct. 2002   
 
 O. nr. 99/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "PISCICOLA SALOS" - S.A. Slatina 
 M. Of. nr. 721/3 oct. 2002   
 
 O. nr. 100/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "SICO" - S.A. Craiova 
 M. Of. nr. 726/4 oct. 2002   
 
 O. nr. 102/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Palas" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 792/30 oct. 2002   
 
 O. nr. 103/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Severnav" - S.A. Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 792/30 oct. 2002   
 
 O. nr. 104/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ABC"- S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 793/31 oct. 2002   
 
 O. nr. 105/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Durău" - S.A. Ceahlău 
 M. Of. nr. 793/31 oct. 2002   
 
 O. nr. 107/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Promex" - S.A. Brăila 
 M. Of. nr. 833/19 nov. 2002   
 
 O. nr. 108/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Mecanica" - S.A. Mârşa 
 M. Of. nr. 833/19 nov. 2002   
 
 O. nr. 109/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Exfor" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 833/19 nov. 2002   
 
 O. nr. 110/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Helitube" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 837/20 nov. 2002   
 
 O. nr. 112/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Energoreparaţii" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 837/20 nov. 2002   
 
 O. nr. 113/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Energoutilaj" - S.A. Bucureşti 
  M. Of. nr. 837/20 nov. 2002 
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 O. nr. 114/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "IAIFO" - S.A. Zalău 
 M. Of. nr. 834/19 nov. 2002   
 
 O. nr. 116/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Grantmetal" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 847/25 nov. 2002   
 
 O. nr. 117/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Caromet" - S.A. Caransebeş 
 M. Of. nr. 845/22 nov. 2002   
 
 O. nr. 118/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Comefin" - S.A. Costeşti 
 M. Of. nr. 845/22 nov. 2002   
 
 O. nr. 119/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "AGMUS" - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 879/6 dec. 2002   
 
 O. nr. 120/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Hiperion" - S.A. Ştei 
 M. Of. nr. 879/6 dec. 2002   
 
 O. nr. 121/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Giurgiu Nav" - S.A. Giurgiu 
 M. Of. nr. 859/28 nov. 2002   
 
 O. nr. 122/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Tubinox" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 859/28 nov. 2002   
 
 O. nr. 123/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Premagro" - S.A. Oradea 
 M. Of. nr. 859/28 nov. 2002   
 
 O. nr. 124/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Arteca" - S.A. Jilava 
 M. Of. nr. 867/2 dec. 2002   
 
 O. nr. 125/2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Înfrăţirea" - S.A. Oradea 
 M. Of. nr. 897/11 dec. 2002   
 AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI 
 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 106/320/2002 
 Ordin pentru stabilirea societăţilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea  
 Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi  
 Administrarea Participaţiilor Statului, la care statul deţine acţiuni 
 M. Of. nr. 794/31 oct. 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 7155/415/2006  (M. Of. nr. 836/11 oct. 2006) 

 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 O. nr. 61/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plată şi desemnare a persoanelor fizice sau  
 juridice autorizate să execute documentaţii tehnice necesare realizării cărţii funciare şi publicităţii imobiliare 
 M. Of. nr. 250/15 apr. 2002    
 O. nr. 378/2002 

 Ordin pentru desemnarea persoanelor împuternicite să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de Ordonanţa Guvernului  
 nr. 21/2002 
  M. Of. nr. 269/17 apr. 2003 
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 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 127/202/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei  
 nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare 
 M. Of. nr. 359/29 mai 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 224/294/2003  (M. Of. nr. 347/21 mai 2003) 

 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 384/2002/10/2003 
 Ordin privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale 
 M. Of. nr. 23/17 ian. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1993/461/2004  (M. Of. nr. 69/20 ian. 2005) 
 - O. nr. 2052bis/1528/2006  (M. Of. nr. 1032/27 dec.  
 
 

2006) 

 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 4703/349/5016/2002 
 Ordin privind intensificarea activităţilor de ordine publică şi creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ 
 M. Of. nr. 885/7 dec. 2002   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 58/574/2002 
 Ordin pentru aprobarea onorariilor minime şi maxime corespunzătoare activităţilor de specialitate desfăşurate de persoane fizice şi  
 juridice autorizate în scopul efectuării înscrierilor cu caracter nedefinitiv în cărţile funciare 
 M. Of. nr. 264/19 apr. 2002   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL DE INTERNE 

 I. nr. B5/10617/63722/2002 
 Instrucţiuni privind acordarea vizelor de intrare în România de către Poliţia de Frontieră în situaţii de excepţie 
 M. Of. nr. 605/15 aug. 2002   
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 
 O. nr. 46/2002 
 Ordin privind stabilirea speciilor de animale, a categoriilor de producţie şi greutăţii minime admise pentru export în anul 2002 
 M. Of. nr. 104/7 feb. 2002   
 
 O. nr. 83/2002 

 Ordin pentru aprobarea Programului privind decontarea sumelor reprezentând sprijinul acordat fermierilor privaţi, producătorilor agricoli  
 şi prestatorilor de servicii în agricultură, finanţat din Fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" 
 M. Of. nr. 152/1 mar. 2002 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 147/2002  (M. Of. nr. 821/13 nov. 2002) 
 
 
 O. nr. 95/2002 

 Ordin pentru aprobarea modelului de act adiţional la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în vederea aplicării prevederilor  
 legale referitoare la modalitatea de achitare a tarifelor de atribuire a dreptului de gestionare 
 M. Of. nr. 306/9 mai 2002   
 
 O. nr. 97/2002 
 Ordin pentru aprobarea legitimaţiilor de inspector al poliţiei sanitare veterinare 
 M. Of. nr. 201/25 mar. 2002   
 
 O. nr. 102/2002 

 Ordin privind aprobarea listei cuprinzând localităţile din zona montană din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordă  
 producătorilor de lapte şi ai sprijinului ce se acordă producătorilor agricoli pentru creşterea producţiei de carne şi a efectivelor de animale,  
 pentru anul 2002 
 M. Of. nr. 168/11 mar. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 172/2002  (M. Of. nr. 307/9 mai 2002) 
 - O. nr. 443/2002  (M. Of. nr. 738/9 oct. 2002) 
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 O. nr. 105/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară pentru  
 importul din ţări terţe de material seminal provenit de la bovine 
 M. Of. nr. 556/30 iul. 2002   
 
 O. nr. 111/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat  
 producătorilor de lapte, cu modificările ulterioare 
 M. Of. nr. 184/18 mar. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 347/2002  (M. Of. nr. 610/16 aug. 2002) 
 
 
 O. nr. 115/2002 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuţiile, constituirea şi funcţionarea comisiilor de încadrare şi promovare a  
 personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii 
 M. Of. nr. 220/2 apr. 2002   
 
 O. nr. 117/2002 

 Ordin pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli şi asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii în vederea  
 achiziţionării de instalaţii de irigat noi din producţia internă, finanţat din fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" 
 M. Of. nr. 194/21 mar. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 229/2002  (M. Of. nr. 397/10 iun. 2002) 
 - O. nr. 624/2002  (M. Of. nr. 951/24 dec. 2002) 
 - O. nr. 321/2003  (M. Of. nr. 308/7 mai 2003) 
 
 
 O. nr. 120/2002 

 Ordin privind corelarea gradelor profesionale şi a gradaţiilor stabilite pentru personalul silvic cu funcţiile deţinute de personalul silvic  
 aflat în activitate la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată  
 şi modificată prin Legea nr. 427/2001 
 M. Of. nr. 242/10 apr. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 355/2003  (M. Of. nr. 368/29 mai 2003) 
 
 
 O. nr. 141/2002 

 Ordin privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privaţi în vederea achiziţionării de animale de reproducţie, creştere şi  
 îngrăşare, din speciile taurine şi porcine, şi procurării de utilaje noi specifice activităţilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace  
 financiare din fondul “Dezvoltarea agriculturii româneşti" 
 M. Of. nr. 222/2 apr. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 187/2002  (M. Of. nr. 348/24 mai 2002) 
 - O. nr. 523/2002  (M. Of. nr. 832/19 nov. 2002) 
 - O. nr. 600/2002  (M. Of. nr. 945/23 dec. 2002) 
 
 
 O. nr. 154/2002 
 Ordin privind recoltarea prin împuşcare a unor exemplare din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, în situaţii excepţionale 
 M. Of. nr. 312/13 mai 2002   
 
 O. nr. 156/2002 

 Ordin privind exercitarea unor drepturi acordate de lege personalului silvic de toate gradele profesionale din cadrul autorităţii publice  
 centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor silvice teritoriale din subordinea acesteia 
 M. Of. nr. 333/20 mai 2002   
 
 O. nr. 157/2002 

 Ordin pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de  
 Vânătoare şi Protecţie a Vânatului 
 M. Of. nr. 405/12 iun. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 379/2003  (M. Of. nr. 405/10 iun. 2003) 
 
 
 O. nr. 163/2002 
 Ordin privind controlul tortricidelor frunzelor de garoafă 
 M. Of. nr. 307/9 mai 2002   
 
 O. nr. 171/2002 

 Ordin privind aprobarea denumirilor comerciale ale speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice care pot fi valorificate pe teritoriul  



 

 1918

 României 
 M. Of. nr. 332/20 mai 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 699/2015  (M. Of. nr. 281/27 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 189/2002 

 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând ţările terţe şi centrele de colectare a embrionilor proveniţi de la animale domestice din specia  
 bovină, aprobate pentru import în România 
 M. Of. nr. 377/4 iun. 2002   
 
 O. nr. 193/2002 
 Ordin privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare 
 M. Of. nr. 317/14 mai 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 147/2003  (M. Of. nr. 187/25 mar. 2003) 
 - O. nr. 615/2004  (M. Of. nr. 817/3 sep. 2004) 
 - O. nr. 918/2004  (M. Of. nr. 1173/10 dec. 2004) 
 - O. nr. 462/2005  (M. Of. nr. 532/23 iun. 2005) 
 - O. nr. 1274/2005  (M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 
 - O. nr. 133/2006  (M. Of. nr. 236/16 mar. 2006) 
 - O. nr. 2213/2010  (M. Of. nr. 850/20 dec. 2010) 
 - O. nr. 2787/2011  (M. Of. nr. 855/5 dec. 2011) 
 - O. nr. 1255/2012  (M. Of. nr. 376/5 iun. 2012) 
 - O. nr. 958/2016  (M. Of. nr. 419/3 iun. 2016) 
 - O. nr. 2298/2016  (M. Of. nr. 1028/21 dec. 2016) 
 - O. nr. 1397/2017  (M. Of. nr. 873/7 nov. 2017) 
 - O. nr. 319/2018  (M. Of. nr. 335/17 apr. 2018) 
 - O. nr. 627/2018  (M. Of. nr. 514/22 iun. 2018) 
 - O. nr. 1865/2020  (M. Of. nr. 1029/4 nov. 2020) 
 - O. nr. 1144/2021  (M. Of. nr. 735/27 iul. 2021) 
 - O. nr. 127/2022  (M. Of. nr. 77/26 ian. 2022) 
 - O. nr. 128/2022  (M. Of. nr. 77/26 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 196/2002 

 Ordin privind stabilirea calităţii tip a sfeclei de zahăr rezultate din producţia anului 2003, recepţionată de societăţile comerciale pentru  
 industrializarea acesteia 
 M. Of. nr. 348/24 mai 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 718/2003  (M. Of. nr. 691/2 oct. 2003) 
 
 
 O. nr. 214/2002 

 Ordin privind staţiile de pompare din sistemele de irigaţii şi desecări, cu consumurile specifice de energie electrică şi randamentele  
 sistemelor de irigaţii din administrarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., precum şi cele din administrarea altor agenţi  
 economici şi instituţii publice şi cele preluate prin protocol de la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. de către asociaţiile  
 utilizatorilor de apă pentru irigaţii 
 M. Of. nr. 397/10 iun. 2002   
 
 O. nr. 220/2002 

 Ordin privind aprobarea Manualului operaţional pentru schema competitivă de granturi pentru cercetare aplicativă şi extensie din cadrul  
 Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură 
 M. Of. nr. 801/5 nov. 2002   
 
 O. nr. 221/2002 

 Ordin pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine de recoltat,  
 maşini şi utilaje agricole noi din producţia internă, finanţat din fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" 
 M. Of. nr. 382/5 iun. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 625/2002  (M. Of. nr. 950/24 dec. 2002) 
 
 
 O. nr. 237/2002 
 Ordin privind organizarea activităţii de control administrativ al livrărilor de tutun 
 M. Of. nr. 462/28 iun. 2002   
 
 O. nr. 244/2002 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură 
 M. Of. nr. 831/19 nov. 2002   
 
 O. nr. 247/2002 

 Ordin privind aprobarea licitaţiei publice cu strigare ca metodă de privatizare a societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri  
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 proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă 
 M. Of. nr. 484/5 iul. 2002   
 
 O. nr. 259/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră 
 M. Of. nr. 630/26 aug. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 1009/2003  (M. Of. nr. 929/23 dec. 2003) 
 - O. nr. 45/2005  (M. Of. nr. 333/20 apr. 2005) 
 
 
 O. nr. 274/2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplină prevăzute în Statutul personalului silvic 
 M. Of. nr. 681/16 sep. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 253/2003  (M. Of. nr. 247/10 apr. 2003) 
 
 
 O. nr. 277/2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol 
 M. Of. nr. 569/1 aug. 2002   
 
 O. nr. 303/2002 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea suprafeţelor maxime care pot fi defrişate pentru realizarea obiectivelor prevăzute  
 la art. 23 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului  
 forestier naţional, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 75/2002 
 M. Of. nr. 599/13 aug. 2002   
 
 O. nr. 305/2002 

 Ordin cu privire la interzicerea folosirii la vânătoare a armelor semiautomate de tip AKM şi SKS, calibrul 7,62 x 39 mm, derivate din  
 pistolul-mitralieră Kalaşnikov, fabricate de societăţile comerciale "Sadu" - S.A. şi "Cugir" - S.A. 
 M. Of. nr. 584/7 aug. 2002   
 
 O. nr. 321/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind definirea categoriilor de masculi din specia ecvidee, cărora li se aplică  
 condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 65/2002 pentru  
 aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală ce guvernează mişcarea ecvideelor între statele membre ale  
 Uniunii Europene şi România şi importul din ţări terţe 
 M. Of. nr. 599/13 aug. 2002   
 
 O. nr. 326/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de certificat de sănătate pentru importul în România din ţările terţe de  
 gelatină destinată consumului uman, precum şi pentru importul materiilor prime destinate producerii de gelatină pentru consum uman 
 M. Of. nr. 593/12 aug. 2002   
 
 O. nr. 330/2002 
 Ordin privind identificarea punctelor de debarcare a peştelui 
 M. Of. nr. 560/30 iul. 2002   
 
 O. nr. 341/2002 

 Ordin privind aprobarea tarifelor de plată pentru acţiunile sanitare veterinare publice de interes naţional, efectuate de medicii veterinari  
 liber-profesionişti în baza contractului de concesionare, pentru anul 2003 
 M. Of. nr. 617/21 aug. 2002   
 
 O. nr. 344/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în  
 România 
 M. Of. nr. 689/19 sep. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 484/2003  (M. Of. nr. 565/6 aug. 2003) 
 
 
 O. nr. 350/2002 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi certificarea  
 calităţii, precum şi comercializarea seminţelor de cereale, oleaginoase şi textile, plante furajere, sfeclă, cartof şi legume 
 M. Of. nr. 635/28 aug. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 564/2003  (M. Of. nr. 654/16 sep. 2003) 
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 O. nr. 360/2002 

 Ordin pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare noi din producţia  
 Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov, finanţat din fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" 
 M. Of. nr. 594/12 aug. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 626/2002  (M. Of. nr. 950/24 dec. 2002) 
 
 
 O. nr. 363/2002 
 Ordin pentru autorizarea Organizaţiei Interprofesionale Naţionale "Zahărul" din România 
 M. Of. nr. 698/24 sep. 2002   
 
 O. nr. 380/2002 

 Ordin privind condiţiile minime de calitate în baza cărora se alocă sume pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea grâului pentru  
 panificaţie din recolta anului 2002, în limita cantităţii de 1.500 mii tone 
 M. Of. nr. 636/28 aug. 2002   
 
 O. nr. 381/2002 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de  
 înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele 
 M. Of. nr. 749/14 oct. 2002   
 
 O. nr. 382/2002 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calităţii şi/sau comercializarea  
 materialului săditor pomicol 
 M. Of. nr. 800/5 nov. 2002   
 
 O. nr. 395/2002 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea  
 materialului de înmulţire al plantelor ornamentale 
 M. Of. nr. 756/16 oct. 2002   
 
 O. nr. 419/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi  
 naturale în agricultură 
 M. Of. nr. 705/27 sep. 2002   
 
 O. nr. 420/2002 

 Ordin privind aprobarea modelelor de acte adiţionale care trebuie încheiate la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în  
 temeiul Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată 
 M. Of. nr. 698/24 sep. 2002   
 
 O. nr. 437/2002 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care pot întocmi studii de specialitate pentru  
 gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare 
 M. Of. nr. 780/25 oct. 2002   
 
 O. nr. 444/2002 

 Ordin pentru stabilirea culturilor agricole şi speciilor de animale, păsări, familii de albine şi peşti pentru care se subvenţionează primele  
 de asigurare pentru factorii de risc asiguraţi 
 M. Of. nr. 748/14 oct. 2002   
 
 O. nr. 469/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce prevede controale de identitate şi fizice cu o frecvenţă mai scăzută privind  
 admiterea temporară a unor ecvidee din Suedia, Norvegia şi Finlanda 
 M. Of. nr. 803/5 nov. 2002   
 
 O. nr. 471/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind planurile de prelevare, metodele de diagnostic, determinarea şi confirmarea  
 prezenţei septicemiei hemoragice virale - SHV - şi necrozei hematopoetice infecţioase - NHI - la peşti 
 M. Of. nr. 857/27 nov. 2002   
 
 O. nr. 477/2002 

 Ordin pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de maşini agricole noi din producţia  
 internă, finanţat din fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" 
 M. Of. nr. 777/25 oct. 2002   
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 O. nr. 478/2002 

 Ordin privind aprobarea Normelor de întocmire a studiilor de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului şi a Instrucţiunilor de  
 aplicare a Normelor de întocmire a studiilor de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului 
 M. Of. nr. 780/25 oct. 2002   
 
 O. nr. 482/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile ce trebuie aplicate la elaborarea planului de urgenţă pentru febra  
 aftoasă 
 M. Of. nr. 857/27 nov. 2002   
 
 O. nr. 484/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de diagnostic, metodele de prelevare de probe şi criteriile pentru  
 evaluarea rezultatelor testelor de laborator, pentru confirmarea şi diagnosticul diferenţial al bolii veziculoase a porcului 
 M. Of. nr. 878/5 dec. 2002   
 
 O. nr. 488/2002 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic  
 extrajudiciar în specialitatea "vânătoare", precum şi privind activitatea experţilor tehnici extrajudiciari în specialitatea "vânătoare" 
 M. Of. nr. 824/14 nov. 2002   
 
 O. nr. 491/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle în contextul  
 programelor de vaccinare de rutină 
 M. Of. nr. 802/5 nov. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 47/2003  (M. Of. nr. 104/19 feb. 2003) 
 
 
 O. nr. 514/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară pentru reintrarea  
 cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după un export temporar 
 M. Of. nr. 29/21 ian. 2003   
 
 O. nr. 543/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile de testare anuală a păsărilor de reproducţie pentru boala de  
 Newcastle, în vederea aplicării art. 12 alin. (2) din Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care  
 reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări terţe de păsări şi ouă de incubaţie 
 M. Of. nr. 906/13 dec. 2002   
 
 O. nr. 550/2002 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea materialului de  
 înmulţire viticol 
 M. Of. nr. 937/20 dec. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 977/2003  (M. Of. nr. 884/12 dec. 2003) 
 
 
 O. nr. 553/2002 

 Ordin pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli din zonele de deal şi de munte, precum şi a pescarilor  
 profesionişti din zona Deltei Dunării pentru achiziţionarea de dotări specifice noi din producţia internă, finanţat din fondul "Dezvoltarea  
 agriculturii româneşti" 
 M. Of. nr. 897/11 dec. 2002   
 
 O. nr. 560/2002 
 Ordin privind stabilirea regulilor pentru monitorizările efectuate în scopul recunoaşterii unei zone protejate 
 M. Of. nr. 914/16 dec. 2002   
 
 O. nr. 563/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind producerea şi comercializarea ouălor pentru incubaţie şi a puilor de fermă 
 M. Of. nr. 918/16 dec. 2002   
 
 O. nr. 579/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificarea veterinară pentru importul de  
 ecvidee înregistrate şi ecvidee pentru reproducţie şi producţie 
 M. Of. nr. 413/12 iun. 2003   
 
 O. nr. 581/2002 
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 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru clasificarea ţărilor terţe cu privire la influenţa aviară şi boala  
 de Newcastle, în legătură cu activităţile de import de păsări vii şi ouă de incubaţie 
 M. Of. nr. 237/8 apr. 2003   
 
 O. nr. 582/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a prevederilor Normei sanitare veterinare privind controalele  
 veterinare referitoare la comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animală, cu  
 referire la informaţiile care trebuie furnizate pentru aceste controale 
 M. Of. nr. 941/23 dec. 2002   
 
 O. nr. 584/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte regulile detaliate de aplicare a Normei sanitare veterinare privind  
 controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene pentru unele animale vii şi  
 produse de origine animală, privitoare la prelevarea probelor în scopul inspecţiilor veterinare la locul de destinaţie 
 M. Of. nr. 938/20 dec. 2002   
 
 O. nr. 585/2002 
 Ordin privind necesitatea raportării de către societăţile comerciale din sectorul zahărului a unor date statistice 
 M. Of. nr. 923/17 dec. 2002   
 
 O. nr. 601/2002 
 Ordin pentru autorizarea Organizaţiei Interprofesionale "Orz-Bere" 
 M. Of. nr. 938/20 dec. 2002   
 
 O. nr. 602/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul de certificat de sănătate la care se referă art. 16 din Norma  
 sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de  
 acvacultură, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 494/2001 
 M. Of. nr. 145/6 mar. 2003   
 
 O. nr. 604/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile speciale pentru autorizarea centrelor de reambalare la care se referă  
 Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor  
 produse de origine animală 
 M. Of. nr. 145/6 mar. 2003   
 
 O. nr. 607/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte regulile detaliate de aplicare a art. 9 alin. (1) din Norma sanitară  
 veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele  
 animale vii şi produse de origine animală 
 M. Of. nr. 957/27 dec. 2002   
 
 O. nr. 615/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte modelul de certificat pentru comerţul României cu statele membre ale  
 Uniunii Europene cu ovule şi embrioni provenind de la suine 
 M. Of. nr. 280/22 apr. 2003   
 
 O. nr. 617/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de stabilire a unui sistem de identificare, în vederea plasării pe piaţă în Regatul Unit al  
 Marii Britanii şi Irlanda, a pisicilor şi câinilor care nu au originea în aceste ţări 
 M. Of. nr. 145/6 mar. 2003   
 
 O. nr. 619/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru programele de eradicare şi monitorizare a unor boli la animale 
 M. Of. nr. 145/6 mar. 2003   
 
 O. nr. 620/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor şi certificatele sanitare veterinare  
 pentru importul din ţări terţe de păsări şi ouă de incubaţie, altele decât ratitele şi ouăle acestora, precum şi măsurile de sănătate animală ce  
 urmează a fi aplicate după un astfel de import 
 M. Of. nr. 145/6 mar. 2003   
 
 O. nr. 621/2002 

 Ordin privind extinderea procedurii de înregistrare a producătorilor sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de  
 producţie, pentru anumite plante neprevăzute în partea A din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 
 M. Of. nr. 104/19 feb. 2003 
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 O. nr. 623/2002 
 Ordin privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine 
 M. Of. nr. 950/24 dec. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 440/2009  (M. Of. nr. 467/7 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 629/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul de certificat de sănătate a animalelor pentru comerţul cu  
 
 
 material seminal de la specia ecvidee 
 M. Of. nr. 145/6 mar. 2003   
 
 O. nr. 636/2002 

 Ordin privind aprobarea Îndrumărilor tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetaţiei forestiere din perdelele  
 forestiere de protecţie 
 M. Of. nr. 104/19 feb. 2003   
 
 O. nr. 640/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de  
 prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului pentru anul 2003 
 M. Of. nr. 35/22 ian. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 62/2003  (M. Of. nr. 88/12 feb. 2003) 
 - O. nr. 247/2003  (M. Of. nr. 247/10 apr. 2003) 
 - O. nr. 381/2003  (M. Of. nr. 417/13 iun. 2003) 
 - O. nr. 488/2003  (M. Of. nr. 579/13 aug. 2003) 
 - O. nr. 742/2003  (M. Of. nr. 746/24 oct. 2003) 
 
 
 O. nr. 642/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la recunoaşterea vaccinurilor antirabice 
 M. Of. nr. 145/6 mar. 2003   
 
 O. nr. 643/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista ţărilor terţe din care se avizează importul în România de păsări vii  
 şi ouă de incubaţie 
 M. Of. nr. 145/6 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 369/2003  (M. Of. nr. 402/10 iun. 2003) 
 
 
 O. nr. 645/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind frecvenţa redusă a controalelor fizice ale activităţilor de transport al unor  
 produse care urmează a fi importate din ţări terţe, în baza Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile care reglementează  
 organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din ţări terţe în România 
 M. Of. nr. 152/10 mar. 2003   
 
 O. nr. 647/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de pedigree şi zootehnice pentru importul de material seminal de  
 la anumite animale 
 M. Of. nr. 152/10 mar. 2003   
 
 O. nr. 648/2002 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind metodele pentru controalele veterinare pentru produsele provenite din ţări  
 terţe, destinate introducerii în zonele libere, depozite libere, depozite vamale sau care furnizează mijloace de transport maritim pentru  
 trecerea frontierei 
 M. Of. nr. 152/10 mar. 2003   
 
 O. nr. 651/2002 
 Ordin pentru aprobarea clasificării teritoriului naţional în funcţie de gradul riscului producerii incendiilor de pădure 
 M. Of. nr. 109/20 feb. 2003   
 
 O. nr. 657/2002 
 Ordin pentru aprobarea Programului de ameliorare a efectivelor de porcine din România 
 M. Of. nr. 134/3 mar. 2003   
 
 O. nr. 658/2002 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de calitate privind ouăle de viermi de mătase comerciale şi gogoşile de viermi de mătase crude,  
 din specia Bombyx mori 
 M. Of. nr. 134/3 mar. 2003   
 
 O. nr. 659/2002 

 Ordin privind componenţa şi atribuţiile Consiliului tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante, organism consultativ al Ministerului  
 Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 
 M. Of. nr. 109/20 feb. 2003   
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 417/110/2002 
 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice 
 M. Of. nr. 778/25 oct. 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 317/190/2006  (M. Of. nr. 598/11 iul. 2006) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 DEPARTAMENTUL DE COMERŢ EXTERIOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 192/217/902/62/61/2002 
 Ordin privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea organizării şi funcţionării pieţelor produselor agricole şi  
 alimentare în România 
 M. Of. nr. 593/12 aug. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 679/182/491/230/352/2003  (M. Of. nr. 777/5  
 
 

nov. 2003) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-ŞIŞEŞTI" 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 45/A11842/140995/482PL/1817AC/384/2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional Român F.A.O. 
 M. Of. nr. 325/16 mai 2002   
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 185/142/2002 
 Ordin privind protejarea patrimoniului pomicol şi viticol cu soiuri nobile 
 M. Of. nr. 445/25 iun. 2002   
 
 O. nr. 201/126/2002 
 Ordin privind redarea în circuitul agricol a terenurilor aferente construcţiilor agrozootehnice demolate 
 M. Of. nr. 348/24 mai 2002   
 
 O. nr. 212/145/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploataţiilor agricole 
 M. Of. nr. 705/27 sep. 2002   
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 I. nr. 195/1872/191239/2002 
 Instrucţiuni privind acordarea bonurilor valorice reprezentând contravaloarea cotei unice, necesare achiziţionării carburanţilor auto  
 utilizaţi în domeniul agriculturii 
 M. Of. nr. 330/17 mai 2002   
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 246/21124/2002 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit 
 M. Of. nr. 742/11 oct. 2002   
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 515/945/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la desemnarea, denumirea, prezentarea şi protecţia unor produse vitivinicole 
 M. Of. nr. 890/9 dec. 2002   
 
 O. nr. 541/1025/2002 
 Ordin privind notificarea metodelor comunitare de analiză aplicabile în sectorul vinului 
 M. Of. nr. 123/26 feb. 2003   
 
 O. nr. 576/1033/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea condiţiilor de calitate ale zahărului din sfeclă de zahăr cumpărat de organismul  
 de intervenţie şi a Normelor cu privire la metodele de analiză pentru determinarea condiţiilor de calitate ale zahărului cumpărat de  
 organismul de intervenţie 
 M. Of. nr. 25/17 ian. 2003     
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 206/447/86/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de pasăre 
 M. Of. nr. 699/24 sep. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 679/1237/257/2004  (M. Of. nr. 966/21 oct.  
 2004) 
 
 
 O. nr. 230/457/76/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate ale laptelui de consum 
 M. Of. nr. 694/23 sep. 2002   
 
 O. nr. 250/531/83/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinate  
 comercializării pentru consum uman 
 M. Of. nr. 808/7 nov. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 545/823/328/2003  (M. Of. nr. 691/2 oct. 2003) 
 
 
 O. nr. 359/671/137/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea  
 sucurilor de legume 
 M. Of. nr. 1/6 ian. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 416/628/406/2005  (M. Of. nr. 704/4 aug. 2005) 
 - O. nr. 832/1215/347/146/2007  (M. Of. nr. 524/2 aug.  
 2007) 
 
 
 O. nr. 362/670/107/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea bulionului şi  
 a pastei de tomate 
 M. Of. nr. 774/24 oct. 2002   
 
 O. nr. 494/859/138/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de porc 
 M. Of. nr. 906/13 dec. 2002   
 
 O. nr. 510/944/147/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de comercializare a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice 
 M. Of. nr. 125/26 feb. 2003   
 
 O. nr. 524/958/2002/8/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vând şi condiţiile de calitate ale grăsimilor tartinabile destinate  
 comercializării 
 M. Of. nr. 141/5 mar. 2003   
 
 O. nr. 555/1020/2002/1/2003 

 Ordin privind aprobarea Metodei de analiză de referinţă pentru detectarea laptelui de vacă şi a cazeinaţilor din lapte de vacă în  
 brânzeturile produse din lapte de oaie, lapte de capră sau lapte de bivoliţă ori din amestecuri de lapte de oaie, capră şi bivoliţă 
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 M. Of. nr. 236/7 apr. 2003   
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 396/707/1944/2002 
 Ordin privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active 
 M. Of. nr. 829/18 nov. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 574/952/922/2005  (M. Of. nr. 919/14 oct.  
 
 

2005) 

 
 

MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 117/2002 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire a  
 comportării în timp a barajelor - NTLH-031 
 M. Of. nr. 427/19 iun. 2002   
 
 O. nr. 118/2002 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranţă a barajelor - NTLH-032 
 M. Of. nr. 427/19 iun. 2002   
 
 O. nr. 119/2002 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor - NTLH-033 
 M. Of. nr. 427/19 iun. 2002   
 
 O. nr. 120/2002 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii şi competenţelor de efectuare a controlului privind siguranţa în exploatare a barajelor - NTLH-034 
 M. Of. nr. 445/25 iun. 2002   
 
 O. nr. 121/2002 
 Ordin pentru aprobarea conţinutului Fişei de evidenţă a barajelor - NTLH-035 
 M. Of. nr. 425/18 iun. 2002   
 
 O. nr. 147/2002 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat  
 barajelor - NTLH-036 
 M. Of. nr. 445/25 iun. 2002   
 
 O. nr. 246/2002 
 Ordin pentru aprobarea unor acorduri de mediu 
 M. Of. nr. 317/14 mai 2002   
 
 O. nr. 439/2002 
 Ordin pentru aprobarea organizării acţiunii de voluntariat în domeniul protecţiei mediului 
 M. Of. nr. 517/17 iul. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 963/2006  (M. Of. nr. 812/3 oct. 2006) 
 
 
 O. nr. 530/2002 

 Ordin privind numirea comisiei de evaluare a candidaturilor şi a ofertelor depuse în procedura de concesionare a valorificării resurselor  
 stuficole din zonele aparţinând domeniului public de interes naţional, aflate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 508/15 iul. 2002   
 
 O. nr. 531/2002 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi desfăşurare a procedurii de concesionare a valorificării resurselor stuficole din  
 zonele aparţinând domeniului public de interes naţional, aflate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 508/15 iul. 2002   
 
 O. nr. 532/2002 

 Ordin privind numirea comisiei de evaluare a candidaturilor şi a ofertelor depuse în procedura de concesionare a valorificării resurselor  
 piscicole din zonele aparţinând domeniului public de interes naţional, aflate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 508/15 iul. 2002   
 
 O. nr. 533/2002 
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 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi desfăşurare a procedurii de concesionare a valorificării resurselor piscicole din  
 zonele aparţinând domeniului public de interes naţional, aflate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 508/15 iul. 2002   
 
 O. nr. 864/2002 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la  
 luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră 
 M. Of. nr. 397/9 iun. 2003   
 
 O. nr. 1182/2002 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru  
 protecţia mediului 
 M. Of. nr. 331/15 mai 2003   
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1112/1610/2002 
 Ordin privind nominalizarea birourilor vamale de control şi vămuire la frontieră pentru intrarea/ieşirea din ţară a substanţelor care  
 epuizează stratul de ozon 
 M. Of. nr. 898/11 dec. 2002    
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 115/288/2002 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor - NTLH-021 
 M. Of. nr. 427/19 iun. 2002   
 
 O. nr. 116/289/2002 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare - NTLH-022  
 şi a Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale -  
 NTLH-023 
 M. Of. nr. 427/19 iun. 2002   
 
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 73/2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor de autorizare a lucrului cu surse de radiaţii în exteriorul incintei special amenajate 
 M. Of. nr. 297/7 mai 2002   
 
 O. nr. 106/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele pentru calificarea personalului care asigură paza şi protecţia materialelor şi instalaţiilor  
 protejate în domeniul nuclear 
 M. Of. nr. 407/12 iun. 2002   
 
 O. nr. 127/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională în mineritul şi prepararea minereurilor de  
 uraniu şi toriu 
 M. Of. nr. 677/12 sep. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 280/2004  (M. Of. nr. 825/7 sep. 2004) 
 
 
 O. nr. 192/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind gospodărirea deşeurilor radioactive provenite de la mineritul şi  
 prepararea minereurilor de uraniu şi toriu 
 M. Of. nr. 867/2 dec. 2002   
 
 O. nr. 202/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor în protecţie  
 radiologică 
 M. Of. nr. 936/20 dec. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 14/2018  (M. Of. nr. 130/12 feb. 2018) 
 
 

- O. nr. 102/2018  (M. Of. nr. 449/30 mai 2018) - modifică titlul 

 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 173/2002 
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 Ordin privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poştale 
 M. Of. nr. 601/14 aug. 2002   
 
 O. nr. 248/2002 
 Ordin privind termenele şi condiţiile de scoatere din funcţiune a unor tipuri de echipamente terminale de comunicaţii 
 M. Of. nr. 698/24 sep. 2002   
 
 O. nr. 366/2002 
 Ordin privind calitatea reţelelor de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune şi radiodifuziune 
 M. Of. nr. 923/17 dec. 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 99/2005  (M. Of. nr. 260/29 mar. 2005) 

 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 
 O. nr. 2043/2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 
 M. Of. nr. 360/29 mai 2002   
 MINISTERUL DE INTERNE 
 
 O. nr. 365/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea şi condiţiile de utilizare a dispozitivelor speciale cu lumini de culoare  
 roşie sau albastră, montate pe autovehiculele aparţinând unor instituţii 
 M. Of. nr. 956/27 dec. 2002   
 MINISTERUL DE INTERNE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 248/311/2002 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând ţările cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale pentru acordarea  
 asistenţei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 307/9 mai 2002   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 
 
 O. nr. 176/2002 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial societăţii-administrator "Universal Management" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 482/5 iul. 2002   
 
 O. nr. 188/2002 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial societăţii-administrator Societatea Comercială "Moreni Parc Industrial" - S.A. 
 M. Of. nr. 593/12 aug. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 112/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 189/2002 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial societăţii-administrator Societatea Comercială "Parc Industrial Mija" - S.A. 
 M. Of. nr. 593/12 aug. 2002   
 
 O. nr. 270/2002 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor de implementare a Programului "Parcuri industriale" 
 M. Of. nr. 762/18 oct. 2002   
 
 O. nr. 319/2002 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Tetarom" - S.A. 
 M. Of. nr. 783/28 oct. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 1152/2006  (M. Of. nr. 75/26 ian. 2006) 
 - O. nr. 470/2008  (M. Of. nr. 366/13 mai 2008) 
 
 
 O. nr. 320/2002 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Parc Industrial" - S.R.L. Jibou 
 M. Of. nr. 783/28 oct. 2002   
 
 O. nr. 349/2002 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Prahova Industrial Parc" - S.A. 
 M. Of. nr. 819/13 nov. 2002   
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 O. nr. 358/2002 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Parcuri Industriale Sibiu Şura Mică" - S.A. 
 M. Of. nr. 821/13 nov. 2002   
 
 O. nr. 359/2002 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial asocierii în participaţiune reprezentate de Societatea Comercială "Metav" - S.A. 
 M. Of. nr. 821/13 nov. 2002   
 
 O. nr. 381/2002 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru programe şi mari obiective de  
 investiţii de importanţă naţională 
 M. Of. nr. 898/11 dec. 2002   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 O. nr. 3792/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în structura Ministerului Educaţiei şi  
 Cercetării şi în unităţile din sistemul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul  
 public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată şi modificată prin Legea nr. 301/2002, şi în baza Ordinului ministrului finanţelor  
 nr. 332/2000 privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern în baza prevederilor  
 Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările ulterioare 
 M. Of. nr. 806/6 nov. 2002   
 
 O. nr. 3997/2002 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a institutelor de învăţământ superior – persoane juridice de drept privat şi  
 de utilitate publică, înfiinţate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002, nr. 275/2002, nr. 408/2002, nr. 409/2002, nr. 443/2002 şi nr.  
 480-486/2002 
 M. Of. nr. 459/27 iun. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 4548/2002  (M. Of. nr. 699/24 sep. 2002) 
 
 
 O. nr. 4406/2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a caselor de cultură studenţeşti 
 M. Of. nr. 920/17 dec. 2002   
 
 O. nr. 4834/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi  
 studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor  
 care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare 
 M. Of. nr. 878/5 dec. 2002   
 
 O. nr. 4864/2002 
 Ordin privind unităţile de competenţă care pot fi dobândite în urma calificării prin liceu - filiera tehnologică şi şcoala postliceală 
 M. Of. nr. 221/2 apr. 2003   
 
 O. nr. 5204/2002 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare şi aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru  
 învăţământul postliceal şi a Reperelor metodologice privind proiectarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului la  
 şcoala postliceală şi şcoala de maiştri 
 M. Of. nr. 215/1 apr. 2003   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 5158/2002/39/2003 
 Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi  
 Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului agriculturii,  
 alimentaţiei şi pădurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ  
 preuniversitar şi a formării continue a adulţilor în domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară şi silvic 
 M. Of. nr. 219/2 apr. 2003   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 4382/1209/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior 
 M. Of. nr. 723/3 oct. 2002   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
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 O. nr. 3176/137/2002 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal 
 M. Of. nr. 378/4 iun. 2002   
 
 O. nr. 3228/138/2002 
 Ordin privind echivalarea nivelurilor de calificare din învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi vocaţională - şi postliceal 
 M. Of. nr. 398/11 iun. 2002   
 
 O. nr. 4330/534/2002 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru certificarea competenţelor profesionale în  
 învăţământul liceal, filierele tehnologică şi vocaţională 
 M. Of. nr. 227/4 apr. 2003   
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 10/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1056 
 M. Of. nr. 12/10 ian. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 172/2002  (M. Of. nr. 97/4 feb. 2002) 
 
 
 O. nr. 11/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1055 
 M. Of. nr. 12/10 ian. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2002  (M. Of. nr. 89/2 feb. 2002) 
 
 
 O. nr. 85/2002 
 Ordin 
 M. Of. nr. 14/11 ian. 2002   
 
 O. nr. 173/2002 

 Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie  
 2002 
 M. Of. nr. 76/31 ian. 2002   
 
 O. nr. 310/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2002 
 M. Of. nr. 164/7 mar. 2002   
 
 O. nr. 314/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1057 
 M. Of. nr. 161/6 mar. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 389/2002  (M. Of. nr. 227/4 apr. 2002) 
 
 
 O. nr. 315/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1058 
 M. Of. nr. 161/6 mar. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 390/2002  (M. Of. nr. 227/4 apr. 2002) 
 
 
 O. nr. 317/2002 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor cap. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. 
 M. Of. nr. 166/8 mar. 2002   
 
 O. nr. 351/2002 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor  
 imobile cu destinaţie de locuinţă pe anul 2001" 
 M. Of. nr. 184/18 mar. 2002   
 
 O. nr. 545/2002 

 Ordin pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă,  
 aferente lunii mai 2002 
 M. Of. nr. 277/24 apr. 2002   
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 O. nr. 558/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 2 USD 2003 
 M. Of. nr. 298/7 mai 2002   
 
 O. nr. 559/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 1 PF USD 2003 
 M. Of. nr. 298/7 mai 2002   
 
 O. nr. 560/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1059 
 M. Of. nr. 295/30 apr. 2002   
 
 O. nr. 561/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1060 
 M. Of. nr. 295/30 apr. 2002   
 
 O. nr. 580/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor restante  
 la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 318/14 mai 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 1048/2002  (M. Of. nr. 594/12 aug. 2002) 
 - O. nr. 1726/2002  (M. Of. nr. 914/16 dec. 2002) 
 - O. nr. 200/2003  (M. Of. nr. 122/26 feb. 2003) 
 - O. nr. 1273/2003  (M. Of. nr. 684/29 sep. 2003) 
 - O. nr. 1418/2003  (M. Of. nr. 722/16 oct. 2003) 
 
 
 
 O. nr. 599/2002 
 Ordin pentru aprobarea unor modele de formulare specifice cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă 
 M. Of. nr. 362/30 mai 2002   
 
 O. nr. 633/2002 
 Ordin privind procedura de declarare şi stabilire a impozitului pe veniturile din activităţi agricole 
 M. Of. nr. 409/13 iun. 2002   
 
 O. nr. 707/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1061 
 M. Of. nr. 384/5 iun. 2002   
 
 O. nr. 726/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de utilaje, echipamente şi  
 prestările de servicii legate nemijlocit de operaţiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, cele  
 aferente obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni", precum şi pentru livrările  
 de bunuri şi prestările de servicii finanţate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice 
 M. Of. nr. 417/14 iun. 2002 

 (v. O. nr. 141/2004 (M.F.P.)) 
 
 
 O. nr. 808/2002 

 Ordin privind autorizarea Băncii Agricole - Raiffeisen - S.A. ca deţinător de certificate de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 1 PF  
 USD 2003 pentru suma de 307.000 dolari S.U.A., reprezentând dublarea unor oferte deţinute de persoanele fizice subscriitoare 
 M. Of. nr. 435/21 iun. 2002   
 
 O. nr. 810/2002 

 Ordin privind atribuirea de noi competenţe pentru directorii coordonatori din Direcţia de control fiscal din cadrul Direcţiei generale a  
 finanţelor publice a municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 454/27 iun. 2002   
 
 O. nr. 870/2002 

 Ordin privind aprobarea Precizărilor pentru reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind sumele primite şi utilizate din contribuţia  
 financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene şi cofinanţarea de la bugetul de stat privind programul SAPARD 
 M. Of. nr. 364/28 mai 2003   
 
 O. nr. 876/2002 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă aferente lunii iulie  
 2002 
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 M. Of. nr. 467/1 iul. 2002   
 
 O. nr. 911/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie, cod 1062 
 M. Of. nr. 498/10 iul. 2002   
 
 O. nr. 928/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata taxelor judiciare de  
 timbru şi a taxelor de timbru pentru activitatea notarială, datorate anticipat prestării serviciului taxabil 
 M. Of. nr. 527/19 iul. 2002   
 
 O. nr. 1003/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1063 
 M. Of. nr. 561/31 iul. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 1103/2002  (M. Of. nr. 656/4 sep. 2002) 
 - O. nr. 1281/2002  (M. Of. nr. 721/3 oct. 2002) 
 
 
 O. nr. 1018/2002 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii  
 august 2002 
 M. Of. nr. 570/1 aug. 2002   
 
 O. nr. 1101/2002 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă lansate în luna  
 septembrie 2002 
 M. Of. nr. 656/4 sep. 2002   
 
 O. nr. 1103/2002 
 Ordin 
 M. Of. nr. 656/4 sep. 2002   
 
 O. nr. 1111/2002 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei,  
 importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor 
 M. Of. nr. 683/16 sep. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 1492/2002  (M. Of. nr. 809/7 nov. 2002) 
 - O. nr. 471/2003  (M. Of. nr. 242/9 apr. 2003) 
 
 
 O. nr. 1214/2002 

 Ordin privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Guvernul român şi Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri şi  
 prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital 
 M. Of. nr. 728/7 oct. 2002   
 
 O. nr. 1276/2002 

 Ordin privind aprobarea termenului de depunere a situaţiilor financiare retratate în conformitate cu Reglementările contabile armonizate  
 cu directivele europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate 
 M. Of. nr. 728/7 oct. 2002   
 
 O. nr. 1350/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1064 
 M. Of. nr. 757/16 oct. 2002   
 
 O. nr. 1410/2002 
 Ordin privind nivelul dobânzii la vedere la disponibilităţile păstrate în conturi la Trezoreria statului 
 M. Of. nr. 793/31 oct. 2002   
 
 O. nr. 1411/2002 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă lansate în luna  
 noiembrie 2002 
 M. Of. nr. 792/30 oct. 2002   
 
 O. nr. 1465/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1065 
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 M. Of. nr. 794/31 oct. 2002   
 
 O. nr. 1466/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1066 
 M. Of. nr. 794/31 oct. 2002   
 
 O. nr. 1603/2002 
 Ordin privind abilitarea unităţilor tipografice şi distribuţia formularelor cu regim special 
 M. Of. nr. 866/2 dec. 2002   
 
 O. nr. 1618/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie, cod 1067 
 M. Of. nr. 868/2 dec. 2002   
 
 O. nr. 1619/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie, cod 1068 
 M. Of. nr. 868/2 dec. 2002   
 
 O. nr. 1659/2002 

 Ordin pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2003 şi de  
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 
 M. Of. nr. 885/7 dec. 2002   
 
 O. nr. 1696/2002 

 Ordin privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre România şi Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea  
 evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului-anexă 
 M. Of. nr. 908/13 dec. 2002   
 
 O. nr. 1727/2002 

 Ordin privind declararea şi stabilirea termenelor de plată a obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 1 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.  
 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 918/16 dec. 2002   
 
 O. nr. 1746/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice, a  
 Planului de conturi pentru instituţii publice şi a Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni 
 M. Of. nr. 36/23 ian. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 520/2003  (M. Of. nr. 292/25 apr. 2003) 
 - O. nr. 117/2004  (M. Of. nr. 67/27 ian. 2004) 
 
 
 O. nr. 1773/2002 

 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de  
 venit, pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea individual 
 M. Of. nr. 1/6 ian. 2003   
 
 O. nr. 1789/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1069 
 M. Of. nr. 963/28 dec. 2002   
 
 O. nr. 1790/2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1070 
 M. Of. nr. 963/28 dec. 2002   
 
 O. nr. 1792/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,  
 precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 
 M. Of. nr. 37/23 ian. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 3421/2008  (M. Of. nr. 797/27 nov. 2008) 
 
 

- O. nr. 547/2009  (M. Of. nr. 216/3 apr. 2009) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 O. nr. 879/253/2002 
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 Ordin privind aplicarea prevederilor Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor  
 legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 
 M. Of. nr. 496/10 iul. 2002   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 54/2002 

 Decizie privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire şi  
 codificare a mărfurilor 
 M. Of. nr. 49/24 ian. 2002   
 
 Decizia nr. 1296/2002 
 Decizie privind avizele de evaluare în vamă elaborate de Comitetul tehnic de evaluare în vamă 
 M. Of. nr. 812/8 nov. 2002   
 
 Decizia nr. 1417/2002 

 Decizie privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire şi  
 codificare a mărfurilor 
 M. Of. nr. 835/20 nov. 2002   
 
 Decizia nr. 1783/2002 

 Decizie privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, ediţia a III-a (2002),  
 actualizate prin aducerile la zi nr. 1 şi 2 
 M. Of. nr. 75/5 feb. 2003 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 1786/2003  (M. Of. nr. 59/23 ian. 2004) 

 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 
 O. nr. 48/2002 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând organismele de inspecţie desemnate în domeniul recipiente-butelii 
 M. Of. nr. 145/26 feb. 2002   
 
 O. nr. 51/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor de inspecţie în domeniul recipiente-butelii 
 M. Of. nr. 150/28 feb. 2002   
 
 O. nr. 56/2002 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operaţiunile de avizare, autorizare şi control tehnic la  
 instalaţiile mecanice sub presiune, instalaţiile de ridicat şi aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale  
 Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) 
 M. Of. nr. 168/11 mar. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 248/2002  (M. Of. nr. 513/16 iul. 2002) 
 
 
 O. nr. 112/2002 
 Ordin privind aprobarea procedurilor de metrologie legală referitoare la verificările produselor preambalate 
 M. Of. nr. 332/20 mai 2002   
 
 O. nr. 139/2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE - 75/33 Contoare de apă rece" 
 M. Of. nr. 602/14 aug. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 13/2003  (M. Of. nr. 77/6 feb. 2003) 
 - H.G. nr. 264/2006  (M. Of. nr. 282/29 mar. 2006) 
 Abrogare 
 - O. nr. 1441/2015  (M. Of. nr. 876/24 nov. 2015) 
 
 
 O. nr. 227/2002 
 Ordin privind inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţă - IESCE 
 M. Of. nr. 426/19 iun. 2002   
 
 O. nr. 295/2002 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind colorarea şi marcarea unor produse petroliere în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.  
 535/2002 
 M. Of. nr. 560/30 iul. 2002 

 (v. O. nr. 1769/2007 (M.E.F.)) 
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 O. nr. 317/2002 
 Ordin pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului naţional de acreditare 
 M. Of. nr. 608/16 aug. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 270/2004  (M. Of. nr. 476/27 mai 2004) 
 - O. nr. 81/2006  (M. Of. nr. 244/17 mar. 2006) 
 
 
 O. nr. 342/2002 
 Ordin privind aprobarea Cărţii Albe a Infrastructurii Calităţii şi Evaluării Conformităţii Produselor 
 M. Of. nr. 815/11 nov. 2002   
 
 O. nr. 359/2002 

 Ordin privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de  
 Ministerul Industriei şi Resurselor în calitate de ordonator principal de credite 
 M. Of. nr. 605/15 aug. 2002   
 
 O. nr. 361/2002 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei  
 electrice şi gazelor naturale din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor 
 M. Of. nr. 636/28 aug. 2002   
 
 O. nr. 371/2002 

 Ordin pentru aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului  
 naţional de transport prin conducte al produselor petroliere 
 M. Of. nr. 828/18 nov. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 806/2004  (M. Of. nr. 1189/13 dec. 2004) 
 
 
 O. nr. 373/2002 
 Ordin pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului naţional de standardizare 
 M. Of. nr. 771/23 oct. 2002   
 
 O. nr. 608/2002 
 Ordin privind aprobarea Listei europene a substanţelor chimice notificate - ELINCS 
 M. Of. nr. 920/17 dec. 2002   
 
 O. nr. 636/2002 

 Ordin privind desemnarea serviciului tehnic în vederea eliberării aprobării de tip pentru motoare cu ardere internă destinate maşinilor  
 mobile nerutiere 
 M. Of. nr. 947/23 dec. 2002   
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 O. nr. 251/195/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor scadente  
 şi neachitate până la data de 31 decembrie 2001 către principalii furnizori de resurse energetice şi apă 
 M. Of. nr. 547/25 iul. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 360/103699/2002  (M. Of. nr. 855/26 nov.  
 2002) 
 
 
 O. nr. 600/374/2002 
 Ordin privind aprobarea Programului de măsuri în scopul pregătirii şi susţinerii Programului de iarnă 
 M. Of. nr. 890/9 dec. 2002   
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 103/705/1292/2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea iazurilor de decantare din industria minieră 
 M. Of. nr. 742/11 oct. 2002   
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 2/2002 
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 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de fundamentare a preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin  
 sisteme centralizate 
 M. Of. nr. 123/15 feb. 2002   
 
 O. nr. 16/2002 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 451/26 iun. 2002   
 
 O. nr. 20/2002 
 Ordin privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrică 
 M. Of. nr. 584/7 aug. 2002   
 
 O. nr. 25/2002 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a activităţilor de comerţ exterior cu energie electrică 
 M. Of. nr. 753/15 oct. 2002   
 
 O. nr. 26/2002 
 Ordin pentru aprobarea Codului de conduită a participanţilor la piaţa angro de energie electrică 
 M. Of. nr. 753/15 oct. 2002   
 
 O. nr. 34/2002 

 Ordin privind funcţionarea pieţei angro de energie electrică în condiţiile reorganizării Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a  
 Energiei Electrice "Electrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 897/11 dec. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 7/2003  (M. Of. nr. 210/31 mar. 2003) 
 - O. nr. 25/2003  (M. Of. nr. 614/29 aug. 2003) 
 - O. nr. 21/2004  (M. Of. nr. 856/20 sep. 2004) 
 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 616/2002 
 Decizie pentru aprobarea Codului tehnic al sectorului gazelor naturale 
 M. Of. nr. 438/24 iun. 2002   
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 
 O. nr. 12/2002 
 Ordin privind concursul public de oferte nr. 28/2002 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 M. Of. nr. 62/29 ian. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 63/2002  (M. Of. nr. 276/24 apr. 2002) 
 
 
 O. nr. 51/2002 
 Ordin privind concursul public de oferte nr. 29/2002 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 M. Of. nr. 221/2 apr. 2002   
 
 O. nr. 63/2002 

 Ordin privind anularea poziţiei nr. 4 din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 12/2002 privind  
 concursul public de oferte nr. 28/2002 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 M. Of. nr. 276/24 apr. 2002   
 
 O. nr. 92/2002 
 Ordin privind concursul public de oferte nr. 30/2002 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 M. Of. nr. 421/17 iun. 2002   
 
 O. nr. 93/2002 
 Ordin privind concursul public de oferte nr. 31/2002 pentru concesionarea unor activităţi miniere de exploatare 
 M. Of. nr. 421/17 iun. 2002   
 
 O. nr. 103/2002 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru şi modul de întocmire a Cărţii miniere 
 M. Of. nr. 533/22 iul. 2002 
 Modificări: 
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 - O. nr. 9/2020  (M. Of. nr. 32/17 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 123/2002 
 Ordin privind Concursul public de oferte nr. 32/2002 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 M. Of. nr. 490/9 iul. 2002   
 
 O. nr. 198/2002 
 Ordin privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare 
 M. Of. nr. 876/4 dec. 2002   
 
 O. nr. 199/2002 
 Ordin privind concesionarea unor activităţi miniere de exploatare R 25/2002 prin negociere directă 
 M. Of. nr. 876/4 dec. 2002   
 
 O. nr. 208/2002 
 Ordin privind lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin concurs de ofertă publică 
 M. Of. nr. 73/5 feb. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 158/2003  (M. Of. nr. 668/22 sep. 2003) 
 
 

- O. nr. 159/2003  (M. Of. nr. 670/23 sep. 2003) 

 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 725/I.A./898/2002 
 Ordin privind măsurile medicale şi educative aplicate toxicomanilor în penitenciare 
 M. Of. nr. 104/19 feb. 2003   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 
 O. nr. 44/2002 
 Ordin privind aprobarea aplicării Reglementării europene JAR-1/Definiţii şi abrevieri 
 M. Of. nr. 76/31 ian. 2002   
 
 O. nr. 458/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru  
 transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate 
 M. Of. nr. 680/13 sep. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 1359/2004  (M. Of. nr. 743/17 aug. 2004) 
 - O. nr. 1148/2014  (M. Of. nr. 544/23 iul. 2014) - modifică titlul 
 - O. nr. 337/2021  (M. Of. nr. 477/7 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 635/2002 

 Ordin privind aprobarea Listei tarifelor pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau gabarit de către autovehicule  
 înmatriculate în România 
 M. Of. nr. 297/7 mai 2002   
 
 O. nr. 668/2002 

 Ordin privind participarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. la recepţia lucrărilor de construcţii finanţate prin bugetul  
 Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 
 M. Of. nr. 340/22 mai 2002   
 
 O. nr. 955/2002 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2002 pentru  
 asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea  
 infrastructurii rurale" 
 M. Of. nr. 539/24 iul. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 814/2003  (M. Of. nr. 425/17 iun. 2003) 
 
 
 O. nr. 1280/2002 
 Ordin privind aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-31/Baloane libere pilotate 
 M. Of. nr. 716/2 oct. 2002   
 
 O. nr. 1317/2002 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind utilizarea sistemelor pentru managementul siguranţei de către  
 furnizorii de servicii pentru managementul traficului aerian - RACR ESARR 3 
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 M. Of. nr. 730/7 oct. 2002   
 
 O. nr. 1431/2002 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea licenţelor de lucru şi a permiselor de acces în zonele libere 
 M. Of. nr. 879/6 dec. 2002   
 
 O. nr. 1470/2002 

 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 703/1998 privind aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române  
 RACR-IA/Închirierea de aeronave de către operatorii aerieni români autorizaţi pentru transport aerian public, cu modificările ulterioare 
 M. Of. nr. 765/21 oct. 2002   
 
 O. nr. 1767/2002 

 Ordin privind obligativitatea introducerii sistemului constructiv cu plăci elastice sau rigide la trecerile la nivel cu liniile de cale ferată  
 amplasate pe coridoarele feroviare paneuropene, pe căile ferate programate la reparaţii capitale şi la intersecţiile căilor ferate cu drumuri  
 publice programate la reabilitări 
 M. Of. nr. 794/31 oct. 2002   
 
 O. nr. 1894/2002 
 Ordin pentru aprobarea Manualului privind controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român 
 M. Of. nr. 888/9 dec. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 558/2003  (M. Of. nr. 400/9 iun. 2003) 
 - O. nr. 1388/2014  (M. Of. nr. 750/15 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 1901/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind clasificarea şi construcţia navelor maritime, cod MLPTL.ANR-NM-2002, a Normelor  
 tehnice privind clasificarea şi construcţia unităţilor mobile de foraj marin, cod MLPTL.ANR-UMFM-2002 şi a Normelor tehnice privind  
 liniile de încărcare ale navelor maritime care nu efectuează voiaje internaţionale, cod MLPTL.ANR-LÎ-2002 
 M. Of. nr. 888/9 dec. 2002   
 
 O. nr. 1902/2002 

 Ordin pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatelor eliberate de Autoritatea Navală Română privind aplicarea unor convenţii  
 internaţionale şi coduri la care România este parte 
 M. Of. nr. 888/9 dec. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 44/2007  (M. Of. nr. 73/31 ian. 2007) 
 
 
 O. nr. 1991/2002 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit", indicativ NP-064-02 
 M. Of. nr. 944/23 dec. 2002   
 
 O. nr. 1992/2002 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor  
 publice, transporturilor şi locuinţei. Prevederi generale", indicativ NP-073-02 
 M. Of. nr. 944/23 dec. 2002   
 
 O. nr. 1993/2002 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcţională de bază) din punct de  
 vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995", indicativ NP-065-02 
 M. Of. nr. 944/23 dec. 2002   
 
 O. nr. 1994/2002 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia  
 pietonală în construcţii", indicativ NP-063-02 
 M. Of. nr. 945/23 dec. 2002   
 
 O. nr. 1995/2002 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de  
 bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995", indicativ NP-066-02 
 M. Of. nr. 945/23 dec. 2002   
 
 O. nr. 2002/2002 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi  
 persoane cu handicap", indicativ GT-050-02 
 M. Of. nr. 945/23 dec. 2002   
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 O. nr. 2003/2002 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul  
 sănătăţii", indicativ GT-049-02 
 M. Of. nr. 945/23 dec. 2002   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 O. nr. 788/205/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate 
 M. Of. nr. 912/14 dec. 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 135/1217/2006  (M. Of. nr. 207/7 mar. 2006) 

 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 1234/M.138/2002 
 Ordin pentru aprobarea Proiectului de modernizare a sistemului ATM din România 
 M. Of. nr. 104/19 feb. 2003   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 I. nr. 904/20240/2002 
 Instrucţiuni pentru decontarea cartelelor magnetice de călătorie gratuită cu metroul, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind  
 veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 560/30 iul. 2002   
 
 I. nr. 905/20239/2002 

 Instrucţiuni privind decontarea cartelelor magnetice de călătorie gratuită cu metroul, emise în baza prevederilor Legii nr. 42/1990 pentru  
 cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din  
 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 560/30 iul. 2002 

 (v. O. nr. 16/2005 (M.T.C.T.)) 
 
 
 Precizări nr. 304/16798/2002 

 Precizări privind stabilirea modalităţilor de alocare a sumelor destinate asigurării unor fonduri pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe  
 pentru tineret şi săli de sport 
 M. Of. nr. 184/18 mar. 2002   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 
 

MINISTERUL DE INTERNE 

 O. nr. 852/289/2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi efectuarea activităţilor de control de către echipajele mixte de  
 control al traficului rutier 
 M. Of. nr. 586/7 aug. 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 510/230/2007  (M. Of. nr. 483/19 iul. 2007) 

 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 649/492/2002 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind agrearea/autorizarea laboratoarelor de psihologie rutieră, altele decât cele din reţeaua  
 sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 
 M. Of. nr. 672/10 sep. 2002   
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 
 O. nr. 139/2002 

 Ordin privind aprobarea formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, destinat utilizării în  
 activitatea de control în domeniul muncii şi solidarităţii sociale 
 M. Of. nr. 218/1 apr. 2002   
 
 O. nr. 141/2002 

 Ordin privind emiterea legitimaţiilor speciale pentru organele de control proprii ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi pentru  
 organele sale teritoriale 
 M. Of. nr. 265/19 apr. 2002   
 
 O. nr. 187/2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale 
  M. Of. nr. 323/16 mai 2002 
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 O. nr. 216/2002 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata creanţelor bugetare administrate de Ministerul  
 Muncii şi Solidarităţii Sociale 
 M. Of. nr. 337/21 mai 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 415/2002  (M. Of. nr. 753/15 oct. 2002) 
 
 
 O. nr. 275/2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice 
 M. Of. nr. 521/18 iul. 2002   
 
 O. nr. 467/2002 

 Ordin privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru extragerea substanţelor minerale utile în cariere, cu mijloace  
 mecanizate - partea a II-a - Roci ornamentale şi partea a III-a - Nisipuri, pietriş, balast 
 M. Of. nr. 827/18 nov. 2002   
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 186/2068/2002 
 Ordin privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pieţei muncii şi metodologia de calcul al acestora 
 M. Of. nr. 323/16 mai 2002   
 
 O. nr. 270/273/2002 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România 
 M. Of. nr. 531/22 iul. 2002   
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 284/4248/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de  
 absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de  
 Muncă 
 M. Of. nr. 733/8 oct. 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 186/4105/2003  (M. Of. nr. 430/19 iun. 2003) 

 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 508/933/2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor generale de protecţie a muncii 
 M. Of. nr. 880/6 dec. 2002 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 355/2007  (M. Of. nr. 332/17 mai 2007) 
 
 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 85/2002 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj 
 M. Of. nr. 181/18 mar. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 281/2004  (M. Of. nr. 714/6 aug. 2004) 
 - O. nr. 648/2005  (M. Of. nr. 72/26 ian. 2006) 
 - O. nr. 123/2011  (M. Of. nr. 172/10 mar. 2011) 
 - O. nr. 286/2020  (M. Of. nr. 155/26 feb. 2020) 
 
 

- O. nr. 342/2020  (M. Of. nr. 266/31 mar. 2020) 

 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 43/2002 
 Ordin pentru aprobarea modelului contractului individual de administrare 
 M. Of. nr. 71/31 ian. 2002   
 
 O. nr. 141/2002 
 Ordin privind reorganizarea reţelei naţionale de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 
 M. Of. nr. 181/18 mar. 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 860/2004  (M. Of. nr. 645/16 iul. 2004) 
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 O. nr. 187/2002 

 Ordin pentru definirea tipurilor de unităţi medicale ce pot fi abilitate să asigure asistenţă medicală persoanelor dependente de droguri,  
 precum şi a organizaţiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate să desfăşoare activităţi de prevenire a transmiterii microorganismelor  
 patogene pe cale sanguină în rândul consumatorilor de droguri injectabile 
 M. Of. nr. 218/1 apr. 2002   
 
 O. nr. 188/2002 
 Ordin pentru aprobarea modelului legitimaţiilor primite de persoanele incluse în programe de substituţie în ambulatoriu 
 M. Of. nr. 213/28 mar. 2002   
 
 O. nr. 215/2002 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind definirea domeniilor cercetării ştiinţifice clinice, de medicină preventivă şi fundamentală,  
 nucleele, colectivele, departamentele de cercetare, precum şi instituţiile sanitare în care se desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică 
 M. Of. nr. 270/23 apr. 2002   
 
 O. nr. 386/2002 

 Ordin privind echivalarea avizelor speciale şi avizelor de liberă practică cu autorizaţia de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de  
 farmacist şi a profesiunii de asistent de farmacie 
 M. Of. nr. 402/11 iun. 2002   
 
 O. nr. 427/2002 

 Ordin pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre  
 medicale 
 M. Of. nr. 531/22 iul. 2002   
 
 O. nr. 580/2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de supraveghere a produselor medicamentoase de uz uman 
 M. Of. nr. 630/26 aug. 2002   
 
 O. nr. 716/2002 
 Ordin privind acreditarea programelor educaţionale, formatorilor şi formatorilor de formatori din sistemul sanitar 
 M. Of. nr. 766/22 oct. 2002   
 
 O. nr. 741/2002 

 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de asociere privind înfiinţarea instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap şi  
 modul de administrare a acestora 
 M. Of. nr. 775/24 oct. 2002   
 
 O. nr. 875/2002 
 Ordin privind stabilirea atribuţiilor medicului de medicină generală/medicină de familie cu competenţă în medicina de întreprindere 
 M. Of. nr. 840/21 nov. 2002   
 
 O. nr. 923/2002 
 Ordin privind condiţiile de valorificare a medicamentelor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 M. Of. nr. 853/26 nov. 2002   
 
 O. nr. 1006/2002 
 Ordin pentru înfiinţarea Comitetului Naţional de Promovare a Alăptării 
 M. Of. nr. 950/24 dec. 2002   
 
 O. nr. 1022/2002 

 Ordin privind tarifele aferente prestaţiilor cu plată efectuate de Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală la cererea  
 persoanelor fizice şi juridice 
 M. Of. nr. 944/23 dec. 2002   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 72/44/2002 
 Ordin pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaţionale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de  
 medicamente şi produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală în tratamentul ambulatoriu,  
 cu şi fără contribuţie personală, şi a sistemului de compensare a preţurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 148/78/2002  (M. Of. nr. 185/18 mar. 2002) 
 - O. nr. 278/123/2002  (M. Of. nr. 323/16 mai 2002) 
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 - O. nr. 491/185/2002  (M. Of. nr. 481/5 iul. 2002) 
 
 
 O. nr. 102/34/2002 
 Ordin privind aprobarea Strategiei pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România 
 M. Of. nr. 164/7 mar. 2002   
 
 O. nr. 493/183/2002 
 Ordin privind reabilitarea instalaţiilor de sterilizare tip ISM din spitale 
 M. Of. nr. 491/9 iul. 2002   
 
 O. nr. 706/262/2002 

 Ordin privind acordarea asistenţei medicale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap şi aprobarea modalităţilor de decontare a  
 cheltuielilor aferente 
 M. Of. nr. 839/21 nov. 2002   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 285/79/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante 
 M. Of. nr. 446/25 iun. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 1542/2006  (M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006) 
 - O. nr. 1806/321/2006  (M. Of. nr. 33/17 ian. 2007) 
 - O. nr. 1245/2021  (M. Of. nr. 700/15 iul. 2021) 
 - O. nr. 2195/5622/200/2021  (M. Of. nr. 1152/3 dec.  
 
 

2021) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 185/153/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind solvenţii de extracţie utilizaţi în producerea alimentelor şi a ingredientelor alimentare 
 M. Of. nr. 265/19 apr. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 1313/47/241/2011  (M. Of. nr. 770/1 nov. 2011) 
 - O. nr. 1463/2017/1/16/2018  (M. Of. nr. 82/29 ian.  
 2018) 
 
 
 O. nr. 387/251/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială 
 M. Of. nr. 926/18 dec. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 114/147/2004  (M. Of. nr. 255/23 mar. 2004) - la 23.03.2005 
 - O. nr. 271/352/44/2005  (M. Of. nr. 430/20 mai 2005) 
 - O. nr. 972/705/150/2007  (M. Of. nr. 627/12 sep.  
 2007) 
 - O. nr. 1764/883/180/2007  (M. Of. nr. 783/19 nov.  
 2007) 
 - O. nr. 1063/1001/90/2013  (M. Of. nr. 677/4 nov.  
 2013) 
 - O. nr. 32/127/24/2014  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2014) 
 
 
 O. nr. 388/252/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind fixarea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri şi grăsimi destinate consumului uman, precum  
 şi în produsele alimentare cu adaos de uleiuri sau grăsimi 
 M. Of. nr. 532/22 iul. 2002   
 
 O. nr. 438/295/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman 
 M. Of. nr. 722/3 oct. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 62/103/2004  (M. Of. nr. 302/6 apr. 2004) 
 - O. nr. 154/43/318/2005  (M. Of. nr. 475/6 iun. 2005) 
 - O. nr. 692/119/446/2007  (M. Of. nr. 390/8 iun. 2007) 
 - O. nr. 1347/182/912/2007  (M. Of. nr. 806/27 nov.  
 2007) 
 - O. nr. 2168/2007/1/62/2008  (M. Of. nr. 99/8 feb.  
 2008) 
 - O. nr. 87/7/105/2008  (M. Of. nr. 157/29 feb. 2008) 
 - O. nr. 1744/99/711/2008  (M. Of. nr. 852/18 dec.  
 2008) 
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 - O. nr. 192/14/302/2009  (M. Of. nr. 592/27 aug. 2009) 
 - O. nr. 165/78/15/2010  (M. Of. nr. 236/14 apr. 2010) 
 - O. nr. 11/63/10/2010  (M. Of. nr. 275/28 apr. 2010) 
 - O. nr. 909/178/60/2010  (M. Of. nr. 590/19 aug. 2010) 
 - O. nr. 276/24/132/2011  (M. Of. nr. 408/10 iun. 2011) 
 - O. nr. 1314/46/242/2011  (M. Of. nr. 754/26 oct.  
 2011) 
 
 
 O. nr. 932/649/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul temperaturii alimentelor  
 congelate rapid, destinate consumului uman 
 M. Of. nr. 86/11 feb. 2003   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 O. nr. 251/240/292/2002 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman şi veterinar care conţin substanţe ce intră sub incidenţa  
 Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 
 M. Of. nr. 572/2 aug. 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 848/709/217/2003  (M. Of. nr. 775/5 nov. 2003) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 794/380/2002 
 Ordin privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav,  
 precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal 
 M. Of. nr. 929/18 dec. 2002   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 65/272/2002 
 Ordin privind elaborarea şi reactualizarea planurilor locale de acţiune pentru sănătate în relaţie cu mediul 
 M. Of. nr. 240/10 apr. 2002   
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 90/2002 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru  
 adulţi şi a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 
 M. Of. nr. 701/25 sep. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 303/2003  (M. Of. nr. 679/26 sep. 2003) 
 
 
 O. nr. 91/2002 

 Ordin privind aprobarea normativului de personal pentru centrele aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu  
 Handicap 
 M. Of. nr. 716/2 oct. 2002   
 
 O. nr. 92/2002 

 Ordin privind delegarea competenţei de numire şi eliberare din funcţie a persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile de protecţie  
 specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap 
 M. Of. nr. 608/16 aug. 2002   
 
 O. nr. 162/2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind desfăşurarea activităţii de informare şi consiliere pentru persoanele cu handicap 
 M. Of. nr. 103/19 feb. 2003   
 MINISTERUL TURISMULUI 
 
 O. nr. 202/2002 
 Ordin privind constituirea Compartimentului pentru relaţii cu publicul în cadrul Ministerului Turismului 
 M. Of. nr. 214/28 mar. 2002   
 
 O. nr. 203/2002 
 Ordin privind preschimbarea certificatelor de clasificare şi/sau a licenţelor de turism 
 M. Of. nr. 214/28 mar. 2002   



 

 1944

 MINISTERUL TURISMULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 330/262/109/327/2002 
 Ordin privind dezinsecţia şi deratizarea structurilor de primire turistice în staţiunile de pe litoral 
 M. Of. nr. 270/23 apr. 2002   
 
 

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 

 I. nr. 108/2002 

 Instrucţiuni de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate  
 industrială 
 M. Of. nr. 826/15 nov. 2002 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 113/2009  (M. Of. nr. 633/24 sep. 2009) 

 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
 
 Decizia nr. 41/2002 

 Decizie privind colectarea sumelor datorate de utilizatori artiştilor interpreţi sau executanţi, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.  
 119/2002 pentru aprobarea tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi a metodologiilor  
 privind utilizarea repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual 
 M. Of. nr. 228/5 apr. 2002   
 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
 
 O. nr. 186/2002 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de finanţare şi selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul  
 protecţiei copilului 
 M. Of. nr. 338/21 mai 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 218/2002  (M. Of. nr. 458/27 iun. 2002) 
 
 

- O. nr. 472/2002  (M. Of. nr. 757/16 oct. 2002) 

 

 2003 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 104/2003 

 Ordin privind implementarea în anul 2003 a Programului UNCTAD/Empretec - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor  
 mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 642/9 sep. 2003   
 
 O. nr. 119/2003 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea şi educarea comercianţilor 
 M. Of. nr. 650/12 sep. 2003   
 
 O. nr. 122/2003 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 
 M. Of. nr. 663/18 sep. 2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 693/3 oct. 2003) 
 
 
 
 O. nr. 258/2003 

 Ordin privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care  
 desfăşoară activităţi din sfera de competenţă a Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, a listei documentelor  
 solicitate acestora în vederea recunoaşterii ca fiind de utilitate publică şi a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora 
 M. Of. nr. 811/18 nov. 2003   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 259/980/2003/65/2004 
 Ordin pentru stabilirea condiţiilor minime obligatorii la comercializarea produselor agricole şi agroalimentare în pieţele de gros 
 M. Of. nr. 106/4 feb. 2004   
 
 O. nr. 260/981/2003/11/2004 
 Ordin privind înfiinţarea Comitetului interinstituţional pentru pieţele de gros de interes naţional 
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 M. Of. nr. 37/16 ian. 2004   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 I. nr. 1008/220/2003 
 Instrucţiuni privind aplicarea art. 43 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea  
 în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002 
 M. Of. nr. 364/28 mai 2003   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 O. nr. 123/2003 

 Ordin privind aprobarea licenţei de concesiune pentru explorarea calcarului cu brucit din perimetrul Valea Mare - Budureasa, încheiată  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Geoasset" - S.R.L. Bucureşti 
 M. Of. nr. 540/28 iul. 2003   
 
 O. nr. 124/2003 

 Ordin privind aprobarea licenţei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Dealul Cetăţii, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Mineral Quantum" - S.R.L. Sâncrăieni 
 M. Of. nr. 540/28 iul. 2003   
 
 O. nr. 125/2003 

 Ordin privind aprobarea licenţei de concesiune pentru explorarea gipsului din perimetrul Dumbrava - Macău, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Knauf Gips" - S.R.L. Bucureşti 
 M. Of. nr. 540/28 iul. 2003   
 
 O. nr. 131/2003 

 Ordin privind aprobarea licenţei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Pischia, încheiată între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Stea Rom" - S.R.L. Timişoara 
 M. Of. nr. 548/30 iul. 2003   
 
 O. nr. 132/2003 

 Ordin privind aprobarea licenţei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Vedere-Cetăţuia, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Perla Harghitei" - S.A. Sâncrăieni 
 M. Of. nr. 548/30 iul. 2003   
 
 O. nr. 147/2003 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind stabilirea diluţiei şi a pierderilor în cazul minereurilor aurifere, neferoase şi feroase 
 M. Of. nr. 604/26 aug. 2003   
 
 O. nr. 158/2003 

 Ordin privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare şi  
 exploatare 
 M. Of. nr. 668/22 sep. 2003   
 
 O. nr. 159/2003 

 Ordin privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de dezvoltare-exploatare şi  
 exploatare 
 M. Of. nr. 670/23 sep. 2003   
 
 O. nr. 160/2003 
 Ordin privind concursul public de oferte nr. 35/2003 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 M. Of. nr. 679/26 sep. 2003     
 O. nr. 197/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate în domeniul extractiv minier 
 M. Of. nr. 64/26 ian. 2004   
 
 O. nr. 198/2003 
 Ordin privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere 
 M. Of. nr. 819/19 nov. 2003   
 
 O. nr. 217/2003 
 Ordin privind lista perimetrelor de exploatare petrolieră oferite pentru concesionare prin apel public de ofertă - Runda a VI-a 
 M. Of. nr. 24/13 ian. 2004   
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 O. nr. 219/2003 
 Ordin privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere 
 M. Of. nr. 24/13 ian. 2004   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT 

 O. nr. 199/2003 

 Ordin pentru aprobarea Măsurilor de prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare  
 destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor 
 M. Of. nr. 154/23 feb. 2004   
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE CONTROL 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 1663/2003 
 Decizie pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale 
 M. Of. nr. 817/19 nov. 2003   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 O. nr. 21/2003 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de urgenţă pentru disfuncţionalitatea pieţei interne de energie electrică în cazul neacoperirii curbei de  
 sarcină prognozate şi/sau rezervelor solicitate de operatorul de sistem prin ofertele producătorilor 
 M. Of. nr. 604/26 aug. 2003   
 
 O. nr. 30/2003 

 Ordin pentru aprobarea Catalogului reglementărilor şi prescripţiilor tehnice de interes general valabile în sectorul electroenergetic (ediţia  
 2003) 
 M. Of. nr. 889/12 dec. 2003   
 
 O. nr. 34/2003 

 Ordin privind aprobarea Normativului de încercări şi măsurători pentru sistemele de protecţii, comandă-control şi automatizări din partea  
 electrică a centralelor şi staţiilor 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2004   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 O. nr. 425/2003 

 Ordin privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice să efectueze operaţiuni cu metale  
 preţioase şi pietre preţioase 
 M. Of. nr. 315/9 apr. 2004 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 257/2007  (M. Of. nr. 360/28 mai 2007) - modifică titlul 

 
 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI 

 O. nr. 1/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Tremag"-S.A. Tulcea 
 M. Of. nr. 40/24 ian. 2003   
 
 O. nr. 2/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CSR" - S.A. Reşiţa 
 M. Of. nr. 50/29 ian. 2003   
 
 O. nr. 3/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Girueta" - S.A. Jilava 
 M. Of. nr. 92/14 feb. 2003   
 
 O. nr. 4/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Icemenerg Service" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 92/14 feb. 2003   
 
 O. nr. 9/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "U.C.M.R." - S.A. Reşiţa 
 M. Of. nr. 162/13 mar. 2003   
 
 O. nr. 10/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "FORMIN" - S.A. Caransebeş 
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 M. Of. nr. 188/25 mar. 2003   
 
 O. nr. 11/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "RETROM" - S.A. Paşcani 
 M. Of. nr. 188/25 mar. 2003   
 
 O. nr. 12/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Conserve Mureş" - S.A. Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 188/25 mar. 2003   
 
 O. nr. 13/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Solventul" - S.A. Timişoara 
 M. Of. nr. 189/26 mar. 2003   
 
 O. nr. 14/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Ceritex" - S.A. Braşov 
 M. Of. nr. 189/26 mar. 2003   
 
 O. nr. 16/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "U.R.B. Rulmenţi" - S.A. Suceava 
 M. Of. nr. 196/26 mar. 2003   
 
 O. nr. 17/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Ski Alpin" - S.A. Sinaia 
 M. Of. nr. 202/28 mar. 2003   
 
 O. nr. 22/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Tutunul Românesc" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 254/12 apr. 2003   
 
 O. nr. 25/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Romatest - Institut Testare şi Cercetare Mecanică  
 Agricolă" - S.A. Voluntari 
 M. Of. nr. 278/21 apr. 2003   
 
 O. nr. 38/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Piscicola" - S.A. Jurilovca 
 M. Of. nr. 295/5 mai 2003   
 
 O. nr. 39/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Texin" - S.A. Giurgiu 
 M. Of. nr. 295/5 mai 2003   
 
 O. nr. 40/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Stipo" - S.A. Dorohoi 
 M. Of. nr. 295/5 mai 2003   
 
 O. nr. 41/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Ampelum" - S.A. Zlatna 
 M. Of. nr. 295/5 mai 2003   
 
 O. nr. 42/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ICE Felix Computer" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 295/5 mai 2003   
 
 O. nr. 60/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Omega" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 375/2 iun. 2003   
 
 O. nr. 61/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Soceram" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 375/2 iun. 2003   
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 O. nr. 63/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Apcom Select" - S.A. Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 375/2 iun. 2003   
 
 O. nr. 69/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Silvania Forest" - S.A. Satu Mare, judeţul Satu  
 Mare 
 M. Of. nr. 387/5 iun. 2003   
 
 O. nr. 78/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Metalica" - S.A. Rupea, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 405/10 iun. 2003   
 
 O. nr. 79/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Seracom (Compania de Construcţii Holding)" -  
 S.A. Târgu Mureş, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 405/10 iun. 2003   
 
 O. nr. 80/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Mobimod" - S.A. Tecuci, judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 405/10 iun. 2003   
 
 O. nr. 82/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Presum Proiect" - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 420/16 iun. 2003   
 
 O. nr. 83/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Islaz" - S.A. Alexandria 
 M. Of. nr. 420/16 iun. 2003   
 
 O. nr. 84/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Geopec" - S.A. Piteşti 
 M. Of. nr. 420/16 iun. 2003   
 
 O. nr. 118/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Atelierele Centrale" - S.A. Crişcior, judeţul  
 Hunedoara 
 M. Of. nr. 532/24 iul. 2003   
 
 O. nr. 126/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UTEPS" - S.A. Alba Iulia, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 563/5 aug. 2003   
 
 O. nr. 127/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Cicalex" - S.A. Alexandria, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 563/5 aug. 2003   
 
 O. nr. 139/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Moldoplast" - S.A. Iaşi, judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 591/20 aug. 2003   
 
 O. nr. 167/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UPRUC SERV" - S.A. Făgăraş, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 673/23 sep. 2003   
 
 O. nr. 191/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Moldoconf" - S.A. Iaşi, judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 717/14 oct. 2003    
 
 O. nr. 201/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Hidromecanica" - S.A. Braşov, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 753/28 oct. 2003   
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 O. nr. 218/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Turol" - S.A. Olteniţa, judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 805/14 nov. 2003   
 
 O. nr. 219/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Hidrotehnica" - S.A. Galaţi, judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 805/14 nov. 2003   
 
 O. nr. 220/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Colorom" - S.A. Codlea, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 805/14 nov. 2003   
 
 O. nr. 228/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Alimserv" - S.A. Galaţi, judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 845/27 nov. 2003   
 
 O. nr. 233/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Foraj Sonde" - S.A. Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 872/9 dec. 2003   
 
 O. nr. 234/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Spumante Silvania" - S.A. Şimleu Silvaniei,  
 judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 872/9 dec. 2003   
 
 O. nr. 244/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Barumc" - S.A. Anina, judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 901/16 dec. 2003   
 
 O. nr. 245/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Remar" - S.A. Paşcani, judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 901/16 dec. 2003   
 CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI 
 
 O. nr. 1/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor restante  
 la Fondul cinematografic, administrat de Centrul Naţional al Cinematografiei 
 M. Of. nr. 325/14 mai 2003   
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
 O. nr. 173/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională 
 M. Of. nr. 924/23 dec. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 291/2004  (M. Of. nr. 1253/24 dec. 2004) 
 - O. nr. 1542/2006  (M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006) 
 
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 443/2003 

 Ordin privind aprobarea Cerinţelor minime pentru containerele destinate protecţiei informaţiilor clasificate, pentru mecanismele de  
 închidere, sistemele cu cifru şi încuietorile acestora 
 M. Of. nr. 781/6 nov. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 182/2004  (M. Of. nr. 383/30 apr. 2004) 
 - O. nr. 27/2008  (M. Of. nr. 234/26 mar. 2008) 
 
 
 O. nr. 484/2003 
 Ordin pentru aprobarea Directivei privind managementul INFOSEC pentru sisteme informatice şi de comunicaţii - INFOSEC 3 
 M. Of. nr. 874/9 dec. 2003   
 
 O. nr. 485/2003 

 Ordin privind aprobarea Directivei INFOSEC tehnice şi de implementare pentru interconectarea sistemelor informatice şi de comunicaţii  
 (SIC) - INFOSEC 7 
 M. Of. nr. 874/9 dec. 2003 
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 O. nr. 487/2003 

 Ordin privind aprobarea Directivei INFOSEC tehnice şi de implementare a securităţii criptografice şi a mecanismelor criptografice NATO  
 - IC 3 
 M. Of. nr. 866/5 dec. 2003   
 
 O. nr. 491/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecţia informaţiilor clasificate în cadrul activităţilor contractuale NATO 
 M. Of. nr. 885/12 dec. 2003   
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 140/2003 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie  
 comunală, condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora 
 M. Of. nr. 119/25 feb. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 349/2004  (M. Of. nr. 956/19 oct. 2004) - la 19 noiembrie 2004 
 
 
 O. nr. 192/2003 

 Ordin privind înfiinţarea agenţiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie  
 Comunală 
 M. Of. nr. 305/7 mai 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 180/2004  (M. Of. nr. 622/8 iul. 2004) 
 - O. nr. 123/2007  (M. Of. nr. 556/14 aug. 2007) 
 
 
 O. nr. 197/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata taxelor de timbru  
 pentru activitatea notarială, datorate anticipat prestării serviciului taxabil 
 M. Of. nr. 311/8 mai 2003   
 
 O. nr. 252/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea şi specializarea în domeniul informaticii a funcţionarilor publici 
 M. Of. nr. 432/19 iun. 2003   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 O. nr. 128/51/2003 
 Ordin privind constituirea colectivului de lucru pentru analizarea situaţiei costurilor de producere, transport şi distribuţie a energiei  
 termice şi a modului de facturare a acesteia 
 M. Of. nr. 97/17 feb. 2003   
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 20/2003 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de soluţionare a neînţelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de  
 gospodărie comunală 
 M. Of. nr. 112/21 feb. 2003   
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 518/2003 

 Ordin pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi  
 completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003 
 M. Of. nr. 632/3 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1315/2006  (M. Of. nr. 490/6 iun. 2006) 
 
 
 O. nr. 538/2003 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Ploieşti Industrial Parc" - S.A. 
 M. Of. nr. 690/2 oct. 2003   
 
 O. nr. 576/2003 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Parc Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord" - S.A. 
 M. Of. nr. 787/7 nov. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 4287/2020  (M. Of. nr. 1325/31 dec. 2020) 
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 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 510/365/2003 
 Ordin pentru introducerea regimului de frontieră internă pe aeroporturile din România 
 M. Of. nr. 720/15 oct. 2003   
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR 

 O. nr. 418/2003 

 Ordin privind supunerea unui produs, care nu figurează în listele de control cuprinzând produsele strategice, regimului de control  
 prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice 
 M. Of. nr. 550/31 iul. 2003   
 
 O. nr. 427/2003 

 Ordin privind valabilitatea formularelor-tip şi a documentelor prevăzute în ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al  
 Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice nr. 139/2001 şi nr. 148/2001 
 M. Of. nr. 561/5 aug. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 631/2003  (M. Of. nr. 878/10 dec. 2003) 
 
 
 O. nr. 676/2003 

 Ordin pentru aprobarea formularelor-tip de autorizaţie, licenţe, permise şi alte documente prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice 
 M. Of. nr. 889/12 dec. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 238/2006  (M. Of. nr. 578/4 iul. 2006) 
 
 

- O. nr. 322/2006  (M. Of. nr. 724/24 aug. 2006) 

 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 4/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară pentru importul de  
 ecvidee destinate tăierii 
 M. Of. nr. 152/10 mar. 2003   
 
 O. nr. 5/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind garanţiile de sănătate pentru transportul ecvideelor dintr-o ţară terţă într-o altă  
 ţară terţă, via teritoriul Comunităţii Europene 
 M. Of. nr. 152/10 mar. 2003   
 
 O. nr. 6/2003 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care desemnează instituţia specifică responsabilă pentru stabilirea criteriilor necesare  
 pentru standardizarea testelor serologice în scopul monitorizării eficienţei vaccinurilor antirabice 
 M. Of. nr. 152/10 mar. 2003   
 
 O. nr. 17/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară pentru  
 importul în România de păsări, altele decât păsările de fermă, şi condiţiile pentru carantinarea acestora 
 M. Of. nr. 152/10 mar. 2003   
 
 O. nr. 18/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor art. 9 din Norma sanitară  
 veterinară ce reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din ţări terţe în România  
 referitoare la transbordarea produselor la un post de inspecţie de frontieră unde transporturile sunt destinate pentru un eventual import în  
 România şi care modifică Norma sanitară veterinară stabilind metodele de control veterinar pentru produsele provenite din ţări terţe şi  
 destinate pentru zone libere, depozite libere sau depozite vamale, precum şi pe durata prin România a transportului dintr-o ţară terţă către  
 altă ţară terţă 
 M. Of. nr. 155/11 mar. 2003   
 
 O. nr. 32/2003 
 Ordin pentru autorizarea Organizaţiei Interprofesionale "Carne de porc" din România 
 M. Of. nr. 104/19 feb. 2003   
 
 O. nr. 45/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile detaliate pentru efectuarea de controale referitoare la respectarea  
 punctului de congelare a laptelui crud 
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 M. Of. nr. 155/11 mar. 2003   
 
 O. nr. 52/2003 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru producerea şi comercializarea vinurilor cu denumire de origine şi a  
 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole  
 (ONDOV) 
 M. Of. nr. 158/12 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 942/2004  (M. Of. nr. 1251/24 dec. 2004) 
 - O. nr. 728/2008  (M. Of. nr. 852/18 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 59/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor uniforme pentru acordarea de derogări unor unităţi ce  
 fabrică produse pe bază de lapte 
 M. Of. nr. 155/11 mar. 2003   
 
 O. nr. 61/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară pentru admiterea  
 temporară în România a cabalinelor înregistrate 
 M. Of. nr. 155/11 mar. 2003   
 
 O. nr. 66/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelele de certificate veterinare pentru  
 importul de carne proaspătă de pasăre din ţări terţe 
 M. Of. nr. 157/12 mar. 2003   
 
 O. nr. 69/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista provizorie a ţărilor terţe din care România autorizează importul de  
 material seminal, ovule şi embrioni de la speciile ovine, caprine şi ecvine, precum şi importul de ovule şi embrioni de la specia porcine 
 M. Of. nr. 157/12 mar. 2003   
 
 O. nr. 70/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin  
 acordarea de subvenţii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei de carne şi a efectivelor de  
 animale 
 M. Of. nr. 100/18 feb. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 248/2003  (M. Of. nr. 234/7 apr. 2003) 
 - O. nr. 526/2003  (M. Of. nr. 631/3 sep. 2003) 
 - O. nr. 802/2003  (M. Of. nr. 740/22 oct. 2003) 
 - O. nr. 1073/2003  (M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 
 - O. nr. 241/2004  (M. Of. nr. 395/4 mai 2004) 
 
 
 O. nr. 73/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei produselor pe bază de lapte în temeiul căreia România este  
 autorizată să acorde derogări individuale sau generale în aplicarea art. 8 alin. (2) din Norma sanitară veterinară privind condiţiile de  
 sănătate pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte, precum şi natura  
 derogărilor aplicabile fabricării unor astfel de produse 
 M. Of. nr. 157/12 mar. 2003   
 
 O. nr. 79/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru autorizarea unităţilor din pieţele cu vânzare en  
 gros 
 M. Of. nr. 157/12 mar. 2003   
 
 O. nr. 80/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea metodelor de analiză şi testare a laptelui tratat termic pentru consum  
 uman direct 
 M. Of. nr. 157/12 mar. 2003   
 
 O. nr. 85/2003 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind verificarea şi certificarea condiţiilor tehnice şi financiare ale depozitelor pentru seminţele  
 de consum 
 M. Of. nr. 130/27 feb. 2003   
 
 O. nr. 89/2003 

 Ordin privind stabilirea condiţiilor în care anumite organisme dăunătoare, plante, produse vegetale sau articole reglementate, prevăzute în  
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 anexele nr. 1-5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva  
 introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea  

 Guvernului nr. 1.030/2001, pot fi introduse sau puse în circulaţie pe teritoriul României ori în zonele protejate din România, pentru  
 experienţe, scopuri ştiinţifice sau experimentale şi lucrări pe selecţii varietale 
 M. Of. nr. 654/16 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 989/2004  (M. Of. nr. 59/18 ian. 2005) 
 
 
 O. nr. 105/2003 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare a terenurilor ce pot fi incluse în fondul  
 forestier proprietate publică a statului prin achiziţionare de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia  
 Naţională a Pădurilor, şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de negociere a contractelor de  
 vânzare-cumpărare ce urmează să fie încheiate pentru includerea în fondul forestier proprietate publică a statului a terenurilor  
 achiziţionate prin Regia Naţională a Pădurilor 
 M. Of. nr. 121/26 feb. 2003   
 
 O. nr. 107/2003 

 Ordin privind extinderea reţelei experimentale de informaţii contabile agricole şi a studiului de contabilitate a fermei în exploataţiile  
 agricole 
 M. Of. nr. 138/4 mar. 2003   
 
 O. nr. 145/2003 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminării radioactive, chimice sau  
 biologice a produselor vegetale şi animale 
 M. Of. nr. 280/22 apr. 2003   
 
 O. nr. 167/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea ecvinelor 
 M. Of. nr. 240/8 apr. 2003   
 
 O. nr. 172/2003 
 Ordin privind normele de bonitare şi certificare a hameiului 
 M. Of. nr. 275/18 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 74/2004  (M. Of. nr. 84/30 ian. 2004) 
 - O. nr. 144/2005  (M. Of. nr. 214/14 mar. 2005) 
 
 
 O. nr. 179/2003 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte pedigree-ul şi certificatele zootehnice pentru importul în România de  
 animale de reproducţie, material seminal, ovule şi embrioni de la acestea 
 M. Of. nr. 240/8 apr. 2003   
 
 O. nr. 183/2003 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele zootehnice şi genealogice pentru comercializarea animalelor  
 de rasă pură 
 M. Of. nr. 240/8 apr. 2003   
 
 O. nr. 197/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinţele de sănătate animală şi certificarea veterinară pentru importul de ovule  
 şi embrioni de la specia ecvine din ţări terţe în România 
 M. Of. nr. 240/8 apr. 2003   
 
 O. nr. 198/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor referitoare la condiţiile zootehnice şi genealogice  
 aplicabile activităţilor de import din ţări terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni ai acestora 
 M. Of. nr. 241/8 apr. 2003   
 
 O. nr. 208/2003 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte specimenul de certificat de sănătate animală pentru comercializarea  
 ovulelor şi a embrionilor pentru specia ecvină 
 M. Of. nr. 241/8 apr. 2003   
 
 O. nr. 210/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine 
 M. Of. nr. 241/8 apr. 2003   
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 O. nr. 212/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile pentru testarea microbiologică prin prelevare de probe de carne  
 proaspătă de vită şi carne proaspătă de porc, destinate exportului în Finlanda şi Suedia 
 M. Of. nr. 241/8 apr. 2003    
 
 O. nr. 218/2003 

 Ordin pentru aprobarea normelor privind modul de acordare a cheltuielilor finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea patrimoniului  
 genetic naţional de cabaline 
 M. Of. nr. 363/28 mai 2003   
 
 O. nr. 223/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte garanţiile suplimentare în ceea ce priveşte Salmonella, pentru activităţile  
 de transport către Finlanda şi Suedia al unor tipuri de ouă pentru consum uman 
 M. Of. nr. 280/22 apr. 2003   
 
 O. nr. 224/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte tehnologia de creştere şi exploatare a struţilor în România, precum şi  
 certificarea şi carantinarea acestora după import 
 M. Of. nr. 306/7 mai 2003   
 
 O. nr. 225/2003 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor agricoli care conduc şi administrează exploataţii agricole familiale 
 M. Of. nr. 201/27 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 348/2003  (M. Of. nr. 366/29 mai 2003) 
 
 
 O. nr. 231/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile specifice de sănătate publică pentru punerea pe piaţă a unor tipuri de  
 ouă 
 M. Of. nr. 280/22 apr. 2003   
 
 O. nr. 233/2003 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi desfăşurare a procedurii de concesionare a fondului piscicol administrat de  
 Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol, prin licitaţie publică deschisă cu preselecţie 
 M. Of. nr. 230/4 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 337/2003  (M. Of. nr. 341/20 mai 2003) 
 
 
 O. nr. 258/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi de sănătate publică, precum şi certificarea  
 veterinară pentru activităţile de import de carne tocată şi carne preparată din ţări terţe 
 M. Of. nr. 392/6 iun. 2003   
 
 O. nr. 261/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi de aprobare a  
 activităţii de export, precum şi definirea unităţilor supuse controlului sanitar veterinar 
 M. Of. nr. 302/6 mai 2003   
 
 O. nr. 280/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor tehnice privind jujeul purtat de câinii pentru pază care însoţesc turmele şi cirezile de animale pe  
 fondurile de vânătoare 
 M. Of. nr. 282/23 apr. 2003   
 
 O. nr. 282/2003 

 Ordin pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale ce trebuie îndeplinite de persoanele care urmează să fie angajate de gestionarii  
 fondurilor de vânătoare pentru asigurarea pazei fondurilor de vânătoare 
 M. Of. nr. 282/23 apr. 2003   
 
 O. nr. 297/2003 

 Ordin pentru aprobarea Protocolului-cadru de transfer al proprietăţii asupra infrastructurii amenajărilor interioare pentru irigaţii de la  
 Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. la asociaţiile utilizatorilor de apă  
 pentru irigaţii 
 M. Of. nr. 312/9 mai 2003   
 
 O. nr. 309/2003 
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 Ordin pentru aprobarea Programelor de ameliorare a efectivelor de bovine, ovine, păsări, albine şi viermi de mătase din România 
 M. Of. nr. 516/17 iul. 2003   
 
 O. nr. 356/2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind licenţele de gradator 
 M. Of. nr. 368/29 mai 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 181/2005  (M. Of. nr. 281/5 apr. 2005) 
 
 
 O. nr. 357/2003 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea şi retragerea (anularea) licenţelor de fabricaţie agenţilor  
 economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare 
 M. Of. nr. 404/10 iun. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 997/2005  (M. Of. nr. 898/7 oct. 2005) 
 - O. nr. 127/2006  (M. Of. nr. 194/1 mar. 2006) 
 
 
 O. nr. 363/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Sere" - S.A. Braşov, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 391/6 iun. 2003   
 
 O. nr. 364/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Corias" - S.A. Corabia, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 391/6 iun. 2003   
 
 O. nr. 365/2003 
 Ordin pentru aprobarea Programului naţional de alertă şi intervenţie în caz de necesitate pentru febra aftoasă 
 M. Of. nr. 150/20 feb. 2004   
 
 O. nr. 370/2003 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor de evaluare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentară 
 M. Of. nr. 426/18 iun. 2003   
 
 O. nr. 376/2003 
 Ordin pentru autorizarea Organizaţiei Interprofesionale Naţionale "Laptele" din România - O.I.N.L.R. 
 M. Of. nr. 402/10 iun. 2003   
 
 O. nr. 377/2003 
 Ordin pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizaţi şi a Formularului-tip pentru licenţa de gradator 
 M. Of. nr. 400/9 iun. 2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 437/17 mai 2004) 
 
 
 O. nr. 383/2003 

 Ordin pentru aprobarea cuantumului sumei fixe/tonă de seminţe de consum recepţionate şi a Formularului-tip de raportare lunară a  
 cantităţilor de seminţe de consum recepţionate 
 M. Of. nr. 415/13 iun. 2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 835/10 sep. 2004) 
 Modificări: 
 - O. nr. 417/2005  (M. Of. nr. 547/28 iun. 2005) 
 
 
 O. nr. 387/2003 

 Ordin pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic  de a încheia contractele de gestionare a fondurilor de  
 vânătoare 
 M. Of. nr. 417/13 iun. 2003   
 
 O. nr. 391/2003 

 Ordin privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de  
 către Regia Naţională a Pădurilor 
 M. Of. nr. 430/19 iun. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1013/2003  (M. Of. nr. 890/12 dec. 2003) 
 
 

- O. nr. 392/2005  (M. Of. nr. 495/13 iun. 2005) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
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 O. nr. 64/144/2003 
 Ordin pentru aprobarea modelului Registrului plantaţiilor viticole şi implementarea acestuia în teritoriu 
 M. Of. nr. 146/6 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 462/1402/2006  (M. Of. nr. 687/10 aug. 2006) 
 
 
 O. nr. 226/235/2003 

 Ordin pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen  

 mediu şi lung 
 M. Of. nr. 423/17 iun. 2003 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 541/210/2009  (M. Of. nr. 640/29 sep. 2009) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 229/535/2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor şi procedurilor pentru punerea la dispoziţie, de către Regia Naţională a Pădurilor, a masei lemnoase pe  
 picior ce se alocă Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în scopul construirii de locuinţe pentru tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire  
 socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani 
 M. Of. nr. 310/8 mai 2003   
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 90/111/2003 
 Ordin pentru aprobarea listei cuprinzând testele analitice şi organoleptice aplicate pentru producerea vinurilor cu denumire de origine  
 controlată 
 M. Of. nr. 136/3 mar. 2003   
 
 O. nr. 174/207/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind condiţiile tehnice de calitate ale orzului pentru fabricarea berii 
 M. Of. nr. 199/27 mar. 2003   
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 232/313/130/2003 
 Ordin pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară 
 M. Of. nr. 573/11 aug. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 530/987/204/2004  (M. Of. nr. 787/26 aug.  
 2004) 
 
 
 O. nr. 269/453/81/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului  
 uman 
 M. Of. nr. 419/16 iun. 2003   
 
 O. nr. 291/386/78/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la metodele de analiză pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman 
 M. Of. nr. 427/18 iun. 2003   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 
 O. nr. 347/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei privind limitele maxime de perisabilitate admise, pe categorii de produse de uz veterinar, în timpul  
 transportului, depozitării şi desfacerii acestora 
 M. Of. nr. 683/29 sep. 2003   
 
 O. nr. 432/2003 
 Ordin privind aprobarea categoriilor de integratori care beneficiază de prevederile Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003 
 M. Of. nr. 517/17 iul. 2003   
 
 O. nr. 433/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte informaţiile minime necesare pentru baza de date privind animalele şi  
 produsele de origine animală introduse în România 
 M. Of. nr. 552/31 iul. 2003   
 
 O. nr. 454/2003 
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 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor şi a Îndrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protecţia  
 pădurilor 
 M. Of. nr. 564/6 aug. 2003   
 
 O. nr. 456/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind informaţiile ce trebuie să fie introduse în fişierul computerizat privind  
 activităţile de transport de animale sau produse animaliere care provin din ţări terţe şi care sunt reexpediate 
 M. Of. nr. 561/5 aug. 2003   
 
 O. nr. 494/2003 

 

 Ordin privind constituirea Comisiei pentru analizarea şi avizarea importurilor de grâu pentru panificaţie, de grâu destinat însămânţării şi a  
 importurilor de secară, orz şi porumb destinate furajării animalelor, exceptate de la plata taxelor vamale, precum şi pentru avizarea  
 exportului de grâu 
 M. Of. nr. 552/31 iul. 2003   
 
 O. nr. 501/2003 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului iniţial al surselor de poluare pentru mediul acvatic şi apele  
 subterane 
 M. Of. nr. 591/20 aug. 2003   
 
 O. nr. 502/2003 
 Ordin privind contractul-tip de vânzare-cumpărare a tutunului brut 
 M. Of. nr. 568/7 aug. 2003   
 
 O. nr. 508/2003 

 Ordin pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de verificare şi avizare a documentaţiilor în vederea aplicării prevederilor  
 Hotărârii Guvernului nr. 865/2003, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
 M. Of. nr. 568/7 aug. 2003   
 
 O. nr. 520/2003 

 Ordin privind normele de aplicare a standardelor de calitate, calibrare şi condiţionare pentru plantele ornamentale şi produsele din  
 floricultură 
 M. Of. nr. 613/29 aug. 2003   
 
 O. nr. 525/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte unele reguli detaliate cu privire la controalele veterinare pentru animale ce  
 sunt importate din ţări terţe în România 
 M. Of. nr. 601/25 aug. 2003   
 
 O. nr. 530/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte derogări de la condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie de  
 frontieră localizate în porturile în care se debarcă peşte 
 M. Of. nr. 702/7 oct. 2003   
 
 O. nr. 537/2003 
 Ordin pentru aprobarea documentelor privind plantarea şi/sau defrişarea viţei de vie şi inventarul plantaţiilor viticole 
 M. Of. nr. 604/26 aug. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 462/1402/2006  (M. Of. nr. 687/10 aug. 2006) 
 
 
 O. nr. 546/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor speciale ce reglementează activităţile de import de  
 produse din pescuit şi acvacultură originare din India 
 M. Of. nr. 642/9 sep. 2003   
 
 O. nr. 547/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte specificaţiile tehnice pentru mărcile de identificare şi dispozitivele de  
 citire în vederea identificării cabalinelor pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 642/9 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 76/2004  (M. Of. nr. 817/3 sep. 2004) 
 
 
 O. nr. 552/2003 

 Ordin privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a  
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 diversităţii biologice 
 M. Of. nr. 648/11 sep. 2003   
 
 O. nr. 553/2003 
 Ordin privind obligativitatea întocmirii notelor de vânzare a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice la centrele de vânzare 
 M. Of. nr. 617/30 aug. 2003   
 
 O. nr. 564/2003 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice interne privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi/sau  
 certificarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor din unele specii de plante produse şi comercializate pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 654/16 sep. 2003   
 
 O. nr. 566/2003 

 Ordin pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria producătoare de  
 ciment şi var 
 M. Of. nr. 689/1 oct. 2003   
 
 O. nr. 618/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte o listă a bolilor epizootice în conformitate cu Norma sanitară veterinară  
 privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinară după importul în România din ţări terţe de bovine, ovine, caprine şi porcine şi carne  
 proaspătă provenită de la acestea 
 M. Of. nr. 680/26 sep. 2003   
 
 O. nr. 675/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care desemnează centrul naţional "ANIMO" pentru România 
 M. Of. nr. 680/26 sep. 2003   
 
 O. nr. 720/2003 
 Ordin pentru aprobarea modelului siglei şi fanionului Inspecţiei Piscicole 
 M. Of. nr. 720/15 oct. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 438/2004  (M. Of. nr. 639/15 iul. 2004) 
 
 
 O. nr. 724/2003 
 Ordin privind aprobarea Planului naţional pentru situaţii de necesitate privind encefalopatiile spongiforme transmisibile 
 M. Of. nr. 849/28 nov. 2003   
 
 O. nr. 728/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind coloranţii care pot fi adăugaţi pentru colorarea produselor medicinale  
 veterinare 
 M. Of. nr. 723/16 oct. 2003   
 
 O. nr. 739/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte categoriile de materii prime furajere ce pot fi utilizate în scopul etichetării  
 furajelor combinate pentru animalele de companie 
 M. Of. nr. 722/16 oct. 2003   
 
 O. nr. 780/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce interzice utilizarea în furaje a produselor proteice obţinute din levuri Candida  
 cultivate pe n-alcani 
 M. Of. nr. 722/16 oct. 2003   
 
 O. nr. 781/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind instituirea în România  a reţelei veterinare computerizate ANIMO 
 M. Of. nr. 751/27 oct. 2003   
 
 O. nr. 796/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte forma de cooperare între centrul "ANIMO"-gazdă şi România 
 M. Of. nr. 724/16 oct. 2003   
 
 O. nr. 806/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la unele măsuri de protecţie cu privire la unele produse de origine animală  
 destinate nutriţiei animale, importate din Ucraina 
 M. Of. nr. 780/6 nov. 2003   
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 O. nr. 807/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte documentul-standard şi unele reguli pentru controale ale furajelor la  
 importul din ţări terţe în România 
 M. Of. nr. 903/17 dec. 2003   
 
 O. nr. 818/2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu 
 M. Of. nr. 800/13 nov. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1158/2005  (M. Of. nr. 1091/5 dec. 2005) 
 - O. nr. 3970/2012  (M. Of. nr. 858/19 dec. 2012) 
 
 
 O. nr. 849/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Munca" - S.A. Ovidiu, judeţul Constanţa 
  M. Of. nr. 797/12 nov. 2003 
  
 
 O. nr. 866/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de măsuri pentru prevenirea poluării laptelui materie primă cu  
 reziduuri de pesticide sau substanţe utilizate în agricultură şi în tratamentele medicale la animale 
 M. Of. nr. 807/17 nov. 2003   
 
 O. nr. 938/2003 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea sistemului de monitorizare a preţurilor produselor pescăreşti 
 M. Of. nr. 859/3 dec. 2003   
 
 O. nr. 946/2003 
 Ordin privind ambalarea şi valorificarea vinurilor de calitate cu indicaţie geografică în sistem Bag in Box (B.I.B.) 
 M. Of. nr. 849/28 nov. 2003   
 
 O. nr. 1052/2003 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activităţilor instalaţiilor mari de ardere 
 M. Of. nr. 32/15 ian. 2004   
 
 O. nr. 1069/2003 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfăşurarea activităţilor specifice de gospodărire a apelor 
 M. Of. nr. 44/20 ian. 2004   
 
 O. nr. 1072/2003 

 Ordin privind aprobarea organizării Monitoringului suport naţional integrat de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului  
 de poluanţi proveniţi din surse agricole în apele subterane şi de suprafaţă şi pentru aprobarea Programului de supraveghere şi control  
 corespunzător şi a procedurilor şi instrucţiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanţilor proveniţi din surse agricole în apele  
 de suprafaţă şi în apele subterane 
 M. Of. nr. 71/28 ian. 2004   
 
 O. nr. 1106/2003 
 Ordin privind aprobarea Programului de acţiuni pentru îmbunătăţirea calităţii şi salubrităţii laptelui materie primă 
 M. Of. nr. 61/23 ian. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 11/2004  (M. Of. nr. 515/8 iun. 2004) 
 
 
 O. nr. 1111/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind codul referitor la produsele medicinale veterinare 
 M. Of. nr. 278/30 mar. 2004   
 
 O. nr. 1113/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Planul de urgenţă pentru pesta porcină clasică 
 M. Of. nr. 176/1 mar. 2004   
 
 O. nr. 1114/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Planul de contingenţă şi Manualul de instrucţiuni pentru boala de Newcastle 
 M. Of. nr. 176/1 mar. 2004   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 470/530/2003 
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 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi de întreţinere a cadastrului viticol 
 M. Of. nr. 676/24 sep. 2003   
 
 O. nr. 861/614/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea staţiunilor şi punctelor comunale de montă 
 M. Of. nr. 62/26 ian. 2004   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 712/199/2003/126/2004 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf,  
 oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere 
 M. Of. nr. 145/18 feb. 2004   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 388/41874/2003 
 Ordin privind acordarea de prime la exportul de carne de pasăre 
 M. Of. nr. 540/28 iul. 2003   
 
 O. nr. 682/21941/2003 
 Ordin privind acordarea de prime la exportul de bovine 
 M. Of. nr. 723/16 oct. 2003   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 544/843/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la metodele de prelevare şi de analiză pentru tipurile de cazeină şi cazeinaţi destinate  
 consumului uman 
 M. Of. nr. 662/18 sep. 2003   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 335/714/318/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, etichetarea şi marcarea unor produse din cacao şi  
 ciocolată destinate consumului uman 
 M. Of. nr. 661/18 sep. 2003   
 
 O. nr. 498/731/289/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind metodele comunitare de analiză a alcoolului neutru utilizat în sectorul vinului şi în obţinerea  
 băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse  
 vitivinicole 
 M. Of. nr. 581/14 aug. 2003   
 
 O. nr. 510/768/319/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse  
 similare destinate consumului uman 
 M. Of. nr. 660/17 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 278/1570/2010/1/2011  (M. Of. nr. 53/21 ian.  
 2011) 
 - O. nr. 173/515/180/2013  (M. Of. nr. 307/29 mai  
 2013) 
 
 
 O. nr. 515/824/320/2003 

 Ordin pentru aprobarea metodelor de prelevare a probelor în vederea efectuării analizelor chimice pentru controlul laptelui conservat şi a  
 metodelor de analiză pentru anumite sortimente de lapte conservat, parţial sau total deshidratat, destinate consumului uman 
 M. Of. nr. 667/22 sep. 2003   
 
 O. nr. 521/832/321/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente  
 de lapte conservat, parţial sau total deshidratat, destinate consumului uman 
 M. Of. nr. 665/19 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 586/1701/360/2008  (M. Of. nr. 797/27 nov.  
 
 

2008) 
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 O. nr. 522/798/317/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii 
 M. Of. nr. 650/12 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1356/1093/384/2014  (M. Of. nr. 741/10 oct.  
 2014) 
 
 
 O. nr. 523/808/351/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea şi etichetarea gemurilor, jeleurilor şi marmeladelor de fructe,  
 precum şi piureului de castane îndulcit, destinate consumului uman 
 M. Of. nr. 776/5 nov. 2003   
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
 O. nr. 37/2003 
 Ordin pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei şi hârtiei 
 M. Of. nr. 247/10 apr. 2003   
 
 O. nr. 105/2003 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de  
 evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH - 040 
 M. Of. nr. 346/21 mai 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 847/2009  (M. Of. nr. 485/14 iul. 2009) 
 - O. nr. 1491/2010  (M. Of. nr. 688/13 oct. 2010) 
 - O. nr. 2219/2010  (M. Of. nr. 4/4 ian. 2011) - modifică titlul 
 
 

- O. nr. 1382/2020  (M. Of. nr. 646/22 iul. 2020) 

 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 1406/191/2003 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapidă a riscului pentru mediu şi sănătatea umană 
 M. Of. nr. 213/1 apr. 2003   
 
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 65/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi  
 dezafectarea instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 236/2014  (M. Of. nr. 929/19 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 66/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea  
 şi dezafectarea instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 286/2004  (M. Of. nr. 874/24 sep. 2004) 
 
 
 O. nr. 67/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la evaluarea şi alegerea  
 amplasamentelor instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2003   
 
 O. nr. 68/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de  
 cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2003   
 
 O. nr. 69/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la proiectarea  
 instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2003   
 
 O. nr. 70/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de  
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 aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2003   
 
 O. nr. 71/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de fabricare  
 a produselor şi de furnizare a serviciilor destinate instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 287/2004  (M. Of. nr. 874/24 sep. 2004) 
 
 
 O. nr. 72/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de  
 construcţii-montaj destinate instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2003   
 
 O. nr. 73/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de punere în  
 funcţiune a instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2003   
 
 O. nr. 74/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii pentru exploatarea instalaţiilor  
 nucleare 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 108/2017  (M. Of. nr. 438/13 iun. 2017) 
 - O. nr. 132/2017  (M. Of. nr. 513/3 iul. 2017) 
 - O. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 420/17 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 75/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la dezafectarea  
 instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2003   
 
 O. nr. 76/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la producerea şi  
 utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize şi calcule destinate instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2003   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 
 O. nr. 86/2003 
 Ordin privind adoptarea unor reglementări tehnice comune europene ca reglementări tehnice naţionale 
 M. Of. nr. 210/31 mar. 2003   
 
 O. nr. 125/2003 
 Ordin pentru adoptarea unor măsuri privind importul sau comercializarea telefoanelor mobile 
 M. Of. nr. 277/19 apr. 2003   
 
 O. nr. 127/2003 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele  
 naţionale de comunicaţii electronice punct-multipunct în banda de 3,5 GHz 
 M. Of. nr. 305/7 mai 2003   
 
 O. nr. 225/2003 
 Ordin pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale 
 M. Of. nr. 641/9 sep. 2003   
 
 O. nr. 438/2003 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele  
 naţionale de comunicaţii electronice punct-multipunct în banda de frecvenţe 24,5-26,5 GHz 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2004   
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 
 O. nr. 2664/2003 

 Ordin pentru aprobarea Criteriilor şi procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care  
 desfăşoară activităţi din sfera de competenţă a Ministerului Culturii şi Cultelor 
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 M. Of. nr. 383/3 iun. 2003   
 
 O. nr. 2684/2003 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia 
 M. Of. nr. 448/24 iun. 2003   
 
 O. nr. 2745/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. 
 M. Of. nr. 537/25 iul. 2003   
 
 O. nr. 2799/2003 

 Ordin pentru aprobarea Condiţiilor în care se conferă Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, pe categoriile corespunzătoare  
 activităţilor specifice şi conexe domeniului cultural 
 M. Of. nr. 665/19 sep. 2003   
 
 O. nr. 2883/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale 
 M. Of. nr. 20/12 ian. 2004   
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 2823/1.566/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor  
 rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment,  
 precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului  
 de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora 
 M. Of. nr. 873/9 dec. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 2188/379/2004  (M. Of. nr. 290/1 apr. 2004) 
 - O. nr. 2348/1883/2005  (M. Of. nr. 1137/15 dec. 2005) 
 - O. nr. 2411/1963/2005  (M. Of. nr. 1166/22 dec. 2005) 
 - O. nr. 2026/159/2006  (M. Of. nr. 189/28 feb. 2006) 
 - O. nr. 2382/1077/2012  (M. Of. nr. 587/17 aug. 2012) 
 - O. nr. 2109/506/2013  (M. Of. nr. 308/29 mai 2013) 
 
 

- O. nr. 2348/1023/2013  (M. Of. nr. 471/30 iul. 2013) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 
 
 O. nr. 39/2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea subprogramului "Investiţii în servicii sociale" 
 M. Of. nr. 169/18 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 31/2004  (M. Of. nr. 102/3 feb. 2004) 
 - O. nr. 81/2004  (M. Of. nr. 410/7 mai 2004) 
 - O. nr. 83/2006  (M. Of. nr. 289/30 mar. 2006) 
 
 
 O. nr. 84/2003 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a subprogramului "Întărirea capacităţii consiliilor locale de a implementa proiecte  
 pentru dezvoltarea locală" 
 M. Of. nr. 231/5 apr. 2003   
 
 O. nr. 89/2003 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Parcul Industrial Sibiu" - S.A. 
 M. Of. nr. 227/4 apr. 2003   
 
 O. nr. 90/2003 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Parc Industrial" - S.R.L. Hunedoara 
 M. Of. nr. 227/4 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 429/2008  (M. Of. nr. 334/30 apr. 2008) 
 
 
 O. nr. 101/2003 

 Ordin privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea  
 activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii" 
 M. Of. nr. 383/3 iun. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 30/2004  (M. Of. nr. 102/3 feb. 2004) 
 - O. nr. 92/2004  (M. Of. nr. 485/31 mai 2004) 
 - O. nr. 149/2004  (M. Of. nr. 685/30 iul. 2004) 
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 - O. nr. 82/2006  (M. Of. nr. 289/30 mar. 2006) 
 
 
 O. nr. 104/2003 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a subprogramului «Stimularea parteneriatului între consiliile judeţene în vederea  
 implementării proiectelor pentru dezvoltare regională» 
 M. Of. nr. 286/24 apr. 2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 441/23 iun. 2003) - rectifică titlul 
 
 
 O. nr. 170/2003 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii în participaţiune "Parc Industrial Botoşani" 
 M. Of. nr. 394/6 iun. 2003 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2910/2013  (M. Of. nr. 583/13 sep. 2013) 

 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 O. nr. 26/2003 
 Ordin privind unele măsuri pregătitoare pentru organizarea activităţilor aferente notificării substanţelor chimice 
 M. Of. nr. 548/30 iul. 2003   
 
 O. nr. 223/2003 

 Ordin privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru nerespectarea regimului  
 special al substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi a modelului de chitanţă pentru plata amenzilor aplicate 
 M. Of. nr. 787/7 nov. 2003     
 O. nr. 247/2003 

 Ordin privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii în domeniul recipientelor simple sub  
 presiune 
 M. Of. nr. 796/12 nov. 2003   
 
 O. nr. 306/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 5-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze  
 comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune" 
 M. Of. nr. 905/18 dec. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 464/2004  (M. Of. nr. 708/5 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 312/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice C 1 N-2003 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, repararea, instalarea,  
 exploatarea şi verificarea cazanelor de abur şi a cazanelor de apă fierbinte" 
 M. Of. nr. 934/24 dec. 2003   
 
 O. nr. 313/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice C 37 N-2003 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, încercarea în vederea  
 omologării şi exploatarea supapelor de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipientelor sub presiune" 
 M. Of. nr. 912/19 dec. 2003   
 
 O. nr. 314/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice C 15 N-2003 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, exploatarea,  
 repararea şi verificarea conductelor de abur şi apă fierbinte sub presiune" 
 M. Of. nr. 915/20 dec. 2003   
 
 O. nr. 315/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice C 4 N-2003 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea  
 şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune" 
 M. Of. nr. 922/22 dec. 2003   
 
 O. nr. 329/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Uzina Mecanică  
 Orăştie" - S.A. 
 M. Of. nr. 902/17 dec. 2003   
 
 O. nr. 332/2003 

 Ordin pentru autorizarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei de a emite facturi către beneficiarii proiectelor de investiţii  
 finanţate prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru dezvoltarea sistemului energetic 
 M. Of. nr. 912/19 dec. 2003   
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 O. nr. 337/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 12-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere şi  
 recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune" 
 M. Of. nr. 97/2 feb. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 472/2004  (M. Of. nr. 730/12 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 343/2003 

 Ordin privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul în România al unor produse  
 din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova 
 M. Of. nr. 935/24 dec. 2003   
 
 O. nr. 389/2003 
 Ordin privind nivelul producţiei interne a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 24/13 ian. 2004   
 
 O. nr. 395/2003 

 Ordin privind aprobarea listelor cuprinzând laboratoarele de încercări şi organismele de certificare recunoscute/desemnate din domeniul  
 securităţii utilizatorilor de jucării 
 M. Of. nr. 30/14 ian. 2004   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 47/1203/509/2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea  

 obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale 
 M. Of. nr. 611/29 aug. 2003   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 O. nr. 65/133/2003 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de topografie minieră 
 M. Of. nr. 583/15 aug. 2003   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 239/1560/2003 
 Ordin privind aprobarea Precizărilor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 87/2003 privind reglementarea garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor,  
 aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la  
 Krivoi-Rog - Ucraina 
 M. Of. nr. 799/12 nov. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 322/1748/2003  (M. Of. nr. 896/15 dec. 2003) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 232/2003 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală "NML 022-03 Cronotahografe" 
 M. Of. nr. 737/22 oct. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 166/2004  (M. Of. nr. 733/13 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 268/2003 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 "Manometre cu element elastic" 
 M. Of. nr. 882/11 dec. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 154/2004  (M. Of. nr. 636/14 iul. 2004) 
 - O. nr. 276/2004  (M. Of. nr. 1143/2 dec. 2004) 
 
 

- O. nr. 140/2005  (M. Of. nr. 595/11 iul. 2005) 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 O. nr. 3214/2003 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea salariului de merit în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 99/18 feb. 2003   
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 O. nr. 3571/2003 

 Ordin privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi  
 completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003 
 M. Of. nr. 243/9 apr. 2003   
 
 O. nr. 4501/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică  
 română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România 
 M. Of. nr. 761/30 oct. 2003   
 
 O. nr. 7049/2003 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice şi a  
 modelului contractului de finanţare pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice 
 M. Of. nr. 261/15 apr. 2003   
 
 O. nr. 7079/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării  
 tehnologice 
 M. Of. nr. 262/16 apr. 2003   
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 4633/2003 

 Ordin pentru aprobarea unor modele de documente necesare aprobării, contractării şi monitorizării unor proiecte de integrare economică  
 şi culturală între România şi Republica Moldova 
 M. Of. nr. 729/20 oct. 2003   
 
 O. nr. 5441/2003 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale 
 M. Of. nr. 33/15 ian. 2004   
 
 O. nr. 5443/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor măsuri de stimulare pentru participarea la cel de-al şaselea  
 Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (PC 6) şi la cel de-al şaselea  
 Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (PC 6 EURATOM) 
 M. Of. nr. 907/18 dec. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 5017/2004  (M. Of. nr. 1084/22 nov. 2004) 
 
 
 O. nr. 5545/2003 

 Ordin privind aprobarea utilizării sigiliului şi a matriţei timbru sec cu titulatura "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" pe  
 formularele/tipizatele actelor de studii cu titulatura "Ministerul Educaţiei şi Cercetării" de către instituţiile de învăţământ superior de stat  
 şi particular acreditate 
 M. Of. nr. 880/10 dec. 2003   
 
 O. nr. 5574/2003 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acordării autorizaţiei de încredere 
 M. Of. nr. 925/23 dec. 2003   
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 Decizia nr. 9/2003 

 Decizie pentru aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea unor prevederi legale privind impozitul pe profit, coroborate cu Reglementările  
 contabile armonizate cu directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate 
 M. Of. nr. 781/6 nov. 2003 

 (v. L. nr. 571/2003) 
 
 
 O. nr. 29/2003 

 Ordin privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind  
 activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora 
 M. Of. nr. 48/28 ian. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1627/2003  (M. Of. nr. 847/27 nov. 2003) 
 - O. nr. 1714/2005  (M. Of. nr. 1042/23 nov. 2005) 
 
 
 O. nr. 30/2003 
 Ordin pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă 
  M. Of. nr. 40/24 ian. 2003 
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 O. nr. 53/2003 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind impozitul pe profit" 
 M. Of. nr. 39/23 ian. 2003   
 
 O. nr. 108/2003 

 Ordin privind atribuirea de noi competenţe pentru directorii coordonatori din Direcţia de control fiscal din cadrul Direcţiei generale a  
 finanţelor publice a municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 89/13 feb. 2003   
 
 O. nr. 116/2003 

 Ordin pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente  
 lunii februarie 2003 
 M. Of. nr. 87/12 feb. 2003   
 
 O. nr. 143/2003 
 Ordin privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal 
 M. Of. nr. 81/7 feb. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1230/2003  (M. Of. nr. 682/26 sep. 2003) 
 
 
 O. nr. 170/2003 

 Ordin privind intrarea în vigoare a Acordului dintre România şi Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea  
 evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la acord 
 M. Of. nr. 97/17 feb. 2003   
 
 O. nr. 171/2003 

 Ordin privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre România şi Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea  
 evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexă 
 M. Of. nr. 97/17 feb. 2003   
 
 O. nr. 172/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1071 
 M. Of. nr. 83/11 feb. 2003   
 
 O. nr. 176/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1072 
 M. Of. nr. 83/11 feb. 2003   
 
 O. nr. 181/2003 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Decont privind accizele" şi "Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la  
 gazele naturale din producţia internă" 
 M. Of. nr. 135/3 mar. 2003   
 
 O. nr. 189/2003 

 Ordin privind legitimaţiile eliberate executorilor bugetari care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de  
 executare silită a creanţelor bugetului de stat 
 M. Of. nr. 125/26 feb. 2003   
 
 O. nr. 198/2003 

 Ordin pentru stabilirea contului în care se încasează despăgubirile restituite la valoarea actualizată, conform Legii nr. 10/2001 privind  
 regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 M. Of. nr. 122/26 feb. 2003   
 
 O. nr. 213/2003 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii  
 martie 2003 
 M. Of. nr. 132/28 feb. 2003   
 
 O. nr. 220/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1073 
 M. Of. nr. 141/5 mar. 2003   
 
 O. nr. 382/2003 
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 Ordin privind aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă  
 aferente lunii aprilie 2003 
 M. Of. nr. 202/28 mar. 2003   
 
 O. nr. 384/2003 
 Ordin pentru transmiterea în format electronic a formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.01 
 M. Of. nr. 216/2 apr. 2003   
 
 O. nr. 387/2003 
 Ordin privind nivelul dobânzii la depozitele la termen constituite la Trezoreria statului 
 M. Of. nr. 222/3 apr. 2003   
 
 O. nr. 428bis/2003 

 Ordin privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre România şi Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea  
 evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital 
 M. Of. nr. 252/11 apr. 2003   
 
 O. nr. 450/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 1 USD 2006 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2003   
 
 O. nr. 454/2003 
 Ordin privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la trezoreria statului 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2003   
 
 O. nr. 473/2003 

 Ordin privind aprobarea Normelor pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de stingere a obligaţiilor decurgând din prevederile  
 Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial  
 de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată şi completată prin Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 209/2002 
  M. Of. nr. 246/10 apr. 2003 
  
 
 O. nr. 475/2003 
 Ordin pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă 
 M. Of. nr. 255/12 apr. 2003   
 
 O. nr. 520/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare 
 M. Of. nr. 292/25 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1577/2003  (M. Of. nr. 825/21 nov. 2003) 
 - O. nr. 1563/2004  (M. Of. nr. 1012/3 nov. 2004) 
 
 
 O. nr. 547/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 2 USD 2006 
 M. Of. nr. 281/22 apr. 2003   
 
 O. nr. 552/2003 

 Ordin privind scoaterea din evidenţă ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată a sucursalelor sau a altor subunităţi fără personalitate  
 juridică ale plătitorilor de impozite şi taxe din România 
 M. Of. nr. 304/6 mai 2003   
 
 O. nr. 556/2003 

 Ordin pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont în sumă totală de 5.700,0 miliarde lei şi  
 obligaţiunilor de stat cu dobândă în sumă totală de 3.400,0 miliarde lei 
 M. Of. nr. 295/5 mai 2003   
 
 O. nr. 557/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1075 
 M. Of. nr. 312/9 mai 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 676/2003  (M. Of. nr. 380/2 iun. 2003) 
 - O. nr. 784/2003  (M. Of. nr. 459/27 iun. 2003) 
 - O. nr. 978/2003  (M. Of. nr. 562/5 aug. 2003) 
 - O. nr. 1166/2003  (M. Of. nr. 632/3 sep. 2003) 
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 - O. nr. 1301/2003  (M. Of. nr. 690/2 oct. 2003) 
 
 
 O. nr. 558/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1074 
 M. Of. nr. 313/9 mai 2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 359/27 mai 2003) 
 Modificări: 
 - O. nr. 677/2003  (M. Of. nr. 380/2 iun. 2003) 
 - O. nr. 784/2003  (M. Of. nr. 459/27 iun. 2003) 
 - O. nr. 978/2003  (M. Of. nr. 562/5 aug. 2003) 
 - O. nr. 1166/2003  (M. Of. nr. 632/3 sep. 2003) 
 - O. nr. 1301/2003  (M. Of. nr. 690/2 oct. 2003) 
 
 
 O. nr. 632/2003 
 Ordin pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă 
 M. Of. nr. 375/2 iun. 2003   
 
 O. nr. 675/2003 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii  
 iunie 2003 
 M. Of. nr. 380/2 iun. 2003   
 
 O. nr. 753/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 3 USD 2006 
 M. Of. nr. 417/13 iun. 2003   
 
 O. nr. 759bis/2003 
 Ordin privind comercializarea produselor supuse autorizării 
 M. Of. nr. 455/26 iun. 2003   
 
 O. nr. 786/2003 

 Ordin pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente  
 lunii iulie 2003 
 M. Of. nr. 469/1 iul. 2003   
 
 O. nr. 788/2003 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de restituire proporţională a taxei de autorizare aferente perioadei de nefuncţionare a activităţilor de  
 comercializare a mărfurilor în regim duty-free 
 M. Of. nr. 473/2 iul. 2003   
 
 O. nr. 935/2003 

 Ordin pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor şi trezorerie cu discont în sumă de 3.600,0 miliarde lei şi ale  
 obligaţiunilor de stat cu dobândă în sumă de 1.800,0 miliarde lei 
 M. Of. nr. 544/29 iul. 2003   
 
 O. nr. 945/2003 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 
 M. Of. nr. 548/30 iul. 2003   
 
 O. nr. 1077/2003 

 Ordin privind condiţiile în care se pot edita, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare,  
 utilizate în activitatea financiară şi contabilă 
 M. Of. nr. 580/14 aug. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 743/2004  (M. Of. nr. 496/2 iun. 2004) 
 
 
 O. nr. 1103/2003 
 Ordin privind Procedura de completare a vectorului fiscal şi de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal 
 M. Of. nr. 586/18 aug. 2003   
 
 O. nr. 1155/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută 
 M. Of. nr. 617/30 aug. 2003   
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 O. nr. 1157/2003 

 Ordin privind aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente  
 lunii septembrie 2003 
 M. Of. nr. 617/30 aug. 2003   
 
 O. nr. 1193/2003 

 Ordin privind conducerea contabilităţii în partidă simplă de către reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor  
 economice străine 
 M. Of. nr. 650/12 sep. 2003   
 
 O. nr. 1235/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind  
 formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 
 M. Of. nr. 734/21 oct. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1565/2003  (M. Of. nr. 788/7 nov. 2003) 
 - O. nr. 2254/2006  (M. Of. nr. 26/16 ian. 2007) 
 - O. nr. 267/2007  (M. Of. nr. 392/11 iun. 2007) 
 - O. nr. 3604/2008  (M. Of. nr. 874/23 dec. 2008) 
 - O. nr. 528/2009  (M. Of. nr. 188/26 mar. 2009) 
 - O. nr. 541/2009  (M. Of. nr. 201/30 mar. 2009) 
 - O. nr. 2408/2009  (M. Of. nr. 543/5 aug. 2009) 
 - O. nr. 1026/2014  (M. Of. nr. 603/13 aug. 2014) 
 - O. nr. 223/2015  (M. Of. nr. 159/6 mar. 2015) 
 - O. nr. 896/2015  (M. Of. nr. 590/5 aug. 2015) 
 - O. nr. 2540/2017  (M. Of. nr. 789/5 oct. 2017) 
 - O. nr. 2425/2019  (M. Of. nr. 548/3 iul. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 611/24 iul. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2883/2019  (M. Of. nr. 738/10 sep. 2019) 
 - O. nr. 1160/2021  (M. Of. nr. 902/21 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 1302/2003 

 Ordin pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont în sumă de 2.600 miliarde lei şi ale  
 obligaţiunilor de stat cu dobândă în sumă de 1.400 miliarde lei 
 M. Of. nr. 690/2 oct. 2003   
 
 O. nr. 1388/2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor privind achiziţionarea timbrelor pentru marcarea ţigaretelor şi a altor produse din tutun 
 M. Of. nr. 709/10 oct. 2003   
 
 O. nr. 1395/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii  
 în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor internaţionale interguvernamentale acreditate în  
 România, precum şi a personalului acestora 
 M. Of. nr. 737/22 oct. 2003 

 (v. O. nr. 2067/2007 (M.E.F.)) 
 
 
 O. nr. 1429/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preţurilor de consum 
 M. Of. nr. 727/17 oct. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1480/2003  (M. Of. nr. 768/3 nov. 2003) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 686/8 oct. 2008) 
 
 
 O. nr. 1479/2003 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii  
 noiembrie 2003 
 M. Of. nr. 768/3 nov. 2003   
 
 O. nr. 1491/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1076 
 M. Of. nr. 771/4 nov. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1661/2003  (M. Of. nr. 857/3 dec. 2003) 
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 O. nr. 1492/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1077 
 M. Of. nr. 771/4 nov. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1661/2003  (M. Of. nr. 857/3 dec. 2003) 
 
 
 O. nr. 1644/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secţiunii a 5-a din cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003  
 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activităţile de declarare şi colectare a creanţelor bugetare  
 reprezentând contribuţii sociale 
 M. Of. nr. 855/2 dec. 2003   
 
 O. nr. 1659/2003 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii  
 decembrie 2003 
 M. Of. nr. 857/3 dec. 2003   
 
 O. nr. 1661 bis/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi  
 sponsorizărilor de către instituţiile publice 
 M. Of. nr. 881/11 dec. 2003   
 
 O. nr. 1681/2003 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Biroului pentru restituiri prin titluri de valoare nominală 
 M. Of. nr. 872/9 dec. 2003   
 
 O. nr. 1753/2003 
 Ordin pentru aprobarea Codului etic al inspectorului de control fiscal 
 M. Of. nr. 929/23 dec. 2003   
 
 O. nr. 1775/2003 
 Ordin pentru aprobarea unor formulare specifice cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă 
 M. Of. nr. 906/18 dec. 2003   
 
 O. nr. 1824/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1078 
 M. Of. nr. 940/29 dec. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 199/2004  (M. Of. nr. 98/2 feb. 2004) 
 - O. nr. 337/2004  (M. Of. nr. 181/2 mar. 2004) 
 
 
 O. nr. 1825/2003 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1079 
 M. Of. nr. 940/29 dec. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 199/2004  (M. Of. nr. 98/2 feb. 2004) 
 - O. nr. 337/2004  (M. Of. nr. 181/2 mar. 2004) 
 
 
 O. nr. 1826/2003 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune 
 M. Of. nr. 23/12 ian. 2004   
 
 O. nr. 1847/2003 

 Ordin privind stabilirea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de  
 venit, pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea individual potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2004   
 
 O. nr. 1848/2003 

 Ordin privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi pensii pentru anul fiscal 2004 potrivit prevederilor  
 Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 4/6 ian. 2004   
 
 O. nr. 1862/2003 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii ianuarie  
 2004 
 M. Of. nr. 5/6 ian. 2004 
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 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 1236/154/2003 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind constituirea şi utilizarea veniturilor cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în  
 tarifele pentru energia electrică şi termică 
 M. Of. nr. 699/6 oct. 2003 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1816/331/2003  (M. Of. nr. 912/19 dec. 2003) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 O. nr. 591/219/2003 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea  
 unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale 
 M. Of. nr. 315/12 mai 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 907/33/2003  (M. Of. nr. 550/31 iul. 2003) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 180/2003 
 Decizie pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul vamal 
 M. Of. nr. 111/21 feb. 2003   
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 
 O. nr. 11/2003 

 Ordin privind unele măsuri pentru acordarea autorizaţiei de executare a operaţiunilor de recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului,  
 etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse petroliere 
 M. Of. nr. 113/24 feb. 2003   
 
 O. nr. 45/2003 

 Ordin privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din sectoarele industriei lemnului, ediţia  
 2002 
 M. Of. nr. 103/19 feb. 2003   
 
 O. nr. 46/2003 

 Ordin privind aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi dotărilor tehnologice industriale din  
 punct de vedere al siguranţei la foc specific sectoarelor din industria lemnului, ediţia 2002 
 M. Of. nr. 97/17 feb. 2003   
 
 O. nr. 48/2003 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării şi  
 implementării Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice şi a planului de acţiune aferent 
 M. Of. nr. 156/11 mar. 2003   
 
 O. nr. 75/2003 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru unităţile specializate în operaţiuni de procesare a ţiţeiului şi/sau a  
 uleiurilor minerale 
 M. Of. nr. 143/5 mar. 2003   
 
 O. nr. 84/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la unele societăţi comerciale 
 M. Of. nr. 122/26 feb. 2003   
 
 O. nr. 98/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile  
 montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă" 
 M. Of. nr. 162/13 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 361/2004  (M. Of. nr. 554/22 iun. 2004) 
 - O. nr. 501/2004  (M. Of. nr. 720/10 aug. 2004) 
 - O. nr. 471/2005  (M. Of. nr. 795/1 sep. 2005) 
 - O. nr. 4/2006  (M. Of. nr. 52/19 ian. 2006) 
 
 
 O. nr. 99/2003 
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 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 9-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu  
 pentru persoane - telescaune" 
 M. Of. nr. 183/24 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 125/2003  (M. Of. nr. 634/5 sep. 2003) 
 - O. nr. 491/2004  (M. Of. nr. 709/5 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 100/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 10-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu  
 pentru persoane - teleschiuri şi telesănii" 
 M. Of. nr. 177/20 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 126/2003  (M. Of. nr. 640/9 sep. 2003) 
 - O. nr. 492/2004  (M. Of. nr. 708/5 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 101/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 11-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan  
 înclinat pentru persoane" 
 M. Of. nr. 182/24 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 127/2003  (M. Of. nr. 639/8 sep. 2003) 
 - O. nr. 493/2004  (M. Of. nr. 721/10 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 102/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 12-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea,  
 întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale" 
 M. Of. nr. 233/5 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 128/2003  (M. Of. nr. 639/8 sep. 2003) 
 - O. nr. 357/2004  (M. Of. nr. 554/22 iun. 2004) 
 - O. nr. 494/2004  (M. Of. nr. 721/10 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 103/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 16-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea,  
 întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale" 
 M. Of. nr. 245/10 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 130/2003  (M. Of. nr. 640/9 sep. 2003) 
 - O. nr. 358/2004  (M. Of. nr. 554/22 iun. 2004) 
 - O. nr. 498/2004  (M. Of. nr. 695/2 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 104/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 17-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea,  
 exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale" 
 M. Of. nr. 251/11 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 359/2004  (M. Of. nr. 554/22 iun. 2004) 
 - O. nr. 499/2004  (M. Of. nr. 695/2 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 105/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 15-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea,  
 exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii 
 M. Of. nr. 255/12 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 129/2003  (M. Of. nr. 639/8 sep. 2003) 
 - O. nr. 368/2004  (M. Of. nr. 554/22 iun. 2004) 
 - O. nr. 497/2004  (M. Of. nr. 708/5 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 106/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 13-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea,  
 exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip" 
 M. Of. nr. 263/16 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 366/2004  (M. Of. nr. 554/22 iun. 2004) 
 - O. nr. 495/2004  (M. Of. nr. 708/5 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 107/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 18-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea,  
 exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de  
 spectacole" 
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 M. Of. nr. 267/17 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 360/2004  (M. Of. nr. 554/22 iun. 2004) 
 - O. nr. 500/2004  (M. Of. nr. 695/2 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 108/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R7-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu  
 pentru persoane - telecabine" 
 M. Of. nr. 274/18 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 123/2003  (M. Of. nr. 634/5 sep. 2003) 
 - O. nr. 489/2004  (M. Of. nr. 697/3 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 109/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R8-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu  
 pentru persoane - telegondole" 
 M. Of. nr. 287/24 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 124/2003  (M. Of. nr. 634/5 sep. 2003) 
 - O. nr. 490/2004  (M. Of. nr. 708/5 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 115/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Rompiro" - S.A.  
 Orăştie 
 M. Of. nr. 162/13 mar. 2003   
 
 O. nr. 189/2003 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate  
 distracţiei extreme 
 M. Of. nr. 349/22 mai 2003   
 
 O. nr. 190/2003 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate  
 parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă 
 M. Of. nr. 349/22 mai 2003   
 
 O. nr. 226/2003 

 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili  
 gazoşi 
 M. Of. nr. 339/19 mai 2003   
 
 O. nr. 296/2003 

 Ordin privind aprobarea constituirii Comisiei pentru coordonarea, constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime  
 de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 
 M. Of. nr. 556/1 aug. 2003    
 
 O. nr. 310/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Avioane" - S.A.  
 Craiova 
 M. Of. nr. 360/27 mai 2003   
 
 O. nr. 311/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Uzina Mecanică  
 Drăgăşani" - S.A. 
 M. Of. nr. 376/2 iun. 2003   
 
 O. nr. 312/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Uzina Mecanică  
 Filiaşi" - S.A. 
 M. Of. nr. 376/2 iun. 2003   
 
 O. nr. 331/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Uzina Mecanică  
 Mârşa" - S.A. 
 M. Of. nr. 393/6 iun. 2003   
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 O. nr. 332/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Şantierul Naval  
 Mangalia" - S.A. 
 M. Of. nr. 393/6 iun. 2003   
 
 O. nr. 335/2003 

 Ordin privind obligativitatea dotării cu mijloace de măsurare a agenţilor economici deţinători de depozite speciale conform Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 30/2003 
 M. Of. nr. 390/5 iun. 2003   
 
 O. nr. 354/2003 
 Ordin privind recunoaşterea Asociaţiei de acreditare din România - RENAR ca organism naţional de acreditare 
 M. Of. nr. 454/26 iun. 2003   
 
 O. nr. 365/2003 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată care adoptă  
 standarde europene armonizate 
 M. Of. nr. 456/26 iun. 2003   
 
 O. nr. 366/2003 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT A 3-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea,  
 instalarea, utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi" 
 M. Of. nr. 456/26 iun. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 365/2004  (M. Of. nr. 554/22 iun. 2004) 
 - O. nr. 458/2004  (M. Of. nr. 706/5 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 3090/2003 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Uzina Mecanică  
 Băbeni" - S.A. 
 M. Of. nr. 339/19 mai 2003   
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 33/215/2003 
 Ordin privind aplicarea prevederilor Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor  
 legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 
 M. Of. nr. 169/18 mar. 2003   
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 

 O. nr. 318/204/2003 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate pentru asigurarea securităţii  
 utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune 
 M. Of. nr. 449/25 iun. 2003   
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 
 O. nr. 1/2003 
 Ordin privind stabilirea elementelor pentru facturarea serviciului de transport al energiei electrice aferente pieţei consumatorilor captivi 
 M. Of. nr. 97/17 feb. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 7/2003  (M. Of. nr. 210/31 mar. 2003) 
 
 
 O. nr. 2/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normativului privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva  
 supratensiunilor - NTE 001/03/00 
 M. Of. nr. 113/24 feb. 2003   
 
 O. nr. 7/2003 
 Ordin privind funcţionarea pieţei de energie electrică având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002 
 M. Of. nr. 210/31 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 8/2004  (M. Of. nr. 382/30 apr. 2004) 
 - O. nr. 21/2004  (M. Of. nr. 856/20 sep. 2004) 
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 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 13/2003 
 Ordin privind concursul public de oferte nr. 33/2003 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 M. Of. nr. 99/18 feb. 2003   
 
 O. nr. 75/2003 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru aplicarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor şi al preşedintelui Agenţiei  
 Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale noi din producţia internă 
 M. Of. nr. 421/16 iun. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 92/2003  (M. Of. nr. 519/18 iul. 2003) 
 
 
 O. nr. 78/2003 

 Ordin privind aprobarea Licenţei de concesiune pentru explorarea căldurii din sistemul geotermal din perimetrul Moara Vlăsiei, încheiată  
 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Foradex" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 447/24 iun. 2003   
 
 O. nr. 79/2003 

 Ordin privind aprobarea Licenţei de concesiune pentru explorarea căldurii din sistemul geotermal din perimetrul Baloteşti, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Foradex" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 447/24 iun. 2003   
 
 O. nr. 80/2003 

 Ordin privind aprobarea Licenţei de concesiune pentru explorarea nămolului terapeutic din perimetrul Lac Mitreni, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Balmec" - S.R.L. Mitreni 
 M. Of. nr. 447/24 iun. 2003   
 
 O. nr. 81/2003 

 Ordin privind aprobarea Licenţei de concesiune pentru explorarea căldurii din sistemul geotermal din perimetrul Ciocaia, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Spirom" - S.R.L. Cluj 
 M. Of. nr. 447/24 iun. 2003   
 
 O. nr. 85/2003 

 Ordin privind aprobarea Licenţei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Lebeş - Bucovina Nord, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Domarom Star" - S.R.L. Fundu Moldovei 
 M. Of. nr. 477/4 iul. 2003   
 
 O. nr. 86/2003 

 Ordin privind aprobarea Licenţei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Stejarul, încheiată între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Fornetti România" - S.R.L. Timişoara 
 M. Of. nr. 477/4 iul. 2003   
 
 O. nr. 87/2003 

 Ordin privind aprobarea Licenţei de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Valea Bârza, încheiată între Agenţia  
 Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială pentru Promovare Internaţională - S.R.L. Bucureşti 
 M. Of. nr. 477/4 iul. 2003   
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 
 

AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI 

 Decizia nr. 53/2003 

 Decizie privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi  sancţionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind  
 utilizarea eficientă a energiei, republicată, precum şi de la reglementările tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind  
 eficienţa energetică 
 M. Of. nr. 413/12 iun. 2003   
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 
 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 138/2003 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 009-03 "Taximetre electronice" 
 M. Of. nr. 449/25 iun. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1/2004  (M. Of. nr. 33/15 ian. 2004) 
 - O. nr. 126/2004  (M. Of. nr. 544/17 iun. 2004) 
 - O. nr. 95/2005  (M. Of. nr. 463/1 iun. 2005) 
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MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 I. nr. 3128/C/2003 
 Instrucţiuni privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă 
 M. Of. nr. 780/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 2735/C/2003 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul  
 Naţional al Registrului Comerţului 
 M. Of. nr. 691/2 oct. 2003   
 
 O. nr. 2888/C/2003 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie  
 civilă şi comercială 
 M. Of. nr. 717/14 oct. 2003   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1976/C/909/2003 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri privind efectuarea cu celeritate a expertizei pentru stabilirea discernământului minorului între 14 şi 16  
 ani care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală 
 M. Of. nr. 522/21 iul. 2003   
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 17/2003 

 Ordin privind aprobarea tarifului pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia  
 Fluvială Galaţi 
 M. Of. nr. 92/14 feb. 2003   
 
 O. nr. 69/2003 

 Ordin pentru aprobarea Ediţiei 2/2003 a Reglementărilor aeronautice civile române privind licenţierea personalului tehnic  
 aeronautic/RACR-LPTA 
 M. Of. nr. 101/18 feb. 2003   
 
 O. nr. 70/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalaţii (germană, franceză, engleză) în scopul  
 armonizării reglementărilor româneşti cu cele din Uniunea Europeană", indicativ GT-033-01 
 M. Of. nr. 97/17 feb. 2003   
 
 O. nr. 166/2003 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei, în vederea stabilirii adecvării la o utilizare  
 prevăzută a produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 130/27 feb. 2003   
 
 O. nr. 206/2003 

 Ordin privind înfiinţarea Comisiei de coordonare a mişcării navelor maritime şi fluviale în porturile maritime Constanţa, Mangalia şi  
 Midia 
 M. Of. nr. 143/5 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1120/2006  (M. Of. nr. 573/3 iul. 2006) 
 
 
 O. nr. 207/2003 

 Ordin pentru aprobarea formei şi conţinutului Documentului de conformitate, Documentului de conformitate interimar, Certificatului de  
 management al siguranţei şi Certificatului de management al siguranţei interimar 
 M. Of. nr. 123/26 feb. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1280/2008  (M. Of. nr. 716/22 oct. 2008) 
 
 
 O. nr. 233/2003 

 Ordin privind măsurile ce trebuie luate pentru circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe  
 drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei 
 M. Of. nr. 158/12 mar. 2003   
 
 O. nr. 349/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială 
 M. Of. nr. 196/26 mar. 2003 
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 Modificări: 
 - O. nr. 2342/2004  (M. Of. nr. 37/12 ian. 2005) 
 
 
 O. nr. 603/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate  
 dispers cu fibre metalice" 
 M. Of. nr. 576/12 aug. 2003   
 
 O. nr. 605/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu  
 materiale bituminoase şi polimerice" 
 M. Of. nr. 576/12 aug. 2003   
 
 O. nr. 607/2003 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri" 
 M. Of. nr. 776/5 nov. 2003   
 
 O. nr. 628/2003 

 Ordin pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi  
 recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997 
 M. Of. nr. 326/14 mai 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1253/2012  (M. Of. nr. 551/6 aug. 2012) 
 - O. nr. 1049/2019  (M. Of. nr. 617/25 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 653/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind construcţia şi echiparea navelor maritime de pescuit cu lungimea de 24 m sau mai mare,  
 cod MLPTL.ANR-NPESC-2003 
 M. Of. nr. 374/31 mai 2003   
 
 O. nr. 727/2003 
 Ordin privind aprobarea cerinţelor şi procedurilor armonizate pentru încărcarea şi descărcarea în siguranţă a vrachierelor 
 M. Of. nr. 422/16 iun. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 320/2006  (M. Of. nr. 234/15 mar. 2006) 
 
 
 O. nr. 806/2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială 
 M. Of. nr. 411/12 iun. 2003   
 
 O. nr. 891/2003 
 Ordin pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată 
 M. Of. nr. 433/19 iun. 2003   
 
 O. nr. 937/2003 

 Ordin privind împuternicirea organelor de executare ale Autorităţii Navale Române de a duce la îndeplinire măsurile asigurătorii şi de a  
 efectua procedura de executare silită, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, aprobată cu  
 modificări şi completări prin Legea nr. 79/2003 
 M. Of. nr. 470/1 iul. 2003 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 278/2004  (M. Of. nr. 182/3 mar. 2004) 

 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 
 O. nr. 6/139/2003 
 Ordin privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării  
 traficului şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice de interes naţional şi judeţean 
 M. Of. nr. 122/26 feb. 2003   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 31/M.13/2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civil-militare române privind stabilirea cerinţelor de siguranţă pentru personalul  
 serviciilor de management al traficului aerian - RACMR ESARR 5 
 M. Of. nr. 99/18 feb. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 794/2008  (M. Of. nr. 561/24 iul. 2008) 
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 O. nr. 853/M.77/2003 
 Ordin pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a colaborării civil-militare în managementul traficului aerian 
 M. Of. nr. 502/11 iul. 2003   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 
 

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 421/2673/2003 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate 
 M. Of. nr. 427/18 iun. 2003   
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 
 O. nr. 58/2003 

 Ordin privind împuternicirea organelor de executare ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor  
 judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale agenţiilor  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă să desfăşoare activităţi de executare silită în baza Ordonanţei  
 Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare 
 M. Of. nr. 146/6 mar. 2003   
 
 O. nr. 64/2003 
 Ordin pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă 
 M. Of. nr. 139/4 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 76/2003  (M. Of. nr. 159/12 mar. 2003) 
 - O. nr. 1616/2011  (M. Of. nr. 415/14 iun. 2011) 
 - O. nr. 585/2021  (M. Of. nr. 712/19 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 97/2003 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită cu mijloacele de transport auto şi fluviale,  
 acordate în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de  
 dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu  
 modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate  
 de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi  
 modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2003   
 
 O. nr. 127/2003 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor,  
 persoane juridice, supuse executării silite 
 M. Of. nr. 286/24 apr. 2003   
 
 O. nr. 146/2003 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare  
 restante" al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a  
 funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
 M. Of. nr. 308/7 mai 2003   
 
 O. nr. 173/2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatări şi transporturi forestiere 
 M. Of. nr. 387/5 iun. 2003   
 
 O. nr. 174/2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru industria confecţiilor din textile, blană şi piele 
 M. Of. nr. 387/5 iun. 2003   
 
 O. nr. 182/2003 

 Ordin privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tracţiune electrică (tramvai, troleibuz) şi  
 instalaţii aferente, exploatare şi întreţinere 
 M. Of. nr. 387/5 iun. 2003   
 
 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 417/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea  
 pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor 
 M. Of. nr. 648/11 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 660/2003  (M. Of. nr. 888/12 dec. 2003) 
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 O. nr. 511/2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea chibriturilor 
 M. Of. nr. 727/17 oct. 2003   
 
 O. nr. 677/2003 

 Ordin pentru aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în  
 Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii  
 - I.N.C.D.P.M. Bucureşti 
 M. Of. nr. 743/17 aug. 2004   
 
 O. nr. 702/2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea minereurilor 
 M. Of. nr. 8/7 ian. 2004   
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 353/5202/2003 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor 
 M. Of. nr. 774/5 nov. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 3328/80/2005  (M. Of. nr. 394/10 mai 2005) 
 
 
 O. nr. 501/5253/2003 
 Ordin pentru aprobarea metodologiei certificării profesionale a adulţilor 
 M. Of. nr. 774/5 nov. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 3327/77/2005  (M. Of. nr. 444/25 mai 2005) 
 
 

- O. nr. 673/5395/2006  (M. Of. nr. 931/16 nov. 2006) 

 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 373/99/2003 
 Ordin pentru stabilirea documentelor justificative şi a modalităţii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru  
 nevăzătorii cu handicap grav 
 M. Of. nr. 737/22 oct. 2003   
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 

 O. nr. 137/2003 
 Ordin privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti 
 M. Of. nr. 702/7 oct. 2003   
 
 O. nr. 139/2003 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor specifice Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie persoanelor juridice de drept  
 privat fără scop patrimonial 
 M. Of. nr. 703/7 oct. 2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 723/16 oct. 2003) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 302/2003 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor specifice Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap de acordare a statutului de utilitate  
 publică persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial 
 M. Of. nr. 571/8 aug. 2003   
 MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE    
 O. nr. 100/2003 

 Ordin privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru coordonarea implementării măsurilor  
 prevăzute în Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici 
 M. Of. nr. 399/9 iun. 2003   
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 644/2003 

 Ordin privind Criteriile de includere în program a pacienţilor în vederea automonitorizării, precum şi a femeilor gravide şi copiilor care  
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 vor beneficia de pompe de insulină 
 M. Of. nr. 574/11 aug. 2003   
 
 O. nr. 680/2003 
 Ordin privind aprobarea procedurii de admitere în România a medicamentelor primite prin intermediul coletelor poştale din străinătate 
 M. Of. nr. 540/28 iul. 2003   
 
 O. nr. 760/2003 

 Ordin privind Normele metodologice de realizare a activităţilor de screening în cadrul subprogramului 2.2 - Prevenţie şi control în  
 patologia oncologică 
 M. Of. nr. 613/29 aug. 2003   
 
 O. nr. 809/2003 
 Ordin pentru adoptarea Strategiei în domeniul promovării alăptării, 2003-2012 
 M. Of. nr. 664/19 sep. 2003   
 
 O. nr. 844/2003 

 Ordin privind eliberarea avizului de principiu pentru constituirea şi înscrierea asociaţiilor şi fundaţiilor ale căror activităţi intră în sfera de  
 competenţă a Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 157/23 feb. 2004   
 
 O. nr. 858/2003 
 Ordin pentru aprobarea modelului Raportului standard de evaluare a calităţii produselor medicamentoase 
 M. Of. nr. 708/10 oct. 2003   
 
 O. nr. 959/2003 
 Ordin privind aprobarea clasificării pentru eliberare a unor medicamente 
 M. Of. nr. 730/20 oct. 2003   
 
 O. nr. 1041/2003 
 Ordin pentru constituirea sistemului de informaţii privind sănătatea în relaţie cu mediul 
 M. Of. nr. 807/17 nov. 2003   
 
 O. nr. 1059/2003 
 Ordin privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor 
 M. Of. nr. 860/3 dec. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 94/2012  (M. Of. nr. 96/7 feb. 2012) 
 
 
 O. nr. 1062/2003 
 Ordin pentru aprobarea modelului Dosarului standard al Laboratorului de Control al Calităţii Medicamentului (DSLCCM) 
 M. Of. nr. 874/9 dec. 2003   
 
 O. nr. 1065/2003 

 Ordin pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.080/2003 privind reabilitarea şi modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 şi  
 a instalaţiilor de sterilizare tip ISM 
 M. Of. nr. 861/4 dec. 2003   
 
 O. nr. 1073/2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor 
 M. Of. nr. 929/23 dec. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 562/2004  (M. Of. nr. 449/19 mai 2004) 
 
 
 O. nr. 1102/2003 
 Ordin pentru aprobarea Statutului personalului cu atribuţii de inspectori din Agenţia Naţională a Medicamentului 
 M. Of. nr. 877/10 dec. 2003   
 
 O. nr. 1127/2003 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului referitor la conţinutul dosarului pentru notificările de tip IA şi IB 
 M. Of. nr. 908/19 dec. 2003   
 
 O. nr. 1153/2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de funcţionare a unităţilor de producţie a medicamentelor de uz uman 
 M. Of. nr. 7/7 ian. 2004 
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 O. nr. 1163/2003 
 Ordin privind aprobarea definiţiilor de caz utilizate în sistemul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 
 M. Of. nr. 62/26 ian. 2004   
 
 O. nr. 1185/2003 
 Ordin privind reorganizarea atelierelor judeţene de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii medicale 
 M. Of. nr. 917/20 dec. 2003   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 I. nr. 1/507/2003 
 Instrucţiuni de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin  
 Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 
 M. Of. nr. 599/22 aug. 2003   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 

 O. nr. 656/463/2003 
 Ordin pentru interzicerea introducerii pe piaţă şi a importului de jeleuri conţinând aditivul alimentar E 425 Konjac 
 M. Of. nr. 549/30 iul. 2003   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 1225/5031/2003 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor  
 fundamentale de igienă 
 M. Of. nr. 49/20 ian. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 232/4034/2004  (M. Of. nr. 606/6 iul. 2004) - la 6 sep. 2004 
 
 

- O. nr. 581/3848/2013  (M. Of. nr. 345/12 iun. 2013) 

 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 33/2003 
 Ordin pentru aprobarea datei de plată a salariilor pentru instituţiile publice din sistemul sanitar 
 M. Of. nr. 40/24 ian. 2003   
 
 O. nr. 95/2003 

 Ordin pentru aprobarea Hotărârii Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului nr. 7 din 17 ianuarie 2003 referitoare la  
 modificarea încadrării unor preparate farmaceutice în categoria Separanda sau Venena, din Farmacopeea Română, ediţia a X-a 
 M. Of. nr. 149/7 mar. 2003   
 
 O. nr. 153/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 
 M. Of. nr. 353/23 mai 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 560/2003  (M. Of. nr. 421/16 iun. 2003) 
 - O. nr. 240/2004  (M. Of. nr. 213/11 mar. 2004) 
 - O. nr. 35/2007  (M. Of. nr. 57/24 ian. 2007) 
 - O. nr. 1010/2020  (M. Of. nr. 482/5 iun. 2020) 
 - O. nr. 1760/2020  (M. Of. nr. 961/20 oct. 2020) 
 - O. nr. 2680/2021  (M. Of. nr. 1186/15 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 180/2003 

 Ordin privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică medicală pentru personalul medical cu pregătire superioară de scurtă durată,  
 postliceală şi medie 
 M. Of. nr. 166/17 mar. 2003   
 
 O. nr. 197/2003 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea comisiilor medicale de orientare şcolar-profesională 
 M. Of. nr. 261/15 apr. 2003   
 
 O. nr. 245/2003 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de personal şi a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8  
 ore 
 M. Of. nr. 217/2 apr. 2003   
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 O. nr. 263/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de punere pe piaţă, supravegherea, publicitatea, etichetarea şi prospectul  
 produselor medicamentoase de uz uman 
 M. Of. nr. 336/19 mai 2003 
 Modificări: 
 - L. nr. 95/2006  (M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 
 O. nr. 318/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice  
 şi fizice care acordă aceste servicii 
 M. Of. nr. 255/12 apr. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 253/2018  (M. Of. nr. 199/5 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. 513/2003 

 Ordin pentru aprobarea procedurii privind comunicarea datelor legate de circulaţia produselor medicamentoase de uz uman ce fac parte  
 din portofoliul propriu de distribuţie angro al unui producător sau distribuitor de medicamente autorizat 
 M. Of. nr. 369/30 mai 2003   
 
 O. nr. 559/2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu 
 M. Of. nr. 516/17 iul. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1063/2004  (M. Of. nr. 810/2 sep. 2004) 
 
 
 O. nr. 598/2003 
 Ordin privind elaborarea sintezelor naţionale în cadrul subprogramului 1.4 "Evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc" 
 M. Of. nr. 557/4 aug. 2003 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1688/2004  (M. Of. nr. 89/26 ian. 2005) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 2/2/2003 
 Ordin privind prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor în cadrul subprogramului 2.4 - prevenţie şi control în diabet şi în alte  
 boli de nutriţie 
 M. Of. nr. 36/23 ian. 2003   
 
 O. nr. 154/120/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistenţei medicale în România  
 cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la  
 care România este parte 
 M. Of. nr. 166/17 mar. 2003   
 
 O. nr. 168/111/2003 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind plata serviciilor medicale din Fondul naţional unic de asigurări sociale de  
 sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizaţi 
 M. Of. nr. 164/14 mar. 2003   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 I. nr. DB 337/3615/IF/2003 
 Instrucţiuni pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi  
 local 
 M. Of. nr. 44/27 ian. 2003   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 

 O. nr. 491//180/2003 
 Ordin pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale 
 M. Of. nr. 382/3 iun. 2003   
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 O. nr. 52/2003 
 Ordin privind metodologia de finanţare a programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret 
 M. Of. nr. 173/19 mar. 2003   
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 1058/404/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive  
 naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării  
 antrenamentelor şi competiţiilor 
 M. Of. nr. 327/14 mai 2003   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 O. nr. 156/2003 
 Ordin pentru instituirea unor măsuri speciale privind navigaţia pe sectorul românesc al Dunării 
 M. Of. nr. 619/30 aug. 2003   
 
 O. nr. 229/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor care au fost omologate  
 cu un anumit carburant prevăzut de producător, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) sau şi cu gaze naturale  
 comprimate (GNC), precum şi autorizarea operatorilor economici care efectuează montarea, revizia tehnică şi/sau repararea instalaţiilor de  
 alimentare a motoarelor cu GPL sau GNC - RNTR 6 
 M. Of. nr. 659/17 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 1315/2005  (M. Of. nr. 819/9 sep. 2005) 
 - O. nr. 401/2018  (M. Of. nr. 341/19 apr. 2018) 
 
 
 O. nr. 292/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic 
 M. Of. nr. 664/19 sep. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 990/2009  (M. Of. nr. 910/24 dec. 2009) 
 - O. nr. 984/2018  (M. Of. nr. 607/16 iul. 2018) 
 
 
 O. nr. 300/2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu structură metalică", indicativ G.P. 078-03 
 M. Of. nr. 666/19 sep. 2003   
 
 O. nr. 301/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice",  
 indicativ G.P. 082-03 
 M. Of. nr. 666/19 sep. 2003   
 
 O. nr. 302/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutată-beton (revizuire P  
 134-93)", indicativ N.E. 020-03 
 M. Of. nr. 671/23 sep. 2003   
 
 O. nr. 303/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire NP 005-96)", indicativ  
 N.E. 018-03 
 M. Of. nr. 671/23 sep. 2003   
 
 O. nr. 304/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul şi alcătuirea structurilor de rezistenţă din lemn amplasate în  
 zone seismice (completare P 100)", indicativ N.E. 019-03 
 M. Of. nr. 671/23 sep. 2003   
 
 O. nr. 306/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone  
 rurale", indicativ G.P. 081-03 
 M. Of. nr. 670/23 sep. 2003   
 
 O. nr. 307/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din  
 beton armat şi a structurilor din zidărie", indicativ G.P. 080-03 
 M. Of. nr. 670/23 sep. 2003   
 
 O. nr. 308/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului  
 armat supus la incendii", indicativ M.P. 027-03 



 

 1985

 M. Of. nr. 670/23 sep. 2003   
 
 O. nr. 309/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale  
 metroului împotriva curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou", indicativ N.E. 017-03 
 M. Of. nr. 670/23 sep. 2003   
 
 O. nr. 310/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podeţe pentru drumuri" (revizuire  
 P 19-86), indicativ P 19-03 
 M. Of. nr. 670/23 sep. 2003   
 
 O. nr. 478/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind tehnologia de execuţie a straturilor de fundaţie din balast" (revizuire CD  
 148-1985), indicativ CD 148-2003 
 M. Of. nr. 160/24 feb. 2004   
 
 O. nr. 479/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură  
 calcaroasă" (revizuire CD 170-1988), indicativ CD 170-2003 
 M. Of. nr. 160/24 feb. 2004   
 
 O. nr. 480/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerinţele  
 utilizatorilor", indicativ NE-021-2003 
 M. Of. nr. 160/24 feb. 2004   
 
 O. nr. 481/2003 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare accidentală  
 la autostrăzi", indicativ NE-024-2003 
 M. Of. nr. 165/25 feb. 2004   
 
 O. nr. 482/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi la agregate", indicativ  
 NE-022-2003 
 M. Of. nr. 165/25 feb. 2004   
 
 O. nr. 483/2003 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru executarea straturilor de bază din beton slab la autostrăzi", indicativ  
 NE-023-2003 
 M. Of. nr. 165/25 feb. 2004   
 
 O. nr. 562/2003 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone  
 construite protejate (PUZ)" 
 M. Of. nr. 125/11 feb. 2004   
 
 O. nr. 603/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea şi execuţia pietruirii drumurilor de pământ. Condiţii tehnice  
 de calitate", indicativ AND 582-2002 
 M. Of. nr. 782/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 604/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind activitatea districtului de drumuri" (revizuire DD 505-1988), indicativ  
 DD 505-2001 
 M. Of. nr. 782/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 605/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de  
 îmbrăcăminţi asfaltice" (revizuire CD 16-1978), indicativ CD 16-2000 
 M. Of. nr. 782/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 606/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea şi execuţia de tratamente bituminoase duble inverse pe  
 îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici" (revizuire PD 216-1982), indicativ PD 216-2001 



 

 1986

  M. Of. nr. 782/6 nov. 2003 
  
 
 O. nr. 607/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi  
 a înzăpezirii" (revizuire AND 525-1995), indicativ AND 525-2000 
 M. Of. nr. 782/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 608/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton, beton  
 armat, beton precomprimat şi zidărie de piatră" (revizuire CD 99-1977), indicativ CD 99-2001 
 M. Of. nr. 782/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 609/2003 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică)"  
 (revizuire PD 177-1976), indicativ PD 177-2001 
 M. Of. nr. 782/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 610/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice" (revizuire PD  
 189 - 1978), indicativ PD 189 - 2000 
 M. Of. nr. 783/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 611/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi de podeţe de şosea cu  
 suprastructuri monolit şi prefabricate" (revizuire PD 165 - 1983), indicativ PD 165 - 2000 
 M. Of. nr. 783/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 612/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile  
 de cale ferată şi şosea" (revizuire CD 63 - 1984), indicativ CD 63 - 2000 
 M. Of. nr. 783/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 613/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind executarea la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea pe pod"  
 (revizuire AND 546 - 1999), indicativ AND 546 - 2002 
 M. Of. nr. 783/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 614/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a emulsiilor bituminoase  
 cationice suprastabilizate", indicativ AND 581 - 2002 
 M. Of. nr. 779/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 615/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie, origine destinaţie.  
 Pregătirea datelor în vederea prelucrării" (revizuire DD 506 - 1988), indicativ DD 506 - 2001 
 M. Of. nr. 779/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 616/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare curentă  
 drumuri poduri" (revizuire AND 514 - 1992), indicativ AND 514 - 2000 
 M. Of. nr. 779/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 617/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct  
 de vedere al capacităţii portante şi al capacităţii de circulaţie", indicativ AND 584 - 2002 
 M. Of. nr. 779/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 618/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de termocentrală"  
 (revizuire CD 147 - 1985), indicativ CD 147 - 2002 
 M. Of. nr. 779/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 619/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a  
 drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide" (revizuire CD 31 - 1994), indicativ CD 31 - 2002 



 

 1987

 M. Of. nr. 779/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 620/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere din cenuşă de termocentrală" (revizuire  
 CD 129 - 1979), indicativ CD 129 - 2002 
 M. Of. nr. 779/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 621/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate  
 discontinuă" (revizuire DD 502 - 1987), indicativ DD 502 - 2001 
 M. Of. nr. 779/6 nov. 2003   
 
 O. nr. 622/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane" (revizuire PD 162-1983), indicativ  
 PD 162-2002 
 M. Of. nr. 786/7 nov. 2003   
 
 O. nr. 623/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate  
 discontinuă" (revizuire CD 151-1985), indicativ CD 151-2002 
 M. Of. nr. 786/7 nov. 2003   
 
 O. nr. 624/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcţii la podurile din beton armat"  
 (revizuire PD 46-1979), indicativ PD 46-2001 
 M. Of. nr. 786/7 nov. 2003   
 
 O. nr. 625/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne" (revizuire CD  
 155-1985), indicativ CD 155-2001 
 M. Of. nr. 786/7 nov. 2003   
 
 O. nr. 639/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate  
 orăşeneşti - Partea a II-a: Treapta biologică", indicativ NP-088-03 
 M. Of. nr. 773/4 nov. 2003   
 
 O. nr. 640/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate  
 orăşeneşti - Partea a III-a: Staţii de epurare de capacitate mică (5 < Q ˛ 50 l/s) şi foarte mică (Q ˛ 5 l/s)", indicativ NP-089-03 
 M. Of. nr. 773/4 nov. 2003   
 
 O. nr. 641/2003 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru proiectarea căilor navigabile", indicativ GP-085-03 
 M. Of. nr. 786/7 nov. 2003   
 
 O. nr. 642/2003 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă", indicativ GP-084-03 
 M. Of. nr. 786/7 nov. 2003   
 
 O. nr. 643/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea  
 acţiunii asupra construcţiilor portuare maritime şi fluviale", indicativ GP-086-03 
 M. Of. nr. 786/7 nov. 2003   
 
 O. nr. 644/2003 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor", indicativ NP-090-03 
 M. Of. nr. 771/4 nov. 2003   
 
 O. nr. 645/2003 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice", indicativ NP-087-03 
 M. Of. nr. 771/4 nov. 2003   
 
 O. nr. 646/2003 



 

 1988

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea  
 asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului", indicativ NP-091-03 
 M. Of. nr. 771/4 nov. 2003   
 
 O. nr. 647/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării", indicativ  
 GP-087-03 
 M. Of. nr. 771/4 nov. 2003   
 
 O. nr. 808/2003 

 Ordin privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor/fundaţiilor/federaţiilor şi filialelor  
 acestora şi de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică 
 M. Of. nr. 847/27 nov. 2003   
 
 O. nr. 871/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a  
 conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări", indicativ NP-093-03 
 M. Of. nr. 852/29 nov. 2003   
 
 O. nr. 900/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente  
 construcţiilor", indicativ C 56-02 
 M. Of. nr. 877/10 dec. 2003   
 
 O. nr. 901/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995  
 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţiile de încălzire centrală", indicativ GT-060-03 
 M. Of. nr. 877/10 dec. 2003   
 
 O. nr. 902/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995  
 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţii de ventilare-climatizare", indicativ GT-058-03 
 M. Of. nr. 877/10 dec. 2003   
 
 O. nr. 903/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995  
 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţiile electrice din clădiri", indicativ GT-059-03 
 M. Of. nr. 867/5 dec. 2003   
 
 O. nr. 904/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă  
 fierbinte", indicativ MP-028-03 
 M. Of. nr. 867/5 dec. 2003   
 
 O. nr. 905/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor  
 de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice", indicativ NP-084-03 
 M. Of. nr. 867/5 dec. 2003   
 
 O. nr. 914/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la  
 monumente istorice", indicativ GP-088-03 
 M. Of. nr. 867/5 dec. 2003   
 
 O. nr. 920/2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de navigaţie pe lacul Snagov 
 M. Of. nr. 885/12 dec. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 639/2015  (M. Of. nr. 342/19 mai 2015) 
 
 
 O. nr. 965/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor şi metantancurilor în  
 exploatare", indicativ GT 052-02 
 M. Of. nr. 887/12 dec. 2003   
 



 

 1989

 O. nr. 1002/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton  
 precomprimat şi oţel, situate în medii agresive", indicativ GM-018-03 
 M. Of. nr. 917/20 dec. 2003   
 
 O. nr. 1003/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive",  
 indicativ GM-017-03 
 M. Of. nr. 917/20 dec. 2003   
 
 O. nr. 1004/2003 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri", indicativ GP-089-03 
 M. Of. nr. 917/20 dec. 2003   
 
 O. nr. 1005/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind identificarea şi clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie",  
 indicativ GT-061-03 
 M. Of. nr. 917/20 dec. 2003   
 
 O. nr. 1008/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu  
 emplecton pentru clădiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuţi", indicativ MP  
 029-03 
 M. Of. nr. 915/20 dec. 2003   
 
 O. nr. 1009/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) şi tratamentul  
 suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu, în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării. Studiu de  
 caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuţi", indicativ MP 030-03 
 M. Of. nr. 922/22 dec. 2003   
 
 O. nr. 1010/2003 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din punct  
 de vedere al cerinţelor funcţionale", indicativ MP-031-03 
 M. Of. nr. 920/22 dec. 2003   
 
 O. nr. 1044/2003 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru  
 transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase 
 M. Of. nr. 35/16 ian. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1934/2006  (M. Of. nr. 930/16 nov. 2006) - la 16 ianuarie 2007 
 - O. nr. 1214/2015  (M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 
 
 
 O. nr. 1064/2003 
 Ordin pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia 
 M. Of. nr. 34/15 ian. 2004   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 693/M.173/2003 
 Ordin pentru aprobarea reclasificării spaţiului aerian naţional peste nivelul de zbor 195 
 M. Of. nr. 165/25 feb. 2004   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 972/5572/2003 
 Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pe calea ferată şi cu metroul pentru elevii şi  
 studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi 
 M. Of. nr. 890/12 dec. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 267/3554/2005  (M. Of. nr. 270/1 apr. 2005) 
 
 

- O. nr. 2183/5692/2005  (M. Of. nr. 100/2 feb. 2006) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 43/393/2003 



 

 1990

 Ordin privind limitarea timpului de muncă pentru personalul aeronautic civil navigant şi stabilirea unor drepturi ale acestuia 
 M. Of. nr. 632/3 sep. 2003 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1532/628/2006  (M. Of. nr. 731/28 aug. 2006) 

 OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 

 O. nr. 109/196/5/25/16930/63/540/2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire  
 către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război 
 M. Of. nr. 638/8 sep. 2003   
 
 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 35/2003 

 Decizie privind desemnarea Societăţii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din  
 Audiovizual (DACIN-SARA) ca unic colector al sumelor datorate de utilizatori autorilor de opere audiovizuale, stabilite prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 144/2003 
 M. Of. nr. 266/16 apr. 2003   
 
 Decizia nr. 149/2003 

 Decizie privind desemnarea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi a Centrului Român pentru Administrarea  
 Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) ca organisme care să colecteze sume conform Hotărârii Guvernului nr. 143/2003 
 M. Of. nr. 659/17 sep. 2003   
 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 
 
 I. nr. 1113/2003 

 Instrucţiuni privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi  
 acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 
 M. Of. nr. 229/4 apr. 2003   
 
 I. nr. 2451/2003 

 Instrucţiuni privind acordarea de materiale sanitare şi dispozitive medicale persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea  
 eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie  
 1989, invalizi gradul I şi mari mutilaţi 
 M. Of. nr. 298/6 mai 2003   
 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 290/609/2003 
 Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport  
 în comun de suprafaţă sau cu metroul şi interurban, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu  
 handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora 
 M. Of. nr. 358/26 mai 2003 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 97/255/2006  (M. Of. nr. 296/3 apr. 2006) 

 

 2004 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 199/2004 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului privind dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi  
 facilitarea accesului acestora la finanţare - START 
 M. Of. nr. 819/6 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 211/2004  (M. Of. nr. 846/15 sep. 2004) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 882/27 sep. 2004) 
 
 
 O. nr. 260/2004 

 Ordin privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi  
 mijlocii 
 M. Of. nr. 34/11 ian. 2005   



 

 1991

 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 28/2004 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare - Runda nr. 36/2004 
 M. Of. nr. 73/28 ian. 2004   
 
 O. nr. 34/2004 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 126/12 feb. 2004   
 
 O. nr. 42/2004 
 Ordin privind reofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere 
 M. Of. nr. 169/26 feb. 2004   
 
 O. nr. 57/2004 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare Runda nr. 37/2004 
 M. Of. nr. 188/4 mar. 2004   
 
 O. nr. 60/2004 

 Ordin privind aprobarea licenţei de concesiune pentru explorarea granitului din perimetrul Traian, încheiată între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Uranus-Pluton" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 207/9 mar. 2004   
 
 O. nr. 83/2004 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 391/3 mai 2004   
 
 O. nr. 85/2004 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea activităţilor de explorare Runda nr. 38/2004 
 M. Of. nr. 447/19 mai 2004   
 
 O. nr. 86/2004 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare - Runda nr. 39/2004 
 M. Of. nr. 422/11 mai 2004   
 
 O. nr. 87/2004 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 422/11 mai 2004   
 
 O. nr. 96/2004 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 475/27 mai 2004   
 
 O. nr. 98/2004 

 Ordin privind aprobarea licenţei de concesiune pentru explorarea nisipului şi pietrişului din perimetrul Lucăceşti 4, încheiată între  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Chilia" - S.R.L. Baia Mare 
 M. Of. nr. 483/28 mai 2004   
 
 O. nr. 170/2004 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare, Runda nr. 40/2004 
 M. Of. nr. 733/13 aug. 2004   
 
 O. nr. 175/2004 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 775/24 aug. 2004   
 
 O. nr. 176/2004 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 775/24 aug. 2004   
 
 O. nr. 178/2004 
 Ordin privind lista perimetrelor de exploatare petrolieră oferite pentru concesionare prin apel public de ofertă 
 M. Of. nr. 818/6 sep. 2004   
 



 

 1992

 O. nr. 193/2004 
 Ordin privind aprobarea listei perimetrelor pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare, Runda nr. 41/2004 
 M. Of. nr. 825/7 sep. 2004   
 
 O. nr. 222/2004 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi miniere de exploatare - Runda nr. 42/2004 
 M. Of. nr. 935/13 oct. 2004   
 
 O. nr. 239/2004 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 1071/18 nov. 2004   
 O. nr. 240/2004 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 1076/18 nov. 2004   
 
 O. nr. 244/2004 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 1107/26 nov. 2004   
 
 O. nr. 248/2004 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 1137/1 dec. 2004   
 
 O. nr. 249/2004 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare - Runda 43/2004 
 M. Of. nr. 1175/13 dec. 2004   
 
 O. nr. 260/2004 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 1167/9 dec. 2004   
 
 O. nr. 265/2004 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 1244/23 dec. 2004   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT 

 O. nr. 190/2004 
 Ordin pentru aprobarea nivelului studiilor şi condiţiilor de ocupare a unor funcţii de specialitate din unităţile sportive din sectorul bugetar 
 M. Of. nr. 535/15 iun. 2004   
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE CONTROL 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 
 Decizia nr. 71/2004 

 Decizie privind implementarea amendamentelor nr. 20, 21 şi 22 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub  
 acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr.  
 420/1979 
 M. Of. nr. 332/16 apr. 2004   
 
 O. nr. 1555/2004 

 Ordin pentru implementarea amendamentelor nr. 23 şi 24 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub  
 acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr.  
 420/1979 
 M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 
 Decizia nr. 88/EN/2004 
 Decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 
 M. Of. nr. 355/22 apr. 2004 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 153/EN/2004  (M. Of. nr. 653/20 iul. 2004) 
 
 

- Decizia nr. 1228/2008  (M. Of. nr. 877/24 dec. 2008) 

 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 



 

 1993

 O. nr. 1/2004 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind analiza proiectelor investiţionale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul  
 producerii de energie 
 M. Of. nr. 61/23 ian. 2004   
 
 O. nr. 19/2004 

 Ordin privind caracterul voluntar al standardelor menţionate în reglementări emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul  
 Energiei 
 M. Of. nr. 837/10 sep. 2004   
 
 
 O. nr. 20/2004 
 Ordin pentru aprobarea Codului tehnic al reţelei electrice de transport 
 M. Of. nr. 828/8 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 35/2004  (M. Of. nr. 1195/14 dec. 2004) 
 - O. nr. 32/2013  (M. Of. nr. 320/3 iun. 2013) 
 - O. nr. 72/2017  (M. Of. nr. 688/24 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 21/2004 

 Ordin privind  adaptarea cadrului de reglementare a pieţei angro de energie electrică în vederea creşterii competitivităţii şi funcţionalităţii  
 acesteia 
 M. Of. nr. 856/20 sep. 2004   
 
 O. nr. 25/2004 
 Ordin pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică 
 M. Of. nr. 989/27 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 82/2014  (M. Of. nr. 668/11 sep. 2014) 
 - O. nr. 68/2015  (M. Of. nr. 259/17 apr. 2015) 
 - O. nr. 31/2018  (M. Of. nr. 166/22 feb. 2018) 
 - O. nr. 93/2018  (M. Of. nr. 498/18 iun. 2018) 
 - O. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 1196/17 dec. 2021) - la data de 1 octombrie 2022 
 
 
 O. nr. 28/2004 
 Ordin pentru aprobarea zonelor orare utilizate la tariful A33 
 M. Of. nr. 1062/16 nov. 2004 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 12/2005  (M. Of. nr. 252/25 mar. 2005) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 
 
 Decizia nr. 387/2004 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale 
 M. Of. nr. 269/26 mar. 2004 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 276/2006  (M. Of. nr. 261/23 mar. 2006) 
 
 
 Decizia nr. 575/2004 

 Decizie privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societăţii Comerciale "CAROM" - S.A. Oneşti şi  
 modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004 privind aprobarea  
 Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004 
 M. Of. nr. 377/29 apr. 2004   
 
 Decizia nr. 620/2004 
 Decizie pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de poziţie dominantă pe piaţa internă de gaze naturale 
 M. Of. nr. 416/10 mai 2004   
 
 Decizia nr. 1354/2004 

 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi racordaţi direct în Sistemul  
 naţional de transport şi/sau la conductele din amonte şi a consumatorilor eligibili 
 M. Of. nr. 1165/9 dec. 2004   
 
 O. nr. 354/2004 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de  
 Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 241/18 mar. 2004   
 



 

 1994

 O. nr. 355/2004 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de  
 Societatea Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 241/18 mar. 2004   
 
 O. nr. 1083/2004 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de  
 Societatea Comercială AMGAZ - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 695/2 aug. 2004   
 
 O. nr. 1169/2004 
 Ordin nr. 1169 din 30 august 2004 
 M. Of. nr. 838/10 sep. 2004 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 602/2005  (M. Of. nr. 709/5 aug. 2005) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 O. nr. 60/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la sănătatea animalelor şi condiţiile de certificare pentru activităţi de import  
 în România de albine şi bondari (Apis mellifera şi Bombus spp.) din anumite ţări terţe 
 M. Of. nr. 987/27 oct. 2004   
 
 O. nr. 70/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind autorizarea unor metode alternative ce trebuie folosite pentru testarea  
 microbiologică a cărnii destinate Finlandei şi Suediei 
 M. Of. nr. 987/27 oct. 2004   
 
 O. nr. 74/2004 

 Ordin privind aprobarea formularului Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la programul de gestionare a câinilor  
 fără stăpân 
 M. Of. nr. 867/23 sep. 2004   
 
 O. nr. 75/2004 
 Ordin privind caracterul voluntar al standardelor incluse în normele sanitare veterinare 
 M. Of. nr. 836/10 sep. 2004   
 
 O. nr. 98/2004 

 Ordin privind actualizarea listei bolilor transmisibile pentru care se acordă despăgubiri, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului  
 nr. 1.415/2004 privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de  
 boli transmisibile ale animalelor 
 M. Of. nr. 1067/17 nov. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 94/2005  (M. Of. nr. 873/29 sep. 2005) 
 
 
 O. nr. 99/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile suplimentare pentru transportul, depozitarea, comercializarea şi  
 controlul sanitar veterinar al laptelui şi produselor lactate 
 M. Of. nr. 86/26 ian. 2005   
 
 O. nr. 106/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinţele sanitare veterinare de organizare, funcţionare şi control al acţiunilor  
 de dezinfecţie care se efectuează la punctele de trecere a frontierei 
 M. Of. nr. 114/4 feb. 2005   
 
 O. nr. 110/2004 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte condiţii de sănătate publică, de sănătate  
 animală şi certificarea veterinară pentru activităţi de import în România din ţări terţe de carne de ratite de crescătorie 
 M. Of. nr. 137/15 feb. 2005   
 
 O. nr. 112/2004 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte condiţii speciale de import în România de  
 moluşte bivalve, echinoderme, tunicate şi gasteropode marine ce provin din Thailanda 
 M. Of. nr. 137/15 feb. 2005   
 
 O. nr. 113/2004 



 

 1995

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte liste ale ţărilor terţe din care România  
 autorizează activităţi de import al unor produse destinate pentru consum uman, ce sunt supuse Normei sanitare veterinare ce stabileşte  
 condiţiile de sănătate a animalelor şi de sănătate publică ce reglementează comerţul statelor membre ale Uniunii Europene cu România şi  
 importul în România de produse ce nu sunt supuse cerinţelor şi regulilor specifice 
 M. Of. nr. 137/15 feb. 2005   
 
 O. nr. 114/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce autorizează anumite tratamente pentru a inhiba dezvoltarea de microorganisme  
 patogene în moluşte bivalve vii şi gasteropode marine 
 M. Of. nr. 1204/16 dec. 2004   
 
 O. nr. 115/2004 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţii de sănătate a animalelor şi de  
 certificare veterinară pentru importul de ouă libere de agenţi patogeni specifici din ţări terţe şi prin care se aprobă o listă de ţări terţe din  
 care România autorizează activităţi de import de astfel de ouă 
 M. Of. nr. 166/24 feb. 2005 
   
 
 O. nr. 116/2004 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţii speciale ce reglementează  
 activităţi de import în România de produse de pescuit şi acvacultură originare din Noua Zeelandă 
 M. Of. nr. 166/24 feb. 2005   
 
 O. nr. 118/2004 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţii specifice pentru importul în  
 România de moluşte bivalve, echinoderme, tunicate şi gasteropode marine, procesate şi congelate, din Peru 
 M. Of. nr. 166/24 feb. 2005   
 
 O. nr. 121/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce recunoaşte Olanda ca stat membru oficial liber de pestă porcină clasică, în contextul  
 eradicării 
 M. Of. nr. 1204/16 dec. 2004   
 
 O. nr. 123/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte modelul de certificat de sănătate publică pentru import în România de  
 produse din carne ce provin din Argentina, Brazilia şi Uruguay 
 M. Of. nr. 1204/16 dec. 2004   
 
 O. nr. 125/2004 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind importul în România de animale vii, carne  
 proaspătă şi produse din carne de la acestea, provenite din Republica Federală Iugoslavia şi Groenlanda 
 M. Of. nr. 166/24 feb. 2005   
 
 O. nr. 127/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la cerinţele de sănătate şi calitate pentru materialul seminal congelat de  
 bovine ce poate fi comercializat în România 
 M. Of. nr. 95/28 ian. 2005   
 
 O. nr. 134/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la importul de carne proaspătă în România  
 din întreprinderi autorizate pentru export din Republica Federală Iugoslavia 
 M. Of. nr. 94/28 ian. 2005   
 
 O. nr. 135/2004 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea prevederilor alin. (2) al art. 4 din Instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea  
 activităţii personalului sanitar veterinar de stat în unităţile de tăiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport  
 şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine animală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare  
 Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 90/2004 
 M. Of. nr. 1246/23 dec. 2004   
 
 O. nr. 138/2004 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la importul de carne proaspătă în România  
 din întreprinderi autorizate pentru activităţi de export din Insulele Falkland 
 M. Of. nr. 17/6 ian. 2005   
 
 O. nr. 145/2004 



 

 1996

 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române ce adoptă standardele europene armonizate referitoare la anumite produse alimentare 
 M. Of. nr. 39/12 ian. 2005   
 
 O. nr. 147/2004 

 Ordin pentru aprobarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de  
 origine animală şi nonanimală şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală 
 M. Of. nr. 143/17 feb. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 48/2005  (M. Of. nr. 382/6 mai 2005) 
 - O. nr. 82/2005  (M. Of. nr. 832/14 sep. 2005) 
 - O. nr. 12/173/286/1/124/2006  (M. Of. nr. 430/18 mai  
 2006) 
 - O. nr. 23/2007  (M. Of. nr. 138/26 feb. 2007) 
 
 
 O. nr. 10167/2004 
 Ordin privind legislaţia sanitar-veterinară în vigoare 
 M. Of. nr. 989/27 oct. 2004   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 30/366/337/1511/577/2004 
 Ordin pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare şi a punctelor de ieşire în  
 care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi programul de lucru al acestora 
 M. Of. nr. 906/6 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1790/959/983/1137/69673/2005/20/2006  (M.  - modifică titlul 
 Of. nr. 112/6 feb. 2006) 
 - O. nr. 178/645/1457/1036/52648/1121/2006  (M. Of.  
 nr. 897/3 nov. 2006) 
 - O. nr. 288/817/2006 /104/53/14128/675/2007  (M. Of.  
 nr. 246/12 apr. 2007) 
 - O. nr. 4/32/29/130/7403/91/2010  (M. Of. nr. 93/10  
 feb. 2010) 
 - O. nr. 13/61/66/199/16261/355/2010  (M. Of. nr.  - modifică titlul 
 170/16 mar. 2010) 
 - O. nr. 10/52/56/212/19211/1277/2011  (M. Of. nr.  - modifică titlul 
 294/28 apr. 2011) 
 - O. nr. 60/204/221/1407/44724/3413/2012  (M. Of. nr.  
 648/11 sep. 2012) 
 - O. nr. 43/1187/127/1254/2681/1667/2014  (M. Of. nr.  
 792/30 oct. 2014) 
 - O. nr. 74/201/71/919/1274/1149/2021  (M. Of. nr.  - modifică titlul 
 
 

892/17 sep. 2021) 

 AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI 
 
 O. nr. 6/2004 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "REMAT" - S.A. Câmpulung Moldovenesc, judeţul  
 Suceava 
 M. Of. nr. 98/2 feb. 2004   
 
 O. nr. 8/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "SOMVETRA" - S.A. Gherla, judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 98/2 feb. 2004   
 
 O. nr. 27/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "FEPA" - S.A. Bârlad 
 M. Of. nr. 242/18 mar. 2004   
 
 O. nr. 28/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "FORADEX" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 295/5 apr. 2004   
 
 O. nr. 31/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "HIDROSIB" - S.A. Sibiu 
 M. Of. nr. 273/29 mar. 2004   
 



 

 1997

 O. nr. 54/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "IMUT" - S.A. Moreni, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 410/7 mai 2004   
 
 O. nr. 56/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "I.C.S.H." - S.A. Hunedoara, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 344/20 apr. 2004   
 
 O. nr. 59/2004 

 Ordin privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Ordonanţa  
 Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor  
 comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a formularului-tip  
 al înştiinţării de plată a amenzii 
 M. Of. nr. 355/22 apr. 2004   
 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 
 
 O. nr. 29/2004 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "I.S.P.C.F. - Institutul de Studii şi Proiectări Căi  
 Ferate" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 661/22 iul. 2004   
 
 O. nr. 41/2004 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nectar (Fabrica de Zahăr)" - S.A. Paşcani, judeţul  
 Iaşi 
 M. Of. nr. 700/3 aug. 2004   
 
 O. nr. 43/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Construcţii Feroviare "Moldova" - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 714/6 aug. 2004   
 
 O. nr. 3966/2004 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ICEPALV - Institutul de cercetări protecţii  
 anticorozive, lacuri şi vopsele" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 937/13 oct. 2004   
 
 O. nr. 3967/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "INAV" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 939/14 oct. 2004   
 
 O. nr. 3969/2004 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Centrul de Cercetări pentru Antibiotice" - S.A.  
 Iaşi, judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 967/21 oct. 2004   
 
 O. nr. 3972/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "STRAERO" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 962/20 oct. 2004   
 
 O. nr. 3973/2004 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "TEHNOMAG CUG" - S.A. Cluj-Napoca, judeţul  
 Cluj 
 M. Of. nr. 962/20 oct. 2004   
 
 O. nr. 3977/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "IMNR" - S.A. comuna Pantelimon 
 M. Of. nr. 965/21 oct. 2004   
 
 O. nr. 3979/2004 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ICPE BISTRIŢA" - S.A. Bistriţa, judeţul  
 Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 965/21 oct. 2004   
 
 O. nr. 4166/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Munca Ovidiu" - S.A. Ovidiu, judeţul Constanţa 



 

 1998

 M. Of. nr. 1038/10 nov. 2004   
 
 O. nr. 4175/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "TRICODAVA" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004   
 
 O. nr. 4231/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Laminorul" - S.A. Brăila, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 1076/18 nov. 2004   
 
 O. nr. 4319/2004 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice"  
 - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 1246/23 dec. 2004   
 
 O. nr. 4329/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Montana" - S.A. Piatra-Neamţ 
 M. Of. nr. 1249/24 dec. 2004   
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ DE PROMOVARE A OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ 

 Regulament/2004 
 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă 
 M. Of. nr. 174/1 mar. 2004   
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 62/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în  
 domeniul nuclear 
 M. Of. nr. 393/4 mai 2004   
 
 O. nr. 358/2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară 
 M. Of. nr. 139/15 feb. 2005   
 
 O. nr. 360/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind calculul dispersiei efluenţilor radioactivi evacuaţi în mediu de instalaţiile nucleare 
 M. Of. nr. 1159/8 dec. 2004   
 
 O. nr. 407/2004 

 Ordin privind aprobarea Normelor pentru stabilirea claselor de aplicare gradată a cerinţelor sistemelor de management al calităţii în  
 fabricarea produselor şi realizarea serviciilor destinate instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 106/2 feb. 2005   
 
 O. nr. 419/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare pentru activităţi din domeniul nuclear care implică materiale,  
 dispozitive, echipamente şi informaţiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive 
 M. Of. nr. 110/3 feb. 2005   
 
 O. nr. 421/2004 
 Ordin privind aprobarea Normativului de acordare şi de utilizare a echipamentului individual de protecţie la radiaţii ionizante 
 M. Of. nr. 107/2 feb. 2005   
 COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANŢII ŞI CREDITE DE COMERŢ EXTERIOR 
 
 H. nr. 14692/2004 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind activitatea de acordare de bonificaţii de dobândă, în numele şi contul statului, nr.  
 NI-CST-02-I/0 
 M. Of. nr. 64/19 ian. 2005   
 
 H. nr. 14700/2004 

 Hotărâre pentru reconfirmarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK, în numele şi contul  
 statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, nr.  
 NI-GAR-02-II/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 14.681/2004, cu  
 modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor privind derularea activităţii de garantare a creditelor pentru producţia pentru export  
 (garanţii pentru capital de lucru), în numele şi contul statului, nr. NI-CST-01-II/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de  



 

 1999

 Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 13.926/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 64/19 ian. 2005 
 Modificări: 
 - H. nr. 14924/2005  (M. Of. nr. 265/31 mar. 2005) 
 - H. nr. 14900/2005  (M. Of. nr. 323/18 apr. 2005) 
 
 CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST 
 
 Regulament/2004 
 Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 
 M. Of. nr. 1259/27 dec. 2004   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 102/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora 
 M. Of. nr. 426/12 mai 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 103/2015  (M. Of. nr. 302/4 mai 2015) 
 
 
 O. nr. 250/2004 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de constatare a îndeplinirii de către asociaţiile şi federaţiile de asociaţii de consumatori a condiţiilor  
 prevăzute de lege pentru recunoaşterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 962/20 oct. 2004   
 
 GUVERN 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
 
 O. nr. 147/2004 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de  
 activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 
 M. Of. nr. 549/18 iun. 2004   
 
 O. nr. 233/2004 

 Ordin pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu  
 energie termică 
 M. Of. nr. 862/21 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 255/2006  (M. Of. nr. 385/4 mai 2006) 
 - O. nr. 483/2008  (M. Of. nr. 735/30 oct. 2008) 
 
 
 O. nr. 259/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru  
 încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu 
 M. Of. nr. 979/25 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 659/2005  (M. Of. nr. 989/8 nov. 2005) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 62/24 ian. 2006) 
 Modificări: 
 - O. nr. 376/2008  (M. Of. nr. 570/29 iul. 2008) 
 - O. nr. 132/2009  (M. Of. nr. 288/4 mai 2009) 
 - O. nr. 367/2011  (M. Of. nr. 511/19 iul. 2011) 
 - O. nr. 236/2013  (M. Of. nr. 303/28 mai 2013) 
 - O. nr. 171/2014  (M. Of. nr. 423/6 iun. 2014) 
 - O. nr. 202/2014  (M. Of. nr. 457/23 iun. 2014) 
 
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 1/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare privind implementarea inspecţiilor la faţa locului ce trebuie efectuate în legătură cu importul de  
 animale din speciile bovine şi suine şi de carne proaspătă provenită de la acestea, originare din ţări terţe 
 M. Of. nr. 447/19 mai 2004   
 
 O. nr. 3/2004 
 Ordin privind condiţiile de ieşire din România a animalelor destinate participării la competiţii sportive şi expoziţii internaţionale 
 M. Of. nr. 449/19 mai 2004   
 



 

 2000

 O. nr. 7/2004 

 Ordin privind procedura de eliberare a avizului pentru constituirea şi înscrierea asociaţiilor şi fundaţiilor ale căror activităţi intră în sfera  
 de competenţă a Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
 M. Of. nr. 454/20 mai 2004   
 
 O. nr. 8/2004 

 Ordin privind aprobarea Ghidului oficial de control pentru nutriţie animală şi a Planului operaţional de urgenţă în domeniul nutriţiei  
 animale 
 M. Of. nr. 757/19 aug. 2004   
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 56/2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive 
 M. Of. nr. 393/4 mai 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 217/2013  (M. Of. nr. 19/11 ian. 2014) - modifică titlul 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 223/28 mar. 2014) 
 Modificări: 
 - O. nr. 129/2018  (M. Of. nr. 517/25 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 94/2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie 
 M. Of. nr. 532/14 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 293/2004  (M. Of. nr. 1253/24 dec. 2004) 
 
 
 O. nr. 144/2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor de securitate radiologică - Sisteme de măsurare cu surse de radiaţii 
 M. Of. nr. 534/15 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 294/2004  (M. Of. nr. 1253/24 dec. 2004) 
 
 
 O. nr. 171/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică - Proceduri de autorizare a activităţilor de minerit şi preparare a minereurilor  
 de uraniu şi toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare şi de producere a combustibilului nuclear 
 M. Of. nr. 530/14 iun. 2004   
 
 O. nr. 361/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind măsurările meteorologice şi hidrologice la instalaţiile nucleare 
 M. Of. nr. 1189/13 dec. 2004   
 
 GUVERN 
 
 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. RS1/2004 
 Decizie privind termenul de depunere a cererilor pentru emiterea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice 
 M. Of. nr. 23/7 ian. 2005   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 188/2004 

 Ordin pentru stabilirea condiţiilor de valabilitate a certificatelor de securitate eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 până  
 la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 590/2004 
 M. Of. nr. 442/18 mai 2004   
 
 O. nr. 387/2004 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic şi de implementare pentru protejarea sistemelor informatice şi de comunicaţii  
 împotriva programelor informatice nocive - DS 9 
 M. Of. nr. 1081/19 nov. 2004   
 
 O. nr. 388/2004 
 Ordin pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice şi de implementare privind securitatea transmisiilor - INFOSEC 10 
 M. Of. nr. 1081/19 nov. 2004   
 



 

 2001

 O. nr. 390/2004 

 Ordin pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice şi de implementare privind cerinţele instrumentelor de securitate, selectarea,  
 aprobarea şi implementarea acestora - INFOSEC 9 
 M. Of. nr. 1081/19 nov. 2004   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 O. nr. 110/2004 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Parc Industrial Mureş" - S.A. 
 M. Of. nr. 77/29 ian. 2004   
 
 O. nr. 128/2004 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Mecanica Ceahlău" - S.A. 
 M. Of. nr. 134/16 feb. 2004   
 
 O. nr. 129/2004 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Brem Company" - S.A. 
 M. Of. nr. 134/16 feb. 2004   
 
 O. nr. 130/2004 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Sema Parc" - S.A. 
 M. Of. nr. 134/16 feb. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 533/2008  (M. Of. nr. 521/10 iul. 2008) 
 
 
 O. nr. 163/2004 
 Ordin privind constatarea şi sancţionarea abaterilor de la reglementările emise în domeniul gospodăririi localităţilor urbane şi rurale 
 M. Of. nr. 292/1 apr. 2004   
 
 
 O. nr. 234/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea şi folosirea în public de către persoanele fizice a obiectelor artizanale şi  
 de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice 
 M. Of. nr. 505/4 iun. 2004   
 
 O. nr. 360/2004 

 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de  
 urgenţă 
 M. Of. nr. 958/19 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 132/2014  (M. Of. nr. 626/27 aug. 2014) 
 
 
 O. nr. 382/2004 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de aplicare a ajutoarelor de stat acordate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998  
 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 988/27 oct. 2004   
 
 O. nr. 389/2004 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor 
 M. Of. nr. 107/2 feb. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 146/2009  (M. Of. nr. 500/20 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 396/2004 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Industrial Parc" - S.R.L. Galaţi 
 M. Of. nr. 1027/8 nov. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 509/2015  (M. Of. nr. 641/24 aug. 2015) 
 
 
 O. nr. 418/2004 
 Ordin privind tipologia programelor de formare continuă, destinate funcţionarilor publici 
 M. Of. nr. 1073/18 nov. 2004   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 251/409/2275/M 115/2004 



 

 2002

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale 
 M. Of. nr. 704/4 aug. 2004   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 304/385/1018/2004 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
 M. Of. nr. 818/6 sep. 2004   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 277/777/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea,  
 funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor  
 medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004 
 M. Of. nr. 647/19 iul. 2004   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 252/877/2004 
 Ordin pentru aprobarea nivelului studiilor şi a condiţiilor de ocupare a funcţiilor specifice din serviciile publice de salvamont 
 M. Of. nr. 521/9 iun. 2004 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 295/1192/2004  (M. Of. nr. 689/30 iul. 2004) 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 516/2004 

 Ordin privind intrarea în vigoare a Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie  
 2003 
 M. Of. nr. 331/16 apr. 2004 
 
 
 O. nr. 517/2004 

 Ordin pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi  
 protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002 
 M. Of. nr. 331/16 apr. 2004   
 
 O. nr. 518/2004 

 Ordin pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene,  
 semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993 
 M. Of. nr. 331/16 apr. 2004   
 
 O. nr. 519/2004 

 Ordin pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind eliminarea reciprocă a  
 vizelor, semnat la Berna la 15 decembrie 2003 
 M. Of. nr. 331/16 apr. 2004   
 
 O. nr. 520/2004 

 Ordin privind intrarea în vigoare a Acordului dintre România şi Republica Cehă în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 24  
 septembrie 2002 
 M. Of. nr. 322/14 apr. 2004   
 
 O. nr. 521/2004 

 Ordin privind intrarea în vigoare a Acordului general dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea  
 în domeniile economic, comercial, investiţional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv şi de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002 
 M. Of. nr. 322/14 apr. 2004   
 
 O. nr. 522/2004 

 Ordin privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul  
 militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003 
 M. Of. nr. 322/14 apr. 2004   
 
 O. nr. 874/2004 

 Ordin privind intrarea în vigoare a Tratatului dintre România şi Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea  
 şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuţi la 17 iunie 2003 
 M. Of. nr. 538/16 iun. 2004   
 



 

 2003

 O. nr. 1124/2004 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate 
 M. Of. nr. 709/5 aug. 2004   
 
 O. nr. 2068/2004 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate 
 M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE 

 O. nr. A.12089/463/M.184/1856/2004 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor comune de organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice pe linia aplicării prevederilor actelor  
 internaţionale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii 
 M. Of. nr. 23/7 ian. 2005   
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR 

 O. nr. 12/2004 

 Ordin privind aplicarea regimului de control al exporturilor unor exporturi de produse care nu figurează pe listele cuprinzând produsele şi  
 tehnologiile cu dublă utilizare 
 M. Of. nr. 35/16 ian. 2004   
 
 O. nr. 109/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul respectării dispoziţiilor Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor  
 Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată 
 M. Of. nr. 228/16 mar. 2004   
 
 O. nr. 121/2004 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de declarare a substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr.  
 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi  
 distrugerea acestora, republicată, şi de autorizare a instalaţiilor pentru producerea acestor substanţe 
 M. Of. nr. 233/17 mar. 2004   
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 234/2004 
 Ordin privind aprobarea documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole şi evidenţelor obligatorii în sectorul vitivinicol 
 M. Of. nr. 367/27 apr. 2004   
 
 O. nr. 255/2004 
 Ordin privind organizarea controlului în sectorul plantelor ornamentale şi florilor 
 M. Of. nr. 408/6 mai 2004   
 
 O. nr. 259/2004 

 Ordin pentru aprobarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în care se stabilesc atribuţiile, modul de  
 organizare şi funcţionare, precum şi alte reglementări specifice 
 M. Of. nr. 379/29 apr. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 241/2007  (M. Of. nr. 238/5 apr. 2007) 
 - O. nr. 589/2008  (M. Of. nr. 661/22 sep. 2008) 
 - O. nr. 161/2010  (M. Of. nr. 480/13 iul. 2010) 
 
 
 O. nr. 280/2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase 
 M. Of. nr. 416/10 mai 2004   
 
 O. nr. 459/2004 
 Ordin de aprobare a notificării Normelor tehnice privind comerţul cu produse vitivinicole cu ţări terţe Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 631/12 iul. 2004   
 
 O. nr. 493/2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru zona montană 
 M. Of. nr. 694/2 aug. 2004   
 



 

 2004

 O. nr. 512/2004 

 Ordin privind aprobarea efectivelor optime pentru principalele specii de vânat din România (cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră  
 neagră, mistreţ, iepure, fazan, potârniche, cocoş de munte şi râs) 
 M. Of. nr. 731/13 aug. 2004   
 
 O. nr. 532/2004 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor de comercializare pentru legume şi fructe proaspete 
 M. Of. nr. 712/6 aug. 2004   
 
 O. nr. 547/2004 

 Ordin privind stabilirea suprafeţelor din fondul forestier naţional exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile  
 amplasamente 
 M. Of. nr. 731/13 aug. 2004   
 
 O. nr. 548/2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de clasificator şi al autorizaţiilor de clasificare 
 M. Of. nr. 752/18 aug. 2004   
 
 O. nr. 583/2004 

 Ordin pentru aprobarea modelelor de acte adiţionale la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în vederea actualizării  
 contractelor de gestionare încheiate până la data de 18 februarie 2004 
 M. Of. nr. 782/25 aug. 2004   
 
 O. nr. 595/2004 

 Ordin pentru împuternicirea persoanelor care constată contravenţiile şi aplică sancţiunile privind neîndeplinirea obligaţiilor de gradare a  
 seminţelor de consum 
 M. Of. nr. 801/30 aug. 2004   
 
 O. nr. 596/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind definirea, modalităţile de desemnare şi stabilirea centrelor de intervenţie pe piaţa  
 cerealelor 
 M. Of. nr. 805/1 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1294/2005  (M. Of. nr. 1184/28 dec. 2005) 
 
 
 O. nr. 614/2004 

 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice generale pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor de conducte îngropate din  
 amenajările de irigaţii 
 M. Of. nr. 802/31 aug. 2004   
 
 O. nr. 627/2004 

 Ordin privind stabilirea caracteristicilor pentru calitatea-tip a sfeclei de zahăr rezultate din producţia anului 2005, recepţionată de  
 societăţile comerciale pentru industrializarea acesteia 
 M. Of. nr. 820/6 sep. 2004   
 
 O. nr. 638/2004 
 Ordin privind actele normative emise de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care conţin referiri la standarde 
 M. Of. nr. 849/16 sep. 2004   
 
 O. nr. 676/2004 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere 
 M. Of. nr. 937/13 oct. 2004   
 
 O. nr. 692/2004 
 Ordin privind denumirea şi sediul sucursalelor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare 
 M. Of. nr. 927/11 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 438/2006  (M. Of. nr. 588/7 iul. 2006) 
 - O. nr. 673/2006  (M. Of. nr. 841/12 oct. 2006) 
 - O. nr. 472/2007  (M. Of. nr. 414/20 iun. 2007) 
 - O. nr. 642/2009  (M. Of. nr. 721/26 oct. 2009) 
 
 
 O. nr. 768/2004 

 Ordin pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază şi, respectiv, a modelului filei de registru al  
 producătorului/furnizorului 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2005 



 

 2005

 Modificări: 
 - O. nr. 1645/2013  (M. Of. nr. 539/26 aug. 2013) 
 
 
 O. nr. 849/2004 

 Ordin privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip  
 pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de  
 clasificare 
 M. Of. nr. 1127/30 nov. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 195/2006  (M. Of. nr. 260/22 mar. 2006) 
 - O. nr. 215/2007  (M. Of. nr. 213/29 mar. 2007) 
 - O. nr. 459/2008  (M. Of. nr. 550/21 iul. 2008) 
 - O. nr. 1210/2014  (M. Of. nr. 551/25 iul. 2014) 
 
 
 O. nr. 882/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte 
 M. Of. nr. 1147/3 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 183/2009  (M. Of. nr. 193/27 mar. 2009) 
 
 
 O. nr. 883/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de ovine 
 M. Of. nr. 1167/9 dec. 2004   
 
 O. nr. 912/2004 
 Ordin privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 
 M. Of. nr. 127/9 feb. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 387/2007  (M. Of. nr. 417/22 iun. 2007) 
 
 
 O. nr. 918/2004 

 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea  
 delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, cu modificările ulterioare 
 M. Of. nr. 1173/10 dec. 2004   
 
 O. nr. 989/2004 

 Ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 89/2003  
 privind stabilirea condiţiilor în care anumite organisme dăunătoare, plante, produse vegetale sau articole reglementate, prevăzute în  
 anexele nr. 1-5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva  
 introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.030/2001, pot fi introduse sau puse în circulaţie pe teritoriul României ori în zonele protejate din România, pentru  
 experienţe, scopuri ştiinţifice sau experimentale şi lucrări pe selecţii varietale 
 M. Of. nr. 59/18 ian. 2005   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 919/257/2004 
 Ordin privind constituirea sistemului informaţional de piaţă pentru legume şi fructe proaspete 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2005   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 229/189/2004 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit 
 M. Of. nr. 389/3 mai 2004   
 
 O. nr. 517/322/2004 

 Ordin pentru constituirea comisiilor judeţene care verifică suprafeţele afectate în procent de 100% de fenomenele meteorologice  
 nefavorabile din perioada mai-iulie 2004, gospodăriile şi numărul membrilor din gospodării 
 M. Of. nr. 756/19 aug. 2004   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 549/145066/2004 
 Ordin privind acordarea de prime la exportul de vinuri 
 M. Of. nr. 748/17 aug. 2004   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
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 O. nr. 534/252/2004 
 Ordin privind definirea termenilor "unelte de pescuit fixe" şi "unelte de pescuit în derivă" utilizate la pescuitul în scop comercial în  
 complexul lagunar Razelm-Sinoie şi în lacurile litorale 
 M. Of. nr. 734/13 aug. 2004   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 382/868/230/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul tomatelor în conservă 
 M. Of. nr. 891/30 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 338/944/214/2006  (M. Of. nr. 712/18 aug.  
 
 

2006) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 378/865/228/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul măslinelor de masă 
 M. Of. nr. 945/15 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 348/948/208/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 379/867/227/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul morcovilor în conservă 
 M. Of. nr. 938/14 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 346/947/206/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 380/864/226/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul castraveţilor conservaţi 
 M. Of. nr. 967/21 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 337/946/213/2006  (M. Of. nr. 712/18 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 381/866/229/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul ciupercilor conservate şi al produselor derivate din ciuperci 
 M. Of. nr. 896/1 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 342/945/218/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 461/924/213/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a  
 ouălor 
 M. Of. nr. 965/21 oct. 2004   
 
 O. nr. 770/1472/317/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul caiselor în conservă 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 339/956/215/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 771/1473/324/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul produsului "Mazăre rehidratată, în conservă" 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
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 - O. nr. 341/957/216/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 772/1474/325/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul produsului "Mazăre verde în conservă" 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 345/954/205/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 773/1492/326/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul fasolei păstăi în conservă 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 355/943/211/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 774/1475/318/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul prunelor în conservă 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 344/953/204/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 775/1476/319/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul ananasului în conservă 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 350/952/210/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 776/1493/320/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul produsului "Zmeură în conservă" 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 347/951/207/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 777/1494/321/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul amestecului de fructe în conservă 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 340/950/217/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 778/1495/327/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul sparanghelului în conservă 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 343/949/203/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 779/1496/322/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul căpşunilor în conservă 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 349/942/209/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 780/1497/323/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
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 transportul perelor în conservă 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 335/955/219/2006  (M. Of. nr. 712/18 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 781/1477/316/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul piersicilor în conservă 
 M. Of. nr. 391/9 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 336/941/212/2006  (M. Of. nr. 717/22 aug.  
 2006) 
 
 
 O. nr. 871/1586/346/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul piersicilor deshidratate 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 872/1594/353/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul ciupercilor deshidratate 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 873/1593/350/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul stafidelor 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 874/1592/351/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul legumelor rădăcinoase deshidratate 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 875/1591/352/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul merelor deshidratate 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 876/1585/347/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul cepei deshidratate 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 877/1590/354/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul "Broccoli congelate" 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 878/1589/356/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul mazării verzi congelate 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 879/1588/355/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul piureului de mere conservat 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 880/1587/349/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul porumbului zaharat în conservă 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 881/1595/348/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
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 transportul mandarinelor în conservă 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 969/1754/362/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul piersicilor congelate 
 M. Of. nr. 421/19 mai 2005   
 
 O. nr. 970/1753/361/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul zmeurei congelate 
 M. Of. nr. 421/19 mai 2005   
 
 O. nr. 971/1745/358/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul căpşunilor congelate 
 M. Of. nr. 421/19 mai 2005   
 
 O. nr. 972/1752/359/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul morcovilor congelaţi 
 M. Of. nr. 421/19 mai 2005   
 
 O. nr. 973/1751/366/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul porumbului congelat 
 M. Of. nr. 421/19 mai 2005   
 
 O. nr. 974/1750/365/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul conopidei congelate 
 M. Of. nr. 421/19 mai 2005   
 
 O. nr. 975/1749/364/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul verzei de Bruxelles congelate 
 M. Of. nr. 421/19 mai 2005   
 
 O. nr. 976/1747/363/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul fasolei păstăi congelate 
 M. Of. nr. 421/19 mai 2005   
 
 O. nr. 977/1746/367/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul spanacului congelat 
 M. Of. nr. 421/19 mai 2005   
 
 O. nr. 978/1748/368/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul cartofilor prăjiţi congelaţi 
 M. Of. nr. 421/19 mai 2005   
 
 O. nr. 979/1755/360/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi  
 transportul afinelor congelate 
 M. Of. nr. 421/19 mai 2005   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 
 O. nr. 3/2004 
 Ordin privind constituirea comisiilor de soluţionare a cererilor de solicitare a sprijinului financiar 
 M. Of. nr. 29/14 ian. 2004   
 
 O. nr. 4/2004 
 Ordin privind declaraţia beneficiarului în scopul obţinerii sprijinului financiar solicitat 
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 M. Of. nr. 29/14 ian. 2004   
 
 O. nr. 5/2004 
 Ordin pentru constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind modul de aprobare a cererilor de solicitare a sprijinului financiar 
 M. Of. nr. 29/14 ian. 2004   
 
 O. nr. 36/2004 
 Ordin privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu 
 M. Of. nr. 43/19 ian. 2004   
 
 O. nr. 43/2004 
 Ordin pentru autorizarea şi recunoaşterea Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi din România (ADAR) 
 M. Of. nr. 38/16 ian. 2004   
 
 O. nr. 44/2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calităţii apelor pentru substanţe prioritare/prioritar periculoase 
 M. Of. nr. 154/23 feb. 2004   
 
 O. nr. 74/2004 
 Ordin privind organismele de certificare şi controlul certificării în vederea denumirii de origine a hameiului 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 144/2005  (M. Of. nr. 214/14 mar. 2005) 
 
 
 O. nr. 78/2004 
 Ordin pentru autorizarea Organizaţiei Interprofesionale Naţionale de Produse, Grăsimi Vegetale şi Şroturi Furajere din România 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2004   
 
 O. nr. 81/2004 
 Ordin privind regimul de import al mostrelor de produse de uz fitosanitar 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2004   
 
 O. nr. 119/2004 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor pentru atestarea eligibilităţii crescătorilor de viermi de mătase din specia Bombyx mori 
 M. Of. nr. 147/19 feb. 2004   
 
 O. nr. 130/2004 
 Ordin pentru aprobarea zonelor deficitare în păduri 
 M. Of. nr. 182/3 mar. 2004   
 
 O. nr. 142/2004 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a  

 
 accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase 
 M. Of. nr. 191/4 mar. 2004   
 
 O. nr. 149/2004 
 Ordin privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole 
 M. Of. nr. 186/3 mar. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 799/2016  (M. Of. nr. 357/10 mai 2016) 
 
 
 O. nr. 152/2004 
 Ordin privind stabilirea termenilor de referinţă pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului integrat de administrare şi control 
 M. Of. nr. 186/3 mar. 2004   
 
 O. nr. 169/2004 

 Ordin pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF),  
 aprobate de Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 206/9 mar. 2004   
 
 O. nr. 172/2004 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând laboratoarele autorizate în vederea executării de analize pentru vinurile şi celelalte băuturi pe  
 bază de must şi vin destinate exportului şi pentru vinurile cu denumire de origine controlată, precum şi specialiştii împuterniciţi să  
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 semneze documentele de atestare a calităţii acestor produse destinate exportului 
 M. Of. nr. 213/11 mar. 2004   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 65/141/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire a cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 190/4 mar. 2004   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 6/22/2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor  
 în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în  
 România 
 M. Of. nr. 75/29 ian. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 349/829/1291/2007  (M. Of. nr. 662/27 sep.  
 2007) 
 - O. nr. 891/443/777/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) 
 - O. nr. 94/1378/1071/2010  (M. Of. nr. 628/7 sep.  
 
 

2010) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 76/113/64/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a metodelor de analiză chimică, fizică, microbiologică şi de evaluare senzorială a laptelui şi  
 produselor lactate şi descrierea unora dintre metodele respective 
 M. Of. nr. 421/11 mai 2004   
 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 118/2004 

 Ordin privind desemnarea unor persoane juridice de drept privat responsabile cu îndeplinirea obligaţiilor care decurg din ratificarea de  
 către România a Convenţiei Uniunii Poştale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale poştei şi a regulamentelor lor de aplicare 
 M. Of. nr. 278/30 mar. 2004   
 
 O. nr. 180/2004 
 Ordin privind punerea în funcţiune de test a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 449/19 mai 2004   
 
 O. nr. 222/2004 
 Ordin privind punerea în funcţiune a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 675/27 iul. 2004   
 
 O. nr. 236/2004 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării unei reţele  
 naţionale de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410 - 3600 MHz 
 M. Of. nr. 644/16 iul. 2004   
 
 O. nr. 273/2004 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării reţelelor şi  
 serviciilor de comunicaţii mobile de generaţia a treia 
 M. Of. nr. 698/3 aug. 2004 

 (v. Decizia nr. 563/2006 - M. Of. nr. 492/7 iun. 2006) 
 
 
 O. nr. 274/2004 

 Ordin privind unele măsuri legate de încasarea tarifelor de utilizare a spectrului şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor  
 radioelectrice 
 M. Of. nr. 698/3 aug. 2004   
 
 O. nr. 398/2004 

 Ordin privind publicarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană cu privire la participarea României în  
 cadrul Programului comunitar privind reţelele de telecomunicaţii transeuropene (eTEN) 
 M. Of. nr. 882/27 sep. 2004   
 
 O. nr. 497/2004 
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 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele locale  
 de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz 
 M. Of. nr. 1071/18 nov. 2004   
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 
 O. nr. 2047/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea elementelor de decor, de recuzită, a  
 costumelor, a păpuşilor/marionetelor, a instrumentelor şi a ştimelor din instituţiile de spectacol 
 M. Of. nr. 295/5 apr. 2004   
 
 O. nr. 2193/2004 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale 
 M. Of. nr. 312/8 apr. 2004   
 
 O. nr. 2237/2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice 
 M. Of. nr. 220/16 mar. 2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 564/1 iul. 2005) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2815/2014  (M. Of. nr. 897/10 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 2314/2004 
 Ordin privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute 
 M. Of. nr. 646/16 iul. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 2182/2005  (M. Of. nr. 996/10 nov. 2005) 
 - O. nr. 2569/2008  (M. Of. nr. 714/21 oct. 2008) 
 - O. nr. 2570/2008  (M. Of. nr. 714/21 oct. 2008) 
 - O. nr. 2361/2010  (M. Of. nr. 670/1 oct. 2010) 
 - O. nr. 2630/2010  (M. Of. nr. 849/17 dec. 2010) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 668/11 sep. 2014) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2828/2015  (M. Of. nr. 113/15 feb. 2016) 
 - O. nr. 2694/2017  (M. Of. nr. 862/1 nov. 2017) 
 - O. nr. 2272/2019  (M. Of. nr. 392/20 mai 2019) 
 - O. nr. 2.883/2019  (M. Of. nr. 205/13 mar. 2020) 
 
 

- O. nr. 3139/2019  (M. Of. nr. 210/16 mar. 2020) 

 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 2338/5286/2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar 
 M. Of. nr. 35/11 ian. 2005   
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 101/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Romaero" - S.A. 
 M. Of. nr. 195/5 mar. 2004   
 
 O. nr. 128/2004 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la  
 ambalaje şi deşeuri de ambalaje 
 M. Of. nr. 244/19 mar. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 918/2009  (M. Of. nr. 337/20 mai 2009) 
 
 
 O. nr. 383/2004 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate care se referă la metodele de  
 măsurare şi verificare a nivelului de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice 
 M. Of. nr. 639/15 iul. 2004   
 
 O. nr. 384/2004 

 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă  
 tensiune, care adoptă standardele europene armonizate 
 M. Of. nr. 681/29 iul. 2004 
 Modificări: 



 

 2013

 - O. nr. 1310/2007  (M. Of. nr. 794/22 nov. 2007) 
 
 
 O. nr. 521/2004 

 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând laboratoarele recunoscute care pot întocmi rapoarte de încercări ce atestă conformitatea  
 echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate 
 M. Of. nr. 736/16 aug. 2004   
 
 O. nr. 537/2004 

 Ordin privind mandatarea Direcţiei generale resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere şi Ecologizare a  
 Minelor, să preia în numele statului, anexele tehnice şi dependinţele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor, de la agenţii  
 economici care au avut în administrare sau în concesiune minele şi carierele pentru care s-a aprobat închiderea definitivă prin hotărâre a  
 Guvernului, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 926/2003 
 M. Of. nr. 771/23 aug. 2004   
 
 O. nr. 552/2004 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele competente recunoscute în domeniul compatibilităţii electromagnetice 
 M. Of. nr. 784/26 aug. 2004   
 
 O. nr. 610/2004 
 Ordin cu privire la autorizarea şi verificarea tehnică periodică a centralelor de uz casnic 
 M. Of. nr. 846/15 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 451/2005  (M. Of. nr. 712/5 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 630/2004 

 Ordin privind aprobarea tipului de ambalaj "Butoi cilindric din oţel, cu capac nedemontabil, cod 1A1", produs de "S. C. 24 ianuarie - S.A.  
 a Company of Uzinsider Ploieşti" 
 M. Of. nr. 849/16 sep. 2004   
 
 O. nr. 634/2004 
 Ordin privind aprobarea Strategiei de dezvoltare pe termen mediu a infrastructurii pentru evaluarea conformităţii, 2004-2007 
 M. Of. nr. 939/14 oct. 2004   
 
 O. nr. 662/2004 

 Ordin privind stabilirea unui formular comun pentru prezentarea informaţiilor naţionale referitoare la calitatea carburanţilor introduşi pe  
 piaţă 
 M. Of. nr. 877/25 sep. 2004   
 
 O. nr. 747/2004 
 Ordin privind concesionarea unui serviciu public de distribuţie a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 1195/14 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 185/2005  (M. Of. nr. 366/29 apr. 2005) 
 - O. nr. 250/2005  (M. Of. nr. 430/20 mai 2005) 
 - O. nr. 281/2005  (M. Of. nr. 467/1 iun. 2005) 
 - O. nr. 390/2017  (M. Of. nr. 358/15 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 756/2004 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială Filiala "Institutul de  
 Cercetare-Proiectare Sisteme de Producţie" - S.A. 
 M. Of. nr. 1133/1 dec. 2004   
 
 O. nr. 789/2004 
 Ordin privind scutirea la plată a obligaţiilor comerciale aferente minelor închise 
 M. Of. nr. 1152/6 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 909/2004  (M. Of. nr. 29/10 ian. 2005) 
 
 
 O. nr. 811/2004 

 Ordin privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, destinat utilizării în activitatea  
 de control pentru supravegherea pieţei, desfăşurată de inspectorii ISCIR-SP 
 M. Of. nr. 1138/2 dec. 2004   
 
 O. nr. 834/2004 

 Ordin privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licenţe automate de export şi de import, a căror valabilitate expiră la 31  
 decembrie 2004 



 

 2014

 M. Of. nr. 1239/22 dec. 2004   
 
 O. nr. 838/2004 

 Ordin privind unele măsuri pentru desemnarea serviciului tehnic care efectuează încercările pentru motoarele destinate a fi montate pe  
 maşini mobile nerutiere şi pentru motoarele secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă 
 M. Of. nr. 1250/24 dec. 2004   
 
 O. nr. 842/2004 
 Ordin privind unele măsuri pentru eliminarea licenţelor pentru unele produse radioactive 
 M. Of. nr. 1217/17 dec. 2004   
 
 O. nr. 843/2004 

 Ordin privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul în România al unor produse  
 din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova 
 M. Of. nr. 1217/17 dec. 2004   
 
 O. nr. 855/2004 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială Filiala  
 "ICEMENERG-Service" - S.A. 
 M. Of. nr. 1244/23 dec. 2004   
 
 O. nr. 891/2004 

 Ordin privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Statul Israel şi modul  
 de administrare a acestor contingente în anul 2005 
 M. Of. nr. 1272/30 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 405/2005  (M. Of. nr. 671/27 iul. 2005) 
 
 
 O. nr. 892/2004 

 Ordin privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană  
 (UE) şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2005 
 M. Of. nr. 1272/30 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 405/2005  (M. Of. nr. 671/27 iul. 2005) 
 - O. nr. 428/2005  (M. Of. nr. 671/27 iul. 2005) 
 - O. nr. 671/2005  (M. Of. nr. 1081/30 nov. 2005) 
 
 
 O. nr. 893/2004 

 Ordin privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Serbia şi Muntenegru şi  
 modul de administrare a acestor contingente în anul 2005 
 M. Of. nr. 1272/30 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 405/2005  (M. Of. nr. 671/27 iul. 2005) 
 
 
 O. nr. 894/2004 

 Ordin privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Macedonia  
 şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2005 
 M. Of. nr. 1272/30 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 141/2005  (M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) 
 - O. nr. 405/2005  (M. Of. nr. 671/27 iul. 2005) 
 
 
 O. nr. 895/2004 

 Ordin privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Albania şi  

 modul de administrare a acestor contingente în anul 2005 
 M. Of. nr. 1272/30 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 405/2005  (M. Of. nr. 671/27 iul. 2005) 
 
 
 O. nr. 896/2004 

 Ordin privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Turcia şi  
 modul de administrare a acestor contingente în anul 2005 
 M. Of. nr. 1272/30 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 405/2005  (M. Of. nr. 671/27 iul. 2005) 
 
 
 O. nr. 897/2004 



 

 2015

 Ordin privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din ţările membre ale  
 Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2005 
 M. Of. nr. 1272/30 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 405/2005  (M. Of. nr. 671/27 iul. 2005) 
 
 
 O. nr. 898/2004 

 Ordin privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România de anumite vinuri şi băuturi alcoolice originare din Uniunea  
 Europeană (UE) şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2005 
 M. Of. nr. 1272/30 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 405/2005  (M. Of. nr. 671/27 iul. 2005) 
 - O. nr. 672/2005  (M. Of. nr. 1081/30 nov. 2005) 
 
 
 O. nr. 905/2004 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic  
 extrajudiciar 
 M. Of. nr. 30/10 ian. 2005   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 381/1620/2004 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilităţii  
 electromagnetice 
 M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 220/558/2004 
 Ordin privind aplicarea prevederilor Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor  
 legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 
 M. Of. nr. 400/5 mai 2004   
 
 O. nr. 241/764/2004 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 485/31 mai 2004   
 
 O. nr. 293/855/2004 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 526/10 iun. 2004   
 
 O. nr. 373/1019/2004 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 663/23 iul. 2004   
 
 O. nr. 549/1192/2004 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 747/17 aug. 2004   
 
 O. nr. 550/1229/2004 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 785/26 aug. 2004   
 
 O. nr. 615/1654/2004 

 Ordin privind metodologia de aprobare a coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţilor de depozitare, manipulare,  
 distribuţie şi transport al uleiurilor minerale şi produselor petroliere tipice şi atipice din activităţile specifice industriei petroliere 
 M. Of. nr. 1076/18 nov. 2004   
 
 O. nr. 654/1452/2004 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 915/7 oct. 2004   
 
 O. nr. 700/1571/2004 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 1014/3 nov. 2004   
 



 

 2016

 O. nr. 780/1762/2004 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 1175/13 dec. 2004   
 
 O. nr. 819/1796/2004 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind  
 reglementarea unor măsuri financiare, aşa cum a fost aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 507/2004 
 M. Of. nr. 1189/13 dec. 2004   
 
 O. nr. 856/1963/2004 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 66/19 ian. 2005   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 178/461/132/247/2004 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 533/14 iun. 2004   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 386/243/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura şi criteriile de autorizare a activităţii de gestionare a anvelopelor uzate 
 M. Of. nr. 712/6 aug. 2004   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 189/2004 

 Ordin pentru aprobarea publicării Prescripţiei tehnice NC 1-81 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, instalarea,  
 exploatarea, repararea şi verificarea instalaţiilor stabile sub presiune cu funcţii de securitate nucleară" 
 M. Of. nr. 754/19 aug. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 930/12 oct. 2004) 
 Modificări: 
 - O. nr. 450/2005  (M. Of. nr. 723/10 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 190/2004 

 Ordin pentru aprobarea publicării Prescripţiei tehnice NC 2-83 "Prescripţii tehnice privind proiectarea, execuţia, montarea, repararea,  
 verificarea şi exploatarea conductelor sub presiune şi a elementelor de conducte din obiectivele şi instalaţiile nucleare" 
 M. Of. nr. 754/19 aug. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 930/12 oct. 2004) 
 Modificări: 
 - O. nr. 450/2005  (M. Of. nr. 723/10 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 191/2004 

 Ordin privind aprobarea publicării Prescripţiei tehnice NC 3-86 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, exploatarea,  
 repararea şi verificarea pompelor din obiectivele şi instalaţiile nucleare" 
 M. Of. nr. 754/19 aug. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 930/12 oct. 2004) 
 Modificări: 
 - O. nr. 450/2005  (M. Of. nr. 723/10 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 192/2004 

 Ordin privind aprobarea publicării Prescripţiei tehnice NC 4-87 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, exploatarea,  

 repararea şi verificarea armăturilor din obiectivele şi instalaţiile nucleare" 
 M. Of. nr. 754/19 aug. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 930/12 oct. 2004) 
 Modificări: 
 - O. nr. 450/2005  (M. Of. nr. 723/10 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 193/2004 



 

 2017

 Ordin pentru aprobarea publicării Prescripţiei tehnice NR 1-83 "Prescripţii tehnice privind proiectarea, executarea, repararea, exploatarea  
 şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor lor auxiliare destinate să funcţioneze în cadrul obiectivelor şi  
 instalaţiilor nucleare" 
 M. Of. nr. 754/19 aug. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 930/12 oct. 2004) 
 (M. Of. nr. 930/12 oct. 2004) 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 450/2005  (M. Of. nr. 723/10 aug. 2005) 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 O. nr. 3657/2004 

 Ordin privind înfiinţarea sucursalelor regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social  
 (APART) 
 M. Of. nr. 972/22 oct. 2004   
 
 O. nr. 3680/2004 

 Ordin cu privire la planul şi programele de învăţământ ale unităţilor care organizează şi desfăşoară cursuri de pregătire în vederea  
 obţinerii permisului de conducere 
 M. Of. nr. 554/22 iun. 2004   
 
 O. nr. 4295/2004 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei şi a documentelor utilizate în procedura de evaluare şi selecţie a 50 de unităţi de învăţământ  
 profesional şi tehnic din mediul rural pentru a participa în cadrul proiectului PHARE 2003 şi a 100 de unităţi de învăţământ profesional şi  
 tehnic din mediul rural şi mediul urban - localităţi mici şi mijlocii pentru a participa în cadrul proiectelor PHARE 2004-2006 - Coeziune  
 economică şi socială - învăţământ profesional şi tehnic (TVET) 
 M. Of. nr. 770/23 aug. 2004   
 
 O. nr. 4648/2004 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind continuarea studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu şi a Calendarului admiterii  
 în ciclul superior al liceului şi în anul de completare pentru anul şcolar 2005-2006 
 M. Of. nr. 121/8 feb. 2005   
 
 O. nr. 4729/2004 
 Ordin privind aprobarea modelului termenilor de referinţă şi modelului contractului de finanţare pentru proiecte din Planul sectorial 
 M. Of. nr. 181/2 mar. 2005   
 
 O. nr. 4839/2004 

 Ordin privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială  
 "Bani de liceu" 
 M. Of. nr. 916/7 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 5383/2006  (M. Of. nr. 886/31 oct. 2006) 
 - O. nr. 1449/2007  (M. Of. nr. 519/1 aug. 2007) 
 - O. nr. 4898/2008  (M. Of. nr. 596/11 aug. 2008) 
 - O. nr. 5092/2009  (M. Of. nr. 633/24 sep. 2009) 
 - O. nr. 4016/2011  (M. Of. nr. 297/29 apr. 2011) 
 - O. nr. 3125/2019  (M. Of. nr. 152/26 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 4847 bis/2004 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea funcţiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) şi echivalarea  
 acesteia cu funcţiile de specialitate prevăzute la cap. I lit. a) şi c) din anexa nr. V/1 şi cu unele funcţii cuprinse în anexa nr. V/2 la  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 925/11 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 3632/2005  (M. Of. nr. 276/4 apr. 2005) 
 
 
 O. nr. 4848 bis/2004 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele  
 nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004, precum şi a Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic  
 încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 
 M. Of. nr. 925/11 oct. 2004    
 
 O. nr. 5271/2004 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ din  
 judeţele-pilot nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004 
 M. Of. nr. 1262/28 dec. 2004   



 
 

 2018

 O. nr. 5272/2004 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor şcolare organizate în cadrul judeţelor-pilot nominalizate  
 prin Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004 
 M. Of. nr. 1272/30 dec. 2004   
 
 O. nr. 5336/2004 

 Ordin pentru aprobarea Criteriilor specifice şi a procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociaţiilor, fundaţiilor şi  
 federaţiilor care desfăşoară activităţi din sfera de competenţă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
 M. Of. nr. 124/9 feb. 2005   
 
 O. nr. 5656/2004 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante  
 din unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 103/1 feb. 2005 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 6219/2008  (M. Of. nr. 898/31 dec. 2008) 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 4543/468/2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale 
 M. Of. nr. 903/5 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 3329/81/2005  (M. Of. nr. 363/28 apr. 2005) 
 
 

- O. nr. 4478/1783/2012  (M. Of. nr. 484/16 iul. 2012) 

 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 3303/2004 

 Ordin privind aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs,  
 valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 666/24 iul. 2004   
 
 O. nr. 3327/2004 

 Ordin privind înfiinţarea Departamentului de studii postuniversitare de formare a interpreţilor de conferinţă în cadrul Universităţii din  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 218/12 mar. 2004   
 
 O. nr. 3328/2004 

 Ordin privind înfiinţarea Departamentului de studii postuniversitare de formare a interpreţilor de conferinţă în cadrul Universităţii  
 Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 218/12 mar. 2004   
 
 O. nr. 3372/2004 
 Ordin privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru şcoala de arte şi meserii - învăţământ special 
 M. Of. nr. 972/22 oct. 2004   
 
 O. nr. 3466/2004 

 Ordin privind aprobarea Codului deontologic al membrilor Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar,  
 respectiv ai comisiilor de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 327/15 apr. 2004   
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 137/2004 

 Ordin pentru aprobarea Codului etic al funcţionarului public din administraţia fiscală, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei  
 contribuabililor 
 M. Of. nr. 66/27 ian. 2004   
 
 O. nr. 141/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii  
 finanţate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaţionale şi de organizaţii  
 nonprofit şi de caritate din străinătate şi din ţară, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea  
 nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 65/26 ian. 2004   
 
 O. nr. 160/2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice 
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 M. Of. nr. 95/2 feb. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 36/2005  (M. Of. nr. 91/27 ian. 2005) 
 - O. nr. 2199/2006  (M. Of. nr. 3/3 ian. 2007) 
 
 
 O. nr. 161/2004 
 Ordin privind fişele fiscale 
 M. Of. nr. 129/12 feb. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1037/2004  (M. Of. nr. 649/19 iul. 2004) 
 - O. nr. 1988/2004  (M. Of. nr. 49/14 ian. 2005) 
 
 
 O. nr. 166/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea prin compensare a obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin.  
 (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 234/17 mar. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 856/2004  (M. Of. nr. 545/18 iun. 2004) 
 
 
 O. nr. 228/2004 

 Ordin privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre România şi Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire  
 la impozitele pe venit şi pe capital 
 M. Of. nr. 123/11 feb. 2004   
 
 O. nr. 230/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, extinderea,  
 restaurarea şi reabilitarea lăcaşurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 122/11 feb. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1326/2004  (M. Of. nr. 853/17 sep. 2004) 
 
 
 O. nr. 252/2004 
 Ordin pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern 
 M. Of. nr. 128/12 feb. 2004   
 
 O. nr. 256/2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 M. Of. nr. 129/12 feb. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1521/2005  (M. Of. nr. 1055/26 nov. 2005) 
 
 
 O. nr. 264/2004 

 Ordin privind modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferenţe între impozitul pe profit la data de 25  
 ianuarie a anului următor celui de impunere şi impozitul pe profit datorat conform declaraţiei de impunere întocmite pe baza situaţiei  
 financiare anuale 
 M. Of. nr. 140/17 feb. 2004   
 
 O. nr. 281/2004 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat",  
 cod 14.13.01.01/a 
 M. Of. nr. 158/23 feb. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 91/2005  (M. Of. nr. 117/7 feb. 2005) 
 - O. nr. 677/2005  (M. Of. nr. 485/8 iun. 2005) 
 - O. nr. 1521/2005  (M. Of. nr. 1055/26 nov. 2005) 
 - O. nr. 230/2006  (M. Of. nr. 172/22 feb. 2006) 
 - O. nr. 950/2006  (M. Of. nr. 512/13 iun. 2006) 
 
 
 O. nr. 338/2004 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 231/16 mar. 2004   
 
 O. nr. 354/2004 

 Ordin privind Procedura de aprobare a entităţilor care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) şi d) şi ale art. 82 alin. (1)  
 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin  
 Legea nr. 545/2003, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare 



 

 2020

 M. Of. nr. 205/9 mar. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1330/2004  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2004) 
 - O. nr. 315/2005  (M. Of. nr. 250/25 mar. 2005) 
 
 
 O. nr. 376/2004 

 Ordin privind stabilirea categoriilor de obligaţii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin poştă, formularele de  
 declaraţii 
 M. Of. nr. 250/22 mar. 2004   
 
 O. nr. 426/2004 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ghişeelor teritoriale pentru restituiri prin titluri de valoare  
 nominală, organizate la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi a listei  
 membrilor ghişeelor teritoriale 
 M. Of. nr. 268/26 mar. 2004   
 
 O. nr. 430/2004 

 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 23 februarie 2004 privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa  
 pe valoarea adăugată 
 M. Of. nr. 253/23 mar. 2004   
 
 O. nr. 460/2004 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei anuale şi a declaraţiei fiscale ce se depun de persoanele juridice străine care  
 au o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în România sau care desfiinţează o reprezentanţă în cursul anului fiscal şi a instrucţiunilor de  
 completare a acestor declaraţii 
 M. Of. nr. 297/5 apr. 2004   
 
 O. nr. 484/2004 

 Ordin privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre România şi Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea  
 evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital 
 M. Of. nr. 358/23 apr. 2004   
 
 O. nr. 497/2004 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1080 
 M. Of. nr. 309/7 apr. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 668/2004  (M. Of. nr. 410/7 mai 2004) 
 - O. nr. 827/2004  (M. Of. nr. 495/2 iun. 2004) 
 
 
 O. nr. 498/2004 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1081 
 M. Of. nr. 309/7 apr. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 668/2004  (M. Of. nr. 410/7 mai 2004) 
 - O. nr. 827/2004  (M. Of. nr. 495/2 iun. 2004) 
 
 
 O. nr. 526/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor  
 acestora şi pietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile  
 prevăzute de lege, la unităţile Trezoreriei Statului 
 M. Of. nr. 388/3 mai 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 888/2005  (M. Of. nr. 555/29 iun. 2005) 
 - O. nr. 2026/2010  (M. Of. nr. 539/3 aug. 2010) 
 - O. nr. 1341/2013  (M. Of. nr. 526/21 aug. 2013) 
 
 
 O. nr. 528/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoare adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în  
 România 
 M. Of. nr. 358/23 apr. 2004   
 
 O. nr. 576/2004 

 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 7 aprilie 2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la  
 impozitul pe profit, convenţiile de evitare a dublei impuneri, accize şi taxa pe valoarea adăugată 
 M. Of. nr. 376/29 apr. 2004   
 
 O. nr. 600/2004 
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 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r 
 M. Of. nr. 397/4 mai 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1521/2005  (M. Of. nr. 1055/26 nov. 2005) 
 
 
 O. nr. 650/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea instituţiilor publice a unor operaţiuni ce  
 decurg din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată şi  
 modificată prin Legea nr. 609/2003 
 M. Of. nr. 418/11 mai 2004   
 
 O. nr. 666/2004 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii mai  
 2004 
 M. Of. nr. 396/4 mai 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 700/2004  (M. Of. nr. 410/7 mai 2004) 
 
 
 O. nr. 669/2004 

 Ordin  privind unele precizări referitoare la rata dobânzii aferentă obligaţiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preţurilor de  
 consum 
 M. Of. nr. 410/7 mai 2004   
 
 O. nr. 700/2004 

 Ordin privind anularea emisiunii certificatelor de trezorerie cu discont seria RO0404CTN0T8, lansate prin Ordinul ministrului finanţelor  
 publice nr. 666/2004 
 M. Of. nr. 410/7 mai 2004   
 
 O. nr. 701/2004 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa  
 de urgenţă a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, art. 5 alin. (1) lit.b) şi  
 art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.  
 Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. şi ale art. 5 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) lit.  
 b) şi art. 7 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" -  
 S.A. Hunedoara 
 M. Of. nr. 449/19 mai 2004   
 
 O. nr. 706/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale a unor operaţiuni  
 ce decurg din aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi  
 completări prin Legea nr. 108/2004 
 M. Of. nr. 434/14 mai 2004   
 
 O. nr. 716/2004 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru construcţia de locuinţe 
 M. Of. nr. 431/13 mai 2004   
 
 O. nr. 734/2004 
 Ordin privind stabilirea componenţei Comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 
 M. Of. nr. 454/20 mai 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 805/2004  (M. Of. nr. 483/28 mai 2004) 
 - O. nr. 209/2005  (M. Of. nr. 186/4 mar. 2005) 
 - O. nr. 530/2005  (M. Of. nr. 372/3 mai 2005) 
 - O. nr. 1259/2005  (M. Of. nr. 813/7 sep. 2005) 
 - O. nr. 891/2006  (M. Of. nr. 542/23 iun. 2006) 
 - O. nr. 1093/2006  (M. Of. nr. 677/7 aug. 2006) 
 
 
 O. nr. 743/2004 

 Ordin privind aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 şi pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea  
 financiară şi contabilă 
 M. Of. nr. 496/2 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1779/2004  (M. Of. nr. 1165/9 dec. 2004) 
 
 
 O. nr. 750/2004 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată în cazul operaţiunilor scutite de  
 taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
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 M. Of. nr. 468/25 mai 2004 
 
 
 O. nr. 826/2004 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii  
 iunie 2004 
 M. Of. nr. 495/2 iun. 2004   
 
 O. nr. 987/2004 

 Ordin pentru aprobarea Deciziei nr. 3/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul  
 pe profit, taxa pe valoarea adăugată şi accize 
 M. Of. nr. 645/16 iul. 2004   
 
 O. nr. 992/2004 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii iulie  
 2004 
 M. Of. nr. 625/9 iul. 2004   
 
 O. nr. 993/2004 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1082 
 M. Of. nr. 625/9 iul. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1155/2004  (M. Of. nr. 721/10 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 994/2004 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaţie cod 1083 
 M. Of. nr. 625/9 iul. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1155/2004  (M. Of. nr. 721/10 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 1060/2004 
 Ordin pentru aprobarea unor formulare specifice cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă 
 M. Of. nr. 703/4 aug. 2004   
 
 O. nr. 1071/2004 
 Ordin pentru marcarea băuturilor alcoolice confiscate 
 M. Of. nr. 780/25 aug. 2004   
 
 O. nr. 1120/2004 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) lit.  
 b) şi ale art. 7 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2004 pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale  
 "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa 
 M. Of. nr. 735/16 aug. 2004   
 
 O. nr. 1153/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finanţelor Publice a titlurilor de  
 participare deţinute de România la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării  
 Negre 
 M. Of. nr. 748/17 aug. 2004   
 
 O. nr. 1154/2004 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii  
 august 2004 
 M. Of. nr. 721/10 aug. 2004   
 
 O. nr. 1159/2004 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali  
 de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni 
 M. Of. nr. 1100/25 nov. 2004   
 
 O. nr. 1163/2004 

 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe  
 profit şi accize 
 M. Of. nr. 716/9 aug. 2004   
 
 O. nr. 1219/2004 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea  
 adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 737/16 aug. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 303/2006  (M. Of. nr. 214/9 mar. 2006) 
 - O. nr. 1030/2006  (M. Of. nr. 549/26 iun. 2006) 
 
 
 O. nr. 1262/2004 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie, cod 1084 
 M. Of. nr. 807/1 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1470/2004  (M. Of. nr. 930/12 oct. 2004) 
 
 
 O. nr. 1263/2004 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie, cod 1085 
 M. Of. nr. 807/1 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1470/2004  (M. Of. nr. 930/12 oct. 2004) 
 
 
 O. nr. 1265/2004 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii  
 septembrie 2004 
 M. Of. nr. 807/1 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1358/2004  (M. Of. nr. 857/20 sep. 2004) 
 
 
 O. nr. 1266/2004 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor şi serviciilor destinate desfăşurării la  
 Bucureşti, în perioada 15 septembrie-5 octombrie 2004, a celui de-al 23-lea Congres poştal universal 
 M. Of. nr. 813/3 sep. 2004   
 
 O. nr. 1271/2004 

 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi  
 conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului 
 M. Of. nr. 813/3 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 2006/2013  (M. Of. nr. 807/19 dec. 2013) 
 - O. nr. 1650/2014  (M. Of. nr. 900/11 dec. 2014) 
 - O. nr. 2379/2017  (M. Of. nr. 730/11 sep. 2017) 
 
 
 O. nr. 1304/2004 
 Ordin privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală 
 M. Of. nr. 828/8 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1422/2006  (M. Of. nr. 786/18 sep. 2006) 
 
 
 O. nr. 1365/2004 

 Ordin pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea unitară a  
 unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată şi probleme de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 879/27 sep. 2004   
 
 O. nr. 1461/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice, a  
 Planului de conturi pentru instituţiile publice şi a instrucţiunilor de aplicare a acestuia 
 M. Of. nr. 1022/5 nov. 2004   
 
 O. nr. 1471/2004 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii octombrie 2004 
 M. Of. nr. 930/12 oct. 2004   
 
 O. nr. 1561/2004 

 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe  
 venit, taxa pe valoarea adăugată şi probleme de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 982/26 oct. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 550/2014  (M. Of. nr. 264/10 apr. 2014) 
 
 
 O. nr. 1574/2004 
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 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finanţare şi a unui amendament la un  
 memorandum de finanţare ISPA 
 M. Of. nr. 344/22 apr. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 303/2007  (M. Of. nr. 181/15 mar. 2007) 
 
 
 O. nr. 1586/2004 

 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind  
 Programul operaţional de ţară 1996 pentru România PH/96/3771, semnat la Bucureşti la 30 august 2004 
 M. Of. nr. 1145/3 dec. 2004   
 
 O. nr. 1606/2004 

 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 8 din 20 octombrie 2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi  
 referitoare la impozitul pe profit 
 M. Of. nr. 1003/1 nov. 2004   
 
 O. nr. 1612/2004 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1086 
 M. Of. nr. 1022/5 nov. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1766/2004  (M. Of. nr. 1142/2 dec. 2004) 
 
 
 O. nr. 1613/2004 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaţie cod 1087 
 M. Of. nr. 1022/5 nov. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1766/2004  (M. Of. nr. 1142/2 dec. 2004) 
 
 
 O. nr. 1624/2004 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale obligaţiunilor de stat cu dobândă aferente lunii noiembrie 2004 
 M. Of. nr. 1022/5 nov. 2004   
 
 O. nr. 1711/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea acţiunilor de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru  
 apărare şi întocmirea bugetului de stat pentru război 
 M. Of. nr. 86/26 ian. 2005   
 
 O. nr. 1716/2004 

 Ordin pentru aprobarea Deciziei nr. 7/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la Codul de  
 procedură fiscală 
 M. Of. nr. 1112/27 nov. 2004   
 
 O. nr. 1771/2004 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii decembrie 2004 
 M. Of. nr. 1137/1 dec. 2004   
 
 O. nr. 1775/2004 
 Ordin privind unele reglementări în domeniul contabilităţii 
 M. Of. nr. 27/10 ian. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1752/2005  (M. Of. nr. 1080/30 nov. 2005) 
 
 
 O. nr. 1779/2004 

 Ordin privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea formularelor modelelor comune privind  
 activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora 
 M. Of. nr. 1165/9 dec. 2004   
 
 O. nr. 1798/2004 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 1 la Memorandumul de finanţare dintre  
 Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici  
 Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare şi tratare a apelor uzate în municipiul  
 Bacău, judeţul Bacău, România" 
 M. Of. nr. 117/7 feb. 2005   
 
 O. nr. 1809/2004 
 Ordin pentru aprobarea Registrului special de evidenţă a operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase 
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 M. Of. nr. 1201/15 dec. 2004   
 
 O. nr. 1840/2004 

 Ordin pentru aprobarea Precizărilor referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind  
 denominarea monedei naţionale 
 M. Of. nr. 1247/23 dec. 2004      
 O. nr. 1879/2004 
 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 0004 - RO 0007 Programul Naţional România 2000 
 M. Of. nr. 1266/29 dec. 2004   
 
 O. nr. 1880/2004 

 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 0102 Programul de cooperare transfrontalieră dintre România  
 şi Ungaria 2001 
 M. Of. nr. 1266/29 dec. 2004   
 
 O. nr. 1881/2004 

 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 0103 Programul de cooperare transfrontalieră dintre România  
 şi Bulgaria 2001 
 M. Of. nr. 1266/29 dec. 2004   
 
 O. nr. 1882/2004 
 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 0104 - RO 0109 Programul Naţional PHARE 2001 
 M. Of. nr. 1266/29 dec. 2004   
 
 O. nr. 1883/2004 

 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 2002/000-628 Programul de cooperare transfrontalieră dintre  
 România şi Ungaria 2002 
 M. Of. nr. 1266/29 dec. 2004   
 
 O. nr. 1884/2004 

 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare PHARE 2002 Programul orizontal pentru sprijinul comunităţii în  
 domeniul securităţii nucleare pentru 2002 pentru România 
 M. Of. nr. 1266/29 dec. 2004   
 
 O. nr. 1885/2004 

 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 2002/000-586.01 - RO 2002/000-586.06 Programul Naţional  
 PHARE 2002 
 M. Of. nr. 1266/29 dec. 2004   
 
 O. nr. 1886/2004 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2003  
 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România (numărul 2003/5812.06), semnat la Bucureşti la 16 ianuarie  
 2004 
 M. Of. nr. 1273/30 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1423/2006  (M. Of. nr. 782/15 sep. 2006) 
 - O. nr. 2003/2006  (M. Of. nr. 985/11 dec. 2006) 
 - O. nr. 187/2007  (M. Of. nr. 144/28 feb. 2007) 
 
 
 O. nr. 1887/2004 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de  
 cooperare transfrontalieră între Ungaria şi România pentru anul 2003 (numărul 2003/005-702), semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003 
 M. Of. nr. 1275/30 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 120/2007  (M. Of. nr. 116/15 feb. 2007) 
 
 
 O. nr. 1888/2004 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de  
 cooperare transfrontalieră între Bulgaria şi România pentru anul 2003 (numărul 2003/005-701), semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003 
 M. Of. nr. 1275/30 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1423/2006  (M. Of. nr. 782/15 sep. 2006) 
 - O. nr. 187/2007  (M. Of. nr. 144/28 feb. 2007) 
 
 
 O. nr. 1889/2004 
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 Ordin pentru publicarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul "Iniţiativa  
 Graniţe Externe 2003 pentru România" (numărul 2003/005-778), semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003 
 M. Of. nr. 1282/30 dec. 2004   
 
 O. nr. 1895/2004 

 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 10 din 2 decembrie 2004 pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea  
 unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată şi accize 
 M. Of. nr. 1278/30 dec. 2004   
 
 O. nr. 1899/2004 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite  
 contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal 
 M. Of. nr. 13/5 ian. 2005   
 
 O. nr. 1926/2004 

 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 9/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la Codul de  
 procedură fiscală 
 M. Of. nr. 1273/30 dec. 2004   
 
 O. nr. 1939/2004 
 Ordin pentru aprobarea formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală", cod 14.13.27.18 
 M. Of. nr. 34/11 ian. 2005   
 
 O. nr. 1941/2004 

 Ordin privind Procedura acordării deducerilor din venitul anual global potrivit art. 86 alin. (1) lit. d)-f) din Legea nr. 571/2003 privind  
 Codul fiscal şi Procedura de alocare a unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea  
 nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 54/17 ian. 2005   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 O. nr. 263/2/2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile aplicabile instituţiilor de credit 
 M. Of. nr. 163/25 feb. 2004 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 6/2004  (M. Of. nr. 10/5 ian. 2005) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 1759/5371/2004 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private 
 M. Of. nr. 1151/6 dec. 2004   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 1354/743/2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind  
 producţia de apă grea în perioada 2001-2006 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia  
 Naţională a Rezervelor de Stat, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 1146/3 dec. 2004   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1377/571/1206/2004 
 Ordin privind constituirea fondului de stimulente 
 M. Of. nr. 1090/23 nov. 2004   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 1682/1820/2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în  
 sistem colectiv pentru domeniul locativ 
 M. Of. nr. 1107/26 nov. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1383/1304/2006  (M. Of. nr. 751/4 sep. 2006) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 526/2004 
 Ordin privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului 
 M. Of. nr. 845/15 sep. 2004   
 
 O. nr. 561/2004 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor art. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004  
 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie 
 M. Of. nr. 747/17 aug. 2004   
 
 O. nr. 636/2004 
 Ordin privind ordinul de serviciu permanent de inspecţie fiscală 
 M. Of. nr. 901/4 oct. 2004   
 
 O. nr. 713/2004 
 Ordin privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale 
 M. Of. nr. 977/25 oct. 2004   
 MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE 
 
 O. nr. 86/2004 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de finanţare ISPA "Îmbunătăţirea sistemelor de  
 alimentare cu apă, colectare şi tratare a apelor uzate în municipiul Bacău" 
 M. Of. nr. 298/5 apr. 2004   
 
 O. nr. 90/2004 

 Ordin pentru aprobarea modificărilor la Procedurile privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea unor programe de dezvoltare,  
 aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 292/2001, cu modificările ulterioare 
 M. Of. nr. 442/18 mai 2004   
 
 O. nr. 368/2004 
 Ordin privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului "Investiţii în turism" 
 M. Of. nr. 1192/14 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 470/2004  (M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004) 
 - O. nr. 117/2005  (M. Of. nr. 165/24 feb. 2005) 
 
 

- O. nr. 1476/2006  (M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006) 

 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 O. nr. 2720/C/2004 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de manager  
 economic şi a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative ale curţilor de apel  
 şi tribunalelor 
 M. Of. nr. 929/12 oct. 2004   
 
 O. nr. 1284/C/2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea aleatorie a dosarelor în cadrul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel 
 M. Of. nr. 482/28 mai 2004   
 
 O. nr. 2031/C/2004 
 Ordin privind aprobarea Statutului Corpului executorilor pentru organizaţiile cooperatiste de credit 
 M. Of. nr. 735/16 aug. 2004   
 
 O. nr. 2409/C/2004 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea semnăturii electronice în vederea înregistrării formularelor şi căutării datelor în  
 Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
 M. Of. nr. 829/8 sep. 2004   
 
 O. nr. 2791/C/2004 

 Ordin privind stabilirea condiţiilor pentru dobândirea calităţii de funcţionar public în sistemul administraţiei penitenciare de către  
 salariaţii civili preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 1098/25 nov. 2004   
 
 O. nr. 2794/C/2004 
 Ordin pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 1098/25 nov. 2004 
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 O. nr. 2854/C/2004 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea  
 posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din  
 sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 1099/25 nov. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 3492/C/2007  (M. Of. nr. 893/28 dec. 2007) 
 - O. nr. 2330/C/2008  (M. Of. nr. 685/7 oct. 2008) 
 - O. nr. 257/C/2009  (M. Of. nr. 65/3 feb. 2009) 
 - O. nr. 1884/C/2009  (M. Of. nr. 614/10 sep. 2009) 
 - O. nr. 2478/C/2010  (M. Of. nr. 751/10 nov. 2010) 
 - O. nr. 2397/C/2012  (M. Of. nr. 556/7 aug. 2012) 
 - O. nr. 4526/C/2020  (M. Of. nr. 1137/26 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 2856/C/2004 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din  
 Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate 
 M. Of. nr. 1099/25 nov. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1026/C/2005  (M. Of. nr. 641/20 iul. 2005) 
 - O. nr. 1043/C/2006  (M. Of. nr. 447/24 mai 2006) 
 - O. nr. 708/C/2010  (M. Of. nr. 171/17 mar. 2010) 
 
 
 O. nr. 3117/C/2004 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului extrasului de registru şi certificatului constatator 
 M. Of. nr. 1105/26 nov. 2004   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 
 O. nr. 117/2004 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului  
 "Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării" 
 M. Of. nr. 490/1 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 367/2004  (M. Of. nr. 822/7 sep. 2004) 
 - O. nr. 614/2004  (M. Of. nr. 87/26 ian. 2005) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 121/8 feb. 2005) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1027/2005  (M. Of. nr. 980/4 nov. 2005) 
 
 
 O. nr. 253/2004 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial şi funcţionarea comisiilor sectoriale  
 interministeriale 
 M. Of. nr. 740/17 aug. 2004   
 
 O. nr. 347/2004 

 Ordin privind modelul de notificare a autorităţilor publice de protecţie a mediului privind limitarea funcţionării instalaţiilor mari de  
 ardere, în vederea derogării de la respectarea valorilor limită de emisie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 
 M. Of. nr. 786/26 aug. 2004   
 
 O. nr. 374/2004 
 Ordin pentru aprobarea Planului de acţiune privind conservarea cetaceelor din apele româneşti ale Mării Negre 
 M. Of. nr. 849/16 sep. 2004   
 
 O. nr. 756/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor 
 M. Of. nr. 86/26 ian. 2005   
 
 O. nr. 757/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 
 M. Of. nr. 86/26 ian. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1230/2005  (M. Of. nr. 1101/7 dec. 2005) 
 - O. nr. 415/2018  (M. Of. nr. 381/3 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 781/2004 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi  
 încărcarea/descărcarea benzinei la terminale 
 M. Of. nr. 1243/23 dec. 2004   
 
 O. nr. 886/2004 
 Ordin pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul meteorologiei 
 M. Of. nr. 46/13 ian. 2005   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 344/708/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în  
 agricultură 
 M. Of. nr. 959/19 oct. 2004 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 27/2007  (M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) 

 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 1/217/182/2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină 
 M. Of. nr. 389/3 mai 2004   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 38/SMI/1044/671/2004 
 Ordin privind aprobarea Codului de conduită pentru activităţile de recreere din zona costieră 
 M. Of. nr. 534/15 iun. 2004   
 
 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 15/2004 

 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2003 pentru scutirea de la plată a unor debite către  
 bugetul asigurărilor sociale de stat 
 M. Of. nr. 55/22 ian. 2004   
 
 O. nr. 68/2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea materiilor explozive 
 M. Of. nr. 147/19 feb. 2004   
 
 O. nr. 171/2004 

 Ordin pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de  
 muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională 
 M. Of. nr. 725/11 aug. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 608/2004  (M. Of. nr. 1129/30 nov. 2004) 
 - O. nr. 40/2006  (M. Of. nr. 105/3 feb. 2006) 
 
 
 O. nr. 357/2004 

 Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul  
 Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii -  
 I.N.C.D.P.M. Bucureşti 
 M. Of. nr. 733/13 aug. 2004   
 
 O. nr. 407/2004 
 Ordin privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar 
 M. Of. nr. 717/9 aug. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 65/2005  (M. Of. nr. 149/18 feb. 2005) 
 - O. nr. 881/2005  (M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) 
 - O. nr. 978/2006  (M. Of. nr. 6/4 ian. 2007) 
 - O. nr. 1026/2007  (M. Of. nr. 850/11 dec. 2007) 
 - O. nr. 1027/2008  (M. Of. nr. 816/5 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 504/2004 

 Ordin privind caracterul voluntar al standardelor menţionate în unele reglementări emise de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi  
 Familiei 
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 M. Of. nr. 1052/12 nov. 2004   
 
 O. nr. 525/2004 

 Ordin privind aprobarea formatului şi conţinutului buletinului de calcul al punctajului mediu anual rezultat în urma evaluării, în vederea  
 recalculării pensiilor 
 M. Of. nr. 955/19 oct. 2004   
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 56/131/2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea şi  

 completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu  
 Handicap 
 M. Of. nr. 140/17 feb. 2004   
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 I. nr. 67/9368/2004 
 Instrucţiuni privind aplicarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi  
 tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor 
 M. Of. nr. 153/20 feb. 2004   
 
 O. nr. 35/3112/2004 
 Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare 
 M. Of. nr. 107/4 feb. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 151/20 feb. 2004) 
 Modificări: 
 - O. nr. 48/3533/2006  (M. Of. nr. 488/6 iun. 2006) 
 - O. nr. 153/430/2007  (M. Of. nr. 179/14 mar. 2007) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 736/31 oct. 2007) 
 Modificări: 
 - O. nr. 232/3323/2009  (M. Of. nr. 159/16 mar. 2009) 
 - O. nr. 143/3381/2010  (M. Of. nr. 173/17 mar. 2010) 
 - O. nr. 1062/3989/2011  (M. Of. nr. 246/7 apr. 2011) 
 - O. nr. 3177/660/2019  (M. Of. nr. 238/28 mar. 2019) 
 
 
 O. nr. 59/3175/2004 

 Ordin privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu  
 există standarde ocupaţionale 
 M. Of. nr. 128/12 feb. 2004   
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 532/1349/2004 
 Ordin privind caracterul voluntar al standardelor menţionate în Normele generale de protecţie a muncii 
 M. Of. nr. 997/29 oct. 2004   
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 279/2004 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a  
 executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi  
 stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 725/11 aug. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 620/2006  (M. Of. nr. 1012/20 dec. 2006) 
 
 
 O. nr. 280/2004 

 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al contractelor încheiate între beneficiarii de credite, respectiv fonduri nerambursabile, şi  
 agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 742/17 aug. 2004   
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 
 
 O. nr. 26/2004 
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 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de finanţare şi selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul  
 protecţiei copilului 
 M. Of. nr. 244/19 mar. 2004   
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 123/429/2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de  
 prevenire şi de combatere a traficului de copii 
 M. Of. nr. 1150/6 dec. 2004   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 
 O. nr. 50/2004 
 Ordin privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate 
 M. Of. nr. 76/29 ian. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 302/2004  (M. Of. nr. 295/5 apr. 2004) 
 - O. nr. 697/2005  (M. Of. nr. 583/6 iul. 2005) 
 - O. nr. 1352/2009  (M. Of. nr. 742/2 nov. 2009) 
 - O. nr. 1066/2010  (M. Of. nr. 562/10 aug. 2010) 
 - O. nr. 1011/2011  (M. Of. nr. 416/14 iun. 2011) 
 - O. nr. 926/2014  (M. Of. nr. 614/20 aug. 2014) 
 - O. nr. 814/2018  (M. Of. nr. 526/26 iun. 2018) 
 - O. nr. 559/2021  (M. Of. nr. 462/29 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 134/2004 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar ca decoraţie civilă 
 M. Of. nr. 145/18 feb. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 510/2004  (M. Of. nr. 418/11 mai 2004) 
 
 
 O. nr. 135/2004 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor privind conferirea Medaliei Meritul Sanitar ca decoraţie civilă 
 M. Of. nr. 145/18 feb. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 511/2004  (M. Of. nr. 418/11 mai 2004) 
 
 
 O. nr. 159/2004 
 Ordin privind detaliul cheltuielilor efectuate lunar şi trimestrial de unităţile sanitare cu paturi 
 M. Of. nr. 150/20 feb. 2004   
 
 O. nr. 160/2004 
 Ordin pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al personalului cu atribuţii de inspector din Agenţia Naţională a Medicamentului 
 M. Of. nr. 153/20 feb. 2004   
 
 O. nr. 181/2004 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind acordarea autorizaţiei de punere pe piaţă de către Agenţia Naţională a Medicamentului  
 pentru medicamentele de uz uman autorizate deja în statele membre ale Uniunii Europene prin procedură descentralizată 
 M. Of. nr. 240/18 mar. 2004   
 
 O. nr. 188/2004 

 Ordin privind constituirea Registrului operativ naţional al bolilor profesionale şi a Centrului naţional de coordonare metodologică şi  
 informare privind bolile profesionale 
 M. Of. nr. 219/12 mar. 2004   
 
 O. nr. 240/2004 

 Ordin privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de  
 dotare a acestora 
 M. Of. nr. 213/11 mar. 2004   
 
 O. nr. 291/2004 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării  
 unor deficienţe organice sau fiziologice 
 M. Of. nr. 265/25 mar. 2004   
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 O. nr. 293/2004 

 Ordin pentru aprobarea modelului Declaraţiei de interese a membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale a  
 Medicamentului 
 M. Of. nr. 283/31 mar. 2004   
 
 O. nr. 294/2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului declaraţiei de interese a membrilor Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului 
 M. Of. nr. 268/26 mar. 2004   
 
 O. nr. 310/2004 

 Ordin pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea  
 populaţiei şi pentru mediu 
 M. Of. nr. 295/5 apr. 2004   
 
 O. nr. 328/2004 
 Ordin pentru constituirea comisiilor de coordonare a activităţii de privatizare 
 M. Of. nr. 297/5 apr. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1062/2004  (M. Of. nr. 810/2 sep. 2004) 
 
 
 O. nr. 355/2004 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la  
 dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro 
 M. Of. nr. 343/20 apr. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1219/2005  (M. Of. nr. 1047/24 nov. 2005) 
 - O. nr. 896/2010  (M. Of. nr. 382/9 iun. 2010) 
 
 
 O. nr. 381/2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare 
 M. Of. nr. 527/11 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1045/2010  (M. Of. nr. 529/29 iul. 2010) 
 - O. nr. 752/3978/136/2018  (M. Of. nr. 517/25 iun.  
 2018) 
 
 
 O. nr. 417/2004 
 Ordin privind înfiinţarea unităţii de transport neonatal specializat 
 M. Of. nr. 349/21 apr. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 307/2005  (M. Of. nr. 306/12 apr. 2005) 
 
 
 O. nr. 418/2004 
 Ordin privind identificarea nou-născutului la naştere 
 M. Of. nr. 349/21 apr. 2004   
 
 O. nr. 430/2004 
 Ordin pentru aprobarea Baremului medical cu afecţiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani 
 M. Of. nr. 377/29 apr. 2004   
 
 O. nr. 431/2004 

 Ordin privind organizarea şi funcţionarea laboratoarelor şi compartimentelor de igiena radiaţiilor ionizante aflate în reţeaua Ministerului  
 Sănătăţii 
 M. Of. nr. 368/27 apr. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1373/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 
 
 O. nr. 458/2004 
 Ordin privind ameliorarea accesului gravidelor la investigaţii paraclinice şi consulturi de specialitate 
 M. Of. nr. 397/4 mai 2004   
 
 O. nr. 544/2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale 
 M. Of. nr. 450/19 mai 2004   
 
 O. nr. 545/2004 
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 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenţă  
 prespitalicească şi a furnizorilor de transport medical 
 M. Of. nr. 472/26 mai 2004   
 
 O. nr. 568/2004 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind conţinutul tematic al modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire  
 profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă 
 M. Of. nr. 472/26 mai 2004   
 
 O. nr. 614/2004 
 Ordin pentru aprobarea şi publicarea Suplimentului 2004 al Farmacopeii Române, ediţia a X-a 
 M. Of. nr. 522/10 iun. 2004   
 
 O. nr. 615/2004 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind implementarea regulilor de bună practică în desfăşurarea studiilor clinice efectuate cu  
 medicamente de uz uman 
 M. Of. nr. 603/5 iul. 2004      
 O. nr. 713/2004 
 Ordin privind aprobarea normelor de autorizare sanitară a unităţilor sanitare cu paturi 
 M. Of. nr. 68/20 ian. 2005   
 
 O. nr. 754/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate pentru produsele din unităţile sanitare din reţeaua  
 Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 1162/8 dec. 2004   
 
 O. nr. 771/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea şi derularea contractelor de achiziţii publice pentru medicamente,  
 materiale sanitare şi reactivi, necesare activităţii unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 597/2 iul. 2004   
 
 O. nr. 858/2004 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor utilizate pentru agrearea laboratoarelor ce măsoară conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de  
 carbon din produsele din tutun 
 M. Of. nr. 645/16 iul. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 606/2005  (M. Of. nr. 501/14 iun. 2005) 
 
 
 O. nr. 860/2004 
 Ordin privind aprobarea Listei bolilor transmisibile prioritare în România 
 M. Of. nr. 645/16 iul. 2004   
 
 O. nr. 862/2004 
 Ordin privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului 
 M. Of. nr. 631/12 iul. 2004   
 
 O. nr. 863/2004 
 Ordin pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor 
 M. Of. nr. 644/16 iul. 2004   
 
 O. nr. 870/2004 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul  
 sanitar 
 M. Of. nr. 671/26 iul. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1498/2004  (M. Of. nr. 1130/30 nov. 2004) 
 - O. nr. 655/2005  (M. Of. nr. 541/27 iun. 2005) 
 - O. nr. 748/2007  (M. Of. nr. 303/7 mai 2007) 
 - O. nr. 556/2009  (M. Of. nr. 298/7 mai 2009) 
 - O. nr. 1768/2011  (M. Of. nr. 4/4 ian. 2012) 
 - O. nr. 1067/2012  (M. Of. nr. 734/31 oct. 2012) 
 - O. nr. 1375/2016  (M. Of. nr. 988/8 dec. 2016) 
 - O. nr. 593/2017  (M. Of. nr. 401/29 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 918/2004 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor privind condiţiile atribuirii în folosinţă gratuită către concesionari a bunurilor mobile ce se află în  
 dotarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale care se concesionează 
 M. Of. nr. 756/19 aug. 2004   
 
 O. nr. 923/2004 
 Ordin privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate publică 
 M. Of. nr. 662/22 iul. 2004   
 
 O. nr. 954/2004 

 Ordin privind reglementarea acordării asistenţei medicale pacienţilor din România de către specialişti aparţinând unor clinici sau  
 organizaţii umanitare din străinătate 
 M. Of. nr. 689/30 iul. 2004   
 
 O. nr. 973/2004 
 Ordin pentru reabilitarea şi modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 şi a instalaţiilor de sterilizare tip ISM 
 M. Of. nr. 723/11 aug. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1678/2004  (M. Of. nr. 33/11 ian. 2005) 
 
 
 O. nr. 979/2004 
 Ordin privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică 
 M. Of. nr. 724/11 aug. 2004   
 
 O. nr. 1070/2004 
 Ordin pentru aprobarea programului de supraveghere şi control al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) 
 M. Of. nr. 874/24 sep. 2004   
 
 O. nr. 1093/2004 
 Ordin privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale 
 M. Of. nr. 840/14 sep. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1045/2010  (M. Of. nr. 529/29 iul. 2010) 
 - O. nr. 1041/2013  (M. Of. nr. 570/6 sep. 2013) 
 - O. nr. 1149/2017  (M. Of. nr. 801/10 oct. 2017) 
 - O. nr. 2134/2019  (M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 1142/2004 
 Ordin pentru stabilirea conţinutului-cadru al curriculei de formare profesională a medicilor implicaţi în tratamentul toxicodependenţei 
 M. Of. nr. 867/23 sep. 2004   
 
 O. nr. 1144/2004 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile 
 M. Of. nr. 856/20 sep. 2004   
 
 O. nr. 1186/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea îndeplinirii criteriilor de acceptabilitate pentru instalaţiile radiologice 
 M. Of. nr. 885/28 sep. 2004   
 
 O. nr. 1334/2004 

 Ordin cu privire la acţiunile specifice privind protecţia sănătăţii persoanelor fizice împotriva radiaţiilor ionizante în cazul expunerii  
 medicale 
 M. Of. nr. 1014/3 nov. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 299/64/2006  (M. Of. nr. 298/3 apr. 2006) 
 
 
 O. nr. 1442/2004 
 Ordin privind aprobarea Ghidului pentru clasificarea deficienţelor observate în timpul inspecţiilor de bună practică de fabricaţie 
 M. Of. nr. 1116/27 nov. 2004   
 
 O. nr. 1512/2004 

 Ordin pentru aprobarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei săvârşite la Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor  
 la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,  
 precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 1160/8 dec. 2004   
 



 

 2035

 O. nr. 1611/2004 
 Ordin privind aprobarea circuitului informaţional şi a fişelor de declarare şi supraveghere a infecţiei HIV/SIDA 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2005   
 
 O. nr. 1624/2004 

 Ordin privind introducerea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM  
 v.3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România 
 M. Of. nr. 1223/20 dec. 2004   
 
 O. nr. 1625/2004 
 Ordin privind Studiul de evaluare a costurilor la nivel de pacient în spitale finanţate pe bază de caz rezolvat 
 M. Of. nr. 1223/20 dec. 2004   
 
 O. nr. 1718/2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private 
 M. Of. nr. 233/21 mar. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1182/2009  (M. Of. nr. 656/2 oct. 2009) 
 - O. nr. 1315/2019  (M. Of. nr. 712/29 aug. 2019) 
 - O. nr. 1356/2020  (M. Of. nr. 688/31 iul. 2020) 
 
 

- O. nr. 3008/2021  (M. Of. nr. 1257/31 dec. 2021) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 49/54/2004 
 Ordin privind introducerea certificatelor digitale calificate de semnătură electronică în spitalele/instituţiile sanitare din România 
 M. Of. nr. 71/28 ian. 2004   
 
 O. nr. 566/236/2004 

 Ordin privind unele reglementări referitoare la decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau  
 fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru care s-au emis decizii în anul 2003, care au fost eliberate şi  
 facturate în anul 2004 
 M. Of. nr. 618/7 iul. 2004   
 
 O. nr. 581/251/2004 

 Ordin privind continuarea finanţării achiziţiei de vaccin rabic destinat profilaxiei postexpunere din Fondul naţional unic de asigurări  
 sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 499/3 iun. 2004   
 
 O. nr. 770/288/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de  
 Asigurări de Sănătate şi structurile teritoriale ale acestora 
 M. Of. nr. 609/6 iul. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 1032/414/2004  (M. Of. nr. 773/24 aug. 2004) 
 
 
 O. nr. 1347/477/2004 
 Ordin privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privaţi a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu 
 M. Of. nr. 1012/3 nov. 2004   
 
 O. nr. 1551/546/2004 
 Ordin pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finanţării pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008 
 M. Of. nr. 1150/6 dec. 2004   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 946/299/2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind  
 concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale 
 M. Of. nr. 711/6 aug. 2004   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 765/454/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de depozitare, ambalare şi comercializare a produselor din tutun 
 M. Of. nr. 622/8 iul. 2004   
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 546/4260/2004 
 Ordin privind stabilirea specialităţilor înrudite, care pot fi obţinute ca a doua specialitate fără susţinerea concursului de rezidenţiat 
 M. Of. nr. 740/17 aug. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 767/20 aug. 2004) 
 Modificări: 
 - O. nr. 829/4724/2006  (M. Of. nr. 673/4 aug. 2006) 
 
 
 O. nr. 916/4275/2004 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice în care pot solicita confirmarea în rezidenţiat preparatorii  
 şi asistenţii universitari, încadraţi prin concurs organizat conform legii, în discipline didactice care nu au corespondent în Nomenclatorul  
 specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, pentru reţeaua de asistenţă medicală 
 M. Of. nr. 729/12 aug. 2004   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 O. nr. 2/2004 
 Ordin privind instituirea unor măsuri de creştere a siguranţei navigaţiei pentru navele maritime de categoria I mai vechi de 20 de ani 
 M. Of. nr. 26/13 ian. 2004   
 
 O. nr. 39/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi  
 instalaţii. Caietul IV: Instalaţii interioare", indicativ GP-090-03 
 M. Of. nr. 61/23 ian. 2004   
 
 O. nr. 295/2004 

 Ordin pentru aplicarea în România a Cerinţei EUROCONTROL "ESARR 2", ediţia 2.0/2000, referitoare la raportarea şi evaluarea  
 evenimentelor privind siguranţa în managementul traficului aerian ATM 
 M. Of. nr. 200/5 mar. 2004   
 
 O. nr. 471/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale  
 suprafeţelor aeroportuare", indicativ NP-085-2004 
 M. Of. nr. 416/10 mai 2004   
 
 O. nr. 507/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase", indicativ  
 NE-026-2004 
 M. Of. nr. 323/14 apr. 2004   
 
 O. nr. 538/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor specifice privind componenţa şi modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a  
 licitaţiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor pentru licitaţiile având ca obiect închirierea secţiilor de circulaţie  
 aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile 
 M. Of. nr. 328/16 apr. 2004   
 
 O. nr. 570/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protecţiei  
 împotriva îngheţului", indicativ NP-095-04 
 M. Of. nr. 456/20 mai 2004   
 
 O. nr. 571/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată",  
 indicativ CD-27-04 
 M. Of. nr. 456/20 mai 2004   
 
 O. nr. 572/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al  
 căii ferate - revizuire ID-28-76", indicativ ID-28-04 
 M. Of. nr. 456/20 mai 2004   
 
 O. nr. 573/2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială 
 M. Of. nr. 327/15 apr. 2004   
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 O. nr. 617/2004 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind evaluarea şi reducerea riscului în managementul traficului aerian  
 - RACR ESARR 4 
 M. Of. nr. 316/9 apr. 2004   
 
 O. nr. 637/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea  
 ghizilor de turism 
 M. Of. nr. 534/15 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 990/2009  (M. Of. nr. 910/24 dec. 2009) 
 
 
 O. nr. 711/2004 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind determinările termografice în construcţii", indicativ MP-037-04 
 M. Of. nr. 405/6 mai 2004   
 
 O. nr. 736/2004 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a  
 clădirilor" indicativ GP-101-04 
 M. Of. nr. 874/24 sep. 2004   
 
 O. nr. 737/2004 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a pereţilor din zidărie prin cămăşuiri  
 armate cu grile polimerice", indicativ GP-100-04 
 M. Of. nr. 780/25 aug. 2004   
 
 O. nr. 738/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă. Clădiri  
 autoadaptabile la solicitări seismice", indicativ MP-036-04 
 M. Of. nr. 1002/1 nov. 2004   
 
 O. nr. 781/2004 

 Ordin privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind  
 introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  
 424/2002 
 M. Of. nr. 414/10 mai 2004   
 
 O. nr. 782/2004 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane",  
 indicativ MP-026-04 
 M. Of. nr. 1221/20 dec. 2004   
 
 O. nr. 803/2004 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS-98 la condiţiile  
 seismice ale României şi la necesităţile inginereşti", indicativ GT-053-04 
 M. Of. nr. 882/27 sep. 2004   
 
 O. nr. 804/2004 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea băncii de date cuprinzând înregistrări  
 ale cutremurelor puternice, obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională INCERC", indicativ GT-055-04 
 M. Of. nr. 882/27 sep. 2004   
 
 O. nr. 805/2004 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic  
 (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 şi 1990, obţinute în reţeaua  
 seismică naţională INCERC", indicativ GT-054-04 
 M. Of. nr. 882/27 sep. 2004   
 
 O. nr. 885/2004 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind măsurarea tonajului navelor maritime care arborează pavilionul român şi nu efectuează  
 voiaje internaţionale, cod MTCT.ANR-TNM-2004 
 M. Of. nr. 448/19 mai 2004   
 
 O. nr. 904/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru execuţia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării  
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 căii la podurile de şosea din beton armat şi beton precomprimat - revizuire CD 118-79, indicativ CD 118-2003 
 M. Of. nr. 659/22 iul. 2004   
 
 O. nr. 905/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece - revizuire AND  
 523-98, indicativ AND 523-2003 
 M. Of. nr. 659/22 iul. 2004   
 
 O. nr. 906/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, în staţii fixe - revizuire DD 509-89,  
 indicativ DD 509-2003 
 M. Of. nr. 659/22 iul. 2004   
 
 O. nr. 907/2004 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru  
 drumuri cu structuri rutiere suple şi semirigide - Revizuire AND 540-98", indicativ AND 540-2003 
 M. Of. nr. 397/11 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 952/2005  (M. Of. nr. 559/30 iun. 2005) 
 
 
 O. nr. 918/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri -  
 revizuire AND 537-98, indicativ AND 537-2003 
 M. Of. nr. 659/22 iul. 2004   
 
 O. nr. 1031/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi  
 a fondanţilor chimici, utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă", indicativ NE-030-2004 
 M. Of. nr. 511/7 iun. 2004   
 
 O. nr. 1032/2004 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile  
 rutiere", indicativ NE-029-2004 
 M. Of. nr. 511/7 iun. 2004   
 
 O. nr. 1059/2004 

 Ordin privind aprobarea derogării de la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 193/2003 pentru aprobarea  
 Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protecţia mediului/RACR-PM, ediţia 2/2003 
 M. Of. nr. 681/29 iul. 2004   
 
 O. nr. 1132/2004 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române - RACR - ROAII - ESAC - Raportarea obligatorie a actelor de  
 intervenţie ilicită şi a evenimentelor care privesc securitatea aviaţiei civile 
 M. Of. nr. 784/26 aug. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 620/2019  (M. Of. nr. 235/27 mar. 2019) 
 
 
 O. nr. 1177/2004 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton" 
 M. Of. nr. 132/11 feb. 2005   
 
 O. nr. 1600/2004 

 Ordin pentru organizarea unei verificări profesionale a personalului feroviar cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare şi a celui  
 cu atribuţii de conducere, instruire, îndrumare şi control 
 M. Of. nr. 850/16 sep. 2004   
 
 O. nr. 1608/2004 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţile bituminoase pe timp friguros",  
 Indicativ NE 025-2003 
 M. Of. nr. 100/31 ian. 2005   
 
 O. nr. 2224/2004 
 Ordin pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată 
 M. Of. nr. 1189/13 dec. 2004   
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 O. nr. 2319/2004 
 Ordin pentru aprobarea Actului constitutiv al Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 M. Of. nr. 92/27 ian. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 5341/2018  (M. Of. nr. 729/23 aug. 2018) 
 
 

- O. nr. 59/2022  (M. Of. nr. 73/25 ian. 2022) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 1/100/2004 
 Ordin aprobarea procedurilor privind restricţionarea sau interzicerea temporară a circulaţiei autovehiculelor categoria N 3 , care se  
 deplasează pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei 
 M. Of. nr. 21/12 ian. 2004   
 
 O. nr. 1822/394/2004 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de  
 comportare la foc 
 M. Of. nr. 90/27 ian. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 133/1234/2006  (M. Of. nr. 297/3 apr. 2006) 
 - O. nr. 269/431/2008  (M. Of. nr. 313/22 apr. 2008) 
 
 
 O. nr. 2059/441/2004 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea avizului prevăzut la art. 2201 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003,  
 cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 110/3 feb. 2005   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1355/1230/2004 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi  
 Turismului 
 M. Of. nr. 769/23 aug. 2004   
 
 O. nr. 1502/1366/2004 

 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi  
 Turismului 
 M. Of. nr. 861/21 sep. 2004   
 
 O. nr. 1628/1428/2004 

 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi  
 Turismului 
 M. Of. nr. 909/6 oct. 2004   
 OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 2061/329/191/2004 
 Ordin privind aprobarea modelului, caracteristicilor, condiţiilor de tipărire şi păstrare a cartelelor pentru distribuirea către populaţie a  
 principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război 
 M. Of. nr. 818/6 sep. 2004   
 OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 
 
 O. nr. 389/2004 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice şi de comunicaţii care  
 stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate - DS 3 
 M. Of. nr. 1081/19 nov. 2004   
 
 O. nr. 391/2004 

 Ordin pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice şi de implementare privind securitatea calculatoarelor şi a reţelelor locale -  
 INFOSEC 4 
 M. Of. nr. 1081/19 nov. 2004   
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ VINROM 
 
 Protocol nr. 12/2004 

 Protocol nr. 12/2004 privind preţurile minime pentru produsele şi grupele de produse pe bază de alcool etilic, distilate, precum şi ţuica şi  
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 rachiurile naturale, stabilite de Organizaţia Patronală a Industriei Alcoolului şi Băuturilor Alcoolice - GARANT, în conformitate cu Legea  
 nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 958/19 oct. 2004   
 
 

PARCHETUL NAŢIONAL ANTICORUPŢIE 

 O. nr. 105/2004 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de  
 manager economic şi a altor funcţii vacante din Departamentul economico-financiar şi administrativ al Parchetului Naţional Anticorupţie 
 M. Of. nr. 1170/10 dec. 2004   
 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 5206/2045/2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a biletelor de călătorie gratuită pentru transportul pe calea ferată a  
 beneficiarilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.  
 341/2004 
 M. Of. nr. 118/7 feb. 2005   
 

 2005 
 
 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 41/29664/2005 
 Ordin privind colaborarea interinstituţională pentru recepţionarea documentelor de transport însoţitoare ale mărfii de către autoritatea  
 sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră, de la autoritatea vamală competentă din punctele  
 de trecere a frontierei de stat navale şi aeriene, la introducerea mărfurilor în România 
 M. Of. nr. 459/31 mai 2005   
 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 343/2005 
 Ordin privind organizarea culoarelor verzi şi descărcarea electronică a carnetelor TIR 
 M. Of. nr. 278/4 apr. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 431/2007  (M. Of. nr. 103/12 feb. 2007) 
 
 
 O. nr. 878/2005 

 Ordin privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire şi  
 codificare a mărfurilor 
 M. Of. nr. 476/6 iun. 2005   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 
 
 O. nr. 63/2005 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi  
 facilitarea accesului acestora la finanţare - START 
 M. Of. nr. 327/19 apr. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 155/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 79/2005 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin  
 fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit 
 M. Of. nr. 422/19 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 129/2005  (M. Of. nr. 689/1 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 101/2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri 
 M. Of. nr. 512/16 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 197/2005  (M. Of. nr. 980/4 nov. 2005) 
 
 
 O. nr. 126/2005 

 Ordin privind înfiinţarea Consiliului consultativ al Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării  
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 întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 629/19 iul. 2005   
 
 O. nr. 140/2005 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii  
 antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 723/10 aug. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 158/2005  (M. Of. nr. 786/30 aug. 2005) 
 
 

- O. nr. 164/2005  (M. Of. nr. 811/7 sep. 2005) 

 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 O. nr. 1/2005 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 37/12 ian. 2005   
 
 O. nr. 10/2005 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 95/28 ian. 2005   
 
 O. nr. 15/2005 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 181/2 mar. 2005   
 
 O. nr. 21/2005 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 294/7 apr. 2005   
 
 O. nr. 39/2005 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor scoase la concurs public de oferte Runda nr. 44/2005 pentru concesionarea de activităţi  
 miniere de explorare 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 61/2005 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, Runda a VII-a/2005 
 M. Of. nr. 518/17 iun. 2005   
 
 O. nr. 86/2005 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare - Runda 45/2005 
 M. Of. nr. 687/1 aug. 2005   
 
 O. nr. 89/2005 

 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul efectuării de  
 operaţiuni petroliere 
 M. Of. nr. 668/27 iul. 2005   
 
 O. nr. 99/2005 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 783/29 aug. 2005   
 
 O. nr. 134/2005 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare - Runda nr. 46/2005 
 M. Of. nr. 914/12 oct. 2005   
 
 O. nr. 145/2005 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 957/28 oct. 2005   
 
 O. nr. 150/2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul de detaliu al Cărţii petroliere şi modul de întocmire a acesteia 
 M. Of. nr. 1005/14 nov. 2005   
 
 O. nr. 153/2005 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
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 M. Of. nr. 1001/11 nov. 2005   
 
 O. nr. 174/2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind expertizarea documentaţiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale 
 M. Of. nr. 1116/12 dec. 2005   
 
 O. nr. 175/2005 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru al Studiului de fezabilitate pentru valorificarea resurselor minerale  
 şi protecţia zăcământului 
 M. Of. nr. 1122/13 dec. 2005   
 
 O. nr. 176/2005 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru al Planului de dezvoltare a exploatării resurselor/rezervelor  
 minerale 
 M. Of. nr. 1116/12 dec. 2005   
 
 O. nr. 177/2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru al Documentaţiei cu calculul resurselor/rezervelor minerale 
 M. Of. nr. 1116/12 dec. 2005   
 
 O. nr. 178/2005 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 1116/12 dec. 2005   
 
 O. nr. 179/2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind condiţiile de eliberare a permiselor de prospecţiune 
 M. Of. nr. 1116/12 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 16/2022  (M. Of. nr. 112/3 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 189/2005 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 47/2005 
 M. Of. nr. 1177/27 dec. 2005   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT 

 O. nr. 207/2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă 
 M. Of. nr. 601/12 iul. 2005   
 
 O. nr. 208/2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de procedură al Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă 
 M. Of. nr. 601/12 iul. 2005   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 57/EN/2005 

 Decizie privind publicarea Listei standardelor şi specificaţiilor tehnice pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, precum şi  
 pentru infrastructura şi serviciile asociate 
 M. Of. nr. 264/30 mar. 2005 
 Abrogare 
 
 

- Decizia nr. 338/2010  (M. Of. nr. 347/26 mai 2010) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 O. nr. 2/2005 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi cantităţilor din contractele cu opţiune 
 M. Of. nr. 107/2 feb. 2005   
 
 O. nr. 3/2005 

 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru cu opţiune de vânzare-cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător termo] şi  
 Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 107/2 feb. 2005   
 
 O. nr. 5/2005 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi cantităţilor din contractele cu opţiune încheiate de Societatea Naţională  
 "Nuclearelectrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 142/17 feb. 2005 
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 O. nr. 6/2005 

 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru cu opţiune de vânzare-cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător termo] şi  
 Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 142/17 feb. 2005   
 
 O. nr. 8/2005 

 Ordin privind aprobarea normei tehnice energetice "Normativ pentru analiza şi evidenţa evenimentelor accidentale din instalaţiile de  
 producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice" 
 M. Of. nr. 189/7 mar. 2005   
 
 O. nr. 9/2005 
 Ordin privind acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică 
 M. Of. nr. 213/14 mar. 2005   
 
 O. nr. 11/2005 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii captivi de energie electrică - Revizia 2 
 M. Of. nr. 213/14 mar. 2005   
 
 O. nr. 13/2005 
 Ordin privind participarea producătorilor de energie electrică la piaţa concurenţială 
 M. Of. nr. 242/23 mar. 2005   
 
 O. nr. 14/2005 
 Ordin privind perioada de testare a noii platforme de tranzacţionare din piaţa angro de energie electrică 
 M. Of. nr. 242/23 mar. 2005   
 
 O. nr. 22/2005 

 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător de energie electrică] şi  
 [furnizorul consumatorilor captivi] 
 M. Of. nr. 513/16 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 11/2007  (M. Of. nr. 433/28 iun. 2007) 
 
 
 O. nr. 23/2005 

 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al  
 reţelelor electrice de distribuţie, încheiat între [producător de energie] şi [operator de distribuţie] 
 M. Of. nr. 513/16 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 11/2007  (M. Of. nr. 433/28 iun. 2007) 
 
 
 O. nr. 24/2005 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători prin contracte  
 reglementate şi a preţurilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1 
 M. Of. nr. 532/23 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 13/2006  (M. Of. nr. 492/7 iun. 2006) 
 
 
 O. nr. 30/2005 
 Ordin privind cadrul de funcţionare al pieţei angro de energie electrică 
 M. Of. nr. 552/28 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 46/2009  (M. Of. nr. 201/30 mar. 2009) 
 - O. nr. 31/2018  (M. Of. nr. 166/22 feb. 2018) 
 
 
 O. nr. 41/2005 
 Ordin pentru aprobarea modului de aplicare a tarifelor binom de către furnizorii de energie termică 
 M. Of. nr. 948/25 oct. 2005   
 
 O. nr. 60/2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Comitetului de arbitraj 
 M. Of. nr. 41/17 ian. 2006   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 310/2005 
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 Decizie privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană 
 M. Of. nr. 292/7 apr. 2005   
 
 Decizia nr. 312/2005 

 Decizie privind aprobarea valorii activelor reglementate la data de 31 decembrie 2004 pentru Societatea Comercială de Distribuţie a  
 Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş şi Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 292/7 apr. 2005   
 
 O. nr. 223/2005 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de  
 Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 226/17 mar. 2005   
 
 O. nr. 224/2005 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de  
 Societatea Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 226/17 mar. 2005   
 
 O. nr. 225/2005 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de  
 Societatea Comercială "AMGAZ" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 226/17 mar. 2005   
 
 O. nr. 226/2005 

 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţului pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Hargita Gaz" - S.A. Odorheiu Secuiesc 
 M. Of. nr. 224/17 mar. 2005   
 
 O. nr. 227/2005 

 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţului pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Salgaz" - S.A. Salonta 
 M. Of. nr. 225/17 mar. 2005   
 
 O. nr. 463/2005 
 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 513/16 iun. 2005   
 
 O. nr. 1063/2005 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Garant Service" - S.R.L. Bistriţa 
 M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005   
 
 O. nr. 1085/2005 

 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de  
 Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş, aferent depozitului Cetatea de Baltă 
 M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 2/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea criteriilor uniforme pentru acordarea  
 de derogări unor unităţi care fabrică produse pe bază de lapte 
 M. Of. nr. 95/28 ian. 2005   
 
 O. nr. 7/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce sistemul computerizat veterinar integrat Traces şi modifică Norma  
 sanitară veterinară care stabileşte forma de cooperare între centrul Animo gazdă şi România 
 M. Of. nr. 155/22 feb. 2005   
 
 O. nr. 10/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspătă în România din întreprinderi autorizate  
 pentru export din Namibia 
 M. Of. nr. 146/18 feb. 2005   
 
 O. nr. 11/2005 
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 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspătă în România din întreprinderi autorizate  
 pentru export din Republica Africa de Sud 
 M. Of. nr. 160/23 feb. 2005   
 
 O. nr. 13/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte regulile pentru prelevare de probe de  
 produse de origine animală pentru examenul de laborator 
 M. Of. nr. 230/18 mar. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 268/2006  (M. Of. nr. 938/20 nov. 2006) 
 
 
 O. nr. 18/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile naţionale referitoare la punerea pe  
 piaţă a produselor medicinale de înaltă tehnologie, în special cele derivate din biotehnologie 
 M. Of. nr. 131/11 feb. 2005   
 
 O. nr. 19/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte suportul logistic pentru sistemul computerizat veterinar Traces 
 M. Of. nr. 134/14 feb. 2005   
 
 O. nr. 20/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la dezvoltarea unui sistem veterinar computerizat integrat, denumit Traces 
 M. Of. nr. 133/14 feb. 2005   
 
 O. nr. 22/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat 
 M. Of. nr. 134/14 feb. 2005   
 
 O. nr. 23/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la procedura pentru desemnarea serverului central pentru sistemul veterinar  
 computerizat integrat 
 M. Of. nr. 133/14 feb. 2005   
 
 O. nr. 24/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce menţionează unităţile din reţeaua computerizată ANIMO din Comunitate 
 M. Of. nr. 230/18 mar. 2005   
 
 O. nr. 27/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte metode pentru identificarea genetică a animalelor de reproducţie de  
 rasă pură din specia bovine 
 M. Of. nr. 134/14 feb. 2005 
  
 O. nr. 28/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţii speciale ce reglementează activităţile de import în România de  
 produse din peşte originare din Republica Turcia 
 M. Of. nr. 138/15 feb. 2005   
 
 O. nr. 31/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la lista unităţilor din Republica Macedonia autorizate pentru import de  
 carne proaspătă în România 
 M. Of. nr. 133/14 feb. 2005   
 
 O. nr. 32/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţii speciale ce reglementează importul în România de produse de  
 pescuit provenite din Kenya 
 M. Of. nr. 162/23 feb. 2005   
 
 O. nr. 33/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criterii pentru informaţiile ce trebuie furnizate în conformitate cu  
 Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul statelor membre ale Uniunii Europene cu  
 România cu animale din speciile bovine şi porcine 
 M. Of. nr. 165/24 feb. 2005   
 
 O. nr. 35/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind implementarea de către autorităţile sanitare veterinare de la posturile de  
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 inspecţie la frontieră a măsurilor ce trebuie aplicate în cazul activităţilor de import şi tranzit de mărfuri supuse controlului  
 sanitar-veterinar, găsite necorespunzătoare 
 M. Of. nr. 177/1 mar. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 23/2012  (M. Of. nr. 194/26 mar. 2012) 
 
 
 O. nr. 36/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte un model pentru listele unităţilor din România autorizate în  
 conformitate cu prevederile legislaţiei veterinare naţionale transpuse şi regulile ce se aplică transmiterii acestora Comisiei 
 M. Of. nr. 190/7 mar. 2005   
 
 O. nr. 42/2005 

 Ordin privind măsurile pentru implementarea interdicţiei totale de administrare a proteinelor animale procesate în hrana animalelor de  
 fermă 
 M. Of. nr. 310/13 apr. 2005   
 
 O. nr. 45/2005 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare 
 M. Of. nr. 333/20 apr. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 15/2006  (M. Of. nr. 115/7 feb. 2006) 
 - O. nr. 93/2007  (M. Of. nr. 234/4 apr. 2007) 
 - O. nr. 174/2007  (M. Of. nr. 690/11 oct. 2007) 
 - O. nr. 84/2008  (M. Of. nr. 729/28 oct. 2008) 
 - O. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 420/19 iun. 2009) 
 - O. nr. 145/2010  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2011) 
 - O. nr. 4/2012  (M. Of. nr. 77/31 ian. 2012) 
 - O. nr. 83/2012  (M. Of. nr. 817/5 dec. 2012) 
 - O. nr. 66/2013  (M. Of. nr. 473/30 iul. 2013) 
 - O. nr. 42/2014  (M. Of. nr. 300/24 apr. 2014) 
 - O. nr. 96/2014  (M. Of. nr. 611/18 aug. 2014) 
 
 
 O. nr. 51/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a măsurilor de supraveghere şi control al unor substanţe şi al  
 reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor privind performanţa metodelor analitice şi interpretarea rezultatelor 
 M. Of. nr. 718/9 aug. 2005   
 
 O. nr. 53/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzând ţările terţe sau părţi ale ţărilor terţe şi condiţiile de certificare  
 veterinară, sănătate animală şi publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite  
 de la acestea şi preluarea acestor liste şi condiţii pentru importul în România 
 M. Of. nr. 848/20 sep. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 136/2005  (M. Of. nr. 1145/19 dec. 2005) 
 - O. nr. 152/2006  (M. Of. nr. 542/23 iun. 2006) 
 - O. nr. 287/2006  (M. Of. nr. 56/24 ian. 2007) 
 
 
 
 O. nr. 54/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte standarde armonizate privind testarea  
 pentru anumite reziduuri în produse de origine animală importate din ţări terţe 
 M. Of. nr. 495/13 iun. 2005   
 
 O. nr. 62/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare de supraveghere şi imunoprofilactice obligatorii  
 ale căror costuri sunt suportate de către proprietarii animalelor 
 M. Of. nr. 716/8 aug. 2005   
 
 O. nr. 64/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte garanţii adiţionale privind Salmonella pentru transportul găinilor ouătoare  
 către Republica Finlanda şi Regatul Suediei 
 M. Of. nr. 716/8 aug. 2005   
 
 O. nr. 65/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte garanţii adiţionale în ceea ce priveşte Salmonella, pentru transportul de  
 păsări de reproducţie şi pui de o zi către Republica Finlanda şi Regatul Suediei în scopul introducerii în efective de păsări de reproducţie  
 sau în efective de păsări pentru producţie 
 M. Of. nr. 716/8 aug. 2005   
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 O. nr. 66/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care aprobă un manual de diagnostic stabilind proceduri de diagnostic, metode de  
 prelevare a probelor şi criterii pentru evaluarea testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice 
 M. Of. nr. 707/5 aug. 2005   
 
 O. nr. 72/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor 
 M. Of. nr. 759/19 aug. 2005   
 
 O. nr. 73/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploataţiilor care deţin găini ouătoare 
 M. Of. nr. 763/22 aug. 2005   
 
 O. nr. 74/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind tranzitul cu animale vii din specia bovine prin Regatul Unit al Marii Britanii şi  
 Irlandei de Nord 
 M. Of. nr. 776/25 aug. 2005   
 
 O. nr. 75/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă 
 M. Of. nr. 776/25 aug. 2005   
 
 O. nr. 79/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei metodologice de implementare a Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate a  
 animalelor, ce reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de animale, material  
 seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică (normă Balai pentru animale), privind condiţiile în care  
 se poate realiza importul de pisici, câini şi dihori domestici pentru organizaţii, instituţii sau centre autorizate 
 M. Of. nr. 821/12 sep. 2005   
 
 O. nr. 83/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind garanţii suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în comerţul intracomunitar  
 cu porci şi criteriile de furnizare a informaţiilor despre această boală 
 M. Of. nr. 822/12 sep. 2005   
 
 O. nr. 86/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind computerizarea procedurilor de import veterinare (proiectul Shift) 
 M. Of. nr. 831/14 sep. 2005   
 
 O. nr. 92/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte lista ţărilor terţe din care se autorizează importul de produse din pescuit  
 pentru consumul uman 
 M. Of. nr. 873/29 sep. 2005   
 
 O. nr. 95/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind baza de date ce cuprinde cerinţele comunitare de import prevăzute de proiectul  
 Shift 
 M. Of. nr. 888/4 oct. 2005   
 
 O. nr. 98/2005 
 Ordin privind aprobarea Planului de contingenţă (de necesitate) al României pentru influenţa aviară 
 M. Of. nr. 957/28 oct. 2005   
 
 O. nr. 100/2005 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de tipărire, emitere şi gestionare a certificatelor de sănătate pentru exportul de animale vii 
 M. Of. nr. 1122/13 dec. 2005   
 
 O. nr. 103/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte măsuri pentru comerţul României cu Republica Cehă, Estonia, Cipru,  
 Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia cu material seminal, ovule şi embrioni din speciile bovine, porcine, ovine  
 şi caprine obţinute în aceste ţări 
 M. Of. nr. 970/1 nov. 2005   
 
 O. nr. 106/2005 
 Ordin privind înfiinţarea şi funcţionarea Unităţii epidemiologice centrale în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală 
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 M. Of. nr. 973/2 nov. 2005   
 
 O. nr. 109/2005 

 Ordin privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare  
 şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  
 să folosească modelul de proces-verbal 
 M. Of. nr. 988/8 nov. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 58/2009  (M. Of. nr. 617/14 sep. 2009) 
 - O. nr. 69/2014  (M. Of. nr. 387/26 mai 2014) 
 - O. nr. 119/2019  (M. Of. nr. 855/23 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 121/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor şi cerinţele de certificare pentru  
 import de peşte viu, icre şi lapţi ai acestuia destinaţi pentru creştere şi peşte viu de acvacultură şi produsele acestuia destinate pentru  
 consum uman 
 M. Of. nr. 1065/28 nov. 2005   
 
 O. nr. 123/2005 

 Ordin pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar şi furajele supuse controlului  
 sanitar-veterinar la posturile de inspecţie la frontieră 
 M. Of. nr. 1081/30 nov. 2005   
 
 O. nr. 133/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele minime pentru studiul genotipurilor de proteine prionice la  
 rasele de ovine 
 M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005   
 
 O. nr. 148/2005 

 Ordin privind aprobarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la  
 animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2006 
 M. Of. nr. 1188/29 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 146/2006  (M. Of. nr. 614/17 iul. 2006) 
 
 
 O. nr. 149/2005 
 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate cu privire la anumite produse alimentare 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2006   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 88/973/2005 
 Ordin privind aprobarea Listei încărcăturilor anterioare autorizate pentru transportul pe mare al uleiurilor şi grăsimilor lichide în vrac 
 M. Of. nr. 874/29 sep. 2005   
 
 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 

 O. nr. 4380/2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea şi atribuirea de acţiuni în cadrul metodei de privatizare prin restituire 
 M. Of. nr. 131/11 feb. 2005   
 
 O. nr. 4452/2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitrosere" - S.A. Făgăraş 
 M. Of. nr. 169/25 feb. 2005   
 
 O. nr. 5017/2005 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Centrul de Cercetare pentru Materiale  
 Macromoleculare şi Membrane" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 449/26 mai 2005   
 
 O. nr. 5133/2005 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "SIAT - Sisteme Industriale de Automatizări" - S.A.  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 565/1 iul. 2005   
 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 
 
 O. nr. 287/2005 
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 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 008-05 "Aparate de cântărit cu funcţionare automată" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 103/2006  (M. Of. nr. 494/7 iun. 2006) 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 288/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 005-05 "Contoare de energie electrică activă" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 103/2006  (M. Of. nr. 494/7 iun. 2006) 
 - O. nr. 127/2008  (M. Of. nr. 550/21 iul. 2008) 
 - O. nr. 330/2011  (M. Of. nr. 858/6 dec. 2011) 
 - O. nr. 126/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 289/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 044-05 "Măsuri de volum pentru cereale" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 290/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 066-05 "Ansambluri de măsurare a puterii calorifice a combustibililor" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 291/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 059-05 "Instalaţii portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule  
 rutiere" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 292/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 073-05 "Lentile de testare oftalmologică" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 293/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 030-05 "Audiometre" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 294/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 045-05 "Măsuri de volum pentru lapte" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 295/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 031-05 "Refractometre şi polarimetre pentru determinarea concentraţiei de  
 zahăr" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 296/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 046-05 "Butoaie (altele decât cele pentru bere) şi budane" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 
 O. nr. 297/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 080-04 "Analizoare electrochimice pentru lichide" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 298/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 076-05 "Conductometre pentru determinarea conductivităţii electrolitice a  
 soluţiilor apoase" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 299/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 079-05 "Umidimetre" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
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 O. nr. 300/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 064-05 "Termometre medicale" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 301/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor  
 (cinemometre)" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 153/2007  (M. Of. nr. 622/10 sep. 2007) 
 - O. nr. 187/2009  (M. Of. nr. 546/6 aug. 2009) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3/2018  (M. Of. nr. 423/17 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 302/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 015-05 "Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 303/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 053-05 "Greutăţi de lucru" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 126/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 304/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 057-05 "Instalaţii pentru cântărirea în mers a autovehiculelor" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 126/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 305/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 056-05 "Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 306/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 055-05 "Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 126/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 307/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 071-05 "Densitometre" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 308/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 020-05 "Ceasornice programatoare pentru contoare de energie electrică" 
 M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 309/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 072-05 "Dioptrimetre" 
  M. Of. nr. 1102/7 dec. 2005 
  
 
 O. nr. 315/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 023-05 "Standuri cu role pentru verificarea sistemului de frânare al  
 vehiculelor rutiere" 
 M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 126/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 316/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 062-05 "Instalaţii pentru determinarea sarcinii pe roţi la locomotive" 
 M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005   
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 O. nr. 317/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 039-05 "Electroencefalografe" 
 M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005   
 
 O. nr. 318/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 "Contoare de energie termică" 
 M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 103/2006  (M. Of. nr. 494/7 iun. 2006) 
 - O. nr. 125/2008  (M. Of. nr. 562/25 iul. 2008) 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 319/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 077-05 "Higrometre" 
 M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005   
 
 O. nr. 320/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 060-05 "Maşini/aparate pentru încercarea materialelor la solicitări mecanice şi  
 măsurarea cuplului mecanic. Partea I. Maşini/aparate pentru încercarea materialelor la solicitări mecanice" 
 M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005   
 
 O. nr. 321/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 050-05 "Sisteme/echipamente de măsurare şi taxare a duratei convorbirilor  
 telefonice şi comunicaţiilor telex" 
 M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005   
 
 O. nr. 322/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 007-05 "Sisteme de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide,  
 altele decât apa" 
 M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 103/2006  (M. Of. nr. 494/7 iun. 2006) 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 323/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 043-05 "Butirometre" 
 M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005   
 
 O. nr. 324/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 026-05 "Transformatoare pentru măsurare" 
 M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 325/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 019-05 "Viscozimetrie" 
 M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005   
 
 O. nr. 326/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 016-05 "Planimetre" 
 M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005   
 
 O. nr. 344/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 037-05 "Dozimetre/debitmetre pentru radiaţii" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 345/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 036-05 "Contaminometre" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 346/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 038-05 "Avertizoare de expunere" 
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 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005   
 
 O. nr. 347/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 035-05 "Instalaţie de măsurare a activităţii" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005   
 
 O. nr. 348/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 051-05 "Anemometre" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005   
 
 O. nr. 349/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 061-05 "Dinamometre" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005   
 
 O. nr. 350/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 070-05 "Luxmetre" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005   
 
 O. nr. 351/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 081-05 "Electrocardiografe şi electrocardioscoape" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005   
 
 O. nr. 352/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 028-05 "Spectro(foto)metre" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005   
 
 O. nr. 353/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 068-05 "Aparate pentru măsurarea rezistenţei electrice" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005   
 
 O. nr. 354/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 027-05 "Contoare de energie electrică reactivă" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 126/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 355/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 069-05 "Totalizatoare pentru energie electrică şi putere medie maximă" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005   
 
 O. nr. 356/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 002-05 "Măsuri de lungime" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005   
 
 O. nr. 358/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 002-05 "Măsuri de lungime" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005   
 
 O. nr. 359/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 029-05 "Opacimetre" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 126/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 360/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 011-05 "Aparate pentru măsurări dimensionale" 
 M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 

 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
 O. nr. 156/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deşeurilor radioactive 
 M. Of. nr. 571/4 iul. 2005   
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CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ AL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST 

 Regulament/2005 
 Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
 M. Of. nr. 57/18 ian. 2005   
 CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ AL REGIUNII DE DEZVOLTARE VEST 
 
 Regulament/2005 
 Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Vest 
 M. Of. nr. 107/2 feb. 2005   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 106/2005 

 Ordin privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, distruse, pierdute  
 sau furate 
 M. Of. nr. 157/22 feb. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 316/2014  (M. Of. nr. 570/31 iul. 2014) 
 
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 221/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind limitarea eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu 
 M. Of. nr. 820/9 sep. 2005   
 
 O. nr. 275/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare sau radiologice 
 M. Of. nr. 923/17 oct. 2005   
 
 O. nr. 276/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice 
 M. Of. nr. 923/17 oct. 2005   
 
 O. nr. 364/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU 
 M. Of. nr. 1097/6 dec. 2005   
 
 O. nr. 365/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU 
 M. Of. nr. 1084/2 dec. 2005   
 
 O. nr. 372/2005 
 Ordin privind interzicerea utilizării instalaţiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără intensificator de imagine 
 M. Of. nr. 1098/6 dec. 2005   
 
 O. nr. 407/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear 
 M. Of. nr. 193/1 mar. 2006   
 
 GUVERN 
 
 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. 590/2005 

 Decizie privind stabilirea termenului de punere în funcţiune a reţelelor de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe radio 3410-3600  
 MHz 
 M. Of. nr. 968/1 nov. 2005      
 GUVERN 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 1224/2005 

 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetărilor statistice lunare şi anuale referitoare la producţia de lapte şi produse lactate (IND L),  
 modulul industrie alimentară 
 M. Of. nr. 55/20 ian. 2006 
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 Modificări: 
 - O. nr. 536/2006  (M. Of. nr. 478/2 iun. 2006) 
 
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 244/2005 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind comunicarea publică a fonogramelor  
 publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual şi a tabelului  
 cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme 
 M. Of. nr. 123/9 feb. 2006   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 3/2005 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind analiza naturii şi proporţiilor ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa sistemelor  
 informatice şi de comunicaţii (SIC) - DS 4 
 M. Of. nr. 74/21 ian. 2005   
 
 O. nr. 4/2005 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului general de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii - DS 5 
 M. Of. nr. 74/21 ian. 2005   
 
 O. nr. 149/2005 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului pentru continuarea activităţii în situaţii de urgenţă pentru sisteme  
 informatice şi de comunicaţii (SIC) care vehiculează informaţii clasificate - DS 7 
 M. Of. nr. 383/6 mai 2005   
 
 O. nr. 475/2005 

 Ordin privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate fizică pentru încăperile speciale de securitate destinate protecţiei informaţiilor  
 NATO clasificate şi a celor echivalente, potrivit legii 
 M. Of. nr. 1035/22 nov. 2005   
 
 O. nr. 490/2005 
 Ordin pentru stabilirea condiţiilor de acces la informaţii U.E. Clasificate 
 M. Of. nr. 1173/23 dec. 2005 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 101/2014  (M. Of. nr. 845/20 nov. 2014) 

 
 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. 373/2005 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de supraveghere a pieţei echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii,  
 precum şi a altor echipamente electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice 
 M. Of. nr. 746/17 aug. 2005   
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 
 O. nr. 1228/2005 

 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare  
 turistică 
 M. Of. nr. 132/13 feb. 2006   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 O. nr. 490/2005 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Parcul Industrial Cugir" - S.A. 
 M. Of. nr. 112/3 feb. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 4971/2018  (M. Of. nr. 505/20 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 492/2005 
 Ordin privind modul de eliberare, forma şi conţinutul legitimaţiei de detectiv particular 
 M. Of. nr. 133/14 feb. 2005     
 O. nr. 522/2005 

 Ordin privind modelele registrelor de evidenţă a operaţiunilor cu arme şi muniţii desfăşurate de armurierii autorizaţi în condiţiile Legii nr.  
 295/2004 
 M. Of. nr. 304/12 apr. 2005   
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 O. nr. 566/2005 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Business Park Euro Land" - S.R.L. Braşov 
 M. Of. nr. 317/14 apr. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1088/2005  (M. Of. nr. 1121/13 dec. 2005) 
 
 
 O. nr. 592/2005 
 Ordin privind anularea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Pro Roman" - S.A. 
 M. Of. nr. 360/27 apr. 2005   
 
 O. nr. 620/2005 

 Ordin privind modalităţile de recunoaştere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular,  
 eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European 
 M. Of. nr. 400/12 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 47/2010  (M. Of. nr. 131/26 feb. 2010) 
 
 
 O. nr. 683/2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice 
 M. Of. nr. 520/20 iun. 2005   
 
 O. nr. 712/2005 
 Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă 
 M. Of. nr. 599/12 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 786/2005  (M. Of. nr. 844/19 sep. 2005) 
 
 
 O. nr. 724/2005 
 Ordin privind stabilirea baremelor medicale pentru dobândirea calităţii de detectiv particular 
 M. Of. nr. 631/19 iul. 2005   
 
 O. nr. 735/2005 

 Ordin privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de  
 urgenţă 
 M. Of. nr. 671/27 iul. 2005   
 
 O. nr. 736/2005 

 Ordin privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de  
 urgenţă 
 M. Of. nr. 671/27 iul. 2005   
 
 O. nr. 886/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei 
 M. Of. nr. 899/7 oct. 2005   
 
 O. nr. 972/2005 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "ARC Parc Industrial" - S.R.L. Dej 
 M. Of. nr. 922/17 oct. 2005   
 
 O. nr. 1015/2005 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea  
 Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune pentru promovarea cetăţeniei europene active (participare  
 civică), semnat la Bruxelles la 4 aprilie 2005 
 M. Of. nr. 1057/26 nov. 2005   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 716/619/2005 
 Ordin privind constituirea comisiilor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale pentru identificarea gospodăriilor distruse ca urmare a  
 fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie-mai 2005, precum şi modalitatea de repartizare şi distribuire a ajutoarelor 
 M. Of. nr. 620/16 iul. 2005   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 511/41/2005 
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 Ordin privind separarea fluxurilor de pasageri în porturile din România, în conformitate cu recomandările şi cele mai bune practici  
 cuprinse în catalogul Schengen 
 M. Of. nr. 152/21 feb. 2005   
 
 O. nr. 708/923/2005 

 Ordin privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României şi convocarea, după caz, a  
 structurilor privind gestionarea riscului la cutremure 
 M. Of. nr. 565/1 iul. 2005   
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 

 Decizia nr. 1563395/2005 

 Decizie privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare şi Cercetare în Adicţii în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi acreditarea  
 programelor de formare, a formatorilor şi a formatorilor de formatori din domeniul adicţiilor 
 M. Of. nr. 696/2 aug. 2005   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. A/1440/2005 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor  
 Unite nr. 1.171/1998 şi nr. 1.572/2004 
 M. Of. nr. 683/29 iul. 2005   
 
 O. nr. A/2585/2005 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor  
 Unite nr. 1.612/2005, nr. 1.616/2005 şi nr. 1.617/2005 
 M. Of. nr. 856/22 sep. 2005   
 
 O. nr. A/3999/2005 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite  
 nr. 1.591/2005 privind situaţia din Republica Sudan 
 M. Of. nr. 966/1 nov. 2005   
 
 O. nr. A/6065/2005 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor  
 Unite nr. 1.636/2005 privind situaţia din Orientul Mijlociu, adoptată la 31 octombrie 2005 
 M. Of. nr. 136/14 feb. 2006   
 
 O. nr. A/7240/2005 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor  
 Unite nr. 1.532/2004 privind situaţia din Republica Liberia, adoptată la 12 martie 2004 
 M. Of. nr. 136/14 feb. 2006   
 
 O. nr. 101/2005 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate semnate de România cu alte state 
 M. Of. nr. 131/11 feb. 2005   
 
 O. nr. 268/2005 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 140/16 feb. 2005   
 
 O. nr. 706/2005 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate semnate de România cu alte state 
 M. Of. nr. 478/7 iun. 2005   
 
 O. nr. 1405/2005 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate semnate de România cu alte state sau la care România a devenit parte 
 M. Of. nr. 887/4 oct. 2005   
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR 

 O. nr. 177/2005 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la declaraţiile industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea  
 prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată 
 M. Of. nr. 435/23 mai 2005 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 491/10 iun. 2005) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 79/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin  
 acordarea de subvenţii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole,  
 precum şi a efectivelor de animale 
 M. Of. nr. 148/18 feb. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 43/2006  (M. Of. nr. 142/15 feb. 2006) 
 
 
 O. nr. 113/2005 

 Ordin privind aprobarea cantităţilor de carne, de peşte şi de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subvenţii în conformitate  
 cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2005,  
 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale 
 M. Of. nr. 149/18 feb. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 488/2005  (M. Of. nr. 527/21 iun. 2005) 
 - O. nr. 681/2005  (M. Of. nr. 720/9 aug. 2005) 
 - O. nr. 791/2005  (M. Of. nr. 751/18 aug. 2005) 
 - O. nr. 1060/2005  (M. Of. nr. 926/17 oct. 2005) 
 - O. nr. 1225/2005  (M. Of. nr. 1037/22 nov. 2005) 
 - O. nr. 1387/2005  (M. Of. nr. 10/5 ian. 2006) 
 - O. nr. 719/2006  (M. Of. nr. 883/30 oct. 2006) 
 - O. nr. 783/2006  (M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 
 O. nr. 118/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi al federaţiilor de  
 organizaţii de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 159/23 feb. 2005   
 
 O. nr. 146/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea zonelor de reprezentare şi a criteriilor de desemnare a numărului  
 reprezentanţilor pe fiecare zonă de reprezentare din cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 233/21 mar. 2005   
 
 O. nr. 147/2005 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase 
 M. Of. nr. 214/14 mar. 2005   
 
 O. nr. 174/2005 

 Ordin pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat, cantităţilor de produse pe culturi, sumelor aferente acestora, precum şi condiţiilor de  
 eligibilitate ale producătorilor agricoli 
 M. Of. nr. 253/25 mar. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 798/2005  (M. Of. nr. 748/17 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 185/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi ale  
 federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 278/4 apr. 2005   
 
 O. nr. 188/2005 
 Ordin privind criteriile specifice de acordare a avizului pentru asociaţii şi fundaţii din domeniul de activitate al ministerului 
 M. Of. nr. 288/6 apr. 2005   
 
 O. nr. 200/2005 
 Ordin privind autorizarea Organizaţiei interprofesionale a producătorilor şi procesatorilor de in şi cânepă din România 
 M. Of. nr. 316/14 apr. 2005   
 
 O. nr. 343/2005 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă pentru sezonul de  
 vânătoare 15 mai 2005 - 14 mai 2006 
 M. Of. nr. 403/12 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1132/2005  (M. Of. nr. 978/3 nov. 2005) 
 - O. nr. 7/2006  (M. Of. nr. 45/18 ian. 2006) 
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 - O. nr. 135/2006  (M. Of. nr. 194/1 mar. 2006) 
    
 O. nr. 344/2005 
 Ordin pentru prelungirea perioadei de recoltare şi colectare a masei lemnoase 
 M. Of. nr. 431/23 mai 2005   
 
 O. nr. 383/2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Corias" - S.A. Corabia, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 469/2 iun. 2005   
 
 O. nr. 418/2005 

 Ordin pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de  
 Vânătoare şi Protecţie a Vânatului 
 M. Of. nr. 548/28 iun. 2005   
 
 O. nr. 424/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la ocrotirea şi gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din apele de munte  
 administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva 
 M. Of. nr. 524/21 iun. 2005   
 
 O. nr. 506/2005 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând deţinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2005 pentru speciile ovine, păsări,  
 animale de blană, viermi de mătase, albine, peşti, bovine, porcine şi palmipede, pe rase şi linii 
 M. Of. nr. 551/28 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1288/2005  (M. Of. nr. 1165/22 dec. 2005) 
 
 
 O. nr. 511/2005 
 Ordin pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier naţional în anul 2005 
 M. Of. nr. 596/11 iul. 2005   
 
 O. nr. 512/2005 

 Ordin privind Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 67/2004 pentru instituirea la nivel naţional a Reţelei de  
 informaţii contabile agricole, aprobată cu modificări prin Legea nr. 465/2004 
 M. Of. nr. 614/15 iul. 2005   
 
 O. nr. 604/2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Dionysos" - S.A. Ceptura, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 670/27 iul. 2005   
 
 O. nr. 645/2005 

 Ordin privind aprobarea încadrării regiunilor viticole româneşti în zonele viticole ale Uniunii Europene şi condiţiile aplicării corecţiilor  
 de tărie alcoolică şi de aciditate asupra recoltelor de struguri aflate în diferite stadii de prelucrare 
 M. Of. nr. 679/28 iul. 2005   
 
 O. nr. 732/2005 

 Ordin pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a  
 Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice  
 pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru  
 utilizare în România,  a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a  Listei denumirilor de origine  
 controlată(DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România 
 M. Of. nr. 726/10 aug. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 640/2009  (M. Of. nr. 720/26 oct. 2009) - modifică titlul 
 - O. nr. 247/2012  (M. Of. nr. 802/29 nov. 2012) 
 
 
 O. nr. 790/2005 

 Ordin privind delimitarea competenţelor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în transpunerea şi implementarea legislaţiei comunitare din  
 domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar 
 M. Of. nr. 740/15 aug. 2005   
 
 O. nr. 796/2005 

 Ordin pentru aprobarea Protocolului de predare-preluare a participaţiei statului la societăţile comerciale cu profil piscicol, cuprinse în  
 anexa nr. 1 la protocol, a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi alte terenuri aferente acestora, cuprinse în  
 anexa nr. 2 la protocol, de la Agenţia Domeniilor Statului la Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol 
  M. Of. nr. 157/20 feb. 2006 



 

 2059

 
 
 O. nr. 804/2005 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă ce se atribuie direct, prin  
 concesionare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 354/2005 
 M. Of. nr. 803/5 sep. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 644/2009  (M. Of. nr. 747/3 nov. 2009) 
 
 
 O. nr. 815/2005 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la societăţile comerciale cu profil piscicol la care Compania Naţională de  
 Administrare a Fondului Piscicol este acţionar majoritar 
 M. Of. nr. 780/26 aug. 2005   
 
 O. nr. 895/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind modelul registrelor ce se vor ţine de organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi de federaţiile de  
 organizaţii de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 832/14 sep. 2005   
 
 O. nr. 901/2005 

 Ordin privind modul de decontare a cantităţii de grâu pentru care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea  
 de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea cantităţii de 1.500 mii tone  
 grâu din recolta anului 2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2005 
 M. Of. nr. 842/19 sep. 2005   
 
 O. nr. 979/2005 

 Ordin pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi a plafonului maxim al creditelor ce se acordă în anul 2005 în condiţiile Legii nr.  
 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură 
 M. Of. nr. 876/29 sep. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 217/2006  (M. Of. nr. 312/6 apr. 2006) 
 
 
 O. nr. 1189/2005 

 Ordin privind stabilirea calităţii-tip a sfeclei de zahăr rezultate din producţia anului 2006, recepţionată de societăţile comerciale pentru  
 industrializarea acesteia 
 M. Of. nr. 1038/23 nov. 2005   
 
 O. nr. 1203/2005 

 Ordin pentru aprobarea capturării de exemplare din speciile de păsări cuprinse în anexele la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei  
 vânatului nr. 103/1996, republicată, pe fondurile de vânătoare din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi pe fondurile  
 de vânătoare din judeţele unde există suspiciunea influenţei aviare 
 M. Of. nr. 1001/11 nov. 2005   
 
 O. nr. 1230/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea şi acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor  
 categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 109/6 feb. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 271/2006  (M. Of. nr. 415/15 mai 2006) 
 - O. nr. 436/2007  (M. Of. nr. 606/3 sep. 2007) 
 - O. nr. 438/2008  (M. Of. nr. 639/5 sep. 2008) 
 
 
 O. nr. 1256/2005 

 Ordin pentru aprobarea Metodelor de prelevare a probelor de plante şi produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator  
 pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri de pesticide 
 M. Of. nr. 1103/7 dec. 2005   
 
 O. nr. 1265/2005 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi  
 comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 147/2007  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2007) 
 - O. nr. 965/2016  (M. Of. nr. 929/18 nov. 2016) 
 - O. nr. 228/2021  (M. Of. nr. 899/20 sep. 2021) - la 1 septembrie 2022 
 
 
 O. nr. 1266/2005 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi  
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 comercializarea cartofului pentru sămânţă 
 M. Of. nr. 14/6 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1412/2015  (M. Of. nr. 432/17 iun. 2015) 
 - O. nr. 1874/2015  (M. Of. nr. 641/24 aug. 2015) 
 - O. nr. 965/2016  (M. Of. nr. 929/18 nov. 2016) 
 - O. nr. 119/2020  (M. Of. nr. 389/14 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 1267/2005 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi  
 comercializarea materialului de înmulţire vegetativă a viţei de vie 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 119/2020  (M. Of. nr. 389/14 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 1268/2005 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea  
 materialului de înmulţire al plantelor ornamentale 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1224/2018  (M. Of. nr. 669/1 aug. 2018) 
 - O. nr. 119/2020  (M. Of. nr. 389/14 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 1269/2005 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de  
 înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele 
 M. Of. nr. 14/6 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 432/2007  (M. Of. nr. 371/31 mai 2007) 
 - O. nr. 8/2020  (M. Of. nr. 48/23 ian. 2020) 
 - O. nr. 119/2020  (M. Of. nr. 389/14 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 1279/2005 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Cereale şi produse procesate din cereale" 
 M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005   
 
 O. nr. 1280/2005 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Oleaginoase şi produse procesate" 
 M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005   
 
 O. nr. 1281/2005 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Cartof şi produse procesate" 
 M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005   
 
 O. nr. 1282/2005 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Struguri, must, vin, produse pe bază de vin şi produse procesate" 
 M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005   
 
 O. nr. 1283/2005 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Cereale pentru bere, hamei, bere" 
 M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005   
 
 O. nr. 1284/2005 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Carne de pasăre, ouă şi produse procesate" 
 M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005   
 
 O. nr. 1285/2005 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Plante textile şi produse procesate" 
 M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005   
 
 O. nr. 1286/2005 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Orez" 
 M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005   
 
 O. nr. 1289/2005 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Lapte şi produse lactate" 
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 M. Of. nr. 19/10 ian. 2006   
 
 O. nr. 1304/2005 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Legume şi fructe proaspete şi procesate" 
 M. Of. nr. 19/10 ian. 2006   
 
 O. nr. 1305/2005 
 Ordin pentru aprobarea modelului de uniformă de serviciu a personalului silvic 
 M. Of. nr. 134/13 feb. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 332/2006  (M. Of. nr. 488/6 iun. 2006) 
 
 
 O. nr. 1345/2005 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Sfeclă de zahăr, zahăr şi produse procesate" 
 M. Of. nr. 19/10 ian. 2006   
 
 O. nr. 1348/2005 

 Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de  
 plante agricole 
 M. Of. nr. 54/20 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 580/2006  (M. Of. nr. 780/14 sep. 2006) 
 - O. nr. 575/2007  (M. Of. nr. 498/25 iul. 2007) 
 - O. nr. 868/2007  (M. Of. nr. 720/24 oct. 2007) 
 - O. nr. 733/2009  (M. Of. nr. 886/17 dec. 2009) 
 - O. nr. 188/2010  (M. Of. nr. 622/3 sep. 2010) 
 - O. nr. 197/2011  (M. Of. nr. 685/27 sep. 2011) 
 - O. nr. 170/2012  (M. Of. nr. 583/16 aug. 2012) 
 - O. nr. 891/2013  (M. Of. nr. 613/2 oct. 2013) 
 - O. nr. 836/2014  (M. Of. nr. 419/5 iun. 2014) 
 - O. nr. 1778/2015  (M. Of. nr. 594/6 aug. 2015) 
 - O. nr. 321/2016  (M. Of. nr. 236/30 mar. 2016) 
 - O. nr. 99/2017  (M. Of. nr. 324/5 mai 2017) 
 - O. nr. 569/2018  (M. Of. nr. 377/2 mai 2018) 
 - O. nr. 212/2019  (M. Of. nr. 238/28 mar. 2019) 
 - O. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 53/28 ian. 2020) 
 - O. nr. 185/2021  (M. Of. nr. 806/23 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 1349/2005 

 Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de  
 legume 
 M. Of. nr. 54/20 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 579/2006  (M. Of. nr. 780/14 sep. 2006) 
 - O. nr. 574/2007  (M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 
 - O. nr. 869/2007  (M. Of. nr. 720/24 oct. 2007) 
 - O. nr. 609/2008  (M. Of. nr. 703/16 oct. 2008) 
 - O. nr. 733/2009  (M. Of. nr. 886/17 dec. 2009) 
 - O. nr. 188/2010  (M. Of. nr. 622/3 sep. 2010) 
 - O. nr. 198/2011  (M. Of. nr. 685/27 sep. 2011) 
 - O. nr. 836/2014  (M. Of. nr. 419/5 iun. 2014) 
 - O. nr. 321/2016  (M. Of. nr. 236/30 mar. 2016) 
 - O. nr. 99/2017  (M. Of. nr. 324/5 mai 2017) 
 - O. nr. 569/2018  (M. Of. nr. 377/2 mai 2018) 
 - O. nr. 212/2019  (M. Of. nr. 238/28 mar. 2019) 
 - O. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 53/28 ian. 2020) 
 - O. nr. 185/2021  (M. Of. nr. 806/23 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 1366/2005 

 Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în  
 vederea  comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume 
 M. Of. nr. 122/8 feb. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 433/2007  (M. Of. nr. 369/30 mai 2007) 
 - O. nr. 109/2010  (M. Of. nr. 323/17 mai 2010) 
 - O. nr. 271/2014  (M. Of. nr. 144/27 feb. 2014) 
 - O. nr. 965/2016  (M. Of. nr. 929/18 nov. 2016) 
 - O. nr. 8/2020  (M. Of. nr. 48/23 ian. 2020) 
 - O. nr. 119/2020  (M. Of. nr. 389/14 mai 2020) 
 
 

- O. nr. 228/2021  (M. Of. nr. 899/20 sep. 2021) - la 1 septembrie 2022 
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 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 772/68/859/442/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje 
 M. Of. nr. 757/19 aug. 2005   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 143/610/2005 
 Ordin privind definirea şi caracterizarea spaţiului rural 
 M. Of. nr. 382/6 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 138/408/2008  (M. Of. nr. 170/5 mar. 2008) 
 
 
 O. nr. 1258/1137/2005 
 Ordin pentru aprobarea recensământului plantaţiilor de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni 
 M. Of. nr. 79/27 ian. 2006   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 755/22237/2005 
 Ordin privind acordarea de prime la exportul de vinuri 
 M. Of. nr. 792/31 aug. 2005   
 
 O. nr. 1272/26503/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005  
 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
 M. Of. nr. 1178/27 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 748/24359/2006  (M. Of. nr. 969/4 dec. 2006) 
 - O. nr. 345/142/2007  (M. Of. nr. 315/11 mai 2007) 
 - O. nr. 104/508/2009  (M. Of. nr. 201/30 mar. 2009) 
 - O. nr. 33/1633/2011  (M. Of. nr. 138/23 feb. 2011) 
 - O. nr. 39/413/2012  (M. Of. nr. 236/9 apr. 2012) 
 
 

- O. nr. 296/2327/2017  (M. Of. nr. 699/30 aug. 2017) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 642/624/2005 
 Ordin privind instituirea unor măsuri de protecţie pentru unele specii de peşti cu valoare economică şi/sau ecologică 
 M. Of. nr. 661/25 iul. 2005   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 112/120/2005 
 Ordin privind aprobarea metodelor comunitare şi a metodelor standard de referinţă pentru analiza băuturilor spirtoase 
 M. Of. nr. 167/25 feb. 2005   
 
 O. nr. 243/402/2005 
 Ordin privind aprobarea normelor tehnice de producere, prelucrare, procesare şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice 
 M. Of. nr. 474/3 iun. 2005   
 
 O. nr. 244/401/2005 

 Ordin privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau  
 procesate sub formă de suplimente alimentare predozate 
 M. Of. nr. 456/30 mai 2005   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 1228/2005/244/63/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau  
 a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi 
 M. Of. nr. 253/21 mar. 2006   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 421/809/687/2005 
 Ordin pentru aprobarea cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanţelor active şi ale produselor formulate, necesare  
 evaluării în vederea omologării, frazelor de risc şi frazelor-tip pentru măsurile de siguranţă specifice produselor de protecţie a plantelor 
 M. Of. nr. 771/24 aug. 2005   
 
 O. nr. 1017/1144/1171/2005 
 Ordin pentru aprobarea Principiilor uniforme de evaluare şi omologare a produselor de protecţie a plantelor 
 M. Of. nr. 1120/12 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 804/2006/139/451/2007  (M. Of. nr. 268/20 apr.  
 2007) 
 
 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 
 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 

 O. nr. M.31/551/A/3226/10371/P 0076/3/192/3167/2005 
 Ordin pentru stabilirea structurilor cu responsabilităţi în organizarea şi desfăşurarea ceremonialurilor funerare, conform prevederilor art. 5  
 din Hotărârea Guvernului nr. 1.802/2004 
 M. Of. nr. 322/15 apr. 2005   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 
 O. nr. 112/2005 
 Ordin privind punerea în funcţiune a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 
 M. Of. nr. 312/13 apr. 2005   
 
 O. nr. 401/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor în cadrul Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. 
 M. Of. nr. 987/8 nov. 2005   
 
 O. nr. 410/2005 
 Ordin privind experimentarea tehnologiei de comunicaţii electronice Personal Handyphone System (PHS) 
 M. Of. nr. 1006/14 nov. 2005   
 
 O. nr. 435/2005 

 Ordin privind procedura de selectare a procesatorilor de plăţi on-line cu carduri în vederea operaţionalizării sistemului "Ghişeu virtual de  
 plăţi" 
 M. Of. nr. 1052/25 nov. 2005   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 470/2005/1149/2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de  
 competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 
 M. Of. nr. 152/17 feb. 2006   
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 
 O. nr. 2055/2005 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea aprobărilor nominale prevăzute la pct. 1 din nota cuprinsă în anexa nr. IV/2  
 "Cultură" la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 
 M. Of. nr. 244/23 mar. 2005   
 
 O. nr. 2406/2005 

 Ordin privind stabilirea condiţiilor de preluare de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a stocului de marcaje holografice  
 existent la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România 
 M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 O. nr. 26/2005 

 Ordin privind desemnarea serviciului tehnic care efectuează încercările în vederea aprobării de tip a motoarelor destinate maşinilor mobile  
 nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă 
 M. Of. nr. 108/2 feb. 2005   
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 O. nr. 30/2005 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Metrom" - S.A.,  
 filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 136/14 feb. 2005   
 
 O. nr. 34/2005 

 Ordin privind calcularea preţului mediu ponderat de achiziţie a gazelor naturale din import pentru anul 2004, aplicabil la valorificarea  
 gazelor naturale noi din producţia internă în anul 2005 
 M. Of. nr. 149/18 feb. 2005   
 
 O. nr. 63/2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Foradex" - S.A. 
 M. Of. nr. 169/25 feb. 2005   
 
 O. nr. 77/2005 
 Ordin privind concesionarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice 
 M. Of. nr. 219/15 mar. 2005   
 
 O. nr. 137/2005 

 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum şi a  
 modului de gestionare a activităţii 
 M. Of. nr. 298/11 apr. 2005   
 
 O. nr. 175/2005 

 Ordin privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecţie a mediului de către operatorii economici cu activitate  
 industrială 
 M. Of. nr. 442/25 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1918/2009  (M. Of. nr. 750/4 nov. 2009) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 183/2005 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Carfil" - S.A., filială  
 a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 363/28 apr. 2005   
 
 O. nr. 184/2005 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Pirochim Victoria" -  
 S.A., filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 363/28 apr. 2005   
 
 O. nr. 200/2005 
 Ordin pentru aprobarea unui contract de concesiune a unui serviciu public de distribuţie a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 411/16 mai 2005   
 
 O. nr. 324/2005 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje,  
 echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea  
 lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002 
 M. Of. nr. 782/29 aug. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1510/2007  (M. Of. nr. 73/31 ian. 2007) 
 
 
 O. nr. 339/2005 

 Ordin privind abrogarea cerinţei prezentării de către proprietar/utilizator a documentelor tehnice de import/documentelor de luare în  
 evidenţă a importului eliberate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,  
 prevăzută de prescripţiile tehnice ISCIR 
 M. Of. nr. 528/22 iun. 2005   
 
 O. nr. 403/2005 
 Ordin pentru aprobarea unui contract de concesiune privind concesionarea unui serviciu public de distribuţie a energiei electrice 
 M. Of. nr. 673/27 iul. 2005   
 
 O. nr. 404/2005 
 Ordin pentru aprobarea unui contract de concesiune privind concesionarea unui serviciu public de distribuţie a energiei electrice 
  M. Of. nr. 673/27 iul. 2005 
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 O. nr. 408/2005 

 Ordin privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune  
 transportabile noi, reevaluarea conformităţii şi inspecţiile periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente şi funcţia de  
 supraveghere 
 M. Of. nr. 677/28 iul. 2005   
 
 O. nr. 438/2005 

 Ordin pentru aprobarea concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în unele localităţi, a caietului de sarcini al  
 concesiunii, a contractului-cadru de concesiune şi a instrucţiunilor-cadru privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare,  
 aferente serviciului public de distribuţie a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 711/5 aug. 2005   
 
 O. nr. 468/2005 

 Ordin privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor  
 de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 
 M. Of. nr. 812/7 sep. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 612/2005  (M. Of. nr. 992/9 nov. 2005) 
 - O. nr. 553/2008  (M. Of. nr. 180/10 mar. 2008) 
 - O. nr. 2035/2009  (M. Of. nr. 799/24 nov. 2009) 
 
 
 O. nr. 539/2005 

 Ordin privind aprobarea concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, a caietelor de sarcini şi a contractului de  
 concesiune aferent serviciului public de distribuţie a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 877/29 sep. 2005   
 
 O. nr. 667/2005 
 Ordin privind concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în unele zone delimitate 
 M. Of. nr. 1100/6 dec. 2005   
 
 O. nr. 744/2005 

 Ordin al ministrului economiei şi comerţului privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licenţe automate de export, a căror  
 valabilitate expiră la 31 decembrie 2005 
 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005   
 
 O. nr. 745/2005 

 Ordin al ministrului economiei şi comerţului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse  
 agricole originare din Uniunea Europeană (UE) şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2006 
 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 444/2006  (M. Of. nr. 560/28 iun. 2006) 
 
 
 O. nr. 746/2005 

 Ordin al ministrului economiei şi comerţului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse  
 agricole transformate originare din Uniunea Europeană (UE) şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2006 
 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005   
 
 O. nr. 747/2005 

 Ordin al ministrului economiei şi comerţului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse  
 agricole originare din Republica Albania şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2006*) 
 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005   
 
 O. nr. 748/2005 

 Ordin al ministrului economiei şi comerţului privind modul de administrare a contingentului tarifar, exceptat de la plata taxelor vamale, la  
 importul în România al unor produse din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova în anul 2006 
 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005   
 
 O. nr. 749/2005 

 Ordin al ministrului economiei şi comerţului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse  
 agricole originare din ţările membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi modul de administrare a acestor  
 contingente în anul 2006 
 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 464/2006  (M. Of. nr. 602/12 iul. 2006) 
 - O. nr. 548/2006  (M. Of. nr. 712/18 aug. 2006) 
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 O. nr. 750/2005 

 Ordin al ministrului economiei şi comerţului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse  
 agricole originare din Republica Macedonia şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2006 
 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 548/2006  (M. Of. nr. 712/18 aug. 2006) 
 
 
 O. nr. 751/2005 

 Ordin al ministrului economiei şi comerţului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse  
 agricole originare din Republica Turcia şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2006 
 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005   
 
 O. nr. 752/2005 

 Ordin al ministrului economiei şi comerţului Ordin al ministrului economiei şi comerţului privind deschiderea unor contingente tarifare la  
 importul în România al unor produse agricole originare din Serbia şi Muntenegru şi modul de administrare a acestor contingente în anul  
 2006 
 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005   
 
 
 O. nr. 753/2005 

 Ordin al ministrului economiei şi comerţului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse  
 agricole originare din Statul Israel şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2006 
 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 
 

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE 

 O. nr. 732/2005/2/72/2006 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de  
 informaţii pentru reglementări tehnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare 
 M. Of. nr. 186/27 feb. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 958/469/1531/2009  (M. Of. nr. 510/24 iul.  
 
 

2009) 

 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 12/480/2005 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 354/26 apr. 2005   
 
 O. nr. 51/340/2005 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 M. Of. nr. 273/1 apr. 2005   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 716/2005/92/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la  
 o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de  
 încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 
 M. Of. nr. 152/17 feb. 2006   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 98/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 014-05 "Aparate pentru reglarea şi verificarea geometriei sistemului de  
 direcţie auto" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 99/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 078-05 "Traductoare pentru măsurarea conţinutului de apă din produse  
 petroliere" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
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 O. nr. 100/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 048-05 "Dozatoare pentru lichide" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 101/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 047-05 "Cisterne" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 102/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 017-05 "Rezervoare de stocare pentru lichide" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005   
 
 O. nr. 103/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 032-05 "Mijloace de măsurare a concentraţiei alcoolice" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 104/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 010-05 "Măsuri de volum pentru lichide" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 105/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 004-05 "Contoare de gaz şi dispozitive de conversie a volumului" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 - O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 106/2005 

 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 001-05 "Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare  
 supuse controlului metrologic legal" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005   
 
 O. nr. 107/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 003-05 "Contoare de apă" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 - O. nr. 126/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 113/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 040-05 "Aparate geodezice" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 114/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 063-05 "Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005   
 
 O. nr. 115/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 033-05 "Analizoare de gaze, altele decât cele de eşapament" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 116/2005 



 

 2068

 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 042-05 "Extensometre" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 117/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 034-05 "Gazcromatografe şi lichidcromatografe" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 118/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 075-05 "Mijloace de măsurare a densităţii" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 119/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 041-05 "Aparate pentru măsurarea elementelor căii ferate sau de metrou" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 120/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 012-05 "Etilometre" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 - O. nr. 126/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 121/2005 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 013-05 "Analizoare de gaze de eşapament" 
 M. Of. nr. 664/26 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2005  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2005) 
 - O. nr. 126/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 401/2005 

 Ordin privind aprobarea aplicării sigiliilor de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,  
 Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în  
 funcţionare, conform Prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR 
 M. Of. nr. 726/10 aug. 2005   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 304/2005 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind personalizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL 
 M. Of. nr. 563/30 iun. 2005   
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 3032/2005 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de  
 stat 
 M. Of. nr. 83/25 ian. 2005   
 
 O. nr. 3861/2005 
 Ordin privind înfiinţarea programelor de cercetare postdoctorală 
 M. Of. nr. 407/13 mai 2005   
 
 O. nr. 3973/2005 

 Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare şi aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului  
 pentru învăţământul postliceal şi a Reperelor metodologice pentru proiectarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului  
 pentru învăţământul postliceal 
 M. Of. nr. 481/7 iun. 2005   
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 O. nr. 3974/2005 

 Ordin privind aprobarea Manualului de scriere a unităţilor de competenţă, elaborat în cadrul Programului PHARE 2001 de modernizare a  
 învăţământului profesional şi tehnic 
 M. Of. nr. 481/7 iun. 2005   
 
 O. nr. 3993/2005 
 Ordin privind constituirea Registrului naţional al experţilor în învăţământul superior şi cercetare 
 M. Of. nr. 385/6 mai 2005   
 
 O. nr. 4399/2005 

 Ordin pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind  
 Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin  
 Legea nr. 319/2003 
 M. Of. nr. 614/15 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 4106/2006  (M. Of. nr. 526/19 iun. 2006) 
 
 
 O. nr. 4491/2005 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006 
 M. Of. nr. 589/7 iul. 2005   
 
 O. nr. 4492/2005 
 Ordin privind promovarea eticii profesionale în universităţi 
 M. Of. nr. 595/11 iul. 2005   
 
 O. nr. 4561/2005 

 Ordin privind recunoaşterea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind  
 Statutul personalului didactic, modificată şi completată 
 M. Of. nr. 684/29 iul. 2005   
 
 O. nr. 4626/2005 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a  
 nerespectării termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului, precum şi a  
 Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente 
 M. Of. nr. 701/3 aug. 2005   
 
 O. nr. 4655/2005 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării 
 M. Of. nr. 762/22 aug. 2005   
 
 O. nr. 4788/2005 
 Ordin pentru salarizarea funcţiei de maistru instructor cu studii superioare de lungă şi scurtă durată 
 M. Of. nr. 766/23 aug. 2005   
 
 O. nr. 4805/2005 

 Ordin privind continuarea activităţii de către persoanele care ocupă posturi didactice în învăţământul superior în temeiul excepţiei  
 instituite prin art. 141 şi 142 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare 
 M. Of. nr. 766/23 aug. 2005   
 
 O. nr. 4923/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii  
 unor studenţi cu domiciliul în mediul rural 
 M. Of. nr. 859/23 sep. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 6200/2008  (M. Of. nr. 18/9 ian. 2009) 
 
 
 O. nr. 4975/2005 

 Ordin privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea  
 criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" 
 M. Of. nr. 880/30 sep. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1450/2007  (M. Of. nr. 519/1 aug. 2007) 
 
 
 O. nr. 5021/2005 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind continuarea studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu 
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 M. Of. nr. 927/18 oct. 2005   
 
 O. nr. 5357/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini începând cu anul  
 universitar 2005-2006 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2006   
 
 O. nr. 5419/2005 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru  
 obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 1 şi nivel 2 
 M. Of. nr. 1087/2 dec. 2005   
 
 O. nr. 5420/2005 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii "Diplomei de acces general în învăţământul  
 superior german" şi a "Diplomei de bacalaureat" de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România 
 M. Of. nr. 72/26 ian. 2006   
 
 O. nr. 5440/2005 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/ catedrelor didactice declarate  
 vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele-pilot 
 M. Of. nr. 1062/28 nov. 2005   
 
 O. nr. 5441/2005 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 1082/30 nov. 2005    
 
 O. nr. 5509/2005 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în domeniul învăţământului dintre  
 Ministerele Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina pentru anii de învăţământ 2005/2006  
 şi 2006/2007, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2005 
 M. Of. nr. 1054/26 nov. 2005   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 4840/IR38342/2796/2005 
 Ordin privind controlul medical anual pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 821/12 sep. 2005   
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 19/2005 

 Ordin privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază începând  
 cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 39/12 ian. 2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 86/26 ian. 2005) - rectifică anexa 
 
 
 O. nr. 21/2005 

 Ordin privind suspendarea temporară a emisiunilor de certificate de trezorerie vândute prin reţeaua Trezoreriei Statului şi reglementarea  
 ratelor dobânzilor la termen şi la vedere practicate de Trezoreria Statului 
 M. Of. nr. 42/13 ian. 2005   
 
 O. nr. 35/2005 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101"Declaraţie privind impozitul pe profit", 120"Decont privind accizele"  
 şi 130"Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă" 
 M. Of. nr. 76/24 ian. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 2016/2005  (M. Of. nr. 49/19 ian. 2006) 
 - O. nr. 79/2007  (M. Of. nr. 66/29 ian. 2007) 
 
 
 O. nr. 36/2005 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu  
 modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 91/27 ian. 2005   
 
 O. nr. 67/2005 
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 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decont de scutire de accize" 
 M. Of. nr. 108/2 feb. 2005   
 
 O. nr. 86/2005 
 Ordin pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice 
 M. Of. nr. 108/2 feb. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 205/2005  (M. Of. nr. 185/3 mar. 2005) 
 - O. nr. 1160/2005  (M. Of. nr. 748/17 aug. 2005) 
 - O. nr. 1951/2005  (M. Of. nr. 1164/22 dec. 2005) 
 - O. nr. 77/2006  (M. Of. nr. 71/26 ian. 2006) 
 - O. nr. 1319/2006  (M. Of. nr. 689/11 aug. 2006) 
 - O. nr. 345/2007  (M. Of. nr. 160/7 mar. 2007) 
 - O. nr. 429/2007  (M. Of. nr. 416/21 iun. 2007) 
 - O. nr. 2002/2007  (M. Of. nr. 836/6 dec. 2007) 
 - O. nr. 244/2008  (M. Of. nr. 73/31 ian. 2008) 
 - O. nr. 2563/2008  (M. Of. nr. 640/5 sep. 2008) 
 - O. nr. 3274/2008  (M. Of. nr. 763/12 nov. 2008) 
 - O. nr. 2003/2010  (M. Of. nr. 523/27 iul. 2010) 
 - O. nr. 1635/2011  (M. Of. nr. 126/18 feb. 2011) 
 - O. nr. 1719/2011  (M. Of. nr. 176/14 mar. 2011) 
 - O. nr. 1817/2011  (M. Of. nr. 236/5 apr. 2011) 
 - O. nr. 2732/2011  (M. Of. nr. 786/4 nov. 2011) 
 - O. nr. 1639/2012  (M. Of. nr. 824/7 dec. 2012) 
 - O. nr. 851/2013  (M. Of. nr. 390/29 iun. 2013) 
 - O. nr. 946/2013  (M. Of. nr. 426/12 iul. 2013) 
 - O. nr. 1242/2013  (M. Of. nr. 508/12 aug. 2013) 
 - O. nr. 710/2014  (M. Of. nr. 388/26 mai 2014) 
 - O. nr. 1799/2014  (M. Of. nr. 1/5 ian. 2015) 
 - O. nr. 102/2015  (M. Of. nr. 83/30 ian. 2015) 
 - O. nr. 252/2015  (M. Of. nr. 173/12 mar. 2015) 
 - O. nr. 501/2015  (M. Of. nr. 294/29 apr. 2015) 
 - O. nr. 969/2015  (M. Of. nr. 643/25 aug. 2015) 
 - O. nr. 4141/2015  (M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 - O. nr. 385/2016  (M. Of. nr. 228/28 mar. 2016) 
 - O. nr. 2209/2016  (M. Of. nr. 707/12 sep. 2016) 
 - O. nr. 398/2017  (M. Of. nr. 166/7 mar. 2017) 
 - O. nr. 1731/2018  (M. Of. nr. 300/3 apr. 2018) 
 - O. nr. 1863/2018  (M. Of. nr. 358/25 apr. 2018) 
 - O. nr. 3896/2018  (M. Of. nr. 20/9 ian. 2019) 
 - O. nr. 2013/2020  (M. Of. nr. 483/5 iun. 2020) 
 - O. nr. 400/2021  (M. Of. nr. 262/16 mar. 2021) 
 - O. nr. 79/2022  (M. Of. nr. 102/1 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 89/2005 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2005 
 M. Of. nr. 119/7 feb. 2005   
 
 O. nr. 128/2005 
 Ordin privind unele reglementări contabile aplicabile agenţilor economici 
 M. Of. nr. 153/21 feb. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 418/2005  (M. Of. nr. 310/13 apr. 2005) 
 
 
 O. nr. 144/2005 

 Ordin privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului  
 nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau  
 majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 158/22 feb. 2005   
 
 O. nr. 149/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferenţe  
 între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere şi impozitul pe profit datorat conform declaraţiei  
 de impunere întocmite pe baza situaţiei financiare anuale 
 M. Of. nr. 148/18 feb. 2005   
 
 O. nr. 162/2005 

 Ordin privind Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finanţelor  
 publice nr. 1.713/2004 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 M. Of. nr. 212/14 mar. 2005   
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 O. nr. 200/2005 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii  
 martie 2005 
 M. Of. nr. 185/3 mar. 2005   
 
 O. nr. 246/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) 
 M. Of. nr. 206/10 mar. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 2235/2006  (M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006) 
 - O. nr. 1648/2007  (M. Of. nr. 715/23 oct. 2007) 
 - O. nr. 1525/2012  (M. Of. nr. 796/27 nov. 2012) 
 - O. nr. 2007/2013  (M. Of. nr. 789/16 dec. 2013) 
 - O. nr. 1798/2014  (M. Of. nr. 967/30 dec. 2014) 
 - O. nr. 1113/2015  (M. Of. nr. 700/17 sep. 2015) 
 - O. nr. 983/2017  (M. Of. nr. 545/11 iul. 2017) 
 - O. nr. 2541/2017  (M. Of. nr. 789/5 oct. 2017) 
 - O. nr. 2998/2017  (M. Of. nr. 919/23 nov. 2017) 
 - O. nr. 56/2020  (M. Of. nr. 30/16 ian. 2020) 
 - O. nr. 547/2020  (M. Of. nr. 82/5 feb. 2020) 
 - O. nr. 1819/2020  (M. Of. nr. 279/3 apr. 2020) 
 - O. nr. 1459/2021  (M. Of. nr. 1164/8 dec. 2021) 
 - O. nr. 115/2022  (M. Of. nr. 115/4 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 261/2005 

 Ordin privind stabilirea categoriilor de obligaţii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin poştă, formularele de  
 declaraţii 
 M. Of. nr. 246/24 mar. 2005   
 
 O. nr. 341/2005 

 Ordin pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligaţiilor datorate bugetului de stat, potrivit  
 prevederilor art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 
 M. Of. nr. 268/31 mar. 2005   
 
 O. nr. 384/2005 
 Ordin privind reglementarea dobânzilor la termen practicată de Trezoreria Statului 
 M. Of. nr. 285/5 apr. 2005   
 
 O. nr. 406/2005 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente  
 trimestrului II 2005 
 M. Of. nr. 317/14 apr. 2005   
 
 O. nr. 418/2005 
 Ordin privind unele precizări contabile aplicabile agenţilor economici 
 M. Of. nr. 310/13 apr. 2005   
 
 O. nr. 463/2005 
 Ordin pentru aprobarea termenului şi procedurii de aplicare a noilor modele de marcaje, precum şi a regimului stocului de marcaje 
 M. Of. nr. 333/20 apr. 2005   
 
 O. nr. 467/2005 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice în anul 2005 
 M. Of. nr. 351/26 apr. 2005   
 
 O. nr. 507/2005 

 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 18 martie 2005 pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea unitară a  
 unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată şi probleme de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 360/27 apr. 2005   
 
 O. nr. 545/2005 
 Ordin privind deciziile de impunere anuală 
 M. Of. nr. 411/16 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1393/2006  (M. Of. nr. 758/6 sep. 2006) 
 
 

(v. O. nr. 1019/2006 - M. Of. nr. 578/4 iul. 2006) 
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 O. nr. 559/2005 

 Ordin privind aplicarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 67/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului  
 "Decont de scutire de accize" 
 M. Of. nr. 414/17 mai 2005   
 
 O. nr. 583/2005 

 Ordin pentru stabilirea Procedurii de implementare a prevederilor art. 32-38 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2003 privind unele  
 categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 545/2003, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 M. Of. nr. 404/13 mai 2005   
 
 O. nr. 609/2005 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 4 la Memorandumul de finanţare  
 2000/RO/16/P/PE/004 ''Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara,  
 România“ 
 M. Of. nr. 423/19 mai 2005   
 
 O. nr. 622/2005 
 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finanţare ISPA 
 M. Of. nr. 687/1 aug. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 68/2007  (M. Of. nr. 68/29 ian. 2007) 
 - O. nr. 303/2007  (M. Of. nr. 181/15 mar. 2007) 
 
 
 O. nr. 693/2005 

 Ordin privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind  
 activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora 
 M. Of. nr. 498/13 iun. 2005   
 
 O. nr. 702/2005 

 Ordin pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor şi a modului de tipărire, livrare, difuzare şi păstrare a  
 timbrelor fiscale mobile 
 M. Of. nr. 498/13 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 798/2010  (M. Of. nr. 180/22 mar. 2010) 
 
 
 O. nr. 809/2005 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului nr. 5 la Memorandumul de finanţare  
 2000/RO/16/P/PT/003 "Construcţia şi reabilitarea secţiunilor 4 şi 5 ale autostrăzii Bucureşti-Cernavodă, România" 
 M. Of. nr. 704/4 aug. 2005   
 
 O. nr. 820/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea  
 riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare,  
 precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali 
 M. Of. nr. 601/12 iul. 2005   
 
 O. nr. 864/2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu 
 M. Of. nr. 593/8 iul. 2005   
 
 O. nr. 870/2005 
 Ordin privind Registrul de evidenţă fiscală 
 M. Of. nr. 549/28 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 949/2005  (M. Of. nr. 613/14 iul. 2005) 
 - O. nr. 1857/2006  (M. Of. nr. 954/27 nov. 2006) 
 
 
 O. nr. 888/2005 

 Ordin pentru aprobarea Precizărilor referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale de către Trezoreria  
 Statului 
 M. Of. nr. 555/29 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 2413/2010  (M. Of. nr. 695/18 oct. 2010) 
 
 
 O. nr. 907/2005 
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 Ordin privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de  
 Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene 
 M. Of. nr. 597/11 iul. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1121/2006  (M. Of. nr. 602/12 iul. 2006) 
 
 
 O. nr. 952/2005 

 Ordin privind aprobarea formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, destinat utilizării în  
 activitatea de control a comisarilor Gărzii Financiare 
 M. Of. nr. 628/19 iul. 2005   
 
 O. nr. 967/2005 

 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 698/3 aug. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1330/2005  (M. Of. nr. 883/3 oct. 2005) 
 - O. nr. 2008/2005  (M. Of. nr. 1184/28 dec. 2005) 
 - O. nr. 102/2007  (M. Of. nr. 333/17 mai 2007) 
 
 
 O. nr. 978/2005 

 Ordin privind aprobarea Precizărilor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri  
 de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale 
 M. Of. nr. 651/22 iul. 2005   
 
 O. nr. 980/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice 
 M. Of. nr. 627/19 iul. 2005   
 
 O. nr. 1082/2005 

 Ordin privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind  
 activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora 
 M. Of. nr. 731/11 aug. 2005   
 
 O. nr. 1128/2005 

 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind  
 Programul PHARE naţional pentru România 2004 
 M. Of. nr. 758/19 aug. 2005   
 
 O. nr. 1129/2005 

 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 0004-RO 0007 dintre Guvernul României şi Comisia  
 Europeană privind Programul naţional România 2000 
 M. Of. nr. 758/19 aug. 2005   
 
 O. nr. 1412/2005 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional  
 PHARE 2004 pentru România, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2004 
 M. Of. nr. 940/21 oct. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1808/2006  (M. Of. nr. 925/15 nov. 2006) 
 - O. nr. 187/2007  (M. Of. nr. 144/28 feb. 2007) 
 - O. nr. 476/2008  (M. Of. nr. 247/31 mar. 2008) 
 
 
 O. nr. 1445/2005 

 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea  
 unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată, convenţiile de evitare a dublei impuneri, impozitul pe venit şi probleme  
 de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 880/30 sep. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1499/2005  (M. Of. nr. 919/14 oct. 2005) 
 
 
 O. nr. 1494/2005 

 Ordin pentru aprobarea Precizărilor metodologice ce trebuie avute în vedere la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale  
 instituţiilor publice la data de 30 septembrie 2005 
 M. Of. nr. 922/17 oct. 2005   
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 O. nr. 1517/2005 
 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finanţare ISPA 
 M. Of. nr. 929/18 oct. 2005   
 
 O. nr. 1518/2005 
 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finanţare ISPA 
 M. Of. nr. 929/18 oct. 2005   
 
 O. nr. 1530/2005 

 Ordin privind Procedura de restituire a accizelor pe baza deconturilor de scutire de accize, depuse de beneficiarii produselor supuse  
 accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă, potrivit pct. 21, 22 şi 23 din Normele metodologice de aplicare a titlului VII  
 "Accize" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  
 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 951/26 oct. 2005     
 O. nr. 1593/2005 

 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare 2002/000-586.01-2002/000-586.06 - Programul naţional PHARE  
 pentru România 2002 
 M. Of. nr. 964/31 oct. 2005   
 
 O. nr. 1614/2005 

 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 - Programul naţional PHARE  
 pentru România 2003 
 M. Of. nr. 969/1 nov. 2005   
 
 O. nr. 1710/2005 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la programele PHARE  
 de cooperare transfrontalieră 2004 ale României, semnat la Bucureşti la 8 aprilie 2005 
 M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005   
 
 O. nr. 1711/2005 

 Ordin privind publicarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2004  
 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România 
 M. Of. nr. 1162/21 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 120/2007  (M. Of. nr. 116/15 feb. 2007) 
 - O. nr. 187/2007  (M. Of. nr. 144/28 feb. 2007) 
 - O. nr. 476/2008  (M. Of. nr. 247/31 mar. 2008) 
 
 
 O. nr. 1712/2005 

 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la  
 Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 7 octombrie 2005 
 M. Of. nr. 1094/5 dec. 2005   
 
 O. nr. 1714/2005 

 Ordin privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind  
 activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora 
 M. Of. nr. 1042/23 nov. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 293/2006  (M. Of. nr. 194/1 mar. 2006) 
 
 
 O. nr. 1734/2005 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului nr. 4 la Memorandumul de finanţare convenit între  
 Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici  
 Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de apă potabilă şi a celui al apelor uzate în oraşul Paşcani, România" 
 M. Of. nr. 1053/25 nov. 2005   
 
 O. nr. 1735/2005 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului nr. 4 la Memorandumul de finanţare dintre  
 Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici  
 Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, România" 
 M. Of. nr. 1048/25 nov. 2005   
 
 O. nr. 1739/2005 

 Ordin privind transferul şi înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor finali ISPA - regii autonome, societăţi comerciale - a facturilor  
 privind asistenţa tehnică, achiziţiile de bunuri şi lucrări publice 
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 M. Of. nr. 1026/18 nov. 2005   
 
 O. nr. 1760/2005 

 Ordin pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la  
 Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria - RO 0102, semnat la Bucureşti la 7 octombrie 2005 
 M. Of. nr. 1094/5 dec. 2005   
 
 O. nr. 1826/2005 

 Ordin pentru stabilirea competenţelor privind evaluarea şi valorificarea metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase  
 considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor confiscate, intrate definitiv în proprietatea privată a statului, depozitate la Direcţia de  
 Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 1140/16 dec. 2005   
 
 O. nr. 1870/2005 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 1942 "Dispoziţii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau  
 interzis" din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 1119/12 dec. 2005     
 O. nr. 1880/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii  
 finanţate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaţionale şi de organizaţii  
 nonprofit şi de caritate din străinătate şi din ţară, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea  
 nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 1144/19 dec. 2005   
 
 O. nr. 1917/2005 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi  
 pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 
 M. Of. nr. 1186/29 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 556/2006  (M. Of. nr. 439/22 mai 2006) 
 - O. nr. 1649/2006  (M. Of. nr. 920/13 nov. 2006) 
 - O. nr. 1187/2008  (M. Of. nr. 410/2 iun. 2008) 
 - O. nr. 529/2009  (M. Of. nr. 221/6 apr. 2009) 
 - O. nr. 2169/2009  (M. Of. nr. 513/27 iul. 2009) 
 - O. nr. 24/2012  (M. Of. nr. 37/17 ian. 2012) - la data de 1 ian. 2012 
 - O. nr. 479/2012  (M. Of. nr. 254/17 apr. 2012) 
 - O. nr. 415/2013  (M. Of. nr. 194/5 apr. 2013) 
 - O. nr. 2002/2013  (M. Of. nr. 803/19 dec. 2013) 
 - O. nr. 2021/2013  (M. Of. nr. 831/24 dec. 2013) 
 - O. nr. 845/2014  (M. Of. nr. 486/30 iun. 2014) 
 - O. nr. 1191/2014  (M. Of. nr. 670/12 sep. 2014) 
 - O. nr. 1400/2014  (M. Of. nr. 767/22 oct. 2014) 
 - O. nr. 465/2015  (M. Of. nr. 263/20 apr. 2015) 
 - O. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 57/26 ian. 2016) 
 - O. nr. 529/2016  (M. Of. nr. 299/19 apr. 2016) 
 - O. nr. 2373/2016  (M. Of. nr. 796/10 oct. 2016) 
 - O. nr. 640/2017  (M. Of. nr. 336/9 mai 2017) 
 - O. nr. 3259/2017  (M. Of. nr. 24/10 ian. 2018) 
 - O. nr. 1176/2018  (M. Of. nr. 93/31 ian. 2018) 
 - O. nr. 3898/2018  (M. Of. nr. 14/7 ian. 2019) 
 - O. nr. 1878/2019  (M. Of. nr. 229/26 mar. 2019) 
 - O. nr. 2876/2019  (M. Of. nr. 729/5 sep. 2019) 
 - O. nr. 3391/2019  (M. Of. nr. 900/7 nov. 2019) 
 - O. nr. 27/2021  (M. Of. nr. 31/12 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 1954/2005 
 Ordin pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice 
 M. Of. nr. 1176/27 dec. 2005   
 
 O. nr. 2017/2005 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu  
 modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 56/20 ian. 2006   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Convenţie nr. 15570/1/2005 
 Convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României 



 

 2077

 M. Of. nr. 134/14 feb. 2005   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 O. nr. 754/29/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de denominare a valorii nominale a acţiunilor/părţilor  
 sociale/unităţilor de fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 M. Of. nr. 518/17 iun. 2005   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 1080/M-1/689/481/2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare şi de decontare a contravalorii creanţelor recuperate în baza Legii nr.  
 29/1994, cu modificările ulterioare, precum şi a tehnicilor de analiză şi selecţie a ofertelor, de negociere şi de prezentare a propunerilor de  
 mandat 
 M. Of. nr. 785/30 aug. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1446/1294/2268/2013  (M. Of. nr. 746/2 dec.  
 2013) 
   
 O. nr. 1081/M-1/690/480/2005 

 Ordin privind aprobarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare  
 economică internaţională 
 M. Of. nr. 785/30 aug. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1445/1293/2269/2013  (M. Of. nr. 749/3 dec.  
 2013) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 296/2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind înscrierea contribuabililor în evidenţa specială 
 M. Of. nr. 549/28 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 460/2005  (M. Of. nr. 824/12 sep. 2005) 
 
 
 O. nr. 422/2005 
 Ordin privind aprobarea Cartei de comunicare externă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 837/16 sep. 2005   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 723/2005 

 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de efectuare a supravegherii vamale la eliberarea şi livrarea marcajelor pentru produse  
 accizabile de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. 
 M. Of. nr. 379/5 mai 2005   
 
 O. nr. 7923/2005 

 Ordin privind implementarea Amendamentului nr. 25 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea  
 carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.) 
 M. Of. nr. 1177/27 dec. 2005   
 
 

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE 

 O. nr. 331/2005 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului "Asistenţă tehnică acordată birourilor  
 regionale pentru cooperare transfrontalieră" 
 M. Of. nr. 808/6 sep. 2005   
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 84/C/2005 
 Ordin pentru nominalizarea unităţilor de administrare prin care Ministerul Justiţiei poate să vândă locuinţele de serviciu 
 M. Of. nr. 120/8 feb. 2005   
 
 O. nr. 1054/C/2005 
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 Ordin privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi  
 de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional  
 Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori  
 judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr. 281/2004 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2005, aprobată  
 cu modificări prin Legea nr. 110/2005 
 M. Of. nr. 745/16 aug. 2005   
 
 O. nr. 1187/C/2005 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de comunicare a actelor de procedură, a documentelor care le însoţesc şi a informaţiilor cuprinse în  
 acestea între instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi şi Oficiul Naţional al Registrului  
 Comerţului, în vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment 
 M. Of. nr. 807/6 sep. 2005   
 
 O. nr. 1419/C/2005 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din  
 Ministerul Justiţiei 
 M. Of. nr. 1025/18 nov. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 2824/C/2006  (M. Of. nr. 26/16 ian. 2007) 
 - O. nr. 2009/C/2007  (M. Of. nr. 570/20 aug. 2007) 
 
 
 O. nr. 1797/C/2005 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 1096/6 dec. 2005 
   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 276/C/93/CP/2005 
 Ordin privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Agenţia Naţională pentru  
 Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie privind schimbul de informaţii 
 M. Of. nr. 194/8 mar. 2005   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 
 O. nr. 95/2005 

 Ordin privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de  
 deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri 
 M. Of. nr. 194/8 mar. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 3838/2012  (M. Of. nr. 795/27 nov. 2012) 
 
 
 O. nr. 108/2005 
 Ordin privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu 
 M. Of. nr. 217/15 mar. 2005   
 
 O. nr. 245/2005 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar  
 periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică şi a Metodologiei de evaluare a impactului substanţelor periculoase din listele I şi  
 II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, peşti 
 M. Of. nr. 565/1 iul. 2005   
 
 O. nr. 249/2005 

 Ordin pentru înfiinţarea Centrului naţional de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile  
 şi de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării şi cu Forumul European de Informare 
 M. Of. nr. 296/8 apr. 2005   
 
 O. nr. 251/2005 

 Ordin pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în  
 care sunt implicate substanţe periculoase 
 M. Of. nr. 298/11 apr. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 3968/2012  (M. Of. nr. 828/10 dec. 2012) 
 
 
 O. nr. 379/2005 

 Ordin privind stabilirea condiţiilor de implementare a proiectelor promovate de România şi selectate de Comisia Europeană în cadrul  
 instrumentului financiar comunitar LIFE 
 M. Of. nr. 385/6 mai 2005   
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 O. nr. 604/2005 
 Ordin pentru aprobarea Clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri - arii naturale protejate 
 M. Of. nr. 655/22 iul. 2005   
 
 O. nr. 606/2005 

 Ordin privind aprobarea Formularului pentru prezentarea rezultatelor introducerii deliberate în mediu a plantelor superioare modificate  
 genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă 
 M. Of. nr. 704/4 aug. 2005   
 
 O. nr. 643/2005 
 Ordin privind aprobarea Planului de management pentru Parcul Naţional Piatra Craiului 
 M. Of. nr. 679/28 iul. 2005   
 
 O. nr. 798/2005 
 Ordin privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare 
 M. Of. nr. 846/19 sep. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1028/2009  (M. Of. nr. 578/19 aug. 2009) 
 - O. nr. 1725/2010  (M. Of. nr. 764/16 nov. 2010) 
 
 
 O. nr. 838/2005 

 Ordin pentru aprobarea "Îndrumarului privind aplicarea anexei nr. 122 "Planul de monitoring" la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000  
 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne,  
 precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002 
 M. Of. nr. 864/26 sep. 2005      
 O. nr. 859/2005 
 Ordin pentru aprobarea unor ghiduri 
 M. Of. nr. 888/4 oct. 2005   
 
 O. nr. 923/2005 

 Ordin pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate  
 genetic, ca atare sau în produse 
 M. Of. nr. 937/20 oct. 2005   
 
 O. nr. 1012/2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor 
 M. Of. nr. 978/3 nov. 2005   
 
 O. nr. 1018/2005 
 Ordin privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi 
 M. Of. nr. 966/1 nov. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 257/2006  (M. Of. nr. 249/20 mar. 2006) 
 - O. nr. 1349/2007  (M. Of. nr. 629/13 sep. 2007) 
 
 
 O. nr. 1044/2005 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul  
 gospodăririi apelor 
 M. Of. nr. 984/7 nov. 2005   
 
 O. nr. 1119/2005 

 Ordin privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi  
 Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării  
 active şi a tranzitului 
 M. Of. nr. 1024/18 nov. 2005   
 
 O. nr. 1245/2005 
 Ordin privind  aprobarea Metodologiei de realizare a registrului zonelor protejate 
 M. Of. nr. 44/18 ian. 2006   
 
 O. nr. 1274/2005 
 Ordin privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare 
 M. Of. nr. 1180/28 dec. 2005 
 Modificări: 



 

 2080

 - O. nr. 636/2008  (M. Of. nr. 425/6 iun. 2008) 
 
 
 O. nr. 1276/2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România 
 M. Of. nr. 1180/28 dec. 2005   
 
 O. nr. 1295/2005 

 Ordin pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor  
 modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă 
 M. Of. nr. 42/17 ian. 2006   
 
 O. nr. 1299/2005 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt  
 implicate substanţe periculoase 
 M. Of. nr. 77/27 ian. 2006   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 1281/1121/2005 
 Ordin privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării  
 selective 
 M. Of. nr. 51/19 ian. 2006   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 242/197/2005 
 Ordin pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru  
 reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone  
 vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de  

 monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de  
 management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi 
 M. Of. nr. 471/3 iun. 2005   
 
 O. nr. 296/216/2005 

 Ordin privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu  
 nitraţi din surse agricole 
 M. Of. nr. 529/22 iun. 2005   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 833/545/859/2005 
 Ordin pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari  
 de ardere 
 M. Of. nr. 888/4 oct. 2005   
 
 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 71/2005 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistenţă socială cu  
 furnizorii de servicii sociale 
 M. Of. nr. 176/1 mar. 2005   
 
 O. nr. 73/2005 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi  
 conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale 
 M. Of. nr. 176/1 mar. 2005   
 
 O. nr. 133/2005 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societăţilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de  
 lucrări în Republica Federală Germania 
 M. Of. nr. 259/29 mar. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 429/2007  (M. Of. nr. 350/23 mai 2007) 
 - O. nr. 1555/2009  (M. Of. nr. 638/28 sep. 2009) 
 
 
 O. nr. 687/2005 

 Ordin privind stabilirea, începând cu luna octombrie 2005, a costului mediu lunar de întreţinere pe baza căruia se calculează contribuţia  
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 de întreţinere datorată de persoanele asistate în căminele pentru persoane vârstnice 
 M. Of. nr. 907/11 oct. 2005   
 
 O. nr. 833/2005 
 Ordin privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lianţilor şi azbocimentului 
 M. Of. nr. 1071/29 nov. 2005   
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

 O. nr. 107/2005 

 Ordin pentru aprobarea modelului de anchetă socială privind situaţia sociofamilială a copilului român aflat neînsoţit pe teritoriul altui stat,  
 în vederea repatrierii acestuia şi a reintegrării sale sociale, şi a structurii-cadru a planului referitor la pregătirea reintegrării sociale a  
 copilului care se află neînsoţit pe teritoriul altui stat şi care urmează a fi repatriat 
 M. Of. nr. 271/1 apr. 2005   
 
 O. nr. 112/2005 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de finanţare şi selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul  
 protecţiei copilului 
 M. Of. nr. 271/1 apr. 2005   
 
 O. nr. 132/2005 
 Ordin pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii 
 M. Of. nr. 743/16 aug. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 25/2019  (M. Of. nr. 102/11 feb. 2019) 
 - O. nr. 27/2019  (M. Of. nr. 160/28 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 145/2005 

 Ordin pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul protecţiei  
 drepturilor copilului 
 M. Of. nr. 602/12 iul. 2005   
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 363/2005 

 Ordin pentru aprobarea Planului naţional privind formarea personalului din sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap pentru  
 perioada 2006-2008 şi a Programei-cadru de instruire specifică a personalului implicat în protecţia şi îngrijirea persoanei adulte cu  
 handicap 
 M. Of. nr. 1103/7 dec. 2005   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 11/2005 
 Ordin privind raportarea unor situaţii cu specific financiar 
 M. Of. nr. 72/21 ian. 2005   
 
 O. nr. 84/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind importul şi exportul medicamentelor de uz uman 
 M. Of. nr. 141/16 feb. 2005   
 
 O. nr. 141/2005 

 Ordin pentru ajustarea preţurilor la medicamente pe baza Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de  
 punere pe piaţă în România 
 M. Of. nr. 207/11 mar. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 584/2005  (M. Of. nr. 496/13 iun. 2005) 
 
 
 O. nr. 183/2005 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei,  a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei  
 Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant 
 M. Of. nr. 228/18 mar. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 814/2005  (M. Of. nr. 677/28 iul. 2005) 
 - O. nr. 1284/2006  (M. Of. nr. 878/27 oct. 2006) - modifică titlul 
 - O. nr. 929/2010  (M. Of. nr. 408/18 iun. 2010) 
 - O. nr. 1721/2015  (M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) 
 - O. nr. 926/2017  (M. Of. nr. 679/19 aug. 2017) 
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 - O. nr. 1390/2017  (M. Of. nr. 998/15 dec. 2017) 
 - O. nr. 812/2019  (M. Of. nr. 427/30 mai 2019) 
 - O. nr. 1014/2020  (M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 199/2005 
 Ordin privind înfiinţarea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 249/25 mar. 2005   
 
 O. nr. 280/2005 
 Ordin pentru aprobarea modului în care se realizează controlul calităţii medicamentelor şi al materiilor prime 
 M. Of. nr. 294/7 apr. 2005   
 
 O. nr. 281/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor referitoare la calitatea materiilor prime utilizate la producerea medicamentelor româneşti de uz uman 
 M. Of. nr. 294/7 apr. 2005   
 
 O. nr. 282/2005 

 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.127/2003 pentru aprobarea Ghidului  
 referitor la conţinutul dosarului pentru notificările de tip IA şi IB 
 M. Of. nr. 294/7 apr. 2005   
 
 O. nr. 418/2005 

 Ordin pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici  
 dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora 
 M. Of. nr. 489/9 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 403/2009  (M. Of. nr. 315/12 mai 2009) 
 - O. nr. 296/2010  (M. Of. nr. 273/27 apr. 2010) 
 - O. nr. 120/2011  (M. Of. nr. 179/14 mar. 2011) 
 - O. nr. 269/2011  (M. Of. nr. 234/4 apr. 2011) 
 - O. nr. 183/2012  (M. Of. nr. 150/7 mar. 2012) 
 - O. nr. 659/2013  (M. Of. nr. 310/29 mai 2013) 
 - O. nr. 270/2014  (M. Of. nr. 188/17 mar. 2014) 
 - O. nr. 959/2014  (M. Of. nr. 626/27 aug. 2014) 
 - O. nr. 179/2018  (M. Of. nr. 140/14 feb. 2018) 
 - O. nr. 1385/2018  (M. Of. nr. 945/8 nov. 2018) 
 - O. nr. 253/2019  (M. Of. nr. 157/27 feb. 2019) 
 - O. nr. 465/2019  (M. Of. nr. 282/12 apr. 2019) 
 - O. nr. 1529/2019  (M. Of. nr. 834/15 oct. 2019) 
 - O. nr. 398/2020  (M. Of. nr. 235/23 mar. 2020) 
 - O. nr. 793/2021  (M. Of. nr. 603/17 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 424/2005 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind selecţia pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate înrudită,  
 în regim cu taxă 
 M. Of. nr. 392/10 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1148/2005  (M. Of. nr. 975/2 nov. 2005) 
 - O. nr. 88/2006  (M. Of. nr. 156/17 feb. 2006) 
 
 
 O. nr. 466/2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru prestaţiile medicale acordate cu plată, la cerere, în policlinicile cu plată 
 M. Of. nr. 459/31 mai 2005   
 
 O. nr. 499/2005 
 Ordin privind achiziţia publică de medicamente şi materiale sanitare de către unităţile sanitare în regim de urgenţă 
 M. Of. nr. 450/27 mai 2005   
 
 O. nr. 500/2005 
 Ordin privind centralizarea stocurilor de medicamente şi materiale sanitare din unităţile sanitare cu paturi 
 M. Of. nr. 450/27 mai 2005   
 
 O. nr. 534/2005 

 Ordin privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare şi  
 transplant 
 M. Of. nr. 459/31 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 551/2007  (M. Of. nr. 216/29 mar. 2007) 
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 O. nr. 591/2005 
 Ordin privind încadrarea cheltuielilor unităţilor sanitare publice în bugetele aprobate 
 M. Of. nr. 482/8 iun. 2005   
 
 O. nr. 605/2005 
 Ordin pentru aprobarea listei medicamentelor la care nu se stabileşte preţ de referinţă şi pentru stabilirea preţului de decontare al acestora 
 M. Of. nr. 477/6 iun. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 869/2005  (M. Of. nr. 739/15 aug. 2005) 
 
 
 O. nr. 607/2005 
 Ordin privind aprobarea structurii organizatorice a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale 
 M. Of. nr. 503/14 iun. 2005   
 
 O. nr. 632/2005 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 541/27 iun. 2005   
 
 O. nr. 764/2005 

 Ordin pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei  
 potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile 
 M. Of. nr. 729/11 aug. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 998/2005  (M. Of. nr. 880/30 sep. 2005) 
 - O. nr. 1276/2005  (M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) 
 - O. nr. 1404/2011  (M. Of. nr. 727/14 oct. 2011) 
 - O. nr. 2134/2019  (M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 838/2005 

 Ordin privind sancţiunile aplicate agenţilor economici care nu transmit datele referitoare la cantităţile de substanţe stupefiante şi  
 psihotrope importate/exportate, consumate sau utilizate în procesul de fabricaţie 
 M. Of. nr. 720/9 aug. 2005   
 
 O. nr. 906/2005 
 Ordin privind înfiinţarea şi organizarea centrelor regionale pentru managementul bolii celiace 
 M. Of. nr. 792/31 aug. 2005   
 
 O. nr. 933/2005 

 Ordin privind suspendarea activităţii de autorizare a unităţilor farmaceutice din categoria farmaciilor, în mediul urban, pe o perioadă  
 determinată 
 M. Of. nr. 811/7 sep. 2005   
 
 O. nr. 938/2005 

 Ordin pentru aprobarea criteriilor de atestare a calităţii de expert medico-legal, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de suspendare sau  
 de retragere a calităţii de expert medico-legal 
 M. Of. nr. 844/19 sep. 2005   
 
 O. nr. 1094/2005 

 Ordin privind Planul naţional de intervenţie în pandemia de gripă şi constituirea Comitetului naţional şi a comitetelor judeţene de  
 intervenţie în caz de pandemie de gripă 
 M. Of. nr. 935/20 oct. 2005   
 
 O. nr. 1098/2005 

 Ordin privind introducerea unitară a codificării bolilor conform clasificaţiei internaţionale a maladiilor CIM, revizia 10 OMS, varianta cu  
 999 de coduri de boală pe formularul de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală 
 M. Of. nr. 937/20 oct. 2005   
 
 O. nr. 1100/2005 
 Ordin privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite 
 M. Of. nr. 1114/9 dec. 2005   
 
 O. nr. 1103/2005 

 Ordin privind constituirea celulei de criză pentru supravegherea şi monitorizarea măsurilor de sănătate publică ce se impun în contextul  
 existenţei focarelor de gripă aviară la păsări 
 M. Of. nr. 946/25 oct. 2005 
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 O. nr. 1187/2005 

 Ordin pentru aprobarea Listei bolilor profesionale care pot fi dobândite ca urmare a desfăşurării activităţilor artistic-interpretative de  
 artiştii interpreţi sau executanţi, cetăţeni români 
 M. Of. nr. 1018/16 nov. 2005   
 
 O. nr. 1204/2005 
 Ordin privind evidenţa şi raportarea dispozitivelor medicale din unităţile sanitare 
 M. Of. nr. 1023/17 nov. 2005   
 
 O. nr. 1307/2005 
 Ordin pentru actualizarea preţului de decontare la medicamentele la care nu se stabileşte preţ de referinţă 
 M. Of. nr. 1125/13 dec. 2005   
 
 O. nr. 1443/2005 
 Ordin privind desemnarea unui coordonator pentru blocul operator 
 M. Of. nr. 12/6 ian. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 30/12 ian. 2006) 
 
 
 O. nr. 1451/2005 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind actualizarea şi modificarea documentaţiei de autorizare a medicamentelor de uz uman autorizate  
 în România, pentru a fi conformă cu cerinţele Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 66/24 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 92/2006  (M. Of. nr. 175/23 feb. 2006) 
 
 
 O. nr. 1453/2005 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind denumirile comerciale de tip "umbrelă" 
 M. Of. nr. 26/11 ian. 2006   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 319/47/319/2005 
 Ordin pentru interzicerea introducerii pe piaţă şi a importului de minijeleuri conţinând aditivii alimentari E 400, E 401, E 402, E 403, E  
 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 şi/sau E 418 
 M. Of. nr. 400/12 mai 2005   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 
 O. nr. 201/65/2005 
 Ordin privind aprobarea unor măsuri organizatorice pentru eficientizarea activităţii în cadrul subprogramului 2.4 "Prevenţie şi control în  
 diabet şi alte boli de nutriţie" 
 M. Of. nr. 244/23 mar. 2005   
 
 O. nr. 320/109/2005 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de decontare a obligaţiilor restante ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii  
 către furnizorii de medicamente şi materiale sanitare 
 M. Of. nr. 332/20 apr. 2005   
 
 O. nr. 1226/236/2005 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de analiză, evaluare şi restructurare a unităţilor sanitare cu paturi în vederea prevenirii înregistrării  
 de noi datorii şi decontării obligaţiilor restante la data de 31 mai 2005 
 M. Of. nr. 1041/23 nov. 2005   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 1484/396/2005 
 Ordin privind prelungirea termenului de utilizare a instalaţiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără dispozitiv de control al debitului  
 dozei 
 M. Of. nr. 52/19 ian. 2006   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CONSILIUL NAŢIONAL AL ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI ŞI MOAŞELOR DIN ROMÂNIA 

 O. nr. 501/9/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali şi moaşelor 
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 M. Of. nr. 451/27 mai 2005   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

 O. nr. 917/62/2005 
 Ordin privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 şi al urmaşilor eroilor-martiri la tratamente şi  
 medicamente în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice din subordinea Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 821/12 sep. 2005   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 O. nr. 160/2005 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea porturilor fluviale", indicativ NP 106-04 
 M. Of. nr. 332/20 apr. 2005   
 
 O. nr. 161/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în  
 mediul rural", indicativ GP 106-04 
 M. Of. nr. 338/21 apr. 2005   
 
 O. nr. 162/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de proiectare şi execuţie privind realizarea şi menţinerea prin înnisipare artificială a  
 plajelor", indicativ GP 103-04 
 M. Of. nr. 334/20 apr. 2005   
 
 O. nr. 163/2005 

 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate  
 orăşeneşti - Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate", indicativ NP 107-04 
 M. Of. nr. 337/21 apr. 2005   
 
 O. nr. 164/2005 

 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei  
 potabile", indicativ GE 052-04 
 M. Of. nr. 345/25 apr. 2005   
 
 O. nr. 166/2005 
 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri", indicativ GP 108-04 
 M. Of. nr. 347/25 apr. 2005   
 
 O. nr. 167/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor  
 cu viteze până la 200 km/h", indicativ NE 032-04 
 M. Of. nr. 352/26 apr. 2005   
 
 O. nr. 168/2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale", indicativ MP 038-04 
 M. Of. nr. 365/28 apr. 2005   
 
 O. nr. 169/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200  
 km/h", indicativ NP 109-04 
 M. Of. nr. 370/3 mai 2005   
 
 O. nr. 170/2005 

 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de  
 calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995", indicativ NP 102-04 
 M. Of. nr. 369/3 mai 2005   
 
 O. nr. 171/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi beton armat pentru poduri",  
 indicativ NP 115-04 
 M. Of. nr. 374/4 mai 2005   
 
 O. nr. 172/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice ''Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuirea şi completarea  
 Îndrumătorului tehnic C 245-93)“, indicativ GP 113-04 
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 M. Of. nr. 430/20 mai 2005   
 
 O. nr. 173/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind  
 calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri", indicativ GT 063-04 
 M. Of. nr. 375/4 mai 2005   
 
 O. nr. 174/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea  
 staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule", indicativ NP 004-03 
 M. Of. nr. 34/13 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1395/2006  (M. Of. nr. 680/8 aug. 2006) 
 
 
 O. nr. 176/2005 

 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în  
 zone cu pericol de explozie", indicativ NP 099-04 
 M. Of. nr. 418/18 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 2231/2005  (M. Of. nr. 95/1 feb. 2006) 
 
 
 O. nr. 177/2005 

 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice ''Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii din mase  
 plastice'', indicativ NE 031-04 
 M. Of. nr. 406/13 mai 2005   
 
 O. nr. 178/2005 

 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice ''Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-96)“,  
 indicativ P 133-04 
 M. Of. nr. 427/20 mai 2005   
 
 O. nr. 179/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de cerinţe privind proiectarea, execuţia, urmărirea comportării, repararea şi  
 consolidarea coşurilor industriale din beton armat", indicativ NP 108-04 
 M. Of. nr. 437/24 mai 2005   
 
 O. nr. 181/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în  
 exploatare", indicativ NP 103-04 
 M. Of. nr. 434/23 mai 2005   
 
 O. nr. 182/2005 

 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea şi execuţia căptuşelilor prefabricate la tuneluri executate cu  
 scutul", indicativ NP 105-04 
 M. Of. nr. 446/26 mai 2005   
 
 O. nr. 196/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi", indicativ NP  
 116-04 
 M. Of. nr. 438/24 mai 2005   
 
 O. nr. 197/2005 

 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice ''Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor  
 rutiere“, indicativ NP 111-04 
 M. Of. nr. 431/23 mai 2005   
 
 O. nr. 219/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice  
 realizate «in situ»", indicativ GP 112-04 
 M. Of. nr. 435/23 mai 2005   
 
 O. nr. 276/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea depozitelor de deşeuri cu materiale geosintetice", indicativ GP  
 107-04 
 M. Of. nr. 448/26 mai 2005   
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 O. nr. 277/2005 

 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi metal. Suprastructuri pentru poduri de  
 şosea, cale ferată şi pietonale, precomprimate exterior", indicativ NP 104-04 
 M. Of. nr. 554/29 iun. 2005   
 
 O. nr. 279/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea şi recepţia pereţilor îngropaţi",  
 indicativ NP 113-04 
 M. Of. nr. 458/30 mai 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 2689/2010  (M. Of. nr. 158/4 mar. 2011) 
 
 
 O. nr. 364/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la  
 P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite  
 sau mansarde", indicativ GP 110-04 
 M. Of. nr. 1177/27 dec. 2005   
 
 O. nr. 620/2005 
 Ordin cu privire la implementarea şi utilizarea eurocodurilor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 399/11 mai 2005   
 
 O. nr. 644/2005 
 Ordin pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată 
 M. Of. nr. 416/17 mai 2005   
 
 O. nr. 681/2005 

 Ordin privind agrearea unor unităţi medicale şi psihologice din judeţul Tulcea pentru examinarea personalului navigant fluvial şi maritim,  
 salariat al unităţilor armatoare din acest judeţ 
 M. Of. nr. 435/23 mai 2005   
 
 O. nr. 880/2005 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la  
 construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate  
 "C.F.R." - S.A. 
 M. Of. nr. 566/1 iul. 2005   
 
 O. nr. 954/2005 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe  
 Mare - ARSVOM 
 M. Of. nr. 1006/14 nov. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 92/2009  (M. Of. nr. 75/9 feb. 2009) 
 - O. nr. 371/2011  (M. Of. nr. 386/2 iun. 2011) 
 - O. nr. 518/2011  (M. Of. nr. 525/26 iul. 2011) 
 
 
 O. nr. 1093/2005 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a activelor fixe corporale, aflate în proprietatea publică a statului, înregistrate în  
 evidenţa tehnic-operativă în unităţi naturale sau natural convenţionale evidenţiate în inventarul Ministerului Transporturilor,  
 Construcţiilor şi Turismului 
 M. Of. nr. 859/23 sep. 2005   
 
 O. nr. 1371/2005 
 Ordin privind unele măsuri pentru implementarea Programului naţional de securitate aeronautică 
 M. Of. nr. 792/31 aug. 2005   
 
 O. nr. 1422/2005 

 Ordin privind aprobarea derogării de la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 193/2003 pentru aprobarea  
 Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protecţia mediului/RACR-PM, ediţia 2/2003 
 M. Of. nr. 781/29 aug. 2005   
 
 O. nr. 1815/2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006 
 M. Of. nr. 1043/24 nov. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 460/2007  (M. Of. nr. 470/12 iul. 2007) 
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 - O. nr. 386/2010  (M. Of. nr. 360/1 iun. 2010) 
 - O. nr. 1051/2013  (M. Of. nr. 540/27 aug. 2013) 
 - O. nr. 1466/2014  (M. Of. nr. 791/30 oct. 2014) 
 - O. nr. 1853/2018  (M. Of. nr. 22/9 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 1816/2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005 
 M. Of. nr. 1064/28 nov. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1286/2006  (M. Of. nr. 649/27 iul. 2006) 
 - O. nr. 461/2007  (M. Of. nr. 438/28 iun. 2007) 
 - O. nr. 322/2010  (M. Of. nr. 279/29 apr. 2010) 
 - O. nr. 153/2011  (M. Of. nr. 200/22 mar. 2011) - la data de 11 dec. 2011 
 - O. nr. 1120/2012  (M. Of. nr. 463/9 iul. 2012) 
 - O. nr. 1126/2014  (M. Of. nr. 496/3 iul. 2014) 
 - O. nr. 1466/2014  (M. Of. nr. 791/30 oct. 2014) 
 - O. nr. 1856/2018  (M. Of. nr. 18/8 ian. 2019) 
 - O. nr. 1853/2018  (M. Of. nr. 22/9 ian. 2019) 
 - O. nr. 340/2021  (M. Of. nr. 487/11 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 1817/2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250 
 M. Of. nr. 1039/23 nov. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 462/2007  (M. Of. nr. 438/28 iun. 2007) 
 - O. nr. 385/2010  (M. Of. nr. 356/31 mai 2010) 
 - O. nr. 1359/2012  (M. Of. nr. 649/12 sep. 2012) 
 - O. nr. 1466/2014  (M. Of. nr. 791/30 oct. 2014) 
 - O. nr. 1085/2018  (M. Of. nr. 499/18 iun. 2018) 
 - O. nr. 1911/2018  (M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018) 
 - O. nr. 1853/2018  (M. Of. nr. 22/9 ian. 2019) 
 - O. nr. 924/2019  (M. Of. nr. 488/14 iun. 2019) 
 - O. nr. 1352/2019  (M. Of. nr. 818/9 oct. 2019) 
 - O. nr. 1908/2020  (M. Of. nr. 968/21 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 1924/2005 
 Ordin privind emiterea permiselor de acces în zonele cu acces limitat şi în cele cu acces limitat securizate din cadrul aeroporturilor civile 
 M. Of. nr. 1032/21 nov. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 70/2006  (M. Of. nr. 119/8 feb. 2006) 
 
 
 O. nr. 2055/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor",  
 indicativ C 107-2005 
 M. Of. nr. 1124/13 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 2513/2010  (M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 
 - O. nr. 1590/2012  (M. Of. nr. 650/12 sep. 2012) 
 - O. nr. 386/2016  (M. Of. nr. 306/21 apr. 2016) 
 
 
 O. nr. 2100/2005 
 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor", indicativ NE 033-05 
 M. Of. nr. 1156/20 dec. 2005   
 
 O. nr. 2119/2005 
 Ordin privind interzicerea desfăşurării unor activităţi de către angajaţii Autorităţii Navale Române 
 M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 333/2009  (M. Of. nr. 211/1 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 2131/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere,  
 de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz -  
 RNTR 9 
 M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1022/2013  (M. Of. nr. 542/28 aug. 2013) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 600/26 sep. 2013) 
 Modificări: 
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 - O. nr. 572/2016  (M. Of. nr. 573/28 iul. 2016) 
 - O. nr. 960/2020  (M. Of. nr. 424/21 mai 2020) 
 - O. nr. 2222/2020  (M. Of. nr. 46/15 ian. 2021) 
 - O. nr. 1223/2021  (M. Of. nr. 905/21 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 2132/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii  
 vehiculelor rutiere - RNTR 7 
 M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1275/2009  (M. Of. nr. 37/18 ian. 2010) 
 - O. nr. 1049/2013  (M. Of. nr. 561/4 sep. 2013) 
 - O. nr. 1445/2014  (M. Of. nr. 769/23 oct. 2014) 
 - O. nr. 1255/2018  (M. Of. nr. 737/27 aug. 2018) 
 - O. nr. 2223/2020  (M. Of. nr. 19/8 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 2133/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România -  
 RNTR 1 
 M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 510/230/2007  (M. Of. nr. 483/19 iul. 2007) 
 - O. nr. 1002/2008  (M. Of. nr. 608/15 aug. 2008) - la 1 aprilie 2009 
 - O. nr. 42/2012  (M. Of. nr. 118/16 feb. 2012) 
 - O. nr. 1107/2012  (M. Of. nr. 503/23 iul. 2012) - modifică titlul 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 580/14 aug. 2012) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1033/2014  (M. Of. nr. 495/3 iul. 2014) 
 - O. nr. 682/2015  (M. Of. nr. 422/15 iun. 2015) 
 - O. nr. 1319/2016  (M. Of. nr. 857/27 oct. 2016) 
 - O. nr. 1678/2017  (M. Of. nr. 996/15 dec. 2017) 
 - O. nr. 402/2018  (M. Of. nr. 319/11 apr. 2018) - modifică titlul 
 - O. nr. 77/2020  (M. Of. nr. 41/21 ian. 2020) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 123/17 feb. 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 960/2020  (M. Of. nr. 424/21 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 2134/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate  
 transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3 
 M. Of. nr. 97/1 feb. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 639/2007  (M. Of. nr. 558/15 aug. 2007) 
 - O. nr. 396/2009  (M. Of. nr. 253/16 apr. 2009) - la data de 1 iul. 2009 
 - O. nr. 283/2011  (M. Of. nr. 306/4 mai 2011) 
 - O. nr. 1044/2013  (M. Of. nr. 543/28 aug. 2013) 
 - O. nr. 498/2015  (M. Of. nr. 237/7 apr. 2015) 
 - O. nr. 494/2017  (M. Of. nr. 375/19 mai 2017) 
 - O. nr. 858/2019  (M. Of. nr. 475/11 iun. 2019) 
 - O. nr. 869/2021  (M. Of. nr. 624/24 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 2135/2005 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele  
 rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4 
 M. Of. nr. 1168/22 dec. 2005   
 
 O. nr. 2156/2005 
 Ordin privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. 
 M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 534/2006  (M. Of. nr. 332/13 apr. 2006) 
 - O. nr. 2171/2006  (M. Of. nr. 958/28 nov. 2006) 
 - O. nr. 551/2007  (M. Of. nr. 510/30 iul. 2007) 
 - O. nr. 1309/2007  (M. Of. nr. 868/19 dec. 2007) 
 - O. nr. 603/2008  (M. Of. nr. 370/15 mai 2008) 
 - O. nr. 861/2008  (M. Of. nr. 543/18 iul. 2008) 
 - O. nr. 1463/2008  (M. Of. nr. 826/9 dec. 2008) 
 - O. nr. 699/2009  (M. Of. nr. 415/17 iun. 2009) 
 - O. nr. 1104/2009  (M. Of. nr. 750/4 nov. 2009) 
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 - O. nr. 707/2015  (M. Of. nr. 422/15 iun. 2015) 
 - O. nr. 1214/2015  (M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 
 - O. nr. 918/2019  (M. Of. nr. 488/14 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 2190/2005 
 Ordin privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară 
 M. Of. nr. 44/18 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 811/2008  (M. Of. nr. 492/1 iul. 2008) 
 - O. nr. 1692/2012  (M. Of. nr. 798/28 nov. 2012) 
 - O. nr. 1546/2014  (M. Of. nr. 852/21 nov. 2014) 
 - O. nr. 46/2020  (M. Of. nr. 29/16 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 2229/2005 
 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Acţiuni", indicativ CR 1-2.1-2005 
 M. Of. nr. 179/24 feb. 2006   
 
 O. nr. 2230/2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii", indicativ CR 0-2005 
 M. Of. nr. 148/16 feb. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1713/2006  (M. Of. nr. 807/26 sep. 2006) 
 
 
 O. nr. 2232/2005 
 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Convoaie tip", indicativ CR 1-2.2-2005 
 M. Of. nr. 179/24 feb. 2006   
 
 O. nr. 2261/2005 

 Ordin privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare şi verificare  
 profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar 
 M. Of. nr. 118/8 feb. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 815/2010  (M. Of. nr. 716/27 oct. 2010) 
 - O. nr. 910/2019  (M. Of. nr. 497/19 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 2262/2005 

 Ordin privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere  
 activităţi specifice transportului feroviar 
 M. Of. nr. 113/7 feb. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1360/2007  (M. Of. nr. 895/28 dec. 2007) 
 - O. nr. 1465/2008  (M. Of. nr. 831/10 dec. 2008) 
 
 

- O. nr. 1237/2016  (M. Of. nr. 842/24 oct. 2016) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 1654/979/2005 
 Ordin privind introducerea unor restricţii pe drumul naţional DN 1 (E 60) sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov 
 M. Of. nr. 951/26 oct. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 96/1159/2006  (M. Of. nr. 106/3 feb. 2006) 
 
 
 O. nr. 1995/2005/1160/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau  
 alunecări de teren 
 M. Of. nr. 207/7 mar. 2006   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 67/483/2005 
 Ordin privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi  
 Turismului 
 M. Of. nr. 380/5 mai 2005   
 
 O. nr. 266/312/2005 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor  
 Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările  
 şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 287/6 apr. 2005 
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 Modificări: 
 - O. nr. 2027/1988/2006  (M. Of. nr. 1014/20 dec. 2006) 
 - O. nr. 61/370/2008  (M. Of. nr. 129/19 feb. 2008) 
 
 

- O. nr. 350/1946/2018  (M. Of. nr. 449/30 mai 2018) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 216/189/3469/2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii de transport cu metroul şi cuantumul acestei  
 gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora 
 M. Of. nr. 566/1 iul. 2005   
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 491/2005 
 Ordin pentru aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia informaţiilor UE clasificate care fac obiectul activităţilor contractuale 
 M. Of. nr. 20/10 ian. 2006   
 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
 
 Decizia nr. 6/2005 

 Decizie privind constituirea comisiilor de negociere a listei suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie  
 pentru copia privată, precum şi a cuantumului acestei remuneraţii 
 M. Of. nr. 52/17 ian. 2005   
 
 Decizia nr. 47/2005 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei unice privind remuneraţia datorată titularilor de drepturi de autor şi  
 drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu 
 M. Of. nr. 113/3 feb. 2005   
 
 Decizia nr. 57/2005 
 Decizia nr. 57 din 3 februarie 2005 
 M. Of. nr. 126/9 feb. 2005   
 
 Decizia nr. 58/2005 
 Decizia nr. 58 din 3 februarie 2005 
 M. Of. nr. 126/9 feb. 2005   
 
 Decizia nr. 62/2005 
 Decizie 
 M. Of. nr. 141/16 feb. 2005   
 
 Decizia nr. 95/2005 

 Decizie privind stabilirea procentului valabil pentru drepturile de autor şi drepturile conexe, datorat de distribuitorii de servicii de  
 programe prin cablu 
 M. Of. nr. 375/4 mai 2005   
 
 Decizia nr. 97/2005 

 Decizie pentru publicarea Metodologiei privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice-audiovizuale de către organismele de  
 televiziune şi a Tabelului unic cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice-audiovizuale:  
 regizori-realizatori, scenarişti-adaptare-dialoguri, graficieni de animaţie, pentru radiodifuzarea operelor lor 
 M. Of. nr. 390/9 mai 2005   
 
 Decizia nr. 104/2005 

 Decizie pentru publicarea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme  
 pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune şi de  
 televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie 
 M. Of. nr. 386/6 mai 2005   
 
 Decizia nr. 105/2005 

 Decizie pentru publicarea Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru  
 coli de hârtie pentru copiator format A4 
 M. Of. nr. 386/6 mai 2005   
 
 Decizia nr. 107/2005 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează  
 remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi a  
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 cuantumului acestei remuneraţii şi a Hotărârii arbitrale din data de 28 aprilie 2005 
 M. Of. nr. 516/17 iun. 2005   
 
 Decizia nr. 124/2005 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind utilizarea de  
 retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial  
 sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzări iniţiale, şi a tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de  
 drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor  
 şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 529/22 iun. 2005   
 
 Decizia nr. 133/2005 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect  
 Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale şi tabelul cuprinzând remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi  
 de autor 
 M. Of. nr. 657/25 iul. 2005   
 
 Decizia nr. 135/2005 
 Decizia nr. 135 din 28 iunie 2005 
 M. Of. nr. 578/5 iul. 2005   
 
 Decizia nr. 167/2005 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a remuneraţiilor stabilite în sumă fixă, prevăzute în Hotărârea  
 Guvernului nr. 769/1999, modificate pe baza indicelui de inflaţie, stabilit la nivel naţional 
 M. Of. nr. 741/15 aug. 2005   
 
 Decizia nr. 212/2005 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 15 octombrie 2005, având drept obiect  
 Metodologia privind remuneraţia datorată de către organismele de radiodifuziune şi organismele de televiziune titularilor de drepturi de  
 autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă 
 M. Of. nr. 981/4 nov. 2005   
 
 Decizia nr. 215/2005 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind lista suporturilor şi a aparatelor din domeniul sonor şi  
 audiovizual pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, precum şi cuantumul acestei remuneraţii 
 M. Of. nr. 1006/14 nov. 2005   
 
 Decizia nr. 216/2005 
 Decizie privind constituirea unor comisii 
 M. Of. nr. 1002/11 nov. 2005   
 
 Decizia nr. 217/2005 
 Decizie privind constituirea unor comisii 
 M. Of. nr. 1002/11 nov. 2005   
 
 Decizia nr. 218/2005 
 Decizie privind constituirea unor comisii 
 M. Of. nr. 1002/11 nov. 2005   
 
 Decizia nr. 219/2005 
 Decizie privind constituirea unor comisii 
 M. Of. nr. 1002/11 nov. 2005   
 
 Decizia nr. 220/2005 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind reproducerea operelor muzicale pe fonograme sau  
 videograme 
 M. Of. nr. 1002/11 nov. 2005   
 
 Decizia nr. 221/2005 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind lista suporturilor şi a aparatelor din domeniul grafic pentru  
 care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, precum şi cuantumul acestei remuneraţii 
 M. Of. nr. 1042/23 nov. 2005   
 
 Decizia nr. 222/2005 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remuneraţiei pentru împrumutul public efectuat  
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 prin biblioteci 
 M. Of. nr. 1042/23 nov. 2005   
 
 Decizia nr. 230/2005 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remuneraţiei cuvenite producătorilor de opere  
 audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere audiovizuale 
 M. Of. nr. 1042/23 nov. 2005   
 
 Decizia nr. 232/2005 
 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind dreptul de suită 
 M. Of. nr. 1140/16 dec. 2005   
 
 Decizia nr. 237/2005 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneraţiile  
 reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi 
 M. Of. nr. 1174/27 dec. 2005   
 
 Decizia nr. 238/2005 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 28 noiembrie 2005, având drept obiect  
 împărţirea procentului de 0,5% cuvenit titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor 
 M. Of. nr. 1140/16 dec. 2005   
 PRIMUL-MINISTRU 
 
 Decizia nr. 382/2005 
 Decizie pentru stabilirea atribuţiilor şi reorganizării Departamentului de implementare programe şi ajustare structurală 
 M. Of. nr. 557/29 iun. 2005 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 111/2006  (M. Of. nr. 705/17 aug. 2006) 
 
 
 Decizia nr. 400/2005 
 Decizie pentru aprobarea statului de funcţii al Departamentului pentru Relaţii Interetnice 
 M. Of. nr. 719/9 aug. 2005 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 140/2006  (M. Of. nr. 740/30 aug. 2006) 
 
 
 Decizia nr. 425/2005 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor 
 M. Of. nr. 801/2 sep. 2005   
 
 Decizia nr. 472/2005 

 Decizie privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul  
 economic 
 M. Of. nr. 919/14 oct. 2005   
 
 Decizia nr. 498/2005 

 Decizie privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile  
 culturii, învăţământului şi integrării europene 
 M. Of. nr. 1110/8 dec. 2005   
 

 2006 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 7660/2006 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
 M. Of. nr. 742/31 aug. 2006   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 O. nr. 830/2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
 M. Of. nr. 872/25 oct. 2006   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 558/2006 
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 Ordin privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenţiile şi faptele ce pot fi considerate infracţiuni şi să aplice  
 sancţiunile pentru contravenţiile constatate 
 M. Of. nr. 795/21 sep. 2006 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 614/2006  (M. Of. nr. 839/11 oct. 2006) 

 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 
 
 O. nr. 5/2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist - TINCOOP 2006 
 M. Of. nr. 55/20 ian. 2006   
 
 O. nr. 52/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 de sprijinire a  
 întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului 
 M. Of. nr. 220/10 mar. 2006   
 
 O. nr. 53/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea  
 meşteşugurilor şi artizanatului 
 M. Of. nr. 220/10 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 169/2006  (M. Of. nr. 442/23 mai 2006) 
 
 
 O. nr. 54/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a  
 produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 220/10 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 131/2006  (M. Of. nr. 386/5 mai 2006) 
 - O. nr. 171/2006  (M. Of. nr. 447/24 mai 2006) 
 
 
 O. nr. 55/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea  
 accesului microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici la servicii de instruire şi consultanţă 
 M. Of. nr. 220/10 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 105/2006  (M. Of. nr. 286/30 mar. 2006) 
 - O. nr. 168/2006  (M. Of. nr. 442/23 mai 2006) 
 
 
 O. nr. 56/2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea şi educarea comercianţilor 
 M. Of. nr. 220/10 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 173/2006  (M. Of. nr. 456/25 mai 2006) 
 
 
 O. nr. 64/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin  
 fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit 
 M. Of. nr. 212/8 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 101/2006  (M. Of. nr. 289/30 mar. 2006) 
 - O. nr. 172/2006  (M. Of. nr. 456/25 mai 2006) 
 - O. nr. 233/2006  (M. Of. nr. 654/28 iul. 2006) 
 - O. nr. 364/2006  (M. Of. nr. 990/12 dec. 2006) 
 
 
 O. nr. 65/2006 
 Ordin privind Centrul Român al Calităţii 
 M. Of. nr. 226/13 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 214/2006  (M. Of. nr. 585/6 iul. 2006) 
 
 
 O. nr. 69/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii-TIMM  
 2006 
 M. Of. nr. 220/10 mar. 2006   
 
 O. nr. 143/2006 

 Ordin privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi  
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 mijlocii 
 M. Of. nr. 412/12 mai 2006   
 
 O. nr. 181/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi  
 facilitarea accesului acestora la finanţare - START 
 M. Of. nr. 543/23 iun. 2006 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 252/2006  (M. Of. nr. 730/25 aug. 2006) 

 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 1/2006 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modificarea regimului sondelor şi avizarea execuţiei de operaţiuni petroliere de  
 exploatare experimentală 
 M. Of. nr. 62/24 ian. 2006   
 
 O. nr. 44/2006 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 223/10 mar. 2006   
 
 O. nr. 71/2006 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare - Runda nr. 48/2006 
 M. Of. nr. 318/10 apr. 2006   
 
 O. nr. 79/2006 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 362/25 apr. 2006   
 
 O. nr. 83/2006 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 377/3 mai 2006   
 
 O. nr. 99/2006 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare - Runda nr. 49/2006 
 M. Of. nr. 456/25 mai 2006   
 
 O. nr. 109/2006 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea activităţilor miniere de explorare - Runda nr. 50/2006 
 M. Of. nr. 493/7 iun. 2006   
 
 O. nr. 122/2006 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută  
 lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice  
 care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare 
 M. Of. nr. 551/27 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 221/2009  (M. Of. nr. 692/14 oct. 2009) 
 - O. nr. 15/2010  (M. Of. nr. 73/1 feb. 2010) 
 - O. nr. 284/2020  (M. Of. nr. 892/30 sep. 2020) 
 - O. nr. 100/2021  (M. Of. nr. 499/13 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 147/2006 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 654/28 iul. 2006   
 
 O. nr. 190/2006 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare Runda nr. 51/2006 
 M. Of. nr. 842/12 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 230/2006  (M. Of. nr. 967/4 dec. 2006) 
 
 
 O. nr. 194/2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră 
 M. Of. nr. 854/18 oct. 2006   
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 O. nr. 196/2006 

 Ordin privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente  
 Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 M. Of. nr. 855/18 oct. 2006   
 
 O. nr. 206/2006 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 883/30 oct. 2006   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 7615/2006 

 Ordin pentru implementarea Amendamentului nr. 26 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea  
 carnetelor TIR (Convenţia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975 
 M. Of. nr. 624/19 iul. 2006   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 
 Decizia nr. 144/EN/2006 
 Decizie privind implementarea portabilităţii numerelor 
 M. Of. nr. 352/19 apr. 2006 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 3443/2007  (M. Of. nr. 887/27 dec. 2007) 
 - Decizia nr. 339/2010  (M. Of. nr. 330/19 mai 2010) 
 - Decizia nr. 1382/2011  (M. Of. nr. 519/22 iul. 2011) 
 - Decizia nr. 351/2012  (M. Of. nr. 287/2 mai 2012) 
 - Decizia nr. 651/2015  (M. Of. nr. 638/21 aug. 2015) 
 
 

- Decizia nr. 381/2018  (M. Of. nr. 414/15 mai 2018) 

 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 3/2006 

 Ordin pentru aprobarea obligativităţii titularilor de licenţe aflaţi în competenţa de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Energiei de a se conforma Contractului-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociaţii de  
 proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăţi comerciale, instituţii publice), prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea  
 unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică 
 M. Of. nr. 205/6 mar. 2006   
 
 O. nr. 7/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice energetice (NTE) "Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele  
 electrice cu tensiunea sub 1 kV" 
 M. Of. nr. 309/5 apr. 2006   
 
 O. nr. 17/2006 
 Ordin privind achiziţia serviciilor tehnologice de sistem 
 M. Of. nr. 648/27 iul. 2006   
 
 O. nr. 23/2006 
 Ordin privind limitele de preţ din ofertele pe Piaţa de echilibrare pe perioada 1-30 noiembrie 2006 
 M. Of. nr. 890/1 nov. 2006   
 
 O. nr. 25/2006 
 Ordin privind suspendarea unui participant la Piaţa pentru Ziua Următoare 
 M. Of. nr. 905/7 nov. 2006   
 
 O. nr. 26/2006 
 Ordin privind durata de valabilitate a declaraţiilor pe propria răspundere ale consumatorilor casnici care beneficiază de tarif social 
 M. Of. nr. 904/7 nov. 2006 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 12/2007  (M. Of. nr. 434/28 iun. 2007) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 21/514/2006 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea  
 combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 
 M. Of. nr. 815/3 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 120/485/2008  (M. Of. nr. 709/20 oct. 2008) 
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- O. nr. 84/439/2009  (M. Of. nr. 773/12 nov. 2009) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 
 
 Decizia nr. 277/2006 
 Decizie privind aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale comprimate pentru vehicule 
 M. Of. nr. 277/28 mar. 2006   
 
 Decizia nr. 531/2006 
 Decizie privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană 
 M. Of. nr. 459/26 mai 2006   
 
 Decizia nr. 968/2006 
 Decizie privind aprobarea Codului tehnic al gazelor petroliere lichefiate (GPL) 
 M. Of. nr. 744/31 aug. 2006   
 
 Decizia nr. 1220/2006 

 Decizie privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze  
 naturale 
 M. Of. nr. 960/29 nov. 2006 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 1306/2006  (M. Of. nr. 990/12 dec. 2006) 
 - O. nr. 110/2013  (M. Of. nr. 828/23 dec. 2013) 
 - O. nr. 118/2013  (M. Of. nr. 171/10 mar. 2014) 
 
 
 Decizia nr. 1368/2006 
 Decizie privind deschiderea integrală a pieţei interne a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici 
 M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 83/2 feb. 2007) 
 
 
 O. nr. 274/2006 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de  
 Societatea Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 245/17 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 185/2007  (M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) 
 
 
 O. nr. 275/2006 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de  
 Societatea Comercială AMGAZ - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 245/17 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 185/2007  (M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) 
 
 
 O. nr. 284/2006 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de  
 Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 272/27 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 185/2007  (M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) 
 
 
 O. nr. 602/2006 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Garant Service" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 524/16 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1172/2006  (M. Of. nr. 881/27 oct. 2006) 
 
 
 O. nr. 635/2006 
 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 524/16 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 10/2007  (M. Of. nr. 427/27 iun. 2007) 
 
 
 O. nr. 1337/2006 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială E.ON GAZ ROMÂNIA - S.A. 
 M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
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 Modificări: 
 - O. nr. 34/2007  (M. Of. nr. 656/26 sep. 2007) 
 - O. nr. 14/2008  (M. Of. nr. 75/31 ian. 2008) 
 
 

- O. nr. 34/2008  (M. Of. nr. 77/31 ian. 2008) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 
 
 O. nr. 780/2006 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale  
 a persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 959/29 nov. 2006   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

 O. nr. 289/2006 

 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului  
 metodologic de implementare a acestor standarde 
 M. Of. nr. 664/2 aug. 2006   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 1/2006 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul  
 furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar şi produselor de origine nonanimală 
 M. Of. nr. 21/10 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 35/2006  (M. Of. nr. 202/3 mar. 2006) 
 
 
 O. nr. 8/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul intracomunitar  
 cu ovine şi caprine 
 M. Of. nr. 197/2 mar. 2006   
 
 O. nr. 10/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul de certificat pentru comerţul intracomunitar cu material  
 seminal, ovule şi embrioni de la speciile ovine şi caprine 
 M. Of. nr. 126/9 feb. 2006     
 O. nr. 21/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista laboratoarelor autorizate pentru controlul eficienţei vaccinării antirabice la  
 unele carnivore domestice 
 M. Of. nr. 135/13 feb. 2006   
 
 O. nr. 24/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli detaliate pentru înregistrarea exploataţiilor într-o bază de date  
 pentru animale din specia porcine, conform Directivei Consiliului Europei 64/432/CEE 
 M. Of. nr. 127/9 feb. 2006   
 
 O. nr. 31/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista ţărilor terţe ce îndeplinesc condiţiile echivalente pentru producerea  
 şi comercializarea moluştelor bivalve, echinodermelor, tunicatelor şi gasteropodelor marine 
 M. Of. nr. 198/2 mar. 2006   
 
 O. nr. 34/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici 
 M. Of. nr. 199/2 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 153/2007  (M. Of. nr. 556/14 aug. 2007) 
 
 
 O. nr. 41/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale  
 Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniul veterinar 
 M. Of. nr. 202/3 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 187/2018  (M. Of. nr. 16/8 ian. 2019) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 47/2006 

 Ordin privind regimul de identificare a suinelor în vederea acordării subvenţiilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005  
 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul  
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 piscicol 
 M. Of. nr. 204/6 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 65/2006  (M. Of. nr. 256/22 mar. 2006) 
 
 
 O. nr. 75/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte criterii pentru zonare şi supraveghere oficială ca urmare a suspiciunii sau  
 confirmării anemiei infecţioase a somonului 
 M. Of. nr. 327/11 apr. 2006   
 
 O. nr. 76/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte un model de certificat de sănătate pentru import în Comunitate în  
 vederea comerţului cu câini, pisici şi dihori domestici 
 M. Of. nr. 284/29 mar. 2006   
 
 O. nr. 83/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind respectarea condiţiilor de bunăstare a animalelor pe durata transportului 
 M. Of. nr. 307/5 apr. 2006   
 
 O. nr. 92/2006 

 Ordin privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de  
 origine nonanimală 
 M. Of. nr. 381/3 mai 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 144/2010  (M. Of. nr. 896/31 dec. 2010) 
 - O. nr. 110/2011  (M. Of. nr. 904/20 dec. 2011) 
 - O. nr. 99/2012  (M. Of. nr. 873/20 dec. 2012) 
 - O. nr. 111/2013  (M. Of. nr. 820/21 dec. 2013) 
 - O. nr. 96/2014  (M. Of. nr. 611/18 aug. 2014) 
 
 
 O. nr. 95/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelele de certificate veterinare pentru  
 importul de carne proaspătă de pasăre din ţări terţe 
 M. Of. nr. 387/5 mai 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 124/2006  (M. Of. nr. 483/2 iun. 2006) 
 - O. nr. 126/2006  (M. Of. nr. 494/7 iun. 2006) 
 - O. nr. 156/2006  (M. Of. nr. 622/19 iul. 2006) 
   
 O. nr. 97/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista ţărilor terţe din care România autorizează importuri de carne de  
 iepure, carne de vânat sălbatic şi de crescătorie şi condiţiile de sănătate a animalelor şi de sănătate publică şi de certificare veterinară  
 pentru astfel de importuri 
 M. Of. nr. 422/16 mai 2006   
 
 O. nr. 125/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind certificarea animalelor şi a produselor de origine animală 
 M. Of. nr. 518/15 iun. 2006   
 
 O. nr. 136/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare 
 M. Of. nr. 617/18 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 42/2010  (M. Of. nr. 333/19 mai 2010) 
 
 
 O. nr. 145/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile de testare a păsărilor pentru tăiere ce provin dintr-o zonă de  
 supraveghere a bolii de Newcastle, în aplicarea art. 5 alin. (3) din Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate animală care  
 reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări terţe de carne proaspătă de pasăre, aprobată  
 prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 391/2002 
 M. Of. nr. 556/27 iun. 2006   
 
 O. nr. 157/2006 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru supravegherea şi controlul  
 oficial al alimentelor şi hranei pentru animale 
 M. Of. nr. 588/7 iul. 2006   
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 O. nr. 160/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la laboratoare comunitare de referinţă pentru epidemiologia zoonozelor şi  
 pentru Salmonella şi laboratorul naţional de referinţă pentru Salmonella 
 M. Of. nr. 614/17 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 48/2007  (M. Of. nr. 163/7 mar. 2007) 
 
 
 O. nr. 163/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei privind prevenirea şi reducerea contaminării cu patulină în sucul de mere şi în sucul de mere folosit ca  
 ingredient pentru alte băuturi 
 M. Of. nr. 653/28 iul. 2006   
 
 O. nr. 180/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii 
 M. Of. nr. 721/23 aug. 2006   
 
 O. nr. 181/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte planurile pentru prelevarea probelor şi metodele de diagnostic pentru  
 detectarea şi confirmarea prezenţei bonamiozei (Bonamia ostreae) şi marteiliozei (Marteilia refringens) la moluşte 
 M. Of. nr. 705/17 aug. 2006   
 
 O. nr. 199/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu  
 acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste 
 M. Of. nr. 749/1 sep. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 8/2009  (M. Of. nr. 95/17 feb. 2009) 
 
 
 O. nr. 202/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor 
 M. Of. nr. 749/1 sep. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 57/2012  (M. Of. nr. 661/19 sep. 2012) 
 
 
 O. nr. 203/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţii speciale pentru punerea pe piaţă a speciilor de animale de  
 acvacultură şi a produselor acestora considerate ca nefiind sensibile la anumite boli 
 M. Of. nr. 765/7 sep. 2006 

 Notă: Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară prevăzută la art. 1 se va aplica numai până la data aderării României la Uniunea Europeană.  
 Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară prevăzută la art. 1 se va aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană şi va înlocui  
 anexa nr. 1. 
 
 
 O. nr. 206/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind  
 produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe 
 M. Of. nr. 752/4 sep. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 82/2008  (M. Of. nr. 719/23 oct. 2008) 
 - O. nr. 166/2014  (M. Of. nr. 762/21 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 220/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte regulile detaliate de aplicare a Normei  
 sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de implementare a reglementărilor pentru aditivii utilizaţi în nutriţia animalelor,  
 aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 196/2006, cu privire la  
 funcţiile şi atribuţiile laboratorului naţional de referinţă privind cererile de autorizare a aditivilor pentru furaje 
 M. Of. nr. 793/20 sep. 2006   
 
 O. nr. 231/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli de sănătate animală pentru importul în şi tranzitul prin  
 Comunitatea Europeană al unor ungulate vii 
 M. Of. nr. 891/1 nov. 2006   
 
 O. nr. 233/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţe de sănătate animală şi de certificare veterinară pentru import de  
 intestine de animale din ţări terţe 
 M. Of. nr. 875/26 oct. 2006   
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 O. nr. 239/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte metode comunitare de prelevare de probe  
 pentru analiza chimică, în scopul monitorizării produselor din lapte conservat 
 M. Of. nr. 869/24 oct. 2006   
 
 O. nr. 243/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare  
 pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe 
 M. Of. nr. 900/6 nov. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 7/2010  (M. Of. nr. 119/23 feb. 2010) 
 
 
 O. nr. 252/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli detaliate în ceea ce priveşte tranzitul pe teritoriul Comunităţii  
 Europene, numai pe cale rutieră, dintr-o ţară terţă într-o altă ţară terţă, al produselor de origine animală, pentru aplicarea Ordinului  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare  
 veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea  
 Europeană din ţări terţe 
 M. Of. nr. 935/17 nov. 2006   
 
 O. nr. 256/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de  
 origine animală 
 M. Of. nr. 935/17 nov. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 9/2013  (M. Of. nr. 73/4 feb. 2013) 
 
 
 O. nr. 277/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de autorizare a cantaxantinei în hrana pentru animale 
 M. Of. nr. 1000/14 dec. 2006   
 
 O. nr. 292/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Hotărârii Guvernului nr. 1.700/2006 pentru aprobarea  
 Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România 
 M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 49/2007  (M. Of. nr. 197/22 mar. 2007) 
 
 
 O. nr. 299/2006 
 Ordin pentru aprobarea Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2007 
 M. Of. nr. 19/11 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 211/2007  (M. Of. nr. 898/28 dec. 2007) 
   
 O. nr. 300/2006 

 Ordin privind aprobarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la  
 animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2007 
 M. Of. nr. 70/30 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 165/2007  (M. Of. nr. 590/28 aug. 2007) 
 
 

- O. nr. 212/2007  (M. Of. nr. 898/28 dec. 2007) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 12/173/286/1/124/2006 
 Ordin privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine  
 vegetală 
 M. Of. nr. 430/18 mai 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 118/462/1030/313/2007  (M. Of. nr. 431/28 iun.  
 2007) 
 - O. nr. 160/768/1591/619/2007  (M. Of. nr. 713/22 oct.  
 2007) 
 - O. nr. 12/209/610/110/2008  (M. Of. nr. 331/25 apr.  
 2008) 
 
 
 O. nr. 46/235/461/135/2006 
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 Ordin privind stabilirea măsurilor de urgenţă referitoare la chilli, produse pe bază de chilli, curcuma şi ulei de palmier 
 M. Of. nr. 425/17 mai 2006   
 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 
 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 7719/453/2006 
 Ordin pentru stabilirea activelor aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale "Băneasa" - S.A. Voluntari a căror dobândire se va realiza în  
 conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăţi comerciale din  
 portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul deţine acţiuni 
 M. Of. nr. 905/7 nov. 2006   
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 135/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind revizuirea periodică a securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice 
 M. Of. nr. 439/22 mai 2006   
 
 O. nr. 141/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia centralelor nuclearoelectrice împotriva incendiilor şi exploziilor interne 
 M. Of. nr. 500/9 iun. 2006   
 
 O. nr. 316/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind evaluările probabilistice de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice 
 M. Of. nr. 980/7 dec. 2006   
 
 O. nr. 329/2006 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (Euratom) nr.  
 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expediţiile de substanţe radioactive între statele membre 
 M. Of. nr. 980/7 dec. 2006   
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 O. nr. 66/300/9112/2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru cercetarea medicală şi/sau  
 biomedicală 
 M. Of. nr. 353/19 apr. 2006   
 
 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 H. nr. 4/2006 
 Hotărâre privind declararea stării de alertă în judeţele riverane fluviului Dunărea 
 M. Of. nr. 339/14 apr. 2006   
 
 GUVERN 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMI 
 
 
 O. nr. 172/2006 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de gestionare a Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, comuna Cheţani,  
 judeţul Mureş, pentru perioada 2006-2008 
 M. Of. nr. 667/3 aug. 2006   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 O. nr. 73/2006 
 Ordin privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media 
 M. Of. nr. 329/12 apr. 2006   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 337/2006 
 Ordin privind modul de achitare de către operatorii de servicii publice de gospodărie comunală a tarifului de menţinere a licenţei 
 M. Of. nr. 575/4 iul. 2006   
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE 



 

 2103

 O. nr. 189/2006 
 Ordin pentru aprobarea Programului "Grupul de facilitatori de comunicare publică" 
 M. Of. nr. 382/4 mai 2006   
 
 O. nr. 205/2006 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea în cursul anului 2006 a proiectelor pentru comunicare, informare publică şi  
 promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural 
 M. Of. nr. 448/24 mai 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 343/2006  (M. Of. nr. 973/5 dec. 2006) 
 
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 

 O. nr. 7687/2006 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "RAMI-DACIA" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 826/6 oct. 2006   
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 8/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind avizarea personalului care desfăşoară activităţi profesionale, cu caracter permanent sau  
 temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalaţiilor nucleare sau care are acces la informaţii secrete de stat 
 M. Of. nr. 138/14 feb. 2006   
 
 O. nr. 85/2006 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva unui sabotaj din interior 
 M. Of. nr. 366/26 apr. 2006   
 
 O. nr. 136/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU 
 M. Of. nr. 444/23 mai 2006   
 
 O. nr. 154/2006 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind iluminarea exterioară a instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 510/13 iun. 2006   
 
 O. nr. 181/2006 

 Ordin privind aprovizionarea cu produse pentru care nu s-a obţinut autorizaţia de produs, model sau tip în conformitate cu prevederile art.  
 23 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare,  
 republicată 
 M. Of. nr. 698/15 aug. 2006   
 
 O. nr. 184/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind dezafectarea instalaţiilor de minerit şi/sau preparare a minereurilor de  
 uraniu şi/sau toriu 
  M. Of. nr. 734/28 aug. 2006 
  
 
 O. nr. 213/2006 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind cerinţe tehnice pentru proiectarea, amplasarea, construcţia, funcţionarea, închiderea şi  
 dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu şi/sau toriu şi a deşeurilor rezultate de la prepararea  
 minereurilor de uraniu şi/sau toriu 
 M. Of. nr. 757/6 sep. 2006   
 
 O. nr. 258/2006 
 Ordin privind interzicerea utilizării instalaţiilor radiologice medicale de microradiofotografie 
 M. Of. nr. 848/16 oct. 2006   
 
 GUVERN 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 443/2006 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei privind cercetarea statistică referitoare la traficul portuar maritim 
 M. Of. nr. 396/8 mai 2006   
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 O. nr. 537/2006 

 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de ovine şi caprine şi producţia animală obţinută şi a  
 Metodologiei cercetării statistice lunare şi anuale referitoare la producţia de carne de ovine şi caprine din abatoare 
 M. Of. nr. 478/2 iun. 2006   
 
 O. nr. 538/2006 
 Ordin privind Metodologia trecerii de la produsul intern brut la venitul naţional brut 
 M. Of. nr. 478/2 iun. 2006   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 11/2006 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind comunicarea publică a prestaţiilor artistice  
 din domeniul audiovizual în cinematografe şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea  
 Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe pentru comunicarea  
 publică a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe 
 M. Of. nr. 98/1 feb. 2006   
 
 Decizia nr. 17/2006 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea  
 repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele  
 cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea  
 organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a  
 Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi  
 alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere 
 M. Of. nr. 158/20 feb. 2006 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 10/2013  (M. Of. nr. 93/14 feb. 2013) 
 
 
 Decizia nr. 18/2006 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea  
 repertoriului de opere cinematografice şi a altor opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor prin  
 comunicare publică şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor: regizorului sau realizatorului, în calitate de autor  
 principal, autorului adaptării, autorului scenariului, autorului dialogului, autorului grafic pentru operele de animaţie sau al secvenţelor de  
 animaţie, ai operelor cinematografice sau audiovizuale, români, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Drepturi de  
 autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA) drept colector al remuneraţiilor  
 cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru comunicarea publică a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale 
 M. Of. nr. 158/20 feb. 2006   
 
 Decizia nr. 28/2006 
 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 februarie 2006 
 M. Of. nr. 202/3 mar. 2006   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 5/2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind transportul materialelor NATO clasificate AC-1 
 M. Of. nr. 95/1 feb. 2006   
 
 O. nr. 12/2006 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea structurilor interne INFOSEC din cadrul autorităţilor desemnate de securitate -  
 INFOSEC 11 
 M. Of. nr. 135/13 feb. 2006   
 
 O. nr. 13/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea fizică a informaţiilor UE clasificate 
 M. Of. nr. 138/14 feb. 2006   
 
 O. nr. 170/2006 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de securitate privind sistemul de operare Windows 2000 Server-DS 17 
 M. Of. nr. 285/29 mar. 2006   
 
 O. nr. 171/2006 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind estimarea nivelurilor de încredere pentru medii specifice în care operează sisteme  
 informatice şi de comunicaţii - DS 13 
 M. Of. nr. 285/29 mar. 2006 
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 O. nr. 174/2006 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic şi de implementare privind centralele telefonice automate de comutaţie - DS 10 
 M. Of. nr. 260/22 mar. 2006   
 
 O. nr. 187/2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul, utilizarea şi protecţia materialului criptografic NATO în România, I.C.-1 
 M. Of. nr. 377/3 mai 2006   
 
 O. nr. 192/2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de acreditare, desfiinţare sau reacreditare a componentelor Sistemului naţional de registre 
 M. Of. nr. 484/5 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 28/2008  (M. Of. nr. 234/26 mar. 2008) 
 
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 388/2006 

 Ordin privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi  
 planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 669/3 aug. 2006   
 
 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. 563/2006 

 Decizie pentru aprobarea Procedurii de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării reţelelor şi  
 serviciilor de comunicaţii mobile de generaţia a treia 
 M. Of. nr. 492/7 iun. 2006 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 689/2006  (M. Of. nr. 602/12 iul. 2006) 
 
 
 Decizia nr. 836/2006 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de selecţie comparativă pentru acordarea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în  
 vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii mobile de bandă largă în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz 
 M. Of. nr. 859/19 oct. 2006 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 210/2007  (M. Of. nr. 195/21 mar. 2007) 

 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 577/2006 
 Ordin privind efectuarea unor controale ale echipamentelor din domeniul ISCIR deţinute/utilizate de către unităţile de cultură 
 M. Of. nr. 92/6 feb. 2007   
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 
 O. nr. 426/2006 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind potenţialul productiv al plantaţiilor de pomi fructiferi 
 M. Of. nr. 351/19 apr. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 447/2007  (M. Of. nr. 450/3 iul. 2007) 
 
 
 O. nr. 446/2006 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei privind cercetarea statistică referitoare la traficul de mărfuri pe căile navigabile interioare 
 M. Of. nr. 396/8 mai 2006   
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 1133/2006 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Administrarea Parcului Industrial Mangalia" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 52/19 ian. 2006   
 
 O. nr. 1134/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie  
 ale serviciilor de urgenţă profesioniste 
 M. Of. nr. 50/19 ian. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 519/2008  (M. Of. nr. 521/10 iul. 2008) 
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 O. nr. 1152/2006 
 Ordin privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale "Tetarom" - S.A. 
 M. Of. nr. 75/26 ian. 2006   
 
 O. nr. 1158/2006 

 Ordin privind aprobarea unor măsuri pentru urgentarea procedurii de colectare a datelor necesare derulării în bune condiţii şi la termenele  
 stabilite şi asumate a proiectului finanţat de Banca Mondială prin fonduri PPIBL "Servicii de consultanţă pentru elaborarea unui studiu  
 comparativ privind salarizarea din sectorul privat/public" 
 M. Of. nr. 103/2 feb. 2006   
 
 O. nr. 1180/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă 
 M. Of. nr. 168/22 feb. 2006   
 
 O. nr. 1184/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă 
 M. Of. nr. 161/21 feb. 2006   
 
 O. nr. 1218/2006 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Parc Industrial Gorj" - S.A. 
 M. Of. nr. 202/3 mar. 2006   
 
 O. nr. 1231/2006 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Parc Industrial Craiova" - S.A. 
 M. Of. nr. 244/17 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 62/2012  (M. Of. nr. 161/12 mar. 2012) 
 
 
 O. nr. 1244/2006 

 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial "Asociaţiei Parcul Industrial Prejmer" reprezentate de Societatea Comercială "Graells &  
 Llonch Invest" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 301/4 apr. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 287/2007  (M. Of. nr. 626/12 sep. 2007) 
 - O. nr. 511/2008  (M. Of. nr. 514/8 iul. 2008) 
 
 
 O. nr. 1259/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii  
 de protecţie civilă 
 M. Of. nr. 349/18 apr. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2/2020  (M. Of. nr. 23/14 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 1260/2006 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de  
 evidenţă a persoanelor 
 M. Of. nr. 383/4 mai 2006   
 
 O. nr. 1286/2006 
 Ordin privind cazurile care justifică deţinerea simultană a două sau mai multe paşapoarte simple 
 M. Of. nr. 406/10 mai 2006   
 
 O. nr. 1287/2006 

 Ordin privind materialele care se confecţionează şi se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de către  
 Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 405/10 mai 2006   
 
 O. nr. 1307/2006 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Brazi Industrial Parc" - S.A. 
 M. Of. nr. 440/22 mai 2006   
 
 O. nr. 1319/2006 

 Ordin pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul arhivistic, precum  
 şi a modelului de legitimaţie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal 
 M. Of. nr. 486/5 iun. 2006 
 Modificări: 
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 - O. nr. 1414/2006  (M. Of. nr. 737/29 aug. 2006) 
 - O. nr. 151/2014  (M. Of. nr. 766/22 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 1346/2006 

 Ordin pentru aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comitetului interministerial pentru  
 monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 M. Of. nr. 582/5 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 68/2009  (M. Of. nr. 290/4 mai 2009) 
 
 
 O. nr. 1352/2006 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi  
 materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat 
 M. Of. nr. 578/4 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 89/2015  (M. Of. nr. 607/11 aug. 2015) 
 
 
 O. nr. 1436/2006 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de  
 apărare împotriva incendiilor, emise de ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 814/3 oct. 2006   
 
 O. nr. 1454/2006 
 Ordin privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare 
 M. Of. nr. 822/5 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 98/2017  (M. Of. nr. 684/23 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1489/2006 

 Ordin pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din  
 structurile subordonate 
 M. Of. nr. 918/13 nov. 2006   
 
 O. nr. 1494/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă 
 M. Of. nr. 926/15 nov. 2006   
 
 O. nr. 1501/2006 

 Ordin privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a  
 vehiculelor 
 M. Of. nr. 941/21 nov. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 168/2039/2010  (M. Of. nr. 627/6 sep. 2010) 
 - O. nr. 148/61/2016  (M. Of. nr. 343/5 mai 2016) 
 - O. nr. 58/2017  (M. Of. nr. 431/12 iun. 2017) 
 
 

- O. nr. 120/2020  (M. Of. nr. 725/11 aug. 2020) 

 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 1508/2058/5709/2006 
 Ordin pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional de educaţie antiseismică a elevilor 
 M. Of. nr. 9/8 ian. 2007   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

 O. nr. 1224/45/2006 
 Ordin privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 şi al urmaşilor eroilor-martiri la tratamente şi  

 medicamente în spitale, centre medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu şi baze de tratament din Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor 
 M. Of. nr. 259/22 mar. 2006   
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 

 Decizia nr. 16/2006 
 Decizie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistenţei consumatorului de droguri 
 M. Of. nr. 899/6 nov. 2006   
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 Decizia nr. 17/2006 

 Decizie pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de asistenţă a consumatorului  
 de droguri 
 M. Of. nr. 899/6 nov. 2006   
 
 Decizia nr. 1862064/2006 
 Decizie pentru aprobarea Standardelor minime de calitate ale programelor de prevenire a consumului de droguri în şcoală 
 M. Of. nr. 149/16 feb. 2006   
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. A/766/2006 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor  
 Unite nr. 1.643/2005 privind situaţia din Republica Côte d’Ivoire, adoptată la 15 decembrie 2005 
 M. Of. nr. 152/17 feb. 2006   
 
 O. nr. A/767/2006 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor  
 Unite nr. 1.647/2005 privind situaţia din Republica Liberia 
 M. Of. nr. 145/15 feb. 2006   
 
 O. nr. A/1630/2006 

 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.649/2005 privind situaţia din  
 Republica Democratică Congo, adoptată la 21 decembrie 2005 
 M. Of. nr. 209/7 mar. 2006   
 
 O. nr. A/12702/2006 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite  
 nr. 1.718/2006 privind neproliferarea/Republica Populară Democrată Coreeană, adoptată la 14 octombrie 2006 
 M. Of. nr. 916/10 nov. 2006   
 
 O. nr. 70/2006 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate semnate de România cu alte state sau la care România a devenit parte 
 M. Of. nr. 154/17 feb. 2006   
 
 O. nr. 405/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune 2004/661/PESC prin care au fost instituite măsurile restrictive emise împotriva anumitor  
 oficiali din Belarus, modificată prin poziţiile comune 2004/848/PESC şi 2005/666/PESC 
 M. Of. nr. 467/30 mai 2006   
 
 O. nr. 406/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune 2004/179/PESC prin care au fost instituite restricţii la admiterea persoanelor din conducerea  
 regiunii Transnistria, modificată prin Poziţia comună 2004/622/PESC, Poziţia comună 2005/147/PESC, Poziţia comună 2006/95/PESC şi  
 implementată prin Decizia 2005/890/PESC şi Decizia 2006/96/PESC 
 M. Of. nr. 467/30 mai 2006   
 
 O. nr. 407/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune 2004/133/PESC prin care au fost instituite măsurile restrictive emise împotriva extremiştilor din  
 Fosta Republică Iugoslavă Macedonia (FRIM), modificată prin Poziţia comună 2005/80/PESC şi prin Poziţia comună 2006/50/PESC 
 M. Of. nr. 467/30 mai 2006   
 
 O. nr. 430/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune 1997/193/PESC prin care au fost instituite măsuri restrictive împotriva persoanelor care au  
 săvârşit acte de violenţă în timpul incidentelor din Mostar din data de 10 februarie 1997 
 M. Of. nr. 467/30 mai 2006   
 
 O. nr. 431/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune 2004/293/PESC prin care se actualizează măsurile emise în vederea susţinerii implementării  
 efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, modificată prin Poziţia comună 2005/227/PESC şi  
 implementată prin Decizia Consiliului 2005/83/PESC 
 M. Of. nr. 467/30 mai 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1405/2006  (M. Of. nr. 953/27 nov. 2006) 
 
 
 O. nr. 432/2006 

 Ordin privind publicarea Regulamentului Consiliului nr. 1.763/2004 prin care au fost instituite măsuri restrictive în vederea susţinerii  
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 implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, modificat prin Regulamentul Comisiei nr.  
 1.965/2004, Regulamentul Comisiei nr. 2.233/2004, Regulamentul Comisiei nr. 295/2005, Regulamentul Comisiei nr. 607/2005,  
 Regulamentul Comisiei nr. 830/2005, Regulamentul Comisiei nr. 1.208/2005, Regulamentul Comisiei nr. 1.636/2005 şi prin  
 Regulamentul Comisiei nr. 23/2006 
 M. Of. nr. 467/30 mai 2006   
 
 O. nr. 450/2006 

 Ordin pentru publicarea Poziţiei comune 2006/29/PESC de abrogare a Poziţiei comune 96/184/PESC privind exporturile de armament  
 către fosta Iugoslavie 
 M. Of. nr. 467/30 mai 2006   
 
 O. nr. 465/2006 

 Ordin pentru publicarea Acţiunii comune 96/668/PESC privind măsurile de protecţie împotriva aplicării extrateritoriale a legislaţiei  
 adoptate de o ţară terţă şi a acţiunilor ce decurg din aceasta 
 M. Of. nr. 467/30 mai 2006   
 
 O. nr. 494/2006 

 Ordin privind publicarea Regulamentului Consiliului nr. 2.488/2000 prin care s-a dispus menţinerea îngheţării fondurilor legate de  
 Slobodan Milosevic şi de persoanele asociate acestuia şi s-au abrogat regulamentele nr. 1.294/1999 şi 607/2000 şi art. 2 din Regulamentul  
 (CE) nr. 926/98, modificat succesiv prin Regulamentul Comisiei nr. 1.205/2001, Actul de aderare 2004, anexa II secţiunea 20 pct. 8, şi  
 prin Regulamentul Comisiei nr. 68/2006 
 M. Of. nr. 475/1 iun. 2006   
 
 O. nr. 495/2006 
 Ordin privind publicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.859/2005 prin care se instituie măsuri restrictive cu privire la Uzbekistan 
 M. Of. nr. 475/1 iun. 2006   
 
 O. nr. 496/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune 2004/694/PESC prin care se instituie măsurile suplimentare emise în vederea susţinerii  
 implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, modificată prin Poziţia comună  
 2005/689/PESC şi implementată prin Decizia Consiliului 2006/205/PESC 
 M. Of. nr. 475/1 iun. 2006   
 
 O. nr. 497/2006 

 Ordin privind publicarea Regulamentului Consiliului nr. 1.733/1994 de interzicere a aprobării cererilor privind contractele şi operaţiunile  
 a căror executare a fost afectată de Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 757 (1992) şi rezoluţiile conexe 
 M. Of. nr. 475/1 iun. 2006   
 
 O. nr. 498/2006 

 Ordin privind publicarea Regulamentului Comisiei nr. 416/2006 de modificare, pentru a noua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr.  
 1.763/2004 privind impunerea unor măsuri restrictive emise în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal  
 Internaţional pentru fosta Iugoslavie 
 M. Of. nr. 475/1 iun. 2006   
 
 O. nr. 499/2006 
 Ordin privind publicarea Poziţiei comune a Consiliului 2005/792/PESC prin care se instituie măsuri restrictive împotriva Uzbekistanului 
 M. Of. nr. 475/1 iun. 2006   
 
 O. nr. 500/2006 
 Ordin privind publicarea Poziţiei comune a Consiliului 2000/696/PESC, modificată prin Poziţia comună a Consiliului 2001/155/PESC 
 M. Of. nr. 480/2 iun. 2006   
 
 O. nr. 501/2006 

 Ordin pentru publicarea Regulamentului Consiliului nr. 2.271/1996 privind protecţia împotriva unor efecte ale sancţiunilor aplicate de  
 S.U.A., modificat prin Regulamentul Consiliului nr. 807/2003 
 M. Of. nr. 480/2 iun. 2006   
 
 O. nr. 675/2006 

 Ordin privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 881/2002, prin care se instituie măsuri restrictive specifice  
 împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii, şi a celor 64 de  
 regulamente ale Comisiei, care îl modifică 
 M. Of. nr. 479/2 iun. 2006   
 
 O. nr. 686/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2006/276/PESC instituind măsurile restrictive emise împotriva  
 anumitor persoane cu funcţie oficială din Belarus 
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 M. Of. nr. 427/17 mai 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1381/2006  (M. Of. nr. 949/24 nov. 2006) 
 
 
 O. nr. 881/2006 

 Ordin pentru completarea anexei nr. 89 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor,  
 precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 697/15 aug. 2006   
 
 O. nr. 882/2006 

 Ordin pentru publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 174/2005 prin care se instituie restricţii privind furnizarea de  
 asistenţă legată de activităţile militare din Republica Côte d’Ivoire şi a Regulamentului Comisiei nr. 1209/2005 care îl modifică 
 M. Of. nr. 687/10 aug. 2006   
 
 O. nr. 883/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2006/30/PESC prin care se reînnoiesc şi se completează  
 măsurile restrictive instituite împotriva Republicii Côte d’Ivoire prin Poziţia comună 2004/852/PESC şi a Deciziei Consiliului Uniunii  
 Europene 2006/172/PESC care o modifică 
 M. Of. nr. 687/10 aug. 2006   
 
 O. nr. 884/2006 

 Ordin privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 560/2005 prin care se instituie măsuri restrictive specifice  
 împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Republica Côte d’Ivoire şi a Regulamentului Comisiei nr. 250/2006  
 care îl modifică 
 M. Of. nr. 687/10 aug. 2006   
 
 O. nr. 885/2006 

 Ordin privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 889/2005 prin care se instituie măsuri restrictive împotriva  
 Republicii Democrate Congo şi se abrogă Regulamentul Consiliului nr. 1727/2003 
 M. Of. nr. 687/10 aug. 2006   
 
 O. nr. 925/2006 

 Ordin privind publicarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al  
 Republicii Federale Democratice Etiopia 
 M. Of. nr. 669/3 aug. 2006   
 
 O. nr. 955/2006 

 Ordin pentru publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.183/2005 de instituire a unor măsuri restrictive specifice  
 împotriva persoanelor care încalcă embargoul privind armamentul impus Republicii Democrate Congo, a Regulamentului Comisiei nr.  
 1.824/2005 şi a Regulamentului Comisiei nr. 84/2006, care îl modifică 
 M. Of. nr. 631/21 iul. 2006   
 
 O. nr. 959/2006 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate 
 M. Of. nr. 602/12 iul. 2006   
 
 O. nr. 991/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2005/888/PESC prin care se instituie măsuri restrictive  
 specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri 
 M. Of. nr. 697/15 aug. 2006   
 
 O. nr. 992/2006 

 Ordin privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 3541/92 prin care se interzice satisfacerea cererilor irakiene  
 privind contractele şi tranzacţiile a căror executare a fost afectată de Rezoluţia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei  
 Naţiunilor Unite şi de rezoluţiile conexe 
 M. Of. nr. 697/15 aug. 2006   
 
 O. nr. 993/2006 

 Ordin privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 305/2006 prin care se instituie măsuri restrictive specifice  
 împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri 
 M. Of. nr. 697/15 aug. 2006   
 
 O. nr. 994/2006 

 Ordin privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1264/94 prin care se interzice aprobarea cererilor autorităţilor  
 haitiene privind contractele şi operaţiunile a căror executare a fost afectată de măsurile impuse conform rezoluţiilor Consiliului de  
 Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) şi 875 (1993) 
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 M. Of. nr. 697/15 aug. 2006   
 
 O. nr. 995/2006 

 Ordin privind publicarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 94/315/PESC prin care este decisă reducerea relaţiilor economice cu  
 Haiti în conformitate cu dispoziţiile Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 917(1994) 
 M. Of. nr. 697/15 aug. 2006   
 
 O. nr. 996/2006 

 Ordin privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în  
 relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96, modificat prin Regulamentul Consiliului nr.  
 1799/2003 şi prin regulamentele Comisiei 2119/2003, 2204/2003, 924/2004, 979/2004, 1086/2004, 1412/2004, 1566/2004, 1087/2005,  
 1286/2005 şi 1450/2005 
 M. Of. nr. 697/15 aug. 2006   
 
 O. nr. 1043/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2003/495/PESC prin care se abrogă poziţiile comune  
 96/741/PESC şi 2002/599/PESC şi care este modificată prin poziţiile comune 2003/735/PESC şi 2004/553/PESC 
 M. Of. nr. 655/28 iul. 2006   
 
 O. nr. 1310 bis/2006 

 Ordin privind aderarea României la Declaraţia Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru Investiţii Internaţionale şi  
 Întreprinderi Multinaţionale 
 M. Of. nr. 822/5 oct. 2006   
 
 O. nr. 1381/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2006/362/PESC de modificare a Poziţiei comune a Consiliului  
 Uniunii Europene 2006/276/PESC privind măsurile restrictive emise împotriva anumitor persoane cu funcţie oficială din Belarus 
 M. Of. nr. 949/24 nov. 2006   
 
 O. nr. 1405/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2006/204/PESC de prelungire a măsurilor de sprijinire a  
 implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, instituite prin Poziţia comună  
 2004/293/PESC 
 M. Of. nr. 953/27 nov. 2006   
 
 O. nr. 1406/2006 

 Ordin pentru publicarea Poziţiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2004/487/PESC privind măsuri restrictive suplimentare impuse  
 Liberiei 
 M. Of. nr. 954/27 nov. 2006   
 
 O. nr. 1407/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2006/31/PESC de prelungire a măsurilor restrictive impuse  
 Liberiei 
 M. Of. nr. 971/5 dec. 2006   
 
 O. nr. 1409/2006 

 Ordin privind publicarea Regulamentului Comisiei nr. 1.053/2006 de modificare, pentru a zecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE)  
 nr. 1.763/2004 privind impunerea unor măsuri restrictive în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal  
 Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPII) 
 M. Of. nr. 980/7 dec. 2006   
 
 O. nr. 1410/2006 

 Ordin privind publicarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2006/484/PESC de punere în aplicare a Poziţiei comune 2004/694/PESC  
 privind unele măsuri suplimentare în scopul susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta  
 Iugoslavie, modificată prin Poziţia comună 2005/689/PESC 
 M. Of. nr. 985/11 dec. 2006   
 
 O. nr. 1411/2006 

 Ordin pentru publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 765/2006 privind instituirea de măsuri restrictive împotriva  
 preşedintelui Lukashenko şi a anumitor persoane cu funcţie oficială din Belarus 
 M. Of. nr. 963/30 nov. 2006   
 
 
 O. nr. 1412/2006 

 Ordin pentru publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 234/2004 privind anumite măsuri restrictive referitoare la  
 Liberia şi abrogarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2003 şi publicarea actelor privind modificarea acestuia 
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 M. Of. nr. 974/6 dec. 2006   
 
 O. nr. 1936/2006 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2007   
 
 O. nr. 1937/2006 

 Ordin pentru publicarea Poziţiei comune a Consiliului UE 2005/888/PESC privind măsurile restrictive specifice împotriva persoanelor  
 suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri 
 M. Of. nr. 110/14 feb. 2007   
 
 O. nr. 1939/2006 
 Ordin pentru publicarea Poziţiei comune a Consiliului UE 2004/698/PESC privind ridicarea măsurilor restrictive împotriva Libiei 
 M. Of. nr. 110/14 feb. 2007   
 
 O. nr. 1941/2006 

 Ordin privind publicarea Poziţiei comune 98/409/PESC definite de către Consiliul UE în temeiul articolului J.2 din Tratatul privind  
 Uniunea Europeană, referitoare la Sierra Leone 
 M. Of. nr. 113/14 feb. 2007   
 
 O. nr. 1942/2006 
 Ordin pentru publicarea Poziţiei comune a Consiliului UE 2002/960/PESC privind instituirea de măsuri restrictive împotriva Somaliei 
 M. Of. nr. 110/14 feb. 2007   
 
 O. nr. 1943/2006 

 Ordin pentru publicarea Regulamentului Consiliului UE nr. 147/2003 privind instituirea de anumite măsuri restrictive referitoare la  
 Somalia 
 M. Of. nr. 110/14 feb. 2007   
 
 O. nr. 8812/2006 

 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.672/2006 privind situaţia din  
 Republica Sudan 
 M. Of. nr. 653/28 iul. 2006   
 
 O. nr. 8813/2006 

 Ordin pentru publicarea Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.683/2006 şi 1.689/2006 privind  
 situaţia din Republica Liberia 
 M. Of. nr. 653/28 iul. 2006   
 
 O. nr. 10385/2006 

 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.698/2006 privind situaţia din  
 Republica Democratică Congo 
 M. Of. nr. 796/21 sep. 2006   
 
 O. nr. 10793/2006 

 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.701/2006 privind situaţia din Orientul  
 Mijlociu 
 M. Of. nr. 796/21 sep. 2006   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 811/1321/2006 
 Ordin privind procedura aplicabilă în cazul necooperării unor reprezentanţe diplomatice în legătură cu eliberarea documentelor de  
 călătorie necesare pentru îndepărtarea străinilor de pe teritoriul statului român 
 M. Of. nr. 494/7 iun. 2006   
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR 

 O. nr. 238/2006 

 Ordin pentru aprobarea formularului-tip de autorizaţie prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de  
 control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004 
 M. Of. nr. 578/4 iul. 2006   
 
 O. nr. 322/2006 
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 Ordin privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior cu  
 produse militare, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi  
 altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004 
 M. Of. nr. 724/24 aug. 2006   
 
 O. nr. 324/2006 

 Ordin privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licenţei globale de import de produse militare, prevăzută de Ordonanţa  
 de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor, şi altor operaţiuni cu produse militare,  
 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004 
 M. Of. nr. 743/31 aug. 2006 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 125/2009  (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 2/2006 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Flori, plante ornamentale şi arhitectură peisageră" 
 M. Of. nr. 61/23 ian. 2006   
 
 O. nr. 8/2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de viţă-de-vie, pomi fructiferi şi plante ornamentale 
 M. Of. nr. 187/28 feb. 2006   
 
 O. nr. 11/2006 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Plante medicinale şi aromatice şi produse prelucrate şi procesate" 
 M. Of. nr. 61/23 ian. 2006   
 
 O. nr. 70/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de aplicare a sistemului de intervenţie pe piaţa cerealelor 
 M. Of. nr. 187/28 feb. 2006   
 
 O. nr. 81/2006 

 Ordin privind aprobarea structurii serviciilor specifice şi a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de  
 Consultanţă Agricolă, a cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2006 
 M. Of. nr. 151/16 feb. 2006   
 
 O. nr. 100/2006 

 Ordin pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii, criteriile tehnice de acordare, precum şi plafonul maxim al creditelor ce se acordă  
 în anul 2006, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură 
 M. Of. nr. 185/27 feb. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 233/2006  (M. Of. nr. 325/11 apr. 2006) 
 - O. nr. 693/2006  (M. Of. nr. 889/1 nov. 2006) 
 
 
 O. nr. 103/2006 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Tutun şi produse din tutun" 
 M. Of. nr. 191/28 feb. 2006   
 
 O. nr. 126/2006 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Carne de porc şi produse procesate" 
 M. Of. nr. 213/8 mar. 2006   
 
 O. nr. 128/2006 

 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea şi comercializarea vinurilor spumante cu denumire de origine controlată  
 (DOC) şi a nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea Autorizaţiei de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri  
 spumante cu denumire de origine controlată (DOC) şi a Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor spumante cu  
 denumire de origine controlată (DOC) 
 M. Of. nr. 224/13 mar. 2006   
 
 O. nr. 135/2006 

 Ordin pentru prelungirea perioadei de vânare la specia fazan (Phasianus colchicus), pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2005 - 14 mai  
 2006, până la data de 15 martie 2006 
 M. Of. nr. 194/1 mar. 2006   
 
 O. nr. 150/2006 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor privind deschiderea contingentelor tarifare la importul în România al unor sortimente de carne de  
 porc şi carne de pasăre originare din Uniunea Europeană (UE) şi a modului de administrare a acestor contingente în perioada 1 martie - 31  
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 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 194/1 mar. 2006   
 
 O. nr. 153/2006 

 Ordin privind aprobarea componenţei Comisiei pentru acreditarea organismelor de inspecţie şi certificare din sectorul de agricultură  
 ecologică, care desfăşoară activităţi de inspecţie şi control al operatorilor pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 223/10 mar. 2006   
 
 O. nr. 157/2006 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind  
 susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"  
 din Programul SAPARD, de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 263/23 mar. 2006   
 
 O. nr. 172/2006 

 Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind procedurile de aplicare a sistemului de intervenţie pe piaţa cerealelor, referitoare  
 la evaluarea şi monitorizarea cerealelor deţinute în stocuri publice de intervenţie 
 M. Of. nr. 263/23 mar. 2006   
 
 O. nr. 185/2006 

 Ordin pentru împuternicirea personalului silvic din cadrul administraţiilor parcurilor naţionale şi parcurilor naturale în vederea constatării,  
 pe raza acestora, a faptelor ce constituie contravenţii şi infracţiuni prevăzute de Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.  
 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a contravenţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 748/2002  
 pentru aprobarea Normelor privind protecţia culturilor agricole, silvice şi a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de  
 vânat 
 M. Of. nr. 259/22 mar. 2006   
 
 O. nr. 193/2006 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Miere de albine, alte produse apicole şi produse procesate" 
 M. Of. nr. 262/23 mar. 2006   
 
 O. nr. 222/2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole 
 M. Of. nr. 308/5 apr. 2006   
 
 O. nr. 225/2006 
 Ordin privind aprobarea Zonării soiurilor nobile de viţă-de-vie roditoare admise în cultură în arealele viticole din România 
 M. Of. nr. 324/11 apr. 2006   
 
 O. nr. 227/2006 
 Ordin privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 308/5 apr. 2006   
 
 O. nr. 228/2006 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului  
 sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină şi/sau biodiesel în vederea efectuării unor lucrări agricole  
 mecanizate  în anul 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei  a Programului "Dezvoltarea durabilă a  
 sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării  
 Rurale trebuie să le pună în aplicare" 
 M. Of. nr. 307/5 apr. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 605/2006  (M. Of. nr. 739/30 aug. 2006) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 243/2006 

 Ordin privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către  
 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
 M. Of. nr. 362/25 apr. 2006   
 
 O. nr. 246/2006 
 Ordin pentru stabilirea Listei ciupercilor comestibile din flora spontană a căror recoltare sau achiziţie şi comercializare sunt permise 
 M. Of. nr. 367/27 apr. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 768/2019  (M. Of. nr. 544/3 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 307/2006 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Carne, lapte, lână şi produse procesate de la ovine şi caprine" 
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 M. Of. nr. 412/12 mai 2006   
 
 O. nr. 331/2006 

 Ordin privind aprobarea condiţiilor de atestare, a procedurilor de înregistrare şi de eliberare a atestatelor de fermă familială cu caracter  

 comercial, precum şi a modelului acestui atestat 
 M. Of. nr. 459/26 mai 2006   
 
 O. nr. 373/2006 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând centrele de intervenţie pentru cereale 
 M. Of. nr. 523/16 iun. 2006   
 
 O. nr. 413/2006 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Carne de bovine şi produse procesate" 
 M. Of. nr. 527/19 iun. 2006   
 
 O. nr. 449/2006 

 Ordin pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru efectuarea inspecţiilor în  
 câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială 
 M. Of. nr. 678/8 aug. 2006   
 
 O. nr. 451/2006 

 Ordin pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva eşantioane de  
 seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială 
 M. Of. nr. 678/8 aug. 2006   
 
 O. nr. 454/2006 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevăzute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului  
 de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii  
 nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 608/13 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 75/2009  (M. Of. nr. 135/4 mar. 2009) 
 - O. nr. 698/2009  (M. Of. nr. 797/23 nov. 2009) 
 
 
 O. nr. 464/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii şi comerţul cu ecvidee de rasă pură 
 M. Of. nr. 715/21 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 767/2009  (M. Of. nr. 908/23 dec. 2009) 
 
 
 O. nr. 468/2006 
 Ordin pentru aprobarea formularului-tip al cererilor, precum şi a procedurii de acordare a cotelor şi înscriere în Registrul cotelor 
 M. Of. nr. 620/18 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 675/2006  (M. Of. nr. 834/10 oct. 2006) 
 
 
 O. nr. 527/2006 
 Ordin privind recunoaşterea Consiliului pe produs "Alcool şi distilate, băuturi spirtoase, ţuică, rachiu şi vinars" 
 M. Of. nr. 681/8 aug. 2006   
 
 O. nr. 555/2006 

 Ordin privind aprobarea criteriilor de eligibilitate şi a modalităţilor de plată a alocaţiilor pentru programele de conservare şi utilizare a  
 resurselor genetice în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile 
 M. Of. nr. 721/23 aug. 2006   
 
 O. nr. 557/2006 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere 
 M. Of. nr. 709/18 aug. 2006   
 
 O. nr. 562/2006 

 Ordin privind aprobarea Manualului operaţional pentru schema competitivă de granturi derulată cu sprijinul proiectului "Modernizarea  
 sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură" 
 M. Of. nr. 751/4 sep. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 238/2008  (M. Of. nr. 358/9 mai 2008) 
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 O. nr. 591/2006 

 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, în  
 vederea executării controalelor de conformitate pentru fructe şi legume proaspete 
 M. Of. nr. 815/3 oct. 2006   
 
 O. nr. 621/2006 
 Ordin privind recunoaşterea prevederilor Acordului interprofesional pentru grupa de produse struguri, must, vin şi produse procesate 
 M. Of. nr. 767/8 sep. 2006   
 
 O. nr. 626/2006 

 Ordin pentru stabilirea condiţiilor minime de desfăşurare a inspecţiilor fitosanitare în România la posturi de inspecţie, altele decât cele de  
 la locul de destinaţie, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din ţări terţe 
 M. Of. nr. 770/11 sep. 2006   
 
 O. nr. 627/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi  
 financiare producătorilor agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona montană 
 M. Of. nr. 772/12 sep. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 85/2007  (M. Of. nr. 128/21 feb. 2007) 
 
 
 O. nr. 648/2006 

 Ordin privind autorizarea laboratorului în vederea executării de analize pentru îngrăşămintele care circulă pe piaţă, a inspectorilor  
 împuterniciţi să execute controlul, privind aprobarea modelului de legitimaţie, a indicativului ştampilei şi a zonei de exercitare a acestei  
 activităţi 
 M. Of. nr. 842/12 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 458/2008  (M. Of. nr. 553/22 iul. 2008) 
 
 
 O. nr. 653/2006 
 Ordin privind combaterea râiei negre a cartofului 
 M. Of. nr. 819/4 oct. 2006   
 
 O. nr. 657/2006 
 Ordin privind aprobarea preţului indicativ, preţului de referinţă şi preţului de bază pentru strugurii de vin din soiuri nobile 
 M. Of. nr. 817/4 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 787/2006  (M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006) 
 
 
 O. nr. 662/2006 

 Ordin privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare pe anii 2006-2010 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării  
 Rurale 
 M. Of. nr. 847/16 oct. 2006   
 
 O. nr. 676/2006 

 Ordin pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, al subvenţiilor de la bugetul de stat ce  
 se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii de irigaţii pentru sezonul de irigaţii al anului 2007 
 M. Of. nr. 869/24 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 388/2007  (M. Of. nr. 358/25 mai 2007) 
 
 
 O. nr. 682/2006 

 Ordin privind aprobarea Grilei de parametri pentru negocierea preţului de livrare al laptelui de vacă materie primă, stabilită de  
 reprezentanţii producătorilor şi ai cumpărătorilor 
 M. Of. nr. 846/13 oct. 2006   
 
 O. nr. 690/2006 

 Ordin privind aprobarea deciziilor pentru acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) şi  
 aprobarea deciziilor pentru acordarea dreptului de producere a vinurilor spumante cu denumire de origine controlată (DOC) 
 M. Of. nr. 860/20 oct. 2006   
 
 O. nr. 730/2006 
 Ordin pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România 
 M. Of. nr. 918/13 nov. 2006   
 
 O. nr. 762/2006 
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 Ordin privind aprobarea repartizării sumelor necesare pentru susţinerea achiziţiei de animale de reproducţie, pe specii 
 M. Of. nr. 939/21 nov. 2006   
 
 O. nr. 765/2006 

 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând societăţile de asigurare şi asigurare-reasigurare care practică asigurări pentru culturi agricole,  
 animale, păsări, familii de albine şi peşti, agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru anul agricol  
 2006-2007 
 M. Of. nr. 959/29 nov. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 70/2007  (M. Of. nr. 111/14 feb. 2007) 
 - O. nr. 218/2007  (M. Of. nr. 205/27 mar. 2007) 
 
 
 O. nr. 769/2006 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a pădurilor 
 M. Of. nr. 967/4 dec. 2006   
 
 O. nr. 786/2006 

 Ordin privind aprobarea Listei resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, care sunt supuse  
 programelor de conservare 
 M. Of. nr. 995/13 dec. 2006   
 
 O. nr. 816/2006 
 Ordin pentru repartizarea cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză 
 M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 820/2007  (M. Of. nr. 693/12 oct. 2007) 
 
 
 O. nr. 820/2006 

 Ordin pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi a criteriilor tehnice de acordare a creditelor în anul 2007, în condiţiile Legii nr.  
 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură 
 M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006   
 
 O. nr. 850/2006 

 Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal,  
 zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate 
 M. Of. nr. 1054/30 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 193/2007  (M. Of. nr. 170/12 mar. 2007) 
 - O. nr. 208/2007  (M. Of. nr. 183/16 mar. 2007) 
 - O. nr. 441/2007  (M. Of. nr. 378/4 iun. 2007) 
 - O. nr. 539/2007  (M. Of. nr. 443/29 iun. 2007) 
 - O. nr. 687/2007  (M. Of. nr. 551/13 aug. 2007) 
 - O. nr. 601/2007  (M. Of. nr. 580/23 aug. 2007) 
 - O. nr. 707/2007  (M. Of. nr. 622/10 sep. 2007) 
 - O. nr. 763/2007  (M. Of. nr. 658/26 sep. 2007) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 694/12 oct. 2007) 
 Modificări: 
 - O. nr. 870/2007  (M. Of. nr. 695/12 oct. 2007) 
 - O. nr. 908/2007  (M. Of. nr. 745/2 nov. 2007) 
 - O. nr. 975/2007  (M. Of. nr. 869/19 dec. 2007) 
 - O. nr. 9/2008  (M. Of. nr. 25/14 ian. 2008) 
 - O. nr. 10/2008  (M. Of. nr. 53/23 ian. 2008) 
 - O. nr. 65/2008  (M. Of. nr. 89/5 feb. 2008) 
 - O. nr. 174/2008  (M. Of. nr. 245/28 mar. 2008) 
 - O. nr. 260/2008  (M. Of. nr. 356/8 mai 2008) 
 - O. nr. 411/2008  (M. Of. nr. 469/25 iun. 2008) 
 - O. nr. 436/2008  (M. Of. nr. 507/7 iul. 2008) 
 - O. nr. 446/2008  (M. Of. nr. 535/16 iul. 2008) 
 - O. nr. 485/2008  (M. Of. nr. 586/5 aug. 2008) 
 - O. nr. 491/2008  (M. Of. nr. 607/15 aug. 2008) 
 - O. nr. 568/2008  (M. Of. nr. 637/4 sep. 2008) 
 - O. nr. 596/2008  (M. Of. nr. 665/24 sep. 2008) 
 - O. nr. 735/2008  (M. Of. nr. 855/19 dec. 2008) 
 - O. nr. 759/2008  (M. Of. nr. 874/23 dec. 2008) 
 - O. nr. 17/2009  (M. Of. nr. 66/4 feb. 2009) 
 - O. nr. 26/2009  (M. Of. nr. 71/6 feb. 2009) 
 - O. nr. 29/2009  (M. Of. nr. 74/9 feb. 2009) 
 - O. nr. 180/2009  (M. Of. nr. 182/24 mar. 2009) 
 - O. nr. 465/2009  (M. Of. nr. 507/23 iul. 2009) 
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- O. nr. 624/2009  (M. Of. nr. 682/12 oct. 2009) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 212/1282/2006 
 Ordin privind aprobarea tarifului unic pentru activităţile specifice desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  
 şi de instituţiile sale subordonate, perceput pentru terenurile agricole 
 M. Of. nr. 388/5 mai 2006   
 
 O. nr. 551/1457/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a  
 Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea  
 culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de  
 pădure 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2007   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 213/1283/1132/C/2006 
 Ordin pentru aprobarea onorariilor maximale aplicabile conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2006  
 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană,  
 corespunzătoare activităţilor de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei,  
 desfăşurate de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 588/7 iul. 2006   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 75/248/2006 
 Ordin privind acordarea de prime la exportul de vinuri 
 M. Of. nr. 176/23 feb. 2006   
 
 O. nr. 625/22507/2006 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de calcul al sumelor cuvenite drept compensaţii proprietarilor persoane fizice şi juridice care deţin  
 păduri cu funcţii speciale de protecţie 
 M. Of. nr. 851/17 oct. 2006   
 
 O. nr. 633/1821/2006 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru administrarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia  
 de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a contribuţiilor pentru producţiile de zahăr şi izoglucoză realizate în cadrul cotelor alocate  
 României de către Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 915/10 nov. 2006   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 735/1187/2006 
 Ordin pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.525/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului  
 Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul  
 2006 
 M. Of. nr. 915/10 nov. 2006   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 134/197/412/2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi  
 pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 423/16 mai 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 891/443/777/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) 
 - O. nr. 213/1025/3754/2012  (M. Of. nr. 782/21 nov.  
 2012) 
 - O. nr. 3883/1278/266/2012  (M. Of. nr. 15/9 ian.  
 
 

2013) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 851/1505/271/300/2006 
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 Ordin privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a regulamentelor şi deciziilor comunitare 
 M. Of. nr. 18/11 ian. 2007   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 560/1271/339/210/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne 
 M. Of. nr. 10/8 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 642/1348/373/156/2007  (M. Of. nr. 560/15  
 aug. 2007) 
 - O. nr. 66/360/63/22/2012  (M. Of. nr. 279/26 apr.  
 
 

2012) 

 MINISTERUL APĂRĂRII 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. M.130/1428/2006 
 Ordin pentru aprobarea "P.M. - 2, Norme privind condiţiile în care pot circula pe drumurile publice vehiculele speciale de luptă, controlul  
 circulaţiei autovehiculelor aparţinând Ministerului Apărării şi însoţirea coloanelor militare" 
 M. Of. nr. 793/20 sep. 2006   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 
 O. nr. 52/2006 

 Ordin privind aprobarea listelor organismelor recunoscute pentru evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute de  
 Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 şi de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 
 M. Of. nr. 126/9 feb. 2006   
 
 O. nr. 220/2006 

 Ordin privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală  
 din ianuarie 2005 
 M. Of. nr. 489/6 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 395/2006  (M. Of. nr. 813/3 oct. 2006) 
 - O. nr. 21/2007  (M. Of. nr. 76/31 ian. 2007) 
 - O. nr. 134/2009  (M. Of. nr. 205/31 mar. 2009) 
 - O. nr. 268/2009  (M. Of. nr. 245/13 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 262/2006 

 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio şi  
 echipamentele terminale de telecomunicaţii, potrivit Directivei 1999/5/CE 
 M. Of. nr. 507/12 iun. 2006   
 
 O. nr. 397/2006 

 Ordin pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind exploatarea benzii de frecvenţe 410-415 MHz/420-425 MHz, în  
 scopul furnizării de servicii de comunicaţii mobile în bandă largă 
 M. Of. nr. 786/18 sep. 2006   
 
 O. nr. 414/2006 
 Ordin cu privire la utilizarea codării standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronică 
 M. Of. nr. 842/12 oct. 2006   
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 
 O. nr. 2297/2006 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice 
 M. Of. nr. 701/16 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2557/2010  (M. Of. nr. 689/13 oct. 2010) 
 - O. nr. 3968/2016  (M. Of. nr. 1002/13 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 2335/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite  
 financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme 
 M. Of. nr. 742/31 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2456/2006  (M. Of. nr. 985/11 dec. 2006) 
 - O. nr. 2306/2007  (M. Of. nr. 450/3 iul. 2007) 
 - O. nr. 2359/2008  (M. Of. nr. 452/17 iun. 2008) 
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 - O. nr. 2128/2009  (M. Of. nr. 244/13 apr. 2009) 
 - O. nr. 2520/2009  (M. Of. nr. 923/30 dec. 2009) 
 - O. nr. 2780/2014  (M. Of. nr. 868/28 nov. 2014) 
 - O. nr. 3758/2016  (M. Of. nr. 709/13 sep. 2016) 
 - O. nr. 2693/2017  (M. Of. nr. 893/14 nov. 2017) 
 - O. nr. 2414/2019  (M. Of. nr. 426/30 mai 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 497/19 iun. 2019) 
 (M. Of. nr. 1000/12 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 2379/2006 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu  
 modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006 
 M. Of. nr. 900/6 nov. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2.326/2008  (M. Of. nr. 410/2 iun. 2008) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 457/19 iun. 2008) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2259/2009  (M. Of. nr. 441/26 iun. 2009) 
 - O. nr. 2461/2009  (M. Of. nr. 833/3 dec. 2009) 
 - O. nr. 2357/2014  (M. Of. nr. 410/3 iun. 2014) 
 - O. nr. 2793/2014  (M. Of. nr. 877/3 dec. 2014) 
 - O. nr. 2616/2017  (M. Of. nr. 804/11 oct. 2017) 
 - O. nr. 2702/2019  (M. Of. nr. 629/29 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 2406/2006 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. I secţiunea a 6-a din Ordonanţa Guvernului nr.  
 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările  
 ulterioare 
 M. Of. nr. 912/9 nov. 2006   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 O. nr. 47/2006 

 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de  
 combustibili gazoşi (actualizată) 
 M. Of. nr. 253/21 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1619/2007  (M. Of. nr. 747/5 nov. 2007) 
 - O. nr. 507/2011  (M. Of. nr. 252/11 apr. 2011) 
 
 
 O. nr. 63/2006 
 Ordin pentru aprobarea unui contract de concesiune privind concesionarea unui serviciu public de distribuţie a energiei electrice 
 M. Of. nr. 191/28 feb. 2006   
 
 O. nr. 181/2006 

 Ordin privind aprobarea Ghidului de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea  
 Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi pregătirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere cu grave  
 dezechilibre economice şi sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier 
 M. Of. nr. 268/24 mar. 2006   
 
 O. nr. 186/2006 
 Ordin privind concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în unele zone delimitate 
 M. Of. nr. 250/20 mar. 2006   
 
 O. nr. 198/2006 

 Ordin pentru actualizarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la instalaţiile de transport pe  
 cablu pentru persoane 
 M. Of. nr. 260/22 mar. 2006   
 
 O. nr. 253/2006 

 Ordin pentru aprobarea unor nomenclatoare de lucrări şi servicii pe care le prestează Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate  
 Chimice Periculoase în regim de tarifare 
 M. Of. nr. 331/12 apr. 2006   
 
 O. nr. 269/2006 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor aferente activităţilor de inspecţie a instalaţiilor de testare şi de verificare a studiilor de siguranţă neclinice  
 referitoare la sănătate şi mediu, în vederea evaluării gradului de conformitate cu Principiile de bună practică de laborator 
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 M. Of. nr. 367/27 apr. 2006   
 
 O. nr. 321/2006 

 Ordin privind aprobarea Normativului pentru asigurarea îndeplinirii cerinţelor privind siguranţa în exploatare şi securitatea la incendiu  
 pentru instalaţiile care produc sau utilizează acetilenă 
 M. Of. nr. 484/5 iun. 2006   
 
 O. nr. 328/2006 

 Ordin pentru aprobarea Contractului de concesiune a reţelei electrice de transport al energiei electrice şi a terenurilor pe care aceasta este  
 amplasată, precum şi a actelor adiţionale încheiate 
 M. Of. nr. 441/22 mai 2006   
 
 O. nr. 404/2006 
 Ordin privind concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în unele zone delimitate 
 M. Of. nr. 541/22 iun. 2006   
 
 O. nr. 479/2006 

 Ordin privind asigurarea condiţiilor de derulare a activităţilor convenite cu Banca Mondială în baza acordurilor de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea celor două proiecte, închiderea minelor şi atenuarea  
 impactului social, respectiv închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică 
 M. Of. nr. 676/7 aug. 2006   
 
 O. nr. 488/2006 

 Ordin privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei,  
 amplasate pe containerele mobile 
 M. Of. nr. 643/26 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2139/2008  (M. Of. nr. 558/23 iul. 2008) 
 - O. nr. 2036/2009  (M. Of. nr. 799/24 nov. 2009) 
 - O. nr. 528/2017  (M. Of. nr. 440/14 iun. 2017) 
 - O. nr. 1322/2017  (M. Of. nr. 1021/22 dec. 2017) 
 - O. nr. 25/2019  (M. Of. nr. 56/22 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 492/2006 

 Ordin pentru aprobarea Contractului de concesiune nr. 10 din 10 octombrie 2005 a serviciului de distribuţie a energiei electrice în zona  
 VII 
 M. Of. nr. 624/19 iul. 2006   
 
 O. nr. 570/2006 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Fabrica de Arme  
 Cugir"- S.A., filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 738/29 aug. 2006   
 
 O. nr. 666/2006 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei 
 M. Of. nr. 864/23 oct. 2006   
 
 O. nr. 668/2006 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi  
 Fierului "Minvest" - S.A. Deva 
 M. Of. nr. 864/23 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1600/2007  (M. Of. nr. 250/13 apr. 2007) 
 
 
 O. nr. 669/2006 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi  
 Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare 
 M. Of. nr. 864/23 oct. 2006   
 
 O. nr. 681/2006 

 Ordin privind împuternicirea inspectorilor de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub  
 Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.  
 666/2002 privind cerinţele minime de randament la fabricarea sau la punerea în funcţiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea  
 şi/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente şi izolaţia sistemului de distribuţie a agentului termic pentru  
 încălzire şi/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi 
 M. Of. nr. 864/23 oct. 2006   
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 O. nr. 756/2006 

 Ordin pentru aprobarea Listei organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformităţii eficienţei cazanelor noi pentru  
 apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi 
 M. Of. nr. 929/16 nov. 2006   
 
 O. nr. 764/2006 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Carbonifera" - S.A.  
 Ploieşti - filială a Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploieşti 
 M. Of. nr. 941/21 nov. 2006   
 
 O. nr. 771/2006 

 Ordin privind utilizarea depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în scopul echilibrării Sistemului naţional de transport al  
 gazelor naturale în situaţii de criză 
 M. Of. nr. 926/15 nov. 2006   
 
 O. nr. 779/2006 

 Ordin privind finanţarea proiectelor cuprinse în Programul naţional pentru reducerea costurilor cu energia pentru populaţie, prin creşterea  
 eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în anul 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 320/2006 
 M. Of. nr. 967/4 dec. 2006   
 
 O. nr. 800/2006 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Daewoo Automobile  
 România" - S.A. 
 M. Of. nr. 992/12 dec. 2006   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 394/728/455/2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării  
 principiilor de bună practică de laborator 
 M. Of. nr. 635/24 iul. 2006   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 36/2006 
 Ordin privind afişarea scadenţei de verificare la ascensoare 
 M. Of. nr. 149/16 feb. 2006   
 
 O. nr. 147/2006 

 Ordin privind obligativitatea instituţiilor şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea  
 instalaţiilor din domeniul ISCIR 
 M. Of. nr. 259/22 mar. 2006   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 253/2006 
 Ordin privind aprobarea modelului de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) 
 M. Of. nr. 432/18 mai 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 276/2006  (M. Of. nr. 511/13 iun. 2006) 
 
 

- O. nr. 337/2006  (M. Of. nr. 585/6 iul. 2006) 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 O. nr. 3001/2006 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei şi a documentelor utilizate în procedura de evaluare şi selecţie a 16 centre-suport pentru educaţia la  
 distanţă pentru a participa în cadrul proiectelor PHARE 2004-2006 - Coeziune economică şi socială - componenta învăţământ profesional  
 şi tehnic (TVET) 
 M. Of. nr. 258/22 mar. 2006   
 O. nr. 3142/2006 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct  
 din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 181/24 feb. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 5617/2006  (M. Of. nr. 985/11 dec. 2006) 
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 - O. nr. 3567/2010  (M. Of. nr. 251/19 apr. 2010) 
 
 
 O. nr. 3251/2006 

 Ordin privind organizarea instruirii practice, pe grupe, în anul şcolar 2006-2007, în unităţile de învăţământ preuniversitar asistate în  
 cadrul programelor de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic PHARE şi în cele implicate în proiectele Ministerului Educaţiei  
 şi Cercetării de colaborare bilaterală cu Austria 
 M. Of. nr. 177/23 feb. 2006   
 
 O. nr. 3351/2006 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de calcul al salariilor personalului didactic din învăţământul de stat, în vederea determinării  
 diferenţelor salariale pentru perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 
 M. Of. nr. 220/10 mar. 2006   
 
 O. nr. 3364/2006 

 Ordin pentru aprobarea publicării anexelor nr. 1-19 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările,  
 precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2006, cuprinzând  
 disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii-discipline tehnologice 
 M. Of. nr. 253/21 mar. 2006   
 
 O. nr. 3541/2006 

 Ordin pentru aprobarea metodologiilor de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic încadrat pe funcţiile cuprinse  
 în anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2006 
 M. Of. nr. 351/19 apr. 2006   
 
 O. nr. 3568/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuţiile, competenţa şi funcţionarea Consiliului Centrului Naţional pentru Burse de  
 Studii în Străinătate 
 M. Of. nr. 352/19 apr. 2006   
 
 O. nr. 3905/2006 

 Ordin pentru aplicarea art. 34-37 şi 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 M. Of. nr. 469/31 mai 2006   
 
 O. nr. 4079/2006 

 Ordin privind înfiinţarea centrelor naţionale de excelenţă (CNE) pe lângă unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat şi  
 suplimentar, în vederea pregătirii elevilor/elevelor la disciplinele sportive handbal, gimnastică, scrimă, rugby, sanie şi schi alpin 
 M. Of. nr. 492/7 iun. 2006   
 
 O. nr. 4521/2006 

 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 527/2005 privind participarea şi contribuţia financiară a  
 României la programele de cercetare ale Fundaţiei Europene pentru Ştiinţă (ESF) 
 M. Of. nr. 733/28 aug. 2006   
 
 O. nr. 4843/2006 

 Ordin privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ  
 superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 691/11 aug. 2006   
 
 O. nr. 4868/2006 
 Ordin privind suplimentul la diplomă 
 M. Of. nr. 705/17 aug. 2006   
 
 O. nr. 4940/2006 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare şi anulare a autorizaţiei de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic  
 şi a Procedurii de admitere în parcul ştiinţific şi tehnologic a agenţilor economici 
 M. Of. nr. 801/25 sep. 2006   
 
 O. nr. 5337/2006 

 Ordin privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în  
 Învăţămîntul Preuniversitar 
 M. Of. nr. 872/25 oct. 2006   
 
 O. nr. 5338/2006 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de formare a experţilor înscrişi în Registrul Agenţiei Române de  
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 Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar al experţilor în evaluare şi acreditare şi a Programului de formare pentru experţii în  
 evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 
 M. Of. nr. 872/25 oct. 2006   
 
 O. nr. 5435/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de  
 stat 
 M. Of. nr. 90/5 feb. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 4339/2008  (M. Of. nr. 519/10 iul. 2008) 
 - O. nr. 4140/2010  (M. Of. nr. 396/15 iun. 2010) 
 
 
 O. nr. 5602/2006 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic de predare şi pregătire/instruire practică din învăţământul  
 preuniversitar 
 M. Of. nr. 929/16 nov. 2006   
 
 O. nr. 5603/2006 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate  
 vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004 
 M. Of. nr. 929/16 nov. 2006   
 
 O. nr. 5612/2006 

 Ordin privind aprobarea programelor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învăţământul preuniversitar la Limba şi literatura  
 bulgară - educatoare şi învăţători, Limba şi literatura maghiară maternă - educatoare, învăţători şi profesori 
 M. Of. nr. 22/15 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 5907/2008  (M. Of. nr. 804/2 dec. 2008) 
 - O. nr. 5909/2008  (M. Of. nr. 806/3 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 5629/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Genesis" Bucureşti 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5630/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Eugen Nicoară" Reghin 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5631/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Internaţională "Happy Kids" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 3501/2009  (M. Of. nr. 235/9 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 5632/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" Bucureşti 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5633/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 din Piatra-Neamţ 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2842/2007  (M. Of. nr. 16/9 ian. 2008) 
 
 
 O. nr. 5634/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şerban Cioculescu" din Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5635/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Privată "Mirona" din Reghin 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5636/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "CRONOS" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
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 O. nr. 5637/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5638/2006 

 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Gheorghe Ţiţeica" din  
 Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5639/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala cu clasele I-VIII "Sf. Iosif" din Alba Iulia 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5640/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Internaţională "Lumina" din Constanţa 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5641/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 3819/2009  (M. Of. nr. 336/20 mai 2009) 
 
 
 O. nr. 5642/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Lauder Reut" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5643/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular "Marin Coman" din Galaţi 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5644/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 din Arad 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5645/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Lauder Reut" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5647/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Don Orione" din Oradea 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 3549/2009  (M. Of. nr. 244/13 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 5648/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Arc - en - Ciel" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5649/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Kids" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 3500/2009  (M. Of. nr. 235/9 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 5650/2006 

 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru Haret" al Cooperaţiei  
 Meşteşugăreşti din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 3837/2009  (M. Of. nr. 338/21 mai 2009) 
 
 
 O. nr. 5651/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Baia Mare 
  M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006 
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 O. nr. 5652/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2841/2007  (M. Of. nr. 13/8 ian. 2008) 
 
 
 O. nr. 5653/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Thoma Ionescu" din Ploieşti 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 3825/2009  (M. Of. nr. 336/20 mai 2009) 
 
 
 O. nr. 5654/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Planet Kids" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5655/2006 

 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Arte şi Meserii al Cooperaţiei Meşteşugăreşti  
 "Spiru Haret" Craiova 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 4105/2009  (M. Of. nr. 349/26 mai 2009) 
 
 
 O. nr. 5656/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 3547/2009  (M. Of. nr. 244/13 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 5657/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Particulară "Mirona" din Reghin 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5658/2006 

 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Arte şi Meserii al Cooperaţiei Meşteşugăreşti  
 "Spiru Haret" din Ploieşti 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5659/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala cu clasele I-IV "Surâsul Copiilor" Blaj 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5660/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sf. Iosif" din Alba Iulia 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5661/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din Oradea 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5662/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Nardini" din Odorheiu Secuiesc 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5663/2006 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mark Twain International School" din Voluntari 
 M. Of. nr. 1005 bis/18 dec. 2006   
 
 O. nr. 5667/2006 

 Ordin privind aprobarea Atestatului de pregătire psihopedagogică şi a Certificatului de acordare a gradelor didactice pentru  
 maiştrii-instructori şi antrenorii din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 985/11 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1102/2007  (M. Of. nr. 382/6 iun. 2007) 
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 O. nr. 5670/2006 

 Ordin privind aprobarea Programei pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul  
 preuniversitar la disciplina Religie evanghelică - confesiunea augustană 
 M. Of. nr. 996/14 dec. 2006   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 O. nr. 5004/1423/2006 
 Ordin privind organizarea şi derularea fazei-pilot "Managementul administrativ şi financiar al şcolii într-un mediu descentralizat" 
 M. Of. nr. 748/1 sep. 2006   
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 Decizia nr. 9012/2006 

 Decizie pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante pentru unităţile de  
 cercetare-dezvoltare sub formă de ajutor de stat, evaluarea şi monitorizarea programelor de investiţii ale unităţilor de cercetare-dezvoltare  
 beneficiare 
 M. Of. nr. 188/28 feb. 2006   
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 78/2006 
 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finanţare ISPA 
 M. Of. nr. 126/9 feb. 2006   
 
 O. nr. 94/2006 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi a instrucţiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii  
 procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate 
 M. Of. nr. 79/27 ian. 2006   
 
 O. nr. 144/2006 

 Ordin privind stabilirea Listei băncilor agreate a emite scrisori de garanţie în baza art. 11 alin. (1) din Legea nr. 299/2005 privind  
 instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole 
 M. Of. nr. 111/6 feb. 2006   
 
 O. nr. 166/2006 

 Ordin privind stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea  
 nr. 367/2005, cu modificările ulterioare 
 M. Of. nr. 162/21 feb. 2006   
 
 O. nr. 411/2006 
 Ordin privind procedura de declarare şi stabilire a impozitului pe veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit 
 M. Of. nr. 294/31 mar. 2006   
 
 O. nr. 421/2006 

 Ordin privind stabilirea categoriilor de obligaţii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin poştă, formularele de  
 declaraţii 
 M. Of. nr. 275/27 mar. 2006   
 
 O. nr. 490/2006 

 Ordin privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru diverse servicii prestate la solicitarea instituţiilor de  
 credit, operatorilor economici şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 305/5 apr. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2905/2009  (M. Of. nr. 708/21 oct. 2009) 
 
 
 O. nr. 561/2006 
 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finanţare ISPA 
 M. Of. nr. 722/23 aug. 2006   
 
 O. nr. 616/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a  
 situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora 
 M. Of. nr. 498/8 iun. 2006 
 Modificări: 
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 - O. nr. 40/2007  (M. Of. nr. 65/26 ian. 2007) 
 
 
 O. nr. 617/2006 

 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2006 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la Codul de  
 procedură fiscală 
 M. Of. nr. 377/3 mai 2006   
 
 O. nr. 796/2006 
 Ordin privind procedura de predare-primire a bunurilor proprietate publică a statului date în administrarea instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 463/29 mai 2006   
 
 O. nr. 860/2006 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind restituirea sumelor virate în mod eronat, de mai multe ori, de către instituţiile de credit,  
 prin Sistemul electronic de plăţi, ca urmare a unor erori informatice 
 M. Of. nr. 492/7 iun. 2006   
 
 O. nr. 901/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca  
 plătitori de TVA şi a modelului şi conţinutului formularelor "Notificare" şi "Certificat de înregistrare în scopuri de TVA"" 
 M. Of. nr. 703/16 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1633/2006  (M. Of. nr. 843/12 oct. 2006) 
 
 
 O. nr. 905/2006 

 Ordin privind instituirea măsurilor necesare pentru implementarea sistemului de cooperare administrativă şi schimb de informaţii în  
 domeniul accizelor cu statele membre ale Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 519/15 iun. 2006   
 
 O. nr. 915/2006 

 Ordin pentru publicarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE  
 2005 - Subprogramul 6 - Programe şi agenţii comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali, semnat la Bucureşti la 28 aprilie 2006 
 M. Of. nr. 686/10 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1668/2007  (M. Of. nr. 773/14 nov. 2007) 
 
 
 O. nr. 944/2006 

 Ordin pentru publicarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de sprijin  
 comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a efectelor unor astfel de  
 evenimente, semnat la Bucureşti la 18 mai 2006 
 M. Of. nr. 686/10 aug. 2006   
 
 O. nr. 1019/2006 
 Ordin privind deciziile de impunere anuală 
 M. Of. nr. 578/4 iul. 2006   
 
 O. nr. 1121/2006 
 Ordin privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 
 M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 881/2012  (M. Of. nr. 424/26 iun. 2012) 
 
 
 O. nr. 1190/2006 
 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2006 
 M. Of. nr. 646/26 iul. 2006   
 
 O. nr. 1230/2006 
 Ordin privind organizarea şi conducerea contabilităţii de către reprezentanţe 
 M. Of. nr. 677/7 aug. 2006   
 
 O. nr. 1262/2006 

 Ordin privind stabilirea conturilor deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în care se achită sumele prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (5) din  
 Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea  
 mandatului sau a funcţiei 
 M. Of. nr. 663/2 aug. 2006   
 
 O. nr. 1311/2006 
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 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2006 
 M. Of. nr. 703/16 aug. 2006   
 
 O. nr. 1339/2006 
 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finanţare ISPA 
 M. Of. nr. 760/6 sep. 2006   
 
 O. nr. 1346/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi  
 economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi  
 fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare 
 M. Of. nr. 744/31 aug. 2006   
 
 O. nr. 1393/2006 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului  
 formularelor "Decizie de impunere din oficiu" 
 M. Of. nr. 758/6 sep. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2030/2013  (M. Of. nr. 842/30 dec. 2013) 
 
 
 O. nr. 1394/2006 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit"  
 pentru persoane fizice 
 M. Of. nr. 758/6 sep. 2006   
 
 O. nr. 1423/2006 
 Ordin pentru publicarea unor addendumuri la memorandumuri de finanţare PHARE 2001 şi PHARE 2003 
 M. Of. nr. 782/15 sep. 2006   
 
 O. nr. 1459/2006 

 Ordin privind înfiinţarea Registrului naţional al operatorilor de produse accizabile armonizate şi aprobarea procedurii de înfiinţare şi  
 actualizare a acestuia 
 M. Of. nr. 777/13 sep. 2006   
 
 O. nr. 1551/2006 
 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2006 
 M. Of. nr. 836/11 oct. 2006   
 
 O. nr. 1552/2006 
 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2006 
 M. Of. nr. 836/11 oct. 2006   
 
 O. nr. 1553/2006 
 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2006 
 M. Of. nr. 836/11 oct. 2006   
 
 O. nr. 1614/2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal 
 M. Of. nr. 816/3 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 129/2007  (M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 
 - O. nr. 186/2007  (M. Of. nr. 343/21 mai 2007) 
 
 
 O. nr. 1706/2006 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de solicitare a verificării valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de  
 identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, de către persoane înregistrate în scopuri de TVA în  
 România 
 M. Of. nr. 894/2 nov. 2006   
 
 O. nr. 1808/2006 
 Ordin pentru publicarea unor addendumuri la Memorandumul de finanţare pentru Programul PHARE naţional pentru România 2004 
 M. Of. nr. 925/15 nov. 2006   
 
 O. nr. 1826/2006 
 Ordin privind organizarea examenelor pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în cursul semestrului I al anului 2007 



 

 2130

 M. Of. nr. 905/7 nov. 2006   
 
 O. nr. 1843/2006 

 Ordin pentru publicarea unui addendum la Memorandumul de finanţare pentru Programul PHARE naţional pentru România 2003 şi a  
 unui addendum la Memorandumul de finanţare pentru Programul PHARE naţional pentru România 2004 
 M. Of. nr. 925/15 nov. 2006   
 
 O. nr. 1939/2006 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de compensare a creanţelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale şi de restituire a eventualelor  
 diferenţe, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusă de contribuabilul titular al operaţiunii vamale 
 M. Of. nr. 936/20 nov. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2235/2006  (M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006) 
 
 
 O. nr. 1959/2006 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 1941 - Dispoziţii privind stoparea ajutorului de stat - din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 966/30 nov. 2006   
 
 O. nr. 2003/2006 

 Ordin pentru publicarea unui addendum la Memorandumul de finanţare privind Programul PHARE naţional pentru România 2002 şi a  
 unui addendum la Memorandumul de finanţare privind Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru  
 România 
 M. Of. nr. 985/11 dec. 2006   
 
 O. nr. 2135/2006 

 Ordin privind înregistrarea operatorilor economici care vor efectua achiziţii intracomunitare de produse accizabile după data de 1 ianuarie  
 2007 
 M. Of. nr. 1029/27 dec. 2006   
 
 O. nr. 2189/2006 
 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 7/2006 
 M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006   
 
 O. nr. 2210/2006 
 Ordin privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 
 M. Of. nr. 74/31 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 521/2007  (M. Of. nr. 252/16 apr. 2007) 
 - O. nr. 1123/2007  (M. Of. nr. 628/13 sep. 2007) 
 
 
 O. nr. 2224/2006 
 Ordin pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea şi gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 4144/2015  (M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) 
 
 
 O. nr. 2243/2006 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea drepturilor de import 
 M. Of. nr. 12/8 ian. 2007   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 2052bis/1528/2006 
 Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor  
 locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale 
 M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 5837/2006 

 Ordin privind actualizarea Culegerii de avize de clasificare emise de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul Organizaţiei Mondiale a  
 Vămilor 
 M. Of. nr. 384/4 mai 2006   
 
 O. nr. 6341/2006 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalităţilor vamale prevăzute pentru punerea  
 în liberă circulaţie şi exportul de presă, tipărituri, energie electrică şi mărfuri transportate prin conducte 
 M. Of. nr. 524/16 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 7869/2007  (M. Of. nr. 629/13 sep. 2007) 
 
 
 O. nr. 6342/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulaţia sacilor şi trimiterilor poştale externe între birourile vamale 
 M. Of. nr. 524/16 iun. 2006   
 
 O. nr. 6343/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităţilor vamale aferente aprovizionării  
 mijloacelor de transport în trafic internaţional 
 M. Of. nr. 524/16 iun. 2006   
 
 O. nr. 7982/2006 

 Ordin privind aprobarea Documentului pentru regularizarea situaţiei operaţiunilor vamale deschise în baza prevederilor art. 27 alin. (2)  
 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 M. Of. nr. 705/17 aug. 2006   
 
 O. nr. 8061/2006 

 Ordin pentru aplicarea reglementărilor adoptate de Comisia Comunităţilor Europene privind clasificarea anumitor mărfuri în  
 Nomenclatura combinată 
 M. Of. nr. 738/29 aug. 2006   
 
 O. nr. 9711/2006 

 Ordin pentru implementarea Amendamentului nr. 27 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea  
 carnetelor T.I.R., întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975 
 M. Of. nr. 15/10 ian. 2007   
 MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE 
 
 O. nr. 787/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului "Asistenţă tehnică pentru pregătirea de  
 proiecte, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013" 
 M. Of. nr. 736/29 aug. 2006   
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 410/c/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi  
 procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi Institutului Naţional de Criminologie 
 M. Of. nr. 122/8 feb. 2006   
 
 O. nr. 927/C/2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei 
 M. Of. nr. 342/17 apr. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 3387/C/2009  (M. Of. nr. 891/18 dec. 2009) 
 - O. nr. 2465/C/2012  (M. Of. nr. 523/27 iul. 2012) 
 - O. nr. 4887/C/2019  (M. Of. nr. 970/2 dec. 2019) 
 - O. nr. 2291/C/2021  (M. Of. nr. 414/20 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 1008/C/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind  
 taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justiţiei 
 M. Of. nr. 446/23 mai 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1784/C/2006  (M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006) 
 - O. nr. 2530/C/2008  (M. Of. nr. 752/7 nov. 2008) 
 
 
 O. nr. 1417/C/2006 
 Ordin privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial 
 M. Of. nr. 578/4 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 765/C/2013  (M. Of. nr. 190/4 apr. 2013) 
 - O. nr. 3258/C/2020  (M. Of. nr. 789/28 aug. 2020) 
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 O. nr. 1483/C/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi  
 procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi al Institutului Naţional de Criminologie 
 M. Of. nr. 544/23 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 3309/C/2013  (M. Of. nr. 713/20 nov. 2013) 
 
 
 O. nr. 1692/C/2006 

 Ordin privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului - cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor  
 judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare,  
 comunicare, convocare şi notificare 
 M. Of. nr. 615/17 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1320/C/2008  (M. Of. nr. 392/23 mai 2008) 
 
 
 O. nr. 1746/C/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal  
 contractual din Ministerul Justiţiei 
 M. Of. nr. 666/2 aug. 2006   
 
 O. nr. 1807/C/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante temporar de  
 personal contractual din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei 
 M. Of. nr. 703/16 aug. 2006   
 
 O. nr. 2430/C/2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind concediul de odihnă şi alte concedii ale asistenţilor judiciari 
 M. Of. nr. 941/21 nov. 2006   
 
 O. nr. 2550/C/2006 
 Ordin privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti 
 M. Of. nr. 936/20 nov. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2561/C/2012  (M. Of. nr. 569/10 aug. 2012) 
 
 
 
 O. nr. 2815/C/2006 

 Ordin privind atribuţiile aparatului propriu al Ministerului Justiţiei, ale instanţelor judecătoreşti şi ale unităţilor subordonate Ministerului  
 Justiţiei în domeniul obiectivelor noi de investiţii, lucrărilor de intervenţie, reparaţiilor curente, precum şi al dotărilor 
 M. Of. nr. 30/17 ian. 2007 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1293/C/2007  (M. Of. nr. 382/6 iun. 2007) - modifică titlul 

 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1216/C/1310/543/2006 
 Ordin privind modalitatea de derulare a programelor integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru persoanele aflate în  
 stare privativă de libertate, consumatoare de droguri 
 M. Of. nr. 471/31 mai 2006   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 
 O. nr. 2/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament 
 M. Of. nr. 87/31 ian. 2006   
 
 O. nr. 9/2006 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare 
 M. Of. nr. 331/12 apr. 2006   
 
 O. nr. 31/2006 

 Ordin privind aprobarea Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România  
 (SMIAR) 
 M. Of. nr. 234/15 mar. 2006 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 707/2013  (M. Of. nr. 597/25 sep. 2013) 
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 O. nr. 76/2006 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor  
 de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală şi a  
 Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă 
 M. Of. nr. 192/1 mar. 2006   
 
 O. nr. 117/2006 
 Ordin pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 
 M. Of. nr. 186/27 feb. 2006   
 
 O. nr. 161/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de  
 apă 
 M. Of. nr. 511/13 iun. 2006   
 
 O. nr. 207/2006 
 Ordin privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia 
 M. Of. nr. 284/29 mar. 2006   
 
 O. nr. 222/2006 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a  
 Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă propuse spre închiriere 
 M. Of. nr. 211/8 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 36/2007  (M. Of. nr. 44/19 ian. 2007) 
 - O. nr. 566/2010  (M. Of. nr. 246/16 apr. 2010) 
 
 
 O. nr. 331/2006 

 Ordin pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului  
 şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului din Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi  
 apelor, semnat la Madrid la 30 noiembrie 2005 
 M. Of. nr. 397/9 mai 2006   
 
 O. nr. 406/2006 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi  
 Gospodăririi Apelor din România şi Centrul pentru Dezvoltare şi Cercetare Inginerească, Corpul Inginerilor din Armata Statelor Unite ale  
 Americii, privind cooperarea tehnică în domeniile gospodăririi resurselor de apă, ingineriei râurilor, gospodăririi şi restaurării zonelor  
 umede, prevenirii inundaţiilor, managementului zonei costiere, evaluării şi remedierii mediului şi pregătirii în caz de dezastre, semnat la  
 Bucureşti la 13 ianuarie 2006 
 M. Of. nr. 453/25 mai 2006   
 
 O. nr. 479/2006 
 Ordin pentru aprobarea metodologiei şi chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor 
 M. Of. nr. 619/18 iul. 2006   
 
 O. nr. 578/2006 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu 
 M. Of. nr. 516/14 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1607/2008  (M. Of. nr. 864/22 dec. 2008) 
 - O. nr. 1648/2009  (M. Of. nr. 843/7 dec. 2009) 
 - O. nr. 1032/2011  (M. Of. nr. 196/22 mar. 2011) 
 - O. nr. 192/2014  (M. Of. nr. 129/21 feb. 2014) 
 - O. nr. 2413/2016  (M. Of. nr. 1064/29 dec. 2016) 
 - O. nr. 1503/2017  (M. Of. nr. 1030/28 dec. 2017) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 112/6 feb. 2018) 
 Modificări: 
 - O. nr. 149/2019  (M. Of. nr. 156/27 feb. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 292/16 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 593/2006 
 Ordin privind legitimaţiile de inspecţie fiscală 
 M. Of. nr. 535/21 iun. 2006   
 
 O. nr. 594/2006 
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 Ordin pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu 
 M. Of. nr. 535/21 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 617/2016  (M. Of. nr. 305/21 apr. 2016) 
 - O. nr. 560/2020  (M. Of. nr. 289/7 apr. 2020) 
 - O. nr. 2171/2021  (M. Of. nr. 1167/9 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 596/2006 

 Ordin privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare  
 silită a creanţelor la Fondul pentru mediu 
 M. Of. nr. 535/21 iun. 2006   
 
 O. nr. 657/2006 
 Ordin pentru aprobarea modelelor şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală 
 M. Of. nr. 702/16 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1365/2006  (M. Of. nr. 33/17 ian. 2007) 
 
 
 O. nr. 665/2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei 
 M. Of. nr. 585/6 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 107/2012  (M. Of. nr. 174/19 mar. 2012) 
 
 
 O. nr. 666/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului Administraţiei Fondului pentru Mediu 
 M. Of. nr. 595/10 iul. 2006   
 
 O. nr. 689/2006 
 Ordin pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor 
 M. Of. nr. 616/17 iul. 2006   
 
 O. nr. 719/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii NTLH - 025 de atestare a personalului de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosinţă  
 piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C şi D, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2005,  
 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2006 
 M. Of. nr. 619/18 iul. 2006   
 
 O. nr. 775/2006 

 Ordin pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la  
 respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 
 M. Of. nr. 675/7 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 27/2007  (M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) 
 
 
 O. nr. 1122/2006 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind utilizarea mecanismului "implementare în comun (JI)" pe baza modului II (art. 6 al Protocolului  
 de la Kyoto) 
 M. Of. nr. 957/28 nov. 2006   
 
 O. nr. 1258/2006 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei şi a Instrucţiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare 
 M. Of. nr. 17/10 ian. 2007   
 
 O. nr. 1385/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a  
 deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean 
 M. Of. nr. 66/29 ian. 2007   
 
 O. nr. 1387/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru  
 zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole 
 M. Of. nr. 91/5 feb. 2007   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 520/1318/2006 



 

 2135

 Ordin privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase 
 M. Of. nr. 522/16 iun. 2006   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 556/435/191/2006 
 Ordin privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 608/13 iul. 2006   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 
 

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE 

 O. nr. 1364/1499/2006 
 Ordin de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor 
 M. Of. nr. 232/4 apr. 2007 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2854/2011  (M. Of. nr. 115/14 feb. 2012) 

 
 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 98/2006 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de muncă la casele teritoriale de pensii, în vederea aplicării  
 prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările  
 şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 190/28 feb. 2006   
 
 O. nr. 99/2006 
 Ordin pentru aprobarea modelului Declaraţiei-inventar privind comisionul datorat 
 M. Of. nr. 190/28 feb. 2006   
 
 O. nr. 100/2006 
 Ordin pentru aprobarea Declaraţiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori 
 M. Of. nr. 184/27 feb. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 216/2006  (M. Of. nr. 285/29 mar. 2006) 
 
 
 O. nr. 118/2006 

 Ordin privind aprobarea formularelor tipizate ale Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi Înştiinţării de  
 plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control în domeniul muncii, solidarităţii sociale şi familiei 
 M. Of. nr. 196/2 mar. 2006   
 
 O. nr. 223/2006 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite adulţilor şi copiilor infectaţi cu HIV sau  
 bolnavi de SIDA şi de control al utilizării de către cei în drept a acesteia 
 M. Of. nr. 318/10 apr. 2006   
 
 O. nr. 325/2006 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în  
 domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor fără adăpost şi a persoanelor victime ale violenţei în familie 
 M. Of. nr. 394/8 mai 2006   
 
 O. nr. 572/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în  
 condiţii speciale 
 M. Of. nr. 714/21 aug. 2006   
 
 O. nr. 687/2006 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul nopţii şi  
 de valorificare a acestuia în procesul de stabilire şi/sau de recalculare a drepturilor de pensie 
 M. Of. nr. 801/25 sep. 2006   
 
 O. nr. 730/2006 

 Ordin privind aprobarea ca linii prioritare pentru subvenţionarea în anul 2007, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a  
 asociaţiilor şi fundaţiilor, a unităţilor de asistenţă socială, aşa cum sunt clasificate în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială, a  
 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare, precum şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi  
 fundaţiilor 
 M. Of. nr. 865/23 oct. 2006 
 Modificări: 
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 - O. nr. 763/2007  (M. Of. nr. 641/20 sep. 2007) 
 
 
 O. nr. 920/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de lucru în vederea implementării prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 şi ale art. 32  
 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006 
 M. Of. nr. 1012/20 dec. 2006   
 
 O. nr. 931/2006 

 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 10/2006 privind aprobarea Listei organismelor  
 recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii maşinilor industriale 
 M. Of. nr. 1007/19 dec. 2006   
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 976/1537/2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei 
 M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006   
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

 O. nr. 450/825/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli  
 profesionale, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 708/17 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 213/363/2009  (M. Of. nr. 257/17 apr. 2009) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 619/2006 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor  
 şi înştiinţării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfăşurată de organele de control măsuri active ale  
 Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale structurilor sale teritoriale 
 M. Of. nr. 981/8 dec. 2006   
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

 O. nr. 95/2006 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi  
 serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului 
 M. Of. nr. 305/5 apr. 2006   
 
 O. nr. 100/2006 
 Ordin pentru aprobarea Planului-cadru de acţiune în vederea reintegrării sociale a copiilor străzii 
 M. Of. nr. 297/3 apr. 2006   
 
 O. nr. 219/2006 

 Ordin privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care  
 aceştia se află la muncă în străinătate 
 M. Of. nr. 544/23 iun. 2006   
 
 O. nr. 280/2006 

 Ordin privind introducerea informaţiilor din sistemul de protecţie a copilului în baza de date Child Welfare Monitoring and Tracking  
 Information System 
 M. Of. nr. 613/14 iul. 2006   
 
 O. nr. 286/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea  
 Planului individualizat de protecţie 
 M. Of. nr. 656/28 iul. 2006   
 
 O. nr. 287/2006 

 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în  
 familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde 
 M. Of. nr. 648/27 iul. 2006   
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 O. nr. 288/2006 
 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului 
 M. Of. nr. 637/24 iul. 2006   
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 175/2006 
 Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap 
 M. Of. nr. 684/9 aug. 2006   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 31/2006 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de supraveghere a cazurilor de gripă aviară la om 
 M. Of. nr. 52/19 ian. 2006   
 
 O. nr. 45/2006 

 Ordin privind stabilirea limitelor minime şi maxime ale salariilor de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul  
 director 
 M. Of. nr. 72/26 ian. 2006   
 
 O. nr. 194/2006 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului aferent împrumutului nerambursabil  
 ROM-202-G01-H-00 şi a Amendamentului aferent împrumutului nerambursabil ROM-202-G01-T-00 
 M. Of. nr. 251/21 mar. 2006   
 
 O. nr. 247/2006 
 Ordin privind înfiinţarea unor centre regionale de mucoviscidoză 
 M. Of. nr. 262/23 mar. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 493/2007  (M. Of. nr. 203/26 mar. 2007) 
 
 
 O. nr. 295/2006 

 Ordin privind aprobarea procedurii de notificare pentru alimentele cu destinaţie nutriţională specială care nu aparţin nici unei grupe dintre  
 cele prezentate în Normele privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi  
 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 
 M. Of. nr. 306/5 apr. 2006   
 
 O. nr. 373/2006 

 Ordin privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în  
 Sănătate Bucureşti 
 M. Of. nr. 373/2 mai 2006   
 
 
 O. nr. 374/2006 
 Ordin privind aprobarea Strategiei în domeniul sănătăţii mintale 
 M. Of. nr. 373/2 mai 2006   
 
 O. nr. 375/2006 
 Ordin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală 
 M. Of. nr. 373/2 mai 2006   
 
 O. nr. 398/2006 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind procedura de autorizare de punere pe piaţă utilizată de Agenţia Naţională a  
 Medicamentului în vederea autorizării de punere pe piaţă a medicamentelor de uz uman deja autorizate în Uniunea Europeană prin  
 procedură centralizată, de aprobare a variaţiilor şi de reînnoire a autorizaţiei de punere pe piaţă pentru aceste medicamente 
 M. Of. nr. 422/16 mai 2006   
 
 O. nr. 400/2006 

 Ordin pentru aprobarea termenilor care trebuie folosiţi în redactarea prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor  
 privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România 
 M. Of. nr. 355/20 apr. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1446/2010  (M. Of. nr. 825/9 dec. 2010) 
 
 
 O. nr. 414/2006 
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 Ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar 
 M. Of. nr. 455/25 mai 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1254/2006  (M. Of. nr. 873/25 oct. 2006) 
 - O. nr. 1397/2006  (M. Of. nr. 959/29 nov. 2006) 
 
 
 O. nr. 426/2006 
 Ordin privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei în domeniul sănătăţii mintale 
 M. Of. nr. 462/29 mai 2006   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 299/64/2006 
 Ordin privind stabilirea comisiilor de etică pentru avizarea expunerilor medicale în cercetarea medicală şi biomedicală 
 M. Of. nr. 298/3 apr. 2006   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 233/125/2006 
 Ordin pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a  
 certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 254/21 mar. 2006   
 
 O. nr. 411/158/2006 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, precum şi a  
 Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator 
 M. Of. nr. 352/19 apr. 2006   
 
 O. nr. 412/159/2006 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor de selecţie a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală,  
 precum şi a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală 
 M. Of. nr. 352/19 apr. 2006 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 439/192/2006  (M. Of. nr. 374/2 mai 2006) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 267/1253/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu  
 vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern 
 M. Of. nr. 312/6 apr. 2006 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 380/106/2011  (M. Of. nr. 376/30 mai 2011) 

 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

 O. nr. 619/2006 
 Ordin privind reabilitarea, modernizarea şi repararea aparaturii medicale 
 M. Of. nr. 530/20 iun. 2006 
 
 Modificări: 
 - O. nr. 1600/2006  (M. Of. nr. 47/22 ian. 2007) 
 
 
 O. nr. 621/2006 

 Ordin pentru ajustarea preţurilor la medicamente pe baza Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de  
 punere pe piaţă în România 
 M. Of. nr. 481/2 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1058/2006  (M. Of. nr. 781/14 sep. 2006) - prelungeşte valabilitatea până la data de 30 septembrie 2006 
 - O. nr. 1168/2006  (M. Of. nr. 833/10 oct. 2006) 
 - O. nr. 1308/2006  (M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) 
 
 
 O. nr. 629/2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate 
 M. Of. nr. 513/14 iun. 2006   
 
 O. nr. 635/2006 

 Ordin pentru aprobarea organizării şi desfăşurării cursului de management spitalicesc, necesar în vederea ocupării funcţiei de manager al  
 spitalului public 
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 M. Of. nr. 493/7 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 168/2007  (M. Of. nr. 83/2 feb. 2007) 
 
 
 O. nr. 639/2006 
 Ordin pentru aprobarea Listei produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi deţinute şi eliberate prin farmacii 
 M. Of. nr. 495/8 iun. 2006   
 
 O. nr. 678/2006 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele pentru care nu se stabileşte preţ de referinţă şi preţul de decontare al acestora 
 M. Of. nr. 543/23 iun. 2006   
 
 O. nr. 722/2006 

 Ordin privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de  
 ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic 
 M. Of. nr. 551/27 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1216/2007  (M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) 
 - O. nr. 1225/2008  (M. Of. nr. 514/8 iul. 2008) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 750/2006 
 Ordin pentru aprobarea şi publicarea Suplimentului 2006 al Farmacopeei Române, ediţia a X-a 
 M. Of. nr. 721/23 aug. 2006   
 
 O. nr. 792/2006 
 Ordin privind desfăşurarea procedurii de investigaţie clinică şi a procedurii de evaluare a performanţei pentru dispozitivele medicale 
 M. Of. nr. 595/10 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 465/2009  (M. Of. nr. 261/22 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 824/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat 
 M. Of. nr. 617/18 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1194/2007  (M. Of. nr. 522/2 aug. 2007) 
 - O. nr. 1546/2011  (M. Of. nr. 811/16 nov. 2011) 
 - O. nr. 66/2020  (M. Of. nr. 46/23 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 828/2006 
 Ordin privind achiziţia de aparatură medicală 
 M. Of. nr. 714/21 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1433/2006  (M. Of. nr. 967/4 dec. 2006) 
 - O. nr. 1514/2006  (M. Of. nr. 1012/20 dec. 2006) 
 
 
 O. nr. 864/2006 

 Ordin privind înfiinţarea comisiilor judeţene pentru organizarea şi funcţionarea sectoarelor psihiatrice conform Legii sănătăţii mintale şi a  
 protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările ulterioare 
 M. Of. nr. 635/24 iul. 2006   
 O. nr. 869/2006 

 Ordin privind aprobarea Normelor specifice referitoare la cauciucul care vine în contact cu alimentele şi la cernelurile şi concentratele de  
 culoare ce intră în componenţa materialelor şi obiectelor care vin în contact cu alimentele 
 M. Of. nr. 641/25 iul. 2006   
 
 O. nr. 870/2006 

 Ordin privind aprobarea Listei cu alimentele şi ingredientele alimentare şi dozele maxime la care acestea pot fi tratate cu radiaţii  
 ionizante, în vederea autorizării introducerii lor pe piaţă 
 M. Of. nr. 632/21 iul. 2006   
 
 O. nr. 871/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare a apelor minerale naturale îmbuteliate, din care se separă compuşii de fier, mangan, sulf,  
 arsen şi constituenţii indezirabili 
 M. Of. nr. 632/21 iul. 2006   
 
 O. nr. 872/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a exceptării de la obligaţia prezenţei anumitor informaţii pe etichetă şi în  
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 prospect şi de la obligaţia ca prospectul să fie în limba română, în cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt destinate eliberării  
 directe către pacient 
 M. Of. nr. 647/26 iul. 2006   
 
 O. nr. 875/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind coloranţii care pot fi adăugaţi pentru colorarea medicamentelor de uz uman 
 M. Of. nr. 647/26 iul. 2006   
 
 O. nr. 886/2006 
 Ordin privind externalizarea serviciilor medicale şi nemedicale din unităţile sanitare 
 M. Of. nr. 647/26 iul. 2006   
 
 O. nr. 888/2006 
 Ordin privind revizuirea reglementărilor referitoare la examinările radiologice de masă 
 M. Of. nr. 647/26 iul. 2006   
 
 O. nr. 891/2006 
 Ordin privind aprobarea modelului Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente 
 M. Of. nr. 653/28 iul. 2006   
 
 O. nr. 894/2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman 
 M. Of. nr. 656/28 iul. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1447/2010  (M. Of. nr. 836/14 dec. 2010) 
 
 
 O. nr. 895/2006 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea/reînnoirea autorizaţiei de punere pe piaţă şi supravegherea medicamentelor de  
 uz uman 
 M. Of. nr. 660/1 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1448/2010  (M. Of. nr. 4/4 ian. 2011) 
 - O. nr. 551/2021  (M. Of. nr. 508/17 mai 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 903/2006 

 Ordin pentru aprobarea Principiilor şi ghidurilor detaliate privind buna practică în studiul clinic pentru medicamente de uz uman pentru  
 investigaţie clinică, precum şi cerinţele pentru fabricaţia şi importul acestor medicamente 
 M. Of. nr. 671/4 aug. 2006   
 
 O. nr. 904/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea regulilor de bună practică în desfăşurarea studiilor clinice efectuate cu  
 medicamente de uz uman 
 M. Of. nr. 671/4 aug. 2006   
 
 O. nr. 905/2006 

 Ordin privind aprobarea Principiilor şi liniilor directoare de bună practică de fabricaţie pentru medicamentele de uz uman, inclusiv cele  
 pentru investigaţie clinică 
 M. Of. nr. 671/4 aug. 2006   
 
 O. nr. 906/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor şi protocoalelor analitice, farmacotoxicologice şi clinice referitoare la testarea medicamentelor 
 M. Of. nr. 706/17 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 615/2010  (M. Of. nr. 376/7 iun. 2010) 
 
 
 O. nr. 914/2006 

 Ordin pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de  
 funcţionare 
 M. Of. nr. 695/15 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1144/2006  (M. Of. nr. 800/22 sep. 2006) 
 - O. nr. 1030/2009  (M. Of. nr. 603/1 sep. 2009) 
 - O. nr. 1096/2016  (M. Of. nr. 791/7 oct. 2016) 
 - O. nr. 1461/2017  (M. Of. nr. 26/11 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 919/2006 
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 Ordin privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea  
 spitalului 
 M. Of. nr. 796/21 sep. 2006   
 
 O. nr. 921/2006 
 Ordin pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public 
 M. Of. nr. 673/4 aug. 2006   
 
 O. nr. 978/2006 

 Ordin privind etichetarea apei minerale naturale îmbuteliate utilizate în alimentaţia sugarului, în conformitate cu art. 25 din Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale 
 M. Of. nr. 707/17 aug. 2006   
 
 O. nr. 1069/2006 

 Ordin privind aprobarea componenţei personalului desemnat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi al inspecţiilor sanitare de stat  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti să participe la Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje 
 M. Of. nr. 758/6 sep. 2006   
 
 O. nr. 1076/2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu 
 M. Of. nr. 763/7 sep. 2006   
 
 O. nr. 1077/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea standardului de instruire profesională a persoanei desemnate pentru asigurarea calităţii  
 ţesuturilor şi/sau celulelor umane procesate şi/sau utilizate în scop terapeutic 
 M. Of. nr. 763/7 sep. 2006   
 
 O. nr. 1091/2006 
 Ordin privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic 
 M. Of. nr. 775/13 sep. 2006   
 
 O. nr. 1126/2006 

 Ordin privind aprobarea Procedurilor de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu  
 alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, a modelelor declaraţiei de conformitate şi certificatului  
 de sănătate pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii  
 Europene 
 M. Of. nr. 789/19 sep. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2134/2019  (M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 1137/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind preparatele pentru sugari şi preparatele pentru copii cu vârsta de până la un an destinate  
 exportului în terţe ţări 
 M. Of. nr. 800/22 sep. 2006   
 
 O. nr. 1193/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz 
 M. Of. nr. 895/3 nov. 2006   
 
 O. nr. 1199/2006 

 Ordin pentru aprobarea modalităţii de retragere/suspendare de către Agenţia Naţională a Medicamentului a anumitor autorizaţii de punere  
 pe piaţă, înainte de momentul aderării României la Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 832/10 oct. 2006   
 
 O. nr. 1200/2006 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind atestarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului a persoanei calificate a  
 deţinătorului de autorizaţie de fabricaţie/import 
 M. Of. nr. 832/10 oct. 2006   
 
 O. nr. 1201/2006 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind reducerea riscului de transmitere a encefalopatiilor spongiforme animale prin medicamentele de  
 uz uman 
 M. Of. nr. 835/10 oct. 2006   
 
 O. nr. 1202/2006 
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 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind excipienţii care trebuie menţionaţi pe etichetă şi în prospectul medicamentelor de uz uman 
 M. Of. nr. 840/12 oct. 2006   
 
 O. nr. 1204/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind modul de soluţionare a cererilor referitoare la modificări care reprezintă extensie de linie pentru  
 medicamente de uz uman autorizate în România prin procedura naţională 
 M. Of. nr. 832/10 oct. 2006   
 
 O. nr. 1205/2006 

 Ordin pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designului şi inscripţionării ambalajului medicamentelor de  
 uz uman, precum şi modificările prospectului şi rezumatului caracteristicilor produsului, altele decât cele datorate unor variaţii de tip IA,  
 IB 
 M. Of. nr. 836/11 oct. 2006   
 
 O. nr. 1206/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind modul de soluţionare a cererilor de transfer al autorizaţiei de punere pe piaţă 
 M. Of. nr. 836/11 oct. 2006   
 
 O. nr. 1214/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională adecvată a personalului implicat în stabilirea admiterii la donarea,  
 colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane 
 M. Of. nr. 839/11 oct. 2006   
 
 O. nr. 1224/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale 
 M. Of. nr. 870/24 oct. 2006   
 
 O. nr. 1225/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină  
 regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale 
 M. Of. nr. 872/25 oct. 2006   
 
 O. nr. 1226/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi  
 componentelor sanguine umane 
 M. Of. nr. 877/26 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 650/2012  (M. Of. nr. 435/30 iun. 2012) 
 
 
 O. nr. 1227/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind transfuzia autologă 
 M. Of. nr. 881/27 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 648/2012  (M. Of. nr. 435/30 iun. 2012) 
 
 
 O. nr. 1228/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a  
 Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi  
 administrarea de sânge şi de componente sanguine umane 
 M. Of. nr. 870/24 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1167/2007  (M. Of. nr. 488/20 iul. 2007) 
 - O. nr. 17/2008  (M. Of. nr. 37/17 ian. 2008) 
 
 
 O. nr. 1232/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind suspendarea activităţii spitalelor care nu respectă condiţiile prevăzute de autorizaţia sanitară de  
 funcţionare 
 M. Of. nr. 865/23 oct. 2006   
 
 O. nr. 1233/2006 

 Ordin privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică,  
 din spitalele publice 
 M. Of. nr. 857/19 oct. 2006   
 
 O. nr. 1276/2006 

 Ordin pentru aprobarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate  
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 potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 903/7 nov. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1989/2007  (M. Of. nr. 807/27 nov. 2007) 
 - O. nr. 1843/2008  (M. Of. nr. 896/30 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 1322/2006 
 Ordin privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent 
 M. Of. nr. 929/16 nov. 2006   
 
 O. nr. 1343/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile  
 de malpraxis 
 M. Of. nr. 970/5 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1016/2010  (M. Of. nr. 479/13 iul. 2010) 
 - O. nr. 713/2020  (M. Of. nr. 348/30 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 1356/2006 
 Ordin privind stabilirea onorariilor pentru serviciile prestate de către experţii medicali 
 M. Of. nr. 929/16 nov. 2006   
 
 O. nr. 1376/2006 

 Ordin privind respectarea tarifelor maximale pentru serviciile furnizate de unităţile sanitare publice în cadrul asigurărilor voluntare  
 suplimentare de sănătate 
 M. Of. nr. 929/16 nov. 2006   
 
 O. nr. 1395/2006 
 Ordin privind achiziţia de angiografe şi repartiţia acestora pe unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice 
 M. Of. nr. 942/22 nov. 2006   
 
 O. nr. 1398/2006 
 Ordin pentru aprobarea modalităţii de remunerare a experţilor medicali 
 M. Of. nr. 956/28 nov. 2006   
 
 O. nr. 1406/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de  
 laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice 
 M. Of. nr. 962/30 nov. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 45/2007  (M. Of. nr. 73/31 ian. 2007) 
 - O. nr. 442/2015  (M. Of. nr. 248/10 apr. 2015) 
 - O. nr. 947/2017  (M. Of. nr. 690/25 aug. 2017) 
 - O. nr. 1045/2019  (M. Of. nr. 567/10 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 1438/2006 
 Ordin privind aprobarea derulării Programului pentru scăderea consumului de tutun prin încurajarea renunţării la fumat 
 M. Of. nr. 997/14 dec. 2006   
 
 O. nr. 1501/2006 

 Ordin pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul  
 director al spitalelor publice 
 M. Of. nr. 981/8 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 343/2008  (M. Of. nr. 241/28 mar. 2008) 
 
 
 O. nr. 1535/2006 

 Ordin pentru ajustarea/revizuirea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman  
 autorizate de punere pe piaţă în România, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 435/2007  (M. Of. nr. 181/15 mar. 2007) 
 - O. nr. 691/2007  (M. Of. nr. 287/2 mai 2007) 
 
 
 O. nr. 1539/2006 

 Ordin privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală a persoanelor la radiaţii ionizante în cazul  
 expertizelor medico-legale 
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 M. Of. nr. 3/3 ian. 2007   
 
 O. nr. 1540/2006 
 Ordin privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2007   
 
 O. nr. 1541/2006 
 Ordin privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală la radiaţii ionizante a gravidelor 
 M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006   
 
 O. nr. 1699/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii dispozitivelor  
 medicale 
 M. Of. nr. 8/5 ian. 2007   
 
 O. nr. 1727/2006 
 Ordin pentru aprobarea programului de screening biologic al populaţiei în expunerea la plumb 
 M. Of. nr. 26/16 ian. 2007   
 
 O. nr. 1764/2006 

 Ordin privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al  
 competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive  
 pacienţilor aflaţi în stare critică 
 M. Of. nr. 63/26 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 825/2020  (M. Of. nr. 409/18 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 1765/2006 

 Ordin privind arondarea judeţelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac  
 parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional 
 M. Of. nr. 58/24 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1355/2020  (M. Of. nr. 688/31 iul. 2020) 
 - O. nr. 2509/2021  (M. Of. nr. 1113/23 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 1778/2006 
 Ordin privind aprobarea normativelor de personal 
 M. Of. nr. 57/24 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 2099/2007  (M. Of. nr. 847/10 dec. 2007) 
 - O. nr. 1224/2010  (M. Of. nr. 658/23 sep. 2010) 
 
 
 O. nr. 1807/2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor pentru aplicarea unor prevederi ale Regulamentului nr. 141/2000/CE privind medicamentele orfane 
 M. Of. nr. 58/24 ian. 2007   
 
 O. nr. 1809/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind avizarea declaraţiei de export al medicamentelor de uz uman 
 M. Of. nr. 20/12 ian. 2007   
 
 O. nr. 1881/2006 
 Ordin privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie 
 M. Of. nr. 59/25 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 2191/2007  (M. Of. nr. 38/17 ian. 2008) 
 
 

- O. nr. 261/2012  (M. Of. nr. 207/28 mar. 2012) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
  
 O. nr. 1805/286/314/2006 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului şi Comisiei  
 Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere, după un  
 accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, la condiţiile speciale de export al produselor alimentare şi furajere, ca urmare a unui  
 accident nuclear sau ca urmare a altor situaţii de urgenţă radiologică, precum şi la condiţiile care guvernează importurile produselor  
 agricole originare din alte ţări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl 
 M. Of. nr. 41/19 ian. 2007 
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 1418/534/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de constituire şi utilizare a fondului destinat stimulării personalului  
 din Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi structurile teritoriale ale acestora 
 M. Of. nr. 961/29 nov. 2006 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2103/889/2008  (M. Of. nr. 881/24 dec. 2008) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 658/240/2006 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor de eligibilitate pentru includerea în tratamentul antiviral şi alegerea schemei terapeutice la pacienţii cu  
 hepatită cronică virală B, C şi D, precum şi la pacienţii cu ciroză hepatică HBV, C şi D 
 M. Of. nr. 550/26 iun. 2006   
 
 O. nr. 671/253/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea şi derularea contractelor de achiziţii publice pentru medicamente şi/sau  
 materiale sanitare specifice, necesare realizării programului, respectiv subprogramelor naţionale cu scop curativ finanţate din bugetul  
 Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 543/23 iun. 2006   
 
 O. nr. 1025/402/2006 

 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând materialele sanitare specifice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate  
 în anul 2006 în cadrul subprogramelor naţionale cu scop curativ, pentru care nu se organizează licitaţie la nivel naţional, şi materialele  
 sanitare specifice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramului "Tratamentul  
 bolnavilor cu tuberculoză" 
 M. Of. nr. 762/7 sep. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1255/462/2006  (M. Of. nr. 872/25 oct. 2006) 
 
 
 O. nr. 1061/425/2006 
 Ordin privind aprobarea organizării şi desfăşurării Programului naţional de diabet zaharat 
 M. Of. nr. 803/25 sep. 2006   
 
 O. nr. 1419/533/2006 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare cu paturi,  
 înregistrate până la data de 31 decembrie 2005 
 M. Of. nr. 977/6 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 2114/933/2007  (M. Of. nr. 890/27 dec. 2007) 
 
 
 O. nr. 1782/576/2006 

 Ordin privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare  
 de zi 
 M. Of. nr. 14/9 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1081/639/2007  (M. Of. nr. 606/3 sep. 2007) 
 - O. nr. 1490/1026/2010  (M. Of. nr. 871/27 dec. 2010) 
 - O. nr. 6/2011/1111/2010  (M. Of. nr. 43/18 ian. 2011) 
 - O. nr. 1503/1009/2013  (M. Of. nr. 786/16 dec. 2013) 
 - O. nr. 648/406/2014  (M. Of. nr. 417/5 iun. 2014) 
 - O. nr. 1556/865/2014  (M. Of. nr. 948/23 dec. 2014) 
 - O. nr. 506/210/2015  (M. Of. nr. 294/29 apr. 2015) 
 - O. nr. 779/393/2016  (M. Of. nr. 494/1 iul. 2016) 
 - O. nr. 1110/841/2016  (M. Of. nr. 807/13 oct. 2016) 
 - O. nr. 365/181/2017  (M. Of. nr. 216/29 mar. 2017) 
 - O. nr. 401/835/2018  (M. Of. nr. 274/28 mar. 2018) 
 - O. nr. 474/402/2020  (M. Of. nr. 236/23 mar. 2020) 
 - O. nr. 1119/640/2021  (M. Of. nr. 659/2 iul. 2021) 
 
 

- O. nr. 189/44/2022  (M. Of. nr. 90/28 ian. 2022) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 1272/266/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind expertul în fizică medicală 
 M. Of. nr. 906/7 nov. 2006   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 1092/1500/2006 
 Ordin privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească 
 M. Of. nr. 982/8 dec. 2006   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 840/4845/2006 
 Ordin privind modalitatea de eliberare a certificatelor şi diplomelor de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar 
 M. Of. nr. 680/8 aug. 2006   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 841/4844/309/2006 
 Ordin pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, statutului, structurii organizatorice, statului de funcţii şi a structurii  
 de personal ale Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar 
 M. Of. nr. 680/8 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1294/2035/549/2007  (M. Of. nr. 670/1 oct.  
 2007) 
 - O. nr. 1132/4470/407/2008  (M. Of. nr. 503/3 iul.  
 
 

2008) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 577/909/2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006  
 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 495/8 iun. 2006   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 O. nr. 218/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre  
 porturile maritime româneşti 
 M. Of. nr. 172/22 feb. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 700/2020  (M. Of. nr. 220/18 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 219/2006 
 Ordin privind timpul de lucru şi de odihnă al navigatorilor de la bordul navelor care fac escală în porturile româneşti 
 M. Of. nr. 168/22 feb. 2006   
 
 O. nr. 291/2006 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România privind participarea României în  
 cadrul Programului Marco Polo, semnat la Bruxelles la 28 octombrie 2005 
 M. Of. nr. 225/13 mar. 2006   
 
 O. nr. 318/2006 

 Ordin privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant  
 pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român 
 M. Of. nr. 315/7 apr. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 509/2007  (M. Of. nr. 470/12 iul. 2007) 
 - O. nr. 921/2007  (M. Of. nr. 678/4 oct. 2007) 
 - O. nr. 1348/2013  (M. Of. nr. 679/5 nov. 2013) 
 
 
 O. nr. 426/2006 
 Ordin privind aprobarea Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari 
 M. Of. nr. 346/17 apr. 2006   
 
 O. nr. 458/2006 

 Ordin privind exercitarea controlului respectării reglementărilor şi sancţionării contravenţiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea  
 vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor destinate acestora, la funcţionarea unităţilor de reparaţii şi  
 reconstrucţie a vehiculelor, a staţiilor de inspecţie tehnică, precum şi la metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice 
 M. Of. nr. 325/11 apr. 2006   
 
 O. nr. 577/2006 
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 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru comanda prin dispecer energetic feroviar a instalaţiilor de electrificare nr. 356/2005 
 M. Of. nr. 405/10 mai 2006   
 
 O. nr. 710/2006 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor de prioritate în alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară pe secţia cu capacitate saturată  
 Feteşti-Constanţa, precum şi asigurarea transparenţei 
 M. Of. nr. 401/9 mai 2006   
 
 O. nr. 716/2006 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru efectuarea încercărilor şi măsurătorilor la echipamentele şi instalaţiile electroenergetice  
 feroviare - nr. 357 
 M. Of. nr. 497/8 iun. 2006   
 
 O. nr. 717/2006 
 Ordin privind cerinţe specifice de stabilitate pentru navele de pasageri de tip Ro-Ro 
 M. Of. nr. 480/2 iun. 2006   
 
 O. nr. 892/2006 

 Ordin privind certificarea conformităţii navelor maritime care arborează pavilion român şi efectuează voiaje interne cu normele tehnice  
 aplicabile 
 M. Of. nr. 526/19 iun. 2006   
 
 O. nr. 1013/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Recondiţionarea prin sudare a subansamblurilor şi pieselor  
 componente ale vagoanelor de marfă şi călători. Prescripţii tehnice pentru executarea operaţiilor de sudare" 
 M. Of. nr. 855/18 oct. 2006   
 
 O. nr. 1014/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripţii tehnice pentru revizia şi repararea planificată a  
 locomotivei diesel-electrice de 2100 CP" 
 M. Of. nr. 855/18 oct. 2006   
 
 O. nr. 1070/2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 
 M. Of. nr. 567/30 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1056/2009  (M. Of. nr. 721/26 oct. 2009) 
 - O. nr. 1589/2012  (M. Of. nr. 745/6 nov. 2012) 
 - O. nr. 1186/2014  (M. Of. nr. 570/31 iul. 2014) 
 - O. nr. 963/2018  (M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 1185/2006 

 Ordin privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism  
 tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional 
 M. Of. nr. 602/12 iul. 2006   
 
 O. nr. 1192/2006 
 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructură feroviară. Sudarea aparatelor de cale" 
 M. Of. nr. 619/18 iul. 2006   
 
 O. nr. 1287/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor  
 şi salvare a persoanelor, specifice Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. 
 M. Of. nr. 688/10 aug. 2006   
 
 O. nr. 1288/2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LDOZ "Licenţierea dispecerilor operaţiuni zbor", ediţia 01/2006 
 M. Of. nr. 812/3 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 382/2010  (M. Of. nr. 339/21 mai 2010) 
 - O. nr. 1170/2019  (M. Of. nr. 699/26 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 1403/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructură feroviară. Reutilizarea materialelor de cale recuperate în urma lucrărilor  
 de întreţinere şi reparaţie a căii" 
  M. Of. nr. 855/18 oct. 2006 
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 O. nr. 1404/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripţii tehnice pentru repararea cadrelor de boghiuri ce  
 echipează vagoanele de marfă şi călători" 
 M. Of. nr. 855/18 oct. 2006   
 
 O. nr. 1405/2006 
 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Vagoane de marfă. Prescripţii tehnice pentru reparare" 
 M. Of. nr. 855/18 oct. 2006   
 
 O. nr. 1406/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Bandaje laminate din oţel nealiat pentru roţile osiilor montate.  
 Condiţii tehnice generale pentru fabricare, montare şi prelucrare" 
 M. Of. nr. 855/18 oct. 2006   
 
 O. nr. 1407/2006 
 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructură feroviară. Aparate de cale. Controlul ultrasonic" 
 M. Of. nr. 855/18 oct. 2006   
 
 O. nr. 1408/2006 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule feroviare. Iluminatul electric al vehiculelor feroviare destinate transportului  
 de călători. Cerinţe pentru proiectare" 
 M. Of. nr. 855/18 oct. 2006   
 
 O. nr. 1482/2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare nr. 004 
 M. Of. nr. 814/3 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1120/2012  (M. Of. nr. 463/9 iul. 2012) 
 - O. nr. 1466/2014  (M. Of. nr. 791/30 oct. 2014) 
 - O. nr. 1688/2015  (M. Of. nr. 955/23 dec. 2015) 
 - O. nr. 1926/2020  (M. Of. nr. 1094/17 nov. 2020) - la data de 17 decembrie 2020 
 
 
 O. nr. 1536/2006 
 Ordin privind dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control ale Autorităţii Rutiere Române-A.R.R. 
 M. Of. nr. 742/31 aug. 2006   
 
 O. nr. 1698/2006 
 Ordin privind stabilirea parcului auto normat al Autorităţii Navale Române 
 M. Of. nr. 813/3 oct. 2006   
 
 O. nr. 1711/2006 

 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P  
 100-1/2006 
 M. Of. nr. 803/25 sep. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 688/2007  (M. Of. nr. 850/11 dec. 2007) 
 
 
 O. nr. 1712/2006 
 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare pentru structuri din zidărie", indicativ CR 6-2006 
 M. Of. nr. 807/26 sep. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1372/2010  (M. Of. nr. 389/11 iun. 2010) 
 
 
 O. nr. 1728/2006 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcţii", indicativ ST  
 050-06 
 M. Of. nr. 942/22 nov. 2006   
 
 O. nr. 1729/2006 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate  
 orăşeneşti - Partea a V-a: Prelucrarea nămolurilor", indicativ NP 118-06 
 M. Of. nr. 888/31 oct. 2006   
 
 O. nr. 1732/2006 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor",  
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 indicativ NP 121-06 
 M. Of. nr. 910/8 nov. 2006   
 
 O. nr. 1733/2006 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi  
 precomprimat, monolite şi prefabricate", indicativ NP 119-06 
 M. Of. nr. 937/20 nov. 2006   
 
 O. nr. 1734/2006 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase  
 aditivate cu APP şi SBS", indicativ GP 114-06 
 M. Of. nr. 928/15 nov. 2006   
 
 O. nr. 1735/2006 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecţiilor anticorozive la construcţii  
 din oţel. Măsuri de intervenţie", indicativ GE 054-06 
 M. Of. nr. 893/2 nov. 2006   
 
 O. nr. 1736/2006 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei", indicativ  
 NE 035-06 
 M. Of. nr. 903/7 nov. 2006   
 
 O. nr. 1764/2006 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi  
 metalice", indicativ GP 093-06 
 M. Of. nr. 896/3 nov. 2006   
 
 O. nr. 2005/2006 
 Ordin pentru aprobarea efectuării probelor de frână la trenurile de călători formate din rame electrice seria Z 6100 
 M. Of. nr. 908/8 nov. 2006   
 
 O. nr. 2017/2006 

 Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru  
 prevenirea poluării (Codul I.S.M.), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.179(79) a Comitetului Securităţii  
 Maritime la 10 decembrie 2004 
 M. Of. nr. 929/16 nov. 2006   
 
 O. nr. 2018/2006 

 Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.70(69) a Comitetului Securităţii Maritime din 18 mai 1998 şi prin Rezoluţia  
 MSC.155(78) a Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 2004 
 M. Of. nr. 970/5 dec. 2006   
 
 O. nr. 2055/2006 
 Ordin pentru aprobarea parcului auto normat al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. 
 M. Of. nr. 939/21 nov. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 394/2009  (M. Of. nr. 233/8 apr. 2009) 
 - O. nr. 25/2018  (M. Of. nr. 79/26 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 2229/2006 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201 
 M. Of. nr. 23/15 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1120/2012  (M. Of. nr. 463/9 iul. 2012) 
 - O. nr. 1466/2014  (M. Of. nr. 791/30 oct. 2014) 
 - O. nr. 1856/2018  (M. Of. nr. 18/8 ian. 2019) 
 - O. nr. 1853/2018  (M. Of. nr. 22/9 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 2240/2006 

 Ordin privind aprobarea Normativului feroviar "Infrastructură feroviară. Instalaţii fixe. Tracţiune electrică. Conductor de protecţie  
 principal. Partea 1: Calcul mecanic" 
 M. Of. nr. 989/12 dec. 2006   
 
 O. nr. 2256/2006 
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 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru diagnoza căii şi liniei de contact efectuată cu automotorul TMC 
 M. Of. nr. 189/19 mar. 2007    
 
 O. nr. 2417/2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind software-ul în sistemele ATM, RACR-ESARR 6, ediţia 01/2006 
 M. Of. nr. 109/13 feb. 2007   
 
 O. nr. 2508/2006 

 Ordin pentru preluarea în legislaţia internă a unor noi amendamente la prevederile anexei I "Reţeaua de drumuri internaţionale «E»" şi ale  
 anexei II "Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească marile drumuri de circulaţie internaţională" la Acordul european asupra marilor  
 drumuri de circulaţie internaţională (AGR), încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975 
 M. Of. nr. 111/14 feb. 2007   
 
 O. nr. 2510/2006 
 Ordin privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60) sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov 
 M. Of. nr. 18/11 ian. 2007   
 OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 
 
 O. nr. 160/2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate 
 M. Of. nr. 175/23 feb. 2006   
 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
 
 Decizia nr. 9/2006 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru  
 Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru înregistrările audiovizuale ale  
 operelor muzicale pe suporturi 
 M. Of. nr. 52/19 ian. 2006   
 
 Decizia nr. 29/2006 

 Decizie privind anularea înregistrărilor din Registrul naţional al fonogramelor ale punctelor de lucru pentru desfăşurarea activităţii de  
 comercializare stradală şi ambulantă în spaţii publice a fonogramelor 
 M. Of. nr. 199/2 mar. 2006   
 
 Decizia nr. 31/2006 

 Decizie privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească asociaţiile editorilor pentru a putea participa la negocierea  
 protocolului de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată 
 M. Of. nr. 214/9 mar. 2006 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 94/2008  (M. Of. nr. 368/14 mai 2008) 
 
 
 Decizia nr. 32/2006 

 Decizie privind situaţia fonogramelor şi videogramelor realizate până la intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind  
 întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor 
 M. Of. nr. 214/9 mar. 2006   
 
 Decizia nr. 59/2006 

 Decizie privind stabilirea condiţiilor de autorizare a operatorilor economici care au obligaţia de a solicita înregistrarea în Registrul  
 naţional al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio şi casete video 
 M. Of. nr. 377/3 mai 2006   
 
 Decizia nr. 74/2006 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea  
 formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru  
 radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 382/4 mai 2006 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 230/2007  (M. Of. nr. 572/21 aug. 2007) 
 
 
 Decizia nr. 86/2006 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006 privind stabilirea modalităţii  
 de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată colectată de către  
 organismele colectori unici 
 M. Of. nr. 408/11 mai 2006 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 279/2007  (M. Of. nr. 610/4 sep. 2007) 
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 Decizia nr. 112/2006 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi  
 (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea repertoriului de prestaţii  
 artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 445/23 mai 2006   
 
 Decizia nr. 113/2006 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi  
 (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor  
 publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual şi a organismului de  
 gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de  
 fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora 
 M. Of. nr. 445/23 mai 2006   
 
 Decizia nr. 114/2006 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi  
 (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în  
 scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune şi a organismului de gestiune colectivă Uniunea  
 Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru  
 radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 445/23 mai 2006   
 
 Decizia nr. 115/2006 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi  
 (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în  
 scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune şi a organismului de gestiune colectivă Uniunea  
 Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru  
 radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 453/25 mai 2006   
 
 Decizia nr. 195/2006 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 iunie 2006 privind stabilirea modalităţii  
 de împărţire, între organismele de gestiune colectivă DACIN-SARA şi UPFAR-ARGOA, a procentului de 50% cuvenit titularilor de  
 drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale din procentul de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor  
 pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor 
 M. Of. nr. 594/10 iul. 2006   
 
 Decizia nr. 206/2006 

 Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme  
 în domeniul muzical a Asociaţiei pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România 
 M. Of. nr. 589/7 iul. 2006   
 
 Decizia nr. 224/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică şi  
 drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale 
 M. Of. nr. 692/14 aug. 2006   
 
 Decizia nr. 231/2006 

 Decizie pentru publicarea Protocolului privind colectarea dreptului de suită şi pentru desemnarea organismului de gestiune colectivă  
 VISARTA - Societatea de Gestiune Colectivă din Domeniul Artelor Vizuale drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de  
 drepturi de autor stabilite prin acest protocol 
 M. Of. nr. 712/18 aug. 2006   
 
 Decizia nr. 240/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia  
 publică a operelor cinematografice 
 M. Of. nr. 692/14 aug. 2006   
 
 Decizia nr. 260/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor muzicale,  
 precum şi publicarea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor muzicale 
 M. Of. nr. 738/29 aug. 2006   
 
 Decizia nr. 275/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere  
 cinematografice şi alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune 
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 M. Of. nr. 826/6 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 276/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor  
 cinematografice şi a altor opere audiovizuale 
 M. Of. nr. 825/6 oct. 2006      
 Decizia nr. 277/2006 

 Decizie privind privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin proiecţie publică a repertoriului de  
 opere cinematografice şi alte opere audiovizuale 
 M. Of. nr. 825/6 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 278/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere  
 cinematografice şi alte opere audiovizuale 
 M. Of. nr. 825/6 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 279/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice şi alte  
 opere audiovizuale 
 M. Of. nr. 825/6 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 280/2006 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 29.A/ 07.03.2006 şi a Deciziei civile nr. 116 A/  
 15.06.2006 ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală 
 M. Of. nr. 841/12 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 298/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către  
 organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 825/6 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 299/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către  
 organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 820/5 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 300/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în  
 scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 829/9 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 301/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în  
 scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 841/12 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 302/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise  
 de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 826/6 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 303/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise  
 de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 841/12 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 304/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a înregistrărilor  
 audiovizuale 
 M. Of. nr. 826/6 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 305/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestaţii  
 artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune 
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 M. Of. nr. 841/12 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 306/2006 
 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor scrise 
 M. Of. nr. 832/10 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 307/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin împrumut public prin biblioteci a operelor  
 scrise 
 M. Of. nr. 825/6 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 308/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea listei suporturilor şi a aparatelor din domeniul grafic pentru care se datorează  
 remuneraţia compensatorie pentru copia privată 
 M. Of. nr. 832/10 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 313/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a prestaţiilor  
 artistice din domeniul audiovizual 
 M. Of. nr. 841/12 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 314/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a fonogramelor  
 publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora 
 M. Of. nr. 832/10 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 316/2006 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de artă  
 vizuală 
 M. Of. nr. 836/11 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 365/2006 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea  
 operelor muzicale prin comunicare publică şi remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale 
 M. Of. nr. 857/19 oct. 2006   
 
 Decizia nr. 399/2006 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor  
 publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori  
 executanţi şi producătorilor de fonograme 
 M. Of. nr. 982/8 dec. 2006   
 
 Decizia nr. 411/2006 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind  
 reproducerea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale şi tabelul de remuneraţii cuprinzând drepturile patrimoniale  
 cuvenite autorilor acestora 
 M. Of. nr. 36/18 ian. 2007   
 
 Decizia nr. 432/2006 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea  
 prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2007   
 
 Decizia nr. 442/2006 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind comunicarea  
 publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice 
 M. Of. nr. 35/18 ian. 2007   
 PRIMUL-MINISTRU 
 
 Decizia nr. 41/2006 

 Decizie privind constituirea Comitetului de coordonare pentru Programul multianual PHARE 2004-2006, denumit "Accelerarea  
 implementării Strategiei naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor" 
 M. Of. nr. 347/18 apr. 2006 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 467/2009  (M. Of. nr. 221/6 apr. 2009) 
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 Decizia nr. 59/2006 
 Decizie pentru constituirea Centrului Naţional de Coordonare pentru Gripa Aviară 
 M. Of. nr. 460/26 mai 2006   
 
 Decizia nr. 103/2006 
 Decizie privind constituirea unui colectiv de lucru pentru restructurarea şi reorganizarea agenţiilor de dezvoltare regională 
 M. Of. nr. 674/4 aug. 2006     
 

 
 
 2007 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1133/2007 
 Ordin privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii de inspecţie fiscală şi de executare silită 
 M. Of. nr. 596/29 aug. 2007   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 47/2007 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist - TINCOOP 
 M. Of. nr. 207/27 mar. 2007   
 
 O. nr. 48/2007 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea  
 accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă 
 M. Of. nr. 207/27 mar. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1142/2007  (M. Of. nr. 843/8 dec. 2007) 
 
 
 O. nr. 49/2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 
 M. Of. nr. 209/28 mar. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1250/2007  (M. Of. nr. 740/1 nov. 2007) 
 - O. nr. 1421/2007  (M. Of. nr. 841/8 dec. 2007) 
 
 
 O. nr. 51/2007 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006 - 2009 de sprijinire a  
 întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului 
 M. Of. nr. 206/27 mar. 2007   
 
 O. nr. 52/2007 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a  
 produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 207/27 mar. 2007   
 
 O. nr. 53/2007 
 Ordin privind Centrul Român al Calităţii 
 M. Of. nr. 209/28 mar. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 264/19 apr. 2007) 
 
 
 O. nr. 54/2007 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin  
 fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit 
 M. Of. nr. 206/27 mar. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1142/2007  (M. Of. nr. 843/8 dec. 2007) 
 - O. nr. 1460/2007  (M. Of. nr. 884/21 dec. 2007) 
 
 
 O. nr. 55/2007 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006 - 2009 pentru susţinerea  
 meşteşugurilor şi artizanatului 
  M. Of. nr. 209/28 mar. 2007 
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AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 4/2007 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 27/16 ian. 2007   
 
 O. nr. 25/2007 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 92/6 feb. 2007   
 
 O. nr. 38/2007 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 140/26 feb. 2007   
 
 O. nr. 39/2007 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 52/2007 
 M. Of. nr. 137/26 feb. 2007   
 
 O. nr. 69/2007 
 Ordin privind Lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, Runda a VIII-a/2007 
 M. Of. nr. 351/23 mai 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 141/2007  (M. Of. nr. 622/10 sep. 2007) 
 
 
 O. nr. 78/2007 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 53/2007 
 M. Of. nr. 351/23 mai 2007   
 
 O. nr. 96/2007 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare Runda nr. 54/2007 
 M. Of. nr. 439/28 iun. 2007   
 
 O. nr. 123/2007 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare - Runda nr.55/2007 
 M. Of. nr. 550/13 aug. 2007   
 
 O. nr. 133/2007 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 594/29 aug. 2007   
 
 O. nr. 155/2007 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 56/2007 
 M. Of. nr. 678/4 oct. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 180/2007  (M. Of. nr. 751/6 nov. 2007) 
 
 
 O. nr. 174/2007 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 720/24 oct. 2007   
 
 O. nr. 200/2007 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 57/2007, pentru concesionarea de activităţi  
 miniere de explorare 
 M. Of. nr. 812/28 nov. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 214/2007  (M. Of. nr. 888/27 dec. 2007) 
 
 
 O. nr. 202/2007 
 Ordin pentru aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 820/3 dec. 2007   
 
 O. nr. 209/2007 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 868/19 dec. 2007   
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AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 9/2007 
 Ordin privind termenul de depunere a rapoartelor financiare aferente anului de raportare 2006 
 M. Of. nr. 444/29 iun. 2007   
 
 O. nr. 15/2007 
 Ordin pentru desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 
 M. Of. nr. 434/28 iun. 2007   
 
 O. nr. 16/2007 

 Ordin privind unele măsuri în domeniul preţurilor, tarifelor şi veniturilor reglementate unitare aprobate pentru operatorii licenţiaţi din  
 sectorul gazelor naturale care au obligaţia separării legale a activităţii de distribuţie de activitatea de furnizare 
 M. Of. nr. 470/12 iul. 2007   
 
 O. nr. 21/2007 

 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii  
 tehnologice de sistem] şi operatorul de transport şi de sistem 
 M. Of. nr. 520/1 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 40/2011  (M. Of. nr. 740/21 oct. 2011) 
 Abrogare 
 - O. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 1196/17 dec. 2021) - la data de 1 octombrie 2022 
 
 
 O. nr. 31/2007 
 Ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului în a doua perioadă de reglementare 
 M. Of. nr. 659/26 sep. 2007   
 
 O. nr. 32/2007 
 Ordin privind stabilirea ratei de creştere a eficienţei economice în a doua perioadă de reglementare 
 M. Of. nr. 659/26 sep. 2007   
 
 O. nr. 33/2007 
 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 659/26 sep. 2007   
 
 O. nr. 35/2007 
 Ordin privind termenul de depunere a rapoartelor financiare aferente anului de raportare 2006 
 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007   
 
 O. nr. 36/2007 

 Ordin privind unele măsuri în domeniul preţurilor, tarifelor şi veniturilor reglementate unitare aprobate pentru Societatea Comercială  
 "PETROM DISTRIBUŢIE GAZE" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007   
 
 O. nr. 37/2007 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 690/11 oct. 2007 
 Abrogare 
 - O. nr. 83/2021  (M. Of. nr. 670/7 iul. 2021) 
 Modificări: 
 - O. nr. 138/2021  (M. Of. nr. 1227/24 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 40/2007 

 Ordin privind regularizarea contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la titularii  
 de licenţe din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în anul 2007 
 M. Of. nr. 719/24 oct. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 762/9 nov. 2007) 
 
 
 O. nr. 46/2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul energetic naţional 
 M. Of. nr. 886/27 dec. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 60/2009  (M. Of. nr. 338/21 mai 2009) 
 
 

- O. nr. 15/2010  (M. Of. nr. 288/3 mai 2010) 
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 O. nr. 53/2007 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de  
 Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 867/18 dec. 2007   
 
 O. nr. 60/2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice 
 M. Of. nr. 892/28 dec. 2007   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 5/93/2007 
 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea  
 serviciului de iluminat public 
 M. Of. nr. 320/14 mai 2007   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 
 
 O. nr. 109/2007 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de  
 salubrizare a localităţilor 
 M. Of. nr. 529/6 aug. 2007   
 
 O. nr. 111/2007 
 Ordin privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor 
 M. Of. nr. 550/13 aug. 2007   
 
 O. nr. 112/2007 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor 
 M. Of. nr. 529/6 aug. 2007   
 
 O. nr. 116/2007 

 Ordin privind aprobarea tarifului pentru activităţile de pregătire ş i specializare profesională a personalului operatorilor  
 furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi a altor persoane interesate 
 M. Of. nr. 497/25 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 343/2008  (M. Of. nr. 464/23 iun. 2008) 
 - O. nr. 201/2014  (M. Of. nr. 457/23 iun. 2014) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 243/2007 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local  
 de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi 
 M. Of. nr. 851/12 dec. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 275/2008  (M. Of. nr. 392/23 mai 2008) 
 
 
 O. nr. 272/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi  
 judeţean de persoane 
 M. Of. nr. 23/11 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 134/2019  (M. Of. nr. 365/10 mai 2019) - modifică titlul 
  
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 65/2007 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu  
 apă şi de canalizare 
 M. Of. nr. 192/20 mar. 2007   
 
 O. nr. 66/2007 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de  
 alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare 
 M. Of. nr. 225/2 apr. 2007   
 
 O. nr. 77/2007 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public 
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 M. Of. nr. 201/26 mar. 2007   
 
 O. nr. 86/2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public 
 M. Of. nr. 320/14 mai 2007   
 
 O. nr. 87/2007 
 Ordin pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public 
 M. Of. nr. 320/14 mai 2007   
 
 O. nr. 88/2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
 M. Of. nr. 324/15 mai 2007 

 (v. H.G. nr. 1591/2002) 
 
 
 O. nr. 89/2007 
 Ordin pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
 M. Of. nr. 324/15 mai 2007   
 
 O. nr. 90/2007 
 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
 M. Of. nr. 324/15 mai 2007   
 
 O. nr. 91/2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică 
 M. Of. nr. 350/23 mai 2007 
 Admisă acţiune 
 - Sentinţă civilă nr. 1095/2015  (M. Of. nr. 318/11 apr.  - admite în parte acţiunea și dispune anularea prevederilor art. 249 
 2018) 
 
 
 O. nr. 92/2007 
 Ordin pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică 
 M. Of. nr. 350/23 mai 2007   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 92/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normei privind unele măsuri de informare a consumatorilor, persoane fizice, de către operatorii economici  
 prestatori de servicii în cadrul contractelor preformulate folosite de către aceştia 
 M. Of. nr. 128/21 feb. 2007   
 
 O. nr. 165/2007 

 Ordin pentru aprobarea Registrului de evidenţă a operaţiunilor de procesare a diamantelor brute şi a Raportului anual privind operaţiunile  
 cu diamante brute 
 M. Of. nr. 233/4 apr. 2007 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 631/2009  (M. Of. nr. 886/17 dec. 2009) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 296/29767/2007 
 Ordin privind adoptarea măsurilor prin care se asigură introducerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă  
 pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie 
 M. Of. nr. 364/29 mai 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 130/24426/2008  (M. Of. nr. 345/5 mai 2008) 
 - O. nr. 342/24.697/2009  (M. Of. nr. 318/13 mai 2009) - modifică titlul 
 - O. nr. 86/19749/2010  (M. Of. nr. 264/22 apr. 2010) 
 - O. nr. 67/18553/2011  (M. Of. nr. 241/6 apr. 2011) 
 - O. nr. 19/7230/2012  (M. Of. nr. 153/7 mar. 2012) 
 - O. nr. 111/13975/2013  (M. Of. nr. 187/3 apr. 2013) 
 - O. nr. 90/635/2014  (M. Of. nr. 250/8 apr. 2014) 
 
 

- O. nr. 72/1026/2015  (M. Of. nr. 320/11 mai 2015) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 10/6277/2007 
 Ordin privind asigurarea punerii pe piaţă numai a brichetelor care să nu permită acţionarea de către copii, precum şi interzicerea punerii  
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 pe piaţă a brichetelor fantezie 
 M. Of. nr. 60/25 ian. 2007   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
 
 Decizia nr. 2892/2007 

 Decizie privind procedura de determinare a anumitor obligaţii financiare ale furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice  
 şi ale furnizorilor de servicii poştale către Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
 M. Of. nr. 608/4 sep. 2007     
 Decizia nr. 2897/2007 
 Decizie privind stabilirea şi încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotaţie 
 M. Of. nr. 609/4 sep. 2007   
 
 Decizia nr. 3444/2007 
 Decizie privind adoptarea Condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor 
 M. Of. nr. 44/18 ian. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 339/2010  (M. Of. nr. 330/19 mai 2010) 
 - Decizia nr. 351/2012  (M. Of. nr. 287/2 mai 2012) 
 
 

- Decizia nr. 651/2015  (M. Of. nr. 638/21 aug. 2015) 

 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 12/2007 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru manopera acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor  
 transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, pentru anul 2007, efectuate de către medicii veterinari de  
 liberă practică împuterniciţi 
 M. Of. nr. 69/30 ian. 2007   
 
 O. nr. 13/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind unele măsuri de protecţie în legătură cu gripa aviară în unele ţări terţe 
 M. Of. nr. 72/31 ian. 2007   
 
 O. nr. 16/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor  
 veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 96/2014  (M. Of. nr. 611/18 aug. 2014) 
 
 
 O. nr. 17/2007 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind măsurile de combatere a anumitor boli ale animalelor de acvacultură pentru implementarea  
 Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de  
 acvacultură, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2006 
 M. Of. nr. 118/16 feb. 2007   
 
 O. nr. 19/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinţele pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră responsabile  
 pentru controalele sanitare veterinare ale produselor introduse în Comunitatea Europeană, provenind din ţări terţe 
 M. Of. nr. 130/22 feb. 2007   
 
 O. nr. 23/2007 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de  
 pesticide din conţinutul sau de pe suprafaţa produselor alimentare de origine animală 
 M. Of. nr. 138/26 feb. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 161/2007  (M. Of. nr. 585/24 aug. 2007) 
 - O. nr. 207/2007  (M. Of. nr. 4/3 ian. 2008) 
 - O. nr. 61/2008  (M. Of. nr. 544/18 iul. 2008) - la 15 sep. 2008 
 
 
 O. nr. 28/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte măsurile de biosecuritate pentru a reduce riscul transmiterii influenţei  
 aviare înalt patogene provocate de virusul A al influenţei aviare subtipul H5N1 de la păsările vii care trăiesc în sălbăticie la păsările  
 domestice şi alte păsări captive şi care prevede un sistem de detectare rapidă în zonele expuse unui risc deosebit 
 M. Of. nr. 130/22 feb. 2007   
 
 O. nr. 37/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară cu subtipul H5N1,  
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 tipul înalt patogen, la păsările sălbatice din Comunitatea Europeană 
 M. Of. nr. 175/13 mar. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 202/2007  (M. Of. nr. 57/24 ian. 2008) 
 
 
 O. nr. 38/2007 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea cerinţelor privind sănătatea animalelor şi certificarea veterinară  
 pentru importul în Comunitatea Europeană al embrionilor de bovine 
 M. Of. nr. 156/5 mar. 2007   
 
 O. nr. 63/2007 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare care stabileşte reguli de sănătate animală ce reglementează producţia, prelucrarea, distribuţia şi  
 introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman 
 M. Of. nr. 233/4 apr. 2007   
 
 O. nr. 64/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar  
 efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală 
 M. Of. nr. 202/26 mar. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 204/2007  (M. Of. nr. 895/28 dec. 2007) 
 - O. nr. 112/2008  (M. Of. nr. 877/24 dec. 2008) 
 - O. nr. 73/2009  (M. Of. nr. 925/30 dec. 2009) 
 - O. nr. 8/2010  (M. Of. nr. 116/22 feb. 2010) 
 - O. nr. 138/2010  (M. Of. nr. 856/21 dec. 2010) 
 - O. nr. 112/2011  (M. Of. nr. 904/20 dec. 2011) 
 - O. nr. 98/2012  (M. Of. nr. 873/20 dec. 2012) 
 - O. nr. 112/2013  (M. Of. nr. 824/23 dec. 2013) 
 - O. nr. 96/2014  (M. Of. nr. 611/18 aug. 2014) 
 - O. nr. 194/2014  (M. Of. nr. 921/18 dec. 2014) 
 - O. nr. 186/2015  (M. Of. nr. 953/23 dec. 2015) 
 - O. nr. 28/2016  (M. Of. nr. 195/16 mar. 2016) 
 - O. nr. 147/2016  (M. Of. nr. 1050/27 dec. 2016) 
 - O. nr. 135/2017  (M. Of. nr. 1015/21 dec. 2017) 
 - O. nr. 102/2018  (M. Of. nr. 711/16 aug. 2018) 
 - O. nr. 203/2018  (M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018) 
 - O. nr. 114/2019  (M. Of. nr. 809/4 oct. 2019) 
 - O. nr. 134/2019  (M. Of. nr. 968/2 dec. 2019) 
 - O. nr. 214/2020  (M. Of. nr. 1292/24 dec. 2020) 
 - O. nr. 165/2021  (M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 85/2007 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare,  
 depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor de origine nonanimală 
 M. Of. nr. 239/6 apr. 2007   
 
 O. nr. 94/2007 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la unele măsuri de protecţie cu privire la  
 produsele de origine animală importate din China 
 M. Of. nr. 253/16 apr. 2007   
 
 O. nr. 95/2007 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile de supraveghere şi control al unor  
 substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine animală 
 M. Of. nr. 272/24 apr. 2007   
 
 O. nr. 143/2007 

 Ordin privind aprobarea Studiului preliminar referitor la determinarea prevalenţei germenilor din genul Salmonella la porcinele pentru  
 îngrăşare tăiate în abatoare 
 M. Of. nr. 491/23 iul. 2007   
 
 O. nr. 154/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind strategia de supraveghere a bolii limbii albastre 
 M. Of. nr. 580/23 aug. 2007   
 
 O. nr. 155/2007 

 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 122/2005  
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecţie de  
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 frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC 
 M. Of. nr. 571/21 aug. 2007   
 
 O. nr. 166/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte măsuri tranzitorii privind aplicarea sistemului de identificare şi  
 înregistrare a animalelor din speciile ovine şi caprine stabilit de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 21/2004 care stabileşte un sistem de  
 identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovine şi caprine şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a  
 directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE 
 M. Of. nr. 589/27 aug. 2007   
 
 O. nr. 187/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare 
 M. Of. nr. 804/26 nov. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 57/2009  (M. Of. nr. 611/8 sep. 2009) 
 - O. nr. 22/2011  (M. Of. nr. 298/29 apr. 2011) 
 - O. nr. 62/2012  (M. Of. nr. 703/12 oct. 2012) 
 - O. nr. 30/2015  (M. Of. nr. 228/3 apr. 2015) 
 - O. nr. 113/2015  (M. Of. nr. 770/15 oct. 2015) 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 Abrogare 
 - O. nr. 53/2021  (M. Of. nr. 360/8 apr. 2021) - începând cu data de 28 ianuarie 2022 
 
 
 O. nr. 188/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la unele măsuri de protecţie privind influenţa aviară produsă de subtipul  
 H5N1 înalt patogen la păsările crescute în scop comercial 
 M. Of. nr. 777/15 nov. 2007   
 
 O. nr. 201/2007 

 Ordin privind Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere  
 care transportă animale vii 
 M. Of. nr. 880/21 dec. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 45/2011  (M. Of. nr. 720/12 oct. 2011) 
 - O. nr. 36/2014  (M. Of. nr. 219/27 mar. 2014) 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 - O. nr. 135/2021  (M. Of. nr. 1041/1 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 203/2007 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare,  
 depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală 
 M. Of. nr. 896/28 dec. 2007   
 
 O. nr. 205/2007 
 Ordin privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora 
 M. Of. nr. 20/10 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 17/2015  (M. Of. nr. 150/2 mar. 2015) 
 - O. nr. 108/2018  (M. Of. nr. 712/16 aug. 2018) 
 
 

- O. nr. 37/2021  (M. Of. nr. 241/10 mar. 2021) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 129/566/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi  
 produse de origine animală 
 M. Of. nr. 538/8 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 56/290/2019  (M. Of. nr. 383/16 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 159/969/2007 

 Ordin privind aprobarea Procedurii în vederea aplicării derogărilor temporare de la dispoziţiile Deciziei Comisiei 2006/802/CE pentru  
 mişcarea porcinelor pentru tăiere provenite din exploataţiile nonprofesionale din România şi utilizarea ulterioară a cărnii acestora 
 M. Of. nr. 569/20 aug. 2007   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
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 O. nr. 121/530/E.N.7289/351/2007 
 Ordin privind anumiţi contaminanţi din alimentele de origine animală şi nonanimală 
 M. Of. nr. 509/30 iul. 2007   
 
 O. nr. 215/2007/12/110/34/2008 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse  
 alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine 
 M. Of. nr. 135/21 feb. 2008   
 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 21/79/2007 
 Ordin privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
 M. Of. nr. 284/27 apr. 2007   
 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 11/169/2007 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
 M. Of. nr. 87/2 feb. 2007   
 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 
 
 O. nr. 125/2007 

 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 018-07 "Sisteme de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de fluide (de  
 volum şi de masă)" 
 M. Of. nr. 519/1 aug. 2007 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 125/2015  (M. Of. nr. 231/6 apr. 2015) 

 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 303/2007 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind protecţia fizică a materialelor nucleare în timpul transportului 
 M. Of. nr. 657/26 sep. 2007   
 
 O. nr. 304/2007 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind protecţia preventivă a instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 636/17 sep. 2007   
 
 O. nr. 305/2007 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind verificarea periodică a sistemelor de protecţie fizică a instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 652/25 sep. 2007   
 
 

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 

 H. nr. 2/2007 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau  
 vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate 
 M. Of. nr. 479/17 iul. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 15/2007  (M. Of. nr. 707/19 oct. 2007) 
 - H. nr. 9/2011  (M. Of. nr. 15/9 ian. 2012) 
 - H. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 414/11 iun. 2015) - modifică titlul 
 - H. nr. 2/2016  (M. Of. nr. 231/29 mar. 2016) 
 - H. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 207/27 mar. 2017) 
 - H. nr. 1/2021  (M. Of. nr. 385/14 apr. 2021) 
 
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 54/2007 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei de control utilizate de persoanele cu atribuţii de constatare şi sancţionare a  
 contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
 M. Of. nr. 305/8 mai 2007   
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 110/2007 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
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 M. Of. nr. 478/17 iul. 2007   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TINERET 

 O. nr. 1245/2007 

 Ordin privind aprobarea Structurii programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul tineretului - 2007, a Metodologiei de  
 finanţare a proiectelor de tineret în cadrul programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul tineretului - 2007 şi a  
 Metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret la concursurile locale de proiecte de tineret 
 M. Of. nr. 111/14 feb. 2007   
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE 

 O. nr. 25/2007 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea în cursul anului 2007 a proiectelor pentru comunicare, informare publică şi  
 promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural 
 M. Of. nr. 101/9 feb. 2007     
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 

 O. nr. 9437/2007 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Uzina Automecanica Moreni"- S.A.- filială a  
 Companiei Naţionale „Romarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 492/23 iul. 2007   
 
 GUVERN 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE 

 O. nr. 120/2007 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea  
 experţilor/delegaţilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene şi ale Consiliului European 
 M. Of. nr. 460/9 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 148/10 mar. 2009) 
 - O. nr. 80/2011  (M. Of. nr. 236/5 apr. 2011) 
 
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 

 O. nr. 6/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare,  
 republicată 
 M. Of. nr. 90/5 feb. 2007   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 O. nr. 106/2007 

 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru  
 tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor 
 M. Of. nr. 35/18 ian. 2007   
 
 O. nr. 110/2007 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere şi a Componenţei nominale a comisiilor de  
 organizare, de admitere şi de contestaţii, constituite pentru concursul naţional de admitere la programul de formare specializată destinat  
 funcţionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007 
 M. Of. nr. 41/19 ian. 2007   
 
 O. nr. 111/2007 

 Ordin privind stabilirea tarifelor de participare la programul de formare specializată destinat funcţionarilor publici de conducere, anul de  
 studii 2006-2007 
 M. Of. nr. 41/19 ian. 2007   
 
 O. nr. 132/2007 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză  
 şi acoperire a riscurilor 
 M. Of. nr. 79/1 feb. 2007   
 
 O. nr. 160/2007 
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 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de  
 urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 
 M. Of. nr. 161/7 mar. 2007   
 
 O. nr. 163/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor 
 M. Of. nr. 216/29 mar. 2007   
 
 O. nr. 164/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste  
 căruia i-au încetat raporturile de serviciu 
 M. Of. nr. 167/9 mar. 2007   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 171/319/2007 
 Ordin privind unele măsuri pentru avertizarea populaţiei din zonele expuse riscului la cutremur 
 M. Of. nr. 179/14 mar. 2007   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE   
 O. nr. A/103/2007 
 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.737/2006 privind neproliferarea/Iran 
 M. Of. nr. 60/25 ian. 2007   
 
 O. nr. A/1242/2007 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.735/2006 privind ameninţările la  
 adresa păcii şi securităţii cauzate de acte teroriste 
 M. Of. nr. 134/23 feb. 2007   
 
 O. nr. A/3083/2007 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.744 (2007) privind situaţia din  
 Somalia 
 M. Of. nr. 239/6 apr. 2007   
 
 O. nr. A/3239/2007 
 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.725/2006 privind situaţia din Somalia 
 M. Of. nr. 276/25 apr. 2007   
 
 O. nr. A/3359/2007 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.727/2006 privind situaţia din  
 Republica Côte d’Ivoire 
 M. Of. nr. 276/25 apr. 2007   
 
 O. nr. A/3360/2007 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.747/2007 privind neproliferarea/R.I.  
 Iran 
 M. Of. nr. 276/25 apr. 2007   
 
 O. nr. A/3361/2007 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.749/2007 privind situaţia din  
 Republica Ruanda 
 M. Of. nr. 276/25 apr. 2007   
 
 O. nr. A/3362/2007 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.731/2006 privind situaţia din  
 Republica Liberia 
 M. Of. nr. 276/25 apr. 2007   
 
 O. nr. A/4578/2007 

 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.753/2007 privind situaţia din  
 Republica Liberia 
 M. Of. nr. 348/22 mai 2007   
 
 O. nr. A/8073/2007 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.771/2007 referitoare la situaţia din  
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 Republica Democrată Congo 
 M. Of. nr. 618/6 sep. 2007   
 
 O. nr. 629/2007 
 Ordin privind publicarea momentului ieşirii din vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 336/18 mai 2007   
 
 O. nr. 715/2007 

 Ordin pentru interpretarea dispoziţiilor art. 3 paragraful (3) din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi  
 adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 216/29 mar. 2007   
 
 O. nr. 1371/2007 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 397/13 iun. 2007   
 
 O. nr. 1883/2007 
 Ordin privind publicarea textelor unor tratate 
 M. Of. nr. 632/14 sep. 2007   
 
 O. nr. 2834/2007 
 Ordin privind publicarea momentului ieşirii din vigoare a unor acorduri internaţionale în domeniul comercial şi economic 
 M. Of. nr. 94/6 feb. 2008   
 
 O. nr. 2877/2007 
 Ordin privind publicarea textelor unor tratate 
 M. Of. nr. 179/7 mar. 2008   
 
 O. nr. 10198/2007 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.772/2007 referitoare la situaţia din  
 Somalia 
 M. Of. nr. 139/22 feb. 2008   
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR 

 O. nr. 200/2007 

 Ordin privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licenţei globale de export de produse militare, prevazută de Ordonanţa  
 de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare,  
 aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 595/2004 
 M. Of. nr. 454/5 iul. 2007   
 
 O. nr. 345/2007 

 Ordin privind acordarea consultanţei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în Lista cuprinzând produsele militare supuse  
 regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 
 M. Of. nr. 820/3 dec. 2007   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 351/2007 

 Ordin pentru aprobarea modelului Caietului fermierului privind evidenţa efectivului vacilor de lapte şi a producţiilor, care trebuie ţinut de  
 către producătorii care vând lapte şi produse lactate consumatorilor, cărora DACL le acordă cotă individuală pentru vânzări directe 
 M. Of. nr. 324/15 mai 2007   
 
 O. nr. 355/2007 
 Ordin privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată 
 M. Of. nr. 323/15 mai 2007   
 
 O. nr. 378/2007 
 Ordin privind măsurile pentru combaterea şi prevenirea răspândirii păduchelui din San Jose 
 M. Of. nr. 360/28 mai 2007   
 
 O. nr. 498/2007 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Piscicola Zau" - S.A. din localitatea Zau de  
 Câmpie, judeţul Mureş 
  M. Of. nr. 432/28 iun. 2007 
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 O. nr. 549/2007 

 Ordin privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemei de plăţi  
 directe pe suprafaţă pentru culturi energetice 
 M. Of. nr. 477/17 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 909/2007  (M. Of. nr. 756/7 nov. 2007) 
 
 
 O. nr. 579/2007 

 Ordin privind stabilirea modelelor de certificate fitosanitare sau de certificate fitosanitare pentru reexport oficiale, care însoţesc plantele,  
 produsele vegetale sau alte obiecte care provin din ţări terţe şi care sunt menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 
 M. Of. nr. 499/25 iul. 2007   
 
 O. nr. 580/2007 

 Ordin privind procedura de înregistrare a producătorilor şi importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte şi de stabilire a  
 anumitor obligaţii pentru aceştia 
 M. Of. nr. 499/25 iul. 2007   
 
 O. nr. 582/2007 

 Ordin privind stabilirea unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport de marfă sau a unui organism dăunător din ţări terţe  
 şi care prezintă un risc fitosanitar iminent 
 M. Of. nr. 499/25 iul. 2007   
 
 O. nr. 583/2007 

 Ordin privind stabilirea unui grad de standardizare pentru paşapoartele fitosanitare utilizate pentru circulaţia anumitor plante, produse  
 vegetale sau alte obiecte în Comunitate şi stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a paşapoartelor fitosanitare, condiţiilor şi  
 procedurilor detaliate de înlocuire a acestora 
 M. Of. nr. 497/25 iul. 2007   
 
 O. nr. 584/2007 

 Ordin privind stabilirea regulilor pentru circulaţia anumitor plante, produse vegetale sau altor obiecte printr-o zonă protejată şi pentru  
 circulaţia acestor plante, produse vegetale sau altor obiecte originare dintr-o zonă protejată şi care circulă într-o astfel de zonă protejată 
 M. Of. nr. 499/25 iul. 2007   
 
 O. nr. 585/2007 

 Ordin privind controlul de identitate şi controlul fitosanitar ale plantelor, produselor vegetale sau ale altor obiecte, prevăzute în partea B  
 din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, care pot fi efectuate în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc  
 apropiat acestuia, şi care specifică condiţiile legate de aceste controale 
 M. Of. nr. 502/26 iul. 2007   
 
 O. nr. 586/2007 
 Ordin privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
 M. Of. nr. 524/2 aug. 2007   
 
 O. nr. 682/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in şi de cânepă pentru  
 fibre în anul de piaţă 2007-2008 
 M. Of. nr. 594/29 aug. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 694/12 oct. 2007) 
 
 
 O. nr. 686/2007 

 Ordin privind procedura de încasare a tarifelor fitosanitare stabilite în anexa nr. VIII la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru  
 efectuarea controalelor documentare, de identitate şi fitosanitare la plantele, produsele vegetale şi alte obiecte 
 M. Of. nr. 583/24 aug. 2007   
 
 O. nr. 689/2007 

 Ordin pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, al subvenţiilor de la bugetul de stat ce  
 se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii de irigaţii pentru sezonul de irigaţii al anului 2008 
 M. Of. nr. 580/23 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 486/2008  (M. Of. nr. 589/6 aug. 2008) 
 
 
 O. nr. 697/2007 

 Ordin privind aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate în instituţiile  
 şcolare 
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 M. Of. nr. 659/26 sep. 2007   
 
 O. nr. 698/2007 

 Ordin privind extinderea procedurii de înregistrare a producătorilor unor plante care nu sunt prevăzute în partea A a anexei nr. V la  
 Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de producţie 
 M. Of. nr. 602/31 aug. 2007   
 
 O. nr. 700/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri  
 financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD 
 M. Of. nr. 614/5 sep. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 927/2007  (M. Of. nr. 816/29 nov. 2007) 
 
 
 O. nr. 723/2007 

 Ordin privind unele măsuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a  
 normelor de aplicare a condiţionării, modulării şi a sistemului integrat de gestiune şi control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr.  
 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii  
 agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploataţiilor agricole 
 M. Of. nr. 642/20 sep. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 20/2011  (M. Of. nr. 120/17 feb. 2011) 
 
 
 O. nr. 762/2007 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 612/5 sep. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 570/2008  (M. Of. nr. 637/4 sep. 2008) 
 - O. nr. 828/2008  (M. Of. nr. 897/30 dec. 2008) 
 - O. nr. 391/2009  (M. Of. nr. 431/24 iun. 2009) 
 - O. nr. 764/2009  (M. Of. nr. 892/21 dec. 2009) 
 - O. nr. 286/2010  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2011) 
 - O. nr. 74/2011  (M. Of. nr. 246/7 apr. 2011) 
 - O. nr. 169/2011  (M. Of. nr. 481/7 iul. 2011) 
 - O. nr. 298/2011  (M. Of. nr. 11/6 ian. 2012) 
 - O. nr. 14/2012  (M. Of. nr. 112/13 feb. 2012) 
 - O. nr. 65/2012  (M. Of. nr. 256/18 apr. 2012) 
 - O. nr. 119/2012  (M. Of. nr. 358/28 mai 2012) 
 
 
 O. nr. 766/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de  
 fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului  
 forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea 
 M. Of. nr. 646/21 sep. 2007   
 
 O. nr. 772/2007 
 Ordin privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii 
 M. Of. nr. 701/17 oct. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 81/2014  (M. Of. nr. 124/19 feb. 2014) 
 
 
 O. nr. 796/2007 
 Ordin privind aplicarea măsurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole pentru campania viticolă 2007-2008 
 M. Of. nr. 672/2 oct. 2007   
 
 O. nr. 824/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar crescătorilor de viermi de mătase 
 M. Of. nr. 683/8 oct. 2007   
 
 O. nr. 901/2007 

 Ordin privind revizuirea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 pe categorii de resurse şi pe destinaţii şi  
 repartizarea acestuia pe judeţe, pentru pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a  
 persoanelor fizice şi juridice de drept privat şi pentru vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional 
 M. Of. nr. 748/5 nov. 2007   
 
 O. nr. 914/2007 

 Ordin privind aprobarea repartizării pe judeţe a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008 din pădurile  
 proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat şi a  
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 persoanelor fizice şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional 
 M. Of. nr. 803/26 nov. 2007   
 
 O. nr. 917/2007 

 Ordin pentru aprobarea modelului-cadru al actului adiţional care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare aflate în  
 derulare la data intrării în vigoare a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 
 M. Of. nr. 789/21 nov. 2007   
 
 O. nr. 976/2007 

 Ordin pentru aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2008, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4  
 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul  
 circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund 
 M. Of. nr. 893/28 dec. 2007   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 337/575/2007 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la garanţiile de eliminare de pe piaţă a  
 cantităţilor excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză 
 M. Of. nr. 477/17 iul. 2007   
 
 O. nr. 439/426/2007 
 Ordin privind stabilirea taxelor pentru stocuri excedentare de produse agroalimentare 
 M. Of. nr. 431/28 iun. 2007   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 
 O. nr. 896/955/2007 
 Ordin privind organizarea timpului de lucru pentru echipajele şi lucrătorii de pe navele de pescuit maritime 
 M. Of. nr. 785/20 nov. 2007   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 972/2007/7/2008/200/2007 
 Ordin privind întocmirea listei naţionale a propunerilor de menţiuni nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate  
 consumului uman, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005  
 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub  
 formă de suplimente alimentare predozate, şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea  
 Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor  
 acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi 
 M. Of. nr. 45/21 ian. 2008   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 640/747/2007 
 Ordin privind aprobarea metodologiilor de întocmire, avizare şi aprobare a documentaţiilor necesare scoaterii din circuitul  
 agricol/forestier, fără plata taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58  
 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi  
 administrarea fondului forestier naţional, a terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional 
 M. Of. nr. 614/5 sep. 2007   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 5/2007 

 Ordin pentru stabilirea Listei cantităţilor specifice ale produselor agroalimentare deţinute în stoc la 1 ianuarie 2007, a căror depăşire  
 creează obligaţia transmiterii declaraţiilor de stoc 
 M. Of. nr. 36/18 ian. 2007   
 
 O. nr. 56/2007 

 Ordin privind aprobarea schimbării denumirii unor soiuri înregistrate anterior în Catalogul oficial al plantelor de cultură din România,  
 pentru a corespunde reglementărilor Comunităţii Europene 
 M. Of. nr. 94/6 feb. 2007   
 
 O. nr. 72/2007 
 Ordin privind aprobarea modelelor formularelor utilizate pentru declararea stocurilor 
 M. Of. nr. 114/15 feb. 2007   
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 O. nr. 211/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, pentru campaniile  
 2006-2007 şi 2007-2008, derulate cu sprijin comunitar 
 M. Of. nr. 189/19 mar. 2007 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 444/2007  (M. Of. nr. 383/7 iun. 2007) 

 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 426/2007 

 Ordin privind notificarea echipamentelor radio care funcţionează în benzi de frecvenţe radio a căror utilizare nu este armonizată în  
 Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 546/10 aug. 2007   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 103/325/2007 
 Ordin pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind  
 activitatea de privatizare pe anul 2007 
 M. Of. nr. 160/7 mar. 2007   
 
 

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2057/2007 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice 
 M. Of. nr. 126/21 feb. 2007   
 
 O. nr. 2185/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice 
 M. Of. nr. 265/19 apr. 2007    
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 
 O. nr. 127/2007 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei postseism a clădirilor şi stabilirea  
 soluţiilor-cadru de intervenţie", indicativ ME 003-2007 
 M. Of. nr. 562/16 aug. 2007   
 
 O. nr. 1357/2007 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului-cadru de finanţare a Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea  
 autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate din Programul operaţional  
 regional 2007-2013" 
 M. Of. nr. 40/17 ian. 2008   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 
 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 

 O. nr. 486/500/2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în  
 timp asupra construcţiilor existente 
 M. Of. nr. 543/9 aug. 2007 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1299/1620/2008  (M. Of. nr. 718/22 oct. 2008) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 607/914/2007 
 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de  
 drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea  
 infrastructurii de transport regionale şi locale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 571/21 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1141/2419/2007  (M. Of. nr. 18/10 ian. 2008) 
 
 
 O. nr. 910/1742/2007 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a  
 bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul  
 Programului operaţional regional 2007–2013 
 M. Of. nr. 740/1 nov. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 965/761/2010  (M. Of. nr. 165/15 mar. 2010) 
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 - O. nr. 923/437/567/2013  (M. Of. nr. 264/10 mai  
 2013) 
 
 
 O. nr. 1118/2338/2007 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea  
 infrastructurii serviciilor de sănătate" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional  
 regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 871/20 dec. 2007   
 
 O. nr. 1119/2392/2007 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi  
 echiparea infrastructurii serviciilor sociale" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului  
 operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 19/10 ian. 2008   
 
 O. nr. 1147/2007/620/2008 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional  
 regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 197/14 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 441/2305/2009  (M. Of. nr. 500/20 iul. 2009) 
 - O. nr. 2435/2631/2010  (M. Of. nr. 745/8 nov. 2010) 
 - O. nr. 950/1682/2011  (M. Of. nr. 173/11 mar. 2011) 
 - O. nr. 929/730/1063/2012  (M. Of. nr. 573/13 aug.  
 2012) 
 - O. nr. 661/2720/1377/2015  (M. Of. nr. 792/26 oct.  
 
 

2015) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 
 

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

 O. nr. 166/216/2007 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de  
 locuinţe proprietate personală 
 M. Of. nr. 398/13 iun. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 794/305/2007  (M. Of. nr. 671/1 oct. 2007) 
 - O. nr. 697/510/2008  (M. Of. nr. 503/3 iul. 2008) 
 
 

- O. nr. 140/27/2009  (M. Of. nr. 245/13 apr. 2009) 

 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 
 O. nr. 1609/2007 

 Ordin pentru aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile de promovare a exportului privind participarea la  
 târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate şi  
 realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe 
 M. Of. nr. 249/13 apr. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1124/2010  (M. Of. nr. 542/3 aug. 2010) 
 
 
 O. nr. 1610/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub  
 presiune, exclusiv GPL 
 M. Of. nr. 266/20 apr. 2007   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 O. nr. 1504/138/2007 
 Ordin privind metodele de analiză a compoziţiei produselor cosmetice în vederea controlului acestora 
 M. Of. nr. 230/3 apr. 2007   
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 90/2007 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii mai 2007 
 M. Of. nr. 296/4 mai 2007   
 
 O. nr. 107/2007 

 Ordin pentru aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2007 în conformitate cu  
 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice  
 centrale 
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 M. Of. nr. 299/4 mai 2007   
 
 O. nr. 187/2007 
 Ordin privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea iunie 2007 
 M. Of. nr. 343/21 mai 2007   
 
 O. nr. 191/2007 

 Ordin privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2007 în conformitate cu  
 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al  
 Guvernului 
 M. Of. nr. 358/25 mai 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 430/2007  (M. Of. nr. 416/21 iun. 2007) 
 
 
 O. nr. 266/2007 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii iunie 2007 
 M. Of. nr. 371/31 mai 2007   
 
 O. nr. 282/2007 

 Ordin pentru publicarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul Naţional PHARE  
 2005 
 M. Of. nr. 458/6 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 476/2008  (M. Of. nr. 247/31 mar. 2008) 
 - O. nr. 185/2010  (M. Of. nr. 121/23 feb. 2010) 
 
 
 O. nr. 418/2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind calculul taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule 
 M. Of. nr. 448/2 iul. 2007   
 
 O. nr. 420/2007 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care  
 se acordă scutire indirectă 
 M. Of. nr. 466/11 iul. 2007   
 
 O. nr. 428/2007 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului 
 M. Of. nr. 422/25 iun. 2007   
 
 O. nr. 447/2007 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform  
 prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 M. Of. nr. 447/2 iul. 2007   
 
 O. nr. 464/2007 

 Ordin privind delegarea unor atribuţii ale ministrului economiei şi finanţelor secretarului de stat coordonator naţional al asistenţei  
 financiare externe nerambursabile 
 M. Of. nr. 434/28 iun. 2007   
 
 O. nr. 482/2007 

 Ordin pentru publicarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la programele de cooperare  
 transfrontalieră ale României cu Bulgaria, Ungaria, Moldova, Serbia şi Muntenegru şi Ucraina pentru anul 2005 
 M. Of. nr. 625/12 sep. 2007   
 
 O. nr. 487/2007 

 Ordin pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor şi termenelor de realizare a transferului competenţelor şi atribuţiilor privind  
 administrarea accizei către Autoritatea Naţională a Vămilor 
 M. Of. nr. 434/28 iun. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 477/17 iul. 2007) 
 Modificări: 
 - O. nr. 980/2007  (M. Of. nr. 600/30 aug. 2007) 
 - O. nr. 63/2008  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2008) 
 - O. nr. 939/2008  (M. Of. nr. 265/3 apr. 2008) 
 - O. nr. 1221/2008  (M. Of. nr. 331/25 apr. 2008) 
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 O. nr. 564/2007 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de  
 persoane fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate 
 M. Of. nr. 489/23 iul. 2007   
 
 O. nr. 599/2007 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iulie 2007 
 M. Of. nr. 457/6 iul. 2007   
 
 O. nr. 674/2007 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii august 2007 
 M. Of. nr. 526/2 aug. 2007   
 
 O. nr. 771/2007 

 Ordin pentru aprobarea Precizărilor de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a titlului VII "Accize şi alte taxe  
 speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 
 M. Of. nr. 509/30 iul. 2007   
 
 O. nr. 822/2007 
 Ordin privind organizarea timpului de lucru pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în larg 
 M. Of. nr. 537/8 aug. 2007   
 
 O. nr. 839/2007 

 Ordin pentru publicarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2005 de sprijin  
 comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România 
 M. Of. nr. 560/15 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1539/2007  (M. Of. nr. 741/1 nov. 2007) 
 
 
 O. nr. 911/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a  
 instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în  
 bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu  
 modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007 
 M. Of. nr. 591/28 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 3154/2008  (M. Of. nr. 742/3 nov. 2008) 
 - O. nr. 3285/2008  (M. Of. nr. 765/13 nov. 2008) 
 - O. nr. 469/2009  (M. Of. nr. 181/24 mar. 2009) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 955/2007 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2007 
 M. Of. nr. 614/5 sep. 2007   
 
 O. nr. 986/2007 

 Ordin privind unele măsuri pentru desemnarea serviciului tehnic care efectuează încercările pentru motoarele destinate a fi montate pe  
 maşini mobile nerutiere şi pentru motoarele secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă 
 M. Of. nr. 619/7 sep. 2007   
 
 O. nr. 1022/2007 

 Ordin pentru publicarea acordurilor de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind programele de cooperare  
 transfrontalieră ale României pentru 2006: Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Bulgaria 2006, Programul de cooperare  
 transfrontalieră a României cu Ungaria 2006, Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Serbia 2006, Programul de  
 cooperare transfrontalieră a României cu Moldova 2006, Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Ucraina 2006 
 M. Of. nr. 682/8 oct. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 185/2010  (M. Of. nr. 121/23 feb. 2010) 
 
 
 O. nr. 1105/2007 

 Ordin pentru publicarea unui addendum la Memorandumul de finanţare privind Programul PHARE naţional pentru România 2004 şi a  
 unui addendum la Acordul de finanţare privind Programul PHARE naţional pentru România 2005 
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 M. Of. nr. 674/3 oct. 2007   
 
 O. nr. 1122/2007 

 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 80/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului  
 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a 
 M. Of. nr. 628/13 sep. 2007   
 
 O. nr. 1388/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de virare în conturile de venituri bugetare a contribuţiilor sociale  
 achitate de contribuabilii nerezidenţi în contul unic deschis în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale 
 M. Of. nr. 673/2 oct. 2007   
 
 O. nr. 1404/2007 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 octombrie 2007 
 M. Of. nr. 674/3 oct. 2007   
 
 O. nr. 1457/2007 

 Ordin pentru numirea Comisiei de evaluare a subproiectelor depuse de autorităţile publice locale pentru finanţare din subcomponenta de  
 infrastructură municipală 
 M. Of. nr. 688/10 oct. 2007   
 
 O. nr. 1488/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, virarea, evidenţa şi controlul sumelor rezultate din  
 aplicarea timbrului Crucii Roşii 
 M. Of. nr. 693/12 oct. 2007   
 
 O. nr. 1632/2007 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru reatestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor  
 tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale 
 M. Of. nr. 302/7 mai 2007   
 
 O. nr. 1645/2007 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate, plătite în plus faţă de  
 obligaţia fiscală sau din eroare, precum şi a garanţiilor constituite pentru înlesnirile la plată acordate în baza prevederilor legale în  

 materie, rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi virate în  
 contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
 M. Of. nr. 721/25 oct. 2007   
 
 O. nr. 1646/2007 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi,  
 plătită în plus faţă de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de  
 asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de calcul al bazei de  
 impunere 
 M. Of. nr. 725/26 oct. 2007   
 
 O. nr. 1652/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de  
 distribuţie a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 753/6 nov. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1825/2009  (M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 - O. nr. 2031/2009  (M. Of. nr. 797/23 nov. 2009) 
 - O. nr. 1215/2010  (M. Of. nr. 464/7 iul. 2010) 
 
 
 O. nr. 1668/2007 

 Ordin pentru publicarea unui addendum la Acordul de finanţare privind Programul PHARE naţional pentru România 2005 RO  
 2005/017-553, subprogramul 6 - Participarea la programele şi agenţiile comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali 
 M. Of. nr. 773/14 nov. 2007   
 
 O. nr. 1685/2007 

 Ordin privind asigurarea condiţiilor de derulare a activităţilor convenite cu Banca Mondială în baza acordurilor de împrumut dintre  
 România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea  
 mediului şi regenerarea socioeconomica 
 M. Of. nr. 454/5 iul. 2007 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 893/30 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 1690/2007 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare, care adoptă standarde europene  
 armonizate 
 M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 177/2008  (M. Of. nr. 82/1 feb. 2008) 
 - O. nr. 1533/2008  (M. Of. nr. 405/29 mai 2008) 
 
 
 O. nr. 1768/2007 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de  
 seră 
 M. Of. nr. 635/17 sep. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1969/2009  (M. Of. nr. 791/19 nov. 2009) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 213/28 mar. 2011) 
 
 
 O. nr. 1769/2007 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind marcarea şi colorarea unor produse energetice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.  
 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut  
 în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006 
 M. Of. nr. 589/27 aug. 2007   
 
 O. nr. 1775/2007 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de eşantionare pentru verificarea respectării condiţiilor privind conţinutul de sulf din combustibilii  
 lichizi 
 M. Of. nr. 626/12 sep. 2007   
 
 O. nr. 1820/2007 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii noiembrie 2007 
 M. Of. nr. 738/31 oct. 2007   
 
 O. nr. 1823/2007 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile  
 pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare  
 în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în  

 perioada de garanţie şi postgaranţie 
 M. Of. nr. 770/14 nov. 2007   
 
 O. nr. 1849/2007 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de  
 tranziţie 
 M. Of. nr. 785/20 nov. 2007   
 
 O. nr. 1857/2007 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 785/20 nov. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 849/11 dec. 2007) 
 
 
 O. nr. 1879/2007 
 Ordin pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare 
 M. Of. nr. 768/13 nov. 2007   
 
 O. nr. 2116/2007 
 Ordin privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică 
 M. Of. nr. 34/16 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 3700/2008  (M. Of. nr. 864/22 dec. 2008) 
 - O. nr. 2624/2009  (M. Of. nr. 647/1 oct. 2009) 
 - O. nr. 3215/2009  (M. Of. nr. 813/27 nov. 2009) 
 - O. nr. 1966/2010  (M. Of. nr. 509/22 iul. 2010) 
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 - O. nr. 183/2011/57/2012  (M. Of. nr. 75/30 ian. 2012) 
 - O. nr. 592/1283/2013  (M. Of. nr. 521/20 aug. 2013) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 683/6 nov. 2013) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1236/1933/2013  (M. Of. nr. 745/2 dec. 2013) 
 - O. nr. 901/1199//2014  (M. Of. nr. 670/12 sep. 2014) 
 - O. nr. 1098/1553/2014  (M. Of. nr. 852/21 nov. 2014) 
 - O. nr. 1268/1694/2014  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 2165/2007 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României pentru Programul de cooperare  
 norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2008   
 
 O. nr. 2273/2007 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 decembrie 2007 
 M. Of. nr. 837/6 dec. 2007   
 
 O. nr. 2293/2007 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului fişei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii 
 M. Of. nr. 866/18 dec. 2007   
 
 O. nr. 2357/2007 

 Ordin privind persoanele împuternicite să constate contravenţiile şi să aplice amenzile pentru nerespectarea unor reglementări emise de  
 Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 M. Of. nr. 876/20 dec. 2007   
 
 O. nr. 2363/2007 

 Ordin privind publicarea Memorandumului de înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004 -2009 dintre guvernele  
 Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României 
 M. Of. nr. 44/18 ian. 2008   
 
 O. nr. 2371/2007 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu  
 modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 878/21 dec. 2007   
 
 O. nr. 2397/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2007 
 M. Of. nr. 887/27 dec. 2007   
 
 O. nr. 2462/2007 

 Ordin privind aprobarea procedurii de contractare a datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat pe pieţele  
 internaţionale 
 M. Of. nr. 898/28 dec. 2007   
 
 O. nr. 2463/2007 

 Ordin privind nivelul accizei minime pentru ţigarete şi alte precizări date în aplicarea titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea  
 nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 896/28 dec. 2007   
 
 O. nr. 2489/2007 

 Ordin pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea şi modificarea  
 unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul activităţii fiscale 
 M. Of. nr. 899/28 dec. 2007   
 
 O. nr. 2497/2007 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii ianuarie 2008 
 M. Of. nr. 11/7 ian. 2008   
 
 O. nr. 2507/2007 

 Ordin pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial  
 "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007—2013 
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 M. Of. nr. 85/1 feb. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 682/450/655/2013  (M. Of. nr. 409/8 iul. 2013) 
 - O. nr. 2140/695/2015  (M. Of. nr. 567/29 iul. 2015) 
 
 
 O. nr. 2508/2007 

 Ordin privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii  
 CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" şi 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile  
 inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional  
 sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007—2013 
 M. Of. nr. 85/1 feb. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1461/3306/2009  (M. Of. nr. 871/14 dec. 2009) 
 - O. nr. 710/468/654/2013  (M. Of. nr. 359/17 iun.  
 
 

2013) 

 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 330/1357/C/2007 
 Ordin privind procedura de încasare şi virare, precum şi obligaţiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor  
 imobiliare din patrimoniul personal 
 M. Of. nr. 393/11 iun. 2007   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 

 O. nr. 1636/392/2007 
 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în  
 funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive", indicativ NEx 01-06 
 M. Of. nr. 411/19 iun. 2007   
 
 O. nr. 1637/391/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de  
 emisii de gaze toxice şi/sau explozive 
 M. Of. nr. 408/19 iun. 2007   
 
 O. nr. 1638/393/2007 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care  
 funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice", indicativ NVIV - 01-06 
 M. Of. nr. 408/19 iun. 2007   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1181/2007 
 Ordin privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală 
 M. Of. nr. 611/4 sep. 2007   
 
 O. nr. 2089/2007 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor  
 internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, precum şi a reprezentanţelor persoanelor juridice străine, care îşi au sediul  
 sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Bucureşti, în vederea aplicării Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de  
 Administrare Fiscală nr. 1.429/2007 pentru aprobarea competenţei de administrare a unor categorii de contribuabili de către Direcţia  
 Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 732/30 oct. 2007   
 
 O. nr. 2195/2007 

 Ordin privind procedura de soluţionare a contestaţiilor înregistrate la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili până la data  
 de 1 octombrie 2007 şi nesoluţionate 
 M. Of. nr. 802/23 nov. 2007   
 
 O. nr. 2250/2007 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VI  
 "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 834/5 dec. 2007   
 
 O. nr. 6415/2007 

 Ordin privind aprobarea utilizării şi completării unor modele de formulare în cazul exportului de mărfuri care intră sub incidenţa  
 măsurilor de Politică Agricolă Comună şi a produselor Non-Anexa I 
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 M. Of. nr. 421/25 iun. 2007   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 7550/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor procedurale interne ale Autorităţii Naţionale a Vămilor privind achiziţia imobilelor (terenuri/clădiri/alte  
 bunuri imobile) 
 M. Of. nr. 571/21 aug. 2007   
 
 O. nr. 8831/2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de decontare a plăţii datoriei vamale şi a altor taxe şi impozite prin mijloace informatice 
 M. Of. nr. 699/17 oct. 2007   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 266/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind formarea profesională specifică a formatorilor în domeniul operatorilor responsabili cu  
 supravegherea tehnică a instalaţiilor - RSVTI 
 M. Of. nr. 498/25 iul. 2007   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 O. nr. 178/2007 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs,  
 valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2007 
 M. Of. nr. 138/26 feb. 2007   
 
 O. nr. 329/2007 

 Ordin privind aplicarea normelor metodologice pentru elevii care beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport ca urmare a faptului  
 că nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu 
 M. Of. nr. 139/26 feb. 2007   
 
 O. nr. 356/2007 

 Ordin pentru aprobarea Precizărilor metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calităţii de conducător de doctorat,  
 corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat, precum şi nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare  
 de doctorat 
 M. Of. nr. 224/2 apr. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 4650/2009  (M. Of. nr. 557/11 aug. 2009) 
 - O. nr. 4478/2011  (M. Of. nr. 448/27 iun. 2011) 
 
 
 O. nr. 634/2007 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea bacalaureatului român - filiera bilingv-francofonă 
 M. Of. nr. 463/10 iul. 2007   
 
 O. nr. 760/2007 

 Ordin privind eliberarea actelor de studii postliceale absolvenţilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate în baza  
 Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 
 M. Of. nr. 305/8 mai 2007   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 
 O. nr. 1016/2007 

 Ordin privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei anticipate susţinute de elevii claselor a XI-a din secţiile bilingve  
 francofone care participă la Proiectul-pilot "De la învaţământul bilingv către filierele francofone" 
 M. Of. nr. 470/12 iul. 2007   
 
 O. nr. 1305/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic şi de cercetare, precum şi  
 bibliotecarilor din învăţământul superior de stat 
 M. Of. nr. 473/13 iul. 2007   
 
 O. nr. 1350/2007 

 Ordin pentru aprobarea metodologiilor de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic încadrat pe funcţiile din  
 anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 
 M. Of. nr. 509/30 iul. 2007   
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 O. nr. 1486/2007 

 Ordin privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ,,Junior’’ Bucureşti de către unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Şcoala ,,Genesis’’ Bucureşti 
 M. Of. nr. 888/27 dec. 2007   
 
 O. nr. 1529/2007 
 Ordin privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculumul naţional 
 M. Of. nr. 670/1 oct. 2007   
 
 O. nr. 1539/2007 
 Ordin privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar 
 M. Of. nr. 670/1 oct. 2007   
 
 O. nr. 1552/2007 
 Ordin privind aprobarea criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal 
 M. Of. nr. 543/9 aug. 2007   
 
 O. nr. 1607/2007 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Hyperion" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 889/27 dec. 2007   
 
 O. nr. 1805/2007 
 Ordin privind confirmarea sau reconfirmarea calităţii de conducător de doctorat 
 M. Of. nr. 725/26 oct. 2007   
 
 O. nr. 1863/2007 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare  
 profesională de nivel 3 
 M. Of. nr. 645/21 sep. 2007   
 
 O. nr. 1871/2007 

 Ordin privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei anticipate susţinute de elevii claselor a XI-a şi a probelor susţinute de  
 elevii claselor a XII-a din secţiile bilingve francofone pentru obţinerea menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" la bacalaureat 
 M. Of. nr. 703/18 oct. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 3939/2008  (M. Of. nr. 374/16 mai 2008) 
 
 
 O. nr. 2530/2007 

 Ordin privind aprobarea programelor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învăţământul preuniversitar la Limba şi literatura  
 slovacă - educatoare, învăţători, profesori, Limba şi literatura turcă - institutori, profesori, Limba şi literatura rusă maternă - profesori,  
 Limba şi literatura germană - educatoare, învăţători, profesori 
 M. Of. nr. 861/17 dec. 2007   
 
 O. nr. 2538/2007 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor conducerilor academice din învăţământul superior acreditat 
 M. Of. nr. 746/2 nov. 2007    
 O. nr. 2573/2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 776/15 nov. 2007   
 
 O. nr. 2574/2007 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate  
 vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004 
 M. Of. nr. 776/15 nov. 2007   
 
 O. nr. 2600/2007 

 Ordin privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învăţământul preuniversitar la Istoria şi tradiţiile  
 minorităţii maghiare 
 M. Of. nr. 811/28 nov. 2007   
 
 O. nr. 2687/2007 

 Ordin privind aprobarea programelor revizuite pentru susţinerea examenelor de acordare a definitivării în învăţământ şi a gradelor  
 didactice II şi I 
 M. Of. nr. 136/21 feb. 2008 
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 O. nr. 2843/2007 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular "Şcoala Mea" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008   
 
 O. nr. 2844/2007 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Elf" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008   
 
 O. nr. 2845/2007 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ţăndărică 4" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008   
 
 O. nr. 2846/2007 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ţăndărică 3" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008   
 
 O. nr. 2847/2007 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ţăndărică 2" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008   
 
 O. nr. 2848/2007 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ţăndărică 1" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008   
 
 O. nr. 2849/2007 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Helen" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008   
 
 O. nr. 2850/2007 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular "Grădiniţa Mea" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 4387/2014  (M. Of. nr. 654/4 sep. 2014) 
 
 
 O. nr. 2851/2007 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ,,ELPIS" din Dej 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT 
 
 

COMITETUL OLIMPIC ROMÂN 

 O. nr. 1560/345/1025/2007 
 Ordin pentru aprobarea Protocolului privind asigurarea cadrului de colaborare în vederea dezvoltării continue şi funcţionării performante  
 a sistemului naţional de educaţie fizică şi sport 
 M. Of. nr. 602/31 aug. 2007   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 
 O. nr. 1189/468/2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a fermei didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a  
 Regulamentului de organizare şi dotării minimale pentru ferma didactică agroturistică montană 
 M. Of. nr. 501/26 iul. 2007   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 
 

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 1419/2378/2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru acordarea bursei de studii  
 postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice 
 M. Of. nr. 639/19 sep. 2007   
 
 O. nr. 2758/2654/2007 

 Ordin privind aprobarea calendarului de desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate  
 "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice în anul universitar 2008-2009 şi a listei instituţiilor de învăţământ universitar din care  
 provin candidaţii 
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 M. Of. nr. 22/11 ian. 2008   
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 8/2007 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont aferente lunii ianuarie 2007 
 M. Of. nr. 9/8 ian. 2007   
 
 O. nr. 40/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale  
 instituţiilor publice la 31 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 65/26 ian. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 24/2012  (M. Of. nr. 37/17 ian. 2012) 
 
 
 O. nr. 68/2007 
 Ordin  pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finanţare ISPA 
 M. Of. nr. 68/29 ian. 2007   
 
 O. nr. 69/2007 
 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finanţare ISPA 
 M. Of. nr. 68/29 ian. 2007   
 
 O. nr. 80/2007 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat",  
 cod 14.13.01.01/a 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1122/2007  (M. Of. nr. 628/13 sep. 2007) 
 
 
 O. nr. 84/2007 

 Ordin pentru aprobarea Măsurilor unitare de aplicare a reglementărilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată şi accizelor  
 datorate în vamă în cazul operaţiunilor de leasing aflate în derulare la data aderării 
 M. Of. nr. 80/1 feb. 2007   
 
 O. nr. 111/2007 

 Ordin privind obligaţia depunerii Declaraţiei privind ajutoarele de stat primite în perioada ianuarie 2003-decembrie 2006 de către  
 beneficiarii de ajutor de stat din zone defavorizate 
 M. Of. nr. 67/29 ian. 2007   
 
 O. nr. 120/2007 

 Ordin pentru publicarea unui addendum la Memorandumul de finanţare privind Programul PHARE naţional pentru România 2001, a unui  
 addendum la Memorandumul de finanţare privind Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare şi a unor  
 addendumuri la memorandumurile de finanţare 2002, 2003, 2004 privind Programul PHARE de cooperare transfrontalieră 
 M. Of. nr. 116/15 feb. 2007   
 
 O. nr. 125/2007 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de finanţare dintre Comisia Europeană şi  
 Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare  
 pentru măsura "Asistenţă în vederea organizării în anul 2006 a două comitete de monitorizare ISPA în România" 
 M. Of. nr. 115/15 feb. 2007   
 
 O. nr. 126/2007 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii februarie 2007 
 M. Of. nr. 79/1 feb. 2007   
 
 O. nr. 155/2007 

 Ordin privind aplicarea măsurilor de simplificare pentru lucrările de construcţii-montaj prevăzute la art. 160 din Legea nr. 571/2003  
 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 94/6 feb. 2007   
 
 O. nr. 171/2007 

 Ordin privind delegarea unor atribuţii ale ministrului finanţelor publice secretarului de stat coordonator naţional al asistenţei şi  
 coordonator naţional al Programului ISPA 
 M. Of. nr. 103/12 feb. 2007   
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 O. nr. 185/2007 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu  
 modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 115/15 feb. 2007   
 
 O. nr. 186/2007 
 Ordin privind deciziile de impunere anuală 
 M. Of. nr. 115/15 feb. 2007   
 
 O. nr. 257/2007 

 Ordin privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de  
 TVA 
 M. Of. nr. 137/26 feb. 2007   
 
 O. nr. 273/2007 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Certificat de atestare a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în  
 scopuri de TVA" 
 M. Of. nr. 137/26 feb. 2007   
 
 O. nr. 296/2007 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la  
 bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de  
 Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor  
 ISPA 
 M. Of. nr. 199/22 mar. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 762/2007  (M. Of. nr. 524/2 aug. 2007) 
 - O. nr. 2246/2008  (M. Of. nr. 591/6 aug. 2008) 
 - O. nr. 3689/2008  (M. Of. nr. 864/22 dec. 2008) 
 - O. nr. 225/2010  (M. Of. nr. 156/11 mar. 2010) 
 - O. nr. 2057/2010  (M. Of. nr. 585/18 aug. 2010) 
 - O. nr. 970/648/2013  (M. Of. nr. 495/6 aug. 2013) 
 
 
 O. nr. 303/2007 
 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finanţare ISPA 
 M. Of. nr. 181/15 mar. 2007   
 
 O. nr. 304/2007 
 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finanţare ISPA 
 M. Of. nr. 228/3 apr. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 545/2007  (M. Of. nr. 279/26 apr. 2007) 
 
 
 O. nr. 307/2007 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii martie 2007 
 M. Of. nr. 143/27 feb. 2007   
 
 O. nr. 454/2007 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru acoperirea de la  
 bugetul de stat a plăţii TVA în cadrul programelor PHARE, ISPA şi SAPARD 
 M. Of. nr. 252/16 apr. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 634/2007  (M. Of. nr. 500/26 iul. 2007) 
  
 O. nr. 469/2007 

 Ordin privind stabilirea categoriilor de obligaţii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin poştă, formularele de  
 declaraţii de venit 
 M. Of. nr. 236/5 apr. 2007   
 
 O. nr. 490/2007 
 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2007 
 M. Of. nr. 241/10 apr. 2007   
 
 O. nr. 505/2007 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
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 lunii aprilie 2007 
 M. Of. nr. 226/3 apr. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 510/2007  (M. Of. nr. 234/4 apr. 2007) 
 
 
 O. nr. 522/2007 

 Ordin pentru aprobarea Precizărilor de aplicare a unor prevederi de la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice  
 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 M. Of. nr. 243/11 apr. 2007   
 
 O. nr. 523/2007 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile  
 neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 255/17 apr. 2007   
 
 O. nr. 530/2007 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile  
 neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii 
 M. Of. nr. 267/20 apr. 2007   
 
 O. nr. 537/2007 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de  
 bunuri" 
 M. Of. nr. 260/18 apr. 2007   
 
 O. nr. 545/2007 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 1 la Memorandumul de finanţare ISPA"  
 Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul Caraş-Severin, România" 
 M. Of. nr. 279/26 apr. 2007   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 357/2007 

 Ordin privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în  
 mod individual şi/sau într-o formă de asociere 
 M. Of. nr. 251/16 apr. 2007   
 
 O. nr. 1429/2007 

 Ordin pentru aprobarea competenţei de administrare a unor categorii de contribuabili de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a  
 Municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 691/11 oct. 2007   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 237/2007 

 Ordin privind birourile vamale desemnate pentru introducerea diamantelor brute pe teritoriul României, tranzitul şi, respectiv, scoaterea  
 diamantelor brute de pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 48/22 ian. 2007   
 
 O. nr. 4714/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind tipărirea formularelor exemplarului de control T5 şi a Normelor tehnice de aprobare a  
 utilizării ştampilei speciale 
 M. Of. nr. 259/18 apr. 2007   
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 
 
 O. nr. 210/2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu 
 M. Of. nr. 360/28 mai 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 663/2008  (M. Of. nr. 822/8 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 262/2007 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea  
 normelor privind echiparea militarilor 



 

 2183

 M. Of. nr. 592/28 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 440/2008  (M. Of. nr. 277/9 apr. 2008) 
 - O. nr. 26/2009  (M. Of. nr. 222/6 apr. 2009) 
 - O. nr. 44/2018  (M. Of. nr. 434/22 mai 2018) 
 - O. nr. 45/2019  (M. Of. nr. 301/18 apr. 2019) 
 - O. nr. 29/2021  (M. Of. nr. 185/24 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 269/2007 
 Ordin privind asigurarea asistenţei materiale pentru persoanele cazate în centrele din subordinea Oficiului Român pentru Imigrări 
 M. Of. nr. 655/26 sep. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 116/2009  (M. Of. nr. 447/30 iun. 2009) 
 - O. nr. 115/2011  (M. Of. nr. 426/17 iun. 2011) 
 - O. nr. 113/2017  (M. Of. nr. 761/25 sep. 2017) 
 
 
 O. nr. 280/2007 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Internelor şi  
 Reformei Administrative şi Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre  
 ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Varşovia la 13 iunie 2007 
 M. Of. nr. 648/24 sep. 2007   
 
 O. nr. 295/2007 

 Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a  
 contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program, a modalităţii  
 privind plata acesteia şi a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru  
 ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 
 M. Of. nr. 643/20 sep. 2007   
 
 O. nr. 296/2007 
 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale 
 M. Of. nr. 683/8 oct. 2007   
 
 O. nr. 297/2007 
 Ordin pentru aprobarea Planului strategic al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru perioada 2007-2009 
 M. Of. nr. 130/19 feb. 2008   
 
 O. nr. 313/2007 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Icco" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 699/17 oct. 2007   
 
 O. nr. 321/2007 

 Ordin pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind  
 statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 
 M. Of. nr. 728/26 oct. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 101/2013  (M. Of. nr. 424/12 iul. 2013) 
 - O. nr. 51/2015  (M. Of. nr. 402/8 iun. 2015) 
 - O. nr. 139/2017  (M. Of. nr. 921/23 nov. 2017) 
 - O. nr. 170/2021  (M. Of. nr. 1089/15 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 325/2007 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii "Parc Industrial UTA 2" 
 M. Of. nr. 710/22 oct. 2007   
 
 O. nr. 343/2007 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Automecanica - S.A. 
 M. Of. nr. 788/20 nov. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 787/2021  (M. Of. nr. 631/28 iun. 2021) - modifică titlul 
   
 O. nr. 356/2007 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în  
 regim de închiriere 
 M. Of. nr. 820/3 dec. 2007 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 872/20 dec. 2007) 
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 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMI 

 O. nr. 286/2070/1676/867/9553/1755/896/1951/2007 
 Ordin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Grupului tematic de lucru pentru coordonarea naţională a activităţilor de protecţie şi  
 asistenţă a victimelor traficului de persoane 
 M. Of. nr. 799/23 nov. 2007   
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL PUBLIC 
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 335/2881/1990/1072/2007/266/A6.880/409/C/2353/C/2008 
 Ordin pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane 
 M. Of. nr. 849/17 dec. 2008   
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 

 O. nr. 247/1235/631/1130/2007 
 Ordin privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora de  
 preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, şi autorităţile de  
 sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei 
 M. Of. nr. 477/17 iul. 2007   
 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE 

 Decizia nr. 1/2007 

 Decizie privind aprobarea Programului de interes naţional pentru îmbunătăţirea activităţilor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului  
 de persoane şi a Metodologiei de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de interes naţional 
 M. Of. nr. 749/5 nov. 2007   
 
 Decizia nr. 4/2007 
 Decizie pentru aprobarea Criteriilor de evaluare şi acreditare a proiectelor de prevenire a traficului de persoane 
 M. Of. nr. 837/6 dec. 2007   
 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 206/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile publice de transport local şi  
 judeţean de persoane 
 M. Of. nr. 756/7 nov. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 367/2011  (M. Of. nr. 511/19 iul. 2011) 
 - O. nr. 236/2013  (M. Of. nr. 303/28 mai 2013) 
 - O. nr. 202/2014  (M. Of. nr. 457/23 iun. 2014) 
 - O. nr. 337/2015  (M. Of. nr. 529/16 iul. 2015) 
 - O. nr. 510/2018  (M. Of. nr. 979/20 nov. 2018) 
 - O. nr. 132/2019  (M. Of. nr. 357/8 mai 2019) - modifică titlul 
 - O. nr. 504/2019  (M. Of. nr. 859/24 oct. 2019) 
 - O. nr. 471/2020  (M. Of. nr. 1080/14 nov. 2020) 
 - O. nr. 23/2022  (M. Of. nr. 73/25 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 207/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local  
 de persoane 
 M. Of. nr. 756/7 nov. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 133/2019  (M. Of. nr. 368/13 mai 2019) - modifică titlul 
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 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 
 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 1045/I.G./2007 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice 
 M. Of. nr. 636/17 sep. 2007   
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 478/C/2007 
 Ordin privind planificarea şi monitorizarea obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţie 
 M. Of. nr. 190/20 mar. 2007   
 
 O. nr. 515/C/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat  
 judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei 
 M. Of. nr. 146/28 feb. 2007   
 
 O. nr. 520/C/2007 

 Ordin privind aprobarea tarifelor de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi  
 lichidatorii judiciari 
 M. Of. nr. 141/27 feb. 2007   
 
 O. nr. 663/C/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate  
 juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei 
 M. Of. nr. 194/21 mar. 2007   
 
 O. nr. 928/C/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile şi metodologia de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului de  
 probaţiune 
 M. Of. nr. 256/17 apr. 2007   
 
 O. nr. 1276/C/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de consilieri  
 pentru afaceri europene din Ministerul Justiţiei 
 M. Of. nr. 360/28 mai 2007   
 
 O. nr. 1661/C/2007 
 Ordin privind aprobarea Statutului Corpului Executorilor pentru Instituţiile Financiare Nebancare 
 M. Of. nr. 512/31 iul. 2007   
 
 O. nr. 1662/C/2007 
 Ordin privind aprobarea Statutului Corpului Executorilor pentru Societăţile de Microfinanţare 
 M. Of. nr. 519/1 aug. 2007   
 
 O. nr. 2057/C/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea unitară a drepturilor de aprovizionare, dotare şi consum de bunuri şi  
 materiale de întreţinere şi reparaţii pentru bunurile aparţinând persoanelor private de libertate 
 M. Of. nr. 617/6 sep. 2007   
 
 O. nr. 2076/2007 

 Ordin pentru organizarea evidenţei speciale a asociaţiilor religioase constituite potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi  
 regimul general al cultelor 
 M. Of. nr. 617/6 sep. 2007   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

 O. nr. 1163/C/995/2007 
 Ordin privind înfiinţarea, componenţa şi atribuţiile Comisiei comune a Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Sănătăţii Publice de analiză  
 a deceselor persoanelor private de libertate, survenite în sistemul penitenciar 
 M. Of. nr. 421/25 iun. 2007   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 
 
 O. nr. 755/2007 

 Ordin privind aprobarea modelului fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public, precum şi a Registrului naţional  
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 al grădinilor zoologice şi acvariilor publice 
 M. Of. nr. 316/11 mai 2007   
 
 O. nr. 1108/2007 

 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului  
 în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora 
 M. Of. nr. 629/13 sep. 2007 
 Modificări: 
 - Ordin nr. 890/2009  (M. Of. nr. 505/22 iul. 2009) 
 - O. nr. 825/2014  (M. Of. nr. 434/13 iun. 2014) 
 - O. nr. 865/2014  (M. Of. nr. 439/17 iun. 2014) 
 - O. nr. 938/2014  (M. Of. nr. 450/19 iun. 2014) 
 - O. nr. 765/2016  (M. Of. nr. 349/6 mai 2016) 
 - O. nr. 878/2019  (M. Of. nr. 747/13 sep. 2019) 
 - O. nr. 2384/2021  (M. Of. nr. 18/6 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 1163/2007 

 Ordin privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a lucrărilor hidrotehnice de  
 amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor 
 M. Of. nr. 550/13 aug. 2007   
 
 O. nr. 1386/2007 
 Ordin pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică 
 M. Of. nr. 634/14 sep. 2007   
 
 O. nr. 1474/2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră 
 M. Of. nr. 680/5 oct. 2007 
 Modificări: 
 - Ordin nr. 890/2009  (M. Of. nr. 505/22 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 1710/2007 
 Ordin privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional 
 M. Of. nr. 815/29 nov. 2007   
 
 O. nr. 1798/2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu 
 M. Of. nr. 808/27 nov. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1298/2011  (M. Of. nr. 316/9 mai 2011) 
 - O. nr. 3839/2012  (M. Of. nr. 795/27 nov. 2012) 
 - O. nr. 1078/2017  (M. Of. nr. 630/2 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1829/2007 

 Ordin pentru aprobarea Îndrumarului privind evaluarea riscurilor asupra mediului şi sănătăţii umane, datorate introducerii deliberate în  
 mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic 
 M. Of. nr. 856/13 dec. 2007   
 
 O. nr. 1888/2007 

 Ordin privind aprobarea Listei cu substanţele organohalogenate şi metale grele, precum şi a limitelor maxime admisibile pentru  
 substanţele organohalogenate şi metale grele din apă şi din substratul sedimentar 
 M. Of. nr. 839/7 dec. 2007   
 
 O. nr. 1937/2007 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând obligaţii fiscale datorate bugetului Fondului pentru mediu,  
 plătite de contribuabili în contul unic al Administraţiei Fondului pentru Mediu, de distribuire a sumelor reprezentând obligaţii fiscale  
 restante înregistrate de către aceştia la bugetul Fondului pentru mediu la data de 31 decembrie 2007 şi de stingere a acestora 
 M. Of. nr. 868/19 dec. 2007   
 
 O. nr. 1964/2007 

 Ordin privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice  
 europene Natura 2000 în România 
 M. Of. nr. 98/7 feb. 2008 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2387/2011  (M. Of. nr. 846/29 nov. 2011) 

 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
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 O. nr. 818/A.K./1687/V.V./2007 
 Ordin privind actele de reglementare necesare închiderii iazurilor de decantare aferente perimetrelor miniere 
 M. Of. nr. 375/1 iun. 2007   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 
 O. nr. 55/2007 

 Ordin pentru înfiinţarea Registrului naţional al informaţiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic şi  
 transmiterea informaţiei către Comisia Europeană 
 M. Of. nr. 81/1 feb. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 415/21 iun. 2007) 
 
 
 O. nr. 85/2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului naţional de alocare 
 M. Of. nr. 101/9 feb. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 296/2008  (M. Of. nr. 268/4 apr. 2008) 
 
 
 O. nr. 224/2007 
 Ordin pentru stabilirea Zilei Gărzii Naţionale de Mediu 
 M. Of. nr. 159/6 mar. 2007   
 
 O. nr. 255/2007 
 Ordin privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră 
 M. Of. nr. 229/3 apr. 2007 
 Modificări: 
 - Ordin nr. 890/2009  (M. Of. nr. 505/22 iul. 2009) 
 - O. nr. 855/2013  (M. Of. nr. 337/10 iun. 2013) 
 - O. nr. 865/2014  (M. Of. nr. 439/17 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 346/2007 

 Ordin privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 1 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi  
 protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului  
 în România 
 M. Of. nr. 316/11 mai 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1271/2008  (M. Of. nr. 746/4 nov. 2008) 
 
 
 O. nr. 347/2007 

 Ordin privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi  
 protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului  
 în România 
 M. Of. nr. 316/11 mai 2007   
 
 O. nr. 348/2007 

 Ordin privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 3 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi  
 protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului  
 în România 
 M. Of. nr. 316/11 mai 2007   
 
 O. nr. 349/2007 

 Ordin privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi  
 protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului  
 în România 
 M. Of. nr. 316/11 mai 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1271/2008  (M. Of. nr. 746/4 nov. 2008) 
 
 
 O. nr. 350/2007 

 Ordin privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi  
 protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului  
 în România 
 M. Of. nr. 316/11 mai 2007   
 
 O. nr. 351/2007 

 Ordin privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi  
 protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului  
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 în România 
 M. Of. nr. 316/11 mai 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1271/2008  (M. Of. nr. 746/4 nov. 2008) 
 
 
 O. nr. 352/2007 

 Ordin privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi  
 protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului  
 în România 
 M. Of. nr. 316/11 mai 2007   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 O. nr. 370/2007 

 Ordin pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum şi a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare şi de păstrare ale  
 acestora 
 M. Of. nr. 354/24 mai 2007   
 
 O. nr. 377/2007 
 Ordin privind repartizarea biletelor de odihnă 
 M. Of. nr. 333/17 mai 2007   
 
 O. nr. 432/2007 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e)-g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006  
 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 349/23 mai 2007   
 
 O. nr. 709/2007 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din cadrul programului de interes naţional în  
 domeniul asistenţei sociale a persoanelor victime ale violenţei în familie "Susţinerea sistemului de servicii specializate prin finanţarea în  
 parteneriat de proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie" şi a Ghidului  
 solicitantului pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul asistenţei sociale a  
 persoanelor victime ale violenţei în familie "Dezvoltarea serviciilor de recuperare şi reintegrare socială destinate agresorilor familiali" 
 M. Of. nr. 649/24 sep. 2007   
 
 O. nr. 763/2007 

 Ordin privind aprobarea ca linii prioritare pentru subvenţionarea în anul 2008, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a  
 asociațiilor şi fundaţiilor, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de  
 evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
 M. Of. nr. 641/20 sep. 2007 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 589/2008  (M. Of. nr. 685/7 oct. 2008) 

 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 671/1640/61/2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific  
 persoanei cu surdocecitate 
 M. Of. nr. 662/27 sep. 2007 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 306/299/4253/2010  (M. Of. nr. 466/7 iul. 2010) 

 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 742/303/2720/2007 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind  
 aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în  
 interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a  
 Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi,  
 lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor familiale 
 M. Of. nr. 42/18 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1430/184/5392/2009  (M. Of. nr. 707/21 oct.  
 
 

2009) 

 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

 O. nr. 762/1992/2007 
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 Ordin pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap 
 M. Of. nr. 885/27 dec. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 124/205/2008  (M. Of. nr. 158/29 feb. 2008) 
 - O. nr. 692/982/2013  (M. Of. nr. 313/30 mai 2013) 
 - O. nr. 707/538/2014  (M. Of. nr. 354/14 mai 2014) 
 - O. nr. 131/90/2015  (M. Of. nr. 91/3 feb. 2015) 
 - O. nr. 874/554/2016  (M. Of. nr. 376/17 mai 2016) 
 - O. nr. 1070/403/2018  (M. Of. nr. 296/2 apr. 2018) 
 - O. nr. 741/577/2019  (M. Of. nr. 293/16 apr. 2019) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 62/2007 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru  
 persoanele cu handicap şi modelul acesteia 
 M. Of. nr. 293/3 mai 2007   
 
 O. nr. 223/2007 
 Ordin privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap 
 M. Of. nr. 567/17 aug. 2007   
 
 O. nr. 319/2007 
 Ordin privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
 M. Of. nr. 693/12 oct. 2007   
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 

INSPECŢIA SOCIALĂ 

 Decizia nr. 147/2007 
 Decizie privind aprobarea modelului de ordin de misiune pentru realizarea funcţiilor specifice ale Inspecţiei Sociale 
 M. Of. nr. 862/17 dec. 2007   
 
 Decizia nr. 148/2007 

 Decizie privind aprobarea principalelor modele standard utilizate în activitatea de inspecţie şi control a Inspecţiei Sociale, precum şi a  
 metodologiei de completare a acestora 
 M. Of. nr. 869/19 dec. 2007   
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 O. nr. 3/2007 
 Ordin privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM 
 M. Of. nr. 70/30 ian. 2007   
 
 O. nr. 207/2007 

 Ordin privind aprobarea Procedurilor de predare-primire la casele teritoriale de pensii a carnetelor de muncă aflate în păstrarea titularilor,  
 în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări  
 sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 205/27 mar. 2007   
 
 O. nr. 234/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a  
 Forţei de Muncă 
 M. Of. nr. 264/19 apr. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 502/26 iul. 2007) 
 
 
 O. nr. 242/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării  
 proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile 
 M. Of. nr. 234/4 apr. 2007 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2712/2012  (M. Of. nr. 734/31 oct. 2012) 

 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 83/154/2007 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. I-IV din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri  
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 financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale 
 M. Of. nr. 138/26 feb. 2007   
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

 O. nr. 14/2007 

 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a  
 ghidului metodologic de implementare a acestor standarde 
 M. Of. nr. 146/28 feb. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 27/2019  (M. Of. nr. 160/28 feb. 2019) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 31/2007 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de control, inspecţie şi monitorizare, aplicabilă în domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale  
 pentru Persoanele cu Handicap 
 M. Of. nr. 180/15 mar. 2007   
 MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE 
 
 O. nr. 18/2007 

 Ordin pentru publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Republicii Populare Chineze privind acordarea de către Guvernul Republicii Populare Chineze a unui grant privind cooperarea în  
 domeniul resurselor umane 
 M. Of. nr. 415/21 iun. 2007   
 
 O. nr. 28/2007 
 Ordin privind înfiinţarea Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Satu Mare 
 M. Of. nr. 443/29 iun. 2007   
 
 O. nr. 575/2007 
 Ordin privind înfiinţarea Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Bucureşti 
 M. Of. nr. 476/16 iul. 2007   
 
 O. nr. 586/2007 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor  
 realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a  
 întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 476/16 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 649/2007  (M. Of. nr. 543/9 aug. 2007) 
 - O. nr. 1142/2007  (M. Of. nr. 843/8 dec. 2007) 
 
 
 O. nr. 1337/2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri 
 M. Of. nr. 852/12 dec. 2007   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 O. nr. 13/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor-cadru privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor naţionale de sănătate 
 M. Of. nr. 77/1 feb. 2007   
 
 O. nr. 112/2007 
 Ordin privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen 
 M. Of. nr. 101/9 feb. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 264/2008  (M. Of. nr. 176/7 mar. 2008) 
 - O. nr. 341/2008  (M. Of. nr. 225/24 mar. 2008) 
 - O. nr. 555/2008  (M. Of. nr. 256/1 apr. 2008) 
 - O. nr. 292/2009  (M. Of. nr. 180/23 mar. 2009) 
 - O. nr. 463/2009  (M. Of. nr. 252/15 apr. 2009) 
 - O. nr. 286/2012  (M. Of. nr. 214/30 mar. 2012) 
 - O. nr. 596/2015  (M. Of. nr. 322/12 mai 2015) 
 - O. nr. 489/2017  (M. Of. nr. 307/28 apr. 2017) 
 - O. nr. 620/2017  (M. Of. nr. 411/31 mai 2017) 
 - O. nr. 695/2017  (M. Of. nr. 486/27 iun. 2017) 
 - O. nr. 860/2017  (M. Of. nr. 620/1 aug. 2017) 
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 - O. nr. 587/2018  (M. Of. nr. 393/8 mai 2018) 
 - O. nr. 562/2020  (M. Of. nr. 282/3 apr. 2020) 
 - O. nr. 1097/2020  (M. Of. nr. 524/18 iun. 2020) 
 - O. nr. 1667/2020  (M. Of. nr. 891/30 sep. 2020) 
 - O. nr. 2181/2020  (M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020) 
 - O. nr. 532/2021  (M. Of. nr. 434/23 apr. 2021) 
 - O. nr. 1067/2021  (M. Of. nr. 639/29 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 284/2007 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice  
 comitetului director din spitalele publice 
 M. Of. nr. 117/16 feb. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 558/2007  (M. Of. nr. 226/3 apr. 2007) 
 - O. nr. 1278/2008  (M. Of. nr. 527/14 iul. 2008) 
 - O. nr. 912/2014  (M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 
 - O. nr. 595/2015  (M. Of. nr. 337/18 mai 2015) 
 - O. nr. 954/2017  (M. Of. nr. 698/29 aug. 2017) 
 - O. nr. 1291/2017  (M. Of. nr. 889/13 nov. 2017) 
 
 
 O. nr. 320/2007 

 Ordin privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului  
 public 
 M. Of. nr. 136/23 feb. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 203/2008  (M. Of. nr. 166/4 mar. 2008) 
 - O. nr. 1297/2009  (M. Of. nr. 702/20 oct. 2009) 
 
 
 O. nr. 341/2007 

 Ordin pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale  
 sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă 
 M. Of. nr. 149/1 mar. 2007   
 
 O. nr. 441/2007 

 Ordin pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină,  
 donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor  
 terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 248/13 apr. 2007   
 
 O. nr. 482/2007 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de  
 produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 237/5 apr. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1411/2016  (M. Of. nr. 1027/21 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 569/2007 

 Ordin pentru aprobarea Listei preţurilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul  
 bolnavilor incluşi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului naţional cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 292/2007 
 M. Of. nr. 221/30 mar. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 575/2007  (M. Of. nr. 230/3 apr. 2007) 
 - O. nr. 571/2008  (M. Of. nr. 257/1 apr. 2008) 
 - O. nr. 742/2008  (M. Of. nr. 299/16 apr. 2008) 
 - O. nr. 1130/2008  (M. Of. nr. 466/23 iun. 2008) 
 
 
 O. nr. 665/2007 
 Ordin privind unele măsuri de aplicare a unor prevederi ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară 
 M. Of. nr. 273/24 apr. 2007    
 
 O. nr. 734/2007 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea, în perioada 17-24 iunie 2007, a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană  
 fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat în urma concursurilor desfăşurate în lunile noiembrie 2006 şi martie  
 2007 
 M. Of. nr. 303/7 mai 2007   
 
 O. nr. 816/2007 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare simplificată pentru unele medicamente homeopate 
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 M. Of. nr. 345/22 mai 2007   
 
 O. nr. 822/2007 

 Ordin privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 17-24 iunie 2007, pentru ocuparea funcţiei  
 de manager, persoană fizică, din spitalele publice 
 M. Of. nr. 345/22 mai 2007   
 
 O. nr. 884/2007 

 Ordin pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de  
 punere pe piaţă în România, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 375/1 iun. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 934/2007  (M. Of. nr. 378/4 iun. 2007) 
 - O. nr. 1295/2007  (M. Of. nr. 527/3 aug. 2007) 
 - O. nr. 1659/2007  (M. Of. nr. 671/1 oct. 2007) 
 - O. nr. 1798/2007  (M. Of. nr. 719/24 oct. 2007) 
 - O. nr. 37/2008  (M. Of. nr. 62/28 ian. 2008) 
 - O. nr. 143/2008  (M. Of. nr. 135/21 feb. 2008) - prelungeşte valabilitatea până la data de 31 mai 2008 
 - O. nr. 1016/2008  (M. Of. nr. 394/26 mai 2008) 
 - O. nr. 1172/2008  (M. Of. nr. 480/30 iun. 2008) - prelungeşte valabilitatea până la data de 31 aug. 2008 
 - O. nr. 1489/2008  (M. Of. nr. 628/29 aug. 2008) 
 - O. nr. 1629/2008  (M. Of. nr. 673/30 sep. 2008) 
 - O. nr. 1805/2008  (M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) 
 - O. nr. 2123/2008  (M. Of. nr. 880/24 dec. 2008) - prelungeşte valabilitatea până la 31 ianuarie 2009 
 - O. nr. 79/2009  (M. Of. nr. 62/2 feb. 2009) - prelungeşte valabilitatea până la 31 mar. 2009 
 
 
 O. nr. 966/2007 

 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de organizare a programului de formare prin educaţie medicală continuă a medicilor de familie  
 care desfăşoară activităţi în cadrul Programului naţional de diabet zaharat 
 M. Of. nr. 383/7 iun. 2007   
 
 O. nr. 987/2007 
 Ordin pentru aprobarea conţinutului minim al trusei sanitare auto 
 M. Of. nr. 388/8 iun. 2007   
 
 O. nr. 1069/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare 
 M. Of. nr. 455/5 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 2134/2019  (M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) 
 Abrogare 
 - L. nr. 56/2021  (M. Of. nr. 332/1 apr. 2021) - la data intrării în vigoare a normelor tehnice prevăzute la art. 15 alin. (1) 
 
 
 O. nr. 1080/2007 

 Ordin privind introducerea şi utilizarea Clasificării internaţionale şi statistice a bolilor şi problemelor de sănătate înrudite, revizia 10,  
 modificarea australiană 
 M. Of. nr. 448/2 iul. 2007   
 
 O. nr. 1136/2007 
 Ordin privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală 
 M. Of. nr. 484/19 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1507/2007  (M. Of. nr. 626/12 sep. 2007) 
 - O. nr. 930/2014  (M. Of. nr. 615/20 aug. 2014) 
 
 
 O. nr. 1149/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează  
 analize medicale în regim ambulatoriu, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora 
 M. Of. nr. 451/4 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 124/2019  (M. Of. nr. 99/8 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 1168/2007 

 Ordin privind achiziţia de aparate de medicină nucleară-gamma cameră şi repartizarea acestora pe unităţile sanitare din reţeaua  
 Ministerului Sănătăţii Publice 
 M. Of. nr. 515/31 iul. 2007   
 
 O. nr. 1169/2007 
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 Ordin privind achiziţia de aparate pentru radiologie fixe şi repartizarea acestora pe unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii  
 Publice, precum şi derularea contractelor de furnizare 
 M. Of. nr. 488/20 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1907/2007  (M. Of. nr. 763/12 nov. 2007) 
 
 
 O. nr. 1193/2007 

 Ordin pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine  
 umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de  
 componente sanguine umane 
 M. Of. nr. 540/8 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 316/2008  (M. Of. nr. 214/20 mar. 2008) 
 - O. nr. 293/2010  (M. Of. nr. 246/16 apr. 2010) 
 - O. nr. 409/2015  (M. Of. nr. 245/9 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 1198/2007 

 Ordin privind achiziţia de aparatură pentru angiografie şi repartizarea acesteia unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii  
 Publice, precum şi derularea contractelor de furnizare 
 M. Of. nr. 522/2 aug. 2007   
 
 O. nr. 1237/2007 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică 
 M. Of. nr. 511/31 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1361/2011  (M. Of. nr. 676/22 sep. 2011) 
 - O. nr. 814/2012  (M. Of. nr. 612/27 aug. 2012) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 1242/2007 

 Ordin pentru aprobarea Standardelor privind selecţia şi evaluarea donatorului de ţesuturi şi/sau celule de origine umană, sistemele de  
 alertă şi procedurile de urgenţă, calificarea personalului din băncile de ţesuturi şi celule de origine umană, sistemul de calitate, importul şi  
 exportul de ţesuturi şi/sau celule de origine umană, relaţiile între băncile de ţesuturi şi celule de origine umană şi terţe părţi şi a  
 Procedurilor de verificare a standardelor echivalente în materie de calitate şi de siguranţă ale ţesuturilor şi/sau celulelor de origine umană  
 importate 
 M. Of. nr. 543/9 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 825/2014  (M. Of. nr. 524/14 iul. 2014) 
 - O. nr. 1257/2017  (M. Of. nr. 890/13 nov. 2017) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 1246/2007 

 Ordin privind aprobarea Listei bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu o  
 capacitate mai mică de 3,5 tone şi a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav 
 M. Of. nr. 618/6 sep. 2007   
 
 O. nr. 1252/2007 

 Ordin privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager general, persoană  
 fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 524/2 aug. 2007   
 
 O. nr. 1301/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale 
 M. Of. nr. 617/6 sep. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 570/2008  (M. Of. nr. 258/2 apr. 2008) 
 - O. nr. 534/2020  (M. Of. nr. 258/30 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 1338/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară 
 M. Of. nr. 575/22 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1030/2009  (M. Of. nr. 603/1 sep. 2009) 
 
 
 O. nr. 1343/2007 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane 
 M. Of. nr. 569/20 aug. 2007   
 
 O. nr. 1349/2007 
 Ordin privind aprobarea machetei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii în cadrul spitalului public 
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 M. Of. nr. 569/20 aug. 2007   
 
 O. nr. 1481/2007 
 Ordin privind indicatorii de sănătate din România ce se raportează Ministerului Sănătăţii Publice 
 M. Of. nr. 633/14 sep. 2007   
 
 O. nr. 1567/2007 
 Ordin privind aprobarea valorilor medii naţionale ale indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului 
 M. Of. nr. 683/8 oct. 2007   
 
 O. nr. 1628/2007 
 Ordin privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice 
 M. Of. nr. 679/5 oct. 2007   
 
 O. nr. 1706/2007 
 Ordin privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor 
 M. Of. nr. 724/25 oct. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1523/2008  (M. Of. nr. 650/12 sep. 2008) 
 - O. nr. 310/2009  (M. Of. nr. 180/23 mar. 2009) 
 - O. nr. 94/2011  (M. Of. nr. 120/17 feb. 2011) 
 
 
 O. nr. 1763/2007 

 Ordin privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi  
 trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a  
 reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor 
 M. Of. nr. 698/16 oct. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 371/2013  (M. Of. nr. 156/25 mar. 2013) 
 - O. nr. 825/2014  (M. Of. nr. 524/14 iul. 2014) 
 - O. nr. 1047/2014  (M. Of. nr. 678/17 sep. 2014) 
 - O. nr. 417/2017  (M. Of. nr. 252/11 apr. 2017) 
 
 
 O. nr. 1808/2007 
 Ordin privind înfiinţarea centrelor antitoxice regionale pentru copii 
 M. Of. nr. 719/24 oct. 2007   
 
 O. nr. 1919/2007 

 Ordin privind nominalizarea spitalelor generale care asigură asistenţă medicală de urgenţă pentru adulţi şi copii, pe sectoarele  
 municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 767/13 nov. 2007   
 
 O. nr. 1955/2007 

 Ordin privind achiziţia de servicii pentru reabilitarea, modernizarea şi automatizarea instalaţiilor de sterilizare tip ISM, nominalizarea  
 unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, care beneficiază de aceste servicii, precum şi derularea contractelor de  
 furnizare 
 M. Of. nr. 788/20 nov. 2007   
 
 O. nr. 2027/2007 
 Ordin privind activitatea de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer şi înfiinţarea registrelor regionale de cancer 
 M. Of. nr. 822/3 dec. 2007   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 2052/199/2007 
 Ordin privind întocmirea listei naţionale a menţiunilor de sănătate asociate alimentelor 
 M. Of. nr. 832/5 dec. 2007   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 570/116/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea programelor naţionale de sănătate,  
 responsabilităţile în monitorizarea şi controlul acestora, detalierea pe subprograme şi activităţi, indicatorii specifici, precum şi unităţile  
 sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007 
 M. Of. nr. 225/2 apr. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1418/619/2007  (M. Of. nr. 583/24 aug. 2007) 
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 - O. nr. 1553/718/2007  (M. Of. nr. 627/12 sep. 2007) 
 - O. nr. 1746/776/2007  (M. Of. nr. 755/7 nov. 2007) 
 - O. nr. 2090/921/2007  (M. Of. nr. 829/4 dec. 2007) 
 
 

- O. nr. 2190/963/2007  (M. Of. nr. 42/18 ian. 2008) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 695/173/2007 
 Ordin pentru aprobarea Listei informaţiilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate referitoare la furnizarea de servicii medicale, pe  
 domenii de asistenţă medicală, contractarea, decontarea şi finanţarea acestora, pe care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate le  
 transmite Ministerului Sănătăţii Publice 
 M. Of. nr. 301/7 mai 2007   
 
 O. nr. 886/218/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind  
 salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 
 M. Of. nr. 339/18 mai 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1315/544/2007  (M. Of. nr. 558/15 aug. 2007) 
 - O. nr. 70/38/2016  (M. Of. nr. 52/25 ian. 2016) 
 
 
 O. nr. 932/88/2007 

 Ordin privind aprobarea Protocolului de practică pentru prescrierea medicamentelor în vederea decontării în cazul mucoviscidozei  
 (fibroză chistică) pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 584/24 aug. 2007   
 
 O. nr. 994/354/2007 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional  
 privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară 
 M. Of. nr. 409/19 iun. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1165/469/2007  (M. Of. nr. 510/30 iul. 2007) 
 - O. nr. 1474/644/2007  (M. Of. nr. 716/23 oct. 2007) 
 - O. nr. 1392/85/2008  (M. Of. nr. 602/12 aug. 2008) 
 - O. nr. 1603/680/2008  (M. Of. nr. 673/30 sep. 2008) 
 
 
 O. nr. 1137/475/2007 
 Ordin privind introducerea sistemului informatic de calcul şi raportare a indicatorilor de management EXBUGET" 
 M. Of. nr. 451/4 iul. 2007   
 
 O. nr. 1419/620/2007 

 Ordin pentru dezvoltarea proiectului privind furnizarea de servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu contractate cu furnizorii din  
 sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale şi desemnarea centrelor noi 
 M. Of. nr. 576/22 aug. 2007   
 
 O. nr. 1478/2007 

 Ordin pentru constituirea Unităţii naţionale de implementare a Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în  
 asistenţa medicală primară 
 M. Of. nr. 615/5 sep. 2007   
 
 O. nr. 2121/940/2007 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de  
 ambulanţă 
 M. Of. nr. 900/28 dec. 2007   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 O. nr. 365/1/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurările voluntare de sănătate 
 M. Of. nr. 147/28 feb. 2007   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 204/520/2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi şi  
 a Baremului medical cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şi sport 
 M. Of. nr. 275/25 apr. 2007    
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 140/1515/2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical,  
 respectiv unităţile de învăţământ medical 
 M. Of. nr. 645/21 sep. 2007   
 
 O. nr. 1141/1386/2007 

 Ordin privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale,  
 medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală 
 M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1398/6042/2009  (M. Of. nr. 18/11 ian. 2010) 
 - O. nr. 1225/4866/2011  (M. Of. nr. 633/5 sep. 2011) 
 - O. nr. 1670/2011/3106/2012  (M. Of. nr. 119/16 feb.  
 2012) 
 - O. nr. 1333/6556/2012  (M. Of. nr. 26/12 ian. 2013) 
 - O. nr. 101/3180/2015  (M. Of. nr. 146/27 feb. 2015) 
 - O. nr. 678/4252/2017  (M. Of. nr. 529/6 iul. 2017) 
 - O. nr. 911/4758/2017  (M. Of. nr. 727/7 sep. 2017) 
 - O. nr. 251/3333/2018  (M. Of. nr. 297/3 apr. 2018) 
 - O. nr. 941/4362/2019  (M. Of. nr. 622/26 iul. 2019) 
 - O. nr. 1850/3069/2019  (M. Of. nr. 115/14 feb. 2020) 
 - O. nr. 4/3166/2020  (M. Of. nr. 131/19 feb. 2020) 
 - O. nr. 3/3131/2020  (M. Of. nr. 134/19 feb. 2020) 
 - O. nr. 833/4446/2020  (M. Of. nr. 696/4 aug. 2020) 
 - O. nr. 1382/248/2020  (M. Of. nr. 851/17 sep. 2020) 
 - O. nr. 1803/5966/2020  (M. Of. nr. 1088/17 nov.  
 2020) 
 - O. nr. 684/3880/2021  (M. Of. nr. 691/13 iul. 2021) 
 
 

- O. nr. 61/3060/2022  (M. Of. nr. 104/2 feb. 2022) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

 O. nr. 770/192/2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor standard şi de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgenţă  
 pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fişa privind cazurile înregistrate  
 de HVC şi HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi în fişa standard de prevalenţă a infecţiilor cu HIV, HVB şi HVC în  
 rândul consumatorilor de droguri injectabile 
 M. Of. nr. 344/21 mai 2007   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 O. nr. 100/2007 
 Ordin privind împrejmuirea aerodromurilor 
 M. Of. nr. 331/16 mai 2007   
 
 O. nr. 101/2007 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi -  
 RACR-APSH, ediţia 03/2007 
 M. Of. nr. 334/17 mai 2007   
 
 O. nr. 194/2007 

 Ordin pentru acceptarea amendamentelor la anexa B la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de  
 încărcare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.172(79) a Comitetului Securităţii Maritime din 9  
 decembrie 2004 
 M. Of. nr. 362/28 mai 2007   
 
 O. nr. 262/2007 
 Ordin privind exercitarea de către Aeroclubul României a unor atribuţii de certificare în domeniul aviaţiei civile 
 M. Of. nr. 375/1 iun. 2007   
 
 O. nr. 269/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind desemnarea transportatorilor aerieni comunitari în vederea operării serviciilor aeriene în  
 conformitate cu prevederile acordurilor privind serviciile aeriene încheiate de România cu state care nu sunt membre ale Uniunii  
 Europene 
 M. Of. nr. 380/5 iun. 2007   
 
 O. nr. 282/2007 
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 Ordin privind acceptarea unor amendamente la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,  
 amendată, şi la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe  
 mare 
 M. Of. nr. 400/14 iun. 2007   
 
 O. nr. 290/2007 
 Ordin pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare 
 M. Of. nr. 388/8 iun. 2007   
 
 O. nr. 463/2007 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor de prioritate în alocarea capacitaţilor de infrastructura feroviara pe secţia cu capacitate saturata  
 Câmpina-Predeal, precum şi asigurarea transparenţei 
 M. Of. nr. 451/4 iul. 2007   
 
 O. nr. 590/2007 
 Ordin pentru stabilirea unor reguli privind transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată 
 M. Of. nr. 623/10 sep. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 748/2009  (M. Of. nr. 541/4 aug. 2009) 
 
 
 O. nr. 626/2007 

 Ordin privind acceptarea amendamentelor la Codul de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS), astfel cum a fost  
 amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.183(79) a Comitetului Securităţii Maritime din 9  
 decembrie 2004 
 M. Of. nr. 530/6 aug. 2007   
 
 O. nr. 627/2007 

 Ordin privind acceptarea amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU),  
 astfel cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.187(79) a Comitetului Securităţii  
 Maritime din 9 decembrie 2004 
 M. Of. nr. 530/6 aug. 2007   
 
 O. nr. 628/2007 

 Ordin privind acceptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.173 (79) a  Comitetului Securităţii Maritime din 10 decembrie 2004 
 M. Of. nr. 550/13 aug. 2007   
 
 O. nr. 637/2007 
 Ordin privind exercitarea de către Aeroclubul României a unor atribuţii de certificare în domeniul aviaţiei civile 
 M. Of. nr. 521/1 aug. 2007   
 
 O. nr. 655/2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România 
 M. Of. nr. 16/9 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1010/2008  (M. Of. nr. 607/15 aug. 2008) 
 - O. nr. 1123/2009  (M. Of. nr. 766/10 nov. 2009) 
 - O. nr. 580/2011  (M. Of. nr. 581/17 aug. 2011) 
 
 
 O. nr. 684/2007 

 Ordin privind acceptarea unor amendamente la anexa I revizuită şi la anexa IV revizuită la Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta 
 M. Of. nr. 580/23 aug. 2007   
 
 O. nr. 735/2007 

 Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor  
 chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.144(54) a Comitetului pentru  
 Protecţia Mediului Marin din 24 martie 2006 
 M. Of. nr. 642/20 sep. 2007   
 
 O. nr. 736/2007 

 Ordin privind acceptarea Codului internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză (HSC 1994), precum şi a amendamentelor la  
 acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.119(74) şi MSC.174(79) din anul 2001, respectiv 2004 ale  
 Comitetului Securităţii Maritime 
 M. Of. nr. 654/25 sep. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 988/2008  (M. Of. nr. 614/20 aug. 2008) 
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 - O. nr. 988/2008 (publicare)  (M. Of. nr. 614/20 aug.  
 2008) 
 - O. nr. 890/2009  (M. Of. nr. 609/4 sep. 2009) 
  
 O. nr. 788/2007 

 Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al  
 produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.176(79) a Comitetului  
 Securităţii Maritime din 10 decembrie 2004, în forma corectată de documentul MSC 79/23/Add. 1/Corr. 1 din 21 martie 2005 şi,  
 respectiv, prin Rezoluţia MEPC.119(52) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 15 octombrie 2004, în forma corectată de  
 documentele MEPC 52/24/Add. 3/Corr. 1 din 21 martie 2005 şi MEPC 52/24/Add. 3/Corr. 2 din 5 august 2005 
 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007   
 
 O. nr. 806/2007 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave  
 civile", ediţia 01/2007 
 M. Of. nr. 637/18 sep. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1268/2009  (M. Of. nr. 9/7 ian. 2010) 
 - O. nr. 1338/2016  (M. Of. nr. 971/5 dec. 2016) 
 - O. nr. 165/2021  (M. Of. nr. 237/9 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 920/2007 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru exploatarea, revizia tehnică şi repararea instalaţiilor de energoalimentare ale căii ferate  
 electrificate - nr. 354 
 M. Of. nr. 740/1 nov. 2007   
 
 O. nr. 972/2007 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de  
 transport public local 
 M. Of. nr. 807/27 nov. 2007   
 
 O. nr. 1057/2007 
 Ordin privind armonizarea serviciilor de informaţii pe căile navigabile interioare (RIS) din România cu cele din Comunitatea Europeană 
 M. Of. nr. 721/25 oct. 2007   
 
 O. nr. 1058/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi  
 perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora 
 M. Of. nr. 721/25 oct. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 995/2011  (M. Of. nr. 923/27 dec. 2011) 
 - O. nr. 1145/2012  (M. Of. nr. 515/25 iul. 2012) 
 - O. nr. 679/2015  (M. Of. nr. 411/10 iun. 2015) 
 - O. nr. 1392/2016  (M. Of. nr. 923/16 nov. 2016) 
 - O. nr. 369/2021  (M. Of. nr. 530/21 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 1064/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic  
 civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România 
 M. Of. nr. 726/26 oct. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 816/1349/2015  (M. Of. nr. 479/1 iul. 2015) 
 - O. nr. 1052/2018  (M. Of. nr. 485/13 iun. 2018) 
 - O. nr. 892/2020  (M. Of. nr. 331/23 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 1172/2007 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripţii tehnice pentru revizia şi repararea planificată a  
 locomotivei diesel-hidraulice de 1.250 CP" 
 M. Of. nr. 852/12 dec. 2007   
 
 O. nr. 1189/2007 

 Ordin privind aprobarea formei, modelului şi conţinutului legitimaţiilor speciale pentru personalul însărcinat cu investigarea accidentelor  
 şi incidentelor din sistemul feroviar 
 M. Of. nr. 796/22 nov. 2007   
 
 O. nr. 1261/2007 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - PM "Protecţia mediului", ediţia 3/2007 
 M. Of. nr. 847/10 dec. 2007 
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 Modificări: 
 - O. nr. 1480/2016  (M. Of. nr. 1041/23 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 1344/2007 
 Ordin privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60) sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov 
 M. Of. nr. 895/28 dec. 2007   
 
 O. nr. 1355/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind instalarea şi inspecţia tehnică a tahografelor la bordul navelor de navigaţie interioară care  
 arborează pavilion român 
 M. Of. nr. 15/9 ian. 2008   
 
 O. nr. 1354/2007 

 Ordin privind stabilirea criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de educaţie, de formare profesională sau de  
 perfecţionare pentru a organiza şi desfăşura forme de pregătire şi perfecţionare aprobate, în vederea obţinerii şi menţinerii valabilităţii  
 brevetelor şi certificatelor de capacitate a personalului navigant 
 M. Of. nr. 16/9 ian. 2008   
 
 O. nr. 1363/2007 

 Ordin privind înfiinţarea Aeroclubului Teritorial Caransebeş ca subunitate fără personalitate juridică, în compunerea Aeroclubului  
 României 
 M. Of. nr. 16/9 ian. 2008   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 
 O. nr. 510/230/2007 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor - RNTR 11 
 M. Of. nr. 483/19 iul. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1110/181/2012  (M. Of. nr. 539/2 aug. 2012) - modifică titlul 
 - O. nr. 1241/168/2016  (M. Of. nr. 870/31 oct. 2016) 
 
 

- O. nr. 1319/107/2018  (M. Of. nr. 886/22 oct. 2018) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 O. nr. 145/2007 

 Ordin pentru aprobarea limitelor admisibile de perisabilitate pentru produsele din unităţile din reţeaua sanitară proprie a Ministerului  
 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
 M. Of. nr. 102/9 feb. 2007   
 
 O. nr. 157/2007 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor" 
 M. Of. nr. 126/21 feb. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1071/2009  (M. Of. nr. 41/19 ian. 2010) 
 - O. nr. 1217/2010  (M. Of. nr. 243/16 apr. 2010) 
 - O. nr. 2210/2013  (M. Of. nr. 561/4 sep. 2013) 
 - O. nr. 2641/2017  (M. Of. nr. 252/11 apr. 2017) 
 
 
 O. nr. 215/2007 
 Ordin pentru aprobarea formei şi conţinutului Registrului de evidenţă a personalului navigant român 
 M. Of. nr. 117/16 feb. 2007   
 
 O. nr. 216/2007 

 Ordin pentru acceptarea Codului tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NO x ) şi  
 a unor amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de  
 către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa VI la MARPOL 73/78 şi la  
 Codul tehnic NO x 
 M. Of. nr. 182/16 mar. 2007   
 
 O. nr. 480/2007 

 Ordin privind acceptarea anexei I revizuite şi a anexei II revizuite la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către  
 nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta 
 M. Of. nr. 396/12 iun. 2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 628/13 sep. 2007) 
 
 
 O. nr. 518/2007 
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 Ordin privind aprobarea formei şi conţinutului Certificatului de tonaj pentru navele de pescuit cu o lungime între perpendiculare mai mică  
 de 24 metri 
 M. Of. nr. 233/4 apr. 2007   
 
 O. nr. 625/2007 

 Ordin pentru scutirea de la plata serviciilor de navigaţie aeriană terminală a anumitor categorii de aeronave care operează în spaţiul aerian  
 naţional 
  M. Of. nr. 236/5 apr. 2007 
  
 
 O. nr. 628/2007 

 Ordin privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la spitalele  
 publice din reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
 M. Of. nr. 237/5 apr. 2007   
 
 O. nr. 630/2007 
 Ordin privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România 
 M. Of. nr. 265/19 apr. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1095/2019  (M. Of. nr. 689/21 aug. 2019) 
 
 

- O. nr. 910/2020  (M. Of. nr. 376/11 mai 2020) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII 

 O. nr. 53/M.20/2007 
 Ordin pentru aprobarea reclasificării spaţiului aerian naţional sub nivelul de zbor 195 şi stabilirea limitelor superioare ale zonelor de  
 control de aerodrom din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucureşti 
 M. Of. nr. 107/13 feb. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 1103/M.126/2009  (M. Of. nr. 908/23 dec.  
 2009) 
 
 

- O. nr. 134/M.24/2012  (M. Of. nr. 142/2 mar. 2012) 

 OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 
 
 O. nr. 642/2007 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului FIU.NET pentru participarea la Proiectul Direcţiei  
 generale justiţie, libertate, securitate, 2007—2009, acţiunea "Dezvoltarea FIU.NET" 
 M. Of. nr. 815/29 nov. 2007   
 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
 
 Decizia nr. 31/2007 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea  
 prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 70/30 ian. 2007   
 
 Decizia nr. 167/2007 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial,  
 destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental şi lucrativ 
 M. Of. nr. 270/23 apr. 2007   
 
 Decizia nr. 168/2007 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi  
 producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către  
 organismele de radiodifuziune şi televiziune sau de către orice persoane furnizori ai serviciilor de muzică on-line 
 M. Of. nr. 280/26 apr. 2007   
 
 Decizia nr. 170/2007 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei  
 finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 278/25 apr. 2007   
 
 Decizia nr. 173/2007 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului pentru stabilirea Metodologiei privind comunicarea  
 publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale 
 M. Of. nr. 298/4 mai 2007   
 
 Decizia nr. 192/2007 
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 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind reproducerea  
 fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental şi lucrativ 
 M. Of. nr. 382/6 iun. 2007   
 
 Decizia nr. 225/2007 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 115A din 2 mai 2007 a Curţii de Apel  
 Bucureşti-Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală 
 M. Of. nr. 562/16 aug. 2007   
 
 Decizia nr. 226/2007 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 116A din 2 mai 2007 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală 
 M. Of. nr. 562/16 aug. 2007   
 
 Decizia nr. 230/2007 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 23.A/5.02.2007 a Curţii de Apel Bucureşti -  
 Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală 
 M. Of. nr. 572/21 aug. 2007   
 
 Decizia nr. 262/2007 
 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 25 iulie 2007 
 M. Of. nr. 586/27 aug. 2007   
 
 Decizia nr. 331/2007 

 Decizie privind desemnarea Asociaţiei pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) ca organism de gestiune  
 colector al remuneraţiilor stabilite în metodologia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 iunie 2007 prin  
 Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 192/2007, pentru utilizarea repertoriului gestionat de acest  
 organism de gestiune colectivă 
 M. Of. nr. 709/19 oct. 2007   
 
 Decizia nr. 354/2007 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de adoptare a Metodologiei privind utilizarea prin  
 radiodifuzare a repertoriului de opere de artă vizuală de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 791/21 nov. 2007   
 
 Decizia nr. 369/2007 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 noiembrie 2007 privind determinarea  
 remuneraţiei procentuale datorate producătorilor de videograme reprezentaţi de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România  
 (U.P.F.R.), reprezentând dreptul de retransmitere prin cablu şi dreptul la remuneraţia compensatorie pentru copia privată 
 M. Of. nr. 836/6 dec. 2007   
 PRIMUL-MINISTRU 
 
 Decizia nr. 17/2007 

 Decizie pentru constituirea unei comisii de negociere cu operatorii economici din domeniul energiei, în vederea constituirii unui fond de  
 ajutor social la dispoziţia Guvernului, destinat sprijinirii consumatorilor casnici afectaţi de creşterea preţurilor la produsele energetice 
 M. Of. nr. 68/29 ian. 2007   
 
 Decizia nr. 26/2007 
 Decizie pentru stabilirea unor măsuri în vederea definitivării Strategiei postaderare a României 
 M. Of. nr. 119/16 feb. 2007   
 
 Decizia nr. 139/2007 
 Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul 
 M. Of. nr. 334/17 mai 2007 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 246/2008  (M. Of. nr. 842/15 dec. 2008) 
 
 
 Decizia nr. 155/2007 
 Decizie privind abilitarea secretarului general al Guvernului de a delega atribuţii 
 M. Of. nr. 362/28 mai 2007   
 
 Decizia nr. 171/2007 
 Decizie pentru aprobarea statului de funcţii al Departamentului pentru Relaţii Interetnice 
 M. Of. nr. 390/8 iun. 2007   
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 Decizia nr. 194/2007 
 Decizie pentru stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciilor publice 
 M. Of. nr. 465/11 iul. 2007   
 
 Decizia nr. 211/2007 
 Decizie privind constituirea Comisiei pregătitoare a şedinţei comune a guvernelor României şi Republicii Ungare 
 M. Of. nr. 526/2 aug. 2007   
 
 Decizia nr. 261/2007 
 Decizie privind unele măsuri pentru desfăşurarea şedinţelor Guvernului 
 M. Of. nr. 683/8 oct. 2007   
 
 Decizia nr. 290/2007 
 Decizie pentru aprobarea statului de funcţii al Departamentului pentru Relaţii Interetnice 
 M. Of. nr. 843/8 dec. 2007   
 
 Decizia nr. 291/2007 

 Decizie pentru aprobarea statului de funcţii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile  
 culturii, învăţământului şi integrării europene 
 M. Of. nr. 843/8 dec. 2007   
 
 Decizia nr. 298/2007 
 Decizie privind aprobarea Strategiei naţionale a României de aplicare a dreptului internaţional umanitar 
 M. Of. nr. 871/20 dec. 2007   
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

 I. nr. 129/2007 

 Instrucţiuni privind punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au  
 contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 
 M. Of. nr. 564/16 aug. 2007   
 

 2008 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1801/2008 
 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 3/2008 
 M. Of. nr. 883/24 dec. 2008   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
 
 O. nr. 57/2008 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind  
 aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în  
 interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a  
 Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi,  
 lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor de şomaj 
 M. Of. nr. 136/21 feb. 2008   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 Decizia nr. 5/2008 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor minerale de minereuri polimetalice şi auro-argentifere din  
 perimetrul Apuseni I, judeţele Hunedoara şi Alba 
 M. Of. nr. 205/17 mar. 2008   
 
 Decizia nr. 9/2008 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri polimetalice şi auro-argentifere din perimetrul  
 Oraviţa, judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 287/14 apr. 2008   
 
 Decizia nr. 10/2008 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Socu II, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 292/15 apr. 2008   
 
 Decizia nr. 11/2008 
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 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor/rezervelor de nisip şi pietriş din perimetrul Oniceni I, judeţul  
 Suceava 
 M. Of. nr. 555/23 iul. 2008   
 
 Decizia nr. 12/2008 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor/rezervelor de nisip şi pietriş din perimetrul Bilieşti Nord,  
 judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 555/23 iul. 2008   
 
 Decizia nr. 13/2008 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor/rezervelor de nisip şi pietriş din perimetrul Cicir Mândruloc,  
 judeţul Arad 
 M. Of. nr. 555/23 iul. 2008   
 
 
 Decizia nr. 14/2008 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de nisip şi argilă din perimetrul Colţul Văii, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 589/6 aug. 2008   
 
 O. nr. 8/2008 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 70/30 ian. 2008   
 
 O. nr. 20/2008 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 94/6 feb. 2008   
 
 O. nr. 21/2008 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al gazelor naturale extrase în România 
 M. Of. nr. 99/8 feb. 2008   
 
 O. nr. 29/2008 
 Ordin privind aprobarea a două licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 138/22 feb. 2008   
 
 O. nr. 43/2008 
 Ordin pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 202/17 mar. 2008   
 
 O. nr. 46/2008 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 217/21 mar. 2008   
 
 O. nr. 47/2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind elaborarea şi avizarea programelor anuale de exploatare 
 M. Of. nr. 278/9 apr. 2008   
 
 O. nr. 52/2008 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 58/2008 
 M. Of. nr. 246/28 mar. 2008   
 
 O. nr. 53/2008 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul  
 prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 M. Of. nr. 267/4 apr. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 248/2020  (M. Of. nr. 690/3 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 59/2008 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 253/1 apr. 2008   
 
 O. nr. 64/2008 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 291/15 apr. 2008 
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 O. nr. 65/2008 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare, Runda nr. 59/2008 
 M. Of. nr. 310/21 apr. 2008   
 
 O. nr. 82/2008 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 60/2008 
 M. Of. nr. 375/16 mai 2008   
 
 O. nr. 87/2008 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă  
 minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoţesc şi de gaze necombustibile 
 M. Of. nr. 403/29 mai 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 98/2008  (M. Of. nr. 441/12 iun. 2008) 
 - O. nr. 116/2016  (M. Of. nr. 394/24 mai 2016) 
 - O. nr. 87/2017  (M. Of. nr. 367/17 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 102/2008 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare - Runda nr. 61/2008 
 M. Of. nr. 443/12 iun. 2008   
 
 O. nr. 109/2008 
 Ordin privind Lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, Runda a IX-a/2008 
 M. Of. nr. 462/20 iun. 2008   
 
 O. nr. 132/2008 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 525/11 iul. 2008   
 
 O. nr. 143/2008 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 594/7 aug. 2008   
 
 O. nr. 147/2008 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 589/6 aug. 2008   
 
 O. nr. 151/2008 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 62/2008 
 M. Of. nr. 598/11 aug. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 177/2008  (M. Of. nr. 665/24 sep. 2008) 
 - O. nr. 207/2008  (M. Of. nr. 747/5 nov. 2008) 
 
 
 O. nr. 167/2008 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare - Runda nr. 63/2008 
 M. Of. nr. 643/9 sep. 2008   
 
 O. nr. 190/2008 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 683/6 oct. 2008   
 
 O. nr. 197/2008 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 712/20 oct. 2008   
 
 O. nr. 207/2008 

 Ordin privind încetarea suspendării dispuse prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 177/2008 privind  
 suspendarea poziţiei 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activităţilor  
 miniere de exploatare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008 
 M. Of. nr. 747/5 nov. 2008   
 
 O. nr. 216/2008 
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 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 763/12 nov. 2008   
 
 O. nr. 236/2008 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 814/4 dec. 2008   
 
 O. nr. 241/2008 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 824/8 dec. 2008   
 
 O. nr. 245/2008 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 853/18 dec. 2008   
 
 O. nr. 246/2008 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 64/2008 
 M. Of. nr. 858/19 dec. 2008   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT 
 
 O. nr. 269/2008 

 Ordin privind obligaţiile aflate în sarcina organizatorului de competiţii sau jocuri sportive desfăşurate în eşaloanele inferioare, precum şi  
 pentru sporturile la care participă un număr redus de spectatori şi care de regulă nu sunt generatoare de violenţă 
 M. Of. nr. 480/30 iun. 2008   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 Decizia nr. 1228/2008 

 Decizie privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislaţiei referitoare la accesul terţilor la  
 sistemele de transport al gazelor naturale şi de la metodologiile de tarifare 
 M. Of. nr. 488/1 iul. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 145/2009  (M. Of. nr. 58/30 ian. 2009) 
 - Decizia nr. 2246/2009  (M. Of. nr. 667/6 oct. 2009) 
 - Decizia nr. 1226/2013  (M. Of. nr. 280/17 mai 2013) 
 
 
 O. nr. 38/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice 
 M. Of. nr. 356/8 mai 2008   
 
 O. nr. 41/2008 

 Ordin privind stabilirea nivelurilor minime ale stocului de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au  
 obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană, la încheierea activităţii de injecţie din anul 2008 
 M. Of. nr. 336/30 apr. 2008   
 
 O. nr. 56/2008 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi volumetrice la facturarea în  
 unităţi de energie 
 M. Of. nr. 441/12 iun. 2008   
 
 O. nr. 62/2008 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România 
 M. Of. nr. 489/1 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 115/2008  (M. Of. nr. 589/6 aug. 2008) 
 - O. nr. 125/2008  (M. Of. nr. 770/17 nov. 2008) 
 - O. nr. 92/2018  (M. Of. nr. 452/31 mai 2018) 
 - O. nr. 80/2020  (M. Of. nr. 424/21 mai 2020) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 453/29 mai 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 142/2021  (M. Of. nr. 31/11 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 71/2008 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de  
 Societatea Comercială "Amgaz" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 479/27 iun. 2008 
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 Modificări: 
 - O. nr. 52/2009  (M. Of. nr. 256/17 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 99/2008 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AURAPLAST - S.R.L. 
 M. Of. nr. 486/30 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 45/2009  (M. Of. nr. 204/31 mar. 2009) 
 - O. nr. 65/2009  (M. Of. nr. 437/26 iun. 2009) 
 - O. nr. 29/2011  (M. Of. nr. 463/1 iul. 2011) 
 - O. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 676/22 sep. 2011) 
 - O. nr. 48/2011  (M. Of. nr. 863/7 dec. 2011) 
 
 
 O. nr. 117/2008 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale şi a  
 Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la clienţii finali de energie electrică 
 M. Of. nr. 644/9 sep. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 33/2013  (M. Of. nr. 322/4 iun. 2013) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 126/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice energetice privind conservarea echipamentelor energetice 
 M. Of. nr. 881/24 dec. 2008   
 
 O. nr. 128/2008 
 Ordin pentru aprobarea Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie 
 M. Of. nr. 43/26 ian. 2009 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 72/2017  (M. Of. nr. 688/24 aug. 2017) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 123/2971/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de soluţionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze  
 naturale a consumatorilor izolaţi 
 M. Of. nr. 708/17 oct. 2008   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 483/2008 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice 
 M. Of. nr. 735/30 oct. 2008   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII 
 
 Decizia nr. 1023/2008 
 Decizie privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 
 M. Of. nr. 734/30 oct. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 861/2010  (M. Of. nr. 802/30 nov. 2010) 
 - Decizia nr. 1170/2016  (M. Of. nr. 973/5 dec. 2016) 
 
 

- Decizia nr. 820/2020  (M. Of. nr. 737/14 aug. 2020) 

 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 161/2008 

 Ordin privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că jucăriile magnetice puse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă includ  
 avertisment asupra riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătate şi siguranţă 
 M. Of. nr. 394/26 mai 2008   
 
 O. nr. 306/2008 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a  
 consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 717/22 oct. 2008   
 
 O. nr. 353/2008 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi  
 informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 765/13 nov. 2008   
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AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. 241/2008 

 Decizie privind procedura de acordare a unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de  
 comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410 - 415/420 - 425 MHz 
 M. Of. nr. 242/28 mar. 2008   
 
 Decizia nr. 321/2008 
 Decizie privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european 
 M. Of. nr. 328/25 apr. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 379/2009  (M. Of. nr. 378/4 iun. 2009) 
 - Decizia nr. 378/2013  (M. Of. nr. 331/6 iun. 2013) 
 - Decizia nr. 651/2015  (M. Of. nr. 638/21 aug. 2015) 
 
 
 Decizia nr. 500/2008 
 Decizie privind alocarea şi utilizarea unor resurse tehnice 
 M. Of. nr. 496/2 iul. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 1382/2011  (M. Of. nr. 519/22 iul. 2011) 
 
 
 Decizia nr. 585/2008 
 Decizie privind identificarea pieţelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe 
 M. Of. nr. 577/31 iul. 2008   
 
 Decizia nr. 732/2008 

 Decizie privind procedura de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757  
 MHz şi stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe  
 3657-3685 MHz şi 3757-3785 MHz 
 M. Of. nr. 618/22 aug. 2008 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 1129/2008  (M. Of. nr. 777/20 nov. 2008) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 O. nr. 10/2008 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii  
 proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman 
 M. Of. nr. 221/21 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 67/2012  (M. Of. nr. 774/16 nov. 2012) 
 - O. nr. 191/2014  (M. Of. nr. 918/17 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 13/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinţele minime pentru înregistrarea de informaţii cu ocazia inspecţiilor în  
 exploataţiile în care animalele sunt ţinute pentru scopuri zootehnice 
 M. Of. nr. 219/21 mar. 2008   
 
 O. nr. 17/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară  
 activităţi de asistenţă medical-veterinară 
 M. Of. nr. 166/4 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 12/2010  (M. Of. nr. 194/26 mar. 2010) 
 
 
 O. nr. 29/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi  
 sălbatice 
 M. Of. nr. 323/24 apr. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 55/2008  (M. Of. nr. 464/23 iun. 2008) 
 - O. nr. 6/2010  (M. Of. nr. 99/12 feb. 2010) 
 - O. nr. 70/2017  (M. Of. nr. 473/22 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 34/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează  
 produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al  
 Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de  
 înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici  
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 tradiţionale 
 M. Of. nr. 313/22 apr. 2008   
 
 O. nr. 36/2008 

 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene şi internaţionale din domeniul sanitar-veterinar şi  
 pentru siguranţa alimentelor 
 M. Of. nr. 360/9 mai 2008   
 
 O. nr. 70/2008 

 Ordin privind aprobarea Reţelei pentru monitorizarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine  
 clasice în România pentru anul 2008 
 M. Of. nr. 639/5 sep. 2008   
 
 O. nr. 79/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor 
 M. Of. nr. 699/14 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 19/2010  (M. Of. nr. 283/30 apr. 2010) 
 - O. nr. 119/2010  (M. Of. nr. 710/25 oct. 2010) 
 
 
 O. nr. 81/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de  
 diagnostic de uz veterinar 
 M. Of. nr. 726/27 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 121/2010  (M. Of. nr. 713/26 oct. 2010) 
 - O. nr. 90/2011  (M. Of. nr. 827/22 nov. 2011) 
 - O. nr. 35/2012  (M. Of. nr. 291/3 mai 2012) 
 - O. nr. 27/2013  (M. Of. nr. 184/2 apr. 2013) 
 - O. nr. 41/2014  (M. Of. nr. 219/27 mar. 2014) 
 - O. nr. 96/2014  (M. Of. nr. 611/18 aug. 2014) 
 - O. nr. 84/2015  (M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 85/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor 
 M. Of. nr. 688/9 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 39/2010  (M. Of. nr. 285/30 apr. 2010) 
 - O. nr. 46/2012  (M. Of. nr. 471/11 iul. 2012) 
 
 
 O. nr. 96/2008 

 Ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei  
 porcine clasice în România pentru anul 2008 
 M. Of. nr. 824/8 dec. 2008   
 
 O. nr. 111/2008 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi  
 pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine  
 animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare  
 de origine nonanimală 
 M. Of. nr. 895/30 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 13/2009  (M. Of. nr. 178/23 mar. 2009) 
 - O. nr. 35/2009  (M. Of. nr. 420/19 iun. 2009) 
 - O. nr. 56/2009  (M. Of. nr. 611/8 sep. 2009) 
 - O. nr. 21/2010  (M. Of. nr. 194/26 mar. 2010) 
 - O. nr. 122/2010  (M. Of. nr. 713/26 oct. 2010) 
 - O. nr. 87/2011  (M. Of. nr. 827/22 nov. 2011) 
 - O. nr. 34/2012  (M. Of. nr. 289/2 mai 2012) 
 - O. nr. 28/2013  (M. Of. nr. 184/2 apr. 2013) 
 - O. nr. 40/2014  (M. Of. nr. 219/27 mar. 2014) 
 - O. nr. 96/2014  (M. Of. nr. 611/18 aug. 2014) 
 - O. nr. 106/2019  (M. Of. nr. 761/19 sep. 2019) 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 113/2008 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare,  
 depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală 
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 M. Of. nr. 886/29 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 72/2009  (M. Of. nr. 925/30 dec. 2009) 
 - O. nr. 139/2010  (M. Of. nr. 856/21 dec. 2010) 
 - O. nr. 111/2011  (M. Of. nr. 900/19 dec. 2011) 
 - O. nr. 94/2012  (M. Of. nr. 873/20 dec. 2012) 
 - O. nr. 109/2013  (M. Of. nr. 822/23 dec. 2013) 
 - O. nr. 61/2014  (M. Of. nr. 600/12 aug. 2014) 
 - O. nr. 96/2014  (M. Of. nr. 611/18 aug. 2014) 
 - O. nr. 196/2014  (M. Of. nr. 921/18 dec. 2014) 
 - O. nr. 188/2015  (M. Of. nr. 953/23 dec. 2015) 
 - O. nr. 146/2016  (M. Of. nr. 1050/27 dec. 2016) 
 - O. nr. 134/2017  (M. Of. nr. 1015/21 dec. 2017) 
 - O. nr. 43/2018  (M. Of. nr. 422/17 mai 2018) 
 - O. nr. 158/2018  (M. Of. nr. 995/23 nov. 2018) 
 - O. nr. 206/2018  (M. Of. nr. 48/18 ian. 2019) 
 - O. nr. 143/2019  (M. Of. nr. 1013/17 dec. 2019) 
 - O. nr. 215/2020  (M. Of. nr. 1292/24 dec. 2020) 
 
 

- O. nr. 168/2021  (M. Of. nr. 1225/23 dec. 2021) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

 O. nr. 31/523/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor 
 M. Of. nr. 511/8 iul. 2008   
 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ    
 O. nr. 124/2008 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 052-08 "Instalaţii de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare" 
 M. Of. nr. 539/17 iul. 2008   
 
 O. nr. 126/2008 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 074-08 "Mijloace de măsurare a nivelului de presiune acustică" 
 M. Of. nr. 548/21 iul. 2008   
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
 O. nr. 342/2008 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind termenii utilizaţi în reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, acordurile şi  
 convenţiile în domeniul nuclear 
 M. Of. nr. 822/8 dec. 2008   
 
 O. nr. 443/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind supravegherea şi controlul expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive şi combustibil  
 nuclear uzat implicând teritoriul României 
 M. Of. nr. 797/27 nov. 2008   
 COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 
 
 H. nr. 215/2008 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind recuperarea creanţelor administrate de EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului  
 (NI-ACF-08-II/0) 
 M. Of. nr. 311/21 apr. 2008   
 
 H. nr. 244/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Normei pentru finanţarea proiectelor prioritare, în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-I/0) 
 M. Of. nr. 416/3 iun. 2008   
 
 H. nr. 268/2008 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind operaţiunile de stabilizare a ratei de dobândă la creditele de export pe termen mediu şi lung  
 (NI-CST-13-I/0) 
 M. Of. nr. 26/13 ian. 2009   
 
 H. nr. 277/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind asigurarea cursului de schimb valutar (NI-CST-11-I/0) 
 M. Of. nr. 694/13 oct. 2008   
 
 H. nr. 369/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind operaţiuni de asigurare a cursului de schimb valutar (NI-CST-11-II/0) 
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 M. Of. nr. 813/4 dec. 2008   
 CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 
 
 H. nr. 3/2008 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de  
 integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate 
 M. Of. nr. 116/14 feb. 2008 
 Modificări: 
 - H. nr. 11/2008  (M. Of. nr. 466/23 iun. 2008) 
 - H. nr. 13/2008  (M. Of. nr. 591/6 aug. 2008) 
 - H. nr. 20/2008  (M. Of. nr. 743/3 nov. 2008) 
 - H. nr. 2/2014  (M. Of. nr. 295/23 apr. 2014) 
 - H. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 207/27 mar. 2017) 
 
 

- H. nr. 1/2018  (M. Of. nr. 944/8 nov. 2018) 

 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII 

 H. nr. 2/2008 
 Hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2009   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 156/2008 
 Ordin privind renunţarea parţială sau totală la autorizarea pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase 
 M. Of. nr. 397/27 mai 2008 
 
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE 

 O. nr. 12/2008 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea în cursul anului 2008 a proiectelor pentru comunicare, informare publică şi  
 promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2008   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 

 O. nr. 207/2008 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Uzina Mecanică Sadu" - S.A. - filială a Companiei  
 Naţionale "Romarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 290/15 apr. 2008   
 
 O. nr. 1837/2008 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Fabrica de Pulberi" - S.A. Făgăraş - filială a  
 Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 729/28 oct. 2008   
 
 O. nr. 1908/2008 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Uzina Mecanică  
 Cugir" - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 837/12 dec. 2008   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 198/2008 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic şi de implementare privind identificarea şi autentificarea în sistemele informatice şi de  
 comunicaţii care vehiculează informaţii clasificate - DS 11 
 M. Of. nr. 650/12 sep. 2008   
 
 O. nr. 199/2008 

 Ordin pentru aprobarea Politicii de interconectare a sistemelor informatice şi de comunicaţii care vehiculează informaţii UE clasificate -  
 INFOSEC 8 
 M. Of. nr. 650/12 sep. 2008   
 
 O. nr. 358/2008 

 Ordin pentru aprobarea Directivei privind selectarea şi instalarea echipamentelor şi sistemelor care vehiculează informaţii clasificate în  
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 format electronic - INFOSEC 6, versiunea 2 
 M. Of. nr. 861/20 dec. 2008   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 

 O. nr. 63/2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind instituirea serviciului Plicul cu idei 
 M. Of. nr. 527/14 iul. 2008   
 
 O. nr. 112/2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea cererilor de brevet de invenţie prin mijloace electronice 
 M. Of. nr. 864/22 dec. 2008   
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. A/463/2008 

 Ordin privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.493/2003, 1.533/2004 şi 1.596/2005  
 referitoare la situaţia din Republica Democratică Congo 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2008   
 
 O. nr. A/2405/2008 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.799/2008 referitoare la situaţia din  
 Republica Democratică Congo 
 M. Of. nr. 236/27 mar. 2008   
 
 O. nr. A/2851/2008 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.803/2008 privind neproliferarea 
 M. Of. nr. 285/11 apr. 2008      
 O. nr. A/3585/2008 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.807 (2008) privind situaţia din  
 Republica Democratică Congo şi a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.782 (2007) privind situaţia  
 din Republica Côte d’Ivoire 
 M. Of. nr. 357/8 mai 2008   
 
 O. nr. A/4342/2008 

 Ordin privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 733(1992), 1.356(2001), 1.425 (2002)  
 şi 1.801 (2008) privind situaţia din Somalia 
 M. Of. nr. 423/5 iun. 2008   
 
 O. nr. A/5282/2008 

 Ordin privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.299 (2000) şi 1.793 (2007) referitoare  
 la situaţia din Sierra Leone 
 M. Of. nr. 469/25 iun. 2008   
 
 O. nr. A/5996/2008 

 Ordin privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.521 (2003), nr. 1.688 (2006) şi nr.  
 1.792 (2007) privind situaţia din Liberia 
 M. Of. nr. 570/29 iul. 2008   
 
 O. nr. A/7574/2008 

 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.822 (2008) privind ameninţările aduse  
 păcii şi securităţii internaţionale prin actele teroriste 
 M. Of. nr. 667/25 sep. 2008   
 
 O. nr. A/8422/2008 

 Ordin privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.267 (1999), 1.388 (2002) şi 1.455  
 (2003) privind situaţia din Afganistan, nr. 1.373 (2001) privind ameninţările aduse păcii şi securităţii internaţionale prin actele teroriste şi  
 nr. 1.816 (2008) privind situaţia din Somalia 
 M. Of. nr. 697/14 oct. 2008   
 
 O. nr. A/10540/2008 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.842 (2008) privind situaţia din Côte  
 d’Ivoire 
 M. Of. nr. 864/22 dec. 2008   
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 O. nr. 195/2008 
 Ordin referitor la ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale în domeniul fitosanitar şi sanitar-veterinar 
 M. Of. nr. 259/2 apr. 2008   
 
 O. nr. 309/2008 

 Ordin privind publicarea Programului de aplicare a Acordului cultural dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, pentru  
 anii 2008-2011 
 M. Of. nr. 129/19 feb. 2008   
 
 O. nr. 734/2008 

 Ordin privind publicarea datei intrării în vigoare a unor convenţii şi protocoale prevăzute în anexa I la Actul privind condiţiile de aderare  
 a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 314/22 apr. 2008   
 
 O. nr. 875/2008 

 Ordin privind publicarea Programului de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului şi  
 sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2  
 aprilie 2008 
 M. Of. nr. 385/21 mai 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 37/2010  (M. Of. nr. 75/2 feb. 2010) 
 
 
 O. nr. 880/2008 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 416/3 iun. 2008   
 
 O. nr. 1807/2008 

 Ordin privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Coreea pentru anii 2008-2011, semnat la Seul la 11 septembrie 2008 
 M. Of. nr. 747/5 nov. 2008    
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 67/2008 

 Ordin privind nominalizarea agenţilor de dăunare pentru a căror acţiune de combatere Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alocă  
 fonduri de la buget conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină  
 fitosanitară 
 M. Of. nr. 101/8 feb. 2008   
 
 O. nr. 91/2008 
 Ordin privind modalitatea de acordare a plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi aprobarea prim-procesatorilor 
 M. Of. nr. 116/14 feb. 2008   
 
 O. nr. 211/2008 

 Ordin privind aprobarea schemelor de ajutor de stat "Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor  
 produse alimentare, altele decât cele prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE, precum şi a celor care desfăşoară activităţi de procesare a  
 produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizării surselor de energie regenerabilă  şi a biocombustibililor" şi "Stimularea  
 microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase" 
 M. Of. nr. 267/4 apr. 2008   
 
 O. nr. 219/2008 

 Ordin pentru stabilirea modelului-cadru al contractelor de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice şi al actelor  
 adiţionale 
 M. Of. nr. 297/16 apr. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1431/2011  (M. Of. nr. 362/24 mai 2011) 
 - O. nr. 222/2016  (M. Of. nr. 134/22 feb. 2016) 
 - O. nr. 1620/2017  (M. Of. nr. 111/5 feb. 2018) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 222/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea  
 unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură 
 M. Of. nr. 311/21 apr. 2008   
 
 O. nr. 236/2008 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării  
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 politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul  
 de stat 
 M. Of. nr. 642/8 sep. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 434/2009  (M. Of. nr. 465/6 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 242/2008 
 Ordin privind denaturarea stocurilor excedentare de zahăr în vederea utilizării în hrana animalelor 
 M. Of. nr. 367/14 mai 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 885/2016  (M. Of. nr. 610/10 aug. 2016) 
 
 
 O. nr. 247/2008 

 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin  
 comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014 
 M. Of. nr. 355/8 mai 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 269/2009  (M. Of. nr. 307/11 mai 2009) 
 - O. nr. 132/2010  (M. Of. nr. 371/4 iun. 2010) 
 - O. nr. 73/2011  (M. Of. nr. 238/5 apr. 2011) 
 - O. nr. 35/2012  (M. Of. nr. 128/22 feb. 2012) 
 - O. nr. 949/2013  (M. Of. nr. 591/19 sep. 2013) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 644/21 oct. 2013) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1122/2013  (M. Of. nr. 653/23 oct. 2013) 
 
 
 O. nr. 321/2008 

 Ordin privind aprobarea componenţei şi a modului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a  
 sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare 
 M. Of. nr. 392/23 mai 2008   
 
 O. nr. 332/2008 
 Ordin privind înscrierea unităţilor de producţie din acvacultură în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură 
 M. Of. nr. 412/2 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 240/2009  (M. Of. nr. 341/21 mai 2009) 
 
 
 O. nr. 342/2008 

 Ordin privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate  
 din mediul acvatic 
 M. Of. nr. 410/2 iun. 2008   
 
 O. nr. 353/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii 
 M. Of. nr. 501/3 iul. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 605/14 aug. 2008) 
 Modificări: 
 - O. nr. 600/2008  (M. Of. nr. 671/29 sep. 2008) 
 - O. nr. 146/2018  (M. Of. nr. 228/14 mar. 2018) 
 - O. nr. 1850/2020  (M. Of. nr. 959/19 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 413/2008 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinei de multiplicare 
 M. Of. nr. 472/26 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 51/2011  (M. Of. nr. 190/18 mar. 2011) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 420/2008 
 Ordin privind stabilirea atribuţiilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor 
 M. Of. nr. 524/11 iul. 2008   
 
 O. nr. 445/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor  
 Agricole şi Alimentare şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice 
 M. Of. nr. 564/25 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 185/2010  (M. Of. nr. 627/6 sep. 2010) 
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 - O. nr. 137/2021  (M. Of. nr. 694/13 iul. 2021) 
 - O. nr. 347/2021  (M. Of. nr. 37/13 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 498/2008 

 Ordin privind aprobarea Planurilor de conturi şi a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate  
 finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de  
 la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 730/28 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 648/2009  (M. Of. nr. 754/5 nov. 2009) 
 - O. nr. 204/2011  (M. Of. nr. 656/14 sep. 2011) 
 
 
 O. nr. 567/2008 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a  
 creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural" 
 M. Of. nr. 656/17 sep. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 603/2008  (M. Of. nr. 687/8 oct. 2008) 
 - O. nr. 524/2009  (M. Of. nr. 591/26 aug. 2009) 
 - O. nr. 622/2009  (M. Of. nr. 679/9 oct. 2009) 
 - O. nr. 138/2010  (M. Of. nr. 392/14 iun. 2010) 
 - O. nr. 54/2012  (M. Of. nr. 182/21 mar. 2012) 
 - O. nr. 1357/2013  (M. Of. nr. 745/2 dec. 2013) 
 
 
 O. nr. 572/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a schemei de defrişare a plantaţiilor viticole 
 M. Of. nr. 641/8 sep. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 63/2011  (M. Of. nr. 210/25 mar. 2011) 
 
 
 O. nr. 580/2008 
 Ordin privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole 
 M. Of. nr. 657/18 sep. 2008   
 
 O. nr. 581/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind acordarea sprijinului financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat  
 şi/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea creşterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeţi, a mustului de struguri, a  
 mustului de struguri parţial fermentat şi a vinului nou aflat încă în fermentaţie 
 M. Of. nr. 661/22 sep. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 638/2009  (M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 
 O. nr. 584/2008 

 Ordin pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor  
 cu regim special şi a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun 
 M. Of. nr. 661/22 sep. 2008   
 
 O. nr. 620/2008 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la  
 Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 4/5 ian. 2009   
 
 O. nr. 642/2008 
 Ordin pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008 
 M. Of. nr. 728/28 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 739/2008  (M. Of. nr. 837/12 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 649/2008 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de acordare a compensaţiei pentru pierderea de venit corespunzătoare suprafeţelor efectiv ocupate  
 cu perdele forestiere de protecţie înfiinţate pe terenurile agricole 
 M. Of. nr. 761/11 nov. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1108/2012  (M. Of. nr. 210/29 mar. 2012) 
 
 
 O. nr. 670/2008 

 Ordin privind aprobarea listei ocoalelor silvice care asigură la cerere, pe bază de contract, servicii silvice pentru proprietarii de fond  
 forestier persoane fizice şi juridice care nu şi-au constituit ocoale silvice private 
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 M. Of. nr. 788/25 nov. 2008   
 
 O. nr. 728/2008 

 Ordin privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Oficiului  
 Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV) 
 M. Of. nr. 852/18 dec. 2008   
 
 O. nr. 734/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar  
 pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură 
 M. Of. nr. 843/15 dec. 2008   
 
 O. nr. 761/2008 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor de emitere a certificatului pentru carne de bovine adulte - masculi, conform Regulamentului (CE) nr.  
 433/2007, a certificatului pentru carne dezosată sferturi posterioare de bovine adulte - masculi şi a certificatului pentru carne dezosată  
 sferturi anterioare de bovine adulte - masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 1.359/2007, precum şi a celor de verificare şi  
 supraveghere a produselor care fac obiectul certificatelor până în momentul plasării acestora sub un regim vamal în vederea exportului 
 M. Of. nr. 12/7 ian. 2009   
 
 O. nr. 762/2008 

 Ordin pentru aprobarea modelului autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare şi al  
 documentelor legale de provenienţă a exemplarelor de vânat care intră şi ies în/din crescătoriile de vânat şi complexurile de vânătoare 
 M. Of. nr. 3/5 ian. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 323/2009  (M. Of. nr. 348/25 mai 2009) 
 
 

- O. nr. 295/2010  (M. Of. nr. 162/12 mar. 2010) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 706/3686/2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de finanţare a lucrărilor de administrare a perdelelor forestiere de protecţie 
 M. Of. nr. 869/22 dec. 2008   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 368/1160/212/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti 
 M. Of. nr. 496/2 iul. 2008   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 344/1001/2008 
 Ordin pentru aprobarea modului de operare şi de funcţionare a Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit 
 M. Of. nr. 618/22 aug. 2008   
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

AUTORITATEA HIPICĂ NAŢIONALĂ 

 Criterii nr. 2/2008 
 Criterii de bonitare privind aprecierea cabalinelor de reproducţie 
 M. Of. nr. 571/29 iul. 2008   
 MINISTERUL APĂRĂRII 
 
 O. nr. M.5/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind reconversia profesională în Ministerul Apărării 
 M. Of. nr. 71/30 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. M.92/2009  (M. Of. nr. 611/8 sep. 2009) 
 
 
 O. nr. M.9/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării 
 M. Of. nr. 121/15 feb. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. M.106/2008  (M. Of. nr. 743/3 nov. 2008) 
 - O. nr. M.141/2012  (M. Of. nr. 784/21 nov. 2012) 
 - O. nr. M.131/2017  (M. Of. nr. 880/8 nov. 2017) 
 - O. nr. M.154/2020  (M. Of. nr. 738/14 aug. 2020) 
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 - O. nr. M.40/2021  (M. Of. nr. 205/2 mar. 2021) 
 - O. nr. M.16/2022  (M. Of. nr. 72/25 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. M.14/2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României 
 M. Of. nr. 160/3 mar. 2008   
 
 O. nr. M.31/2008 
 Ordin privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării 
 M. Of. nr. 269/4 apr. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. M.57/2008  (M. Of. nr. 464/23 iun. 2008) 
 - O. nr. M.21/2009  (M. Of. nr. 148/10 mar. 2009) 
 - O. nr. M.69/2011  (M. Of. nr. 563/8 aug. 2011) 
 - O. nr. M.79/2014  (M. Of. nr. 540/21 iul. 2014) 
 - O. nr. M.81/2015  (M. Of. nr. 664/1 sep. 2015) 
 - O. nr. M.101/2017  (M. Of. nr. 730/11 sep. 2017) 
 - O. nr. M.219/2018  (M. Of. nr. 1068/18 dec. 2018) 
 - O. nr. M.150/2020  (M. Of. nr. 698/4 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. M.36/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului logisticii operaţiilor întrunite 
 M. Of. nr. 353/7 mai 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 403/29 mai 2008) 
 
 
 O. nr. M.45/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de domenii şi infrastructuri 
 M. Of. nr. 405/29 mai 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. M.61/2010  (M. Of. nr. 379/8 iun. 2010) 
 
 
 O. nr. M.74/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi a inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa  
 alimentelor în Ministerul Apărării 
 M. Of. nr. 655/17 sep. 2008   
 
 O. nr. M.82/2008 

 Ordin pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile ministerului apărării, a prestărilor  
 de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice 
 M. Of. nr. 631/1 sep. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. M.104/2010  (M. Of. nr. 645/16 sep. 2010) 
 - O. nr. M.130/2016  (M. Of. nr. 945/24 nov. 2016) 
 
 
 O. nr. M90/2008 

 Ordin privind acordarea sporului de prevenţie personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structurile sanitare ale  
 Ministerului Apărării 
 M. Of. nr. 661/22 sep. 2008   
 
 O. nr. M.91/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării 
 M. Of. nr. 668/26 sep. 2008   
 
 O. nr. M.103/2008 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind investigarea şi punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor din patrimoniul  
 Ministerului Apărării în cazul producerii unui dezastru 
 M. Of. nr. 736/30 oct. 2008   
 
 O. nr. M.112/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării 
 M. Of. nr. 783/24 nov. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. M.17/2014  (M. Of. nr. 137/25 feb. 2014) 
 - O. nr. M.100/2015  (M. Of. nr. 765/14 oct. 2015) 
 - O. nr. M.82/2017  (M. Of. nr. 662/10 aug. 2017) 
 - O. nr. M.162/2017  (M. Of. nr. 1009/20 dec. 2017) 
 - O. nr. M.145/2019  (M. Of. nr. 640/2 aug. 2019) 
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 O. nr. M.113/2008 
 Ordin privind supravegherea stării de sănătate a personalului din ministerul apărării 
 M. Of. nr. 783/24 nov. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. M.3/2020  (M. Of. nr. 34/20 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. M.121/2008 

 Ordin privind responsabilităţile comandanţilor/şefilor unităţilor militare pentru păstrarea integrităţii patrimoniului imobiliar al  
 Ministerului Apărării şi unele măsuri privind modul de administrare a acestuia 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. M.67/2010  (M. Of. nr. 409/18 iun. 2010) 
 
 
 O. nr. M.126/2008 

 Ordin privind responsabilităţile structurilor militare pentru evacuarea medicală şi monitorizarea răniţilor şi bolnavilor din teatrele de  
 operaţii 
 M. Of. nr. 887/29 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. M.95/2010  (M. Of. nr. 562/10 aug. 2010) 
 
 
 O. nr. M.127/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea calităţii de veteran de război de către Ministerul Apărării 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. M.90/2009  (M. Of. nr. 611/8 sep. 2009) 
 - O. nr. M.98/2010  (M. Of. nr. 590/19 aug. 2010) 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 795/27 oct. 2015) 

 MINISTERUL APĂRĂRII 
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

 O. nr. M.48/2008 
 Ordin privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 şi al urmaşilor eroilor-martiri la tratamente şi  
 medicamente în spitale, centre medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu şi baze de tratament din Ministerul Apărării 
 M. Of. nr. 439/11 iun. 2008   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 
 O. nr. 68/2008 

 Ordin privind aprobarea Procedurii şi a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în  
 administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 
 M. Of. nr. 122/15 feb. 2008   
 
 O. nr. 235/2008 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea  
 bunurilor Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A 
 M. Of. nr. 423/5 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 286/2018  (M. Of. nr. 235/16 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. 412/2008 

 Ordin privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă «e-creştere!», aferent  
 proiectului «Economia bazată pe cunoaştere»", finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României 
 M. Of. nr. 642/8 sep. 2008   
 
 O. nr. 690/2008 
 Ordin privind relansarea apelului de proiecte pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă "e-Creştere!" 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008   
 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 
 

AGENŢIA PENTRU SERVICIILE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 Decizia nr. 339/2008 
 Decizie privind cadrul general al operării şi utilizării sistemului "Ghişeul virtual de plăţi" 
 M. Of. nr. 842/15 dec. 2008   
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 
 O. nr. 2052/2008 
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 Ordin privind acreditarea Complexului Naţional Muzeal "Moldova" din Iaşi 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2053/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2054/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2055/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2056/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2057/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2058/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional de Artă al României din Bucureşti 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2075/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2077/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional Cotroceni din Bucureşti 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2078/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional "Peleş" din Sinaia 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2079/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional Bran din Bran 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2080/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional "Brukenthal" din Sibiu 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2081/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2082/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului de Artă "Vasile Grigore - pictor şi colecţionar" 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2083/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008   
 
 O. nr. 2220/2008 

 Ordin privind tarifele pentru acordarea atestatelor şi avizelor în domeniul impresariatului artistic, precum şi pentru înscrierea în Registrul  
 artelor spectacolului 
 M. Of. nr. 493/2 iul. 2008   
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 O. nr. 2260/2008 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice 
 M. Of. nr. 540/17 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 2504/2008  (M. Of. nr. 608/15 aug. 2008) 
 - O. nr. 2048/2009  (M. Of. nr. 117/25 feb. 2009) 
 - O. nr. 2480/2009  (M. Of. nr. 834/3 dec. 2009) 
 - O. nr. 2630/2018  (M. Of. nr. 765/5 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 2662/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional al Literaturii Române 
 M. Of. nr. 836/11 dec. 2008   
 
 O. nr. 2704/2008 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Judeţean Buzău 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2009   
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 

 O. nr. 155/2008 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie  
 "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din  
 cadrul Programului operaţional regional 2007- 2013 
 M. Of. nr. 175/6 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 413/2008  (M. Of. nr. 315/22 apr. 2008) 
 - O. nr. 709/2009  (M. Of. nr. 658/3 oct. 2009) 
 - O. nr. 1726/2010  (M. Of. nr. 413/21 iun. 2010) 
 - O. nr. 2042/2010  (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 
 - O. nr. 131/2012  (M. Of. nr. 129/22 feb. 2012) 
 - O. nr. 3417/2013  (M. Of. nr. 776/12 dec. 2013) 
 - O. nr. 491/2014  (M. Of. nr. 275/15 apr. 2014) 
 
 
 O. nr. 261/2008 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul  
 Programului operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 207/18 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 750/2009  (M. Of. nr. 662/5 oct. 2009) 
 - O. nr. 1587/2010  (M. Of. nr. 379/8 iun. 2010) 
 - O. nr. 2043/2010  (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 
 - O. nr. 3783/2013  (M. Of. nr. 22/13 ian. 2014) 
 - O. nr. 506/2014  (M. Of. nr. 296/23 apr. 2014) 
 
 
 O. nr. 287/2008 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a  
 afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 249/31 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1878/2010  (M. Of. nr. 526/28 iul. 2010) 
 - O. nr. 2044/2010  (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 
 - O. nr. 3782/2013  (M. Of. nr. 22/13 ian. 2014) 
 - O. nr. 490/2014  (M. Of. nr. 275/15 apr. 2014) 
 
 
 O. nr. 349/2008 

 Ordin privind suspendarea desemnării unor laboratoare de încercări, organisme de certificare şi de inspecţie notificate care realizează  
 evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 291/15 apr. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1525/2008  (M. Of. nr. 853/18 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 577/2008 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi  
 beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007" 
 M. Of. nr. 374/16 mai 2008   
 
 O. nr. 1525/2008 

 Ordin privind ridicarea suspendării, retragerea notificării şi prelungirea valabilităţii notificării la Comisia Europeană a unor organisme  
 care realizează evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii 
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 M. Of. nr. 853/18 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 297/2009  (M. Of. nr. 322/14 mai 2009) 
 
 
 O. nr. 1549/2008 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 
 M. Of. nr. 829/10 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1466/2010  (M. Of. nr. 365/3 iun. 2010) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 1583/2008 

 Ordin privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control şi evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi din construcţii şi de limitare  
 a propagării fumului în caz de incendiu 
 M. Of. nr. 877/24 dec. 2008   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 
 

CANCELARIA PRIMULUI-MINISTRU 

 O. nr. 1392/2815/D.M./2008 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului", indicativ PCC  
 022/2008 
 M. Of. nr. 816/5 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 253/2012  (M. Of. nr. 250/13 apr. 2012) 
 
 

- O. nr. 3484/2013  (M. Of. nr. 784/14 dec. 2013) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 
 O. nr. 31/503/2008 
 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării  
 microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului  
 Operaţional Regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 164/4 mar. 2008   
 
 O. nr. 144/580/2008 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Restaurarea şi valorificarea durabilă a  
 patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi  
 promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 184/11 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 969/2722/2008  (M. Of. nr. 670/29 sep. 2008) 
 - O. nr. 40/323/2009  (M. Of. nr. 119/26 feb. 2009) 
 
 
 O. nr. 185/621/2008 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi  
 echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" în cadrul axei  
 prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 194/13 mar. 2008   
 
 O. nr. 245/1.549/2008 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Crearea, dezvoltarea, modernizarea  

 infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice" în cadrul axei prioritare  
 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 415/3 iun. 2008   
 
 O. nr. 267/1447/2008 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea durabilă a structurilor de  
 sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi  
 local" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 386/21 mai 2008   
 
 O. nr. 275/1446/2008 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea siturilor industriale poluate  
 şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din  
 cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 390/23 mai 2008   
 
 O. nr. 665/2604/2008 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi  
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 crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi  
 promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 663/23 sep. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 60/406/2009  (M. Of. nr. 155/12 mar. 2009) 
 - O. nr. 1848/2023/2010  (M. Of. nr. 519/26 iul. 2010) 
 - O. nr. 1389/2036/2011  (M. Of. nr. 396/6 iun. 2011) 
 - O. nr. 1879/1126/1722/2012  (M. Of. nr. 896/28 dec.  
 2012) 
 
 
 O. nr. 850/3641/2008 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare  
 transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
 M. Of. nr. 2/5 ian. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 220/262/517/2012  (M. Of. nr. 263/23 apr.  
 2012) 
 - O. nr. 1479/994/1487/2012  (M. Of. nr. 786/22 nov.  
 2012) 
 
 

- O. nr. 124/56/347/2014  (M. Of. nr. 237/2 apr. 2014) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 
 

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

 O. nr. 970/559/2008 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de inventariere a locuinţelor afectate de calamităţi naturale 
 M. Of. nr. 577/31 iul. 2008   
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 
 O. nr. 4/2008 

 Ordin privind arondarea teritorială a deţinătorilor de bunuri intrate în proprietatea privată a statului, din punct de vedere al organului de  
 valorificare căruia au obligaţia de a-i preda bunurile 
 M. Of. nr. 29/15 ian. 2008   
 
 O. nr. 116/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31  
 decembrie 2007 
 M. Of. nr. 46/21 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 3769/2008  (M. Of. nr. 16/9 ian. 2009) 
 
 
 O. nr. 125/2008 
 Ordin privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare 
 M. Of. nr. 71/30 ian. 2008   
 
 O. nr. 169/2008 
 Ordin privind condiţiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat 
 M. Of. nr. 132/20 feb. 2008   
 
 O. nr. 184/2008 

 Ordin privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.a "Sprijin pentru consolidarea  
 şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile" - Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi  
 pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, şi 1.3.b "Sprijin pentru consultanţă acordat IMM" - Domeniul  

 Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, în cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi  
 ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1704/2920/2009  (M. Of. nr. 768/11 nov. 2009) 
 
 
 O. nr. 303/2008 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii februarie 2008 
 M. Of. nr. 90/5 feb. 2008   
 
 O. nr. 365/2008 

 Ordin privind Comitetul de monitorizare pentru Mecanismul financiar SEE şi procedura de evaluare naţională a aplicaţiilor depuse spre  
 finanţare din Mecanismul financiar SEE 
 M. Of. nr. 157/29 feb. 2008   
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 O. nr. 387/2008 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi  
 SPIN-OFF-urilor inovative", aferentă Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară 2  
 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", domeniul major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la  
 activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare", operaţiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative" 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 843/2010  (M. Of. nr. 310/12 mai 2010) 
 
 
 O. nr. 425/2008 
 Ordin privind aprobarea Statutului CEC BANK - S.A. 
 M. Of. nr. 164/4 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1312/2008  (M. Of. nr. 347/6 mai 2008) - modifică titlul 
 - O. nr. 2083/2008  (M. Of. nr. 535/16 iul. 2008) 
 - O. nr. 3264/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) 
 - O. nr. 2322/2009  (M. Of. nr. 517/28 iul. 2009) 
 - O. nr. 1771/2010  (M. Of. nr. 382/9 iun. 2010) 
 - O. nr. 2307/2010  (M. Of. nr. 647/17 sep. 2010) 
 - O. nr. 1977/2011  (M. Of. nr. 344/18 mai 2011) 
 - O. nr. 611/2012  (M. Of. nr. 309/9 mai 2012) 
 - O. nr. 16/2013  (M. Of. nr. 32/15 ian. 2013) 
 - O. nr. 689/2013  (M. Of. nr. 315/31 mai 2013) 
 - O. nr. 16/2014  (M. Of. nr. 33/16 ian. 2014) 
 - O. nr. 201/2014  (M. Of. nr. 119/18 feb. 2014) 
 - O. nr. 880/2014  (M. Of. nr. 504/7 iul. 2014) 
 - O. nr. 665/2015  (M. Of. nr. 424/15 iun. 2015) 
 - O. nr. 3078/2018  (M. Of. nr. 789/14 sep. 2018) 
 - O. nr. 3241/2018  (M. Of. nr. 852/8 oct. 2018) 
 - O. nr. 3397/2019  (M. Of. nr. 882/1 nov. 2019) 
 (v. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3397/2019) 
 
 
 O. nr. 476/2008 

 Ordin pentru publicarea unor addendumuri la Acordul de finanţare privind Programul PHARE naţional 2005 pentru România, la Acordul  
 de finanţare privind programele de cooperare transfrontalieră PHARE 2005 pentru România, la Memorandumul de finanţare privind  
 Programul PHARE naţional 2004 pentru România, la Memorandumul de finanţare PHARE 2004 privind Programul orizontal 2004  
 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare în România şi la Memorandumul de finanţare privind Programul PHARE  
 naţional 2003 pentru România 
 M. Of. nr. 247/31 mar. 2008   
 
 O. nr. 477/2008 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii  
 realizate de întreprinderile mici şi mijlocii", aferentă operaţiunii a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin  
 investiţii tangibile şi intangibile", domeniul major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a  
 întreprinderilor, în special a IMM", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional  
 sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 190/12 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 917/2008  (M. Of. nr. 242/28 mar. 2008) 
 - O. nr. 1194/2009  (M. Of. nr. 470/8 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 478/2008 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire specializată acordată  
 întreprinderilor mici şi mijlocii pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii", aferentă operaţiunii a) "Sprijin pentru  
 consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile", domeniul major de intervenţie 1.1 "Investiţii  
 productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ  
 şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 190/12 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 2502/2013  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 479/2008 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii  
 realizate de întreprinderile mari", aferentă operaţiunii a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii  
 tangibile şi intangibile", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial  
 "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 189/12 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1943/2008  (M. Of. nr. 493/2 iul. 2008) 
 - O. nr. 1019/2009  (M. Of. nr. 470/8 iul. 2009) 
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 O. nr. 480/2008 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin  
 servicii de consultanţă", aferentă operaţiunii b) "Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor", domeniul major de intervenţie 1.3  
 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului  
 operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 190/12 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1192/2009  (M. Of. nr. 470/8 iul. 2009) 
 - O. nr. 2502/2013  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 514/2008 
 Ordin privind extinderea aplicării metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 
 M. Of. nr. 172/6 mar. 2008   
 
 O. nr. 527/2008 

 Ordin privind persoanele competente să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile pentru nerespectarea măsurilor privind întărirea  
 disciplinei contractuale 
 M. Of. nr. 154/28 feb. 2008   
 
 O. nr. 567/2008 

 Ordin pentru publicarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE naţional  
 2006 pentru România 
 M. Of. nr. 306/18 apr. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 185/2010  (M. Of. nr. 121/23 feb. 2010) 
 
 
 O. nr. 588/2008 

 Ordin privind stabilirea categoriilor de obligaţii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin poştă, formularele de  
 declaraţii de venit 
 M. Of. nr. 189/12 mar. 2008   
 
 O. nr. 590/2008 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii martie 2008 
 M. Of. nr. 163/3 mar. 2008   
 
 O. nr. 632/2008 

 Ordin privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea accesului la broadband  
 şi la serviciile conexe", aferentă operaţiunii 3.1.1 "Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe", domeniul major de  
 intervenţie 3.1 "Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei", axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele  
 privat şi public", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 202/17 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 2687/2010  (M. Of. nr. 846/16 dec. 2010) 
 - O. nr. 2503/2013  (M. Of. nr. 73/29 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 724/2008 

 Ordin privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.1 din cadrul domeniului major  
 de intervenţie 1 - Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi al operaţiunilor 3.3.1 şi 3.3.2 din cadrul domeniului  
 major de intervenţie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele public şi  
 privat" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 
 M. Of. nr. 283/11 apr. 2008   
 
 O. nr. 858/2008 
 Ordin privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 
 
 M. Of. nr. 242/28 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 847/2009  (M. Of. nr. 298/7 mai 2009) 
 
 
 O. nr. 931/2008 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii aprilie 2008 
 M. Of. nr. 251/31 mar. 2008   
 
 O. nr. 1059/2008 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice 
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 M. Of. nr. 319/23 apr. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 2168/2008  (M. Of. nr. 563/25 iul. 2008) 
 - O. nr. 2492/2009  (M. Of. nr. 581/20 aug. 2009) 
 - O. nr. 1088/2010  (M. Of. nr. 327/18 mai 2010) 
 - O. nr. 672/2012  (M. Of. nr. 359/28 mai 2012) 
 - O. nr. 17/2014  (M. Of. nr. 25/13 ian. 2014) 
 - O. nr. 808/2014  (M. Of. nr. 475/27 iun. 2014) 
 - O. nr. 64/2016  (M. Of. nr. 75/2 feb. 2016) 
 - O. nr. 3345/2017  (M. Of. nr. 70/23 ian. 2018) 
 - O. nr. 2004/2019  (M. Of. nr. 308/19 apr. 2019) 
 - O. nr. 2981/2020  (M. Of. nr. 1094/17 nov. 2020) 
 - O. nr. 503/2021  (M. Of. nr. 429/23 apr. 2021) 
 - O. nr. 1449/2021  (M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 1133/2008 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a prevederilor art. 18 din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi  
 completări prin Legea nr. 137/2007 
 M. Of. nr. 308/21 apr. 2008   
 
 O. nr. 1199/2008 

 Ordin privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind  
 reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 
 M. Of. nr. 329/25 apr. 2008   
 
 O. nr. 1203/2008 

 Ordin pentru aplicarea prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri  
 financiare în domeniul bugetar 
 M. Of. nr. 336/30 apr. 2008   
 
 O. nr. 1224/2008 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de  
 stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal" 
 M. Of. nr. 329/25 apr. 2008   
 
 O. nr. 1293/2008 

 Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional "Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare",  
 aferentă operaţiunilor 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în cercetare" şi 2.3.3  
 "Promovarea inovării în cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de  
 cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI)", axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", din Programul  
 operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 434/10 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1189/2009  (M. Of. nr. 470/8 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 1322/2008 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii mai 2008 
 M. Of. nr. 343/5 mai 2008   
 
 O. nr. 1341/2008 

 Ordin privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.3 "Dezvoltarea unor reţele de  
 centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 "Întărirea  
 capacităţii administrative" şi 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D"  
 ale Axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial  
 "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013 
 M. Of. nr. 363/12 mai 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1460/3305/2009  (M. Of. nr. 871/14 dec. 2009) 
 
 
 O. nr. 1364/2008 

 Ordin privind procedura de transmitere a datelor necesare întocmirii Registrului impozitelor, taxelor şi tarifelor cu caracter fiscal şi  
 nefiscal 
 M. Of. nr. 355/8 mai 2008   
 
 O. nr. 1576/2008 

 Ordin privind înfiinţarea Grupului de lucru interministerial pentru operaţiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes  
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 naţional şi internaţional - poli de competitivitate" 
 M. Of. nr. 470/25 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 753/2012  (M. Of. nr. 359/28 mai 2012) 
 
 
 O. nr. 1603/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea  
 riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare,  
 precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali 
 M. Of. nr. 413/2 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 405/2009  (M. Of. nr. 152/11 mar. 2009) 
 
 
 O. nr. 1661/2008 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de pensionari din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu domiciliul în  
 municipii şi oraşe, exceptaţi de la prevederile art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 
 M. Of. nr. 414/3 iun. 2008   
 
 O. nr. 1669/2008 

 Ordin privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.2 "Sprijin pentru  
 implementarea standardelor internaţionale" şi 1.1.3 "Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare" - domeniul major de  
 intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, în cadrul axei prioritare  
 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"  
 (POS CCE) 2007-2013 
 M. Of. nr. 432/9 iun. 2008   
 
 O. nr. 1710/2008 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii iunie 2008 
 M. Of. nr. 419/4 iun. 2008   
 
 O. nr. 1725/2008 

 Ordin pentru publicarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2006 de sprijin  
 comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România 
 M. Of. nr. 494/2 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 185/2010  (M. Of. nr. 121/23 feb. 2010) 
 
 
 O. nr. 1816/2008 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării Programului  
 PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 556/23 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1349/2013  (M. Of. nr. 545/28 aug. 2013) 
 
 
 O. nr. 1862/2008 

 Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru  
 creşterea competitivităţii prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare", aferentă operaţiunilor b) "Sprijin pentru implementarea  
 standardelor internaţionale" şi c) "Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare", domeniului major de intervenţie 1.1  
 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM", axa prioritară 1 "Un sistem de  
 producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 500/3 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1191/2009  (M. Of. nr. 470/8 iul. 2009) 
 - O. nr. 2502/2013  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 2005/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în  
 contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi  
 subîmprumuturi 
 M. Of. nr. 536/16 iul. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 583/4 aug. 2008) 
 Modificări: 
 - O. nr. 836/2010  (M. Of. nr. 232/13 apr. 2010) 
 - O. nr. 2698/2019  (M. Of. nr. 713/30 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 2007/2008 

 Ordin privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a  
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 Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de  
 comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor  
 emitente de tichete 
 M. Of. nr. 516/9 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 487/2009  (M. Of. nr. 185/25 mar. 2009) - modifică titlul 
 - O. nr. 202/2010  (M. Of. nr. 99/12 feb. 2010) 
 - O.U.G. nr. 54/2010  (M. Of. nr. 421/23 iun. 2010) 
 - O. nr. 1916/2013  (M. Of. nr. 739/29 nov. 2013) 
 - O. nr. 930/2015  (M. Of. nr. 623/17 aug. 2015) 
 - O. nr. 124/2016  (M. Of. nr. 79/3 feb. 2016) 
 - O. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 18/9 ian. 2017) 
 - O. nr. 1523/2018  (M. Of. nr. 205/7 mar. 2018) 
 - O. nr. 1908/2019  (M. Of. nr. 269/9 apr. 2019) 
 - O. nr. 2197/2020  (M. Of. nr. 680/30 iul. 2020) 
 - O. nr. 2381/2020  (M. Of. nr. 759/20 aug. 2020) 
 - O. nr. 2742/2020  (M. Of. nr. 857/18 sep. 2020) 
 - O. nr. 2797/2020  (M. Of. nr. 899/2 oct. 2020) 
 - O. nr. 2977/2020  (M. Of. nr. 1074/13 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 2009/2008 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iulie 2008 
 M. Of. nr. 493/2 iul. 2008   
 
 O. nr. 2025/2008 

 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru  
 domeniul locativ şi restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private 
 M. Of. nr. 515/9 iul. 2008   
 
 O. nr. 2159/2008 

 Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de servicii  
 de consultanţă şi instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investiţii în domeniul e-economiei", aferentă operaţiunilor  
 3.3.1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri" şi 3.3.2 "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de  
 comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri", domeniul major de intervenţie 3.3 "Susţinerea e-economiei", axa prioritară 3  
 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea  
 competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 562/25 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 2503/2013  (M. Of. nr. 73/29 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 2161/2008 

 Ordin pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operaţional sectorial  
 "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de  
 intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" 
 M. Of. nr. 557/23 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 185/692/2014  (M. Of. nr. 374/21 mai 2014) 
 
 
 O. nr. 2200/2008 

 Ordin privind stabilirea procedurii de selecţie a instituţiei/instituţiilor de credit la care Ministerul Economiei şi Finanţelor va deschide  
 conturi de corespondent în valută 
 M. Of. nr. 558/23 iul. 2008   
 
 O. nr. 2212/2008 

 Ordin pentru aprobarea precizărilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind  
 Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, referitoare la achiziţionarea documentelor administrative de însoţire,  
 documentelor de însoţire simplificate şi aprobarea notelor de comandă aferente marcajelor utilizate pentru marcarea produselor accizabile 
 M. Of. nr. 562/25 iul. 2008   
 
 O. nr. 2228/2008 

 Ordin privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul domeniului major de intervenţie 4.2  
 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi", axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a  
 securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea  
 competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 
 M. Of. nr. 562/25 iul. 2008   
 
 O. nr. 2229/2008 

 Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării  
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 e-economiei", aferentă operaţiunilor 3.3.1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri" şi 3.3.2 "Sprijin  
 pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri", domeniul major de intervenţie 3.3 "Susţinerea  
 e-economiei", axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului  
 operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 565/28 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1193/2009  (M. Of. nr. 470/8 iul. 2009) 
 - O. nr. 2503/2013  (M. Of. nr. 73/29 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 2241/2008 

 Ordin pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 "Susţinerea conectării şcolilor  
 la broadband" din domeniul major de intervenţie 3.1 "Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor" şi în cadrul  
 operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", axa prioritară 3  
 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea  
 competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 
 M. Of. nr. 562/25 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 2318/673/2015  (M. Of. nr. 567/29 iul. 2015) 
 
 
 O. nr. 2242/2008 

 Ordin privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii  
 şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" şi  
 "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO x redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri  
 modernizate/retehnologizate" în cadrul domeniului major de intervenţie 4.1 "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei  
 energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)", axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice  
 şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea  
 competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 
 M. Of. nr. 562/25 iul. 2008   
 
 O. nr. 2284/2008 

 Ordin privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în cadrul operaţiunii 4.1a) "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi  
 echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" din  
 axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului  
 operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"(POS CCE) 
 M. Of. nr. 599/11 aug. 2008   
 
 O. nr. 2286/2008 

 Ordin privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu Nox redus  
 şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/ retehnologizate, din cadrul operaţiunii 4.1c) "Investiţii în instalaţii de  
 desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu Nox redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate"  
 din axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului  
 operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 
 M. Of. nr. 599/11 aug. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 2240/2009  (M. Of. nr. 920/29 dec. 2009) 
 - O. nr. 333/2010  (M. Of. nr. 169/16 mar. 2010) 
 - O. nr. 2926/2010  (M. Of. nr. 7/4 ian. 2011) 
 - O. nr. 758/342/2014  (M. Of. nr. 448/19 iun. 2014) 
 - O. nr. 1778/2015  (M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 
 - O. nr. 292/2016  (M. Of. nr. 139/23 feb. 2016) 
 
 
 O. nr. 2287/2008 

 Ordin privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei  
 electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin  
 Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2  
 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea  
 resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW),  
 solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie" 
 M. Of. nr. 599/11 aug. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1800/2009  (M. Of. nr. 694/15 oct. 2009) 
 - O. nr. 2060/2009  (M. Of. nr. 851/8 dec. 2009) 
 - O. nr. 758/342/2014  (M. Of. nr. 448/19 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 2288/2008 

 Ordin privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii pentru domeniul major de intervenţie 3 "Diversificarea reţelelor de  
 interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei", operaţiunea 4.3 "Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor  
 naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene" din cadrul axei prioritare 4 "Creşterea eficienţei  
 energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial "Creşterea  
 competitivităţii economice"(POS CCE) 
 
 

M. Of. nr. 599/11 aug. 2008 
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 O. nr. 2307/2008 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii august 2008 
 M. Of. nr. 589/6 aug. 2008   
 
 O. nr. 2509/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată 
 M. Of. nr. 626/28 aug. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 178/2015  (M. Of. nr. 130/20 feb. 2015) 
 
 
 O. nr. 2544/2008 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii septembrie 2008 
 M. Of. nr. 635/3 sep. 2008   
 
 O. nr. 2599/2008 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă 
 M. Of. nr. 641/8 sep. 2008   
 
 O. nr. 2607/2008 

 Ordin privind modificarea criteriilor de selecţie a contribuabililor mijlocii administraţi de administraţiile finanţelor publice pentru  
 contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene 
 M. Of. nr. 641/8 sep. 2008   
 
 O. nr. 2818/2008 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii octombrie 2008 
 M. Of. nr. 673/30 sep. 2008   
 
 O. nr. 3080/2008 

 Ordin privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de  
 intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi  
 ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013 
 M. Of. nr. 722/24 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1034/2010  (M. Of. nr. 291/4 mai 2010) 
 - O. nr. 2875/2010  (M. Of. nr. 11/5 ian. 2011) 
 - O. nr. 64/2011  (M. Of. nr. 48/19 ian. 2011) 
 - O. nr. 1009/2012  (M. Of. nr. 520/26 iul. 2012) 
 - O. nr. 427/2013  (M. Of. nr. 202/9 apr. 2013) 
 - O. nr. 1291/2430/2013  (M. Of. nr. 799/18 dec. 2013) 
 - O. nr. 639/2014  (M. Of. nr. 496/3 iul. 2014) 
 - O. nr. 274/1384/2019  (M. Of. nr. 113/13 feb. 2019) 
 - O. nr. 492/1845/2020  (M. Of. nr. 331/23 apr. 2020) 
 - O. nr. 876/2233/2020  (M. Of. nr. 735/13 aug. 2020) 
 - O. nr. 792/1000/2021  (M. Of. nr. 811/24 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 3254/2008 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2008 
 M. Of. nr. 751/6 nov. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 3344/2008  (M. Of. nr. 778/20 nov. 2008) 
 
 
 O. nr. 3299/2008 

 Ordin pentru aprobarea publicării Acordului dintre Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României privind colaborarea  
 tehnică pentru anul 2006 
 M. Of. nr. 814/4 dec. 2008   
 
 O. nr. 3345/2008 

 Ordin pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.1.1 "Proiecte de cercetare în  
 parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi", 2.1.2 "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor  

 participa specialişti din străinătate" şi 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin  
 cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"  
 2007-2013 
 M. Of. nr. 812/4 dec. 2008 
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 Modificări: 
 - O. nr. 2069/3304/2009  (M. Of. nr. 871/14 dec. 2009) 
 
 
 O. nr. 3384/2008 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din  
 patrimoniul personal, virate la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 782/24 nov. 2008   
 
 O. nr. 3388/2008 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul  
 operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice (POS-CCE)", aferentă operaţiunilor 2.1.1 "Proiecte de cercetare în  
 parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi", 2.1.2 "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor  
 participa specialişti din străinătate" şi 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor" 
 M. Of. nr. 816/5 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1190/2009  (M. Of. nr. 470/8 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 3471/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul  
 instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 835/11 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 221/2015  (M. Of. nr. 165/10 mar. 2015) 
 - O. nr. 2908/2016  (M. Of. nr. 1070/30 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 3505/2008 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2008 
 M. Of. nr. 812/4 dec. 2008   
 
 O. nr. 3507/2008 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii decembrie 2008 
 M. Of. nr. 807/3 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 3639/2008  (M. Of. nr. 848/17 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 3647/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008 
 M. Of. nr. 877/24 dec. 2008   
 
 O. nr. 3663/2008 

 Ordin pentru aprobarea înfiinţării Unităţii de implementare a ajutorului de stat individual în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2215/2019  (M. Of. nr. 509/24 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 3699/2008 

 Ordin privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT N MMR 1-2008 "Cerinţe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele  
 lor auxiliare din instalaţiile nucleare" 
 M. Of. nr. 37/20 ian. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 999/2013  (M. Of. nr. 355/14 iun. 2013) 
 
 
 O. nr. 3713/2008 

 Ordin privind aprobarea instituţiilor publice cu sediul în municipii şi oraşe şi a categoriilor de persoane pentru care instituţiile publice  
 sunt exceptate de la prevederile art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în  
 domeniul finanţelor publice 
 M. Of. nr. 16/9 ian. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 548/2009  (M. Of. nr. 208/1 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 3722/2008 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de selecţie a solicitanţilor cofinanţărilor cuprinse în Programul naţional pentru creşterea  
 eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010 
 M. Of. nr. 6/6 ian. 2009    
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 O. nr. 3756/2008 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii ianuarie 2009 
 M. Of. nr. 896/30 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 18/2009  (M. Of. nr. 28/14 ian. 2009) 
 
 

- O. nr. 96/2009  (M. Of. nr. 38/21 ian. 2009) 

 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 O. nr. 3483/144/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul  
 titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice 
 M. Of. nr. 24/12 ian. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 768/2010/68/2009  (M. Of. nr. 175/18 mar.  
 
 

2010) 

 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 

 O. nr. 1849/401/2008 
 Ordin privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială 
 M. Of. nr. 477/27 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1787/1171/2011  (M. Of. nr. 331/12 mai 2011) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 89/2008 

 Ordin privind procedura de soluţionare a contestaţiilor înregistrate la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili până la data  
 de 1 octombrie 2007 şi nesoluţionate până la data de 31 decembrie 2007 
 M. Of. nr. 55/24 ian. 2008   
 
 O. nr. 101/2008 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim  
 de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
 M. Of. nr. 70/30 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 693/2008  (M. Of. nr. 336/30 apr. 2008) 
 - O. nr. 1809/2008  (M. Of. nr. 894/30 dec. 2008) 
 - O. nr. 1290/2009  (M. Of. nr. 458/2 iul. 2009) 
 - O. nr. 1607/2009  (M. Of. nr. 757/5 nov. 2009) 
 - O. nr. 1430/2010  (M. Of. nr. 83/8 feb. 2010) 
 - O. nr. 1709/2010  (M. Of. nr. 231/13 apr. 2010) 
 - O. nr. 2238/2010  (M. Of. nr. 538/2 aug. 2010) 
 - O. nr. 2559/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) 
 - O. nr. 2689/2010  (M. Of. nr. 789/25 nov. 2010) 
 - O. nr. 73/2011  (M. Of. nr. 89/3 feb. 2011) 
 - O. nr. 1932/2011  (M. Of. nr. 244/7 apr. 2011) 
 - O. nr. 70/2012  (M. Of. nr. 75/30 ian. 2012) 
 - O. nr. 155/2012  (M. Of. nr. 119/16 feb. 2012) 
 - O. nr. 1135/2012  (M. Of. nr. 582/14 aug. 2012) 
 
 
 O. nr. 222/2008 
 Ordin privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer 
 M. Of. nr. 129/19 feb. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) 
 
 
 O. nr. 986/2008 
 Ordin pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei de poluare pentru autovehicule 
 M. Of. nr. 498/2 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1261/2008  (M. Of. nr. 661/22 sep. 2008) 
 - O. nr. 1748/2008  (M. Of. nr. 874/23 dec. 2008) 
 - O. nr. 1957/2011  (M. Of. nr. 265/14 apr. 2011) 
 
 
 O. nr. 1031/2008 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silită a creanţelor fiscale faţă de debitori instituţii publice 
 M. Of. nr. 536/16 iul. 2008 
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 O. nr. 1032/2008 
 Ordin pentru aprobarea modelelor unor formulare cu regim special utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale 
 M. Of. nr. 536/16 iul. 2008   
 
 O. nr. 1133/2008 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor privind stingerea creanţelor fiscale, puse la dispoziţia contribuabililor pe  
 pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 589/6 aug. 2008   
 
 O. nr. 1173/2008 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 642/8 sep. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1600/2008  (M. Of. nr. 805/2 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 1339/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri 
 M. Of. nr. 716/22 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1206/2009  (M. Of. nr. 398/11 iun. 2009) 
 
 
 O. nr. 1520/2008 

 Ordin privind legitimaţiile de control financiar-fiscal pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de control financiar şi structurile de  
 control financiar teritoriale 
 M. Of. nr. 837/12 dec. 2008   
 
 O. nr. 1537/2008 
 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008 
 M. Of. nr. 770/17 nov. 2008   
 
 O. nr. 1754/2008 
 Ordin pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 2/2008 
 M. Of. nr. 864/22 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1518/2021  (M. Of. nr. 1203/20 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 1815/2008 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 2/5 ian. 2009   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 
 O. nr. 3943/2008 

 Ordin pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării  
 achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008 
 M. Of. nr. 392/23 mai 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 4382/2008  (M. Of. nr. 464/23 iun. 2008) 
 - O. nr. 4381/2008  (M. Of. nr. 468/24 iun. 2008) 
 
 
 O. nr. 3984/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Ploieşti 
 M. Of. nr. 392/23 mai 2008   
 
 O. nr. 3985/2008 
 Ordin acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Bucureşti 
 M. Of. nr. 389/22 mai 2008   
 
 O. nr. 3986/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Particulară "Fraţii Goleşti" din Piteşti 
 M. Of. nr. 389/22 mai 2008   
 
 O. nr. 3987/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Sfântul Iacob" din Câmpulung 
 M. Of. nr. 390/23 mai 2008   
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 O. nr. 3988/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Louis Pasteur" din Dej 
 M. Of. nr. 389/22 mai 2008   
 
 O. nr. 3989/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Braşov 
 M. Of. nr. 390/23 mai 2008   
 
 O. nr. 4.276/2008 

 Ordin pentru aprobarea Calendarului activităţilor de selecţie şi repartizare a personalului didactic implicat în cadrul Proiectului privind  
 predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene pentru anul  
 şcolar 2008-2009 
 M. Of. nr. 424/5 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 5082/2008  (M. Of. nr. 643/9 sep. 2008) 
 
 
 O. nr. 3007/2008 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs  
 valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2008 
 M. Of. nr. 61/25 ian. 2008   
 
 O. nr. 3152/2008 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română  
 şi a Programei analitice 
 M. Of. nr. 128/19 feb. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 5116/2008  (M. Of. nr. 643/9 sep. 2008) 
 - O. nr. 6276/2011  (M. Of. nr. 828/23 nov. 2011) 
 
 
 O. nr. 3218/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Profesională de Cooperaţie din Botoşani 
 M. Of. nr. 130/19 feb. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 3548/2009  (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 3219/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Pinochio" din Bacău 
 M. Of. nr. 130/19 feb. 2008   
 
 O. nr. 3325/2008 

 Ordin privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar  
 2008-2009 
 M. Of. nr. 226/25 mar. 2008   
 
 O. nr. 3361/2008 

 Ordin privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mark Twain International School" din  
 Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari 
 M. Of. nr. 215/20 mar. 2008   
 
 O. nr. 3390/2008 

 Ordin pentru aprobarea publicării anexelor nr. 18 şi 20 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările,  
 precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2008, cuprinzând  
 disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor cuprinse în aria curriculară Tehnologii pentru pregătire şi instruire  
 practică şi discipline tehnologice din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică 
 M. Of. nr. 225/24 mar. 2008   
 
 O. nr. 3815/2008 
 Ordin privind constituirea Comisiei consultative a manualelor şcolare 
 M. Of. nr. 371/15 mai 2008   
 
 O. nr. 3940/2008 

 Ordin privind sesiunea specială de bacalaureat 2008 pentru elevii de clasa a XII-a participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile  
 sportive internaţionale 
 M. Of. nr. 371/15 mai 2008   
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 O. nr. 3955/2008 

 Ordin privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de  
 masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat 
 M. Of. nr. 440/12 iun. 2008 
 
 
 O. nr. 4316/2008 

 Ordin privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru  
 pregătirea personalului didactic 
 M. Of. nr. 520/10 iul. 2008   
 
 O. nr. 4382/2008 

 Ordin pentru aprobarea Listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în  
 vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008, rezultată în urma analizării contestaţiilor depuse de către solicitanţi 
 M. Of. nr. 464/23 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 4651/2008  (M. Of. nr. 601/12 aug. 2008) 
 
 
 O. nr. 4642/2008 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina Limba turcă - limba modernă 2, clasele a IX-a - a XII-a 
 M. Of. nr. 776/19 nov. 2008   
 
 O. nr. 4643/2008 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară Limbă şi Comunicare - Limbi  
 materne, clasele a V-a - a VIII-a 
 M. Of. nr. 709/20 oct. 2008   
 
 O. nr. 4698/2008 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om şi Societate, clasele a V-a - a  
 VIII-a 
 M. Of. nr. 713/21 oct. 2008   
 
 O. nr. 4700/2008 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de învăţământ din aria curriculară Educaţie fizică şi sport,  
 clasele a V-a-a VIII-a 
 M. Of. nr. 788/25 nov. 2008   
 
 O. nr. 4713/2008 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru discipline de studiu din aria curriculară Limbă şi comunicare: Limba şi literatura  
 română pentru clasele a V-a - a VIII-a şi Limba latină pentru clasa a VIII-a 
 M. Of. nr. 776/19 nov. 2008   
 
 O. nr. 4849/2008 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru Haret"  
 al Cooperaţiei Meşteşugăreşti din Bucureşti 
 M. Of. nr. 606/14 aug. 2008   
 
 O. nr. 4850/2008 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Arte şi Meserii ,,Spiru Haret’’  
 al Cooperaţiei Meşteşugăreşti din Timişoara 
 M. Of. nr. 606/14 aug. 2008   
 
 O. nr. 4851/2008 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 Galaţi 
 M. Of. nr. 606/14 aug. 2008   
 
 O. nr. 4852/2008 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila" din  
 Piteşti 
 M. Of. nr. 606/14 aug. 2008   
 
 O. nr. 4853/2008 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Creştină "Filadelfia" cu clasele I-XII din  
 Suceava 
 M. Of. nr. 606/14 aug. 2008   
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 O. nr. 4854/2008 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din  
 Baia Mare 
 M. Of. nr. 606/14 aug. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 5919/2009  (M. Of. nr. 924/30 dec. 2009) - modifică titlul 
    
 O. nr. 4855/2008 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Gheorghe Ţiţeica"  
 din Calafat 
 M. Of. nr. 606/14 aug. 2008   
 
 O. nr. 4872/2008 
 Ordin privind aprobarea Certificatului de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 
 M. Of. nr. 578/31 iul. 2008   
 
 O. nr. 4875/2008 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară Matematică şi ştiinţe pentru  
 clasele a V-a-a VIII-a 
 M. Of. nr. 714/21 oct. 2008   
 
 O. nr. 4876/2008 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina de studiu din aria curriculară Tehnologii: Educaţie tehnologică, clasele a  
 V-a-a VIII-a 
 M. Of. nr. 784/24 nov. 2008   
 
 O. nr. 4877/2008 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară "Limbă şi comunicare" - limbi  
 moderne 
 M. Of. nr. 716/22 oct. 2008   
 
 O. nr. 4931/2008 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite de elevii din învăţământul  
 profesional şi tehnic prin stagiile de pregătire practică 
 M. Of. nr. 684/7 oct. 2008   
 
 O. nr. 4988/2008 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru discipline de trunchi comun din aria curriculară Arte, clasele a V-a-a VIII-a 
 M. Of. nr. 784/24 nov. 2008   
 
 O. nr. 5056/2008 
 Ordin privind aplicarea prevederilor legale referitoare la înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de masterat 
 M. Of. nr. 658/18 sep. 2008   
 
 O. nr. 5109/2008 
 Ordin privind înfiinţarea Centralei Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România 
 M. Of. nr. 651/15 sep. 2008   
 
 O. nr. 5176/2008 

 Ordin privind aprobarea curriculumului pentru grupele din învăţământul special preşcolar - pedagogie curativă, care integrează copii cu  
 deficienţe severe, profunde sau asociate 
 M. Of. nr. 805/2 dec. 2008   
 
 O. nr. 5229/2008 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om şi Societate: religie, clasele I - a  
 IV-a 
 M. Of. nr. 888/29 dec. 2008   
 
 O. nr. 5230/2008 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om şi Societate: religie, clasele a  
 IX-a - a XII-a 
 M. Of. nr. 888/29 dec. 2008   
 
 O. nr. 5233/2008 
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 Ordin privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani 
 M. Of. nr. 892/29 dec. 2008   
 
 O. nr. 5236/2008 

 Ordin privind aprobarea curriculumului pentru grupele de învăţământ special - pedagogie curativă, care integrează elevi/tineri cu  
 deficienţe severe, profunde sau asociate 
 M. Of. nr. 805/2 dec. 2008   
 
 O. nr. 5242/2008 
 Ordin cu privire la aprobarea programelor şcolare pentru clasele a V-a şi a VI-a la disciplina "Limba şi literatura italiană maternă" 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008   
 
 O. nr. 5255/2008 
 Ordin privind aprobarea programei şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic romano-catolic de limbă română 
 M. Of. nr. 887/29 dec. 2008   
 
 O. nr. 5256/2008 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic greco-catolic 
 M. Of. nr. 887/29 dec. 2008   
 
 O. nr. 5257/2008 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic unitarian 
 M. Of. nr. 887/29 dec. 2008   
 
 O. nr. 5258/2008 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic reformat 
 M. Of. nr. 886/29 dec. 2008   
 
 O. nr. 5259/2008 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic adventist 
 M. Of. nr. 886/29 dec. 2008   
 
 O. nr. 5260/2008 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară "Om şi societate - Istoria şi tradiţiile  
 minorităţii maghiare", clasele a VI-a şi a VII-a 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008   
 
 O. nr. 5289/2008 
 Ordin privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă 
 M. Of. nr. 655/17 sep. 2008   
 
 O. nr. 5390/2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea testelor de evaluare a cunoştinţelor de Limba română 
 M. Of. nr. 736/30 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 4394/2009  (M. Of. nr. 487/14 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 5414/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară "Sfântul Iosif" din Craiova 
 M. Of. nr. 696/13 oct. 2008   
 
 O. nr. 5415/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Lyra" din Galaţi 
 M. Of. nr. 696/13 oct. 2008   
 
 O. nr. 5416/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sf. Paul" din Oneşti 
 M. Of. nr. 696/13 oct. 2008   
 
 O. nr. 5417/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila" din Petroşani 
 M. Of. nr. 696/13 oct. 2008 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 3548/2009  (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) 
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 O. nr. 5418/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Euroed" din Iaşi 
 M. Of. nr. 696/13 oct. 2008   
 
 O. nr. 5419/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Euroed" din Iaşi 
 M. Of. nr. 696/13 oct. 2008   
 
 O. nr. 5420/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Industrial Energetic din Câmpina 
 M. Of. nr. 696/13 oct. 2008   
 
 O. nr. 5421/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sf. Francisc" din Târgovişte 
 M. Of. nr. 696/13 oct. 2008   
 
 O. nr. 5422/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Gimnaziul Privat "Mirona" din Reghin 
 M. Of. nr. 701/15 oct. 2008   
 
 O. nr. 5423/2008 

 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit "Inima lui Isus" din  
 Popeşti-Leordeni 
 M. Of. nr. 701/15 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 3838/2009  (M. Of. nr. 338/21 mai 2009) 
 
 
 O. nr. 5424/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Hipocrate" din Constanţa 
 M. Of. nr. 701/15 oct. 2008   
 
 O. nr. 5425/2008 

 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Regina Maria de România" din  
 Ploieşti 
 M. Of. nr. 701/15 oct. 2008   
 
 O. nr. 5426/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kinderland" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 701/15 oct. 2008   
 
 O. nr. 5427/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din Târgovişte 
 M. Of. nr. 701/15 oct. 2008   
 
 O. nr. 5540/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Fericitul Ieremia" din Tomeşti 
 M. Of. nr. 701/15 oct. 2008   
 
 O. nr. 5543/2008 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Agape" din Paşcani 
 M. Of. nr. 701/15 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 3548/2009  (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 5573/2008 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul  
 preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ sau al grupurilor de unităţi de învăţământ, în 14 judeţe şi în municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 688/9 oct. 2008   
 
 O. nr. 5689/2008 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare, a Fişei-cadru a postului de  
 profesor documentarist şi a Fişei-cadru de evaluare a profesorului documentarist 
 M. Of. nr. 774/18 nov. 2008 
 Modificări: 
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 - O. nr. 5556/2011  (M. Of. nr. 757/27 oct. 2011) 
 
 
 O. nr. 5702/2008 

 Ordin pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor  
 acorda în anul 2008 personalului din învăţământ pentru modificarea valorii de multiplicare a coeficientului 1,000 în perioada 1  
 octombrie-31 decembrie 2008 
 M. Of. nr. 729/28 oct. 2008   
 
 O. nr. 5741/2008 

 Ordin privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în  
 unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi  
 tineretului nr. 5.573/2008 
 M. Of. nr. 779/20 nov. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 3607/2009  (M. Of. nr. 269/24 apr. 2009) 
 - O. nr. 4043/2009  (M. Of. nr. 328/18 mai 2009) 
 
 
 O. nr. 5743/2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 760/11 nov. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 3607/2009  (M. Of. nr. 269/24 apr. 2009) 
 - O. nr. 4042/2009  (M. Of. nr. 328/18 mai 2009) 
 
 
 O. nr. 5869/2008 

 Ordin pentru modalitatea de aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda  
 în anul 2008 personalului din învăţământ 
 M. Of. nr. 768/14 nov. 2008   
 
 O. nr. 5907/2008 

 Ordin privind aprobarea Programei la disciplina Limba şi literatura maghiară - profesori pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea  
 posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 804/2 dec. 2008   
 
 O. nr. 5908/2008 

 Ordin privind aprobarea Programei la disciplina Limba şi literatura română şi universală pentru copii şi metodica predării activităţilor de  
 limba română - educatoare în grădiniţele de copii cu predare în limbile minorităţilor, pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea  
 posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar, şi a Programei la disciplina Limba şi literatura română şi universală  
 pentru copii şi metodica predării limbii şi literaturii române la clasele cu predare în limbile minorităţilor - institutori/învăţători, pentru  
 Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 823/8 dec. 2008   
 
 O. nr. 5909/2008 

 Ordin privind aprobarea Programei la disciplina Limba şi literatura maghiară şi metodica predării activităţilor instructiv-educative în  
 grădiniţa de copii - educatoare pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul  
 preuniversitar şi a Programei la disciplina Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi literaturii maghiare -  
 institutori/învăţători pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 806/3 dec. 2008   
 
 O. nr. 5929/2008 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul nr. 23" din Buteni 
 M. Of. nr. 810/3 dec. 2008   
 
 O. nr. 5930/2008 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Prof. Dr. Nanu I.  
 Muscel" din Câmpulung 
 M. Of. nr. 810/3 dec. 2008   
 
 O. nr. 5931/2008 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Incluzivă "Casa Minunată" din  
 Oradea 
 M. Of. nr. 810/3 dec. 2008   
 
 O. nr. 5932/2008 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Alecsandri" din  
 Buzău 
  M. Of. nr. 810/3 dec. 2008 
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 O. nr. 5933/2008 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Afaceri din Alba Iulia 
 M. Of. nr. 810/3 dec. 2008   
 
 O. nr. 5934/2008 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Pinochio" din Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 797/27 nov. 2008   
 
 O. nr. 5935/2008 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Specială "Casa Minunată" din  
 Oradea 
 M. Of. nr. 797/27 nov. 2008 
 
 
 
 O. nr. 5936/2008 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Sf. Ioan" din Motru 
 M. Of. nr. 797/27 nov. 2008   
 
 O. nr. 5937/2008 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul" din Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 797/27 nov. 2008   
 
 O. nr. 5938/2008 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Emanuel" din Oradea 
 M. Of. nr. 797/27 nov. 2008   
 
 O. nr. 5941/2008 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Generală "Omega" din Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 797/27 nov. 2008   
 
 O. nr. 5942/2008 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Studia" din Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 810/3 dec. 2008   
 
 O. nr. 5952/2008 

 Ordin privind aprobarea Programei pentru definitivare în învăţământ la Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi  
 literaturii maghiare - educatoare, Programei pentru definitivare în învăţământ la Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi  
 literaturii maghiare - institutori/învăţători, Programei pentru obţinerea gradului didactic II la Limba şi literatura maghiară şi metodica  
 predării limbii şi literaturii maghiare - educatoare şi a Programei pentru obţinerea gradului didactic II la Limba şi literatura maghiară şi  
 metodica predării limbii şi literaturii maghiare - institutori/învăţători 
 M. Of. nr. 805/2 dec. 2008   
 
 O. nr. 6020/2008 

 Ordin privind aprobarea Programei pentru definitivare în învăţământ la Limba şi literatura română şi universală pentru copii - educatoare  
 în grădiniţele cu predare în limbile minorităţilor, Programei pentru definitivare în învăţământ la Limba şi literatura română şi universală  
 pentru copii şi metodica predării limbii şi literaturii române la clasele cu predare în limbile minorităţilor - institutori/învăţători, Programei  
 pentru obţinerea gradului didactic II la Limba şi literatura română şi universală pentru copii şi metodica predării activităţilor de limba  
 română - educatoare în grădiniţele cu predare în limbile minorităţilor, Programei pentru obţinerea gradului didactic II la Limba şi  
 literatura română şi universală pentru copii şi metodica predării limbii şi literaturii române la clasele cu predare în limbile minorităţilor -  
 institutori/învăţători 
 M. Of. nr. 853/18 dec. 2008   
 
 O. nr. 6076/2008 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a burselor "Titu Maiorescu"  
 pentru efectuarea de stagii de studii de masterat/doctorat sau de cercetare în străinătate, în vederea formării de specialişti în domeniile de  
 interes ale Uniunii Europene, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2008 
 M. Of. nr. 829/10 dec. 2008   
 
 O. nr. 6297/2008 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs  
 valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2009 
 M. Of. nr. 895/30 dec. 2008   
 
 

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

 I. nr. 549/2008 
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 Instrucţiuni privind organizarea cadastrului pentru structurile din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
 M. Of. nr. 582/1 aug. 2008   
 
 I. nr. 664/2008 

 Instrucţiuni privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei  
 Administrative 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 114/2010  (M. Of. nr. 344/25 mai 2010) 
 - I. nr. 75/2013  (M. Of. nr. 335/7 iun. 2013) 
 
 
 O. nr. 395/2008 

 Ordin privind acordarea sporului pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate pentru personalul din  
 Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 
 M. Of. nr. 85/1 feb. 2008   
 
 O. nr. 397/2008 

 Ordin pentru alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea  
 energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 
 M. Of. nr. 95/6 feb. 2008   
 
 O. nr. 399/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al Unităţii de management al Programului "Electrificare 2007-2009" 
 M. Of. nr. 115/13 feb. 2008   
 
 O. nr. 400/2008 
 Ordin pentru aprobarea componenţei Comisiei interministeriale de coordonare a Programului "Electrificare 2007-2009" 
 M. Of. nr. 114/13 feb. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 15/2009  (M. Of. nr. 194/27 mar. 2009) 
 
 
 O. nr. 403/2008 

 Ordin pentru aprobarea normelor privind condiţiile în care soldaţii şi gradaţii voluntari din Ministerul Internelor şi Reformei  
 Administrative pot beneficia de compensaţie lunară pentru chirie 
 M. Of. nr. 154/28 feb. 2008   
 
 O. nr. 404/2008 

 Ordin privind metodologia de stabilire a cheltuielilor efectuate pe timpul instruirii/pregătirii soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi soldaţilor  
 şi gradaţilor rezervişti voluntari din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
 M. Of. nr. 156/29 feb. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 139/2017  (M. Of. nr. 921/23 nov. 2017) 
 
 
 O. nr. 439/2008 
 Ordin privind asigurarea asistării poliţiştilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare 
 M. Of. nr. 284/11 apr. 2008   
 
 O. nr. 451/2008 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului Clubului Sportiv Dinamo  
 Bucureşti şi primirea de delegaţii străine 
 M. Of. nr. 325/24 apr. 2008   
 
 O. nr. 460/2008 

 Ordin pentru alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea  
 energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 
 M. Of. nr. 340/2 mai 2008   
 
 O. nr. 462/2008 
 Ordin privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale "Tetarom" - S.A. 
 M. Of. nr. 348/6 mai 2008   
 
 O. nr. 485/2008 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
 M. Of. nr. 427/6 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 672/2008  (M. Of. nr. 847/16 dec. 2008) 
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 - O. nr. 121/2009  (M. Of. nr. 454/1 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 490/2008 
 Ordin privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
 M. Of. nr. 430/9 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 561/2008  (M. Of. nr. 652/15 sep. 2008) 
 - O. nr. 162/2009  (M. Of. nr. 564/13 aug. 2009) 
 - O. nr. 126/2011  (M. Of. nr. 478/7 iul. 2011) 
 - O. nr. 185/2011  (M. Of. nr. 641/8 sep. 2011) 
 - O. nr. 247/2012  (M. Of. nr. 745/6 nov. 2012) 
 - O. nr. 284/2012  (M. Of. nr. 12/8 ian. 2013) 
 - O. nr. 32/2013  (M. Of. nr. 193/5 apr. 2013) 
 - O. nr. 181/2013  (M. Of. nr. 30/15 ian. 2014) 
 - O. nr. 20/2014  (M. Of. nr. 101/10 feb. 2014) 
 - O. nr. 102/2014  (M. Of. nr. 506/8 iul. 2014) 
 - O. nr. 123/2014  (M. Of. nr. 591/7 aug. 2014) 
 - O. nr. 142/2014  (M. Of. nr. 712/30 sep. 2014) 
 - O. nr. 150/2014  (M. Of. nr. 786/29 oct. 2014) 
 - O. nr. 21/2015  (M. Of. nr. 161/9 mar. 2015) 
 - O. nr. 86/2015  (M. Of. nr. 601/10 aug. 2015) 
 - O. nr. 100/2015  (M. Of. nr. 665/2 sep. 2015) 
 - O. nr. 6/2016  (M. Of. nr. 63/28 ian. 2016) 
 - O. nr. 7/2017  (M. Of. nr. 106/7 feb. 2017) 
 - O. nr. 24/2017  (M. Of. nr. 172/9 mar. 2017) 
 - O. nr. 36/2017  (M. Of. nr. 276/20 apr. 2017) 
 - O. nr. 151/2017  (M. Of. nr. 992/14 dec. 2017) 
 - O. nr. 25/2018  (M. Of. nr. 257/23 mar. 2018) 
 - O. nr. 54/2018  (M. Of. nr. 483/12 iun. 2018) 
 - O. nr. 113/2018  (M. Of. nr. 902/26 oct. 2018) 
 - O. nr. 40/2019  (M. Of. nr. 311/22 apr. 2019) 
 - O. nr. 50/2019  (M. Of. nr. 369/13 mai 2019) 
 - O. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 126/18 feb. 2020) 
 - O. nr. 111/2020  (M. Of. nr. 670/29 iul. 2020) 
 - O. nr. 161/2020  (M. Of. nr. 1075/13 nov. 2020) 
 - O. nr. 32/2021  (M. Of. nr. 185/24 feb. 2021) 
 - O. nr. 116/2021  (M. Of. nr. 873/13 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 503/2008 
 Ordin privind asigurarea structurilor şi efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice 
 M. Of. nr. 534/15 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 12/2011  (M. Of. nr. 77/31 ian. 2011) 
 
 
 O. nr. 504/2008 

 Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a tematicii, a  
 cuantumului taxei de participare la program, a modalităţii privind plata acesteia şi a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de  
 admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 
 M. Of. nr. 437/11 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 572/2008  (M. Of. nr. 592/7 aug. 2008) 
 
 
 O. nr. 521/2008 
 Ordin privind asigurarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care nu dispun de suport logistic propriu 
 M. Of. nr. 510/7 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 30/2010  (M. Of. nr. 91/10 feb. 2010) 
 - O. nr. 266/2010  (M. Of. nr. 843/16 dec. 2010) 
 - O. nr. 212/2011  (M. Of. nr. 700/4 oct. 2011) 
 - O. nr. 11/2015  (M. Of. nr. 107/10 feb. 2015) 
 - O. nr. 113/2015  (M. Of. nr. 690/11 sep. 2015) 
 - O. nr. 134/2017  (M. Of. nr. 918/22 nov. 2017) 
 - O. nr. 108/2018  (M. Of. nr. 855/9 oct. 2018) 
 - O. nr. 115/2021  (M. Of. nr. 823/27 aug. 2021) 
 - O. nr. 7/2022  (M. Of. nr. 72/25 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 534/2008 

 Ordin privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea  
 energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 
 M. Of. nr. 555/23 iul. 2008   
 



 

 2241

 O. nr. 547/2008 

 Ordin privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de  
 credite, în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional  
 "Dezvoltarea capacităţii administrative" 
 M. Of. nr. 614/20 aug. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 114/2009  (M. Of. nr. 463/6 iul. 2009) 
    
 O. nr. 562/2008 

 Ordin privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de funcţionare a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului  
 Internelor şi Reformei Administrative 
 M. Of. nr. 598/11 aug. 2008   
 
 O. nr. 563/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului "Electrificare 2007-2009" 
 M. Of. nr. 604/13 aug. 2008   
 
 O. nr. 564/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 594/7 aug. 2008   
 
 O. nr. 577/2008 
 Ordin privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal 
 M. Of. nr. 618/22 aug. 2008   
 
 O. nr. 581/2008 
 Ordin pentru aprobarea Componentei de programare bugetară a Planului strategic al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
 M. Of. nr. 638/4 sep. 2008   
 
 O. nr. 592/2008 

 Ordin privind alocarea unor sume pentru lucrări de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică  
 a localităţilor conform programului "Termoficare 2006-2015 - căldură şi confort" 
 M. Of. nr. 624/27 aug. 2008   
 
 O. nr. 599/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei  
 Administrative 
 M. Of. nr. 803/2 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 143/2010  (M. Of. nr. 480/13 iul. 2010) 
 - O. nr. 251/2011  (M. Of. nr. 815/18 nov. 2011) 
 - O. nr. 57/2012  (M. Of. nr. 143/2 mar. 2012) 
 - O. nr. 208/2012  (M. Of. nr. 655/14 sep. 2012) 
 - O. nr. 128/2018  (M. Of. nr. 1002/27 nov. 2018) 
 - O. nr. 150/2019  (M. Of. nr. 1006/13 dec. 2019) 
 - O. nr. 163/2020  (M. Of. nr. 1154/27 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 604/2008 

 Ordin privind sistemul decizional şi de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general "Solidaritatea şi  
 gestionarea fluxurilor migratorii" 
 M. Of. nr. 649/12 sep. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 79/2014  (M. Of. nr. 393/28 mai 2014) 
 
 
 O. nr. 622/2008 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii "Parcul Industrial Răcari" 
 M. Of. nr. 667/25 sep. 2008   
 
 O. nr. 624/2008 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative  
 din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu  
 substanţe nucleare şi alte materiale radioactive, semnat la Bucureşti la data de 15 septembrie 2008 
 M. Of. nr. 667/25 sep. 2008   
 
 O. nr. 625/2008 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
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 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 2008-2009 
 M. Of. nr. 667/25 sep. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 36/20 ian. 2009) 
 
 
 O. nr. 630/2008 

 Ordin privind asigurarea secretariatului Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea  
 ajutoarelor de stat de către autorităţile administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 700/15 oct. 2008   
 
 O. nr. 631/2008 

 Ordin privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea  
 energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 
 M. Of. nr. 686/8 oct. 2008   
 
 O. nr. 632/2008 
 Ordin privind implementarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă 
 M. Of. nr. 731/29 oct. 2008   
 
 O. nr. 633/2008 

 Ordin privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfăşurării activităţilor în spaţiile aflate în administrarea Ministerului  
 Internelor şi Reformei Administrative 
 M. Of. nr. 80/11 feb. 2009   
 
 O. nr. 636/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Internelor şi  
 Reformei Administrative 
 M. Of. nr. 804/2 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 204/2009  (M. Of. nr. 805/25 nov. 2009) 
 - I. nr. 171/2011  (M. Of. nr. 622/1 sep. 2011) 
 - O. nr. 200/2012  (M. Of. nr. 616/27 aug. 2012) 
 - O. nr. 94/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) 
 - O. nr. 113/2014  (M. Of. nr. 579/4 aug. 2014) 
 
 
 O. nr. 637/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor de jandarmi judeţene 
 M. Of. nr. 850/17 dec. 2008   
 
 O. nr. 639/2008 

 Ordin privind aprobarea cuantumului indemnizaţiilor membrilor comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum  
 şi ale persoanelor care asigură secretariatul comisiilor la concursul naţional de admitere la programul de formare specializată pentru  
 ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 
 M. Of. nr. 747/5 nov. 2008   
 
 O. nr. 657/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului  
 Internelor şi Reformei Administrative 
 M. Of. nr. 812/4 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 115/2015  (M. Of. nr. 741/5 oct. 2015) 
 
 
 O. nr. 673/2008 

 Ordin privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de  
 conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009-2012 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 280/2010  (M. Of. nr. 882/29 dec. 2010) 
 
 
 O. nr. 678/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea unor locuinţe de serviciu aflate în administrarea Ministerului Internelor  
 şi Reformei Administrative 
 M. Of. nr. 856/19 dec. 2008   
 
 O. nr. 685/2008 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii «Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea» - S.A. 
 M. Of. nr. 855/19 dec. 2008 
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 Modificări: 
 - O. nr. 1942/2015  (M. Of. nr. 939/18 dec. 2015) 
 - O. nr. 902/2016  (M. Of. nr. 488/30 iun. 2016) 
 - O. nr. 1558/2021  (M. Of. nr. 1079/11 nov. 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 688/2008 

 Ordin privind desemnarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi stabilirea responsabilităţilor acestora în  
 implementarea Legii nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru  
 Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă  
 de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte  
 procedurale de implementare a acestuia 
 M. Of. nr. 899/31 dec. 2008     
 O. nr. 689/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional de Afaceri Interne 
 M. Of. nr. 873/23 dec. 2008   
 
 O. nr. 695/2008 

 Ordin privind uniforma şi gradele profesionale ale personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă,  
 reanimare şi descarcerare 
 M. Of. nr. 35/19 ian. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 27/2014  (M. Of. nr. 135/25 feb. 2014) - modifică titlul 
 
 

- O. nr. 116/2015  (M. Of. nr. 720/24 sep. 2015) 

 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 
 O. nr. 605/579/2008 

 Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti,  
 vegetaţie uscată şi resturi vegetale 
 M. Of. nr. 661/22 sep. 2008 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 725/27 oct. 2008) 

 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

 O. nr. 634/2119/823/6043/1816/2008 
 Ordin pentru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare  
 reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/CE) 
 M. Of. nr. 872/23 dec. 2008   
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 

 O. nr. 392/613/2008 
 Ordin privind accesul solicitanţilor de azil pe piaţa forţei de muncă din România 
 M. Of. nr. 718/22 oct. 2008   
 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 211/2008 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind deschiderea cărţilor funciare electronice, ca urmare a definitivării lucrărilor de cadastru  
 general, pe teritoriul comunei Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 576/31 iul. 2008   
 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 13601/2008 

 Ordin pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare  
 profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1952/2010  (M. Of. nr. 840/15 dec. 2010) 
 
 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE 
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 Decizia nr. 2/2008 

 Decizie privind aprobarea Programului de interes naţional pentru îmbunătăţirea activităţilor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului  
 de persoane (PIN 1/2008) şi a Metodologiei de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de  
 interes naţional 
 M. Of. nr. 132/20 feb. 2008   
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 1319/C/2008 

 Ordin pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor privind procedura de obţinere a compensaţiilor financiare de către victimele infracţiunilor  
 intenţionate comise cu violenţă în situaţii transfrontaliere prevăzute în Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea  
 protecţiei victimelor infracţiunilor 
 M. Of. nr. 396/27 mai 2008   
 
 O. nr. 1357/C/2008 

 Ordin pentru stabilirea procedurii de verificare a autenticităţii titlurilor executorii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2007  
 privind desemnarea Ministerului Justiţiei ca autoritate naţională competentă pentru verificarea autenticităţii titlurilor executorii emise de  
 Comisia Europeană sau de Consiliul Uniunii Europene care urmează să fie executate pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 396/27 mai 2008   
 
 O. nr. 1494/C/2008 

 Ordin privind încasarea de către oficiile registrului comerţului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate în competenţa de  
 soluţionare a judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului 
 M. Of. nr. 422/5 iun. 2008   
 
 O. nr. 1813/C/2008 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale  
 Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în  
 România 
 M. Of. nr. 509/7 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 4181/C/2016  (M. Of. nr. 978/6 dec. 2016) 
 - O. nr. 25/C/2022  (M. Of. nr. 48/17 ian. 2022) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 1927/C/2008 

 Ordin privind republicarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii  
 notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 
 M. Of. nr. 563/25 iul. 2008   
 
 O. nr. 2197/C/2008 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a  
 Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate 
 M. Of. nr. 632/1 sep. 2008   
 
 O. nr. 2594/C/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de  
 eliberare a informaţiilor 
 M. Of. nr. 704/16 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 6974/C/2020  (M. Of. nr. 1264/21 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 2724/C/2008 
 Ordin privind încredinţarea responsabilităţilor privind managementul calităţii în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice 
 M. Of. nr. 746/4 nov. 2008   
 
 O. nr. 3028/C/2008 
 Ordin privind aprobarea structurii organizatorice a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 824/8 dec. 2008   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
 ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 
 O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 
 Ordin privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei 
 M. Of. nr. 648/11 sep. 2008   
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 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 530/2008 

 Decizie pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în unităţile  
 sistemului administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 850/17 dec. 2008   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 
 O. nr. 98/2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitate Biologică 
 M. Of. nr. 100/8 feb. 2008   
 
 O. nr. 297/2008 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii naţionale privind utilizarea mecanismului "Implementare în comun (JI)" pe baza Modului I, în  
 conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto 
 M. Of. nr. 308/21 apr. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1224/2010  (M. Of. nr. 603/26 aug. 2010) 
 
 
 O. nr. 410/2008 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul  
 naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi  
 animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora 
 M. Of. nr. 339/1 mai 2008 
 Modificări: 
 - Ordin nr. 890/2009  (M. Of. nr. 505/22 iul. 2009) 
 - O. nr. 865/2014  (M. Of. nr. 439/17 iun. 2014) 
 - O. nr. 980/2016  (M. Of. nr. 412/1 iun. 2016) 
 
 
 O. nr. 535/2008 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea  
 pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 M. Of. nr. 362/12 mai 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 864/2008  (M. Of. nr. 562/25 iul. 2008) 
 
 
 O. nr. 539/2008 
 Ordin pentru declararea zilei de 1 septembrie Ziua Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 373/15 mai 2008   
 
 O. nr. 828/2008 

 Ordin privind organizarea celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de finanţare pentru anul 2008 în cadrul Programului naţional de  
 îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 
 M. Of. nr. 535/16 iul. 2008   
 
 O. nr. 942/2008 

 Ordin privind stabilirea perioadei de organizare a celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de finanţare pentru anul 2008 în cadrul  
 Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 59/2007 
 M. Of. nr. 613/20 aug. 2008   
 
 O. nr. 973/2008 
 Ordin privind înfiinţarea Registrului activităţilor de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic 
 M. Of. nr. 742/3 nov. 2008   
 
 O. nr. 976/2008 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea bazinelor hidrografice cu caracter torenţial în care se află aşezări umane  
 expuse pericolului viiturilor rapide 
 M. Of. nr. 647/11 sep. 2008   
 
 O. nr. 1170/2008 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice - GASC 
 M. Of. nr. 711/20 oct. 2008   
 
 O. nr. 1215/2008 
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 Ordin privind aprobarea Normativului tehnic pentru lucrări hidrotehnice NTLH-001 "Criterii şi principii pentru evaluarea şi selectarea  
 soluţiilor tehnice de proiectare şi realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea  
 obiectivelor de mediu din domeniul apelor" 
 M. Of. nr. 744/4 nov. 2008   
 
 O. nr. 1216/2008 

 Ordin privind aprobarea Normativului tehnic pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale  
 evacuatorilor de ape mari ai barajelor - NTLH-050 
 M. Of. nr. 722/24 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 242/2010  (M. Of. nr. 162/12 mar. 2010) 
 
 
 O. nr. 1264/2008 

 Ordin pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei  
 mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România 
 M. Of. nr. 745/4 nov. 2008   
 
 O. nr. 1265/2008 

 Ordin pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei  
 mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România 
 M. Of. nr. 745/4 nov. 2008   
 
 O. nr. 1266/2008 

 Ordin pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei  
 mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România 
 M. Of. nr. 745/4 nov. 2008   
 
 O. nr. 1267/2008 

 Ordin pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei  
 mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România 
 M. Of. nr. 745/4 nov. 2008   
 
 O. nr. 1268/2008 

 Ordin pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 3 şi Regiunii 8 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului  
 apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii  
 aerului în România 
 M. Of. nr. 746/4 nov. 2008   
 
 O. nr. 1269/2008 

 Ordin pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei  
 mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România 
 M. Of. nr. 746/4 nov. 2008   
 
 O. nr. 1270/2008 

 Ordin pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 1 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei  
 mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România 
 M. Of. nr. 746/4 nov. 2008   
 
 O. nr. 1271/2008 

 Ordin pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul aglomerării Bucureşti şi din judeţele Cluj, Dolj şi Iaşi în liste, potrivit  
 prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor  
 şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România 
 M. Of. nr. 746/4 nov. 2008   
 
 O. nr. 1338/2008 
 Ordin privind procedura de emitere a avizului Natura 2000 
 M. Of. nr. 738/31 oct. 2008   
 
 O. nr. 1376/2008 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de raportare a Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES), precum şi  
 modalitatea de răspuns la observaţiile şi întrebările survenite în urma procesului de revizuire a INEGES 
 M. Of. nr. 818/5 dec. 2008   
 
 O. nr. 1472/2008 

 Ordin privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru nerespectarea legislaţiei  
 în domeniul protecţiei mediului şi al regimului substanţelor şi preparatelor periculoase 



 

 2247

 M. Of. nr. 793/26 nov. 2008   
 
 O. nr. 1474/2008 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind procesarea, arhivarea şi stocarea datelor specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu  
 efect de seră (INEGES) 
 M. Of. nr. 793/26 nov. 2008   
 
 O. nr. 1624/2008 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice în vederea atribuirii contractelor de  
 închiriere, precum şi a Contractului-cadru de închiriere a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei  
 Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu 
 M. Of. nr. 25/12 ian. 2009   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 1552/743/2008 
 Ordin pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole 
 M. Of. nr. 851/18 dec. 2008   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 
 
 O. nr. 1415/3399/2008 
 Ordin privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu"  
 2007-2013 
 M. Of. nr. 861/20 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1182/2643/2009  (M. Of. nr. 648/1 oct. 2009) 
 - O. nr. 1348/2364/2010  (M. Of. nr. 668/30 sep. 2010) 
 - O. nr. 1237/1937/2011  (M. Of. nr. 323/10 mai 2011) 
 - O. nr. 1612/1437/1028/2014  (M. Of. nr. 783/28 oct.  
 2014) 
 
 

- O. nr. 3144/3830/2015  (M. Of. nr. 859/18 nov. 2015) 

 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 O. nr. 67/2008 

 Ordin pentru aprobarea Modalităţilor unitare de aplicare, în sistemul public de pensii, a prevederilor Ordinului ministrului economiei şi  
 finanţelor nr. 1.646/2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale  
 reţinută de la asiguraţi, plătită în plus faţă de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi  
 alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de  
 calcul al bazei de impunere 
 M. Of. nr. 111/12 feb. 2008   
 
 O. nr. 82/2008 

 Ordin privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane  
 2007-2013" 
 M. Of. nr. 605/14 aug. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 307/2009  (M. Of. nr. 266/23 apr. 2009) 
 - O. nr. 335/2010  (M. Of. nr. 322/17 mai 2010) 
 - O. nr. 1256/2010  (M. Of. nr. 628/7 sep. 2010) 
 
 
 O. nr. 100/2008 

 Ordin privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane  
 2007-2013" 
 M. Of. nr. 238/27 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 193/2008  (M. Of. nr. 377/19 mai 2008) 
 
 
 O. nr. 259/2008 

 Ordin privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane  
 2007-2013" 
 M. Of. nr. 835/11 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 558/2008  (M. Of. nr. 843/15 dec. 2008) 
 - O. nr. 511/2008  (M. Of. nr. 846/16 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 409/2008 

 Ordin privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane  
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 2007-2013" 
 M. Of. nr. 842/15 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 558/2008  (M. Of. nr. 843/15 dec. 2008) 
 - O. nr. 511/2008  (M. Of. nr. 846/16 dec. 2008) 
 - O. nr. 602/2008  (M. Of. nr. 846/16 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 447/2008 
 Ordin privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 17-54 
 M. Of. nr. 835/11 dec. 2008   
 
 O. nr. 449/2008 

 Ordin pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum şi a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare şi de păstrare ale  
 acestora 
 M. Of. nr. 568/28 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1233/2010  (M. Of. nr. 638/10 sep. 2010) 
 
 
 O. nr. 511/2008 

 Ordin pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 22, a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 24 şi a  
 Corrigendumului nr. 1 la Condiţiile specifice cererii de propuneri de proiecte nr. 60 
 M. Of. nr. 846/16 dec. 2008   
 
 O. nr. 558/2008 
 Ordin privind aprobarea unor corrigenda la ghidurile solicitantului pentru proiecte de grant şi proiecte strategice 
 M. Of. nr. 843/15 dec. 2008   
 
 O. nr. 589/2008 

 Ordin privind aprobarea ca linii prioritare pentru subvenţionarea în anul 2009, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a  
 asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare  
 şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
 M. Of. nr. 685/7 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1634/2009  (M. Of. nr. 697/16 oct. 2009) 
 
 
 O. nr. 590/2008 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestă activitatea desfăşurată în  
 locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau  
 modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de  
 asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 665/24 sep. 2008   
 
 O. nr. 600/2008 

 Ordin pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea  
 resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 882/24 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 44/2014  (M. Of. nr. 102/11 feb. 2014) 
 
 
 O. nr. 602/2008 

 Ordin pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului şi condiţiile specifice ale cererii de propuneri de proiecte nr. 55 şi a  
 Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului şi condiţiile specifice ale cererii de propuneri de proiecte nr. 56 
 M. Of. nr. 846/16 dec. 2008   
 
 O. nr. 668/2008 
 Ordin privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009-2012 
 M. Of. nr. 760/11 nov. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1748/2010  (M. Of. nr. 22/11 ian. 2011) 
 - O. nr. 2706/2012  (M. Of. nr. 744/5 nov. 2012) 
 
 
 O. nr. 997/2008 

 Ordin privind aprobarea modelelor standard ale Notificării referitoare la misiunea de control, Raportului de inspecţie, Procesului-verbal  
 de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi Înştiinţării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de  
 inspecţie a Inspecţiei Sociale 
 M. Of. nr. 790/26 nov. 2008 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 157/2009  (M. Of. nr. 98/18 feb. 2009) 
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 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 N.M. nr. 1557/8/2008 
 Norme metodologice privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri  
 nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod  
 independent activităţi economice 
 M. Of. nr. 569/29 iul. 2008   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 550/1544/1075/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de  
 pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările  
 şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 653/16 sep. 2008   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 209/920/2008 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui  
 ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei 
 M. Of. nr. 276/8 apr. 2008   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 
 O. nr. 26/112/2008 
 Ordin pentru aprobarea modelului declaraţiei speciale prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind  
 procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale 
 M. Of. nr. 115/13 feb. 2008   
 
 O. nr. 123/281/2008 
 Ordin privind constituirea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi 
 M. Of. nr. 216/20 mar. 2008   
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 271/2008 

 Ordin privind desemnarea instituţiei din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, responsabilă la nivel naţional  
 pentru evidenţa persoanelor care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare  
 fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007 
 M. Of. nr. 471/26 iun. 2008   
 
 O. nr. 308/2008 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea  
 comunităţilor locale" 
 M. Of. nr. 591/6 aug. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 56/2010  (M. Of. nr. 152/9 mar. 2010) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

 O. nr. 253/2008 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în  
 străinătate 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008   
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 507/2008 

 Ordin privind aprobarea Grilei de evaluare a activităţilor cu caracter inovator desfăşurate în centrele-pilot pentru persoane adulte cu  
 handicap 
 M. Of. nr. 683/6 oct. 2008   
 
 O. nr. 590/2008 
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 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor  
 persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 817/5 dec. 2008   
 
 O. nr. 651/2008 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării standardelor specifice de calitate în centrele pentru persoanele cu  
 handicap 
 M. Of. nr. 1/5 ian. 2009   
 
 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE 

 O. nr. 351/2008 
 Ordin privind unele măsuri de reorganizare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie 
 M. Of. nr. 237/27 mar. 2008   
 
 O. nr. 721/2008 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM  
 2008 
 M. Of. nr. 418/4 iun. 2008   
 
 O. nr. 722/2008 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor 
 M. Of. nr. 428/6 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1347/2008  (M. Of. nr. 699/14 oct. 2008) 
 
 
 O. nr. 723/2008 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist - TINCOOP 2008 
 M. Of. nr. 418/4 iun. 2008   
 
 O. nr. 724/2008 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a  
 produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 431/9 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1147/2008  (M. Of. nr. 663/23 sep. 2008) 
 - O. nr. 1347/2008  (M. Of. nr. 699/14 oct. 2008) 
 
 
 O. nr. 725/2008 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin  
 fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit 
 M. Of. nr. 434/10 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1347/2008  (M. Of. nr. 699/14 oct. 2008) 
 
 
 O. nr. 790/2008 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea  
 meşteşugurilor şi artizanatului 
 M. Of. nr. 505/4 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 928/2008  (M. Of. nr. 566/28 iul. 2008) 
 - O. nr. 1347/2008  (M. Of. nr. 699/14 oct. 2008) 
 
 
 O. nr. 791/2008 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2011 pentru susţinerea  
 accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă 
 M. Of. nr. 475/27 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 928/2008  (M. Of. nr. 566/28 iul. 2008) 
 - O. nr. 1347/2008  (M. Of. nr. 699/14 oct. 2008) 
 
 
 O. nr. 792/2008 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2011 pentru dezvoltarea culturii  
 antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 476/27 iun. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 928/2008  (M. Of. nr. 566/28 iul. 2008) 
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 O. nr. 793/2008 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi  
 facilitarea accesului acestora la finanţare - START 
 M. Of. nr. 508/7 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 928/2008  (M. Of. nr. 566/28 iul. 2008) 
 - O. nr. 1347/2008  (M. Of. nr. 699/14 oct. 2008) 
 
 
 O. nr. 1137/2008 
 Ordin privind implementarea programelor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii din fonduri de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 663/23 sep. 2008   
 
 O. nr. 1293/2008 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011 de înfiinţare şi dezvoltare  
 de incubatoare tehnologice şi de afaceri 
 M. Of. nr. 695/13 oct. 2008   
 
 O. nr. 1345/2008 
 Ordin privind implementarea Programului pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist TINCOOP 2008 
 M. Of. nr. 696/13 oct. 2008   
 
 O. nr. 1346/2008 
 Ordin privind implementarea Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2008 
 M. Of. nr. 696/13 oct. 2008   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 O. nr. 9/2008 

 Ordin privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 24 februarie - 2 martie 2008, pentru  
 ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin  
 concurs 
 M. Of. nr. 37/17 ian. 2008   
 
 O. nr. 36/2008 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum şi de stabilire a  
 statutului persoanelor prevăzute la art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, care urmează măsura compensatorie în vederea  
 recunoaşterii profesionale în România 
 M. Of. nr. 62/28 ian. 2008   
 
 O. nr. 39/2008 
 Ordin privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului 
 M. Of. nr. 61/25 ian. 2008   
 
 O. nr. 41/2008 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei specifice pentru screeningul biologic al populaţiei în expunerea la plumb 
 M. Of. nr. 64/28 ian. 2008   
 
 O. nr. 297/2008 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare simplificată pentru medicamentele din plante medicinale cu utilizare tradiţională 
 M. Of. nr. 207/18 mar. 2008   
 
 O. nr. 518/2008 

 Ordin privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se determină salariile de bază individuale pentru persoanele care ocupă funcţii de  
 conducere în comitetul director al serviciilor de ambulanţă 
 M. Of. nr. 264/3 apr. 2008   
 
 O. nr. 607/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare funcţionării  
 cabinetelor medicilor de familie 
 M. Of. nr. 294/15 apr. 2008   
 
 O. nr. 917/2008 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea  
 rezidenţiatului 
 M. Of. nr. 364/13 mai 2008 
 Modificări: 
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 - O. nr. 1818/2008  (M. Of. nr. 754/7 nov. 2008) 
 
 
 O. nr. 918/2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind selecţia şi pregătirea prin rezidenţiat cu timp parţial în specialitatea medicină de familie 
 M. Of. nr. 366/13 mai 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2009  (M. Of. nr. 106/20 feb. 2009) 
 
 
 O. nr. 991/2008 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la testul de selecţie de intrare în rezidenţiat cu timp parţial în specialitatea  
 medicină de familie, sesiunea iulie 2008 
 M. Of. nr. 384/21 mai 2008   
 
 O. nr. 1094/2008 

 Ordin privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice, a funcţiilor de conducere şi a numărului  
 de posturi pentru Centrul Naţional de Sănătate Mintală 
 M. Of. nr. 443/12 iun. 2008   
 
 O. nr. 1289/2008 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea reevaluării activităţii managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008 
 M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1817/2008  (M. Of. nr. 745/4 nov. 2008) 
 
 
 O. nr. 1297/2008 

 Ordin pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale materialelor sanitare care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale  
 de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 
 M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1844/2008  (M. Of. nr. 778/20 nov. 2008) 
 
 
 O. nr. 1355/2008 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de  

 Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate 
 M. Of. nr. 576/31 iul. 2008   
 
 O. nr. 1365/2008 

 Ordin privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului  
 Sănătăţii Publice 
 M. Of. nr. 608/15 aug. 2008   
 
 O. nr. 1466/2008 
 Ordin pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile 
 M. Of. nr. 642/8 sep. 2008   
 
 O. nr. 1490/2008 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului 
 M. Of. nr. 628/29 aug. 2008   
 
 O. nr. 1492/2008 

 Ordin privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 26 octombrie - 4 noiembrie 2008 pentru  
 ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care funcţia respectivă nu a fost încadrată prin concurs 
 M. Of. nr. 642/8 sep. 2008   
 
 O. nr. 1493/2008 

 Ordin privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 12—21 octombrie 2008 pentru ocuparea  
 postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs 
 M. Of. nr. 642/8 sep. 2008   
 
 O. nr. 1500/2008 

 Ordin pentru aprobarea Listei localităţilor cu condiţii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care se  
 află unităţi sanitare 
 M. Of. nr. 644/9 sep. 2008   
 
 O. nr. 1509/2008 
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 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală 
 M. Of. nr. 648/11 sep. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 953/2009  (M. Of. nr. 538/3 aug. 2009) 
 - O. nr. 1041/2010  (M. Of. nr. 515/23 iul. 2010) 
 - O. nr. 1517/2011  (M. Of. nr. 801/11 nov. 2011) 
 - O. nr. 360/2013  (M. Of. nr. 151/21 mar. 2013) 
 - O. nr. 996/2015  (M. Of. nr. 643/25 aug. 2015) 
 - O. nr. 1109/2016  (M. Of. nr. 786/6 oct. 2016) 
 - O. nr. 905/2017  (M. Of. nr. 677/18 aug. 2017) 
 - O. nr. 798/2019  (M. Of. nr. 414/27 mai 2019) 
 - O. nr. 1746/2019  (M. Of. nr. 939/22 nov. 2019) 
 - O. nr. 1880/2019  (M. Of. nr. 1010/16 dec. 2019) 
 - O. nr. 1348/2020  (M. Of. nr. 698/4 aug. 2020) 
 - O. nr. 1427/2021  (M. Of. nr. 776/11 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 1563/2008 

 Ordin pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii  
 sănătoase pentru copii şi adolescenţi 
 M. Of. nr. 651/15 sep. 2008   
 
 O. nr. 1732/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind gestionarea modificărilor la autorizaţia de punere pe piaţă în timpul procedurii de reînnoire a  
 autorizaţiei de punere pe piaţă 
 M. Of. nr. 712/20 oct. 2008   
 
 O. nr. 1803/2008 

 Ordin privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală,  
 pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 737/30 oct. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 2124/2008  (M. Of. nr. 880/24 dec. 2008) - prelungeşte valabilitatea până la 31 ianuarie 2009 
 - O. nr. 2125/2008  (M. Of. nr. 880/24 dec. 2008) 
 - O. nr. 74/2009  (M. Of. nr. 62/2 feb. 2009) 
 - O. nr. 411/2009  (M. Of. nr. 211/1 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 1842/2008 

 Ordin pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii  
 Publice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor  
 provenite din donaţii 
 M. Of. nr. 816/5 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1567/2018  (M. Of. nr. 20/9 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 1843/2008 

 Ordin privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din  
 contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 896/30 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 568/2013  (M. Of. nr. 248/30 apr. 2013) 
 - O. nr. 1211/2014  (M. Of. nr. 769/23 oct. 2014) 
 - O. nr. 1087/2015  (M. Of. nr. 721/25 sep. 2015) 
 
 
 O. nr. 1861/2008 

 Ordin pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei  
 potabile 
 M. Of. nr. 772/18 nov. 2008   
 
 O. nr. 1862/2008 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice în care pot solicita confirmarea în rezidenţiat medicii,  
 medicii dentişti şi farmaciştii care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenţi universitari în instituţii de învăţământ superior  
 medical, medico-dentar şi farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent în nomenclatorul specialităţilor medicale,  
 medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală 
 M. Of. nr. 770/17 nov. 2008   
 
 O. nr. 1907/2008 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad 
 M. Of. nr. 778/20 nov. 2008   
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 O. nr. 1962/2008 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de eliberare a autorizaţiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman 
 M. Of. nr. 867/22 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1449/2010  (M. Of. nr. 836/14 dec. 2010) 
 
 
 O. nr. 2008/2008 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătăţii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi  
 serviciile achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, finanţate din fonduri  
 nerambursabile 
 M. Of. nr. 853/18 dec. 2008   
 
 O. nr. 2071/2008 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare a schemelor de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale 
 M. Of. nr. 11/7 ian. 2009 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1203/2017  (M. Of. nr. 834/20 oct. 2017) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 832/302/2008 
 Ordin privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a  
 Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru  
 medicamente cu şi fără contribuţie personală 
 M. Of. nr. 361/12 mai 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1217/426/2008  (M. Of. nr. 493/2 iul. 2008) 
 - O. nr. 1604/577/2008  (M. Of. nr. 712/20 oct. 2008) 
 - O. nr. 223/304/2009  (M. Of. nr. 123/27 feb. 2009) 
 - O. nr. 419/435/2009  (M. Of. nr. 211/1 apr. 2009) 
 - O. nr. 774/681/2009  (M. Of. nr. 429/24 iun. 2009) 
 - O. nr. 129/338/2011  (M. Of. nr. 141/24 feb. 2011) 
 - O. nr. 870/544/2011  (M. Of. nr. 385/1 iun. 2011) 
 - O. nr. 680/251/2012  (M. Of. nr. 438/2 iul. 2012) 
 
 
 O. nr. 1300/437/2008 

 Ordin privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive  
 medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
  M. Of. nr. 566/28 iul. 2008 
  
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 1487/5155/2008 
 Ordin privind arondarea facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate la centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca,  
 Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara 
 M. Of. nr. 632/1 sep. 2008   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 
 O. nr. 168/418/2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă 
 M. Of. nr. 277/9 apr. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 425/62/2014  (M. Of. nr. 338/8 mai 2014) 
 
 
 O. nr. 1511/606/2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 650/12 sep. 2008   
 O. nr. 2021/691/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim  
 ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 896/30 dec. 2008 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 56/17/2011  (M. Of. nr. 118/16 feb. 2011) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 

 O. nr. 1256/443/2008 
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 Ordin pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de  
 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
 M. Of. nr. 531/15 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 100/189/2014  (M. Of. nr. 129/21 feb. 2014) 
 
 

- O. nr. 1055/2076/2016  (M. Of. nr. 868/31 oct. 2016) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 
 

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

 O. nr. 1389/513/2008-282/2007 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a  
 Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri 
 M. Of. nr. 830/10 dec. 2008 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 85/755/1287/2014  (M. Of. nr. 541/22 iul. 2014) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 18/443/2008 
 Ordin privind aprobarea Normelor de igienă pentru transporturile de persoane 
 M. Of. nr. 334/30 apr. 2008   
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 3/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de  
 taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi 
 M. Of. nr. 34/16 ian. 2008   
 
 O. nr. 11/2008 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie  
 aeriană, RACR-SSNA, ediţia 02/2008 
 M. Of. nr. 42/18 ian. 2008   
 
 O. nr. 66/2008 

 Ordin privind utilizarea echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi mijloacelor tehnice de aerodrom şi de protecţie a navigaţiei aeriene în  
 desfăşurarea activităţilor aeronautice civile 
 M. Of. nr. 67/29 ian. 2008   
 
 O. nr. 103/2008 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru admiterea şi expedierea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară - nr. 328 
 M. Of. nr. 180/10 mar. 2008   
 
 O. nr. 181/2008 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile  
 rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară astfel de  
 activităţi - RNTR 8 
 M. Of. nr. 147/27 feb. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1333/2019  (M. Of. nr. 835/15 oct. 2019) - modifică titlul 
 - O. nr. 960/2020  (M. Of. nr. 424/21 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 221/2008 

 Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi  
 efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.203(81) a Comitetului Securităţii Maritime din 18 mai 2006, precum şi a amendamentelor la  
 Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională prin Rezoluţia MSC.209(81) a Comitetului Securităţii Maritime din 18 mai 2006 
 M. Of. nr. 171/5 mar. 2008   
 
 O. nr. 234/2008 

 Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Codul pentru efectuarea în siguranţă a transportului mărfurilor şi persoanelor de către navele  
 de aprovizionare (Codul OSV), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.237(82) a Comitetului Securităţii  
 Maritime din 1 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 158/29 feb. 2008   
 
 O. nr. 235/2008 

 Ordin privind acceptarea Codului internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor  
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 cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin  
 Rezoluţia MSC.88(71) a Comitetului Securităţii Maritime din 27 mai 1999, precum şi a amendamentelor la acesta, adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.118(74), MSC.135(76) şi MSC.178(79) ale Comitetului Securităţii Maritime  
 din anii 2001, 2002 şi, respectiv, 2004 
 M. Of. nr. 165/4 mar. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 767/2009  (M. Of. nr. 464/6 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 236/2008 

 Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii  
 omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.204(81) a Comitetului Securităţii Maritime din 18  
 mai 2006 
 M. Of. nr. 158/29 feb. 2008   
 
 O. nr. 237/2008 

 Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost  
 amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.202(81) a Comitetului Securităţii Maritime din 19 mai  
 2006 
 M. Of. nr. 165/4 mar. 2008   
 
 O. nr. 341/2008 

 Ordin privind reglementarea modului de desfăşurare a traficului navelor de navigaţie interioară în rada Sulina şi în porturile Constanţa şi  
 Midia 
 M. Of. nr. 209/18 mar. 2008   
 
 O. nr. 363/2008 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule feroviare. Locomotiva diesel-electrică 060 DA de 2.100 CP. Prescripţii  
 tehnice pentru revizia pe procesul tehnologic la intrarea locomotivei în unităţile de tracţiune, prescripţii pentru alimentare şi echipare,  
 precum şi pentru curăţarea şi spălarea locomotivei" 
 M. Of. nr. 291/15 apr. 2008   
 
 O. nr. 365/2008 
 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule feroviare. Controlul ultrasonic al osiilor montate de la vagoane" 
 M. Of. nr. 291/15 apr. 2008   
 
 O. nr. 366/2008 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Locomotive electrice de 5.100 kW şi 3.400 kW. Prescripţii  
 tehnice pentru revizii şi reparaţii planificate" 
 M. Of. nr. 291/15 apr. 2008   
 
 O. nr. 375/2008 
 Ordin privind admiterea încrucişării utilajului RPM 2002 în lucru cu trenuri formate din vagoane CSI transpuse de gabarit 1-VM 
 M. Of. nr. 240/27 mar. 2008   
 
 O. nr. 381/2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Tarifului intern de călători 
 M. Of. nr. 240/27 mar. 2008   
 
 O. nr. 577/2008 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPTA, "Licenţierea personalului tehnic aeronautic", ediţia  
 3/2008 
 M. Of. nr. 368/14 mai 2008   
 
 O. nr. 648/2008 

 Ordin pentru aprobarea Evaluărilor de securitate a facilităţilor portuare aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor  
 Navigabile" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 382/20 mai 2008   
 
 O. nr. 730/2008 

 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 346/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea condiţiilor de  
 efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, precum şi a conducătorilor de  
 autovehicule şi tramvaie pe drumurile publice şi de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru  
 efectuarea acestor evaluări 
 M. Of. nr. 433/10 iun. 2008   
 
 O. nr. 740/2008 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor privind principiile pentru alocarea costurilor şi calculul tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medii  
 ponderate şi a tarifelor de concesiune şi a Normelor privind stabilirea tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medii ponderate şi a  
 tarifelor de concesiune în funcţie de clasele de emisii poluante 
 M. Of. nr. 453/18 iun. 2008   
 
 O. nr. 813/2008 

 Ordin privind procedurile de inspecţie şi supraveghere a operării navelor de transport produse petroliere, gaze lichefiate şi substanţe  
 lichide nocive în terminalele din porturile româneşti 
 M. Of. nr. 492/1 iul. 2008   
 
 O. nr. 826/2008 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor 1 şi 2, precum şi a rectificării lit. g) a art. 11, la Acordul privind adoptarea de condiţii  
 uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13  
 noiembrie 1997 
 M. Of. nr. 587/5 aug. 2008   
 
 O. nr. 831/2008 

 Ordin pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea organizării auditului siguranţei aviaţiei, care va fi efectuat de Organizaţia Aviaţiei  
 Civile Internaţionale (OACI), în perioada 23 martie 2009-1 aprilie 2009 
 M. Of. nr. 521/10 iul. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 982/2008  (M. Of. nr. 602/12 aug. 2008) 
 
 
 O. nr. 852/2008 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor nr. 3 şi 4 la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care  
 efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970 
 M. Of. nr. 575/30 iul. 2008   
 
 O. nr. 878/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor specifice privind componenţa şi modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a  
 licitaţiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor pentru licitaţiile având ca obiect închirierea secţiilor de circulaţie  
 aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile 
 M. Of. nr. 561/24 iul. 2008   
 
 O. nr. 987/2008 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul  
 în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.220(82) a Comitetului  
 Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 614/20 aug. 2008   
 
 O. nr. 988/2008 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 1994),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.221(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 614/20 aug. 2008   
 
 O. nr. 989/2008 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi  
 pentru prevenirea poluării (Codul ISM), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC. 195(80) a Comitetului  
 Securităţii Maritime din 20 mai 2005 
 M. Of. nr. 614/20 aug. 2008   
 
 O. nr. 990/2008 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa nr. 1 la Rezoluţia MSC.217(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8  
 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 613/20 aug. 2008   
 
 O. nr. 991/2008 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de  
 încărcare, amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.223(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8  
 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 613/20 aug. 2008   
 
 O. nr. 992/2008 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.218(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 615/21 aug. 2008 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 290/4 mai 2010) 
 
 
 O. nr. 1007/2008 

 Ordin privind aprobarea Normativului feroviar "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe - Tracţiune electrică - Conductor de protecţie  
 principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe" 
 M. Of. nr. 636/3 sep. 2008   
 
 O. nr. 1028/2008 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea  
 vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.227(82) a Comitetului Securităţii Maritime  
 din 8 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 632/1 sep. 2008   
 
 O. nr. 1029/2008 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa 1 la Rezoluţia MSC.216(82) a Comitetului Securităţii  
 Maritime din 8 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 632/1 sep. 2008   
 
 O. nr. 1033/2008 

 Ordin privind publicarea acceptării Codului internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), precum şi  
 a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.175(79) şi MSC.222(82) ale  
 Comitetului Securităţii Maritime, din anul 2004, respectiv 2006 
 M. Of. nr. 657/18 sep. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 894/2009  (M. Of. nr. 609/4 sep. 2009) 
 - O. nr. 939/2010  (M. Of. nr. 806/2 dec. 2010) 
 
 
 O. nr. 1267/2008 
 Ordin pentru aprobarea regulilor de desfăşurare a operaţiunilor de scafandrerie în porturi şi în apele naţionale navigabile ale României 
 M. Of. nr. 749/6 nov. 2008   
 
 O. nr. 1413/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normei privind elaborarea/actualizarea normelor tehnice feroviare şi a normativelor feroviare pentru proiectarea,  
 construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant 
 M. Of. nr. 828/9 dec. 2008   
 
 O. nr. 1480/2008 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor de aviaţie civilă  
 - RACR-IAC, ediţia 01/2008 
 M. Of. nr. 839/12 dec. 2008   
 
 O. nr. 1484/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depăşit durata normală de  
 funcţionare/durata de serviciu 
 M. Of. nr. 861/20 dec. 2008   
 
 O. nr. 1494/2008 

 Ordin privind aprobarea Evaluărilor de securitate a facilităţilor portuare aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor  
 Maritime" - S.A. Constanţa pentru zona de interes Portul Constanţa 
 M. Of. nr. 842/15 dec. 2008   
 
 O. nr. 1509/2008 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul  
 în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.177(79) a Comitetului  
 Securităţii Maritime din 10 decembrie 2004 
 M. Of. nr. 848/17 dec. 2008   
 
 O. nr. 1514/2008 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului  
 de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.156(78) şi MSC.180(79) ale Comitetului  
 Securităţii Maritime din 20 mai 2004, respectiv 9 decembrie 2004 
 M. Of. nr. 874/23 dec. 2008   
 
 O. nr. 1516/2008 
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 Ordin privind publicarea acceptării Standardelor pentru proprietarii de nave cu privire la inspecţia şi întreţinerea capacelor gurilor de  
 magazie de la vrachiere, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC. 169(79) a Comitetului Securităţii Maritime  
 din 9 decembrie 2004 
 M. Of. nr. 877/24 dec. 2008   
 
 O. nr. 1517/2008 

 Ordin privind publicarea acceptării Normelor de calcul al dimensiunilor peretelui transversal etanş, gofrat vertical, dintre cele două  
 magazii de marfă situate cel mai în prova şi a Normelor de calcul al cantităţii admisibile de marfă din magazia situată cel mai în prova,  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia nr. 4 a Conferinţei guvernelor contractante la Convenţia internaţională din  
 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, din 27 noiembrie 1997 
 M. Of. nr. 10/7 ian. 2009   
 
 O. nr. 1518/2008 

 Ordin pentru publicarea acceptării Standardelor şi criteriilor aplicabile construcţiei bordajului vrachierelor cu simplu bordaj, adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.168(79) a Comitetului Securităţii Maritime din 9 decembrie 2004 
 M. Of. nr. 10/7 ian. 2009   
 
 O. nr. 1542/2008 
 Ordin privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov 
 M. Of. nr. 880/24 dec. 2008   
 
 O. nr. 1547/2008 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MEPC.154(55) şi MEPC.164(56) ale  
 Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din anul 2006, respectiv 2007 
 M. Of. nr. 17/9 ian. 2009   
 
 O. nr. 1553/2008 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ASMET "Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice  
 civile", ediţia 4/2008 
 M. Of. nr. 875/23 dec. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1227/2013  (M. Of. nr. 85/4 feb. 2014) 
 - O. nr. 1562/2014  (M. Of. nr. 860/26 nov. 2014) 
 
 
 O. nr. 1558/2008 

 Ordin privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. de a semna Actul adiţional nr. 16 la  
 Contractul de mentenanţă de material rulant metrou şi feroviar nr. 91/2003 
 M. Of. nr. 5/6 ian. 2009   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 28/75/2008 
 Ordin privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport"  
 (POS-T) 2007-2013 
 M. Of. nr. 72/30 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 880/2011/5/2012/148/2011  (M. Of. nr. 70/27  
 ian. 2012) 
 - O. nr. 843/962/628/2013  (M. Of. nr. 429/15 iul. 2013) 
 - O. nr. 1672/1768/1298/2014  (M. Of. nr. 926/18 dec.  
 2014) 
 - O. nr. 525/836/2015  (M. Of. nr. 322/12 mai 2015) 
 
 
 O. nr. 695/2935/2008 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maximale din Tariful intern de călători pentru transportul de călători pe calea  
 ferată - deservire generală 
 M. Of. nr. 776/19 nov. 2008   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

 O. nr. 377/806/2008 
 Ordin privind introducerea unor restricţii temporare de circulaţie pe anumite sectoare de drumuri publice 
 M. Of. nr. 235/26 mar. 2008   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 

 O. nr. 490/479/2008 
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 Ordin pentru aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează  
 servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar 
 M. Of. nr. 604/13 aug. 2008   
 OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 
 
 Decizia nr. 673/2008 

 Decizie pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri  
 externe 
 M. Of. nr. 452/17 iun. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 964/2010  (M. Of. nr. 761/15 nov. 2010) 
 
 
 O. nr. 70/2008 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi  
 Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul Japonez de Informaţii Financiare al Comisiei Naţionale de Siguranţă Publică din  
 Japonia privind schimbul de informaţii financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului 
 M. Of. nr. 599/11 aug. 2008   
 OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 
 
 O. nr. 33/2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de implementare a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate NATO ATOMAL 
 M. Of. nr. 262/3 apr. 2008   
 
 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 41/2008 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 271A din 2 noiembrie 2007 şi a Încheierii  
 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 271 din 2 noiembrie 2007 ale Curţii de Apel Bucureşti -  
 Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală 
 M. Of. nr. 281/10 apr. 2008   
 
 Decizia nr. 46/2008 

 Decizia privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 18 A din 31 ianuarie 2008 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală 
 M. Of. nr. 279/10 apr. 2008   
 
 Decizia nr. 115/2008 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 2 iunie 2008 privind lămurirea înţelesului,  
 întinderii şi aplicării Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor  
 muzicale şi tabelul cuprinzând remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi de autor 
 M. Of. nr. 465/23 iun. 2008   
 
 Decizia nr. 173/2008 

 Decizie privind constituirea Comisiei de negociere a listei aparatelor şi suporturilor din domeniul sonor şi audiovizual pentru care se  
 datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale datorată  
 autorilor de opere muzicale şi audiovizuale, artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme şi videograme 
 M. Of. nr. 660/19 sep. 2008   
 
 Decizia nr. 178/2008 

 Decizie pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere şi/sau comunicare  
 publică, prin punere la dispoziţia publicului prin internet sau alte reţele de comunicaţii de date, cu fir sau fără fir, şi remuneraţiile cuvenite  
 în mod corespunzător titularilor de drepturi de autor 
 M. Of. nr. 667/25 sep. 2008   
 
 Decizia nr. 181/2008 

 Decizie pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind remuneraţia echitabilă datorată artiştilor interpreţi sau  
 executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ ori a reproducerilor acestora prin  
 intermediul internetului sau al altor reţele de comunicaţii de date 
 M. Of. nr. 683/6 oct. 2008   
 
 Decizia nr. 228/2008 

 Decizie de constituire a Comisiei de negociere a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi  
 drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu 
 M. Of. nr. 850/17 dec. 2008   
 
 Decizia nr. 232/2008 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 15 decembrie 2008 având ca obiect  
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 stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea  
 operelor muzicale pe înregistrări sonore 
 M. Of. nr. 17/9 ian. 2009   
 
 

PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 14/2008 

 Decizie pentru aprobarea statului de funcţii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile  
 culturii, învăţământului şi integrării europene 
 M. Of. nr. 40/17 ian. 2008   
 
 Decizia nr. 21/2008 

 Decizie pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea  
 siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale 
 M. Of. nr. 50/22 ian. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 40/2008  (M. Of. nr. 163/3 mar. 2008) 
 - Decizia nr. 115/2008  (M. Of. nr. 414/3 iun. 2008) 
 - Decizia nr. 200/2008  (M. Of. nr. 688/9 oct. 2008) 
 - Decizia nr. 71/2009  (M. Of. nr. 21/10 ian. 2009) 
 - Decizia nr. 595/2009  (M. Of. nr. 545/5 aug. 2009) 
 - Decizia nr. 23/2010  (M. Of. nr. 47/21 ian. 2010) 
 - Decizia nr. 108/2010  (M. Of. nr. 117/22 feb. 2010) 
 - Decizia nr. 225/2010  (M. Of. nr. 644/15 sep. 2010) 
 - Decizia nr. 233/2010  (M. Of. nr. 674/4 oct. 2010) 
 - Decizia nr. 534/2012  (M. Of. nr. 813/4 dec. 2012) 
 
 
 Decizia nr. 67/2008 

 Decizie privind constituirea comisiei care va derula procesul de selecţie a societăţii de administrare a Societăţii Comerciale "Fondul  
 Proprietatea" - S.A 
 M. Of. nr. 249/31 mar. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 123/2009  (M. Of. nr. 39/21 ian. 2009) 
 - Decizia nr. 697/2009  (M. Of. nr. 668/6 oct. 2009) 
 
 
 Decizia nr. 145/2008 

 Decizie privind constituirea comitetelor de coordonare pentru evaluarea pagubelor produse de inundaţii şi pentru stabilirea planurilor de  
 reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţele Maramureş, Suceava, Iaşi, Botoşani, Neamţ şi Bacău 
 M. Of. nr. 573/29 iul. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 148/2008  (M. Of. nr. 577/31 iul. 2008) 
 
 
 Decizia nr. 152/2008 
 Decizie privind constituirea Comisiei pregătitoare a şedinţei comune a guvernelor României şi Republicii Ungare 
 M. Of. nr. 586/5 aug. 2008   
 
 Decizia nr. 204/2008 
 Decizie pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din conducerea instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 
 M. Of. nr. 702/15 oct. 2008   
 
 Decizia nr. 218/2008 

 Decizie privind constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia  
 publică locală pe perioada 2008-2010 
 M. Of. nr. 748/5 nov. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 524/2009  (M. Of. nr. 319/14 mai 2009) 
 - Decizia nr. 560/2009  (M. Of. nr. 415/17 iun. 2009) 
 - Decizia nr. 735/2009  (M. Of. nr. 705/20 oct. 2009) 
 
 
 Decizia nr. 224/2008 
 Decizie privind constituirea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor 
 M. Of. nr. 765/13 nov. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 563/2009  (M. Of. nr. 419/18 iun. 2009) 
 
 
 Decizia nr. 281/2008 
 Decizie privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului permanent pentru dezvoltare durabilă 
 M. Of. nr. 854/18 dec. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 226/2009  (M. Of. nr. 99/18 feb. 2009) 
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 Decizia nr. 309/2008 
 Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Aparatului de lucru al viceprim-ministrului 
 M. Of. nr. 899/31 dec. 2008   
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 
 O. nr. 71/2008 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea  
 bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
 M. Of. nr. 888/29 dec. 2008   
 

 
 
 2009 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR MATERIALE 

 Decizia nr. 2/2009 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor/rezervelor de nisip şi pietriş din perimetrul Băneşti-Movila,  
 judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 26/13 ian. 2009   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1415/2009 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane  
 fizice 
 M. Of. nr. 591/26 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2117/2011  (M. Of. nr. 418/15 iun. 2011) 
 
 

- O. nr. 1023/2013  (M. Of. nr. 504/9 aug. 2013) 

 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
 
 O. nr. 212/2009 
 Ordin privind adoptarea în România a Sistemului de Referinţă Terestru European 1989 
 M. Of. nr. 361/29 mai 2009   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 1/2009 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Zamfira, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 26/13 ian. 2009   
 
 Decizia nr. 7/2009 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Mărăcineni 
 M. Of. nr. 201/30 mar. 2009   
 
 Decizia nr. 8/2009 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Şeţu 
 M. Of. nr. 201/30 mar. 2009   
 
 Decizia nr. 9/2009 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Verneşti II 
 M. Of. nr. 201/30 mar. 2009   
 
 Decizia nr. 10/2009 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Nucet-Perşinari, judeţul  
 Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 314/12 mai 2009   
 
 Decizia nr. 11/2009 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apelor termominerale din perimetrul Haieu-Rugu 
 M. Of. nr. 326/15 mai 2009   
 
 Decizia nr. 13/2009 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de argilă comună din perimetrul Dealul Humăriei, judeţul  
 Iaşi 
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 M. Of. nr. 351/26 mai 2009     
 Decizia nr. 14/2009 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Dragomireşti-Decindeni,  
 judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 492/15 iul. 2009   
 
 Decizia nr. 15/2009 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor din perimetrul Popeşti 
 M. Of. nr. 492/15 iul. 2009   
 
 Decizia nr. 16/2009 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a resurselor de gnais şi nisip din perimetrul Câlnic 
 M. Of. nr. 531/31 iul. 2009   
 
 Decizia nr. 17/2009 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a resurselor de granit din perimetrul Valea Mare 
 M. Of. nr. 531/31 iul. 2009   
 
 Decizia nr. 18/2009 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Gelmar, judeţul  
 Hunedoara 
 M. Of. nr. 884/17 dec. 2009   
 
 O. nr. 48/2009 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 65/2009 
 M. Of. nr. 149/10 mar. 2009   
 
 O. nr. 60/2009 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 66/2009 
 M. Of. nr. 231/8 apr. 2009   
 
 O. nr. 61/2009 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 235/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 94/2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare 
 M. Of. nr. 333/19 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 142/2010  (M. Of. nr. 669/30 sep. 2010) 
 - O. nr. 125/2011  (M. Of. nr. 126/18 feb. 2011) 
 - O. nr. 426/2019  (M. Of. nr. 2/6 ian. 2020) 
 - O. nr. 257/2020  (M. Of. nr. 756/19 aug. 2020) 
 - O. nr. 394/2020  (M. Of. nr. 5/5 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 109/2009 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 67/2009 
 M. Of. nr. 341/21 mai 2009 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 395/11 iun. 2009) 
 
 
 O. nr. 120/2009 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 389/9 iun. 2009   
 
 O. nr. 136/2009 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 430/24 iun. 2009   
 
 O. nr. 142/2009 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 464/6 iul. 2009   
 
 O. nr. 147/2009 
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 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 484/13 iul. 2009   
 
 O. nr. 150/2009 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 68/2009 
 M. Of. nr. 513/27 iul. 2009   
 
 O. nr. 169/2009 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 582/21 aug. 2009   
 
 O. nr. 179/2009 

 Ordin privind lista perimetrelor petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă,  
 Runda a X-a/2009 
 M. Of. nr. 607/3 sep. 2009   
 
 O. nr. 183/2009 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare - Runda nr. 69/2009 
 M. Of. nr. 612/9 sep. 2009   
 
 O. nr. 185/2009 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 619/15 sep. 2009   
 
 O. nr. 198/2009 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a  
 redevenţei miniere 
 M. Of. nr. 648/1 oct. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 158/2011  (M. Of. nr. 463/1 iul. 2011) 
 - O. nr. 81/2013  (M. Of. nr. 357/17 iun. 2013) 
 - O. nr. 66/2021  (M. Of. nr. 276/19 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 224/2009 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 699/19 oct. 2009   
 
 O. nr. 238/2009 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 792/19 nov. 2009   
 
 O. nr. 272/2009 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă, Runda nr.  
 70/2009 
 M. Of. nr. 850/8 dec. 2009   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 10/2009 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L. 
 M. Of. nr. 198/30 mar. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 65/2009  (M. Of. nr. 437/26 iun. 2009) 
 - O. nr. 29/2011  (M. Of. nr. 463/1 iul. 2011) 
 - O. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 676/22 sep. 2011) 
 - O. nr. 48/2011  (M. Of. nr. 863/7 dec. 2011) 
 - O. nr. 31/2012  (M. Of. nr. 646/11 sep. 2012) 
 - O. nr. 3/2013  (M. Of. nr. 66/31 ian. 2013) 
 - O. nr. 46/2013  (M. Of. nr. 391/29 iun. 2013) 
 - O. nr. 70/2013  (M. Of. nr. 602/27 sep. 2013) 
 - O. nr. 107/2013  (M. Of. nr. 817/21 dec. 2013) 
 
 
 O. nr. 29/2009 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 199/30 mar. 2009 
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 Modificări: 
 - O. nr. 65/2009  (M. Of. nr. 437/26 iun. 2009) 
 - O. nr. 29/2011  (M. Of. nr. 463/1 iul. 2011) 
 - O. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 676/22 sep. 2011) 
 - O. nr. 48/2011  (M. Of. nr. 863/7 dec. 2011) 
 - O. nr. 31/2012  (M. Of. nr. 646/11 sep. 2012) 
 - O. nr. 3/2013  (M. Of. nr. 66/31 ian. 2013) 
 - O. nr. 46/2013  (M. Of. nr. 391/29 iun. 2013) 
 - O. nr. 70/2013  (M. Of. nr. 602/27 sep. 2013) 
 - O. nr. 107/2013  (M. Of. nr. 817/21 dec. 2013) 
 - O. nr. 20/2014  (M. Of. nr. 229/1 apr. 2014) 
 - O. nr. 58/2014  (M. Of. nr. 479/28 iun. 2014) 
 - O. nr. 93/2014  (M. Of. nr. 714/30 sep. 2014) 
 - O. nr. 128/2014  (M. Of. nr. 865/27 nov. 2014) 
 
 
 O. nr. 33/2009 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L. 
 M. Of. nr. 199/30 mar. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 65/2009  (M. Of. nr. 437/26 iun. 2009) 
 - O. nr. 29/2011  (M. Of. nr. 463/1 iul. 2011) 
 - O. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 676/22 sep. 2011) 
 - O. nr. 48/2011  (M. Of. nr. 863/7 dec. 2011) 
 - O. nr. 31/2012  (M. Of. nr. 646/11 sep. 2012) 
 - O. nr. 3/2013  (M. Of. nr. 66/31 ian. 2013) 
 - O. nr. 46/2013  (M. Of. nr. 391/29 iun. 2013) 
 - O. nr. 70/2013  (M. Of. nr. 602/27 sep. 2013) 
 - O. nr. 107/2013  (M. Of. nr. 817/21 dec. 2013) 
 - O. nr. 20/2014  (M. Of. nr. 229/1 apr. 2014) 
 - O. nr. 44/2014  (M. Of. nr. 440/17 iun. 2014) 
 - O. nr. 100/2014  (M. Of. nr. 758/20 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 38/2009 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A. 
 M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 65/2009  (M. Of. nr. 437/26 iun. 2009) 
 - O. nr. 29/2011  (M. Of. nr. 463/1 iul. 2011) 
 - O. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 676/22 sep. 2011) 
 - O. nr. 48/2011  (M. Of. nr. 863/7 dec. 2011) 
 - O. nr. 31/2012  (M. Of. nr. 646/11 sep. 2012) 
 - O. nr. 3/2013  (M. Of. nr. 66/31 ian. 2013) 
 - O. nr. 46/2013  (M. Of. nr. 391/29 iun. 2013) 
 - O. nr. 70/2013  (M. Of. nr. 602/27 sep. 2013) 
 - O. nr. 107/2013  (M. Of. nr. 817/21 dec. 2013) 
 - O. nr. 20/2014  (M. Of. nr. 229/1 apr. 2014) 
 - O. nr. 45/2014  (M. Of. nr. 440/17 iun. 2014) 
 - O. nr. 101/2014  (M. Of. nr. 758/20 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 39/2009 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 65/2009  (M. Of. nr. 437/26 iun. 2009) 
 - O. nr. 29/2011  (M. Of. nr. 463/1 iul. 2011) 
 - O. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 676/22 sep. 2011) 
 - O. nr. 48/2011  (M. Of. nr. 863/7 dec. 2011) 
 - O. nr. 31/2012  (M. Of. nr. 646/11 sep. 2012) 
 - O. nr. 3/2013  (M. Of. nr. 66/31 ian. 2013) 
 - O. nr. 46/2013  (M. Of. nr. 391/29 iun. 2013) 
 - O. nr. 70/2013  (M. Of. nr. 602/27 sep. 2013) 
 - O. nr. 107/2013  (M. Of. nr. 817/21 dec. 2013) 
 - O. nr. 20/2014  (M. Of. nr. 229/1 apr. 2014) 
 - O. nr. 39/2014  (M. Of. nr. 440/17 iun. 2014) 
 - O. nr. 102/2014  (M. Of. nr. 758/20 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 46/2009 

 Ordin privind determinarea contravalorii serviciului de transport al energiei electrice pe care are dreptul să o recupereze un producător de  
 energie electrică prin fiecare contract reglementat de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între acesta şi un furnizor implicit,  
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 respectiv un operator de distribuţie 
 M. Of. nr. 201/30 mar. 2009    
 O. nr. 51/2009 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice  
 eoliene" 
 M. Of. nr. 306/11 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 29/2013  (M. Of. nr. 307/29 mai 2013) 
 - O. nr. 208/2018  (M. Of. nr. 26/10 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 63/2009 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de  
 Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 431/24 iun. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 12/2010  (M. Of. nr. 264/22 apr. 2010) 
 - O. nr. 22/2011  (M. Of. nr. 289/26 apr. 2011) 
 - O. nr. 18/2012  (M. Of. nr. 334/17 mai 2012) 
 - O. nr. 36/2012  (M. Of. nr. 675/27 sep. 2012) - prelungeşte valabilitatea până la data de 31 decembrie 2012 
 - O. nr. 49/2012  (M. Of. nr. 875/21 dec. 2012) 
 
 
 O. nr. 76/2009 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Naţională  
 de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 599/31 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 18/2010  (M. Of. nr. 436/29 iun. 2010) - prelungeşte durata de valabilitate 
 
 
 O. nr. 81/2009 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de  
 Societatea Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 691/14 oct. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 13/2010  (M. Of. nr. 264/22 apr. 2010) 
 - O. nr. 21/2011  (M. Of. nr. 289/26 apr. 2011) 
 - O. nr. 17/2012  (M. Of. nr. 334/17 mai 2012) 
 - O. nr. 35/2012  (M. Of. nr. 675/27 sep. 2012) - prelungeşte durata de valabilitate până la data de 31 decembrie 2012 
 - O. nr. 48/2012  (M. Of. nr. 875/21 dec. 2012) 
 
 
 O. nr. 85/2009 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă  
 de la emitere până la valorificare 
 M. Of. nr. 793/20 nov. 2009   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 
 Decizia nr. 293/2009 
 Decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 
 M. Of. nr. 268/24 apr. 2009 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 975/2012  (M. Of. nr. 823/7 dec. 2012) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII 
 
 Decizia nr. 167/2009 
 Decizie privind identificarea pieţelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile 
 M. Of. nr. 171/19 mar. 2009   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 
 
 O. nr. 369/2009 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 611/8 sep. 2009   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 307/2009 

 Ordin privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că produsele care conţin substanţa biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau  
 puse la dispoziţie pe piaţă 
 M. Of. nr. 278/28 apr. 2009 
 Modificări: 
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 - O. nr. 74/2010  (M. Of. nr. 166/15 mar. 2010) 
 - O. nr. 49/2011  (M. Of. nr. 182/15 mar. 2011) 
 - O. nr. 11/2012  (M. Of. nr. 87/3 feb. 2012) 
 
 
 O. nr. 329/2009 
 Ordin privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2009 
 M. Of. nr. 293/5 mai 2009   
 
 O. nr. 570/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum  
 destinate consumatorilor, persoane fizice 
 M. Of. nr. 750/4 nov. 2009   
 
 O. nr. 571/2009 
 Ordin privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pentru anul 2009 
 M. Of. nr. 741/30 oct. 2009   
 
 O. nr. 632/2009 
 Ordin privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar 
 M. Of. nr. 886/17 dec. 2009   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 O. nr. 51/2009 
 Ordin privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare 
 M. Of. nr. 167/17 mar. 2009   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 34/2009 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de creştere a bovinelor 
 M. Of. nr. 420/19 iun. 2009   
 
 O. nr. 74/2009 

 Ordin privind asigurarea condiţiilor tehnice pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării  
 şi uciderii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006 
 M. Of. nr. 162/12 mar. 2010   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 12/181/380/2009 
 Ordin privind reziduurile de pesticide în şi pe alimente şi furaje de origine animală şi vegetală 
 M. Of. nr. 205/31 mar. 2009   
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 266/2009 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor  
 Nucleare (CNCAN) din România şi Autoritatea pentru Radioprotecţie (NRPA) din Norvegia privind cooperarea în cadrul proiectului  
 intitulat "Energia nucleară sigură - Programul regional de excelenţă pentru România", semnat la Bucureşti la 24 august 2009 şi la Osteras  
 la 18 august 2009 
 M. Of. nr. 783/17 nov. 2009   
 
 O. nr. 363/2009 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor  
 Nucleare din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunătăţirii siguranţei  
 fizice a surselor radioactive şi a materialelor nucleare speciale din România, semnat la Bucureşti la 10 decembrie 2009 
 M. Of. nr. 127/24 feb. 2010   
 COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 
 
 H. nr. 50/2009 

 Hotărâre privind aprobarea Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finanţare şi garantare în numele şi  
 în contul statului 
 M. Of. nr. 257/17 apr. 2009 
 Modificări: 
 - H. nr. 150/2010  (M. Of. nr. 824/9 dec. 2010) 
 - H. nr. 129/2011  (M. Of. nr. 773/2 nov. 2011) 
 - H. nr. 10/2012  (M. Of. nr. 121/17 feb. 2012) 
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 - H. nr. 8/2012  (M. Of. nr. 121/17 feb. 2012) 
 
 
 H. nr. 116/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei 
 M. Of. nr. 485/14 iul. 2009 
 Modificări: 
 - H. nr. 47/2010  (M. Of. nr. 247/19 apr. 2010) - modifică titlul 
 
 
 GUVERN 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 11/2009 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie 
 M. Of. nr. 68/4 feb. 2009   
 
 O. nr. 12/2009 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de porcine existente la 1 mai 
 M. Of. nr. 67/4 feb. 2009   
 
 O. nr. 13/2009 

 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală,  
 precum şi a Metodologiei cercetării statistice lunare referitoare la producţia de carne de animale şi păsări de curte din abatoare 
 M. Of. nr. 69/5 feb. 2009   
 
 O. nr. 151/2009 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României 
 M. Of. nr. 177/23 mar. 2009   
 
 O. nr. 152/2009 

 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare  
 turistică colective 
 M. Of. nr. 177/23 mar. 2009   
 
 O. nr. 153/2009 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind activitatea agenţiilor de turism 
 M. Of. nr. 208/1 apr. 2009   
 
 O. nr. 193/2009 
 Ordin privind stabilirea Metodologiei de elaborare a conturilor naţionale nefinanciare în România 
 M. Of. nr. 292/5 mai 2009   
 
 O. nr. 217/2009 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind statisticile comunitare legate de structura şi activitatea filialelor străine 
 M. Of. nr. 338/21 mai 2009   
 
 O. nr. 219/2009 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind inovarea în industrie şi servicii 
 M. Of. nr. 321/14 mai 2009   
 
 O. nr. 528/2009 

 Ordin privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute de Legea  
 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009 şi de Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea  
 sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite, a  
 modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi a modelului înştiinţării de plată 
 M. Of. nr. 559/11 aug. 2009   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 70/2009 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi  
 Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Informaţii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului  
 de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism 
 M. Of. nr. 452/1 iul. 2009   
 
 GUVERN 
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OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 51/2009 
 Ordin privind desemnarea entităţilor evaluatoare şi de certificare a containerelor destinate protecţiei documentelor clasificate 
 M. Of. nr. 246/14 apr. 2009   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 I. nr. 167/2009 
 Instrucţiuni privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 597/31 aug. 2009 
 Modificări: 
 - I. nr. 10/2015  (M. Of. nr. 105/10 feb. 2015) 
 
 
 O. nr. 2/2009 

 Ordin privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea  
 energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale  
 de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 
 M. Of. nr. 141/6 mar. 2009   
 
 O. nr. 9/2009 

 Ordin privind condiţiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite  
 de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu 
 M. Of. nr. 154/12 mar. 2009   
 
 O. nr. 14/2009 
 Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber 
 M. Of. nr. 326/15 mai 2009   
 
 O. nr. 24/2009 

 Ordin privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă,  
 sănătate şi bunuri ale poliţiştilor 
 M. Of. nr. 219/6 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 20/2018  (M. Of. nr. 186/28 feb. 2018) 
 - O. nr. 110/2018  (M. Of. nr. 866/12 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 41/2009 

 Ordin privind aprobarea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii  
 pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program, a modalităţii privind plata acesteia şi a calendarului de desfăşurare a  
 concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei  
 înalţilor funcţionari publici 2009 
 M. Of. nr. 243/13 apr. 2009   
 
 O. nr. 76/2009 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2009 
 M. Of. nr. 294/6 mai 2009   
 
 O. nr. 79/2009 

 Ordin privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea  
 energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale  
 de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 
 M. Of. nr. 309/11 mai 2009   
 
 O. nr. 86/2009 

 Ordin privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu  
 energie termică a localităţilor, conform Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" 
 M. Of. nr. 324/15 mai 2009   
 
 O. nr. 120/2009 
 Ordin privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale "Administrare Parc Industrial Corabia" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 130/2009 

 Ordin privind desemnarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor membre ale Grupului Interministerial Român pentru  
 Managementul Integrat al Frontierei de Stat şi pentru stabilirea procedurii de comunicare a datelor referitoare la stadiul îndeplinirii  
 angajamentelor asumate prin documentele de implementare 
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 M. Of. nr. 477/10 iul. 2009   
 
 O. nr. 144/2009 

 Ordin pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru  
 întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale 
 M. Of. nr. 480/10 iul. 2009   
 
 O. nr. 154/2009 
 Ordin privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale "Ploieşti Industrial Parc" - S.A. 
 M. Of. nr. 518/28 iul. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 122/2011  (M. Of. nr. 439/23 iun. 2011) 
 
 
 O. nr. 158/2009 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2009 - seria a II-a de admitere 
 M. Of. nr. 508/23 iul. 2009   
 
 O. nr. 177/2009 
 Ordin privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale "Ploieşti Industrial Parc" - S.A. 
 M. Of. nr. 576/19 aug. 2009   
 
 O. nr. 216/2009 
 Ordin privind cercetarea penală a personalului din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 631/23 sep. 2009   
 
 O. nr. 222/2009 
 Ordin pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 M. Of. nr. 634/25 sep. 2009   
 
 O. nr. 236/2009 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea  
 normelor privind echiparea poliţiştilor 
 M. Of. nr. 740/30 oct. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 152/2010  (M. Of. nr. 502/20 iul. 2010) 
 - O. nr. 82/2018  (M. Of. nr. 647/25 iul. 2018) 
 - O. nr. 29/2021  (M. Of. nr. 185/24 feb. 2021) 
 - O. nr. 183/2021  (M. Of. nr. 1173/10 dec. 2021) 
 Abrogare 
 - O. nr. 183/2021  (M. Of. nr. 1173/10 dec. 2021) - la data de 01.01.2025 
 
 
 O. nr. 267/2009 

 Ordin privind punerea în aplicare a prevederilor Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul  
 A/H1N1 
 M. Of. nr. 773/12 nov. 2009   
 
 O. nr. 269/2009 
 Ordin privind instituirea unor măsuri de diminuare a cheltuielilor de personal la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 780/16 nov. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 298/2009  (M. Of. nr. 858/9 dec. 2009) 
 
 
 O. nr. 274/2009 

 Ordin privind desemnarea responsabilităţilor pentru implementarea părţii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul  
 producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă 
 M. Of. nr. 779/13 nov. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 53/2015  (M. Of. nr. 448/23 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. 275/2009 

 Ordin pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de închiriere şi repartizare de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor spaţii  
 locative necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate 
 M. Of. nr. 779/13 nov. 2009   
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 O. nr. 280/2009 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii  
 Europene - FRONTEX, semnat la Varşovia la 12 octombrie 2009 
 M. Of. nr. 862/10 dec. 2009   
 
 O. nr. 294/2009 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Allianso Business Park" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 858/9 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 127/2012  (M. Of. nr. 393/13 iun. 2012) 
 
 
 O. nr. 307/2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 20/12 ian. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 27/2013  (M. Of. nr. 147/19 mar. 2013) 
 
 
 O. nr. 316/2009 

 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "WPD Development Ro" - S.R.L. pentru locaţia din comuna  
 Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 924/30 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2580/2019  (M. Of. nr. 830/11 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 317/2009 

 Ordin privind activitatea de informare-documentare în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi aprobarea Normelor metodologice privind  
 alimentarea cu date şi utilizarea paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 2/4 ian. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 134/2010  (M. Of. nr. 400/16 iun. 2010) 
 
 
 O. nr. 703/2009 
 Ordin privind stabilirea programului de lucru în Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 61/2 feb. 2009   
 
 O. nr. 730/2009 

 Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a  
 contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program, a modalităţii  
 privind plata acesteia şi a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru  
 ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 2009 
 M. Of. nr. 95/17 feb. 2009   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

 O. nr. 28/2338/2009 
 Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult 
 M. Of. nr. 580/20 aug. 2009   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 75/767/2009 
 Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către  
 organele fiscale locale 
 M. Of. nr. 364/29 mai 2009   
 
 O. nr. 712/634/2009 

 Ordin privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii  
 administrative" 
 M. Of. nr. 268/24 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 10/1739/2011  (M. Of. nr. 197/22 mar. 2011) 
 - O. nr. 490/2579/1144/2015  (M. Of. nr. 734/1 oct.  
 2015) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 
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 O. nr. 1355/2009 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a formatelor-standard şi de transmitere a datelor şi informaţiilor cu privire la  
 evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici 
 M. Of. nr. 556/10 aug. 2009   
 
 O. nr. 1932/2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici 
 M. Of. nr. 8/6 ian. 2010 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 4763/2012  (M. Of. nr. 837/12 dec. 2012) 

 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. A/634/2009 

 Ordin privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.854 (2008) privind situaţia din  
 Liberia şi nr. 1.857 (2008) privind situaţia din Republica Democratică Congo 
 M. Of. nr. 86/12 feb. 2009     
 O. nr. A/1869/2009 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.844 (2008) privind situaţia din  
 Somalia 
 M. Of. nr. 201/30 mar. 2009   
 
 O. nr. A/960/2009 

 Ordin privind publicarea Acordului sub forma schimbului de scrisori, semnat la Viena la 21 ianuarie 2009, respectiv 10 februarie 2009,  
 dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României, cu privire la organizarea unui seminar subregional pe tema implicaţiilor juridice la nivel  
 naţional ale implementării rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite în materie de terorism la Bucureşti, în  
 perioada 1-2 aprilie 2009 
 M. Of. nr. 224/7 apr. 2009   
 
 O. nr. 6/2009 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 34/19 ian. 2009   
 
 O. nr. 48/2009 

 Ordin privind publicarea Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru anii 2008-2011, semnat la Ciudad de Mexico la 3 decembrie 2008 
 M. Of. nr. 68/4 feb. 2009   
 
 O. nr. 93/2009 
 Ordin privind publicarea textelor unor tratate 
 M. Of. nr. 84/11 feb. 2009   
 
 O. nr. 203/2009 
 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.835 (2008) privind neproliferarea 
 M. Of. nr. 108/23 feb. 2009   
 
 O. nr. 581/2009 

 Ordin privind publicarea Programului de cooperare culturală şi ştiinţifică dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al  
 Iordaniei pentru anii 2009-2010-2011-2012, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009 
 M. Of. nr. 329/18 mai 2009   
 
 O. nr. 619/2009 
 Ordin privind publicarea evidenţei ieşirii din vigoare a unor acorduri internaţionale în domeniul sanitar-veterinar şi fitosanitar 
 M. Of. nr. 375/3 iun. 2009   
 
 O. nr. 620/2009 
 Ordin privind publicarea evidenţei ieşirii din vigoare a unor acorduri internaţionale în domeniul comercial şi economic 
 M. Of. nr. 377/3 iun. 2009   
 
 O. nr. 735/2009 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 465/6 iul. 2009   
 
 O. nr. 736/2009 
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 Ordin privind publicarea datei ieşirii din vigoare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italia cu privire la  
 promovarea şi garantarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Roma la 6 decembrie 1990, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 319/1991 
 M. Of. nr. 457/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 851/2009 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 467/7 iul. 2009   
 
 O. nr. 1518/2009 

 Ordin privind publicarea Programului de colaborare culturală dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru  
 anii 2009-2012, semnat la Bucureşti la 15 septembrie 2009 
 M. Of. nr. 747/3 nov. 2009   
 
 O. nr. 1531/2009 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 742/2 nov. 2009   
 
 O. nr. 6431/2009 

 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.874 (2009) privind situaţia din  

 Republica Populară Democrată Coreeană 
 M. Of. nr. 554/10 aug. 2009   
 
 O. nr. 6930/2009 

 Ordin pentru publicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Japoniei privind Programul de voluntari culturali japonezi,  
 încheiat în forma simplificată a schimbului de scrisori la Bucureşti la 22 ianuarie 2009 
 M. Of. nr. 693/15 oct. 2009   
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR 

 O. nr. 1/2009 

 Ordin pentru aplicarea regimului de control, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al  
 exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, unei operaţiuni de export asistenţă tehnică, care nu figurează pe listele cuprinzând  
 produsele şi tehnologiile cu dublă utilizare supuse controlului prin Regulamentul (CE) nr. 423/2007, cu modificările şi completările  
 ulterioare, şi Regulamentul (CE) nr. 1.167/2008 
 M. Of. nr. 24/12 ian. 2009   
 
 O. nr. 124/2009 

 Ordin pentru aplicarea regimului de control prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al  
 exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare unei operaţiuni de export de maşini-unelte care nu figurează pe listele cuprinzând  
 produsele şi tehnologiile cu dublă utilizare supuse controlului prin Regulamentul (CE) nr. 1.167/2008 
 M. Of. nr. 221/6 apr. 2009   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 328/2009 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea testelor de examinare a purităţii genetice a hibrizilor şi liniilor parentale de porumb şi  
 floarea-soarelui prin electroforeză pe gel de amidon 
 M. Of. nr. 359/28 mai 2009   
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 19/2009 

 Ordin privind aprobarea sumelor, a condiţiilor şi a modului de acordare a acestor sume pentru achiziţia materialului seminal congelat de  
 taur şi a agentului criogenic folosit la conservare în anul 2009 
 M. Of. nr. 66/4 feb. 2009   
 
 O. nr. 30/2009 

 Ordin privind delegarea competenţei de aprobare a solicitărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul  
 forestier care au suprafaţa mai mică de 1 ha conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care  
 răspunde de silvicultură 
 M. Of. nr. 87/13 feb. 2009   
 
 O. nr. 40/2009 

 Ordin pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală  
 2007-2013 şi Programului operaţional pentru pescuit în ceea ce priveşte aplicarea regulii cumulului ajutoarelor 
 M. Of. nr. 102/19 feb. 2009 
 Modificări: 
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 - O. nr. 340/2009  (M. Of. nr. 371/2 iun. 2009) 
 - O. nr. 511/2009  (M. Of. nr. 548/6 aug. 2009) 
 
 
 O. nr. 83/2009 
 Ordin privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională 
 M. Of. nr. 139/5 mar. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 69/2012  (M. Of. nr. 271/24 apr. 2012) 
 - O. nr. 62/2013  (M. Of. nr. 129/11 mar. 2013) 
 
 
 O. nr. 102/2009 

 Ordin pentru aprobarea tipurilor de investiţii şi a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în condiţiile Legii nr.  
 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole 
 M. Of. nr. 133/4 mar. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 204/2009  (M. Of. nr. 243/13 apr. 2009) 
 - O. nr. 475/2009  (M. Of. nr. 509/24 iul. 2009) 
 - O. nr. 532/2009  (M. Of. nr. 584/21 aug. 2009) 
 
 
 O. nr. 182/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura,  
 pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a  
 instalaţiilor de irigat 
 M. Of. nr. 223/7 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 577/2019  (M. Of. nr. 1048/30 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 218/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe  
 pieţele ţărilor terţe în campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, cheltuielile eligibile, modalităţile de plată, de verificare şi control 
 M. Of. nr. 264/22 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 515/2009  (M. Of. nr. 546/6 aug. 2009) 
 - O. nr. 207/2011  (M. Of. nr. 640/7 sep. 2011) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 674/21 sep. 2011) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1337/2013  (M. Of. nr. 747/3 dec. 2013) - abrogă ordinul cu excepţia art. 8 alin. (3) din anexă care rămâne în vigoare  
 până la data finalizării contractelor 
 
 
 O. nr. 226/2009 

 Ordin privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă  
 Agricolă şi ale unităţilor subordonate acesteia, structurii şi cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi de utilizare a  
 fondurilor pentru anul 2009 
 M. Of. nr. 582/21 aug. 2009   
 
 O. nr. 288/2009 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole 
 M. Of. nr. 306/11 mai 2009   
 
 O. nr. 322/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 461/2009 privind reglementarea unor măsuri  
 financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură 
 M. Of. nr. 366/1 iun. 2009   
 
 O. nr. 335/2009 

 Ordin privind aprobarea unor derogări pentru acceptarea populaţiilor locale şi a soiurilor de plante agricole ameninţate de eroziunea  
 genetică adaptate natural la condiţiile locale şi regionale şi pentru comercializarea seminţelor şi cartofului pentru sămânţă ale acestor  
 populaţii locale şi soiuri 
 M. Of. nr. 363/29 mai 2009   
 
 O. nr. 383/2009 
 Ordin privind aprobarea normelor tehnice pentru omologarea raselor, liniilor, hibrizilor şi noilor creaţii biologice la animalele domestice 
 M. Of. nr. 429/24 iun. 2009   
 
 O. nr. 384/2009 

 Ordin privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsurile 214 "Plăţi de agro-mediu", 211 "Sprijin pentru zona montană  
 defavorizată" şi 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  
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 2007-2013 
 M. Of. nr. 539/4 aug. 2009   
 
 O. nr. 390/2009 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi fructe proaspete, în vederea folosirii  
 regimului de autocontrol şi de utilizare a logoului comunitar 
 M. Of. nr. 471/8 iul. 2009   
 
 O. nr. 392/2009 

 Ordin privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit  
 2007-2013 
 M. Of. nr. 467/7 iul. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 66/2010  (M. Of. nr. 195/29 mar. 2010) 
 - O. nr. 145/2010  (M. Of. nr. 424/24 iun. 2010) 
 - O. nr. 24/2011  (M. Of. nr. 97/7 feb. 2011) 
 - O. nr. 117/2011  (M. Of. nr. 380/31 mai 2011) 
 - O. nr. 191/2011  (M. Of. nr. 587/19 aug. 2011) 
 - O. nr. 111/2012  (M. Of. nr. 356/25 mai 2012) 
 - O. nr. 159/2012  (M. Of. nr. 552/6 aug. 2012) 
 - O. nr. 237/2012  (M. Of. nr. 761/13 nov. 2012) 
 - O. nr. 1348/2013  (M. Of. nr. 760/6 dec. 2013) 
 - O. nr. 336/2014  (M. Of. nr. 161/5 mar. 2014) 
 - O. nr. 706/2014  (M. Of. nr. 372/20 mai 2014) 
 - O. nr. 1453/2014  (M. Of. nr. 739/10 oct. 2014) 
 - O. nr. 711/2015  (M. Of. nr. 312/7 mai 2015) 
 - O. nr. 1650/2015  (M. Of. nr. 546/22 iul. 2015) 
 
 
 O. nr. 453/2009 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Agroprodcom" - S.A. Odorheiu Secuiesc 
 M. Of. nr. 507/23 iul. 2009   
 
 O. nr. 464/2009 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine şi caprine, care se pot achiziţiona în baza  
 Hotărârii Guvernului nr. 700/2009 pentru susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2009, a achiziţiei de masculi pentru reproducţie din  
 speciile ovine şi/sau caprine 
 M. Of. nr. 502/21 iul. 2009   
 
 O. nr. 536/2009 
 Ordin pentru aprobarea Listei raselor de câini admise la vânătoare în România 
 M. Of. nr. 594/28 aug. 2009   
 
 O. nr. 539/2009 
 Ordin pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare 
 M. Of. nr. 606/2 sep. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 302/2014  (M. Of. nr. 301/24 apr. 2014) 
 - O. nr. 153/2016  (M. Of. nr. 102/10 feb. 2016) 
 
 
 O. nr. 540/2009 

 Ordin pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic,  
 prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 
 M. Of. nr. 594/28 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 524/2018  (M. Of. nr. 450/30 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 576/2009 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare şi a Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care realizează  
 proiectarea de drumuri forestiere 
 M. Of. nr. 639/28 sep. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1733/2015  (M. Of. nr. 877/24 nov. 2015) 
 
 
 O. nr. 639/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2009 privind reglementarea unor măsuri  
 financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură 
 M. Of. nr. 708/21 oct. 2009   
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 O. nr. 695/2009 
 Ordin privind aprobarea nivelului comisioanelor de acordare a scrisorilor de garanţie pentru anul 2009 
 M. Of. nr. 787/18 nov. 2009   
 
 O. nr. 765/2009 
 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine 
 M. Of. nr. 916/28 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 124/2010  (M. Of. nr. 356/31 mai 2010) 
 
 
 O. nr. 768/2009 

 Ordin cu privire la înfiinţarea paginilor de internet informative care conţin liste de unităţi aprobate de autoritatea competentă în  
 conformitate cu legislaţia din domeniul zootehnic 
 M. Of. nr. 916/28 dec. 2009    
 
 O. nr. 769/2009 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea  
 şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor 
 M. Of. nr. 917/28 dec. 2009 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 57/2011  (M. Of. nr. 202/23 mar. 2011) 

 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.2/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de  
 protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din  
 compunerea Ministerului Apărării Naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001 
 M. Of. nr. 331/19 mai 2009   
 
 O. nr. M.20/2009 

 Ordin privind participarea unităţilor de cercetare-dezvoltare şi a instituţiilor de învăţământ superior din Ministerul Apărării Naţionale la  
 activităţi de cercetare-dezvoltare, altele decât cele cuprinse în planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru tehnică şi tehnologii militare  
 al Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 139/5 mar. 2009   
 
 O. nr. M.25/2009 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind reglementarea activităţilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale care vizează  
 problematica Agenţiei Europene de Apărare 
 M. Of. nr. 158/13 mar. 2009   
 
 O. nr. M.28/2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului instrucţiei de front 
 M. Of. nr. 208/1 apr. 2009   
 
 O. nr. M.46/2009 

 Ordin privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării naţionale emis în  
 anul 2009 
 M. Of. nr. 331/19 mai 2009   
 
 O. nr. M.75/2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 541/4 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. M.97/2012  (M. Of. nr. 633/4 sep. 2012) 
 - O. nr. M.137/2012  (M. Of. nr. 768/15 nov. 2012) 
 - O. nr. M.69/2015  (M. Of. nr. 596/7 aug. 2015) 
 - O. nr. M.125/2017  (M. Of. nr. 807/12 oct. 2017) 
 - O. nr. M.37/2018  (M. Of. nr. 232/15 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. M.80/2009 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de preselecţie organizată de Ministerul Apărării Naţionale în vederea participării funcţionarilor publici  
 de execuţie la concursul anual de promovare rapidă organizat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
 M. Of. nr. 555/10 aug. 2009   
 
 O. nr. M.83/2009 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi competenţelor privind eliberarea documentelor de echivalare a funcţiilor militare cu funcţii civile 
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 M. Of. nr. 572/17 aug. 2009   
 
 O. nr. M.84/2009 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie  
 din administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 586/24 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. M.123/2012  (M. Of. nr. 718/23 oct. 2012) 
 - O. nr. M.52/2014  (M. Of. nr. 326/6 mai 2014) 
 - O. nr. M.38/2017  (M. Of. nr. 338/9 mai 2017) 
 - O. nr. M.74/2019  (M. Of. nr. 346/6 mai 2019) 
 - O. nr. M.87/2020  (M. Of. nr. 365/6 mai 2020) 
 
 
 O. nr. M.87/2009 

 Ordin pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului  
 Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 595/28 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. M.100/2013  (M. Of. nr. 640/17 oct. 2013) 
 - O. nr. M.57/2016  (M. Of. nr. 335/3 mai 2016) 
 - O. nr. M.188/2019  (M. Of. nr. 788/27 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. M.95/2009 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din  
 Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 631/23 sep. 2009   
 
 O. nr. M.98/2009 
 Ordin privind editarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiilor ştiinţifice militare de către Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" 
 M. Of. nr. 636/25 sep. 2009   
 
 O. nr. M.101/2009 

 Ordin pentru aprobarea schimbării denumirii Spitalului Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" în Spitalul Universitar de  
 Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" 
 M. Of. nr. 675/8 oct. 2009   
 
 O. nr. M.102/2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar 
 M. Of. nr. 675/8 oct. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. M.124/2009  (M. Of. nr. 875/15 dec. 2009) 
 - O. nr. M.2/2015  (M. Of. nr. 21/12 ian. 2015) 
 - O. nr. M.62/2015  (M. Of. nr. 531/16 iul. 2015) 
 
 
 O. nr. M.107/2009 

 Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de  
 construire de locuinţe 
 M. Of. nr. 679/9 oct. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. M.26/2012  (M. Of. nr. 173/16 mar. 2012) 
 - O. nr. M.108/2018  (M. Of. nr. 590/12 iul. 2018) 
 
 
 O. nr. M.110/2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace 
 M. Of. nr. 735/29 oct. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. M.83/2014  (M. Of. nr. 577/1 aug. 2014) 
 - O. nr. M.44/2015  (M. Of. nr. 340/19 mai 2015) 
 - O. nr. M.66/98/3005/8966//2016  (M. Of. nr. 708/13  
 sep. 2016) 
 - O. nr. M.120/2021  (M. Of. nr. 667/6 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. M.120/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unor locuinţe de serviciu pe  
 care le are în administrare 
 M. Of. nr. 851/8 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. M.2/2013  (M. Of. nr. 47/22 ian. 2013) 
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 O. nr. M.121/2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi executarea inspecţiilor tehnice periodice la vehiculele militare 
 M. Of. nr. 869/14 dec. 2009   
 
 O. nr. M.129/2009 
 Ordin privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 4/5 ian. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. M.52/2010  (M. Of. nr. 307/11 mai 2010) 
 - O. nr. M.102/2010  (M. Of. nr. 609/27 aug. 2010) 
 - O. nr. M.89/2014  (M. Of. nr. 618/22 aug. 2014) 
 - O. nr. M.1/2015  (M. Of. nr. 21/12 ian. 2015) 
 - O. nr. M.157/2017  (M. Of. nr. 6/4 ian. 2018) 
 
 

- O. nr. M.126/2018  (M. Of. nr. 712/16 aug. 2018) 

 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 461/2009 
 Ordin pentru aprobarea Strategiei naţionale privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice 
 M. Of. nr. 411/16 iun. 2009   
 
 O. nr. 473/2009 
 Ordin privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare 
 M. Of. nr. 411/16 iun. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1000/2010  (M. Of. nr. 797/29 nov. 2010) 
 - O. nr. 888/2011  (M. Of. nr. 717/12 oct. 2011) 
 - O. nr. 261/2013  (M. Of. nr. 255/8 mai 2013) 
 
 
 O. nr. 489/2009 
 Ordin privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date 
 M. Of. nr. 435/25 iun. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 585/2011  (M. Of. nr. 544/1 aug. 2011) 
 - O. nr. 1167/2011  (M. Of. nr. 877/12 dec. 2011) 
 
 
 O. nr. 492/2009 
 Ordin privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală 
 M. Of. nr. 433/25 iun. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 58/2012  (M. Of. nr. 62/25 ian. 2012) 
 
 
 O. nr. 493/2009 
 Ordin privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică 
 M. Of. nr. 432/24 iun. 2009   
 
 O. nr. 500/2009 

 Ordin privind Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice  
 notariale 
 M. Of. nr. 487/14 iul. 2009   
 
 O. nr. 773/2009 

 Ordin privind interzicerea comercializării echipamentelor terminale de telecomunicaţii neconforme de tip KX-TEB 308BX şi  
 KX-TDA100BX, introduse pe piaţa din România de către Societatea Comercială ABC TELECOM DISTRIBUTION - S.R.L. 
 M. Of. nr. 781/16 nov. 2009   
 
 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

 O. nr. 2029/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor şi procedura de plată a sumelor datorate pentru  
 operaţiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
 M. Of. nr. 93/17 feb. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2115/2009  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2009) 
 
 
 O. nr. 2094/2009 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României 
  M. Of. nr. 169/18 mar. 2009 
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 O. nr. 2261/2009 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Etnografie Braşov 
 M. Of. nr. 492/15 iul. 2009   
 
 O. nr. 2323/2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului artelor spectacolului 
 M. Of. nr. 578/19 aug. 2009   
 
 O. nr. 2353/2009 
 Ordin privind acreditarea Muzeului Judeţean de Istorie Braşov 
 M. Of. nr. 636/25 sep. 2009   
 
 O. nr. 2462/2009 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Literaturii Române Iaşi 
 M. Of. nr. 812/27 nov. 2009   
 
 O. nr. 2465/2009 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Ianca din judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 802/25 nov. 2009   
 MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 O. nr. 2249/4775/2009 
 Ordin pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă 
 M. Of. nr. 653/2 oct. 2009   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 
 O. nr. 104/2009 

 Ordin privind stabilirea cadrului general referitor la completarea şi semnarea declaraţiilor pentru personalul implicat în gestionarea şi  
 implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 149/10 mar. 2009   
 
 O. nr. 195/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru  
 aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea  
 lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea  
 infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." -  
 S.A. 
 M. Of. nr. 249/14 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 597/2009  (M. Of. nr. 568/14 aug. 2009) 
 
 
 O. nr. 298/2009 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de  
 cooperare interregională INTERREG IV C 
 M. Of. nr. 338/21 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1535/2011  (M. Of. nr. 395/6 iun. 2011) 
 
 
 O. nr. 397/2009 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului pentru  
 Reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II 
 M. Of. nr. 354/27 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1210/2010  (M. Of. nr. 218/7 apr. 2010) 
 - O. nr. 1847/2010  (M. Of. nr. 516/23 iul. 2010) 
 
 
 O. nr. 547/2009 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun  
 "Marea Neagră 2007-2013" 
 M. Of. nr. 557/11 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2479/2013  (M. Of. nr. 535/23 aug. 2013) 
 - O. nr. 591/2015  (M. Of. nr. 685/9 sep. 2015) 
 - O. nr. 1080/2016  (M. Of. nr. 597/5 aug. 2016) 
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 O. nr. 568/2009 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de  
 cooperare transfrontalieră Ungaria-România 
 M. Of. nr. 557/11 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1168/2010  (M. Of. nr. 197/29 mar. 2010) 
 - O. nr. 2473/2013  (M. Of. nr. 528/22 aug. 2013) 
 
 
 O. nr. 636/2009 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate pentru implementarea Proiectului de asistenţă tehnică finanţat în  
 cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria - România 
 M. Of. nr. 586/24 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 862/2014  (M. Of. nr. 430/12 iun. 2014) 
 - O. nr. 1090/2015  (M. Of. nr. 896/27 nov. 2015) 
 
 
 O. nr. 637/2009 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional  
 comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 
 M. Of. nr. 576/19 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2266/2010  (M. Of. nr. 685/11 oct. 2010) 
 - O. nr. 1926/2013  (M. Of. nr. 309/29 mai 2013) 
 
 
 O. nr. 708/2009 

 Ordin pentru suspendarea desemnării Laboratorului de Protecţie Termică şi Economie de Energie aparţinând de Institutul Naţional de  
 Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor INCERC Bucureşti 
 M. Of. nr. 631/23 sep. 2009   
 
 O. nr. 724/2009 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate pentru implementarea Proiectului de asistenţă tehnică finanţat în  
 cadrul Programului operaţional "Sud-Estul Europei" 
 M. Of. nr. 662/5 oct. 2009   
 
 O. nr. 761/2009 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului  
 operaţional comun "Marea Neagră 2007-2013" 
 M. Of. nr. 669/7 oct. 2009   
 
 O. nr. 839/2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 M. Of. nr. 797/23 nov. 2009 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 136/1 mar. 2010) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1867/2010  (M. Of. nr. 534/30 iul. 2010) 
 - O. nr. 3451/2013  (M. Of. nr. 795/17 dec. 2013) 
 - O. nr. 374/2014  (M. Of. nr. 194/19 mar. 2014) 
 - O. nr. 3454/2019  (M. Of. nr. 4/6 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 1019/2009 

 Ordin privind retragerea desemnării şi notificării Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICECON - S.A.  
 pentru funcţia de organism de certificare produse pentru construcţii şi pentru funcţia de organism de certificare a controlului producţiei în  
 fabrică pentru produse pentru construcţii 
 M. Of. nr. 866/11 dec. 2009   
 
 O. nr. 1020/2009 

 Ordin privind suspendarea desemnării şi notificării Laboratorului de cercetare şi încercări pentru protecţia hidrofugă a construcţiilor şi  
 învelitori şi Laboratorului de cercetare şi încercări pentru protecţia la coroziune şi degradare biochimică a construcţiilor aparţinând de  
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti 
 M. Of. nr. 866/11 dec. 2009   
 
 O. nr. 1072/2009 

 Ordin privind ridicarea suspendării desemnării unor laboratoare de încercări care realizează evaluarea conformităţii produselor pentru  
 construcţii 
 M. Of. nr. 916/28 dec. 2009   
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 O. nr. 1093/2009 

 Ordin privind ridicarea suspendării desemnării Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. pentru funcţia de  
 organism de certificare produse pentru construcţii şi organism de certificare a controlului producţiei în fabrică 
 M. Of. nr. 926/30 dec. 2009   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 O. nr. 1078/326/2009 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme", indicativ  
 NP 127:2009 
 M. Of. nr. 74/2 feb. 2010   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 32/137/2009 
 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu şi Dezvoltare Economică şi  
 Socială, pentru proiecte finanţate în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria  
 2007-2013 
 M. Of. nr. 73/6 feb. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2703/2011/20/125/2012  (M. Of. nr. 95/7 feb.  
 2012) 
 
 
 O. nr. 509/2.471/2009 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 
 M. Of. nr. 580/20 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1156/1697/2019  (M. Of. nr. 170/4 mar. 2019) 
 
 
 O. nr. 830/3158/2009 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară "Promovarea schimburilor între comunităţi («people to  
 people»)" din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 
 M. Of. nr. 801/24 nov. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2793/886/2975/2011  (M. Of. nr. 911/21 dec.  
 2011) 
 
 
 O. nr. 832/3157/2009 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare  
 transfrontalieră România-Serbia 
 M. Of. nr. 816/27 nov. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1004/760/2010  (M. Of. nr. 165/15 mar. 2010) 
 - O. nr. 2019/564/912/2013  (M. Of. nr. 414/9 iul. 2013) 
 - O. nr. 3152395/978/2015  (M. Of. nr. 649/27 aug.  
 2015) 
 
 
 O. nr. 833/3159/2009 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axele prioritare "Dezvoltare economică şi socială" şi "Protecţia mediului  
 şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă" din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 
 M. Of. nr. 807/26 nov. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2794/885/2974/2011  (M. Of. nr. 924/27 dec.  
 2011) 
 
 
 O. nr. 916/3364/2009 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul  
 major de intervenţie "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale" pentru  
 proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria  
 2007-2013 
 M. Of. nr. 901/23 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2704/2011/19/126/2012  (M. Of. nr. 108/10 feb.  
 2012) 
 - O. nr. 2281/654/1263/2013  (M. Of. nr. 508/12 aug.  
 2013) 
 
 
 O. nr. 917/3362/2009 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie  
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 "Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de  
 proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
 M. Of. nr. 901/23 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2705/2011/18/127/2012  (M. Of. nr. 108/10 feb.  
 2012) 
 - O. nr. 2282/653/1267/2013  (M. Of. nr. 519/19 aug.  
 2013) 
 
 
 O. nr. 918/3366/2009 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Accesibilitate", domeniul major de  
 intervenţie "Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră", pentru proiecte finanţate în cadrul  
 celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
 M. Of. nr. 901/23 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2706/2011/17/128/2012  (M. Of. nr. 108/10 feb.  
 2012) 
 - O. nr. 2283/649/1265/2013  (M. Of. nr. 519/19 aug.  
 2013) 
 
 
 O. nr. 919/3367/2009 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Accesibilitate", domeniul major de  
 intervenţie "Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea  
 apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
 M. Of. nr. 901/23 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2707/2011/16/129/2012  (M. Of. nr. 108/10 feb.  
 2012) 
 - O. nr. 2284/652/1261/2013  (M. Of. nr. 519/19 aug.  
 2013) 
 
 
 O. nr. 920/3368/2009 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul  
 major de intervenţie "Cooperarea people to people" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru  
 Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
 M. Of. nr. 901/23 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2708/2011/15/130/2012  (M. Of. nr. 95/7 feb.  
 2012) 
 - O. nr. 2285/650/1266/2013  (M. Of. nr. 519/19 aug.  
 2013) 
 
 
 O. nr. 921/3365/2009 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul  
 major de intervenţie "Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor",  
 pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria  
 2007-2013 
 M. Of. nr. 901/23 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2709/2011/14/131/2012  (M. Of. nr. 103/8 feb.  
 2012) 
 - O. nr. 2286/655/1262/2013  (M. Of. nr. 519/19 aug.  
 2013) 
 
 
 O. nr. 922/3363/2009 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie  
 "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune  
 de răspuns în situaţii de urgenţă", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare  
 transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
 M. Of. nr. 901/23 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2710/2011/13/132/2012  (M. Of. nr. 103/8 feb.  
 2012) 
 - O. nr. 2287/651/1264/2013  (M. Of. nr. 519/19 aug.  
 
 

2013) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 163/540/23/2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea  
 performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
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 M. Of. nr. 194/27 mar. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1203/927/103/2010  (M. Of. nr. 289/3 mai  
 2010) 
 - O. nr. 2596/2867/299/2011  (M. Of. nr. 9/5 ian. 2012) 
 - O. nr. 18/251/2014  (M. Of. nr. 171/10 mar. 2014) 
 - O. nr. 282/259/2015  (M. Of. nr. 193/23 mar. 2015) 
 
 

- O. nr. 589/1154/2015  (M. Of. nr. 762/13 oct. 2015) 

 MINISTERUL ECONOMIEI 
 
 O. nr. 450/2009 

 Ordin privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei pentru derularea mecanismului de  
 acordare a sprijinului financiar, precum şi a modului de gestionare a activităţilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de  
 stat 
 M. Of. nr. 555/10 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 957/2009  (M. Of. nr. 559/11 aug. 2009) 
 
 
 O. nr. 451/2009 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii  
 produselor industriale" 
 M. Of. nr. 556/10 aug. 2009   
 
 O. nr. 585/2009 

 Ordin privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Române pentru Dezvoltarea  
 Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI 
 M. Of. nr. 196/27 mar. 2009   
 
 O. nr. 658/2009 
 Ordin privind aprobarea Ghidului facilitatorului public pentru activităţile de închidere şi ecologizare a minelor în România 
 M. Of. nr. 290/4 mai 2009   
 
 O. nr. 675/2009 

 Ordin privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT N SCP 1-2008 - Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea  
 din instalaţiile nucleare 
 M. Of. nr. 339/21 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1000/2013  (M. Of. nr. 355/14 iun. 2013) 
 
 
 O. nr. 1505/2009 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A. Ghimbav 
 M. Of. nr. 587/24 aug. 2009   
 
 O. nr. 1760/2009 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filială a  
 Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 691/14 oct. 2009   
 
 O. nr. 2154/2009 

 Ordin pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la  
 instalaţii/echipamente" şi PT CR 8-2009 "Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului  
 auxiliar de deservire" 
 M. Of. nr. 11/8 ian. 2010   
 
 O. nr. 2200/2009 

 Ordin privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în cadrul operaţiunii 4.1. a) "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi  
 echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" din  
 axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului  
 operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 
 M. Of. nr. 14/11 ian. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 218/7 apr. 2010) 
 Modificări: 
 - O. nr. 758/342/2014  (M. Of. nr. 448/19 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 2201/2009 

 Ordin privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a  
 energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile  
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 prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2,  
 operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin  
 valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală  
 cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie" 
 M. Of. nr. 16/11 ian. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 222/8 apr. 2010) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1251/2010  (M. Of. nr. 471/8 iul. 2010) 
 - O. nr. 758/342/2014  (M. Of. nr. 448/19 iun. 2014) 
 - O. nr. 1778/2015  (M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 
 - O. nr. 292/2016  (M. Of. nr. 139/23 feb. 2016) 
 - O. nr. 626/2016  (M. Of. nr. 487/30 iun. 2016) 
 - O. nr. 584/1292/2016  (M. Of. nr. 669/31 aug. 2016) 
 
 
 O. nr. 2243/2009 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a  
 energiei electrice şi gazelor naturale 
 M. Of. nr. 41/19 ian. 2010   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 8/2009 

 Ordin privind atestarea persoanelor care au dreptul de a participa ca formator la programele de formare profesională organizate pentru  
 ocupaţiile reglementate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 
 M. Of. nr. 57/29 ian. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 33/2009  (M. Of. nr. 154/12 mar. 2009) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 28/2009 

 Ordin privind aprobarea modelului delegaţiilor speciale de control utilizate de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat  
 pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 
 M. Of. nr. 150/10 mar. 2009   
 
 O. nr. 337/2009 

 Ordin pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerinţelor tehnice privind utilizarea aparatelor  
 consumatoare de combustibili gazoşi, precum şi a cerinţelor tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea,  
 verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune 
 M. Of. nr. 677/9 oct. 2009   
 
 O. nr. 349/2009 

 Ordin pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerinţelor tehnice privind amplasarea-instalarea,  
 asamblarea, exploatarea, repararea, distribuţia şi verificarea instalaţiilor de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule 
 M. Of. nr. 677/9 oct. 2009   
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 O. nr. 3312/2009 

 Ordin privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria  
 curriculară Tehnologii, pentru clasa a IX-a a liceului tehnologic, cursuri de zi şi seral 
 M. Of. nr. 250/15 apr. 2009   
 
 O. nr. 3313/2009 

 Ordin privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria  
 curriculară Tehnologii, pentru clasa a X-a a şcolii de arte şi meserii, clasa a XI-a an de completare, clasele a XI-a/a XII-a şi a XII-a/a  
 XIII-a, ciclul superior al liceului tehnologic, şi a planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, clasa a X-a liceu tehnologic,  
 cursuri de zi şi serale 
 M. Of. nr. 572/17 aug. 2009   
 
 O. nr. 3410/2009 
 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi 
 M. Of. nr. 545/5 aug. 2009   
 
 O. nr. 3411/2009 

 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi  
 şi învăţământ seral 
 M. Of. nr. 329/18 mai 2009   
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 O. nr. 3412/2009 

 Ordin  privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al  
 liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a-a XII-a şi a  
 XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral 
 M. Of. nr. 545/5 aug. 2009   
 
 O. nr. 3414/2009 

 Ordin privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera  
 tehnologică 
 M. Of. nr. 200/30 mar. 2009   
 
 O. nr. 3423/2009 

 Ordin privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria  
 curriculară Tehnologii, pentru clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi 
 M. Of. nr. 497/17 iul. 2009   
 
 O. nr. 3508/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Brânduşelor" cu program prelungit  
 din Braşov 
 M. Of. nr. 245/13 apr. 2009   
 
 O. nr. 3509/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 Călan 
 M. Of. nr. 245/13 apr. 2009   
 
 O. nr. 3550/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Creştină "Natanael" din Suceava 
 M. Of. nr. 237/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 3551/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Funny English Center" din Iaşi 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009   
 
 O. nr. 3552/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Gina" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009   
 
 O. nr. 3553/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Roza Venerini"  
 din Pildeşti 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 3546/2010  (M. Of. nr. 225/9 apr. 2010) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 3554/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Economic "Mihail Manoilescu" din  
 Ploieşti 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009   
 
 O. nr. 3555/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Ecologică "Sf. Ştefan" din Craiova 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009   
 
 O. nr. 3556/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Spectrum" din Constanţa 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009   
 
 O. nr. 3557/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Spectrum" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009   
 
 O. nr. 3558/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Comunitară din Tileagd 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009 
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 O. nr. 3559/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Româno-Americană din Bacău 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009   
 
 O. nr. 3560/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Confesională "Sfânta Ana" din  
 Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009   
 
 O. nr. 3561/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul nr. 1" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009   
 
 O. nr. 3562/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Socială "Benita" din Bistriţa 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 5922/2009  (M. Of. nr. 924/30 dec. 2009) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 3563/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Roza Venerini"  
 din Bacău 
 M. Of. nr. 229/8 apr. 2009   
 
 O. nr. 3564/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Reformată nr. 1 "Csemete"din  
 Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009      
 O. nr. 3565/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Adiwelt" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 3566/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Cristos Rege" din Piatra-Neamţ 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 3567/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul "Richard Wurmbrand" din Iaşi 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 3568/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din  
 Slatina 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 3569/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Căsuţa cu poveşti" din Constanţa 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 3570/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bambi" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 3571/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala profesională "La Salle" din Pildeşti 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 3572/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" din Iaşi 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 3573/2009 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit din Tileagd 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 3574/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 Slatina 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 4750/2009  (M. Of. nr. 604/1 sep. 2009) 
 
 
 O. nr. 3575/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Vasile Alecsandri"  
 din Focşani 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 3576/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Funny English Center" din Iaşi 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2009   
 
 O. nr. 3577/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Louis Pasteur" din Câmpina 
 M. Of. nr. 244/13 apr. 2009   
 
 O. nr. 3578/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Mirona" din Reghin 
 M. Of. nr. 244/13 apr. 2009   
 
 O. nr. 3579/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Romano-Catolică "Sfântul Anton"  
 din Craiova 
 M. Of. nr. 244/13 apr. 2009     
 O. nr. 3580/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Gabi" din Baia Mare 
 M. Of. nr. 244/13 apr. 2009   
 
 O. nr. 3581/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Lauder Reut" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 244/13 apr. 2009   
 
 O. nr. 3582/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Surorile Providenţei" din Iaşi 
 M. Of. nr. 244/13 apr. 2009   
 
 O. nr. 3583/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sf. Ana" din Câmpulung  
 Moldovenesc 
 M. Of. nr. 244/13 apr. 2009   
 
 O. nr. 3608/2009 

 Ordin privire la aprobarea disciplinelor de specializare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, ciclurile inferior şi  
 superior ale liceului, filiera vocaţională 
 M. Of. nr. 378/4 iun. 2009   
 
 O. nr. 3616/2009 
 Ordin privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Puskaş Tivadar" din Sfântu Gheorghe 
 M. Of. nr. 254/16 apr. 2009   
 
 O. nr. 3671/2009 
 Ordin privind aprobarea Calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2009 pentru elevii de clasa a XII-a participanţi la loturile olimpice 
 M. Of. nr. 297/6 mai 2009   
 
 O. nr. 3733/2009 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din  
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 învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar 
 M. Of. nr. 497/17 iul. 2009   
 
 O. nr. 3817/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Cooperaţie din Alba Iulia 
 M. Of. nr. 338/21 mai 2009   
 
 O. nr. 3820/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 Focşani 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009   
 
 O. nr. 3821/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din  
 Ştei 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009   
 
 O. nr. 3822/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Arte şi Meserii al Cooperaţiei  
 Meşteşugăreşti "Spiru Haret" din Timişoara 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009   
 
 O. nr. 3823/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din  
 Timişoara 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009   
 
 O. nr. 3824/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Millenium" din Timişoara 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009   
 
 O. nr. 3826/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfânta Maria" din Rădăuţi 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 5760/2013  (M. Of. nr. 40/17 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 3827/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sf. Familie" din Gherăeşti 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009   
 
 O. nr. 3828/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "George Pop de Băseşti" din Baia Mare 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009   
 
 O. nr. 3829/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Arte şi Meserii al Cooperaţiei  
 Meşteşugăreşti "Spiru Haret" din Baia Mare 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009   
 
 O. nr. 3830/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "George Pop de Băseşti" din Vişeu de  
 Sus 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009   
 
 O. nr. 3831/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Teddy" din Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009   
 
 O. nr. 3832/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din  
 Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009   
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 O. nr. 3833/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din  
 Turda 
 M. Of. nr. 338/21 mai 2009   
 
 O. nr. 3834/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit a Episcopiei  
 Unitariene din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 338/21 mai 2009   
 
 O. nr. 3835/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Prichindel" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 338/21 mai 2009   
 
 O. nr. 3836/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Maria Ward" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 338/21 mai 2009   
 
 O. nr. 3845/2009 

 Ordin privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de  
 înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare 
 M. Of. nr. 442/29 iun. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 6199/2020  (M. Of. nr. 13/7 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 4102/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină "Copiii Harului" din Lugoj 
 M. Of. nr. 349/26 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 4346/2012  (M. Of. nr. 415/21 iun. 2012) 
 
 
 O. nr. 4103/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Casa cu pitici" din Piteşti 
 M. Of. nr. 349/26 mai 2009   
 
 O. nr. 4104/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Vincenzina Cusmano" din  

 Piatra-Neamţ 
 M. Of. nr. 349/26 mai 2009   
 
 O. nr. 4108/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel  
 Mare" din Galaţi 
 M. Of. nr. 349/26 mai 2009   
 
 O. nr. 4112/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Iulica" din Galaţi 
 M. Of. nr. 349/26 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 4748/2009  (M. Of. nr. 604/1 sep. 2009) 
 
 
 O. nr. 4113/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Europeană" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 349/26 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 4749/2009  (M. Of. nr. 604/1 sep. 2009) 
 
 
 O. nr. 4115/2009 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru certificarea competenţelor profesionale în  
 învăţământul liceal, filiera vocaţională 
 M. Of. nr. 379/4 iun. 2009   
 
 O. nr. 4119/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din  
 Beclean 
 M. Of. nr. 349/26 mai 2009 



 

 2290

  
 
 O. nr. 4120/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Louis Pasteur" din  
 Miercurea-Ciuc 
 M. Of. nr. 349/26 mai 2009   
 
 O. nr. 4121/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 349/26 mai 2009   
 
 O. nr. 4122/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 Alexandria 
 M. Of. nr. 349/26 mai 2009   
 
 O. nr. 4123/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala primară "Sfânta Maria" din Brăila 
 M. Of. nr. 347/25 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 4751/2009  (M. Of. nr. 605/2 sep. 2009) 
 
 
 O. nr. 4124/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel  
 Mare" din Ploieşti 
 M. Of. nr. 347/25 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 5121/2009  (M. Of. nr. 625/18 sep. 2009) 
 
 
 O. nr. 4125/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Creştină "Bunul Păstor" din Ghiroda 
 M. Of. nr. 347/25 mai 2009   
 
 O. nr. 4126/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Ioan Slavici" din Timişoara 
 M. Of. nr. 347/25 mai 2009   
 
 O. nr. 4127/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul economic "Petre Aurelian" din Brăila 
 M. Of. nr. 347/25 mai 2009   
 
 O. nr. 4128/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Roza Venerini" din Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 347/25 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 5920/2009  (M. Of. nr. 924/30 dec. 2009) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 4346/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Traian Lalescu" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 4347/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Dr. Constantin Angelescu" din  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 4348/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kindergarden - Giminni" din  
 Timişoara 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 4350/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Omenia" din Târgu  
 Jiu 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009   
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 O. nr. 4351/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Târgovişte 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 4352/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Sibiu 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 4354/2009 
 Ordin privind desfăşurarea bacalaureatului bilingv spaniol susţinut de elevii de la secţiile bilingve spaniole 
 M. Of. nr. 426/23 iun. 2009   
 
 O. nr. 4356/2009 
 Ordin cu privire la structura anului şcolar 2009-2010 
 M. Of. nr. 529/31 iul. 2009   
 
 O. nr. 4380/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samuel" din Deva 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 4381/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel" din Deva 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 4382/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Profesia" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 4383/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG" din Piteşti 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 4384/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Moldova" din  
 Roman 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 4495/2009 

 Ordin pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării  

 achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2009 
 M. Of. nr. 547/6 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 4728/2009  (M. Of. nr. 595/28 aug. 2009) 
 - O. nr. 5614/2009  (M. Of. nr. 699/19 oct. 2009) 
 
 
 O. nr. 4754/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Giurgiu 
 M. Of. nr. 604/1 sep. 2009   
 
 O. nr. 4755/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt"  
 Paşcani 
 M. Of. nr. 604/1 sep. 2009   
 
 O. nr. 4756/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "First Steps" din Iaşi 
 M. Of. nr. 604/1 sep. 2009   
 
 O. nr. 4757/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru Haret"  
 din Arad 
 M. Of. nr. 604/1 sep. 2009   
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 O. nr. 4758/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt -  
 Bucovina" Câmpulung Moldovenesc 
 M. Of. nr. 608/3 sep. 2009   
 
 O. nr. 4759/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru Haret"  
 din Breaza 
 M. Of. nr. 608/3 sep. 2009   
 
 O. nr. 4760/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru Haret"  
 din Constanţa 
 M. Of. nr. 608/3 sep. 2009   
 
 O. nr. 4761/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru Haret"  
 din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 608/3 sep. 2009   
 
 O. nr. 4762/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Superioară Sanitară Postliceală din  
 Câmpina 
 M. Of. nr. 605/2 sep. 2009   
 
 O. nr. 4766/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Elf" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 608/3 sep. 2009   
 
 O. nr. 4769/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Genesis" din Săsar 
 M. Of. nr. 608/3 sep. 2009   
 
 O. nr. 4843/2009 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale  
 absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică 
 M. Of. nr. 694/15 oct. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 3009/2021  (M. Of. nr. 40/13 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 4846/2009 
 Ordin cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2009-2010 
 M. Of. nr. 724/27 oct. 2009    
 
 O. nr. 4848/2009 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011,  
 precum şi a Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011 
 M. Of. nr. 752/4 nov. 2009   
 
 O. nr. 4856/2009 

 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocaţională, profil artistic, specializarea  
 conservare-restaurare bunuri culturale, cursuri de zi 
 M. Of. nr. 668/6 oct. 2009   
 
 O. nr. 4857/2009 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică - domeniile de pregătire de  
 bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de  
 nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 693/15 oct. 2009   
 
 O. nr. 5025/2009 

 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul  
 şcolar 2009-2010 
 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009   
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 O. nr. 5097/2009 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar secundar inferior, ciclul  
 gimnazial 
 M. Of. nr. 761/9 nov. 2009   
 
 O. nr. 5098/2009 
 Ordin privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de studiu din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 760/9 nov. 2009   
 
 O. nr. 5099/2009 
 Ordin privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de studiu din învăţământul liceal 
 M. Of. nr. 764/10 nov. 2009   
 
 O. nr. 5106/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Cronos" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 626/21 sep. 2009   
 
 O. nr. 5107/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Piticot" din Galaţi 
 M. Of. nr. 626/21 sep. 2009   
 
 O. nr. 5108/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din  
 Galaţi 
 M. Of. nr. 625/18 sep. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 4952/2014  (M. Of. nr. 880/4 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 5116/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular "Onicescu-Mihoc" din  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 625/18 sep. 2009   
 
 O. nr. 5132/2009 
 Ordin pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte 
 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009   
 
 O. nr. 5202/2009 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti în anul I, în  
 perioada 2005-2008, la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă, de a continua studiile la specializări/programe de studii  
 autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate 
 M. Of. nr. 638/28 sep. 2009   
 
 O. nr. 5231/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Iolanda" din Braşov 
 M. Of. nr. 677/9 oct. 2009   
 
 O. nr. 5262/2009 

 Ordin privind secţiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi  
 Diplomă de bacalaureat 
 M. Of. nr. 714/22 oct. 2009   
 
 O. nr. 5285/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Dimitrie Cantemir" din Galaţi 
 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009   
 
 O. nr. 5299/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009   
 
 O. nr. 5300/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru Haret"  
 din Odorheiu Secuiesc 
 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009 
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 O. nr. 5301/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Omul de Zăpadă" din Galaţi 
 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009   
 
 O. nr. 5302/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sandy Belle" din Botoşani 
 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009   
 
 O. nr. 5303/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din  
 Bacău 
 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009   
 
 O. nr. 5651/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Madre Colomba" din Sighetu  
 Marmaţiei 
 M. Of. nr. 713/22 oct. 2009   
 
 O. nr. 5652/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Grădina Mariei" din Sibiu 
 M. Of. nr. 713/22 oct. 2009   
 
 O. nr. 5653/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 Orăştie 
 M. Of. nr. 713/22 oct. 2009   
 
 O. nr. 5654/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grup Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru Haret" al  
 Cooperaţiei Meşteşugăreşti din Iaşi 
 M. Of. nr. 713/22 oct. 2009   
 
 O. nr. 5655/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grup Şcolar Preuniversitar "Prof. Dr. P.  
 Brânzei" din Iaşi 
 M. Of. nr. 713/22 oct. 2009   
 
 O. nr. 5720/2009 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 747/3 nov. 2009   
 
 O. nr. 5794/2009 

 Ordin privind aprobarea metodologiilor de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională  
 pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor  
 digitale cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului  
 liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat 
 M. Of. nr. 781/16 nov. 2009   
 
 O. nr. 5880/2009 

 Ordin privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învăţământul preuniversitar la Religia ortodoxă de rit  
 vechi (ruşi lipoveni) şi metodica predării religiei ortodoxe de rit vechi - profesori 
 M. Of. nr. 784/17 nov. 2009   
 
 O. nr. 5885/2009 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 776/13 nov. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 4433/2010  (M. Of. nr. 474/9 iul. 2010) 
 
 
 O. nr. 5886/2009 
 Ordin privind Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011 
 M. Of. nr. 776/13 nov. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 4434/2010  (M. Of. nr. 474/9 iul. 2010) 
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 O. nr. 5913/2009 

 Ordin privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline pentru curriculum diferenţiat în învăţământul liceal, la filiera vocaţională,  
 profil pedagogic şi profil artistic 
 M. Of. nr. 23/12 ian. 2010   
 
 O. nr. 5924/2009 

 Ordin pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română, a procedurilor referitoare la  
 elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română şi a procedurilor privind evaluarea  
 participanţilor la cursul de iniţiere în limba română, pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în  
 România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European 
 M. Of. nr. 858/9 dec. 2009   
 
 O. nr. 5925/2009 

 Ordin pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română şi şcolarizarea copiilor  
 străinilor şi a procedurilor referitoare la elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba  
 română pentru copiii străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi ai cetăţenilor statelor  
 membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European 
 M. Of. nr. 863/10 dec. 2009   
 
 O. nr. 6108/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Grigore Moisil"  
 din Vişeu de Sus 
 M. Of. nr. 906/23 dec. 2009   
 
 O. nr. 6188/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ethos" din Craiova 
 M. Of. nr. 3/4 ian. 2010   
 
 O. nr. 6189/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Rut" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 923/30 dec. 2009   
 
 O. nr. 6190/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sănătate şi  
 Temperanţă" din Brăila 
 M. Of. nr. 3/4 ian. 2010   
 
 O. nr. 6191/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională Cluj 
 M. Of. nr. 923/30 dec. 2009   
 
 O. nr. 6195/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "George Pop de Băseşti" din Ulmeni 
 M. Of. nr. 6/5 ian. 2010   
 
 O. nr. 6196/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "George Pop de Băseşti" din Sighetu  
 Marmaţiei 
 M. Of. nr. 6/5 ian. 2010   
 
 O. nr. 6197/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila" din  
 Caracal 
 M. Of. nr. 923/30 dec. 2009   
 
 O. nr. 6198/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "TO BE AS" din Braşov 
 M. Of. nr. 6/5 ian. 2010   
 
 O. nr. 6199/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Eugen Nicoară"  
 din Miercurea-Ciuc 
 M. Of. nr. 923/30 dec. 2009   
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 O. nr. 6201/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava 
 M. Of. nr. 6/5 ian. 2010   
 
 O. nr. 6205/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Cornerstone" din Dorohoi 
 M. Of. nr. 6/5 ian. 2010   
 
 O. nr. 6206/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară FEG din Iaşi 
 M. Of. nr. 923/30 dec. 2009   
 
 O. nr. 6207/2009 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Dimitrie Cantemir" din  
 Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 6/5 ian. 2010   
 
 O. nr. 6233/2009 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "PRIKINDEL" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1/4 ian. 2010   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 62/2009 

 Ordin pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile  
 recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică 
 M. Of. nr. 35/19 ian. 2009   
 
 O. nr. 138/2009 
 Ordin pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanţii de stat 
 M. Of. nr. 62/2 feb. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2697/2010  (M. Of. nr. 777/19 nov. 2010) 
 
 
 O. nr. 155/2009 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii februarie 2009 
 M. Of. nr. 61/2 feb. 2009   
 
 O. nr. 297/2009 

 Ordin al ministrului finanţelor publice privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe  
 profit anual 
 M. Of. nr. 127/2 mar. 2009   
 
 O. nr. 351/2009 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii martie 2009 
 M. Of. nr. 126/2 mar. 2009 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 179/23 mar. 2009) 
 
 
 
 O. nr. 463/2009 

 Ordin privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2009, în conformitate cu  
 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei  
 publice centrale 
 M. Of. nr. 157/13 mar. 2009   
 
 O. nr. 505/2009 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură  
 din alte surse decât bugetul de stat 
 M. Of. nr. 215/3 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2503/2009  (M. Of. nr. 581/20 aug. 2009) 
 - O. nr. 1023/2012  (M. Of. nr. 527/30 iul. 2012) 
 
 
 O. nr. 595/2009 
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 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii aprilie 2009 
 M. Of. nr. 210/1 apr. 2009   
 
 O. nr. 629/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,  
 precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009 
 M. Of. nr. 242/10 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2290/2009  (M. Of. nr. 507/23 iul. 2009) 
 - O. nr. 2941/2009  (M. Of. nr. 724/27 oct. 2009) 
 - O. nr. 79/2010  (M. Of. nr. 63/28 ian. 2010) 
 - O. nr. 980/2010  (M. Of. nr. 282/29 apr. 2010) 
 - O. nr. 24/2012  (M. Of. nr. 37/17 ian. 2012) 
 - O. nr. 1248/2012  (M. Of. nr. 666/21 sep. 2012) 
 - O. nr. 71/2013  (M. Of. nr. 63/29 ian. 2013) 
 - O. nr. 416/2013  (M. Of. nr. 190/4 apr. 2013) 
 - O. nr. 465/2015  (M. Of. nr. 263/20 apr. 2015) 
 - O. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 57/26 ian. 2016) 
 - O. nr. 529/2016  (M. Of. nr. 299/19 apr. 2016) 
 - O. nr. 191/2017  (M. Of. nr. 103/6 feb. 2017) 
 - O. nr. 640/2017  (M. Of. nr. 336/9 mai 2017) 
 - O. nr. 1177/2018  (M. Of. nr. 96/1 feb. 2018) 
 - O. nr. 28/2021  (M. Of. nr. 31/12 ian. 2021) 
 - O. nr. 494/2021  (M. Of. nr. 404/16 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 714/2009 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 2009 
 M. Of. nr. 281/29 apr. 2009   
 
 O. nr. 1499/2009 

 Ordin privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a  
 regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
 M. Of. nr. 374/3 iun. 2009   
 
 O. nr. 1516/2009 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iunie 2009 
 M. Of. nr. 363/29 mai 2009   
 
 O. nr. 2175/2009 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009  
 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 452/1 iul. 2009   
 
 O. nr. 2185/2009 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iulie 2009 
 M. Of. nr. 452/1 iul. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2312/2009  (M. Of. nr. 492/15 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 2306/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a  
 României EXIMBANK - S.A., reprezentând credite bugetare pentru susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor  
 internaţionale 
 M. Of. nr. 566/14 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 3207/2019  (M. Of. nr. 796/1 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 2321/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la  
 termen, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 508/23 iul. 2009 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 543/5 aug. 2009) 
 Modificări: 
 - O. nr. 99/2010  (M. Of. nr. 64/28 ian. 2010) 
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 O. nr. 2361/2009 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11)  
 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către  
 Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora 
 M. Of. nr. 565/13 aug. 2009   
 
 O. nr. 2397/2009 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2009 
 M. Of. nr. 529/31 iul. 2009   
 
 O. nr. 2405/2009 

 Ordin pentru aprobarea atribuţiilor şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc şi a  
 competenţelor în domeniul jocurilor de noroc stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi de Hotărârea Guvernului nr.  
 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi  
 exploatarea jocurilor de noroc direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 529/31 iul. 2009   
 
 O. nr. 2435/2009 
 Ordin privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro, lansate în luna august 2009 
 M. Of. nr. 550/7 aug. 2009   
 
 O. nr. 2562/2009 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2009 
 M. Of. nr. 605/2 sep. 2009   
 
 O. nr. 2609/2009 

 Ordin privind contractarea unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligaţiuni denominate în euro pe pieţele externe de capital, în  
 sumă de minimum 500 milioane euro şi maximum 1.500 milioane euro, cu o scadenţă de minimum 5 ani, şi desemnarea administratorilor  
 tranzacţiei 
 M. Of. nr. 611/8 sep. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1805/2011  (M. Of. nr. 236/5 apr. 2011) 
 
 
 O. nr. 2686/2009 

 Ordin de stabilire a atribuţiilor Direcţiei generale Autoritatea de certificare şi plată, aferente activităţii de certificare pentru Programul  
 operaţional pentru pescuit 
 M. Of. nr. 683/12 oct. 2009   
 
 O. nr. 2723/2009 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 octombrie 2009 
 M. Of. nr. 656/2 oct. 2009   
 
 O. nr. 2861/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor  
 proprii 
 M. Of. nr. 704/20 oct. 2009   
 
 O. nr. 3028/2009 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2009 
 M. Of. nr. 738/30 oct. 2009   
 
 O. nr. 3091/2009 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro lansate în luna noiembrie 2009 
 M. Of. nr. 757/5 nov. 2009   
 
 O. nr. 3156/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice  
 finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit  
 Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de  
 afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 
  M. Of. nr. 787/18 nov. 2009 
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 O. nr. 3203/2009 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro lansate în luna noiembrie 2009 
 M. Of. nr. 795/20 nov. 2009   
 
 O. nr. 3286/2009 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2009 
 M. Of. nr. 829/2 dec. 2009   
 
 O. nr. 3300/2009 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont aferente lunii decembrie 2009 
 M. Of. nr. 833/3 dec. 2009   
 
 O. nr. 3387/2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2009 
 M. Of. nr. 895/22 dec. 2009   
 
 O. nr. 3409/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile financiare ce se întocmesc de autorităţile şi instituţiile publice care se  
 reorganizează potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor  
 publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 
 M. Of. nr. 908/23 dec. 2009   
 
 O. nr. 3474/2009 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2010 
 M. Of. nr. 2/4 ian. 2010   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 O. nr. 1517/9574/2009 
 Ordin privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România 
 M. Of. nr. 512/27 iul. 2009 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 550/7 aug. 2009) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 2398/166/2009 
 Ordin pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc 
 M. Of. nr. 529/31 iul. 2009   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 2100/968/1737/2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a  
 fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE 
 M. Of. nr. 848/8 dec. 2009   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 2225/994/2009 
 Ordin pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului «Noua casă» şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea  
 unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea  
 normelor de implementare a programului «Noua casă» 
 M. Of. nr. 469/7 iul. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2390/1019/2009  (M. Of. nr. 526/30 iul. 2009) 
 - O. nr. 734/399/2010  (M. Of. nr. 147/5 mar. 2010) 
 - O. nr. 1814/1132/2010  (M. Of. nr. 407/18 iun. 2010) 
 - O. nr. 2024/1043/2011  (M. Of. nr. 370/26 mai 2011) 
 - O. nr. 791/2014  (M. Of. nr. 447/19 iun. 2014) 
 - O. nr. 1119/2015  (M. Of. nr. 725/28 sep. 2015) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 767/14 oct. 2015) 
 Modificări: 
 - O. nr. 111/2016  (M. Of. nr. 65/28 ian. 2016) 
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 - O. nr. 2644/2017  (M. Of. nr. 816/16 oct. 2017) 
 - O. nr. 2004/2019  (M. Of. nr. 308/19 apr. 2019) 
 - O. nr. 2636/2020  (M. Of. nr. 794/31 aug. 2020) - modifică titlul 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 O. nr. 903/2009 

 Ordin pentru aprobarea modelului Declaraţiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate şi a Instrucţiunilor pentru  
 întocmirea programului de lucru 
 M. Of. nr. 342/22 mai 2009   
 
 O. nr. 1129/2009 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind valorificarea prin vânzare la licitaţie a bunurilor sechestrate potrivit dispoziţiilor Codului de  
 procedură fiscală 
 M. Of. nr. 375/3 iun. 2009   
 
 O. nr. 1156/2009 
 Ordin privind legitimaţiile de inspecţie fiscală 
 M. Of. nr. 373/3 iun. 2009 
 Suspendare 
 - O. nr. 1384/2009  (M. Of. nr. 531/31 iul. 2009) - până la data de 1 oct. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 13/2010  (M. Of. nr. 9/7 ian. 2010) 
 - O. nr. 353/2014  (M. Of. nr. 172/11 mar. 2014) 
 
 
 O. nr. 1340/2009 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r 
 M. Of. nr. 508/23 iul. 2009   
 
 O. nr. 1366/2009 

 Ordin privind aprobarea utilizării plicurilor speciale cu confirmare poştală de primire (AR) detaşabilă, pentru trimiterea de acte  
 administrative şi procedurale 
 M. Of. nr. 534/31 iul. 2009   
 
 O. nr. 1384/2009 

 Ordin pentru suspendarea aplicării Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile  
 de inspecţie fiscală 
 M. Of. nr. 531/31 iul. 2009   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 2754/2009 

 Ordin pentru implementarea Amendamentului nr. 28 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea  
 carnetelor TIR (Convenţia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975 
 M. Of. nr. 772/12 nov. 2009   
 MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 O. nr. 676/2009 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM  
 2009 
 M. Of. nr. 253/16 apr. 2009   
 
 MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Decizia nr. 58/2009 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea  
 culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 268/24 apr. 2009 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 239/2009  (M. Of. nr. 700/19 oct. 2009) 
 
 
 Decizia nr. 59/2009 
 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor 
 M. Of. nr. 268/24 apr. 2009   
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 Decizia nr. 60/2009 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2012 pentru susţinerea  
 accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă 
 M. Of. nr. 268/24 apr. 2009 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 231/2009  (M. Of. nr. 683/12 oct. 2009) 
 - Decizia nr. 248/2009  (M. Of. nr. 730/28 oct. 2009) 
 
 
 Decizia nr. 61/2009 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin  
 fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit 
 M. Of. nr. 268/24 apr. 2009 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 234/2009  (M. Of. nr. 683/12 oct. 2009) 
 - Decizia nr. 249/2009  (M. Of. nr. 730/28 oct. 2009) 
 
 
 Decizia nr. 62/2009 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea  
 meşteşugurilor şi artizanatului 
 M. Of. nr. 268/24 apr. 2009 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 233/2009  (M. Of. nr. 683/12 oct. 2009) 
 - Decizia nr. 247/2009  (M. Of. nr. 730/28 oct. 2009) 
 
 
 Decizia nr. 63/2009 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a  
 produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 268/24 apr. 2009 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 240/2009  (M. Of. nr. 700/19 oct. 2009) 
 
 
 Decizia nr. 145/2009 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi  
 facilitarea accesului acestora la finanţare - START 
 M. Of. nr. 420/19 iun. 2009 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 232/2009  (M. Of. nr. 683/12 oct. 2009) 
 - Decizia nr. 278/2009  (M. Of. nr. 916/28 dec. 2009) 
 
 
 Decizia nr. 200/2009 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi  
 dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri 
 M. Of. nr. 616/11 sep. 2009   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI 
 
 O. nr. 1355/C/2009 

 Ordin pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind  
 autorizarea funcţionării 
 M. Of. nr. 341/21 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2029/C/2011  (M. Of. nr. 754/26 oct. 2011) 
 
 
 O. nr. 1470/C/2009 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu  
 din subordinea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 
 M. Of. nr. 372/3 iun. 2009   
 
 O. nr. 1560/C/2009 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 M. Of. nr. 415/17 iun. 2009   
 
 O. nr. 2911/C/2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale 
 M. Of. nr. 729/28 oct. 2009   
 
 O. nr. 3130/C/2009 

 Ordin pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei de desfăşurare a examinării pentru dobândirea calităţii de funcţionar public cu statut  
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 special de către personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 833/3 dec. 2009   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
 ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 
 

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 

 O. nr. 2624/C/2/829/1801/1154/216/129/C/1685/C/2009 
 Ordin privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat  
 acestora, detaşaţi în străinătate pentru acţiuni în interesul serviciului 
 M. Of. nr. 695/15 oct. 2009   
 
 

MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 89/2009 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind  
 reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 M. Of. nr. 90/16 feb. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 488/2009  (M. Of. nr. 286/30 apr. 2009) 
 - O. nr. 948/2009  (M. Of. nr. 483/13 iul. 2009) 
 
 
 O. nr. 91/2009 

 Ordin privind stabilirea perioadei de organizare a primei sesiuni de depunere a cererilor de finanţare pentru anul 2009 în cadrul  
 Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 59/2007 
 M. Of. nr. 89/13 feb. 2009   
 
 O. nr. 254/2009 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile  
 nou-intrate pentru perioada 2008-2012 
 M. Of. nr. 186/25 mar. 2009   
 
 O. nr. 439/2009 

 Ordin privind aprobarea modelelor de formulare necesare procedurii de notificare pentru utilizarea în condiţii de izolare a  
 microorganismelor modificate genetic 
 M. Of. nr. 303/8 mai 2009   
 
 O. nr. 464/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei  
 mediului 
 M. Of. nr. 311/12 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 256/2014  (M. Of. nr. 193/19 mar. 2014) 
 
 
 O. nr. 610/2009 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la  
 solicitarea persoanelor fizice şi juridice 
 M. Of. nr. 363/29 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 954/2009  (M. Of. nr. 486/14 iul. 2009) 
 - O. nr. 1775/2009  (M. Of. nr. 925/30 dec. 2009) 
 - O. nr. 1882/2013  (M. Of. nr. 490/2 aug. 2013) 
 - O. nr. 1999/2015  (M. Of. nr. 971/29 dec. 2015) 
 
 
 O. nr. 979/2009 

 Ordin privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene  
 prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea  
 habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional 
 M. Of. nr. 500/20 iul. 2009   
 
 O. nr. 1104/2009 

 Ordin pentru aprobarea modelului autorizaţiei privind activităţile de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate  
 genetic 
 M. Of. nr. 613/10 sep. 2009   
 
 O. nr. 1107/2009 
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 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în  
 localităţi 
 M. Of. nr. 605/2 sep. 2009   
 
 O. nr. 1205/2009 
 Ordin pentru realizarea şi funcţionarea Registrului naţional privind locaţiile introducerii în mediu a organismelor modificate genetic 
 M. Of. nr. 663/5 oct. 2009   
 
 O. nr. 1223/2009 
 Ordin pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică 
 M. Of. nr. 636/25 sep. 2009   
 
 O. nr. 1473/2009 
 Ordin pentru aprobarea derogărilor în cazul speciei de hârciog 
 M. Of. nr. 772/12 nov. 2009   
 
 O. nr. 1718/2009 

 Ordin pentru aprobarea formatului autorizaţiei şi al acordului de import privind introducerea deliberată în mediu a organismelor  
 modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă 
 M. Of. nr. 900/22 dec. 2009   
 MINISTERUL MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 203/14/2009 
 Ordin privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice 
 M. Of. nr. 167/17 mar. 2009   
 MINISTERUL MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 669/1304/2009 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori 
 M. Of. nr. 489/14 iul. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 825/2014  (M. Of. nr. 434/13 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 1399/2032/2009 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de  
 baterii şi acumulatori 
 M. Of. nr. 797/23 nov. 2009   
 MINISTERUL MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 133/360/2009 
 Ordin pentru aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de taxă pe poluare pentru autovehicule 
 M. Of. nr. 136/5 mar. 2009   
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 517/2009 

 Ordin privind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului  
 judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  
 drepturilor persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 780/16 nov. 2009   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 O. nr. 68/2009 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  
 1.025/2006 
 M. Of. nr. 87/13 feb. 2009   
 
 O. nr. 269/2009 

 Ordin pentru aprobarea înfiinţării Comitetului de coordonare a evaluării Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane  
 2007-2013" 
 M. Of. nr. 208/1 apr. 2009   
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 O. nr. 308/2009 
 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă "Bani pentru completarea echipei" 
 M. Of. nr. 256/17 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2252/2011  (M. Of. nr. 741/21 oct. 2011) 
 
 
 O. nr. 309/2009 
 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică "Bani pentru formare profesională" 
 M. Of. nr. 256/17 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2106/2011  (M. Of. nr. 701/4 oct. 2011) 
 
 
 O. nr. 310/2009 
 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor" 
 M. Of. nr. 256/17 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1932/2011  (M. Of. nr. 587/19 aug. 2011) 
 
 
 O. nr. 342/2009 

 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor  
 pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 266/23 apr. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1986/2018  (M. Of. nr. 820/25 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 539/2009 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform  
 prevederilor art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 328/18 mai 2009   
 
 O. nr. 619/2009 
 Ordin privind repartizarea biletelor de odihnă 
 M. Of. nr. 311/12 mai 2009   
 
 O. nr. 1389/2009 

 Ordin privind aprobarea ghidurilor solicitantului şi a condiţiilor specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79-98 pentru  
 implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 77/4 feb. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 42/2010  (M. Of. nr. 89/10 feb. 2010) 
 
 
 O. nr. 1390/2009 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane  
 2007-2013" 
 M. Of. nr. 138/2 mar. 2010   
 
 O. nr. 1456/2009 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 
 M. Of. nr. 573/18 aug. 2009   
 
 O. nr. 1634/2009 

 Ordin privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2010, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998 privind  
 acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă  
 socială, a asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi  
 selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
 M. Of. nr. 697/16 oct. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1334/2010  (M. Of. nr. 665/28 sep. 2010) 
 
 
 O. nr. 1730/2009 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile  
 salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,  
 raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul  
 Monetar Internaţional 
 M. Of. nr. 805/25 nov. 2009 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 848/8 dec. 2009) 
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 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 O. nr. 1455/5122/2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 
 M. Of. nr. 643/30 sep. 2009 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 132/2010  (M. Of. nr. 898/31 dec. 2010) 

 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 97/641/2009 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentând contribuţie datorată fondurilor de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 264/22 apr. 2009   
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 277/2009 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de preluare de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv  
 locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii, încheiate de Autoritatea Naţională  
 pentru Persoanele cu Handicap şi de asigurare a transferurilor financiare 
 M. Of. nr. 451/30 iun. 2009   
 
 O. nr. 312/2009 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării  
 drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 
 M. Of. nr. 521/29 iul. 2009   
 
 O. nr. 468/2009 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  
 drepturilor persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 702/20 oct. 2009   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 171/2009 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind selecţia şi pregătirea prin rezidenţiat cu timp parţial în specialitatea medicină de familie,  
 sesiunea 22 martie 2009 
 M. Of. nr. 106/20 feb. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 299/2009  (M. Of. nr. 159/16 mar. 2009) 
 
 
 O. nr. 194/2009 

 Ordin al ministrului sănătăţii pentru stabilirea procedurilor administrative de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 562/2008  
 privind unele măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente din compoziţia produselor cosmetice 
 M. Of. nr. 127/2 mar. 2009   
 
 O. nr. 276/2009 
 Ordin privind aprobarea înfiinţării Comisiei naţionale pentru elaborarea ghidurilor de practică medicală şi a responsabililor pentru acestea 
 M. Of. nr. 177/23 mar. 2009   
 
 O. nr. 287/2009 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2009 
 M. Of. nr. 160/16 mar. 2009   
 
 O. nr. 385/2009 

 Ordin pentru aprobarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de  
 punere pe piaţă în România 
 M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 692/2009  (M. Of. nr. 403/15 iun. 2009) 
 - O. nr. 792/2009  (M. Of. nr. 451/30 iun. 2009) 
 - O. nr. 1167/2009  (M. Of. nr. 640/29 sep. 2009) 
 - O. nr. 1572/2009  (M. Of. nr. 884/17 dec. 2009) 
 
 
 O. nr. 477/2009 

 Ordin privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul  
 Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine  
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 umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia  
 Naţională de Transplant 
 M. Of. nr. 322/14 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 983/2014  (M. Of. nr. 631/28 aug. 2014) 
 - O. nr. 169/2015  (M. Of. nr. 139/24 feb. 2015) 
 - O. nr. 669/2015  (M. Of. nr. 385/3 iun. 2015) 
 - O. nr. 1354/2016  (M. Of. nr. 963/28 nov. 2016) 
 - O. nr. 796/2017  (M. Of. nr. 594/25 iul. 2017) 
 - O. nr. 1399/2017  (M. Of. nr. 1001/18 dec. 2017) 
 - O. nr. 703/2018  (M. Of. nr. 459/4 iun. 2018) 
 - O. nr. 937/2018  (M. Of. nr. 690/8 aug. 2018) 
 - O. nr. 1281/2018  (M. Of. nr. 863/11 oct. 2018) 
 - O. nr. 264/2019  (M. Of. nr. 161/28 feb. 2019) 
 - O. nr. 803/2019  (M. Of. nr. 440/3 iun. 2019) 
 - O. nr. 1614/2019  (M. Of. nr. 870/29 oct. 2019) 
 - O. nr. 399/2020  (M. Of. nr. 211/16 mar. 2020) 
 - O. nr. 788/2020  (M. Of. nr. 400/15 mai 2020) 
 - O. nr. 1662/2020  (M. Of. nr. 883/28 sep. 2020) 
 - O. nr. 2041/2020  (M. Of. nr. 1148/27 nov. 2020) 
 - O. nr. 335/2021  (M. Of. nr. 240/9 mar. 2021) 
 - O. nr. 1695/2021  (M. Of. nr. 831/31 aug. 2021) 
 - O. nr. 2322/2021  (M. Of. nr. 1046/2 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 613/2009 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din  
 activitatea medicală 
 M. Of. nr. 343/22 mai 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 2134/2019  (M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 719/2009 
 Ordin privind organizarea unei linii de gardă în specialitatea epidemiologie la institutele de sănătate publică 
 M. Of. nr. 422/19 iun. 2009   
 
 O. nr. 809/2009 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea  
 bunurilor Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 459/2 iul. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1156/2014  (M. Of. nr. 736/9 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 877/2009 

 Ordin pentru aprobarea modelelor-cadru ale contractelor de management şi a indicatorilor de performanţă specifici managementului  
 direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 495/16 iul. 2009   
 
 O. nr. 905/2009 

 Ordin privind înfiinţarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către unităţile sanitare publice pentru  
 internarea pacienţilor proveniţi din unităţile de primire a urgenţelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgenţelor (CPU) 
 M. Of. nr. 527/30 iul. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 5/2010  (M. Of. nr. 27/14 ian. 2010) - modifică titlul 
 - O. nr. 2144/2021  (M. Of. nr. 988/15 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 952/2009 

 Ordin pentru aprobarea tematicilor pentru examenul de medic primar Chirurgie orală şi maxilo-facială şi pentru examenul de medic  
 primar Chirurgie dento-alveolară 
 M. Of. nr. 528/30 iul. 2009   
 
 O. nr. 1030/2009 

 Ordin privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru  
 funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei 
 M. Of. nr. 603/1 sep. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 251/2012  (M. Of. nr. 196/26 mar. 2012) 
 - O. nr. 1185/2012  (M. Of. nr. 795/27 nov. 2012) 
 - O. nr. 677/2015  (M. Of. nr. 384/2 iun. 2015) 
 - O. nr. 146/2017  (M. Of. nr. 129/17 feb. 2017) 
 - O. nr. 15/2020  (M. Of. nr. 22/14 ian. 2020) 
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 - O. nr. 178/2020  (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) 
 - O. nr. 257/2021  (M. Of. nr. 230/8 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 1059/2009 
 Ordin pentru aprobarea ghidurilor de practică medicală 
 M. Of. nr. 608/3 sep. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 226/2016  (M. Of. nr. 179/10 mar. 2016) 
 - O. nr. 2128/2021  (M. Of. nr. 997/19 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 1131/2009 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009 
 M. Of. nr. 628/22 sep. 2009   
 
 O. nr. 1133/2009 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009 
 M. Of. nr. 628/22 sep. 2009   
 
 O. nr. 1323/2009 

 Ordin privind acreditarea Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni pentru desfăşurarea activităţilor de transplant  
 hepatic 
 M. Of. nr. 709/21 oct. 2009   
 
 O. nr. 1446/2009 

 Ordin pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei  
 acesteia 
 M. Of. nr. 792/19 nov. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 430/2012  (M. Of. nr. 344/21 mai 2012) 
 - O. nr. 34/2014  (M. Of. nr. 21/13 ian. 2014) - modifică titlul 
 - O. nr. 966/2017  (M. Of. nr. 717/5 sep. 2017) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 773/29 sep. 2017) 
 Modificări: 
 - O. nr. 475/2018  (M. Of. nr. 346/20 apr. 2018) 
 
 
 O. nr. 1500/2009 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din  
 unităţile sanitare 
 M. Of. nr. 873/15 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 388/2010  (M. Of. nr. 293/5 mai 2010) 
 - O. nr. 2/2019  (M. Of. nr. 36/14 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 1519/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă  
 prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului  
 Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile  
 de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 851/8 dec. 2009   
 
 O. nr. 1524/2009 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie 
 M. Of. nr. 88/9 feb. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1347/2013  (M. Of. nr. 775/12 dec. 2013) 
 
 

- O. nr. 1241/2019  (M. Of. nr. 738/10 sep. 2019) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 210/114/2009 
 Ordin privind prelungirea valabilităţii deciziilor de evaluare emise pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 111/24 feb. 2009   
 
 O. nr. 656/634/2009 

 Ordin privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru îmbunătăţirea administrării serviciilor medicale acordate cetăţenilor migranţi  
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 în statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European 
 M. Of. nr. 408/16 iun. 2009   
 
 O. nr. 1281/893/2009 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Subprogramului de  
 screening pentru identificarea pacienţilor cu factori de risc cardiovascular 
 M. Of. nr. 740/30 oct. 2009   
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

 O. nr. 1215/62/2009 
 Ordin pentru aprobarea Protocolului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale  
 calităţii de revoluţionar, eliberate în baza Legii nr. 341/2004 
 M. Of. nr. 502/21 iul. 2009   
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 183/2009 

 Ordin ministrului transporturilor şi infrastructurii privind publicarea acceptării Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru  
 inspecţii, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.133(76) a Comitetului Securităţii Maritime din 12  
 decembrie 2002, şi a amendamentelor la acestea, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.158(78) a  
 Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 2004 
 M. Of. nr. 153/12 mar. 2009   
 
 O. nr. 301/2009 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-OPS LAAG/Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală, ediţia  
 01/2009 
 M. Of. nr. 204/31 mar. 2009   
 
 O. nr. 331/2009 

 Ordin pentru aprobarea normei tehnice feroviare "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe - Tracţiune electrică. Prevederi de protecţie  
 împotriva şocului electric prin atingere directă, pentru linii de cale ferată electrificate în sistemele 1 x 25 kV, 50 Hz şi 2 x 25 kV, 50 Hz" 
 M. Of. nr. 299/7 mai 2009   
 
 O. nr. 332/2009 
 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripţii tehnice pentru revizia şi repararea amortizoarelor" 
 M. Of. nr. 259/21 apr. 2009   
 
 O. nr. 434/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează  
 pavilion român 
 M. Of. nr. 285/30 apr. 2009   
 
 O. nr. 436/2009 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.194(80) anexa 2 şi prin Rezoluţia  
 MSC.216(82) anexa 2 ale Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 2005, respectiv 8 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 277/28 apr. 2009   
 
 O. nr. 437/2009 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în  
 vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.219(82) a  
 Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.166(56) a Comitetului pentru Protecţia  
 Mediului Marin din 13 iulie 2007 
 M. Of. nr. 289/4 mai 2009   
 
 O. nr. 535/2009 

 Ordin privind efectuarea controlului respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport  
 rutier/întreprinderi prin echipaje comune de control formate din inspectori de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi personalul  
 cu atribuţii de control al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 M. Of. nr. 282/29 apr. 2009   
 
 O. nr. 594/2009 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a aplicării  
 în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România 
 M. Of. nr. 315/12 mai 2009   
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 O. nr. 639/2009 

 Ordin privind publicarea acceptării Standardului calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare  
 de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin  
 Rezoluţia MSC.215(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 417/18 iun. 2009   
 
 O. nr. 687/2009 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor  
 periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 
 M. Of. nr. 439/26 iun. 2009   
 
 O. nr. 748/2009 

 Ordin pentru aplicarea prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), versiunea  
 2009 
 M. Of. nr. 541/4 aug. 2009   
 
 O. nr. 766/2009 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea  
 vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.240(83) a  
 Comitetului Securităţii Maritime din 12 octombrie 2007 
 M. Of. nr. 464/6 iul. 2009   
 
 O. nr. 767/2009 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear  
 iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.241(83) a Comitetului Securităţii Maritime din 12 octombrie 2007 
 M. Of. nr. 464/6 iul. 2009   
 
 O. nr. 768/2009 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.239(83) a Comitetului Securităţii Maritime din  
 12 octombrie 2007 
 M. Of. nr. 464/6 iul. 2009   
 
 O. nr. 825/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor secţiunii 21 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003 privind transportul în  
 regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi a Regulamentului-cadru privind activităţile desfăşurate în locurile de aşteptare a  
 clienţilor 
 M. Of. nr. 545/5 aug. 2009   
 
 O. nr. 879/2009 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de executare a procedurilor de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile 
 M. Of. nr. 593/27 aug. 2009   
 
 O. nr. 890/2009 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 1994 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC  
 1994), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.259(84) a Comitetului Securităţii Maritime din 16 mai 2008 
 M. Of. nr. 609/4 sep. 2009   
 
 O. nr. 891/2009 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea  
 vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.258(84) a Comitetului Securităţii Maritime  
 din 16 mai 2008 
 M. Of. nr. 609/4 sep. 2009   
 
 O. nr. 892/2009 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave (Anexa III, revizuită, la Convenţia MARPOL 73/78), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională  
 prin Rezoluţia MEPC.156(55) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 13 octombrie 2006 
 M. Of. nr. 607/3 sep. 2009   
 
 O. nr. 893/2009 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea  
 abordajelor pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Adunării A.1004(25) din 29 noiembrie 2007 
 M. Of. nr. 609/4 sep. 2009   
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 O. nr. 894/2009 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC  
 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.260(84) a Comitetului Securităţii Maritime din 16 mai 2008 
 M. Of. nr. 609/4 sep. 2009   
 
 O. nr. 895/2009 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.256(84) a Comitetului Securităţii Maritime din  
 16 mai 2008 
 M. Of. nr. 609/4 sep. 2009      
 O. nr. 914/2009 

 Ordin pentru aprobarea formei şi conţinutului documentelor de certificare a aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului  
 internaţional, a procedurilor specifice de acordare, respingere sau revocare a certificării, precum şi a formularului de cerere şi a  
 documentaţiei aferente 
 M. Of. nr. 613/10 sep. 2009   
 
 O. nr. 1189/2009 

 Ordin pentru aprobarea Planurilor de securitate a facilităţilor portuare şi a facilităţilor aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia  
 Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 799/24 nov. 2009   
 
 O. nr. 1263/2009 

 Ordin privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. de a semna Actul adiţional nr. 17 la  
 Contractul de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003 
 M. Of. nr. 925/30 dec. 2009   
 
 O. nr. 1270/2009 
 Ordin privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov 
 M. Of. nr. 916/28 dec. 2009   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 1103/M.126/2009 
 Ordin pentru aprobarea înfiinţării regiunii de control terminal (TMA) Constanţa şi reclasificării spaţiului aerian naţional 
 M. Of. nr. 908/23 dec. 2009   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1114/1534/2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul  
 sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a  
 Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 
 M. Of. nr. 878/16 dec. 2009   
 MINISTERUL TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 511/785/2009 
 Ordin pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de închiriere, a listei sectoarelor de plajă propuse spre închiriere, precum şi a  
 tarifului de referinţă pentru închirierea plajei, pentru sezonul estival 2009 
 M. Of. nr. 388/9 iun. 2009   
 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
 
 Decizia nr. 44/2009 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 9 martie 2009 având ca obiect forma  
 finală a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru  
 retransmiterea prin cablu 
 M. Of. nr. 227/7 apr. 2009   
 
 Decizia nr. 60/2009 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului unic al remuneraţiei  
 cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, repartizarea remuneraţiilor  
 colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea  
 reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector unic 
 M. Of. nr. 346/25 mai 2009   
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 Decizia nr. 61/2009 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se  
 datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi  
 cuantumul acestei remuneraţii 
 M. Of. nr. 316/13 mai 2009   
 
 Decizia nr. 69/2009 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale  
 autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale 
 M. Of. nr. 351/26 mai 2009   
 
 Decizia nr. 71/2009 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 264 A din 2 decembrie 2008 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală 
 M. Of. nr. 434/25 iun. 2009   
 
 Decizia nr. 77/2009 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului unic al remuneraţiei  
 compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale cuvenite titularilor de drepturi de  
 autor şi titularilor de drepturi conexe, repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare şi  
 modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune  
 colectivă colector unic 
 M. Of. nr. 430/24 iun. 2009   
 
 Decizia nr. 86/2009 

 Decizie privind numirea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru  
 copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de  
 drepturi conexe 
 M. Of. nr. 492/15 iul. 2009   
 
 Decizia  nr. 97/2009 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor  
 pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale,  
 concertele şi înregistrările audiovizuale conţinând biografii ale unor artişti interpreţi sau trupe de muzică 
 M. Of. nr. 576/19 aug. 2009   
 
 Decizia nr. 98/2009 

 Decizie privind constituirea ca organism de gestiune colectivă a Asociaţiei "Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice  
 - PERGAM" 
 M. Of. nr. 579/20 aug. 2009   
 
 Decizia nr. 117/2009 

 Decizie pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în concerte şi  
 spectacole 
 M. Of. nr. 751/4 nov. 2009   
 
 Decizia nr. 138/2009 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneraţiile  
 reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor  
 audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele şi înregistrările audiovizuale conţinând biografii ale unor artişti interpreţi  
 sau trupe de muzică 
 M. Of. nr. 910/24 dec. 2009   
 PRIMUL-MINISTRU 
 
 Decizia nr. 171/2009 
 Decizie privind constatarea încetării situaţiei de urgenţă în asigurarea siguranţei aprovizionării cu gaze naturale 
 M. Of. nr. 63/3 feb. 2009   
 
 Decizia nr. 208/2009 
 Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Corpului de control al primului-ministru 
 M. Of. nr. 86/12 feb. 2009 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 217/2009  (M. Of. nr. 95/17 feb. 2009) 
 
 
 Decizia nr. 281/2009 

 Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice, Regulamentului de organizare şi funcţionare şi statului de funcţii ale Oficiului  
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 Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 
 M. Of. nr. 140/6 mar. 2009   
 
 Decizia nr. 306/2009 
 Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului 
 M. Of. nr. 147/9 mar. 2009   
 
 Decizia nr. 307/2009 
 Decizie privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al primului-ministru 
 M. Of. nr. 147/9 mar. 2009   
 
 Decizia nr. 308/2009 
 Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi ale aparatului propriu de lucru al primului-ministru 
 M. Of. nr. 147/9 mar. 2009 
 
 
 Decizia nr. 325/2009 
 Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi ale Departamentului pentru Afaceri Europene 
 M. Of. nr. 150/10 mar. 2009   
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 
 O. nr. 28/2009 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor  
 tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în programul de investiţii al Serviciului de  
 Telecomunicaţii Speciale 
 M. Of. nr. 329/18 mai 2009   
 

 2010 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1468/2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare 
 M. Of. nr. 115/19 feb. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1931/2010  (M. Of. nr. 367/3 iun. 2010) 
 
 
 O. nr. 2157/2010 

 Ordin privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) "Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru  
 persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal" şi a formularului (319) "Declaraţie de  
 ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice" 
 M. Of. nr. 478/13 iul. 2010   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
 
 O. nr. 309/2010 

 Ordin pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea  
 Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii  
 cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 475/9 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 337/2011  (M. Of. nr. 260/13 apr. 2011) 
 - O. nr. 1026/2012  (M. Of. nr. 704/15 oct. 2012) 
 - O. nr. 31/2013  (M. Of. nr. 48/22 ian. 2013) 
 
 

- O. nr. 1009/2013  (M. Of. nr. 645/21 oct. 2013) 

 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 Decizia nr. 1/2010 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Drobeta-Turnu Severin (albia  
 minoră a Dunării kmf 929-930) 
 M. Of. nr. 344/25 mai 2010   
 
 Decizia nr. 3/2010 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor metalifere din perimetrul Lăpuşnicu Mare - Şopot 
 M. Of. nr. 770/17 nov. 2010   
 
 Decizia nr. 4/2010 
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 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a resurselor minerale din zăcământul de argile comune din perimetrul  
 Fântânele, judeţul Arad, şi perimetrul Ceala I, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 770/17 nov. 2010   
 
 Decizia nr. 5/2010 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ilba 
 M. Of. nr. 793/26 nov. 2010   
 
 O. nr. 13/2010 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 M. Of. nr. 42/19 ian. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 19/2011  (M. Of. nr. 91/4 feb. 2011) 
 - O. nr. 150/2012  (M. Of. nr. 377/5 iun. 2012) 
 - O. nr. 199/2013  (M. Of. nr. 774/11 dec. 2013) 
 - O. nr. 12/2015  (M. Of. nr. 90/3 feb. 2015) 
 - O. nr. 32/2016  (M. Of. nr. 97/9 feb. 2016) 
 - O. nr. 117/2018  (M. Of. nr. 500/19 iun. 2018) 
 - O. nr. 172/2019  (M. Of. nr. 203/14 mar. 2019) 
 - O. nr. 427/2019  (M. Of. nr. 1056/31 dec. 2019) 
 - O. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 127/8 feb. 2021) 
 - O. nr. 229/2021  (M. Of. nr. 1180/14 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 25/2010 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 68/29 ian. 2010   
 
 O. nr. 29/2010 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 87/9 feb. 2010   
 
 O. nr. 61/2010 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 204/31 mar. 2010   
 
 O. nr. 72/2010 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 284/30 apr. 2010   
 
 O. nr. 77/2010 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 71/2010 
 M. Of. nr. 296/6 mai 2010   
 
 O. nr. 119/2010 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 543/3 aug. 2010   
 
 O. nr. 127/2010 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 600/25 aug. 2010   
 
 O. nr. 130/2010 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare, privind concursul public de oferte -  
 Runda nr. 72/2010 
 M. Of. nr. 618/1 sep. 2010   
 
 O. nr. 138/2010 
 Ordin privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier 
 M. Of. nr. 677/6 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 138/2019  (M. Of. nr. 165/1 mar. 2019) 
 - O. nr. 175/2019  (M. Of. nr. 238/28 mar. 2019) 
 - O. nr. 223/2019  (M. Of. nr. 444/4 iun. 2019) 
 - O. nr. 266/2019  (M. Of. nr. 599/22 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 139/2010 
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 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de  
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere 
 M. Of. nr. 673/4 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 85/2014  (M. Of. nr. 342/9 mai 2014) 
 - O. nr. 128/2019  (M. Of. nr. 99/8 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 181/2010 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 883/29 dec. 2010   
 AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 
 
 Decizia nr. 125/2010 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002—2012 de înfiinţare şi  
 dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri 
 M. Of. nr. 386/10 iun. 2010 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 183/2010  (M. Of. nr. 669/30 sep. 2010) 
 
 

- Decizia nr. 249/2010  (M. Of. nr. 780/22 nov. 2010) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 O. nr. 2/2010 

 Ordin privind stabilirea modalităţii de determinare a stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor  
 naturale au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activităţii de injecţie din anul 2010 
 M. Of. nr. 64/28 ian. 2010   
 
 O. nr. 6/2010 

 Ordin privind aprobarea Procedurii operaţionale "Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru  
 tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem" 
 M. Of. nr. 148/8 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 14/2012  (M. Of. nr. 300/7 mai 2012) 
 
 
 O. nr. 25/2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune, cod NTE 009/10/00 
 M. Of. nr. 671/1 oct. 2010   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 
 
 O. nr. 343/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip  
 condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum 
 M. Of. nr. 501/20 iul. 2010 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 528/29 iul. 2010) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 
 Decizia nr. 168/2010 
 Decizie pentru armonizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio 900 MHz şi 1800 MHz 
 M. Of. nr. 163/15 mar. 2010 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 892/2012  (M. Of. nr. 765/14 nov. 2012) - modifică titlul 
 
 
 Decizia nr. 447/2010 
 Decizie privind procedura de acordare a două licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune 
 M. Of. nr. 432/28 iun. 2010   
 
 Decizia nr. 480/2010 

 Decizie privind stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor ce intră în competenţa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi  
 Reglementare în Comunicaţii 
 M. Of. nr. 497/19 iul. 2010   
 
 Decizia nr. 629/2010 
 Decizie privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale 
 M. Of. nr. 660/24 sep. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 684/8 oct. 2010) 
 Modificări: 
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- Decizia nr. 344/2015  (M. Of. nr. 280/27 apr. 2015) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 O. nr. 72/2010 
 Ordin privind unele măsuri de informare a consumatorilor 
 M. Of. nr. 164/15 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 473/2012  (M. Of. nr. 823/7 dec. 2012) 
 - O. nr. 163/2014  (M. Of. nr. 338/8 mai 2014) 
 - O. nr. 594/2014  (M. Of. nr. 937/22 dec. 2014) 
 - O. nr. 123/2015  (M. Of. nr. 238/8 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 103/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a  
 contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim  
 special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează  
 operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase 
 M. Of. nr. 274/27 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 129/2011  (M. Of. nr. 449/28 iun. 2011) 
 - O. nr. 9/2012  (M. Of. nr. 87/3 feb. 2012) 
 - O. nr. 420/2012  (M. Of. nr. 719/23 oct. 2012) 
 - O. nr. 211/2014  (M. Of. nr. 420/6 iun. 2014) 
 - O. nr. 551/2018  (M. Of. nr. 1100/27 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 274/2010 
 Ordin privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2010 
 M. Of. nr. 508/21 iul. 2010   
 
 O. nr. 288/2010 
 Ordin privind informarea consumatorilor de către prestatorii de servicii de transport în regim de închiriere de autovehicule 
 M. Of. nr. 500/20 iul. 2010   
 
 O. nr. 500/2010 
 Ordin privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România pentru anul 2010 
 M. Of. nr. 774/18 nov. 2010   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
 
 O. nr. 314/2010 
 Ordin privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă 
 M. Of. nr. 701/20 oct. 2010   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET 
 
 O. nr. 436/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor procedurale privind achiziţia publică de servicii hoteliere, campinguri şi alte tipuri de cazare decât cea  
 hotelieră şi a serviciilor de restaurant şi de servire a mâncării, pentru acţiuni organizate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret 
 M. Of. nr. 360/1 iun. 2010   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 O. nr. 5/2010 

 Ordin privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele şi serviciile supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa  
 alimentelor care sunt puse la dispoziţia acestora de către persoanele fizice şi juridice 
 M. Of. nr. 87/9 feb. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 46/2010  (M. Of. nr. 333/19 mai 2010) 
 
 
 O. nr. 16/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de  
 colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor 
 M. Of. nr. 194/26 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 112/2010  (M. Of. nr. 671/1 oct. 2010) 
 - O. nr. 32/2011  (M. Of. nr. 591/22 aug. 2011) 
 - O. nr. 36/2012  (M. Of. nr. 291/3 mai 2012) 
 - O. nr. 30/2013  (M. Of. nr. 184/2 apr. 2013) 
 - O. nr. 14/2014  (M. Of. nr. 93/6 feb. 2014) 
 - O. nr. 39/2014  (M. Of. nr. 219/27 mar. 2014) 
 - O. nr. 96/2014  (M. Of. nr. 611/18 aug. 2014) 
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 - O. nr. 97/2015  (M. Of. nr. 722/25 sep. 2015) 
 - O. nr. 69/2016  (M. Of. nr. 406/30 mai 2016) 
 - O. nr. 79/2019  (M. Of. nr. 690/21 aug. 2019) 
 - O. nr. 122/2019  (M. Of. nr. 900/7 nov. 2019) 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 - O. nr. 128/1669/2020  (M. Of. nr. 835/11 sep. 2020) 
 - O. nr. 166/2020  (M. Of. nr. 991/27 oct. 2020) 
 - O. nr. 42/2021  (M. Of. nr. 367/9 apr. 2021) 
 - O. nr. 55/2021  (M. Of. nr. 436/26 apr. 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 24/2010 
 Ordin privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public 
 M. Of. nr. 212/2 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 77/2011  (M. Of. nr. 786/4 nov. 2011) 
 - O. nr. 13/2013  (M. Of. nr. 76/6 feb. 2013) 
 - O. nr. 144/2014  (M. Of. nr. 600/12 aug. 2014) 
 - O. nr. 123/2019  (M. Of. nr. 900/7 nov. 2019) 
 
 
 O. nr. 30/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne 
 M. Of. nr. 212/2 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 51/2013  (M. Of. nr. 321/4 iun. 2013) 
 
 
 O. nr. 37/2010 
 Ordin privind circulaţia ecvideelor pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 223/9 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 103/2010  (M. Of. nr. 564/10 aug. 2010) 
 - O. nr. 54/2019  (M. Of. nr. 340/3 mai 2019) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 39/2010 

 Ordin pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi  
 caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 285/30 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 4/2011  (M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) 
 - O. nr. 14/2011  (M. Of. nr. 217/30 mar. 2011) 
 - O. nr. 29/2011  (M. Of. nr. 467/4 iul. 2011) 
 - O. nr. 22/2014  (M. Of. nr. 125/20 feb. 2014) 
 - O. nr. 13/2019  (M. Of. nr. 113/13 feb. 2019) 
 - O. nr. 112/2021  (M. Of. nr. 830/31 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 40/2010 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor,  
 caprinelor şi bovinelor 
 M. Of. nr. 286/30 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 136/2010  (M. Of. nr. 805/2 dec. 2010) 
 - O. nr. 28/2011  (M. Of. nr. 475/6 iul. 2011) 
 - O. nr. 48/2012  (M. Of. nr. 523/27 iul. 2012) 
 - O. nr. 96/2014  (M. Of. nr. 611/18 aug. 2014) 
 - O. nr. 25/2015  (M. Of. nr. 194/24 mar. 2015) 
 
 
 O. nr. 41/2010 
 Ordin privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu bruceloza bovină 
 M. Of. nr. 303/10 mai 2010   
 
 O. nr. 45/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii 
 M. Of. nr. 333/19 mai 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 136/2010  (M. Of. nr. 805/2 dec. 2010) 
 - O. nr. 77/2015  (M. Of. nr. 566/29 iul. 2015) 
 
 
 O. nr. 47/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluţionare a cererilor pentru transferul autorizaţiilor de  
 comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională 
 M. Of. nr. 345/25 mai 2010 
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 Modificări: 
 - O. nr. 48/2020  (M. Of. nr. 294/8 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 49/2010 
 Ordin privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu tuberculoza bovină şi leucoza enzootică bovină 
 M. Of. nr. 367/3 iun. 2010   
 
 O. nr. 54/2010 
 Ordin privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare 
 M. Of. nr. 408/18 iun. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 141/2014  (M. Of. nr. 601/12 aug. 2014) 
 
 
 O. nr. 55/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare în care se poate  
 efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor 
 M. Of. nr. 408/18 iun. 2010 
 
 
 O. nr. 57/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează,  
 depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală 
 M. Of. nr. 462/6 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 33/2011  (M. Of. nr. 647/9 sep. 2011) 
 - O. nr. 32/2012  (M. Of. nr. 289/2 mai 2012) 
 - O. nr. 29/2013  (M. Of. nr. 184/2 apr. 2013) 
 - O. nr. 38/2014  (M. Of. nr. 219/27 mar. 2014) 
 - O. nr. 96/2014  (M. Of. nr. 611/18 aug. 2014) 
 - O. nr. 107/2019  (M. Of. nr. 762/19 sep. 2019) 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 - O. nr. 157/2020  (M. Of. nr. 873/24 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 110/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului de legitimaţii de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu şi al unităţilor subordonate  
 ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
 M. Of. nr. 642/14 sep. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2/2021  (M. Of. nr. 26/11 ian. 2021) 
 - O. nr. 27/2021  (M. Of. nr. 156/16 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 130/2010 
 Ordin privind condiţiile pentru declararea exploataţiilor de ovine şi caprine oficial libere de scrapie 
 M. Of. nr. 767/17 nov. 2010   
 
 O. nr. 134/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul oficial al temperaturii  
 alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman 
 M. Of. nr. 805/2 dec. 2010   
 
 O. nr. 135/2010 

 Ordin privind monitorizarea sistemelor de creştere a găinilor ouătoare pentru producţia de ouă de consum, în conformitate cu legislaţia  
 europeană specifică 
 M. Of. nr. 805/2 dec. 2010   
 
 O. nr. 136/2010 
 Ordin privind mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor norme sanitare veterinare 
 M. Of. nr. 805/2 dec. 2010 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 67/2012  (M. Of. nr. 774/16 nov. 2012) 

 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
 O. nr. 326/2010 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere pentru dezvoltarea modalităţilor de  
 cooperare între autorităţi privind transportul în siguranţă al materialelor radioactive în scopuri civile, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2010  
 şi la Londra la 21 iulie 2010 
 M. Of. nr. 827/10 dec. 2010   
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 O. nr. 327/2010 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere pentru cooperarea şi schimbul de  
 informaţii în problematica reglementărilor nucleare dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi  
 Comisia de Securitate Nucleară a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010 
 M. Of. nr. 819/8 dec. 2010   
 
 O. nr. 328/2010 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Comisia Naţională pentru  
 Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Directoratul pentru Securitatea Radiologică din Republica Macedonia pentru cooperarea  
 în domeniul reglementării aspectelor de radioprotecţie, semnat la Bucureşti la 26 octombrie 2010 
 M. Of. nr. 819/8 dec. 2010   
 
 O. nr. 334/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice 
 M. Of. nr. 836/14 dec. 2010   
 
 O. nr. 335/2010 
 Ordin privind aprobarea Normelor de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectrice 
 M. Of. nr. 855/21 dec. 2010 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 288/2019  (M. Of. nr. 876/31 oct. 2019) 

 COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 
 
 H. nr. 112/2010 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanţare în actuala  
 perioadă de criză economică şi financiară, constând în garanţii acordate IMM-urilor şi întreprinderilor mari (NI-GAR-09-II/0) 
 M. Of. nr. 650/20 sep. 2010   
 
 GUVERN 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 635/2010 
 Ordin privind stabilirea Metodologiei cercetării statistice referitoare la cererea turistică a rezidenţilor în România 
 M. Of. nr. 46/20 ian. 2010   
 
 O. nr. 636/2010 

 Ordin privind stabilirea Metodologiei cercetării statistice referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de  
 cazare turistică private 
 M. Of. nr. 40/19 ian. 2010   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 9/2010 
 Ordin pentru aprobarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC 
 M. Of. nr. 100/15 feb. 2010   
 
 O. nr. 121/2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii naţionale de lucru privind zonarea TEMPEST 
 M. Of. nr. 282/29 apr. 2010   
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 530/2010 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din  
 cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor  
 publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 
 M. Of. nr. 669/30 sep. 2010   
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

 O. nr. 114/2010 

 Ordin privind certificarea listei finale cuprinzând persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate preschimbate conform  
 prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989,  
 precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din  
 noiembrie 1987 nr. 341/2004 
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 M. Of. nr. 467/7 iul. 2010   
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 I. nr. 27/2010 

 Instrucţiuni privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal  
 efectuate de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 98/12 feb. 2010   
 
 Instrucţiuni nr. 82/2010 
 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative 
 M. Of. nr. 213/6 apr. 2010 
 Modificări: 
 - I. nr. 50/2015  (M. Of. nr. 384/2 iun. 2015) 
 - I. nr. 147/2016  (M. Of. nr. 799/11 oct. 2016) 
 - I. nr. 23/2017  (M. Of. nr. 172/9 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 34/2010 

 Ordin privind alocarea unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea  
 energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale  
 de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 
 M. Of. nr. 105/16 feb. 2010      
 O. nr. 60/2010 
 Ordin privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice 
 M. Of. nr. 148/8 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 26/2015  (M. Of. nr. 223/1 apr. 2015) 
 - O. nr. 118/2018  (M. Of. nr. 924/1 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 87/2010 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor 
 M. Of. nr. 238/14 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 112/2014  (M. Of. nr. 556/28 iul. 2014) 
 
 
 O. nr. 91/2010 

 Ordin privind alocarea unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea  
 energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale  
 de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 
 M. Of. nr. 247/19 apr. 2010   
 
 O. nr. 94/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul  
 aeronavelor Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 255/20 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 157/2014  (M. Of. nr. 803/4 nov. 2014) 
 
 
 O. nr. 104/2010 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar  
 vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 277/28 apr. 2010   
 
 O. nr. 110/2010 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii privind planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului  
 structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 319/14 mai 2010   
 
 O. nr. 111/2010 

 Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a  
 componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la  
 Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul  
 2010, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program 
 M. Of. nr. 315/13 mai 2010   
 
 O. nr. 120/2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne 
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 M. Of. nr. 357/31 mai 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 90/2016  (M. Of. nr. 436/10 iun. 2016) 
 - O. nr. 3/2018  (M. Of. nr. 98/1 feb. 2018) - modifică titlul 
 - O. nr. 173/2020  (M. Of. nr. 1215/11 dec. 2020) - la 1 ianuarie 2021 
 
 
 O. nr. 122/2010 

 Ordin privind reorganizarea activităţilor de exploatare a autovehiculelor din dotarea unor structuri din cadrul Ministerului Administraţiei  
 şi Internelor 
 M. Of. nr. 351/27 mai 2010   
 
 O. nr. 129/2010 

 Ordin privind construirea de locuinţe proprietate a personalului instituţiei, din fondurile beneficiarilor, prin programe coordonate de  
 Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 401/16 iun. 2010   
 
 O. nr. 135/2010 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării  
 Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Varşovia la 27 mai 2010 
 M. Of. nr. 482/14 iul. 2010   
 
 O. nr. 141/2010 
 Ordin privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale "Ploieşti Industrial Parc" - S.A. 
 M. Of. nr. 467/7 iul. 2010   
 
 O. nr. 142/2010 

 Ordin privind condiţiile şi cerinţele de atribuire a codurilor numerice de identificare a numelor unităţilor de producţie a explozivilor de uz  
 civil 
 M. Of. nr. 469/8 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 210/2012  (M. Of. nr. 637/7 sep. 2012) 
 
 
 O. nr. 161/2010 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2010 
 M. Of. nr. 508/21 iul. 2010   
 
 O. nr. 166/2010 
 Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente 
 M. Of. nr. 559/9 aug. 2010   
 
 O. nr. 173/2010 

 Ordin pentru împuternicirea instituţiilor prefectului în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea  
 nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 564/10 aug. 2010   
 
 O. nr. 177/2010 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Parc Industrial Priboiu" - S.A. 
 M. Of. nr. 572/12 aug. 2010   
 
 O. nr. 181/2010 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului  
 Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 598/24 aug. 2010   
 
 O. nr. 186/2010 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică de specialitate în structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor  
 pentru studenţii/masteranzii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior civile 
 M. Of. nr. 610/27 aug. 2010   
 
 O. nr. 187/2010 
 Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ 
 M. Of. nr. 620/2 sep. 2010   
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 O. nr. 207/2010 

 Ordin privind aprobarea diferenţei la cifra anuală de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a  
 contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de  
 admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici  
 pentru anul 2010, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program 
 M. Of. nr. 660/24 sep. 2010   
 
 O. nr. 209/2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru politici fiscale şi bugetare locale 
 M. Of. nr. 657/23 sep. 2010   
 
 O. nr. 211/2010 
 Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii 
 M. Of. nr. 663/28 sep. 2010   
 
 O. nr. 212/2010 

 Ordin privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi  
 Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen 
 M. Of. nr. 698/19 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 37/2012  (M. Of. nr. 115/14 feb. 2012) 
 
 
 O. nr. 234/2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson 
 M. Of. nr. 719/28 oct. 2010   
 
 O. nr. 246/2010 
 Ordin pentru aprobarea Statutului Fundaţiei "Colegiul Naţional de Afaceri Interne" 
 M. Of. nr. 765/16 nov. 2010   
 
 O. nr. 252/2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale 
 M. Of. nr. 796/29 nov. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 121/2011  (M. Of. nr. 451/28 iun. 2011) 
 
 
 O. nr. 260/2010 

 Ordin privind alocarea unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea  
 energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat corespunzător anului 2010 - tranşa a IV-a, conform Ordonanţei Guvernului nr.  
 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 
 M. Of. nr. 810/3 dec. 2010   
 
 O. nr. 262/2010 
 Ordin privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri 
 M. Of. nr. 831/13 dec. 2010   
 
 O. nr. 268/2010 
 Ordin privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere 
 M. Of. nr. 843/16 dec. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 157/2012  (M. Of. nr. 430/28 iun. 2012) - la 19 ianuarie 2013 
 - O. nr. 82/2013  (M. Of. nr. 340/11 iun. 2013) 
 - O. nr. 110/2014  (M. Of. nr. 543/22 iul. 2014) 
 - O. nr. 173/2014  (M. Of. nr. 879/3 dec. 2014) 
 - O. nr. 97/2015  (M. Of. nr. 639/21 aug. 2015) 
 - O. nr. 58/2017  (M. Of. nr. 431/12 iun. 2017) 
 
 

- O. nr. 149/2020  (M. Of. nr. 963/20 oct. 2020) 

 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 117/89/21707/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare,  
 comercializare şi procesare 
 M. Of. nr. 567/11 aug. 2010   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
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 O. nr. 118/1709/2010 
 Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie  
 publică şi unităţi de agrement 
 M. Of. nr. 436/29 iun. 2010   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 232/2477/2010 
 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării  
 unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 729/2 nov. 2010   
 
 O. nr. 244/2651/2010 

 Ordin pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21 ) şi ale art. 761 alin. (1) lit. e) din  
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
 M. Of. nr. 777/19 nov. 2010   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 108/368/2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea  
 plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, precum şi a Procedurii privind modalitatea concretă prin care  
 contravenientul face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportuluî/depiasării, precum şi condiţiile necesare care  
 trebuie îndeplinite pentru încetarea măsurii de imobilizare 
 M. Of. nr. 330/19 mai 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 230/949/2010  (M. Of. nr. 805/2 dec. 2010) 
 - O. nr. 995/171/2012  (M. Of. nr. 526/30 iul. 2012) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 579/14 aug. 2012) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1150/160/2016  (M. Of. nr. 865/31 oct. 2016) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 107/2010 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării  
 şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastruiui, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 231/13 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 978/2016  (M. Of. nr. 625/16 aug. 2016) 
 - O. nr. 1600/2016  (M. Of. nr. 65/26 ian. 2017) 
 - O. nr. 250/2018  (M. Of. nr. 329/16 apr. 2018) 
 - O. nr. 1607/2018  (M. Of. nr. 1037/6 dec. 2018) - modifică titlul 
 - O. nr. 1256/2020  (M. Of. nr. 414/19 mai 2020) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 393/2010 
 Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor şi a formatelor-standard de întocmire a Planului de repartizare a managerilor publici 
 M. Of. nr. 175/18 mar. 2010   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. A/32/2010 

 Ordin pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.390 (2002), 1.452 (2002), 1.526  
 (2004) şi 1.566 (2004) privind ameninţările aduse păcii şi securităţii internaţionale prin actele teroriste şi privind situaţia din Afganistan 
 M. Of. nr. 49/21 ian. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 131/26 feb. 2010) 
 
 
 O. nr. A/89/2010 

 Ordin privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.903 (2009) privind situaţia din  
 Republica Liberia, nr. 1.904 (2009) privind terorismul, nr. 1.907 (2009) şi nr. 1.862 (2009) privind situaţia din Africa 
 M. Of. nr. 214/6 apr. 2010   
 
 O. nr. A/2460/2010 

 Ordin privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.896 (2009) şi 1.906 (2009) privind  
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 situaţia din Republica Democratică Congo 
 M. Of. nr. 230/12 apr. 2010   
 
 O. nr. A/6932/2010 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.929 (2010) privind neproliferarea 
 M. Of. nr. 634/9 sep. 2010   
 
 O. nr. 33/2010 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 66/29 ian. 2010   
 
 O. nr. 37/2010 

 Ordin privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene  
 Democratice şi Populare, la 27 septembrie 2008 şi 22 iunie 2009, pentru modificarea Programului de cooperare în domeniile  
 învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, comunicării, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Algeriene Democratice şi Populare, pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008 
 M. Of. nr. 75/2 feb. 2010   
 
 O. nr. 47/2010 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 100/15 feb. 2010   
 
 O. nr. 48/2010 
 Ordin privind aprobarea normelor metodologice de funcţionare a Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu 
 M. Of. nr. 96/11 feb. 2010   
 
 O. nr. 187/2010 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 178/19 mar. 2010   
 
 O. nr. 417/2010 

 Ordin privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009, a exportului unui strung carusel model  
 SC14CNC/MSF-2H către firma HINDUSTAN AERONAUTICS/Engine Division, Koraput, Orissa, India 
 M. Of. nr. 230/12 apr. 2010   
 
 O. nr. 783/2010 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Programului executiv al Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniile culturii, ştiinţei, învăţământului şi sportului, pentru anii  
 2010-2013, semnat la Hanoi la 8 aprilie 2010 
 M. Of. nr. 347/26 mai 2010   
 
 O. nr. 821/2010 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Programului de cooperare în domeniile învăţământului, ştiinţei şi  
 culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei pentru anii 2010-2012, semnat la Ulan Bator la 22 aprilie 2010 
 M. Of. nr. 356/31 mai 2010   
 
 O. nr. 869/2010 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 370/4 iun. 2010   
 
 O. nr. 912/2010 

 Ordin privind publicarea Programului de schimburi în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul  
 României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, pentru anii 2010-2014, semnat la Luxemburg la 5 mai 2010 
 M. Of. nr. 411/21 iun. 2010   
 
 O. nr. 1199/2010 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 554/6 aug. 2010   
 
 O. nr. 1229/2010 

 Ordin privind publicarea Înţelegerii de modificare prin schimb de note verbale a Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste  
 România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la scutirea reciprocă de vize şi taxe de vize, semnat la Beijing la 25 aprilie  
 1981 
 M. Of. nr. 752/11 nov. 2010   
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 O. nr. 1422/2010 

 Ordin privind publicarea Programului de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică dintre Guvernul României şi Guvernul Statului  
 Israel pentru anii 2010-2013, semnat la Bucureşti la 12 august 2010 
 M. Of. nr. 652/21 sep. 2010   
 
 O. nr. 1714/2010 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 674/4 oct. 2010   
 
 O. nr. 1718/2010 

 Ordin privind extinderea activităţii Secţiei consulare a Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în  
 Edinburgh, Scoţia 
 M. Of. nr. 677/6 oct. 2010   
 
 O. nr. 1743/2010 

 Ordin pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea  
 vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 696/19 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 418/2013  (M. Of. nr. 233/23 apr. 2013) 
 - O. nr. 1626/2017  (M. Of. nr. 745/15 sep. 2017) 
 
 
 O. nr. 1818/2010 
 Ordin privind extinderea activităţii Consulatului General al României la Bălţi, Republica Moldova 
 M. Of. nr. 687/12 oct. 2010   
 
 O. nr. 2055/2010 

 Ordin privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 8 octombrie 2010 şi 2 noiembrie 2010, care constituie Schimbul  
 
 
 de instrumente pentru corectarea erorii materiale în textul Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare  
 Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat şi interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing  
 la 27 iunie 2002 
 M. Of. nr. 802/30 nov. 2010   
 
 O. nr. 2159/2010 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Moldova cu privire la deschiderea şi funcţionarea Institutului Cultural Român "Mihai Eminescu" de la Chişinău, încheiat în formă  
 simplificată, prin schimb de note verbale, semnate la Chişinău la 23 septembrie 2010 şi 12 octombrie 2010 
 M. Of. nr. 800/30 nov. 2010 

 Notă: Intrarea în vigoare este prevăzută în O. nr. 1214/2011 (M.A.E.) - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011 
 
 
 O. nr. 2217/2010 
 Ordin privind publicarea Programului de aplicare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Republicii Arabe Siriene pentru anii 2010-2014, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 
 M. Of. nr. 855/21 dec. 2010   
 
 O. nr. 2235/2010 

 Ordin privind publicarea Programului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru  
 cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii pentru perioada 2010-2014, semnat la Bucureşti la 15 noiembrie 2010 
 M. Of. nr. 15/7 ian. 2011   
 
 O. nr. 2329/2010 
 Ordin privind publicarea textului unui tratat 
 M. Of. nr. 54/21 ian. 2011   
 
 O. nr. 2351/2010 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 54/21 ian. 2011   
 
 O. nr. 2353/2010 

 Ordin privind publicarea Programului executiv al Acordului de cooperare în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru anii 2010-2013, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2010 
 M. Of. nr. 37/14 ian. 2011   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
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 O. nr. 5/2010 

 Ordin privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare datorate de beneficiarii publici eligibili ai FEADR în anul 2010 pentru  
 scrisorile de garantare emise de fondurile de garantare 
 M. Of. nr. 41/19 ian. 2010   
 
 O. nr. 12/2010 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea  
 produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole" 
 M. Of. nr. 77/4 feb. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1415/2013  (M. Of. nr. 793/17 dec. 2013) 
 
 
 O. nr. 16/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind  
 gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de  
 dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor  
 nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi  
 gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere  
 în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul  
 european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului  
 de creditare de către fondurile de garantare 
 M. Of. nr. 84/8 feb. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 113/2010  (M. Of. nr. 399/16 iun. 2010) 
 - O. nr. 11/2011  (M. Of. nr. 193/21 mar. 2011) 
 
 
 O. nr. 75/2010 

 Ordin privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone  
 defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agro-mediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 
 M. Of. nr. 217/7 apr. 2010   
 
 O. nr. 80/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind recepţia, sistemul de evidenţă, controlul conformităţii, prezentarea şi etichetarea în vederea  
  
 comercializării cu amănuntul a produselor vitivinicole vrac, provenite din import sau comerţul intracomunitar, în vederea asigurării  
 trasabilităţii acestora 
 M. Of. nr. 263/22 apr. 2010   
 
 O. nr. 82/2010 
 Ordin privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 222/8 apr. 2010   
 
 O. nr. 97/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri  
 financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe 
 M. Of. nr. 288/3 mai 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 238/2010  (M. Of. nr. 778/22 nov. 2010) 
 
 
 O. nr. 107/2010 
 Ordin privind aprobarea Planului de ajustare a efortului de pescuit 
 M. Of. nr. 391/14 iun. 2010   
 
 O. nr. 119/2010 

 Ordin privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor denumiri de origine, a indicaţiilor  
 geografice şi a menţiunilor tradiţionale ale produselor vitivinicole la nivel naţional şi de modificare a condiţiilor specifice ale produselor  
 vitivinicole obţinute într-o denumire de origine controlată sau o indicaţie geografică 
 M. Of. nr. 356/31 mai 2010   
 
 O. nr. 123/2010 

 Ordin privind stabilirea anumitor derogări pentru acceptarea populaţiilor locale şi a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod  
 tradiţional, în localităţi şi regiuni specifice şi care sunt ameninţate de eroziune genetică şi a soiurilor de legume lipsite de valoare  
 intrinsecă pentru producţia agricolă comercială, dar create pentru a fi cultivate în condiţii speciale, precum şi pentru comercializarea  
 seminţelor acestor populaţii locale şi soiuri 
 M. Of. nr. 380/8 iun. 2010   
 
 O. nr. 126/2010 
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 Ordin pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea  
 ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură 
 M. Of. nr. 354/28 mai 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 380/8 iun. 2010) 
 Modificări: 
 - O. nr. 146/2010  (M. Of. nr. 412/21 iun. 2010) 
 - O. nr. 177/2010  (M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 - O. nr. 246/2010  (M. Of. nr. 748/9 nov. 2010) 
 - O. nr. 73/2012  (M. Of. nr. 247/12 apr. 2012) 
 
 
 O. nr. 139/2010 
 Ordin privind controlul nematozilor cu chişti ai cartofului 
 M. Of. nr. 419/23 iun. 2010   
 
 O. nr. 143/2010 

 Ordin privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi  
 procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de  
 atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare 
 M. Of. nr. 412/21 iun. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 40/2011  (M. Of. nr. 124/18 feb. 2011) 
 - O. nr. 78/2011  (M. Of. nr. 254/11 apr. 2011) 
 - O. nr. 207/2013  (M. Of. nr. 208/12 apr. 2013) 
 - O. nr. 3432/2015  (M. Of. nr. 26/14 ian. 2016) 
 - O. nr. 918/2016  (M. Of. nr. 769/30 sep. 2016) 
 
 
 O. nr. 149/2010 
 Ordin privind comercializarea seminţelor de cereale 
 M. Of. nr. 439/30 iun. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 125/2012  (M. Of. nr. 387/11 iun. 2012) 
 - O. nr. 1522/2013  (M. Of. nr. 4/6 ian. 2014) 
 - O. nr. 92/2016  (M. Of. nr. 79/3 feb. 2016) 
 - O. nr. 1300/2018  (M. Of. nr. 716/20 aug. 2018) 
 - O. nr. 119/2020  (M. Of. nr. 389/14 mai 2020) 
 - O. nr. 152/2021  (M. Of. nr. 735/27 iul. 2021) 
 - O. nr. 228/2021  (M. Of. nr. 899/20 sep. 2021) - la 1 septembrie 2022 
 - O. nr. 345/2021  (M. Of. nr. 1235/28 dec. 2021) - la 1 februarie 2022 
 
 
 O. nr. 150/2010 
 Ordin privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre 
 M. Of. nr. 440/30 iun. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 215/2016  (M. Of. nr. 170/7 mar. 2016) 
 - O. nr. 965/2016  (M. Of. nr. 929/18 nov. 2016) 
 - O. nr. 119/2020  (M. Of. nr. 389/14 mai 2020) 
 - O. nr. 228/2021  (M. Of. nr. 899/20 sep. 2021) - la 1 septembrie 2022 
 
 
 O. nr. 152/2010 
 Ordin pentru stabilirea componenţei Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă 
 M. Of. nr. 440/30 iun. 2010   
 
 O. nr. 155/2010 
 Ordin privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere 
 M. Of. nr. 447/1 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1521/2013  (M. Of. nr. 4/6 ian. 2014) 
 - O. nr. 965/2016  (M. Of. nr. 929/18 nov. 2016) 
 - O. nr. 151/2017  (M. Of. nr. 461/20 iun. 2017) 
 - O. nr. 1299/2018  (M. Of. nr. 723/22 aug. 2018) 
 - O. nr. 119/2020  (M. Of. nr. 389/14 mai 2020) 
 - O. nr. 152/2021  (M. Of. nr. 735/27 iul. 2021) 
 - O. nr. 228/2021  (M. Of. nr. 899/20 sep. 2021) - la 1 septembrie 2022 
 
 
 O. nr. 202/2010 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului II 2010, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 632/8 sep. 2010   
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 O. nr. 221/2010 

 Ordin privind aprobarea repartizării cotelor de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr în anul comercial 2010-2011 pentru societăţile  
 comerciale acreditate producătoare de zahăr 
 M. Of. nr. 671/1 oct. 2010   
 
 O. nr. 230/2010 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de lucru privind implementarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008  
 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul european de  
 garantare agricolă 
 M. Of. nr. 695/18 oct. 2010   
 
 O. nr. 231/2010 

 Ordin pentru aprobarea conţinutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând  
 domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare ori în administrarea sau în  
 folosinţa societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol, situată pe  
 teritoriul organizaţiei, în proprietatea acelei organizaţii, şi a conţinutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de  
 îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigaţii, cu excepţia celei principale sau a celei de prim ordin,  
 situată pe teritoriul unei organizaţii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului din cadrul  
 unei părţi autonome funcţional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea publică a  
 statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federaţii, în folosinţa gratuită a acelei organizaţii sau federaţii 
 M. Of. nr. 770/17 nov. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1426/2014  (M. Of. nr. 747/14 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 272/2010 
 Ordin privind aprobarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol 
 M. Of. nr. 845/16 dec. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 10/2015  (M. Of. nr. 36/16 ian. 2015) 
 
 
 O. nr. 348/2010 
 Ordin de stabilire a atribuţiilor Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 
 M. Of. nr. 203/31 mar. 2010 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 403/2010  (M. Of. nr. 296/6 mai 2010) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 95/153/1998/3241/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014 
 M. Of. nr. 650/20 sep. 2010   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 89/M.58/437/2010 
 Ordin pentru aprobarea Protocolului-cadru privind asigurarea siguranţei spaţiului aerian pe timpul intervenţiilor active în atmosferă 
 M. Of. nr. 446/1 iul. 2010   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 216/2834/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac  
 parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 
 M. Of. nr. 130/21 feb. 2011   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 83/740/2010 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a experţilor evaluatori, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor  
 din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii 
 M. Of. nr. 351/27 mai 2010   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 22/308/214/2010 
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 Ordin privind actualizarea listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 247/19 apr. 2010   
 
 O. nr. 203/1239/1548/2010 
 Ordin privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 680/7 oct. 2010   
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.12/2010 

 Ordin privind activitatea de evaluare a gradului de ocupare a spaţiilor construite şi terenurilor din cazărmile Ministerului Apărării  
 Naţionale 
 M. Of. nr. 71/30 ian. 2010   
 
 O. nr. M.20/2010 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, a aplicării în plan intern  
 a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România 
 M. Of. nr. 90/10 feb. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. M.25/2020  (M. Of. nr. 133/19 feb. 2020) 
 
 
 O. nr. M.21/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind evaluarea competenţei lingvistice în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 103/15 feb. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 151/9 mar. 2010) 
 Modificări: 
 - O. nr. M.240/2019  (M. Of. nr. 23/14 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. M.32/2010 
 Ordin pentru aprobarea atribuţiilor directorului Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor 
 M. Of. nr. 164/15 mar. 2010   
 
 O. nr. M.39/2010 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul  
 soldaţilor şi gradaţilor voluntari 
 M. Of. nr. 243/16 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. M.31/2012  (M. Of. nr. 209/29 mar. 2012) 
 - O. nr. M.30/2012  (M. Of. nr. 229/5 apr. 2012) 
 - O. nr. M.78/2014  (M. Of. nr. 534/17 iul. 2014) 
 - O. nr. M.57/2015  (M. Of. nr. 434/18 iun. 2015) 
 - O. nr. M.217/2019  (M. Of. nr. 987/9 dec. 2019) 
 - O. nr. M.3/2021  (M. Of. nr. 47/15 ian. 2021) 
 - O. nr. M.205/2021  (M. Of. nr. 985/14 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. M.44/2010 
 Ordin privind constituirea Consiliului miniştrilor apărării naţionale 
 M. Of. nr. 262/22 apr. 2010   
 
 O. nr. M.49/2010 
 Ordin privind avansarea onorifică a veteranilor de război, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război 
 M. Of. nr. 268/26 apr. 2010   
 
 O. nr. M.54/2010 

 Ordin privind organizarea şi atribuţiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu forţele armate  
 străine 
 M. Of. nr. 315/13 mai 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. M.110/2011  (M. Of. nr. 923/27 dec. 2011) 
 
 
 O. nr. M.99/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind activitatea de pregătire în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 603/26 aug. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. M.54/2015  (M. Of. nr. 420/12 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. M.111/2010 
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 Ordin pentru aprobarea schimbării denumirii Spitalului Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" în Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr.  
 Victor Popescu" 
 M. Of. nr. 681/7 oct. 2010   
 
 O. nr. M.121/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind consumurile de combustibili pentru încălziri centrale, ventilaţii şi activităţi  
 administrativ-gospodăreşti în unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 774/18 nov. 2010 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. M.101/2013  (M. Of. nr. 639/16 oct. 2013) 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 
 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 

 O. nr. M.6/18/1675/C/350/10088/2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de garnizoană 
 M. Of. nr. 554/6 aug. 2010   
 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 171/2010 

 Ordin privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point,  
 DWL-2100AP, D-Link, introduse pe piaţa din România de către Societatea Comercială "Asesoft Distribution" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 131/26 feb. 2010   
 
 O. nr. 172/2010 

 Ordin privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point,  
 QA705401APE, Qubs, introduse pe piaţa din România de către Societatea Comercială "Tornado Sistems" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 131/26 feb. 2010   
 
 O. nr. 953/2010 

 Ordin privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor radio "izolator telefon mobil GDT007 bruiaj  
 GSM Pocket R10, izolator telefon mobil GDT007 bruiaj GSM R50, izolator video GDT007 bruiaj cameră wireless mini R10, transceiver  
 Kewood TK 1118, Kit GDT007 microcameră în nasture wireless 500 m, Kit GDT007 microcameră wireless Pix 100 m+receiver USB",  
 introduse pe piaţa din România de către Societatea Comercială INVENT GADGET 007 - S.R.L. 
 M. Of. nr. 688/13 oct. 2010   
 
 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

 O. nr. 2010/2010 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Militar Naţional "Regele Ferdinand I" 
 M. Of. nr. 81/5 feb. 2010   
 
 O. nr. 2011/2010 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Brăilei 
 M. Of. nr. 81/5 feb. 2010   
 
 O. nr. 2227/2010 
 Ordin privind aprobarea acreditării Complexului Muzeal Bucovina 
 M. Of. nr. 363/2 iun. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 489/15 iul. 2010) 
 
 
 O. nr. 2296/2010 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Aviaţiei 
 M. Of. nr. 400/16 iun. 2010   
 
 O. nr. 2297/2010 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei 
 M. Of. nr. 400/16 iun. 2010   
 
 O. nr. 2494/2010 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în  
 Registrul arheologilor 
 M. Of. nr. 631/8 sep. 2010   
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 O. nr. 2495/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării  
 monumentelor istorice 
 M. Of. nr. 634/9 sep. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 3190/2020  (M. Of. nr. 894/1 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 2562/2010 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică 
 M. Of. nr. 768/17 nov. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2178/2011  (M. Of. nr. 304/3 mai 2011) 
 
 

- O. nr. 2657/2021  (M. Of. nr. 277/19 mar. 2021) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 
 O. nr. 1083/2010 

 Ordin privind stabilirea, la nivel naţional, a categoriilor de cheltuieli eligibile în implementarea proiectelor finanţate în cadrul  
 Programului ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale 
 M. Of. nr. 148/8 mar. 2010   
 
 O. nr. 1204/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic 
 M. Of. nr. 236/14 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 638/2019  (M. Of. nr. 606/23 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 1294/2010 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului  
 operaţional comun "România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013" 
 M. Of. nr. 654/22 sep. 2010   
 
 O. nr. 1564/2010 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind  
 reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea  
 apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice 
 M. Of. nr. 366/3 iun. 2010 
 
 
 O. nr. 1722/2010 

 Ordin pentru aprobarea recunoaşterii şi desemnării Laboratorului de încercări higrotermice pe materiale şi elemente de construcţii -  
 Sucursala Iaşi - din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă  
 "URBAN-INCERC", în vederea notificării la Comisia Europeană pentru funcţia de laborator de încercări pentru atestarea conformităţii  
 produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 426/25 iun. 2010   
 
 O. nr. 1723/2010 

 Ordin privind aprobarea recunoaşterii şi desemnării Laboratorului de cercetare şi încercări pe elemente şi structuri pentru construcţii, din  
 cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", în  
 vederea notificării la Comisia Europeană pentru funcţia de laborator de încercări 
 M. Of. nr. 419/23 iun. 2010   
 
 O. nr. 1724/2010 

 Ordin privind aprobarea recunoaşterii şi desemnării Laboratorului de cercetare şi încercări pentru protecţia termică a construcţiilor şi  
 economia de energie în construcţii, din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare  
 Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", în vederea notificării la Comisia Europeană pentru funcţia de laborator de încercări 
 M. Of. nr. 419/23 iun. 2010   
 
 O. nr. 1725/2010 

 Ordin privind aprobarea recunoaşterii şi desemnării Societăţii Comerciale LABORATORUL CENTRAL - S.A. în vederea notificării la  
 Comisia Europeană pentru funcţia de laborator de încercări 
 M. Of. nr. 419/23 iun. 2010   
 
 O. nr. 1937/2010 

 Ordin pentru aprobarea modelului-cadru al Convenţiei privind plata dobânzii subvenţionate aferente creditelor bancare cu garanţie  
 guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 
 M. Of. nr. 572/12 aug. 2010   
 
 O. nr. 1954/2010 
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 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale "Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia  
 Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 581/17 aug. 2010   
 
 O. nr. 2183/2010 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului  
 operaţional comun de cooperare transfrontalieră Ungaria-Slovacia- România-Ucraina 2007-2013 
 M. Of. nr. 658/23 sep. 2010   
 
 O. nr. 2237/2010 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri" 
 M. Of. nr. 683/8 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 61/2011  (M. Of. nr. 51/20 ian. 2011) 
 - O. nr. 996/2016  (M. Of. nr. 542/19 iul. 2016) 
 - O. nr. 963/2021  (M. Of. nr. 729/26 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 2414/2010 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante  
 ori temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 M. Of. nr. 736/4 nov. 2010   
 
 O. nr. 2433/2010 

 Ordin pentru desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană  
 pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 749/10 nov. 2010   
 
 O. nr. 2434/2010 

 Ordin pentru desemnarea Societăţii Comerciale CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii  
 specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 749/10 nov. 2010   
 
 O. nr. 2514/2010 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton  
 precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton", indicativ NE 012/2-2010 
 M. Of. nr. 853/20 dec. 2010   
 
 O. nr. 2637/2010 

 Ordin pentru desemnarea Societăţii Comerciale KONTROL - S.R.L în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de  
 funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 887/29 dec. 2010   
 
 O. nr. 2654/2010 

 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale SRAC CERT - S.R.L în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de  
 funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 898/31 dec. 2010   
 
 O. nr. 2655/2010 

 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru  
 realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 898/31 dec. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1811/2012  (M. Of. nr. 694/9 oct. 2012) 
 
 
 O. nr. 2688/2010 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire, indicativ NP  
 125: 2010" 
 M. Of. nr. 158/4 mar. 2011   
 
 O. nr. 2689/2010 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere, indicativ NP 124: 2010" 
 M. Of. nr. 158/4 mar. 2011   
 
 O. nr. 2690/2010 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind determinarea valorilor caracteristice şi de calcul ale parametrilor  
 geotehnici, indicativ NP 122: 2010" 
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 M. Of. nr. 158/4 mar. 2011   
 
 O. nr. 2691/2010 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi, indicativ NP 123: 2010" 
 M. Of. nr. 158/4 mar. 2011   
 
 O. nr. 2701/2010 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de  
 amenajare a teritoriului şi de urbanism 
 M. Of. nr. 47/19 ian. 2011 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 835/2014  (M. Of. nr. 425/10 iun. 2014) 

 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 O. nr. 364/2010 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte,  
 responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi  
 instalaţii tehnologice industriale 
 M. Of. nr. 335/20 mai 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 589/2020  (M. Of. nr. 225/20 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 391/2010 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a  
 minelor/carierelor 
 M. Of. nr. 188/24 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1902/2013  (M. Of. nr. 596/24 sep. 2013) 
 
 
 O. nr. 393/2010 

 Ordin privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a  
 energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial  
 "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) "Sprijinirea  
 investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor  
 de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi  
 continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie"- partea de distribuţie 
 M. Of. nr. 264/22 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1370/2010  (M. Of. nr. 526/28 iul. 2010) 
 - O. nr. 758/342/2014  (M. Of. nr. 448/19 iun. 2014) 
 - O. nr. 1778/2015  (M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 
 - O. nr. 292/2016  (M. Of. nr. 139/23 feb. 2016) 
 
 
 O. nr. 625/2010 

 Ordin pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite "Schemă de ajutor de stat sub  
 formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei  
 JEREMIE în România", aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare", axa prioritară 1 "Un sistem de  
 producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice 
 M. Of. nr. 269/26 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2496/2013  (M. Of. nr. 14/9 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 663/2010 

 Ordin pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1—2010 "Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare  
 independente", PT C 4—2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6—2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide",  
 PT C 7—2010 "Dispozitive de siguranţă", PT C 8—2010 "Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate", PT C 9—2010 "Cazane de  
 apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune", PT C 10—2010 "Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune" 
 M. Of. nr. 385/10 iun. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 557/2014  (M. Of. nr. 336/8 mai 2014) 
 
 
 O. nr. 874/2010 
 Ordin privind aprobarea Manualului de operare pentru programul "Schema de granturi mici" 
 M. Of. nr. 509/22 iul. 2010   
 
 O. nr. 1007/2010 

 Ordin pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri  
 nominale ≤ 400 kW", PT C2-2010 "Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi" şi PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente  
 centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor" 
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 M. Of. nr. 513/23 iul. 2010   
 
 O. nr. 1338/2010 

 Ordin pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită "Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de  
 garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România", aferentă domeniului major de  
 intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului  
 operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice 
 M. Of. nr. 521/27 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2502/2013  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 1404/2010 

 Ordin pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT R1-2010 "Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme  
 autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)", PT  
 R2-2010 "Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară", PT R3-2010  
 "Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de  
 tracţiune a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige, lanţuri, benzi textile, funii şi altele asemenea", PT R8-2010 "Scări şi  
 trotuare rulante" 
 M. Of. nr. 634/9 sep. 2010   
 
 O. nr. 1628/2010 

 Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis, denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în  
 parteneriat" 
 M. Of. nr. 651/20 sep. 2010   
 
 O. nr. 1634/2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restructurare şi reorganizare la nivelul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 M. Of. nr. 653/21 sep. 2010   
 
 O. nr. 1733/2010 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru desemnarea organismelor de certificare a echipamentelor pentru agrement 
 M. Of. nr. 667/29 sep. 2010   
 
 O. nr. 1747/2010 

 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, instituită la Societatea Comercială "Moldomin" -  
 S.A. Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 679/7 oct. 2010   
 
 O. nr. 2128/2010 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor  
 vacante ori temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi  
 Mediului de Afaceri, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea acestuia 
 M. Of. nr. 798/29 nov. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 173/2011  (M. Of. nr. 99/7 feb. 2011) 
 
 
 O. nr. 2786/2010 

 Ordin pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformităţii  
 echipamentelor pentru agrement 
 M. Of. nr. 32/13 ian. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1053/2016  (M. Of. nr. 769/30 sep. 2016) 
 - O. nr. 445/2020  (M. Of. nr. 171/2 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 2842/2010 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de  
 seră pentru activităţi de aviaţie şi, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie 
 M. Of. nr. 34/14 ian. 2011 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 213/28 mar. 2011) 

 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 392/876/2010 
 Ordin privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea  
 competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul  
 combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de intervenţie 1 "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi  
 dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de vedere al mediului)", operaţiunea "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi  
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 modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului, precum şi a reţelelor de distribuţie a energiei  
 electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de  
 transport şi distribuţie" - partea de distribuţie 
 M. Of. nr. 246/16 apr. 2010   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 
 
 Decizia nr. 65/2010 

 Decizie privind înfiinţarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobarea regulamentului de  
 organizare şi funcţionare, precum şi a componenţei acestuia 
 M. Of. nr. 429/25 iun. 2010   
 
 Decizia nr. 66/2010 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea  
 culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 181/22 mar. 2010 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 89/2010  (M. Of. nr. 275/28 apr. 2010) 
 - Decizia nr. 195/2010  (M. Of. nr. 669/30 sep. 2010) 
 
 
 Decizia nr. 67/2010 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea  
 meşteşugurilor şi artizanatului 
 M. Of. nr. 181/22 mar. 2010   
 
 Decizia nr. 68/2010 

 Decizie pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a  
 produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 185/23 mar. 2010   
 
 Decizia nr. 69/2010 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi  
 facilitarea accesului acestora la finanţare - START 
 M. Of. nr. 187/24 mar. 2010 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 86/2010  (M. Of. nr. 246/16 apr. 2010) 
 - Decizia nr. 136/2010  (M. Of. nr. 384/10 iun. 2010) 
 - Decizia nr. 182/2010  (M. Of. nr. 669/30 sep. 2010) 
 - Decizia nr. 248/2010  (M. Of. nr. 780/22 nov. 2010) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 
 
 O. nr. 361/2010 

 Ordin privind transmiterea on-line la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat a  

 rapoartelor de monitorizare a ascensoarelor 
 M. Of. nr. 316/13 mai 2010 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 444/2010  (M. Of. nr. 474/9 iul. 2010) 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 O. nr. 3081/2010 

 Ordin privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi  
 învăţământ seral 
 M. Of. nr. 108/17 feb. 2010   
 
 O. nr. 3142/2010 

 Ordin privind aprobarea calendarului sesiunilor speciale şi a metodologiei speciale de organizare şi desfăşurare a examenului de  
 bacalaureat - 2010, pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010 
 M. Of. nr. 145/5 mar. 2010   
 
 O. nr. 3235/2010 

 Ordin privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile  
 didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar 
 M. Of. nr. 130/25 feb. 2010   
 
 O. nr. 3330/2010 
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 Ordin privind aprobarea Curriculumului pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, pentru domeniul de pregătire de  
 bază "Producţie media" 
 M. Of. nr. 142/4 mar. 2010   
 
 O. nr. 3331/2010 

 Ordin privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică  
 comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral 
 M. Of. nr. 379/8 iun. 2010   
 
 O. nr. 3425/2010 
 Ordin privind divizarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Genesis" Bucureşti 
 M. Of. nr. 186/24 mar. 2010   
 
 O. nr. 3429/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa GE. CE. PIC (Englishkinder) din  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 186/24 mar. 2010   
 
 O. nr. 3633/2010 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Apollonia" din Iaşi 
 M. Of. nr. 451/2 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 5891/2012  (M. Of. nr. 693/9 oct. 2012) 
 
 
 O. nr. 3743/2010 

 Ordin privind sesiunea specială de bacalaureat 2010 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc  
 pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale 
 M. Of. nr. 310/12 mai 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 3848/2010  (M. Of. nr. 382/9 iun. 2010) 
 
 
 O. nr. 3810/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Tom şi Jerry Junior" din Constanţa 
 M. Of. nr. 345/25 mai 2010   
 
 O. nr. 3811/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Gosen" din Arad 
 M. Of. nr. 345/25 mai 2010   
 
 O. nr. 3812/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Bacău 
 M. Of. nr. 345/25 mai 2010   
 
 O. nr. 3828/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular "Virgil Madgearu" din  
 Suceava 
 M. Of. nr. 345/25 mai 2010   
 
 O. nr. 3853/2010 

 Ordin privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar  
 2010-2011 
 M. Of. nr. 445/1 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 5573/2010  (M. Of. nr. 842/16 dec. 2010) 
 
 
 O. nr. 4034/2010 
 Ordin privind structura anului şcolar 2010-2011 
 M. Of. nr. 401/16 iun. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 4070/2011  (M. Of. nr. 286/22 apr. 2011) 
 
 
 O. nr. 4151/2010 
 Ordin privind diploma de master şi suplimentul la diplomă 
 M. Of. nr. 445/1 iul. 2010   
 
 O. nr. 4230/2010 
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 Ordin pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului  
 Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, şi pentru aprobarea Contractului-cadru  
 de închiriere 
 M. Of. nr. 417/22 iun. 2010   
 
 O. nr. 4235/2010 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea specială a Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 421/23 iun. 2010   
 
 O. nr. 4463/2010 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată  
 pentru clasa a X-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică - domeniile de pregătire generală, pentru care se asigură  
 pregătirea prin învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 636/10 sep. 2010   
 
 O. nr. 4469/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kinder Strumff" din Piteşti 
 M. Of. nr. 515/23 iul. 2010   
 
 O. nr. 4470/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Catolică "Sf. Ioana Antida" din  
 Râmnicu Vâlcea 
 M. Of. nr. 515/23 iul. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 842/16 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 4572/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Teleki" din Râmnicu Vâlcea 
 M. Of. nr. 569/11 aug. 2010   
 
 O. nr. 4573/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Creştină "Filadelfia" clasele I-XII din  
 Suceava 
 M. Of. nr. 569/11 aug. 2010   
 
 O. nr. 4574/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sf. Iosif" din Adjudeni 
 M. Of. nr. 570/11 aug. 2010   
 
 O. nr. 4575/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Dr. I. Cantacuzino"  
 din Constanţa 
 M. Of. nr. 570/11 aug. 2010   
 
 O. nr. 4576/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Motanul Încălţat" din Piteşti 
 M. Of. nr. 580/16 aug. 2010   
 
 O. nr. 4577/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal din localitatea  
 Tălmaciu 
 M. Of. nr. 580/16 aug. 2010   
 
 O. nr. 4578/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din  
 Zalău 
 M. Of. nr. 580/16 aug. 2010   
 
 O. nr. 4590/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar "Puskas Tivadar" din municipiul  
 Sfântu Gheorghe 
 M. Of. nr. 580/16 aug. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 4811/2011  (M. Of. nr. 642/8 sep. 2011) 
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 O. nr. 4591/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar Economic Administrativ "Berde  
 Aron" din municipiul Sfântu Gheorghe 
 M. Of. nr. 580/16 aug. 2010   
 
 O. nr. 4627/2010 
 Ordin privind instituirea Diplomei de excelenţă instituţională 
 M. Of. nr. 577/13 aug. 2010   
 
 O. nr. 4667/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sf. Ana" din Săbăoani 
 M. Of. nr. 592/20 aug. 2010   
 
 O. nr. 4748/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "an de completare", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "mecanic auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din Iaşi 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010   
 
 O. nr. 4749/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică" din cadrul  
 unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Eugen Nicoară" din Reghin 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010   
 
 O. nr. 4750/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Liceul Teoretic "Şcoala Europeană Bucureşti" 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 3032/2014  (M. Of. nr. 97/7 feb. 2014) 
 
 
 O. nr. 4751/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Luca" din  
 Tulcea 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010   
 
 O. nr. 4752/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Privată "Casa Speranţei" din Timişoara 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010   
 
 O. nr. 4753/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul" din Petroşani 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010   
 
 O. nr. 4754/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Pinocchio" din Sighişoara 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010   
 
 O. nr. 4755/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Evanghelică din Oradea 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010   
 
 O. nr. 4756/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 Oneşti 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010   
 
 O. nr. 4757/2010 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Ocrotirea" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010   
 
 O. nr. 4799/2010 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011 
 M. Of. nr. 63/25 ian. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4345/2011  (M. Of. nr. 393/3 iun. 2011) 
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 O. nr. 4800/2010 
 Ordin privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011 
 M. Of. nr. 67/26 ian. 2011   
 
 O. nr. 4801/2010 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011 
 M. Of. nr. 657/23 sep. 2010   
 
 O. nr. 4802/2010 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 
 M. Of. nr. 657/23 sep. 2010   
 
 O. nr. 5135/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal" (şcoală de maiştri), domeniul "mecanic", calificarea  
 profesională "maistru mecanic", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Industrial de Petrol "Teleajen" din  
 municipiul Ploieşti 
 M. Of. nr. 652/21 sep. 2010   
 
 O. nr. 5136/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "an de completare", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "bucătar", respectiv pentru nivelul "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională  
 "tehnician în gastronomie", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificarea profesională "coafor stilist", din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar de Servicii "Sfântul Apostol Andrei" din municipiul Ploieşti 
 M. Of. nr. 652/21 sep. 2010   
 
 O. nr. 5137/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "an de completare", domeniul "electronică şi automatizări", calificarea  
 profesională "electronist aparate şi echipamente", respectiv pentru nivelul "liceal", profilul "tehnic", domeniul "construcţii, instalaţii şi  
 lucrări", calificarea profesională "tehnician instalator pentru construcţii", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul  
 Tehnic "Elie Radu" din municipiul Ploieşti 
 M. Of. nr. 652/21 sep. 2010   
 
 O. nr. 5138/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "organizator banqueting", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Mihail Cantacuzino" din  
 localitatea Sinaia 
 M. Of. nr. 652/21 sep. 2010   
 
 O. nr. 5219/2010 

 Ordin privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea  
 competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de  
 evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de  
 evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat 
 M. Of. nr. 701/20 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 4932/2013  (M. Of. nr. 680/5 nov. 2013) 
 - O. nr. 3483/2014  (M. Of. nr. 364/16 mai 2014) 
 - O. nr. 4436/2014  (M. Of. nr. 790/30 oct. 2014) 
 - O. nr. 5088/2015  (M. Of. nr. 743/5 oct. 2015) 
 - O. nr. 3682/2016  (M. Of. nr. 348/6 mai 2016) 
 - O. nr. 5905/2016  (M. Of. nr. 384/23 mai 2017) 
 - O. nr. 3687/2019  (M. Of. nr. 252/2 apr. 2019) 
 - O. nr. 5543/2019  (M. Of. nr. 13/10 ian. 2020) 
 - O. nr. 6063/2020  (M. Of. nr. 1232/15 dec. 2020) 
 - O. nr. 5609/2021  (M. Of. nr. 34/12 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 5438/2010 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului naţional de excelenţă Reghin pentru pregătirea elevelor şi elevilor la disciplina dans sportiv 
 M. Of. nr. 776/19 nov. 2010   
 
 O. nr. 5471/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Prof. Dr. Doc. Enescu  
 Longinus" din Botoşani 
 M. Of. nr. 721/28 oct. 2010 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 4909/2014  (M. Of. nr. 834/17 nov. 2014) - modifică titlul 
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 O. nr. 5497/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Italiană "Sfânta Ioana Antida" din  
 Lugoj 
 M. Of. nr. 721/28 oct. 2010   
 
 O. nr. 5498/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena"  
 din Bucureşti 
 M. Of. nr. 721/28 oct. 2010   
 
 O. nr. 5499/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Girotondo" din  
 Botoşani 
 M. Of. nr. 721/28 oct. 2010   
 
 O. nr. 5615/2010 
 Ordin privind aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012 
 M. Of. nr. 760/15 nov. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 4661/2011  (M. Of. nr. 516/21 iul. 2011) 
 
 
 O. nr. 5616/2010 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 760/15 nov. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 4660/2011  (M. Of. nr. 516/21 iul. 2011) 
 - O. nr. 4860/2011  (M. Of. nr. 594/23 aug. 2011) 
 
 
 O. nr. 5730/2010 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării  
 profesionale de nivel 2 
 M. Of. nr. 819/8 dec. 2010   
 
 O. nr. 5803/2010 
 Ordin privind aprobarea modelelor diplomei de licenţă, diplomei de arhitect şi suplimentului la diplomă 
 M. Of. nr. 867/23 dec. 2010   
 
 O. nr. 5914/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "turism şi alimentaţie", calificările profesionale  
 "asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie", "organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii", din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Economic "Andrei Bârseanu" din municipiul Braşov 
 M. Of. nr. 27/12 ian. 2011   
 
 O. nr. 5924/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări",  
 calificarea profesională "tehnician instalator pentru construcţii", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "industrie  
 alimentară", calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul  
 Tehnic "Constantin Istrati" din municipiul Câmpina 
 M. Of. nr. 41/17 ian. 2011   
 
 O. nr. 5925/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Muntele de Foc" din  
 localitatea Câmpeniţa 
 M. Of. nr. 41/17 ian. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3779/2012  (M. Of. nr. 317/11 mai 2012) 
 
 
 O. nr. 5926/2010 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bethania" din municipiul  
 Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 41/17 ian. 2011   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

 O. nr. 3074/2069/2010 
 Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în  
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 străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2010-2011, şi a listei instituţiilor de învăţământ  
 universitar din care provin candidaţii 
 M. Of. nr. 137/2 mar. 2010   
 
 O. nr. 3075/2068/2010 
 Ordin privind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice 
 M. Of. nr. 137/2 mar. 2010   
 
 O. nr. 5686/2690/2010 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în  
 străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2011-2012, şi a Listei instituţiilor de învăţământ  
 universitar care au specializări acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din care provin candidaţii la concursul naţional de  
 acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice 
 M. Of. nr. 874/28 dec. 2010   
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET 

 O. nr. 410/2010 
 Ordin privind constituirea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă şi a Consiliului director 
 M. Of. nr. 373/7 iun. 2010   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 31/2010 
 Ordin privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România 
 M. Of. nr. 55/25 ian. 2010   
 
 O. nr. 79/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31  
 decembrie 2009 
 M. Of. nr. 63/28 ian. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 82/2016  (M. Of. nr. 57/26 ian. 2016) 
 - O. nr. 1177/2018  (M. Of. nr. 96/1 feb. 2018) 
 
 
 O. nr. 141/2010 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 februarie 2010 
 M. Of. nr. 68/29 ian. 2010   
 
 O. nr. 185/2010 

 Ordin pentru publicarea unor addendumuri la Acordul de finanţare pentru Programul Phare naţional 2005, respectiv 2006 pentru  
 România, la acordurile de finanţare privind Programul de vecinătate 2006 - Programul de cooperare transfrontalieră a României cu  
 Moldova, Serbia, Ucraina, Ungaria şi Bulgaria, precum şi la Acordul de finanţare Phare 2006 privind Programul de sprijin comunitar în  
 domeniul securităţii nucleare pentru România 
 M. Of. nr. 121/23 feb. 2010   
 
 O. nr. 197/2010 

 Ordin privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2010, în conformitate cu  
 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei  
 publice centrale 
 M. Of. nr. 99/12 feb. 2010   
 
 O. nr. 200/2010 
 Ordin privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual 
 M. Of. nr. 101/15 feb. 2010   
 
 O. nr. 708/2010 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 martie 2010 
 M. Of. nr. 140/3 mar. 2010   
 
 O. nr. 754/2010 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în  
 cadrul programului "Prima casă" 
 M. Of. nr. 157/11 mar. 2010   
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 O. nr. 820/2010 

 Ordin pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare  
 pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare  
 şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului  
 comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin 
 M. Of. nr. 179/19 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1347/2014  (M. Of. nr. 733/7 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 851/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor  
 necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 
 M. Of. nr. 219/8 apr. 2010   
 
 O. nr. 864/2010 
 Ordin privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale 
 M. Of. nr. 229/12 apr. 2010   
 
 O. nr. 877/2010 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 aprilie 2010 
 M. Of. nr. 204/31 mar. 2010   
 
 O. nr. 980/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,  
 precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010 
 M. Of. nr. 282/29 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2414/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) 
 - O. nr. 1865/2011  (M. Of. nr. 271/18 apr. 2011) 
 
 
 O. nr. 996/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea  
 financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 
 M. Of. nr. 281/29 apr. 2010   
 
 O. nr. 1024/2010 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 2010 
 M. Of. nr. 283/30 apr. 2010   
 
 O. nr. 1741/2010 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iunie 2010 
 M. Of. nr. 360/1 iun. 2010   
 
 O. nr. 1810/2010 

 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind modul de încasare a fondurilor băneşti primite sub formă de donaţii pentru diminuarea  
 efectelor crizei economice 
 M. Of. nr. 395/15 iun. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1654/2011  (M. Of. nr. 137/23 feb. 2011) 
 
 
 O. nr. 1901/2010 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010  
 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare 
 M. Of. nr. 440/30 iun. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2414/2010  (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) 
 - O. nr. 2481/2010  (M. Of. nr. 729/2 nov. 2010) 
 - O. nr. 1925/2011  (M. Of. nr. 311/5 mai 2011) 
 
 
 O. nr. 1907/2010 
 Ordin privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 
 M. Of. nr. 439/30 iun. 2010   
 
 O. nr. 1908/2010 
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 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente  
 lunii iulie 2010 
 M. Of. nr. 451/2 iul. 2010   
 
 O. nr. 1933/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale  
 pentru personalul instituţiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului  
 bugetar 
 M. Of. nr. 477/12 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2164/2010  (M. Of. nr. 596/23 aug. 2010) 
 
 
 O. nr. 1975/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele  
 fizice 
 M. Of. nr. 494/16 iul. 2010   
 
 O. nr. 2007/2010 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010 
 M. Of. nr. 512/22 iul. 2010   
 
 O. nr. 2027/2010 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna iulie 2010 
 M. Of. nr. 523/27 iul. 2010   
 
 O. nr. 2042/2010 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2010 
 M. Of. nr. 535/30 iul. 2010   
 
 O. nr. 2059/2010 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru  
 Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul programului "Prima casă" 
 M. Of. nr. 568/11 aug. 2010   
 
 O. nr. 2060/2010 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru  
 Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii  
 proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate  
 României 
 M. Of. nr. 568/11 aug. 2010   
 
 O. nr. 2142/2010 
 Ordin pentru aprobarea procedurii privind marcarea băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun comercializate în regim duty-free 
 M. Of. nr. 583/17 aug. 2010   
 
 O. nr. 2160/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind soluţionarea plângerilor prealabile formulate împotriva proceselor-verbale de  
 control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare 
 M. Of. nr. 593/20 aug. 2010   
 
 O. nr. 2190/2010 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2010 
 M. Of. nr. 615/31 aug. 2010   
 
 O. nr. 2373/2010 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 octombrie 2010 
 M. Of. nr. 671/1 oct. 2010   
 
 O. nr. 2374/2010 

 Ordin privind stabilirea termenului de declarare şi de plată pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în  
 care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată 
 M. Of. nr. 679/7 oct. 2010   
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 O. nr. 2465/2010 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi  
 instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr.  
 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi  
 respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 
 M. Of. nr. 716/27 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1082/2015  (M. Of. nr. 699/16 sep. 2015) 
 
 
 O. nr. 2564/2010 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2010 
 M. Of. nr. 724/29 oct. 2010   
 
 O. nr. 2689/2010 

 Ordin privind constituirea şi funcţionarea Comitetului de monitorizare pentru Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea  
 disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse 
 M. Of. nr. 793/26 nov. 2010   
 
 O. nr. 2718/2010 
 Ordin privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2010 
 M. Of. nr. 780/22 nov. 2010   
 
 O. nr. 2722/2010 

 Ordin privind procedurile de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de  
 asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" 
 M. Of. nr. 783/23 nov. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2461/2011  (M. Of. nr. 613/30 aug. 2011) - modifică titlul 
 - O. nr. 2530/2011  (M. Of. nr. 648/12 sep. 2011) 
 
 
 O. nr. 2770/2010 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 decembrie 2010 
 M. Of. nr. 807/3 dec. 2010   
 
 O. nr. 2839/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010 
 M. Of. nr. 851/20 dec. 2010   
 
 O. nr. 2871/2010 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru  
 Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii  
 proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate  
 României 
 M. Of. nr. 889/30 dec. 2010   
 
 O. nr. 2872/2010 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru  
 Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a  
 clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală 
 M. Of. nr. 889/30 dec. 2010   
 
 O. nr. 2873/2010 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru  
 Întreprinderile Mici şi Mijlocii în numele şi contul statului român în cadrul programului "Prima casă" 
 M. Of. nr. 887/29 dec. 2010   
 
 O. nr. 2885/2010 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2011 
 M. Of. nr. 888/30 dec. 2010   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 267/64/2010 
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 Ordin privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Planului strategic naţional de combatere a traficului ilicit cu ţigarete în  
 perioada 2010-2012 
 M. Of. nr. 154/10 mar. 2010   
 
 O. nr. 1930/150/2010 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind  
 reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare 
 M. Of. nr. 480/13 iul. 2010   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 2748/2545/2010 
 Ordin privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii  
 Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile 
 M. Of. nr. 806/2 dec. 2010 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 26/2011/2676/2010  (M. Of. nr. 15/7 ian. 2011) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 2179/1528/2010 
 Ordin pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu  
 finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului  
 înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu  
 finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor  
 acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului  
 român în cadrul măsurilor de sprijin 
 M. Of. nr. 637/10 sep. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 983/1250/2012  (M. Of. nr. 488/17 iul. 2012) 
 - O. nr. 1346/2014  (M. Of. nr. 733/7 oct. 2014) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 4/2010 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele  
 impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 32/15 ian. 2010   
 
 O. nr. 5/2010 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane  
 impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii 
 M. Of. nr. 32/15 ian. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 225/2014  (M. Of. nr. 149/28 feb. 2014) 
 - O. nr. 3998/2014  (M. Of. nr. 942/23 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 75/2010 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" 
 M. Of. nr. 59/26 ian. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 30/2011  (M. Of. nr. 54/21 ian. 2011) 
 
 
 O. nr. 76/2010 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările  
 intracomunitare" 
 M. Of. nr. 67/29 ian. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 3162/2011  (M. Of. nr. 677/23 sep. 2011) 
 
 
 O. nr. 101/2010 

 Ordin privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau înregistraţi ca plătitori pe  
 venitul microîntreprinderilor 
 M. Of. nr. 65/28 ian. 2010   
 
 O. nr. 1803/2010 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu  
 regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit" 
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 M. Of. nr. 308/12 mai 2010   
 
 O. nr. 2520/2010 
 Ordin privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii 
 M. Of. nr. 670/1 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2568/2010  (M. Of. nr. 704/21 oct. 2010) 
 
 
 O. nr. 2600/2010 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 225 "Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată  
 trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât  
 părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise" 
 M. Of. nr. 704/21 oct. 2010   
 
 O. nr. 2605/2010 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind  
 Codul de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 732/3 nov. 2010 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1296/2014  (M. Of. nr. 412/3 iun. 2014) 

 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 O. nr. 199/C/2010 
 Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare 
 M. Of. nr. 78/4 feb. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1749/C/2011  (M. Of. nr. 655/14 sep. 2011) 
 
 
 O. nr. 432/C/2010 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate aflate în unităţile  
 subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 157/11 mar. 2010   
 
 O. nr. 606/C/2010 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România,  
 şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori  
 aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau  
 aparţinând Spaţiului Economic European 
 M. Of. nr. 140/3 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 4181/C/2016  (M. Of. nr. 978/6 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 622/C/2010 

 Ordin privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea în sistemul administraţiei penitenciare a dispoziţiilor Legii-cadru nr.  
 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 152/9 mar. 2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 263/22 apr. 2010) 
 Modificări: 
 - O. nr. 3039/C/2010  (M. Of. nr. 871/27 dec. 2010) 
 
 
 O. nr. 1678/C/2010 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea examenului prevăzut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999  
 privind Statutul funcţionarilor publici 
 M. Of. nr. 452/2 iul. 2010   
 
 O. nr. 1846/C/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi  
 capitalurilor proprii din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 625/6 sep. 2010   
 
 O. nr. 1927/C/2010 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal  
 contractual de la instanţele judecătoreşti 
 M. Of. nr. 570/11 aug. 2010   
 
 O. nr. 1977/C/2010 
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 Ordin privind aprobarea schimbării sediului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
 M. Of. nr. 582/17 aug. 2010   
 
 O. nr. 2176/C/2010 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 M. Of. nr. 647/17 sep. 2010   
 
 O. nr. 2519/C/2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de desfăşurare a lucrărilor Colegiului Ministerului Justiţiei 
 M. Of. nr. 730/2 nov. 2010   
 
 O. nr. 2570/C/2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind definitivarea în funcţie şi promovarea în grade profesionale a personalului de probaţiune 
 M. Of. nr. 746/9 nov. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 3680/C/2012  (M. Of. nr. 796/27 nov. 2012) 
 
 
 O. nr. 2748/C/2010 

 Ordin pentru aprobarea Manualului de proceduri utilizat de negociatori în gestionarea incidentelor critice şi a Manualului pentru  
 gestionarea incidentelor 
 M. Of. nr. 813/6 dec. 2010   
 
 O. nr. 2914/C/2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind delegarea, detaşarea şi transferul personalului de probaţiune 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2011   
 
 O. nr. 3015/C/2010 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune/declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale de  
 natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate 
 M. Of. nr. 40/17 ian. 2011   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 
 O. nr. 19/2010 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor  
 naturale protejate de interes comunitar 
 M. Of. nr. 82/8 feb. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 262/2020  (M. Of. nr. 180/5 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 190/2010 
 Ordin pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2010, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase 
 M. Of. nr. 158/11 mar. 2010   
 
 O. nr. 360/2010 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din  
 Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 M. Of. nr. 186/24 mar. 2010   
 
 O. nr. 367/2010 

 Ordin pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor  
 forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de  
 contract de concesiune 
 M. Of. nr. 196/29 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 172/2015  (M. Of. nr. 155/4 mar. 2015) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 200/25 mar. 2015) 
 
 
 O. nr. 405/2010 
 Ordin privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central 
 M. Of. nr. 231/13 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2104/2011  (M. Of. nr. 608/29 aug. 2011) 
 - O. nr. 719/2014  (M. Of. nr. 355/14 mai 2014) 
 
 
 O. nr. 714/2010 
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 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile 
 M. Of. nr. 341/21 mai 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2631/2013  (M. Of. nr. 703/15 nov. 2013) 
 
 
 O. nr. 811/2010 

 Ordin privind aprobarea publicării acceptării anexei I amendate la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale,  
 adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 
 M. Of. nr. 432/28 iun. 2010   
 
 O. nr. 962/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a acordului-cadru  
 pentru consultanţă juridică în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia  
 generală AM POS Mediu 
 M. Of. nr. 469/8 iul. 2010   
 
 O. nr. 988/2010 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei urs 
 M. Of. nr. 440/30 iun. 2010   
 
 O. nr. 989/2010 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole  
 degradate 
 M. Of. nr. 525/28 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1538/2011  (M. Of. nr. 434/21 iun. 2011) 
 
 
 O. nr. 1028/2010 

 Ordin privind aprobarea delimitării şi descrierii regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere  
 de reproducere din categoriile "sursă identificată" şi "selecţionat", pentru speciile de interes forestier din România 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010   
 
 O. nr. 1039/2010 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a  
 pădurilor şi a Metodologiei de atestare ca şefi de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor 
 M. Of. nr. 493/16 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 421/2021  (M. Of. nr. 279/19 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 1173/2010 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii strict protejate 
 M. Of. nr. 609/27 aug. 2010   
 
 O. nr. 1179/2010 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi 
 M. Of. nr. 603/26 aug. 2010   
 
 O. nr. 1181/2010 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului 
 M. Of. nr. 569/11 aug. 2010   
 
 O. nr. 1222/2010 

 Ordin privind cadrul instituţional şi procedural pentru implementarea proiectelor promovate de România în cadrul Instrumentului  
 financiar pentru mediu LIFE+ şi gestionarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin acest instrument 
 M. Of. nr. 614/31 aug. 2010   
 
 O. nr. 1294/2010 

 Ordin privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru verificarea şi aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră  
 şi a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie 
  M. Of. nr. 606/26 aug. 2010 
  
 
 O. nr. 1342/2010 
 Ordin privind modul de stabilire a tarifelor de practicare a vânătorii 
 M. Of. nr. 619/2 sep. 2010   
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 O. nr. 1423/2010 
 Ordin pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică 
 M. Of. nr. 641/14 sep. 2010   
 
 O. nr. 1450/2010 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă,  
 staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare 
 M. Of. nr. 670/1 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2689/2011  (M. Of. nr. 831/24 nov. 2011) 
 - O. nr. 3701/2012  (M. Of. nr. 759/12 nov. 2012) 
 - O. nr. 2051/2014  (M. Of. nr. 866/27 nov. 2014) 
 - O. nr. 512/2018  (M. Of. nr. 464/5 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 1775/2010 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea  
 calităţii aerului 
 M. Of. nr. 744/8 nov. 2010   
 
 O. nr. 1936/2010 

 Ordin pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,  
 aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009 
 M. Of. nr. 770/17 nov. 2010   
 
 O. nr. 1947/2010 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de păsări 
 M. Of. nr. 804/2 dec. 2010   
 
 O. nr. 2053/2010 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului şi procedurii de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri 
 M. Of. nr. 828/10 dec. 2010   
 
 O. nr. 2358/2010 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi atestarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în  
 exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importanţă A, B, C şi D, NTLH - 051 
 M. Of. nr. 19/10 ian. 2011 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 992/2021  (M. Of. nr. 679/9 iul. 2021) 

 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 975/172/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
 M. Of. nr. 613/30 aug. 2010   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 2042/2934/180/2010 
 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de  
 conţinut al acestuia 
 M. Of. nr. 67/26 ian. 2011   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1160/2902/2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de control privind importul, exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic 
 M. Of. nr. 45/19 ian. 2011   
 
 O. nr. 2210/2010/62/2011 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor şi echipamentelor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de  
 seră şi modalităţile de colaborare dintre autorităţile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele  
 măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006  
 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră 
 
 M. Of. nr. 89/3 feb. 2011   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
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 O. nr. 14/2010 
 Ordin privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar în vederea recalculării pensiei 
 M. Of. nr. 8/6 ian. 2010   
 
 O. nr. 46/2010 

 Ordin privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniul de activitate al Centrului de Pregătire şi  
 Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii 
 M. Of. nr. 46/20 ian. 2010   
 
 O. nr. 62/2010 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2010 
 M. Of. nr. 56/25 ian. 2010   
 
 O. nr. 120/2010 

 Ordin privind stabilirea tarifelor serviciilor de tratament balnear şi recuperare a capacităţii de muncă, prestate de sucursalele Societăţii  
 Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. 
 M. Of. nr. 116/22 feb. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 255/2010  (M. Of. nr. 230/12 apr. 2010) 
 
 
 O. nr. 131/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane  
 2007-2013" aplicabil pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 "Burse doctorale" şi cererea de propuneri de proiecte nr. 89  
 "Programe postdoctorale" 
 M. Of. nr. 137/2 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 162/2010  (M. Of. nr. 199/30 mar. 2010) 
 
 
 O. nr. 157/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 208/1 apr. 2010   
 
 O. nr. 163/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului de act adiţional aplicabil contractelor de finanţare de tip grant încheiate de organismele intermediare  
 responsabile cu implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 
 M. Of. nr. 148/8 mar. 2010   
 
 O. nr. 288/2010 

 Ordin pentru aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial  
 "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 271/27 apr. 2010   
 
 O. nr. 294/2010 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis "Angajaţi mai mulţi, mai competenţi,  
 mai sănătoşi - 3 propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru  
 sănătatea şi siguranţa salariaţilor" necesar implementării Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 303/10 mai 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 448/2010  (M. Of. nr. 424/24 iun. 2010) 
 
 
 O. nr. 297/2010 

 Ordin privind aprobarea modelelor de contracte de finanţare aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de  
 minimis "Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi - 3 Propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru completarea echipei;  
 Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor", necesar implementării Programului operaţional sectorial  
 "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 307/11 mai 2010   
 
 O. nr. 300/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare necesar implementării Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea  
 resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 307/11 mai 2010   
 
 O. nr. 448/2010 

 Ordin privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis  
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 "Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi - 3 propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru  
 formare profesională; Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor", necesar implementării Programului operaţional sectorial  
 "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 424/24 iun. 2010   
 
 O. nr. 449/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor strategice pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea  
 resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 469/8 iul. 2010   
 
 O. nr. 455/2010 

 Ordin pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter  
 tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă 
 M. Of. nr. 411/21 iun. 2010   
 
 O. nr. 566/2010 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II 2010 
 M. Of. nr. 516/23 iul. 2010   
 
 O. nr. 614/2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restructurare şi reorganizare la nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
 M. Of. nr. 527/28 iul. 2010   
 
 O. nr. 1143/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 610/27 aug. 2010   
 
 O. nr. 1163/2010 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte "Dezvoltarea şi  
 implementarea măsurilor active de ocupare" nr. 99-106 pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 602/25 aug. 2010   
 
 O. nr. 1164/2010 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale pentru proiectele de grant şi proiectele strategice pentru  
 implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 602/25 aug. 2010   
 
 O. nr. 1224/2010 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte "Programe doctorale şi  
 postdoctorale în sprijinul cercetării" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 616/31 aug. 2010   
 
 O. nr. 1292/2010 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 "Acces şi participare  
 la formare profesională continuă" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 640/13 sep. 2010   
 
 O. nr. 1335/2010 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 109 "Tranziţia de la şcoală  
 la viaţa activă" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 658/23 sep. 2010   
 
 O. nr. 1377/2010 

 Ordin pentru aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a  
 datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 
 M. Of. nr. 674/4 oct. 2010   
 
 O. nr. 1418/2010 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de încadrare în grade de invaliditate în vederea înscrierii la pensia de invaliditate şi a Procedurii de  
 verificare a încadrării în grad de invaliditate 
 M. Of. nr. 696/19 oct. 2010   
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 O. nr. 1506/2010 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele  
 întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care  
 Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în  
 grad de handicap fără respectarea prevederilor legale 
 M. Of. nr. 794/26 nov. 2010   
 
 O. nr. 1510/2010 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 110 "Promovarea  
 sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă" pentru  
 implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 733/3 nov. 2010   
 
 O. nr. 1527/2010 

 Ordin pentru aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de  
 finanţare nerambursabilă din Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" în perioada 2008-2010 
 M. Of. nr. 745/8 nov. 2010   
 
 O. nr. 1548/2010 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în  
 domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012 
 M. Of. nr. 771/18 nov. 2010   
 
 O. nr. 1601/2010 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 111 "Calitate în serviciile  
 de ocupare" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 797/29 nov. 2010   
 
 O. nr. 1645/2010 
 Ordin pentru aprobarea modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 821/8 dec. 2010   
 
 O. nr. 1652/2010 

 Ordin privind aprobarea formatului standard al bugetului, anexă la contractul de finanţare încheiat pentru proiectele depuse în cadrul  
 schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă, denumită "Bani pentru completarea echipei", al schemei de ajutor de stat  
 pentru formare profesională generală şi specifică, denumită "Bani pentru formare profesională", şi al schemei de ajutor de minimis "Bani  
 pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor" 
 M. Of. nr. 849/17 dec. 2010   
 
 O. nr. 1683/2010 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 112  
 "Dezvoltarea economiei sociale" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 821/8 dec. 2010   
 
 O. nr. 1739/2010 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de suspendare a dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale a persoanelor adulte cu  
 handicap, în situaţia reevaluării ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse  
 prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale 
 M. Of. nr. 27/12 ian. 2011   
 
 O. nr. 1751/2010 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 113  
 "Profesionişti în piaţa muncii" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 870/27 dec. 2010 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 69/26 ian. 2011) - modifică titlul 

 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 1022/4677/2010 
 Ordin privind constituirea comisiei de analiză şi validare a Metodologiei de autorizare şi certificare a formării prin metoda e-learning 
 M. Of. nr. 617/1 sep. 2010   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 727/1100/2010 
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 Ordin privind constituirea unei baze de date cu privire la salariile şi structura acestora pentru personalul din sectorul bugetar şi de  
 abrogare a Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 32/42/2010 pentru  
 monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  
 publice la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei locale 
 M. Of. nr. 337/20 mai 2010   
 
 O. nr. 1117/2170//2010 

 Ordin pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional  
 sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 596/23 aug. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 989/2014  (M. Of. nr. 716/1 oct. 2014) 
 - O. nr. 1091/2014  (M. Of. nr. 793/30 oct. 2014) 
 - O. nr. 4387/2015  (M. Of. nr. 956/23 dec. 2015) 
 
 
 O. nr. 1475/2466/2010 

 Ordin pentru aprobarea unor instrucţiuni privind declararea şi plata contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru  
 şomaj prevăzute la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003  
 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 706/22 oct. 2010   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1507/1537/2010 
 Ordin pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialiştilor din domeniul medicinei, al psihologiei şi al asistenţei sociale care pot  
 participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2011   
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 599/2010 

 Ordin pentru aprobarea modelului declaraţiei privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj a persoanelor fizice care realizează  
 venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru  
 şomaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003  
 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 588/19 aug. 2010   
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 258/2010 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul  
 2010 
 M. Of. nr. 200/30 mar. 2010   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 75/2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică 
 M. Of. nr. 91/10 feb. 2010   
 
 O. nr. 241/2010 

 Ordin pentru aprobarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de  
 punere pe piaţă în România 
 M. Of. nr. 201/30 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 950/2010  (M. Of. nr. 434/29 iun. 2010) 
 - O. nr. 1265/2010  (M. Of. nr. 669/30 sep. 2010) 
 - O. nr. 1497/2010  (M. Of. nr. 864/23 dec. 2010) 
 
 
 O. nr. 281/2010 

 Ordin pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătăţii a sumelor încasate şi a cheltuielilor  
 efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor şi a examenelor în vederea admiterii la rezidenţiat şi alte forme de pregătire  
 profesională, a modelului de factură emisă de Ministerul Sănătăţii şi a persoanelor împuternicite cu dreptul de semnătură a acestora 
 M. Of. nr. 251/19 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 392/2015  (M. Of. nr. 251/15 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 546/2010 
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 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art. 5 din anexa  
 nr. I şi ale art. 9 şi 10 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 370/4 iun. 2010   
 
 O. nr. 547/2010 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa  
 nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
  M. Of. nr. 370/4 iun. 2010 
  
 
 O. nr. 590/2010 
 Ordin pentru aprobarea organigramei Oficiului Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti 
 M. Of. nr. 382/9 iun. 2010   
 
 O. nr. 910/2010 

 Ordin pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  
 Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei  
 medicale al unităţilor sanitare publice 
 M. Of. nr. 389/11 iun. 2010   
 
 O. nr. 1009/2010 

 Ordin privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi  
 şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic 
 M. Of. nr. 479/13 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1345/2010  (M. Of. nr. 783/23 nov. 2010) 
 - O. nr. 1494/2010  (M. Of. nr. 857/21 dec. 2010) 
 - O. nr. 93/2011  (M. Of. nr. 110/11 feb. 2011) 
 - O. nr. 1029/2011  (M. Of. nr. 419/15 iun. 2011) - modifică titlul 
 - O. nr. 1143/2011  (M. Of. nr. 501/14 iul. 2011) 
 - O. nr. 1221/2011  (M. Of. nr. 538/29 iul. 2011) 
 - O. nr. 1545/2011  (M. Of. nr. 814/17 nov. 2011) 
 - O. nr. 437/2012  (M. Of. nr. 305/8 mai 2012) 
 - O. nr. 712/2012  (M. Of. nr. 507/24 iul. 2012) 
 - O. nr. 793/2013  (M. Of. nr. 379/26 iun. 2013) 
 - O. nr. 842/2013  (M. Of. nr. 417/10 iul. 2013) 
 - O. nr. 843/2013  (M. Of. nr. 417/10 iul. 2013) 
 - O. nr. 844/2013  (M. Of. nr. 417/10 iul. 2013) 
 - O. nr. 872/2013  (M. Of. nr. 456/24 iul. 2013) 
 - O. nr. 902/2013  (M. Of. nr. 473/30 iul. 2013) 
 
 
 O. nr. 1015/2010 
 Ordin privind acreditarea Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni 
 M. Of. nr. 479/13 iul. 2010   
 
 O. nr. 1029/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz,  
 cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua  
 autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 503/20 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1116/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 
 O. nr. 1030/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,  
 medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele  
 de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ 
 M. Of. nr. 503/20 iul. 2010   
 
 O. nr. 1031/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de  
 evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri  
 proprii, derulate de către spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 503/20 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1183/2010  (M. Of. nr. 636/10 sep. 2010) 
 
 
 O. nr. 1043/2010 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public 
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 M. Of. nr. 529/29 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 85/2011  (M. Of. nr. 113/14 feb. 2011) 
 - O. nr. 1607/2011  (M. Of. nr. 32/16 ian. 2012) 
 - O. nr. 267/2014  (M. Of. nr. 175/11 mar. 2014) 
 - O. nr. 1354/2014  (M. Of. nr. 849/21 nov. 2014) 
 - O. nr. 1088/2015  (M. Of. nr. 698/16 sep. 2015) 
 - O. nr. 391/2016  (M. Of. nr. 234/30 mar. 2016) 
 - O. nr. 1102/2016  (M. Of. nr. 787/6 oct. 2016) 
 - O. nr. 372/2017  (M. Of. nr. 227/3 apr. 2017) 
 - O. nr. 340/2018  (M. Of. nr. 263/26 mar. 2018) 
  
 
 O. nr. 1070/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea drepturilor salariale, precum şi a cheltuielilor materiale de natura  
 bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalelor publice din  
 reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 572/12 aug. 2010   
 
 O. nr. 1078/2010 

 Ordin privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 550/5 aug. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1591/2020  (M. Of. nr. 858/18 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 1091/2010 
 Ordin privind centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi 
 M. Of. nr. 569/11 aug. 2010   
 
 O. nr. 1113/2010 

 Ordin privind stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea funcţiei de  
 manager persoană fizică al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică 
 M. Of. nr. 589/19 aug. 2010   
 
 O. nr. 1117/2010 

 Ordin privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate de evaluare,  
 profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010 
 M. Of. nr. 614/31 aug. 2010   
 
 O. nr. 1119/2010 

 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la  
 dispozitive medicale implantabile active 
 M. Of. nr. 594/23 aug. 2010   
 
 O. nr. 1159/2010 

 Ordin privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea  
 permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie 
 M. Of. nr. 625/6 sep. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 191/2022  (M. Of. nr. 104/2 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 1162/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul 
 M. Of. nr. 631/8 sep. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1255/2015  (M. Of. nr. 780/20 oct. 2015) 
 - O. nr. 1530/2017  (M. Of. nr. 1041/29 dec. 2017) 
 - O. nr. 1049/2019  (M. Of. nr. 582/16 iul. 2019) 
 - O. nr. 1428/2019  (M. Of. nr. 807/4 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 1163/2010 

 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la  
 dispozitive medicale 
 M. Of. nr. 631/8 sep. 2010   
 
 O. nr. 1216/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea gastroenterologie 
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 M. Of. nr. 723/29 oct. 2010   
 
 O. nr. 1217/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anatomie patologică 
 M. Of. nr. 723/29 oct. 2010   
 
 O. nr. 1218/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea dermatovenerologie 
 M. Of. nr. 723/29 oct. 2010   
 
 O. nr. 1219/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă 
 M. Of. nr. 723/29 oct. 2010    
 
 O. nr. 1220/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea medicina muncii 
 M. Of. nr. 723/29 oct. 2010   
 
 O. nr. 1221/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea oncologie medicală 
 M. Of. nr. 723/29 oct. 2010   
 
 O. nr. 1222/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală 
 M. Of. nr. 723/29 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 361/2013  (M. Of. nr. 151/21 mar. 2013) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 1223/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea neurologie 
 M. Of. nr. 723/29 oct. 2010   
 
 O. nr. 1224/2010 

 Ordin privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea  
 Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal 
 M. Of. nr. 658/23 sep. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 808/2019  (M. Of. nr. 464/7 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 1282/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea pneumologie 
 M. Of. nr. 793/26 nov. 2010   
 
 O. nr. 1283/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialităţile psihiatrie şi psihiatrie pediatrică 
 M. Of. nr. 777/19 nov. 2010   
 
 O. nr. 1288/2010 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice pentru  
 care se organizează rezidenţiat pe post în sesiunea 21 noiembrie 2010 
 M. Of. nr. 681/7 oct. 2010   
 
 O. nr. 1290/2010 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2010 
 M. Of. nr. 681/7 oct. 2010   
 
 O. nr. 1297/2010 

 Ordin privind modul şi condiţiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, după caz, de casare ori distrugere a  
 materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor şi aparaturii  
 medicale intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 M. Of. nr. 684/8 oct. 2010   
 
 O. nr. 1322/2010 
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 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea reumatologie 
 M. Of. nr. 784/24 nov. 2010   
 
 O. nr. 1323/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea urologie 
 M. Of. nr. 794/26 nov. 2010   
 
 O. nr. 1324/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea endocrinologie 
 M. Of. nr. 799/30 nov. 2010   
 
 O. nr. 1384/2010 

 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului  
 spitalului public 
 M. Of. nr. 764/16 nov. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 175/2013  (M. Of. nr. 108/22 feb. 2013) 
 - O. nr. 871/2013  (M. Of. nr. 461/25 iul. 2013) 
 - O. nr. 768/2015  (M. Of. nr. 466/29 iun. 2015) 
 - O. nr. 730/2018  (M. Of. nr. 486/13 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 1390/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea cardiologie 
 M. Of. nr. 68/26 ian. 2011   
 
 O. nr. 1391/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea medicină internă 
 M. Of. nr. 95/4 feb. 2011   
 
 O. nr. 1392/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea nefrologie 
 M. Of. nr. 290/26 apr. 2011   
 
 O. nr. 1393/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialităţile radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară 
 M. Of. nr. 84/1 feb. 2011   
 
 O. nr. 1408/2010 
 Ordin privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă 
 M. Of. nr. 769/17 nov. 2010   
 
 O. nr. 1454/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea geriatrie şi gerontologie 
 M. Of. nr. 95/4 feb. 2011   
 
 O. nr. 1529/2010 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anestezie şi terapie intensivă 
 M. Of. nr. 235/4 apr. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1528/2013  (M. Of. nr. 827/23 dec. 2013) 
 
 
 O. nr. 1602/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz uman 
 M. Of. nr. 27/12 ian. 2011   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 369/61/291/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piaţă a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte  
 substanţe 
 M. Of. nr. 531/30 iul. 2010   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 44/53/2010 
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 Ordin privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii  
 actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 131/26 feb. 2010   
 
 O. nr. 52/55/2010 
 Ordin privind transportul pacienţilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă 
 M. Of. nr. 68/29 ian. 2010   
 
 O. nr. 264/407/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010 
 M. Of. nr. 205/1 apr. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 390/451/2010  (M. Of. nr. 286/30 apr. 2010) 
 - O. nr. 881/547/2010  (M. Of. nr. 371/4 iun. 2010) 
 - O. nr. 937/597/2010  (M. Of. nr. 405/17 iun. 2010) 
 - O. nr. 1277/748/2010  (M. Of. nr. 685/11 oct. 2010) 
 - O. nr. 1445/790/2010  (M. Of. nr. 831/13 dec. 2010) 
 - O. nr. 1532/1061/2010  (M. Of. nr. 892/30 dec. 2010) 
 - O. nr. 1585/1105/2010  (M. Of. nr. 896/31 dec. 2010) 
 
 
 O. nr. 462/460/2010 

 Ordin pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor  
 aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ 
 M. Of. nr. 362/2 iun. 2010   
 
 O. nr. 928/591/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidenţei pe plătitori, declararea, constatarea şi controlul contribuţiilor prevăzute la  
 art. 3631 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,  
 soluţionarea contestaţiilor şi încasarea contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate 
 M. Of. nr. 429/25 iun. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 351/464/2011  (M. Of. nr. 295/28 apr. 2011) 
 
 
 O. nr. 987/619/2010 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare cu paturi  
 înregistrate peste termenul de scadenţă la 30 iunie 2010 şi neachitate până la data prezentului ordin 
 M. Of. nr. 500/20 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1130/688/2010  (M. Of. nr. 593/20 aug. 2010) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 1571/1047/2010 

 Ordin pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România şi e-Sănătate şi implementarea proiectelor informatice SIUI  
 actualizat (on-line), cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical 
 M. Of. nr. 25/11 ian. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 278/436/2011  (M. Of. nr. 258/12 apr. 2011) 
 - O. nr. 1520/893/2011  (M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 
 O. nr. 1591/1110/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012 
 M. Of. nr. 53/21 ian. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 84/1 feb. 2011) 
 Modificări: 
 - O. nr. 357/462/2011  (M. Of. nr. 311/5 mai 2011) 
 - O. nr. 1193/615/2011  (M. Of. nr. 519/22 iul. 2011) 
 - O. nr. 1237/692/2011  (M. Of. nr. 578/16 aug. 2011) 
 - O. nr. 1426/752/2011  (M. Of. nr. 722/13 oct. 2011) 
 - O. nr. 1612/931/2011  (M. Of. nr. 879/13 dec. 2011) 
 - O. nr. 1755/1000/2011  (M. Of. nr. 931/29 dec. 2011) 
 - O. nr. 143/34/2012  (M. Of. nr. 125/21 feb. 2012) 
 - O. nr. 272/72/2012  (M. Of. nr. 223/3 apr. 2012) 
 - O. nr. 538/177/2012  (M. Of. nr. 395/13 iun. 2012) 
 - O. nr. 767/376/2012  (M. Of. nr. 601/22 aug. 2012) 
 - O. nr. 894/610/2012  (M. Of. nr. 670/25 sep. 2012) 
 
 

- O. nr. 1334/878/2012  (M. Of. nr. 891/27 dec. 2012) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 1168/203/2010 
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 Ordin pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roşu de intervenţie 
 M. Of. nr. 643/15 sep. 2010   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 429/112/471/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (31 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005  
 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 327/18 mai 2010   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 
 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 

 O. nr. 1432/M.115/237/2620/C/12641/434/140/268/2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul  
 sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a  
 ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile  
 contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii  
 de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele 
 M. Of. nr. 783/23 nov. 2010   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 76/3280/2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor de organizare a campaniei şcolare de vaccinare cu vaccinul gripal pandemic "Cantgrip", produs de  
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", România 
 M. Of. nr. 190/25 mar. 2010   
 
 O. nr. 1083/4654/2010 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2010 
 M. Of. nr. 680/7 oct. 2010   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 973/4592/2010 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi  
 de către posesorii certificatului de specialist 
 M. Of. nr. 552/5 aug. 2010 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 938/4363/2019  (M. Of. nr. 599/22 iul. 2019) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 299/638/2010 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea  
 nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile 
 M. Of. nr. 290/4 mai 2010   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 10/368/11/2010 
 Ordin privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 196/29 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 433/1042/92/2014  (M. Of. nr. 513/9 iul. 2014) 
 - O. nr. 910/1657/99/2016  (M. Of. nr. 694/7 sep. 2016) 
 
 

- O. nr. 604/880/78/2017  (M. Of. nr. 493/29 iun. 2017) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 O. nr. 15/2010 
 Ordin pentru implementarea software-ului ECCAIRS la nivel naţional privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă 
 M. Of. nr. 31/15 ian. 2010   
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 O. nr. 36/2010 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Instalaţii de  
 ventilaţie/încălzire/climatizare. Cerinţe pentru proiectare" 
 M. Of. nr. 72/1 feb. 2010   
 
 O. nr. 37/2010 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Instalaţii de sonorizare.  
 Cerinţe tehnice generale" 
 M. Of. nr. 75/2 feb. 2010   
 
 O. nr. 84/2010 

 Ordin privind publicarea acceptării Codului de standarde internaţionale şi practici recomandate pentru investigaţia privind siguranţa în  
 cazul accidentelor sau incidentelor maritime (Codul de investigaţie a accidentelor), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin  
 Rezoluţia MSC.255(84) a Comitetului Securităţii Maritime din 16 mai 2008 
 M. Of. nr. 104/16 feb. 2010   
 
 O. nr. 183/2010 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.257(84) a Comitetului Securităţii Maritime din 16 mai 2008 
 M. Of. nr. 180/22 mar. 2010   
 
 O. nr. 184/2010 

 Ordin pentru aprobarea Planului de securitate portuară a portului Constanţa şi a portului Midia aparţinând Companiei Naţionale  
 "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 163/15 mar. 2010   
 
 O. nr. 185/2010 

 Ordin pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanţa şi a portului Midia aparţinând Companiei Naţionale  
 "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 163/15 mar. 2010   
 
 O. nr. 213/2010 

 Ordin pentru publicarea acceptării Instrucţiunilor din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg, adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.235(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 1 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 186/24 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1679/2012  (M. Of. nr. 804/29 nov. 2012) 
 
 
 O. nr. 214/2010 

 Ordin privind publicarea acceptării Instrucţiunilor pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi  
 nocive în vrac la bordul navelor de aprovizionare în larg, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia  
 A.673(16) din 19 octombrie 1989, precum şi a amendamentelor din 2006 referitoare la acestea 
 M. Of. nr. 193/26 mar. 2010   
 
 O. nr. 247/2010 

 Ordin pentru stabilirea procedurii de constituire a garanţiilor financiare şi de disponibilizare a sumelor, aprobarea modelului certificatului  
 de garanţie financiară, precum şi stabilirea procedurii de emitere a certificatului de garanţie financiară în caz de abandon al navigatorilor 
 M. Of. nr. 227/12 apr. 2010   
 
 O. nr. 313/2010 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme  
 comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, în ceea ce priveşte tariful naţional unitar de rută 
 M. Of. nr. 269/26 apr. 2010   
 
 O. nr. 347/2010 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 300/10 mai 2010   
 
 O. nr. 415/2010 
 Ordin pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife a unor categorii de aeronave civile 
 M. Of. nr. 382/9 iun. 2010   
 
 O. nr. 416/2010 

 Ordin pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei  
 Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, inclusiv zonele libere adiacente 
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 M. Of. nr. 382/9 iun. 2010   
 
 O. nr. 443/2010 
 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Unsori pentru cutiile de osie cu rulmenţi" 
 M. Of. nr. 473/9 iul. 2010   
 
 O. nr. 464/2010 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.207(81) şi Rezoluţia MSC.272(85) ale Comitetului Securităţii Maritime din 18 mai 2006,  
 respectiv 4 decembrie 2008 
 M. Of. nr. 432/28 iun. 2010   
 
 O. nr. 465/2010 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.206(81) şi prin anexa nr. 2 la Rezoluţia MSC.217(82) ale  
 Comitetului Securităţii Maritime din 18 mai 2006, respectiv 8 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 435/29 iun. 2010   
 
 O. nr. 487/2010 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.201(81) şi prin anexa nr. 3 la Rezoluţia  
 MSC.216(82) ale Comitetului Securităţii Maritime din 18 mai 2006, respectiv 8 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 483/14 iul. 2010   
 
 O. nr. 488/2010 

 Ordin pentru publicarea acceptării Rezoluţiei MSC.286(86) - Recomandarea pentru formularele de date privind siguranţa materialului  
 (MSDS) pentru încărcăturile de hidrocarburi şi de combustibili lichizi prevăzute în anexa I la Convenţia MARPOL, adoptată la 5 iunie  
 2009 de Comitetul Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale 
 M. Of. nr. 488/15 iul. 2010   
 
 O. nr. 534/2010 

 Ordin pentru aprobarea derogării de la art. 43 alin. (3) din Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul  
 ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.186/2001 
 M. Of. nr. 483/14 iul. 2010   
 
 O. nr. 550/2010 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Uşi exterioare şi interioare  
 acţionate cu instalaţii electrice, pneumatice şi electropneumatice. Cerinţe de proiectare" 
 M. Of. nr. 673/4 oct. 2010   
 
 O. nr. 633/2010 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel  
 navale (Codul tehnic NO x 2008), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.177(58) a Comitetului pentru  
 Protecţia Mediului Marin din 10 octombrie 2008 
 M. Of. nr. 608/27 aug. 2010   
 
 O. nr. 634/2010 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la  
 MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.176(58) a Comitetului pentru Protecţia Mediului  
 Marin la 10 octombrie 2008 
 M. Of. nr. 606/26 aug. 2010   
 
 O. nr. 636/2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului portuar-cadru 
 M. Of. nr. 590/19 aug. 2010   
 
 O. nr. 675/2010 

 Ordin pentru publicarea acceptării Codului internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptat  
 de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului Securităţii Maritime din 4 decembrie 2008 
 M. Of. nr. 663/28 sep. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 1511/2020  (M. Of. nr. 734/13 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 676/2010 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
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 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa nr. 1 la Rezoluţia MSC.269(85) a Comitetului  
 Securităţii Maritime din 4 decembrie 2008 şi a amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra  
 liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.270(85) a Comitetului  
 Securităţii Maritime din 4 decembrie 2008 
 M. Of. nr. 628/7 sep. 2010   
 
 O. nr. 677/2010 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.282(86) a Comitetului Securităţii Maritime din  
 5 iunie 2009 
 M. Of. nr. 628/7 sep. 2010   
 
 O. nr. 678/2010 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea  
 vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.283(86) a Comitetului Securităţii Maritime  
 din 5 iunie 2009 
 M. Of. nr. 628/7 sep. 2010   
 
 O. nr. 707/2010 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Sibiu 
 M. Of. nr. 658/23 sep. 2010   
 
 O. nr. 708/2010 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti 
 M. Of. nr. 658/23 sep. 2010   
 
 O. nr. 755/2010 

 Ordin privind aprobarea măsurilor de securitate alternative pentru operaţiunile de aviaţie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din  
 Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge  
 de la standardele de bază comune privind securitatea aviaţiei civile şi să adopte măsuri de securitate alternative 
 M. Of. nr. 699/20 oct. 2010   
 
 O. nr. 764/2010 

 Ordin pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de remorcaj de manevră al navelor maritime în porturile aflate în administrarea  
 Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 675/5 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 548/2014  (M. Of. nr. 353/14 mai 2014) 
 
 
 O. nr. 791/2010 
 Ordin privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului 
 M. Of. nr. 687/12 oct. 2010   
 
 O. nr. 815/2010 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru  
 personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile  
 de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se  
 formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER 
 M. Of. nr. 716/27 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 82/2011  (M. Of. nr. 118/16 feb. 2011) 
 - O. nr. 1649/2014  (M. Of. nr. 20/12 ian. 2015) 
 
 
 O. nr. 867/2010 

 Ordin pentru aprobarea Planului de securitate portuară al portului Brăila, al portului Galaţi şi al portului Tulcea aparţinând Companiei  
 Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 752/11 nov. 2010   
 
 O. nr. 891/2010 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului "Delta Dunării" Tulcea 
 M. Of. nr. 758/12 nov. 2010   
 
 O. nr. 925/2010 

 Ordin privind aprobarea criteriilor specifice de selecţie a candidaţilor în raport cu cerinţele posturilor contractuale vacante sau temporar  
 vacante din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile publice din subordinea acestuia 
 M. Of. nr. 809/3 dec. 2010   
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 O. nr. 936/2010 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Timişoara - Traian Vuia 
 M. Of. nr. 791/26 nov. 2010   
 
 O. nr. 939/2010 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC  
 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.271(85) a Comitetului securităţii maritime din 4 decembrie  
 2008 
 M. Of. nr. 806/2 dec. 2010   
 
 O. nr. 940/2010 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa nr. 2 la Rezoluţia MSC.269(85) a Comitetului securităţii  
 maritime din 4 decembrie 2008 
 M. Of. nr. 806/2 dec. 2010   
 
 O. nr. 941/2010 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MEPC.186(59) şi MEPC.187(59) ale  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 iulie 2009 
 M. Of. nr. 812/6 dec. 2010   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

 O. nr. 653/2497/2010 
 Ordin pentru instituirea Programului naţional de cercetare arheologică "Autostrada" 
 M. Of. nr. 640/13 sep. 2010   
 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
 
 Decizia nr. 170/2010 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 25 februarie 2010 privind stabilirea  
 modalităţii de repartizare a remuneraţiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare  
 AGICOA ROMÂNIA şi DACIN-SARA 
 M. Of. nr. 183/23 mar. 2010   
 
 Decizia nr. 176/2010 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental  
 în cadrul unităţilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale şi a Comisiei  
 pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în  
 cadrul unităţilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale 
 M. Of. nr. 223/9 apr. 2010 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 199/2010  (M. Of. nr. 389/11 iun. 2010) 
 
 
 Decizia nr. 180/2010 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect  
 forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale  
 pentru reproducerea şi/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile 
 M. Of. nr. 273/27 apr. 2010   
 
 Decizia nr. 189/2010 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect  
 forma finală a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări  
 artistice 
 M. Of. nr. 314/13 mai 2010 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 46/2020  (M. Of. nr. 298/9 apr. 2020) 
 
 
 Decizia nr. 199/2010 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de  
 autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental 
 M. Of. nr. 389/11 iun. 2010   
 
 Decizie  nr. 200/2010 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi  
 producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către  
 organismele de radiodifuziune 
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 M. Of. nr. 360/1 iun. 2010   
 
 Decizia nr. 269/2010 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 septembrie 2010 privind stabilirea  
 modalităţii de repartizare a remuneraţiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare  
 AGICOA ROMÂNIA şi UPFAR-ARGOA 
 M. Of. nr. 651/20 sep. 2010   
 
 Decizia nr. 284/2010 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 22 septembrie 2010 pentru  
 stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme  
 pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 668/30 sep. 2010   
 
 Decizia nr. 311/2010 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 161 A din 23 iunie 2010 şi a Încheierii privind  
 îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 161 A din 23 iunie 2010 ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a  
 IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală 
 M. Of. nr. 803/2 dec. 2010      
 Decizie nr. 327/2010 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală 
 M. Of. nr. 861/22 dec. 2010   
 
 Decizia nr. 334/2010 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie - Audiovizual -  
 Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere audiovizuale pentru  
 retransmiterea prin cablu 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2011   
 
 Decizia nr. 336/2010 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru  
 Drepturile de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru retransmiterea prin cablu 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2011   
 
 Decizia nr. 337/2010 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia  
 Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de  
 videograme pentru retransmiterea prin cablu 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2011   
 
 Decizia nr. 339/2010 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul  
 Artelor Vizuale - VISARTA drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere din domeniul artelor vizuale pentru  
 retransmiterea prin cablu 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2011   
 PRIMUL-MINISTRU 
 
 Decizia nr. 270/2010 

 Decizie pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii  
 proprietăţilor 
 M. Of. nr. 811/3 dec. 2010 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 51/2011  (M. Of. nr. 271/18 apr. 2011) 
 - Decizia nr. 90/2011  (M. Of. nr. 663/16 sep. 2011) 
 - Decizia nr. 131/2011  (M. Of. nr. 872/9 dec. 2011) 
 - Decizia nr. 81/2012  (M. Of. nr. 246/11 apr. 2012) 
 
 

- Decizia nr. 468/2012  (M. Of. nr. 637/7 sep. 2012) 

 REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA 
 
 H. nr. 101/2010 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi  
 de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România 
 M. Of. nr. 577/13 aug. 2010   
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
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 O. nr. 24/2010 
 Ordin pentru aprobarea declasificării corespondenţei Partidului Comunist Român nr. 4985/4921, clasificată sub nr. 03652/13.12.1972 
 M. Of. nr. 515/23 iul. 2010   

 
 
 2011 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 2224/2011 
 Ordin pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare 
 M. Of. nr. 450/28 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 65/2012  (M. Of. nr. 71/30 ian. 2012) 
 - O. nr. 191/2012  (M. Of. nr. 133/24 feb. 2012) 
 
 
 O. nr. 3642/2011 
 Ordin privind depunerea declaraţiilor fiscale 
 M. Of. nr. 941/30 dec. 2011   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 1930/623/431/186/2011 
 Ordin privind aprobarea obligaţiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de  
 Sănătate şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare şi transmitere a "Declaraţiei  
 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
 M. Of. nr. 254/11 apr. 2011   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
 
 O. nr. 1185/2011 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii  
 administrativ-teritoriale Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 832/24 nov. 2011   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 Decizia nr. 1/2011 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Drăgăşani 
 M. Of. nr. 107/10 feb. 2011   
 
 Decizia nr. 2/2011 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a calcarului din perimetrul Vârghiş 
 M. Of. nr. 319/9 mai 2011   
 
 Decizia nr. 3/2011 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului din perimetrul Săcuieu 
 M. Of. nr. 396/6 iun. 2011   
 
 Decizia nr. 5/2011 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a porfirului cuarţifer din perimetrul Streniţa 
 M. Of. nr. 396/6 iun. 2011   
 
 Decizia nr. 6/2011 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apei geotermale din perimetrul Nord-Est Satu Mare 
 M. Of. nr. 460/30 iun. 2011   
 
 Decizia nr. 7/2011 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Feldioara 
 M. Of. nr. 683/27 sep. 2011   
 
 Decizia nr. 8/2011 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Poiana 
 M. Of. nr. 683/27 sep. 2011   



 
 

 2365

 Decizia nr. 9/2011 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apei geotermale din perimetrul Seaca 
 M. Of. nr. 683/27 sep. 2011   
 
 Decizia nr. 10/2011 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a granitului din perimetrul Călăţele 
 M. Of. nr. 683/27 sep. 2011   
 
 Decizia nr. 11/2011 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Crângu lui Neagu, judeţul Giurgiu 
 M. Of. nr. 774/2 nov. 2011   
 
 O. nr. 5/2011 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 26/12 ian. 2011   
 
 O. nr. 8/2011 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare  
 a abandonării/conservării sondelor de petrol 
 M. Of. nr. 46/19 ian. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 143/2016  (M. Of. nr. 554/22 iul. 2016) 
 
 
 O. nr. 120/2011 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 108/10 feb. 2011   
 
 O. nr. 124/2011 
 Ordin pentru aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 125/18 feb. 2011   
 
 O. nr. 133/2011 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 186/17 mar. 2011   
 
 O. nr. 136/2011 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare, privind concursul public de oferte -  
 Runda nr. 73/2011 
 M. Of. nr. 193/21 mar. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 219/30 mar. 2011) 
 
 
 O. nr. 159/2011 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de oferte - Runda nr.  
 74/2011 
 M. Of. nr. 452/28 iun. 2011   
 
 O. nr. 162/2011 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 449/28 iun. 2011   
 
 O. nr. 179/2011 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 622/1 sep. 2011   
 
 O. nr. 209/2011 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 704/5 oct. 2011   
 
 O. nr. 221/2011 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de oferte - Runda nr.  

 75/2011 
 M. Of. nr. 849/30 nov. 2011   
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 O. nr. 236/2011 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 857/5 dec. 2011   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 2531/2011 

 Decizie privind desemnarea titularului de licenţă de distribuţie Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. pentru  
 operarea sistemului de distribuţie în satul Crizbav, aparţinător comunei Crizbav, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 742/21 oct. 2011   
 
 Decizia nr. 2532/2011 

 Decizie privind desemnarea furnizorului de ultimă instanţă Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMANIA - S.A. în satul  
 Crizbav, aparţinător comunei Crizbav, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 742/21 oct. 2011   
 
 O. nr. 2/2011 

 Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licenţelor de furnizare şi nivelului stocului de gaze  
 naturale aferent Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012 
 M. Of. nr. 68/26 ian. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 195/21 mar. 2011) 
 
 
 O. nr. 4/2011 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licenţă pentru preluarea desfăşurării serviciului de distribuţie a  
 energiei electrice 
 M. Of. nr. 129/21 feb. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 40/2012  (M. Of. nr. 774/16 nov. 2012) 
 
 
 O. nr. 8/2011 
 Ordin privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi, aplicabile pentru anul 2011 
 M. Of. nr. 156/3 mar. 2011   
 
 O. nr. 15/2011 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 159/4 mar. 2011   
 
 O. nr. 23/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice 
 M. Of. nr. 472/5 iul. 2011 
 Abrogare 
 - O. nr. 34/2021  (M. Of. nr. 596/15 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 28/2011 
 Ordin privind desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2011-30 iunie 2012 
 M. Of. nr. 450/28 iun. 2011   
 
 O. nr. 41/2011 

 Ordin privind stabilirea preţurilor pentru furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale în satul Crizbav, aparţinător comunei Crizbav,  
 judeţul Braşov, realizată de furnizorul de ultimă instanţă Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A. 
 M. Of. nr. 731/18 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 50/2011  (M. Of. nr. 890/15 dec. 2011) 
 
 
 O. nr. 49/2011 

 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, practicate în anul  
 2012 de producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de schemă de sprijin 
 M. Of. nr. 890/15 dec. 2011   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 
 Decizia nr. 7/2011 
 Decizie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice 
 M. Of. nr. 39/17 ian. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 89/3 feb. 2011) 
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 Decizia nr. 968/2011 

 Decizie privind planurile emisiunilor filatelice, condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie şi de  
 comercializare a timbrelor şi efectelor poştale 
 M. Of. nr. 171/10 mar. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 190/18 mar. 2011) 
 
 
 Decizia nr. 1816/2011 

 Decizie privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 880-915 MHz/925-960 MHz, respectiv  
 1710-1747,5 MHz/1805-1842,5 MHz 
 M. Of. nr. 930/28 dec. 2011   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 164/2011 
 Ordin privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societăţile financiare bancare şi nebancare 
 M. Of. nr. 620/1 sep. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 228/2011  (M. Of. nr. 884/14 dec. 2011) 
 
 
 O. nr. 209/2011 
 Ordin privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România pentru anul 2011 
 M. Of. nr. 744/24 oct. 2011   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
 
 O. nr. 302/2011 

 Ordin privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente  
 procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune  
 de servicii 
 M. Of. nr. 415/14 iun. 2011   
 
 O. nr. 313/2011 

 Ordin cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de  
 concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 M. Of. nr. 464/1 iul. 2011   
 
 O. nr. 509/2011 
 Ordin privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie 
 M. Of. nr. 687/28 sep. 2011   
 
 O. nr. 553/2011 

 Ordin pentru interpretarea art. 243 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,  
 a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 M. Of. nr. 735/19 oct. 2011   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 17/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a  
 bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a  
 bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de  
 supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011 
 M. Of. nr. 240/6 apr. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 26/2011  (M. Of. nr. 442/24 iun. 2011) 
 - O. nr. 31/2011  (M. Of. nr. 499/13 iul. 2011) 
 - O. nr. 48/2011  (M. Of. nr. 721/13 oct. 2011) 
 
 
 O. nr. 27/2011 

 Ordin privind aprobarea criteriilor microbiologice şi de igienă care se aplică produselor alimentare, altele decât cele menţionate în  
 Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare 
 M. Of. nr. 435/22 iun. 2011   
 
 O. nr. 35/2011 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică 
 M. Of. nr. 585/18 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 140/2016  (M. Of. nr. 1056/28 dec. 2016) 
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 O. nr. 74/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011   
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 160/2011 

 Ordin privind aprobarea taxei pentru autorizarea desfăşurării activităţilor în sălile de culturism sau de fitness, precum şi a Metodologiei  
 privind organizarea şi desfăşurarea cursului de instruire anti doping 
 M. Of. nr. 832/24 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 101/2013  (M. Of. nr. 145/19 mar. 2013) 
 - O. nr. 123/2020  (M. Of. nr. 588/6 iul. 2020) - modifică titlul 
 - O. nr. 212/2021  (M. Of. nr. 52/18 ian. 2022) 
 
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 Decizia nr. 1426/2011 

 Decizie pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor  
 a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor  
 internaţionale, precum şi a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în  
 sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 
 M. Of. nr. 849/30 nov. 2011   
 
 O. nr. 95/2011 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor  
 tranzacţii financiare 
 M. Of. nr. 87/2 feb. 2011 

 (v. O. nr. 44/2014 - M. Of. nr. 241/4 apr. 2014) 
 
 
 O. nr. 174/2011 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi  
 Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Investigaţii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de  
 informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism 
 M. Of. nr. 640/7 sep. 2011   
 
 O. nr. 175/2011 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi  
 Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Informaţii Financiare a Republicii San Marino în domeniul schimbului de  
 informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism 
 M. Of. nr. 640/7 sep. 2011   
 
 O. nr. 176/2011 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului privind modificarea Memorandumului de înţelegere  
 dintre autorităţile competente din România şi Republica Polonă privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu  
 spălarea banilor, semnat la data de 5 iulie 2002 la Varşovia 
 M. Of. nr. 640/7 sep. 2011   
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 218/2011 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul  
 Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului care se  
 finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 
 M. Of. nr. 376/30 mai 2011   
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

 O. nr. 114/2011 

 Ordin privind aprobarea Programului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cinstire şi comemorare a eroilor-martiri decedaţi  
 în Revoluţia Română din Decembrie 1989, precum şi de aniversare a 22 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989,  
 desfăşurate de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în perioada 14-23 decembrie 2011 şi  
 finanţate din bugetul propriu 
 M. Of. nr. 882/13 dec. 2011   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 



 
 

 2369

 I. nr. 171/2011 

 Instrucţiuni privind investigarea evenimentelor de navigaţie produse cu nave, ambarcaţiuni sau mijloace plutitoare aparţinând  
 Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 622/1 sep. 2011   
 
 O. nr. 8/2011 
 Ordin privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de însemne heraldice a Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 41/17 ian. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 98/2015  (M. Of. nr. 655/31 aug. 2015) 
 
 
 O. nr. 11/2011 

 Ordin pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicaţiei informatice privind transmiterea în format electronic a informaţiilor conform  
 art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
 M. Of. nr. 44/18 ian. 2011   
 
 O. nr. 23/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului strategic pentru sprijinirea şi evaluarea  
 activităţii Direcţiei generale anticorupţie 
 M. Of. nr. 104/9 feb. 2011   
 
 O. nr. 29/2011 
 Ordin privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 131/22 feb. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 161/2011  (M. Of. nr. 577/16 aug. 2011) 
 - O. nr. 30/2013  (M. Of. nr. 188/3 apr. 2013) 
 - O. nr. 113/2013  (M. Of. nr. 462/26 iul. 2013) 
 
 
 O. nr. 42/2011 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2010, seria a II-a de admitere 
 M. Of. nr. 149/1 mar. 2011   
 
 O. nr. 43/2011 

 Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a  
 componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la  
 Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul  
 2011, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program 
 M. Of. nr. 149/1 mar. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 110/2011  (M. Of. nr. 386/2 iun. 2011) 
 - O. nr. 194/2011  (M. Of. nr. 659/15 sep. 2011) 
 
 
 O. nr. 47/2011 

 Ordin privind alocarea unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea  
 energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat corespunzător anului 2011 - trimestrul I, conform Ordonanţei Guvernului nr.  
 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 
 M. Of. nr. 159/4 mar. 2011   
 
 O. nr. 54/2011 

 Ordin privind formarea iniţială, în anul 2011, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor a poliţiştilor locali  
 cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 179/14 mar. 2011   
 
 O. nr. 74/2011 

 Ordin privind modalităţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii  
 pensiilor, utilizate în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 264/14 apr. 2011   
 
 O. nr. 75/2011 
 Ordin privind implementarea Sistemului informatic de management electronic al documentelor în Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 276/20 apr. 2011   
 
 O. nr. 78/2011 

 Ordin privind procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor  
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 locale 
 M. Of. nr. 274/19 apr. 2011   
 
 O. nr. 92/2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale 
 M. Of. nr. 342/17 mai 2011   
 
 O. nr. 94/2011 

 Ordin privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor 
 M. Of. nr. 341/17 mai 2011   
 
 O. nr. 100/2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice 
 M. Of. nr. 400/8 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 278/2011  (M. Of. nr. 924/27 dec. 2011) 
 - O. nr. 70/2012  (M. Of. nr. 173/16 mar. 2012) 
 - O. nr. 164/2012  (M. Of. nr. 487/17 iul. 2012) 
 - O. nr. 5/2013  (M. Of. nr. 65/30 ian. 2013) 
 - O. nr. 50/2013  (M. Of. nr. 272/15 mai 2013) 
 - O. nr. 1/2014  (M. Of. nr. 25/13 ian. 2014) 
 - O. nr. 155/2014  (M. Of. nr. 773/23 oct. 2014) 
 - O. nr. 48/2015  (M. Of. nr. 348/20 mai 2015) 
 - O. nr. 171/2016  (M. Of. nr. 886/4 nov. 2016) 
 - O. nr. 207/2016  (M. Of. nr. 1032/21 dec. 2016) 
 - O. nr. 47/2020  (M. Of. nr. 229/20 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 102/2011 

 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "WDP Development Ro" - S.R.L. pentru locaţia din comuna  
 Oarja, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 366/25 mai 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 2581/2019  (M. Of. nr. 830/11 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 109/2011 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2011, seria I de admitere 
 M. Of. nr. 386/2 iun. 2011   
 
 O. nr. 119/2011 

 Ordin privind încadrarea în numărul maxim de posturi finanţate şi în fondurile bugetare aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor  
 în anul 2011 
 M. Of. nr. 430/20 iun. 2011   
 
 O. nr. 123/2011 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor de transport al rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de  
 mobilizare, la mobilizare sau la război 
 M. Of. nr. 436/22 iun. 2011   
 
 O. nr. 124/2011 

 Ordin privind activităţile desfăşurate la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor de către personalul responsabil cu implementarea  
 prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese 
 M. Of. nr. 433/21 iun. 2011   
 
 O. nr. 128/2011 
 Ordin pentru organizarea activităţilor privind accesul poliţiei locale la baze de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 491/11 iul. 2011   
 
 O. nr. 129/2011 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a  
 personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 448/27 iun. 2011   
 
 O. nr. 132/2011 
 Ordin privind activităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor sub egida Colegiului European de Poliţie 
  M. Of. nr. 477/6 iul. 2011 
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 O. nr. 163/2011 

 Ordin privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare  
 româneşti 
 M. Of. nr. 578/16 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 149/2014  (M. Of. nr. 725/3 oct. 2014) 
 - O. nr. 58/2017  (M. Of. nr. 431/12 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 165/2011 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2011, seria a II-a de admitere 
 M. Of. nr. 570/10 aug. 2011   
 
 O. nr. 199/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ postliceal din Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 681/26 sep. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 119/2021  (M. Of. nr. 824/27 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 224/2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a măsurilor de protecţie civilă în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 745/24 oct. 2011   
 
 O. nr. 231/2011 

 Ordin pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerinţele tehnice generale şi condiţiile pentru introducerea pe piaţă a mijloacelor  
 de apărare împotriva incendiilor 
 M. Of. nr. 752/26 oct. 2011   
 
 O. nr. 236/2011 

 Ordin privind constituirea Comitetului de selecţie a proiectelor pentru implementarea Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului  
 înconjurător din cadrul "Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii  
 Europene extinse" 
 M. Of. nr. 752/26 oct. 2011   
 
 O. nr. 243/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi  
 Internelor 
 M. Of. nr. 802/14 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 46/2014  (M. Of. nr. 222/28 mar. 2014) 
 - O. nr. 122/2015  (M. Of. nr. 740/2 oct. 2015) 
 - O. nr. 99/2016  (M. Of. nr. 487/30 iun. 2016) 
 - O. nr. 115/2019  (M. Of. nr. 756/17 sep. 2019) 
 - O. nr. 69/2021  (M. Of. nr. 518/19 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 244/2011 

 Ordin privind aprobarea tarifului de depozitare al produselor alimentare de bază în cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru  
 pensionari "Coşul de solidaritate" 
 M. Of. nr. 776/2 nov. 2011   
 
 O. nr. 245/2011 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din  
 România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul învăţământului, instruirii şi calificării  
 poliţiştilor, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011 
 M. Of. nr. 791/8 nov. 2011   
 
 O. nr. 256/2011 
 Ordin privind procedura de testare a integrităţii profesionale a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 836/25 nov. 2011   
 
 O. nr. 260/2011 

 Ordin pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la  
 desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere 
 M. Of. nr. 848/30 nov. 2011 
 Modificări: 
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 - O. nr. 58/2017  (M. Of. nr. 431/12 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 262/2011 

 Ordin privind conferirea distincţiilor onorifice în Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul  
 General de Aviaţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 844/29 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 53/2019  (M. Of. nr. 400/22 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 265/2011 

 Ordin privind aplicarea normelor de evidenţă, păstrare, port, manipulare şi completare a consumurilor şi pierderilor de armament, muniţii,  
 aparatură electronooptică şi mijloace specifice de ordine publică pe timpul îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului  
 român 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2012   
 
 O. nr. 275/2011 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2011, seria a III-a de admitere 
 M. Of. nr. 861/7 dec. 2011   
 
 O. nr. 288/2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte 
 M. Of. nr. 9/5 ian. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 17/2013  (M. Of. nr. 117/1 mar. 2013) 
 - O. nr. 161/2013  (M. Of. nr. 740/29 nov. 2013) 
 - O. nr. 27/2015  (M. Of. nr. 243/9 apr. 2015) 
 - O. nr. 107/2016  (M. Of. nr. 531/14 iul. 2016) 
 - O. nr. 175/2020  (M. Of. nr. 1236/16 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 291/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 930/28 dec. 2011   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 259/2842/2011 
 Ordin privind aprobarea normelor pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale  
 subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de către  
 compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 838/25 nov. 2011   
 
 O. nr. 277/3009/2011 

 Ordin privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării  
 fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a  
 resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" 
 M. Of. nr. 37/17 ian. 2012   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 218/1424/2011 
 Ordin privind aprobarea cantităţilor maxime de produse alimentare de bază care pot fi achiziţionate lunar de către fiecare pensionar în  
 cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari "Coşul de solidaritate" 
 M. Of. nr. 724/13 oct. 2011   
 
 O. nr. 219/235/2011 

 Ordin privind aprobarea specificaţiilor tehnice ale produselor alimentare de bază care fac obiectul Programului guvernamental de sprijin  
 pentru pensionari "Coşul de solidaritate" 
 M. Of. nr. 724/13 oct. 2011   
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 57/2011 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor tehnice de cadastru în 19 unităţi administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 254/11 apr. 2011   
 
 O. nr. 1184/2011 
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 Ordin privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile  
 administrativ-teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în cadastru şi în cartea funciară 
 M. Of. nr. 848/30 nov. 2011   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. A/279/2011 
 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1970 (2011) privind situaţia din Africa 
 M. Of. nr. 291/27 apr. 2011   
 
 O. nr. A/569/2011 
 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.973 (2011) privind situaţia din Libia 
 M. Of. nr. 484/7 iul. 2011   
 
 O. nr. A/982/2011 

 Ordin privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 1.980 (2011), 1.975 (2011), 1.961 (2010),  
 1.958 (2010), 1.957 (2010), 1.956 (2010), 1.952 (2010), 1.950 (2010), 1.946 (2010), 1.940 (2010), 1.916 (2010), 1.893 (2009) şi 1.506  
 (2003) 
 M. Of. nr. 666/19 sep. 2011   
 
 O. nr. A/1406/2011 

 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2.009 (2011) privind situaţia din Libia şi a  
 Rezoluţiei 2.002 (2011) privind situaţia din Somalia 
 M. Of. nr. 766/31 oct. 2011   
 
 O. nr. 2/2011 
 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului Guvernatorilor nr. 86 a Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor 
 M. Of. nr. 84/1 feb. 2011   
 
 O. nr. 168/2011 
 Ordin privind extinderea activităţii Secţiei consulare a Ambasadei României în Irak în localitatea Erbil 
 M. Of. nr. 189/18 mar. 2011   
 
 O. nr. 333/2011 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 265/14 apr. 2011   
 
 O. nr. 371/2011 

 Ordin privind publicarea Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii India pentru anii 2011-2015, semnat la Bucureşti la 28 martie 2011 
 M. Of. nr. 290/26 apr. 2011   
 
 O. nr. 422/2011 

 Ordin privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, a  
 operaţiunii de export a unei maşini de alezat şi frezat orizontală model BMT 150 CNC către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS  
 LTD., HIGH PRESSURE BOILER PLANT, Tiruchirapalli 620014, India 
 M. Of. nr. 322/10 mai 2011   
 
 O. nr. 433/2011 

 Ordin privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 3 februarie 2011, 2 martie 2011, 21 martie 2011 şi 12 aprilie  
 2011, care constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în textul Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Cehe privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 31 martie 2010 
 M. Of. nr. 396/6 iun. 2011   
 
 O. nr. 460/2011 

 Ordin privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Astana la 9 martie 2011 şi, respectiv, la Bucureşti la 3 mai 2011, care  
 constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010 
 M. Of. nr. 402/8 iun. 2011   
 
 O. nr. 494/2011 

 Ordin privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, a  
 operaţiunii de export al unei maşini de alezat şi frezat tip AFP - 230 CNC către firma L&T Special Steels and Heavy Forgings Pvt. Ltd,  
 Hazira Manufacturing Complex, Dist. Surat, Gujarat, India, Pin Code 394510 
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 M. Of. nr. 390/3 iun. 2011   
 
 O. nr. 514/2011 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 479/7 iul. 2011   
 
 O. nr. 559/2011 

 Ordin privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, a  
 operaţiunii de export a unui strung carusel tip SC53-DRO-8H cu accesorii denumit în comandă "Vertical Boring Machine 4.5M" către  
 firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FABRICATION PLANT, Industrial Area, Jagdishpur, Distt.Sultanpur (UP) 227817  
 din India 
 M. Of. nr. 443/24 iun. 2011   
 
 O. nr. 568/2011 

 Ordin privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 12 aprilie 2011 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 aprilie 2011,  
 care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 mai 2009 
 M. Of. nr. 484/7 iul. 2011   
 
 O. nr. 703/2011 

 Ordin privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a  
 operaţiunii de export a produsului masa deplasabilă şi rotativă tip MRD 3000x4000x2500 către firma BHARAT HEAVY  
 ELECTRICALS LIMITED RAMACHANDRAPURAM HYDERABAD 502032 A.P. INDIA 
 M. Of. nr. 515/21 iul. 2011   
 
 O. nr. 704/2011 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 523/25 iul. 2011   
 
 O. nr. 753/2011 

 Ordin privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, a  
 operaţiunii de export a unui strung vertical cu comandă numerică tip SC30-CNC-1S-1MS-3H către firma BHARAT HEAVY  
 ELECTRICALS LTD. HIGH PRESSURE BOILER PLANT, Tiruchirapalli 620014, din India 
 M. Of. nr. 542/1 aug. 2011   
 
 O. nr. 804/2011 

 Ordin privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, a  
 operaţiunii de export a unui strung vertical tip SC 55 DRO-2S-3.5H către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED LTD.,  
 Ranipur, Hardwar - 249403, din India 
 M. Of. nr. 550/3 aug. 2011   
 
 O. nr. 814/2011 

 Ordin privind publicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, încheiat prin schimb de note  
 verbale semnate la Bucureşti la 7 iulie 2010 şi la 2 noiembrie 2010, pentru prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor  
 militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998 
 M. Of. nr. 576/16 aug. 2011   
 
 O. nr. 953/2011 

 Ordin privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a  
 operaţiunii de export "Accesorii special concepute pentru strungul vertical SC 14CNC MSF 2H" către firma Hindustan Aeronautics  
 Limited, Sukhoi Engine Division, Koraput, Orissa, 763002 India 
 M. Of. nr. 607/29 aug. 2011   
 
 O. nr. 1127/2011 

 Ordin privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a  
 operaţiunii de export a unei maşini de alezat şi frezat orizontală tip BPZ 105 CNC către firma L&T - MHI BOILERS PRIVAT LTD.  
 Hazira Manufacturing Complex, Hazira, Surat-Hazura Road, Bhatha Dist. Suret, 394510 Gujarat, India 
 M. Of. nr. 669/20 sep. 2011   
 
 O. nr. 1164/2011 
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 Ordin privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a  
 operaţiunii de export al unei maşini de alezat şi frezat orizontală tip BMK 130 CNC către firma Bharat Heavy Electricals Ltd.,  
 Ramachandrapuram, Hyderabad, 502032, INDIA 
 M. Of. nr. 682/26 sep. 2011   
 
 O. nr. 1214/2011 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 697/1 oct. 2011   
 
 O. nr. 1342/2011 

 Ordin privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Republicii Armenia, semnat la Bucureşti la 8 septembrie 2011 
 M. Of. nr. 793/9 nov. 2011   
 
 O. nr. 1404/2011 
 Ordin privind încetarea valabilităţii unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 753/26 oct. 2011   
 
 O. nr. 1855/2011 

 Ordin privind publicarea Programului executiv de cooperare în domeniile culturii, mass-mediei, educaţiei şi ştiinţei dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Statului Kuwait pentru anii 2011-2015, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2011 
 M. Of. nr. 877/12 dec. 2011   
 
 O. nr. 1943/2011 

 Ordin privind publicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, încheiat prin schimb de note  
 verbale semnate la Bucureşti la 27 iunie 2011 şi la 12 decembrie 2011, pentru prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi  
 promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998 
 M. Of. nr. 18/10 ian. 2012   
 
 O. nr. 1944/2011 

 Ordin pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare  
 împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011 
 M. Of. nr. 936/29 dec. 2011   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 4/2011 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III 2010 care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 36/14 ian. 2011   
 
 O. nr. 17/2011 

 Ordin privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii  
 produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică 
 M. Of. nr. 84/1 feb. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 147/2011  (M. Of. nr. 427/17 iun. 2011) 
 
 
 O. nr. 20/2011 

 Ordin pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone  
 defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agro-mediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 şi pentru  
 completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 723/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea art. 74 din  
 Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiţionării, modulării şi a  
 sistemului integrat de gestiune şi control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de  
 stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de  
 sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploataţiilor agricole 
 M. Of. nr. 120/17 feb. 2011   
 
 O. nr. 22/2011 

 Ordin privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate  
 de politica agricolă comună 
 M. Of. nr. 127/21 feb. 2011   
 
 O. nr. 32/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 65/2011 privind reglementarea unor măsuri  
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 financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi  
 pentru măsuri de piaţă în agricultură 
 M. Of. nr. 127/21 feb. 2011   
 
 O. nr. 34/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi  
 materialului săditor 
 M. Of. nr. 114/15 feb. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 860/2013  (M. Of. nr. 559/3 sep. 2013) 
 - O. nr. 443/2019  (M. Of. nr. 685/20 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 37/2011 

 Ordin privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli şi a  
 obligaţiilor evaluatorului 
 M. Of. nr. 114/15 feb. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 105/2011  (M. Of. nr. 339/16 mai 2011) 
 
 
 O. nr. 59/2011 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale,  
 plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România 
 M. Of. nr. 207/25 mar. 2011   
 
 O. nr. 61/2011 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV al anului 2010, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă  
 de rambursare 
 M. Of. nr. 219/30 mar. 2011   
 
 O. nr. 66/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru  
 Agricultură a debitelor şi creanţelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă şi ai Fondului european agricol de dezvoltare  
 rurală, precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 235/4 apr. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 89/2011  (M. Of. nr. 282/21 apr. 2011) 
 
 
 O. nr. 87/2011 
 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2011/2012 
 M. Of. nr. 288/26 apr. 2011   
 
 O. nr. 111/2011 

 Ordin privind recunoaşterea Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole - O.N.I.V. ca organizaţie interprofesională pe filiera  
 "struguri, vin, produse pe bază de vin" 
 M. Of. nr. 345/18 mai 2011   
 
 O. nr. 120/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 542/1 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 72/2012  (M. Of. nr. 264/23 apr. 2012) 
 - O. nr. 30/2013  (M. Of. nr. 123/6 mar. 2013) 
 
 
 O. nr. 122/2011 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului I al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 423/16 iun. 2011   
 
 O. nr. 124/2011 

 Ordin privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului  
 Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020" 
 M. Of. nr. 395/6 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 199/2012  (M. Of. nr. 643/10 sep. 2012) 
 - O. nr. 1053/2013  (M. Of. nr. 626/9 oct. 2013) 
 - O. nr. 1454/2014  (M. Of. nr. 714/30 sep. 2014) 
 - O. nr. 1802/2014  (M. Of. nr. 858/25 nov. 2014) 
 
 



 

 2377

 O. nr. 157/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, altele decât  
 irigaţiile 
 M. Of. nr. 510/19 iul. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 550/3 aug. 2011) 
 
 
 O. nr. 160/2011 

 Ordin privind recunoaşterea Organizaţiei interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă şi procesate din acestea ca organizaţie  
 interprofesională pe filiera "carne de pasăre, ouă" 
 M. Of. nr. 456/29 iun. 2011   
 
 O. nr. 162/2011 
 Ordin privind instituirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor şi legumelor 
 M. Of. nr. 457/30 iun. 2011   
 
 
 O. nr. 170/2011 
 Ordin privind aprobarea Ghidului de bună practică pentru cultivarea şi recoltarea plantelor medicinale şi aromatice 
 M. Of. nr. 527/26 iul. 2011   
 
 O. nr. 182/2011 

 Ordin privind aprobarea repartizării cotelor de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2011-2012  
 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr 
 M. Of. nr. 534/28 iul. 2011   
 
 O. nr. 203/2011 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului II al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă  
 de rambursare 
 M. Of. nr. 665/19 sep. 2011   
 
 O. nr. 253/2011 

 Ordin privind stabilirea anumitor derogări pentru comercializarea amestecurilor de seminţe de plante furajere destinate a fi utilizate pentru  
 protecţia mediului natural în România 
 M. Of. nr. 813/17 nov. 2011   
 
 O. nr. 266/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri  
 financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi  
 pentru măsuri de piaţă în agricultură 
 M. Of. nr. 880/13 dec. 2011   
 
 O. nr. 267/2011 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă  
 de rambursare 
 M. Of. nr. 880/13 dec. 2011   
 
 O. nr. 269/2011 

 Ordin privind recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale Naţionale Prodcom Legume-Fructe din România ca organizaţie  
 interprofesională pe filiera "legume şi fructe proaspete şi procesate" 
 M. Of. nr. 854/2 dec. 2011   
 
 O. nr. 275/2011 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone  
 defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, aferente  
 cererilor de plată depuse începând cu anul 2011 
 M. Of. nr. 897/19 dec. 2011   
 
 O. nr. 295/2011 

 Ordin privind desemnarea unui compartiment specializat în domeniul infrastructurilor critice naţionale/infrastructurilor critice europene,  
 condus de un ofiţer de legătură pentru securitate 
 M. Of. nr. 21/11 ian. 2012   
 
 O. nr. 916/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului  
 contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în  
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 subordinea ori sub autoritatea acestuia 
 M. Of. nr. 398/7 iun. 2011 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1048/2011  (M. Of. nr. 550/3 aug. 2011) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 159/1266/2011 
 Ordin privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului  
 recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate 
 M. Of. nr. 511/19 iul. 2011   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 48/999/2011 
 Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit pentru anul 2011, pe specii şi zone 
 M. Of. nr. 173/11 mar. 2011   
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 
 O. nr. M.9/2011 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul activităţilor de producţie din unităţile Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 85/2 feb. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 7/2022  (M. Of. nr. 63/20 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. M.16/2011 

 Ordin privind unele aprobări necesare pentru acordarea autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau  
 de stat în spaţiul aerian naţional 
 M. Of. nr. 99/7 feb. 2011   
 
 O. nr. M.18/2011 

 Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din  
 Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării  
 Naţionale a unui program pentru construirea de locuinţe 
 M. Of. nr. 139/24 feb. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. M.108/2018  (M. Of. nr. 590/12 iul. 2018) 
 - O. nr. M.5/2022  (M. Of. nr. 76/26 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. M.31/2011 
 Ordin privind stabilirea responsabilităţilor pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 300/2 mai 2011   
 
 O. nr. M.47/2011 
 Ordin privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" 
 M. Of. nr. 421/16 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. M.83/2011  (M. Of. nr. 667/20 sep. 2011) 
 
 
 O. nr. M.78/2011 

 Ordin privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din  
 cadrul Centrului de Medicină Navală 
 M. Of. nr. 604/26 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. M.60/2017  (M. Of. nr. 482/26 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. M.81/2011 

 Ordin pentru stabilirea condiţiilor privind suportarea de către Ministerul Apărării Naţionale a sumelor necesare pentru asigurarea  
 asistenţei juridice a cadrelor militare în activitate pentru fapte săvârşite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de  
 serviciu 
 M. Of. nr. 615/31 aug. 2011   
 
 O. nr. M.94/2011 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mişcarea şi transporturile militare multimodale 
 M. Of. nr. 928/28 dec. 2011   
 
 O. nr. M.95/2011 
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 Ordin privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de heraldică şi denumiri a Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 824/22 nov. 2011   
 
 O. nr. M.97/2011 

 Ordin pentru stabilirea condiţiilor privind achiziţiile de tehnică şi echipament, în ţară, în regim de urgenţă, precum şi de bunuri, lucrări şi  
 servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor de către forţele armate 
 M. Of. nr. 834/24 nov. 2011   
 
 O. nr. M.101/2011 

 Ordin pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara  
 teritoriului statului român 
 M. Of. nr. 890/15 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. M.8/2013  (M. Of. nr. 109/25 feb. 2013) 
 - O. nr. M.86/2013  (M. Of. nr. 572/9 sep. 2013) 
 - O. nr. M.105/2014  (M. Of. nr. 716/1 oct. 2014) 
 - O. nr. M.4/2015  (M. Of. nr. 90/3 feb. 2015) 
 - O. nr. M.71/2017  (M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 - O. nr. M.35/2021  (M. Of. nr. 176/22 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. M.111/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale a cheltuielilor de întreţinere şi  
 de instruire pe timpul şcolarizării 
 M. Of. nr. 909/21 dec. 2011 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. M.169/2018  (M. Of. nr. 843/3 oct. 2018) 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 

 O. nr. M.37/111/10216/150/107101/13026/2011 
 Ordin pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Securitate  
 naţională" 
 M. Of. nr. 510/19 iul. 2011   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 
 O. nr. 1062/2011 

 Ordin privind desemnarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO ca autoritate de avizare,  
 verificare şi control, organism de analiză, evaluare şi intervenţie în domeniul securităţii cibernetice 
 M. Of. nr. 34/16 ian. 2012   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 168/14/95/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând  
 cardul bancar 
 M. Of. nr. 74/28 ian. 2011 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 285/2020  (M. Of. nr. 305/10 apr. 2020) 
 Abrogare 
 - H.G. nr. 285/2020  (M. Of. nr. 305/10 apr. 2020) - la data intrării în vigoare a normelor metodologice, precum și a normelor  
 tehnice privind Sistemul național electronic de plată online a obligațiilor de  
 plată către bugetul general consolidat, prevăzute la art. 13 din Hotărârea  
 Guvernului nr. 1235/2010, aprobate prin decizie a președintelui Autorității  
 
 

pentru Digitalizarea României 

 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 
 

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 

 O. nr. 610/M.46/4380/265/10201/149/2011 
 Ordin privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul  
 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 M. Of. nr. 847/29 nov. 2011   
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MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

 O. nr. 2012/2011 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean Botoşani 
 M. Of. nr. 70/27 ian. 2011   
 
 O. nr. 2066/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional 
 M. Of. nr. 176/14 mar. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 2624/2014  (M. Of. nr. 707/29 sep. 2014) 
 - O. nr. 2415/2019  (M. Of. nr. 447/5 iun. 2019) 
 Respingere ca devenită inadmisibilă 
 - D.C.C. nr. 381/2019  (M. Of. nr. 573/12 iul. 2019) - art. 3 lit. j) 
 
 
 O. nr. 2231/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor,  
 proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare  
 a contestaţiilor 
 M. Of. nr. 302/3 mai 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 374/30 mai 2011) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2355/2013  (M. Of. nr. 480/1 aug. 2013) 
 - O. nr. 3461/2020  (M. Of. nr. 1309/30 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 2408/2011 

 Ordin privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din  
 domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de  
 constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
 M. Of. nr. 549/3 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 2800/2020  (M. Of. nr. 298/9 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 2434/2011 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean "Aurelian Sacerdoţeanu" 
 M. Of. nr. 565/9 aug. 2011   
 
 O. nr. 2435/2011 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului "Vasile Pârvan" 
 M. Of. nr. 544/1 aug. 2011   
 
 O. nr. 2662/2011 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi 
 M. Of. nr. 832/24 nov. 2011   
 
 O. nr. 2663/2011 

 Ordin pentru acreditarea Colecţiei publice obiecte şi fond documentar din cadrul Centrului de Documentare şi Informare Gaze Naturale  
 Mediaş 
 M. Of. nr. 832/24 nov. 2011   
 MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 2613/1038/2011 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul proiectelor de infrastructură  
 de transport de interes naţional 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2012   
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 25/2011 

 Ordin privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale CEPROCIM - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru  
 realizarea de funcţii specifice în vederea atestării conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 48/19 ian. 2011   
 
 O. nr. 26/2011 

 Ordin privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru  
 realizarea de funcţii specifice în vederea atestării conformităţii produselor pentru construcţii 
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 M. Of. nr. 48/19 ian. 2011   
 
 O. nr. 1330/2011 

 Ordin pentru desemnarea Societăţii Comerciale RAD CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de  
 funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 274/19 apr. 2011   
 
 O. nr. 1331/2011 

 Ordin pentru desemnarea Societăţii Comerciale AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii  
 specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 274/19 apr. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 292/27 apr. 2011) 
 
 
 O. nr. 1430/2011 

 Ordin privind desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană  
 pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 313/6 mai 2011   
 
 O. nr. 1431/2011 

 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale CERTROM - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de  
 funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 313/6 mai 2011   
 
 O. nr. 1471/2011 

 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale "Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia  
 Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 342/17 mai 2011   
 
 O. nr. 1485/2011 

 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale "Laborator Central Construcţii CCF" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană  
 pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi retragerea desemnării şi notificării  
 Societăţii Comerciale "Societatea de Construcţii CCCF - Filiala Laborator Central CCF" - S.A. 
 M. Of. nr. 342/17 mai 2011   
 
 O. nr. 1496/2011 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier 
 M. Of. nr. 458/30 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 277/2012  (M. Of. nr. 216/2 apr. 2012) 
 - O. nr. 3482/2013  (M. Of. nr. 799/18 dec. 2013) 
 
 
 O. nr. 1659/2011 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi  
 climatizare", indicativ I5-2010 
 M. Of. nr. 504/15 iul. 2011   
 
 O. nr. 1719/2011 

 Ordin privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale CERTROM - S.R.L. pentru realizarea de  
 funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 495/12 iul. 2011   
 
 O. nr. 2692/2011 

 Ordin pentru desemnarea Societăţii Comerciale ALL CERT PRODUCT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru  
 realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 780/3 nov. 2011   
 
 O. nr. 2693/2011 

 Ordin privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale HIDROCONSTRUCŢIA - S.A. pentru  
 realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 780/3 nov. 2011   
 
 O. nr. 2741/2011 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente  
 clădirilor", indicativ I 7-2011 
  M. Of. nr. 802/14 nov. 2011 
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 O. nr. 2865/2011 
 Ordin privind aprobarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 894/16 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 110/2012  (M. Of. nr. 387/11 iun. 2012) 
 - O. nr. 1656/2012  (M. Of. nr. 647/11 sep. 2012) 
 - O. nr. 1811/2012  (M. Of. nr. 694/9 oct. 2012) 
 - O. nr. 2571/2012  (M. Of. nr. 823/7 dec. 2012) 
 - O. nr. 1758/2013  (M. Of. nr. 241/26 apr. 2013) 
 
 
 O. nr. 3031/2011 

 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de  
 funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 908/21 dec. 2011   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1360/1938/2011 
 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană"  
 al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional  
 2007-2013 
 M. Of. nr. 327/11 mai 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 942/653/471/2013  (M. Of. nr. 310/29 mai  
 
 

2013) 

 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 156/2011 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al  
 energiei electrice şi gazelor naturale 
 M. Of. nr. 129/21 feb. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 265/2014  (M. Of. nr. 246/7 apr. 2014) 
 - O. nr. 758/342/2014  (M. Of. nr. 448/19 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 186/2011 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia  
 Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate 
 M. Of. nr. 125/18 feb. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 493/2016  (M. Of. nr. 454/17 iun. 2016) 
 - O. nr. 1129/2017  (M. Of. nr. 838/23 oct. 2017) 
 
 
 O. nr. 247/2011 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul  
 aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 M. Of. nr. 124/18 feb. 2011   
 
 O. nr. 675/2011 

 Ordin privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în cadrul operaţiunii 4.1.a) "Sprijinirea investiţiilor în  
 instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei  
 energetice" din axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a  
 Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 
 M. Of. nr. 298/29 apr. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 758/342/2014  (M. Of. nr. 448/19 iun. 2014) 
 - O. nr. 995/2015  (M. Of. nr. 588/5 aug. 2015) 
 
 
 O. nr. 730/2011 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele  
 europene armonizate 
 M. Of. nr. 293/27 apr. 2011   
 
 O. nr. 1000/2011 

 Ordin privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al  
 energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial  
 "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) "Sprijinirea  
 investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor  



 

 2383

 de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi  
 continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie" 
 M. Of. nr. 375/30 mai 2011   
 
 O. nr. 1178/2011 

 Ordin pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN/E - infrastructură critică naţională/europeană -  
 "Energetic" 
 M. Of. nr. 436/22 iun. 2011   
 
 O. nr. 3188/2011 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin  
 al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea  
 durabilă a antreprenoriatului" al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 54/23 ian. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2501/2013  (M. Of. nr. 51/21 ian. 2014) 

 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 1177/4496/2011 
 Ordin pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Industria  
 chimică şi nucleară" 
 M. Of. nr. 581/17 aug. 2011   
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 625/1947/2011 
 Ordin privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor  
 naturale din cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor  
 naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi  
 realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie" - partea de transport - a axei prioritare 4 "Creşterea  
 eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului operaţional sectorial  
 "Creşterea competitivităţii economice 2007-2013" 
 M. Of. nr. 350/19 mai 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1141/1652/2014  (M. Of. nr. 933/21 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 2325/2445/2011 

 Ordin pentru aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi  
 Mici şi Mijlocii şi instituţia de credit parteneră 
 M. Of. nr. 596/23 aug. 2011   
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 

 O. nr. 2875/3006/1047/2011 
 Ordin privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea  
 competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul  
 combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de intervenţie 3 "Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii  
 securităţii furnizării energiei", operaţiunea "Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei  
 electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene" 
 M. Of. nr. 13/6 ian. 2012   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Decizia nr. 61/2011 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea  
 culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 253/11 apr. 2011 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 91/2011  (M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 
 - Decizia nr. 206/2011  (M. Of. nr. 750/25 oct. 2011) 
 
 
 Decizia nr. 68/2011 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării  
 întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 234/4 apr. 2011   
 
 Decizia nr. 70/2011 
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 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi  
 facilitarea accesului acestora la finanţare - START 
 M. Of. nr. 250/8 apr. 2011 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 82/2011  (M. Of. nr. 265/14 apr. 2011) 
 - Decizia nr. 137/2011  (M. Of. nr. 566/9 aug. 2011) 
 - Decizia nr. 291/2011  (M. Of. nr. 903/20 dec. 2011) 
 
 
 Decizia nr. 102/2011 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea  
 meşteşugurilor şi artizanatului 
 M. Of. nr. 392/3 iun. 2011 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 259/2011  (M. Of. nr. 804/14 nov. 2011) 
 
 
 Decizia nr. 103/2011 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a  
 produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 396/6 iun. 2011 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 134/2011  (M. Of. nr. 543/1 aug. 2011) 
 - Decizia nr. 258/2011  (M. Of. nr. 804/14 nov. 2011) 
 
 
 Decizia nr. 133/2011 

 Decizie pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare  
 de incubatoare tehnologice şi de afaceri 
 M. Of. nr. 557/5 aug. 2011 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 148/2011  (M. Of. nr. 598/24 aug. 2011) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 130/2011 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor  
 din domeniul ISCIR - operator RSVTI 
 M. Of. nr. 395/6 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 83/2012  (M. Of. nr. 456/6 iul. 2012) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 620/29 aug. 2012) 
 Modificări: 
 - O. nr. 225/2013  (M. Of. nr. 490/2 aug. 2013) 
 - O. nr. 112/2019  (M. Of. nr. 802/3 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 165/2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR 
 M. Of. nr. 572/11 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 46/2012  (M. Of. nr. 308/9 mai 2012) 
 
 
 O. nr. 259/2011 
 Ordin privind unele măsuri administrative în domeniul ISCIR 
 M. Of. nr. 921/23 dec. 2011   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 Instrucţiune nr. 1/2011 
 Instrucţiune privind menţinerea în activitate ca titular peste vârsta standard de pensionare 
 M. Of. nr. 123/17 feb. 2011   
 
 Instrucţiune nr. 2/2011 
 Instrucţiune privind decontarea navetei cadrelor didactice 
 M. Of. nr. 123/17 feb. 2011   
 
 Instrucţiune nr. 3/2011 
 Instrucţiune pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2011   
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 I. nr. 4/2011 

 Instrucţiune privind finanţarea cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar  
 de stat, cu excepţia celei care, potrivit legii, se efectuează gratuit 
 M. Of. nr. 219/30 mar. 2011   
 
 I. nr. 5/2011 
 Instrucţiune privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2011-2012 
 M. Of. nr. 693/30 sep. 2011   
 
 I. nr. 6/2011 
 Instrucţiune privind funcţionarea formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 716/11 oct. 2011   
 
 O. nr. 3151/2011 

 Ordin privind aprobarea programelor de religie reformată pentru susţinerea examenului de definitivare în învăţământ şi a gradului didactic  
 II 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2011   
 
 O. nr. 3184/2011 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs  
 valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2011 
 M. Of. nr. 104/9 feb. 2011   
 
 O. nr. 3641/2011 

 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul ortodox,  
 specializarea ghid turism religios 
 M. Of. nr. 177/14 mar. 2011    
 
 O. nr. 3643/2011 

 Ordin privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Blaj pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă volei şi pentru aprobarea  
 regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia 
 M. Of. nr. 137/23 feb. 2011   
 
 O. nr. 3646/2011 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii unei calificări profesionale de  
 nivel 2 
 M. Of. nr. 508/18 iul. 2011   
 
 O. nr. 3753/2011 
 Ordin privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ 
 M. Of. nr. 104/9 feb. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 5552/2011  (M. Of. nr. 713/10 oct. 2011) 
 
 
 O. nr. 3888/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia publică de servicii hoteliere, campinguri şi alte tipuri de cazare  
 decât cea hotelieră şi a serviciilor de restaurant şi de servire a mâncării, pentru activităţile organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,  
 Tineretului şi Sportului 
 M. Of. nr. 190/18 mar. 2011   
 
 O. nr. 3891/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 municipiul Târgovişte 
 M. Of. nr. 219/30 mar. 2011   
 
 O. nr. 3991/2011 

 Ordin privind sesiunea specială de bacalaureat 2011 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc  
 pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale 
 M. Of. nr. 240/6 apr. 2011   
 
 O. nr. 4285/2011 

 Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar  
 2011-2012 
 M. Of. nr. 382/1 iun. 2011   
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 O. nr. 4292/2011 
 Ordin privind structura anului şcolar 2011-2012 
 M. Of. nr. 416/14 iun. 2011   
 
 O. nr. 4433/2011 

 Ordin privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării  
 achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2011 
 M. Of. nr. 473/6 iul. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4677/2011  (M. Of. nr. 568/10 aug. 2011) 
 - O. nr. 5720/2011  (M. Of. nr. 770/1 nov. 2011) 
 
 
 O. nr. 4478/2011 

 Ordin privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a  
 gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii  
 fundamentale P1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 - Ştiinţe inginereşti şi P3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional  
 pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
 M. Of. nr. 448/27 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 6560/2012  (M. Of. nr. 890/27 dec. 2012) 
 
 
 O. nr. 4581/2011 

 Ordin privind aprobarea înfiinţării Centrului Naţional Universitar de Excelenţă Târgu Mureş pentru pregătirea elevelor/studentelor la  
 disciplina sportivă volei 
 M. Of. nr. 544/1 aug. 2011   
 
 O. nr. 4587/2011 

 Ordin privind aprobarea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente în scopul identificării infrastructurilor critice naţionale din  
 sectorul Spaţiu şi cercetare 
 M. Of. nr. 530/27 iul. 2011     
 O. nr. 4691/2011 

 Ordin privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a  
 gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii  
 fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
 M. Of. nr. 535/28 iul. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3697/2012  (M. Of. nr. 299/7 mai 2012) 
 - O. nr. 6560/2012  (M. Of. nr. 890/27 dec. 2012) 
 
 
 O. nr. 4692/2011 

 Ordin privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a  
 gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii  
 fundamentale P5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor  
 Universitare 
 M. Of. nr. 540/29 iul. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3994/2012  (M. Of. nr. 334/17 mai 2012) 
 - O. nr. 6560/2012  (M. Of. nr. 890/27 dec. 2012) 
 
 
 O. nr. 4813/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "informatică", calificarea profesională  
 "administrator reţele locale şi de telecomunicaţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Poştă şi  
 Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 598/24 aug. 2011   
 
 O. nr. 4814/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Primară "Olga Gudynn" din localitatea Voluntari 
 M. Of. nr. 598/24 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4386/2014  (M. Of. nr. 654/4 sep. 2014) 
 
 
 O. nr. 4815/2011 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Disney" din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 598/24 aug. 2011   
 
 O. nr. 4816/2011 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională  
 "tehnician electronist electronică industrială" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "George Bariţiu" din  
 municipiul Baia Mare 
 M. Of. nr. 598/24 aug. 2011   
 
 O. nr. 4817/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională  
 "tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificările profesionale "stilist",  
 "cosmetician" şi domeniul "servicii", calificarea profesională "tehnician în activităţi de secretariat" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi" din municipiul Sfântu Gheorghe 
 M. Of. nr. 598/24 aug. 2011   
 
 O. nr. 4818/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Management Economic şi  
 Drept Administrativ "Virgil Madgearu" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 598/24 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 6180/2011  (M. Of. nr. 810/16 nov. 2011) 
 
 
 O. nr. 4819/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Anna Maria" din localitatea Târgu  
 Ocna 
 M. Of. nr. 592/22 aug. 2011   
 
 O. nr. 4864/2011 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru  
 Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
 M. Of. nr. 585/18 aug. 2011   
 
 O. nr. 4865/2011 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din  
 inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele  
 şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic 
 M. Of. nr. 601/25 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 6370/2012  (M. Of. nr. 889/27 dec. 2012) 
 
 
 O. nr. 5218/2011 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2012 
 M. Of. nr. 617/31 aug. 2011   
 
 O. nr. 5219/2011 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2011-2012 
 M. Of. nr. 617/31 aug. 2011   
 
 O. nr. 5220/2011 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013 
 M. Of. nr. 617/31 aug. 2011   
 
 O. nr. 5222/2011 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor  
 ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică 
 M. Of. nr. 619/31 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4421/2014  (M. Of. nr. 657/5 sep. 2014) 
 - O. nr. 4323/2020  (M. Of. nr. 439/26 mai 2020) 
 - O. nr. 3752/2021  (M. Of. nr. 479/10 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 5234/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal (ciclul inferior)", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "mecanic agricol", respectiv pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "industrie alimentară",  
 calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician în agricultură" din  
 cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Agricol şi Industrie Alimentară "Gaman Janos" din municipiul Sfântu  
 Gheorghe 
 M. Of. nr. 878/13 dec. 2011   
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 O. nr. 5239/2011 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bambi" din municipiul Galaţi 
 M. Of. nr. 641/8 sep. 2011   
 
 O. nr. 5248/2011 
 Ordin privind aplicarea Programului "A doua şansă" 
 M. Of. nr. 721/13 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4093/2017  (M. Of. nr. 537/10 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 5249/2011 

 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul  
 şcolar 2011-2012 
 M. Of. nr. 857/5 dec. 2011   
 
 O. nr. 5250/2011 

 Ordin privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Cooperaţie din Alba Iulia de  
 către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Afaceri din Alba Iulia 
 M. Of. nr. 697/1 oct. 2011   
 
 O. nr. 5262/2011 
 Ordin privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor 
 M. Of. nr. 637/6 sep. 2011   
 
 O. nr. 5271/2011 

 Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul  
 universitar 2011-2012 
 M. Of. nr. 637/6 sep. 2011   
 
 O. nr. 5272/2011 

 Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul  
 universitar 2011-2012 
 M. Of. nr. 637/6 sep. 2011   
 
 O. nr. 5336/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică", profilul  
 "umanist", specializarea "ştiinţe sociale", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Complexul Educaţional "Lauder Reut" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 693/30 sep. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4600/2012  (M. Of. nr. 466/10 iul. 2012) 
 
 
 O. nr. 5337/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Goldiş" din  
 municipiul Arad 
 M. Of. nr. 693/30 sep. 2011   
 
 O. nr. 5338/2011 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Micul Prinţ" din municipiul Suceava 
 M. Of. nr. 690/29 sep. 2011   
 
 O. nr. 5339/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician prelucrări la cald", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician electrician electronist auto", domeniul "producţie  
 media", calificarea profesională "tehnician operator procesare text/imagine", nivelul "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea  
 profesională "tehnician operator maşini cu comandă numerică", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar  
 Industrial "General Magheru" din municipiul Râmnicu Vâlcea 
 M. Of. nr. 684/27 sep. 2011   
 
 O. nr. 5340/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar de stat Grup Şcolar "Brătianu" din municipiul Drăgăşani 
 M. Of. nr. 693/30 sep. 2011   
 
 O. nr. 5341/2011 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Prichindeii" de  
 pe lângă UM 01788 din localitatea Lunca de Sus 
 M. Of. nr. 690/29 sep. 2011   
 
 O. nr. 5342/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "La Nouvelle Generation" din  
 municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 690/29 sep. 2011   
 
 O. nr. 5344/2011 

 Ordin privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Cronos" din Bucureşti de către unitatea  
 de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Cronos" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 697/1 oct. 2011   
 
 O. nr. 5346/2011 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal 
 M. Of. nr. 715/11 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3309/2020  (M. Of. nr. 165/28 feb. 2020) 
 
 
 O. nr. 5349/2011 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală" 
 M. Of. nr. 738/20 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4802/2017  (M. Of. nr. 749/19 sep. 2017) 
 
 
 O. nr. 5392/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mica Academie de Arte" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 690/29 sep. 2011   
 
 O. nr. 5393/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa de copii de pe lângă Unitatea Militară  
 01165 din municipiul Odorheiu Secuiesc 
 M. Of. nr. 697/1 oct. 2011   
 
 O. nr. 5410/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician transporturi", nivelul "postliceal", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări publice", calificările profesionale "maistru  
 construcţii civile, industriale şi agricole", "tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului", domeniul "transporturi", calificarea  
 profesională "tehnician diagnostic auto", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 693/30 sep. 2011   
 
 O. nr. 5484/2011 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau  
 informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare,  
 maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru  
 învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor 
 M. Of. nr. 735/19 oct. 2011   
 
 O. nr. 5485/2011 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în  
 vederea ocupării unei funcţii didactice 
 M. Of. nr. 739/20 oct. 2011   
 
 O. nr. 5487/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea în învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul  
 învăţământului liceal - filiera tehnologică sau vocaţională 
 M. Of. nr. 744/24 oct. 2011   
 
 O. nr. 5488/2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare 
 M. Of. nr. 733/19 oct. 2011   
 
 O. nr. 5489/2011 
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 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 736/19 oct. 2011   
 
 O. nr. 5528/2011 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare integrate prin care se realizează educaţia de bază în cadrul programului "A doua şansă" -  
 învăţământ primar 
 M. Of. nr. 772/1 nov. 2011   
 
 O. nr. 5529/2011 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru educaţia de bază din cadrul programului "A doua şansă" pentru învăţământul  
 secundar inferior 
 M. Of. nr. 785/4 nov. 2011   
 
 O. nr. 5530/2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare 
 M. Of. nr. 738/20 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3400/2015  (M. Of. nr. 218/1 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 5545/2011 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar  
 obligatoriu 
 M. Of. nr. 714/11 oct. 2011   
 
 O. nr. 5546/2011 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului "Profesorul anului" în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 715/11 oct. 2011   
 
 O. nr. 5549/2011 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea  
 corpului naţional de experţi în management educaţional 
 M. Of. nr. 742/21 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4838/2012  (M. Of. nr. 552/6 aug. 2012) 
 
 
 O. nr. 5550/2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 724/13 oct. 2011   
 
 O. nr. 5553/2011 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin  
 colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice  
 din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 733/19 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4111/2012  (M. Of. nr. 357/25 mai 2012) 
 - O. nr. 5120/2014  (M. Of. nr. 944/23 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 5554/2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic 
 M. Of. nr. 735/19 oct. 2011   
 
 O. nr. 5555/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi  
 asistenţă educaţională 
 M. Of. nr. 759/27 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3608/2014  (M. Of. nr. 483/30 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 5556/2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare 
 M. Of. nr. 757/27 oct. 2011   
 
 O. nr. 5560/2011 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar  
 2012-2013 
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 M. Of. nr. 758/27 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3157/2012  (M. Of. nr. 87/3 feb. 2012) 
 - O. nr. 4071/2012  (M. Of. nr. 344/21 mai 2012) 
 - O. nr. 4472/2012  (M. Of. nr. 420/25 iun. 2012) 
 - O. nr. 3028/2013  (M. Of. nr. 45/21 ian. 2013) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 32/2016  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 5561/2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 767/31 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3129/2013  (M. Of. nr. 84/7 feb. 2013) 
 - O. nr. 5397/2013  (M. Of. nr. 700/14 nov. 2013) 
 - O. nr. 3240/2014  (M. Of. nr. 340/8 mai 2014) 
 - O. nr. 5439/2015  (M. Of. nr. 783/21 oct. 2015) 
 - O. nr. 5386/2016  (M. Of. nr. 967/29 nov. 2016) 
 - O. nr. 3367/2017  (M. Of. nr. 156/2 mar. 2017) 
 - O. nr. 4303/2020  (M. Of. nr. 438/25 mai 2020) 
 - O. nr. 3713/2021  (M. Of. nr. 435/26 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 5563/2011 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor de constituire a reţelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din  
 cadrul masterului didactic 
 M. Of. nr. 789/7 nov. 2011   
 
 O. nr. 5564/2011 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare  
 oferite de aceştia 
 M. Of. nr. 790/8 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3130/2013  (M. Of. nr. 85/8 feb. 2013) 
 - O. nr. 5442/2015  (M. Of. nr. 807/29 oct. 2015) 
 - O. nr. 5387/2016  (M. Of. nr. 970/29 nov. 2016) 
 
 
 O. nr. 5567/2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară 
 M. Of. nr. 792/8 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3734/2013  (M. Of. nr. 332/7 iun. 2013) 
 - O. nr. 4624/2015  (M. Of. nr. 599/7 aug. 2015) 
 - O. nr. 4032/2020  (M. Of. nr. 358/5 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 5568/2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat 
 M. Of. nr. 784/4 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 5618/2020  (M. Of. nr. 875/25 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 5569/2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă 
 M. Of. nr. 782/3 nov. 2011   
 
 O. nr. 5570/2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar 
 M. Of. nr. 792/8 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4110/2018  (M. Of. nr. 621/18 iul. 2018) 
 - O. nr. 5619/2020  (M. Of. nr. 875/25 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 5571/2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ 
 M. Of. nr. 782/3 nov. 2011   
 
 O. nr. 5572/2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea Registrului naţional al performanţelor sportive 
 M. Of. nr. 794/9 nov. 2011   
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 O. nr. 5573/2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat 
 M. Of. nr. 787/7 nov. 2011   
 
 O. nr. 5574/2011 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe  
 educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă 
 M. Of. nr. 785/4 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 5036/2015  (M. Of. nr. 680/8 sep. 2015) 
 
 
 O. nr. 5576/2011 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 768/1 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3470/2012  (M. Of. nr. 172/16 mar. 2012) 
 - O. nr. 3480/2018  (M. Of. nr. 358/25 apr. 2018) 
 - O. nr. 5085/2019  (M. Of. nr. 764/20 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 5606/2011 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Crinul" din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3363/2012  (M. Of. nr. 178/20 mar. 2012) 
 
 
 O. nr. 5607/2011 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samuel" din localitatea Tinăud 
 M. Of. nr. 881/13 dec. 2011   
 
 O. nr. 5608/2011 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Elim" din localitatea Hotar 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011   
 
 O. nr. 5609/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little London" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3239/2014  (M. Of. nr. 257/9 apr. 2014) 
 
 
 O. nr. 5610/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Olga Gudynn International School"  
 din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011   
 
 O. nr. 5611/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Mihai Ionescu" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011   
 
 O. nr. 5612/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Castelul  
 Piraţilor" din municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 885/14 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 6296/2011  (M. Of. nr. 892/16 dec. 2011) 
 
 
 O. nr. 5613/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Zori de zi" din localitatea  
 Mogoşoaia 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011   
 
 O. nr. 5616/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Piticot" din  
 municipiul Râmnicu Vâlcea 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011   
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 O. nr. 5617/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Goldilocks" din municipiul  
 Miercurea-Ciuc 
 M. Of. nr. 881/13 dec. 2011   
 
 O. nr. 5618/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Albă ca Zăpada" din localitatea  
 Năvodari 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4996/2021  (M. Of. nr. 888/16 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 5619/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical de farmacie", "asistent medical generalist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grupul  
 Şcolar "Dimitrie Cantemir" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 892/16 dec. 2011   
 
 O. nr. 5623/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "comerţ", calificarea profesională  
 "tehnician în activităţi de comerţ" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Dimitrie Cantemir" din  
 localitatea Babadag 
 M. Of. nr. 892/16 dec. 2011   
 
 O. nr. 5624/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări",  
 calificarea profesională "tehnician instalator pentru construcţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar din  
 localitatea Măcin 
 M. Of. nr. 878/13 dec. 2011   
 
 O. nr. 5625/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "construcţii şi instalaţii publice", calificările  
 profesionale "maistru construcţii civile, industriale şi agricole", "maistru instalator în construcţii" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar de stat Grupul Şcolar Industrial "Toma N. Socolescu" din municipiul Ploieşti 
 M. Of. nr. 892/16 dec. 2011   
 
 O. nr. 5626/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "protecţia mediului", calificarea profesională  
 "tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în prelucrarea  
 cărnii şi a laptelui" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea 
 M. Of. nr. 878/13 dec. 2011   
 
 O. nr. 5627/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "informatică", calificarea profesională "tehnician  
 echipamente periferice şi birotică" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Henri Coandă" din municipiul  
 Tulcea 
 M. Of. nr. 892/16 dec. 2011   
 
 O. nr. 5628/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "informatică", calificarea profesională "tehnician  
 echipamente de calcul", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare"  
 din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Miron Nicolescu" din municipiul Giurgiu 
 M. Of. nr. 878/13 dec. 2011   
 
 O. nr. 5629/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician  
 transporturi auto interne şi internaţionale" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi şi  
 Telecomunicaţii "Ion I. C. Brătianu" din municipiul Satu Mare 
 M. Of. nr. 892/16 dec. 2011   
 
 O. nr. 5630/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "asistent de  
 gestiune în transporturi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic din municipiul Reşiţa 
 M. Of. nr. 878/13 dec. 2011   
 
 O. nr. 5631/2011 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Agricol din  
 localitatea Topolog 
 M. Of. nr. 878/13 dec. 2011   
 
 O. nr. 5634/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "producţie media", calificarea  
 profesională "tehnician operator procesare text/imagine" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Forestier  
 Rucăr din localitatea Rucăr 
 M. Of. nr. 892/16 dec. 2011   
 
 O. nr. 5635/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician  
 activităţi de agroturism montan" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza" din  
 localitatea Geoagiu 
 M. Of. nr. 878/13 dec. 2011   
 
 O. nr. 5636/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "tehnician în gastronomie", nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician  
 activităţi de agroturism montan" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Agromontan "Romeo  
 Constantinescu" din localitatea Vălenii de Munte 
 M. Of. nr. 878/13 dec. 2011   
 
 O. nr. 5637/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "minier, petrol şi gaze", calificarea profesională  
 "maistru la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia gazelor" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar  
 "Astra" din municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 892/16 dec. 2011   
 
 O. nr. 5644/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Liceul Teoretic "Omega" din municipiul Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011   
 
 O. nr. 6141/2011 

 Ordin privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului  
 Preuniversitar 
 M. Of. nr. 818/19 nov. 2011   
 
 O. nr. 6143/2011 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
 M. Of. nr. 824/22 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4613/2012  (M. Of. nr. 479/12 iul. 2012) 
 - O. nr. 3597/2014  (M. Of. nr. 463/25 iun. 2014) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 505/8 iul. 2014) 
 Modificări: 
 - O. nr. 4247/2020  (M. Of. nr. 413/19 mai 2020) 
 - O. nr. 3189/2021  (M. Of. nr. 136/10 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 6179/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul  
 "agricultură", calificarea profesională "tehnician în agroturism" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol  
 "Nicolae Cornăţeanu" din municipiul Tulcea 
 M. Of. nr. 810/16 nov. 2011   
 
 O. nr. 6181/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "fabricarea produselor din lemn",  
 calificarea profesională "tehnician în prelucrarea lemnului", respectiv pentru nivelul "postliceal", domeniul "fabricarea produselor din  
 lemn", calificarea profesională "tehnician exploatări forestiere" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar  
 "Mihail Sadoveanu" din localitatea Borca 
 M. Of. nr. 810/16 nov. 2011   
 
 O. nr. 6182/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician  
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 electromecanic auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate din  
 municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 810/16 nov. 2011   
 
 O. nr. 6183/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul  
 "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", profilul "tehnic", domeniul "construcţii, instalaţii şi  
 lucrări", calificarea profesională "tehnician în construcţii şi lucrări publice" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul  
 Şcolar "Ovid Caledoniu" din municipiul Tecuci 
 M. Of. nr. 810/16 nov. 2011   
 
 O. nr. 6184/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Sfinţii Martiri Brâncoveni" din  
 municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 810/16 nov. 2011   
 
 O. nr. 6185/2011 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Pro Ingenio" din localitatea Bragadiru 
 M. Of. nr. 810/16 nov. 2011   
 
 O. nr. 6234/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Ţara de Sus" din  
 municipiul Vatra Dornei 
 M. Of. nr. 810/16 nov. 2011   
 
 O. nr. 6236/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări publice",  
 calificările profesionale "maistru electrician în construcţii", "maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii" din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Anghel Saligny" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 810/16 nov. 2011   
 
 O. nr. 6281/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională  
 "tehnician controlul produselor agroalimentare" şi domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician cadastru funciar - topograf",  
 limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol şi de  
 Industrie Alimentară "Vasile Adamachi" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 832/24 nov. 2011   
 
 O. nr. 6368/2011 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa SOS din localitatea Cisnădie 
 M. Of. nr. 881/13 dec. 2011   
 
 O. nr. 6418/2011 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul  
 Bartolomeu" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 86/2 feb. 2012) 
 
 
 O. nr. 6551/2011 
 Ordin privind documentele şcolare şi universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română 
 M. Of. nr. 903/20 dec. 2011   
 
 O. nr. 6563/2011 

 Ordin pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului  
 universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii  
 universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,  
 tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, şi a Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi  
 echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de  
 educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de  
 profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în  
 cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.  
 5.484/2011, sesiunea 2012 
 M. Of. nr. 929/28 dec. 2011   
 
 O. nr. 6564/2011 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar 
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 M. Of. nr. 922/27 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 3283/2012  (M. Of. nr. 133/24 feb. 2012) 
 - O. nr. 5461/2018  (M. Of. nr. 990/22 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 6575/2011 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea şi eliberarea atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului  
 universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii  
 universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, şi a Procedurii privind gestionarea şi eliberarea atestatelor  
 de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informai de către cadrele didactice care ocupă funcţii de  
 educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de  
 profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în  
 cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor 
 M. Of. nr. 5/4 ian. 2012   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 4576/230/2445/2011 
 Ordin privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 772/1 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4271/116/755/2012  (M. Of. nr. 382/7 iun.  
 2012) 
 - O. nr. 5817/239/1375/2012  (M. Of. nr. 735/31 oct.  
 
 

2012) 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 6419/2858/2011 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului general de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior 
 M. Of. nr. 95/7 feb. 2012   
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 50/2011 

 Ordin pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate  
 împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal  
 contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea  
 acesteia 
 M. Of. nr. 47/19 ian. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 50/2016  (M. Of. nr. 63/28 ian. 2016) 
 - O. nr. 1907/2018  (M. Of. nr. 411/15 mai 2018) 
 - O. nr. 2591/2018  (M. Of. nr. 707/14 aug. 2018) 
 
 
 O. nr. 52/2011 

 Ordin pentru aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi la jocurile  
 de noroc tip slot-machine 
 M. Of. nr. 37/14 ian. 2011     
 O. nr. 55/2011 
 Ordin privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual 
 M. Of. nr. 47/19 ian. 2011   
 
 O. nr. 59/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31  
 decembrie 2010 
 M. Of. nr. 46/19 ian. 2011   
 
 O. nr. 76/2011 

 Ordin privind aprobarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare a sumelor rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din  
 activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din drepturile care decurg  
 din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring,  
 barter şi cooperare economică internaţională, precum şi de reţinere şi gestionare a cheltuielilor legale 
 M. Of. nr. 60/25 ian. 2011   
 
 O. nr. 120/2011 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate  
 ocazional, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de  
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 plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional" şi "Decizie privind modalitatea  
 de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional" 
 M. Of. nr. 74/28 ian. 2011   
 
 O. nr. 156/2011 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 februarie 2011 
 M. Of. nr. 88/2 feb. 2011   
 
 O. nr. 1688/2011 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 martie 2011 
 M. Of. nr. 152/2 mar. 2011   
 
 O. nr. 1718/2011 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 M. Of. nr. 186/17 mar. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 2152/2018  (M. Of. nr. 506/20 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 1801/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria  
 Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul  
 tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în  
 sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare 
 M. Of. nr. 238/5 apr. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1662/2012  (M. Of. nr. 842/13 dec. 2012) 
 - O. nr. 2403/2016  (M. Of. nr. 793/7 oct. 2016) 
 - O. nr. 1976/2018  (M. Of. nr. 386/4 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 1823/2011 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 aprilie 2011 
 M. Of. nr. 222/31 mar. 2011   
 
 O. nr. 1836/2011 

 Ordin privind aprobarea tranzacţiei inaugurale a Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"  
 prin emisiunea de obligaţiuni denominată în euro pe pieţele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro şi maximum 1,5  
 miliarde euro, cu o scadenţă de minimum 5 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 234/4 apr. 2011   
 
 O. nr. 1865/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,  
 precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 
 M. Of. nr. 271/18 apr. 2011   
 
 O. nr. 1872/2011 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2011 
 M. Of. nr. 278/20 apr. 2011   
 
 O. nr. 1873/2011 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011 
 M. Of. nr. 278/20 apr. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1820/2014  (M. Of. nr. 20/12 ian. 2015) 
 
 
 O. nr. 1874/2011 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2011 
 M. Of. nr. 278/20 apr. 2011   
 
 O. nr. 1924/2011 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 2011 
 M. Of. nr. 298/29 apr. 2011   
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 O. nr. 1936/2011 
 Ordin privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna mai 2011 
 M. Of. nr. 300/2 mai 2011   
 
 O. nr. 2003/2011 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de selecţie a avocaţilor din România sau din străinătate, specializaţi în litigii internaţionale în legătură  
 cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, în vederea încheierii şi derulării  
 acordului-cadru pentru asigurarea de asistenţă şi reprezentare juridică a Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plăţi şi Contractare  
 PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de  
 mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate  
 de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE 
 M. Of. nr. 369/26 mai 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 2441/2011  (M. Of. nr. 608/29 aug. 2011) 
 - O. nr. 2667/2011  (M. Of. nr. 743/24 oct. 2011) 
 
 
 O. nr. 2042/2011 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iunie 2011 
 M. Of. nr. 380/31 mai 2011   
 
 O. nr. 2215/2011 
 Ordin pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 29619 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 455/29 iun. 2011   
 
 O. nr. 2220/2011 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi a comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de  
 Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului de  
 sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale  
 Uniunii Europene alocate României 
 M. Of. nr. 456/29 iun. 2011   
 
 O. nr. 2221/2011 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi a comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de  
 Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul programului  
 "Prima casă" 
 M. Of. nr. 456/29 iun. 2011   
 
 O. nr. 2222/2011 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru  
 Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a  
 clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală 
 M. Of. nr. 456/29 iun. 2011   
 
 O. nr. 2229/2011 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iulie 2011 
 M. Of. nr. 457/30 iun. 2011   
 
 O. nr. 2336/2011 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor  
 autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului 
 M. Of. nr. 523/25 iul. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 161/2012  (M. Of. nr. 116/15 feb. 2012) 
 - O. nr. 1850/2018  (M. Of. nr. 382/4 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 2357/2011 
 Ordin privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2011 
 M. Of. nr. 531/27 iul. 2011   
 
 O. nr. 2358/2011 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2011 
 M. Of. nr. 538/29 iul. 2011   
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 O. nr. 2448/2011 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 decembrie 2011 
 M. Of. nr. 848/30 nov. 2011   
 
 O. nr. 2467/2011 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2011 
 M. Of. nr. 611/30 aug. 2011   
 
 O. nr. 2474/2011 

 Ordin privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a  
 Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN de către întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul Programului Mihail  
 Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii pentru anul 2011 
 M. Of. nr. 629/2 sep. 2011   
 
 O. nr. 2513/2011 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2011 
 M. Of. nr. 651/13 sep. 2011   
 
 O. nr. 2514/2011 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2011 
 M. Of. nr. 651/13 sep. 2011   
 
 O. nr. 2561/2011 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare  
 nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă 
 M. Of. nr. 682/26 sep. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1119/2012  (M. Of. nr. 616/27 aug. 2012) 
 - O. nr. 541/2013  (M. Of. nr. 240/25 apr. 2013) 
 - O. nr. 988/2014  (M. Of. nr. 586/6 aug. 2014) 
 - O. nr. 1157/2015  (M. Of. nr. 798/27 oct. 2015) 
 - O. nr. 823/2016  (M. Of. nr. 439/13 iun. 2016) 
 
 
 O. nr. 2591/2011 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 octombrie 2011 
 M. Of. nr. 695/30 sep. 2011   
 
 O. nr. 2595/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi  
 înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului 
 M. Of. nr. 713/10 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 295/2014  (M. Of. nr. 172/11 mar. 2014) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 2604/2011 

 Ordin privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003  
 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 707/6 oct. 2011 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 3593/2015  (M. Of. nr. 537/18 iul. 2016) - art. 3 alin. (1) 
 
 
 
 O. nr. 2635/2011 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011 
 M. Of. nr. 725/14 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1778/2013  (M. Of. nr. 668/31 oct. 2013) 
 
 
 O. nr. 2727/2011 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2011 
 M. Of. nr. 767/31 oct. 2011   
 
 O. nr. 2775/2011 



 

 2400

 Ordin privind aprobarea efectuării celei de a doua tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de  
 titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes", printr-o emisiune de obligaţiuni denominată în dolari SUA, în sumă de minimum  
 500 milioane dolari SUA şi maximum 2.000 milioane dolari SUA, cu scadenţa de minimum 5 ani, şi desemnarea administratorilor  
 tranzacţiei 
 M. Of. nr. 797/10 nov. 2011   
 
 O. nr. 2985/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011 
 M. Of. nr. 909/21 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 18/2012  (M. Of. nr. 19/10 ian. 2012) 
 
 
 O. nr. 3014/2011 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2012 
 M. Of. nr. 932/29 dec. 2011   
 
 O. nr. 3025/2011 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi a comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de  
 Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului  
 "Prima casă" 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2012   
 
 O. nr. 3026/2011 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru  
 întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a  
 clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2012   
 
 O. nr. 3027/2011 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi a comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de  
 Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului de  
 sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale  
 Uniunii Europene alocate României 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2012   
 
 O. nr. 3028/2011 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru  
 întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2012   
 
 O. nr. 3029/2011 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru  
 întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului privind creşterea calităţii  
 arhitectural-ambientale a clădirilor 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2012   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 2479/3525/2011 
 Ordin pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011  
 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin.  
 (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail  
 Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a  
 contractului de fideiusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 
 M. Of. nr. 629/2 sep. 2011 
 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1020/1704/2013  (M. Of. nr. 486/2 aug. 2013) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 1763/182/2011 
 Ordin pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul  
 de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA 
 M. Of. nr. 218/30 mar. 2011 
 Rectificare: 
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 (M. Of. nr. 146/5 mar. 2012) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 52/2011 

 Ordin privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii şi contribuţii sociale şi procedura de  
 declarare a obligaţiilor prevăzute în Nomenclatorul "Creanţe fiscale" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind  
 modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,  
 impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 
 M. Of. nr. 68/26 ian. 2011   
 
 O. nr. 232/2011 

 Ordin privind procedura de predare-primire a informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare  
 înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor 
 M. Of. nr. 88/2 feb. 2011   
 
 O. nr. 233/2011 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 101/8 feb. 2011   
 
 O. nr. 2151/2011 
 Ordin privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 
 M. Of. nr. 390/3 iun. 2011   
 
 O. nr. 3154/2011 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind  
 obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
 M. Of. nr. 677/23 sep. 2011   
 
 O. nr. 3193/2011 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul  
 achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport" şi "Certificat", precum şi a procedurii de eliberare a acestora 
 M. Of. nr. 698/3 oct. 2011   
 
 O. nr. 3253/2011 

 Ordin privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 713/10 oct. 2011   
 
 O. nr. 3389/2011 
 Ordin privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere 
 M. Of. nr. 804/14 nov. 2011   
 
 O. nr. 3395/2011 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 170 "Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru  
 medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la  
 data de 1 octombrie 2011 şi neachitate" 
 M. Of. nr. 794/9 nov. 2011   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 9129/2011 

 Ordin privind abilitarea unor birouri vamale şi direcţii judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale de a efectua  
 formalităţi vamale cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope 
 M. Of. nr. 846/29 nov. 2011   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 O. nr. 8/C/2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de inspecţie a activităţii serviciilor de probaţiune 
 M. Of. nr. 63/25 ian. 2011   
 
 O. nr. 46/C/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici 
 M. Of. nr. 133/22 feb. 2011 
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 Modificări: 
 - O. nr. 3760/C/2013  (M. Of. nr. 777/12 dec. 2013) 
 - O. nr. 3540/C/2016  (M. Of. nr. 801/11 oct. 2016) 
 - O. nr. 3926/C/2018  (M. Of. nr. 895/24 oct. 2018) 
 - O. nr. 1098/C/2021  (M. Of. nr. 189/25 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 120/C/2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei 
 M. Of. nr. 116/16 feb. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1927/C/2011  (M. Of. nr. 707/6 oct. 2011) 
 - O. nr. 3058/C/2013  (M. Of. nr. 662/29 oct. 2013) 
 - O. nr. 1412/C/2015  (M. Of. nr. 318/11 mai 2015) 
 - O. nr. 2340/C/2017  (M. Of. nr. 768/27 sep. 2017) 
 - O. nr. 1399/C/2018  (M. Of. nr. 383/4 mai 2018) 
 - O. nr. 3032/C/2018  (M. Of. nr. 720/21 aug. 2018) 
 - O. nr. 342/C/2019  (M. Of. nr. 105/11 feb. 2019) 
 - O. nr. 2382/C/2019  (M. Of. nr. 623/26 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 508/C/2011 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Spitalului "Prof. dr. Constantin  
 Angelescu" şi Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu 
 M. Of. nr. 263/14 apr. 2011   
 
 O. nr. 1181/C/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii comisiei de disciplină pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale  
 personalului de probaţiune 
 M. Of. nr. 415/14 iun. 2011   
 
 O. nr. 1650/C/2011 

 Ordin privind emiterea, folosirea, evidenţa şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administraţiei  
 penitenciare 
 M. Of. nr. 584/18 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1284/C/2017/2017  (M. Of. nr. 541/10 iul.  
 2017) 
 
 
 O. nr. 1662/C/2011 

 Ordin pentru aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei  
 Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate acesteia 
 M. Of. nr. 631/5 sep. 2011   
 
 O. nr. 1786/C/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional notarial al regimurilor  
 matrimoniale şi procedura de înscriere şi consultare a acestuia 
 M. Of. nr. 666/19 sep. 2011   
 
 O. nr. 1788/C/2011 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul  
 Naţional al Registrului Comerţului 
 M. Of. nr. 800/11 nov. 2011   
 
 O. nr. 1820/C/2011 
 Ordin privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2011 
 M. Of. nr. 653/14 sep. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 2872/C/2012  (M. Of. nr. 636/6 sep. 2012) 
 - O. nr. 1439/C/2015  (M. Of. nr. 303/4 mai 2015) 
 
 
 O. nr. 1903/C/2011 

 Ordin privind condiţiile de formă necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de  
 valoare depuse de clienţii instituţiilor de credit 
 M. Of. nr. 684/27 sep. 2011   
 
 O. nr. 2178/C/2011 

 Ordin privind stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare şi transport ce pot fi suportate din bugetul curţii de apel pentru  
 activităţile de formare profesională continuă ale judecătorilor 
  M. Of. nr. 804/14 nov. 2011 
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 O. nr. 2475/C/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante  
 din sistemul de probaţiune 
 M. Of. nr. 913/22 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 2239/C/2013  (M. Of. nr. 440/18 iul. 2013) 
 - O. nr. 4096/C/2014  (M. Of. nr. 831/14 nov. 2014) 
 
 
 O. nr. 2682/C/2011 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale  
 pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de  
 promovare în grade sau trepte profesionale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 105/9 feb. 2012   
 
 O. nr. 2691/C/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile şi modul de organizare şi desfăşurare ale examenului de promovare în grade sau  
 trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti 
 M. Of. nr. 13/6 ian. 2012   
 
 O. nr. 2735/C/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a  
 personalului contractual din cadrul Ministerului Justiţiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
 M. Of. nr. 51/23 ian. 2012   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 1882/C/1044364/2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea  
 topografie, cadastru şi geodezie 
 M. Of. nr. 715/11 oct. 2011   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CETĂŢENIE 

 O. nr. 213/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate  
 juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
 M. Of. nr. 441/23 iun. 2011   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 500/2011 

 Decizie pentru aprobarea Manualului privind măsurile de prevenire şi reacţie la incidentele produse pe timpul transportului persoanelor  
 private de libertate cu mijloace auto 
 M. Of. nr. 506/18 iul. 2011   
 
 Decizia nr. 550/2011 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital 
 M. Of. nr. 622/1 sep. 2011 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 416/2015  (M. Of. nr. 457/25 iun. 2015) 

 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 
 O. nr. 11/2011 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu  
 operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere" şi a instrucţiunilor de completare şi  
 depunere a acestuia 
 M. Of. nr. 36/14 ian. 2011   
 
 O. nr. 21/2011 
 Ordin pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop ştiinţific a unor exemplare din specia castor 
 M. Of. nr. 63/25 ian. 2011     
 O. nr. 756/2011 

 Ordin privind desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România ca organism de evaluare şi certificare provizorie a  
 personalului care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 şi a personalului care desfăşoară  
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 activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 şi de certificare provizorie a operatorilor economici care desfăşoară una  
 sau mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii  
 Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului  
 European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră 
 M. Of. nr. 107/10 feb. 2011   
 
 O. nr. 869/2011 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a  
 Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere pentru sezonul estival  
 2011 
 M. Of. nr. 109/11 feb. 2011   
 
 O. nr. 980/2011 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire şi executare a garanţiei financiare pentru  
 blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip microhidrocentrale 
 M. Of. nr. 163/7 mar. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 2022/2011  (M. Of. nr. 584/18 aug. 2011) 
 
 
 O. nr. 1004/2011 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul  
 nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră" 
 M. Of. nr. 166/8 mar. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 758/2017  (M. Of. nr. 377/19 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 1274/2011 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,  
 inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire 
 M. Of. nr. 310/5 mai 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 948/2014  (M. Of. nr. 464/25 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 1278/2011 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică 
 M. Of. nr. 334/13 mai 2011   
 
 O. nr. 1326/2011 
 Ordin pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop ştiinţific a unui număr de exemplare din specii de lilieci 
 M. Of. nr. 328/12 mai 2011   
 
 O. nr. 1346/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de  
 marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori 
 M. Of. nr. 346/18 mai 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1851/2011  (M. Of. nr. 505/15 iul. 2011) 
 - O. nr. 669/2014  (M. Of. nr. 617/21 aug. 2014) 
 - O. nr. 2121/2016  (M. Of. nr. 902/9 nov. 2016) 
 - O. nr. 486/2021  (M. Of. nr. 395/15 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 1384/2011 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de  
 vânătoare 15 mai 2011 - 14 mai 2012 
 M. Of. nr. 333/13 mai 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 2266/2011  (M. Of. nr. 707/6 oct. 2011) 
 - O. nr. 2772/2011  (M. Of. nr. 855/5 dec. 2011) 
 - O. nr. 2890/2011  (M. Of. nr. 922/27 dec. 2011) 
 - O. nr. 26/2012  (M. Of. nr. 54/23 ian. 2012) 
 - O. nr. 90/2012  (M. Of. nr. 60/25 ian. 2012) 
 - O. nr. 821/2012  (M. Of. nr. 122/20 feb. 2012) 
 - O. nr. 1291/2012  (M. Of. nr. 347/22 mai 2012) 
 
 
 O. nr. 1441/2011 

 Ordin privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi  
 electronice 
 M. Of. nr. 379/31 mai 2011   
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 O. nr. 1470/2011 
 Ordin pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop ştiinţific a unui număr de exemplare din specii de păsări 
 M. Of. nr. 400/8 iun. 2011   
 
 O. nr. 1540/2011 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului  
 lemnos 
 M. Of. nr. 430/20 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 669/2014  (M. Of. nr. 617/21 aug. 2014) 
 - O. nr. 815/2014  (M. Of. nr. 740/10 oct. 2014) 
 - O. nr. 2121/2016  (M. Of. nr. 902/9 nov. 2016) 
 - O. nr. 208/2017  (M. Of. nr. 228/3 apr. 2017) 
 - O. nr. 767/2018  (M. Of. nr. 730/23 aug. 2018) 
 - O. nr. 487/2021  (M. Of. nr. 454/28 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 1541/2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS 
 M. Of. nr. 444/24 iun. 2011   
 
 O. nr. 1545/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normei metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulare a personalului silvic/agenţilor  
 constatatori 
 M. Of. nr. 418/15 iun. 2011   
 
 O. nr. 1726/2011 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate,  
 reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor 
 M. Of. nr. 466/4 iul. 2011   
 
 O. nr. 1730/2011 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti 
 M. Of. nr. 453/29 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1836/2011  (M. Of. nr. 483/7 iul. 2011) 
 
 
 O. nr. 1940/2011 

 Ordin pentru aprobarea Programului de activităţi şi de coordonare tehnico-ştiinţifică a programului de monitorizare a zonei naţionale a  
 Dunării 
 M. Of. nr. 569/10 aug. 2011   
 
 O. nr. 1994/2011 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011  
 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 
 M. Of. nr. 581/17 aug. 2011   
 
 O. nr. 1995/2011 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole  
 autopropulsate 
 M. Of. nr. 577/16 aug. 2011   
 
 O. nr. 2072/2011 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind refacerea siturilor contaminate istoric 
 M. Of. nr. 624/2 sep. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 674/21 sep. 2011) 
 
 
 O. nr. 2086/2011 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit - EMAS 
 M. Of. nr. 633/5 sep. 2011   
 
 O. nr. 2682/2011 

 Ordin privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute  
 de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE)  
 nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea  
 certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru  
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 pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din  
 Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă  
 a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze  
 fluorurate cu efect de seră, şi pentru desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România ca organism de certificare a  
 personalului care desfăşoară activităţile mai sus menţionate şi de certificare a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai multe  
 dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 
 M. Of. nr. 836/25 nov. 2011   
 
 O. nr. 2692/2011 

 Ordin pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,  
 aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 772/2011 
 M. Of. nr. 801/11 nov. 2011   
 
 O. nr. 2725/2011 

 Ordin pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de  
 tractoare şi maşini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.995/2011 
 M. Of. nr. 833/24 nov. 2011   
 
 O. nr. 2851/2011 

 Ordin privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul  
 2012 şi perioada 2013-2020 
 M. Of. nr. 898/19 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1444/2014  (M. Of. nr. 631/28 aug. 2014) 
 - O. nr. 161/2018  (M. Of. nr. 257/23 mar. 2018) 
 - O. nr. 208/2020  (M. Of. nr. 111/13 feb. 2020) 
 
 
 O. nr. 2854/2011 
 Ordin pentru aprobarea Planului regional de gestionare a deşeurilor Regiunea 7 Centru, revizuit 
 M. Of. nr. 115/14 feb. 2012   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 1073/79/2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea  
 materialelor lemnoase 
 M. Of. nr. 316/9 mai 2011   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 2743/3189/2011 
 Ordin privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de  
 operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori,  
 precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare 
 M. Of. nr. 24/12 ian. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 2366/1548/2012  (M. Of. nr. 632/4 sep. 2012) 
 - O. nr. 824/2272/2014  (M. Of. nr. 460/24 iun. 2014) 
 
 

- O. nr. 1274/2036/2020  (M. Of. nr. 625/16 iul. 2020) 

 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 1883/2194/152/2011 
 Ordin privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga  
 Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din  
 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
 M. Of. nr. 535/28 iul. 2011   
 
 O. nr. 2742/3190/305/2011 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare,  
 a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării  
 obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea  
 componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare 
 M. Of. nr. 48/20 ian. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1095/945/1601/2014  (M. Of. nr. 666/10 sep.  
 
 

2014) 
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 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1483/89/2011 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor şi pragurilor critice aferente sectorului alimentare cu apă 
 M. Of. nr. 440/23 iun. 2011   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 O. nr. 150/2011 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul Programului de interes naţional în  
 domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap  
 prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap" 
 M. Of. nr. 153/2 mar. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1176/2013  (M. Of. nr. 403/4 iul. 2013) 
 
 
 O. nr. 159/2011 
 Ordin pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2011 
 M. Of. nr. 88/2 feb. 2011   
 
 O. nr. 959/2011 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011 
 M. Of. nr. 111/11 feb. 2011   
 
 O. nr. 1083/2011 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariaţilor angajatorilor pentru care inspectoratele  
 teritoriale de muncă păstrau şi completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă 
 M. Of. nr. 171/10 mar. 2011   
 
 O. nr. 1097/2011 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia  
 Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate pentru maşini, echipamente individuale de protecţie,  
 echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, explozivi de uz civil şi articole pirotehnice 
 M. Of. nr. 196/22 mar. 2011   
 
 O. nr. 1106/2011 
 Ordin pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap 
 M. Of. nr. 184/16 mar. 2011   
 
 O. nr. 1110/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor-cadru de  
 servicii prevăzute în anexa nr. 2B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a  
 contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
 nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Muncii,  
 Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane  
 (AMPOSDRU), în calitate de autoritate de management pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor  
 umane 
 M. Of. nr. 203/24 mar. 2011   
 
 O. nr. 1156/2011 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional "Dezvoltarea  
 reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice" 
 M. Of. nr. 212/28 mar. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1836/2011  (M. Of. nr. 518/22 iul. 2011) 
 - O. nr. 98/2014  (M. Of. nr. 93/6 feb. 2014) 
 
 
 O. nr. 1168/2011 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului de finanţare a proiectelor strategice pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea  
 resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 209/25 mar. 2011   
 
 O. nr. 1169/2011 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi  
 Protecţiei Sociale, organizaţiilor prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu  
 handicap 
 M. Of. nr. 295/28 apr. 2011   
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 O. nr. 1183/2011 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru  
 Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane 
 M. Of. nr. 216/29 mar. 2011   
 
 O. nr. 1184/2011 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru  
 Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 
 M. Of. nr. 216/29 mar. 2011   
 
 O. nr. 1313/2011 
 Ordin privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale 
 M. Of. nr. 477/6 iul. 2011   
 
 O. nr. 1474/2011 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului  
 nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin  
 Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim  
 garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 
 M. Of. nr. 360/24 mai 2011   
 
 O. nr. 1918/2011 

 Ordin pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru  
 obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic 
 M. Of. nr. 587/19 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 2822/2011  (M. Of. nr. 920/23 dec. 2011) 
 
 
 O. nr. 1978/2011 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de interes naţional "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane  
 adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap" pentru anul 2011 
 M. Of. nr. 623/1 sep. 2011   
 
 O. nr. 1995/2011 

 Ordin pentru aprobarea modificărilor aplicabile contractelor de finanţare de tip strategic şi contractelor de finanţare de tip grant semnate  
 de beneficiarii de finanţare nerambursabilă din Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" (POSDRU) ca  
 urmare a intrării în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de  
 aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi  
 utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009, şi a Ordinului  
 ministrului finanţelor publice nr. 2.370/2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul  
 convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 
 M. Of. nr. 617/31 aug. 2011   
 
 O. nr. 2071/2011 

 Ordin pentru aprobarea modelului contractului de finanţare a lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări efectuate la  
 unităţile de asistenţă socială şi medico-socială, realizate în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind  
 înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate 
 M. Of. nr. 665/19 sep. 2011   
 
 O. nr. 2091/2011 

 Ordin privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2012, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza  
 Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi  
 administrează unităţi de asistenţă socială 
 M. Of. nr. 669/20 sep. 2011   
 
 O. nr. 2128/2011 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 114  
 "Învăţământ superior de calitate pentru piaţa muncii" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 679/23 sep. 2011   
 
 O. nr. 2204/2011 
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 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2011 
 M. Of. nr. 697/1 oct. 2011   
 
 O. nr. 2205/2011 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2011 
 M. Of. nr. 697/1 oct. 2011   
 
 O. nr. 2374/2011 

 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management  
 pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 
 M. Of. nr. 765/31 oct. 2011   
 
 O. nr. 2375/2011 

 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare  
 pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 
 M. Of. nr. 765/31 oct. 2011   
 
 O. nr. 2428/2011 

 Ordin privind modalitatea de finalizare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor cu nr. 6, 59 "Burse doctorale" cofinanţate din Fondul  
 Social European 
 M. Of. nr. 762/28 oct. 2011   
 
 O. nr. 2557/2011 

 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor strategice pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea  
 resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 817/18 nov. 2011   
 
 O. nr. 2784/2011 

 Ordin privind decontarea facilităţilor acordate la transportul pe calea ferată beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi  
 promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 892/16 dec. 2011   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 1832/856/2011 
 Ordin privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) 
 M. Of. nr. 561/8 aug. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 177/81/2012  (M. Of. nr. 128/22 feb. 2012) 
 - L. nr. 125/2012  (M. Of. nr. 486/16 iul. 2012) 
 - O. nr. 150/132/2013  (M. Of. nr. 78/6 feb. 2013) 
 - O. nr. 2176/931/2013  (M. Of. nr. 692/13 nov. 2013) 
 - O. nr. 190/76/2014  (M. Of. nr. 160/5 mar. 2014) 
 - O. nr. 433/138/2014  (M. Of. nr. 245/7 apr. 2014) 
 - O. nr. 1419/328/2014  (M. Of. nr. 631/28 aug. 2014) 
 - O. nr. 123/123/2015  (M. Of. nr. 161/9 mar. 2015) 
 - O. nr. 747/168/2015  (M. Of. nr. 200/25 mar. 2015) 
 - O. nr. 2196/513/2015  (M. Of. nr. 892/27 nov. 2015) 
 - O. nr. 936/448/2016  (M. Of. nr. 421/3 iun. 2016) 
 - O. nr. 198/1938/2017  (M. Of. nr. 229/4 apr. 2017) 
 - O. nr. 1786/5384/2017  (M. Of. nr. 909/21 nov. 2017) 
 - O. nr. 1635/342/2018  (M. Of. nr. 566/5 iul. 2018) 
 - O. nr. 1943/4869/2018  (M. Of. nr. 810/21 sep. 2018) 
 - O. nr. 635/1348/2019  (M. Of. nr. 308/19 apr. 2019) 
 
 

- O. nr. 1477/1056/2020  (M. Of. nr. 965/20 oct. 2020) 

 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 

 O. nr. 1453/M.34/18769/10161/2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei  
 Naţionale de Pensii Publice 
 M. Of. nr. 318/9 mai 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 559/M.26/34/8157/2013  (M. Of. nr. 204/10  
 apr. 2013) 
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 - O. nr. 505/M9/40/8027/2016  (M. Of. nr. 199/17 mar.  
 2016) 
 
 

- O. nr. 463/2017  (M. Of. nr. 295/26 apr. 2017) 

 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 1062/3989/2011 
 Ordin privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare 
 M. Of. nr. 246/7 apr. 2011   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 42/77/2011 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a  
 personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 48/19 ian. 2011   
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 66/2011 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare 
 M. Of. nr. 100/8 feb. 2011   
 
 O. nr. 128/2011 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea chirurgie orală şi maxilo-facială 
 M. Of. nr. 258/12 apr. 2011   
 
 O. nr. 183/2011 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere 
 M. Of. nr. 199/22 mar. 2011   
 
 O. nr. 232/2011 

 Ordin pentru aprobarea condiţiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul unităţilor  
 sanitare propuse a fi reorganizate în cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte unităţi sanitare 
 M. Of. nr. 199/22 mar. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 272/2011  (M. Of. nr. 220/30 mar. 2011) 
 - O. nr. 385/2011  (M. Of. nr. 319/9 mai 2011) 
 - O. nr. 698/2011  (M. Of. nr. 366/25 mai 2011) 
 - O. nr. 1064/2011  (M. Of. nr. 441/23 iun. 2011) 
 
 
 O. nr. 257/2011 

 Ordin pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman  
 autorizate de punere pe piaţă în România 
 M. Of. nr. 222/31 mar. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1100/2011  (M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) 
 - O. nr. 1312/2011  (M. Of. nr. 674/21 sep. 2011) 
 - O. nr. 1716/2011  (M. Of. nr. 916/22 dec. 2011) 
 
 
 O. nr. 322/2011 

 Ordin pentru aprobarea modelelor de contracte pentru furnizarea produselor achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional,  
 destinate derulării de programe naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 285/22 apr. 2011   
 
 O. nr. 323/2011 
 Ordin privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă 
 M. Of. nr. 274/19 apr. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 373/2011  (M. Of. nr. 307/4 mai 2011) 
 - O. nr. 1793/2011  (M. Of. nr. 7/4 ian. 2012) 
 - O. nr. 1426/2012  (M. Of. nr. 6/4 ian. 2013) 
 - O. nr. 424/2013  (M. Of. nr. 178/1 apr. 2013) 
 - O. nr. 660/2013  (M. Of. nr. 286/21 mai 2013) 
 - O. nr. 1589/2013  (M. Of. nr. 19/11 ian. 2014) 
 - O. nr. 727/2014  (M. Of. nr. 471/26 iun. 2014) 
 - O. nr. 441/2015  (M. Of. nr. 252/15 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 527/2011 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate 
 M. Of. nr. 358/23 mai 2011   
 
 O. nr. 765/2011 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de  
 fertilizare in vitro şi embriotransfer 
 M. Of. nr. 378/31 mai 2011   
 
 O. nr. 807/2011 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru analizele factorilor naturali terapeutici efectuate de către Institutul Naţional de Recuperare,  
 Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti 
 M. Of. nr. 395/6 iun. 2011   
 
 O. nr. 834/2011 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe  
 grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de  
 bază 
 M. Of. nr. 390/3 iun. 2011   
 
 O. nr. 1014/2011 
 Ordin privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de diabet zaharat 
 M. Of. nr. 415/14 iun. 2011   
 
 O. nr. 1032/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi  
 consumabilele aferente 
 M. Of. nr. 436/22 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1252/2011  (M. Of. nr. 587/19 aug. 2011) 
 - O. nr. 615/2020  (M. Of. nr. 306/13 apr. 2020) 
 - O. nr. 2237/2020  (M. Of. nr. 1300/29 dec. 2020) 
 - O. nr. 2096/2021  (M. Of. nr. 977/13 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 1033/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului  
 de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice 
 M. Of. nr. 423/16 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 180/2012  (M. Of. nr. 134/24 feb. 2012) 
 - O. nr. 1264/2012  (M. Of. nr. 834/11 dec. 2012) 
 - O. nr. 1968/2019  (M. Of. nr. 17/13 ian. 2020) 
 - O. nr. 589/2020  (M. Of. nr. 294/8 apr. 2020) 
 - O. nr. 744/2020  (M. Of. nr. 363/6 mai 2020) 
 - O. nr. 963/2020  (M. Of. nr. 464/2 iun. 2020) 
 - O. nr. 1371/2020  (M. Of. nr. 694/3 aug. 2020) 
 - O. nr. 1550/2020  (M. Of. nr. 824/8 sep. 2020) 
 - O. nr. 1731/2020  (M. Of. nr. 934/12 oct. 2020) 
 - O. nr. 1865/2020  (M. Of. nr. 1025/3 nov. 2020) 
 - O. nr. 2017/2020  (M. Of. nr. 1111/20 nov. 2020) 
 - O. nr. 4/2021  (M. Of. nr. 15/7 ian. 2021) 
 - O. nr. 234/2021  (M. Of. nr. 195/26 feb. 2021) 
 - O. nr. 1120/2021  (M. Of. nr. 659/2 iul. 2021) 
 - O. nr. 2147/2021  (M. Of. nr. 988/15 oct. 2021) 
 - O. nr. 54/2022  (M. Of. nr. 32/11 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 1057/2011 

 Ordin privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi  
 reţeaua de transfuzie sanguină 
 M. Of. nr. 454/29 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 410/2015  (M. Of. nr. 244/9 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 1144/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a centrelor de sănătate multifuncţionale 
 M. Of. nr. 504/15 iul. 2011   
 
 O. nr. 1147/2011 
 Ordin privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări 
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 M. Of. nr. 515/21 iul. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 897/2012  (M. Of. nr. 673/26 sep. 2012) 
 - O. nr. 877/2013  (M. Of. nr. 465/26 iul. 2013) 
 - O. nr. 632/2015  (M. Of. nr. 383/2 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. 1156/2011 
 Ordin privind aprobarea listei unităţilor sanitare care derulează subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer 
 M. Of. nr. 507/18 iul. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1780/2011  (M. Of. nr. 15/9 ian. 2012) 
 - O. nr. 458/2012  (M. Of. nr. 314/10 mai 2012) 
 
 
 O. nr. 1199/2011 
 Ordin privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1 
 M. Of. nr. 543/1 aug. 2011   
 
 O. nr. 1232/2011 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea neonatologie 
 M. Of. nr. 586/18 aug. 2011   
 
 O. nr. 1234/2011 
 Ordin privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări 
 M. Of. nr. 564/9 aug. 2011   
 
 O. nr. 1326/2011 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011 
 M. Of. nr. 663/16 sep. 2011   
 
 O. nr. 1327/2011 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice  
 universitare, institute sau centre medicale clinice, în sesiunea 20 noiembrie 2011 
 M. Of. nr. 663/16 sep. 2011   
 
 O. nr. 1416/2011 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi  
 asistenţi medicali, sesiunea 2011 
 M. Of. nr. 727/14 oct. 2011   
 
 O. nr. 1470/2011 

 Ordin pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din  
 unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 
 M. Of. nr. 796/10 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 244/2017  (M. Of. nr. 187/16 mar. 2017) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 220/30 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 1483/2011 

 Ordin privind aprobarea Planului de acţiune pentru asigurarea securităţii transfuzionale faţă de riscul de transmitere posttransfuzională a  
 infecţiei cu virusul West Nile la om 
 M. Of. nr. 788/7 nov. 2011   
 
 O. nr. 1554/2011 

 Ordin privind desemnarea Laboratorului de Chimia şi Microbiologia Mediului şi Alimentului din cadrul Institutului Naţional de Sănătate  
 Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti ca laborator naţional de referinţă pentru materialele şi obiectele care vin în  
 contact cu alimentele 
 M. Of. nr. 813/17 nov. 2011   
 
 O. nr. 1577/2011 

 Ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unităţile sanitare publice şi private pentru care  
 casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 
 M. Of. nr. 832/24 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 48/2012  (M. Of. nr. 58/24 ian. 2012) 
 - O. nr. 1425/2012  (M. Of. nr. 6/4 ian. 2013) 



 
 

 2413

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 1705/45/29/2011 
 Ordin privind controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare 
 M. Of. nr. 256/18 apr. 2012   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 1224/46136/2011 
 Ordin privind măsurile pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor  
 specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină  
 originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare  
 Chineze 
 M. Of. nr. 587/19 aug. 2011   
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 53/25/2011 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie-inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de  
 asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile  
 aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
 M. Of. nr. 85/2 feb. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 86/344/2011  (M. Of. nr. 101/8 feb. 2011) 
 
 
 O. nr. 209/385/2011 

 Ordin pentru aprobarea utilizării machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii  
 rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ 
 M. Of. nr. 243/7 apr. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 544/176/2012  (M. Of. nr. 394/13 iun. 2012) 
 - O. nr. 913/632/2012  (M. Of. nr. 686/4 oct. 2012) 
 
 
 O. nr. 862/547/2011 

 Ordin privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă  
 pentru pacienţi acuţi 
 M. Of. nr. 384/1 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 24/6/2012  (M. Of. nr. 48/20 ian. 2012) 
 - O. nr. 1331/877/2012  (M. Of. nr. 883/22 dec. 2012) 
 - O. nr. 449/195/2013  (M. Of. nr. 196/8 apr. 2013) - modifică titlul 
 - O. nr. 590/232/2013  (M. Of. nr. 256/8 mai 2013) 
 - O. nr. 851/384/2013  (M. Of. nr. 426/12 iul. 2013) 
 - O. nr. 1033/579/2013  (M. Of. nr. 552/30 aug. 2013) 
 
 
 O. nr. 867/541/2011 

 Ordin privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul  
 asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii  
 medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 385/1 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1777/952/2011  (M. Of. nr. 941/30 dec. 2011) 
 - O. nr. 673/250/2012  (M. Of. nr. 441/3 iul. 2012) 
 - O. nr. 626/364/2014  (M. Of. nr. 402/30 mai 2014) 
 - O. nr. 456/842/2018  (M. Of. nr. 334/17 apr. 2018) 
 - O. nr. 1154/645/2021  (M. Of. nr. 683/9 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 868/542/2011 

 Ordin privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de  
 sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în  
 sistemul asigurărilor sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 385/1 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1776/951/2011  (M. Of. nr. 941/30 dec. 2011) 
 - O. nr. 681/249/2012  (M. Of. nr. 441/3 iul. 2012) 
 - O. nr. 511/196/2013  (M. Of. nr. 238/25 apr. 2013) 
 - O. nr. 691/261/2013  (M. Of. nr. 295/23 mai 2013) 
 - O. nr. 622/363/2014  (M. Of. nr. 402/30 mai 2014) 
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 - O. nr. 493/198/2015  (M. Of. nr. 299/30 apr. 2015) 
 - O. nr. 457/843/2018  (M. Of. nr. 332/16 apr. 2018) 
 - O. nr. 1790/1071/2020  (M. Of. nr. 972/21 oct. 2020) 
 - O. nr. 552/4692021  (M. Of. nr. 460/29 apr. 2021) 
 - O. nr. 1155/671/2021  (M. Of. nr. 683/9 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 1276/715/2011 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor de alocare a fondului de redistribuire pe case de asigurări de sănătate 
 M. Of. nr. 623/1 sep. 2011   
 
 O. nr. 1518/890/2011 
 Ordin pentru aprobarea formularului de raportare a consumului de medicamente 
 M. Of. nr. 791/8 nov. 2011   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 1493/265/2011/6/2012 
 Ordin privind desemnarea componenţei Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi privind  
 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Secretariatului Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise  
 pe produsele alimentare 
 M. Of. nr. 75/30 ian. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 733/354/91/2019  (M. Of. nr. 631/30 iul. 2019) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 697/112/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de  
 permanenţă 
 M. Of. nr. 389/2 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1137/147/2011  (M. Of. nr. 550/3 aug. 2011) 
 - O. nr. 354/1641/2013  (M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 
 - O. nr. 753/2424/2013  (M. Of. nr. 516/14 aug. 2013) 
 
 

- O. nr. 1484/7310/2017  (M. Of. nr. 1/3 ian. 2018) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 121/37/1647/43/8/1/239/2011 
 Ordin pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se  
 produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele  
 decât cele reglementate 
 M. Of. nr. 123/17 feb. 2011   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 
 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 

 O. nr. 1371/M.93/26208/2636/10336/601/156/1159/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul  
 sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară  
 a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile  
 contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii  
 de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele 
 M. Of. nr. 894/16 dec. 2011   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 965/4778/2011 
 Ordin privind aprobarea Listei criteriilor şi pragurilor critice pentru desemnarea infrastructurilor critice aferente sectorului sănătate 
 M. Of. nr. 598/24 aug. 2011   
 
 O. nr. 1158/4719/2011 
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 Ordin privind arondarea pe centre universitare de pregătire a unităţilor sanitare publice pentru care se organizează rezidenţiat pe post 
 M. Of. nr. 598/24 aug. 2011   
 
 O. nr. 1226/4847/2011 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011 
 M. Of. nr. 638/7 sep. 2011   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 1297/2096/2011 
 Ordin privind constituirea Comisiei pentru securitate şi sănătate în muncă privind agenţii chimici periculoşi 
 M. Of. nr. 678/23 sep. 2011   
 
 O. nr. 1378/2287/2011 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale  
 aferente 
 M. Of. nr. 748/25 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1252/1907/2017  (M. Of. nr. 956/4 dec. 2017) 
 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 O. nr. 13/2011 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Satu Mare 
 M. Of. nr. 43/18 ian. 2011   
 
 O. nr. 26/2011 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului aerian internaţional a Aeroportului Ştefan cel Mare - Suceava 
 M. Of. nr. 68/26 ian. 2011   
 
 O. nr. 75/2011 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem  
 de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.096/2005 de  
 stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană 
 M. Of. nr. 102/9 feb. 2011   
 
 O. nr. 79/2011 

 Ordin privind instituirea unor măsuri suplimentare de siguranţă feroviară aplicabile administratorului infrastructurii feroviare publice,  
 gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă, operatorilor de transport feroviar şi operatorilor economici - furnizori feroviari -  
 autorizaţi să efectueze lucrări de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare, care deţin şi utilizează drezine  
 autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora 
 M. Of. nr. 87/2 feb. 2011   
 
 O. nr. 103/2011 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului "George Enescu" Bacău 
 M. Of. nr. 121/17 feb. 2011   
 
 O. nr. 104/2011 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Internaţional Baia Mare 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2011   
 
 O. nr. 124/2011 

 Ordin pentru publicarea acceptării Sistemului de evaluare a stării navei, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia  
 MEPC.94(46) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 27 aprilie 2001, şi a amendamentelor la acesta, adoptate prin Rezoluţia  
 MEPC.99(48) din 11 octombrie 2002, Rezoluţia MEPC.112(50) din 4 decembrie 2003, Rezoluţia MEPC.131(53) din 22 iulie 2005 şi  
 Rezoluţia MEPC.155(55) din 13 octombrie 2006 ale Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin 
 M. Of. nr. 171/10 mar. 2011   
 
 O. nr. 141/2011 

 Ordin pentru aprobarea Evaluărilor de securitate a facilităţilor portuare şi a facilităţilor aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia  
 Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 170/10 mar. 2011   
 
 O. nr. 146/2011 

 Ordin privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale  



 

 2416

 contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor  
 Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes  
 naţional, finanţate din fonduri publice 
 M. Of. nr. 188/17 mar. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 558/2011  (M. Of. nr. 570/10 aug. 2011) 
 - O. nr. 211/2012  (M. Of. nr. 191/23 mar. 2012) 
 - O. nr. 600/2017  (M. Of. nr. 436/13 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 161/2011 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Arad 
 M. Of. nr. 190/18 mar. 2011   
 
 O. nr. 249/2011 

 Ordin privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român şi efectuează voiajuri  
 internaţionale 
 M. Of. nr. 263/14 apr. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 706/2015  (M. Of. nr. 411/10 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. 250/2011 
 Ordin privind respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion 
 M. Of. nr. 254/11 apr. 2011    
 O. nr. 251/2011 

 Ordin privind înfiinţarea comisiilor de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile interioare în porturile Galaţi, Brăila şi  
 Tulcea 
 M. Of. nr. 288/26 apr. 2011   
 
 O. nr. 252/2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a muncitorilor portuari 
 M. Of. nr. 260/13 apr. 2011   
 
 O. nr. 253/2011 

 Ordin pentru publicarea acceptării Amendamentului 32 la Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului,  
 adoptat de Comitetul Memorandumului de la Paris la data de 11 mai 2010 
 M. Of. nr. 269/18 apr. 2011   
 
 O. nr. 281/2011 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi  
 pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.) adoptate de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională prin Rezoluţia MSC.273(85) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 4 decembrie 2008 
 M. Of. nr. 329/12 mai 2011   
 
 O. nr. 315/2011 

 Ordin privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau  
 normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate" 
 M. Of. nr. 418/15 iun. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1359/2012  (M. Of. nr. 649/12 sep. 2012) 
 - O. nr. 1255/2014  (M. Of. nr. 724/2 oct. 2014) 
 - O. nr. 1187/2018  (M. Of. nr. 690/8 aug. 2018) 
 - O. nr. 1634/2020  (M. Of. nr. 750/18 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 316/2011 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Mihail Kogălniceanu - Constanţa 
 M. Of. nr. 327/11 mai 2011   
 
 O. nr. 322/2011 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.190(60) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 26 martie 2010 
 M. Of. nr. 357/23 mai 2011   
 
 O. nr. 323/2011 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.189(60) a Comitetului pentru  
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 protecţia mediului marin din 26 martie 2010 
 M. Of. nr. 358/23 mai 2011   
 
 O. nr. 346/2011 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2011 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al  
 mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 
 M. Of. nr. 393/3 iun. 2011   
 
 O. nr. 358/2011 
 Ordin pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Sulina, aparţinând A.S.P.L. Sulina - S.R.L. 
 M. Of. nr. 390/3 iun. 2011   
 
 O. nr. 422/2011 
 Ordin privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri 
 M. Of. nr. 503/14 iul. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1203/2017  (M. Of. nr. 667/16 aug. 2017) 
 - O. nr. 237/2019  (M. Of. nr. 1/6 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 443/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau  
 modernizate 
 M. Of. nr. 456/29 iun. 2011   
 
 O. nr. 457/2011 
 Ordin pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România 
 M. Of. nr. 506/18 iul. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1358/2012  (M. Of. nr. 627/31 aug. 2012) 
 
 
 O. nr. 466/2011 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2009 şi 2011 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul  
 internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptate de Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru  
 Europa (CEE-ONU), la Geneva 
 M. Of. nr. 499/13 iul. 2011   
 
 O. nr. 507/2011 
 Ordin pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife a unor categorii de aeronave civile 
 M. Of. nr. 512/20 iul. 2011   
 
 O. nr. 509/2011 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2011 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor  
 periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi  
 modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 
 M. Of. nr. 567/10 aug. 2011   
 
 O. nr. 513/2011 

 Ordin privind stabilirea unor derogări de la tarifele aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru  
 aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 M. Of. nr. 499/13 iul. 2011   
 
 O. nr. 569/2011 

 Ordin privind încredinţarea serviciului de interes economic general la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail  
 Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. 
 M. Of. nr. 572/11 aug. 2011   
 
 O. nr. 576/2011 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul 
 M. Of. nr. 559/5 aug. 2011   
 
 O. nr. 613/2011 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.293(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 21 mai 2010 
 M. Of. nr. 607/29 aug. 2011   
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 O. nr. 631/2011 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale  
 personalului contractual şi de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a  
 personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din cadrul instituţiilor publice  
 care funcţionează în subordinea acestuia 
 M. Of. nr. 650/12 sep. 2011   
 
 O. nr. 703/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Conţinutul documentaţiei tehnice pentru proiectarea,  
 construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenanţa, conservarea şi evidenţa vehiculelor" 
 M. Of. nr. 719/12 oct. 2011   
 
 O. nr. 744/2011 

 Ordin pentru stabilirea condiţiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot fi aplicate la diferenţierea tarifelor de  
 aeroport 
 M. Of. nr. 708/7 oct. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 2178/2012  (M. Of. nr. 819/6 dec. 2012) 
 
 
 O. nr. 769/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor  
 specializate medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 738/20 oct. 2011   
 
 O. nr. 808/2011 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea, suspendarea sau revocarea licenţei de operare 
 M. Of. nr. 748/25 oct. 2011   
 
 O. nr. 845/2011 

 Ordin privind publicarea acceptării Standardelor internaţionale pentru construcţia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor şi  
 petrolierelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.287(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai  
 2010 
 M. Of. nr. 798/10 nov. 2011   
 
 O. nr. 846/2011 

 Ordin privind publicarea acceptării Standardului de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de  
 hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.288(87) a  
 Comitetului Securităţii Maritime din 14 mai 2010 
 M. Of. nr. 812/17 nov. 2011   
 
 O. nr. 848/2011 

 Ordin privind publicarea acceptării Standardului de calitate pentru mijloace alternative de protecţie contra coroziunii tancurilor de marfă  
 pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia  
 MSC.289(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 14 mai 2010 
 M. Of. nr. 820/21 nov. 2011   
 
 O. nr. 849/2011 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţiile MSC.290(87) şi MSC.291(87) ale Comitetului  
 Securităţii Maritime din 21 mai 2010 
 M. Of. nr. 810/16 nov. 2011   
 
 O. nr. 851/2011 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (model revizuit al  
 Suplimentului la Certificatul IAPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.194(61) a Comitetului pentru  
 Protecţia Mediului Marin din 1 octombrie 2010 
 M. Of. nr. 790/8 nov. 2011   
 
 O. nr. 907/2011 
 Ordin pentru aprobarea Planului de securitate portuară al portului Sulina, aparţinând A.S.P.L. Sulina - S.R.L. 
 M. Of. nr. 804/14 nov. 2011   
 
 O. nr. 980/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor  
 rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere 
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 M. Of. nr. 854/2 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1640/2012  (M. Of. nr. 791/26 nov. 2012) 
 - O. nr. 788/2013  (M. Of. nr. 290/22 mai 2013) 
 - O. nr. 1567/2013  (M. Of. nr. 844/30 dec. 2013) 
 - O. nr. 1001/2015  (M. Of. nr. 701/17 sep. 2015) 
 - O. nr. 1214/2015  (M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 
 - O. nr. 1824/2018  (M. Of. nr. 1060/14 dec. 2018) 
 - O. nr. 975/2020  (M. Of. nr. 393/14 mai 2020) 
 - O. nr. 1745/2020  (M. Of. nr. 848/16 sep. 2020) 
 - O. nr. 1049/2021  (M. Of. nr. 776/11 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 982/2011 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este  
 proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj 
 M. Of. nr. 888/15 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 895/2013  (M. Of. nr. 417/10 iul. 2013) 
 - O. nr. 1152/2013  (M. Of. nr. 610/1 oct. 2013) 
 - O. nr. 1064/2015  (M. Of. nr. 749/7 oct. 2015) 
 - O. nr. 578/2016  (M. Of. nr. 578/29 iul. 2016) 
 - O. nr. 1134/2016  (M. Of. nr. 760/29 sep. 2016) 
 - O. nr. 408/2017  (M. Of. nr. 281/21 apr. 2017) 
 - O. nr. 1085/2019  (M. Of. nr. 648/5 aug. 2019) 
 - O. nr. 2061/2020  (M. Of. nr. 1165/2 dec. 2020) 
 - O. nr. 1435/2021  (M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 995/2011 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a  
 activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor  
 rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi şi pentru modificarea Ordinului ministrului  
 transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de  

 conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora 
 M. Of. nr. 923/27 dec. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 1145/2012  (M. Of. nr. 515/25 iul. 2012) 
 - O. nr. 678/2016  (M. Of. nr. 663/30 aug. 2016) 
 - O. nr. 601/2017  (M. Of. nr. 455/19 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1003/2011 

 Ordin privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. de a modifica preţurile unitare ale  
 Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003 şi de a semna un act adiţional în acest sens 
 M. Of. nr. 903/20 dec. 2011   
 
 O. nr. 1032/2011 

 Ordin pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru  
 vehiculele rutiere de transport marfă 
 M. Of. nr. 11/6 ian. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1363/2012  (M. Of. nr. 631/3 sep. 2012) 
 
 
 O. nr. 1033/2011 

 Ordin pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele  
 privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor  
 Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport cu metroul,  
 finanţate din fonduri publice 
 M. Of. nr. 28/13 ian. 2012   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 566/M.75/2011 
 Ordin privind limitele regiunii de control terminal Bucureşti 
 M. Of. nr. 615/31 aug. 2011   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 169/1801/2011 
 Ordin pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru  
 perioada 2011-2020 
 M. Of. nr. 541/1 aug. 2011 
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 Modificări: 
 - O. nr. 1575/1358/2017  (M. Of. nr. 906/20 nov. 2017) 
 
 

- O. nr. 661/424/2020  (M. Of. nr. 298/9 apr. 2020) 

 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 154/2011 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi  
 Combatere a Spălării Banilor din România şi Administraţia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finanţe al  
 Republicii Serbia în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism 
 M. Of. nr. 464/1 iul. 2011   
 
 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 99/2011 

 Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau  
 Executanţi (ARAIEX) 
 M. Of. nr. 501/14 iul. 2011   
 
 Decizia nr. 203/2011 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 139A din 3 mai 2011 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală 
 M. Of. nr. 420/16 iun. 2011   
 
 Decizia nr. 204/2011 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 114A din 5 aprilie 2011 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală 
 M. Of. nr. 420/16 iun. 2011   
 
 Decizia nr. 211/2011 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi  
 producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor  
 acestora, prin gestiune colectivă obligatorie 
 M. Of. nr. 438/22 iun. 2011   
 
 Decizia nr. 216/2011 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 153A din 12 mai 2011 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală 
 M. Of. nr. 470/5 iul. 2011   
 
 Decizia nr. 223/2011 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 11 iulie 2011, având ca obiect  
 stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea şi  
 distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale 
 M. Of. nr. 526/26 iul. 2011 
 Modificări: 
 - Decizia  nr. 246/2012  (M. Of. nr. 21/10 ian. 2013) 
 
 
 Decizia nr. 231/2011 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind colectarea drepturilor de suită rezultate în urma revânzării  
 ulterioare a operelor de artă vizuală 
 M. Of. nr. 567/10 aug. 2011   
 
 Decizia nr. 232/2011 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 august 2011, având ca obiect  
 Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ  
 prin intermediul serviciilor online sau mobile 
 M. Of. nr. 691/29 sep. 2011   
 
 Decizia nr. 236/2011 
 Decizie privind comisionul maxim total ce poate fi reţinut de organismele de gestiune colectivă din sumele colectate anual 
 M. Of. nr. 595/23 aug. 2011   
 
 Decizia nr. 239/2011 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către  
 organismele de televiziune şi remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor 
 M. Of. nr. 595/23 aug. 2011   
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 Decizia nr. 241/2011 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia  
 publică a operelor cinematografice 
 M. Of. nr. 601/25 aug. 2011   
 
 Decizia nr. 247/2011 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având drept obiect  
 repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia  
 compensatorie pentru copia privată 
 M. Of. nr. 669/20 sep. 2011   
 
 Decizia nr. 248/2011 

 Decizie privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/raportare a modelelor  
 certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru  
 Drepturile de Autor 
 M. Of. nr. 670/20 sep. 2011   
 
 Decizia nr. 253/2011 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în  
 aşteptare pentru telefoanele mobile 
 M. Of. nr. 698/3 oct. 2011   
 
 Decizia nr. 254/2011 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către  
 organismele de radio şi remuneraţiile corespunzătoare cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor 
 M. Of. nr. 698/3 oct. 2011   
 
 Decizia nr. 255/2011 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune  
 titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din  
 domeniul artelor vizuale ale acestora 
 M. Of. nr. 701/4 oct. 2011   
 
 Decizia nr. 261/2011 

 Decizie privind instituirea unor măsuri de prevenire a introducerii în circuitul comercial a fonogramelor şi videogramelor realizate fără  
 acordul titularilor de drepturi 
 M. Of. nr. 702/5 oct. 2011   
 
 Decizia nr. 266/2011 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 septembrie 2011, având drept  
 obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere  
 muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental 
 M. Of. nr. 710/7 oct. 2011 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 81/2019  (M. Of. nr. 727/4 sep. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 771/24 sep. 2019) 
 
 
 Decizia nr. 267/2011 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 3 octombrie 2011 având ca obiect  
 stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme,  
 ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora de către  
 organismele de televiziune, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru  
 drepturile producătorilor de fonograme 
 M. Of. nr. 744/24 oct. 2011   
 
 Decizia nr. 270/2011 

 Decizie privind desemnarea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA)  
 drept colector al remuneraţiilor reprezentând drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor  
 muzicale în scop ambiental 
 M. Of. nr. 781/3 nov. 2011   
 
 Decizia nr. 273/2011 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind reproducerea de opere cinematografice şi alte opere  
 audiovizuale şi tabelul de remuneraţii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora 
 M. Of. nr. 807/15 nov. 2011   
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 Decizia nr. 274/2011 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia  
 compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia 
 M. Of. nr. 809/16 nov. 2011   
 
 Decizia nr. 275/2011 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată  
 pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 
 M. Of. nr. 809/16 nov. 2011   
 
 Decizia nr. 280/2011 

 Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă "Uniunea Producătorilor de Videograme din  
 România - U.P.V.R." 
 M. Of. nr. 11/6 ian. 2012 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 3/2012  (M. Of. nr. 76/31 ian. 2012) - modifică titlul 
 
 
 Decizia nr. 286/2011 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi  
 pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 837/25 nov. 2011   
 
 Decizia nr. 299/2011 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică de opere cinematografice şi alte opere  
 audiovizuale 
 M. Of. nr. 886/14 dec. 2011   
 
 Decizia nr. 305/2011 

 Decizie pentru desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept  
 colector al remuneraţiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi, stabilite prin Metodologia  
 privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile  
 patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului  
 Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006 
 M. Of. nr. 5/4 ian. 2012   
 
 

PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 53/2011 

 Decizie privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a  
 Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia 
 M. Of. nr. 301/2 mai 2011 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 174/2015  (M. Of. nr. 524/14 iul. 2015) 
 - Decizia nr. 124/2016  (M. Of. nr. 240/31 mar. 2016) 
 - Decizia nr. 721/2017  (M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017) 
 
 
 Decizia nr. 56/2011 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru coordonarea instrumentelor structurale 
 M. Of. nr. 315/6 mai 2011   
 
 Decizia nr. 129/2011 

 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de  
 gaze cu efect de seră 
 M. Of. nr. 854/2 dec. 2011 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 83/2012  (M. Of. nr. 250/13 apr. 2012) 
 - Decizia nr. 238/2013  (M. Of. nr. 350/13 iun. 2013) 
 
 

- Decizia nr. 206/2014  (M. Of. nr. 394/28 mai 2014) 

 REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA 
 
 H. nr. 116/2011 

 Hotărâre privind interpretarea unor dispoziţii din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din  
 România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 101/2010 
 M. Of. nr. 140/1 mar. 2012   
 

 2012 
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AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 891/2012 

 Ordin pentru aprobarea formularelor 610 "Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale" şi 620  
 "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate" 
 M. Of. nr. 429/28 iun. 2012   
 
 O. nr. 1790/2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 M. Of. nr. 791/26 nov. 2012   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE 

 O. nr. 874/221/2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul  
 public de pensii" 
 M. Of. nr. 421/25 iun. 2012   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 750/2012 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor tehnice de cadastru în 31 de unităţi administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 530/31 iul. 2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 591/20 aug. 2012) 
 
 
 O. nr. 1095/2012 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bustuchin,  
 judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 755/9 nov. 2012   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 1/2012 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Calafat (Dunăre km 791,5-792,5) 
 M. Of. nr. 244/11 apr. 2012   
 
 Decizia nr. 2/2012 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Palanca 
 M. Of. nr. 289/2 mai 2012    
 
 Decizia nr. 4/2012 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a granitului din perimetrul Văieni Vest, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 514/25 iul. 2012   
 
 Decizia nr. 5/2012 
 Decizie privind încetarea concesiunilor miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrele Şopotul Nou şi Buchin Nord 
 M. Of. nr. 571/10 aug. 2012   
 
 Decizia nr. 7/2012 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Orbeni 
 M. Of. nr. 646/11 sep. 2012   
 
 Decizia nr. 8/2012 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Zizinaş 
 M. Of. nr. 796/27 nov. 2012   
 
 Decizia nr. 10/2012 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Caraci-Birtin 
 M. Of. nr. 813/4 dec. 2012   
 
 Decizia nr. 11/2012 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Highiş Sud 
 M. Of. nr. 876/21 dec. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 59/2013  (M. Of. nr. 272/15 mai 2013) - modifică titlul 
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 O. nr. 5/2012 
 Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România 
 M. Of. nr. 78/31 ian. 2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 558/8 aug. 2012) 
 
 
 O. nr. 8/2012 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de oferte - Runda nr.  
 76/2012 
 M. Of. nr. 80/1 feb. 2012   
 
 O. nr. 12/2012 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 99/8 feb. 2012   
 
 O. nr. 116/2012 
 Ordin pentru aprobarea unor licenţe de explorare 
 M. Of. nr. 169/15 mar. 2012   
 
 O. nr. 118/2012 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr.  
 77/2012 
 M. Of. nr. 196/26 mar. 2012   
 
 O. nr. 143/2012 
 Ordin pentru aprobarea unor licenţe de explorare 
 M. Of. nr. 332/16 mai 2012   
 
 O. nr. 149/2012 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 368/31 mai 2012   
 
 O. nr. 256/2012 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de explorare 
 M. Of. nr. 492/18 iul. 2012   
 
 O. nr. 263/2012 
 Ordin pentru aprobarea unei licenţe de explorare 
 M. Of. nr. 517/26 iul. 2012    
 
 O. nr. 271/2012 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 542/3 aug. 2012   
 
 O. nr. 272/2012 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 542/3 aug. 2012   
 
 O. nr. 288/2012 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr.  
 78/2012 
 M. Of. nr. 662/20 sep. 2012   
 
 O. nr. 298/2012 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr.  
 79/2012 
 M. Of. nr. 692/9 oct. 2012   
 
 O. nr. 299/2012 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 698/11 oct. 2012   
 
 O. nr. 319/2012 
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 Ordin pentru aprobarea unei licenţe de explorare 
 M. Of. nr. 754/9 nov. 2012   
 
 O. nr. 429/2012 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr.  
 80/2012 
 M. Of. nr. 9/7 ian. 2013   
 
 O. nr. 431/2012 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de explorare 
 M. Of. nr. 17/9 ian. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 7/2013  (M. Of. nr. 64/30 ian. 2013) 

 AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 
 
 Decizia nr. 61/2012 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea  
 culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 166/14 mar. 2012 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 340/2012  (M. Of. nr. 632/4 sep. 2012) 
 
 
 Decizia nr. 62/2012 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi  
 facilitarea accesului la finanţare - START 
 M. Of. nr. 166/14 mar. 2012 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 108/2012  (M. Of. nr. 251/13 apr. 2012) 
 - Decizia nr. 175/2012  (M. Of. nr. 372/31 mai 2012) 
 - Decizia nr. 372/2012  (M. Of. nr. 667/24 sep. 2012) 
 
 
 Decizia nr. 63/2012 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării  
 întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 166/14 mar. 2012   
 
 Decizia nr. 64/2012 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea  
 meşteşugurilor şi  artizanatului 
 M. Of. nr. 166/14 mar. 2012   
 
 Decizia nr. 147/2012 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a  
 produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 331/16 mai 2012 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 186/2012  (M. Of. nr. 398/14 iun. 2012) 
 - Decizia nr. 243/2012  (M. Of. nr. 408/19 iun. 2012) 
 - Decizia nr. 247/2012  (M. Of. nr. 419/22 iun. 2012) 
 
 

- Decizia nr. 373/2012  (M. Of. nr. 667/24 sep. 2012) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 Decizia nr. 127/2012 

 Decizie privind desemnarea Societăţii Comerciale "Distrigaz Sud Reţele" - S.R.L. ca operator al sistemului de distribuţie a gazelor  
 naturale în satul Crizbav, aparţinător comunei Crizbav, judeţul Braşov, pentru o perioadă determinată de 3 luni 
 M. Of. nr. 70/27 ian. 2012   
 
 O. nr. 2/2012 

 Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze  
 naturale aferent Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., pentru ciclul de înmagazinare 2012-2013 
 M. Of. nr. 50/20 ian. 2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 142/2 mar. 2012) 
 Modificări: 
 - O. nr. 3/2012  (M. Of. nr. 158/9 mar. 2012) 
 
 
 O. nr. 4/2012 
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 Ordin privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat,  
 aplicabile pentru anul 2012 
 M. Of. nr. 129/22 feb. 2012   
 
 O. nr. 7/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinerea şi repararea staţiilor de depozitare şi  
 distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule 
 M. Of. nr. 210/29 mar. 2012   
 
 O. nr. 8/2012 

 Ordin pentru aprobarea ghidurilor cu recomandări privind achiziţionarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare şi  
 echipamente şi servicii pentru iluminatul public, prin licitaţie publică, pe bază de criterii de eficienţă energetică 
 M. Of. nr. 375/1 iun. 2012   
 
 O. nr. 16/2012 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice în vecinătatea limitei zonei de activitate a unor  
 operatori de distribuţie 
 M. Of. nr. 339/18 mai 2012   
 
 O. nr. 19/2012 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 335/17 mai 2012   
 
 O. nr. 21/2012 
 Ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului în a treia perioadă de reglementare 
 M. Of. nr. 367/30 mai 2012   
 
 O. nr. 23/2012 

 Ordin privind stabilirea unui stimulent peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului, pentru categoriile de imobilizări corporale şi  
 necorporale, în a treia perioadă de reglementare, aferente activităţilor de transport şi înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 406/18 iun. 2012   
 
 O. nr. 41/2012 

 Ordin privind aprobarea normei tehnice energetice "Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor  
 electrice", cod NTE 011/12/00 
 M. Of. nr. 34/15 ian. 2013   
 
 O. nr. 44/2012 

 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2013 producătorilor  
 de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de bonus 
 M. Of. nr. 851/17 dec. 2012   
 
 O. nr. 46/2012 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 885/27 dec. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 43/2013  (M. Of. nr. 417/10 iul. 2013) 
 - O. nr. 63/2013  (M. Of. nr. 536/26 aug. 2013) 
 
 
 O. nr. 55/2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari 
 M. Of. nr. 893/28 dec. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 27/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 
 Decizia nr. 34/2012 

 Decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a  
 apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile 
 M. Of. nr. 53/23 ian. 2012   
 
 Decizia nr. 541/2012 
 Decizie privind organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio 
 M. Of. nr. 427/27 iun. 2012   
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 Decizia nr. 551/2012 
 Decizie privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 
 M. Of. nr. 444/4 iul. 2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 477/12 iul. 2012) 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 639/2013  (M. Of. nr. 601/26 sep. 2013) 
 - Decizia nr. 64/2014  (M. Of. nr. 73/29 ian. 2014) 
 - Decizie nr. 852/2014  (M. Of. nr. 448/19 iun. 2014) 
 - Decizia nr. 687/2015  (M. Of. nr. 678/7 sep. 2015) 
 - Decizia nr. 1062/2018  (M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018) 
 - Decizia nr. 1372/2019  (M. Of. nr. 6/7 ian. 2020) 
 - Decizia nr. 1239/2020  (M. Of. nr. 44/14 ian. 2021) 
 - Decizia nr. 199/2021  (M. Of. nr. 549/27 mai 2021) 
 
 
 Decizia nr. 987/2012 
 Decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor si a serviciilor de comunicaţii electronice 
 M. Of. nr. 853/18 dec. 2012   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 O. nr. 88/2012 
 Ordin privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2012 
 M. Of. nr. 314/10 mai 2012   
 
 O. nr. 355/2012 
 Ordin privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pentru anul 2012 
 M. Of. nr. 699/11 oct. 2012   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 O. nr. 138/2012 

 Ordin privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate pentru atribuirea contractelor de lucrări pentru proiectele de investiţii  
 din domeniul de transport rutier care utilizează condiţiile contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul  
 Construcţiilor (FIDIC) CARTE ROŞIE şi CARTE GALBENĂ 
 M. Of. nr. 324/14 mai 2012   
 
 O. nr. 166/2012 
 Ordin privind constituirea Comitetului Naţional Consultativ pentru Achiziţii Publice 
 M. Of. nr. 315/11 mai 2012   
 
 O. nr. 170/2012 

 Ordin privind interpretarea art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie  
 publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 M. Of. nr. 328/15 mai 2012   
 
 O. nr. 171/2012 
 Ordin cu privire la clarificările ce vizează conţinutul documentaţiei de atribuire 
 M. Of. nr. 328/15 mai 2012   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 O. nr. 43/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a  
 bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a  
 bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2012, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de  
 supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2012 
 M. Of. nr. 325/14 mai 2012   
 
 O. nr. 63/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul  
 transportului 
 M. Of. nr. 704/15 oct. 2012   
 
 O. nr. 64/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi a normelor  
 metodologice referitoare la utilizarea acestora 
 M. Of. nr. 744/5 nov. 2012 
 Modificări: 
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 - O. nr. 128/2021  (M. Of. nr. 1067/8 nov. 2021) - la 28 ianuarie 2022 
 
 
 O. nr. 66/2012 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care  
 s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiei de import paralel pentru produse  
 medicinale veterinare 
 M. Of. nr. 746/6 nov. 2012 
 Abrogare 
 - O. nr. 53/2021  (M. Of. nr. 360/8 apr. 2021) - începând cu data de 28 ianuarie 2022 
 
 
 O. nr. 67/2012 

 Ordin privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor  
 norme sanitare veterinare 
 M. Of. nr. 774/16 nov. 2012   
 
 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 148/2012 
 Ordin pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. -2012 
 M. Of. nr. 361/29 mai 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 463/2013  (M. Of. nr. 741/29 nov. 2013) 

 COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 
 
 H. nr. 20/2012 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind analiza şi avizarea solicitărilor de emitere de garanţii de stat sau de acordare de  
 subîmprumuturi de către Ministerul Finanţelor Publice (NI-CST-10-II/0) 
 M. Of. nr. 121/17 feb. 2012   
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
 
 

INSPECŢIA JUDICIARĂ 

 O. nr. 24/2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare 
 M. Of. nr. 692/9 oct. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 60/2014  (M. Of. nr. 724/2 oct. 2014) 
 - O. nr. 36/2015  (M. Of. nr. 694/15 sep. 2015) 
 (v. O. nr. 134/2018 (I.J.) - M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018) 
 
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 1/2012 

 Ordin pentru aprobarea condiţiilor tehnice ale camerei pentru produse cu substanţe interzise, a procedurii de depozitare şi păstrare a  
 substanţelor dopante cu grad mare de risc ridicate în vederea confiscării şi a formularelor proceselor-verbale prevăzute la art. 26 alin. (1)  
 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit  
 de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011 
 M. Of. nr. 44/19 ian. 2012   
 
 O. nr. 42/2012 

 Ordin pentru aprobarea procedurii de control privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad  
 mare de risc şi a formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
 M. Of. nr. 363/29 mai 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 156/2012  (M. Of. nr. 633/4 sep. 2012) 
 
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 862/2012 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ilva Mare, judeţul  
 Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 599/21 aug. 2012   
 
 O. nr. 943/2012 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Lunca Ilvei,  
 judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 652/13 sep. 2012   
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 O. nr. 1026/2012 

 Ordin pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de  
 Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de  
 publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările  
 ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010 
 M. Of. nr. 704/15 oct. 2012   
 
 O. nr. 1075/2012 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Măgura llvei,  
 judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 739/1 nov. 2012   
 
 O. nr. 1136/2012 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Urziceni, judeţul  
 Ialomiţa 
 M. Of. nr. 788/23 nov. 2012   
 
 O. nr. 1457/2012 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Sadu, judeţul  
 Sibiu 
 M. Of. nr. 838/12 dec. 2012   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 21/2012 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare si certificare a pachetelor, produselor şi profilelor de protecţie INFOSEC-INFOSEC 14 
 M. Of. nr. 240/10 apr. 2012   
 
 O. nr. 23/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de acreditare a entităţilor pentru evaluarea produselor de securitate IT şi a sistemelor informatice şi  
 de comunicaţii - INFOSEC 12 
 M. Of. nr. 238/9 apr. 2012   
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

 O. nr. 75/2012 

 Ordin pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi  
 Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi  
 deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au  
 contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în  
 urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 
 M. Of. nr. 581/14 aug. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 99/2012  (M. Of. nr. 681/2 oct. 2012) 

 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 30/2012 

 Ordin privind formarea iniţială, în anul 2012, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor a poliţiştilor locali  
 cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 99/8 feb. 2012 
 
 
 
 O. nr. 50/2012 
 Ordin privind transparenţa plăţilor efectuate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 136/28 feb. 2012   
 
 O. nr. 52/2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog 
 M. Of. nr. 146/5 mar. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 237/2012  (M. Of. nr. 696/10 oct. 2012) 
 - O. nr. 151/2013  (M. Of. nr. 679/5 nov. 2013) 
 - O. nr. 56/2015  (M. Of. nr. 473/30 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. 59/2012 

 Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a  
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 componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la  
 Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul  
 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program 
 M. Of. nr. 143/2 mar. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 191/2012  (M. Of. nr. 543/3 aug. 2012) 
 - O. nr. 198/2012  (M. Of. nr. 590/17 aug. 2012) 
 - O. nr. 243/2012  (M. Of. nr. 710/17 oct. 2012) 
 
 
 O. nr. 73/2012 

 Ordin privind constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor a Comisiei pentru determinarea  
 calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 
 M. Of. nr. 172/16 mar. 2012   
 
 O. nr. 75/2012 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind confecţionarea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant,  
 precum şi aprovizionarea cu acestea în formă brută 
 M. Of. nr. 187/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 88/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea  
 împotriva incendiilor 
 M. Of. nr. 239/9 apr. 2012   
 
 O. nr. 89/2012 
 Ordin privind arborarea drapelului României în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 243/10 apr. 2012   
 
 O. nr. 96/2012 
 Ordin privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locaţii în comuna Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 266/23 apr. 2012   
 
 O. nr. 100/2012 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii  
 internaţionale 
 M. Of. nr. 343/21 mai 2012   
 
 O. nr. 118/2012 

 Ordin privind condiţiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a cadrelor militare din Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor pentru fapte săvârşite de acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu 
 M. Of. nr. 382/7 iun. 2012   
 
 O. nr. 119/2012 
 Ordin privind delegarea unor competenţe de coordonare a activităţilor de resurse umane şi financiare în domeniul administraţie publică 
 M. Of. nr. 377/5 iun. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 166/2012  (M. Of. nr. 493/18 iul. 2012) 
 
 
 O. nr. 136/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi coordonarea activităţilor de cercetare-dezvoltare în  
 Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 418/22 iun. 2012   
 
 O. nr. 137/2012 
 Ordin privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea - S.A. 
 M. Of. nr. 408/19 iun. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1942/2015  (M. Of. nr. 939/18 dec. 2015) 
 - O. nr. 1633/2021  (M. Of. nr. 1123/25 nov. 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 138/2012 

 Ordin pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii în Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform Ordonanţei  
 de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale  
 personalului din sectorul bugetar 
 M. Of. nr. 443/3 iul. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 228/2012  (M. Of. nr. 670/25 sep. 2012) 
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 O. nr. 140/2012 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria I de admitere 
 M. Of. nr. 406/18 iun. 2012   
 
 O. nr. 145/2012 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale  
 Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucureşti la 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012 
 M. Of. nr. 463/9 iul. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 162/2014  (M. Of. nr. 829/13 nov. 2014) 
 
 
 O. nr. 157/2012 
 Ordin privind forma şi conţinutul permisului de conducere 
 M. Of. nr. 430/28 iun. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 91/2014  (M. Of. nr. 442/17 iun. 2014) 
 - O. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 57/19 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 172/2012 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea programelor de reconversie profesională a poliţiştilor la nivelul Ministerului Administraţiei şi  
 Internelor 
 M. Of. nr. 500/20 iul. 2012   
 
 O. nr. 174/2012 

 Ordin privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a  
 Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie si a  
 indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 521/27 iul. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 102/2013  (M. Of. nr. 424/12 iul. 2013) 
 
 
 O. nr. 176/2012 
 Ordin privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne şi structuri ale acestuia 
 M. Of. nr. 507/24 iul. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 35/2013  (M. Of. nr. 206/11 apr. 2013) 
 - O. nr. 43/2013  (M. Of. nr. 262/10 mai 2013) 
 - O. nr. 108/2013  (M. Of. nr. 440/18 iul. 2013) 
 - O. nr. 179/2013  (M. Of. nr. 6/7 ian. 2014) 
 - O. nr. 31/2014  (M. Of. nr. 184/14 mar. 2014) 
 - O. nr. 95/2014  (M. Of. nr. 483/30 iun. 2014) 
 - O. nr. 154/2014  (M. Of. nr. 777/24 oct. 2014) 
 - O. nr. 54/2015  (M. Of. nr. 457/25 iun. 2015) 
 - O. nr. 66/2015  (M. Of. nr. 521/13 iul. 2015) 
 - O. nr. 104/2015  (M. Of. nr. 661/1 sep. 2015) 
 - O. nr. 7/2016  (M. Of. nr. 57/26 ian. 2016) 
 - O. nr. 146/2016  (M. Of. nr. 757/28 sep. 2016) 
 - O. nr. 12/2017  (M. Of. nr. 88/31 ian. 2017) 
 - O. nr. 138/2017  (M. Of. nr. 918/22 nov. 2017) 
 - O. nr. 10/2018  (M. Of. nr. 135/13 feb. 2018) 
 - O. nr. 35/2018  (M. Of. nr. 314/10 apr. 2018) 
 - O. nr. 78/2018  (M. Of. nr. 589/11 iul. 2018) - modifică titlul 
 - O. nr. 147/2018  (M. Of. nr. 1070/18 dec. 2018) 
 - O. nr. 121/2021  (M. Of. nr. 859/8 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 187/2012 
 Ordin privind parcurgerea procedurilor de transparenţă decizională în Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 573/13 aug. 2012   
 
 O. nr. 197/2012 
 Ordin privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locaţii în municipiul Turda, judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 594/20 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 779/2015  (M. Of. nr. 751/8 oct. 2015) 
 
 
 O. nr. 220/2012 
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 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane 
 M. Of. nr. 656/17 sep. 2012   
 
 O. nr. 231/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului  
 Administraţiei şi Internelor 
 M. Of. nr. 677/28 sep. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 117/2021  (M. Of. nr. 823/27 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 236/2012 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private  
 pentru situaţii de urgenţă 
 M. Of. nr. 695/10 oct. 2012   
 
 O. nr. 250/2012 

 Ordin privind organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite  
 în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional  
 "Dezvoltarea capacităţii administrative" şi pentru modificarea anexelor nr. 2,2a), 3, 3a), 4 şi 4a) la Regulamentul de organizare si  
 funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.  
 133/2012 
 M. Of. nr. 766/14 nov. 2012   
 
 O. nr. 252/2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative 
 M. Of. nr. 778/19 nov. 2012   
 
 O. nr. 262/2012 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Business Park Bistriţa Sud" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 796/27 nov. 2012   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 

 O. nr. 185/744/2012 
 Ordin pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii  
 administrative" 2007-2013 
 M. Of. nr. 595/20 aug. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 494/179/2014  (M. Of. nr. 306/25 apr. 2014) 

 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 277/1709/2012 
 Ordin privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 852/17 dec. 2012   
 
 O. nr. 279/1736/2012 

 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de  
 Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 32/15 ian. 2013   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 258/1672/2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona  
 metropolitană Bucureşti 
 M. Of. nr. 794/26 nov. 2012   
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 829/2012 

 Ordin privind stabilirea taxei de participare la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare  
 categoriei înalţilor funcţionari publici în anul 2012 
 M. Of. nr. 179/20 mar. 2012   
 
 O. nr. 4189/2012 
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 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seriile a II-a şi a III-a de admitere 
 M. Of. nr. 712/18 oct. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 22/2013  (M. Of. nr. 25/11 ian. 2013) - modifică titlul 
 - O. nr. 1596/2013  (M. Of. nr. 283/20 mai 2013) 
 
 
 O. nr. 4190/2012 

 Ordin pentru aprobarea Calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru  
 ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a III-a de admitere 
 M. Of. nr. 712/18 oct. 2012   
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 

 H. nr. 1/2012 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la  
 plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2012 
 M. Of. nr. 333/17 mai 2012   
 MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 
 
 O. nr. 265/2012 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul  
 României privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014 
 M. Of. nr. 267/23 apr. 2012   
 
 O. nr. 266/2012 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea  
 mecanismului financiar norvegian 2009-2014 
 M. Of. nr. 275/25 apr. 2012   
 
 O. nr. 869/2012 

 Ordin privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri,  
 dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea  
 instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene 
 M. Of. nr. 593/20 aug. 2012   
 MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 120/120/2012 
 Ordin privind procedura comună de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară,  
 conform art. 4 alin. (7) lit. c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea  
 financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 
 M. Of. nr. 126/21 feb. 2012   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. 16/2012 

 Ordin privind publicarea Programului de colaborare culturală, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Tunisiene pentru anii 2010-2013, semnat la Tunis la 2 noiembrie 2010 
 M. Of. nr. 115/14 feb. 2012   
 
 O. nr. 41/2012 

 Ordin privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a  
 operaţiunii de export al componentelor special concepute pentru maşina de alezat şi frezat BMK130 CNC către firma Bharat Heavy  
 Electricals Ltd., Ramachandrapuram, Hyderabad, 502032, India 
 M. Of. nr. 39/17 ian. 2012   
 
 O. nr. 61/2012 

 Ordin privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2011 şi, respectiv, la Bucureşti la 4 ianuarie 2012,  
 care constituie schimbul de instrumente de interpretare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii cu  

 privire la programele de asistenţă economică, tehnică şi în domenii conexe, semnat la 24 octombrie 1995 
 M. Of. nr. 69/27 ian. 2012   
 
 O. nr. 65/2012 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
  M. Of. nr. 76/31 ian. 2012 
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 O. nr. 80/2012 

 Ordin privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 5 decembrie 2011 şi la Skopje la 28  
 decembrie 2011, pentru confirmarea încetării valabilităţii, în relaţiile dintre România şi Republica Macedonia, a Convenţiei dintre  
 Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, semnată la  
 Bucureşti la 24 aprilie 1970 
 M. Of. nr. 105/9 feb. 2012   
 
 O. nr. 101/2012 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2.023 (2011) referitoare la situaţia din  
 Somalia şi litigiul privind graniţa dintre Djibouti şi Eritreea 
 M. Of. nr. 112/13 feb. 2012   
 
 O. nr. 202/2012 

 Ordin pentru publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucureşti la 27 septembrie 2011 şi, respectiv, la Bucureşti la 21 decembrie  
 2011, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene prin care se extinde până la 31 decembrie  
 2012 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare,  
 semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 
 M. Of. nr. 154/8 mar. 2012   
 
 O. nr. 378/2012 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 251/13 apr. 2012   
 
 O. nr. 383/2012 

 Ordin privind stabilirea modului de utilizare a sumei necesare pentru gestionarea crizelor, alerte consulare şi reacţie rapidă, alocată  
 Ministerului Afacerilor Externe prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 
 M. Of. nr. 246/11 apr. 2012   
 
 O. nr. 675/2012 

 Ordin privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a  
 operaţiunii de export al unui strung carusel cu portal deplasabil SC 60/80-DY-CNC-F02 către firma Larsen & Toubro LTD. Hazira  
 Manufacturing Complex, Dist. Suret, Gujarat, India 
 M. Of. nr. 326/15 mai 2012   
 
 O. nr. 882/2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor interne de implementare privind acordarea finanţării asistenţei pentru dezvoltare 
 M. Of. nr. 541/2 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1420/2015  (M. Of. nr. 762/13 oct. 2015) 
 
 
 O. nr. 883/2012 

 Ordin privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a  
 operaţiunii de export a unui strung carusel SC 60/70-Y-CNC-MS-01 către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. -  
 Ramachandrapuram, Hyderabad, 502 032, A.P., India 
 M. Of. nr. 441/3 iul. 2012   
 
 O. nr. 914/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control  
 al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare 
 M. Of. nr. 462/9 iul. 2012   
 
 O. nr. 1276/2012 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 626/31 aug. 2012   
 
 O. nr. 1444/2012 
 Ordin privind publicarea Rezoluţiei nr. 138 a Consiliului guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 M. Of. nr. 671/25 sep. 2012      
 O. nr. 1698/2012 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 779/20 nov. 2012   
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 O. nr. 2163/2012 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 34/15 ian. 2013   
 
 O. nr. 2167/2012 
 Ordin privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 58/25 ian. 2013   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. C2-2/3432/4797/2012 
 Ordin privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" 
 M. Of. nr. 609/24 aug. 2012   
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 O. nr. 286/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea competenţelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau ale  
 instituţiilor şi structurilor aflate în subordine, în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei  
 contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERP6L prin detaşarea ofiţerilor de  
 poliţie 
 M. Of. nr. 22/10 ian. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 183/2014  (M. Of. nr. 940/22 dec. 2014) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 6/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri  
 financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi  
 pentru măsuri de piaţă în agricultură 
 M. Of. nr. 109/10 feb. 2012   
 
 O. nr. 16/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei şi a formularisticii necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010  
 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, inclusiv modul de calcul  
 al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei 
 M. Of. nr. 92/6 feb. 2012   
 
 O. nr. 37/2012 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 
 M. Of. nr. 134/24 feb. 2012   
 
 O. nr. 42/2012 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV al anului 2011 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă  
 de rambursare 
 M. Of. nr. 172/16 mar. 2012   
 
 O. nr. 46/2012 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe,  
 utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică 
 M. Of. nr. 162/12 mar. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 864/2013  (M. Of. nr. 556/2 sep. 2013) 
 - O. nr. 64/2020  (M. Of. nr. 306/13 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 53/2012 
 Ordin pentru aprobarea Listei gradatorilor autorizaţi 
 M. Of. nr. 172/16 mar. 2012   
 
 O. nr. 60/2012 
 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2012/2013 
 M. Of. nr. 206/28 mar. 2012   
 
 O. nr. 61/2012 

 Ordin privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor  

 modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice 
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 M. Of. nr. 211/29 mar. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 73/2017  (M. Of. nr. 197/21 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 74/2012 
 Ordin privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun brut 
 M. Of. nr. 252/13 apr. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 219/2020  (M. Of. nr. 743/17 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 141/2012 

 Ordin pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor oficial  
 şi sub supraveghere oficială 
 M. Of. nr. 535/1 aug. 2012   
 
 O. nr. 149/2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 2.1.5 - Plăţi privind bunăstarea animalelor- porcine 
 M. Of. nr. 489/17 iul. 2012   
 
 O. nr. 150/2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante 
 M. Of. nr. 637/7 sep. 2012   
 
 O. nr. 161/2012 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone  
 defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi  
 pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse  
 începând cu anul 2012 
 M. Of. nr. 658/18 sep. 2012   
 
 O. nr. 163/2012 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică 
 M. Of. nr. 582/14 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 27/2013  (M. Of. nr. 111/26 feb. 2013) 
 
 
 O. nr. 168/2012 
 Ordin pentru aprobarea Listei cu rasele de taurine de carne 
 M. Of. nr. 548/6 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 205/2012  (M. Of. nr. 650/12 sep. 2012) 
 - O. nr. 471/2013  (M. Of. nr. 355/14 iun. 2013) 
 
 
 O. nr. 192/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind situaţia sintetică tehnico-economică a performanţelor anuale ale organizaţiei de  
 îmbunătăţiri funciare şi ale federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 625/31 aug. 2012   
 
 O. nr. 209/2012 

 Ordin pentru nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"  
 pe anul 2012 
 M. Of. nr. 663/20 sep. 2012   
 
 O. nr. 210/2012 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului II al anului 2012, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă  
 de rambursare 
 M. Of. nr. 681/2 oct. 2012   
 
 O. nr. 214/2012 

 Ordin pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul  
 zootehnic, la speciile bovine şi ovine/caprine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă 
 M. Of. nr. 673/26 sep. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 230/2012  (M. Of. nr. 705/15 oct. 2012) 
 
 
 O. nr. 217/2012 
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 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin - recolta anului de  
 comercializare 2012/2013 
 M. Of. nr. 703/12 oct. 2012   
 
 O. nr. 233/2012 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea  
 durabilă a terenurilor prin împădurire" 
 M. Of. nr. 726/26 oct. 2012   
 
 O. nr. 239/2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări 
 M. Of. nr. 771/15 nov. 2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 789/23 nov. 2012) 
 Modificări: 
 - O. nr. 264/2012  (M. Of. nr. 861/19 dec. 2012) 
 - O. nr. 784/2013  (M. Of. nr. 509/13 aug. 2013) 
 
 
 O. nr. 258/2012 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2012 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă  
 de rambursare 
 M. Of. nr. 856/18 dec. 2012   
 
 O. nr. 268/2012 
 Ordin privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut 
 M. Of. nr. 897/28 dec. 2012   
 
 Ordin nr. 269/2012 
 Ordin pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 34/15 ian. 2013   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 40/1016/2012 
 Ordin privind prohibiţia pescuitului în anul 2012 
 M. Of. nr. 188/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 116/1533/2012 
 Ordin privind aprobarea mãsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2012 
 M. Of. nr. 389/11 iun. 2012   
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 O. nr. M.2/2012 
 Ordin privind participarea forţelor Armatei României la exerciţii sau antrenamente multinaţionale 
 M. Of. nr. 29/13 ian. 2012   
 
 O. nr. M.10/2012 

 Ordin privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei pentru determinarea calităţii de fost  
 cadru militar activ, combatant în rândurile Armatei Regale Române, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31  
 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 110/13 feb. 2012   
 
 O. nr. M.16/2012 

 Ordin privind misiunile de urmărire, inspectare şi reţinere a navelor sau ambarcaţiunilor suspecte, executate de navele militare aparţinând  
 Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 116/15 feb. 2012   
 
 O. nr. M.25/2012 

 Ordin  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor,  
 predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 153/7 mar. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. M.46/2013  (M. Of. nr. 252/7 mai 2013) 
 
 
 O. nr. M.30/2012 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata  
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 României 
 M. Of. nr. 229/5 apr. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. M.57/2015  (M. Of. nr. 434/18 iun. 2015) 
 - O. nr. M.136/2016  (M. Of. nr. 934/21 nov. 2016) 
 - O. nr. M.17/2017  (M. Of. nr. 197/21 mar. 2017) 
 - O. nr. M.63/2017  (M. Of. nr. 472/22 iun. 2017) 
 - O. nr. M.124/2017  (M. Of. nr. 810/13 oct. 2017) 
 - O. nr. M.8/2018  (M. Of. nr. 53/18 ian. 2018) 
 - O. nr. M.41/2018  (M. Of. nr. 238/19 mar. 2018) 
 - O. nr. M.48/2018  (M. Of. nr. 313/10 apr. 2018) 
 - O. nr. M.225/2018  (M. Of. nr. 1099/27 dec. 2018) 
 - O. nr. M.217/2019  (M. Of. nr. 987/9 dec. 2019) 
 - O. nr. M.57/2021  (M. Of. nr. 290/23 mar. 2021) 
 - O. nr. M.78/2021  (M. Of. nr. 408/19 apr. 2021) 
 - O. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 658/2 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. M.42/2012 

 Ordin privind managementul aplicaţiei informatice pentru evidenţa şi consultarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor  
 militare emise în Ministerul Apărării Naţionale - "Lexmil" 
 M. Of. nr. 325/14 mai 2012   
 
 O. nr. M.64/2012 
 Ordin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului consultativ al şefului Statului Major General 
 M. Of. nr. 425/26 iun. 2012   
 
 O. nr. M.76/2012 
 Ordin privind instituirea legitimaţiei pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 518/26 iul. 2012   
 
 O. nr. M.80/2012 

 Ordin privind organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a Comisiei teritoriale de coordonare în garnizoana  
 Bucureşti a programelor de construire a locuinţelor proprietate personală pentru cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti, precum şi  
 pentru personalul civil din armată şi a Comisiei teritoriale de coordonare în garnizoana Cluj-Napoca a programelor de construire a  
 locuinţelor proprietate personală pentru cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti, precum şi pentru personalul civil din armată 
 M. Of. nr. 514/25 iul. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. M.5/2022  (M. Of. nr. 76/26 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. M.101/2012 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire  
 în audienţă 
 M. Of. nr. 670/25 sep. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. M.120/2019  (M. Of. nr. 517/25 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. M.102/2012 
 Ordin privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 660/19 sep. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. M.63/2016  (M. Of. nr. 379/18 mai 2016) 
 - O. nr. M.14/2018  (M. Of. nr. 131/12 feb. 2018) 
 - O. nr. M.177/2018  (M. Of. nr. 863/11 oct. 2018) 
 - O. nr. M.192/2018  (M. Of. nr. 961/14 nov. 2018) 
 - O. nr. M.97/2019  (M. Of. nr. 420/29 mai 2019) 
 - O. nr. M.234/2019  (M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) 
 - O. nr. M.20/2020  (M. Of. nr. 96/10 feb. 2020) 
 
 
 O. nr. M.116/2012 

 Ordin privind executarea şi modul de păstrare şi de utilizare a sigiliilor, ştampilelor şi matriţelor timbru sec în Ministerul Apărării  
 Naţionale 
 M. Of. nr. 717/22 oct. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. M.151/2012  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2013) 
 
 
 O. nr. M.132/2012 

 Ordin privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea  
 în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în  
 perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 
 M. Of. nr. 747/6 nov. 2012 
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 Modificări: 
 - O. nr. M.97/2015  (M. Of. nr. 741/5 oct. 2015) 
 - O. nr. M.137/2017  (M. Of. nr. 936/28 nov. 2017) 
 - O. nr. M.193/2018  (M. Of. nr. 922/1 nov. 2018) 
 - O. nr. M.138/2019  (M. Of. nr. 596/19 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. M.142/2012 
 Ordin privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor ordine ale ministrului apărării naţionale 
 M. Of. nr. 815/5 dec. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. M.97/2014  (M. Of. nr. 745/13 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. M.144/2012 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în  
 instituţiile de învăţământ superior militar 
 M. Of. nr. 816/5 dec. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. M.12/2018  (M. Of. nr. 74/25 ian. 2018) 
 - O. nr. M.222/2020  (M. Of. nr. 1265/21 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. M.149/2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului educaţiei fizice militare 
 M. Of. nr. 88/11 feb. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. M.88/2013  (M. Of. nr. 570/6 sep. 2013) 
 
 

- O. nr. M.99/2021  (M. Of. nr. 524/20 mai 2021) - la data de 1 ianuarie 2022 

 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 235/2012 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi de natură salarială  
 personalului din Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi personalului din cadrul instituţiilor aflate în subordinea  
 şi coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale finanţate integral de la bugetul de stat 
 M. Of. nr. 273/25 apr. 2012   
 
 O. nr. 782/2012 

 Ordin privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale ca membri în cadrul Consiliului  
 Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România 
 M. Of. nr. 765/14 nov. 2012   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 
 

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 

 O. nr. 213/M.36/3790/203/6118/154/2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii 
 M. Of. nr. 352/24 mai 2012   
 MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 
 
 O. nr. 2182/2012 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din  
 cadrul instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat, instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de  
 la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 
 M. Of. nr. 260/20 apr. 2012   
 
 O. nr. 2208/2012 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Agriculturii din Slobozia 
 M. Of. nr. 266/23 apr. 2012   
 
 O. nr. 2243/2012 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Mineralogie Baia Mare 
 M. Of. nr. 352/24 mai 2012   
 
 O. nr. 2286/2012 
 Ordin pentru acreditarea Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 553/7 aug. 2012   
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 O. nr. 2287/2012 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare 
 M. Of. nr. 553/7 aug. 2012   
 
 O. nr. 2288/2012 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti 
 M. Of. nr. 553/7 aug. 2012   
 
 O. nr. 2289/2012 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe 
 M. Of. nr. 553/7 aug. 2012   
 
 O. nr. 2337/2012 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean Argeş 
 M. Of. nr. 502/23 iul. 2012   
 
 O. nr. 2339/2012 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului "Anastasie Crimca" al Mănăstirii Dragomirna 
 M. Of. nr. 502/23 iul. 2012   
 
 O. nr. 2340/2012 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş 
 M. Of. nr. 502/23 iul. 2012   
 
 O. nr. 2529/2012 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Dunării de Jos din Călăraşi 
 M. Of. nr. 740/2 nov. 2012   
 
 O. nr. 2537/2012 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Câmpulung Muscel 
 M. Of. nr. 740/2 nov. 2012   
 
 O. nr. 2722/2012 

 Ordin pentru acreditarea Colecţiei publice universitare cu profil general arheologie din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba  
 lulia 
 M. Of. nr. 47/22 ian. 2013   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 
 O. nr. 102/2012 

 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale "Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia  
 Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 379/6 iun. 2012   
 
 O. nr. 115/2012 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari,  
 indicativ NP 126:2010" 
 M. Of. nr. 397/13 iun. 2012   
 
 O. nr. 119/2012 

 Ordin pentru desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană  
 privind realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 136/28 feb. 2012   
 
 O. nr. 165/2012 
 Ordin privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2012, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri 
 M. Of. nr. 97/7 feb. 2012   
 
 O. nr. 212/2012 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare pentru controlul fisurării elementelor masive şi pereţilor structurali de  
 beton armat datorită contracţiei împiedicate", indicativ GP 115-2011 
 M. Of. nr. 129/22 feb. 2012   
 
 O. nr. 255/2012 
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 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei",  
 indicativ NP 128: 2011 
 M. Of. nr. 129/22 feb. 2012   
 
 O. nr. 256/2012 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind echiparea construcţiilor hidrotehnice de retenţie cu aparatură de măsură şi  
 control - AMC", indicativ GT 064:2011 
 M. Of. nr. 129/22 feb. 2012   
 
 O. nr. 275/2012 

 Ordin pentru aprobarea modelului-cadru al Convenţiei privind plata dobânzii subvenţionate aferente creditelor bancare cu garanţie  
 guvernamentală pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit 
 M. Of. nr. 115/14 feb. 2012   
 
 O. nr. 683/2012 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de  
 performanţă", indicativ ST 009-2011 
 M. Of. nr. 337/18 mai 2012   
 
 O. nr. 842/2012 

 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la  
 Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi retragerea  
 desemnării şi notificării Societăţii Comerciale SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. 
 M. Of. nr. 311/9 mai 2012   
 
 O. nr. 843/2012 

 Ordin privind desemnarea Laboratorului de cercetare şi încercări instalaţii, materiale şi echipamente - LII, din cadrul Institutului Naţional  
 de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC", în vederea notificării la  
 Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări pentru produse pentru construcţii 
 M. Of. nr. 306/8 mai 2012   
 
 O. nr. 845/2012 

 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii  
 specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 311/9 mai 2012   
 
 O. nr. 1529/2012 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în construcţii.  
 Comasare/Revizuire C A-1977, C 174-1979, C 55-1974", indicativ GE 055-2012 
 M. Of. nr. 647/11 sep. 2012   
 
 O. nr. 1530/2012 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor", indicativ CR 0-2012 
 M. Of. nr. 647/11 sep. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 2411/2013  (M. Of. nr. 555/2 sep. 2013) 
 
 
 O. nr. 1640/2012 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind analiza şi evaluarea riscului asociat barajelor, indicativ NP 132-2011" 
 M. Of. nr. 659/18 sep. 2012   
 
 O. nr. 1655/2012 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor", indicativ  
 CR1-1-3/2012 
 M. Of. nr. 704/15 oct. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 2414/2013  (M. Of. nr. 555/2 sep. 2013) 
 
 
 O. nr. 1656/2012 

 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de  
 funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi privind modificarea Listei organismelor notificate în  
 domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011 
 M. Of. nr. 647/11 sep. 2012   
 
 O. nr. 1675/2012 

 Ordin privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 2012-2014, precum  
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 şi a Listei proiectelor şi a bugetului aferent acestora 
 M. Of. nr. 679/1 oct. 2012   
 
 O. nr. 1749/2012 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind evaluarea stării de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor,  
 indicativ NP 131-2011" 
 M. Of. nr. 784/21 nov. 2012   
 
 O. nr. 1751/2012 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor", indicativ CR  
 1-1-4/2012 
 M. Of. nr. 704/15 oct. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 2413/2013  (M. Of. nr. 555/2 sep. 2013) 
 
 
 O. nr. 1752/2012 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind stabilirea debitelor şi volumelor maxime pentru calculul construcţiilor  
 hidrotehnice de retenţie, indicativ NP 129-2011" 
 M. Of. nr. 784/21 nov. 2012   
 
 O. nr. 1775/2012 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri  
 vechi şi noi", indicativ GP 116-2011 
 M. Of. nr. 766/14 nov. 2012   
 
 O. nr. 1809/2012 

 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de  
 funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 691/8 oct. 2012   
 
 O. nr. 1811/2012 

 Ordin privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. pentru  
 realizarea unor funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi privind modificarea Listei organismelor  
 notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011 
 M. Of. nr. 694/9 oct. 2012   
 
 O. nr. 2326/2012 

 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de  
 cooperare transnaţională "Sud-Estul Europei" 
 M. Of. nr. 734/31 oct. 2012   
 
 O. nr. 2571/2012 

 Ordin privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale AEROQ - S.A. pentru realizarea unor  
 funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, privind desemnarea Societăţii Comerciale AEROQ - S.A. în  
 vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea unor funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru  
 construcţii, precum şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul  
 ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011 
 M. Of. nr. 823/7 dec. 2012   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 2368/1058/1501/2012 
 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa  
 energetică a blocurilor de locuinţe" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere" a  
 Programului operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 781/20 nov. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1023/993/756/2014  (M. Of. nr. 595/8 aug.  
 
 

2014) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 22/28/2012 
 Ordin privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa  
 proprietate personală 
 M. Of. nr. 22/11 ian. 2012   
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 O. nr. 252/489/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe  
 nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" 
 M. Of. nr. 283/27 apr. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 391/633/2014  (M. Of. nr. 338/8 mai 2014) 

 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 136/2012 

 Ordin privind certificarea biocarburanţilor şi biolichidelor în ceea ce priveşte respectarea criteriilor de durabilitate, precum şi cerinţele de  
 evaluare şi de recunoaştere a organismelor care au competenţe în certificarea şi verificarea rapoartelor anuale care conţin informaţii  
 privind respectarea criteriilor de durabilitate a biocarburanţilor şi biolichidelor 
 M. Of. nr. 99/8 feb. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1523/2012  (M. Of. nr. 615/27 aug. 2012) 
 
 
 O. nr. 222/2012 

 Ordin privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea  
 reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene" din axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei  
 energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial "Creşterea  
 competitivităţii economice" (POS CCE) 
 M. Of. nr. 208/29 mar. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 2717/2012  (M. Of. nr. 860/19 dec. 2012) 
 - O. nr. 758/342/2014  (M. Of. nr. 448/19 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 363/2012 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al  
 afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea  
 durabilă a antreprenoriatului" al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 152/7 mar. 2012   
 
 O. nr. 429/2012 

 Ordin pentru acordarea ajutorului de stat reprezentând cheltuieli excepţionale acordate de la bugetul de stat în baza Deciziei 2010/787/UE  
 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 
 M. Of. nr. 145/5 mar. 2012   
 
 O. nr. 899/2012 

 Ordin privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în cadrul operaţiunii 4.1.a) "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi  
 echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" din  
 axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului  
 operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 
 M. Of. nr. 373/1 iun. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 758/342/2014  (M. Of. nr. 448/19 iun. 2014) 
 - O. nr. 1778/2015  (M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 
 
 
 O. nr. 1193/2012 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. 
 M. Of. nr. 438/2 iul. 2012   
 
 O. nr. 1377/2012 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Uzina Mecanică Bucureşti" - S.A. - filială a  
 Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. 
 M. Of. nr. 520/26 iul. 2012   
 
 O. nr. 1795/2012 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru implementarea operaţiunii "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile  
 de furnizori sau clustere" din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului  
 operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 759/12 nov. 2012   
 
 O. nr. 2355/2012 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru implementarea operaţiunii "Sprijin pentru integrarea întreprinderi lor în  
 lanţurile de furnizori sau clustere" din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al  
 Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 777/19 nov. 2012 
 Modificări: 
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 - O. nr. 2501/2013  (M. Of. nr. 51/21 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 2458/2012 

 Ordin pentru aprobarea formularului de prezentare a informaţiilor privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă,  
 detaliate pe sortimente şi regiuni de dezvoltare ale României, de către producătorii, importatorii şi distribuitorii finali de benzină şi  
 motorină 
 M. Of. nr. 784/21 nov. 2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 50/23 ian. 2013) 
 
 
 O. nr. 2459/2012 
 Ordin privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei 
 M. Of. nr. 788/23 nov. 2012   
 
 O. nr. 2543/2012 

 Ordin privind constituirea Comisiei care coordonează controlul şi supravegherea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse  
 petroliere 
 M. Of. nr. 803/29 nov. 2012   
 
 O. nr. 2722/2012 

 Ordin pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de  
 acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de  
 monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele  
 Mari, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 879/21 dec. 2012   
 
 O. nr. 2737/2012 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de  
 conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR),  
 precum şi inspecţia pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe  
 vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor  
 periculoase 
 M. Of. nr. 26/12 ian. 2013   
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 

 O. nr. 327/385/189/2012 
 Ordin privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea  
 competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de  
 intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operaţiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional  
 şi internaţional - poli de competitivitate" 
 M. Of. nr. 219/2 apr. 2012   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Decizia nr. 399/2012 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi  
 dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri 
 M. Of. nr. 752/8 nov. 2012   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 163/2012 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea  
 verificărilor tehnice periodice 
 M. Of. nr. 737/1 nov. 2012   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 O. nr. 3006/2012 

 Ordin privind aprobarea unor măsuri referitoare la recunoaşterea autorizării, respectiv a acreditării unităţilor de învăţământ liceal din  
 filiera vocaţională, profilul pedagogic, pentru specializările educator-puericultor, mediator şcolar şi instructor de educaţie extraşcolară 
 M. Of. nr. 50/20 ian. 2012   
 
 O. nr. 3035/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a  
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 activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare 
 M. Of. nr. 69/27 ian. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 3768/2017  (M. Of. nr. 279/20 apr. 2017) 
 - O. nr. 4203/2018  (M. Of. nr. 691/8 aug. 2018) 
 - O. nr. 3015/2019  (M. Of. nr. 50/18 ian. 2019) 
 - O. nr. 5924/2020  (M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 3062/2012 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan 
 M. Of. nr. 86/2 feb. 2012   
 
 O. nr. 3064/2012 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013 şi a  
 Calendarului înscrierii 
 M. Of. nr. 62/25 ian. 2012   
 
 O. nr. 3124/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Primii Paşi" din municipiul  
 Timişoara 
 M. Of. nr. 105/9 feb. 2012   
 
 O. nr. 3125/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Millennium" din municipiul  
 Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 105/9 feb. 2012   
 
 O. nr. 3126/2012 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Sfântul Iosif" din municipiul Alba lulia 
 M. Of. nr. 105/9 feb. 2012   
 
 O. nr. 3127/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Surâsul Copiilor" din municipiul  
 Blaj 
 M. Of. nr. 105/9 feb. 2012   
 
 O. nr. 3132/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician construcţii navale", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician electronist", din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Anghel Saligny" din municipiul Tulcea 
 M. Of. nr. 105/9 feb. 2012   
 
 O. nr. 3137/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "silvicultură", calificarea profesională "tehnician  
 silvic", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Piatra-Neamţ 
 M. Of. nr. 105/9 feb. 2012   
 
 O. nr. 3138/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "comerţ", calificarea profesională "tehnician  
 activităţi comerciale", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii",  
 din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Grigore Moisil" din municipiul Deva 
 M. Of. nr. 105/9 feb. 2012   
 
 O. nr. 3140/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician  
 tehnolog mecanic", nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "industrie alimentară",  
 calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", nivelul de învăţământ "liceal (ciclul inferior)", domeniul "estetica şi igiena  
 corpului omenesc", calificarea profesională "frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "strungar", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Transilvania" din municipiul Braşov 
 M. Of. nr. 105/9 feb. 2012   
 
 O. nr. 3158/2012 
 Ordin privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2012   
 
 O. nr. 3168/2012 
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 Ordin privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu durata de 2 ani 
 M. Of. nr. 96/7 feb. 2012   
 
 O. nr. 3199/2012 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a adeverinţei de conformitate a  
 studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea  
 calificărilor profesionale 
 M. Of. nr. 108/10 feb. 2012   
 
 O. nr. 3202/2012 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs  
 valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012 
 M. Of. nr. 128/22 feb. 2012      
 O. nr. 3223/2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate 
 M. Of. nr. 118/16 feb. 2012   
 
 O. nr. 3295/2012 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional 
 M. Of. nr. 132/23 feb. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 3450/2012  (M. Of. nr. 152/7 mar. 2012) 
 
 
 O. nr. 3313/2012 

 Ordin privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat  
 pentru anul universitar 2012-2013 
 M. Of. nr. 164/13 mar. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 4345/2012  (M. Of. nr. 388/11 iun. 2012) 
 
 
 O. nr. 3342/2012 
 Ordin privind aprobarea unor programe pentru acordarea definitivării în învăţământ 
 M. Of. nr. 149/6 mar. 2012   
 
 O. nr. 3364/2012 

 Ordin privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Paradis" din municipiul Iaşi de către  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Paradis" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 240/10 apr. 2012   
 
 O. nr. 3365/2012 

 Ordin privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 din Arad de către unitatea  
 de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Goldiş" din Arad 
 M. Of. nr. 240/10 apr. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 4805/2012  (M. Of. nr. 531/31 iul. 2012) 
 
 
 O. nr. 3366/2012 

 Ordin privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Economic "Ţara de Sus" din Vatra Dornei  
 de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Ţara de Sus" din Vatra Dornei 
 M. Of. nr. 240/10 apr. 2012   
 
 O. nr. 3367/2012 

 Ordin privind comasarea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ţăndărică 1" din Cluj-Napoca,  
 Grădiniţa "Ţăndărică 2" din Cluj-Napoca, Grădiniţa "Ţăndărică 3" din Cluj-Napoca şi Grădiniţa "Ţăndărică 4" din Cluj-Napoca de către  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Elf" din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 191/23 mar. 2012   
 
 O. nr. 3380/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician transporturi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar Tehnologic Câmpulung-Muscel din  
 municipiul Câmpulung 
 M. Of. nr. 191/23 mar. 2012   
 
 O. nr. 3381/2012 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "SOS Satul Copiilor" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 175/19 mar. 2012   
 
 O. nr. 3382/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină Creativă "Pinochio" cu  
 program prelungit din municipiul Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 175/19 mar. 2012   
 
 O. nr. 3383/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Sfântul Nicolae"  
 din satul Iugani 
 M. Of. nr. 176/19 mar. 2012   
 
 O. nr. 3384/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Sfântul Ioan  

 cel Nou de la Suceava" din municipiul Suceava 
 M. Of. nr. 176/19 mar. 2012   
 
 O. nr. 3386/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "comerţ", calificarea profesională  
 "tehnician în activităţi de comerţ" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Agricol "Carol I" din  
 municipiul Slatina 
 M. Of. nr. 175/19 mar. 2012   
 
 O. nr. 3387/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "comerţ", calificarea profesională  
 "tehnician în activităţi de comerţ" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi" din  
 municipiul Sfântu Gheorghe 
 M. Of. nr. 175/19 mar. 2012   
 
 O. nr. 3388/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "tehnician în gastronomie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Ştefan cel Mare şi Sfânt"  
 din localitatea Vorona 
 M. Of. nr. 178/20 mar. 2012   
 
 O. nr. 3389/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "estetica şi igiena corpului  
 omenesc", calificarea profesională "coafor stilist", nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "servicii", calificarea profesională  
 "tehnician în activităţi de secretariat" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Comunicaţii "Nicolae  
 Vasilescu Karpen" din municipiul Bacău 
 M. Of. nr. 178/20 mar. 2012   
 
 O. nr. 3390/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificarea  
 profesională "cosmetician" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Elisa Zamfirescu" din municipiul Satu  
 Mare 
 M. Of. nr. 178/20 mar. 2012   
 
 O. nr. 3391/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical generalist", "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala  
 Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 178/20 mar. 2012   
 
 O. nr. 3392/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "protecţia mediului", calificarea profesională  
 "tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Ştefan  
 Bănulescu" din municipiul Călăraşi 
 M. Of. nr. 186/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 3393/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal" (şcoală de maiştri), domeniul "mecanic", calificarea  
 profesională "maistru mecanic", nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "informatică", calificarea profesională "tehnician  
 echipamente periferice şi birotică" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Henri Coandă" din municipiul  
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 Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 186/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 3394/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal (şcoală de maiştri), domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări  
 publice", calificările profesionale "maistru construcţii civile, industriale şi agricole" şi "maistru instalator în construcţii" din cadrul unităţii  
 de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Lorin Sălăgean" din municipiul Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 186/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 3395/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal" (şcoală de maiştri), domeniul "minier, petrol şi gaze",  
 calificările profesionale "maistru miner" şi "maistru electromecanic minier" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat  
 Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" din municipiul Petroşani 
 M. Of. nr. 186/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 3397/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala  
 cu clasele I-VIII "Sfântul Vasile" - structura Şcoala cu clasele I-VIII "Ion Creangă" din municipiul Ploieşti 
 M. Of. nr. 186/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 3398/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul UCECOM "Spiru Haret" din municipiul  
 Baia Mare 
 M. Of. nr. 186/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 3399/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Paintbrush" din localitatea  
 Corbeanca 
 M. Of. nr. 186/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 3400/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Aricel" din  
 localitatea Voluntari 
 M. Of. nr. 186/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 3401/2012 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Curcubeul" din localitatea Matca 
 M. Of. nr. 182/21 mar. 2012   
 
 O. nr. 3407/2012 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Junior" din municipiul laşi 
 M. Of. nr. 182/21 mar. 2012   
 
 O. nr. 3408/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din  
 municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 182/21 mar. 2012   
 
 O. nr. 3409/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Particulară "Ethos" din municipiul  
 Craiova 
 M. Of. nr. 182/21 mar. 2012   
 
 O. nr. 3410/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Mea din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 199/27 mar. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 4014/2013  (M. Of. nr. 412/8 iul. 2013) 
 
 
 O. nr. 3413/2012 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Disney" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 189/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 3414/2012 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfânta Inimă a lui Isus" din  
 municipiul Zalău 
 M. Of. nr. 189/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 3416/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician  
 cadastru funciar - topograf", domeniul "producţie media", calificarea profesională "designer pentru publicitate" din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar "Gabor Aron" din municipiul Târgu Secuiesc 
 M. Of. nr. 189/22 mar. 2012   
 
 O. nr. 3437/2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a 
 M. Of. nr. 161/12 mar. 2012   
 
 O. nr. 3438/2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a 
 M. Of. nr. 157/8 mar. 2012   
 
 O. nr. 3439/2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a 
 M. Of. nr. 161/12 mar. 2012   
 
 O. nr. 3462/2012 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 174/19 mar. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 438/2021  (M. Of. nr. 826/30 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 3539/2012 
 Ordin privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic 
 M. Of. nr. 192/23 mar. 2012   
 
 O. nr. 3654/2012 

 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare,  
 clasa I şi clasa a II-a şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor  
 fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a 
 M. Of. nr. 327/15 mai 2012   
 
 O. nr. 3656/2012 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa pregătitoare din învăţământul primar 
 M. Of. nr. 337/18 mai 2012   
 
 O. nr. 3666/2012 
 Ordin privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului 
 M. Of. nr. 225/4 apr. 2012   
 
 O. nr. 3670/2012 

 Ordin privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Buna Vestire" din municipiul Iaşi de  
 către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 293/4 mai 2012   
 
 O. nr. 3672/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", domeniul "industria textilă şi pielărie", calificarea profesională "tehnician în industria  
 textilă" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 293/4 mai 2012   
 
 O. nr. 3677/2012 

 Ordin privind echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii obţinute în străinătate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare  
 tip Bologna implementate în România 
 M. Of. nr. 244/11 apr. 2012   
 
 O. nr. 3696/2012 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea  
 Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
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 M. Of. nr. 273/25 apr. 2012   
 
 O. nr. 3720/2012 

 Ordin privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Curcubeul" din  
 localitatea Matca de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Adventistă "Matca" din localitatea Matca 
 M. Of. nr. 293/4 mai 2012   
 
 O. nr. 3744/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul  
 "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", profilul "tehnic", domeniul "industria textilă şi  
 pielărie", calificarea profesională "tehnician în industria textilă", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "tehnician în gastronomie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic "Petru Rareş" din  
 municipiul Bârlad 
 M. Of. nr. 279/26 apr. 2012   
 
 O. nr. 3749/2012 

 Ordin privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică şi stagiile de pregătire practică din aria  
 curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învăţământ profesional de 2 ani 
 M. Of. nr. 312/10 mai 2012   
 
 O. nr. 3798/2012 

 Ordin privind desfăşurarea sesiunii speciale de bacalaureat 2012 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se  
 pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale 
 M. Of. nr. 282/27 apr. 2012   
 
 O. nr. 3841/2012 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor privind organizarea masterului didactic 
 M. Of. nr. 330/16 mai 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 5745/2012  (M. Of. nr. 657/17 sep. 2012) 
 - O. nr. 3851/2017  (M. Of. nr. 355/12 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 3843/2012 
 Ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională "Fii activ, pregăteşte-ţi accesul către succes!" 
 M. Of. nr. 330/16 mai 2012   
 
 O. nr. 3866/2012 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului  
 Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene 
 M. Of. nr. 311/9 mai 2012   
 
 O. nr. 3912/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala cu clasele I-IV "Petre Ispirescu" din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 310/9 mai 2012   
 
 O. nr. 3913/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala cu clasele I-IV "Noua Generaţie" din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 323/14 mai 2012   
 
 O. nr. 3923/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician mecatronist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Industrial Minier din municipiul Lupeni 
 M. Of. nr. 323/14 mai 2012   
 
 O. nr. 3924/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician  
 instructor auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" din municipiul  
 Deva 
 M. Of. nr. 323/14 mai 2012   
 
 O. nr. 3925/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "tehnician în gastronomie", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru  
 întreţinere şi reparaţii", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională  
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 "tehnician în industria alimentară" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Ioan Bojor" din municipiul  
 Reghin 
 M. Of. nr. 323/14 mai 2012   
 
 O. nr. 3952/2012 

 Ordin pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin.  
 (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 M. Of. nr. 322/11 mai 2012   
 
 O. nr. 3960/2012 
 Ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională "Dezvoltarea abilităţilor de viaţă" 
 M. Of. nr. 346/22 mai 2012   
 
 O. nr. 3961/2012 
 Ordin privind aprobarea programei şcolare pentru cursul opţional Lectura şi abilităţile de viaţă 
 M. Of. nr. 322/11 mai 2012   
 
 O. nr. 3998/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor  
 de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2012 
 M. Of. nr. 307/9 mai 2012   
 
 O. nr. 4085/2012 

 
 Ordin privind sesiunea specială de evaluare naţională 2012 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale de pregătire  
 pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale 
 M. Of. nr. 362/29 mai 2012   
 
 O. nr. 4121/2012 

 Ordin pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului  
 universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii  
 universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,  
 tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a 
 M. Of. nr. 357/25 mai 2012   
 
 O. nr. 4171/2012 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a 
 M. Of. nr. 362/29 mai 2012   
 
 O. nr. 4334/2012 

 Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar  
 2012-2013 
 M. Of. nr. 388/11 iun. 2012   
 
 O. nr. 4364/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electromecanic", calificarea  
 profesională "tehnician electromecanic", nivelul "postliceal" (şcoală de maiştri), domeniul "mecanic", calificarea profesională "maistru  
 mecanic", domeniul "textile-pielărie", calificarea profesională "maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor)" din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar Industrial din municipiul Râmnicu Sărat 
 M. Of. nr. 415/21 iun. 2012   
 
 O. nr. 4365/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională  
 "asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări publice", calificările profesionale  
 "tehnician drumuri şi poduri", "maistru construcţii civile, industriale şi agricole" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat  
 Grup Şcolar "Dan Mateescu" din municipiul Călăraşi 
 M. Of. nr. 415/21 iun. 2012   
 
 O. nr. 4366/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal" (şcoală de maiştri), domeniul "energetic", calificarea  
 profesională "maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic  
 Energetic din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 415/21 iun. 2012   
 
 O. nr. 4367/2012 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician transporturi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Emil Racoviţă" din municipiul Roşiori de  
 Vede 
 M. Of. nr. 415/21 iun. 2012   
 
 O. nr. 4368/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "estetica şi igiena corpului  
 omenesc", calificarea profesională "coafor stilist", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în gastronomie"  
 din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Ploieşti 
 M. Of. nr. 415/21 iun. 2012   
 
 O. nr. 4369/2012 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Tom şi Jerry" din municipiul Galaţi 
 M. Of. nr. 415/21 iun. 2012   
 
 O. nr. 4529/2012 

 Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar  
 2012-2013 
 M. Of. nr. 431/29 iun. 2012   
 
 O. nr. 4616/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a instituţiilor de învăţământ superior persoane juridice de drept privat şi  
 de utilitate publică, înfiinţate prin Legea nr. 58/2012 privind înfiinţarea Universităţii "Sapientia" din municipiul CIuj-Napoca, judeţul  
 Cluj, şi Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 484/16 iul. 2012   
 
 O. nr. 4681/2012 

 Ordin privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică din aria curriculară  
 Tehnologii pentru clasa a X-a, învăţământ profesional de 2 ani 
 M. Of. nr. 610/24 aug. 2012   
 
 O. nr. 4806/2012 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala cu clasele I-IV "Petre Ispirescu" din  
 Constanţa de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Căsuţa cu Poveşti" din Constanţa 
 M. Of. nr. 531/31 iul. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 3235/2014  (M. Of. nr. 257/9 apr. 2014) 
 - O. nr. 3225/2014  (M. Of. nr. 381/22 mai 2014) 
 
 
 O. nr. 4904/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada aprilie-mai 2012 
 M. Of. nr. 604/23 aug. 2012   
 
 O. nr. 4933/2012 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Heidi" din municipiul Sebeş 
 M. Of. nr. 599/21 aug. 2012   
 
 O. nr. 4934/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Trei Ursuleţi"  
 din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 599/21 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 5826/2012  (M. Of. nr. 689/5 oct. 2012) 
 
 
 O. nr. 4935/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Little London" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 599/21 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 3387/2014  (M. Of. nr. 347/12 mai 2014) 
 
 
 O. nr. 4936/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Smart Kids" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 599/21 aug. 2012   
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 O. nr. 4937/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 602/22 aug. 2012   
 
 O. nr. 4938/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Reformată "Talentum" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 602/22 aug. 2012   
 
 O. nr. 4939/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Craiova 
 M. Of. nr. 602/22 aug. 2012   
 
 O. nr. 4940/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Varlaam Mitropolitul" din  
 municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 602/22 aug. 2012   
 
 O. nr. 4941/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Kids" din municipiul  
 Râmnicu Vâlcea 
 M. Of. nr. 602/22 aug. 2012   
 
 O. nr. 4945/2012 

 Ordin privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în  
 
 
 Învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior 
 M. Of. nr. 564/9 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 5823/2012  (M. Of. nr. 676/27 sep. 2012) 
 
 
 O. nr. 4964/2012 
 Ordin privind divizarea parţială a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari 
 M. Of. nr. 602/22 aug. 2012   
 
 O. nr. 4969/2012 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a 
 M. Of. nr. 552/6 aug. 2012   
 
 O. nr. 4970/2012 
 Ordin privind alocarea granturilor doctorale în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013 
 M. Of. nr. 583/16 aug. 2012   
 
 O. nr. 5052/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de  
 stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a  
 celor pentru studenţii capabili de performanţe 
 M. Of. nr. 605/23 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 3111/2018  (M. Of. nr. 137/13 feb. 2018) 
 - O. nr. 5505/2021  (M. Of. nr. 1080/11 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 5310/2012 

 Ordin pentru recunoaşterea dreptului cadrelor didactice care deţin titlul de profesor universitar/conferenţiar universitar de a participa la  
 concursurile organizate în vederea ocupării unor posturi în învăţământul superior 
 M. Of. nr. 600/21 aug. 2012   
 
 O. nr. 5383/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Piticot  
 Barbă-Cot" din municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 624/30 aug. 2012   
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 O. nr. 5384/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical generalist", "asistent medical de farmacie", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt" Botoşani din municipiul Botoşani 
 M. Of. nr. 624/30 aug. 2012   
 
 O. nr. 5385/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Smiley Kindergarten" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 624/30 aug. 2012   
 
 O. nr. 5386/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfântul Andrei" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 624/30 aug. 2012   
 
 O. nr. 5387/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical generalist", "asistent medical de farmacie", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Postliceală "Intellectum" din municipiul Galaţi 
 M. Of. nr. 624/30 aug. 2012   
 
 O. nr. 5388/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării, respectiv privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Hermann Oberth" din localitatea Voluntari 
 M. Of. nr. 624/30 aug. 2012   
 
 O. nr. 5389/2012 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Butterfly" din localitatea Voluntari 
 M. Of. nr. 624/30 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 3980/2013  (M. Of. nr. 408/5 iul. 2013) 
 
 
 O. nr. 5390/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little London" din localitatea  
 Voluntari 
 M. Of. nr. 624/30 aug. 2012   
 
 O. nr. 5394/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada aprilie-iunie 2012 
 M. Of. nr. 626/31 aug. 2012   
 
 O. nr. 5396/2012 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Degeţica" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 624/30 aug. 2012   
 
 O. nr. 5398/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada mai-iunie 2012 
 M. Of. nr. 626/31 aug. 2012   
 
 O. nr. 5606/2012 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013 
 M. Of. nr. 654/14 sep. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 3974/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) 
 
 
 O. nr. 5608/2012 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014 
 M. Of. nr. 654/14 sep. 2012   
 
 O. nr. 5610/2012 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013 
 M. Of. nr. 28/14 ian. 2013   
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 O. nr. 5624/2012 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se  
 vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 656/17 sep. 2012   
 
 O. nr. 5625/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor  
 vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 732/30 oct. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 5239/2015  (M. Of. nr. 711/22 sep. 2015) 
 
 
 O. nr. 5635/2012 
 Ordin privind structura anului şcolar 2012-2013 
 M. Of. nr. 651/13 sep. 2012   
 
 O. nr. 5671/2012 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind studiul în limba maternă şi al Limbii şi literaturii materne, al Limbii şi literaturii române,  
 studiul Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al Educaţiei muzicale în limba maternă 
 M. Of. nr. 657/17 sep. 2012   
 
 O. nr. 5703/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Albă ca Zăpada" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 658/18 sep. 2012   
 
 O. nr. 5704/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "economic", calificarea profesională  
 "tehnician în activităţi economice", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular "Henri Coandă" din  
 municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 658/18 sep. 2012   
 
 O. nr. 5705/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical de farmacie" "asistent medical de radiologie", "ergoterapeut", domeniul "estetica şi igiena corpului  
 omenesc", calificările profesionale "cosmetician", "stilist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică  
 Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 658/18 sep. 2012   
 
 O. nr. 5706/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări",  
 calificarea profesională "tehnician în construcţii şi lucrări publice", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar  
 "Constantin Brâncoveanu" din localitatea Horezu 
 M. Of. nr. 658/18 sep. 2012   
 
 O. nr. 5720/2012 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii  
 speciale "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat 
 M. Of. nr. 724/25 oct. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 4872/2013  (M. Of. nr. 565/5 sep. 2013) 
 
 
 O. nr. 5745/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării  
 competenţelor pentru profesia didactică 
 M. Of. nr. 657/17 sep. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 6501/2012  (M. Of. nr. 876/21 dec. 2012) 
 
 
 O. nr. 5755/2012 

 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, învăţământ  
 special 
 M. Of. nr. 708/17 oct. 2012   
 
 O. nr. 5756/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de  
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 absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole 
 M. Of. nr. 764/13 nov. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 4576/2016  (M. Of. nr. 579/29 iul. 2016) 
 
 
 O. nr. 5773/2012 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice,  
 socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei  
 pregătitoare 
 M. Of. nr. 664/20 sep. 2012   
 
 O. nr. 5827/2012 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Lorelay" din municipiul Iaşi de către  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Lorelay" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 689/5 oct. 2012   
 
 O. nr. 5859/2012 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Paradisul Copiilor" din satul Ostratu 
 M. Of. nr. 684/3 oct. 2012   
 
 O. nr. 5866/2012 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare de Limba şi literatura italiană maternă pentru clasele a IX-a şi a X-a 
 M. Of. nr. 744/5 nov. 2012   
 
 O. nr. 5867/2012 
 Ordin privind aprobarea Programei şcolare de Limba şi literatura italiană maternă pentru clasa a VIII-a 
 M. Of. nr. 758/12 nov. 2012   
 
 O. nr. 5898/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Centrul Educativ de Zi "Maria Ajutorul  
 Copiilor" din municipiul Focşani 
 M. Of. nr. 684/3 oct. 2012   
 
 O. nr. 5899/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical generalist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară  
 "Christiana" din municipiul Suceava 
 M. Of. nr. 684/3 oct. 2012   
 
 O. nr. 5910/2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a 
 M. Of. nr. 47/22 ian. 2013   
 
 O. nr. 5929/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Reformată "Între Lacuri" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 709/17 oct. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 3707/2019  (M. Of. nr. 309/19 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 5973/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Phoenix" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 707/16 oct. 2012   
 
 O. nr. 6000/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat  
 şi particular acreditat din România 
 M. Of. nr. 722/24 oct. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 6246/2012  (M. Of. nr. 802/29 nov. 2012) 
 - O. nr. 3359MD/2013  (M. Of. nr. 147/19 mar. 2013) 
 
 
 O. nr. 6053/2012 
 Ordin privind aprobarea şi avizarea unor manuale şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale 
 M. Of. nr. 774/16 nov. 2012   
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 O. nr. 6095/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Mark Twain International  
 School" din localitatea Voluntari 
 M. Of. nr. 743/5 nov. 2012   
 
 O. nr. 6096/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Creştină Privată din Cartierul Rromilor  
 din localitatea Tinca 
 M. Of. nr. 744/5 nov. 2012   
 
 O. nr. 6098/2012 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "estetica şi igiena corpului  
 omenesc", calificarea profesională "coafor stilist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Gh. K.  
 Constantinescu" din municipiul Brăila 
 M. Of. nr. 743/5 nov. 2012   
 
 O. nr. 6151/2012 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Baia Mare pentru pregătirea elevilor şi elevelor la disciplina sportivă rugby 
 M. Of. nr. 824/7 dec. 2012   
 
 O. nr. 6193/2012 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învătământ 
 M. Of. nr. 843/13 dec. 2012   
 
 O. nr. 6194/2012 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice  
 din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 819/6 dec. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 5005/2016  (M. Of. nr. 677/1 sep. 2016) 
 
 
 O. nr. 6223/2012 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Smart Kids" din municipiul Bucureşti  
 de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Smart Kids" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 823/7 dec. 2012    
 O. nr. 6239/2012 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar  
 2013-2014 
 M. Of. nr. 64/30 ian. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 3104/2013  (M. Of. nr. 75/5 feb. 2013) 
 - O. nr. 3271/2013  (M. Of. nr. 113/27 feb. 2013) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 32/2016  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 6251/2012 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de  
 învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă la nivelul învăţământului superior 
 M. Of. nr. 831/11 dec. 2012   
 
 O. nr. 6265/2012 
 Ordin pentru finanţarea prin granturi a studenţilor înmatriculaţi în anul universitar 2012-2013 
 M. Of. nr. 843/13 dec. 2012   
 
 O. nr. 6327/2012 

 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preunivevsitar în anul  
 şcolar 2012-2013 
 M. Of. nr. 869/20 dec. 2012   
 
 O. nr. 6389/2012 

 Ordin privind aprobarea Programei de evaluare naţională pentru elevii clasei a VIII-a la disciplina limba şi literatura italiană maternă şi a  
 Programei de bacalaureat naţional la disciplina limba turcă modernă 
 M. Of. nr. 12/8 ian. 2013   
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 O. nr. 6513/2012 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Aricel" din  
 localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Sfânta Maria" din localitatea Voluntari 
 M. Of. nr. 876/21 dec. 2012   
 
 O. nr. 6521/2012 

 Ordin privind echivalarea competenţelor profesionale şi transversale dobândite în cadrul calificărilor academice de Teologie socială şi  
 Teologie asistenţă socială 
 M. Of. nr. 871/20 dec. 2012   
 
 O. nr. 6576/2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a 
 M. Of. nr. 44/21 ian. 2013   
 
 O. nr. 6584/2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a 
 M. Of. nr. 55/24 ian. 2013   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 

 O. nr. 3606/261/2012 
 Ordin privind aprobarea componenţei Comitetului de coordonare pentru implementarea proiectului major ELI - Nuclear Physics  
 (ELI-NP) finanţat în cadrul axei prioritare 2 - Competitivitate prin cercetare - dezvoltare şi inovare a Programului operaţional sectorial  
 "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 
 M. Of. nr. 344/21 mai 2012   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 24/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31  
 decembrie 2011 
 M. Of. nr. 37/17 ian. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 479/2012  (M. Of. nr. 254/17 apr. 2012) 
 
 
 O. nr. 33/2012 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de  
 rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse  
 în cererea de rambursare" 
 M. Of. nr. 33/16 ian. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 426/2013  (M. Of. nr. 203/10 apr. 2013) 
 
 
 O. nr. 107/2012 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 februarie 2012 
 M. Of. nr. 83/1 feb. 2012   
 
 O. nr. 163/2012 

 Ordin privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 120/17 feb. 2012   
 
 O. nr. 225/2012 
 Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual 
 M. Of. nr. 122/20 feb. 2012   
 
 O. nr. 247/2012 
 Ordin privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 129/22 feb. 2012   
 
 O. nr. 261/2012 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin  
 redeschiderea emisiunii de obligaţiuni din data de 7 februarie 2012, denominată în dolari SUA, cu maturitate de 10 ani şi cupon 6,750%,  
 în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA şi maximum 1.000 milioane dolari SUA, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de  
 titluri de stat pe termen mediu "Global Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 135/27 feb. 2012   
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 O. nr. 270/2012 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 martie 2012 
 M. Of. nr. 139/1 mar. 2012   
 
 O. nr. 415/2012 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 aprilie 2012 
 M. Of. nr. 217/2 apr. 2012   
 
 O. nr. 479/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,  
 precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012 
 M. Of. nr. 254/17 apr. 2012   
 
 O. nr. 507/2012 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare la nivelul Autorităţii Naţionale a Vămilor a prevederilor titlului I "Transparenţa  
 informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante" al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea  
 transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
 M. Of. nr. 251/13 apr. 2012   
 
 O. nr. 570/2012 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 2012 
 M. Of. nr. 288/2 mai 2012   
 
 O. nr. 664/2012 

 Ordin privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât  
 cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 341/19 mai 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1330/2012  (M. Of. nr. 706/16 oct. 2012) 
 - O. nr. 1659/2012  (M. Of. nr. 838/12 dec. 2012) 
 - O. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 69/28 ian. 2014) 
 - O. nr. 564/2015  (M. Of. nr. 342/19 mai 2015) 
 - O. nr. 2780/2017  (M. Of. nr. 898/15 nov. 2017) 
 
 
 O. nr. 774/2012 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iunie 2012 
 M. Of. nr. 374/1 iun. 2012   
 
 O. nr. 809/2012 

 Ordin privind aprobarea normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea  
 prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,  
 pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
 M. Of. nr. 397/13 iun. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1481/2014  (M. Of. nr. 824/12 nov. 2014) - modifică titlul 
 - O. nr. 864/2016  (M. Of. nr. 497/4 iul. 2016) 
 - O. nr. 1159/2021  (M. Of. nr. 907/22 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 823/2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu 
 M. Of. nr. 405/18 iun. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 972/2012  (M. Of. nr. 483/13 iul. 2012) 
 
 
 O. nr. 852/2012 

 Ordin privind publicarea Scrisorii semnate la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca  
 Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari  
 SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a  
 dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap,  
 implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
 M. Of. nr. 418/22 iun. 2012   
 
 O. nr. 881/2012 
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 Ordin privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a  
 Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 
 M. Of. nr. 424/26 iun. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 150/2015  (M. Of. nr. 136/23 feb. 2015) 
 
 
 O. nr. 882/2012 
 Ordin privind stabilirea termenului de depunere a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii 
 M. Of. nr. 427/27 iun. 2012   
 
 O. nr. 917/2012 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iulie 2012 
 M. Of. nr. 449/5 iul. 2012   
 
 O. nr. 965/2012 

 Ordin privind stabilirea nivelului unor comisioane de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de  
 sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale  
 Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu  
 garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 
 M. Of. nr. 461/9 iul. 2012   
 
 O. nr. 1039/2012 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2012 
 M. Of. nr. 542/3 aug. 2012   
 
 O. nr. 1076/2012 

 Ordin privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru  
 prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 
 M. Of. nr. 558/8 aug. 2012   
 
 O. nr. 1151/2012 

 Ordin pentru aprobarea formularelor şi a instrucţiunilor necesare aplicării prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012  
 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 629/1 sep. 2012   
 
 O. nr. 1152/2012 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3)-(18) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu  
 privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 
 M. Of. nr. 627/31 aug. 2012    
 O. nr. 1163/2012 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2012 
 M. Of. nr. 630/3 sep. 2012   
 
 O. nr. 1166/2012 

 Ordin privind contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea  
 emisiunii de obligaţiuni din data de 18 iunie 2008, denominată în euro, cu maturitate în anul 2018 şi cupon 6,500%, în sumă de minimum  
 250 milioane euro şi maximum 750 milioane euro, şi desemnarea intermediarilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 631/3 sep. 2012   
 
 O. nr. 1248/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  
 publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale  
 ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.  
 629/2009 
 M. Of. nr. 666/21 sep. 2012   
 
 O. nr. 1272/2012 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 octombrie 2012 
 M. Of. nr. 679/1 oct. 2012   
 
 O. nr. 1273/2012 
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 Ordin privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna octombrie 2012 
 M. Of. nr. 679/1 oct. 2012   
 
 O. nr. 1297/2012 

 Ordin de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul  
 2012 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi  
 reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 687/4 oct. 2012   
 
 O. nr. 1422/2012 

 Ordin privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat,  
 pe termen mediu, "Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligaţiuni denominată în euro, în sumă de minimum 500 milioane euro şi  
 maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadenţă de minimum 7 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 736/31 oct. 2012   
 
 O. nr. 1448/2012 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 742/2 nov. 2012   
 
 O. nr. 1460/2012 

 Ordin de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea  
 bugetului de stat pe anul 2012 
 M. Of. nr. 750/7 nov. 2012   
 
 O. nr. 1489/2012 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 764/13 nov. 2012   
 
 O. nr. 1545/2012 

 Ordin privind competenţa de exercitare a inspecţiei economico-financiare, soluţionarea conflictului de competenţă şi delegarea  
 competenţei 
 M. Of. nr. 20/10 ian. 2013   
 
 O. nr. 1553/2012 
 Ordin privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a acţiunii de inspecţie economico-financiară 
 M. Of. nr. 20/10 ian. 2013   
 
 O. nr. 1614/2012 

 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 decembrie 2012 
 M. Of. nr. 804/29 nov. 2012   
 
 O. nr. 1697/2012 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de sprijin  
 pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii  
 Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie  
 guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 
 M. Of. nr. 856/18 dec. 2012   
 
 O. nr. 1720/2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012 
 M. Of. nr. 871/20 dec. 2012   
 
 O. nr. 1750/2012 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2013 
 M. Of. nr. 894/28 dec. 2012   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE 

 O. nr. 772/163/198/2012 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind  
 stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate 
  M. Of. nr. 367/30 mai 2012 



 
 

 2462

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 663/110/76/2012 
 Ordin pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar 
 M. Of. nr. 358/28 mai 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 521/2013  (M. Of. nr. 244/29 apr. 2013) 
 - O. nr. 130/2013  (M. Of. nr. 536/26 aug. 2013) 
 - O. nr. 182/2015  (M. Of. nr. 897/2 dec. 2015) 
 - O. nr. 730/2017  (M. Of. nr. 378/22 mai 2017) 
 
 

- O. nr. 1523/2018  (M. Of. nr. 205/7 mar. 2018) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 

 O. nr. 1022/851/2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009  
 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 M. Of. nr. 557/7 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 444/837/2015  (M. Of. nr. 316/8 mai 2015) 
 - O. nr. 1138/2015  (M. Of. nr. 715/23 sep. 2015) 
 
 

- O. nr. 4040/4337/2015  (M. Of. nr. 929/15 dec. 2015) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1045/2084/793/2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a  
 contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
 M. Of. nr. 600/21 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1977/2757/1580/2013  (M. Of. nr. 57/23 ian.  
 2014) 
 - O. nr. 141/2015-2256/1569/2014  (M. Of. nr. 139/24  
 feb. 2015) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 28/2012 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 
 M. Of. nr. 31/13 ian. 2012   
 
 O. nr. 52/2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 72/30 ian. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 647/2012  (M. Of. nr. 316/11 mai 2012) 
 - O. nr. 1913/2012  (M. Of. nr. 850/17 dec. 2012) 
 - O. nr. 24/2013  (M. Of. nr. 45/21 ian. 2013) 
 - O. nr. 184/2013  (M. Of. nr. 101/20 feb. 2013) 
 - O. nr. 476/2013  (M. Of. nr. 244/29 apr. 2013) 
 - O. nr. 641/2013  (M. Of. nr. 341/11 iun. 2013) 
 - O. nr. 3883/2013  (M. Of. nr. 2/6 ian. 2014) 
 - O. nr. 530/2014  (M. Of. nr. 247/7 apr. 2014) 
 - O. nr. 1672/2014  (M. Of. nr. 462/24 iun. 2014) 
 - O. nr. 4018/2014  (M. Of. nr. 952/29 dec. 2014) 
 - O. nr. 3605/2015  (M. Of. nr. 926/15 dec. 2015) 
 - O. nr. 950/2016  (M. Of. nr. 188/14 mar. 2016) 
 
 
 O. nr. 53/2012 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de  
 TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153",  
 precum şi ale "Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal" 
 M. Of. nr. 60/25 ian. 2012   
 
 O. nr. 144/2012 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei  
 declaraţii rectificative 
 M. Of. nr. 137/29 feb. 2012 
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 O. nr. 207/2012 

 Ordin privind aprobarea modalităţilor şi procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi  
 importului produselor accizabile 
 M. Of. nr. 138/29 feb. 2012   
 
 O. nr. 208/2012 
 Ordin pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici în domeniul produselor accizabile 
 M. Of. nr. 145/5 mar. 2012   
 
 O. nr. 892/2012 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul  
 proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din  
 patrimoniul personal" 
 M. Of. nr. 430/28 iun. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 3763/2013  (M. Of. nr. 799/18 dec. 2013) 
 
 
 O. nr. 1714/2012 
 Ordin pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare 
 M. Of. nr. 798/28 nov. 2012   
 
 O. nr. 1950/2012 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin  
 autoimpunere sau reţinere la sursă 
 M. Of. nr. 887/27 dec. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 195/2013  (M. Of. nr. 111/26 feb. 2013) 
 - O. nr. 608/2013  (M. Of. nr. 323/4 iun. 2013) 
 - O. nr. 878/2013  (M. Of. nr. 432/16 iul. 2013) 
 - O. nr. 3136/2013  (M. Of. nr. 609/1 oct. 2013) 
 - O. nr. 123/2014  (M. Of. nr. 87/4 feb. 2014) 
 - O. nr. 1703/2014  (M. Of. nr. 510/9 iul. 2014) 
 - O. nr. 4024/2014  (M. Of. nr. 2/5 ian. 2015) 
 - O. nr. 838/2015  (M. Of. nr. 279/24 apr. 2015) 
 
 

- O. nr. 3250/2015  (M. Of. nr. 905/7 dec. 2015) 

 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 405/C/2012 

 Ordin pentru stabilirea activităţilor specifice sistemului penitenciar prevăzute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind  
 reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 99/8 feb. 2012   
 
 O. nr. 1243/C/2012 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului  
 contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti, precum şi ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei 
 M. Of. nr. 297/5 mai 2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 390/12 iun. 2012) 
 
 
 O. nr. 1316/C/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor  
 subordonate 
 M. Of. nr. 423/26 iun. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 3773/C/2012  (M. Of. nr. 898/28 dec. 2012) 
 - O. nr. 1166/C/2015  (M. Of. nr. 249/14 apr. 2015) 
 - O. nr. 2681/C/2017  (M. Of. nr. 838/23 oct. 2017) 
 
 
 O. nr. 1318/C/2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 333/17 mai 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 2325/C/2014  (M. Of. nr. 579/4 aug. 2014) 
 - O. nr. 4354/C/2015  (M. Of. nr. 34/18 ian. 2016) 
 
 
 O. nr. 2273/C/2012 

 Ordin pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii unor titluri executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009  
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 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 
 M. Of. nr. 453/6 iul. 2012   
 
 O. nr. 2872/C/2012 
 Ordin privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2012 
 M. Of. nr. 636/6 sep. 2012   
 
 O. nr. 3166/C/2012 

 Ordin pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor  
 a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice 
 M. Of. nr. 713/19 oct. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 4078/C/2013  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2014) 
 - O. nr. 4057/C/2015  (M. Of. nr. 929/15 dec. 2015) 
 
 
 O. nr. 3278/C/2012 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar  
 de specialitate, precum şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti 
 M. Of. nr. 720/24 oct. 2012   
 
 O. nr. 3421/C/2012 

 Ordin privind modul de acordare a unor drepturi salariale personalului din sistemul penitenciar, pentru activităţile de control financiar  
 preventiv, audit şi de gestionare a fondurilor externe 
 M. Of. nr. 748/7 nov. 2012   
 
 O. nr. 3544/C/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de acordare a sporului pentru condiţii deosebit de periculoase personalului din  
 sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 744/5 nov. 2012   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 492/C/205/2012 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care  
 atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social 
 M. Of. nr. 148/6 mar. 2012   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
 ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 
 

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 

 O. nr. 545/C/1/4794/1154/259/300/C/379/C/2012 
 Ordin privind procedura de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim în limita căruia se  
 poate deconta chiria pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei 
 M. Of. nr. 207/28 mar. 2012   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII   
 O. nr. 429/C/125/2012 
 Ordin privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 124/21 feb. 2012   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 410/2012 

 Decizie pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în sistemul  
 administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 166/14 mar. 2012   
 
 Decizia nr. 543/2012 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară în Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 423/26 iun. 2012   
 
 Decizia nr. 679/2012 

 Decizie privind modalităţile de acordare a protecţiei pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare  
 împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta 
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 M. Of. nr. 707/16 oct. 2012   
 
 Decizia nr. 742/2012 

 Decizie pentru aprobarea Metodologiei privind modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor prevăzute  
 de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, pentru personalul  
 care îşi desfăşoară activitatea în sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 797/28 nov. 2012   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 
 O. nr. 1/2012 

 Ordin pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat de materiale forestiere de reproducere şi a modelului buletinului de  
 analiză a seminţelor 
 M. Of. nr. 40/17 ian. 2012   
 
 O. nr. 761/2012 

 Ordin privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea organismului de evaluare şi certificare a personalului care desfăşoară activitatea  
 prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE)  
 nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării  
 personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune 
 M. Of. nr. 129/22 feb. 2012   
 
 O. nr. 794/2012 
 Ordin privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje 
 M. Of. nr. 130/23 feb. 2012   
 
 O. nr. 801/2012 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a  
 plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă propuse spre închiriere 
 M. Of. nr. 136/28 feb. 2012   
 
 O. nr. 945/2012 

 Ordin pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al  
 resurselor genetice forestiere 
 M. Of. nr. 419/22 iun. 2012   
 
 O. nr. 988/2012 
 Ordin privind aprobarea derogării de la măsurile de protecţie pentru unele specii de păsări aflate în mediul natural 
 M. Of. nr. 206/28 mar. 2012   
 
 O. nr. 1328/2012 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii strict protejate pe raza Parcului Naţional Cozia 
 M. Of. nr. 325/14 mai 2012   
 
 O. nr. 1355/2012 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de  
 vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013 
 M. Of. nr. 323/14 mai 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 2360/2012  (M. Of. nr. 614/27 aug. 2012) 
 - O. nr. 195/2013  (M. Of. nr. 90/12 feb. 2013) 
 
 
 O. nr. 2353/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie  
 silvică 
 M. Of. nr. 422/25 iun. 2012   
 
 O. nr. 2361/2012 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii strict protejate pe raza judeţului Maramureş 
 M. Of. nr. 412/20 iun. 2012   
 
 O. nr. 2487/2012 

 Ordin pentru practicarea vânătorii în fondurile cinegetice constituite pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pentru sezonul de  
 vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013 
 M. Of. nr. 450/5 iul. 2012   
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 O. nr. 2606/2012 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor biocide în condiţii de siguranţă pentru mediu 
 M. Of. nr. 539/2 aug. 2012   
 
 O. nr. 2628/2012 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional şi  
 a componenţei acestuia 
 M. Of. nr. 585/16 aug. 2012   
 
 O. nr. 2681/2012 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti ROSPA0063 
 M. Of. nr. 869/20 dec. 2012   
 
 O. nr. 3299/2012 
 Ordin pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă 
 M. Of. nr. 698/11 oct. 2012   
 
 O. nr. 3309/2012 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor de protecţie a plantelor în condiţii de siguranţă pentru mediu 
 M. Of. nr. 661/19 sep. 2012   
 
 O. nr. 3397/2012 
 Ordin privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România 
 M. Of. nr. 668/24 sep. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1417/2016  (M. Of. nr. 551/21 iul. 2016) 
 
 
 O. nr. 3404/2012 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva  
 inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de  
 apărare împotriva inundaţiilor 
 M. Of. nr. 677/28 sep. 2012   
 
 O. nr. 3427/2012 
 Ordin privind stabilirea unui formular unic în vederea depunerii cererilor pentru proiectele finanţate din fonduri UE 
 M. Of. nr. 688/5 oct. 2012   
 
 O. nr. 3821/2012 

 Ordin pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,  
 aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012 
 M. Of. nr. 783/21 nov. 2012   
 
 O. nr. 3836/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru  
 vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în  
 scop comercial 
 M. Of. nr. 854/18 dec. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1433/2017  (M. Of. nr. 989/13 dec. 2017) 
  
 
 O. nr. 3993/2012 
 Ordin pentru încetarea regimului de arie naturală protejată a perimetrului în suprafaţă de 17,6 ha aferent Carierei Meri 
 M. Of. nr. 897/28 dec. 2012   
 
 O. nr. 4017/2012 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare şi de transfer al  
 obiectivului de investiţie 
 M. Of. nr. 9/7 ian. 2013   
 
 O. nr. 4048/2012 

 Ordin privind desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din  
 Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor  
 comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care  
 conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr.  
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 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare  
 pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră 
 M. Of. nr. 10/7 ian. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 110/25 feb. 2013) 
 Modificări: 
 - O. nr. 738/2014  (M. Of. nr. 382/23 mai 2014) 
 
 
 O. nr. 4062/2012 

 Ordin pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,  
 aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012 
 M. Of. nr. 869/20 dec. 2012   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 O. nr. 2266/335/2012 
 Ordin privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări  
 publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de  
 canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor",  
 "execuţie de depozit conform de deşeuri" 
 M. Of. nr. 410/20 iun. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 3240/373/2012  (M. Of. nr. 610/24 aug. 2012) 

 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 85/62/2012 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile  
 poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile 
 M. Of. nr. 50/20 ian. 2012   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 O. nr. 805/2012 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de  
 muncă pentru anul 2012 
 M. Of. nr. 502/23 iul. 2012   
 
 O. nr. 882/2012 

 Ordin pentru aprobarea actelor adiţionale la acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial  
 "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 367/30 mai 2012   
 
 O. nr. 2030/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul  
 2012 
 M. Of. nr. 580/14 aug. 2012   
 
 O. nr. 2298/2012 
 Ordin privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap 
 M. Of. nr. 672/26 sep. 2012   
 
 O. nr. 2390/2012 

 Ordin privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2013, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza  
 
 
 Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi  
 administrează unităţi de asistenţă socială 
 M. Of. nr. 668/24 sep. 2012   
 
 O. nr. 2669/2012 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru proiectele de tip grant şi strategic pentru implementarea  
 Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 710/17 oct. 2012   
 
 O. nr. 2670/2012 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115  
 "îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" pentru implementarea Programului operaţional sectorial  
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 "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 710/17 oct. 2012   
 
 O. nr. 2765/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii  
 capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a  
 finanţării 
 M. Of. nr. 756/9 nov. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 3114/2012  (M. Of. nr. 893/28 dec. 2012) 
 - O. nr. 2589/2013  (M. Of. nr. 831/24 dec. 2013) 
 - O. nr. 1751/2015  (M. Of. nr. 709/22 sep. 2015) 
 - O. nr. 2271/2015  (M. Of. nr. 845/13 nov. 2015) 
 - O. nr. 2278/2016  (M. Of. nr. 1033/22 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 2849/2012 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 116-122  
 pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 774/16 nov. 2012   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 1804/4469/2012 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile  
 de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii 
 M. Of. nr. 508/24 iul. 2012   
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 3808/2012 

 Ordin pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor  
 Vârstnice pentru perioada 2013-2015 
 M. Of. nr. 28/14 ian. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1794/2013  (M. Of. nr. 566/5 sep. 2013) 
 - O. nr. 2731/2013  (M. Of. nr. 46/20 ian. 2014) 
 - O. nr. 91/2014  (M. Of. nr. 75/30 ian. 2014) 
 - O. nr. 1907/2014  (M. Of. nr. 736/9 oct. 2014) 
 - O. nr. 2327/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 3830/2012 

 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare  
 pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 
 M. Of. nr. 108/22 feb. 2013   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 81/2012 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii bugetului global contractat de serviciile publice de ambulanţă cu  
 casele de asigurări de sănătate pentru anul 2012 
 M. Of. nr. 78/31 ian. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1115/2012  (M. Of. nr. 765/14 nov. 2012) 
 
 
 O. nr. 208/2012 

 Ordin privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică 
 M. Of. nr. 172/16 mar. 2012   
 
 O. nr. 275/2012 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor  
 chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă 
 M. Of. nr. 219/2 apr. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 2134/2019  (M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 359/2012 
 Ordin privind criteriile de înregistrare şi declarare a nou-născutului 
 M. Of. nr. 237/9 apr. 2012   
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 O. nr. 601/2012 
 Ordin privind stabilirea modului de acordare a audienţelor în cadrul Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 425/26 iun. 2012   
 
 O. nr. 710/2012 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul Naţional de Medicină  
 Sportivă Bucureşti 
 M. Of. nr. 527/30 iul. 2012   
 
 O. nr. 712/2012 

 Ordin pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane,  
 respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic 
 M. Of. nr. 507/24 iul. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 428/2013  (M. Of. nr. 176/1 apr. 2013) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 241/26 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - O. nr. 738/2013  (M. Of. nr. 360/18 iun. 2013) 
 - O. nr. 854/2014  (M. Of. nr. 546/23 iul. 2014) 
 
 
 O. nr. 887/2012 

 Ordin pentru acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială "Avicena Profertis" - S.R.L. pentru activitatea de prelevare, stocare,  
 depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi/sau transplant de celule de origine umană în scop terapeutic 
 M. Of. nr. 665/21 sep. 2012   
 
 O. nr. 949/2012 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 684/3 oct. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 994/2012  (M. Of. nr. 698/11 oct. 2012) 
 
 
 O. nr. 950/2012 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice  
 universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 25 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 684/3 oct. 2012   
 
 O. nr. 975/2012 

 Ordin privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua  
 Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 689/5 oct. 2012   
 
 O. nr. 1071/2012 
 Ordin de reorganizare a unei structuri fără personalitate juridică din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi 
 M. Of. nr. 735/31 oct. 2012   
 
 O. nr. 1072/2012 
 Ordin de reorganizare a unei structuri fără personalitate juridică din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 735/31 oct. 2012   
 
 O. nr. 1085/2012 
 Ordin privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă 
 M. Of. nr. 760/12 nov. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 425/2013  (M. Of. nr. 178/1 apr. 2013) 
 - O. nr. 1032/2013  (M. Of. nr. 552/30 aug. 2013) 
 - O. nr. 30/2015  (M. Of. nr. 44/19 ian. 2015) 
 - O. nr. 85/2015  (M. Of. nr. 84/30 ian. 2015) 
 
 
 O. nr. 1174/2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 807/3 dec. 2012   
 
 O. nr. 1226/2012 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a  
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 datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 
 M. Of. nr. 855/18 dec. 2012   
 
 O. nr. 1246/2012 

 Ordin privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau  
 celule aflaţi în moarte cerebrală 
 M. Of. nr. 825/7 dec. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1/2013  (M. Of. nr. 12/8 ian. 2013) 
 - O. nr. 1721/2015  (M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) 
 - O. nr. 805/2019  (M. Of. nr. 440/3 iun. 2019) 
 - O. nr. 224/2021  (M. Of. nr. 198/1 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 1268/2012 

 Ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care  
 casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 
 M. Of. nr. 845/13 dec. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 564/2013  (M. Of. nr. 237/24 apr. 2013) 
 - O. nr. 715/2013  (M. Of. nr. 324/4 iun. 2013) 
 
 
 O. nr. 1272/2012 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de director general al  
 Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti şi pentru ocuparea posturilor de director de institut de medicină  
 legală 
 M. Of. nr. 37/16 ian. 2013   
 
 O. nr. 1279/2012 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a condiţiilor de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin  
 decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2013   
 
 O. nr. 1284/2012 
 Ordin privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice 
 M. Of. nr. 876/21 dec. 2012   
 
 O. nr. 1292/2012 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale  
 sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto 
 M. Of. nr. 872/20 dec. 2012   
 
 O. nr. 1293/2012 
 Ordin privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de boli cardiovasculare 
 M. Of. nr. 873/20 dec. 2012   
 
 O. nr. 1322/2012 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor  
 cardiaci critici din unităţile sanitare cu paturi 
 M. Of. nr. 879/21 dec. 2012   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 537/175/2012 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de  
 screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin 
 M. Of. nr. 394/13 iun. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1022/699/2012  (M. Of. nr. 715/22 oct. 2012) 
 
 
 O. nr. 674/252/2012 

 Ordin privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în  
 tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală  
 electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu 
 M. Of. nr. 439/2 iul. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1509/733/2013  (M. Of. nr. 43/20 ian. 2014) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 89/5 feb. 2014) 
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 Modificări: 
 - O. nr. 298/203/2014  (M. Of. nr. 215/26 mar. 2014) 
 - O. nr. 656/359/2014  (M. Of. nr. 422/6 iun. 2014) 
 - O. nr. 1209/669/2014  (M. Of. nr. 775/24 oct. 2014) 
 - O. nr. 801/331/2015  (M. Of. nr. 517/10 iul. 2015) 
 - O. nr. 1201/828/2015  (M. Of. nr. 732/30 sep. 2015) 
 - O. nr. 1566/1073/2015  (M. Of. nr. 956/23 dec. 2015) 
 - O. nr. 1070/683/2016  (M. Of. nr. 754/28 sep. 2016) 
 - O. nr. 1283/901/2016  (M. Of. nr. 926/17 nov. 2016) 
 - O. nr. 150/57/2017  (M. Of. nr. 142/24 feb. 2017) 
 - O. nr. 728/508/2017  (M. Of. nr. 512/3 iul. 2017) 
 - O. nr. 909/1163/2018  (M. Of. nr. 634/20 iul. 2018) 
 - O. nr. 1319/784/2019  (M. Of. nr. 721/2 sep. 2019) 
 - O. nr. 1509/934/2020  (M. Of. nr. 814/3 sep. 2020) 
 - O. nr. 3010/1149/2021  (M. Of. nr. 1/3 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 1164/747/2012 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare publice cu  
 paturi înregistrate peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile şi neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă  
 a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 
 M. Of. nr. 775/16 nov. 2012   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 398/103/40/2012 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele  
 prevăzute de acte normative în vigoare, şi a cuantumului tarifelor de autorizare şi evaluare 
 M. Of. nr. 330/16 mai 2012   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 
 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 

 O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul  
 sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară  
 a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile  
 contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi  Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii  
 de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele 
 M. Of. nr. 509/24 iul. 2012   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 386/3715/2012 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru  
 locurile şi posturile rămase libere în urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicină 
 M. Of. nr. 253/13 apr. 2012   
 
 O. nr. 992/5948/2012 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 698/11 oct. 2012   
 
 O. nr. 1333/6556/2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă 
 M. Of. nr. 26/12 ian. 2013    
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 858/1194/2012 
 Ordin privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării  
 cheltuielilor spitalelor publice 
 M. Of. nr. 644/10 sep. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1038/1395/2012  (M. Of. nr. 731/29 oct. 2012) 
 - O. nr. 1225/2223/2020  (M. Of. nr. 748/18 aug. 2020) 
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 1158/3793/C/2012 
 Ordin privind înfiinţarea Registrului naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule 
 M. Of. nr. 847/14 dec. 2012   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 492/914/2012 
 Ordin privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 
 M. Of. nr. 386/8 iun. 2012   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 637/2492/50/2012 
 Ordin privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
 M. Of. nr. 587/17 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 871/1300/104/2017  (M. Of. nr. 849/26 oct.  
 2017) 
 - O. nr. 1346/1478/130/2017  (M. Of. nr. 1033/28 dec.  
 2017) 
 
 

- O. nr. 698/557/91/2018  (M. Of. nr. 826/27 sep. 2018) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 O. nr. 31/2012 
 Ordin privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov 
 M. Of. nr. 897/28 dec. 2012   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 O. nr. 2/2012 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC), încheiată  
 la Geneva la 2 decembrie 1972, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.310(88) a Comitetului de Siguranţă  
 Maritimă din 3 decembrie 2010 
 M. Of. nr. 39/17 ian. 2012   
 
 O. nr. 24/2012 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.292(87) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 21 mai 2010 
 M. Of. nr. 63/26 ian. 2012   
 
 O. nr. 35/2012 

 Ordin pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Constanţa şi a Portului Midia, aparţinând Companiei Naţionale  
 "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 58/24 ian. 2012   
 
 O. nr. 36/2012 

 Ordin pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Brăila, a Portului Galaţi şi a Portului Tulcea, aparţinând Companiei  
 Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, inclusiv zonele libere adiacente 
 M. Of. nr. 58/24 ian. 2012   
 
 O. nr. 49/2012 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor de la Manila la anexa la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a  
 navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW1978), precum şi a  
 amendamentelor de la Manila la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptat la  
 Londra la 7 iulie 1995, adoptate prin rezoluţii ale Actului final al Conferinţei părţilor la această convenţie la Manila în anul 2010 
 M. Of. nr. 122/20 feb. 2012   
 
 
 O. nr. 84/2012 

 Ordin privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. de a modifica preţurile unitare ale  
 Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul IX contractual, şi de a semna  
 un act adiţional în acest sens 
 M. Of. nr. 121/17 feb. 2012   
 
 O. nr. 238/2012 
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 Ordin privind stabilirea personalului împuternicit pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor  
 acestora utilizate în activitatea feroviară şi pentru stabilirea formei, modelului şi conţinutului autorizaţiei de control 
 M. Of. nr. 208/29 mar. 2012   
 
 O. nr. 330/2012 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.311(88) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 3 decembrie 2010 
 M. Of. nr. 292/3 mai 2012   
 
 O. nr. 358/2012 

 Ordin pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în  
 vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei  
 infrastructurii rutiere 
 M. Of. nr. 325/14 mai 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 403/2017  (M. Of. nr. 285/24 apr. 2017) 
 
 
 O. nr. 360/2012 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Transilvania Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 317/11 mai 2012   
 
 O. nr. 531/2012 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.308(88) a Comitetului de Siguranţă Maritimă  
 din 3 decembrie 2010 
 M. Of. nr. 391/12 iun. 2012   
 
 O. nr. 536/2012 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine  
 domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj 
 M. Of. nr. 388/11 iun. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1674/2012  (M. Of. nr. 794/26 nov. 2012) 
 - O. nr. 1068/2013  (M. Of. nr. 585/16 sep. 2013) 
 - O. nr. 1169/2015  (M. Of. nr. 839/10 nov. 2015) 
 - O. nr. 1088/2016  (M. Of. nr. 700/8 sep. 2016) 
 - O. nr. 407/2017  (M. Of. nr. 281/21 apr. 2017) 
 - O. nr. 1018/2018  (M. Of. nr. 548/2 iul. 2018) 
 - O. nr. 1313/2018  (M. Of. nr. 774/7 sep. 2018) 
 - O. nr. 1734/2018  (M. Of. nr. 1027/3 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 1068/2012 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea  
 vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.309(88) a Comitetului de Siguranţă  
 Maritimă din 3 decembrie 2010 
 M. Of. nr. 425/26 iun. 2012   
 
 O. nr. 1072/2012 
 Ordin privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană terminală a unor categorii de aeronave civile 
 M. Of. nr. 429/28 iun. 2012   
 
 O. nr. 1089/2012 
 Ordin privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian 
 M. Of. nr. 433/29 iun. 2012   
 
 O. nr. 1112/2012 

 Ordin privind publicarea acceptării Codului internaţional din 2010 pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP 2010),  
 adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.307(88) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 3 decembrie 2010 
 M. Of. nr. 513/25 iul. 2012   
 
 O. nr. 1165/2012 

 Ordin privind aprobarea criteriilor de prioritate pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară pe secţiile cu capacitate saturată,  
 precum şi pentru asigurarea transparenţei 
 M. Of. nr. 480/12 iul. 2012   
 
 O. nr. 1173/2012 
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 Ordin pentru publicarea acceptării Liniilor directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind  
 cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.198(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011 
 M. Of. nr. 516/25 iul. 2012   
 
 O. nr. 1243/2012 

 Ordin privind stabilirea unei derogări de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru  
 aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi  Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 M. Of. nr. 524/27 iul. 2012   
 
 O. nr. 1269/2012 
 Ordin privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul 
 M. Of. nr. 544/3 aug. 2012   
 
 O. nr. 1286/2012 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi  
 este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare 
 M. Of. nr. 577/13 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1055/2013  (M. Of. nr. 548/29 aug. 2013) 
 
 
 O. nr. 1291/2012 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.317(89) a Comitetului de siguranţă maritima  
 din 20 mai 2011 
 M. Of. nr. 586/16 aug. 2012   
 
 O. nr. 1292/2012 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.320(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011 
 M. Of. nr. 601/22 aug. 2012   
 
 O. nr. 1293/2012 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave (anexa V revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia  
 MEPC.201(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011 
 M. Of. nr. 617/28 aug. 2012   
 
 O. nr. 1294/2012 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind compunerea, portul şi modul de acordare a uniformei de serviciu cu însemnele specifice  
 ale acesteia, pentru personalul Autorităţii Navale Române 
 M. Of. nr. 594/20 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 767/2013  (M. Of. nr. 286/21 mai 2013) 
 
 
 O. nr. 1305/2012 

 Ordin privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor  
 pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
 M. Of. nr. 612/27 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1415/2012  (M. Of. nr. 660/19 sep. 2012) 
 - O. nr. 1444/2014  (M. Of. nr. 780/27 oct. 2014) 
 - O. nr. 361/2016  (M. Of. nr. 362/11 mai 2016) 
 - O. nr. 22/2017  (M. Of. nr. 37/12 ian. 2017) 
 - O. nr. 770/2017  (M. Of. nr. 592/24 iul. 2017) 
 - O. nr. 1580/2017  (M. Of. nr. 885/10 nov. 2017) 
 - O. nr. 1779/2018  (M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018) 
 - O. nr. 512/2019  (M. Of. nr. 144/22 feb. 2019) 
 - O. nr. 1044/2019  (M. Of. nr. 627/29 iul. 2019) 
 - O. nr. 57/2020  (M. Of. nr. 54/28 ian. 2020) 
 - O. nr. 2205/2020  (M. Of. nr. 1296/28 dec. 2020) 
 - O. nr. 1280/2021  (M. Of. nr. 1029/28 oct. 2021) 
 - O. nr. 1533/2021  (M. Of. nr. 1231/27 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 1309/2012 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor generale pentru efectuarea manevrei vehiculelor cu o locomotivă telecomandată sau cu un utilaj de  
 manevră, cu sau fără telecomandă, pe liniile ferate industriale 
 M. Of. nr. 603/22 aug. 2012 
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 Modificări: 
 - O. nr. 1340/2018  (M. Of. nr. 810/21 sep. 2018) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 1322/2012 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Oradea 
 M. Of. nr. 603/22 aug. 2012   
 
 O. nr. 1351/2012 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV  
 la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.200(62) a Comitetului pentru protecţia mediului  
 marin din 15 iulie 2011 
 M. Of. nr. 631/3 sep. 2012   
 
 O. nr. 1364/2012 
 Ordin pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Sulina, aparţinând Societăţii Comerciale A.S.P.L. Sulina - S.R.L. 
 M. Of. nr. 631/3 sep. 2012   
 
 O. nr. 1413/2012 

 Ordin pentru publicarea acceptării unor amendamente la anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL),  
 1965, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia FAL.8(32) a Comitetului de Facilitare din 7 iulie 2005 şi prin  
 Rezoluţia FAL.10(35) a Comitetului de Facilitare din 16 ianuarie 2009 
 M. Of. nr. 662/20 sep. 2012   
 
 O. nr. 1417/2012 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 2.919/85 (CEE) al Consiliului din 17 octombrie 1985 privind stabilirea  
 condiţiilor de acces la regimul rezervat prin Convenţia revizuită privind navigaţia pe Rin a navelor care aparţin navigaţiei pe Rin 
 M. Of. nr. 660/19 sep. 2012   
 
 O. nr. 1522/2012 
 Ordin privind aprobarea de tarife pentru activităţi specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER 
 M. Of. nr. 706/16 oct. 2012   
 
 O. nr. 1559/2012 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MEPC.202(62) şi MEPC.203(62) ale Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie  
 2011 
 M. Of. nr. 737/1 nov. 2012   
 
 O. nr. 1560/2012 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme  
 comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, în ceea ce priveşte tariful de navigaţie aeriană terminală 
 M. Of. nr. 733/30 oct. 2012   
 
 O. nr. 1623/2012 

 Ordin privind desemnarea personalului cu atribuţii de control, împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în scopul  
 constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul  
 drumurilor, referitoare la amplasarea de construcţii şi instalaţii în zona drumului public 
 M. Of. nr. 755/9 nov. 2012   
 
 O. nr. 1658/2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea parcurilor reci de nave şi a Normelor privind organizarea iernaticelor de nave 
 M. Of. nr. 781/20 nov. 2012   
 
 O. nr. 1668/2012 

 Ordin privind organizarea intervenţiei împotriva gheţii pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, pe Canalul Poarta Albă-Midia  
 Năvodari şi în porturile de pe acestea 
 M. Of. nr. 814/5 dec. 2012   
 
 O. nr. 1679/2012 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Instrucţiunile din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare  
 în larg [Rezoluţia MSC.235(82)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC. 335(90) a Comitetului Securităţii  
 Maritime din 22 mai 2012 
 M. Of. nr. 804/29 nov. 2012   
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 O. nr. 1684/2012 
 Ordin pentru conducerea şi deservirea trenurilor directe de marfă în sistem simplificat 
 M. Of. nr. 818/5 dec. 2012   
 
 O. nr. 1697/2012 

 Ordin pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în  
 interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române 
 M. Of. nr. 824/7 dec. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 1069/2014  (M. Of. nr. 524/14 iul. 2014) 
 - O. nr. 1048/2015  (M. Of. nr. 812/2 nov. 2015) 
 - O. nr. 213/2016  (M. Of. nr. 273/11 apr. 2016) 
 - O. nr. 1292/2017  (M. Of. nr. 758/22 sep. 2017) 
 - O. nr. 722/2019  (M. Of. nr. 341/3 mai 2019) - modifică anexa nr. 1.2 
 - O. nr. 907/2020  (M. Of. nr. 370/8 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 2199/2012 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti 
 M. Of. nr. 847/14 dec. 2012   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 68/27/2012 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase care pot afecta  
 desfăşurarea normală a traficului rutier şi siguranţa participanţilor pe drumurile publice 
 M. Of. nr. 91/6 feb. 2012   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 134/M.24/2012 
 Ordin privind înfiinţarea regiunii de control terminal Arad, modificarea anexei nr. 1 "Limitele superioare ale zonelor de control de  
 aerodrom (CTR) din FIR Bucureşti" la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului apărării nr.  
 53/M.20/2007 pentru aprobarea reclasificării spaţiului aerian naţional sub nivelul de zbor 195 şi stabilirea limitelor superioare ale zonelor  
 de control de aerodrom din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucureşti şi reclasificarea spaţiului aerian în conformitate cu  
 modificările survenite 
 M. Of. nr. 142/2 mar. 2012   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1681/1605/2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri şi cheltuieli specific Regiei Autonome "Administraţia Română a  
 Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", precum şi al formularului "Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de  
 cost" 
 M. Of. nr. 826/10 dec. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 216/517/2013  (M. Of. nr. 241/26 apr. 2013) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 188/361/2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în  
 cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua  
 sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 
 M. Of. nr. 261/20 apr. 2012   
 OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 
 
 O. nr. 232/2012 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de  
 Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare şi Acţiune Împotriva Reţelelor  
 Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu  
 spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism 
 M. Of. nr. 581/14 aug. 2012   
 OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 
 
 O. nr. 22/2012 

 Ordin pentru aprobarea Directivei INFOSEC privind Catalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC - INFOSEC  
 M. Of. nr. 232/6 apr. 2012   
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 O. nr. 108/2012 

 Ordin pentru aprobarea Directivei privind acreditarea de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează,  
 procesează sau transmit informaţii clasificate - INFOSEC13 
 M. Of. nr. 716/22 oct. 2012   
 OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII 
 
 O. nr. 546/2012 

 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al convenţiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adopţii şi cabinete individuale, cabinete  
 asociate şi societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluări în cadrul procedurii de  
 contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea  
 activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare 
 M. Of. nr. 226/4 apr. 2012   
 
 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 4/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având ca obiect Metodologia privind reproducerea  
 repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale şi tabelul de remuneraţii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite  
 autorilor acestora 
 M. Of. nr. 88/3 feb. 2012   
 
 Decizia nr. 5/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA- Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual -  
 Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere cinematografice şi alte opere  
 audiovizuale pentru reproducerea operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2012   
 
 Decizia nr. 8/2012 

 Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă "OPERA SCRISĂ.RO - Societatea de Gestiune a  
 Drepturilor de Autor" 
 M. Of. nr. 225/4 apr. 2012   
 
 Decizia nr. 10/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX)  
 drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor  
 publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 104/9 feb. 2012   
 
 Decizia nr. 11/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi -ARAIEX drept  
 colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop  
 comercial ori a reproducerilor acestora 
 M. Of. nr. 109/10 feb. 2012   
 
 Decizia nr. 12/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) drept  
 colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop  
 comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 119/16 feb. 2012   
 
 Decizia nr. 13/2012 

 Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Drepturi de Autor din  
 Audiovizual -ARDAA 
 M. Of. nr. 260/20 apr. 2012   
 
 Decizia nr. 14/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din data de 9 februarie 2012 având drept  
 obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia  
 privată şi cuantumul acesteia 
 M. Of. nr. 135/27 feb. 2012   
 
 Decizia nr. 17/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 pronunţate la data de 22 februarie 2012  
 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli  
 de hârtie pentru copiator format A4 
 M. Of. nr. 148/6 mar. 2012   
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 Decizia nr. 18/2012 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor de comerţ sau a  
 
 
 reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele  
 cuprinzând drepturile patrimoniale ale producătorilor de fonograme, ale artiştilor interpreţi sau executanţi, pentru fonograme şi pentru  
 audiovizual 
 M. Of. nr. 161/12 mar. 2012   
 
 Decizia nr. 36/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 3 pronunţate la data de 15 martie 2012,  
 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de  
 ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 218/2 apr. 2012   
 
 Decizia nr. 37/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi -ARAIEX drept  
 colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în  
 scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 197/26 mar. 2012   
 
 Decizia nr. 38/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice PERGAM  
 drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată în domeniul operelor reproduse de pe hârtie 
 M. Of. nr. 196/26 mar. 2012   
 
 Decizia nr. 39/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi -ARAIEX drept  
 colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop  
 comercial ori a reproducerilor acestora 
 M. Of. nr. 197/26 mar. 2012   
 
 Decizia nr. 40/2012 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 4, pronunţată la data de 22 martie 2012,  
 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi  
 de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a  
 Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în  
 Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA 
 M. Of. nr. 231/6 apr. 2012   
 
 Decizia nr. 41/2012 

 Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă Uniunea Naţională a Artiştilor din România -  
 UNART 
 M. Of. nr. 313/10 mai 2012   
 
 Decizia nr. 45/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi-ARAIEX drept  
 colector al remuneraţilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2012 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 149/2012  (M. Of. nr. 670/25 sep. 2012) - modifică titlul 
 
 
 Decizia nr. 46/2012 

 Decizie privind încetarea funcţionării AGICOA ROMÂNIA ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de  
 opere audiovizuale şi a drepturilor de autor deţinute de aceştia în temeiul contractelor de cesiune 
 M. Of. nr. 258/19 apr. 2012   
 
 Decizia nr. 50/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 5 pronunţate la data de 12 aprilie 2012,  
 având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor  
 publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune cuvenite organismelor Asociaţia pentru  
 Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), precum  
 şi comisionul datorat colectorului unic UPFR, pentru perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2012 
 M. Of. nr. 328/15 mai 2012   
 
 Decizia nr. 56/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi -ARAIEX drept  
 colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop  
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 comercial ori a reproducerilor acestora 
 M. Of. nr. 313/10 mai 2012   
 
 Decizia nr. 57/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX  

 drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor  
 publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 313/10 mai 2012   
 
 Decizia nr. 60/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii de şedinţă pronunţate la data de 25 aprilie 2012 ce  
 vizează lămurirea dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţate la data de 22 martie 2012, publicată prin Decizia directorului general  
 al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012 
 M. Of. nr. 328/15 mai 2012   
 
 Decizia nr. 68/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor COPYRO drept colector al  
 remuneraţiilor datorate de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise 
 M. Of. nr. 389/11 iun. 2012   
 
 Decizia nr. 69/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor  
 Vizuale VISARTA drept colector al remuneraţiilor datorate titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor de artă vizuală  
 de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 389/11 iun. 2012   
 
 Decizia nr. 70/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 6 pronunţate la data de 21 mai 2012, având  
 drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru  
 telefoanele mobile 
 M. Of. nr. 381/7 iun. 2012 

 (v. Decizia civilă nr. 146A din 11 oct. 2012 (M. Of. nr. 840/13 dec. 2012) 
 
 
 Decizia nr. 71/2012 

 Decizie privind aprobarea modelului de Certificat de participare la cursurile de instruire realizate de Oficiul Român pentru Drepturile de  
 Autor 
 M. Of. nr. 393/13 iun. 2012   
 
 Decizia nr. 114/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru  
 Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru  
 utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile 
 M. Of. nr. 423/26 iun. 2012   
 
 Decizia nr. 115/2012 

 Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor Asociaţia Producătorilor de  
 Muzică-APM 
 M. Of. nr. 65/30 ian. 2013   
 
 Decizia nr. 132/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 7 din data de 6 iulie 2012 având ca obiect  
 stabilirea punctului de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată  
 artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor  
 publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop  
 ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru  
 audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie 
 M. Of. nr. 529/31 iul. 2012   
 
 Decizia nr. 133/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 8 din data de 9 iulie 2012, având ca obiect  
 stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme  
 pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă  
 obligatorie 
 M. Of. nr. 520/26 iul. 2012   
 
 Decizia nr. 134/2012 
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 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 9 din 10 iulie 2012 având ca obiect  
 stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Videograme din România şi Uniunea  
 Producătorilor de Film şi Audiovizual din România -Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPVR şi UPFAR -  
 ARGOA) a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenită producătorilor de  
 videograme, precum şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale  
 organismului de gestiune colectivă desemnat colector 
 M. Of. nr. 505/23 iul. 2012   
 
 Decizia nr. 148/2012 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii de şedinţă pronunţate în camera de consiliu din data de  
 23 august 2012 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea arbitrală nr. 7 din data de 6 iulie 2012, având ca obiect stabilirea  
 punctului de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor  
 interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în  
 scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ,  
 şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale  
 producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru  
 Drepturile de Autor nr. 132/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012 
 M. Of. nr. 655/14 sep. 2012   
 
 Decizia nr. 151/2012 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneraţia  
 datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea  
 Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM 
 M. Of. nr. 679/1 oct. 2012   
 
 Decizia nr. 152/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi  
 (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea de către organismele de  
 televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie 
 M. Of. nr. 670/25 sep. 2012   
 
 Decizia nr. 154/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept  
 colector al remuneraţiilor datorate producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor  
 de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie 
 M. Of. nr. 670/25 sep. 2012   
 
 Decizia nr. 158/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi  
 (CREDIDAM) drept colector, până la pronunţarea de către instanţa de judecată a unei hotărâri definitive şi irevocabile, al remuneraţiilor  
 cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a  
 reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 690/8 oct. 2012   
 
 Decizia nr. 192/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneraţia  
 datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice şi  
 alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă 
 M. Of. nr. 723/24 oct. 2012   
 
 Decizia nr. 198/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 121A din 13 septembrie 2012 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale 
 M. Of. nr. 780/20 nov. 2012   
 
 Decizia nr. 206/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual -  
 Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor reprezentaţi de către  
 DACIN SARA, pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice şi altor opere audiovizuale de către organismele de  
 televiziune 
 M. Of. nr. 788/23 nov. 2012   
 
 Decizia nr. 207/2012 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice  
 drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor reprezentaţi de către PERGAM, pentru utilizarea prin  
 radiodifuzare a operelor scrise de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 788/23 nov. 2012   
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 Decizia  nr. 246/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 113A din 9 iulie 2012 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în  
 parte a Hotărârii arbitrale din data de 11 iulie 2011, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile  
 reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea şi distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale,  
 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 26 iulie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român  
 pentru Drepturile de Autor nr. 223/2011 
 M. Of. nr. 21/10 ian. 2013   
 
 Decizia nr. 247/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 146A din 11 octombrie 2012 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în  
 parte a Hotărârii arbitrale nr. 6 din 21 mai 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor  
 muzicale ca tonuri de apel în aşteptare pentru telefoanele mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 iunie  
 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 70/2012 
 M. Of. nr. 840/13 dec. 2012   
 
 Decizia nr. 248/2012 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 88A din 31 mai 2012 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în  
 parte a Hotărârii arbitrale nr. 2 pronunţate la data de 22 februarie 2012 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind  
 cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4, publicată în Monitorul Oficial  
 al României, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr.  
 17/2012 
 M. Of. nr. 842/13 dec. 2012   
 PRIMUL-MINISTRU 
 
 Decizia nr. 43/2012 

 Decizie privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea obiectivelor Strategiei naţionale privind  
 protecţia infrastructurilor critice 
 M. Of. nr. 142/2 mar. 2012   
 
 Decizia nr. 226/2012 

 Decizie pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu  
 instituţiile financiare internaţionale 
 M. Of. nr. 345/21 mai 2012 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 122/2013  (M. Of. nr. 99/19 feb. 2013) 
 - Decizia nr. 261/2014  (M. Of. nr. 654/4 sep. 2014) 
 
 
 Decizia nr. 276/2012 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene 
 M. Of. nr. 355/24 mai 2012 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 383/2012  (M. Of. nr. 419/22 iun. 2012) 
 
 
 Decizia nr. 278/2012 
 Decizie pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind politicile în domeniul energetic 
 M. Of. nr. 355/24 mai 2012   
 
 Decizia nr. 291/2012 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pe probleme sociale 
 M. Of. nr. 355/24 mai 2012   
 
 Decizia nr. 349/2012 

 Decizie pentru constituirea Comitetului interministerial privind situaţia economico-financiară a Societăţii Comerciale de Producere a  
 Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 384/7 iun. 2012   
 
 Decizia nr. 476/2012 
 Decizie pentru punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile 
 M. Of. nr. 663/20 sep. 2012 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 488/2012  (M. Of. nr. 694/9 oct. 2012) - modifică titlul 
 
 
 Decizia nr. 499/2012 

 Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru elaborarea şi implementarea unei strategii de înnoire a parcului auto din  
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 România şi încurajarea producătorilor autohtoni de autoturisme 
 M. Of. nr. 717/22 oct. 2012   
 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
 
 O. nr. 591/2012 

 Ordin privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în  
 Monitorul Oficial al României 
 M. Of. nr. 437/30 iun. 2012 

 
 

(v. O. nr. 1173/2018 (S.G.C.D.), republicat în M. Of. nr. 277/2 apr. 2020) 

 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 
 
 O. nr. 1403/2012 
 Ordin pentru aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome RASIROM 
 M. Of. nr. 190/23 mar. 2012   
 

 2013 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 4137/2013 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 15/10 ian. 2014 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1460/2014  (M. Of. nr. 388/26 mai 2014) 

 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 O. nr. 2217/2013 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de  
 Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 555/2 sep. 2013   
 
 O. nr. 3449/2013 
 Ordin privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală 
 M. Of. nr. 678/5 nov. 2013   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 357/2013 

 Ordin privind închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii  
 administrativ-teritoriale Saschiz, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 234/23 apr. 2013   
 
 O. nr. 1269/2013 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Moineşti, judeţul  
 Bacău 
 M. Of. nr. 13/9 ian. 2014   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 1/2013 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Moreni-Ghirdoveni 
 M. Of. nr. 268/14 mai 2013   
 
 Decizia nr. 2/2013 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Huţani (Pod Huţani II; Pod Huţani  
 I) 
 M. Of. nr. 549/29 aug. 2013   
 
 Decizia nr. 5/2013 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pricaz 
 M. Of. nr. 694/13 nov. 2013   
 
 Decizia nr. 6/2013 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Zăvideni 
  M. Of. nr. 805/19 dec. 2013 
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 O. nr. 5/2013 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 48/22 ian. 2013   
 
 O. nr. 7/2013 

 Ordin pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru  
 Resurse Minerale nr. 431/2012 privind aprobarea unor licenţe de explorare 
 M. Of. nr. 64/30 ian. 2013   
 
 O. nr. 15/2013 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 74/5 feb. 2013   
 
 O. nr. 29/2013 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 132/13 mar. 2013   
 
 O. nr. 32/2013 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă - Runda nr.  
 81/2013 
 M. Of. nr. 153/22 mar. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 107/2013  (M. Of. nr. 459/25 iul. 2013) 
 
 
 O. nr. 41/2013 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr.  
 82/2013 
 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 75/2013  (M. Of. nr. 344/12 iun. 2013) 
 
 
 O. nr. 59/2013 

 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune şi de dare în administrare pentru explorare şi pentru modificarea Deciziei  
 preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 11/2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului  
 polimetalic din perimetrul Highiş Sud 
 M. Of. nr. 272/15 mai 2013   
 
 O. nr. 69/2013 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 301/27 mai 2013   
 
 O. nr. 75/2013 

 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de  
 activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 82/2013, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale  
 pentru Resurse Minerale nr. 41/2013 
 M. Of. nr. 344/12 iun. 2013   
 
 O. nr. 107/2013 

 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei  
 Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 32/2013 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare,  
 privind concursul public de ofertă - Runda nr. 81/2013 
 M. Of. nr. 459/25 iul. 2013   
 
 O. nr. 121/2013 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 535/23 aug. 2013   
 
 O. nr. 140/2013 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă - Runda nr.  
 83/2013 
 M. Of. nr. 597/25 sep. 2013   
 
 O. nr. 185/2013 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr.  
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 84/2013 
 M. Of. nr. 718/21 nov. 2013   
 
 O. nr. 211/2013 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr.  
 85/2013 
 M. Of. nr. 829/23 dec. 2013   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 202/2881/2348/2013 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul  
 de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru  
 refacerea mediului afectat de activităţile miniere 
 M. Of. nr. 1/6 ian. 2014    
 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 
 H. nr. 24/2013 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 5/2013 referitoare la Orientările ESMA privind derogările pentru activităţile de formator de piaţă şi  
 operaţiunile de pe piaţa primară 
 M. Of. nr. 563/4 sep. 2013   
 
 H. nr. 28/2013 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu  
 prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele  
 financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii 
 M. Of. nr. 552/30 aug. 2013 
 Modificări: 
 - R. nr. 2/2014  (M. Of. nr. 129/21 feb. 2014) 
 - H. nr. 41/2014  (M. Of. nr. 388/26 mai 2014) 
 - H. nr. 75/2014  (M. Of. nr. 708/29 sep. 2014) 
 - R. nr. 7/2015  (M. Of. nr. 373/28 mai 2015) 
 - R. nr. 12/2015  (M. Of. nr. 892/27 nov. 2015) 
 - R. nr. 14/2015  (M. Of. nr. 975/29 dec. 2015) 
 - R. nr. 3/2016  (M. Of. nr. 251/5 apr. 2016) 
 
 
 H. nr. 40/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 12/2013 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 614/2 oct. 2013   
 
 H. nr. 44/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit 
 M. Of. nr. 622/7 oct. 2013 
 Modificări: 
 - R. nr. 8/2014  (M. Of. nr. 393/28 mai 2014) 
 - R. nr. 15/2014  (M. Of. nr. 834/17 nov. 2014) 
 - R. nr. 4/2019  (M. Of. nr. 257/3 apr. 2019) 
 
 
 H. nr. 52/2013 

 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din  
 România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene,  
 precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat p membru a unui alt organism de  
 plasament colectiv din România 
 M. Of. nr. 679/5 nov. 2013 
 Modificări: 
 - N. nr. 2/2014  (M. Of. nr. 202/21 mar. 2014) 
 
 
 H. nr. 59/2013 

 Hotărâre  pentru aprobarea Normei nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare  
 de tipul biletelor la ordin 
 M. Of. nr. 700/14 nov. 2013   
 
 H. nr. 64/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative 
 M. Of. nr. 3/6 ian. 2014 
 Modificări: 
 - N. nr. 15/2014  (M. Of. nr. 474/27 iun. 2014) 
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 - N. nr. 11/2017  (M. Of. nr. 318/4 mai 2017) 
 - N. nr. 17/2021  (M. Of. nr. 697/14 iul. 2021) 
 
 
 N. nr. 6/2013 
 Normă privind Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale 
 M. Of. nr. 521/20 aug. 2013   
 
 N. nr. 7/2013 

 Norme privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren  
 şi inundaţiilor 
 M. Of. nr. 521/20 aug. 2013 
 Modificări: 
 - N. nr. 20/2015  (M. Of. nr. 861/19 nov. 2015) 
 - N. nr. 35/2016  (M. Of. nr. 654/25 aug. 2016) 
 
 
 N. nr. 11/2013 

 Normă privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din  
 domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor 
 M. Of. nr. 593/20 sep. 2013 
   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 398/2013 

 Decizie privind retragerea Licenţei nr. 676/2006 de furnizare a gazelor naturale în localitatea Motru aparţinătoare municipiului Motru,  
 judeţul Gorj, acordată Societăţii Comerciale BEN & BEN - S.A. 
 M. Of. nr. 94/14 feb. 2013   
 
 Decizia nr. 399/2013 

 Decizie privind desemnarea Societăţii Comerciale GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A. ca furnizor de ultimă instanţă în oraşul  
 Motru, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 94/14 feb. 2013   
 
 Decizia nr. 1224/2013 

 Decizie privind retragerea Licenţei nr. 675 de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Motru, aparţinătoare municipiului Motru, judeţul  
 Gorj 
 M. Of. nr. 282/20 mai 2013   
 
 Decizia nr. 1225/2013 

 Decizie privind desemnarea Societăţii Comerciale DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. pentru operarea sistemului de distribuţie a gazelor  
 naturale în localitatea Motru, aparţinătoare municipiului Motru, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 282/20 mai 2013   
 
 Decizia nr. 2052/2013 

 Decizie de certificare preliminară a Companiei NABUCCO Gas Pipeline International GmbH ca operator de transport şi de sistem pentru  
 tronsonul românesc al gazoductului Nabucco 
 M. Of. nr. 430/15 iul. 2013   
 
 O. nr. 2/2013 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de autorizare a furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale în vederea accesului la licitaţiile  
 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pe platforma comună, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12  
 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul  
 Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze  
 cu efect de seră în cadrul Comunităţii 
 M. Of. nr. 64/30 ian. 2013   
 
 O. nr. 5/2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei gazelor naturale 
 M. Of. nr. 104/21 feb. 2013   
 
 O. nr. 6/2013 

 Ordin privind stabilirea preţurilor pentru furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale în oraşul Motru, judeţul Gorj, realizată de  
 furnizorul de ultimă instanţă Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A. 
 M. Of. nr. 94/14 feb. 2013   
 
 O. nr. 10/2013 

 Ordin privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat,  
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 aplicabile pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 151/21 mar. 2013   
 
 O. nr. 13/2013 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de  
 transport în perioada 1 aprilie 2013-30 iunie 2013 
 M. Of. nr. 138/15 mar. 2013   
 
 O. nr. 16/2013 
 Ordin privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 171/29 mar. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 120/2013  (M. Of. nr. 32/15 ian. 2014) 
 - O. nr. 53/2014  (M. Of. nr. 478/28 iun. 2014) 
 - O. nr. 88/2014  (M. Of. nr. 709/29 sep. 2014) 
 - O. nr. 147/2015  (M. Of. nr. 733/30 sep. 2015) 
 - O. nr. 155/2015  (M. Of. nr. 806/29 oct. 2015) 
 - O. nr. 160/2015  (M. Of. nr. 893/27 nov. 2015) 
 - O. nr. 75/2016  (M. Of. nr. 866/31 oct. 2016) 
 - O. nr. 36/2017  (M. Of. nr. 393/25 mai 2017) 
 - O. nr. 69/2018  (M. Of. nr. 314/10 apr. 2018) 
 - O. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 526/26 iun. 2018) 
 - O. nr. 161/2018  (M. Of. nr. 681/6 aug. 2018) 
 - O. nr. 167/2018  (M. Of. nr. 801/19 sep. 2018) 
 - O. nr. 204/2018  (M. Of. nr. 1066/17 dec. 2018) 
 - O. nr. 35/2019  (M. Of. nr. 164/1 mar. 2019) - modificarea operează pentru perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022 
 - O. nr. 52/2019  (M. Of. nr. 301/18 apr. 2019) 
 - O. nr. 170/2019  (M. Of. nr. 652/6 aug. 2019) 
 - O. nr. 215/2019  (M. Of. nr. 982/5 dec. 2019) 
 - O. nr. 230/2019  (M. Of. nr. 1011/16 dec. 2019) 
 - O. nr. 15/2020  (M. Of. nr. 92/7 feb. 2020) 
 - O. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 225/20 mar. 2020) 
 - O. nr. 145/2020  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2020) 
 - O. nr. 13/2021  (M. Of. nr. 225/5 mar. 2021) 
 - O. nr. 126/2021  (M. Of. nr. 1180/14 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 21/2013 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât  
 operatorii de distribuţie concesionari 
 M. Of. nr. 220/17 apr. 2013   
 
 O. nr. 25/2013 

 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea  
 Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 244/29 apr. 2013   
 
 O. nr. 26/2013 

 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea  
 Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 244/29 apr. 2013   
 
 O. nr. 30/2013 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice  
 fotovoltaice" 
 M. Of. nr. 312/30 mai 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 74/2013  (M. Of. nr. 682/6 nov. 2013) 
 - O. nr. 208/2018  (M. Of. nr. 26/10 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 39/2013 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de  
 transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014 
 M. Of. nr. 391/29 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 55/2014  (M. Of. nr. 475/27 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 41/2013 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor finali care nu şi-au  
 exercitat dreptul de eligibilitate, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă 
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 M. Of. nr. 378/26 iun. 2013   
 
 O. nr. 49/2013 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a  
 contractelor bilaterale de energie electrică 
 M. Of. nr. 467/29 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 151/2015  (M. Of. nr. 766/14 oct. 2015) - la 1 ian. 2016 
 - O. nr. 23/2018  (M. Of. nr. 83/29 ian. 2018) 
 - O. nr. 178/2019  (M. Of. nr. 690/21 aug. 2019) 
 - O. nr. 65/2020  (M. Of. nr. 274/1 apr. 2020) 
 - O. nr. 27/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 59/2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 
 M. Of. nr. 517/19 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 63/2014  (M. Of. nr. 537/18 iul. 2014) 
 - O. nr. 111/2018  (M. Of. nr. 596/13 iul. 2018) 
 - O. nr. 15/2019  (M. Of. nr. 152/26 feb. 2019) 
 - O. nr. 22/2020  (M. Of. nr. 203/13 mar. 2020) 
 - O. nr. 68/2020  (M. Of. nr. 318/16 apr. 2020) 
 - O. nr. 160/2020  (M. Of. nr. 831/10 sep. 2020) 
 - O. nr. 16/2021  (M. Of. nr. 262/16 mar. 2021) 
 - O. nr. 45/2021  (M. Of. nr. 618/23 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 61/2013 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu  
 amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale 
 M. Of. nr. 546/29 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 175/2018  (M. Of. nr. 865/12 oct. 2018) 
 - O. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1237/16 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 62/2013 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul  
 energiei aplicabil activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi a Regulamentului de  
 constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii  
 desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 536/26 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 98/7 feb. 2019) - modifică titlul 
 - O. nr. 169/2019  (M. Of. nr. 648/5 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 65/2013 
 Ordin privind aprobarea condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 554/2 sep. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 112/2018  (M. Of. nr. 566/5 iul. 2018) 
 - O. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 375/12 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 74/2013 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor  
 electrice eoliene şi fotovoltaice şi abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnică "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de  
 interes public pentru centralele electrice fotovoltaice" , aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Energiei nr. 30/2013 
 M. Of. nr. 682/6 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 94/2013  (M. Of. nr. 801/18 dec. 2013) 
 - O. nr. 59/2014  (M. Of. nr. 521/14 iul. 2014) 
 - O. nr. 51/2019  (M. Of. nr. 318/23 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 79/2013 

 Ordin pentru aprobarea Convenţiei-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din  
 Sistemul naţional de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 707/18 nov. 2013   
 
 O. nr. 80/2013 

 Ordin pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare, a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea  
 comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare, inclusiv a instalaţiilor  
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 de stocare a energiei adăugate capacităţilor de producere a energiei electrice, precum şi pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate  
 licenţei pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei 
 M. Of. nr. 702/15 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 32/2016  (M. Of. nr. 594/4 aug. 2016) 
 - O. nr. 213/2018  (M. Of. nr. 23/9 ian. 2019) 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 - O. nr. 198/2020  (M. Of. nr. 1043/7 nov. 2020) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 84/2013 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi  
 termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus 
 M. Of. nr. 735/28 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 16/2014  (M. Of. nr. 201/21 mar. 2014) 
 - O. nr. 4/2016  (M. Of. nr. 128/18 feb. 2016) 
 - O. nr. 86/2017  (M. Of. nr. 769/28 sep. 2017) 
 - O. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 81/31 ian. 2019) 
 - O. nr. 155/2019  (M. Of. nr. 522/26 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 89/2013 

 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între  
 Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar 
 M. Of. nr. 797/18 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 12/2017  (M. Of. nr. 162/6 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 90/2013 

 Ordin privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de  
 transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional 
 M. Of. nr. 793/17 dec. 2013   
 
 O. nr. 97/2013 

 Ordin pentru aprobarea regulilor privind achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reţelelor  
 electrice 
 M. Of. nr. 8/7 ian. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 68/2018  (M. Of. nr. 315/10 apr. 2018) 
 
 
 O. nr. 108/2013 

 Ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului în a treia perioadă de reglementare pentru activităţile de distribuţie şi  
 furnizare reglementată şi de stabilire a unui stimulent peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului, aplicabil în a treia perioadă de  
 reglementare, pentru anumite categorii de imobilizări corporale şi necorporale aferente activităţii de distribuţie 
 M. Of. nr. 16/10 ian. 2014   
 
 O. nr. 109/2013 
 Ordin pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate 
 M. Of. nr. 840/30 dec. 2013   
 
 O. nr. 113/2013 
 Ordin privind condiţiile în care se asigură furnizarea energiei electrice pentru clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă 
 M. Of. nr. 16/10 ian. 2014   
 
 O. nr. 114/2013 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înalta eficienţă şi de verificare şi  
 monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă 
 M. Of. nr. 820/21 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 49/2016  (M. Of. nr. 772/3 oct. 2016) 
 - O. nr. 81/2017  (M. Of. nr. 721/6 sep. 2017) 
 - O. nr. 159/2019  (M. Of. nr. 603/23 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 115/2013 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare 
 M. Of. nr. 16/10 ian. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 28/2016  (M. Of. nr. 534/15 iul. 2016) 
 - O. nr. 53/2016  (M. Of. nr. 759/29 sep. 2016) 
 - O. nr. 105/2017  (M. Of. nr. 933/27 nov. 2017) 
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 - O. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 175/22 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 116/2013 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de  
 plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă 
 M. Of. nr. 825/23 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 80/2017  (M. Of. nr. 721/6 sep. 2017) 
 - O. nr. 49/2019  (M. Of. nr. 296/17 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 117/2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă 
 M. Of. nr. 826/23 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 100/2017  (M. Of. nr. 848/26 oct. 2017) 
 - O. nr. 190/2018  (M. Of. nr. 948/9 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 118/2013 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale 
 M. Of. nr. 171/10 mar. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 392/28 mai 2014) 
 Modificări: 
 - O. nr. 75/2014  (M. Of. nr. 601/12 aug. 2014) 
 - O. nr. 41/2018  (M. Of. nr. 291/30 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. 122/2013 

 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa  
 de reglementare a AN RE 
 M. Of. nr. 39/17 ian. 2014   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 333/2013 

 Decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de  
 comunicaţii electronice destinate publicului 
 M. Of. nr. 319/3 iun. 2013   
 Decizia nr. 336/2013 

 Decizie privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea  
 Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
 M. Of. nr. 287/21 mai 2013 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 1079/2015  (M. Of. nr. 891/27 nov. 2015) - modifică titlul 
 - Decizia nr. 1170/2016  (M. Of. nr. 973/5 dec. 2016) 
 - Decizia nr. 274/2018  (M. Of. nr. 258/23 mar. 2018) 
 
 
 Decizia nr. 375/2013 
 Decizie privind Planul naţional de numerotaţie 
 M. Of. nr. 329/6 iun. 2013   
 
 Decizia nr. 376/2013 
 Decizie privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie 
 M. Of. nr. 332/7 iun. 2013 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 651/2015  (M. Of. nr. 638/21 aug. 2015) 
 - Decizia nr. 1069/2018  (M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018) 
 
 
 Decizia nr. 377/2013 
 Decizie privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS 
 M. Of. nr. 329/6 iun. 2013   
 
 Decizia nr. 379/2013 

 Decizie privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional sau pentru servicii de  
 interes general 
 M. Of. nr. 330/6 iun. 2013 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 651/2015  (M. Of. nr. 638/21 aug. 2015) 
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 Decizia nr. 380/2013 
 Decizie privind alocarea şi utilizarea unor resurse tehnice 
 M. Of. nr. 330/6 iun. 2013 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 651/2015  (M. Of. nr. 638/21 aug. 2015) 
 
 
 Decizia nr. 512/2013 

 Decizie privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice  
 sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor  
 şi serviciilor de comunicaţii electronice 
 M. Of. nr. 517/19 aug. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 549/29 aug. 2013) 
 
 
 Decizia nr. 638/2013 
 Decizie privind unele măsuri referitoare la gestionarea benzii de frecvenţe radio 3400-3800 MHz 
 M. Of. nr. 599/25 sep. 2013   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 O. nr. 250/2013 
 Ordin privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2013 
 M. Of. nr. 412/8 iul. 2013   
 
 O. nr. 290/2013 
 Ordin privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2013 
 M. Of. nr. 548/29 aug. 2013   
 
 O. nr. 392/2013 

 Ordin privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe  
 teritoriul României 
 M. Of. nr. 786/16 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 8/2014  (M. Of. nr. 28/14 ian. 2014) 
 - O. nr. 414/2014  (M. Of. nr. 758/20 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 398/2013 
 Ordin privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2013 
 M. Of. nr. 817/21 dec. 2013   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
 
 I. nr. 1/2013 

 Instrucţiuni emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune  
 de servicii 
 M. Of. nr. 371/21 iun. 2013   
 
 O. nr. 129/2013 

 Ordin pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport  
 aerian 
 M. Of. nr. 431/16 iul. 2013   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 O. nr. 72/2013 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de instruire privind creşterea şi protecţia puilor de carne 
 M. Of. nr. 516/14 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 73/2013 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de formare pentru personalul implicat în realizarea  
 operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare 
 M. Of. nr. 517/19 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 86/2013 
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 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi  
 utilizarea furajelor medicamentate 
 M. Of. nr. 660/28 oct. 2013   
 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 
 
 O. nr. 485/2013 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 082-13 "Echipamente electronice pentru măsurarea lemnului rotund" 
 M. Of. nr. 714/20 nov. 2013   
 
 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 42/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Finanţarea domeniilor prioritare" (NI-FIN-07-VI/0) 
 M. Of. nr. 195/8 apr. 2013 
 Modificări: 
 - H. nr. 188/2014  (M. Of. nr. 846/20 nov. 2014) 
 
 
 
 DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 170/3423/2013 
 Ordin privind aprobarea conţinutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat între Administraţia Naţională "Apele Române" şi  
 consiliile judeţene în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii 
 M. Of. nr. 771/10 dec. 2013   
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE 

 O. nr. 637/2013 

 Ordin privind instituirea perioadei de monitorizare a durabilităţii proiectelor aferente contractelor de finanţare din cadrul axei prioritare 4  
 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 
 M. Of. nr. 10/8 ian. 2014   
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE 

 O. nr. 428/2013 

 Ordin privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 624/8 oct. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 482/2013  (M. Of. nr. 836/24 dec. 2013) 

 DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 289/2170/2013 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND  
 525-2013 
 M. Of. nr. 395/1 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 412/2981/2013  (M. Of. nr. 614/2 oct. 2013) 
 - O. nr. 430/1875/2014  (M. Of. nr. 750/15 oct. 2014) 
 - O. nr. 1219/1100/2015  (M. Of. nr. 876/24 nov. 2015) 
 - O. nr. 1357/2950/2016  (M. Of. nr. 923/16 nov. 2016) 
 - O. nr. 1583/6119/2018  (M. Of. nr. 959/13 nov. 2018) 
 - O. nr. 6/3160/2019  (M. Of. nr. 931/19 nov. 2019) - Prevederile prezentului ordin se aplică numai în iarna 2019—2020 pe  
 drumurile de interes naţional aflate în administrarea Ministerului  
 Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de  
 Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. 
 - O. nr. 1840/3955/2020  (M. Of. nr. 976/22 oct. 2020) 
 - O. nr. 1367/1594/2021  (M. Of. nr. 1092/16 nov.  
 2021) 
 
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 250/2013 
 Ordin privind aprobarea tarifului pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping 
 M. Of. nr. 370/21 iun. 2013   
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 143/2013 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ilva Mică, judeţul  
 Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 128/11 mar. 2013   
 
 O. nr. 294/2013 

 Ordin privind închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii  
 administrativ-teritoriale Valea Mare, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 185/3 apr. 2013   
 
 O. nr. 323/2013 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Livezile, judeţul  
 Timiş 
 M. Of. nr. 201/9 apr. 2013   
 
 O. nr. 462/2013 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bacău, judeţul  
 Bacău 
 M. Of. nr. 342/11 iun. 2013   
 
 O. nr. 1009/2013 
 Ordin pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară 
 M. Of. nr. 645/21 oct. 2013   
 
 GUVERN 
 COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 
 
 H. nr. 1/2013 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la  
 plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2013 
 M. Of. nr. 327/5 iun. 2013   
 
 GUVERN 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE 

 O. nr. 304/2013 

 Ordin privind stabilirea unei derogări de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru  
 aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 M. Of. nr. 384/27 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 356/2013  (M. Of. nr. 475/31 iul. 2013) 
 
 
 O. nr. 460/2013 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a  
 Regulamentului de organizare şi funcţionare privind monitorizarea şi execuţia contractelor de asistenţă tehnică, servicii de consultanţă şi  
 contracte de lucrări în baza Condiţiilor generale de contract de construcţie de lucrări de inginerie şi clădiri proiectate de către beneficiar  
 (FIDIC Roşu - ed. 1999) şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare privind monitorizarea şi execuţia contractelor de asistenţă  
 tehnică, servicii de consultanţă şi contracte de lucrări în baza Condiţiilor generale de contract de construcţie- proiectare şi echipamente  
 (FIDIC Galben - ed. 1999) 
 M. Of. nr. 715/20 nov. 2013   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

 O. nr. 164/2013 
 Ordin privind aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţii cluburilor de poker 
 M. Of. nr. 555/2 sep. 2013   
 
 GUVERN 
 OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 
 
 Decizia nr. 2742/2013 

 Decizie privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de  
 transferuri externe 
 M. Of. nr. 679/5 nov. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 719/22 nov. 2013) 
 
 
 O. nr. 124/2013 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare între unităţile de informaţii financiare din  
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 România şi Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea  
 actelor de terorism 
 M. Of. nr. 531/22 aug. 2013   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 86/2013 
 Ordin pentru aprobarea Directivei privind structurile cu responsabilităţi în domeniul INFOSEC - INFOSEC 1 
 M. Of. nr. 627/9 oct. 2013   
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 205/2013 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din  
 cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor  
 publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 
 M. Of. nr. 221/18 apr. 2013   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. A/623/2013 

 Ordin pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2.087 (2013) şi nr. 2.094 (2013) privind  
 situaţia din Republica Populară Democrată Coreeană 
 M. Of. nr. 312/30 mai 2013   
 
 O. nr. 27/2013 

 Ordin privind publicarea schimbului de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2012 şi, respectiv, la Bucureşti la 17 decembrie  
 2012, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene prin care se extinde până la 31 decembrie  
 2013 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare,  
 semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 
 M. Of. nr. 50/23 ian. 2013   
 
 O. nr. 28/2013 
 Ordin privind publicarea Deciziei SC-5/3: Listarea endosulfanului tehnic şi a izomerilor aferenţi acestuia 
 M. Of. nr. 70/1 feb. 2013   
 
 O. nr. 254/2013 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 127/8 mar. 2013   
 
 O. nr. 621/2013 

 Ordin privind publicarea Protocolului adiţional la Programul de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în  
 domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008, semnat la Ankara la  
 14 martie 2013 
 M. Of. nr. 266/13 mai 2013   
 
 O. nr. 622/2013 

 Ordin privind publicarea Programului de colaborare în domeniile educaţiei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Orientale a Uruguayului pentru anii 2013-2018, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2013 
 M. Of. nr. 269/14 mai 2013   
 
 O. nr. 848/2013 

 Ordin pentru aprobarea formularelor-tip de înregistrare, certificare, licenţă şi alte documente prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare 
 M. Of. nr. 638/16 oct. 2013   
 
 O. nr. 1038/2013 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 481/1 aug. 2013   
 
 O. nr. 1095/2013 

 Ordin privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei, mass-mediei, tineretului, sportului şi turismului între  
 Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse 
 M. Of. nr. 540/27 aug. 2013   
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 O. nr. 1266/2013 

 Ordin privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 23 iunie 2010 şi la Tbilisi la 26 august 2010, care constituie  
 schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu  
 privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la data de 2 iunie 2010 
 M. Of. nr. 580/12 sep. 2013   
 
 O. nr. 1381/2013 

 Ordin privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi  
 Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2013 
 M. Of. nr. 628/9 oct. 2013   
 
 O. nr. 1475/2013 
 Ordin privind publicarea Rezoluţiei Consiliului guvernatorilor nr. 137 a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 M. Of. nr. 686/8 nov. 2013   
 
 O. nr. 1813/2013 

 Ordin privind atribuţiile direcţiei de specialitate în contextul implementării Sistemului de informare al pieţei interne - IMI la nivel  
 naţional 
 M. Of. nr. 742/29 nov. 2013   
 
 O. nr. 1900/2013 

 Ordin privind publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru  
 perioada 2013-2016, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013 
 M. Of. nr. 846/30 dec. 2013   
 
 O. nr. 1901/2013 
 Ordin cu privire la condiţiile de acordare a indemnizaţiei diplomatice şi de stabilire a cuantumului acesteia 
 M. Of. nr. 793/17 dec. 2013   
 
 O. nr. 1952/2013 

 Ordin privind publicarea Programului de cooperare, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Chişinău la 11 noiembrie 2013 şi la  
 Bucureşti la 12 noiembrie 2013, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine Gazoductul Iaşi-Ungheni ca proiect de  
 colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România, în sensul articolului 1  
 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro 
 M. Of. nr. 19/11 ian. 2014   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 181/14/2013 
 Ordin privind introducerea obligativităţii deţinerii vizei de tranzit aeroportuar pentru cetăţenii Republicii Arabe Siriene care tranzitează  
 aeroporturile din România 
 M. Of. nr. 95/15 feb. 2013   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 2074/3712/2013 
 Ordin privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" 
 M. Of. nr. 557/3 sep. 2013   
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 I. nr. 156/2013 

 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii a personalului contractual de specialitate  
 medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi a celui auxiliar sanitar, încadrat cu  
 contract individual de muncă în unităţile Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 716/21 nov. 2013   
 
 I. nr. 9/2013 

 Instrucţiuni privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza  
 obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 
 M. Of. nr. 164/27 mar. 2013 
 Modificări: 
 - I. nr. 43/2021  (M. Of. nr. 273/18 mar. 2021) 
 
 
 I. nr. 111/2013 

 Instrucţiuni privind atestarea personalului navigant care încadrează ori urmează să încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor  
 aparţinând Ministerului Afacerilor interne 
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 M. Of. nr. 462/26 iul. 2013 
 Modificări: 
 - I. nr. 115/2016  (M. Of. nr. 584/1 aug. 2016) 
 
 
 I. nr. 114/2013 
 Instrucţiuni privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 469/29 iul. 2013   
 
 O. nr. 3/2013 

 Ordin privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu  
 atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 49/22 ian. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 26/2013  (M. Of. nr. 146/19 mar. 2013) 
 
 
 O. nr. 4/2013 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31  
 decembrie 2013 
 M. Of. nr. 57/25 ian. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 6/2013  (M. Of. nr. 67/31 ian. 2013) 
 
 
 O. nr. 39/2013 

 Ordin privind constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea  
 elaborării Strategiei naţionale de ordine publică 2014-2020 
 M. Of. nr. 230/22 apr. 2013   
 
 O. nr. 52/2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice 
 M. Of. nr. 285/21 mai 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 168/2013  (M. Of. nr. 747/3 dec. 2013) 
 - O. nr. 143/2014  (M. Of. nr. 699/24 sep. 2014) 
 
 
 O. nr. 60/2013 

 Ordin privind înfiinţarea liniei telefonice şi a adresei de poştă electronică pentru sesizarea actelor/faptelor de discriminare, a  
 comportamentelor de hărţuire sau a tratamentelor similare îndreptate împotriva personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum şi  
 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 
 M. Of. nr. 271/14 mai 2013   
 
 O. nr. 73/2013 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte 
 M. Of. nr. 315/31 mai 2013   
 
 O. nr. 89/2013 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de  
 urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate 
 M. Of. nr. 410/8 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 156/2017  (M. Of. nr. 36/16 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 90/2013 
 Ordin privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 404/4 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 14/2014  (M. Of. nr. 86/4 feb. 2014) 
 - O. nr. 90/2015  (M. Of. nr. 596/7 aug. 2015) 
 - O. nr. 20/2017  (M. Of. nr. 132/21 feb. 2017) 
 
 
 O. nr. 105/2013 
 Ordin privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 448/22 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 140/2016  (M. Of. nr. 702/9 sep. 2016) 
 
 
 O. nr. 123/2013 

 Ordin privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul  
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 pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului 
 M. Of. nr. 495/6 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 58/2017  (M. Of. nr. 431/12 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 137/2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 
 M. Of. nr. 619/4 oct. 2013   
 
 O. nr. 147/2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 681/6 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 87/2019  (M. Of. nr. 612/24 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 149/2013 

 Ordin privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru domeniul de  
 finanţare "Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a  
 grupurilor infracţionale itinerante" din Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 
 M. Of. nr. 678/5 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 3/2015  (M. Of. nr. 73/28 ian. 2015) 
 
 
 O. nr. 150/2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului naţional SIS 
 M. Of. nr. 675/4 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 8/2018  (M. Of. nr. 137/13 feb. 2018) 
 
 
 O. nr. 155/2013 

 Ordin privind procedurile de primire a suporterilor faţă de care s-a dispus măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţii şi  
 jocuri sportive care se prezintă la sediul poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră 
 M. Of. nr. 701/15 nov. 2013   
 
 O. nr. 157/2013 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne  
 din România şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii  
 Europene - FRONTEX, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2013 şi la Varşovia la 18 octombrie 2013 
 M. Of. nr. 729/27 nov. 2013   
 
 O. nr. 159/2013 
 Ordin pentru stabilirea elementelor de siguranţă ale extraselor multilingve ale actelor de stare civilă 
 M. Of. nr. 730/27 nov. 2013   
 
 O. nr. 160/2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică 
 M. Of. nr. 751/4 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 192/2014  (M. Of. nr. 15/8 ian. 2015) 
 - O. nr. 134/2016  (M. Of. nr. 687/5 sep. 2016) 
 - O. nr. 60/2019  (M. Of. nr. 417/28 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 170/2013 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de identificare, desemnare şi protecţie a infrastructurilor critice în Ministerul  
 Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 760/6 dec. 2013   
 
 O. nr. 180/2013 

 Ordin privind formarea iniţială, în anul 2014, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii  
 în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 18/10 ian. 2014 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 70/2014  (M. Of. nr. 339/8 mai 2014) 

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 99/2914/2013 
 Ordin privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de  
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 conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în  
 perioada 2013-2016 
 M. Of. nr. 612/2 oct. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 122/1750/2014  (M. Of. nr. 748/14 oct. 2014) 

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 146/1427/2013 
 Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare 
 M. Of. nr. 758/5 dec. 2013   
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 6/2013 
 Ordin pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - pachet a - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor 
 M. Of. nr. 31/14 ian. 2013   
 
 O. nr. 18/2013 

 Ordin privind desemnarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole pentru organizarea Congresului al XXXVI-lea şi a  
 Adunării Generale Extraordinare ale Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (O.I.V.) din luna iunie 2013 
 M. Of. nr. 65/30 ian. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 119/4 mar. 2013) 
 
 
 O. nr. 25/2013 

 Ordin privind desemnarea unui compartiment specializat în domeniul infrastructurilor critice naţionale/infrastructurilor critice europene,  
 condus de un ofiţer de legătură pentru securitate 
 M. Of. nr. 110/25 feb. 2013   
 
 O. nr. 32/2013 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 115/28 feb. 2013   
 
 O. nr. 37/2013 

 Ordin privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de  
 carne de vită din zonele defavorizate 
 M. Of. nr. 131/12 mar. 2013   
 
 O. nr. 89/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri  
 financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi  
 pentru măsuri de piaţă în agricultură 
 M. Of. nr. 143/18 mar. 2013   
 
 O. nr. 113/2013 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV-2012, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 196/8 apr. 2013   
 
 O. nr. 114/2013 

 Ordin pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul  
 României 
 M. Of. nr. 163/26 mar. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 57/2017  (M. Of. nr. 177/13 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 174/2013 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone  
 defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi  
 pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse  
 începând cu anul 2013 
 M. Of. nr. 270/14 mai 2013   
 
 O. nr. 318/2013 
 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2013/2014 
 M. Of. nr. 306/28 mai 2013   
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 O. nr. 512/2013 
 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală şi a proiectelor de cooperare" 
 M. Of. nr. 374/25 iun. 2013   
 
 O. nr. 544/2013 
 Ordin privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte 
 M. Of. nr. 386/28 iun. 2013   
 
 O. nr. 703/2013 

 Ordin privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi  
 şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin  
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în baza adeverinţelor eliberate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
 M. Of. nr. 466/26 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 839/2016  (M. Of. nr. 508/6 iul. 2016) 
 - O. nr. 50/2017  (M. Of. nr. 160/3 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 707/2013 

 Ordin privind aprobarea repartizării cotei de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2013-2014 pentru  
 societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr 
 M. Of. nr. 463/26 iul. 2013   
 
 O. nr. 732/2013 

 Ordin pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul  
 zootehnic, la speciile ovine/caprine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă 
 M. Of. nr. 487/2 aug. 2013   
 
 O. nr. 771/2013 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" din Programul Naţional de  
 Dezvoltare Rurală 2007-2013 - înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor forestiere, compensarea pierderii de venit 
 M. Of. nr. 533/23 aug. 2013   
 
 O. nr. 784/2013 

 Ordin pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor pentru sesiunile  
 1 şi 2 şi pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 privind aprobarea modelului Cererii de  
 ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor- pachetul b) - păsări 
 M. Of. nr. 509/13 aug. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 541/27 aug. 2013) 
 
 
 O. nr. 785/2013 

 Ordin pentru aprobarea normelor-cadru tehnice şi financiare, precum şi a documentaţiei aferente prin care fondul mutual probează  
 îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea  
 fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile  
 economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu 
 M. Of. nr. 508/12 aug. 2013   
 
 O. nr. 900/2013 
 Ordin privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică 
 M. Of. nr. 588/17 sep. 2013   
 
 O. nr. 1139/2013 

 Ordin privind aprobarea formularelor de adeverinţe emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a comisionului de  
 garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garanţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finanţare al fermierilor 
 M. Of. nr. 650/22 oct. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1865/2014  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 1253/2013 
 Ordin pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică 
 M. Of. nr. 687/8 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1438/2013  (M. Of. nr. 798/18 dec. 2013) 
 - O. nr. 737/2014  (M. Of. nr. 362/16 mai 2014) 
 - O. nr. 987/2014  (M. Of. nr. 454/20 iun. 2014) 
 - O. nr. 1043/2014  (M. Of. nr. 489/1 iul. 2014) 
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 - O. nr. 1255/2014  (M. Of. nr. 572/31 iul. 2014) 
 - O. nr. 1017/2015  (M. Of. nr. 333/15 mai 2015) 
 - O. nr. 109/2020  (M. Of. nr. 335/24 apr. 2020) 
 - O. nr. 241/2020  (M. Of. nr. 811/3 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 1289/2013 

 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin - recolta anului de  
 comercializare 2013/2014 
 M. Of. nr. 728/26 nov. 2013   
 
 O. nr. 1229/2013 

 Ordin pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea  
 ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură 
 M. Of. nr. 673/1 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1391/2013  (M. Of. nr. 770/10 dec. 2013) 
 - O. nr. 1493/2013  (M. Of. nr. 842/30 dec. 2013) 
 - O. nr. 439/2014  (M. Of. nr. 211/25 mar. 2014) 
 - O. nr. 1355/2014  (M. Of. nr. 659/8 sep. 2014) 
 
 
 O. nr. 1412/2013 

 Ordin pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul  
 zootehnic, la specia bovine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă 
 M. Of. nr. 783/13 dec. 2013   
 
 O. nr. 1416/2013 
 Ordin pentru aprobarea listei deţinătorilor de femele reproducătoare de rasă pură din rase locale de animale în pericol de abandon 
 M. Of. nr. 783/13 dec. 2013   
 
 O. nr. 1474/2013 
 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural" 
 M. Of. nr. 820/21 dec. 2013      
 O. nr. 1501/2013 
 Ordin privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare 
 M. Of. nr. 26/14 ian. 2014   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 393/87/2013 
 Ordin pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 363/18 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1142/163/2013  (M. Of. nr. 44/20 ian. 2014) 
 
 

- O. nr. 16/1/2015  (M. Of. nr. 145/26 feb. 2015) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 407/2051/2013 
 Ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al  
 comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor 
 M. Of. nr. 333/7 iun. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 571/371/2015  (M. Of. nr. 589/5 aug. 2015) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 33/528/2013 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit 
 M. Of. nr. 297/24 mai 2013   
 
 O. nr. 1162/1879/2013 

 Ordin pentru aprobarea sumei totale alocate măsurilor prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind  
 unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor 
 M. Of. nr. 726/26 nov. 2013   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 724/1082/360/2013 
 Ordin privind atestarea produselor tradiţionale 
 M. Of. nr. 688/11 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1393/1071/360/2014  (M. Of. nr. 673/12 sep.  
 2014) 
 - O. nr. 112/904/208/2020  (M. Of. nr. 538/23 iun.  
 
 

2020) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 

 O. nr. 60/512/1258/2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a  
 Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un  
 produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 346/12 iun. 2013   
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.8/2013 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant  
 la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi a baremului medical aferent 
 M. Of. nr. 109/25 feb. 2013   
 
 O. nr. M.10/2013 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de  
 mobilizare, la mobilizare sau la război 
 M. Of. nr. 106/22 feb. 2013   
 
 O. nr. M.15/2013 
 Ordin pentru aprobarea P.M.-3, Instrucţiuni pentru gestionarea evenimentelor în Armata României 
 M. Of. nr. 859/24 oct. 2019 
 Publicat 
 - O. nr. M.195/2019  (M. Of. nr. 859/24 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. M.45/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care  
 execută activităţi aeronautice militare şi a Normelor tehnice medicale şi psihologice specifice aferente 
 M. Of. nr. 295/23 mai 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. M.112/2013  (M. Of. nr. 737/29 nov. 2013) 
 
 
 O. nr. M.49/2013 

 Ordin pentru stabilirea coordonatelor poziţiei punctului de referinţă prevăzut la art. 2 lit. b) din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor  
 măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice 
 M. Of. nr. 327/5 iun. 2013   
 
 O. nr. M.57/2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor la bordul navelor şi ambarcaţiunilor din Forţele Navale 
 M. Of. nr. 422/11 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. M.10/2016  (M. Of. nr. 59/27 ian. 2016) 
 
 
 O. nr. M.58/2013 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari 
 M. Of. nr. 324/4 iun. 2013   
 
 O. nr. M.63/2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare 
 M. Of. nr. 396/1 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. M.133/2016  (M. Of. nr. 925/17 nov. 2016) 
 - O. nr. M.64/2017  (M. Of. nr. 498/29 iun. 2017) 
 - O. nr. M.173/2020  (M. Of. nr. 866/23 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. M.64/2013 
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 Ordin pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare 
 M. Of. nr. 399/3 iul. 2013   
 
 O. nr. M.68/2013 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a activităţii  
 comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management  
 poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen 
 M. Of. nr. 414/9 iul. 2013   
 
 O. nr. M.87/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind managementul sistemului de formare continuă în domeniul limbilor străine în Ministerul  
 Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 572/9 sep. 2013   
 
 O. nr. M.92/2013 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor  
 materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 609/1 oct. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. M.133/2014  (M. Of. nr. 942/23 dec. 2014) 
 - O. nr. M.207/2021  (M. Of. nr. 1013/22 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. M.108/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr.  
 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi  
 restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei  
 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum  
 şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei 
 M. Of. nr. 683/6 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. M.99/2018  (M. Of. nr. 507/20 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. M.115/2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei "Steaua" 
 M. Of. nr. 750/4 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. M.125/2014  (M. Of. nr. 876/3 dec. 2014) 
 - O. nr. M.134/2014  (M. Of. nr. 969/30 dec. 2014) 
 - O. nr. M.9/2018  (M. Of. nr. 53/18 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. M.116/2013 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind înfiinţarea Departamentului  
 Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare 
 M. Of. nr. 750/4 dec. 2013   
 
 O. nr. M.119/2013 
 Ordin privind clasificarea, amenajarea, organizarea şi omologarea poligoanelor în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 759/6 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. M.43/2015  (M. Of. nr. 364/26 mai 2015) 
 
 
 O. nr. M.122/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din  
 reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 800/18 dec. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. M.116/2017  (M. Of. nr. 800/10 oct. 2017) 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 
 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 

 O. nr. M.113/175/2013/111/C/271/10160/204/351/292/2014 
 Ordin pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri  
 la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război 
 M. Of. nr. 312/28 apr. 2014 
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 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. M.50/2048/2013 
 Ordin privind unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică restricţii pentru amplasarea de construcţii, precum şi  
 parametrii exacţi ai regimului maxim de înălţime permis pentru construcţii în fiecare unitate administrativ-teritorială 
 M. Of. nr. 404/4 iul. 2013   
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. M.125/1378/2013 
 Ordin privind stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor  
 corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei şi privind aprobarea condiţiilor de autorizare a acestor activităţi 
 M. Of. nr. 52/22 ian. 2014   
 MINISTERUL CULTURII 
 
 O. nr. 2096/2013 
 Ordin pentru acreditarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ 
 M. Of. nr. 111/26 feb. 2013   
 
 O. nr. 2132/2013 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Maramureşan din Sighetu Marmaţiei 
 M. Of. nr. 170/29 mar. 2013   
 
 O. nr. 2173/2013 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 
 M. Of. nr. 211/15 apr. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 2275/2014  (M. Of. nr. 312/28 apr. 2014) 
 - O. nr. 4003/2018  (M. Of. nr. 29/10 ian. 2019) 
 - O. nr. 3450/2020  (M. Of. nr. 1294/28 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 2407/2013 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 
 M. Of. nr. 583/13 sep. 2013    
 O. nr. 2428/2013 

 Ordin pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 111/1995 privind  
 Depozitul legal de documente, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite si a modelelor  
 proceselor-verbale de constatare si sancţionare a contravenţiilor 
 M. Of. nr. 592/20 sep. 2013   
 
 O. nr. 2732/2013 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional "Peleş" - Sinaia 
 M. Of. nr. 34/16 ian. 2014   
 
 O. nr. 2733/2013 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti 
 M. Of. nr. 34/16 ian. 2014   
 
 O. nr. 2734/2013 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu 
 M. Of. nr. 34/16 ian. 2014   
 
 O. nr. 2735/2013 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 34/16 ian. 2014   
 
 O. nr. 2736/2013 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional al Hărţilor si Cărţii Vechi din Bucureşti 
 M. Of. nr. 34/16 ian. 2014   
 
 O. nr. 2737/2013 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Artă "Vasile Grigore" - Pictor şi Colecţionar din Bucureşti 
 M. Of. nr. 34/16 ian. 2014   
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 O. nr. 2738/2013 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 34/16 ian. 2014   
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 189/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale  
 persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000" 
 M. Of. nr. 121/5 mar. 2013   
 
 O. nr. 240/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate în construcţii, indicativ GE 058 - 2012 -  
 Comasare/Revizuire C6 -1986, C 223 -1986, GP 073 - 2002" 
 M. Of. nr. 124/6 mar. 2013   
 
 O. nr. 914/2013 

 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale "Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia  
 Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 154/22 mar. 2013   
 
 O. nr. 943/2013 

 Ordin pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de  
 perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public  
 organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de  
 perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor  
 de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de  
 formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii 
 M. Of. nr. 185/3 apr. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1455/2014  (M. Of. nr. 652/4 sep. 2014) 
 
 
 O. nr. 1768/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate în construcţii, indicativ GE  
 056-2013" 
 M. Of. nr. 259/9 mai 2013   
 
 O. nr. 1778/2013 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind inspecţia sistemelor de climatizare în clădiri", indicativ GEx 009 - 2013 
 M. Of. nr. 301/27 mai 2013   
 
 O. nr. 1851/2013 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 
 M. Of. nr. 282/20 mai 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 199/2014  (M. Of. nr. 137/25 feb. 2014) 
 - O. nr. 919/2014  (M. Of. nr. 442/17 iun. 2014) 
 - O. nr. 1730/2014  (M. Of. nr. 713/30 sep. 2014) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 743/13 oct. 2014) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2206/2014  (M. Of. nr. 875/2 dec. 2014) 
 - O. nr. 158/2015  (M. Of. nr. 35/15 ian. 2015) 
 - O. nr. 465/2015  (M. Of. nr. 613/13 aug. 2015) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 752/8 oct. 2015) 
 Modificări: 
 - O. nr. 947/2015  (M. Of. nr. 810/30 oct. 2015) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 852/17 nov. 2015) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2902/2016  (M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) 
 - O. nr. 209/2017  (M. Of. nr. 104/7 feb. 2017) 
 - O. nr. 1686/2019  (M. Of. nr. 404/23 mai 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 473/11 iun. 2019) 
 Modificări: 
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 - O. nr. 2878/2019  (M. Of. nr. 848/18 oct. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 880/1 nov. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 49/2021  (M. Of. nr. 79/25 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 1912/2013 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "Parc Industrial HIT" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 310/29 mai 2013   
 
 O. nr. 2121/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind inspecţia energetică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri",  
 indicativ GEx 010 - 2013 
 M. Of. nr. 373/25 iun. 2013   
 
 O. nr. 2137/2013 
 Ordin privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societăţii "Tetarom" - S.A. 
 M. Of. nr. 358/17 iun. 2013   
 
 O. nr. 2211/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de  
 locuinţe", indicativ GP 123-2013 
 M. Of. nr. 538/26 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1311/2021  (M. Of. nr. 920/27 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 2237/2013 
 Ordin privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societăţii WDP DEVELOPMENT RO - S.R.L. 
 M. Of. nr. 417/10 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 2579/2019  (M. Of. nr. 830/11 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 2280/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Soluţii-cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit  
 existente, indicativ SC 007-2013" 
 M. Of. nr. 540/27 aug. 2013   
 
 O. nr. 2359/2013 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind producerea betoanelor uşoare", indicativ C 155-2013 
 M. Of. nr. 583/13 sep. 2013    
 
 O. nr. 2360/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind produse pentru construcţii. Caracteristici esenţiale, niveluri şi  
 clase de performanţă", indicativ ST 051-2013 
 M. Of. nr. 594/23 sep. 2013   
 
 O. nr. 2361/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat", indicativ CR  
 2-1-1.1/2013 
 M. Of. nr. 583/13 sep. 2013   
 
 O. nr. 2363/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind stabilirea încărcărilor şi grupărilor de încărcări pentru construcţiile  
 hidrotehnice de retenţie, indicativ NP130-2013" 
 M. Of. nr. 586/16 sep. 2013   
 
 O. nr. 2385/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat", indicativ CR  
 2-1-1.1/2013 
 M. Of. nr. 583/13 sep. 2013   
 
 O. nr. 2401/2013 
 Ordin pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2013, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri 
 M. Of. nr. 477/31 iul. 2013   
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 O. nr. 2463/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de  
 stingere", indicativ P118/2-2013 
 M. Of. nr. 595/24 sep. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 6026/2018  (M. Of. nr. 966/15 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 2464/2013 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare pentru structuri din zidărie", indicativ CR 6 - 2013 
 M. Of. nr. 582/13 sep. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1426/2014  (M. Of. nr. 624/26 aug. 2014) 
 
 
 O. nr. 2465/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ  
 P100-1/2013 
 M. Of. nr. 558/3 sep. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 2956/2019  (M. Of. nr. 928/18 nov. 2019) 
 
 
 O. nr. 2544/2013 

 Ordin pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare  
 pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia  
 din domeniul achiziţiilor publice 
 M. Of. nr. 560/3 sep. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 3245/2013  (M. Of. nr. 660/28 oct. 2013) 
 
 
 O. nr. 2901/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi  
 canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013" 
 M. Of. nr. 660/28 oct. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 3218/2016  (M. Of. nr. 1070/30 dec. 2016) 
 - O. nr. 6466/2018  (M. Of. nr. 1113/28 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 2980/2013 
 Ordin privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale 
 M. Of. nr. 610/1 oct. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1451/2014  (M. Of. nr. 610/18 aug. 2014) 
 - O. nr. 2258/2018  (M. Of. nr. 229/14 mar. 2018) 
 - O. nr. 4465/2020  (M. Of. nr. 16/7 ian. 2021) 
 - O. nr. 2056/2021  (M. Of. nr. 1252/30 dec. 2021) 
 
 
 
 O. nr. 3054/2013 

 Ordin privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu  
 energie termică a localităţilor, conform Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" 
 M. Of. nr. 622/7 oct. 2013   
 
 O. nr. 3102/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ de proiectare, execuţie şi evaluare la acţiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din  
 frontul barat. Revizuire NP 076-2002", indicativ NP 076-2013 
 M. Of. nr. 723/25 nov. 2013   
 
 O. nr. 3106/2013 

 Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul deformare specializată pentru  
 ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 638/16 oct. 2013   
 
 O. nr. 3152/2013 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică  
 a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013 
 M. Of. nr. 639/16 oct. 2013   
 
 O. nr. 3383/2013 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi si existente, indicativ   
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 GP 120-2013" 
 M. Of. nr. 803/19 dec. 2013   
 
 O. nr. 3384/2013 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ C 125-2013" 
 M. Of. nr. 812/20 dec. 2013   
 
 O. nr. 3390/2013 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii ALLIANSO DEVELOPMENT CHARLOTTE SIX - S.R.L. 
 M. Of. nr. 767/9 dec. 2013   
 
 O. nr. 3415/2013 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilată", indicativ NP135-2013 
 M. Of. nr. 807/19 dec. 2013   
 
 O. nr. 3457/2013 

 Ordin pentru aplicabilitatea unor acte normative cu caracter tehnic elaborate în aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa  
 energetică a clădirilor 
 M. Of. nr. 795/17 dec. 2013   
 
 O. nr. 3466/2013 

 Ordin privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, şi punerea inventarului  
 la dispoziţia publicului, precum şi constituirea unor bănci de date specifice privind eficienţa energetică 
 M. Of. nr. 778/12 dec. 2013   
 
 O. nr. 3485/2013 

 Ordin pentru aprobarea modelelor legitimaţiei de control, insignei şi ştampilei destinate utilizării de către personalul cu atribuţii de  
 control şi inspecţie în amenajarea teritoriului şi urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi supravegherea pieţei  
 produselor pentru construcţii, precum şi cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii 
 M. Of. nr. 798/18 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1642/2019  (M. Of. nr. 397/21 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 3593/2013 

 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC IND VÂLCEA - S.A. pentru locaţia din municipiul Drăgăşani, judeţul  
 Vâlcea 
 M. Of. nr. 53/22 ian. 2014   
 
 O. nr. 3597/2013 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC IND VÂLCEA- S.A. pentru locaţia din oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 64/24 ian. 2014   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 2141/92/2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru  
 construcţii 
 M. Of. nr. 396/1 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 609/98/2014  (M. Of. nr. 506/8 iul. 2014) 
 
 
 O. nr. 2142/91/2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 396/1 iul. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 108/374/2015  (M. Of. nr. 699/16 sep. 2015) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 246/248/2013 
 Ordin privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor  
 administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 111/26 feb. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 2954/1346/2013  (M. Of. nr. 594/23 sep. 2013) 
 - O. nr. 3358/1854/2013  (M. Of. nr. 706/18 nov. 2013) 
 
 

- O. nr. 3446/1944/2013  (M. Of. nr. 752/4 dec. 2013) 
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 O. nr. 2338/1454/2013 

 Ordin privind stabilirea procedurilor de elaborare, avizare şi transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor  
 principali de credite ai administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 560/3 sep. 2013   
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 
 
 O. nr. 3145/2013 

 Ordin privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora,  
 a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru  
 ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, precum şi a modalităţilor privind  
 plata taxei de participare la program 
 M. Of. nr. 651/23 oct. 2013   
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 
 O. nr. 35/2013 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a  
 produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 398/2 iul. 2013   
 
 O. nr. 36/2013 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare  
 tehnologice şi de afaceri 
 M. Of. nr. 398/2 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 170/2013  (M. Of. nr. 592/20 sep. 2013) 
 - O. nr. 366/2013  (M. Of. nr. 1/6 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 37/2013 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi  
 facilitarea accesului la finanţare - START 
 M. Of. nr. 398/2 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 61/2013  (M. Of. nr. 438/18 iul. 2013) 
 
 
 O. nr. 50/2013 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în  
 rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 438/18 iul. 2013   
 
 O. nr. 169/2013 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 
 M. Of. nr. 591/19 sep. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 269/2013  (M. Of. nr. 667/31 oct. 2013) 
 - O. nr. 305/2013  (M. Of. nr. 709/19 nov. 2013) 
 
 
 
 O. nr. 349/2013 
 Ordin privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT C3-2012 "Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate" 
 M. Of. nr. 141/18 mar. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1649/2018  (M. Of. nr. 55/22 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 465/2013 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Naţională a Huilei - S.A. 
 M. Of. nr. 146/19 mar. 2013   
 
 O. nr. 466/2013 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Complexul Energetic  
 Hunedoara" - S.A. 
 M. Of. nr. 147/19 mar. 2013   
 
 O. nr. 850/2013 

 Ordin pentru acordarea ajutorului de stat reprezentând cheltuieli excepţionale acordate de la bugetul de stat în baza Deciziei 2010/787/UE  
 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 
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 M. Of. nr. 454/24 iul. 2013   
 
 O. nr. 861/2013 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii  
 produselor industriale" 
 M. Of. nr. 237/24 apr. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 2435/2013  (M. Of. nr. 820/21 dec. 2013) 
 
 
 O. nr. 1001/2013 

 Ordin pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 6-2013 "Autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care  
 efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea persoanelor juridice care efectuează examinări distructive", PT CR 7-2013  
 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)" şi PT CR 9-2013  
 "Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat şi a operatorilor sudare ţevi şi  
 fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)" 
 M. Of. nr. 759/6 dec. 2013   
 
 O. nr. 1039/2013 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară la Compania Naţională a Huilei - S.A, Petroşani 
 M. Of. nr. 307/29 mai 2013   
 
 O. nr. 1058/2013 

 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară la Societatea Comercială de Producere a Energiei  
 Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 292/22 mai 2013   
 
 O. nr. 1604/2013 

 Ordin privind transferarea atribuţiilor cu profil energetic de la Direcţia politici industriale din cadrul Ministerului Economiei la  
 Departamentul pentru Energie 
 M. Of. nr. 459/25 iul. 2013   
 
 O. nr. 2162/2013 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru "Finanţarea proiectelor din Programul eficienţă energetică din cadrul  
 Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014" 
 M. Of. nr. 719/22 nov. 2013   
 
 O. nr. 2499/2013 

 Ordin pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită "Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de  
 împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România" aferentă domeniului  
 major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul  
 Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 46/20 ian. 2014   
 
 O. nr. 2506/2013 
 Ordin privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului 
 M. Of. nr. 94/6 feb. 2014   
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 
 O. nr. 458/452/529/2013 
 Ordin privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea  
 competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de  
 intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operaţiunea 1.3.3 "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de  
 furnizori sau clustere" 
 M. Of. nr. 264/10 mai 2013   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 

 O. nr. 65/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu  
 funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism 
 M. Of. nr. 353/14 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 221/2015  (M. Of. nr. 561/28 iul. 2015) 
 - O. nr. 415/2016  (M. Of. nr. 708/13 sep. 2016) 
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 - O. nr. 798/2018  (M. Of. nr. 394/8 mai 2018) 
 - O. nr. 1179/2018  (M. Of. nr. 882/19 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 234/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind atribuirea contractelor de prestări de servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale,  
 standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale de turism la care participă Autoritatea  
 Naţională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională 
 M. Of. nr. 659/28 oct. 2013   
 
 O. nr. 258/2013 

 Ordin privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestări de servicii privind organizarea în străinătate de către  
 Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu  
 finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională 
 M. Of. nr. 655/24 oct. 2013   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM 

 O. nr. 376/2013 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2013 privind acordarea ajutoarelor de  
 minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 20/11 ian. 2014   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 7/2013 
 Ordin referitor la măsuri privind siguranţa ascensoarelor de persoane 
 M. Of. nr. 105/21 feb. 2013   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 O. nr. 3071/2013 

 Ordin privind aprobarea Conţinutului educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat copiilor cu deficienţe senzoriale  
 multiple/surdocecitate 
 M. Of. nr. 146/19 mar. 2013   
 
 O. nr. 3084/2013 

 Ordin privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în  
 învăţământul Superior 
 M. Of. nr. 57/25 ian. 2013   
 
 O. nr. 3128/2013 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs  
 valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013 
 M. Of. nr. 92/13 feb. 2013   
 
 O. nr. 3179/2013 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, sesiunea 2013 
 M. Of. nr. 98/19 feb. 2013   
 
 O. nr. 3201/2013 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Harul" din municipiul Lugoj 
 M. Of. nr. 106/22 feb. 2013   
 
 O. nr. 3203/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "turism şi alimentaţie", calificările profesionale  
 "asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie", "tehnician nutriţionist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat  
 Colegiul Naţional Economic "Gheorghe Chiţu" din municipiul Craiova 
 M. Of. nr. 106/22 feb. 2013   
 
 O. nr. 3204/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "electronică automatizări", calificările  
 profesionale "tehnician aparate electromedicale", "tehnician în echipamente biomedicale", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări  
 publice", calificările profesionale "topograf în construcţii", "tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului" din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii "Constantin Brâncuşi" din municipiul Craiova 
  M. Of. nr. 106/22 feb. 2013 



 

 2510

 
 
 O. nr. 3205/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electric", calificarea profesională  
 "tehnician electrician electronist auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din  
 municipiul Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 106/22 feb. 2013   
 
 O. nr. 3210/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "umanist", specializarea "filologie" din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular "Vasile Goldiş" din municipiul Arad 
 M. Of. nr. 106/22 feb. 2013   
 
 O. nr. 3211/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "protecţia mediului", calificarea profesională  
 "tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Emil Racoviţă"  
 din municipiul Braşov 
 M. Of. nr. 106/22 feb. 2013   
 
 O. nr. 3212/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical generalist" şi "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Postliceală Sanitară "Dr. Bălin Alexandru" din municipiul Mediaş 
 M. Of. nr. 107/22 feb. 2013   
 
 O. nr. 3213/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical generalist" şi "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din localitatea Călan 
 M. Of. nr. 107/22 feb. 2013   
 
 O. nr. 3230/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Planeta Copiilor" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 106/22 feb. 2013   
 
 O. nr. 3231/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electric", calificarea profesională  
 "tehnician metrolog", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician operator telematică" din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Energetic nr. 1 din municipiul Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 107/22 feb. 2013   
 
 O. nr. 3232/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională  
 "agent de turism - ghid" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Economic "Emanuel Gojdu" din municipiul  
 Hunedoara 
 M. Of. nr. 107/22 feb. 2013   
 
 O. nr. 3233/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electronică automatizări",  
 calificarea profesională "tehnician operator tehnică de calcul" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic  
 "Domnul Tudor" din municipiul Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 107/22 feb. 2013   
 
 O. nr. 3235/2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare directă a Universităţii "Bioterra" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 134/14 mar. 2013   
 
 O. nr. 3306/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări",  
 calificarea profesională "tehnician în construcţii şi lucrări publice", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecatronist",  
 domeniul "fabricarea produselor din lemn", calificarea profesională "tehnician designer mobilă şi amenajări interioare", domeniul  
 "electric", calificarea profesională "tehnician electrotehnist", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "agricultură",  
 calificarea profesională "tehnician în agricultură" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Nicolae  
 Bălcescu" din localitatea întorsura Buzăului 
 M. Of. nr. 130/12 mar. 2013   
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 O. nr. 3307/2013 

 Ordin privind aprobarea modelului Atestatului de formare continuă a personalului didactic şi modelului "Fişei competenţelor şi a  
 disciplinelor/temelor" 
 M. Of. nr. 132/13 mar. 2013   
 
 O. nr. 3371/2013 

 Ordin privind aprobarea planurilor cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru  
 de învăţământ pentru învăţământul primar 
 M. Of. nr. 192/5 apr. 2013   
 
 O. nr. 3418/2013 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul primar, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a 
 M. Of. nr. 262/10 mai 2013   
 
 O. nr. 3430/2013 

 Ordin privind aprobarea programei pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la specializarea Navigaţie şi  
 transport maritim 
 M. Of. nr. 194/5 apr. 2013   
 
 O. nr. 3434/2013 
 Ordin privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 
 M. Of. nr. 162/26 mar. 2013   
 
 O. nr. 3544/2013 

 Ordin privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat  
 pentru anul universitar 2013-2014 
 M. Of. nr. 223/18 apr. 2013   
 
 O. nr. 3547/2013 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic  
 la 6 luni, respectiv la 12 luni de la absolvire 
 M. Of. nr. 284/21 mai 2013   
 
 O. nr. 3548/2013 

 Ordin privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii  
 pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani 
 M. Of. nr. 260/9 mai 2013   
 
 O. nr. 3587/2013 

 Ordin privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc  
 pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale 
 M. Of. nr. 245/29 apr. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 3691/2013  (M. Of. nr. 279/17 mai 2013) 
 
 
 O. nr. 3597/2013 

 Ordin privind aprobarea criteriilor necesare desemnării reprezentanţilor instituţiilor membre, respectiv nominalizării membrilor  
 Consiliului Naţional al Calificărilor, organ consultativ al Autorităţii Naţionale pentru Calificări 
 M. Of. nr. 331/6 iun. 2013   
 
 O. nr. 3622/2013 

 Ordin privind sesiunea specială de evaluare naţională 2013 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale de pregătire  
 pentru olimpiadele internaţionale 
 M. Of. nr. 248/30 apr. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 3805/2013  (M. Of. nr. 315/31 mai 2013) 
 
 
 O. nr. 3652/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-martie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014 
 M. Of. nr. 274/15 mai 2013   
 
 O. nr. 3653/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană "Academia  
 Română pentru Copii" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 277/16 mai 2013 
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 Modificări: 
 - O. nr. 3867/2013  (M. Of. nr. 366/19 iun. 2013) 
 
 
 O. nr. 3732/2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 M. Of. nr. 311/30 mai 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 4030/2018  (M. Of. nr. 614/17 iul. 2018) 
 
 
 O. nr. 3746/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-martie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014 
 M. Of. nr. 328/6 iun. 2013   
 
 O. nr. 3750/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical generalist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol  
 Davila" din municipiul Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 328/6 iun. 2013   
 
 O. nr. 3751/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Lumina" din  
 municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 328/6 iun. 2013   
 
 O. nr. 3752/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Casa Speranţei"  
 din municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 328/6 iun. 2013   
 
 O. nr. 3818/2013 
 Ordin privind structura anului şcolar 2013-2014 
 M. Of. nr. 430/15 iul. 2013   
 
 O. nr. 3823/2013 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de Limbă, cultură şi  
 civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 344/12 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 5531/2018  (M. Of. nr. 1060/14 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 3825/2013 
 Ordin privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa" 
 M. Of. nr. 376/26 iun. 2013   
 
 O. nr. 3894/2013 

 Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar  
 2013-2014 
 M. Of. nr. 367/20 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 5641/2013  (M. Of. nr. 28/14 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 3895/2013 

 Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar  
 2013-2014 
 M. Of. nr. 367/20 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 5641/2013  (M. Of. nr. 28/14 ian. 2014) 
 
 
 
 O. nr. 4015/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină "David" din municipiul  
 Zalău 
 M. Of. nr. 405/5 iul. 2013   
 
 O. nr. 4016/2013 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Panda" din localitatea Buftea 
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 M. Of. nr. 405/5 iul. 2013   
 
 O. nr. 4017/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 405/5 iul. 2013   
 
 O. nr. 4018/2013 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Şapte ani" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 405/5 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 5356/2020  (M. Of. nr. 905/6 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 4019/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Cornerstone" - Filiala  
 Asociaţiei "Hope for the Children International" din municipiul Dorohoi 
 M. Of. nr. 405/5 iul. 2013   
 
 O. nr. 4020/2013 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Paradis" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 405/5 iul. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 193/20 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 4037/2013 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină "Copiii Harului" din municipiul  
 Lugoj de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Harul" din municipiul Lugoj 
 M. Of. nr. 417/10 iul. 2013   
 
 O. nr. 4038/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014 
 M. Of. nr. 406/5 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 4892/2013  (M. Of. nr. 574/10 sep. 2013) 
 
 
 O. nr. 4184/2013 

 Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar  
 2013-2014 
 M. Of. nr. 442/19 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 5641/2013  (M. Of. nr. 28/14 ian. 2014) 
 
 
 O. nr. 4215/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-iunie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014 
 M. Of. nr. 467/29 iul. 2013   
 
 O. nr. 4229/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Sf. Theodor" din municipiul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 485/2 aug. 2013   
 
 O. nr. 4230/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. din municipiul  
 Râmnicu Vâlcea 
 M. Of. nr. 485/2 aug. 2013   
 
 O. nr. 4231/2013 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Tic - Pitic" din municipiul Tulcea 
 M. Of. nr. 482/1 aug. 2013    
 
 O. nr. 4232/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Paradisul  
 Prichindeilor" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 482/1 aug. 2013 
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 Modificări: 
 - O. nr. 5071/2019  (M. Of. nr. 827/10 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 4233/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa nr. 20 "Samariteanul" din municipiul  
 Suceava 
 M. Of. nr. 470/29 iul. 2013   
 
 O. nr. 4234/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic "Prof. Univ. Dr. Alexandru  
 Ionescu" din municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 470/29 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 3780/2019  (M. Of. nr. 309/19 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 4235/2013 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ariei" din municipiul Ploieşti 
 M. Of. nr. 470/29 iul. 2013   
 
 O. nr. 4236/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Axia" din  
 municipiul Craiova 
 M. Of. nr. 470/29 iul. 2013   
 
 O. nr. 4353/2013 

 Ordin privind aprobarea curriculumului pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru  
 clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi a planului de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria  
 curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor 
 M. Of. nr. 579/11 sep. 2013   
 
 O. nr. 4479/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în luna iunie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014 
 M. Of. nr. 538/26 aug. 2013   
 
 O. nr. 4815/2013 

 Ordin privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a curriculumului de pregătire profesională de  
 nivel 3 avansat pentru calificarea antrenor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal 
 M. Of. nr. 552/30 aug. 2013   
 
 O. nr. 4888/2013 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii  
 învăţământului profesional cu durata de 2 ani 
 M. Of. nr. 616/3 oct. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 4420/2014  (M. Of. nr. 674/15 sep. 2014) 
 
 
 O. nr. 4893/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Educaţional Center" din  
 municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 570/6 sep. 2013   
 
 O. nr. 4909/2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti 
 M. Of. nr. 558/3 sep. 2013   
 
 O. nr. 4910/2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Mihai Eminescu" din Timişoara 
 M. Of. nr. 558/3 sep. 2013   
 
 O. nr. 4911/2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti 
 M. Of. nr. 558/3 sep. 2013    
 
 O. nr. 4912/2013 
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 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi 
 M. Of. nr. 558/3 sep. 2013   
 
 O. nr. 4923/2013 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014 
 M. Of. nr. 569/6 sep. 2013   
 
 O. nr. 4924/2013 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014 
 M. Of. nr. 570/6 sep. 2013   
 
 O. nr. 4925/2013 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 570/6 sep. 2013   
 
 O. nr. 4959/2013 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se  
 vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 568/6 sep. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 5238/2015  (M. Of. nr. 711/22 sep. 2015) 
 
 
 O. nr. 4982/2013 
 Ordin privind activitatea de conducere de doctorat 
 M. Of. nr. 582/13 sep. 2013   
 
 O. nr. 5037/2013 

 Ordin privind corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat şi  
 domeniile de doctorat 
 M. Of. nr. 596/24 sep. 2013   
 
 O. nr. 5076/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal" , profilul "resurse naturale şi protecţia mediului" , domeniul  
 "industrie alimentară" , calificarea profesională "tehnician în industria alimentară" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat  
 Liceul Tehnologic din localitatea Ţăndărei 
 M. Of. nr. 611/1 oct. 2013   
 
 O. nr. 5077/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal" , profilul "servicii" , domeniul "turism şi alimentaţie" , calificarea  
 profesională "tehnician în turism" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Victor Slăvescu" din  
 localitatea Rucăr 
 M. Of. nr. 611/1 oct. 2013   
 
 O. nr. 5078/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Iosif" din  
 municipiul Galaţi 
 M. Of. nr. 611/1 oct. 2013   
 
 O. nr. 5142/2013 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 5-a 
 M. Of. nr. 612/2 oct. 2013   
 
 O. nr. 5144/2013 
 Ordin privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie 
 M. Of. nr. 714/20 nov. 2013   
 
 O. nr. 5180/2013 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură  
 europeană de cercetare (ERIC) 
 M. Of. nr. 755/5 dec. 2013   
 
 O. nr. 5200/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical de radiologie" şi "asistent medical de laborator" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat  
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 Şcoala Postliceală Sanitară "Fundeni" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 633/14 oct. 2013   
 
 O. nr. 5211/2013 

 Ordin pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului  
 universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii  
 universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,  
 tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2013-2014 
 M. Of. nr. 636/15 oct. 2013   
 
 O. nr. 5294/2013 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar  
 2013-2014 
 M. Of. nr. 698/14 nov. 2013   
 
 O. nr. 5332/2013 

 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul  
 profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 
 M. Of. nr. 755/5 dec. 2013   
 
 O. nr. 5364/2013 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe  
 excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 843/30 dec. 2013   
 
 O. nr. 5451/2013 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar  
 2014-2015 
 M. Of. nr. 717/21 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 3080/2014  (M. Of. nr. 117/17 feb. 2014) 
 - O. nr. 3275/2014  (M. Of. nr. 270/11 apr. 2014) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 32/2016  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 5453/2013 

 Ordin privind aprobarea Programei valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în  
 învăţământul preuniversitar, specialitatea postului educator-puericultor 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2014   
 
 O. nr. 5471/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Licurici" din satul Slobozia, comuna  
 Voineşti, judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 721/22 nov. 2013   
 
 O. nr. 5472/2013 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Tom şi Jerry" din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 730/27 nov. 2013   
 
 O. nr. 5473/2013 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Primară "Dreamland" din localitatea Voluntari 
 M. Of. nr. 723/25 nov. 2013   
 
 O. nr. 5533/2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Apollonia" din Iaşi 
 M. Of. nr. 719/22 nov. 2013   
 
 O. nr. 5559/2013 
 Ordin privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 186/14 mar. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 4487/2015  (M. Of. nr. 581/3 aug. 2015) 
 
 
 O. nr. 5578/2013 
 Ordin privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare 
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 M. Of. nr. 843/30 dec. 2013     
 O. nr. 5601/2013 

 Ordin privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Little London" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 775/12 dec. 2013   
 
 O. nr. 5734/2013 

 Ordin privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de maşter şi de doctorat  
 pentru anul universitar 2014-2015 
 M. Of. nr. 28/14 ian. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 3838/2014  (M. Of. nr. 518/11 iul. 2014) 
 
 
 O. nr. 5760/2013 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfânta Ana" din municipiul Câmpulung  
 Moldovenesc de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfânta Maria" din municipiul Rădăuţi 
 M. Of. nr. 40/17 ian. 2014   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 3412/557/2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de  
 educaţie timpurie antepreşcolară 
 M. Of. nr. 244/29 apr. 2013   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 26/2013 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2013 
 M. Of. nr. 29/14 ian. 2013   
 
 O. nr. 71/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31  
 decembrie 2012 
 M. Of. nr. 63/29 ian. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1762/2018  (M. Of. nr. 324/12 apr. 2018) 
 
 
 O. nr. 128/2013 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 februarie 2013 
 M. Of. nr. 67/31 ian. 2013   
 
 O. nr. 161/2013 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013  
 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte  
 normative 
 M. Of. nr. 91/13 feb. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 632/2013  (M. Of. nr. 308/29 mai 2013) 
 - O. nr. 1722/2013  (M. Of. nr. 647/22 oct. 2013) 
 
 
 O. nr. 178/2013 

 Ordin privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul programului-cadru de emisiuni de titluri de stat,  
 pe termen mediu, "Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligaţiuni denominată în dolari SUA, în sumă de minimum 500 milioane  
 dolari SUA şi maximum 1,5 miliarde dolari SUA, cu o scadenţă de minimum 10 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 91/13 feb. 2013   
 
 O. nr. 224/2013 
 Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual 
 M. Of. nr. 106/22 feb. 2013   
 
 O. nr. 231/2013 

 Ordin privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate  
 prin magazinele duty-free 
 M. Of. nr. 104/21 feb. 2013   
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 O. nr. 241/2013 

 Ordin privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea  
 efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 104/21 feb. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 277/2013  (M. Of. nr. 119/4 mar. 2013) 
 
 
 O. nr. 252/2013 

 Ordin pentru publicarea Acordului dintre autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din Confederaţia Elveţiană,  
 semnat la Berna la 6 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la  
 articolul IX al Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, pentru amendarea  
 Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere,  
 semnată la Bucureşti la 25 octombrie 1993 
 M. Of. nr. 111/26 feb. 2013   
 
 O. nr. 264/2013 

 Ordin privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu  
 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice  
 centrale şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 116/28 feb. 2013   
 
 O. nr. 287/2013 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 martie 2013 
 M. Of. nr. 119/4 mar. 2013   
 
 O. nr. 353/2013 

 Ordin privind desemnarea biroului central de legătură responsabil pentru schimbul de informaţii privind cooperarea administrativă în  
 domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 163/26 mar. 2013   
 
 O. nr. 410/2013 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013 
 M. Of. nr. 183/2 apr. 2013   
 
 O. nr. 411/2013 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie 2013 
 M. Of. nr. 183/2 apr. 2013   
 
 O. nr. 430/2013 

 Ordin privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale Ministerului Finanţelor Publice în vederea efectuării unor verificări cu  
 privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 194/5 apr. 2013   
 
 O. nr. 501/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat,  
 bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,  
 bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale 
 M. Of. nr. 219/17 apr. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1115/2015  (M. Of. nr. 700/17 sep. 2015) 
 - O. nr. 386/2016  (M. Of. nr. 228/28 mar. 2016) 
 - O. nr. 2080/2019  (M. Of. nr. 332/2 mai 2019) 
 - O. nr. 3774/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) 
 - O. nr. 9/2020  (M. Of. nr. 16/13 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 505/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,  
 precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013 
 M. Of. nr. 229/22 apr. 2013   
 
 O. nr. 508/2013 

 Ordin privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a  
 Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii de către întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu  
 pentru întreprinderi mici şi mijlocii, pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 216/16 apr. 2013   
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 O. nr. 512/2013 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru  
 reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene 
 M. Of. nr. 232/23 apr. 2013   
 
 O. nr. 559/2013 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 
 M. Of. nr. 252/7 mai 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 698/2013  (M. Of. nr. 298/24 mai 2013) 
 
 
 O. nr. 614/2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
 M. Of. nr. 290/22 mai 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 2035/2017  (M. Of. nr. 707/31 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 740/2013 
 Ordin privind prospectele de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2013 
 M. Of. nr. 315/31 mai 2013   
 
 O. nr. 814/2013 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică  
 Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin  
 Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 
 M. Of. nr. 385/28 iun. 2013   
 
 O. nr. 917/2013 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iulie 
 M. Of. nr. 402/4 iul. 2013   
 
 O. nr. 918/2013 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2013 
 M. Of. nr. 402/4 iul. 2013   
 
 O. nr. 959/2013 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de sprijin  
 pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii  
 Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie  
 guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 
 M. Of. nr. 416/10 iul. 2013   
 
 O. nr. 966/2013 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2013 
 M. Of. nr. 451/23 iul. 2013   
 
 O. nr. 1049/2013 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2013 
 M. Of. nr. 486/2 aug. 2013   
 
 O. nr. 1283/2013 
 Ordin privind aprobarea constituirii şi menţinerii unei rezerve financiare în valută la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 517/19 aug. 2013   
 
 O. nr. 1353/2013 

 Ordin de aplicare a prevederilor art. 64 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe  
 anul 2013 
 M. Of. nr. 525/21 aug. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 589/18 sep. 2013) 
 
 
 O. nr. 1354/2013 
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 Ordin privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.  
 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 526/21 aug. 2013   
 
 O. nr. 1428/2013 

 Ordin pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a  
 Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune si a modelului înscrisului denumit "Titlu de creanţă", prevăzut la art. 24 alin. (3)  
 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 
 M. Of. nr. 42/20 ian. 2014   
 
 O. nr. 1439/2013 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2013 
 M. Of. nr. 564/4 sep. 2013   
 
 O. nr. 1447/2013 
 Ordin pentru reglementarea procedurii de raportare a datelor privind fondurile externe nerambursabile şi finanţarea naţională 
 M. Of. nr. 567/5 sep. 2013   
 
 O. nr. 1520/2013 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind  
 reglementarea unor măsuri fiscale 
 M. Of. nr. 583/13 sep. 2013   
 
 O. nr. 1651/2013 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de selecţie de oferte în vederea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de  
 la instituţii financiare româneşti/străine 
 M. Of. nr. 631/11 oct. 2013   
 
 O. nr. 1661/2013 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 octombrie 2013 
 M. Of. nr. 614/2 oct. 2013   
 
 O. nr. 1662/2013 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna octombrie 2013 
 M. Of. nr. 614/2 oct. 2013   
 
 O. nr. 1738/2013 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin  
 redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 18 septembrie 2020, cu maturitate de 7 ani şi cupon 4,625%, în sumă de  
 minimum 250 milioane EUR şi maximum 500 milioane EUR, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term  
 Notes", si desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 644/21 oct. 2013   
 
 O. nr. 1819/2013 

 Ordin de aprobare a metodologiei privind scoaterea din evidenţa contabilă a creanţelor reprezentând sume datorate Fondului de  
 contrapartidă constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de  
 contrapartidă 
 M. Of. nr. 688/11 nov. 2013   
 
 O. nr. 1877/2013 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013 
 M. Of. nr. 720/22 nov. 2013   
 
 O. nr. 1920/2013 
 Ordin privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 20654 alin. (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 748/3 dec. 2013   
 
 O. nr. 1924/2013 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 decembrie 2013 
 M. Of. nr. 737/29 nov. 2013   
 
 O. nr. 2004/2013 



 

 2521

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice 
 M. Of. nr. 794/17 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 2590/2017  (M. Of. nr. 791/6 oct. 2017) 
 - O. nr. 3774/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 2005/2013 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare", aprobat prin  
 Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 
 M. Of. nr. 801/18 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 3774/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 2008/2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 284 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice 
 M. Of. nr. 789/16 dec. 2013   
 
 O. nr. 2020/2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013 
 M. Of. nr. 806/19 dec. 2013   
 
 O. nr. 2022/2013 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă" şi al Programului de  
 sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale  
 Uniunii Europene alocate României 
 M. Of. nr. 810/20 dec. 2013   
 
 O. nr. 2060/2013 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2014 
 M. Of. nr. 836/24 dec. 2013   
 
 O. nr. 2061/2013 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2014 
 M. Of. nr. 836/24 dec. 2013   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 

 O. nr. 608/76/1595/2013 
 Ordin privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru  
 autovehicule 
 M. Of. nr. 406/5 iul. 2013   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 821/2247/2013 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor  
 administrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de  
 insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 410/8 iul. 2013   
 
 O. nr. 1918/2013/65/2014 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru 
 M. Of. nr. 68/28 ian. 2014   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 808/1422/2013 
 Ordin pentru aprobarea Înţelegerii comune a Subcomitetului Fiscal Nabucco cu privire la paragraful 2 al articolului 11 din Acordul dintre  
 Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la 13 iulie  
 2009 
 M. Of. nr. 372/21 iun. 2013   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 326/94/2013 
 Ordin privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management 
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 M. Of. nr. 143/18 mar. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1869/1227/2013  (M. Of. nr. 721/22 nov. 2013) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 1906/1228/2474/2013 
 Ordin de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea  
 TVA eligibile în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane 
 M. Of. nr. 731/27 nov. 2013   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 8/2013 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 172 "Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din  
 contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de  
 15 noiembrie 2012 şi neachitate" 
 M. Of. nr. 23/11 ian. 2013   
 
 O. nr. 467/2013 
 Ordin privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale 
 M. Of. nr. 254/8 mai 2013   
 
 O. nr. 504/2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS 
 M. Of. nr. 252/7 mai 2013   
 
 O. nr. 938/2013 
 Ordin pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" 
 M. Of. nr. 485/2 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1672/2014  (M. Of. nr. 462/24 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 1021/2013 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată  
 stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice" 
 M. Of. nr. 501/8 aug. 2013   
 
 O. nr. 1022/2013 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care  
 desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere 
 M. Of. nr. 505/9 aug. 2013   
 
 O. nr. 1024/2013 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei  
 fiscale" 
 M. Of. nr. 501/8 aug. 2013   
 
 O. nr. 2223/2013 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia  
 ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată" 
 M. Of. nr. 548/29 aug. 2013   
 
 O. nr. 2224/2013 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de  
 către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit.  
 a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" 
 M. Of. nr. 549/29 aug. 2013   
 
 O. nr. 3361/2013 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor şi armelor  
 achiziţionate intracomunitar 
 M. Of. nr. 663/29 oct. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2280/2014  (M. Of. nr. 560/29 iul. 2014) - modifică titlul 
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 O. nr. 3494/2013 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat «Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor», cod  
 A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală 
 M. Of. nr. 695/13 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 3602/2015  (M. Of. nr. 930/16 dec. 2015) 
 - O. nr. 2010/2019  (M. Of. nr. 688/20 aug. 2019) 
 - O. nr. 722/2021  (M. Of. nr. 607/18 iun. 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 3504/2013 
 Ordin privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 704/18 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 3760/2013  (M. Of. nr. 798/18 dec. 2013) 
 - O. nr. 1742/2014  (M. Of. nr. 489/1 iul. 2014) 
 
 
 O. nr. 3751/2013 

 Ordin privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale  
 prealabile documentare 
 M. Of. nr. 765/9 dec. 2013   
 
 O. nr. 3854/2013 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" 
 M. Of. nr. 10/8 ian. 2014   
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 543/2366/1446/1489/1441/879/2013 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei  
 Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii  
 publice 
 M. Of. nr. 481/1 aug. 2013   
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 1127/93182/2488/1320/2013 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii privind plata echipamentelor şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către beneficiar pe şantier,  
 în cadrul contractelor de lucrări finanţate în Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul  
 operaţional sectorial Transport 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 

 O. nr. 565/1549/2013 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii privind modificarea condiţiilor de plată stabilite în cadrul documentaţiilor de atribuire, ulterior  
 atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu, Axa prioritară 1 -  
 "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată" 
 M. Of. nr. 401/3 iul. 2013   
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 542/1445/881/2013 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în  
 cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013 
 M. Of. nr. 401/3 iul. 2013   
 
 O. nr. 1126/2487/1321/2013 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor  
 de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport 
 M. Of. nr. 667/31 oct. 2013   
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 
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 O. nr. 359/C/2013 

 Ordin pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025-1.032 din Legea  
 nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 
 M. Of. nr. 69/1 feb. 2013   
 
 O. nr. 511/C/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul  
 administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 93/14 feb. 2013   
 
 O. nr. 1760/C/2013 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul  
 administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 317/31 mai 2013   
 
 O. nr. 1792/C/2013 

 Ordin pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special  
 definitivi din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 356/17 iun. 2013   
 
 O. nr. 1891/C/2013 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice  
 din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor 
 M. Of. nr. 572/9 sep. 2013   
 
 O. nr. 2333/C/2013 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 
 M. Of. nr. 479/1 aug. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 591/19 sep. 2013) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1886/C/2016  (M. Of. nr. 392/23 mai 2016) 
 - O. nr. 4181/C/2016  (M. Of. nr. 978/6 dec. 2016) 
 - O. nr. 1618/C/2017  (M. Of. nr. 468/22 iun. 2017) 
 - O. nr. 6887/C/2020  (M. Of. nr. 1135/25 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 2412/C/2013 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor  
 de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale de agent  
 de penitenciare la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna 
 M. Of. nr. 540/27 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1951/C/2015  (M. Of. nr. 500/7 iul. 2015) 
 - O. nr. 115/C/2017  (M. Of. nr. 75/30 ian. 2017) - modifică titlul, art. 2, anexa nr. 2 
 - O. nr. 1947/C/2018  (M. Of. nr. 514/22 iun. 2018) 
 - O. nr. 3504/C/2020  (M. Of. nr. 877/25 sep. 2020) 
 - O. nr. 3917/C/2021  (M. Of. nr. 776/11 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 2908/C/2013 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific  
 pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de  
 echipament 
 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 167/C/2016  (M. Of. nr. 107/11 feb. 2016) 
 - O. nr. 513/C/2019  (M. Of. nr. 113/13 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 3029/C/2013 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în  
 anul 2013 
 M. Of. nr. 670/1 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 2881/C/2014  (M. Of. nr. 622/26 aug. 2014) 
 
 
 O. nr. 3568/C/2013 
 Ordin privind stabilirea datei punerii în funcţiune a Tribunalului Specializat Bucureşti 
 M. Of. nr. 727/26 nov. 2013   
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 O. nr. 3691/C/2013 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de  
 specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2013 
 M. Of. nr. 765/9 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 930/C/2014  (M. Of. nr. 197/20 mar. 2014) 
 
 
 O. nr. 3692/C/2013 
 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 773/11 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 931/C/2014  (M. Of. nr. 210/25 mar. 2014) 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 646/2013 

 Decizie pentru aprobarea Procedurii de efectuare a verificărilor asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor declaraţi "admis" la  
 concursul de admitere  în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna 
 M. Of. nr. 38/17 ian. 2014   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 
 O. nr. 44/2013 

 Ordin pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor şi capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de  
 faună de interes cinegetic 
 M. Of. nr. 27/12 ian. 2013   
 
 O. nr. 86/2013 

 Ordin pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la  
 art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea  
 materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund 
 M. Of. nr. 86/8 feb. 2013   
 
 O. nr. 89/2013 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile  
 nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi  
 încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020 
 M. Of. nr. 104/21 feb. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 654/2013  (M. Of. nr. 251/30 apr. 2013) 
 - O. nr. 169/2018  (M. Of. nr. 282/29 mar. 2018) 
 - O. nr. 444/2018  (M. Of. nr. 424/18 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 249/2013 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Pădurea Plopeni 
 M. Of. nr. 127/8 mar. 2013   
 
 O. nr. 338/2013 
 Ordin privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanţă comunitară şi/sau arii naturale protejate de interes naţional 
 M. Of. nr. 160/26 mar. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 754/2016  (M. Of. nr. 405/30 mai 2016) 
 - O. nr. 1073/2016  (M. Of. nr. 532/15 iul. 2016) 
 - O. nr. 797/2016  (M. Of. nr. 537/18 iul. 2016) 
 
 
 O. nr. 400/2013 

 Ordin privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul  
 2013 
 M. Of. nr. 145/19 mar. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 578/2013  (M. Of. nr. 198/8 apr. 2013) 
 
 
 O. nr. 454/2013 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a  
 plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere 
 M. Of. nr. 159/25 mar. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 379/2018  (M. Of. nr. 332/16 apr. 2018) 
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 O. nr. 702/2013 

 Ordin privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării  
 pe anul 2013 
 M. Of. nr. 258/9 mai 2013   
 
 O. nr. 1225/2013 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de  
 vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014 
 M. Of. nr. 272/15 mai 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1770/2013  (M. Of. nr. 474/31 iul. 2013) 
 - O. nr. 2181/2013  (M. Of. nr. 635/15 oct. 2013) 
 - O. nr. 87/2014  (M. Of. nr. 141/26 feb. 2014) 
 
 
 O. nr. 1231/2013 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 313/30 mai 2013 
   
 O. nr. 1318/2013 
 Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 314/30 mai 2013   
 
 O. nr. 1601/2013 

 Ordin pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului  
 nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 
 M. Of. nr. 465/26 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1467/2014  (M. Of. nr. 679/17 sep. 2014) 
 - O. nr. 614/2016  (M. Of. nr. 270/8 apr. 2016) 
 - O. nr. 459/2017  (M. Of. nr. 199/22 mar. 2017) 
 - O. nr. 487/2018  (M. Of. nr. 484/12 iun. 2018) 
 - O. nr. 373/2019  (M. Of. nr. 359/9 mai 2019) 
 - O. nr. 329/2020  (M. Of. nr. 193/10 mar. 2020) 
 - O. nr. 1396/2020  (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) 
 - O. nr. 1461/2021  (M. Of. nr. 849/6 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 1644/2013 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind controlul producătorilor, furnizorilor şi beneficiarilor de materiale forestiere de  
 reproducere 
 M. Of. nr. 419/10 iul. 2013   
 
 O. nr. 1645/2013 
 Ordin pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază 
 M. Of. nr. 539/26 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 931/2014  (M. Of. nr. 863/27 nov. 2014) 
 - O. nr. 428/2018  (M. Of. nr. 475/8 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 1721/2013 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru primirea, verificarea şi acceptarea licenţelor FLEGT 
 M. Of. nr. 466/26 iul. 2013   
 
 O. nr. 2112/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare  
 pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia  
 din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 
 M. Of. nr. 594/23 sep. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1436/2014  (M. Of. nr. 620/25 aug. 2014) 
 - O. nr. 5591/2017  (M. Of. nr. 676/18 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 2532/2013 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional B1 "Rezervaţia de orbeţi de la Apahida" 
 M. Of. nr. 703/15 nov. 2013   
 
 O. nr. 2947/2013 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului naţional de date meteorologice al Administraţiei Naţionale de  
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 Meteorologie 
 M. Of. nr. 8/7 ian. 2014   
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 330/44/2178/2013 
 Ordin pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a  
 Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică 
 M. Of. nr. 456/24 iul. 2013   
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 151/2013 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de  
 muncã pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 62/29 ian. 2013   
 
 O. nr. 399/2013 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei  
 Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi  
 promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 123/6 mar. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 138/2016  (M. Of. nr. 93/8 feb. 2016) 
 - O. nr. 157/2017  (M. Of. nr. 153/1 mar. 2017) 
 - O. nr. 945/2018  (M. Of. nr. 193/2 mar. 2018) 
 - O. nr. 591/2019  (M. Of. nr. 276/11 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 446/2013 

 Ordin pentru aprobarea actelor adiţionale la acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial  
 Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
 M. Of. nr. 196/8 apr. 2013   
 
 O. nr. 594/2013 

 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale  
 de protecţie 
 M. Of. nr. 209/12 apr. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 254/2014  (M. Of. nr. 159/5 mar. 2014) 
 - O. nr. 836/2015  (M. Of. nr. 282/27 apr. 2015) 
 - O. nr. 143/2016  (M. Of. nr. 101/10 feb. 2016) 
 - O. nr. 1535/2017  (M. Of. nr. 714/4 sep. 2017) 
 
 
 O. nr. 713/2013 

 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi  
 sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive 
 M. Of. nr. 247/30 apr. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 2190/2015  (M. Of. nr. 868/20 nov. 2015) 
 
 
 O. nr. 874/2013 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul  
 2013 
 M. Of. nr. 291/22 mai 2013   
 
 O. nr. 886/2013 
 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini 
 M. Of. nr. 321/4 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 2000/2015  (M. Of. nr. 786/22 oct. 2015) 
 - O. nr. 1536/2017  (M. Of. nr. 716/5 sep. 2017) 
 
 
 O. nr. 1069/2013 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea  
 resurselor umane 2007-2013" şi Ghidurilor solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi  
 Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 369/20 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1141/2013  (M. Of. nr. 370/21 iun. 2013) 
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 O. nr. 1110/2013 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 pentru  
 implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 367/20 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1544/2013  (M. Of. nr. 467/29 iul. 2013) 
 - O. nr. 1137/2013  (M. Of. nr. 520/20 aug. 2013) 
 
 
 O. nr. 1121/2013 

 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare pentru accesarea axei prioritare 7 "Asistenţă tehnică" de către organismele  
 intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 370/21 iun. 2013   
 
 O. nr. 1137/2013 

 Ordin privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip  
 strategic nr. 126 "Schema de garanţie pentru tineri" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 520/20 aug. 2013   
 
 O. nr. 1141/2013 

 Ordin privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip  
 strategic şi Grant nr. 123-125,127-152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane  
 2007-2013" 
 M. Of. nr. 370/21 iun. 2013   
 
 O. nr. 1207/2013 

 Ordin privind aprobarea Ghidurilor solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr.  
 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 429/15 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1663/2013  (M. Of. nr. 514/14 aug. 2013) 
 
 
 O. nr. 1544/2013 

 Ordin privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip  
 strategic nr. 126 "Schema de Garanţie pentru Tineri" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 467/29 iul. 2013   
 
 O. nr. 1545/2013 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165  
 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" pentru implementarea Programului operaţional sectorial  
 "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 467/29 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1750/2013  (M. Of. nr. 522/20 aug. 2013) 
 - O. nr. 1786/2013  (M. Of. nr. 559/3 sep. 2013) 
 
 
 O. nr. 1750/2013 

 Ordin privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip  
 strategic nr. 165 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" pentru implementarea Programului  
 operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 M. Of. nr. 522/20 aug. 2013   
 
 O. nr. 1883/2013 

 Ordin privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2014, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza  
 Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi  
 administrează unităţi de asistenţă socială 
 M. Of. nr. 577/10 sep. 2013   
 
 O. nr. 1924/2013 

 Ordin privind modalitatea de finalizare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor cu nr. 88 şi 107 "Burse doctorale" cofinanţate din Fondul  
 Social European 
 M. Of. nr. 595/24 sep. 2013   
 
 O. nr. 2272/2013 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor  
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 persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013   
 
 O. nr. 2591/2013 

 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip strategic/grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea  
 resurselor umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model pentru contractele de finanţare ce urmează a fi semnate de Autoritatea de  
 management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"/organismele intermediare pentru Programul  
 operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 
 M. Of. nr. 814/20 dec. 2013   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 2041/1735/2013 
 Ordin privind stabilirea procedurii de avizare a solicitărilor de ocupare a posturilor vacante din unităţile de asistenţă socială prevăzute la  
 art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii  
 administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub  
 autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor 
 M. Of. nr. 647/22 oct. 2013   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 6/2013 

 Ordin privind aprobarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de recrutare, testare  
 şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi 
 M. Of. nr. 28/14 ian. 2013     
 O. nr. 28/2013 

 Ordin privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie  
 "Cantacuzino" 
 M. Of. nr. 51/23 ian. 2013   
 
 O. nr. 40/2013 
 Ordin privind aprobarea Ghidului de practică medicală pentru specialitatea chirurgie vasculară 
 M. Of. nr. 258/9 mai 2013   
 
 O. nr. 85/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul  
 sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale 
 M. Of. nr. 93/14 feb. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1508/2016  (M. Of. nr. 13/6 ian. 2017) 
 - O. nr. 272/2017  (M. Of. nr. 183/15 mar. 2017) 
 - O. nr. 369/2017  (M. Of. nr. 216/29 mar. 2017) 
 - O. nr. 561/2020  (M. Of. nr. 286/6 apr. 2020) 
 - O. nr. 640/2021  (M. Of. nr. 482/10 mai 2021) 
 - O. nr. 1351/2021  (M. Of. nr. 718/21 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 92/2013 

 Ordin pentru aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la  
 donatori neînrudiţi 
 M. Of. nr. 90/12 feb. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1078/2013  (M. Of. nr. 600/26 sep. 2013) 
 
 
 O. nr. 174/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială "Medico Science" - S.R.L. pentru activitatea de bancă de celule stem  
 hematopoietice din sângele placentar, mostre de sânge din cordonul ombilical, mostre de ţesut din cordonul ombilical şi celule stem  
 mezenchimale din ţesutul cordonului ombilical 
 M. Of. nr. 113/27 feb. 2013   
 
 O. nr. 359/2013 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 153/22 mar. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1118/2013  (M. Of. nr. 604/27 sep. 2013) 
 - O. nr. 1367/2013  (M. Of. nr. 704/18 nov. 2013) 
 - O. nr. 1675/2013  (M. Of. nr. 85/4 feb. 2014) 
 
 
 O. nr. 385/2013 
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 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială "West Eye Hospital" - S.R.L. pentru activitatea de transplant de cornee 
 M. Of. nr. 156/25 mar. 2013   
 
 O. nr. 386/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială "Medsystem Varad" - S.R.L. pentru activitatea de transplant de cornee 
 M. Of. nr. 156/25 mar. 2013   
 
 O. nr. 403/2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 188/3 apr. 2013   
 
 O. nr. 422/2013 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014 
 M. Of. nr. 173/29 mar. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 200/9 apr. 2013) 
 Modificări: 
 - O. nr. 532/2013  (M. Of. nr. 234/23 apr. 2013) 
 - O. nr. 816/2013  (M. Of. nr. 429/15 iul. 2013) 
 - O. nr. 1150/2013  (M. Of. nr. 661/29 oct. 2013) 
 - O. nr. 1549/2013  (M. Of. nr. 833/24 dec. 2013) 
 - O. nr. 209/2014  (M. Of. nr. 152/3 mar. 2014) 
 - O. nr. 746/2014  (M. Of. nr. 472/26 iun. 2014) 
 - O. nr. 1207/2014  (M. Of. nr. 757/17 oct. 2014) 
 - O. nr. 1609/2014  (M. Of. nr. 955/29 dec. 2014) 
 - O. nr. 245/2015  (M. Of. nr. 166/10 mar. 2015) 
 
 
 
 O. nr. 436/2013 

 Ordin pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Colţea - Compartimentul de transplant medular pentru activitatea de transplant de  
 celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic în scop terapeutic 
 M. Of. nr. 191/4 apr. 2013   
 
 O. nr. 456/2013 

 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de  
 discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru  
 asigurarea acestora pe piaţa din România 
 M. Of. nr. 197/8 apr. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1443/2013  (M. Of. nr. 750/4 dec. 2013) 
 - O. nr. 1554/2013  (M. Of. nr. 834/24 dec. 2013) 
 - O. nr. 772/2014  (M. Of. nr. 492/2 iul. 2014) 
 - O. nr. 1575/2014  (M. Of. nr. 946/23 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 478/2013 
 Ordin privind desfăşurarea activităţilor în domeniul transplantului 
 M. Of. nr. 201/9 apr. 2013   
 
 O. nr. 493/2013 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind susţinerea examenului pentru obţinerea calităţii de arbitru atestat de Ministerul Sănătăţii  
 în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
 M. Of. nr. 218/17 apr. 2013   
 
 O. nr. 502/2013 

 Ordin pentru aprobarea obligativităţii raportării lunare a punerii pe piaţa din România, respectiv a vânzărilor medicamentelor de uz uman  
 de către distribuitorii angro/importatorii/fabricanţii autorizaţi 
 M. Of. nr. 210/13 apr. 2013   
 
 O. nr. 607/2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare 
 M. Of. nr. 281/20 mai 2013   
 
 O. nr. 608/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau  
 componente sanguine umane din ori în alte ţări 
 M. Of. nr. 268/14 mai 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1377/2015  (M. Of. nr. 822/4 nov. 2015) 
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 O. nr. 636/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori autorizaţi  
 de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 M. Of. nr. 278/17 mai 2013   
 
 O. nr. 658/2013 

 Ordin pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor,  
 combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional 
 M. Of. nr. 304/28 mai 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1214/2013  (M. Of. nr. 670/1 nov. 2013) 
 - O. nr. 1330/2013  (M. Of. nr. 719/22 nov. 2013) 
 - O. nr. 722/2014  (M. Of. nr. 473/27 iun. 2014) 
 - O. nr. 240/2015  (M. Of. nr. 166/10 mar. 2015) 
 - O. nr. 974/2016  (M. Of. nr. 722/19 sep. 2016) 
 - O. nr. 1119/2016  (M. Of. nr. 845/25 oct. 2016) 
 - O. nr. 284/2018  (M. Of. nr. 228/14 mar. 2018) 
 - O. nr. 920/2018  (M. Of. nr. 692/8 aug. 2018) 
 - O. nr. 733/2020  (M. Of. nr. 364/6 mai 2020) 
 - O. nr. 380/2021  (M. Of. nr. 296/24 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 842/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială BABE - S.R.L. punct de lucru Sângeorgiu de Mureş pentru activitatea de  
 prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de  
 celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro) 
 M. Of. nr. 417/10 iul. 2013   
 
 O. nr. 843/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială LID MEDLIFE - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule  
 reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop  
 terapeutic (fertilizare in vitro) 
 M. Of. nr. 417/10 iul. 2013   
 
 O. nr. 844/2013 

 Ordin pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă Militar "Victor Popescu" pentru activitatea de prelevare şi transplant  
 de ţesut osos şi tendinos 
 M. Of. nr. 417/10 iul. 2013   
 
 O. nr. 860/2013 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 
 M. Of. nr. 464/26 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1241/2013  (M. Of. nr. 658/25 oct. 2013) 
 - O. nr. 1721/2015  (M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) 
 - O. nr. 1395/2016  (M. Of. nr. 1005/14 dec. 2016) 
 - O. nr. 273/2020  (M. Of. nr. 145/24 feb. 2020) 
 - O. nr. 634/2020  (M. Of. nr. 324/21 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 872/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială "Clinica Polisano" - S.R.L., punctul de lucru Clinica Polisano - Centrul  
 de fertilizare in vitro, pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare,  
 conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro) 
 M. Of. nr. 456/24 iul. 2013   
 
 O. nr. 901/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut  
 osos şi tendinos 
 M. Of. nr. 473/30 iul. 2013   
 
 O. nr. 902/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă Elias pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut  
 osos şi tendinos 
 M. Of. nr. 473/30 iul. 2013   
 
 O. nr. 962/2013 

 Ordin pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii  
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 "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti 
 M. Of. nr. 565/5 sep. 2013 
 Abrogare 
 - O. nr. 1476/2016  (M. Of. nr. 1066/30 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 969/2013 

 Ordin pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada,  
 Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii 
 M. Of. nr. 536/26 aug. 2013   
 
 O. nr. 973/2013 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor laborator, radiologie-imagistică  
 medicală şi balneofizioterapie, organizat în perioada 8-22 octombrie 2013 
 M. Of. nr. 536/26 aug. 2013   
 
 O. nr. 1060/2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Tichileşti (leprozerie) 
 M. Of. nr. 611/1 oct. 2013   
 
 O. nr. 1079/2013 

 Ordin privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile  
 administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora 
 M. Of. nr. 599/25 sep. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1145/2013  (M. Of. nr. 627/9 oct. 2013) 
 - O. nr. 1140/2014  (M. Of. nr. 734/8 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 1089/2013 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L.  
 "Prof. Dr. Dorin Hociotă" Bucureşti 
 M. Of. nr. 606/30 sep. 2013    
 O. nr. 1090/2013 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina  
 Minovici" Bucureşti 
 M. Of. nr. 621/7 oct. 2013   
 
 O. nr. 1091/2013 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei şi modalitatea de plată a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru  
 asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali - sesiunea 2013 
 M. Of. nr. 596/24 sep. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1446/2013  (M. Of. nr. 760/6 dec. 2013) 
 
 
 O. nr. 1128/2013 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013 
 M. Of. nr. 611/1 oct. 2013   
 
 O. nr. 1129/2013 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice  
 universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 17 noiembrie 2013 
 M. Of. nr. 611/1 oct. 2013   
 
 O. nr. 1142/2013 
 Ordin privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti 
 M. Of. nr. 669/31 oct. 2013   
 
 O. nr. 1163/2013 

 Ordin pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală terapeutică şi termominerală Băile Olăneşti,  
 judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 630/10 oct. 2013   
 
 O. nr. 1196/2013 

 Ordin pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor  
 medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor  
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 de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca,  
 laşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii 
 M. Of. nr. 654/24 oct. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1154/2017  (M. Of. nr. 792/6 oct. 2017) 
 - O. nr. 1136/2019  (M. Of. nr. 624/26 iul. 2019) 
 - O. nr. 1772/2021  (M. Of. nr. 904/21 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 1216/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1215/2013 
 Ordin privind aprobarea constituirii Consiliului Naţional pentru Bolile Rare 
 M. Of. nr. 658/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1217/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara - Centrul de transplant tisular os, tendon, piele  
 pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos, tendinos şi cartilagii şi pentru activitatea de prelevare şi transplant de piele 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1218/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pentru activitatea de prelevare de organe 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1219/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe pentru activitatea de  
 prelevare de organe 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1220/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi  
 şi celule 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1221/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean Mureş pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos,  
 tendinos şi cartilagii 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1222/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti drept laborator HLA pentru  
 activitatea de transplant 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1223/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş pentru activitatea  
 de prelevare şi transplant de cord 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1224/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi  
 celule 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1225/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca pentru activitatea de prelevare de organe,  
 ţesuturi şi celule 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1226/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi  
 celule 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 



 

 2534

 O. nr. 1227/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi  
 celule 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1228/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara pentru activitatea de prelevare de organe şi  
 ţesuturi 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1229/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1230/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială "Sapiens Medical Center" - S.R.L., punctul de lucru situat în municipiul  
 Bucureşti, strada Popa Nan nr. 111-113, sectorul 3, pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule  
 reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro) 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 623/26 aug. 2014) - rectifică titlul 
 
 
 O. nr. 1231/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" pentru activitatea de  
 prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de  
 celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro) 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013   
 
 O. nr. 1273/2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 687/8 nov. 2013   
 
 O. nr. 1342/2013 
 Ordin pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infecţiilor cu transmitere sexuală 
 M. Of. nr. 749/3 dec. 2013   
 
 O. nr. 1356/2013 

 Ordin privind aprobarea tarifelor practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru activităţile  
 desfăşurate în domeniul dispozitivelor medicale 
 M. Of. nr. 710/19 nov. 2013   
 
 O. nr. 1369/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni, secţiile ATI I şi ATI III, pentru prelevarea de organe 
 M. Of. nr. 712/20 nov. 2013   
 
 O. nr. 1370/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi 
 M. Of. nr. 712/20 nov. 2013   
 
 O. nr. 1371/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila pentru activitatea de prelevare de organe 
 M. Of. nr. 712/20 nov. 2013   
 
 O. nr. 1372/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea pentru activitatea de prelevare de organe 
 M. Of. nr. 712/20 nov. 2013   
 
 O. nr. 1373/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti pentru activitatea de prelevare de organe 
 M. Of. nr. 713/20 nov. 2013   
 
 O. nr. 1374/2013 

 Ordin pentru acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, Laborator analize medicale şi  
 imunologie clinică, drept laborator HLA pentru activitatea de transplant 
 M. Of. nr. 713/20 nov. 2013 



 

 2535

  
 
 O. nr. 1375/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe "Sf. Spiridon" Iaşi pentru activitatea de prelevare şi  
 transplant de piele 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
 
 O. nr. 1376/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni, Laborator analize medicale II, drept laborator HLA pentru activitatea  
 de transplant 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
 
 O. nr. 1377/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
 
 O. nr. 1378/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava pentru activitatea de prelevare de  
 organe şi ţesuturi 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
 
 O. nr. 1379/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica neurochirurgie, pentru activitatea de  
 prelevare de organe, ţesuturi şi celule 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
 
 O. nr. 1380/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi pentru activitatea de prelevare de  
 organe şi ţesuturi 
 M. Of. nr. 718/21 nov. 2013   
 
 O. nr. 1381/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi pentru activitatea de prelevare de organe şi  
 ţesuturi 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
 
 O. nr. 1382/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica chirurgie I, pentru activitatea de  
 prelevare de organe, ţesuturi şi celule 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
 
 O. nr. 1383/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe "Sf. Spiridon" Iaşi pentru activitatea de prelevare şi  
 transplant cornee 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
 
 O. nr. 1384/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Centrul de transplant pancreatic  
 pentru activitatea de prelevare şi transplant pancreatic 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
 
 O. nr. 1385/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila", Clinica de oftalmologie,  
 pentru activitatea de transplant de cornee 
 M. Of. nr. 715/20 nov. 2013   
 
 O. nr. 1386/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni - Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal pentru prelevare,  
 stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi transplant renal 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
 
 O. nr. 1387/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Centrul de transplant renal  
 pentru activitatea de prelevare şi transplant renal 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
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 O. nr. 1388/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni - Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic pentru prelevare,  
 stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi transplant hepatic şi pancreatic 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013   
 
 O. nr. 1389/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Secţia anestezie şi terapie intensivă, pentru activitatea de  
 prelevare de organe 
 M. Of. nr. 715/20 nov. 2013   
 
 O. nr. 1426/2013 

 Ordin pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, Laboratorul de Imunologie şi Transplant drept  
 Laborator HLA pentru activitatea de transplant 
 M. Of. nr. 751/4 dec. 2013   
 
 O. nr. 1430/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău pentru activitatea de prelevare de organe 
 M. Of. nr. 751/4 dec. 2013   
 
 O. nr. 1431/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare pentru activitatea de prelevare  
 de organe 
 M. Of. nr. 751/4 dec. 2013   
 
 O. nr. 1432/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare pentru prelevare de organe 
 M. Of. nr. 751/4 dec. 2013   
 
 O. nr. 1435/2013 

 Ordin pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, Laboratorul de Imunologie şi genetică  
 (compartiment HLA) drept laborator HLA pentru activitatea de transplant 
 M. Of. nr. 751/4 dec. 2013   
 
 O. nr. 1477/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi pentru activitatea de prelevare de organe 
 M. Of. nr. 764/9 dec. 2013   
 
 O. nr. 1478/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi pentru activitatea de prelevare  
 de organe şi ţesuturi 
 M. Of. nr. 764/9 dec. 2013   
 
 O. nr. 1486/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" - Centrul de  
 transplant cardiac pentru activitatea de transplant de cord 
 M. Of. nr. 781/13 dec. 2013   
 
 O. nr. 1487/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic "Sfânta Maria" pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule 
 M. Of. nr. 781/13 dec. 2013   
 
 O. nr. 1488/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Constanţa pentru activitatea de  
 prelevare de organe 
 M. Of. nr. 781/13 dec. 2013   
 
 O. nr. 1489/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar Arseni" pentru prelevare de organe 
 M. Of. nr. 781/13 dec. 2013   
 
 O. nr. 1490/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon" - Secţia anestezie şi terapie intensivă pentru  
 prelevare de organe 
 M. Of. nr. 781/13 dec. 2013   
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 O. nr. 1491/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Elias - Secţia anestezie şi terapie intensivă pentru prelevare de  
 organe 
 M. Of. nr. 781/13 dec. 2013   
 
 O. nr. 1492/2013 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia anestezie şi terapie intensivă pentru prelevare de  
 organe 
 M. Of. nr. 780/13 dec. 2013   
 
 O. nr. 1493/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi 
 M. Of. nr. 780/13 dec. 2013   
 
 O. nr. 1494/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Colentina - Secţia anestezie şi terapie intensivă II pentru prelevare de organe 
 M. Of. nr. 780/13 dec. 2013   
 
 O. nr. 1495/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - Secţia terapie intensivă pentru prelevare de organe 
 M. Of. nr. 780/13 dec. 2013   
 
 O. nr. 1496/2013 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic "Sfânta Maria" pentru activitatea de transplant hepatic şi pancreatic 
 M. Of. nr. 780/13 dec. 2013   
 
 O. nr. 1512/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii  
 judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte  
 similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier 
 M. Of. nr. 812/20 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1192/2014  (M. Of. nr. 769/23 oct. 2014) 
 - O. nr. 1621/2014  (M. Of. nr. 10/7 ian. 2015) 
 - O. nr. 277/2015  (M. Of. nr. 185/18 mar. 2015) 
 
 
 O. nr. 1528/2013 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de profilaxie antibiotică în chirurgie 
 M. Of. nr. 827/23 dec. 2013   
 
 O. nr. 1529/2013 
 Ordin privind aprobarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale 
 M. Of. nr. 824/23 dec. 2013   
 
 O. nr. 1567/2013 

 Ordin pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara pentru activităţile de bancă  
 de celule stern hematopoietice centrale şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de  
 celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic 
 M. Of. nr. 834/24 dec. 2013   
 
 O. nr. 1568/2013 

 Ordin pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activităţile de bancă de celule stem  
 hematopoietice centrale şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stem  
 hematopoietice centrale şi din sângele periferic 
 M. Of. nr. 834/24 dec. 2013   
 
 O. nr. 1569/2013 

 Ordin pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activitatea de prelevare de organe,  
 ţesuturi şi celule de origine umană 
 M. Of. nr. 834/24 dec. 2013   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 792/349/2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de  
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 scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi la data publicării  
 Hotărârii Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  
 Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 
 M. Of. nr. 426/12 iul. 2013   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 
 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 

 O. nr. 1570/M.111/171/4043/C/10377/540/197/947/2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul  
 sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară  
 a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile  
 contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii  
 de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele 
 M. Of. nr. 838/27 dec. 2013   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 1131/5173/2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013 
 M. Of. nr. 615/2 oct. 2013   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 10/205/19/2013 
 Ordin privind tarifele percepute de autorităţile competente pentru activităţile aferente procedurilor de plasare pe piaţă a produselor biocide 
 M. Of. nr. 131/12 mar. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 870/1170/98/2017  (M. Of. nr. 801/10 oct.  - modifică titlul 
 
 

2017) 

 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 160/2013 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2013 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul  
 internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptate de Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru  
 Europa (CEE - ONU), la Geneva la 26 mai 2000 
 M. Of. nr. 153/22 mar. 2013   
 
 O. nr. 208/2013 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor  
 tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008  
 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a  
 Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 
 M. Of. nr. 134/14 mar. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 718/2015  (M. Of. nr. 434/18 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. 213/2013 

 Ordin pentru publicarea acceptării Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei  
 de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003 si a amendamentelor la acestea, precum şi a Liniilor directoare şi  
 specificaţiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în  
 conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului  
 pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011 
 M. Of. nr. 375/25 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 474/2018  (M. Of. nr. 425/18 mai 2018) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 256/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau  
 deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România 
 M. Of. nr. 198/8 apr. 2013 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1853/2018  (M. Of. nr. 22/9 ian. 2019) 
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 O. nr. 721/2013 

 Ordin pentru desemnarea personalului cu atribuţii de control al respectării prevederilor reglementarilor aplicabile în domeniul  
 investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă şi pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a  
 contravenţiilor 
 M. Of. nr. 247/30 apr. 2013   
 
 O. nr. 732/2013 

 Ordin privind personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de  
 investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu  
 metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2010 
 M. Of. nr. 273/15 mai 2013   
 
 O. nr. 733/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea  
 profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire  
 teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi  
 obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere 
 M. Of. nr. 267/13 mai 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 731/2017  (M. Of. nr. 535/7 iul. 2017) 
 - O. nr. 1273/2018  (M. Of. nr. 735/24 aug. 2018) 
 - O. nr. 1182/2019  (M. Of. nr. 709/29 aug. 2019) 
 - O. nr. 1030/2020  (M. Of. nr. 457/29 mai 2020) 
 - O. nr. 1123/2021  (M. Of. nr. 862/9 sep. 2021) 
 - O. nr. 44/2022  (M. Of. nr. 76/26 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 745/2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind circulaţia trenurilor de călători remorcate în sistem simplificat pe linii de cale ferată încălecate 
 M. Of. nr. 262/10 mai 2013   
 
 O. nr. 768/2013 

 Ordin pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei  
 Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, inclusiv zonele libere adiacente 
 M. Of. nr. 288/22 mai 2013   
 
 O. nr. 859/2013 
 Ordin pentru aprobarea "Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc" - ediţia 2013 
 M. Of. nr. 378/26 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 624/2015  (M. Of. nr. 329/14 mai 2015) 
 
 
 O. nr. 889/2013 
 Ordin privind evidenţa şi înmatricularea navelor care arborează pavilionul român 
 M. Of. nr. 400/3 iul. 2013   
 
 
 O. nr. 917/2013 

 Ordin pentru publicarea acceptării Rezoluţiei A.761(18) - Recomandarea cu privire la condiţiile de autorizare a staţiilor de întreţinere a  
 plutelor de salvare gonflabile, adoptată la 4 noiembrie 1993, precum şi a unor amendamente ulterioare la aceasta, şi stabilirea unor măsuri  
 de aplicare a acesteia 
 M. Of. nr. 432/16 iul. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1448/2020  (M. Of. nr. 706/6 aug. 2020) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 918/2013 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2013 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al  
 mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 
 M. Of. nr. 465/26 iul. 2013   
 
 O. nr. 927/2013 

 Ordin publicarea acceptării amendamentului din 2013 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase  
 (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de  
 Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 
 M. Of. nr. 471/30 iul. 2013   
 
 O. nr. 947/2013 
 Ordin privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană terminală a unor categorii de aeronave civile 
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 M. Of. nr. 448/22 iul. 2013   
 
 O. nr. 948/2013 

 Ordin pentru aplicarea Principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime  
 Internaţionale prin Rezoluţia A.1047(27) din 30 noiembrie 2011 
 M. Of. nr. 463/26 iul. 2013   
 
 O. nr. 1017/2013 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.217(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012 
 M. Of. nr. 539/26 aug. 2013   
 
 O. nr. 1018/2013 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.216(63) a Comitetului pentru  
 protecţia mediului marin din 2 martie 2012 
 M. Of. nr. 539/26 aug. 2013   
 
 O. nr. 1039/2013 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave (Anexa III revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia  
 MEPC. 193(61) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 1 octombrie 2010 
 M. Of. nr. 538/26 aug. 2013   
 
 O. nr. 1040/2013 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de  
 încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.329(90) a Comitetului de  
 siguranţă maritimă din 24 mai 2012 
 M. Of. nr. 538/26 aug. 2013   
 
 O. nr. 1050/2013 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători 
 M. Of. nr. 531/22 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 2133/2020  (M. Of. nr. 1217/11 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 1130/2013 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC  
 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.326(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012 
 M. Of. nr. 590/18 sep. 2013   
 
 O. nr. 1131/2013 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.325(90) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 24 mai 2012 
 M. Of. nr. 583/13 sep. 2013     
 O. nr. 1132/2013 

 Ordin privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte  
 (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1048(27) din 30 noiembrie 2011, precum  
 şi a amendamentelor ulterioare la acesta 
 M. Of. nr. 633/14 oct. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 956/2021  (M. Of. nr. 705/16 iul. 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 1133/2013 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului aerian internaţional a Aeroportului Tuzla 
 M. Of. nr. 583/13 sep. 2013   
 
 O. nr. 1291/2013 
 Ordin privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru portul Galaţi 
 M. Of. nr. 647/22 oct. 2013   
 
 O. nr. 1352/2013 

 Ordin pentru publicarea acceptării Codului internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia  
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 inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia  
 A.1049(27) din 30 noiembrie 2011 
 M. Of. nr. 729/27 nov. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1395/2014  (M. Of. nr. 791/30 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 1406/2013 

 Ordin privind aprobarea cuantumului sumei alocate din tariful de securitate pentru finanţarea structurii cu responsabilităţi în domeniul  
 securităţii aviaţiei civile 
 M. Of. nr. 717/21 nov. 2013   
 
 O. nr. 1547/2013 

 Ordin privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic  
 specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum  
 şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe 
 M. Of. nr. 827/23 dec. 2013   
 
 O. nr. 1566/2013 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.327(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 mai 2012 
 M. Of. nr. 76/31 ian. 2014   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE 

 O. nr. 906/302/2013 
 Ordin privind declasificarea unor documente 
 M. Of. nr. 406/5 iul. 2013   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 842/303/573/845/2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în  
 domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri  
 financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi 
 M. Of. nr. 392/29 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 1551/1244/573/2014  (M. Of. nr. 895/9 dec.  
 2014) 
 - O. nr. 1143/649/2296/2016  (M. Of. nr. 771/3 oct.  
 2016) 
 - O. nr. 165/650/1956/2020  (M. Of. nr. 439/26 mai  
 
 

2020) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 1328/M.128/2013 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului  
 de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea  
 modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti 
 M. Of. nr. 100/10 feb. 2014     
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 216/517/2013 
 Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele  
 de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROM ATSA" 
 M. Of. nr. 241/26 apr. 2013   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1257/1391/2013 
 Ordin pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii  
 acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale  
 pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor 
 M. Of. nr. 745/2 dec. 2013   
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 
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 O. nr. 125/2013 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare între Oficiul Naţional de Prevenire şi  
 Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada privind schimbul  
 de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului 
 M. Of. nr. 536/26 aug. 2013   
 
 O. nr. 136/2013 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor  
 tranzacţii financiare 
 M. Of. nr. 561/4 sep. 2013   
 
 

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

 O. nr. 141/2013 

 Ordin privind aprobarea unor modele utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de  
 serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier,  
 invitaţie, sigiliu metalic pentru ceară şi sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată 
 M. Of. nr. 544/28 aug. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 310/2016  (M. Of. nr. 639/19 aug. 2016) 
 - O. nr. 335/2016  (M. Of. nr. 714/15 sep. 2016) 
 - O. nr. 347/2017  (M. Of. nr. 839/24 oct. 2017) - modifică titlul 
 - O. nr. 34/2019  (M. Of. nr. 59/23 ian. 2019) 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 78/31 ian. 2019) 

 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
 
 Decizia nr. 4/2013 

 Decizie privind regulile de acces al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune  
 colectivă privind exercitarea funcţiei de citire 
 M. Of. nr. 38/17 ian. 2013   
 
 Decizia nr. 14/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind  
 modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca  
 obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor  
 interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în  
 scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ,  
 şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale  
 producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie  
 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012 
 M. Of. nr. 120/4 mar. 2013   
 
 Decizia nr. 24/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 105A din 3 iulie 2012 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în  
 parte a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 9 februarie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru  
 care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României,  
 Partea I, nr. 135 din 27 februarie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2012 
 M. Of. nr. 148/20 mar. 2013   
 
 Decizia nr. 29/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în  
 parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind  
 remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă  
 vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi  
 VISARTA- Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA,  
 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român  
 pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012 
 M. Of. nr. 164/27 mar. 2013   
 
 Decizia nr. 48/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 136A din 28 septembrie 2012 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind schimbarea în  
 parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având ca obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului  
 unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată, publicată în Monitorul Oficial al  
 României, Partea I, nr. 669 din 20 septembrie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor  
 nr. 247/2011 
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 M. Of. nr. 238/25 apr. 2013   
 
 Decizia nr. 52/2013 

 Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor Independenţi de  
 Fonograme - UPIF 
 M. Of. nr. 358/17 iun. 2013   
 
 Decizia nr. 53/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a considerentelor Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a  
 Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind  
 modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca  
 obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor  
 interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în  
 scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ,  
 şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale  
 producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013 în baza Deciziei directorului  
 general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2013 
 M. Of. nr. 270/14 mai 2013   
 
 Decizia nr. 56/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 19 aprilie 2013 având drept obiect  
 stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme,  
 ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a  
 fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora, datorată de către societăţile de retransmitere prin  
 cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile  
 producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012-2014 
 M. Of. nr. 252/7 mai 2013   
 
 Decizia nr. 58/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 23 aprilie 2013 având drept obiect  
 stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a  
 reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a  
 comisionului datorat organismului colector UPFR, pentru perioada 2012-2014 
 M. Of. nr. 273/15 mai 2013   
 
 Decizia nr. 87/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având ca obiect stabilirea formei finale a  
 Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice, încheiat la 12 octombrie  
 2011 
 M. Of. nr. 468/29 iul. 2013   
 
 Decizia nr. 90/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 162A din 31 octombrie 2012 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale 
 M. Of. nr. 455/24 iul. 2013   
 
 Decizia nr. 92/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 106 A din 3 iulie 2012 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale 
 M. Of. nr. 510/13 aug. 2013   
 
 Decizia nr. 106/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 10A din 23 ianuarie 2013 şi a încheierii de  
 şedinţă din 5 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de  
 muncă şi asigurări sociale 
 M. Of. nr. 551/30 aug. 2013   
 
 Decizia nr. 120/2013 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi -  
 CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor  
 artistice fixate pe fonograme 
 M. Of. nr. 602/27 sep. 2013   
 
 Decizia nr. 121/2013 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi -  
 CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor  
 artistice din domeniul audiovizual 
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 M. Of. nr. 602/27 sep. 2013   
 
 Decizia nr. 173/2013 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite  
 ADPFR reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada  
 2013-2014 
 M. Of. nr. 641/17 oct. 2013   
 
 Decizia nr. 174/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 21 august 2013 între organismele  
 de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de  
 Fonograme din România (ADPFR) privind criteriile de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de  
 comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite  
 organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, precum şi a comisionului de colectare  
 datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014 
 M. Of. nr. 647/22 oct. 2013   
 
 Decizia nr. 189/2013 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificării, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional,  
 a remuneraţiilor stabilite în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a  
 reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme,  
 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiului Român  
 pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006 
 M. Of. nr. 788/16 dec. 2013   
 
 

PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 38/2013 

 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea organizării "Festivalului Olimpic al Tineretului European  
 (F.O.T.E.) - ediţia de iarnă, 2013" 
 M. Of. nr. 30/14 ian. 2013   
 
 Decizia nr. 104/2013 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice 
 M. Of. nr. 81/6 feb. 2013 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 136/2013  (M. Of. nr. 115/28 feb. 2013) 
 - Decizia nr. 216/2013  (M. Of. nr. 273/15 mai 2013) 
 
 
 Decizia nr. 105/2013 
 Decizie privind stabilirea atribuţiilor Cancelariei Primului-Ministru 
 M. Of. nr. 82/7 feb. 2013 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 430/2013  (M. Of. nr. 637/15 oct. 2013) 
 
 
 Decizia nr. 137/2013 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare 
 M. Of. nr. 115/28 feb. 2013 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 215/2013  (M. Of. nr. 273/15 mai 2013) 
 
 
 Decizia nr. 163/2013 

 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru armonizare legislativă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu  
 dizabilităţi 
 M. Of. nr. 147/19 mar. 2013   
 
 Decizia nr. 165/2013 

 Decizie privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor  

 

 critice pe anul 2013 
 M. Of. nr. 149/20 mar. 2013   
 
 Decizia nr. 166/2013 

 Decizie privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale  
 proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructură critică naţională/europeană, a structurii-cadru a planului de securitate al  
 proprietarului/operatorului/administratorului deţinător de infrastructură critică naţională/europeană şi a atribuţiilor ofiţerului de legătură  
 pentru securitate din cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităţilor publice responsabile şi la nivelul  
 proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională/europeană 
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 M. Of. nr. 150/21 mar. 2013   
 
 Decizia nr. 192/2013 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate 
 M. Of. nr. 226/19 apr. 2013 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 427/2013  (M. Of. nr. 630/10 oct. 2013) 
 
 
 Decizia nr. 233/2013 

 Decizie privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa  
 cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 338/10 iun. 2013 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 269/2013  (M. Of. nr. 457/24 iul. 2013) 
 - Decizia nr. 397/2013  (M. Of. nr. 579/11 sep. 2013) 
 
 
 Decizia nr. 249/2013 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor 
 M. Of. nr. 371/21 iun. 2013   
 
 Decizia nr. 414/2013 

 Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea elaborării şi implementării Planului anual de lucru al  
 Guvernului 
 M. Of. nr. 612/2 oct. 2013   
 
 Decizia nr. 428/2013 
 Decizie privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru analizarea activităţii Administraţiei Naţionale "Apele Române" 
 M. Of. nr. 630/10 oct. 2013   
 
 Decizia nr. 460/2013 

 Decizie privind înfiinţarea Comisiei pentru pregătirea populaţiei şi a instituţiilor publice în vederea prevenirii şi înlăturării efectelor  
 cutremurelor şi a altor calamităţi sau catastrofe naturale 
 M. Of. nr. 709/19 nov. 2013   
 
 Decizia nr. 469/2013 

 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea şi sprijinirea punerii în aplicare a Legii nr. 165/2013 privind  
 măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada  
 regimului comunist în România 
 M. Of. nr. 717/21 nov. 2013   
 
 Decizia nr. 480/2013 

 Decizie privind constituirea Comisiei de experţi pentru studierea situaţiei restaurării componenţei sculpturale "Poarta Sărutului" din  
 cadrul ansamblului sculptural "Constantin Brâncuşi" de la Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 755/5 dec. 2013 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 488/2013  (M. Of. nr. 796/17 dec. 2013) 
 
 

- Decizia nr. 93/2014  (M. Of. nr. 174/11 mar. 2014) 

 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

 O. nr. 63/2013 

 Ordin pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi  
 Ministerul Tineretului şi Sportului nr. 18/3.893/4.904/2013 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau  
 ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de  
 eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au  
 jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 
 M. Of. nr. 550/30 aug. 2013   
 

 2014 
 

 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 289/2014 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2015 
 M. Of. nr. 887/5 dec. 2014   
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AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 127/2014 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27  
 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 85/4 feb. 2014 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2869/2014  (M. Of. nr. 693/23 sep. 2014) 

 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
 
 O. nr. 890/2014 

 Ordin privind stabilirea modului de organizare, competenţei teritoriale, numărului şi arondării birourilor de cadastru şi publicitate  
 imobiliară 
 M. Of. nr. 632/29 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1014/2014  (M. Of. nr. 707/29 sep. 2014) 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 713/30 sep. 2014) 

 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 1/2014 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a gipsului din perimetrul Starchiojd-Brădet 
 M. Of. nr. 52/22 ian. 2014   
 
 Decizia nr. 2/2014 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Viişoara 
 M. Of. nr. 303/24 apr. 2014   
 
 Decizia nr. 3/2014 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Lunca-Valea Lungă 
 M. Of. nr. 288/18 apr. 2014   
 
 Decizia nr. 4/2014 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cosmeşti Vale 
 M. Of. nr. 347/12 mai 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 375/21 mai 2014) 
 
 
 Decizia nr. 5/2014 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Măgura 
 M. Of. nr. 347/12 mai 2014   
 
 Decizia nr. 6/2014 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Măneşti-Drăgăeşti 
 M. Of. nr. 422/6 iun. 2014   
 
 Decizia nr. 7/2014 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Luncaşi 
 M. Of. nr. 423/6 iun. 2014   
 
 Decizia nr. 11/2014 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei din perimetrul Argeşel 
 M. Of. nr. 734/8 oct. 2014   
 
 Decizia nr. 13/2014 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Miroslăveşti 
 M. Of. nr. 793/30 oct. 2014   
 
 O. nr. 2/2014 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 21/13 ian. 2014   
 
 O. nr. 41/2014 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr.  
 86/2014 
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 M. Of. nr. 162/5 mar. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 53/2014  (M. Of. nr. 215/26 mar. 2014) 
 
 
 O. nr. 42/2014 
 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare, Runda nr. 87/2014 
 M. Of. nr. 166/7 mar. 2014   
 
 O. nr. 46/2014 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 188/17 mar. 2014   
 
 O. nr. 47/2014 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 215/26 mar. 2014   
 
 O. nr. 53/2014 

 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea Listei perimetrelor pentru concesionare de  
 activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale  
 pentru Resurse Minerale nr. 41/2014 
 M. Of. nr. 215/26 mar. 2014   
 
 O. nr. 64/2014 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 294/22 apr. 2014   
 
 O. nr. 70/2014 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 303/24 apr. 2014   
 
 O. nr. 71/2014 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 315/29 apr. 2014   
 
 O. nr. 89/2014 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 353/14 mai 2014   
 
 O. nr. 100/2014 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 397/29 mai 2014   
 
 O. nr. 104/2014 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 420/6 iun. 2014   
 
 O. nr. 110/2014 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă - Runda nr.  
 88/2014 
 M. Of. nr. 463/25 iun. 2014   
 
 O. nr. 111/2014 
 Ordin pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 473/27 iun. 2014   
 
 O. nr. 112/2014 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 473/27 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 159/2014  (M. Of. nr. 771/23 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 295/2014 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 959/30 dec. 2014   



 

 2548

 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 H. nr. 20/2014 

 Hotărâre pentru aplicarea în anul 2014 a prevederilor art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei  
 anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
 M. Of. nr. 191/18 mar. 2014   
 
 H. nr. 84/2014 

 Hotărâre privind aplicarea în anul 2015 a prevederilor art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei  
 anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
 M. Of. nr. 828/13 nov. 2014   
 
 I. nr. 2/2014 

 Instrucţiune privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi  
 supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 M. Of. nr. 593/8 aug. 2014 
 Modificări: 
 - I. nr. 1/2015  (M. Of. nr. 343/19 mai 2015) 
 - I. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 665/2 sep. 2015) 
 
 
 N. nr. 3/2014 
 Normă privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private 
 M. Of. nr. 258/9 apr. 2014 
 Modificări: 
 - N. nr. 20/2020  (M. Of. nr. 265/31 mar. 2020) 
 
 
 N. nr. 4/2014 
 Normă pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile şi practicile de remunerare 
 M. Of. nr. 268/11 apr. 2014   
 
 N. nr. 10/2014 
 Norme privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative 
 M. Of. nr. 352/13 mai 2014 
 Modificări: 
 - N. nr. 26/2020  (M. Of. nr. 388/14 mai 2020) 
 
 
 N. nr. 11/2014 
 Norme privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 376/21 mai 2014 
 Modificări: 
 - N. nr. 26/2020  (M. Of. nr. 388/14 mai 2020) 
 
 
 N. nr. 26/2014 
 Norme privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 942/23 dec. 2014 
 Modificări: 
 - N. nr. 36/2016  (M. Of. nr. 648/24 aug. 2016) 
 - N. nr. 12/2017  (M. Of. nr. 318/4 mai 2017) 
 - N. nr. 16/2021  (M. Of. nr. 695/14 iul. 2021) 
 
 
 R. nr. 3/2014 

 Regulament privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi  
 adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind  
 cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 
 M. Of. nr. 170/10 mar. 2014 
 Modificări: 
 - R. nr. 11/2014  (M. Of. nr. 484/30 iun. 2014) 
 - R. nr. 6/2018  (M. Of. nr. 486/13 iun. 2018) 
 - R. nr. 11/2019  (M. Of. nr. 924/15 nov. 2019) 
 
 
 R. nr. 9/2014 

 Regulament privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori  
 mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
 M. Of. nr. 436/16 iun. 2014 
 
 Modificări: 
 - R. nr. 9/2015  (M. Of. nr. 537/20 iul. 2015) 
 - R. nr. 14/2015  (M. Of. nr. 975/29 dec. 2015) 
 - R. nr. 3/2016  (M. Of. nr. 251/5 apr. 2016) 
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 - R. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 347/20 apr. 2018) 
 - R. nr. 10/2019  (M. Of. nr. 915/13 nov. 2019) 
 - R. nr. 9/2020  (M. Of. nr. 337/27 apr. 2020) 
 - R. nr. 20/2020  (M. Of. nr. 789/28 aug. 2020) 
 
 
 R. nr. 11/2014 

 Regulament privind stabilirea cerinţelor prudenţiale aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează portofolii  
 individuale de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014  
 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea  
 capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele  
 prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 
 M. Of. nr. 484/30 iun. 2014   
 
 R. nr. 12/2014 
 Regulament privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărţile centrale 
 M. Of. nr. 541/22 iul. 2014   
 
 R. nr. 16/2014 
 Regulament privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 899/11 dec. 2014 
 Modificări: 
 - R. nr. 13/2015  (M. Of. nr. 951/22 dec. 2015) 
 - R. nr. 7/2016  (M. Of. nr. 570/27 iul. 2016) 
 - R. nr. 3/2017  (M. Of. nr. 391/24 mai 2017) 
 - R. nr. 7/2017  (M. Of. nr. 674/17 aug. 2017) 
 - R. nr. 8/2017  (M. Of. nr. 718/5 sep. 2017) 
 - R. nr. 15/2017  (M. Of. nr. 1036/28 dec. 2017) 
 - R. nr. 3/2018  (M. Of. nr. 376/2 mai 2018) 
 - R. nr. 17/2018  (M. Of. nr. 34/11 ian. 2019) 
 - R. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 496/19 iun. 2019) 
 - R. nr. 7/2019  (M. Of. nr. 542/2 iul. 2019) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 733/6 sep. 2019) 
 Modificări: 
 - R. nr. 2/2020  (M. Of. nr. 72/31 ian. 2020) 
 - R. nr. 9/2020  (M. Of. nr. 337/27 apr. 2020) 
 - R. nr. 11/2020  (M. Of. nr. 535/23 iun. 2020) 
 - R. nr. 27/2020  (M. Of. nr. 1288/24 dec. 2020) 
 - R. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 1249/30 dec. 2021) 
 
 
 R. nr. 17/2014 
 Regulament privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate 
 M. Of. nr. 870/28 nov. 2014   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 2794/2014 

 Decizie privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de  
 servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie 
 M. Of. nr. 25/13 ian. 2015 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 1111/2017  (M. Of. nr. 655/9 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1/2014 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul  
 naţional de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014 
 M. Of. nr. 40/17 ian. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 55/2014  (M. Of. nr. 475/27 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 2/2014 
 Ordin pentru aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi care expiră la data de 8 martie 2014 
 M. Of. nr. 70/29 ian. 2014   
 
 O. nr. 3/2014 

 Ordin privind aprobarea certificării Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" -S.A. Mediaş ca operator de transport şi  
 de sistem al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 60/23 ian. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 90/5 feb. 2014) 
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 O. nr. 5/2014 
 Ordin pentru aprobarea conţinutul ui-cadru al certificatelor de racordare 
 M. Of. nr. 72/29 ian. 2014   
 
 O. nr. 8/2014 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 
 M. Of. nr. 119/18 feb. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 32/2016  (M. Of. nr. 594/4 aug. 2016) 
 - O. nr. 26/2018  (M. Of. nr. 129/12 feb. 2018) - la data de 1 iulie 2018 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 9/2014 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu  
 putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA şi abrogarea alin. (13) şi (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preţurilor şi  
 tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013 
 M. Of. nr. 119/18 feb. 2014   
 
 O. nr. 11/2014 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 
 M. Of. nr. 145/27 feb. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 87/2014  (M. Of. nr. 713/30 sep. 2014) 
 - O. nr. 113/2018  (M. Of. nr. 560/4 iul. 2018) 
 
 
 O. nr. 12/2014 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2013 
 M. Of. nr. 145/27 feb. 2014   
 
 O. nr. 14/2014 

 Ordin privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat,  
 aplicabile pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 169/10 mar. 2014   
 
 O. nr. 18/2014 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuţie a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 226/31 mar. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 221/2019  (M. Of. nr. 1012/17 dec. 2019) 
 - O. nr. 66/2020  (M. Of. nr. 308/13 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 28/2014 

 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea  
 contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare  
 de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a  
 ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/supracompensării 
 M. Of. nr. 278/16 apr. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 124/2017  (M. Of. nr. 30/12 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 29/2014 

 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea  
 Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 272/14 apr. 2014   
 
 O. nr. 30/2014 

 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea  
 Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 272/14 apr. 2014   
 
 O. nr. 31/2014 
 Ordin pentru aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi care expiră la data de 11 iunie 2014 
 M. Of. nr. 385/23 mai 2014   
 
 O. nr. 33/2014 



 

 2551

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru  
 energia electrică reactivă 
 M. Of. nr. 408/2 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 76/2016  (M. Of. nr. 893/8 nov. 2016) 
 
 
 O. nr. 54/2014 
 Ordin privind unele măsuri pentru dezvoltarea pieţei gazelor naturale 
 M. Of. nr. 478/28 iun. 2014   
 
 O. nr. 60/2014 

 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în  
 anul 2014 
 M. Of. nr. 554/28 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 94/2014  (M. Of. nr. 726/3 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 61/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de  
 racordare şi avizelor de amplasament 
 M. Of. nr. 537/18 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 62/2017  (M. Of. nr. 613/28 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 70/2014 

 Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale  
 prin Sistemul naţional de transport 
 M. Of. nr. 556/28 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 80/2014  (M. Of. nr. 610/18 aug. 2014) 
 
 
 O. nr. 72/2014 

 Ordin privind aprobarea certificării Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. ca operator de transport şi de  
 sistem al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 613/19 aug. 2014   
 
 O. nr. 73/2014 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice 
 M. Of. nr. 599/12 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 32/2016  (M. Of. nr. 594/4 aug. 2016) 
 - O. nr. 32/2018  (M. Of. nr. 136/13 feb. 2018) 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 - O. nr. 97/2021  (M. Of. nr. 874/13 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 74/2014 
 Ordin pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare 
 M. Of. nr. 603/13 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 162/2020  (M. Of. nr. 857/18 sep. 2020) 
 - O. nr. 85/2021  (M. Of. nr. 667/6 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 78/2014 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă  
 şi negociere continuă şi prin contracte de procesare 
 M. Of. nr. 621/25 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 50/2019  (M. Of. nr. 344/6 mai 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 497/19 iun. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 64/2020  (M. Of. nr. 272/1 apr. 2020) 
 - O. nr. 65/2020  (M. Of. nr. 274/1 apr. 2020) 
 - O. nr. 27/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 84/2014 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 699/24 sep. 2014 
 Modificări: 
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 - O. nr. 140/2015  (M. Of. nr. 736/1 oct. 2015) 
 - O. nr. 112/2018  (M. Of. nr. 566/5 iul. 2018) 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 - O. nr. 181/2020  (M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 - O. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 375/12 apr. 2021) 
 - O. nr. 97/2021  (M. Of. nr. 874/13 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 85/2014 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor  
 privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei 
 M. Of. nr. 681/18 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 43/2019  (M. Of. nr. 266/8 apr. 2019) 
 - O. nr. 227/2020  (M. Of. nr. 1237/16 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 104/2014 

 Ordin pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru  
 prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare 
 M. Of. nr. 783/28 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 32/2016  (M. Of. nr. 594/4 aug. 2016) 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 106/2014 

 Ordin privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de  
 furnizare a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 781/27 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 72/2019  (M. Of. nr. 483/13 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 107/2014 

 Ordin pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale  
 reglementate 
 M. Of. nr. 780/27 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 97/2015  (M. Of. nr. 468/29 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. 108/2014 

 Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze  
 naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare  
 2014-2015 
 M. Of. nr. 778/27 oct. 2014   
 
 O. nr. 111/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de  
 cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă 
 M. Of. nr. 805/5 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 44/2017  (M. Of. nr. 450/16 iun. 2017) 
 - O. nr. 95/2017  (M. Of. nr. 822/18 oct. 2017) 
 - O. nr. 184/2018  (M. Of. nr. 929/5 nov. 2018) 
 - O. nr. 66/2019  (M. Of. nr. 433/31 mai 2019) 
 - O. nr. 238/2020  (M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020) 
 - O. nr. 40/2021  (M. Of. nr. 585/10 iun. 2021) 
 - O. nr. 106/2021  (M. Of. nr. 983/14 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 114/2014 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de  
 amplasament 
 M. Of. nr. 826/12 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 63/2017  (M. Of. nr. 613/28 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 116/2014 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice energetice pentru limitarea fluctuaţiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în reţelele  
 electrice de transport şi de distribuţie - NTE 012/14/00 
 M. Of. nr. 884/5 dec. 2014   
 
 O. nr. 128/2014 
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 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ  
 HARGHITA GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi  
 aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 865/27 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 42/2015  (M. Of. nr. 211/30 mar. 2015) 
 
 
 O. nr. 139/2014 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat  
 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 876/3 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 135/2015  (M. Of. nr. 621/14 aug. 2015) 
 - O. nr. 104/2017  (M. Of. nr. 858/31 oct. 2017) 
 - O. nr. 24/2018  (M. Of. nr. 94/31 ian. 2018) 
 - O. nr. 91/2018  (M. Of. nr. 437/23 mai 2018) - modifică titlul 
 - O. nr. 180/2019  (M. Of. nr. 679/14 aug. 2019) 
 - O. nr. 116/2021  (M. Of. nr. 1126/25 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 141/2014 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice  
 de interes public 
 M. Of. nr. 893/9 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 113/2018  (M. Of. nr. 560/4 iul. 2018) 
 
 
 O. nr. 142/2014 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului  
 energetic naţional 
 M. Of. nr. 893/9 dec. 2014   
 
 O. nr. 143/2014 

 Ordin privind unele măsuri pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a  
 unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului  
 (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 
 M. Of. nr. 881/4 dec. 2014   
 
 O. nr. 147/2014 

 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în  
 anul 2015 
 M. Of. nr. 934/21 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 69/2015  (M. Of. nr. 301/4 mai 2015) 
 
 
 O. nr. 162/2014 
 Ordin pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 39/16 ian. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 97/6 feb. 2015) 
 Modificări: 
 - O. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 219/30 mar. 2017) 
 - O. nr. 165/2019  (M. Of. nr. 715/30 aug. 2019) 
 
 

- O. nr. 19/2020  (M. Of. nr. 348/30 apr. 2020) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 Decizia nr. 184/2014 

 Decizie privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal pentru furnizorii de  
 servicii publice de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 611/2013 al Comisiei din 24  
 iunie 2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a  
 Parlamentului European şi a Consiliului privind confidenţialitatea şi comunicaţiile electronice 
 M. Of. nr. 964/30 dec. 2014   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 562/2014 
 Decizie privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune 
 M. Of. nr. 196/20 mar. 2014 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 1405/2014  (M. Of. nr. 866/27 nov. 2014) 
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 Decizia nr. 1131/2014 
 Decizie privind adoptarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS 
 M. Of. nr. 629/27 aug. 2014 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 497/2016  (M. Of. nr. 401/26 mai 2016) 

 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 505/2014 

 Ordin privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către prestatorii de servicii de plată care desfăşoară operaţiuni de plată prin  
 intermediul ATM-urilor 
 M. Of. nr. 800/3 nov. 2014   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 1/2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân 
 M. Of. nr. 31/15 ian. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 38/2019  (M. Of. nr. 234/27 mar. 2019) 
 - O. nr. 143/2020  (M. Of. nr. 824/8 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 14/2014 

 Ordin privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din  
 exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma  
 sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de  
 origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea  
 subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2014   
 
 O. nr. 83/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare,  
 precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic  
 veterinar 
 M. Of. nr. 541/22 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 31/2015  (M. Of. nr. 235/7 apr. 2015) 
 - O. nr. 89/2016  (M. Of. nr. 641/22 aug. 2016) 
 - O. nr. 79/2018  (M. Of. nr. 711/16 aug. 2018) 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 96/2014 
 Ordin privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 
 M. Of. nr. 611/18 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 192/2014  (M. Of. nr. 911/15 dec. 2014) 
 - O. nr. 32/2015  (M. Of. nr. 306/5 mai 2015) 
 - O. nr. 88/2015  (M. Of. nr. 635/20 aug. 2015) 
 - O. nr. 193/2015  (M. Of. nr. 24/13 ian. 2016) 
 - O. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 317/26 apr. 2016) 
 - O. nr. 139/2016  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2017) 
 - O. nr. 25/2017  (M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 
 - O. nr. 44/2017  (M. Of. nr. 347/11 mai 2017) 
 - O. nr. 62/2017  (M. Of. nr. 399/26 mai 2017) 
 - O. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 672/17 aug. 2017) 
 - O. nr. 126/2017  (M. Of. nr. 988/13 dec. 2017) 
 - O. nr. 106/2018  (M. Of. nr. 718/20 aug. 2018) 
 - O. nr. 126/2018  (M. Of. nr. 793/17 sep. 2018) 
 - O. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 146/25 feb. 2019) 
 - O. nr. 37/2019  (M. Of. nr. 226/25 mar. 2019) 
 - O. nr. 79/2019  (M. Of. nr. 690/21 aug. 2019) 
 - O. nr. 114/2019  (M. Of. nr. 809/4 oct. 2019) 
 - O. nr. 124/2019  (M. Of. nr. 880/1 nov. 2019) 
 - O. nr. 133/2019  (M. Of. nr. 962/29 nov. 2019) 
 - O. nr. 157/2019  (M. Of. nr. 17/13 ian. 2020) 
 - O. nr. 48/2020  (M. Of. nr. 294/8 apr. 2020) 
 - O. nr. 63/2020  (M. Of. nr. 371/8 mai 2020) 
 - O. nr. 82/2020  (M. Of. nr. 439/26 mai 2020) 
 - O. nr. 128/1669/2020  (M. Of. nr. 835/11 sep. 2020) 
 - O. nr. 192/2020  (M. Of. nr. 1205/10 dec. 2020) 
 - O. nr. 49/2021  (M. Of. nr. 354/7 apr. 2021) 
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 - O. nr. 60/2021  (M. Of. nr. 447/27 apr. 2021) 
 - O. nr. 135/2021  (M. Of. nr. 1041/1 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 149/2014 

 Ordin privind procedura de înfiinţare a circumscripţiilor sanitar-veterinare de asistenţă în scopul efectuării activităţilor sanitar-veterinare  

 publice de interes naţional 
 M. Of. nr. 660/8 sep. 2014   
 
 O. nr. 168/2014 

 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa  
 alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile referitoare la numărul total de germeni  
 prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie  
 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală 
 M. Of. nr. 800/3 nov. 2014   
 
 O. nr. 175/2014 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în  
 România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7  
 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de  
 asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România 
 M. Of. nr. 816/10 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 148/2015  (M. Of. nr. 891/27 nov. 2015) 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 
 

- O. nr. 144/2020  (M. Of. nr. 818/5 sep. 2020) 

 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
 O. nr. 176/2014 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere între Comisia Naţională pentru  
 Controlul Activităţilor Nucleare din România şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică din Republica Polonă privind  
 cooperarea şi schimbul de informaţii în problematica reglementărilor nucleare, semnat la Viena la 25 septembrie 2014 
 M. Of. nr. 783/28 oct. 2014   
 
 O. nr. 242/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine  
 naturală 
 M. Of. nr. 34/15 ian. 2015   
 
 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 73/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0) 
 M. Of. nr. 502/7 iul. 2014   
 
 H. nr. 75/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)" 
 M. Of. nr. 499/4 iul. 2014 
 Modificări: 
 - H. nr. 189/2014  (M. Of. nr. 842/19 nov. 2014) 
 
 

- H. nr. 1/2015  (M. Of. nr. 55/22 ian. 2015) 

 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ 

 O. nr. 19/2014 

 Ordin privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul  
 contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor  
 silvice 
 M. Of. nr. 122/19 feb. 2014   
 
 O. nr. 359/2014 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de  
 vânătoare 15 mai 2014-14 mai 2015 
 M. Of. nr. 353/14 mai 2014   
 DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE 
 
 O. nr. 52/2014 

 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" - S.A., filială a S.C.  
 D.F.E.E. "Electrica" - S.A. 
  M. Of. nr. 69/28 ian. 2014 
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 O. nr. 53/2014 

 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Servicii Energetice Banat" - S.A., filială a S.C.  
 D.F.E.E. "Electrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 69/28 ian. 2014   
 
 O. nr. 54/2014 

 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Servicii Energetice Dobrogea" - S.A., filială a S.C.  
 D.F.E.E. "Electrica" - S.A 
 M. Of. nr. 69/28 ian. 2014   
 
 O. nr. 344/2014 

 Ordin privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al  
 energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial  
 "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) "Sprijinirea  
 investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor  
 de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi  
 continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie" 
 M. Of. nr. 418/5 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1778/2015  (M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 
 
 
 O. nr. 447/2014 
 Ordin privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei 
 M. Of. nr. 420/6 iun. 2014   
 
 O. nr. 448/2014 
 Ordin privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a combustibililor  lichizi 
 M. Of. nr. 420/6 iun. 2014   
 
 O. nr. 1096/2014 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a delegării obligaţiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligaţia de  
 constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2014 
 M. Of. nr. 912/15 dec. 2014   
 DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM 
 
 O. nr. 473/2014 

 Ordin privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a  
 produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la  
 finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul  
 întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului  
 naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri 
 M. Of. nr. 138/25 feb. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 545/2014  (M. Of. nr. 230/1 apr. 2014) 
 - O. nr. 577/2014  (M. Of. nr. 256/9 apr. 2014) 
 - O. nr. 717/2014  (M. Of. nr. 469/26 iun. 2014) 
 - O. nr. 782/2014  (M. Of. nr. 626/27 aug. 2014) 
 - O. nr. 980/2014  (M. Of. nr. 766/22 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 699/2014 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor  
 normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 441/17 iun. 2014   
 DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT ŞI  
 
 

PROMOVAREA EXPORTURILOR 

 O. nr. 318/2014 
 Ordin privind regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 431/12 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 448/2014  (M. Of. nr. 669/11 sep. 2014) 
 
 
 O. nr. 437/2014 

 Ordin privind stabilirea unor derogări de la prevederile anexei nr. 5 "Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre la  
 Feteşti-Cernavodă" la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013  
 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 M. Of. nr. 643/1 sep. 2014 
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 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 58/2014 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxelor de analizare a suplimentelor nutritive 
 M. Of. nr. 169/10 mar. 2014   
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 700/2014 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară 
 M. Of. nr. 571/31 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1140/2014  (M. Of. nr. 809/6 nov. 2014) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 835/17 nov. 2014) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1340/2015  (M. Of. nr. 914/10 dec. 2015) 
 - O. nr. 1550/2016  (M. Of. nr. 30/11 ian. 2017) 
 - O. nr. 1608/2016  (M. Of. nr. 66/26 ian. 2017) 
 - O. nr. 263/2017  (M. Of. nr. 153/1 mar. 2017) 
 - O. nr. 1171/2017  (M. Of. nr. 738/14 sep. 2017) 
 - O. nr. 423/2018  (M. Of. nr. 612/17 iul. 2018) 
 - Sentinţă civilă nr. 109/2016  (M. Of. nr. 880/18 oct.  
 2018) 
 - Sentinţă civilă nr. 113/2016  (M. Of. nr. 890/23 oct.  
 2018) 
 - O. nr. 3442/2019  (M. Of. nr. 1055/31 dec. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 34/20 ian. 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 56/28 ian. 2020) 
 - O. nr. 1207/2020  (M. Of. nr. 346/29 apr. 2020) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 19/2021  (M. Of. nr. 462/29 apr. 2021) - art. 235 alin. (3) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în  
 evidențele de cadastru și carte funciară 
 
 
 O. nr. 716/2014 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii  
 administrativ-teritoriale Iancu Jianu, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 549/24 iul. 2014   
 
 O. nr. 717/2014 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii  
 administrativ-teritoriale Mârzăneşti, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 549/24 iul. 2014   
 
 O. nr. 718/2014 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii  
 administrativ-teritoriale Valea Mărului, judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 549/24 iul. 2014   
 
 O. nr. 719/2014 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Poiana Vadului,  
 judeţul Alba 
 M. Of. nr. 551/25 iul. 2014   
 
 O. nr. 756/2014 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii  
 administrativ-teritoriale Nana, judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 584/5 aug. 2014   
 
 GUVERN 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 

 H. nr. 1/2014 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la  



 

 2558

 plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2014 
 M. Of. nr. 243/4 apr. 2014   
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 61/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere şi  
 personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactoarele de cercetare si din alte instalaţii nucleare 
 M. Of. nr. 350/13 mai 2014   
 
 
 GUVERN 

 DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT ŞI  
 
 

PROMOVAREA EXPORTURILOR 

 O. nr. 196/2014 

 Ordin privind stabilirea unei derogări de la restricţiile de circulaţie pentru mijloacele de transport persoane pe podul Agigea peste Canalul  
 Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa, instituite prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură  
 de interes naţional şi investiţii străine nr. 428/2013 
 M. Of. nr. 279/16 apr. 2014   
 
 O. nr. 198/2014 

 Ordin privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional  
 şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarile aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din  
 România - S.A. 
 M. Of. nr. 294/22 apr. 2014   
 
 O. nr. 316/2014 

 Ordin privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional  
 şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din  
 România - S.A. 
 M. Of. nr. 423/6 iun. 2014   
 
 O. nr. 340/2014 

 Ordin privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional  
 şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din  
 România - S.A. 
 M. Of. nr. 499/4 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 359/2014  (M. Of. nr. 550/25 iul. 2014) 
 - O. nr. 411/2014  (M. Of. nr. 572/31 iul. 2014) 
 - O. nr. 413/2014  (M. Of. nr. 578/1 aug. 2014) 
 
 
 O. nr. 472/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi  
 asfaltice, AND 592" 
 M. Of. nr. 722/2 oct. 2014   
 
 GUVERN 

 DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT ŞI  
 PROMOVAREA EXPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 430/1875/2014 
 Ordin pentru modificarea art. 22 alin. (4) din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  
 publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi  
 investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013 
 M. Of. nr. 750/15 oct. 2014   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 44/2014 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor  
 tranzacţii financiare 
 M. Of. nr. 241/4 apr. 2014   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 
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 O. nr. 15/2014 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul materialului criptografic al Uniunii Europene - I.C. - 2 
 M. Of. nr. 216/26 mar. 2014   
 
 O. nr. 18/2014 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind structura şi conţinutul Procedurilor Operaţionale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme  
 informatice şi de comunicaţii - DS 2 
 M. Of. nr. 242/4 apr. 2014   
 
 O. nr. 34/2014 
 Ordin privind aprobarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 
 M. Of. nr. 348/12 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 45/2014  (M. Of. nr. 451/20 iun. 2014) 
 - O. nr. 52/2016  (M. Of. nr. 535/15 iul. 2016) 
 - O. nr. 111/2017  (M. Of. nr. 994/14 dec. 2017) 
 - O. nr. 157/2018  (M. Of. nr. 807/20 sep. 2018) 
 - O. nr. 124/2019  (M. Of. nr. 392/20 mai 2019) 
 - O. nr. 87/2020  (M. Of. nr. 74/3 feb. 2020) 
 - O. nr. 109/2020  (M. Of. nr. 354/4 mai 2020) 
 - O. nr. 132/2020  (M. Of. nr. 640/21 iul. 2020) 
 - O. nr. 136/2020  (M. Of. nr. 769/24 aug. 2020) 
 - O. nr. 12/2021  (M. Of. nr. 149/15 feb. 2021) 
 - O. nr. 25/2021  (M. Of. nr. 711/19 iul. 2021) 
 - O. nr. 40/2021  (M. Of. nr. 898/20 sep. 2021) 
 
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 709/2014 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din  
 cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor  
 publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 
 M. Of. nr. 836/17 nov. 2014   
 
 GUVERN 

 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST  INSTAURAT  
 
 

ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 

 O. nr. 62/2014 

 Ordin privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi  
 Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii  
 de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei fată de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române  
 din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste  
 de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 
 M. Of. nr. 633/29 aug. 2014   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. 72/2014 

 Ordin privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a  
 operaţiunii de export al produselor profile extrudate din aliaj de aluminiu 2014 PN HSS 5002 către firma Hindustan Aeronautics Limited  
 Transport Aircraft Division, PO Box 225 Chakeri Kanpur, 208008, India 
 M. Of. nr. 49/21 ian. 2014   
 
 O. nr. 74/2014 

 Ordin privind publicarea schimbului de scrisori semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi, respectiv, la Bucureşti la 16 decembrie  
 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene prin care se extinde până la 31 decembrie  
 2014 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare,  
 semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 
 M. Of. nr. 91/5 feb. 2014   
 
 O. nr. 290/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea  
 experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 176/11 mar. 2014   
 
 O. nr. 475/2014 
 Ordin privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale 
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 M. Of. nr. 162/5 mar. 2014   
 
 O. nr. 723/2014 

 Ordin pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2127 (2013), respectiv 2134 (2014) privind  
 măsurile restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană 
 M. Of. nr. 246/7 apr. 2014   
 
 O. nr. 800/2014 

 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2136 (2014) privind măsurile restrictive  
 având în vedere situaţia din Republica Democratică Congo 
 M. Of. nr. 214/26 mar. 2014   
 
 O. nr. 801/2014 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular  

 al României în anul 2014 
 M. Of. nr. 273/14 apr. 2014   
 
 O. nr. 802/2014 

 Ordin privind publicarea Programului de colaborare în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017, semnat la Bruxelles la 10 februarie 2014 
 M. Of. nr. 232/1 apr. 2014   
 
 O. nr. 803/2014 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 337/8 mai 2014   
 
 O. nr. 890/2014 
 Ordin privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României 
 M. Of. nr. 271/14 apr. 2014   
 
 O. nr. 913/2014 

 Ordin privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9  
 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind  
 implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro  
 acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 
 M. Of. nr. 273/14 apr. 2014   
 
 O. nr. 922/2014 

 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial din cadrul sistemului naţional de control al exporturilor,  
 importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare 
 M. Of. nr. 313/29 apr. 2014   
 
 O. nr. 991/2014 

 Ordin privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 9 decembrie 2013 şi, respectiv, la Bucureşti la 16 ianuarie 2014,  
 care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale şi interpretarea unor termeni în textul Acordului dintre  
 Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile  
 reciproce, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012 şi, respectiv, la Stuttgart la 5 decembrie 2012 
 M. Of. nr. 418/5 iun. 2014   
 
 O. nr. 1225/2014 

 Ordin privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2014 şi, respectiv, la Bucureşti la 12 iunie 2014, care  
 constituie schimbul de instrumente de interpretare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea  
 obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014 
 M. Of. nr. 520/11 iul. 2014   
 
 O. nr. 1336/2014 

 Ordin privind publicarea Programului de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Statului  
 Israel pentru anii 2014-2017, semnat la Ierusalim la 22 iunie 2014 
 M. Of. nr. 553/25 iul. 2014   
 
 O. nr. 1498/2014 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2133 (2014) 
 M. Of. nr. 626/27 aug. 2014   
 
 O. nr. 1534/2014 
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 Ordin  pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2146 (2014) 
 M. Of. nr. 625/26 aug. 2014   
 
 O. nr. 1647/2014 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2161 (2014) 
 M. Of. nr. 632/29 aug. 2014   
 
 O. nr. 1740/2014 

 Ordin privind publicarea Programului de schimburi în domeniile culturii, artei, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul României şi Guvernul  
 Republicii Islamice Iran, semnat la Teheran la 18 august 2014 
 M. Of. nr. 674/15 sep. 2014   
 
 O. nr. 1839/2014 
 Ordin privind stabilirea secţiilor de votare din străinătate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Preşedintelui României în anul 2014 
 M. Of. nr. 677/16 sep. 2014    
 O. nr. 1843/2014 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 707/29 sep. 2014   
 
 O. nr. 2096/2014 

 Ordin privind modalitatea de raportare periodică a derulării operaţiunilor de comerţ exterior cu produse militare supuse controlului prin  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse  
 militare 
 M. Of. nr. 821/11 nov. 2014   
 
 O. nr. 2102/2014 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2174 (2014) 
 M. Of. nr. 817/10 nov. 2014   
 
 O. nr. 2348/2014 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 9/7 ian. 2015   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 1551/M.90/2014 
 Ordin privind publicarea textului unor înţelegeri tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate ale Statelor Unite ale Americii 
 M. Of. nr. 756/17 oct. 2014   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 1162/3969/2014 
 Ordin privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2014-2015 
 M. Of. nr. 605/14 aug. 2014   
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 3/2014 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu si Protecţie Civilă 
 M. Of. nr. 62/24 ian. 2014   
 
 O. nr. 30/2014 

 Ordin pentru aprobarea metodologiei de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" - Boldeşti în  
 sesiunea 2014 
 M. Of. nr. 194/19 mar. 2014   
 
 O. nr. 32/2014 

 Ordin privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie  
 a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 207/24 mar. 2014   
 
 O. nr. 35/2014 

 Ordin privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor  
 poliţiştilor decedaţi 
 M. Of. nr. 192/19 mar. 2014 
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 Modificări: 
 - O. nr. 87/2017  (M. Of. nr. 577/19 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 37/2014 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31  
 decembrie 2014 
 M. Of. nr. 202/21 mar. 2014   
 
 O. nr. 49/2014 
 Ordin privind instituirea şi conferirea unor distincţii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 245/7 apr. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 114/2014  (M. Of. nr. 559/29 iul. 2014) 
 - O. nr. 140/2018  (M. Of. nr. 1065/17 dec. 2018) 
 - O. nr. 111/2019  (M. Of. nr. 727/4 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 51/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare,  
 poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă 
 M. Of. nr. 269/11 apr. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 42/2015  (M. Of. nr. 320/11 mai 2015) 
 - O. nr. 52/2015  (M. Of. nr. 396/5 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. 64/2014 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 330/7 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 31/2021  (M. Of. nr. 188/25 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 65/2014 

 Ordin pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor  
 date 
 M. Of. nr. 334/7 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 73/2016  (M. Of. nr. 320/26 apr. 2016) 
 
 
 O. nr. 66/2014 
 Ordin privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia Română 
 M. Of. nr. 369/20 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 55/2019  (M. Of. nr. 447/5 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 76/2014 
 Ordin pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră "Avram Iancu" Oradea 
 M. Of. nr. 385/23 mai 2014   
 
 O. nr. 77/2014 
 Ordin pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi 
 M. Of. nr. 385/23 mai 2014   
 
 O. nr. 78/2014 

 Ordin pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră  
 Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 380/22 mai 2014   
 
 O. nr. 84/2014 
 Ordin privind unele măsuri pentru stabilirea drepturilor salariale ale prefecţilor şi subprefecţilor 
 M. Of. nr. 423/6 iun. 2014   
 
 O. nr. 93/2014 

 Ordin privind stabilirea drepturilor salariale ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne promovat în grade sau trepte  
 profesionale, precum şi ale personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele  
 paradinice medico-sanitare şi ale celui auxiliar sanitar, promovat în funcţii 
 M. Of. nr. 465/25 iun. 2014   
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 O. nr. 101/2014 

 Ordin privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în  
 zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează,  
 precum şi activităţile pentru care se acordă acest drept 
 M. Of. nr. 489/1 iul. 2014   
 
 O. nr. 104/2014 
 Ordin privind aprobarea Planului strategic instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016 
 M. Of. nr. 587/6 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 159/2014  (M. Of. nr. 880/4 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 108/2014 

 Ordin privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul  
 militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat 
 M. Of. nr. 526/15 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 87/2017  (M. Of. nr. 577/19 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 121/2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică 
 M. Of. nr. 590/7 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 152/2020  (M. Of. nr. 1051/10 nov. 2020) 
 - O. nr. 39/2021  (M. Of. nr. 247/11 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 141/2014 
 Ordin privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie 
 M. Of. nr. 683/18 sep. 2014   
 
 O. nr. 162/2014 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori,  
 semnate la Varşovia la data de 1 aprilie 2014 şi la Bucureşti la data de 23 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului-cadru pe linie de  
 pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele  
 Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucureşti la 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012 
 M. Of. nr. 829/13 nov. 2014   
 
 O. nr. 185/2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Arhivelor Naţionale 
 M. Of. nr. 9/7 ian. 2015   
 
 O. nr. 187/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul  
 Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2015 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 100/2021  (M. Of. nr. 719/22 iul. 2021) 

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 105/761/2014 
 Ordin privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării  
 asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general  
 "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" 
 M. Of. nr. 552/25 iul. 2014   
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 

 O. nr. 179/3119/C/2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind întocmirea şi comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul  
 parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare 
 M. Of. nr. 906/12 dec. 2014   
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 89/2014 
 Ordin privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 66/27 ian. 2014   
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 O. nr. 273/2014 
 Ordin privind aprobarea formularui-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 149/28 feb. 2014   
 
 O. nr. 310/2014 

 Ordin privind recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale Carne de Porc - O.I.C.P. ca organizaţie interprofesională pe filiera "carne de  
 porc" 
 M. Of. nr. 144/27 feb. 2014   
 
 O. nr. 431/2014 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV-2013, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 236/2 apr. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 578/2014  (M. Of. nr. 371/20 mai 2014) 
 
 
 O. nr. 437/2014 

 Ordin pentru aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor administrative ale fondurilor mutuale eligibile pentru sprijin financiar din fonduri  
 publice 
 M. Of. nr. 217/26 mar. 2014   
 
 O. nr. 568/2014 

 Ordin pentru aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de  
 carne de ovine/caprine din zonele defavorizate 
 M. Of. nr. 288/18 apr. 2014   
 
 O. nr. 573/2014 

 Ordin pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a  
 modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a  
 ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele  
 defavorizate, în anul 2014 
 M. Of. nr. 289/18 apr. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 844/2014  (M. Of. nr. 393/28 mai 2014) 
 - O. nr. 1321/2014  (M. Of. nr. 625/26 aug. 2014) 
 - O. nr. 1398/2014  (M. Of. nr. 674/15 sep. 2014) 
 - O. nr. 1825/2014  (M. Of. nr. 861/26 nov. 2014) 
 
 
 O. nr. 617/2014 
 Ordin pentru aprobarea Listei cu rasele de taurine de carne 
 M. Of. nr. 326/6 mai 2014   
 
 O. nr. 704/2014 

 Ordin pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 Plăţi privind bunăstarea animalelor- pachet a) - Plăţi în favoarea  
 bunăstării porcinelor şi pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor 
 M. Of. nr. 362/16 mai 2014   
 
 O. nr. 855/2014 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone  
 defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi  
 pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul măsurilor 211,212,214 şi schemelor de sprijin pe suprafaţă aferente cererilor de plată  
 depuse începând cu anul 2014 
 M. Of. nr. 424/10 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1572/2014  (M. Of. nr. 770/23 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 898/2014 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 488/1 iul. 2014   
 
 O. nr. 946/2014 

 Ordin privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene  
 şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor  
 împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004,  
 precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de  
 constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare 
 M. Of. nr. 476/28 iun. 2014 
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 Modificări: 
 - O. nr. 1791/2015  (M. Of. nr. 607/11 aug. 2015) 
 - O. nr. 352/2020  (M. Of. nr. 1283/23 dec. 2020) 
 - O. nr. 335/2021  (M. Of. nr. 1155/6 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 994/2014 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului I - 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 528/16 iul. 2014   
 
 O. nr. 1090/2014 
 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2014/2015 
 M. Of. nr. 549/24 iul. 2014   
 
 O. nr. 1186/2014 

 Ordin pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013  
 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători  
 din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condiţiile specifice care  
 trebuie îndeplinite de organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători în  
 relaţiile contractuale, precum şi la criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul  
 (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor  
 produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale  
 Consiliului 
 M. Of. nr. 565/30 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1394/2018  (M. Of. nr. 833/28 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 1426/2014 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de  
 îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de  
 îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 747/14 oct. 2014   
 
 O. nr. 1438/2014 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional  
 de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
 M. Of. nr. 730/7 oct. 2014   
 
 O. nr. 1456/2014 

 Ordin pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemei decuplate de producţie în sectorul carne din cadrul ajutoarelor  
 naţionale tranzitorii, la specia bovine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă 
 M. Of. nr. 708/29 sep. 2014   
 
 O. nr. 1468/2014 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului II - 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 749/15 oct. 2014   
 
 O. nr. 1470/2014 

 Ordin pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pentru care se acordă microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la  
 finanţare al fermierilor, în anul 2014, şi criteriilor tehnice necesare microcreditării în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. c) din acelaşi act  
 normativ 
 M. Of. nr. 734/8 oct. 2014   
 
 O. nr. 1472/2014 

 Ordin pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemei cuplate de producţie în sectorul ovine/caprine din cadrul  
 ajutoarelor naţionale tranzitorii, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă 
 M. Of. nr. 723/2 oct. 2014   
 
 O. nr. 1505/2014 

 Ordin pentru aprobarea denumirii, sediului şi competenţei teritoriale a unităţilor de administrare din alcătuirea filialelor de îmbunătăţiri  
 funciare ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare 
 M. Of. nr. 749/15 oct. 2014   
 
 O. nr. 1510/2014 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor din sectorul fructe şi legume 
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 M. Of. nr. 734/8 oct. 2014   
 
 O. nr. 1562/2014 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole 
 M. Of. nr. 763/21 oct. 2014   
 
 O. nr. 1573/2014 

 Ordin privind controlul oficial al calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme  
 modificate genetic 
 M. Of. nr. 796/31 oct. 2014   
 
 O. nr. 1600/2014 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri excepţionale suplimentare cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume 
 M. Of. nr. 776/24 oct. 2014   
 
 O. nr. 1648/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă  
 pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de  
 contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor 
 M. Of. nr. 833/14 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1474/2015  (M. Of. nr. 431/17 iun. 2015) 
 - O. nr. 554/2018  (M. Of. nr. 311/10 apr. 2018) 
 
 
 
 O. nr. 1763/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a  
 plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 
 M. Of. nr. 830/13 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 2088/2015  (M. Of. nr. 733/30 sep. 2015) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 929/15 dec. 2015) 
 Modificări: 
 - O. nr. 838/2016  (M. Of. nr. 483/29 iun. 2016) 
 - O. nr. 863/2016  (M. Of. nr. 561/25 iul. 2016) 
 - O. nr. 933/2016  (M. Of. nr. 819/17 oct. 2016) 
 - O. nr. 150/2017  (M. Of. nr. 387/24 mai 2017) 
 - O. nr. 1049/2018  (M. Of. nr. 438/24 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 1801/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în  
 cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 
 M. Of. nr. 849/21 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 2010/2015  (M. Of. nr. 729/29 sep. 2015) 
 - O. nr. 823/2016  (M. Of. nr. 428/7 iun. 2016) 
 - O. nr. 866/2016  (M. Of. nr. 576/28 iul. 2016) 
 - O. nr. 208/2017  (M. Of. nr. 477/23 iun. 2017) 
 - O. nr. 312/2017  (M. Of. nr. 754/21 sep. 2017) 
 - O. nr. 1219/2018  (M. Of. nr. 573/6 iul. 2018) 
 
 
 O. nr. 1900/2014 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III - 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 925/18 dec. 2014   
 
 O. nr. 1946/2014 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind modul de realizare a notificării produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi  
 produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca suplimente alimentare, produse de uz intern sau  
 extern, exclusiv produsele cosmetice 
 M. Of. nr. 950/29 dec. 2014   
 
 O. nr. 1977/2014 

 Ordin pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a  
 acestuia 
 M. Of. nr. 12/7 ian. 2015 
 Modificări: 
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- O. nr. 808/2016  (M. Of. nr. 393/23 mai 2016) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 1846/2408/2014 
 Ordin privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a  
 pieţei produselor din sectorul agricol 
 M. Of. nr. 881/4 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 31/2582/2017  (M. Of. nr. 226/3 apr. 2017) 
 - O. nr. 274/5864/2017  (M. Of. nr. 740/14 sep. 2017) 
 
 

- O. nr. 549/4553/2018  (M. Of. nr. 352/23 apr. 2018) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 719/740/M.57/2333/2014 
 Ordin privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a  
 vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în  
 administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 M. Of. nr. 401/30 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 311/2020/94/M.12/2021/3525/2020  (M. Of. nr.  - modifică titlul 
 
 

127/8 feb. 2021) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 755/705/2014 
 Ordin pentru stabilirea Procedurii de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale  

 directe complementare în sectorul zootehnic 
 M. Of. nr. 379/22 mai 2014   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 566/1445/725/2014 
 Ordin pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană 
 M. Of. nr. 653/4 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 32/363/753/667/2017  (M. Of. nr. 566/17 iul.  
 
 

2017) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 O. nr. 852/623/216/2014 
 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul şi fabricarea magiunului de prune destinat consumului uman 
 M. Of. nr. 429/12 iun. 2014   
 
 O. nr. 1541/1219/433/2014 

 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât  
 berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare 
 M. Of. nr. 525/15 iul. 2015   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 394/290/89/2014 
 Ordin privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti 
 M. Of. nr. 234/2 apr. 2014   
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 O. nr. M.2/2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în Armata României 
 M. Of. nr. 43/20 ian. 2014   
 
 O. nr. M.4/2014 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare 
 M. Of. nr. 218/27 mar. 2014 
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 Modificări: 
 - O. nr. M.62/2016  (M. Of. nr. 383/19 mai 2016) 
 
 
 O. nr. M.23/2014 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României 
 M. Of. nr. 140/26 feb. 2014   
 
 O. nr. M.27/2014 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării  
 Naţionale 
 M. Of. nr. 193/19 mar. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. M.228/2018  (M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. M.47/2014 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau  
 parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi  
 procurorilor militari 
 M. Of. nr. 313/29 apr. 2014   
 
 O. nr. M.50/2014 

 Ordin pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Apărării Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31  
 decembrie 2014 
 M. Of. nr. 313/29 apr. 2014   
 
 O. nr. M.67/2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 463/25 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. M.127/2014  (M. Of. nr. 921/18 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. M.73/2014 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mişcarea şi transporturile militare pe căile de comunicaţie feroviare 
 M. Of. nr. 549/24 iul. 2014   
 
 O. nr. M.87/2014 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru problemele sociale ale personalului din  
 Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 593/8 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. M.34/2016  (M. Of. nr. 211/22 mar. 2016) 
 
 
 O. nr. M.92/2014 

 Ordin privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate în conformitate cu prevederile contractelor încheiate în baza art. 1 alin. (1)  
 lit. a) şi b) din Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a  
 Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene" de către  
 personalul detaşat din Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 627/27 aug. 2014   
 
 O. nr. M.97/2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior 
 M. Of. nr. 745/13 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. M.92/2017  (M. Of. nr. 695/28 aug. 2017) 
 - O. nr. M.185/2018  (M. Of. nr. 902/26 oct. 2018) 
 - O. nr. M.147/2020  (M. Of. nr. 690/3 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. M.103/2014 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor din Ministerul Apărării Naţionale privind  
 detaşarea personalului în calitate de expert naţional la instituţiile şi organismele Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 699/24 sep. 2014   
 
 O. nr. M.110/2014 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare 
 M. Of. nr. 770/23 oct. 2014 
 Modificări: 
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 - O. nr. M.30/2019  (M. Of. nr. 199/13 mar. 2019) 
 - O. nr. M.152/2020  (M. Of. nr. 720/10 aug. 2020) 
 - O. nr. M.21/2021  (M. Of. nr. 110/2 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. M.114/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ  
 militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de  
 soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate 
 M. Of. nr. 858/25 nov. 2014   
 
 O. nr. M.120/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în  
 Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 876/3 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. M.19/2018  (M. Of. nr. 214/9 mar. 2018) 
 - O. nr. M.76/2021  (M. Of. nr. 406/19 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. M.122/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării  
 Naţionale, pe timp de pace 
 M. Of. nr. 863/27 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. M.70/2015  (M. Of. nr. 588/5 aug. 2015) 
 - O. nr. M.230/2020  (M. Of. nr. 1327/31 dec. 2020) 
 - O. nr. M.122/2021  (M. Of. nr. 630/28 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. M.124/2014 
 Ordin privind echiparea grefierilor civili de la instanţele militare 
 M. Of. nr. 876/3 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. M.38/2018  (M. Of. nr. 307/5 apr. 2018) 
 
 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 
 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 

 O. nr. M.55/107/2587/C/10357/210/496/831/2014 
 Ordin pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ  
 militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de  
 învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist,  
 precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în  
 serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 686/19 sep. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 745/13 oct. 2014) 
 Modificări: 
 - O. nr. M.52/71/2750/8209/229/803/1070/2015  (M.  
 Of. nr. 830/6 nov. 2015) 
 - O. nr. M.92/69/1763/C/122450/307/18/522/2020  (M.  
 
 

Of. nr. 393/14 mai 2020) 

 MINISTERUL CULTURII 
 
 O. nr. 2099/2014 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României din Bucureşti 
 M. Of. nr. 172/11 mar. 2014   
 
 O. nr. 2100/2014 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional "George Enescu" 
 M. Of. nr. 172/11 mar. 2014   
 
 O. nr. 2104/2014 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional de Artă al României din Bucureşti 
 M. Of. nr. 172/11 mar. 2014   
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 O. nr. 2105/2014 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti 
 M. Of. nr. 172/11 mar. 2014   
 
 O. nr. 2193/2014 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" 
 M. Of. nr. 306/25 apr. 2014   
 
 O. nr. 2194/2014 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni 
 M. Of. nr. 306/25 apr. 2014   
 
 O. nr. 2195/2014 
 Ordin pentru acreditarea Complexului Muzeal Naţional "Moldova" 
 M. Of. nr. 306/25 apr. 2014   
 
 O. nr. 2196/2014 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Artă Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 306/25 apr. 2014   
 
 O. nr. 2197/2014 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional Bran 
 M. Of. nr. 306/25 apr. 2014   
 
 O. nr. 2198/2014 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului "Sfântul Nicodim" 
 M. Of. nr. 306/25 apr. 2014   
 
 O. nr. 2487/2014 
 Ordin pentru acreditarea Colecţiei publice de drept privat de interes regional - Sfântu Gheorghe 
 M. Of. nr. 657/5 sep. 2014   
 
 O. nr. 2526/2014 

 Ordin privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din  
 patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei 
 M. Of. nr. 595/8 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 2092/2019  (M. Of. nr. 192/11 mar. 2019) 
 - O. nr. 3744/2021  (M. Of. nr. 1164/8 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 2741/2014 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău 
 M. Of. nr. 858/25 nov. 2014   
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 27/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare şi execuţie privind protecţia împotriva coroziunii, indicativ GP  
 121-2013" 
 M. Of. nr. 120/18 feb. 2014   
 
 O. nr. 28/2014 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SLATINA INDUSTRIAL PARC - S.A. 
 M. Of. nr. 96/7 feb. 2014   
 
 O. nr. 38/2014 

 Ordin privind constituirea Comitetului de evaluare a propunerilor finale de proiect pentru implementarea obiectivului 1 al Ariei de  
 concentrare 4 - îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul "Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor  
 economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse" 
 M. Of. nr. 57/23 ian. 2014   
 
 O. nr. 223/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente  
 - lemn, beton, cărămidă, piatră naturală şi artificială" - indicativ GE 030-2014 
 M. Of. nr. 180/13 mar. 2014   
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 O. nr. 456/2014 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea  
 prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare 
 M. Of. nr. 281/16 apr. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1309/2021  (M. Of. nr. 920/27 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 739/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive", indicativ GT  
 067-2014 
 M. Of. nr. 459/24 iun. 2014   
 
 O. nr. 762/2014 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "Platforma industrială IMM Slobozia" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 395/28 mai 2014   
 
 O. nr. 785/2014 

 Ordin pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în  
 anul 2014 
 M. Of. nr. 451/20 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1914/2014  (M. Of. nr. 763/21 oct. 2014) 
 - O. nr. 2194/2014  (M. Of. nr. 942/23 dec. 2014) 
 - O. nr. 2581/2014  (M. Of. nr. 944/23 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 799/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind reabilitarea utilitară şi funcţională a acoperişurilor la clădirile existente,  
 indicativ GP122-2014" 
 M. Of. nr. 459/24 iun. 2014   
 
 O. nr. 847/2014 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă şi  
 specială a comportării în exploatare a construcţiilor - indicativ PCU 004 
 M. Of. nr. 456/23 iun. 2014   
 
 O. nr. 848/2014 

 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii la operatorii economici cu activitate de  
 proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcţii privind organizarea şi funcţionarea sistemului propriu de management al calităţii -  
 indicativ PCS 003 
 M. Of. nr. 432/13 iun. 2014   
 
 O. nr. 876/2014 

 Ordin pentru desemnarea Societăţii Comerciale Laboratorul Central Construcţii CCF - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană  
 pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 444/18 iun. 2014   
 
 O. nr. 941/2014 

 Ordin pentru desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă  
 URBAN-ÎNCERC în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 469/26 iun. 2014   
 
 O. nr. 942/2014 

 Ordin pentru desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A.  
 în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 469/26 iun. 2014   
 
 O. nr. 943/2014 

 Ordin pentru desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la  
 Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 469/26 iun. 2014   
 
 O. nr. 992/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la  
 clădiri, indicativ NP 069-2014" 
 M. Of. nr. 581/4 aug. 2014   
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 O. nr. 995/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de epuizmente", indicativ NP  
 134-2014 
 M. Of. nr. 597/11 aug. 2014   
 
 O. nr. 1004/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de  
 înaltă rezistenţă pretensionate, indicativ C 133-2014" 
 M. Of. nr. 600/12 aug. 2014   
 
 O. nr. 1147/2014 

 Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru  
 ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 523/14 iul. 2014   
 
 O. nr. 1330/2014 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii", indicativ NP 074-2014 
 M. Of. nr. 597/11 aug. 2014   
 
 O. nr. 1340/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare privind lucrările subterane cu aplicaţii în hidrotehnică şi transporturi.  
 Alcătuire constructivă, calculul sprijinirii şi cămăşuielii. Indicativ GP 125-2014" 
 M. Of. nr. 788/29 oct. 2014   
 
 O. nr. 1369/2014 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în  
 procesul de execuţie - indicativ PCE 001 
 M. Of. nr. 576/1 aug. 2014   
 
 O. nr. 1370/2014 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi  
 stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002 
 M. Of. nr. 576/1 aug. 2014   
 
 O. nr. 1426/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie", indicativ  

 NE 036-2014 
 M. Of. nr. 624/26 aug. 2014   
 
 O. nr. 1444/2014 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea geotehnică a ancorajelor în teren", indicativ NP114-2014 
 M. Of. nr. 661/9 sep. 2014   
 
 O. nr. 1532/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind evaluarea stabilităţii la alunecare a barajelor de beton. Indicativ  
 NP136/1-2014" 
 M. Of. nr. 781/27 oct. 2014   
 
 O. nr. 1533/2014 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru şi definitive la construcţiile  
 hidrotehnice. Indicativ GP 126-2014" 
 M. Of. nr. 782/28 oct. 2014   
 
 O. nr. 2030/2014 

 Ordin privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale LABORATORUL CENTRAL - S.A. în vederea notificării la Comisia  
 Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 808/6 nov. 2014   
 
 O. nr. 2104/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind cerinţele de proiectare, execuţie şi monitorizare a excavaţiilor adânci în  
 zone urbane", indicativ NP 120-2014 
 M. Of. nr. 863/27 nov. 2014   
 
 O. nr. 2352/2014 
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 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă", indicativ NP 112-2014 
 M. Of. nr. 935/22 dec. 2014   
 
 O. nr. 2359/2014 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. Indicativ GP 127-2014" 
 M. Of. nr. 2/5 ian. 2015   
 
 O. nr. 2395/2014 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru evaluarea in situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente",  
 indicativ NP 137-2014 
 M. Of. nr. 6/6 ian. 2015   
 
 O. nr. 2502/2014 
 Ordin privind acordarea celui de-al cincilea titlu de parc industrial Societăţii Ploieşti Industrial Parc - S.A. 
 M. Of. nr. 20/12 ian. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 171/2018  (M. Of. nr. 121/8 feb. 2018) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 2597/2014 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea geotehnică", indicativ GP 129-2014 
 M. Of. nr. 95/5 feb. 2015   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 336/128/634/2014 
 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional  
 regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie "Reabilitarea  
 /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare" , în cadrul axei prioritare "îmbunătăţirea  
 infrastructurii sociale" a Programului operaţional regional 2007-2013 
 M. Of. nr. 336/8 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1654/960/1356//2014  (M. Of. nr. 734/8 oct.  
 
 

2014) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 63/206/2014 
 Ordin privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 112/14 feb. 2014 
   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 64/39/2014 
 Ordin privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor  
 administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 49/21 ian. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1560/1051/2014  (M. Of. nr. 649/3 sep. 2014) 
 - O. nr. 1920/1408/2014  (M. Of. nr. 757/17 oct. 2014) 
 - O. nr. 2376/1622/2014  (M. Of. nr. 876/3 dec. 2014) 
 - O. nr. 2425/1656/2014  (M. Of. nr. 891/8 dec. 2014) 
 - O. nr. 2539/1775/2014  (M. Of. nr. 929/19 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 1120/1030/2014 
 Ordin pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
 M. Of. nr. 603/13 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 5169/2428/2018  (M. Of. nr. 597/13 iul. 2018) 
 
 
 O. nr. 1121/1075/2014 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul  
 de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie 
 M. Of. nr. 667/11 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 3411/3817/2019  (M. Of. nr. 17/13 ian. 2020) - modifică titlul 
 - O. nr. 3325/2072/2020  (M. Of. nr. 569/30 iun. 2020) - modifică titlul 
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 - O. nr. 845/755/2021  (M. Of. nr. 653/1 iul. 2021) - modifică titlul; 
 in tot cuprinsul ordinului, sintagma „Ministerul 
 Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației” se înlocuiește cu sintagma  
 „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației” 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 2498/2014 

 Ordin privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora,  
 tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional  
 de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari  
 publici pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 616/21 aug. 2014   
 
 O. nr. 3214/2014 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 791/30 oct. 2014   
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 516/2014 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea TOHAN - S.A., filială a Companiei Naţionale ROM ARM -  
 S.A. 
 M. Of. nr. 303/24 apr. 2014   
 
 O. nr. 685/2014 

 Ordin privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie-31  
 decembrie 2014 
 M. Of. nr. 490/2 iul. 2014   
 
 O. nr. 858/2014 

 Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii  
 produselor industriale" 
 M. Of. nr. 562/29 iul. 2014   
 
 O. nr. 971/2014 

 Ordin pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu  
 prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia  
 pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate  
 transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase 
 M. Of. nr. 611/18 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 207/2016  (M. Of. nr. 205/21 mar. 2016) 
 - O. nr. 1421/2016  (M. Of. nr. 1024/20 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 1212/2014 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru "Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din  
 cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014" 
 M. Of. nr. 786/29 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 271/2015  (M. Of. nr. 182/17 mar. 2015) 
 
 
 O. nr. 1228/2014 

 Ordin privind aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada  
 1 ianuarie-30 iunie 2015 
 M. Of. nr. 904/12 dec. 2014   
 
 O. nr. 1378/2014 

 Ordin privind desemnarea Direcţiei generale dezvoltare durabilă a zonelor industriale şi industria de apărare din cadrul Ministerului  
 Economiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru  
 instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru  
 stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 M. Of. nr. 908/15 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 428/2015  (M. Of. nr. 264/21 apr. 2015) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
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DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM 

 O. nr. 942/2014 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării  
 întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 728/6 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1017/2014  (M. Of. nr. 821/11 nov. 2014) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM 

 O. nr. 440/2014 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM), în  
 cadrul Ariei de concentrare 5: "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor" 
 M. Of. nr. 118/18 feb. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 732/2014  (M. Of. nr. 524/14 iul. 2014) 
 
 
 O. nr. 698/2014 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi aplicare a Testului IMM 
 M. Of. nr. 438/16 iun. 2014   
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 146/2014 
 Ordin privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate 
 M. Of. nr. 236/2 apr. 2014   
 
 O. nr. 650/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul  
 de învăţământ superior din România 
 M. Of. nr. 854/24 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 3070/2015  (M. Of. nr. 48/21 ian. 2015) 
 
 
 O. nr. 668/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor  
 de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 882/4 dec. 2014   
 
 O. nr. 669/2014 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2015   
 
 O. nr. 672/2014 

 Ordin privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul  
 de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2014-2015 
 M. Of. nr. 883/4 dec. 2014   
 
 O. nr. 701/2014 

 Ordin privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în  
 învăţământul Superior 
 M. Of. nr. 910/15 dec. 2014   
 
 O. nr. 3032/2014 
 Ordin privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Europeană Bucureşti 
 M. Of. nr. 97/7 feb. 2014   
 
 O. nr. 3045/2014 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs  
 valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2014 
 M. Of. nr. 122/19 feb. 2014   
 
 O. nr. 3046/2014 

 Ordin privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la specializările Limba şi  
 literatura portugheză, Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare 
  M. Of. nr. 103/11 feb. 2014 
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 O. nr. 3060/2014 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de  
 învăţământ preuniversitar 
 M. Of. nr. 99/7 feb. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 3637/2016  (M. Of. nr. 285/14 apr. 2016) 
 
 
 O. nr. 3076/2014 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale  
 examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013-2014 
 M. Of. nr. 116/17 feb. 2014   
 
 O. nr. 3081/2014 

 Ordin privind aprobarea constituirii a 3 grupuri de lucru româno-germane şi a unui Comitet de coordonare pentru cooperarea în  
 învăţământul profesional şi tehnic dintre România şi Baden-Wurttemberg, Germania 
 M. Of. nr. 145/27 feb. 2014   
 
 O. nr. 3111/2014 
 Ordin privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 115/17 feb. 2014   
 
 O. nr. 3136/2014 
 Ordin privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani 
 M. Of. nr. 132/24 feb. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 5068/2016  (M. Of. nr. 841/24 oct. 2016) 
 - O. nr. 5069/2016  (M. Of. nr. 841/24 oct. 2016) 
 
 
 O. nr. 3152/2014 

 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi  
 a XI-a 
 M. Of. nr. 213/25 mar. 2014   
 
 O. nr. 3218/2014 

 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de fundamentare privind  
 elaborarea acestora 
 M. Of. nr. 286/17 apr. 2014   
 
 O. nr. 3235/2014 

 Ordin privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional "Copilăria" din municipiul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 257/9 apr. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 3855/2014  (M. Of. nr. 551/25 iul. 2014) 
 
 
 O. nr. 3239/2014 
 Ordin privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little London" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 257/9 apr. 2014   
 
 O. nr. 3289/2014 

 Ordin privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2014 pentru absolvenţii de liceu participanţi la  
 loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale 
 M. Of. nr. 316/30 apr. 2014   
 
 O. nr. 3334/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul  
 şcolar 2013-2014 şi a Calendarului de administrare a acestora 
 M. Of. nr. 315/29 apr. 2014   
 
 O. nr. 3366/2014 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 6-a 
 M. Of. nr. 418/5 iun. 2014   
 
 O. nr. 3382/2014 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie-6 decembrie 2013, începând cu anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 345/12 mai 2014   
 
 O. nr. 3385/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 octombrie-8 noiembrie 2013, începând cu anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 347/12 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 4874/2014  (M. Of. nr. 831/14 nov. 2014) 
 
 
 O. nr. 3387/2014 

 Ordin privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little London" din localitatea Voluntari de la  
 persoana juridică Fundaţia "Ţara Minunilor" din localitatea Voluntari la persoana juridică Asociaţia "Fabiola Hosu" din localitatea  
 Voluntari 
 M. Of. nr. 347/12 mai 2014   
 
 O. nr. 3389/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal" (şcoală de maiştri), domeniul "energetic", calificarea  
 profesională "maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic  
 "Ferdinand I" din municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 347/12 mai 2014   
 
 O. nr. 3403/2014 

 Ordin privind sesiunea specială de evaluare naţională 2014 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale lărgite de  
 pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale 
 M. Of. nr. 348/12 mai 2014   
 
 O. nr. 3467/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 septembrie 2013-21 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 378/22 mai 2014   
 
 O. nr. 3468/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 378/22 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 4875/2014  (M. Of. nr. 831/14 nov. 2014) 
 
 
 O. nr. 3470/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie 2013-28 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 378/22 mai 2014   
 
 O. nr. 3593/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar- planuri-cadru de învăţământ şi programe  

 şcolare 
 M. Of. nr. 490/2 iul. 2014   
 
 O. nr. 3613/2014 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Heidi" din municipiul Braşov 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014   
 
 O. nr. 3614/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Georgiana" din municipiul  
 Oradea 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014   
 
 O. nr. 3615/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Mell" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 4899/2014  (M. Of. nr. 834/17 nov. 2014) 
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 O. nr. 3616/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Domino Servite" din  
 localitatea Voiteg 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014   
 
 O. nr. 3618/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Anastasia Popescu" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 498/4 iul. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 313/2 mai 2017) 
 Modificări: 
 - O. nr. 5078/2019  (M. Of. nr. 827/10 oct. 2019) 
 - O. nr. 5448/2020  (M. Of. nr. 905/6 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 3626/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "ABC Dino" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014   
 
 O. nr. 3627/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială "Genesis" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 498/4 iul. 2014   
 
 O. nr. 3628/2014 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Tinkerbell" din localitatea Voluntari 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014   
 
 O. nr. 3629/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Maya" din  
 municipiul Baia Mare 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014   
 
 O. nr. 3631/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 martie-18 aprilie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 494/3 iul. 2014   
 
 O. nr. 3636/2014 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Colibri" din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 867/31 oct. 2016) 
 
 
 O. nr. 3637/2014 
 Ordin privind structura anului şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 484/30 iun. 2014   
 
 
 O. nr. 3638/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfânta Agnes" din localitatea  
 Popeşti-Leordeni 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 4948/2014  (M. Of. nr. 880/4 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 3639/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Specială "Rază de Soare" din municipiul  
 Arad 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014   
 
 O. nr. 3640/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Pinochio" din  
 municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014   
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 O. nr. 3644/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul nr. 2" din localitatea  
 Sebiş 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 4949/2014  (M. Of. nr. 880/4 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 3645/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Comenius" din  
 municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014   
 
 O. nr. 3646/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical generalist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Eugen  
 Nicoară" din municipiul Miercurea-Ciuc 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014   
 
 O. nr. 3647/2014 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Casa Bunicilor" din satul Brătuleşti 
 M. Of. nr. 482/30 iun. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 544/24 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 3648/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ducky-Duck" din municipiul  
 Ploieşti 
 M. Of. nr. 483/30 iun. 2014   
 
 O. nr. 3650/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul nr. 11" din localitatea  
 Sâmbăteni 
 M. Of. nr. 483/30 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 4949/2014  (M. Of. nr. 880/4 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 3651/2014 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Gamex" din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 483/30 iun. 2014   
 
 O. nr. 3652/2014 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Şotron" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 494/3 iul. 2014   
 
 O. nr. 3653/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Piticot" din  
 municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 494/3 iul. 2014   
 
 O. nr. 3654/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" (alternativă educaţională Montessori) din cadrul unităţii de  
 
 
 învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Montessori Schule" din municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 494/3 iul. 2014   
 
 O. nr. 3731/2014 

 Ordin privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară  
 Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasa a IX-a, învăţământ  
 profesional de stat cu durata de 3 ani 
 M. Of. nr. 656/5 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 4239/2015  (M. Of. nr. 538/20 iul. 2015) 
 
 
 O. nr. 3973/2014 

 Ordin privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor,  
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 anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al  
 calificărilor 
 M. Of. nr. 595/8 aug. 2014   
 
 O. nr. 4314/2014 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 7-a 
 M. Of. nr. 607/14 aug. 2014   
 
 O. nr. 4315/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii  
 şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic 
 M. Of. nr. 607/14 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 5658/2017  (M. Of. nr. 10/5 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 4386/2014 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Olga Gudynn" din localitatea  
 Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Olga Gudynn International School din localitatea Voluntari 
 M. Of. nr. 654/4 sep. 2014   
 
 O. nr. 4387/2014 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular "Grădiniţa Mea" din municipiul Bucureşti de către  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Mea" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 654/4 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 3473/2015  (M. Of. nr. 259/17 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 4422/2014 

 Ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională "De-a arhitectura. Educaţie pentru arhitectură şi mediu construit",  
 clasa a III-a sau a IV-a, învăţământ primar 
 M. Of. nr. 657/5 sep. 2014   
 
 O. nr. 4423/2014 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul liceal, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profilul artistic,  
 specializarea Muzică, la disciplinele: Muzică vocală de jazz - muzică uşoară, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, şi Istoria jazzului,  
 clasele a XI-a şi a XII-a 
 M. Of. nr. 665/10 sep. 2014   
 
 O. nr. 4424/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare a secţiilor bilingve francofone incluse în proiectul bilateral franco-român "De la  
 învăţământul bilingv către filierele universitare francofone" 
 M. Of. nr. 658/8 sep. 2014   
 
 O. nr. 4430/2014 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015 
 M. Of. nr. 651/4 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 4265/2015  (M. Of. nr. 456/24 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. 4431/2014 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 651/4 sep. 2014   
 
 O. nr. 4432/2014 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 
 M. Of. nr. 651/4 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 3676/2015  (M. Of. nr. 252/15 apr. 2015) 
 - O. nr. 4322/2020  (M. Of. nr. 438/25 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 4433/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului  
 liceal, filiera vocaţională 
 M. Of. nr. 683/18 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 5087/2015  (M. Of. nr. 741/5 oct. 2015) 
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 - O. nr. 4450/2020  (M. Of. nr. 486/9 iun. 2020) 
 - O. nr. 3859/2021  (M. Of. nr. 561/31 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 4434/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului  
 liceal, filiera tehnologică 
 M. Of. nr. 661/9 sep. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 488/10 iun. 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 3751/2021  (M. Of. nr. 479/10 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 4435/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii  
 învăţământului profesional cu durata de 3 ani 
 M. Of. nr. 764/21 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 4321/2020  (M. Of. nr. 441/26 mai 2020) 
 - O. nr. 3750/2021  (M. Of. nr. 479/10 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 4437/2014 

 Ordin pentru aprobarea precizărilor privind programele şcolare în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi în învăţământul  
 profesional special, începând cu anul şcolar 2014-2015, precum şi pentru aprobarea programei şcolare pentru Consiliere şi orientare,  
 curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a 
 M. Of. nr. 694/23 sep. 2014   
 
 O. nr. 4464/2014 

 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul  
 profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 784/28 oct. 2014   
 
 O. nr. 4472/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-23 mai 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 663/9 sep. 2014   
 
 O. nr. 4483/2014 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Aşchiuţă" din municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 662/9 sep. 2014   
 
 O. nr. 4484/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Magic  
 English" din municipiul Bacău 
 M. Of. nr. 662/9 sep. 2014   
 
 O. nr. 4485/2014 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ioanid" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 662/9 sep. 2014   
 
 O. nr. 4486/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Iris" din  
 municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 662/9 sep. 2014   
 
 O. nr. 4487/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Preuniversitaria  
 Roman Muşat" din municipiul Roman 
 
 M. Of. nr. 662/9 sep. 2014   
 
 O. nr. 4488/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Notre Dame"  
 din municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 660/8 sep. 2014   
 
 O. nr. 4489/2014 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit  
 "Lady Bird" din municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 660/8 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 4956/2014  (M. Of. nr. 878/3 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 4491/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 662/9 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 5021/2014  (M. Of. nr. 903/12 dec. 2014) 
 - O. nr. 3516/2015  (M. Of. nr. 255/16 apr. 2015) 
 - O. nr. 3808/2015  (M. Of. nr. 367/27 mai 2015) 
 
 
 O. nr. 4498/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ray Kindergarten" din localitatea  
 Ştefăneşti 
 M. Of. nr. 660/8 sep. 2014   
 
 O. nr. 4499/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din  
 municipiul Dorohoi 
 M. Of. nr. 660/8 sep. 2014   
 
 O. nr. 4500/2014 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Vise" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 660/8 sep. 2014   
 
 O. nr. 4501/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mary Poppins" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 660/8 sep. 2014   
 
 O. nr. 4502/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Teddybar" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 660/8 sep. 2014   
 
 O. nr. 4503/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Ioanid" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 660/8 sep. 2014   
 
 O. nr. 4504/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din  
 municipiul Bârlad 
 M. Of. nr. 660/8 sep. 2014   
 
 O. nr. 4505/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Forumului German" din municipiul  
 Sibiu 
 M. Of. nr. 669/11 sep. 2014   
 
 O. nr. 4506/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din  
 municipiul Piatra-Neamţ 
 M. Of. nr. 664/10 sep. 2014   
 
 O. nr. 4507/2014 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Dr. Lind" din satul Câmpeniţa 
 M. Of. nr. 664/10 sep. 2014   
 
 O. nr. 4508/2014 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Elite" din municipiul Bucureşti 
  M. Of. nr. 664/10 sep. 2014 
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 O. nr. 4509/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Nicholas Kindergarten" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 664/10 sep. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 688/24 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 4510/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Reformată "Talentum" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 664/10 sep. 2014   
 
 O. nr. 4512/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Carmens" din  
 municipiul Galaţi 
 M. Of. nr. 669/11 sep. 2014   
 
 O. nr. 4513/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Pro Ingenio" din localitatea  
 Bragadiru 
 M. Of. nr. 659/8 sep. 2014   
 
 O. nr. 4514/2014 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kids Club" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 669/11 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 5012/2021  (M. Of. nr. 1234/28 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 4542/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul  
 colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 663/9 sep. 2014   
 
 O. nr. 4552/2014 

 Ordin privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Focşani pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă judo şi pentru aprobarea  
 Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia 
 M. Of. nr. 677/16 sep. 2014   
 
 O. nr. 4553/2014 

 Ordin pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului  
 universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii  
 universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,  
 tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2014-2015 
 M. Of. nr. 691/22 sep. 2014   
 
 O. nr. 4554/2014 

 Ordin pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi al certificatului de acordare a  
 definitivării în învăţământ 
 M. Of. nr. 682/18 sep. 2014   
 
 O. nr. 4566/2014 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" din municipiul Bucureşti de  
 către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis" 
 M. Of. nr. 682/18 sep. 2014   
 
 O. nr. 4568/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-1 august 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 681/18 sep. 2014     
 O. nr. 4569/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Coccinelle" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 683/18 sep. 2014 
 Rectificare: 
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 (M. Of. nr. 867/31 oct. 2016) 
 
 
 O. nr. 4605/2014 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Happy Kids din municipiul Cluj-Napoca  
 de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Transylvania Col lege. The Cam bridge International School în Cluj din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 723/2 oct. 2014   
 
 O. nr. 4609/2014 

 Ordin privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Creştină Privată din Cartierul Rromilor din localitatea  
 Tinca de la persoana juridică Fundaţia "Prorroma" din municipiul Cluj-Napoca la persoana juridică Fundaţia "People to People" din  
 municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 701/24 sep. 2014   
 
 O. nr. 4694/2014 
 Ordin privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Roza Venerini" din municipiul Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 734/8 oct. 2014   
 
 O. nr. 4699/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala  
 Gimnazială nr. 126 din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 734/8 oct. 2014   
 
 O. nr. 4774/2014 
 Ordin privind aprobarea înfiinţării comisiilor naţionale de specialitate şi regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora 
 M. Of. nr. 762/21 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 3768/2018  (M. Of. nr. 506/20 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 4802/2014 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ 
 M. Of. nr. 772/23 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 5287/2015  (M. Of. nr. 739/2 oct. 2015) 
 
 
 O. nr. 4810/2014 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Vâlcea 
 M. Of. nr. 789/29 oct. 2014   
 
 O. nr. 4825/2014 

 Ordin privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar, a listelor şi a  
 programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf 
 M. Of. nr. 5/6 ian. 2015   
 
 O. nr. 4854/2014 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic în anul 2014 
 M. Of. nr. 811/6 nov. 2014   
 
 O. nr. 4869/2014 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Institutului Limbii  
 Române 
 M. Of. nr. 878/3 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 3102/2018  (M. Of. nr. 112/6 feb. 2018) 
 - O. nr. 3233/2019  (M. Of. nr. 236/27 mar. 2019) 
 - O. nr. 3847/2021  (M. Of. nr. 674/8 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 4893/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul  
 preuniversitar de stat, sesiunea 2015 
 M. Of. nr. 37/16 ian. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 119/16 feb. 2015) 
 
 
 
 O. nr. 4895/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar  
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 2015-2016 
 M. Of. nr. 861/26 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 5108/2014  (M. Of. nr. 919/17 dec. 2014) 
 - O. nr. 5237/2015  (M. Of. nr. 711/22 sep. 2015) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 32/2016  (M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 4908/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Dr.  
 Dinu" din municipiul Câmpina 
 M. Of. nr. 834/17 nov. 2014   
 
 O. nr. 4909/2014 

 Ordin privind schimbarea denumirii şi sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grup Şcolar Postliceal "Prof. Dr. Doc.  
 Enescu Longinus" din municipiul Botoşani 
 M. Of. nr. 834/17 nov. 2014   
 
 O. nr. 5001/2014 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina Religie, învăţământ primar 
 M. Of. nr. 34/15 ian. 2015   
 
 O. nr. 5003/2014 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământ primar, clasele a III-a şi a IV-a 
 M. Of. nr. 24/13 ian. 2015   
 
 O. nr. 5004/2014 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru discipline de pregătire sportivă practică, învăţământ primar, clasele I-a II-a şi clasele  
 a III-a-a IV-a 
 M. Of. nr. 21/12 ian. 2015   
 
 O. nr. 5005/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor  
 învăţământului postliceal 
 M. Of. nr. 943/23 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 3870/2019  (M. Of. nr. 301/18 apr. 2019) 
 - O. nr. 4494/2020  (M. Of. nr. 497/11 iun. 2020) 
 - O. nr. 3174/2021  (M. Of. nr. 94/28 ian. 2021) 
 - O. nr. 3779/2021  (M. Of. nr. 498/13 mai 2021) 
 - O. nr. 3089/2022  (M. Of. nr. 121/7 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 5076/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă,  
 literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în  
 cadrul Institutului Limbii Române 
 M. Of. nr. 952/29 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 5896/2016  (M. Of. nr. 1006/15 dec. 2016) 
 - O. nr. 4451/2018  (M. Of. nr. 856/9 oct. 2018) 
 - O. nr. 4714/2020  (M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 5078/2014 

 Ordin privind recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale "Educaţie prin şah" în învăţământul  
 preuniversitar 
 M. Of. nr. 908/15 dec. 2014   
 
 O. nr. 5105/2014 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "tehnician în turism" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Balş" din municipiul  
 Adjud 
 M. Of. nr. 925/18 dec. 2014   
 
 O. nr. 5109/2014 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs  
 valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015 
 M. Of. nr. 10/7 ian. 2015 
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 O. nr. 5113/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al  
 instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 8/7 ian. 2015   
 
 O. nr. 5114/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de  
 asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar 
 M. Of. nr. 5/6 ian. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 3099/2016  (M. Of. nr. 381/19 mai 2016) 
 - O. nr. 5524/2017  (M. Of. nr. 1000/18 dec. 2017) 
 
 
 O. nr. 5121/2014 

 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul  
 romano-catolic, specializarea ghid turism religios, şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a Xll-a,  
 filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios 
 M. Of. nr. 37/16 ian. 2015   
 
 O. nr. 5123/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul  
 şcolar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora 
 M. Of. nr. 943/23 dec. 2014   
 
 O. nr. 5138/2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual 
 M. Of. nr. 49/21 ian. 2015   
 
 O. nr. 5144/2014 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale  
 examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2014-2015 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2015   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 4317/943/2014 
 Ordin privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1  
 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior 
 M. Of. nr. 624/26 aug. 2014 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 3618/594/2016  (M. Of. nr. 381/19 mai 2016) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 8/2014 

 Ordin pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii  
 dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN,  
 prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru  
 întreprinderi mici şi mijlocii, şi a Convenţiei de colaborare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei  
 de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin  
 Hotărârea Guvernului nr. 936/2013 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 812/2015  (M. Of. nr. 540/20 iul. 2015) 
 
 
 O. nr. 9/2014 

 Ordin privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a  
 Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, de către un IMM, în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi  
 mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 20/11 ian. 2014   
 
 O. nr. 15/2014 

 Ordin  privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat,  
 pe termen mediu, "Medium Term Notes", printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în USD, în sumă de maximum 2 miliarde USD 
 M. Of. nr. 26/14 ian. 2014   
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 O. nr. 116/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31  
 decembrie 2013 
 M. Of. nr. 88/4 feb. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1762/2018  (M. Of. nr. 324/12 apr. 2018) 
 
 
 O. nr. 119/2014 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 februarie 2014 
 M. Of. nr. 81/31 ian. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 132/2014  (M. Of. nr. 84/3 feb. 2014) 
 
 
 O. nr. 120/2014 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2014 
 M. Of. nr. 81/31 ian. 2014   
 
 O. nr. 136/2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM) 
 M. Of. nr. 91/5 feb. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1800/2014  (M. Of. nr. 967/30 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 194/2014 

 Ordin pentru stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu  
 finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 
 M. Of. nr. 108/12 feb. 2014   
 
 O. nr. 228/2014 
 Ordin pentru stabilirea componenţei Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic 
 M. Of. nr. 121/18 feb. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 157/2015  (M. Of. nr. 123/17 feb. 2015) - modifică titlul 
 - O. nr. 1523/2018  (M. Of. nr. 205/7 mar. 2018) 
 - O. nr. 2197/2020  (M. Of. nr. 680/30 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 256/2014 
 Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual 
 M. Of. nr. 135/25 feb. 2014   
 
 O. nr. 316/2014 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 martie 2014 
 M. Of. nr. 150/28 feb. 2014   
 
 O. nr. 317/2014 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna martie 2014 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2014   
 
 O. nr. 494/2014 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 aprilie 2014 
 M. Of. nr. 231/1 apr. 2014   
 
 O. nr. 496/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în  
 domeniul Sistemului european de conturi 
 M. Of. nr. 236/2 apr. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 2081/2019  (M. Of. nr. 379/15 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 556/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,  
 precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014 
 M. Of. nr. 276/15 apr. 2014 
 Modificări: 
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 - O. nr. 1400/2014  (M. Of. nr. 767/22 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 568/2014 

 Ordin privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat,  

 pe termen mediu, "Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro si  
 maximum 1,5 miliarde euro 
 M. Of. nr. 275/15 apr. 2014   
 
 O. nr. 638/2014 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 2014 
 M. Of. nr. 322/5 mai 2014   
 
 O. nr. 656/2014 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de solicitare şi punere la dispoziţia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a  
 împrumuturilor de la Guvern 
 M. Of. nr. 345/12 mai 2014   
 
 O. nr. 663/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea unitară a prevederilor art. 18 "Pensii" al Convenţiei dintre România şi Canada pentru  
 evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital în ceea ce priveşte tratamentul fiscal  
 al veniturilor din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obţinute din România de un rezident al Canadei 
 M. Of. nr. 360/15 mai 2014   
 
 O. nr. 665/2014 

 Ordin privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de  
 completare a numărului de evidenţă a plăţii 
 M. Of. nr. 360/15 mai 2014   
 
 O. nr. 668/2014 

 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a  
 statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii 
 M. Of. nr. 374/21 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 280/2016  (M. Of. nr. 178/9 mar. 2016) 
 - O. nr. 1827/2018  (M. Of. nr. 358/25 apr. 2018) 
 
 
 O. nr. 720/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome,  
 instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a  
 bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi  
 bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora 
 M. Of. nr. 396/29 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 811/2014  (M. Of. nr. 451/20 iun. 2014) 
 - O. nr. 981/2014  (M. Of. nr. 566/30 iul. 2014) 
 - O. nr. 1341/2014  (M. Of. nr. 725/3 oct. 2014) 
 - O. nr. 271/2015  (M. Of. nr. 185/18 mar. 2015) 
 - O. nr. 107/2017  (M. Of. nr. 60/20 ian. 2017) 
 - O. nr. 2426/2017  (M. Of. nr. 749/19 sep. 2017) 
 - O. nr. 1242/2018  (M. Of. nr. 116/6 feb. 2018) 
 - O. nr. 3774/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 745/2014 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iunie 2014 
 M. Of. nr. 404/30 mai 2014   
 
 O. nr. 813/2014 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul programului "Prima casă", Programului de sprijin  
 pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii  
 Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie  
 guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 
 M. Of. nr. 448/19 iun. 2014   
 
 O. nr. 855/2014 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
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 iulie 2014 
 M. Of. nr. 493/2 iul. 2014   
 
 O. nr. 923/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de  
 norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu 
 M. Of. nr. 555/28 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1139/2015  (M. Of. nr. 742/5 oct. 2015) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 28/15 ian. 2016) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2332/2017  (M. Of. nr. 721/6 sep. 2017) 
 - O. nr. 2616/2018  (M. Of. nr. 662/30 iul. 2018) 
 - O. nr. 103/2019  (M. Of. nr. 87/4 feb. 2019) 
 - O. nr. 555/2021  (M. Of. nr. 515/18 mai 2021) 
 - O. nr. 17/2022  (M. Of. nr. 43/14 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 978/2014 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2014 
 M. Of. nr. 563/30 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1036/2014  (M. Of. nr. 593/8 aug. 2014) 
 
 
 O. nr. 979/2014 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna august 2014 
 M. Of. nr. 563/30 iul. 2014   
 
 O. nr. 997/2014 

 Ordin privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 582/4 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1135/2014  (M. Of. nr. 643/1 sep. 2014) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 756/17 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 1071/2014 

 Ordin de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe  
 anul 2014 
 M. Of. nr. 623/26 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1162/2014  (M. Of. nr. 649/3 sep. 2014) 
 - O. nr. 1369/2014  (M. Of. nr. 741/10 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 1083/2014 
 Ordin privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului 
 M. Of. nr. 625/26 aug. 2014   
 
 O. nr. 1091/2014 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2014 
 M. Of. nr. 641/1 sep. 2014   
 
 O. nr. 1104/2014 

 Ordin privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.  
 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 645/2 sep. 2014   
 
 O. nr. 1177/2014 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 655/5 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1309/2014  (M. Of. nr. 708/29 sep. 2014) 
 
 
 O. nr. 1234/2014 
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 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014 
 M. Of. nr. 682/18 sep. 2014   
 
 O. nr. 1239/2014 

 Ordin privind restituirea unor impozite, taxe vamale şi a altor taxe Guvernului Statelor Unite ale Americii, personalului său, contractorilor  
 şi personalului contractorilor 
 M. Of. nr. 681/18 sep. 2014   
 
 O. nr. 1338/2014 
 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor 
 M. Of. nr. 724/2 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 195/2015  (M. Of. nr. 142/25 feb. 2015) 
 
 
 O. nr. 1344/2014 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 octombrie 2014 
 M. Of. nr. 727/3 oct. 2014   
 
 O. nr. 1368/2014 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 739/10 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1531/2014  (M. Of. nr. 815/7 nov. 2014) 
 
 
 O. nr. 1419/2014 

 Ordin privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat,  
 pe termen mediu, "Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi  
 maximum 2 miliarde euro şi desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 763/21 oct. 2014   
 
 O. nr. 1449/2014 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise  
 în baza Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând  
 diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor 
 M. Of. nr. 784/28 oct. 2014   
 
 O. nr. 1477/2014 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 794/31 oct. 2014   
 
 O. nr. 1780/2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014 
 M. Of. nr. 941/22 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1806/2014  (M. Of. nr. 965/30 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 1802/2014 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 
 M. Of. nr. 963/30 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 773/2015  (M. Of. nr. 509/9 iul. 2015) 
 - O. nr. 1198/2015  (M. Of. nr. 759/12 oct. 2015) 
 - O. nr. 4160/2015  (M. Of. nr. 21/12 ian. 2016) 
 - O. nr. 1938/2016  (M. Of. nr. 680/2 sep. 2016) 
 - O. nr. 166/2017  (M. Of. nr. 86/31 ian. 2017) 
 - O. nr. 895/2017  (M. Of. nr. 463/21 iun. 2017) 
 - O. nr. 2827/2017  (M. Of. nr. 873/7 nov. 2017) 
 - O. nr. 470/2018  (M. Of. nr. 66/23 ian. 2018) 
 - O. nr. 1243/2018  (M. Of. nr. 120/7 feb. 2018) 
 - O. nr. 2531/2018  (M. Of. nr. 623/18 iul. 2018) 
 - O. nr. 3067/2018  (M. Of. nr. 792/17 sep. 2018) 
 - O. nr. 3456/2018  (M. Of. nr. 942/7 nov. 2018) 
 - O. nr. 2493/2019  (M. Of. nr. 596/19 iul. 2019) 
 - O. nr. 3781/2019  (M. Of. nr. 5/7 ian. 2020) 
 - O. nr. 2206/2020  (M. Of. nr. 675/30 iul. 2020) 
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 - O. nr. 58/2021  (M. Of. nr. 66/21 ian. 2021) 
 - O. nr. 410/2021  (M. Of. nr. 285/22 mar. 2021) 
 - O. nr. 762/2021  (M. Of. nr. 697/14 iul. 2021) 
 - O. nr. 1239/2021  (M. Of. nr. 1012/22 oct. 2021) 
 - O. nr. 1592/2021  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2022) 
 - O. nr. 85/2022  (M. Of. nr. 100/1 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 1815/2014 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2015 
 M. Of. nr. 3/5 ian. 2015   
 
 O. nr. 1820/2014 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 
 M. Of. nr. 20/12 ian. 2015   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 1407/1917/2014 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a  
 sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în  
 administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 768/22 oct. 2014   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 117/2014 

 Ordin pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate  
 pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor" 
 M. Of. nr. 103/11 feb. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1672/2014  (M. Of. nr. 462/24 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 1292/2014 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 "Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor" 
 M. Of. nr. 389/27 mai 2014   
 
 O. nr. 1731/2014 

 Ordin pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind  
 unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri  
 fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 489/1 iul. 2014   
 
 O. nr. 2365/2014 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit 
 M. Of. nr. 615/20 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1301/2015  (M. Of. nr. 445/22 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. 2782/2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV) 
 M. Of. nr. 672/12 sep. 2014   
 
 O. nr. 2783/2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO 
 M. Of. nr. 673/12 sep. 2014   
 
 O. nr. 3093/2014 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure  
 în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale  
 reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri 
 M. Of. nr. 761/21 oct. 2014   
 
 O. nr. 3177/2014 
 Ordin privind formalităţile vamale care se efectuează pentru mărfurile transportate pe fluviul Dunărea 
 M. Of. nr. 838/18 nov. 2014   
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MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 31/2014 

 Ordin privind publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2013 şi, respectiv, la Luxemburg la 20 decembrie  
 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii pentru modificarea Memorandumului de  
 înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii  
 Europene în România între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012 
 M. Of. nr. 109/13 feb. 2014   
 
 O. nr. 117/2014 

 Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate  
 de întreprinderile mari" aferentă operaţiunii 1.1.a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii  
 tangibile şi intangibile - întreprinderi mari" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 206/24 mar. 2014   
 
 O. nr. 518/2014 

 Ordin privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectul finanţat în cadrul operaţiunii 3.1.2-3.1.3 "Sprijin pentru realizarea  
 reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă largă în zonele de eşec ale pieţei" a axei prioritare 3 "Tehnologia  
 informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea  
 competitivităţii economice (POS CCE) 2007-2013 
 M. Of. nr. 409/3 iun. 2014   
 
 O. nr. 546/2014 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 166 "Locuri  
 de muncă subvenţionate" , finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de  
 intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" 
 M. Of. nr. 383/23 mai 2014   
 
 O. nr. 547/2014 

 Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Locuri de muncă subvenţionate" , finanţată prin Programul operaţional sectorial  
 "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" 
 M. Of. nr. 383/23 mai 2014   
 
 O. nr. 548/2014 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 167  
 "Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"  
 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" 
 M. Of. nr. 383/23 mai 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 402/30 mai 2014) 
 
 
 O. nr. 635/2014 

 Ordin pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită "Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de  
 împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă", aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare" - iniţiativa  
 JEREMIE în România, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial  
 "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 521/14 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 981/2014  (M. Of. nr. 708/29 sep. 2014) 
 - O. nr. 3062/2015  (M. Of. nr. 832/6 nov. 2015) 
 
 
 O. nr. 637/2014 

 Ordin pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită "Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de  
 garanţii de portofoliu de credite", aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare", axa prioritară 1 "Un sistem de  
 producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 524/14 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 982/2014  (M. Of. nr. 708/29 sep. 2014) 
 
 
 O. nr. 836/2014 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului  
 operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererile  
 de propuneri de proiecte nr. 169 "Formare profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", nr. 170  
 "Şanse egale şi respect", nr. 171 "Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii", finanţate prin Programul operaţional  
 sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 
 M. Of. nr. 585/5 aug. 2014   
 
 O. nr. 965/2014 
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 Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane  
 2007-2013" 
 M. Of. nr. 688/19 sep. 2014   
 
 O. nr. 970/2014 

 Ordin privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea  
 economiei sociale", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de  
 intervenţie 6.1 
 M. Of. nr. 703/25 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1015/2014  (M. Of. nr. 742/13 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 971/2014 

 Ordin pentru aprobarea competiţiei POS CCE A2 O 2.2.1-2014-1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri  
 CD (laboratoare, centre de cercetare)" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară  
 II "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" 
 M. Of. nr. 701/24 sep. 2014   
 
 O. nr. 972/2014 

 Ordin privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 172 "Competenţe pentru  
 competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea  
 resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea  
 adaptabilităţii" 
 M. Of. nr. 703/25 sep. 2014   
 
 O. nr. 988/2014 
 Ordin privind delegarea de funcţii către organismele intermediare ale Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 
 M. Of. nr. 717/1 oct. 2014   
 
 O. nr. 1055/2014 

 Ordin privind aplicarea sumelor forfetare în cazul deplasărilor finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional şi de program  
 în cadrul Mecanismului financiar SEE şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 
 M. Of. nr. 785/28 oct. 2014   
 
 O. nr. 1056/2014 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii  
 realizate de IMM şi întreprinderi mari" , aferentă axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" , domeniului major de  
 intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor" , operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru  
 consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari" , din cadrul Programului  
 operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 
 M. Of. nr. 767/22 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 2517/2015  (M. Of. nr. 650/27 aug. 2015) 
 
 
 O. nr. 1063/2014 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 174 "Dezvoltarea carierei  
 didactice" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 1.3., a  
 Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 "Firme de exerciţiu pentru elevi" finanţată prin  
 Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1., a Ghidului Solicitantului  
 Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 "România Start-up" finanţată prin Programul operaţional sectorial  
 "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1., şi a schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru  
 antreprenori" finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie  
 3.1. 
 M. Of. nr. 773/23 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1153/2014  (M. Of. nr. 854/24 nov. 2014) 
 
 
 O. nr. 1086/2014 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului "Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi", aferent axei prioritare 1 "Un  
 sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe  
 piaţă a întreprinderilor, în special a IMM", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin  
 investiţii tangibile şi intangibile" pentru întreprinderi din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"  
 şi a cererii de propuneri de proiecte aferente 
 M. Of. nr. 777/24 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1099/2014  (M. Of. nr. 817/10 nov. 2014) 
 - O. nr. 1955/2015  (M. Of. nr. 358/25 mai 2015) 
 
 
 O. nr. 1095/2014 



 

 2594

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 177 "Competenţe pentru  
 competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea  
 resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea  
 adaptabilităţii" 
 M. Of. nr. 797/3 nov. 2014   
 
 O. nr. 1120/2014 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 "Competenţe pentru  
 competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea  
 adaptabilităţii" 
 M. Of. nr. 822/11 nov. 2014   
 
 O. nr. 1129/2014 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public",  
 domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 2 "Implementarea de  
 sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 6 din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea  
 competitivităţii economice" şi a cererii de propuneri de proiecte aferente 
 M. Of. nr. 817/10 nov. 2014   
 
 O. nr. 1145/2014 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 "Calitate în serviciile  
 de ocupare", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1  
 "Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare" 
 M. Of. nr. 868/28 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1294/2014  (M. Of. nr. 918/17 dec. 2014) 
 - O. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 19/12 ian. 2015) 
 
 
 O. nr. 1149/2014 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 "Prevenirea şi  
 corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"  
 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii", a Ghidului Solicitantului Condiţii  
 Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 "Formare profesională continuă pentru angajaţi", finanţată prin Programul  
 operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.3 "Acces şi participare la FPC, a  
 Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste  
 industrializate", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie  
 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare", a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri  
 de proiecte nr. 184 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural", finanţată prin Programul operaţional  
 sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a  
 zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă" 
 M. Of. nr. 836/17 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1294/2014  (M. Of. nr. 918/17 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 1153/2014 

 Ordin privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.  
 175 "Firme de exerciţiu pentru elevi" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul  
 major de intervenţie 2.1 
 M. Of. nr. 854/24 nov. 2014   
 
 O. nr. 1297/2014 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185  
 "Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" 
 M. Of. nr. 945/23 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1304/2014  (M. Of. nr. 946/23 dec. 2014) 
 
 
 O. nr. 1304/2014 

 Ordin privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip  
 sistemic nr. 185 "Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" , finanţată prin Programul operaţional sectorial  
 "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 "îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor  
 vulnerabile pe piaţa muncii" 
 M. Of. nr. 946/23 dec. 2014   
 
 O. nr. 1338/2014 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistem ic nr. 186  
 "Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule", finanţată prin Programul operaţional  
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 sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi  
 pentru promovarea adaptabilităţii" 
 M. Of. nr. 954/29 dec. 2014   
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 

 O. nr. 1117/1970/2014 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii privind plata sumelor reţinute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în  
 cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu 
 M. Of. nr. 844/19 nov. 2014   
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 745/C/2014 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
 M. Of. nr. 212/25 mar. 2014   
 
 O. nr. 1082/C/2014 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor  
 registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 M. Of. nr. 384/23 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 2207/c/2016  (M. Of. nr. 461/22 iun. 2016) 
 
 
 O. nr. 1494/C/2014 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în  
 funcţia de notar public 
 M. Of. nr. 290/22 apr. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 4181/C/2016  (M. Of. nr. 978/6 dec. 2016) 
 - O. nr. 1619/C/2017  (M. Of. nr. 484/27 iun. 2017) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 578/19 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 2203/C/2014 
 Ordin pentru stabilirea locaţiilor în care se derulează activitatea Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi a serviciilor de probaţiune 
 M. Of. nr. 581/4 aug. 2014   
 
 O. nr. 2632/C/2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor 
 M. Of. nr. 623/26 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1650/C/2015  (M. Of. nr. 367/27 mai 2015) 
 - O. nr. 3624/C/2016  (M. Of. nr. 834/21 oct. 2016) 
 - O. nr. 2337/C/2018  (M. Of. nr. 477/11 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 2980/C/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei funcţionari lor  
 publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei,  
 Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia 
 M. Of. nr. 720/1 oct. 2014   
 
 O. nr. 3206/C/2014 

 Ordin privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, precum şi  
 stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători  
 legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special şi  
 personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 701/24 sep. 2014   
 
 O. nr. 3499/C/2014 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, precum şi  
 stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători  
 legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special  
 din Ministerul Justiţiei 
 M. Of. nr. 770/23 oct. 2014   
 
 O. nr. 3573/C/2014 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de exercitare a atribuţiilor ce revin Ministerului Justiţiei în calitatea sa de  
 autoritate centrală, desemnată prin Legea nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra  
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 aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii 
 M. Of. nr. 819/10 nov. 2014   
 
 O. nr. 3591/C/2014 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în  
 anul 2014 
 M. Of. nr. 752/16 oct. 2014   
 
 O. nr. 3756/C/2014 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de  
 specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2014 
 M. Of. nr. 780/27 oct. 2014   
 
 O. nr. 3933/C/2014 
 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 806/5 nov. 2014   
 
 O. nr. 4096/C/2014 

 Ordin pentru stabilirea taxei de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune organizat în perioada  
 noiembrie 2014-februarie 2015, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011 pentru aprobarea  

 Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune 
 M. Of. nr. 831/14 nov. 2014   
 
 O. nr. 4190/C/2014 

 Ordin privind stabilirea criteriului de înălţime pentru ocuparea unor posturi vacante din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a  
 Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 895/9 dec. 2014   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 508/2014 
 Decizie privind aprobarea Statutului elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna 
 M. Of. nr. 707/29 sep. 2014 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 352/2016  (M. Of. nr. 217/24 mar. 2016) 

 
 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 

 O. nr. 80/2014 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru speciile Castor fiber şi Mustela lutreola 
 M. Of. nr. 94/6 feb. 2014   
 
 O. nr. 614/2014 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus 
 M. Of. nr. 303/24 apr. 2014   
 
 O. nr. 656/2014 

 Ordin privind aprobarea Planului regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci "Rhinolophus ferrumequinum",  
 "Rhinolophus hipposideros", "Myotis myotis", "Myotis oxygnathus", "Myotis bechsteinii", "Barbastella barbastellus", "Miniopterus  
 schreibersii" 
 M. Of. nr. 440/17 iun. 2014   
 
 O. nr. 692/2014 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 364/16 mai 2014   
 
 O. nr. 704/2014 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 381/22 mai 2014   
 
 O. nr. 863/2014 

 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei urs pe raza ariilor naturale protejate ROSCI0190 Penteleu si  
 ROSCI0229 Siriu 
 M. Of. nr. 457/23 iun. 2014   
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 O. nr. 912/2014 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei Lynx lynx pe raza Parcului Naţional Munţii Rodnei 
 M. Of. nr. 489/1 iul. 2014   
 
 O. nr. 919/2014 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovanţilor 
 M. Of. nr. 539/21 iul. 2014   
 
 O. nr. 1313/2014 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0203 - Poiana cu Narcise de la Negraşi 
 M. Of. nr. 825/12 nov. 2014   
 
 O. nr. 1327/2014 

 Ordin privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea acvilei ţipătoare mici (Aquila pomarina) şi a Ghidului pentru  
 managementul corespunzător al habitatului acvilei ţipătoare mici 
 M. Of. nr. 557/28 iul. 2014   
 
 O. nr. 1442/2014 

 Ordin privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului  
 emisiilor de gaze cu efect de seră 
 M. Of. nr. 669/11 sep. 2014   
 
 O. nr. 1521/2014 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 675/16 sep. 2014   
 
 O. nr. 1547/2014 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 684/18 sep. 2014   
 
 O. nr. 1553/2014 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia popândău "Spermophilus citellus" 
 M. Of. nr. 684/18 sep. 2014   
 
 O. nr. 1602/2014 

 Ordin pentru aprobarea Planului cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect  
 de seră 
 M. Of. nr. 755/16 oct. 2014   
 
 O. nr. 1624/2014 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 730/7 oct. 2014   
 
 O. nr. 1732/2014 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere 
 M. Of. nr. 761/21 oct. 2014   
 
 O. nr. 1992/2014 

 Ordin pentru aprobarea planurilor naţionale de acţiune pentru cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) şi pentru raţa roşie (Aythya  
 nyroca) 
 M. Of. nr. 19/12 ian. 2015   
 
 O. nr. 2095/2014 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul  
 evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015 
 M. Of. nr. 901/11 dec. 2014   
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ 

 O. nr. 83/2014 

 Ordin privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul  
 2014 
 M. Of. nr. 116/17 feb. 2014 
 Modificări: 
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 - O. nr. 293/2014  (M. Of. nr. 241/4 apr. 2014) 
 
 
 O. nr. 284/2014 
 Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2014, pe specii şi zone 
 M. Of. nr. 243/4 apr. 2014   
 
 O. nr. 294/2014 

 Ordin privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării  
 pe anul 2014 
 M. Of. nr. 271/14 apr. 2014   
 
 O. nr. 301/2014 
 Ordin privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din România 
 M. Of. nr. 256/9 apr. 2014   
 
 O. nr. 514/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice -  
 NTLH-041 
 M. Of. nr. 438/16 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 760/2014  (M. Of. nr. 682/18 sep. 2014) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 596/2014 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase 
 M. Of. nr. 491/2 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 728/2014  (M. Of. nr. 668/11 sep. 2014) 
 
 
 O. nr. 621/2014 
 Ordin privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România 
 M. Of. nr. 535/18 iul. 2014   
 
 O. nr. 856/2014 

 Ordin privind prelucrarea apelurilor de urgenţă primite de la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă la numărul 112 referitoare la  
 transportul materialelor lemnoase 
 M. Of. nr. 759/20 oct. 2014   
 
 O. nr. 872/2014 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-070 
 M. Of. nr. 813/7 nov. 2014   
 
 O. nr. 917/2014 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în  
 exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014, şi a Procedurii privind avizarea experţilor pentru  
 evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015 
 M. Of. nr. 835/17 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 843/2021  (M. Of. nr. 642/30 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 956/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale  
 de marcat - RNEADSM 
 M. Of. nr. 878/3 dec. 2014   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 
 O. nr. 44/2014 

 Ordin privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial  
 "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice -Autoritatea de  
 management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru  
 Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov 
 M. Of. nr. 102/11 feb. 2014   
 
 O. nr. 424/2014 
 Ordin privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale 
 M. Of. nr. 217/26 mar. 2014   
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 O. nr. 466/2014 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de  
 muncă pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 238/3 apr. 2014   
 
 O. nr. 698/2014 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014 
 M. Of. nr. 362/16 mai 2014   
 
 O. nr. 699/2014 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2014 
 M. Of. nr. 362/16 mai 2014   
 
 O. nr. 729/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul  
 2014 
 M. Of. nr. 387/26 mai 2014   
 
 O. nr. 826/2014 

 Ordin privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei  
 Muncii 
 M. Of. nr. 407/2 iun. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 449/19 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 1838/2014 

 Ordin privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă  
 socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza  
 prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează  
 şi administrează unităţi de asistenţă socială 
 M. Of. nr. 705/26 sep. 2014   
 
 O. nr. 2207/2014 
 Ordin privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2014 
 M. Of. nr. 845/20 nov. 2014   
 
 O. nr. 2208/2014 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2014 
 M. Of. nr. 845/20 nov. 2014   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 2073/1623/2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite  
 provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor 
 M. Of. nr. 878/3 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 901/2460/2019  (M. Of. nr. 574/12 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 2396/2014/103/2015 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor  
 măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi a instrucţiunilor de  
 aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind  
 concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor  
 înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2015 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 111/11 feb. 2015) 

 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 
 
 I. nr. 238/2014 

 Instrucţiuni pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului  
 Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională 
 M. Of. nr. 319/30 apr. 2014   
 
 O. nr. 141/2014 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind elementele tehnice şi de securitate ale sistemului de colectare online a  
 declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească 
 M. Of. nr. 227/31 mar. 2014   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 33/2014 
 Ordin privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014 
 M. Of. nr. 99/7 feb. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 908/2014  (M. Of. nr. 591/7 aug. 2014) 
 - O. nr. 1208/2014  (M. Of. nr. 766/22 oct. 2014) 
 - O. nr. 1657/2014  (M. Of. nr. 9/7 ian. 2015) 
 
 
 O. nr. 71/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş pentru activitatea de laborator  
 HLA de transplant 
 M. Of. nr. 63/24 ian. 2014   
 
 O. nr. 72/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activitatea de prelevare şi transplant  
 ţesut osos şi tendinos 
 M. Of. nr. 63/24 ian. 2014   
 
 O. nr. 73/2014 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iaşi pentru activitatea de transplant renal 
 M. Of. nr. 63/24 ian. 2014   
 
 O. nr. 117/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Maria Sklodowska Curie" pentru activitatea de  
 prelevare şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii 
 M. Of. nr. 101/10 feb. 2014   
 
 O. nr. 118/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" pentru activitatea de  
 prelevare şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii şi activitatea de prelevare organe, ţesuturi şi celule 
 M. Of. nr. 101/10 feb. 2014   
 
 O. nr. 119/2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei 
 M. Of. nr. 127/21 feb. 2014 
 Modificări: 
 - H.G. nr. 741/2016  (M. Of. nr. 843/24 oct. 2016) 
 - O. nr. 994/2018  (M. Of. nr. 720/21 aug. 2018) 
 - O. nr. 1378/2018  (M. Of. nr. 919/31 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 142/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi pentru activitatea de prelevare şi transplant ţesut osos,  
 tendinos şi cartilagii 
 M. Of. nr. 107/12 feb. 2014   
 
 O. nr. 145/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" pentru activitatea de prelevare de  
 organe, ţesuturi şi celule de origine umană 
 M. Of. nr. 107/12 feb. 2014   
 
 O. nr. 167/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind  
 salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014 precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
 M. Of. nr. 122/19 feb. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 822/2014  (M. Of. nr. 513/9 iul. 2014) 
 
 
 O. nr. 173/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială LID MEDICAL CENTER - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de  
 celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane  
 în scop terapeutic (fertilizare in vitro) pentru punctul de lucru situat în Calea Văcăreşti nr. 252-254, etajul 1 
 M. Of. nr. 143/26 feb. 2014 
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 O. nr. 193/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi pentru activitatea de prelevare  
 şi transplant de ţesut osos, tendinos şi cartilagii 
 M. Of. nr. 143/26 feb. 2014   
 
 O. nr. 194/2014 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti pentru activitatea de transplant de cord şi cord-pulmon 
 M. Of. nr. 143/26 feb. 2014   
 
 O. nr. 195/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule  
 de origine umană 
 M. Of. nr. 143/26 feb. 2014   
 
 O. nr. 213/2014 
 Ordin privind asigurarea transparenţei specificaţiilor tehnice aferente achiziţiilor publice centralizate 
 M. Of. nr. 144/27 feb. 2014   
 
 O. nr. 255/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii  
 ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie  
 cardiacă neonatală şi infantilă în România 
 M. Of. nr. 165/6 mar. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 408/2014  (M. Of. nr. 294/22 apr. 2014) 
 - O. nr. 249/2015  (M. Of. nr. 171/12 mar. 2015) 
 - O. nr. 1028/2016  (M. Of. nr. 700/8 sep. 2016) 
 
 
 
 O. nr. 342/2014 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru activitatea de transplant renal 
 M. Of. nr. 230/1 apr. 2014   
 
 O. nr. 343/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială PROMED SYSTEM - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule  
 reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop  
 terapeutic (fertilizare in vitro), pentru punctul de lucru Spitalul Well Born, str. Brodina nr. 3, sectorul 1, Bucureşti 
 M. Of. nr. 230/1 apr. 2014   
 
 O. nr. 368/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială FERTIGYN - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule  
 reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop  
 terapeutic (fertilizare in vitro) 
 M. Of. nr. 247/7 apr. 2014   
 
 O. nr. 512/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri  
 pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 365/19 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 936/2016  (M. Of. nr. 641/22 aug. 2016) 
 
 
 O. nr. 518/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Ortopedie I şi Ortopedie II, pentru activitatea de  
 prelevare capete femurale de la donator viu şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii 
 M. Of. nr. 354/14 mai 2014   
 
 O. nr. 593/2014 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi  
 Alternativă "Prof. Dr. Florin Brătilă" - Bucureşti 
 M. Of. nr. 417/5 iun. 2014   
 
 O. nr. 613/2014 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor de informare în vederea realizării schimbului de organe umane destinate transplantului între România  
 şi celelalte state membre ale Uniunii Europene 
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 M. Of. nr. 416/4 iun. 2014   
 
 O. nr. 618/2014 

 Ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2014, din unităţile sanitare publice şi private pentru care  
 casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 
 M. Of. nr. 403/30 mai 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 412/3 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 657/2014 
 Ordin privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de hepatopatii virale 
 M. Of. nr. 439/17 iun. 2014   
 
 O. nr. 683/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul  
 Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 522/14 iul. 2014   
 
 O. nr. 720/2014 
 Ordin privind înfiinţarea Comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei 
 M. Of. nr. 473/27 iun. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 997/2015  (M. Of. nr. 629/19 aug. 2015) 
 
 
 O. nr. 747/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi  
 celule 
 M. Of. nr. 481/28 iun. 2014   
 
 O. nr. 751/2014 

 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni pentru activităţile de bancă de celule stem hematopoietice centrale şi  
 din sângele periferic (procesare, conservare şi stocare), prelevare şi transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele  
 periferic 
 M. Of. nr. 481/28 iun. 2014   
 
 O. nr. 854/2014 

 Ordin privind suspendarea acreditării pentru activitatea de bănci de celule reproductive umane şi utilizatori de celule reproductive,  
 acordată Societăţii Comerciale "Policlinica Athena" - S.R.L. - Departamentul de fertilizare in vitro, potrivit art. 1 pct. 13 din Ordinul  
 ministrului sănătăţii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de  
 ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic 
 M. Of. nr. 546/23 iul. 2014   
 
 O. nr. 861/2014 

 Ordin pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi,  
 a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea  
 medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii,  
 cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile  
 comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de  
 atac 
 M. Of. nr. 557/28 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1200/2014  (M. Of. nr. 755/16 oct. 2014) 
 - O. nr. 387/2015  (M. Of. nr. 224/2 apr. 2015) 
 - O. nr. 487/2017  (M. Of. nr. 323/5 mai 2017) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 372/18 mai 2017) 
 Modificări: 
 - O. nr. 40/2018  (M. Of. nr. 73/25 ian. 2018) 
 - O. nr. 1353/2020  (M. Of. nr. 687/31 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 888/2014 

 Ordin privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor  
 Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman 
 M. Of. nr. 572/31 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 355/2015  (M. Of. nr. 212/30 mar. 2015) 
 - O. nr. 648/2017  (M. Of. nr. 480/26 iun. 2017) 
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 O. nr. 1018/2014 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în  
 tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi  
 veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente 
 M. Of. nr. 663/9 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 212/2018  (M. Of. nr. 153/19 feb. 2018) 
 
 
 O. nr. 1041/2014 

 Ordin privind raportarea de către managerii spitalelor, într-o aplicaţie informatică, a informaţiilor referitoare la infrastructură şi  
 dotări/echipamente din cadrul spitalelor publice 
 M. Of. nr. 670/12 sep. 2014   
 
 O. nr. 1072/2014 
 Ordin privind repartizarea ambulanţelor achiziţionate de Ministerul Sănătăţii pentru serviciile judeţene de ambulanţă 
 M. Of. nr. 674/15 sep. 2014   
 
 O. nr. 1121/2014 
 Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul "Sf. Constantin" Braşov pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule 
 M. Of. nr. 722/2 oct. 2014   
 
 O. nr. 1126/2014 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 727/3 oct. 2014   
 
 O. nr. 1128/2014 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice  
 universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 23 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 727/3 oct. 2014   
 
 O. nr. 1155/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe,  
 ţesuturi şi celule de origine umană 
 M. Of. nr. 771/23 oct. 2014   
 
 O. nr. 1170/2014 

 Ordin privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în  
 domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 765/22 oct. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1721/2015  (M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) 
 - O. nr. 92/2017  (M. Of. nr. 123/15 feb. 2017) 
 - O. nr. 1398/2017  (M. Of. nr. 1001/18 dec. 2017) 
 - O. nr. 939/2018  (M. Of. nr. 698/10 aug. 2018) 
 - O. nr. 1280/2018  (M. Of. nr. 861/10 oct. 2018) 
 - O. nr. 1046/2019  (M. Of. nr. 590/18 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 1279/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de  
 scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti la data publicării  
 Hotărârii Guvernului nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  
 Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 
 M. Of. nr. 802/4 nov. 2014   
 
 O. nr. 1358/2014 
 Ordin privind înfiinţarea reţelei de genetică medicală 
 M. Of. nr. 848/20 nov. 2014   
 
 O. nr. 1454/2014 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent  
 medical în regim independent 
 M. Of. nr. 928/19 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 553/2017  (M. Of. nr. 376/19 mai 2017) 
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 O. nr. 1479/2014 

 Ordin privind stabilirea contravalorii unei unităţi de sânge, a componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, precum şi a  
 produselor sanguine obţinute din prelucrarea plasmei 
 M. Of. nr. 903/12 dec. 2014   
 
 O. nr. 1483/2014 

 Ordin pentru aprobarea modalităţii de plată a arieratelor pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare cu paturi din  
 subordinea Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 904/12 dec. 2014   
 
 O. nr. 1527/2014 

 Ordin privind normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de  
 origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 951/29 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 583/2015  (M. Of. nr. 315/8 mai 2015) 
 - O. nr. 1142/2017  (M. Of. nr. 779/2 oct. 2017) 
 
 
 O. nr. 1536/2014 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plata peste termenul de  
 scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea  
 Ministerului Sănătăţii la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul  
 2014 şi unele măsuri bugetare 
 M. Of. nr. 933/21 dec. 2014   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 340/214/2014 
 Ordin privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră 
 M. Of. nr. 248/7 apr. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1042/547/2014  (M. Of. nr. 759/20 oct. 2014) 
 
 
 O. nr. 1605/875/2014 

 Ordin privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă  
 bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 M. Of. nr. 951/29 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 31/25/2015  (M. Of. nr. 44/19 ian. 2015) 
 - O. nr. 382/190/2015  (M. Of. nr. 218/1 apr. 2015) 
 - O. nr. 483/217/2015  (M. Of. nr. 276/23 apr. 2015) 
 - O. nr. 815/468/2015  (M. Of. nr. 480/1 iul. 2015) 
 - O. nr. 1213/954/2015  (M. Of. nr. 737/1 oct. 2015) 
 - O. nr. 1282/975/2015  (M. Of. nr. 767/14 oct. 2015) 
 - O. nr. 1363/1014/2015  (M. Of. nr. 814/2 nov. 2015) 
 - O. nr. 1494/1120/2015  (M. Of. nr. 900/3 dec. 2015) 
 - O. nr. 1750/1506/2015  (M. Of. nr. 1/4 ian. 2016) 
 - O. nr. 106/74/2016  (M. Of. nr. 92/8 feb. 2016) 
 - O. nr. 228/119/2016  (M. Of. nr. 168/4 mar. 2016) 
 - O. nr. 458/184/2016  (M. Of. nr. 297/19 apr. 2016) 
 - O. nr. 711/276/2016  (M. Of. nr. 439/13 iun. 2016) 
 - O. nr. 802/401/2016  (M. Of. nr. 501/5 iul. 2016) 
 - O. nr. 921/623/2016  (M. Of. nr. 603/8 aug. 2016) 
 - O. nr. 944/645/2016  (M. Of. nr. 628/16 aug. 2016) 
 - O. nr. 982/685/2016  (M. Of. nr. 677/1 sep. 2016) 
 - O. nr. 1105/813/2016  (M. Of. nr. 782/5 oct. 2016) 
 - O. nr. 1249/903/2016  (M. Of. nr. 889/7 nov. 2016) 
 - O. nr. 1622/1051/2016  (M. Of. nr. 1/3 ian. 2017) 
 - O. nr. 207/143/2017  (M. Of. nr. 160/3 mar. 2017) 
 - O. nr. 395/246/2017  (M. Of. nr. 237/6 apr. 2017) 
 - O. nr. 516/309/2017  (M. Of. nr. 325/5 mai 2017) 
 - O. nr. 531/325/2017  (M. Of. nr. 343/10 mai 2017) 
 - O. nr. 633/411/2017  (M. Of. nr. 425/8 iun. 2017) 
 - O. nr. 658/437/2017  (M. Of. nr. 447/15 iun. 2017) 
 - O. nr. 737/491/2017  (M. Of. nr. 528/6 iul. 2017) 
 - O. nr. 790/778/2017  (M. Of. nr. 564/17 iul. 2017) 
 - O. nr. 885/827/2017  (M. Of. nr. 627/2 aug. 2017) 
 - O. nr. 933/862/2017  (M. Of. nr. 669/16 aug. 2017) 
 - O. nr. 1178/987/2017  (M. Of. nr. 816/16 oct. 2017) - modifică anexa nr. 2 
 - O. nr. 1261/1138/2017  (M. Of. nr. 864/1 nov. 2017) 
 - O. nr. 1342/1192/2017  (M. Of. nr. 906/20 nov. 2017) 
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 - O. nr. 1384/1230/2017  (M. Of. nr. 956/4 dec. 2017) 
 - O. nr. 1440/1277//2017  (M. Of. nr. 999/15 dec. 2017) 
 - O. nr. 63/2018/1309/2017  (M. Of. nr. 62/22 ian.  
 2018) 
 - O. nr. 178/354/2018  (M. Of. nr. 105/2 feb. 2018) 
 - O. nr. 350/411/2018  (M. Of. nr. 255/22 mar. 2018) 
 - O. nr. 414/839/2018  (M. Of. nr. 304/4 apr. 2018) 
 - O. nr. 526/878/2018  (M. Of. nr. 349/20 apr. 2018) 
 - O. nr. 601/896/2018  (M. Of. nr. 390/7 mai 2018) 
 - O. nr. 758/966/2018  (M. Of. nr. 518/25 iun. 2018) 
 - O. nr. 846/1106/2018  (M. Of. nr. 567/5 iul. 2018) 
 - O. nr. 978/1186/2018  (M. Of. nr. 692/8 aug. 2018) 
 - O. nr. 1110/1228/2018  (M. Of. nr. 776/10 sep. 2018) 
 - O. nr. 1300/13372018  (M. Of. nr. 864/11 oct. 2018) 
 - O. nr. 1430/1422/2018  (M. Of. nr. 947/9 nov. 2018) 
 - O. nr. 1523/1555/2018  (M. Of. nr. 1030/4 dec. 2018) 
 - O. nr. 1524/1552/2018  (M. Of. nr. 1034/5 dec. 2018) 
 - O. nr. 1677/1609/2018  (M. Of. nr. 4/3 ian. 2019) 
 - O. nr. 133/198/2019  (M. Of. nr. 92/5 feb. 2019) 
 - O. nr. 383/274//2019  (M. Of. nr. 216/19 mar. 2019) 
 - O. nr. 624/429/2019  (M. Of. nr. 337/3 mai 2019) 
 - O. nr. 841/528/2019  (M. Of. nr. 463/7 iun. 2019) 
 - O. nr. 1052/620/2019  (M. Of. nr. 560/8 iul. 2019) 
 - O. nr. 1230/712/2019  (M. Of. nr. 663/9 aug. 2019) 
 - O. nr. 1384/778/2019  (M. Of. nr. 748/13 sep. 2019) 
 - O. nr. 1555/878/2019  (M. Of. nr. 846/18 oct. 2019) 
 - O. nr. 1671/959/2019  (M. Of. nr. 885/4 nov. 2019) 
 - O. nr. 1732/1005/2019  (M. Of. nr. 924/15 nov. 2019) 
 - O. nr. 1852/1108/2019  (M. Of. nr. 1003/13 dec. 2019) 
 - O. nr. 115/293/2020  (M. Of. nr. 69/31 ian. 2020) 
 - O. nr. 371/374/2020  (M. Of. nr. 189/9 mar. 2020) 
 - O. nr. 541/426/2020  (M. Of. nr. 273/1 apr. 2020) 
 - O. nr. 743/523/2020  (M. Of. nr. 366/6 mai 2020) 
 - O. nr. 973/699/2020  (M. Of. nr. 470/3 iun. 2020) 
 - O. nr. 1224/756/2020  (M. Of. nr. 590/6 iul. 2020) 
 - O. nr. 1360/811/2020  (M. Of. nr. 693/3 aug. 2020) 
 - O. nr. 1505/928/2020  (M. Of. nr. 813/3 sep. 2020) 
 - O. nr. 1700/981/2020  (M. Of. nr. 906/6 oct. 2020) 
 - O. nr. 1851/1120/2020  (M. Of. nr. 1026/4 nov. 2020) 
 - O. nr. 2076/1167/2020  (M. Of. nr. 1186/7 dec. 2020) 
 - O. nr. 2242/1230/2020  (M. Of. nr. 2/4 ian. 2021) 
 - O. nr. 101/105/2021  (M. Of. nr. 138/10 feb. 2021) 
 - O. nr. 276/389/2021  (M. Of. nr. 226/5 mar. 2021) 
 - O. nr. 454/435/2021  (M. Of. nr. 344/5 apr. 2021) 
 - O. nr. 562/483/2021  (M. Of. nr. 468/5 mai 2021) 
 - O. nr. 1112/638/2021  (M. Of. nr. 663/5 iul. 2021) 
 - O. nr. 1509/735/2021  (M. Of. nr. 777/11 aug. 2021) 
 - O. nr. 1770/808/2021  (M. Of. nr. 862/9 sep. 2021) 
 - O. nr. 2022/901/2021  (M. Of. nr. 955/6 oct. 2021) 
 - O. nr. 2348/969/2021  (M. Of. nr. 1048/2 nov. 2021) 
 - O. nr. 2633/1048/2021  (M. Of. nr. 1161/7 dec. 2021) 
 - O. nr. 3007/1146/2021  (M. Of. nr. 1/3 ian. 2022) 
 
 

- O. nr. 267/63/2022  (M. Of. nr. 125/8 feb. 2022) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 493/69/2014 
 Ordin privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului  
 Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea  
 modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU 
 M. Of. nr. 343/9 mai 2014   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 
 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 

 O. nr. 1441/M.121/182/4295/C/10382/539/211/966//2014 
 Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de  
 servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de  
 sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din  
 domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa  
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 Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi  
 medicamente care aparţin acestei reţele 
 M. Of. nr. 935/22 dec. 2014   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 484/220/2014 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, sesiunea 29 iunie 2014, pentru  
 posturile şi pe locurile rămase neocupate în sesiunea 17 noiembrie 2013 
 M. Of. nr. 358/15 mai 2014   
 
 O. nr. 1129/566/2014 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 737/9 oct. 2014   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
 O. nr. 800/135/1638/1200/1350/1327/1530/M.102/1948/158/125/2014 
 Ordin pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România 
 M. Of. nr. 741/10 oct. 2014   
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 7/2014 

 Ordin privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor şi a procedurii de colectare  
 şi distribuire a acestuia şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului  
 pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor 
 M. Of. nr. 69/28 ian. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1045/2019  (M. Of. nr. 627/29 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 8/2014 
 Ordin pentru stabilirea condiţiilor de operare în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord 
 M. Of. nr. 50/21 ian. 2014   
 
 O. nr. 9/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul  
 în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.225(64) a  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 5 octombrie 2012 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.340(91) a Comitetului de siguranţă  
 maritimă din 30 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 156/4 mar. 2014   
 
 O. nr. 37/2014 

 Ordin privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi  
 navigabile interioare 
 M. Of. nr. 90/5 feb. 2014   
 
 O. nr. 39/2014 
 Ordin privind stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele maritime care arborează pavilion român 
 M. Of. nr. 87/4 feb. 2014   
 
 O. nr. 51/2014 

 Ordin pentru aplicarea Rezoluţiei A.1050(27) privind accesul la spaţiile închise la bordul navelor, adoptată de Adunarea Organizaţiei  
 Maritime la 30 noiembrie 2011 
 M. Of. nr. 116/17 feb. 2014   
 
 O. nr. 75/2014 
 Ordin privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere 
 M. Of. nr. 107/12 feb. 2014 
 Modificări: 
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 - O. nr. 64/2015  (M. Of. nr. 97/6 feb. 2015) 
 - O. nr. 1214/2015  (M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 
 - O. nr. 37/2016  (M. Of. nr. 79/3 feb. 2016) 
 - O. nr. 84/2017  (M. Of. nr. 105/7 feb. 2017) 
 
 
 O. nr. 82/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.339(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 166/7 mar. 2014   
 
 O. nr. 83/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate  
 balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezoluţia MSC.215(82)],  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.341(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 139/25 feb. 2014   
 
 O. nr. 84/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru  
 transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC.288{87)], adoptate de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională prin Rezoluţia MSC.342(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 139/25 feb. 2014   
 
 O. nr. 85/2014 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de  
 încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.345(91) a Comitetului de  
 siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 139/25 feb. 2014   
 
 O. nr. 100/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1996 pentru amendarea Convenţiei privind limitarea răspunderii  
 pentru creanţe maritime, 1976, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia LEG.5(99) a Comitetului juridic din 19  
 aprilie 2012 
 M. Of. nr. 158/5 mar. 2014   
 
 O. nr. 101/2014 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor  
 pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului  
 de cabină 
 M. Of. nr. 131/24 feb. 2014   
 
 O. nr. 102/2014 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant  
 RACR-LPN 5, ediţia 3/2013 
 M. Of. nr. 148/28 feb. 2014   
 
 O. nr. 132/2014 

 Ordin privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului aeroportuar  
 ambiental la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti 
 M. Of. nr. 285/17 apr. 2014   
 
 O. nr. 139/2014 

 Ordin pentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59), Rezoluţia MEPC.184(59), Rezoluţia MEPC.259(68) şi Rezoluţia MEPC.292(71) 
 M. Of. nr. 153/3 mar. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1485/2018  (M. Of. nr. 868/15 oct. 2018) - modifică titlul 
 - O. nr. 856/2019  (M. Of. nr. 475/11 iun. 2019) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 466/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.355(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 
 M. Of. nr. 329/7 mai 2014   
 
 O. nr. 485/2014 
 Ordin privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului industrial produs de portul Galaţi 
 M. Of. nr. 319/30 apr. 2014   
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 O. nr. 519/2014 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea  
 vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.343(91) a Comitetului de siguranţă  
 maritimă din 30 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 363/16 mai 2014   
 
 O. nr. 520/2014 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea  
 vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.344(91) a Comitetului de siguranţă  
 maritimă din 30 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 375/21 mai 2014   
 
 O. nr. 521/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.338(91) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 30 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 373/21 mai 2014   
 
 O. nr. 543/2014 

 Ordin pentru publicarea acceptării Codului privind nivelurile de zgomot la bordul navelor, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională  
 prin Rezoluţia MSC.337(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012 
 M. Of. nr. 400/30 mai 2014   
 
 O. nr. 548/2014 

 Ordin privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de  
 siguranţă remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi 
 M. Of. nr. 353/14 mai 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 438/16 iun. 2014) 
 
 
 O. nr. 558/2014 
 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Condiţii tehnice pentru repararea cutiilor de osii cu rulmenţi" 
 M. Of. nr. 503/7 iul. 2014   
 
 O. nr. 657/2014 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în  
 anexa I la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.235(65) a Comitetului pentru protecţia  
 mediului marin din 17 mai 2013 
 M. Of. nr. 500/4 iul. 2014   
 
 O. nr. 658/2014 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL, adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.236(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 
 M. Of. nr. 500/4 iul. 2014   
 
 O. nr. 1079/2014 

 Ordin pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu  
 personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic 
 M. Of. nr. 560/29 iul. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1280/2014  (M. Of. nr. 657/5 sep. 2014) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 680/17 sep. 2014) 
 Modificări: 
 - O. nr. 920/2015  (M. Of. nr. 637/21 aug. 2015) 
 
 
 O. nr. 1163/2014 

 Ordin privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. de a modifica preţurile unitare ale  
 Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul X contractual, şi de a semna  
 un act adiţional în acest sens 
 M. Of. nr. 535/18 iul. 2014   
 
 O. nr. 1177/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptat de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.268(85) a Comitetului de siguranţă maritimă din 4 decembrie 2008 
 M. Of. nr. 617/21 aug. 2014 
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 Modificări: 
 - O. nr. 1518/2014  (M. Of. nr. 831/14 nov. 2014) 
 - O. nr. 1299/2018  (M. Of. nr. 824/26 sep. 2018) 
 - O. nr. 1950/2020  (M. Of. nr. 1091/17 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 1183/2014 
 Ordin pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru portul Brăila 
 M. Of. nr. 537/18 iul. 2014   
 
 O. nr. 1184/2014 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul  
 MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.357(92) din 21 iunie  
 2013, precum şi a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU  
 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.358(92) din 21 iunie  
 2013 
 M. Of. nr. 538/21 iul. 2014   
 
 O. nr. 1197/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi  
 pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptate de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională prin Rezoluţia MSC.353(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 
 M. Of. nr. 551/25 iul. 2014   
 
 O. nr. 1205/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 1994 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC  
 1994), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.351(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie  
 2013 
 M. Of. nr. 579/4 aug. 2014   
 
 O. nr. 1206/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC  
 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.352(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie  
 2013 
 M. Of. nr. 579/4 aug. 2014   
 
 O. nr. 1252/2014 

 Ordin pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de  
 recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate 
 M. Of. nr. 620/25 aug. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 740/2016  (M. Of. nr. 664/30 aug. 2016) 
 - O. nr. 270/2018  (M. Of. nr. 248/21 mar. 2018) 
 - O. nr. 1504/2018  (M. Of. nr. 857/9 oct. 2018) 
 - O. nr. 1082/2019  (M. Of. nr. 656/7 aug. 2019) 
 - O. nr. 1421/2021  (M. Of. nr. 1174/13 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 1255/2014 

 Ordin privind aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vagoanele de călători şi similare -  
 tabelul 3.2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar  
 "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea  
 reviziilor şi reparaţiilor planificate" 
 M. Of. nr. 724/2 oct. 2014   
 
 O. nr. 1266/2014 

 Ordin privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru  
 personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe  
 căile navigabile interioare 
 M. Of. nr. 648/3 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 334/2018  (M. Of. nr. 292/2 apr. 2018) 
 - O. nr. 1237/2018  (M. Of. nr. 717/20 aug. 2018) 
 
 
 O. nr. 1272/2014 

 Ordin pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor echipelor de audit, ai echipelor de inspecţie şi ai echipelor de test,  
 desemnate pentru efectuarea activităţilor de monitorizare a conformităţii în securitatea aviaţiei civile 
 M. Of. nr. 629/27 aug. 2014   
 
 O. nr. 1309/2014 
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 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor  
 tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului  
 European şi al Consiliului 
 M. Of. nr. 675/16 sep. 2014   
 
 O. nr. 1310/2014 

 Ordin pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile române RACR-LCITA "Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian",  
 ediţia 1.0/2014 
 M. Of. nr. 695/23 sep. 2014   
 
 O. nr. 1311/2014 
 Ordin privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană terminală a unor categorii de aeronave civile 
 M. Of. nr. 670/12 sep. 2014   
 
 O. nr. 1312/2014 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor",  
 ediţia 3/2014 
 M. Of. nr. 675/16 sep. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 148/2015  (M. Of. nr. 168/11 mar. 2015) 
 
 
 O. nr. 1317/2014 

 Ordin pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele  
 privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor  
 Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate  
 din fonduri publice 
 M. Of. nr. 748/14 oct. 2014   
 
 O. nr. 1387/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.318(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011 
 M. Of. nr. 735/8 oct. 2014   
 
 O. nr. 1395/2014 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei A.1049(27) prin documentul A27/Rez.1049/Corr.2 al Organizaţiei  
 Maritime Internaţionale din 17 iunie 2014 
 M. Of. nr. 791/30 oct. 2014   
 
 O. nr. 1396/2014 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.355(92) prin documentele MSC 92/26/Add. 1 /Corr.2 din 14  
 aprilie 2014 şi MSC 92/26/Add. 1/Corr.4 din 20 iunie 2014 ale Organizaţiei Maritime Internaţionale 
 M. Of. nr. 800/3 nov. 2014   
 
 O. nr. 1397/2014 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.200(62) prin documentul PMP.1/Circ.200 al Organizaţiei  
 Maritime Internaţionale din 27 iunie 2014 
 M. Of. nr. 800/3 nov. 2014   
 
 O. nr. 1437/2014 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie,  
 supraveghere", volumul V "Utilizarea spectrului de radiofrecvenţe aeronautice", ediţia 2/2014 
 M. Of. nr. 798/3 nov. 2014   
 
 O. nr. 1447/2014 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie,  
 supraveghere", volumul III "Sisteme de comunicaţii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de  
 comunicaţii de voce, ediţia 2/2014 
 M. Of. nr. 799/3 nov. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 926/2019  (M. Of. nr. 540/2 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 1501/2014 

 Ordin privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013  
 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009 
 M. Of. nr. 801/4 nov. 2014   
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 O. nr. 1503/2014 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă  
 comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură după primirea unui  
 certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, precum şi entităţile responsabile cu întreţinerea 
 M. Of. nr. 801/4 nov. 2014   
 
 O. nr. 1518/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.354(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 
 M. Of. nr. 831/14 nov. 2014   
 
 O. nr. 1600/2014 

 Ordin privind publicarea acceptării Codului pentru organizaţiile recunoscute (Codul RO), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională  
 prin Rezoluţia MEPC.237(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 şi prin Rezoluţia MSC.349(92) a  
 Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 
 M. Of. nr. 930/19 dec. 2014   
 
 O. nr. 1606/2014 

 Ordin privind desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice în  
 Regiunea de Informare a Zborurilor Bucureşti şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.  
 2.489/2006 pentru desemnarea Regiei Autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA ca furnizor de servicii  
 de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice 
 M. Of. nr. 895/9 dec. 2014   
 
 O. nr. 1613/2014 
 Ordin pentru aprobarea Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNCC-SECA 
 M. Of. nr. 915/16 dec. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 1353/2021  (M. Of. nr. 1067/8 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 1723/2014 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014 
 M. Of. nr. 74/28 ian. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1591/2017  (M. Of. nr. 888/13 nov. 2017) 
 
 

- O. nr. 642/2020  (M. Of. nr. 163/28 feb. 2020) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 1505/M.116/2014 
 Ordin privind stabilirea sectoarelor transfrontaliere de spaţiu aerian "Sector DF 1" şi "Sector DF 2" din cadrul blocului funcţional de  
 spaţiu aerian "DANUBE FAB" 
 M. Of. nr. 853/24 nov. 2014   
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 178/2014 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de  
 Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din  
 Sfântul Scaun/ Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea  
 banilor şi finanţarea terorismului 
 M. Of. nr. 551/25 iul. 2014   
 OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 
 
 O. nr. 16/2014 
 Ordin pentru aprobarea Directivei principale privind domeniul INFOSEC - INFOSEC 2 
 M. Of. nr. 262/10 apr. 2014   
 
 O. nr. 17/2014 

 Ordin privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate pentru sisteme informatice şi de comunicaţii -  
 DS - 1 
 M. Of. nr. 225/31 mar. 2014   
 
 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 10/2014 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procesului-verbal privind desemnarea organismului de gestiune  
 colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al  
 remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie 
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 M. Of. nr. 101/10 feb. 2014   
 
 Decizia nr. 16/2014 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA  
 SCRISĂ.RO drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie 
 M. Of. nr. 130/24 feb. 2014   
 
 Decizia nr. 51/2014 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 49A din 12 martie 2013, pronunţată în Dosarul  
 nr. 4.789/2/2012 de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi  
 asigurări sociale 
 M. Of. nr. 360/15 mai 2014   
 
 Decizia nr. 52/2014 
 Decizie privind aprobarea formatelor repertorii lor de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme 
 M. Of. nr. 386/26 mai 2014   
 
 Decizia nr. 62/2014 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 7 mai 2014 având drept obiect  
 stabilirea modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR-ARGOA, ARDAA şi DACIN-SARA a remuneraţiilor  
 rezultate din retransmiterea prin cablu şi din remuneraţia compensatorie pentru copia privată a operelor audiovizuale şi videogramelor,  
 precum şi desemnarea colectorului unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi modalitatea de evidenţiere şi justificare  
 a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare 
 M. Of. nr. 452/20 iun. 2014   
 
 Decizia nr. 66/2014 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 84A din 5 martie 2014, pronunţată de Curtea  
 de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în  
 Dosarul nr. 3.860/2/2013 
 M. Of. nr. 546/23 iul. 2014   
 
 Decizia nr. 67/2014 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 209A din 20 noiembrie 2013, pronunţată de  
 Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în  
 Dosarul nr. 6.459/2/2012 
 M. Of. nr. 545/23 iul. 2014   
 
 Decizia nr. 72/2014 

 Decizie privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/ raportare a modelelor  
 certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru  
 Drepturile de Autor 
 M. Of. nr. 531/17 iul. 2014   
 
 Decizia nr. 73/2014 
 Decizie privind avizarea şi funcţionarea organismelor de gestiune colectivă 
 M. Of. nr. 522/14 iul. 2014   
 
 Decizia nr. 79/2014 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept  
 colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu 
 M. Of. nr. 571/31 iul. 2014   
 
 Decizia nr. 92/2014 

 Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă ASOCIAŢIA OPERA TEOLOGICĂ  
 ORTODOXĂ-AOTO 
 M. Of. nr. 868/28 nov. 2014   
 
 Decizia nr. 100/2014 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi -  
 CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de CREDIDAM pentru  
 radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 748/14 oct. 2014   
 
 Decizia nr. 101/2014 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Naţională a Artiştilor din România - UNART drept colector al  
 remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de UNART pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul  
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 audiovizual de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 748/14 oct. 2014   
 
 Decizia nr. 127/2014 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 87A din 26 martie 2014, pronunţată de Curtea  
 de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în  
 Dosarul nr. 4.233/2/2013 
 M. Of. nr. 11/7 ian. 2015 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 281/13 apr. 2016) 

 PRIMUL-MINISTRU 
 
 Decizia nr. 39/2014 

 Decizie privind organizarea activităţii în domeniul promovării proiectelor economice strategice şi diplomaţiei publice în cadrul  
 Cancelariei Primului-Ministru 
 M. Of. nr. 106/12 feb. 2014 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 316/2014  (M. Of. nr. 869/28 nov. 2014) 
 
 
 Decizia nr. 167/2014 

 Decizie privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului  
 Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 
 M. Of. nr. 264/10 apr. 2014   
 
 Decizia nr. 187/2014 

 Decizie privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor  
 critice pe anul 2014 
 M. Of. nr. 307/25 apr. 2014   
 
 Decizia nr. 207/2014 

 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a  
 priorităţilor 
 M. Of. nr. 398/29 mai 2014 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 273/2014  (M. Of. nr. 721/1 oct. 2014) 
 
 
 Decizia nr. 240/2014 

 Decizie privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru monitorizarea şi implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice 
 M. Of. nr. 549/24 iul. 2014   
 
 Decizia nr. 254/2014 
 Decizie privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă 
 M. Of. nr. 618/22 aug. 2014 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 172/2015  (M. Of. nr. 524/14 iul. 2015) 
 
 
 Decizia nr. 269/2014 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial "România - Poarta Europei" ca parte a sistemului de implementare a priorităţilor 
 M. Of. nr. 721/1 oct. 2014   
 
 Decizia nr. 317/2014 

 Decizie pentru stabilirea componenţei Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de  
 la Revoluţia Română din Decembrie 1989 
 M. Of. nr. 879/3 dec. 2014   
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 
 O. nr. 29/2014 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de obţinere de către beneficiari a licenţei de utilizare a algoritmului criptografic TEA2, în vederea  
 utilizării aplicaţiilor mobile radio pe suportul de radiocomunicaţii al Platformei Comune TETRA 
 M. Of. nr. 935/22 dec. 2014   
 

 2015 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR MATERIALE 
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 O. nr. 239/2015 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 831/6 nov. 2015   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 2202/2015 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor  
 obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane  
 fizice 
 M. Of. nr. 637/21 aug. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1832/2021  (M. Of. nr. 1096/17 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 2727/2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative 
 M. Of. nr. 924/14 dec. 2015   
 
 O. nr. 3622/2015 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale  
 datorate de persoanele fizice 
 M. Of. nr. 943/21 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1110/2016  (M. Of. nr. 257/6 apr. 2016) 
 
 
 O. nr. 3833/2015 
 Ordin pentru aprobarea formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală" 
 M. Of. nr. 983/30 dec. 2015   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 2791/994/2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare  
 Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă  
 al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate  
 datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi  
 până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr.  
 571/2003 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 842/12 nov. 2015   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 318/2015 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Timişoara,  
 judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 183/18 mar. 2015   
 
 O. nr. 319/2015 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Gârbovi, judeţul  
 Ialomiţa 
 M. Of. nr. 183/18 mar. 2015   
 
 O. nr. 906/2015 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Telciu, judeţul  
 Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 700/17 sep. 2015   
 
 O. nr. 1091/2015 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Vâlcăneşti,  
 judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 873/23 nov. 2015   
 
 O. nr. 1168/2015 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Şotânga, judeţul  
 Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 796/27 oct. 2015   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
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 Decizia nr. 1/2015 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Fusea Sălcioara 
 M. Of. nr. 50/21 ian. 2015   
 
 Decizia nr. 2/2015 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Râncăciov 
 M. Of. nr. 50/21 ian. 2015   
 
 Decizia nr. 3/2015 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Săuleşti-Simeria 
 M. Of. nr. 50/21 ian. 2015   
 
 Decizia nr. 4/2015 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor polimetalice din perimetrul Rozalia, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 167/10 mar. 2015   
 
 Decizia nr. 5/2015 
 Decizie privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon 
 M. Of. nr. 338/18 mai 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 391/4 iun. 2015) 
 
 
 Decizia nr. 6/2015 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrele Iedera I şi Iedera II 
 M. Of. nr. 361/26 mai 2015   
 
 Decizia nr. 11/2015 

 Decizie privind încetarea Licenţei de concesiune pentru exploatarea resurselor minerale din zăcământul de cuarţ în perimetrul  
 Siglău-Uricani, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 648/26 aug. 2015   
 
 Decizia nr. 14/2015 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Băsceni, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 754/9 oct. 2015   
 
 Decizia nr. 16/2015 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Covasna Vest 
 M. Of. nr. 914/10 dec. 2015   
 
 O. nr. 21/2015 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr.  
 89/2015 
 M. Of. nr. 123/17 feb. 2015   
 
 O. nr. 140/2015 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare 
 M. Of. nr. 579/3 aug. 2015   
 
 O. nr. 170/2015 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr.  
 90/2015 
 M. Of. nr. 641/24 aug. 2015   
 
 O. nr. 245/2015 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr.  
 91/2015 
 M. Of. nr. 865/19 nov. 2015 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 364/2015  (M. Of. nr. 908/8 dec. 2015) 

 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 H. nr. 76/2015 

 Hotărâre privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate  
 de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
 M. Of. nr. 977/30 dec. 2015 
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 Modificări: 
 - H. nr. 67/2016  (M. Of. nr. 1070/30 dec. 2016) 
 
 
 N. nr. 1/2015 
 Normă privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 31/14 ian. 2015 
 Modificări: 
 - N. nr. 8/2017  (M. Of. nr. 315/3 mai 2017) 
 - N. nr. 29/2017  (M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017) 
 - N. nr. 17/2018  (M. Of. nr. 968/15 nov. 2018) 
 - N. nr. 4/2019  (M. Of. nr. 193/12 mar. 2019) 
 - N. nr. 8/2020  (M. Of. nr. 159/27 feb. 2020) 
 - N. nr. 44/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) 
 - N. nr. 13/2021  (M. Of. nr. 711/19 iul. 2021) 
 
 
 N. nr. 3/2015 
 Norme privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
 M. Of. nr. 106/10 feb. 2015   
 
 N. nr. 5/2015 
 Normă privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură 
 M. Of. nr. 169/11 mar. 2015   
 
 N. nr. 11/2015 
 Norme privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat 
 M. Of. nr. 636/21 aug. 2015 
 Modificări: 
 - N. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 629/29 iul. 2019) 
 - N. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 155/26 feb. 2020) 
 
 
 N. nr. 12/2015 
 Norme privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative 
 M. Of. nr. 633/20 aug. 2015   
 
 N. nr. 14/2015 
 Norme privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private 
 M. Of. nr. 706/21 sep. 2015 
 Modificări: 
 - N. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 145/27 feb. 2017) 
 - N. nr. 1/2018  (M. Of. nr. 66/23 ian. 2018) 
 - N. nr. 8/2018  (M. Of. nr. 513/21 iun. 2018) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 569/5 iul. 2018) 
 Modificări: 
 - N. nr. 8/2019  (M. Of. nr. 266/8 apr. 2019) 
 - N. nr. 28/2020  (M. Of. nr. 499/12 iun. 2020) 
 - N. nr. 5/2021  (M. Of. nr. 324/31 mar. 2021) 
 
 
 N. nr. 17/2015 
 Norme privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor 
 M. Of. nr. 664/1 sep. 2015   
 
 N. nr. 19/2015 

 Normă privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de  
 reasigurare 
 M. Of. nr. 834/9 nov. 2015 
 Modificări: 
 - N. nr. 3/2018  (M. Of. nr. 110/5 feb. 2018) 
 - N. nr. 22/2018  (M. Of. nr. 39/15 ian. 2019) 
 - N. nr. 1/2021  (M. Of. nr. 51/18 ian. 2021) 
 
 
 N. nr. 22/2015 
 Normă privind autorizarea fondului de pensii administrat privat 
 M. Of. nr. 11/7 ian. 2016   
 
 N. nr. 23/2015 
 Normă privind autorizarea fondului de pensii facultative 
 M. Of. nr. 986/31 dec. 2015 
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 N. nr. 26/2015 
 Norme privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative 
 M. Of. nr. 18/11 ian. 2016 
 Modificări: 
 - N. nr. 38/2020  (M. Of. nr. 863/22 sep. 2020) 
 
 
 N. nr. 28/2015 
 Normă privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional 
 M. Of. nr. 978/30 dec. 2015 
 Modificări: 
 - N. nr. 7/2018  (M. Of. nr. 375/2 mai 2018) 
 - N. nr. 21/2020  (M. Of. nr. 277/2 apr. 2020) 
 - N. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 179/22 feb. 2021) 
 
 
 N. nr. 31/2015 

 Norme privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi  
 construcţii, deţinute de asigurători 
 M. Of. nr. 974/29 dec. 2015   
 
 N. nr. 32/2015 

 Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor  
 privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare 
 M. Of. nr. 971/29 dec. 2015   
 
 N. nr. 34/2015 
 Norme privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale 
 M. Of. nr. 973/29 dec. 2015 
 Modificări: 
 - N. nr. 27/2016  (M. Of. nr. 417/2 iun. 2016) 
 
 
 N. nr. 35/2015 
 Norme privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale 
 M. Of. nr. 971/29 dec. 2015   
 
 N. nr. 36/2015 

 Normă privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate  
 aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări 
 M. Of. nr. 976/29 dec. 2015 
 Modificări: 
 - N. nr. 10/2018  (M. Of. nr. 514/22 iun. 2018) 
 - N. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 207/15 mar. 2019) - modifică titlul 
 
 
 N. nr. 38/2015 

 Normă privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor  
 financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă 
 M. Of. nr. 981/30 dec. 2015   
 
 N. nr. 39/2015 

 Normă pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor  
 autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare,  
 precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor 
 M. Of. nr. 982/30 dec. 2015 
 Modificări: 
 - N. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 71/23 ian. 2018) 
 - N. nr. 2/2019  (M. Of. nr. 124/18 feb. 2019) 
 - N. nr. 15/2020  (M. Of. nr. 253/27 mar. 2020) 
 - N. nr. 30/2021  (M. Of. nr. 1187/15 dec. 2021) - modifică titlul 
 
 
 N. nr. 40/2015 

 Norme pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile  
 entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor  
 financiare 
 M. Of. nr. 980/30 dec. 2015 
 Modificări: 
 - N. nr. 15/2020  (M. Of. nr. 253/27 mar. 2020) 
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 N. nr. 41/2015 

 Normă pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale  
 consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare 
 M. Of. nr. 2/4 ian. 2016 
 Modificări: 
 - N. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 67/26 ian. 2017) 
 - N. nr. 6/2017  (M. Of. nr. 245/10 apr. 2017) 
 - N. nr. 9/2018  (M. Of. nr. 519/25 iun. 2018) 
 - N. nr. 6/2019  (M. Of. nr. 256/3 apr. 2019) 
 
 
 R. nr. 5/2015 

 Regulament privind listarea pe o piaţă dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acţiunilor admise la tranzacţionare pe  
 o piaţă reglementată din România 
 M. Of. nr. 264/21 apr. 2015   
 
 R. nr. 9/2015 

 Regulament privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară  
 în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative a  
 petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital 
 M. Of. nr. 537/20 iul. 2015 
 Modificări: 
 - R. nr. 1/2016  (M. Of. nr. 64/28 ian. 2016) 
 - R. nr. 4/2018  (M. Of. nr. 414/15 mai 2018) 
 
 
 R. nr. 10/2015 
 Regulament privind administrarea fondurilor de investiţii alternative 
 M. Of. nr. 562/28 iul. 2015 
 Modificări: 
 - R. nr. 14/2015  (M. Of. nr. 975/29 dec. 2015) 
 - R. nr. 5/2016  (M. Of. nr. 374/16 mai 2016) 
 - R. nr. 13/2017  (M. Of. nr. 992/14 dec. 2017) 
 - R. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 347/20 apr. 2018) 
 - R. nr. 1/2019  (M. Of. nr. 107/12 feb. 2019) 
 - R. nr. 10/2019  (M. Of. nr. 915/13 nov. 2019) 
 - R. nr. 9/2020  (M. Of. nr. 337/27 apr. 2020) 
 
 

- R. nr. 11/2021  (M. Of. nr. 780/12 aug. 2021) 

 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 
 
 O. nr. 233/2015 
 Ordin privind Încadrarea Spitalului de Psihiatrie Voila în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 236/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 240/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galaţi în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 241/2015 
 Ordin privind încadrarea Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia - bază tratament în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 242/2015 
 Ordin privind încadrarea Societăţii Comerciale MEDISPROF - S.R.L. - centru medical în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 248/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului Municipal "Caritas" Roşiori de Vede în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 Decizia nr. 2080/2015 

 Decizie pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectelor de interes comun iniţiate de Societatea  
 Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş din România şi Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag  
 (FGSZ) din Ungaria 
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 M. Of. nr. 754/9 oct. 2015   
 
 O. nr. 1/2015 

 Ordin privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a  
 participanţilor la piaţa angro de energie 
 M. Of. nr. 80/30 ian. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 129/2021  (M. Of. nr. 1233/28 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 4/2015 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi 
 M. Of. nr. 118/16 feb. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 79/2017  (M. Of. nr. 683/23 aug. 2017) 
 - O. nr. 33/2018  (M. Of. nr. 121/8 feb. 2018) 
 - O. nr. 163/2018  (M. Of. nr. 759/3 sep. 2018) 
 - O. nr. 48/2021  (M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 8/2015 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2014 
 M. Of. nr. 154/4 mar. 2015   
 
 O. nr. 10/2015 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe  
 cererea de energie termică utilă 
 M. Of. nr. 156/5 mar. 2015   
 
 O. nr. 12/2015 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice 
 M. Of. nr. 180/17 mar. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 158/2015  (M. Of. nr. 898/3 dec. 2015) 
 - O. nr. 211/2018  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) 
 - O. nr. 181/2019  (M. Of. nr. 729/5 sep. 2019) 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 - O. nr. 197/2020  (M. Of. nr. 1037/6 nov. 2020) 
 - O. nr. 115/2021  (M. Of. nr. 1147/2 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 13/2015 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică 
 M. Of. nr. 169/11 mar. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 32/2016  (M. Of. nr. 594/4 aug. 2016) 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 15/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale  
 de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă 
 M. Of. nr. 267/21 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 148/2015  (M. Of. nr. 754/9 oct. 2015) 
 - O. nr. 39/2017  (M. Of. nr. 412/31 mai 2017) 
 - O. nr. 94/2017  (M. Of. nr. 822/18 oct. 2017) 
 - O. nr. 180/2018  (M. Of. nr. 901/26 oct. 2018) 
 - O. nr. 12/2019  (M. Of. nr. 101/8 feb. 2019) 
 - O. nr. 65/2019  (M. Of. nr. 432/31 mai 2019) 
 - O. nr. 210/2019  (M. Of. nr. 937/21 nov. 2019) 
 - O. nr. 102/2021  (M. Of. nr. 960/7 oct. 2021) 
 
 
 
 O. nr. 16/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor  
 clienţilor finali 
 M. Of. nr. 193/23 mar. 2015   
 
 O. nr. 55/2015 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială INTERGAZ-EST- S.R.L. 
 M. Of. nr. 212/30 mar. 2015 
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 Modificări: 
 - O. nr. 105/2015  (M. Of. nr. 482/1 iul. 2015) 
 - O. nr. 30/2016  (M. Of. nr. 491/30 iun. 2016) 
 
 
 O. nr. 58/2015 

 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea  
 Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Mediaş 
 M. Of. nr. 212/30 mar. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 9/2016  (M. Of. nr. 229/29 mar. 2016) 
 - O. nr. 19/2017  (M. Of. nr. 221/31 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 61/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă  
 în vederea certificării prin garanţii de origine 
 M. Of. nr. 382/2 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 37/2017  (M. Of. nr. 414/6 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 85/2015 

 Ordin pentru aprobarea Convenţiei-cadru tripartite încheiate între furnizor, operatorul de reţea şi clientul final titular al contractului de  
 reţea şi a Convenţiei-cadru multipartite încheiate între clientul final, furnizori şi operatorul de reţea 
 M. Of. nr. 405/9 iun. 2015   
 
 O. nr. 88/2015 

 Ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă  
 instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii  
 de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă 
 M. Of. nr. 451/24 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 26/2018  (M. Of. nr. 129/12 feb. 2018) - la data de 1 iulie 2018 
 - O. nr. 218/2018  (M. Of. nr. 20/9 ian. 2019) 
 - O. nr. 217/2019  (M. Of. nr. 1001/12 dec. 2019) 
 - O. nr. 171/2020  (M. Of. nr. 876/25 sep. 2020) 
 - O. nr. 224/2020  (M. Of. nr. 1208/10 dec. 2020) 
 - O. nr. 5/2021  (M. Of. nr. 65/20 ian. 2021) 
 - O. nr. 94/2021  (M. Of. nr. 815/25 aug. 2021) - la data de 1 ianuarie 2022 
 
 
 O. nr. 90/2015 
 Ordin privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 M. Of. nr. 462/26 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 12/2017  (M. Of. nr. 162/6 mar. 2017) 
 - O. nr. 227/2018  (M. Of. nr. 1114/28 dec. 2018) 
 - O. nr. 25/2021  (M. Of. nr. 394/15 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 91/2015 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România a  
 unor persoane juridice străine având sediui social într-un stat membru al Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 458/25 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 3/2019  (M. Of. nr. 51/21 ian. 2019) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 96/2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale 
 M. Of. nr. 492/6 iul. 2015   
 
 O. nr. 102/2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 
 M. Of. nr. 519/13 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 184/2019  (M. Of. nr. 733/6 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 103/2015 
 Ordin pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice 
 M. Of. nr. 523/14 iul. 2015   
 
 O. nr. 112/2015 
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 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim  
 reglementat realizată de Societatea CONI- S.R.L." 
 M. Of. nr. 559/28 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 30/2016  (M. Of. nr. 491/30 iun. 2016) 
 - O. nr. 24/2017  (M. Of. nr. 221/31 mar. 2017) 
 - O. nr. 18/2018  (M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 
 - O. nr. 62/2018  (M. Of. nr. 287/30 mar. 2018) 
 - O. nr. 88/2018  (M. Of. nr. 361/26 apr. 2018) - modifică titlul 
 - O. nr. 74/2018  (M. Of. nr. 362/26 apr. 2018) 
 - O. nr. 156/2018  (M. Of. nr. 656/27 iul. 2018) 
 - O. nr. 120/2019  (M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 129/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a  
 energiei electrice 
 M. Of. nr. 628/18 aug. 2015   
 
 O. nr. 134/2015 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 624/17 aug. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 19/2016  (M. Of. nr. 329/28 apr. 2016) 
 - O. nr. 20/2016  (M. Of. nr. 329/28 apr. 2016) 
 
 
 O. nr. 136/2015 

 Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale  
 prin Sistemul naţional de transport 
 M. Of. nr. 632/19 aug. 2015   
 
 O. nr. 139/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul  
 energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora 
 M. Of. nr. 704/18 sep. 2015   
 
 O. nr. 140/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de  
 distribuţie a gazelor naturale şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 Energiei 
 M. Of. nr. 736/1 oct. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 181/2015  (M. Of. nr. 972/29 dec. 2015) 
 
 
 O. nr. 149/2015 

 Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de  
 operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016 
 M. Of. nr. 739/2 oct. 2015   
 
 O. nr. 157/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a  
 riscurilor aferente acestora 
 M. Of. nr. 828/5 nov. 2015   
 
 O. nr. 161/2015 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 919/11 dec. 2015 
 Abrogare 
 - O. nr. 140/2021  (M. Of. nr. 16/6 ian. 2022) - la data de 1 octombrie 2022 
 
 
 O. nr. 162/2015 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 919/11 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 42/2018  (M. Of. nr. 302/4 apr. 2018) 
 - O. nr. 97/2018  (M. Of. nr. 447/29 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 163/2015 
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 Ordin pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică 
 M. Of. nr. 918/11 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 32/2016  (M. Of. nr. 594/4 aug. 2016) 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 164/2015 

 Ordin privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de  
 transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional, conform modelului de separare a proprietăţii 
 M. Of. nr. 908/8 dec. 2015   
 
 O. nr. 177/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca  
 efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea 
 M. Of. nr. 971/29 dec. 2015   
 
 O. nr. 178/2015 

 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în  
 anul 2016 
 M. Of. nr. 979/30 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 15/2017  (M. Of. nr. 184/15 mar. 2017) 
 - O. nr. 33/2017  (M. Of. nr. 323/5 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 179/2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 969/28 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 71/2020  (M. Of. nr. 341/28 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 180/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie  
 comună, la reţele electrice de interes public 
 M. Of. nr. 12/7 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 10/2016  (M. Of. nr. 263/7 apr. 2016) 
 - O. nr. 16/2019  (M. Of. nr. 152/26 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 183/2015 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2016 
 M. Of. nr. 988/31 dec. 2015   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 82/2015 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor 
 M. Of. nr. 195/24 mar. 2015 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 520/2018  (M. Of. nr. 1033/5 dec. 2018) 

 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 158/2015 
 Decizie privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali 
 M. Of. nr. 146/27 feb. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 230/3 apr. 2015) 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 1112/2017  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2018) 
 
 
 Decizia nr. 160/2015 
 Decizie privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilităţi 
 M. Of. nr. 143/26 feb. 2015 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 1012/2019  (M. Of. nr. 874/30 oct. 2019) 
 
 
 Decizia nr. 353/2015 
 Decizie privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio 
 M. Of. nr. 298/30 apr. 2015 
 Modificări: 
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 - Decizia nr. 224/2021  (M. Of. nr. 614/22 iun. 2021) 
 
 
 Decizia nr. 390/2015 

 Decizie pentru adoptarea Strategiei şi a planului de acţiune privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă  
 la nivel naţional în banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 
 M. Of. nr. 332/15 mai 2015   
 
 Decizia nr. 512/2015 

 Decizie privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare şi  
 reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în România 
 M. Of. nr. 466/29 iun. 2015   
 
 Decizia nr. 686/2015 

 Decizie privind organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe  
 3410-3800 MHz 
 M. Of. nr. 678/7 sep. 2015   
 
 Decizia nr. 1145/2015 

 Decizie privind identificarea pieţei relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de  
 infrastructură 
 M. Of. nr. 973/29 dec. 2015   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 O. nr. 104/2015 

 Ordin pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase cu  
 marca de garanţie proprie 
 M. Of. nr. 304/5 mai 2015   
 
 O. nr. 243/2015 
 Ordin privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2015 
 M. Of. nr. 538/20 iul. 2015   
 
 O. nr. 400/2015 
 Ordin privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2015 
 M. Of. nr. 931/16 dec. 2015   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
 
 I. nr. 1/2015 

 Instrucţiune emisă în aplicarea prevederilor art. 186 şi 190 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea  
 contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 M. Of. nr. 675/4 sep. 2015   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 O. nr. 97/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare  
 şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare  
 sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum şi pentru modificarea Normei sanitare veterinare  
 privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor  
 de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de  
 origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 
 M. Of. nr. 722/25 sep. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 122/2019  (M. Of. nr. 900/7 nov. 2019) 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 - O. nr. 156/2020  (M. Of. nr. 891/30 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 98/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a  
 animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor  
 animale la punctele de intrare a călătorilor 
 M. Of. nr. 759/12 oct. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 132/2019  (M. Of. nr. 1056/31 dec. 2019) 
 - O. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 967/21 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 106/2015 
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 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere,  
 prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de  
 identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor 
 M. Of. nr. 769/15 oct. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 674/2 aug. 2018) 
 - O. nr. 188/2018  (M. Of. nr. 1065/17 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 168/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător  
 funcţiilor contractuale existente la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din  
 subordinea acesteia 
 M. Of. nr. 930/16 dec. 2015   
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 198/2015 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind formatul-cadru şi conţinutul Raportului final de securitate nucleară pentru centralele  
 nuclearoelectrice 
 M. Of. nr. 752/8 oct. 2015   
 COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 
 
 H. nr. 21/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Asigurarea garanţilor de export în numele şi în contul statului" (NI-ASR-08-I/0) 
 M. Of. nr. 130/20 feb. 2015 
 Modificări: 
 - H. nr. 3/2018  (M. Of. nr. 86/30 ian. 2018) 
 
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 232/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului Municipal Gheorgheni în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 234/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 235/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului Orăşenesc Buhuşi în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 237/2015 

 Ordin privind încadrarea Societăţii Comerciale CARDIO MED - S.R.L. - spital: medicină internă, cardiologie intervenţională, cardiologie  
 în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 238/2015 

 Ordin privind încadrarea Societăţii Comerciale CENTRUL MEDICAL TOPMED - S.R.L. - SPITAL CENTRUL MEDICAL TOPMED în  
 categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 239/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 243/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului Municipal Sighişoara în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 244/2015 
 Ordin privind încadrarea Societăţii Comerciale COSAMEXT - S.R.L. - Centrul Medical Puls - spital privat în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 245/2015 
 Ordin privind încadrarea Societăţii Comerciale MEDSTAR 2000 - S.R.L. - unitate sanitară privată în categoria "Nivel acreditat" 
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 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 246/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 247/2015 

 Ordin privind încadrarea Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. N. Robănescu" în categoria "Nivel  
 acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 249/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului Orăşenesc Pucioasa în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 250/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului de Pneumoftiziologie "Sfântul Andrei" cu ambulatoriu integrat în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 251/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului Municipal Râmnicu Sărat în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 252/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului Orăşenesc Abrud în categoria "Nivel acreditat cu încredere ridicată" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 253/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului Municipal Ploieşti în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 254/2015 
 Ordin privind încadrarea Spitalului de Boli Cronice "Sf. Luca" în categoria "Nivel acreditat" 
 M. Of. nr. 159/2 mar. 2016   
 
 GUVERN 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 

 H. nr. 1/2015 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la  
 plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2015 
 M. Of. nr. 297/30 apr. 2015   
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 51/2015 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind codurile şi standardele industriale pentru centralele nuclearoelectrice 
 M. Of. nr. 228/3 apr. 2015   
 
 O. nr. 177/2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare 
 M. Of. nr. 712/22 sep. 2015   
 
 O. nr. 180/2015 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind verificarea independentă a analizelor şi evaluărilor de securitate nucleară pentru instalaţiile  
 nucleare 
 M. Of. nr. 707/21 sep. 2015   
 
 O. nr. 199/2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare 
 M. Of. nr. 751/8 oct. 2015   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 
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 O. nr. 11/2015 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind reutilizarea, reclasificarea şi declasificarea mediilor de stocare ale calculatoarelor- DS  
 14 
 M. Of. nr. 101/9 feb. 2015   
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 107/2015 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din  
 cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor  
 publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 
 M. Of. nr. 167/10 mar. 2015   
 
 GUVERN 

 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST  INSTAURAT  
 
 

ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 

 O. nr. 82/2015 

 Ordin privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului  
 comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a  
 copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria  
 Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 
 M. Of. nr. 531/16 iul. 2015   
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 236/2015 
 Ordin privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA 
 M. Of. nr. 395/5 iun. 2015   
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 243/2015 

 Ordin privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a  
 operaţiunii de export al produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME  
 SA 335/SA 335M, către firma Larsen & Toubro Limited, Piping Centre, Hazira Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India 
 M. Of. nr. 147/27 feb. 2015   
 
 O. nr. 513/2015 

 Ordin privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre  
 Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015 
 M. Of. nr. 204/27 mar. 2015   
 
 O. nr. 516/2015 

 Ordin privind publicarea Protocolului de modificare, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 13 ianuarie 2015,  
 respectiv la 22 ianuarie 2015, a Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru  
 reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţilor romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul  
 Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012 
 M. Of. nr. 231/6 apr. 2015   
 
 O. nr. 518/2015 
 Ordin pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU 2182 (2014) şi 2199 (2015) 
 M. Of. nr. 206/27 mar. 2015   
 
 O. nr. 519/2015 

 Ordin privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Chişinău la 28 ianuarie 2015 şi la Bucureşti la 29  
 ianuarie 2015, pentru modificarea Înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al  
 Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în  
 România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în  
 folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995 
 M. Of. nr. 220/1 apr. 2015   
 
 O. nr. 674/2015 
 Ordin pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU 1730 (2006), 2178 (2014) şi 2204 (2015) 
 M. Of. nr. 301/4 mai 2015   
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 O. nr. 697/2015 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 327/14 mai 2015    
 O. nr. 1124/2015 
 Ordin privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român 
 M. Of. nr. 566/29 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 597/2021  (M. Of. nr. 228/6 mar. 2021) 
 - O. nr. 1935/2021  (M. Of. nr. 760/4 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 1219/2015 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 619/14 aug. 2015   
 
 O. nr. 1421/2015 
 Ordin privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 730/29 sep. 2015   
 
 O. nr. 2122/2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României 
 M. Of. nr. 872/23 nov. 2015   
 
 O. nr. 2127/2015 

 Ordin privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Palestinei, semnat la Ramallah la 19 octombrie 2015 
 M. Of. nr. 872/23 nov. 2015   
 
 O. nr. 2410/2015 

 Ordin privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a  
 operaţiunii de export a produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME  
 SA 335/SA 335M, cu dimensiunile 406,40 x 12,70 mm şi cantitatea de 1.073 kg, către firma Larsen&Toubro Limited Piping Center  
 Hariza Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India 
 M. Of. nr. 936/17 dec. 2015   
 
 O. nr. 2421/2015 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2196 (2015) 
 M. Of. nr. 947/22 dec. 2015   
 
 O. nr. 2422/2015 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2244 (2015) 
 M. Of. nr. 934/17 dec. 2015   
 
 O. nr. 2543/2015 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 48/21 ian. 2016   
 
 O. nr. 2544/2015 

 Ordin pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere definitive de produse militare pe teritoriul României, pentru  
 destinatari finali din cadrul forţelor armate, LGIFA-RO-01 
 M. Of. nr. 7/6 ian. 2016   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 627/M.25/2015 
 Ordin privind publicarea textului Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate  
 din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea  
 operaţiilor şi exerciţii lor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006 şi la 10 aprilie 2006 
 M. Of. nr. 296/30 apr. 2015   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL CULTURII 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 2456/2015/M.13/537/C/2220/161/2015/3097/304/740 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar 
 M. Of. nr. 370/13 mai 2016   
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 O. nr. 1043/4613/2015 
 Ordin privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2015-2016 
 M. Of. nr. 584/4 aug. 2015   
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 I. nr. 45/2015 

 Instrucţiuni privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor  
 Interne 
 M. Of. nr. 327/14 mai 2015 
 Modificări: 
 - I. nr. 94/2017  (M. Of. nr. 646/7 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 4/2015 

 Ordin privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în  
 zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează 
 M. Of. nr. 59/23 ian. 2015   
 
 O. nr. 9/2015 

 Ordin privind formarea iniţială, în anul 2015, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii  
 în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 98/6 feb. 2015   
 
 O. nr. 15/2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice 
 M. Of. nr. 127/19 feb. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 208/2016  (M. Of. nr. 1064/29 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 18/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei  
 auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 277/24 apr. 2015   
 
 O. nr. 23/2015 
 Ordin privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 177/16 mar. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 305/5 mai 2015) 
 Modificări: 
 - O. nr. 49/2018  (M. Of. nr. 465/6 iun. 2018) 
 - O. nr. 26/2020  (M. Of. nr. 135/20 feb. 2020) 
 - O. nr. 30/2021  (M. Of. nr. 181/23 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 24/2015 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul  
 Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 192/23 mar. 2015   
 
 O. nr. 30/2015 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor  
 Interne 
 M. Of. nr. 302/4 mai 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 83/2018  (M. Of. nr. 685/7 aug. 2018) 
 - O. nr. 65/2020  (M. Of. nr. 400/15 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 36/2015 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
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 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31  
 decembrie 2015, precum şi a sumelor reprezentând drepturi de natură salarială prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii  
 până la data de 31 decembrie 2014 
 M. Of. nr. 294/29 apr. 2015   
 
 O. nr. 64/2015 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal 
 M. Of. nr. 500/7 iul. 2015   
 
 O. nr. 68/2015 

 Ordin privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aprobarea Regulamentului  
 de organizare şi funcţionare a acesteia 
 M. Of. nr. 516/10 iul. 2015   
 
 O. nr. 74/2015 

 Ordin privind supravegherea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi  
 reexaminarea desemnării acesteia 
 M. Of. nr. 516/10 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 128/2017  (M. Of. nr. 872/6 nov. 2017) 
 
 
 O. nr. 75/2015 

 Ordin privind evaluarea şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil,  
 migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020 
 M. Of. nr. 516/10 iul. 2015   
 
 O. nr. 76/2015 

 Ordin privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie  
 şi integrare 
 M. Of. nr. 517/10 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 102/2016  (M. Of. nr. 476/27 iun. 2016) 
 - O. nr. 76/2017  (M. Of. nr. 486/27 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 77/2015 

 Ordin privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare  
 aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne 
 M. Of. nr. 516/10 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 56/2016  (M. Of. nr. 239/31 mar. 2016) 
 - O. nr. 143/2017  (M. Of. nr. 922/23 nov. 2017) 
 
 
 O. nr. 105/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul  
 Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 669/2 sep. 2015   
 
 O. nr. 119/2015 

 Ordin privind stabilirea condiţiilor de funcţionare a Cursului Superior Internaţional în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai  
 Viteazul" a Jandarmeriei Române 
 M. Of. nr. 721/25 sep. 2015   
 
 O. nr. 124/2015 

 Ordin privind stabilirea procedurilor de selecţie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Comandamentul  
 permanent al Forţei de Jandarmerie Europeană, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu şi alte aspecte organizatorice 
 M. Of. nr. 741/5 oct. 2015   
 
 O. nr. 127/2015 

 Ordin privind criteriile pentru stabilirea majorării contribuţiei financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul  
 Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020 
 M. Of. nr. 750/7 oct. 2015   
 
 O. nr. 135/2015 

 Ordin pentru aprobarea "Normelor tehnice privind managementul activităţilor de intervenţie pentru asanarea terenurilor de muniţiile  
 rămase neexplodate din timpul conflictelor armate şi executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor" 
 M. Of. nr. 790/23 oct. 2015 
 Modificări: 
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 - O. nr. 148/2020  (M. Of. nr. 911/7 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 138/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de  
 incendiu 
 M. Of. nr. 803/29 oct. 2015   
 
 O. nr. 140/2015 
 Ordin privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 829/6 nov. 2015   
 
 O. nr. 143/2015 
 Ordin privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 857/18 nov. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 154/2015  (M. Of. nr. 904/7 dec. 2015) 
 - O. nr. 20/2016  (M. Of. nr. 86/5 feb. 2016) 
 - O. nr. 180/2016  (M. Of. nr. 939/22 nov. 2016) 
 
 
 O. nr. 157/2015 

 Ordin privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în  
 zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în  
 anul 2016 
 M. Of. nr. 954/23 dec. 2015   
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 114/1021/2015 
 Ordin privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 699/16 sep. 2015   
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 159/I.G./2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în  
 domeniul apărării împotriva incendiilor 
 M. Of. nr. 600/10 aug. 2015   
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 12/2015 
 Ordin privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2015 
 M. Of. nr. 22/12 ian. 2015   
 
 O. nr. 83/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare  
 de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în  
 agricultură în trimestrul IV al anului 2014 
 M. Of. nr. 71/28 ian. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 287/2015  (M. Of. nr. 87/2 feb. 2015) 
 
 
 O. nr. 557/2015 
 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2015/2016 
 M. Of. nr. 243/9 apr. 2015   
 
 O. nr. 558/2015 

 Ordin pentru aprobarea modelului legitimaţiilor, al ştampilelor şi al proceselor-verbale de control, constatare şi sancţionare a  
 contravenţiilor utilizate de către inspectorii Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi  
 Dezvoltării Rurale 
 M. Of. nr. 214/31 mar. 2015   
 
 O. nr. 619/2015 

 Ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art.  
 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în  
 perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,  
 precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole,  
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 prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 M. Of. nr. 234/6 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 737/2015  (M. Of. nr. 300/30 apr. 2015) 
 - O. nr. 1468/2015  (M. Of. nr. 411/10 iun. 2015) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 757/12 oct. 2015) - art. 59 alin. (1) lit. b) 
 Modificări: 
 - O. nr. 234/2016  (M. Of. nr. 137/23 feb. 2016) 
 - O. nr. 315/2016  (M. Of. nr. 199/17 mar. 2016) 
 - O. nr. 800/2016  (M. Of. nr. 357/10 mai 2016) 
 - O. nr. 809/2016  (M. Of. nr. 375/16 mai 2016) 
 - O. nr. 817/2016  (M. Of. nr. 409/31 mai 2016) 
 - O. nr. 1000/2016  (M. Of. nr. 1058/28 dec. 2016) 
 - O. nr. 44/2017  (M. Of. nr. 150/28 feb. 2017) 
 - O. nr. 104/2017  (M. Of. nr. 283/21 apr. 2017) 
 - O. nr. 139/2017  (M. Of. nr. 354/12 mai 2017) 
 - O. nr. 214/2017  (M. Of. nr. 515/4 iul. 2017) 
 - O. nr. 273/2017  (M. Of. nr. 660/10 aug. 2017) 
 - O. nr. 341/2017  (M. Of. nr. 840/24 oct. 2017) 
 - O. nr. 38/2018  (M. Of. nr. 155/19 feb. 2018) 
 - O. nr. 1524/2018  (M. Of. nr. 45/17 ian. 2019) 
 - O. nr. 90/2019  (M. Of. nr. 118/14 feb. 2019) 
 - O. nr. 365/2019  (M. Of. nr. 542/2 iul. 2019) 
 - O. nr. 32/2020  (M. Of. nr. 82/5 feb. 2020) 
 - O. nr. 127/2020  (M. Of. nr. 380/12 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 620/2015 

 Ordin privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale  
 măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2  
 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015 
 M. Of. nr. 234/6 apr. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 265/21 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 708/2015 

 Ordin privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului  
 Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" 
 M. Of. nr. 292/29 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 360/2016  (M. Of. nr. 229/29 mar. 2016) 
 - O. nr. 806/2016  (M. Of. nr. 382/19 mai 2016) 
 - O. nr. 97/2017  (M. Of. nr. 280/21 apr. 2017) 
 - O. nr. 177/2017  (M. Of. nr. 422/8 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 726/2015 
 Ordin privind aprobarea Ghidului pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în anul 2015 
 M. Of. nr. 336/18 mai 2015   
 
 O. nr. 1005/2015 

 Ordin privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 266/2002 privind producerea,  
 prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea  
 soiurilor de plante 
 M. Of. nr. 366/27 mai 2015   
 
 O. nr. 1051/2015 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS 
 M. Of. nr. 364/26 mai 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1442/2018  (M. Of. nr. 939/7 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 1414/2015 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi  
 obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale 
 M. Of. nr. 394/5 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1541/2015  (M. Of. nr. 424/15 iun. 2015) 
 - O. nr. 2346/2015  (M. Of. nr. 867/20 nov. 2015) 
 - O. nr. 2508/2015  (M. Of. nr. 931/16 dec. 2015) 
 - O. nr. 297/2020  (M. Of. nr. 957/19 oct. 2020) 
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 O. nr. 1638/2015 
 Ordin pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte 
 M. Of. nr. 469/29 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 997/2016  (M. Of. nr. 1024/20 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 1727/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor  
 de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură 
 M. Of. nr. 524/14 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 263/2017  (M. Of. nr. 627/2 aug. 2017) 
 - O. nr. 1401/2018  (M. Of. nr. 848/5 oct. 2018) 
 - O. nr. 440/2019  (M. Of. nr. 665/9 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 1731/2015 

 Ordin privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural  
 pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole" 
 M. Of. nr. 534/17 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 852/2016  (M. Of. nr. 543/19 iul. 2016) 
 - O. nr. 307/2020  (M. Of. nr. 1020/3 nov. 2020) 
 - O. nr. 263/2021  (M. Of. nr. 968/11 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 1762/2015 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui  
 produs agricol şi/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei  
 Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole şi/sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la  
 nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional 
 M. Of. nr. 627/18 aug. 2015   
 
 O. nr. 1803/2015 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2015 
 M. Of. nr. 620/14 aug. 2015   
 
 O. nr. 1828/2015 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Plăţi pentru agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13  
 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în PNDR 2014-2020, şi pentru  
 măsura 214 "Plăţi de agromediu", prevăzută în PNDR 2007-2013, precum şi pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru  
 ecocondiţionalitate aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţă 
 M. Of. nr. 626/18 aug. 2015   
 
 O. nr. 1881/2015 

 Ordin privind stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România,  
 în scopuri experimentale sau ştiinţifice, şi în vederea realizării de lucrări pentru selecţii varietale a anumitor organisme de carantină  
 dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea  
 normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi  
 răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România 
 M. Of. nr. 681/8 sep. 2015   
 
 O. nr. 1898/2015 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare 
 M. Of. nr. 651/27 aug. 2015   
 
 O. nr. 1964/2015 

 Ordin privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea  
 nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea 
 M. Of. nr. 686/10 sep. 2015   
 
 O. nr. 2028/2015 

 Ordin pentru stabilirea termenului de conversie a drepturilor de plantare acordate producătorilor înainte de 31 decembrie 2015 şi valabile  
 la această dată în autorizaţii de plantare 
 M. Of. nr. 716/23 sep. 2015   
 
 O. nr. 2032/2015 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri speciale de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte 
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 M. Of. nr. 732/30 sep. 2015   
 
 O. nr. 2111/2015 

 Ordin privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară  
 mică în domeniul educaţional şi social" 
 M. Of. nr. 812/2 nov. 2015   
 
 O. nr. 2112/2015 

 Ordin privind instituirea schemei de ajutor de m în im is "Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului  
 şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale" 
 M. Of. nr. 817/3 nov. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 851/2016  (M. Of. nr. 540/19 iul. 2016) 
 
 
 O. nr. 2134/2015 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume 
 M. Of. nr. 777/19 oct. 2015   
 
 O. nr. 2143/2015 

 Ordin privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea submăsurii 19.1 "Sprijin pregătitor" pentru elaborarea  
 strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 M. Of. nr. 795/27 oct. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 788/2016  (M. Of. nr. 348/6 mai 2016) 
 
 
 O. nr. 2236/2015 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrelor I şi II ale anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub  
 formă de rambursare 
 M. Of. nr. 804/29 oct. 2015   
 
 O. nr. 2343/2015 

 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de  
 comercializare 2015/2016 
 M. Of. nr. 880/24 nov. 2015   
 
 O. nr. 2373/2015 

 Ordin privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de  
 proiecte aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din cadrul Programului Naţional de  
 Dezvoltare Rurală 
 M. Of. nr. 907/8 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 834/2016  (M. Of. nr. 533/15 iul. 2016) 
 
 
 O. nr. 2425/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de verificare şi control privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de  
 fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015 
 M. Of. nr. 889/26 nov. 2015 
 Modificări: 
 - Sentinţă civilă nr. 201/F-CONT/2017  (M. Of. nr.  - anulează Ordinul MADR nr. 2.425/2015 în partea care aprobă capitolul IV  
 480/10 mai 2021) pct. IV.6 „Efectuarea controlului pe teren” din procedura de verificare și  
 control privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate  
 de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada  
 aprilie—septembrie 2015 
 
 
 O. nr. 2828/2015 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă  
 de rambursare 
 M. Of. nr. 945/21 dec. 2015   
 
 O. nr. 3060/2015 

 Ordin privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru desemnarea administratorului cu atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului  
 certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării  
 regimului acestora 
 M. Of. nr. 9/7 ian. 2016   
 
 O. nr. 3433/2015 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul  
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 pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole" 
 M. Of. nr. 17/11 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 854/2016  (M. Of. nr. 553/22 iul. 2016) 
 
 

- O. nr. 226/2017  (M. Of. nr. 539/10 iul. 2017) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 
 O. nr. 1713/1991/2015 
 Ordin privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale şi  
 alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei  
 Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor  
 sau produselor vegetale în România 
 M. Of. nr. 603/10 aug. 2015   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 20/208/2015 
 Ordin privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a  
 pieţei produselor din sectorul agricol 
 M. Of. nr. 70/27 ian. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1565/269/2015  (M. Of. nr. 501/8 iul. 2015) 
 - O. nr. 275/5863/2017  (M. Of. nr. 740/14 sep. 2017) 
 
 

- O. nr. 550/4554/2018  (M. Of. nr. 351/23 apr. 2018) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 307/152/2015 
 Ordin privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul  
 2015 
 M. Of. nr. 110/11 feb. 2015   
 
 O. nr. 386/391/2015 
 Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone 
 M. Of. nr. 165/10 mar. 2015   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 352/636/54/2015 
 Ordin pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România 
 M. Of. nr. 363/26 mai 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 195/431/15/2016  (M. Of. nr. 184/11 mar. 2016) 
 - O. nr. 869/1650/111/2016  (M. Of. nr. 855/27 oct.  
 2016) 
 - O. nr. 1527/2018/52/339/20/2019  (M. Of. nr. 122/15  
 feb. 2019) 
 - O. nr. 338/2380/175/2021  (M. Of. nr. 71/25 ian.  
 
 

2022) 

 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.5/2015 

 Ordin privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale care participă  
 la acţiuni militare 
 M. Of. nr. 85/2 feb. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. M.82/2020  (M. Of. nr. 378/12 mai 2020) 
 
 
 O. nr. M.15/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind obţinerea, menţinerea şi ridicarea titlurilor de clasificare şi specializare pentru personalul  
 aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii sau structuri care desfăşoară activităţi aeronautice militare 
 M. Of. nr. 229/3 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. M.109/2020  (M. Of. nr. 506/15 iun. 2020) 
 - O. nr. M.15/2022  (M. Of. nr. 72/25 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. M.34/2015 

 Ordin privind avansarea onorifică a veteranilor de război, cu prilejul zilei de 9 Mai - Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al  



 

 2635

 Doilea Război Mondial 
 M. Of. nr. 305/5 mai 2015   
 
 O. nr. M.59/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul  
 Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din  
 structurile internaţionale la care România este parte 
 M. Of. nr. 480/1 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. M.151/2016  (M. Of. nr. 18/9 ian. 2017) 
 - O. nr. M.6/2018  (M. Of. nr. 69/23 ian. 2018) 
 - O. nr. M.105/2018  (M. Of. nr. 549/2 iul. 2018) 
 - O. nr. M.105/2019  (M. Of. nr. 413/27 mai 2019) 
 - O. nr. M.6/2020  (M. Of. nr. 46/23 ian. 2020) 
 - O. nr. M.145/2020  (M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) 
 - O. nr. M.37/2021  (M. Of. nr. 185/24 feb. 2021) 
 - O. nr. 3/2022  (M. Of. nr. 34/12 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. M.63/2015 
 Ordin privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unui subofiţer din Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 531/16 iul. 2015   
 
 O. nr. M.68/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil  
 contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a  
 personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în  
 Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 553/24 iul. 2015   
 
 O. nr. M.69/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a  
 cadrelor militare 
 M. Of. nr. 596/7 aug. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. M.121/2016  (M. Of. nr. 814/14 oct. 2016) 
 - O. nr. M.17/2017  (M. Of. nr. 197/21 mar. 2017) 
 - O. nr. M.8/2018  (M. Of. nr. 53/18 ian. 2018) 
 - O. nr. M.48/2018  (M. Of. nr. 313/10 apr. 2018) 
 - O. nr. M.225/2018  (M. Of. nr. 1099/27 dec. 2018) 
 - O. nr. M.105/2019  (M. Of. nr. 413/27 mai 2019) 
 - O. nr. M.6/2020  (M. Of. nr. 46/23 ian. 2020) 
 - O. nr. M.231/2020  (M. Of. nr. 23/8 ian. 2021) 
 - O. nr. M.57/2021  (M. Of. nr. 290/23 mar. 2021) 
 - O. nr. M.68/2021  (M. Of. nr. 350/6 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. M.120/2015 

 Ordin pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul  
 Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 10/7 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. M.143/2017  (M. Of. nr. 930/27 nov. 2017) 
 - O. nr. M.224/2019  (M. Of. nr. 1002/12 dec. 2019) 
 - O. nr. M.229/2020  (M. Of. nr. 1327/31 dec. 2020) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 318/30 mar. 2021) 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. M.115/2015/158/2015/44/C/2016 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul  
 României 
 M. Of. nr. 53/25 ian. 2016   
 MINISTERUL CULTURII 
 
 O. nr. 2094/2015 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional Cotroceni din Bucureşti 
 M. Of. nr. 156/5 mar. 2015   
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 O. nr. 2111/2015 
 Ordin pentru modificarea denumirii Corului Naţional de Cameră "Madrigal" în Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" 
 M. Of. nr. 133/23 feb. 2015   
 
 O. nr. 2152/2015 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Militar Naţional "Regele Ferdinand I" 
 M. Of. nr. 208/30 mar. 2015   
 
 O. nr. 2358/2015 
 Ordin pentru acreditarea temporară a Muzeului Municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 444/22 iun. 2015   
 
 O. nr. 2522/2015 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Brăilei "Carol I" 
 M. Of. nr. 593/6 aug. 2015   
 
 O. nr. 2523/2015 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Municipal Curtea de Argeş 
 M. Of. nr. 593/6 aug. 2015   
 
 O. nr. 2524/2015 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean Buzău 
 M. Of. nr. 593/6 aug. 2015   
 
 O. nr. 2525/2015 
 Ordin pentru acreditarea Colecţiei de artă Lucian Pop 
 M. Of. nr. 593/6 aug. 2015   
 
 O. nr. 2600/2015 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii  
 acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014 
 M. Of. nr. 648/26 aug. 2015   
 
 O. nr. 2732/2015 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului "Casa Mureşenilor" Braşov 
 M. Of. nr. 856/18 nov. 2015   
 
 O. nr. 2791/2015 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Aviaţiei Române 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2016   
 
 O. nr. 2799/2015 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a  
 Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a  
 modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management 
 M. Of. nr. 962/24 dec. 2015   
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 71/2015 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru prepararea betoanelor", indicativ PCC  
 020 - 2015 
 M. Of. nr. 485/2 iul. 2015   
 
 O. nr. 86/2015 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru debitarea, îndreptarea şi  
 fasonarea barelor de otel beton folosite în construcţii", indicativ PCC 021 - 2015 
 M. Of. nr. 485/2 iul. 2015   
 
 O. nr. 91/2015 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru  
 lucrări de drumuri şi aeroporturi", indicativ PCC 019 - 2015 
 M. Of. nr. 485/2 iul. 2015   
 



 

 2637

 O. nr. 129/2015 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii ARTEMIS REAL ESTATE - S.R.L. 
 M. Of. nr. 64/26 ian. 2015   
 
 O. nr. 164/2015 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor tehnologice pentru executarea,  
 profilarea şi finisarea lucrărilor de pământ specifice la drumuri, aeroporturi şi fundaţii speciale", indicativ PCC 024-2015 
 M. Of. nr. 501/8 iul. 2015   
 
 O. nr. 235/2015 
 Ordin privind revocarea titlului de parc industrial acordat Societăţii "ATON TRANSILVANIA" - S.R.L. 
  M. Of. nr. 489/3 iul. 2015 
  
 
 O. nr. 252/2015 

 Ordin privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu  
 energie termică a localităţilor, conform Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" 
 M. Of. nr. 505/8 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1982/2015  (M. Of. nr. 922/11 dec. 2015) 
 
 
 O. nr. 256/2015 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "DIBO" - S.A. 
 M. Of. nr. 504/8 iul. 2015   
 
 O. nr. 263/2015 

 Ordin privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu o suprafaţă totală  
 utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului 
 M. Of. nr. 490/3 iul. 2015   
 
 O. nr. 350/2015 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC - S.R.L. 
 M. Of. nr. 563/28 iul. 2015   
 
 O. nr. 364/2015 

 Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de  
 detectare, semnalizare şi avertizare" , indicativ P118/3-2015 
 M. Of. nr. 243/9 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 6025/2018  (M. Of. nr. 977/19 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 373/2015 
 Ordin pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri 
 M. Of. nr. 568/29 iul. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 616/13 aug. 2015) 
 
 
 O. nr. 393/2015 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru calculul şi proiectarea la acţiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi  
 pentru prezentare şi depozitare în spaţii comerciale", indicativ GP 128-2014 
 M. Of. nr. 214/31 mar. 2015   
 
 O. nr. 496/2015 
 Ordin privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale 
 M. Of. nr. 215/31 mar. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 355/2015  (M. Of. nr. 546/22 iul. 2015) 
 - O. nr. 502/2015  (M. Of. nr. 621/14 aug. 2015) 
 - O. nr. 776/2015  (M. Of. nr. 737/1 oct. 2015) 
 
 
 O. nr. 506/2015 
 Ordin privind revocarea titlului de parc industrial acordat Societăţii "WDP DEVELOPMENT RO" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 278/24 apr. 2015   
 
 O. nr. 713/2015 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind protecţia elementelor de construcţii din lemn împotriva  
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 agenţilor agresivi. Cerinţe, criterii de performanţă şi măsuri de prevenire şi combatere - Indicativ ST 049-2014" 
 M. Of. nr. 318/11 mai 2015   
 
 O. nr. 728/2015 

 Ordin privind aprobarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020 şi a  
 Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  
 2015-2020 
 M. Of. nr. 330/14 mai 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 5682/2018  (M. Of. nr. 911/30 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 768/2015 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 278/24 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 4039/2020  (M. Of. nr. 1083/16 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 774/2015 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind cerinţele tehnice specifice pentru echiparea căilor de trafic  
 rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului", indicativ ST 052-2014 
 M. Of. nr. 354/22 mai 2015   
 
 O. nr. 775/2015 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu  
 pereţi turnaţi in situ", indicativ GP 079-2014 
 M. Of. nr. 356/25 mai 2015   
 
 O. nr. 818/2015 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente  
 clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele 19-1994 şi 19/1-1996)", indicativ 19-2015 
 M. Of. nr. 830/6 nov. 2015   
 
 O. nr. 819/2015 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "îndrumar privind mentenanţa echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, pentru  
 asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii", indicativ NE 003-2015 
 M. Of. nr. 363/26 mai 2015   
 
 O. nr. 819/2015 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare In clădiri",  
 indicativ GEx 011-2015 
 M. Of. nr. 834/9 nov. 2015   
 
 O. nr. 821/2015 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor  
 asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi", indicativ PCC 022 - 2015 
 M. Of. nr. 341/19 mai 2015   
 
 O. nr. 825/2015 

 Ordin privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale Laboratorul Central Construcţii CCF -  
 S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 307/6 mai 2015   
 
 O. nr. 825/2015 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente",  
 indicativ Gex 13-2015 
 M. Of. nr. 826/5 nov. 2015   
 
 O. nr. 832/2015 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice în clădiri  
 civile, social-culturale şi industriale. (Revizuire Reglementarea tehnică P 96-1996)", indicativ P 96-2015 
 M. Of. nr. 841/11 nov. 2015   
 
 O. nr. 833/2015 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/protecţie în clădiri" ,  
 indicativ GEx 12-2015 
  M. Of. nr. 833/9 nov. 2015 
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 O. nr. 844/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru  
 construcţii - PC 001 
 M. Of. nr. 337/18 mai 2015   
 
 O. nr. 845/2015 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală  
 (revizuire şi comasare normativele 113-2002 şi 113/1-2002)", indicativ I 13-2015 
 M. Of. nr. 897/2 dec. 2015   
 
 O. nr. 891/2015 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA - S.A. 
 M. Of. nr. 341/19 mai 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 4750/2018  (M. Of. nr. 447/29 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 892/2015 
 Ordin privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societăţii "EUROBUSINESS PARC ORADEA" - S.A. 
 M. Of. nr. 336/18 mai 2015   
 
 O. nr. 901/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru  
 documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
 M. Of. nr. 372/28 mai 2015   
 
 O. nr. 938/2015 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL OCNA MUREŞ - S.R.L. 
 M. Of. nr. 357/25 mai 2015   
 
 O. nr. 951/2015 

 Ordin pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în  
 anul 2015 
 M. Of. nr. 354/22 mai 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1036/2015  (M. Of. nr. 851/17 nov. 2015) 
 
 
 O. nr. 954/2015 

 Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru  
 ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2015 
 M. Of. nr. 831/6 nov. 2015   
 
 O. nr. 962/2015 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale  
 pentru betoane şi lucrări de drumuri", indicativ PCC 018 - 2015 
 M. Of. nr. 459/25 iun. 2015   
 
 O. nr. 986/2015 

 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în operă  
 a betonului", indicativ PCC 023 - 2015 
 M. Of. nr. 459/25 iun. 2015   
 
 O. nr. 2008/2015 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa  
 energetică 
 M. Of. nr. 952/22 dec. 2015   
 
 O. nr. 2068/2015 

 Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale  
 locale 
 M. Of. nr. 975/29 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 144/2016  (M. Of. nr. 124/17 feb. 2016) 
 - O. nr. 4201/2020  (M. Of. nr. 1241/16 dec. 2020) 
 (v. Sentinţa civilă nr. 39/2020 - M. Of. nr. 14/7 ian. 2021) 
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 O. nr. 2123/2015 
 Ordin privind aprobarea instrucţiunilor pentru emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001 
 M. Of. nr. 986/31 dec. 2015   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 159/38/2015 
 Ordin privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor  
 administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 47/20 ian. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 476/922/2015  (M. Of. nr. 611/12 aug. 2015) 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 762/2015 
 Ordin pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică 
 M. Of. nr. 233/6 apr. 2015   
 
 O. nr. 2201/2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor 
 M. Of. nr. 641/24 aug. 2015 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 66/29 ian. 2016) 

 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 484/2015 

 Ordin privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie  
 2015-31 decembrie 2015 
 M. Of. nr. 325/13 mai 2015   
 
 O. nr. 1387/2015 
 Ordin pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice 
 M. Of. nr. 122/17 feb. 2016   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 

 O. nr. 221/2015 

 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu  
 funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale  
 pentru Turism nr. 65/2013 
 M. Of. nr. 561/28 iul. 2015   
 
 O. nr. 258/2015 

 Ordin privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestări servicii privind organizarea în România de către Autoritatea  
 Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la  
 bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
 M. Of. nr. 636/21 aug. 2015   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI 
 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 100/2015 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru  
 Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 
 M. Of. nr. 383/2 iun. 2015   
 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 O. nr. 5992/2015 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar  
 2015-2016 
 M. Of. nr. 956/23 dec. 2015   
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 O. nr. 3097/2015 

 Ordin privind aprobarea programei pentru acordarea gradelor didactice II şi I în învăţământ la specializarea Limba şi Literatura Maghiară  
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 şi metodica predării acesteia, profesori 
 M. Of. nr. 308/6 mai 2015   
 
 O. nr. 3165/2015 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de  
 doctorat pentru anul universitar 2015-2016 
 M. Of. nr. 129/19 feb. 2015   
 
 O. nr. 3168/2015 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 8-a 
 M. Of. nr. 97/6 feb. 2015   
 
 O. nr. 3171/2015 
 Ordin privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016 
 M. Of. nr. 103/9 feb. 2015   
 
 O. nr. 3330/2015 

 Ordin privind aprobarea unor programe şcolare pentru învăţământ primar în limbile minorităţilor naţionale, clasa pregătitoare, clasele I-a  
 IV-a 
 M. Of. nr. 518/13 iul. 2015   
 
 O. nr. 3375/2015 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de  
 învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016 
 M. Of. nr. 196/24 mar. 2015   
 
 O. nr. 3417/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională  
 "tehnician dietetician" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea 
 M. Of. nr. 255/16 apr. 2015   
 
 O. nr. 3418/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Laleaua" din  
 municipiul Târnăveni 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2015   
 
 O. nr. 3419/2015 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sincron" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 738/10 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 3420/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila" din  
 municipiul Râmnicu Vâlcea 
 M. Of. nr. 255/16 apr. 2015   
 
 O. nr. 3427/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Florentina Mosora" din  
 municipiul Buzău 
 M. Of. nr. 255/16 apr. 2015   
 
 O. nr. 3428/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Hipocrates" din  
 municipiul Sighetu Marmaţiei 
 M. Of. nr. 255/16 apr. 2015   
 
 O. nr. 3516/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 municipiul Bistriţa 
 M. Of. nr. 255/16 apr. 2015   
 
 O. nr. 3519/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal" profilul "tehnic", domeniul "electronică automatizări", calificarea  
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 profesională "tehnician electronist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Câmpulung 
 M. Of. nr. 255/16 apr. 2015   
 
 O. nr. 3520/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "tehnician în gastronomie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" din  
 municipiul Slobozia 
 M. Of. nr. 255/16 apr. 2015   
 
 O. nr. 3521/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "fabricarea produselor din lemn", calificarea  
 profesională "tehnician exploatări forestiere" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul "Simion Mehedinţi" din  
 comuna Vidra 
 M. Of. nr. 255/16 apr. 2015   
 
 O. nr. 3522/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "tehnician în gastronomie", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru  
 întreţinere şi reparaţii", domeniul "industria textilă şi pielărie", calificarea profesională "tehnician în industria textilă" din cadrul unităţii  
 de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Târgu Ocna 
 M. Of. nr. 255/16 apr. 2015   
 
 O. nr. 3528/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bel Sorriso" din localitatea  
 Voluntari 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2015   
 
 O. nr. 3529/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Căsuţa din Pădure" din municipiul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2015   
 
 O. nr. 3530/2015 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Days" din satul Tamaşi 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 3807/2015  (M. Of. nr. 367/27 mai 2015) 
 
 
 O. nr. 3531/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Patricia" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2015   
 
 O. nr. 3532/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Helikon" din municipiul  
 Călăraşi 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2015   
 
 O. nr. 3535/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 noiembrie-19 decembrie 2014, începând cu anul şcolar 2015-2016 
 M. Of. nr. 255/16 apr. 2015   
 
 O. nr. 3542/2015 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale "Joc şi mişcare", curiculum la decizia şcolii pentru clasa  
 pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, "Educaţie pentru prevenirea riscului rutier", curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar,  
 "Educaţie pentru dezvoltare", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, "Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală", curriculum  
 la decizia şcolii pentru liceu 
 M. Of. nr. 269/22 apr. 2015   
 
 O. nr. 3572/2015 

 Ordin privind publicarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, reprezentantului patronatului şi,  
 respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior 
 M. Of. nr. 283/27 apr. 2015   
 
 O. nr. 3678/2015 
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 Ordin privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare 
 M. Of. nr. 251/15 apr. 2015   
 
 O. nr. 3684/2015 

 Ordin privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii,  
 precum şi pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a şi a XI-a, învăţământ  
 profesional de stat cu durata de 3 ani 
 M. Of. nr. 418/12 iun. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 474/30 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. 3731/2015 

 Ordin privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2015 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale  
 lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de  
 admitere în universităţile din străinătate 
 M. Of. nr. 304/5 mai 2015   
 
 O. nr. 3751/2015 

 Ordin de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul  
 instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior 
 M. Of. nr. 336/18 mai 2015   
 
 O. nr. 3782/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ  
 preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în anul şcolar/universitar 2015-2016 
 M. Of. nr. 394/5 iun. 2015    
 
 O. nr. 3814/2015 

 Ordin privind sesiunea specială de evaluare naţională 2015 pentru elevii din clasa a VIII-a, participanţi la loturile naţionale de pregătire  
 pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale 
 M. Of. nr. 329/14 mai 2015   
 
 O. nr. 3822/2015 

 Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI  
 prin Programul operaţional Competitivitate (POC)" 
 M. Of. nr. 360/26 mai 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 455/2019  (M. Of. nr. 702/27 aug. 2019) 
 - O. nr. 6360/2020  (M. Of. nr. 1307/29 dec. 2020) 
 - O. nr. 572/2021  (M. Of. nr. 975/13 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 3823/2015 

 Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor  
 inovatoare" aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC) 
 M. Of. nr. 405/9 iun. 2015   
 
 O. nr. 3888/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor  
 de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015 
 M. Of. nr. 442/22 iun. 2015   
 
 O. nr. 3889/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor  
 de învăţământ superior de stat din România, pentru pilotare în anul 2015 
 M. Of. nr. 454/24 iun. 2015   
 
 O. nr. 3899/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ "preşcolar", respectiv "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Liceul "Don Orione" din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 418/12 iun. 2015   
 
 O. nr. 3902/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul  
 "agricultură", calificarea profesională "tehnician în agricultură" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic  
 din localitatea Topolog 
 M. Of. nr. 418/12 iun. 2015   
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 O. nr. 4194/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 
 M. Of. nr. 458/25 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 6140/2016  (M. Of. nr. 40/13 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 4239/2015 

 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XI-a, învăţământul profesional cu durata de 3 ani, profilul  
 teologic, cultul ortodox, specializarea dascăl-catehet, a listei disciplinelor de specialitate şi a programelor şcolare din curriculumul  
 diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XI-a, învăţământul profesional cu durata de 3 ani, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea  
 dascăl-catehet, şi pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.731/2014 privind aprobarea Planurilor  
 de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de  
 pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasa a IX-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani 
 M. Of. nr. 538/20 iul. 2015   
 
 O. nr. 4342/2015 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul  
 colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate 
 M. Of. nr. 534/17 iul. 2015   
 
 O. nr. 4395/2015 

 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, învăţământ liceal, filiera vocaţională, profilul  
 teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios, a listei disciplinelor de specialitate din curriculumul diferenţiat pentru  
 clasele a IX-a-a XII-a, învăţământul liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios şi a  
 programelor şcolare pentru disciplinele care fac parte din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, învăţământul liceal, filiera  
 vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios 
 M. Of. nr. 535/17 iul. 2015    
 
 O. nr. 4403/2015 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior 
 M. Of. nr. 535/17 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 5381/2015  (M. Of. nr. 745/6 oct. 2015) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 791/23 oct. 2015) 
 Modificări: 
 - O. nr. 5773/2016  (M. Of. nr. 950/25 nov. 2016) 
 - O. nr. 5773/2016  (M. Of. nr. 950/25 nov. 2016) 
 - O. nr. 3914/2018  (M. Of. nr. 503/19 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 4408/2015 

 Ordin privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Adventistă "Matca" din  
 localitatea Matca de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Adventistă "Matca" din localitatea Matca 
 M. Of. nr. 606/11 aug. 2015   
 
 O. nr. 4456/2015 

 Ordin privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul  
 profesional şi tehnic 
 M. Of. nr. 621/14 aug. 2015   
 
 O. nr. 4458/2015 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare directă a Universităţii "Bioterra" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 534/17 iul. 2015   
 
 O. nr. 4488/2015 

 Ordin privind menţinerea funcţionării corespunzătoare a echipamentelor şi serviciilor din cadrul Proiectului "Internet în şcoala ta.  
 Conectarea la internet broadband a unităţilor şcolare din zona rurală şi mic urbană" , cod SMIS 39845 
 M. Of. nr. 557/27 iul. 2015   
 
 O. nr. 4496/2015 
 Ordin privind structura anului şcolar 2015-2016 
 M. Of. nr. 573/30 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 5079/2015  (M. Of. nr. 686/10 sep. 2015) 
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 O. nr. 4686/2015 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin Programul  
 operaţional "Competitivitate" (POC) 
 M. Of. nr. 627/18 aug. 2015   
 
 O. nr. 4711/2015 
 Ordin privind aprobarea unor programe şcolare pentru ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, profil pedagogic 
 M. Of. nr. 678/7 sep. 2015   
 
 O. nr. 4712/2015 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 9-a 
 M. Of. nr. 631/19 aug. 2015   
 
 O. nr. 4716/2015 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar 
 M. Of. nr. 650/27 aug. 2015   
 
 O. nr. 5058/2015 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare ale modulelor pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică,  
 din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a şi a XI-a, învăţământ profesional cu durata de 3 ani 
 M. Of. nr. 765/14 oct. 2015   
 
 O. nr. 5080/2015 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016 
 M. Of. nr. 694/15 sep. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 721/25 sep. 2015) 
 
 
 O. nr. 5081/2015 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 
 M. Of. nr. 697/15 sep. 2015   
 
 O. nr. 5082/2015 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 
 M. Of. nr. 711/22 sep. 2015   
 
 O. nr. 5086/2015 

 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul  
 profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2015-2016 
 M. Of. nr. 739/2 oct. 2015   
 
 O. nr. 5113/2015 
 Ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina Limba turcă - limba modernă 2, clasele a V-a - a VIII-a 
 M. Of. nr. 762/13 oct. 2015   
 
 O. nr. 5179/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 
 M. Of. nr. 755/9 oct. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 5784/2015  (M. Of. nr. 882/25 nov. 2015) 
 - O. nr. 3600/2016  (M. Of. nr. 310/22 apr. 2016) 
 
 
 O. nr. 5180/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 municipiul Curtea de Argeş 
 M. Of. nr. 782/21 oct. 2015   
 
 O. nr. 5181/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii "Ştefan cel  
 Mare şi Sfânt" din municipiul Botoşani 
 M. Of. nr. 782/21 oct. 2015   
 
 O. nr. 5184/2015 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Planeta Copiilor" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 765/14 oct. 2015   
 
 O. nr. 5185/2015 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Tic - Pitic" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 791/23 oct. 2015   
 
 O. nr. 5186/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială "Avenor" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 791/23 oct. 2015   
 
 O. nr. 5187/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 localitatea Moldova Nouă 
 M. Of. nr. 782/21 oct. 2015   
 
 O. nr. 5188/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Adia Kindergarden" din municipiul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 787/22 oct. 2015   
 
 O. nr. 5189/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din  
 municipiul Târgu Secuiesc 
 M. Of. nr. 782/21 oct. 2015   
 
 O. nr. 5190/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical de laborator", "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare", domeniul "estetica şi igiena  
 corpului omenesc", calificările profesionale "cosmetician", "tehnician maseur", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Postliceală "Intellectum" din municipiul Galaţi 
 M. Of. nr. 782/21 oct. 2015   
 
 O. nr. 5191/2015 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Veselă" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 787/22 oct. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 867/31 oct. 2016) 
 
 
 O. nr. 5195/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit  
 "Mish - Mash" din localitatea Băicoi 
 M. Of. nr. 792/26 oct. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 3599/2016  (M. Of. nr. 311/22 apr. 2016) 
 
 
 O. nr. 5196/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 782/21 oct. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 5001/2021  (M. Of. nr. 876/13 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 5198/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 
 M. Of. nr. 754/9 oct. 2015   
 
 O. nr. 5200/2015 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ary" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 787/22 oct. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 867/31 oct. 2016) 
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 O. nr. 5201/2015 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Dorothy" din municipiul Târgovişte 
 M. Of. nr. 787/22 oct. 2015   
 
 O. nr. 5203/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Olga Gudynn International School"  
 din localitatea Voluntari 
 M. Of. nr. 787/22 oct. 2015   
 
 O. nr. 5204/2015 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Penilla" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 787/22 oct. 2015   
 
 O. nr. 5205/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Pink Lemon" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 792/26 oct. 2015   
 
 O. nr. 5208/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Paradis" din municipiul  
 Iaşi 
 M. Of. nr. 787/22 oct. 2015   
 
 O. nr. 5209/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Dr. Luca" din municipiul  
 Brăila 
 M. Of. nr. 787/22 oct. 2015   
 
 O. nr. 5210/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. Education din  
 municipiul Vaslui 
 M. Of. nr. 778/19 oct. 2015   
 
 O. nr. 5211/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 municipiul Bistriţa 
 M. Of. nr. 778/19 oct. 2015   
 
 O. nr. 5212/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 localitatea Feldru 
 M. Of. nr. 778/19 oct. 2015   
 
 O. nr. 5215/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 municipiul Urziceni 
 M. Of. nr. 782/21 oct. 2015   
 
 O. nr. 5216/2015 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Lorelay" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 787/22 oct. 2015   
 
 O. nr. 5218/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii  
 "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Suceava 
 M. Of. nr. 782/21 oct. 2015   
 
 O. nr. 5219/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Terraveda" din municipiul  
 Craiova 
 M. Of. nr. 787/22 oct. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 786/6 oct. 2016) 
 
 
 O. nr. 5220/2015 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Goldiş" din  
 municipiul Satu Mare 
 M. Of. nr. 782/21 oct. 2015   
 
 O. nr. 5231/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar din România 
 M. Of. nr. 700/17 sep. 2015   
 
 O. nr. 5232/2015 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 720/24 sep. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 3218/2018  (M. Of. nr. 220/12 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. 5272/2015 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor 
 M. Of. nr. 727/28 sep. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 3138/2017  (M. Of. nr. 113/10 feb. 2017) 
 
 
 O. nr. 5286/2015 

 Ordin privind aprobarea Planului de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică şi a normelor metodologice  
 de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli  
 postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o  
 şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport  
 respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică 
 M. Of. nr. 739/2 oct. 2015   
 
 O. nr. 5293/2015 
 Ordin privind aprobarea Structurii standardului de pregătire profesională din învăţământul profesional şi tehnic 
 M. Of. nr. 765/14 oct. 2015   
 
 O. nr. 5480/2015 

 Ordin pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului  
 universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii  
 universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,  
 tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2015-2016 
 M. Of. nr. 782/21 oct. 2015   
 
 O. nr. 5481/2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic 
 M. Of. nr. 804/29 oct. 2015   
 
 O. nr. 5510/2015 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar  
 2015-2016 
 M. Of. nr. 794/26 oct. 2015   
 
 O. nr. 5547/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "maistru  
 mecanic", domeniul "servicii", calificarea profesională "bibliotecar studii medii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "asistent manager unităţi hoteliere", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri  
 Coandă" din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 822/4 nov. 2015   
 
 O. nr. 5548/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical de farmacie" şi "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Paşcani 
 M. Of. nr. 822/4 nov. 2015   
 
 O. nr. 5549/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "estetica şi igiena corpului  
 omenesc", calificarea profesională "coafor stilist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM  
 "Spiru Haret" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 828/5 nov. 2015 
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 O. nr. 5550/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electronică şi automatizări",  
 calificarea profesională "tehnician operator tehnică de calcul", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări publice", calificarea profesională  
 "tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Sfântul  
 Ioan de La Salle" din satul Pildeşti 
 M. Of. nr. 828/5 nov. 2015   
 
 O. nr. 5551/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical generalist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul de Afaceri din municipiul  
 Alba Iulia 
 M. Of. nr. 828/5 nov. 2015   
 
 O. nr. 5552/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "posliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala  
 Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Turda 
 M. Of. nr. 828/5 nov. 2015   
 
 O. nr. 5553/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Prietenii lui  
 Mickey" din localitatea Floreşti 
 M. Of. nr. 828/5 nov. 2015   
 
 O. nr. 5559/2015 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul  
 şcolar 2016-2017 
 M. Of. nr. 848/16 nov. 2015   
 
 O. nr. 5575/2015 

 Ordin privind aprobarea unor programe pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate  
 în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 930/16 dec. 2015   
 
 O. nr. 5629/2015 

 Ordin privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul  
 de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2015-2016 
 M. Of. nr. 873/23 nov. 2015   
 
 O. nr. 5681/2015 
 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Muzică" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea "Transilvania" din Braşov 
 M. Of. nr. 857/18 nov. 2015   
 
 O. nr. 5682/2015 

 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Teatru şi artele spectacolului" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea  
 "Lucian Blaga" din Sibiu 
 M. Of. nr. 857/18 nov. 2015   
 
 O. nr. 5683/2015 
 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Psihologie" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara 
 M. Of. nr. 857/18 nov. 2015   
 
 O. nr. 5684/2015 
 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Muzică" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara 
 M. Of. nr. 857/18 nov. 2015   
 
 O. nr. 5685/2015 

 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Arhitectură" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea "Politehnica" din  
 Timişoara 
 M. Of. nr. 860/18 nov. 2015   
 
 O. nr. 5694/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 
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 M. Of. nr. 903/4 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 3698/2016  (M. Of. nr. 354/9 mai 2016) 
 - O. nr. 4421/2016  (M. Of. nr. 554/22 iul. 2016) 
 
 
 O. nr. 5696/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "umanist", specializarea "filologie" din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar particular Complexul Şcolar "CRONOS" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 888/26 nov. 2015   
 
 O. nr. 5697/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical de farmacie", "asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 888/26 nov. 2015   
 
 O. nr. 5698/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Louis Pasteur"  
 din municipiul Câmpina 
 M. Of. nr. 888/26 nov. 2015   
 
 O. nr. 5699/2015 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Cordiana" din municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 888/26 nov. 2015   
 
 O. nr. 5700/2015 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 888/26 nov. 2015   
 
 O. nr. 5701/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din  
 municipiul Mangalia 
 M. Of. nr. 888/26 nov. 2015   
 
 O. nr. 5702/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din  
 municipiul Olteniţa 
 M. Of. nr. 888/26 nov. 2015   
 
 O. nr. 5703/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din  
 municipiul Roşiori de Vede 
 M. Of. nr. 882/25 nov. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 3764/2021  (M. Of. nr. 620/24 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 5704/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 municipiul Alba Iulia 
 M. Of. nr. 882/25 nov. 2015   
 
 O. nr. 5705/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 municipiul Brad 
 M. Of. nr. 882/25 nov. 2015   
 
 O. nr. 5706/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 municipiul Braşov 
 M. Of. nr. 882/25 nov. 2015   
 
 O. nr. 5776/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Planeta Copiilor II" din localitatea  
 Chiajna 
  M. Of. nr. 882/25 nov. 2015 
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 O. nr. 5777/2015 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Carol Davila" din  
 municipiul Tecuci 
 M. Of. nr. 882/25 nov. 2015   
 
 O. nr. 5780/2015 

 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 municipiul Oneşti 
 M. Of. nr. 900/3 dec. 2015   
 
 O. nr. 5800/2015 
 Ordin privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI 
 M. Of. nr. 881/25 nov. 2015   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 3177/147/2015 
 Ordin privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere  
 sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 114/12 feb. 2015   
 MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 O. nr. 741/2015 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru  
 dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START 
 M. Of. nr. 415/11 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1064/2015  (M. Of. nr. 687/10 sep. 2015) 
 - O. nr. 1234/2015  (M. Of. nr. 797/27 oct. 2015) 
 
 
 O. nr. 746/2015 

 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Complexul Energetic  
 Hunedoara" - S.A. 
 M. Of. nr. 368/27 mai 2015   
 
 O. nr. 753/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea  
 obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale 
 M. Of. nr. 572/30 iul. 2015   
 
 O. nr. 794/2015 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de  
 dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 458/25 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1065/2015  (M. Of. nr. 687/10 sep. 2015) 
 - O. nr. 1236/2015  (M. Of. nr. 797/27 oct. 2015) 
 
 
 O. nr. 962/2015 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului  
 naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 589/5 aug. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1235/2015  (M. Of. nr. 797/27 oct. 2015) 
 
 
 O. nr. 980/2015 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului  
 naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri 
 M. Of. nr. 689/11 sep. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1165/2015  (M. Of. nr. 783/21 oct. 2015) 
 
 
 O. nr. 1008/2015 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării  
 întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 622/17 aug. 2015   
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 O. nr. 1009/2015 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru  
 stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 
 M. Of. nr. 666/2 sep. 2015   
 
 O. nr. 1064/2015 

 Ordin privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului  
 pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, aprobată prin Ordinul  
 ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 741/2015 
 M. Of. nr. 687/10 sep. 2015   
 
 O. nr. 1083/2015 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului  
 naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 
 M. Of. nr. 712/22 sep. 2015   
 
 O. nr. 1277/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu  
 cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea  
 investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile 
 M. Of. nr. 842/12 nov. 2015 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1930/2020  (M. Of. nr. 716/10 aug. 2020) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 83/2015 

 Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul  
 fiscal 2015 
 M. Of. nr. 76/29 ian. 2015   
 
 O. nr. 96/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31  
 decembrie 2014 
 M. Of. nr. 81/30 ian. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 465/2015  (M. Of. nr. 263/20 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 98/2015 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de sprijin  
 pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii  
 Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie  
 guvernamentală, Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a nivelului primei de garantare în cadrul  
 Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi al comisionului de administrare în cadrul  
 Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi 
 M. Of. nr. 80/30 ian. 2015   
 
 O. nr. 99/2015 

 Ordin pentru aprobarea formei şi conţinutului convenţiei, a contractului de garantare şi a înscrisului prevăzute la art. 91 din Ordonanţa  
 de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, precum şi pentru  
 stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015 
 M. Of. nr. 82/30 ian. 2015   
 
 O. nr. 101/2015 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 februarie 2015 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2015   
 
 O. nr. 158/2015 
 Ordin privind aprobarea modelului autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale 
 M. Of. nr. 123/17 feb. 2015   
 
 O. nr. 159/2015 

 Ordin pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
 M. Of. nr. 131/20 feb. 2015   
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 O. nr. 166/2015 
 Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete 
 M. Of. nr. 129/19 feb. 2015   
 
 O. nr. 169/2015 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2015   
 
 O. nr. 170/2015 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă 
 M. Of. nr. 139/24 feb. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 2493/2019  (M. Of. nr. 596/19 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 197/2015 

 Ordin privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind  
 Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia 
 M. Of. nr. 139/24 feb. 2015   
 
 O. nr. 210/2015 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 martie 2015 
 M. Of. nr. 148/27 feb. 2015   
 
 O. nr. 218/2015 

 Ordin pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu  
 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat  
 electronice fiscale 
 M. Of. nr. 149/27 feb. 2015   
 
 O. nr. 246/2015 

 Ordin pentru împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară în vederea constatării contravenţiilor şi  
 aplicării amenzilor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea  
 unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 166/10 mar. 2015   
 
 O. nr. 325/2015 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 aprilie 2015 
 M. Of. nr. 217/31 mar. 2015   
 
 O. nr. 344/2015 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2015 
 M. Of. nr. 223/1 apr. 2015   
 
 O. nr. 355/2015 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2015 
 M. Of. nr. 230/3 apr. 2015   
 
 O. nr. 417/2015 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor  
 fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de  
 revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor  
 Loteriei bonurilor fiscale 
 M. Of. nr. 240/8 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 755/2015  (M. Of. nr. 463/26 iun. 2015) 
 - O. nr. 2414/2016  (M. Of. nr. 814/14 oct. 2016) 
 - O. nr. 1178/2017  (M. Of. nr. 646/7 aug. 2017) 
 - O. nr. 2359/2017  (M. Of. nr. 735/13 sep. 2017) 
 - O. nr. 3190/2017  (M. Of. nr. 1005/19 dec. 2017) 
 - O. nr. 1834/2018  (M. Of. nr. 382/4 mai 2018) 
 - O. nr. 2431/2018  (M. Of. nr. 561/4 iul. 2018) 
 - O. nr. 2140/2019  (M. Of. nr. 363/10 mai 2019) 
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 O. nr. 419/2015 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din  
 cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate 
 M. Of. nr. 239/8 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 750/2015  (M. Of. nr. 468/29 iun. 2015) 
 - O. nr. 3826/2015  (M. Of. nr. 857/18 nov. 2015) 
 
 
 O. nr. 447/2015 
 Ordin privind modelul, conţinutul şi condiţiile de aprobare a programelor de activitate pentru aparatul de inspecţie economico-financiară 
 M. Of. nr. 266/21 apr. 2015   
 
 O. nr. 465/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,  
 precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea  
 şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,  
 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme  
 metodologice în domeniul contabilităţii publice 
 M. Of. nr. 263/20 apr. 2015   
 
 O. nr. 513/2015 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul  
 fiscal 
 M. Of. nr. 300/30 apr. 2015   
 
 O. nr. 522/2015 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 2015 
 M. Of. nr. 309/6 mai 2015   
 
 O. nr. 624/2015 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de sprijin  
 pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii  
 Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie  
 guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 
 M. Of. nr. 394/5 iun. 2015   
 
 O. nr. 625/2015 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iunie 2015 
 M. Of. nr. 378/29 mai 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 670/2015  (M. Of. nr. 417/12 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. 644/2015 
 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice în cadrul Programului FIDELIS 
 M. Of. nr. 398/5 iun. 2015    
 O. nr. 657/2015 

 Ordin pentru reglementarea procedurii de raportare şi actualizare a indicatorilor utilizaţi de ordonatorii de credite la fundamentarea  
 bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului fondului naţional unic de asigurări  
 sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 432/17 iun. 2015   
 
 O. nr. 659/2015 
 Ordin pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare 
 M. Of. nr. 443/22 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 783/2016  (M. Of. nr. 467/22 iun. 2016) 
 
 
 O. nr. 666/2015 

 Ordin privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu  
 capital de stat 
 M. Of. nr. 442/22 iun. 2015   
 
 O. nr. 668/2015 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de inspecţie,  
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 raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate 
 M. Of. nr. 424/15 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 421/2021  (M. Of. nr. 285/22 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 736/2015 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 449/23 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 842/2015  (M. Of. nr. 542/21 iul. 2015) 
 
 
 O. nr. 758/2015 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iulie 2015 
 M. Of. nr. 478/1 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 813/2015  (M. Of. nr. 514/10 iul. 2015) 
 
 
 O. nr. 774/2015 

 Ordin pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin.  
 (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale 
 M. Of. nr. 500/7 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1178/2017  (M. Of. nr. 646/7 aug. 2017) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 683/23 aug. 2017) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1799/2019  (M. Of. nr. 221/21 mar. 2019) 
 
 
 O. nr. 776/2015 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 486/2 iul. 2015   
 
 O. nr. 837/2015 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015 
 M. Of. nr. 549/23 iul. 2015   
 
 O. nr. 884/2015 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2015 
 M. Of. nr. 577/31 iul. 2015   
 
 O. nr. 897/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare,  
 dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor 
 M. Of. nr. 711/22 sep. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 842/12 nov. 2015) 
 Modificări: 
 - O. nr. 3781/2019  (M. Of. nr. 5/7 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 961/2015 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 
 M. Of. nr. 649/27 aug. 2015   
 
 O. nr. 1004/2015 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2015 
 M. Of. nr. 659/31 aug. 2015   
 
 O. nr. 1204/2015 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 octombrie 2015 
 M. Of. nr. 740/2 oct. 2015   
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 O. nr. 1376/2015 

 Ordin privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat  
 "Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, şi desemnarea  
 administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 785/21 oct. 2015   
 
 O. nr. 1415/2015 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2015 
 M. Of. nr. 810/30 oct. 2015   
 
 O. nr. 1417/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor  
 administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri  
 financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la  
 baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele  
 instituţiilor publice locale 
 M. Of. nr. 813/2 nov. 2015   
 
 O. nr. 2634/2015 
 Ordin privind documentele financiar-contabile 
 M. Of. nr. 910/9 dec. 2015   
 
 O. nr. 3831/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor  
 facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central 
 M. Of. nr. 874/23 nov. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 378/2016  (M. Of. nr. 219/24 mar. 2016) 
 
 
 O. nr. 3936/2015 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 decembrie 2015 
 M. Of. nr. 897/2 dec. 2015   
 
 O. nr. 4044/2015 

 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţia prevăzută la  
 art. 336 alin. (1) lit. t) şi de a aplica sancţiunea prevăzută la art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură  
 fiscală 
 M. Of. nr. 940/18 dec. 2015   
 
 O. nr. 4075/2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 
 M. Of. nr. 950/22 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 4153/2015  (M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) 
 - O. nr. 32/2016  (M. Of. nr. 23/13 ian. 2016) 
 
 
 O. nr. 4109/2015 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2016 
 M. Of. nr. 971/29 dec. 2015   
 
 O. nr. 4114/2015 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul Programului "Prima Casă", a nivelului primei de  
 garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de  
 stimulare a cumpărării de autoturisme noi 
 M. Of. nr. 973/29 dec. 2015   
 
 O. nr. 4120/2015 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare  
 asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 981/30 dec. 2015   
 
 O. nr. 4145/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii  
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 destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a  
 proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2016   
 
 O. nr. 4146/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), I), m) şi n)  
 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul  
 forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 
 M. Of. nr. 33/18 ian. 2016   
 
 O. nr. 4147/2015 

 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la  
 art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 26/14 ian. 2016   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 4018/2031/2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015  
 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 950/22 dec. 2015   
 
 O. nr. 4031/2067/2015 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de  
 rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României" 
 M. Of. nr. 972/29 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1016/3824/2017  (M. Of. nr. 752/20 sep. 2017) 
 
 
 O. nr. 4032/2066/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de  
 sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către  
 organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi  
 organele fiscale locale 
 M. Of. nr. 974/29 dec. 2015   
 
 O. nr. 4087/2069/2015 

 Ordin privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele  
 fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 972/29 dec. 2015   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 3804/2793/2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind  
 gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi  
 Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 
 M. Of. nr. 849/16 nov. 2015   
 
 O. nr. 4017/4374/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015  
 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 M. Of. nr. 953/23 dec. 2015   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 614/2015 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii  
 alternative 
 M. Of. nr. 160/6 mar. 2015   
 
 O. nr. 632/2015 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugata colectată, datorată de  
 către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit.  
 a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" 
 M. Of. nr. 178/16 mar. 2015   
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 O. nr. 841/2015 

 Ordin privind aprobarea modelului, conţinutului şi a normelor tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate  
 utilizării în activitatea vamală 
 M. Of. nr. 390/4 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1006/2017  (M. Of. nr. 297/26 apr. 2017) 
 
 
 O. nr. 2203/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea  
 folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 647/26 aug. 2015   
 
 O. nr. 2204/2015 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare 
 M. Of. nr. 684/9 sep. 2015   
 
 O. nr. 2319/2015 

 Ordin pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" şi a  
 formularului 632 "Decizie privind desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" 
 M. Of. nr. 709/22 sep. 2015   
 
 O. nr. 2594/2015 

 Ordin privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi  
 rectificare a informaţii lor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii  
 necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal 
 M. Of. nr. 759/12 oct. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 2070/2016  (M. Of. nr. 706/12 sep. 2016) 
 
 
 O. nr. 2963/2015 

 Ordin pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor  
 publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la  
 plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor" 
 M. Of. nr. 879/24 nov. 2015   
 
 O. nr. 3604/2015 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată 
 M. Of. nr. 926/15 dec. 2015   
 
 O. nr. 3631/2015 
 Ordin pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare 
 M. Of. nr. 939/18 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1659/2016  (M. Of. nr. 409/31 mai 2016) 
 - O. nr. 1940/2021  (M. Of. nr. 1179/14 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 3635/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a  
 Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali 
 M. Of. nr. 938/18 dec. 2015   
 
 O. nr. 3654/2015 

 Ordin privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a  
 modelului şi conţinutului acestora 
 M. Of. nr. 954/23 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 3008/2019  (M. Of. nr. 945/26 nov. 2019) 
 
 
 O. nr. 3655/2015 

 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 "Declaraţie privind  
 îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii" 
 M. Of. nr. 938/18 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 3696/2016  (M. Of. nr. 1069/30 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 3696/2015 
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 Ordin pentru stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării 
 M. Of. nr. 947/22 dec. 2015   
 
 O. nr. 3699/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare  
 şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 969/28 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1232/2017  (M. Of. nr. 262/13 apr. 2017) 
 
 
 O. nr. 3704/2015 

 Ordin privind stabilirea elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale  
 personale, precum şi a modelului declaraţiei 
 M. Of. nr. 972/29 dec. 2015   
 
 O. nr. 3706/2016 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei  
 fiscale" 
 M. Of. nr. 968/28 dec. 2015   
 
 O. nr. 3707/2015 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei  
 fiscale" 
 M. Of. nr. 968/28 dec. 2015   
 
 O. nr. 3708/2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale" 
 M. Of. nr. 968/28 dec. 2015   
 
 O. nr. 3709/2015 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente  
 diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice" 
 M. Of. nr. 968/28 dec. 2015   
 
 O. nr. 3710/2015 
 Ordin privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice 
 M. Of. nr. 967/28 dec. 2015   
 
 O. nr. 3711/2015 
 Ordin privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală 
 M. Of. nr. 965/28 dec. 2015   
 
 O. nr. 3735/2015 

 Ordin pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi  
 modificare a acordului de preţ în avans 
 M. Of. nr. 972/29 dec. 2015   
 
 O. nr. 3736/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea  
 soluţiei fiscale individuale anticipate 
 M. Of. nr. 964/24 dec. 2015   
 
 O. nr. 3737/2015 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre  
 persoanele afiliate" 
 
 M. Of. nr. 973/29 dec. 2015   
 
 O. nr. 3740/2015 
 Ordin privind condiţiile de delegare a competenţei de soluţionare a contestaţiilor altui organ de soluţionare 
 M. Of. nr. 964/24 dec. 2015   
 
 O. nr. 3741/2015 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
  M. Of. nr. 975/29 dec. 2015 
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 O. nr. 3743/2015 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu  
 realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare 
 M. Of. nr. 975/29 dec. 2015   
 
 O. nr. 3744/2015 

 Ordin privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor  
 asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită 
 M. Of. nr. 981/30 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 514/2016  (M. Of. nr. 75/2 feb. 2016) 
 - O. nr. 952/2016  (M. Of. nr. 186/11 mar. 2016) 
 - O. nr. 1437/2016  (M. Of. nr. 336/3 mai 2016) 
 - O. nr. 3418/2016  (M. Of. nr. 960/28 nov. 2016) 
 
 
 O. nr. 3769/2015 

 Ordin privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi  
 pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional  
 de persoanele înregistrate în scopuri de TVA 
 M. Of. nr. 11/7 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1105/2016  (M. Of. nr. 242/1 apr. 2016) 
 - O. nr. 2264/2016  (M. Of. nr. 578/29 iul. 2016) 
 - O. nr. 2328/2016  (M. Of. nr. 601/8 aug. 2016) 
 - O. nr. 3281/2020  (M. Of. nr. 764/21 aug. 2020) 
 - O. nr. 77/2022  (M. Of. nr. 95/31 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 3771/2015 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente utilizate în cadrul inspecţiei fiscale la persoane fizice 
 M. Of. nr. 980/30 dec. 2015   
 
 O. nr. 3772/2015 
 Ordin privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice 
 M. Of. nr. 972/29 dec. 2015   
 
 O. nr. 3775/2015 
 Ordin pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central 
 M. Of. nr. 973/29 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 794/2016  (M. Of. nr. 150/26 feb. 2016) 
 - O. nr. 581/2017  (M. Of. nr. 105/7 feb. 2017) 
 - O. nr. 1387/2021  (M. Of. nr. 853/7 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 3795/2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2016   
 
 O. nr. 3834/2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare 
 M. Of. nr. 984/30 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 727/2019  (M. Of. nr. 220/21 mar. 2019) 
 
 
 O. nr. 3838/2015 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale  
 antifraudă fiscală 
 M. Of. nr. 982/30 dec. 2015   
 
 
 O. nr. 3845/2015 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului  
 unor formulare 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2853/2017  (M. Of. nr. 783/3 oct. 2017) 
 
 
 O. nr. 3846/2015 
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 Ordin pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi  
 conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3289/2017  (M. Of. nr. 929/27 nov. 2017) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 1139/2015 
 Ordin privind notificarea încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
 M. Of. nr. 938/18 dec. 2015   
 
 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 2/2015 

 Ordin pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180  
 "Calitate în serviciile de ocupare", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul  
 major de intervenţie 4.1 "Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare", şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul  
 solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 "Sprijin pentru integrarea grupurilor  
 vulnerabile pe piaţa muncii", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major  
 de intervenţie 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" 
 M. Of. nr. 19/12 ian. 2015   
 
 O. nr. 671/2015 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public",  
 domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 4 "Susţinerea  
 implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", proiecte la nivel central, apel 4, din  
 cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi a cererii de propuneri de proiecte aferente 
 M. Of. nr. 181/17 mar. 2015   
 
 O. nr. 700/2015 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public",  
 domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 2 "Implementarea de  
 sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului  
 operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi a cererii de propuneri de proiecte aferente 
 M. Of. nr. 197/25 mar. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 730/2015  (M. Of. nr. 222/1 apr. 2015) 
 
 
 O. nr. 826/2015 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale - continuarea sprijinului pentru înfiinţarea şi  
 dezvoltarea de structuri de economie socială", aferentă Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013  
 (POSDRU 2007-2013), axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei  
 sociale" 
 M. Of. nr. 279/24 apr. 2015   
 
 O. nr. 860/2015 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului  
 operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 în anul 2015, Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea  
 de propuneri de proiecte nr. 187 "Sprijin pentru doctoranzi", domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în  
 sprijinul cercetării", şi Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 188 "Oportunităţi integrate  
 de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii", domeniul major de intervenţie 2.2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii" 
 M. Of. nr. 299/30 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 881/2015  (M. Of. nr. 307/6 mai 2015) 
 - O. nr. 1998/2015  (M. Of. nr. 374/28 mai 2015) 
 
 
 O. nr. 883/2015 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 "Stagii de practică  
 pentru studenţi" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie  
 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" 
 M. Of. nr. 309/6 mai 2015   
 
 O. nr. 903/2015 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema "Asigurarea condiţiilor necesare derulării proiectelor finanţate în cadrul  
 POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare" 
 M. Of. nr. 320/11 mai 2015 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 4309/2015  (M. Of. nr. 926/15 dec. 2015) 
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 O. nr. 1971/2015 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190  
 "Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun", axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii  
 economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", domeniul major de intervenţie 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională  
 iniţială de calitate" 
 M. Of. nr. 368/27 mai 2015   
 
 O. nr. 1989/2015 

 Ordin pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189  
 "Stagii de practică pentru studenţi", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul  
 major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viata activă" 
 M. Of. nr. 364/26 mai 2015   
 
 O. nr. 2260/2015 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale ale personalului care  
 gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară 
 M. Of. nr. 494/6 iul. 2015   
 
 O. nr. 2399/2015 
 Ordin privind implementarea proiectelor finanţate în cadrul DMI 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale" 
 M. Of. nr. 577/31 iul. 2015   
 
 O. nr. 2690/2015 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de  
 eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale şi privind abrogarea Ordinului  
 ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului  
 nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale 
 M. Of. nr. 750/7 oct. 2015   
 
 O. nr. 2751/2015 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului  
 operaţional Capital uman 2014-2020 în anul 2015 
 M. Of. nr. 745/6 oct. 2015   
 
 O. nr. 2802/2015 

 Ordin privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea  
 resurselor umane", pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României 
 M. Of. nr. 777/19 oct. 2015   
 
 O. nr. 3128/2015 

 Ordin privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor  
 umane, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României 
 M. Of. nr. 850/16 nov. 2015   
 
 O. nr. 4385/2015 

 Ordin pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"  
 2007-2013 
 M. Of. nr. 956/23 dec. 2015   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 O. nr. 5/C/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind  
 salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru medicii  
 rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 76/29 ian. 2015   
 
 O. nr. 820/C/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor  
 publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 173/12 mar. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 146/C/2016  (M. Of. nr. 71/1 feb. 2016) 
 - O. nr. 103/C/2017  (M. Of. nr. 59/20 ian. 2017) 
 - O. nr. 1042/C/2017  (M. Of. nr. 229/4 apr. 2017) 
 - O. nr. 1676/C/2020  (M. Of. nr. 386/13 mai 2020) 
 - O. nr. 2391/C/2021  (M. Of. nr. 435/26 apr. 2021) 
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 O. nr. 821/C/2015 

 Ordin privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul  
 administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în  
 conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează 
 M. Of. nr. 172/12 mar. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 103/C/2017  (M. Of. nr. 59/20 ian. 2017) 
 - O. nr. 1042/C/2017  (M. Of. nr. 229/4 apr. 2017) 
 
 
 O. nr. 875/C/2015 

 Ordin pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corecţiei vizuale pentru funcţionarii publici cu statut  
 special din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 310/6 mai 2015   
 
 O. nr. 1643/C/2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
 M. Of. nr. 350/21 mai 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 2154/C/2015  (M. Of. nr. 494/6 iul. 2015) 
 - O. nr. 3988/C/2015  (M. Of. nr. 897/2 dec. 2015) 
 - O. nr. 1470/C/2016  (M. Of. nr. 326/27 apr. 2016) 
 
 
 O. nr. 1901/C/2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice 
 M. Of. nr. 455/24 iun. 2015   
 
 O. nr. 1953/C/2015 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informaţiilor secrete de stat şi secrete de serviciu emise de Administraţia Naţională a  
 Penitenciarelor şi unităţile subordonate 
 M. Of. nr. 584/4 aug. 2015   
 
 O. nr. 2366/C/2015 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale,  
 medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate 
 M. Of. nr. 674/4 sep. 2015   
 
 O. nr. 2876/C/2015 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în  
 anul 2015 
 M. Of. nr. 719/24 sep. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 132/19 feb. 2016) - rectifică anexa nr. 6 
 
 
 O. nr. 2877/C/2015 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a  
 posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova  
 concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2015 
 M. Of. nr. 696/15 sep. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 132/19 feb. 2016) - rectifică anexa nr. 6 
 
 
 O. nr. 3194/C/2015 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul  
 Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 M. Of. nr. 786/22 oct. 2015   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 427/2015 

 Decizie pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică ale elevilor din Şcoala Naţională de Pregătire a  
 Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna 
 M. Of. nr. 543/21 iul. 2015    
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 O. nr. 167/2015 
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 Ordin privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2015, pentru a fi folosite la calculul  
 contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor  
 silvice 
 M. Of. nr. 128/19 feb. 2015   
 
 O. nr. 425/2015 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 198/25 mar. 2015   
 
 O. nr. 463/2015 

 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la  
 Baia Mare şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.581. Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare 
 M. Of. nr. 280/27 apr. 2015   
 
 O. nr. 620/2015 
 Ordin privind aprobarea planului de management şi a regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional 2.324 "Cariera Corabia" 
 M. Of. nr. 278/24 apr. 2015   
 
 O. nr. 621/2015 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti pe cursul râului Prut 
 M. Of. nr. 245/9 apr. 2015   
 
 O. nr. 694/2015 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 304/5 mai 2015   
 
 O. nr. 754/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale "Izvorul de la Corbii Ciungi" 
 M. Of. nr. 409/10 iun. 2015   
 
 O. nr. 814/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale Balta Cilieni - Băileşti 
 M. Of. nr. 566/29 iul. 2015   
 
 O. nr. 818/2015 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de  
 vânătoare 15 mai 2015-14 mai 2016 
 M. Of. nr. 333/15 mai 2015   
 
 O. nr. 819/2015 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011  
 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului  
 din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn 
 M. Of. nr. 376/29 mai 2015   
 
 O. nr. 1115/2015 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice 
 M. Of. nr. 558/27 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1850/2020  (M. Of. nr. 959/19 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 1169/2015 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Ursus arctos 
 M. Of. nr. 674/4 sep. 2015   
 
 O. nr. 1209/2015 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 674/4 sep. 2015   
 
 O. nr. 1211/2015 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 682/8 sep. 2015   
 
 O. nr. 1212/2015 
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 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 674/4 sep. 2015   
 
 O. nr. 1213/2015 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de floră şi faună sălbatică 
 M. Of. nr. 698/16 sep. 2015   
 
 O. nr. 1287/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos 
 M. Of. nr. 25/14 ian. 2016   
 
 O. nr. 1323/2015 

 Ordin privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului  
 volumului de lemn destinat valorificării 
 M. Of. nr. 742/5 oct. 2015   
 
 O. nr. 1439/2015 
 Ordin pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică 
 M. Of. nr. 723/25 sep. 2015   
 
 O. nr. 1558/2015 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin  
 promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 
 M. Of. nr. 761/13 oct. 2015   
 
 O. nr. 1563/2015 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus 
 M. Of. nr. 788/22 oct. 2015   
 
 O. nr. 1568/2015 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 793/26 oct. 2015   
 
 O. nr. 1763/2015 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a  
 seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea  
 şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic 
 M. Of. nr. 890/27 nov. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1598/2017  (M. Of. nr. 18/9 ian. 2018) 
 - O. nr. 67/2021  (M. Of. nr. 83/26 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 1934/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Ceahlău 
 M. Of. nr. 145/25 feb. 2016   
 
 O. nr. 1935/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0096 Lacul Bâlbâitoarea 
 M. Of. nr. 123/17 feb. 2016   
 
 O. nr. 1945/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir 
 M. Of. nr. 419/3 iun. 2016   
 
 O. nr. 1954/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0117 Movila lui Burcel 
 M. Of. nr. 195/16 mar. 2016   
 
 O. nr. 1968/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI 0138 Pădurea Bolintin 
 M. Of. nr. 124/17 feb. 2016   
 
 O. nr. 1969/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0235 Stânca Tohani 
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 M. Of. nr. 400/26 mai 2016    
 
 O. nr. 1970/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0153 Pădurea Glodeasa 
 M. Of. nr. 187/14 mar. 2016   
 
 O. nr. 1971/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu 
 M. Of. nr. 205/21 mar. 2016   
 
 O. nr. 1972/2015 

 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0209 Racâş-Hida şi al ariei naturale protejate  
 de interes naţional 2.684. Poiana cu narcise de la Racâs-Hida 
 M. Of. nr. 146/25 feb. 2016   
 
 O. nr. 2001/2015 

 Ordin privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2015 pentru  
 fiecare instalaţie din sectorul staţionar în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 
 M. Of. nr. 966/28 dec. 2015   
 
 O. nr. 2017/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0359 Prigoria Bengeşti 
 M. Of. nr. 408/30 mai 2016   
 
 O. nr. 2036/2015 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0330 Oşeşti-Bârzesti 
 M. Of. nr. 443/14 iun. 2016   
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 1069/2015 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015 
 M. Of. nr. 374/28 mai 2015   
 
 O. nr. 1070/2015 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2015 
 M. Of. nr. 373/28 mai 2015   
 
 O. nr. 1155/2015 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din  
 cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - aparat central şi unităţi subordonate 
 M. Of. nr. 411/10 iun. 2015   
 
 O. nr. 1343/2015 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a fişelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor  
 violenţei în familie 
 M. Of. nr. 548/23 iul. 2015 
 Abrogare 
 - O. nr. 28/2019  (M. Of. nr. 90/5 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 1602/2015 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii până la 31 decembrie 2015 având ca obiect acordarea  
 de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - aparat central şi  
 unităţi subordonate 
 M. Of. nr. 585/4 aug. 2015   
 
 O. nr. 1685/2015 

 Ordin privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă  
 socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2016, în baza  
 prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează  
 şi administrează unităţi de asistenţă socială 
 M. Of. nr. 674/4 sep. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1905/2015  (M. Of. nr. 757/12 oct. 2015) 
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 O. nr. 1733/2015 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament 
 M. Of. nr. 680/8 sep. 2015 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 6238/2019  (M. Of. nr. 341/28 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 2184/2015 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2015 
 M. Of. nr. 837/10 nov. 2015   
 
 O. nr. 2185/2015 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2015 
 M. Of. nr. 837/10 nov. 2015   
 
 O. nr. 2961/2015 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale  
 personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - aparat central şi unităţi subordonate 
 M. Of. nr. 897/2 dec. 2015   
 
 O. nr. 2999/2015 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii bursei de rezidenţiat, pentru rezidenţii din cadrul Institutului Naţional de Expertiză  
 Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, din bugetul Casei Naţionale de Pensii 
 M. Of. nr. 925/14 dec. 2015   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 830/542/2015 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând  
 comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de  
 inspectoratele teritoriale de muncă 
 M. Of. nr. 428/16 iun. 2015   
 
 O. nr. 831/600/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional  
 desfăşurate de zilieri 
 M. Of. nr. 385/3 iun. 2015   
 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 
 
 O. nr. 354/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele  
 esenţiale 
 M. Of. nr. 512/9 iul. 2015   
 
 O. nr. 435/2015 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC),  
 denumită "Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică", care este o  
 componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în  
 domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 
 M. Of. nr. 682/8 sep. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 518/2015  (M. Of. nr. 799/28 oct. 2015) 
 
 
 O. nr. 436/2015 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă  
 aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de  
 TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere",  
 din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 
 M. Of. nr. 677/7 sep. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 517/2015  (M. Of. nr. 799/28 oct. 2015) 
 
 
 O. nr. 437/2015 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privaţi, aferent axei prioritare II a Programului operaţional  
 Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.2.1 - apel 1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu  
 prin dezvoltarea de clustere" 
 M. Of. nr. 746/6 oct. 2015 
 Modificări: 
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- O. nr. 520/2015  (M. Of. nr. 851/26 oct. 2016) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 63/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali  
 pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate 
 M. Of. nr. 74/28 ian. 2015   
 
 O. nr. 65/2015 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
 M. Of. nr. 72/28 ian. 2015 

 (v. O. nr. 1522/2019 (M.S.)) 
 
 
 O. nr. 194/2015 
 Ordin privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman 
 M. Of. nr. 168/11 mar. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 538/2020  (M. Of. nr. 267/31 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 207/2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti 
 M. Of. nr. 183/18 mar. 2015   
 
 O. nr. 231/2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara 
 M. Of. nr. 158/6 mar. 2015   
 
 O. nr. 305/2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" 
 M. Of. nr. 219/1 apr. 2015   
 
 O. nr. 308/2015 
 Ordin privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare 
 M. Of. nr. 194/24 mar. 2015   
 
 O. nr. 373/2015 

 Ordin privind aprobarea formularului cu regim special al procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale  
 privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi activităţile conexe acestora 
 M. Of. nr. 239/8 apr. 2015   
 
 O. nr. 380/2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia 
 M. Of. nr. 288/28 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 544/2017  (M. Of. nr. 380/22 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 386/2015 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016 
 M. Of. nr. 221/1 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 701/2015  (M. Of. nr. 438/18 iun. 2015) 
 - O. nr. 1287/2015  (M. Of. nr. 783/21 oct. 2015) 
 - O. nr. 219/2016  (M. Of. nr. 173/8 mar. 2016) 
 - O. nr. 931/2016  (M. Of. nr. 625/16 aug. 2016) 
 - O. nr. 1467/2016  (M. Of. nr. 1045/23 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 412/2015 

 Ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care  
 casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 
 M. Of. nr. 250/14 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 568/2015  (M. Of. nr. 306/5 mai 2015) 
 
 
 O. nr. 444/2015 
 Ordin privind constituirea Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice 
 M. Of. nr. 248/10 apr. 2015   



 
 

 2669

 O. nr. 446/2015 

 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu  
 leziuni traumatice acute 
 M. Of. nr. 245/9 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 984/2015  (M. Of. nr. 617/13 aug. 2015) 
 - O. nr. 907/2016  (M. Of. nr. 589/3 aug. 2016) 
 - O. nr. 811/2018  (M. Of. nr. 532/27 iun. 2018) 
 - O. nr. 2153/2020  (M. Of. nr. 1290/24 dec. 2020) 
 - O. nr. 103/2022  (M. Of. nr. 76/26 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 448/2015 

 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace  
 de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne 
 M. Of. nr. 245/9 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1040/2017  (M. Of. nr. 735/13 sep. 2017) 
 - O. nr. 390/2021  (M. Of. nr. 296/24 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 450/2015 

 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al  
 pacienţilor cu accident vascular cerebral acut 
 M. Of. nr. 245/9 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1170/2015  (M. Of. nr. 721/25 sep. 2015) 
 - O. nr. 1041/2017  (M. Of. nr. 735/13 sep. 2017) 
 - O. nr. 1616/2018  (M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018) 
 - O. nr. 140/2019  (M. Of. nr. 92/5 feb. 2019) 
 - O. nr. 1167/2021  (M. Of. nr. 695/14 iul. 2021) 
 - O. nr. 1555/2021  (M. Of. nr. 807/23 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 527/2015 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din  
 Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură  
 din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 309/6 mai 2015   
 
 O. nr. 651/2015 

 Ordin privind stabilirea cuantumului sumei de participare, modalitatea de plată a acesteia, precum şi stabilirea categoriilor de cheltuieli  
 ocazionate de organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali,  
 sesiunea 2015 
 M. Of. nr. 400/8 iun. 2015   
 
 O. nr. 652/2015 
 Ordin pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015 
 M. Of. nr. 400/8 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 981/2015  (M. Of. nr. 620/14 aug. 2015) 
 
 
 O. nr. 676/2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca 
 M. Of. nr. 404/9 iun. 2015   
 
 O. nr. 761/2015 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor 
 M. Of. nr. 483/2 iul. 2015   
 
 O. nr. 810/2015 

 Ordin pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau  
 medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România  
 şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 
 M. Of. nr. 472/30 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1122/2015  (M. Of. nr. 697/15 sep. 2015) - modifică titlul 
 - O. nr. 1325/2015  (M. Of. nr. 793/26 oct. 2015) 
 - O. nr. 1346/2015  (M. Of. nr. 804/29 oct. 2015) 
 - O. nr. 1360/2015  (M. Of. nr. 815/3 nov. 2015) 
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 - O. nr. 1542/2015  (M. Of. nr. 926/15 dec. 2015) 
 - O. nr. 1548/2015  (M. Of. nr. 934/17 dec. 2015) 
 - O. nr. 1549/2015  (M. Of. nr. 955/23 dec. 2015) 
 - O. nr. 1708/2015  (M. Of. nr. 3/5 ian. 2016) 
 - O. nr. 93/2016  (M. Of. nr. 67/29 ian. 2016) 
 - O. nr. 133/2016  (M. Of. nr. 93/8 feb. 2016) 
 - O. nr. 132/2016  (M. Of. nr. 100/9 feb. 2016) 
 - O. nr. 207/2016  (M. Of. nr. 165/4 mar. 2016) 
 - O. nr. 239/2016  (M. Of. nr. 177/9 mar. 2016) 
 - O. nr. 278/2016  (M. Of. nr. 177/9 mar. 2016) 
 - O. nr. 318/2016  (M. Of. nr. 204/18 mar. 2016) 
 - O. nr. 525/2016  (M. Of. nr. 330/28 apr. 2016) 
 - O. nr. 671/2016  (M. Of. nr. 414/1 iun. 2016) 
 - O. nr. 764/2016  (M. Of. nr. 486/29 iun. 2016) 
 - O. nr. 769/2016  (M. Of. nr. 486/29 iun. 2016) 
 - O. nr. 919/2016  (M. Of. nr. 589/3 aug. 2016) 
 - O. nr. 941/2016  (M. Of. nr. 637/19 aug. 2016) 
 - O. nr. 981/2016  (M. Of. nr. 677/1 sep. 2016) 
 - O. nr. 1065/2016  (M. Of. nr. 732/21 sep. 2016) 
 - O. nr. 1075/2016  (M. Of. nr. 760/29 sep. 2016) 
 - O. nr. 1085/2016  (M. Of. nr. 768/30 sep. 2016) 
 - H.G. nr. 800/2016  (M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 
 - O. nr. 43/2017  (M. Of. nr. 102/6 feb. 2017) 
 
 
 O. nr. 811/2015 

 Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei  
 cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care  
 beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România 
 M. Of. nr. 472/30 iun. 2015   
 
 O. nr. 813/2015 

 Ordin privind aprobarea Planului sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul  
 medical, aferent perioadei 2015-2017 
 M. Of. nr. 582/3 aug. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1100/2015  (M. Of. nr. 743/5 oct. 2015) 
 
 
 O. nr. 867/2015 

 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al  
 pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute 
 M. Of. nr. 532/16 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 965/2015  (M. Of. nr. 588/5 aug. 2015) 
 - O. nr. 990/2016  (M. Of. nr. 690/6 sep. 2016) 
 - O. nr. 1365/2016  (M. Of. nr. 976/6 dec. 2016) 
 - O. nr. 1042/2017  (M. Of. nr. 735/13 sep. 2017) 
 - O. nr. 2021/2020  (M. Of. nr. 1138/26 nov. 2020) 
 - O. nr. 702/2021  (M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 869/2015 

 Ordin pentru aprobarea metodologii lor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist,  
 farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de  
 compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi 
 M. Of. nr. 524/14 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 755/2016  (M. Of. nr. 487/30 iun. 2016) 
 - O. nr. 184/2018  (M. Of. nr. 114/6 feb. 2018) 
 
 
 O. nr. 874/2015 

 Ordin pentru aprobarea formularelor de declarare a activităţilor de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale şi al materialelor  
 sanitare 
 M. Of. nr. 550/24 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 538/2020  (M. Of. nr. 267/31 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 875/2015 

 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al  
 pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă 
 M. Of. nr. 551/24 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 491/2017  (M. Of. nr. 342/10 mai 2017) 
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 - O. nr. 1043/2017  (M. Of. nr. 735/13 sep. 2017) 
 - O. nr. 389/2021  (M. Of. nr. 296/24 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 1171/2015 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al  
 tuberculozei 
 M. Of. nr. 748/7 oct. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 793/2017  (M. Of. nr. 584/21 iul. 2017) 
 - O. nr. 6/2018  (M. Of. nr. 88/30 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 1193/2015 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015 
 M. Of. nr. 750/7 oct. 2015   
 
 O. nr. 1194/2015 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice  
 universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 15 noiembrie 2015 
 M. Of. nr. 750/7 oct. 2015   
 
 O. nr. 1295/2015 

 Ordin privind autorizarea de fabricaţie a producătorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie  
 clinică, şi a unităţilor de control independente şi privind acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie 
 M. Of. nr. 837/10 nov. 2015   
 
 O. nr. 1355/2015 

 Ordin privind aprobarea termenilor de referinţă pentru atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul  
 sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017,  
 aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 813/2015 
 M. Of. nr. 826/5 nov. 2015   
 
 O. nr. 1408/2015 
 Ordin privind înfiinţarea unităţilor de accidente vasculare cerebrale acute 
 M. Of. nr. 870/20 nov. 2015   
 
 O. nr. 1409/2015 

 Ordin pentru derogarea de la prevederile art. 10 din Normele privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale,  
 vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.032/2011, pentru unităţile sanitare cu paturi  
 care acordă servicii medicale pacienţilor internaţi ca urmare a incendiilor din clubul "Colectiv" şi de la fabrica de pâine "Vel Pitar" Braşov 
 M. Of. nr. 835/9 nov. 2015   
 
 O. nr. 1498/2015 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi  
 acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe 
 M. Of. nr. 914/10 dec. 2015   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 106/32/2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor  
 de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii  
 medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de  
 servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare 
 M. Of. nr. 124/18 feb. 2015   
 
 O. nr. 391/187/2015 

 Ordin pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală  
 primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr  
 de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea 
 M. Of. nr. 221/1 apr. 2015   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
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SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 

 O. nr. 648/M.47/81/2297/C/10250/470/221/536/2015 
 Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de  
 servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de  
 sănătate pentru anii 2014- 2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua  
 sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în  
 relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi  
 furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele 
 M. Of. nr. 608/11 aug. 2015   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 O. nr. 1195/5414/2015 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015 
 M. Of. nr. 751/8 oct. 2015   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 2/35/2/2015 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri  
 referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă 
 M. Of. nr. 40/16 ian. 2015   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 726/1178/96/2015 
 Ordin privind stabilirea măsurilor necesare pentru efectuarea controalelor oficiale de către personalul împuternicit al autorităţilor publice  
 responsabile prevăzut în art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri  
 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind  
 punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, pentru a asigura respectarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012 
 M. Of. nr. 687/10 sep. 2015   
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 O. nr. 13/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de  
 drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului 
 M. Of. nr. 56/23 ian. 2015   
 
 O. nr. 132/2015 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale  
 pentru anul 2015 
 M. Of. nr. 179/17 mar. 2015   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 O. nr. 62/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I şi II la MARPOL pentru a face obligatoriu Codul RO), adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.238(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 
 M. Of. nr. 110/11 feb. 2015   
 
 O. nr. 71/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de  
 încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.356(92) a Comitetului de  
 siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 
 M. Of. nr. 93/4 feb. 2015   
 
 O. nr. 85/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.350(92) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 21 iunie 2013 
 M. Of. nr. 103/9 feb. 2015   
 
 O. nr. 121/2015 

 Ordin pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanţa, a portului Midia şi a portului Mangalia, aparţinând  
 Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
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 M. Of. nr. 148/27 feb. 2015   
 
 O. nr. 122/2015 

 Ordin pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei  
 Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 148/27 feb. 2015   
 
 O. nr. 147/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul  
 internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la  
 acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2013, adoptate de Comisia Economică pentru  
 Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva 
 M. Of. nr. 201/26 mar. 2015   
 
 O. nr. 181/2015 

 Ordin pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională prin rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin 
 M. Of. nr. 239/8 apr. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1489/2018  (M. Of. nr. 890/23 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 187/2015 
 Ordin privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară 
 M. Of. nr. 194/24 mar. 2015   
 
 O. nr. 193/2015 
 Ordin privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39 
 M. Of. nr. 175/13 mar. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 821/2015  (M. Of. nr. 476/30 iun. 2015) 
 
 
 O. nr. 200/2015 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DEMO "Demonstraţii aeriene", ediţia 1/2015 
 M. Of. nr. 232/6 apr. 2015   
 
 O. nr. 488/2015 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase", ediţia  
 4/2015 
 M. Of. nr. 235/7 apr. 2015   
 
 O. nr. 505/2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul 
 M. Of. nr. 206/27 mar. 2015   
 
 O. nr. 565/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.217(63) prin documentul PMP.7/Circ.52 al Organizaţiei  
 Maritime Internaţionale din 23 februarie 2015 
 M. Of. nr. 254/16 apr. 2015   
 
 O. nr. 566/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.216(63) prin documentul PMP.1/Circ.201 al Organizaţiei  
 Maritime Internaţionale din 23 februarie 2015 
 M. Of. nr. 254/16 apr. 2015   
 
 O. nr. 583/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, precum şi a  
 amendamentelor la Codul tehnic NOx 2008, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.251(66) a Comitetului  
 pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014 
 M. Of. nr. 266/21 apr. 2015   
 
 O. nr. 615/2015 

 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi  
 actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor 
 M. Of. nr. 346/20 mai 2015 
 Modificări: 
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 - O. nr. 1098/2018  (M. Of. nr. 526/26 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 624/2015 

 Ordin pentru modificarea "Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc" - ediţia 2013, aprobat prin Ordinul ministrului  
 transporturilor nr. 859/2013 
 M. Of. nr. 329/14 mai 2015   
 
 O. nr. 626/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.327(90) prin documentul MSC 90/28/Add.1/Rev.1/Corr.2 al  
 Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 ianuarie 2015 
 M. Of. nr. 320/11 mai 2015   
 
 O. nr. 627/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin  
 (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.387(94)  
 din 18 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 320/11 mai 2015   
 
 O. nr. 640/2015 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor",  
 ediţia 2/2015 
 M. Of. nr. 366/27 mai 2015   
 
 O. nr. 672/2015 
 Ordin privind aprobarea Planurilor de acţiune destinate gestionării zgomotului şi a efectelor acestuia pentru portul Brăila 
 M. Of. nr. 383/2 iun. 2015   
 
 O. nr. 681/2015 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi  
 dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor" 
 M. Of. nr. 440/19 iun. 2015   
 
 O. nr. 719/2015 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu 
 M. Of. nr. 407/9 iun. 2015   
 
 O. nr. 722/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă  
 (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.319{89)  
 din 20 mai 2011 
 M. Of. nr. 419/12 iun. 2015   
 
 O. nr. 725/2015 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Craiova 
 M. Of. nr. 417/12 iun. 2015   
 
 O. nr. 735/2015 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor  
 de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia  
 aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015 
 M. Of. nr. 454/24 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 33/2017  (M. Of. nr. 95/2 feb. 2017) 
 - O. nr. 1453/2018  (M. Of. nr. 808/20 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 745/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2015 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al  
 mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 
 M. Of. nr. 503/8 iul. 2015   
 
 O. nr. 763/2015 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LTS "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru  
 aeronautica civilă", ediţia 1/2015 
 M. Of. nr. 461/26 iun. 2015   
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 O. nr. 764/2015 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DPA "Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse  
 aeronautice", ediţia 1/2015 
 M. Of. nr. 502/8 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 165/2021  (M. Of. nr. 237/9 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 765/2015 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SUD "Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă", ediţia 2/2015 
 M. Of. nr. 491/6 iul. 2015   
 
 O. nr. 767/2015 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-HA "Hărţi aeronautice", ediţia 3/2015 
 M. Of. nr. 491/6 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1875/2020  (M. Of. nr. 936/13 oct. 2020) 
 - O. nr. 1438/2021  (M. Of. nr. 1167/9 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 802/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentului din 2015 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor  
 periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi  
 modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 
 M. Of. nr. 531/16 iul. 2015   
 
 O. nr. 841/2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile 
 M. Of. nr. 524/14 iul. 2015   
 
 O. nr. 903/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.365(93) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 22 mai 2014 
 M. Of. nr. 634/20 aug. 2015   
 
 O. nr. 904/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al  
 produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.249(66) a  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014 
 M. Of. nr. 614/13 aug. 2015   
 
 O. nr. 937/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul  
 în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.370(93) a Comitetului de  
 siguranţă maritimă din 22 mai 2014 
 M. Of. nr. 692/14 sep. 2015   
 
 O. nr. 959/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul  
 în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.250(66) a  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.369(93) a Comitetului de siguranţă  
 maritimă din 22 mai 2014 
 M. Of. nr. 745/6 oct. 2015   
 
 O. nr. 980/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.368(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014 
 M. Of. nr. 689/11 sep. 2015   
 
 O. nr. 1017/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave (Amendamente la anexa I la MARPOL privind cerinţele obligatorii de echipare a navei cu un calculator  
 de stabilitate), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.248(66) a Comitetului pentru protecţia mediului  
 marin din 4 aprilie 2014 
 M. Of. nr. 703/18 sep. 2015   
 
 O. nr. 1023/2015 
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 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.307(88) prin documentul MSC 88/26/Add.2/Corr.1 al Organizaţiei  
 Maritime Internaţionale din 3 iulie 2015 
 M. Of. nr. 774/16 oct. 2015     
 O. nr. 1024/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă  
 (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.398(95)  
 din 5 iunie 2015 
 M. Of. nr. 779/20 oct. 2015   
 
 O. nr. 1040/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.367(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014 
 M. Of. nr. 746/6 oct. 2015   
 
 O. nr. 1041/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate  
 cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia  
 MSC.371(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014 
 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015   
 
 O. nr. 1067/2015 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salariată, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa,  
 devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015 
 M. Of. nr. 751/8 oct. 2015   
 
 O. nr. 1077/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării Codului de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime  
 Internaţionale prin Rezoluţia A.1070(28) din 4 decembrie 2013 
 M. Of. nr. 766/14 oct. 2015   
 
 O. nr. 1078/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea  
 abordajelor pe mare, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime internaţionale prin Rezoluţia A.1085(28) din 4 decembrie 2013 
 M. Of. nr. 770/15 oct. 2015   
 
 O. nr. 1079/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.246(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4  
 aprilie 2014 
 M. Of. nr. 775/16 oct. 2015   
 
 O. nr. 1080/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (pentru a face obligatorie  
 utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.247(66) a Comitetului pentru protecţia  
 mediului marin din 4 aprilie 2014 
 M. Of. nr. 775/16 oct. 2015   
 
 O. nr. 1081/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.366(93) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 22 mai 2014 
 M. Of. nr. 775/16 oct. 2015   
 
 O. nr. 1082/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor,  
 brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.373(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014 
 M. Of. nr. 775/16 oct. 2015   
 
 O. nr. 1083/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart  
 (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.374(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22  
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 mai 2014 
 M. Of. nr. 775/16 oct. 2015   
 
 O. nr. 1084/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de  
 încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.375(93) a Comitetului de  
 siguranţă maritimă din 22 mai 2014 
 M. Of. nr. 770/15 oct. 2015   
 
 O. nr. 1134/2015 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor  
 tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului  
 European şi al Consiliului 
 M. Of. nr. 788/22 oct. 2015   
 
 O. nr. 1135/2015 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014  
 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr.  
 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi  
 a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei 
 M. Of. nr. 785/21 oct. 2015   
 
 O. nr. 1136/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic  
 NOx 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR)  
 (Rezoluţia MEPC.198(62)), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.260(68) a Comitetului pentru protecţia  
 mediului marin din 15 mai 2015 
 M. Of. nr. 819/3 nov. 2015   
 
 O. nr. 1192/2015 
 Ordin privind modul de organizare şi exploatare a infrastructurii portuare din Portul Tulcea - zona faleză 
 M. Of. nr. 875/23 nov. 2015   
 
 O. nr. 1212/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de  
 specialitate din domeniul transporturilor rutiere 
 M. Of. nr. 867/20 nov. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 2/4 ian. 2016) 
 Modificări: 
 - O. nr. 953/2019  (M. Of. nr. 509/24 iun. 2019) 
 - O. nr. 983/2020  (M. Of. nr. 425/21 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 1213/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională  
 a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier 
 M. Of. nr. 856/18 nov. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 961/2020  (M. Of. nr. 420/20 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 1214/2015 

 Ordin pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor  
 rutiere 
 M. Of. nr. 903/4 dec. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 968/28 dec. 2015) 
 Modificări: 
 - O. nr. 953/2019  (M. Of. nr. 509/24 iun. 2019) 
 - O. nr. 983/2020  (M. Of. nr. 425/21 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 1225/2015 

 Ordin privind respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Convenţiei privind munca în  
 domeniul maritim (MLC 2006) 
 M. Of. nr. 900/3 dec. 2015   
 
 O. nr. 1653/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
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 prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa I la MARPOL- Amendament la regula 43), adoptat de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională prin Rezoluţia MEPC.256(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014 
 M. Of. nr. 930/16 dec. 2015   
 
 O. nr. 1654/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa III la MARPOL - Amendament la apendicele privind criteriile pentru  
 identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.257(67)  
 a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014 
 M. Of. nr. 930/16 dec. 2015   
 
 O. nr. 1656/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei  
 Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 
 M. Of. nr. 1/4 ian. 2016   
 
 O. nr. 1678/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin  
 (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.384(94)  
 din 21 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 931/16 dec. 2015   
 
 O. nr. 1679/2015 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul  
 MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.382(94) din 21  
 noiembrie 2014, precum şi a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin  
 (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.383(94)  
 din 21 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 936/17 dec. 2015   
 
 O. nr. 1711/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta -Amendamente la anexa  
 VI la MARPOL (Amendamente la regulile 2 şi 13 şi la suplimentul la Certificatul IAPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională  
 prin Rezoluţia MEPC.258(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014 
 M. Of. nr. 2/4 ian. 2016   
 
 O. nr. 1736/2015 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei  
 Maritime Internaţionale din 5 noiembrie 2015 
 M. Of. nr. 11/7 ian. 2016   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 816/1349/2015 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007  
 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România 
 M. Of. nr. 479/1 iul. 2015 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 596/1308/2016  (M. Of. nr. 642/22 aug. 2016) 

 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
 
 Decizia nr. 4/2015 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 258 A din 20 decembrie 2013, pronunţată de  
 Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale în  
 Dosarul nr. 3.293/2/2010 
 M. Of. nr. 66/27 ian. 2015   
 
 Decizia nr. 49/2015 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 477 A din 26 noiembrie 2014 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 4.728/2/2014 
 M. Of. nr. 351/21 mai 2015   
 
 Decizia nr. 58/2015 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 27 mai 2015 privind stabilirea  
 criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite  
 organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului  
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 colector UPFR pentru perioada 2011-2012 
 M. Of. nr. 401/8 iun. 2015   
 
 Decizia nr. 65/2015 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi  şi  
 producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a  
 reproducerilor acestora, precum  şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând  
 drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi audiovizual şi ale producătorilor de fonograme 
 M. Of. nr. 458/25 iun. 2015 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 76/2015  (M. Of. nr. 542/21 iul. 2015) - modifică titlul 
    
 Decizia nr. 77/2015 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrate nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea  
 criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi  
 pentru retransmiterea prin cablu şi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă  
 ARAIEX, CREDIDAM şi UNART şi a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică -  
 ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu 
 M. Of. nr. 581/3 aug. 2015   
 
 Decizia nr. 80/2015 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi -  
 CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ ori  
 a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 599/7 aug. 2015   
 
 Decizia nr. 81/2015 

 Decizie privind desemnarea organismelor de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX,  
 Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM şi Uniunea Naţională a Artiştilor din România -  
 UNART drept colectori ai remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop  
 comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, în limita repertoriilor gestionate 
 M. Of. nr. 605/11 aug. 2015   
 
 Decizia nr. 82/2015 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii din 3 august 2015 privind cererea de lămurire a  
 întinderii şi aplicării dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei  
 compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi pentru  
 dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM şi UN ART şi a  
 comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu 
 M. Of. nr. 620/14 aug. 2015   
 
 Decizia nr. 94/2015 

 Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi conexe ale producătorilor de  
 opere cinematografice şi alte opere audiovizuale a Societăţii Producătorilor de Film şi Audiovizual - SOPFIA 
 M. Of. nr. 728/29 sep. 2015   
 
 Decizia nr. 97/2015 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 4.789 din 11 decembrie 2014, pronunţată de  
 înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi a Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012,  
 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 2.447/2/2012 
 M. Of. nr. 753/8 oct. 2015   
 
 Decizia nr. 99/2015 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea  
 Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi  
 (CREDIDAM), pe de o parte, şi Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L.  
 (ALTEX) şi Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte 
 M. Of. nr. 778/19 oct. 2015   
 
 Decizia nr. 165/2015 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneraţiilor (procentuale şi minime) prevăzute în Protocolul având drept  
 obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicat în  
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru  
 Drepturile de Autor nr. 432/2006 
 M. Of. nr. 914/10 dec. 2015   
 
 Decizia nr. 170/2015 
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 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind interpretarea Listei de aparate şi suporturi  
 pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copie privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore şi  
 audiovizuale, încheiat în data de 8 decembrie 2015, între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Asociaţia  
 Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APDETIC) 
 M. Of. nr. 12/7 ian. 2016   
 
 Decizia nr. 172/2015 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneraţiilor (procentuale şi minime) prevăzute în Metodologia privind  
 remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a  
 celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al  
 României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011  
 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 153A din 12 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti -  
 Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2016    
 PRIMUL-MINISTRU 
 
 Decizia nr. 83/2015 

 Decizie privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor  
 critice pe anul 2015 
 M. Of. nr. 149/27 feb. 2015   
 
 Decizia nr. 100/2015 

 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării  
 Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 
 M. Of. nr. 203/26 mar. 2015   
 
 Decizia nr. 116/2015 

 Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru evaluarea şi actualizarea obiectivelor Strategiei Energetice Naţionale a  
 României pe plan regional 
 M. Of. nr. 237/7 apr. 2015   
 
 Decizia nr. 170/2015 
 Decizie privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei - G.L.I.T. 
 M. Of. nr. 524/14 iul. 2015 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 372/2016  (M. Of. nr. 973/5 dec. 2016) 
 
 
 Decizia nr. 236/2015 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice 
 M. Of. nr. 778/19 oct. 2015 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 312/2021  (M. Of. nr. 516/18 mai 2021) 
 
 
 Decizia nr. 312/2015 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor 
 M. Of. nr. 895/27 nov. 2015 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 288/2016  (M. Of. nr. 678/1 sep. 2016) 
 - Decizia nr. 371/2016  (M. Of. nr. 968/29 nov. 2016) 
 - Decizia nr. 577/2017  (M. Of. nr. 657/9 aug. 2017) 
 
 

- Decizia nr. 183/2020  (M. Of. nr. 252/26 mar. 2020) - O. nr. 1699/2019  (M. Of. nr. 226/20 mar. 2020) 

 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 
 O. nr. 1509/2015 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unităţi ale Serviciului  
 Român de Informaţii 
 M. Of. nr. 511/9 iul. 2015   
 
 O. nr. 1526/2015 
 Ordin privind aprobarea însemnului heraldic şi a drapelului distinctiv ale Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul" 
 M. Of. nr. 796/27 oct. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 1699/2019  (M. Of. nr. 226/20 mar. 2020) 
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2016 
 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 

 H. nr. 1/2016 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la  
 plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2016 
 M. Of. nr. 296/19 apr. 2016   
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE 

 H. nr. 2/2016 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de  
 urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi  
 pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul  
 Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 
 M. Of. nr. 1037/22 dec. 2016   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 O. nr. 558/2016 

 Ordin privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor  
 obligaţii 
 M. Of. nr. 78/3 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1164/2016  (M. Of. nr. 274/12 apr. 2016) 
 - O. nr. 2266/2016  (M. Of. nr. 578/29 iul. 2016) 
 - O. nr. 590/2017  (M. Of. nr. 87/31 ian. 2017) 
 - O. nr. 3501/2017  (M. Of. nr. 980/11 dec. 2017) 
 - O. nr. 509/2019  (M. Of. nr. 171/4 mar. 2019) 
 
 
 O. nr. 825/2016 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de reverificare" 
 M. Of. nr. 165/4 mar. 2016   
 
 O. nr. 889/2016 
 Ordin privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu 
 M. Of. nr. 203/18 mar. 2016   
 
 O. nr. 1893/2016 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun 
 M. Of. nr. 512/7 iul. 2016   
 
 O. nr. 2731/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care  
 nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare 
 M. Of. nr. 845/25 oct. 2016   
 
 O. nr. 2921/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui  
 subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii 
 M. Of. nr. 850/26 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2028/2021  (M. Of. nr. 1230/27 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 3396/2016 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit"  
 pentru persoane fizice 
 M. Of. nr. 954/25 nov. 2016   
 
 O. nr. 3731/2016 

 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de  
 Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare 
 M. Of. nr. 17/9 ian. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 3194/2019  (M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019) 

 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
 
 O. nr. 415/2016 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 35 de unităţi administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 313/22 apr. 2016   
 
 O. nr. 418/2016 

 Ordin privind închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 sectoare cadastrale din  
 unitatea administrativ-teritorială Livezile, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 313/22 apr. 2016   
 
 O. nr. 525/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Matca, judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 339/4 mai 2016   
 
 O. nr. 803/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 2, 19, 21, 26, 34 din unitatea  
 administrativ-teritorială Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 583/1 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1079/2016  (M. Of. nr. 708/13 sep. 2016) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 819/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a  
 lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 583/1 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 353/2017  (M. Of. nr. 206/24 mar. 2017) 
 - O. nr. 511/2017  (M. Of. nr. 403/29 mai 2017) 
 - O. nr. 1389/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) 
 - O. nr. 1517/2017  (M. Of. nr. 940/28 nov. 2017) 
 - O. nr. 224/2018  (M. Of. nr. 218/12 mar. 2018) 
 - O. nr. 325/2018  (M. Of. nr. 357/24 apr. 2018) 
 - O. nr. 1104/2018  (M. Of. nr. 869/15 oct. 2018) 
 - O. nr. 867/2019  (M. Of. nr. 251/2 apr. 2019) 
 - O. nr. 1710/2019  (M. Of. nr. 405/23 mai 2019) 
 - O. nr. 2677/2019  (M. Of. nr. 618/25 iul. 2019) 
 - O. nr. 2886/2019  (M. Of. nr. 754/17 sep. 2019) 
 - O. nr. 3330/2019  (M. Of. nr. 988/9 dec. 2019) 
 - O. nr. 2/2020  (M. Of. nr. 43/22 ian. 2020) 
 - O. nr. 691/2020  (M. Of. nr. 151/25 feb. 2020) 
 - O. nr. 842/2020  (M. Of. nr. 265/31 mar. 2020) 
 - O. nr. 1336/2020  (M. Of. nr. 453/29 mai 2020) 
 - O. nr. 1449/2020  (M. Of. nr. 557/26 iun. 2020) 
 - O. nr. 1575/2020  (M. Of. nr. 731/13 aug. 2020) 
 - O. nr. 205/2021  (M. Of. nr. 194/26 feb. 2021) 
 - O. nr. 643/2021  (M. Of. nr. 606/17 iun. 2021) 
 - O. nr. 1219/2021  (M. Of. nr. 1092/16 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 966/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Frăsinet, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 630/17 aug. 2016   
 
 O. nr. 967/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Ungheni, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 630/17 aug. 2016   
 
 O. nr. 968/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Orţişoara, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 630/17 aug. 2016   
 
 O. nr. 1007/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Saelele, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 661/29 aug. 2016   
 
 O. nr. 1016/2016 
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 Ordin privind aprobarea Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de  
 Cartografie 
 M. Of. nr. 680/2 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 313/2018  (M. Of. nr. 359/25 apr. 2018) 
 - O. nr. 348/2021  (M. Of. nr. 349/6 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 1080/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în trei unităţi  
 administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 724/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 1081/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 708/13 sep. 2016   
 
 O. nr. 1082/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în şase unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Suceava şi într-o unitate administrativ-teritorială din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 719/19 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1365/2016  (M. Of. nr. 859/28 oct. 2016) 
 
 
 O. nr. 1083/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 711/14 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1142/2016  (M. Of. nr. 757/28 sep. 2016) 
 - O. nr. 512/2017  (M. Of. nr. 399/26 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 1086/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi  
 administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 724/20 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 605/2017  (M. Of. nr. 526/6 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1087/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 770/3 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 964/2017  (M. Of. nr. 626/2 aug. 2017) 
 - O. nr. 233/2018  (M. Of. nr. 271/28 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. 1088/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în opt unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Arad 
 M. Of. nr. 724/20 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 592/2017  (M. Of. nr. 517/4 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1089/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi  
 administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 724/20 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 606/2017  (M. Of. nr. 510/3 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1090/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în nouă unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 724/20 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 520/2017  (M. Of. nr. 480/26 iun. 2017) 
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 O. nr. 1092/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi  
 administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 753/27 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1456/2016  (M. Of. nr. 987/8 dec. 2016) 
 - O. nr. 518/2017  (M. Of. nr. 469/22 iun. 2017) 
 - O. nr. 927/2017  (M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 - O. nr. 1109/2017  (M. Of. nr. 677/18 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1093/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 741/23 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 658/2017  (M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1094/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 752/27 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1380/2016  (M. Of. nr. 867/31 oct. 2016) 
 - O. nr. 1548/2016  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2017) 
 - O. nr. 1604/2016  (M. Of. nr. 69/26 ian. 2017) 
 - O. nr. 950/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1095/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 745/26 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 606/2017  (M. Of. nr. 510/3 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1096/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 745/26 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 147/2017  (M. Of. nr. 96/2 feb. 2017) 
 - O. nr. 262/2017  (M. Of. nr. 172/9 mar. 2017) 
 - O. nr. 949/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1097/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 745/26 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 594/2017  (M. Of. nr. 543/11 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1098/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi  
 administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 735/22 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1335/2016  (M. Of. nr. 825/19 oct. 2016) 
 - O. nr. 15/2017  (M. Of. nr. 71/27 ian. 2017) 
 - O. nr. 604/2017  (M. Of. nr. 502/30 iun. 2017) 
 - O. nr. 1165/2017  (M. Of. nr. 700/30 aug. 2017) 
 - O. nr. 1542/2017  (M. Of. nr. 14/8 ian. 2018) 
 - O. nr. 1595/2017  (M. Of. nr. 64/22 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 1110/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  

 administrativ-teritoriale din judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 753/27 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1454/2016  (M. Of. nr. 988/8 dec. 2016) 
 - O. nr. 950/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
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 O. nr. 1111/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi  
 administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 740/23 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 595/2017  (M. Of. nr. 543/11 iul. 2017) 
 - O. nr. 1165/2017  (M. Of. nr. 700/30 aug. 2017) 
 - O. nr. 1430/2017  (M. Of. nr. 944/29 nov. 2017) 
 - O. nr. 1595/2017  (M. Of. nr. 64/22 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 1113/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţele Maramureş, Prahova şi Tulcea 
 M. Of. nr. 749/26 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 520/2017  (M. Of. nr. 480/26 iun. 2017) 
 - O. nr. 949/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1114/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 741/23 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 576/2017  (M. Of. nr. 473/22 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1116/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 741/23 sep. 2016   
 
 O. nr. 1117/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 741/23 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 949/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1118/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 741/23 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 949/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1121/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 756/28 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 542/2017  (M. Of. nr. 484/27 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1123/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 751/27 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 539/2017  (M. Of. nr. 485/27 iun. 2017) 
 - O. nr. 949/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 - O. nr. 1240/2017  (M. Of. nr. 805/11 oct. 2017) 
 
 
 O. nr. 1124/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 744/26 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 575/2017  (M. Of. nr. 473/22 iun. 2017) 
 - O. nr. 946/2017  (M. Of. nr. 582/20 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1125/2016 
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 Ordin pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de  
 moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, în derularea  
 Programului naţional de cadastru şi carte funciară 
 M. Of. nr. 758/28 sep. 2016   
 
 O. nr. 1127/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 755/28 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 949/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1128/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţele Constanta, Maramureş şi Tulcea 
 M. Of. nr. 755/28 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 949/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1129/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 759/29 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 603/2017  (M. Of. nr. 527/6 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1131/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 759/29 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 578/2017  (M. Of. nr. 479/26 iun. 2017) 
 - O. nr. 959/2017  (M. Of. nr. 630/2 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1133/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi  
 administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 751/27 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 901/2018  (M. Of. nr. 742/28 aug. 2018) 
 
 
 O. nr. 1134/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 758/28 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 576/2017  (M. Of. nr. 473/22 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1135/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 774/4 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 594/2017  (M. Of. nr. 543/11 iul. 2017) 
 - O. nr. 5/2018  (M. Of. nr. 118/7 feb. 2018) 
 
 
 O. nr. 1136/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţele Brăila şi Ilfov 
 M. Of. nr. 756/28 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 593/2017  (M. Of. nr. 517/4 iul. 2017) 
 - O. nr. 933/2017  (M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1137/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  

 administrativ-teritoriale din judeţele Călăraşi şi Cluj 
 M. Of. nr. 751/27 sep. 2016 
 Modificări: 
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 - O. nr. 606/2017  (M. Of. nr. 510/3 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1138/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţele Bihor, Buzău, Călăraşi şi Neamţ 
 M. Of. nr. 751/27 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1415/2016  (M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) 
 - O. nr. 950/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 - O. nr. 1589/2017  (M. Of. nr. 61/19 ian. 2018) 
 - O. nr. 1616/2018  (M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 1139/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea 
 M. Of. nr. 756/28 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 520/2017  (M. Of. nr. 480/26 iun. 2017) 
 - O. nr. 659/2017  (M. Of. nr. 554/13 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1140/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 756/28 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1414/2016  (M. Of. nr. 918/15 nov. 2016) 
 - O. nr. 950/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1144/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 770/3 oct. 2016   
 
 O. nr. 1145/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 770/3 oct. 2016   
 
 O. nr. 1146/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 770/3 oct. 2016   
 
 O. nr. 1147/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Marca din judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 770/3 oct. 2016   
 
 O. nr. 1149/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 765/30 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1420/2016  (M. Of. nr. 918/15 nov. 2016) 
 - O. nr. 581/2017  (M. Of. nr. 484/27 iun. 2017) 
 - O. nr. 35/2018  (M. Of. nr. 140/14 feb. 2018) 
 
 
 O. nr. 1150/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 765/30 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1366/2016  (M. Of. nr. 859/28 oct. 2016) 
 - O. nr. 927/2017  (M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 - O. nr. 1090/2017  (M. Of. nr. 656/9 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1151/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
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 administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 765/30 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 594/2017  (M. Of. nr. 543/11 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1152/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 765/30 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 601/2017  (M. Of. nr. 502/30 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1154/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 777/4 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 594/2017  (M. Of. nr. 543/11 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1155/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 765/30 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 920/2017  (M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1156/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 770/3 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 921/2017  (M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1157/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 770/3 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 605/2017  (M. Of. nr. 526/6 iul. 2017) 
 - O. nr. 1165/2017  (M. Of. nr. 700/30 aug. 2017) 
 - O. nr. 1426/2017  (M. Of. nr. 911/21 nov. 2017) 
 - O. nr. 1542/2017  (M. Of. nr. 14/8 ian. 2018) 
 - O. nr. 883/2018  (M. Of. nr. 742/28 aug. 2018) 
 
 
 O. nr. 1158/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 770/3 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 519/2017  (M. Of. nr. 456/19 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1159/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 770/3 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 658/2017  (M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1160/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 777/4 oct. 2016   
 
 O. nr. 1161/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 777/4 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 578/2017  (M. Of. nr. 479/26 iun. 2017) 
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 - O. nr. 959/2017  (M. Of. nr. 630/2 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1162/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 777/4 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 524/2017  (M. Of. nr. 459/20 iun. 2017) 
 - O. nr. 964/2017  (M. Of. nr. 626/2 aug. 2017) 
 - O. nr. 233/2018  (M. Of. nr. 271/28 mar. 2018) 
 - O. nr. 293/2018  (M. Of. nr. 396/9 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 1163/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 761/29 sep. 2016   
 
 O. nr. 1164/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 761/29 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 577/2017  (M. Of. nr. 479/26 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1165/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi 
 M. Of. nr. 761/29 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 580/2017  (M. Of. nr. 474/23 iun. 2017) 
 - O. nr. 1450/2017  (M. Of. nr. 943/29 nov. 2017) 
 
 
 O. nr. 1170/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 774/4 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 927/2017  (M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1171/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 760/29 sep. 2016   
 
 O. nr. 1172/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 774/4 oct. 2016   
 
 O. nr. 1173/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Cornetu din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 774/4 oct. 2016   
 
 O. nr. 1174/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 770/3 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1323/2016  (M. Of. nr. 834/21 oct. 2016) 
 - O. nr. 103/2018  (M. Of. nr. 153/19 feb. 2018) 
 
 
 O. nr. 1175/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 770/3 oct. 2016 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 919/2017  (M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
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 O. nr. 1176/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 791/7 oct. 2016   
 
 O. nr. 1178/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi  
 administraţiv-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 791/7 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 594/2017  (M. Of. nr. 543/11 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1179/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 797/10 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1413/2016  (M. Of. nr. 928/17 nov. 2016) 
 - O. nr. 950/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1182/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 779/5 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 581/2017  (M. Of. nr. 484/27 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1185/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 804/12 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1180/2017  (M. Of. nr. 728/8 sep. 2017) 
 - O. nr. 1424/2017  (M. Of. nr. 943/29 nov. 2017) 
 
 
 O. nr. 1189/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe un sector cadastral, în unitatea  
 administrativ-teritorială Sălard din judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 799/11 oct. 2016   
 
 O. nr. 1190/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 799/11 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 575/2017  (M. Of. nr. 473/22 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1191/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 782/5 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 921/2017  (M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1193/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 795/10 oct. 2016   
 
 O. nr. 1194/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 795/10 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 658/2017  (M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1196/2016 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Valea Largă din judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 795/10 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1037/2018  (M. Of. nr. 839/2 oct. 2018) 
    
 O. nr. 1197/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Terebeşti din judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 795/10 oct. 2016   
 
 O. nr. 1201/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 785/6 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 518/2017  (M. Of. nr. 469/22 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1202/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 787/6 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1601/2016  (M. Of. nr. 69/26 ian. 2017) 
 - O. nr. 1164/2017  (M. Of. nr. 700/30 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1203/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 796/10 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 602/2017  (M. Of. nr. 528/6 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1205/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Arad 
 M. Of. nr. 809/13 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 592/2017  (M. Of. nr. 517/4 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1206/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 926/17 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 919/2017  (M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1208/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 804/12 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 927/2017  (M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1209/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 43 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 794/10 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 542/2017  (M. Of. nr. 484/27 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1211/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Archiş din judeţul Arad 
 M. Of. nr. 794/10 oct. 2016   
 
 O. nr. 1212/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
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 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 802/11 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 605/2017  (M. Of. nr. 526/6 iul. 2017) 
 - O. nr. 1165/2017  (M. Of. nr. 700/30 aug. 2017) 
 - O. nr. 1421/2017  (M. Of. nr. 909/21 nov. 2017) 
 - O. nr. 1537/2017  (M. Of. nr. 1016/21 dec. 2017) 
 - O. nr. 1595/2017  (M. Of. nr. 64/22 ian. 2018) 
    
 O. nr. 1213/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 785/6 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 542/2017  (M. Of. nr. 484/27 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1214/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Birda din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 799/11 oct. 2016   
 
 O. nr. 1215/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Măgeşti, din judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 804/12 oct. 2016   
 
 O. nr. 1220/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 799/11 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 542/2017  (M. Of. nr. 484/27 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1221/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Corcova din judeţul Mehedinţi 
 M. Of. nr. 799/11 oct. 2016   
 
 O. nr. 1222/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 799/11 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1542/2017  (M. Of. nr. 14/8 ian. 2018) 
 - O. nr. 1592/2017  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 1223/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Cristineşti din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 799/11 oct. 2016   
 
 O. nr. 1224/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 799/11 oct. 2016   
 
 O. nr. 1226/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Rociu din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 785/6 oct. 2016   
 
 O. nr. 1231/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Viile Satu Mare din judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 789/7 oct. 2016   
 
 O. nr. 1232/2016 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 800/11 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 532/2017  (M. Of. nr. 451/16 iun. 2017) 
 - O. nr. 103/2018  (M. Of. nr. 153/19 feb. 2018) 
 
 
 O. nr. 1233/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 799/11 oct. 2016   
 
 O. nr. 1238/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 785/6 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 577/2017  (M. Of. nr. 479/26 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1271/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 816/17 oct. 2016   
 
 O. nr. 1272/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 802/11 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 591/2017  (M. Of. nr. 521/5 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1278/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Isverna din judeţul Mehedinţi 
 M. Of. nr. 819/17 oct. 2016   
 
 O. nr. 1279/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 815/14 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1134/2017  (M. Of. nr. 690/25 aug. 2017) 
 - O. nr. 233/2018  (M. Of. nr. 271/28 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. 1280/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Crizbav, judeţul Braşov, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 798/11 oct. 2016   
 
 O. nr. 1285/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Giarmata din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 809/13 oct. 2016   
 
 O. nr. 1293/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Vidra din judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 800/11 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1412/2016  (M. Of. nr. 932/21 nov. 2016) 
 
 
 O. nr. 1295/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 813/14 oct. 2016   
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 O. nr. 1296/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Brebeni, judeţul Olt, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor cărţi funciare 
 M. Of. nr. 817/17 oct. 2016   
 
 O. nr. 1297/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Mărculeşti din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 805/12 oct. 2016   
 
 O. nr. 1298/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 800/11 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 524/2017  (M. Of. nr. 459/20 iun. 2017) 
 - O. nr. 964/2017  (M. Of. nr. 626/2 aug. 2017) 
 - O. nr. 233/2018  (M. Of. nr. 271/28 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. 1299/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Andrăşeşti din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 817/17 oct. 2016   
 
 O. nr. 1302/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Lemnia din judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 861/28 oct. 2016   
 
 O. nr. 1303/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Moraviţa din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 861/28 oct. 2016   
 
 O. nr. 1305/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 861/28 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1422/2016  (M. Of. nr. 932/21 nov. 2016) 
 - O. nr. 541/2017  (M. Of. nr. 484/27 iun. 2017) 
 - O. nr. 591/2017  (M. Of. nr. 521/5 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 1322/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Bueşti din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 826/19 oct. 2016   
 
 O. nr. 1324/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Săveni din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 826/19 oct. 2016   
 
 O. nr. 1326/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Scânteieşti din judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 826/19 oct. 2016   
 
 O. nr. 1334/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 858/27 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 964/2017  (M. Of. nr. 626/2 aug. 2017) 
 - O. nr. 233/2018  (M. Of. nr. 271/28 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. 1337/2016 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Dănciuleşti din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 826/19 oct. 2016   
 
 O. nr. 1346/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 877/2 nov. 2016   
 
 O. nr. 1347/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Craiva din judeţul Arad 
 M. Of. nr. 877/2 nov. 2016    
 O. nr. 1362/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Gheorghe Doja din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 846/25 oct. 2016   
 
 O. nr. 1364/2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 7 unităţi administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 853/26 oct. 2016   
 
 O. nr. 1372/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Albeşti din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 859/28 oct. 2016   
 
 O. nr. 1379/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Constantin Daicoviciu din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 885/4 nov. 2016   
 
 O. nr. 1385/2016 

 Ordin  privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Comişani,  
 judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 878/2 nov. 2016   
 
 O. nr. 1392/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Parţa din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 893/8 nov. 2016   
 
 O. nr. 1393/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 909/11 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 524/2017  (M. Of. nr. 459/20 iun. 2017) 
 - O. nr. 233/2018  (M. Of. nr. 271/28 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. 1394/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 893/8 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 947/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1445/2016 

 Ordin privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a  
 regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora 
 M. Of. nr. 962/28 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 217/2018  (M. Of. nr. 244/20 mar. 2018) 
 - O. nr. 381/2018  (M. Of. nr. 498/18 iun. 2018) 
 - O. nr. 1075/2018  (M. Of. nr. 847/5 oct. 2018) 
 - O. nr. 3441/2019  (M. Of. nr. 1057/31 dec. 2019) 
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 O. nr. 1547/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Drănic, judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2017   
 
 O. nr. 1549/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Lunca Corbului, judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2017   
 
 O. nr. 1599/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Munteni Buzău din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 67/26 ian. 2017   
 
 O. nr. 1603/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 69/26 ian. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 233/2018  (M. Of. nr. 271/28 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. 1605/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Moara, judeţul Suceava, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 99/3 feb. 2017   
 
 O. nr. 1606/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Moldoveneşti din judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 72/27 ian. 2017   
 
 O. nr. 1610/2016 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Mănăstireni din judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 72/27 ian. 2017   
 
 O. nr. 1639/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în  
 două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 75/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1640/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 75/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1641/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 5  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 76/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1642/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în  
 două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 76/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1643/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 6  
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 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si 9 deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 76/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1644/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în  
 două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor  
 cărţi funciare 
 M. Of. nr. 76/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1645/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 8  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 76/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1646/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 13  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 76/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1647/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 22  
 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 76/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1648/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1649/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 13  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1650/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 17  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1651/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în  
 unitatea administrativ-teritorială Ciceu-Mihăieşti din judeţul Bistriţa-Năsăud, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi  
 deschiderii noilor cărţi funciare 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1652/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate In 5  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 72/27 ian. 2017   
 
 O. nr. 1653/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în  
 unitatea administrativ-teritorială Ion Corvin din judeţul Constanţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii  
 noilor cărţi funciare 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1654/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 17  
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 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor cărţi funciare 
 M. Of. nr. 86/31 ian. 2017   
 
 O. nr. 1655/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 6  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 86/31 ian. 2017   
 
 O. nr. 1656/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 15  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 86/31 ian. 2017   
 
 O. nr. 1657/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Albota, judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor cărţi funciare 
 M. Of. nr. 72/27 ian. 2017   
 
 
 O. nr. 1658/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în  
 două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor  
 cărţi funciare 
 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1659/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 9  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1660/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 12  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 69/26 ian. 2017   
 
 O. nr. 1661/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 17  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 69/26 ian. 2017   
 
 O. nr. 1662/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 12  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 69/26 ian. 2017   
 
 O. nr. 1663/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în  
 unitatea administrativ-teritorială Şişeşti din judeţul Maramureş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii  
 noilor cărţi funciare 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1664/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 7  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 87/31 ian. 2017   
 
 O. nr. 1665/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 14  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţti  
 funciare 
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 M. Of. nr. 95/2 feb. 2017   
 
 O. nr. 1666/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 5  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare 
 M. Of. nr. 95/2 feb. 2017   
 
 O. nr. 1667/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 4  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor cărţi funciare 
 M. Of. nr. 95/2 feb. 2017   
 
 O. nr. 1668/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor cărţi  
 funciare 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 1680/2016 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în  
 unitatea administrativ-teritorială Urziceni din judeţul Ialomiţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru si deschiderii  
 noilor cărţi funciare 
 M. Of. nr. 65/26 ian. 2017   
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ 

 O. nr. 842/175/2016 
 Ordin privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
 M. Of. nr. 1022/19 dec. 2016   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 Decizia nr. 1/2016 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ceala, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 197/16 mar. 2016   
 
 Decizia nr. 2/2016 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Furceni, judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 199/17 mar. 2016   
 
 Decizia nr. 3/2016 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de ape minerale terapeutice şi dioxid de carbon din perimetrul  
 Slănic-Moldova 
 M. Of. nr. 196/16 mar. 2016   
 
 Decizia nr. 5/2016 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Iveşti, judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 211/22 mar. 2016   
 
 Decizia nr. 6/2016 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Mureşeni, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 228/28 mar. 2016   
 
 Decizia nr. 8/2016 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului industrial şi de construcţii din perimetrul Drinova Est, judeţul  
 Timiş 
 M. Of. nr. 300/20 apr. 2016   
 
 Decizia nr. 10/2016 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ioneşti II Amonte, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 427/7 iun. 2016   
 
 Decizia nr. 11/2016 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Crovu Mărunţişu, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 427/7 iun. 2016   
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 Decizia nr. 12/2016 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Prahova, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 427/7 iun. 2016   
 
 Decizia nr. 13/2016 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Văleni, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 427/7 iun. 2016   
 
 Decizia nr. 14/2016 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Nucet, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 427/7 iun. 2016   
 
 Decizia nr. 16/2016 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul Trei Fântâni, judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 427/7 iun. 2016   
 
 Decizia nr. 17/2016 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de construcţii din perimetrul Huţa Prisăci II, judeţul  
 Satu Mare 
 M. Of. nr. 427/7 iun. 2016   
 
 Decizia nr. 20/2016 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei termominerale din perimetrul Jupiter Aurora, judeţul Constanţa,  
 convenită prin Licenţa de exploatare nr. 4.540/2003 
 M. Of. nr. 511/7 iul. 2016   
 
 Decizia nr. 21/2016 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Scropoasa (Izvorul nr. 4), judeţul  
 Dâmboviţa, convenită prin Licenţa de exploatare nr. 5.759/2004 
 M. Of. nr. 535/15 iul. 2016   
 
 Decizia nr. 29/2016 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii din perimetrul Botuş-Fundu Moldovei,  
 judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 756/28 sep. 2016   
 
 Decizia nr. 32/2016 
 Decizie privind anularea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Micălaca, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 816/17 oct. 2016   
 
 O. nr. 23/2016 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare 
 M. Of. nr. 87/5 feb. 2016   
 
 O. nr. 34/2016 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 114/15 feb. 2016   
 
 O. nr. 86/2016 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr.  
 92/2016 
 M. Of. nr. 331/29 apr. 2016   
 
 O. nr. 93/2016 
 Ordin privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare a resurselor de ape geotermale din perimetrul Şimleu Sud, judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 314/25 apr. 2016   
 
 O. nr. 143/2016 

 Ordin pentru completarea Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de  
 ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.  
 8/2011 
 M. Of. nr. 554/22 iul. 2016   
 
 O. nr. 156/2016 
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 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul executării de  
 activităţi miniere 
 M. Of. nr. 607/9 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 275/2019  (M. Of. nr. 639/1 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 197/2016 

 Ordin privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare a resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Troiţa-Piţiguş,  
 judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 646/23 aug. 2016   
 
 O. nr. 264/2016 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr.  
 93/2016 
 M. Of. nr. 948/24 nov. 2016   
 
 O. nr. 269/2016 
 Ordin pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 987/8 dec. 2016   
 
 O. nr. 275/2016 
 Ordin privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 19.691/2016 
 M. Of. nr. 1034/22 dec. 2016   
 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 I. nr. 1/2016 

 Instrucţiuni privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi  
 supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare 
 M. Of. nr. 230/29 mar. 2016 
 Modificări: 
 - I. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 173/9 mar. 2017) 
 - I. nr. 2/2020  (M. Of. nr. 249/26 mar. 2020) 
 
 
 I. nr. 2/2016 

 Instrucţiuni privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de  
 Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 M. Of. nr. 580/29 iul. 2016 
 Modificări: 
 - I. nr. 1/2019  (M. Of. nr. 652/6 aug. 2019) 
 - I. nr. 5/2020  (M. Of. nr. 749/18 aug. 2020) 
 
 
 N. nr. 3/2016 

 Norme privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de rezoluţie pentru asigurători administrat de Fondul de garantare a  
 asiguraţilor 
 M. Of. nr. 69/1 feb. 2016   
 
 N. nr. 4/2016 
 Norme privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători 
 M. Of. nr. 80/3 feb. 2016 
 Modificări: 
 - R. nr. 8/2016  (M. Of. nr. 956/28 nov. 2016) 
 - N. nr. 17/2017  (M. Of. nr. 407/30 mai 2017) 
 - N. nr. 7/2018  (M. Of. nr. 375/2 mai 2018) 
 
 
 N. nr. 5/2016 

 Norme privind identificarea situaţiilor în care se consideră că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a  
 intra în dificultate 
 M. Of. nr. 79/3 feb. 2016   
 
 N. nr. 6/2016 
 Norme privind procesul de evaluare şi de luare a deciziilor de rezoluţie 
 M. Of. nr. 79/3 feb. 2016   
 
 N. nr. 7/2016 
 Norme privind reguli de transparenţă în cazul aplicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a instrumentelor de rezoluţie 
 M. Of. nr. 79/3 feb. 2016   
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 N. nr. 8/2016 

 Norme privind condiţiile de punere în aplicare a mecanismelor de siguranţă şi categoriile de contracte cărora li se aplică măsurile de  
 protecţie 
 M. Of. nr. 76/2 feb. 2016   
 
 N. nr. 9/2016 

 Norme pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru  
 fondurile de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 100/9 feb. 2016   
 
 N. nr. 10/2016 

 Norme privind competenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară cu privire la măsurile de intervenţie timpurie, precum şi condiţiile  
 necesare pentru aplicarea măsurilor de intervenţie timpurie 
 M. Of. nr. 101/10 feb. 2016   
 
 N. nr. 11/2016 

 Norme privind metodologia utilizată pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci când un asigurător se află în  
 procesul de rezoluţie 
 M. Of. nr. 91/8 feb. 2016   
 
 N. nr. 12/2016 
 Norme privind circumstanţele în care pot fi aplicate măsurile de rezoluţie 
 M. Of. nr. 91/8 feb. 2016   
 
 N. nr. 15/2016 
 Norme privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor 
 M. Of. nr. 170/7 mar. 2016 
 Modificări: 
 - N. nr. 15/2018  (M. Of. nr. 844/4 oct. 2018) 
 
 
 N. nr. 17/2016 

 Norme privind stabilirea activităţilor, serviciilor şi operaţiunilor care se încadrează în categoria funcţiilor critice, criteriile pentru stabilirea  
 liniilor de activitate de bază şi a serviciilor asociate, precum şi serviciile critice pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să le  
 ceară unui asigurător supus rezoluţiei 
 M. Of. nr. 213/23 mar. 2016   
 
 N. nr. 18/2016 

 Normă privind criteriile pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieţei de asigurări şi asupra altor  
 asigurători 
 M. Of. nr. 218/24 mar. 2016   
 
 N. nr. 20/2016 
 Norme privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare 
 M. Of. nr. 271/11 apr. 2016 
 Modificări: 
 - N. nr. 6/2018  (M. Of. nr. 356/24 apr. 2018) 
 
 
 N. nr. 21/2016 
 Norme privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare 
 M. Of. nr. 268/8 apr. 2016 
 Modificări: 
 - N. nr. 4/2017  (M. Of. nr. 201/23 mar. 2017) 
 - N. nr. 7/2018  (M. Of. nr. 375/2 mai 2018) 
 - N. nr. 21/2020  (M. Of. nr. 277/2 apr. 2020) 
 - N. nr. 46/2020  (M. Of. nr. 1304/29 dec. 2020) 
 - N. nr. 6/2021  (M. Of. nr. 322/30 mar. 2021) 
 
 
 N. nr. 22/2016 
 Norme privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 321/27 apr. 2016 
 Modificări: 
 - N. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 
 N. nr. 23/2016 
 Norme privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative 
 M. Of. nr. 327/28 apr. 2016 
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 Modificări: 
 - N. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 
 N. nr. 25/2016 
 Norme privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private 
 M. Of. nr. 385/20 mai 2016 
 Modificări: 
 - N. nr. 14/2020  (M. Of. nr. 247/25 mar. 2020) 
 
 
 N. nr. 28/2016 
 Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind măsurile alternative de performanţă 
 M. Of. nr. 482/28 iun. 2016   
 
 N. nr. 31/2016 

 Norme privind alocarea şi/sau vărsarea de către asigurători a capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii  
 facultative 
 M. Of. nr. 588/2 aug. 2016   
 
 N. nr. 34/2016 
 Norme privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private 
 M. Of. nr. 620/12 aug. 2016 
 Modificări: 
 - N. nr. 17/2019  (M. Of. nr. 545/3 iul. 2019) 
 - N. nr. 29/2020  (M. Of. nr. 684/31 iul. 2020) 
 - N. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 
 N. nr. 37/2016 

 Normă privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de primă maxime pentru asigurarea  
 obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de vehicule 
 M. Of. nr. 807/13 oct. 2016   
 
 N. nr. 38/2016 
 Normă privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special 
 M. Of. nr. 971/5 dec. 2016   
 
 R. nr. 2/2016 

 Regulament privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de  
 Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 216/23 mar. 2016 
 Modificări: 
 - R. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 697/23 aug. 2019) 
 - R. nr. 10/2020  (M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 
 
 
 R. nr. 3/2016 

 Regulament privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile  
 reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 251/5 apr. 2016 
 Modificări: 
 - N. nr. 23/2016  (M. Of. nr. 327/28 apr. 2016) 
 - R. nr. 11/2017  (M. Of. nr. 857/31 oct. 2017) 
 - R. nr. 10/2020  (M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 
 
 
 R. nr. 4/2016 

 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar  
 (SAL-FIN) 
 M. Of. nr. 383/19 mai 2016 
 Modificări: 
 - R. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 773/29 sep. 2017) 
 - R. nr. 3/2019  (M. Of. nr. 277/11 apr. 2019) 
 - R. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 412/20 apr. 2021) 
 
 
 R. nr. 9/2016 
 Regulament privind regimul şi principiile aferente remunerării personalului Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 1001/13 dec. 2016 
 Modificări: 
 - R. nr. 16/2017  (M. Of. nr. 1015/21 dec. 2017) 
 
 
 R. nr. 10/2016 
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 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 1006/15 dec. 2016 
 Modificări: 
 - R. nr. 4/2017  (M. Of. nr. 470/22 iun. 2017) 
 - R. nr. 12/2017  (M. Of. nr. 931/27 nov. 2017) 
 - R. nr. 7/2018  (M. Of. nr. 576/9 iul. 2018) 
 - R. nr. 9/2018  (M. Of. nr. 683/6 aug. 2018) 
 - R. nr. 16/2018  (M. Of. nr. 1077/19 dec. 2018) 
 - R. nr. 6/2019  (M. Of. nr. 531/28 iun. 2019) 
 - R. nr. 14/2019  (M. Of. nr. 1020/19 dec. 2019) 
 - R. nr. 4/2020  (M. Of. nr. 274/1 apr. 2020) 
 - R. nr. 12/2020  (M. Of. nr. 603/9 iul. 2020) 
 - R. nr. 13/2020  (M. Of. nr. 617/14 iul. 2020) 
 - R. nr. 16/2020  (M. Of. nr. 680/30 iul. 2020) 
 - R. nr. 19/2020  (M. Of. nr. 780/26 aug. 2020) 
 - R. nr. 21/2020  (M. Of. nr. 816/4 sep. 2020) 
 - R. nr. 26/2020  (M. Of. nr. 1132/25 nov. 2020) 
 - R. nr. 1/2021  (M. Of. nr. 48/15 ian. 2021) 
 - R. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 86/27 ian. 2021) 
 
 

- R. nr. 12/2021  (M. Of. nr. 902/21 sep. 2021) 

 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 85/2016 

 Ordin privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului  
 certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi 
 M. Of. nr. 212/22 mar. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 603/2016  (M. Of. nr. 791/7 oct. 2016) 
 
 
 O. nr. 440/2016 
 Ordin pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi, acreditate în data de 20 iulie 2016 
 M. Of. nr. 595/4 aug. 2016   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 1471/2016 

 Decizie privind desemnarea Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. ca furnizor de ultimă instanţă pentru clienţii finali de gaze  
 naturale ai Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L. 
 M. Of. nr. 704/9 sep. 2016   
 
 Decizia nr. 1626/2016 

 Decizie pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 3.8.4 - "Linie internă  
 între Cernavodă şi Stâlpu" , parte a grupului de proiecte 3.8 Bulgaria-România - Creştere de capacitate, iniţiat de Compania Naţională de  
 Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 834/21 oct. 2016   
 
 O. nr. 1/2016 

 Ordin privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al  
 gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 
 M. Of. nr. 43/20 ian. 2016   
 
 O. nr. 5/2016 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2015 
 M. Of. nr. 152/29 feb. 2016   
 
 O. nr. 12/2016 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem 
 M. Of. nr. 279/13 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 36/2021  (M. Of. nr. 602/16 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 13/2016 

 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea  
 "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 239/31 mar. 2016   
 
 O. nr. 14/2016 

 Ordin privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al  
 gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 
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 M. Of. nr. 239/31 mar. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 44/2016  (M. Of. nr. 662/29 aug. 2016) 
 
 
 O. nr. 15/2016 

 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctul de interconectare a Sistemului naţional de  
 transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanadpalota 
 M. Of. nr. 322/27 apr. 2016   
 
 O. nr. 21/2016 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea E.ON  
 DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A. 
 M. Of. nr. 329/28 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 47/2018  (M. Of. nr. 286/30 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. 23/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile 
 M. Of. nr. 377/17 mai 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 27/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) 
 Abrogare 
 - O. nr. 128/2021  (M. Of. nr. 1187/15 dec. 2021) - la data de 1 octombrie 2022 
 
 
 O. nr. 25/2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea 
 M. Of. nr. 504/5 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 183/2019  (M. Of. nr. 738/10 sep. 2019) 
 - O. nr. 201/2019  (M. Of. nr. 916/13 nov. 2019) 
 - O. nr. 184/2020  (M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 26/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice energetice privind determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de interes  
 public - NTE 013/16/00 
 M. Of. nr. 536/18 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 147/2020  (M. Of. nr. 645/22 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 29/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali 
 M. Of. nr. 510/7 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 187/2020  (M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020) 
 - O. nr. 139/2021  (M. Of. nr. 1227/24 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 34/2016 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacităţii de transport şi de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a  
 serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă 
 M. Of. nr. 560/25 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 158/2019  (M. Of. nr. 534/28 iun. 2019) 
 - O. nr. 215/2019  (M. Of. nr. 982/5 dec. 2019) 
 - O. nr. 148/2020  (M. Of. nr. 680/30 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 36/2016 

 Ordin privind stabilirea modalităţii de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de operare  
 a sistemelor de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 551/21 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 189/2019  (M. Of. nr. 775/24 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 39/2016 

 Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale  
 prin Sistemul naţional de transport 
 M. Of. nr. 617/11 aug. 2016   
 
 O. nr. 40/2016 
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 Ordin privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de  
 transport gaze naturale Isaccea 1- Negru Vodă 1 
 M. Of. nr. 617/11 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 43/2016  (M. Of. nr. 654/25 aug. 2016) 
 - O. nr. 73/2017  (M. Of. nr. 639/4 aug. 2017) 
 - O. nr. 99/2018  (M. Of. nr. 451/30 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 46/2016 

 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică  
 programate cu ţările perimetrice, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar 
 M. Of. nr. 716/16 sep. 2016   
 
 O. nr. 60/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte şi de abrogare a Ordinului  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu  
 gaze naturale a consumatorului izolat tip A şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.  
 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B 
 M. Of. nr. 835/21 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 20/2018  (M. Of. nr. 98/1 feb. 2018) 
 - O. nr. 186/2020  (M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 61/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice 
 M. Of. nr. 836/21 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 214/2019  (M. Of. nr. 985/6 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 74/2016 

 Ordin pentru aprobarea modului de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii  
 consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de  
 energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, pentru perioada 1 noiembrie 2016-31  
 martie 2017 
 M. Of. nr. 858/27 oct. 2016   
 
 O. nr. 79/2016 
 Ordin pentru aprobarea clasificării unităţilor generatoare şi a centralelor electrice 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 86/2016 

 Ordin privind aprobarea Convenţiei-cadru încheiate între operatorul de transport şi de sistem şi participanţii la tranzacţionarea gazelor  
 naturale până la intrarea în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 933/21 nov. 2016   
 
 O. nr. 99/2016 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. 
 M. Of. nr. 955/25 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 24/2017  (M. Of. nr. 221/31 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 102/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât  
 operatorii de distribuţie concesionari 
 M. Of. nr. 1017/19 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 177/2020  (M. Of. nr. 921/9 oct. 2020) 
 - O. nr. 86/2021  (M. Of. nr. 687/12 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 118/2016 

 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în  
 anul 2017 
 M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 29/2017  (M. Of. nr. 262/13 apr. 2017) 
 
 

- O. nr. 64/2017  (M. Of. nr. 644/7 aug. 2017) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
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 Decizia nr. 311/2016 
 Decizie privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere 
 M. Of. nr. 228/28 mar. 2016 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 888/2018  (M. Of. nr. 880/18 oct. 2018) 
 - Decizia nr. 248/2021  (M. Of. nr. 669/7 iul. 2021) 
 
 
 Decizia nr. 1171/2016 
 Decizie pentru stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice 
 M. Of. nr. 952/25 nov. 2016   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 O. nr. 183/2016 

 Ordin privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de comercializare  pe teritoriul României  
 a produselor obţinute din produse alimentare congelate 
 M. Of. nr. 725/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 221/2016 

 Ordin pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie  
 proprie în anul 2016 
 M. Of. nr. 590/3 aug. 2016   
 
 O. nr. 235/2016 
 Ordin privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2016 
 M. Of. nr. 595/4 aug. 2016   
 
 O. nr. 352/2016 
 Ordin privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2016 
 M. Of. nr. 1020/19 dec. 2016   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 35/2016 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a  
 bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a  
 bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi  
 control în domeniul siguranţei alimentelor 
 
 M. Of. nr. 303/20 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 130/2016  (M. Of. nr. 1002/13 dec. 2016) 
 - O. nr. 112/2017  (M. Of. nr. 910/21 nov. 2017) 
 - O. nr. 17/2018  (M. Of. nr. 193/2 mar. 2018) 
 - O. nr. 124/2018  (M. Of. nr. 749/30 aug. 2018) 
 - O. nr. 165/2018  (M. Of. nr. 943/8 nov. 2018) 
 - O. nr. 185/2018  (M. Of. nr. 1030/4 dec. 2018) 
 - O. nr. 3/2019  (M. Of. nr. 52/21 ian. 2019) 
 - O. nr. 111/2020  (M. Of. nr. 606/10 iul. 2020) 
 - O. nr. 178/2020  (M. Of. nr. 1058/11 nov. 2020) 
 - O. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 67/21 ian. 2021) 
 - O. nr. 16/2021  (M. Of. nr. 137/10 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 95/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurii de monitorizare în abator a nivelului dermatitei de contact  
 la puii destinaţi producţiei de carne 
 M. Of. nr. 693/7 sep. 2016   
 
 O. nr. 106/2016 
 Ordin privind constituirea Comitetului naţional pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau educative 
 M. Of. nr. 835/21 oct. 2016   
 
 O. nr. 125/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare, depozitare şi transport al  
 probelor de produse medicinale veterinare în vederea efectuării controlului de laborator 
 M. Of. nr. 991/8 dec. 2016 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 96/2021  (M. Of. nr. 715/20 iul. 2021) 
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COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 52/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului" (NI-GAR-12-II/0) 
 M. Of. nr. 358/10 mai 2016   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 152/2016 
 Ordin pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în luna martie 2016 
 M. Of. nr. 262/7 apr. 2016   
 
 O. nr. 218/2016 
 Ordin pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 5 aprilie 2016 
 M. Of. nr. 298/19 apr. 2016   
 
 O. nr. 331/2016 
 Ordin pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 2 iunie 2016 
 M. Of. nr. 445/15 iun. 2016   
 
 O. nr. 388/2016 
 Ordin pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 14 iulie 2016 
 M. Of. nr. 569/27 iul. 2016   
 
 O. nr. 604/2016 
 Ordin pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în perioada august-septembrie 2016 
 M. Of. nr. 784/6 oct. 2016   
 
 O. nr. 651/2016 

 Ordin privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii  
 Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate 
 M. Of. nr. 902/9 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 47/2018  (M. Of. nr. 248/21 mar. 2018) 
 
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

 O. nr. 47/2016 

 Ordin privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la  
 distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea  
 jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc 
 M. Of. nr. 234/30 mar. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 134/2016  (M. Of. nr. 446/15 iun. 2016) 
 
 
 O. nr. 48/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine şi pariuri joc  
 tradiţional 
 M. Of. nr. 234/30 mar. 2016   
 
 O. nr. 135/2016 

 Ordin privind aprobarea Normelor generale de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor  
 de noroc, a Normelor specifice de completare şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc,  
 precum şi a modelelor acestora, pe tipuri de jocuri de noroc 
 M. Of. nr. 479/28 iun. 2016   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 46/2016 

 Ordin pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi  
 Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului  
 general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor  
 şi finanţarea terorismului 
 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016   
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 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 331/2016 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din  
 cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor  
 publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 
 M. Of. nr. 296/19 apr. 2016   
 
 GUVERN 

 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST  INSTAURAT  
 
 

ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 

 O. nr. 73/2016 

 Ordin privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului  
 comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a  
 copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria  
 Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 
 M. Of. nr. 648/24 aug. 2016   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. 36/2016 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2246 (2015) 
 M. Of. nr. 43/20 ian. 2016   
 
 O. nr. 169/2016 

 Ordin privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Belgrad la 9 iulie 2015, respectiv 14 iulie 2015, între  
 Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind activităţile lucrative ale membrilor de familie ai membrilor misiunilor  
 diplomatice şi posturilor consulare 
 M. Of. nr. 114/15 feb. 2016   
 
 O. nr. 274/2016 
 Ordin privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale 
 M. Of. nr. 174/8 mar. 2016   
 
 O. nr. 308/2016 
 Ordin privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale 
 M. Of. nr. 168/4 mar. 2016   
 
 O. nr. 358/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18  
 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului 
 M. Of. nr. 177/9 mar. 2016    
 
 O. nr. 364/2016 

 Ordin pentru aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere temporară de produse militare din teritoriul României, pentru  
 participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGTED-RO-01 
 M. Of. nr. 175/9 mar. 2016 
 Abrogare 
 - O. nr. 1365/2021  (M. Of. nr. 585/10 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 365/2016 

 Ordin pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru  
 participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGIED-RO-01 
 M. Of. nr. 175/9 mar. 2016 
 Abrogare 
 - O. nr. 1364/2021  (M. Of. nr. 593/14 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 397/2016 
 Ordin privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de scrisori 
 M. Of. nr. 238/31 mar. 2016   
 
 O. nr. 400/2016 

 Ordin privind modalităţile tehnice de prestare a serviciilor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii la misiunile  
 diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate 
 M. Of. nr. 194/16 mar. 2016   
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 O. nr. 405/2016 

 Ordin privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 22 septembrie 2015,  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor  
 misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat 
 M. Of. nr. 226/28 mar. 2016   
 
 O. nr. 466/2016 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2262 (2016) 
 M. Of. nr. 213/23 mar. 2016   
 
 O. nr. 467/2016 
 Ordin privind publicarea unui acord încheiat prin schimb de note verbale 
 M. Of. nr. 270/8 apr. 2016   
 
 O. nr. 470/2016 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2270 (2016) 
 M. Of. nr. 244/1 apr. 2016   
 
 O. nr. 506/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor încadrate cu funcţii de  
 execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe din Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni în anul 2016 
 M. Of. nr. 321/27 apr. 2016   
 
 O. nr. 648/2016 

 Ordin pentru publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Bucureşti la 25 martie 2016 
 M. Of. nr. 336/3 mai 2016   
 
 O. nr. 649/2016 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2253 (2015) 
 M. Of. nr. 344/5 mai 2016   
 
 O. nr. 673/2016 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 381/19 mai 2016   
 
 O. nr. 749/2016 

 Ordin privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a  
 unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a  
 operaţiunii de export al produsului centru de prelucrare pe 4 axe tip SC55CNC, numit în comanda clientului "4 Axes Vertical Mill Turn  
 Center, Table Dia: 4500mm", către firma Hindustan Aeronautics Limited Aerospace Division, P.O. Bag No. 7502, New Thippasandra,  
 P.O. Bangalore-560075, India 
 M. Of. nr. 414/1 iun. 2016      
 O. nr. 809/2016 
 Ordin privind publicarea unui Acord încheiat prin schimb de note verbale 
 M. Of. nr. 438/13 iun. 2016   
 
 O. nr. 812/2016 

 Ordin pentru publicarea celui de al X-lea Program executiv de cooperare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021, semnat la Bucureşti la 17 mai 2016 
 M. Of. nr. 447/15 iun. 2016   
 
 O. nr. 815/2016 

 Ordin privind publicarea Deciziei SC-6/13: Listarea hexabromociclododecanului, a Deciziei SC-7/12: Listarea hexaclorbutadienei, a  
 Deciziei SC-7/13: Listarea pentaclorofenolului, a sărurilor şi a esterilor acestuia şi a Deciziei SC-7/14: Listarea naftalinelor policlorurate 
 M. Of. nr. 458/21 iun. 2016   
 
 O. nr. 852/2016 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 539/18 iul. 2016   
 
 O. nr. 875/2016 

 Ordin pentru publicarea Programului de schimburi în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul  
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 României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2016-2021, semnat la Luxemburg la 6 iunie 2016 
 M. Of. nr. 535/15 iul. 2016   
 
 O. nr. 1132/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi ordine internă al Ministerului Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 619/12 aug. 2016   
 
 O. nr. 1371/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi  
 consular al României 
 M. Of. nr. 655/26 aug. 2016   
 
 O. nr. 1515/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante  
 prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 722/19 sep. 2016   
 
 O. nr. 1658/2016 
 Ordin pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios 
 M. Of. nr. 829/20 oct. 2016   
 
 O. nr. 1704/2016 

 Ordin privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie  
 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în  
 valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 
 M. Of. nr. 771/3 oct. 2016   
 
 O. nr. 1705/2016 
 Ordin privind publicarea unei înţelegeri, încheiată prin schimb de note verbale 
 M. Of. nr. 779/5 oct. 2016   
 
 O. nr. 1915/2016 

 Ordin pentru publicarea Acordului încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2016 şi la Chişinău la 17  
 octombrie 2016, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016,  
 încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1  
 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă  
 tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova,  
 semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 
 M. Of. nr. 904/10 nov. 2016   
 
 O. nr. 1986/2016 

 Ordin pentru publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiintei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Mongoliei, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2016 
 M. Of. nr. 931/18 nov. 2016   
 
 O. nr. 2269/2016 

 Ordin pentru publicarea Acordului încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 6 decembrie 2016 şi la Chişinău la 15  
 decembrie 2016, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016  
 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în baza articolului 1 paragraful 3 al Acordului dintre Guvernul României şi  
 Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar  
 nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel  
 cum a fost modificat prin cele cinci protocoale adiţionale, precum şi în baza articolelor 1,2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional 
 M. Of. nr. 1027/21 dec. 2016   
 
 O. nr. 2352/2016 

 Ordin pentru aprobarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul  
 forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2017   
 
 O. nr. 2353/2016 
 Ordin privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 9/4 ian. 2017   
 
 O. nr. 2483/2016 
 Ordin privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale 
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 M. Of. nr. 13/6 ian. 2017   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 1123/M.94/2016 
 Ordin privind publicarea textului Aranjamentului de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii  
 privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii  
 privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 1 iunie 2016 
 M. Of. nr. 698/8 sep. 2016   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 1182/2628/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale  
 "Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa 
 M. Of. nr. 607/9 aug. 2016 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 821/2890/2020  (M. Of. nr. 486/9 iun. 2020) 

 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 O. nr. 1127/4743/2016 
 Ordin privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2016-2017 
 M. Of. nr. 651/25 aug. 2016   
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 I. nr. 166/2016 
 Instrucţiuni privind scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, la bunurile materiale, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 873/1 nov. 2016 
 Modificări: 
 - I. nr. 164/2021  (M. Of. nr. 1050/3 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 4/2016 
 Ordin pentru aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2016   
 
 O. nr. 8/2016 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea  
 aplicării prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 63/28 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 72/2019  (M. Of. nr. 547/3 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 10/2016 

 Ordin privind stabilirea procedurilor de selecţie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de  
 Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu şi alte aspecte organizatorice 
 M. Of. nr. 67/29 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 66/2019  (M. Of. nr. 470/10 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 15/2016 

 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori,  
 semnat la Varşovia la data de 30 septembrie 2015 şi la Bucureşti la data de 29 decembrie 2015, pentru prelungirea valabilităţii  
 Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării  
 Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucureşti la 30 mai 2012 şi la Varşovia  
 la 31 mai 2012 
 M. Of. nr. 118/16 feb. 2016   
 
 O. nr. 18/2016 
 Ordin privind evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră 
 M. Of. nr. 87/5 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 146/2020  (M. Of. nr. 886/29 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 25/2016 

 Ordin privind formarea iniţială, în anul 2016, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii  
 în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere 
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 M. Of. nr. 110/12 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 187/2016  (M. Of. nr. 954/25 nov. 2016) 
 
 
 O. nr. 53/2016 
 Ordin privind condiţiile de preluare a bunurilor şi documentelor Societăţii Comerciale "COMICEX" - S.A. 
 M. Of. nr. 242/1 apr. 2016   
 
 O. nr. 75/2016 

 Ordin pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa  
 rutieră 
 M. Of. nr. 320/26 apr. 2016   
 
 O. nr. 84/2016 

 Ordin privind hrănirea, dotarea locurilor de cazare şi asigurarea cu materiale de igienă personală a străinilor care fac obiectul activităţilor  
 din centrele integrate menţionate la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în  
 cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi 
 M. Of. nr. 410/31 mai 2016   
 
 O. nr. 108/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general 
 M. Of. nr. 547/20 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 133/2019  (M. Of. nr. 939/22 nov. 2019) 
 - O. nr. 173/2020  (M. Of. nr. 1215/11 dec. 2020) - la 1 ianuarie 2021 
 
 
 O. nr. 126/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 676/1 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 47/2018  (M. Of. nr. 458/4 iun. 2018) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 769/6 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 129/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă 
 M. Of. nr. 675/1 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 66/2020  (M. Of. nr. 370/8 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 130/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil 
 M. Of. nr. 680/2 sep. 2016   
 
 O. nr. 131/2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 686/5 sep. 2016   
 
 O. nr. 133/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale 
 M. Of. nr. 691/6 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 42/2017  (M. Of. nr. 314/3 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 136/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor  
 Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 691/6 sep. 2016   
 
 O. nr. 138/2016 
 Ordin privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 700/8 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 32/2017  (M. Of. nr. 207/27 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 140/2016 
 Ordin privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne 
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 M. Of. nr. 702/9 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 155/2016  (M. Of. nr. 768/30 sep. 2016) 
 - O. nr. 144/2017  (M. Of. nr. 917/22 nov. 2017) 
 - O. nr. 100/2018  (M. Of. nr. 780/11 sep. 2018) 
 - O. nr. 82/2019  (M. Of. nr. 562/9 iul. 2019) 
 - O. nr. 87/2020  (M. Of. nr. 479/5 iun. 2020) 
 - O. nr. 119/2021  (M. Of. nr. 824/27 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 144/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice 
 M. Of. nr. 776/4 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 34/2018  (M. Of. nr. 326/13 apr. 2018) 
 
 
 O. nr. 148/2016 

 Ordin privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului de coordonare a procesului de pregătire a Ministerului Afacerilor  
 Interne pentru exercitarea de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 758/28 sep. 2016   
 
 O. nr. 157/2016 

 Ordin pentru aprobarea costului serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la  
 informaţiile de interes public, în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 822/18 oct. 2016   
 
 O. nr. 163/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii  
 internaţionale 
 M. Of. nr. 873/1 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 17/2018  (M. Of. nr. 177/26 feb. 2018) 
 - O. nr. 33/2019  (M. Of. nr. 274/10 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 164/2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului 
 M. Of. nr. 871/1 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 73/2019  (M. Of. nr. 537/1 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 167/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice 
 M. Of. nr. 895/8 nov. 2016   
 
 O. nr. 177/2016 
 Ordin privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 931/18 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 144/2017  (M. Of. nr. 917/22 nov. 2017) 
 - O. nr. 10/2019  (M. Of. nr. 71/29 ian. 2019) 
 - O. nr. 82/2019  (M. Of. nr. 562/9 iul. 2019) 
 - O. nr. 87/2020  (M. Of. nr. 479/5 iun. 2020) 
 - O. nr. 119/2021  (M. Of. nr. 824/27 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 188/2016 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane, necesare operaţionalizării Direcţiei Generale de Protecţie Internă 
 M. Of. nr. 955/25 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 6/2017  (M. Of. nr. 71/27 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 199/2016 

 Ordin privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului "Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a  
 României" 
 M. Of. nr. 1015/16 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 9/2018  (M. Of. nr. 122/8 feb. 2018) 
 
 
 O. nr. 201/2016 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice în Ministerul Afacerilor Interne 
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 M. Of. nr. 1011/16 dec. 2016   
 
 O. nr. 202/2016 
 Ordin pentru aprobarea Structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă 
 M. Of. nr. 1033/22 dec. 2016   
 
 O. nr. 203/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale 
 M. Of. nr. 1062/29 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 32/2020  (M. Of. nr. 152/25 feb. 2020) 
 
 
 O. nr. 210/2016 

 Ordin privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în  
 zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în  
 perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 
 M. Of. nr. 1063/29 dec. 2016   
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 82/813/2016 
 Ordin privind aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi  
 Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30  
 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 
 M. Of. nr. 458/21 iun. 2016   
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 
 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 

 O. nr. 31/M25/999/8148/237/259/221/2016 
 Ordin pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat 
 M. Of. nr. 214/23 mar. 2016   
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 161/2233/2276/6073/1412/M144/2872/46684/9311/253/512/5186/854/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului integrat de acţiune pentru gestionarea unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei 
 M. Of. nr. 1051/27 dec. 2016   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 30/2016 

 Ordin privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 "Asistenţă tehnică" descrisă  
 în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 M. Of. nr. 36/19 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 898/2016  (M. Of. nr. 689/6 sep. 2016) 
 - O. nr. 182/2017  (M. Of. nr. 427/9 iun. 2017) 
 - O. nr. 259/2017  (M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 - O. nr. 252/2020  (M. Of. nr. 815/4 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 116/2016 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor  
 pentru proiectele aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de  
 Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) 
 M. Of. nr. 97/9 feb. 2016 
 Modificări: 
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 - O. nr. 835/2016  (M. Of. nr. 497/4 iul. 2016) 
 - O. nr. 84/2017  (M. Of. nr. 242/7 apr. 2017) 
 - O. nr. 342/2017  (M. Of. nr. 847/26 oct. 2017) 
 
 
 O. nr. 202/2016 
 Ordin pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2016 
 M. Of. nr. 128/18 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 896/2016  (M. Of. nr. 667/30 aug. 2016) 
 
 
 O. nr. 236/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor  
 vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 
 M. Of. nr. 148/26 feb. 2016   
 
 O. nr. 249/2016 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016 
 M. Of. nr. 148/26 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 315/2016  (M. Of. nr. 199/17 mar. 2016) 
 - O. nr. 331/2016  (M. Of. nr. 211/22 mar. 2016) 
 - O. nr. 954/2016  (M. Of. nr. 867/31 oct. 2016) 
 
 
 O. nr. 285/2016 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de  
 investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi  
 a produselor din sectorul pomicol", derulate prin schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii,  
 inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole", aferentă  
 Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 M. Of. nr. 188/14 mar. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 859/2016  (M. Of. nr. 568/27 iul. 2016) 
 - O. nr. 360/2020  (M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 286/2016 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV al anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă  
 de rambursare 
 M. Of. nr. 183/11 mar. 2016   
 
 O. nr. 359/2016 

 Ordin privind aprobarea Listei cu cheltuielile eligibile, aferente funcţionării Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA, şi activităţile  
 desfăşurate în acest sector conform cerinţelor Comisiei Europene, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA 
 M. Of. nr. 267/8 apr. 2016   
 
 O. nr. 364/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin 
 M. Of. nr. 231/29 mar. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 818/2016  (M. Of. nr. 418/2 iun. 2016) 
 - O. nr. 1003/2016  (M. Of. nr. 1064/29 dec. 2016) 
 - O. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 525/18 iun. 2020) 
 - O. nr. 76/2021  (M. Of. nr. 422/21 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 377/2016 

 Ordin privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli  
 aferente perioadei dintre anii şcolari 2010-2011 şi 2015-2016 şi a obligaţiilor evaluatorului 
 M. Of. nr. 237/31 mar. 2016   
 
 O. nr. 431/2016 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru  
 zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  
 2014-2020 şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu" prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente  
 cererilor de plată depuse începând cu anul 2016 
 M. Of. nr. 286/15 apr. 2016   
 
 O. nr. 440/2016 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată, utilizate şi nedecontate în anul 2015, ce beneficiază de ajutor de stat  
 acordat sub formă de rambursare 
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 M. Of. nr. 253/5 apr. 2016   
 
 O. nr. 476/2016 

 Ordin privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi  
 zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015 
 M. Of. nr. 266/7 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 881/2016  (M. Of. nr. 596/5 aug. 2016) 
 
 
 O. nr. 483/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii operaţionale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10,  
 pachetul 8 «Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon» din cadrul Programului Naţional Dezvoltare Rurală 2014  
 - 2020 
 M. Of. nr. 284/14 apr. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 601/8 aug. 2016) 
 Modificări: 
 - O. nr. 313/2017  (M. Of. nr. 793/6 oct. 2017) 
 - O. nr. 1443/2018  (M. Of. nr. 83/1 feb. 2019) 
 - O. nr. 247/2020  (M. Of. nr. 788/28 aug. 2020) - modifică titlul 
 - O. nr. 160/2021  (M. Of. nr. 769/9 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 548/2016 

 Ordin privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă  
 pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 
 M. Of. nr. 282/14 apr. 2016   
 
 O. nr. 772/2016 

 Ordin privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de  
 fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea  
 materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe 
 M. Of. nr. 399/26 mai 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 48/23 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 782/2016 

 Ordin privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării  
 pe anul 2016 
 M. Of. nr. 324/27 apr. 2016   
 
 O. nr. 784/2016 

 Ordin privind cerinţele specifice pentru genurile şi speciile de plante fructifere menţionate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a  
 Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe,  
 cerinţele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii şi normele detaliate privind inspecţiile oficiale care intră în domeniul de  
 aplicare al Directivei 2008/90/CE 
 M. Of. nr. 410/31 mai 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 119/2020  (M. Of. nr. 389/14 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 802/2016 
 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2016/2017 
 M. Of. nr. 366/12 mai 2016   
 
 O. nr. 807/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului  
 comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate 
 M. Of. nr. 390/23 mai 2016   
 
 O. nr. 816/2016 

 Ordin privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale  

 Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 401/26 mai 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 924/2016  (M. Of. nr. 792/7 oct. 2016) 
 - O. nr. 976/2016  (M. Of. nr. 1001/13 dec. 2016) 
 - O. nr. 1185/2016  (M. Of. nr. 1001/13 dec. 2016) 
 - O. nr. 106/2017  (M. Of. nr. 311/2 mai 2017) 
 
 

- O. nr. 500/2019  (M. Of. nr. 828/11 oct. 2019) 
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 O. nr. 819/2016 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente  
 perioadei 1 ianuarie 2016-31 martie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 416/2 iun. 2016   
 
 O. nr. 820/2016 

 Ordin privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor de uz profesional  
 şi responsabilităţile acestuia 
 M. Of. nr. 478/28 iun. 2016   
 
 O. nr. 826/2016 

 Ordin pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a  
 angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări 
 M. Of. nr. 437/10 iun. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 155/2017  (M. Of. nr. 394/25 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 829/2016 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2016 
 M. Of. nr. 496/4 iul. 2016   
 
 O. nr. 832/2016 

 Ordin privind aprobarea componenţei Comisiei pentru analiza solicitărilor pentru acordul prealabil privind plata anuală a cotizaţiilor,  
 respectiv a serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi  
 agroalimentar, a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, a procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi  
 formularistica necesară aplicării schemei 
 M. Of. nr. 464/22 iun. 2016   
 
 O. nr. 857/2016 
 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite" 
 M. Of. nr. 568/27 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 637/2018  (M. Of. nr. 367/27 apr. 2018) 
 - O. nr. 330/2020  (M. Of. nr. 1193/8 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 877/2016 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau  
 adaptării infrastructurii silvice" 
 M. Of. nr. 596/5 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 349/2020  (M. Of. nr. 1274/22 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 884/2016 

 Ordin privind înregistrarea furnizorilor şi a soiurilor şi lista comună a soiurilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei  
 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat  
 producţiei de fructe 
 M. Of. nr. 639/19 aug. 2016   
 
 O. nr. 905/2016 

 Ordin privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru cererile depuse de beneficiarii măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor -  
 pachetul a) - porcine şi pachetul b) - păsări" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 în conformitate cu  
 prevederile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.  
 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile  
 pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru  
 dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii 
 M. Of. nr. 714/15 sep. 2016   
 
 O. nr. 909/2016 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume 
 M. Of. nr. 731/21 sep. 2016     
 O. nr. 910/2016 

 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de  
 comercializare 2016/2017 
 M. Of. nr. 737/22 sep. 2016   
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 O. nr. 911/2016 
 Ordin privind aprobarea unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte, precum şi a modului de acordare a acestora 
 M. Of. nr. 721/19 sep. 2016   
 
 O. nr. 914/2016 
 Ordin privind aprobarea Schemei selecţiei clonale la soiurile de viţă-de-vie 
 M. Of. nr. 745/26 sep. 2016   
 
 O. nr. 934/2016 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente  
 perioadei 1 aprilie 2016-30 iunie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 819/17 oct. 2016   
 
 O. nr. 966/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor  
 fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa  
 de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional  
 de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură 
 M. Of. nr. 903/10 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 262/2017  (M. Of. nr. 615/31 iul. 2017) 
 - O. nr. 325/2017  (M. Of. nr. 830/19 oct. 2017) 
 
 
 O. nr. 994/2016 
 Ordin privind actualizarea Băncii naţionale de date analitice pentru fiecare an de producţie 
 M. Of. nr. 1003/14 dec. 2016   
 
 O. nr. 998/2016 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente  
 perioadei 1 iulie 2016- 30 septembrie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016   
 
 O. nr. 999/2016 

 Ordin privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin  
 pentru fermieri începând cu anul 2016 
 M. Of. nr. 1049/27 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1416/2018  (M. Of. nr. 891/23 oct. 2018) 
 - O. nr. 527/2019  (M. Of. nr. 881/1 nov. 2019) 
 
 
 O. nr. 1002/2016 
 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" 
 M. Of. nr. 20/9 ian. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1464/2018  (M. Of. nr. 994/23 nov. 2018) 
 - O. nr. 67/2020  (M. Of. nr. 174/3 mar. 2020) 
 
 

- O. nr. 341/2020  (M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 2066/2157/2016 
 Ordin privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din  
 cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 M. Of. nr. 990/8 dec. 2016   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 986/2905/2016 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxei pentru aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică 
 M. Of. nr. 1061/29 dec. 2016   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 154/204/2016 
 Ordin privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul  
 2016 
 M. Of. nr. 102/10 feb. 2016 
 Modificări: 
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 - O. nr. 546/716/2016  (M. Of. nr. 292/18 apr. 2016) 
 - O. nr. 824/1096/2016  (M. Of. nr. 454/17 iun. 2016) 
 
 
 O. nr. 284/613/2016 
 Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone 
 M. Of. nr. 280/13 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 824/1096/2016  (M. Of. nr. 454/17 iun. 2016) 
 - O. nr. 915/1978/2016  (M. Of. nr. 842/24 oct. 2016) 
 
 
 O. nr. 358/763/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea  
 grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice 
 M. Of. nr. 348/6 mai 2016 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 358/2020/71/2021  (M. Of. nr. 131/9 feb. 2021) 

 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 864/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei  
 băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a  
 cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 567/27 iul. 2016   
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 O. nr. M.73/2016 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare de garnizoană în Armata României 
 M. Of. nr. 455/17 iun. 2016   
 
 O. nr. M.6/2016 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea Cercului Militar Naţional 
 M. Of. nr. 58/27 ian. 2016   
 
 O. nr. M.19/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind  
 finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională 
 M. Of. nr. 105/10 feb. 2016   
 
 O. nr. M.40/2016 

 Ordin privind coordonarea procesului de planificare a armamentelor pentru dotarea structurilor militare din cadrul Ministerului Apărării  
 Naţionale 
 M. Of. nr. 241/1 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. M.159/2021  (M. Of. nr. 787/16 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. M.70/2016 

 Ordin pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării  
 posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului  
 Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 421/3 iun. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. M.123/2017  (M. Of. nr. 811/13 oct. 2017) 
 - O. nr. M.13/2018  (M. Of. nr. 74/25 ian. 2018) 
 - O. nr. M.225/2018  (M. Of. nr. 1099/27 dec. 2018) 
 - O. nr. M.168/2019  (M. Of. nr. 702/27 aug. 2019) 
 - O. nr. M.226/2021  (M. Of. nr. 1218/22 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. M.82/2016 

 Ordin pentru publicarea fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a înţelegerii privind prelungirea valabilităţii Acordului  
 dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală  
 pentru membrii forţelor armate si dependenţii lor, semnată la Washington la 14 si 17 martie 2016 
 M. Of. nr. 529/14 iul. 2016   
 
 O. nr. M.117/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare 
 M. Of. nr. 854/27 oct. 2016   
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 O. nr. M.122/2016 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri 
 M. Of. nr. 839/24 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. M.171/2019  (M. Of. nr. 729/5 sep. 2019) 
 - O. nr. M164/2021  (M. Of. nr. 808/23 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. M.129/2016 

 Ordin privind stabilirea datelor publice obţinute din activitatea hidrografică maritimă care se pun la dispoziţia utilizatorilor, a activităţilor  
 hidrografice, cartografice şi de publicare ce se pot desfăşura contra cost, precum şi a tarifelor aferente acestora 
 M. Of. nr. 910/11 nov. 2016 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. M.235/2018  (M. Of. nr. 52/21 ian. 2019) 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 

 O. nr. M.66/98/3005/8966//2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză  
 medico-militară 
 M. Of. nr. 708/13 sep. 2016   
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 

 O. nr. M.8/39/8026/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului  
 Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii 
 M. Of. nr. 209/22 mar. 2016   
 
 O. nr. M.24/30/8147/2016 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare 
 M. Of. nr. 130/19 feb. 2016   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 
 O. nr. 282/2016 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o  
 economie digitală competitivă a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea şi asigurarea  
 interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi  
 întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea Big  
 Data" 
 M. Of. nr. 568/27 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 351/2016  (M. Of. nr. 642/22 aug. 2016) 
 
 
 O. nr. 318/2016 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent operaţiunii "Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritară III - Tehnologia  
 informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" 
 M. Of. nr. 864/31 oct. 2016   
 
 O. nr. 455/2016 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent operaţiunii "Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritară III - Tehnologia  
 informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" - apel 2 
 M. Of. nr. 676/1 sep. 2016   
 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 
 

AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI 

 Decizia nr. 114/2016 
 Decizie privind stabilirea tarifelor de utilizare a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) 
 M. Of. nr. 485/29 iun. 2016 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 519/11 iul. 2016) 

 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2097/2016 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova din Ploieşti 
  M. Of. nr. 166/4 mar. 2016 
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 O. nr. 2098/2016 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Marinei Române din Constanţa 
 M. Of. nr. 166/4 mar. 2016   
 
 O. nr. 2239/2016 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Memorial "Octavian Goga" din localitatea Ciucea, judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 294/18 apr. 2016   
 
 O. nr. 2486/2016 

 Ordin pentru aprobarea cerinţelor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele juridice de drept privat, în vederea sprijinirii  
 colectării fondurilor, în numele, pe seama Ministerului Culturii şi în scopul achiziţionării operei de artă "Cuminţenia Pământului" 
 M. Of. nr. 457/21 iun. 2016   
 
 O. nr. 2487/2016 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean Satu Mare din localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 471/24 iun. 2016   
 
 O. nr. 3765/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor  
 istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului 
 M. Of. nr. 743/23 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2978/2019  (M. Of. nr. 813/8 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 3896/2016 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii  
 acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015 
 M. Of. nr. 919/15 nov. 2016   
 
 O. nr. 3958/2016 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos din Galaţi, judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 996/12 dec. 2016   
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 144/2016 

 Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri  
 ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul  
 dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a  
 impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale 
 M. Of. nr. 124/17 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 4201/2020  (M. Of. nr. 1241/16 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 233/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de  
 elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism 
 M. Of. nr. 199/17 mar. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3494/2020  (M. Of. nr. 696/4 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 274/2016 

 Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru  
 ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016 
 M. Of. nr. 184/11 mar. 2016   
 
 O. nr. 292/2016 
 Ordin pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016 
 M. Of. nr. 200/17 mar. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2775/2016  (M. Of. nr. 872/1 nov. 2016) 
 
 
 O. nr. 387/2016 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind recepţia lucrărilor de montaj şi finisare a subansamblurilor nestructurale  
 realizate în sisteme de plăci subţiri pentru montaj uscat", indicativ GE 059/2016 
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 M. Of. nr. 318/26 apr. 2016   
 
 O. nr. 495/2016 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL CĂLAN - S.R.L. 
 M. Of. nr. 300/20 apr. 2016   
 
 O. nr. 760/2016 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului  
 operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 416/2 iun. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 474/24 iun. 2016) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2254/2018  (M. Of. nr. 221/12 mar. 2018) 
 - O. nr. 4316/2020  (M. Of. nr. 1283/23 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 768/2016 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER - S.R.L. 
 M. Of. nr. 419/3 iun. 2016   
 
 O. nr. 847/2016 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "ELECTROPRECIZIA" - S.A. 
 M. Of. nr. 454/17 iun. 2016   
 
 O. nr. 1014/2016 

 Ordin privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu  
 energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort" 
 M. Of. nr. 565/26 iul. 2016   
 
 O. nr. 1077/2016 
 Ordin privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri 
 M. Of. nr. 595/4 aug. 2016   
 
 O. nr. 1895/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor  
 de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice "îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu  
 activitate în construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003 
 M. Of. nr. 767/30 sep. 2016 
 Modificări: 
 - Sentinţă civilă nr. 596/2018  (M. Of. nr. 1112/23 nov.  - anulează art. 70 
 2021) 
 - Sentinţă civilă nr. 97/2019  (M. Of. nr. 1222/23 dec.  - anulează art. 70 
 2021) 
 
 
 O. nr. 2484/2016 
 Ordin privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii ARTEMIS REAL ESTATE - S.R.L. 
 M. Of. nr. 755/28 sep. 2016   
 
 O. nr. 2594/2016 

 Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele  
 fiscale locale 
 M. Of. nr. 798/11 oct. 2016   
 
 O. nr. 3097/2016 
 Ordin pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 970/29 nov. 2016   
 
 O. nr. 3205/2016 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SEPSIIPAR - S.R.L. 
 M. Of. nr. 1050/27 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 6426/2018  (M. Of. nr. 1081/20 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 3245/2016 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii BANAT PARK SERVICES - S.R.L. 
  M. Of. nr. 1068/30 dec. 2016 
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 O. nr. 3246/2016 

 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea - S.A. pentru locaţia din comuna  
 Tileagd, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 1068/30 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 5425/2018  (M. Of. nr. 718/20 aug. 2018) 
 - O. nr. 577/2021  (M. Of. nr. 451/27 apr. 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 3254/2016 

 Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea  
 competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional  
 2014-2020 
 M. Of. nr. 1053/27 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 7209/2017  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2017) 
 - O. nr. 2253/2018  (M. Of. nr. 223/13 mar. 2018) 
 - O. nr. 2651/2019  (M. Of. nr. 784/26 sep. 2019) 
 - O. nr. 1127/2020  (M. Of. nr. 156/26 feb. 2020) 
 - O. nr. 1525/2020  (M. Of. nr. 446/27 mai 2020) 
 - O. nr. 4439/2020  (M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 3293/2016 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea şi valorificarea bunurilor sechestrate 
 M. Of. nr. 1072/30 dec. 2016 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 4513/2018  (M. Of. nr. 349/20 apr. 2018) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

 O. nr. 549/518/2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului 
 M. Of. nr. 444/14 iun. 2016   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 404/409/2016 
 Ordin pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial  
 Mediu 2007-2013, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile  
 Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora 
 M. Of. nr. 256/6 apr. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 401/26 mai 2016) 
 
 
 O. nr. 1865/1735/2016 

 Ordin pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial  
 Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 71 din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile  
 Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora 
 M. Of. nr. 667/30 aug. 2016   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 1069/1578/114/2016 
 Ordin pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind  
 Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 
 M. Of. nr. 659/29 aug. 2016   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 340/607/190/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea  
 fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada  
 2014-2020 
 M. Of. nr. 414/1 iun. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1018/2239/1643/2016  (M. Of. nr. 746/26 sep.  
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 2016) 
 - O. nr. 5687/1799/2017  (M. Of. nr. 713/4 sep. 2017) 
 - O. nr. 7029/3340/2017  (M. Of. nr. 31/12 ian. 2018) 
 - O. nr. 3482/2773/961/2020  (M. Of. nr. 880/25 sep.  
 2020) 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI    
 O. nr. 964/2016 

 Ordin privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora,  
 tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional  
 de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari  
 publici pentru anul 2016 
 M. Of. nr. 289/15 apr. 2016   
 
 O. nr. 1423/2016 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016 
 M. Of. nr. 428/7 iun. 2016   
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 

 O. nr. 261/2016 
 Ordin privind accesul la informaţiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 M. Of. nr. 352/9 mai 2016   
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 1143/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării  
 întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 826/19 oct. 2016   
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 
 
 O. nr. 455/2016 

 Ordin privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul  
 de stat 
 M. Of. nr. 378/17 mai 2016   
 
 O. nr. 548/2016 

 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipiente simple sub  
 presiune 
 M. Of. nr. 462/22 iun. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1406/2018  (M. Of. nr. 955/13 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 693/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual  
 pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 508/6 iul. 2016   
 
 O. nr. 694/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual  
 pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural 
 M. Of. nr. 513/7 iul. 2016   
 
 O. nr. 695/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual  
 de microindustrializare 
 M. Of. nr. 511/7 iul. 2016   
 
 O. nr. 780/2016 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare 
 M. Of. nr. 548/20 iul. 2016   
 
 O. nr. 838/2016 
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 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea  
 abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START 
 M. Of. nr. 595/4 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 915/2016  (M. Of. nr. 675/1 sep. 2016) 
 - O. nr. 1260/2016  (M. Of. nr. 892/8 nov. 2016) 
 - O. nr. 666/2017  (M. Of. nr. 426/8 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 839/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea  
 înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 
 
 M. Of. nr. 597/5 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 665/2017  (M. Of. nr. 426/8 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 873/2016 

 Ordin privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru  
 conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 
 M. Of. nr. 777/4 oct. 2016   
 
 O. nr. 1026/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru organizarea  
 Târgului întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016 
 M. Of. nr. 757/28 sep. 2016   
 
 O. nr. 1027/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual  
 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 
 M. Of. nr. 783/5 oct. 2016   
 
 O. nr. 1210/2016 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea IOR - S.A. 
 M. Of. nr. 860/28 oct. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) 
 
 
 O. nr. 1277/2016 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente sub presiune 
 M. Of. nr. 905/10 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1404/2018  (M. Of. nr. 952/12 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 1422/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor  
 economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor 
 M. Of. nr. 35/12 ian. 2017   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 

 O. nr. 199/2016 

 Ordin privind procedura emiterii avizului prealabil de funcţionare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement din  
 staţiunile turistice 
 M. Of. nr. 467/22 iun. 2016   
 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 O. nr. 5660/2016 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de director  
 general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare 
 M. Of. nr. 897/9 nov. 2016   
 
 O. nr. 3002/2016 

 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Ingineria produselor alimentare" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea  
 "Ştefan cel Mare" din Suceava 
 M. Of. nr. 31/15 ian. 2016   
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 O. nr. 3003/2016 
 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Geografie" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Craiova 
 M. Of. nr. 31/15 ian. 2016   
 
 O. nr. 3048/2016 

 Ordin privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti  
 şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de  
 alerte pentru diplomele false 
 M. Of. nr. 44/20 ian. 2016   
 
 O. nr. 3049/2016 

 Ordin privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare  
 al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ  
 preuniversitar acreditate din România 
 M. Of. nr. 44/20 ian. 2016   
 
 O. nr. 3051/2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a 
 M. Of. nr. 43/20 ian. 2016   
 
 O. nr. 3069/2016 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale  
 examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016 
 M. Of. nr. 67/29 ian. 2016   
 
 O. nr. 3107/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de  
 doctorat pentru anul universitar 2016-2017 
 M. Of. nr. 69/1 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3755/2016  (M. Of. nr. 376/17 mai 2016) 
 
 
 O. nr. 3158/2016 
 Ordin privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 
 M. Of. nr. 132/19 feb. 2016   
 
 O. nr. 3235/2016 

 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Istorie" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea "Petru Maior" din Târgu  
 Mureş 
 M. Of. nr. 165/4 mar. 2016   
 
 O. nr. 3489/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat  
 Şcoala Gimnazială nr. 1 din localitatea Buftea 
 M. Of. nr. 297/19 apr. 2016   
 
 O. nr. 3496/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016   
 
 O. nr. 3497/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "mecanică", calificarea profesională "mecanic  
 auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Transcom" din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 297/19 apr. 2016   
 
 O. nr. 3499/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electronică automatizări",  
 calificarea profesională "tehnician în automatizări" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe  
 Balş" din municipiul Adjud 
 M. Of. nr. 297/19 apr. 2016   
 
 O. nr. 3500/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "electric", calificarea profesională "electrician  
 nave" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" din municipiul Brăila 
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 M. Of. nr. 297/19 apr. 2016   
 
 O. nr. 3501/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician proiectant CAD" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza" din  
 municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 297/19 apr. 2016   
 
 O. nr. 3508/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "estetica şi igiena corpului  
 omenesc", calificarea profesională "coafor stilist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM  
 "Spiru Haret" din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2016   
 
 O. nr. 3514/2016 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Maryland" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2016   
 
 O. nr. 3515/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Montessori Haus" din  
 municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 3516/2016 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul F.E.G. din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2016   
 
 O. nr. 3517/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015, începând cu anul şcolar 2016-2017 
 M. Of. nr. 302/20 apr. 2016   
 
 O. nr. 3525/2016 

 Ordin acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Don  
 Orione" din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2016   
 
 O. nr. 3526/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificările  
 profesionale "tehnician în turism", "tehnician în gastronomie", respectiv pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "industrie  
 alimentară", calificarea profesională "tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "agent de turism - ghid" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" din  
 municipiul Brăila 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2016   
 
 O. nr. 3527/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Banatul" din  
 municipiul Caransebeş 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2016   
 
 O. nr. 3528/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mini London" din municipiul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2016   
 
 O. nr. 3530/2016 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor  
 de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2016 
 M. Of. nr. 249/4 apr. 2016   
 
 O. nr. 3549/2016 

 Ordin privind sesiunea specială de evaluare naţională 2016 pentru elevii din clasa a VII l-a participanţi la loturile naţionale de pregătire  
 pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale 
  M. Of. nr. 269/8 apr. 2016 
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 O. nr. 3590/2016 
 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial 
 M. Of. nr. 446/15 iun. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 4828/2018  (M. Of. nr. 783/12 sep. 2018) 
 - O. nr. 5086/2019  (M. Of. nr. 732/6 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 3647/2016 

 Ordin privind prelucrarea de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor a cererilor de obţinere a cârdului  
 profesional european pentru profesii nereglementate în România, dar reglementate în alte state membre ale Spaţiului Economic European  
 (SEE) şi emiterea cardului profesional european pentru prestarea temporară şi ocazională de servicii, fără verificare prealabilă în statul  
 membru de stabilire 
 M. Of. nr. 297/19 apr. 2016   
 
 O. nr. 3696/2016 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little London" din localitatea Voluntari  
 de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "London College" din localitatea Voluntari 
 M. Of. nr. 354/9 mai 2016   
 
 O. nr. 3742/2016 
 Ordin privind aprobarea modelului Suplimentului descriptiv la certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS 
 M. Of. nr. 403/27 mai 2016   
 
 O. nr. 3775/2016 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar  
 cu bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate 
 M. Of. nr. 437/10 iun. 2016   
 
 O. nr. 3784/2016 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Funny English Center" din municipiul  
 laşi şi Şcoala "Funny English Center" din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională  
 "Spectrum" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 406/30 mai 2016   
 
 O. nr. 3787/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Puiuţul Pufos" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 403/27 mai 2016   
 
 O. nr. 3788/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Adeona Kindergarten" din  
 municipiul Buzău 
 M. Of. nr. 403/27 mai 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 4726/2020  (M. Of. nr. 699/4 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 3789/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician proiectant CAD", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician metrolog" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" din localitatea Vulcan 
 M. Of. nr. 406/30 mai 2016   
 
 O. nr. 3790/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "economic", calificarea profesională  
 "tehnician în activităţi economice", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în turism", profilul "resurse  
 naturale şi protecţia mediului", domeniul "protecţia mediului", calificarea profesională "tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului",  
 profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant CAD" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Ion Mincu" din municipiul Focşani 
 M. Of. nr. 406/30 mai 2016   
 
 O. nr. 3791/2016 

 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 406/30 mai 2016   
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 O. nr. 3792/2016 
 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Spectrum" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 406/30 mai 2016   
 
 O. nr. 3793/2016 

 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Olga Gudynn International School" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 406/30 mai 2016   
 
 O. nr. 3838/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor 
 M. Of. nr. 429/8 iun. 2016   
 
 O. nr. 3844/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ  
 preuniversitar 
 M. Of. nr. 411/31 mai 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 4005/2018  (M. Of. nr. 551/2 iul. 2018) 
 - O. nr. 4276/2019  (M. Of. nr. 508/24 iun. 2019) 
 - O. nr. 4596/2020  (M. Of. nr. 562/29 iun. 2020) 
 - O. nr. 3563/2021  (M. Of. nr. 349/6 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 3855/2016 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ  
 preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017 
 M. Of. nr. 493/1 iul. 2016   
 
 O. nr. 3874/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 martie-15 aprilie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 
 M. Of. nr. 426/7 iun. 2016   
 
 O. nr. 3876/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Troiţa" din  
 municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 426/7 iun. 2016   
 
 O. nr. 3879/2016 

 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Piticot" din municipiul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 426/7 iun. 2016   
 
 O. nr. 3880/2016 

 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Trei Ursuleţi" din  
 municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 426/7 iun. 2016   
 
 O. nr. 3881/2016 
 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Carol Davila" din municipiul Tecuci 
 M. Of. nr. 426/7 iun. 2016   
 
 O. nr. 4420/2016 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 10-a 
 M. Of. nr. 508/6 iul. 2016   
 
 O. nr. 4422/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala  
 Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 569/27 iul. 2016   
 
 O. nr. 4457/2016 

 Ordin privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală  
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 din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a  
 IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional 
 M. Of. nr. 660/29 aug. 2016   
 
 O. nr. 4476/2016 

 Ordin privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul  
 preuniversitar, pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial şi liceal - şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera  
 didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2017   
 
 O. nr. 4477/2016 

 Ordin privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţiile didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar  
 secretar şcolar, laborant şcolar, pedagog şcolar, corepetitor, pe etape de formare continuă - debutant şi cu vechime mai mare de 5  
 ani/experimentat 
 M. Of. nr. 65/26 ian. 2017   
 
 O. nr. 4577/2016 
 Ordin privind structura anului şcolar 2016-2017 
 M. Of. nr. 552/21 iul. 2016      
 O. nr. 4687/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical generalist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular "Vasile Goldiş"  
 din municipiul Arad 
 M. Of. nr. 648/24 aug. 2016   
 
 O. nr. 4688/2016 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Cami" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 650/24 aug. 2016   
 
 O. nr. 4689/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Sfinţii Trei Ierarhi" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 638/19 aug. 2016   
 
 O. nr. 4690/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin "Pro Deo" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 638/19 aug. 2016   
 
 O. nr. 4691/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Panda" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 638/19 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 6141/2016  (M. Of. nr. 35/12 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 4692/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Eugen Nicoară"  
 din municipiul Sighişoara 
 M. Of. nr. 648/24 aug. 2016   
 
 O. nr. 4694/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 
 M. Of. nr. 650/24 aug. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 189/16 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 4695/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala  
 Postliceală Sanitară "Sf. Luca" din municipiul Tulcea 
 M. Of. nr. 650/24 aug. 2016   
 
 O. nr. 4742/2016 
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 Ordin pentru aprobarea Statutului elevului 
 M. Of. nr. 645/23 aug. 2016   
 
 O. nr. 4938/2016 

 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală" în cadrul şcolii doctorale  
 organizate în Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 
 M. Of. nr. 700/8 sep. 2016   
 
 O. nr. 4939/2016 

 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din  
 Oradea 
 M. Of. nr. 649/24 aug. 2016   
 
 O. nr. 4940/2016 

 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală" în cadrul şcolii doctorale  
 organizate în Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 
 M. Of. nr. 649/24 aug. 2016   
 
 O. nr. 4941/2016 
 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Studii culturale" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Bucureşti 
 M. Of. nr. 649/24 aug. 2016     
 O. nr. 4959/2016 

 Ordin cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea autorizării, respectiv acreditării unităţilor de învăţământ profesional şi  
 tehnic pentru calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor 
 M. Of. nr. 698/8 sep. 2016   
 
 O. nr. 4971/2016 
 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ţăndărică 2" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 694/7 sep. 2016   
 
 O. nr. 4973/2016 
 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ţăndărică 4" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 694/7 sep. 2016   
 
 O. nr. 4974/2016 
 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Elf" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 694/7 sep. 2016   
 
 O. nr. 4977/2016 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Monterra" din municipiul Bucureşti de  
 către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Monterra" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 704/9 sep. 2016   
 
 O. nr. 4979/2016 

 Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Trei Ursuleţi 1" din municipiul Oradea  
 de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Trei Ursuleţi" din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 698/8 sep. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 783/5 oct. 2016) 
 
 
 O. nr. 5010/2016 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a, alternativa educaţională Waldorf 
 M. Of. nr. 753/27 sep. 2016   
 
 O. nr. 5033/2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat 
 M. Of. nr. 856/27 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 4324/2020  (M. Of. nr. 437/25 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 5034/2016 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului naţional "Şcoala altfel" 
 M. Of. nr. 771/3 oct. 2016   
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 O. nr. 5042/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 
 M. Of. nr. 780/5 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 6142/2016  (M. Of. nr. 40/13 ian. 2017) 
 - O. nr. 4925/2017  (M. Of. nr. 801/10 oct. 2017) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 5052/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kids Club" din satul Roşu, respectiv  
 pentru Şcoala "Kids Club" din satul Roşu 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 5053/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Emanuel" din  
 municipiul Alba Iulia 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 5054/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul  
 Teoretic Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Botoşani 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 5055/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "economic", calificarea profesională  
 "tehnician în activităţi economice", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificarea profesională "coafor stilist" din cadrul  
 unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Craiova 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 5056/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Adventistă "Matca" din  
 localitatea Matca 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 5057/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii  
 European" din municipiul Bacău 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 5058/2016 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 5059/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 5060/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din  
 municipiul Odorheiu Secuiesc 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 5061/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical de radiologie", domeniul "electronică", calificarea profesională "tehnician electronist telecomunicaţii",  
 domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "asistent manager unităţi hoteliere" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 5062/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Ion Nănuţi" din  
 localitatea Călăraşi 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
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 O. nr. 5063/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Româno-Finlandeză" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 5064/2016 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Zece" din localitatea Voluntari 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 5068/2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat 
 M. Of. nr. 841/24 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 4326/2020  (M. Of. nr. 440/26 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 5069/2016 
 Ordin privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 
 M. Of. nr. 841/24 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3793/2017  (M. Of. nr. 323/5 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 5070/2016 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017 
 M. Of. nr. 696/7 sep. 2016   
 
 
 O. nr. 5071/2016 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 
 M. Of. nr. 696/7 sep. 2016   
 
 O. nr. 5074/2016 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar  
 2016-2017 
 M. Of. nr. 696/7 sep. 2016   
 
 O. nr. 5077/2016 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 
 M. Of. nr. 717/16 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3794/2017  (M. Of. nr. 325/5 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 5078/2016 

 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul  
 profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 
 M. Of. nr. 717/16 sep. 2016   
 
 O. nr. 5086/2016 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale 
 M. Of. nr. 933/21 nov. 2016   
 
 O. nr. 5121/2016 

 Ordin privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului naţional al  
 calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic 
 M. Of. nr. 656/26 aug. 2016   
 
 O. nr. 5167/2016 

 Ordin privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 şi nivel 4 conform Cadrului  
 naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul teologic 
 M. Of. nr. 774/4 oct. 2016   
 
 O. nr. 5183/2016 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare ale disciplinelor de specialitate pentru curriculumul diferenţiat - filiera vocaţională - profilul  
 artistic - specializarea conservare-restaurare bunuri culturale (clasele a XI-a şi a XII-a) 
 M. Of. nr. 816/17 oct. 2016   
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 O. nr. 5223/2016 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar  
 2016-2017 
 M. Of. nr. 754/28 sep. 2016   
 
 O. nr. 5291/2016 
 Ordin privind evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat acreditate 
 M. Of. nr. 840/24 oct. 2016   
 
 O. nr. 5382/2016 
 Ordin privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017 
 M. Of. nr. 925/17 nov. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016) 
 
 
 O. nr. 5415/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind recunoaşterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele membre ale  
 Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, în vederea  
 continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice în România 
 M. Of. nr. 823/18 oct. 2016   
 
 O. nr. 5446/2016 

 Ordin privind încadrarea în gradul I, respectiv în gradul II a instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea stabilirii cuantumului  
 salariilor de bază pentru funcţiile didactice şi didactice auxiliare de conducere 
 M. Of. nr. 849/26 oct. 2016   
 
 O. nr. 5458/2016 

 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din  
 Petroşani 
 M. Of. nr. 826/19 oct. 2016   
 
 O. nr. 5459/2016 

 Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală" în cadrul şcolii doctorale  
 organizate în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi 
 M. Of. nr. 826/19 oct. 2016   
 
 O. nr. 5608/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5616/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal" , profilul "real" , specializarea "matematică-informatică" , profilul  
 "umanist" , specializarea "filologie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Europeană  
 Bucureşti" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 942/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5617/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Alba  
 Iulia 
 M. Of. nr. 942/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5618/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Goldiş" din  
 municipiul Marghita 
 M. Of. nr. 942/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5619/2016 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Călăraşi 
 M. Of. nr. 942/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5620/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din  
 municipiul Tecuci 
 M. Of. nr. 942/23 nov. 2016   
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 O. nr. 5621/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Aprendis" din  
 municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 942/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5622/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii  
 European" din municipiul Piatra-Neamţ 
 M. Of. nr. 946/24 nov. 2016   
 
 O. nr. 5623/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii  
 European" din municipiul Fălticeni 
 M. Of. nr. 946/24 nov. 2016   
 
 O. nr. 5624/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii  
 European" din municipiul Fălticeni 
 M. Of. nr. 946/24 nov. 2016   
 
 O. nr. 5625/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal" , domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică" , calificarea  
 profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG  
 din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 946/24 nov. 2016   
 
 O. nr. 5626/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Universul  
 Copilăriei" din localitatea Moşoaia 
 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5627/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Licuricii" din  
 localitatea Topoloveni 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5628/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu predare în limba germană  
 "Fridolin" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5629/2016 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Eurokid" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5630/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Căsuţa Piticilor" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5631/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program  
 prelungit "Bentipami" din municipiul Baia Mare 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5632/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Maria Clara Kindergarten" din  
 municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5633/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Licurici" din  
 municipiul Alba Iulia 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016 
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 O. nr. 5634/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala  
 Postliceală "FEG Education" din municipiul Mangalia 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5635/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Copil Dorit" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5636/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Varlaam Mitropolitul" din  
 municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5637/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Just 4 Kids" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 5739/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul  
 şcolar 2017-2018 
 M. Of. nr. 1012/16 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3151/2017  (M. Of. nr. 112/9 feb. 2017) 
 
 
 O. nr. 5777/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa  
 efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea  
 organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 
 M. Of. nr. 982/7 dec. 2016   
 
 O. nr. 5784/2016 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 11-a 
 M. Of. nr. 984/7 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3104/2017  (M. Of. nr. 61/20 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 5801/2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti 
 M. Of. nr. 989/8 dec. 2016   
 
 O. nr. 5803/2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Athenaeum" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 989/8 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 5054/2018  (M. Of. nr. 816/24 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 5804/2016 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru  
 Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
 M. Of. nr. 994/9 dec. 2016   
 
 O. nr. 5819/2016 

 Ordin privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi  
 unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia 
 M. Of. nr. 1000/13 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3173/2021  (M. Of. nr. 114/3 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 5825/2016 
 Ordin privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state 
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 M. Of. nr. 980/7 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3858/2017  (M. Of. nr. 366/17 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 5829/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Copil Dorit" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 1049/27 dec. 2016   
 
 O. nr. 5849/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai - 30 august 2016 
 M. Of. nr. 1034/22 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 4926/2017  (M. Of. nr. 799/10 oct. 2017) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 5850/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Wilhelm Moldovan" din  
 municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 1049/27 dec. 2016   
 
 O. nr. 5858/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Ana Lugojana" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 1049/27 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 5400/2020  (M. Of. nr. 925/9 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 5859/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Discovery" din oraşul  
 Voluntari 
 M. Of. nr. 1049/27 dec. 2016   
 
 O. nr. 5866/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin "PRO DEO" din  

 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 1049/27 dec. 2016   
 
 O. nr. 5867/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Transcom" din municipiul  
 Sibiu 
 M. Of. nr. 1049/27 dec. 2016   
 
 O. nr. 5868/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program  
 prelungit "Daniela" din comuna Floreşti 
 M. Of. nr. 1036/22 dec. 2016   
 
 O. nr. 5874/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Ioan" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 1036/22 dec. 2016   
 
 O. nr. 5875/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din comuna  
 Sânnicolau Mare 
 M. Of. nr. 1036/22 dec. 2016   
 
 O. nr. 5876/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education"  
 din municipiul Mangalia 
 M. Of. nr. 1036/22 dec. 2016   
 
 O. nr. 5878/2016 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău 
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 M. Of. nr. 1036/22 dec. 2016   
 
 O. nr. 5879/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din  
 municipiul Odorheiu Secuiesc 
 M. Of. nr. 1040/23 dec. 2016   
 
 O. nr. 5880/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 1040/23 dec. 2016   
 
 O. nr. 5881/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical de farmacie", "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Zalău 
 M. Of. nr. 1040/23 dec. 2016   
 
 O. nr. 5888/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ana Lugojana" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 1040/23 dec. 2016   
 
 O. nr. 5889/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Vincenzina Cuzmano" din satul  
 Roşu, comuna Chiajna 
 M. Of. nr. 1040/23 dec. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 189/16 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 5906/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Hansel und Gretel" din  
 municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016   
 
 O. nr. 5916/2016 

 Ordin privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul  
 de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2016-2017 
 M. Of. nr. 1020/19 dec. 2016   
 
 O. nr. 5920/2016 

 Ordin pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului  
 universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii  
 universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,  
 tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2016-2017 
 M. Of. nr. 1039/22 dec. 2016   
 
 O. nr. 5922/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice  
 din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate 
 M. Of. nr. 1007/15 dec. 2016   
 
 O. nr. 5923/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu  
 profesional, obţinute în străinătate 
 M. Of. nr. 1014/16 dec. 2016   
 
 O. nr. 6045/2016 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare a programelor de  
 formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar - CSA 
 M. Of. nr. 1038/22 dec. 2016   
 
 O. nr. 6085/2016 

 Ordin privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  
 Consiliului de etică şi management universitar 
 M. Of. nr. 1036/22 dec. 2016 
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 Modificări: 
 - O. nr. 4783/2017  (M. Of. nr. 750/19 sep. 2017) 
 - O. nr. 5552/2017  (M. Of. nr. 975/8 dec. 2017) 
 
 
 O. nr. 6102/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de  
 doctorat 
 M. Of. nr. 1071/30 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3062/2018  (M. Of. nr. 116/6 feb. 2018) 
 - O. nr. 5618/2019  (M. Of. nr. 5/7 ian. 2020) 
 - O. nr. 4205/2020  (M. Of. nr. 372/8 mai 2020) 
 - O. nr. 3199/2021  (M. Of. nr. 106/1 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 6121/2016 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii  
 acreditate de învăţământ superior din străinătate 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2017   
 
 O. nr. 6125/2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 3471/2017  (M. Of. nr. 215/29 mar. 2017) 
 - O. nr. 5643/2017  (M. Of. nr. 1034/28 dec. 2017) 
 - O. nr. 5664/2019  (M. Of. nr. 13/10 ian. 2020) 
 - O. nr. 4020/2020  (M. Of. nr. 299/9 apr. 2020) 
 - O. nr. 4206/2020  (M. Of. nr. 372/8 mai 2020) 
 - O. nr. 3200/2021  (M. Of. nr. 106/1 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 6129/2016 

 Ordin privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a  
 gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat si a atestatului de abilitare 
 M. Of. nr. 123/15 feb. 2017   
 
 O. nr. 6134/2016 
 Ordin privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar 
 M. Of. nr. 27/10 ian. 2017   
 
 
 O. nr. 6153/2016 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2017   
 
 O. nr. 6154/2016 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate,  
 înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 14/6 ian. 2017   
 
 O. nr. 6155/2016 
 Ordin privind derularea Programului naţional "2017 -Anul învăţământului profesional şi tehnic în România" 
 M. Of. nr. 35/12 ian. 2017   
 
 O. nr. 6156/2016 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini 
 M. Of. nr. 9/4 ian. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 3873/2017  (M. Of. nr. 547/11 iul. 2017) 
 - O. nr. 4174/2018  (M. Of. nr. 680/6 aug. 2018) 
 - O. nr. 4866/2019  (M. Of. nr. 716/30 aug. 2019) 
 - O. nr. 5629/2020  (M. Of. nr. 920/9 oct. 2020) 
 - O. nr. 5215/2021  (M. Of. nr. 899/20 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 6158/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ  
 preuniversitar din România 
 M. Of. nr. 11/5 ian. 2017   
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 O. nr. 6180/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 localitatea Câmpeni 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2017   
 
 O. nr. 6181/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Angels" din localitatea  
 Păuleşti 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2017   
 
 O. nr. 6182/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Fun - Tastic  
 Kids" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2017   
 
 O. nr. 6183/2016 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ana" din localitatea Săpânţa 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2017   
 
 O. nr. 6184/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016 
 M. Of. nr. 21/9 ian. 2017   
 
 O. nr. 6185/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Româno-Finlandeză" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2017   
 
 O. nr. 6187/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Madona Dudu"  
 din municipiul Craiova 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2017   
 
 O. nr. 6188/2016 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Anastasya" din localitatea  
 Corbeanca 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2017   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE    
 O. nr. 3602/2016 

 Ordin privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat - 2016 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale  
 lărgite ce se pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în  
 universităţile din străinătate 
 M. Of. nr. 289/15 apr. 2016   
 
 O. nr. 5921/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile  
 organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ  
 universitar acreditate din străinătate 
 M. Of. nr. 1007/15 dec. 2016   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1486/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat 
 M. Of. nr. 337/3 mai 2016   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 52/2016 

 Ordin privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din  
 salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015  
 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 52/25 ian. 2016   
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 O. nr. 82/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31  
 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor  
 publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor  
 publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice 
 M. Of. nr. 57/26 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 233/2016  (M. Of. nr. 130/19 feb. 2016) 
 - O. nr. 28/2021  (M. Of. nr. 31/12 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 101/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în  
 Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 87/5 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 741/2021  (M. Of. nr. 650/1 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 102/2016 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile  
 pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de  
 simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al  
 reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie 
 M. Of. nr. 96/9 feb. 2016   
 
 O. nr. 103/2016 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin.  
 (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 106/11 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1058/2016  (M. Of. nr. 529/14 iul. 2016) 
 - O. nr. 2148/2020  (M. Of. nr. 628/17 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 104/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată,  
 prevăzut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei  
 pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
 M. Of. nr. 92/8 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1058/2016  (M. Of. nr. 529/14 iul. 2016) 
 
 
 O. nr. 105/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale  
 anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a  
 Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire 
 M. Of. nr. 90/8 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2920/2016  (M. Of. nr. 20/9 ian. 2017) 
 - O. nr. 741/2021  (M. Of. nr. 650/1 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 131/2016 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2016 
 M. Of. nr. 68/29 ian. 2016   
 
 O. nr. 132/2016 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 februarie 2016 
 M. Of. nr. 68/29 ian. 2016   
 
 O. nr. 221/2016 
 Ordin pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate 
 M. Of. nr. 147/25 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2331/2017  (M. Of. nr. 745/15 sep. 2017) 
 - O. nr. 3626/2018  (M. Of. nr. 1011/29 nov. 2018) 
 - O. nr. 474/2021  (M. Of. nr. 361/8 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 227/2016 

 Ordin pentru aprobarea publicării Scrisorii de acord, semnată la Bruxelles la 14 septembrie 2015 şi la Bucureşti la 16 noiembrie 2015,  
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 între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi România privind asistenţa financiară nerambursabilă, în valoare de  
 488.100 dolari SUA, acordată României sub forma unui grant destinat întăririi responsabilităţii financiare în sectorul public 
 M. Of. nr. 160/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 231/2016 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin  
 redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni scadente în data de 29 octombrie 2025 şi, respectiv, în data de 29 octombrie 2035, în sumă de  
 maximum 2 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", şi desemnarea  
 administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 129/18 feb. 2016   
 
 O. nr. 236/2016 
 Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual 
 M. Of. nr. 146/25 feb. 2016   
 
 O. nr. 295/2016 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 martie 2016 
 M. Of. nr. 161/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 296/2016 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna martie 2016 
 M. Of. nr. 161/2 mar. 2016   
 
 O. nr. 319/2016 

 Ordin pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru  
 consum 
 M. Of. nr. 203/18 mar. 2016   
 
 O. nr. 324/2016 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind  
 stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis 
 M. Of. nr. 228/28 mar. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2412/2017  (M. Of. nr. 762/25 sep. 2017) 
 - O. nr. 2464/2019  (M. Of. nr. 657/7 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 412/2016 
 Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete 
 M. Of. nr. 228/28 mar. 2016   
 
 O. nr. 450/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de  
 operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial 
 
 M. Of. nr. 274/12 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 543/2017  (M. Of. nr. 243/7 apr. 2017) 
 - O. nr. 894/2017  (M. Of. nr. 467/21 iun. 2017) 
 - O. nr. 995/2017  (M. Of. nr. 559/14 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 458/2016 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 aprilie 2016 
 M. Of. nr. 241/1 apr. 2016   
 
 O. nr. 517/2016 

 Ordin pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare -  
 Forexebug 
 M. Of. nr. 307/21 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 384/2017  (M. Of. nr. 169/8 mar. 2017) 
 - O. nr. 1026/2017  (M. Of. nr. 603/26 iul. 2017) 
 - O. nr. 2744/2017  (M. Of. nr. 812/13 oct. 2017) 
 - O. nr. 3338/2017  (M. Of. nr. 32/15 ian. 2018) 
 - O. nr. 2458/2018  (M. Of. nr. 565/5 iul. 2018) 
 - O. nr. 128/2019  (M. Of. nr. 70/29 ian. 2019) 
 - O. nr. 2407/2019  (M. Of. nr. 514/25 iun. 2019) 
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 - O. nr. 3192/2019  (M. Of. nr. 805/4 oct. 2019) 
 - O. nr. 3774/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) 
 - O. nr. 260/2020  (M. Of. nr. 74/3 feb. 2020) 
 
 
 O. nr. 529/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,  
 precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea  
 şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,  
 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme  
 metodologice în domeniul contabilităţii publice 
 M. Of. nr. 299/19 apr. 2016   
 
 O. nr. 532/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate  
 unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri  
 financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum  
 şi unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de  
 autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale 
 M. Of. nr. 288/15 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2158/2016  (M. Of. nr. 683/2 sep. 2016) 
 
 
 O. nr. 570/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind solicitarea certificatelor de atestare fiscală de către secretariatul Comisiei pentru autorizarea  
 operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi de către structurile care asigură secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor  
 de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 350/6 mai 2016   
 
 O. nr. 583/2016 

 Ordin pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 M. Of. nr. 355/10 mai 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1830/2020  (M. Of. nr. 302/10 apr. 2020) 
 - O. nr. 499/2021  (M. Of. nr. 410/20 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 597/2016 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 2016 
 M. Of. nr. 333/29 apr. 2016   
 
 O. nr. 719/2016 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în cadrul  
 Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" prin emiterea de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de  
 maximum 2 miliarde euro şi desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 381/19 mai 2016   
 
 O. nr. 811/2016 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iunie 2016 
 M. Of. nr. 409/31 mai 2016   
 
 O. nr. 905/2016 
 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă" 
 M. Of. nr. 460/21 iun. 2016   
 
 O. nr. 1016/2016 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iulie 2016 
 M. Of. nr. 492/30 iun. 2016   
 
 O. nr. 1054/2016 

 Ordin pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor  
 debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum şi de  
 stabilire a documentaţiei care însoţeşte cererea 
 M. Of. nr. 565/26 iul. 2016   
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 O. nr. 1072/2016 

 Ordin privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
 nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
 M. Of. nr. 575/28 iul. 2016   
 
 O. nr. 1079/2016 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice ediţia CENTENAR în cadrul  
 Programului FIDELIS 
 M. Of. nr. 518/8 iul. 2016   
 
 O. nr. 1099/2016 
 Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice 
 M. Of. nr. 577/29 iul. 2016   
 
 O. nr. 1169/2016 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2016 
 M. Of. nr. 579/29 iul. 2016   
 
 O. nr. 1265/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind  
 operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind  
 introducerea sistemelor moderne de plată 
 M. Of. nr. 603/8 aug. 2016   
 
 O. nr. 1939/2016 

 Ordin privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea  
 contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile  
 financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare  
 aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a  
 acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de  
 raportare şi diligenţă fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat 
 M. Of. nr. 648/24 aug. 2016   
 
 O. nr. 2144/2016 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2016 
 M. Of. nr. 668/31 aug. 2016   
 
 O. nr. 2229/2016 

 Ordin de aplicare a prevederilor art. 55 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe  
 anul 2016 
 M. Of. nr. 715/15 sep. 2016   
 
 O. nr. 2245/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă 
 M. Of. nr. 729/21 sep. 2016   
 
 O. nr. 2301/2016 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin  
 redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 26 mai 2028, în sumă de maximum 1 miliard euro, în cadrul Programului-cadru  
 de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", şi desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 757/28 sep. 2016   
 
 O. nr. 2336/2016 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 octombrie 2016 
 M. Of. nr. 772/3 oct. 2016   
 
 O. nr. 2433/2016 

 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica  
 sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată 
 M. Of. nr. 860/28 oct. 2016   
 
 O. nr. 2460/2016 
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 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica  
 sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
 M. Of. nr. 860/28 oct. 2016   
 
 O. nr. 2554/2016 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2016 
 M. Of. nr. 875/1 nov. 2016   
 
 O. nr. 2672/2016 

 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a verifica şi controla perceperea şi  
 virarea timbrului Crucii Roşii şi de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie  
 din România nr. 139/1995 
 M. Of. nr. 1001/13 dec. 2016   
 
 O. nr. 2774/2016 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 decembrie 2016 
 M. Of. nr. 967/29 nov. 2016   
 
 O. nr. 2799/2016 

 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica  
 sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea  
 unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 1006/15 dec. 2016   
 
 O. nr. 2833/2016 

 Ordin privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii unei persoane fizice care a constituit depozit la Casa  
 de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 996/12 dec. 2016   
 
 O. nr. 2844/2016 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
 M. Of. nr. 1020/19 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 895/2017  (M. Of. nr. 463/21 iun. 2017) 
 - O. nr. 2827/2017  (M. Of. nr. 873/7 nov. 2017) 
 - O. nr. 3189/2017  (M. Of. nr. 1001/18 dec. 2017) 
 - O. nr. 470/2018  (M. Of. nr. 66/23 ian. 2018) 
 - O. nr. 1243/2018  (M. Of. nr. 120/7 feb. 2018) 
 - O. nr. 2531/2018  (M. Of. nr. 623/18 iul. 2018) 
 - O. nr. 3067/2018  (M. Of. nr. 792/17 sep. 2018) 
 - O. nr. 3456/2018  (M. Of. nr. 942/7 nov. 2018) 
 - O. nr. 2493/2019  (M. Of. nr. 596/19 iul. 2019) 
 - O. nr. 2206/2020  (M. Of. nr. 675/30 iul. 2020) 
 - O. nr. 58/2021  (M. Of. nr. 66/21 ian. 2021) 
 - O. nr. 410/2021  (M. Of. nr. 285/22 mar. 2021) 
 - O. nr. 1239/2021  (M. Of. nr. 1012/22 oct. 2021) 
 - O. nr. 1592/2021  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2022) 
 - O. nr. 85/2022  (M. Of. nr. 100/1 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 2873/2016 

 Ordin privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu  
 capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale 
 M. Of. nr. 1023/20 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 768/2017  (M. Of. nr. 415/6 iun. 2017) 
 - O. nr. 1951/2018  (M. Of. nr. 414/15 mai 2018) 
 - O. nr. 1750/2019  (M. Of. nr. 180/6 mar. 2019) 
 
 
 O. nr. 2883/2016 
 Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete 
 M. Of. nr. 1049/27 dec. 2016   
 
 O. nr. 2890/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 
 M. Of. nr. 1042/23 dec. 2016   
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 O. nr. 2909/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către  
 ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 19/9 ian. 2017   
 
 O. nr. 2922/2016 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2017 
 M. Of. nr. 1065/29 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 81/2017  (M. Of. nr. 47/17 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 2934/2016 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul programului "Prima casă", a nivelului primei de  
 garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de  
 stimulare a cumpărării de autoturisme noi 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2017   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 1155/868/2016 
 Ordin privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte  
 produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul  
 agricol 
 M. Of. nr. 572/28 iul. 2016 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 3132/472/2017  (M. Of. nr. 49/18 ian. 2018) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 2852/2237/2016 
 Ordin privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiei contractuale de consilier  
 financiar bancar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 
 M. Of. nr. 1027/21 dec. 2016   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 O. nr. 94/137/2016 
 Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de  
 informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 122/17 feb. 2016   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 O. nr. 1056/4435/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal 
 M. Of. nr. 526/13 iul. 2016   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 1022/2562/2016 
 Ordin privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din  
 patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit 
 M. Of. nr. 524/12 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1886/2017  (M. Of. nr. 518/4 iul. 2017) 
 - O. nr. 2368/2604/C/2019  (M. Of. nr. 532/28 iun.  
 2019) 
 
 

- O. nr. 1075/2021  (M. Of. nr. 673/8 iul. 2021) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 125/165/2016 
 Ordin privind aprobarea procedurii de emitere şi a modelului tichetului social pentru grădiniţă, prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind  
 stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 
 M. Of. nr. 105/10 feb. 2016   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 65/2016/1712/2015 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele  
 activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor 
 M. Of. nr. 70/1 feb. 2016   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 90/2016 

 Ordin pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a  
 Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central 
 M. Of. nr. 45/20 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1960/2019  (M. Of. nr. 600/22 iul. 2019) 
 - O. nr. 3896/2020  (M. Of. nr. 1104/19 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 370/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea  
 modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 72/1 feb. 2016   
 
 O. nr. 442/2015 

 Ordin privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi  
 procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer 
 M. Of. nr. 74/2 feb. 2016   
 
 O. nr. 501/2016 

 Ordin privind stabilirea unor competenţe în sarcina Direcţiei Generale a Vămilor şi structurilor vamale subordonate şi pentru aprobarea  
 modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate de către Direcţia Generală a Vămilor şi structurile vamale subordonate în  
 activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile 
 M. Of. nr. 82/4 feb. 2016   
 
 O. nr. 503/2016 

 Ordin în vederea publicării înţelegerii dintre autorităţile competente ale României şi Statelor Unite ale Americii privind îmbunătăţirea  
 conformităţii fiscale şi implementarea FATCA 
 M. Of. nr. 70/1 feb. 2016   
 
 O. nr. 517/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind normele generale şi speciale de dotare a personalului din structurile de executări silite  
 cazuri speciale 
 M. Of. nr. 74/2 feb. 2016   
 
 O. nr. 522/2016 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative 
 M. Of. nr. 78/3 feb. 2016   
 
 O. nr. 531/2016 
 Ordin privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 
 M. Of. nr. 89/5 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 877/2017  (M. Of. nr. 181/14 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 560/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii şi pentru modificarea unor prevederi  
 referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii 
 M. Of. nr. 83/4 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1024/2017  (M. Of. nr. 321/4 mai 2017) 
 - O. nr. 2932/2017  (M. Of. nr. 828/19 oct. 2017) 
 - O. nr. 2942/2018  (M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 587/2016 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin  
 autoimpunere sau reţinere la sursă 
 M. Of. nr. 94/8 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1053/2016  (M. Of. nr. 209/22 mar. 2016) 
 - O. nr. 869/2017  (M. Of. nr. 175/10 mar. 2017) 
 - O. nr. 2935/2017  (M. Of. nr. 812/13 oct. 2017) 
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 - O. nr. 3781/2017  (M. Of. nr. 1037/28 dec. 2017) 
 - O. nr. 1203/2018  (M. Of. nr. 424/18 mai 2018) 
 - O. nr. 3105/2018  (M. Of. nr. 1067/17 dec. 2018) 
 - O. nr. 426/2019  (M. Of. nr. 140/21 feb. 2019) 
 - O. nr. 935/2020  (M. Of. nr. 325/21 apr. 2020) 
 - O. nr. 3011/2020  (M. Of. nr. 651/23 iul. 2020) 
 - O. nr. 51/2021  (M. Of. nr. 59/19 ian. 2021) 
 - O. nr. 64/2022  (M. Of. nr. 55/19 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 588/2016 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 M. Of. nr. 93/8 feb. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 156/1 mar. 2016) 
 
 
 O. nr. 591/2016 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările  
 intracomunitare" 
 M. Of. nr. 94/8 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 592/2017  (M. Of. nr. 88/31 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 592/2016 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" 
 M. Of. nr. 94/8 feb. 2016   
 
 O. nr. 631/2016 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea  
 adăugată 
 M. Of. nr. 131/19 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3698/2016  (M. Of. nr. 1059/29 dec. 2016) 
 - O. nr. 1381/2017  (M. Of. nr. 342/10 mai 2017) 
 - O. nr. 1888/2019  (M. Of. nr. 592/18 iul. 2019) 
 - O. nr. 1699/2021  (M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021) - la data de 3 februarie 2022 
 - O. nr. 1941/2021  (M. Of. nr. 1191/16 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 727/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea  
 modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 150/26 feb. 2016   
 
 O. nr. 767/2016 
 Ordin privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală 
 M. Of. nr. 150/26 feb. 2016   
 
 O. nr. 793/2016 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia  
 ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată" 
 M. Of. nr. 146/25 feb. 2016   
 
 O. nr. 829/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse  
 accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile 
 M. Of. nr. 179/10 mar. 2016   
 
 
 O. nr. 962/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin  
 autoimpunere sau reţinere la sursă 
 M. Of. nr. 233/30 mar. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 934/2020  (M. Of. nr. 325/21 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 1094/2016 

 Ordin pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul cu atribuţii  
 de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 239/31 mar. 2016   
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 O. nr. 1099/2016 

 Ordin privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare  
 silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 239/31 mar. 2016   
 
 O. nr. 1155/2016 
 Ordin privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale 
 M. Of. nr. 274/12 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2949/2017  (M. Of. nr. 830/19 oct. 2017) 
 - O. nr. 3733/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) 
 - O. nr. 2343/2018  (M. Of. nr. 854/9 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 1162/2016 
 Ordin privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale 
 M. Of. nr. 292/18 apr. 2016   
 
 O. nr. 1190/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR. 
 M. Of. nr. 312/22 apr. 2016   
 
 O. nr. 1191/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de  
 origine preferenţială şi a certificatelor A.TR. 
 M. Of. nr. 312/22 apr. 2016   
 
 O. nr. 1192/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine  
 obligatorii în România 
 M. Of. nr. 312/22 apr. 2016   
 
 O. nr. 1193/2016 

 Ordin pentru aprobarea normelor tehnice de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării  
 deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în România 
 M. Of. nr. 314/25 apr. 2016   
 
 O. nr. 1194/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului 
 M. Of. nr. 309/22 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 867/2017  (M. Of. nr. 187/16 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 1195/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului 
 M. Of. nr. 306/21 apr. 2016   
 
 O. nr. 1196/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare şi completare a notificării de reexport 
 M. Of. nr. 306/21 apr. 2016   
 
 O. nr. 1503/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a  
 Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a  
 modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 403/27 mai 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 409/2021  (M. Of. nr. 278/19 mar. 2021) 
 - O. nr. 1699/2021  (M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021) - la data de 3 februarie 2022 
 
 
 O. nr. 1510/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial  
 prelucrat, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 387/20 mai 2016   
 
 O. nr. 1559/2016 
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 Ordin privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII  
 "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii  
 nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 
 M. Of. nr. 394/24 mai 2016   
 
 O. nr. 1850/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun  
 prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 471/24 iun. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2329/2016  (M. Of. nr. 626/16 aug. 2016) 
 - O. nr. 3620/2016  (M. Of. nr. 1023/20 dec. 2016) 
 - O. nr. 1960/2018  (M. Of. nr. 700/10 aug. 2018) 
 
 
 O. nr. 1863/2016 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare 
 M. Of. nr. 474/24 iun. 2016   
 
 O. nr. 1882/2016 

 Ordin privind aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse şi scoase din  
 Uniunea Europeană prin birouri vamale din România 
 M. Of. nr. 496/4 iul. 2016   
 
 O. nr. 1883/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR 
 M. Of. nr. 512/7 iul. 2016   
 
 O. nr. 1884/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a regimurilor speciale 
 M. Of. nr. 496/4 iul. 2016   
 
 O. nr. 1885/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import 
 M. Of. nr. 503/5 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 866/2017  (M. Of. nr. 187/16 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 1886/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane 
 M. Of. nr. 500/5 iul. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 601/8 aug. 2016) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1627/2018  (M. Of. nr. 575/6 iul. 2018) 
 
 
 O. nr. 1887/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului 
 M. Of. nr. 502/5 iul. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 601/8 aug. 2016) 
 Modificări: 
 - O. nr. 94/2017  (M. Of. nr. 35/12 ian. 2017) 
 - O. nr. 2601/2018  (M. Of. nr. 935/6 nov. 2018) 
 - O. nr. 1211/2021  (M. Of. nr. 807/23 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 1888/2016 

 Ordin privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin  
 dintr-o ţară terţă 
 M. Of. nr. 496/4 iul. 2016   
 
 O. nr. 1889/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a  
 exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun 
 M. Of. nr. 513/7 iul. 2016   
 
 O. nr. 1890/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a  
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 mărfurilor 
 M. Of. nr. 502/5 iul. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 604/9 aug. 2016) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1518/2021  (M. Of. nr. 1028/28 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 1891/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la  
 poziţia tarifară 0803 90 10 
 M. Of. nr. 501/5 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1355/2021  (M. Of. nr. 899/20 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 1892/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale şi a Notelor explicative privind  
 codurile utilizate pe formularele declaraţiei vamale 
 M. Of. nr. 507/6 iul. 2016   
 
 O. nr. 2011/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin.  
 (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 589/3 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3300/2017  (M. Of. nr. 938/28 nov. 2017) 
 - O. nr. 1699/2021  (M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021) - la data de 3 februarie 2022 
 
 
 O. nr. 2012/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului  
 unor formulare 
 M. Of. nr. 592/3 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2899/2017  (M. Of. nr. 802/10 oct. 2017) 
 
 
 O. nr. 2037/2016 

 Ordin privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de  
 TVA 
 M. Of. nr. 534/15 iul. 2016   
 
 O. nr. 2047/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a  
 sumelor încasate în contul 50.86.09 "Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din  
 Legea nr. 241/2005" 
 M. Of. nr. 542/19 iul. 2016   
 
 O. nr. 2089/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele  
 impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 868/31 oct. 2016   
 
 O. nr. 2460/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de completare a  
 casetelor 2, 8,14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării 
 M. Of. nr. 649/24 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2254/2019  (M. Of. nr. 694/22 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 2546/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor,  
 modului de utilizare şi de păstrare a unor formulare 
 M. Of. nr. 703/9 sep. 2016 
   
 
 O. nr. 2554/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau  
 instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din  
 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale 
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 M. Of. nr. 712/14 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3488/2020  (M. Of. nr. 873/24 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 2759/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere 
 M. Of. nr. 778/4 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2661/2017  (M. Of. nr. 750/19 sep. 2017) 
 
 
 O. nr. 2810/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii,  
 efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România 
 M. Of. nr. 844/25 oct. 2016   
 
 O. nr. 2901/2016 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia  
 EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/ exceptare de accize 
 M. Of. nr. 861/28 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1263/2018  (M. Of. nr. 515/22 iun. 2018) 
 - O. nr. 4156/2020  (M. Of. nr. 1309/30 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 2902/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către  
 contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente 
 M. Of. nr. 807/13 oct. 2016   
 
 O. nr. 2994/2016 

 Ordin privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente,  
 precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat şi persoane  
 juridice străine sau persoane fizice nerezidente 
 M. Of. nr. 854/27 oct. 2016   
 
 O. nr. 3006/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi  
 conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 894/8 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3480/2017  (M. Of. nr. 995/14 dec. 2017) 
 
 
 O. nr. 3140/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau  
 mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de  
 menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii  
 permanente" 
 M. Of. nr. 893/8 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3769/2017  (M. Of. nr. 1033/28 dec. 2017) 
 - O. nr. 1699/2021  (M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021) - la data de 3 februarie 2022 
 
 
 O. nr. 3386/2016 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind  
 accizele" 
 M. Of. nr. 950/25 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 4160/2017  (M. Of. nr. 14/8 ian. 2018) 
 - O. nr. 3200/2018  (M. Of. nr. 18/8 ian. 2019) 
 - O. nr. 706/2020  (M. Of. nr. 217/17 mar. 2020) 
 - O. nr. 4072/2020  (M. Of. nr. 1246/17 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 3454/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi  
 sau instituţii publice 
 M. Of. nr. 968/29 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 63/2017  (M. Of. nr. 32/11 ian. 2017) 
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 O. nr. 3607/2016 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii 
 M. Of. nr. 1023/20 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2201/2019  (M. Of. nr. 697/23 aug. 2019) 
 - O. nr. 1619/2021  (M. Of. nr. 991/18 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 3626/2016 

 Ordin privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor  
 competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei  
 conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului  
 automat de informaţii financiare 
 M. Of. nr. 1026/20 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2309/2017  (M. Of. nr. 635/3 aug. 2017) 
 - O. nr. 4142/2017  (M. Of. nr. 8/4 ian. 2018) 
 - O. nr. 2851/2018  (M. Of. nr. 998/26 nov. 2018) 
 - O. nr. 3321/2019  (M. Of. nr. 1011/16 dec. 2019) 
 - O. nr. 883/2020  (M. Of. nr. 288/6 apr. 2020) 
 - O. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 33/12 ian. 2021) 
 - O. nr. 1275/2021  (M. Of. nr. 808/23 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 3695/2016 

 Ordin pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele  
 fizice 
 M. Of. nr. 1068/30 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3726/2017  (M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017) 
 
 
 O. nr. 3696/2016 

 Ordin pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi  
 contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de  
 Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600  
 "Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii" 
 M. Of. nr. 1069/30 dec. 2016   
 
 O. nr. 3698/2016 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale  
 de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în  
 scopuri de taxă pe valoarea adăugată 
 M. Of. nr. 1059/29 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1699/2021  (M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021) - la data de 3 februarie 2022 
 
 
 O. nr. 3706/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu  
 permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor  
 legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care  
 România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale 
 M. Of. nr. 19/9 ian. 2017   
 
 O. nr. 3610/2016 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii 
 M. Of. nr. 1034/22 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2716/2018  (M. Of. nr. 937/6 nov. 2018) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 I. nr. 1/2016 

 Instrucţiuni privind modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate şi încadrarea acestor modificări ca  
 fiind substanţiale sau nesubstanţiale 
 M. Of. nr. 171/7 mar. 2016   
 
 I. nr. 2/2016 

 Instrucţiune emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de  
 concesiune de servicii 
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 M. Of. nr. 272/11 apr. 2016   
 
 O. nr. 281/2016 
 Ordin privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale 
 M. Of. nr. 487/30 iun. 2016   
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 O. nr. 44/2016 

 Ordin privind regimul de depunere a cererilor de rambursare finale de către beneficiarii Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea  
 resurselor umane" 
 M. Of. nr. 26/14 ian. 2016   
 
 O. nr. 533/2016 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI360°) în comunităţile marginalizate în care există  
 populaţie aparţinând minorităţii rome", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4  
 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi  
 excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri  
 integrate" 
 M. Of. nr. 320/26 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1526/2020  (M. Of. nr. 1299/28 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 534/2016 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI360°) în comunităţile marginalizate", aferentă  
 Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei",  
 obiectivul specific 4.2 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate  
 (non roma), prin implementarea de măsuri integrate" 
 M. Of. nr. 322/27 apr. 2016   
 
 O. nr. 1284/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare,  
 servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene 
 M. Of. nr. 618/12 aug. 2016   
 
 O. nr. 1838/2016 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital uman  
 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu  
 profil nonagricol din zona urbană" 
 M. Of. nr. 710/14 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 7211/2017  (M. Of. nr. 1029/27 dec. 2017) 
 - O. nr. 1627/2019  (M. Of. nr. 778/25 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 1853/2016 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale", aferentă Programului  
 operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific  
 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă" 
 M. Of. nr. 725/20 sep. 2016   
 
 O. nr. 2044/2016 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Diaspora Start Up", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020,  
 axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil  
 nonagricol din zona urbană" 
 M. Of. nr. 811/14 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 5976/2017  (M. Of. nr. 796/9 oct. 2017) 
 - O. nr. 1626/2019  (M. Of. nr. 778/25 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 2101/2016 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea  
 Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 
 M. Of. nr. 838/21 oct. 2016   
 
 O. nr. 2102/2016 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul  
 României privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 
 M. Of. nr. 838/21 oct. 2016   
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 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 181/473/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015  
 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile 
 M. Of. nr. 291/18 apr. 2016   
 
 O. nr. 285/300/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de  
 investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu 
 M. Of. nr. 193/15 mar. 2016   
 
 O. nr. 698/1425/2016 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de  
 eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social  
 european şi Fondul de coeziune 2014-2020 
 M. Of. nr. 647/24 aug. 2016 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1266/2730/2019  (M. Of. nr. 715/30 aug. 2019) 

 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 O. nr. 146/C/2016 

 Ordin privind prelungirea aplicării în anul 2016 a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice  
 privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din  
 sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale  
 pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de  
 repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează 
 M. Of. nr. 71/1 feb. 2016   
 
 O. nr. 340/C/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de limba română, în vederea  
 recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând  
 Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene pentru exercitarea acestei profesii în România 
 M. Of. nr. 140/24 feb. 2016   
 
 O. nr. 942/C/2016 

 Ordin privind aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu", altele  
 decât cele finanţate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 
 M. Of. nr. 249/4 apr. 2016   
 
 O. nr. 1297/C/2016 

 Ordin pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corecţiei vizuale pentru funcţionarii publici cu statut  
 special din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 323/27 apr. 2016   
 
 O. nr. 1339/C/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ocupare a funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al  
 Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 M. Of. nr. 337/3 mai 2016   
 
 O. nr. 2140/C/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante  
 din sistemul de probaţiune 
 M. Of. nr. 445/15 iun. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 3013/C/2020  (M. Of. nr. 701/5 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 2384/C/2016 
 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti 
 M. Of. nr. 565/26 iul. 2016   
 
 O. nr. 2385/C/2016 

 Ordin pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit, în condiţiile legii, către Agenţia Naţională de Administrare a  
 Bunurilor Indisponibilizate situaţia la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului sau prin încheierea judecătorului de  
 cameră preliminară ori a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate 
 M. Of. nr. 509/6 iul. 2016   
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 O. nr. 2560/C/2016 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în  
 anul 2016 
 M. Of. nr. 822/18 oct. 2016   
 
 O. nr. 2657/C/2016 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotarea personalului de  
 penitenciare 
 M. Of. nr. 638/19 aug. 2016   
 
 O. nr. 2724/C/2016 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar  
 vacante corespunzătoare funcţiilor de execuţie de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi  
 laboratoarelor de expertize criminalistice 
 M. Of. nr. 582/1 aug. 2016   
 
 O. nr. 3338/C/2016 

 Ordin privind aprobarea formatului-cadru al secţiunii "Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei  
 întreprinderi" din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta şi al dovezii  
 privind îndeplinirea procedurii de publicare 
 M. Of. nr. 745/26 sep. 2016   
 
 O. nr. 3511/C/2016 

 Ordin privind stabilirea condiţiilor în care poate fi valorificat, pe piaţa liberă, excedentul de produse realizat în gospodăriile  
 agrozootehnice 
 M. Of. nr. 778/4 oct. 2016   
 
 O. nr. 3561/C/2016 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a  
 posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova  
 concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2016 
 M. Of. nr. 825/19 oct. 2016   
 
 O. nr. 3562/C/2016 
 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2016 
 M. Of. nr. 830/20 oct. 2016   
 
 O. nr. 3848/C/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă asigurate de către administraţia locului  
 de deţinere 
 M. Of. nr. 933/21 nov. 2016   
 
 O. nr. 3949/C/2016 
 Ordin pentru aprobarea normelor privind asigurarea gratuită de către administraţia locului de deţinere a unui număr de ziare sau publicaţii 
 M. Of. nr. 954/25 nov. 2016   
 
 O. nr. 4000/C/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei  
 Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 965/29 nov. 2016   
 
 O. nr. 4682/C/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate  
 Organizată şi Terorism 
 M. Of. nr. 1060/29 dec. 2016   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 3563/C/1132/2016 
 Ordin privind stabilirea cuantumului onorariului notarial achitat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru  
 eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentare, a certificatelor de legatar şi a  
 certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobilele ce au făcut obiectul înregistrării sistematice 
 M. Of. nr. 784/6 oct. 2016   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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 O. nr. 4344/C/2843/2016 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate 
 M. Of. nr. 1037/22 dec. 2016   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 3262/C/2236/2016 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000  
 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
 M. Of. nr. 754/28 sep. 2016   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 443/2016 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi  
 programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc 
 M. Of. nr. 427/7 iun. 2016 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 562/2020  (M. Of. nr. 867/23 sep. 2020) 
 - Decizia nr. 983/2021  (M. Of. nr. 902/21 sep. 2021) 
 
 
 Decizia nr. 467/2016 

 Decizie privind cazarmamentul asigurat persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei  
 Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 446/15 iun. 2016   
 
 Decizia nr. 468/2016 

 Decizie privind conţinutul setului de produse igienico-sanitare pus la dispoziţia persoanelor private de libertate cu ocazia primirii în  
 locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 485/29 iun. 2016   
 
 Decizia nr. 470/2016 
 Decizie privind procedura de lucru pentru programarea prealabilă a vizitei 
 M. Of. nr. 487/30 iun. 2016   
 
 Decizia nr. 488/2016 

 Decizie privind procedura de distribuire a materialelor destinate exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă de către  
 persoanele private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 546/20 iul. 2016   
 
 Decizia nr. 490/2016 
 Decizie pentru aprobarea graficului efectuării transportului deţinuţilor între unităţile penitenciare 
 M. Of. nr. 511/7 iul. 2016 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 708/2018  (M. Of. nr. 1060/14 dec. 2018) 
 - Decizia nr. 462/2019  (M. Of. nr. 575/15 iul. 2019) 
 - Decizia nr. 384/2020  (M. Of. nr. 249/26 mar. 2020) 
 
 
 Decizia nr. 532/2016 
 Decizie privind stabilirea tarifului pentru serviciile de fotocopiere a documentelor aflate în dosarul individual 
 M. Of. nr. 600/8 aug. 2016   
 
 Decizia nr. 581/2016 

 Decizie privind înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, realizat prin Programul R023 "Servicii  
 corecţionale, inclusiv sancţiuni non privative de libertate", finanţat de Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 
 M. Of. nr. 658/29 aug. 2016 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 441/2018  (M. Of. nr. 412/15 mai 2018) 
 
 
 Decizia nr. 642/2016 

 Decizie privind aprobarea Instrumentului standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de persoanele internate în locurile de deţinere din  
 subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 791/7 oct. 2016   
 
 Decizia nr. 859/2016 
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 Decizie pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului  
 şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 25/10 ian. 2017 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 322/2021  (M. Of. nr. 70/22 ian. 2021) 

 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 O. nr. 46/2016 

 Ordin privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei  
 ecologice europene Natura 2000 în România 
 M. Of. nr. 114/15 feb. 2016   
 
 O. nr. 114/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău 
 M. Of. nr. 301/20 apr. 2016   
 
 O. nr. 115/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0080 Fânaţurile de la Glodeni 
 M. Of. nr. 198/17 mar. 2016   
 
 O. nr. 140/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0362 - Râul Gilort 
 M. Of. nr. 192/15 mar. 2016   
 
 O. nr. 141/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad Balvanyos 
 M. Of. nr. 231/29 mar. 2016   
 
 O. nr. 152/2016 

 Ordin pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul  
 contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor  
 silvice 
 M. Of. nr. 100/9 feb. 2016   
 
 O. nr. 208/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0199 Platoul Meledic şi ale ariei  
 naturale protejate Platoul Meledic, cod 2.267 
 M. Of. nr. 483/29 iun. 2016   
 
 O. nr. 209/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0229 Siriu 
 M. Of. nr. 524/12 iul. 2016   
 
 O. nr. 210/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0139 Pădurea Breana-Roşcani şi al ariei naturale protejate  
 Pădurea Breana-Roşcani, cod 2.404 
 M. Of. nr. 527/13 iul. 2016   
 
 O. nr. 211/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de managemental ariei naturale protejate Pădurea Camniţa - cod 2.259 
 M. Of. nr. 479/28 iun. 2016   
 
 O. nr. 215/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu 
 M. Of. nr. 581/1 aug. 2016   
 
 O. nr. 230/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale Codrul secular Runc 
 M. Of. nr. 155/1 mar. 2016   
 
 O. nr. 343/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0221 Săraturile din Valea Ilenei 
 M. Of. nr. 226/28 mar. 2016   
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 O. nr. 344/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară "Fâneţele seculare Ponoare" 
 M. Of. nr. 218/24 mar. 2016   
 
 O. nr. 345/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Fâneţele seculare Frumoasa 
 M. Of. nr. 233/30 mar. 2016   
 
 O. nr. 346/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale Secu 
 M. Of. nr. 246/4 apr. 2016   
 
 O. nr. 347/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al ariei protejate Lacul Cuejdel 
 M. Of. nr. 267/8 apr. 2016   
 
 O. nr. 351/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0118 Movilele de la Păucea 
 M. Of. nr. 436/10 iun. 2016   
 
 O. nr. 368/2016 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 167/4 mar. 2016   
 
 O. nr. 389/2016 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Castor fiber 
 M. Of. nr. 214/23 mar. 2016   
 
 O. nr. 456/2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere 
 M. Of. nr. 262/7 apr. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 10/5 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 556/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale Lacul Bălătău 
 M. Of. nr. 339/4 mai 2016   
 
 O. nr. 625/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0183 Pădurea Vlădila 
 M. Of. nr. 920/16 nov. 2016   
 
 O. nr. 626/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0168 Pădurea Sarului 
 M. Of. nr. 921/16 nov. 2016   
 
 O. nr. 647/2016 

 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)  
 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
 M. Of. nr. 349/6 mai 2016   
 
 O. nr. 652/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate Lacul Snagov 
 M. Of. nr. 380/18 mai 2016   
 
 O. nr. 654/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de managemental sitului Natura 2000 ROSCI0177 Pădurea Topana 
 M. Of. nr. 1063/29 dec. 2016   
 
 O. nr. 656/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0225 Seaca - Optăşani 
 M. Of. nr. 940/23 nov. 2016   
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 O. nr. 694/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor  
 băneşti 
 M. Of. nr. 402/27 mai 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 404/2018  (M. Of. nr. 359/25 apr. 2018) 
 
 
 O. nr. 711/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0014 Bucşani 
 M. Of. nr. 379/18 mai 2016   
 
 O. nr. 712/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0119 Muntele Mare 
 M. Of. nr. 480/28 iun. 2016   
 
 O. nr. 719/2016 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 2016-2017 
 M. Of. nr. 295/19 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1927/2016  (M. Of. nr. 823/18 oct. 2016) 
 
 
 O. nr. 747/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş 
 M. Of. nr. 446/15 iun. 2016   
 
 O. nr. 753/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0252 Topliţa - Scaunul Rotund Borsec 
 M. Of. nr. 427/7 iun. 2016   
 
 O. nr. 754/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare şi  
 ale ariei naturale protejate de interes naţional 2.206 Peştera Tăuşoare 
 M. Of. nr. 405/30 mai 2016   
 
 O. nr. 766/2016 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 379/18 mai 2016   
 
 O. nr. 767/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0120 Muntele Tâmpa şi Rezervaţiei Naturale Tâmpa  
 (Muntele) 
 M. Of. nr. 413/1 iun. 2016   
 
 O. nr. 787/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scroviştea şi ROSPA0140  
 Scroviştea 
 M. Of. nr. 412/1 iun. 2016   
 
 O. nr. 788/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi al ariei naturale  
 protejate de interes naţional 2.179. Poiana cu narcise de la Goronişte 
 M. Of. nr. 406/30 mai 2016   
 
 O. nr. 794/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0403 Vânju Mare 
 M. Of. nr. 382/19 mai 2016   
 
 O. nr. 797/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0101 Larion şi al ariei  
 naturale protejate de interes naţional 2.222 Crovul de la Larion 
 M. Of. nr. 537/18 iul. 2016   
 
 O. nr. 798/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSC10145 Pădurea de la Alparea şi al ariei  
 naturale protejate de interes naţional 2.175. Pădurea cu narcise din Oşorhei 
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 M. Of. nr. 455/17 iun. 2016   
 
 O. nr. 813/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0102 Leaota 
 M. Of. nr. 397/25 mai 2016   
 
 O. nr. 840/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairât 
 M. Of. nr. 426/7 iun. 2016   
 
 O. nr. 841/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0099 Lacul Ştiucilor - Sic  
 - Puini - Bonţida, ale ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeşului şi ale ariilor naturale protejate de importanţă  
 naţională cu care acestea se suprapun 
 M. Of. nr. 433/9 iun. 2016   
 
 O. nr. 842/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0059 Lacul  
 Strachina 
 M. Of. nr. 632/17 aug. 2016   
 
 O. nr. 871/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0165 Pădurea Pogăneşti şi al ariei naturale protejate  
 Pădurea Pogăneşti, cod 2.417 
 M. Of. nr. 642/22 aug. 2016   
 
 O. nr. 872/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu 
 M. Of. nr. 472/24 iun. 2016   
 
 O. nr. 873/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate Pădurea Fundeanu, cod 2.407 
 M. Of. nr. 641/22 aug. 2016   
 
 O. nr. 874/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0205 Poienile cu narcise de la  
 Dumbrava Vadului şi Rezervaţiei naturale Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului 
 M. Of. nr. 462/22 iun. 2016   
 
 O. nr. 875/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Sitului ROSCI0242 Tinovul Apa Roşie 
 M. Of. nr. 467/22 iun. 2016   
 
 O. nr. 877/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0175 Pădurea Tălăşmani şi al ariei naturale protejate  
 Pădurea Tălăşmani, cod 2.408 
 M. Of. nr. 639/19 aug. 2016   
 
 O. nr. 908/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Sitului ROSCI0374 Râul Negru 
 M. Of. nr. 458/21 iun. 2016   
 
 O. nr. 909/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0090 Harghita Mădăraş şi al Rezervaţiei  
 naturale 2.493 Lacul Dracului 
 M. Of. nr. 835/21 oct. 2016   
 
 O. nr. 922/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu 
 M. Of. nr. 932/21 nov. 2016   
 
 O. nr. 923/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele şi al ariei  
 naturale protejate de interes naţional Pădurea Gârboavele, cod 2.403 
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 M. Of. nr. 635/18 aug. 2016   
 
 O. nr. 944/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0057 Dealul Istriţa 
 M. Of. nr. 497/4 iul. 2016   
 
 O. nr. 946/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0141 Subcarpaţii Vrancei 
 M. Of. nr. 525/13 iul. 2016   
 
 O. nr. 947/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuţi şi al rezervaţiei  
 naturale Pădurea Dălhăuţi, cod 2.187 
 M. Of. nr. 644/23 aug. 2016    
 
 O. nr. 948/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0060 Dealurile Agighiolului şi al ariei  
 naturale protejate Agighiol-Nucarilor, cod 2.771 
 M. Of. nr. 515/7 iul. 2016   
 
 O. nr. 949/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior şi al  
 ariilor naturale protejate cu care se suprapune 
 M. Of. nr. 651/25 aug. 2016   
 
 O. nr. 950/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac 
 M. Of. nr. 825/19 oct. 2016   
 
 O. nr. 951/2016 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada  
 de vânătoare mai 2016-14 mai 2017 
 M. Of. nr. 394/24 mai 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1751/2016  (M. Of. nr. 752/27 sep. 2016) 
 - O. nr. 1927/2016  (M. Of. nr. 823/18 oct. 2016) 
 
 
 O. nr. 961/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0245 Tinovul de la Româneşti 
 M. Of. nr. 585/2 aug. 2016   
 
 O. nr. 962/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0249 Tinovul Şaru Dornei 
 M. Of. nr. 542/19 iul. 2016   
 
 O. nr. 963/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică -  
 Sliminic 
 M. Of. nr. 14/6 ian. 2017   
 
 O. nr. 964/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0047 Creasta Nemirei 
 M. Of. nr. 946/24 nov. 2016   
 
 O. nr. 965/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor ROSCI0212 Rarău-Giumalău, ROSPA0083 Munţii  
 Rarău-Giumalău şi ale rezervaţiilor incluse 
 M. Of. nr. 956/28 nov. 2016   
 
 O. nr. 995/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0329 Oltul Superior 
 M. Of. nr. 590/3 aug. 2016   
 
 O. nr. 996/2016 
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 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor şi  
 ROSCI0036 Cheile Vârghişului 
 M. Of. nr. 540/19 iul. 2016   
 
 O. nr. 997/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0056 Dealul Ciocas-Dealul Viţelului 
 M. Of. nr. 545/20 iul. 2016   
 
 O. nr. 998/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0111 Mestecănişul de la Reci şi al  
 rezervaţiei naturale VII.9 Mestecănişul Reci - Bălţile de la Ozun - Sântionlunca 
 M. Of. nr. 736/22 sep. 2016   
 
 O. nr. 999/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura  
 Codlei 
 M. Of. nr. 554/22 iul. 2016   
 
 O. nr. 1003/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0093 Pădurea Bogata şi ROSCI0137  
 Pădurea Bogăţii 
 M. Of. nr. 594/4 aug. 2016   
 
 O. nr. 1004/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna 
 M. Of. nr. 756/28 sep. 2016   
 
 O. nr. 1011/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0140 Pădurea Călugărească 
 M. Of. nr. 925/17 nov. 2016   
 
 O. nr. 1012/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2017   
 
 O. nr. 1013/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0011 Pădurea Braniştea Catârilor 
 M. Of. nr. 937/22 nov. 2016   
 
 O. nr. 1014/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0239 Târnovu Mare-Latorita 
 M. Of. nr. 909/11 nov. 2016   
 
 O. nr. 1015/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0356 Poienile de la Şard 
 M. Of. nr. 520/11 iul. 2016   
 
 O. nr. 1016/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0159 Pădurea Homiţa 
 M. Of. nr. 530/14 iul. 2016   
 
 O. nr. 1017/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0176 Pădurea Tătăruşi şi al rezervaţiei naturale  
 Pădurea Tătăruşi 
 M. Of. nr. 601/8 aug. 2016   
 
 O. nr. 1018/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti 
 M. Of. nr. 19/9 ian. 2017   
 
 O. nr. 1019/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0107 Lunca Mirceşti şi al rezervaţiei naturale Lunca  
 Mirceşti 
  M. Of. nr. 663/30 aug. 2016 
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 O. nr. 1023/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0047 Hunedoara  
 Timişană 
 M. Of. nr. 550/21 iul. 2016   
 
 O. nr. 1024/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana si al rezervaţiei naturale  
 Pădurea Bădeana 
 M. Of. nr. 607/9 aug. 2016   
 
 O. nr. 1025/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca - Movileni si al  
 rezervaţiei naturale Seaca - Movileni 
 M. Of. nr. 613/10 aug. 2016   
 
 O. nr. 1026/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0051 Cuşma şi al celor 9 arii naturale  
 protejate de interes naţional incluse în sit 
 M. Of. nr. 600/8 aug. 2016   
 
 O. nr. 1029/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0181 Pădurea Uricani şi Rezervaţiei naturale 2.538  
 Pădurea Uricani 
 M. Of. nr. 30/11 ian. 2017   
 
 O. nr. 1040/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului 
 M. Of. nr. 569/27 iul. 2016   
 
 O. nr. 1041/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0322 Muntele Şes 
 M. Of. nr. 606/9 aug. 2016   
 
 O. nr. 1042/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei 
 M. Of. nr. 558/25 iul. 2016   
 
 O. nr. 1043/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0104 Lunca Inferioară a  
 Crişului Repede 
 M. Of. nr. 563/26 iul. 2016   
 
 O. nr. 1044/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0200 Platoul Vaşcău 
 M. Of. nr. 616/11 aug. 2016   
 
 O. nr. 1045/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0068 Diosig 
 M. Of. nr. 587/2 aug. 2016   
 
 O. nr. 1046/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0275 Bârsău - Şomcuta 
 M. Of. nr. 620/12 aug. 2016   
 
 O. nr. 1056/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0178 Pădurea Torceşti 
 M. Of. nr. 841/24 oct. 2016   
 
 O. nr. 1057/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni- Hârboanca şi al  
 rezervaţiilor naturale Pădurea Bălteni şi Pădurea Hârboanca 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016   
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 O. nr. 1058/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROS CI0334 Pădurea Buciumeni - Homocea şi ale  
 Rezervaţiei Naturale Pădurea Buciumeni 
 M. Of. nr. 845/25 oct. 2016   
 
 O. nr. 1059/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele 
 M. Of. nr. 957/28 nov. 2016   
 
 O. nr. 1060/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului Parcului Naţional Cozia şi al siturilor Natura 2000 din zona acestuia  
 ROSCI0046 Cozia şi ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa 
 M. Of. nr. 38/13 ian. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 204/14 mar. 2019) 
 
 
 O. nr. 1061/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0171 Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 
 M. Of. nr. 943/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 1069/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului 
 M. Of. nr. 573/28 iul. 2016   
 
 O. nr. 1070/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0394 Someşul Mic 
 M. Of. nr. 529/14 iul. 2016   
 
 O. nr. 1071/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0050 Crişul Repede  
 amonte de Oradea şi ale ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 
 M. Of. nr. 611/10 aug. 2016   
 
 O. nr. 1072/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna  
 Veche 
 M. Of. nr. 605/9 aug. 2016   
 
 O. nr. 1073/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0061 Defileul Crişului  
 Negru 
 M. Of. nr. 532/15 iul. 2016   
 
 O. nr. 1074/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0049 Crişul Negru 
 M. Of. nr. 610/10 aug. 2016   
 
 O. nr. 1075/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului 
 M. Of. nr. 705/12 sep. 2016   
 
 O. nr. 1076/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar şi al Rezervaţiei  
 naturale Pădurea Reghiu- Scruntaru - cod 2.820 
 M. Of. nr. 710/14 sep. 2016   
 
 O. nr. 1077/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru şi al Rezervaţiei naturale  
 Pădurea Cenaru - cod 2.815 
 M. Of. nr. 732/21 sep. 2016   
 
 O. nr. 1078/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea şi al  
 ariei naturale protejate de interes naţional Dunele marine de la Agigea - cod 2.366 
 M. Of. nr. 722/19 sep. 2016 
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 O. nr. 1079/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0009 Beştepe - Mahmudia şi al ariei  
 naturale protejate de interes naţional Dealurile Beştepe - cod IV 59 
 M. Of. nr. 720/19 sep. 2016   
 
 O. nr. 1080/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni 
 M. Of. nr. 856/27 oct. 2016   
 
 O. nr. 1089/2016 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 476/27 iun. 2016   
 
 O. nr. 1093/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 
 M. Of. nr. 930/18 nov. 2016   
 
 O. nr. 1098/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA01110 Acumulările Rogojeşti -  
 Bucecea 
 M. Of. nr. 987/8 dec. 2016    
 
 O. nr. 1118/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0010 Bistriţa Aurie 
 M. Of. nr. 1055/28 dec. 2016   
 
 O. nr. 1119/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0266 Valea Olteţului 
 M. Of. nr. 87/31 ian. 2017   
 
 O. nr. 1120/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului 
 M. Of. nr. 688/5 sep. 2016   
 
 O. nr. 1121/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Domogled -Valea Cernei şi al siturilor Natura  
 2000 ROSCI0069 şi ROSPA0035 
 M. Of. nr. 797/10 oct. 2016   
 
 O. nr. 1122/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0262 Valea Iadei 
 M. Of. nr. 584/1 aug. 2016   
 
 O. nr. 1125/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian 
 M. Of. nr. 544/20 iul. 2016   
 
 O. nr. 1130/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0263 Valea Ierii 
 M. Of. nr. 717/16 sep. 2016   
 
 O. nr. 1131/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova Repedea 
 M. Of. nr. 829/20 oct. 2016   
 
 O. nr. 1136/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului sitului ROSC10321 Moldova Superioară 
 M. Of. nr. 764/30 sep. 2016   
 
 O. nr. 1151/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, al siturilor Natura 2000  
 ROSCI0015 Buila-Vânturariţa, ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa şi al ariilor naturale protejate incluse în acestea 
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 M. Of. nr. 72/27 ian. 2017   
 
 O. nr. 1155/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureşului şi al ariilor  
 naturale protejate conexe 
 M. Of. nr. 699/8 sep. 2016   
 
 O. nr. 1156/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munţii Făgăraş şi ROSPA0098  
 Piemontul Făgăraş 
 M. Of. nr. 741/23 sep. 2016   
 
 O. nr. 1157/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Munţii Maramureşului, ale sitului de importanţă  
 comunitară ROSCI0124 Munţii Maramureşului, ale ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0131 Munţii Maramureşului şi ale  
 ariilor naturale protejate de interes naţional suprapuse 
 M. Of. nr. 625/16 aug. 2016   
 
 O. nr. 1158/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043  
 Frumoasa 
 M. Of. nr. 681/2 sep. 2016   
 
 O. nr. 1159/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Borca 
 M. Of. nr. 924/17 nov. 2016   
 
 O. nr. 1160/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0161 Pădurea Medeleni 
 M. Of. nr. 976/6 dec. 2016   
 
 O. nr. 1165/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0326 Muscelele Argeşului 
 M. Of. nr. 745/26 sep. 2016   
 
 O. nr. 1166/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227  
 Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăreţului, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la  
 Dosul Fânaţului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest,  
 Rezervaţia Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara", Rezervaţia "Canionul Mihăileni", "Rezervaţia de stejar pufos" -  
 sat Criş 
 M. Of. nr. 781/5 oct. 2016   
 
 O. nr. 1167/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0098 Lacul Peţea 
 M. Of. nr. 645/23 aug. 2016   
 
 O. nr. 1168/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca si al Rezervaţiei Naturale  
 Turbăria I 3 de la Dersca 
 M. Of. nr. 46/17 ian. 2017   
 
 O. nr. 1169/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0038 Dunăre-Olteniţa 
 M. Of. nr. 56/19 ian. 2017   
 
 O. nr. 1170/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 
 M. Of. nr. 933/21 nov. 2016   
 
 O. nr. 1175/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea 
 M. Of. nr. 785/6 oct. 2016   
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 O. nr. 1176/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0058 Lacul Stânca-Costeşti 
 M. Of. nr. 882/3 nov. 2016   
 
 O. nr. 1177/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de  
 protecţie specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes naţional VII.10 Râul Tur şi  
 rezervaţiei naturale de interes judeţean Noroieni 
 M. Of. nr. 630/17 aug. 2016   
 
 O. nr. 1178/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0250 Ţinutul Pădurenilor 
 M. Of. nr. 813/14 oct. 2016   
 
 O. nr. 1179/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095  
 Pădurea Macedonia 
 M. Of. nr. 854/27 oct. 2016   
 
 O. nr. 1180/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA014 Câmpia Cermeiului şi ale ariilor  
 naturale protejate conexe 
 M. Of. nr. 850/26 oct. 2016   
 
 O. nr. 1181/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului  
 Negru şi ariile naturale protejate conexe 
 M. Of. nr. 808/13 oct. 2016   
 
 O. nr. 1182/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma 
 M. Of. nr. 952/25 nov. 2016   
 
 O. nr. 1183/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe  
 Argeş 
 M. Of. nr. 770/3 oct. 2016   
 
 O. nr. 1184/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0298 Defileul Crişului Alb 
 M. Of. nr. 840/24 oct. 2016   
 
 O. nr. 1185/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei,  
 ROSCI0215 Recitii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervaţia naturală Recitii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervaţia naturală Peştera La Adam, 2.357  
 Rezervaţia naturală Peştera Gura Dobrogei, B.2 Rezervaţia naturală Gura Dobrogei 
 M. Of. nr. 1001/13 dec. 2016   
 
 O. nr. 1186/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0240 Tăsad 
 M. Of. nr. 633/18 aug. 2016   
 
 O. nr. 1187/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale şi Sitului Natura 2000 ROSCI0032 Cheile Rudăriei 
 M. Of. nr. 794/10 oct. 2016   
 
 O. nr. 1188/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0230 Slănic 
 M. Of. nr. 982/7 dec. 2016   
 
 O. nr. 1189/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0008 Betfia 
 M. Of. nr. 735/22 sep. 2016   
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 O. nr. 1190/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate Brateş 
 M. Of. nr. 974/6 dec. 2016   
 
 O. nr. 1191/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Păuliş 
 M. Of. nr. 693/7 sep. 2016   
 
 O. nr. 1196/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni şi al  
 ariei protejate de interes naţional 2.667 Casa Pădurii din Pădurea Potelu 
 M. Of. nr. 41/16 ian. 2017   
 
 O. nr. 1197/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră 
 M. Of. nr. 951/25 nov. 2016   
 
 O. nr. 1198/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Geoparcului Platoul Mehedinţi şi al ariilor naturale protejate cu  
 care se suprapune 
 M. Of. nr. 1018/19 dec. 2016   
 
 O. nr. 1199/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu  
 Măgurele 
 M. Of. nr. 752/27 sep. 2016   
 
 O. nr. 1200/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 
 M. Of. nr. 791/7 oct. 2016   
 
 O. nr. 1201/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0354 Platforma Cotmeana 
 M. Of. nr. 795/10 oct. 2016   
 
 O. nr. 1202/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede -  
 Pădurea Craiului 
 M. Of. nr. 711/14 sep. 2016   
 
 O. nr. 1203/2016 

 Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000  
 ROSPA0011 Blahniţa, ROSCI0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-Gârla Mare, doar trupul care se  
 suprapune parţial cu ROSCI0306 Jiana 
 M. Of. nr. 35/12 ian. 2017   
 
 O. nr. 1204/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0395 Soveja 
 M. Of. nr. 13/6 ian. 2017   
 
 O. nr. 1205/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROS CI0391 Siretul Mijlociu - Bucecea 
 M. Of. nr. 826/19 oct. 2016   
 
 O. nr. 1206/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0366 Râul Motru 
 M. Of. nr. 908/11 nov. 2016   
 
 O. nr. 1207/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0167 Pădurea Roşcani şi Rezervaţiei Naturale  
 Pădurea Roşcani 
 M. Of. nr. 108/8 feb. 2017   
 
 O. nr. 1208/2016 
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 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţa comunitară ROSCI0295 Dealurile Clujului  
 Est şi ale Rezervaţiilor Naturale VII.6. Fânaţele Clujului "La Copârşaie" şi VII.7. Fânaţele Clujului "La Craiu" 
 M. Of. nr. 1048/27 dec. 2016   
 
 O. nr. 1209/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0219 Rusca Montană 
 M. Of. nr. 981/7 dec. 2016   
 
 O. nr. 1214/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac  
 şi ROSPA0053 Lacul Bugeac şi ale ariilor naturale protejate de interes naţional 2.365 Pădurea Esechioi şi IV.28 Lacul Bugeac 
 M. Of. nr. 771/3 oct. 2016   
 
 O. nr. 1215/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0048 Ianca - Plopu Sărat 
 M. Of. nr. 885/4 nov. 2016   
 
 O. nr. 1216/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor - Cheile  
 Zugrenilor 
 M. Of. nr. 93/1 feb. 2017   
 
 O. nr. 1217/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru 
 M. Of. nr. 1029/21 dec. 2016   
 
 O. nr. 1218/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0188 Parâng şi ale ariilor protejate de  
 interes naţional 2.800 Miru Bora, 2.803 Iezerul Latoriţa, 2.799 Căldarea Gâlcescu, 2.528 Cheile Jieţului şi 2.498 Piatra Crinului 
 M. Of. nr. 68/26 ian. 2017   
 
 O. nr. 1219/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0032 Den iz Tepe şi ROSCI0067  
 Deniz Tepe şi al rezervaţiei naturale Dealul Deniz Tepe, cod IV.70 
 M. Of. nr. 913/14 nov. 2016   
 
 O. nr. 1220/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare Maglavit 
 M. Of. nr. 926/17 nov. 2016   
 
 O. nr. 1221/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0077 Măxineni 
 M. Of. nr. 1024/20 dec. 2016   
 
 O. nr. 1223/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Şugăului-Munticelu şi  
 ROSPA0018 Cheile Bicazului Hăşmaş 
 M. Of. nr. 1028/21 dec. 2016   
 
 O. nr. 1224/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Lunca Mureşului 
 M. Of. nr. 836/21 oct. 2016   
 
 O. nr. 1225/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de  
 la Mangalia 
 M. Of. nr. 996/12 dec. 2016   
 
 O. nr. 1226/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0064 Lacurile Fălticeni 
 M. Of. nr. 904/10 nov. 2016   
 
 O. nr. 1227/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar şi al  
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 Rezervaţiei naturale Fântânita - Murfatlar, cod 2.364 
 M. Of. nr. 706/12 sep. 2016   
 
 O. nr. 1228/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua  
 Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervaţiilor naturale  
 2.363 Rezervaţia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervaţia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervaţia Naturală Lacul Oltina 
 M. Of. nr. 25/10 ian. 2017   
 
 O. nr. 1239/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0202 Silvostepa Olteniei 
 M. Of. nr. 915/14 nov. 2016   
 
 O. nr. 1240/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0059 Dealul Perchiu 
 M. Of. nr. 887/7 nov. 2016   
 
 O. nr. 1241/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0086 Găina-Lucina 
 M. Of. nr. 58/20 ian. 2017   
 
 O. nr. 1242/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0121 Muntele Vulcan 
 M. Of. nr. 948/24 nov. 2016   
 
 O. nr. 1243/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est 
 M. Of. nr. 34/12 ian. 2017   
 
 O. nr. 1244/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca  
 Barcăului 
 M. Of. nr. 647/24 aug. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 108/8 feb. 2017) 
 
 
 O. nr. 1245/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0103 Valea  
 Alceului 
 M. Of. nr. 628/16 aug. 2016   
 
 O. nr. 1246/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Vânători Neamţ şi al siturilor Natura 2000  
 ROSCI0270 Vânători Neamţ şi ROSPA0107 Vânători Neamţ 
 M. Of. nr. 135/22 feb. 2017   
 
 O. nr. 1247/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Râurile Desnăţui şi  
 Terpeziţa amonte de Fântânele 
 M. Of. nr. 934/21 nov. 2016   
 
 O. nr. 1248/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039  
 Ciuperceni-Desa, ROS PAO 013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră 
 M. Of. nr. 26/10 ian. 2017   
 
 O. nr. 1249/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0237 Structuri submarine metanogene  
 Sfântu Gheorghe 
 M. Of. nr. 997/12 dec. 2016   
 
 O. nr. 1250/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit 
 M. Of. nr. 936/22 nov. 2016   
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 O. nr. 1251/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 
 M. Of. nr. 861/28 oct. 2016   
 
 O. nr. 1252/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul  
 Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic  
 de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Şoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene  
 - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârşova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534,  
 Punctul fosilifer Movila Banului 
 M. Of. nr. 63/25 ian. 2017   
 
 O. nr. 1282/2016 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 601/8 aug. 2016   
 
 O. nr. 1295/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Buciaş 
 M. Of. nr. 1033/22 dec. 2016   
 
 O. nr. 1296/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Valea Rea-Radovan cod  
 2385 
 M. Of. nr. 11/5 ian. 2017   
 
 O. nr. 1353/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele  
 Mari şi Pâclele Mici şi ale Rezervaţiilor Naturale Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari, cod 2.261, şi Vulcanii Noroioşi Pâclele Mici, cod 2.262 
 M. Of. nr. 893/8 nov. 2016   
 
 O. nr. 1354/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0049 lazurile de pe Valea  
 Ibănesei-Başeului-Podrigăi 
 M. Of. nr. 132/21 feb. 2017   
 
 
 O. nr. 1432/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud 
 M. Of. nr. 916/15 nov. 2016   
 
 O. nr. 1433/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla 
 M. Of. nr. 712/14 sep. 2016   
 
 O. nr. 1480/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii,  
 ROSPA0094 Pădurea Hagieni şi 2.360 Pădurea Hagieni 
 M. Of. nr. 755/28 sep. 2016   
 
 O. nr. 1509/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0233 Someşul Rece 
 M. Of. nr. 730/21 sep. 2016   
 
 O. nr. 1523/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş şi al siturilor Natura  
 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş (fără suprafaţa de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Şugăului-Munticelu) 
 M. Of. nr. 761/29 sep. 2016   
 
 O. nr. 1525/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului -  
 Valea Morii 
 M. Of. nr. 766/30 sep. 2016   
 
 O. nr. 1526/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0087 Munţii Trascăului, ROSCI0253  
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 Trascău, ROSCI0300 Fânaţele Pietroasa-Podeni, ROSCI0035 Cheile Turzii, ROSCI0034 Cheile Turenilor, precum şi al celor 35 de arii  
 naturale protejate de interes naţional de pe suprafaţa acestora 
 M. Of. nr. 66/26 ian. 2017   
 
 O. nr. 1530/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai 
 M. Of. nr. 1061/29 dec. 2016   
 
 O. nr. 1531/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Dinias şi ROSCI0390  
 Sărăturile Dinias 
 M. Of. nr. 923/16 nov. 2016   
 
 O. nr. 1532/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ 
 M. Of. nr. 805/12 oct. 2016   
 
 O. nr. 1534/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi  
 utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie 
 M. Of. nr. 608/9 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2303/2020  (M. Of. nr. 40/13 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 1553/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor şi Valea  
 Nirajului, ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare, ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bicheş şi ROSCI0384 9 9  
 Râul Târnava Mică 
 M. Of. nr. 918/15 nov. 2016   
 
 O. nr. 1554/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 
 M. Of. nr. 1062/29 dec. 2016   
 
 O. nr. 1555/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0075 Măgura Odobeşti 
 M. Of. nr. 1000/13 dec. 2016   
 
 O. nr. 1556/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi al ariilor naturale protejate anexe 
 M. Of. nr. 1041/23 dec. 2016   
 
 O. nr. 1557/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia -  
 Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman -Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea  
 Dumbrăveni, 2.350 Pereţii calcaroşi de la Petroşani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman şi IV.30 Lacul Vederoasa 
 M. Of. nr. 917/15 nov. 2016   
 
 O. nr. 1558/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0260 Valea Cepelor 
 M. Of. nr. 992/9 dec. 2016   
 
 O. nr. 1559/2016 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin  
 promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru  
 vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in 
 M. Of. nr. 597/5 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 2315/2016  (M. Of. nr. 998/12 dec. 2016) 
 - O. nr. 857/2017  (M. Of. nr. 473/22 iun. 2017) 
 
 
 O. nr. 1570/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa si Ruşi 
 M. Of. nr. 57/19 ian. 2017   
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 O. nr. 1639/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic 
 M. Of. nr. 809/13 oct. 2016   
 
 O. nr. 1640/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 
 M. Of. nr. 922/16 nov. 2016   
 
 O. nr. 1641/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional Lacul Adunaţii de Geormane 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2017   
 
 O. nr. 1642/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi al siturilor Natura 2000  
 ROSCI0031 Cheile Nerei-Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei-Beuşniţa 
 M. Of. nr. 844/25 oct. 2016   
 
 O. nr. 1643/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt 
 M. Of. nr. 872/1 nov. 2016   
 
 O. nr. 1644/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0113 Cânepişti 
 M. Of. nr. 760/29 sep. 2016   
 
 O. nr. 1645/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului,  
 ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreţ şi Rezervaţiile  Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 şi Pădurea Zăval -  
 IV.33 
 M. Of. nr. 799/11 oct. 2016   
 
 O. nr. 1662/2016 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru specia Ursus arctos 
 M. Of. nr. 757/28 sep. 2016   
 
 O. nr. 1811/2016 

 Ordin privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relaţii bilaterale aferent  
 Programului RO04 - Reducerea substanţelor periculoase, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 
 M. Of. nr. 130/20 feb. 2017    
 O. nr. 1812/2016 

 Ordin privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul Fondului pentru relaţii bilaterale aferent  
 Programului RO07 - Adaptarea la schimbările climatice finanţat prin granturile SEE 2009-2014 
 M. Of. nr. 130/20 feb. 2017   
 
 O. nr. 1813/2016 

 Ordin privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relaţii bilaterale aferent  
 Programului RO02 - Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 
 M. Of. nr. 130/20 feb. 2017   
 
 O. nr. 1817/2016 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,  
 inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice 
 M. Of. nr. 747/26 sep. 2016   
 
 O. nr. 1818/2016 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,  
 inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi  
 de cult 
 M. Of. nr. 747/26 sep. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 36/12 ian. 2017) 
 
 
 O. nr. 1825/2016 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului 
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 M. Of. nr. 821/18 oct. 2016   
 
 O. nr. 2018/2016 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus 
 M. Of. nr. 871/1 nov. 2016   
 
 O. nr. 2020/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice 
 M. Of. nr. 888/7 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1391/2017  (M. Of. nr. 877/7 nov. 2017) 
 - O. nr. 1776/2020  (M. Of. nr. 921/9 oct. 2020) 
 - O. nr. 1286/2021  (M. Of. nr. 760/4 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 2082/2016 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală 
 M. Of. nr. 930/18 nov. 2016   
 
 O. nr. 2153/2016 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului 
 M. Of. nr. 946/24 nov. 2016   
 
 O. nr. 2204/2016 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei naturale Piatra Şoimilor 
 M. Of. nr. 133/21 feb. 2017   
 
 O. nr. 2227/2016 
 Ordin pentru constituirea şi funcţionarea Comisiei Patrimoniului Speologic 
 M. Of. nr. 1013/16 dec. 2016   
 
 O. nr. 2228/2016 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari  
 persoane juridice 
 M. Of. nr. 1012/16 dec. 2016   
 
 O. nr. 2416/2016 

 Ordin privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul  
 contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor  
 silvice 
 M. Of. nr. 28/10 ian. 2017   
 
 O. nr. 2421/2016 

 Ordin privind aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional pentru Silvicultură, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al  
 Consiliului Naţional pentru Silvicultură 
 M. Of. nr. 30/11 ian. 2017   
 
 O. nr. 2425/2016 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari  
 persoane fizice 
 M. Of. nr. 34/12 ian. 2017   
 
 O. nr. 2525/2016 
 Ordin privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România 
 M. Of. nr. 63/25 ian. 2017   
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 682/1154/2016 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7,9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013  
 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru  
 aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 274/12 apr. 2016   
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

 O. nr. 932/481/2016 



 

 2777

 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje 
 M. Of. nr. 409/31 mai 2016 
 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 74/2018  (M. Of. nr. 630/19 iul. 2018) - la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. VI alin. (2) din O.U.G.  
 nr. 74/2018 
 
 
 O. nr. 1494/846/2016 

 Ordin pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a  
 organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile,  
 acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de  
 echipamente electrice şi electronice 
 M. Of. nr. 682/2 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1877/1155/2016  (M. Of. nr. 842/24 oct. 2016) 
 
 

- O. nr. 1274/2036/2020  (M. Of. nr. 625/16 iul. 2020) 

 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 
 O. nr. 61/2016 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul  
 2016 
 M. Of. nr. 53/25 ian. 2016   
 
 O. nr. 134/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale  
 dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei  
 Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea  
 calificărilor profesionale 
 M. Of. nr. 88/5 feb. 2016   
 
 O. nr. 219/2016 

 Ordin privind aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă suplimentare acordate însoţitorilor persoanelor  
 rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015 
 M. Of. nr. 104/10 feb. 2016   
 
 O. nr. 695/2016 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele  
 care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului  
 din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale 
 M. Of. nr. 301/20 apr. 2016   
 
 O. nr. 724/2016 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor  
 Vârstnice - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, precum şi în perioada 1  
 ianuarie-31 decembrie 2016 
 M. Of. nr. 269/8 apr. 2016 
   
 
 O. nr. 933/2016 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2016 
 M. Of. nr. 373/16 mai 2016   
 
 O. nr. 934/2016 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016 
 M. Of. nr. 373/16 mai 2016   
 
 O. nr. 1058/2016 

 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor  
 de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive 
 M. Of. nr. 458/21 iun. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1532/2017  (M. Of. nr. 685/23 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1099/2016 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
 M. Of. nr. 474/24 iun. 2016   
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 O. nr. 1261/2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
 M. Of. nr. 575/28 iul. 2016   
 
 O. nr. 1343/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional  
 "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice" 
 M. Of. nr. 636/18 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1445/2016  (M. Of. nr. 680/2 sep. 2016) 
 
 
 O. nr. 1835/2016 

 Ordin pentru aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă acordate familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni  
 români, afectate de calamităţile naturale produse în Italia în 24 august 2016 
 M. Of. nr. 688/5 sep. 2016   
 
 O. nr. 1887/2016 

 Ordin privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru  
 persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de  
 întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii  
 acestora 
 M. Of. nr. 889/7 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 623/2017  (M. Of. nr. 316/3 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 1986/2016 

 Ordin privind aprobarea elementului specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi a regulilor specifice de  
 utilizare a acestuia 
 M. Of. nr. 816/17 oct. 2016   
 
 O. nr. 2034/2016 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale 
 M. Of. nr. 895/8 nov. 2016   
 
 O. nr. 2162/2016 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2016 
 M. Of. nr. 942/23 nov. 2016   
 
 O. nr. 2196/2016 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale  
 şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în  
 subordinea sa 
 M. Of. nr. 1020/19 dec. 2016   
 
 O. nr. 2218/2016 
 Ordin privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016 
 M. Of. nr. 983/7 dec. 2016 
   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 432/407/2016 
 Ordin pentru publicarea modificărilor la anexele 1 şi 2 la Protocolul dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor  
 Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în  
 domeniul construcţiilor în Statul Israel, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014 
 M. Of. nr. 225/25 mar. 2016   
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 O. nr. 1985/1305/5805/2016 
 Ordin privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de  
 handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării  
 copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale 
 M. Of. nr. 1019/19 dec. 2016   
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI 

 Decizia nr. 271/2016 

 Decizie privind aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în  
 domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre  
 respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi  
 pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" 
 M. Of. nr. 896/8 nov. 2016   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 4/2016 

 Ordin privind metodologia de decontare, modelul cererii ş i al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în tară ş i în  
 străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în  
 clubul Colectiv din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 23/13 ian. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1409/2016  (M. Of. nr. 1006/15 dec. 2016) 
 - O. nr. 336/2021  (M. Of. nr. 257/15 mar. 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 24/2016 

 Ordin pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul Valea Spumoasă,  
 izvoarele Buşteni 1 şi Buşteni 2, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 60/27 ian. 2016   
 
 O. nr. 105/2016 

 Ordin privind aprobarea criteriilor de alocare a fondurilor pentru finanţarea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de  
 Ambulanţă Bucureşti-Ilfov 
 M. Of. nr. 77/2 feb. 2016   
 
 O. nr. 131/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună  
 practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman 
 M. Of. nr. 108/11 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 161/2018  (M. Of. nr. 107/5 feb. 2018) 
 - O. nr. 985/2018  (M. Of. nr. 713/16 aug. 2018) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 762/4 sep. 2018) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1544/2018  (M. Of. nr. 1073/18 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 142/2016 

 Ordin privind aprobarea Planului de activităţi întreprinse în vederea atingerii condiţionalităţii ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat  
 semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, a componenţei şi atribuţiilor Grupului decizional instituţional şi a componenţei şi  
 atribuţiilor grupurilor tehnice interinstituţionale 
 M. Of. nr. 146/25 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1326/2016  (M. Of. nr. 945/24 nov. 2016) 
 
 
 O. nr. 189/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare 
 M. Of. nr. 149/26 feb. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1021/2017  (M. Of. nr. 768/6 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 291/2016 
 Ordin privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare 
 M. Of. nr. 203/18 mar. 2016   
 
 O. nr. 321/2016 

 Ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2016, din unităţile sanitare publice şi private pentru care  
 casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 
 M. Of. nr. 222/25 mar. 2016   
 
 O. nr. 388/2016 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină - sesiunea 22 mai  
 2016 
 M. Of. nr. 240/31 mar. 2016   
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 O. nr. 409/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni 
 M. Of. nr. 299/19 apr. 2016   
 
 O. nr. 419/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului de Nevroze Predeal 
 M. Of. nr. 298/19 apr. 2016   
 
 O. nr. 444/2016 

 Ordin privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost  
 afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1174/2016  (M. Of. nr. 851/26 oct. 2016) 
 - O. nr. 159/2018  (M. Of. nr. 133/12 feb. 2018) 
 - O. nr. 1266/2018  (M. Of. nr. 855/9 oct. 2018) 
 - O. nr. 1325/2018  (M. Of. nr. 892/23 oct. 2018) 
 - O. nr. 1908/2019  (M. Of. nr. 1/6 ian. 2020) 
 - O. nr. 1471/2020  (M. Of. nr. 794/31 aug. 2020) 
 - O. nr. 100/2021  (M. Of. nr. 136/10 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 448/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă  
 Pădureni-Grajduri 
 M. Of. nr. 332/29 apr. 2016   
 
 O. nr. 488/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 
 M. Of. nr. 340/4 mai 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 646/2016  (M. Of. nr. 395/24 mai 2016) 
 - O. nr. 746/2021  (M. Of. nr. 564/2 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 540/2016 
 Ordin privind organizarea, funcţionarea şi metodologia de certificare a centrelor de expertiză pentru boli rare 
 M. Of. nr. 331/29 apr. 2016   
 
 O. nr. 551/2016 
 Ordin pentru înfiinţarea Comisiei medicale de pneumoconioze 
 M. Of. nr. 360/11 mai 2016   
 
 O. nr. 774/2016 

 Ordin privind aprobarea finanţării din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii a compartimentelor de primire a  
 urgenţelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenţă începând cu 1 iulie 2016 
 M. Of. nr. 494/1 iul. 2016   
 
 O. nr. 922/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu"  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 635/18 aug. 2016    
 
 O. nr. 1009/2016 
 Ordin privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date 
 M. Of. nr. 705/12 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1778/2019  (M. Of. nr. 963/29 nov. 2019) 
 - O. nr. 537/2020  (M. Of. nr. 267/31 mar. 2020) 
 - O.U.G. nr. 46/2021  (M. Of. nr. 588/11 iun. 2021) - se abrogă, cu excepția prevederilor art. 4 lit. b), art. 5, art. 7 alin. (1)—(3), art.  
 8, art. 12, art. 13, anexei nr. 1 și anexei nr. 4. 
 
 
 O. nr. 1044/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti,  
 moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali 
 M. Of. nr. 750/27 sep. 2016   
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 O. nr. 1101/2016 
 Ordin privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 
 M. Of. nr. 791/7 oct. 2016   
 
 O. nr. 1116/2016 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice  
 universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 20 noiembrie 2016 
 M. Of. nr. 808/13 oct. 2016   
 
 O. nr. 1117/2016 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016 
 M. Of. nr. 807/13 oct. 2016   
 
 O. nr. 1255/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la  
 radiaţii ionizante 
 M. Of. nr. 916/15 nov. 2016   
 
 O. nr. 1258/2016 

 Ordin pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimoniului public la  
 nivelul spitalelor publice, serviciilor judeţene de ambulanţă şi instituţiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea  
 Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 938/22 nov. 2016   
 
 O. nr. 1270/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie  
 Eforie Nord 
 M. Of. nr. 975/6 dec. 2016   
 
 O. nr. 1345/2016 

 Ordin privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al  
 preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori,  
 fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis 
 M. Of. nr. 967/29 nov. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 886/2017  (M. Of. nr. 637/4 aug. 2017) 
 - O. nr. 1038/2017  (M. Of. nr. 736/13 sep. 2017) 
 
 
 O. nr. 1374/2016 
 Ordin pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public 
 M. Of. nr. 984/7 dec. 2016   
 
 O. nr. 1376/2016 
 Ordin pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate 
 M. Of. nr. 988/8 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 963/2017  (M. Of. nr. 726/7 sep. 2017) 
 - O. nr. 742/2020  (M. Of. nr. 378/12 mai 2020) 
 - O. nr. 1686/2020  (M. Of. nr. 900/5 oct. 2020) 
 - O. nr. 2899/2021  (M. Of. nr. 1232/28 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 1408/2016 

 Ordin privind aprobarea preţurilor maximale pentru medicamentul Tetraxim, suspensie injectabilă, în seringă preumplută, cutie cu 10  

 seringi preumplute (din sticlă tip I), echipate cu piston cu dop (clorobromobutil sau clorobutil sau bromobutil), cu un ac ataşat x 0,5 ml  
 suspensie injectabilă 
 M. Of. nr. 1015/16 dec. 2016   
 
 O. nr. 1410/2016 
 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 
 M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016   
 
 O. nr. 1501/2016 
 Ordin privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2017 
 Modificări: 
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 - O. nr. 1399/2021  (M. Of. nr. 769/9 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 1502/2016 
 Ordin pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2017   
 
 O. nr. 1520/2016 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică  
 din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 1073/30 dec. 2016   
 
 O. nr. 1573/2016 
 Ordin privind aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 837/2018  (M. Of. nr. 582/10 iul. 2018) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 1082/731/2016 
 Ordin pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide 
 M. Of. nr. 864/31 oct. 2016 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1071/16413/2017  (M. Of. nr. 802/10 oct. 2017) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 1350/668//2016 
 Ordin privind aprobarea modalităţii de calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei  
 2017-2021 
 M. Of. nr. 973/5 dec. 2016   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 1123/849/2016 
 Ordin pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate  
 (DES) al pacientului 
 M. Of. nr. 806/13 oct. 2016 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 643/489/2021  (M. Of. nr. 614/22 iun. 2021) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 O. nr. 390/3583/2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 22 mai 2016 pentru locurile şi posturile  
 rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 15 noiembrie 2015 
 M. Of. nr. 263/7 apr. 2016   
 
 O. nr. 1114/5447/2016 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016 
 M. Of. nr. 811/14 oct. 2016   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 968/5194/1945/714/2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate,  
 educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate 
 M. Of. nr. 810/13 oct. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1258/5880/1727/828/2020  (M. Of. nr. 1213/11  
 
 

dec. 2020) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 1306/1883/2016 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a  



 

 2783

 acestora 
 M. Of. nr. 994/9 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 193/143/2017  (M. Of. nr. 152/28 feb. 2017) 
 - O. nr. 1259/1906/2017  (M. Of. nr. 935/27 nov. 2017) 
 
 

- O. nr. 1491/2534/2018  (M. Of. nr. 1079/20 dec. 2018) 

 
 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 7/2016 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale  
 pentru anul 2016 
 M. Of. nr. 29/15 ian. 2016   
 
 O. nr. 473/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului  
 nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri  
 proprii 
 M. Of. nr. 456/17 iun. 2016   
 
 O. nr. 563/2016 
 Ordin privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport "SKANDENBERG - ARMWRESTLING" 
 M. Of. nr. 641/22 aug. 2016   
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 37/2016 

 Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de  
 pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere 
 M. Of. nr. 79/3 feb. 2016   
 
 O. nr. 60/2016 

 Ordin privind aprobarea modului de calcul şi a nivelului tarifar, pe tip de activitate, pentru activităţile de investigare a accidentelor şi  
 incidentelor feroviare, efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română -AGIFER 
 M. Of. nr. 98/9 feb. 2016   
 
 O. nr. 62/2016 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr.2 al Organizaţiei  
 Maritime Internaţionale din 19 octombrie 2015 
 M. Of. nr. 106/11 feb. 2016   
 
 O. nr. 161/2016 

 Ordin pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române  
 privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea  
 şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC 
 M. Of. nr. 238/31 mar. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1423/2016  (M. Of. nr. 944/23 nov. 2016) 
 - O. nr. 611/2019  (M. Of. nr. 240/28 mar. 2019) 
 - O. nr. 1387/2021  (M. Of. nr. 1087/15 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 162/2016 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS, "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie,  
 supraveghere" - volumul IV "Sisteme de supraveghere şi de evitare a coliziunii", ediţia 2/2016 
 M. Of. nr. 252/5 apr. 2016   
 
 O. nr. 206/2016 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager  
 persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor 
 M. Of. nr. 289/15 apr. 2016      
 O. nr. 350/2016 
 Ordin privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 
 M. Of. nr. 340/4 mai 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1237/2017  (M. Of. nr. 694/28 aug. 2017) 
 - O. nr. 1814/2017  (M. Of. nr. 1042/29 dec. 2017) 
 - O. nr. 927/2018  (M. Of. nr. 424/18 mai 2018) 
 - O. nr. 1610/2018  (M. Of. nr. 974/16 nov. 2018) 
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 - O. nr. 1905/2018  (M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 351/2016 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LMET "Licenţierea personalului meteorologic aeronautic" 
 M. Of. nr. 363/12 mai 2016   
 
 O. nr. 365/2016 

 Ordin pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.  
 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului  
 procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale 
 M. Of. nr. 362/11 mai 2016   
 
 O. nr. 372/2016 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie,  
 supraveghere", vol. II "Proceduri de comunicaţii", ediţia 2/2016 
 M. Of. nr. 418/2 iun. 2016   
 
 O. nr. 411/2016 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 21 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 412/1 iun. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1447/2020  (M. Of. nr. 706/6 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 527/2016 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor  
 internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement 
 M. Of. nr. 523/12 iul. 2016   
 
 O. nr. 600/2016 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă - RACR-REAC 
 M. Of. nr. 598/5 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 1225/2019  (M. Of. nr. 749/13 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 655/2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor 
 M. Of. nr. 646/23 aug. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 705/12 sep. 2016) 
 Modificări: 
 - O. nr. 477/2017  (M. Of. nr. 338/9 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 656/2016 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră 
 M. Of. nr. 656/26 aug. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 478/2017  (M. Of. nr. 358/15 mai 2017) 
 
 
 O. nr. 676/2016 
 Ordin pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora în porturile Constanţa şi Tomis 
 M. Of. nr. 638/19 aug. 2016   
 
 O. nr. 691/2016 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de  
 desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră 
 M. Of. nr. 665/30 aug. 2016   
 
 O. nr. 703/2016 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.216(82) prin documentul MSC 82/24/Add.1/Corr.7 al Organizaţiei  

 Maritime Internaţionale din 21 iunie 2016 
 M. Of. nr. 700/8 sep. 2016   
 
 O. nr. 704/2016 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea  
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 vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.395(95) a Comitetului de siguranţă  
 maritimă din 11 iunie 2015 
 M. Of. nr. 736/22 sep. 2016   
 
 O. nr. 707/2016 

 Ordin pentru publicarea acceptării Codului internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de  
 aprindere scăzut (Codul IGF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.391(95) a Comitetului de siguranţă  
 maritimă din 11 iunie 2015 
 M. Of. nr. 708/13 sep. 2016   
 
 O. nr. 708/2016 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menţinerea  
 navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu  
 atribuţii în domeniu 
 M. Of. nr. 748/26 sep. 2016   
 
 O. nr. 736/2016 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Iaşi 
 M. Of. nr. 697/7 sep. 2016   
 
 O. nr. 739/2016 

 Ordin privind echiparea cu sistem de identificare automată (AIS interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează pe căile  
 navigabile interioare din România 
 M. Of. nr. 697/7 sep. 2016   
 
 O. nr. 743/2016 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de  
 stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de  
 modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, ’  
 (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010 
 M. Of. nr. 672/31 aug. 2016   
 
 O. nr. 748/2016 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, adoptate la 4  
 decembrie 2013 şi transmise de secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin documentul TM.7/Circ.1 din 28 februarie  
 2014 
 M. Of. nr. 690/6 sep. 2016   
 
 O. nr. 762/2016 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei  
 de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia  
 sumelor provenite din încasarea acestora 
 M. Of. nr. 700/8 sep. 2016   
 
 O. nr. 764/2016 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.392(95) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 11 iunie 2015 
 M. Of. nr. 698/8 sep. 2016   
 
 O. nr. 1120/2016 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea  
 vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.394(95) a Comitetului de siguranţă  
 maritimă din 11 iunie 2015 
 M. Of. nr. 757/28 sep. 2016   
 
 O. nr. 1182/2016 

 Ordin pentru aprobarea Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă şi pentru numirea directorului general al Autorităţii  
 Aeronautice Civile Române ca manager responsabil pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării Programului naţional de siguranţă  
 în aviaţia civilă 
 M. Of. nr. 813/14 oct. 2016   
 
 O. nr. 1193/2016 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS 
 M. Of. nr. 851/26 oct. 2016   
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 O. nr. 1203/2016 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave - amendamente la anexele I, II, IV şi V la MARPOL (pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor  
 referitoare la mediu din Codul polar), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.265(68) a Comitetului  
 pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015 
 M. Of. nr. 804/12 oct. 2016   
 
 O. nr. 1274/2016 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 748/2012 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare privind  
 certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea  
 organizaţiilor de proiectare şi producţie 
 M. Of. nr. 842/24 oct. 2016   
 
 O. nr. 1288/2016 

 Ordin privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.332/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor  
 cerinţe comune privind utilizarea spaţiului aerian şi a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor 
 M. Of. nr. 853/26 oct. 2016   
 
 O. nr. 1338/2016 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA "Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016 
 M. Of. nr. 971/5 dec. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 165/2021  (M. Of. nr. 237/9 mar. 2021) 
 - O. nr. 1024/2021  (M. Of. nr. 772/10 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 1403/2016 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către  
 nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta -Amendamente la regula 12 din anexa I la MARPOL,  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.266(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai  
 2015 
 M. Of. nr. 920/16 nov. 2016   
 
 O. nr. 1404/2016 

 Ordin privind publicarea acceptării Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar), adoptat de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.385(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 şi, respectiv, prin  
 Rezoluţia MEPC.264(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015 
 M. Of. nr. 975/6 dec. 2016   
 
 O. nr. 1416/2016 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.386(94) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 21 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 957/28 nov. 2016   
 
 O. nr. 1417/2016 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate  
 cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia  
 MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 960/28 nov. 2016   
 
 O. nr. 1420/2016 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.393(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 
 M. Of. nr. 971/5 dec. 2016   
 
 O. nr. 1464/2016 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi  
 a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.  
 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al  
 Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei 
 M. Of. nr. 1022/19 dec. 2016   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 647/127/2016 
 Ordin privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5  
 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov 



 

 2787

 M. Of. nr. 690/6 sep. 2016 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 766/62/2019  (M. Of. nr. 480/12 iun. 2019) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 26/36/542/2016 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului 
 M. Of. nr. 329/28 apr. 2016   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 383/913/2016 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 471/24 iun. 2016   
 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
 
 Decizia nr. 6/2016 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului comun pentru  
 comunicarea publică ambientală a operelor audiovizuale, încheiat între Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea  
 Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) 
 M. Of. nr. 85/4 feb. 2016   
 
 Decizia nr. 10/2016 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 privind stabilirea  
 formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru  
 comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a  
 prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor  
 interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie 
 M. Of. nr. 146/25 feb. 2016   
 
 Decizia nr. 20/2016 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 568Adin 20 noiembrie 2015 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 4.454/2/2015 
 M. Of. nr. 198/17 mar. 2016   
 
 Decizia nr. 21/2016 

 Decizie privind lista surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme în scopul stabilirii statutului de operă  
 sau fonogramă orfană 
 M. Of. nr. 226/28 mar. 2016   
 
 Decizia nr. 23/2016 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii din 21 martie 2016 privind cererea de lămurire a  
 dispozitivului hotărârii şi a textului metodologiei cuprins în dispozitivul Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 şi de îndreptare  
 eroare materială 
 M. Of. nr. 228/28 mar. 2016   
 
 Decizia nr. 95/2016 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 28 iulie 2016 între Uniunea  
 Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi  
 (CREDIDAM), pe de o parte, şi Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte 
 M. Of. nr. 756/28 sep. 2016   
 
 Decizia nr. 98/2016 

 Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către  
 organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 785/6 oct. 2016   
 
 Decizia nr. 114/2016 

 Decizie privind obligaţiile de transparenţă ale organismelor de gestiune colectivă desemnate colector/colector unic pentru drepturile  
 supuse gestiunii colective obligatorii 
 M. Of. nr. 889/7 nov. 2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 957/28 nov. 2016) 
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 Decizia nr. 120/2016 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel  
 Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016 
 M. Of. nr. 952/25 nov. 2016   
 PRIMUL-MINISTRU 
 
 Decizia nr. 12/2016 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul activităţii de control la nivelul administraţiei publice centrale 
 M. Of. nr. 24/13 ian. 2016 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 76/2016  (M. Of. nr. 147/25 feb. 2016) 
 
 
 Decizia nr. 133/2016 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului "Coaliţia anti-sărăcie" 
 M. Of. nr. 280/13 apr. 2016   
 
 Decizia nr. 192/2016 

 Decizie privind înfiinţarea Comisiei interinstituţionale pentru coordonarea activităţilor necesare constituirii unei capabilităţi aeriene  
 destinate executării zborurilor speciale 
 M. Of. nr. 392/23 mai 2016 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 367/2016  (M. Of. nr. 962/28 nov. 2016) 
 
 
 Decizia nr. 287/2016 

 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) 
 M. Of. nr. 678/1 sep. 2016 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 182/2017  (M. Of. nr. 139/23 feb. 2017) 
 - Decizia nr. 79/2018  (M. Of. nr. 151/16 feb. 2018) 
 - Decizia nr. 116/2020  (M. Of. nr. 99/10 feb. 2020) 
 - Decizia nr. 50/2022  (M. Of. nr. 36/12 ian. 2022) 
 
 
 Decizia nr. 289/2016 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul garantării împrumuturilor bancare pentru efectuarea studiilor 
 M. Of. nr. 678/1 sep. 2016   
 
 Decizia nr. 297/2016 
 Decizie privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a formularului propunerii de politică publică 
 M. Of. nr. 685/5 sep. 2016   
 
 Decizia nr. 343/2016 
 Decizie pentru stabilirea atribuţiilor secretarului de stat care conduce Departamentul CENTENAR 
 M. Of. nr. 874/1 nov. 2016   
 
 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 

 O. nr. 33/2016 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii operaţionale privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor staţiilor de  
 bază pentru servicii de comunicaţii electronice 
 M. Of. nr. 89/31 ian. 2017   
 

 2017 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 27/2017 

 Ordin pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr.  
 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
 M. Of. nr. 136/23 feb. 2017   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 141/2017 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională  
 pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a  
 contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea  
 nr. 99/2016 
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 M. Of. nr. 492/28 iun. 2017   
 
 O. nr. 591/2017 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 M. Of. nr. 94/1 feb. 2017   
 
 O. nr. 1699/2017 
 Ordin privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice 
 M. Of. nr. 474/23 iun. 2017   
 
 O. nr. 2927/2017 
 Ordin privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA 
 M. Of. nr. 813/13 oct. 2017   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 57/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Leu din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 71/27 ian. 2017   
 
 O. nr. 66/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Dioşti din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 71/27 ian. 2017   
 
 O. nr. 84/2017 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 3 unităţi administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 96/2 feb. 2017   
 
 O. nr. 149/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Bârsa, judeţul Arad, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare 
 M. Of. nr. 71/27 ian. 2017   
 
 O. nr. 243/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Mogoşoaia,  
 judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 137/23 feb. 2017   
 
 O. nr. 247/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Puieşti din judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 138/23 feb. 2017   
 
 O. nr. 257/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială Bethausen,  
 judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 172/9 mar. 2017   
 
 O. nr. 258/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Horea, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 159/3 mar. 2017   
 
 O. nr. 268/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în  
 unitatea administrativ-teritorială Lenauheim din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 154/1 mar. 2017   
 
 O. nr. 281/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în  
 unitatea administrativ-teritorială Victoria din judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 187/16 mar. 2017   
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 O. nr. 282/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Moşniţa Nouă, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 197/21 mar. 2017      
 O. nr. 283/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 188/16 mar. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 541/2017  (M. Of. nr. 484/27 iun. 2017) 
 - O. nr. 591/2017  (M. Of. nr. 521/5 iul. 2017) 
 - O. nr. 1667/2018  (M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 344/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 11  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad 
 M. Of. nr. 238/6 apr. 2017   
 
 O. nr. 345/2017 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 4 unităţi administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 232/5 apr. 2017   
 
 O. nr. 351/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Roseţi, judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 279/20 apr. 2017   
 
 O. nr. 352/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Turceni, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 268/18 apr. 2017   
 
 O. nr. 365/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 UAT Dragomireşti, UAT Finta şi UAT Şelaru din judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 305/28 apr. 2017   
 
 O. nr. 366/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 2 şi 3 din unitatea  
 administrativ-teritorială Cociuba Mare, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 268/18 apr. 2017   
 
 O. nr. 417/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale  
 2,3,4,8,9 şi 11 din unitatea administrativ-teritorială Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 306/28 apr. 2017   
 
 O. nr. 426/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire Ia imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Mischii, judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 337/9 mai 2017   
 
 O. nr. 440/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, din unitatea  
 administrativ-teritorială Brestovăţ, din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 359/16 mai 2017   
 
 O. nr. 448/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale 
 M. Of. nr. 363/16 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1333/2017  (M. Of. nr. 856/30 oct. 2017) 
 
 
 O. nr. 457/2017 
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 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unitatea administrativ-teritorială Fântânele, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 358/15 mai 2017   
 
 O. nr. 458/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Băneasa, Braniştea, Cuca, Fârţăneşti, Piscu, Tuluceşti şi Vlădeşti din judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 358/15 mai 2017   
 
 O. nr. 459/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate într-un sector cadastral din  
 unitatea administrativ-teritorială Lemnia, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 358/15 mai 2017   
 
 O. nr. 474/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Hurezani, judeţul  
 Gorj 
 M. Of. nr. 381/22 mai 2017   
 
 O. nr. 513/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 2, 3, 4, 5 şi 6 din unitatea  
 administrativ-teritorială Giuleşti din judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 392/25 mai 2017   
 
 O. nr. 530/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 UAT Cilieni, UAT Corbu, UAT Curţişoara, UAT Deveselu, UAT Fălcoiu, UAT Icoana, UAT Verguleasa, UAT Gura Padinii, UAT  
 Ştefan cel Mare, UAT Făgeţelu, UAT Vlădila, UAT Teslui şi UAT Vulpeni, din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 477/23 iun. 2017   
 
 O. nr. 531/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unitatea administrativ-teritorială Josenii Bârgăului din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 449/16 iun. 2017   
 
 O. nr. 533/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 13 din  
 unitatea administrativ-teritorială Mircea Vodă, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 451/16 iun. 2017   
 
 O. nr. 534/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 2  
 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Pui din judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 459/20 iun. 2017   
 
 O. nr. 550/2017 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Bara, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 449/16 iun. 2017   
 
 O. nr. 562/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 463/21 iun. 2017   
 
 O. nr. 583/2017 
 Ordin pentru aprobarea Planului de acţiuni al Programului naţional de cadastru şi carte funciară pe anul 2017 
 M. Of. nr. 473/22 iun. 2017   
 
 O. nr. 596/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Ciclova Română, judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 512/3 iul. 2017   
 
 O. nr. 635/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
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 UAT Râmetea, UAT Sâncel, UAT Vidra şi UAT Teiuş din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 572/18 iul. 2017   
 
 O. nr. 636/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 UAT Ciolpani, UAT Dascălu, UAT Gruiu şi UAT Nuci din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 529/6 iul. 2017   
 
 O. nr. 645/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Cezieni, Corabia, Gârcov, Giuvărăşti, Gostavăţu, Grădinile, lanca, Izbiceni, Izvoarele, Morunglav,  
 Obârşia, Rusăneşti, Studina, Tia Mare, Urzica, Vădăstriţa şi Văleni din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 580/20 iul. 2017   
 
 O. nr. 945/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Orbească, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 606/27 iul. 2017   
 
 O. nr. 956/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Albeşti şi Bueşti din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 625/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 957/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Ciucurova şi Somova din judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 625/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 966/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1,  
 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 din unitatea administrativ-teritorială Puieşti, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 624/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 967/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Baia de Arieş, Berghin, Cenade, Câlnic, Meteş, Noşlac şi Şona din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 624/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 968/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Măgurele, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 624/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 969/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 5 din  
 unitatea administrativ-teritorială Gogoşu, judeţul Mehedinţi 
 M. Of. nr. 624/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 970/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr.1din  
 unitatea administrativ-teritorială Igneşti, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 623/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 971/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Lucieni, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 623/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 972/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1  
 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Măneşti, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 623/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 973/2017 
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 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Doiceşti, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 623/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 978/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Sacu, judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 640/4 aug. 2017   
 
 O. nr. 1028/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 653/8 aug. 2017   
 
 O. nr. 1029/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectorul cadastral nr. 68 din unitatea  
 administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 653/8 aug. 2017   
 
 O. nr. 1033/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1,  
 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 649/8 aug. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 677/18 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1106/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Vidra din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 677/18 aug. 2017   
 
 O. nr. 1107/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Ciuchici, Sacu şi Zorlenţu Mare din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 677/18 aug. 2017   
 
 O. nr. 1108/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Frumuşani din judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 677/18 aug. 2017   
 
 O. nr. 1135/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Bretea Română, Băcia, Burjuc, Densuş, General Berthelot, Hunedoara, Răchitova şi Toteşti din judeţul  
 Hunedoara 
 M. Of. nr. 691/25 aug. 2017   
 
 O. nr. 1140/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Iratoşu, Pilu, Seleuş, Sepreuş şi Zerind din judeţul Arad 
 M. Of. nr. 729/8 sep. 2017   
 
 O. nr. 1151/2017 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Borşa, judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 724/6 sep. 2017   
 
 O. nr. 1152/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Bustuchin din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 731/11 sep. 2017   
 
 O. nr. 1163/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Ardeoani, Blăgeşti, Dămieneşti, Găiceana, Horgeşti, Măgireşti, Odobeşti, Onceşti, Seculeni şl Solonţ din  
 judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 731/11 sep. 2017 
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 O. nr. 1177/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 2 din  
 unitatea administrativ-teritorială Ghizela din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 728/8 sep. 2017   
 
 O. nr. 1178/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Valcani din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 728/8 sep. 2017   
 
 O. nr. 1179/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Bereşti-Tazlău, Cleja, Faraoani şi Tătărăşti din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 728/8 sep. 2017   
 
 O. nr. 1181/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Belinţ din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 755/21 sep. 2017   
 
 O. nr. 1182/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1  
 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Topolovăţu Mare din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 755/21 sep. 2017   
 
 O. nr. 1186/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Dragodana din judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 724/6 sep. 2017   
 
 O. nr. 1187/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Smârdioasa, Videle, Talpa, Mavrodin, Moşteni, Mereni, Siliştea, Ştorobăneasa, Suhaia, Vedea,  
 Ciolăneşti, Balaci şi Plopii-Slăviteşti din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 724/6 sep. 2017   
 
 O. nr. 1216/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Drăgăşani, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 761/25 sep. 2017   
 
 O. nr. 1217/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Corbi, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 761/25 sep. 2017   
 
 O. nr. 1227/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 UAT Bragadiru şi UAT Grădiştea din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 768/27 sep. 2017   
 
 O. nr. 1230/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 10,11,19,20, 24,27, 36, 38 şi  
 49 din unitatea administrativ-teritorială Dragomireşti şi în sectoarele cadastrale 15,20, 22, 34,42,43, 44,46,48 şi 49 din unitatea  
 administrativ-teritorială Potlogi, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 764/26 sep. 2017   
 
 O. nr. 1241/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Apele Vii, Bârca, Braloştiţa, Castranova, Ciupercenii Noi şi Măceşu de Sus din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 769/28 sep. 2017   
 
 O. nr. 1248/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
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 administrativ-teritorială Gura Şutii din judeţul Dâmbovita 
 M. Of. nr. 767/27 sep. 2017   
 
 O. nr. 1249/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 778/2 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 28/2018  (M. Of. nr. 116/6 feb. 2018) 
 
 
 O. nr. 1250/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 767/27 sep. 2017     
 O. nr. 1251/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unităţile  
 administrativ-teritoriale Poroschia, Smârdioasa şi Tătărăştii de Sus, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 770/28 sep. 2017   
 
 O. nr. 1252/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 781/3 oct. 2017   
 
 O. nr. 1253/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 766/27 sep. 2017   
 
 O. nr. 1254/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 767/27 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1744/2019  (M. Of. nr. 458/7 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 1256/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 770/28 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1744/2019  (M. Of. nr. 458/7 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 1259/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 836/23 oct. 2017   
 
 O. nr. 1261/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 790/5 oct. 2017   
 
 O. nr. 1262/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 798/9 oct. 2017   
 
 O. nr. 1275/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 unităţile administrativ-teritoriale Coroieni, Cupşeni şi Giuleşti din judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 810/13 oct. 2017   
 
 O. nr. 1280/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi  
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 administrativ-teritoriale din judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 831/20 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1621/2019  (M. Of. nr. 374/14 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 1293/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Tudor  
 Vladimirescu, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 813/13 oct. 2017   
 
 O. nr. 1294/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 819/17 oct. 2017   
 
 O. nr. 1305/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Arad 
 M. Of. nr. 832/20 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1653/2019  (M. Of. nr. 374/14 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 1306/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Sântandrei, din judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 826/19 oct. 2017   
 
 O. nr. 1307/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 34  
 si 35 din unitatea administrativ-teritorială Cristineşti, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 826/19 oct. 2017   
 
 O. nr. 1308/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Săliştea, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 811/13 oct. 2017   
 
 O. nr. 1309/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 UAT Constantin Daicoviciu, UAT Pojejena şi UAT Oraviţa din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 811/13 oct. 2017   
 
 O. nr. 1310/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Hălchiu, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 818/17 oct. 2017   
 
 O. nr. 1314/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Corund, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 827/19 oct. 2017   
 
 O. nr. 1315/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1  
 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Praid, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 827/19 oct. 2017   
 
 O. nr. 1316/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr.  
 28, 29, 31, 32 şi 33 din unitatea administrativ-teritorială Flămânzi, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 834/20 oct. 2017   
 
 O. nr. 1317/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr.  
 49, 50, 52, 53 şi 61 din unitatea administrativ-teritorială Coţuşca, judeţul Botoşani 
  M. Of. nr. 832/20 oct. 2017 
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 O. nr. 1318/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 UAT Şanţ, UAT Şieuţ şi UAT Ciceu-Mihăieşti din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 832/20 oct. 2017   
 
 O. nr. 1327/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în zece unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 849/26 oct. 2017   
 
 O. nr. 1372/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 889/13 nov. 2017   
 
 O. nr. 1328/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 843/24 oct. 2017   
 
 O. nr. 1329/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Coţofenii din Dos,  
 judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 852/27 oct. 2017   
 
 O. nr. 1330/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în patru unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 843/24 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1036/2018  (M. Of. nr. 839/2 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 1331/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 848/26 oct. 2017   
 
 O. nr. 1339/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 866/2 nov. 2017   
 
 O. nr. 1356/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 874/7 nov. 2017   
 
 O. nr. 1357/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 875/7 nov. 2017   
 
 O. nr. 1358/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 869/3 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 209/2018  (M. Of. nr. 264/26 mar. 2018) 
 - O. nr. 318/2018  (M. Of. nr. 392/7 mai 2018) 
 - O. nr. 407/2018  (M. Of. nr. 544/29 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 1365/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Vişina Nouă din judeţul Olt 
  M. Of. nr. 903/17 nov. 2017 
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 O. nr. 1366/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 886/10 nov. 2017   
 
 O. nr. 1369/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 902/16 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1159/2018  (M. Of. nr. 981/20 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 1370/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 884/9 nov. 2017   
 
 O. nr. 1371/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 886/10 nov. 2017   
 
 O. nr. 1373/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 896/15 nov. 2017   
 
 O. nr. 1379/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 893/14 nov. 2017   
 
 O. nr. 1380/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 904/17 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1744/2019  (M. Of. nr. 458/7 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 1401/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 938/28 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 406/2018  (M. Of. nr. 544/29 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 1402/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 941/28 nov. 2017   
 
 O. nr. 1403/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 941/28 nov. 2017   
 
 O. nr. 1404/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 944/29 nov. 2017   
 
 O. nr. 1405/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 921/23 nov. 2017   
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 O. nr. 1407/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 937/28 nov. 2017   
 
 O. nr. 1408/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 943/29 nov. 2017   
 
 O. nr. 1409/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Comăna din judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 943/29 nov. 2017   
 
 O. nr. 1410/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 943/29 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1020/2019  (M. Of. nr. 275/10 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 1411/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 943/29 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 73/30 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 1412/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 953/4 dec. 2017   
 
 O. nr. 1413/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din 4  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 944/29 nov. 2017   
 
 O. nr. 1414/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Arad 
 M. Of. nr. 881/9 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1652/2019  (M. Of. nr. 374/14 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 1420/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 940/28 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1020/2019  (M. Of. nr. 275/10 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 1423/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 920/23 nov. 2017   
 
 O. nr. 1425/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 930/27 nov. 2017   
 
 O. nr. 1437/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi 
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 M. Of. nr. 932/27 nov. 2017   
 
 O. nr. 1438/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 959/5 dec. 2017   
 
 O. nr. 1439/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 979/11 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 933/2018  (M. Of. nr. 761/4 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 1440/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 957/4 dec. 2017   
 
 O. nr. 1441/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 934/27 nov. 2017    
 O. nr. 1442/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 965/6 dec. 2017   
 
 O. nr. 1443/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 1000/18 dec. 2017   
 
 O. nr. 1444/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Dumeşti din  
 judeţul Iaşi şi în unitatea administrativ-teritorială Suliţa din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 939/28 nov. 2017   
 
 O. nr. 1445/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 946/29 nov. 2017   
 
 O. nr. 1446/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Boroaia din judeţul  
 Suceava şi în unitatea administrativ-teritorială Bodeşti din judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 944/29 nov. 2017   
 
 O. nr. 1447/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi 
 M. Of. nr. 945/29 nov. 2017   
 
 O. nr. 1451/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Cornetu, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 944/29 nov. 2017   
 
 O. nr. 1452/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 937/28 nov. 2017   
 
 O. nr. 1456/2017 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vermeş, judeţul  
 Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 966/6 dec. 2017   
 
 O. nr. 1457/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Budila din judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 970/7 dec. 2017   
 
 O. nr. 1458/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Periş din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 970/7 dec. 2017   
 
 O. nr. 1459/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 970/7 dec. 2017   
 
 O. nr. 1460/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 970/7 dec. 2017   
 
 O. nr. 1461/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi  

 

 administrativ-teritoriale din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 977/8 dec. 2017   
 
 O. nr. 1462/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 986/12 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1744/2019  (M. Of. nr. 458/7 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 1463/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Feldioara din judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 980/11 dec. 2017   
 
 O. nr. 1464/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 980/11 dec. 2017   
 
 O. nr. 1465/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 980/11 dec. 2017   
 
 O. nr. 1466/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 1001/18 dec. 2017   
 
 O. nr. 1467/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Comandău din  
 judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 980/11 dec. 2017   
 
 O. nr. 1468/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea 
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 M. Of. nr. 980/11 dec. 2017   
 
 O. nr. 1469/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Izvoru din judeţul  
 Argeş şi în unitatea administrativ-teritorială Băleni din judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 976/8 dec. 2017   
 
 O. nr. 1470/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Berzovia din  
 judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 976/8 dec. 2017   
 
 O. nr. 1471/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Moftin din judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 980/11 dec. 2017   
 
 O. nr. 1480/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 968/7 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 433/2018  (M. Of. nr. 620/18 iul. 2018) 
 
 
 O. nr. 1481/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 968/7 dec. 2017   
 
 O. nr. 1482/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 968/7 dec. 2017   
 
 O. nr. 1487/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din 4  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 945/29 nov. 2017   
 
 O. nr. 1497/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ticvaniu Mare  
 din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 1014/21 dec. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 19/9 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 1499/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din 8  
 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 1008/20 dec. 2017   
 
 O. nr. 1500/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din  
 două unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 1014/21 dec. 2017   
 
 O. nr. 1501/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Berlişte din  
 judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 23/10 ian. 2018   
 
 O. nr. 1502/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Vărădia din  
 judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 23/10 ian. 2018   
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 O. nr. 1503/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Forotic din  
 judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 23/10 ian. 2018   
 
 O. nr. 1504/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 23/10 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1662/2018  (M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 1505/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 23/10 ian. 2018   
 
 O. nr. 1506/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 13/5 ian. 2018   
 
 O. nr. 1507/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vrani din judeţul  
 Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 23/10 ian. 2018   
 
 O. nr. 1508/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017   
 
 O. nr. 1509/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017   
 
 O. nr. 1510/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 71/23 ian. 2018   
 
 O. nr. 1519/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 990/13 dec. 2017   
 
 O. nr. 1520/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Sacu din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 1005/19 dec. 2017   
 
 O. nr. 1521/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu 
 M. Of. nr. 999/15 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1619/2019  (M. Of. nr. 374/14 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 1523/2017 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru realizarea seturilor de date spaţiale privind reţelele de utilităţi publice 
 M. Of. nr. 1024/27 dec. 2017   
 
 O. nr. 1536/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
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 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 1008/20 dec. 2017   
 
 O. nr. 1539/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2018   
 
 O. nr. 1540/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 3 din  
 unitatea administrativ-teritorială Praid, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2018   
 
 O. nr. 1541/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Ograda, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 1042/29 dec. 2017   
 
 O. nr. 1543/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Berceni din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 23/10 ian. 2018   
 
 O. nr. 1559/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2018   
 
 O. nr. 1560/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2018   
 
 O. nr. 1561/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 26 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 45/17 ian. 2018   
 
 O. nr. 1562/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2018   
 
 O. nr. 1563/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2018   
 
 O. nr. 1564/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2018   
 
 O. nr. 1565/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2018   
 
 O. nr. 1566/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 16/8 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 262/2018  (M. Of. nr. 358/25 apr. 2018) 
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 O. nr. 1568/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 9/4 ian. 2018   
 
 O. nr. 1569/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 12/5 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 933/2018  (M. Of. nr. 761/4 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 1574/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Poiana Ilvei din  
 judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2018   
 
 O. nr. 1581/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2018   
 
 O. nr. 1584/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Măgurele din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2018   
 
 O. nr. 1585/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 22/10 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 262/2018  (M. Of. nr. 358/25 apr. 2018) 
 - O. nr. 1043/2019  (M. Of. nr. 287/15 apr. 2019) 
 - O. nr. 1120/2019  (M. Of. nr. 345/6 mai 2019) 
 
 
 
 O. nr. 1586/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 75/25 ian. 2018   
 
 O. nr. 1590/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 22/10 ian. 2018   
 
 O. nr. 1593/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 29/12 ian. 2018   
 
 O. nr. 1594/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 68/23 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 262/2018  (M. Of. nr. 358/25 apr. 2018) 
 - O. nr. 1671/2018  (M. Of. nr. 46/17 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 1642/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Făureşti, din judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 62/22 ian. 2018   
 
 O. nr. 1643/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 7  
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 si 8 din unitatea administrativ-teritorială Costişa,  judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 62/22 ian. 2018   
 
 O. nr. 1644/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2018   
 
 O. nr. 1645/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 76/25 ian. 2018   
 
 O. nr. 1646/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 65/22 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 820/2019  (M. Of. nr. 235/27 mar. 2019) 
 
 
 O. nr. 1647/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 73/25 ian. 2018   
 
 O. nr. 1650/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 149/16 feb. 2018   
 
 O. nr. 1651/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vârlezi din judeţul  
 Galaţi şi în unitatea administrativ-teritorială Jijila din judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 41/17 ian. 2018   
 
 O. nr. 1652/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 54/18 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 262/2018  (M. Of. nr. 358/25 apr. 2018) 
 
 
 O. nr. 1653/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 79/26 ian. 2018   
 
 O. nr. 1659/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Vişina, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 52/18 ian. 2018   
 
 O. nr. 1660/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 52/18 ian. 2018   
 
 O. nr. 1661/2017 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1  
 şi 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 37/16 ian. 2018   
 
 O. nr. 1662/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vladimirescu,  
 judeţul Arad 
  M. Of. nr. 63/22 ian. 2018 
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 O. nr. 1663/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu 
 M. Of. nr. 61/19 ian. 2018   
 
 O. nr. 1664/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Livada şi unitatea  
 administrativ-teritorială Covăsânţ, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 63/22 ian. 2018   
 
 O. nr. 1665/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Milcov, judeţul  
 Olt, unitatea administrativ-teritorială Segarcea Vale, judeţul Teleorman, şi unitatea administrativ-teritorială Clinceni, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 77/26 ian. 2018   
 
 O. nr. 1666/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 74/25 ian. 2018   
 
 O. nr. 1667/2017 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 57/19 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 211/2018  (M. Of. nr. 264/26 mar. 2018) 
 - O. nr. 453/2018  (M. Of. nr. 619/18 iul. 2018) 
 - O. nr. 7/2019  (M. Of. nr. 74/30 ian. 2019) 
 - O. nr. 719/2019  (M. Of. nr. 172/4 mar. 2019) 
 
 

- O. nr. 1623/2019  (M. Of. nr. 374/14 mai 2019) 

 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ 

 O. nr. 1170/1450/2017 
 Ordin privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziţie publică 
 M. Of. nr. 24/10 ian. 2018   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 5/2017 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Deva-Muncel (zona Muncel), Licenţa  
 de concesiune nr. 15.996/2013 
 M. Of. nr. 211/28 mar. 2017   
 
 Decizia nr. 14/2017 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Deva-Muncel (zona Deva), Licenţa nr.  
 15.995/2013 
 M. Of. nr. 626/2 aug. 2017   
 
 Decizia nr. 16/2017 
 Decizie privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de stocare geologică a dioxidului de carbon 
 M. Of. nr. 676/18 aug. 2017   
 
 Decizia nr. 23/2017 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Chiciu, judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 800/10 oct. 2017   
 
 O. nr. 4/2017 
 Ordin pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare 
 M. Of. nr. 54/18 ian. 2017   
 
 O. nr. 79/2017 
 Ordin privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 19.894/2017 în perimetrul Livada Sud, judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 203/23 mar. 2017   
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 O. nr. 102/2017 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare 
 M. Of. nr. 357/15 mai 2017   
 
 O. nr. 109/2017 
 Ordin pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare 
 M. Of. nr. 398/26 mai 2017   
 
 O. nr. 111/2017 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr.  
 94/2017 
 M. Of. nr. 444/14 iun. 2017   
 
 O. nr. 130/2017 
 Ordin pentru aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorare 
 M. Of. nr. 500/30 iun. 2017   
 
 O. nr. 131/2017 
 Ordin privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 20.178/2017 în perimetrul Crasna, judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 487/27 iun. 2017   
 
 O. nr. 267/2017 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare prin concursul public de ofertă - Runda nr.  
 95/2017 
 M. Of. nr. 596/25 iul. 2017   
 
 O. nr. 281/2017 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 647/7 aug. 2017   
 
 O. nr. 282/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Câmpeni, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 631/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 283/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Cerdac, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom"  
 - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 631/3 aug. 2017    
 
 O. nr. 284/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul  
 Câmpuri Vizantea, judeţul Vrancea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - SA., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 631/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 285/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul  
 Slănic Băi, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A.,  
 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 631/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 286/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Bueşti, judeţul Ialomiţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 631/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 287/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Foleşti, judeţul Vâlcea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom"  
 - SA., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
  M. Of. nr. 631/3 aug. 2017 
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 O. nr. 288/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Ghelinţa, judeţul Covasna, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - SA., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 631/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 289/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Glodeni, judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - SA., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 631/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 290/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Ileana-Arţari, judeţul Călăraşi, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 631/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 291/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Nineasa Sud, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 631/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 292/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Nineasa, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom"  
 - SA., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 632/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 293/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Opăriţi, judeţul Prahova, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" -S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 632/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 294/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Pasărea, judeţul Ilfov, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" -  
 S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 632/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 295/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Poseşti, judeţul Prahova, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - SA., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 632/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 296/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Slănic-Ferăstrău, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 632/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 297/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Valea Reşca, judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - SA., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 
 M. Of. nr. 632/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 298/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Bălăceanca, judeţul Ilfov, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004 
 M. Of. nr. 632/3 aug. 2017   
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 O. nr. 299/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Căldăraru, judeţul Ilfov, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004 
 M. Of. nr. 632/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 300/2017 

 Ordin privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în  
 perimetrul Vâlcăneşti, judeţul Prahova, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului  
 "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004 
 M. Of. nr. 632/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 363/2017 
 Ordin pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 850/27 oct. 2017   
 
 O. nr. 388/2017 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare 
 M. Of. nr. 935/27 nov. 2017   
 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 Decizia nr. 1575/2017 

 Decizie privind autorizarea Asociaţiei Profesioniştilor în Regularizarea Daunelor ca furnizor de programe educaţionale în domeniul  
 asigurărilor 
 M. Of. nr. 927/24 nov. 2017   
 
 H. nr. 18/2017 
 Hotărâre privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii 
 M. Of. nr. 181/14 mar. 2017   
 
 I. nr. 1/2017 

 Instrucţiuni privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de  
 Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi pentru modificarea Instrucţiunii  
 Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către  
 entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor si investiţiilor  
 financiare 
 M. Of. nr. 173/9 mar. 2017   
 
 N. nr. 5/2017 

 Norme pentru aplicarea Ghidului MAR - Persoanele cărora le este adresată sondarea de piaţă şi a Ghidului MAR - Amânarea publicării  
 informaţiilor privilegiate 
 M. Of. nr. 255/12 apr. 2017   
 
 N. nr. 7/2017 
 Norme privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private 
 M. Of. nr. 248/11 apr. 2017 
 Modificări: 
 - N. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 322/24 apr. 2019) 
 - N. nr. 30/2020  (M. Of. nr. 671/29 iul. 2020) 
 - N. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 
 N. nr. 14/2017 

 Normă pentru aplicarea Ghidului MAR - Informaţii referitoare la pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot  
 conexe în vederea definirii informaţiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri 
 M. Of. nr. 407/30 mai 2017   
 
 N. nr. 18/2017 

 Normă privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de  
 asigurare 
 M. Of. nr. 555/13 iul. 2017   
 
 N. nr. 20/2017 
 Norme privind asigurările auto din România 
 M. Of. nr. 624/1 aug. 2017 
 Modificări: 
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 - N. nr. 7/2018  (M. Of. nr. 375/2 mai 2018) 
 - N. nr. 36/2020  (M. Of. nr. 819/7 sep. 2020) 
 
 
 N. nr. 22/2017 

 Norme privind metodologia de calcul al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii  
 produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie 
 M. Of. nr. 717/5 sep. 2017   
 
 N. nr. 23/2017 

 Norme pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacţii ale contrapărţilor centrale şi ale  
 locurilor de tranzacţionare şi a Ghidului ESMA privind normele şi procedurile în cazul insolvenţei participanţilor la un depozitar central 
 M. Of. nr. 877/7 nov. 2017   
 
 N. nr. 27/2017 
 Normă privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat 
 M. Of. nr. 976/8 dec. 2017 
 Modificări: 
 - N. nr. 4/2021  (M. Of. nr. 279/19 mar. 2021) 
 
 
 N. nr. 28/2017 
 Norme privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative 
 M. Of. nr. 993/14 dec. 2017 
 Modificări: 
 - N. nr. 12/2021  (M. Of. nr. 721/22 iul. 2021) 
 
 
 N. nr. 33/2017 

 Normă privind organizarea activităţii de arhivă la entităţile autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de  
 Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 998/15 dec. 2017 
 Modificări: 
 - R. nr. 10/2020  (M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 
 - N. nr. 43/2020  (M. Of. nr. 1251/17 dec. 2020) 
 
 
 N. nr. 34/2017 

 Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacţiilor, păstrarea evidenţei ordinelor şi sincronizarea ceasurilor în  
 temeiul MIFID II 
 M. Of. nr. 1025/27 dec. 2017   
 
 R. nr. 2/2017 

 Regulament privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem  
 alternativ de tranzacţionare 
 M. Of. nr. 312/2 mai 2017   
 
 R. nr. 6/2017 
 Regulament privind Fondul naţional de protecţie 
 M. Of. nr. 647/7 aug. 2017 
 Modificări: 
 - N. nr. 7/2018  (M. Of. nr. 375/2 mai 2018) 
 - R. nr. 2/2019  (M. Of. nr. 113/13 feb. 2019) 
 - R. nr. 17/2021  (M. Of. nr. 1006/21 oct. 2021) 
 
 
 R. nr. 10/2017 

 Regulament privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului  
 din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de  
 valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 
 M. Of. nr. 772/29 sep. 2017 
 Modificări: 
 
 

- R. nr. 16/2021  (M. Of. nr. 1057/4 nov. 2021) - la data de 4 august 2022 

 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 127/2017 
 Ordin privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către experţii în domeniul managementului calităţii în sănătate 
 M. Of. nr. 471/22 iun. 2017   
 
 O. nr. 150/2017 

 Ordin privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către evaluatorii de servicii de sănătate în cadrul comisiilor de  
 evaluare a unităţilor sanitare în vederea acreditării în ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 
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 M. Of. nr. 581/20 iul. 2017   
 
 O. nr. 193/2017 
 Ordin pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017 
 M. Of. nr. 734/12 sep. 2017   
 
 O. nr. 249/2017 

 Ordin privind aprobarea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, pentru al II-lea ciclu de  
 acreditare 
 M. Of. nr. 993/14 dec. 2017   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 2/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem  
 de distribuţie a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 62/25 ian. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 166/2018  (M. Of. nr. 788/13 sep. 2018) 
 - O. nr. 76/2020  (M. Of. nr. 414/19 mai 2020) 
 - O. nr. 191/2020  (M. Of. nr. 1033/5 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 5/2017 

 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la  
 obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare 
 M. Of. nr. 112/9 feb. 2017   
 
 O. nr. 6/2017 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 
 M. Of. nr. 124/15 feb. 2017 
 Abrogare 
 - O. nr. 83/2021  (M. Of. nr. 670/7 iul. 2021) 
 Modificări: 
 - O. nr. 138/2021  (M. Of. nr. 1227/24 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 7/2017 
 Ordin pentru stabilirea regulilor privind publicarea informaţiilor aferente tranzacţiilor încheiate pe piaţa de energie electrică 
 M. Of. nr. 123/15 feb. 2017   
 
 O. nr. 8/2017 
 Ordin privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui  certificat verde neachizitionat 
 M. Of. nr. 118/13 feb. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 26/2017  (M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
 
 O. nr. 11/2017 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2016 
 M. Of. nr. 147/27 feb. 2017     
 O. nr. 20/2017 

 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat, a venitului total şi a venitului reglementat total pentru prestarea serviciului de înmagazinare  
 subterană a gazelor naturale de către Societatea "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 221/31 mar. 2017   
 
 O. nr. 25/2017 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind  
 funcţionarea pieţei angro de energie 
 M. Of. nr. 260/13 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 168/2019  (M. Of. nr. 646/5 aug. 2019) 
 - O. nr. 22/2021  (M. Of. nr. 313/29 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 27/2017 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017 
 M. Of. nr. 224/31 mar. 2017   
 
 O. nr. 28/2017 
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 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică 
 M. Of. nr. 271/19 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 90/2021  (M. Of. nr. 735/27 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 42/2017 

 Ordin pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de  
 distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare 
 M. Of. nr. 408/30 mai 2017   
 
 O. nr. 45/2017 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem 
 M. Of. nr. 442/14 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 60/2019  (M. Of. nr. 410/24 mai 2019) 
 - O. nr. 180/2020  (M. Of. nr. 958/19 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 46/2017 

 Ordin pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la  
 reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem  
 de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai  
 multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora 
 M. Of. nr. 442/14 iun. 2017   
 
 O. nr. 47/2017 

 Ordin pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru  
 fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care  
 stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor" 
 M. Of. nr. 457/19 iun. 2017   
 
 O. nr. 53/2017 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi/sau exploatare a  
 sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu 
 M. Of. nr. 546/11 iul. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 23/2021  (M. Of. nr. 348/6 apr. 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 72/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile  
 generatoare sincrone 
 M. Of. nr. 688/24 aug. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 214/2018  (M. Of. nr. 27/10 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 74/2017 

 Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale  
 prin Sistemul naţional de transport 
 M. Of. nr. 639/4 aug. 2017   
 
 O. nr. 77/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi 
 M. Of. nr. 697/29 aug. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 127/2017  (M. Of. nr. 1031/28 dec. 2017) 
 - O. nr. 65/2018  (M. Of. nr. 289/30 mar. 2018) 
 - O. nr. 178/2018  (M. Of. nr. 901/26 oct. 2018) 
 - O. nr. 46/2019  (M. Of. nr. 246/29 mar. 2019) 
 - O. nr. 49/2021  (M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 84/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind transmiterea către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a informaţiilor  
 referitoare la compoziţia şi presiunile combustibililor gazoşi utilizate pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 744/15 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 174/2019  (M. Of. nr. 663/9 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 85/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul  
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 utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 769/28 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 15/2020  (M. Of. nr. 92/7 feb. 2020) 
 
 
 O. nr. 92/2017 

 Ordin pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem privind constituirea unei platforme unice  
 de alocare (SAP) în conformitate cu art. 49 şi privind metodologia de partajare a costurilor în conformitate cu art. 59 din Regulamentul  
 (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen  
 lung" 
 M. Of. nr. 842/24 oct. 2017   
 
 O. nr. 96/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii de mentenanţă 
 M. Of. nr. 845/25 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 84/2021  (M. Of. nr. 687/12 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 106/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de verificare/retragere a încadrării unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă în/din  
 categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă 
 M. Of. nr. 922/23 nov. 2017   
 
 O. nr. 123/2017 
 Ordin privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia 
 M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 114/2018  (M. Of. nr. 538/28 iun. 2018) 
 - O. nr. 192/2018  (M. Of. nr. 970/16 nov. 2018) 
 - O. nr. 206/2018  (M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 
 - O. nr. 156/2019  (M. Of. nr. 522/26 iun. 2019) 
 - O. nr. 198/2019  (M. Of. nr. 860/24 oct. 2019) 
 - O. nr. 212/2019  (M. Of. nr. 956/28 nov. 2019) 
 - O. nr. 131/2020  (M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 - O. nr. 189/2020  (M. Of. nr. 973/22 oct. 2020) 
 - O. nr. 239/2020  (M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020) 
 - O. nr. 111/2021  (M. Of. nr. 1028/28 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 126/2017 

 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în  
 anul 2018 
 M. Of. nr. 1016/21 dec. 2017   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 22/2017 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile  
 Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. 
 M. Of. nr. 112/9 feb. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 130/20 feb. 2017) 
 Modificări: 
 - O. nr. 107/2019  (M. Of. nr. 275/10 apr. 2019) 
 - O. nr. 467/2020  (M. Of. nr. 1029/4 nov. 2020) 
 - O. nr. 469/2020  (M. Of. nr. 1055/10 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 79/2017 

 Ordin privind modalitatea de achitare şi cuantumul contribuţiei datorate la bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile  
 Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. 
 M. Of. nr. 229/4 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 407/2017  (M. Of. nr. 937/28 nov. 2017) 
 - O. nr. 573/2018  (M. Of. nr. 1095/22 dec. 2018) 
 - O. nr. 563/2020  (M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020) - modifică titlul 
 
 

- O. nr. 495/2021  (M. Of. nr. 935/30 sep. 2021) 

 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 245/2017 
 Decizie privind reglementarea serviciului de amator 
  M. Of. nr. 261/13 apr. 2017 
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 Decizia nr. 313/2017 
 Decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale 
 M. Of. nr. 275/20 apr. 2017   
 
 Decizia nr. 543/2017 
 Decizie privind certificarea personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii 
 M. Of. nr. 543/11 iul. 2017   
 
 Decizia nr. 1085/2017 

 Decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a  
 apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile 
 M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017   
 
 Decizia nr. 1100/2017 

 Decizie privind identificarea pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor  
 radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune şi radiodifuziune 
 M. Of. nr. 36/16 ian. 2018   
 
 Decizia nr. 1108/2017 

 Decizie pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor  
 publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora 
 M. Of. nr. 39/16 ian. 2018   
 
 Decizia nr. 1112/2017 
 Decizie privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi 
 M. Of. nr. 41/17 ian. 2018 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 718/2018  (M. Of. nr. 762/4 sep. 2018) 
 
 
 Decizia nr. 1113/2017 

 Decizie privind înfiinţarea punctului de informare unic, precum şi pentru stabilirea condiţiilor şi modalităţilor de transmitere a unor  
 informaţii privind infrastructura fizică a operatorilor de reţea 
 M. Of. nr. 33/15 ian. 2018 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 395/2018  (M. Of. nr. 403/10 mai 2018) 

 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 1/2017 

 Ordin privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru entităţile de  
 recuperare creanţe 
 M. Of. nr. 33/11 ian. 2017   
 
 O. nr. 4/2017 

 Ordin privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru dezvoltatorii  
 imobiliari 
 M. Of. nr. 55/18 ian. 2017   
 
 O. nr. 115/2017 
 Ordin privind stabilirea detaliilor tehnice pentru efectuarea bonităţii de către creditorii nonfinanciari 
 M. Of. nr. 122/14 feb. 2017   
 
 O. nr. 214/2017 
 Ordin privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
 M. Of. nr. 282/21 apr. 2017   
 
 O. nr. 364/2017 

 Ordin pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie  
 proprie în anul 2017 
 M. Of. nr. 456/19 iun. 2017   
 
 O. nr. 522/2017 
 Ordin privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2017 
 M. Of. nr. 533/7 iul. 2017   
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 O. nr. 768/2017 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate  
 privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie  
 2001 privind siguranţa generală a produselor 
 M. Of. nr. 796/9 oct. 2017   
 
 O. nr. 839/2017 
 Ordin privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2017 
 M. Of. nr. 851/27 oct. 2017   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 O. nr. 24/2017 

 Ordin privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor cu privire la procedura de autorizare pentru siguranţa alimentelor a  
 unităţilor producătoare de seminţe germinate 
 M. Of. nr. 193/20 mar. 2017   
 
 O. nr. 44/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar- veterinară a unităţilor ce  
 desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei  
 nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea  
 tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 
 M. Of. nr. 347/11 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 126/2017  (M. Of. nr. 988/13 dec. 2017) 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 129/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de  
 bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale 
 M. Of. nr. 998/15 dec. 2017   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 13/201/2017 
 Ordin privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman 
 M. Of. nr. 205/24 mar. 2017   
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
 O. nr. 148/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor  
 închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat 
 M. Of. nr. 629/2 aug. 2017   
 
 O. nr. 223/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive 
 M. Of. nr. 871/6 nov. 2017   
 
 

COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHEREA MACROPRUDENȚIALĂ 

 R. nr. 2/2017 
 Regulament privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente 
 M. Of. nr. 13/5 ian. 2018 
 Modificări: 
 
 

- R. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 1277/22 dec. 2020) 

 CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONVENŢIEI PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 
 
 O. nr. 2/2017 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind  
 drepturile persoanelor cu dizabilităti 
 M. Of. nr. 340/9 mai 2017   
 
 O. nr. 25/2017 
 Ordin privind aprobarea modelului de notificare de deces 
 M. Of. nr. 553/13 iul. 2017   
 
 

FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE 

 N. nr. 1/2017 
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 Norme privind majorarea sau diminuarea contribuţiilor anuale datorate Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
 M. Of. nr. 237/6 apr. 2017   
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 244/2017 
 Ordin privind aprobarea tarifului pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping - studii medii 
 M. Of. nr. 883/9 nov. 2017   
 
 O. nr. 245/2017 
 Ordin privind aprobarea tarifului pentru cursul de instruire anti-doping 
 M. Of. nr. 883/9 nov. 2017   
 
 GUVERN 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 

 H. nr. 1/2017 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la  
 plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2017 
 M. Of. nr. 283/21 apr. 2017   
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 115/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice 
 M. Of. nr. 446/15 iun. 2017   
 
 O. nr. 132/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de  
 exploatare pentru instalaţiile nucleare 
 M. Of. nr. 513/3 iul. 2017   
 
 O. nr. 142/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fabricile de  
 combustibil nuclear 
 M. Of. nr. 565/17 iul. 2017   
 
 O. nr. 143/2017 

 Ordin privind aprobarea Ghidului privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de  
 cercetare 
 M. Of. nr. 561/14 iul. 2017   
 
 O. nr. 155/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de autorizare pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica  
 nucleară (ELI-NP) 
 M. Of. nr. 671/17 aug. 2017   
 
 O. nr. 176/2017 
 Ordin privind aprobarea cerinţelor de autorizare a activităţii de manipulare a instalaţiilor radiologice 
 M. Of. nr. 709/1 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 155/2018  (M. Of. nr. 576/9 iul. 2018) 
 
 
 O. nr. 221/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive 
 M. Of. nr. 862/1 nov. 2017     
 O. nr. 222/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normei privind elaborarea şi implementarea programului de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante pentru  
 activitatea de transport de materiale radioactive 
 M. Of. nr. 853/30 oct. 2017   
 
 GUVERN 
 
 

PRIMUL-MINISTRU 
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 Decizia nr. 329/2017 
 Decizie pentru înfiinţarea, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii 
 M. Of. nr. 236/5 apr. 2017   
 
 Decizia nr. 358/2017 

 Decizie pentru constituirea Comitetului interministerial privind asigurarea suportului tehnic necesar pentru sprijinirea noilor proiecte  
 energetice cu potenţial de dezvoltare în partea românească a Mării Negre 
 M. Of. nr. 288/24 apr. 2017   
 
 Decizia nr. 360/2017 

 Decizie privind constituirea Consiliului interministerial pentru pregătirea şi exercitarea preşedinţiei României la Consiliul Uniunii  
 Europene 
 M. Of. nr. 288/24 apr. 2017 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 84/2018  (M. Of. nr. 173/23 feb. 2018) 
 
 
 Decizia nr. 421/2017 

 Decizie privind constituirea Comitetului interministerial de urgenţă pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor Programului Naţional de  
 Vaccinare şi asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile necesare PNV şi campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul  
 2017-2018 
 M. Of. nr. 385/23 mai 2017   
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 563/2017 

 Ordin privind procedura de selecţie a imobilului necesar pregătirii şi participării României la procesul demarat în vederea relocării unor  
 instituţii/agenţii ale Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 435/12 iun. 2017   
 
 O. nr. 1431/2017 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor  
 de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului,  
 devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 
 M. Of. nr. 946/29 nov. 2017   
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE 

 O. nr. 24/2017 

 Ordin privind conţinutul, întocmirea şi verificarea listelor originale cuprinzând adeziunile membrilor cetăţeni români ai unei asociaţii  
 religioase ce solicită recunoaşterea calităţii de cult, precum şi procedura emiterii de către Secretariatul de Stat pentru Culte a avizului  
 consultativ privitor la recunoaşterea calităţii de cult a unei asociaţii religioase 
 M. Of. nr. 414/6 iun. 2017   
 
 O. nr. 118/2017 

 Ordin privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor  
 religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente 
 M. Of. nr. 737/13 sep. 2017   
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 223/IG/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în  
 ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
 M. Of. nr. 443/14 iun. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 4309/IG/2020  (M. Of. nr. 616/14 iul. 2020) 

 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. 299/2017 

 Ordin pentru publicarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, aşa cum a fost  
 amendat prin Amendamentul 11, adoptat în data de 13 aprilie 2016 
 M. Of. nr. 203/23 mar. 2017   
 
 O. nr. 429/2017 
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 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 212/28 mar. 2017   
 
 O. nr. 600/2017 

 Ordin pentru aprobarea Licenţei generale de transfer definitiv de expediere din teritoriul României de produse militare către destinatari  
 certificaţi, nr. LGTDC-RO-01 
 M. Of. nr. 356/15 mai 2017   
 
 O. nr. 606/2017 
 Ordin privind înfiinţarea Biroului consular la Melbourne, ca parte componentă a Ambasadei României la Canberra, Australia 
 M. Of. nr. 408/30 mai 2017   
 
 O. nr. 815/2017 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2347 (2017) 
 M. Of. nr. 441/14 iun. 2017   
 
 O. nr. 881/2017 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2317 (2016) 
 M. Of. nr. 518/4 iul. 2017   
 
 O. nr. 944/2017 

 Ordin pentru publicarea Acordului încheiat prin schimbul de note verbale semnate la Bucureşti la 9 aprilie 2013 dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru a facilita desfăşurarea de activităţi lucrative de către membrii de familie  
 ai personalului misiunilor diplomatice şi posturilor consulare 
 M. Of. nr. 532/7 iul. 2017   
 
 O. nr. 945/2017 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 544/11 iul. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 2324/2017  (M. Of. nr. 64/22 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 1087/2017 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 567/17 iul. 2017   
 
 O. nr. 1100/2017 

 Ordin pentru aprobarea domeniilor de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe avute în vedere la acordarea  
 gradelor diplomatice sau consulare 
 M. Of. nr. 541/10 iul. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 478/2020  (M. Of. nr. 222/19 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 1150/2017 
 Ordin privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale 
 M. Of. nr. 623/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 1265/2017 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2321 (2016) 
 M. Of. nr. 680/21 aug. 2017   
 
 O. nr. 1305/2017 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2356 (2017) 
 M. Of. nr. 679/19 aug. 2017   
 
 O. nr. 1306/2017 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2360 (2017) 
 M. Of. nr. 679/19 aug. 2017   
 
 O. nr. 1690/2017 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 792/6 oct. 2017 
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 O. nr. 1943/2017 

 Ordin pentru publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru  
 anii 2017-2022, semnat la Hangzhou la 22 septembrie 2017 
 M. Of. nr. 905/17 nov. 2017   
 
 O. nr. 2095/2017 

 Ordin privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Skopje la 8 august 2017 şi, respectiv, la Skopje la 17 august 2017, care  
 constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în versiunea în limba română a textului Acordului dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 4 august 2016 
 M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017   
 
 O. nr. 2323/2017 
 Ordin privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 64/22 ian. 2018   
 
 O. nr. 2324/2017 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 64/22 ian. 2018   
 
 O. nr. 2515/2017 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2383 (2017) 
 M. Of. nr. 59/19 ian. 2018   
 
 O. nr. 2516/2017 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2385 (2017) 
 M. Of. nr. 75/25 ian. 2018   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 1124/M.88/2017 
 Ordin privind publicarea textului Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din  
 Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai  
 2017 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 1088/4879/2017 
 Ordin privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2017-2018 
 M. Of. nr. 855/30 oct. 2017   
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 I. nr. 46/2017 
 Instrucţiuni privind asigurarea geografică în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 387/24 mai 2017   
 
 O. nr. 3/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc 
 M. Of. nr. 87/31 ian. 2017   
 
 O. nr. 4/2017 

 Ordin privind formarea iniţială, în anul 2017 in instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în  
 domeniul ordinii si liniştii publice si în domeniul circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 110/2017  (M. Of. nr. 730/11 sep. 2017) 
 
 
 O. nr. 5/2017 
 Ordin privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 85/30 ian. 2017   
 
 O. nr. 8/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 
 M. Of. nr. 89/31 ian. 2017   
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 O. nr. 10/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări 
 M. Of. nr. 123/15 feb. 2017   
 
 O. nr. 26/2017 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1  
 ianuarie-31 decembrie 2017 
 M. Of. nr. 162/6 mar. 2017   
 
 O. nr. 28/2017 

 Ordin privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în  
 zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în  
 perioada 1 martie-31 decembrie 2017 
 M. Of. nr. 153/1 mar. 2017   
 
 O. nr. 30/2017 
 Ordin privind activitatea de standardizare în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 187/16 mar. 2017   
 
 O. nr. 48/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei 
 M. Of. nr. 352/12 mai 2017   
 
 O. nr. 53/2017 
 Ordin privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 388/24 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 136/2018  (M. Of. nr. 1046/10 dec. 2018) 
 - O. nr. 95/2021  (M. Of. nr. 629/25 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 62/2017 

 Ordin pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea  
 Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil 
 M. Of. nr. 398/26 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 879/14 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 67/2017 

 Ordin privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale din  
 responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 478/26 iun. 2017   
 
 O. nr. 70/2017 

 Ordin privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru  
 Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2017-2019 
 M. Of. nr. 480/26 iun. 2017   
 
 O. nr. 72/2017 

 Ordin privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a  
 Strategiei naţionale anticorupţie 
 M. Of. nr. 480/26 iun. 2017   
 
 O. nr. 78/2017 

 Ordin privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure  
 continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se  
 asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice 
 M. Of. nr. 498/29 iun. 2017   
 
 O. nr. 91/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei valorificării rezultatelor activităţilor operaţionale desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor  
 Interne 
 M. Of. nr. 640/4 aug. 2017   
 
 O. nr. 97/2017 
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 Ordin privind procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările examenului de obţinere a permisului de  
 conducere şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal 
 M. Of. nr. 679/19 aug. 2017   
 
 O. nr. 102/2017 

 Ordin pentru aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi  
 verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 709/1 sep. 2017   
 
 O. nr. 107/2017 
 Ordin privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia 
 M. Of. nr. 725/7 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 44/2021  (M. Of. nr. 279/19 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 119/2017 

 Ordin privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile  
 Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 799/10 oct. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 880/8 nov. 2017) 
 Modificări: 
 - O. nr. 118/2019  (M. Of. nr. 748/13 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 136/2017 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii  
 normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării,  
 depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp  
 de pace 
 M. Of. nr. 904/17 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 58/23 ian. 2019) 
 - O. nr. 154/2019  (M. Of. nr. 2/6 ian. 2020) 
 - O. nr. 25/2021  (M. Of. nr. 180/23 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 139/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind  
 Statutul rezerviştilor voluntari 
 M. Of. nr. 921/23 nov. 2017   
 
 O. nr. 140/2017 
 Ordin privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie 
 M. Of. nr. 901/16 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 19/9 ian. 2018) 
 - O. nr. 18/2018  (M. Of. nr. 179/27 feb. 2018) 
 - O. nr. 46/2018  (M. Of. nr. 412/15 mai 2018) 
 - O. nr. 74/2018  (M. Of. nr. 593/12 iul. 2018) 
 - O. nr. 101/2018  (M. Of. nr. 784/12 sep. 2018) 
 - O. nr. 155/2018  (M. Of. nr. 27/10 ian. 2019) 
 - O. nr. 44/2019  (M. Of. nr. 301/18 apr. 2019) 
 - O. nr. 76/2019  (M. Of. nr. 545/3 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 156/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt  
 implicate substanţe periculoase 
 M. Of. nr. 36/16 ian. 2018   
 
 O. nr. 158/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie 
 M. Of. nr. 17/8 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 2/2022  (M. Of. nr. 34/12 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 160/2017 
 Ordin privind asigurarea protecţiei personalului Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 34/15 ian. 2018 
 Modificări: 
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- O. nr. 89/2020  (M. Of. nr. 492/10 iun. 2020) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 1/2017 
 Ordin privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017 
 M. Of. nr. 32/11 ian. 2017      
 O. nr. 3/2017 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia  
 de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 33/11 ian. 2017   
 
 O. nr. 5/2017 
 Ordin pentru stabilirea modului de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România 
 M. Of. nr. 40/13 ian. 2017   
 
 O. nr. 43/2017 

 Ordin privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcţiilor pentru agricultură  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 145/27 feb. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 105/2017  (M. Of. nr. 306/28 apr. 2017) 
 - O. nr. 284/2021  (M. Of. nr. 1049/2 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 45/2017 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2017 
 M. Of. nr. 149/28 feb. 2017   
 
 O. nr. 58/2017 

 Ordin privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării  
 pe anul 2017 
 M. Of. nr. 171/9 mar. 2017   
 
 O. nr. 60/2017 

 Ordin privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele  
 piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 179/13 mar. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 196/21 mar. 2017) 
 Modificări: 
 - O. nr. 252/2019  (M. Of. nr. 270/9 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 68/2017 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 «Agromediu şi climă», 11 «Agricultura ecologică» şi 13 «Plăţi pentru  
 zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice» prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  
 2014-2020 şi pentru măsura 214 «Plăţi de agromediu» prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
 M. Of. nr. 199/22 mar. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 540/2018  (M. Of. nr. 308/5 apr. 2018) 
 
 
 O. nr. 77/2017 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2016 de beneficiarii măsurii 215 "Plăţi  
 privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - porcine şi pachetul b) - păsări" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală  
 2007-2013 
 M. Of. nr. 214/29 mar. 2017   
 
 O. nr. 85/2017 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2016-31 decembrie 2016, determinate la plată de către  
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 236/5 apr. 2017   
 
 O. nr. 107/2017 
 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală" 
 M. Of. nr. 311/2 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 308/2020  (M. Of. nr. 1022/3 nov. 2020) 
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 O. nr. 125/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare  
 şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente 
 M. Of. nr. 333/8 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 234/2017  (M. Of. nr. 547/11 iul. 2017) 
 - O. nr. 370/2017  (M. Of. nr. 903/17 nov. 2017) 
 - O. nr. 1379/2018  (M. Of. nr. 807/20 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 144/2017 
 Ordin privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole 
 M. Of. nr. 418/7 iun. 2017   
 
 O. nr. 145/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuării de analize pentru vin şi celelalte  
 produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă 
 M. Of. nr. 384/23 mai 2017   
 
 O. nr. 146/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine  
 controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi 
 M. Of. nr. 372/18 mai 2017   
 
 O. nr. 155/2017 

 Ordin pentru aprobarea prelungirii perioadei de referinţă aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi  
 privind bunăstarea animalelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.  
 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a  
 angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări 
 M. Of. nr. 394/25 mai 2017   
 
 O. nr. 156/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV. 1 - Planuri de producţie şi comercializare din Programul operaţional  
 pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 474/23 iun. 2017   
 
 O. nr. 157/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.22 "Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor  
 nedorite" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 460/20 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1389/2018  (M. Of. nr. 923/1 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 158/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.7 "Creşterea potenţialului siturilor de acvacultura" din Programul  
 operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 425/8 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 245/2021  (M. Of. nr. 933/30 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 159/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.2 - Servicii de consiliere din Programul operaţional pentru pescuit şi  
 afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 478/26 iun. 2017   
 
 O. nr. 160/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.1 "Inovare" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime  
 2014-2020 
 M. Of. nr. 482/26 iun. 2017   
 
 O. nr. 161/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor VI. 1 şi VI.2 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri  
 maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 485/27 iun. 2017   
 
 O. nr. 162/2017 
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 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin şi adaptarea  
 pescuitului la protecţia speciilor din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 484/27 iun. 2017   
 
 O. nr. 163/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV.3 "Măsuri de marketing" din Programul operaţional pentru pescuit şi  
 afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 486/27 iun. 2017   
 
 O. nr. 164/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.1 "Inovare" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime  

 2014-2020 
 M. Of. nr. 415/6 iun. 2017   
 
 O. nr. 165/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.21 "Eficienţă energetică şi atenuarea schimbărilor climatice - înlocuirea  
 sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 468/22 iun. 2017   
 
 O. nr. 166/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 11.12 "Măsuri privind sănătatea şi bunăstarea animalelor" din Programul  
 operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 437/13 iun. 2017   
 
 O. nr. 167/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.3 "Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea  
 utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei" din Programul operaţional  
 pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 422/8 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 271/2017  (M. Of. nr. 651/8 aug. 2017) 
 - O. nr. 1293/2018  (M. Of. nr. 725/22 aug. 2018) 
 - O. nr. 66/2019  (M. Of. nr. 106/12 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 168/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.4 "Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice,  
 energie regenerabilă" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 440/14 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1294/2018  (M. Of. nr. 828/27 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 169/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera a "Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere  
 pentru fermele de acvacultură" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 459/20 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1383/2018  (M. Of. nr. 917/31 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 170/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera b "Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică,  
 ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultura" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime  
 2014-2020 
 M. Of. nr. 442/14 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1388/2018  (M. Of. nr. 916/31 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 171/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.17 " Protecţia şi refacerea biodiversităţii marine - colectarea uneltelor de  
 pescuit pierdute şi a altor deşeuri marine" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 444/14 iun. 2017   
 
 O. nr. 178/2017 

 Ordin pentru stabilirea elementelor de identificare şi a procedurii de distribuire a acestora, precum şi tipul cheltuielilor aferente, prevăzute  
 de Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a  
 produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii  
 anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control 
 M. Of. nr. 420/7 iun. 2017   
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 O. nr. 181/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 111.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub  
 responsabilitatea comunităţii (inclusiv costurile de funcţionare şi animare) - Selectarea grupurilor de acţiune locală pentru pescuit  
 (FLAG-uri) din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 491/28 iun. 2017   
 
 O. nr. 186/2017 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2017-31 martie 2017, determinate la plată de către Agenţia  
 de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 419/7 iun. 2017   
 
 O. nr. 188/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor 1.6,1.23,11.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri  
 maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 476/23 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1258/2018  (M. Of. nr. 685/7 aug. 2018) 
 - O. nr. 1301/2018  (M. Of. nr. 749/30 aug. 2018) 
 - O. nr. 1395/2018  (M. Of. nr. 980/20 nov. 2018) 
 - O. nr. 271/2019  (M. Of. nr. 481/13 iun. 2019) 
 - O. nr. 497/2019  (M. Of. nr. 845/17 oct. 2019) 
 - O. nr. 73/2021  (M. Of. nr. 353/7 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 193/2017 

 Ordin pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor suportate de către Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, aferente  
 asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi la alte puncte de livrare 
 M. Of. nr. 434/12 iun. 2017   
 
 O. nr. 211/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.10 "Acvacultura care furnizează servicii de mediu" din Programul  
 operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 544/11 iul. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 421/2019  (M. Of. nr. 638/1 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 216/2017 

 Ordin privind aprobarea structurii serviciilor/activităţilor prin care se constituie veniturile proprii ale Agenţiei pentru Finanţarea  
 Investiţiilor Rurale, cuantumului tarifelor şi modalităţilor de încasare a fondurilor 
 M. Of. nr. 504/30 iun. 2017   
 
 O. nr. 224/2017 

 Ordin pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor şi a condiţiilor de utilizare a acestuia în scopul comercializării producţiei de  
 struguri pentru vin 
 M. Of. nr. 517/4 iul. 2017   
 
 O. nr. 225/2017 
 Ordin pentru aprobarea modelului etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli 
 M. Of. nr. 515/4 iul. 2017   
 
 O. nr. 228/2017 
 Ordin privind aprobarea Manualului de gradare pentru seminţele de consum 
 M. Of. nr. 537/10 iul. 2017   
 
 O. nr. 233/2017 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2017 
 M. Of. nr. 563/17 iul. 2017   
 
 O. nr. 243/2017 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe 
 M. Of. nr. 594/25 iul. 2017   
 
 O. nr. 251/2017 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor 
 M. Of. nr. 608/27 iul. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 105/2022  (M. Of. nr. 558/31 mai 2021) 
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 O. nr. 261/2017 

 Ordin pentru aprobarea procedurii de predare către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi  
 a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de  
 organizaţii de îmbunătăţiri funciare 
 M. Of. nr. 620/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 265/2017 
 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr, recolta anului de comercializare 2017/2018 
 M. Of. nr. 627/2 aug. 2017   
 
 O. nr. 266/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii  
 de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine  
 controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor  
 varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor  
 varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de  
 struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de  
 certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale 
 M. Of. nr. 635/3 aug. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1208/2018  (M. Of. nr. 544/29 iun. 2018) 
 - O. nr. 281/2019  (M. Of. nr. 318/23 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 294/2017 

 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de  
 comercializare 2017-2018 
 M. Of. nr. 697/29 aug. 2017   
 
 O. nr. 297/2017 
 Ordin privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor 
 M. Of. nr. 747/18 sep. 2017   
 
 O. nr. 304/2017 
 Ordin privind stabilirea Listei culturilor energetice nonagricole 
 M. Of. nr. 738/14 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 251/2021  (M. Of. nr. 964/8 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 327/2017 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2017-30 iunie 2017, determinate la plată de către Agenţia de  
 Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 797/9 oct. 2017   
 
 O. nr. 386/2017 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor 
 M. Of. nr. 960/5 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1400/2018  (M. Of. nr. 845/4 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 387/2017 
 Ordin pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor 
 M. Of. nr. 961/5 dec. 2017   
 
 O. nr. 396/2017 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia  
 de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 988/13 dec. 2017   
 
 O. nr. 406/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi  
 legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea 
 M. Of. nr. 1034/28 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 498/2019  (M. Of. nr. 811/7 oct. 2019) 
 - O. nr. 176/2020  (M. Of. nr. 594/7 iul. 2020) 
 
 

- O. nr. 218/2020  (M. Of. nr. 743/17 aug. 2020) 
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 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 248/79/2017 
 Ordin pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor 
 M. Of. nr. 637/4 aug. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 274/153/2020  (M. Of. nr. 896/2 oct. 2020) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 
 M. Of. nr. 62/22 ian. 2018   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 12/144/2017 
 Ordin privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul  
 2017 
 M. Of. nr. 139/23 feb. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 95/627/2017  (M. Of. nr. 269/18 apr. 2017) 
 
 
 O. nr. 13/142/2017 
 Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone 
 M. Of. nr. 141/24 feb. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 324/1379/2017  (M. Of. nr. 890/13 nov. 2017) 
 
 
 O. nr. 126/807/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului  
 comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate 
 M. Of. nr. 447/15 iun. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 18/202/2018  (M. Of. nr. 230/15 mar. 2018) 

 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 I. nr. M.142/2017 

 Instrucţiuni privind stabilirea competenţei pentru aprobarea scăderii din evidenţa contabilă a unităţilor militare din cadrul Ministerului  
 Apărării Naţionale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajează răspundere materială sau a sumelor ce depăşesc cuantumul  
 imputabil al pagubelor 
 M. Of. nr. 923/23 nov. 2017   
 
 O. nr. M.25/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind  
 Statutul rezerviştilor voluntari 
 M. Of. nr. 259/13 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. M.57/2020  (M. Of. nr. 260/30 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. M.35/2017 

 Ordin privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de  
 natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Apărării Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie  
 2017 
 M. Of. nr. 299/27 apr. 2017   
 
 O. nr. M.46/2017 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie 
 M. Of. nr. 419/7 iun. 2017   
 
 O. nr. M.94/2017 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării  
 Naţionale 
 M. Of. nr. 710/1 sep. 2017 
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 Modificări: 
 - O. nr. M.134/2017  (M. Of. nr. 888/13 nov. 2017) 
 - O. nr. M.6/2019  (M. Of. nr. 45/17 ian. 2019) 
 - O. nr. M.241/2019  (M. Of. nr. 23/14 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. M.124/2017 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al  
 subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 810/13 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. M.18/2018  (M. Of. nr. 152/19 feb. 2018) 
 - O. nr. M.48/2018  (M. Of. nr. 313/10 apr. 2018) 
 - O. nr. M.225/2018  (M. Of. nr. 1099/27 dec. 2018) 
 - O. nr. M.89/2019  (M. Of. nr. 373/14 mai 2019) 
 - O. nr. M.168/2019  (M. Of. nr. 702/27 aug. 2019) 
 - O. nr. M.226/2021  (M. Of. nr. 1218/22 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. M.151/2017 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a  
 lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 979/11 dec. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. M.62/2020  (M. Of. nr. 279/3 apr. 2020) 

 MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 1093/365/2017 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele  
 Române", în care se poate practica şi activitatea de piscicultură 
 M. Of. nr. 896/15 nov. 2017   
 MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 O. nr. 177/2017 

 Ordin pentru aprobarea recoltării unui număr de exemplare din specia mistreţ pe fondurile cinegetice aflate pe frontiera de stat cu  
 Republica Moldova şi Republica Ucraina 
 M. Of. nr. 194/20 mar. 2017   
 
 O. nr. 316/2017 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreoius) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2017-15  
 februarie 2018 
 M. Of. nr. 296/26 apr. 2017   
 
 O. nr. 318/2017 

 Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.526/2016 pentru  
 completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi  
 modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr.  
 837/2014 
 M. Of. nr. 279/20 apr. 2017   
 
 O. nr. 428/2017 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru  
 perioada de vânătoare mai 2017-14 mai 2018 
 M. Of. nr. 363/16 mai 2017   
 
 O. nr. 1010/2017 
 Ordin privind înfiinţarea Consiliului Naţional de Vânătoare 
 M. Of. nr. 689/24 aug. 2017   
 
 O. nr. 1146/2017 

 Ordin pentru completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului  
 lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011 
 M. Of. nr. 736/13 sep. 2017   
 
 O. nr. 1529/2017 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a  
 unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", a Contractului-cadru  
 de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române",  
 precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii 
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 M. Of. nr. 2/3 ian. 2018   
 
 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 O. nr. 214/2017 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare,  
 precum şi a componenţei nominale a acestuia 
 M. Of. nr. 287/24 apr. 2017   
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 
 O. nr. 449/2017 

 Ordin privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu  
 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 
 M. Of. nr. 459/20 iun. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 514/2017  (M. Of. nr. 520/5 iul. 2017) 

 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017 
 Ordin privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator 
 M. Of. nr. 52/18 ian. 2018   
 
 

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE 

 O. nr. 2102/2017 
 Ordin pentru acreditarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" din Tulcea, judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 183/15 mar. 2017   
 
 O. nr. 2182/2017 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 277/20 apr. 2017   
 
 O. nr. 2280/2017 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii  
 acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, devenite executorii în perioada 1  
 ianuarie-31 decembrie 2016 
 M. Of. nr. 374/19 mai 2017   
 
 O. nr. 2469/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii simplificate de realizare a cercetării arheologice, de emitere a autorizaţiilor necesare acesteia, precum  
 şi de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul implementării proiectelor de importanţă naţională în domeniul  
 gazelor naturale 
 M. Of. nr. 626/2 aug. 2017   
 
 O. nr. 2476/2017 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 634/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 2477/2017 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului "Anastasie Crimca" al Mănăstirii Dragomirna, judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 634/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 2478/2017 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 634/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 2532/2017 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 679/19 aug. 2017   
 
 O. nr. 2655/2017 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti din Ştefăneşti, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 822/18 oct. 2017   
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 O. nr. 2794/2017 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Bucovinei din Suceava, judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 936/28 nov. 2017   
 
 O. nr. 2797/2017 

 Ordin privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din  
 zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără  
 consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice 
 M. Of. nr. 918/22 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 2807/2018  (M. Of. nr. 969/15 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 2814/2017 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Vieţii Transilvănene din Micloşoara, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 1024/27 dec. 2017   
 
 O. nr. 2824/2017 

 Ordin pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei  
 persoanelor împuternicite şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
 M. Of. nr. 11/5 ian. 2018   
 
 O. nr. 2883/2017 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea prevederilor cap. VI art. 2 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind  
 salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 110/5 feb. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2826/2020  (M. Of. nr. 346/29 apr. 2020) 

 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 2400/2017 

 Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de  
 portofoliu din cadrul Programului operaţional "Iniţiativa pentru IMM" 
 M. Of. nr. 226/3 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 6397/2018  (M. Of. nr. 1079/20 dec. 2018) 
 - O. nr. 1490/2020  (M. Of. nr. 412/19 mai 2020) 
 - O. nr. 4316/2020  (M. Of. nr. 1283/23 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 2422/2017 

 Ordin privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 201/23 mar. 2017   
 
 O. nr. 2578/2017 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor pe teritoriul acoperit de  
 Investiţia teritorială integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 251/11 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 4316/2020  (M. Of. nr. 1283/23 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 2586/2017 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei  
 produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei  
 electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul  
 specific 6.1 "Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul  
 distribuţie" şi obiectivul specific 6.3 "Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor" 
 M. Of. nr. 298/26 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 6783/2017  (M. Of. nr. 926/24 nov. 2017) 
 - O. nr. 798/2019  (M. Of. nr. 392/20 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 2587/2017 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali,  
 aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.2 "Reducerea consumului  
 de energie la nivelul consumatorilor industriali" 
 M. Of. nr. 298/26 apr. 2017   
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 O. nr. 2822/2017 
 Ordin pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017 
 M. Of. nr. 343/10 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 6394/2017  (M. Of. nr. 841/24 oct. 2017) 
 - O. nr. 7067/2017  (M. Of. nr. 993/14 dec. 2017) 
 - O. nr. 7195/2017  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2017) 
 
 
 O. nr. 2939/2017 

 Ordin privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de  
 natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţii publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016 
 M. Of. nr. 410/31 mai 2017   
 
 O. nr. 2940/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele  
 naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz,  
 până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 358/15 mai 2017   
 
 O. nr. 3201/2017 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa  
 fundamentală «rezistenţă mecanică şi stabilitate», indicativ C 254-2017" 
 M. Of. nr. 438/13 iun. 2017   
 
 O. nr. 3423/2017 

 Ordin privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu  
 energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort" 
 M. Of. nr. 489/27 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 6398/2017  (M. Of. nr. 829/19 oct. 2017) 
 - O. nr. 6609/2017  (M. Of. nr. 870/3 nov. 2017) 
 - O. nr. 7110/2017  (M. Of. nr. 1002/18 dec. 2017) 
 
 
 O. nr. 3776/2017 
 Ordin pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri 
 M. Of. nr. 627/2 aug. 2017   
 
 O. nr. 5559/2017 

 Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea  
 competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia  
 Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 664/11 aug. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 7331/2017  (M. Of. nr. 19/9 ian. 2018) 
 - O. nr. 1263/2020  (M. Of. nr. 214/17 mar. 2020) 
 - O. nr. 1526/2020  (M. Of. nr. 446/27 mai 2020) 
 - O. nr. 4439/2020  (M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 5795/2017 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv  
 "Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de  
 condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate  
 conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare  
 şi inovare 2014-2020", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi",  
 obiectivul specific 3.8 
 M. Of. nr. 748/18 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 525/2018  (M. Of. nr. 492/14 iun. 2018) 
 - O. nr. 2590/2019  (M. Of. nr. 29/16 ian. 2020) 
 - O. nr. 1546/2020  (M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 6509/2017 

 Ordin privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea,  
 promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv  
 cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile  
 multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri  
 favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să  
 includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale  
 specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria 
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 M. Of. nr. 861/1 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 4214/2020  (M. Of. nr. 1237/16 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 6510/2017 

 Ordin privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanţării priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea,  
 protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă,  
 prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor  
 industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice prin Programul  
 Interreg V-A România-Ungaria 
 M. Of. nr. 865/2 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 4213/2020  (M. Of. nr. 1233/15 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 6711/2017 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "CLUJ INNOVATION PARK" - S.A. 
 M. Of. nr. 990/13 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1347/2021  (M. Of. nr. 950/5 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 6795/2017 

 Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru consolidarea poziţiei  
 pe piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia naţională de competitivitate şi planurile  
 regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 912/21 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 4439/2020  (M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 6965/2017 

 Ordin privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de  
 natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţii publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 
 M. Of. nr. 966/6 dec. 2017   
 
 O. nr. 7021/2017 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în parteneriat cu  
 entităţile de inovare şi transfer tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 985/12 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 4955/2018  (M. Of. nr. 513/21 iun. 2018) 
 - O. nr. 4316/2020  (M. Of. nr. 1283/23 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 7136/2017 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din  
 zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa  
 prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.2 
 M. Of. nr. 1029/27 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 577/2020  (M. Of. nr. 421/20 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 7166/2017 
 Ordin privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic 
 M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 7299/2017  (M. Of. nr. 1036/28 dec. 2017) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 6712/890/2017 
 Ordin privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat 
 M. Of. nr. 933/27 nov. 2017   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 3067/709/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate  
 unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea  
 unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 396/26 mai 2017   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 
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 MINISTERUL MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 3710/1212/99/2017 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor  
 care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe  
 periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism 
 M. Of. nr. 755/21 sep. 2017   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 6970/1779/2017 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice de proiectare,  
 preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice". Indicativ AND 605-2016 
 M. Of. nr. 126/9 feb. 2018   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 6962/1743/389/1522/2017 
 Ordin privind aprobarea Listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare  
 sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul axei prioritare 11 a  
 Programului operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 962/5 dec. 2017   
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 528/2017 

 Ordin privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi  
 comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi  
 descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile 
 M. Of. nr. 440/14 iun. 2017   
 
 O. nr. 1322/2017 

 Ordin privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi  
 comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi  
 descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile 
 M. Of. nr. 1021/22 dec. 2017   
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 734/1867/1463/2017 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filiala  
 Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei 
 M. Of. nr. 712/4 sep. 2017   
 
 O. nr. 756/1868/1475/2017 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM - S.A. 
 M. Of. nr. 712/4 sep. 2017   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 
 

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 

 O. nr. 117/2017 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti 
 M. Of. nr. 675/18 aug. 2017   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 O. nr. 3124/2017 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare 
 M. Of. nr. 117/10 feb. 2017   
 
 O. nr. 3236/2017 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu  
 bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate 
 M. Of. nr. 149/28 feb. 2017   
 
 O. nr. 3247/2017 
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 Ordin privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 
 M. Of. nr. 133/21 feb. 2017   
 
 O. nr. 3262/2017 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România 
 M. Of. nr. 138/23 feb. 2017   
 
 O. nr. 3279/2017 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor  
 de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2017 
 M. Of. nr. 146/27 feb. 2017   
 
 O. nr. 3366/2017 

 Ordin privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2017 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale  
 lărgite ce se pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în  
 universităţile din străinătate 
 M. Of. nr. 161/3 mar. 2017   
 
 O. nr. 3382/2017 
 Ordin privind structura anului şcolar 2017-2018 
 M. Of. nr. 157/2 mar. 2017   
 
 O. nr. 3392/2017 

 Ordin privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din  
 învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă 
 M. Of. nr. 155/2 mar. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 4104/2017  (M. Of. nr. 523/5 iul. 2017) 
 - O. nr. 4366/2017  (M. Of. nr. 576/19 iul. 2017) 
 - O. nr. 5076/2017  (M. Of. nr. 808/12 oct. 2017) 
 
 
 O. nr. 3393/2017 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial 
 M. Of. nr. 164/7 mar. 2017   
 
 O. nr. 3411/2017 
 Ordin privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 
 M. Of. nr. 170/8 mar. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 4764/2017  (M. Of. nr. 797/9 oct. 2017) 
 
 
 O. nr. 3443/2017 

 Ordin privind organizarea sesiunii speciale de evaluare naţională - 2017, pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale  
 lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale 
 M. Of. nr. 193/20 mar. 2017   
 
 O. nr. 3449/2017 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin "Logos" din municipiul Bistriţa 
 M. Of. nr. 199/22 mar. 2017   
 
 O. nr. 3473/2017 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar  
 2017-2018 
 M. Of. nr. 233/5 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 4151/2020  (M. Of. nr. 383/13 mai 2020) 
 - O. nr. 5736/2020  (M. Of. nr. 967/21 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 3475/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al  
 Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) 
 M. Of. nr. 204/24 mar. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 5686/2017  (M. Of. nr. 114/6 feb. 2018) 
 - O. nr. 3194/2018  (M. Of. nr. 165/21 feb. 2018) 
 - O. nr. 4007/2019  (M. Of. nr. 474/11 iun. 2019) 
 - O. nr. 6100/2020  (M. Of. nr. 1222/14 dec. 2020) 
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 O. nr. 3491/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul  
 Timişoara 
 M. Of. nr. 239/6 apr. 2017   
 
 O. nr. 3492/2017 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Excellence" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 250/11 apr. 2017   
 
 O. nr. 3495/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de  
 învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016 
 M. Of. nr. 250/11 apr. 2017   
 
 O. nr. 3496/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională  
 "ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări publice", calificarea profesională "zugrav,  
 ipsosar, vopsitor, tapetar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Specială din municipiul Câmpulung  
 Moldovenesc 
 M. Of. nr. 250/11 apr. 2017   
 
 O. nr. 3502/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician  
 operator maşini cu comandă numerică" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 233/5 apr. 2017 
 
 
 
 O. nr. 3503/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat  
 Colegiul Naţional de Informatică "Grigore Moisil" din municipiul Braşov 
 M. Of. nr. 233/5 apr. 2017   
 
 O. nr. 3504/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "textile pielărie", calificarea  
 profesională "tehnician designer vestimentar", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru întreţinere şi  
 reparaţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din localitatea Dobreşti 
 M. Of. nr. 233/5 apr. 2017   
 
 O. nr. 3505/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "umanist", specializarea "filologie" din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "George Pop de Băseşti" din localitatea Târgu Lăpuş 
 M. Of. nr. 233/5 apr. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 537/10 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 3506/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "umanist", specializarea "filologie" din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "George Pop de Băseşti" din municipiul Satu Mare 
 M. Of. nr. 233/5 apr. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 537/10 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 3554/2017 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual 
 M. Of. nr. 232/5 apr. 2017   
 
 O. nr. 3556/2017 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de  
 nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări  
 profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018 
 M. Of. nr. 231/4 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 3792/2017  (M. Of. nr. 322/4 mai 2017) 
 - O. nr. 4567/2020  (M. Of. nr. 555/26 iun. 2020) 
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 O. nr. 3623/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din  
 unităţile de învăţământ preuniversitar 
 M. Of. nr. 324/5 mai 2017   
 
 O. nr. 3630/2017 

 Ordin privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a  
 instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2017 
 M. Of. nr. 279/20 apr. 2017   
 
 O. nr. 3780/2017 

 Ordin privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual din cifra de  
 şcolarizare aprobată pentru anul şcolar 2017-2018 
 M. Of. nr. 296/26 apr. 2017   
 
 O. nr. 3850/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ  
 superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică 
 M. Of. nr. 361/16 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 4218/2017  (M. Of. nr. 598/25 iul. 2017) 
 - O. nr. 4129/2018  (M. Of. nr. 660/30 iul. 2018) 
 
 
 O. nr. 3904/2017 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 404/30 mai 2017   
 
 O. nr. 3914/2017 

 Ordin referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a  
 şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional 
 M. Of. nr. 510/3 iul. 2017   
 
 O. nr. 3915/2017 

 Ordin privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală  
 din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru pregătirea practică comasată/stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare  
 locală - CDL, pentru clasele a X-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional 
 M. Of. nr. 587/21 iul. 2017   
 
 O. nr. 3930/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 30 mai 2016-10 martie 2017 
 M. Of. nr. 448/15 iun. 2017   
 
 O. nr. 3932/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Discovery" din oraşul  
 Voluntari 
 M. Of. nr. 456/19 iun. 2017   
 
 O. nr. 3933/2017 

 Ordin privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din  
 taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini instituţiiilor de învăţământ superior de stat 
 M. Of. nr. 403/29 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 4217/2019  (M. Of. nr. 478/12 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 3946/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum"  
 din municipiul Ploieşti 
 M. Of. nr. 442/14 iun. 2017   
 
 O. nr. 4330/2017 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 12-a 
 M. Of. nr. 519/4 iul. 2017   
 
 O. nr. 4511/2017 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului  
 sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  
 acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar 
 M. Of. nr. 654/9 aug. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 3565/2018  (M. Of. nr. 390/7 mai 2018) 
 - O. nr. 3151/2021  (M. Of. nr. 88/27 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 4526/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Aleodor" din  
 municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 694/28 aug. 2017   
 
 O. nr. 4541/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 martie-7 aprilie 2017 
 M. Of. nr. 720/6 sep. 2017   
 
 O. nr. 4542/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017 
 M. Of. nr. 718/5 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 4251/2018  (M. Of. nr. 815/24 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 4543/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017 
 M. Of. nr. 721/6 sep. 2017   
 
 O. nr. 4554/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Med Farm Speranţa" din  
 municipiul Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4555/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Benthal" din  
 municipiul Tecuci 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4556/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială "Wilhelm Moldovan" din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4557/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Disney" din  
 municipiul Braşov 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4558/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Kids Palace" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4559/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Arici Pogonici" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4560/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Marchengarten" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4561/2017 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Angel’s  
 Academy" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4562/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Îngeraşii" din  
 municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4563/2017 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Radu Miron" din municipiul Vaslui 
 M. Of. nr. 699/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4595/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori "Acoperământul Maicii  
 Domnului" din municipiul Mediaş 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4604/2017 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Leam & Play" din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 699/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4605/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician electrician electronist auto" din  
 cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Transcom" din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 702/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4606/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Daisy &  
 Donald Duck" din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 702/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4608/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "sportiv", calificarea profesională "instructor sportiv",  
 profilul "servicii", domeniul "economic", calificarea profesională "tehnician în activităţi economice" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şerban Cioculescu" din municipiul Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 702/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4610/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din  
 municipiul Hunedoara 
 M. Of. nr. 703/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4611/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 703/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4612/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din oraşul  
 Huedin 
 M. Of. nr. 703/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4613/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Sfânta Ursula"  
 din municipiul Caransebeş 
 M. Of. nr. 701/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4614/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Tinker Bell"  
 din oraşul Bocşa 
 M. Of. nr. 701/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4615/2017 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 699/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4616/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Smart Steps"  
 din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 699/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4617/2017 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Magică" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 699/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4618/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală din municipiul  
 Bacău 
 M. Of. nr. 707/31 aug. 2017   
 
 O. nr. 4619/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Maicii Domnului" din oraşul  
 Ştefăneşti 
 M. Of. nr. 707/31 aug. 2017   
 
 O. nr. 4620/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Altina" din  
 municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 707/31 aug. 2017   
 
 O. nr. 4625/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "estetica şi igiena corpului  
 omenesc", calificarea profesională "coafor stilist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM  
 "Spiru Haret" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 712/4 sep. 2017   
 
 O. nr. 4626/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Children Academy" din  
 oraşul Voluntari 
 
 M. Of. nr. 712/4 sep. 2017   
 
 O. nr. 4627/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru Grădiniţa "Dumbrava Fermecată" din municipiul Bucureşti, structură fără personalitate juridică  
 din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 712/4 sep. 2017   
 
 O. nr. 4628/2017 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "David" din comuna Moisei 
 M. Of. nr. 712/4 sep. 2017   
 
 O. nr. 4629/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul "Nicolae Păulescu" din municipiul  
 Râmnicu Sărat 
 M. Of. nr. 711/1 sep. 2017   
 
 O. nr. 4630/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program  
 prelungit "Ciufulici" din municipiul Călăraşi 
 M. Of. nr. 714/4 sep. 2017   
 
 O. nr. 4631/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "umanist", specializarea "ştiinţe sociale", respectiv  
 nivelul "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist" din cadrul unităţii  
 de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic "Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 711/1 sep. 2017   
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 O. nr. 4642/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-21 iulie 2017 
 M. Of. nr. 729/8 sep. 2017   
 
 O. nr. 4650/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Atlas" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 714/4 sep. 2017   
 
 O. nr. 4651/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Hermann Oberth" din  
 oraşul Voluntari 
 M. Of. nr. 696/29 aug. 2017   
 
 O. nr. 4652/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Inaschool" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 696/29 aug. 2017   
 
 O. nr. 4658/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Pro Scientia" din  
 municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 714/4 sep. 2017   
 
 O. nr. 4666/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru structura din municipiul Moineşti a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala  
 Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Oneşti 
 M. Of. nr. 721/6 sep. 2017   
 
 O. nr. 4669/2017 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Atelier nr. 1" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 701/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4670/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Gărgăriţa" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 701/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4671/2017 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa lui Matei din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 701/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4672/2017 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mama Filomena" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 701/30 aug. 2017   
 
 O. nr. 4674/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din  
 municipiul Suceava 
 M. Of. nr. 717/5 sep. 2017   
 
 O. nr. 4675/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 municipiul Beiuş 
 M. Of. nr. 717/5 sep. 2017   
 
 O. nr. 4676/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Antrenori "Ioan Kunst  
 Ghermănescu" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 717/5 sep. 2017   
 
 O. nr. 4677/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "King George" din municipiul  
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 Bucureşti 
 M. Of. nr. 723/6 sep. 2017   
 
 O. nr. 4678/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 municipiul Caransebeş 
 M. Of. nr. 723/6 sep. 2017   
 
 O. nr. 4679/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din  
 municipiul Deva 
 M. Of. nr. 723/6 sep. 2017   
 
 O. nr. 4683/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Zum - Zum"  
 din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 729/8 sep. 2017   
 
 O. nr. 4684/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Sfinţii Martiri Brâncoveni" din  
 municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 729/8 sep. 2017   
 
 O. nr. 4685/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Casa Montessori" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 729/8 sep. 2017   
 
 O. nr. 4687/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017 
 M. Of. nr. 722/6 sep. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 822/18 oct. 2017) 
 
 
 O. nr. 4688/2017 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Kinderstar" din comuna  
 Berceni 
 M. Of. nr. 723/6 sep. 2017   
 
 O. nr. 4772/2017 
 Ordin privind aprobarea modelului "Fişei competenţelor şi a disciplinelor/temelor" 
 M. Of. nr. 736/13 sep. 2017   
 
 O. nr. 4783/2017 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar 
 M. Of. nr. 750/19 sep. 2017   
 
 O. nr. 4787/2017 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar  
 2017-2018 
 M. Of. nr. 767/27 sep. 2017   
 
 O. nr. 4792/2017 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2018 
 M. Of. nr. 740/14 sep. 2017   
 
 O. nr. 4793/2017 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 
 M. Of. nr. 744/15 sep. 2017   
 
 O. nr. 4794/2017 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 
 M. Of. nr. 739/14 sep. 2017   
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 O. nr. 4795/2017 

 Ordin privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul  
 şcolar 2018-2019 
 M. Of. nr. 742/15 sep. 2017   
 
 O. nr. 4796/2017 

 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul  
 profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017--2018 
 M. Of. nr. 736/13 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 3755/2018  (M. Of. nr. 488/13 iun. 2018) 
 
 
 O. nr. 4797/2017 

 Ordin privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv  
 bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar 
 M. Of. nr. 759/22 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 3691/2021  (M. Of. nr. 455/28 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 4798/2017 
 Ordin privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual 
 M. Of. nr. 795/6 oct. 2017   
 
 O. nr. 4814/2017 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ 
 M. Of. nr. 743/15 sep. 2017   
 
 O. nr. 4815/2017 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar  
 2017-2018 
 M. Of. nr. 749/19 sep. 2017   
 
 O. nr. 5061/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în  
 învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 773/29 sep. 2017   
 
 O. nr. 5062/2017 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar 
 M. Of. nr. 769/28 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 3238/2019  (M. Of. nr. 215/19 mar. 2019) 
 - O. nr. 5104/2019  (M. Of. nr. 741/11 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 5063/2017 

 Ordin de stabilire a tarifelor percepute de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare pentru activităţi derulate în vederea aprobării  
 auxiliarelor didactice utilizate în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 785/4 oct. 2017   
 
 O. nr. 5360/2017 

 Ordin privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul  
 profesional pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului  
 social, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de  
 şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional 
 M. Of. nr. 859/31 oct. 2017   
 
 O. nr. 5376/2017 

 Ordin privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de  
 creştere în România 
 M. Of. nr. 851/27 oct. 2017   
 
 O. nr. 5398/2017 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Priki’nDell din municipiul Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 935/27 nov. 2017   
 
 O. nr. 5472/2017 
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 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa  
 efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea  
 organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 
 M. Of. nr. 914/22 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 3529/2018  (M. Of. nr. 346/20 apr. 2018) 
 
 
 O. nr. 5473/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente  
 procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studentesti din subordinea Ministerului Educaţiei  
 Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat 
 M. Of. nr. 982/11 dec. 2017   
 
 O. nr. 5485/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul  
 şcolar 2018-2019 
 M. Of. nr. 926/24 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 3017/2018  (M. Of. nr. 52/18 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 5509/2017 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului  
 Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale la  
 nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, şi a  
 Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educaţiei Naţionale 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2018   
 
 O. nr. 5638/2017 

 Ordin privind aprobarea programei şcolare a disciplinei opţionale pentru învăţământul liceal "Adolescenţă şi autocunoaştere - clasele  
 IX-XII" 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2018   
 
 O. nr. 5645/2017 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru  
 anul şcolar 2018-2019 
 M. Of. nr. 11/5 ian. 2018   
 
 O. nr. 5671/2017 
 Ordin privind nominalizarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări în calitatea de Centru Naţional Europass în România 
 M. Of. nr. 86/30 ian. 2018   
 
 O. nr. 5675/2017 

 Ordin privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul  
 I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018 
 M. Of. nr. 55/18 ian. 2018   
 
 
 O. nr. 5676/2017 
 Ordin privind aprobarea unor programe şcolare pentru învăţământul primar şi pentru învăţământul gimnazial 
 M. Of. nr. 51/18 ian. 2018   
 
 O. nr. 5677/2017 
 Ordin privind aprobarea unor programe şcolare pentru învăţământul liceal 
 M. Of. nr. 172/23 feb. 2018   
 
 O. nr. 5863/2017 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina opţională "Pregătiţi pentru viaţă. Educaţie pentru viaţă şi comunitate",  
 clasa pregătitoare - clasa a IV-a şi clasele a V-a - a VIII-a 
 M. Of. nr. 42/17 ian. 2018   
 
 O. nr. 5864/2017 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina opţională "Mai întâi caracterul" din învăţământul primar şi gimnazial 
 M. Of. nr. 79/26 ian. 2018   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 
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 O. nr. 3900/A10/2046/C/129/2017 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe  
 locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul  
 şcolar 2017-2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de  
 studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar  
 2017-2018 
 M. Of. nr. 628/2 aug. 2017   
 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
 
 O. nr. 3004/2017 

 Ordin privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de  
 bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017 
 M. Of. nr. 29/11 ian. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 3150/2017  (M. Of. nr. 103/6 feb. 2017) 

 
 

MINISTERUL ENERGIEI 

 O. nr. 440/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului  
 Energiei 
 M. Of. nr. 448/15 iun. 2017   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 90/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea  
 nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv  
 în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind  
 unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea  
 de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi  
 Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii  
 cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul  
 Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10  
 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 63/25 ian. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 670/2017  (M. Of. nr. 348/11 mai 2017) 
 - O. nr. 2609/2020  (M. Of. nr. 773/25 aug. 2020) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 879/25 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 164/2017 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale 
 M. Of. nr. 108/8 feb. 2017   
 
 O. nr. 166/2017 

 Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale  
 operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor  
 reglementări contabile 
 M. Of. nr. 86/31 ian. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 470/2018  (M. Of. nr. 66/23 ian. 2018) 
 
 
 O. nr. 174/2017 

 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica  
 sancţiunile prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică 
 M. Of. nr. 106/7 feb. 2017   
 
 O. nr. 191/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31  
 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea  
 situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul  
 ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 
 M. Of. nr. 103/6 feb. 2017   
 
 O. nr. 198/2017 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 februarie 2017 
 M. Of. nr. 94/1 feb. 2017   
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 O. nr. 240/2017 

 Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul  
 fiscal 2017 
 M. Of. nr. 123/15 feb. 2017   
 
 O. nr. 318/2017 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 138/23 feb. 2017   
 
 O. nr. 319/2017 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 138/23 feb. 2017   
 
 O. nr. 320/2017 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 138/23 feb. 2017   
 
 O. nr. 350/2017 
 Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2017   
 
 O. nr. 356/2017 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 martie 2017 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2017   
 
 O. nr. 357/2017 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna martie 2017 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2017   
 
 O. nr. 536/2017 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 aprilie 2017 
 M. Of. nr. 223/31 mar. 2017   
 
 O. nr. 572/2017 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017 
 M. Of. nr. 245/10 apr. 2017   
 
 O. nr. 575/2017 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin lansarea  
 unei serii noi de obligaţiuni cu maturitatea de 10 ani şi redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 29 octombrie 2035, în  
 sumă totală cuprinsă între 1 miliard euro şi 2 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term  
 Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 247/10 apr. 2017   
 
 O. nr. 581/2017 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017 
 M. Of. nr. 253/12 apr. 2017   
 
 O. nr. 639/2017 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 2017 
 M. Of. nr. 307/28 apr. 2017   
 
 O. nr. 640/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,  
 precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea  
 şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,  
 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme  
 metodologice în domeniul contabilităţii publice 
 M. Of. nr. 336/9 mai 2017 
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 Modificări: 
 - O. nr. 1998/2019  (M. Of. nr. 284/15 apr. 2019) 
 - O. nr. 1865/2020  (M. Of. nr. 318/16 apr. 2020) 
 - O. nr. 494/2021  (M. Of. nr. 404/16 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 660/2017 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor  
 Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică 
 M. Of. nr. 368/17 mai 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 447/15 iun. 2017) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2894/2019  (M. Of. nr. 785/27 sep. 2019) 
 - O. nr. 1819/2020  (M. Of. nr. 279/3 apr. 2020) 
 - O. nr. 2012/2020  (M. Of. nr. 494/11 iun. 2020) 
 - O. nr. 3192/2020  (M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 706/2017 

 Ordin pentru aprobarea publicării Amendamentului convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională  
 pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la  
 Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei  
 financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF  
 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului  
 instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 399/26 mai 2017   
 
 O. nr. 707/2017 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 389/24 mai 2017   
 
 O. nr. 813/2017 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iunie 2017 
 M. Of. nr. 410/31 mai 2017   
 
 O. nr. 814/2017 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iunie 2017 
 M. Of. nr. 410/31 mai 2017   
 
 O. nr. 840/2017 

 Ordin privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr.  
 82/1991 
 M. Of. nr. 486/27 iun. 2017   
 
 O. nr. 873/2017 
 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul programului "Prima casă" 
 M. Of. nr. 444/14 iun. 2017   
 
 O. nr. 895/2017 

 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor  

 aspecte contabile 
 M. Of. nr. 463/21 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 2531/2018  (M. Of. nr. 623/18 iul. 2018) 
 
 
 O. nr. 925/2017 

 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de  
 venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii 
 M. Of. nr. 519/4 iul. 2017   
 
 O. nr. 928/2017 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului contabilităţii publice 
 M. Of. nr. 512/3 iul. 2017   
 
 O. nr. 939/2017 
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 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iulie 2017 
 M. Of. nr. 493/29 iun. 2017   
 
 O. nr. 1176/2017 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2017 
 M. Of. nr. 620/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 1441/2017 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017 
 M. Of. nr. 655/9 aug. 2017   
 
 O. nr. 2339/2017 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2017 
 M. Of. nr. 710/1 sep. 2017   
 
 O. nr. 2343/2017 
 Ordin privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 717/5 sep. 2017   
 
 O. nr. 2350/2017 

 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica  
 sancţiunile prevăzute de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 
 M. Of. nr. 755/21 sep. 2017   
 
 O. nr. 2376/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea  
 nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 745/15 sep. 2017   
 
 O. nr. 2482/2017 

 Ordin privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor  
 înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi 
 M. Of. nr. 796/9 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 5/2020  (M. Of. nr. 23/14 ian. 2020) 
 - O. nr. 259/2021  (M. Of. nr. 197/26 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 2591/2017 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 octombrie 2017 
 M. Of. nr. 787/4 oct. 2017   
 
 O. nr. 2736/2017 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital în sumă de  
 maximum 1 miliard euro, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 19 aprilie 2027, în cadrul Programului-cadru de  
 emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", şi desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 802/10 oct. 2017   
 
 O. nr. 2768/2017 

 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unităţile  
 Trezoreriei Statului 
 M. Of. nr. 819/17 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 2623/2019  (M. Of. nr. 621/26 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 2800/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în  
 cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 846/25 oct. 2017   
 
 O. nr. 2899/2017 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2017 
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 M. Of. nr. 868/2 nov. 2017   
 
 O. nr. 3004/2017 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art.  
 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 937/28 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1021/2021  (M. Of. nr. 804/20 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 3097/2017 

 Ordin privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii  
 participanţi în cadrul programului "Prima casă" 
 M. Of. nr. 963/6 dec. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1036/28 dec. 2017) 
 
 
 O. nr. 3103/2017 
 Ordin privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial 
 M. Of. nr. 984/12 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1243/2018  (M. Of. nr. 120/7 feb. 2018) 
 - O. nr. 3456/2018  (M. Of. nr. 942/7 nov. 2018) 
 - O. nr. 2493/2019  (M. Of. nr. 596/19 iul. 2019) 
 - O. nr. 58/2021  (M. Of. nr. 66/21 ian. 2021) 
 - O. nr. 85/2022  (M. Of. nr. 100/1 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 3121/2017 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 decembrie 2017 
 M. Of. nr. 944/29 nov. 2017   
 
 O. nr. 3139/2017 

 Ordin privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în  
 cadrul Programului Tezaur 
 M. Of. nr. 974/7 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 3243/2017  (M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017) 
 - O. nr. 1450/2018  (M. Of. nr. 147/15 feb. 2018) 
 - O. nr. 2627/2018  (M. Of. nr. 663/31 iul. 2018) 
 - O. nr. 2924/2018  (M. Of. nr. 736/27 aug. 2018) 
 - O. nr. 1687/2019  (M. Of. nr. 133/19 feb. 2019) 
 - O. nr. 2990/2020  (M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020) 
 - O. nr. 683/2021  (M. Of. nr. 606/17 iun. 2021) 
 - O. nr. 1459/2021  (M. Of. nr. 1164/8 dec. 2021) 
 - O. nr. 115/2022  (M. Of. nr. 115/4 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 3223/2017 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", a nivelului primei de  
 garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de  
 stimulare a cumpărării de autoturisme noi 
 M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017   
 
 O. nr. 3244/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 
 M. Of. nr. 1017/21 dec. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 3315/2017  (M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017) 
 
 
 O. nr. 3254/2017 

 Ordin privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlu lui IV din Legea nr. 227/2015 privind  
 Codul fiscal 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2018   
 
 O. nr. 3321/2017 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2018 
 M. Of. nr. 1039/29 dec. 2017   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 O. nr. 2326/2855/2017 
 Ordin privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 717/5 sep. 2017   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 3247/1179//2017 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
 M. Of. nr. 30/12 ian. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2032/776/2020  (M. Of. nr. 580/2 iul. 2020) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 383/2303/2017 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor  
 finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind  
 gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 M. Of. nr. 169/8 mar. 2017   
 
 O. nr. 2840/6560/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind  
 gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi  
 Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 
 M. Of. nr. 913/22 nov. 2017   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 1024/1582/934/2017 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a  
 contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
 M. Of. nr. 716/5 sep. 2017   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 63/2017 

 Ordin privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea  
 Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul  
 debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice 
 M. Of. nr. 32/11 ian. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 673/2018  (M. Of. nr. 243/20 mar. 2018) 
 - O. nr. 1699/2019  (M. Of. nr. 529/28 iun. 2019) 
 - O. nr. 987/2020  (M. Of. nr. 368/7 mai 2020) 
 - O. nr. 3942/2020  (M. Of. nr. 1123/23 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 80/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor  
 TIR şi a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR 
 M. Of. nr. 99/3 feb. 2017   
 
 O. nr. 81/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun 
 M. Of. nr. 67/26 ian. 2017 
 
 
 O. nr. 648/2017 
 Ordin pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice 
 M. Of. nr. 114/10 feb. 2017   
 
 O. nr. 766/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit  
 unional/comun 
 M. Of. nr. 180/13 mar. 2017   
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 O. nr. 792/2017 

 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară şi a Normelor tehnice  
 privind utilizarea şi completarea declaraţiei de depozitare temporară 
 M. Of. nr. 178/13 mar. 2017   
 
 O. nr. 967/2017 

 Ordin pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul  
 Unităţii de imprimare rapidă 
 M. Of. nr. 208/27 mar. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 2950/2017  (M. Of. nr. 830/19 oct. 2017) 
 - O. nr. 3733/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) 
 - O. nr. 673/2018  (M. Of. nr. 243/20 mar. 2018) 
 - O. nr. 1699/2019  (M. Of. nr. 529/28 iun. 2019) 
 - O. nr. 987/2020  (M. Of. nr. 368/7 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 1023/2017 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili 
 M. Of. nr. 277/20 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 2932/2017  (M. Of. nr. 828/19 oct. 2017) 
 - O. nr. 2942/2018  (M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 1517/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi  
 pentru aprobarea modelelor unor formulare 
 M. Of. nr. 398/26 mai 2017   
 
 O. nr. 1964/2017 

 Ordin pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a  
 contribuţiei de asigurări sociale" 
 M. Of. nr. 564/17 iul. 2017   
 
 O. nr. 2152/2017 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii  
 dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti 
 M. Of. nr. 635/3 aug. 2017   
 
 O. nr. 2326/2017 

 Ordin privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la  
 distanţă 
 M. Of. nr. 649/8 aug. 2017   
 
 O. nr. 2399/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea  
 nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice,  
 a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia,  
 potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul  
 fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 681/22 aug. 2017   
 
 O. nr. 2670/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai  
 multe operaţiuni vamale 
 M. Of. nr. 744/15 sep. 2017   
 
 O. nr. 2671/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe  
 operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun 
 M. Of. nr. 748/18 sep. 2017   
 
 O. nr. 2779/2017 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 "Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe  
 venit reţinut la sursă" 
 M. Of. nr. 793/6 oct. 2017   
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 O. nr. 2792/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaraţiilor de origine  
 şi declaraţiilor pe factură 
 M. Of. nr. 813/13 oct. 2017   
 
 O. nr. 2883/2017 

 Ordin privind Procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau  
 dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate,  
 precum şi pentru aprobarea unor formulare 
 M. Of. nr. 804/11 oct. 2017   
 
 O. nr. 3049/2017 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Raportul pentru fiecare ţară în parte" 
 M. Of. nr. 894/14 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 2273/2019  (M. Of. nr. 700/26 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 3076/2017 

 Ordin privind modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informaţii  
 fiscale 
 M. Of. nr. 911/21 nov. 2017   
 
 O. nr. 3077/2017 

 Ordin pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul din  
 activitatea de informaţii fiscale, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 901/16 nov. 2017   
 
 O. nr. 3159/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane  
 impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii  
 Europene, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 892/14 nov. 2017   
 
 O. nr. 3199/2017 

 Ordin pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale  
 Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor 
 M. Of. nr. 884/9 nov. 2017   
 
 O. nr. 3357/2017 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale 
 M. Of. nr. 931/27 nov. 2017   
 
 O. nr. 3391/2017 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 108 "Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă" 
 M. Of. nr. 966/6 dec. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017) 
 
 
 O. nr. 3533/2017 
 Ordin privind utilizarea Sistemului de decizii vamale 
 M. Of. nr. 1014/21 dec. 2017   
 
 O. nr. 3567/2017 

 Ordin privind aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări  
 sociale de sănătate pentru persoanele fizice 
 M. Of. nr. 1008/20 dec. 2017   
 
 O. nr. 3780/2017 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit 
 M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017   
 
 O. nr. 4140/2017 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a  
 contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice 
 M. Of. nr. 1041/29 dec. 2017   
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 O. nr. 4156/2017 

 Ordin pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în  
 judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora 
 M. Of. nr. 28/12 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 857/2019  (M. Of. nr. 273/10 apr. 2019) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 I. nr. 1/2017 

 Instrucţiune emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  
 respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 
 M. Of. nr. 32/11 ian. 2017   
 
 I. nr. 2/2017 

 Instrucţiune emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu  
 completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 
 M. Of. nr. 300/27 apr. 2017   
 
 O. nr. 121/2017 
 Ordin privind acordarea de consiliere metodologică 
 M. Of. nr. 399/26 mai 2017   
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 539/C/2017 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate  
 juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune 
 M. Of. nr. 207/27 mar. 2017   
 
 O. nr. 1174/C/2017 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament  
 Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei, altele decât cele finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 278/20 apr. 2017   
 
 O. nr. 1288/C/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în  
 subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 405/30 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 4419/C/2018  (M. Of. nr. 37/14 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 1291/C/2017 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru  
 funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei 
 M. Of. nr. 512/3 iul. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1676/C/2020  (M. Of. nr. 386/13 mai 2020) 
 - O. nr. 2391/C/2021  (M. Of. nr. 435/26 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 1302/C/2017 
 Ordin privind componenţa şi atribuţiile Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 525/6 iul. 2017   
 
 O. nr. 1322/C/2017 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică  
 şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 432/12 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 82/C/2022  (M. Of. nr. 76/26 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 1416/C/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind modalităţile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în  
 valută, declarate şi ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate şi deţinute în alte  
 condiţii decât cele legale de către deţinuţi 
 M. Of. nr. 476/23 iun. 2017   
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 O. nr. 1548/C/2017 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu  
 Ocna 
 M. Of. nr. 554/13 iul. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 636/3 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 1876/C/2017 

 Ordin pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european - EUID al profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului şi a  
 modelului certificatului de înregistrare în registrul comerţului 
 M. Of. nr. 530/6 iul. 2017   
 
 O. nr. 1877/C/2017 

 Ordin privind aprobarea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă  
 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi a tarifului pentru aceste activităţi 
 M. Of. nr. 583/21 iul. 2017   
 
 O. nr. 1878/C/2017 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de  
 pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru  
 furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă 
 M. Of. nr. 560/14 iul. 2017   
 
 O. nr. 1949/C/2017 
 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti 
 M. Of. nr. 616/31 iul. 2017   
 
 O. nr. 2772/C/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate 
 M. Of. nr. 822/18 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 796/C/2020  (M. Of. nr. 220/18 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 2773/C/2017 
 Ordin pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie 
 M. Of. nr. 822/18 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 2002/C/2018  (M. Of. nr. 513/21 iun. 2018) 
 - O. nr. 5407/C/2018  (M. Of. nr. 34/11 ian. 2019) 
 - O. nr. 2861/C/2019  (M. Of. nr. 602/22 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 2792/C/2017 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de  
 notar stagiar 
 M. Of. nr. 861/1 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 109/C/2019  (M. Of. nr. 66/28 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 2876/C/2017 

 Ordin privind condiţiile de acordare a majorării salariate pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare planificat să asigure  
 continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se  
 asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice 
 M. Of. nr. 902/16 nov. 2017   
 
 O. nr. 2890/C/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de echipare şi a duratei de folosinţă a ţinutei asigurate de administraţia locului de deţinere persoanelor  
 private de libertate 
 M. Of. nr. 906/20 nov. 2017   
 
 O. nr. 3464/C/2017 
 Ordin privind Consiliul Consultativ al Direcţiei Naţionale de Probaţiune 
 M. Of. nr. 960/5 dec. 2017   
 
 O. nr. 3725/C/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii 
 M. Of. nr. 11/5 ian. 2018   



 
 

 2855

 O. nr. 3928/C/2017 

 Ordin privind condiţiile de conducere a autoturismelor de serviciu de către personalul din cadrul structurilor teritoriale şi din aparatul  
 central al Direcţiei Naţionale de Probaţiune 
 M. Of. nr. 34/15 ian. 2018   
 
 O. nr. 3936C/2017 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor educative şi a centrelor de detenţie din subordinea  
 Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 74/25 ian. 2018   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 

 O. nr. 1274/C/111/2037/1123/C/2017 
 Ordin privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate  
 sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare 
 M. Of. nr. 786/4 oct. 2017   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1327/C/568/2017 
 Ordin privind stabilirea condiţiilor de achiziţionare a medicamentelor de către persoanele private de libertate şi de primire a acestora de la  
 membrii de familie 
 M. Of. nr. 400/26 mai 2017   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 463/2017 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la  
 convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora 
 M. Of. nr. 190/17 mar. 2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 244/7 apr. 2017) 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 383/2018  (M. Of. nr. 253/22 mar. 2018) 
 - Decizia nr. 593/2018  (M. Of. nr. 820/25 sep. 2018) 
 - Decizia nr. 514/2021  (M. Of. nr. 385/14 apr. 2021) 
 
 
 Decizia nr. 500.201/2017 

 Decizie privind aprobarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de  
 libertate 
 M. Of. nr. 914/22 nov. 2017   
 
 Decizia nr. 521/2017 

 Decizie pentru stabilirea formei, conţinutului şi a modalităţii de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind  
 executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi Regulamentul de  
 aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 
 M. Of. nr. 252/11 apr. 2017   
 
 Decizia nr. 729/2017 

 Decizie privind condiţiile de asigurare a materialelor necesare organizării de spectacole, expoziţii şi alte manifestări culturale şi artistice în  
 care sunt implicaţi deţinuţii 
 M. Of. nr. 359/16 mai 2017   
 
 Decizia nr. 757/2017 

 Decizie privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din  
 patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate 
 M. Of. nr. 402/29 mai 2017 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 500.101/2017  (M. Of. nr. 748/18 sep.  
 2017) 
 - Decizia nr. 460/2019  (M. Of. nr. 550/4 iul. 2019) 
 - Decizia nr. 545/2019  (M. Of. nr. 855/23 oct. 2019) 
 - Decizia nr. 484/2020  (M. Of. nr. 584/3 iul. 2020) 
 
 
 Decizia nr. 840/2017 
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 Decizie pentru stabilirea modului de completare a Registrului de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare 
 M. Of. nr. 469/22 iun. 2017   
 
 Decizia nr. 952/2017 
 Decizie privind stabilirea caracteristicilor echipamentelor informatice ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către deţinuţi 
 M. Of. nr. 584/21 iul. 2017   
 
 Decizia nr. 500027/2017 

 Decizie privind aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora care se execută la clădirile şi  
 construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate 
 M. Of. nr. 687/24 aug. 2017 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 426/2019  (M. Of. nr. 442/4 iun. 2019) 
 
 
 Decizia nr. 500165/2017 
 Decizie pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate 
 M. Of. nr. 904/17 nov. 2017 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 363/2018  (M. Of. nr. 194/2 mar. 2018) 
 - Decizia nr. 1106/2021  (M. Of. nr. 30/11 ian. 2022) 
 
 
 Decizia nr. 500460/2017 

 Decizie pentru aprobarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor internate în  
 centre educative şi centre de detenţie 
 M. Of. nr. 36/16 ian. 2018 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 408/2021  (M. Of. nr. 229/8 mar. 2021) 
 
 
 Decizia nr. 500494/2017 
 Decizie pentru aprobarea Normelor privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 110/5 feb. 2018 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 311/2020  (M. Of. nr. 75/3 feb. 2020) 

 MINISTERUL MEDIULUI 
 
 O. nr. 591/2017 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor  
 de completare şi depunere a acestuia 
 M. Of. nr. 288/24 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 70/2018  (M. Of. nr. 118/7 feb. 2018) 
 - O. nr. 520/2019  (M. Of. nr. 478/12 iun. 2019) 
 - O. nr. 60/2020  (M. Of. nr. 52/27 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 592/2017 
 Ordin pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu 
 M. Of. nr. 299/27 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1005/2018  (M. Of. nr. 827/27 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 601/2017 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Melcului (Firtuş) 
 M. Of. nr. 357/15 mai 2017   
 
 O. nr. 602/2017 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei naturale Muntele de Sare Praid 
 M. Of. nr. 360/16 mai 2017   
 
 O. nr. 603/2017 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor 
 M. Of. nr. 361/16 mai 2017   
 
 O. nr. 637/2017 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru specia Bison bonasus 
 M. Of. nr. 291/25 apr. 2017   
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 O. nr. 660/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin  
 promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 
 M. Of. nr. 293/25 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1116/2017  (M. Of. nr. 658/10 aug. 2017) 
 - O. nr. 1364/2017  (M. Of. nr. 893/14 nov. 2017) 
 - O. nr. 278/2018  (M. Of. nr. 250/21 mar. 2018) 
 - O. nr. 964/2018  (M. Of. nr. 791/14 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 661/2017 
 Ordin privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 
 M. Of. nr. 293/25 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1117/2017  (M. Of. nr. 658/10 aug. 2017) 
 - O. nr. 241/2018  (M. Of. nr. 222/12 mar. 2018) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 398/9 mai 2018) 
 Modificări: 
 - O. nr. 963/2018  (M. Of. nr. 791/14 sep. 2018) 
 - O. nr. 343/2019  (M. Of. nr. 275/10 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 739/2017 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor  
 Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 
 M. Of. nr. 377/19 mai 2017   
 
 O. nr. 757/2017 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea  
 certificatelor verzi neachiziţionate" 
 M. Of. nr. 377/19 mai 2017   
 
 O. nr. 838/2017 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru specia Castor fiber 
 M. Of. nr. 471/22 iun. 2017   
 
 O. nr. 842/2017 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 472/22 iun. 2017   
 
 O. nr. 1131/2017 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 753/20 sep. 2017   
 
 O. nr. 1143/2017 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 753/20 sep. 2017   
 
 O. nr. 1149/2017 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de lilieci 
 M. Of. nr. 731/11 sep. 2017   
 
 O. nr. 1291/2017 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraş 
 M. Of. nr. 858/31 oct. 2017   
 
 O. nr. 1293/2017 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de floră sălbatică 
 M. Of. nr. 822/18 oct. 2017   
 
 O. nr. 1331/2017 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat 
 M. Of. nr. 879/8 nov. 2017   
 
 O. nr. 1332/2017 
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 Ordin privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni 
 M. Of. nr. 879/8 nov. 2017   
 
 O. nr. 1378/2017 
 Ordin privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA 
 M. Of. nr. 882/9 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 474/2018  (M. Of. nr. 439/24 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 1408/2017 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ROSCI0248 - Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 
 M. Of. nr. 986/12 dec. 2017   
 MINISTERUL MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1144/1672/2017 
 Ordin pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa  
 pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule 
 M. Of. nr. 688/24 aug. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 394/1937/2018  (M. Of. nr. 415/16 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 1488/3198/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor  
 reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante  
 provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule 
 M. Of. nr. 1040/29 dec. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 448/2010/2018  (M. Of. nr. 457/4 iun. 2018) 

 MINISTERUL MEDIULUI 
 MINISTERUL ENERGIEI 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 1430/1063/2017/220 
 Ordin privind aprobarea Planului naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr.  
 278/2013 privind emisiile industriale 
 M. Of. nr. 130/12 feb. 2018   
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 
 O. nr. 128/2017 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi  
 subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016, precum şi în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 
 M. Of. nr. 109/8 feb. 2017   
 
 O. nr. 166/2017 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de  
 furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională  
 desemnaţi în comisiile de examinare 
 M. Of. nr. 130/20 feb. 2017   
 
 O. nr. 406/2017 

 Ordin pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie  
 utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale 
 M. Of. nr. 357/15 mai 2017   
 
 O. nr. 596/2017 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul  
 2017 
 M. Of. nr. 442/14 iun. 2017   
 
 O. nr. 625/2017 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017 
 M. Of. nr. 316/3 mai 2017   
 
 O. nr. 626/2017 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2017 
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 M. Of. nr. 316/3 mai 2017   
 
 O. nr. 963/2017 

 Ordin privind elementele care compun echipamentul specific şi condiţiile de utilizare a acestuia de către inspectorii sociali în misiuni de  
 inspecţie/activităţi de investigare socială 
 M. Of. nr. 629/2 aug. 2017   
 
 O. nr. 1533/2017 
 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul explozivilor de uz civil 
 M. Of. nr. 697/29 aug. 2017   
 
 O. nr. 1534/2017 
 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul articolelor pirotehnice 
 M. Of. nr. 684/23 aug. 2017   
 
 O. nr. 1563/2017 
 Ordin privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar pentru asistenţă juridică necesară apărării inspectorului social 
 M. Of. nr. 755/21 sep. 2017   
 
 O. nr. 1839/2017 

 Ordin privind pregătirea profesională specifică în domeniul inspecţiei sociale, precum şi activitatea de supervizare profesională a  
 inspectorilor sociali 
 M. Of. nr. 965/6 dec. 2017   
 
 O. nr. 1851/2017 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2017 
 M. Of. nr. 935/27 nov. 2017   
 
 O. nr. 1852/2017 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017 
 M. Of. nr. 935/27 nov. 2017   
 
 O. nr. 2042/2017 
 Ordin privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pentru perioada 2018-2020 
 M. Of. nr. 73/25 ian. 2018   
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 1600/2435/2017 
 Ordin pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale  
 de inserţie în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale 
 M. Of. nr. 760/25 sep. 2017   
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 393/630/4236/2017 
 Ordin pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii  
 excluziunii sociale şi combaterii sărăciei 
 M. Of. nr. 528/6 iul. 2017   
 MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT 
 
 O. nr. 17/2017 

 Ordin privind aprobarea responsabilităţilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor  
 Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri 
 M. Of. nr. 113/10 feb. 2017   
 
 O. nr. 502/2017 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării  
 întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 305/28 apr. 2017   
 
 O. nr. 689/2017 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea  
 obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale 



 

 2860

 M. Of. nr. 465/21 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 870/2017  (M. Of. nr. 618/31 iul. 2017) 
 
 
 O. nr. 692/2017 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii  
 "Start-up Nation - Romania" 
 M. Of. nr. 431/12 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1199/2017  (M. Of. nr. 759/22 sep. 2017) 
 - O. nr. 1295/2017  (M. Of. nr. 808/12 oct. 2017) 
 - O. nr. 1240/2018  (M. Of. nr. 822/26 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 894/2017 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a  
 activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 638/4 aug. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1593/2017  (M. Of. nr. 927/24 nov. 2017) 
 
 
 O. nr. 1066/2017 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual  
 de microindustrializare 
 M. Of. nr. 667/16 aug. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1594/2017  (M. Of. nr. 927/24 nov. 2017) 
 
 
 O. nr. 1238/2017 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat  
 a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat,  
 precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 793/6 oct. 2017   
 
 O. nr. 1259/2017 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual  
 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 
 M. Of. nr. 806/11 oct. 2017   
 
 O. nr. 1535/2017 

 Ordin privind înfiinţarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional şi aprobarea regulamentului de organizare şi  
 funcţionare, precum şi a componenţei acestuia 
 M. Of. nr. 958/5 dec. 2017   
 MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 
 
 O. nr. 2/2017 
 Ordin privind aprobarea Ghidului beneficiarului - 2017 
 M. Of. nr. 182/14 mar. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 243/2017  (M. Of. nr. 955/4 dec. 2017) 
 
 
 O. nr. 12/2017 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de evaluare a programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni şi a  
 organizaţiilor acestora 
 M. Of. nr. 174/9 mar. 2017   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 4/2017 

 Ordin pentru aprobarea Protocolului de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă  
 prin otoemisiuni acustice 
 M. Of. nr. 20/9 ian. 2017   
 
 O. nr. 43/2017 

 Ordin privind aprobarea, modificarea, încetarea valabilităţii preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere  
 pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 
 M. Of. nr. 102/6 feb. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 102/2017  (M. Of. nr. 119/13 feb. 2017) 
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 O. nr. 51/2017 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de diagnostic şi tratament în fenilcetonurie 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2017   
 
 O. nr. 269/2017 
 Ordin privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi continue de medicamente 
 M. Of. nr. 183/15 mar. 2017   
 
 O. nr. 300/2017 
 Ordin privind aprobarea implementării Registrului electronic naţional de screening auditiv în spitale 
 M. Of. nr. 199/22 mar. 2017   
 
 O. nr. 346/2017 

 Ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2017, din unităţile sanitare publice şi private pentru care  
 casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 
 M. Of. nr. 205/24 mar. 2017   
 
 O. nr. 351/2017 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, sesiunea 21 mai  
 2017 
 M. Of. nr. 214/29 mar. 2017   
 
 O. nr. 368/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman 
 M. Of. nr. 215/29 mar. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 657/2017  (M. Of. nr. 450/16 iun. 2017) 
 - O. nr. 1537/2017  (M. Of. nr. 1042/29 dec. 2017) 
 - O. nr. 407/2018  (M. Of. nr. 288/30 mar. 2018) 
 - O. nr. 904/2018  (M. Of. nr. 644/24 iul. 2018) 
 - O. nr. 1246/2018  (M. Of. nr. 830/28 sep. 2018) 
 - O. nr. 1221/2019  (M. Of. nr. 647/5 aug. 2019) 
 - O. nr. 1860/2019  (M. Of. nr. 1018/18 dec. 2019) 
 - O. nr. 522/2020  (M. Of. nr. 258/30 mar. 2020) 
 - O. nr. 1190/2020  (M. Of. nr. 571/30 iun. 2020) 
 - O. nr. 1492/2020  (M. Of. nr. 797/31 aug. 2020) 
 - O. nr. 2232/2020  (M. Of. nr. 1303/29 dec. 2020) 
 - O. nr. 511/2021  (M. Of. nr. 392/15 apr. 2021) 
 - O. nr. 1030/2021  (M. Of. nr. 636/29 iun. 2021) 
 - O. nr. 1397/2021  (M. Of. nr. 750/2 aug. 2021) 
 - O. nr. 2890/2021  (M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021) 
 - O. nr. 3018/2021  (M. Of. nr. 7/4 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 377/2017 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 
 M. Of. nr. 223/31 mar. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1020/2017  (M. Of. nr. 733/12 sep. 2017) 
 - O. nr. 1249/2017  (M. Of. nr. 873/7 nov. 2017) 
 - O. nr. 1/2018  (M. Of. nr. 24/10 ian. 2018) 
 - O. nr. 453/2018  (M. Of. nr. 321/12 apr. 2018) 
 - O. nr. 1230/2018  (M. Of. nr. 830/28 sep. 2018) 
 - O. nr. 1558/2018  (M. Of. nr. 1109/28 dec. 2018) 
 - O. nr. 451/2019  (M. Of. nr. 241/28 mar. 2019) 
 - O. nr. 978/2019  (M. Of. nr. 536/28 iun. 2019) 
 - O. nr. 1536/2019  (M. Of. nr. 849/21 oct. 2019) 
 - O. nr. 1942/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) 
 - O. nr. 397/2020  (M. Of. nr. 197/11 mar. 2020) 
 - O. nr. 479/2020  (M. Of. nr. 233/22 mar. 2020) 
 - O. nr. 500/2020  (M. Of. nr. 252/26 mar. 2020) 
 - O. nr. 523/2020  (M. Of. nr. 258/30 mar. 2020) 
 - O. nr. 540/2020  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) 
 - O. nr. 554/2020  (M. Of. nr. 281/3 apr. 2020) 
 - O. nr. 578/2020  (M. Of. nr. 289/7 apr. 2020) 
 - O. nr. 614/2020  (M. Of. nr. 306/13 apr. 2020) 
 - O. nr. 639/2020  (M. Of. nr. 325/21 apr. 2020) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 331/23 apr. 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 689/2020  (M. Of. nr. 339/27 apr. 2020) 
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 - O. nr. 765/2020  (M. Of. nr. 372/8 mai 2020) 
 - O. nr. 805/2020  (M. Of. nr. 385/13 mai 2020) 
 - O. nr. 820/2020  (M. Of. nr. 399/15 mai 2020) 
 - O. nr. 909/2020  (M. Of. nr. 446/27 mai 2020) 
 - O. nr. 1272/2020  (M. Of. nr. 619/15 iul. 2020) 
 - O. nr. 1354/2020  (M. Of. nr. 686/31 iul. 2020) 
 - O. nr. 1504/2020  (M. Of. nr. 811/3 sep. 2020) 
 - O. nr. 1598/2020  (M. Of. nr. 858/18 sep. 2020) 
 - O. nr. 1837/2020  (M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020) 
 - O. nr. 2008/2020  (M. Of. nr. 1107/19 nov. 2020) 
 - O. nr. 2045/2020  (M. Of. nr. 1136/25 nov. 2020) 
 - O. nr. 2179/2020  (M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020) 
 - O. nr. 193/2021  (M. Of. nr. 188/25 feb. 2021) 
 - O. nr. 383/2021  (M. Of. nr. 305/26 mar. 2021) 
 - O. nr. 440/2021  (M. Of. nr. 323/30 mar. 2021) 
 - O. nr. 549/2021  (M. Of. nr. 456/28 apr. 2021) 
 - O. nr. 1087/2021  (M. Of. nr. 643/30 iun. 2021) 
 - O. nr. 1377/2021  (M. Of. nr. 736/27 iul. 2021) 
 - O. nr. 1755/2021  (M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 
 - O. nr. 2459/2021  (M. Of. nr. 1096/17 nov. 2021) 
 - O. nr. 2875/2021  (M. Of. nr. 1228/24 dec. 2021) 
 - O. nr. 3006/2021  (M. Of. nr. 1257/31 dec. 2021) 
 - O. nr. 265/2022  (M. Of. nr. 122/7 feb. 2022) 
 Se prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017 până la data de 31 martie 2019. (O. nr. 1558/2018 -  M. Of. nr.  
 1109/28 dec. 2018); Se prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017 până la data de 31 iunie 2021. (O. nr.  
 440/2021 -  M. Of. nr. 323/30 martie 2021); Se prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017 până la finalul lunii  
 în care se împlinesc 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2022. (O. nr. 1087/2021 -  M. Of. nr. 643/30  
 iunie 2021) 
 
 
 O. nr. 446/2017 
 Ordin privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor 
 M. Of. nr. 300/27 apr. 2017   
 
 O. nr. 454/2017 
 Ordin pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de nămol terapeutic, zona Movila Miresii, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 305/28 apr. 2017   
 
 O. nr. 476/2017 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri 
 M. Of. nr. 371/18 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1323/2019  (M. Of. nr. 737/9 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 555/2017 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului National de Diabet, Nutritie şi Boli Metabolice "N.C.  
 Paulescu" Bucureşti 
 M. Of. nr. 397/26 mai 2017   
 
 O. nr. 565/2017 

 Ordin pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor art. 11 din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea,  
 prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea  
 efectelor consumului produselor din tutun, privind etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decât ţigaretele, tutunul de rulat şi  
 tutunul pentru narghilea 
 M. Of. nr. 374/19 mai 2017   
 
 O. nr. 585/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti 
 M. Of. nr. 645/7 aug. 2017   
 
 O. nr. 592/2017 

 Ordin pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia  
 sanitară de stat 
 M. Of. nr. 443/14 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 906/2017  (M. Of. nr. 644/7 aug. 2017) 
 - O. nr. 1278/2018  (M. Of. nr. 881/18 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 634/2017 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind principiile de bună practică de distribuţie pentru substanţele active ale medicamentelor de uz  
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 uman 
 M. Of. nr. 458/19 iun. 2017   
 
 O. nr. 659/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti 
 M. Of. nr. 469/22 iun. 2017   
 
 O. nr. 679/2017 
 Ordin pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeuţilor din România 
 M. Of. nr. 489/27 iun. 2017   
 
 O. nr. 704/2017 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi  
 Balneoclimatologie Bucureşti 
 M. Of. nr. 550/12 iul. 2017   
 
 O. nr. 739/2017 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând unităţile de primiri urgenţe (UPU) şi UPU/ compartimentele de primiri urgenţe (CPU)  
 aparţinând spitalelor de copii care formează unităţi funcţionale regionale de urgenţă sau care fac parte din componenta de interes strategic  
 a reţelelor regionale de unităţi spitaliceşti de urgenţă eligibile în cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale",  
 prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,  
 reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  
 sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, obiectivul strategic 8.2  
 "Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă" din Programul operaţional regional 2014-2020, operaţiunea B -  
 Unităţi de primiri urgenţe 
 M. Of. nr. 539/10 iul. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1362/2020  (M. Of. nr. 688/31 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 855/2017 

 Ordin pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatorii vii  
 şi/sau decedaţi 
 M. Of. nr. 684/23 aug. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 940/2018  (M. Of. nr. 690/8 aug. 2018) 
 
 
 O. nr. 1023/2017 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern  
 Hematopoietice 
 M. Of. nr. 828/19 oct. 2017   
 
 O. nr. 1148/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 
 M. Of. nr. 806/11 oct. 2017   
 
 O. nr. 1161/2017 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017 
 M. Of. nr. 787/4 oct. 2017    
 
 O. nr. 1162/2017 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice  
 universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2017 
 M. Of. nr. 787/4 oct. 2017   
 
 O. nr. 1202/2017 
 Ordin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 841/24 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1496/2017  (M. Of. nr. 27/11 ian. 2018) 
 - O. nr. 1355/2018  (M. Of. nr. 937/6 nov. 2018) 
 - O. nr. 1614/2018  (M. Of. nr. 6/3 ian. 2019) 
 - O. nr. 1477/2019  (M. Of. nr. 813/8 oct. 2019) 
 - O. nr. 90/2021  (M. Of. nr. 131/9 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 1240/2017 

 Ordin privind aprobarea criteriilor specifice pentru prioritizarea investiţiilor privind consolidarea infrastructurii ambulatoriilor eligibile în  
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 cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare  
 şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi  
 promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile  
 instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, obiectivul specific 8.1 "Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a  
 celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate" din Programul operaţional regional 2014-2020, operaţiunea A -  
 Ambulatorii 
 M. Of. nr. 854/30 oct. 2017   
 
 O. nr. 1369/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara 
 M. Of. nr. 960/5 dec. 2017   
 
 O. nr. 1370/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie" Bucureşti 
 M. Of. nr. 963/6 dec. 2017   
 
 O. nr. 1388/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 23/10 ian. 2018   
 
 O. nr. 1418/2017 

 Ordin privind echipamentul individual de protecţie de mare vizibilitate şi uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenţie  
 din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene si al Serviciului de Ambulantă Bucureşti-Ilfov 
 M. Of. nr. 176/26 feb. 2018   
 
 O. nr. 1419/2017 
 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri 
 M. Of. nr. 115/6 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 2064/2020  (M. Of. nr. 1171/3 dec. 2020) 
 - O. nr. 387/2021  (M. Of. nr. 296/24 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 1442/2017 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.  
 C. Iliescu" Bucureşti 
 M. Of. nr. 1005/19 dec. 2017   
 
 O. nr. 1532/2017 

 Ordin privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare  
 privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile  
 umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare 
 M. Of. nr. 46/17 ian. 2018   
 
 O. nr. 1533/2017 
 Ordin privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase 
 M. Of. nr. 40/16 ian. 2018   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 726/507/2017 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al  

 medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează  
 sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvemuiui nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de  
 referinţă al medicamentelor 
 M. Of. nr. 512/3 iul. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 911/1162/2018  (M. Of. nr. 634/20 iul. 2018) - modifică titlul 
 
 

- O. nr. 1320/781/2019  (M. Of. nr. 721/2 sep. 2019) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 
 O. nr. 350/35/15169/246/M.18/1303/148/336/2017 



 

 2865

 Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de  
 servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale  
 în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua  
 sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în  
 relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei şi Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti  
 furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele 
 M. Of. nr. 327/5 mai 2017   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 
 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 

 O. nr. 1447/M.150/157/3961/C/15771/703/264/1249/2017 
 Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de  
 servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale  
 în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua  
 sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în  
 relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi  
 furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele 
 M. Of. nr. 1042/29 dec. 2017   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 325/3541/2017 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 21 mai 2017 pentru locurile şi posturile  
 rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2016 
 M. Of. nr. 225/3 apr. 2017   
 
 O. nr. 1163/5313/2017 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017 
 M. Of. nr. 806/11 oct. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1236/5419/2017  (M. Of. nr. 850/27 oct. 2017) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 629/900/82/2017 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea  
 cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide 
 M. Of. nr. 563/17 iul. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 41/2019  (M. Of. nr. 483/13 iun. 2019) 

 
 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 319/2017 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional "Tabere studenţeşti" 2017 
 M. Of. nr. 265/14 apr. 2017   
 
 O. nr. 323/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi a regulamentului de tabără pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în  
 centrele de agrement/ bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului 
 M. Of. nr. 265/14 apr. 2017   
 
 O. nr. 339/2017 
 Ordin privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport "Sport cu atelaj canin" 
 M. Of. nr. 410/31 mai 2017   
 
 O. nr. 832/2017 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea  
 Ministerului Tineretului şi Sportului 
 M. Of. nr. 714/4 sep. 2017 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1189/2020  (M. Of. nr. 839/14 sep. 2020) 
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 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 631/890/2017 
 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă 
 M. Of. nr. 486/27 iun. 2017   
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 88/2017 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant  
 paraşutist" 
 M. Of. nr. 138/23 feb. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 897/2017  (M. Of. nr. 650/8 aug. 2017) 
 
 
 O. nr. 266/2017 

 Ordin privind încredinţarea serviciului de interes economic general Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu -  
 Constanţa" - S.A. 
 M. Of. nr. 163/6 mar. 2017   
 
 O. nr. 282/2017 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru  
 Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimaţiei nominale de control, precum şi dotarea şi inscripţionarea  
 autovehiculelor de control utilizate de aceştia 
 M. Of. nr. 185/15 mar. 2017   
 
 O. nr. 302/2017 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor,  
 brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.396(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 
 M. Of. nr. 212/28 mar. 2017   
 
 O. nr. 303/2017 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart  
 (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.397(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11  
 iunie 2015 
 M. Of. nr. 212/28 mar. 2017   
 
 O. nr. 342/2017 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 
 M. Of. nr. 239/6 apr. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1122/2018  (M. Of. nr. 565/5 iul. 2018) 
 - O. nr. 1047/2019  (M. Of. nr. 627/29 iul. 2019) 
 - O. nr. 43/2022  (M. Of. nr. 76/26 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 409/2017 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul  
 internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la  
 acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru  
 Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) la Geneva 
 M. Of. nr. 356/15 mai 2017   
 
 O. nr. 410/2017 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.5 al Organizaţiei  
 Maritime Internaţionale din 17 octombrie 2016 
 M. Of. nr. 281/21 apr. 2017   
 
 O. nr. 459/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf 
 M. Of. nr. 337/9 mai 2017   
 
 O. nr. 483/2017 

 Ordin pentru aprobarea volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa  
 în cadrul pachetului minim social pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2017 
 M. Of. nr. 329/8 mai 2017   
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 O. nr. 484/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în  
 transportul feroviar public de călători 
 M. Of. nr. 330/8 mai 2017   
 
 O. nr. 606/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea  
 Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologii lor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu  
 dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a  
 modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de  
 inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră 
 M. Of. nr. 457/19 iun. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 59/2018  (M. Of. nr. 105/2 feb. 2018) 
 - O. nr. 1191/2019  (M. Of. nr. 715/30 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 607/2017 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al  
 mărfurilor periculoase (ADR), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, şi a altor amendamente la anexele ADR aplicabil de la  
 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva 
 M. Of. nr. 493/29 iun. 2017   
 
 O. nr. 608/2017 

 Ordin pentru aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă pentru stivuirea şi amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de Adunarea  
 Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.714(17) din 6 noiembrie 1991, precum şi a amendamentelor la Codul CSS aprobate  
 de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulare 
 M. Of. nr. 516/4 iul. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1165/2021  (M. Of. nr. 896/20 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 627/2017 

 Ordin privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a patra oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România 
 M. Of. nr. 449/16 iun. 2017   
 
 O. nr. 683/2017 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română -AFER 
 M. Of. nr. 514/4 iul. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1805/2018  (M. Of. nr. 1039/7 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 707/2017 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către  
 nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura  
 GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.270(69) a  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 
 M. Of. nr. 547/11 iul. 2017   
 
 O. nr. 727/2017 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către  
 nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta -Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială  
 Marea Baltică şi modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.274(69) a  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 
 M. Of. nr. 555/13 iul. 2017   
 
 O. nr. 897/2017 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CP "Certificarea paraşutelor" şi modificarea Ordinului  
 ministrului transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea  
 personalului aeronautic navigant paraşutist" 
 M. Of. nr. 650/8 aug. 2017   
 
 O. nr. 1183/2017 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentului din 2017 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor  
 periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi  
 modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 
 M. Of. nr. 647/7 aug. 2017   
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 O. nr. 1184/2017 

 Ordin privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. de a modifica preţurile unitare ale  
 Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIV contractual, şi de a semna  
 un act adiţional în acest sens 
 M. Of. nr. 623/1 aug. 2017   
 
 O. nr. 1195/2017 

 Ordin pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart  
 (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara  
 STCW.6/Circ. 11 din 12 iunie 2015 
 M. Of. nr. 653/8 aug. 2017   
 
 O. nr. 1224/2017 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula  
 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NOx în zonele de control  
 al emisiilor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.271(69) a Comitetului pentru protecţia mediului  
 marin din 22 aprilie 2016 
 M. Of. nr. 672/17 aug. 2017   
 
 O. nr. 1225/2017 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel  
 navale (încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin  
 Rezoluţia MEPC.272(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 
 M. Of. nr. 672/17 aug. 2017   
 
 O. nr. 1238/2017 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.1 al Organizaţiei  
 Maritime Internaţionale din 31 ianuarie 2017 
 M. Of. nr. 678/18 aug. 2017   
 
 O. nr. 1293/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor 
 M. Of. nr. 732/12 sep. 2017   
 
 O. nr. 1294/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile  
 urbane şi rurale 
 M. Of. nr. 746/18 sep. 2017   
 
 O. nr. 1295/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice 
 M. Of. nr. 727/7 sep. 2017   
 
 O. nr. 1296/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor 
 M. Of. nr. 746/18 sep. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 26/2020  (M. Of. nr. 14/7 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 1297/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional 
 M. Of. nr. 734/12 sep. 2017   
 
 O. nr. 1298/2017 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente  
 drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor 
 M. Of. nr. 745/15 sep. 2017     
 O. nr. 1314/2017 

 Ordin privind aprobarea modelului contractelor de performanţă prevăzute la cap. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016  
 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor,  
 precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 748/18 sep. 2017   
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 O. nr. 1352/2017 

 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul Ministerului  
 Transporturilor 
 M. Of. nr. 758/22 sep. 2017   
 
 O. nr. 1471/2017 
 Ordin pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Galaţi 
 M. Of. nr. 806/11 oct. 2017   
 
 O. nr. 1472/2017 
 Ordin pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Brăila 
 M. Of. nr. 806/11 oct. 2017   
 
 O. nr. 1493/2017 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului  
 operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil  
 şi eficient, obiectivul specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor 
 M. Of. nr. 844/25 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 2092/2020  (M. Of. nr. 1200/9 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 1532/2017 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura portuară şi în infrastructura locală  
 intermodală/multimodală, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014--2020), axa prioritară 1, obiectivul specific  
 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, şi axa prioritară 2 - Dezvoltarea  
 unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin  
 terminale intermodale şi porturi 
 M. Of. nr. 844/25 oct. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 975/2019  (M. Of. nr. 597/19 iul. 2019) 
 - O. nr. 2093/2020  (M. Of. nr. 1200/9 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 1679/2017 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de  
 desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.  
 cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră 
 M. Of. nr. 996/15 dec. 2017   
 
 O. nr. 1814/2017 

 Ordin privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de  
 Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 
 M. Of. nr. 1042/29 dec. 2017   
 
 O. nr. 1836/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător 
 M. Of. nr. 59/19 ian. 2018   
 
 O. nr. 1848/2017 

 Ordin privind publicarea Rezoluţiei MEPC.275(69) - Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona  
 specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin al Organizaţiei Maritime Internaţionale la 22  
 aprilie 2016 
 M. Of. nr. 34/15 ian. 2018   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 1576/161/2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă şi riscurile  
 asociate acestora 
 M. Of. nr. 51/18 ian. 2018   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 1600/5515/2017 
 Ordin privind modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la art. 5 alin. (5) şi alin. (6) din Normele metodologice privind acordarea  
 facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 
 M. Of. nr. 968/7 dec. 2017   
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 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ 

 Decizia nr. 126/2017 

 Decizie privind reglementări în domeniul subvenţionării serviciilor publice de transport feroviar de călători şi alocarea acestor subvenţii  
 către operatorii acestor servicii 
 M. Of. nr. 757/22 sep. 2017   
 
 Decizia nr. 130/2017 

 Decizie privind stabilirea valorilor unitare ale compensaţiei pentru serviciul public de călători ce se vor aplica pentru trimestrul IV 2017 şi  
 pentru regularizarea estimărilor aferente lunilor august şi septembrie 2017 
 M. Of. nr. 850/27 oct. 2017   
 
 Decizia nr. 141/2017 

 Decizie privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017- 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale  
 "Regio Călători" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 940/28 nov. 2017 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 175/2017  (M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017) 
 - Decizia nr. 386/2018  (M. Of. nr. 491/14 iun. 2018) 
 - Decizia nr. 482/2018  (M. Of. nr. 899/25 oct. 2018) 
 - Decizia nr. 621/2019  (M. Of. nr. 421/29 mai 2019) 
 - Decizia nr. 699/2019  (M. Of. nr. 840/16 oct. 2019) 
 
 
 Decizia nr. 162/2017 

 Decizie privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 2, art. 4 şi la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016  
 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de  
 călători 
 M. Of. nr. 1001/18 dec. 2017   
 
 Decizia nr. 164/2017 

 Decizie privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea  
 contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători 
 M. Of. nr. 981/11 dec. 2017   
 
 Decizia nr. 168/2017 

 Decizie privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea  
 contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători 
 M. Of. nr. 1005/19 dec. 2017   
 
 Decizia nr. 174/2017 
 Decizie privind stabilirea valorilor unitare anuale ale compensaţiei pentru serviciul public de călători în anul 2017 
 M. Of. nr. 1015/21 dec. 2017   
 
 Decizia nr. 176/2017 

 Decizie privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale   
 "Astra Trans Carpatic" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 1036/28 dec. 2017 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 386/2018  (M. Of. nr. 491/14 iun. 2018) 
 - Decizia nr. 482/2018  (M. Of. nr. 899/25 oct. 2018) 
 - Decizia nr. 621/2019  (M. Of. nr. 421/29 mai 2019) 
 
 

- Decizia nr. 699/2019  (M. Of. nr. 840/16 oct. 2019) 

 MINISTERUL TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 264/464/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi 
 M. Of. nr. 266/14 apr. 2017   
 
 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 27/2017 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 martie 2017 privind stabilirea  
 criteriilor de repartizare a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum şi a comisionului de colectare datorat  
 organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, colectate de  
 UCMR-ADA în temeiul Deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 41 din 10 martie 2008, respectiv Decizia Oficiului  
 
 
 Român pentru Drepturile de Autor nr. 170 din 13 aprilie 2007, decizie prin care a fost desemnat drept organism de gestiune colector al  
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 remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de  
 televiziune stabilite prin Decizia civilă nr. 271A din 2 noiembrie 2007, în referire la Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a  
 operelor muzicale de către organismele de televiziune 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2017   
 
 Decizia nr. 38/2017 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă din 15  
 martie 2017 privind îndreptarea unor erori materiale şi a cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784Adin 26 octombrie  
 2016 
 M. Of. nr. 276/20 apr. 2017   
 
 Decizia nr. 64/2017 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 324A/2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia  
 a IV-a civilă din 5 aprilie 2017 în Dosarul nr. 5.401/2/2015 privind soluţionarea apelurilor declarate împotriva Hotărârii arbitrale nr. 2 din  
 16 iulie 2015 şi încheierii din data de 3 august 2015, pronunţate în Dosarul de arbitraj nr. 1/2015 
 M. Of. nr. 550/12 iul. 2017   
 PRIMUL-MINISTRU 
 
 Decizia nr. 105/2017 

 Decizie privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2017 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia  
 infrastructurilor critice 
 M. Of. nr. 51/18 ian. 2017   
 
 Decizia nr. 397/2017 
 Decizie privind constituirea Comitetului interministerial de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului 
 M. Of. nr. 343/10 mai 2017   
 
 Decizia nr. 427/2017 

 Decizie privind aprobarea criteriilor de selecţie a membrilor Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de  
 Administraţie 
 M. Of. nr. 386/23 mai 2017 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 176/2018  (M. Of. nr. 328/13 apr. 2018) 
 
 
 Decizia nr. 436/2017 
 Decizie pentru înfiinţarea Consiliului interinstituţional privind introducerea tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare 
 M. Of. nr. 400/26 mai 2017   
 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST  INSTAURAT  
 
 

ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 

 O. nr. 201/2017 

 Ordin pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului  
 comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a  
 copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria  
 Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta  
 muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 pe anul 2017 
 M. Of. nr. 684/23 aug. 2017   
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 

 O. nr. 271/M.27/16061/2017 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activităţii oficiale de criptologie 
 M. Of. nr. 201/6 mar. 2018   
 

 2018 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 96/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel 
 M. Of. nr. 219/12 mar. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 114/2020  (M. Of. nr. 427/21 mai 2020) 

 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE 

 O. nr. 131/2018 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu 
 M. Of. nr. 179/27 feb. 2018   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 O. nr. 1612/2018 
 Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic 
 M. Of. nr. 544/29 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3148/2018  (M. Of. nr. 1091/21 dec. 2018) 
 - O. nr. 452/2019  (M. Of. nr. 156/27 feb. 2019) 
 - O. nr. 551/2021  (M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 1825/2018 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii  
 sponsorizărilor/mecenatului/burselor private" 
 M. Of. nr. 646/25 iul. 2018   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 3903/1295/2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa  
 Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil  
 la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor  
 referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în  
 Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate 
 M. Of. nr. 812/21 sep. 2018   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 1/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 123/8 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1020/2019  (M. Of. nr. 275/10 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 3/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 77/26 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1769/2019  (M. Of. nr. 475/11 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 4/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 88/30 ian. 2018   
 
 O. nr. 7/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi 
 M. Of. nr. 65/22 ian. 2018   
 
 O. nr. 8/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 118/7 feb. 2018   
 
 O. nr. 9/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 80/26 ian. 2018   
 
 O. nr. 10/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 85/29 ian. 2018 
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 Modificări: 
 - O. nr. 730/2019  (M. Of. nr. 200/13 mar. 2019) 
 
 
 
 O. nr. 11/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 97/1 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 849/2018  (M. Of. nr. 748/29 aug. 2018) 
 
 
 O. nr. 12/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Petrăchioaia din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 91/31 ian. 2018   
 
 O. nr. 13/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 112/6 feb. 2018   
 
 O. nr. 14/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Movila, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 506/20 iun. 2018   
 
 O. nr. 15/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 67/23 ian. 2018   
 
 O. nr. 20/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 82/29 ian. 2018   
 
 O. nr. 21/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 73/25 ian. 2018   
 
 O. nr. 22/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 91/31 ian. 2018   
 
 O. nr. 27/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Ulmeni din judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 118/7 feb. 2018   
 
 O. nr. 30/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Copăceni, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 68/23 ian. 2018   
 
 O. nr. 33/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 134/12 feb. 2018   
 
 O. nr. 34/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Ţiţeşti din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 134/12 feb. 2018   
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 O. nr. 43/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Motru din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 140/14 feb. 2018   
 
 O. nr. 44/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 134/12 feb. 2018   
 
 O. nr. 45/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu 
 M. Of. nr. 136/13 feb. 2018   
 
 O. nr. 46/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 136/13 feb. 2018   
 
 O. nr. 50/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 133/12 feb. 2018   
 
 O. nr. 93/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 156/20 feb. 2018   
 
 O. nr. 94/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire ia imobilele situate în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 156/20 feb. 2018   
 
 O. nr. 95/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Drăgăneşti, judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 156/20 feb. 2018   
 
 O. nr. 96/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Grădina, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 156/20 feb. 2018   
 
 O. nr. 101/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 163/21 feb. 2018   
 
 O. nr. 102/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1,  
 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 din unitatea administrativ-teritorială Căpreni, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 138/13 feb. 2018   
 
 O. nr. 104/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 140/14 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1620/2019  (M. Of. nr. 374/14 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 106/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Moşoaia din judeţul Argeş 
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 M. Of. nr. 158/20 feb. 2018   
 
 O. nr. 107/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 158/20 feb. 2018   
 
 O. nr. 108/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 157/20 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 248/2018  (M. Of. nr. 329/16 apr. 2018) 
 - O. nr. 262/2018  (M. Of. nr. 358/25 apr. 2018) 
 - O. nr. 1043/2019  (M. Of. nr. 287/15 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 109/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj 
 M. Of. nr. 164/21 feb. 2018   
 
 O. nr. 114/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 28 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 169/22 feb. 2018   
 
 O. nr. 122/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Vinţu de Jos, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 167/22 feb. 2018   
 
 O. nr. 123/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 167/22 feb. 2018   
 
 O. nr. 125/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 172/23 feb. 2018   
 
 O. nr. 126/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Rîmetea din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 178/26 feb. 2018   
 
 O. nr. 127/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Şieuţ din judeţul Bistrita-Năsăud 
 M. Of. nr. 677/3 aug. 2018   
 
 O. nr. 128/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Vădastra, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 411/15 mai 2018   
 
 O. nr. 129/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 179/27 feb. 2018   
 
 O. nr. 130/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 16  
 din unitatea administrativ-teritorială Cireşu, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 179/27 feb. 2018   
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 O. nr. 132/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 179/27 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1672/2018  (M. Of. nr. 46/17 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 133/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
  
 administrativ-teritorială Sâncrăieni, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 179/27 feb. 2018   
 
 O. nr. 136/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Cătina din judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 183/28 feb. 2018   
 
 O. nr. 137/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administraţiv-teritoriale din judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 183/28 feb. 2018   
 
 O. nr. 138/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 226/13 mar. 2018   
 
 O. nr. 143/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 183/28 feb. 2018   
 
 O. nr. 144/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Goicea, judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 189/1 mar. 2018   
 
 O. nr. 145/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Albeşti din judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 200/5 mar. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1745/2019  (M. Of. nr. 457/6 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 149/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Crivăţ, judeţul  
 Călăraşi, unitatea administrativ-teritorială Scânteia şi unitatea administrativ-teritorială Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 202/6 mar. 2018   
 
 O. nr. 150/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 192/1 mar. 2018   
 
 O. nr. 151/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Olari, judeţul  
 Prahova 
 M. Of. nr. 202/6 mar. 2018   
 
 O. nr. 152/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Gura Râului,  
 judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 202/6 mar. 2018   
 
 O. nr. 153/2018 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Gârliciu, judeţul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 202/6 mar. 2018   
 
 O. nr. 154/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administraţiv-teritorială Ripiceni din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 214/9 mar. 2018   
 
 O. nr. 161/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Alexandria din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 238/19 mar. 2018   
 
 O. nr. 162/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 232/15 mar. 2018   
 
 O. nr. 163/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 232/15 mar. 2018   
 
 O. nr. 164/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 238/19 mar. 2018   
 
 O. nr. 165/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 458/4 iun. 2018   
 
 O. nr. 166/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Subcetate, judeţul  
 Harghita 
 M. Of. nr. 230/15 mar. 2018   
 
 O. nr. 167/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Cucerdea, Judeţul  
 Mureş 
 M. Of. nr. 230/15 mar. 2018   
 
 O. nr. 168/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Mărgineni, judeţul  
 Bacău 
 M. Of. nr. 232/15 mar. 2018   
 
 O. nr. 169/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Lechinţa, judeţul  
 Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 241/19 mar. 2018   
 
 O. nr. 171/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 227/14 mar. 2018   
 
 O. nr. 175/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Şura Mică din judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 225/13 mar. 2018   
 
 O. nr. 176/2018 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 240/19 mar. 2018   
 
 O. nr. 177/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Frumuşeni, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 230/15 mar. 2018   
 
 O. nr. 178/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea  
 administrativ-teritorială Sânandrei, judeţul Timiş 
  M. Of. nr. 230/15 mar. 2018 
  
 
 O. nr. 189/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Ciocani şi Perieni  
 din judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 235/16 mar. 2018   
 
 O. nr. 190/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 235/16 mar. 2018   
 
 O. nr. 194/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 347/20 apr. 2018   
 
 O. nr. 208/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Teliu, judeţul  
 Braşov 
 M. Of. nr. 241/19 mar. 2018   
 
 O. nr. 210/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din  
 unitatea administrativ-teritorială Ciochina, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 241/19 mar. 2018   
 
 O. nr. 214/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018   
 
 O. nr. 215/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Ţicleni din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 298/3 apr. 2018   
 
 O. nr. 216/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 36 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 297/3 apr. 2018   
 
 O. nr. 218/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 308/5 apr. 2018   
 
 O. nr. 228/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr.  
 0,1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49,  
 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 97, 98, 100, 113, 134 şi 135 din  
 unitatea administrativ-teritorială Urziceni, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 280/29 mar. 2018   
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 O. nr. 229/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 308/5 apr. 2018   
 
 O. nr. 230/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 267/27 mar. 2018   
 
 O. nr. 231/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu 
 M. Of. nr. 332/16 apr. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1052/2018  (M. Of. nr. 857/9 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 232/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 303/4 apr. 2018   
 
 O. nr. 235/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Ciurila din judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 312/10 apr. 2018   
 
 O. nr. 236/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Călăraşi din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 312/10 apr. 2018   
 
 O. nr. 246/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 312/10 apr. 2018   
 
 O. nr. 247/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Slobozia din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 322/12 apr. 2018   
 
 O. nr. 256/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 333/17 apr. 2018   
 
 O. nr. 258/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 322/12 apr. 2018   
 
 O. nr. 263/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 329/16 apr. 2018   
 
 O. nr. 286/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 411/15 mai 2018   
 
 O. nr. 287/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
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 M. Of. nr. 405/11 mai 2018   
 
 O. nr. 288/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Hopârta din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 441/25 mai 2018   
 
 O. nr. 289/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 443/25 mai 2018   
 
 O. nr. 291/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Tăuţii-Măgherăuş din judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 403/10 mai 2018    
 
 O. nr. 317/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Teiu din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 403/10 mai 2018   
 
 O. nr. 320/2018 

 Ordin pentru aprobarea costului serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public la nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru si  
 Publicitate Imobiliară 
 M. Of. nr. 445/29 mai 2018   
 
 O. nr. 321/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Logreşti şi  
 Berleşti, judeţul Gorj, în unitatea administrativ-teritorială Piei eşti, judeţul Dolj, şi în unitatea administrativ-teritorială Pătulele, judeţul  
 Mehedinţi 
 M. Of. nr. 445/29 mai 2018   
 
 O. nr. 322/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 24  
 din unitatea administrativ-teritorială Urecheşti, judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 446/29 mai 2018   
 
 O. nr. 324/2018 

 Ordin pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 495/15 iun. 2018   
 
 O. nr. 397/2018 

 Ordin privind încetarea aplicabilităţii Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.  
 1.062/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile  
 administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum şi din registrul cadastral de publicitate imobiliară şi din  
 registrul agricol, în regim de reciprocitate şi cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora 
 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018   
 
 O. nr. 570/2018 

 Ordin privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi  
 al instituţiilor subordonate 
 M. Of. nr. 652/26 iul. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 35/14 ian. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 18/2019  (M. Of. nr. 54/21 ian. 2019) 
 - O. nr. 692/2020  (M. Of. nr. 161/27 feb. 2020) 
 
 
 O. nr. 912/2018 

 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu  
 privire la imobilele situate în unităţile administrativ-teritoriale Balinţ şi Secaş din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 750/30 aug. 2018   
 
 O. nr. 913/2018 
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 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu  
 privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ţânţăreni, judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 750/30 aug. 2018   
 
 O. nr. 932/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Ardeoani din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 783/12 sep. 2018   
 
 O. nr. 1017/2018 
 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 1 Decembrie din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 788/13 sep. 2018   
 
 O. nr. 1038/2018 
 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul a 5 unităţi administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 861/10 oct. 2018   
 
 O. nr. 1039/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Horia, judeţul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 861/10 oct. 2018   
 
 O. nr. 1042/2018 
 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Fântânele din judeţul Arad 
 M. Of. nr. 849/8 oct. 2018   
 
 O. nr. 1050/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Cernat, judeţul  
 Covasna 
 M. Of. nr. 858/9 oct. 2018   
 
 O. nr. 1051/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 855/9 oct. 2018   
 
 O. nr. 1053/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Olteniţa din judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 848/5 oct. 2018   
 
 O. nr. 1066/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 43 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 873/16 oct. 2018   
 
 O. nr. 1081/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Gornet-Cricov,  
 judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 866/12 oct. 2018   
 
 O. nr. 1100/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 51 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Arad 
 M. Of. nr. 882/19 oct. 2018   
 
 O. nr. 1118/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 47 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 900/25 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1095/2019  (M. Of. nr. 322/24 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 1124/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
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 administrativ-teritoriale din judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 931/5 nov. 2018   
 
 O. nr. 1126/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 926/2 nov. 2018   
 
 O. nr. 1130/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 923/1 nov. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 25/2019  (M. Of. nr. 98/7 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 1139/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 945/8 nov. 2018   
 
 
 O. nr. 1149/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Batăr, judeţul  
 Bihor, Cerbăl, judeţul Hunedoara, şi Vultureni, judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 947/9 nov. 2018   
 
 O. nr. 1152/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 945/8 nov. 2018   
 
 O. nr. 1153/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 945/8 nov. 2018   
 
 O. nr. 1160/2018 
 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Căldăraru din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 981/20 nov. 2018   
 
 O. nr. 1478/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Recea, judeţul  
 Maramureş 
 M. Of. nr. 202/6 mar. 2018   
 
 O. nr. 1557/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 M. Of. nr. 986/21 nov. 2018   
 
 O. nr. 1558/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 37 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 996/26 nov. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 20/2019  (M. Of. nr. 122/15 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 1593/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 1012/29 nov. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 197/2019  (M. Of. nr. 126/18 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 1603/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Furculeşti din judeţul Teleorman 
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 M. Of. nr. 1037/6 dec. 2018   
 
 O. nr. 1604/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018   
 
 O. nr. 1605/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 1024/3 dec. 2018   
 
 O. nr. 1606/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 1024/3 dec. 2018   
 
 O. nr. 1608/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Ştefăneştii de Jos din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 1016/29 nov. 2018     
 O. nr. 1613/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 1063/17 dec. 2018   
 
 O. nr. 1615/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 1039/7 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1771/2018  (M. Of. nr. 83/1 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 1617/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018   
 
 O. nr. 1618/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 1054/13 dec. 2018   
 
 O. nr. 1631/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 1081/20 dec. 2018   
 
 O. nr. 1632/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 1071/18 dec. 2018   
 
 O. nr. 1633/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ- teritorială  
 Ghindăreşti, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018   
 
 O. nr. 1634/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Milcovul, judeţul  
 Vrancea, şi Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 1076/19 dec. 2018   
 
 O. nr. 1635/2018 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ- teritorială Gălăuţaş,  
 judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 1114/28 dec. 2018   
 
 O. nr. 1646/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 1072/18 dec. 2018   
 
 O. nr. 1660/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 6/3 ian. 2019   
 
 O. nr. 1661/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Corunca, Cristeşti  
 şi Sângeorgiu de Mureş din judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018   
 
 O. nr. 1663/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 26 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 1088/21 dec. 2018   
 
 O. nr. 1664/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal,  
 judeţul Giurgiu 
 M. Of. nr. 11/4 ian. 2019   
 
 O. nr. 1665/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Săuceşti, judeţul  
 Bacău 
 M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018   
 
 O. nr. 1666/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 35 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 1082/20 dec. 2018   
 
 O. nr. 1673/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 22/9 ian. 2019   
 
 O. nr. 1674/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 42/16 ian. 2019   
 
 O. nr. 1696/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 106/12 feb. 2019   
 
 O. nr. 1697/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 20 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 100/8 feb. 2019   
 
 O. nr. 1725/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 39 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 86/4 feb. 2019   
 
 O. nr. 1767/2018 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 54/21 ian. 2019   
 
 O. nr. 1768/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 60/23 ian. 2019   
 
 O. nr. 1769/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 103/11 feb. 2019   
 
 O. nr. 1770/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 50 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 62/25 ian. 2019   
 
 O. nr. 1772/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 94/6 feb. 2019   
 
 O. nr. 1773/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  

 administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 115/13 feb. 2019   
 
 O. nr. 1774/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriaie din judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 49/18 ian. 2019   
 
 O. nr. 1775/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 35 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 79/31 ian. 2019   
 
 O. nr. 1777/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi 
 M. Of. nr. 78/31 ian. 2019   
 
 O. nr. 1778/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Olt 
 M. Of. nr. 48/18 ian. 2019   
 
 O. nr. 1779/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 65/25 ian. 2019   
 
 O. nr. 1780/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 87/4 feb. 2019   
 
 O. nr. 1781/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 99/8 feb. 2019   
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 
 



 

 2886

 I. nr. 1/2018 
 Instrucţiuni privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
 M. Of. nr. 926/2 nov. 2018   
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ 

 O. nr. 2717/318/2018 
 Ordin privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
 M. Of. nr. 49/18 ian. 2019   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 Decizia nr. 1/2018 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul Guşeţel 1, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 59/19 ian. 2018   
 
 Decizia nr. 2/2018 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Cuza Vodă, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 61/19 ian. 2018   
 
 Decizia nr. 3/2018 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Defcea, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 83/29 ian. 2018   
 
 Decizia nr. 4/2018 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii din perimetrul Celea Lac, judeţul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 83/29 ian. 2018     
 Decizia nr. 5/2018 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a lignitului din perimetrul Ilova, judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 87/30 ian. 2018   
 
 Decizia nr. 11/2018 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Zeletin, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 167/22 feb. 2018   
 
 Decizia nr. 13/2018 

 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ciugud (Ciugud amonte + Ciugud  
 aval), judeţul Alba 
 M. Of. nr. 159/20 feb. 2018   
 
 Decizia nr. 15/2018 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Sebiş - Bârsa, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 210/8 mar. 2018   
 
 Decizia nr. 16/2018 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cicir II, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 258/23 mar. 2018   
 
 Decizia nr. 22/2018 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Pâncota, judeţul Arad 
 M. Of. nr. 723/22 aug. 2018   
 
 Decizia nr. 32/2018 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 19.965/2017 pentru explorarea resurselor de granit pentru construcţie în  
 perimetrul Vâja, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DELTA ŞAGUL -  
 S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licenţe de  
 concesionare pentru explorare 
 M. Of. nr. 14/7 ian. 2019   
 
 O. nr. 32/2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în Romania 
 M. Of. nr. 132/12 feb. 2018 
 Modificări: 
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 - O. nr. 282/2019  (M. Of. nr. 638/1 aug. 2019) 
 - O. nr. 299/2019  (M. Of. nr. 682/19 aug. 2019) 
 - O. nr. 233/2020  (M. Of. nr. 662/27 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 71/2018 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr.  
 96/2018 
 M. Of. nr. 312/10 apr. 2018   
 
 O. nr. 79/2018 

 Ordin privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 20.841/2018 privind explorarea resurselor de apă  
 geotermală din perimetrul geotermal - municipiul Salonta, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 341/19 apr. 2018   
 
 O. nr. 136/2018 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr.  
 97/2018 
 M. Of. nr. 627/19 iul. 2018   
 
 O. nr. 138/2018 
 Ordin privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 21.101/2018 în perimetrul Şugaş Băi, judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 683/6 aug. 2018   
 
 O. nr. 202/2018 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 958/13 nov. 2018   
 
 O. nr. 241/2018 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare 
 M. Of. nr. 1072/18 dec. 2018    
 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 
 I. nr. 1/2018 

 Instrucţiune privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare interimare de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de  
 Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare 
 M. Of. nr. 856/9 oct. 2018   
 
 N. nr. 4/2018 

 Normă privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate,  
 reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 233/16 mar. 2018 
 Modificări: 
 - N. nr. 1/2019  (M. Of. nr. 76/30 ian. 2019) 
 - N. nr. 21/2020  (M. Of. nr. 277/2 apr. 2020) 
 - R. nr. 10/2020  (M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 
 - N. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 872/10 sep. 2021) 
 
 
 N. nr. 11/2018 

 Norme pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care  
 are loc decontarea, a Ghidului ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanţei considerabile a unui  
 CSD pentru un stat membru gazdă şi a Ghidului ESMA privind cooperarea între autorităţi în temeiul articolelor 17 şi 23 din  
 Regulamentul (UE) nr. 909/2014 
 M. Of. nr. 510/21 iun. 2018   
 
 N. nr. 13/2018 

 Normă pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor  
 de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds) 
 M. Of. nr. 689/8 aug. 2018 
 Modificări: 
 - N. nr. 27/2020  (M. Of. nr. 469/3 iun. 2020) 
 - N. nr. 29/2021  (M. Of. nr. 1000/20 oct. 2021) 
 
 
 N. nr. 14/2018 

 Norme pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind cerinţele de guvernanţă a  
 produselor MiFID II 
 M. Of. nr. 708/14 aug. 2018   
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 N. nr. 16/2018 

 Normă privind punerea în aplicare a prevederilor Ghidului Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale  
 (EIOPA) privind produsele de investiţii bazate pe asigurări care includ o structură care face dificilă înţelegerea de către consumator a  
 riscurilor implicate 
 M. Of. nr. 968/15 nov. 2018   
 
 N. nr. 18/2018 
 Normă privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative 
 M. Of. nr. 969/15 nov. 2018 
 Modificări: 
 - N. nr. 45/2020  (M. Of. nr. 5/5 ian. 2021) 
 - N. nr. 14/2021  (M. Of. nr. 710/19 iul. 2021) 
 
 
 R. nr. 5/2018 
 Regulament privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 
 M. Of. nr. 478/11 iun. 2018 
 Modificări: 
 - R. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 
 - R. nr. 13/2021  (M. Of. nr. 915/24 sep. 2021) 
 - R. nr. 2/2022  (M. Of. nr. 108/3 feb. 2022) 
 
 
 R. nr. 11/2018 
 Regulament privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare 
 M. Of. nr. 856/9 oct. 2018 
 Modificări: 
 - R. nr. 24/2020  (M. Of. nr. 1143/26 nov. 2020) 
 
 
 R. nr. 12/2018 

 Regulament pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informaţii  
 esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP) 
 M. Of. nr. 919/31 oct. 2018 
 Modificări: 
 - R. nr. 8/2019  (M. Of. nr. 632/30 iul. 2019) 
 
 
 R. nr. 13/2018 
 Regulament privind locurile de tranzacţionare 
 M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018 
 Modificări: 
 - R. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 496/19 iun. 2019) 
 
 
 R. nr. 15/2018 
 Regulament privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 1082/20 dec. 2018 
 Modificări: 
 - R. nr. 9/2020  (M. Of. nr. 337/27 apr. 2020) 
 
 

- R. nr. 1/2022  (M. Of. nr. 64/20 ian. 2022) 

 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 
 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 R. nr. 10/4/2018 
 Regulament privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernantă a produsului şi  
 normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare 
 M. Of. nr. 708/14 aug. 2018 
 Modificări: 
 - R. nr. 23/10/2020  (M. Of. nr. 1304/29 dec. 2020) 
 
 
 R. nr. 14/7/2018 

 Regulament privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare si al instituţiilor  
 de credit 
 M. Of. nr. 10/4 ian. 2019 
 Modificări: 
 - R. nr. 12/3/2019  (M. Of. nr. 1012/17 dec. 2019) 
 
 

- R. nr. 18/8/2020  (M. Of. nr. 775/25 aug. 2020) 

 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 
 
 O. nr. 170/2018 
 Ordin privind aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 19 iulie 2018 
  M. Of. nr. 689/8 aug. 2018 
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 O. nr. 261/2018 

 Ordin privind aprobarea Etapelor implementării Programului naţional de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate şi a  
 siguranţei pacientului în cadrul unităţilor sanitare din ambulatoriu 
 M. Of. nr. 1019/29 nov. 2018   
 
 O. nr. 299/2018 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 21 noiembrie 2018 
 M. Of. nr. 1034/5 dec. 2018   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 19/2018 

 Ordin privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) şi art. 27 din Regulamentul de calificare a producţiei de energie  
 electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică  
 şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Energiei nr. 114/2013, şi a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei  
 pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat  
 prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 
 M. Of. nr. 61/19 ian. 2018   
 
 O. nr. 24/2018 

 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de  
 reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014 
 M. Of. nr. 94/31 ian. 2018   
 
 O. nr. 27/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal 
 M. Of. nr. 106/2 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 27/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 28/2018 

 Ordin pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în  
 procesul de cuplare unică pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24  
 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor" 
 M. Of. nr. 137/13 feb. 2018   
 
 O. nr. 29/2018 

 Ordin pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în  
 procesul de cuplare intrazilnică, în conformitate cu art. 53 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a  
 unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor" 
 M. Of. nr. 143/15 feb. 2018   
 
 O. nr. 30/2018 

 Ordin pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor OPEED pentru Metodologia de rezervă, în conformitate cu articolul 36 (3) din  
 Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi  
 gestionarea congestiilor" 
 M. Of. nr. 141/14 feb. 2018   
 
 O. nr. 35/2018 

 Ordin de aprobare a unor reguli specifice privind stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie în sectorul gazelor  
 naturale, pentru anul 2018, şi de completare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul  
 gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare  
 în Domeniul Energiei nr. 42/2013 
 M. Of. nr. 167/22 feb. 2018   
 
 O. nr. 37/2018 

 Ordin privind unele măsuri derogatorii de la Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate  
 pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare  
 în Domeniul Energiei nr. 4/2017 
 M. Of. nr. 181/27 feb. 2018   
 
 O. nr. 38/2018 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2017 
 M. Of. nr. 187/28 feb. 2018   
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 O. nr. 45/2018 

 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 -  
 S.R.L. 
 M. Of. nr. 286/30 mar. 2018   
 
 O. nr. 58/2018 

 Ordin privind aprobarea venitului total, a venitului reglementat, a ratei anuale de creştere a eficienţei economice şi a tarifelor de  
 înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea Naţională de Gaze  
 Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S.R.L. 
 M. Of. nr. 287/30 mar. 2018   
 
 O. nr. 59/2018 

 Ordin privind aprobarea venitului total, a venitului reglementat, a ratei anuale de creştere a eficienţei economice şi a tarifelor de  
 înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea "Depomureş"  
 Târgu Mureş - S.A. 
 M. Of. nr. 287/30 mar. 2018   
 
 O. nr. 64/2018 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale 
 M. Of. nr. 334/17 apr. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 112/2018  (M. Of. nr. 566/5 iul. 2018) 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 - O. nr. 181/2020  (M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 - O. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 375/12 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 66/2018 
 Ordin privind regularizarea contravalorii certificatelor verzi pentru anul 2017 
 M. Of. nr. 289/30 mar. 2018   
 
 O. nr. 67/2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică 
 M. Of. nr. 342/19 apr. 2018   
 
 O. nr. 89/2018 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
 M. Of. nr. 462/5 iun. 2018 
   
 
 O. nr. 90/2018 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNL 
 M. Of. nr. 437/23 mai 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 112/2018  (M. Of. nr. 566/5 iul. 2018) 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 - O. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 375/12 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 95/2018 

 Ordin privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la  
 reţelele electrice de interes public 
 M. Of. nr. 517/25 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 185/2018  (M. Of. nr. 966/15 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 96/2018 

 Ordin privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la  
 sistemul de distribuţie/transport a/al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 512/21 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 186/2018  (M. Of. nr. 966/15 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 97/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi de modificare a unor ordine ale  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 447/29 mai 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 234/2019  (M. Of. nr. 17/13 ian. 2020) 
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 O. nr. 98/2018 

 Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale  
 prin Sistemul naţional de transport 
 M. Of. nr. 451/30 mai 2018   
 
 O. nr. 105/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale 
 M. Of. nr. 493/15 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 170/2019  (M. Of. nr. 652/6 aug. 2019) 
 - O. nr. 179/2019  (M. Of. nr. 691/21 aug. 2019) 
 - O. nr. 84/2020  (M. Of. nr. 495/11 iun. 2020) 
 - O. nr. 29/2021  (M. Of. nr. 420/21 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 109/2018 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de  
 înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 577/9 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 - O. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 375/12 apr. 2021) 
 - O. nr. 97/2021  (M. Of. nr. 874/13 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 110/2018 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor  
 naturale 
 M. Of. nr. 577/9 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1018/18 dec. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 375/12 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 115/2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 610/17 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 87/2020  (M. Of. nr. 511/16 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 118/2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. 
 M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Abrogare 
 - O. nr. 107/2019  (M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 153/2018 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor  
 naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. 
 M. Of. nr. 656/27 iul. 2018   
 
 O. nr. 157/2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi 
 M. Of. nr. 665/31 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 11/2020  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2020) 
 - O. nr. 165/2020  (M. Of. nr. 885/29 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 158/2018 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei august-decembrie 2018 
 M. Of. nr. 666/31 iul. 2018   
 
 O. nr. 160/2018 

 Ordin privind desemnarea părţii responsabile cu prognoza în zona de echilibrare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a  
 modelului de furnizare de informaţii privind ieşirile contorizate cu o frecvenţă care nu este zilnică 
 M. Of. nr. 680/6 aug. 2018   
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 O. nr. 164/2018 

 Ordin privind aprobarea regulilor de înregistrare în Registrul certificatelor verzi a certificatelor verzi consumate pentru îndeplinirea de  
 către operatorii economici a obligaţiei de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză 2018 
 M. Of. nr. 765/5 sep. 2018   
 
 O. nr. 165/2018 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distribuţie din sectorul gazelor naturale 
 M. Of. nr. 769/6 sep. 2018   
 
 O. nr. 169/2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 M. Of. nr. 810/21 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 193/2018  (M. Of. nr. 1068/18 dec. 2018) 
 - O. nr. 203/2019  (M. Of. nr. 924/15 nov. 2019) 
 - O. nr. 207/2020  (M. Of. nr. 1004/29 oct. 2020) 
 - O. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 75/25 ian. 2021) 
 - O. nr. 101/2021  (M. Of. nr. 936/30 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 170/2018 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unor noi conducte de alimentare din amonte  
 aferente producţiei de gaze naturale 
 M. Of. nr. 844/4 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1018/18 dec. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 375/12 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 171/2018 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din  
 amonte aferente producţiei de gaze naturale 
 M. Of. nr. 847/5 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 - O. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 375/12 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 172/2018 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de  
 transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 856/9 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 - O. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 375/12 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 173/2018 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente  
 înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite 
 M. Of. nr. 846/4 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 209/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1018/18 dec. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 375/12 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 177/2018 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei  
 electrice la nivel naţional 
 M. Of. nr. 866/12 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 94/2021  (M. Of. nr. 815/25 aug. 2021) - la data de 1 ianuarie 2022 
 
 
 O. nr. 179/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de  
 producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de  
 energie electrică acreditaţi 
 M. Of. nr. 955/13 nov. 2018 
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 Modificări: 
 - O. nr. 92/2020  (M. Of. nr. 529/19 iun. 2020) 
 - O. nr. 51/2021  (M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 181/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de  
 energie electrică şi pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014 
 M. Of. nr. 968/15 nov. 2018   
 
 O. nr. 187/2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi 
 M. Of. nr. 953/12 nov. 2018   
 
 O. nr. 189/2018 

 Ordin privind obligaţia de informare a clienţilor finali prin intermediul aplicaţiei informatice "Comparator al ofertelor-tip de furnizare a  
 energiei electrice" 
 M. Of. nr. 962/14 nov. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 73/2020  (M. Of. nr. 384/13 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 191/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor instalaţiilor de producere a energiei electrice de la obligaţia de  
 îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare 
 M. Of. nr. 1016/29 nov. 2018   
 
 O. nr. 205/2018 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei de energie electrică pentru clienţii finali deserviţi de furnizorii de ultimă  
 instanţă 
 M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018   
 
 O. nr. 207/2018 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2019 
 M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018   
 
 O. nr. 208/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module  
 generatoare, centrale formate din module generatoare şi centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg) 
 M. Of. nr. 26/10 ian. 2019   
 
 O. nr. 217/2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale 
 M. Of. nr. 1109/28 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 62/2019  (M. Of. nr. 410/24 mai 2019) 
 - O. nr. 207/2019  (M. Of. nr. 942/25 nov. 2019) 
 - O. nr. 72/2020  (M. Of. nr. 357/5 mai 2020) 
 - O. nr. 75/2020  (M. Of. nr. 386/13 mai 2020) 
 - O. nr. 95/2020  (M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 - O. nr. 202/2020  (M. Of. nr. 1054/10 nov. 2020) 
 - O. nr. 1/2021  (M. Of. nr. 75/25 ian. 2021) 
 - O. nr. 100/2021  (M. Of. nr. 936/30 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 218/2018 

 Ordin privind modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.  
 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă  
 instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii  
 de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă 
 M. Of. nr. 20/9 ian. 2019   
 
 O. nr. 221/2018 
 Ordin privind obligaţia participanţilor la piaţa de gaze naturale de a tranzacţiona pe pieţele centralizate din România 
 M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018   
 
 O. nr. 224/2018 

 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în  
 anul 2019 
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 M. Of. nr. 1096/22 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 18/2019  (M. Of. nr. 149/25 feb. 2019) 
 - O. nr. 251/2019  (M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 171/2 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 227/2018 

 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice  
 de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum şi pentru modificarea  
 unor reglementări din sectorul energiei electrice 
 M. Of. nr. 1114/28 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 194/2019  (M. Of. nr. 805/4 oct. 2019) 
 - O. nr. 192/2020  (M. Of. nr. 1033/5 nov. 2020) - modifică titlul 
 - O. nr. 25/2021  (M. Of. nr. 394/15 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 228/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie  
 de putere activă în reţea" 
 M. Of. nr. 1114/28 dec. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 132/2020  (M. Of. nr. 568/30 iun. 2020) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 Decizia nr. 99/2018 

 Decizie privind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru  
 protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
 M. Of. nr. 432/22 mai 2018   
 
 Decizia nr. 128/2018 

 Decizie privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu  
 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  
 libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 
 M. Of. nr. 557/3 iul. 2018   
 
 Decizia nr. 133/2018 
 Decizie privind aprobarea Procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor 
 M. Of. nr. 600/13 iul. 2018   
 
 Decizia nr. 161/2018 
 Decizie privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigaţiilor 
 M. Of. nr. 892/23 oct. 2018 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 238/2019  (M. Of. nr. 1057/31 dec. 2019) 
    
 Decizia nr. 174/2018 
 Decizie privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal 
 M. Of. nr. 919/31 oct. 2018   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 274/2018 

 Decizie privind stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice a unor  
 documente şi informaţii privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de acces la acestea,  
 respectiv privind modificarea şi completarea unor reglementări în scopul realizării transmiterii acestor documente şi informaţii 
 M. Of. nr. 258/23 mar. 2018   
 
 Decizia nr. 686/2018 
 Decizie privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară 
 M. Of. nr. 736/27 aug. 2018   
 
 Decizia nr. 997/2018 

 Decizie privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate  
 publică 
 M. Of. nr. 1013/29 nov. 2018   
 
 Decizia nr. 1069/2018 
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 Decizie privind utilizarea unor resurse de numerotaţie geografice şi în afara ariei corespunzătoare 
 M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018   
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI 
 
 Decizia nr. 877/2018 
 Decizie privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap 
 M. Of. nr. 1013/29 nov. 2018   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 O. nr. 206/2018 

 Ordin privind procedura de stabilire şi înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia  
 Consumatorilor, pentru operatorii economici naţionali 
 M. Of. nr. 365/26 apr. 2018   
 
 O. nr. 207/2018 

 Ordin privind aprobarea modelelor mărcilor de stat ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către  
 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
 M. Of. nr. 363/26 apr. 2018   
 
 O. nr. 423/2018 

 Ordin privind situaţiile în care se pot dispune suspendarea şi retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi  
 pietre preţioase pentru operatorii economici autorizaţi, respectiv procedura de reautorizare, precum şi situaţiile în care se poate dispune  
 interzicerea efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României de către operatorii economici din statele  
 membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia 
 M. Of. nr. 798/18 sep. 2018   
 
 O. nr. 424/2018 

 Ordin privind condiţiile şi procedurile de autorizare a operatorilor economici naţionali pentru desfăşurarea de operaţiuni cu metale  
 preţioase şi pietre preţioase, vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, eliberată  
 de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, completarea acesteia cu operaţiuni, renunţarea la efectuarea de operaţiuni  
 şi eliberarea de duplicate ale autorizaţiei pentru desfăşurarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase 
 M. Of. nr. 822/26 sep. 2018   
 
 O. nr. 550/2018 

 Ordin privind procedura de notificare, modelul formularului de notificare şi modelul documentului emis de Autoritatea Naţională pentru  
 Protecţia Consumatorilor în urma notificării, precum şi aspecte privind marca de responsabilitate, în cazul operatorilor economici din  
 statele membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia 
 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 O. nr. 21/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi  
 condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea 
 M. Of. nr. 246/21 mar. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 154/2018  (M. Of. nr. 908/29 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 124/2018 

 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  
 nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi  
 eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi  
 înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de  
 supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor 
 M. Of. nr. 749/30 aug. 2018   
 
 O. nr. 145/2018 

 Ordin pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor  
 destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii si al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate  
 genetic 
 M. Of. nr. 996/26 nov. 2018   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 20/195/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine 
 M. Of. nr. 234/16 mar. 2018   
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AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ 

 Decizia nr. 480/2018 

 Decizia privind stabilirea valorii compensaţiei unitare pentru transportul feroviar public de călători şi a volumului de transport feroviar  
 public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligaţiei de serviciu public, pentru care  
 aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2018, ca urmare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la  
 rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 şi în conformitate cu bugetul rectificat al Autorităţii pentru Reformă Feroviară pe anul 2018  
 aprobat de ordonatorul principal de credite conform anexei de la Adresa MT-DE nr. 63/38.549 din 4 octombrie 2018 
 M. Of. nr. 883/19 oct. 2018   
 
 

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 O. nr. 25/2018 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu 
 M. Of. nr. 164/21 feb. 2018   
 
 O. nr. 40/2018 
 Ordin privind autorizarea şi înregistrarea auditorilor financiari 
 M. Of. nr. 371/27 apr. 2018   
 
 O. nr. 54/2018 
 Ordin privind autorizarea în România a auditorilor financiari autorizaţi în alte state membre si a auditorilor autorizaţi în ţări terte 
 M. Of. nr. 454/31 mai 2018   
 
 O. nr. 60/2018 
 Ordin privind procedura de administrare a contribuţiei anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 523/26 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 124/2021  (M. Of. nr. 396/15 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 87/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de  
 audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării 
 M. Of. nr. 721/21 aug. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 494/2019  (M. Of. nr. 692/21 aug. 2019) 
 - O. nr. 274/2020  (M. Of. nr. 665/27 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 88/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari şi firmelor de audit 
 M. Of. nr. 734/24 aug. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 274/2020  (M. Of. nr. 665/27 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 89/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari si a firmelor  
 de audit 
 M. Of. nr. 733/24 aug. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 224/2020  (M. Of. nr. 358/5 mai 2020) 
 - O. nr. 274/2020  (M. Of. nr. 665/27 iul. 2020) 
 - O. nr. 610/2021  (M. Of. nr. 912/23 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 90/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari 
 M. Of. nr. 752/31 aug. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 224/2020  (M. Of. nr. 358/5 mai 2020) 
 - O. nr. 272/2020  (M. Of. nr. 621/15 iul. 2020) 
 - O. nr. 392/2020  (M. Of. nr. 1138/26 nov. 2020) 
 - O. nr. 610/2021  (M. Of. nr. 912/23 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 150/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar 
 M. Of. nr. 909/29 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 406/2019  (M. Of. nr. 526/27 iun. 2019) 
 
 

- O. nr. 663/2019  (M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019) 

 COMISIA DE DISCIPLINĂ PENTRU ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 
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 R. nr. 966/2018 
 Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici 
 M. Of. nr. 656/27 iul. 2018   
 
 

COMISIA DE INSOLVENŢĂ LA NIVEL CENTRAL 

 Decizia nr. 7/2018 
 Decizie privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil 
 M. Of. nr. 41/16 ian. 2019   
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
 O. nr. 155/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare 
 M. Of. nr. 576/9 iul. 2018   
 COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 
 
 H. nr. 198/2018 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Plafon de garantare în numele şi în contul statului pentru proiecte de investiţii finanţate din fonduri  
 europene"(NI-GAR-13-l/0) 
 M. Of. nr. 884/19 oct. 2018   
 
 GUVERN 
 AUTORITATEA COMPETENTĂ DE REGLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR PETROLIERE OFFSHORE LA MAREA NEAGRĂ 
 
 O. nr. 34/2018 

 Ordin privind aprobarea tarifului perceput de Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea  
 Neagră 
 M. Of. nr. 767/5 sep. 2018   
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 3/2018 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxei de prelevare a probelor de control doping 
 M. Of. nr. 49/18 ian. 2018   
 
 O. nr. 118/2018 

 Ordin privind aprobarea criteriilor pentru selecţia membrilor Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor şi a  
 procedurilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor pentru desemnarea membrilor Comisiei de audiere a sportivilor şi personalului  
 asistent al sportivilor 
 M. Of. nr. 310/5 apr. 2018   
 
 O. nr. 126/2018 

 Ordin pentru aprobarea cerinţelor şi procedurilor privind gestionarea rezultatului în cazul paşaportului biologic al sportivului, conforme  
 anexei L din Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii 
 M. Of. nr. 346/20 apr. 2018   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 10/2018 
 Ordin privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare 
 M. Of. nr. 95/31 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 414/15 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 95/2018 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii  
 serviciilor de sănătate 
 M. Of. nr. 449/30 mai 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 209/2020  (M. Of. nr. 538/23 iun. 2020) 
 
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 2/2018 

 Hotărâre privind aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la  
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 plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2018 
 M. Of. nr. 352/23 apr. 2018   
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 14/2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică 
 M. Of. nr. 130/12 feb. 2018   
 
 O. nr. 144/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea în siguranţă a surselor orfane 
 M. Of. nr. 550/2 iul. 2018   
 
 O. nr. 145/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective şi a dozelor echivalente datorate expunerii interne şi externe 
 M. Of. nr. 555/3 iul. 2018   
 
 O. nr. 146/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţii de urgenţă pentru categoria de pregătire  
 pentru urgenţă I, categoria de pregătire pentru urgenţă II şi categoria de pregătire pentru urgenţă III 
 M. Of. nr. 554/3 iul. 2018   
 
 O. nr. 147/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţii de urgenţă pentru categoria de pregătire  
 pentru urgenţă IV şi categoria de pregătire pentru urgenţă VI 
 M. Of. nr. 565/5 iul. 2018   
 
 O. nr. 316/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate radiologică pentru surse naturale de radiaţii 
 M. Of. nr. 1048/11 dec. 2018   
 
 O. nr. 336/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 5/3 ian. 2019   
 
 O. nr. 338/2018 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind îndeplinirea obiectivului general de securitate nucleară stabilit prin normele fundamentale de  
 securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare 
 M. Of. nr. 1096/22 dec. 2018   
 
 O. nr. 341/2018 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind pregătirea retehnologizării instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 22/9 ian. 2019   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

 O. nr. 179/2018 

 Ordin privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor  
 de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind  
 organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
 M. Of. nr. 764/5 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 38/2019  (M. Of. nr. 120/15 feb. 2019) 
 
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 119/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în  
 conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii  
 Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 
 M. Of. nr. 198/5 mar. 2018   
 
 O. nr. 261/2018 
 Ordin privind aprobarea însemnului heraldic al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 



 

 2899

 M. Of. nr. 620/18 iul. 2018   
 
 GUVERN 
 
 

PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 113/2018 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză 
 M. Of. nr. 221/12 mar. 2018   
 
 Decizia nr. 117/2018 

 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUAşi a  
 altor proiecte bilaterale România-SUA 
 M. Of. nr. 226/13 mar. 2018   
 
 Decizia nr. 120/2018 

 Decizie privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru simplificare administrativă, creşterea gradului de absorbţie, a  
 eficienţei şi impactului implementării fondurilor europene structurale şi de investiţii 
 M. Of. nr. 234/16 mar. 2018   
 
 Decizia nr. 230/2018 
 Decizie privind constituirea Comitetului interinstituţional pentru gestionarea cazurilor sensibile cu incidenţă în domeniul ajutorului de stat 
 M. Of. nr. 575/6 iul. 2018   
 
 Decizia nr. 268/2018 
 Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru analizarea unor neconcordanţe de ordin legislativ 
 M. Of. nr. 834/1 oct. 2018   
 
 Decizia nr. 279/2018 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Deşeuri 
 M. Of. nr. 888/22 oct. 2018   
 
 Decizia nr. 293/2018 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului pentru elaborarea Planului naţional pentru autism pentru perioada 2020-2022 
 M. Of. nr. 977/19 nov. 2018   
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 600/2018 
 Ordin privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 
 M. Of. nr. 387/7 mai 2018   
 
 GUVERN 

 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST  INSTAURAT  
 
 

ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 

 O. nr. 77/2018 

 Ordin privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului  
 comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a  
 copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria  
 Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta  
 muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, pe anul 2018 
 M. Of. nr. 623/18 iul. 2018   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. 287/2018 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU nr. 2399 (2018) 
 M. Of. nr. 174/23 feb. 2018   
 
 O. nr. 290/2018 

 Ordin pentru publicarea Programului de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind  
 colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului si culturii, semnat la Varşovia la 20 decembrie 2017 
 M. Of. nr. 237/19 mar. 2018   
 
 O. nr. 557/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante  
 prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe 
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 M. Of. nr. 303/4 apr. 2018   
 
 O. nr. 650/2018 
 Ordin privind publicarea unor acorduri, încheiate prin schimb de note verbale 
 M. Of. nr. 419/16 mai 2018   
 
 O. nr. 651/2018 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 432/22 mai 2018   
 
 O. nr. 652/2018 
 Ordin privind cooperarea cu prestatorii externi de servicii în materie de solicitare a vizelor de intrare în România 
 M. Of. nr. 418/16 mai 2018   
 
 O. nr. 725/2018 
 Ordin cu privire la publicarea unor amendamente la Convenţia privind poluanţii persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 
 M. Of. nr. 430/21 mai 2018   
 
 O. nr. 1298/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor  
 colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei 
 M. Of. nr. 700/10 aug. 2018   
 
 O. nr. 1299/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor  
 colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Republicii Moldova 
 M. Of. nr. 700/10 aug. 2018   
 
 O. nr. 1495/2018 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 725/22 aug. 2018   
 
 O. nr. 1828/2018 
 Ordin privind publicarea textului revizuit al Memorandumului de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului 
 M. Of. nr. 883/19 oct. 2018   
 
 O. nr. 2187/2018 
 Ordin privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale 
 M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018   
 
 O. nr. 2616/2018 

 Ordin privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2018, încheiat prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 decembrie  
 2018 şi la Chişinău la 18 decembrie 2018 în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de  
 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 
 M. Of. nr. 1078/19 dec. 2018   
 
 O. nr. 2643/2018 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 43/16 ian. 2019   
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 988/4019/2018 
 Ordin privind acordarea burselor "Eugen lonescu" în anul universitar 2018-2019 
 M. Of. nr. 682/6 aug. 2018   
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 O. nr. 14/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile  
 necesare pentru siguranţa acestora 
 M. Of. nr. 212/8 mar. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 64/2020  (M. Of. nr. 334/24 apr. 2020) 
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 - O. nr. 77/2020  (M. Of. nr. 427/21 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 15/2018 

 Ordin pentru stabilirea datelor de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a  
 vehiculelor înmatriculate şi a codurilor armonizate aferente acestora 
 M. Of. nr. 158/20 feb. 2018   
 
 O. nr. 19/2018 

 Ordin privind formarea iniţială, în anul 2018, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii  
 în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 169/22 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 93/2018  (M. Of. nr. 762/4 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 28/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea normelor şi tabelelor de înzestrare cu armament, muniţii, mijloace tehnice şi  
 materiale necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 293/2 apr. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 171/19 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 39/2018 

 Ordin privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul  
 Afaceri Interne, finanţat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021 
 M. Of. nr. 407/14 mai 2018   
 
 O. nr. 40/2018 

 Ordin privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi  
 activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut 
 M. Of. nr. 378/3 mai 2018   
 
 O. nr. 52/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional 
 M. Of. nr. 452/31 mai 2018   
 
 O. nr. 62/2018 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul  
 Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 519/25 iun. 2018   
 
 O. nr. 87/2018 

 Ordin privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice pentru necesităţile structurilor finanţate din bugetul propriu al ordonatorului  
 principal de credite 
 M. Of. nr. 703/13 aug. 2018   
 
 O. nr. 90/2018 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1  
 ianuarie-31 decembrie 2018 
 M. Of. nr. 736/27 aug. 2018   
 
 O. nr. 106/2018 

 Ordin pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni  
 contravenţionale prevăzute în acte normative 
 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 1029/4 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 125/2018 

 Ordin pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiei, utilizat în activitatea de control în domeniul circulaţiei pe  
 drumurile publice 
 M. Of. nr. 1000/27 nov. 2018   
 
 O. nr. 128/2018 

 Ordin pentru instituirea unor măsuri privind pregătirea personalului Ministerului Afacerilor Interne cu drept de conducere a  
 autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară şi pentru conducerea unor categorii de autovehicule de serviciu aflate în folosinţa  
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 instituţiei, precum şi pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor  
 Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative i nr. 599/2008 
 M. Of. nr. 1002/27 nov. 2018   
 
 O. nr. 133/2018 

 Ordin privind stabilirea condiţiilor în care se poate conferi Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru ofiţeri, ofiţeri de poliţie, maiştri  
 militari, subofiţeri, agenţi de poliţie, preoţi militari şi soldaţi şi gradaţi profesionişti 
 M. Of. nr. 1005/27 nov. 2018   
 
 O. nr. 137/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice si bunuri materiale necesare Instituţiei Prefectului 
 M. Of. nr. 1056/13 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 54/2019  (M. Of. nr. 427/30 mai 2019) 
 - O. nr. 56/2021  (M. Of. nr. 406/19 apr. 2021) 
 - O. nr. 189/2021  (M. Of. nr. 1221/23 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 142/2018 

 Ordin privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru relaţia cu industria naţională de  
 apărare şi a Procedurii de acordare a avizului prealabil necesar autorizării operatorilor economici privind desfăşurarea de activităţi pentru  
 realizarea de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau prestarea serviciilor aferente 
 M. Of. nr. 1081/20 dec. 2018   
 
 O. nr. 144/2018 
 Ordin pentru aprobarea Listei armelor de foc scurte proiectate până în anul 1945 inclusiv 
 M. Of. nr. 1073/18 dec. 2018   
 
 O. nr. 150/2018 

 Ordin pentru aprobarea atribuţiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a fişelor  
 posturilor personalului din conducerea acestuia 
 M. Of. nr. 1108/28 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 69/2019  (M. Of. nr. 501/20 iun. 2019) 
 
 

- O. nr. 10/2021  (M. Of. nr. 64/20 ian. 2021) 

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 61/113/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologie 
 M. Of. nr. 523/26 iun. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 150/138/2021  (M. Of. nr. 1058/4 nov. 2021) 

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 146/2578/2018 
 Ordin privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti 
 M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018   
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 10/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de recunoaştere a operatorilor economici care desfăşoară activităţi privind fabricarea zahărului din  
 sfeclă de zahăr şi/sau din rafinarea zahărului brut din trestie 
 M. Of. nr. 50/18 ian. 2018   
 
 O. nr. 25/2018 

 Ordin privind recunoaşterea Asociaţiei Organizaţia Interprofesională pe Produs "Cereale, Oleaginoase şi Produse Derivate"  
 (O.I.P.C.O.P.D.) ca organizaţie interprofesională pe filiera cereale şi pe filiera oleaginoase 
 M. Of. nr. 87/30 ian. 2018   
 
 O. nr. 34/2018 
 Ordin pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2018 
 M. Of. nr. 127/9 feb. 2018   
 
 O. nr. 35/2018 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia  
 de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de  
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 rambursare 
 M. Of. nr. 133/12 feb. 2018   
 
 O. nr. 39/2018 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018 
 M. Of. nr. 155/19 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 573/2018  (M. Of. nr. 330/16 apr. 2018) 
 
 
 O. nr. 83/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul  
 localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar 
 M. Of. nr. 184/28 feb. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 242/20 mar. 2018) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1357/2018  (M. Of. nr. 787/13 sep. 2018) 
 - O. nr. 406/2019  (M. Of. nr. 615/25 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 208/2018 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub  
 responsabilitatea comunităţii", aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 251/22 mar. 2018   
 
 O. nr. 556/2018 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, determinate la plată de către  
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă  
 de rambursare 
 M. Of. nr. 311/10 apr. 2018   
 
 O. nr. 590/2018 
 Ordin pentru aprobarea modelului de contract de vânzare a cerealelor 
 M. Of. nr. 354/24 apr. 2018   
 
 O. nr. 1041/2018 

 Ordin pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de  
 Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor 
 M. Of. nr. 406/11 mai 2018   
 
 O. nr. 1042/2018 

 Ordin pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de  
 Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor 
 M. Of. nr. 406/11 mai 2018   
 
 O. nr. 1054/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurilor specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului  
 regiunilor viticole 
 M. Of. nr. 445/29 mai 2018   
 
 O. nr. 1056/2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole 
 M. Of. nr. 445/29 mai 2018   
 
 O. nr. 1192/2018 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2018- 31 martie 2018, determinate la plată de către Agenţia  
 de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 477/11 iun. 2018   
 
 O. nr. 1194/2018 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din instituţiile  
 subordonate acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 
 M. Of. nr. 519/25 iun. 2018   
 
 O. nr. 1198/2018 

 Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul  
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 pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole" în cadrul PNDR 2014-2020 
 M. Of. nr. 505/20 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1490/2018  (M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018) 
 - O. nr. 359/2020  (M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 1205/2018 
 Ordin pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole 
 M. Of. nr. 527/27 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 75/2020  (M. Of. nr. 253/27 mar. 2020) 
 - O. nr. 234/2020  (M. Of. nr. 818/5 sep. 2020) 
 - O. nr. 55/2021  (M. Of. nr. 290/23 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 1220/2018 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2018 
 M. Of. nr. 641/24 iul. 2018   
 
 O. nr. 1290/2018 
 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura VIII 1 Supravegherea maritimă integrată din POPAM 2014-2020 
 M. Of. nr. 729/23 aug. 2018   
 
 O. nr. 1297/2018 

 Ordin privind inspectorii fitosanitari împuterniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte  
 destinate exportului 
 M. Of. nr. 699/10 aug. 2018   
 
 O. nr. 1339/2018 

 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de  
 comercializare 2018/2019 
 M. Of. nr. 751/30 aug. 2018   
 
 O. nr. 1353/2018 

 Ordin pentru instituirea schemei de ajutor de minimis "împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul  
 Naţional de Dezvoltare Rurală" 
 M. Of. nr. 783/12 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 342/2020  (M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020) 
 - O. nr. 161/2021  (M. Of. nr. 725/23 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 1366/2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente 
 M. Of. nr. 792/17 sep. 2018   
 
 O. nr. 1369/2018 

 Ordin privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în  
 apele marine şi continentale 
 M. Of. nr. 819/25 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 59/2021  (M. Of. nr. 278/19 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 1393/2018 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente  
 perioadei 1 aprilie 2018-30 iunie 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 829/27 sep. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 850/8 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 1404/2018 

 Ordin pentru aprobarea modelului documentelor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor  
 de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură 
 M. Of. nr. 847/5 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 298/2019  (M. Of. nr. 377/14 mai 2019) 
 - O. nr. 255/2020  (M. Of. nr. 786/28 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 1412/2018 
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 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare  
 şi de supraveghere a activităţii organismelor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare care vor dobândi protecţia  
 indicaţiilor geografice protejate (I.G.P.), a denumirilor de origine protejate (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.) 
 M. Of. nr. 917/31 oct. 2018   
 
 O. nr. 1440/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind gestionarea, stabilirea domeniilor, precum şi modul de utilizare a Fondului de  
 ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 
 M. Of. nr. 916/31 oct. 2018   
 
 O. nr. 1442/2018 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 1/25/2018, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării  
 rurale nr. 1.051/2015 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS 
 M. Of. nr. 939/7 nov. 2018   
 
 O. nr. 1474/2018 

 Ordin pentru aprobarea valorii totale a schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine  
 pentru comercializarea lânii", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017 
 M. Of. nr. 996/26 nov. 2018   
 
 O. nr. 1481/2018 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi  
 nedecontate, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018   
 
 O. nr. 1495/2018 

 Ordin pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de  
 îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 1051/12 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 250/2019  (M. Of. nr. 250/2 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 1502/2018 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachet a) - porcine şi pachet b) - păsări din  
 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2018 
 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019   
 
 O. nr. 1508/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a  
 plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 
 M. Of. nr. 1079/20 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 93/2020  (M. Of. nr. 331/23 apr. 2020) 
 - O. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 525/18 iun. 2020) 
 - O. nr. 281/2020  (M. Of. nr. 877/25 sep. 2020) 
 - O. nr. 51/2021  (M. Of. nr. 269/17 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 1516/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru  
 vin eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019--2023 
 M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 525/18 iun. 2020) 
 - O. nr. 51/2021  (M. Of. nr. 269/17 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 1523/2018 

 Ordin pentru aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de  
 stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi  
 conservarea pădurilor", submăsurii 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală  
 2014-2020 
 M. Of. nr. 1109/28 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 294/2019  (M. Of. nr. 380/15 mai 2019) 
 
 
 
 O. nr. 1529/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă  
 pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, şi pentru aprobarea modelului de contract  
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 privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor 
 M. Of. nr. 36/14 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 525/18 iun. 2020) 
 - O. nr. 281/2020  (M. Of. nr. 877/25 sep. 2020) 
 - O. nr. 1/2021  (M. Of. nr. 79/25 ian. 2021) 
 - O. nr. 51/2021  (M. Of. nr. 269/17 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 1531/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în  
 cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 357/2019  (M. Of. nr. 520/26 iun. 2019) 
 - O. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 525/18 iun. 2020) 
 - O. nr. 281/2020  (M. Of. nr. 877/25 sep. 2020) 
 
 

- O. nr. 51/2021  (M. Of. nr. 269/17 mar. 2021) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 19/37/2018 
 Ordin privind aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor şi  
 produselor lactate şi produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României 
 M. Of. nr. 119/7 feb. 2018   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 835/2214/2018/2019 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea  
 cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul  
 operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 476/11 iun. 2019   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 8/174/2018 
 Ordin privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul  
 2018 
 M. Of. nr. 170/22 feb. 2018   
 
 O. nr. 546/352/2018 
 Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone 
 M. Of. nr. 375/2 mai 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1259/813/2018  (M. Of. nr. 706/14 aug. 2018) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1356/2018/1343/2018/51/2019 
 Ordin privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor 
 M. Of. nr. 71/29 ian. 2019 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 23/351/356/2021  (M. Of. nr. 329/1 apr. 2021) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 1525/67/73/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind  
 definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatízate şi de abrogare a  
 Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991 al Consiliului 
 M. Of. nr. 179/6 mar. 2019   
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 1343/2018 

 Ordin privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în  
 extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan 
 M. Of. nr. 759/3 sep. 2018 
 Modificări: 
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 - O. nr. 68/2019  (M. Of. nr. 70/29 ian. 2019) 
 - O. nr. 39/2020  (M. Of. nr. 101/11 feb. 2020) 
 - O. nr. 28/2021  (M. Of. nr. 125/5 feb. 2021) 
 
 

- O. nr. 17/2022  (M. Of. nr. 58/19 ian. 2022) 

 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.94/2018 

 Ordin pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială  
 a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate 
 M. Of. nr. 503/19 iun. 2018   
 
 O. nr. M.107/2018 

 Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din  
 Hotărârea Guvernului nr. 190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în  
 administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării programului de construire de locuinţe pentru personalul acestei  
 instituţii 
 M. Of. nr. 614/17 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. M.5/2022  (M. Of. nr. 76/26 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. M.120/2018 
 Ordin privind standardizarea în domeniul militar 
 M. Of. nr. 839/2 oct. 2018   
 
 O. nr. M.141/2018 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei ofiţerilor, maiştrilor  
 militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi preoţilor militari din structurile Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 757/3 sep. 2018 

 Ori de câte ori în cuprinsul unui act normativ specific anterior prezentului ordin se face trimitere la Instrucţiunile privind condiţiile în care se  
 conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale,  
 aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.67/2012, trimiterea se va socoti făcută la dispoziţiile corespunzătoare din  
 instrucţiunile aprobate prin prezentul ordin 
 
 
 O. nr. M.161/2018 

 Ordin pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi  
 desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 832/28 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. M.79/2020  (M. Of. nr. 331/23 apr. 2020) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 545/25 iun. 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. M.174/2021  (M. Of. nr. 827/30 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. M.167/2018 

 Ordin pentru desemnarea structurii de specialitate care îndeplineşte atribuţiile Ministerului Apărării Naţionale în calitate de autoritate  
 naţională în domeniul proiectării, realizării şi asigurării informaţiilor geospaţiale pentru apărare 
 M. Of. nr. 851/8 oct. 2018   
 
 O. nr. M.175/2018 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adoptarea unor măsuri temporare în vederea încadrării funcţiilor de psiholog din Armata  
 României 
 M. Of. nr. 863/11 oct. 2018 

 Prezentul ordin se aplică până la data de 31 decembrie 2018 
 
 
 O. nr. M.184/2018 

 Ordin pentru aprobarea procedurii de acordare a avizului Ministerului Apărării Naţionale care indică necesitatea utilizării de acesta a  
 produselor militare, sensibile şi strategice şi/sau a serviciilor aferente acestora, realizate de operatorii economici 
 M. Of. nr. 902/26 oct. 2018   
 
 O. nr. M.202/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului muzicilor militare din Armata României 
 M. Of. nr. 1034/5 dec. 2018   
 MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 O. nr. 45/2018 

 Ordin pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul  
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 contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor  
 silvice 
 M. Of. nr. 141/14 feb. 2018   
 
 O. nr. 395/2018 

 Ordin pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora şi a categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în  
 România 
 M. Of. nr. 396/9 mai 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 416/16 mai 2018) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1850/2020  (M. Of. nr. 959/19 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 405/2018 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2018-15  
 februarie 2019 
 M. Of. nr. 358/25 apr. 2018   
 
 O. nr. 540/2018 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru  
 perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019 
 M. Of. nr. 426/18 mai 2018   
 
 O. nr. 766/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea  
 categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibiIităţii/posibiIităţii anuale în  
 vederea recoltării produselor accidentale I 
 M. Of. nr. 730/23 aug. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 933/2020  (M. Of. nr. 298/9 apr. 2020) 
 - O. nr. 1945/2021  (M. Of. nr. 1043/1 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 767/2018 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din  
 fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional şi a Procedurii privind punerea  
 în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din  
 vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional 
 M. Of. nr. 730/23 aug. 2018   
 
 O. nr. 797/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu şi a însemnelor distinctive ale personalului silvic 
 M. Of. nr. 750/30 aug. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 924/2018  (M. Of. nr. 851/8 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 923/2018 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei privind executarea creanţelor reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele  
 Române" 
 M. Of. nr. 859/10 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 516/2021  (M. Of. nr. 393/15 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 946/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei 
 M. Of. nr. 879/18 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 613/2019  (M. Of. nr. 336/3 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 1084/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier  
 din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei  
 Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018   
 
 O. nr. 1103/2018 

 Ordin privind aprobarea modelului-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situaţiei comparative dintre prevederile amenajamentului  
 silvic şi lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producţie 
  M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018 
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 O. nr. 1106/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici  
 pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră 
 M. Of. nr. 1010/28 nov. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 485/2020  (M. Of. nr. 265/31 mar. 2020) 
 - O. nr. 838/2021  (M. Of. nr. 589/11 iun. 2021) 
 - O. nr. 1773/2021  (M. Of. nr. 983/14 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 1112/2018 

 Ordin pentru aprobarea conţinutului registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de  
 constituire, organizare şi funcţionare, a procedurii de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi a atribuţiilor acestora 
 M. Of. nr. 1051/12 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1263/2020  (M. Of. nr. 584/3 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 1196/2018 

 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor,  
 NTLH-072 
 M. Of. nr. 56/22 ian. 2019   
 MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 79/36//2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor,  
 NTLH-071 
 M. Of. nr. 227/14 mar. 2018   
 MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
 
 O. nr. 677/2018 

 Ordin privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de  
 cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi a normelor de aplicare a acestora 
 M. Of. nr. 739/27 aug. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 552/2019  (M. Of. nr. 810/7 oct. 2019) 

 
 

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE 

 O. nr. 2025/2018 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia 
 M. Of. nr. 117/7 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3029/2019  (M. Of. nr. 865/28 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 2073/2018 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional al Banatului din Timişoara, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 191/1 mar. 2018   
 
 O. nr. 2074/2018 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Artă Timişoara, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 191/1 mar. 2018   
 
 O. nr. 2232/2018 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală a Centenarului României (1918-2018) şi al Primului Război Mondial 
 M. Of. nr. 343/19 apr. 2018   
 
 O. nr. 2233/2018 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad, judeţul Vaslui 
 M. Of. nr. 383/4 mai 2018   
 
 O. nr. 2313/2018 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi  
 în instituţiile publice aflate în subordinea acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 
 M. Of. nr. 407/14 mai 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2941/2018  (M. Of. nr. 1066/17 dec. 2018) - modifică titlul 
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 O. nr. 2319/2018 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului  
 României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entităţi persoane juridice de drept privat fără scop  
 patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor 
 M. Of. nr. 388/7 mai 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 2604/2017  (M. Of. nr. 678/3 aug. 2018) 
 
 
 O. nr. 2351/2018 

 Ordin pentru reacreditarea Colecţiei publice de obiecte şi fond documentar din cadrul Centrului de Documentare şi Informare Gaze  
 Naturale Mediaş/S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. din Mediaş, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 482/12 iun. 2018   
 
 O. nr. 2502/2018 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Artă "Iulia Hălăucescu" din Tarcău, judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 543/29 iun. 2018   
 
 O. nr. 2515/2018 

 Ordin privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate  
 în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate 
 M. Of. nr. 614/17 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3504/2021  (M. Of. nr. 965/8 oct. 2021) - la 8 noiembrie 2021 
 
 
 O. nr. 2557/2018 
 Ordin pentru acreditarea Complexului Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 694/9 aug. 2018   
 
 O. nr. 2560/2018 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 694/9 aug. 2018   
 
 O. nr. 2728/2018 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Vrancei din Focşani, judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 875/17 oct. 2018   
 
 O. nr. 2889/2018 

 Ordin de aprobare a Regulamentului privind procedurile de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european şi de  
 monitorizare a siturilor preselectate pentru Marca patrimoniului european 
 M. Of. nr. 1038/6 dec. 2018   
 
 O. nr. 2902/2018 

 Ordin privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală Str. Victoriei nr. 58, satul Pişcolt, comuna Pişcolt, judeţul  
 Satu Mare în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Biserica Ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, în categoria II - arhitectură, m  
 - monument, grupa valorică B 
 M. Of. nr. 103/11 feb. 2019   
 
 O. nr. 2915/2018 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, devenite executorii în perioada 1  
 ianuarie-31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială şi acordarea de daune-interese moratorii sub  
 forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariate  
 personalului din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi celui din instituţiile publice aflate în  
 subordinea/coordonarea acestuia 
 M. Of. nr. 1077/19 dec. 2018   
 
 O. nr. 2957/2018 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional Brukenthal, cu sediul în Sibiu, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 16/8 ian. 2019   
 
 O. nr. 2958/2018 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Satului Bănăţean din Timişoara, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 16/8 ian. 2019   
 
 O. nr. 2959/2018 
 Ordin pentru acreditarea Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" din Bacău, judeţul Bacău 
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 M. Of. nr. 16/8 ian. 2019   
 
 O. nr. 4000/2018 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 46/17 ian. 2019    
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 2544/2018 
 Ordin pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2018 
 M. Of. nr. 292/2 apr. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 6208/2018  (M. Of. nr. 1005/27 nov. 2018) 
 - O. nr. 6444/2018  (M. Of. nr. 1066/17 dec. 2018) 
 - O. nr. 6543/2018  (M. Of. nr. 1113/28 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 4514/2018 

 Ordin privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 356/24 apr. 2018   
 
 O. nr. 4540/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare  
 profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie 
 M. Of. nr. 401/10 mai 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 6480/2018  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 4758/2018 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul  
 Naţional de Administraţie 
 M. Of. nr. 395/9 mai 2018   
 
 O. nr. 4759/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institutul  
 Naţional de Administraţie 
 M. Of. nr. 395/9 mai 2018   
 
 O. nr. 4839/2018 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii OCH LOGISTIC AG - S.R.L. 
 M. Of. nr. 451/30 mai 2018   
 
 O. nr. 4856/2018 

 Ordin privind aprobarea tarifului participant/zi pentru programele de perfecţionare profesională în administraţia publică, organizate de  
 Institutul Naţional de Administraţie în anul 2018 
 M. Of. nr. 433/22 mai 2018   
 
 O. nr. 4857/2018 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare  
 specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018 
 M. Of. nr. 426/18 mai 2018   
 
 O. nr. 4858/2018 

 Ordin privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de  
 natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al instituţiilor publice şi  
 organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în coordonarea/ subordinea ministerului si al unităţilor care funcţionează  
 sub autoritatea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 
 M. Of. nr. 847/5 oct. 2018   
 
 O. nr. 4988/2018 

 Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor  
 de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 546/29 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 5549/2018  (M. Of. nr. 770/6 sep. 2018) 
 - O. nr. 1395/2020  (M. Of. nr. 307/13 apr. 2020) 
 
 

- O. nr. 4439/2020  (M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020) 
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 O. nr. 4999/2018 

 Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor  
 ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 529/27 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 5550/2018  (M. Of. nr. 754/31 aug. 2018) 
 - O. nr. 1396/2020  (M. Of. nr. 310/14 apr. 2020) 
 - O. nr. 4439/2020  (M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 5396/2018 
 Ordin pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri 
 M. Of. nr. 696/9 aug. 2018   
 
 O. nr. 5425/2018 

 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea - S.A. pentru locaţia din oraşul Săcueni,  
 judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 718/20 aug. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 519/2021  (M. Of. nr. 417/21 apr. 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 5540/2018 

 Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii "Mişcarea  
 Română pentru Calitate" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului  
 producţiei în fabrică 
 M. Of. nr. 780/11 sep. 2018   
 
 O. nr. 5541/2018 

 Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Laboratorul  
 ICECON TEST aparţinând Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea  
 notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 761/4 sep. 2018   
 
 O. nr. 5899/2018 

 Ordin privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii  
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea  
 notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a  
 controlului producţiei în fabrică 
 M. Of. nr. 944/8 nov. 2018   
 
 O. nr. 5940/2018 

 Ordin privind aprobarea tarifului de participare/zi/participant la programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de  
 Administraţie 
 M. Of. nr. 893/23 oct. 2018   
 
 O. nr. 6385/2018 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate 
 M. Of. nr. 9/4 ian. 2019   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 
 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 

 O. nr. 2212/2391/M.40/59/2868/C/16317/263/151/419/2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special 
 M. Of. nr. 738/27 aug. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr.  
 699/3015/86/47/2011/9502/316/10/616/874/2021  (M.  
 
 

Of. nr. 564/2 iun. 2021) 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 5773/1005/3050/2018 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind  
 stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul  
 Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse,  
 precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe 
 M. Of. nr. 893/23 oct. 2018   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 4597/1698/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor  
 administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi  
 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în  
 bugetele instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 370/27 apr. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 5617/2459/2018  (M. Of. nr. 788/13 sep. 2018) 
 - O. nr. 5888/2917/2018  (M. Of. nr. 889/22 oct. 2018) 
 - O. nr. 2125/2397/2019  (M. Of. nr. 578/15 iul. 2019) 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 1443/2018 

 Ordin pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile  
 colective 
 M. Of. nr. 516/22 iun. 2018   
 
 O. nr. 3260/2018 

 Ordin pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, precum şi pentru  
 aprobarea planificării desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici 
 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 818/2019  (M. Of. nr. 228/25 mar. 2019) 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE 

 O. nr. 245/2018 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018 
 M. Of. nr. 645/25 iul. 2018   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 
 
 O. nr. 94/2018 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii INDUSTRIAL PARK IŞALNIŢA- S.R.L. 
 M. Of. nr. 121/8 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 109/2022  (M. Of. nr. 115/4 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 194/2018 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi  
 mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate 
 M. Of. nr. 131/12 feb. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1583/2020  (M. Of. nr. 1313/30 dec. 2020) 

 MINISTERUL ECONOMIEI 
 
 O. nr. 908/2018 
 Ordin privind aplicarea art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor 
 M. Of. nr. 747/29 aug. 2018   
 
 O. nr. 945/2018 

 Ordin privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR1-2018 - "Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte  
 activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de  
 combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat" 
 M. Of. nr. 716/20 aug. 2018   
 
 O. nr. 1288/2018 

 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Institutul  
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 de Cercetări Metalurgice - S.A. (ICEM - S.A.) 
 M. Of. nr. 863/11 oct. 2018   
 
 O. nr. 1663/2018 
 Ordin pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Economiei 
 M. Of. nr. 173/5 mar. 2019   
 MINISTERUL ECONOMIEI NAŢIONALE 
 
 
 O. nr. 4830/2018 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019 
 M. Of. nr. 788/13 sep. 2018   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 I. nr. 1/2018 

 Instrucţiune privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul  
 controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 
 M. Of. nr. 481/12 iun. 2018   
 
 O. nr. 3020/2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Adventus" din Cernica 
 M. Of. nr. 107/5 feb. 2018   
 
 O. nr. 3023/2018 

 Ordin privind controlul standardelor de pregătire profesională şi înregistrarea acestora în Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale  
 din Educaţie (RNCPE) 
 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018   
 
 O. nr. 3047/2018 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor  
 de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2018 
 M. Of. nr. 127/9 feb. 2018   
 
 O. nr. 3108/2018 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile  
 pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în  
 învăţământ 2018 
 M. Of. nr. 123/8 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3635/2019  (M. Of. nr. 207/15 mar. 2019) 
 
 
 O. nr. 3109/2018 

 Ordin privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de  
 bacalaureat naţional, în anul şcolar 2017-2018 
 M. Of. nr. 144/15 feb. 2018   
 
 O. nr. 3110/2018 

 Ordin privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2018 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale  
 lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale 
 M. Of. nr. 137/13 feb. 2018   
 
 O. nr. 3131/2018 

 Ordin privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ  
 superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică 
 M. Of. nr. 140/14 feb. 2018   
 
 O. nr. 3220/2018 
 Ordin privind structura anului şcolar 2018-2019 
 M. Of. nr. 189/1 mar. 2018   
 
 O. nr. 3242/2018 
 Ordin privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019 
 M. Of. nr. 182/27 feb. 2018   
 
 O. nr. 3329/2018 
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 Ordin privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la  
 bugetul de stat cu bursă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat 
 M. Of. nr. 297/3 apr. 2018   
 
 O. nr. 3344/2018 

 Ordin pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului  
 universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii  
 universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,  
 tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2017-2018 
 M. Of. nr. 311/10 apr. 2018   
 
 O. nr. 3353/2018 

 Ordin privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile organizatoare de studii universitare de  
 doctorat acreditate 
 M. Of. nr. 317/11 apr. 2018   
 
 O. nr. 3475/2018 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului şcolilor  
 europene 
 M. Of. nr. 339/18 apr. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3909/2021  (M. Of. nr. 621/24 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 3499/2018 

 Ordin privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programelor şcolare pentru calificarea  
 profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului naţional al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul  
 preuniversitar postliceal 
 M. Of. nr. 428/21 mai 2018   
 
 O. nr. 3500/2018 

 Ordin privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică şi stagiile de pregătire practică din aria  
 curriculară Tehnologii pentru clasele a Xl-a şi a Xll-a ciclul superior al liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria  
 curriculară Tehnologii şi stagiul de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL pentru clasa a Xl-a învăţământ profesional;  
 pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului - filiera tehnologică) 
 M. Of. nr. 432/22 mai 2018   
 
 O. nr. 3501/2018 

 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru cultura de specialitate, pregătirea practică şi stagiile de pregătire practică din aria  
 curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a şi a XII-a ciclul superior al liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria  
 curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a învăţământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul  
 inferior al liceului - filiera tehnologică) 
 M. Of. nr. 720/21 aug. 2018   
 
 O. nr. 3502/2018 

 Ordin privind aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în dezvoltare locală pentru clasele a XI-a şi  
 a XII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, şi pentru clasa a XI-a învăţământ profesional 
 M. Of. nr. 468/6 iun. 2018   
 
 O. nr. 3503/2018 

 Ordin privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al  
 Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic 
 M. Of. nr. 421/17 mai 2018   
 
 O. nr. 3514/2018 

 Ordin privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a  
 instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2018 
 M. Of. nr. 334/17 apr. 2018   
 
 O. nr. 3560/2018 

 Ordin privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul  
 Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia 
 M. Of. nr. 381/3 mai 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3751/2018  (M. Of. nr. 447/29 mai 2018) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 3619/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel  
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 licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate 
 M. Of. nr. 414/15 mai 2018   
 
 O. nr. 3622/2018 
 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial 
 M. Of. nr. 425/18 mai 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 4215/2018  (M. Of. nr. 723/22 aug. 2018) 
 - O. nr. 3199/2019  (M. Of. nr. 162/28 feb. 2019) 
 - O. nr. 4687/2019  (M. Of. nr. 657/7 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 3630/2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate 
 M. Of. nr. 434/22 mai 2018   
 
 O. nr. 3633/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul  
 preuniversitar de stat în sesiunea 2018 
 M. Of. nr. 395/9 mai 2018   
 
 O. nr. 3638/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfântul Dumitru - Mavrogheni" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 426/18 mai 2018   
 
 O. nr. 3657/2018 

 Ordin privind selecţia proiectelor de manuale şcolare alternative pentru clasele I-VI, declarate admise de Centrul Naţional de Evaluare şi  
 Examinare (CNEE) pentru anul şcolar 2018-2019, în vederea aprobării de către Ministerul Educaţiei Naţionale 
 M. Of. nr. 438/24 mai 2018   
 
 O. nr. 3681/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017 
 M. Of. nr. 498/18 iun. 2018   
 
 O. nr. 3685/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit "Triki  
 Riki" din municipiul Suceava 
 M. Of. nr. 471/7 iun. 2018   
 
 O. nr. 3686/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Sf. Antim Ivireanul" din  
 municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 471/7 iun. 2018   
 
 O. nr. 3687/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Liceul "Natanael" din municipiul Suceava 
 M. Of. nr. 479/11 iun. 2018   
 
 O. nr. 3692/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Betleem" din  
 oraşul Haţeg 
 M. Of. nr. 478/11 iun. 2018   
 
 O. nr. 3693/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program  
 prelungit "Licurici" din municipiul Arad 
 M. Of. nr. 476/8 iun. 2018   
 
 O. nr. 3694/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul  
 unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Don Orione" din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 471/7 iun. 2018   
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 O. nr. 3714/2018 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din  
 România 
 M. Of. nr. 509/21 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 4736/2019  (M. Of. nr. 710/29 aug. 2019) 
 - O. nr. 3237/2020  (M. Of. nr. 147/25 feb. 2020) 
 
 
 O. nr. 3742/2018 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 13-a 
 M. Of. nr. 447/29 mai 2018   
 
 O. nr. 3921/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului  
 Superior 
 M. Of. nr. 499/18 iun. 2018   
 
 O. nr. 4039/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical generalist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Radu Miron" din municipiul  
 Vaslui 
 M. Of. nr. 621/18 iul. 2018   
 
 O. nr. 4040/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017 
 M. Of. nr. 628/19 iul. 2018   
 
 O. nr. 4046/2018 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu  
 diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă  
 "Asistenţă medicală generală" 
 M. Of. nr. 619/18 iul. 2018   
 
 O. nr. 4128/2018 

 Ordin privind repunerea în situaţia anterioară şi numirea Consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Editura Didactică şi  
 Pedagogică" 
 M. Of. nr. 622/18 iul. 2018   
 
 O. nr. 4143/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificările profesionale  
 "tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare", "tehnician pentru panificaţie şi produse făinoase" din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea 
 M. Of. nr. 713/16 aug. 2018   
 
 O. nr. 4145/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Primară "Angels" din comuna Păuleşti 
 M. Of. nr. 715/17 aug. 2018   
 
 O. nr. 4154/2018 
 Ordin privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 678/3 aug. 2018   
 
 O. nr. 4165/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a  
 personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de  
 predare din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 699/10 aug. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 5350/2018  (M. Of. nr. 904/26 oct. 2018) 
 
 
 O. nr. 4196/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar din bibliotecile centrale  
 universitare 
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 M. Of. nr. 765/5 sep. 2018   
 
 O. nr. 4209/2018 
 Ordin privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 691/8 aug. 2018   
 
 O. nr. 4210/2018 
 Ordin privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul Academiei Române 
 M. Of. nr. 691/8 aug. 2018   
 
 O. nr. 4217/2018 

 Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul  
 romano-catolic de limbă maghiară, specializarea ghid turism religios 
 M. Of. nr. 712/16 aug. 2018   
 
 O. nr. 4441/2018 

 Ordin privind metodologia de calcul şi efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea de  
 daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei  
 Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia 
 M. Of. nr. 736/27 aug. 2018   
 
 O. nr. 4461/2018 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar  
 2018-2019 
 M. Of. nr. 761/4 sep. 2018   
 
 O. nr. 4507/2018 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional  
 elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale 
 M. Of. nr. 794/17 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 5558/2019  (M. Of. nr. 14/10 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 4813/2018 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019 
 M. Of. nr. 794/17 sep. 2018   
 
 O. nr. 4824/2018 

 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul  
 profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 
 M. Of. nr. 783/12 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3947/2019  (M. Of. nr. 388/17 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 4827/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere,  
 de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe 
 M. Of. nr. 770/6 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 5415/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 4829/2018 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 787/13 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3132/2019  (M. Of. nr. 131/19 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 4831/2018 
 Ordin privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 844/4 oct. 2018   
 
 O. nr. 4837/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-20 aprilie 2018 
 M. Of. nr. 808/20 sep. 2018   
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 O. nr. 4842/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din  
 municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 820/25 sep. 2018   
 
 O. nr. 4903/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Arlechino & Friends" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 913/30 oct. 2018   
 
 O. nr. 4905/2018 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Happy Stars" din oraşul Hârlău 
 M. Of. nr. 913/30 oct. 2018   
 
 O. nr. 4906/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Kids First" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 913/30 oct. 2018    
 
 O. nr. 4907/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "La Piticul  
 Vesel" din municipiul Suceava 
 M. Of. nr. 913/30 oct. 2018   
 
 O. nr. 4908/2018 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little Star" din municipiul Arad 
 M. Of. nr. 913/30 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 4458/2020  (M. Of. nr. 517/17 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 4909/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Lui Goghiţă"  
 din municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 913/30 oct. 2018   
 
 O. nr. 4910/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Lumea  
 Ştrumfilor" din municipiul Alba Iulia 
 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018   
 
 O. nr. 4911/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Magic Land One" din municipiul  
 Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 913/30 oct. 2018   
 
 O. nr. 4912/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Bambi" din  
 municipiul Arad 
 M. Of. nr. 913/30 oct. 2018   
 
 O. nr. 4914/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Raykids" din  
 comuna Cârcea 
 M. Of. nr. 913/30 oct. 2018   
 
 O. nr. 4916/2018 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Toys Story" din municipiul Arad 
 M. Of. nr. 913/30 oct. 2018   
 
 O. nr. 4917/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Henri Coandă" din comuna  
 Feldru 
 M. Of. nr. 913/30 oct. 2018 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 640/2 aug. 2019) 
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 O. nr. 4918/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal" , domeniul "mecanică" , calificarea profesională "tehnician  
 optometrist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul  
 Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 913/30 oct. 2018   
 
 O. nr. 4919/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială Adventistă "Matca" din comuna Matca 
 M. Of. nr. 918/31 oct. 2018   
 
 O. nr. 4920/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Lexford Castel" din  
 municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 943/8 nov. 2018   
 
 O. nr. 4921/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori "Acoperământul Maicii  
 Domnului" din municipiul Mediaş 
 M. Of. nr. 918/31 oct. 2018   
 
 O. nr. 4922/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii  
 Europene Bucureşti" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 921/1 nov. 2018   
 
 O. nr. 4923/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Diada" din  
 municipiul Mangalia 
 M. Of. nr. 921/1 nov. 2018   
 
 O. nr. 4924/2018 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Braşov 
 M. Of. nr. 921/1 nov. 2018   
 
 O. nr. 4925/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala  
 Postliceală FEG din municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 921/1 nov. 2018   
 
 O. nr. 4926/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Fortuna" din municipiul  
 Ploieşti 
 M. Of. nr. 921/1 nov. 2018   
 
 O. nr. 4927/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Primară "Just 4 Kids" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 925/2 nov. 2018   
 
 O. nr. 4928/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Primară "Lorelay" din municipiul laşi 
 M. Of. nr. 921/1 nov. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 551/25 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 4929/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Med Farm Speranţa" din  
 oraşul Ocna Mureş 
 M. Of. nr. 921/1 nov. 2018   
 
 O. nr. 4930/2018 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Speranţa" din comuna Macea 
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 M. Of. nr. 921/1 nov. 2018   
 
 O. nr. 4945/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 decembrie 2017-15 iunie 2018 
 M. Of. nr. 937/6 nov. 2018   
 
 O. nr. 4947/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 921/1 nov. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1009/28 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 4955/2018 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa lui Mickey din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 921/1 nov. 2018   
 
 O. nr. 4956/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Episcop  
 Melchisedec" din municipiul Roman 
 M. Of. nr. 921/1 nov. 2018      
 O. nr. 4958/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Conil" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 918/31 oct. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 140/21 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 4959/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "EDUNET" din municipiul  
 Craiova 
 M. Of. nr. 918/31 oct. 2018   
 
 O. nr. 4960/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "I. Gh. Duca" din  
 oraşul Horezu 
 M. Of. nr. 918/31 oct. 2018   
 
 O. nr. 4967/2018 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 926/2 nov. 2018   
 
 O. nr. 4970/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială de Excelenţă "Sfânta  
 Muceniţă Filoteea" din municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 918/31 oct. 2018   
 
 O. nr. 4971/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum"  
 din municipiul laşi 
 M. Of. nr. 918/31 oct. 2018   
 
 O. nr. 4972/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Domniţa  
 Ruxandra" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 918/31 oct. 2018   
 
 O. nr. 4978/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical generalist", "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala  
 Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 918/31 oct. 2018   
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 O. nr. 4982/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "maistru  
 electromecanic auto", domeniul "informatică", calificarea profesională "tehnician echipamente de calcul" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 918/31 oct. 2018   
 
 O. nr. 4984/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "organizator banqueting" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Gheorghe Miron Costin"  
 din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 918/31 oct. 2018   
 
 O. nr. 4989/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială "Fridolin" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 956/13 nov. 2018   
 
 O. nr. 4994/2018 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician  
 diagnostic auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 956/13 nov. 2018   
 
 O. nr. 5031/2018 

 Ordin privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul  
 şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 823/26 sep. 2018   
 
 O. nr. 5110/2018 
 Ordin privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor 
 M. Of. nr. 817/24 sep. 2018   
 
 O. nr. 5212/2018 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar  
 2018-2019 
 M. Of. nr. 851/8 oct. 2018   
 
 O. nr. 5235/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa  
 efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în  
 vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 897/24 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3767/2019  (M. Of. nr. 263/5 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 5315/2018 

 Ordin privind stabilirea gradelor pentru funcţiile de conducere din Ministerul Educaţiei Naţionale şi din unităţile/instituţiile aflate în  
 subordinea acestuia 
 M. Of. nr. 917/31 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 5271/2020  (M. Of. nr. 829/9 sep. 2020) 
 - O. nr. 5340/2021  (M. Of. nr. 994/18 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 5365/2018 

 Ordin privind aprobarea programei pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la disciplina Religie creştină după  
 Evanghelie 
 M. Of. nr. 964/14 nov. 2018   
 
 O. nr. 5366/2018 

 Ordin privind aprobarea programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în  
 învăţământul preuniversitar la disciplina Religie creştină după Evanghelie 
 M. Of. nr. 944/8 nov. 2018   
 
 O. nr. 5386/2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 1012/29 nov. 2018   
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 O. nr. 5387/2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
 M. Of. nr. 1012/29 nov. 2018   
 
 O. nr. 5454/2018 

 Ordin privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul  
 I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018-2019 
 M. Of. nr. 1001/27 nov. 2018   
 
 O. nr. 5460/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul  
 şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 993/23 nov. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1091/21 dec. 2018) 
 Modificări: 
 - O. nr. 5728/2018  (M. Of. nr. 20/9 ian. 2019) 
 - O. nr. 3862/2019  (M. Of. nr. 267/8 apr. 2019) 
 - O. nr. 3886/2019  (M. Of. nr. 287/15 apr. 2019) 
 - O. nr. 5093/2019  (M. Of. nr. 726/4 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 5472/2018 
 Ordin privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 996/26 nov. 2018   
 
 O. nr. 5529/2018 

 Ordin privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la disciplina Cultură civică şi  
 educaţie socială şi la disciplina Artele spectacolului (Arta actorului) 
 M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018   
 
 O. nr. 5530/2018 

 Ordin privind aprobarea programelor valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în  
 învăţământul preuniversitar la disciplinele Artă teatrală -Arta actorului şi Cultură civică şi educaţie socială 
 M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018   
 
 O. nr. 5658/2018 

 Ordin privind nominalizarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări în calitate de punct naţional de contact pentru recunoaşterea  
 calificărilor şi pentru cererile, întrebările şi comunicările referitoare la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations  
 (ESCO) - Clasificarea europeană a aptitudinilor, competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor 
 M. Of. nr. 48/18 ian. 2019   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 3058/943/2018 
 Ordin privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I "Familia ocupaţională de  
 funcţii bugetare învăţământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 135/13 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3900/1822/2018  (M. Of. nr. 654/27 iul. 2018) 
 - O. nr. 4024/889/2019  (M. Of. nr. 482/13 iun. 2019) 
 
 
 O. nr. 3712/1721/2018 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de  
 standard ocupaţional 
 M. Of. nr. 480/11 iun. 2018   
 
 O. nr. 5039/2126/2018 

 Ordin privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul  
 de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale  
 Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare 
 M. Of. nr. 837/2 oct. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 3861/360/2021  (M. Of. nr. 578/8 iun. 2021) 

 
 

MINISTERUL ENERGIEI 

 O. nr. 617/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare/notificare a delegărilor obligaţiilor de stocare stabilite în conformitate cu prevederile  
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 Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere 
 M. Of. nr. 768/6 sep. 2018   
 
 O. nr. 692/2018 
 Ordin privind aprobarea definirii categoriei "client protejat" 
 M. Of. nr. 883/19 oct. 2018   
 
 O. nr. 859/2018 

 Ordin privind aprobarea Procedurilor de urgenţă cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea Planului de urgenţă pentru gestionarea  
 situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor  
 de criză locală 
 M. Of. nr. 25/10 ian. 2019   
 
 O. nr. 869/2018 

 Ordin pentru aprobarea modelelor registrelor generale ale stocurilor de urgenţă şi specifice şi a modelelor registrelor speciale ale  
 stocurilor de urgenţă şi specifice în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime  
 de ţiţei şi/sau produse petroliere 
 M. Of. nr. 46/17 ian. 2019   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 470/2018 

 Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale  
 operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor  
 reglementări contabile 
 M. Of. nr. 66/23 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 10/2019  (M. Of. nr. 35/14 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 1150/2018 
 Ordin privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului 
 M. Of. nr. 86/30 ian. 2018   
 
 O. nr. 1177/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31  
 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii 
 M. Of. nr. 96/1 feb. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1762/2018  (M. Of. nr. 324/12 apr. 2018) 
 - O. nr. 28/2021  (M. Of. nr. 31/12 ian. 2021) 
 - O. nr. 6/2022  (M. Of. nr. 8/4 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 1193/2018 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 februarie 2018 
 M. Of. nr. 93/31 ian. 2018   
 
 O. nr. 1237/2018 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital, prin lansarea  
 unor serii noi de obligaţiuni cu maturitatea de 12 şi, respectiv, 20 de ani, în sumă totală cuprinsă între 1 miliard euro şi 2 miliarde euro, în  
 cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" si desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 100/1 feb. 2018   
 
 O. nr. 1254/2018 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2018 
 M. Of. nr. 128/9 feb. 2018   
 
 O. nr. 1275/2018 

 Ordin privind procedura internă de avizare a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană, prevăzut la art.  
 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin.  
 (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 189/1 mar. 2018   
 
 O. nr. 1295/2018 

 Ordin privind desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finanţelor Publice pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea  
 sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 
 M. Of. nr. 161/21 feb. 2018   
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 O. nr. 1298/2018 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 128/9 feb. 2018   
 
 O. nr. 1453/2018 
 Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual 
 M. Of. nr. 182/27 feb. 2018   
 
 O. nr. 1489/2018 

 Ordin privind Procedura de stabilire a schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Uniunea Naţională a  
 Notarilor Publici din România şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
 M. Of. nr. 205/7 mar. 2018   
 
 O. nr. 1537/2018 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 martie 2018 
 M. Of. nr. 187/28 feb. 2018   
 
 O. nr. 1592/2018 
 Ordin privind procedura de avizare a personalului care gestionează contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 283/29 mar. 2018   
 
 O. nr. 1686/2018 

 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica  
 sancţiunile prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 
 M. Of. nr. 358/25 apr. 2018   
 
 O. nr. 1695/2018 
 Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete 
 M. Of. nr. 278/29 mar. 2018   
 
 O. nr. 1704/2018 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 aprilie 2018 
 M. Of. nr. 300/3 apr. 2018   
 
 O. nr. 1747/2018 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018 
 M. Of. nr. 300/3 apr. 2018   
 
 O. nr. 1762/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări  
 financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul  
 contabilităţii publice 
 M. Of. nr. 324/12 apr. 2018   
 
 O. nr. 1949/2018 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 2018 
 M. Of. nr. 377/2 mai 2018   
 
 O. nr. 1952/2018 

 Ordin pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011  
 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice 
 M. Of. nr. 414/15 mai 2018   
 
 O. nr. 2047/2018 
 Ordin pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
 M. Of. nr. 514/22 iun. 2018   
 
 O. nr. 2062/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359  
 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor  
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 înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi 
 M. Of. nr. 445/29 mai 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 420/2021  (M. Of. nr. 285/22 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 2135/2018 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iunie 2018 
 M. Of. nr. 454/31 mai 2018   
 
 O. nr. 2180/2018 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a operaţiunii de răscumpărare anticipată a unei serii de  
 obligaţiuni denominate în dolari, scadentă în data de 7 februarie 2022, şi de preschimbare a acesteia sau a unei părţi din aceasta cu  
 obligaţiuni noi, prin contractarea unui împrumut pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat  
 "Medium Term Notes", în sumă totală de până la 1,5 miliarde dolari, cu maturitatea de 30 de ani, şi desemnarea administratorilor  
 tranzacţiei 
 M. Of. nr. 469/7 iun. 2018   
 
 O. nr. 2316/2018 
 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi al comisionului de gestiune în cadrul programului "Prima casă" 
 M. Of. nr. 527/27 iun. 2018   
 
 O. nr. 2319/2018 

 Ordin privind stabilirea indemnizaţiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi (41), precum  
 şi ale art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate,  
 potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 M. Of. nr. 526/26 iun. 2018   
 
 O. nr. 2328/2018 
 Ordin privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor din tutun 
 M. Of. nr. 495/15 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3436/2018  (M. Of. nr. 935/6 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 2330/2018 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar,  
 aferent lunii iunie 2018 
 M. Of. nr. 492/14 iun. 2018   
 
 O. nr. 2423/2018 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2018 
 M. Of. nr. 543/29 iun. 2018   
 
 O. nr. 2531/2018 

 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea unor reglementări contabile 
 M. Of. nr. 623/18 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 2493/2019  (M. Of. nr. 596/19 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 2593/2018 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2018 
 M. Of. nr. 644/24 iul. 2018   
 
 O. nr. 2628/2018 

 Ordin privind prospectul de emisiune al titlului de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa  
 de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 706/14 aug. 2018   
 
 O. nr. 2631/7201 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar,  
 aferent lunii august 2018 
 M. Of. nr. 667/31 iul. 2018   
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 O. nr. 2632/2018 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2018 
 M. Of. nr. 669/1 aug. 2018   
 
 O. nr. 2975/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate  
 unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor  
 măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 753/31 aug. 2018   
 
 O. nr. 2980/2018 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2018 
 M. Of. nr. 754/31 aug. 2018   
 
 O. nr. 3057/2018 

 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a efectua controlul, a constata  
 contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de  
 concesiune de bunuri proprietate publică 
 M. Of. nr. 831/28 sep. 2018   
 
 O. nr. 3124/2018 

 Ordin de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea  
 bugetului de stat pe anul 2018 
 M. Of. nr. 809/21 sep. 2018   
 
 O. nr. 3200/2018 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discount şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 octombrie 2018 
 M. Of. nr. 833/28 sep. 2018   
 
 O. nr. 3239/2018 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital, prin lansarea  
 a una sau două serii noi de obligaţiuni, cu maturitatea de minimum 10 ani, în sumă totală de până la 2,5 miliarde euro, în cadrul  
 Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" si desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 846/4 oct. 2018   
 
 O. nr. 3280/2018 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlului de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa  
 de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 873/16 oct. 2018   
 
 O. nr. 3286/2018 

 Ordin privind aprobarea modelului Convenţiei privind implementarea Programului "INVESTEŞTE ÎN TINE" şi a modelului Convenţiei  
 de garantare 
 M. Of. nr. 858/9 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3439/2018  (M. Of. nr. 914/30 oct. 2018) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1009/28 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 3301/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor  
 administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii  
 avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor  
 publice locale 
 M. Of. nr. 861/10 oct. 2018   
 
 O. nr. 3320/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform  
 deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi  
 termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată  
 drept combustibil pentru motor 
 M. Of. nr. 914/30 oct. 2018 
 Modificări: 
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 - O. nr. 3740/2018  (M. Of. nr. 1063/17 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 3359/2018 

 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica  
 sancţiunile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile  
 administraţiei publice şi instituţiile publice 
 M. Of. nr. 939/7 nov. 2018   
 
 O. nr. 3450/2018 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2018 
 M. Of. nr. 920/31 oct. 2018   
 
 O. nr. 3472/2018 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2018 
 M. Of. nr. 933/5 nov. 2018   
 
 O. nr. 3648/2018 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului TEZAUR - ediţia Centenar,  
 aferent lunii noiembrie 2018 
 M. Of. nr. 994/23 nov. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3776/2018  (M. Of. nr. 1055/13 dec. 2018) 
 
 
 O. nr. 3659/2018 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015  
 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 1037/6 dec. 2018   
 
 O. nr. 3678/2018 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 decembrie 2018 
 M. Of. nr. 1024/3 dec. 2018   
 
 O. nr. 3695/2018 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 1063/17 dec. 2018   
 
 O. nr. 3700/2018 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi a comisionului de gestiune în cadrul programului "Prima casă", precum  
 şi a comisionului de administrare şi a comisionului de risc în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi 
 M. Of. nr. 1055/13 dec. 2018   
 
 O. nr. 3714/2018 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna decembrie 2018 
 M. Of. nr. 1041/7 dec. 2018   
 
 O. nr. 3809/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 
 M. Of. nr. 1078/19 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3858/2018  (M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018) 
 - O. nr. 147/2019  (M. Of. nr. 57/22 ian. 2019) 
 
 
 O. nr. 3815/2018 
 Ordin privind acordarea unui bonus de dobândă pentru investitorii în titlurile de stat emise prin Programul Tezaur 
 M. Of. nr. 1092/21 dec. 2018   
 
 O. nr. 3893/2018 

 Ordin privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind  
 măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale 
 M. Of. nr. 1105/27 dec. 2018   
 
 O. nr. 3903/2018 
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 Ordin privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice potrivit prevederilor  
 art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru stabilirea conţinutuIui-cadru al raportărilor privind stadiul de  
 implementare a proiectelor de investiţii publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru  
 modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 225/2014 
 M. Of. nr. 29/10 ian. 2019   
 
 O. nr. 3908/2018 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2019 
 M. Of. nr. 5/3 ian. 2019   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ 

 O. nr. 3285/236/2018 
 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune în cadrul Programului "INVESTEŞTE ÎN TINE" 
 M. Of. nr. 857/9 oct. 2018   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 2311/452/2018 
 Ordin privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei  
 prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur 
 M. Of. nr. 488/13 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 2626/618/2018  (M. Of. nr. 667/31 iul. 2018) 
 - O. nr. 50/462/2020  (M. Of. nr. 62/29 ian. 2020) 
 
 

- O. nr. 710/187/2021  (M. Of. nr. 652/1 iul. 2021) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 1938/4735/2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în  
 vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice 
 M. Of. nr. 399/9 mai 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 966/1208/2021  (M. Of. nr. 885/15 sep. 2021) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 
 
 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 3447/1436/2018 
 Ordin privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor  
 SEAF finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii  
 Europene extinse 
 M. Of. nr. 1064/17 dec. 2018   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 2424/1723/2018 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii  
 prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute  
 de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
 M. Of. nr. 579/9 iul. 2018   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 1209/999/180/2018 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a  
 contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
 M. Of. nr. 101/2 feb. 2018   
 
 O. nr. 1931/1615/598/2018 

 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a  
 contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
 M. Of. nr. 402/10 mai 2018   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
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 O. nr. 146/2018 

 Ordin pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din  
 Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a  
 utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate  
 în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de  
 Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 87/30 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 454/2020  (M. Of. nr. 123/17 feb. 2020) 
 
 
 O. nr. 187/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau  
 necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare 
 M. Of. nr. 80/26 ian. 2018   
 
 O. nr. 197/2018 

 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state în domeniul asistenţei reciproce la  
 recuperare, precum şi cu Comisia Europeană 
 M. Of. nr. 80/26 ian. 2018   
 
 O. nr. 223/2018 

 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind  
 aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA" 
 M. Of. nr. 106/2 feb. 2018   
 
 O. nr. 565/2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA 
 M. Of. nr. 187/28 feb. 2018   
 
 O. nr. 566/2018 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata  
 defalcată a TVA şi a procedurii de emitere a acestor formulare 
 M. Of. nr. 187/28 feb. 2018   
 
 O. nr. 620/2018 

 Ordin privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de  
 persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 218/12 mar. 2018   
 
 O. nr. 627/2018 

 Ordin privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz,  
 respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 238/19 mar. 2018   
 
 O. nr. 675/2018 
 Ordin privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora 
 M. Of. nr. 257/23 mar. 2018   
 
 O. nr. 883/2018 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor  
 obligaţii fiscale 
 M. Of. nr. 271/28 mar. 2018   
 
 O. nr. 888/2018 

 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului «Declaraţie unică privind  
 impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice» 
 M. Of. nr. 279/29 mar. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1155/2018  (M. Of. nr. 405/11 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 1018/2018 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod  
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 A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare  
 Fiscală şi unităţilor subordonate 
 M. Of. nr. 332/16 apr. 2018   
 
 O. nr. 1281/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili  
 în contul distinct şi de stingere a acestora 
 M. Of. nr. 460/5 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 451/2019  (M. Of. nr. 156/27 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 1450/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele  
 măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 507/20 iun. 2018   
 
 O. nr. 1494/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de  
 sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 553/3 iul. 2018   
 
 O. nr. 1613/2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale 
 M. Of. nr. 545/29 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 2892/2018  (M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 1701/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări  
 sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului 631 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări  
 sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale" 
 M. Of. nr. 672/2 aug. 2018   
 
 O. nr. 1760/2018 

 Ordin privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal  
 datorat 
 M. Of. nr. 667/31 iul. 2018   
 
 O. nr. 1855/2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate 
 M. Of. nr. 721/21 aug. 2018    
 
 O. nr. 1869/2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice 
 M. Of. nr. 701/10 aug. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 784/12 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 2093/2018 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum şi a  
 modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 745/29 aug. 2018   
 
 O. nr. 2117/2018 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale  
 personale 
 M. Of. nr. 766/5 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 758/2021  (M. Of. nr. 519/19 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 2323/2018 

 Ordin pentru aprobarea termenului de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale  
 datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 şi 2017 
 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018   
 
 O. nr. 2346/2018 
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 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse  
 accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI 
 M. Of. nr. 875/17 oct. 2018   
 
 O. nr. 2846/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări  
 sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum şi pentru aprobarea modelului şi  
 conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 1032/5 dec. 2018   
 
 O. nr. 2906/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit,  
 contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere  
 anuală 
 M. Of. nr. 1005/27 nov. 2018   
 
 O. nr. 2936/2018 
 Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice 
 M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018   
 
 O. nr. 2937/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic şi de stingere a  
 obligaţiilor fiscale 
 M. Of. nr. 1005/27 nov. 2018   
 
 O. nr. 3201/2018 

 Ordin privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de  
 către organul fiscal central 
 M. Of. nr. 61/23 ian. 2019   
 
 O. nr. 3236/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse  
 energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi  
 conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 1115/28 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 508/2019  (M. Of. nr. 171/4 mar. 2019) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 314/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a  
 contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări si a contractelor de concesiune de servicii 
 M. Of. nr. 229/14 mar. 2018   
 
 O. nr. 941/2018 

 Ordin privind metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a  
 contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 
 M. Of. nr. 814/24 sep. 2018   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 O. nr. 105/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în Registrul public electronic al  
 auditorilor financiari şi firmelor de audit 
 M. Of. nr. 801/19 sep. 2018   
 
 O. nr. 135/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională 
 M. Of. nr. 829/27 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 573/2019  (M. Of. nr. 827/10 oct. 2019) 
 - O. nr. 391/2020  (M. Of. nr. 1126/23 nov. 2020) 
 
 



 

 2933

 O. nr. 166/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecţiilor la auditorii financiari şi firmele de audit care desfăşoară activităţi de  
 audit statutar 
 M. Of. nr. 922/1 nov. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 260/2020  (M. Of. nr. 508/15 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 266/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind raportarea către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a  
 încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar 
 M. Of. nr. 1010/28 nov. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 650/2021  (M. Of. nr. 1095/17 nov. 2021) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 188/2018 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de  
 către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11)  
 lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" 
 M. Of. nr. 121/8 feb. 2018   
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 O. nr. 351/2018 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul  
 Programului operaţional Competitivitate 
 M. Of. nr. 433/22 mai 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1584/2020  (M. Of. nr. 1313/30 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 418/2018 

 Ordin privind procedura de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană,  
 prevăzute la art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică  
 majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 447/29 mai 2018   
 
 O. nr. 772/2018 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de mînîmis "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale", aferentă Programului  
 operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea  
 capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă 
 M. Of. nr. 723/22 aug. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1545/2020  (M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 931/2018 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor "îmbunătăţirea  
 nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale  
 angajaţilor", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, obiectivul specific:  
 3.12 - îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi  
 SNCDI ale angajaţilor 
 M. Of. nr. 820/25 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 858/2020  (M. Of. nr. 696/4 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 1425/2018 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene, devenite  
 executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 
 M. Of. nr. 1046/10 dec. 2018   
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 568/3090/2018 
 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă (NGA) şi a accesului la internet în  
 cadrul Programului operaţional Competitivitate 
 M. Of. nr. 541/29 iun. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 775/3939/2018  (M. Of. nr. 714/17 aug. 2018) 
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 O. nr. 951/780/2018 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minîmis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de  
 IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a  
 cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de  
 clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014-2020 
 M. Of. nr. 870/15 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1540/2018/14/2019  (M. Of. nr. 27/10 ian.  
 
 

2019) 

 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 952/781/2018 
 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în  
 cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC,  
 acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din  
 Programul operaţional Competitivitate 2014-2020 
 M. Of. nr. 857/9 oct. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 493/587/2020  (M. Of. nr. 383/13 mai 2020) 

 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 558/1133/2018 
 Ordin privind condiţiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul  
 Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 
 M. Of. nr. 571/6 iul. 2018   
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 160/C/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 127/9 feb. 2018   
 
 O. nr. 666/C/2018 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate  
 juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional de Criminologie 
 M. Of. nr. 169/22 feb. 2018   
 
 O. nr. 1382/C/2018 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul  
 2017 
 M. Of. nr. 380/3 mai 2018   
 
 O. nr. 1940/C/2018 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul  
 2018 
 M. Of. nr. 471/7 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 3216/C/2018  (M. Of. nr. 726/22 aug. 2018) 
 
 
 O. nr. 1941/C/2018 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat  
 pentru anii 2017-2018 
 M. Of. nr. 471/7 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 30/C/2019  (M. Of. nr. 56/22 ian. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 113/13 feb. 2019) 
 
 
 O. nr. 1942/C/2018 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de  
 specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2018 
 M. Of. nr. 471/7 iun. 2018   
 
 O. nr. 1943/C/2018 
 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2018 
 M. Of. nr. 471/7 iun. 2018   
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 O. nr. 1945/C/2018 
 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti 
 M. Of. nr. 498/18 iun. 2018   
 
 O. nr. 2415/C/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri  
 publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 556/3 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1676/C/2020  (M. Of. nr. 386/13 mai 2020) 
 - O. nr. 543/C/2021  (M. Of. nr. 136/10 feb. 2021) 
 - O. nr. 3874/c/2021  (M. Of. nr. 734/27 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 2640/C/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13¹ din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind  
 organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, pentru medicii rezidenţi, medici dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din sistemul  
 administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 621/18 iul. 2018   
 
 O. nr. 2721/C/2018 

 Ordin privind condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie  
 2018 peste programul normal de lucru de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 611/17 iul. 2018   
 
 O. nr. 2724/C/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a penitenciarelor 
 M. Of. nr. 715/17 aug. 2018   
 
 O. nr. 3147/C/2018 

 Ordin privind aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administraţiei  
 penitenciare 
 M. Of. nr. 761/4 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1485/C/2020  (M. Of. nr. 297/8 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 4800/C/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 1065/17 dec. 2018   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 664/2018 

 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, specific  
 sistemului administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 996/26 nov. 2018   
 
 

MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 212/2018 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Huso huso 
 M. Of. nr. 235/16 mar. 2018   
 
 O. nr. 228/2018 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 285/30 mar. 2018   
 
 O. nr. 304/2018 
 Ordin privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate 
 M. Of. nr. 380/3 mai 2018   
 
 O. nr. 384/2018 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 378/3 mai 2018   
 
 O. nr. 519/2018 
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 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 581/9 iul. 2018   
 
 O. nr. 586/2018 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0187 Pajiştile lui Suciu 
 M. Of. nr. 619/18 iul. 2018   
 
 O. nr. 587/2018 
 Ordin privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului Rezervaţiei Pietrele Roşii de la Tulgheş 
 M. Of. nr. 638/23 iul. 2018   
 
 O. nr. 625/2018 
 Ordin privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România 
 M. Of. nr. 549/2 iul. 2018   
 
 O. nr. 626/2018 
 Ordin privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru specia Canis lupus 
 M. Of. nr. 583/10 iul. 2018   
 
 O. nr. 657/2018 

 Ordin pentru aprobarea zonelor de protecţie pentru punctele fixe de măsurare a calităţii aerului, incluse în Reţeaua Naţională de  
 Monitorizare a Calităţii Aerului 
 M. Of. nr. 654/27 iul. 2018   
 
 O. nr. 725/2018 
 Ordin pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018 
 M. Of. nr. 641/24 iul. 2018   
 
 O. nr. 741/2018 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect  
 de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane 
 M. Of. nr. 663/31 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1169/2018  (M. Of. nr. 942/7 nov. 2018) 
 
 
 O. nr. 760/2018 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin  
 promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru  
 vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ 
 M. Of. nr. 668/1 aug. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 393/2019  (M. Of. nr. 365/10 mai 2019) 
 - O. nr. 1031/2019  (M. Of. nr. 972/3 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 762/2018 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului--Valea Ierului, al siturilor  
 de importanţă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului şi ROSCI0021 Câmpia Ierului şi al ariilor naturale protejate de interes naţional  
 2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaştina Vermeş şi 2.183.  
 Complexul hidrografic Valea Rece 
 M. Of. nr. 694/9 aug. 2018   
 
 O. nr. 786/2018 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 702/13 aug. 2018   
 
 O. nr. 787/2018 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 693/8 aug. 2018   
 
 O. nr. 863/2018 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 
 M. Of. nr. 747/29 aug. 2018   
 
 O. nr. 864/2018 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0283 Cheile Doftanei 
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 M. Of. nr. 761/4 sep. 2018   
 
 O. nr. 879/2018 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0012 Braţul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la  
 Feteşti, IV. 34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la  
 Hârşova) 
 M. Of. nr. 779/11 sep. 2018   
 
 O. nr. 880/2018 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6.  
 Lacul Rodeanu 
 M. Of. nr. 779/11 sep. 2018   
 
 O. nr. 913/2018 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru speciile Boloria aquilonaris şi Colias myrmidone 
 M. Of. nr. 841/3 oct. 2018   
 
 O. nr. 1097/2018 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 882/19 oct. 2018   
 
 O. nr. 1122/2018 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Lynx lynx 
 M. Of. nr. 935/6 nov. 2018   
 
 O. nr. 1136/2018 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 914/30 oct. 2018   
 
 O. nr. 1195/2018 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 33/11 ian. 2019   
 
 O. nr. 1196/2018 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor 
 M. Of. nr. 991/22 nov. 2018   
 
 O. nr. 1271/2018 

 Ordin privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de  
 ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora 
 M. Of. nr. 34/11 ian. 2019   
 
 O. nr. 1287/2018 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de  
 energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională 
 M. Of. nr. 1061/14 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 232/2019  (M. Of. nr. 197/12 mar. 2019) 
 - O. nr. 856/2019  (M. Of. nr. 723/3 sep. 2019) 
 - O. nr. 121/2021  (M. Of. nr. 109/1 feb. 2021) 
 - O. nr. 2340/2021  (M. Of. nr. 1194/16 dec. 2021) 
 - O. nr. 2385/2021  (M. Of. nr. 1231/27 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 1305/2018 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate  
 neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice 
 M. Of. nr. 17/8 ian. 2019   
 
 O. nr. 1362/2018 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează  
 obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului 
 M. Of. nr. 39/15 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1555/2020  (M. Of. nr. 778/26 aug. 2020) 
 
 

- O. nr. 2190/2021  (M. Of. nr. 1234/28 dec. 2021) 
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 MINISTERUL MEDIULUI 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 1068/1652/2018 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite  
 grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini 
 M. Of. nr. 954/12 nov. 2018   
 MINISTERUL MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1214/3729/2018 
 Ordin privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produselor chimice care prezintă risc, precum şi modalităţile  
 de colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 770/2016 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.  
 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc 
 M. Of. nr. 107/12 feb. 2019   
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 489/2018 
 Ordin pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii 
 M. Of. nr. 77/26 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1485/2018  (M. Of. nr. 419/16 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 1069/2018 

 Ordin privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat  
 la asistentul personal profesionist 
 M. Of. nr. 299/3 apr. 2018   
 
 O. nr. 1085/2018 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul  
 2018 
 M. Of. nr. 323/12 apr. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1949/2018  (M. Of. nr. 820/25 sep. 2018) 
 
 
 O. nr. 1086/2018 

 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul  
 consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
 M. Of. nr. 336/17 apr. 2018   
 
 O. nr. 1254/2018 

 Ordin pentru aprobarea Instrumentului de monitorizare privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru  
 persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 
 M. Of. nr. 256/23 mar. 2018   
 
 O. nr. 1315/2018 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi  
 subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2017, precum şi în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 
 M. Of. nr. 326/13 apr. 2018   
 
 O. nr. 1618/2018 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018 
 M. Of. nr. 412/15 mai 2018   
 
 O. nr. 1619/2018 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018 
 M. Of. nr. 412/15 mai 2018   
 
 O. nr. 1680/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul  
 protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de  
 criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea  
 instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi "înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu  
 dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi" 
 M. Of. nr. 583/10 iul. 2018   
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 O. nr. 1690/2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de monitorizare şi control al activităţii asistentului personal profesionist 
 M. Of. nr. 586/11 iul. 2018   
 
 O. nr. 1691/2018 
 Ordin pentru aprobarea modelului atestatului de asistent personal profesionist 
 M. Of. nr. 600/13 iul. 2018   
 
 O. nr. 1884/2018 
 Ordin privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie 
 M. Of. nr. 740/28 aug. 2018   
 
 O. nr. 1902/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Servicii  
 comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente", a Procedurii de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de  
 interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale", precum şi a  
 modelului-cadru al contractului de finanţare 
 M. Of. nr. 814/24 sep. 2018   
 
 O. nr. 2004/2018 

 Ordin privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului şi contractului de internship, precum şi al cererii pentru solicitarea primei de  
 promovare a angajării 
 M. Of. nr. 865/12 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 790/2021  (M. Of. nr. 1045/2 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 2169/2018 
 Ordin de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariate ale personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 877/17 oct. 2018   
 
 O. nr. 2495/2018 
 Ordin privind aprobarea Listei ocupaţiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1 
 M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018   
 
 O. nr. 2524/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de  
 către serviciile de specialitate publice sau private 
 M. Of. nr. 74/30 ian. 2019   
 
 O. nr. 2525/2018 
 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică 
 M. Of. nr. 95/6 feb. 2019   
 
 O. nr. 2565/2018 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018 
 M. Of. nr. 1086/21 dec. 2018   
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 1151/4115/2018 
 Ordin privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze  
 programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare 
 M. Of. nr. 594/12 iul. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1288/5871/2020  (M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ    
 O. nr. 11/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei  
 de muncă 
 M. Of. nr. 216/9 mar. 2018   
 
 O. nr. 254/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul  
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 asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi a modelului acordului de integrare în muncă 
 M. Of. nr. 703/13 aug. 2018   
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI 

 Decizia nr. 878/2018 

 Decizie pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu  
 handicap 
 M. Of. nr. 976/19 nov. 2018   
 MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT 
 
 O. nr. 921/2018 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual  
 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 
 M. Of. nr. 509/21 iun. 2018   
 
 O. nr. 955/2018 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual  
 de microindustrlalizare 
 M. Of. nr. 571/6 iul. 2018   
 
 O. nr. 956/2018 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării  
 întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 571/6 iul. 2018   
 
 O. nr. 978/2018 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a  
 activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 
 M. Of. nr. 605/16 iul. 2018   
 
 O. nr. 1001/2018 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferentă proiectului "Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România"  
 din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene  
 extinse, Secţiunea 3 - Sectorul privat, Aria de concentrare 7: Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau  
 promovarea standardelor 
 M. Of. nr. 704/13 aug. 2018   
 
 O. nr. 1032/2018 

 Ordin privind aprobarea procedurii de acordare a atestatului în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în planul de afaceri  
 pentru desfăşurarea de activităţi comerciale 
 M. Of. nr. 727/23 aug. 2018   
 
 O. nr. 1033/2018 

 Ordin privind aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pentru obţinerea vizei de lungă şedere în România în  
 vederea desfăşurării de activităţi comerciale 
 M. Of. nr. 727/23 aug. 2018   
 
 O. nr. 1476/2018 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual  
 pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 947/9 nov. 2018   
 
 O. nr. 1854/2018 
 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation 
 M. Of. nr. 1080/20 dec. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1133/2019  (M. Of. nr. 509/24 iun. 2019) 
 - O. nr. 902/2020  (M. Of. nr. 342/28 apr. 2020) 
 - O. nr. 2654/2020  (M. Of. nr. 721/11 aug. 2020) 
 
 
 MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 
 
 O. nr. 24/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordinea, în coordonarea  
 şi sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 
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 M. Of. nr. 135/13 feb. 2018   
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 16/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului "N. N. Săveanu" Vidra 
 M. Of. nr. 59/19 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 435/2020  (M. Of. nr. 250/26 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 79/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Recuperare Borşa 
 M. Of. nr. 98/1 feb. 2018   
 
 O. nr. 81/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Zam 
 M. Of. nr. 99/1 feb. 2018   
 
 O. nr. 81/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 113/6 feb. 2018   
 
 O. nr. 110/2018 

 Ordin pentru aprobarea normelor metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005 referitoare la  
 vaccinarea contra febrei galbene şi/sau a altor boli care pot constitui o ameninţare pentru sănătatea publică 
 M. Of. nr. 136/13 feb. 2018   
 
 O. nr. 253/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative 
 M. Of. nr. 199/5 mar. 2018   
 
 O. nr. 254/2018 

 Ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care  
 casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 
 M. Of. nr. 195/2 mar. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 528/2018  (M. Of. nr. 366/26 apr. 2018) 
 - O. nr. 575/2018  (M. Of. nr. 406/11 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 329/2018 

 Ordin privind aprobarea Normelor şi Cerinţelor de bună practică cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului  
 de calitate în unităţile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine 
 M. Of. nr. 247/21 mar. 2018   
 
 O. nr. 344/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani 
 M. Of. nr. 253/22 mar. 2018   
 
 O. nr. 345/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant  
 Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 257/23 mar. 2018   
 
 O. nr. 346/2018 

 Ordin privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al Serviciului de  
 Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi a indicatorilor de performanţă a activităţii managerului general 
 M. Of. nr. 274/28 mar. 2018   
 
 O. nr. 351/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Oncologic "Prof. dr. Ion Chiricuţă" Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 272/28 mar. 2018   
 
 O. nr. 382/2018 

 Ordin privind constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Sănătăţii a Comitetului de coordonare privind pregătirea şi  
 exercitarea de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene 
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 M. Of. nr. 296/2 apr. 2018   
 
 O. nr. 384/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Regional de Oncologie Iaşi 
 M. Of. nr. 396/9 mai 2018   
 
 O. nr. 402/2018 
 Ordin privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană 
 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1152/2019  (M. Of. nr. 642/2 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 472/2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Gătaia 
 M. Of. nr. 374/2 mai 2018   
 
 O. nr. 490/2018 

 Ordin privind aprobarea preţurilor maximale cu ridicata fără TVA pentru medicamentele Octagam 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50  
 mg/ml, cutie cu 1 flacon a 50 ml soluţie perfuzabilă, şi Octagam 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon a 100 ml  
 soluţie perfuzabilă 
 M. Of. nr. 332/16 apr. 2018   
 
 O. nr. 606/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor si unităţilor medicale mobile 
 M. Of. nr. 432/22 mai 2018   
 
 O. nr. 652/2018 

 Ordin privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă  
 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon x 100 ml soluţie perfuzabilă (5 g) 
 M. Of. nr. 422/17 mai 2018   
 
 O. nr. 692/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii  
 "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti 
 M. Of. nr. 461/5 iun. 2018   
 
 O. nr. 714/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de raportare cu privire la ingrediente şi emisii ale produselor din tutun, produselor  
 din plante pentru fumat, ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere 
 M. Of. nr. 498/18 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1950/2019  (M. Of. nr. 1/6 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 738/2018 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene 
 M. Of. nr. 502/19 iun. 2018   
 
 O. nr. 742/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan",  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 560/4 iul. 2018   
 
 O. nr. 749/2018 

 Ordin privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul IG VENA 5 g/100 ml, soluţie perfuzabilă 5 g/100  
 ml, cutie cu un flacon din sticlă incoloră a 100 ml soluţie perfuzabilă şi un set pentru administrare 
 M. Of. nr. 491/14 iun. 2018   
 
 O. nr. 902/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului "Provocări în sănătatea  
 publică la nivel european" finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 
 M. Of. nr. 668/1 aug. 2018   
 
 O. nr. 936/2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la concursul de rezidenţiat 
 M. Of. nr. 719/21 aug. 2018   
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 O. nr. 1137/2018 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti,  
 moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali 
 M. Of. nr. 827/27 sep. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1403/2019  (M. Of. nr. 783/26 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 1251/2018 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de gestionare a sângelui pacientului în perioada perioperatorie 
 M. Of. nr. 877/17 oct. 2018   
 
 O. nr. 1270/2018 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice  
 universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 18 noiembrie 2018 
 M. Of. nr. 864/11 oct. 2018   
 
 O. nr. 1304/2018 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018 
 M. Of. nr. 867/12 oct. 2018   
 
 O. nr. 1390/2018 

 Ordin privind constituirea Comisiei pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în  
 controlul oficial al apei potabile 
 M. Of. nr. 940/7 nov. 2018   
 
 O. nr. 1453/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al  
 Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov 
 M. Of. nr. 977/19 nov. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1375/2021  (M. Of. nr. 756/3 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 1473/2018 

 Ordin pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de  
 completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de  
 siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman 
 M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018   
 
 O. nr. 1525/2018 

 Ordin privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul PRIVIGEN 100 mg/ml, soluţie perfuzabilă 100  
 mg/ml, cutie cu un flacon x 50 ml soluţie perfuzabilă 
 M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018   
 
 O. nr. 1537/2018 

 Ordin privind stabilirea atribuţiilor principale ale responsabililor cu managementul calităţii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor  
 aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia pentru implementarea şi gestionarea Sistemului de management al calităţii  
 bazat pe standardul SR EN ISO 9001:2015 
 M. Of. nr. 1093/21 dec. 2018   
 
 O. nr. 1562/2018 
 Ordin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Registrului pacienţilor cu boală cronică de rinichi în stadiul de predializă 
 M. Of. nr. 1091/21 dec. 2018   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 15/2018/1311/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi  
 indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 31/12 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 502/417/2020  (M. Of. nr. 253/27 mar. 2020) 
 - O. nr. 633/470/2020  (M. Of. nr. 321/16 apr. 2020) 
 - O. nr. 872/543/2020  (M. Of. nr. 435/22 mai 2020) 
 - O. nr. 1074/724/2020  (M. Of. nr. 503/12 iun. 2020) 
 - O. nr. 1395/830/2020  (M. Of. nr. 708/6 aug. 2020) 
 - O. nr. 1602/946/2020  (M. Of. nr. 865/22 sep. 2020) 



 

 2944

 - O. nr. 1818/1111/2020  (M. Of. nr. 993/27 oct. 2020) 
 - O. nr. 1398/729/2021  (M. Of. nr. 745/30 iul. 2021) 
 - O. nr. 1898/855/2021  (M. Of. nr. 905/21 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 78/14/2018 

 Ordin privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017  
 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,  
 modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 M. Of. nr. 72/25 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 856/544/2019  (M. Of. nr. 464/7 iun. 2019) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 397/836/2018 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea  
 pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a  
 dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 
 M. Of. nr. 273/28 mar. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 332/16 apr. 2018) 
 Modificări: 
 - O. nr. 841/1097/2018  (M. Of. nr. 545/29 iun. 2018) 
 - O. nr. 910/1161/2018  (M. Of. nr. 634/20 iul. 2018) 
 - O. nr. 1512/1546/2018  (M. Of. nr. 1018/29 nov.  
 2018) 
 - O. nr. 1545/1560/2018  (M. Of. nr. 1063/17 dec. 2018) 
 - O. nr. 1560/1592/2018  (M. Of. nr. 1088/21 dec. 2018) 
 - O. nr. 273/251/2019  (M. Of. nr. 163/28 feb. 2019) 
 - O. nr. 329/262/2019  (M. Of. nr. 201/13 mar. 2019) 
 - O. nr. 442/290/2019  (M. Of. nr. 236/27 mar. 2019) 
 - O. nr. 980/610/2019  (M. Of. nr. 530/28 iun. 2019) 
 - O. nr. 1321/783/2019  (M. Of. nr. 721/2 sep. 2019) 
 - O. nr. 1483/884/2019  (M. Of. nr. 812/7 oct. 2019) 
 - O. nr. 1701/986/2019  (M. Of. nr. 908/11 nov. 2019) 
 - O. nr. 1927/1159/2019  (M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019) 
 - O. nr. 539/437/2020  (M. Of. nr. 267/31 mar. 2020) 
 - O. nr. 803/530/2020  (M. Of. nr. 389/14 mai 2020) 
 - O. nr. 1011/709/2020  (M. Of. nr. 475/4 iun. 2020) 
 - O. nr. 1508/933/2020  (M. Of. nr. 814/3 sep. 2020) 
 - O. nr. 1844/1119/2020  (M. Of. nr. 1013/30 oct. 2020) 
 - O. nr. 2051/1160/2020  (M. Of. nr. 1154/27 nov.  
 2020) 
 - O. nr. 2172/2020  (M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020) 
 - O. nr. 74/108/2021  (M. Of. nr. 102/29 ian. 2021) 
 - O. nr. 451/428/2021  (M. Of. nr. 328/31 mar. 2021) 
 - O. nr. 553/471/2021  (M. Of. nr. 460/29 apr. 2021) 
 - O. nr. 1119/640/2021  (M. Of. nr. 659/2 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 399/834/2018 

 Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului  
 nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a  
 medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 
 M. Of. nr. 271/28 mar. 2018   
 
 O. nr. 400/833/2018 

 Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii  
 Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei  
 medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 
 M. Of. nr. 271/28 mar. 2018   
 
 O. nr. 735/976/2018 

 Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a  
 contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat 
 M. Of. nr. 487/13 iun. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1223/715/2019  (M. Of. nr. 661/8 aug. 2019) 
 - O. nr. 501/394/2020  (M. Of. nr. 255/27 mar. 2020) 
 
 

- O. nr. 2168/1189/2020  (M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
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 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 
 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 

 O. nr. 1238/M162/102/3868/C/9501/494/280/919/2018 
 Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de  
 servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale  
 în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua  
 sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în  
 relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi  
 furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele 
 M. Of. nr. 872/16 oct. 2018   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 1272/5295/2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018 
 M. Of. nr. 867/12 oct. 2018   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 752/3978/136/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică 
 M. Of. nr. 517/25 iun. 2018   
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 O. nr. 14/2018 

 Ordin pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de  
 către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2018 
 M. Of. nr. 44/17 ian. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 201/2018  (M. Of. nr. 235/16 mar. 2018) 
 
 
 O. nr. 157/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurilor şi condiţiilor privind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor  
 mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în  
 străinătate 
 M. Of. nr. 221/12 mar. 2018   
 
 O. nr. 386/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru Ministerul Tineretului şi Sportului şi  
 unităţile din subordinea acestuia 
 M. Of. nr. 469/7 iun. 2018   
 
 O. nr. 438/2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă 
 M. Of. nr. 520/25 iun. 2018   
 
 O. nr. 445/2018 
 Ordin privind aprobarea Programului naţional de utilitate publică "România în mişcare" 
 M. Of. nr. 541/29 iun. 2018   
 
 O. nr. 664/2018 
 Ordin privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive 
 M. Of. nr. 804/19 sep. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 321/2019  (M. Of. nr. 95/6 feb. 2019) 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 O. nr. 326/2018 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene  
 a organismelor de evaluare a conformităţii ambarcaţiunilor de agrement, motovehiculelor nautice şi echipamentelor maritime 
 M. Of. nr. 355/24 apr. 2018   
 
 O. nr. 333/2018 
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 Ordin privind aprobarea ghidului pentru gestionarea siguranţei şi protecţiei sănătăţii navigatorilor la bordul navelor care arborează  
 pavilion român, conform prevederilor Convenţiei privind munca în sectorul maritim (MLC 2006) 
 M. Of. nr. 300/3 apr. 2018   
 
 O. nr. 335/2018 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât  
 piloţii de mare largă 
 M. Of. nr. 293/2 apr. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1083/2019  (M. Of. nr. 669/12 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 336/2018 

 Ordin privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanţa, a portului Midia şi a portului Mangalia aparţinând  
 Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 269/27 mar. 2018   
 
 O. nr. 379/2018 

 Ordin privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional  
 Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., pentru anii 2018-2020 
 M. Of. nr. 315/10 apr. 2018   
 
 O. nr. 408/2018 

 Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi  
 efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.416(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016 
 M. Of. nr. 393/8 mai 2018   
 
 O. nr. 409/2018 

 Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia  
 inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia  
 A.1049(27) din 30 noiembrie 2011, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de  
 siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016 
 M. Of. nr. 393/8 mai 2018   
 
 O. nr. 410/2018 

 Ordin pentru acceptarea rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor  
 periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia  
 Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva 
 M. Of. nr. 375/2 mai 2018   
 
 O. nr. 411/2018 

 Ordin pentru acceptarea amendamentelor la Partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart  
 (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.417(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25  
 noiembrie 2016, precum şi a amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de  
 cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara  
 STCW.6/Circ.12 din 25 noiembrie 2016 
 M. Of. nr. 379/3 mai 2018   
 
 O. nr. 432/2018 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa,  
 devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 
 M. Of. nr. 382/4 mai 2018   
 
 O. nr. 444/2018 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu  
 acestea de către Autoritatea Navală Română 
 M. Of. nr. 389/7 mai 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 439/24 mai 2018) 
 
 
 O. nr. 445/2018 

 Ordin privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Medgidia, a portului Basarabi, a portului Ovidiu şi a portului  
 Luminiţa, aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 390/7 mai 2018   
 
 O. nr. 499/2018 
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 Ordin privind asigurarea reprezentării autorităţii de aviaţie civilă din România în cadrul Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile 
 M. Of. nr. 401/10 mai 2018   
 
 O. nr. 677/2018 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR "Salturi cu paraşuta" 
 M. Of. nr. 389/7 mai 2018   
 
 O. nr. 941/2018 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2018 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al  
 mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a  
 Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva 
 M. Of. nr. 436/23 mai 2018   
 
 O. nr. 960/2018 

 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare nr. 56-003: 2018 "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea,  
 dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor-bar, vagoanelor-restaurant/bistro, vagoanelor-cuşetă şi de dormit" 
 M. Of. nr. 522/26 iun. 2018   
 
 O. nr. 962/2018 

 Ordin privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot refăcute pentru Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti şi pentru  
 Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa -Aurel Vlaicu 
 M. Of. nr. 431/22 mai 2018   
 
 O. nr. 974/2018 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public  
 în transportul feroviar public de călători 
 M. Of. nr. 443/25 mai 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 537/2019  (M. Of. nr. 178/6 mar. 2019) - modifică titlul, art. 1 și titlul anexei 
 
 
 O. nr. 975/2018 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din  
 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la  
 anexa VI la MARPOL - (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor), adoptate de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională prin Rezoluţia MEPC.278(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016 
 M. Of. nr. 457/4 iun. 2018   
 
 O. nr. 976/2018 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către  
 nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa I la MARPOL (Formular B al  
 Suplimentului la Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu hidrocarburi), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin  
 Rezoluţia MEPC.276(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016 
 M. Of. nr. 455/31 mai 2018   
 
 O. nr. 978/2018 

 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la  
 ambarcaţiuni de agrement 
 M. Of. nr. 470/7 iun. 2018   
 
 O. nr. 979/2018 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către  
 nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta -Amendamente la anexa V la MARPOL (Substanţele HME şi  
 modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin  
 Rezoluţia MEPC.277(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016 
 M. Of. nr. 470/7 iun. 2018   
 
 O. nr. 1077/2018 

 Ordin pentru exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la punctul 9.1 din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.854/2017  
 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., cu ocazia Centenarului  
 României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial 
 M. Of. nr. 533/27 iun. 2018   
 
 O. nr. 1079/2018 
 Ordin pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSAC 
 M. Of. nr. 588/11 iul. 2018   
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 O. nr. 1173/2018 

 Ordin privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. de a modifica preţurile unitare ale  
 Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XV contractual, şi de a semna  
 un act adiţional în acest sens 
 M. Of. nr. 676/3 aug. 2018   
 
 O. nr. 1290/2018 

 Ordin pentru publicarea amendamentelor la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart  
 (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara  
 STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017 
 M. Of. nr. 749/30 aug. 2018   
 
 O. nr. 1299/2018 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.426(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017 
 M. Of. nr. 824/26 sep. 2018   
 
 O. nr. 1307/2018 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI "Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de  
 zbor instrumental", ediţia 2/2018 
 M. Of. nr. 772/7 sep. 2018   
 
 O. nr. 1463/2018 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -  
 S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere 
 M. Of. nr. 881/18 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 748/2019  (M. Of. nr. 303/18 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 1465/2018 

 Ordin privind aprobarea siglei, a modelelor legitimaţiei şi insignei de inspector al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa  
 Aviaţiei Civile 
 M. Of. nr. 839/2 oct. 2018   
 
 O. nr. 1472/2018 
 Ordin pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară 
 M. Of. nr. 844/4 oct. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 245/2021  (M. Of. nr. 392/15 apr. 2021) 
 - O. nr. 955/2021  (M. Of. nr. 702/15 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 1488/2018 

 Ordin pentru publicarea amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru  
 prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta -Amendamente la anexa VI la  
 MARPOL (Desemnarea zonelor de control al emisiilor Marea Baltică şi Marea Nordului pentru nivelul III de NOx) (Informaţii care  
 trebuie incluse în nota de livrare a buncherului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.286(71) a  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 7 iulie 2017 
 M. Of. nr. 871/15 oct. 2018   
 
 O. nr. 1503/2018 

 Ordin privind aprobarea nivelului cotizaţiei anuale plătite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi al tarifelor percepute de  
 Aeroclubul României în cazul activităţilor pentru terţi 
 M. Of. nr. 863/11 oct. 2018   
 
 O. nr. 1536/2018 
 Ordin pentru aprobarea Planurilor de acţiune destinate gestionării zgomotului şi a efectelor acestuia pentru portul Galaţi 
 M. Of. nr. 867/12 oct. 2018   
 
 O. nr. 1537/2018 
 Ordin pentru aprobarea Planurilor de acţiune destinate gestionării zgomotului şi a efectelor acestuia pentru portul Brăila 
 M. Of. nr. 870/15 oct. 2018   
 
 O. nr. 172/2018 
 Ordin privind Procedura de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători 
 M. Of. nr. 878/18 oct. 2018   
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 O. nr. 1597/2018 

 Ordin privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptat de Organizaţia  
 Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.122(75) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2002, aşa cum a fost integral  
 amendat prin Rezoluţia MSC.406(96) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2016 si ulterior rectificat prin documentul MSC  
 96/25/Add.2/Corr. 1 din 26 octombrie 2017 
 M. Of. nr. 961/14 nov. 2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 1056/2020  (M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 1610/2018 

 Ordin privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016--2018 al Societăţii de  
 Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea  
 Actului adiţional nr. 2 pe anul 2018, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 78/2018 
 M. Of. nr. 974/16 nov. 2018   
 
 O. nr. 1780/2018 

 Ordin pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de securitate pentru zborurile charter directe spre România, cu originea pe unele  
 aeroporturi din state terţe 
 M. Of. nr. 1050/11 dec. 2018   
 
 O. nr. 1836/2018 
 Ordin pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. 
 M. Of. nr. 1092/21 dec. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 53/21 ian. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 228/2019  (M. Of. nr. 1036/24 dec. 2019) 
 - O. nr. 2066/2020  (M. Of. nr. 1224/14 dec. 2020) 
 - O. nr. 2207/2020  (M. Of. nr. 1292/24 dec. 2020) 
 - O. nr. 213/2021  (M. Of. nr. 325/31 mar. 2021) 
 - O. nr. 1414/2021  (M. Of. nr. 1167/9 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 1853/2018 

 Ordin privind aprobarea Normelor specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă şi  
 modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar 
 M. Of. nr. 22/9 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1926/2020  (M. Of. nr. 1094/17 nov. 2020) - la data de 17 decembrie 2020 
 
 
 O. nr. 1878/2018 

 Ordin privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului aeroportuar ambiental pentru Aeroportul  
 Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu 
 M. Of. nr. 1097/22 dec. 2018   
 
 O. nr. 1905/2018 

 Ordin privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de  
 Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A. aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea  
 Actului adiţional nr. 4 pentru anul 2018, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
 nr. 101/2018 
 M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 1249/132/2018 
 Ordin privind instituirea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele  
 sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de  
 persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală 
 M. Of. nr. 1056/13 dec. 2018   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 275/M.57/2018 
 Ordin pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2 Cernavodă 
 M. Of. nr. 389/7 mai 2018   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 



 

 2950

 O. nr. 1236/6509/126/2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc  
 masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 
 M. Of. nr. 48/18 ian. 2019   
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ 

 Decizia nr. 381/2018 

 Decizie privind stabilirea valorii compensaţiei unitare pentru transportul feroviar public de călători şi a volumului de transport feroviar  
 public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul  pachetului minim social pentru care aceştia  
 primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2018 
 M. Of. nr. 452/31 mai 2018   
 
 Decizia nr. 482/2018 

 Decizia privind actualizarea contractelor de servicii publice valabile în perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019, încheiate cu  
 operatorii de transport feroviar 
 M. Of. nr. 899/25 oct. 2018   
 MINISTERUL TURISMULUI 
 
 O. nr. 1183/2018 

 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare a "Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de  
 către agenţiile de turism organizatoare" 
 M. Of. nr. 878/18 oct. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 874/2019  (M. Of. nr. 845/17 oct. 2019) 

 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
 
 Decizia nr. 6/2018 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrate nr. 1/2018 din 22.01.2018 în Dosarul arbitrai  
 nr. 1/2017 a Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor din 22.01.2018 privind stabilirea formei finale a  
 Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2018   
 
 Decizia nr. 17/2018 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor - UCMR-ADA drept  
 colector unic al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către  
 organismele de radiodifuziune 
 M. Of. nr. 189/1 mar. 2018   
 
 Decizia nr. 27/2018 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbítrale nr. 2 din 5 martie 2018 şi a Opiniei separate la  
 Hotărârea arbitrală nr. 2 din 5 martie 2018 pronunţate în Dosarul arbitrai nr. 1/2014 
 M. Of. nr. 244/20 mar. 2018   
 
 Decizia nr. 32/2018 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea Centrului Român pentru  
 Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii  
 de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele  
 de gestiune colectivă beneficiare 
 M. Of. nr. 253/22 mar. 2018   
 
 Decizia nr. 33/2018 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi  
 (CREDIDAM) drept colector unic pentru artişti interpreţi şi executanţi al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de  
 fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de  
 gestiune colectivă beneficiare 
 M. Of. nr. 253/22 mar. 2018   
 
 Decizia nr. 49/2018 

 Decizie privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi  
 producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către  
 organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie 
 M. Of. nr. 414/15 mai 2018   
 
 Decizia nr. 50/2018 

 Decizie privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi  
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 producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea şi utilizarea prin modalitatea "Catch-up TV" a fonogramelor publicate în scop  
 comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie 
 M. Of. nr. 414/15 mai 2018   
 
 

PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 74/2018 

 Decizie privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2018 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia  
 infrastructurilor critice 
 M. Of. nr. 145/15 feb. 2018   
 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
 
 O. nr. 694/2018 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor  
 de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului,  
 devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 
 M. Of. nr. 434/22 mai 2018     
 

  
 
 2019 
 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 432/2019 
 Decizie pentru aprobarea criteriilor de prioritizare a transportului deţinuţilor între unităţile penitenciare 
 M. Of. nr. 444/4 iun. 2019   
 
 Decizia nr. 492/2019 

 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea controalelor în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în  
 unităţile subordonate 
 M. Of. nr. 676/14 aug. 2019   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR MATERIALE 

 Decizia nr. 10/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 7.992/2006 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul  
 Icoana, judeţul Giurgiu, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Arcotex - S.R.L., aprobată  
 prin Hotărârea Guvernului nr. 1.277/2008 
 M. Of. nr. 111/13 feb. 2019   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 O. nr. 51/2019 
 Ordin pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată 
 M. Of. nr. 38/15 ian. 2019   
 
 O. nr. 97/2019 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi  
 entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" 
 M. Of. nr. 67/28 ian. 2019   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
 
 O. nr. 6/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 83/1 feb. 2019   
 
 O. nr. 8/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 117/14 feb. 2019   
 
 O. nr. 9/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 121/15 feb. 2019 
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 O. nr. 10/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 121/15 feb. 2019   
 
 O. nr. 16/2019 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale  
 subordonate 
 M. Of. nr. 30/10 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 796/2019  (M. Of. nr. 174/5 mar. 2019) 
 - O. nr. 3470/2019  (M. Of. nr. 5/7 ian. 2020) 
 - O. nr. 1445/2020  (M. Of. nr. 553/26 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 19/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 88/4 feb. 2019   
 
 O. nr. 24/2019 
 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Cilibia din judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 98/7 feb. 2019   
 
 O. nr. 36/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2019   
 
 O. nr. 55/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Bocşa din judeţul Caraş-Severin 
 M. Of. nr. 116/14 feb. 2019   
 
 O. nr. 56/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Maliuc din judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 116/14 feb. 2019   
 
 O. nr. 57/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 111/13 feb. 2019   
 
 O. nr. 64/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu 
 M. Of. nr. 110/12 feb. 2019   
 
 O. nr. 65/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Străoane din judeţul Vrancea 
 M. Of. nr. 139/21 feb. 2019   
 
 O. nr. 66/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 139/21 feb. 2019   
 
 O. nr. 101/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 140/21 feb. 2019   
 
 O. nr. 102/2019 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 133/19 feb. 2019   
 
 O. nr. 103/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Gorj 
 M. Of. nr. 125/18 feb. 2019   
 
 O. nr. 104/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 20 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 124/18 feb. 2019   
 
 O. nr. 105/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 124/18 feb. 2019   
 
 O. nr. 106/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 145/22 feb. 2019   
 
 O. nr. 198/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Robăneşti din judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 114/13 feb. 2019   
 
 O. nr. 199/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Alba 
 M. Of. nr. 114/13 feb. 2019   
 
 O. nr. 660/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 163/28 feb. 2019   
 
 O. nr. 662/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 150/26 feb. 2019   
 
 O. nr. 663/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 20 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 159/28 feb. 2019   
 
 O. nr. 664/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 151/26 feb. 2019   
 
 O. nr. 670/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea  
 administrativ-teritorială Baloteşti din judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 183/7 mar. 2019   
 
 O. nr. 671/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 169/4 mar. 2019   
 
 O. nr. 731/2019 
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 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 172/4 mar. 2019   
 
 O. nr. 732/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 172/4 mar. 2019   
 
 O. nr. 764/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 39 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
  M. Of. nr. 203/14 mar. 2019 
  
 
 O. nr. 771/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 213/18 mar. 2019   
 
 O. nr. 772/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 de unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 227/25 mar. 2019   
 
 O. nr. 773/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 213/18 mar. 2019   
 
 O. nr. 774/2019 

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi  
 administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 204/14 mar. 2019   
 
 O. nr. 788/2019 

 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Vulcana-Băi din judeţul  
 Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 214/19 mar. 2019   
 
 O. nr. 810/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Hărman din judeţul Braşov în  
 care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 232/26 mar. 2019   
 
 O. nr. 811/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din două unităti administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman în  
 care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 238/28 mar. 2019   
 
 O. nr. 812/2019 
 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Dobreni din judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 247/1 apr. 2019   
 
 O. nr. 813/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 253/2 apr. 2019   
 
 O. nr. 852/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Bălceşti din judeţul Vâlcea în  
 care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 312/22 apr. 2019   
 
 O. nr. 853/2019 
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 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 312/22 apr. 2019   
 
 O. nr. 854/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 261/4 apr. 2019   
 
 O. nr. 855/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 2 unităti administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 262/5 apr. 2019   
 
 O. nr. 856/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe din judeţul  

 Covasna în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 262/5 apr. 2019   
 
 O. nr. 857/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 232/26 mar. 2019   
 
 O. nr. 858/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 4 unităti administrativ-teritoriale din judeţul Arad în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 276/11 apr. 2019   
 
 O. nr. 868/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 255/3 apr. 2019   
 
 O. nr. 869/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi în care  
 se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 254/2 apr. 2019   
 
 O. nr. 870/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman în care  
 se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 303/18 apr. 2019   
 
 O. nr. 871/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Cicăneşti din judeţul Argeş în  
 care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 256/3 apr. 2019   
 
 O. nr. 872/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 21 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova în care  
 se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 263/5 apr. 2019   
 
 O. nr. 873/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 248/1 apr. 2019   
 
 O. nr. 874/2019 
 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unitătii administrativ-teritoriale Băleni din judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 267/8 apr. 2019   
 
 O. nr. 934/2019 
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 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 21 de unităţi administrativteritoriale din judeţul Mureş în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 306/19 apr. 2019   
 
 O. nr. 935/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Laşi în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 303/18 apr. 2019   
 
 O. nr. 936/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 4 unităti administrativ-teritoriale 9 din judeţul Argeş în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 268/9 apr. 2019   
 
 O. nr. 937/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 7 unităti administrativ-teritoriale din judeţul Argeş în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 270/9 apr. 2019   
 
 O. nr. 944/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 286/15 apr. 2019   
 
 O. nr. 1006/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 322/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 1007/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Belin din judeţul Covasna în  
 care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 285/15 apr. 2019   
 
 O. nr. 1008/2019 
 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Luciu din judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 341/3 mai 2019   
 
 O. nr. 1009/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 341/3 mai 2019   
 
 O. nr. 1010/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectorului cadastral din unitatea administrativ-teritorială Poienarii de Muscel din judeţul  
 Argeş în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 321/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 1011/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Deva din judeţul Hunedoara în  
 care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 321/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 1012/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 321/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 1019/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectorului cadastral din unitatea administrativ-teritorială Voila din judeţul Braşov în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 322/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 1021/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Estelnic din judeţul Covasna în  
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 care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 321/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 1022/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 2 unităti administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 321/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 1039/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 306/19 apr. 2019   
 
 O. nr. 1040/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 11 unităti administrativ-teritoriale din judeţul Mureş în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 320/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 1041/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 5 unităti administrativ- teritoriale din judeţul Cluj în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 330/25 apr. 2019   
 
 O. nr. 1042/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 5 unităti administrativ-teritoriale din judeţul Bistrlţa-Năsăud în  
 care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 330/25 apr. 2019   
 
 O. nr. 1044/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 310/22 apr. 2019   
 
 O. nr. 1045/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 8 unităti administrativ-teritoriale din judeţul Timiş în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 316/23 apr. 2019   
 
 O. nr. 1046/2019 
 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Diculeşti din judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 296/17 apr. 2019   
 
 O. nr. 1092/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 9 unităti administrativ - teritoriale din judeţul Suceava în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 320/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 1093/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unităţile administrativ-teritoriale Cornu şi  
 Gorgota din judeţul Prahova 
 M. Of. nr. 307/19 apr. 2019   
 
 O. nr. 1094/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 9 unităti administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman în care  
 se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 326/25 apr. 2019   
 
 O. nr. 1101/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Vulpeni din judeţul Olt în care  
 se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 318/23 apr. 2019   
 
 O. nr. 1102/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
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 M. Of. nr. 329/25 apr. 2019   
 
 O. nr. 1103/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 355/8 mai 2019   
 
 O. nr. 1160/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 346/6 mai 2019   
 
 O. nr. 1161/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Luica din  
 judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 364/10 mai 2019   
 
 O. nr. 1162/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Cristian  
 din judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 364/10 mai 2019   
 
 O. nr. 1622/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Călineşti-Oaş din judeţul Satu  
 Mare în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 391/20 mai 2019   
 
 O. nr. 1624/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Sâncel din judeţul Alba în care  
 se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 362/9 mai 2019   
 
 O. nr. 1651/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 13 unităti administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa în care  
 se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 394/21 mai 2019   
 
 O. nr. 1667/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 7 unităti administrativ-teritoriale din judeţul Suceava în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 391/20 mai 2019   
 
 O. nr. 1685/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Romuli  
 din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 391/20 mai 2019   
 
 O. nr. 1694/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 9 unităti administrativ- teritoriale din judeţul Constanţa în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 383/16 mai 2019   
 
 O. nr. 1695/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 399/22 mai 2019   
 
 O. nr. 1696/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Roşia de Secaş din judeţul Alba  
 în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 402/22 mai 2019   
 
 O. nr. 1746/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa în care  
 se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
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 M. Of. nr. 464/7 iun. 2019   
 
 O. nr. 1747/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 25 de unităţi administrativ- teritoriale din judeţul Dâmboviţa în  
 care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 466/10 iun. 2019   
 
 O. nr. 1764/2019 

 Ordin privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională  
 de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 
 M. Of. nr. 466/10 iun. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3407/2019  (M. Of. nr. 1023/19 dec. 2019) 
 - O. nr. 1552/2020  (M. Of. nr. 731/13 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 1768/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Măneşti din judeţul Dâmboviţa  
 în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 450/5 iun. 2019   
 
 O. nr. 1776/2019 
 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Coţofenii din Dos, judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 455/6 iun. 2019   
 
 O. nr. 1777/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare în care se  
 derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 465/10 iun. 2019   
 
 O. nr. 1788/2019 
 Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Rogova din judeţul Mehedinţi 
 M. Of. nr. 455/6 iun. 2019   
 
 O. nr. 1789/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Moşoaia  
 din judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 426/30 mai 2019   
 
 O. nr. 1795/2019 

 Ordin privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Vălenii de Munte din judeţul  
 Prahova în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică 
 M. Of. nr. 478/12 iun. 2019   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 
 
 O. nr. 14409/2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate 
 M. Of. nr. 841/16 oct. 2019 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 16647/2019  (M. Of. nr. 970/2 dec. 2019) 

 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 341/42/2019 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind confirmarea existenţei situaţiei de boală la societăţile din sectorul crescătorilor de suine a căror  
 activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din  
 sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane 
 M. Of. nr. 221/21 mar. 2019   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 Decizia nr. 1/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.490/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul  
 Milcov, judeţul Vrancea, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2003, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi  
 Societatea Sibarex - S.A. 
 M. Of. nr. 55/22 ian. 2019   
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 Decizia nr. 2/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.514/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul  
 Şuşiţa, judeţul Vrancea, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea "Sibarex" - S.A., aprobată prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 409/2003 
 M. Of. nr. 62/25 ian. 2019   
 
 Decizia nr. 5/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 20.515/2017 pentru explorarea resurselor de lignit în perimetrul  
 Tăbârţa-Floreşti, Judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MOTRULENI  
 MINERAL GROUP - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 388/2017 privind  
 aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare 
 M. Of. nr. 80/31 ian. 2019   
 
 Decizia nr. 16/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.551/2000 pentru exploatarea cărbunelui brun în perimetrul Lighidia,  
 judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială BIHARIA MINERALE -  
 S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2008 
 M. Of. nr. 216/19 mar. 2019   
 
 Decizia nr. 18/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 974/1999 de concesiune pentru exploatarea resurselor de andezit industrial  
 şi construcţii în perimetrul Valea Tisei - Cavnic, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi  
 Societatea Comercială "A - Z COM" - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.435/2002 
 M. Of. nr. 255/3 apr. 2019   
 
 Decizia nr. 20/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.141/2000 de concesiune pentru exploatarea resurselor de argilă comună  
 în perimetrul Tăşnad, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială  
 CERAMICA - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2002 
 M. Of. nr. 260/4 apr. 2019   
 
 Decizia nr. 24/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.586/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de argilă comună  
 în perimetrul Câmpia Turzii, judeţul Cluj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "CERCON  
 ARIEŞUL- S.A.", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 202/2004 
 M. Of. nr. 277/11 apr. 2019   
 
 Decizia nr. 27/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 5.730/2004 pentru exploatarea resurselor de andezit  
 industrial şi de construcţie în perimetrul Brătuleasa, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea  
 Comercială "ECA 2000" - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 177/2008 
 M. Of. nr. 356/8 mai 2019   
 
 Decizia nr. 28/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 6.382/2005 pentru exploatarea resurselor de andezit  
 industrial şi de construcţie în perimetrul Valea Dosului, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi  
 Societatea Comercială "ECA 2000" - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 178/2008 
 M. Of. nr. 356/8 mai 2019   
 
 Decizia nr. 29/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.241/2001 pentru exploatarea resurselor de bentonită în perimetrul Valea  
 Chioarului, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială BENTONITĂ- S.A.,  
 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2002 
 M. Of. nr. 370/13 mai 2019   
 
 Decizia nr. 42/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 2.305/2001 pentru exploatarea resurselor de argilă comună  
 în perimetrul Crăciuneşti-Sighet, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială  
 "Consim" - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2002 
 M. Of. nr. 447/5 iun. 2019   
 
 Decizia nr. 52/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 2.824/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş  
 în perimetrul Bulei Est, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "DRUMCO" -  
 S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 200/2004 
 M. Of. nr. 502/21 iun. 2019   
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 Decizia nr. 53/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 1.548/2000 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş  
 în perimetrul Gaitiu, judeţul Alba, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "APULLUM  
 CONS" - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.819/2004 
 M. Of. nr. 502/21 iun. 2019   
 
 Decizia nr. 56/2019 

 Decizie privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.439/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă  
 geotermală în perimetrul geotermal comuna Pericei, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna  
 Pericei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de  
 dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 675/13 aug. 2019   
 
 Decizia nr. 57/2019 

 Decizie privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.436/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă  
 geotermală în perimetrul apă geotermală - Mădăraş, judeţul Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi  
 comuna Mădăraş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor  
 licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 675/13 aug. 2019   
 
 Decizia nr. 58/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 21.504/2018 pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul  
 Băile termale CARP Arad, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Casa de Ajutor Reciproc a  
 Pensionarilor Arad, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 241/2018 privind aprobarea unor  
 licenţe de concesionare pentru explorare 
 M. Of. nr. 675/13 aug. 2019   
 
 Decizia nr. 62/2019 

 Decizie privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.425/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă  
 minerală terapeutică în perimetrul Onceşti, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Comuna  
 Onceşti, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de  
 dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 776/25 sep. 2019   
 
 Decizia nr. 63/2019 

 Decizie privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.429/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă  
 geotermală în perimetrul geotermal Primăria Borş, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Comuna  
 Borş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2013 privind aprobarea unor licenţe de dare  
 în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 776/25 sep. 2019   
 
 Decizia nr. 66/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.192/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş  
 în perimetrul Topolniţa-Izvorul Bârzei, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea  
 Comercială MESACONS - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2004 
 M. Of. nr. 738/10 sep. 2019   
 
 Decizia nr. 74/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.141/2000 de concesiune pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş  
 în perimetrul Sâmbăteni II, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială GENERAL  
 AGREGATE - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 199/2004 
 M. Of. nr. 779/25 sep. 2019   
 
 Decizia nr. 76/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.663/2001 pentru exploatarea loessului în perimetrul Urziceni-Manasia,  
 judeţul Ialomiţa, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea SOCERAM - S.A., aprobată prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.122/2008 
 M. Of. nr. 813/8 oct. 2019   
 
 Decizia nr. 80/2019 

 Decizie privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.620/2019 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă  
 geotermală în perimetrul Nuşfalău, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Nuşfalău, aprobată  
 prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 142/2019 privind aprobarea unor licenţe de dare în  
 administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 886/4 nov. 2019   
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 Decizia nr. 81/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesionare nr. 21.543/2018 pentru explorarea resurselor de nisip şi  
 pietriş din perimetrul Livada-Est, judeţul Cluj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială TRF  
 SORT - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2019 pentru aprobarea licenţelor de  
 concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 97/2018 
 M. Of. nr. 940/22 nov. 2019   
 
 Decizia nr. 82/2019 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesionare nr. 21.577/2018 pentru explorarea resurselor de minereuri de  
 metale feroase şi minereuri de metale neferoase, în perimetrul Valea lohanului, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională  
 pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială HUMINTRADE - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale  
 pentru Resurse Minerale nr. 5/2019 pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de  
 oferte - Runda 97/2018 
 M. Of. nr. 890/4 nov. 2019   
 
 O. nr. 5/2019 
 Ordin pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 97/2018 
 M. Of. nr. 52/21 ian. 2019   
 
 O. nr. 6/2019 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr.  
 98/2019 
 M. Of. nr. 71/29 ian. 2019   
 
 O. nr. 132/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de certificare a consumurilor tehnologice aferente operaţiunilor petroliere în domeniul extracţiei şi  
 înmagazinării petrolului 
 M. Of. nr. 146/25 feb. 2019   
 
 O. nr. 142/2019 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 207/15 mar. 2019   
 
 O. nr. 204/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru ţiţeiurile extrase în România şi a Instrucţiunilor tehnice  
 privind activitatea titularilor de acorduri petroliere 
 M. Of. nr. 364/10 mai 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 281/2019  (M. Of. nr. 638/1 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 225/2019 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 443/4 iun. 2019   
 
 O. nr. 243/2019 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Raportului privind execuţia lucrărilor de  
 închidere, ecologizare şi/sau monitorizare postînchidere 
 M. Of. nr. 493/18 iun. 2019   
 
 O. nr. 244/2019 
 Ordin privind aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 98/2019 
 M. Of. nr. 529/28 iun. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 285/2019  (M. Of. nr. 660/8 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 254/2019 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului  
 tehnic de refacere a mediului 
 M. Of. nr. 567/10 iul. 2019   
 
 O. nr. 262/2019 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 599/22 iul. 2019   
 
 O. nr. 273/2019 
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 Ordin privind stabilirea Listei perimetrelor pentru executarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare, oferite pentru  
 concesiune prin apel public de ofertă - Runda a XI-a/2019 
 M. Of. nr. 609/24 iul. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 706/28 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 294/2019 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr.  
 99/2019 
 M. Of. nr. 682/19 aug. 2019 
 Suspendare 
 - O. nr. 409/2019  (M. Of. nr. 970/2 dec. 2019) - suspendă până la data de 1.01.2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 14/2020  (M. Of. nr. 38/20 ian. 2020) 
 - O. nr. 194/2020  (M. Of. nr. 573/1 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 404/2019 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 972/3 dec. 2019   
 
 O. nr. 409/2019 

 Ordin pentru suspendarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 294/2019 privind aprobarea Listei  
 perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019 
 M. Of. nr. 970/2 dec. 2019   
 
 O. nr. 431/2019 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 4/6 ian. 2020   
 AUTORITATEA COMPETENTĂ DE REGLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR PETROLIERE OFFSHORE LA MAREA NEAGRĂ 
 
 O. nr. 8/2019 

 Ordin privind aprobarea siglei şi modelului legitimaţiei de serviciu pentru personalul angajat al Autorităţii Competente de Reglementare a  
 Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră 
 M. Of. nr. 174/5 mar. 2019    
 
 O. nr. 15/2019 

 Ordin pentru aprobarea Acordului-cadru privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de  
 prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de  
 impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională 
 M. Of. nr. 776/25 sep. 2019   
 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 N. nr. 3/2019 
 Norme privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 159/28 feb. 2019 
 Modificări: 
 - N. nr. 4/2020  (M. Of. nr. 119/14 feb. 2020) 
 
 
 N. nr. 13/2019 

 Norme privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea  
 de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 395/21 mai 2019 
 Modificări: 
 - N. nr. 27/2019  (M. Of. nr. 983/6 dec. 2019) 
 - R. nr. 10/2020  (M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 
 
 
 N. nr. 14/2019 

 Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărţilor centrale şi a Ghidului ESMA  
 privind măsurile EMIR de marjă antiprociclicitate pentru contrapărţile centrale 
 M. Of. nr. 525/27 iun. 2019   
 
 N. nr. 15/2019 

 Norme pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform art. 9 din Regulamentul  
 privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR) 
 M. Of. nr. 514/25 iun. 2019   
 



 

 2964

 N. nr. 21/2019 
 Norme privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referinţă 
 M. Of. nr. 660/8 aug. 2019   
 
 Normă nr. 23/2019 
 Normă privind aplicarea Ghidului ESMA pentru aplicarea secţiunilor C punctul 6 şi C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II 
 M. Of. nr. 853/22 oct. 2019   
 
 N. nr. 24/2019 
 Normă privind Fondul de garantare a asiguraţilor 
 M. Of. nr. 839/16 oct. 2019 
 Modificări: 
 - N. nr. 21/2020  (M. Of. nr. 277/2 apr. 2020) 
 
 
 N. nr. 29/2019 
 Norme pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul 
 M. Of. nr. 16/13 ian. 2020   
 
 R. nr. 1/2019 

 Regulament privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor  
 reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 107/12 feb. 2019 
 Modificări: 
 - R. nr. 10/2020  (M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 
 - Regulament nr. 20/2021  (M. Of. nr. 54/18 ian. 2022) 
 
 
 R. nr. 5/2019 

 Regulament privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr.  
 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare 
 M. Of. nr. 496/19 iun. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 880/1 nov. 2019) 
 
 
 R. nr. 10/2019 

 Regulament privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament  
 colectiv, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind  
 autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a  
  
 depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pentru completarea art. 41 din Regulamentul Autorităţii de  
 Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative 
 M. Of. nr. 915/13 nov. 2019   
 
 R. nr. 13/2019 

 Regulament privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul  
 sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 991/10 dec. 2019 
 Modificări: 
 - R. nr. 15/2019  (M. Of. nr. 9/8 ian. 2020) 
 - R. nr. 10/2020  (M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 
 
 

- R. nr. 29/2020  (M. Of. nr. 38/13 ian. 2021) 

 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 
 
 O. nr. 138/2019 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 8 aprilie 2019 
 M. Of. nr. 286/15 apr. 2019   
 
 O. nr. 179/2019 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 7 mai 2019 
 M. Of. nr. 370/13 mai 2019   
 
 O. nr. 226/2019 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 12 iunie 2019 
 M. Of. nr. 514/25 iun. 2019   
 
 O. nr. 260/2019 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 4 iulie 2019 
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 M. Of. nr. 567/10 iul. 2019   
 
 O. nr. 289/2019 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 29 iulie 2019 
 M. Of. nr. 661/8 aug. 2019   
 
 O. nr. 322/2019 

 Ordin privind afişarea de către unităţile sanitare a informaţiilor referitoare la acreditare, precum şi pentru aprobarea modelului  
 certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare 
 M. Of. nr. 754/17 sep. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 386/2019  (M. Of. nr. 939/22 nov. 2019) 
 
 
 O. nr. 353/2019 

 Ordin privind aprobarea standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în  
 regim ambulatoriu 
 M. Of. nr. 856/23 oct. 2019   
 
 O. nr. 358/2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare si acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu 
 M. Of. nr. 895/6 nov. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 187/2020  (M. Of. nr. 474/4 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 387/2019 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna noiembrie 2019 
 M. Of. nr. 938/21 nov. 2019 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 65/30 ian. 2020) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 Decizia nr. 366/2019 

 Decizie privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a  
 consumatorului de energie 
 M. Of. nr. 185/7 mar. 2019   
 
 Decizia nr. 1914/2019 

 Decizie privind desemnarea Societăţii PREMIER ENERGY - S.R.L. ca furnizor de ultimă instanţă care va asigura furnizarea garantată a  
 gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la clienţii preluaţi de la Societatea OTTO GAZ - S.R.L. începând cu data de 2.12.2019 
 M. Of. nr. 924/15 nov. 2019    
 
 Decizia nr. 2168/2019 

 Decizie privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE) aferent localităţilor cu  
 o populaţie mai mare de 5.000 locuitori 
 M. Of. nr. 16/13 ian. 2020   
 
 O. nr. 1/2019 

 Ordin pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem privind cerinţele organizaţionale cheie,  
 rolurile şi responsabilităţile (KORRR) pentru schimbul de date în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) din Regulamentul (UE)  
 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice" 
 M. Of. nr. 47/18 ian. 2019   
 
 O. nr. 4/2019 

 Ordin privind aplicarea pentru anul 2018 a prevederilor art. 18 alin. (1), art. 21 alin. (2) şi art. 27 din Regulamentul de calificare a  
 producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a  
 producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, şi a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului  
 de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de  
 înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 
 M. Of. nr. 64/25 ian. 2019   
 
 O. nr. 13/2019 

 Ordin privind aprobarea preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus,  
 vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, aplicabil în perioada 1  
 martie-30 iunie 2019 
 M. Of. nr. 119/14 feb. 2019   
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 O. nr. 18/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (31) şi (32) din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 Energiei şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind  
 aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019 
 M. Of. nr. 149/25 feb. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 59/2019  (M. Of. nr. 410/24 mai 2019) - modifică titlul 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 171/2 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 27/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă obligat  
 Societatea Enel Energie - S.A. 
 M. Of. nr. 153/26 feb. 2019   
 
 O. nr. 28/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă obligat  
 Societatea Enel Energie Muntenia - S.A. 
 M. Of. nr. 153/26 feb. 2019   
 
 O. nr. 29/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă obligat  
 Societatea E.ON Energie România - S.A. 
 M. Of. nr. 153/26 feb. 2019   
 
 O. nr. 30/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă obligat  
 Societatea Electrica Furnizare - S.A. 
 M. Of. nr. 153/26 feb. 2019   
 
 O. nr. 31/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă obligat  
 Societatea CEZ Vânzare - S.A. 
 M. Of. nr. 153/26 feb. 2019   
 
 O. nr. 32/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorii de ultimă instanţă a căror  
 decizie de desemnare a intrat în vigoare anterior datei de 1 martie 2019, dar care nu au clienţi casnici în portofoliu, şi de către furnizorii  
 de ultimă instanţă a căror decizie de desemnare intră în vigoare ulterior datei de 1 martie 2019 
 M. Of. nr. 153/26 feb. 2019   
 
 O. nr. 33/2019 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2018 
 M. Of. nr. 158/27 feb. 2019   
 
 O. nr. 34/2019 

 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică şi  
 furnizorii de ultimă instanţă 
 M. Of. nr. 158/27 feb. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 88/2020  (M. Of. nr. 501/12 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 36/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru  
 extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice 
 M. Of. nr. 186/8 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 159/2020  (M. Of. nr. 829/9 sep. 2020) 
 - O. nr. 53/2021  (M. Of. nr. 630/28 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 38/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi  
 de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ai terminalelor GNL 
 M. Of. nr. 231/26 mar. 2019 
 Modificări: 
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 - O. nr. 205/2019  (M. Of. nr. 932/20 nov. 2019) 
 - O. nr. 95/2020  (M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 - O. nr. 20/2021  (M. Of. nr. 280/19 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 40/2019 

 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare- cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale şi  
 furnizorii de gaze naturale 
 M. Of. nr. 206/15 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 47/2019  (M. Of. nr. 246/29 mar. 2019) 
 - O. nr. 53/2019  (M. Of. nr. 301/18 apr. 2019) 
 - O. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 225/20 mar. 2020) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 41/2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 211/18 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 61/2019  (M. Of. nr. 410/24 mai 2019) 
 - O. nr. 208/2019  (M. Of. nr. 942/25 nov. 2019) 
 - O. nr. 75/2020  (M. Of. nr. 386/13 mai 2020) 
 - O. nr. 82/2020  (M. Of. nr. 450/28 mai 2020) 
 - O. nr. 203/2020  (M. Of. nr. 1039/6 nov. 2020) 
 - O. nr. 2/2021  (M. Of. nr. 65/20 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 44/2019 

 Ordin privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate  
 de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S.R.L. 
 M. Of. nr. 246/29 mar. 2019   
 
 O. nr. 45/2019 

 Ordin privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate  
 de către Societatea "Depomureş" Târgu Mureş - S.A. 
 M. Of. nr. 246/29 mar. 2019   
 
 O. nr. 51/2019 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor  
 generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public 
 M. Of. nr. 318/23 apr. 2019   
 
 O. nr. 52/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să ie vândă furnizorilor  
 clienţilor casnici şi ai producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie  
 termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din  
 depozitele de înmagazinare şi de modificare şi completare a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport ai gazelor naturale 
 M. Of. nr. 301/18 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 170/2019  (M. Of. nr. 652/6 aug. 2019) 
 - O. nr. 23/2020  (M. Of. nr. 225/20 mar. 2020) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 64/2019 

 Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat, a ratei anuale de creştere a eficienţei economice şi a  
 tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport 
 M. Of. nr. 432/31 mai 2019   
 
 O. nr. 67/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile  
 de consum 
 M. Of. nr. 471/11 iun. 2019   
 
 O. nr. 68/2019 

 Ordin privind aprobarea preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus,  
 vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, şi a preţului de referinţă al  
 energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus 
 M. Of. nr. 457/6 iun. 2019   
 
 O. nr. 84/2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TIMGAZ - S.A. 
  M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
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 O. nr. 87/2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CONI - S.R.L. 
 M. Of. nr. 512/25 iun. 2019   
 
 O. nr. 108/2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea OTTO GAZ - S.R.L. 
 M. Of. nr. 515/25 iun. 2019   
 
 O. nr. 116/2019 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea WIROM GAS - S.A 
 M. Of. nr. 516/25 iun. 2019   
 
 O. nr. 141/2019 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor  
 naturale în regim reglementat realizată de Societatea OTTO GAZ - S.R.L. 
 M. Of. nr. 521/26 iun. 2019   
 
 O. nr. 149/2019 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor  
 naturale în regim reglementat realizată de Societatea TIMGAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 519/26 iun. 2019   
 
 O. nr. 152/2019 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor  
 naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A. 
 M. Of. nr. 519/26 iun. 2019   
 
 O. nr. 157/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru extinderea aplicării şi acordarea derogărilor privind cerinţele  
 prevăzute în normele tehnice de racordare 
 M. Of. nr. 541/2 iul. 2019   
 
 O. nr. 160/2019 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută  
 prin certificate verzi 
 M. Of. nr. 582/16 iul. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 27/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 163/2019 
 Ordin privind aprobarea Normei tehnice pentru odorizarea gazelor naturale 
 M. Of. nr. 620/26 iul. 2019   
 
 O. nr. 166/2019 

 Ordin privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de  
 transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2 
 M. Of. nr. 640/2 aug. 2019   
 
 O. nr. 167/2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică 
 M. Of. nr. 656/7 aug. 2019   
 
 O. nr. 171/2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice 
 M. Of. nr. 654/7 aug. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 75/2020  (M. Of. nr. 386/13 mai 2020) 
 - O. nr. 153/2020  (M. Of. nr. 786/28 aug. 2020) 
 - O. nr. 4/2021  (M. Of. nr. 75/25 ian. 2021) 
 - O. nr. 109/2021  (M. Of. nr. 1007/21 oct. 2021) - la 1 noiembrie 2021 
 
 
 O. nr. 175/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de interes  
 public de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare 
 M. Of. nr. 665/9 aug. 2019 
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 O. nr. 176/2019 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum şi  
 de verificare a conformităţii acestora cu cerinţele tehnice de racordare 
 M. Of. nr. 669/12 aug. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 709/29 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 182/2019 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de  
 gaze naturale administrate de Societatea Humintrade - S.R.L. 
 M. Of. nr. 728/4 sep. 2019   
 
 O. nr. 185/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru sistemele de  
 înaltă tensiune în curent continuu şi pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordează la reţelele electrice de  
 interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu 
 M. Of. nr. 726/4 sep. 2019   
 
 O. nr. 186/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi centralelor electrice  
 formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în  
 curent continuu, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare 
 M. Of. nr. 726/4 sep. 2019   
 
 O. nr. 187/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de  
 transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 734/6 sep. 2019   
 
 O. nr. 192/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat aferent activităţii reglementate desfăşurate de către operatorul  
 pieţei de energie electrică 
 M. Of. nr. 779/25 sep. 2019   
 
 O. nr. 193/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a  
 sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană 
 M. Of. nr. 810/7 oct. 2019 
 Abrogare 
 - O. nr. 11/2021  (M. Of. nr. 242/10 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 204/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorului de transport şi  
 de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice 
 M. Of. nr. 932/20 nov. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 805/2 sep. 2020) 
 - O. nr. 206/2020  (M. Of. nr. 1032/5 nov. 2020) 
 - O. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 280/19 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 219/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei operaţionale pentru blocul RFP-TEL, în conformitate cu prevederile art. 119 din Regulamentul  
 (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei  
 electrice 
 M. Of. nr. 1011/16 dec. 2019   
 
 O. nr. 220/2019 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în  
 curent continuu şi a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin  
 intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, si de verificare a conformităţii acestora 
 M. Of. nr. 33/17 ian. 2020   
 
 O. nr. 233/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi  
 utilizatorii de reţea semnificativi 
  M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019 
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 O. nr. 234/2019 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final 
 M. Of. nr. 17/13 ian. 2020 
 Abrogare 
 - O. nr. 3/2022  (M. Of. nr. 108/3 feb. 2022) - la data de 28 august 2022 
 
 
 O. nr. 235/2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali 
 M. Of. nr. 7/7 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 187/2020  (M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020) 
 - O. nr. 82/2021  (M. Of. nr. 651/1 iul. 2021) 
 - O. nr. 91/2021  (M. Of. nr. 746/30 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 236/2019 

 Ordin privind aprobarea regulilor pentru eliminarea şi/sau atenuarea impactului unor măsuri sau politici care pot contribui la  
 restricţionarea formării preţurilor pe piaţa angro de energie electrică 
 M. Of. nr. 1029/20 dec. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 88/2020  (M. Of. nr. 501/12 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 237/2019 

 Ordin privind aplicarea pentru anul 2019 a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. i), art. 27 lit. I) şi ale tabelului 7 din anexa nr. 3 la  
 Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului  
 de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul  
 preşedintelui A utorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 
 M. Of. nr. 2/6 ian. 2020   
 
 O. nr. 238/2019 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2020 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 239/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice 
 M. Of. nr. 36/20 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 67/2020  (M. Of. nr. 318/16 apr. 2020) 
 - O. nr. 225/2020  (M. Of. nr. 1237/16 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 240/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă CEZ  
 Vânzare - S.A. 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 241/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Electrica  
 Furnizare - S.A. 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 242/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Enel  
 Energie - S.A. 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 243/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Enel  
 Energie Muntenia - S.A. 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 244/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă E.ON  
 Energie România - S.A. 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 245/2019 
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 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Engie  
 România - S.A. 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 246/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă SPEEH  
 Hidroelectrica - S.A. 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 247/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă MET  
 România Energy - S.A. 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 248/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Restart  
 Energy One - S.R.L. 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 249/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Tinmar  
 Energy - S.A. 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 250/2019 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor generice pentru energie electrică aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2020 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019   
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 

 Decizia nr. 1685/2019 
 Decizie privind aprobarea Procedurii de verificare a respectării criteriilor minime la elaborarea auditurilor energetice 
 M. Of. nr. 788/27 sep. 2019   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 301/2019 

 Ordin privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare  
 silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 593/18 iul. 2019   
 
 O. nr. 365/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi  
 sau instituţii publice 
 M. Of. nr. 688/20 aug. 2019   
 
 O. nr. 505/2019 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de  
 activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. 
 M. Of. nr. 869/28 oct. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 325/2021  (M. Of. nr. 710/19 iul. 2021) 
 - O. nr. 44/2022  (M. Of. nr. 105/2 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 565/2019 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii 
 M. Of. nr. 975/4 dec. 2019   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 131/1401/2019 
 Ordin privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului  
 public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie 
 M. Of. nr. 360/9 mai 2019   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
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 Decizia nr. 934/2019 
 Decizie privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 
 M. Of. nr. 797/2 oct. 2019   
 
 Decizia nr. 1009/2019 

 Decizie pentru aprobarea formularelor necesare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestora privind realizarea creanţelor fiscale/bugetare ale  
 Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, precum şi a modelului legitimaţiei de executor fiscal al  
 ANCOM 
 M. Of. nr. 863/25 oct. 2019   
 
 Decizia nr. 1331/2019 

 Decizie pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv,  
 figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante 
 M. Of. nr. 984/6 dec. 2019   
 
 Decizia nr. 1362/2019 

 Decizie privind condiţiile tehnice referitoare la utilizarea reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice şi conectarea acestora cu  
 sistemul RO-ALERT 
 M. Of. nr. 1056/31 dec. 2019   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 153/2019 

 Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces  
 Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate 
 M. Of. nr. 361/9 mai 2019   
 
 O. nr. 760/2019 

 Ordin privind obligaţia operatorilor economici de a afişa pe uşa de acces sau la intrarea în locaţia unde îşi desfăşoară activitatea/punctul  
 de lucru placheta cu măsurile de oprire temporară dispuse de către organele de control ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia  
 Consumatorilor 
 M. Of. nr. 911/12 nov. 2019   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 O. nr. 50/2019 

 Ordin privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile  
 proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene 
 M. Of. nr. 272/10 apr. 2019   
 
 O. nr. 79/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul  
 subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea  
 Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor  
 aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 
 M. Of. nr. 690/21 aug. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 729/12 aug. 2020) 
 
 

- O. nr. 55/2021  (M. Of. nr. 436/26 apr. 2021) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 117/517//2019 
 Ordin pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie şi  

 agricultură" 
 M. Of. nr. 902/8 nov. 2019   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 94/674/2019 
 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 43/2014 privind  
 protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 
 M. Of. nr. 650/6 aug. 2019   
 AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI 
 
 O. nr. 589/2019 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii 
 M. Of. nr. 1046/30 dec. 2019   
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COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ 

 O. nr. 186/2019 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei "Investim în copii, investim în viitor" 
 M. Of. nr. 354/8 mai 2019   
 
 O. nr. 200/2019 

 Ordin privind procedura şi termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare şi de plată a ajutorului de minimis aprobat în baza  
 Hotărârii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth -  
 Investim în copii, investim în viitor" 
 M. Of. nr. 393/20 mai 2019   
 
 O. nr. 232/2019 

 Ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate în funcţie de importanţa economică a investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a  
 investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare 
 M. Of. nr. 602/22 iul. 2019   
 
 O. nr. 233/2019 

 Ordin privind stabilirea structurii planului de investiţii şi a listei documentelor justificative în cadrul Programului de finanţare a  
 investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare 
 M. Of. nr. 602/22 iul. 2019   
 
 O. nr. 234/2019 

 Ordin privind aprobarea modelelor de cerere pentru finanţarea investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru  
 modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare 
 M. Of. nr. 627/29 iul. 2019   
 COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 
 
 H. nr. 116/2019 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în  
 străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-VII/0) 
 M. Of. nr. 482/13 iun. 2019   
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 124/2019 

 Ordin privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 28 martie 2019 pentru stabilirea  
 cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a  
 personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională  
 Anti-Doping 
 M. Of. nr. 272/10 apr. 2019   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 343/2019 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna septembrie 2019 
 M. Of. nr. 796/1 oct. 2019   
 
 O. nr. 432/2019 
 Ordin privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi 
 M. Of. nr. 6/7 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 46/2020  (M. Of. nr. 135/20 feb. 2020) 
 - O. nr. 322/2020  (M. Of. nr. 858/18 sep. 2020) 
 
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 2/2019 

 Hotărâre privind aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la  
 plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2019 
 M. Of. nr. 280/12 apr. 2019   
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
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 O. nr. 11/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive 
 M. Of. nr. 278/11 apr. 2019   
 
 O. nr. 27/2019 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind evaluarea instalaţiilor nucleare pentru repornire după opririle neplanificate 
 M. Of. nr. 256/3 apr. 2019   
 
 O. nr. 81/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind transparenţa decizională în procesul de autorizare a instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 356/8 mai 2019   
 
 O. nr. 179/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normei de securitate radiologică privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante 
 M. Of. nr. 709/29 aug. 2019   
 
 O. nr. 182/2019 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind dezvoltarea şi evaluarea culturii de securitate nucleară 
 M. Of. nr. 653/6 aug. 2019   
 
 O. nr. 185/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea concentraţiei de radon în aerul din interiorul clădirilor şi de la locurile de  
 muncă 
 M. Of. nr. 655/7 aug. 2019   
 
 O. nr. 237/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear 
 M. Of. nr. 798/2 oct. 2019   
 
 O. nr. 288/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind analizele deterministe de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare 
 M. Of. nr. 876/31 oct. 2019   
 
 O. nr. 322/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind interfeţele dintre securitatea nucleară, securitatea radiologică, protecţia fizică, protecţia  
 împotriva ameninţărilor cibernetice şi controlul de garanţii nucleare 
 M. Of. nr. 989/9 dec. 2019   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

 O. nr. 35/2019 

 Ordin pentru aprobarea modelului de Notificare - titlu executoriu şi a Procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor  
 economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
 M. Of. nr. 60/23 ian. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 87/4 feb. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2862/2019  (M. Of. nr. 897/6 nov. 2019) 
 
 
 O. nr. 38/2019 

 Ordin pentru aprobarea modalităţii de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018  
 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte  
 normative şi prorogarea unor termene şi pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de  
 Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de  
 organizatorii jocurilor de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
 M. Of. nr. 120/15 feb. 2019   
 
 O. nr. 2862/2019 

 Ordin privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a  
 procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de  
 înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind  
 organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
 M. Of. nr. 897/6 nov. 2019 
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 Modificări: 
 - O. nr. 434/2019  (M. Of. nr. 1031/23 dec. 2019) 
 
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 116/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea entităţilor care desfăşoară activităţi de producţie în domeniul TEMPEST -  
 INFOSEC 15 
 M. Of. nr. 317/23 apr. 2019   
 
 GUVERN 
 
 

PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 15/2019 

 Decizie privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia  
 infrastructurilor critice 
 M. Of. nr. 84/1 feb. 2019   
 
 Decizia nr. 68/2019 

 Decizie privind aprobarea Metodologiei de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul  
 protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene 
 M. Of. nr. 264/5 apr. 2019   
 
 Decizia nr. 138/2019 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării  şi discursului de ură 
 M. Of. nr. 553/5 iul. 2019   
 
 Decizia nr. 162/2019 

 Decizie privind constituirea Comisiei Naţionale de Supraveghere a Sistemului Informaţional din Sănătate şi de Raportare la Organizaţia  
 pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
 M. Of. nr. 619/25 iul. 2019   
 
 Decizia nr. 200/2019 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Muntelui 
 M. Of. nr. 675/13 aug. 2019   
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 733/2019 

 Ordin privind aprobarea listei tarifelor pentru analizele probelor de control doping, suplimentelor alimentare şi pentru serviciile oferite de  
 Laboratorul de control doping 
 M. Of. nr. 646/5 aug. 2019   
 
 O. nr. 981/2019 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor  
 de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului,  
 devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 798/2 oct. 2019   
 
 O. nr. 1054/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului  
 implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice 
 M. Of. nr. 847/18 oct. 2019   
 
 O. nr. 1142/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind  
 instituirea unor facilităţi fiscale 
 M. Of. nr. 912/12 nov. 2019   
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 O. nr. 152/2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile 
 M. Of. nr. 9/8 ian. 2020   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
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 O. nr. 186/2019 

 Ordin privind publicarea notelor verbale reprezentând schimbul de instrumente dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Macedonia pentru corectarea erorilor materiale în varianta în limba română a textului Memorandumului de înţelegere între Guvernul  
 României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, semnat la Skopje  
 la 27 mai 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2012 
 M. Of. nr. 136/20 feb. 2019   
 
 O. nr. 426/2019 

 Ordin privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de ocupare a posturilor vacante, precum şi de încadrare şi promovare a personalului din  
 administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din  
 străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 230/26 mar. 2019   
 
 O. nr. 564/2019 

 Ordin privind stabilirea dimensiunii ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a dimensiunii ştampilei de  
 control pentru secţiile de votare din străinătate care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din  
 anul 2019 
 M. Of. nr. 252/2 apr. 2019   
 
 O. nr. 618/2019 
 Ordin privind ieşirea din vigoare a unui tratat internaţional 
 M. Of. nr. 305/19 apr. 2019   
 
 O. nr. 730/2019 

 Ordin privind numerotarea secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul  
 2019 
 M. Of. nr. 327/25 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 768/2019  (M. Of. nr. 389/17 mai 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 405/23 mai 2019) 
 
 
 O. nr. 1149/2019 
 Ordin privind ieşirea din vigoare a unui tratat internaţional 
 M. Of. nr. 628/29 iul. 2019   
 
 O. nr. 1206/2019 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 628/29 iul. 2019   
 
 O. nr. 1310/2019 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a membrilor Corpului diplomatic şi  
 consular al României 
 M. Of. nr. 679/14 aug. 2019   
 
 O. nr. 1311/2019 

 Ordin privind publicarea textului anexei I la Convenţia asupra efectelor transfrontaliere ale accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie  
 1992), adoptate prin Decizia 2014/2 în cadrul celei de-a 8-a Conferinţe a părţilor la Convenţie (Geneva, 3-5 decembrie 2014) 
 M. Of. nr. 731/5 sep. 2019   
 
 O. nr. 1453/2019 

 Ordin pentru publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-mediei între Guvernul României şi  
 Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 17 iunie 2019 
 M. Of. nr. 722/2 sep. 2019   
 
 O. nr. 1627/2019 

 Ordin privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate a cetăţenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin  
 corespondenţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi  
 Camera Deputaţilor din anul 2020 
 M. Of. nr. 705/28 aug. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1787/2020  (M. Of. nr. 960/19 oct. 2020) 
 - O. nr. 2204/2020  (M. Of. nr. 1078/13 nov. 2020) 
 - O. nr. 2311/2020  (M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020) 
 - O. nr. 2365/2020  (M. Of. nr. 1166/2 dec. 2020) 
 
 

- O. nr. 2376/2020  (M. Of. nr. 1168/3 dec. 2020) 
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 O. nr. 1762/2019 

 Ordin privind stabilirea dimensiunii ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, a dimensiunii ştampilei de control  
 a biroului electoral pentru votul prin corespondenţă cu sediul în România, a dimensiunii ştampilei de control a biroului electoral pentru  
 votul prin corespondenţă cu sediul în afara ţării şi a dimensiunii ştampilei de control pentru birourile electorale ale secţiilor de votare din  
 străinătate, care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 
 M. Of. nr. 732/6 sep. 2019   
 
 O. nr. 2337/2019 

 Ordin privind publicarea notelor verbale reprezentând schimbul de instrumente dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii  
 Orientale a Uruguayului în vederea corectării erorilor materiale în varianta în limba română şi varianta în limba spaniolă ale textului  
 Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului,  
 semnat la Montevideo la data de 13 septembrie 2017 
 M. Of. nr. 854/22 oct. 2019   
 
 O. nr. 2338/2019 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 854/22 oct. 2019   
 
 O. nr. 2820/2019 
 Ordin privind condiţiile delegării funcţiilor consulare angajaţilor consulari 
 M. Of. nr. 986/9 dec. 2019 

 Prevederile prezentului ordin nu se aplică personalului consular angajat pe plan local, prevăzut la art. 2 lit. j) din Legea nr. 62/2019 privind  
 activitatea consulară. 
 
 
 O. nr. 2830/2019 
 Ordin privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2019-2020 
 M. Of. nr. 24/15 ian. 2020   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 693/M.103/2019 
 Ordin privind constatarea lipsei de efecte juridice de la data semnării Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi  
 Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în  
 România, semnat la Napoli la 18 mai 2017 
 M. Of. nr. 560/8 iul. 2019   
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE 

 Decizia nr. 144/2019 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare 
 M. Of. nr. 604/23 iul. 2019   
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 7/2019 

 Ordin privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii  
 noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 63/25 ian. 2019   
 
 O. nr. 12/2019 

 Ordin privind procedura de atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea armelor, componentelor esenţiale fabricate cu  
 destinaţia piese de rezervă şi muniţiilor produse în România 
 M. Of. nr. 83/1 feb. 2019   
 
 O. nr. 13/2019 

 Ordin privind formarea iniţială, în anul 2019, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii  
 în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 83/1 feb. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 51/2019  (M. Of. nr. 340/3 mai 2019) 
   
 O. nr. 35/2019 

 Ordin privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi  
 activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut 
 M. Of. nr. 264/5 apr. 2019   
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 O. nr. 36/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normativului de cheltuieli pentru acţiuni de protocol, specific Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 282/12 apr. 2019   
 
 O. nr. 52/2019 

 Ordin privind organizarea şi funcţionarea bazei naţionale de date referitoare la operatorii economici care efectuează operaţiuni cu  
 precursori de explozivi restricţionaţi, respectiv a bazei naţionale de date referitoare la tranzacţiile suspecte, furturile şi dispariţiile  
 semnificative de precursori de explozivi 
 M. Of. nr. 387/17 mai 2019   
 
 O. nr. 70/2019 

 Ordin privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente acestora, necesare identificării si desemnării infrastructurilor  
 critice naţionale, aferente subsectorului "Situaţii de urgenţă" din cadrul sectorului "Securitate naţională" 
 M. Of. nr. 502/21 iun. 2019   
 
 O. nr. 75/2019 

 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private  
 pentru situaţii de urgenţă 
 M. Of. nr. 533/28 iun. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 578/15 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 81/2019 

 Ordin privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor în cadrul Programului de interes naţional de  
 prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020 
 M. Of. nr. 542/2 iul. 2019   
 
 O. nr. 112/2019 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1  
 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 738/10 sep. 2019   
 
 O. nr. 129/2019 

 Ordin privind constituirea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Comitetului de coordonare a noii arhitecturi a sistemelor europene  
 de informaţii pentru frontieră şi securitate 
 M. Of. nr. 933/20 nov. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 72/2020  (M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 130/2019 

 Ordin pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea  
 metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu 
 M. Of. nr. 931/19 nov. 2019   
 
 O. nr. 135/2019 

 Ordin privind stabilirea condiţiilor de acordare a recompenselor morale, financiare şi materiale cadrelor militare din Ministerul Afacerilor  
 Interne, a nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului de constituire şi a procedurilor de lucru ale acestora,  
 precum şi a unor aspecte procedurale referitoare la procedura disciplinară 
 M. Of. nr. 961/29 nov. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 87/2020  (M. Of. nr. 479/5 iun. 2020) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 144/2019 

 Ordin privind aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru cheltuielile de deplasare ale personalului străin participant la  
 activităţi în România, finanţate din bugetele proiectelor şi din fondurile aferente costurilor de management, în cadrul Programului afaceri  
 interne - Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 
 M. Of. nr. 978/4 dec. 2019   
 
 O. nr. 155/2019 
 Ordin privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 1055/31 dec. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 17/2021  (M. Of. nr. 84/27 ian. 2021) 
 - O. nr. 60/2021  (M. Of. nr. 429/23 apr. 2021) 
 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
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ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 

 O. nr. 574/2019 

 Ordin privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului  
 privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor  
 proprietate publică/privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 723/3 sep. 2019   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 O. nr. 27/2019 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.9 "Conversia la sistemele de management de mediu şi audit şi la  
 acvacultura ecologică" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 89/5 feb. 2019   
 
 O. nr. 45/2019 

 Ordin privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 - "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de  
 Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor 
 M. Of. nr. 37/14 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 6/2020  (M. Of. nr. 22/14 ian. 2020) 
 - O. nr. 44/2020  (M. Of. nr. 118/14 feb. 2020) 
 - O. nr. 30/2021  (M. Of. nr. 128/8 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 50/2019 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din instituţiile  
 subordonate acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019   
 
 O. nr. 58/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor  
 vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 
 M. Of. nr. 74/30 ian. 2019   
 
 O. nr. 59/2019 

 Ordin privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă  
 pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 
 M. Of. nr. 69/29 ian. 2019   
 
 O. nr. 65/2019 
 Ordin pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2019 
 M. Of. nr. 58/23 ian. 2019   
 
 O. nr. 99/2019 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019 
 M. Of. nr. 138/21 feb. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 204/14 mar. 2019) 
 
 
 O. nr. 194/2019 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10  
 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte  
 constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 M. Of. nr. 199/13 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 115/2020  (M. Of. nr. 454/29 mai 2020) 
 - O. nr. 319/2020  (M. Of. nr. 1074/13 nov. 2020) 
 - O. nr. 253/2021  (M. Of. nr. 959/7 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 206/2019 

 Ordin privind aprobarea valorii schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru  
 comercializarea lânii", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017, pentru cantitatea de lână comercializată şi nedecontată în anul  
 2018 
 M. Of. nr. 166/1 mar. 2019   
 
 O. nr. 258/2019 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2018-30 septembrie 2018, determinate la plată de către Agenţia  
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 de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de  
 rambursare 
 M. Of. nr. 257/3 apr. 2019   
 
 O. nr. 259/2019 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2018-31 decembrie 2018, determinate la plată de către  
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă  
 de rambursare 
 M. Of. nr. 257/3 apr. 2019   
 
 O. nr. 267/2019 

 Ordin pentru aprobarea condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de  
 verificare şi control pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din  
 sectorul pescuitului şi acvaculturii 
 M. Of. nr. 298/18 apr. 2019   
 
 O. nr. 276/2019 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării  
 porcinelor şi pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente  
 cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 
 M. Of. nr. 319/24 apr. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 288/6 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 326/2019 

 Ordin pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de  
 îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii  
 Goloviţa şi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Zmeica din judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 445/4 iun. 2019   
 
 O. nr. 338/2019 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind restituirea garanţiilor depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor  
 situate în extravilan înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
 M. Of. nr. 487/14 iun. 2019   
 
 O. nr. 341/2019 

 Ordin privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului  
 Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală -ADER 2022" 
 M. Of. nr. 479/12 iun. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 503/2019  (M. Of. nr. 819/9 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 344/2019 

 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al  
 ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice 
 M. Of. nr. 490/14 iun. 2019   
 
 O. nr. 369/2019 

 Ordin pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a  
 cerinţelor nutriţionale ale acestora 
 M. Of. nr. 552/4 iul. 2019   
 
 O. nr. 383/2019 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2019 
 M. Of. nr. 635/31 iul. 2019   
 
 O. nr. 390/2019 

 Ordin privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare şi protecţie la nivel naţional a cererilor de protecţie a unei indicaţii  
 geografice şi de transmitere către Comisia Europeană a declaraţiei privind cererile de protecţie a indicaţiilor geografice pentru produsele  
 vitivinicole aromatizate 
 M. Of. nr. 664/9 aug. 2019   
 
 O. nr. 418/2019 

 Ordin privind aprobarea procedurii şi a condiţiilor pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului  
 nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea,  
 controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii 
  M. Of. nr. 673/13 aug. 2019 
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 O. nr. 420/2019 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de  
 susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie 
 M. Of. nr. 634/31 iul. 2019   
 
 O. nr. 461/2019 
 Ordin privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific 
 M. Of. nr. 699/26 aug. 2019   
 
 O. nr. 463/2019 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de  
 susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol 
 M. Of. nr. 695/23 aug. 2019   
 
 O. nr. 501/2019 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2019-30 iunie 2019, determinate la plată de către Agenţia de  
 Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 813/8 oct. 2019   
 
 O. nr. 508/2019 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii III.4 - Activităţi de cooperare din cadrul Programului operaţional pentru  
 pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 865/28 oct. 2019   
 
 O. nr. 529/2019 

 Ordin pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr.  
 G. K. Constantinescu" 
 M. Of. nr. 981/5 dec. 2019   
 
 O. nr. 533/2019 

 Ordin privind înfiinţarea Comisiei de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri  
 aferente acestora din domeniul public şi privat al statului şi de aprobare a Normelor referitoare la procedura privind concesionarea  
 terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului 
 M. Of. nr. 886/4 nov. 2019   
 
 O. nr. 536/2019 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării şi identificării organismelor  
 dăunătoare şi fenomenelor de fitotoxicitate la plante şi produse vegetale 
 M. Of. nr. 941/25 nov. 2019   
 
 O. nr. 537/2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în domeniul fitosanitar 
 M. Of. nr. 941/25 nov. 2019   
 
 O. nr. 538/2019 
 Ordin pentru stabilirea dimensiunilor şi a tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 902/8 nov. 2019   
 
 O. nr. 555/2019 

 Ordin pentru aprobarea valorii schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru  
 comercializarea lânii", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017, pentru cantitatea de lână comercializată în anul 2019 
 M. Of. nr. 969/2 dec. 2019   
 
 O. nr. 568/2019 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor fitosanitare din domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare şi din  
 domeniul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor 
 M. Of. nr. 1004/13 dec. 2019 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 261/2020  (M. Of. nr. 876/25 sep. 2020) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 496/4938/2019 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de compensare potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 privind  
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 aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în  
 perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol" 
 M. Of. nr. 828/11 oct. 2019   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 464/98/2019 
 Ordin pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul de produse ecologice din ţări terţe pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 859/24 oct. 2019   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 97/1332/2019 
 Ordin privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană 
 M. Of. nr. 224/22 mar. 2019   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 54/76/2019 
 Ordin privind stabilirea perioadelor şi a zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a  
 resurselor acvatice vii în anul 2019 
 M. Of. nr. 85/4 feb. 2019   
 
 O. nr. 243/354/2019 
 Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019, pe specii şi zone 
 M. Of. nr. 375/14 mai 2019   
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 O. nr. M.8/2019 

 Ordin privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naţionale în baza Legii nr.  
 222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete  
 sol-aer cu bătaie mare (HSAM)" 
 M. Of. nr. 58/23 ian. 2019   
 
 O. nr. M.46/2019 
 Ordin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului consultativ al militarilor în rezervă şi în retragere 
 M. Of. nr. 244/29 mar. 2019   
 
 O. nr. M.100/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 456/6 iun. 2019   
 
 O. nr. M.161/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate 
 M. Of. nr. 692/21 aug. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. M.6/2020  (M. Of. nr. 46/23 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. M.186/2019 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asigurarea sprijinului naţiunii gazdă, de către România, forţelor armate străine care intră,  
 staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul naţional 
 M. Of. nr. 796/1 oct. 2019   
 
 O. nr. M.191/2019 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul  
 Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 900/7 nov. 2019   
 
 O. nr. M.195/2019 

 Ordin privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării naţionale emis în  
 anul 2013 
 M. Of. nr. 859/24 oct. 2019   
 
 O. nr. M.212/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice  
 personalului militar 
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 M. Of. nr. 930/19 nov. 2019   
 
 O. nr. M.217/2019 

 Ordin pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de  
 recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară 
 M. Of. nr. 987/9 dec. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. M.112/2020  (M. Of. nr. 518/17 iun. 2020) 
 - O. nr. M.29/2021  (M. Of. nr. 129/8 feb. 2021) 
 - O. nr. M.205/2021  (M. Of. nr. 985/14 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. M.223/2019 

 Ordin privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naţionale în baza Legii nr.  
 46/2018 pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect", aferentă programului de înzestrare "Sistem lansator multiplu de rachete  
 cu bătaie mare" 
 M. Of. nr. 987/9 dec. 2019   
 
 O. nr. M.238/2019 
 Ordin pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Sănătate" 
 M. Of. nr. 14/10 ian. 2020   
 
 

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 83/2019 

 Ordin pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2019, pentru a fi folosite la calculul  
 contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor  
 silvice 
 M. Of. nr. 77/31 ian. 2019   
 
 O. nr. 359/2019 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de atestare a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare  
 împotriva inundaţiilor, NTLH-073 
 M. Of. nr. 147/25 feb. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1939/2021  (M. Of. nr. 1095/17 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 393/2019 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de  
 siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 074 
 M. Of. nr. 159/28 feb. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 2326/2021  (M. Of. nr. 1230/27 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 405/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor  
 de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-075, precum şi aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de  
 siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-076 
 M. Of. nr. 218/20 mar. 2019   
 
 O. nr. 521/2019 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă  
 a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi pentru serviciile de emitere a atestatelor de expert, NTLH-079 
 M. Of. nr. 273/10 apr. 2019   
 
 O. nr. 530/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a ocolului silvic nominalizat şi a Procedurii de preluare în pază a suprafeţelor de fond  
 forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice 
 M. Of. nr. 289/16 apr. 2019   
 
 O. nr. 565/2019 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 15 aprilie 2019-14 aprilie 2020 
 M. Of. nr. 287/15 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1043/2019  (M. Of. nr. 787/27 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 673/2019 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru  
 perioada 15 mai 2019-14 mai 2020 
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 M. Of. nr. 377/14 mai 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1043/2019  (M. Of. nr. 787/27 sep. 2019) 
 - O. nr. 1081/2020  (M. Of. nr. 389/14 mai 2020) 
 Admisă acţiune 
 - Sentinţă civilă nr. 39/2020  (M. Of. nr. 14/7 ian. 2021) 
 (v. Sentinţa nr. 37/2020 - M. Of. nr. 26/11 ian. 2021) 
    
 O. nr. 828/2019 

 Ordin privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv  
 procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse avizării, precum  
 şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă 
 M. Of. nr. 615/25 iul. 2019   
 
 O. nr. 891/2019 

 Ordin privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de  
 gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării 
 M. Of. nr. 654/7 aug. 2019   
 
 O. nr. 1019/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr.  
 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al  
 statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale si în  
 administrarea consiliilor locale ale acestora 
 M. Of. nr. 770/23 sep. 2019   
 
 O. nr. 1120/2019 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri de combatere a pestei porcine africane pentru perioada de vânătoare 2019-2020 
 M. Of. nr. 860/24 oct. 2019   
 MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 459/78/2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase  
 având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale  
 pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră 
 M. Of. nr. 558/8 iul. 2019   
 MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
 
 O. nr. 121/2019 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru subprogramul 5.5 Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori  
 de generaţia a IV-a ALFRED 
 M. Of. nr. 112/13 feb. 2019   
 
 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 553/2019 
 Ordin privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanţă 
 M. Of. nr. 485/14 iun. 2019   
 
 O. nr. 599/2019 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de identificare a operatorilor de servicii esenţiale şi furnizorilor de servicii digitale 
 M. Of. nr. 584/17 iul. 2019   
 
 O. nr. 600/2019 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor de servicii esenţiale 
 M. Of. nr. 542/2 iul. 2019   
 
 O. nr. 601/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor  
 informatice ale operatorilor de servicii esenţiale 
 M. Of. nr. 590/18 iul. 2019   
 
 O. nr. 641/2019 
 Ordin pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale 
 M. Of. nr. 576/15 iul. 2019   
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 O. nr. 734/2019 

 Ordin privind reglementarea procedurii de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu  
 autoturism şi conducător auto 
 M. Of. nr. 666/9 aug. 2019   
 
 O. nr. 3045/2019 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, devenite executorii în perioada 1  
 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială şi acordarea de daune-interese moratorii sub  
 forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale  
 personalului din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi celui din instituţiile publice aflate în  
 subordinea/coordonarea acestuia 
 M. Of. nr. 867/28 oct. 2019   
 MINISTERUL CULTURII 
 
 O. nr. 3125/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional Bran din Bran, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 950/27 nov. 2019   
 
 O. nr. 3126/2019 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Oraşului Oradea - Complex Cultural din municipiul Oradea, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 950/27 nov. 2019   
 
 O. nr. 3143/2019 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea  
 monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune al  
 statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente  
 istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat 
 M. Of. nr. 1001/12 dec. 2019   
 
 O. nr. 3207/2019 
 Ordin pentru acreditarea Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii "Mihai Eminescu" din Ipoteşti, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 2/6 ian. 2020   
 
 O. nr. 3208/2019 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Ţării Făgăraşului "Vaier Literat" din Făgăraş, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 2/6 ian. 2020   
 
 O. nr. 3209/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Sportului din Bucureşti 
 M. Of. nr. 8/8 ian. 2020   
 
 O. nr. 3210/2019 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Artă Populară Constanţa din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 8/8 ian. 2020   
 
 O. nr. 3211/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi din Galaţi, judeţul Galaţi 
 M. Of. nr. 23/14 ian. 2020   
 
 O. nr. 3212/2019 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Memorial "Nicolae Bălcescu" din satul Valea Bălcească, localitatea Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 3/6 ian. 2020   
 
 O. nr. 3213/2019 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Artă Braşov din municipiul Braşov, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 3/6 ian. 2020   
 
 O. nr. 3214/2019 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean de Artă "Centrul Artistic Baia Mare" din Baia Mare, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 21/14 ian. 2020   
 
 O. nr. 3233/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti 
 M. Of. nr. 58/29 ian. 2020   
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MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE 

 O. nr. 2073/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi din Bucureşti 
 M. Of. nr. 156/27 feb. 2019   
 
 O. nr. 2074/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 156/27 feb. 2019   
 
 O. nr. 2075/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 156/27 feb. 2019   
 
 O. nr. 2131/2019 
 Ordin privind modul de organizare şi desfăşurare a proiectului cultural Orchestra Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 211/18 mar. 2019   
 
 O. nr. 2140/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti 
 M. Of. nr. 241/28 mar. 2019   
 
 O. nr. 2231/2019 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a  
 publicului în cadrul Programului RO-CULTURA 
 M. Of. nr. 286/15 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3507/2020  (M. Of. nr. 1305/29 dec. 2020) 
 - O. nr. 3094/2021  (M. Of. nr. 607/18 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 2232/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului de Etnografie Braşov 
 M. Of. nr. 315/23 apr. 2019   
 
 O. nr. 2238/2019 

 Ordin privind modalitatea de acordare a finanţării pe bază de sume forfetare şi pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru  
 deplasări în cadrul proiectelor finanţate prin Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul financiar SEE 2014-2021 
 M. Of. nr. 315/23 apr. 2019   
 
 O. nr. 2239/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii publice de drept public, în vederea  
 asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate 
 M. Of. nr. 307/19 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3167/2021  (M. Of. nr. 624/24 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 2362/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ din Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ 
 M. Of. nr. 419/29 mai 2019   
 
 O. nr. 2363/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Artă al României din Bucureşti 
 M. Of. nr. 419/29 mai 2019   
 
 O. nr. 2488/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Complexului Muzeal Naţional "Moldova" din Iaşi 
 M. Of. nr. 474/11 iun. 2019   
 
 O. nr. 2527/2019 

 Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de stat denumită "Schemă de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor  
 istorice în cadrul Programului RO-CULTURA" 
 M. Of. nr. 449/5 iun. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3508/2020  (M. Of. nr. 1305/29 dec. 2020) 
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 O. nr. 2605/2019 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Artă Craiova din municipiul Craiova, judeţul Dolj 
 M. Of. nr. 541/2 iul. 2019   
 
 O. nr. 2663/2019 
 Ordin privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Arhiva Naţională de Filme 
 M. Of. nr. 641/2 aug. 2019   
 
 O. nr. 2697/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Municipal Câmpulung din Câmpulung, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 622/26 iul. 2019   
 
 O. nr. 2699/2019 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean Mureş din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 622/26 iul. 2019   
 
 O. nr. 2738/2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi" 
 M. Of. nr. 657/7 aug. 2019   
 
 O. nr. 2800/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti 
 M. Of. nr. 729/5 sep. 2019   
 
 O. nr. 2828/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Literaturii Române laşi 
 M. Of. nr. 738/10 sep. 2019   
 
 O. nr. 2940/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Maramureşean din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 831/14 oct. 2019   
 
 O. nr. 2941/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Judeţean Botoşani din Botoşani, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 831/14 oct. 2019   
 
 O. nr. 2942/2019 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Municipal Râmnicu Sărat, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 831/14 oct. 2019   
 
 O. nr. 2943/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Agriculturii din Slobozia, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 831/14 oct. 2019   
 
 O. nr. 2944/2019 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 831/14 oct. 2019   
 
 O. nr. 2945/2019 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Ţăranului din Flămânzi, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 831/14 oct. 2019   
 
 O. nr. 2946/2019 

 Ordin pentru acreditarea colecţiei publice Centrul Expoziţional Documentar al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 831/14 oct. 2019   
 
 O. nr. 2947/2019 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Silviculturii din Sălişte, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 831/14 oct. 2019   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 O. nr. 1058/2019 
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 Ordin privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului 
 M. Of. nr. 149/25 feb. 2019   
 
 O. nr. 1073/2019 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare  
 specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 
 M. Of. nr. 117/14 feb. 2019   
 
 O. nr. 1208/2019 

 Ordin pentru aprobarea tarifului/zi/participant pentru programele de perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de  
 Administraţie în anul 2019 
 M. Of. nr. 175/5 mar. 2019   
 
 O. nr. 1259/2019 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum  
 200.000 de pasageri pe an 
 M. Of. nr. 200/13 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 4433/2020  (M. Of. nr. 1306/29 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 1303/2019 

 Ordin privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul  
 "Administraţie", subsectorul "Administraţie publică" 
 M. Of. nr. 232/26 mar. 2019   
 
 O. nr. 1360/2019 

 Ordin privind aplicarea prevederilor avt. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări  
 şi completări prin Legea nr. 13/2011 
 M. Of. nr. 233/27 mar. 2019   
 
 O. nr. 1456/2019 
 Ordin privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC - S.R.L. 
 M. Of. nr. 272/10 apr. 2019   
 
 O. nr. 1687/2019 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate  
 din domeniul produselor pentru construcţii 
 M. Of. nr. 387/17 mai 2019   
 
 O. nr. 1860/2019 

 Ordin privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de  
 natură salaríala stabilite în favoarea personalului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al instituţiilor publice şi  
 organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în coordonarea/subordinea ministerului si al unităţilor care funcţionează  
 sub autoritatea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 531/28 iun. 2019   
 
 O. nr. 1881/2019 

 Ordin privind instituirea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru Sprijinirea  
 specializării inteiigente în regiunile mai puţin dezvoltate selectate ca pilot în cadrul iniţiativei "DG Regio pentru regiuni mai puţin  
 dezvoltate" prin Programul operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 486/14 iun. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 2139/2020  (M. Of. nr. 496/11 iun. 2020) 
 - O. nr. 4439/2020  (M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 2088/2019 

 Ordin pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în  
 perioada 2019-2021 
 M. Of. nr. 581/16 iul. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 2675/2019  (M. Of. nr. 799/2 oct. 2019) 
 - O. nr. 3379/2019  (M. Of. nr. 1042/24 dec. 2019) 
 - O. nr. 1496/2020  (M. Of. nr. 425/21 mai 2020) 
 - O. nr. 4276/2020  (M. Of. nr. 1246/17 dec. 2020) 
 - O. nr. 4442/2020  (M. Of. nr. 1303/29 dec. 2020) 
 - O. nr. 662/2021  (M. Of. nr. 485/11 mai 2021) 
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 - O. nr. 1315/2021  (M. Of. nr. 917/24 sep. 2021) 
 - O. nr. 1890/2021  (M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 
 - O. nr. 2004/2021  (M. Of. nr. 1242/29 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 2097/2019 
 Ordin pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri 
 M. Of. nr. 579/16 iul. 2019   
 
 O. nr. 2362/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale  
 datorate bugetului local 
 M. Of. nr. 704/27 aug. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 805/4 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 2587/2019 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserţie în cadrul  
 Programului operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 779/25 sep. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 4316/2020  (M. Of. nr. 1283/23 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 2801/2019 

 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii WAREHOUSES DE PAUW ROMÂNIA - S.R.L. pentru locaţia din comuna  
 Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 830/11 oct. 2019   
 
 O. nr. 2834/2019 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor  
 existente, indicativ P 100-3/2019" 
 M. Of. nr. 1003/13 dec. 2019   
 
 O. nr. 3031/2019 
 Ordin privind organizarea unei sesiuni extraordinare de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri 
 M. Of. nr. 904/8 nov. 2019   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 2341/110/2019 
 Ordin pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare şi transmitere a listei cuprinzând aleşii locali de la nivelul fiecărei  
 unităti/subdiviziuni administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 735/9 sep. 2019   
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 1886/2019 

 Ordin privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a  
 modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice 
 M. Of. nr. 699/26 aug. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 199/2021  (M. Of. nr. 289/23 mar. 2021) 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE 

 O. nr. 138/2019 

 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 
 M. Of. nr. 287/15 apr. 2019   
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 25/2019 

 Ordin privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi  
 comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi  
 descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile 
 M. Of. nr. 56/22 ian. 2019   
 MINISTERUL ECONOMIEI 
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AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1053/2237/2019 
 Ordin pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun 
 M. Of. nr. 747/13 sep. 2019   
 MINISTERUL ECONOMIEI NAŢIONALE 
 
 O. nr. 4385/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul  
 unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 694/22 aug. 2019   
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 3074/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Rose Garden Kids" din oraşul  
 Popeşti-Leordeni 
 M. Of. nr. 78/31 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 5091/2021  (M. Of. nr. 853/7 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 3095/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Olga Gudynn International  
 School" din oraşul Voluntari 
 M. Of. nr. 380/15 mai 2019   
 
 O. nr. 3100/2019 
 Ordin privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 118/14 feb. 2019   
 
 O. nr. 3102/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul  
 Reformat "Wesselényi" din municipiul Zalău 
 M. Of. nr. 118/14 feb. 2019   
 
 O. nr. 3103/2019 
 Ordin privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 91/5 feb. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 6018/2020  (M. Of. nr. 1200/9 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 3122/2019 

 Ordin privind stabilirea tipurilor de calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor şi a corespondenţei  
 dintre acestea, din cadrul aceluiaşi profil la învăţământul liceal filiera tehnologică şi din cadrul învăţământului profesional 
 M. Of. nr. 154/27 feb. 2019   
 
 O. nr. 3128/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor  
 de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2019 
 M. Of. nr. 155/27 feb. 2019   
 
 O. nr. 3130/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiilor cămine-cantine pentru instituţiile de  
 învăţământ superior de stat din România 
 M. Of. nr. 131/19 feb. 2019   
 
 O. nr. 3131/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiei pentru transportul public local de suprafaţă al  
 studenţilor, repartizate instituţiilor de învăţământ superior de stat din România 
 M. Of. nr. 131/19 feb. 2019   
 
 O. nr. 3141/2019 
 Ordin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională 
 M. Of. nr. 154/27 feb. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 4789/2019  (M. Of. nr. 734/6 sep. 2019) 
 - O. nr. 6037/2020  (M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020) 
 - O. nr. 3665/2021  (M. Of. nr. 464/4 mai 2021) 
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 O. nr. 3163/2019 

 Ordin pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 ale Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi  
 specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului  
 didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2019, aprobat prin  
 Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.635/2019, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor  
 din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice 
 M. Of. nr. 266/8 apr. 2019   
 
 O. nr. 3173/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Iepuraşul Bocănilă" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 159/28 feb. 2019   
 
 O. nr. 3174/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Ana Aslan" din municipiul  
 Focşani 
 M. Of. nr. 159/28 feb. 2019   
 
 O. nr. 3181/2019 
 Ordin privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 141/21 feb. 2019   
 
 O. nr. 3184/2019 

 Ordin privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2019 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la  
 competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat 
 M. Of. nr. 148/25 feb. 2019   
 
 O. nr. 3185/2019 

 Ordin privind aprobarea organizării simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului  
 de bacalaureat naţional în anul şcolar 2018-2019 
 M. Of. nr. 160/28 feb. 2019   
 
 O. nr. 3191/2019 
 Ordin privind structura anului şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 145/22 feb. 2019   
 
 O. nr. 3207/2019 

 Ordin privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi  
 postiiceal cu structura anului şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 174/5 mar. 2019   
 
 O. nr. 3635/2019 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor  
 învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul  
 preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2019 
 M. Of. nr. 207/15 mar. 2019   
 
 O. nr. 3665/2019 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi  
 centrele de perfecţionare 
 M. Of. nr. 234/27 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3160/2021  (M. Of. nr. 85/27 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 3667/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare,  
 în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii  
 de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie 
 M. Of. nr. 264/5 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 4032/2020  (M. Of. nr. 358/5 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 3668/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare,  
 în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor  
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 deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare  
 externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie 
 M. Of. nr. 264/5 apr. 2019   
 
 O. nr. 3669/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat  
 Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul loan Gură de Aur" din municipiul Târgovişte 
 M. Of. nr. 253/2 apr. 2019   
 
 O. nr. 3670/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Căsuţa  
 Zânelor" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 258/3 apr. 2019   
 
 O. nr. 3674/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "My First English Adventure" din  
 oraşul Otopeni 
 M. Of. nr. 279/11 apr. 2019   
 
 O. nr. 3675/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kinderakademie" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 260/4 apr. 2019   
 
 O. nr. 3676/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Regina María" din  
 municipiul Buzău 
 M. Of. nr. 271/10 apr. 2019   
 
 O. nr. 3694/2019 

 Ordin privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a  
 instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2019 
 M. Of. nr. 225/25 mar. 2019   
 
 O. nr. 3704/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie- 7 decembrie 2018 
 M. Of. nr. 300/18 apr. 2019   
 
 O. nr. 3705/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "sportiv", calificarea profesională "instructor sportiv",  
 profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "protecţia mediului", calificarea profesională "tehnician ecolog şi protecţia  
 calităţii mediului", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Henri Coandă" din municipiul Buzău 
 M. Of. nr. 298/18 apr. 2019   
 
 O. nr. 3706/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii  
 "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Rădăuţi 
 M. Of. nr. 298/18 apr. 2019   
 
 O. nr. 3708/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Teddybär" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 304/19 apr. 2019   
 
 O. nr. 3709/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Kiţy Biţy" din  
 municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 304/19 apr. 2019   
 
 O. nr. 3710/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie-14 decembrie 2018 
 M. Of. nr. 304/19 apr. 2019   
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 O. nr. 3711/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Theos Speranţa" din  
 municipiul Arad 
 M. Of. nr. 304/19 apr. 2019   
 
 O. nr. 3712/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Green Land"  
 din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 304/19 apr. 2019   
 
 O. nr. 3713/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Anastasya" din comuna  
 Corbeanca 
 M. Of. nr. 304/19 apr. 2019   
 
 O. nr. 3715/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Kids Garden"  
 din municipiul laşi 
 M. Of. nr. 318/23 apr. 2019   
 
 O. nr. 3716/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Clever Kids"  
 din municipiul Galaţi 
 M. Of. nr. 318/23 apr. 2019   
 
 O. nr. 3717/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Tabor" din  
 oraşul Baia de Aramă 
 M. Of. nr. 318/23 apr. 2019   
 
 O. nr. 3718/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Med Farm Speranţa" din  
 oraşul Cugir 
 M. Of. nr. 318/23 apr. 2019   
 
 O. nr. 3739/2019 
 Ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională Utilizarea tehnologiilor de modelare şi imprimare 3D, liceu 
 M. Of. nr. 384/16 mai 2019   
 
 O. nr. 3745/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "industrie textilă şi pielărie", calificarea  
 profesională "confecţioner produse textile", domeniul "agricultură", calificarea profesională "lucrător în agroturism", domeniul "turism şi  
 alimentaţie", calificarea profesională "cofetar-patiser" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Special  
 din comuna Ştefan cel Mare 
 M. Of. nr. 301/18 apr. 2019   
 
 O. nr. 3763/2019 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Model" din satul Valea Voievozilor 
 M. Of. nr. 321/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 3764//2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţăm ânt preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Gărgăriţa" din  
 comuna Mărăcineni 
 M. Of. nr. 321/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 3765/2019 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Craiova 
 M. Of. nr. 321/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 3770/2019 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de serviciu, elaborate şi deţinute de Ministerul Educaţiei  
 Naţionale în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia  
 şi termenele de clasificare aferente acestora 
 M. Of. nr. 353/7 mai 2019   
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 O. nr. 3781/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 iunie-23 noiembrie 2018 
 M. Of. nr. 320/24 apr. 2019   
 
 O. nr. 3860/2019 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 14-a 
 M. Of. nr. 273/10 apr. 2019   
 
 O. nr. 3889/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate secret de stat si secret de serviciu în cadrul Ministerului  
 Educaţiei Naţionale, în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în  
 coordonarea acestuia 
 M. Of. nr. 364/10 mai 2019   
 
 O. nr. 3901/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea  
 profesională "tehnician în turism" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Sf. Antim Ivireanu" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 380/15 mai 2019   
 
 O. nr. 3902/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul  
 "protecţia mediului", calificarea profesională "tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Decebal" din municipiul Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 380/15 mai 2019   
 
 O. nr. 3903/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul" din comuna Baia de  
 Criş 
 M. Of. nr. 380/15 mai 2019   
 
 O. nr. 3904/2019 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Dora" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 380/15 mai 2019   
 
 O. nr. 3906/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Kids" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 380/15 mai 2019   
 
 O. nr. 3907/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Prichindeii"  
 din municipiul Bistriţa 
 M. Of. nr. 380/15 mai 2019   
 
 O. nr. 3908/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program  
 prelungit "Smile" din municipiul Bistriţa 
 M. Of. nr. 380/15 mai 2019   
 
 O. nr. 3909/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat  
 Colegiul Naţional "Gheorghe Vrânceanu" din municipiul Bacău 
 M. Of. nr. 380/15 mai 2019   
 
 O. nr. 3910/2019 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Speranţa" din comuna Macea 
 M. Of. nr. 373/14 mai 2019   
 
 O. nr. 3911/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electric", calificarea profesională  
 "tehnician electrician electronist auto", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în  
 hotelărie", nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "ospătar (chelner) vânzător în  
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 unităţi de alimentaţie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "luliu Maniu" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 373/14 mai 2019   
 
 O. nr. 3912/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postiiceală "EDUNET" din municipiul  
 Craiova 
 M. Of. nr. 373/14 mai 2019   
 
 O. nr. 3913/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul  
 "textile pielărie", calificarea profesională "tehnician designer vestimentar", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională  
 "tehnician în industria alimentară", nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "mecanică", calificarea profesională "mecanic auto" din  
 cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul "Dimitrie Cantemir" din oraşul Darabani 
 M. Of. nr. 373/14 mai 2019   
 
 O. nr. 3914/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical de farmacie", "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt - Bucovina" din municipiul Câmpulung Moldovenesc 
 M. Of. nr. 368/13 mai 2019   
 
 O. nr. 3915/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de Învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electronică automatizări",  
 calificarea profesională "tehnician operator tehnică de calcul", nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "mecanică", calificarea  
 profesională "lăcătuş mecanic prestări servicii", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "brutar- patiser - preparator  
 produse făinoase" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Special "Sfânta Maria" din municipiul Arad 
 M. Of. nr. 368/13 mai 2019   
 
 O. nr. 3916/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul  
 unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional "Traian" din municipiul Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 373/14 mai 2019   
 
 O. nr. 3917/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "industria textilă şi pielărie",  
 calificarea profesională "tehnician în industria textilă", nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din satul  
 Bălţeşti 
 M. Of. nr. 373/14 mai 2019   
 
 O. nr. 3918/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "mecanică", calificarea profesională "mecanic  
 auto", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Silvic "Bucovina" din municipiul Câmpulung Moldovenesc 
 M. Of. nr. 373/14 mai 2019   
 
 O. nr. 3919/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii", profilul  
 "umanist", specializarea "filologie", profilul "sportiv", calificarea profesională "instructor sportiv (fotbal)" din cadrul unităţii de  
 învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" din oraşul Voluntari 
 M. Of. nr. 373/14 mai 2019   
 
 O. nr. 3920/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Goldiş" din  
 municipiul Deva 
 M. Of. nr. 373/14 mai 2019   
 
 O. nr. 3921/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical generalist", "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Colegiul UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 368/13 mai 2019   
 
 O. nr. 3956/2019 

 Ordin privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul  
 Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia 
 M. Of. nr. 386/16 mai 2019   
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 O. nr. 3971/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Albă ca Zăpada" din municipiul  
 Giurgiu 
 M. Of. nr. 415/27 mai 2019   
 
 O. nr. 4004/2019 

 Ordin privind metodologia de calcul şi plată a sumelor reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale prevăzute în  
 titlurile executorii, pentru personalul din unitătile/institutiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din  
 subordinea/coordonarea acestuia, în anul 2019 
 M. Of. nr. 389/17 mai 2019   
 
 O. nr. 4006/2019 

 Ordin privind înfiinţarea domeniului de doctorat "Ingineria mediului" în cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare organizate în  
 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 
 M. Of. nr. 452/5 iun. 2019   
 
 O. nr. 4044/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei specifice de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene 
 M. Of. nr. 452/5 iun. 2019   
 
 O. nr. 4225/2019 

 Ordin privind înfiinţarea domeniului de doctorat "Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale" în cadrul  
 Universităţii din Oradea 
 M. Of. nr. 480/12 iun. 2019   
 
 O. nr. 4294/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională  
 "tehnician proiectant CAD" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Domnul Tudor" din municipiul  
 Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 581/16 iul. 2019   
 
 O. nr. 4338/2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara 
 M. Of. nr. 540/2 iul. 2019   
 
 O. nr. 4365/2019 
 Ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională Abilităţi pentru adolescenţă, clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a 
 M. Of. nr. 639/1 aug. 2019   
 
 O. nr. 4381/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Camigo" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 701/26 aug. 2019   
 
 O. nr. 4384/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician  
 proiectant în construcţia de maşini", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician electronist echipamente de  
 autorizări", domeniul "textile-pielărie", calificarea profesională "designer vestimentar", respectiv nivelul de învăţământ "liceal", profilul  
 "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în gastronomie" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş 
 M. Of. nr. 701/26 aug. 2019   
 
 O. nr. 4387/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Sfântul Iosif " din municipiul  
 Alba Iulia 
 M. Of. nr. 699/26 aug. 2019   
 
 O. nr. 4389/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala  
 Gimnazială "Alexandru D. Ghica" din municipiul Olteniţa 
 M. Of. nr. 701/26 aug. 2019   
 
 O. nr. 4391/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Hipocrate" din  
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 municipiul Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 673/13 aug. 2019   
 
 O. nr. 4392/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Coman" din municipiul  
 Galaţi 
 M. Of. nr. 699/26 aug. 2019   
 
 O. nr. 4393/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" din  
 municipiul Craiova 
 M. Of. nr. 678/14 aug. 2019   
 
 O. nr. 4396/2019 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Licurici" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 693/22 aug. 2019   
 
 O. nr. 4397/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Agora" din  
 municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 687/20 aug. 2019   
 
 O. nr. 4398/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Adventistă cu program prelungit  
 "Albinuţa" din comuna Halmeu 
 M. Of. nr. 688/20 aug. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 717/30 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 4399/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Dreamland" - sediul 2 din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 688/20 aug. 2019   
 
 O. nr. 4400/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Panda 2" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 699/26 aug. 2019   
 
 O. nr. 4401/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "King George" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 686/20 aug. 2019   
 
 O. nr. 4402/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Jovial" din  
 municipiul Adjud 
 M. Of. nr. 686/20 aug. 2019   
 
 O. nr. 4403/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Santa Maria del Mar" din municipiul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 686/20 aug. 2019   
 
 O. nr. 4404/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Emanuel" din  
 municipiul Reghin 
 M. Of. nr. 702/27 aug. 2019   
 
 O. nr. 4405/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Tudor" din  
 municipiul Sighetu Marmaţiei 
 M. Of. nr. 699/26 aug. 2019   
 
 O. nr. 4406/2019 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 3 decembrie 2018-29 mai 2019 
 M. Of. nr. 681/19 aug. 2019   
 
 O. nr. 4495/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Profesională "Astra" din municipiul  
 Arad 
 M. Of. nr. 702/27 aug. 2019   
 
 O. nr. 4496/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul  
 Slobozia 
 M. Of. nr. 723/3 sep. 2019   
 
 O. nr. 4501/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Spiriduşii Năzdrăvani" din  
 municipiul Braşov 
 M. Of. nr. 692/21 aug. 2019   
 
 O. nr. 4502/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Soli Deo Gloria" din satul  
 Vaideiu 
 M. Of. nr. 692/21 aug. 2019   
 
 O. nr. 4503/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 aprilie-7 iunie 2019 
 M. Of. nr. 677/14 aug. 2019   
 
 O. nr. 4516/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019 
 M. Of. nr. 702/27 aug. 2019    
 O. nr. 4532/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfânta Ecaterina" din municipiul  
 Braşov 
 M. Of. nr. 704/27 aug. 2019   
 
 O. nr. 4533/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Conil" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 704/27 aug. 2019   
 
 O. nr. 4535/2019 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Puky" din municipiul Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 694/22 aug. 2019   
 
 O. nr. 4577/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 28 martie-7 iunie 2019 
 M. Of. nr. 690/21 aug. 2019   
 
 O. nr. 4667/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Wendy Kids" din municipiul  
 Timişoara 
 M. Of. nr. 702/27 aug. 2019   
 
 O. nr. 4668/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Orhideea Kids" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 702/27 aug. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 4459/2020  (M. Of. nr. 514/16 iun. 2020) 
 
 



 

 2999

 O. nr. 4669/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Wonderland" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 702/27 aug. 2019   
 
 O. nr. 4684/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Echilibria Montessori  
 Education" din oraşul Voluntari 
 M. Of. nr. 733/6 sep. 2019   
 
 O. nr. 4694/2019 
 Ordin privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie 
 M. Of. nr. 686/20 aug. 2019   
 
 O. nr. 4697/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei  
 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în România, în  
 scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate 
 M. Of. nr. 657/7 aug. 2019   
 
 O. nr. 4750/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ  
 superior 
 M. Of. nr. 689/21 aug. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3063/2020  (M. Of. nr. 74/3 feb. 2020) 
 - O. nr. 4216/2020  (M. Of. nr. 411/18 mai 2020) 
 - O. nr. 4594/2021  (M. Of. nr. 806/23 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 4867/2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa 
 M. Of. nr. 733/6 sep. 2019   
 
 O. nr. 4909/2019 

 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul  
 profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 747/13 sep. 2019   
 
 O. nr. 4910/2019 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar  
 2019-2020 
 M. Of. nr. 737/9 sep. 2019   
 
 O. nr. 4916/2019 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 712/29 aug. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 4115/2020  (M. Of. nr. 323/17 apr. 2020) 
 - O. nr. 4248/2020  (M. Of. nr. 399/15 mai 2020) 
 - O. nr. 4440/2020  (M. Of. nr. 488/10 iun. 2020) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 521/18 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 4948/2019 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 730/5 sep. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 5532/2019  (M. Of. nr. 1036/24 dec. 2019) 
 - O. nr. 4317/2020  (M. Of. nr. 442/26 mai 2020) 
 - O. nr. 4532/2020  (M. Of. nr. 521/18 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 4950/2019 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020 
 M. Of. nr. 734/6 sep. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 4115/2020  (M. Of. nr. 323/17 apr. 2020) 
 - O. nr. 4307/2020  (M. Of. nr. 438/25 mai 2020) 
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 - O. nr. 4441/2020  (M. Of. nr. 488/10 iun. 2020) 
 - O. nr. 4680/2020  (M. Of. nr. 604/9 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 5030/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "economic", calificarea profesională "asistent de  
 gestiune", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Vasile Deac" din municipiul Vatra Dornei 
 M. Of. nr. 753/17 sep. 2019   
 
 O. nr. 5033/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul  
 unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Mea" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 738/10 sep. 2019   
 
 O. nr. 5048/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Primară "Kinderstar" din comuna Berceni 
 M. Of. nr. 743/12 sep. 2019   
 
 O. nr. 5049/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Winnie  
 Academy" din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 747/13 sep. 2019   
 
 O. nr. 5080/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Primară "Inaschool" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 778/25 sep. 2019   
 
 O. nr. 5087/2019 

 Ordin privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul  
 şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 758/18 sep. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 4325/2020  (M. Of. nr. 435/22 mai 2020) 
 - O. nr. 4617/2020  (M. Of. nr. 545/25 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 5090/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa  
 efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea  
 organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 736/9 sep. 2019   
 
 O. nr. 5108/2019 

 Ordin privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul  
 profesional pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi a modelelor pentru avizarea de către comitetul local de dezvoltare a parteneriatului  
 social, Centrul National de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de  
 şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional 
 M. Of. nr. 751/16 sep. 2019   
 
 O. nr. 5115/2019 

 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate  
 în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin  
 hotărâre a Guvernului 
 M. Of. nr. 776/25 sep. 2019   
 
 O. nr. 5140/2019 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor 
 M. Of. nr. 744/12 sep. 2019   
 
 O. nr. 5146/2019 
 Ordin privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile 
 M. Of. nr. 798/2 oct. 2019   
 
 O. nr. 5191/2019 

 Ordin privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în  
 vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2019-2020 
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 M. Of. nr. 782/26 sep. 2019   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 4215/296/2019 
 Ordin pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol 
 M. Of. nr. 477/12 iun. 2019   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 3177/660/2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din  
 România 
 M. Of. nr. 238/28 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3201/543/2020  (M. Of. nr. 174/3 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 3894/823/2019 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor specifice privind acreditarea şi evaluarea periodică a centrelor comunitare de învăţare permanentă 
 M. Of. nr. 465/10 iun. 2019   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 O. nr. 5259/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul  
 şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 945/26 nov. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 4302/2020  (M. Of. nr. 441/26 mai 2020) 
 - O. nr. 4549/2020  (M. Of. nr. 524/18 iun. 2020) 
 - O. nr. 4667/2020  (M. Of. nr. 593/7 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 5554/2019 

 Ordin privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul  
 I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2019-2020 
 M. Of. nr. 1033/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 5611/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE  
 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în  
 învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar  
 în străinătate 
 M. Of. nr. 8/8 ian. 2020   
 
 O. nr. 5633/2019 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a segregării şcolare în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 1056/31 dec. 2019   
 
 O. nr. 5660/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială "Paradis" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 129/19 feb. 2020   
 
 O. nr. 5661/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Christiana" din municipiul  
 Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 129/19 feb. 2020   
 
 O. nr. 5663/2019 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Little Genius" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 114/14 feb. 2020   
 MINISTERUL ENERGIEI 
 
 O. nr. 425/2019 

 Ordin pentru aprobarea metodei de informare privind punctele de realimentare şi de reîncărcare cu combustibili alternativi de pe teritoriul  
 României 
  M. Of. nr. 581/16 iul. 2019 
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 O. nr. 569/2019 

 Ordin privind aprobarea Sistemului de monitorizare prin eşantionare a calităţii benzinei şi motorinei şi a procedurii de implementare a  
 acestuia 
 M. Of. nr. 720/2 sep. 2019   
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 10/2019 

 Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale  
 operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile 
 M. Of. nr. 35/14 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3781/2019  (M. Of. nr. 5/7 ian. 2020) - abrogă ordinul, cu excepția art. 3 
 
 
 O. nr. 78/2019 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2019 
 M. Of. nr. 39/15 ian. 2019   
 
 O. nr. 129/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31  
 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 68/28 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1998/2019  (M. Of. nr. 284/15 apr. 2019) 
 - O. nr. 2116/2020  (M. Of. nr. 635/20 iul. 2020) 
 - O. nr. 28/2021  (M. Of. nr. 31/12 ian. 2021) 
 - O. nr. 494/2021  (M. Of. nr. 404/16 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 151/2019 

 Ordin pentru stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor prevăzute la art. 71 alin. (1) din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale 
 M. Of. nr. 72/30 ian. 2019   
 
 O. nr. 613/2019 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie  
 2019 
 M. Of. nr. 82/1 feb. 2019   
 
 O. nr. 869/2019 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 februarie 2019 
 M. Of. nr. 92/5 feb. 2019   
 
 O. nr. 1386/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi  
 Sportului a disponibilităţilor prevăzute la art. 57 şi 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri  
 în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor  
 termene 
 M. Of. nr. 104/11 feb. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3308/2019  (M. Of. nr. 874/30 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 1719/2019 
 Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete 
 M. Of. nr. 166/1 mar. 2019   
 
 O. nr. 1748/2019 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 martie 2019 
 M. Of. nr. 166/1 mar. 2019   
 
 O. nr. 1753/2019 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii martie  
 2019 
  M. Of. nr. 166/1 mar. 2019 
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 O. nr. 1754/2019 
 Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual 
 M. Of. nr. 211/18 mar. 2019   
 
 O. nr. 1909/2019 

 Ordin pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi  
 procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti  
 prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 
 M. Of. nr. 269/9 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 2197/2020  (M. Of. nr. 680/30 iul. 2020) 
 - O. nr. 2742/2020  (M. Of. nr. 857/18 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 1912/2019 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital, prin lansarea  
 unor serii noi de obligaţiuni, cu maturitatea de minimum 7 ani, în sumă totală de până la 3 miliarde euro, în cadrul programului-cadru de  
 emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţtiei 
 M. Of. nr. 237/27 mar. 2019   
 
 O. nr. 1921/2019 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 aprilie 2019 
 M. Of. nr. 247/1 apr. 2019   
 
 O. nr. 1922/2019 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie  
 2019 
 M. Of. nr. 247/1 apr. 2019   
 
 O. nr. 1948/2019 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2019 
 M. Of. nr. 282/12 apr. 2019   
 
 O. nr. 1957/2019 

 Ordin privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II pct. 1-13 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 274/10 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 468/2021  (M. Of. nr. 366/9 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 1998/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări  

 financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul  
 contabilităţii publice 
 M. Of. nr. 284/15 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 2116/2020  (M. Of. nr. 635/20 iul. 2020) 
 - O. nr. 2948/2020  (M. Of. nr. 1020/3 nov. 2020) 
 - O. nr. 28/2021  (M. Of. nr. 31/12 ian. 2021) 
 - O. nr. 494/2021  (M. Of. nr. 404/16 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 2051/2019 

 Ordin pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice, potrivit domeniilor de responsabilitate, aferente sectorului  
 "Financiar-bancar: taxe, impozite, trezorerie şi sisteme de plăţi" 
 M. Of. nr. 340/3 mai 2019   
 
 O. nr. 2105/2019 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii mai  
 2019 
 M. Of. nr. 328/25 apr. 2019   
 
 O. nr. 2106/2019 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna mai 2019 
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 M. Of. nr. 339/3 mai 2019   
 
 O. nr. 2107/2019 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 2019 
 M. Of. nr. 339/3 mai 2019   
 
 O. nr. 2303/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor  
 administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare  
 privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în  
 baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi  
 modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale 
 M. Of. nr. 430/30 mai 2019   
 
 O. nr. 2304/2019 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii iunie  
 2019 
 M. Of. nr. 434/31 mai 2019   
 
 O. nr. 2305/2019 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iunie 2019 
 M. Of. nr. 433/31 mai 2019   
 
 O. nr. 2434/2019 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iulie 2019 
 M. Of. nr. 534/28 iun. 2019   
 
 O. nr. 2488/2019 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 si prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2019 
 M. Of. nr. 552/4 iul. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 2650/2019  (M. Of. nr. 640/2 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 2493/2019 

 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea unor prevederi contabile 
 M. Of. nr. 596/19 iul. 2019 
 Abrogare 
 - O. nr. 2206/2020  (M. Of. nr. 675/30 iul. 2020) - cu excepţia art. 8-12 
 
 
 O. nr. 2552/2019 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală  
 de până la 2 miliarde euro, prin lansarea unei serii noi de obligaţiuni, cu maturitatea de minimum 7 ani, şi redeschiderea emisiunii cu  
 scadenţa în data de 3 aprilie 2049, cupon 4,625%, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi  
 desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 564/9 iul. 2019   
 
 O. nr. 2643/2019 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii  
 aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor  
 facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea  
 personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 691/21 aug. 2019   
 
 O. nr. 2649/2019 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2019 
 M. Of. nr. 644/3 aug. 2019   
 
 O. nr. 2692/2019 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2019 
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 M. Of. nr. 667/9 aug. 2019   
 
 O. nr. 2741/2019 
 Ordin pentru aprobarea machetei "Solicitare de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale" 
 M. Of. nr. 683/19 aug. 2019   
 
 O. nr. 2806/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată reprezentând contribuţie  
 individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul  
 fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea  
 Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 708/28 aug. 2019   
 
 O. nr. 2810/2019 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante 
 M. Of. nr. 711/29 aug. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3126/2019  (M. Of. nr. 786/27 sep. 2019) 
 - O. nr. 2998/2020  (M. Of. nr. 1211/11 dec. 2020) - modifică titlul 
 - O. nr. 764/2021  (M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 2830/2019 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2019 
 M. Of. nr. 726/4 sep. 2019   
 
 O. nr. 3064/2019 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii  
 septembrie 2019 
 M. Of. nr. 747/13 sep. 2019   
 
 O. nr. 3126/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor  
 publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31  
 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei 
 M. Of. nr. 786/27 sep. 2019   
 
 O. nr. 3153/2019 

 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica  
 sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 M. Of. nr. 798/2 oct. 2019   
 
 O. nr. 3200/2019 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 octombrie 2019 
 M. Of. nr. 797/2 oct. 2019 
    
 O. nr. 3214/2019 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la  
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 844/17 oct. 2019   
 
 O. nr. 3217/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operaţiunilor de  
 administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale 
 M. Of. nr. 830/11 oct. 2019   
 
 O. nr. 3223/2019 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii octombrie  
 2019 
 M. Of. nr. 807/4 oct. 2019   
 
 O. nr. 3265/2019 
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 Ordin privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului  
 2019 
 M. Of. nr. 832/14 oct. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3494/2019  (M. Of. nr. 923/15 nov. 2019) 
 - O. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 17/13 ian. 2020) 
 - O. nr. 2116/2020  (M. Of. nr. 635/20 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 3398/2019 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2019 
 M. Of. nr. 883/1 nov. 2019   
 
 O. nr. 3399/2019 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2019 
 M. Of. nr. 883/1 nov. 2019   
 
 O. nr. 3635/2019 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2019 
 M. Of. nr. 946/26 nov. 2019   
 
 O. nr. 3670/2019 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 decembrie 2019 
 M. Of. nr. 962/29 nov. 2019   
 
 O. nr. 3677/2019 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română"- S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii decembrie  
 2019 
 M. Of. nr. 964/29 nov. 2019   
 
 O. nr. 3741/2019 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna decembrie 2019 
 M. Of. nr. 1003/13 dec. 2019   
 
 O. nr. 3751/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 
 M. Of. nr. 1012/17 dec. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3799/2019  (M. Of. nr. 1045/24 dec. 2019) 
 - O. nr. 13/2020  (M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 3774/2019 

 Ordin privind reglementarea unor măsuri referitoare la semnarea şi aplicarea ştampilei pe documentele depuse de instituţiile publice la  
 Trezoreria Statului 
 M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019   
 
 O. nr. 3807/2019 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2020 
 M. Of. nr. 1053/30 dec. 2019   
 
 O. nr. 3818/2019 

 Ordin privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de  
 fundamentare a acestuia 
 M. Of. nr. 14/10 ian. 2020   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ 

 O. nr. 48/5/2019 
 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor de stat pentru anul 2019 în cadrul Programului "INVESTEŞTE  
 ÎN TINE" 
 M. Of. nr. 57/22 ian. 2019   
 
 O. nr. 2023/172/2019 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind  
 instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  
 şi prorogarea unor termene 
 M. Of. nr. 294/16 apr. 2019 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2677/238/2019  (M. Of. nr. 672/12 aug. 2019) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 2892/1253/2019 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019 
 M. Of. nr. 770/23 sep. 2019   
 
 O. nr. 3175/1308/2019 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2019 
 M. Of. nr. 841/16 oct. 2019   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ 

 O. nr. 99/75/4/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea  
 Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" 
 M. Of. nr. 58/23 ian. 2019   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 611/138/127/2019 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a  
 contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
 M. Of. nr. 123/15 feb. 2019   
 
 O. nr. 2165/837/743/2019 

 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 "Declaraţie privind  
 obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
 M. Of. nr. 404/23 mai 2019 

 Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii aprilie 2019, cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 4 "Tip  
 asigurat" care se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii mai 2019. 
 
 
 O. nr. 3063/1376/1430/2019 

 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a  
 contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
 M. Of. nr. 794/1 oct. 2019   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 48/2019 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi  
 câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit" şi 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile  
 scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi" 
 M. Of. nr. 38/15 ian. 2019   
 
 O. nr. 49/2019 

 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind  
 impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" 
 M. Of. nr. 43/16 ian. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1437/2019  (M. Of. nr. 452/5 iun. 2019) 
 - O. nr. 1886/2019  (M. Of. nr. 561/9 iul. 2019) 
 
 
 O. nr. 50/2019 

 Ordin pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat  
 pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de  
 burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a  
 unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a  
 modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 40/15 ian. 2019   
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 O. nr. 114/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Cerere  
 de înregistrare a contractelor de locaţiune" 
 M. Of. nr. 109/12 feb. 2019   
 
 O. nr. 169/2019 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe  
 valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri  
 taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 154/27 feb. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1699/2021  (M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021) - la data de 3 februarie 2022 
 
 
 O. nr. 727/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care  
 înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită şi pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii  
 reprezentând penalităţi de nedeclarare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015 
 M. Of. nr. 220/21 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 2098/2019  (M. Of. nr. 673/13 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 819/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale,  
 precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 223/22 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1086/2019  (M. Of. nr. 303/18 apr. 2019) 
 
 
 O. nr. 942/2019 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei 
 M. Of. nr. 285/15 apr. 2019   
 
 O. nr. 1080/2019 

 Ordin pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de  
 constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor  
 intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă 
 M. Of. nr. 312/22 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 2531/2019  (M. Of. nr. 778/25 sep. 2019) 
 
 
 O. nr. 1369/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în  
 anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu  
 anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică 
 M. Of. nr. 479/12 iun. 2019   
 
 O. nr. 1443/2019 
 Ordin privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 457/6 iun. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 49/23 ian. 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 3711/2020  (M. Of. nr. 949/15 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 1503/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice de a utiliza carnete TIR 
 M. Of. nr. 532/28 iun. 2019   
 
 O. nr. 1757/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei  
 economice şi financiare 
 M. Of. nr. 549/4 iul. 2019   
 
 O. nr. 1984/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în  
 domeniul sancţiunilor internaţionale 
 M. Of. nr. 583/16 iul. 2019 
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 Modificări: 
 - O. nr. 3486/2020  (M. Of. nr. 881/28 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 2085/2019 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete" 
 M. Of. nr. 642/2 aug. 2019   
 
 O. nr. 2094/2019 

 Ordin pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalităţi vamale de punere în liberă circulaţie a benzinelor şi  
 motorinelor 
 M. Of. nr. 669/12 aug. 2019   
 
 O. nr. 2137/2019 
 Ordin privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din tutun 
 M. Of. nr. 683/19 aug. 2019   
 
 O. nr. 2138/2019 
 Ordin privind contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun 
 M. Of. nr. 683/19 aug. 2019   
 
 O. nr. 2153/2019 

 Ordin privind aprobarea înfiinţării organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice  
 masive 
 M. Of. nr. 673/13 aug. 2019   
 
 O. nr. 2227/2019 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 M. Of. nr. 687/20 aug. 2019   
 
 O. nr. 2288/2019 

 Ordin privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi  
 conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 741/11 sep. 2019   
 
 O. nr. 2547/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de  
 sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 800/2 oct. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1608/2021  (M. Of. nr. 1039/1 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 2862/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului  
 şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 897/6 nov. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1251/2021  (M. Of. nr. 802/20 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 3265/2019 

 Ordin pentru stabilirea conturilor de disponibilităţi şi a conturilor de venituri bugetare aferente activităţii de valorificare a bunurilor  
 intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 M. Of. nr. 1003/13 dec. 2019   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 1017/2019 

 Ordin privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie  
 publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat 
 M. Of. nr. 215/19 mar. 2019   
 
 O. nr. 1760/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de supervizare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, concesiunilor de  
 lucrări si servicii 
 M. Of. nr. 544/3 iul. 2019   
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 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 O. nr. 201/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu 
 M. Of. nr. 283/12 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 93/2021  (M. Of. nr. 356/7 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 383/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar 
 M. Of. nr. 520/26 iun. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 561/2019  (M. Of. nr. 782/26 sep. 2019) 
 - O. nr. 623/2019  (M. Of. nr. 946/26 nov. 2019) 
 - O. nr. 224/2020  (M. Of. nr. 358/5 mai 2020) 
 - O. nr. 137/2021  (M. Of. nr. 470/5 mai 2021) 
 - O. nr. 610/2021  (M. Of. nr. 912/23 sep. 2021) 
 - O. nr. 709/2021  (M. Of. nr. 1190/15 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 662/2019 

 Ordin privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2018, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de  
 Etică pentru Contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) 
 M. Of. nr. 2/6 ian. 2020   
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 O. nr. 1275/2019 

 Ordin pentru publicarea schimbului de scrisori de modificare a Memorandumului de înţelegere privind Sprijinul pentru implementarea  
 proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg la 3 iunie 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie  
 2019 
 M. Of. nr. 606/23 iul. 2019   
 
 O. nr. 1581/2019 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie  
 de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare  
 locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi  
 excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie  
 aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC" 
 M. Of. nr. 740/10 sep. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1182/2020  (M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 1629/2019 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4)  
 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru  
 modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri  
 structurale europene în cadrul Programului operaţional Capital uman 
 M. Of. nr. 770/23 sep. 2019   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 O. nr. 2588/C/2019 

 Ordin privind condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021  
 peste programul normal de lucru de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi pentru  
 modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din  
 Ministerul Justiţiei 
 M. Of. nr. 497/19 iun. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3002/C/2021  (M. Of. nr. 568/3 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 2873/C/2019 

 Ordin privind actualizarea pentru anul 2019 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul  
 de definitivat 
 M. Of. nr. 642/2 aug. 2019   
 
 O. nr. 2874/C/2019 

 Ordin privind actualizarea pentru anul 2019 a numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime  
 în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public 
 M. Of. nr. 642/2 aug. 2019   
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 O. nr. 2875/C/2019 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi  
 judecătorilor de la Curtea Constituţională pentru anul 2019 
 M. Of. nr. 642/2 aug. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 5098/C/2019  (M. Of. nr. 1006/13 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 2876/C/2019 
 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2019 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale 
 M. Of. nr. 642/2 aug. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 697/23 aug. 2019) 
 
 
 O. nr. 3406/C/2019 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie 
 M. Of. nr. 709/29 aug. 2019   
 
 O. nr. 3431/C/2019 

 Ordin pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi  
 a instrucţiunilor de completare a acestor formulare 
 M. Of. nr. 730/5 sep. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 909/11 nov. 2019) 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 302/2019 

 Decizie pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei  
 Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 65/25 ian. 2019   
 
 Decizia nr. 516/2019 

 Decizie pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi derularea activităţilor de voluntariat, desfăşurate de către reprezentanţii  
 societăţii civile cu persoanele private de libertate 
 M. Of. nr. 735/9 sep. 2019   
 
 Decizia nr. 582/2019 

 Decizie privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere al Administraţiei  
 Naţionale a Penitenciarelor, respectiv al unităţilor subordonate 
 M. Of. nr. 930/19 nov. 2019   
 
 Decizia nr. 603/2019 

 Decizie pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru ale Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului din cadrul Administraţiei  
 Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 967/29 nov. 2019   
 
 Decizia nr. 643/2019 

 Decizie pentru aprobarea Instrucţiunilor privind autorizarea lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la  
 cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică  
 deosebită din unităţile sistemului administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 17/13 ian. 2020   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 3194/1084/3734/2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare 
 M. Of. nr. 988/9 dec. 2019   
 MINISTERUL MEDIULUI 
 
 O. nr. 64/2019 

 Ordin pentru aprobarea structurii specifice şi a regulamentului de funcţionare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a  
 producătorilor 
 M. Of. nr. 161/28 feb. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 2339/2020  (M. Of. nr. 21/8 ian. 2021) 
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 - O. nr. 2349/2021  (M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 140/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a  
 deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 295/17 apr. 2019   
 
 O. nr. 177/2019 

 Ordin pentru aprobarea Planului regional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) în zona coridorului ecologic Apuseni - Carpaţii  
 Meridionali 
 M. Of. nr. 444/4 iun. 2019   
 
 O. nr. 178/2019 
 Ordin privind aprobarea Planului regional de acţiune pentru lup (Canis lupus) în zona coridorului ecologic Apuseni-Carpaţii Meridionali 
 M. Of. nr. 456/6 iun. 2019   
 
 O. nr. 233/2019 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme 
 M. Of. nr. 230/26 mar. 2019   
 
 O. nr. 256/2019 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de floră şi faună sălbatice în scopul cercetării ştiinţifice 
 M. Of. nr. 246/29 mar. 2019   
 
 O. nr. 269/2019 

 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al  
 producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
 M. Of. nr. 305/19 apr. 2019   
 
 O. nr. 307/2019 

 Ordin privind aprobarea planului de management şi al regulamentului Parcului Naţional Munţii Rodnei, ale ROSCI0125 Munţii Rodnei,  
 ale ROSPA0085 Munţii Rodnei şi ale celorlalte arii naturale protejate de interes naţional incluse 
 M. Of. nr. 349/7 mai 2019   
 
 O. nr. 386/2019 

 Ordin pentru aprobarea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului Apă, păduri şi mediu, subsectorul "Protecţia mediului  
 înconjurător" 
 M. Of. nr. 556/5 iul. 2019   
 
 O. nr. 393/2019 

 Ordin pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin  
 promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru  
 vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018 
 M. Of. nr. 365/10 mai 2019   
 
 O. nr. 572/2019 
 Ordin pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 
 M. Of. nr. 544/3 iul. 2019   
 
 O. nr. 638/2019 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Bison bonasus 
 M. Of. nr. 567/10 iul. 2019   
 
 O. nr. 677/2019 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 557/8 iul. 2019   
 
 O. nr. 697/2019 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 571/11 iul. 2019    
 
 O. nr. 703/2019 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
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 M. Of. nr. 582/16 iul. 2019   
 
 O. nr. 705/2019 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 582/16 iul. 2019   
 
 O. nr. 717/2019 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 605/23 iul. 2019   
 
 O. nr. 718/2019 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 605/23 iul. 2019   
 
 O. nr. 724/2019 

 Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul  
 prevenirii unor daune importante 
 M. Of. nr. 605/23 iul. 2019   
 
 O. nr. 894/2019 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 733/6 sep. 2019   
 MINISTERUL MEDIULUI 
 
 

MINISTERUL ENERGIEI 

 O. nr. 838/591/2019 
 Ordin privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19  
 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de  
 emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
 M. Of. nr. 818/9 oct. 2019 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1951/1216/2021  (M. Of. nr. 1234/28 dec. 2021) 

 
 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 1090/2019 

 Ordin privind transpunerea în legislaţia naţională a apendicelor A-I ale anexei Directivei (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 de  
 stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a  
 Consiliului 
 M. Of. nr. 1031/23 dec. 2019   
 
 O. nr. 1124/2019 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din  
 Fondul pentru mediu" şi "Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor  
 de stat/de minimis" 
 M. Of. nr. 1008/16 dec. 2019   
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 1175/2019/39/2020 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt  
 implicate substanţe periculoase 
 M. Of. nr. 239/24 mar. 2020   
 
 O. nr. 1176/2019/40/2020 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în  
 context transfrontalier 
 M. Of. nr. 240/24 mar. 2020   
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 
 O. nr. 25/2019 

 Ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de  
 protecţie specială 
 M. Of. nr. 102/11 feb. 2019   
 
 O. nr. 26/2019 

 Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de  
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 protecţie specială 
 M. Of. nr. 103/11 feb. 2019   
 
 O. nr. 27/2019 
 Ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor 
 M. Of. nr. 160/28 feb. 2019   
 
 O. nr. 28/2019 

 Ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei  
 domestice 
 M. Of. nr. 90/5 feb. 2019   
 
 O. nr. 29/2019 

 Ordin pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor  
 fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a  
 serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale 
 M. Of. nr. 121/15 feb. 2019   
 
 O. nr. 81/2019 
 Ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale 
 M. Of. nr. 111/13 feb. 2019   
 
 O. nr. 82/2019 

 Ordin privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu  
 dizabilităţi 
 M. Of. nr. 100/8 feb. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1043/2021  (M. Of. nr. 1113/23 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 653/2019 

 Ordin privind instrucţiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la licenţierea serviciilor sociale în contextul aprobării  
 unor noi standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale şi pentru abrogarea unor ordine 
 M. Of. nr. 398/21 mai 2019   
 
 O. nr. 743/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul  
 2019 
 M. Of. nr. 480/12 iun. 2019   
 
 O. nr. 785/2019 

 Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul  
 Muncii şi Protecţiei Sociale aflat în coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 
 M. Of. nr. 415/27 mai 2019   
 
 O. nr. 792/2019 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi  
 subordonate, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 420/29 mai 2019   
 
 O. nr. 1218/2019 

 Ordin pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în  
 protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi 
 M. Of. nr. 814/8 oct. 2019   
 
 O. nr. 1263/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi  
 dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul  
 sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 804/3 oct. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 103/2021  (M. Of. nr. 94/28 ian. 2021) 
 - O. nr. 519/2021  (M. Of. nr. 753/3 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 1360/2019 

 Ordin pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi  
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 dispozitive asistive şi tehnologii de acces, precum şi a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi, utilizate  
 exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional  
 unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 861/24 oct. 2019 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 519/2021  (M. Of. nr. 753/3 aug. 2021) 

 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 721/481/310/2019 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de  
 tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate  
 în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 258/3 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 940/944/650/2019  (M. Of. nr. 567/10 iul. 2019) 
 - O. nr. 1221/1283/765/2019  (M. Of. nr. 697/23 aug.  
 
 

2019) 

 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 O. nr. 1830/2019 
 Ordin pentru aprobarea modelului legitimaţiei acordate persoanelor cu dizabilităţi 
 M. Of. nr. 20/14 ian. 2020 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 76/3 feb. 2020) 

 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 1700/219/2019 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor  
 măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare  
 din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune  
 necompetitive în perioada 2019-2024 
 M. Of. nr. 969/2 dec. 2019   
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 728/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II -Anularea unor  
 obligaţii accesorii din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale 
 M. Of. nr. 955/28 nov. 2019   
 
 

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT 

 O. nr. 997/2019 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat  
 a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi  
 Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru  
 perioada 2017-2020 
 M. Of. nr. 398/21 mai 2019   
 
 O. nr. 1212/2019 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea  
 meşteşugurilor şi artizanatului 
 M. Of. nr. 631/30 iul. 2019   
 
 O. nr. 1229/2019 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru  
 sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 683/19 aug. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1439/2019  (M. Of. nr. 833/14 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 1296/2019 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea  
 antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
 M. Of. nr. 736/9 sep. 2019   
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 O. nr. 1478/2019 

 Ordin privind aprobarea înfiinţării Registrului naţional de franciză şi a Normelor metodologice privind modul de organizare şi funcţionare  
 a Registrului naţional de franciză 
 M. Of. nr. 892/5 nov. 2019   
 MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 
 
 O. nr. 101/2019 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salaríala stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi al instituţiilor  
 aflate în subordinea acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 136/20 feb. 2019   
 
 O. nr. 479/2019 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi al instituţiilor  
 aflate în subordinea acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018 
 M. Of. nr. 743/12 sep. 2019   
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 17/2019 
 Ordin privind aprobarea protocolului pentru tratament intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut 
 M. Of. nr. 34/11 ian. 2019   
 
 O. nr. 21/2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi 
 M. Of. nr. 77/31 ian. 2019   
 
 O. nr. 82/2019 
 Ordin pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului Naţional de Sănătate Publică 
 M. Of. nr. 108/12 feb. 2019   
 
 O. nr. 157/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice  
 comitetului director din serviciile de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi aprobarea modelului  
 contractului de administrare a serviciilor de ambulanţă judeţene şi Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov 
 M. Of. nr. 105/11 feb. 2019   
 
 O. nr. 158/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă  
 pentru asistenţii medicali 
 M. Of. nr. 233/27 mar. 2019   
 
 O. nr. 269/2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Craiova 
 M. Of. nr. 228/25 mar. 2019   
 
 O. nr. 398/2019 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind siguranţa pacientului în anestezie-terapie intensivă 
 M. Of. nr. 220/21 mar. 2019   
 
 O. nr. 443/2019 
 Ordin privind protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţe 
 M. Of. nr. 251/2 apr. 2019   
 
 O. nr. 444/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice 
 M. Of. nr. 270/9 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 2089/2020  (M. Of. nr. 1249/17 dec. 2020) 
 - O. nr. 2042/2021  (M. Of. nr. 963/8 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 527/2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti 
 M. Of. nr. 317/23 apr. 2019   
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 O. nr. 539/2019 

 Ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2019, din unităţile sanitare publice şi private pentru care  
 casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 
 M. Of. nr. 295/17 apr. 2019     
 O. nr. 588/2019 
 Ordin pentru aprobarea Planului-cadru naţional privind controlul hepatitelor virale în România pentru perioada 2019-2030 
 M. Of. nr. 332/2 mai 2019   
 
 O. nr. 599/2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel 
 M. Of. nr. 367/10 mai 2019   
 
 O. nr. 607/2019 

 Ordin privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datorează  
 contribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru  
 finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 319/24 apr. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1929/2019  (M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019) 
 - O. nr. 2178/2020  (M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 646/2019 

 Ordin privind aprobarea documentaţiei pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe  
 actului medical 
 M. Of. nr. 358/8 mai 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1563/2020  (M. Of. nr. 834/11 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 736/2019 

 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică  
 prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană - AP-ECMO 
 M. Of. nr. 408/24 mai 2019   
 
 O. nr. 775/2019 

 Ordin privind înregistrarea fabricanţilor, importatorilor şi distribuitorilor de substanţe active care vor fi utilizate ca materii prime pentru  
 medicamente de uz uman 
 M. Of. nr. 473/11 iun. 2019   
 
 O. nr. 820/2019 
 Ordin pentru stabilirea procedurii de notificare pentru alimentele destinate unor scopuri medicale speciale 
 M. Of. nr. 473/11 iun. 2019   
 
 O. nr. 895/2019 

 Ordin privind condiţiile necesare în vederea exercitării profesiei de medic, medic stomatolog şi, respectiv, farmacist pe teritoriul României  
 în cadrul unităţilor sanitare publice şi private 
 M. Of. nr. 479/12 iun. 2019   
 
 O. nr. 1056/2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România 
 M. Of. nr. 639/1 aug. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 795/1 oct. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1439/2019  (M. Of. nr. 807/4 oct. 2019) 
 
 
 O. nr. 1076/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum  
 şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali 
 M. Of. nr. 621/26 iul. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1775/2020  (M. Of. nr. 968/21 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 1240/2019 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind evaluarea şi terapia deficitului de vitamină D la gravidă, nou-născut şi copil şi a Ghidului  
 privind evaluarea statusului vitaminei D la adulţi 
 M. Of. nr. 773/24 sep. 2019 
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 O. nr. 1241/2019 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor pentru obstetrică-ginecologie 
 M. Of. nr. 738/10 sep. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 2082/2020  (M. Of. nr. 1301/29 dec. 2020) 
   
 O. nr. 1480/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai  
 Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
 M. Of. nr. 805/4 oct. 2019   
 
 O. nr. 1522/2019 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale  
 din România 
 M. Of. nr. 841/16 oct. 2019   
 
 O. nr. 1524/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra  
 sănătăţii populaţiei 
 M. Of. nr. 840/16 oct. 2019   
 
 O. nr. 1668/2019 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019 
 M. Of. nr. 884/1 nov. 2019   
 
 O. nr. 1669/2019 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice  
 universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 8 decembrie 2019 
 M. Of. nr. 884/1 nov. 2019   
 
 O. nr. 1670/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019 
 M. Of. nr. 884/1 nov. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 935/20 nov. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1878/2019  (M. Of. nr. 1010/16 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 1679/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea  
 balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale 
 M. Of. nr. 911/12 nov. 2019   
 
 O. nr. 1879/2019 

 Ordin privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de  
 rezidenţiat, precum şi reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea  
 rezidenţiatului 
 M. Of. nr. 1010/16 dec. 2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1959/2019  (M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019) 
 - O. nr. 8/2020  (M. Of. nr. 14/10 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 1881/2019 

 Ordin privind suplimentarea cifrei de şcolarizare pentru rezidenţiat cu un număr de 2.448 locuri, pentru anul universitar 2019-2020,  
 aferent absolvenţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care au obţinut punctajul minim de promovare 
 M. Of. nr. 1010/16 dec. 2019   
 
 O. nr. 1916/2019 
 Ordin privind aprobarea Planului naţional de măsuri pentru eliminarea treptată a utilizării amalgamului dentar 
 M. Of. nr. 6/7 ian. 2020   
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 O. nr. 2074/2019 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi  
 Arsuri 
 M. Of. nr. 35/20 ian. 2020   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 
 O. nr. 1567/915/2019 
 Ordin privind reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art.  
 V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte  
 normative 
 M. Of. nr. 857/23 oct. 2019   
 
 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 2/2019 

 Ordin pentru aprobarea Programelor sportive de utilitate publică destinate finanţării federaţiilor sportive naţionale în anul 2019 şi a  
 Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2019 
 M. Of. nr. 39/15 ian. 2019   
 
 O. nr. 455/2019 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre  
 de tineret 
 M. Of. nr. 221/21 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 979/2020  (M. Of. nr. 793/31 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 456/2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de tabără privind desfăşurarea taberelor pentru copii şi tineri 
 M. Of. nr. 221/21 mar. 2019   
 
 O. nr. 457/2019 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor de odihnă pentru copii şi tineri 
 M. Of. nr. 221/21 mar. 2019   
 
 O. nr. 458/2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare a taberelor naţionale şi tematice pentru copii şi tineri 
 M. Of. nr. 221/21 mar. 2019   
 
 O. nr. 460/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare a taberelor pentru copii, tineri şi studenţi cu handicap, împreună cu asistenţii  
 personali/asistenţii personali profesionişti 
 M. Of. nr. 221/21 mar. 2019   
 
 O. nr. 461/2019 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de acreditare a persoanelor juridice şi a persoanelor fizice autorizate în vederea organizării  
 taberelor studenţeşti şi a proiectelor/taberelor proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului 
 M. Of. nr. 221/21 mar. 2019   
 
 O. nr. 462/2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea taberelor sociale 
 M. Of. nr. 221/21 mar. 2019   
 
 O. nr. 471/2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii 
 M. Of. nr. 221/21 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 980/2020  (M. Of. nr. 793/31 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 553/2019 
 Ordin privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport 
 M. Of. nr. 387/17 mai 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 835/2019  (M. Of. nr. 738/10 sep. 2019) 
 - O. nr. 1350/2020  (M. Of. nr. 947/15 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 711/2019 
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 Ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a titlurilor de calificare profesională pentru profesia de antrenor, obţinute într-un  
 stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană sau într-un stat terţ 
 M. Of. nr. 607/23 iul. 2019   
 
 O. nr. 943/2019 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de recunoaştere a existenţei şi practicării oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 852/22 oct. 2019   
 
 O. nr. 1166/2019 

 Ordin pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de  
 către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2020 
 M. Of. nr. 1002/12 dec. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 525/2020  (M. Of. nr. 359/5 mai 2020) 
 - O. nr. 1178/2020  (M. Of. nr. 853/17 sep. 2020) 
 
 

- O. nr. 1344/2020  (M. Of. nr. 915/8 oct. 2020) 

 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 511/2019 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire  
 a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de  
 management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de  
 punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 şi (UE) 2016/1.377, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.  
 677/2011 
 M. Of. nr. 154/27 feb. 2019   
 
 O. nr. 513/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii  
 permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii şi, în cazul obţinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru  
 autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, autorizarea şi aplicarea sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a  
 certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia, precum şi tarifele pentru  
 eliberarea autorizaţiei în vederea realizării evaluării psihologice specifice obţinerii permisului de conducere auto si vizarea anuală a  
 acesteia 
 M. Of. nr. 222/21 mar. 2019   
 
 O. nr. 562/2019 

 Ordin privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu  
 Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. 
 M. Of. nr. 186/8 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1353/2019  (M. Of. nr. 825/10 oct. 2019) 
 - O. nr. 1398/2019  (M. Of. nr. 840/16 oct. 2019) 
 - O. nr. 267/2019  (M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019) 
 
 
 O. nr. 590/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de supraveghere desfăşurate de Autoritatea Feroviară  
 Română -AFER pentru respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie  
 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, a formei, modelului, conţinutului legitimaţiei speciale, a funcţiilor  
 care au dreptul la aceasta, precum şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei 
 M. Of. nr. 239/28 mar. 2019   
 
 O. nr. 611/2019 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar,  
 RACR-AD-AACDA, ediţia 2019 
 M. Of. nr. 240/28 mar. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1629/2020  (M. Of. nr. 740/14 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 663/2019 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul  
 aeronautic civil navigant" RACR-LTMO, ediţia 3/2019 
 M. Of. nr. 295/17 apr. 2019   
 
 O. nr. 677/2019 

 Ordin pentru aprobarea formei şi conţinutului documentului Confirmarea conformităţii - Partea a ll-a a SEEMP, prevăzut în anexa VI la  
 MARPOL 
 M. Of. nr. 280/12 apr. 2019   
 



 

 3021

 O. nr. 716/2019 

 Ordin privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România 
 M. Of. nr. 314/22 apr. 2019   
 
 O. nr. 752/2019 

 Ordin privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului aeroportuar ambiental pentru Aeroportul  
 Internaţional Henri Coandă Bucureşti 
 M. Of. nr. 355/8 mai 2019   
 
 O. nr. 765/2019 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salariată, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa,  
 devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 361/9 mai 2019   
 
 O. nr. 776/2019 
 Ordin pentru prelungirea valabilităţii Programului de transport interjudeţean şi a licenţelor de traseu 
 M. Of. nr. 369/13 mai 2019   
 
 O. nr. 857/2019 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa  
 VI la MARPOL - (ECAs şi EEDI cerut pentru navele de marfă tip ro-ro şi navele de pasageri tip ro-ro), adoptate de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională prin Rezoluţia MEPC.301(72) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018 
 M. Of. nr. 475/11 iun. 2019   
 
 O. nr. 931/2019 

 Ordin privind măsurile pentru aplicarea art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3  
 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a  
 Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului  
 European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei 
 M. Of. nr. 499/20 iun. 2019   
 
 O. nr. 1010/2019 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2019 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al  
 mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a  
 Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva 
 M. Of. nr. 659/8 aug. 2019   
 
 O. nr. 1042/2019 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul geodezic  
 global (WGS-84), RACR-WGS-84 
 M. Of. nr. 627/29 iul. 2019   
 
 O. nr. 1043/2019 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor  
 de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, a  
 Procedurilor de exceptare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate, înmatriculate în ţări în curs de dezvoltare, de la aplicarea  
 restricţiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe aeroporturile din România, precum şi a Procedurilor de autorizare a unor  
 operaţiuni individuale efectuate pe aeroporturile din România cu aeronave cu o marjă mică de conformitate 
 M. Of. nr. 635/31 iul. 2019   
 
 O. nr. 1048/2019 

 Ordin privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate  
 "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016 
 M. Of. nr. 665/9 aug. 2019   
 
 O. nr. 1084/2019 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2019 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul  
 internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la  
 acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru  
 Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU), la Geneva 
 M. Of. nr. 699/26 aug. 2019   
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 O. nr. 1093/2019 

 Ordin privind desemnarea Autorităţii Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor  
 privind certificarea şi supravegherea persoanelor şi organizaţiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 395/2018 al Comisiei din 13  
 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelorîn temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului  
 European şi al Consiliului 
 M. Of. nr. 655/7 aug. 2019   
 
 O. nr. 1094/2019 

 Ordin privind desemnarea Autorităţii Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor  
 privind certificarea şi supravegherea persoanelor şi organizaţiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1.976/2018 al Comisiei de  
 stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului 
 M. Of. nr. 664/9 aug. 2019   
 
 O. nr. 1141/2019 

 Ordin pentru aprobarea normativului feroviar NF 67-008:2019 "Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de  
 revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul  
 reviziilor şi reparaţiilor planificate" 
 M. Of. nr. 783/26 sep. 2019   
 
 O. nr. 1154/2019 

 Ordin privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru drumurile principale din administrarea Companiei Naţionale de Administrare  
 a Infrastructurii Rutiere - S.A. 
 M. Of. nr. 697/23 aug. 2019   
 
 O. nr. 1155/2019 

 Ordin pentru delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competenţelor de aplicare a dispoziţiilor de salvgardare şi  
 flexibilitate prevăzute de art. 70 şi 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018  
 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a  
 Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi  
 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr.  
 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului 
 M. Of. nr. 694/22 aug. 2019   
 
 O. nr. 1239/2019 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul  
 în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.302(72) a  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.440(99) a Comitetului de siguranţă  
 maritimă din 24 mai 2018 
 M. Of. nr. 776/25 sep. 2019   
 
 O. nr. 1240/2019 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al  
 produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.303(72) a  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018 
 M. Of. nr. 762/19 sep. 2019   
 
 O. nr. 1241/2019 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.421(98) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 15 iunie 2017 
 M. Of. nr. 763/19 sep. 2019   
 
 O. nr. 1242/2019 

 Ordin privind publicarea acceptării Cerinţelor pentru întreţinerea, examinarea amănunţită, încercarea operaţională, revizia generală şi  
 reparaţia bărcilor de salvare şi a bărcilor de urgenţă, a instalaţiilor de lansare la apă şi a mecanismului de declanşare, adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.402(96) a Comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 2016 
 M. Of. nr. 777/25 sep. 2019   
 
 O. nr. 1243/2019 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.403(96) şi Rezoluţia MSC.410(97) ale Comitetului de siguranţă  
 maritimă din 19 mai 2016, respectiv 25 noiembrie 2016 
 M. Of. nr. 758/18 sep. 2019   
 
 O. nr. 1244/2019 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
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 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.404(96) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 19 mai 2016 
 M. Of. nr. 776/25 sep. 2019   
 
 O. nr. 1245/2019 
 Ordin pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite în portul Constanţa 
 M. Of. nr. 762/19 sep. 2019   
 
 O. nr. 1246/2019 

 Ordin pentru aprobarea planului de acţiune actualizat pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant aferent hărţilor strategice de  
 zgomot revizuite în portul Constanţa 
 M. Of. nr. 762/19 sep. 2019   
 
 O. nr. 1254/2019 

 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror  
 infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului 
 M. Of. nr. 755/17 sep. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 244/2021  (M. Of. nr. 418/21 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 1262/2019 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei  
 Maritime Internationale din 11 iunie 2018 
 M. Of. nr. 764/20 sep. 2019   
 
 O. nr. 1263/2019 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.267(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei  
 Maritime Internaţionale din 10 iulie 2018 
 M. Of. nr. 782/26 sep. 2019   
 
 O. nr. 1264/2019 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul  
 în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.411(97) şi Rezoluţia  
 MSC.441(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016, respectiv 24 mai 2018 
 M. Of. nr. 782/26 sep. 2019   
 
 O. nr. 1265/2019 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS  
 din 2008)- textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.413(97) şi  
 MSC.443(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă 
 M. Of. nr. 852/22 oct. 2019   
 
 O. nr. 1274/2019 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentului din 2019 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor  
 periculoase (RID), Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980 şi  
 modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 
 M. Of. nr. 874/30 oct. 2019   
 
 O. nr. 1337/2019 
 Ordin privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 
 M. Of. nr. 852/22 oct. 2019   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 1158/2336/2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier  
 contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean 
 M. Of. nr. 684/19 aug. 2019   
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 
 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ 

 Decizia nr. 683/2019 

 Decizie privind stabilirea valorilor unitare ale compensaţiei pentru transportul feroviar public de călători şi a volumului de transport  
 feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligaţiei de serviciu public, pentru  
 care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2019, ca urmare a Ordonanţei Guvernului nr. 12/2019 cu privire la  
 rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi în conformitate cu bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară pe anul 2019, aprobat de  
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 ordonatorul principal de credite conform anexei de la Adresa MT-DE nr. 3.998/34.044/03.09.2019 
 M. Of. nr. 813/8 oct. 2019   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 
 O. nr. 252/2019 

 Ordin privind aprobarea aplicării standardului SR EN 4179 "Calificarea şi autorizarea personalului pentru examinări nedistructive" şi de  
 abrogare a Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor  
 Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi  
 a centrelor de instruire a personalului NDT 
 M. Of. nr. 20/14 ian. 2020   
 
 O. nr. 285/2019 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.409(97) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 25 noiembrie 2016 
 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019   
 
 O. nr. 287/2019 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate  
 de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.442(99) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2018 
 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019   
 
 O. nr. 288/2019 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa  
 cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.436(99) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 24 mai 2018 
 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019   
 
 O. nr. 289/2019 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2010 pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul  
 FTP 2010), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.437(99) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai  
 2018 
 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019   
 
 O. nr. 296/2019 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 1994 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC  
 1994), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.423(98) şi Rezoluţia MSC.438(99) ale Comitetului de  
 siguranţă maritimă din 15 iunie 2017, respectiv 24 mai 2018 
 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019   
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 
 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ 

 Decizia nr. 720/2019 
 Decizie privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători 
 M. Of. nr. 979/5 dec. 2019   
 MINISTERUL TURISMULUI 
 
 O. nr. 156/2019 

 Ordin pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de  
 călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare şi procedurile de despăgubire a călătorilor 
 M. Of. nr. 76/30 ian. 2019 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 874/2019  (M. Of. nr. 845/17 oct. 2019) 

 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 183/2019 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind efectuarea inspecţiilor/controalelor de securitate în vederea verificării modului de asigurare  
 a protecţiei informaţiilor NATO clasificate, vehiculate în cadrul structurilor de tip centru de excelenţă (CoE), precum şi în cadrul celor  
 care funcţionează pe baza unor memorandumuri de înţelegere (MoU) 
 M. Of. nr. 28/16 ian. 2020   
 
 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 41/2019 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind colectarea de către organismul de gestiune  
 colectivă CREDIDAM pentru şi în numele ARAIEX a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX,  
 aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative 
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 M. Of. nr. 237/27 mar. 2019   
 
 Decizia nr. 60/2019 

 Decizie privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau  
 executanţi şi producătorilor de fonograme prevăzute în Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi  
 producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a  
 reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele  
 cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de  
 fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general  
 adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct  
 al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016, precum şi cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român  
 pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015 
 M. Of. nr. 467/10 iun. 2019   
 
 Decizia nr. 68/2019 
 Decizie privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale pe platformele online pentru filme 
 M. Of. nr. 509/24 iun. 2019   
 
 Decizia nr. 104/2019 

 Decizie pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor în concerte, spectacole,  
 festivaluri sau alte manifestări artistice muzicale 
 M. Of. nr. 977/4 dec. 2019   
 PRIMUL-MINISTRU 
 
 Decizia nr. 55/2019 
 Decizie privind aprobarea Metodologiei de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene 
 M. Of. nr. 194/12 mar. 2019   
 
 Decizia nr. 166/2019 
 Decizie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgenţă 112 
 M. Of. nr. 626/27 iul. 2019   
 

 2020 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 1/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu  
 a imobilelor în cartea funciară 
 M. Of. nr. 56/28 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1347/2020  (M. Of. nr. 449/28 mai 2020) 
 
 

- O. nr. 656/2021  (M. Of. nr. 614/22 iun. 2021) 

 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ 

 O. nr. 45/315/2020 
 Ordin privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2020 
 M. Of. nr. 223/19 mar. 2020   
 
 O. nr. 2389/300/2020 
 Ordin privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2021 
 M. Of. nr. 1321/31 dec. 2020   
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 2/2020 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 7.941/2006 de concesiune pentru exploatarea resurselor de calcar  
 dolomitic cu brucit în perimetrul Valea Mare - Budureasa, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi  
 Societatea Comercială GEOASSET - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2008 
 M. Of. nr. 76/3 feb. 2020   
 
 Decizia nr. 5/2020 

 Decizie privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.917/2019 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă  
 geotermală în perimetrul Călimăneşti Sud, judeţul Vâlcea, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi oraşul  
 Călimăneşti, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 252/2019 privind aprobarea unor licenţe  
 de dare în administrare pentru explorare 
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 M. Of. nr. 161/27 feb. 2020   
 
 Decizia nr. 6/2020 

 Decizie privind anularea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.486/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş  
 în perimetrul Turulung, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea BECHINGER -  
 S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2002 
 M. Of. nr. 178/4 mar. 2020   
 
 Decizia nr. 7/2020 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 2.136/2000 pentru exploatarea serpentinitului în perimetrul  
 Tişoviţa, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea BEGA MINERALE INDUSTRIALE  
 - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2002 
 M. Of. nr. 196/11 mar. 2020   
 
 Decizia nr. 11/2020 

 Decizie privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.830/2019 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă  
 geotermală în perimetrul geotermal Semlac, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Semlac,  
 aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 225/2019 privind aprobarea unor licenţe de dare în  
 administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 642/22 iul. 2020   
 
 Decizia nr. 12/2020 

 Decizie privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.914/2019 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă  
 geotermală în perimetrul geotermal Zărand, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Zărand,  
 aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 252/2019 privind aprobarea unor licenţe de dare în  
 administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 642/22 iul. 2020   
 
 O. nr. 188/2020 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 573/1 iul. 2020   
 
 O. nr. 224/2020 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 594/7 iul. 2020   
 
 O. nr. 234/2020 
 Ordin privind aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 99/2019 
 M. Of. nr. 640/21 iul. 2020   
 
 O. nr. 244/2020 
 Ordin privind aprobarea licenţei de dare în administrare pentru explorare pentru perimetrul Olăneşti Nord 
 M. Of. nr. 698/4 aug. 2020   
 
 O. nr. 251/2020 

 Ordin privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 90/2015,  
 perimetrul Valea Murăturii, judeţul Cluj 
 M. Of. nr. 698/4 aug. 2020   
 
 O. nr. 283/2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 M. Of. nr. 915/8 oct. 2020   
 
 O. nr. 289/2020 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 934/12 oct. 2020   
 
 O. nr. 290/2020 

 Ordin privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 94/2017,  
 perimetrul Băltăgari Cătun, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 934/12 oct. 2020   
 
 O. nr. 302/2020 

 Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr.  
 100/2020 
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 M. Of. nr. 974/22 oct. 2020   
 
 O. nr. 323/2020 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2021 
 M. Of. nr. 1091/17 nov. 2020 
 Abrogare 
 
 

- O. nr. 206/2021  (M. Of. nr. 1114/23 nov. 2021) 

 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 N. nr. 1/2020 

 Normă privind aplicarea unor măsuri în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără  
 un acord 
 M. Of. nr. 52/27 ian. 2020   
 
 N. nr. 2/2020 

 Norme privind aplicarea Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP (EBA/GL/2018/09) şi a Ghidului cu privire  
 la criteriile STS pentru securitizarea ABCP (EBA/GL/2018/08) 
 M. Of. nr. 78/4 feb. 2020 
 Modificări: 
 - Normă nr. 40/2020  (M. Of. nr. 1033/5 nov. 2020) 
 
 
 N. nr. 9/2020 
 Normă privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor 
 M. Of. nr. 237/24 mar. 2020   
 
 N. nr. 10/2020 
 Norme privind prospectul fondului de pensii ocupaţionale 
 M. Of. nr. 228/20 mar. 2020   
 
 N. nr. 11/2020 
 Normă privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale 
 M. Of. nr. 237/24 mar. 2020   
 
 N. nr. 12/2020 
 Normă privind autorizarea fondului de pensii ocupaţionale 
 M. Of. nr. 236/23 mar. 2020   
 
 N. nr. 13/2020 
 Normă privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale 
 M. Of. nr. 239/24 mar. 2020 
 Modificări: 
 - N. nr. 28/2021  (M. Of. nr. 969/11 oct. 2021) 
 
 
 N. nr. 16/2020 
 Normă privind investirea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale 
 M. Of. nr. 295/8 apr. 2020   
 
 N. nr. 17/2020 
 Normă privind evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale 
 M. Of. nr. 295/8 apr. 2020   
 
 N. nr. 18/2020 
 Norme privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii ocupaţionale 
 M. Of. nr. 261/30 mar. 2020   
 
 N. nr. 19/2020 
 Normă privind transferul participanţilor de la un fond de pensii ocupaţionale la un alt fond de pensii ocupaţionale sau facultative 
 M. Of. nr. 273/1 apr. 2020   
 
 N. nr. 23/2020 
 Norme privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale 
 M. Of. nr. 300/9 apr. 2020   
 
 N. nr. 24/2020 
 Normă privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaţionale 
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 M. Of. nr. 299/9 apr. 2020   
 
 N. nr. 25/2020 

 Norme pentru prorogarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare anuale din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.  
 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private 
 M. Of. nr. 307/13 apr. 2020   
 
 N. nr. 26/2020 

 Normă privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale şi de modificare a unor norme ale  
 Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 388/14 mai 2020   
 
 N. nr. 33/2020 
 Normă privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud 
 M. Of. nr. 749/18 aug. 2020   
 
 N. nr. 34/2020 
 Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor 
 M. Of. nr. 780/26 aug. 2020   
 
 N. nr. 35/2020 
 Norme privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor ocupaţionale 
 M. Of. nr. 805/2 sep. 2020   
 
 N. nr. 37/2020 

 Norme pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autorităţile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul  
 (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds) 
 M. Of. nr. 843/15 sep. 2020   
 
 N. nr. 39/2020 
 Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situaţiilor de criză de lichiditate în OPCVM şi FIA 
 M. Of. nr. 886/29 sep. 2020   
 
 N. nr. 41/2020 
 Normă privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii ocupaţionale 
 M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020   
 
 R. nr. 3/2020 

 Regulament pentru reglementarea unor măsuri privind aplicarea prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.  
 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară pe perioada stării de urgenţă generate de răspândirea COVID-19 
 M. Of. nr. 256/27 mar. 2020   
 
 R. nr. 5/2020 

 Regulament pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor generale ale emitenţilor pe perioada existenţei stării de  
 urgenţă generate de COVID - 19 
 M. Of. nr. 305/10 apr. 2020   
 
 R. nr. 7/2020 
 Regulament privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative 
 M. Of. nr. 335/24 apr. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 446/27 mai 2020) 
 Modificări: 
 - R. nr. 20/2020  (M. Of. nr. 789/28 aug. 2020) 
 - R. nr. 6/2021  (M. Of. nr. 294/24 mar. 2021) 
 - R. nr. 14/2021  (M. Of. nr. 975/13 oct. 2021) 
 
 
 R. nr. 8/2020 

 Regulament pentru adoptarea unor măsuri excepţionale aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - Sectorul  
 instrumentelor şi investiţiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgenţă generate de criza COVID-19 
 M. Of. nr. 342/28 apr. 2020   
 
 R. nr. 14/2020 

 Regulament privind obligaţia păstrării secretului profesional şi a protejării informaţiilor nedestinate publicităţii ale Autorităţii de  
 Supraveghere Financiară 
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 M. Of. nr. 647/22 iul. 2020   
 
 R. nr. 25/2020 

 Regulament privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi  
 entităţile reglementate de aceasta 
 M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020   
 
 R. nr. 28/2020 
 Regulament privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa de capital 
 M. Of. nr. 16/7 ian. 2021   
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 4/2020 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2019 
 M. Of. nr. 21/14 ian. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 65/30 ian. 2020) 
 
 
 O. nr. 32/2020 
 Ordin privind aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de acreditare 
 M. Of. nr. 94/10 feb. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 186/2020  (M. Of. nr. 485/9 iun. 2020) 
 - O. nr. 59/2021  (M. Of. nr. 290/23 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 44/2020 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna februarie 2020 
 M. Of. nr. 120/17 feb. 2020     
 O. nr. 53/2020 
 Ordin privind aprobarea documentelor necesare înscrierii unităţilor sanitare din ambulatoriu în procesul de acreditare 
 M. Of. nr. 164/28 feb. 2020   
 
 O. nr. 207/2020 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna iunie 2020 
 M. Of. nr. 514/16 iun. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 544/24 iun. 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 235/2020  (M. Of. nr. 584/3 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 321/2020 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu 
 M. Of. nr. 859/21 sep. 2020   
 
 O. nr. 376/2020 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna octombrie 2020 
 M. Of. nr. 958/19 oct. 2020   
 
 O. nr. 407/2020 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna noiembrie 2020 
 M. Of. nr. 1096/18 nov. 2020   
 
 O. nr. 418/2020 
 Ordin privind aprobarea curriculumurilor-cadru pentru cursurile de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate 
 M. Of. nr. 1200/9 dec. 2020   
 
 O. nr. 433/2020 
 Ordin  privind iniţierea monitorizării tematice a unităţilor sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare 
 M. Of. nr. 1231/15 dec. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 63/2021  (M. Of. nr. 315/29 mar. 2021) 
 
 

- O. nr. 132/2021  (M. Of. nr. 559/31 mai 2021) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
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 Decizia nr. 754/2020 

 Decizie pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 6.20.4 - "Unitate de  
 stocare Depomureş, România" - faza 1, parte a grupului de proiecte 6.20 - Creşterea capacităţii de stocare în Europa de Sud-Est, initiat de  
 S.C. DEPOMUREŞ - S.A. 
 M. Of. nr. 390/14 mai 2020   
 
 Decizia nr. 838/2020 

 Decizie pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 6.20.6 - "Unitate de  
 stocare subterană de gaze de la Sărmăşel, România", parte a grupului de proiecte 6.20 - Creşterea capacităţii de stocare în Europa de  
 Sud-Est, iniţiat de S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti - S.R.L. 
 M. Of. nr. 441/26 mai 2020   
 
 Decizia nr. 1990/2020 
 Decizie de desemnare a Societăţii ELECTRICA FURNIZARE - S.A. în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale 
 M. Of. nr. 1006/29 oct. 2020   
 
 Decizia nr. 1992/2020 
 Decizie de desemnare a Societăţii PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale 
 M. Of. nr. 1006/29 oct. 2020   
 
 Decizia nr. 1993/2020 
 Decizie de respingere a solicitării de desemnare în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale a Societăţii GAZ EST - S.A. 
 M. Of. nr. 1006/29 oct. 2020   
 
 Decizia nr. 1994/2020 

 Decizie de respingere a solicitării de desemnare în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale a Societăţii TINMAR ENERGY  
 - S.A. 
 M. Of. nr. 1006/29 oct. 2020   
 
 Decizia nr. 2062/2020 
 Decizie de desemnare a Societăţii TINMAR ENERGY - S.A. în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale 
 M. Of. nr. 1096/18 nov. 2020   
 
 O. nr. 1/2020 

 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în  
 anul 2020 
 M. Of. nr. 27/15 ian. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 171/2 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 13/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului Termoficare 
 M. Of. nr. 91/7 feb. 2020   
 
 O. nr. 16/2020 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite 
 M. Of. nr. 92/7 feb. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 432/22 mai 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 145/2020  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2020) 
 - O. nr. 30/2021  (M. Of. nr. 528/21 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 18/2020 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2019 
 M. Of. nr. 158/27 feb. 2020   
 
 O. nr. 21/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă a activităţilor desfăşurate de către titularii de licenţe din sectorul  
 gazelor naturale 
 M. Of. nr. 183/6 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 93/2021  (M. Of. nr. 797/19 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 24/2020 
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 Ordin privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate  
 de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S.R.L. 
 M. Of. nr. 243/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 25/2020 

 Ordin privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate  
 de către Societatea "Depomureş" Târgu Mureş - S.A. 
 M. Of. nr. 243/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 27/2020 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate 
 M. Of. nr. 243/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 28/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 29/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 30/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 31/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea CORDUN GAZ -S.A. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 32/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 33/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 34/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 35/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea ENGIE ROMÂNIA -S.A. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 36/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 37/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea GAZ EST - S.A. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 38/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
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 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea GAZ NORD EST - S.A. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 39/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea GAZ VEST - S.A. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 40/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 41/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 245/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 42/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 43/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 44/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 45/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  

 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 46/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea MIHOC OIL - S.R.L. 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 47/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea M.M. DATA- S.R.L. 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 48/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea NORD GAZ - S.R.L. 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 49/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 50/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L. 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 51/2020 
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 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 52/2020 

 Ordin privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de  
 Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din  
 localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 53/2020 

 Ordin privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de  
 Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din  
 localitatea Otopeni, aparţinătoare oraşului Otopeni, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 54/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 55/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea PROGAZ P&D - S.A. 
 M. Of. nr. 246/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 56/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. 
 M. Of. nr. 243/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 57/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea SALGAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 243/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 58/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. 
 M. Of. nr. 243/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 59/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea TULCEA GAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 243/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 60/2020 

 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru  
 aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea VEGA 93 - S.R.L. 
 M. Of. nr. 243/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 61/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a  
 instalaţiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de  
 calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea 
 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 152/2020  (M. Of. nr. 779/26 aug. 2020) 
 - O. nr. 213/2020  (M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020) 
 - O. nr. 231/2020  (M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020) 
 - O. nr. 27/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) 
 Abrogare 
 - O. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 1196/17 dec. 2021) - la data de 1 octombrie 2022 
 
 
 O. nr. 62/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică 
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 M. Of. nr. 271/1 apr. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 152/2020  (M. Of. nr. 779/26 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 63/2020 

 Ordin privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condiţiilor de decontare la un interval de  
 15 minute 
 M. Of. nr. 269/31 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 152/2020  (M. Of. nr. 779/26 aug. 2020) 
 - O. nr. 230/2020  (M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 64/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă  
 şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării 
 M. Of. nr. 272/1 apr. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 344/28 apr. 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 161/2020  (M. Of. nr. 834/11 sep. 2020) 
 - O. nr. 27/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 75/2020 

 Ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului investit aplicate la stabilirea tarifelor pentru serviciile de distribuţie,  
 de transport şi de sistem a energiei electrice şi gazelor naturale până la sfârşitul perioadei a patra de reglementare şi de modificare a unor  
 acte normative emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 386/13 mai 2020   
 
 O. nr. 78/2020 

 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 430/22 mai 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 145/2020  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2020) 
 - O. nr. 139/2021  (M. Of. nr. 1227/24 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 83/2020 

 Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al  
 gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport 
 M. Of. nr. 450/28 mai 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 719/10 aug. 2020) 
   
 O. nr. 89/2020 

 Ordin privind aprobarea unor dispoziţii tranzitorii pentru aplicarea prevederilor Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru  
 energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru  
 cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.  
 15/2015 
 M. Of. nr. 501/12 iun. 2020   
 
 O. nr. 90/2020 

 Ordin privind aprobarea unor dispoziţii tranzitorii pentru aplicarea prevederilor Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia  
 termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de  
 înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014 
 M. Of. nr. 501/12 iun. 2020   
 
 O. nr. 91/2020 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de bonus 
 M. Of. nr. 501/12 iun. 2020   
 
 O. nr. 104/2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. 
 M. Of. nr. 549/25 iun. 2020   
 
 O. nr. 117/2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea VEGA 93 - S.R.L. 
 M. Of. nr. 550/26 iun. 2020   
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 O. nr. 127/2020 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE  
 - S.R.L. 
 M. Of. nr. 550/26 iun. 2020   
 
 O. nr. 128/2020 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei 
 M. Of. nr. 575/1 iul. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 174/2020  (M. Of. nr. 900/5 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 129/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de  
 energie electrică pentru perioade lungi de livrare 
 M. Of. nr. 562/29 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 27/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 130/2020 

 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de  
 transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din ţările învecinate României 
 M. Of. nr. 562/29 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 13/2021  (M. Of. nr. 225/5 mar. 2021) 
 - O. nr. 2/2022  (M. Of. nr. 93/31 ian. 2022) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 136/2020 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Enel  
 Energie Muntenia - S.A. 
 M. Of. nr. 567/30 iun. 2020 
 Abrogare 
 - O. nr. 188/2020  (M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 143/2020 

 Ordin privind obligaţia de a oferta gaze naturale pe pieţele centralizate a producătorilor de gaze naturale a căror producţie anuală realizată  
 în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh 
 M. Of. nr. 631/17 iul. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4/2022  (M. Of. nr. 106/2 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 144/2020 
 Ordin privind obligaţia participanţilor la piaţa de gaze naturale de a oferta pe pieţele centralizate 
 M. Of. nr. 635/20 iul. 2020     
 O. nr. 146/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a curbelor consumurilor de referinţă pentru clienţii finali care participă activ la piaţa de  
 energie electrică 
 M. Of. nr. 654/24 iul. 2020   
 
 O. nr. 147/2020 

 Ordin pentru abrogarea art. 40 din Norma tehnică energetică privind determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de  
 interes public - NTE 013/16/00, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.  
 26/2016 
 M. Of. nr. 645/22 iul. 2020   
 
 O. nr. 149/2020 

 Ordin privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de  
 transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2 
 M. Of. nr. 680/30 iul. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 92/2021  (M. Of. nr. 786/16 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 151/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de  
 TRADEX PLATFORM - S.R.L. 
 M. Of. nr. 691/3 aug. 2020   
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 O. nr. 152/2020 

 Ordin pentru aprobarea regulilor de compensare financiară a resurselor dispecerizabile angajate în scopul redispecerizării sau  
 comercializării în contrapartidă coordonată care nu se bazează pe piaţă şi pentru modificarea unor reguli din domeniul energiei electrice 
 M. Of. nr. 779/26 aug. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 1196/17 dec. 2021) - la data de 1 octombrie 2022 
 
 
 O. nr. 156/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a  
 instalaţiei de utilizare a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 799/1 sep. 2020   
 
 O. nr. 157/2020 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de stabilire a cerinţelor minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a gazelor  
 naturale de înaltă presiune 
 M. Of. nr. 812/3 sep. 2020   
 
 O. nr. 164/2020 
 Ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public 
 M. Of. nr. 859/21 sep. 2020   
 
 O. nr. 166/2020 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DORNACOR INVEST -  
 S.R.L. 
 M. Of. nr. 851/17 sep. 2020   
 
 O. nr. 170/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de vânzare a energiei electrice livrate clienţilor racordaţi într-un sistem  
 electroenergetic izolat 
 M. Of. nr. 876/25 sep. 2020   
 
 O. nr. 171/2020 
 Ordin pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă 
 M. Of. nr. 876/25 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 241/2020  (M. Of. nr. 1288/24 dec. 2020) 
 - O. nr. 5/2021  (M. Of. nr. 65/20 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 172/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 879/25 sep. 2020   
 
 O. nr. 173/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 909/7 oct. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 125/2021  (M. Of. nr. 1165/8 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 175/2020 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus 
 M. Of. nr. 916/8 oct. 2020 
 Abrogare 
 - O. nr. 38/2021  (M. Of. nr. 585/10 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 176/2020 

 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale  
 preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2021 
 M. Of. nr. 916/8 oct. 2020 
 Abrogare 
 - O. nr. 39/2021  (M. Of. nr. 585/10 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 179/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea informaţiilor confidenţiale la nivelul Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 957/19 oct. 2020   
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 O. nr. 182/2020 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale 
 M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020   
 
 O. nr. 185/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte 
 M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020   
 
 O. nr. 188/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică 
 M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 6/2021  (M. Of. nr. 75/25 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 190/2020 
 Ordin  pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal 
 M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020   
 
 O. nr. 193/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor în sectorul energiei 
 M. Of. nr. 1049/9 nov. 2020   
 
 O. nr. 194/2020 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea reclamaţii lor părţilor interesate în sectorul energiei 
 M. Of. nr. 1033/5 nov. 2020   
 
 O. nr. 195/2020 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale 
 M. Of. nr. 1051/10 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 12/2021  (M. Of. nr. 220/4 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 196/2020 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de agregare 
 M. Of. nr. 1055/10 nov. 2020   
 
 O. nr. 199/2020 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale 
 M. Of. nr. 1067/12 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 103/2021  (M. Of. nr. 988/15 oct. 2021) 
 - O. nr. 112/2021  (M. Of. nr. 1045/2 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 200/2020 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare pentru noi instalaţii de producere a  
 hidrogenului 
 M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020   
 
 O. nr. 201/2020 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei de exploatare comercială a noilor instalaţii de producere a  
 hidrogenului 
 M. Of. nr. 1053/10 nov. 2020   
 
 O. nr. 204/2020 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind preluarea în proprietate a bunurilor din sectorul gazelor naturale 
 M. Of. nr. 1037/6 nov. 2020   
 
 O. nr. 205/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea în proprietate de capacităţi energetice de  
 distribuţie a energiei electrice 
 M. Of. nr. 1037/6 nov. 2020   
 
 O. nr. 208/2020 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unor noi instalaţii de producere a  
 biogazului/biometanului 
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 M. Of. nr. 1090/17 nov. 2020   
 
 O. nr. 209/2020 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unei instalaţii de GNL 
 M. Of. nr. 1090/17 nov. 2020   
 
 O. nr. 210/2020 

 Ordin privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care  
 nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul I al anului 2021 
 M. Of. nr. 1070/12 nov. 2020 
 Abrogare 
 - O. nr. 41/2021  (M. Of. nr. 585/10 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 211/2020 

 Ordin privind aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 1143/26 nov. 2020   
 
 O. nr. 212/2020 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de furnizare de biogaz/biometan 
 M. Of. nr. 1137/26 nov. 2020   
 
 O. nr. 213/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de  
 dezechilibru şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 230/2020  (M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020) 
 - O. nr. 231/2020  (M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020) 
 - O. nr. 33/2021  (M. Of. nr. 550/27 mai 2021) 
 - O. nr. 96/2021  (M. Of. nr. 837/1 sep. 2021) 
 - O. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 1196/17 dec. 2021) - la data de 1 octombrie 2022 
 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art. 1,  
 3-6, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 
 
 
 O. nr. 223/2020 

 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în  
 anul 2021 
 M. Of. nr. 1233/15 dec. 2020   
 
 O. nr. 228/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 1226/14 dec. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 14/2021  (M. Of. nr. 248/11 mar. 2021) 
 - O. nr. 144/2021  (M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 232/2020 
 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum 
 M. Of. nr. 1304/29 dec. 2020   
 
 O. nr. 233/2020 

 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru determinarea valorilor măsurate pe interval de decontare ale consumului propriu tehnologic în  
 reţelele electrice de distribuţie 
 M. Of. nr. 1304/29 dec. 2020   
 
 O. nr. 234/2020 
 Ordin pentru aprobarea venitului reglementat aferent activităţii reglementate desfăşurate de către operatorul pieţei de energie electrică 
 M. Of. nr. 1241/16 dec. 2020 
 Abrogare 
 - O. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1191/16 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 236/2020 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a terminalului GNL 
 M. Of. nr. 1301/29 dec. 2020   
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 O. nr. 237/2020 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2021 
 M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020   
 
 O. nr. 242/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu  
 au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă 
 M. Of. nr. 1297/28 dec. 2020   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 43/2020 
 Ordin privind aprobarea modelelor de formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor bugetare 
 M. Of. nr. 150/25 feb. 2020   
 
 O. nr. 168/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei  
 economice şi financiare 
 M. Of. nr. 360/6 mai 2020   
 
 O. nr. 322/2020 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii 
 M. Of. nr. 744/17 aug. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 139/2021  (M. Of. nr. 298/24 mar. 2021) 
 - O. nr. 243/2021  (M. Of. nr. 534/24 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 556/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind restituirea unor sume reprezentând venituri ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru  
 Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare 
 M. Of. nr. 1322/31 dec. 2020   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 
 Decizia nr. 388/2020 
 Decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale 
 M. Of. nr. 240/24 mar. 2020   
 
 Decizia nr. 1212/2020 

 Decizie pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru  
 Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
 M. Of. nr. 1208/10 dec. 2020 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 120/2021  (M. Of. nr. 324/31 mar. 2021) 
 
 

- Decizia nr. 431/2021  (M. Of. nr. 842/3 sep. 2021) 

 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 166/2020 
 Ordin privind Procedurile de analiză şi marcare a metalelor preţioase 
 M. Of. nr. 357/5 mai 2020   
 
 O. nr. 311/2020 

 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei generale laboratoare Larex din cadrul  
 Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate 
 M. Of. nr. 677/30 iul. 2020   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 O. nr. 86/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de  
 fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare 
 M. Of. nr. 468/3 iun. 2020   
 
 O. nr. 110/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime prevăzute pentru microorganisme în anumite categorii de  
 furaje 
 M. Of. nr. 743/17 aug. 2020   
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 O. nr. 175/2020 

 Ordin pentru aprobarea cadrului organizatoric de desfăşurare, la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor  
 judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a procedurii de atribuire a acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 15 din Ordonanţa  
 Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a modelului  
 documentaţiei aferente procedurii de atribuire, respectiv pentru încheierea contractelor subsecvente pentru fiecare exerciţiu bugetar annual 
 M. Of. nr. 1004/29 oct. 2020   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 152/3476/2020 
 Ordin privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează  
 operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi de produse chimice  
 anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului  
 oficial pentru siguranţa alimentelor 
 M. Of. nr. 885/29 sep. 2020 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 186/3874/2020  (M. Of. nr. 1069/12 nov. 2020) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 128/1669/2020 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau  
 operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 835/11 sep. 2020   
 
 

CENTRUL NAŢIONAL DE RĂSPUNS LA INCIDENTE DE SECURITATE CIBERNETICĂ - CERT-RO 

 Decizia nr. 88/2020 
 Decizie privind aprobarea Listei standardelor şi specificaţiilor europene şi internaţionale 
 M. Of. nr. 465/2 iun. 2020   
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
 O. nr. 102/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la  
 centralele nuclearoelectrice 
 M. Of. nr. 449/28 mai 2020   
 
 GUVERN 
 AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI 
 
 Decizia nr. 501/2020 

 Decizie pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) pentru efectuarea  
 controlului procedurilor de achiziţie publică 
 M. Of. nr. 857/18 sep. 2020   
 
 Decizia nr. 572/2020 

 Decizie pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport  
 alternativ cu autoturism şi conducător auto 
 M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020   
 
 GUVERN 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 2376/2020 

 Ordin privind conţinutul, modalitatea de completare şi modul de utilizare a documentelor standard "Instrucţiuni pentru  
 ofertanţi/candidaţi" şi "Caiet de sarcini" la atribuirea acordului-cadru/contractului de achiziţie publică/sectorial având ca obiect măşti de  
 protecţie de uz sanitar de tip II, II R, FFP2, FFP3 
 M. Of. nr. 1222/14 dec. 2020   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 77/2020 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 3 martie 2020 
 M. Of. nr. 200/12 mar. 2020   
 
 O. nr. 135/2020 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 1 aprilie 2020 
 M. Of. nr. 315/15 apr. 2020   
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 O. nr. 147/2020 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi 
 M. Of. nr. 406/16 mai 2020   
 
 O. nr. 148/2020 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi 
 M. Of. nr. 407/18 mai 2020   
 
 O. nr. 185/2020 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi 
 M. Of. nr. 475/4 iun. 2020   
 
 O. nr. 275/2020 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna august 2020 
 M. Of. nr. 732/13 aug. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 315/2020  (M. Of. nr. 816/4 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 298/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor  
 de sănătate şi siguranţei pacientului 
 M. Of. nr. 805/2 sep. 2020   
 
 O. nr. 318/2020 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare din ambulatoriu 
 M. Of. nr. 857/18 sep. 2020   
 
 O. nr. 326/2020 
 Ordin privind aprobarea Codului de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate 
 M. Of. nr. 860/21 sep. 2020   
 
 O. nr. 440/2020 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2020 
 M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020   
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 2/2020 

 Hotărâre privind aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la  
 plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2020 
 M. Of. nr. 781/27 aug. 2020   
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 60/2020 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru  
 managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare 
 M. Of. nr. 223/19 mar. 2020   
 
 O. nr. 86/2020 
 Ordin privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare 
 M. Of. nr. 597/8 iul. 2020   
 
 
 O. nr. 122/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru  
 instalaţiile nucleare 
 M. Of. nr. 619/15 iul. 2020   
 
 O. nr. 180/2020 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de dozimetrie individuală şi radon 
 M. Of. nr. 1225/14 dec. 2020   
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 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 135/2020 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii naţionale privind aprobarea produselor protejate TEMPEST 
 M. Of. nr. 659/24 iul. 2020   
 
 GUVERN 
 
 

PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 127/2020 
 Decizie privind constituirea unui comitet interministerial 
 M. Of. nr. 140/21 feb. 2020   
 
 Decizia nr. 223/2020 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri 
 M. Of. nr. 337/27 apr. 2020 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 300/2020  (M. Of. nr. 713/7 aug. 2020) 
 
 
 Decizia nr. 224/2020 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului pentru Parteneriatul cu Societatea Civilă 
 M. Of. nr. 337/27 apr. 2020   
 
 Decizia nr. 225/2020 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului pentru Autorităţile Locale 
 M. Of. nr. 337/27 apr. 2020   
 
 Decizia nr. 226/2020 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului pentru monitorizarea îndeplinirii condiţiilor prealabile 
 M. Of. nr. 337/27 apr. 2020   
 
 Decizia nr. 247/2020 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă 
 M. Of. nr. 416/19 mai 2020   
 
 Decizia nr. 266/2020 

 Decizie privind înfiinţarea Grupului de lucru interministerial pentru coordonarea şi monitorizarea instituţiilor cu atribuţii în derularea  
 fondurilor destinate asistentei tehnice, în vederea elaborării Foii de parcurs/Roadmapului pentru întărirea capacităţii administrative a  
 instituţiilor din România şi asigurarea unei prioritizări optime a fondurilor europene de asistenţă tehnică alocate României pentru perioada  
 2021-2027 
 M. Of. nr. 565/29 iun. 2020   
 
 Decizia nr. 281/2020 
 Decizie privind constituirea Comitetului de coordonare strategică pentru implementarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă 
 M. Of. nr. 618/14 iul. 2020 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 20/2021  (M. Of. nr. 12/6 ian. 2021) 
 
 
 Decizia nr. 285/2020 

 Decizie privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2020 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia  
 infrastructurilor critice 
 M. Of. nr. 637/20 iul. 2020   
 
 Decizia nr. 366/2020 

 Decizie  privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea şi pregătirea la nivel naţional în contextul finalizării  
 perioadei de tranziţie în relaţia cu Regatul Unit 
 M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020   
 
 Decizia nr. 385/2020 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 422/2020  (M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020) 
 - Decizia nr. 602/2021  (M. Of. nr. 1250/30 dec. 2021) 
 
 
 GUVERN 
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 372/2020 
 Ordin pentru aprobarea "Ghidului de finanţare nerambursabilă 2020" 
 M. Of. nr. 439/26 mai 2020   
 
 O. nr. 1323/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind cerinţele minime de asigurare a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice aplicabile  
 operatorilor de servicii esenţiale 
 M. Of. nr. 1142/26 nov. 2020   
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 
 O. nr. 722/2020 
 Ordin privind aprobarea Normelor de confidenţialitate a datelor statistice 
 M. Of. nr. 555/26 iun. 2020   
 
 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 204/2020 
 Ordin privind intrarea în vigoare a Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale 
 M. Of. nr. 197/11 mar. 2020   
 
 O. nr. 262/2020 
 Ordin privind publicarea textului revizuit al Memorandumului de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului 
 M. Of. nr. 196/11 mar. 2020   
 
 O. nr. 325/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii  
 de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 203/13 mar. 2020   
 
 O. nr. 1450/2020 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 886/29 sep. 2020   
 
 O. nr. 1609/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind consultarea documentelor din Arhiva Istorică a Ministerului Afacerilor Externe la sala de  
 studiu "Grigore Gafencu" 
 M. Of. nr. 892/30 sep. 2020   
 
 O. nr. 1946/2020 
 Ordin privind publicarea textelor unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 1069/12 nov. 2020   
 
 O. nr. 1991/2020 

 Ordin privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul  
 României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Ierusalim la 2 septembrie 2020 
 M. Of. nr. 1059/11 nov. 2020   
 
 O. nr. 2186/2020 
 Ordin privind ieşirea din vigoare a unui tratat internaţional 
 M. Of. nr. 1163/2 dec. 2020   
 
 O. nr. 2502/2020 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 1253/18 dec. 2020   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 2276/6152/2020 
 
 Ordin privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2020-2021 
 M. Of. nr. 18/8 ian. 2021   
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O.M. nr. 11/2020 
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 Ordonanţă militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
 M. Of. nr. 377/11 mai 2020   
 
 O. nr. 1/2020 

 Ordin privind formarea iniţială, în anul 2020, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii  
 în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 23/14 ian. 2020   
 
 O. nr. 33/2020 
 Ordin privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 159/27 feb. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 163/2021  (M. Of. nr. 1050/3 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 44/2020 
 Ordin pentru operaţionalizarea conducerii poliţiei locale de către structurile Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 228/20 mar. 2020   
 
 O. nr. 46/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe  
 durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 228/20 mar. 2020   
 
 O. nr. 50/2020 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării şi internării 
 M. Of. nr. 229/20 mar. 2020   
 
 O. nr. 51/2020 

 Ordin pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora, pe perioada stării de urgenţă instituite pe  
 teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor  
 pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, si pentru stabilirea măsurilor necesare acordării  
 majorării salariale prevăzute de art. 32 afin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 şi de art. 31 din Legea nr. 19/2020 
 M. Of. nr. 241/24 mar. 2020   
 
 O. nr. 56/2020 

 Ordin privind desemnarea personalului competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale pe perioada stării de  
 urgenţă pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de  
 asediu şi regimul stării de urgenţă 
 M. Of. nr. 264/31 mar. 2020   
 
 O. nr. 78/2020 

 Ordin pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020  
 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ,  
 precum şi a măsurilor necesare acordării majorării salariale, în condiţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind  
 reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea  
 coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul  
 fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative 
 M. Of. nr. 434/22 mai 2020   
 
 O. nr. 86/2020 

 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind  
 unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 447/27 mai 2020   
 
 O. nr. 105/2020 

 Ordin privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru  
 nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 595/7 iul. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 23/2021  (M. Of. nr. 145/12 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 116/2020 
 Ordin privind implementarea şi dezvoltarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 704/5 aug. 2020   
 
 O. nr. 119/2020 
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 Ordin pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldeşti 
 M. Of. nr. 716/10 aug. 2020   
 
 O. nr. 125/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul  
 Ministerului Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 778/26 aug. 2020   
 
 O. nr. 136/2020 

 Ordin privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a semnăturii electronice în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne  
 şi în relaţia acestora cu terţii 
 M. Of. nr. 835/11 sep. 2020   
 
 O. nr. 151/2020 
 Ordin pentru dobândirea personalităţii juridice de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă 
 M. Of. nr. 968/21 oct. 2020   
 
 O. nr. 165/2020 

 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020  
 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic 
 M. Of. nr. 1121/23 nov. 2020   
 
 O. nr. 173/2020 
 Ordin privind dispoziţia/ordinul de zi pe unitate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 1215/11 dec. 2020   
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 4659877/2020 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Săcălăşeni, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 1056/10 nov. 2020   
 
 O. nr. 4659973/2020 
 Ordin privind carantina zonală la nivelul localităţilor Fânaţe şi Câmpani din comuna Câmpani, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 1095/18 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4660205/2020  (M. Of. nr. 1161/1 dec. 2020) - începând cu data de 2.12.2020, ora 7,00, se prelungeşte pentru o perioadă de 7  
 zile măsura de carantină zonală instituită prin Ordinul şefului Departamentului  
 pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4.659.973 din 17.11.2020, pentru localităţile  
 Fânaţe şi Câmpani din comuna Câmpani, judeţul Bihor. 
 
 
 O. nr. 4659974/2020 
 Ordin privind carantina zonală la nivelul municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare 
 M. Of. nr. 1095/18 nov. 2020   
 
 O. nr. 4660012/2020 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Clinceni, cu satele aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu,  
 judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 1107/19 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4660253/2020  (M. Of. nr. 1175/4 dec. 2020) - Începând cu data de 3.12.2020, ora 22,00, se prelungeşte pentru o perioadă de  
 7 zile măsura de carantină zonală instituită pentru comuna Clinceni, cu satele  
 aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu, judeţul Ilfov (până la 9 decembrie  
 2020) 
 
 
 O. nr. 4660013/2020 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Berceni, cu satul aparţinător Berceni, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 1107/19 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4660254/2020  (M. Of. nr. 1175/4 dec. 2020) - Începând cu data de 3.12.2020, ora 22,00, se prelungeşte pentru o perioadă de  
 7 zile măsura de carantină zonală instituită pentru comuna Berceni, cu satul  
 aparţinător Berceni, judeţul Ilfov (până la data de 9 decembrie 2020) 
 - O. nr. 4660343/2020  (M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020) - începând cu data de 10.12.2020, ora 22,00, se prelungeşte pentru o perioadă  
 de 7 zile măsura de carantină zonală instituită pentru comuna Berceni, cu satul  
 aparţinător Berceni, judeţul Ilfov 
 - O. nr. 4660426/2020  (M. Of. nr. 1257/18 dec. 2020) - începând cu data de 17.12.2020, ora 22,00, se prelungeşte pentru o perioadă  
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 de 7 zile măsura de carantină zonală instituită prin Ordinul şefului  
 Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4.660.013 din 18.11.2020, 
 - O. nr. 4660500/2020  (M. Of. nr. 1293/24 dec. 2020) - începând cu data de 24.12.2020, ora 22,00, se prelungeşte pentru o perioadă  
 de 14 zile măsura de carantină zonală instituită prin Ordinul şefului  
 Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4.660.013 din 18.11.2020 
 
 
 O. nr. 4660034/2020 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Chiajna, cu satele aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, judeţul  
 Ilfov 
 M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4660269/2020  (M. Of. nr. 1180/5 dec. 2020) - Începând cu data de 4.12.2020, ora 22,00, se prelungeşte, pentru o perioadă  
 de 7 zile, măsura de carantină zonală, pentru comuna Chiajna, cu satele  
 aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, judeţul Ilfov. 
 - O. nr. 4660349/2020  (M. Of. nr. 1218/12 dec. 2020) - începând cu data de 11.12.2020, ora 22,00, se prelungeşte pentru o perioadă  
 de 7 zile măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul şefului  
 Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4.660.034 din 20.11.2020 
 - O. nr. 4660441/2020  (M. Of. nr. 1261/19 dec. 2020) - începând cu data de 18.12.2020, ora 22,00, se prelungeşte pentru o perioadă  
 de 14 zile măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul şefului  
 Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4.660.034 din’20.11.2020 
 - O. nr. 4660563/2020  (M. Of. nr. 1/4 ian. 2021) - începând cu data de 1.01.2021, ora 22,00, se prelungeşte pentru o perioadă de  
 7 zile măsura de carantină zonală pentru comuna Chiajna, cu satele  
 aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, judeţul Ilfov 
 
 
 O. nr. 4660035/2020 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Bragadiru, cu satul aparţinător Bragadiru, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4660268/2020  (M. Of. nr. 1180/5 dec. 2020) - Începând cu data de 4.12.2020, ora 22,00, se prelungeşte pentru o perioadă de  
 7 zile măsura de carantină zonală, pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov. 
 - O. nr. 4660350/2020  (M. Of. nr. 1218/12 dec. 2020) - începând cu data de 11.12.2020, ora 22,00, se prelungeşte pentru o perioadă  
 de 7 zile măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul şefului  
 Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4.660.035 din 20.11.2020 
 - O. nr. 4660442/2020  (M. Of. nr. 1261/19 dec. 2020) - începând cu data de 18.12.2020, ora 22,00, se prelungeşte pentru o perioadă  
 de 14 zile măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul şefului  
 Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4.660.035 din 20.11.2020 
 - O. nr. 4660564/2020  (M. Of. nr. 1/4 ian. 2021) - începând cu data de 1.01.2021 ora 22,00, se prelungeşte pentru o perioadă de  
 7 zile măsura de carantină zonală pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov 
 
 
 O. nr. 4660152/2020 
 Ordin privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru localitatea Braniştea, comuna Braniştea, judeţul Mehedinţi 
 M. Of. nr. 1157/28 nov. 2020   
 
 O. nr. 4660198/2020 
 Ordin privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru localitatea Dudeştii Noi, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 1158/1 dec. 2020   
 
 O. nr. 4660314/2020 
 Ordin privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru oraşul Nucet, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020   
 
 O. nr. 4660315/2020 
 Ordin privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru satul Sighiştel din comuna Câmpani, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020   
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 21/2020 
 Ordin pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2020 
 M. Of. nr. 58/29 ian. 2020   
 
 O. nr. 33/2020 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2019-30 septembrie 2019, determinate la plată şi nedecontate  
 de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 73/3 feb. 2020   
 
 O. nr. 42/2020 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial  
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 al soiurilor de plante de cultură din România şi în Lista recomandată a soiurilor, precum şi pentru verificarea purităţii varietale a soiurilor  
 multiplicate 
 M. Of. nr. 291/7 apr. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 92/2021  (M. Of. nr. 478/7 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 50/2020 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru procedurile de examinare în vederea acordării protecţiei noilor soiuri de plante, eliberarea  
 brevetului pentru soi şi înregistrarea denumirii soiurilor 
 M. Of. nr. 282/3 apr. 2020   
 
 O. nr. 52/2020 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2020 
 M. Of. nr. 141/21 feb. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 130/2020  (M. Of. nr. 408/18 mai 2020) 
 - O. nr. 264/2020  (M. Of. nr. 861/21 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 126/2020 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor“ pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării  
 porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente  
 cererilor de plată depuse începând cu anul 2020 
 M. Of. nr. 468/3 iun. 2020   
 
 O. nr. 136/2020 

 Ordin pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul  
 schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în  
 dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite"  
 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 M. Of. nr. 453/29 mai 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 81/2021  (M. Of. nr. 378/12 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 137/2020 

 Ordin privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform  
 angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă  
 măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu"  
 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 M. Of. nr. 463/2 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 15/2021  (M. Of. nr. 81/26 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 180/2020 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si desfăşurarea montei naturale autorizate 
 M. Of. nr. 694/3 aug. 2020   
 
 O. nr. 193/2020 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2020 
 M. Of. nr. 719/10 aug. 2020   
 
 O. nr. 200/2020 
 Ordin privind aprobarea listei utilizărilor minore în România 
 M. Of. nr. 672/29 iul. 2020   
 
 O. nr. 211/2020 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea registrului cumpărătorilor înregistraţi din sectorul pescăresc la Marea Neagră 
 M. Of. nr. 709/7 aug. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 179/2021  (M. Of. nr. 763/5 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 212/2020 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadelor 31 iulie 2019-30 septembrie 2019 şi 1 ianuarie 2020-31 martie 2020,  
 determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub  
 formă de rambursare 
 M. Of. nr. 673/29 iul. 2020    
 
 O. nr. 240/2020 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză,  
 eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 
 M. Of. nr. 789/28 aug. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 281/2020  (M. Of. nr. 877/25 sep. 2020) 
 - O. nr. 293/2020  (M. Of. nr. 930/12 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 273/2020 

 Ordin pentru aprobarea Listei soiurilor de struguri de vin care pot fi plantate, replantate, altoite pe teritoriul României în scopul producerii  
 vinului 
 M. Of. nr. 901/5 oct. 2020   
 
 O. nr. 294/2020 

 Ordin privind stabilirea metodologiei de calcul al suprafeţelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării  
 animalelor corespunzătoare numărului de animale deţinute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate  
 juridică, care nu generează venit impozabil 
 M. Of. nr. 226/5 mar. 2021   
 
 O. nr. 304/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de selecţie a organizaţiilor profesionale din sectorul agricol şi agroalimentar în grupurile de dialog civil  
 naţionale 
 M. Of. nr. 1026/4 nov. 2020   
 
 O. nr. 316/2020 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura 11.11 "Măsuri de sănătate publică" din Programul operaţional pentru  
 pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 1061/11 nov. 2020   
 
 O. nr. 323/2020 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013 
 M. Of. nr. 1127/24 nov. 2020   
 
 O. nr. 347/2020 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2020-30 iunie 2020, determinate la plată şi nedecontate de  
 către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 1239/16 dec. 2020   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 97/63/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având  
 ca efect producerea secetei pedologice 
 M. Of. nr. 320/16 apr. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 120/68/2020  (M. Of. nr. 375/11 mai 2020) 
 
 

- O. nr. 224/126/2020  (M. Of. nr. 767/21 aug. 2020) 

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 
 M. Of. nr. 307/13 apr. 2020   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 335/4225/2078/1730/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii pieţelor agroalimentare, inclusiv a pieţelor volante, pe perioada  
 stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea  
 efectelor pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 1178/4 dec. 2020   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
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 O. nr. 124/1159/2020 
 Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2020, pe specii şi zone 
 M. Of. nr. 485/9 iun. 2020   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 143/949/2020 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei  
 de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale 
 M. Of. nr. 463/2 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 153/1024/2020  (M. Of. nr. 490/10 iun. 2020) 
 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ 

 Decizia nr. 361/2020 

 Decizie privind stabilirea modului de calcul al redevenţei minime aplicabile contractelor de concesiune care au ca obiect exploatarea în  
 scop piscicol a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi  
 Acvacultură 
 M. Of. nr. 785/27 aug. 2020   
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 O. nr. M.1/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi  
 prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea  
 adoptării/aprobării de către Guvern 
 M. Of. nr. 25/15 ian. 2020   
 
 O. nr. M.6/2020 

 Ordin pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului  
 resurselor umane 
 M. Of. nr. 46/23 ian. 2020   
 
 O. nr. M.77/2020 

 Ordin privind stabilirea nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului de constituire şi a procedurilor de lucru  
 ale acestora în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 343/28 apr. 2020   
 
 O. nr. M.95/2020 

 Ordin privind aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. i) şi art. 9 alin. (1) din Legea nr. 237/2019 pentru continuarea dezvoltării  
 capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Etapa de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană  
 în cadrul programului "Avion multi rol al Forţelor Aeriene" 
 M. Of. nr. 401/15 mai 2020   
 
 O. nr. M.103/2020 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 474/4 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. M.162/2020  (M. Of. nr. 787/28 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. M.167/2020 

 Ordin privind Competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul  
 Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 821/8 sep. 2020   
 
 O. nr. M.195/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de achiziţii 
 M. Of. nr. 1062/11 nov. 2020   
 
 O. nr. M.203/2020 

 Ordin privind aplicarea la nivelul Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor Strategiei naţionale şi a Planului naţional de acţiune  
 privind implementarea Rezoluţiei 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite - Femeile, pacea şi securitatea  
 pentru perioada 2020-2023, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2020 
 M. Of. nr. 1131/24 nov. 2020   
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 O. nr. M.207/2020 

 Ordin privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării naţionale emis în  
 anul 2013 
 M. Of. nr. 1281/23 dec. 2020   
 
 O. nr. M.197/2020 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate  
 în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 1125/23 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. M229/2021  (M. Of. nr. 1232/28 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. M.219/2020 

 Ordin privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării naţionale emis în  
 anul 2013 
 M. Of. nr. 29/12 ian. 2021   
 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2520/2020 

 Ordin privind aprobarea procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a modalităţilor de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte  
 culturale în cadrul Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" 
 M. Of. nr. 107/12 feb. 2020   
 
 O. nr. 2531/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală 
 M. Of. nr. 95/10 feb. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 2860/2020  (M. Of. nr. 481/5 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 2566/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de obţinere a certificatului de traducător în şi din  
 limbi străine 
 M. Of. nr. 137/20 feb. 2020   
 
 O. nr. 2589/2020 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional Cotroceni din Bucureşti 
 M. Of. nr. 130/19 feb. 2020   
 
 O. nr. 2590/2020 
 Ordin pentru reacreditarea Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 154/26 feb. 2020   
 
 O. nr. 2591/2020 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean Ialomiţa din Slobozia, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 154/26 feb. 2020   
 
 O. nr. 2592/2020 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Istorie şi Etnografie Darabani din Darabani, judeţul Botoşani 
 M. Of. nr. 154/26 feb. 2020   
 
 O. nr. 2621/2020 

 Ordin privind aprobarea tarifelor percepute de către Institutul Naţional al Patrimoniului pentru activitatea de atestare a specialiştilor,  
 experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice 
 M. Of. nr. 170/2 mar. 2020   
 
 O. nr. 2703/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional "Brătianu" 
 M. Of. nr. 182/5 mar. 2020   
 
 O. nr. 2738/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/ de minimis acordat în cadrul schemelor de  
 ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii 
 M. Of. nr. 214/17 mar. 2020   
 
 O. nr. 2926/2020 
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 Ordin pentru reacreditarea Muzeului de Artă Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 542/24 iun. 2020   
 
 O. nr. 2927/2020 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Militar Naţional "Regele Ferdinand I" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 542/24 iun. 2020   
 
 O. nr. 3037/2020 

 Ordin pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condiţiile  
 prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 M. Of. nr. 684/31 iul. 2020   
 
 O. nr. 3060/2020 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Artă Recentă - MARe din Bucureşti 
 M. Of. nr. 740/14 aug. 2020   
 
 O. nr. 3061/2020 
 Ordin pentru acreditarea Complexului Naţional Muzeal "Curtea Domnească" din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 740/14 aug. 2020   
 
 O. nr. 3082/2020 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Brăilei "Carol I" din municipiul Brăila 
 M. Of. nr. 747/17 aug. 2020   
 
 O. nr. 3148/2020 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Artă Constanţa din Constanţa 
 M. Of. nr. 869/23 sep. 2020   
 
 O. nr. 3251/2020 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Judeţean Buzău din municipiul Buzău 
 M. Of. nr. 1065/11 nov. 2020   
 
 O. nr. 3331/2020 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Aviaţiei Române din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1206/10 dec. 2020   
 
 O. nr. 3518/2020 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti din Ştefăneşti, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 53/18 ian. 2021   
 
 O. nr. 3519/2020 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului "Casa Mureşenilor" din Braşov, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 53/18 ian. 2021   
 MINISTERUL CULTURII 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 3245/1805/2020 
 Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în  
 condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii 
 M. Of. nr. 986/26 oct. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3028/686/2021  (M. Of. nr. 505/14 mai 2021) 
 - O. nr. 3032/721/2021  (M. Of. nr. 525/20 mai 2021) 
 - O. nr. 3107/851//2021  (M. Of. nr. 589/11 iun. 2021) 
 - O. nr. 3186/2021  (M. Of. nr. 683/9 iul. 2021) 
 - O. nr. 3214/1379/2021  (M. Of. nr. 737/28 iul. 2021) 
 - O. nr. 3546/2225/2021  (M. Of. nr. 1007/21 oct. 2021) 
 
 

- O. nr. 3600/2285/2021  (M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021) 

 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 O. nr. 1802/2020 

 Ordin privind unele măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naţionale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de  
 Afaceri 
 M. Of. nr. 476/4 iun. 2020   
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 O. nr. 1843/2020 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi  
 completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin  
 Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii  
 Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele  
 expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice 
 M. Of. nr. 477/4 iun. 2020 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 544/2021  (M. Of. nr. 719/22 iul. 2021) 

 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 46/2020 

 Ordin privind desemnarea Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de  
 Afaceri ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi  
 autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite  
 României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din  
 sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în  
 preţul energiei electrice 
 M. Of. nr. 32/17 ian. 2020   
 
 O. nr. 445/2020 

 Ordin pentru desemnarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune  
 "CNCIR" - S.A. ca organism de certificare a echipamentelor de agrement şi privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei,  
 comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.786/2010 pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini  
 specifice de evaluare a conformităţii echipamentelor de agrement 
 M. Of. nr. 171/2 mar. 2020   
 
 O. nr. 676/2020 

 Ordin privind aprobarea modelului şi a conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control şi autorizare în  
 domeniul turismului 
 M. Of. nr. 353/4 mai 2020   
 
 O. nr. 791/2020 

 Ordin privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei  
 SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 248/25 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 822/2020  (M. Of. nr. 275/2 apr. 2020) 
 - O. nr. 872/2020  (M. Of. nr. 312/14 apr. 2020) 
 - O. nr. 1706/2020  (M. Of. nr. 385/13 mai 2020) 
 - O. nr. 1730/2020  (M. Of. nr. 419/20 mai 2020) 
 - O. nr. 2673/2020  (M. Of. nr. 730/12 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 803/2020 

 Ordin privind stabilirea unor măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naţionale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei şi  
 Mediului de Afaceri 
 M. Of. nr. 256/27 mar. 2020   
 
 O. nr. 890/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei şi motorinei pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, instituite  
 prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 324/21 apr. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1722/2020  (M. Of. nr. 390/14 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 902/2020 

 Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Start-up  
 Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.854/2018 
 M. Of. nr. 342/28 apr. 2020   
 
 O. nr. 940/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune  
 permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 
 M. Of. nr. 367/7 mai 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 437/25 mai 2020) 
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 O. nr. 1726/2020 

 Ordin privind măsuri tranzitorii în vederea asigurării continuităţii sistemului de autorizare a auditorilor energetici persoane fizice şi  
 juridice, de atestare a managerilor energetici şi de autorizare a societăţilor prestatoare de servicii energetice 
 M. Of. nr. 413/19 mai 2020   
 
 O. nr. 1882/2020 

 Ordin privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul  
 de stat 
 M. Of. nr. 547/25 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3641/2020  (M. Of. nr. 8/5 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 2656/2020 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiilor de control în turism 
 M. Of. nr. 843/15 sep. 2020   
 
 O. nr. 2734/2020 
 Ordin privind aplicarea art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor 
 M. Of. nr. 829/9 sep. 2020   
 
 O. nr. 2806/2020 

 Ordin privind desemnarea Direcţiei piaţa internă din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri ca unitate de  
 implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru  
 modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea  
 Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la  
 nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi  
 subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei  
 electrice 
 M. Of. nr. 826/9 sep. 2020   
 
 O. nr. 2989/2020 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul  
 schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin  
 financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate  
 de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene 
 M. Of. nr. 902/5 oct. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3680/2020  (M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 2990/2020 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de verificare şi evaluare a proiectelor care pot fi finanţate în baza schemei de ajutor de stat privind  
 sprijinirea industriei cinematografice 
 M. Of. nr. 911/7 oct. 2020   
 
 O. nr. 3083/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei  
 de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar  
 din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de  
 COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene 
 M. Of. nr. 965/20 oct. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3682/2020  (M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020) 
 - O. nr. 218/2021  (M. Of. nr. 335/1 apr. 2021) 
 - O. nr. 1146/2021  (M. Of. nr. 723/22 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 3396/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de  
 ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar  
 din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de  
 COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene 
 M. Of. nr. 1163/2 dec. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3679/2020  (M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 3402/2020 

 Ordin privind aprobarea Ghidului de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA  
 pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi  
 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru  
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 vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in 
 M. Of. nr. 1176/4 dec. 2020   
 
 O. nr. 3555/2020 

 Ordin privind aprobarea criteriilor pentru încadrarea ca "produs cultural" a proiectelor care pot beneficia de schema de ajutor de stat  
 privind sprijinirea industriei cinematografice 
 M. Of. nr. 1276/22 dec. 2020   
 
 O. nr. 3581/2020 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului "ELECTRIC UP“ privind finanţarea  
 întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie  
 electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic  
 naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in 
 M. Of. nr. 86/27 ian. 2021   
 MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 2409/3501/2020 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor  
 naţionale şi locale de informare şi promovare turistică 
 M. Of. nr. 788/28 aug. 2020   
 MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1731/832/2020 
 Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în  
 condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă 
 M. Of. nr. 406/16 mai 2020   
 MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 
 O. nr. 1800/1107/2020 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea  
 pieţei pentru combustibili alternativi (CC DPCA) 
 M. Of. nr. 657/24 iul. 2020   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 O. nr. 3016/2020 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 15-a 
 M. Of. nr. 19/13 ian. 2020   
 
 O. nr. 3067/2020 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare  
 universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România 
 M. Of. nr. 55/28 ian. 2020   
 
 O. nr. 3092/2020 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor  
 învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din  
 învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020 
 M. Of. nr. 91/7 feb. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3374/2020  (M. Of. nr. 226/20 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 3116/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor  
 de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020 
 M. Of. nr. 139/21 feb. 2020   
 
 O. nr. 3125/2020 
 Ordin privind structura anului şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 87/6 feb. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3558/2021  (M. Of. nr. 319/30 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 3126/2020 
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 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive universitare din subordinea instituţiilor  
 de învăţământ superior de stat 
 M. Of. nr. 149/25 feb. 2020   
 
 O. nr. 3132/2020 

 Ordin privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a  
 instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2020 
 M. Of. nr. 104/11 feb. 2020   
 
 O. nr. 3241/2020 

 Ordin privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului  
 universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii  
 universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,  
 tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019-2020 
 M. Of. nr. 184/6 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4253/2020  (M. Of. nr. 399/15 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 3244/2020 

 Ordin privind aprobarea Calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2020 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi  
 la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada examenului naţional de bacalaureat - sesiunea iunie-iulie  
 2020 
 M. Of. nr. 145/24 feb. 2020   
 
 O. nr. 3277/2020 
 Ordin privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 140/21 feb. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4244/2020  (M. Of. nr. 390/14 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 3310/2020 

 Ordin privind aprobarea programelor de Limba română - curs de iniţiere pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie  
 internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe şi Limba română - curs de iniţiere pentru copiii străini care au dobândit o formă de  
 protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe 
 M. Of. nr. 178/4 mar. 2020   
 
 O. nr. 3338/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Aletheea" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 184/6 mar. 2020   
 
 O. nr. 3344/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Henri Coandă" din  
 municipiul Dej 
 M. Of. nr. 193/10 mar. 2020   
 
 O. nr. 3345/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină cu Program Prelungit  
 "Seventh Heaven" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 185/6 mar. 2020   
 
 O. nr. 3371/2020 

 Ordin pentru aprobarea conţinutului şi formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare  
 psihopedagogică (nivelul I şi nivelul II) 
 M. Of. nr. 186/9 mar. 2020   
 
 O. nr. 3374/2020 

 Ordin pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor  
 învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din  
 învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020, aprobat prin Ordinul  
 ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.092/2020 
 M. Of. nr. 226/20 mar. 2020   
 
 O. nr. 3454/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Don Castor" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 234/23 mar. 2020 
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 O. nr. 3455/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019 
 M. Of. nr. 234/23 mar. 2020   
 
 O. nr. 3456/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Edustar" din  
 municipiul Buzău 
 M. Of. nr. 266/31 mar. 2020   
 
 O. nr. 3457/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019 
 
 M. Of. nr. 250/26 mar. 2020   
 
 O. nr. 3463/2020 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a  
 componenţei nominale a acestuia 
 M. Of. nr. 220/18 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 33/2021  (M. Of. nr. 468/5 mai 2021) 
 - O. nr. 331/2021  (M. Of. nr. 735/27 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 3856/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială Metropolitană "ARC" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 356/5 mai 2020   
 
 O. nr. 3857/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Domino Servite" din  
 comuna Voiteg 
 M. Of. nr. 356/5 mai 2020   
 
 O. nr. 3861/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială "Ioanid" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 699/4 aug. 2020   
 
 O. nr. 3974/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 octombrie-6 decembrie 2019 
 M. Of. nr. 356/5 mai 2020   
 
 O. nr. 3975/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Henri Coandă" din municipiul  
 Oradea 
 M. Of. nr. 699/4 aug. 2020   
 
 O. nr. 3976/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sano Vita Active Kids" din  
 municipiul Râmnicu Vâlcea 
 M. Of. nr. 358/5 mai 2020   
 
 O. nr. 3979/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie - 6 decembrie 2019 
 M. Of. nr. 354/4 mai 2020   
 
 O. nr. 3980/2020 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi 
 M. Of. nr. 361/6 mai 2020   
 
 O. nr. 3985/2020 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Piticul Curajos“ din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 360/6 mai 2020   
 
 O. nr. 3986/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical de laborator", "asistent medical de radiologie", "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din  
 cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 360/6 mai 2020   
 
 O. nr. 3988/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical de radiologie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară  
 "Domniţa Ruxandra" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 366/6 mai 2020   
 
 O. nr. 3992/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general,  
 inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic 
 M. Of. nr. 353/4 mai 2020   
 
 O. nr. 3993/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din  
 inspectoratele şcolare 
 M. Of. nr. 360/6 mai 2020   
 
 O. nr. 4019/2020 

 Ordin privind suspendarea organizării şi desfăşurării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, a simulării evaluării  
 naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 302/10 apr. 2020   
 
 O. nr. 4115/2020 

 Ordin privind aprobarea programelor pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale examenului  
 de bacalaureat naţional în anul şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 323/17 apr. 2020   
 
 O. nr. 4135/2020 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare  
 on-line 
 M. Of. nr. 331/23 apr. 2020   
 
 O. nr. 4156/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ  
 superior 
 M. Of. nr. 381/12 mai 2020   
 
 O. nr. 4188/2020 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar şi a  
 Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar 
 M. Of. nr. 412/19 mai 2020   
 
 O. nr. 4206/2020 
 Ordin privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului superior din România 
 M. Of. nr. 372/8 mai 2020   
 
 O. nr. 4231/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Specială "Rază de Soare" din municipiul Arad 
 M. Of. nr. 415/19 mai 2020   
 
 O. nr. 4241/2020 

 Ordin privind luarea unor măsuri pentru eficientizarea serviciilor furnizate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a  
 Diplomelor 
 M. Of. nr. 409/18 mai 2020   
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 O. nr. 4298/2020 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii  
 speciale "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat în anul şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 438/25 mai 2020   
 
 O. nr. 4311/2020 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Ocniţa 
 M. Of. nr. 496/11 iun. 2020   
 
 O. nr. 4312/2020 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 din municipiul Carei 
 M. Of. nr. 496/11 iun. 2020   
 
 O. nr. 4313/2020 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Izvoarele 
 M. Of. nr. 496/11 iun. 2020   
 
 O. nr. 4316/2020 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor  
 bilingve româno-spaniole în anul şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 450/28 mai 2020   
 
 O. nr. 4341/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a  
 competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020 
 M. Of. nr. 450/28 mai 2020   
 
 O. nr. 4343/2020 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea  
 educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying 
 M. Of. nr. 492/10 iun. 2020   
 
 O. nr. 4405/2020 

 Ordin privind aprobarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările personale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017 - 13 decembrie 2019 
 M. Of. nr. 542/24 iun. 2020   
 
 O. nr. 4406/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "King George II" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 517/17 iun. 2020   
 
 O. nr. 4408/2020 

 Ordin privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) şi a Programei şcolare pentru pregătirea practică din aria curriculară  
 Tehnologii pentru clasa a Xl-a învăţământ profesional, inclusiv dual, pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului naţional al  
 calificărilor, lutier 
 M. Of. nr. 484/9 iun. 2020   
 
 O. nr. 4421/2020 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de  
 matematică-informatică si matematică-informatică, intensiv informatică, în anul şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 459/29 mai 2020   
 
 O. nr. 4461/2020 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu  
 al unei limbi moderne de circulaţie internaţională în anul şcolar 2019-2020 
 M. Of. nr. 490/10 iun. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 521/18 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 4471/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol  
 Davila" din municipiul Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 541/24 iun. 2020   
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 O. nr. 4472/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Montessori School of Iaşi" din  
 municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 543/24 iun. 2020   
 
 O. nr. 4473/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din  
 municipiul Sebeş 
 M. Of. nr. 547/25 iun. 2020   
 
 O. nr. 4474/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările  
 profesionale "asistent medical generalist" şi "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia 
 M. Of. nr. 553/26 iun. 2020   
 
 O. nr. 4475/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Happy Junior"  
 din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 548/25 iun. 2020   
 
 O. nr. 4476/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020 
 M. Of. nr. 535/23 iun. 2020   
 
 O. nr. 4477/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019 
 M. Of. nr. 540/24 iun. 2020   
 
 O. nr. 4478/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Auxila" din municipiul  
 Mediaş 
 M. Of. nr. 539/23 iun. 2020   
 
 O. nr. 4479/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială "Dr. Luca" din municipiul Brăila 
 M. Of. nr. 548/25 iun. 2020   
 
 O. nr. 4488/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării  
 autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării, respectiv a activităţilor de evaluare externă periodică pentru unităţile de învăţământ  
 preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă 
 M. Of. nr. 519/17 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 5927/2020  (M. Of. nr. 1073/13 nov. 2020) - modifică titlul 
 - O. nr. 3994/2021  (M. Of. nr. 606/17 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 4510/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", filieră "vocaţională", profilul "sportiv", specializarea "instructor  
 sportiv (disciplina sportivă rugby)" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 554/26 iun. 2020   
 
 O. nr. 4511/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", filieră "vocaţională", profilul "sportiv", specializările "instructor  
 sportiv (disciplina sportivă fotbal)" şi "instructor sportiv (disciplina sportivă handbal)" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de  
 stat Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini din oraşul Mioveni 
 M. Of. nr. 554/26 iun. 2020   
 
 O. nr. 4523/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul  
 desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare 
 M. Of. nr. 547/25 iun. 2020 
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 O. nr. 4524/2020 
 Ordin privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic 
 M. Of. nr. 528/19 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 5528/2020  (M. Of. nr. 858/18 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 4540/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal, filieră "vocaţională", profilul "sportiv, specializarea "instructor  
 sportiv" (disciplinele sportive "fotbal", "handbal", "baschet", "volei", "tenis de masă") din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de  
 stat Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 553/26 iun. 2020   
 
 O. nr. 4549/2020 

 Ordin pentru suspendarea organizării şi desfăşurării unor activităţi prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea  
 personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi  
 cercetării nr. 5.259/2019 
 M. Of. nr. 524/18 iun. 2020   
 
 O. nr. 4621/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi  
 Certificatelor Universitare 
 M. Of. nr. 564/29 iun. 2020   
 
 O. nr. 4635/2020 

 Ordin privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul  
 Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020 
 M. Of. nr. 566/30 iun. 2020   
 
 O. nr. 4655/2020 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării  
 Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia 
 M. Of. nr. 601/9 iul. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 5585/2020  (M. Of. nr. 905/6 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 4679/2020 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 16-a 
 M. Of. nr. 602/9 iul. 2020   
 
 O. nr. 4685/2020 

 Ordin privind schimbarea sediului Şcolii Primare din satul Floru, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala  
 Gimnazială din comuna Icoana 
 M. Of. nr. 697/4 aug. 2020   
 
 O. nr. 4686/2020 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" din oraşul Bălan 
 M. Of. nr. 697/4 aug. 2020   
 
 O. nr. 4711/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial", respectiv pentru nivelul "liceal", profilul "real",  
 specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional "Cantemir Vodă" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 690/3 aug. 2020   
 
 O. nr. 4725/2020 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Kollo Miklos" din oraşul Ciumani 
 M. Of. nr. 697/4 aug. 2020   
 
 O. nr. 4738/2020 

 Ordin privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum şi a criteriilor de repartizare a acestor  
 dispozitive achiziţionate prin Programul naţional "Şcoala de acasă" 
 M. Of. nr. 814/3 sep. 2020   
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 O. nr. 4749/2020 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ  
 preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 679/30 iul. 2020   
 
 O. nr. 4811/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de  
 unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie 
 M. Of. nr. 730/12 aug. 2020   
 
 O. nr. 4812/2020 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ  
 preuniversitar 
 M. Of. nr. 736/13 aug. 2020   
 
 O. nr. 4813/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de  
 unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie 
 M. Of. nr. 773/25 aug. 2020   
 
 O. nr. 4816/2020 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare 
 M. Of. nr. 830/10 sep. 2020 

 Prezentul Regulament se aplică începând cu anul şcolar 2020-2021. 
 
 
 O. nr. 4979/2020 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale 
 M. Of. nr. 822/8 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 5565/2020  (M. Of. nr. 849/16 sep. 2020) 
 - O. nr. 3481/2021  (M. Of. nr. 268/17 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 5229/2020 

 Ordin pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la  
 soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa  
 plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat 
 M. Of. nr. 783/27 aug. 2020   
 
 O. nr. 5247/2020 

 Ordin privind schimbarea sediului Grădiniţei cu program prelungit din satul Zetea, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat  
 Liceul Teoretic "Dr. P. Boros Fortunat" din satul Zetea 
 M. Of. nr. 887/29 sep. 2020   
 
 O. nr. 5272/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Super Kids  
 Center ODT" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 905/6 oct. 2020   
 
 O. nr. 5333/2020 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Baptist "Alexa Popovici" din municipiul Arad 
 M. Of. nr. 905/6 oct. 2020   
 
 O. nr. 5418/2020 

 Ordin privind schimbarea sediului nivelului de învăţământ "preşcolar" din cadrul Colegiului Naţional "Barbu Ştirbei" din municipiul  
 Călăraşi 
 M. Of. nr. 905/6 oct. 2020   
 
 O. nr. 5419/2020 

 Ordin privind schimbarea sediului nivelului de învăţământ "preşcolar" din cadrul Şcolii Gimnaziale "Tudor Vladimirescu" din municipiul  
 Călăraşi 
 M. Of. nr. 896/2 oct. 2020   
 
 O. nr. 5428/2020 

 Ordin privind schimbarea sediului Grădiniţei cu program prelungit nr. 3 din oraşul Segarcea, Structură a unităţii de învăţământ  
 preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din oraşul Segarcea 
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 M. Of. nr. 887/29 sep. 2020   
 
 O. nr. 5434/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul  
 preuniversitar 
 M. Of. nr. 852/17 sep. 2020   
 
 O. nr. 5440/2020 
 Ordin privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul "Voltaire" din municipiul Craiova 
 M. Of. nr. 905/6 oct. 2020   
 
 O. nr. 5442/2020 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Sfinţii Trei Ierarhi" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 905/6 oct. 2020   
 
 O. nr. 5443/2020 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Echilibria - Montessori  
 Education" din oraşul Voluntari 
 M. Of. nr. 905/6 oct. 2020   
 
 O. nr. 5447/2020 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 M. Of. nr. 827/9 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 5638/2020  (M. Of. nr. 896/2 oct. 2020) 
 - O. nr. 5977/2020  (M. Of. nr. 1063/11 nov. 2020) 
 - O. nr. 3108/2021  (M. Of. nr. 45/15 ian. 2021) 
 - O. nr. 5550/2021  (M. Of. nr. 1064/5 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 5449/2020 

 Ordin privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru  
 anul şcolar 2021-2022 
 M. Of. nr. 834/11 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3337/2021  (M. Of. nr. 211/3 mar. 2021) 
 - O. nr. 3775/2021  (M. Of. nr. 479/10 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 5453/2020 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021 
 M. Of. nr. 837/11 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3237/2021  (M. Of. nr. 125/5 feb. 2021) 
 - O. nr. 3852/2021  (M. Of. nr. 555/28 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 5455/2020 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 833/10 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3237/2021  (M. Of. nr. 125/5 feb. 2021) 
 - O. nr. 3744/2021  (M. Of. nr. 482/10 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 5457/2020 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 
 M. Of. nr. 834/11 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3203/2021  (M. Of. nr. 102/29 ian. 2021) 
 - O. nr. 3721/2021  (M. Of. nr. 456/28 apr. 2021) 
 - O. nr. 3858/2021  (M. Of. nr. 560/31 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 5459/2020 

 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul  
 profesional şi tehnic preuniversitarîn anul şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 833/10 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3770/2021  (M. Of. nr. 484/11 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 5460/2020 
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 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică  
 pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile  
 minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi modeme la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către  
 absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare 
 M. Of. nr. 875/25 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3663/2021  (M. Of. nr. 456/28 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 5545/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului,  
 precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
 M. Of. nr. 837/11 sep. 2020   
 
 O. nr. 5558/2020 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar  
 2020-2021 
 M. Of. nr. 866/23 sep. 2020   
 
 O. nr. 5562/2020 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti  
 de Excelenţă 
 M. Of. nr. 863/22 sep. 2020   
 
 O. nr. 5564/2020 

 Ordin privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi  
 postliceal cu structura anului şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 897/2 oct. 2020   
 
 O. nr. 5574/2020 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului  
 şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului  
 SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 860/21 sep. 2020   
 
 O. nr. 5578/2020 

 Ordin privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul  
 profesional pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului  
 social, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativteritorială a Proiectului cifrei de  
 şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional 
 M. Of. nr. 873/24 sep. 2020   
 
 O. nr. 5599/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa  
 efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea  
 organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 
 M. Of. nr. 888/29 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3164/2021  (M. Of. nr. 70/22 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 5617/2020 

 Ordin privind suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor şi a cadrelor didactice în unităţile de învăţământ  
 preuniversitarîn care sunt organizate secţii de votare pentru alegerile locale 2020 
 M. Of. nr. 869/23 sep. 2020   
 
 O. nr. 5620/2020 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Sfântu Gheorghe pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal 
 M. Of. nr. 889/29 sep. 2020   
 
 O. nr. 5638/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului  
 Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe  
 teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei  
 Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor  
 efectuate în străinătate şi în România 
 M. Of. nr. 896/2 oct. 2020   
 
 O. nr. 5655/2020 
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 Ordin de stabilire a tarifelor percepute de Centrul Naţional Politici şi Evaluare în Educaţie pentru activităţi derulate în vederea aprobării  
 auxiliarelor didactice utilizate în învăţământul preuniversitar pentru care se solicită acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
 M. Of. nr. 905/6 oct. 2020   
 
 O. nr. 5658/2020 

 Ordin privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în  
 vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2020-2021 
 M. Of. nr. 917/8 oct. 2020   
 
 O. nr. 5665/2020 
 Ordin privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state 
 M. Of. nr. 916/8 oct. 2020   
 
 O. nr. 5737/2020 

 Ordin privind subvenţionarea unor cheltuieli prin derogare de la prevederile art. 3 şi 4 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.  
 3.130/2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiilor cămine-cantine pentru instituţiile de  
 învăţământ superior de stat din România 
 M. Of. nr. 967/21 oct. 2020   
 
 O. nr. 5863/2020 
 Ordin pentru retragerea acreditării Şcolii doctorale Drept din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1038/6 nov. 2020   
 
 O. nr. 5864/2020 

 Ordin pentru retragerea acreditării Şcolii doctorale Ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan  
 Cuza" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1038/6 nov. 2020   
 
 O. nr. 5867/2020 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 1038/6 nov. 2020   
 
 O. nr. 5956/2020 
 Ordin privind înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă 
 M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020   
 
 O. nr. 5967/2020 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 
 M. Of. nr. 1055/10 nov. 2020   
 
 O. nr. 5972/2020 
 Ordin pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar 
 M. Of. nr. 1047/9 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 6122/2020  (M. Of. nr. 1194/8 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 5975/2020 

 Ordin privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate  
 în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 1192/8 dec. 2020   
 
 O. nr. 5976/2020 
 Ordin privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 1198/9 dec. 2020   
 
 O. nr. 5991/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul  
 şcolar 2021-2022 
 M. Of. nr. 1121/23 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3165/2021  (M. Of. nr. 70/22 ian. 2021) 
 
 
 O. nr. 6106/2020 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
  M. Of. nr. 1281/23 dec. 2020 
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 O. nr. 6201/2020 

 Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de  
 experţi în management educaţional, seria a 17-a 
 M. Of. nr. 1258/18 dec. 2020   
 
 O. nr. 6234/2020 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului specific de selecţie, organizare şi funcţionare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu  
 statut de unităţi-pilot în domeniul educaţiei media 
 M. Of. nr. 7/5 ian. 2021   
 
 O. nr. 6265/2020 

 Ordin privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul  
 I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021 
 M. Of. nr. 1306/29 dec. 2020   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 4266/840/2020 
 Ordin pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 417/19 mai 2020   
 
 O. nr. 4267/841/2020 

 Ordin pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ,  
 instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
 M. Of. nr. 417/19 mai 2020   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 O. nr. 3216/2020 

 Ordin privind instituirea unor măsuri referitoare la transmiterea de documente în format electronic către Ministerul Finanţelor şi unităţile  
 teritoriale ale Trezoreriei Statului 
 M. Of. nr. 1312/30 dec. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 629/2021  (M. Of. nr. 589/11 iun. 2021) 
 - O. nr. 1533/2021  (M. Of. nr. 1203/20 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 3225/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea  
 adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri 
 M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020   
 
 O. nr. 3226/2020 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2021 
 M. Of. nr. 1327/31 dec. 2020   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 O. nr. 81/2020 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală  
 de până la 3 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 12 ani şi 30 ani, în cadrul Programului-cadru de  
 emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 40/21 ian. 2020   
 
 O. nr. 409/2020 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 februarie 2020 
 M. Of. nr. 69/31 ian. 2020   
 
 O. nr. 624/2020 

 Ordin privind aprobarea atribuţiilor de detaliu, fluxului informaţional şi metodologiei de lucru în activitatea de inspecţie desfăşurată în  
 baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv 
 M. Of. nr. 121/17 feb. 2020   
 
 O. nr. 1615/2020 
 Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual 
  M. Of. nr. 169/2 mar. 2020 
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 O. nr. 1619/2020 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2020 
 M. Of. nr. 145/24 feb. 2020   
 
 O. nr. 1645/2020 
 Ordin privind prospectul de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna martie 2020 
 M. Of. nr. 160/27 feb. 2020   
 
 O. nr. 1665/2020 
 Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora 
 M. Of. nr. 200/12 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3037/2020  (M. Of. nr. 1210/11 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 1671/2020 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 martie 2020 
 M. Of. nr. 163/28 feb. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1802/2020  (M. Of. nr. 248/25 mar. 2020) 
 
 
 O. nr. 1793/2020 
 Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete 
 M. Of. nr. 265/31 mar. 2020   
 
 O. nr. 1795/2020 

 Ordin privind instituirea unor măsuri referitoare la deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetele componente ale  
 bugetului general consolidat ca urmare a instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 247/25 mar. 2020   
 
 O. nr. 1798/2020 

 Ordin privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa  
 de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 315/15 apr. 2020   
 
 O. nr. 1799/2020 

 Ordin pentru aprobarea modalităţii de amânare la plată a ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor  
 Publice din venituri rezultate din privatizare unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 252/26 mar. 2020   
 
 O. nr. 1801/2020 

 Ordin pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a  
 rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare -  
 Forexebug 
 M. Of. nr. 280/3 apr. 2020   
 
 O. nr. 1820/2020 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 aprilie 2020 
 M. Of. nr. 274/1 apr. 2020   
 
 O. nr. 1828/2020 

 Ordin privind instituirea unor măsuri pentru înregistrarea persoanelor autorizate să dispună plăţi din conturile instituţiilor publice la  
 funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug prin "Punctul Unic de Acces" 
 M. Of. nr. 302/10 apr. 2020   
 
 O. nr. 1832/2020 

 Ordin pentru semnarea şi transmiterea unor documente prevăzute în Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi  
 plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin  
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 
 M. Of. nr. 318/16 apr. 2020   
 
 O. nr. 1839/2020 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2020 
 M. Of. nr. 300/9 apr. 2020 
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 O. nr. 1861/2020 

 Ordin pentru aprobarea modelului convenţiei de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020  
 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de  
 debitori, şi a modelului convenţiei de implementare 
 M. Of. nr. 317/16 apr. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 452/2021  (M. Of. nr. 326/31 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 1865/2020 

 Ordin privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi de modificare a Ordinului  
 ministrului finanţelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare  
 trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor  
 metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi  
 instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice 
 M. Of. nr. 318/16 apr. 2020   
 
 O. nr. 1886/2020 

 Ordin privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de  
 ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul  
 Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii -  
 S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor  
 mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului  
 de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020 
 M. Of. nr. 343/28 apr. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 2068/2020  (M. Of. nr. 586/3 iul. 2020) 
 - O. nr. 2803/2020  (M. Of. nr. 901/5 oct. 2020) - modifică titlul; 
 - O. nr. 508/2021  (M. Of. nr. 424/22 apr. 2021) 
 - O. nr. 1004/2021  (M. Of. nr. 786/16 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 1899/2020 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 2020 
 M. Of. nr. 349/30 apr. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1918/2020  (M. Of. nr. 364/6 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 1926/2020 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea  
 de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 
 M. Of. nr. 376/11 mai 2020   
 
 O. nr. 1958/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform  
 deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii  
 (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici  
 şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA 
 M. Of. nr. 437/25 mai 2020   
 
 O. nr. 1961/2020 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală  
 de până la 4 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 5 ani sau mai mult şi 10 ani în cadrul  
 Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 416/19 mai 2020   
 
 O. nr. 1972/2020 

 Ordin privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa  
 de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 431/22 mai 2020   
 
 O. nr. 1985/2020 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iunie 2020 
 M. Of. nr. 453/29 mai 2020   
 
 O. nr. 2071/2020 



 

 3068

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2020 
 M. Of. nr. 566/30 iun. 2020   
 
 O. nr. 2073/2020 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iulie 2020 
 M. Of. nr. 571/30 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 2168/2020  (M. Of. nr. 623/15 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 2090/2020 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală  
 de până la 3,3 miliarde dolari americani, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 10 ani sau mai mult şi 30 de ani sau  
 mai mult în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" si desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 595/7 iul. 2020   
 
 O. nr. 2100/2020 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii 
 M. Of. nr. 635/20 iul. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3179/2020  (M. Of. nr. 1279/22 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 2118/2020 

 Ordin privind aprobarea Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor  
 persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori  
 Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 615/14 iul. 2020   
 
 O. nr. 2119/2020 

 Ordin privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 15 iulie 2020-7  
 august 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor  
 persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori  
 Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.  
 2.118/2020 
 M. Of. nr. 617/14 iul. 2020   
 
 O. nr. 2201/2020 

 Ordin privind instituirea unor măsuri referitoare la deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetele componente ale  
 bugetului general consolidat, până la data de 31 decembrie 2020 
 M. Of. nr. 676/30 iul. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3216/2020  (M. Of. nr. 1312/30 dec. 2020) 
 - O. nr. 1533/2021  (M. Of. nr. 1203/20 dec. 2021) - prevederile se aplică până la data de 30 iunie 2022 inclusiv 
 Prevederile se aplică până la data de 30 iunie 2022 inclusiv (O. nr. 1533/2021 - M. Of. nr. 1203/ 20 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 2241/2020 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii august  
 2020 
 M. Of. nr. 713/7 aug. 2020   
 
 O. nr. 2633/2020 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna august 2020 
 M. Of. nr. 776/25 aug. 2020   
 
 O. nr. 2658/2020 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de  
 ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă şi a Ghidului de plată a  
 ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea  
 investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă 
 M. Of. nr. 811/3 sep. 2020   
 
 O. nr. 2660/2020 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii  
 septembrie 2020 
 M. Of. nr. 795/31 aug. 2020 
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 O. nr. 2661/2020 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2020 
 M. Of. nr. 796/31 aug. 2020   
 
 O. nr. 2664/2020 

 Ordin pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 25 alin. (3) - (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la  
 rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare 
 M. Of. nr. 798/1 sep. 2020   
 
 O. nr. 2721/2020 

 Ordin privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa  
 de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 877/25 sep. 2020   
 
 O. nr. 2737/2020 

 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului actelor de control şi ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecţie  
 economico-financiară 
 M. Of. nr. 868/23 sep. 2020   
 
 O. nr. 2793/2020 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2020 
 M. Of. nr. 891/30 sep. 2020   
 
 O. nr. 2809/2020 

 Ordin privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului  
 Naţional Electronic de Plăţi 
 M. Of. nr. 949/15 oct. 2020   
 
 O. nr. 2880/2020 

 Ordin privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul  
 Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE  
 Şl UTILAJE" din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru  
 întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor  
 mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE Şl UTILAJE", a modelului Convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de  
 minimis pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", al  
 contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare  
 pentru anul 2020 
 M. Of. nr. 987/26 oct. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 576/2021  (M. Of. nr. 516/18 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 2881/2020 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna octombrie 2020 
 M. Of. nr. 984/26 oct. 2020   
 
 O. nr. 2946/2020 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2020 
 M. Of. nr. 1010/30 oct. 2020   
 
 O. nr. 2948/2020 

 Ordin privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice la 30 septembrie 2020 şi de  
 modificare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi  
 depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru  
 modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice 
 M. Of. nr. 1020/3 nov. 2020   
 
 O. nr. 2961/2020 

 Ordin privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 9-27 noiembrie  
 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane  
 fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti -  
 S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020   
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 O. nr. 2989/2020 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii noiembrie  
 2020 
 M. Of. nr. 1089/17 nov. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1132/25 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 3020/2020 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală  
 de până la 2,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 9 ani şi 20 de ani, în cadrul Programului-cadru  
 de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" si desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 1131/24 nov. 2020   
 
 O. nr. 3026/2020 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2020 
 M. Of. nr. 1136/25 nov. 2020   
 
 O. nr. 3028/2020 

 Ordin pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la  
 rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 
 M. Of. nr. 1151/27 nov. 2020   
 
 O. nr. 3039/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform  
 Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, emisă în  
 baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii  
 "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" 
 M. Of. nr. 47/15 ian. 2021   
 
 O. nr. 3066/2020 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 decembrie 2020 
 M. Of. nr. 1165/2 dec. 2020   
 
 O. nr. 3155/2020 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 
 M. Of. nr. 1245/17 dec. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 3208/2020  (M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 - O. nr. 3214/2020  (M. Of. nr. 1306/29 dec. 2020) 
 - O. nr. 3224/2020  (M. Of. nr. 1316/30 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 3180/2020 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii ianuarie  
 2021 
 M. Of. nr. 1275/22 dec. 2020   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 1780/2805/2020 
 Ordin pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru intervalul calendaristic cuprins între  
 data de 1 aprilie 2020 şi data de 31 iulie 2020 
 M. Of. nr. 286/6 apr. 2020   
 
 O. nr. 2753/3191/2020 
 Ordin pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2020 
 M. Of. nr. 907/6 oct. 2020   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 1779/580/2020 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2020 
 M. Of. nr. 427/21 mai 2020   
 
 O. nr. 2810/1352/2020 
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 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2020 
 M. Of. nr. 978/23 oct. 2020   
 
 O. nr. 2876/1452/2020 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020 
 M. Of. nr. 978/23 oct. 2020   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1942/979/819/2020 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a  
 contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
 M. Of. nr. 426/21 mai 2020 

 Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2020, 
 
 
 O. nr. 2814/1536/1806/2020 

 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a  
 contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
 M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 139/2020 

 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi  
 contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice 
 M. Of. nr. 47/23 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1107/2020  (M. Of. nr. 468/3 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 147/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea  
 entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse  
 private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 44/22 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 614/2020  (M. Of. nr. 181/5 mar. 2020) 
 - O. nr. 936/2020  (M. Of. nr. 325/21 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 705/2020 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările  
 intracomunitare" 
 M. Of. nr. 217/17 mar. 2020   
 
 O. nr. 991/2020 

 Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii  
 între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Depozitarul Central - S.A. 
 M. Of. nr. 386/13 mai 2020   
 
 O. nr. 1029/2020 

 Ordin privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea raportării informaţiilor cu  
 privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării 
 M. Of. nr. 407/18 mai 2020   
 
 O. nr. 1061/2020 
 Ordin privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţii fiscale accesorii 
 M. Of. nr. 427/21 mai 2020   
 
 O. nr. 2778/2020 
 Ordin privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia 
 M. Of. nr. 565/29 iun. 2020   
 
 O. nr. 3632/2020 
 Ordin privind stabilirea unor competenţe de efectuare a verificării documentare 
 M. Of. nr. 921/9 oct. 2020   
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 O. nr. 3666/2020 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară 
 M. Of. nr. 938/13 oct. 2020   
 
 O. nr. 3746/2020 

 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Registrului central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN şi  
 pentru aprobarea procedurii privind obligaţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică de a  
 furniza informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
 M. Of. nr. 1015/2 nov. 2020   
 
 O. nr. 3896/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr.  
 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a  
 eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către  
 organul fiscal central 
 M. Of. nr. 1104/19 nov. 2020   
 
 O. nr. 4077/2020 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală 
 M. Of. nr. 1210/11 dec. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1189/2021  (M. Of. nr. 753/3 aug. 2021) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 O. nr. 270/2020 
 Ordin privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
 M. Of. nr. 621/15 iul. 2020   
 
 O. nr. 273/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind efectuarea investigaţiilor în scopul de a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea  
 necorespunzătoare a auditului statutar 
 M. Of. nr. 645/22 iul. 2020   
 
 O. nr. 290/2020 

 Ordin pentru adoptarea Manualului de reglementări internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi  
 servicii conexe, ediţia 2018, voi. I, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) şi publicat de  
 Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) 
 M. Of. nr. 679/30 iul. 2020   
 
 O. nr. 393/2020 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind supravegherea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor delegate 
 M. Of. nr. 1138/26 nov. 2020   
 
 O. nr. 425/2020 
 Ordin pentru delegarea atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională 
 M. Of. nr. 1170/3 dec. 2020   
 
 O. nr. 426/2020 
 Ordin pentru delegarea atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă 
 M. Of. nr. 1170/3 dec. 2020   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

 O. nr. 404/2020 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc 
 M. Of. nr. 10/6 ian. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 86/2021  (M. Of. nr. 645/30 iun. 2021) 
 Prevederile de la capitolul III punctul 23 din anexa la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020, cu  
 modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se aplică cel mult 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (O. nr.  
 86/2021- M.Of. nr. 645/ 30 iun. 2021) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 
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 O. nr. 208/2020 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", ale  
 legitimaţiei de control, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestora 
 M. Of. nr. 57/19 ian. 2021   
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 O. nr. 306/2020 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene, devenite  
 executorii în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 165/28 feb. 2020   
 
 O. nr. 654/2020 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Innotech Student", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa  
 prioritară 6 "Educaţie şi competenţe", obiectivul specific 6.13 "Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi  
 nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare,  
 cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform  
 SNCDI" 
 M. Of. nr. 447/27 mai 2020   
 
 O. nr. 859/2020 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată -  
 componenta distribuţie, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creşterea  
 eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei  
 energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate 
 M. Of. nr. 682/31 iul. 2020   
 
 O. nr. 894/2020 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat  
 finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente 
 M. Of. nr. 769/24 aug. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1293/2021  (M. Of. nr. 1126/25 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 1057/2020 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural", aferentă  
 Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16  
 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă" 
 M. Of. nr. 846/15 sep. 2020   
 
 O. nr. 1200/2020 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operaţional Capital  
 uman 2014-2020, axa prioritară 1 "Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri“, obiectivul specific 1.1 "Creşterea ocupării tinerilor NEETs  
 şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile“ şi obiectivul specific 1.2  
 "Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al  
 tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile“ 
 M. Of. nr. 1058/11 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 10/2022  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2022) 
 Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului prin care aceasta este aprobată până la data de 31 decembrie 2022,  
 urmând ca plăţile sa fie efectuate până la 31 decembrie 2023.( O. nr. 10/2021 - M. Of. nr. 28/10 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 1201/2020 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "VIITOR PENTRU TINERII NEETs II" , aferentă Programului operaţional  
 Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 2 "îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs" , obiectivul specific  
 2.1 "Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în  
 regiunile eligibile" şi obiectivul specific 2.2 "îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor  
 dobândite în sistem non-formal şi informai al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare,  
 cu rezidenţa în regiunile eligibile" 
 M. Of. nr. 1051/10 nov. 2020   
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 

AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI 

 O. nr. 1092/2083/2020 
 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în  
 cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC,  
 acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din  
 cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 
 M. Of. nr. 847/15 sep. 2020 
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 Modificări: 
 - O. nr. 1145/2576/2020  (M. Of. nr. 912/7 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 1093/2083/2020 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în  
 cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC,  
 acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul  
 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020 
 M. Of. nr. 847/15 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1144/2575/2020  (M. Of. nr. 908/7 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 1486/4255/2020 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilorîn cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b -  
 Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.2 "Digitalizarea IMM-urilor" din cadrul  
 Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 
 M. Of. nr. 1275/22 dec. 2020   
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 1060/2857/2020 
 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de  
 COVID-19 
 M. Of. nr. 835/11 sep. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 858/18 sep. 2020) 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1586/3678/2020  (M. Of. nr. 1314/30 dec. 2020) 

 
 

MINISTERUL FUNCŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 2232/2020 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2020 
 M. Of. nr. 688/31 iul. 2020   
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 29/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi  
 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în  
 Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
 M. Of. nr. 31/16 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4878/C/2021  (M. Of. nr. 1051/3 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 62/C/2020 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi  
 al laboratoarelor interjudeţene din subordine 
 M. Of. nr. 29/16 ian. 2020   
 
 O. nr. 119/C/2020 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică  
 din cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" 
 M. Of. nr. 155/26 feb. 2020   
 
 O. nr. 228/C/2020 

 Ordin privind aprobarea criteriilor pentru avansarea poliţiştilor de penitenciare într-o funcţie imediat superioară, la aceeaşi poziţie din  
 statul de organizare 
 M. Of. nr. 286/6 apr. 2020   
 
 O. nr. 389/C/2020 
 Ordin privind aprobarea Sistemului de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 120/17 feb. 2020   
 
 O. nr. 482/C/2020 

 Ordin privind stabilirea condiţiilor de acordare în beneficiul poliţiştilor de penitenciare a compensaţiei lunare a chiriei, precum şi a  
 compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării  
 unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei 
 M. Of. nr. 129/19 feb. 2020 
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 Modificări: 
 - O. nr. 476/C/2021  (M. Of. nr. 141/11 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 1365/C/2020 
 Ordin pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate 
 M. Of. nr. 297/8 apr. 2020   
 
 O. nr. 1551/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare  
 pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 332/23 apr. 2020   
 
 O. nr. 1560/C/2020 

 Ordin pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr.  
 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 357/5 mai 2020   
 
 O. nr. 1674/C/2020 
 Ordin pentru aprobarea Normativului de cheltuieli pentru acţiuni de protocol, specific sistemului administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 393/14 mai 2020   
 
 O. nr. 1731/C/2020 
 Ordin pentru aprobarea Standardelor privind condiţiile de muncă asigurate poliţiştilor de penitenciare 
 M. Of. nr. 429/22 mai 2020   
 
 O. nr. 2127/C/2020 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul  
 Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate 
 M. Of. nr. 498/12 iun. 2020   
 
 O. nr. 2610/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind numirea ofiţerilor, după terminarea mandatului, într-o funcţie corespunzătoare gradului  
 profesional dobândit 
 M. Of. nr. 524/18 iun. 2020   
 
 O. nr. 2641/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare  
 pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute 
 M. Of. nr. 563/29 iun. 2020   
 
 O. nr. 2916/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi  
 unităţile din subordinea sa 
 M. Of. nr. 625/16 iul. 2020   
 
 O. nr. 2960/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director - medic şef al  
 Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei 
 M. Of. nr. 702/5 aug. 2020   
 
 O. nr. 2962/C/2020 

 Ordin pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Securitate  
 naţională - Justiţie şi penitenciare" 
 M. Of. nr. 816/4 sep. 2020   
 
 O. nr. 3065/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor  
 vacante de poliţist de penitenciare şi a Procedurii privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului  
 corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare 
 M. Of. nr. 709/7 aug. 2020   
 
 O. nr. 3253/C/2020 
 Ordin privind aprobarea organigramei Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
 M. Of. nr. 805/2 sep. 2020   
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 O. nr. 3430/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind modul de verificare a îndeplinirii criteriilor avute în vedere la revocarea din funcţia de  
 conducere a poliţiştilor de penitenciare 
 M. Of. nr. 812/3 sep. 2020   
 
 O. nr. 3513/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a  
 criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia 
 M. Of. nr. 871/24 sep. 2020   
 
 O. nr. 3862/C/2020 

 Ordin pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020  
 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 911/7 oct. 2020   
 
 O. nr. 3980/C/2020 

 Ordin privind acordarea recompenselor poliţiştilor de penitenciare şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2)  
 şi (5) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare 
 M. Of. nr. 972/21 oct. 2020   
 
 O. nr. 4455/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea, desfăşurarea şi condiţiile specifice de participare la concursul sau examenul  
 organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor contractuale din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 1072/12 nov. 2020   
 
 O. nr. 4526/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradelor profesionale candidaţilor admişi la concursul din sursă externă şi  
 încadraţi ca poliţişti de penitenciare 
 M. Of. nr. 1137/26 nov. 2020   
 
 O. nr. 4527/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind cazurile şi condiţiile în care se asigură asistenţa juridică în mod gratuit de unitate, la cerere,  
 prin avocat, pentru poliţiştii de penitenciare şi membrii de familie ai acestora 
 M. Of. nr. 1137/26 nov. 2020   
 
 O. nr. 7134/C/2020 
 Ordin privind susţinerea concursului în vederea trimiterii la cursuri de formare sau specializări în străinătate a poliţiştilor de penitenciare 
 M. Of. nr. 1254/18 dec. 2020   
 
 O. nr. 7323/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online şi de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ţinut de  
 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
 M. Of. nr. 1323/31 dec. 2020   
 
 O. nr. 7324/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul  
 Naţional al Registrului Comerţului 
 M. Of. nr. 1323/31 dec. 2020   
 
 O. nr. 7353/C/2020 

 Ordin pentru aprobarea modificării valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C1 - Supliment zile festive, în ziua de 25 decembrie a  
 anului 2020 
 M. Of. nr. 1268/21 dec. 2020   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 2907/C/2340/2020 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii,  
 Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire  
 penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti 
 M. Of. nr. 760/20 aug. 2020   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 360/2020 
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 Decizie privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 M. Of. nr. 254/27 mar. 2020 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 1087/2021  (M. Of. nr. 1187/15 dec. 2021) 
 
 
 Decizia nr. 476/2020 

 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind atribuţiile comisiilor de examen, precum şi regulile suplimentare de natură să asigure  
 buna organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursului de iniţiere pentru poliţiştii de penitenciare debutanţi 
 M. Of. nr. 601/9 iul. 2020   
 
 Decizia nr. 506/2020 

 Decizie pentru reglementarea metodologiei de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării sau schimbării din funcţie a  
 poliţiştilor de penitenciare 
 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020   
 
 Decizia nr. 534/2020 

 Decizie privind aprobarea metodologiilor de desfăşurare a probelor de concurs cu caracter eliminatoriu pentru ocuparea posturilor vacante  
 de poliţist de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 783/27 aug. 2020 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 1035/2021  (M. Of. nr. 1059/4 nov. 2021) 
 
 
 Decizia nr. 560/2020 

 Decizie pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale şi sponsorizărilor în sistemul administraţiei  
 penitenciare 
 M. Of. nr. 861/21 sep. 2020   
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 1385/2020 

 Ordin privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 302/10 apr. 2020   
 
 O. nr. 2140/2020 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA - S.R.L. 
 M. Of. nr. 509/15 iun. 2020   
 
 O. nr. 2154/2020 

 Ordin pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în  
 perioada 2020-2022 
 M. Of. nr. 495/11 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4277/2020  (M. Of. nr. 1246/17 dec. 2020) 
 - O. nr. 4422/2020  (M. Of. nr. 1303/29 dec. 2020) 
 - O. nr. 663/2021  (M. Of. nr. 493/12 mai 2021) 
 - O. nr. 1312/2021  (M. Of. nr. 917/24 sep. 2021) 
 - O. nr. 1889/2021  (M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 
 - O. nr. 2006/2021  (M. Of. nr. 1242/29 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 2475/2020 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL STREJNICU - S.R.L. 
 M. Of. nr. 537/23 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1155/2021  (M. Of. nr. 810/24 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 3363/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea  
 reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de  
 participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală 
 M. Of. nr. 624/16 iul. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 430/2021  (M. Of. nr. 349/6 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 3435/2020 

 Ordin privind modalitatea de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii  
 nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere  
 referitoare la perimetre petroliere offshore 
 M. Of. nr. 680/30 iul. 2020 
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 O. nr. 3519/2020 
 Ordin pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri 
 M. Of. nr. 695/3 aug. 2020   
 
 O. nr. 3630/2020 
 Ordin privind aprobarea îndrumărilor metodologice pentru organizarea focus grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional 
 M. Of. nr. 770/24 aug. 2020   
 
 O. nr. 3685/2020 

 Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis în scopul dezvoltării  
 întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 784/27 aug. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4439/2020  (M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 3836/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională  
 organizate de Institutul Naţional de Administraţie 
 M. Of. nr. 865/22 sep. 2020   
 
 O. nr. 3950/2020 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului "Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile" 
 M. Of. nr. 964/20 oct. 2020   
 
 O. nr. 3965/2020 

 Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea  
 specializării inteligente în regiunea Sud-Est, în cadrul "Iniţiativei DG Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate" prin Programul  
 operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 1106/19 nov. 2020   
 
 O. nr. 4002/2020 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru finanţarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin promovarea  
 transferului tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 1061/11 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1956/2021  (M. Of. nr. 1231/27 dec. 2021) 
 Măsura se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat, în  
 sensul acordării de ajutoare prin încheierea de contracte de finanţare. (M.Of. nr. 1231/27 dec. 2021 - O. nr. 1956/2021) 
 
 
 O. nr. 4003/2020 

 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor  
 modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 
 M. Of. nr. 1060/11 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1956/2021  (M. Of. nr. 1231/27 dec. 2021) 
 Măsura se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat, în  
 sensul acordării de ajutoare prin încheierea de contracte de finanţare. (M. Of. nr. 1231/27 dec. 2021 - O. nr. 1956/2021) 
 
 
 O. nr. 4252/2020 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor  
 regionale cu un trafic situat între 200.000-3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor judeţe, pentru compensarea pierderilor  
 înregistrate în perioada 16 martie-30 iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie 
 M. Of. nr. 1228/14 dec. 2020   
 
 O. nr. 4423/2020 

 Ordin privind stabilirea structurii care asigură coordonarea operaţională a programelor operaţionale regionale pentru perioada de  
 programare 2021-2027 
 M. Of. nr. 1322/31 dec. 2020 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 696/2021  (M. Of. nr. 534/24 mai 2021) 

 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 
 

AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI 

 O. nr. 4134/3875/2020 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor  
 măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism 
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 M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020   
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 3940/3096/2020 
 Ordin pentru aplicarea la nivelul municipiului Bucureşti a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele  
 măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei 
 M. Of. nr. 1207/10 dec. 2020   
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 193/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de desfăşurare a testării profesionale în  
 vederea redistribuirii 
 M. Of. nr. 112/13 feb. 2020   
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 O. nr. 71/2020 

 Ordin pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2020, pentru a fi folosite la calculul  
 contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor  
 silvice 
 M. Of. nr. 75/3 feb. 2020   
 
 O. nr. 100/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti de interes comunitar 
 M. Of. nr. 104/11 feb. 2020   
 
 O. nr. 144/2020 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică 
 M. Of. nr. 162/27 feb. 2020   
 
 O. nr. 203/2020 

 Ordin privind stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar aplicării Regulamentului delegat (UE) 2019/1.603 al Comisiei din 18 iulie  
 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile adoptate de  
 Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale pentru monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor generate de aviaţie în scopul punerii în  
 aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă 
 M. Of. nr. 111/13 feb. 2020   
 
 O. nr. 269/2020 

 Ordin privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru  
 evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte 
 M. Of. nr. 211/16 mar. 2020   
 
 O. nr. 296/2020 

 Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Piatra Craiului şi al Sitului Natura 2000  
 ROSCI0194 Piatra Craiului 
 M. Of. nr. 234/23 mar. 2020   
 
 O. nr. 302/2020 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 
 M. Of. nr. 214/17 mar. 2020   
 
 O. nr. 306/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 183/6 mar. 2020   
 
 O. nr. 318/2020 

 Ordin privind aprobarea procesului de urmat pentru adoptarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot, definite la art. 2 pct. 6 din  
 Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor  
 cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de  
 abrogare a Directivei 2002/30/CE, şi desemnarea autorităţilor pentru protecţia mediului responsabile cu stabilirea restricţiilor de operare  
 referitoare la zgomot şi monitorizarea acestora 
 M. Of. nr. 186/9 mar. 2020   
 
 O. nr. 323/2020 
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 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin  
 promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 
 M. Of. nr. 174/3 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 934/2020  (M. Of. nr. 292/7 apr. 2020) 
 - O. nr. 1347/2020  (M. Of. nr. 596/8 iul. 2020) 
 - O. nr. 1867/2020  (M. Of. nr. 964/20 oct. 2020) 
 - O. nr. 110/2021  (M. Of. nr. 111/2 feb. 2021) 
 - O. nr. 675/2021  (M. Of. nr. 432/23 apr. 2021) 
 - O. nr. 909/2021  (M. Of. nr. 589/11 iun. 2021) 
 - O. nr. 179/2022  (M. Of. nr. 109/3 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 324/2020 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 
 M. Of. nr. 175/3 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 934/2020  (M. Of. nr. 292/7 apr. 2020) 
 - O. nr. 1347/2020  (M. Of. nr. 596/8 iul. 2020) 
 - O. nr. 2048/2020  (M. Of. nr. 1123/23 nov. 2020) 
 - O. nr. 110/2021  (M. Of. nr. 111/2 feb. 2021) 
 - O. nr. 676/2021  (M. Of. nr. 433/23 apr. 2021) 
 - O. nr. 908/2021  (M. Of. nr. 589/11 iun. 2021) 
 - O. nr. 1470/2021  (M. Of. nr. 859/8 sep. 2021) 
 - O. nr. 180/2022  (M. Of. nr. 110/3 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 392/2020 

 Ordin privind Normele aferente tipului, frecvenţei şi formatului informaţiilor referitoare la evenimentele de neconformare pentru  
 instalaţiile medii de ardere 
 M. Of. nr. 215/17 mar. 2020   
 
 O. nr. 401/2020 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al unităţilor ce funcţionează în  
 subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 214/17 mar. 2020   
 
 O. nr. 488/2020 
 Ordin privind aprobarea Listei speciilor marine periclitate de la litoralul românesc al Mării Negre în vederea protejării şi conservării lor 
 M. Of. nr. 300/9 apr. 2020   
 
 O. nr. 491/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de încadrare şi promovare a  
 personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii şi a Procedurii de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplină care  
 funcţionează în cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului şi al ocoalelor silvice de regim 
 M. Of. nr. 304/10 apr. 2020   
 
 O. nr. 944/2020 
 Ordin pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Turia 
 M. Of. nr. 300/9 apr. 2020   
 
 O. nr. 992/2020 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 356/5 mai 2020   
 
 O. nr. 997/2020 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada aprilie 2020-14 aprilie 2021 
 M. Of. nr. 354/4 mai 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1850/2020  (M. Of. nr. 959/19 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 1011/2020 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice 
 M. Of. nr. 408/18 mai 2020   
 
 O. nr. 1058/2020 

 Ordin privind aprobarea procedurii şi formularelor utilizate pentru aplicarea cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind  
 instituirea unor facilităţi fiscale 
 M. Of. nr. 436/25 mai 2020 
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 O. nr. 1087/2020 

 Ordin privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea cabalinelor care fac parte din categoria  
 Herghelia Naţională, precum şi aprobarea preţurilor de decontare pentru cabalinele promovate în Herghelia Naţională 
 M. Of. nr. 478/5 iun. 2020   
 
 O. nr. 1134/2020 

 Ordin privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a  
 componenţei şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare 
 M. Of. nr. 445/27 mai 2020   
 
 O. nr. 1150/2020 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu 
 M. Of. nr. 495/11 iun. 2020   
 
 O. nr. 1162/2020 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei  
 în infrastructura de iluminat public 
 M. Of. nr. 471/3 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1393/2020  (M. Of. nr. 617/14 iul. 2020) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 785/27 aug. 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2092/2020  (M. Of. nr. 1186/7 dec. 2020) 
 - O. nr. 1288/2021  (M. Of. nr. 760/4 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 1256/2020 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 
 M. Of. nr. 532/19 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 820/2021  (M. Of. nr. 608/18 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 1276/2020 

 Ordin privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerinţele SR  
 EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005  
 privind Fondul pentru mediu 
 M. Of. nr. 563/29 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1448/2020  (M. Of. nr. 666/28 iul. 2020) 
 
 
 O. nr. 1345/2020 

 Ordin privind aprobarea comisiilor de evaluare a hărţilor strategice de zgomot de la nivelul autorităţilor pentru protecţia mediului şi a  
 Regulamentului de funcţionare şi organizare a acestora 
 M. Of. nr. 617/14 iul. 2020   
 
 O. nr. 1380/2020 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de păsări 
 M. Of. nr. 640/21 iul. 2020   
 
 O. nr. 1400/2020 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru  
 perioada 2020-14 mai 2021 
 M. Of. nr. 613/13 iul. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1850/2020  (M. Of. nr. 959/19 oct. 2020) 
 - O. nr. 203/2021  (M. Of. nr. 181/23 feb. 2021) 
 - O. nr. 795/2021  (M. Of. nr. 504/14 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 1401/2020 

 Ordin privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2020 pentru  
 fiecare instalaţie din sectorul staţionar fn care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea  
 Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 
 M. Of. nr. 697/4 aug. 2020   
 
 O. nr. 1438/2020 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în  
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 locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice 
 M. Of. nr. 678/30 iul. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 830/10 sep. 2020) 
 
 
 O. nr. 1468/2020 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 687/31 iul. 2020   
 
 O. nr. 1556/2020 

 Ordin privind aprobarea Modalităţii de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes naţional prin scoaterea unor suprafeţe  
 din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de  
 concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare 
 M. Of. nr. 754/19 aug. 2020   
 
 O. nr. 1595/2020 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor  
 (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a  
 producătorului 
 M. Of. nr. 775/25 aug. 2020   
 
 O. nr. 1699/2020 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 862/21 sep. 2020   
 
 O. nr. 1708/2020 

 Ordin pentru aprobarea conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de  
 Administraţia Naţională "Apele Române" 
 M. Of. nr. 839/14 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 572/2021  (M. Of. nr. 356/7 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 1715/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 864/22 sep. 2020   
 
 O. nr. 1716/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 864/22 sep. 2020   
 
 O. nr. 1717/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 864/22 sep. 2020   
 
 O. nr. 1718/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 864/22 sep. 2020   
 
 O. nr. 1723/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună şi floră sălbatice 
 M. Of. nr. 891/30 sep. 2020   
 
 O. nr. 1724/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 896/2 oct. 2020   
 
 O. nr. 1764/2020 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0357 Porumbeni 
 M. Of. nr. 937/13 oct. 2020   
 
 O. nr. 1767/2020 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 909/7 oct. 2020   
 
 O. nr. 1768/2020 
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 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 909/7 oct. 2020   
 
 O. nr. 1790/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 923/9 oct. 2020   
 
 O. nr. 1817/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 923/9 oct. 2020   
 
 O. nr. 1818/2020 

 Ordin privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind  
 calitatea aerului 
 M. Of. nr. 962/20 oct. 2020   
 
 O. nr. 1819/2020 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0283 Cheile Doftanei 
 M. Of. nr. 967/21 oct. 2020   
 
 O. nr. 1822/2020 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate 
 M. Of. nr. 962/20 oct. 2020   
 
 O. nr. 1870/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 991/27 oct. 2020   
 
 O. nr. 1871/2020 

 Ordin privind aprobarea derogării în interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale pentru unele specii  
 de peşti 
 M. Of. nr. 991/27 oct. 2020   
 
 O. nr. 1872/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 991/27 oct. 2020   
 
 O. nr. 1873/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 991/27 oct. 2020   
 
 O. nr. 1874/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 991/27 oct. 2020   
 
 O. nr. 1875/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 991/27 oct. 2020   
 
 O. nr. 1904/2020 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1026/4 nov. 2020   
 
 O. nr. 1907/2020 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1026/4 nov. 2020   
 
 O. nr. 2027/2020 

 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia şoarecele săritor de stepă - Sicista subtilis (syn. Sicista trizona  
 transylvanica) 
 M. Of. nr. 1149/27 nov. 2020   
 
 O. nr. 2028/2020 
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 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1101/18 nov. 2020   
 
 O. nr. 2030/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1134/25 nov. 2020   
 
 O. nr. 2031/2020 
 Ordin  privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1134/25 nov. 2020   
 
 O. nr. 2032/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1134/25 nov. 2020   
 
 O. nr. 2057/2020 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă  
 a energiei în clădirile publice 
 M. Of. nr. 1129/24 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1548/2021  (M. Of. nr. 868/10 sep. 2021) - modifică titlul 
 - O. nr. 1955/2021  (M. Of. nr. 1042/1 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 2082/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1176/4 dec. 2020   
 
 O. nr. 2088/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale 
 M. Of. nr. 1214/11 dec. 2020   
 
 O. nr. 2089/2020 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele  
 mai performante din punct de vedere energetic 
 M. Of. nr. 1139/26 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 2200/2020  (M. Of. nr. 1228/14 dec. 2020) 
 - O. nr. 786/2021  (M. Of. nr. 488/11 mai 2021) 
 - O. nr. 1746/2021  (M. Of. nr. 958/7 oct. 2021) 
 - O. nr. 2002/2021  (M. Of. nr. 1083/11 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 2109/2020 
 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Ursus arctos 
 M. Of. nr. 1290/24 dec. 2020   
 
 O. nr. 2118/2020 

 Ordin pentru aprobarea componenţei, regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru desemnarea asociaţiilor profesionale  
 în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării  
 siturilor contaminate, precum şi a procedurii pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea  
 atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate 
 M. Of. nr. 1243/17 dec. 2020   
 
 O. nr. 2189/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1244/17 dec. 2020   
 
 O. nr. 2191/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1244/17 dec. 2020   
 
 O. nr. 2192/2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1244/17 dec. 2020   
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 O. nr. 2202/2020 

 Ordin privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din  
 zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 
 M. Of. nr. 1324/31 dec. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 2165/2021  (M. Of. nr. 1186/15 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 2259/2020 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună şi floră sălbatică 
 M. Of. nr. 1322/31 dec. 2020   
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 1423/3687/2020 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate 
 M. Of. nr. 823/8 sep. 2020   
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 975/834/2020 
 Ordin privind aprobarea comisiilor de evaluare a planurilor de acţiune la nivelul autorităţilor pentru protecţia mediului şi a regulamentului  
 de funcţionare şi organizare a acestora 
 M. Of. nr. 488/10 iun. 2020   
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 O. nr. 740/2020 

 Ordin privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul  
 situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa  
 de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul  
 situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de  
 protecţie socială 
 M. Of. nr. 269/31 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1106/2020  (M. Of. nr. 576/1 iul. 2020) 
 - O. nr. 1706/2020  (M. Of. nr. 1168/3 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 741/2020 

 Ordin pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul  
 situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa  
 de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul  
 situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de  
 protecţie socială 
 M. Of. nr. 269/31 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1107/2020  (M. Of. nr. 576/1 iul. 2020) 
 - O. nr. 1426/2020  (M. Of. nr. 865/22 sep. 2020) 
 - O. nr. 1432/2020  (M. Of. nr. 873/24 sep. 2020) 
 - O. nr. 1468/2020  (M. Of. nr. 933/12 oct. 2020) 
 - O. nr. 1600/2020  (M. Of. nr. 1073/13 nov. 2020) 
 - O. nr. 540/2021  (M. Of. nr. 622/24 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 848/2020 

 Ordin privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul  
 situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii  
 individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 
 M. Of. nr. 335/24 apr. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1108/2020  (M. Of. nr. 576/1 iul. 2020) 
 - O. nr. 1705/2020  (M. Of. nr. 1168/3 dec. 2020) 
 
 
 O. nr. 849/2020 

 Ordin pentru aprobarea modelului de declaraţie pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul  
 protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
  M. Of. nr. 335/24 apr. 2020 
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 O. nr. 1005/2020 

 Ordin pentru stabilirea domeniilor de activitate şi a instrucţiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare  
 programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line 
 M. Of. nr. 464/2 iun. 2020   
 
 O. nr. 1140/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările  
 care se efectuează în acesta 
 M. Of. nr. 651/23 iul. 2020   
 
 O. nr. 1149/2020 

 Ordin privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare  
 programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line 
 M. Of. nr. 669/28 iul. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 361/2021  (M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 1335/2020 

 Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale de îngrijire şi  
 asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane 
 M. Of. nr. 943/14 oct. 2020   
 
 O. nr. 1341/2020 

 Ordin pentru aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei  
 prevăzute de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în  
 contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii  
 ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 844/15 sep. 2020   
 
 O. nr. 1375/2020 

 Ordin pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau  
 suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie  
 antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 832/10 sep. 2020   
 
 O. nr. 1376/2020 

 Ordin pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin.  
 (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul  
 situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de  
 muncă 
 M. Of. nr. 832/10 sep. 2020   
 
 O. nr. 1392/2020 

 Ordin privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru  
 aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri  
 de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului  
 SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 850/16 sep. 2020   
 
 O. nr. 1393/2020 

 Ordin privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru  
 aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri  
 de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului  
 SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 850/16 sep. 2020   
 
 O. nr. 1673/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de colaborare între agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială şi inspectoratele teritoriale de muncă în  
 vederea verificării zilierilor pentru care se acordă măsura de sprijin prevăzută la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea  
 coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020   
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL CULTURII 
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 O. nr. 743/2802/2020 
 Ordin privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul  
 situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa  
 de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul  
 situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de  
 protecţie socială 
 M. Of. nr. 269/31 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1017/2880/2020  (M. Of. nr. 474/4 iun. 2020) 
 - O. nr. 1109/2974/2020  (M. Of. nr. 581/2 iul. 2020) 
 
 

- O. nr. 1707/3436/2020  (M. Of. nr. 1207/10 dec. 2020) 

 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 3577/831/2020 
 Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la  
 locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă 
 M. Of. nr. 403/16 mai 2020   
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 742/493/2020 
 Ordin privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul  
 situaţiei epidemi ologi ce determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa  
 de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul  
 situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de  
 protecţie socială 
 M. Of. nr. 269/31 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1110/654/2020  (M. Of. nr. 582/2 iul. 2020) 
 - O. nr. 1708/1531/2020  (M. Of. nr. 1207/10 dec. 2020) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, COPII ŞI ADOPȚII 

 O. nr. 1360/2020 
 Ordin privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
 M. Of. nr. 954/16 oct. 2020   
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 346/2020 

 Ordin privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr.  
 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în  
 situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 
 M. Of. nr. 265/31 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 389/2020  (M. Of. nr. 351/30 apr. 2020) 
 
 
 O. nr. 456/2020 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice  
 determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 484/9 iun. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 569/30 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 457/2020 

 Ordin privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru  
 instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de  
 răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 481/5 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 491/2020  (M. Of. nr. 566/30 iun. 2020) 
 
 
 O. nr. 593/2020 
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 Ordin privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1  
 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în  
 situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile  
 de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum şi a  
 modelului acestora 
 M. Of. nr. 836/11 sep. 2020   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 O. nr. 5/2020 

 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi  
 îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi 
 M. Of. nr. 15/10 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1033/2021  (M. Of. nr. 630/28 iun. 2021) 
 - O. nr. 2047/2021  (M. Of. nr. 964/8 oct. 2021) 
 - O. nr. 104/2022  (M. Of. nr. 77/26 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 6/2020 

 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct  
 miocardic acut 
 M. Of. nr. 15/10 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 99/2021  (M. Of. nr. 136/10 feb. 2021) 
 - O. nr. 1554/2021  (M. Of. nr. 807/23 aug. 2021) 
 
 
 O. nr. 182/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara 
 M. Of. nr. 150/25 feb. 2020   
 
 O. nr. 436/2020 

 Ordin pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus  
 (SARS-CoV2) 
 M. Of. nr. 207/13 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 570/2020  (M. Of. nr. 292/7 apr. 2020) 
 - O. nr. 487/2021  (M. Of. nr. 372/9 apr. 2021) 
 - O. nr. 529/2021  (M. Of. nr. 436/26 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 476/2020 
 Ordin pentru asigurarea în condiţii optime a asistenţei medicale pediatrice spitaliceşti în contextul epidemiei de SARS-CoV-2/COVID-19 
 M. Of. nr. 229/20 mar. 2020   
 
 O. nr. 487/2020 
 Ordin pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2 
 M. Of. nr. 242/24 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 503/2020  (M. Of. nr. 253/27 mar. 2020) 
 - O. nr. 860/2020  (M. Of. nr. 432/22 mai 2020) 
 - O. nr. 1418/2020  (M. Of. nr. 719/10 aug. 2020) 
 - O. nr. 2054/2020  (M. Of. nr. 1167/3 dec. 2020) 
 - O. nr. 533/2021  (M. Of. nr. 434/23 apr. 2021) 
 - O. nr. 2103/2021  (M. Of. nr. 978/13 oct. 2021) 
 - O. nr. 2961/2021  (M. Of. nr. 1246/30 dec. 2021) 
 - O. nr. 74/2022  (M. Of. nr. 40/13 ian. 2022) 
 - O. nr. 260/2022  (M. Of. nr. 118/4 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 489/2020 

 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi  
 îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE) 
 M. Of. nr. 264/31 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1417/2020  (M. Of. nr. 719/10 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 499/2020 

 Ordin pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura  
 prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 252/26 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 568/2020  (M. Of. nr. 284/4 apr. 2020) 
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 - O. nr. 684/2020  (M. Of. nr. 335/24 apr. 2020) 
 - O. nr. 752/2020  (M. Of. nr. 368/7 mai 2020) 
 
 
 O. nr. 525/2020 

 Ordin privind acordarea S.C. CHIMCOMPLEX - S.A. Borzeşti, pentru o perioadă de 180 de zile, a derogării pentru punerea pe piaţă şi  
 utilizarea produsului biocid TP2 - hipoclorit de sodiu sol. 1,25% clor activ numai pentru utilizare bactericidă şi fungicidă dovedită 
 M. Of. nr. 258/30 mar. 2020   
 
 O. nr. 566/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  
 referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale 
 M. Of. nr. 293/8 apr. 2020   
 
 O. nr. 590/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor  
 cu tuberculoză din România 
 M. Of. nr. 304/10 apr. 2020   
 
 O. nr. 654/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de  
 COVID-19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID-19 din secţiile ATI 
 M. Of. nr. 328/22 apr. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1421/2020  (M. Of. nr. 725/11 aug. 2020) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 768/21 aug. 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1474/2020  (M. Of. nr. 785/27 aug. 2020) 
 - O. nr. 1789/2020  (M. Of. nr. 963/20 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 672/2020 

 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate  
 infecţiei cu SARS-CoV-2, a căror distribuţie se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc  
 crescut de discontinuitate pe piaţa naţională 
 M. Of. nr. 332/23 apr. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1801/2020  (M. Of. nr. 980/23 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 683/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei 
 M. Of. nr. 365/6 mai 2020   
 
 O. nr. 725/2020 

 Ordin privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de  
 limitare a răspândirii COVID-19 
 M. Of. nr. 350/30 apr. 2020 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 70/2020  (M. Of. nr. 394/14 mai 2020) - Se prelungesc măsurile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii nr.  
 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijin a persoanelor vulnerabile care  
 se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii  
 COVID-19. 
 
 
 O. nr. 767/2020 

 Ordin privind aprobarea condiţiilor de funcţionare a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea intervenţiilor stomatologice de urgenţă,  
 precum şi măsurile de prevenţie necesare în perioada stării de urgenţă determinate de epidemia de COVID-19 
 M. Of. nr. 376/11 mai 2020   
 
 O. nr. 807/2020 

 Ordin pentru stabilirea atribuţiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unităţi  
 aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 389/14 mai 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 978/2020  (M. Of. nr. 470/3 iun. 2020) 
 - O. nr. 1226/2020  (M. Of. nr. 587/3 iul. 2020) 
 - O. nr. 366/2021  (M. Of. nr. 265/17 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 828/2020 

 Ordin privind măsurile de organizare si desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice, la nivelul unităţilor sanitare  
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 non-COVID şi al ambulatoriilor de specialitate pe perioada stării de alertă 
 M. Of. nr. 401/15 mai 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 873/2020  (M. Of. nr. 437/25 mai 2020) - modifică titlul 
 - O. nr. 891/2021  (M. Of. nr. 595/15 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 836/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi 
 M. Of. nr. 437/25 mai 2020   
 
 O. nr. 843/2020 

 Ordin privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor pentru  
 gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României 
 M. Of. nr. 423/21 mai 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1826/2020  (M. Of. nr. 994/28 oct. 2020) 
 
 
 O. nr. 905/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului  
 Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi  
 conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020  
 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 464/2 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1839/2020  (M. Of. nr. 1025/3 nov. 2020) 
 - O. nr. 483/2021  (M. Of. nr. 371/9 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 974/2020 

 Ordin privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de  
 evaluare a personalului de execuţie şi de conducere 
 M. Of. nr. 471/3 iun. 2020   
 
 O. nr. 979/2020 
 Ordin pentru aprobarea efectuării Studiului de seroprevalenţă a infecţiei SARS-CoV-2 pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 470/3 iun. 2020   
 
 O. nr. 1075/2020 

 Ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2020, din unităţile sanitare publice şi private pentru care  
 casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 
 M. Of. nr. 507/15 iun. 2020   
 
 O. nr. 1078/2020 
 Ordin privind măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităţilor care desfăşoară activităţi de tratament balnear 
 M. Of. nr. 505/13 iun. 2020   
 
 O. nr. 1165/2020 

 Ordin pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de  
 către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări  
 de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor  
 medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative 
 M. Of. nr. 552/26 iun. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 594/7 iul. 2020) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1331/2020  (M. Of. nr. 664/27 iul. 2020) 
 - O. nr. 1357/2020  (M. Of. nr. 688/31 iul. 2020) 
 - O. nr. 1435/2020  (M. Of. nr. 754/19 aug. 2020) 
 - O. nr. 1480/2020  (M. Of. nr. 815/4 sep. 2020) 
 - O. nr. 1643/2020  (M. Of. nr. 882/28 sep. 2020) 
 - O. nr. 1690/2020  (M. Of. nr. 902/5 oct. 2020) 
 - O. nr. 1727/2020  (M. Of. nr. 920/9 oct. 2020) 
 - O. nr. 1794/2020  (M. Of. nr. 969/21 oct. 2020) 
 - O. nr. 1810/2020  (M. Of. nr. 996/28 oct. 2020) 
 - O. nr. 1833/2020  (M. Of. nr. 1009/30 oct. 2020) 
 - O. nr. 1993/2020  (M. Of. nr. 1088/17 nov. 2020) 
 - O. nr. 2022/2020  (M. Of. nr. 1134/25 nov. 2020) 
 - O. nr. 2167/2020  (M. Of. nr. 1275/22 dec. 2020) 
 - O. nr. 2169/2020  (M. Of. nr. 1290/24 dec. 2020) 
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 - O. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 62/20 ian. 2021) 
 - O. nr. 20/2021  (M. Of. nr. 62/20 ian. 2021) 
 - O. nr. 98/2021  (M. Of. nr. 134/9 feb. 2021) 
 - O. nr. 178/2021  (M. Of. nr. 174/19 feb. 2021) 
 - O. nr. 177/2021  (M. Of. nr. 176/22 feb. 2021) 
 - O. nr. 338/2021  (M. Of. nr. 248/11 mar. 2021) 
 - O. nr. 369/2021  (M. Of. nr. 273/18 mar. 2021) 
 - O. nr. 403/2021  (M. Of. nr. 321/30 mar. 2021) 
 - O. nr. 450/2021  (M. Of. nr. 328/31 mar. 2021) 
 - O. nr. 535/2021  (M. Of. nr. 449/27 apr. 2021) 
 - O. nr. 573/2021  (M. Of. nr. 476/7 mai 2021) 
 - O. nr. 677/2021  (M. Of. nr. 498/13 mai 2021) 
 - O. nr. 732/2021  (M. Of. nr. 543/26 mai 2021) 
 - O. nr. 734/2021  (M. Of. nr. 550/27 mai 2021) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 573/7 iun. 2021) 
 Modificări: 
 - O. nr. 931/2021  (M. Of. nr. 603/17 iun. 2021) 
 - O. nr. 1028/2021  (M. Of. nr. 637/29 iun. 2021) 
 - O. nr. 1054/2021  (M. Of. nr. 639/29 iun. 2021) 
 - O. nr. 1178/2021  (M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) 
 - O. nr. 1367/2021  (M. Of. nr. 742/29 iul. 2021) 
 - O. nr. 1519/2021  (M. Of. nr. 780/12 aug. 2021) 
 - O. nr. 1599/2021  (M. Of. nr. 814/25 aug. 2021) 
 - O. nr. 1638/2021  (M. Of. nr. 815/25 aug. 2021) 
 - O. nr. 1762/2021  (M. Of. nr. 852/7 sep. 2021) 
 - O. nr. 1966/2021  (M. Of. nr. 935/30 sep. 2021) 
 - O. nr. 2054/2021  (M. Of. nr. 973/12 oct. 2021) 
 - O. nr. 2117/2021  (M. Of. nr. 983/14 oct. 2021) 
 - O. nr. 2223/2021  (M. Of. nr. 1004/20 oct. 2021) 
 - O. nr. 2293/2021  (M. Of. nr. 1025/27 oct. 2021) 
 - O. nr. 2294/2021  (M. Of. nr. 1026/27 oct. 2021) 
 - O. nr. 2387/2021  (M. Of. nr. 1064/5 nov. 2021) 
 - O. nr. 2519/2021  (M. Of. nr. 1128/26 nov. 2021) 
 - O. nr. 2652/2021  (M. Of. nr. 1175/13 dec. 2021) 
 - O. nr. 2892/2021  (M. Of. nr. 1231/27 dec. 2021) 
 - O. nr. 187/2022  (M. Of. nr. 96/31 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 1168/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni 
 M. Of. nr. 797/31 aug. 2020   
 
 O. nr. 1221/2020 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală în otorinolaringologie 
 M. Of. nr. 593/7 iul. 2020   
 
 O. nr. 1228/2020 

 Ordin privind măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care  
 organizează cursuri de perfecţionare, formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea  
 proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi unele activităţi specifice organizate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul  
 apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice şi cele din domeniul diplomatic 
 M. Of. nr. 587/3 iul. 2020   
 
 O. nr. 1244/2020 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu infarct miocardic acut şi aprobarea  
 Regulamentului pentru tratamentul urgenţelor de chirurgie vasculară şi urgenţelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 605/9 iul. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 2067/2020  (M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020) 
 - O. nr. 1402/2021  (M. Of. nr. 747/30 iul. 2021) 
 - O. nr. 1627/2021  (M. Of. nr. 814/25 aug. 2021) 
 - O. nr. 1754/2021  (M. Of. nr. 849/6 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 1268/2020 
 Ordin pentru aprobarea Statutului Colegiului Dieteticienilor din România 
 M. Of. nr. 670/29 iul. 2020   
 
 O. nr. 1309/2020 
 Ordin privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 642/22 iul. 2020 
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 Modificări: 
 - O. nr. 506/2021  (M. Of. nr. 382/13 apr. 2021) 
 - O. nr. 514/2021  (M. Of. nr. 391/14 apr. 2021) - abrogă O. nr. 506/2021 
 - O. nr. 31/2022  (M. Of. nr. 26/9 ian. 2022) 
 - O. nr. 190/2022  (M. Of. nr. 90/28 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 1333/2020 

 Ordin pentru aplicarea art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea  
 unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 679/30 iul. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1467/2020  (M. Of. nr. 782/27 aug. 2020) 
 
 
 O. nr. 1456/2020 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor 
 M. Of. nr. 787/28 aug. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1885/2021  (M. Of. nr. 897/20 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 1513/2020 

 Ordin pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  
 Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene  
 şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc  
 epidemiologie de infectare cu virusul SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 829/9 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1819/2020  (M. Of. nr. 993/27 oct. 2020) 
 - O. nr. 2239/2020  (M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020) 
 - O. nr. 3009/2021  (M. Of. nr. 2/3 ian. 2022) 
 - O. nr. 35/2022  (M. Of. nr. 26/9 ian. 2022) 
 - O. nr. 86/2022  (M. Of. nr. 46/14 ian. 2022) 
 - O. nr. 156/2022  (M. Of. nr. 81/27 ian. 2022) 
 - O. nr. 213/2022  (M. Of. nr. 106/2 feb. 2022) 
 - O. nr. 254/2022  (M. Of. nr. 116/4 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 1582/2020 

 Ordin privind aprobarea preţurilor cu ridicata şi cu amănuntul pentru medicamente ce pot fi comercializate în baza autorizaţiei de import  
 paralel sau în baza autorizaţiei de distribuţie paralelă 
 M. Of. nr. 835/11 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 218/2021  (M. Of. nr. 184/24 feb. 2021) 
 - O. nr. 368/2021  (M. Of. nr. 274/18 mar. 2021) 
 - O. nr. 937/2021  (M. Of. nr. 609/18 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 1628/2020 

 Ordin pentru asigurarea în condiţii optime a asistenţei medicale pediatrice spitaliceşti pe perioada stării de alertă, în contextul epidemiei  
 de SARS-CoV-2/COVID-19 
 M. Of. nr. 870/24 sep. 2020   
 
 O. nr. 1674/2020 

 Ordin pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/ comercializate  
 exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie  
 contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu  
 Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public 
 M. Of. nr. 895/1 oct. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 2077/2020  (M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020) 
 - O. nr. 241/2021  (M. Of. nr. 204/2 mar. 2021) 
 - O. nr. 897/2021  (M. Of. nr. 613/22 iun. 2021) 
 - O. nr. 1029/2021  (M. Of. nr. 630/28 iun. 2021) 
 - O. nr. 1612/2021  (M. Of. nr. 816/26 aug. 2021) 
 - O. nr. 2653/2021  (M. Of. nr. 1174/13 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 1695/2020 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului  
 "Alessandrescu-Rusescu" Bucureşti 
 M. Of. nr. 995/28 oct. 2020   
 
 O. nr. 1696/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol 
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 M. Of. nr. 953/16 oct. 2020   
 
 O. nr. 1697/2020 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020 
 M. Of. nr. 902/5 oct. 2020   
 
 O. nr. 1698/2020 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice  
 universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 15 noiembrie 2020 
 M. Of. nr. 902/5 oct. 2020   
 
 O. nr. 1699/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020 
 M. Of. nr. 903/5 oct. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1879/2020  (M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 1701/2020 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului naţional Managementul cazurilor de tuberculoză chimiorezistentă 
 M. Of. nr. 917/8 oct. 2020   
 
 O. nr. 1712/2020 
 Ordin privind suplimentarea cifrei de şcolarizare pentru rezidenţiat pentru anul universitar 2020-2021 
 M. Of. nr. 907/6 oct. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 2006/2020  (M. Of. nr. 1101/18 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 1801/2020 

 Ordin privind prelungirea termenelor de valabilitate a art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 672/2020 pentru  
 aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu  
 SARS-CoV-2, a căror distribuţie se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de  
 discontinuitate pe piaţa naţională 
 M. Of. nr. 980/23 oct. 2020   
 
 O. nr. 1829/2020 
 Ordin pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 997/28 oct. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1886/2020  (M. Of. nr. 1042/6 nov. 2020) 
 - O. nr. 2240/2020  (M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020) 
 - O. nr. 1114/2021  (M. Of. nr. 659/2 iul. 2021) 
 - O. nr. 2897/2021  (M. Of. nr. 1233/28 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 1832/2020 
 Ordin pentru aprobarea procedurii operaţionale pilot privind prenotificarea în cazul pacienţilor cu accident vascular cerebral acut 
 M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020   
 
 O. nr. 1845/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 1075/13 nov. 2020   
 
 O. nr. 1887/2020 

 Ordin pentru aplicarea în trimestrul III 2020 a prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea  
 unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 1048/9 nov. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 2125/2020  (M. Of. nr. 1247/17 dec. 2020) 
 - O. nr. 1777/2021  (M. Of. nr. 904/21 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 1891/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felîx 
 M. Of. nr. 91/28 ian. 2021   
 
 O. nr. 2063/2020 



 

 3094

 Ordin pentru înfiinţarea comisiilor de analiză a solicitărilor de transfer în străinătate în vederea efectuării tratamentului pentru pacienţii cu  
 arsuri grave 
 M. Of. nr. 1170/3 dec. 2020   
 
 O. nr. 2081/2020 
 Ordin pentru aprobarea modelului legitimaţiei de serviciu acordate personalului angajat în cadrul Ministerului Sănătăţii 
 M. Of. nr. 1224/14 dec. 2020   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, COPII ŞI ADOPȚII 

 O. nr. 1808/1466/2020 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului metodologic pentru prevenirea infecţiei COVID-19 în serviciile sociale pentru copii şi serviciile sociale  
 destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi 
 M. Of. nr. 1002/29 oct. 2020   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 903/97/2020 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării  
 de alertă în unităţile de alimentaţie publică 
 M. Of. nr. 450/28 mai 2020   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 643/472/2020 
 Ordin privind aprobarea modalităţii de plată şi pontaj pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice pe durata stării de  
 urgenţă 
 M. Of. nr. 327/22 apr. 2020   
 
 O. nr. 911/653/2020 

 Ordin pentru aplicarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de  
 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor  
 termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a  
 altor acte normative 
 M. Of. nr. 447/27 mai 2020   
 
 O. nr. 1192/745/2020 

 Ordin pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a  
 certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din  
 sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
 M. Of. nr. 583/2 iul. 2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1091/16 nov. 2021) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2473/1017/2021  (M. Of. nr. 1098/18 nov.  
 2021) 
 
 
 O. nr. 1312/250/2020 

 Ordin privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi  
 şi serviciilor de ambulanţă în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei  
 pacientului 
 M. Of. nr. 692/3 aug. 2020   
 
 O. nr. 1416/820/2020 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr.  
 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 720/10 aug. 2020   
 
 O. nr. 1822/1105/2020 

 Ordin pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc  
 epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de  
 sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale 
 M. Of. nr. 998/28 oct. 2020 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2231/1213/2020  (M. Of. nr. 1299/28 dec. 2020) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
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 O. nr. 2010/2308/2020 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului  
 electoral din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 
 M. Of. nr. 1111/20 nov. 2020   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 1103/95/2020 
 Ordin pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru  
 desfăşurarea activităţilor religioase 
 M. Of. nr. 520/17 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1747/124/2021  (M. Of. nr. 844/3 sep. 2021) 
 - O. nr. 2283/157/2021  (M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 1484/130/2020 

 Ordin privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a  
 evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale 
 M. Of. nr. 790/28 aug. 2020   
 
 O. nr. 1594/140/2020 

 Ordin privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului  
 electoral 
 M. Of. nr. 850/16 sep. 2020   
 
 O. nr. 1850/157/2020 

 Ordin privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a  
 evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 
 M. Of. nr. 1025/3 nov. 2020   
 
 O. nr. 2009/166/2020 

 Ordin privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului  
 electoral din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 
 M. Of. nr. 1108/19 nov. 2020   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 2171/181/M223/4380/2020 
 Ordin pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 
 M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 10/11/M.15/47/2021  (M. Of. nr. 65/20 ian.  2021) 
 - O. nr. 1293/144/104/1002/2021  (M. Of. nr. 698/14  iul. 2021) 
 
 

- O. nr. 934/96/M.141/1017/2021  (M. Of. nr. 713/20  iul. 2021) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1070/94/2087/2020 
 Ordin privind stabilirea categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de pericol deosebit acordat în baza  
 prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale  
 împotriva COVID-19 
 M. Of. nr. 586/3 iul. 2020   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 1076/4518/3936/2020 
 Ordin privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea  
 îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 510/15 iun. 2020 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 929/4472/663/2021  (M. Of. nr. 760/4 aug.  2021) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
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 O. nr. 1088/1910/2020 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru  
 activităţile din centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, de tip mall, organizarea şi desfăşurarea  
 activităţilor din sălile de pariuri sportive, în condiţii de securitate, precum şi pentru locaţiile în care se desfăşoară activitatea de jocuri de  
 noroc 
 M. Of. nr. 514/16 iun. 2020   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 1493/2788/149/2020 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile  
 de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie  
 publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor 
 M. Of. nr. 802/1 sep. 2020   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 2087/1822/2020 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi a condiţiilor de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu  
 tuberculoză tratate în ambulatoriu 
 M. Of. nr. 7/5 ian. 2021   
 
 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 385/2020 
 Ordin privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport "Sumo" 
 M. Of. nr. 225/20 mar. 2020   
 
 O. nr. 610/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv  
 Studenţesc "Tei" 
 M. Of. nr. 563/29 iun. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 258/2021  (M. Of. nr. 456/28 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 991/2020 

 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate  
 în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin  
 hotărâre a Guvernului, şi a Procedurii-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea  
 Ministerului Tineretului şi Sportului 
 M. Of. nr. 793/31 aug. 2020   
 
 O. nr. 1164/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat,  
 prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 
 M. Of. nr. 821/8 sep. 2020   
 
 O. nr. 1199/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi  
 sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă 
 M. Of. nr. 849/16 sep. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1415/2020  (M. Of. nr. 1020/3 nov. 2020) 
 
 
 O. nr. 1441/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de  
 sport 
 M. Of. nr. 1092/17 nov. 2020 
 
 Modificări: 
 - O. nr. 47/2021  (M. Of. nr. 146/12 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 1488/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de finanţare prin Programul "Generaţia 28" a activităţilor de selecţie, pregătire şi realizare de  
 competiţii pentru copii şi persoane cu nevoi speciale, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a  
 forma performeri 
 M. Of. nr. 1226/14 dec. 2020   
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 O. nr. 1573/2020 

 Ordin pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de  
 către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2021 
 M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 277/2021  (M. Of. nr. 502/14 mai 2021) 

 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 232/2020 
 Ordin pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România 
 M. Of. nr. 80/4 feb. 2020   
 
 O. nr. 244/2020 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea  
 Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 
 M. Of. nr. 63/30 ian. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1478/2020  (M. Of. nr. 740/14 aug. 2020) 
 - O. nr. 107/2021  (M. Of. nr. 143/11 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 282/2020 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi  
 combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.422(98) a  
 Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017 
 M. Of. nr. 423/21 mai 2020   
 
 O. nr. 283/2020 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea Intactă (Codul IS  
 din 2008) - textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.414(97) şi  
 MSC.444(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă 
 M. Of. nr. 423/21 mai 2020   
 
 O. nr. 284/2020 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC  
 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.424(98) şi Rezoluţia MSC.439(99) ale Comitetului de  
 siguranţă maritimă din 15 iunie 2017, respectiv 24 mai 2018 
 M. Of. nr. 423/21 mai 2020   
 
 O. nr. 285/2020 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.425(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017 
 M. Of. nr. 423/21 mai 2020   
 
 O. nr. 286/2020 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa  
 VI la MARPOL - (Interzicerea transportului la bordul unei nave a combustibilului lichid neconform destinat combustiei pentru propulsia  
 sau operarea acesteia), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.305(73) a Comitetului pentru protecţia  
 mediului marin din 26 octombrie 2018 
 M. Of. nr. 107/12 feb. 2020   
 
 O. nr. 668/2020 

 Ordin privind încredinţarea unui serviciu de interes economic general către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, instituţie publică în  
 subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor 
 M. Of. nr. 160/27 feb. 2020   
 
 O. nr. 697/2020 

 Ordin privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de  
 Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A. 
 M. Of. nr. 179/4 mar. 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 1476/2020  (M. Of. nr. 704/5 aug. 2020) 
 - O. nr. 2182/2020  (M. Of. nr. 1283/23 dec. 2020) 
 - O. nr. 2209/2020  (M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020) 
 - O. nr. 852/2021  (M. Of. nr. 665/6 iul. 2021) 
 - O. nr. 1517/2021  (M. Of. nr. 1214/21 dec. 2021) 
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 O. nr. 743/2020 
 Ordin pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă operatorilor care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România 
 M. Of. nr. 238/24 mar. 2020   
 
 O. nr. 744/2020 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor  
 comune de siguranţă pentru supravegherea de către autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat unic de siguranţă sau  
 a unei autorizaţii de siguranţă în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a  
 Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei 
 M. Of. nr. 216/17 mar. 2020   
 
 O. nr. 766/2020 

 Ordin pentru prelungirea valabilităţii unor certificate de atestare/reatestare emise de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" pentru  
 profesiile reglementate pentru care aceasta este autoritate competentă 
 M. Of. nr. 214/17 mar. 2020   
 
 O. nr. 852/2020 

 Ordin pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere a bunurilor imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, aflate în  
 administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate  
 "C.F.R." - S.A. 
 M. Of. nr. 318/16 apr. 2020   
 
 O. nr. 875/2020 

 Ordin pentru aprobarea procedurii de avizare a zborurilor care intră sub incidenţa art. 10 alin. (1) din Ordonanţa militară nr. 7/2020  
 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID - 19 
 M. Of. nr. 305/10 apr. 2020   
 
 O. nr. 893/2020 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor  
 din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa  
 zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 2/2020 
 M. Of. nr. 345/29 apr. 2020   
 
 O. nr. 908/2020 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a  
 modalităţilor practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare şi de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul  
 Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului 
 M. Of. nr. 388/14 mai 2020   
 
 O. nr. 909/2020 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a  
 unor dispoziţii detaliate privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE)  
 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei 
 M. Of. nr. 388/14 mai 2020   
 
 O. nr. 926/2020 

 Ordin privind inspecţiile obligatorii la navele de pasageri de tip Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteză care operează în  
 serviciu regulat 
 M. Of. nr. 368/7 mai 2020   
 
 O. nr. 932/2020 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităţilor practice  
 pentru emiterea certificatelor unice de siguranţă pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului  
 European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al  
 Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în  
 temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi  
 (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei şi eliberarea certificatelor unice de siguranţă operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea  
 serviciilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România 
 M. Of. nr. 361/6 mai 2020   
 
 O. nr. 951/2020 

 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru circulaţia trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători  

 sezonieri, inclusiv al celor care desfăşoară activităţi de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România şi alte state membre ale Uniunii  
 Europene, pe perioada stării de urgenţă cauzate de pandemia de COVID-19 
 M. Of. nr. 367/7 mai 2020   
 



 

 3099

 O. nr. 991/2020 

 Ordin pentru stabilirea porturilor şi a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime este  
 obligatoriu şi a modului de derulare a acestui serviciu 
 M. Of. nr. 434/22 mai 2020   
 
 O. nr. 1033/2020 

 Ordin privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română -  
 A.R.R. este autoritate competentă 
 M. Of. nr. 537/23 iun. 2020   
 
 O. nr. 1038/2020 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,  
 aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta -Amendamente la anexele I, II şi V la MARPOL - (Jurnale  
 electronice de înregistrare), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.314(74) a Comitetului pentru protecţia  
 mediului marin din 17 mai 2019 
 M. Of. nr. 491/10 iun. 2020   
 
 O. nr. 1056/2020 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.442(99) prin Documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al  
 Organizaţiei Maritime Internaţionale din 20 noiembrie 2019 
 M. Of. nr. 550/26 iun. 2020   
 
 O. nr. 1074/2020 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin  
 (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.407(96)  
 din 19 mai 2016 şi Rezoluţia MSC.435(98) din 9 iunie 2017, precum şi a rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.435(98) prin Documentul  
 MSC 98/23/Add.1/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 25 august 2017 
 M. Of. nr. 609/10 iul. 2020   
 
 O. nr. 1138/2020 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.365(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.6 al Organizaţiei  
 Maritime Internaţionale din 15 mai 2017 
 M. Of. nr. 647/22 iul. 2020   
 
 O. nr. 1139/2020 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiilor MSC.259(84) şi MSC.438(99) prin Procesul-verbal de rectificare al  
 Organizaţiei Maritime Internaţionale din 10 decembrie 2019 
 M. Of. nr. 647/22 iul. 2020   
 
 O. nr. 1140/2020 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al  
 mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate  
 de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva 
 M. Of. nr. 678/30 iul. 2020   
 
 O. nr. 1141/2020 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa  
 VI la MARPOL - (Jurnale electronice de înregistrare şi reguli referitoare la EEDI, aplicabile navelor cu întărituri pentru navigaţia prin  
 gheţuri), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.316(74) a Comitetului pentru protecţia mediului marin  
 din 17 mai 2019 
 M. Of. nr. 643/22 iul. 2020   
 
 O. nr. 1510/2020 

 Ordin privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2019 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC),  
 adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1.140(31) din 4 decembrie 2019 
 M. Of. nr. 792/31 aug. 2020   
 
 O. nr. 1511/2020 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă  
 (Codul IS din 2008), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.415(97) a Comitetului de siguranţă maritimă  
 din 25 noiembrie 2016, aşa cum a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.1/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 2  
 mai 2017 
 M. Of. nr. 734/13 aug. 2020      
 O. nr. 1631/2020 
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 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii din domeniul feroviar 
 M. Of. nr. 745/17 aug. 2020   
 
 O. nr. 1634/2020 

 Ordin privind aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vehiculele feroviare motoare -  
 tabelul 3.1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar  
 "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea  
 reviziilor şi reparaţiilor planificate" 
 M. Of. nr. 750/18 aug. 2020   
 
 O. nr. 1635/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind rambursarea contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană prestate de furnizorii de servicii de  
 navigaţie aeriană prevăzuţi la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, aferente zborurilor scutite de la plata tarifelor  
 pentru aceste servicii 
 M. Of. nr. 748/18 aug. 2020   
 
 O. nr. 1688/2020 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul  
 în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.318(74) a  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2019 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.460(101) a Comitetului de siguranţă  
 maritimă din 14 iunie 2019 
 M. Of. nr. 863/22 sep. 2020   
 
 O. nr. 1741/2020 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel  
 navale (Codul tehnic NOx 2008) - Jurnale electronice de înregistrare şi cerinţe pentru certificarea dispozitivelor de reducere catalitică  
 selectivă (SCR), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.317(74) a Comitetului pentru protecţia mediului  
 marin din 17 mai 2019 
 M. Of. nr. 855/17 sep. 2020   
 
 O. nr. 1744/2020 

 Ordin privind aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vehiculele feroviare motoare -  
 tabelul 3.1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar  
 "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea  
 reviziilor şi reparaţiilor planificate" 
 M. Of. nr. 828/9 sep. 2020   
 
 O. nr. 1785/2020 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-AIS "Serviciul de informare aeronautică", ediţia 4/2020 
 M. Of. nr. 1016/2 nov. 2020   
 
 O. nr. 1817/2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de navigaţie pe canalul Bega în sectorul românesc 
 M. Of. nr. 984/26 oct. 2020   
 
 O. nr. 1876/2020 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie,  
 supraveghere", volumul I "Mijloace de radionavigaţie", ediţia 3/2020 
 M. Of. nr. 957/19 oct. 2020   
 
 O. nr. 1904/2020 

 Ordin pentru stabilirea unor măsuri specifice şi temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind aplicarea procedurii de "sfârşit  
 de serie" la comercializarea, înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor rutiere 
 M. Of. nr. 949/15 oct. 2020   
 
 O. nr. 1926/2020 

 Ordin privind utilizarea Sistemului european de management al traficului feroviar - ERTMS în realizarea interoperabilităţii sistemului  
 feroviar din România cu sistemul feroviar al Uniunii Europene şi modificarea/completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul  
 feroviar 
 M. Of. nr. 1094/17 nov. 2020   
 
 O. nr. 1950/2020 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC),  
 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.462(101) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 iunie 2019 
 M. Of. nr. 1091/17 nov. 2020   
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 O. nr. 1983/2020 

 Ordin privind aprobarea Condiţiilor de închiriere a reţelei de telecomunicaţii C.F.R., cu excepţia reţelei GSM-R, cu echipamentele  
 aferente, parte a infrastructurii feroviare publice aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în  
 concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R.“ - S.A. 
 M. Of. nr. 1094/17 nov. 2020   
 
 O. nr. 1984/2020 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ATSEP privind licenţierea personalului electronist pentru  
 siguranţa traficului aerian, ediţia 1/2020 
 M. Of. nr. 1072/12 nov. 2020   
 
 O. nr. 2031/2020 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere a avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru  
 documentaţiile tehnice, documentaţiile tehnico-economice şi documentaţiile de urbanism ale terţilor, pentru obiectivele situate în zona  
 infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou 
 M. Of. nr. 1063/11 nov. 2020   
 
 O. nr. 2075/2020 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al  
 produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.319(74) a  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2019 
 M. Of. nr. 1171/3 dec. 2020   
 
 O. nr. 2137/2020 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri în aplicarea dispoziţiilor art. 14 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian 
 M. Of. nr. 1288/24 dec. 2020   
 
 O. nr. 2139/2020 

 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor,  
 Infrastructurii şi Comunicaţiilor 
 M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020   
 
 O. nr. 2159/2020 

 Ordin privind aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vehiculele feroviare motoare, lit.  
 b) "Reviziile ramelor electrice de metrou tip BM efectuate la norma de kilometri parcurşi" prevăzute în tabelul 3.1 din anexa la Ordinul  
 ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Tipuri de  
 revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate" 
 M. Of. nr. 1312/30 dec. 2020   
 
 O. nr. 2193/2020 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate  
 cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia  
 MSC.461(101) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 iunie 2019 
 M. Of. nr. 1296/28 dec. 2020   
 
 O. nr. 2221/2020 

 Ordin pentru punerea în aplicare în România a ultimelor amendamente cuprinse în anexa A la Acordul european referitor la transportul  
 rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 pentru aderarea României la  
 Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30  
 septembrie 1957 
 M. Of. nr. 1312/30 dec. 2020   
 
 O. nr. 2224/2020 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi  
 omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2 
 M. Of. nr. 43/14 ian. 2021   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1082/97/1112/2020 
 Ordin privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 
 M. Of. nr. 526/19 iun. 2020   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 
 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 2059/4298/2020 
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 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2021 - indicativ  
 AND 557-2020 
 M. Of. nr. 1310/30 dec. 2020   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 

 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST   
 
 

INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 

 O. nr. 2131/151/2020 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al  
 beneficiarilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de  
 la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 
 M. Of. nr. 13/7 ian. 2021   
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 
 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ 

 Decizia nr. 814/2020 
 Decizie pentru aprobarea Elementelor principale ale contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători 
 M. Of. nr. 390/14 mai 2020   
 
 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 46/2020 

 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei  
 privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole şi festivaluri, încheiat între UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de  
 Autor a Compozitorilor, pe de o parte, si Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte si Evenimente Culturale (AROC),  
 ASOCIAŢIA FAPTE, ARTEXIM si ARCUB, S.C. UNTOLD - S.R.L., S.C. EMAGIC LIVE - S.R.L. şi S.C. FESTIVALTICKETS  
 MANAGEMENT - S.R.L. (ELECTRIC-CASTLE), pe de altă parte 
 M. Of. nr. 298/9 apr. 2020   
 
 Decizia nr. 97/2020 

 Decizie privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei cuprinzând remuneraţiile datorate cu titlu de drepturi patrimoniale de  
 autor pentru comunicarea publică online a operelor muzicale în spectacole de muzică, pop, rock, simfonice, de cameră, corale, de muzică  
 electronică şi spectacole de teatru ce includ opere muzicale, comunicate publicului la distanţă, prin internet sau alte mijloace tehnice 
 M. Of. nr. 716/10 aug. 2020   
 
 Decizia nr. 99/2020 
 Decizie privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale pe platforme online pentru filme 
 M. Of. nr. 740/14 aug. 2020   
 
 Decizia nr. 115/2020 

 Decizie pentru modalitatea de stabilire a personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Legea nr.  
 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare  
 a contravenţiilor 
 M. Of. nr. 890/30 sep. 2020   
 
 Decizia nr. 116/2020 

 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a dispozitivului Deciziei civile nr. 83A din 16 aprilie 2013 a Curţii  
 de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  
 pronunţată în Dosarul nr. 6.652/2/2012, şi a dispozitivelor încheierilor de îndreptare şi de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr.  
 83A, din datele de 2 februarie 2018 şi 9 februarie 2018, ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţate în Dosarul nr.  
 6.652/2/2012* 
 M. Of. nr. 921/9 oct. 2020   
 
 Decizia nr. 130/2020 

 Decizie pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică prin prezentare directă, expunerea publică  
 a operelor de artă grafică sau plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură, precum şi proiecţia publică a operelor de artă digitală 
 M. Of. nr. 1073/13 nov. 2020 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 143/2020  (M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020) 
 
 
 Decizia nr. 131/2020 

 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor- COPYRO drept  
 colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu 
 M. Of. nr. 1059/11 nov. 2020   
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 
 O. nr. 8/2020 
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 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de transmitere către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a informaţiilor  
 tehnico-operaţionale de interes pentru Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT" 
 M. Of. nr. 310/14 apr. 2020   
 
 

 2021 
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 

 O. nr. 96/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se  
 realizează 
 M. Of. nr. 22/8 ian. 2021 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 887/2022  (M. Of. nr. 53/18 ian. 2022) 

 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ 

 O. nr. 1837/170/2021 
 Ordin privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2022 
 M. Of. nr. 1258/31 dec. 2021   
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 
 Decizia nr. 3/2021 

 Decizie privind încetarea dării în administrare acordate prin Licenţa nr. 22.389/2019 a lucrărilor miniere de explorare pentru apă minerală  
 terapeutică şi dioxid de carbon în perimetrul Izvorul 3 - Slănic Moldova, judeţul Bacău, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie 
 M. Of. nr. 205/2 mar. 2021   
 
 Decizia nr. 8/2021 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.246/2001 pentru exploatarea calcarului industrial şi de construcţii în  
 perimetrul Răstoci, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea CMC - S.R.L. Cărbunari,  
 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2002 
 M. Of. nr. 452/28 apr. 2021   
 
 Decizia nr. 12/2021 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.248/2000 pentru exploatarea perlitului în perimetrul Dealul Negru-Oraşu  
 Nou, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. Poieniţa - S.R.L., aprobată prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 287/2002 
 M. Of. nr. 515/18 mai 2021   
 
 Decizia nr. 13/2021 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.191/2000 pentru exploatarea bentonitei în perimetrul Mujdeni III, judeţul  
 Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. Poieniţa - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.  
 1.436/2002 
 M. Of. nr. 515/18 mai 2021   
 
 Decizia nr. 14/2021 

 Decizie privind încetarea dării în administrare pentru explorare, substanţa ape geotermale, acordată prin Licenţa nr. 22.437/2019 în  
 perimetrul geotermal Primăria Teremia Mare, judeţul Timiş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna  
 Teremia Mare, judeţul Timiş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 431/2019 privind  
 aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 585/10 iun. 2021   
 
 Decizia nr. 15/2021 

 Decizie privind încetarea concesiunii de explorare pentru serpentinit, acordată prin Licenţa nr. 21.583/2018 în perimetrul Dâlma, judeţul  
 Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Mining Project - S.R.L., aprobată prin Ordinul  
 preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2019 pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare  
 acordate în urma concursului public de oferte - Runda 97/2018 
 M. Of. nr. 585/10 iun. 2021   
 
 Decizia nr. 22/2021 

 Decizie pentru încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 22.848/2020 privind explorarea resurselor de tuf industrial din perimetrul  
 Racoş-Munţii Perşani, judeţul Braşov, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea ZEOLITES  
 PRODUCTION - S.A., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 234/2020 
 M. Of. nr. 883/14 sep. 2021   
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 Decizia nr. 23/2021 

 Decizie privind încetarea administrării acordate prin Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 23.071/2020 privind explorarea  
 resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Vlădeşti, judeţul Vâlcea, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale  
 şi comuna Vlădeşti, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 289/2020 privind aprobarea unor  
 licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 906/22 sep. 2021   
 
 Decizia nr. 26/2021 

 Decizie privind încetarea administrării acordate prin Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 23.076/2020 privind explorarea  
 resurselor de apă geotermală din perimetrul Geotermal Primăria Marghita, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse  
 Minerale şi municipiul Marghita, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 289/2020 privind  
 aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 906/22 sep. 2021   
 
 Decizia nr. 29/2021 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 21.875/2019 pentru explorarea resurselor de cărbune brun din perimetrul  
 Dealul Rusnic, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Incasso Target - S.A.,  
 aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 244/2019 
 M. Of. nr. 1121/24 nov. 2021   
 
 Decizia nr. 30/2021 

 Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 22.852/2020 pentru explorarea resurselor de lignit în perimetrul Dealul  
 Tămăşeştilor, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea KAUFOF COM - S.R.L. 
 M. Of. nr. 1161/7 dec. 2021   
 
 O. nr. 7/2021 
 Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2021   
 
 O. nr. 73/2021 

 Ordin privind transferul drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin Licenţa de concesiune a activităţii de exploatare a nisipului pentru  
 materiale de construcţie nr. 16.413/2013 din perimetrul Tuşnad-Lăzăreşti, judeţul Harghita 
 M. Of. nr. 336/2 apr. 2021   
 
 O. nr. 76/2021 
 Ordin pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 100/2020 
 M. Of. nr. 349/6 apr. 2021   
 
 O. nr. 85/2021 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 395/15 apr. 2021   
 
 O. nr. 92/2021 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 414/20 apr. 2021   
 
 O. nr. 104/2021 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 478/7 mai 2021   
 
 O. nr. 111/2021 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 526/20 mai 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 566/3 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 112/2021 

 Ordin privind transferul drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 1.781/2000 a activităţii de exploatare a cuarţului  
 din perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2014 
 M. Of. nr. 597/15 iun. 2021   
 
 O. nr. 113/2021 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 565/2 iun. 2021   
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 O. nr. 119/2021 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 627/25 iun. 2021   
 
 O. nr. 123/2021 
 Ordin pentru aprobarea licenţei de concesionare pentru exploatare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 95/2017 
 M. Of. nr. 657/2 iul. 2021   
 
 O. nr. 133/2021 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 695/14 iul. 2021   
 
 O. nr. 164/2021 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 820/26 aug. 2021   
 
 O. nr. 175/2021 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 846/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 188/2021 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 955/6 oct. 2021   
 
 O. nr. 199/2021 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 1046/2 nov. 2021   
 
 O. nr. 206/2021 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2022 
 M. Of. nr. 1114/23 nov. 2021   
 
 O. nr. 207/2021 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2022 
 M. Of. nr. 1119/24 nov. 2021   
 
 O. nr. 209/2021 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 1099/18 nov. 2021   
 
 O. nr. 220/2021 
 Ordin privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare şi a unei licenţe de concesionare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 1150/3 dec. 2021   
 ASOCIAŢIA GENERALĂ A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR DIN ROMÂNIA 
 
 Statut/2015 
 Statutul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România 
 M. Of. nr. 953/6 oct. 2021   
 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 
 I. nr. 1/2021 

 Instrucţiuni privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere  
 Financiară 
 M. Of. nr. 1235/28 dec. 2021   
 
 Norme nr. 7/2021 
 Norme pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanţă ale OPCVM şi ale anumitor tipuri de FIA 
 M. Of. nr. 346/5 apr. 2021   
 
 N. nr. 9/2021 
 Norme pentru aplicarea Ghidului referitor la cerinţele privind comunicarea informaţiilor în temeiul Regulamentului privind prospectul 
 M. Of. nr. 578/8 iun. 2021   
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 N. nr. 11/2021 

 Normă pentru aprobarea cheilor de repartizare privind elementele de activ şi de pasiv, de venituri şi de cheltuieli care nu pot fi evidenţiate  
 direct asupra activităţii de asigurări generale sau a celei de asigurări de viaţă 
 M. Of. nr. 695/14 iul. 2021   
 
 N. nr. 19/2021 
 Normă privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private 
 M. Of. nr. 880/14 sep. 2021   
 
 N. nr. 20/2021 

 Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile standardizate şi protocoalele de mesagerie în conformitate cu art. 6 alin. (2)  
 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 
 M. Of. nr. 806/23 aug. 2021   
 
 N. nr. 21/2021 
 Norme pentru aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud 
 M. Of. nr. 869/10 sep. 2021   
 
 N. nr. 22/2021 
 Normă privind distribuţia de asigurări 
 M. Of. nr. 835/1 sep. 2021   
 
 N. nr. 23/2021 
 Normă privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări şi/sau reasigurări 
 M. Of. nr. 816/26 aug. 2021   
 
 N. nr. 25/2021 

 Normă privind guvernanţa şi securitatea sistemelor de tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor utilizate de către societăţile de asigurare  
 şi de reasigurare 
 M. Of. nr. 877/13 sep. 2021   
 
 N. nr. 26/2021 
 Normă privind activitatea desfăşurată pe teritoriul României de asigurătorii din statele terţe prin intermediul sucursalelor 
 M. Of. nr. 892/17 sep. 2021   
 
 N. nr. 27/2021 

 Normă privind aplicarea Ghidului ESMA referitor la raportarea în conformitate cu art. 4 şi 12 din Regulamentul (UE) 2015/2.365 privind  
 transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare şi transparenţa reutilizării şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.  
 648/2012 
 M. Of. nr. 908/22 sep. 2021   
 
 N. nr. 31/2021 

 Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8  
 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a  
 Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010 
 M. Of. nr. 1079/11 nov. 2021   
 
 N. nr. 32/2021 
 Norme privind asigurările de garanţii 
 M. Of. nr. 1203/20 dec. 2021   
 
 R. nr. 4/2021 
 Regulament privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 M. Of. nr. 106/1 feb. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 252/12 mar. 2021) 
 Modificări: 
 - R. nr. 10/2021  (M. Of. nr. 680/9 iul. 2021) 
 
 
 R. nr. 7/2021 

 Regulament privind obligaţia de întocmire de către emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă  
 reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic 
 M. Of. nr. 295/24 mar. 2021   
 
 R. nr. 15/2021 
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 Regulament privind utilizarea sistemului de conturi globale şi aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare 
 M. Of. nr. 1057/4 nov. 2021   
 
 R. nr. 16/2021 
 Regulament privind constituirea, publicitatea şi executarea garanţiilor reale 
 M. Of. nr. 1057/4 nov. 2021   
 
 R. nr. 18/2021 

 Regulament cu privire la procedura de retragere a notificării efectuate de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sau  
 administratorii de fonduri de investiţii alternative din România sau din alte state membre cu privire la distribuţia titlurilor de participare,  
 precum şi cu privire la procedura de notificare de către administratorii de fonduri de investiţii alternative din România sau din alte state  
 membre a activităţii de premarketing 
 M. Of. nr. 1150/3 dec. 2021   
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 35/2021 
 Ordin privind constituirea Consiliului Naţional al Siguranţei Pacientului şi aprobarea Statutului acestuia 
 M. Of. nr. 180/23 feb. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 268/2021  (M. Of. nr. 922/27 sep. 2021) 
 - O. nr. 321/2021  (M. Of. nr. 1048/2 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 38/2021 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 15 februarie 2021 
 M. Of. nr. 176/22 feb. 2021   
 
 O. nr. 234/2021 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna august 2021 
 M. Of. nr. 783/13 aug. 2021   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 9/2021 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2020 
 M. Of. nr. 187/24 feb. 2021   
 
 O. nr. 11/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a  
 sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană 
 M. Of. nr. 242/10 mar. 2021   
 
 O. nr. 15/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere  
 aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100  
 kW pe loc de consum 
 M. Of. nr. 259/16 mar. 2021   
 
 O. nr. 17/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor  
 de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri şi clienţi casnici 
 M. Of. nr. 260/16 mar. 2021   
 
 O. nr. 18/2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 264/17 mar. 2021   
 
 O. nr. 28/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, practicat de Compania  
 Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica“ - S.A. 
 M. Of. nr. 398/16 apr. 2021   
 
 O. nr. 31/2021 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unei magistrale directe 
 M. Of. nr. 552/28 mai 2021   
 
 O. nr. 32/2021 
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 Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al  
 gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport 
 M. Of. nr. 549/27 mai 2021   
 
 O. nr. 34/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, cod  
 NTE 010/20/01 
 M. Of. nr. 596/15 iun. 2021   
 
 O. nr. 38/2021 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de bonus 
 M. Of. nr. 585/10 iun. 2021   
 
 O. nr. 42/2021 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de trader de gaze naturale 
 M. Of. nr. 616/23 iun. 2021   
 
 O. nr. 43/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DELGAZ GRID - S.A. 
 M. Of. nr. 599/16 iun. 2021   
 
 O. nr. 44/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD  
 REŢELE - S.R.L. 
 M. Of. nr. 598/16 iun. 2021   
 
 O. nr. 46/2021 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 M. Of. nr. 649/1 iul. 2021   
 
 O. nr. 47/2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din sectorul energiei 
 M. Of. nr. 673/8 iul. 2021   
 
 O. nr. 50/2021 

 Ordin pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere  
 electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând prosumatorilor 
 M. Of. nr. 635/29 iun. 2021   
 
 O. nr. 52/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de  
 energie 
 M. Of. nr. 635/29 iun. 2021   
 
 O. nr. 54/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ -  
 S.A. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 55/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CORDUN GAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 56/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CPL CONCORDIA  
 FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 57/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DESIGN PROIECT -  
 S.R.L. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 58/2021 
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 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 59/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea EURO SEVEN  
 INDUSTRY - S.R.L. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 60/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ EST - S.A 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 61/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ NORD EST - S.A. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021    
 
 O. nr. 62/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ VEST - S.A. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 63/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 64/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA  
 GAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 65/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT  
 COMPANY - S.A. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 66/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MEGACONSTRUCT -  
 S.A. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 67/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 68/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 69/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea M.M. DATA - S.R.L. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 70/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L. 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021   
 
 O. nr. 71/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NOVA POWER & GAS -  
 S.R.L. 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021   
 
 O. nr. 72/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021   
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 O. nr. 73/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER  
 ENERGY - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Otopeni,  
 aparţinătoare oraşului Otopeni, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021   
 
 O. nr. 74/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PREMIER ENERGY -  
 S.R.L. 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021   
 
 O. nr. 76/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PROGAZ P&D - S.A. 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021   
 
 O. nr. 77/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale  
 
 
 "ROMGAZ" - S.A. 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021   
 
 O. nr. 78/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea SALGAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021   
 
 O. nr. 79/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TEHNOLOGICA RADION  
 - S.R.L. 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021   
 
 O. nr. 80/2021 
 Ordinprivind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A. 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021   
 
 O. nr. 81/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER  
 ENERGY - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea,  
 aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021   
 
 O. nr. 83/2021 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale 
 M. Of. nr. 670/7 iul. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 138/2021  (M. Of. nr. 1227/24 dec. 2021) 
 Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2022, cu excepţia prevederilor art. 16 alin. (3) din anexă, care intră în vigoare la data de 1  
 iulie 2023, şi a prevederilor art. 16 alin. (4) din anexă, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024. (O. nr. 138/2021 - M. Of. nr.  
 1227/24 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 89/2021 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem 
 M. Of. nr. 716/21 iul. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 1196/17 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 95/2021 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de  
 gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A. (Romanian Commodities Exchange - S.A.) 
 M. Of. nr. 840/2 sep. 2021   
 
 O. nr. 97/2021 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate şi desemnarea agentului de conformitate de către  
 operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale şi de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un  
 operator economic integrat pe verticală şi de modificare şi completare a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului  
 de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin  
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 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014, a Condiţiilor-cadru de valabilitate a  
 licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, şi a Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de  
 operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2018 
 M. Of. nr. 874/13 sep. 2021   
 
 O. nr. 98/2021 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare 
 M. Of. nr. 947/5 oct. 2021   
 
 O. nr. 99/2021 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de  
 proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice 
 M. Of. nr. 1024/27 oct. 2021   
 
 O. nr. 104/2021 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus 
 M. Of. nr. 983/14 oct. 2021   
 
 O. nr. 105/2021 

 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale  
 preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2022 
 M. Of. nr. 983/14 oct. 2021   
 
 O. nr. 107/2021 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de  
 Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A. 
 M. Of. nr. 1052/3 nov. 2021   
 
 O. nr. 110/2021 

 Ordin privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care  
 nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în perioada noiembrie-decembrie 2021 şi  
 semestrul I al anului 2022 
 M. Of. nr. 1007/21 oct. 2021   
 
 O. nr. 117/2021 

 Ordin privind aprobarea regulilor pentru reducerea impactului mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final  
 de energie electrică 
 M. Of. nr. 1177/13 dec. 2021   
 
 O. nr. 118/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă,  
 pentru Societatea Delgaz Grid - S.A. 
 M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021   
 
 O. nr. 119/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă,  
 pentru Societatea Distribuţie Energie Electrică România - S.A. 
 M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1232/28 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 120/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă,  
 pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A. 
 M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021   
 
 O. nr. 121/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă,  
 pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A. 
 M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021   
 
 O. nr. 122/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă,  
 pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A. 
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 M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021   
 
 O. nr. 123/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă,  
 pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A. 
 M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021   
 
 O. nr. 124/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de  
 introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a  
 preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice  
 "Transelectrica" - S.A. 
 M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021   
 
 O. nr. 127/2021 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de  
 rezervă de stabilizare a frecvenţei şi a Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea şi pentru  
 modificarea şi abrogarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 M. Of. nr. 1196/17 dec. 2021   
 
 O. nr. 128/2021 
 Ordin pentru aprobarea regulilor de suspendare şi restabilire a activităţilor de piaţă şi a regulilor de decontare aplicabile 
 M. Of. nr. 1187/15 dec. 2021   
 
 O. nr. 130/2021 
 Ordin pentru aprobarea venitului reglementat aferent activităţii reglementate desfăşurate de către operatorul pieţei de energie electrică 
 M. Of. nr. 1191/16 dec. 2021   
 
 O. nr. 131/2021 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2022 
 M. Of. nr. 1192/16 dec. 2021   
 
 O. nr. 132/2021 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale 
 M. Of. nr. 1209/21 dec. 2021   
 
 O. nr. 133/2021 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din  
 sectorul gazelor naturale 
 M. Of. nr. 1204/20 dec. 2021   
 
 O. nr. 134/2021 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice 
 M. Of. nr. 1216/22 dec. 2021   
 
 O. nr. 135/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PRISMA SERV  
 COMPANY - S.R.L. 
 M. Of. nr. 1220/23 dec. 2021   
 
 O. nr. 136/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea DISTRIGAZ SUD  
 REŢELE - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Măcin,  
 aparţinătoare oraşului Măcin, judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 1220/23 dec. 2021   
 
 O. nr. 137/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind determinarea capacităţii disponibile în reţelele electrice pentru racordarea de noi instalaţii de  
 producere a energiei electrice 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2022   
 
 O. nr. 140/2021 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale 
 M. Of. nr. 16/6 ian. 2022   
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 O. nr. 141/2021 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de programare şi funcţionare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 M. Of. nr. 28/10 ian. 2022   
 
 O. nr. 142/2021 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de rezolvare a reclamaţiilor/sesizărilor/divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2022   
 
 O. nr. 143/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în  
 anul 2022 
 M. Of. nr. 1223/23 dec. 2021   
 
 O. nr. 146/2021 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu  
 energie termică a populaţiei 
 M. Of. nr. 1255/31 dec. 2021   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 31/2021 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane 
 M. Of. nr. 83/26 ian. 2021   
 
 O. nr. 32/2021 

 Ordin privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul  
 unităţilor administrativ-teritoriale 
 M. Of. nr. 66/21 ian. 2021 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 323/2021  (M. Of. nr. 710/19 iul. 2021) - modifică titlul 

 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Decizia nr. 20/2021 

 Decizie privind aprobarea Cerinţelor suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în temeiul art. 43 din Regulamentul (UE)  
 2016/679 
 M. Of. nr. 689/12 iul. 2021   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
 
 Decizia nr. 594/2021 
 Decizie privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio 
 M. Of. nr. 964/8 oct. 2021   
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 163/2021 

 Ordin pentru furnizarea de informaţii privind prezenţa unor substanţe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranţă în produsele  
 alimentare neambalate 
 M. Of. nr. 592/14 iun. 2021   
 
 O. nr. 198/2021 
 Ordin privind unele măsuri de informare a consumatorilor şi consiliere a operatorilor economici 
 M. Of. nr. 760/4 aug. 2021   
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
 O. nr. 16/2021 

 Ordin privind aprobarea Programului pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a  
 normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire  
 la anemia infecţioasă ecvină în România 
 M. Of. nr. 137/10 feb. 2021   
 
 O. nr. 27/2021 

 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 110/2010  
 privind aprobarea modelului de legitimaţii de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu si al unităţilor subordonate ale  
 Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
 M. Of. nr. 156/16 feb. 2021   
 
 O. nr. 32/2021 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind cerinţele minime referitoare la educaţia şi pregătirea profesională şi cerinţele  
 pentru obţinerea, menţinerea şi demonstrarea competenţei necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul creşterii, furnizării şi  
 utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice 
 M. Of. nr. 178/22 feb. 2021   
 
 O. nr. 48/2021 

 Ordin pentru aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.  
 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
 nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde condiţiile, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a  
 asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la solicitările autorităţii contractante sau la elementele  
 concesiunii, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul  
 descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele şi modul de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile  
 privind obligaţiile generale aplicabile candidaţilor/ofertanţilor 
 M. Of. nr. 336/2 apr. 2021   
 
 O. nr. 60/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 150/2020 privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări  
 terţe şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa  
 Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 
 M. Of. nr. 447/27 apr. 2021   
 
 O. nr. 104/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea, înregistrarea şi controlul  
 laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator 
 M. Of. nr. 793/18 aug. 2021   
 AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI 
 
 O. nr. 198/2021 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii 
 M. Of. nr. 938/1 oct. 2021   
 
 COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 

 O. nr. 197/2021 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile 
 M. Of. nr. 691/13 iul. 2021   
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
 O. nr. 173/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de protecţie fizică în domeniul nuclear 
 M. Of. nr. 1130/26 nov. 2021   
 
 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 530/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei N3.12 "Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-FIN-08-IV/0) 
 M. Of. nr. 8/4 ian. 2022   
 
 H. nr. 531/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei N3.13 "Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-IV/0) 
 M. Of. nr. 43/14 ian. 2022   
 
 H. nr. 533/2021 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei N3.3.2 "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern,  
 riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei de COVID-19" (NI-ASR-07-XI/0) 
 M. Of. nr. 1228/24 dec. 2021   
 
 H. nr. 557/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei N3.5 "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-VI/0) 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2022   
 
 H. nr. 558/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei N3.9 "Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-IV/0) 
 M. Of. nr. 1227/24 dec. 2021   
 COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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 H. nr. 77/2021 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată şi pentru modificarea Hotărârii  
 Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat,  
 criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din  
 acestea în România 
 M. Of. nr. 941/1 oct. 2021   
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
 INSPECŢIA JUDICIARĂ 
 
 O. nr. 49/2021 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare 
 M. Of. nr. 591/11 iun. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 87/2021  (M. Of. nr. 884/15 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 53/2021 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în  
 cadrul Inspecţiei Judiciare 
 M. Of. nr. 628/25 iun. 2021   
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 6719/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Bueşti, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 292/23 mar. 2021   
 
 O. nr. 6830/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu 
 M. Of. nr. 339/2 apr. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 7000/2021  (M. Of. nr. 400/16 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 16.04.2021,  
 ora 0,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 23.04.2021, ora 0,00,  
 pentru orașul Cisnădie, județul Sibiu 
 
 
 O. nr. 8045/2021 

 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ilovăţ, cu satele aparţinătoare Budăneşti, Cracu Lung, Dâlbociţa, Firizu, Ilovăţ  
 şi Racova, judeţul Mehedinţi 
 M. Of. nr. 1059/4 nov. 2021   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI 

 Decizia nr. 34/2021 

 Decizie pentru aprobarea normelor metodologice şi tehnice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind Sistemul naţional  
 electronic de plată online 
 M. Of. nr. 920/27 sep. 2021   
 
 Decizia nr. 564/2021 

 Decizie pentru aprobarea Normelor privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei  
 la distanţă utilizând mijloace video 
 M. Of. nr. 1119/24 nov. 2021   
 
 GUVERN 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 93/2021 

 Ordin pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping în timpul desfăşurării controlului doping,  
 prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului  
 doping 
 M. Of. nr. 640/30 iun. 2021   
 
 O. nr. 183/2021 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2022 
 M. Of. nr. 1096/17 nov. 2021   
 
 O. nr. 211/2021 
 Ordin pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
  M. Of. nr. 58/19 ian. 2022 
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 O. nr. 212/2021 

 Ordin pentru aprobarea modelului certificatului de funcţionare anti-doping, a modelului privind atestatul de instruire anti-doping şi a  
 modelului privind cererea de autorizare pentru eliberarea certificatului de funcţionare anti-doping 
 M. Of. nr. 52/18 ian. 2022   
 
 GUVERN 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 I. nr. 1/2021 
 Instrucţiune privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru 
 M. Of. nr. 56/19 ian. 2021   
 
 O. nr. 1170/2021 

 Ordin privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a  
 contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi  
 concesiune de servicii 
 M. Of. nr. 845/6 sep. 2021   
 
 GUVERN 
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 26/2021 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 3 februarie 2021 
 M. Of. nr. 143/11 feb. 2021   
 
 O. nr. 58/2021 

 Ordin privind aprobarea bibliografiei şi a tematicii minimale pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de  
 management al calităţii serviciilor de sănătate din unităţile sanitare publice cu paturi şi din serviciile de ambulanţă publice 
 M. Of. nr. 330/1 apr. 2021   
 
 O. nr. 81/2021 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna martie 2021 
 M. Of. nr. 375/12 apr. 2021   
 
 O. nr. 123/2021 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna aprilie 2021 
 M. Of. nr. 515/18 mai 2021   
 
 O. nr. 152/2021 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna iunie 2021 
 M. Of. nr. 635/29 iun. 2021   
 
 O. nr. 190/2021 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna iulie 2021 
 M. Of. nr. 734/27 iul. 2021   
 
 O. nr. 259/2021 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna septembrie 2021 
 M. Of. nr. 890/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 302/2021 
 Ordin privind reluarea monitorizării tematice a unităţilor sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în ciclul al II-lea de acreditare 
 M. Of. nr. 1022/26 oct. 2021   
 
 O. nr. 316/2021 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna octombrie 2021 
 M. Of. nr. 1026/27 oct. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 344/2021  (M. Of. nr. 1081/11 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 383/2021 
 Ordin privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2021 
 M. Of. nr. 1234/28 dec. 2021   
 
 GUVERN 
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AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 147/2021 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare 
 M. Of. nr. 761/5 aug. 2021   
 
 O. nr. 148/2021 
 Ordin privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare 
 M. Of. nr. 761/5 aug. 2021   
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 2/2021 

 Hotărâre privind aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la  
 plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2021 
 M. Of. nr. 665/6 iul. 2021   
 
 GUVERN 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 59/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind utilizarea standardelor pentru proiectarea, implementarea, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a  
 sistemelor de protecţie fizică pentru instalaţiile nucleare, materialele nucleare şi alte surse de radiaţii ionizante aferente acestora 
 M. Of. nr. 610/18 iun. 2021   
 
 O. nr. 98/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de protecţie radiologică - procedura de acceptare a întreprinderilor externe 
 M. Of. nr. 974/12 oct. 2021   
 
 O. nr. 149/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind selecţia, pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor  
 responsabile pentru proiectarea, amplasarea, construcţia şi montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor  
 nucleare 
 M. Of. nr. 1010/22 oct. 2021   
 
 O. nr. 159/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, menţinerea, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a  
 securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice 
 M. Of. nr. 1057/4 nov. 2021   
 
 O. nr. 174/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare 
 M. Of. nr. 1090/15 nov. 2021   
 
 O. nr. 203/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva ameninţărilor cibernetice 
 M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021   
 
 GUVERN 
 
 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 H. nr. 43/2021 

 Hotărâre privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a  
 regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România 
 M. Of. nr. 658/2 iul. 2021 
 Modificări: 
 - H. nr. 51/2021  (M. Of. nr. 736/27 iul. 2021) 
 - H. nr. 59/2021  (M. Of. nr. 784/13 aug. 2021) 
 - H. nr. 74/2021  (M. Of. nr. 917/24 sep. 2021) 
 - H. nr. 77/2021  (M. Of. nr. 941/1 oct. 2021) 
 - H. nr. 107/2021  (M. Of. nr. 1144/27 nov. 2021) 
 - H. nr. 108/2021  (M. Of. nr. 1145/28 nov. 2021) 
 
 
 H. nr. 74/2021 

 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată şi pentru modificarea Hotărârii  
 Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat,  
 criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din  
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 acestea în România 
 M. Of. nr. 917/24 sep. 2021   
 
 H. nr. 102/2021 

 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată şi abilitarea Ministerului  
 Sănătăţii pentru elaborarea procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă 
 M. Of. nr. 1086/12 nov. 2021   
 
 GUVERN 
 
 

DIRECTORATUL NAȚIONAL DE SECURITATE CIBERNETICĂ 

 Decizia nr. 301/2021 

 Decizie privind aprobarea Listei cuantumului tarifelor pentru serviciile din activităţile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. l), art. 32 alin. (2)  
 lit. c) şi e) şi la art. 33 alin. (2) lit. c) şi e) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi  
 sistemelor informatice 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2022   
 
 GUVERN 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU REPUBLICA MOLDOVA 

 O. nr. 93/2021 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului şi a documentarului de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2021 
 M. Of. nr. 1024/27 oct. 2021   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

 O. nr. 370/2021 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de  
 noroc din România 
 M. Of. nr. 21/7 ian. 2022   
 
 GUVERN 
 
 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 40/2021 

 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin  
 Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014 
 M. Of. nr. 898/20 sep. 2021   
 
 GUVERN 
 
 

PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 76/2021 
 Decizie privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului 
 M. Of. nr. 88/27 ian. 2021   
 
 Decizia nr. 255/2021 

 Decizie privind constituirea Comitetului de coordonare pentru monitorizarea implementării Strategiei naţionale de renovare pe termen  
 lung 
 M. Of. nr. 328/31 mar. 2021   
 
 Decizia nr. 263/2021 

 Decizie privind aprobarea criteriilor de selecţie a membrilor Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de  
 Administraţie 
 M. Of. nr. 350/6 apr. 2021   
 
 Decizia nr. 268/2021 

 Decizie privind constituirea şi atribuţiile Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în  
 contextul pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 357/7 apr. 2021   
 
 Decizia nr. 331/2021 
 Decizie privind constituirea şi atribuţiile Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei 
 M. Of. nr. 537/24 mai 2021   
 
 Decizia nr. 342/2021 

 Decizie pentru constituirea, obiectivul şi atribuţiile Comitetului privind proiectul Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics  
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 (ELI-NP) 
 M. Of. nr. 561/31 mai 2021   
 
 Decizia nr. 357/2021 

 Decizie privind constituirea şi atribuţiile Comitetului pentru redactarea unor propuneri de lege ferenda în vederea conformării cu  
 dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 601/2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164  
 alin. (1) din Codul civil, în materia punerii sub interdicţie a persoanelor cu dizabilităţi 
 M. Of. nr. 594/15 iun. 2021   
 
 Decizia nr. 365/2021 
 Decizie pentru elaborarea Programului naţional de suport pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii" 
 M. Of. nr. 619/23 iun. 2021   
 
 Decizia nr. 391/2021 
 Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării Proiectului "România Educată" 
 M. Of. nr. 740/28 iul. 2021 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 480/2021  (M. Of. nr. 922/27 sep. 2021) 
 
 
 Decizia nr. 496/2021 

 Decizie privind constituirea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului interministerial pentru monitorizarea procesului de implementare a  
 Planului naţional de redresare şi rezilienţă 
 M. Of. nr. 940/1 oct. 2021   
 
 Decizia nr. 530/2021 

 Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru identificarea şi implementarea unor măsuri eficiente la nivel naţional  
 având ca rezultat îmbunătăţirea calităţii aerului 
 M. Of. nr. 1043/1 nov. 2021 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 67/2022  (M. Of. nr. 63/20 ian. 2022) 
 
 
 Decizia nr. 533/2021 
 Decizie privind înfiinţarea Grupului de lucru interinstituţional GLI-CYBER 
 M. Of. nr. 1043/1 nov. 2021 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 63/2022  (M. Of. nr. 47/17 ian. 2022) 
    
 Decizia nr. 588/2021 
 Decizie pentru înfiinţarea şi funcţionarea Comitetului interministerial privind situaţia termoenergetică din România 
 M. Of. nr. 1220/23 dec. 2021   
 
 GUVERN 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 559/2021 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea şi verificarea auditorilor de securitate cibernetică 
 M. Of. nr. 387/14 apr. 2021   
 
 O. nr. 1078/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în Administraţia  
 Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 
 M. Of. nr. 762/5 aug. 2021   
 
 O. nr. 1120/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor interne de asigurare tehnică a construcţiilor cu caracter special aflate în administrarea Administraţiei  
 Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 
 M. Of. nr. 774/11 aug. 2021   
 
 O. nr. 1174/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat 
 M. Of. nr. 806/23 aug. 2021   
 
 O. nr. 1296/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi  
 Probleme Speciale 
 M. Of. nr. 1170/10 dec. 2021   
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 O. nr. 1404/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor interne privind utilizarea fondului locativ aflat în administrarea unităţilor teritoriale subordonate  
 Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 
 M. Of. nr. 1063/5 nov. 2021   
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 
 O. nr. 773/2021 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2022 
 M. Of. nr. 1091/16 nov. 2021   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 O. nr. 513/2021 
 Ordin privind publicarea textelor unor amendamente la o serie de tratate multilaterale în domeniul circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 219/4 mar. 2021   
 
 O. nr. 600/2021 

 Ordin privind lista documentelor de interes public referitoare la activitatea consulară care se comunică din oficiu, conform prevederilor  
 art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
 M. Of. nr. 229/8 mar. 2021   
 
 O. nr. 732/2021 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi  
 consular al României 
 M. Of. nr. 290/23 mar. 2021   
 
 O. nr. 733/2021 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante  
 prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 290/23 mar. 2021   
 
 O. nr. 899/2021 
 Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2.564 (2021) 
 M. Of. nr. 401/16 apr. 2021   
 
 O. nr. 1364/2021 

 Ordin privind adoptarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României,  
 pentru participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGIED-RO-02 
 M. Of. nr. 593/14 iun. 2021   
 
 O. nr. 1365/2021 

 Ordin privind adoptarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere temporare de produse militare din teritoriul României, pentru  
 participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGTED-RO-02 
 M. Of. nr. 585/10 iun. 2021   
 
 O. nr. 1644/2021 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 644/30 iun. 2021   
 
 O. nr. 2036/2021 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 783/13 aug. 2021   
 
 O. nr. 2174/2021 

 Ordin pentru adoptarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru  
 întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-02 
 M. Of. nr. 910/22 sep. 2021   
 
 O. nr. 2175/2021 

 Ordin pentru adoptarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere temporare de produse militare din teritoriul României, pentru  
 întreţinere şi reparaţii, nr. LGERE-RO-02 
 M. Of. nr. 910/22 sep. 2021   
 
 O. nr. 2263/2021 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unui tratat internaţional 
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 M. Of. nr. 822/27 aug. 2021   
 
 O. nr. 3191/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control  
 al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare 
 M. Of. nr. 1074/10 nov. 2021   
 
 O. nr. 3789/2021 
 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale 
 M. Of. nr. 1192/16 dec. 2021   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

 O. nr. 596/665/70/3817/497/700/3602/C/20/15675/2039/2021 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale  
 pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 
 M. Of. nr. 712/19 iul. 2021   
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 O. nr. 3846/5902/2021 
 Ordin privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2021-2022 
 M. Of. nr. 50/17 ian. 2022   
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 O. nr. 20/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării  
 sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie  
 timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 142/11 feb. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 123/2021  (M. Of. nr. 878/14 sep. 2021) 
 
 
 
 O. nr. 22/2021 

 Ordin privind procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană şi de eliberare a  
 certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru România 
 M. Of. nr. 154/15 feb. 2021   
 
 O. nr. 23/2021 

 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor  
 la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi  
 la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 145/12 feb. 2021   
 
 O. nr. 44/2021 

 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul  
 Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia 
 M. Of. nr. 279/19 mar. 2021   
 
 O. nr. 48/2021 

 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor  
 personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor  
 drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat 
 M. Of. nr. 331/1 apr. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 161/2021  (M. Of. nr. 1051/3 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 92/2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale urgenţe medicale 
  M. Of. nr. 657/2 iul. 2021 
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 O. nr. 93/2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru protecţie civilă 
 M. Of. nr. 641/30 iun. 2021   
 
 O. nr. 106/2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" 
 M. Of. nr. 745/30 iul. 2021   
 
 O. nr. 109/2021 

 Ordin privind formarea iniţială, în anul 2021, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii  
 în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 760/4 aug. 2021   
 
 O. nr. 111/2021 

 Ordin pentru stabilirea unor aspecte referitoare la constituirea comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020 pentru  
 recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român  
 şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat şi la comisia prevăzută la art. 64 din Normele de aplicare în  
 Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi  
 operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat,  
 aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021, precum şi pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a  
 acestora 
 M. Of. nr. 793/18 aug. 2021   
 
 O. nr. 118/2021 

 Ordin privind redactarea şi gestionarea documentelor neclasificate, circuitul şi promovarea corespondenţei la nivelul Ministerului  
 Afacerilor Interne 
 M. Of. nr. 850/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 122/2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei suport decizional 
 M. Of. nr. 854/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 148/2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv "Dinamo" Bucureşti 
 M. Of. nr. 1033/29 oct. 2021   
 
 O. nr. 166/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul  
 răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 1049/2 nov. 2021   
 
 O. nr. 172/2021 
 Ordin pentru aprobarea Strategiei Ministerului Afacerilor Interne de securitate a informaţiilor în format electronic (2021-2026) 
 M. Of. nr. 1151/3 dec. 2021   
 
 O. nr. 183/2021 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea  
 normelor privind echiparea poliţiştilor 
 M. Of. nr. 1173/10 dec. 2021   
 
 O. nr. 191/2021 

 Ordin privind formarea iniţială, în anul 2022, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii  
 în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2022   
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 435/2021 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul  
 informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 319/30 mar. 2021   
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 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 6439/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 160/17 feb. 2021   
 
 O. nr. 6440/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Niţchidorf, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 160/17 feb. 2021   
 
 O. nr. 6441/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Şag, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 160/17 feb. 2021   
 
 O. nr. 6442/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Şandra Judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 160/17 feb. 2021   
 
 O. nr. 6448/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 165/18 feb. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6561/2021  (M. Of. nr. 221/4 mar. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 4.03.2021,  
 ora 5,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 11.03.2021, ora 5,00,  
 pentru comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa. 
 
 
 O. nr. 6455/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 167/18 feb. 2021   
 
 O. nr. 6482/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru satul Lucieni din comuna Lucieni, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 183/24 feb. 2021   
 
 O. nr. 6494/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Tăuţii-Măgherăuş şi satele aparţinătoare Băiţa, Nistru, Buşag, Merişor,  
 Bozânta Mare şi Ulmoasa, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 196/26 feb. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6617/2021  (M. Of. nr. 256/15 mar. 2021) - Se instituie prelungirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de  
 12.03.2021, ora 18,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 19.03.2021,  
 ora 18,00. 
 - O. nr. 6752/2021  (M. Of. nr. 314/29 mar. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 26.03.2021,  
 ora 18,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 2.04.2021, ora 18,00. 
 
 
 O. nr. 6495/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Şişeşti cu satele aparţinătoare Şişeşti, Plopiş, Dăneşti, Şurdeşti,  
 Negreia, Bontăieni, Cetăţele, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 196/26 feb. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6618/2021  (M. Of. nr. 256/15 mar. 2021) - Se instituie prelungirea măsurii de carantină zonală, îheepând cu data de  
 12.03.2021, ora 18,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 19.03.2021,  
 ora 18,00. 
 
 
 O. nr. 6509/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru unitatea administrativ-teritorială Ciceu-Giurgeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 M. Of. nr. 198/1 mar. 2021   
 
 O. nr. 6550/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Dudeştii Vechi, cu localităţile aparţinătoare Dudeştii Vechi,  
 Cheglevici şi Colonia Bulgară, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 215/3 mar. 2021   
 
 O. nr. 6558/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Moşniţa Nouă, cu localităţile aparţinătoare Moşniţa Nouă, Moşniţa  
 Veche şi Urseni, judeţul Timiş 
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 M. Of. nr. 220/4 mar. 2021   
 
 O. nr. 6559/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Otelec, localitatea Otelec, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 220/4 mar. 2021   
 
 O. nr. 6560/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Biled, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 220/4 mar. 2021   
 
 O. nr. 6576/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Arduzel, din oraşul Ulmeni, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 231/8 mar. 2021   
 
 O. nr. 6577/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Drăgoeşti, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 231/8 mar. 2021   
 
 O. nr. 6578/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna  
 Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 231/8 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6604/2021  (M. Of. nr. 248/11 mar. 2021) 
 - O. nr. 6743/2021  (M. Of. nr. 301/25 mar. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 25.03.2021,  
 ora 00,00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 1.04.2021, ora 00,00,  
 pentru municipiul Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna  
 Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş 
 
 
 O. nr. 6697/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 284/22 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6872/2021  (M. Of. nr. 345/5 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.04.2021,  
 ora 12,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 12.04.2021, ora 12,00,  
 pentru comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa 
 
 
 O. nr. 6698/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 284/22 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6873/2021  (M. Of. nr. 345/5 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală,începând cu data de 5.04.2021, ora  
 12,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 12.04.2021, ora 12,00,  
 pentru comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa 
 - O. nr. 6959/2021  (M. Of. nr. 373/12 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 12.04.2021,  
 ora 12,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 19.04.2021, ora 12,00,  
 pentru comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa 
 
 
 O. nr. 6702/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Chitila, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 287/22 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6877/2021  (M. Of. nr. 347/6 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 19.04.2021, ora 22,00,  
 pentru oraşul Chitila, judeţul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul şefului  
 Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.702/2021 privind instituirea  
 măsurii de carantină zonală pentru oraşul Chitila, judeţul Ilfov. 
 
 
 O. nr. 6703/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 287/22 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6878/2021  (M. Of. nr. 347/6 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 19.04.2021, ora 22,00,  
 pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul şefului  
 Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.703 din 22.03.2021 privind  
 instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov. 
 - O. nr. 7040/2021  (M. Of. nr. 415/20 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 19.04.2021,  
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 ora 22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 26.04.2021, ora 22,00,  
 pentru comuna Ciorogârla, județul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul șefului  
 Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.703/2021 privind instituirea  
 măsurii de carantină zonală pentru comuna Ciorogârla, 
 județul Ilfov, prelungită prin Ordinul șefului Departamentului pentru 
 Situații de Urgență nr. 6.878/2021 privind prelungirea măsurii de 
 carantină zonală pentru comuna Ciorogârla, județul Ilfov 
 
 
 O. nr. 6704/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi  
 Tamaşi, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 287/22 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6880/2021  (M. Of. nr. 347/6 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală începând cu data de 5 04.2021, ora  
 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 19.04.2021, ora 22,00,  
 pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti  
 şi Tamaşi, judeţul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului  
 pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.704/2021 privind instituirea măsurii de  
 carantină zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare  
 Corbeanca,Ostratu, Petreşti şi Tamaşi, judeţul Ilfov. 
 - O. nr. 7041/2021  (M. Of. nr. 415/20 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 19.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 26.04.2021, ora 22,00,  
 pentru comuna Corbeanca, cu satele aparținătoare Corbeanca, Ostratu, Petrești  
 și Tamași, județul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul șefului Departamentului  
 pentru Situații de Urgență nr. 6.704/2021 privind instituirea măsurii de  
 carantină zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparținătoare Corbeanca, 
 Ostratu, Petrești și Tamași, județul Ilfov, prelungită prin Ordinul 
 șefului Departamentului pentru Situații de Urgență 
 nr. 6.880/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală 
 pentru comuna Corbeanca, cu satele aparținătoare Corbeanca, 
 Ostratu, Petrești și Tamași, județul Ilfov. 
 
 
 O. nr. 6705/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Măgurele, cu satele aparţinătoare Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni  
 şi Vârteju, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 287/22 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6879/2021  (M. Of. nr. 347/6 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 19.04.2021, ora 22,00,  
 pentru oraşul Măgurele, cu satele aparţinătoare Alunişu, Dumitrana, Măgurele,  
 Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul şefului  
 Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.705/2021 privind instituirea  
 măsurii de carantină zonală pentru oraşul Măgurele, cu satele aparţinătoare  
 Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov. 
 - O. nr. 7042/2021  (M. Of. nr. 415/20 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 19.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 26.04.2021, ora 22,00,  
 pentru orașul Măgurele, cu satele aparținătoare Alunișu, Dumitrana, Măgurele,  
 Pruni și Vârteju, județul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul șefului  
 Departamentului pentru Situații de Urgență 
 nr. 6.705/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru orașul  
 Măgurele, cu satele aparținătoare Alunișu, 
 Dumitrana, Măgurele, Pruni și Vârteju, județul Ilfov, prelungită 
 prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență 
 nr. 6.879/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală 
 pentru orașul Măgurele, cu satele aparținătoare Alunișu, 
 Dumitrana, Măgurele, Pruni și Vârteju, județul Ilfov. 
 
 
 O. nr. 6715/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Brad, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 288/23 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6898/2021  (M. Of. nr. 350/6 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 6.04.2021,  
 ora 8,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 13.04.2021, ora 8,00. 
 
 
 O. nr. 6716/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 288/23 mar. 2021   
 
 O. nr. 6717/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Simeria, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 288/23 mar. 2021 
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 Modificări: 
 - O. nr. 6899/2021  (M. Of. nr. 350/6 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 6.04.2021,  
 ora 8,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 13.04.2021, ora 8,00. 
 
 
 O. nr. 6727/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Baloteşti, cu satele aparţinătoare Baloteşti, Dumbrăveni şi Săftica,  
 judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 298/24 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6920/2021  (M. Of. nr. 362/8 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 7.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 21.04.2021, ora 22,00. 
 
 
 O. nr. 6728/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 298/24 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6921/2021  (M. Of. nr. 362/8 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 7.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 14.04.2021, ora 22,00. 
 - O. nr. 6993/2021  (M. Of. nr. 391/14 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 14.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 21.04.2021, ora 22,00,  
 pentru comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul șefului  
 Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.728/2021 privind instituirea  
 măsurii de carantină zonală pentru comuna 
 Mogoșoaia, județul Ilfov, și prelungită prin Ordinul șefului Departamentului  
 pentru Situații de Urgență nr. 6.921/2021 privind prelungirea măsurii de  
 carantină zonală pentru comuna Mogoșoaia, județul Ilfov. 
 
 
 O. nr. 6729/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Snagov, cu satele aparţinătoare Snagov, Ciofliceni, Ghermăneşti,  
 Tâncăbeşti şi Vlădiceasca, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 298/24 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6922/2021  (M. Of. nr. 362/8 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 7.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 21.04.2021, ora 22,00. 
 
 
 O. nr. 6730/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Ştefăneştii de Jos, cu satele aparţinătoare Ştefăneştii de Jos,  
 Creţuleasca şi Ştefăneştii de Sus, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 298/24 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6923/2021  (M. Of. nr. 362/8 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 7.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 21.04.2021, ora 22,00. 
 
 
 O. nr. 6745/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Buciumeni, cu satele aparţinătoare Buciumeni, Dealu Mare şi Valea  
 Leurzii, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 303/25 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6939/2021  (M. Of. nr. 371/9 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 9.04.2021,  
 ora 12,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 16.04.2021, ora 12,00,  
 pentru comuna Buciumeni, cu satele aparţinătoare Buciumeni, Dealu Mare şi  
 Valea Leurzii, judeţul Dâmboviţa, măsură dispusă prin Ordinul şefului  
 Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.745/ 2021 privind instituirea  
 măsurii de carantină zonală pentru comuna Buciumeni, cu satele aparţinătoare  
 Buciumeni, Dealu Mare şi Valea Leurzii, judeţul Dâmboviţa. 
 
 
 O. nr. 6750/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Rimetea, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 307/26 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6925/2021  (M. Of. nr. 363/8 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 9.04.2021,  
 ora 6,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 16.04.2021, ora 6,00,  
 pentru comuna Rimetea, judeţul Alba, măsură dispusă prin Ordinul şefului  
 Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.750 din 25.03.2021 privind  
 instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Rimetea, judeţul Alba. 
 - O. nr. 7001/2021  (M. Of. nr. 400/16 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 16.04.2021,  
 ora 6,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 23.04.2021, ora 6,00,  
 pentru comuna Rimetea, județul Alba 
 
 
 O. nr. 6754/2021 
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 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Glina, cu satele aparţinătoare Glina, Căţelu şi Manolache, judeţul  
 Ilfov 
 M. Of. nr. 314/29 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6946/2021  (M. Of. nr. 372/9 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 9.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 7 zile, pentru comuna Glina, cu satele  
 aparţinătoare Glina, Căţelu şi Manolache, judeţul Ilfov 
 
 
 O. nr. 6775/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Mogoşani, cu satele aparţinătoare Chirca, Cojocaru, Merii, Mogoşani  
 şi Zăvoiu, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 315/29 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6954/2021  (M. Of. nr. 373/12 apr. 2021) - Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 11.04.2021,  
 ora 12,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 18.04.2021, ora 12,00,  
 pentru comuna Mogoşani, cu satele aparţinătoare Chirca, Cojocaru, Merii,  
 Mogoşani şi Zăvoiu, judeţul Dâmboviţa 
 
 
 O. nr. 6776/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara 
 M. Of. nr. 315/29 mar. 2021   
 
 O. nr. 6795/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Dragomireşti-Vale, cu satele aparţinătoare Dragomireşti-Vale,  
 Dragomireşti-Deal şi Zurbaua, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 323/30 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6982/2021  (M. Of. nr. 388/14 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 13.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 7 zile, pentru comuna Dragomirești-Vale, cu  
 satele aparținătoare Dragomirești-Vale, Dragomirești-Deal și Zurbaua, județul  
 Ilfov (până la data de 20.04.2021) 
 
 
 O. nr. 6800/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Lumina, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 327/31 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 6995/2021  (M. Of. nr. 392/15 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 14.04.2021,  
 ora 20,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 21.04.2021, ora 20,00,  
 pentru comuna Lumina, județul Constanța 
 - O. nr. 7058/2021  (M. Of. nr. 428/22 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 21.04.2021,  
 ora 20,00, pentru o perioadă de 3 zile, până în data de 24.04.2021, ora 20,00,  
 pentru comuna Lumina, județul Constanța 
 
 
 O. nr. 6829/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Cernica, cu satele aparţinătoare Cernica, Bălăceanca, Căldăraru,  
 Poşta şi Tânganu, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 334/1 apr. 2021   
 
 O. nr. 6849/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 340/2 apr. 2021   
 
 O. nr. 6871/2021 

 Ordin privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru comuna Recea, cu localităţile aparţinătoare Recea, Mocira, Lăpuşel, Săsar şi  
 Bozânta Mică, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 345/5 apr. 2021   
 
 O. nr. 6885/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Gârbovi, judeţul Ialomiţa 
 M. Of. nr. 347/6 apr. 2021   
 
 O. nr. 6890/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Copăceni, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 351/6 apr. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 7048/2021  (M. Of. nr. 421/21 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 20.04.2021,  
 ora 22.00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 27.04.2021, ora 22,00,  
 
 

pentru comuna Copăceni, județul Ilfov 
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 O. nr. 6900/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Pucioasa, cu localităţile componente Bela, Diaconeşti, Glodeni,  
 Malurile, Miculeşti, Pucioasa şi Pucioasa-Sat, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 352/6 apr. 2021   
 
 O. nr. 6901/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Glodeni, cu satele aparţinătoare Glodeni, Guşoiu, Lăculeţe, Livezile,  
 Malu Mierii şi Schela, judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 352/6 apr. 2021   
 
 O. nr. 6912/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Comăna, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 356/7 apr. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 7049/2021  (M. Of. nr. 421/21 apr. 2021) - Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 20.04.2021,  
 ora 22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 27.04.2021, ora 22,00,  
 pentru comuna Comăna, județul Brașov 
 
 
 O. nr. 6913/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Drăghiceni, cu satele aparţinătoare Drăghiceni, Grozăveşti şi Liiceni,  
 judeţul Olt 
 M. Of. nr. 356/7 apr. 2021   
 
 O. nr. 6924/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Gruiu, cu satele aparţinătoare Gruiu, Lipia, Şanţu Floreşti şi Siliştea  
 Snagovului, judeţul Ilfov 
 M. Of. nr. 362/8 apr. 2021   
 
 O. nr. 6926/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Sălciua, judeţul Alba 
 M. Of. nr. 363/8 apr. 2021   
 
 O. nr. 6992/2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Petrova, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 391/14 apr. 2021   
 
 O. nr. 6997/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Tătărani cu satele aparţinătoare Gheboieni, Tătărani şi Căprioru,  
 judeţul Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 400/16 apr. 2021   
 
 O. nr. 7637/2021 

 Ordin privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru comuna Asuaju de Sus, cu localităţile aparţinătoare Asuaju de Sus şi Asuaju de  
 Jos, judeţul Maramureş 
 M. Of. nr. 944/4 oct. 2021   
 
 O. nr. 7689/2021 
 Ordin privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru comuna Cezieni, cu localităţile aparţinătoare Cezieni şi Corlăteşti, judeţul Olt 
 M. Of. nr. 967/11 oct. 2021   
 
 O. nr. 7984/2021 

 Ordin privind reinstituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Titu, cu satele aparţinătoare Fusea, Hagioaica, Mereni, Plopu şi  
 Sălcuţa, comuna Vlădeni şi comuna Crevedia, cu satele aparţinătoare Crevedia, Cocani, Dârza, Mânăstirea şi Samurcaşi, judeţul  
 Dâmboviţa 
 M. Of. nr. 1038/29 oct. 2021   
 
 O. nr. 7985/2021 

 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Valea Argovei, cu satele aparţinătoare Siliştea, Valea Argovei şi  
 Vlădiceasca, judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 1038/29 oct. 2021   
 
 O. nr. 8013/2021 

 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Prunişor, cu satele aparţinătoare Arvăteşti, Balota, Bâltanele, Cerveniţa,  
 Dragoteşti, Fântâna Domnească, Gârniţa, Ghelmegioaia, Gutu, Igiroasa, Lumnic, Mijarca, Prunaru, Prunişor şi Zegaia, judeţul Mehedinţi 
  M. Of. nr. 1042/1 nov. 2021 
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 O. nr. 8177/2021 

 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Agigea, cu satele aparţinătoare Agigea, Lazu, Sanatoriul Agigea şi  
 Staţiunea Zoologică Marină Agigea, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 1106/19 nov. 2021   
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 13/2021 
 Ordin pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2021 
 M. Of. nr. 40/13 ian. 2021   
 
 O. nr. 27/2021 

 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi  
 acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi a tarifelor pentru  
 efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor 
 M. Of. nr. 201/1 mar. 2021   
 
 O. nr. 31/2021 

 Ordin pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor  
 artificiale la animale 
 M. Of. nr. 243/10 mar. 2021   
 
 O. nr. 36/2021 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura I.9 "Încetarea temporară a activităţilor de pescuit" din Programul  
 operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 189/25 feb. 2021   
 
 O. nr. 45/2021 

 Ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art.  
 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor  
 instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022 
 M. Of. nr. 203/1 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 136/2021  (M. Of. nr. 658/2 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 80/2021 

 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - plăţi în favoarea bunăstării  
 porcinelor şi pachet b) - plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente  
 cererilor de plată depuse începând cu anul 2021 
 M. Of. nr. 382/13 apr. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 300/2021  (M. Of. nr. 1046/2 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 82/2021 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2020-31 decembrie 2020 determinate la plată şi nedecontate de  
 către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 372/9 apr. 2021   
 
 O. nr. 83/2021 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura IV.4 "Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)"  
 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 M. Of. nr. 419/21 apr. 2021   
 
 O. nr. 101/2021 

 Ordin pentru aprobarea modelului de contract de management privind gestionarea, utilizarea, întreţinerea şi exploatarea investiţiilor  
 specifice în agricultură finanţate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru desemnarea reprezentantului Ministerului  
 Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care încheie contractul de management cu directorul liceului tehnologic cu profil preponderent agricol 
 M. Of. nr. 534/24 mai 2021   
 
 O. nr. 118/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă  
 pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 
 M. Of. nr. 598/16 iun. 2021   
 
 O. nr. 150/2021 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2021 
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 M. Of. nr. 729/26 iul. 2021   
 
 O. nr. 174/2021 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de  
 utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de realizare a controlului în vederea verificării respectării legislaţiei  
 europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni 
 M. Of. nr. 789/17 aug. 2021   
 
 O. nr. 175/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de ajutor pentru depozitarea vinului în  
 situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 
 M. Of. nr. 736/27 iul. 2021   
 
 O. nr. 176/2021 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 determinate la plată şi nedecontate de  
 către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 729/26 iul. 2021   
 
 O. nr. 178/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză,  
 eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 
 M. Of. nr. 773/10 aug. 2021   
 
 O. nr. 261/2021 

 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2021-30 iunie 2021 determinate la plată şi nedecontate de  
 către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 M. Of. nr. 955/6 oct. 2021   
 
 O. nr. 262/2021 

 Ordin privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi  
 zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 şi 2022 
 M. Of. nr. 991/18 oct. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 307/2021  (M. Of. nr. 1090/15 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 292/2021 

 Ordin pentru aprobarea regulamentului şi metodologiei de colectare, de înregistrare, de prelucrare şi raportare a rezultatelor de clasificare  
 a carcaselor, a preţurilor acestora şi a unor categorii de animale vii, pe specii, în baza naţională de date a clasificării, prin intermediul  
 sistemului informatic, precum şi a modalităţii de obţinere a aplicaţiilor informatice specifice de înregistrare şi raportare a datelor şi a  
 parolei securizate de acces în sistemul informatic, furnizate de Comisia de clasificare a carcaselor 
 M. Of. nr. 1077/10 nov. 2021   
 
 O. nr. 293/2021 

 Ordin privind aprobarea termenelor şi modelelor de cereri pentru înscrierea la cursurile de formare profesională pentru ocupaţia de  
 clasificator carcase de bovine sau porcine sau ovine, documentele necesare înscrierii la aceste cursuri şi obţinerii atestatului de clasificator  
 pentru specia pentru care a absolvit cursul, modelul formularului-tip pentru atestatul de clasificator, pe specii, precum şi modelul  
 Registrului de evidenţă al atestatelor de clasificator 
 M. Of. nr. 1066/8 nov. 2021   
 
 O. nr. 294/2021 

 Ordin privind aprobarea termenelor şi condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru organizarea cursurilor de reinstruire a clasificatorilor care  
 deţin atestat şi pentru organizarea cursurilor de standardizare pentru evaluarea omogenităţii clasificării carcaselor de bovine/ovine pe  
 teritoriul României 
 M. Of. nr. 1100/18 nov. 2021   
 
 O. nr. 304/2021 

 Ordin privind aprobarea termenelor şi modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor şi a documentelor  
 necesare obţinerii autorizaţiei de clasificare a carcaselor, modelului formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare, pe specii, precum şi  
 a modelului Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor 
 M. Of. nr. 1093/16 nov. 2021   
 
 O. nr. 310/2021 

 Ordin privind unele măsuri aplicate începând cu anul 2021 în contextul efectelor pandemiei de COVID-19 asupra angajamentelor aferente  
 măsurilor de mediu şi climă şi măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 M. Of. nr. 1075/10 nov. 2021   
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 O. nr. 312/2021 

 Ordin privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii  
 acestora în agricultura ecologică 
 M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021   
 
 O. nr. 325/2021 

 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru determinările practicate de Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea  
 Călugărească 
 M. Of. nr. 1234/28 dec. 2021   
 
 O. nr. 347/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor, de înregistrare şi raportare a preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale  
 animalelor vii, pentru specia porcine 
 M. Of. nr. 37/13 ian. 2022   
 
 O. nr. 348/2021 

 Ordin privind stabilirea cotei aferente anului 2021 pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar  
 funcţionării agregatelor sau echipamentelor pentru irigaţii pentru care se asigură apa pentru irigaţii în baza contractelor  
 multianuale/sezoniere încheiate cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 
 M. Of. nr. 1193/16 dec. 2021   
 
 O. nr. 354/2021 

 Ordin pentru nominalizarea şi împuternicirea persoanelor cu atribuţii în Inspecţia clasificare carcase din cadrul direcţiilor pentru  
 agricultură judeţene în vederea realizării activităţii de inspecţie în Sistemul naţional de clasificare a carcaselor, pentru stabilirea zonelor de  
 control, cu judeţele arondate fiecărui inspector zonal, în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi pentru aprobarea modului de  
 îndeplinire a atribuţiilor de către inspectorii zonali 
 M. Of. nr. 69/21 ian. 2022   
 
 O. nr. 355/2021 

 Ordin pentru aprobarea încheierii de convenţii cu instituţiile bancare şi nebancare privind finanţarea unei scheme de ajutor de stat  
 reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor şi a  
 procentului pe care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură îl va înscrie în adeverinţa eliberată 
 M. Of. nr. 1232/28 dec. 2021   
 
 O. nr. 362/2021 

 Ordin pentru aprobarea Programului naţional privind realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru  
 agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a  
 Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în  
 reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente, a Metodologiei privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de  
 monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a  
 bazelor de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de  
 profile 8 x 8 km şi a bazei de date aferente reţelei de profile 8 x 8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente  
 Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren  
 pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km, precum şi a bazelor de date  
 aferente 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2022   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 190/1157/1460/2021 
 Ordin pentru stabilirea criteriilor şi modalităţilor potrivit cărora membrii cooperatori şi cooperativele agricole beneficiază de scutirile  
 prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b), e) şi e1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 
 M. Of. nr. 1039/1 nov. 2021   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 58/462/2021 
 Ordin privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a  
 resurselor acvatice vii în anul 2021 
 M. Of. nr. 278/19 mar. 2021   
 
 O. nr. 85/662/2021 
 Ordin privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale 
 M. Of. nr. 403/16 apr. 2021   
 
 O. nr. 99/814//2021 
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 Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2021, pe specii şi zone 
 M. Of. nr. 559/31 mai 2021   
 
 O. nr. 187/1691/2021 

 Ordin pentru aprobarea componenţei, organizării, funcţionării şi atribuţiilor Comitetului ştiinţific pentru îndrumarea şi supravegherea  
 desfăşurării tuturor activităţilor privind utilizarea, conservarea, ameliorarea, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea economică,  
 protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului 
 M. Of. nr. 948/5 oct. 2021   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 43/554/61/372/890/2021 
 Ordin pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial 
 M. Of. nr. 659/2 iul. 2021   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 151/1460/213/2021 
 Ordin privind înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate 
 M. Of. nr. 873/13 sep. 2021   
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.7/2021 

 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor  
 personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor  
 drepturi acestuia, familiei acestuia si urmaşilor celui decedat 
 M. Of. nr. 41/14 ian. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. M.107/2021  (M. Of. nr. 578/8 iun. 2021) 
 - O. nr. M.218/2021  (M. Of. nr. 1134/26 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. M.18/2021 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru zbor al aviaţiei militare 
 M. Of. nr. 148/12 feb. 2021   
 
 O. nr. M.20/2021 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii privind Sistemul de management al achiziţiilor de echipamente militare destinate înzestrării 
 M. Of. nr. 123/5 feb. 2021   
 
 O. nr. M.27/2021 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul, pe timp de pace, al uniformelor militare ale personalului  
 din Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 152/15 feb. 2021   
 
 O. nr. M.36/2021 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind implementarea şi administrarea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO  
 de Investiţii în Securitate 
 M. Of. nr. 194/26 feb. 2021   
 
 O. nr. M.49/2021 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate în corpul subofiţerilor a grefierilor de la instanţele sau  
 parchetele civile, transferaţi la instanţele ori parchetele militare 
 M. Of. nr. 245/11 mar. 2021   
 
 O. nr. M.63/2021 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea activităţilor de scufundare în România 
 M. Of. nr. 321/30 mar. 2021   
 
 O. nr. M.81/2021 
 Ordin privind avansarea onorifică în grad a veteranilor de război, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război - 29 aprilie 
 M. Of. nr. 428/22 apr. 2021   
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 O. nr. M.87/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 481/10 mai 2021   
 
 O. nr. M.110/2021 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României 
 M. Of. nr. 605/17 iun. 2021   
 
 O. nr. M154/2021 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind reglementarea activităţilor care vizează participarea Ministerului Apărării Naţionale la  
 nivelul Agenţiei Europene de Apărare şi în cadrul iniţiativelor Uniunii Europene în domeniul apărării 
 M. Of. nr. 764/5 aug. 2021   
 
 O. nr. M.163/2021 

 Ordin pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear şi de recuperare a unei  
 contribuţii băneşti de maximum 50% din valoarea acestora 
 M. Of. nr. 803/20 aug. 2021   
 
 O. nr. M.172/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 875/13 sep. 2021   
 
 O. nr. M.191/2021 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informaţiilor secrete de stat în Ministerul Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 922/27 sep. 2021   
 
 O. nr. M.193/2021 

 Ordin privind stabilirea modelului de angajament prevăzut la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 37/2021 pentru realizarea "Capabilităţii de luptă  
 împotriva navelor de suprafaţă", aferentă programului de înzestrare "Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă" (SIML) 
 M. Of. nr. 931/29 sep. 2021   
 
 O. nr. M.195/2021 

 Ordin pentru desemnarea structurii de specialitate care îndeplineşte atribuţiile Ministerului Apărării Naţionale în calitate de autoritate  
 navală militară naţională 
 M. Of. nr. 995/18 oct. 2021   
 
 O. nr. 188/2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale 
 M. Of. nr. 929/29 sep. 2021   
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 

 O. nr. 213/175/9504/2021 
 Ordin privind aprobarea modelelor de documente utilizate pentru stabilirea şi transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi  
 agenţilor Uniunii Europene în sistemul pensiilor militare de stat 
 M. Of. nr. 102/1 feb. 2022   
 
 

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII 

 O. nr. 28/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin-offurilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi  
 inovării 
 M. Of. nr. 477/7 mai 2021   
 
 O. nr. 461/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare şi recunoaştere de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice a caracterului  
 ştiinţific al lucrărilor elaborate de către persoane private de libertate prin decizie judecătorească definitivă 
 M. Of. nr. 912/23 sep. 2021   
 
 O. nr. 498/2021 

 Ordin privind aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru  
 Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi  
 inovare 
 M. Of. nr. 916/24 sep. 2021 
 Modificări: 
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- O. nr. 575/2021  (M. Of. nr. 1092/16 nov. 2021) 

 MINISTERUL CULTURII 
 
 O. nr. 2591/2021 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş 
 M. Of. nr. 161/17 feb. 2021   
 
 O. nr. 2617/2021 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural  
 Imaterial 
 M. Of. nr. 190/25 feb. 2021   
 
 O. nr. 2702/2021 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Naţional "Brătianu“ din Ştefăneşti, judeţul Argeş 
 M. Of. nr. 322/30 mar. 2021   
 
 O. nr. 2896/2021 

 Ordin pentru reacreditarea Colecţiei publice de drept privat de interes regional - Sfântu Gheorghe din municipiul Sfântu Gheorghe,  
 judeţul Covasna 
 M. Of. nr. 458/29 apr. 2021   
 
 O. nr. 2899/2021 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Judeţean de Mineralogie "Victor Gorduza" Baia Mare 
 M. Of. nr. 458/29 apr. 2021   
 
 O. nr. 2967/2021 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Marinei Române din Constanţa, judeţul Constanţa 
 M. Of. nr. 539/25 mai 2021   
 
 O. nr. 2968/2021 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Judeţean "Aurelian Sacerdoţeanu" Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea 
 M. Of. nr. 539/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3093/2021 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Ianca din Ianca, judeţul Brăila 
 M. Of. nr. 587/11 iun. 2021   
 
 O. nr. 3095/2021 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul  
 Programului RO-CULTURA 
 M. Of. nr. 626/25 iun. 2021   
 
 O. nr. 3310/2021 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică Lugoj 
 M. Of. nr. 886/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 3311/2021 
 Ordin pentru acreditarea temporară a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe 
 M. Of. nr. 886/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 3312/2021 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Bisericesc Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, Buzău 
 M. Of. nr. 886/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 3545/2021 
 Ordin pentru reacreditarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş din Baia Mare 
 M. Of. nr. 1018/26 oct. 2021   
 
 O. nr. 3712/2021 
 Ordin pentru acreditarea temporară a Muzeului Municipal Curtea de Argeş 
 M. Of. nr. 1150/3 dec. 2021   
 
 O. nr. 3725/2021 



 

 3135

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în  
 Domeniul Arheologiei 
 M. Of. nr. 1130/26 nov. 2021   
 
 O. nr. 3774/2021 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Aurului Brad 
 M. Of. nr. 1191/16 dec. 2021   
 
 O. nr. 3785/2021 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Olteniei Craiova 
 M. Of. nr. 1218/22 dec. 2021   
 
 O. nr. 3794/2021 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Judeţean Olt 
 M. Of. nr. 1260/31 dec. 2021   
 
 O. nr. 3795/2021 
 Ordin pentru acreditarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii "Ion Borcea" Bacău 
 M. Of. nr. 4/3 ian. 2022   
 
 O. nr. 3809/2021 
 Ordin pentru acreditarea Muzeului Municipal Mediaş 
 M. Of. nr. 17/6 ian. 2022   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 
 O. nr. 25/2021 

 Ordin pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al  
 regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local 
 M. Of. nr. 76/25 ian. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 846/2021  (M. Of. nr. 668/7 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 60/2021 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului tehnic permanent pentru construcţii şi a comisiilor  
 tehnice de specialitate, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comisiile tehnice de  
 specialitate 
 M. Of. nr. 79/25 ian. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 1015/2021  (M. Of. nr. 737/28 iul. 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 338/2021 

 Ordin privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
 M. Of. nr. 290/23 mar. 2021   
 
 O. nr. 435/2021 
 Ordin pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii 
 M. Of. nr. 412/20 apr. 2021   
 
 O. nr. 578/2021 

 Ordin privind stoparea şi/sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate prin intermediul schemei de ajutor de minimis  
 stabilite prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.509/2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru  
 activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c  
 - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon,  
 inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea  
 mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului  
 endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum  
 şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România - Ungaria şi prin  
 intermediul schemei de ajutor de stat stabilite prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.510/2017 privind stabilirea  
 unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanţării priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi  
 dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea  
 potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în  
 declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice prin Programul Interreg V-A România -  
 Ungaria 
 M. Of. nr. 484/11 mai 2021   
 



 

 3136

 O. nr. 604/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind selecţia participanţilor la programele de formare profesională organizate de Institutul  
 Naţional de Administraţie 
 M. Of. nr. 477/7 mai 2021   
 
 O. nr. 664/2021 

 Ordin pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în  
 perioada 2021-2023 
 M. Of. nr. 496/13 mai 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 1314/2021  (M. Of. nr. 917/24 sep. 2021) 
 - O. nr. 1894/2021  (M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 
 - O. nr. 2005/2021  (M. Of. nr. 1242/29 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 749/2021 

 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor pentru creşe", indicativ  
 NP 022-2021 
 M. Of. nr. 582/9 iun. 2021   
 
 O. nr. 817/2021 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici 
 M. Of. nr. 667/6 iul. 2021   
 
 O. nr. 838/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea  
 autorizării 
 M. Of. nr. 707/16 iul. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 1419/2021  (M. Of. nr. 964/8 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 915/2021 

 Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea  
 Comercială RAD CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a  
 controlului producţiei în fabrică 
 M. Of. nr. 704/16 iul. 2021   
 
 O. nr. 1261/2021 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii CTPARK MIU - S.R.L. 
 M. Of. nr. 900/20 sep. 2021   
 
 O. nr. 1321/2021 

 Ordin pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" 
 M. Of. nr. 905/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 1333/2021 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1)  
 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 
 M. Of. nr. 910/22 sep. 2021   
 
 O. nr. 1966/2021 

 Ordin pentru aprobarea suplimentării alocărilor prevăzute prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr.  
 2.098/2020 privind repartizarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea  
 şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare 
 M. Of. nr. 1242/29 dec. 2021   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 1330/947/2021 
 Ordin privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" 
 M. Of. nr. 954/6 oct. 2021   
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 O. nr. 1943/1495/2021 
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 Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează  
 aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane pasageri,  
 pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID-19 
 M. Of. nr. 1220/23 dec. 2021   
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 279/2021 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
 M. Of. nr. 386/14 apr. 2021   
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 991/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi  
 organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 594/15 iun. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 1008/2021  (M. Of. nr. 611/18 iun. 2021) 
 - O. nr. 1015/2021  (M. Of. nr. 624/24 iun. 2021) 
 - O. nr. 1019/2021  (M. Of. nr. 627/25 iun. 2021) 
 - O. nr. 1127/2021  (M. Of. nr. 713/20 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 1363/2021 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de certificare şi monitorizare pentru programele cu finanţare nerambursabilă aflate în implementare la  
 Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin intermediul agenţiilor pentru IMM, atragere de investiţii şi promovare a  
 exportului, precum şi prin intermediul instituţiilor de credit partenere, necesar a fi aplicată în contextul pandemiei de COVID-19 
 M. Of. nr. 882/14 sep. 2021   
 
 O. nr. 1364/2021 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi de  
 către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea comerţului a prevederilor art. 25 alin. (4) din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea  
 şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente  
 Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul  
 fondurilor europene 
 M. Of. nr. 876/13 sep. 2021   
 
 O. nr. 1642/2021 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe  
 nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri  
 pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în  
 contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene 
 M. Of. nr. 989/15 oct. 2021   
 MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 300/549/2021 
 Ordin pentru aprobarea listei ţărilor care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016  
 privind achiziţiile publice, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi art. 5 alin. (1) lit. x) pct.  
 (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 
 M. Of. nr. 459/29 apr. 2021   
 MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 47/273/169/61/2021 
 Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de  
 siguranţă sanitară a activităţilor specifice utilizării pârtiilor şi/sau a traseelor de schi pentru agrement, pe durata stării de alertă 
 M. Of. nr. 234/8 mar. 2021   
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 
 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 190/2021 

 Ordin privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor utilizat de către inspectorii de  
 specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 
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 M. Of. nr. 1054/3 nov. 2021   
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 O. nr. 962/2021 

 Ordin privind aprobarea Listei criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională -  
 "Sănătate" 
 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021   
 
 O. nr. 3229/2021 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor  
 învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din  
 învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2021 
 M. Of. nr. 142/11 feb. 2021   
 
 O. nr. 3237/2021 

 Ordin privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale  
 examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 125/5 feb. 2021   
 
 O. nr. 3238/2021 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii 
 M. Of. nr. 159/16 feb. 2021   
 
 O. nr. 3239/2021 

 Ordin privind aprobarea documentului de politici educaţionale Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului  
 naţional. Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional 
 M. Of. nr. 151/15 feb. 2021   
 
 O. nr. 3300/2021 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până  
 la clasa a VIII-a inclusiv 
 M. Of. nr. 186/24 feb. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 3460/2021  (M. Of. nr. 234/8 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 3320/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ  
 superior de stat, pentru anul 2021 
 M. Of. nr. 244/10 mar. 2021   
 
 O. nr. 3321/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor  
 de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2021 
 M. Of. nr. 233/8 mar. 2021   
 
 O. nr. 3322/2021 

 Ordin privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a  
 instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021 
 M. Of. nr. 208/2 mar. 2021   
 
 O. nr. 3449/2021 

 Ordin privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului  
 naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 227/5 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 3499/2021  (M. Of. nr. 278/19 mar. 2021) 
 
 
 O. nr. 3462/2021 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a în anul şcolar  
 2020-2021 
 M. Of. nr. 245/11 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 3647/2021  (M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) 
 
 
 O. nr. 3473/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 şi a Calendarului  
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 înscrierii 
 M. Of. nr. 253/12 mar. 2021   
 
 O. nr. 3511/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti a  
 dreptului unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor 
 M. Of. nr. 367/9 apr. 2021   
 
 O. nr. 3535/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Ep. Dr. Alexandru Rusu" din  
 municipiul Baia Mare 
 M. Of. nr. 533/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3536/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Ysakiny" din  
 municipiul Lugoj 
 M. Of. nr. 533/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3537/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ami Kids Education" din municipiul  
 Bacău 
 M. Of. nr. 533/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3538/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program  
 prelungit "Teddybar 2" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 533/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3539/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Paradisul Piticilor" din oraşul Gura  
 Humorului 
 M. Of. nr. 533/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3541/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit  
 "Fecioara Maria 2" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 533/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3542/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "La Turn" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 533/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3543/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şerban Cioculescu" din  
 municipiul Drobeta-Turnu Severin 
 M. Of. nr. 533/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3544/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Busy Bee" din municipiul Râmnicu  
 Vâlcea 
 M. Of. nr. 533/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3545/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Adventistă cu program prelungit  
 "Emanuel" din oraşul Ocna Mureş 
 M. Of. nr. 536/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3546/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Excelsis" din municipiul  
 Ploieşti 
 M. Of. nr. 536/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3547/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Smart Club"  
 din municipiul Focşani 
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 M. Of. nr. 536/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3548/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Copil Dorit" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 539/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3549/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Româno-Finlandez" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 536/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3565/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Era Kinderland" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 536/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3566/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program  
 prelungit "RIO 2" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 536/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3567/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Particulară cu program prelungit  
 "Căsuţa Veveriţelor" din municipiul Bacău 
 M. Of. nr. 536/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3568/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Top Kinder  
 Space" din municipiul Giurgiu 
 M. Of. nr. 536/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3569/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "George Pop de Băseşti" din  
 oraşul Ulmeni 
 M. Of. nr. 536/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3570/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Degeţica Royal Palace" din comuna  
 Chiajna 
 M. Of. nr. 541/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3571/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "IQ-EST" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 541/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3572/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Internaţională Spectrum"  
 din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 541/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3573/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Luca" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 541/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3574/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Excelsis" din municipiul  
 Ploieşti 
 M. Of. nr. 541/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3575/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Harul" din municipiul Lugoj 
 M. Of. nr. 541/25 mai 2021   
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 O. nr. 3576/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional "Silvania" din municipiul Zalău 
 M. Of. nr. 541/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3577/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "F.E.G. Education" din  
 municipiul Brăila 
 M. Of. nr. 541/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3578/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Happy Kinder"  
 din oraşul Beclean 
 M. Of. nr. 541/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3579/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Family Kids"  
 din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 533/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3580/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Căpşunik" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 541/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3581/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Little Kids"  
 din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 536/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3582/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Little London" din oraşul  
 Voluntari 
 M. Of. nr. 538/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3583/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Răsărit nr. 2" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 538/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3584/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Montessori Haus" din  
 municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 538/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3585/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Tree" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 538/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3586/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa lui David din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 538/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3587/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Winnie Academy" din  
 municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 538/25 mai 2021     
 O. nr. 3588/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Optima" din oraşul Voluntari 
 M. Of. nr. 538/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3589/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" din  
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 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 538/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3590/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul  
 Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 538/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3591/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Natanael din municipiul Suceava 
 M. Of. nr. 538/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3593/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 13-23 octombrie 2020 
 M. Of. nr. 550/27 mai 2021   
 
 O. nr. 3611/2021 

 Ordin pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului  
 universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii  
 universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,  
 tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2020-2021 
 M. Of. nr. 345/5 apr. 2021   
 
 O. nr. 3617/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Castelul Fermecat Olimpia"  
 din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 533/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3619/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Varlaam Mitropolitul" din  
 municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 541/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3620/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Explore 100" din comuna  
 Mogoşoaia 
 M. Of. nr. 538/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3621/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Universul Copiilor 2" din oraşul  
 Voluntari 
 M. Of. nr. 539/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3622/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Montessori" din municipiul  
 Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 536/24 mai 2021   
 
 O. nr. 3623/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Happy Children Academy"  
 din oraşul Voluntari 
 M. Of. nr. 540/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3624/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Luca" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 540/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3625/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  

 preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020 
 M. Of. nr. 540/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3626/2021 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020 
 M. Of. nr. 540/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3627/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit  
 "Rainbow Kids" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 540/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3630/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 octombrie-27 noiembrie 2020 
 M. Of. nr. 540/25 mai 2021   
 
 O. nr. 3651/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de  
 performanţă utilizaţi în evaluare 
 M. Of. nr. 414/20 apr. 2021   
 
 O. nr. 3654/2021 
 Ordin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică 
 M. Of. nr. 416/20 apr. 2021   
 
 O. nr. 3655/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 iulie-4 decembrie 2020 
 M. Of. nr. 553/28 mai 2021   
 
 O. nr. 3656/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020 
 M. Of. nr. 553/28 mai 2021   
 
 O. nr. 3657/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Bel Sorriso" din oraşul  
 Voluntari 
 M. Of. nr. 549/27 mai 2021   
 
 O. nr. 3658/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 noiembrie 2019-23 octombrie 2020 
 M. Of. nr. 563/2 iun. 2021   
 
 O. nr. 3674/2021 

 Ordin privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi  
 postliceal cu structura anului şcolar 2021-2022 
 M. Of. nr. 451/27 apr. 2021   
 
 O. nr. 3677/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-11 decembrie 2020 
 M. Of. nr. 547/27 mai 2021   
 
 O. nr. 3678/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Noel" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 549/27 mai 2021   
 
 O. nr. 3683/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Little London" Pipera din  
 oraşul Voluntari 
 M. Of. nr. 570/4 iun. 2021   
 
 O. nr. 3684/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020 
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 M. Of. nr. 547/27 mai 2021   
 
 O. nr. 3685/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020 
 M. Of. nr. 557/31 mai 2021   
 
 O. nr. 3687/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 septembrie-11 decembrie 2020 
 M. Of. nr. 557/31 mai 2021   
 
 O. nr. 3689/2021 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii  
 speciale "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat în anul şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 449/27 apr. 2021   
 
 O. nr. 3690/2021 

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor  
 bilingve româno-spaniole în anul şcolar 2020-2021 
 M. Of. nr. 433/23 apr. 2021   
 
 O. nr. 3696/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Socrates" din municipiul  
 Timişoara 
 M. Of. nr. 420/21 apr. 2021   
 
 O. nr. 3702/2021 
 Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial 
 M. Of. nr. 520/19 mai 2021   
 
 O. nr. 3715/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Euro Kid" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 636/29 iun. 2021   
 
 O. nr. 3723/2021 

 Ordin privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2021 pentru absolvenţii colegiilor naţionale militare  
 selectaţi pentru a participa la admiterea la academiile militare din Statele Unite ale Americii, care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu  
 examenul naţional de bacalaureat 2021 - sesiunea iunie-iulie 
 M. Of. nr. 454/28 apr. 2021   
 
 O. nr. 3747/2021 
 Ordin privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2021 
 M. Of. nr. 475/6 mai 2021   
 
 O. nr. 3749/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul  
 preuniversitar de stat în sesiunea 2021 
 M. Of. nr. 473/6 mai 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 551/27 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 3750/2021 

 Ordin privind instituirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale pentru  
 absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de  
 certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului  
 educaţiei naţionale nr. 4.435/2014 
 M. Of. nr. 479/10 mai 2021   
 
 O. nr. 3751/2021 

 Ordin privind instituirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării absolvenţilor  
 învăţământului liceal, filiera tehnologică, precum şi pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de  
 certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.  
 4.434/2014 
 M. Of. nr. 479/10 mai 2021   
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 O. nr. 3752/2021 

 Ordin privind instituirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor  
 ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a  
 examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică,  
 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011 
 M. Of. nr. 479/10 mai 2021   
 
 O. nr. 3759/2021 
 Ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina Limba hindi (Limba modernă 2) pentru clasele V-VIII (nivel gimnazial) 
 M. Of. nr. 550/27 mai 2021   
 
 O. nr. 3766/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020 
 M. Of. nr. 635/29 iun. 2021   
 
 O. nr. 3772/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Augustana "Jules Verne" din municipiul  
 Braşov 
 M. Of. nr. 696/14 iul. 2021   
 
 O. nr. 3773/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Colibri" din municipiul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 696/14 iul. 2021   
 
 O. nr. 3779/2021 

 Ordin pentru instituirea unor măsuri privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor  
 învăţământului postliceal şi modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a  
 absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ  
 superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014 
 M. Of. nr. 498/13 mai 2021   
 
 O. nr. 3782/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Wendy Kids" din  
 municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 658/2 iul. 2021   
 
 O. nr. 3820/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Dr. Lind" din localitatea  
 Câmpeniţa 
 M. Of. nr. 658/2 iul. 2021   
 
 O. nr. 3829/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Step by Step" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 663/5 iul. 2021   
 
 O. nr. 3832/2021 

 Ordin privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală  
 din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasa a  
 IX-a, învăţământ profesional, pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor: lutier, electrician auto,  
 operator montator subansamble 
 M. Of. nr. 598/16 iun. 2021   
 
 O. nr. 3833/2021 

 Ordin privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al  
 calificărilor: electrician auto şi operator montator subansamble 
 M. Of. nr. 603/17 iun. 2021   
 
 O. nr. 3842/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a  
 competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de bacalaureat 2021 
 M. Of. nr. 551/27 mai 2021   
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 O. nr. 3848/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Primară "Hänsel und Gretel" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 667/6 iul. 2021   
 
 O. nr. 3849/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program  
 prelungit "Sfântul Nicolae" din municipiul Curtea de Argeş 
 M. Of. nr. 663/5 iul. 2021   
 
 O. nr. 3851/2021 
 Ordin privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2021 
 M. Of. nr. 559/31 mai 2021   
 
 O. nr. 3857/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Institutului Teologic Creştin după Evanghelie "Timotheus" din  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 581/9 iun. 2021   
 
 O. nr. 3888/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale,  
 a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi 
 M. Of. nr. 661/5 iul. 2021   
 
 O. nr. 3910/2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" 
 M. Of. nr. 640/30 iun. 2021   
 
 O. nr. 3993/2021 

 Ordin privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învăţământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017  
 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 605/17 iun. 2021   
 
 O. nr. 4050/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de  
 conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat 
 M. Of. nr. 688/12 iul. 2021   
 
 O. nr. 4056/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kids Club Tei" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 760/4 aug. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 5094/2021  (M. Of. nr. 889/16 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 4059/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Riţa Veveriţa" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 760/4 aug. 2021   
 
 O. nr. 4060/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Universul Copiilor" din comuna  
 Domneşti 
 M. Of. nr. 760/4 aug. 2021   
 
 O. nr. 4061/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Palatul Copiilor" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 730/26 iul. 2021   
 
 O. nr. 4062/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Parohiei "Şerban Vodă" din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Şerban Vodă" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 730/26 iul. 2021   
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 O. nr. 4204/2021 

 Ordin pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării  
 achiziţionării de calculatoare şi venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2021 
 M. Of. nr. 677/8 iul. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 4484/2021  (M. Of. nr. 744/29 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 4373/2021 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul  
 Educaţiei şi Formării Profesionale 
 M. Of. nr. 881/14 sep. 2021   
 
 O. nr. 4426/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de  
 domiciliu 
 M. Of. nr. 715/20 iul. 2021   
 
 O. nr. 4469/2021 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de punere în aplicare a prevederilor art. 223 alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 M. Of. nr. 762/5 aug. 2021   
 
 O. nr. 4492/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal şi informal la  
 furnizori de formare profesională autorizaţi/centre de evaluare a competenţelor autorizate şi/sau alte autorităţi competente din statele  
 membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de  
 Nord, Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova 
 M. Of. nr. 820/26 aug. 2021   
 
 O. nr. 4597/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director  
 adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 771/10 aug. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 5195/2021  (M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 
 - O. nr. 5454/2021  (M. Of. nr. 979/13 oct. 2021) 
 - O. nr. 5822/2021  (M. Of. nr. 1201/17 dec. 2021) 
 - O. nr. 3026/2022  (M. Of. nr. 51/17 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 4610/2021 

 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Adămuş din comuna Adămuş pentru  
 Grădiniţa cu program normal din comuna Adămuş 
 M. Of. nr. 1176/13 dec. 2021   
 
 O. nr. 4617/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Militară de  
 Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 843/3 sep. 2021   
 
 O. nr. 4636/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Olga Gudynn Internaţional School - S.R.L. din municipiul Bucureşti  
 pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Olga Gudynn Internaţional School din oraşul Voluntari 
 M. Of. nr. 843/3 sep. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 4638/2021 

 Ordin privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic de predare din învăţământ, prevăzute în Legea-cadru nr.  
 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 M. Of. nr. 819/26 aug. 2021   
 
 O. nr. 4643/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Rio" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 843/3 sep. 2021   
 
 O. nr. 4644/2021 
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 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Sildor din municipiul Târgu Mureş pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "SD Bambi Magic" din municipiul Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 843/3 sep. 2021   
 
 O. nr. 4645/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Sweet Little Baby - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Sweet Baby" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 843/3 sep. 2021   
 
 O. nr. 4646/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale  
 unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-25 iunie 2021 
 M. Of. nr. 843/3 sep. 2021   
 
 O. nr. 4647/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Milenium Gaz - S.R.L. din municipiul Constanţa pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Victoria" din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 843/3 sep. 2021   
 
 O. nr. 4648/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Starlex Pro Tactic Study - S.R.L. din municipiul Constanţa pentru  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "KidoEra" din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 843/3 sep. 2021   
 
 O. nr. 4649/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala "Sfântul Ierarh Nicolae" din municipiul Arad 
 M. Of. nr. 846/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 4650/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale  
 unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 27 aprilie-16 iulie 2021 
 M. Of. nr. 846/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 4651/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Rizzolo din municipiul Sebeş pentru unitatea de învăţământ  
 preuniversitar particular Grădiniţa "Mirela" din municipiul Sebeş 
 M. Of. nr. 846/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 4652/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Strumf Kindergarten - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea  
 de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Academia Ştrumfilor" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 846/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 4653/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. ACAI ED CENTER - S.R.L. din oraşul Popeşti-Leordeni pentru  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Miles of Smiles" din oraşul Popeşti-Leordeni 
 M. Of. nr. 846/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 4654/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Alternative Educational Resources" din municipiul Braşov  
 pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori Braşov din municipiul Braşov 
 M. Of. nr. 846/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 4655/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Arkedo Kindergarten - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea  
 de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Arkedo Kindergarten & International School" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 846/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 4656/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Kind Education - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit "Lumea lui Momo" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 846/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 4657/2021 
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 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei Ecologice Green Filiala Bucureşti din municipiul Drăgăşani  
 pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Drăgăşani din municipiul Drăgăşani 
 M. Of. nr. 831/31 aug. 2021   
 
 O. nr. 4658/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Fridolin" din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic German "Idees" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 834/31 aug. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1208/20 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 4659/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei Rad Med Farm Speranţa din oraşul Luduş pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Med Farm Speranţa" din oraşul Luduş 
 M. Of. nr. 834/31 aug. 2021   
 
 O. nr. 4660/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Femeilor din Oltenia din oraşul Balş pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din oraşul Balş 
 M. Of. nr. 834/31 aug. 2021   
 
 O. nr. 4961/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Ariel Ovi" din municipiul Cluj-Napoca pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Ariel Ovi" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 842/3 sep. 2021   
 
 O. nr. 4963/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Montessori Schule" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 842/3 sep. 2021   
 
 O. nr. 4966/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Smart Kids" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 1012/22 oct. 2021   
 
 O. nr. 4967/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021 
 M. Of. nr. 862/9 sep. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1214/21 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 4969/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Magic World Kindergarten" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 850/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 4970/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Iani’s Club" din oraşul Buftea 
 M. Of. nr. 854/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 4971/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Top Kids" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 862/9 sep. 2021   
 
 O. nr. 4972/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "The Little Artist" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 841/2 sep. 2021   
 
 O. nr. 4974/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale  
 unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021 
  M. Of. nr. 890/16 sep. 2021 
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 O. nr. 4975/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul  
 Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 890/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 4976/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala Primară "Colibri" din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 860/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 4977/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Grădiniţa Roza Venerini" din municipiul Bacău pentru unitatea  
 de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Roza Venerini" din municipiul Bacău 
 M. Of. nr. 867/9 sep. 2021   
 
 O. nr. 4978/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul  
 Teoretic "Şcoala Europeană Bucureşti" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 882/14 sep. 2021   
 
 O. nr. 4979/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială "Planeta copiilor" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 863/9 sep. 2021   
 
 O. nr. 4980/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Kidz Academy din oraşul Cisnădie pentru unitatea de învăţământ  
 preuniversitar particular Grădiniţa "Kidz Academy" din oraşul Cisnădie 
 M. Of. nr. 863/9 sep. 2021   
 
 O. nr. 4981/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala Primară "School of London" din municipiul Constanţa 
 M. Of. nr. 891/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 4982/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Căsuţa Ştrumfilor - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "Căsuţa Ştrumfilor" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 868/10 sep. 2021   
 
 O. nr. 4983/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Gimnazială "Dr. Luca" din municipiul Brăila 
 M. Of. nr. 868/10 sep. 2021   
 
 O. nr. 4984/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Principesa Maria" din municipiul  
 Râmnicu Vâlcea 
 M. Of. nr. 899/20 sep. 2021   
 
 O. nr. 4985/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-25 iunie 2021 
 M. Of. nr. 879/14 sep. 2021   
 
 O. nr. 4986/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Cartea cu Poveşti" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 871/10 sep. 2021   
 
 O. nr. 4987/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "profesional" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Ploieşti 
  M. Of. nr. 885/15 sep. 2021 
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 O. nr. 4988/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Aripi pentru Succes" din municipiul Sibiu pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "FRAM" din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 871/10 sep. 2021   
 
 O. nr. 4989/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Române a Tinerilor cu Iniţiativă din municipiul Craiova pentru  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Româno-Britanică din municipiul Craiova 
 M. Of. nr. 885/15 sep. 2021    
 
 O. nr. 4990/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Monteclaris - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Program Prelungit "Monteclaris" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 899/20 sep. 2021   
 
 O. nr. 4991/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale  
 unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021 
 M. Of. nr. 885/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 4992/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin "Logos" din municipiul Bistriţa 
 M. Of. nr. 885/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 4993/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Bisericii Baptiste Maghiare din municipiul Zalău pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină "David" din municipiul Zalău 
 M. Of. nr. 885/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 4994/2021 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa nr. 69 din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 888/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 4995/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit  
 "Happy Hours" din comuna Berceni 
 M. Of. nr. 876/13 sep. 2021   
 
 O. nr. 4997/2021 

 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program normal "Roboţel" din municipiul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 903/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 4998/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Nico Dreamland Toys - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Nicoland" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 885/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 4999/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul  
 German "Hermann Oberth" din oraşul Voluntari 
 M. Of. nr. 885/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 5000/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Hipocrate" din municipiul  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 1012/22 oct. 2021   
 
 O. nr. 5002/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 mai-2 iulie 2021 
 M. Of. nr. 873/13 sep. 2021   
 



 

 3152

 O. nr. 5003/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Oneşti 
 M. Of. nr. 873/13 sep. 2021   
 
 O. nr. 5004/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Angel Kids" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 897/20 sep. 2021   
 
 O. nr. 5005/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Postliceală Sanitară "Doctor Luca" din comuna Cernica 
 M. Of. nr. 857/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5006/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little Diamonds" din municipiul  
 Craiova 
 M. Of. nr. 857/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5008/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Ana Lugojana" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 857/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5009/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Liberă Waldorf Sophia din  
 municipiul Braşov 
 M. Of. nr. 856/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5010/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Prems" din municipiul  
 Braşov 
 M. Of. nr. 857/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5011/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Hello Kids" din municipiul Ploieşti 
 M. Of. nr. 857/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5013/2021 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Centrul de Pedagogie Curativă din oraşul Simeria Veche 
 M. Of. nr. 888/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5017/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Lucas & Tudy - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Program Prelungit "Innababy" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 857/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5018/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale  
 unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-2 iulie 2021 
 M. Of. nr. 857/8 sep. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1243/29 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 5019/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Americano-Română din  
 municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 856/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5021/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea  
 "matematică-informatică", respectiv profilul "umanist", specializarea "ştiinţe sociale", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar  
 particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Agora" din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 856/8 sep. 2021   
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 O. nr. 5022/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "AMA" Bistriţa din municipiul Bistriţa pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Nina Kids" din municipiul Bistriţa 
 M. Of. nr. 856/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5023/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Pick Me - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "Pick Me Kindergarten" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 856/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5024/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Smaranda Educational din municipiul Bucureşti pentru unitatea  
 de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Max und Moritz" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 856/8 sep. 2021 
 
 
 
 O. nr. 5025/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Metaplast Education" din oraşul Titu pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Metaplast Education" din oraşul Titu 
 M. Of. nr. 888/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5026/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "F.E.G." din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 856/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5027/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale  
 unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021 
 M. Of. nr. 856/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5028/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Educaţie, Voluntariat, Implicare Socială şi Sănătate" din  
 municipiul Iaşi pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "EVISS" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 847/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 5029/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Happy Hearts Educations" din municipiul Cluj-Napoca pentru  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Happy Hearts" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 847/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 5030/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 mai-16 iulie 2021 
 M. Of. nr. 847/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 5031/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Maya şi Prietenii - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Maya şi Prietenii" din oraşul Otopeni 
 M. Of. nr. 847/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 5032/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Universităţii "Aurel Vlaicu" de stat din municipiul Arad pentru Şcoala  
 "Episcop Ioan Meţianu" din municipiul Arad 
 M. Of. nr. 897/20 sep. 2021   
 
 O. nr. 5033/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Bemindful Kids - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Bemindful Kids" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 847/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 5034/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Vane Fortuna - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Castelul zânelor" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 847/6 sep. 2021   
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 O. nr. 5035/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Educarium Labs - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Educarium" din oraşul Voluntari 
 M. Of. nr. 847/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 5036/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Arkedo Kindergarten - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea  
 de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Arkedo & International School" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 851/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5037/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale  
 unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 mai-16 iulie 2021 
 M. Of. nr. 847/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 5038/2021 
 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kitty" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 851/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5039/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Play to Learn" din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Explore 100" din oraşul Mogoşoaia 
 M. Of. nr. 851/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5041/2021 

 Ordin privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Ciprian Porumbescu"  
 din comuna Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava 
 M. Of. nr. 888/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5042/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "New Generation 2012" din municipiul Bucureşti pentru unitatea  
 de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Atlas" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 851/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5043/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Tim Educaţie Iaşi" din municipiul Iaşi pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Maria Montessori" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 851/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5044/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "DML GRUP România" din municipiul Piteşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Sfânta Muceniţă Filoteea" din municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 851/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5045/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "International Kids Academy"  
 din satul Roşu, comuna Chiajna 
 M. Of. nr. 851/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5046/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Ploieştiul în  
 culori" din municipiul Ploieşti 
 M. Of. nr. 851/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5047/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Explore 100" din oraşul  
 Mogoşoaia 
 M. Of. nr. 851/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5048/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "ST. Niklas" din comuna  
 Corbeanca, satul Tamaşi 
 M. Of. nr. 841/2 sep. 2021   
 
 O. nr. 5056/2021 
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 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "SEB" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 851/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5058/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale  
 unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 mai-6 august 2021 
 M. Of. nr. 904/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 5059/2021 
 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Maria Montessori" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 869/10 sep. 2021   
 
 O. nr. 5060/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie 2020-25 iunie 2021 
 M. Of. nr. 888/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5061/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Apollo Kids" din oraşul  
 Popeşti-Leordeni 
 M. Of. nr. 857/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5062/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 mai-25 iunie 2021 
 M. Of. nr. 869/10 sep. 2021   
 
 O. nr. 5063/2021 

 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Sfinţii Trei Ierarhi" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 857/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5070/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională din  
 municipiul Baia Mare 
 M. Of. nr. 904/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 5071/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Grădiniţa Speranţei" din municipiul Arad pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "John Huenergardt" din municipiul Arad 
 M. Of. nr. 904/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 5072/2021 

 Ordin privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din satul Hlincea,  
 comuna Ciurea, judeţul Iaşi 
 M. Of. nr. 888/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5073/2021 
 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Baptist "Emanuel" din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 903/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 5074/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" şi "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar  
 particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Agora" din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 903/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 5076/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-2 iulie 2021 
 M. Of. nr. 888/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5078/2021 
 Ordin privind desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Maryland" din municipiul Bucureşti 
  M. Of. nr. 903/21 sep. 2021 
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 O. nr. 5079/2021 

 Ordin privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin "Pro Deo" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 903/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 5081/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Centrului Român de Studii Sportiv-Educaţionale din municipiul Timişoara  
 pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală CRSSE Timişoara din municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 908/22 sep. 2021   
 
 O. nr. 5082/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Baptist  
 din municipiul Caransebeş 
 M. Of. nr. 943/2 oct. 2021   
 
 O. nr. 5083/2021 

 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Montessori Schule" din municipiul  
 Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 903/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 5084/2021 

 Ordin privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 din  
 municipiul Târnăveni 
 M. Of. nr. 865/9 sep. 2021   
 
 O. nr. 5085/2021 

 Ordin privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit  
 "Camigo" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 889/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5089/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021 
 M. Of. nr. 848/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 5092/2021 

 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.767/2015 privind acordarea autorizaţiei de  
 funcţionare provizorie S.C. Cem Alted - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Montessano" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 893/17 sep. 2021   
 
 O. nr. 5093/2021 

 Ordin privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Conil" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 893/17 sep. 2021   
 
 O. nr. 5096/2021 

 Ordin privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu"  
 din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 893/17 sep. 2021   
 
 O. nr. 5097/2021 

 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agroindustrial "Tamasi Aron" din  
 comuna Borş 
 M. Of. nr. 1180/14 dec. 2021   
 
 O. nr. 5098/2021 
 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Racşa 
 M. Of. nr. 893/17 sep. 2021   
 
 O. nr. 5102/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Constantin Ianculescu" din  
 comuna Cârcea 
  M. Of. nr. 889/16 sep. 2021 
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 O. nr. 5103/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Apple Tree Edu - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Apple Tree" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 908/22 sep. 2021   
 
 O. nr. 5104/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Kids World Nursery School" din municipiul Bucureşti pentru  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Kids’ World" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 889/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5105/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program  
 prelungit "Dandelion" din oraşul Băicoi 
 M. Of. nr. 890/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5106/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala primară "Questfield" din oraşul  
 Voluntari 
 M. Of. nr. 908/22 sep. 2021   
 
 O. nr. 5107/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Primară "Iepuraşul Bocănilă" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 908/22 sep. 2021   
 
 O. nr. 5108/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Tucorom Construct - S.R.L. din oraşul Popeşti-Leordeni pentru  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Little Smile" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 894/17 sep. 2021   
 
 O. nr. 5109/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit Ortodoxă  
 "Sfânta Ecaterina" din municipiul Mediaş 
 M. Of. nr. 889/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5110/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Bernath Jozsef - Reformatus" din oraşul Valea lui Mihai pentru  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Aranykapu" din oraşul Valea lui Mihai 
 M. Of. nr. 894/17 sep. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1165/8 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 5111/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Pestalozzi Kolleg din municipiul Sibiu pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Colegiul "Pestalozzi" din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 889/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5112/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale  
 unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 mai-9 iulie 2021 
 M. Of. nr. 889/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5113/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "construcţii, instalaţii  
 şi lucrări publice", calificarea profesională "instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar  
 de stat Liceul Tehnologic "Dimitrie Filipescu" din municipiul Buzău 
 M. Of. nr. 879/14 sep. 2021   
 
 O. nr. 5114/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Grădiniţa Irina - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit "Irina" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 908/22 sep. 2021   
 
 O. nr. 5115/2021 
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 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei "Profesia" din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Liceul "Profesia" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 879/14 sep. 2021   
 
 O. nr. 5116/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Educatia Moderna" din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Ina" din oraşul Voluntari 
 M. Of. nr. 879/14 sep. 2021   
 
 O. nr. 5117/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Me Bumbleebee - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mini Me Joy" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 879/14 sep. 2021   
 
 O. nr. 5118/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Kids Happy Land" din comuna Dumbrăviţa pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mogâldeaţă" din comuna Dumbrăviţa 
 M. Of. nr. 879/14 sep. 2021   
 
 O. nr. 5119/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit  
 "Wonderland 2" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 908/22 sep. 2021   
 
 O. nr. 5120/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Centrul de Sănătate şi Medicină Preventivă" din municipiul  
 Târgu Mureş pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Vasile Dan" din comuna Ceuaşu de  
 Câmpie, satul Câmpeniţa, judeţul Mureş 
 M. Of. nr. 903/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 5121/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Bergman Timişoara" din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş,  
 pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bergman Nature Kindergarden" din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 903/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 5122/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Playful  
 Learning" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 900/20 sep. 2021   
 
 O. nr. 5123/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Primary Education Concept - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit "Little Education Concept" din municipiul  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 900/20 sep. 2021   
 
 O. nr. 5124/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Helikon-Bucureşti" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 900/20 sep. 2021   
 
 O. nr. 5125/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Ruffy Strumfi - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit "Ruffy Strumfi" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 889/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5126/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Teofil" din municipiul Cluj-Napoca pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Teofil" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 900/20 sep. 2021   
 
 O. nr. 5127/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Educaţie Sustenabilă" din municipiul Cluj-Napoca pentru  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Rainbow" din municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 900/20 sep. 2021   
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 O. nr. 5128/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Magic Mic & Sic - S.R.L. din oraşul Popeşti-Leordeni pentru unitatea  
 de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Miniplay" din oraşul Popeşti-Leordeni 
 M. Of. nr. 900/20 sep. 2021   
 
 O. nr. 5129/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Edugraduate" din municipiul Oradea pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Edugraduate" din municipiul Oradea 
 M. Of. nr. 894/17 sep. 2021   
 
 O. nr. 5130/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Smart Kid’s World - S.R.L. din municipiul Ploieşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "Smart Kid’s World" din municipiul Ploieşti 
 M. Of. nr. 894/17 sep. 2021   
 
 O. nr. 5131/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Ep. Dr. Alexandru Rusu"  
 din municipiul Baia Mare 
 M. Of. nr. 894/17 sep. 2021   
 
 O. nr. 5132/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Bambi" din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, pentru unitatea  
 de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Bambi" din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş 
 M. Of. nr. 908/22 sep. 2021   
 
 O. nr. 5133/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Montessori" Timişoara din municipiul Timişoara pentru  
 unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Montessori Haus" din municipiul Timişoara 
 M. Of. nr. 894/17 sep. 2021   
 
 O. nr. 5134/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Regatul Poveştilor - Grădiniţa Particulară din municipiul Focşani  
 pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Regatul Poveştilor" din municipiul Focşani 
 M. Of. nr. 894/17 sep. 2021   
 
 O. nr. 5135/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Şcoala Postliceală F.E.G. "Education" din municipiul Fălticeni 
 M. Of. nr. 908/22 sep. 2021   
 
 O. nr. 5136/2021 

 Ordin privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională din  
 municipiul Baia Mare 
 M. Of. nr. 899/20 sep. 2021   
 
 O. nr. 5137/2021 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Popeşti-Leordeni 
 M. Of. nr. 889/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5138/2021 

 Ordin privind acreditarea, organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învăţământul  
 preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 
 M. Of. nr. 829/30 aug. 2021   
 
 O. nr. 5142/2021 

 Ordin privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru  
 anul şcolar 2022-2023 
 M. Of. nr. 915/24 sep. 2021   
 
 O. nr. 5149/2021 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021-2022 
 M. Of. nr. 852/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5150/2021 
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 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023 
 M. Of. nr. 869/10 sep. 2021   
 
 O. nr. 5151/2021 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2022 
 M. Of. nr. 859/8 sep. 2021   
 
 O. nr. 5152/2021 

 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul  
 profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 
 M. Of. nr. 852/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5153/2021 
 Ordin privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de studiu din învăţământul liceal 
 M. Of. nr. 842/3 sep. 2021   
 
 O. nr. 5154/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ  
 preuniversitar 
 M. Of. nr. 887/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 5157/2021 
 Ordin privind implementarea catalogului electronic în şcoli-pilot 
 M. Of. nr. 852/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5158/2021 
 Ordin privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru "Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr" din Bucureşti 
 M. Of. nr. 853/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5159/2021 
 Ordin privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru "Şcoala Gimnazială Ion Neculce" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 852/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5160/2021 
 Ordin privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru "Şcoala Gimnazială Dimitrie Cantemir" din municipiul Baia Mare 
 M. Of. nr. 852/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 5161/2021 
 Ordin privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru "Şcoala Gimnazială nr. 1" din localitatea Curcani, judeţul Călăraşi 
 M. Of. nr. 903/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 5162/2021 

 Ordin privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru "Şcoala Gimnazială Gheorghe Vernescu" din municipiul Râmnicu Sărat, judeţul  
 Buzău 
 M. Of. nr. 903/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 5163/2021 
 Ordin privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru "Şcoala Gimnazială Româno-Finlandeză" din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 903/21 sep. 2021   
 
 O. nr. 5164/2021 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa nr. 1 din oraşul Otopeni 
 M. Of. nr. 849/6 sep. 2021   
 
 O. nr. 5171/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Grădiniţa "Surorile Providenţei" din municipiul Iaşi 
 M. Of. nr. 971/12 oct. 2021   
 
 O. nr. 5172/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Miko" din  
 municipiul Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 971/12 oct. 2021   
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 O. nr. 5236/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii Politehnica din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de  
 doctorat 
 M. Of. nr. 888/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5239/2021 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul  
 preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 
 M. Of. nr. 887/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 5255/2021 
 Ordin privind verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016 
 M. Of. nr. 888/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5267/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti în vederea organizării  
 programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 888/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 5301/2021 

 Ordin privind aprobarea Programei pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar - Religie  
 ortodoxă 
 M. Of. nr. 928/29 sep. 2021   
 
 O. nr. 5302/2021 

 Ordin privind aprobarea Programei pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate  
 în învăţământul preuniversitar - Religie ortodoxă 
 M. Of. nr. 935/30 sep. 2021   
 
 O. nr. 5323/2021 

 Ordin privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenţii masteranzi înmatriculaţi la programele de studii de master didactic, cu  
 finanţare de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru cifra de  
 şcolarizare aprobată anual pentru aceste programe de studii, prin hotărâre a Guvernului 
 M. Of. nr. 966/9 oct. 2021   
 
 O. nr. 5327/2021 

 Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar  
 2021-2022 
 M. Of. nr. 974/12 oct. 2021   
 
 O. nr. 5486/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Bergman" din municipiul Bucureşti pentru unitatea de  
 învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Bergman Nature Kindergarden" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 1187/15 dec. 2021   
 
 O. nr. 5490/2021 
 Ordin pentru instituirea unor măsuri în învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 1012/22 oct. 2021   
 
 O. nr. 5492/2021 
 Ordin privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de metaranking 
 M. Of. nr. 1067/8 nov. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 5597/2021  (M. Of. nr. 1098/18 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 5493/2021 
 Ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina Limba hindi - Limba modernă 2, clasele a IX-a-a XII-a (nivel liceal) 
 M. Of. nr. 1044/2 nov. 2021   
 
 O. nr. 5496/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii Naţionale de Arte "George Enescu" din Iaşi în vederea organizării programelor de studii  
 universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 1067/8 nov. 2021   
 
 O. nr. 5497/2021 
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 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti în vederea  
 organizării programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 1067/8 nov. 2021   
 
 O. nr. 5498/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu în vederea organizării programelor de studii universitare de  
 doctorat 
 M. Of. nr. 1062/5 nov. 2021   
 
 O. nr. 5499/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti în vederea organizării programelor  
 de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 1067/8 nov. 2021   
 
 O. nr. 5500/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca în vederea organizării programelor de studii universitare de  
 doctorat 
 M. Of. nr. 1067/8 nov. 2021   
 
 O. nr. 5502/2021 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Constantin Şerban" din oraşul Aleşd 
 M. Of. nr. 1187/15 dec. 2021   
 
 O. nr. 5503/2021 
 Ordin privind desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Phoenix" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 1234/28 dec. 2021   
 
 O. nr. 5504/2021 
 Ordin privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 1187/15 dec. 2021   
 
 O. nr. 5511/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa  
 efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în  
 vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 
 M. Of. nr. 1047/2 nov. 2021   
 
 O. nr. 5513/2021 

 Ordin privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul  
 profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023, a modelelor proiectelor cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul  
 profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a  
 Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială, precum şi a modelului "Situaţia solicitărilor operatorilor  
 economici şi a propunerilor de cifre de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, pentru anul şcolar 2022-2023" 
 M. Of. nr. 1037/29 oct. 2021   
 
 O. nr. 5514/2021 

 Ordin privind schimbarea sediului Grădiniţei cu program normal din satul Laslău Mare, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar  
 de stat Şcoala Gimnazială "Sf. Nicolae" din satul Laslău Mare 
 M. Of. nr. 1187/15 dec. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 93/31 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 5549/2021 
 Ordin privind structura anului şcolar 2021-2022 
 M. Of. nr. 1064/5 nov. 2021   
 
 O. nr. 5566/2021 

 Ordin privind aprobarea Listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2021-2022, în condiţiile  
 legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II) şi pentru  
 stabilirea instituţiilor de învăţământ superior care organizează probe ale examenelor în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I în  
 învăţământul preuniversitar 
 M. Of. nr. 1081/11 nov. 2021   
 
 O. nr. 5567/2021 
 Ordin privind extinderea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Româno-Americană din municipiul Bacău 
  M. Of. nr. 1180/14 dec. 2021 
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 O. nr. 5574/2021 

 Ordin privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în  
 Învăţământul Superior 
 M. Of. nr. 1103/19 nov. 2021   
 
 O. nr. 5578/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul  
 şcolar 2022-2023 
 M. Of. nr. 1086/12 nov. 2021   
 
 O. nr. 5603/2021 
 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Heidi" din municipiul Braşov 
 M. Of. nr. 1180/14 dec. 2021   
 
 O. nr. 5604/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării Universităţii "Spiru Haret" din municipiul Bucureşti pentru Colegiul Universitar "Spiru Haret" din  
 municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021   
 
 O. nr. 5606/2021 

 Ordin privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Apollo Kids" din localitatea  
 Popeşti-Leordeni 
 M. Of. nr. 1176/13 dec. 2021   
 
 O. nr. 5626/2021 

 Ordin privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul  
 I) finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2021-2022 
 M. Of. nr. 1147/2 dec. 2021   
 
 O. nr. 5662/2021 

 Ordin privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "turism şi  
 alimentaţie", calificările profesionale "ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie" şi "bucătar" din cadrul unităţii de învăţământ  

 preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din oraşul Breaza 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5705/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Grădiniţa "Insula Copilăriei" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5706/2021 

 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea  
 profesională "asistent medical generalist" şi calificarea profesională "asistent medical de farmacie" pentru unitatea de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala Postliceală "F.E.G. Education" din municipiul Târgu Jiu 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5707/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Grădiniţa "Diana" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5708/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Allegria" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5709/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala "Anima" din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5710/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Kinderfreude" din municipiul Cluj-Napoca 



 

 3164

 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5711/2021 

 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala  
 Gimnazială "Zeppelin Schule" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5716/2021 

 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "comerţ", calificarea profesională  
 "recepţioner-distribuitor" pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din  
 municipiul Ploieşti 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5717/2021 

 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala  
 Primară "Discovery Kids" din municipiul Râmnicu Vâlcea 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5718/2021 

 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular  
 Grădiniţa "Castelul Copiilor" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5721/2021 

 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", filiera "vocaţională", profilul "pedagogic", calificarea  
 profesională "învăţător-educator" pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Romano-Catolic "Sf. Francisc de  
 Assisi" din municipiul Roman 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5722/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Grădiniţa "Iepuraşul cel Isteţ" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2022   
 
 O. nr. 5723/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Arons" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5724/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Şcoala Primară "Lexford" din localitatea Ştefăneştii Noi 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5725/2021 

 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular  
 Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "Benthal" din municipiul Bacău 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5726/2021 

 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "mecanică", calificarea profesională "mecanic  
 auto" pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" din municipiul Suceava 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5727/2021 

 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "mecanică", calificarea profesională "mecanic  
 agricol", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" din comuna Mihai Viteazu 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5728/2021 

 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular  
 Grădiniţa "Sfântul Nicolae" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5729/2021 
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 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular  
 Grădiniţa "Illo" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5730/2021 

 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular  
 Grădiniţa cu program prelungit "Curcubeul Poveştilor" din municipiul Sibiu 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5731/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "liceal", filiera "teoretică", profilul "real",  
 specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Pontus Euxinus" Lumina din  
 comuna Lumina 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5732/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "estetica şi igiena  
 corpului omenesc", calificarea profesională "stilist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Petru Muşat"  
 din municipiul Suceava 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5734/2021 

 Ordin privind neacordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", filiera "teoretică", profilul "umanist", specializarea "filologie"  
 din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Victoria" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5735/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă  
 pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalist", "asistent medical de farmacie" şi "asistent medical  
 balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul "Nicolae Paulescu" din  
 municipiul Buzău 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5736/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Fluturaşii Veseli" din municipiul Sighetu Marmaţiei 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022     
 O. nr. 5738/2021 

 Ordin privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ  
 preuniversitar particular Grădiniţa "Toma Aslan" din municipiul Piteşti 
 M. Of. nr. 126/8 feb. 2022   
 
 O. nr. 5774/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi în vederea organizării programelor de studii universitare de  
 doctorat 
 M. Of. nr. 1235/28 dec. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 82/27 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 5775/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Academiei de Studii Economice din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii  
 universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 8/4 ian. 2022   
 
 O. nr. 5776/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii  
 universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 20/6 ian. 2022   
 
 O. nr. 5795/2021 

 Ordin pentru stabilirea cadrului de implementare în învăţământul preuniversitar a programelor Erasmus+ şi Corpul European de  
 Solidaritate 
 M. Of. nr. 15/6 ian. 2022   
 
 O. nr. 5823/2021 
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 Ordin privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a  
 instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022 
 M. Of. nr. 8/4 ian. 2022   
 
 O. nr. 5824/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor  
 de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2022 
 M. Of. nr. 38/13 ian. 2022   
 
 O. nr. 5825/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ  
 superior de stat, pentru anul 2022 
 M. Of. nr. 29/10 ian. 2022   
 
 O. nr. 5835/2021 
 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii din Craiova în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5836/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti în vederea organizării programelor  
 de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5837/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti în vederea organizării  
 programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5838/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi în vederea organizării programelor de studii universitare  
 de doctorat 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5839/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Petrol-Gaze" din Ploieşti în vederea organizării programelor de studii universitare de  
 doctorat 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5840/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în vederea organizării  
 programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5841/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României"  
 din Timişoara în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5842/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Vest din Timişoara în vederea organizării programelor de studii universitare de  
 doctorat 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5843/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova în vederea organizării programelor de studii  
 universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5844/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii  
 universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5845/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Academiei Naţionale de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca în vederea organizării  
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 programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5846/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Arte din Târgu Mureş în vederea organizării programelor de studii universitare de  
 doctorat 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5851/2021 

 Ordin privind acordarea acreditării Universităţii Politehnica din Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala  
 Primară "Politehnica" din municipiul Bucureşti 
 M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021   
 
 O. nr. 5852/2021 

 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor  
 învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din  
 învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2022 
 M. Of. nr. 55/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5856/2021 

 Ordin privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul  
 României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare  
 de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din  
 altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ, precum şi pentru aprobarea  
 unor formulare 
 M. Of. nr. 14/5 ian. 2022   
 
 O. nr. 5870/2021 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 
 M. Of. nr. 8/4 ian. 2022 
 Modificări: 
 - O. nr. 3073/2022  (M. Of. nr. 99/31 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 5945/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Medicină şi Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş  
 în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 49/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5946/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii  
 universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 49/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5947/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca în vederea organizării  
 programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 49/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5948/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca în vederea organizării programelor de studii  
 universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 49/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5949/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii  
 universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 49/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5950/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău în vederea organizării programelor de studii universitare  
 de doctorat 
 M. Of. nr. 49/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5951/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" din Bucureşti în vederea organizării programelor de  
 studii universitare de doctorat 
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 M. Of. nr. 49/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5952/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Academiei Tehnice Militare "Ferdinand I" din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii  
 universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 49/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5953/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca în vederea organizării  
 programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 49/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5954/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti în vederea organizării  
 programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 49/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5955/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare  
 de doctorat 
 M. Of. nr. 49/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5956/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi în vederea organizării programelor de studii  
 universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 49/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5957/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în vederea organizării programelor de studii  
 universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 27/10 ian. 2022   
 
 O. nr. 5958/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad în vederea organizării programelor de studii universitare de  
 doctorat 
 M. Of. nr. 27/10 ian. 2022   
 
 O. nr. 5959/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi în vederea organizării programelor  
 de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 27/10 ian. 2022   
 
 O. nr. 5978/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Ovidius" din Constanţa în vederea organizării programelor de studii universitare de  
 doctorat 
 M. Of. nr. 47/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5979/2021 
 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii din Oradea în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 47/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5980/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Transilvania" din Braşov în vederea organizării programelor de studii universitare de  
 doctorat 
 M. Of. nr. 47/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5981/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Politehnica" Timişoara în vederea organizării programelor de studii universitare de  
 doctorat 
 M. Of. nr. 47/17 ian. 2022   
 
 O. nr. 5982/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Valahia" din Târgovişte în vederea organizării programelor de studii universitare de  
 doctorat 
  M. Of. nr. 47/17 ian. 2022 
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 O. nr. 5983/2021 
 Ordin privind menţinerea acreditării Academiei Române în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 52/18 ian. 2022   
 
 O. nr. 5984/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti în vederea organizării  
 programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 52/18 ian. 2022   
 
 O. nr. 5985/2021 
 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii din Petroşani în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 57/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5986/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca în vederea organizării programelor de studii  
 universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 57/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5987/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara în vederea organizării  
 programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 57/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5988/2021 

 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava în vederea organizării programelor de studii universitare  
 de doctorat 
 M. Of. nr. 57/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5989/2021 
 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii din Piteşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 57/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 5990/2021 
 Ordin privind menţinerea acreditării Universităţii din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat 
 M. Of. nr. 57/19 ian. 2022   
 
 O. nr. 6000/2021 

 Ordin privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) şi a Metodologiei de implementare şi utilizare a  
 modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii 
 M. Of. nr. 1252/30 dec. 2021   
 
 O. nr. 6031/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit  
 de instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale,  
 precum şi condiţiile necesare acordării acestuia 
 M. Of. nr. 37/13 ian. 2022   
 
 O. nr. 6864/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învăţare, predare şi evaluare în învăţământul  
 preuniversitar 
 M. Of. nr. 579/8 iun. 2021   
 MINISTERUL EDUCAŢIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 5338/2015/2021 
 Ordin pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă  
 epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 942/1 oct. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 947/5 oct. 2021) - rectifică nr. ordinului 
 Modificări: 
 - O. nr. 5349/2041/2021  (M. Of. nr. 956/6 oct. 2021) 
 - O. nr. 5558/2389/2021  (M. Of. nr. 1064/5 nov. 2021) 
 - O. nr. 5608/2506/2021  (M. Of. nr. 1105/19 nov.  
 2021) 
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 - O. nr. 3030/82/2022  (M. Of. nr. 44/14 ian. 2022) 
 
 

- O. nr. 3076/212/2022  (M. Of. nr. 103/1 feb. 2022) 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 O. nr. 3090/2021 
 Ordin pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar 
 M. Of. nr. 23/8 ian. 2021   
 MINISTERUL ENERGIEI 
 
 O. nr. 64/2021 

 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru autorizarea auditorilor energetici persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice,  
 atestarea managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice, pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei/atestatului,  
 pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei/atestatului sau al deciziei de prelungire a autorizaţiei/atestatului, pentru modificarea  
 autorizaţiei/atestatului 
 M. Of. nr. 237/9 mar. 2021   
 
 O. nr. 481/2021 

 Ordin privind desemnarea Direcţiei implementare scheme de ajutor de stat din Direcţia generală ajutor de stat şi fonduri europene din  
 cadrul Ministerului Energiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului  
 instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră  
 atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea  
 întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze  
 cu efect de seră în preţul energiei electrice 
 M. Of. nr. 565/2 iun. 2021   
 
 O. nr. 482/2021 

 Ordin privind desemnarea Direcţiei implementare scheme de ajutor de stat din Direcţia generală ajutor de stat şi fonduri europene din  
 cadrul Ministerului Energiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului  
 nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii  
 nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 M. Of. nr. 565/2 iun. 2021   
 
 O. nr. 654/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile, termenele şi condiţiile în care statul român, prin Ministerul Energiei,  
 achită sumele reprezentând plăţi compensatorii datorate de operatorii economici nominalizaţi în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ca  
 urmare a aplicării programului de decarbonare şi de închidere a minelor în perioada 2019-2032 
 M. Of. nr. 703/15 iul. 2021   
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 28/2021 

 Ordin privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020 şi pentru  
 modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 31/12 ian. 2021   
 
 O. nr. 58/2021 

 Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale  

 operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile 
 M. Of. nr. 66/21 ian. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 85/2022  (M. Of. nr. 100/1 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 113/2021 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 februarie 2021 
 M. Of. nr. 100/29 ian. 2021   
 
 O. nr. 122/2021 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie  
 2021 
 M. Of. nr. 127/8 feb. 2021   
 
 O. nr. 189/2021 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2021 
  M. Of. nr. 130/8 feb. 2021 
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 O. nr. 229/2021 

 Ordin privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 1-19 martie 2021,  
 în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice  
 emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi  
 supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020 
 M. Of. nr. 190/25 feb. 2021   
 
 O. nr. 230/2021 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii martie  
 2021 
 M. Of. nr. 190/25 feb. 2021   
 
 O. nr. 253/2021 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 martie 2021 
 M. Of. nr. 195/26 feb. 2021   
 
 O. nr. 257/2021 
 Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete 
 M. Of. nr. 196/26 feb. 2021   
 
 O. nr. 267/2021 
 Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate 
 M. Of. nr. 258/15 mar. 2021   
 
 O. nr. 398/2021 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna martie 2021 
 M. Of. nr. 257/15 mar. 2021   
 
 O. nr. 441/2021 

 Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză în cadrul programului "Noua casă", al  
 comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, al  
 comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a  
 întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi al comisionului de administrare şi al  
 comisionului de risc în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE Şl  
 UTILAJE" 
 M. Of. nr. 302/25 mar. 2021   
 
 O. nr. 460/2021 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie  
 2021 
 M. Of. nr. 323/30 mar. 2021   
 
 O. nr. 461/2021 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 aprilie 2021 
 M. Of. nr. 323/30 mar. 2021   
 
 O. nr. 482/2021 

 Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până  
 la 3,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 12 ani şi 20 de ani, în cadrul Programului-cadru de  
 emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei 
 M. Of. nr. 357/7 apr. 2021   
 
 O. nr. 494/2021 

 Ordin privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi  
 completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice 
 M. Of. nr. 404/16 apr. 2021   
 
 O. nr. 503/2021 

 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul  
 ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 
  M. Of. nr. 429/23 apr. 2021 
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 O. nr. 528/2021 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 mai 2021 
 M. Of. nr. 455/28 apr. 2021   
 
 O. nr. 534/2021 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii mai 2021 
 M. Of. nr. 465/4 mai 2021   
 
 O. nr. 577/2021 
 Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor juridice străine 
 M. Of. nr. 520/19 mai 2021   
 
 O. nr. 593/2021 

 Ordin privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de  
 ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 din bugetul  
 Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. -  
 IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea "Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a  
 Schemei de ajutor de stat asociate acestuia", a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al  
 înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2021 
 M. Of. nr. 548/27 mai 2021   
 
 O. nr. 607/2021 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 iunie 2021 
 M. Of. nr. 560/31 mai 2021   
 
 O. nr. 609/2021 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iunie  
 2021 
 M. Of. nr. 566/3 iun. 2021   
 
 O. nr. 630/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform  
 Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, emisă în  
 baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului  
 comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia 
 M. Of. nr. 589/11 iun. 2021   
 
 O. nr. 691/2021 

 Ordin privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 22 iunie-12 iulie  
 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane  
 fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi  
 supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020 
 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021   
 
 O. nr. 735/2021 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  

 iulie 2021 
 M. Of. nr. 637/29 iun. 2021   
 
 O. nr. 762/2021 
 Ordin pentru reglementarea unor aspecte contabile 
 M. Of. nr. 697/14 iul. 2021   
 
 O. nr. 763/2021 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici 
 M. Of. nr. 699/15 iul. 2021   
 
 O. nr. 857/2021 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlului de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa  
 de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 M. Of. nr. 772/10 aug. 2021 
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 O. nr. 874/2021 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii august  
 2021 
 M. Of. nr. 739/28 iul. 2021   
 
 O. nr. 904/2021 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 august 2021 
 M. Of. nr. 745/30 iul. 2021   
 
 O. nr. 991/2021 

 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de  
 ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 5 
 M. Of. nr. 853/7 sep. 2021   
 
 O. nr. 1040/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate  
 unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri  
 fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care  
 stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în  
 bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 
 M. Of. nr. 803/20 aug. 2021   
 
 O. nr. 1059/2021 
 Ordin privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale 
 M. Of. nr. 883/14 sep. 2021   
 
 O. nr. 1068/2021 
 Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna august 2021 
 M. Of. nr. 815/25 aug. 2021   
 
 O. nr. 1080/2021 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 septembrie 2021 
 M. Of. nr. 829/30 aug. 2021   
 
 O. nr. 1081/2021 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii  
 septembrie 2021 
 M. Of. nr. 827/30 aug. 2021   
 
 O. nr. 1122/2021 

 Ordin privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 13 septembrie-1  
 octombrie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor  
 persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti -  
 S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020 
 M. Of. nr. 866/9 sep. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 984/14 oct. 2021) 
    
 O. nr. 1169/2021 

 Ordin privind aprobarea Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de  
 stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 6 
 M. Of. nr. 934/30 sep. 2021   
 
 O. nr. 1171/2021 

 Ordin pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 20 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la  
 rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 
 M. Of. nr. 914/24 sep. 2021   
 
 O. nr. 1227/2021 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
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 octombrie 2021 
 M. Of. nr. 939/1 oct. 2021   
 
 O. nr. 1228/2021 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii octombrie  
 2021 
 M. Of. nr. 939/1 oct. 2021   
 
 O. nr. 1233/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia Naţională de  
 Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de  
 structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei 
 M. Of. nr. 998/19 oct. 2021   
 
 O. nr. 1240/2021 
 Ordin privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic 
 M. Of. nr. 999/20 oct. 2021   
 
 O. nr. 1341/2021 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii noiembrie  
 2021 
 M. Of. nr. 1034/29 oct. 2021   
 
 O. nr. 1342/2021 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 noiembrie 2021 
 M. Of. nr. 1034/29 oct. 2021   
 
 O. nr. 1345/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) şi  
 ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 1041/1 nov. 2021   
 
 O. nr. 1365/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de  
 primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura  
 electronică RO e-Factura 
 M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021   
 
 O. nr. 1366/2021 

 Ordin pentru aprobarea Specificaţiilor tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - ROcIUS - şi a regulilor  
 operaţionale specifice aplicabile la nivel naţional 
 M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021   
 
 O. nr. 1420/2021 
 Ordin privind publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor cu caracter public 
 M. Of. nr. 1108/22 nov. 2021   
 
 O. nr. 1427/2021 

 Ordin privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 18 noiembrie-10  
 decembrie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor  
 persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti -  
 S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020 
 M. Of. nr. 1088/15 nov. 2021   
 
 O. nr. 1458/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de depunere, manipulare şi depozitare a bunurilor care constau în obiecte de metale preţioase şi pietre  
 preţioase, sechestrate şi ridicate de organul de executare silită sau de executorul fiscal, după caz, în condiţiile Codului de procedură  
 fiscală, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului care au calitatea de depozitar al acestora 
 M. Of. nr. 1186/15 dec. 2021   
 
 O. nr. 1477/2021 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 decembrie 2021 
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 M. Of. nr. 1135/26 nov. 2021   
 
 O. nr. 1489/2021 

 Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului  
 şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii  
 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021   
 
 O. nr. 1518/2021 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2021 
 M. Of. nr. 1203/20 dec. 2021   
 
 O. nr. 1526/2021 

 Ordin pentru stabilirea atribuţiilor de detaliu, fluxului informaţional, metodologiei de lucru, modelului şi conţinutului actelor şi ale unor  
 formulare utilizate în activitatea de inspecţie desfăşurată în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul  
 intern/managerial şi controlul financiar preventiv 
 M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021   
 
 O. nr. 1536/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 
 M. Of. nr. 1193/16 dec. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 1568/2021  (M. Of. nr. 1214/21 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 1590/2021 

 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii  
 ianuarie 2022 
 M. Of. nr. 1256/31 dec. 2021   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 438/2782/2021 
 Ordin pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2021 
 M. Of. nr. 327/31 mar. 2021   
 
 O. nr. 1096/3453/2021 
 Ordin pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2021 
 M. Of. nr. 900/20 sep. 2021   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL ENERGIEI 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 1582/1337/1986/2021 
 Ordin pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiei prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi  
 gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de  
 facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 1241/29 dec. 2021   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 449/257/2021 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2021 
 M. Of. nr. 428/22 apr. 2021   
 
 O. nr. 450/258/2021 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021 
 M. Of. nr. 428/22 apr. 2021     
 O. nr. 1244/901/2021 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2021 
 M. Of. nr. 956/6 oct. 2021   
 
 O. nr. 1245/902/2021 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2021 
 M. Of. nr. 956/6 oct. 2021   
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 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 203/207/188/2021 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a  
 contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
 M. Of. nr. 174/19 feb. 2021   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 

 O. nr. 1593/1239/2021 
 Ordin privind constituirea comitetului de monitorizare a reformei sistemului public de pensii potrivit Planului naţional de redresare şi  
 rezilienţă 
 M. Of. nr. 1246/30 dec. 2021   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 14/2021 

 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 "Declaraţie unică privind  
 impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" 
 M. Of. nr. 33/12 ian. 2021   
 
 O. nr. 15/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea  
 entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse  
 private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 34/12 ian. 2021   
 
 O. nr. 239/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b)  
 sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 182/23 feb. 2021   
 
 O. nr. 393/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de  
 taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de  
 înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul  
 fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor  
 impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 M. Of. nr. 286/22 mar. 2021   
 
 O. nr. 398/2021 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului şi modalităţii de gestionare a formularului "Fişa capacităţii de cazare" 
 M. Of. nr. 270/18 mar. 2021   
 
 O. nr. 470/2021 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi  
 entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" 
 M. Of. nr. 336/2 apr. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 90/2022  (M. Of. nr. 104/2 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 632/2021 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 M. Of. nr. 464/4 mai 2021   
 
 O. nr. 653/2021 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi a modalităţii de depunere şi gestionare a formularului 711 "Declaraţie de regularizare pentru  
 cheltuielile cu educaţia timpurie" 
 M. Of. nr. 429/23 apr. 2021   
 
 O. nr. 922/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior 
 M. Of. nr. 656/2 iul. 2021   
 
 O. nr. 1019/2021 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul  
 şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA 
 M. Of. nr. 652/1 iul. 2021   
 
 O. nr. 1036/2021 

 Ordin pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat în activitatea de  
 verificare a situaţiei fiscale personale 
 M. Of. nr. 702/15 iul. 2021   
 
 O. nr. 1071/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură  
 fiscală 
 M. Of. nr. 703/15 iul. 2021   
 
 O. nr. 1159/2021 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile  
 consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic şi consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau  
 achiziţionate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată şi care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data  
 importului/achiziţiei, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 763/5 aug. 2021   
 
 O. nr. 1172/2021 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţii de control intern în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 M. Of. nr. 765/6 aug. 2021   
 
 O. nr. 1191/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum şi  
 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 M. Of. nr. 766/6 aug. 2021   
 
 O. nr. 1193/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcţiilor juridice similare fiduciei, de organizare şi  
 funcţionare a Registrului central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la  
 Registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor  
 formulare 
 M. Of. nr. 779/12 aug. 2021   
 
 O. nr. 1241/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România 
 M. Of. nr. 812/24 aug. 2021   
 
 O. nr. 1247/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru  
 mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării unui document electronic de transport ca declaraţie de  
 tranzit pentru transportul aerian 
 M. Of. nr. 830/31 aug. 2021   
 
 O. nr. 1252/2021 

 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei  
 prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal" 
 M. Of. nr. 787/16 aug. 2021   
 
 O. nr. 1253/2021 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 M. Of. nr. 791/17 aug. 2021   
 
 O. nr. 1387/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care  
 prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea  
 adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 3152 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare,  
 precum şi pentru modificarea unor prevederi procedurale 
 M. Of. nr. 853/7 sep. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 1942/2021  (M. Of. nr. 1175/13 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 1699/2021 
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 Ordin pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal 
 M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021   
 
 O. nr. 1713/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a modelului,  
 conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la  
 cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura" 
 M. Of. nr. 1040/1 nov. 2021   
 
 O. nr. 1721/2021 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 M. Of. nr. 1051/3 nov. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 83/2022  (M. Of. nr. 95/31 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 1722/2021 
 Ordin privind legitimaţiile de verificare fiscală 
 M. Of. nr. 1109/22 nov. 2021   
 
 O. nr. 1767/2021 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central 
 M. Of. nr. 1072/9 nov. 2021   
 
 O. nr. 1768/2021 

 Ordin pentru aprobarea competenţelor de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilităţii nr.  
 82/1991 
 M. Of. nr. 1057/4 nov. 2021   
 
 O. nr. 1783/2021 

 Ordin privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de  
 raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de  
 contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal 
 M. Of. nr. 1073/9 nov. 2021   
 
 O. nr. 1831/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional  
 privind factura electronică RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (083)  
 "Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura" 
 M. Of. nr. 1096/17 nov. 2021   
 
 O. nr. 1947/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor 
 M. Of. nr. 11/5 ian. 2022   
 
 O. nr. 2021/2021 

 Ordin privind competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod  
 independent sau exercită profesii libere 
 M. Of. nr. 1225/23 dec. 2021   
 
 O. nr. 2127/2021 

 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 "Declaraţie unică privind  
 impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2022   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 1984/1070/2021 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au  
 calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 "Declaraţie pe  
 propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" 
 M. Of. nr. 1205/20 dec. 2021   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 
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 O. nr. 651/2021 
 Ordin pentru delegarea atribuţiilor privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit 
 M. Of. nr. 1095/17 nov. 2021   
 
 O. nr. 722/2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar 
 M. Of. nr. 30/11 ian. 2022   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 14/2021 

 Ordin  pentru aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea  
 spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de  
 transmitere a acestora 
 M. Of. nr. 271/18 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 111/2021  (M. Of. nr. 510/17 mai 2021) 
 
 
 O. nr. 37/2021 

 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi  
 finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi  
 controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
 M. Of. nr. 240/9 mar. 2021   
 
 O. nr. 47/2021 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi  
 Combatere a Spălării Banilor 
 M. Of. nr. 270/18 mar. 2021   
 
 O. nr. 79/2021 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării  
 Banilor 
 M. Of. nr. 411/20 apr. 2021   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 85/2021 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor  
 obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind  
 Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale 
 M. Of. nr. 266/17 mar. 2021   
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 O. nr. 94/2021 
 Ordin pentru delegarea atribuţiei privind organizarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu 
 M. Of. nr. 311/26 mar. 2021   
 MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 
 
 O. nr. 690/2021 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia  
 de COVID-19 
 M. Of. nr. 654/1 iul. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 803/2021  (M. Of. nr. 752/2 aug. 2021) 
 - O. nr. 1480/2021  (M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 859/2021 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali,  
 aferentă obiectivului specific 6.2 - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, finanţată din axa prioritară 6 -  
 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi din fondurile  
 REACT-EU, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020) 
 M. Of. nr. 823/27 aug. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 1109/2021  (M. Of. nr. 997/19 oct. 2021) 
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 O. nr. 860/2021 

 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei  
 produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei  
 electrice la consumatorii casnici, aferentă obiectivului specific 6.1 - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin  
 exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie, şi obiectivului specific 6.3 - Reducerea consumului mediu de energie  
 electrică la nivelul locuinţelor, finanţată din axa prioritară 6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei  
 economii cu emisii scăzute de carbon şi din fondurile REACT-EU, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare  
 (POIM 2014-2020) 
 M. Of. nr. 823/27 aug. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 1110/2021  (M. Of. nr. 991/18 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 1225/2021 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată -  
 componenta distribuţie, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creşterea  
 eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei  
 energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate/axa prioritară (AP) 10 Protejarea  
 sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de  
 energie, obiectivul specific 10.2 Creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei  
 redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei, după caz 
 M. Of. nr. 1103/19 nov. 2021   
 
 O. nr. 1290/2021 

 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de  
 COVID-19 - investiţii productive 
 M. Of. nr. 1111/22 nov. 2021 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1481/2021  (M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021) 

 MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 
 
 

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII 

 O. nr. 1487/836/2021 
 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spin-off-urilor inovatoare" în  
 cadrul acţiunii 1.2.1 "Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în  
 parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial  
 de creştere", axa prioritară nr. 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării  
 afacerilor" din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 
 M. Of. nr. 1232/28 dec. 2021   
 MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 
 MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII 

 O. nr. 793/1225/412/2021 
 Ordin privind constituirea Comitetului de investiţii pentru monitorizarea şi supervizarea implementării Strategiei şi a Planului de afaceri  
 pentru activităţile Fondului de Fonduri (FdF) conform Acordului de finanţare semnat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul  
 Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii 
 M. Of. nr. 821/27 aug. 2021   
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 197/C/2021 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul  
 2020 
 M. Of. nr. 119/4 feb. 2021   
 
 O. nr. 379/C/2021 

 Ordin privind condiţiile de acordare, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, a majorării salariale în cuantumul  
 prevăzut la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea  
 supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de  
 învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 123/5 feb. 2021   
 
 O. nr. 475/C/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de  
 penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, privind măsurile de sprijin acordate copiilor, precum şi soţului/soţiei poliţistului  
 de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea  
 atribuţiilor de serviciu 
 M. Of. nr. 143/11 feb. 2021   
 
 O. nr. 1103/C/2021 
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 Ordin pentru stabilirea domeniilor de funcţionare ale tribunalelor specializate Argeş, Mureş şi Cluj 
 M. Of. nr. 260/16 mar. 2021   
 
 O. nr. 1848/C/2021 

 Ordin privind actualizarea pentru anul 2020 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul  
 de definitivat 
 M. Of. nr. 345/5 apr. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 3726/C/2021  (M. Of. nr. 697/14 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 2016/C/2021 
 Ordin pentru acordarea Normei de hrană 12 C1 - Supliment zile festive în prima zi şi a doua zi a Sărbătorilor Pascale din anul 2021 
 M. Of. nr. 324/31 mar. 2021   
 
 O. nr. 3718/C/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfăşurare a evaluării şi de încadrare a  
 cadrelor militare şi poliţiştilor din cadrul altor instituţii publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului în sistemul  
 administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 700/15 iul. 2021   
 
 O. nr. 3727/C/2021 

 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul  
 2021 
 M. Of. nr. 694/13 iul. 2021   
 
 O. nr. 3846/C/2021 

 Ordin privind condiţiile de avansare în gradul militar imediat următor, în cadrul aceleiaşi categorii, pentru personalul care a avut calitatea  
 de poliţist de penitenciare/funcţionar public cu statut special/cadru militar în sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 753/3 aug. 2021   
 
 O. nr. 3897/C/2021 

 Ordin privind baremul medical elaborat de comisia constituită prin Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii nr.  
 3.873/C/1.338/2021 
 M. Of. nr. 727/23 iul. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 728/26 iul. 2021) 
 
 
 O. nr. 3917/C/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a  
 Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna 
 M. Of. nr. 776/11 aug. 2021   
 
 O. nr. 4225/C/2021 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor de penitenciare 
 M. Of. nr. 820/26 aug. 2021   
 
 O. nr. 4300/C/2021 
 Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2021 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale 
 M. Of. nr. 847/6 sep. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 918/24 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 4301/C/2021 

 Ordin privind actualizarea pentru anul 2021 a numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime  
 în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public 
 M. Of. nr. 851/7 sep. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 918/24 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 4302/C/2021 

 Ordin privind actualizarea pentru anul 2021 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul  
 de definitivat 
 M. Of. nr. 852/7 sep. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 918/24 sep. 2021) 
 Modificări: 
 - O. nr. 5842/C/2021  (M. Of. nr. 1210/21 dec. 2021) 
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 O. nr. 4878/C/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii reactivării avizului stins din eroare şi indisponibilizarea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară  
 a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare 
 
 M. Of. nr. 1051/3 nov. 2021   
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 4734/C/2432/2021 
 Ordin pentru constituirea Comisiei medicale de specialitate şi a Comisiei medicale de specialitate pentru soluţionarea contestaţiilor,  
 precum şi pentru stabilirea condiţiilor concrete de expertizare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi  
 al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate  
 criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, care pot suferi de o boală psihică 
 M. Of. nr. 1130/26 nov. 2021   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1958/2021 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declaraţiilor referitoare la numerarul însoţit sau neînsoţit,  
 modelul şi modul de emitere a deciziei autorităţii vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului  
 European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a  
 Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 
 M. Of. nr. 1176/13 dec. 2021   
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 321/2021 
 Decizie pentru aprobarea Codului de conduită etică al personalului din sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 60/20 ian. 2021   
 
 Decizia nr. 336/2021 
 Decizie pentru aprobarea Instrucţiunilor privind procedura disciplinară aplicabilă persoanelor private de libertate custodiate 
 M. Of. nr. 534/24 mai 2021   
 
 Decizia nr. 412/2021 

 Decizie pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea perioadei de practică din cadrul cursurilor de iniţiere a  
 poliţiştilor de penitenciare debutanţi 
 M. Of. nr. 225/5 mar. 2021   
 
 Decizia nr. 566/2021 

 Decizie privind modalitatea de selecţionare a formatorilor, precum şi de organizare şi funcţionare a Registrului formatorilor din sistemul  
 administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 471/6 mai 2021   
 
 Decizia nr. 686/2021 

 Decizie pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi derulare a activităţilor de informare şi consiliere profesională, de mediere a  
 muncii şi formare profesională a deţinuţilor, în sistemul administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 611/18 iun. 2021   
 
 Decizia nr. 775/2021 
 Decizie privind aprobarea Instrumentelor standard de evaluare a activităţii deţinuţilor 
 M. Of. nr. 754/3 aug. 2021   
 
 Decizia nr. 798/2021 

 Decizie pentru aprobarea competenţelor necesare exercitării funcţiei publice în care vor fi numiţi poliţiştii de penitenciare definitivi după  
 finalizarea perioadei de stagiu 
 M. Of. nr. 748/2 aug. 2021   
 
 Decizia nr. 1047/2021 

 Decizie pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modelele de documente specifice asigurării consilierii etice, informării şi raportării cu  
 privire la respectarea normelor de conduită şi termenele de transmitere a acestora 
 M. Of. nr. 1176/13 dec. 2021   
 
 Decizia nr. 1066/2021 
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 Decizie pentru aprobarea Normelor privind dotarea camerelor de infirmerie, a camerelor de separare ori a camerelor de tranzit, precum şi  
 amenajarea şi dotarea camerelor de protecţie destinate cazării individuale a persoanelor private de libertate vulnerabile 
 M. Of. nr. 1155/6 dec. 2021   
 
 Decizia nr. 1077/2021 

 Decizie privind aprobarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă pentru poliţiştii de penitenciare în centrele aparţinând sistemului  
 administraţiei penitenciare 
 M. Of. nr. 1215/21 dec. 2021   
 
 Decizia nr. 1100/2021 

 Decizie privind aprobarea Normelor de aplicare în sistemul administraţiei penitenciare a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea  
 meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea  
 unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat 
 M. Of. nr. 1218/22 dec. 2021   
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 O. nr. 103/2021 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni 
 M. Of. nr. 123/5 feb. 2021   
 
 O. nr. 104/2021 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti 
 M. Of. nr. 129/8 feb. 2021   
 
 O. nr. 105/2021 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefănesti 
 M. Of. nr. 131/9 feb. 2021   
 
 O. nr. 106/2021 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa 
 M. Of. nr. 132/9 feb. 2021   
 
 O. nr. 118/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0,  
 structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile  
 prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de  
 depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor  
 lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă  
 lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 
 M. Of. nr. 97/29 ian. 2021   
 
 O. nr. 202/2021 

 Ordin privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2021, pentru a fi folosite la calculul  
 contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor  
 silvice 
 M. Of. nr. 154/15 feb. 2021   
 
 O. nr. 269/2021 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0004 Băgău 
 M. Of. nr. 225/5 mar. 2021   
 
 O. nr. 270/2021 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0313 Confluenta Mureş cu Aries 
 M. Of. nr. 247/11 mar. 2021   
 
 O. nr. 271/2021 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajiştile lui Suciu 
 M. Of. nr. 251/12 mar. 2021   
 
 O. nr. 272/2021 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade 
 M. Of. nr. 261/16 mar. 2021   
 
 O. nr. 334/2021 
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 Ordin pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia zimbru (Bison bonasus) 
 M. Of. nr. 263/17 mar. 2021   
 
 O. nr. 417/2021 

 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene din domeniul tratării, inclusiv  
 valorificării, reciclării şi pregătirii pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
 M. Of. nr. 285/22 mar. 2021   
 
 O. nr. 505/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia castor (Castor fiber) 
 M. Of. nr. 355/7 apr. 2021   
 
 O. nr. 654/2021 

 Ordin privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Putna-Vrancea şi al siturilor ROSCI0208 Putna-Vrancea şi  
 ROSPA0088 Munţii Vrancei 
 M. Of. nr. 510/17 mai 2021   
 
 O. nr. 658/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 405/19 apr. 2021   
 
 O. nr. 659/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de păsări 
 M. Of. nr. 455/28 apr. 2021   
 
 O. nr. 661/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 405/19 apr. 2021   
 
 O. nr. 686/2021 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 1 mai 2021-30 aprilie 2022 
 M. Of. nr. 453/28 apr. 2021   
 
 O. nr. 687/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 466/4 mai 2021   
 
 O. nr. 694/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti 
 M. Of. nr. 503/14 mai 2021   
 
 O. nr. 807/2021 

 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru capturarea şi prelevarea unor exemplare de insecte saproxilice (Rosalia alpina,  
 Osmoderma eremita, Morimus funereus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus) în vederea monitorizării populaţiilor 
 M. Of. nr. 547/27 mai 2021   
 
 O. nr. 811/2021 

 Ordin privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru perioada  
 2021-2023 
 M. Of. nr. 564/2 iun. 2021   
 
 O. nr. 940/2021 

 Ordin privind promovarea de soluţii alternative la închiderea depozitelor de deşeuri cuprinse în anexa nr. 5, tabelele 5.1-5.7, la Hotărârea  
 Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 
 M. Of. nr. 611/18 iun. 2021   
 
 O. nr. 956/2021 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 619/23 iun. 2021   
 
 O. nr. 957/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 618/23 iun. 2021   
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 O. nr. 958/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 618/23 iun. 2021   
 
 O. nr. 959/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 618/23 iun. 2021   
 
 O. nr. 960/2021 

 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 618/23 iun. 2021   
 
 O. nr. 987/2021 

 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru  
 perioada iunie 2021-14 mai 2022 
 M. Of. nr. 638/29 iun. 2021   
 
 O. nr. 1147/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 703/15 iul. 2021   
 
 O. nr. 1194/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 757/4 aug. 2021   
 
 O. nr. 1195/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 749/2 aug. 2021   
 
 O. nr. 1196/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 749/2 aug. 2021   
 
 O. nr. 1197/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 749/2 aug. 2021   
 
 O. nr. 1287/2021 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în  
 elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a  
 studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă 
 M. Of. nr. 802/20 aug. 2021   
 
 O. nr. 1290/2021 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 753/3 aug. 2021   
 
 O. nr. 1303/2021 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 753/3 aug. 2021   
 
 O. nr. 1304/2021 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 753/3 aug. 2021   
 
 O. nr. 1358/2021 

 Ordin privind aprobarea Ghidului standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România, în cadrul proiectului  
 "Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de  
 păsări de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE", finanţat prin Programul  
 operaţional Infrastructura mare 2014-2020 
 M. Of. nr. 850/7 sep. 2021   
 



 

 3186

 O. nr. 1406/2021 

 Ordin pentru aprobarea modelului de contract de prestări servicii care se încheie între unităţile administrativ-teritoriale şi medicii  
 veterinari de liberă practică pentru acţiunile de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun  
 asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor 
 M. Of. nr. 783/13 aug. 2021   
 
 O. nr. 1415/2021 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor standard privind intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs care acţionează în intravilanul  
 localităţilor, precum şi a cuantumului şi a modalităţii de acordare a costurilor de întreţinere a puilor de urs relocaţi 
 M. Of. nr. 783/13 aug. 2021   
 
 O. nr. 1420/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 799/19 aug. 2021   
 
 O. nr. 1421/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 799/19 aug. 2021   
 
 O. nr. 1422/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 799/19 aug. 2021   
 
 O. nr. 1460/2021 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă la unele specii de păsări admise la vânătoare 
 M. Of. nr. 819/26 aug. 2021   
 
 O. nr. 1515/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 886/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 1516/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 886/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 1517/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 886/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 1518/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 899/20 sep. 2021   
 
 O. nr. 1519/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 886/15 sep. 2021   
 
 O. nr. 1652/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 922/27 sep. 2021   
 
 O. nr. 1671/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 928/29 sep. 2021   
 
 O. nr. 1672/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 928/29 sep. 2021   
 
 O. nr. 1673/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 928/29 sep. 2021   
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 O. nr. 1680/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 930/29 sep. 2021   
 
 O. nr. 1681/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 930/29 sep. 2021   
 
 O. nr. 1718/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 956/6 oct. 2021   
 
 O. nr. 1719/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 956/6 oct. 2021   
 
 O. nr. 1720/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 956/6 oct. 2021   
 
 O. nr. 1730/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 960/7 oct. 2021   
 
 O. nr. 1757/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 974/12 oct. 2021   
 
 O. nr. 1758/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 974/12 oct. 2021   
 
 O. nr. 1837/2021 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1007/21 oct. 2021   
 
 O. nr. 1838/2021 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1007/21 oct. 2021   
 
 O. nr. 1839/2021 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1007/21 oct. 2021   
 
 O. nr. 1866/2021 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public 
 M. Of. nr. 995/18 oct. 2021   
 
 O. nr. 1899/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1021/26 oct. 2021   
 
 O. nr. 1900/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1021/26 oct. 2021   
 
 O. nr. 1901/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1021/26 oct. 2021   
 
 O. nr. 1923/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia castor (Castor fiber) 
  M. Of. nr. 1021/26 oct. 2021 
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 O. nr. 1924/2021 

 Ordin privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munţilor Metaliferi - Vinţu  
 (incluzând rezervaţia naturală 2.519 Măgura Uroiului) şi ROSCI0419 Mureşul Mijlociu - Cugir 
 M. Of. nr. 1161/7 dec. 2021   
 
 O. nr. 1925/2021 
 Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0130 Oituz-Ojdula 
 M. Of. nr. 1071/9 nov. 2021   
 
 O. nr. 1935/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1034/29 oct. 2021   
 
 O. nr. 1946/2021 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice 
 M. Of. nr. 1075/10 nov. 2021    
 
 O. nr. 1947/2021 

 Ordin privind modalitatea de revizuire a amenajamentelor silvice care se suprapun parţial sau total peste arii naturale protejate de interes  
 comunitar 
 M. Of. nr. 1077/10 nov. 2021   
 
 O. nr. 1952/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1047/2 nov. 2021   
 
 O. nr. 1956/2021 

 Ordin pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a zonelor şi  
 aglomerărilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 
 M. Of. nr. 1095/17 nov. 2021   
 
 O. nr. 1962/2021 

 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin  
 promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru  
 vehicule electrice în localităţi 
 M. Of. nr. 1080/11 nov. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2346/2021  (M. Of. nr. 1203/20 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 2115/2021 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de delimitare a albiilor minore ale cursurilor de apă care aparţin domeniului public al statului 
 M. Of. nr. 1175/13 dec. 2021   
 
 O. nr. 2155/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1153/3 dec. 2021   
 
 O. nr. 2156/2021 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1153/3 dec. 2021   
 
 O. nr. 2241/2021 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună şi floră sălbatică 
 M. Of. nr. 1203/20 dec. 2021   
 
 O. nr. 2328/2021 
 Ordin privind aprobarea valorilor-limită pentru indicatorii L zsn, L noapte, L zi şi L seară 
 M. Of. nr. 1235/28 dec. 2021   
 
 O. nr. 2383/2021 
 Ordin privind aprobarea Planului de acţiune pentru conservarea la nivel naţional a populaţiei de castor eurasiatic (Castor fiber) 
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 M. Of. nr. 22/7 ian. 2022   
 
 O. nr. 2390/2021 
 Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2022   
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 333/165/2021 
 Ordin privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse  
 agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole 
 M. Of. nr. 754/3 aug. 2021 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 780/12 aug. 2021) 

 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 784/91/2021 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament, unei instalaţii ori zone de  
 depozitare sau a oricărei părţi din acestea 
 M. Of. nr. 675/8 iul. 2021    
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 267/346/2021 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de remediere a siturilor contaminate 
 M. Of. nr. 300/24 mar. 2021   
 
 

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 100/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul  
 2021 
 M. Of. nr. 276/19 mar. 2021   
 
 O. nr. 214/2021 
 Ordin pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 
 M. Of. nr. 350/6 apr. 2021   
 
 O. nr. 487/2021 
 Ordin privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023 
 M. Of. nr. 609/18 iun. 2021   
 
 O. nr. 595/2021 

 Ordin privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. 3 din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei  
 epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 681/9 iul. 2021   
 
 O. nr. 596/2021 

 Ordin privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate  
 de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 
 M. Of. nr. 673/8 iul. 2021   
 
 O. nr. 665/2021 

 Ordin privind aprobarea instrucţiunilor pentru acordarea unitară a stimulentului de risc prevăzut de art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii  
 coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 
 M. Of. nr. 757/4 aug. 2021   
 
 O. nr. 811/2021 

 Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale fără cazare, organizate ca centre respiro pentru familiile  
 copiilor cu dizabilităţi 
 M. Of. nr. 1061/5 nov. 2021   
 
 O. nr. 847/2021 
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 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate 
 M. Of. nr. 970/11 oct. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1073/9 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 920/2021 

 Ordin pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii  
 coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 964/8 oct. 2021   
 
 O. nr. 947/2021 

 Ordin privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru  
 stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării  
 activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 1001/20 oct. 2021   
 
 O. nr. 1004/2021 

 Ordin privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul  
 interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea  
 coronavirusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 1046/2 nov. 2021 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1120/2021  (M. Of. nr. 1126/25 nov. 2021) 

 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 173/65/3042/C/2021 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi  
 protecţie pentru victimele infracţiunilor 
 M. Of. nr. 587/11 iun. 2021   
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 256/2017/C/2021 
 Ordin pentru aprobarea standardelor minime de calitate în baza cărora se acordă licenţa de funcţionare a serviciului pentru sprijinirea  
 victimelor infracţiunilor 
 M. Of. nr. 587/11 iun. 2021   
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 104/140/2021 
 Ordin pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap 
 M. Of. nr. 158/16 feb. 2021   
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, COPII ŞI ADOPȚII 

 O. nr. 149/2021 

 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi  
 Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu  
 handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import 
 M. Of. nr. 355/7 apr. 2021   
 
 O. nr. 1430/2021 

 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi a conţinutului  
 unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei 
 M. Of. nr. 774/11 aug. 2021   
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 2/2021 

 Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020  
 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi  
 pentru modificarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 17/7 ian. 2021 
 Modificări: 
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- O. nr. 349/2021  (M. Of. nr. 830/31 aug. 2021) 

 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 1155/1240/1480/2021 
 Ordin pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora  
 se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind  
 stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi  
 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele  
 localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 1143/27 nov. 2021   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 I. nr. 2503/2021 

 Instrucţiuni privind aprobarea Procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează  
 a fi utilizate în unităţile de învăţământ 
 M. Of. nr. 1105/19 nov. 2021   
 
 O. nr. 72/2021 

 Ordin privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) şi art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva  
 COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 102/29 ian. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 2654/2021  (M. Of. nr. 1175/13 dec. 2021) 
 
 
 O. nr. 103/2021 

 Ordin pentru aplicarea în trimestrul IV 2020 a prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea  
 unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 135/10 feb. 2021   
 
 O. nr. 219/2021 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea hematologie 
 M. Of. nr. 189/25 feb. 2021   
 
 O. nr. 316/2021 
 Ordin privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii "Alerte MS“ 
 M. Of. nr. 240/9 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 399/2021  (M. Of. nr. 298/24 mar. 2021) 
 - O. nr. 561/2021  (M. Of. nr. 462/29 apr. 2021) 
 - O. nr. 1300/2021  (M. Of. nr. 712/19 iul. 2021) 
 - O. nr. 1690/2021  (M. Of. nr. 825/27 aug. 2021) 
 - O. nr. 1911/2021  (M. Of. nr. 914/24 sep. 2021) 
 - O. nr. 139/2022  (M. Of. nr. 78/26 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 434/2021 

 Ordin privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi  
 a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19,  
 conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă 
 M. Of. nr. 311/26 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 456/2021  (M. Of. nr. 344/5 apr. 2021) 
 - O. nr. 505/2021  (M. Of. nr. 374/12 apr. 2021) 
 - O. nr. 537/2021  (M. Of. nr. 440/26 apr. 2021) 
 - O. nr. 574/2021  (M. Of. nr. 476/7 mai 2021) 
 - O. nr. 671/2021  (M. Of. nr. 493/12 mai 2021) 
 - O. nr. 753/2021  (M. Of. nr. 554/28 mai 2021) 
 - O. nr. 1769/2021  (M. Of. nr. 875/13 sep. 2021) 
 - O. nr. 1921/2021  (M. Of. nr. 919/24 sep. 2021) 
 - O. nr. 1963/2021  (M. Of. nr. 932/29 sep. 2021) 
 - O. nr. 2004/2021  (M. Of. nr. 940/1 oct. 2021) 
 - O. nr. 2053/2021  (M. Of. nr. 973/12 oct. 2021) 
 - O. nr. 2140/2021  (M. Of. nr. 985/14 oct. 2021) 
 - O. nr. 2183/2021  (M. Of. nr. 989/15 oct. 2021) 
 - O. nr. 2214/2021  (M. Of. nr. 1003/20 oct. 2021) 
 - O. nr. 2278/2021  (M. Of. nr. 1012/22 oct. 2021) 
 - O. nr. 2292/2021  (M. Of. nr. 1020/26 oct. 2021) 
 - O. nr. 2314/2021  (M. Of. nr. 1022/26 oct. 2021) 
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 - O. nr. 2364/2021  (M. Of. nr. 1057/4 nov. 2021) 
 - O. nr. 2505/2021  (M. Of. nr. 1107/22 nov. 2021) 
 - O. nr. 2600/2021  (M. Of. nr. 1138/26 nov. 2021) 
 - O. nr. 86/2022  (M. Of. nr. 46/14 ian. 2022) 
 - O. nr. 156/2022  (M. Of. nr. 81/27 ian. 2022) 
 - O. nr. 266/2022  (M. Of. nr. 116/4 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 438/2021 

 Ordin privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile  
 de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos 
 M. Of. nr. 826/30 aug. 2021   
 
 O. nr. 459/2021 
 Ordin privind aprobarea Ghidului "Recomandări de vaccinare a pacienţilor cu imunodeficienţe de diverse cauze" 
 M. Of. nr. 356/7 apr. 2021   
 
 O. nr. 534/2021 
 Ordin pentru aprobarea Protocolului de medicină fizică şi de reabilitare post-COVID-19 
 M. Of. nr. 439/26 apr. 2021   
 
 O. nr. 644/2021 

 Ordin privind activitatea de testare în farmacii comunitare şi oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru  
 diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 483/10 mai 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 948/2021  (M. Of. nr. 613/22 iun. 2021) 
 
 
 O. nr. 672/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor  
 cu tuberculoză din România 
 M. Of. nr. 503/14 mai 2021   
 
 O. nr. 740/2021 

 Ordin privind aprobarea Listei medicamentelor imunomodulatoare şi destinate managementului coagulopatiei cuprinse în Protocolul de  
 tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de  
 tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar 
 M. Of. nr. 552/28 mai 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 2504/2021  (M. Of. nr. 1107/22 nov. 2021) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 961/2021 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind constrângerile de doză şi recomandările pentru persoanele implicate în îngrijirea  
 şi susţinerea pacienţilor care fac obiectul expunerii medicale la radiaţii ionizante 
 M. Of. nr. 669/7 iul. 2021   
 
 O. nr. 1035/2021 

 Ordin privind punerea în aplicare a art. 12 din Regulamentul delegat (UE) 2016/127 al Comisiei din 25 septembrie 2015 de completare a  
 Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele specifice privind compoziţia şi  
 informarea pentru formulele de început şi formulele de continuare şi în ceea ce priveşte cerinţele privind informaţiile privitoare la  
 alimentaţia sugarilor şi a copiilor de vârstă mică 
 M. Of. nr. 675/8 iul. 2021   
 
 O. nr. 1096/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante 
 M. Of. nr. 695/14 iul. 2021   
 
 O. nr. 1111/2021 

 Ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2021, din unităţile sanitare publice şi private pentru care  
 casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 
 M. Of. nr. 661/5 iul. 2021   
 
 O. nr. 1113/2021 

 Ordin privind aprobarea Protocolului pentru suportul respirator non-invaziv al pacienţilor adulţi diagnosticaţi cu COVID-19 în afara  
 secţiilor ATI 
 M. Of. nr. 661/5 iul. 2021   
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 O. nr. 1245/2021 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind stabilirea, revizuirea şi utilizarea nivelurilor de referinţă în diagnostic pentru  
 expunerile medicale la radiaţii ionizante 
 M. Of. nr. 700/15 iul. 2021   
 
 O. nr. 1323/2021 

 Ordin pentru aprobarea listei prevăzute la art. 4 alin. (61) din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor  
 maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017 
 M. Of. nr. 710/19 iul. 2021   
 
 O. nr. 1327/2021 

 Ordin privind aprobarea Listei spitalelor-pilot care vor colecta şi raporta date de cost în cadrul proiectului "Îmbunătăţirea calităţii şi  
 performanţei serviciilor spitaliceşti prin evaluarea costurilor şi standardizare (CaPeSSCoSt)", cod SIPOCA/cod MySMIS2014:  
 724/129170 
 M. Of. nr. 721/22 iul. 2021   
 
 O. nr. 1396/2021 

 Ordin privind aprobarea modelului de certificat medical eliberat de medicul specialist de medicina muncii pentru a dovedi îndeplinirea  
 condiţiei de a fi apt din punct de vedere medical de către candidatul înscris la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii 
 M. Of. nr. 744/29 iul. 2021   
 
 O. nr. 1474/2021 

 Ordin privind constituirea şi funcţionarea grupurilor tehnice de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra  
 documentelor aflate în dezbatere la nivel european şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii  
 Europene 
  M. Of. nr. 779/12 aug. 2021 
  
 
 O. nr. 1508/2021 

 Ordin privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană  
 fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov 
 M. Of. nr. 782/13 aug. 2021   
 
 O. nr. 1540/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 883 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 referitoare la autorizarea punerii pe piaţă a unor medicamente necesare pe motive de sănătate publică 
 M. Of. nr. 792/18 aug. 2021   
 
 O. nr. 1617/2021 
 Ordin pentru aprobarea Protocolului privind metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi postnatale documentate în carnetul gravidei 
 M. Of. nr. 889/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 1684/2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" 
 M. Of. nr. 889/16 sep. 2021   
 
 O. nr. 1761/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea  
 eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în  
 funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia 
 M. Of. nr. 882/14 sep. 2021   
 
 O. nr. 1863/2021 

 Ordin privind acordarea alocaţiei de hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează cu schemă completă de vaccinare  
 împotriva virusului SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 876/13 sep. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 2359/2021  (M. Of. nr. 1050/3 nov. 2021) 
 
 
 O. nr. 1920/2021 

 Ordin pentru aplicarea în trimestrul I 2021 a prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea  
 unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 939/1 oct. 2021   
 
 O. nr. 2037/2021 

 Ordin pentru aplicarea în trimestrul II 2021 a prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea  
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 unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 976/13 oct. 2021   
 
 O. nr. 2067/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021 
 M. Of. nr. 977/13 oct. 2021   
 
 O. nr. 2068/2021 

 Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice  
 universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 21 noiembrie 2021 
 M. Of. nr. 975/13 oct. 2021   
 
 O. nr. 2069/2021 

 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi  
 farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021 
 M. Of. nr. 975/13 oct. 2021   
 
 O. nr. 2128/2021 
 Ordin privind aprobarea Ghidului de management al diabetului zaharat 
 M. Of. nr. 997/19 oct. 2021   
 
 O. nr. 2150/2021 
 Ordin privind suplimentarea cifrei de şcolarizare pentru rezidenţiat pentru anul universitar 2021-2022 
 M. Of. nr. 985/14 oct. 2021   
 
 O. nr. 2318/2021 
 Ordin privind aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
 M. Of. nr. 1080/11 nov. 2021   
 
 O. nr. 2382/2021 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice şi a Nomenclatorului de servicii farmaceutice 
 M. Of. nr. 1061/5 nov. 2021   
 
 O. nr. 2384/2021 

 Ordin pentru aplicarea în trimestrul III 2021 a prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea  
 unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 M. Of. nr. 1066/8 nov. 2021   
 
 O. nr. 2540/2021 
 Ordin pentru aprobarea organigramei Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice 
 M. Of. nr. 1159/7 dec. 2021   
 
 O. nr. 2570/2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon" 
 M. Of. nr. 1159/7 dec. 2021   
 
 O. nr. 2646/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de instruire iniţială în domeniul radiopatologiei şi al radioprotecţiei, al expunerii profesionale la  
 radiaţii ionizante şi al răspunsului medical în situaţii de urgenţă radiologică 
 M. Of. nr. 1180/14 dec. 2021   
 
 O. nr. 2882/2021 
 Ordin privind modalitatea de raportare a incidentelor grave suspectate în legătură cu dispozitivele medicale 
 M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021   
 
 O. nr. 2931/2021 
 Ordin privind aprobarea Manualului centrelor comunitare integrate 
 M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 68/101/2021 
 Ordin pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi  
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 plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata  
 furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi  
 de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2 
 M. Of. nr. 100/29 ian. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 220/372/2021  (M. Of. nr. 197/26 feb. 2021) 
 - O. nr. 554/472/2021  (M. Of. nr. 460/29 apr. 2021) 
 - O. nr. 645/501//2021  (M. Of. nr. 490/11 mai 2021) 
 - O. nr. 1929/848/2021  (M. Of. nr. 926/28 sep. 2021) - modifică titlul 
 - O. nr. 2178/931/2021  (M. Of. nr. 993/18 oct. 2021) 
 - O. nr. 58/4/2022  (M. Of. nr. 33/11 ian. 2022) - modifică titlul 
 
 
 O. nr. 564/499/2021 

 Ordin pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale  
 prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau  
 fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune  
 internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora 
 M. Of. nr. 474/6 mai 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 1098/647/2021  (M. Of. nr. 697/14 iul. 2021) 
 - O. nr. 1667/813/2021  (M. Of. nr. 840/2 sep. 2021) 
 - O. nr. 188/64/2022  (M. Of. nr. 100/1 feb. 2022) 
 
 
 O. nr. 1068/627/2021 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea  
 pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a  
 dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 
 M. Of. nr. 642/30 iun. 2021 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 667/6 iul. 2021) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1359/694/2021  (M. Of. nr. 731/26 iul. 2021) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 743/29 iul. 2021) 
 Modificări: 
 - O. nr. 2213/937/2021  (M. Of. nr. 1009/22 oct. 2021) 
 - O. nr. 2477/999/2021  (M. Of. nr. 1105/19 nov. 2021) - prorogă aplicarea până la 31 martie 2022 
 - O. nr. 3011/1147/2021  (M. Of. nr. 1/3 ian. 2022) 
 - O. nr. 85/29/2022  (M. Of. nr. 45/14 ian. 2022) 
 - O. nr. 113/32/2022  (M. Of. nr. 64/20 ian. 2022) 
 
 
 O. nr. 1069/629/2021 

 Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii  
 Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei  
 medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de  
 sănătate pentru anii 2021-2022 
 M. Of. nr. 639/29 iun. 2021   
 
 O. nr. 1070/628/2021 

 Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului  
 nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a  
 medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  
 pentru anii 2021-2022 
 M. Of. nr. 639/29 iun. 2021   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 

 O. nr. 1116/98/M134/33/2021 
 Ordin privind aprobarea modului de funcţionare, componenţa şi procedurile aplicabile în cadrul Centrului de suport pentru utilizatorii  
 Sistemului informatic integrat de eliberare şi verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 
 M. Of. nr. 684/9 iul. 2021   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 73/83/2021 
 Ordin pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele  
 măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul  
 sănătăţii 
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 M. Of. nr. 103/1 feb. 2021   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 1900/1523/2021 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare a Loteriei de vaccinare 
 M. Of. nr. 932/29 sep. 2021   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 
 
 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 707/877/828/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile  
 de operare a plajelor turistice 
 M. Of. nr. 560/31 mai 2021   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 
 
 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 

 O. nr. 1899/1524/42/2021 
 Ordin privind condiţiile de înscriere la Loteria de vaccinare şi stabilirea atribuţiilor instituţiilor implicate 
 M. Of. nr. 932/29 sep. 2021   
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 2195/5622/200/2021 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind cerinţele de şcolarizare şi pregătire în protecţie radiologică a personalului  
 medical 
  M. Of. nr. 1152/3 dec. 2021 
  
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE 

 O. nr. 685/939/2021 
 Ordin privind regulile de protecţie sanitară care trebuie respectate la organizarea procesiunilor şi/sau pelerinajelor religioase 
 M. Of. nr. 504/14 mai 2021 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2284/1817/2021  (M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021) 

 MINISTERUL SPORTULUI 
 
 O. nr. 994/2021 

 Ordin pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de  
 către Ministerul Sportului în anul 2022 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2022 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 44/2022  (M. Of. nr. 79/26 ian. 2022) 

 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 O. nr. 251/2021 

 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor  
 drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului - aparatul central şi unităţi  
 subordonate, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 465/4 mai 2021   
 
 O. nr. 278/2021 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind supravegherea şi controlul cluburilor sportive de drept public din subordinea Ministerului  
 Tineretului şi Sportului 
 M. Of. nr. 587/11 iun. 2021   
 
 O. nr. 300/2021 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru concursul local de proiecte de tineret 
 M. Of. nr. 518/19 mai 2021   
 
 O. nr. 311/2021 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti 
 M. Of. nr. 532/24 mai 2021   
 
 O. nr. 317/2021 
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 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în  
 centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi  
 tineret 
 M. Of. nr. 559/31 mai 2021   
 
 O. nr. 336/2021 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de  
 sport 
 M. Of. nr. 581/9 iun. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 648/2021  (M. Of. nr. 876/13 sep. 2021) 
 
 
 O. nr. 345/2021 
 Ordin privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport "TEQBALL" 
 M. Of. nr. 594/15 iun. 2021   
 
 O. nr. 379/2021 
 Ordin privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport "Schi nautic şi Wakeboard" 
 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021   
 
 O. nr. 432/2021 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti 
 M. Of. nr. 655/2 iul. 2021   
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 535/1505/2021 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării  
 sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele  
 acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării activităţilor de pregătire  
 fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive 
 M. Of. nr. 775/11 aug. 2021   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 O. nr. 205/2021 

 Ordin privind stabilirea criteriilor de prioritizare a plăţii disputelor contractuale, astfel cum acestea au fost stabilite prin comisiile de  
 adjudecare a disputelor, aferente proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport 
 M. Of. nr. 289/23 mar. 2021   
 
 O. nr. 231/2021 

 Ordin pentru aprobarea tarifelor de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru  
 pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime 
 M. Of. nr. 360/8 apr. 2021   
 
 O. nr. 246/2021 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.265(68) prin Nota verbală 029 emisă de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională la 20 octombrie 2020 
 M. Of. nr. 429/23 apr. 2021   
 
 O. nr. 247/2021 

 Ordin pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MEPC.277(70) prin Nota verbală 030 emisă de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională la 20 octombrie 2020 
 M. Of. nr. 393/15 apr. 2021   
 
 O. nr. 248/2021 

 Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,  
 aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa II la MARPOL (Reziduuri de marfă şi  
 amestecuri rezultate în urma spălării tancurilor de produse persistente care plutesc), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin  
 Rezoluţia MEPC.315(74) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2019 
 M. Of. nr. 422/21 apr. 2021   
 
 O. nr. 249/2021 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2021 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul  
 internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la  
 acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru  
 Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva 
 M. Of. nr. 421/21 apr. 2021 
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 O. nr. 257/2021 

 Ordin privind înfiinţarea Registrului naţional electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto şi administrarea  
 schimbului de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 407/19 apr. 2021   
 
 O. nr. 275/2021 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol,  
 RACR-AD-FSH 
 M. Of. nr. 446/27 apr. 2021   
 
 O. nr. 278/2021 

 Ordin privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanţa, a portului Constanţa - zona Midia şi a portului Mangalia,  
 aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
 M. Of. nr. 471/6 mai 2021   
 
 O. nr. 279/2021 

 Ordin privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei  
 Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 471/6 mai 2021   
 
 O. nr. 337/2021 

 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin  
 servicii regulat 
 M. Of. nr. 477/7 mai 2021   
 
 O. nr. 351/2021 

 Ordin privind măsuri pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2018/1.614 a Comisiei din 25 octombrie 2018 de stabilire a  
 specificaţiilor pentru registrele vehiculelor menţionate la articolul 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a  
 Consiliului şi de modificare şi abrogare a Deciziei 2007/756/CE a Comisiei 
 M. Of. nr. 514/18 mai 2021   
 
 O. nr. 382/2021 

 Ordin privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea  
 Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România 
 M. Of. nr. 525/20 mai 2021   
 
 O. nr. 411/2021 

 Ordin privind aprobarea planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant provenit din traficul feroviar, aferente  
 hărţilor strategice de zgomot, elaborate pentru căile ferate, aflate în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 
 M. Of. nr. 555/28 mai 2021   
 
 O. nr. 796/2021 

 Ordin privind aprobarea Planului de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea aparţinând Companiei  
 Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 582/9 iun. 2021   
 
 O. nr. 945/2021 
 Ordin privind atribuirea numărului de circulaţie al trenurilor pe reţeaua căilor ferate române şi a formatului acestuia 
 M. Of. nr. 697/14 iul. 2021   
 
 O. nr. 951/2021 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor de navigaţie pe lacurile Tarniţa şi Fântânele 
 M. Of. nr. 706/16 iul. 2021   
 
 O. nr. 969/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea  
 cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de  
 completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea  
 sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport 
 M. Of. nr. 719/22 iul. 2021   
 
 O. nr. 1014/2021 

 Ordin privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de  
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 călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 
 M. Of. nr. 735/27 iul. 2021   
 
 O. nr. 1022/2021 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reconstituirea de la bugetul de stat a plăţilor efectuate din venituri proprii pentru  
 Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. 
 M. Of. nr. 759/4 aug. 2021   
 
 O. nr. 1026/2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul 
 M. Of. nr. 744/29 iul. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 1309/2021  (M. Of. nr. 991/18 oct. 2021) 
 
 
 O. nr. 1087/2021 

 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/777 al Comisiei din 16 mai 2019 privind  
 specificaţiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/880/UE 
 M. Of. nr. 807/23 aug. 2021   
 
 O. nr. 1088/2021 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentului din 2021 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor  
 periculoase (RID), Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980 şi  
 modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 
 M. Of. nr. 830/31 aug. 2021   
 
 O. nr. 1232/2021 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2021 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al  
 mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a  
 Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva 
 M. Of. nr. 1005/21 oct. 2021   
 
 O. nr. 1345/2021 
 Ordin privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Sulina, aparţinând S.C. A.S.P.L. Sulina - S.R.L. Sulina, judeţul Tulcea 
 M. Of. nr. 1035/29 oct. 2021    
 
 O. nr. 1402/2021 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Oradea 
 M. Of. nr. 1108/22 nov. 2021   
 
 O. nr. 1405/2021 

 Ordin privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de  
 călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 
 M. Of. nr. 1103/19 nov. 2021   
 
 O. nr. 1409/2021 

 Ordin privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de  
 Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr.  
 697/2020, prin încheierea Actului adiţional nr. 2 pentru anul 2021 
 M. Of. nr. 1107/22 nov. 2021   
 
 O. nr. 1439/2021 

 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973  
 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa  
 VI la MARPOL - (Proceduri pentru prelevarea eşantioanelor şi verificarea conţinutului de sulf al combustibilului lichid şi indicele  
 nominal al randamentului energetic (EEDI)), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.324(75) a  
 Comitetului pentru protecţia mediului marin din 20 noiembrie 2020 
 M. Of. nr. 1171/10 dec. 2021   
 
 O. nr. 1457/2021 

 Ordin pentru stabilirea unor categorii de aeronave civile exceptate de la obligaţia echipării cu dispozitive/echipamente de identificare a  
 poziţiei aeronavei în zbor 
 M. Of. nr. 1180/14 dec. 2021   
 
 O. nr. 1517/2021 

 Ordin privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de  
 Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr.  
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 697/2020, prin încheierea Actului adiţional nr. 3 pentru anul 2021 
 M. Of. nr. 1214/21 dec. 2021   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 106/28/2021 
 Ordin pentru aprobarea Normativului privind circulaţia rutieră pe drumurile montane, drumul naţional DN 7C "Transfăgărăşan" şi drumul  
 naţional DN 67C "Transalpina"- indicativ AND 615--2020 
 M. Of. nr. 223/4 mar. 2021   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. 1224/219/2021 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea naţională a vehiculelor rutiere concepute şi fabricate sau modificate pentru a  
 fi utilizate exclusiv de forţele armate 
 M. Of. nr. 1177/13 dec. 2021   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 MINISTERUL ENERGIEI 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 45/61/20/4417/2021 
 Ordin privind aprobarea modelului de convenţie pentru relocarea de utilităţi, încheiată între administratorii de infrastructură şi operatorii  
 de transport/distribuţie a gazelor naturale/energiei electrice 
 M. Of. nr. 751/2 aug. 2021   
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1151/1752/2021 
 Ordin pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor 
 M. Of. nr. 848/6 sep. 2021   
 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
 
 Decizia nr. 6/2021 

 Decizie privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea  
 la dispoziţia publicului a spectacolelor de teatru în mediul online 
 M. Of. nr. 136/10 feb. 2021 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 9/2021  (M. Of. nr. 175/22 feb. 2021) 
 
 
 Decizia nr. 8/2021 

 Decizie privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale încorporate în  
 conţinutul audiovizual de divertisment general, prin servicii online 
 M. Of. nr. 135/10 feb. 2021    
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 1.9.2. ACTE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRATIVE AUTONOME 
 

 

 1991 
 
 ACADEMIA ROMÂNĂ 

 
 

Hotărâri 

 Hotărârea Academiei Române/1991 
 privind unele măsuri tranzitorii referitoare la ortografia limbii române 
 M. Of. nr. 21/18 feb. 1992   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Ordine 

 O. nr. 548 bis/1991 
 privind stabilirea preţurilor de achiziţie ale metalelor preţioase de către Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 247/6 dec. 1991   
 

 

 1992 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Norme 

 N. nr. VI/3150/1992 
 Modificări: 
 - C. nr. 9/1995  (M. Of. nr. 75/26 apr. 1995) 
 - O. nr. 260/1995  (M. Of. nr. 89/11 mai 1995) 
 
 

- C. nr. 34/1995  (M. Of. nr. 243/24 oct. 1995) 

 
 
 

Ordine 

 O. nr. 216/1992 
 privind evaluarea pagubelor pentru metalele preţioase 
 M. Of. nr. 156/9 iul. 1992    
 O. nr. 257/1992 
 M. Of. nr. 128/10 iun. 1992 
 Modificări: 
 - O. nr. 565/1992  (M. Of. nr. 317/7 dec. 1992) 
 - O. nr. 517/1993  (M. Of. nr. 246/15 oct. 1993) 
 - O. nr. 123/1994  (M. Of. nr. 68/15 mar. 1994) 
  
 O. nr. 565/1992 
 M. Of. nr. 317/7 dec. 1992   
 

 

 1993 
 
 ACADEMIA ROMÂNĂ 

 
 

Hotărâri 

 Hotărâre/1993 
 Hotărârea Adunării Generale a Academiei Române, din 17 februarie 1993, privind revenirea la "â" şi "sunt" în grafia limbii române 
 M. Of. nr. 51/8 mar. 1993    
 Hotărâre/1993 
 Hotărârea Prezidiului Academiei Române privind modul de aplicare a hotărârii de revenire la "â" şi "sunt" în grafia limbii române 
 M. Of. nr. 59/22 mar. 1993   
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 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Norme 

  
 N. nr. 31/1993 
 privind operaţiunile de casă în unităţile B. N. R. 
 Modificări: 
 
 

- C. nr. 24/1995  (M. Of. nr. 148/13 iul. 1995) 

 

 

 1994 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 45/1994 
 M. Of. nr. 369/30 dec. 1994   
 
 
 

Norme-cadru 

 Norme-cadru nr. 6/1994 
 Normă privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin 
 M. Of. nr. 119 bis/14 iun. 1995 
 Modificări: 
 - N. nr. 7/2008  (M. Of. nr. 512/8 iul. 2008) - modifică titlul 
 - N. nr. 2/2009  (M. Of. nr. 30/15 ian. 2009) 
  
 Norme-cadru nr. 7/1994 
 Norme privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cecuri 
 M. Of. nr. 119 bis/14 iun. 1995 
 Modificări: 
 - N. nr. 6/2008  (M. Of. nr. 509/7 iul. 2008) - modifică titlul 
 
 

- N. nr. 1/2009  (M. Of. nr. 30/15 ian. 2009) 

 
 
 

Norme tehnice 

 N.T. nr. 9/1994 
 privind cecul 
 M. Of. nr. 119 bis/14 iun. 1995 
 Modificări: 
 - C. nr. 24/1995  (M. Of. nr. 148/13 iul. 1995) 
 - C. nr. 33/1995  (M. Of. nr. 243/24 oct. 1995) 
 - C. nr. 34/1995  (M. Of. nr. 243/24 oct. 1995) 
  
 N.T. nr. 10/1994 
 privind cambia şi biletul la ordin 
 M. Of. nr. 119 bis/14 iun. 1995 
 Modificări: 
 
 

- C. nr. 34/1995  (M. Of. nr. 243/24 oct. 1995) 

 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 1/1994 
 pentru aprobarea Regulamentului privind oferta publică de valori mobiliare 
 Modificări: 
 - O. nr. 3/1996  (M. Of. nr. 37/21 feb. 1996) 
 
 

- O. nr. 9/1996  (M. Of. nr. 92/7 mai 1996) 

 

 

 1995 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 11/1995 
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 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plăţilor interbancare pe suport hârtie 
 M. Of. nr. 75/26 apr. 1995 
 Modificări: 
 - C. nr. 21/1995  (M. Of. nr. 89/11 mai 1995) 
 - C. nr. 34/1995  (M. Of. nr. 243/24 oct. 1995) 
 - C. nr. 25/1995  (M. Of. nr. 208/8 sep. 1995) 
 - C. nr. 49/1995  (M. Of. nr. 85/26 apr. 1996) 
 - C. nr. 6/1996  (M. Of. nr. 85/26 apr. 1996) 
 - C. nr. 7/1996  (M. Of. nr. 85/26 apr. 1996) 
 - C. nr. 8/1996  (M. Of. nr. 118/7 iun. 1996) 
 - C. nr. 16/1996  (M. Of. nr. 166/29 iul. 1996) 
 - C. nr. 23/1996  (M. Of. nr. 260/24 oct. 1996) 
 - C. nr. 36/1996  (M. Of. nr. 1/7 ian. 1997) 
 - C. nr. 26/1997  (M. Of. nr. 146/9 iul. 1997) 
 - C. nr. 4/2006  (M. Of. nr. 227/13 mar. 2006) 
 - R. nr. 12/2007  (M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 - R. nr. 9/2009  (M. Of. nr. 343/22 mai 2009) 
 - R. nr. 10/2009  (M. Of. nr. 454/1 iul. 2009) 
  
 C. nr. 24/1995 
 M. Of. nr. 148/13 iul. 1995 
 Modificări: 
 - R. nr. 12/2007  (M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
  
 C. nr. 26/1995 
 privind înfiinţarea contului 50BBx99.10 "Disponibilităţi blocate de instanţele judecătoreşti" 
 M. Of. nr. 105/30 mai 1995    
 C. nr. 33/1995 
 referitoare la modificarea unor reglementări privind ordinul de plată şi cecul 
 M. Of. nr. 243/24 oct. 1995 
 Modificări: 
 - C. nr. 38/1995  (M. Of. nr. 243/24 oct. 1995) 
 - R. nr. 12/2007  (M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
  
 C. nr. 37/1995 
 privind compensarea cambiilor şi biletelor la ordin 
 M. Of. nr. 243/24 oct. 1995   
 
 
 

Norme 

 N. nr. 4/1995 
 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare 
 M. Of. nr. 126/22 iun. 1995 
 Modificări: 
 - C. nr. 7/1997  (M. Of. nr. 27/18 feb. 1997) 
 - C. nr. 29/1997  (M. Of. nr. 202/21 aug. 1997) 
 - N. nr. 14/2007  (M. Of. nr. 751/6 nov. 2007) 
 - N. nr. 12/2008  (M. Of. nr. 727/28 oct. 2008) 
  
 N. nr. 9/1995 
 privind uniformizarea şi informatizarea sistemului de raportare a societăţilor bancare de către Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 168/1 aug. 1995    
 N. nr. 10/1995 
 privind constituirea şi utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit 
 M. Of. nr. 173/4 aug. 1995   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 138/1995 
 privind punerea în aplicare a Regulamentului nr. 8/1994, a normelor-cadru nr. 6, 7 şi 15/1994 şi a normelor tehnice nr. 9, 10 şi 16/1994  
 emise de Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 75/26 apr. 1995   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 MINISTERUL COMERŢULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

Instrucţiuni 
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 I. nr. 1/15086/1995 
 de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici,  
 aprobată prin Legea nr. 12/1995 
 M. Of. nr. 259/9 nov. 1995 
   
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. D/111/1995 
 privind aprobarea regulamentelor Bursei de Valori Bucureşti 
 M. Of. nr. 210/13 sep. 1995    
 Decizia nr. D/115/1995 
 privind aprobarea regulamentelor Bursei de Valori Bucureşti 
 M. Of. nr. 210/13 sep. 1995    
 Decizia nr. D. 20/1995 
 M. Of. nr. 76/27 apr. 1995 
 Modificări: 
 - Decizia nr. D. 86/1995  (M. Of. nr. 159/24 iul. 1995) 
 
 

- Decizia nr. 1148/2003  (M. Of. nr. 286/24 apr. 2003) 

 
 
 

Ordine 

 O. nr. 1/1995 
 pentru aprobarea punerii în aplicare a Instrucţiunilor cu privire la denumirea societăţilor comerciale de valori mobiliare 
 M. Of. nr. 100/24 mai 1995    
 O. nr. 49/1995 

 pentru aprobarea Normelor metodologice nr. 1 privind organizarea şi susţinerea testului în vederea obţinerii calităţii de cenzor extern  
 independent 
 M. Of. nr. 188/18 aug. 1995    
 O. nr. 50/1995 
 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea consultanţilor de plasament în valori mobiliare 
 M. Of. nr. 211/15 sep. 1995    
 O. nr. 58/1995 

 pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/1995 privind codul de etică şi conduită a membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor  
 Mobiliare 
 M. Of. nr. 213/19 sep. 1995    
 O. nr. 69/1995 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 5/1995 privind raportarea rezultatelor Programului de ofertă publică de valori mobiliare 
 M. Of. nr. 269/20 nov. 1995    
 O. nr. 72/1995 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 7/1995 cu privire la conţinutul minim al materialului publicitar pentru promovarea titlurilor de  
 participare ale fondurilor de investiţii 
 M. Of. nr. 269/20 nov. 1995   
 
 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/1995 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din  
 România şi a Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi 
 M. Of. nr. 276/27 nov. 1995 
 Modificări: 
 - H. nr. 00/36/2000  (M. Of. nr. 450/12 sep. 2000) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 153/28 mar. 2001) 
 Modificări: 
 - H. nr. 08/90/2008  (M. Of. nr. 466/23 iun. 2008) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 601/12 aug. 2008) 
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 Modificări: 
 - H. nr. 13/294/2013  (M. Of. nr. 39/17 ian. 2014) 
 
 

- H. nr. 18/443/2018  (M. Of. nr. 298/3 apr. 2018) 

 

 1996 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 21/1996 
 privind punerea în circulaţie a unei bancnote cu valoare nominală de 50.000 lei 
 M. Of. nr. 206/30 aug. 1996    
 C. nr. 22/1996 
 M. Of. nr. 240/2 oct. 1996    
 C. nr. 23/1996 
 privind procedurile de decontare ale Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 260/24 oct. 1996 
 Modificări: 
 - C. nr. 29/1996  (M. Of. nr. 331/9 dec. 1996) 
 - C. nr. 36/1996  (M. Of. nr. 1/7 ian. 1997) 
 - R. nr. 9/2009  (M. Of. nr. 343/22 mai 2009) 
 - R. nr. 10/2009  (M. Of. nr. 454/1 iul. 2009) 
  
 C. nr. 32/1996 

 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 100 lei şi a unei monede din metal  
 comun cu valoarea nominală de 10 lei 
 M. Of. nr. 321/3 dec. 1996    
 C. nr. 36/1996 
 privind conturile curente ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni şi ale Băncii Comerciale Române - S. A. 
 M. Of. nr. 1/7 ian. 1997   
 
 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/1996 
 privind introducerea unor măsuri speciale de supraveghere a Societăţii Bancare "Dacia Felix"-S. A. 
 M. Of. nr. 51/13 mar. 1996    
 H. nr. 3/1996 
 privind retragerea autorizaţiei Băncii Comerciale "Fortuna" - S. A. 
 M. Of. nr. 146/11 iul. 1996   
 
 
 

Precizări 

 Precizări nr. 2/1996 
 Modificări: 
 
 

- C. nr. 33/1997  (M. Of. nr. 379/29 dec. 1997) 

 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 1/1996 
 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări şi plăţi cu şi fără numerar 
 M. Of. nr. 42/28 feb. 1996 
 Modificări: 
 - C. nr. 30/1997  (M. Of. nr. 342/4 dec. 1997) 
 - C. nr. 9/1998  (M. Of. nr. 280/29 iul. 1998) 
 - C. nr. 2/2002  (M. Of. nr. 27/17 ian. 2002) 
 
 

- C. nr. 28/2005  (M. Of. nr. 716/8 aug. 2005) 

 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 MINISTERUL COMERŢULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 
 

Precizări 

 Precizări nr. 5/1451/21554/1996 
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 pentru aplicarea normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996 
 M. Of. nr. 228/24 sep. 1996   
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 1185/1996 
 privind autorizarea Registrului Român al Acţionarilor în forma juridică de societate comercială pe acţiuni 
 M. Of. nr. 273/1 nov. 1996   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 1/1996 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 1/1996 cu privire la publicitatea fondurilor de investiţii 
 M. Of. nr. 18/25 ian. 1996    
 O. nr. 2/1996 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 2/1996 cu privire la emiterea de acţiuni în formă dematerializată 
 M. Of. nr. 18/25 ian. 1996    
 O. nr. 3/1996 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/1995 privind oferta publică de vânzare de valori mobiliare 
 M. Of. nr. 37/21 feb. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 2/2000  (M. Of. nr. 149/11 apr. 2000) 
  
 O. nr. 6/1996 
 cu privire la acordarea atestatului de cenzor extern independent 
 M. Of. nr. 59/22 mar. 1996    
 O. nr. 7/1996 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 5/1996 cu privire la obligativitatea raportării activităţii de către societăţile comerciale emitente de  
 valori mobiliare şi de persoanele juridice autorizate de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 92/7 mai 1996    
 O. nr. 8/1996 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 6/1996 cu privire la calculul valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiţii 
 M. Of. nr. 92/7 mai 1996    
 O. nr. 9/1996 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/1996 privind informarea periodică şi continuă, realizată de emitenţii de valori mobiliare 
 M. Of. nr. 92/7 mai 1996    
 O. nr. 12/1996 

 privind aprobarea Instrucţiunilor nr. 7 din 7 mai 1996 cu privire la administrarea prudentă a portofoliului şi la transparenţa politicii de  
 investiţii a societăţilor de administrare a investiţiilor 
 M. Of. nr. 100/17 mai 1996    
 O. nr. 14/1996 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 8/1996 privind adunările generale ale deţinătorilor de valori mobiliare emise de societăţile comerciale  
 deschise 
 M. Of. nr. 176/5 aug. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 8/1998  (M. Of. nr. 166/28 apr. 1998) 
  
 O. nr. 16/1996 

 pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/1996 privind procedura de consultare a investitorilor pentru reorganizarea şi lichidarea fondurilor  
 deschise de investiţii 
 M. Of. nr. 176/5 aug. 1996    
 O. nr. 17/1996 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/1996 privind lichidarea fondurilor deschise de investiţii 
 M. Of. nr. 176/5 aug. 1996    
 O. nr. 18/1996 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/1996 privind autorizarea şi funcţionarea organismelor de autoreglementare 
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 M. Of. nr. 190/15 aug. 1996 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 3775/1997  (M. Of. nr. 51/26 mar. 1997) 
 - Decizia nr. 3776/1997  (M. Of. nr. 51/26 mar. 1997) 
  
 O. nr. 19/1996 

 pentru aprobarea Regulamentului nr. 8/1996 privind autorizarea Societăţii Naţionale de Compensare, Decontare şi Depozitare pentru  
 Valori Mobiliare 
 M. Of. nr. 202/29 aug. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 1/1997  (M. Of. nr. 23/12 feb. 1997) 
 - O. nr. 12/1997  (M. Of. nr. 113/6 iun. 1997) 
 - O. nr. 16/1999  (M. Of. nr. 534/2 nov. 1999) 
 - O. nr. 52/2004  (M. Of. nr. 1069/17 nov. 2004) 
  
 O. nr. 23/1996 

 pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/1996 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de compensare, decontare şi depozitare  
 pentru valori mobiliare 
 M. Of. nr. 276/6 nov. 1996    
 O. nr. 24/1996 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/1996 privind funcţionarea unui registru independent autorizat 
 M. Of. nr. 267 bis/29 oct. 1996    
 O. nr. 25/1996 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 9/1996 cu privire la transmiterea către societăţile de registru independent a registrelor acţionarilor 
 M. Of. nr. 267 bis/29 oct. 1996    
 O. nr. 26/1996 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/1996 cu privire la desfăşurarea activităţilor de compensare, depozitare şi decontare de către terţi 
 M. Of. nr. 274/4 nov. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 2/1998  (M. Of. nr. 119/19 mar. 1998) 
 - O. nr. 2/2000  (M. Of. nr. 149/11 apr. 2000) 
  
 O. nr. 30/1996 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/1996 privind plasamentul privat de valori mobiliare 
 M. Of. nr. 347/19 dec. 1996 
 Modificări: 
 - O. nr. 2/2000  (M. Of. nr. 149/11 apr. 2000) 
  
 O. nr. 31/1996 
 cu privire la acordarea atestatului de cenzor extern independent (sesiunea octombrie 1996) 
 M. Of. nr. 347/19 dec. 1996    
 O. nr. 32/1996 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 13/1996 privind evidenţa valorilor mobiliare, a emitenţilor şi a altor persoane juridice autorizate de  
 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 6/17 ian. 1997 
 Modificări: 
 - O. nr. 3/1997  (M. Of. nr. 24/14 feb. 1997) 
 - O. nr. 5/1997  (M. Of. nr. 47/19 mar. 1997) 
 - O. nr. 10/1997  (M. Of. nr. 85/8 mai 1997) 
 - O. nr. 15/1997  (M. Of. nr. 156/15 iul. 1997) 
 - O. nr. 19/1997  (M. Of. nr. 327/25 nov. 1997) 
 - O. nr. 24/1997  (M. Of. nr. 14/16 ian. 1998) 
 - O. nr. 14/1999  (M. Of. nr. 326/9 iul. 1999) 
 - O. nr. 5/2000  (M. Of. nr. 376/14 aug. 2000) 
  
 O. nr. 33/1996 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/1996 privind oferta publică de cumpărare de valori mobiliare 
 M. Of. nr. 5/16 ian. 1997   
 

 

 1997 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
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Circulare 

 C. nr. 13/1997 
 privind modificarea unor rate ale dobânzii 
 M. Of. nr. 52/28 mar. 1997 
 Modificări: 
 - C. nr. 27/1997  (M. Of. nr. 162/18 iul. 1997) 
 - C. nr. 11/1998  (M. Of. nr. 280/29 iul. 1998) 
  
 C. nr. 25/1997 
 M. Of. nr. 141/7 iul. 1997 
    
 C. nr. 27/1997 
 privind modificarea ratelor dobânzilor practicate de Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 162/18 iul. 1997 
 Modificări: 
 
 

- C. nr. 11/1998  (M. Of. nr. 280/29 iul. 1998) 

 
 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/1997 
 privind decăderea din calitatea de fondator, administrator, director şi cenzor a unor persoane din cadrul Societăţii Bancare "Renaşterea  
 Creditului Românesc" - CREDIT BANK - S.A. 
 M. Of. nr. 31/27 feb. 1997    
 H. nr. 2/1997 
 privind retragerea autorizaţiei Societăţii Bancare "Dacia Felix" - S.A. 
 M. Of. nr. 71/21 apr. 1997    
 H. nr. 3/1997 
 privind retragerea autorizaţiei Societăţii Bancare "Renaşterea Creditului Românesc" - CREDIT BANK - S.A. 
 M. Of. nr. 72/22 apr. 1997    
 H. nr. 5/1997 
 privind retragerea autorizaţiei Societăţii Bancare "Euro Expres Bank" - S.A. 
 M. Of. nr. 81/5 mai 1997    
 H. nr. 6/1997 
 privind aplicarea unor măsuri la Banca "Columna" - S.A. 
 M. Of. nr. 182/4 aug. 1997   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 37/1997 
 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1996 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a  
 României a Centralei Incidentelor de Plăţi 
 M. Of. nr. 11/29 ian. 1997 
 Modificări: 
 - O. nr. 232/22 mai 1997  (M. Of. nr. 101/27 mai 1997) 
 - C. nr. 18/1999  (M. Of. nr. 397/20 aug. 1999) 
 
 

- C. nr. 24/2001  (M. Of. nr. 714/9 nov. 2001) 

 
 
 

Precizări 

 Precizări nr. 3/1997 
 privind evidenţierea în contabilitate, în cursul anului 1997, a diferenţelor de curs valutar de către societăţile bancare 
 M. Of. nr. 236/10 sep. 1997   
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Ordonanţe 

 Ordonanţa nr. 6/1997 
 de suspendare a autorizaţiei de funcţionare a unor societăţi de valori mobiliare 
 M. Of. nr. 123/17 iun. 1997    
 Ordonanţa nr. 22/1997 
 cu privire la societăţile comerciale deschise care fuzionează cu Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti 
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 M. Of. nr. 289/27 oct. 1997 
 Modificări: 
 
 

- Ordonanţa nr. 23/1997  (M. Of. nr. 296/31 oct. 1997) 

 
 
 

Ordine 

 O. nr. 7/1997 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 4/1997 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi aleasă  
 administrator al unei societăţi de investiţii financiare 
 M. Of. nr. 51/26 mar. 1997 
 Modificări: 
 - O. nr. 8/2004  (M. Of. nr. 303/6 apr. 2004) 
  
 O. nr. 8/1997 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 5/1997 de încadrare a societăţilor de investiţii financiare în dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.  
 24/1993 aprobată prin Legea nr. 83/1994 
 M. Of. nr. 68/17 apr. 1997 
 Modificări: 
 - O. nr. 1/1998  (M. Of. nr. 119/19 mar. 1998) 
 - O. nr. 11/1998  (M. Of. nr. 175/7 mai 1998) 
  
 O. nr. 14/1997 

 pentru aprobarea Regulamentului nr. 8/1997 cu privire la condiţiile de îndeplinit pentru evitarea conflictelor de interese de către  
 societăţile de depozitare pentru fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii 
 M. Of. nr. 156/15 iul. 1997    
 O. nr. 16/1997 

 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1997 privind cerinţele, criteriile de înregistrare şi procedurile de autorizare a societăţilor de  
 registru independent privat 
 M. Of. nr. 327/25 nov. 1997 
 Modificări: 
 - O. nr. 25/1998  (M. Of. nr. 14/16 ian. 1998) 
  
 O. nr. 20/1997 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 10/1997 privind transformarea fondurilor deschise de investiţii în societăţi de investiţii 
 M. Of. nr. 327/25 nov. 1997    
 O. nr. 21/1997 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/1997 cu privire la controlul respectării dispoziţiilor legale în domeniul valorilor mobiliare 
 M. Of. nr. 327/25 nov. 1997    
 O. nr. 22/1997 
 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor nr. 10/1997 privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor distruse, pierdute sau furate 
 M. Of. nr. 14/16 ian. 1998    
 O. nr. 23/1997 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 11/1997 privind obligaţia raportării la societăţile de registru independent privat a listei clienţilor ale  
 căror valori mobiliare sunt deţinute în cont la depozitar 
 M. Of. nr. 14/16 ian. 1998    
 O. nr. 25/1997 

 pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/1997 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr. 9/1997 privind cerinţele, criteriile  
 de înregistrare şi procedurile de autorizare a societăţilor de registru independent privat 
 
 

M. Of. nr. 14/16 ian. 1998 

 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 15/1997 
 referitoare la concentrarea economică, conform prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 47/3 feb. 1998   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 34/1997 
 pentru punerea în aplicare a unor regulamente şi instrucţiuni 
 M. Of. nr. 49/21 mar. 1997 
 Modificări: 
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 - O. nr. 103/2002  (M. Of. nr. 591 bis/9 aug. 2002) 
 - O. nr. 63/2004  (M. Of. nr. 280/31 mar. 2004) 
 - O. nr. 61/2004  (M. Of. nr. 288/1 apr. 2004) 
 - O. nr. 81/2004  (M. Of. nr. 430/13 mai 2004) 
 - O. nr. 87/2004  (M. Of. nr. 430/13 mai 2004) 
  
 O. nr. 37/1997 
 privind stabilirea plafonului prevăzut la art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 51/26 mar. 1997   
 
 
 

Regulamente 

 Regulament/1997 
 Regulamentul privind acordarea exceptării, pe categorii de înţelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdicţia prevăzută  
 la art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 56 bis/3 apr. 1997 
 Modificări: 
 - O. nr. 103/2002  (M. Of. nr. 591 bis/9 aug. 2002) 
 - O. nr. 63/2004  (M. Of. nr. 280/31 mar. 2004) 
 - O. nr. 89/2004  (M. Of. nr. 443/18 mai 2004) 
 
 

- O. nr. 82/2005  (M. Of. nr. 429/20 mai 2005) 

 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 41/1997 
 privind unele reglementări referitoare la afişarea siglei şi a altor informaţii grafice în emisiunile posturilor de televiziune 
 M. Of. nr. 96 bis/21 mai 1997    
 Decizia nr. 49/1997 
 privind îndreptarea erorii materiale existente în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 44 din 24 aprilie 1997 
 M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997   
 
 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 18/1/1997 
 pentru aprobarea Normelor nr. 2.435/1997 privind evidenţa, instruirea şi perfectarea profesională a cenzorilor (auditorilor statutari) din  
 economie 
 M. Of. nr. 322 bis/21 nov. 1997    
 H. nr. 18/3/1997 
 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitaţiilor pentru contractarea lucrărilor de audit financiar-contabil 
 M. Of. nr. 350 bis/10 dec. 1997   
 

 

 1998 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 1/1998 
 privind modificarea nivelului rezervelor obligatorii 
 M. Of. nr. 34/29 ian. 1998    
 C. nr. 3/1998 
 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 100 lei 
 M. Of. nr. 93/27 feb. 1998    
 C. nr. 5/1998 

 privind punerea în circulaţie a bancnotei cu valoarea nominală de 100.000 lei şi a două noi emisiuni de bancnote, reproiectate, din  
 cupiurile de 1.000 lei şi 5.000 lei 
 M. Of. nr. 171/5 mai 1998 
 Modificări: 
 - C. nr. 21/2001  (M. Of. nr. 656/18 oct. 2001) 
 - C. nr. 12/2002  (M. Of. nr. 253/15 apr. 2002) 
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 C. nr. 8/1998 
 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 100 de lei 
 M. Of. nr. 211/8 iun. 1998    
 C. nr. 9/1998 
 privind comisioanele încasate de Banca Naţională a României pentru serviciile de plăţi fără numerar 
 M. Of. nr. 280/29 iul. 1998 
 Modificări: 
 - C. nr. 18/1999  (M. Of. nr. 397/20 aug. 1999) 
 - C. nr. 25/2002  (M. Of. nr. 572/2 aug. 2002) 
 - C. nr. 2/2005  (M. Of. nr. 31/11 ian. 2005) 
 - C. nr. 40/2008  (M. Of. nr. 814/4 dec. 2008) 
  
 C. nr. 11/1998 
 privind ratele dobânzilor practicate de Banca Naţională a României începând cu 1 august 1998 
 M. Of. nr. 280/29 iul. 1998 
 Modificări: 
 - C. nr. 3/2002  (M. Of. nr. 100/5 feb. 2002) 
  
 C. nr. 12/1998 

 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din aur cu valori nominale de 500 lei şi 1000 lei, dedicate Revoluţiei  
 române din anul 1848 
 M. Of. nr. 291/7 aug. 1998    
 C. nr. 18/1998 

 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoare nominală de 1.000 lei, dedicată aniversării a 80 de ani  
 de la unirea Transilvaniei cu România 
 M. Of. nr. 456/27 nov. 1998    
 C. nr. 22/1998 

 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedei de argint cu valoare nominală de 100 lei dedicată aniversării independenţei  
 de stat a României 
 M. Of. nr. 503/28 dec. 1998    
 C. nr. 23/1998 

 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedei de argint cu valoare nominală de 100 lei, dedicată mitropolitului Andrei  
 Şaguna 
 M. Of. nr. 514/30 dec. 1998   
 
 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/1998 
 privind retragerea autorizaţiei Anglo-Romanian Bank Ltd Londra - Sucursala Bucureşti 
 M. Of. nr. 386/12 oct. 1998    
 H. nr. 3/1998 
 privind retragerea autorizaţiei MISR Romanian Bank, Cairo - Sucursala Constanţa 
 M. Of. nr. 502/28 dec. 1998   
 
 
 

Norme 

 N. nr. 6/1998 
 Norme privind notificarea deschiderii în România de reprezentanţe de către instituţiile de credit străine 
 M. Of. nr. 386/12 oct. 1998 
 Modificări: 
 
 

- N. nr. 25/2006  (M. Of. nr. 1015/20 dec. 2006) - modifică titlul 

 
 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 
 

Norme metodologice 

 N.M. nr. P/608-773/1998 
 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor 
 M. Of. nr. 176/11 mai 1998 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 129/2002  (M. Of. nr. 746/11 oct. 2002) 
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 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 3/1998 
 pentru aprobarea Regulamentului nr.3/1998 privind autorizarea şi exercitarea intermedierii de valori mobiliare 
 M. Of. nr. 114/16 mar. 1998 
 Modificări: 
 - O. nr. 2/2000  (M. Of. nr. 149/11 apr. 2000) 
 - O. nr. 2/2001  (M. Of. nr. 254/17 mai 2001) 
 - O. nr. 4/2001  (M. Of. nr. 480/21 aug. 2001) 
 - O. nr. 102/2002  (M. Of. nr. 53/30 ian. 2003) 
  
 O. nr. 5/1998 
 pentru aprobarea Regulamentului nr.2/1998 privind depunerea de documente pe cale electronică 
 M. Of. nr. 119/19 mar. 1998    
 O. nr. 7/1998 

 pentru aprobarea Regulamentului nr.4/1998 privind modalităţile de plată a contravalorii acţiunilor distribuite în urma Programului de  
 privatizare în masă 
 M. Of. nr. 115/17 mar. 1998    
 O. nr. 10/1998 
 pentru aprobarea Regulamentului nr.5/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc 
 M. Of. nr. 175/7 mai 1998    
 O. nr. 11/1998 

 pentru abrogarea Instrucţiunilor nr.1/1998 privind completarea şi modificarea Instrucţiunilor nr.5/1997 de încadrare a societăţilor de  
 investiţii financiare în dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.24/1993, aprobată prin Legea nr.83/1994 
 M. Of. nr. 175/7 mai 1998   
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 71/1998 
 referitoare la analiza concentrării economice realizate prin achiziţionarea de către Societatea Comercială ''Lafarge Romania'' - S.A. a  
 pachetului majoritar de 50,9986 % din acţiunile Societăţii Comerciale ''Romcim'' - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 311/26 aug. 1998    
 Decizia nr. 115/1998 
 M. Of. nr. 465/4 dec. 1998    
 Decizia nr. 127/1998 
 referitoare la încălcarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 68/18 feb. 1999    
 Decizia nr. 132/1998 
 M. Of. nr. 67/18 feb. 1999   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 7/1998 
 pentru majorarea plafonului privind cifra de afaceri, prevăzut în Legea concurenţei nr.21/1996 
 M. Of. nr. 47/3 feb. 1998 

 (v. O. nr. 13/2001) 
  
 O. nr. 25/1998 
 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea şi utilizarea Fondului pentru stimularea personalului Consiliului Concurenţei 
 M. Of. nr. 153/16 apr. 1998   
 

 

 1999 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 
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 C. nr. 3/1999 
 privind punerea în circulaţie a monedei cu valoarea nominală de 500 lei 
 M. Of. nr. 99/9 mar. 1999    
 C. nr. 9/1999 

 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din aur şi din argint cu valoare nominală de 1.000 lei, respectiv 100 lei,  
 dedicate vizitei în România a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea 
 M. Of. nr. 234/26 mai 1999    
 C. nr. 12/1999 
 privind punerea în circulaţie a bancnotei reproiectate cu valoare nominală de 10.000 lei 
 M. Of. nr. 289/23 iun. 1999    
 C. nr. 19/1999 
 privind punerea în circulaţie, cu ocazia eclipsei totale de Soare din data de 11 august 1999, a monedei cu valoare nominală de 500 lei 
 M. Of. nr. 388/16 aug. 1999    
 C. nr. 21/1999 

 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedei din argint cu valoare nominală de 100 lei, dedicată Expediţiei antarctice a  
 navei "Belgica" cu participarea naturalistului român Emil Racoviţă 
 M. Of. nr. 449/15 sep. 1999    
 C. nr. 33/1999 
 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoarea nominală de 100 lei 
 M. Of. nr. 626/22 dec. 1999   
 
 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/1999 
 privind instituirea administrării speciale a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. 
 M. Of. nr. 84/1 mar. 1999    
 H. nr. 4/1999 
 privind prelungirea administrării speciale a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. 
 M. Of. nr. 195/5 mai 1999    
 H. nr. 5/1999 

 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi introducerea cererii de declanşare a procedurii falimentului Băncii Comerciale "Albina"-  
 S.A. 
 M. Of. nr. 215/17 mai 1999    
 H. nr. 9/1999 
 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. 
 M. Of. nr. 369/2 aug. 1999   
 
 
 

Norme 

 N. nr. 4/1999 
 privind reevaluarea de către bănci a clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor 
 M. Of. nr. 116/22 mar. 1999   
 
 

Ordine 

 O. nr. 1/1999 
 M. Of. nr. 57/9 feb. 1999    
 O. nr. 475/1999 
 privind constituirea Comitetului de administrare a Băncii Agricole - S.A. 
 M. Of. nr. 556/15 nov. 1999   
 
 CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI 

 
 

Statute 

 Statut/1999 
 M. Of. nr. 101/10 mar. 1999   
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 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. D 1094/1999 
 privind autorizarea Fondului Oamenilor de Afaceri, administrat de Societatea Comercială SAFI INVEST - S.A., ca fond închis de  
 investiţii cu capital de risc 
 M. Of. nr. 534/2 nov. 1999    
 Decizia nr. 540/1999 
 privind crearea şi organizarea pieţei valorilor mobiliare necotate 
 M. Of. nr. 123/25 mar. 1999    
 Decizia nr. 2440/1999 
 privind autorizarea ca organism de autoreglementare a Asociaţiei Cenzorilor Externi Independenţi din România (A.C.E.I.R.) 
 M. Of. nr. 154/13 apr. 2000   
 
 

Ordine 

 O. nr. 1/1999 
 pentru aplicarea Instrucţiunilor nr. 1/1999 privind transferul registrelor acţionarilor societăţilor comerciale între două registre  
 independente 
 M. Of. nr. 27/26 ian. 1999    
 O. nr. 2/1999 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr.2/1999 privind regulile de acceptare spre executare a unui ordin de vânzare de valori mobiliare 
 M. Of. nr. 175/26 apr. 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 21/1999  (M. Of. nr. 29/26 ian. 2000) 
  
 O. nr. 5/1999 

 privind aprobarea Instrucţiunilor nr.3/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/1998, privind unele  
 măsuri de protecţie pentru persoanele disponibilizate, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru  
 aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 
 M. Of. nr. 175/26 apr. 1999    
 O. nr. 8/1999 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investiţii în fonduri cu capital de risc 
 M. Of. nr. 213/14 mai 1999    
 O. nr. 9/1999 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr.4/1999 privind calculul activului net al societăţilor de investiţii financiare 
 M. Of. nr. 220/19 mai 1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 16/2003  (M. Of. nr. 275/18 apr. 2003) 
  
 O. nr. 10/1999 
 pentru aprobarea Regulamentului nr.6/1999 privind calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare 
 M. Of. nr. 175/26 apr. 1999    
 O. nr. 15/1999 

 pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/1999 privind alocarea de către registrele independente a codurilor pentru conturile de valori  
 mobiliare ale investitorilor, persoane fizice şi juridice 
 M. Of. nr. 534/2 nov. 1999    
 O. nr. 16/1999 

 pentru aprobarea Regulamentului nr. 8/1999 de modificare şi completare a Regulamentului nr. 8/1996 privind autorizarea Societăţii  
 Naţionale de Compensare, Decontare şi Depozitare pentru Valori Mobiliare 
 M. Of. nr. 534/2 nov. 1999    
 O. nr. 18/1999 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 6/1999 privind suspendarea de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ a societăţilor comerciale emitente  
 de valori mobiliare la care s-a înregistrat majorarea capitalului social 
 M. Of. nr. 534/2 nov. 1999    
 O. nr. 20/1999 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/1999 privind tranzacţionarea instrumentelor financiare cu venit fix pe piaţa RASDAQ 
 M. Of. nr. 31/27 ian. 2000    
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 O. nr. 24/1999 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 8/1999 privind transferul acţiunilor deţinute de stat la unele societăţi comerciale din administrarea  
 Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 
 M. Of. nr. 29/26 ian. 2000   
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 27/1999 
 M. Of. nr. 120/23 mar. 1999    
 Decizia nr. 103/1999 
 M. Of. nr. 407/26 aug. 1999    
 Decizia nr. 106/1999 
 M. Of. nr. 407/26 aug. 1999    
 Decizia nr. 107/1999 
 M. Of. nr. 407/26 aug. 1999    
 Decizia nr. 111/1999 

 
 M. Of. nr. 407/26 aug. 1999    
 Decizia nr. 118/1999 
 M. Of. nr. 407/26 aug. 1999    
 Decizia nr. 120/1999 
 M. Of. nr. 434/6 sep. 1999    
 Decizia nr. 125/1999 
 M. Of. nr. 407/26 aug. 1999    
 Decizia nr. 203/1999 

 referitoare la autorizarea concentrării economice realizate prin achiziţionarea de către RENAULT a 50,96% din capitalul social al  
 Societăţii Comerciale "Automobile Dacia"-S.A. Piteşti 
 M. Of. nr. 518/25 oct. 1999   
 
 CONSILIUL DE ASOCIERE DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 2/1999 
 Decizie pentru adoptarea reglementărilor necesare în vederea aplicării prevederilor art.64 paragrafele 1(i), (ii) şi 2 din Acordul european  
 instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi a  
 reglementărilor necesare în vederea aplicării prevederilor art.9 paragrafele 1 (1), (2) şi 2 din Protocolul nr. 2 privind produsele C.E.C.O.,  
 anexă la acord 
 M. Of. nr. 11/13 ian. 2000   
 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 23/1999 
 privind traducerea în limba română a unor programe de televiziune difuzate în alte limbi 
 M. Of. nr. 118/23 mar. 1999   
 
 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 99/24/1999 
 pentru aprobarea Declaraţiei de principiu şi a Normelor naţionale de audit şi de servicii conexe 
 M. Of. nr. 75/23 feb. 1999   
 
 FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 Hotărâri 



 
 

 3216

 H. nr. 1.1/X/1999 
 M. Of. nr. 577/26 nov. 1999    
 H. nr. 1.2/X/1999 
 M. Of. nr. 577/26 nov. 1999    
 H. nr. 2/VII/1999 

 pentru aprobarea Manualului de operare şi a Procedurii de dobândire a personalităţii juridice de către grupurile din comunităţile rurale  
 sărace şi grupurile productive provenite din comunităţile sărace 
 M. Of. nr. 225/20 mai 1999 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 15/XI/2002  (M. Of. nr. 4/8 ian. 2003) 

 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 
 

Statute 

 Statut/1999 
 Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România 
 M. Of. nr. 59/11 feb. 1999 
 Modificări: 
 - H. nr. 26/1999  (M. Of. nr. 348/23 iul. 1999) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 13/14 ian. 2000) 

 

 2000 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 8/2000 
 privind punerea în circulaţie a bancnotei cu valoarea nominală de 50.000 lei, reproiectată 
 M. Of. nr. 90/29 feb. 2000    
 C. nr. 12/2000 
 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoare nominală de 2000 lei 
 M. Of. nr. 162/18 apr. 2000    
 C. nr. 14/2000 
 privind ratele dobânzilor practicate de Banca Naţională a României la facilităţile permanente acordate băncilor 
 M. Of. nr. 210/12 mai 2000    
 C. nr. 18/2000 
 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoare nominală de 5.000 lei 
 M. Of. nr. 345/25 iul. 2000    
 C. nr. 22/2000 

 privind retragerea şi încetarea puterii circulatorii a bancnotei cu valoare nominală de 10.000 lei, emisiunea 1994, şi punerea în circulaţie a  
 unei noi bancnote cu valoare nominală de 10.000 lei, reproiectată, imprimată pe polimer 
 M. Of. nr. 453/14 sep. 2000    
 C. nr. 24/2000 
 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoare nominală de 500 lei 
 M. Of. nr. 470/27 sep. 2000    
 C. nr. 25/2000 

 privind punerea în circulaţie a bancnotei cu valoare nominală de 500.000 lei, imprimată pe polimer, şi a unei monede metalice cu valoarea  
 nominală de 1.000 lei 
 M. Of. nr. 507/16 oct. 2000    
 C. nr. 32/2000 
 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoare nominală de 5.000 lei 
 M. Of. nr. 696/27 dec. 2000   
 
 
 

Hotărâri 
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 H. nr. 4/2000 
 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Băncii "Columna"-S.A. 
 M. Of. nr. 294/28 iun. 2000 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 463/22 sep. 2000) - rectifică preambulul 

 
 
 

Norme 

 N. nr. 10/2000 
 privind deschiderea de către Banca Naţională a României a contului tip bancă în faliment 
 M. Of. nr. 470/27 sep. 2000 
 Modificări: 
 
 

- C. nr. 42/2002  (M. Of. nr. 816/11 nov. 2002) 

 
 
 

Ordine 

 O. nr. 3/2000 
 M. Of. nr. 470/27 sep. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 2/2001  (M. Of. nr. 219/27 apr. 2001) 
 - O. nr. 8/2001  (M. Of. nr. 837/27 dec. 2001) 
 - O. nr. 6/2002  (M. Of. nr. 964/28 dec. 2002) 
 
 

- O. nr. 5/2003  (M. Of. nr. 580/14 aug. 2003) 

 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 1/2000 
 Regulament privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta  
 participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile) 
 M. Of. nr. 142/5 apr. 2000 
 Modificări: 
 - C. nr. 3/2004  (M. Of. nr. 202/8 mar. 2004) 
 - R. nr. 7/2006  (M. Of. nr. 861/20 oct. 2006) - modifică titlul 
 - R. nr. 7/2007  (M. Of. nr. 719/24 oct. 2007) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 84/1 feb. 2008) 
 Modificări: 
 - R. nr. 3/2012  (M. Of. nr. 54/23 ian. 2012) 
 - R. nr. 14/2012  (M. Of. nr. 763/13 nov. 2012) 
 
 

- R. nr. 3/2016  (M. Of. nr. 652/25 aug. 2016) 

 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2000 
 M. Of. nr. 182/27 apr. 2000    
 H. nr. 13/2000 
 M. Of. nr. 215/16 mai 2000    
 H. nr. 14/2000 
 M. Of. nr. 215/16 mai 2000    
 H. nr. 29/2000 
 M. Of. nr. 233/26 mai 2000    
 H. nr. 30/2000 
 M. Of. nr. 233/26 mai 2000   
 
 CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2000 
 privind aprobarea modelului cererii, conţinutului dosarului, procedurii de înscriere şi cuantumului tarifului de înscriere în Registrul  
 provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din România 
 M. Of. nr. 365/7 aug. 2000   
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 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 43/2000 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat şi a vignetelor, modalităţile de  
 organizare şi de ţinere a evidenţei acestora, precum şi procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate 
 M. Of. nr. 193/4 mai 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 18/2001  (M. Of. nr. 125/13 mar. 2001) 
 - O. nr. 562/2001  (M. Of. nr. 76/31 ian. 2002) 
  
 O. nr. 74/2000 
 pentru aprobarea Normelor privind modul de încasare a contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 282/22 iun. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 322/2001  (M. Of. nr. 272/25 mai 2001) 
  
 O. nr. 140/2000 

 pentru eliberarea şi decontarea medicamentelor şi a unor materiale sanitare specifice în unele boli cronice şi pentru aprobarea Normelor  
 tehnice privind eliberarea şi decontarea medicamentelor şi a unor materiale sanitare specifice în unele boli cronice 
 M. Of. nr. 598/23 nov. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 207/2000  (M. Of. nr. 681/20 dec. 2000) 
 
 

- O. nr. 573/457/2001  (M. Of. nr. 566/11 sep. 2001) 

 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

Ordine 

 O. nr. 196/968/2000 
 privind unele măsuri financiare pentru unităţile sanitare spitaliceşti şi de aprobare a actului adiţional la contractul de furnizare de servicii  
 medicale spitaliceşti 
 M. Of. nr. 681/20 dec. 2000   
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. D593/2000 
 M. Of. nr. 154/13 apr. 2000   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 1/2000 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 1/2000 privind eliberarea de către societăţile de registru independent a registrelor acţionarilor  
 societăţilor comerciale emitente de valori mobiliare 
 M. Of. nr. 87/28 feb. 2000    
 O. nr. 2/2000 

 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2000 privind modificarea cuantumului taxelor percepute de Comisia Naţională a Valorilor  
 Mobiliare 
 M. Of. nr. 149/11 apr. 2000    
 O. nr. 4/2000 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare 
 M. Of. nr. 174/24 apr. 2000    
 O. nr. 8/2000 
 pentru aprobarea Regulamentului nr.5/2000 privind decontarea tranzacţiilor cu valori mobiliare efectuate pe pieţele reglementate 
 M. Of. nr. 689/21 dec. 2000    
 O. nr. 9/2000 

 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 3/2000 privind retragerea de pe pieţele de valori mobiliare reglementate a societăţilor comerciale care  
 nu mai întrunesc condiţiile de societate deschisă 
 M. Of. nr. 47/29 ian. 2001 
 Modificări: 
 - O. nr. 6/2001  (M. Of. nr. 608/27 sep. 2001) 
  
 O. nr. 10/2000 
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 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor nr. 4/2000 privind verificarea şi certificarea situaţiilor financiare ale societăţilor comerciale  
 emitente de valori mobiliare şi ale persoanelor juridice supuse autorizării, supravegherii şi controlului Comisiei Naţionale a Valorilor  
 Mobiliare 
 M. Of. nr. 695/27 dec. 2000   
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 1/2000 
 M. Of. nr. 225/23 mai 2000    
 Decizia nr. 151/2000 
 M. Of. nr. 247/2 iun. 2000    
 Decizia nr. 221/2000 
 M. Of. nr. 364/4 aug. 2000    
 Decizia nr. 250/2000 
 M. Of. nr. 364/4 aug. 2000    
 Decizia nr. 374/2000 
 M. Of. nr. 385/17 aug. 2000    
 Decizia nr. 474/2000 
 cu privire la concentrarea economică AB Volvo/Renault Vehicules Industriels - S.A. 
 M. Of. nr. 5/5 ian. 2001    
 Decizia nr. 475/2000 
 cu privire la concentrarea economică Gaad Invest International - S.R.L./Sârme şi Cabluri Hârşova 
 M. Of. nr. 5/5 ian. 2001    
 Decizia nr. 521/2000 

 privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială "Cimus"-S.A. Câmpulung prin dobândirea controlului la Societatea  
 Comercială "Premeco"-S.A. Piteşti 
 M. Of. nr. 36/19 ian. 2001    
 Decizia nr. 535/2000 
 cu privire la concentrarea economică Societatea Comercială "Meteor"-S.A. Bucureşti/Societatea Comercială "Metav"-S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 36/19 ian. 2001    
 Decizia nr. 565/2000 
 M. Of. nr. 47/29 ian. 2001   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 27/2000 
 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat şi a Regulamentului  
 privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare 
 M. Of. nr. 125/24 mar. 2000 
 Modificări: 
 - O. nr. 220/2004  (M. Of. nr. 847/16 sep. 2004) 
 - O. nr. 528/2004  (M. Of. nr. 82/25 ian. 2005) 
 
 

- O. nr. 300/2006  (M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 

 
 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 00/33/2000 
 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil  
 şi de contabil autorizat 
 M. Of. nr. 112/14 mar. 2000 
 Modificări: 
 - H. nr. 07/79/2007  (M. Of. nr. 414/20 iun. 2007) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 653/25 sep. 2007) 
 Modificări: 
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 - H. nr. 08/93/2008  (M. Of. nr. 454/18 iun. 2008) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 645/10 sep. 2008) 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 11/215/2011  (M. Of. nr. 142/25 feb. 2011) 

 

 

 2001 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 6/2001 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoare nominală de 5.000 lei 
 M. Of. nr. 131/15 mar. 2001    
 C. nr. 11/2001 
 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoarea nominală de 1.000 lei 
 M. Of. nr. 294/5 iun. 2001    
 C. nr. 17/2001 
 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a trei monede din argint cu valoarea nominală de 50 lei 
 M. Of. nr. 516/29 aug. 2001    
 C. nr. 19/2001 
 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii 
 M. Of. nr. 604/26 sep. 2001    
 C. nr. 20/2001 
 privind ratele dobânzilor practicate de Banca Naţională a României la facilităţile permanente acordate băncilor 
 M. Of. nr. 621/2 oct. 2001    
 C. nr. 21/2001 
 privind retragerea din circulaţie şi încetarea puterii circulatorii a bancnotelor cu valoarea nominală de 1.000 lei - emisiunea 1998 
 M. Of. nr. 656/18 oct. 2001    
 C. nr. 23/2001 
 privind punerea în circulaţie a bancnotei cu valoarea nominală de 100.000 lei, imprimată pe suport de polimer 
 M. Of. nr. 714/9 nov. 2001    
 C. nr. 27/2001 

 privind punerea în circulaţie a unei bancnote cu valoarea nominală de 50.000 lei, imprimată pe polimer, şi a unei monede metalice cu  
 valoarea nominală de 5.000 lei 
 M. Of. nr. 784/11 dec. 2001    
 C. nr. 29/2001 
 Circulară privind punerea în circulaţie în scop numismatic a patru monede din aur cu valoarea nominală de 500 lei 
 M. Of. nr. 819/19 dec. 2001   
 
 
 

Hotărâri 

 H. nr. 179/2001 
 privind instituirea administrării speciale a Băncii Române de Scont - S.A. 
 M. Of. nr. 847/28 dec. 2001   
 
 Norme 
 
 N. nr. 5/2001 
 privind documentaţia necesară în vederea autorizării operaţiunilor financiar-bancare, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 159/2001 
 M. Of. nr. 847/28 dec. 2001   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 3/2001 
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 Ordin privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001 
 M. Of. nr. 229/4 mai 2001   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 8/2001 
 privind preţul de referinţă la dispozitivele medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării  
 unor deficienţe fizice, decontate de casele de asigurări de sănătate 
 M. Of. nr. 105 bis/1 mar. 2001    
 O. nr. 331/2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de executare silită 
 M. Of. nr. 518/30 aug. 2001 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 571/13 sep. 2001) 
  
 O. nr. 332/2001 

 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor la Fondul  
 asigurărilor sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 426/31 iul. 2001    
 O. nr. 367/2001 

 privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se determină sumele aferente fondului de redistribuire pentru casele de asigurări de sănătate  
 judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii  
 Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti 
 M. Of. nr. 324/15 iun. 2001    
 O. nr. 459/2001 
 privind criteriile pe baza cărora se acordă înlesnirile la plata obligaţiilor la Fondul asigurărilor sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 491/23 aug. 2001    
 O. nr. 557/2001 

 pentru aprobarea Metodologiei de decontare între casele de asigurări de sănătate şi spitale, în cadrul contractelor încheiate pentru servicii  
 medicale spitaliceşti 
 M. Of. nr. 718/12 nov. 2001   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
 
 

Ordine 

 O. nr. 559/874/4017/2001 
 privind înfiinţarea nucleelor de calitate în unele unităţi spitaliceşti 
 M. Of. nr. 829/21 dec. 2001   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 192/2001 
 privind emiterea legitimaţiilor speciale pentru organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi  
 ale caselor teritoriale de pensii 
 M. Of. nr. 395/18 iul. 2001   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 15/2001 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind regimul confidenţialităţii informaţiilor 
 M. Of. nr. 43/22 ian. 2002   
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 12/2001 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2001 privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii pentru produse,  
 servicii sau lucrări prin intermediul burselor de mărfuri 
 M. Of. nr. 779/7 dec. 2001 
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 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 237/2001 
 privind analiza concentrării economice realizate de GOODISON HOLDINGS BV prin dobândirea controlului asupra Societăţii  
 Comerciale "Sanex" - S.A. Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 375/11 iul. 2001    
 Decizia nr. 373/2001 

 Decizie privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială "UZINSIDER" - S.A. Bucureşti şi Societatea Comercială  
 "COMELF" - S.A. Bistriţa 
 M. Of. nr. 929/18 dec. 2002    
 Decizia nr. 415/2001 

 privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială "Uzinsider"-S.A. Bucureşti şi Societatea Comercială "Uzinsider  
 Engineering"-S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 828/21 dec. 2001    
 Decizia nr. 429/2001 
 M. Of. nr. 693/31 oct. 2001    
 Decizia nr. 435/2001 

 privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială "Uzinsider"-S.A. Bucureşti şi Societatea Comercială "24  
 Ianuarie"-S.A. Ploieşti 
 M. Of. nr. 667/24 oct. 2001    
 Decizia nr. 475/2001 
 M. Of. nr. 828/21 dec. 2001    
 Decizia nr. 518/2001 

 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Petrobanat Holding"-S.R.L. Timişoara prin dobândirea  
 controlului asupra Societăţii Comerciale "Extraceram"-S.A. Timişoara 
 M. Of. nr. 828/21 dec. 2001    
 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 7/2001 
 privind procedura de anunţare a întreruperii temporare a emisiei programelor difuzate pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit 
 M. Of. nr. 76/14 feb. 2001    
 Decizia nr. 84/2001 
 privind aprobarea structurii organizatorice a Consiliului Naţional al Audiovizualului 
 M. Of. nr. 310/11 iun. 2001 

 (v. L. nr. 504/2002) 
 
 

 

 2002 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 6/2002 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei, dedicată împlinirii a  
 "150 de ani de la naşterea dramaturgului şi prozatorului Ion Luca Caragiale" 
 M. Of. nr. 154/4 mar. 2002    
 C. nr. 12/2002 

 Circulară privind retragerea din circulaţie şi încetarea puterii circulatorii a bancnotelor cu valoarea nominală de 5.000 lei - emisiunea  
 1998 
 M. Of. nr. 253/15 apr. 2002    
 C. nr. 15/2002 
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 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din bimetal, miez din argint şi inel exterior din aur, cu valoarea  
 nominală de 2.000 lei 
 M. Of. nr. 317/14 mai 2002    
 C. nr. 23/2002 

 Circulară privind retragerea din circulaţie şi încetarea puterii circulatorii a bancnotelor cu valoarea nominală de 10.000 lei - emisiunea  
 1999 şi de 50.000 lei - emisiunea 1996 
 M. Of. nr. 679/13 sep. 2002 
 Modificări: 
 - C. nr. 48/2002  (M. Of. nr. 943/23 dec. 2002) 
  
 C. nr. 26/2002 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a trei monede din argint, cu valoarea nominală de 50 lei, reprezentând  
 emisiunea monetară "Rezervaţii şi parcuri naţionale ale României" 
 M. Of. nr. 669/9 sep. 2002    
 C. nr. 29/2002 
 Circulară privind ratele dobânzilor practicate de Banca Naţională a României la facilităţile permanente acordate băncilor 
 M. Of. nr. 607/15 aug. 2002 
 Modificări: 
 - C. nr. 8/2003  (M. Of. nr. 222/3 apr. 2003) 
  
 C. nr. 35/2002 

 Circulară privind aplicarea reglementărilor emise de Banca Naţională a României în domeniul sistemelor de plăţi şi organizaţiilor  
 cooperatiste de credit 
 M. Of. nr. 685/17 sep. 2002    
 C. nr. 46/2002 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a emisiunii monetare "Monumente de artă feudală creştină" 
 M. Of. nr. 905/12 dec. 2002   
 
 
 

Hotărâri 

 H. nr. 21/2002 
 Hotărâre privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Băncii Române de Scont - S.A. 
 M. Of. nr. 169/11 mar. 2002    
 H. nr. 28/2002 
 Hotărâre privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (B.I.D.) - S.A. 
 M. Of. nr. 227/4 apr. 2002    
 H. nr. 37/2002 
 Hotărâre privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi declanşarea procedurii falimentului Băncii Turco-Române - S.A. 
 M. Of. nr. 321/15 mai 2002    
 H. nr. 40/2002 
 Hotărâre privind numirea administratorului special la Banca Turco-Română - S.A. 
 M. Of. nr. 384/5 iun. 2002   
 
 
 

Norme 

 N. nr. 7/2002 
 Norme privind transferurile de fonduri în cadrul unei reţele cooperatiste de credit 
 M. Of. nr. 452/27 iun. 2002    
 N. nr. 13/2002 
 Norme privind capitalul minim al organizaţiilor cooperatiste de credit şi capitalul agregat minim al reţelelor cooperatiste de credit 
 M. Of. nr. 672/10 sep. 2002 
 Modificări: 
 - N. nr. 8/2004  (M. Of. nr. 747/17 aug. 2004) 
  
 N. nr. 14/2002 
 Norme privind fondurile proprii ale organizaţiilor cooperatiste de credit şi ale reţelelor cooperatiste de credit 
 M. Of. nr. 672/10 sep. 2002   
 
 
 

Regulamente 
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 R. nr. 6/2002 
 Regulament privind regimul rezervelor minime obligatorii 
 M. Of. nr. 566/1 aug. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 635/28 aug. 2002) 
 Modificări: 
 - C. nr. 28/2003  (M. Of. nr. 682/26 sep. 2003) 
 - C. nr. 9/2004  (M. Of. nr. 416/10 mai 2004) 
 - C. nr. 26/2004  (M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004) 
 - C. nr. 6/2005  (M. Of. nr. 141/16 feb. 2005) 
 - C. nr. 24/2005  (M. Of. nr. 620/16 iul. 2005) 
 - C. nr. 22/2007  (M. Of. nr. 636/17 sep. 2007) 
 - R. nr. 1/2011  (M. Of. nr. 283/21 apr. 2011) 
 - R. nr. 4/2012  (M. Of. nr. 123/20 feb. 2012) 
 
 

- R. nr. 8/2016  (M. Of. nr. 807/13 oct. 2016) 

 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 45/2002 
 Ordin privind aprobarea standardelor de acreditare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor  
 organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice 
 M. Of. nr. 210/28 mar. 2002    
 O. nr. 132/2002 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor restante  
 la Fondul asigurărilor sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 394/10 iun. 2002   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 4/2002 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor prudenţiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale 
 M. Of. nr. 359/29 mai 2002   
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 102/2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2002 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de servicii de investiţii financiare 
 M. Of. nr. 53/30 ian. 2003    
 O. nr. 108/2002 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare şi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se  
 finanţează Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 53/30 ian. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 22/2003  (M. Of. nr. 341/20 mai 2003) 
 - O. nr. 31/2003  (M. Of. nr. 578/13 aug. 2003) 
 - O. nr. 40/2003  (M. Of. nr. 803/14 nov. 2003) 
 - O. nr. 14/2004  (M. Of. nr. 442/18 mai 2004) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 931/12 oct. 2004) 

 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 6/2002 
 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Cimus" - S.A. Câmpulung, prin dobândirea controlului  
 unic direct asupra Societăţii Comerciale "Carpaţi Cimus Betoane" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 765/21 oct. 2002    
 Decizia nr. 69/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Metaleuroest" - S.R.L. Câmpina prin dobândirea  
 controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "Elsid" - S.A. Titu 
 M. Of. nr. 541/24 iul. 2002    
 Decizia nr. 73/2002 
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 Decizie privind operaţiunea de concentrare economică realizată de către Societatea Comercială "National Instal Construct" - S.R.L. Buzău  
 prin achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni (73,56%) al Societăţii Comerciale "Rotec" - S.A. Buzău 
 M. Of. nr. 541/24 iul. 2002    
 Decizia nr. 77/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Begatrans" - S.A. Timişoara prin dobândirea  
 controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "Real" - S.A. Pleaşa 
 M. Of. nr. 213/28 mar. 2002    
 Decizia nr. 79/2002 

 Decizie privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială "Colas"-S.A. Franţa şi Societatea Comercială  
 "Construcţii Feroviare" Iaşi-S.A. 
 M. Of. nr. 241/10 apr. 2002    
 Decizia nr. 83/2002 

 Decizie privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială "Romanel International Group" - S.A. şi Societatea  
 Comercială "Forestar" - S.A. Tarcău 
 M. Of. nr. 541/24 iul. 2002    
 Decizia nr. 87/2002 
 Decizie privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială "Bega" - S.A. şi Societatea Comercială "Optica" - S.A. 
 M. Of. nr. 214/28 mar. 2002    
 Decizia nr. 90/2002 
 Decizie 
 M. Of. nr. 590/9 aug. 2002    
 Decizia nr. 97/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Petrobanat Holding" - S.R.L. prin dobândirea  
 controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "Prefatim" - S.A. Timişoara 
 M. Of. nr. 551/29 iul. 2002    
 Decizia nr. 100/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către EP-COMMERCE OOD prin dobândirea controlului unic direct asupra  
 Societăţii Comerciale "Cord" - S.A. Buzău 
 M. Of. nr. 541/24 iul. 2002    
 Decizia nr. 106/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Gastrotim" - S.A. Timişoara prin dobândirea  
 controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "Bentocalcar" - S.A. Gurasada 
 M. Of. nr. 541/24 iul. 2002    
 Decizia nr. 150/2002 
 Decizie 
 M. Of. nr. 399/11 iun. 2002    
 Decizia nr. 173/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială "Metalo Chimice" - S.A. Cluj-Napoca prin dobândirea  
 controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "Tehnofrig" - S.A. Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 449/26 iun. 2002    
 Decizia nr. 175/2002 
 Decizie 
 M. Of. nr. 477/3 iul. 2002    
 Decizia nr. 181/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială "Bega" - S.A. Timişoara prin dobândirea controlului unic  
 direct asupra Societăţii Comerciale "Romtensid" - S.A. Timişoara 
 M. Of. nr. 210/31 mar. 2003    
 Decizia nr. 252/2002 

 Decizie privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială "Camping" - S.A. şi Societatea Comercială "Mecanică  
 Fină" - S.A. 
 M. Of. nr. 590/9 aug. 2002    
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 Decizia nr. 260/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Aectra Agrochemicals" - S.R.L. Bucureşti prin  
 dobândirea controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "Chemical Independent Group" - S.A. Câmpia Turzii 
 M. Of. nr. 925/18 dec. 2002 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 272/2002  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2002) 
  
 Decizia nr. 268/2002 

 Decizie privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială "Camping" - S.A. şi Societatea Comercială "Industrial  
 Cefin" - S.A. 
 M. Of. nr. 940/23 dec. 2002    
 Decizia nr. 271/2002 

 Decizie privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială "Mol Invest" - S.A. Bucureşti şi Societatea Comercială  
 "Industrial Cefin" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 590/9 aug. 2002    
 Decizia nr. 280/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială "Mol Invest" - S.A. Bucureşti prin dobândirea controlului  
 unic direct asupra Societăţii Comerciale "Mecanica Fină" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 570/1 aug. 2002    
 Decizia nr. 314/2002 
 Decizie 
 M. Of. nr. 739/9 oct. 2002    
 Decizia nr. 361/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către consorţiul format din societăţile comerciale "Marco Acquisitions" Ltd. Anglia,  
 "Conef" - S.A. Bucureşti şi "Marco International" Inc. S.U.A. prin dobândirea controlului în comun la Societatea Comercială "Alro" -  
 S.A. Slatina 
 M. Of. nr. 774/24 oct. 2002    
 Decizia nr. 378/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Romcolor" - S.A. Oradea prin dobândirea controlului  
 unic direct asupra Societăţii Comerciale "Cesal" - S.A. Oradea 
 M. Of. nr. 925/18 dec. 2002    
 Decizia nr. 380/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de Asociaţia Salariaţilor Nicolina Iaşi, prin dobândirea controlului unic direct asupra  
 Societăţii Comerciale "Nicolina" - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 858/27 nov. 2002    
 Decizia nr. 386/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH Austria şi Grupul GEIGER prin  
 dobândirea controlului în comun asupra Societăţii Comerciale "Cosar" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 925/18 dec. 2002    
 Decizia nr. 387/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH Austria şi Grupul GEIGER prin  
 dobândirea controlului în comun asupra Societăţii Comerciale "INTER ECO" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 936/20 dec. 2002    
 Decizia nr. 388/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH Austria şi Grupul GEIGER prin  
 dobândirea controlului în comun asupra Societăţii Comerciale "E.B.C." - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 936/20 dec. 2002    
 Decizia nr. 389/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH Austria şi Grupul GEIGER prin  
 dobândirea controlului în comun asupra Societăţii Comerciale "E.B.M." - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 930/19 dec. 2002    
 Decizia nr. 413/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către HeidelbergCement AG prin dobândirea controlului asupra Societăţii  
 Comerciale "Tagrimpex Romcif" - S.A. Fieni 
 M. Of. nr. 908/13 dec. 2002   
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 Decizia nr. 414/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH prin dobândirea controlului unic  
 direct la VAE HOLDING GmbH 
 M. Of. nr. 519/18 iul. 2003    
 Decizia nr. 430/2002 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Bega Reparaţii Vagoane" - S.A. Timişoara prin  
 dobândirea controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "Mecanica" - S.A. Negreşti-Oaş 
 M. Of. nr. 246/10 apr. 2003    
 Decizia nr. 433/2002 

 Decizie privind autorizarea concentrării economice realizate de Societatea Comercială "Ana Electronic" - S.A. prin preluarea controlului  
 la Societatea Comercială "Fast Service Electronica" - S.A. 
 M. Of. nr. 925/18 dec. 2002   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 38/2002 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi  
 procedură al Consiliului Concurenţei 
 M. Of. nr. 144/25 feb. 2002 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 155/4 mar. 2002) 
  
 O. nr. 103/2002 

 Ordin privind punerea în aplicare a regulamentelor şi instrucţiunilor Consiliului Concurenţei, elaborate în baza Legii concurenţei nr.  
 21/1996 
 M. Of. nr. 591 bis/9 aug. 2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 63/2004  (M. Of. nr. 280/31 mar. 2004) 
 - O. nr. 68/2004  (M. Of. nr. 374/29 apr. 2004) 
 - O. nr. 82/2004  (M. Of. nr. 430/13 mai 2004) 
 - O. nr. 76/2004  (M. Of. nr. 437/17 mai 2004) 
 
 

- O. nr. 77/2004  (M. Of. nr. 437/17 mai 2004) 

 
 CONSILIUL DE ASOCIERE DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 1/2002 
 Decizie privind adoptarea condiţiilor şi modalităţilor generale de participare a României la programele comunitare*) 
 M. Of. nr. 741/10 oct. 2002    
 Decizia nr. 2/2002 
 Decizie privind adoptarea condiţiilor şi modalităţilor de participare a României la programul comunitar "Fiscalis"*) 
 M. Of. nr. 741/10 oct. 2002    
 Decizia nr. 3/2002 

 Decizie privind exportul anumitor produse siderurgice originare din România în Comunitate în perioada 1 iulie-31 decembrie 2002  
 (sistemul de dublă supraveghere) 
 M. Of. nr. 741/10 oct. 2002   
 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 113/2002 
 Decizie privind procedura de eliberare, modificare şi de retragere a autorizaţiei de retransmisie 
 M. Of. nr. 773/24 oct. 2002    
 Decizia nr. 137/2002 
 Decizia nr. 137 din 19 noiembrie 2002 
 M. Of. nr. 873/4 dec. 2002   
 
 FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/IV/2002 
 Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării primei sucursale a Fondului Român de Dezvoltare Socială 
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 M. Of. nr. 581 bis/6 aug. 2002    
 H. nr. 4/II/2002 
 Hotărâre privind aprobarea formei-cadru a Acordului de grant 
 M. Of. nr. 581 bis/6 aug. 2002 
 Modificări: 
 - H. nr. 14.2.a/III//2004  (M. Of. nr. 746/17 aug. 2004) 
  
 H. nr. 15/XI/2002 

 Hotărâre privind aprobarea modificării Procedurii de dobândire a personalităţii juridice de către grupurile din comunităţile rurale sărace şi  
 grupurile productive provenite din comunităţile sărace 
 M. Of. nr. 4/8 ian. 2003    
 H. nr. 16/IV/2002 

 Hotărâre privind aprobarea Manualului de operare al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi a Procedurii de dobândire a personalităţii  
 juridice de către grupurile din comunităţile rurale sărace şi grupurile productive provenite din comunităţile sărace 
 M. Of. nr. 581 bis/6 aug. 2002 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 14.2.a/III//2004  (M. Of. nr. 746/17 aug. 2004) 

 

 

 2003 
 
 AVOCATUL POPORULUI 

 
 

Ordine 

 O. nr. 6/2003 
 Ordin privind stabilirea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit  
 într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română 
 M. Of. nr. 151/10 mar. 2003   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 8/2003 
 Circulară privind nivelul dobânzii la depozitele la termen constituite la Trezoreria statului 
 M. Of. nr. 222/3 apr. 2003    
 C. nr. 11/2003 
 Circulară privind raportările în echivalent euro ale operaţiunilor valutare efectuate de instituţiile de credit 
 M. Of. nr. 252/11 apr. 2003    
 C. nr. 12/2003 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoarea nominală de 100 lei, cu tematica "Istoria  
 aurului - Vultur de la Apahida" 
 M. Of. nr. 327/14 mai 2003     
 C. nr. 16/2003 

 Circulară privind retragerea şi încetarea puterii circulatorii a monedelor metalice cu valorile nominale de 5 lei, 10 lei, 20 lei şi 50 lei,  
 emise după anul 1990 
 M. Of. nr. 330/15 mai 2003    
 C. nr. 19/2003 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, dedicată împlinirii  
 a 150 de ani de la naşterea compozitorului Ciprian Porumbescu 
 M. Of. nr. 519/18 iul. 2003    
 C. nr. 27/2003 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, dedicată aniversării  
 a 500 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Râmnicului 
 M. Of. nr. 649/12 sep. 2003    
 C. nr. 30/2003 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei, dedicată aniversării  
 a 625 de ani de la începerea construcţiei Castelului Bran 
 M. Of. nr. 727/17 oct. 2003 
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 C. nr. 33/2003 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de trei monede din argint, fiecare având valoarea nominală de 50  
 lei, reprezentând emisiunea monetară "Anul internaţional al apei pure - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării" 
 M. Of. nr. 850/28 nov. 2003    
 C. nr. 35/2003 

 Circulară privind retragerea din circulaţie şi încetarea puterii circulatorii a bancnotelor cu valoarea nominală de 50.000 lei - emisiunea  
 2000 şi de 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, şi punerea în circulaţie a bancnotei cu valoarea nominală de 1.000.000 lei,  
 imprimată pe suport de polimer 
 M. Of. nr. 867/5 dec. 2003    
 C. nr. 37/2003 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea  
 "Centenarul Societăţii Numismatice Române" 
 M. Of. nr. 901/16 dec. 2003   
 
 
 

Norme 

 N. nr. 5/2003 
 Norme privind condiţiile specifice de funcţionare a caselor de economii pentru domeniul locativ 
 M. Of. nr. 445/23 iun. 2003 
 Modificări: 
 - N. nr. 1/2012  (M. Of. nr. 411/20 iun. 2012) 
  
 N. nr. 10/2003 
 Norme privind perioada maximă de întrerupere a funcţionării sistemului de plăţi şi decontări şi a pieţelor monetară şi valutară 
 M. Of. nr. 896/15 dec. 2003    
 N. nr. 11/2003 
 Norme privind supravegherea pe bază individuală şi consolidată a fondurilor proprii 
 M. Of. nr. 17/9 ian. 2004 
 Modificări: 
 - N. nr. 12/2006  (M. Of. nr. 586/6 iul. 2006) 
  
 N. nr. 12/2003 
 Norme privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit 
 M. Of. nr. 51/21 ian. 2004 
 Modificări: 
 - C. nr. 12/2004  (M. Of. nr. 541/16 iun. 2004) 
 - N. nr. 9/2004  (M. Of. nr. 786/26 aug. 2004) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1017/4 nov. 2004) 
 Modificări: 
 - N. nr. 12/2005  (M. Of. nr. 840/16 sep. 2005) 
 
 

- N. nr. 9/2006  (M. Of. nr. 586/6 iul. 2006) 

 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 Ordine 
  
 O. nr. 4/24555/2003 
 Ordin privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989 
 M. Of. nr. 576/12 aug. 2003   
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 20/2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar 
 M. Of. nr. 228/4 apr. 2003 
 Modificări: 
 - H. nr. 22/2003  (M. Of. nr. 438/20 iun. 2003) 
 - H. nr. 24/2003  (M. Of. nr. 794/11 nov. 2003) 
 - H. nr. 32/2004  (M. Of. nr. 996/28 oct. 2004) 
 - H. nr. 38/2004  (M. Of. nr. 98/28 ian. 2005) 
 
 

- H. nr. 57/2006  (M. Of. nr. 234/15 mar. 2006) 
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 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Decizii 
 
 Decizia nr. 119/2003 
 Decizie pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii  
 sociale 
 M. Of. nr. 186/25 mar. 2003 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 89/2004  (M. Of. nr. 122/11 feb. 2004) 
  
 Decizia nr. 193/2003 

 Decizie privind aprobarea Normelor tehnice de constituire şi utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza  
 Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare 
 M. Of. nr. 274/18 apr. 2003 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 194/2003  (M. Of. nr. 289/25 apr. 2003) 
 - Decizia nr. 707/2003  (M. Of. nr. 580/14 aug. 2003) 
 - Decizia nr. 713/2003  (M. Of. nr. 608/27 aug. 2003) 
  
 Decizia nr. 219/2003 

 Decizie pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul  
 ambulatoriu cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 516/2003 
 M. Of. nr. 321/13 mai 2003 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 242/2003  (M. Of. nr. 439/20 iun. 2003) 
 - Decizia nr. 637/2003  (M. Of. nr. 515/16 iul. 2003) 
 - Decizia nr. 820/2003  (M. Of. nr. 796/12 nov. 2003) 
 - Decizia nr. 918/2003  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2004) 
 - Decizia nr. 140/2004  (M. Of. nr. 211/10 mar. 2004) 
 - Decizia nr. 279/2004  (M. Of. nr. 602/5 iul. 2004) 
 - Decizia nr. 313/2004  (M. Of. nr. 665/23 iul. 2004) 
 - Decizia nr. 391/2004  (M. Of. nr. 728/12 aug. 2004) 
 - Decizia nr. 440/2004  (M. Of. nr. 858/20 sep. 2004) 
 - Decizia nr. 465/2004  (M. Of. nr. 870/23 sep. 2004) 
 - Decizia nr. 504/2004  (M. Of. nr. 921/11 oct. 2004) 
 - Decizia nr. 600/2004  (M. Of. nr. 1231/21 dec. 2004) 
  
 Decizia nr. 225/2003 

 Decizie pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare  
 restante" al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a  
 funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
 M. Of. nr. 339/19 mai 2003    
 Decizia nr. 244/2003 

 Decizie pentru aprobarea Normelor metodologice privind colectarea creanţelor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a  
 formularisticii necesare realizării creanţelor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 474/3 iul. 2003    
 Decizia nr. 247/2003 
 Decizie privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate 
 M. Of. nr. 410/11 iun. 2003 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 730/2003  (M. Of. nr. 632/3 sep. 2003) 
   
 Decizia nr. 249/2003 
 Decizie privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu 
 M. Of. nr. 410/11 iun. 2003 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 134/2004  (M. Of. nr. 199/5 mar. 2004) 
 - Decizia nr. 229/2004  (M. Of. nr. 458/21 mai 2004) 
  
 Decizia nr. 252/2003 
 Decizie privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea farmaciilor 
 M. Of. nr. 410/11 iun. 2003    
 Decizia nr. 256/2003 

 Decizie privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării  
 deficienţelor organice sau funcţionale 
 M. Of. nr. 410/11 iun. 2003 
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 Modificări: 
 - Decizia nr. 132/2004  (M. Of. nr. 187/3 mar. 2004) 
  
 Decizia nr. 721/2003 
 Decizie pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale 
 M. Of. nr. 688/1 oct. 2003 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 227/2004  (M. Of. nr. 435/14 mai 2004) 
  
 Decizia nr. 796/2003 

 Decizie privind aprobarea Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurări  de răspundere civilă pentru furnizorii de servicii  
 medicale şi farmaceutice  care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate 
 M. Of. nr. 751/27 oct. 2003 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 7/2004  (M. Of. nr. 61/23 ian. 2004) 

 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 3112/2003 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind participarea personalului de specialitate al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  
 la acţiuni iniţiate de alte persoane juridice 
 M. Of. nr. 848/27 nov. 2003   
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 7/2003 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 1/2003 privind autorizarea societăţilor de valori mobiliare ca societăţi de servicii de investiţii  
 financiare 
 M. Of. nr. 178/21 mar. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 29/2003  (M. Of. nr. 577/12 aug. 2003) 
  
 O. nr. 21/2003 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 3/2003 de aplicare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare şi de gestionare a  
 veniturilor extrabugetare din care se finanţează Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 341/20 mai 2003    
 O. nr. 23/2003 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2003 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a  
 fondurilor deschise de investiţii, a societăţilor de investiţii şi a depozitarilor 
 M. Of. nr. 437/19 iun. 2003 
 Modificări: 
 - O. nr. 30/2003  (M. Of. nr. 577/12 aug. 2003) 
  
 O. nr. 27/2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2003 privind oferta publică de valori mobiliare şi alte instrumente financiare 
 M. Of. nr. 571/8 aug. 2003   
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 18/2003 
 Decizie privind concentrarea economicã realizatã  de Societatea Comercialã "Unita"- S.A. prin achiziţionarea pachetului  majoritar de  
 acţiuni la Societatea Comercialã "Agras Omniasig" - S.A. 
 M. Of. nr. 751/27 oct. 2003    
 Decizia nr. 46/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de consorţiul format din societăţile MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia, Societatea  
 Comercială "Conef" - S.A. Bucureşti şi MARCO INTERNATIONAL Inc. S.U.A. prin dobândirea controlului în comun (69,92%) la  
 Societatea Comercială "Alprom" - S.A. Slatina 
 M. Of. nr. 139/4 mar. 2003    
 Decizia nr. 91/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A. prin dobândirea controlului unic  
 direct asupra Societăţii Comerciale LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucureşti 
  M. Of. nr. 191/26 mar. 2003 
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 Decizia nr. 101/2003 

 Decizie privind autorizarea concentrării economice realizate prin achiziţionarea de către Societatea Comercială "Editura Sportrom" -  
 S.R.L. a unor elemente de patrimoniu ale Societăţii Comerciale "Pro Sport" - S.A. şi ale Societăţii Comerciale "Pro Sport Group" - S.A. 
 M. Of. nr. 606/26 aug. 2003    
 Decizia nr. 108/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială "Holcim (România)" - S.A. Bucureşti prin achiziţionarea de  
 active de la Societatea Comercială "MGR-Co" - S.R.L. Bucureşti 
 M. Of. nr. 519/18 iul. 2003    
 Decizia nr. 110/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către societatea belgiană Carmeuse - S.A. prin dobândirea controlului asupra  
 Bohemian Lime BV 
 M. Of. nr. 410/11 iun. 2003    
 Decizia nr. 154/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Uzinsider“ — S.A. Bucureşti prin dobândirea  
 controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "Promex“ — S.A. Brăila 
 M. Of. nr. 361/27 mai 2003    
 Decizia nr. 170/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către doamna Mihaela Giuca, prin dobândirea controlului unic direct asupra  
 Societăţii Comerciale "Construct 104 Băile Herculane" - S.A. 
 M. Of. nr. 335/19 mai 2003    
 Decizia nr. 193/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către societatea germană RAG AG prin dobândirea controlului asupra DEGUSSA  
 AG 
 M. Of. nr. 384/4 iun. 2003    
 Decizia nr. 197/2003 

 Decizie  privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "TENDER" - S.A. Timişoara prin dobândirea  
 controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "VULCAN" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 382/3 iun. 2003    
 Decizia nr. 204/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată prin schimbarea naturii controlului la Societatea Comercială "Poliprod" - S.A. Târgu  
 Secuiesc, de la controlul unic exercitat de către Societatea Comercială "Tool Exim" - S.A. Târgu Secuiesc la controlul în comun exercitat  
 de către Societatea Comercială "Tool Exim" - S.A. Târgu Secuiesc şi CHAMPRENAUT SAS din Franţa 
 M. Of. nr. 652/15 sep. 2003    
 Decizia nr. 293/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Romcif" - S.A. Fieni şi Societatea Comercială "Alas  
 International Baustoffproduktions" AG (Austria) prin înfiinţarea Societăţii Comerciale "Romcif Alas Beton" - S.R.L. Fieni 
 M. Of. nr. 572/8 aug. 2003    
 Decizia nr. 309/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Holcim (România)" - S.A. Bucureşti, prin  
 achiziţionarea de active de la Societatea Comercială "Antrepriza de Construcţii Barbu" - S.A. Satu Mare 
 M. Of. nr. 597/22 aug. 2003    
 Decizia nr. 344/2003 

 Decizie privind autorizarea operaţiunii de concentrare economică realizată de către CEREOL HOLDING BV Olanda prin dobândirea  
 controlului direct asupra Societăţii Comerciale "Muntenia" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 641/9 sep. 2003    
 Decizia nr. 346/2003 

 Decizie privind autorizarea operaţiunii de concentrare economică realizată de către Societatea Comercială "Microsoft Corporation" -  
 S.U.A. prin dobândirea controlului asupra Activelor RAV ale Societăţii Comerciale "GeCAD Software" - S.R.L. - România 
 M. Of. nr. 636/5 sep. 2003    
 Decizia nr. 348/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Holcim (România)" - S.A. Bucureşti, prin  
 achiziţionarea de active de la Societatea Comercială "HB Leasing" - S.R.L. Braşov 
 M. Of. nr. 643/10 sep. 2003   
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 Decizia nr. 389/2003 

 Decizie privind analiza concentrării economice realizată de către Societatea DUTCH SHIPPARTS BV Olanda prin dobândirea  
 controlului direct asupra Societăţii Comerciale MENAROM - S.A. Galaţi 
 M. Of. nr. 132/13 feb. 2004    
 Decizia nr. 399/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială TENDER - S.A. Timişoara, prin dobândirea controlului  
 unic direct asupra Societăţii Comerciale CAROM - S.A. Oneşti 
 M. Of. nr. 704/8 oct. 2003    
 Decizia nr. 427/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Grupul Industrial ALCA" - S.R.L. Bucureşti prin  
 dobândirea controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "CONSIRD" - S.A. Târgovişte 
 M. Of. nr. 770/3 nov. 2003    
 Decizia nr. 435/2003 

 Decizie referitoare la autorizarea concentrării economice realizate de Societatea Comercială MOL ROMANIA PETROLEUM  
 PRODUCTS - S.R.L. prin cumpărarea unor elemente de activ de la Societatea Comercială SHELL ROMANIA - S.R.L. 
 M. Of. nr. 792/11 nov. 2003    
 Decizia nr. 450/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială METALEXPORTIMPORT - S.A. Bucureşti prin  
 dobândirea controlului unic direct la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi 
 M. Of. nr. 129/12 feb. 2004    
 Decizia nr. 460/2003 

 Decizie privind contractul de vânzare-cumpărare pentru zgură granulată de furnal, încheiat între Societatea Comercială ISPAT SIDEX -  
 S.A. Galaţi şi Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 890/12 dec. 2003    
 Decizia nr. 477/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială SIMCOR MANAGEMENT - S.A. Oradea prin dobândirea  
 controlului asupra Societăţii Comerciale LAFARGE VAR - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 129/12 feb. 2004    
 Decizia nr. 484/2003 

 Decizie cu privire la concentrarea economică realizată de Liberty Media Corporation prin achiziţionarea controlului majoritar asupra  
 UnitedGlobalCom Inc. 
 M. Of. nr. 58/23 ian. 2004    
 Decizia nr. 498/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de Asociaţia Salariaţilor Timpuri Noi prin dobândirea controlului unic direct asupra  
 Societăţii Comerciale "Timpuri Noi" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 30/14 ian. 2004    
 Decizia nr. 502/2003 

 Decizie privind contractul de vânzare-cumpărare pentru zgura granulată de furnal, încheiat între Societatea Comercială ISPAT SIDEX -  
 S.A. Galaţi şi Societatea Comercială MOLDOCIM - S.A. Bicaz, Societatea Comercială CASIAL - S.A. Deva, Societatea Comercială  
 ROMCIF - S.A. Fieni 
 M. Of. nr. 30/14 ian. 2004    
 Decizia nr. 514/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială "CONSPROIECT" - S.A. Reşiţa prin dobândirea controlului  
 unic direct asupra Societăţii Comerciale "RECONS" - S.A. Reşiţa 
 M. Of. nr. 58/23 ian. 2004    
 Decizia nr. 543/2003 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială TENDER - S.A. Timişoara prin dobândirea controlului  
 unic direct asupra Societăţii Comerciale TALC DOLOMITA - S.A. Hunedoara 
 M. Of. nr. 142/17 feb. 2004   
 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 52/2003 
 Decizie privind obligaţia radiodifuzorilor de a aduce la cunoştinţă publicului somaţiile şi sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al  
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 Audiovizualului 
 M. Of. nr. 147/6 mar. 2003    
 Decizia nr. 245/2003 
 Decizie privind scoaterea la concurs a frecvenţelor pentru staţii locale de radiodifuziune şi televiziune 
 M. Of. nr. 580/14 aug. 2003   
 
 CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII 

 
 

Instrucţiuni 

 I. nr. 1/2003 
 Instrucţiune referitoare la obligaţiile angajatorilor sau reprezentanţilor acestora, precum şi ale autorilor, realizatorilor de anunţuri  
 publicitare şi reprezentanţilor acestora cu privire la condiţionarea prin anunţ şi/sau concurs a ocupării unui post, precum şi publicarea  
 acestor anunţuri 
 M. Of. nr. 235/7 apr. 2003   
 

 

 2004 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 8/2004 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei, emisiunea "500 de  
 ani de la moartea domnitorului Ştefan cel Mare" 
 M. Of. nr. 335/16 apr. 2004    
 C. nr. 13/2004 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de monede din argint, reprezentând emisiunea monetară  
 "Monumente de artă feudală creştină" 
 M. Of. nr. 608/6 iul. 2004    
 C. nr. 16/2004 
 Circulară privind perceperea de comisioane pentru operaţiunile efectuate prin contul curent general al Trezoreriei Statului 
 M. Of. nr. 690/30 iul. 2004    
 C. nr. 20/2004 

 Circulară privind retragerea din circulaţie şi încetarea puterii circulatorii a bancnotei cu valoarea nominală de 2.000 lei - emisiunea 1999,  
 imprimată pe suport de polimer 
 M. Of. nr. 781/25 aug. 2004    
 C. nr. 21/2004 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea "Anghel  
 Saligny - 150 de ani de la naştere" 
 M. Of. nr. 829/8 sep. 2004    
 C. nr. 23/2004 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea "140 de  
 ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti" 
 M. Of. nr. 877/25 sep. 2004    
 C. nr. 28/2004 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoarea nominală de 100 lei, emisiunea "Istoria  
 aurului - engolpion cantacuzin" 
 M. Of. nr. 1191/14 dec. 2004   
 
 Norme 

 
 
 N. nr. 5/2004 
 Norme privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit 
 M. Of. nr. 768/23 aug. 2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1017/4 nov. 2004) 
 Modificări: 
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 - C. nr. 30/2004  (M. Of. nr. 1249/24 dec. 2004) 
 - C. nr. 18/2005  (M. Of. nr. 504/14 iun. 2005) 
  
 N. nr. 15/2004 
 Norme privind principiile supravegherii pe bază consolidată a instituţiilor de credit 
 M. Of. nr. 1276/30 dec. 2004    
 N. nr. 16/2004 
 Norme privind tehnicile echivalente pentru garantarea autenticităţii semnăturii 
 M. Of. nr. 1259/27 dec. 2004   
 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 2/2004 
 Regulament privind utilizarea codurilor IBAN în România 
 M. Of. nr. 165/25 feb. 2004 
 Modificări: 
 
 

- R. nr. 5/2004  (M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) 

 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2004 
 Hotărâre privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 363/26 apr. 2004    
 H. nr. 2 bis/2004 
 Hotărâre privind întocmirea listelor de candidaţi şi a celorlalte documente care însoţesc lista 
 M. Of. nr. 970/22 oct. 2004    
 H. nr. 3 bis/2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale 
 M. Of. nr. 970/22 oct. 2004    
 H. nr. 4/2004 
 Hotărâre pentru aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la "lista completă de candidaturi" 
 M. Of. nr. 981/25 oct. 2004    
 H. nr. 17/2004 
 Hotărâre privind interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
 M. Of. nr. 1000/29 oct. 2004    
 H. nr. 19/2004 
 Hotărâre pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (12) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
 M. Of. nr. 1000/29 oct. 2004    
 H. nr. 22/2004 

 Hotărâre privind interpretarea unor prevederi din actele normative cu aplicabilitate în desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile  
 administraţiei publice locale din data de 6 iunie 2004 
 M. Of. nr. 391/3 mai 2004    
 H. nr. 23/2004 
 Hotărâre privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 401/5 mai 2004    
 H. nr. 32/2004 
 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privitoare la desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale 
 M. Of. nr. 1058/15 nov. 2004    
 H. nr. 33/2004 

 Hotărâre privind interpretarea art. 24 alin. (14), art. 28 alin. (8) şi art. 32 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor  
 administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 444/18 mai 2004    
 H. nr. 33 bis/2004 
 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 20 alin. (2), coroborate cu cele ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 43/2003 
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 M. Of. nr. 1058/15 nov. 2004    
 H. nr. 37/2004 

 Hotărâre privind interpretarea şi aplicarea uniformă a dispoziţiilor art. 61 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1) din Legea nr.  
 373/2004, referitoare la difuzarea de emisiuni de tip electoral de către radiodifuzorii publici şi privaţi, în zilele de sâmbătă şi duminică 
 M. Of. nr. 1058/15 nov. 2004    
 H. nr. 38/2004 
 Hotărâre privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 373/2004, referitoare la organizarea birourilor electorale 
 M. Of. nr. 1058/15 nov. 2004    
 H. nr. 39/2004 
 Hotărâre privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 464/24 mai 2004    
 H. nr. 40/2004 
 Hotărâre privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 464/24 mai 2004    
 H. nr. 41/2004 
 Hotărâre privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 464/24 mai 2004    
 H. nr. 42/2004 

 Hotărâre privind organizarea activităţii de centralizare a voturilor şi constatare a rezultatelor alegerilor autorităţilor administraţiei publice  
 locale la nivelul circumscripţiilor electorale judeţene 
 M. Of. nr. 464/24 mai 2004    
 H. nr. 44/2004 

 Hotărâre privind interpretarea şi aplicarea uniformă a dispoziţiilor art. 71 şi 72 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei  
 Deputaţilor şi a Senatului în legătură cu afişajul electoral 
 M. Of. nr. 1058/15 nov. 2004    
 H. nr. 45/2004 

 Hotărâre privind aplicarea unor dispoziţii legale referitoare la componenţa şi activitatea secţiilor de votare din străinătate, precum şi la  
 consemnarea şi transmiterea rezultatului votării la şi de la secţiile de votare din străinătate 
 M. Of. nr. 1058/15 nov. 2004    
 H. nr. 52/2004 

 Hotărâre privind interpretarea art. 28 alin. (8) şi art. 24 alin. (14) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice  
 locale 
 M. Of. nr. 474/26 mai 2004    
 H. nr. 58/2004 

 Hotărâre privind interpretarea art. 73 alin. (1), (2) şi (3) şi a art. 114 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei  
 publice locale 
 M. Of. nr. 483/28 mai 2004    
 H. nr. 66/2004 

 Hotărâre privind interpretarea şi aplicarea uniformă a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. e), art. 36 lit. a), art. 37 şi art. 117 din Legea nr.  
 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
 M. Of. nr. 1108/26 nov. 2004    
 H. nr. 67/2004 
 Hotărâre privind interpretarea art. 72 alin. (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 495/2 iun. 2004    
 H. nr. 67 bis/2004 
 Hotărâre pentru aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la repartizarea şi atribuirea mandatelor pentru Camera Deputaţilor şi Senat 
 M. Of. nr. 1108/26 nov. 2004    
 H. nr. 68/2004 
 Hotărâre pentru aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la "constatarea rezultatelor votării" 
 
 M. Of. nr. 1108/26 nov. 2004   
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 H. nr. 72/2004 
 Hotărâre privind interpretarea art. 85 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 501/3 iun. 2004    
 H. nr. 87/2004 

 Hotărâre privind interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale referitoare  
 la organizarea şi desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor 
 M. Of. nr. 514/8 iun. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 110/2004  (M. Of. nr. 527/11 iun. 2004) 

 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 30/2004 
 Hotărâre pentru adoptarea Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar, elaborat de Federaţia  
 Internaţională a Contabililor (IFAC), ediţia 2003 
 M. Of. nr. 966/21 oct. 2004    
 H. nr. 32/2004 

 Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil  
 pentru accesul la stagiu 
 M. Of. nr. 996/28 oct. 2004 
 Modificări: 
 - H. nr. 38/2004  (M. Of. nr. 98/28 ian. 2005) 
  
 H. nr. 36/2004 

 Hotărâre privind asimilarea Standardelor Internaţionale de Audit Intern, ediţia 2004, elaborate şi publicate de Institutul Auditorilor  
 Interni, inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internaţionale de Audit Intern 
 M. Of. nr. 1245/23 dec. 2004    
 H. nr. 38/2004 

 Hotărâre privind înscrierea la stagiu a candidaţilor declaraţi admişi în urma testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul  
 financiar-contabil 
 M. Of. nr. 98/28 ian. 2005   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 98/2004 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea arbitrilor din Comisia centrală de arbitraj pentru soluţionarea litigiilor dintre  
 furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate 
 M. Of. nr. 150/20 feb. 2004    
 Decizia nr. 193/2004 

 Decizie privind medicamentele şi materialele sanitare destinate asigurării tratamentului, în spital şi în ambulatoriu, bolnavilor beneficiari  
 ai subprogramelor de sănătate finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004 
 M. Of. nr. 377/29 apr. 2004 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 318/2004  (M. Of. nr. 665/23 iul. 2004) 
  
 Decizia nr. 231/2004 
 Decizie privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească 
 M. Of. nr. 448/19 mai 2004    
 Decizia nr. 232/2004 
 Decizie privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de transport sanitar 
 M. Of. nr. 458/21 mai 2004    
 Decizia nr. 360/2004 
 Decizie privind repartizarea fondului de stimulente pe case de asigurări de sănătate 
 M. Of. nr. 689/30 iul. 2004    
 Decizia nr. 512/2004 

 Decizie pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de  
 Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate 
 M. Of. nr. 34/11 ian. 2005 
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 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 4/2004 
 Decizie privind acordarea certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România 
 M. Of. nr. 967/21 oct. 2004    
 Decizia nr. 5/2004 

 Decizie referitoare la punerea în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi  
 organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România 
 M. Of. nr. 967/21 oct. 2004   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 32/2004 
 Decizie pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii ale Legii nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi  
 funcţionarea Colegiului Medicilor din România 
 M. Of. nr. 746/17 aug. 2004 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 8/2006  (M. Of. nr. 700/16 aug. 2006) 
  
 Decizia nr. 36/2004 

 Decizie privind adoptarea metodologiei de acordare a avizelor anuale pentru prelungirea activităţii medicilor care au împlinit vârsta legală  
 de pensionare 
 M. Of. nr. 957/19 oct. 2004   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 3102/2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea situaţiilor financiare anuale ale societăţilor  
 comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare, aferente exerciţiului financiar  
 2003 
 M. Of. nr. 135/16 feb. 2004   
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 1/2004 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 1/2004 cu privire la asigurarea administrării prudenţiale a portofoliului unei societăţi de  
 investiţii financiare 
 M. Of. nr. 79/30 ian. 2004    
 O. nr. 6/2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 272/29 mar. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 52/2008  (M. Of. nr. 322/23 apr. 2008) 
 - O. nr. 118/2012  (M. Of. nr. 685/3 oct. 2012) 
  
 O. nr. 9/2004 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 3/2004 privind aplicarea metodei votului cumulativ în cadrul societăţilor deţinute  
 public 
 M. Of. nr. 352/22 apr. 2004    
 O. nr. 28/2004 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor nr. 3/2004 cu privire la sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a instituţiilor  
 reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 685/30 iul. 2004    
 O. nr. 30/2004 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2004 privind unele măsuri tranzitorii de administrare prudentă a portofoliilor societăţilor de  
 investiţii financiare 
 M. Of. nr. 714/6 aug. 2004   
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 O. nr. 31/2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2004 de abrogare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenţi 
 M. Of. nr. 714/6 aug. 2004    
 O. nr. 36/2004 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2004 privind organizarea şi desfăşurarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor SIF, în  
 conformitate cu prevederile art. 286 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital 
 M. Of. nr. 828/8 sep. 2004    
 O. nr. 37/2004 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 8/2004 privind preluarea şi executarea ordinelor de vânzare a acţiunilor dobândite în cadrul  
 Programului de privatizare în masă 
 M. Of. nr. 828/8 sep. 2004    
 O. nr. 45/2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societăţilor de servicii de investiţii financiare 
 M. Of. nr. 973/22 oct. 2004    
 O. nr. 52/2004 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2004 privind modificarea Regulamentului  
 Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996 privind autorizarea Societăţii Naţionale de Compensare, Decontare şi Depozitare  
 pentru Valori Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 1069/17 nov. 2004    
 O. nr. 53/2004 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare 
 M. Of. nr. 1069/17 nov. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 84/2006  (M. Of. nr. 893/2 nov. 2006) 
  
 O. nr. 64/2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare 
 M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 13/2005  (M. Of. nr. 295/8 apr. 2005) 
  
 O. nr. 65/2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2004 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 
 M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 13/2005  (M. Of. nr. 295/8 apr. 2005) 
  
 O. nr. 67/2004 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a  
 organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor 
 M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 13/2005  (M. Of. nr. 295/8 apr. 2005) 
 - R. nr. 9/2014  (M. Of. nr. 436/16 iun. 2014) 
 - R. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 347/20 apr. 2018) 
 - R. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 335/24 apr. 2020) - abrogă ordinul la împlinirea termenului prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea  
 nr. 243/2019 (23 iulie 2020), cu excepţia anexelor nr. 10,11,16 şi 17, care se  
 
 

abrogă la data autorizării F.I.A. conform prevederilor art. 74 alin. (4) 

 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 45/2004 
 Decizie cu privire la concentrarea economică realizată prin achiziţionarea de către Consorţiul format din Societatea Comercială "A 2  
 Impex" - S.R.L. Ploieşti, Societatea Comercială "Contactoare" - S.A. Buzău şi Societatea Comercială "Romferchim" - S.A. Bucureşti a  
 pachetului majoritar de acţiuni al Societăţii Comerciale "Chimcomplex" - S.A. Borzeşti 
 M. Of. nr. 202/8 mar. 2004    
 Decizia nr. 57/2004 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială ARCOM - S.A. Bucureşti şi Societatea Comercială OMNICO  
 - S.R.L. Bucureşti prin înfiinţarea societăţii în comun Societatea Comercială ARCOMNICO - S.R.L. Bucureşti 
 M. Of. nr. 272/29 mar. 2004   
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 Decizia nr. 76/2004 

 Decizie cu privire la concentrarea economică realizată prin achiziţionarea de către LNM HOLDINGS NV a pachetului majoritar de  
 acţiuni al Societăţii Comerciale "SIDERURGICA" - S.A. Hunedoara 
 M. Of. nr. 355/22 apr. 2004    
 Decizia nr. 77/2004 

 Decizie cu privire la concentrarea economică realizată prin achiziţionarea de către LNM HOLDINGS NV a pachetului majoritar de  
 acţiuni al Polskie Huty Stali Spolka Akcyjna din Republica Polonă 
 M. Of. nr. 367/27 apr. 2004    
 Decizia nr. 78/2004 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "TIMCO" - S.A. Timişoara prin dobândirea controlului  
 unic direct asupra Societăţii Comerciale "MULTIM" - S.A. Timişoara 
 M. Of. nr. 342/20 apr. 2004    
 Decizia nr. 81/2004 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de Societatea Air France prin achiziţionarea controlului asupra Societăţii Koninklijke  
 Luchtvaart Maatschappij 
 M. Of. nr. 362/26 apr. 2004    
 Decizia nr. 85/2004 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială GINGER GROUPE INGINERIE EUROPE-S.A. din  
 Franţa prin dobândirea controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale CAMUSAT ROM TELECOMUNICAŢII-S.R.L. Otopeni 
 M. Of. nr. 309/7 apr. 2004    
 Decizia nr. 113/2004 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială METALTRADE INTERNATIONAL - S.R.L. Galaţi  
 prin dobândirea controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "HELITUBE" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 383/30 apr. 2004    
 Decizia nr. 142/2004 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către S.B.I. INTERNATIONAL HOLDINGS NV din Antilele Olandeze, prin  
 dobândirea controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale SOLAR BONEH - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 525/10 iun. 2004    
 Decizia nr. 328/2004 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Port Bazinul Nou" - S.A. Galaţi prin achiziţionarea  
 mijloacelor fixe din patrimoniul Societăţii Comerciale "Helitube" - S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 65/19 ian. 2005   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 63/2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a regulamentelor şi instrucţiunilor Consiliului Concurenţei elaborate în baza Legii concurenţei nr.  
 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 280/31 mar. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 130/2004  (M. Of. nr. 521/9 iun. 2004) 
 - O. nr. 150/2004  (M. Of. nr. 601/5 iul. 2004) 
 - O. nr. 389/2010  (M. Of. nr. 553/5 aug. 2010) 
 - O. nr. 688/2010  (M. Of. nr. 1/3 ian. 2011) 
  
 O. nr. 68/2004 

 Ordin privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurenţei elaborate în baza Legii concurenţei nr. 21/1996, cu  
 modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 374/29 apr. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 389/2010  (M. Of. nr. 553/5 aug. 2010) 
  
 O. nr. 76/2004 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind aplicarea art. 5 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi  
 completările ulterioare, acordurilor de cooperare pe orizontală 
 M. Of. nr. 437/17 mai 2004    
 O. nr. 77/2004 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind aplicarea art. 5 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi  
 completările ulterioare, în cazul înţelegerilor verticale 
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 M. Of. nr. 437/17 mai 2004    
 O. nr. 101/2004 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor cu privire la calculul cifrei de afaceri în cazurile de comportament anticoncurenţial  
 prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi în cazurile de concentrare economică 
  M. Of. nr. 440/17 mai 2004 
   
 O. nr. 120/2004 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile  
 publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi 
 M. Of. nr. 525/10 iun. 2004 
 Modificări: 
 - O. nr. 32/2006  (M. Of. nr. 244/17 mar. 2006) 
 
 

- O. nr. 41/2007  (M. Of. nr. 181/15 mar. 2007) 

 
 CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST 

 
 

Regulamente 

 Regulament/2004 
 Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
 M. Of. nr. 987/27 oct. 2004 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 11/2005  (M. Of. nr. 162/21 feb. 2006) 

 
 FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 10/V/2004 
 Hotărâre privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ghidului de achiziţii pentru proiecte finanţate de  
 FRDS - Partea 1 - Proceduri de achiziţii 
 M. Of. nr. 1065/17 nov. 2004 
 Modificări: 
 - H. nr. 6.a/III/2006  (M. Of. nr. 1019/21 dec. 2006) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 1019/21 dec. 2006) 
  
 H. nr. 13/II/2004 

 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării celei de-a doua sucursale a Fondului Român de Dezvoltare Socială în  
 judeţul Alba 
 M. Of. nr. 316/9 apr. 2004   
 

 

 2005 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 7/2005 
 Circulară privind măsurile care trebuie luate de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind  
 denominarea monedei naţionale 
 M. Of. nr. 196/8 mar. 2005 
 Modificări: 
 - C. nr. 24/2006  (M. Of. nr. 989/12 dec. 2006) 
  
 C. nr. 12/2005 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea "125 de  
 ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale a României" 
 M. Of. nr. 326/18 apr. 2005    
 C. nr. 14/2005 
 Circulară privind punerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor, emisiunea 2005 
 M. Of. nr. 384/6 mai 2005    
 C. nr. 19/2005 

 Circulară privind decontarea transferurilor de fonduri ale instituţiilor de credit, ale Băncii Naţionale a României şi ale Trezoreriei Statului  
 în perioada aferentă denominării monedei naţionale 
 M. Of. nr. 509/15 iun. 2005 
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 C. nr. 25/2005 
 Circulară privind adresele paginilor Reuters şi Bloomberg în care se comunică ratele de dobândă BUBID, EURIBOR şi LIBOR 
 M. Of. nr. 636/20 iul. 2005    
 C. nr. 34/2005 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea "50 de ani  
 de la trecerea în eternitate a lui George Enescu" 
 
 M. Of. nr. 877/29 sep. 2005    
 C. nr. 38/2005 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoarea nominală de 10 lei, emisiunea "Istoria  
 aurului - Tezaurul de la Perşinari" 
 M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005    
 C. nr. 40/2005 

 Circulară privind modul de desfăşurare a compensării multilaterale a plăţilor fără numerar pe suport hârtie efectuate cu instrumente de  
 plată de debit în perioada 22-30 decembrie 2005 
 M. Of. nr. 1156/20 dec. 2005    
 C. nr. 41/2005 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 5 lei, emisiunea "100 de ani  
 de la naşterea lui Grigore Vasiliu-Birlic" 
 M. Of. nr. 12/6 ian. 2006   
 
 
 

Hotărâri 

 H. nr. 15/2005 
 Hotărâre privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a National Bank of Greece-S.A. - Sucursala Bucureşti 
 M. Of. nr. 521/20 iun. 2005   
 
 
 

Norme 

 N. nr. 1/2005 
 Norme privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS şi în  
 casa de compensare automată 
 M. Of. nr. 75/21 ian. 2005    
 N. nr. 3/2005 
 Norme privind funcţionarea pieţei valutare interbancare 
 M. Of. nr. 297/8 apr. 2005 
 Modificări: 
 
 

- N. nr. 10/2007  (M. Of. nr. 463/10 iul. 2007) 

 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 4/2005 
 Regulament privind regimul valutar 
 M. Of. nr. 297/8 apr. 2005 
 Modificări: 
 - R. nr. 6/2005  (M. Of. nr. 636/20 iul. 2005) 
 - R. nr. 4/2006  (M. Of. nr. 695/15 aug. 2006) 
 - R. nr. 5/2006  (M. Of. nr. 800/22 sep. 2006) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 616/6 sep. 2007) 
 Modificări: 
 - R. nr. 6/2012  (M. Of. nr. 341/19 mai 2012) 
 - R. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 711/7 aug. 2020) 
  
 R. nr. 12/2005 
 Regulament privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 882/30 sep. 2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 889/5 oct. 2005) 
 Modificări: 
 
 

- R. nr. 2/2014  (M. Of. nr. 374/21 mai 2014) 
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 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 39/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar 
 M. Of. nr. 114/4 feb. 2005 
 Modificări: 
 - H. nr. 63/2006  (M. Of. nr. 572/3 iul. 2006) 
 - H. nr. 93/2007  (M. Of. nr. 539/8 aug. 2007) 
  
 H. nr. 45/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional 
 M. Of. nr. 339/21 apr. 2005    
 H. nr. 49/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 468/2 iun. 2005 
 Modificări: 
 - H. nr. 50/2005  (M. Of. nr. 687/1 aug. 2005) 
  
 H. nr. 53/2005 
 Hotărâre privind Ziua naţională a auditorului financiar din România 
 M. Of. nr. 1043/24 nov. 2005    
 H. nr. 54/2005 

 Hotărâre privind acordarea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare  
 profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat 
 M. Of. nr. 1162/21 dec. 2005    
 H. nr. 55/2005 

 Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de  
 auditor financiar, sesiunea 2006 
 M. Of. nr. 67/25 ian. 2006 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 56/2006  (M. Of. nr. 234/15 mar. 2006) 

 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 140/2005 
 Decizie pentru aprobarea modalităţilor unitare de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul naţional unic de asigurări  
 sociale de sănătate, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor, ale căror contribuţii se colectează de către casele de  
 asigurări de sănătate, pentru sumele restituite cu depăşirea termenului legal 
 M. Of. nr. 396/11 mai 2005    
 Decizia nr. 182/2005 

 Decizie pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în  
 sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei  
 naţionale pentru centrele-pilot 
 M. Of. nr. 493/13 iun. 2005   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 6/2005 
 Decizie privind exercitarea profesiei de către medicii dentişti care au împlinit vârsta de pensionare 
 M. Of. nr. 915/13 oct. 2005    
 Decizia nr. 11/2005 
 Decizie privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 M. Of. nr. 924/17 oct. 2005 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 9/2007  (M. Of. nr. 810/28 nov. 2007) 
 - Decizia nr. 20/2CN/2020  (M. Of. nr. 19/8 ian. 2021) 
  
 Decizia nr. 12/2005 
 Decizie privind organizarea şi funcţionarea structurilor teritoriale ale Colegiului Medicilor Dentişti din România 
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 M. Of. nr. 924/17 oct. 2005   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 67/2005 
 Decizie privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare  
 profesională a medicilor, a criteriilor şi normelor de acreditare a educaţiei medicale continue, precum şi a criteriilor şi normelor de  
 acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă 
 M. Of. nr. 143/15 feb. 2006 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 6/2006  (M. Of. nr. 933/17 nov. 2006) 
 - Decizia nr. 22/2007  (M. Of. nr. 674/3 oct. 2007) 
   
 Decizia nr. 68/2005 

 Decizie privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori  
 s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani 
 M. Of. nr. 149/16 feb. 2006   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 3547/2005 
 Decizie privind aprobarea procesului de fuziune prin absorbţie încheiat între Societatea Comercială "OMNIASIG" - S.A., în calitate de  
 societate absorbantă, şi Societatea Comercială "OMNIASIG ASIRAG" - S.A. şi Societatea Comercială "Asigurare-Reasigurare  
 OMNIASIG-AGI" – S.A., în calitate de societăţi absorbite 
 M. Of. nr. 652/22 iul. 2005    
 Decizia nr. 4549/2005 

 Decizie privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea Comercială "Asigurare  
 Reasigurare ARDAF" - S.A. 
 M. Of. nr. 1172/23 dec. 2005   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 3103/2005 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exerciţiului financiar 2004 la societăţile din domeniul  
 asigurărilor 
 M. Of. nr. 178/1 mar. 2005    
 O. nr. 3123/2005 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor  
 străzii pentru anul 2005 
 M. Of. nr. 931/19 oct. 2005   
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 5/2005 
 Ordin de aprobare a Instrucţiunii nr. 2/2005 privind unele măsuri pentru încadrarea societăţilor de investiţii financiare (SIF) în prevederile  
 Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital 
 M. Of. nr. 136/14 feb. 2005    
 O. nr. 8/2005 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2005 privind închiderea exerciţiului financiar 2004 pentru entităţile reglementate şi  
 supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 244/23 mar. 2005    
 O. nr. 9/2005 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor nr. 4/2005 referitoare la prevenirea finanţării actelor de terorism 
 M. Of. nr. 244/23 mar. 2005    
 O. nr. 10/2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2005 privind preluarea ordinelor de vânzare a acţiunilor 
 M. Of. nr. 247/24 mar. 2005    
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 O. nr. 17/2005 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2005 privind raportările trimestriale ale societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate la  
 Bursa de Valori Bucureşti sau la Bursa Electronică RASDAQ 
 M. Of. nr. 376/4 mai 2005    
 O. nr. 18/2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2005 privind înserierea şi numerotarea valorilor mobiliare 
 M. Of. nr. 403/12 mai 2005 
 Suspendare 
 - O. nr. 23/2005  (M. Of. nr. 471/3 iun. 2005) 
 - O. nr. 9/2006  (M. Of. nr. 115/7 feb. 2006) 
  
 O. nr. 36/2005 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2005 cu privire la sistemul de raportare contabilă la  
 30 iunie 2005 a entităţilor reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 745/16 aug. 2005     
 O. nr. 62/2005 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/2005 privind înregistrarea şi admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor emise în temeiul  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale  
 "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/2005 
 M. Of. nr. 979/3 nov. 2005    
 O. nr. 70/2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare 
 M. Of. nr. 1097/6 dec. 2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 18/2006  (M. Of. nr. 191/28 feb. 2006) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 222/10 mar. 2006) 
 Modificări: 
 - O. nr. 106/2006  (M. Of. nr. 5/4 ian. 2007) 
  
 O. nr. 71/2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat organizată ca piaţă reglementată 
 M. Of. nr. 1097/6 dec. 2005 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 89/2008  (M. Of. nr. 550/21 iul. 2008) 

 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 44/2005 
 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "METALEUROEST" - S.R.L. Câmpina, Societatea  
 Comercială "ELSID" - S.A. Titu şi domnul Burchiu Nicolae prin dobândirea controlului asupra Societăţii Comerciale "SOCERAM" -  
 S.A. Bucureşti 
 M. Of. nr. 339/21 apr. 2005    
 Decizia nr. 75/2005 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială GRUP ENERGETIC TENDER - S.A. Bucureşti,  
 Societatea Comercială COVER ME DESIGN - S.R.L. Bucureşti şi domnul Cozar Constantin prin dobândirea controlului în comun asupra  
 Societăţii Comerciale FEPA - S.A. Bârlad 
 M. Of. nr. 624/18 iul. 2005    
 Decizia nr. 106/2005 

 Decizie cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea de părţi sociale  
 reprezentând 79,9864% din capitalul social al Societăţii Comerciale "CASA AUTO" - S.R.L. Braşov 
 M. Of. nr. 735/12 aug. 2005    
 Decizia nr. 107/2005 

 Decizie cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea controlului asupra  
 Societăţii Comerciale "RMB INTER AUTO" - S.R.L. Cluj-Napoca 
 M. Of. nr. 715/8 aug. 2005    
 Decizia nr. 108/2005 

 Decizie cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea de părţi sociale  
 reprezentând 84,9913% din capitalul social al Societăţii Comerciale "RMB CASA AUTO" - S.R.L. Timişoara 
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 M. Of. nr. 711/5 aug. 2005    
 Decizia nr. 158/2005 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de societăţile comerciale Rautaruukki Oyj (Finlanda), Aktiebolaget SKF (Suedia) şi  
 Wärtsilä Corporation (Finlanda) prin dobândirea controlului în comun asupra unei societăţi pe acţiuni - Noua Societate - care urmează a fi  
 înmatriculată în Finlanda 
 M. Of. nr. 884/3 oct. 2005    
 Decizia nr. 178/2005 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Actaris Metering Systems II" prin dobândirea  
 controlului asupra Grupului Actaris Metering Systems 
 M. Of. nr. 899/7 oct. 2005    
 Decizia nr. 207/2005 

 Decizie privind concentrarea economică realizată de către Grupul "Bain Capital Investors LLC" prin dobândirea controlului asupra  
 Societăţii Comerciale "Framatome Connectors International" prin intermediul Societăţii Comerciale "Fidji France" 
 M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005   
 
 Ordine 
  
 O. nr. 68/2005 
 Ordin privind punerea în aplicare a instrucţiunilor privind orientările informale referitoare la noile probleme ridicate de aplicarea, în  
 cazuri individuale, a art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996 (scrisori de îndrumare) 
 M. Of. nr. 356/27 apr. 2005    
 O. nr. 81/2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 598/11 iul. 2005    
 O. nr. 124/2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat 
 M. Of. nr. 564/1 iul. 2005    
 O. nr. 148/2005 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind aplicarea art. 5 din Legea concurenţei nr. 21/1996 acordurilor de transfer de  
 tehnologie 
 M. Of. nr. 659/25 iul. 2005   
 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 199/2005 
 Decizie privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 244/23 mar. 2005   
 
 CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ AL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-MUNTENIA 

 
 

Regulamente 

 Regulament/2005 
 Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia 
 M. Of. nr. 325/18 apr. 2005   
 
 CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ BUCUREŞTI-ILFOV 

 
 

Regulamente 

 Regulament/2005 
 Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov 
 M. Of. nr. 419/18 mai 2005   
 
 CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU 

 
 

Regulamente 

 Regulament/2005 
 Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru 
 M. Of. nr. 273/1 apr. 2005   
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 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 96/2005 
 Hotărârea nr. 96 din 16 martie 2005 
 M. Of. nr. 266/31 mar. 2005    
 H. nr. 145/2005 

 Hotărâre pentru aprobarea Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe  
 lângă acestea 
 M. Of. nr. 382/6 mai 2005    
 H. nr. 322/2005 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi  
 procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute 
 M. Of. nr. 816/8 sep. 2005 
 Modificări: 
 - H. nr. 2223/2009  (M. Of. nr. 12/8 ian. 2010) 
 - H. nr. 1081/2013  (M. Of. nr. 669/31 oct. 2013) 
 - H. nr. 503/2016  (M. Of. nr. 381/19 mai 2016) 
  
 H. nr. 325/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor 
 
 M. Of. nr. 815/8 sep. 2005 
 Modificări: 
 - H. nr. 422/2007  (M. Of. nr. 421/25 iun. 2007) 
 - H. nr. 729/2008  (M. Of. nr. 602/12 aug. 2008) 
 - H. nr. 632/2009  (M. Of. nr. 274/28 apr. 2009) 
 - H. nr. 596/2010  (M. Of. nr. 498/19 iul. 2010) 
 - H. nr. 832/2011  (M. Of. nr. 867/8 dec. 2011) 
 - H. nr. 693/2014  (M. Of. nr. 487/1 iul. 2014) 
 - H. nr. 327/2015  (M. Of. nr. 287/28 apr. 2015) 
 - H. nr. 1324/2015  (M. Of. nr. 974/29 dec. 2015) 
 - H. nr. 637/2016  (M. Of. nr. 477/27 iun. 2016) 
 - H. nr. 712/2016  (M. Of. nr. 527/13 iul. 2016) 
 - H. nr. 1189/2016  (M. Of. nr. 891/8 nov. 2016) 
 - H. nr. 1637/2016  (M. Of. nr. 1051/27 dec. 2016) 
 - H. nr. 179/2017  (M. Of. nr. 204/24 mar. 2017) 
 - H. nr. 708/2018  (M. Of. nr. 557/3 iul. 2018) 
 - H. nr. 1069/2018  (M. Of. nr. 1054/13 dec. 2018) 
 - H. nr. 26/2020  (M. Of. nr. 193/10 mar. 2020) 
  
 H. nr. 327/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii 
 M. Of. nr. 828/14 sep. 2005    
 H. nr. 328/2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor 
 M. Of. nr. 815/8 sep. 2005 
 Referire CSJ/ICCJ 
 
 

- Decizia nr. 2215/2019  (M. Of. nr. 149/25 feb. 2020) - anulează disp. art. 18 alin. (2) 

 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 
 

Comunicate 

 Comunicat nr. 1/2005 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit ai căror deponenţi beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea 
 M. Of. nr. 845/19 sep. 2005   
 
 
 GUVERN 
 FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 6a/IX/2005 
 Hotărâre privind aprobarea Manualului de operare al subcomponentei "Schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere" (SDSCM) -  
 ediţia 2005 
 M. Of. nr. 395/8 mai 2006 
 Modificări: 
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 - H. nr. 32/IV/2006  (M. Of. nr. 595/10 iul. 2006) 
 - H. nr. 2/IV/2007  (M. Of. nr. 443/29 iun. 2007) 
 
 

- H. nr. 2/II/2009  (M. Of. nr. 159/16 mar. 2009) 

 

 

 2006 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 3/2006 
 Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută 
 M. Of. nr. 175/23 feb. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 260/22 mar. 2006) 
  
 C. nr. 7/2006 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unor monede din aur, argint şi tombac cuprat, având valorile nominale de 50  
 lei, 5 lei şi 1 leu, emisiunea "140 de ani de la înfiinţarea Academiei Române" 
 M. Of. nr. 294/31 mar. 2006    
 C. nr. 14/2006 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint, având valoarea nominală de 5 lei, emisiunea  
 "Monumente de artă feudală creştină" 
 M. Of. nr. 647/26 iul. 2006    
 C. nr. 16/2006 

 Circulară privind realizarea şi lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni monetare dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea  
 Comisiei Europene a Dunării 
 M. Of. nr. 709/18 aug. 2006    
 C. nr. 17/2006 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur, dedicată aniversării a 350 de ani de la ctitorirea  
 Catedralei Patriarhale 
 M. Of. nr. 758/6 sep. 2006    
 C. nr. 20/2006 
 Circulară privind realizarea şi lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni monetare dedicate Tezaurului de la Cucuteni-Băiceni 
 M. Of. nr. 870/24 oct. 2006    
 C. nr. 22/2006 
 Circulară privind realizarea şi lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni monetare dedicate bisericii de la Densuş 
 M. Of. nr. 921/14 nov. 2006    
 C. nr. 23/2006 
 Circulară privind punerea în circulaţie a bancnotei cu valoarea nominală de 200 lei 
 M. Of. nr. 953/27 nov. 2006    
 C. nr. 24/2006 
 Circulară privind încetarea puterii circulatorii şi preschimbarea vechilor însemne monetare 
 M. Of. nr. 989/12 dec. 2006 
 Modificări: 
 - C. nr. 3/2007  (M. Of. nr. 93/6 feb. 2007) 
  
 C. nr. 26/2006 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie în scop numismatic a unei emisiuni monetare dedicate nominalizării oraşului Sibiu  
 drept "capitală culturală europeană" în anul 2007 
 M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006    
 C. nr. 28/2006 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei emisiuni monetare dedicate aderării României la Uniunea  
 Europeană 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2007   
 
 Norme 



 
 

 3249

 N. nr. 1/2006 
 Normă în aplicarea Regulamentului nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 136/14 feb. 2006    
 N. nr. 19/2006 
 Norme privind categoriile de active eligibile pentru suplimentarea portofoliului şi substituirea de credite ipotecare din portofoliu 
 M. Of. nr. 770/11 sep. 2006    
 N. nr. 28/2006 

 Norme privind termenul şi procedura declarării la Banca Naţională a României a persoanelor juridice fără scop patrimonial care  
 desfăşoară activitate de creditare în accepţiunea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 
 M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 2/2006 
 Ordin privind modul de organizare şi conducere a contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare de către instituţiile financiare nebancare 
 M. Of. nr. 492/7 iun. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 4/2007  (M. Of. nr. 119/16 feb. 2007) 
 - O. nr. 20/2007  (M. Of. nr. 896/28 dec. 2007) 
  
 O. nr. 7/2006 
 Ordin privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 861/20 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 1/2007  (M. Of. nr. 47/22 ian. 2007) 
 - O. nr. 3/2012  (M. Of. nr. 58/24 ian. 2012) 
 - O. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 270/22 apr. 2015) 
 - O. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 238/19 mar. 2018) 
 - O. nr. 6/2020  (M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020) 
  
 O. nr. 8/2006 

 Ordin privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a  
 facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili 
 M. Of. nr. 862/20 oct. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 3/2010  (M. Of. nr. 165/15 mar. 2010) - modifică titlul 
 - O. nr. 2/2012  (M. Of. nr. 55/24 ian. 2012) 
 - O. nr. 5/2012  (M. Of. nr. 363/29 mai 2012) 
 - O. nr. 12/2012  (M. Of. nr. 763/13 nov. 2012) 
 - O. nr. 1/2015  (M. Of. nr. 270/22 apr. 2015) 
  
 O. nr. 9/2006 
 Ordin privind deschiderea în evidenţele Băncii Naţionale a României a contului în euro pe numele Comisiei Europene 
 M. Of. nr. 1015/20 dec. 2006    
 O. nr. 46/2006 

 Ordin privind procedura de decontare a operaţiunilor în lei ale instituţiilor de credit în faliment care au cont deschis în evidenţele Băncii  
 Naţionale a României 
 M. Of. nr. 111/6 feb. 2006   
 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 10/2006 
 Regulament privind notificarea sucursalelor instituţiilor de credit şi a prestării de servicii în mod direct 
 M. Of. nr. 1044/29 dec. 2006    
 R. nr. 11/2006 
 Regulament privind circuitul instrumentelor de plată de debit 
 M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

Ordine 

 O. nr. 17/114/2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006  
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 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al  
 operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în  
 marjă 
 M. Of. nr. 1034/27 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 16/72/2010  (M. Of. nr. 725/1 nov. 2010) 
 Abrogare 
 
 

- R. nr. 7/8/2013  (M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 
 
 

Ordine 

 O. nr. 23/120/113136//2006 
 Ordin privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat  
 financiar 
 M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006 
 Modificări: 
 
 

- R. nr. 1/9/2014  (M. Of. nr. 92/6 feb. 2014) 

 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 58/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
 M. Of. nr. 303/4 apr. 2006    
 H. nr. 66/2006 

 Hotărâre privind aprobarea calendarului de organizare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor  
 financiar 
 M. Of. nr. 590/7 iul. 2006    
 H. nr. 68/2006 

 Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de  
 auditor financiar 
 M. Of. nr. 786/18 sep. 2006    
 H. nr. 72/2006 
 Hotărâre privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România 
 M. Of. nr. 835/10 oct. 2006 
 Modificări: 
 - H. nr. 58/2015  (M. Of. nr. 900/3 dec. 2015) 
  
 H. nr. 78/2006 

 Hotărâre privind cazurile de tentativă de fraudă ale candidaţilor la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de  
 auditor financiar 
 M. Of. nr. 52/23 ian. 2007   
 
 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 1/2006 
 Decizia din 7 iulie 2006 
 M. Of. nr. 753/5 sep. 2006   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 345/2006 
 Ordin privind aprobarea modelului contractului de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 720/23 aug. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 636/2007  (M. Of. nr. 608/4 sep. 2007) 
  
 O. nr. 346/2006 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de  
 asigurări de sănătate 
 M. Of. nr. 709/18 aug. 2006 



 

 3251

 Modificări: 
 - O. nr. 436/2009  (M. Of. nr. 226/7 apr. 2009) 
 - O. nr. 589/2011  (M. Of. nr. 507/18 iul. 2011) 
 - O. nr. 938/2021  (M. Of. nr. 1012/22 oct. 2021) 
  
 O. nr. 559/2006 

 Ordin pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de  
 sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum  
 şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia 
 M. Of. nr. 992/12 dec. 2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 448/2007  (M. Of. nr. 427/27 iun. 2007) 
 - O. nr. 162/2008  (M. Of. nr. 163/3 mar. 2008) 
 - O. nr. 586/2009  (M. Of. nr. 333/19 mai 2009) 
 - O. nr. 527/2011  (M. Of. nr. 386/2 iun. 2011) 
 - O. nr. 1212/2020  (M. Of. nr. 1304/29 dec. 2020) 
 - O. nr. 370/2021  (M. Of. nr. 395/15 apr. 2021) 
 
 

- O. nr. 739/2021  (M. Of. nr. 782/13 aug. 2021) 

 
 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 5/2006 
 Decizie privind calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România a medicilor în specialitatea chirurgie orală şi  
 maxilo-facială 
 M. Of. nr. 478/2 iun. 2006    
 Decizia nr. 14/2006 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006    
 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 3/2006 
 Decizie privind organizarea activităţii de acordare a avizelor anuale pentru prelungirea activităţii medicilor care au împlinit vârsta legală  
 de pensionare 
 M. Of. nr. 556/27 iun. 2006    
 Decizia nr. 7/2006 

 Decizie privind modificarea organizării activităţii de acordare a avizelor anuale pentru prelungirea activităţii medicilor care au împlinit  
 vârsta legală de pensionare 
 M. Of. nr. 692/14 aug. 2006 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 12/2006  (M. Of. nr. 933/17 nov. 2006) 

 
 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2006 
 Hotărâre privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile  
 profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim  
 salarial 
 M. Of. nr. 112/14 feb. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 714/20 nov. 2013) 

 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 113103/2006 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exerciţiului financiar 2005 la societăţile din domeniul  
 asigurărilor 
 M. Of. nr. 188/28 feb. 2006    
 O. nr. 113106/2006 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate minime şi a marjei de solvabilitate  
 disponibile pentru asigurătorul care practică asigurări de viaţă 
 M. Of. nr. 299/3 apr. 2006 
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 O. nr. 113107/2006 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate minime şi a marjei de solvabilitate  
 disponibile pentru asigurătorul care practică asigurări generale 
 M. Of. nr. 299/3 apr. 2006    
 O. nr. 113118/2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind gradualizarea măsurilor sancţionatorii 
 M. Of. nr. 560/28 iun. 2006    
 O. nr. 113128/2006 
 Ordin privind preluarea Fondului de protecţie a victimelor străzii 
 M. Of. nr. 895/3 nov. 2006   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 17/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii  
 facultative şi administratorii acestora 
 M. Of. nr. 766/8 sep. 2006 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 589/27 aug. 2007) 
 Modificări: 
 - H. nr. 58/2007  (M. Of. nr. 589/27 aug. 2007) 
 - N. nr. 15/2014  (M. Of. nr. 474/27 iun. 2014) 
  
 H. nr. 19/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 7/2006 privind încetarea activităţii administratorului 
 M. Of. nr. 766/8 sep. 2006     
 H. nr. 26/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative 
 M. Of. nr. 880/27 oct. 2006 
 Modificări: 
 - N. nr. 13/2017  (M. Of. nr. 312/2 mai 2017) 
 
 

- N. nr. 15/2021  (M. Of. nr. 695/14 iul. 2021) 

 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 11/2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2006 emise în aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Comisiei  
 Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor  
 de plasament colectiv şi a depozitarilor 
 M. Of. nr. 121/8 feb. 2006 
 Abrogare 
 - R. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 335/24 apr. 2020) - la împlinirea termenului prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019  
 (23 iulie 2020) 
  
 O. nr. 12/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a  
 investitorilor 
 M. Of. nr. 124/9 feb. 2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 195/1 mar. 2006) 
 Modificări: 
 - O. nr. 55/2006  (M. Of. nr. 604/12 iul. 2006) 
 - O. nr. 106/2006  (M. Of. nr. 5/4 ian. 2007) 
 - O. nr. 59/2008  (M. Of. nr. 440/12 iun. 2008) 
 - O. nr. 5/2010  (M. Of. nr. 128/25 feb. 2010) 
 - O. nr. 6/2011  (M. Of. nr. 70/27 ian. 2011) 
 - O. nr. 3/2013  (M. Of. nr. 361/18 iun. 2013) 
 - R. nr. 7/2014  (M. Of. nr. 305/24 apr. 2014) 
 - R. nr. 6/2015  (M. Of. nr. 378/29 mai 2015) 
 - R. nr. 14/2015  (M. Of. nr. 975/29 dec. 2015) 
 - R. nr. 8/2016  (M. Of. nr. 956/28 nov. 2016) 
 - R. nr. 9/2021  (M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) 
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 O. nr. 51/2006 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investiţiilor (S.A.I.) -  
 administrator al unui organism de plasament colectiv - poate fi înlocuită cu o altă S.A.I. 
 M. Of. nr. 489/6 iun. 2006 
 Modificări: 
 - R. nr. 9/2014  (M. Of. nr. 436/16 iun. 2014) 
  
 O. nr. 69/2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2006 privind obligaţiunile ipotecare 
 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006    
 O. nr. 84/2006 

 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2006 pentru modificarea Instrucţiunilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004  
 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare 
 M. Of. nr. 893/2 nov. 2006    
 O. nr. 106/2006 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,  
 în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene 
 M. Of. nr. 5/4 ian. 2007   
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 
 

Ordine 

 O. nr. 68/4/2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Băncii Naţionale a României nr. 12/3/2006 pentru  
 autorizarea agenţilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare 
 M. Of. nr. 743/31 aug. 2006   
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 166/2006 
 Decizie privind operaţiunea de concentrare economică realizată de către societăţile comerciale Arcelor Steel Service Centres SAS, Franţa,  
 şi Mitsui & CO.UK PLC, Anglia, prin preluarea controlului în comun asupra societăţii AMSA Steel Service Centre (Pty) Ltd, Africa de  
 Sud 
 M. Of. nr. 736/29 aug. 2006   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 300/2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind abrogarea unor regulamente şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei  
 în domeniul ajutorului de stat 
 M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006   
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 193/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea  
 judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia  
 de judecător 
 M. Of. nr. 329/12 apr. 2006 
 Modificări: 
 - H. nr. 727/2009  (M. Of. nr. 313/12 mai 2009) 
 - H. nr. 355/2011  (M. Of. nr. 392/3 iun. 2011) 
 - H. nr. 470/2011  (M. Of. nr. 550/3 aug. 2011) 
 - H. nr. 610/2012  (M. Of. nr. 478/12 iul. 2012) 
 - H. nr. 911/2012  (M. Of. nr. 754/9 nov. 2012) 
 - H. nr. 1094/2012  (M. Of. nr. 6/4 ian. 2013) 
 - H. nr. 129/2014  (M. Of. nr. 90/5 feb. 2014) 
 - H. nr. 827/2014  (M. Of. nr. 528/16 iul. 2014) 
 - H. nr. 828/2014  (M. Of. nr. 528/16 iul. 2014) 
 - H. nr. 1047/2014  (M. Of. nr. 748/14 oct. 2014) 
 - H. nr. 113/2015  (M. Of. nr. 122/17 feb. 2015) 
 - H. nr. 896/2016  (M. Of. nr. 549/21 iul. 2016) 
 - H. nr. 432/2018  (M. Of. nr. 394/8 mai 2018) 
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 H. nr. 320/2006 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de  
 conducere a judecătorilor şi procurorilor 
 M. Of. nr. 384/4 mai 2006 
 Modificări: 
 - H. nr. 817/2008  (M. Of. nr. 654/16 sep. 2008) 
 - H. nr. 1170/2013  (M. Of. nr. 727/26 nov. 2013) 
 - H. nr. 338/2014  (M. Of. nr. 194/19 mar. 2014) 
 - H. nr. 1048/2015  (M. Of. nr. 861/19 nov. 2015) 
 - H. nr. 568/2017  (M. Of. nr. 445/15 iun. 2017) 
  
 H. nr. 621/2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor 
 M. Of. nr. 825/6 oct. 2006 
 Modificări: 
 - H. nr. 659/2008  (M. Of. nr. 511/8 iul. 2008) 
 - H. nr. 2150/2009  (M. Of. nr. 47/21 ian. 2010) 
 - H. nr. 129/2010  (M. Of. nr. 124/24 feb. 2010) 
 - H. nr. 750/2011  (M. Of. nr. 807/15 nov. 2011) 
 - H. nr. 799/2012  (M. Of. nr. 698/11 oct. 2012) 
 - H. nr. 545/2013  (M. Of. nr. 365/19 iun. 2013) 
 - H. nr. 832/2013  (M. Of. nr. 536/26 aug. 2013) 
 - H. nr. 148/2015  (M. Of. nr. 122/17 feb. 2015) 
 - H. nr. 1050/2015  (M. Of. nr. 861/19 nov. 2015) 
 - H. nr. 1378/2015  (M. Of. nr. 15/8 ian. 2016) 
 - H. nr. 44/2016  (M. Of. nr. 58/27 ian. 2016) 
 - H. nr. 711/2016  (M. Of. nr. 526/13 iul. 2016) 
 
 

- H. nr. 897/2016  (M. Of. nr. 549/21 iul. 2016) 

 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 
 

Regulamente 

 R. nr. 4/2006 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi a unor reglementări  
 emise de acesta 
 M. Of. nr. 874/25 oct. 2006   
 
 FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 6.a/III/2006 
 Hotărâre privind aprobarea modificărilor la Ghidul de achiziţii pentru proiecte finanţate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achiziţii,  
 aplicabil în cadrul SDSCM, şi republicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I 
 M. Of. nr. 1019/21 dec. 2006   
 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2006 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România 
 M. Of. nr. 78/1 feb. 2007   
 

 

 2007 
 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2007 
 Hotărâre privind modelul şi modul de utilizare ale declaraţiei pe propria răspundere date de alegătorii înscrişi în listele electorale  
 suplimentare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European 
 M. Of. nr. 720/24 oct. 2007   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 2/2007 
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 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei emisiuni monetare dedicate lui Nicolae Bălcescu 
 M. Of. nr. 53/23 ian. 2007    
 C. nr. 7/2007 
 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unor monede dedicate centenarului naşterii lui Mircea Eliade 
 M. Of. nr. 208/28 mar. 2007    
 C. nr. 11/2007 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 50 de ani de la semnarea  
 Tratatului de la Roma 
 M. Of. nr. 317/11 mai 2007    
 C. nr. 13/2007 
 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unor monede dedicate lui Dimitrie Cantemir 
 M. Of. nr. 416/21 iun. 2007    
 C. nr. 14/2007 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unor monede dedicate aniversării a 550 de ani de la urcarea lui  
 Ştefan cel Mare pe tronul Moldovei 
 M. Of. nr. 463/10 iul. 2007    
 C. nr. 19/2007 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de 3 monede dedicate aniversării a 130 de ani de la  
 proclamarea independenţei României 
 M. Of. nr. 580/23 aug. 2007    
 C. nr. 20/2007 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de industrie  
 petrolieră românească 
 M. Of. nr. 621/10 sep. 2007    
 C. nr. 24/2007 
 Circulară privind realizarea şi lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2007 
 M. Of. nr. 677/4 oct. 2007    
 C. nr. 27/2007 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 90 de ani de la victoriile  
 armatei române de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz 
 
 M. Of. nr. 741/1 nov. 2007    
 C. nr. 30/2007 
 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate Mănăstirii Snagov 
 M. Of. nr. 835/6 dec. 2007   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 7/2007 
 Ordin privind raportarea indicatorilor prudenţiali ai instituţiilor de credit, la nivel consolidat, pentru data de 31 decembrie 2006 
 M. Of. nr. 386/7 iun. 2007    
 O. nr. 16/2007 
 Ordin privind raportarea indicatorilor prudenţiali ai instituţiilor de credit, la nivel consolidat, pentru exerciţiul financiar al anului 2007 
 M. Of. nr. 797/22 nov. 2007    
 O. nr. 18/2007 

 Ordin pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora,  
 aplicabile instituţiilor financiare nebancare 
 M. Of. nr. 15/9 ian. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 4/2010  (M. Of. nr. 196/29 mar. 2010) 
 
 

- O. nr. 28/2011  (M. Of. nr. 931/29 dec. 2011) 

 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Comunicate 
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 Comunicat/2007 
 Comunicat privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele  
 electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European 
 M. Of. nr. 818/30 nov. 2007   
 
 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2007 
 Hotărâre privind regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale 
 M. Of. nr. 126/21 feb. 2007    
 H. nr. 13/2007 

 Hotărâre pentru interpretarea alin. (4) al art. 92 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul  
 European, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 691/11 oct. 2007    
 H. nr. 19/2007 

 Hotărâre privind modul de comunicare a reprezentanţilor partidelor politice în biroul electoral al secţiei de votare şi de înaintare a  
 delegaţiilor întocmite conform prevederilor art. 232 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 
 M. Of. nr. 764/12 nov. 2007    
 H. nr. 20/2007 

 Hotărâre privind posibilitatea punerii la dispoziţia reprezentanţilor partidelor politice participante la alegerile pentru Parlamentul  
 European a datelor de pe listele electorale suplimentare 
 M. Of. nr. 768/13 nov. 2007   
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 80/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 427/27 iun. 2007    
 H. nr. 81/2007 
 Hotărâre privind adoptarea Standardelor de audit 2006 şi a Codului de etică pentru auditorii profesionişti 
 M. Of. nr. 354/24 mai 2007    
 H. nr. 91/2007 

 Hotărâre privind aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a  
 actelor de terorism de către auditorii financiari 
 M. Of. nr. 525/2 aug. 2007      
 H. nr. 95/2007 

 Hotărâre a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la delegarea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din  
 România privind aprobarea normelor de reprezentare la Conferinţă 
 M. Of. nr. 539/8 aug. 2007   
 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2007 
 Hotărâre privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali şi al taxei de înscriere în evidenţele Camerei pentru anul  
 2007 
 M. Of. nr. 647/21 sep. 2007    
 H. nr. 3/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale 
 M. Of. nr. 647/21 sep. 2007    
 H. nr. 4/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal 
 M. Of. nr. 647/21 sep. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 11/2011  (M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 

 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
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Ordine 

 O. nr. 106/2007 
 Ordin pentru aprobarea utilizării aplicaţiei de colectare a setului minim de date la nivel de pacient în regim de spitalizare de zi -  
 "SpitalizareZi" 
 M. Of. nr. 228/3 apr. 2007    
 O. nr. 205/2007 

 Ordin pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici şi a Metodologiei privind transmiterea rapoartelor aferente  
 subprogramelor de sănătate din cadrul Programului naţional de sănătate cu scop curativ 
 M. Of. nr. 394/12 iun. 2007    
 O. nr. 219/2007 

 Ordin privind utilizarea aplicaţiei pentru gestionarea activităţii comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a  
 comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru monitorizarea şi aprobarea medicamentelor specifice în tratamentul unor  
 boli cronice 
 M. Of. nr. 351/23 mai 2007    
 O. nr. 220/2007 

 Ordin privind aprobarea Protocolului de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea medicamentelor în cazul artritei  
 idiopatice juvenile pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 355/24 mai 2007    
 O. nr. 221/2007 

 Ordin privind aprobarea Protocolului de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea medicamentelor în cazul poliartritei  
 reumatoide pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 366/30 mai 2007    
 O. nr. 222/2007 

 Ordin privind aprobarea Protocolului de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea medicamentelor în cazul artropatiei  
 psoriazice pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 358/25 mai 2007    
 O. nr. 223/2007 

 Ordin privind aprobarea Protocolului de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul bolii Gaucher  
 pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 360/28 mai 2007    
 O. nr. 905/2007 

 Ordin pentru aprobarea Modalităţilor unitare de aplicare în sistemul de asigurări sociale de sănătate a Ordinului ministrului economiei şi  
 finanţelor nr. 1.645/2007 
 M. Of. nr. 802/23 nov. 2007   
 
 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 1/2007 
 Decizie privind întocmirea şi eliberarea Certificatului profesional curent 
 M. Of. nr. 324/15 mai 2007 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 2/2019  (M. Of. nr. 608/24 iul. 2019) 

 
 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 5/2007 
 Decizie privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 M. Of. nr. 487/20 iul. 2007 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 22/2013  (M. Of. nr. 373/25 iun. 2013) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 445/22 iul. 2013) 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 3/2014  (M. Of. nr. 580/4 aug. 2014) 
 - Decizia nr. 3/2015  (M. Of. nr. 577/31 iul. 2015) 
 - Decizia nr. 5/1/2015  (M. Of. nr. 862/19 nov. 2015) 
 - Decizia nr. 1/1/2016  (M. Of. nr. 909/11 nov. 2016) 
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 - Decizia nr. 1/1/2017  (M. Of. nr. 502/30 iun. 2017) 
 - Decizia nr. 3/2019  (M. Of. nr. 397/21 mai 2019) 
 - Decizia nr. 1/1AGN/2020  (M. Of. nr. 81/5 feb. 2020) 
 - Decizia nr. 4/1AGN/2020  (M. Of. nr. 215/17 mar.  
 2020) 
 - Decizia nr. 2/1AGN/2021  (M. Of. nr. 141/11 feb.  
 2021) 
 - Decizia nr. 3/1AGN/2021  (M. Of. nr. 297/24 mar.  
 2021) 
  
 Decizia nr. 6/2007 
 Decizie privind radiologia în specialitatea dentară 
 M. Of. nr. 510/30 iul. 2007    
 Decizia nr. 7/2007 
 Decizie privind exercitarea profesiei de către medicii dentişti care au împlinit vârsta de pensionare 
 M. Of. nr. 669/1 oct. 2007    
 Decizia nr. 10/2007 
 Decizie privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară 
 M. Of. nr. 864/18 dec. 2007 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 55/2012  (M. Of. nr. 490/17 iul. 2012) 
 
 

- Decizia nr. 2/2CN/2019  (M. Of. nr. 273/10 apr. 2019) 

 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 2/2007 
 Decizie privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspundere civilă în domeniul medical 
 M. Of. nr. 118/16 feb. 2007    
 Decizia nr. 15/2007 

 Decizie privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori  
 s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani 
 M. Of. nr. 402/15 iun. 2007    
 Decizia nr. 21/2007 
 Decizie privind exercitarea unor activităţi de medicină complementară de către medici 
 M. Of. nr. 674/3 oct. 2007   
 
 COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 

 
 

Coduri 

 Cod nr. 1/2007 
 Codul deontologic al profesiei de asistent social 
 M. Of. nr. 173/6 mar. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 1/2012  (M. Of. nr. 265/23 apr. 2012) 

 
 
 

Regulamente 

 R./2007 
 Regulament de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali 
 M. Of. nr. 735/30 oct. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 2/2009  (M. Of. nr. 481/13 iul. 2009) 
 - H. nr. 1/2012  (M. Of. nr. 265/23 apr. 2012) 
 
 

- H. nr. 1/2019  (M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) 

 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 3/2007 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind legea aplicabilă contractelor de asigurare care reglementează riscuri situate în statele  
 membre ale Uniunii Europene sau în cele aparţinând Spaţiului Economic European 
 M. Of. nr. 200/23 mar. 2007    
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 O. nr. 3101/2007 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,  
 distruse, pierdute sau furate 
 M. Of. nr. 41/19 ian. 2007   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 26/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private 
 M. Of. nr. 223/2 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 24/2010  (M. Of. nr. 722/29 oct. 2010) 
  
 H. nr. 27/2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 8/2007 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii  
 administrate privat şi administratorii acestora 
 M. Of. nr. 223/2 apr. 2007 
 Modificări: 
 - N. nr. 14/2014  (M. Of. nr. 474/27 iun. 2014) 
  
 H. nr. 39/2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea şi actualizarea datelor în Registrul fondurilor de pensii private şi al  
 administratorilor 
 M. Of. nr. 408/19 iun. 2007    
 H. nr. 57/2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr.26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare  
 categorie de active ale fondurilor de pensii 
 M. Of. nr. 550/13 aug. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 25/2010  (M. Of. nr. 730/2 nov. 2010) 

 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 59/2007 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui  
 operator de piaţă/de sistem 
 M. Of. nr. 363/28 mai 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 37/2010  (M. Of. nr. 401/16 iun. 2010) 
  
 O. nr. 76/2007 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2007 privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare  
 (O.P.C.V.M.) din state membre 
 M. Of. nr. 583/24 aug. 2007   
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 

 
 

Ordine 

 O. nr. 41/2007 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transparenţa relaţiilor  
 financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi 
 M. Of. nr. 181/15 mar. 2007    
 O. nr. 175/2007 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat 
 M. Of. nr. 436/28 iun. 2007   
 
 CONSILIUL DE MEDIERE 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 5/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere 
 M. Of. nr. 505/27 iul. 2007 
 Modificări: 
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 - H. nr. 128/2009  (M. Of. nr. 913/24 dec. 2009) 
 - H. nr. 263/2010  (M. Of. nr. 279/29 apr. 2010) 
 - H. nr. 517/2010  (M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 - H. nr. 2018/2011  (M. Of. nr. 396/6 iun. 2011) 
 - H. nr. 2247/2011  (M. Of. nr. 581/17 aug. 2011) 
 - H. nr. 2450/2011  (M. Of. nr. 634/6 sep. 2011) 
 - H. nr. 2570/2011  (M. Of. nr. 686/28 sep. 2011) 
 - H. nr. 2892/2011  (M. Of. nr. 883/14 dec. 2011) 
 - H. nr. 7/2012  (M. Of. nr. 70/27 ian. 2012) 
 - H. nr. 195/2012  (M. Of. nr. 224/4 apr. 2012) 
 - H. nr. 4346/2013  (M. Of. nr. 657/25 oct. 2013) 
 - H. nr. 4911/2013  (M. Of. nr. 13/9 ian. 2014) 
 - H. nr. 5/2014  (M. Of. nr. 269/11 apr. 2014) 
 - H. nr. 52/2014  (M. Of. nr. 41/16 ian. 2015) 
 - H. nr. 24/2015  (M. Of. nr. 293/29 apr. 2015) 
 - H. nr. 29/2015  (M. Of. nr. 334/15 mai 2015) 
 - H. nr. 24/2016  (M. Of. nr. 527/13 iul. 2016) 
 - H. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 132/21 feb. 2017) 
 - H. nr. 119/2018  (M. Of. nr. 650/26 iul. 2018) 
 - H. nr. 118/2018  (M. Of. nr. 679/6 aug. 2018) 
 - H. nr. 174/2019  (M. Of. nr. 920/14 nov. 2019) 
  
 H. nr. 12/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Standardului de formare a mediatorului 
 M. Of. nr. 713/22 oct. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 963/2008  (M. Of. nr. 357/8 mai 2008) 
 - H. nr. 2826/2011  (M. Of. nr. 842/28 nov. 2011) 
 - H. nr. 1044/2012  (M. Of. nr. 210/13 apr. 2013) 
 
 

- H. nr. 5315/2013  (M. Of. nr. 831/24 dec. 2013) 

 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 369/2007 
 Decizie pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 271/24 apr. 2007    
 Decizia nr. 412/2007 
 Decizie privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune 
 M. Of. nr. 335/17 mai 2007 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 223/2016  (M. Of. nr. 285/14 apr. 2016) 
  
 Decizia nr. 761/2007 
 Decizie privind activitatea de control 
 M. Of. nr. 637/18 sep. 2007    
 Decizia nr. 897/2007 

 Decizie privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului pentru adoptarea votului uninominal la alegerile  
 parlamentare 
 M. Of. nr. 728/26 oct. 2007   
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 126/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la  
 instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea 
 M. Of. nr. 233/4 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 634/2009  (M. Of. nr. 287/4 mai 2009) 
 - H. nr. 1171/2012  (M. Of. nr. 891/27 dec. 2012) 
 - H. nr. 551/2013  (M. Of. nr. 370/21 iun. 2013) 
 - H. nr. 866/2014  (M. Of. nr. 541/22 iul. 2014) 
 - H. nr. 53/2015  (M. Of. nr. 105/10 feb. 2015) 
  
 H. nr. 127/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii 
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 M. Of. nr. 193/21 mar. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 452/2007  (M. Of. nr. 530/6 aug. 2007) 
 - H. nr. 81/2008  (M. Of. nr. 89/5 feb. 2008) 
 - H. nr. 912/2008  (M. Of. nr. 734/30 oct. 2008) 
 - H. nr. 1485/2008  (M. Of. nr. 896/30 dec. 2008) 
 - H. nr. 49/2013  (M. Of. nr. 104/21 feb. 2013) 
 - H. nr. 1585/2016  (M. Of. nr. 1072/30 dec. 2016) 
 - H. nr. 714/2018  (M. Of. nr. 539/28 iun. 2018) 
 - H. nr. 943/2018  (M. Of. nr. 888/22 oct. 2018) 
 - H. nr. 286/2019  (M. Of. nr. 6/7 ian. 2020) 
 - H. nr. 75/2021  (M. Of. nr. 428/22 apr. 2021) 
 - H. nr. 180/2021  (M. Of. nr. 1030/28 oct. 2021) 
  
 H. nr. 173/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri 
 M. Of. nr. 246/12 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 625/2007  (M. Of. nr. 6/4 ian. 2008) 
 - H. nr. 550/2013  (M. Of. nr. 370/21 iun. 2013) 
 - H. nr. 546/2014  (M. Of. nr. 418/5 iun. 2014) 
 - H. nr. 1047/2015  (M. Of. nr. 861/19 nov. 2015) 
 - H. nr. 567/2017  (M. Of. nr. 445/15 iun. 2017) 
 - H. nr. 41/2021  (M. Of. nr. 232/8 mar. 2021) 
  
 H. nr. 181/2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie,  
 promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în  
 cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete  
 superioare 
 M. Of. nr. 251/16 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 635/2009  (M. Of. nr. 306/11 mai 2009) 
 - H. nr. 830/2011  (M. Of. nr. 852/2 dec. 2011) - modifică titlul 
 - H. nr. 142/2012  (M. Of. nr. 178/20 mar. 2012) 
 - H. nr. 994/2012  (M. Of. nr. 746/6 nov. 2012) 
 - H. nr. 1095/2012  (M. Of. nr. 891/27 dec. 2012) 
 - H. nr. 50/2013  (M. Of. nr. 86/8 feb. 2013) 
 - H. nr. 893/2015  (M. Of. nr. 789/23 oct. 2015) 
 - H. nr. 1264/2015  (M. Of. nr. 971/29 dec. 2015) 
 - H. nr. 820/2018  (M. Of. nr. 693/8 aug. 2018) 
  
 H. nr. 182/2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a  
 grefierilor 
 M. Of. nr. 253/16 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 633/2009  (M. Of. nr. 287/4 mai 2009) 
 - H. nr. 140/2017  (M. Of. nr. 136/23 feb. 2017) 
 - H. nr. 295/2018  (M. Of. nr. 304/4 apr. 2018) 
 - H. nr. 188/2021  (M. Of. nr. 1128/26 nov. 2021) 
  
 H. nr. 183/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri 
 M. Of. nr. 257/17 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 394/2008  (M. Of. nr. 378/19 mai 2008) 
 - H. nr. 380/2011  (M. Of. nr. 459/30 iun. 2011) 
 - H. nr. 549/2013  (M. Of. nr. 367/20 iun. 2013) 
 - H. nr. 549 bis/2013  (M. Of. nr. 457/24 iul. 2013) 
 - H. nr. 894/2015  (M. Of. nr. 745/6 oct. 2015) 
 - H. nr. 1478/2017  (M. Of. nr. 30/12 ian. 2018) 
 - H. nr. 76/2021  (M. Of. nr. 408/19 apr. 2021) 
  
 H. nr. 184/2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri  
 informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 
 M. Of. nr. 253/16 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 803/2012  (M. Of. nr. 682/2 oct. 2012) 
  
 H. nr. 185/2007 
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 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari,  
 a grefierilor registratori şi a personalului conex 
 M. Of. nr. 255/17 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 597/2009  (M. Of. nr. 252/15 apr. 2009) 
 - H. nr. 819/2012  (M. Of. nr. 704/15 oct. 2012) 
 - H. nr. 552/2013  (M. Of. nr. 375/25 iun. 2013) 
 - H. nr. 232/2014  (M. Of. nr. 191/18 mar. 2014) 
 - H. nr. 819/2018  (M. Of. nr. 693/8 aug. 2018) 
  
 H. nr. 186/2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul  
 instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 
 M. Of. nr. 255/17 apr. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 653/2007  (M. Of. nr. 695/12 oct. 2007) 
 - H. nr. 163/2010  (M. Of. nr. 221/8 apr. 2010) 
 - H. nr. 49/2012  (M. Of. nr. 96/7 feb. 2012) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 139/1 mar. 2012) 
 (M. Of. nr. 171/16 mar. 2012) 
 Modificări: 
 - H. nr. 713/2016  (M. Of. nr. 527/13 iul. 2016) 
 - H. nr. 1309/2016  (M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) 
 - H. nr. 1069/2018  (M. Of. nr. 1054/13 dec. 2018) 
 - H. nr. 27/2020  (M. Of. nr. 193/10 mar. 2020) 
 - H. nr. 217/2020  (M. Of. nr. 1132/25 nov. 2020) 
  
 H. nr. 292/2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent şef la Înalta  
 Curte de Casaţie şi Justiţie 
 M. Of. nr. 288/2 mai 2007    
 H. nr. 293/2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de  
 magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 M. Of. nr. 288/2 mai 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 1121/2008  (M. Of. nr. 824/8 dec. 2008) 
 - H. nr. 1789/2009  (M. Of. nr. 732/28 oct. 2009) 
 - H. nr. 1255/2014  (M. Of. nr. 7/6 ian. 2015) 
 - H. nr. 477/2015  (M. Of. nr. 359/25 mai 2015) 
 - H. nr. 1052/2015  (M. Of. nr. 861/19 nov. 2015) 
 - H. nr. 570/2017  (M. Of. nr. 430/12 iun. 2017) 
  
 H. nr. 676/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor 
 M. Of. nr. 814/29 nov. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 79/2008  (M. Of. nr. 115/13 feb. 2008) 
 - H. nr. 837/2010  (M. Of. nr. 706/22 oct. 2010) 
 - H. nr. 144/2012  (M. Of. nr. 199/27 mar. 2012) 
 - H. nr. 654/2013  (M. Of. nr. 375/25 iun. 2013) 
 - H. nr. 881/2013  (M. Of. nr. 577/10 sep. 2013) 
 - H. nr. 1409/2013  (M. Of. nr. 18/10 ian. 2014) 
 - H. nr. 193/2015  (M. Of. nr. 215/31 mar. 2015) 
 - H. nr. 1157/2015  (M. Of. nr. 858/18 nov. 2015) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 918/15 nov. 2016) 
 Modificări: 
 - H. nr. 186/2018  (M. Of. nr. 249/21 mar. 2018) 
 
 

- H. nr. 317/2018  (M. Of. nr. 304/4 apr. 2018) 

 
 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 158/2007 
 Decizie pentru aprobarea Măsurilor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de diferenţă pentru trecerea de la categoria  
 profesională contabil autorizat cu studii superioare la categoria profesională expert contabil 
 M. Of. nr. 161/7 mar. 2007   
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Hotărâri 

 H. nr. 07/58/2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi  
 Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 
 M. Of. nr. 305/8 mai 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 08/61/2008  (M. Of. nr. 660/19 sep. 2008) 
 - H. nr. 09/64/2009  (M. Of. nr. 252/15 apr. 2009) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 25/13 ian. 2010) 
  
 H. nr. 07/80/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili 
 M. Of. nr. 429/27 iun. 2007   
 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 
 

Comunicate 

 Comunicat nr. 2/2007 
 Comunicat 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2007   
 
 FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/II/2007 
 Hotărâre privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Manualului de operare pentru implementarea  
 Programului de intervenţii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finanţat de către Banca Internaţională pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Guvernul României 
 M. Of. nr. 575/22 aug. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 1/VI/2007  (M. Of. nr. 659/26 sep. 2007) 
 - H. nr. 3/III/2008  (M. Of. nr. 389/22 mai 2008) 
 - H. nr. 9.1/VI/2008  (M. Of. nr. 718/22 oct. 2008) 
 - H. nr. 1/II/2009  (M. Of. nr. 169/18 mar. 2009) 
 - H. nr. 1/XI/2009  (M. Of. nr. 129/25 feb. 2010) 
  
 H. nr. 2/VI/2007 

 Hotărâre privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând comunităţile rome eligibile pentru  
 sprijin în cadrul Programului de intervenţii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială şi a altor dispoziţii procedurale 
 M. Of. nr. 659/26 sep. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 4/III/2008  (M. Of. nr. 371/15 mai 2008) 
 - H. nr. 2.3/I/2009  (M. Of. nr. 56/29 ian. 2009) 
 - H. nr. 9.3/II/2009  (M. Of. nr. 169/18 mar. 2009) 
  
 H. nr. 3/VIII/2007 

 Hotărâre privind aprobarea Ghidului de achiziţii pentru proiectele finanţate de Fondul Român de Dezvoltare Socială în cadrul  

 Programului de intervenţii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială 
 M. Of. nr. 815/29 nov. 2007 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 7.1/IX/2009  (M. Of. nr. 129/25 feb. 2010) 

 
 INSTITUTUL DE INVESTIGARE A CRIMELOR COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA 

 
 

Ordine 

 O. nr. 1/2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România 
 M. Of. nr. 585/24 aug. 2007   
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 375/2007 
 Decizie pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi de efectuare a executării silite a debitelor  
 rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu  
 modificările şi completările ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi orice alte sume încasate necuvenit  



 

 3264

 potrivit legii 
 M. Of. nr. 636/17 sep. 2007   
 
 ORDINUL GEODEZILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Coduri 

 Cod/2007 
 Codul deontologic al profesiei de geodez 
 M. Of. nr. 601/31 aug. 2007   
 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 1/2007 
 Regulament de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez 
 M. Of. nr. 601/31 aug. 2007 
 Modificări: 
 - O. nr. 5/2007  (M. Of. nr. 792/21 nov. 2007) 
  
 R. nr. 2/2007 
 Regulament-cadru pentru organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Geodezilor din România 
 M. Of. nr. 601/31 aug. 2007   
 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 3/2007 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică  
 profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România 
 M. Of. nr. 839/7 dec. 2007 
 Modificări: 
 - H. nr. 3/2008  (M. Of. nr. 828/9 dec. 2008) 
 - H. nr. 3/2009  (M. Of. nr. 527/30 iul. 2009) 
 - H. nr. 3/2010  (M. Of. nr. 591/20 aug. 2010) - modifică titlul 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 678/6 oct. 2010) 
 Modificări: 
 - H. nr. 4/2011  (M. Of. nr. 555/4 aug. 2011) 
 - H. nr. 3/2012  (M. Of. nr. 794/26 nov. 2012) 
 - H. nr. 1/2012  (M. Of. nr. 134/14 mar. 2013) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 253/7 mai 2013) 
 Modificări: 
 - H. nr. 3/2014  (M. Of. nr. 804/4 nov. 2014) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 33/15 ian. 2015) 
 Modificări: 
 - H. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 888/26 nov. 2015) 
 - H. nr. 2/2016  (M. Of. nr. 824/19 oct. 2016) 
 - H. nr. 3/2016  (M. Of. nr. 919/15 nov. 2016) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 1007/15 dec. 2016) 
 Modificări: 
 - H. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 792/6 oct. 2017) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 875/7 nov. 2017) 
 Modificări: 
 - H. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 548/2 iul. 2018) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 712/16 aug. 2018) 
 Modificări: 
 - H. nr. 3/2019  (M. Of. nr. 461/7 iun. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 672/12 aug. 2019) 
 Republicare: 
 
 

 (M. Of. nr. 724/3 sep. 2019) 

 

 

 



 

 3265

 2008 
 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene 
 M. Of. nr. 313/22 apr. 2008    
 H. nr. 3/2008 
 Hotărâre pentru stabilirea Normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
 M. Of. nr. 667/25 sep. 2008   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 5/2008 
 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unor monede dedicate poetului Publius Ovidius Naso 
 M. Of. nr. 171/5 mar. 2008    
 C. nr. 8/2008 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unor monede dedicate Summitului NATO de la Bucureşti,  
 organizat în perioada 2 - 4 aprilie 2008 
 M. Of. nr. 250/31 mar. 2008    
 C. nr. 11/2008 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de la emiterea  
 primelor mărci poştale româneşti, numite ,,Cap de bour" 
 M. Of. nr. 351/7 mai 2008    
 C. nr. 15/2008 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea  
 economistului Costin Kiriţescu 
 M. Of. nr. 433/10 iun. 2008    
 C. nr. 20/2008 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 500 de ani de la realizarea  
 primelor tipărituri de pe teritoriul românesc, la Mănăstirea Dealu 
 M. Of. nr. 527/14 iul. 2008    
 C. nr. 22/2008 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui  
 Simion Bărnuţiu 
 M. Of. nr. 605/14 aug. 2008    
 C. nr. 29/2008 
 Circulară privind realizarea şi lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2008 
 M. Of. nr. 671/29 sep. 2008    
 C. nr. 32/2008 

 Circulară privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de trei monede din argint dedicate mănăstirilor Cozia,  
 Voroneţ şi Brâncoveanu 
 M. Of. nr. 717/22 oct. 2008    
 C. nr. 33/2008 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 80 de ani de la înfiinţarea  
 Societăţii Române de Radiodifuziune 
 M. Of. nr. 734/30 oct. 2008    
 C. nr. 37/2008 
 Circulară privind punerea în circulaţie a unei noi bancnote cu valoarea nominală de 10 lei, reproiectată 
 M. Of. nr. 778/20 nov. 2008    
 C. nr. 39/2008 
 Circulară privind interzicerea utilizării instrumentelor de plată de debit de tipul cecului, cambiei şi biletului la ordin în format vechi 
 M. Of. nr. 814/4 dec. 2008 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 828/9 dec. 2008) 
  
 C. nr. 40/2008 

 Circulară pentru modificarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Naţională a  
 României pentru serviciile de plăţi fără numerar 
 M. Of. nr. 814/4 dec. 2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 828/9 dec. 2008) 
  
 C. nr. 43/2008 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate Tezaurului de la Hinova 
 M. Of. nr. 881/24 dec. 2008   
 
 
 

Norme tehnice 

 N.T. nr. 4/2008 
 Normă tehnică privind cecul 
 M. Of. nr. 500/3 iul. 2008 
 Modificări: 
 - N.T. nr. 3/2009  (M. Of. nr. 114/25 feb. 2009) 
  
 N.T. nr. 5/2008 
 Normă tehnică privind cambia şi biletul la ordin 
 M. Of. nr. 500/3 iul. 2008 
 Modificări: 
 
 

- N.T. nr. 4/2009  (M. Of. nr. 114/25 feb. 2009) 

 
 Regulamente 
 
 R. nr. 2/2008 
 Regulament privind verificarea echivalenţei supravegherii exercitate de autorităţile competente din state terţe cu cea guvernată de  
 principiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu  
 modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 69/29 ian. 2008 
 Modificări: 
 
 

- R. nr. 8/2010  (M. Of. nr. 477/12 iul. 2010) - modifică titlul 

 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2008 
 Hotărâre privind întocmirea documentelor care însoţesc lista de candidaţi 
 M. Of. nr. 258/2 apr. 2008    
 H. nr. 2 bis/2008 
 Hotărâre privind apartenenţa politică a candidaţilor propuşi de partide politice, alianţe politice sau electorale 
 M. Of. nr. 665/24 sep. 2008    
 H. nr. 3/2008 

 Hotărâre privind unele precizări referitoare la cerinţele listelor de candidaţi ale organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor  
 naţionale 
 M. Of. nr. 258/2 apr. 2008    
 H. nr. 3/2008 

 Hotărâre privind modalitatea de contestare a candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile  
 cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
 M. Of. nr. 667/25 sep. 2008    
 H. nr. 4/2008 

 Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei  
 publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 685/7 oct. 2008    
 H. nr. 5/2008 

 Hotărâre privind interpretarea art. 91 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001  
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 şi a Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 710/20 oct. 2008    
 H. nr. 6/2008 

 Hotărâre privind interpretarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice  
 locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 710/20 oct. 2008    
 H. nr. 7/2008 

 Hotărâre privind interpretarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice  
 locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 720/23 oct. 2008    
 H. nr. 8/2008 

 Hotărâre privind interpretarea art. 29 alin. (10) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice  
 locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 720/23 oct. 2008    
 H. nr. 9/2008 

 Hotărâre privind interpretarea art. 16 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice  
 locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 720/23 oct. 2008    
 H. nr. 10/2008 

 Hotărâre privind interpretarea art. 41 alin. (6) şi art. 50 lit. o) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei  
 publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 728/28 oct. 2008    
 H. nr. 11/2008 

 Hotărâre privind interpretarea art. 39 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice  

 locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 778/20 nov. 2008    
 H. nr. 20/2008 
 Hotărâre privind interpretarea unitară a unor prevederi din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 296/16 apr. 2008    
 H. nr. 28/2008 
 Hotărâre privind interpretarea unitară a unor prevederi din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 305/18 apr. 2008    
 H. nr. 29/2008 
 Hotărâre privind interpretarea unitară a unor prevederi referitoare la depunerea candidaturilor 
 M. Of. nr. 305/18 apr. 2008    
 H. nr. 31/2008 
 Hotărâre privind interpretarea art. 52 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 313/22 apr. 2008    
 H. nr. 36/2008 
 Hotărâre privind interpretarea art. 6 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 331/25 apr. 2008    
 H. nr. 38/2008 

 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice  
 locale 
 M. Of. nr. 331/25 apr. 2008    
 H. nr. 43/2008 

 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 55 alin. (8) lit. a) şi b) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei  
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 publice locale 
 M. Of. nr. 351/7 mai 2008    
 H. nr. 44/2008 
 Hotărâre privind interpretarea unor prevederi din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 353/7 mai 2008    
 H. nr. 47/2008 

 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 65 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice  
 locale 
 M. Of. nr. 351/7 mai 2008    
 H. nr. 56/2008 
 Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 M. Of. nr. 370/15 mai 2008    
 H. nr. 75/2008 
 Hotărâre privind normele tehnice de completare, verificare şi circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul secţiilor de votare 
 M. Of. nr. 384/21 mai 2008 
 Modificări: 
 - H. nr. 100/2008  (M. Of. nr. 403/29 mai 2008) 
  
 H. nr. 86/2008 

 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 61 şi ale art. 103 lit. q) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei  
 publice locale 
 M. Of. nr. 403/29 mai 2008   
 
 
 

Liste 

 Listă/2008 
 Lista semnelor electorale depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice, formaţiunile politice, alianţele  
 politice, alianţele electorale şi organizaţii ale cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale 
 M. Of. nr. 282/10 apr. 2008    
 Listă/2008 

 Lista semnelor electorale depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice, alianţele politice, alianţele  
 electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri 
 M. Of. nr. 688/9 oct. 2008 
   
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 125/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea răspunderii disciplinare a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din  
 România 
 M. Of. nr. 524/11 iul. 2008   
 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 9/2008 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine 
 M. Of. nr. 87/4 feb. 2008 
 Modificări: 
 - H. nr. 5/2013  (M. Of. nr. 188/3 apr. 2013) 
  
 H. nr. 13/2008 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare  
 penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate 
 M. Of. nr. 270/7 apr. 2008 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 13/2011  (M. Of. nr. 715/11 oct. 2011) 

 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 227/2008 
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 Ordin pentru aprobarea Protocolului privind facilitarea accesului la tratamentul cu lanreotida al pacienţilor cu acromegalie 
 M. Of. nr. 292/15 apr. 2008    
 O. nr. 371/2008 

 Ordin pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente  
 programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ 
 M. Of. nr. 564/25 iul. 2008    
 O. nr. 529/2008 

 Ordin privind desemnarea instituţiei din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate responsabile pentru evidenţa persoanelor care  
 fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor  
 sociale 
 M. Of. nr. 597/11 aug. 2008    
 O. nr. 592/2008 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a  
 formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în  
 raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a  
 Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 
 M. Of. nr. 648/11 sep. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 575/2009  (M. Of. nr. 312/12 mai 2009) 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 461/3 iul. 2009) 

 
 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 3/2008 
 Decizie privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Farmaciştilor din România şi stabilirea procedurii de încasare 
 M. Of. nr. 803/2 dec. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 2/2013  (M. Of. nr. 685/7 nov. 2013) 
 
 

- Decizia nr. 2/2021  (M. Of. nr. 132/9 feb. 2021) 

 
 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 5/2008 
 Decizie pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor  
 Dentişti din România 
 M. Of. nr. 382/20 mai 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 12/2009  (M. Of. nr. 295/6 mai 2009) 
 - Decizia nr. 15/2012  (M. Of. nr. 123/20 feb. 2012) 
 - Decizia nr. 1/2016  (M. Of. nr. 257/6 apr. 2016) 
 - Decizia nr. 12/2016  (M. Of. nr. 11/5 ian. 2017) 
 - Decizia nr. 3/2CN/2017  (M. Of. nr. 511/3 iul. 2017) 
 - Decizia nr. 6/2CN/2020  (M. Of. nr. 214/17 mar.  
 
 

2020) 

 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 4/2008 
 Decizie privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare 
 M. Of. nr. 215/20 mar. 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 7/2008  (M. Of. nr. 399/27 mai 2008) 
 - Decizia nr. 3/2009  (M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 - Decizia nr. 1/2014  (M. Of. nr. 176/11 mar. 2014) 
  
 Decizia nr. 5/2008 
 Decizie privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România 
 M. Of. nr. 373/15 mai 2008 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 22/2016  (M. Of. nr. 1063/29 dec. 2016) 
 
 

- Decizia nr. 2/2019  (M. Of. nr. 281/12 apr. 2019) 
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 COMISIA DE CONCURS PENTRU RECRUTAREA ÎNALŢILOR FUNCŢIONARI PUBLICI 

 
 

Regulamente 

 R. nr. 1/2008 
 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici 
 M. Of. nr. 411/2 iun. 2008 
 Modificări: 
 
 

- R. nr. 3/2014  (M. Of. nr. 548/24 iul. 2014) 

 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 1/2008 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protecţie a victimelor străzii 
 M. Of. nr. 287/14 apr. 2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 13/2008  (M. Of. nr. 686/8 oct. 2008) 
 - N. nr. 2/2016  (M. Of. nr. 63/28 ian. 2016) 
  
 O. nr. 9/2008 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind supravegherea suplimentară a societăţilor de asigurare/reasigurare care fac parte  
 dintr-un grup de asigurare/reasigurare 
 M. Of. nr. 460/19 iun. 2008 
 Modificări: 
 - N. nr. 18/2013  (M. Of. nr. 27/14 ian. 2014) 
  
 O. nr. 23/2008 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor  
 împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 
 M. Of. nr. 3/5 ian. 2009 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 19/2009  (M. Of. nr. 621/16 sep. 2009) 

 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 10/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 4/2008 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat 
 M. Of. nr. 139/22 feb. 2008    
 H. nr. 11/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 5/2008 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative 
 M. Of. nr. 137/21 feb. 2008 
 
 Modificări: 
 - H. nr. 13/2009  (M. Of. nr. 313/12 mai 2009) 
  
 H. nr. 23/2008 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii  
 administrate privat 
 M. Of. nr. 340/2 mai 2008 
 Modificări: 
 - H. nr. 29/2009  (M. Of. nr. 843/7 dec. 2009) 
 - H. nr. 7/2012  (M. Of. nr. 227/4 apr. 2012) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 242/10 apr. 2012) 
  
 H. nr. 36/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 20/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 689/9 oct. 2008    
 H. nr. 37/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative 
 M. Of. nr. 689/9 oct. 2008    
 H. nr. 39/2008 

 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii  
 facultative în titluri de stat 
 M. Of. nr. 741/3 nov. 2008 
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 Modificări: 
 
 

- H. nr. 25/2009  (M. Of. nr. 693/15 oct. 2009) 

 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 792/2008 
 Decizie privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin  
 intermediul serviciilor de programe audiovizuale 
 M. Of. nr. 679/2 oct. 2008   
 
 CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII 

 
 

Ordine 

 O. nr. 144/2008 
 Ordin privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor 
 M. Of. nr. 348/6 mai 2008   
 
 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 08/91/2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile 
 M. Of. nr. 472/26 iun. 2008 
 Modificări: 
 - H. nr. 09/180/2009  (M. Of. nr. 862/10 dec. 2009) 
  
 H. nr. 08/115/2008 

 Hotărâre pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi  
 a contabililor autorizaţi 
 M. Of. nr. 531/15 iul. 2008   
 
 INSTITUTUL DE INVESTIGARE A CRIMELOR COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA 

 
 

Ordine 

 O. nr. 1/2008 
 Ordin privind Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România 
 M. Of. nr. 591/6 aug. 2008   
 

 

 2009 
 
 ACADEMIA ROMÂNĂ 
 

 
 

Statute 

 Statut/2009 
 Statutul Academiei Române 
 M. Of. nr. 617/14 sep. 2009 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 371/4 iun. 2010) 
 Modificări: 
 - H. nr. 1/2011  (M. Of. nr. 436/22 iun. 2011) 
 - H. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 968/21 oct. 2020) 
 
 

- H. nr. 4/2021  (M. Of. nr. 1152/3 dec. 2021) 

 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2009 
 Hotărâre privind corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi legalitatea plăţilor făcute de partidele politice, alianţele politice sau  
 electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în campania electorală pentru  
 alegerile parlamentare din luna noiembrie 2008 
 M. Of. nr. 125/2 mar. 2009    
 H. nr. 3/2009 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului adeverinţei care atestă faptul că un cetăţean român nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales în România  



 

 3272

 sau că o asemenea interdicţie nu este cunoscută de autorităţile române 
 M. Of. nr. 154/12 mar. 2009    
 H. nr. 4/2009 

 Hotărâre privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 25 alin. (3) şi (4) din  
 Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,  
 şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în  
 Parlamentul European din anul 2009 
 M. Of. nr. 178/23 mar. 2009    
 H. nr. 5/2009 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de  
 admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii  
 care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 
 M. Of. nr. 181/24 mar. 2009    
 H. nr. 14/2009 
 Hotărâre privind procedura de acreditare pe lângă birourile electorale la alegerile parlamentare parţiale din perioada 2009-2012 
 M. Of. nr. 878/16 dec. 2009   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 3/2009 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 10 ani de la înfiinţarea Uniunii  
 Economice şi Monetare Europene şi lansarea monedei unice - euro 
 M. Of. nr. 36/20 ian. 2009    
 C. nr. 4/2009 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de la Unirea Principatelor  
 Române 
 M. Of. nr. 48/27 ian. 2009    
 C. nr. 12/2009 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 170 de ani de la naşterea regelui Carol I 
 M. Of. nr. 261/22 apr. 2009    
 C. nr. 13/2009 
 Circulară privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentând contribuţie datorată fondurilor de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 264/22 apr. 2009    
 C. nr. 17/2009 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 155 de ani de la naşterea  
 poetului Alexandru Macedonski 
 M. Of. nr. 350/26 mai 2009    
 C. nr. 19/2009 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 mai-23 iunie 2009 
 M. Of. nr. 406/15 iun. 2009    
 C. nr. 20/2009 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei  
 Ţării Româneşti 
 M. Of. nr. 447/30 iun. 2009    
 C. nr. 24/2009 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea de către  
 domnitorul Alexandru Ioan Cuza a Oficiului de Statistică 
 M. Of. nr. 507/23 iul. 2009    
 C. nr. 26/2009 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 140 de ani de la inaugurarea primei linii  
 de cale ferată din România: Bucureşti - Giurgiu 
 M. Of. nr. 557/11 aug. 2009    
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 C. nr. 28/2009 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2009 
 M. Of. nr. 557/11 aug. 2009    
 C. nr. 31/2009 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2009 
 M. Of. nr. 590/25 aug. 2009    
 C. nr. 33/2009 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unor monede dedicate domnitorului Vlad Ţepeş cu ocazia aniversării a 550  
 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Bucureşti de către acesta, la 20 septembrie 1459 
 M. Of. nr. 621/16 sep. 2009    
 C. nr. 35/2009 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 100 de ani de la inaugurarea Portului  
 Constanţa 
 M. Of. nr. 694/15 oct. 2009    
 C. nr. 39/2009 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea  
 monumentului de la Adamclisi 
 M. Of. nr. 713/22 oct. 2009    
 C. nr. 42/2009 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unor monede dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Statului  
 Major General al Armatei Române 
 M. Of. nr. 778/13 nov. 2009    
 C. nr. 44/2009 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede cu tema "Timişoara - primul oraş european iluminat electric" 
 M. Of. nr. 830/3 dec. 2009    
 C. nr. 46/2009 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 300 de ani de la naşterea episcopului  
 Petru Pavel Aron 
 M. Of. nr. 888/18 dec. 2009    
 C. nr. 49/2009 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unor monede dedicate aniversării a 190 de ani de la naşterea lui Nicolae  
 Bălcescu - istoric, scriitor şi revoluţionar român 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2010   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 15/2009 
 Ordin privind întocmirea de către instituţiile de credit, în scop informativ, de situaţii financiare anuale individuale conforme cu  
 Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
 M. Of. nr. 913/24 dec. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 24/2010  (M. Of. nr. 834/13 dec. 2010) 
  
 O. nr. 566/2009 

 Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale International Financial  
 Services - IFN - S.A. 
 M. Of. nr. 499/20 iul. 2009   
 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 20/2009 
 Regulament privind instituţiile financiare nebancare 
 M. Of. nr. 707/21 oct. 2009 
 Modificări: 
 - R. nr. 2/2010  (M. Of. nr. 39/18 ian. 2010) 
 - R. nr. 5/2010  (M. Of. nr. 281/29 apr. 2010) 
 - R. nr. 8/2012  (M. Of. nr. 408/19 iun. 2012) 
 - R. nr. 10/2016  (M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016) 
 - R. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 760/25 sep. 2017) 
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 - R. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 101/11 feb. 2020) 
 - R. nr. 4/2020  (M. Of. nr. 596/8 iul. 2020) 
 - R. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 907/22 sep. 2021) 
  
 R. nr. 23/2009 

 Regulament privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru serviciile aferente conturilor curente în lei deschise în  
 evidenţele sale 
 M. Of. nr. 875/15 dec. 2009    
 R. nr. 28/2009 
 Regulament privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor 
 M. Of. nr. 891/18 dec. 2009 
 Modificări: 
 
 

- R. nr. 7/2011  (M. Of. nr. 510/19 iul. 2011) 

 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2009 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui  
 României şi a aparatului de lucru al acestora 
 M. Of. nr. 667/6 oct. 2009    
 H. nr. 2/2009 

 Hotărâre pentru interpretarea art. 146 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul  
 European 
 M. Of. nr. 285/30 apr. 2009    
 H. nr. 2/2009 

 Hotărâre pentru interpretarea dispoziţiilor art. 194 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu  
 modificările şi completările ulterioare, privind obligativitatea existenţei unei urne de vot speciale la fiecare local al secţiilor de votare 
 M. Of. nr. 732/28 oct. 2009    
 H. nr. 3/2009 

 Hotărâre pentru interpretarea art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul  
 European 
 M. Of. nr. 360/28 mai 2009    
 H. nr. 3bis/2009 

 Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu  
 modificările şi completările ulterioare, privind posibilitatea folosirii titlului de călătorie pentru exercitarea dreptului de vot 
 M. Of. nr. 738/30 oct. 2009    
 H. nr. 4/2009 

 Hotărâre privind interpretarea sintagmelor "partid politic parlamentar" şi "formaţiune politică reprezentată în Parlament" din Legea nr.  
 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 742/2 nov. 2009   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 
  
 O. nr. 691/2009 
 Ordin pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de comodat prevăzut la art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii şi al  
 preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 656/634/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru  
 îmbunătăţirea administrării serviciilor medicale acordate cetăţenilor migranţi în statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului  
 Economic European 
 M. Of. nr. 492/15 iul. 2009    
 O. nr. 729/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată  
 în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte 
 M. Of. nr. 545/5 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 465/2011  (M. Of. nr. 290/26 apr. 2011) 
 - O. nr. 36/2014  (M. Of. nr. 88/4 feb. 2014) 
 - H.G. nr. 304/2014  (M. Of. nr. 318/30 apr. 2014) 
 - O. nr. 163/2015  (M. Of. nr. 225/2 apr. 2015) 
 - O. nr. 413/2018  (M. Of. nr. 319/11 apr. 2018) 
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 - O. nr. 371/2021  (M. Of. nr. 395/15 apr. 2021) 
  
 O. nr. 969/2009 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în patrimoniu a cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate  
 la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate 
 M. Of. nr. 847/8 dec. 2009   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 112/2009 
 Decizie privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a  
 Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu  
 lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din  
 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială  
 în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii 
 M. Of. nr. 355/27 mai 2009 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 135/2009  (M. Of. nr. 913/24 dec. 2009) 

 
 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 2/2009 
 Decizie privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului 
 M. Of. nr. 490/15 iul. 2009   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 36/2009 
 Decizie privind stabilirea formei, dimensiunilor şi a conţinutului firmei cabinetelor medico-dentare 
 M. Of. nr. 715/23 oct. 2009   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 780/2009 
 Decizie privind acordarea autorizaţiei de funcţionare POOL-ULUI DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE -  
 S.A. pentru desfăşurarea activităţii de asigurare obligatorie a locuinţelor 
 M. Of. nr. 916/28 dec. 2009   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 7/2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor  
 împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 
 M. Of. nr. 369/2 iun. 2009    
 O. nr. 11/2009 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de  
 brokerii de asigurare 
 M. Of. nr. 512/27 iul. 2009    
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 8/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 219/6 apr. 2009    
 H. nr. 9/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative 
 M. Of. nr. 219/6 apr. 2009    
 H. nr. 13/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative 
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 M. Of. nr. 313/12 mai 2009    
 H. nr. 23/2009 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 15/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii  
 administrat privat 
 M. Of. nr. 659/3 oct. 2009 
 Modificări: 
 - N. nr. 25/2017  (M. Of. nr. 976/8 dec. 2017) 
  
 H. nr. 26/2009 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 18/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii  
 facultative 
 M. Of. nr. 760/9 nov. 2009 
 Modificări: 
 
 

- N. nr. 26/2017  (M. Of. nr. 988/13 dec. 2017) 

 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 391/2009 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul  
 European 
 M. Of. nr. 228/7 apr. 2009   
 
 CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA 

 
 

Regulamente 

 R. nr. 1/2009 
 Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 
 M. Of. nr. 607/3 sep. 2009   
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 688/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a magistraţilor-asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de  
 Casaţie şi Justiţie 
 M. Of. nr. 297/6 mai 2009   
 
 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 
 
 

Hotărâri 

 H. nr. 09/181/148/2009 
 Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării Consiliului de Coordonare a Relaţiilor Internaţionale (CCRI) 
 M. Of. nr. 645/1 oct. 2009   
 
 CURTEA DE CONTURI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 87/2009 
 Hotărâre privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorităţii de Audit, conform prevederilor Legii  
 nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 
 M. Of. nr. 512/27 iul. 2009 
 Modificări: 
 - H. nr. 28/2018  (M. Of. nr. 91/31 ian. 2018) 
  
 
 ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2009 
 Hotărâre privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 
 M. Of. nr. 120/26 feb. 2009 
 Modificări: 
 - H. nr. 1/2012  (M. Of. nr. 57/25 ian. 2013) 
 - H. nr. 1/2013  (M. Of. nr. 411/8 iul. 2013) 
 - H. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 763/9 dec. 2013) 
 - H. nr. 36/2015  (M. Of. nr. 5/5 ian. 2016) 



 

 3277

 - H. nr. 1/2016  (M. Of. nr. 255/6 apr. 2016) 
 - H. nr. 10/2016  (M. Of. nr. 267/8 apr. 2016) 
 - H. nr. 24/2021  (M. Of. nr. 464/4 mai 2021) 
  
 H. nr. 2/2009 

 Hotărâre privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din  
 România 
 M. Of. nr. 560/12 aug. 2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 28/2020  (M. Of. nr. 51/18 ian. 2021) 
  
 H. nr. 3/2009 

 Hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi  
 Asistenţilor Medicali din România 
 M. Of. nr. 560/12 aug. 2009 
 Modificări: 
 - H. nr. 2/2012  (M. Of. nr. 58/25 ian. 2013) 
 - H. nr. 1/2015  (M. Of. nr. 807/29 oct. 2015) 
 - H. nr. 31/2016  (M. Of. nr. 856/27 oct. 2016) 
 - H. nr. 27/2017  (M. Of. nr. 818/17 oct. 2017) 
  
 H. nr. 26/2009 

 Hotărâre de adoptare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei naţionale/teritoriale de etică şi deontologie  
 a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 
 M. Of. nr. 62/27 ian. 2010 
 Modificări: 
 - H. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 49/21 ian. 2015) 
 - Decizia nr. 3/2019  (M. Of. nr. 89/5 feb. 2019) 
  
 H. nr. 32/2009 

 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a  
 asistenţilor medicali 
 M. Of. nr. 58/26 ian. 2010 
 Modificări: 
 - H. nr. 19/2010  (M. Of. nr. 730/2 nov. 2010) 
 - H. nr. 25/2010  (M. Of. nr. 14/6 ian. 2011) 
 - H. nr. 11/2013  (M. Of. nr. 233/23 apr. 2013) 
 - H. nr. 12/2014  (M. Of. nr. 50/21 ian. 2015) 
 - H. nr. 23/2015  (M. Of. nr. 807/29 oct. 2015) 
 - H. nr. 9/2016  (M. Of. nr. 243/1 apr. 2016) 
 - H. nr. 18/2018  (M. Of. nr. 557/3 iul. 2018) 
 - H. nr. 27/2018  (M. Of. nr. 861/10 oct. 2018) 
 - H. nr. 33/2018  (M. Of. nr. 1117/29 dec. 2018) 
 - H. nr. 10/2019  (M. Of. nr. 776/25 sep. 2019) 
 - H. nr. 18/2019  (M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019) 
 - H. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 135/10 feb. 2021) 
 - H. nr. 28/2021  (M. Of. nr. 668/7 iul. 2021) 
 - H. nr. 37/2021  (M. Of. nr. 748/2 aug. 2021) 
 - H. nr. 46/2021  (M. Of. nr. 1061/5 nov. 2021) 
 
 

- H. nr. 49/2021  (M. Of. nr. 1222/23 dec. 2021) 

 

 

 2010 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 5/2010 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu tema "Istoria aurului - Tezaurul gepidic de la  
 Someşeni, Cluj" 
 M. Of. nr. 100/15 feb. 2010    
 C. nr. 12/2010 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 160 de ani de la naşterea lui  
 Mihai Eminescu 
 M. Of. nr. 246/16 apr. 2010    
 C. nr. 14/2010 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unor monede dedicate aniversării a 130 de ani de la înfiinţarea Băncii  



 

 3278

 Naţionale a României şi a unei monede dedicate lui Eugeniu Carada - ctitorul Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 327/18 mai 2010    
 C. nr. 20/2010 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 125 de ani de la recunoaşterea  
 autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române şi a 85 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române 
 M. Of. nr. 405/17 iun. 2010    
 C. nr. 21/2010 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de cinci monede din argint dedicate patriarhilor Bisericii Ortodoxe  
 Române, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu 
 M. Of. nr. 534/30 iul. 2010    
 C. nr. 24/2010 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de la naşterea sopranei  
 Hariclea Darclee 
 M. Of. nr. 553/5 aug. 2010    
 C. nr. 26/2010 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui August  
 Treboniu Laurian 
 M. Of. nr. 581/17 aug. 2010    
 C. nr. 27/2010 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea actorului Ştefan  
 Ciobotăraşu 
 M. Of. nr. 586/18 aug. 2010    
 C. nr. 33/2010 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la construirea  
 primului avion cu reacţie de către Henri Coandă 
 M. Of. nr. 688/13 oct. 2010    
 C. nr. 35/2010 

 Circulară privind punerea în circulaţie şi lansarea în circuitul numismatic a unor monede dedicate aniversării a 100 de ani de la primul  
 zbor românesc efectuat de Aurel Vlaicu cu un aparat de construcţie proprie, precum şi a setului de monetărie cu anul de emisiune 2010 
 M. Of. nr. 723/29 oct. 2010    
 C. nr. 38/2010 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 135 de ani de la naşterea Reginei  
 Maria 
 M. Of. nr. 777/19 nov. 2010    
 C. nr. 39/2010 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate poetului Grigore Alexandrescu 
 M. Of. nr. 825/9 dec. 2010    
 C. nr. 41/2010 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate scriitorului Liviu Rebreanu 
 M. Of. nr. 842/16 dec. 2010    
 C. nr. 43/2010 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de 3 monede din argint dedicate palatelor Bucureştiului - Palatul  
 Vechi al Băncii Naţionale a României, Palatul de Justiţie şi Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie şi al Bursei 
 M. Of. nr. 15/7 ian. 2011   
 
 
 

Norme 

 N. nr. 2/2010 
 Norme privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat 
 M. Of. nr. 480/13 iul. 2010 
 Modificări: 
 
 

- N. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 238/19 mar. 2018) 

 
 
 

Ordine 
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 O. nr. 9/2010 
 Ordin privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru  
 întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012 
 M. Of. nr. 535/30 iul. 2010    
 O. nr. 23/2010 
 Ordin privind raportarea expunerilor mari de către instituţiile de credit 
 M. Of. nr. 756/12 nov. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 15/2011  (M. Of. nr. 766/31 oct. 2011) 
  
 O. nr. 27/2010 

 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor  
 de credit 
 M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 29/2011  (M. Of. nr. 933/29 dec. 2011) 
 - O. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 125/7 mar. 2013) 
 - O. nr. 7/2014  (M. Of. nr. 825/12 nov. 2014) 
 - O. nr. 7/2015  (M. Of. nr. 540/20 iul. 2015) 
 - O. nr. 7/2016  (M. Of. nr. 832/20 oct. 2016) 
 - O. nr. 8/2017  (M. Of. nr. 683/23 aug. 2017) 
 - O. nr. 10/2018  (M. Of. nr. 5/3 ian. 2019) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 96/10 feb. 2020) 
  
 O. nr. 340/2010 
 Ordin privind modelul unitar de raportare a fondurilor şi resurselor economice blocate 
 M. Of. nr. 263/22 apr. 2010   
 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 6/2010 
 Regulament privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 450/2 iul. 2010 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 475/9 iul. 2010) 

 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2010 
 Hotărâre privind interpretarea art. 41 alin. (6) şi art. 50 lit. o) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei  
 publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 30/14 ian. 2010    
 H. nr. 3/2010 

 Hotărâre privind interpretarea art. 42 alin. (221 ) şi art. 711 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a  
 Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii  
 administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 30/14 ian. 2010    
 H. nr. 3 bis/2010 
 Hotărâre privind interpretarea art. 29 alin. (10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare 
 M. Of. nr. 745/8 nov. 2010   
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 163/2010 
 Hotărâre privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere 
 M. Of. nr. 464/7 iul. 2010    
 H. nr. 164/2010 

 Hotărâre pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii  
 Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi din terţe ţări 
 M. Of. nr. 762/16 nov. 2010 
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 Modificări: 
 - H. nr. 243/2011  (M. Of. nr. 736/19 oct. 2011) - modifică titlul 
  
 H. nr. 166/2010 

 Hotărâre privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare  
 profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat 
 M. Of. nr. 606/26 aug. 2010    
 H. nr. 171/2010 

 Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil  
 pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar 
 M. Of. nr. 645/16 sep. 2010   
 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 7/2010 
 Hotărâre privind organizarea de cursuri suplimentare de pregătire profesională 
 M. Of. nr. 96/11 feb. 2010    
 H. nr. 8/2010 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor  
 pentru care este obligatorie auditarea 
 M. Of. nr. 111/18 feb. 2010    
 H. nr. 10/2010 
 Hotărâre privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua naţională a consultantului fiscal din România 
 M. Of. nr. 283/30 apr. 2010   
 
 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 
 

Reguli 

 Reguli/2010 
 Reguli de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional 
 M. Of. nr. 197/29 mar. 2010 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 4/2011  (M. Of. nr. 160/4 mar. 2011) 

 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 615/2010 
 Ordin privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în  
 tratamentul ambulatoriu 
 M. Of. nr. 444/1 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 640/2010  (M. Of. nr. 549/5 aug. 2010) 
 - O. nr. 708/2010  (M. Of. nr. 615/31 aug. 2010) 
 - O. nr. 737/2010  (M. Of. nr. 668/30 sep. 2010) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) 
 Modificări: 
 - O. nr. 977/2010  (M. Of. nr. 824/9 dec. 2010) 
 - O. nr. 1106/2010  (M. Of. nr. 14/6 ian. 2011) 
 - O. nr. 446/2011  (M. Of. nr. 254/11 apr. 2011) 
 - O. nr. 515/2011  (M. Of. nr. 310/5 mai 2011) 
 - O. nr. 3/1/2015  (M. Of. nr. 29/14 ian. 2015) 
 - O. nr. 829/2015  (M. Of. nr. 732/30 sep. 2015) 
 - O. nr. 556/2021  (M. Of. nr. 560/31 mai 2021) 
  
 O. nr. 627/2010 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în condiţiile Ordonanţei  
 de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 512/22 iul. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 417/2016  (M. Of. nr. 591/3 aug. 2016) 
   
 O. nr. 753/2010 
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 Ordin pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 693/15 oct. 2010    
 O. nr. 974/2010 

 Ordin privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii  
 medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate 
 M. Of. nr. 811/3 dec. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 28/2011  (M. Of. nr. 66/26 ian. 2011) 
 
 

- O. nr. 435/2011  (M. Of. nr. 231/1 apr. 2011) 

 
 COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent social 
 M. Of. nr. 586/18 aug. 2010    
 H. nr. 3/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România 
 M. Of. nr. 474/9 iul. 2010   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 9/2010 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare  
 şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare 
 M. Of. nr. 516/23 iul. 2010   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 1/2010 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale de către entităţile  
 autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exerciţiul financiar 2009 
 M. Of. nr. 76/3 feb. 2010    
 H. nr. 9/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat 
 M. Of. nr. 369/4 iun. 2010 
 Modificări: 
 - N. nr. 18/2019  (M. Of. nr. 539/1 iul. 2019) 
 - N. nr. 3/2020  (M. Of. nr. 72/31 ian. 2020) 
  
 H. nr. 15/2010 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării  
 fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private 
 M. Of. nr. 471/8 iul. 2010 
 Modificări: 
 - N. nr. 13/2014  (M. Of. nr. 474/27 iun. 2014) 
 - N. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 629/29 iul. 2019) 
 - N. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 155/26 feb. 2020) 
  
 H. nr. 19/2010 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a entităţilor autorizate, reglementate  
 şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
 M. Of. nr. 579/16 aug. 2010    
 H. nr. 27/2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative 
 M. Of. nr. 800/30 nov. 2010 
 Modificări: 
 - H. nr. 11/2012  (M. Of. nr. 263/23 apr. 2012) 
 
 

- N. nr. 17/2014  (M. Of. nr. 521/14 iul. 2014) 

 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
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 Ordine 
  
 O. nr. 8/2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea  
 Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta 
 M. Of. nr. 161/12 mar. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 141/2012  (M. Of. nr. 880/22 dec. 2012) 
 - R. nr. 14/2015  (M. Of. nr. 975/29 dec. 2015) 
 - R. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 335/24 apr. 2020) - abrogă ordinul la împlinirea termenului prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea  
 nr. 243/2019 (23 iulie 2020), cu excepţia anexelor nr. 4—6, care se vor abroga  
 la data autorizării F.I.A. conform prevederilor art. 74 alin. (4) 
  
 O. nr. 10/2010 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără  
 prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor  
 asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă 
 M. Of. nr. 169/16 mar. 2010 
 Modificări: 
 - R. nr. 4/2015  (M. Of. nr. 213/30 mar. 2015) 
 - R. nr. 11/2015  (M. Of. nr. 747/7 oct. 2015) 
 - R. nr. 6/2016  (M. Of. nr. 420/3 iun. 2016) 
 - R. nr. 5/2017  (M. Of. nr. 619/1 aug. 2017) 
 Abrogare 
 - R. nr. 15/2021  (M. Of. nr. 1057/4 nov. 2021) - la data de 4 august 2022 
  
 O. nr. 24/2010 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2010 privind administrarea specială a entităţilor autorizate de Comisia Naţională a  
 Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 288/3 mai 2010    
 O. nr. 100/2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări 
 M. Of. nr. 797/29 nov. 2010 
 Modificări: 
 - R. nr. 7/2013  (M. Of. nr. 51/21 ian. 2014) 
 
 

- R. nr. 5/2021  (M. Of. nr. 283/22 mar. 2021) 

 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Ordine 

 O. nr. 386/2010 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare  
 deplină şi cifră de afaceri 
 M. Of. nr. 553/5 aug. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 58/2020  (M. Of. nr. 57/29 ian. 2020) 
  
 O. nr. 387/2010 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind restricţionările direct legate şi necesare punerii în aplicare a concentrărilor  
 economice 
 M. Of. nr. 553/5 aug. 2010    
 O. nr. 388/2010 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante 
 M. Of. nr. 553/5 aug. 2010    
 O. nr. 499/2010 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6  
 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 687/12 oct. 2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 710/2011  (M. Of. nr. 673/21 sep. 2011) 
 - O. nr. 513/2015  (M. Of. nr. 684/9 sep. 2015) 
  
 O. nr. 688/2010 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2011    
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 O. nr. 724/2010 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor,  
 în cazul practicilor anticoncurenţiale 
 M. Of. nr. 11/5 ian. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 425/2011  (M. Of. nr. 186/17 mar. 2011) 
 - O. nr. 1155/2012  (M. Of. nr. 860/19 dec. 2012) 
 - O. nr. 437/2014  (M. Of. nr. 791/30 oct. 2014) 
 - O. nr. 1411/2018  (M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018) 
 
 

- O. nr. 1076/2020  (M. Of. nr. 1158/1 dec. 2020) 

 
 CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 17/2010 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea răspunderii civile a auditorilor statutari şi a firmelor de audit 
 M. Of. nr. 176/14 mar. 2011 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 45/2013  (M. Of. nr. 734/28 nov. 2013) 

 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 19/2010 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc 
 M. Of. nr. 713/26 oct. 2010 
 Modificări: 
 - H. nr. 1/2011  (M. Of. nr. 369/26 mai 2011) 
 - H. nr. 1/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 
 - H. nr. 1/2013  (M. Of. nr. 374/25 iun. 2013) 
 - H. nr. 10/2013  (M. Of. nr. 406/5 iul. 2013) 
 - H. nr. 1/2014  (M. Of. nr. 434/13 iun. 2014) 
 - H. nr. 13/2015  (M. Of. nr. 25/14 ian. 2016) 
 - H. nr. 1/2016  (M. Of. nr. 270/8 apr. 2016) 
 - H. nr. 6/2016  (M. Of. nr. 508/6 iul. 2016) 
 
 

- H. nr. 11/2018  (M. Of. nr. 514/22 iun. 2018) 

 

 

 2011 
 
 ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-ŞIŞEŞTI" 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice  
 "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 M. Of. nr. 636/6 sep. 2011 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 1/2021  (M. Of. nr. 574/7 iun. 2021) 

 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2011 
 Hotărâre privind informarea autorităţilor cu responsabilităţi similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la  
 alegătorii comunitari care au fost înscrişi în listele electorale speciale şi la persoanele eligibile comunitar a căror candidatură a fost admisă  
 de Biroul Electoral Central, la alegerile pentru Parlamentul European 
 M. Of. nr. 374/30 mai 2011   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 3/2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare  
 24 ianuarie-23 februarie 2011 
 M. Of. nr. 38/17 ian. 2011    
 C. nr. 4/2011 
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 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 90 de ani de la înfiinţarea  
 Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu" 
 M. Of. nr. 68/26 ian. 2011    
 C. nr. 6/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu tema "Istoria aurului - Paftaua de la Curtea de  
 Argeş" 
 M. Of. nr. 124/18 feb. 2011    
 C. nr. 8/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de 3 monede din argint dedicate monumentelor de artă medievală  
 creştină - Biserica din Strei, Mănăstirea Humor şi Mănăstirea Hurezi 
 M. Of. nr. 161/7 mar. 2011    
 C. nr. 10/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 140 de ani de la înfiinţarea  
 Monetăriei Statului 
 M. Of. nr. 215/29 mar. 2011    
 C. nr. 16/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 130 de ani de la proclamarea  
 Regatului României 
 M. Of. nr. 342/17 mai 2011    
 C. nr. 19/2011 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu tema "Anul internaţional al chimiei" 
 M. Of. nr. 407/9 iun. 2011    
 C. nr. 21/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la stabilirea  
 stemei Principatelor Unite Moldova şi Ţara Românească 
 M. Of. nr. 472/5 iul. 2011    
 C. nr. 24/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 140 de ani de la naşterea lui  
 Nicolae Iorga 
 M. Of. nr. 527/26 iul. 2011    
 C. nr. 27/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 125 de ani de la naşterea lui  
 Nicolae Tonitza 
 M. Of. nr. 622/1 sep. 2011    
 C. nr. 29/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie şi lansarea în circuitul numismatic a unor monede dedicate aniversării a 625 de ani de la urcarea pe  
 tron a domnitorului Mircea cel Bătrân 
 M. Of. nr. 676/22 sep. 2011    
 C. nr. 31/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 450 de ani de la tipărirea  
 Evangheliei în limba română 
 M. Of. nr. 708/7 oct. 2011    
 C. nr. 33/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la naşterea lui  
 George Bacovia 
 M. Of. nr. 733/19 oct. 2011    
 C. nr. 34/2011 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2011 
 M. Of. nr. 742/21 oct. 2011    
 C. nr. 36/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 375 de ani de la naşterea lui  
 Nicolae Milescu 
  M. Of. nr. 789/7 nov. 2011 
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 C. nr. 40/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea  
 Societăţii ASTRA din Sibiu 
 M. Of. nr. 829/23 nov. 2011    
 C. nr. 41/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea  
 primelor instituţii militare ale României moderne 
 M. Of. nr. 868/8 dec. 2011    
 C. nr. 42/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 190 de ani de la Revoluţia din  
 1821 condusă de Tudor Vladimirescu 
 M. Of. nr. 912/22 dec. 2011    
 C. nr. 43/2011 
 Circulară privind declararea zilei de 3 ianuarie 2012 ca zi nebancară 
 M. Of. nr. 877/12 dec. 2011    
 C. nr. 45/2011 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu tema "Istoria aurului - Crucea de la Garvăn -  
 Dinogetia" 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2012   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 1/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare consolidate conforme cu Standardele  
 Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială 
 M. Of. nr. 153/2 mar. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 12 bis/2011  (M. Of. nr. 766/31 oct. 2011) 
 - O. nr. 6/2012  (M. Of. nr. 474/12 iul. 2012) 
  
 O. nr. 13/2011 
 Ordin privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit 
 M. Of. nr. 786/4 nov. 2011    
 O. nr. 22/2011 
 Ordin privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate 
 M. Of. nr. 820/21 nov. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 9/2015  (M. Of. nr. 777/19 oct. 2015) 
 - O. nr. 1/2018  (M. Of. nr. 258/23 mar. 2018) 
  
 O. nr. 637/2011 

 Ordin pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în  
 sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare 
 M. Of. nr. 443/24 iun. 2011   
 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 5/2011 
 Regulament privind calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare a instituţiilor de plată 
 M. Of. nr. 400/8 iun. 2011    
 R. nr. 9/2011 
 Regulament privind calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare a instituţiilor emitente de monedă electronică 
 M. Of. nr. 549/3 aug. 2011    
 R. nr. 17/2011 
 Regulament privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro 
 M. Of. nr. 801/11 nov. 2011    
 R. nr. 25/2011 
 Regulament privind lichiditatea instituţiilor de credit 
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 M. Of. nr. 820/21 nov. 2011 
 Modificări: 
 - R. nr. 5/2015  (M. Of. nr. 400/8 iun. 2015) 
 - R. nr. 8/2015  (M. Of. nr. 777/19 oct. 2015) 
 - R. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 255/22 mar. 2018) 
  
 R. nr. 26/2011 

 Regulament privind deţinerile temporare de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei  
 entităţi din afara sectorului financiar 
 M. Of. nr. 855/5 dec. 2011 
 Modificări: 
 
 

- R. nr. 5/2013  (M. Of. nr. 841/30 dec. 2013) 

 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

Ordine 

 O. nr. 11/71/2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/10/2011  
 referitor la plasamentele prevăzute de art. 831 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 
 M. Of. nr. 694/30 sep. 2011   
 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 3/2011 
 Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 16 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei  
 publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 563/8 aug. 2011   
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 206/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor de înscriere la stagiu a persoanelor care au obţinut diplomă de absolvire ACCA şi nu au desfăşurat  
 activităţi de audit statutar 
 M. Of. nr. 378/31 mai 2011    
 H. nr. 211/2011 

 Hotărâre privind adoptarea Procedurilor de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studenţilor  
 Asociaţiei Contabililor Autorizaţi care au promovat o parte din examenele organizate de Asociaţia Contabililor Autorizaţi, dar nu au  
 devenit încă membri cu drepturi depline 
 M. Of. nr. 511/19 iul. 2011    
 H. nr. 212/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar 
 M. Of. nr. 341/17 mai 2011 
 Modificări: 
 - H. nr. 18/2012  (M. Of. nr. 498/19 iul. 2012) 
  
 H. nr. 231/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea titlurilor de onoare 
 M. Of. nr. 533/28 iul. 2011    
 H. nr. 265/2011 

 Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de  
 cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu 
 M. Of. nr. 22/11 ian. 2012 
 Modificări: 
 - H. nr. 35/2012  (M. Of. nr. 684/3 oct. 2012) 
  
 H. nr. 266/2011 

 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru înscrierea la Camera Auditorilor Financiari din România a stagiarilor care desfăşoară  
 stagiul la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit protocolului încheiat între Corpul Experţilor  
 Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Camera Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 35/16 ian. 2012   
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 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2011 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal 
 M. Of. nr. 99/7 feb. 2011    
 H. nr. 4/2011 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor  
 pentru care este obligatorie auditarea 
 M. Of. nr. 155/3 mar. 2011    
 H. nr. 9/2011 
 Hotărâre privind organizarea Adunării Generale Ordinare a Confederaţiei Fiscale Europene 
 M. Of. nr. 304/3 mai 2011    
 H. nr. 10/2011 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală 
 M. Of. nr. 548/2 aug. 2011    
 H. nr. 14/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali 
 M. Of. nr. 753/26 oct. 2011 
 Modificări: 
 - H. nr. 4/2019  (M. Of. nr. 186/8 mar. 2019) 
  
 H. nr. 16/2011 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind legitimaţiile de serviciu şi legitimaţiile de control pentru personalul angajat al  
 Camerei Consultanţilor Fiscali 
 M. Of. nr. 836/25 nov. 2011   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 520/2011 
 Ordin pentru aprobarea specificaţiilor informatice ale sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 344/18 mai 2011    
 O. nr. 546/2011 

 Ordin privind aprobarea formularelor de raportare la casa de asigurări de sănătate a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în  
 tratamentul ambulatoriu, respectiv a medicamentelor şi materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al  
 bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ 
 M. Of. nr. 385/1 iun. 2011    
 O. nr. 894/2011 

 Ordin privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003  
 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 787/7 nov. 2011 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 817/18 nov. 2011) 

 
 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 1077/2011 
 Ordin privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor 
 M. Of. nr. 570/10 aug. 2011    
 O. nr. 1252/2011 

 Ordin privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003  
 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 M. Of. nr. 855/5 dec. 2011   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 
 

Ordine 
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 O. nr. 1285/437/2011 
 Ordin privind reţinerea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de  
 pensii din România având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat 
 M. Of. nr. 286/22 apr. 2011   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 1/2011 
 Decizie privind înfiinţarea unei comisii de lucru 
 M. Of. nr. 124/18 feb. 2011    
 Decizia nr. 2/2011 

 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului naţional al Colegiului  
 Medicilor din România 
 M. Of. nr. 184/16 mar. 2011   
 
 COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2011 
 Hotărâre privind luarea în evidenţa Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali a persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr.  
 466/2004 privind Statutul asistentului social 
 M. Of. nr. 316/9 mai 2011    
 H. nr. 8/2011 
 Hotărâre privind acordarea treptelor de competenţă profesională asistenţilor sociali 
 M. Of. nr. 315/6 mai 2011   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 8/2011 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi  
 dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute 
 M. Of. nr. 325/11 mai 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 18/2011  (M. Of. nr. 937/29 dec. 2011) 
 - O. nr. 6/2012  (M. Of. nr. 225/4 apr. 2012) 
 - N. nr. 22/2014  (M. Of. nr. 822/11 nov. 2014) 
 - N. nr. 28/2015  (M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) - abrogă art. 3—9, art. 12 şi art. 16—22 
 
 

- N. nr. 38/2015  (M. Of. nr. 981/30 dec. 2015) 

 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 

Ordine 

 O. nr. 6/87/2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor,  
 alunecărilor de teren şi inundaţiilor 
 M. Of. nr. 315/6 mai 2011   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative 
 M. Of. nr. 151/2 mar. 2011    
 H. nr. 22/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private 
 M. Of. nr. 8/5 ian. 2012 
 Modificări: 
 - H. nr. 38/2012  (M. Of. nr. 1/3 ian. 2013) 
 - H. nr. 31/2013  (M. Of. nr. 573/9 sep. 2013) 
 - N. nr. 3/2014  (M. Of. nr. 258/9 apr. 2014) 
 - N. nr. 13/2015  (M. Of. nr. 672/3 sep. 2015) 
 - N. nr. 22/2019  (M. Of. nr. 802/3 oct. 2019) 
 - N. nr. 2/2021  (M. Of. nr. 130/8 feb. 2021) 
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 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 4/2011 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2011 privind transmiterea pe cale electronică a procedurilor interne elaborate în conformitate cu  
 reglementările incidente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare de către intermediarii înscrişi în registrul Comisiei Naţionale a  
 Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 33/13 ian. 2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 64/25 ian. 2011) 
  
 O. nr. 116/2011 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile  
 autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 M. Of. nr. 82/1 feb. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 1/2013  (M. Of. nr. 297/24 mai 2013) 

 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Ordine 

 O. nr. 40/2011 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura de urmat pentru adoptarea de măsuri  
 interimare, potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 91/4 feb. 2011    
 O. nr. 424/2011 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind modul de aplicare a regulilor de concurenţă acordurilor de acces din sectorul de  
 comunicaţii electronice - cadrul general, pieţe relevante şi principii 
 M. Of. nr. 197/22 mar. 2011    
 O. nr. 426/2011 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de  
 Legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia 
 M. Of. nr. 186/17 mar. 2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 940/2011  (M. Of. nr. 10/5 ian. 2012) 
 
 

- O. nr. 221/2014  (M. Of. nr. 446/18 iun. 2014) 

 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 220/2011 
 Decizie privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 M. Of. nr. 174/11 mar. 2011 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 459/2011  (M. Of. nr. 534/28 iul. 2011) 
 - Decizia nr. 141/2013  (M. Of. nr. 179/1 apr. 2013) 
 - Decizia nr. 197/2014  (M. Of. nr. 243/4 apr. 2014) 
 - Decizia nr. 63/2017  (M. Of. nr. 141/24 feb. 2017) 
 - Decizia nr. 614/2019  (M. Of. nr. 517/25 iun. 2019) 
  
 Decizia nr. 286/2011 
 Decizie privind publicarea codurilor de conduită profesională adoptate de furnizorii de servicii media audiovizuale 
 M. Of. nr. 297/29 apr. 2011    
 Decizia nr. 399/2011 

 Decizie privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului organizat de Consiliul General al Municipiului  
 Bucureşti la data de 26 iunie 2011 
 M. Of. nr. 396/6 iun. 2011   
 
 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 11/214/2011 
 Hotărâre pentru aprobarea elaborării şi publicării standardului profesional "Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unui  
 cabinet de expertiză contabilă sau de contabilitate" 
  M. Of. nr. 89/3 feb. 2011 
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 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 
 

Comunicate 

 Comunicat nr. 1/2011 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi  
 beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea 
 M. Of. nr. 35/14 ian. 2011    
 Comunicat nr. 2/2011 

 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi  
 beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea 
 M. Of. nr. 786/4 nov. 2011   
 
 ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

 Coduri 
  
 Cod/2011 
 Codul deontologic al profesiei de arhitect 
 M. Of. nr. 342/21 mai 2012   
 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 64/2011 
 Hotărâre privind adoptarea Statutului profesiei de avocat 
 M. Of. nr. 898/19 dec. 2011 
 Modificări: 
 - H. nr. 7/2012  (M. Of. nr. 594/20 aug. 2012) 
 - H. nr. 769/2013  (M. Of. nr. 497/7 aug. 2013) 
 - H. nr. 852/2013  (M. Of. nr. 33/16 ian. 2014) 
 - H. nr. 1069/2015  (M. Of. nr. 173/12 mar. 2015) 
 - H. nr. 13/2015  (M. Of. nr. 649/27 aug. 2015) 
 - H. nr. 428/2018  (M. Of. nr. 64/25 ian. 2019) 
 - H. nr. 431/2019  (M. Of. nr. 281/12 apr. 2019) 
 
 

- H. nr. 195/2021  (M. Of. nr. 1055/4 nov. 2021) 

 

 

 2012 
 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
 M. Of. nr. 135/27 feb. 2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 675/27 sep. 2012) 
 (M. Of. nr. 719/23 oct. 2012) 
 (M. Of. nr. 767/14 nov. 2012) 
  
 H. nr. 3/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene 
 M. Of. nr. 346/22 mai 2012    
 H. nr. 8/2012 

 Hotărâre privind procedura de acreditare pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat  
 din 9 decembrie 2012 
 M. Of. nr. 668/24 sep. 2012    
 H. nr. 9/2012 

 Hotărâre pentru aprobarea normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator la  
 alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 
 M. Of. nr. 668/24 sep. 2012   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
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Circulare 

 C. nr. 4/2012 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 10 ani de la introducerea  
 bancnotelor si monedelor euro 
 M. Of. nr. 112/13 feb. 2012    
 C. nr. 7/2012 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 februarie-23 martie 2012 
 M. Of. nr. 111/13 feb. 2012    
 C. nr. 8/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui  
 Carol Popp de Szathmari 
 M. Of. nr. 142/2 mar. 2012    
 C. nr. 10/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate centenarului primei legi moderne a  
 paşapoartelor româneşti 
 M. Of. nr. 195/26 mar. 2012    
 C. nr. 15/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea  
 Ministerului Afacerilor Externe 
 M. Of. nr. 284/27 apr. 2012    
 C. nr. 16/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea lui  
 Sergiu Celibidache 
 M. Of. nr. 317/11 mai 2012    
 C. nr. 18/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de două monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la  
 unificarea instituţiilor politice centrale ale României moderne - deschiderea primului parlament şi constituirea primului guvern 
 M. Of. nr. 392/12 iun. 2012    
 C. nr. 20/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie şi lansarea în circuitul numismatic a unor monede dedicate aniversării a 500 de ani de la urcarea pe  
 tronul Ţării Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi de la începerea construirii bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş 
 M. Of. nr. 463/9 iul. 2012    
 C. nr. 21/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea lui  
 Nicolae Steinhardt 
 M. Of. nr. 486/16 iul. 2012    
 C. nr. 22/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 125 de ani de la naşterea  
 Elenei Caragiani-Stoinescu 
 M. Of. nr. 529/31 iul. 2012    
 C. nr. 24/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 90 de ani de la naşterea lui  
 Marin Preda 
 M. Of. nr. 599/21 aug. 2012    
 C. nr. 27/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui  
 George Bariţiu 
 M. Of. nr. 664/20 sep. 2012    
 C. nr. 29/2012 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2012 
 M. Of. nr. 742/2 nov. 2012    
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 C. nr. 30/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea  
 cardinalului Alexandru Todea 
 M. Of. nr. 742/2 nov. 2012    
 C. nr. 33/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea lui  
 George Emil Palade 
 M. Of. nr. 804/29 nov. 2012    
 C. nr. 34/2012 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu tema "Istoria aurului - Patera din Tezaurul de la  
 Pietroasa" 
 M. Of. nr. 896/28 dec. 2012   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 1/2012 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la modelele raportărilor periodice pentru necesităţi de analiză a stabilităţii  
 financiare, aplicabile instituţiilor de credit 
 M. Of. nr. 55/24 ian. 2012    
 O. nr. 4/2012 

 Ordin referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de  
 provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât  
 instituţiile de credit 
 M. Of. nr. 179/20 mar. 2012    
 O. nr. 10/2012 

 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a  
 Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 570/10 aug. 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 3/2013  (M. Of. nr. 513/14 aug. 2013) 
 - O. nr. 4/2014  (M. Of. nr. 604/13 aug. 2014) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 655/5 sep. 2014) 
 Modificări: 
 - O. nr. 8/2015  (M. Of. nr. 614/13 aug. 2015) 
 - O. nr. 6/2016  (M. Of. nr. 621/12 aug. 2016) 
 - O. nr. 7/2017  (M. Of. nr. 668/16 aug. 2017) 
 - O. nr. 6/2018  (M. Of. nr. 708/14 aug. 2018) 
 - O. nr. 7/2019  (M. Of. nr. 680/19 aug. 2019) 
 - O. nr. 4/2020  (M. Of. nr. 746/17 aug. 2020) 
 - O. nr. 4/2021  (M. Of. nr. 787/16 aug. 2021) 
  
 O. nr. 16/2012 

 Ordin privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor referitoare la determinarea fondurilor proprii în contextul abrogării Ordinului Băncii  
 Naţionale a României nr. 26/2011 privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor  
 legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1  
 ianuarie 2012 
 M. Of. nr. 865/20 dec. 2012   
 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 1/2012 
 Regulament privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi 
 M. Of. nr. 49/20 ian. 2012    
 R. nr. 2/2012 
 Regulament privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit 
 M. Of. nr. 49/20 ian. 2012 
 Modificări: 
 - R. nr. 4/2015  (M. Of. nr. 275/23 apr. 2015) 
 - R. nr. 4/2016  (M. Of. nr. 706/12 sep. 2016) 
 - R. nr. 3/2017  (M. Of. nr. 1018/22 dec. 2017) 
 - R. nr. 3/2020  (M. Of. nr. 454/29 mai 2020) 
 - R. nr. 1/2021  (M. Of. nr. 204/2 mar. 2021) 
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 R. nr. 5/2012 

 Regulament privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil  
 entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit 
 M. Of. nr. 179/20 mar. 2012    
 R. nr. 7/2012 

 Regulament privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de  
 numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului 
 M. Of. nr. 350/23 mai 2012 
 Modificări: 
 - R. nr. 8/2013  (M. Of. nr. 11/8 ian. 2014) 
  
 R. nr. 17/2012 
 Regulament privind unele condiţii de creditare 
 M. Of. nr. 855/18 dec. 2012 
 Modificări: 
 - R. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 163/9 mar. 2015) 
 - R. nr. 5/2016  (M. Of. nr. 755/28 sep. 2016) 
 - R. nr. 6/2018  (M. Of. nr. 950/9 nov. 2018) 
 
 

- R. nr. 5/2020  (M. Of. nr. 596/8 iul. 2020) 

 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2H/2012 
 Hotărâre privind modalitatea de contestare a candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile  
 cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
 M. Of. nr. 670/25 sep. 2012    
 H. nr. 4H/2012 

 Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 68 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei  
 publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 717/22 oct. 2012    
 H. nr. 5H/2012 

 Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor  
 şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii  
 administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului  
 de vot de către cetătenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 
 M. Of. nr. 776/16 nov. 2012    
 H. nr. 6H/2012 

 Hotărâre pentru interpretarea dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei  
 publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 787/22 nov. 2012    
 H. nr. 13H/2012 

 Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei  
 publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 712/18 oct. 2012    
 H. nr. 26H/2012 
 Hotărâre pentru interpretarea dispoziţiilor art. 25 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 
 M. Of. nr. 523/27 iul. 2012    
 H. nr. 34H/2012 

 Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 17, 18, art. 31 alin. (3) şi art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea  
 referendumului 
 M. Of. nr. 531/31 iul. 2012    
 H. nr. 77/H/2012 

 Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice  
 locale 
 M. Of. nr. 382/7 iun. 2012   



 

 3294

 
 
 

Liste 

 Lista/2012 
 Listă semnelor electorale depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţii ale cetăţenilor români aparţinând  
 minorităţilor naţionale şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central 
 M. Of. nr. 275/25 apr. 2012    
 Listă/2012 

 Lista semnelor electorale depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând  
 minorităţilor naţionale şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central 
 M. Of. nr. 714/19 oct. 2012   
 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2012 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2012 şi a nivelului taxei  
 de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală 
 M. Of. nr. 40/17 ian. 2012    
 H. nr. 3/2012 

 Hotărâre privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2012 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali  
 pentru veniturile realizate în anul 2011 şi depunerea declaraţiilor în anul 2012 
 M. Of. nr. 40/17 ian. 2012    
 H. nr. 7/2012 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de  
 terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală 
 M. Of. nr. 216/2 apr. 2012    
 H. nr. 9/2012 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei  
 Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel 
 M. Of. nr. 223/3 apr. 2012    
 H. nr. 13/2012 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei  
 Consultanţilor Fiscali 
 M. Of. nr. 875/21 dec. 2012    
 H. nr. 14/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali 
 M. Of. nr. 875/21 dec. 2012    
 H. nr. 15/2012 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea şi redobândirea  
 calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali 
 M. Of. nr. 894/28 dec. 2012   
 
 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 2/2012 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă  
 Camera de Comerţ şi Industrie a României 
 M. Of. nr. 97/7 feb. 2012   
 
 
 

Rezoluţii 

 Rezoluţie nr. 17/2012 
 Rezoluţie pentru aprobarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional 
 M. Of. nr. 97/7 feb. 2012   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 
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 O. nr. 633/2012 
 Ordin pentru aprobarea structurii informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 729/29 oct. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 978/2013  (M. Of. nr. 787/16 dec. 2013) 

 
 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 214/2012 
 Ordin privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii 
 M. Of. nr. 401/15 iun. 2012   
 
 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 4/2012 
 Decizie privind aprobarea procedurii şi criteriilor pentru acordarea unui sprijin financiar colegiilor teritoriale ale farmaciştilor în vederea  
 achiziţionării unui imobil cu destinaţia de sediu social 
 M. Of. nr. 655/14 sep. 2012   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 49/2012 
 Decizie privind aprobarea competenţelor medicului dentist, inclusiv ale medicului specialist şi ale medicului primar în stomatologie  
 generală 
 M. Of. nr. 482/13 iul. 2012     
 Decizia nr. 50/2012 
 Decizie privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în chirurgia dento-alveolară 
 M. Of. nr. 482/13 iul. 2012    
 Decizia nr. 51/2012 

 Decizie privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licenţă  
 (medicină dentară şi medicină generală) sau absolvenţi ai facultăţilor de medicină dentară 
 M. Of. nr. 482/13 iul. 2012    
 Decizia nr. 52/2012 
 Decizie privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în ortodonţie şi ortopedie dento-facială 
 M. Of. nr. 482/13 iul. 2012    
 Decizia nr. 53/2012 
 Decizie privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în parodontologie 
 M. Of. nr. 490/17 iul. 2012    
 Decizia nr. 54/2012 
 Decizie privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în endodonţie 
 M. Of. nr. 490/17 iul. 2012    
 Decizia nr. 57/2012 
 Decizie privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în protetica dentară 
 M. Of. nr. 507/24 iul. 2012   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2012 
 Hotărâre privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România 
 M. Of. nr. 298/7 mai 2012 
 Modificări: 
 - H. nr. 2/2016  (M. Of. nr. 268/8 apr. 2016) 
 
 

- H. nr. 3/2016  (M. Of. nr. 981/7 dec. 2016) 

 
 COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 

 Hotărâri 
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 H. nr. 1/2012 
 Hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali 
 M. Of. nr. 265/23 apr. 2012 
 Modificări: 
 - H. nr. 1/2016  (M. Of. nr. 460/21 iun. 2016) 
 - H. nr. 1/2019  (M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) 
  
 H. nr. 13/2012 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România 
 M. Of. nr. 549/6 aug. 2012   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 352/2012 
 Decizie privind actualizarea taxei de autorizare a asigurătorilor şi reasigurătorilor 
 M. Of. nr. 408/19 iun. 2012    
 Decizia nr. 416/2012 
 Decizie privind stabilirea unor măsuri în sarcina societăţilor de asigurări autorizate să încheie asigurări facultative pentru locuinţe 
 M. Of. nr. 486/16 iul. 2012    
 Decizia nr. 429/2012 

 Decizie privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii Comerciale TANDEM LEARNING  
 - S.R.L. 
 M. Of. nr. 562/8 aug. 2012    
 Decizia nr. 665/2012 

 Decizie privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societătii Comerciale UNIC SPORTS -  
 S.R.L.-D 
 M. Of. nr. 782/21 nov. 2012    
 Decizia nr. 713/2012 

 Decizie privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii Comerciale STABILITY  
 INSURANCE TRAINING - S.R.L. 
 M. Of. nr. 838/12 dec. 2012    
 Decizia nr. 714/2012 

 Decizie privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii Comerciale ASTRA TRAINING -  
 S.R.L. 
 M. Of. nr. 838/12 dec. 2012   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 9/2012 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări 
 M. Of. nr. 329/16 mai 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 23/2012  (M. Of. nr. 898/28 dec. 2012) 
 - O. nr. 9/2013  (M. Of. nr. 95/15 feb. 2013) 
 - O. nr. 2/2013  (M. Of. nr. 290/22 mai 2013) 
 Abrogare 
 - N. nr. 20/2018  (M. Of. nr. 1090/21 dec. 2018) - cu excepţia prevederilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 11 alin.  
 (4), care se abrogă la data de 1 mai 2019 
  
 O. nr. 10/2012 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la  
 contracte de asigurare 
 M. Of. nr. 336/18 mai 2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 56/24 ian. 2013) 
 
 

- N. nr. 27/2014  (M. Of. nr. 969/30 dec. 2014) 

 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2012 
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 Hotărâre privind propunerea de aprobare a Statutului şi Organigramei Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
 M. Of. nr. 87/3 feb. 2012    
 H. nr. 5/2012 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii  
 private în titluri de stat 
 M. Of. nr. 122/20 feb. 2012 
 Modificări: 
 - H. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 448/22 iul. 2013) 
  
 H. nr. 23/2012 

 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate  
 privat 
 M. Of. nr. 673/26 sep. 2012 
 Modificări: 
 - N. nr. 9/2016  (M. Of. nr. 100/9 feb. 2016) 
 
 

- N. nr. 38/2020  (M. Of. nr. 863/22 sep. 2020) 

 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 3/2012 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare 
 M. Of. nr. 63/26 ian. 2012 
 Modificări: 
 - R. nr. 2/2018  (M. Of. nr. 347/20 apr. 2018) - la 21 iul. 2018 
 Abrogare 
 - R. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 335/24 apr. 2020) - la împlinirea termenului prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019  
 (23 iulie 2020) 
  
 O. nr. 48/2012 

 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2012 privind aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi a  
 unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind  
 agenţiile de rating de credit 
 M. Of. nr. 228/5 apr. 2012    
 O. nr. 87/2012 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2012 privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind  
 informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
 M. Of. nr. 535/1 aug. 2012    
 O. nr. 99/2012 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului  
 European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit 
 M. Of. nr. 637/7 sep. 2012    
 O. nr. 140/2012 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2013 
 Abrogare 
 - R. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 335/24 apr. 2020) - la împlinirea termenului prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019  
 (23 iulie 2020) 
  
 O. nr. 142/2012 

 Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie  
 certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene şi a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE)  
 nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de  
 gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de  
 comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii 
 M. Of. nr. 895/28 dec. 2012   
 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 394/2012 
 Ordin privind aprobarea Listei unităţilor spitaliceşti acreditate 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2013   
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 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 17/2012 
 Decizie privind operaţiunea de concentrare economică prin care Societatea Comercială "Sensiblu" - S.R.L. a dobândit controlul unic  
 asupra fondului de comerţ aferent unui număr de 90 de farmacii aparţinând Societăţii Comerciale "News Quality Pharma" - S.R.L. 
 M. Of. nr. 460/9 iul. 2012   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 1098/2012 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială 
 M. Of. nr. 818/5 dec. 2012 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 561/2014  (M. Of. nr. 918/17 dec. 2014) 

 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 72/2012 
 Decizie privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie 
 M. Of. nr. 118/16 feb. 2012 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 350/2015  (M. Of. nr. 533/17 iul. 2015) 
 - Decizia nr. 128/2017  (M. Of. nr. 190/17 mar. 2017) 
 - Decizia nr. 155/2019  (M. Of. nr. 75/30 ian. 2019) 
 - Decizia nr. 396/2019  (M. Of. nr. 388/17 mai 2019) 
 - Decizia nr. 203/2020  (M. Of. nr. 179/4 mar. 2020) 
  
 Decizia nr. 320/2012 
 Decizie privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere 
 M. Of. nr. 434/30 iun. 2012    
 Decizia nr. 586/2012 
 Decizie pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 476/12 iul. 2012    
 Decizia nr. 738/2012 

 Decizie privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin  
 intermediul serviciilor media audiovizuale 
 M. Of. nr. 742/2 nov. 2012   
 
 CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 41/2012 
 Decizie pentru adoptarea Procedurii privind monitorizarea actualizării şi publicării Registrului public al auditorilor financiari din  
 România de către Camera Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 778/19 nov. 2012   
 
 CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 17/2012 
 Decizie privind procedura de informare şi consultare în vederea elaborării şi adoptării normelor şi reglementărilor proprii cu privire la  
 supravegherea publică a activităţii de audit statutar 
 M. Of. nr. 397/13 iun. 2012    
 Decizia nr. 28/2012 

 Decizie pentru adoptarea procedurii privind verificarea implementării Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari  
 aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 617/28 aug. 2012   
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 74/2012 
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 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta  
 Curte de Casaţie şi Justiţie 
 M. Of. nr. 112/13 feb. 2012 
 Modificări: 
 - H. nr. 580/2012  (M. Of. nr. 481/13 iul. 2012) 
 - H. nr. 1130/2012  (M. Of. nr. 890/27 dec. 2012) 
 - H. nr. 873/2013  (M. Of. nr. 581/12 sep. 2013) 
 - H. nr. 1051/2015  (M. Of. nr. 861/19 nov. 2015) 
 - H. nr. 569/2017  (M. Of. nr. 445/15 iun. 2017) 
 - H. nr. 681/2017  (M. Of. nr. 493/29 iun. 2017) 
  
 H. nr. 801/2012 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor  
 judiciari 
 M. Of. nr. 682/2 oct. 2012 
 Modificări: 
 - H. nr. 694/2014  (M. Of. nr. 483/30 iun. 2014) 
 - H. nr. 633/2017  (M. Of. nr. 428/9 iun. 2017) 
  
 H. nr. 1027/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară 
 M. Of. nr. 802/29 nov. 2012 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 340/2016  (M. Of. nr. 302/20 apr. 2016) 

 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 
 

Comunicate 

 Comunicat nr. 3/2012 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 M. Of. nr. 722/24 oct. 2012   
 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat 
 M. Of. nr. 369/31 mai 2012     
 H. nr. 3/2012 
 Hotărâre privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
 M. Of. nr. 369/31 mai 2012    
 H. nr. 4/2012 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din  
 România 
 M. Of. nr. 375/1 iun. 2012 
 Modificări: 
 - H. nr. 7/2013  (M. Of. nr. 826/23 dec. 2013) 
 - H. nr. 4/2017  (M. Of. nr. 992/14 dec. 2017) 
  
 H. nr. 5/2012 
 Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării unor filiale ale Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
 M. Of. nr. 375/1 iun. 2012   
 

 

 2013 
 
 ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea raportului şi programului de activitate ale Consiliului director 
 M. Of. nr. 261/9 mai 2013   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
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Circulare 

 C. nr. 2/2013 
 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 350 de ani de la înălţarea  
 bisericii de lemn Sfinţii Arhangheli din Rogoz, Maramureş 
 M. Of. nr. 96/15 feb. 2013    
 C. nr. 4/2013 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea  
 Columnei lui Traian 
 M. Of. nr. 118/1 mar. 2013    
 C. nr. 5/2013 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 300 de ani de la începerea  
 construcţiei Mănăstirii Antim din Bucureşti 
 M. Of. nr. 126/7 mar. 2013    
 C. nr. 7/2013 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unor monede dedicate aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea, la Bucureşti,  
 a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (astăzi Academia de Studii Economice) 
 M. Of. nr. 173/29 mar. 2013    
 C. nr. 9/2013 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 175 de ani de la naşterea lui  
 Nicolae Grigorescu 
 M. Of. nr. 258/9 mai 2013    
 C. nr. 10/2013 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi  
 Constantin şi Elena 
 M. Of. nr. 313/30 mai 2013    
 C. nr. 13/2013 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 140 de ani de la naşterea  
 Luciei Sturdza-Bulandra 
 M. Of. nr. 363/18 iun. 2013    
 C. nr. 14/2013 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la punerea  
 pietrei de temelie a Manufacturii de Arme din cadrul Arsenalului Armatei 
 M. Of. nr. 399/3 iul. 2013    
 C. nr. 16/2013 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de monede dedicat aniversării a 140 de ani de telecomunicaţii  
 militare 
 M. Of. nr. 417/10 iul. 2013    
 C. nr. 19/2013 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 175 de ani de la naşterea lui  
 Bogdan Petriceicu Hasdeu 
 M. Of. nr. 448/22 iul. 2013    
 C. nr. 21/2013 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la primul meci  
 oficial de rugby din România 
 M. Of. nr. 506/12 aug. 2013    
 C. nr. 23/2013 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint, a unei monede din tombac cuprat şi a unui set de trei monede  
 (din aur, din argint şi din tombac cuprat), dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea Mariei Tănase 
 M. Of. nr. 527/22 aug. 2013    
 C. nr. 27/2013 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la iniţierea primului  
 Congres al economiştilor din România 
 M. Of. nr. 621/7 oct. 2013    
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 C. nr. 32/2013 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate aniversării a 150 de ani de la constituirea Societăţii  
 literare "Junimea" 
 M. Of. nr. 664/30 oct. 2013    
 C. nr. 34/2013 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie dedicat aniversării a 200 de ani de la înfiinţarea, la Iasi,  a Şcolii  
 de inginerie de către Gheorghe Asachi (astăzi Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi") 
 M. Of. nr. 706/18 nov. 2013    
 C. nr. 36/2013 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2013 
 M. Of. nr. 704/18 nov. 2013    
 C. nr. 37/2013 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de două monede din argint dedicat aniversării a 150 de ani de la naşterea  
 doctorilor Gheorghe Marinescu şi Ioan Cantacuzino 
 M. Of. nr. 728/26 nov. 2013    
 C. nr. 38/2013 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Tetraevangheliarul de la Hurezi 
 M. Of. nr. 815/20 dec. 2013   
 
 
 

Norme 

 N. nr. 1/2013 
 Normă privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi  
 decontarea acestora 
 M. Of. nr. 686/8 nov. 2013   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 7/2013 
 Ordin privind amortizoarele de capital 
 M. Of. nr. 843/30 dec. 2013   
 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 4/2013 
 Regulament privind verificarea calităţii bancnotelor româneşti în vederea recirculării 
 M. Of. nr. 685/7 nov. 2013    
 R. nr. 5/2013 
 Regulament privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit 
 M. Of. nr. 841/30 dec. 2013 
 Modificări: 
 - R. nr. 5/2014  (M. Of. nr. 963/30 dec. 2014) 
 - R. nr. 7/2015  (M. Of. nr. 777/19 oct. 2015) 
 - R. nr. 9/2016  (M. Of. nr. 990/8 dec. 2016) 
 - R. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 12/5 ian. 2018) 
 - R. nr. 1/2018  (M. Of. nr. 141/14 feb. 2018) 
 - R. nr. 5/2018  (M. Of. nr. 881/18 oct. 2018) 
 - R. nr. 11/2020  (M. Of. nr. 1296/28 dec. 2020) 
 
 

- R. nr. 2/2022  (M. Of. nr. 121/7 feb. 2022) 

 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 7/8/2013 
 Regulament pentru abrogarea unor acte normative 
 M. Of. nr. 837/24 dec. 2013   
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 5/2013 
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 Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a  
 cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor obţinut în domeniul "contabilitate" 
 M. Of. nr. 95/15 feb. 2013    
 H. nr. 13/2013 

 Hotărâre privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe,  
 emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), ediţia 2012 
 M. Of. nr. 427/15 iul. 2013    
 H. nr. 38/2013 

 Hotărâre pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi  
 autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică 
 M. Of. nr. 613/2 oct. 2013    
 H. nr. 52/2013 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni pe bază de  
 proceduri convenite (ISRS 4400) contractate prin participarea la licitaţii, referitoare la verificarea utilizării fondurilor nerambursabile 
 M. Of. nr. 33/16 ian. 2014    
 H. nr. 53/2013 

 Hotărâre privind adoptarea Manualului Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde  
 internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor 
 M. Of. nr. 24/13 ian. 2014    
 H. nr. 61/2013 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a interviului pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei  
 Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 66/27 ian. 2014   
 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2013 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, pentru anul 2013 
 M. Of. nr. 62/29 ian. 2013    
 H. nr. 2/2013 

 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în  
 anul 2013 
 M. Of. nr. 58/25 ian. 2013    
 H. nr. 3/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 
 M. Of. nr. 113/27 feb. 2013    
 H. nr. 6/2013 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală 
 M. Of. nr. 244/29 apr. 2013    
 H. nr. 9/2013 
 Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013 
 M. Of. nr. 539/26 aug. 2013   
 
 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 
 

Regulamente 

 R. nr. 24/2013 
 Regulament privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri 
 M. Of. nr. 243/26 apr. 2013   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 190/2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014 
 M. Of. nr. 175/29 mar. 2013 
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 Modificări: 
 - O. nr. 211/2013  (M. Of. nr. 267/13 mai 2013) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 313/30 mai 2013) 
 Modificări: 
 - O. nr. 599/2013  (M. Of. nr. 594/23 sep. 2013) 
 - O. nr. 739/2013  (M. Of. nr. 680/5 nov. 2013) 
 - O. nr. 968/2013  (M. Of. nr. 780/13 dec. 2013) 
 - O. nr. 1020/2013  (M. Of. nr. 842/30 dec. 2013) 
 - O. nr. 1048/2013  (M. Of. nr. 845/30 dec. 2013) 
 - O. nr. 33/2014  (M. Of. nr. 82/31 ian. 2014) 
 - O. nr. 221/2014  (M. Of. nr. 227/31 mar. 2014) 
 - O. nr. 269/2014  (M. Of. nr. 318/30 apr. 2014) 
 - O. nr. 358/2014  (M. Of. nr. 404/30 mai 2014) 
 - O. nr. 559/2014  (M. Of. nr. 660/8 sep. 2014) 
 - O. nr. 695/2014  (M. Of. nr. 771/23 oct. 2014) 
 - O. nr. 820/2014  (M. Of. nr. 895/9 dec. 2014) 
 - O. nr. 876/2014  (M. Of. nr. 956/29 dec. 2014) 
 - O. nr. 114/2015  (M. Of. nr. 185/18 mar. 2015) 
 - O. nr. 167/2015  (M. Of. nr. 224/2 apr. 2015) 
  
 O. nr. 268/2013 

 Ordin privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative,  
 finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 326/5 iun. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 270/2014  (M. Of. nr. 317/30 apr. 2014) 
 - O. nr. 193/2015  (M. Of. nr. 222/1 apr. 2015) 
 - O. nr. 547/2015  (M. Of. nr. 616/13 aug. 2015) 
 - O. nr. 819/2015  (M. Of. nr. 721/25 sep. 2015) 
 - O. nr. 1476/2015  (M. Of. nr. 988/31 dec. 2015) 
 - O. nr. 1251/2017  (M. Of. nr. 1036/28 dec. 2017) 
 - O. nr. 961/2018  (M. Of. nr. 476/8 iun. 2018) 
 - O. nr. 1331/2018  (M. Of. nr. 833/28 sep. 2018) 
 - O. nr. 1099/2019  (M. Of. nr. 976/4 dec. 2019) 
 - O. nr. 1121/2019  (M. Of. nr. 1004/13 dec. 2019) 
  
 O. nr. 1012/2013 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de  
 sănătate 
 M. Of. nr. 784/14 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 209/2014  (M. Of. nr. 231/1 apr. 2014) 
 - O. nr. 474/2014  (M. Of. nr. 493/2 iul. 2014) 
 
 

- O. nr. 692/2014  (M. Of. nr. 820/11 nov. 2014) 

 
 COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI 

 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 3/2013 
 Hotărâre pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului  
 veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară 
 M. Of. nr. 676/16 sep. 2014 
 Modificări: 
 - H. nr. 4/2016  (M. Of. nr. 148/28 feb. 2017) 
 
 

- H. nr. 5/2019  (M. Of. nr. 912/12 nov. 2019) 

 
 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind standardele de calitate în serviciile psihologice din sistemul public de sănătate 
 M. Of. nr. 302/27 mai 2013    
 H. nr. 2CC/2013 

 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale şi a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare şi a altor servicii prestate de  
 către Colegiul Psihologilor din România 
 M. Of. nr. 714/20 nov. 2013    
 H. nr. 3/2013 
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 Hotărâre privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică 
 M. Of. nr. 654/24 oct. 2013 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 11/2019  (M. Of. nr. 822/9 oct. 2019) 

 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 39/2013 
 Decizie privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Asociaţiei pentru Dezvoltare Profesională 
 M. Of. nr. 74/5 feb. 2013    
 Decizia nr. 40/2013 
 Decizie privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii Comerciale CADMIOM - S.R.L. 
 M. Of. nr. 74/5 feb. 2013    
 Decizia nr. 223/2013 

 Decizie privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Asociaţiei Centrul de Pregătire Profesională  
 în Asigurări şi în Domeniul Bancar 
 M. Of. nr. 301/27 mai 2013   
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 3/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de  
 pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
 M. Of. nr. 130/12 mar. 2013 
 Modificări: 
 - N. nr. 21/2017  (M. Of. nr. 678/18 aug. 2017) 
  
 H. nr. 5/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat 
 M. Of. nr. 153/22 mar. 2013 
 Modificări: 
 - N. nr. 14/2014  (M. Of. nr. 474/27 iun. 2014) 
 - N. nr. 10/2017  (M. Of. nr. 318/4 mai 2017) 
 
 

- N. nr. 18/2021  (M. Of. nr. 730/26 iul. 2021) 

 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 280/2013 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei individuale aferente programului de instruire a evaluatorilor de spitale certificaţi de către  
 Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, precum şi al taxei anuale de valabilitate a certificatului de evaluator de spitale 
 M. Of. nr. 764/9 dec. 2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 243/2014  (M. Of. nr. 716/1 oct. 2014) 
 
 
 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 277/2013 
 Decizie privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare  
 audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale,  
 retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori 
 M. Of. nr. 355/14 iun. 2013 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 614/2013  (M. Of. nr. 693/13 nov. 2013) 
 
 

- Decizia nr. 405/2015  (M. Of. nr. 686/10 sep. 2015) 

 
 CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 3/2013 
 Decizie pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar 
 M. Of. nr. 125/7 mar. 2013    
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 Decizia nr. 26/2013 

 Decizie pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a  
 auditorilor statutari şi firmelor de audit 
 M. Of. nr. 500/8 aug. 2013 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 39/2015  (M. Of. nr. 914/10 dec. 2015) 
  
 Decizia nr. 27/2013 

 Decizie pentru adoptarea Procedurii privind avizarea deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale Corpului Experţilor  
 Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 
 M. Of. nr. 509/13 aug. 2013   
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 830/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea  
 tematicii şi bibliografiei 
 M. Of. nr. 547/29 aug. 2013   
 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 
 

Comunicate 

 Comunicat nr. 1/2013 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 M. Of. nr. 589/18 sep. 2013   
 
 
 GUVERN 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 197/2013 
 Ordin privind confirmarea nivelului taxei individuale aferente procesului de reevaluare a evaluatorilor de spitale - persoane din afara  
 Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor 
 M. Of. nr. 573/9 sep. 2013    
 O. nr. 228/2013 

 Ordin privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011- 2015 pentru fiecare  
 unitate sanitară cu paturi 
 M. Of. nr. 718/21 nov. 2013   
 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 72/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru  
 dobândirea calităţii de notar stagiar 
 M. Of. nr. 506/12 aug. 2013 
 Modificări: 
 - H. nr. 79/2014  (M. Of. nr. 556/28 iul. 2014) 
  
 H. nr. 73/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind Serviciul arhivă al Camerei Notarilor Publici 
 M. Of. nr. 529/22 aug. 2013    
 H. nr. 74/2013 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a  
 Notarilor Publici din România 
 M. Of. nr. 530/22 aug. 2013 
 Modificări: 
 - H. nr. 90/2015  (M. Of. nr. 793/26 oct. 2015) 
 - H. nr. 72/2018  (M. Of. nr. 477/11 iun. 2018) 
 - H. nr. 15/2020  (M. Of. nr. 327/22 apr. 2020) 
  
 H. nr. 75/2013 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor  
 Publici pe actele notariale 
 M. Of. nr. 531/22 aug. 2013 
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 H. nr. 76/2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind citarea, notificarea şi comunicarea actelor de procedură în materie notarială 
 M. Of. nr. 531/22 aug. 2013   
 

 

 2014 
 
 ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 3/2014 
 Hotărâre privind aprobarea "Standardelor de evaluare - ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare 
 M. Of. nr. 275/15 apr. 2014    
 H. nr. 4/2014 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor  
 Autorizaţi din România 
 M. Of. nr. 275/15 apr. 2014    
 H. nr. 5/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
 M. Of. nr. 284/17 apr. 2014 
 Modificări: 
 - H. nr. 4/2015  (M. Of. nr. 946/21 dec. 2015) 
 Republicare: 
  (M. Of. nr. 75/2 feb. 2016) 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 4/2019  (M. Of. nr. 1033/23 dec. 2019) 

 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 7/2014 
 Hotărâre privind procedura de acreditare pe lângă birourile electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat 
 M. Of. nr. 281/16 apr. 2014   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 2/2014 
 Circulară privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii 
 M. Of. nr. 32/15 ian. 2014    
 C. nr. 5/2014 

 Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare  
 24 ianuarie-23 februarie 2014 
 M. Of. nr. 32/15 ian. 2014    
 C. nr. 6/2014 

 

 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea  
 Comitetului Olimpic Român 
 M. Of. nr. 127/21 feb. 2014    
 C. nr. 10/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din  
 argint, dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi a României 
 M. Of. nr. 192/19 mar. 2014    
 C. nr. 12/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din  
 argint, dedicate aniversării a 175 de ani de la naşterea regelui Carol I 
 M. Of. nr. 315/29 apr. 2014    
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 C. nr. 14/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate aniversării a 650 de ani de la începutul  
 domniei lui Vladislav I Vlaicu 
 M. Of. nr. 329/7 mai 2014    
 C. nr. 15/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Şcolii Naţionale  
 de Arte Frumoase (astăzi Universitatea de Arte Bucureşti) 
 M. Of. nr. 373/21 mai 2014    
 C. nr. 16/2014 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2014 
 M. Of. nr. 375/21 mai 2014    
 C. nr. 17/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 125 de ani de la înfiinţarea Şcolii  
 Superioare de Război 
 M. Of. nr. 400/30 mai 2014    
 C. nr. 18/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din  
 argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Senatului României 
 M. Of. nr. 444/18 iun. 2014    
 C. nr. 19/2014 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 mai-23 iunie 2014 
 M. Of. nr. 444/18 iun. 2014    
 C. nr. 20/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din  
 argint, dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti 
 M. Of. nr. 478/28 iun. 2014    
 C. nr. 21/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a două monede (din aur şi din argint) dedicate Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri  
 Brâncoveni - Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu 
 M. Of. nr. 505/8 iul. 2014    
 C. nr. 22/2014 
 Circulară privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută 
 M. Of. nr. 519/11 iul. 2014    
 C. nr. 23/2014 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24  
 iunie-23 iulie 2014 
 M. Of. nr. 536/18 iul. 2014    
 C. nr. 24/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la naşterea Elenei  
 Văcărescu 
 M. Of. nr. 592/7 aug. 2014    
 C. nr. 25/2014 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 585/5 aug. 2014    
 C. nr. 26/2014 

 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august  
 2014 
 M. Of. nr. 605/14 aug. 2014    
 C. nr. 27/2014 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 august-23 septembrie 2014 
 M. Of. nr. 605/14 aug. 2014 
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 C. nr. 28/2014 

 Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare  
 24 august-23 septembrie 2014 
 M. Of. nr. 605/14 aug. 2014    
 C. nr. 29/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din  
 argint dedicate aniversării a 150 de ani de la naşterea lui Ion I. C. Brătianu 
 M. Of. nr. 650/3 sep. 2014    
 C. nr. 30/2014 

 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24  
 august - 23 septembrie 2014 
 M. Of. nr. 689/22 sep. 2014    
 C. nr. 31/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de învăţământ de arhitectură  
 în România 
 M. Of. nr. 735/8 oct. 2014    
 C. nr. 32/2014 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 714/30 sep. 2014    
 C. nr. 33/2014 
 Circulară privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională 
 M. Of. nr. 746/13 oct. 2014    
 C. nr. 34/2014 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 746/13 oct. 2014    
 C. nr. 35/2014 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie  
 2014 
 M. Of. nr. 756/17 oct. 2014    
 C. nr. 36/2014 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 805/5 nov. 2014    
 C. nr. 37/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea lui Eugen  
 Drăguţescu 
 M. Of. nr. 832/14 nov. 2014    
 C. nr. 38/2014 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24  
 octombrie-23 noiembrie 2014 
 M. Of. nr. 832/14 nov. 2014    
 C. nr. 39/2014 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014 
 M. Of. nr. 832/14 nov. 2014    
 C. nr. 41/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate aniversării a 130 de ani de la prima lege de construire a  
 unei catedrale naţionale 
 M. Of. nr. 875/2 dec. 2014    
 C. nr. 42/2014 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului- Monede din aur bătute la Histria 
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 M. Of. nr. 909/15 dec. 2014    
 C. nr. 43/2014 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din  
 argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea CEC Bank 
 M. Of. nr. 938/22 dec. 2014    
 C. nr. 44/2014 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014 
 M. Of. nr. 933/21 dec. 2014   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 2/2014 
 Ordin privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru  
 instituţiile de credit 
 M. Of. nr. 392/28 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020) 
  
 O. nr. 8/2014 
 Ordin privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora 
 M. Of. nr. 826/12 nov. 2014    
 O. nr. 9/2014 

 Ordin privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de  
 nivel înalt 
 M. Of. nr. 828/13 nov. 2014   
 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2H/2014 
 Hotărâre privind interpretarea unor prevederi legale referitoare la ştampilele birourilor electorale şi la copiile de pe listele electorale  
 permanente 
 M. Of. nr. 176/11 mar. 2014    
 H. nr. 2/H/2014 

 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art, 16 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei  
 publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 340/8 mai 2014    
 H. nr. 2/2014 
 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 678/17 sep. 2014    
 H. nr. 3H/2014 
 Hotărâre privind interpretarea noţiunii "partid politic care are membri în Parlamentul European" 
 M. Of. nr. 236/2 apr. 2014    
 H. nr. 3/2014 

 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 18 alin. (3) şi art. 22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui  
 României 
 M. Of. nr. 688/19 sep. 2014    
 H. nr. 4H/2014 

 Hotărâre privind interpretarea prevederilor ultimei teze a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea  
 alegerilor pentru Parlamentul European 
 M. Of. nr. 244/4 apr. 2014    
 H. nr. 4/2014 
 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 805/5 nov. 2014    
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 H. nr. 5H/2014 

 Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi  
 desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 
 M. Of. nr. 294/22 apr. 2014    
 H. nr. 5/2014 
 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 812/6 nov. 2014   
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 3/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România 
 M. Of. nr. 106/12 feb. 2014 
 Modificări: 
 - H. nr. 32/2014  (M. Of. nr. 378/22 mai 2014) 
 - H. nr. 43/2014  (M. Of. nr. 626/27 aug. 2014) 
 - H. nr. 54/2014  (M. Of. nr. 836/17 nov. 2014) 
  
 H. nr. 6/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari 
 M. Of. nr. 214/26 mar. 2014    
 H. nr. 7/2014 

 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la  
 Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi 
 M. Of. nr. 184/14 mar. 2014    
 H. nr. 15/2014 

 Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu,  
 pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern 
 M. Of. nr. 193/19 mar. 2014    
 H. nr. 16/2014 

 Hotărâre privind aprobarea organizării cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile  
 de la alţi donatori 
 M. Of. nr. 452/20 iun. 2014 
 Modificări: 
 - H. nr. 10/2015  (M. Of. nr. 116/13 feb. 2015) 
  
 H. nr. 35/2014 

 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice,  
 şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar 
 M. Of. nr. 358/15 mai 2014 
 Modificări: 
 - H. nr. 11/2015  (M. Of. nr. 144/26 feb. 2015) 
 - H. nr. 39/2016  (M. Of. nr. 543/19 iul. 2016) 
 - H. nr. 70/2018  (M. Of. nr. 711/16 aug. 2018) 
 - H. nr. 83/2018  (M. Of. nr. 954/12 nov. 2018) 
 - H. nr. 80/2021  (M. Of. nr. 749/2 aug. 2021) 
  
 H. nr. 48/2014 

 Hotărâre pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al  
 Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013 
 M. Of. nr. 529/16 iul. 2014 
 Modificări: 
 - H. nr. 73/2014  (M. Of. nr. 948/23 dec. 2014) 
  
 H. nr. 60/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională 
 M. Of. nr. 26/13 ian. 2015    
 H. nr. 61/2014 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de  
 audit financiar 
 M. Of. nr. 26/13 ian. 2015    
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 H. nr. 74/2014 
 Hotărâre privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 17/9 ian. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 81/2015  (M. Of. nr. 42/20 ian. 2016) 

 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 6/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor 
 M. Of. nr. 883/4 dec. 2014    
 H. nr. 7/2014 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant  
 fiscal asistent 
 M. Of. nr. 628/27 aug. 2014 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 514/4 iul. 2017) 

 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 288/2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de  
 asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 376/21 mai 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 388/2021  (M. Of. nr. 222/4 mar. 2021) 
  
 O. nr. 329/2014 
 Ordin privind testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializă 
 M. Of. nr. 386/26 mai 2014   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 1/2014 
 Decizie privind comisionul şi tariful care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la  
 efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public  
 de pensii 
 M. Of. nr. 405/2 iun. 2014   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 6/2014 
 Decizie privind aprobarea criteriilor de bună practică în cadrul cabinetelor de medicină dentară şi a procedurii de evaluare în exercitarea  
 atribuţiilor de avizare, control şi supraveghere a cabinetelor de medicină dentară 
 M. Of. nr. 608/14 aug. 2014   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 9/2014 
 Decizie privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini 
 M. Of. nr. 844/19 nov. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 897/10 dec. 2014) 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 1/2015  (M. Of. nr. 85/2 feb. 2015) 
 
 

- Decizia nr. 1/2017  (M. Of. nr. 110/9 feb. 2017) 

 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

  
 O. nr. 561/2014 
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 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială 
 M. Of. nr. 918/17 dec. 2014 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 440/2016  (M. Of. nr. 514/7 iul. 2016) 

 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 185/2014 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul  
 European 
 M. Of. nr. 208/24 mar. 2014    
 Decizia nr. 255/2014 
 Decizie privind principii şi reguli de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare parţiale 
 M. Of. nr. 271/14 apr. 2014    
 Decizia nr. 528/2014 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 674/15 sep. 2014   
 
 CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 18/2014 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei  
 Contabile 
 M. Of. nr. 395/28 mai 2014 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 315/2016  (M. Of. nr. 849/26 oct. 2016) 
 - Decizia nr. 330/2016  (M. Of. nr. 1013/16 dec. 2016) 
 - Decizia nr. 14/2017  (M. Of. nr. 201/23 mar. 2017) 
 - Decizia nr. 30/2017  (M. Of. nr. 424/8 iun. 2017) 
  
 Decizia nr. 19/2014 

 Decizie pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii  
 activităţii de audit statutar 
 M. Of. nr. 389/27 mai 2014 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 247/2016  (M. Of. nr. 595/4 aug. 2016) 
  
 Decizia nr. 27/2014 

 Decizie pentru aprobarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a  
 credibilităţii raportărilor financiare 
 M. Of. nr. 579/4 aug. 2014 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 32/2017  (M. Of. nr. 461/20 iun. 2017) 

 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 89/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate 
 M. Of. nr. 77/31 ian. 2014    
 H. nr. 176/2014 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau  
 parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi  
 procurorilor militari 
 M. Of. nr. 380/22 mai 2014 
 Modificări: 
 - H. nr. 577/2014  (M. Of. nr. 380/22 mai 2014) 
  
 H. nr. 604/2014 

 Hotărâre pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea  
 tematicii şi bibliografiei 
 M. Of. nr. 431/12 iun. 2014    
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 H. nr. 862/2014 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat  
 judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii 
 M. Of. nr. 533/17 iul. 2014    
 H. nr. 1260/2014 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a  
 personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al  
 Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii 
 M. Of. nr. 7/6 ian. 2015 
 Modificări: 
 - H. nr. 1615/2016  (M. Of. nr. 1072/30 dec. 2016) 
 
 

- H. nr. 572/2017  (M. Of. nr. 430/12 iun. 2017) 

 
 CURTEA DE CONTURI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 155/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi  
 valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi 
 M. Of. nr. 547/24 iul. 2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 814/7 nov. 2014) 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 205/2017  (M. Of. nr. 500/30 iun. 2017) 

 
 
 GUVERN 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 

 
 

Ordine 

 O. nr. 50/2014 
 Ordin privind aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în anul 2013 
 M. Of. nr. 106/12 feb. 2014    
 O. nr. 82/2014 
 Ordin privind aprobarea nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014 
 M. Of. nr. 188/17 mar. 2014 
 Modificări: 
 - O. nr. 249/2014  (M. Of. nr. 716/1 oct. 2014) 
  
 O. nr. 206/2014 
 Ordin privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor 
 M. Of. nr. 674/15 sep. 2014    
 O. nr. 255/2014 

 Ordin privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor de natură intelectuală prestate de către evaluatorii certificaţi ai Comisiei  
 Naţionale de Acreditare a Spitalelor în cadrul comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării, în primul ciclu de acreditare  
 2011-2015 
 M. Of. nr. 726/3 oct. 2014   
 
 ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 12/2014 
 Hotărâre privind completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a  
 asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor  
 Medicali din România nr. 32/2009 
 M. Of. nr. 50/21 ian. 2015   
 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2014 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti 
 M. Of. nr. 462/24 iun. 2014 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 12/2018  (M. Of. nr. 514/22 iun. 2018) 
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 UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 
  
 Decizia nr. 92/2014 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale  
 Notariale CNARNN-INFONOT 
 M. Of. nr. 215/26 mar. 2014   
 
 
 

Hotărâri 

 H. nr. 10/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România 
 M. Of. nr. 853/24 nov. 2014 
 Modificări: 
 - H. nr. 4/2015  (M. Of. nr. 930/16 dec. 2015) 
 - H. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017) 
 - H. nr. 25/2021  (M. Of. nr. 919/24 sep. 2021) 
 - H. nr. 2/2021  (M. Of. nr. 1176/13 dec. 2021) 
  
 H. nr. 11/2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România 
 M. Of. nr. 845/20 nov. 2014 
 Modificări: 
 - H. nr. 61/2016  (M. Of. nr. 764/30 sep. 2016) 
 - H. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 501/20 iun. 2019) 
 - H. nr. 5/2021  (M. Of. nr. 1176/13 dec. 2021) 
  
 H. nr. 16/2014 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor  
 Publici din România 
 M. Of. nr. 277/15 apr. 2014   
 

 

 2015 
 
 ACADEMIA DE ŞTIINŢE JURIDICE DIN ROMÂNIA 

 
 

Statute 

 Statut/2015 
 Statutul Academiei de Ştiinţe Juridice din România 
 M. Of. nr. 771/15 oct. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 1/2016  (M. Of. nr. 485/29 iun. 2016) 

 
 ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 3/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Ghidului de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor 
 M. Of. nr. 946/21 dec. 2015    
 H. nr. 5bis/2015 
 Hotărâre pentru înfiinţarea funcţiei onorifice de "Preşedinte de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România" 
 M. Of. nr. 948/22 dec. 2015   
 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 11/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali 
 M. Of. nr. 832/6 nov. 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 88/5 feb. 2016) 
 Modificări: 
 - H. nr. 20/2016  (M. Of. nr. 307/21 apr. 2016) 
 - H. nr. 40/2016  (M. Of. nr. 834/21 oct. 2016) 
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- H. nr. 8/2019  (M. Of. nr. 210/18 mar. 2019) 

 
 
 

Rapoarte 

 Raport nr. 5400/2015 
 Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană  
 laşi 
 M. Of. nr. 333/15 mai 2015   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 1/2015 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2015    
 C. nr. 2/2015 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24  
 decembrie 2014-23 ianuarie 2015 
 M. Of. nr. 53/22 ian. 2015    
 C. nr. 3/2015 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015 
 M. Of. nr. 53/22 ian. 2015    
 C. nr. 4/2015 

 Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare  
 24 ianuarie-23 februarie 2015 
 M. Of. nr. 53/22 ian. 2015    
 C. nr. 5/2015 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 95/5 feb. 2015    
 C. nr. 6/2015 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015 
 M. Of. nr. 122/17 feb. 2015    
 C. nr. 7/2015 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 februarie-23 martie 2015 
 M. Of. nr. 122/17 feb. 2015    
 C. nr. 8/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) dedicat aniversării a  
 175 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu 
 M. Of. nr. 147/27 feb. 2015    
 C. nr. 9/2015 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la naşterea lui Iuliu Hossu 
 M. Of. nr. 166/10 mar. 2015    
 C. nr. 10/2015 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24  
 februarie-23 martie 2015 
 M. Of. nr. 183/18 mar. 2015    
 C. nr. 11/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Serviciului  
 Român de Informaţii 
 M. Of. nr. 238/8 apr. 2015    
 C. nr. 12/2015 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
  M. Of. nr. 219/1 apr. 2015 
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 C. nr. 13/2015 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 aprilie-23 mai 2015 
 M. Of. nr. 248/10 apr. 2015    
 C. nr. 14/2015 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2015 
 M. Of. nr. 248/10 apr. 2015    
 C. nr. 15/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 135 de ani de la înfiinţarea Băncii  
 Naţionale a României 
 M. Of. nr. 271/22 apr. 2015    
 C. nr. 16/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 70 de ani de la încheierea celui de-al  
 Doilea Război Mondial 
 M. Of. nr. 303/4 mai 2015    
 C. nr. 17/2015 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 316/8 mai 2015    
 C. nr. 18/2015 
 Circulară privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională 
 M. Of. nr. 328/14 mai 2015    
 C. nr. 19/2015 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 mai-23 iunie 2015 
 M. Of. nr. 328/14 mai 2015    
 C. nr. 20/2015 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2015 
 M. Of. nr. 328/14 mai 2015    
 C. nr. 21/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 145 de ani de la înfiinţarea Monetăriei  
 Statului 
 M. Of. nr. 356/25 mai 2015    
 C. nr. 22/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 115 ani de la naşterea Irinei  
 Constantziu-Vlassopol 
 M. Of. nr. 422/15 iun. 2015    
 C. nr. 23/2015 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24  
 mai-23 iunie 2015 
 M. Of. nr. 436/18 iun. 2015    
 C. nr. 24/2015 

 Circulară privind lansarea în circulaţie a unei monede din alamă cu caracter comemorativ, dedicată împlinirii a 10 ani de la denominarea  
 monedei naţionale 
 M. Of. nr. 504/8 iul. 2015    
 C. nr. 25/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din  
 argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea regelui Ferdinand I 
 M. Of. nr. 544/22 iul. 2015    
 C. nr. 26/2015 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24  
 iunie-23 iulie 2015 
 M. Of. nr. 523/14 iul. 2015 
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 C. nr. 27/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din  
 argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Castelului Peleş din Sinaia 
 M. Of. nr. 625/18 aug. 2015    
 C. nr. 28/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 100 de ani de la constituirea Corpului de  
 Aviaţie Român 
 M. Of. nr. 689/11 sep. 2015    
 C. nr. 29/2015 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2015 
 M. Of. nr. 625/18 aug. 2015    
 C. nr. 30/2015 

 Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare  
 24 august-23 septembrie 2015 
 M. Of. nr. 625/18 aug. 2015    
 C. nr. 31/2015 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea SMURD 
 M. Of. nr. 742/5 oct. 2015    
 C. nr. 32/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea Universităţii de  
 Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş 
 M. Of. nr. 765/14 oct. 2015    
 C. nr. 33/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 125 de ani de la naşterea lui Mitiţă  
 Constantinescu 
 M. Of. nr. 793/26 oct. 2015    
 C. nr. 34/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 130 de ani de la naşterea lui Mateiu I.  
 Caragiale 
 M. Of. nr. 839/10 nov. 2015    
 C. nr. 35/2015 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24  
 octombrie-23 noiembrie 2015 
 M. Of. nr. 874/23 nov. 2015    
 C. nr. 36/2015 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 375 de ani de la tipărirea Pravilei de la Govora 
 M. Of. nr. 894/27 nov. 2015    
 C. nr. 37/2015 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicată împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a  
 Catedralei romano-catolice Sfântul Iosif din Bucureşti 
 M. Of. nr. 948/22 dec. 2015    
 C. nr. 38/2015 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema istoria aurului - Coroana reginei Maria 
 M. Of. nr. 984/30 dec. 2015    
 C. nr. 39/2015 

 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23  
 decembrie 2015 
 M. Of. nr. 948/22 dec. 2015   
 
 
 

Norme 

 N. nr. 1/2015 
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 Norme privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 101/9 feb. 2015   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 4/2015 
 Ordin privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România 
 M. Of. nr. 436/18 iun. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 2/2016  (M. Of. nr. 282/14 apr. 2016) 
 - O. nr. 11/2017  (M. Of. nr. 891/13 nov. 2017) 
 - O. nr. 7/2018  (M. Of. nr. 1007/28 nov. 2018) 
 - O. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 920/14 nov. 2019) 
 - O. nr. 5/2021  (M. Of. nr. 1094/17 nov. 2021) 
  
 O. nr. 6/2015 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 
 M. Of. nr. 540/20 iul. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 7/2016  (M. Of. nr. 832/20 oct. 2016) 
 - O. nr. 3/2019  (M. Of. nr. 241/28 mar. 2019) 
  
 O. nr. 12/2015 
 Ordin privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital 
 M. Of. nr. 980/30 dec. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 6/2021  (M. Of. nr. 1130/26 nov. 2021) 
  
 O. nr. 48/2015 

 Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale CREDIT SERVICE  
 ROMÂNIA IFN - S.A. 
 M. Of. nr. 110/11 feb. 2015    
 O. nr. 49/2015 

 Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PPF HOME CREDIT  
 IFN - S.A. 
 M. Of. nr. 110/11 feb. 2015   
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 8/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014 
 M. Of. nr. 143/26 feb. 2015 
 Modificări: 
 - H. nr. 24/2015  (M. Of. nr. 321/12 mai 2015) 
 - H. nr. 40/2015  (M. Of. nr. 586/5 aug. 2015) 
 - H. nr. 53/2015  (M. Of. nr. 789/23 oct. 2015) 
  
 H. nr. 10/2015 

 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte  
 fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi de înscriere în Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita proiecte  
 finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori 
 M. Of. nr. 116/13 feb. 2015    
 H. nr. 22/2015 

 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către  
 Federaţia Internaţională a Contabililor 
 M. Of. nr. 299/30 apr. 2015    
 H. nr. 51/2015 
 Hotărâre privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 703/18 sep. 2015 
 Modificări: 
 - H. nr. 30/2020  (M. Of. nr. 274/1 apr. 2020) 
  
 H. nr. 56/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internaţionale de audit intern 
 M. Of. nr. 845/13 nov. 2015 
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 H. nr. 68/2016 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării  
 banilor şi a finanţării terorismului 
 M. Of. nr. 974/29 dec. 2015    
 H. nr. 82/2015 

 Hotărâre privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe,  
 emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) - ediţia 2014, traduse şi revizuite 
 
 M. Of. nr. 118/16 feb. 2016   
 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 3/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 
 M. Of. nr. 172/12 mar. 2015    
 H. nr. 8/2015 
 Hotărâre privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate în efectuarea activităţii de consultanţă fiscală 
 M. Of. nr. 818/3 nov. 2015    
 H. nr. 9/2015 

 Hotărâre privind eliminarea din Programul anual de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali a sistemului de învăţământ  
 e-learning 
 M. Of. nr. 820/4 nov. 2015   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 98/2015 
 Ordin pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului  
 duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la  
 eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 207/30 mar. 2015    
 O. nr. 212/2015 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează  
 contribuţie trimestrială 
 M. Of. nr. 377/29 mai 2015    
 O. nr. 280/2015 

 Ordin privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  
 Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice 
 M. Of. nr. 313/7 mai 2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 412/11 iun. 2015) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1060/2015  (M. Of. nr. 902/4 dec. 2015) 
 - O. nr. 1477/2015  (M. Of. nr. 24/13 ian. 2016) 
 - O. nr. 106/2016  (M. Of. nr. 166/4 mar. 2016) 
 - O. nr. 236/2016  (M. Of. nr. 361/11 mai 2016) 
 - O. nr. 313/2017  (M. Of. nr. 333/8 mai 2017) 
 - O. nr. 774/2019  (M. Of. nr. 708/28 aug. 2019) 
 - O. nr. 744/2020  (M. Of. nr. 575/1 iul. 2020) 
 - O. nr. 528/2021  (M. Of. nr. 532/24 mai 2021) 
  
 O. nr. 507/2015 

 Ordin pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări  
 de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii 
 M. Of. nr. 656/31 aug. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 886/2016  (M. Of. nr. 895/8 nov. 2016) 
 - O. nr. 538/2020  (M. Of. nr. 390/14 mai 2020) 
 - O. nr. 854/2020  (M. Of. nr. 771/24 aug. 2020) 
 - O. nr. 636/2021  (M. Of. nr. 642/30 iun. 2021) 
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 O. nr. 1058/2015 

 Ordin pentru aprobarea metodologiei şi a formatului de raportare lunară de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţională de  
 Asigurări de Sănătate a valorii consumului centralizat de medicamente 
 M. Of. nr. 921/11 dec. 2015   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 374/2015 
 Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 - "Document care atestă dreptul de a  
 primi asistenţă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale" în conformitate cu prevederile  
 Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de  
 securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a  
 procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea  sistemelor de securitate socială 
 M. Of. nr. 932/16 dec. 2015   
 
 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 2/2015 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmaciştilor din România, stabilirea perioadei de organizare a  
 alegerilor la nivelul Colegiului Farmaciştilor din România şi aprobarea Comisiei Electorale Centrale 
 M. Of. nr. 756/9 oct. 2015 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 3/2015  (M. Of. nr. 966/28 dec. 2015) 
 
 

- Decizia nr. 1/2016  (M. Of. nr. 59/27 ian. 2016) 

 
 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 6/2015 
 Decizie privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din România în cadrul colegiilor teritoriale 
 M. Of. nr. 657/31 aug. 2015 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 16/2CN/2020  (M. Of. nr. 548/25 iun.  
 2020) 
  
 Decizia nr. 7/2015 
 Decizie privind procedura de notificare cu privire la exercitarea profesiei pe raza altui colegiu teritorial 
 M. Of. nr. 675/4 sep. 2015   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 21/2015 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional ai Colegiului Medicilor din România nr. 20/2015 privind stabilirea datelor  
 organizării alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din  
 România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale 
 M. Of. nr. 690/11 sep. 2015    
 Decizia nr. 26/2015 

 Decizie privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului electoral şi aprobarea  
 componenţei Comisiei Electorale Centrale şi adoptarea unor măsuri organizatorice 
 M. Of. nr. 3/5 ian. 2016 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 1/2016  (M. Of. nr. 41/19 ian. 2016) 

 
 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 3/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind organizarea interviului pentru accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în  
 treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, în cadrul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România 
 M. Of. nr. 369/27 mai 2015   
 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 

 
 

Ordine 
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 O. nr. 172/2015 
 Ordin privind selecţia experţilor în domeniul de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor 
 M. Of. nr. 650/27 aug. 2015 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 365/2016  (M. Of. nr. 639/19 aug. 2016) 

 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Ordine 

 O. nr. 509/2015 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului  
 Concurenţei 
 M. Of. nr. 674/4 sep. 2015 
 Modificări: 
 - O. nr. 721/2020  (M. Of. nr. 713/7 aug. 2020) 
  
 
 CONSILIUL DE MEDIERE 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 39/2015 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului profesiei de mediator 
 M. Of. nr. 570/30 iul. 2015 
 Modificări: 
 - H. nr. 55/2019  (M. Of. nr. 344/6 mai 2019) 
 
 

- H. nr. 156/2019  (M. Of. nr. 769/23 sep. 2019) 

 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 304/2015 
 Decizie privind procedura de acordare, modificare, prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală  
 digitală pentru difuzarea în sistem digital terestru 
 M. Of. nr. 439/19 iun. 2015   
 
 CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 50/2015 
 Decizie pentru adoptarea Normei privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de  
 audit care efectuează misiuni de audit statutar 
 M. Of. nr. 914/10 dec. 2015    
 Decizia nr. 51/2015 

 Decizie pentru adoptarea Acordului de cooperare privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva  
 auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar 
 M. Of. nr. 914/10 dec. 2015    
 Decizia nr. 52/2015 
 Decizie pentru adoptarea Procedurii privind investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar 
 M. Of. nr. 916/10 dec. 2015    
 Decizia nr. 53/2015 

 Decizie privind adoptarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea şi schimbul de informaţii dintre Consiliul pentru  
 Dezvoltarea şi Supravegherea Auditului din Republica Macedonia şi Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei  
 Contabile din România 
 M. Of. nr. 916/10 dec. 2015   
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1375/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 
 M. Of. nr. 970/28 dec. 2015 
 Modificări: 
 - H. nr. 141/2017  (M. Of. nr. 130/20 feb. 2017) 
 
 

- H. nr. 733/2020  (M. Of. nr. 372/8 mai 2020) 
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 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 
 

Comunicate 

 Comunicat nr. 1/2015 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 M. Of. nr. 312/7 mai 2015    
 Comunicat nr. 2/2015 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 M. Of. nr. 681/8 sep. 2015    
 Comunicat nr. 3/2015 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 M. Of. nr. 857/18 nov. 2015   
 
 GUVERN 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 
 

 
 

Ordine 

 O. nr. 43/2015 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării şi monitorizării  
 încadrării unităţii spitaliceşti în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani 
 M. Of. nr. 178/16 mar. 2015    
 O. nr. 52/2015 

 Ordin pentru aprobarea componenţei comisiilor de evaluare a spitalelor în funcţie de competenţă şi numărul de paturi, valabilă până la  
 finele primului ciclu de acreditare trimestrul III 2011 - trimestrul II 2016 
 M. Of. nr. 214/31 mar. 2015    
 O. nr. 103/2015 
 Ordin privind acreditarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" 
 M. Of. nr. 359/25 mai 2015    
 O. nr. 175/2015 
 Ordin privind acreditarea unor unităţi spitaliceşti 
 M. Of. nr. 683/8 sep. 2015   
 
 ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 35/2015 
 Hotărâre privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din  
 România însoţit de avizul anual 
 M. Of. nr. 951/22 dec. 2015 
 Modificări: 
 - H. nr. 26/2017  (M. Of. nr. 818/17 oct. 2017) 
 - H. nr. 4/2021  (M. Of. nr. 297/24 mar. 2021) 
 
 

- H. nr. 40/2021  (M. Of. nr. 973/12 oct. 2021) 

 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 9/2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din România 
 M. Of. nr. 930/16 dec. 2015 
 Modificări: 
 
 

- H. nr. 10/2017  (M. Of. nr. 319/4 mai 2017) 

 

 

 2016 
 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale 
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 M. Of. nr. 57/26 ian. 2016 
 Modificări: 
 - H. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 555/26 iun. 2020) 
  
 H. nr. 2/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale şi parlamentare 
 M. Of. nr. 57/26 ian. 2016    
 H. nr. 3/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale 
 M. Of. nr. 60/27 ian. 2016    
 H. nr. 4/2016 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la  
 alegerile locale 
 M. Of. nr. 60/27 ian. 2016    
 H. nr. 5/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale 
 M. Of. nr. 60/27 ian. 2016    
 H. nr. 6/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale 
 M. Of. nr. 60/27 ian. 2016    
 H. nr. 8/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral 
 M. Of. nr. 112/12 feb. 2016    
 H. nr. 11/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale 
 M. Of. nr. 168/4 mar. 2016    
 H. nr. 12/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale 
 M. Of. nr. 180/10 mar. 2016 
 Modificări: 
 - H. nr. 24/2016  (M. Of. nr. 361/11 mai 2016) 
 - H. nr. 27/2016  (M. Of. nr. 388/20 mai 2016) 
 - H. nr. 3/2020  (M. Of. nr. 681/31 iul. 2020) 
  
 H. nr. 16/2016 

 Hotărâre privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a sediilor  
 acestora 
 M. Of. nr. 273/11 apr. 2016    
 H. nr. 17/2016 

 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare  
 din ţară şi a locţiitorilor acestora 
 M. Of. nr. 273/11 apr. 2016    
 H. nr. 25/2016 
 Hotărâre privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul electoral către formaţiunile politice care participă la alegerile locale 
 M. Of. nr. 361/11 mai 2016    
 H. nr. 29/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
 M. Of. nr. 705/12 sep. 2016    
 H. nr. 30/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
 M. Of. nr. 705/12 sep. 2016    
 H. nr. 31/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
  M. Of. nr. 705/12 sep. 2016 
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 H. nr. 32/2016 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat  
 şi Camera Deputaţilor 
 M. Of. nr. 705/12 sep. 2016    
 H. nr. 33/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor certificatelor doveditoare ale alegerii senatorilor şi deputaţilor 
 M. Of. nr. 705/12 sep. 2016    
 H. nr. 34/2016 

 Hotărâre privind procedura de acreditare, precum şi pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor  
 acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
 M. Of. nr. 705/12 sep. 2016    
 H. nr. 36/2016 
 Hotărâre privind consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor 
 M. Of. nr. 817/17 oct. 2016    
 H. nr. 37/2016 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului ştampilelor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti care va fi folosit la alegerile  
 pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
 M. Of. nr. 817/17 oct. 2016    
 H. nr. 39/2016 

 Hotărâre pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera  
 Deputaţilor 
 M. Of. nr. 837/21 oct. 2016 
 Modificări: 
 - H. nr. 46/2016  (M. Of. nr. 927/17 nov. 2016) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 936/22 nov. 2016) 
 (M. Of. nr. 959/28 nov. 2016) 
 Modificări: 
 - H. nr. 24/2020  (M. Of. nr. 1099/18 nov. 2020) 
 - H. nr. 29/2020  (M. Of. nr. 1152/27 nov. 2020) 
  
 H. nr. 44/2016 

 Hotărâre privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi  
 dotarea minimală a acestora 
 M. Of. nr. 915/14 nov. 2016 
 Modificări: 
 - H. nr. 24/2020  (M. Of. nr. 1099/18 nov. 2020) 
  
 H. nr. 48/2016 
 Hotărâre privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 947/24 nov. 2016   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 1/2016 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24  
 decembrie 2015-23 ianuarie 2016 
 M. Of. nr. 31/15 ian. 2016    
 C. nr. 2/2016 
 Circulară privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută 
 M. Of. nr. 31/15 ian. 2016    
 C. nr. 3/2016 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la debutul lui Mihai  
 Eminescu în revista "Familia" 
 M. Of. nr. 119/16 feb. 2016    
 C. nr. 4/2016 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24  
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 ianuarie-23 februarie 2016 
 M. Of. nr. 134/22 feb. 2016    
 C. nr. 5/2016 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 175 de ani de la naşterea lui Petru Poni 
 M. Of. nr. 182/10 mar. 2016    
 C. nr. 6/2016 

 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23  
 martie 2016 
 M. Of. nr. 194/16 mar. 2016    
 C. nr. 7/2016 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din  
 argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române 
 M. Of. nr. 232/29 mar. 2016    
 C. nr. 8/2016 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate împlinirii a 575 de ani de când Iancu de  
 Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei 
 M. Of. nr. 303/20 apr. 2016    
 C. nr. 9/2016 

 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 m artie-23  
 aprilie 2016 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2016    
 C. nr. 10/2016 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) cu tema Guvernatori  
 ai Băncii Naţionale a României - Ion I. Câmpineanu, Mihail Manoilescu şi Ion I. Lapedatu 
 M. Of. nr. 318/26 apr. 2016    
 C. nr. 11/2016 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 80 de ani de la inaugurarea Muzeului Naţional al Satului  
 "Dimitrie Gusti" 
 M. Of. nr. 369/13 mai 2016    
 C. nr. 12/2016 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 200 de ani de la naşterea lui Constantin A.  
 Rosetti 
 M. Of. nr. 404/27 mai 2016    
 C. nr. 13/2016 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 210 ani de exploatare industrială a apelor  
 minerale naturale Borsec 
 M. Of. nr. 424/6 iun. 2016    
 C. nr. 14/2016 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 mai-23 iunie 2016 
 M. Of. nr. 438/13 iun. 2016    
 C. nr. 15/2016 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie  
 2016 
 M. Of. nr. 540/19 iul. 2016    
 C. nr. 16/2016 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august  
 2016 
 M. Of. nr. 645/23 aug. 2016    
 C. nr. 17/2016 

 Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare  
 24 august-23 septembrie 2016 
 M. Of. nr. 645/23 aug. 2016   
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 C. nr. 18/2016 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24  
 august-23 septembrie 2016 
 M. Of. nr. 729/21 sep. 2016    
 C. nr. 20/2016 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24  
 septembrie-23 octombrie 2016 
 M. Of. nr. 821/18 oct. 2016    
 C. nr. 21/2016 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24  
 octombrie-23 noiembrie 2016 
 M. Of. nr. 931/18 nov. 2016    
 C. nr. 22/2016 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui George  
 Coşbuc 
 M. Of. nr. 1036/22 dec. 2016    
 C. nr. 23/2016 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Buzduganul regelui Ferdinand I 
 M. Of. nr. 27/10 ian. 2017     
 C. nr. 24/2016 

 Circulară privind nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi  
 Fondul de garantare a depozitelor bancare 
 M. Of. nr. 26/10 ian. 2017   
 
 
 

Norme 

 N. nr. 1/2016 
 Norme pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de  
 Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 1059/29 dec. 2016   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 8/2016 
 Ordin privind prelungirea perioadei de suspendare a aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic 
 M. Of. nr. 1043/23 dec. 2016   
 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 1/2016 
 Regulament privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare 
 M. Of. nr. 184/11 mar. 2016    
 R. nr. 2/2016 
 Regulament privind operaţiunile de transfer credit şi debitare directă 
 M. Of. nr. 668/31 aug. 2016    
 R. nr. 3/2016 

 Regulament privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea  
 de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 652/25 aug. 2016    
 R. nr. 7/2016 
 Regulament privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 797/10 oct. 2016   
 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/H/2016 
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 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul  
 2016 
 M. Of. nr. 234/30 mar. 2016    
 H. nr. 4/H/2016 

 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice  
 locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.  
 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 245/1 apr. 2016    
 H. nr. 26/H/2016 

 Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 41 alin. (3) şi ale art. 83 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor  
 administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 349/6 mai 2016   
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 16/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din  
 România 
 M. Of. nr. 231/29 mar. 2016 
 Modificări: 
 - H. nr. 71/2018  (M. Of. nr. 746/29 aug. 2018) 
  
 H. nr. 18/2016 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii  
 financiari 
 M. Of. nr. 538/18 iul. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 53/2018  (M. Of. nr. 454/31 mai 2018) 
  
 H. nr. 27/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar 
 M. Of. nr. 251/5 apr. 2016    
 H. nr. 82/2016 

 Hotărâre pentru delegarea competenţei urmăririi şi controlului activităţilor desfăşurate de angajaţii departamentelor/compartimentelor care  
 se află în subordinea funcţională a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, precum şi a evaluării activităţii şi  
 performanţelor acestora 
 M. Of. nr. 771/3 oct. 2016    
 H. nr. 103/2016 

 Hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a  
 banilor şi de finanţare a terorismului 
 M. Of. nr. 1007/15 dec. 2016    
 H. nr. 114/2016 

 Hotărâre privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor, ediţia 2015, tradus de  
 Camera Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 106/7 feb. 2017    
 H. nr. 115/2016 

 Hotărâre privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe,  
 ediţia 2015, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor, traduse de Camera Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 106/7 feb. 2017   
 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 5/2016 
 Hotărâre privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanţilor Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau  
 de consultant fiscal asistent şi au depăşit termenul prevăzut de lege pentru înscriere 
 M. Of. nr. 206/21 mar. 2016   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
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Ordine 

 O. nr. 734/2016 
 Ordin privind aprobarea aspectelor specifice procedurale referitoare la condiţiile de participare la concurs, precum şi pentru organizarea şi  
 desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de director general adjunct relaţii cu furnizorii la Casa Asigurărilor de  
 Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti 
 M. Of. nr. 729/21 sep. 2016 
 Modificări: 
 - O. nr. 883/2016  (M. Of. nr. 852/26 oct. 2016) 
  
 O. nr. 786/2016 

 Ordin privind stabilirea modalităţii de clarificare a neconcordanţelor dintre evidenţele caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti şi unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, reprezentând drepturi constatate de încasat  
 din contribuţii la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 777/4 oct. 2016    
 O. nr. 1052/2016 

 Ordin pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea  
 personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
 M. Of. nr. 1072/30 dec. 2016   
 
 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 1/2016 
 Decizie privind organizarea de noi alegeri la nivelul unor colegii teritoriale pentru mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului  
 electoral şi luarea unor măsuri organizatorice 
 M. Of. nr. 59/27 ian. 2016   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 13/2016 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale  
 Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 1040/23 dec. 2016   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 15/2016 
 Decizie privind elementele acordului pacientului informat 
 M. Of. nr. 1040/23 dec. 2016    
 Decizia nr. 16/2016 
 Decizie privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România 
 M. Of. nr. 542/19 iul. 2016 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 19/2016  (M. Of. nr. 802/11 oct. 2016) 
 - Decizia nr. 21/2017  (M. Of. nr. 694/28 aug. 2017) 
 - Decizia nr. 5/2020  (M. Of. nr. 1324/31 dec. 2020) 
 
 

- Decizia nr. 6/2021  (M. Of. nr. 746/30 iul. 2021) 

 
 COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 81/2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a  
 studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea  
 calificărilor profesionale, în vederea exercitării profesiei de asistent social în străinătate 
 M. Of. nr. 441/14 iun. 2016    
 H. nr. 197/2016 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România 
 M. Of. nr. 347/11 mai 2017   
 
 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 
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Hotărâri 

 H. nr. 1/2016 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe pentru acoperirea costurilor unor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din  
 România 
 M. Of. nr. 141/24 feb. 2016   
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Ordine 

 O. nr. 437/2016 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat 
 M. Of. nr. 539/18 iul. 2016    
 O. nr. 438/2016 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei 
 M. Of. nr. 525/13 iul. 2016    
 O. nr. 439/2016 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice 
 M. Of. nr. 529/14 iul. 2016   
 
 CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 35/2016 
 Decizie pentru adoptarea Procedurii privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru  
 Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile 
 M. Of. nr. 432/9 iun. 2016 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 331/2016  (M. Of. nr. 1013/16 dec. 2016) 
  
 Decizia nr. 315/2016 

 Decizie privind înfiinţarea Departamentului inspecţii şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru  
 Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile 
 M. Of. nr. 849/26 oct. 2016    
 Decizia nr. 329/2016 

 Decizie privind adoptarea Normelor de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către  
 Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 1021/19 dec. 2016   
 
 CURTEA DE CONTURI 
 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE 
 
 

Ordine 

 O. nr. 285/138/2016 
 Ordin privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea  
 şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 
 M. Of. nr. 294/18 apr. 2016 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 983/960/2017  (M. Of. nr. 655/9 aug. 2017) 

 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE 

 
 

Regulamente 

 R. nr. 2/2016 
 Regulament privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc 
 M. Of. nr. 120/16 feb. 2016 
 Modificări: 
 - R. nr. 1/2017  (M. Of. nr. 155/2 mar. 2017) 
 - R. nr. 1/2018  (M. Of. nr. 151/16 feb. 2018) 
 - R. nr. 1/2019  (M. Of. nr. 173/5 mar. 2019) 
  
 R. nr. 4/2016 
 Regulament privind organizarea exerciţiilor de simulare de criză de către Fondul de garantare a depozitelor bancare 
 M. Of. nr. 1050/27 dec. 2016   
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Statute 

 Statut nr. 1/2016 
 Statutul Fondului de garantare a depozitelor bancare 
 M. Of. nr. 1011/16 dec. 2016   
 
 ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2016 
 Hotărâre privind eliberarea Certificatului de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali General işti, Moaşelor şi Asistenţilor  
 Medicali din România şi a adeverinţei pentru participare la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar  
 vacante 
 M. Of. nr. 242/1 apr. 2016    
 H. nr. 4/2016 

 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali  
 generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ 
 M. Of. nr. 246/4 apr. 2016 
 Modificări: 
 - H. nr. 30/2016  (M. Of. nr. 813/14 oct. 2016) 
 - H. nr. 37/2016  (M. Of. nr. 112/9 feb. 2017) 
  
 H. nr. 6/2016 

 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state  
 membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene 
 M. Of. nr. 246/4 apr. 2016    
 H. nr. 7/2016 

 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de  
 asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale  
 Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană 
 M. Of. nr. 246/4 apr. 2016 
 Modificări: 
 - H. nr. 38/2016  (M. Of. nr. 112/9 feb. 2017) 
 
 

- H. nr. 35/2018  (M. Of. nr. 1077/19 dec. 2018) 

 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 6/2016 
 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 1/2016 privind  
 modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin  
 Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010 
 M. Of. nr. 508/6 iul. 2016   
 

 

 2017 
 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 19/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din tară şi a stabilirii sediilor acestora 
 M. Of. nr. 394/25 mai 2017   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 1/2017 
 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24  
 decembrie 2016-23 ianuarie 2017 
 M. Of. nr. 46/17 ian. 2017    
 C. nr. 2/2017 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2017 
  M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 
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 C. nr. 3/2017 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui Dinu Lipatti 
 M. Of. nr. 273/19 apr. 2017    
 C. nr. 4/2017 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23  
 aprilie 2017 
 M. Of. nr. 279/20 apr. 2017    
 C. nr. 5/2017 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tom bac cuprat) şi a unei monede  
 din alamă, pentru colecţionare, cu tema 150 de ani de la adoptarea legii pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea  
 monedelor naţionale 
 M. Of. nr. 344/10 mai 2017    
 C. nr. 6/2017 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la proclamarea  
 Independenţei de stat a României 
 M. Of. nr. 375/19 mai 2017    
 C. nr. 7/2017 
 Circulară privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută 
 M. Of. nr. 355/12 mai 2017    
 C. nr. 8/2017 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24  
 aprilie-23 mai 2017 
 M. Of. nr. 355/12 mai 2017    
 C. nr. 9/2017 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede cu tema 10 ani de la aderarea României la  
 Uniunea Europeană 
 M. Of. nr. 522/5 iul. 2017    
 C. nr. 10/2017 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 mai-23 iunie 2017 
 M. Of. nr. 471/22 iun. 2017    
 C. nr. 11/2017 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 20 de ani de parteneriat strategic între  
 România şi Statele Unite ale Americii 
 M. Of. nr. 575/19 iul. 2017    
 C. nr. 12/2017 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă  
 pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la victoriile armatei române de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz 
 M. Of. nr. 616/31 iul. 2017    
 C. nr. 13/2017 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii  
 Academiei Române 
 M. Of. nr. 669/16 aug. 2017    
 C. nr. 14/2017 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din tombac  
 cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfinţirea bisericii mănăstirii Curtea de Argeş 
 M. Of. nr. 681/22 aug. 2017    
 C. nr. 15/2017 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, cu tema 100  
 de ani de când Ecaterina Teodoroiu a devenit prima femeie ofiţer combatant din Armata Română 
 M. Of. nr. 764/26 sep. 2017    
 C. nr. 16/2017 
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 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24  
 august-23 septembrie 2017 
 M. Of. nr. 758/22 sep. 2017    
 C. nr. 17/2017 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Laureaţi ai Premiului Nobel originari din România -  
 Elie Wiesel 
 M. Of. nr. 859/31 oct. 2017    
 C. nr. 18/2017 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24  
 septembrie-23 octombrie 2017 
 M. Of. nr. 830/19 oct. 2017    
 C. nr. 19/2017 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017 
 M. Of. nr. 830/19 oct. 2017    
 C. nr. 20/2017 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Vintilă I. C.  
 Brătianu 
 M. Of. nr. 903/17 nov. 2017    
 C. nr. 21/2017 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24  
 octombrie-23 noiembrie 2017 
 M. Of. nr. 908/20 nov. 2017    
 C. nr. 22/2017 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017 
 M. Of. nr. 908/20 nov. 2017    
 C. nr. 23/2017 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din tombac cuprat dedicate împlinirii a 160 de ani de la introducerea  
 iluminatului public cu petrol lampant în Bucureşti 
  M. Of. nr. 939/28 nov. 2017 
   
 C. nr. 24/2017 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Grigore Antipa 
 M. Of. nr. 979/11 dec. 2017    
 C. nr. 25/2017 
 Circulară privind lansarea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor cu noua stemă a ţării 
 M. Of. nr. 24/10 ian. 2018    
 C. nr. 26/2017 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Coroana reginei Elisabeta a României 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2018    
 C. nr. 27/2017 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari S.U.A. începând cu perioada de  
 aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017 
 M. Of. nr. 1015/21 dec. 2017   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 9/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu  
 Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială 
 M. Of. nr. 896/15 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1/2019  (M. Of. nr. 70/29 ian. 2019) 
 - O. nr. 8/2020  (M. Of. nr. 27/11 ian. 2021) 
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 O. nr. 10/2017 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură  
 financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre 
 M. Of. nr. 897/15 nov. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 1/2019  (M. Of. nr. 70/29 ian. 2019) 
 
 

- O. nr. 8/2020  (M. Of. nr. 27/11 ian. 2021) 

 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2017 
 Hotărâre privind respectarea de către auditorii financiari a cerinţelor de pregătire profesională continuă, conform normelor şi  
 reglementărilor din domeniu, aferentă anului 2016 
 M. Of. nr. 82/30 ian. 2017    
 H. nr. 4/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016 
 M. Of. nr. 102/6 feb. 2017 
 Modificări: 
 - H. nr. 30/2017  (M. Of. nr. 362/16 mai 2017) 
 - H. nr. 71/2017  (M. Of. nr. 651/8 aug. 2017) 
 - H. nr. 105/2017  (M. Of. nr. 915/22 nov. 2017) 
  
 H. nr. 11/2017 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor  
 financiari, persoane fizice, şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, în şi din  
 Registrul public al auditorilor financiari 
 M. Of. nr. 301/27 apr. 2017    
 H. nr. 28/2017 

 Hotărâre privind acordarea unor derogări de la aplicarea dispoziţiilor art. 22 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului  
 de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014 
 M. Of. nr. 515/4 iul. 2017    
 H. nr. 55/2017 

 Hotărâre privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi  
 desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 
 M. Of. nr. 556/13 iul. 2017 
 Modificări: 
 - H. nr. 85/2017  (M. Of. nr. 789/5 oct. 2017) 
   
 H. nr. 111/2017 

 Hotărâre privind adoptarea integrală a Normelor obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale ale auditului intern, ediţia  
 2017 (IPPF 2017) 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2018   
 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 3/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali 
 M. Of. nr. 185/15 mar. 2017 
 Modificări: 
 - H. nr. 7/2020  (M. Of. nr. 324/21 apr. 2020) 
 - H. nr. 10/2020  (M. Of. nr. 488/10 iun. 2020) 
 - H. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 128/8 feb. 2021) 
 - H. nr. 13/2021  (M. Of. nr. 960/7 oct. 2021) 
  
 H. nr. 4/2017 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei  
 Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel 
 M. Of. nr. 184/15 mar. 2017    
 H. nr. 8/2017 
 Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2017 
 M. Of. nr. 372/18 mai 2017    
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 H. nr. 10/2017 

 Hotărâre privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanţilor Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau  
 de consultant fiscal asistent şi au depăşit termenul prevăzut de lege pentru înscriere 
 M. Of. nr. 714/4 sep. 2017    
 H. nr. 11/2017 

 Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie  
 2017 
 M. Of. nr. 757/22 sep. 2017    
 H. nr. 12/2017 

 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în  
 anul 2018 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2018   
 
 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 5/2017 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă  
 Camera de Comerţ şi Industrie a României 
 M. Of. nr. 1017/21 dec. 2017 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 10/2020  (M. Of. nr. 172/2 mar. 2020) 
 - Decizia nr. 8/2021  (M. Of. nr. 540/25 mai 2021) 
  
 Decizia nr. 27/2017 

 Decizie privind adoptarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi  
 Industrie a României 
 M. Of. nr. 1025/27 dec. 2017   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 141/2017 
 Ordin privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice  
 pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare  
 medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări  
 sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor  
 naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de  
 transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 152/2017  (M. Of. nr. 184/15 mar. 2017) 
 - O. nr. 271/2017  (M. Of. nr. 249/11 apr. 2017) 
 - O. nr. 310/2017  (M. Of. nr. 306/28 apr. 2017) 
 - O. nr. 406/2017  (M. Of. nr. 411/31 mai 2017) 
 - O. nr. 820/2017  (M. Of. nr. 607/27 iul. 2017) 
 - O. nr. 1187/2017  (M. Of. nr. 900/16 nov. 2017) 
 - O. nr. 1229/2017  (M. Of. nr. 990/13 dec. 2017) 
 - O. nr. 301/2018  (M. Of. nr. 112/6 feb. 2018) 
 - O. nr. 1139/2018  (M. Of. nr. 598/13 iul. 2018) 
 - O. nr. 1158/2018  (M. Of. nr. 639/23 iul. 2018) 
 - O. nr. 1229/2018  (M. Of. nr. 759/3 sep. 2018) 
 - O. nr. 1407/2018  (M. Of. nr. 910/30 oct. 2018) 
 - O. nr. 1559/2018  (M. Of. nr. 1069/18 dec. 2018) 
 - O. nr. 625/2019  (M. Of. nr. 566/10 iul. 2019) 
 - O. nr. 639/2019  (M. Of. nr. 679/14 aug. 2019) 
 - O. nr. 914/2019  (M. Of. nr. 848/18 oct. 2019) 
 - O. nr. 1122/2019  (M. Of. nr. 995/11 dec. 2019) 
 - O. nr. 14/2020  (M. Of. nr. 54/28 ian. 2020) 
 - O. nr. 314/2020  (M. Of. nr. 84/5 feb. 2020) 
 - O. nr. 352/2020  (M. Of. nr. 130/19 feb. 2020) 
 - O. nr. 706/2020  (M. Of. nr. 466/2 iun. 2020) 
 - O. nr. 98/2021  (M. Of. nr. 112/2 feb. 2021) 
 - O. nr. 128/2021  (M. Of. nr. 170/19 feb. 2021) 
 - O. nr. 381/2021  (M. Of. nr. 221/4 mar. 2021) 
 - O. nr. 500/2021  (M. Of. nr. 498/13 mai 2021) 
 - O. nr. 710/2021  (M. Of. nr. 741/29 iul. 2021) 
 - O. nr. 831/2021  (M. Of. nr. 870/10 sep. 2021) 
 - O. nr. 66/2022  (M. Of. nr. 111/3 feb. 2022) 
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 O. nr. 245/2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 
 M. Of. nr. 224/31 mar. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 352/2017  (M. Of. nr. 407/30 mai 2017) 
 - O. nr. 487/2017  (M. Of. nr. 541/10 iul. 2017) 
 - O. nr. 775/2017  (M. Of. nr. 582/20 iul. 2017) 
 - O. nr. 846/2017  (M. Of. nr. 665/11 aug. 2017) 
 - O. nr. 855/2017  (M. Of. nr. 665/11 aug. 2017) 
 - O. nr. 943/2017  (M. Of. nr. 762/25 sep. 2017) 
 - O. nr. 960/2017  (M. Of. nr. 770/28 sep. 2017) 
 - O. nr. 1039/2017  (M. Of. nr. 867/2 nov. 2017) 
 - O. nr. 1221/2017  (M. Of. nr. 950/29 nov. 2017) 
 - O. nr. 1278/2017  (M. Of. nr. 1043/29 dec. 2017) 
 - O. nr. 1307/2017  (M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017) 
 - O. nr. 34/2018  (M. Of. nr. 71/23 ian. 2018) 
 - O. nr. 390/2018  (M. Of. nr. 181/27 feb. 2018) 
 - O. nr. 932/2018  (M. Of. nr. 450/30 mai 2018) 
 - O. nr. 1177/2018  (M. Of. nr. 662/30 iul. 2018) 
 - O. nr. 1296/2018  (M. Of. nr. 825/26 sep. 2018) 
 - O. nr. 1328/2018  (M. Of. nr. 830/28 sep. 2018) 
 - O. nr. 1340/2018  (M. Of. nr. 840/2 oct. 2018) 
 - O. nr. 1381/2018  (M. Of. nr. 876/17 oct. 2018) 
 - O. nr. 1395/2018  (M. Of. nr. 897/24 oct. 2018) 
 - O. nr. 1470/2018  (M. Of. nr. 950/9 nov. 2018) 
 - O. nr. 1545/2018  (M. Of. nr. 1009/28 nov. 2018) 
 - O. nr. 1547/2018  (M. Of. nr. 1018/29 nov. 2018) 
 - O. nr. 1488/2018  (M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018) 
 - O. nr. 1590/2018  (M. Of. nr. 1087/21 dec. 2018) 
 - O. nr. 1608/2018  (M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018) 
 - O. nr. 194/2019  (M. Of. nr. 80/31 ian. 2019) 
 - O. nr. 252/2019  (M. Of. nr. 163/28 feb. 2019) 
 - O. nr. 263/2019  (M. Of. nr. 201/13 mar. 2019) 
 - O. nr. 293/2019  (M. Of. nr. 241/28 mar. 2019) 
 - O. nr. 299/2019  (M. Of. nr. 246/29 mar. 2019) 
 - O. nr. 462/2019  (M. Of. nr. 397/21 mai 2019) 
 - O. nr. 574/2019  (M. Of. nr. 490/14 iun. 2019) 
 - O. nr. 613/2019  (M. Of. nr. 529/28 iun. 2019) 
 - O. nr. 619/2019  (M. Of. nr. 530/28 iun. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 566/10 iul. 2019) 
 (M. Of. nr. 588/17 iul. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 732/2019  (M. Of. nr. 667/9 aug. 2019) 
 - O. nr. 834/2019  (M. Of. nr. 752/16 sep. 2019) 
 - O. nr. 898/2019  (M. Of. nr. 833/14 oct. 2019) 
 - O. nr. 988/2019  (M. Of. nr. 908/11 nov. 2019) 
 - O. nr. 1105/2019  (M. Of. nr. 964/29 nov. 2019) 
 - O. nr. 1106/2019  (M. Of. nr. 964/29 nov. 2019) 
 - O. nr. 1131/2019  (M. Of. nr. 992/10 dec. 2019) 
 - O. nr. 1152/2019  (M. Of. nr. 1018/18 dec. 2019) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1033/23 dec. 2019) 
 Modificări: 
 - O. nr. 1166/2019  (M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019) 
 - O. nr. 1175/2019  (M. Of. nr. 1052/30 dec. 2019) 
 - O. nr. 292/2020  (M. Of. nr. 56/28 ian. 2020) 
 - O. nr. 377/2020  (M. Of. nr. 167/28 feb. 2020) 
 - O. nr. 431/2020  (M. Of. nr. 255/27 mar. 2020) 
 - O. nr. 438/2020  (M. Of. nr. 269/31 mar. 2020) 
 - O. nr. 520/2020  (M. Of. nr. 349/30 apr. 2020) 
 - O. nr. 533/2020  (M. Of. nr. 390/14 mai 2020) 
 - O. nr. 705/2020  (M. Of. nr. 456/29 mai 2020) 
 - O. nr. 715/2020  (M. Of. nr. 491/10 iun. 2020) 
 - O. nr. 769/2020  (M. Of. nr. 621/15 iul. 2020) 
 - O. nr. 848/2020  (M. Of. nr. 756/19 aug. 2020) 
 - O. nr. 925/2020  (M. Of. nr. 807/2 sep. 2020) 
 - O. nr. 952/2020  (M. Of. nr. 842/14 sep. 2020) 
 - O. nr. 975/2020  (M. Of. nr. 904/6 oct. 2020) 
 - O. nr. 1073/2020  (M. Of. nr. 965/20 oct. 2020) 
 - O. nr. 1109/2020  (M. Of. nr. 998/28 oct. 2020) 
 - O. nr. 1124/2020  (M. Of. nr. 1029/4 nov. 2020) 
 - O. nr. 1138/2020  (M. Of. nr. 1050/9 nov. 2020) 
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 - O. nr. 1168/2020  (M. Of. nr. 1165/2 dec. 2020) 
 - O. nr. 1172/2020  (M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020) 
 - O. nr. 1188/2020  (M. Of. nr. 1239/16 dec. 2020) 
 - O. nr. 1197/2020  (M. Of. nr. 1265/21 dec. 2020) 
 - O. nr. 1225/2020  (M. Of. nr. 1314/30 dec. 2020) 
 - O. nr. 1229/2020  (M. Of. nr. 1314/30 dec. 2020) 
 - O. nr. 65/2021  (M. Of. nr. 64/20 ian. 2021) 
 - O. nr. 99/2021  (M. Of. nr. 101/29 ian. 2021) 
 - O. nr. 119/2021  (M. Of. nr. 144/11 feb. 2021) 
 - O. nr. 387/2021  (M. Of. nr. 196/26 feb. 2021) 
 - O. nr. 379/2021  (M. Of. nr. 220/4 mar. 2021) 
 - O. nr. 429/2021  (M. Of. nr. 323/30 mar. 2021) 
 - O. nr. 484/2021  (M. Of. nr. 487/11 mai 2021) 
 - O. nr. 591/2021  (M. Of. nr. 605/17 iun. 2021) 
 - O. nr. 626/2021  (M. Of. nr. 634/28 iun. 2021) 
 - O. nr. 634/2021  (M. Of. nr. 642/30 iun. 2021) 
 - O. nr. 716/2021  (M. Of. nr. 736/27 iul. 2021) 
 - O. nr. 766/2021  (M. Of. nr. 780/12 aug. 2021) 
 - O. nr. 878/2021  (M. Of. nr. 913/23 sep. 2021) 
 - O. nr. 978/2021  (M. Of. nr. 1073/9 nov. 2021) 
 - O. nr. 1018/2021  (M. Of. nr. 1105/19 nov. 2021) 
 - O. nr. 1065/2021  (M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021) 
 - O. nr. 1085/2021  (M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) 
 - O. nr. 1093/2021  (M. Of. nr. 1215/21 dec. 2021) 
 - O. nr. 1150/2021  (M. Of. nr. 1250/30 dec. 2021) 
 - O. nr. 61/2022  (M. Of. nr. 98/31 ian. 2022) 
 - O. nr. 59/2022  (M. Of. nr. 102/1 feb. 2022) 
 Termenul de aplicare se prelungeşte până la data de 30 iunie 2021 ( O. nr. 429/2021 - M.Of. al României, Partea I, nr. 323/ 30 mar. 2021) 
  
 O. nr. 273/2017 

 Ordin privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de  
 organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de  
 Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative 
 M. Of. nr. 361/16 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 408/2017  (M. Of. nr. 489/27 iun. 2017) 
 - O. nr. 460/2017  (M. Of. nr. 511/3 iul. 2017) 
 - O. nr. 799/2017  (M. Of. nr. 630/2 aug. 2017) 
 - O. nr. 1165/2018  (M. Of. nr. 660/30 iul. 2018) 
  
 O. nr. 299/2017 

 Ordin pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor  
 aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 
 M. Of. nr. 314/3 mai 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 33/2018  (M. Of. nr. 78/26 ian. 2018) 
 - O. nr. 895/2018  (M. Of. nr. 387/7 mai 2018) 
 - O. nr. 1074/2018  (M. Of. nr. 559/4 iul. 2018) 
 - O. nr. 1332/2018  (M. Of. nr. 834/1 oct. 2018) 
 - O. nr. 660/2019  (M. Of. nr. 603/23 iul. 2019) 
 - O. nr. 1100/2019  (M. Of. nr. 977/4 dec. 2019) 
 - O. nr. 1120/2019  (M. Of. nr. 999/12 dec. 2019) 
 - O. nr. 728/2020  (M. Of. nr. 537/23 iun. 2020) 
 - O. nr. 107/2021  (M. Of. nr. 121/4 feb. 2021) 
 - O. nr. 402/2021  (M. Of. nr. 265/17 mar. 2021) 
 - O. nr. 485/2021  (M. Of. nr. 487/11 mai 2021) 
 
 

- O. nr. 635/2021  (M. Of. nr. 651/1 iul. 2021) 

 
 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 
 

Ordine 

 O. nr. 953/783/2017 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu  
 evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare 
 M. Of. nr. 599/26 iul. 2017   
 
 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 1/2017 
 Decizie privind aprobarea taxei de eliberare a Cardului profesional european pentru farmaciştii membri ai Colegiului Farmaciştilor din  
 România 
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 M. Of. nr. 278/20 apr. 2017   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 4/2017 
 Decizie privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România 
 
 M. Of. nr. 169/8 mar. 2017    
 Decizia nr. 9/2017 
 Decizie privind plata experţilor medicali desemnaţi în cauzele disciplinare 
 M. Of. nr. 164/7 mar. 2017    
 Decizia nr. 14/2017 

 Decizie privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea  
 membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale 
 M. Of. nr. 345/10 mai 2017    
 Decizia nr. 31/2017 
 Decizie privind stabilirea cuantumului taxei de evaluare profesională în vederea recunoaşterii titlurilor de medic specialist 
 M. Of. nr. 21/9 ian. 2018   
 
 COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 164/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului Naţional al Asistenţilor Sociali din România 
 M. Of. nr. 68/23 ian. 2018   
 
 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Dispoziţii 

 Dispoziţie nr. 19/2017 
 Dispoziţie pentru stabilirea condiţiilor convocării unor şedinţe speciale şi adoptarea unor măsuri pentru evitarea încălcării ordinii de drept  
 privind organizarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România 
 M. Of. nr. 225/3 apr. 2017   
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Ordine 

 O. nr. 377/2017 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenţei 
 M. Of. nr. 601/26 iul. 2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 406/2019  (M. Of. nr. 365/10 mai 2019) 
 - O. nr. 1078/2020  (M. Of. nr. 1155/27 nov. 2020) 
  
 O. nr. 431/2017 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice 
 M. Of. nr. 713/4 sep. 2017    
 O. nr. 1047/2017 

 Ordin privind precizarea listei cuprinzând echipamentele şi/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenţei pe parcursul  
 derulării inspecţiilor inopinate 
 M. Of. nr. 790/5 oct. 2017   
 
 ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 8/2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali  
 generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre 
 M. Of. nr. 191/17 mar. 2017    
 H. nr. 20/2017 
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 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii  
 medicali general işti, moaşe şi asistenţii medicali 
 M. Of. nr. 502/30 iun. 2017    
 H. nr. 25/2017 

 Hotărâre pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali  
 care au exercitat profesia în străinătate 
 M. Of. nr. 818/17 oct. 2017    
 H. nr. 29/2017 

 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,  
 Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2018    
 H. nr. 31/2017 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali  
 Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor  
 şi Asistenţilor Medicali din România 
 M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017 
 Modificări: 
 - H. nr. 34/2018  (M. Of. nr. 1068/18 dec. 2018) 
 - H. nr. 21/2019  (M. Of. nr. 1029/20 dec. 2019) 
 - H. nr. 25/2020  (M. Of. nr. 1229/15 dec. 2020) 
  
 H. nr. 32/2017 
 Hotărâre privind eliberarea de duplicate ale certificatului de membru 
 M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017    
 H. nr. 34/2017 

 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical  
 generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 1012/20 dec. 2017   
 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 4/2017 
 Hotărâre privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 10/2017 pentru aprobarea  
 modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr.  
 9/2015 
 M. Of. nr. 1030/28 dec. 2017    
 H. nr. 32/2017 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale 
 M. Of. nr. 380/22 mai 2017   
 

 

 2018 
 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 452/2018 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7  
 octombrie 2018, precum şi pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor  
 persoanelor acreditate la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 
 M. Of. nr. 813/21 sep. 2018   
 
 
 

Instrucţiuni 

 I. nr. 1/2018 
 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Sebeş cu privire la  
 achiziţionarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeş, în vederea monitorizării calităţii aerului 
 M. Of. nr. 402/10 mai 2018   
 
 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
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Circulare 

 C. nr. 8/2018 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 februarie-23 martie 2018 
 M. Of. nr. 247/21 mar. 2018   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 1/2018 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 19/9 ian. 2018    
 C. nr. 2/2018 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24  
 decembrie 2017-23 ianuarie 2018 
 M. Of. nr. 62/22 ian. 2018    
 C. nr. 3/2018 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018 
 M. Of. nr. 62/22 ian. 2018    
 C. nr. 4/2018 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 121/8 feb. 2018    
 C. nr. 5/2018 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018 
 M. Of. nr. 171/23 feb. 2018    
 C. nr. 6/2018 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 februarie-23 martie 2018 
 M. Of. nr. 171/23 feb. 2018    
 C. nr. 7/2018 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Ştefan Luchian 
 M. Of. nr. 205/7 mar. 2018    
 C. nr. 9/2018 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă,  
 pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România 
 M. Of. nr. 304/4 apr. 2018    
 C. nr. 10/2018 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 330 de ani de la tipărirea Bibliei de la Bucureşti 
 M. Of. nr. 344/19 apr. 2018    
 C. nr. 11/2018 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri 
 M. Of. nr. 394/8 mai 2018    
 C. nr. 12/2018 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 391/7 mai 2018    
 C. nr. 13/2018 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai  
 2018 
 M. Of. nr. 434/22 mai 2018    
 C. nr. 14/2018 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
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 aplicare 24 mai-23 iunie 2018 
 M. Of. nr. 434/22 mai 2018    
 C. nr. 15/2018 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial 
 M. Of. nr. 454/31 mai 2018    
 C. nr. 16/2018 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 200 de ani de la naşterea lui Ion Ionescu de la Brad 
 M. Of. nr. 511/21 iun. 2018    
 C. nr. 17/2018 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
  
 aplicare 24 mai-23 iunie 2018 
 M. Of. nr. 511/21 iun. 2018    
 C. nr. 18/2018 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la înfiinţarea Filarmonicii Române din  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 599/13 iul. 2018    
 C. nr. 19/2018 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 iunie-23 iulie 2018 
 M. Of. nr. 595/12 iul. 2018    
 C. nr. 20/2018 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Emil Racoviţă 
 M. Of. nr. 692/8 aug. 2018    
 C. nr. 21/2018 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 iulie-23 august 2018 
 M. Of. nr. 711/16 aug. 2018    
 C. nr. 22/2018 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă,  
 pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România 
 M. Of. nr. 737/27 aug. 2018    
 C. nr. 23/2018 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23  
 septembrie 2018 
 M. Of. nr. 807/20 sep. 2018    
 C. nr. 24/2018 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 175 de ani de la naşterea reginei Elisabeta a României 
 M. Of. nr. 880/18 oct. 2018    
 C. nr. 25/2018 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2018 
 M. Of. nr. 880/18 oct. 2018    
 C. nr. 26/2018 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă,  
 pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Bucovinei cu România 
 M. Of. nr. 880/18 oct. 2018    
 C. nr. 27/2018 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24  
 octombrie-23 noiembrie 2018 
 M. Of. nr. 978/19 nov. 2018    
 C. nr. 28/2018 
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 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate marcării a 100 de ani de la Marea Unire  
 de la 1 Decembrie 1918 
 M. Of. nr. 994/23 nov. 2018    
 C. nr. 29/2018 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei bancnote dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie  
 1918 
 M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018    
 C. nr. 30/2018 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Radu Beligan 
 M. Of. nr. 1080/20 dec. 2018    
 C. nr. 31/2018 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2018 
 M. Of. nr. 1079/20 dec. 2018    
 C. nr. 32/2018 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - moneda din aur de 10 ducaţi Mihai  
 Viteazul 
 M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018    
 C. nr. 33/2018 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede dedicate preluării de către România, la 1 ianuarie 2019, a Preşedinţiei  
 Consiliului Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 5/2018 
 Ordin privind deschiderea în evidenţele Băncii Naţionale a României a contului în lei pe numele Fondului de garantare a depozitelor  
 bancare 
 M. Of. nr. 564/5 iul. 2018    
 O. nr. 8/2018 
 Ordin privind amortizorul de capital pentru risc sistemic 
 M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 2/2019  (M. Of. nr. 213/18 mar. 2019) 

 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 3/2018 
 Regulament privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată 
 M. Of. nr. 713/16 aug. 2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 792/17 sep. 2018) 
 Modificări: 
 
 

- R. nr. 2/2020  (M. Of. nr. 115/14 feb. 2020) 

 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/H/2018 
 Hotărâre de interpretare a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea  
 referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României şi a art. 26 alin. (1) din Legea nr. 3/2000  
 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 
 M. Of. nr. 818/24 sep. 2018    
 H. nr. 27/H/2018 

 Hotărâre de interpretare a art. 4 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului şi a art. II alin. (1) din Ordonanţa  
 de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea  
 referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea  
 Constituţiei 
 M. Of. nr. 840/2 oct. 2018   
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 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2018 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 436/23 mai 2018    
 H. nr. 3/2018 
 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării Reprezentanţei regionale Constanţa 
 M. Of. nr. 418/16 mai 2018    
 H. nr. 60/2018 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, si a altor activităti  
 desfăşurate de auditorii financiari 
 M. Of. nr. 656/27 iul. 2018 
 Modificări: 
 - H. nr. 74/2018  (M. Of. nr. 969/15 nov. 2018) 
  
 H. nr. 61/2018 

 Hotărâre privind adoptarea traducerii şi revizuirii Standardului internaţional de audit 250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii şi  
 reglementărilor într-un audit al situaţiilor financiare şi a modificărilor aduse Codului etic - răspunsul la neconformitatea cu legi şi  
 reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar 
 M. Of. nr. 693/8 aug. 2018    
 H. nr. 72/2018 

 Hotărâre pentru adoptarea Procedurii privind activitatea de traducere şi revizuire a ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor  
 pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar 
 M. Of. nr. 962/14 nov. 2018    
 H. nr. 84/2018 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari  
 din România 
 M. Of. nr. 983/20 nov. 2018    
 H. nr. 86/2018 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind retragerea, redobândirea şi suspendarea calităţii de membru al Camerei Auditorilor  
 Financiari din România pentru auditorii financiari şi firmele de audit 
 M. Of. nr. 969/15 nov. 2018 
 Modificări: 
 - H. nr. 35/2021  (M. Of. nr. 305/26 mar. 2021) 
 - H. nr. 79/2021  (M. Of. nr. 750/2 aug. 2021) 
  
 H. nr. 96/2018 

 Hotărâre privind adoptarea Standardelor internaţionale de audit 800, 805 şi 810 (revizuite), emise de IFAC, pentru misiunile de audit,  
 altele decât auditul statutar 
 M. Of. nr. 1055/13 dec. 2018    
 H. nr. 98/2018 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar 
 M. Of. nr. 20/9 ian. 2019    
 H. nr. 100/2018 

 Hotărâre privind încetarea valabilităţii Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul  
 Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri  
 nerambursabile de la alţi donatori şi a Listei auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de  
 colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi  
 desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobate prin  
 Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 
 M. Of. nr. 29/10 ian. 2019    
 H. nr. 67/2018 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în  
 Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 711/16 aug. 2018 
 Modificări: 
 - H. nr. 82/2018  (M. Of. nr. 971/16 nov. 2018) 
 Rectificare: 
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(M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018) 

 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 6/2018 
 Hotărâre privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/ societatea de consultant»ă fiscală 
 M. Of. nr. 588/11 iul. 2018   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 1548/2018 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor de înfiinţare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor şi al  
 municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate judeţene 
 M. Of. nr. 1034/5 dec. 2018    
 O. nr. 1549/2018 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat 
 M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 442/2020  (M. Of. nr. 300/9 apr. 2020) 

 
 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 1/2018 
 Decizie privind aprobarea unor taxe pentru serviciile prestate de către Colegiul Farmaciştilor din România 
 M. Of. nr. 602/13 iul. 2018    
 Decizia nr. 4/2018 
 Decizie privind gestionarea mecanismului de alertă 
 M. Of. nr. 1041/7 dec. 2018   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 12/2018 
 Decizie privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de  
 educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă  
 adresate medicilor 
 M. Of. nr. 683/6 aug. 2018    
 Decizia nr. 13/2018 
 Decizie privind informaţiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România 
 M. Of. nr. 611/17 iul. 2018    
 Decizia nr. 14/2018 
 Decizie privind întocmirea şi emiterea certificatului profesional curent 
 M. Of. nr. 620/18 iul. 2018   
 
 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică 
 M. Of. nr. 143/22 feb. 2019    
 H. nr. 2/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Codului de procedură disciplinară 
 M. Of. nr. 144/22 feb. 2019    
 H. nr. 3/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de avizare ale metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică 
 M. Of. nr. 203/14 mar. 2019    
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 H. nr. 4/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România 
 M. Of. nr. 116/14 feb. 2019   
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Ordine 

 O. nr. 466/2018 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Naţional  
 de Supraveghere din Domeniul Feroviar 
 M. Of. nr. 467/6 iun. 2018    
 O. nr. 467/2018 

 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi alin.  
 (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european 
 M. Of. nr. 466/6 iun. 2018    
 O. nr. 468/2018 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016  
 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european 
 M. Of. nr. 467/6 iun. 2018    
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 910/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind numirea şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru  
 investigarea infracţiunilor din justiţie 
 M. Of. nr. 812/21 sep. 2018    
 H. nr. 911/2018 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din  
 cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie 
 M. Of. nr. 812/21 sep. 2018 
 Modificări: 
 - H. nr. 1044/2018  (M. Of. nr. 978/19 nov. 2018) 
  
 H. nr. 1073/2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii 
 M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018 
 Modificări: 
 - H. nr. 193/2019  (M. Of. nr. 805/4 oct. 2019) 
 - H. nr. 155/2020  (M. Of. nr. 697/4 aug. 2020) 
  
 H. nr. 1074/2018 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef al  
 Inspecţiei Judiciare 
 M. Of. nr. 1047/10 dec. 2018   
 
 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 18/82/2018 
 Hotărâre privind ratificarea anexei nr. 1 - Procedura alegerilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor  
 Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor  
 autorizaţi nr. 1/1995 
 M. Of. nr. 389/7 mai 2018   
 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE 

 
 

Regulamente 

 R. nr. 2/2018 
 Regulament privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor  
 de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit 
 M. Of. nr. 816/24 sep. 2018    
 R. nr. 3/2018 
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 Regulament privind selectarea instituţiilor de credit pentru a fi mandatate de Fondul de garantare a depozitelor bancare să efectueze plăţi  
 de compensaţii către deponenţii garantaţi 
 M. Of. nr. 1067/17 dec. 2018   
 
 ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Regulamente 

 R. nr. 1403/1/2018 
 Regulament de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România 
 M. Of. nr. 704/13 aug. 2018    
 R. nr. 1404/1/2018 
 Regulament - cadru privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România 
 M. Of. nr. 697/9 aug. 2018   
 
 ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2018 
 Hotărâre privind eliberarea avizului anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia ca  
 persoană fizică independentă 
 M. Of. nr. 278/29 mar. 2018    
 H. nr. 3/2018 

 Hotărâre privind experienţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care solicită înfiinţarea  
 cabinetului de practică independentă 
 M. Of. nr. 278/29 mar. 2018    
 H. nr. 5/2018 
 Hotărâre privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical 
 M. Of. nr. 278/29 mar. 2018    
 H. nr. 6/2018 

 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare şi a probei de aptitudini în vederea  
 recunoaşterii calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, sub incidenţa Regimului general de recunoaştere  
 a calificărilor profesionale 
 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018    
 H. nr. 29/2018 

 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile de elaborare a cârdului profesional european pentru profesiile din domeniul  
 de competenţă al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 
 M. Of. nr. 864/11 oct. 2018    
 H. nr. 39/2018 

 Hotărâre privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii  
 medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică  
 independentă 
 M. Of. nr. 1081/20 dec. 2018   
 
 SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA 

 
 

Regulamente 

 R. nr. 1/2018 
 Regulamentul de aplicare a Statutului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 
 M. Of. nr. 1069/18 dec. 2018   
 
 
 

Statute 

 Statut nr. 1/2018 
 Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România adoptat prin hotărârea adunării generale 
 M. Of. nr. 1069/18 dec. 2018   
 

 

 2019 
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 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 9/2019 
 Hotărâre privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea  
 nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a  
 reprezentanţilor externi ai mass-mediei şi a observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 
 M. Of. nr. 236/27 mar. 2019    
 H. nr. 25/2019 

 Hotărâre privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru  
 Preşedintele României din anul 2019 
 M. Of. nr. 718/30 aug. 2019 
 Modificări: 
 - H. nr. 33/2019  (M. Of. nr. 808/4 oct. 2019) 
  
 H. nr. 26/2019 

 Hotărâre privind aprobarea modelelor propunerii de candidatură, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii şi a modelului  
 declaraţiei de renunţare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 
 M. Of. nr. 718/30 aug. 2019    
 H. nr. 27/2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României 
 M. Of. nr. 718/30 aug. 2019    
 H. nr. 29/2019 

 Hotărâre privind aprobarea modelelor listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare şi a modelului extrasului  
 din listele electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României 
 M. Of. nr. 718/30 aug. 2019 
 Modificări: 
 - H. nr. 33/2019  (M. Of. nr. 808/4 oct. 2019) 
 - H. nr. 39/2019  (M. Of. nr. 871/29 oct. 2019) 
  
 H. nr. 36/2019 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de  
 prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare,  
 verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a  
 operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor 
 M. Of. nr. 823/10 oct. 2019 
 Modificări: 
 - H. nr. 39/2019  (M. Of. nr. 871/29 oct. 2019) 
 - H. nr. 13/2020  (M. Of. nr. 869/23 sep. 2020) 
 - H. nr. 24/2020  (M. Of. nr. 1099/18 nov. 2020) 
 - H. nr. 29/2020  (M. Of. nr. 1152/27 nov. 2020) 
 - H. nr. 5/2021  (M. Of. nr. 739/28 iul. 2021) 
  
 H. nr. 38/2019 

 Hotărâre privind stabilirea listei sediilor secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, precum  
 şi a unor măsuri pentru buna organizare a acestora 
 M. Of. nr. 851/21 oct. 2019 
 Modificări: 
 - H. nr. 40/2019  (M. Of. nr. 896/6 nov. 2019) 
 - H. nr. 41/2019  (M. Of. nr. 902/8 nov. 2019) 
 - H. nr. 43/2019  (M. Of. nr. 928/18 nov. 2019) 
 
 

- H. nr. 44/2019  (M. Of. nr. 935/20 nov. 2019) 

 
 
 

Ordine 

 O. nr. 992/2019 
 Ordin privind stabilirea diplomelor, premiilor şi distincţiilor acordate de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente 
 M. Of. nr. 728/4 sep. 2019    
 O. nr. 993/2019 
 Ordin privind instituirea zilei de 29 octombrie ca Ziua Autorităţii Electorale Permanente 
 M. Of. nr. 728/4 sep. 2019   
 
 AVOCATUL POPORULUI 

 Ordine 
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 O. nr. 153/2019 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului 
 M. Of. nr. 938/21 nov. 2019 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 44/2021  (M. Of. nr. 370/9 apr. 2021) 

 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 1/2019 
 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24  
 decembrie 2018-23 ianuarie 2019 
 M. Of. nr. 53/21 ian. 2019    
 C. nr. 2/2019 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2019 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2019    
 C. nr. 3/2019 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, dedicate  
 împlinirii a 550 de ani de la sfinţirea bisericii Mănăstirii Putna 
 M. Of. nr. 214/19 mar. 2019    
 C. nr. 4/2019 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 februarie-23 martie 2019 
 M. Of. nr. 214/19 mar. 2019    
 C. nr. 5/2019 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la adoptarea calendarului gregorian de  
 către România 
 M. Of. nr. 243/29 mar. 2019    
 C. nr. 6/2019 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA, începând cu perioada de  
 aplicare 24 martie-23 aprilie 2019 
 M. Of. nr. 282/12 apr. 2019    
 C. nr. 7/2019 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Henri Mathias Berthelot 
 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019    
 C. nr. 8/2019 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Emmanuel de Martonne 
 M. Of. nr. 368/13 mai 2019    
 C. nr. 9/2019 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 aprilie-23 mai 2019 
 M. Of. nr. 402/22 mai 2019    
 C. nr. 10/2019 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi punerea în circulaţie a unei  
 monede din alamă, cu tema Vizita Apostolică a Sanctităţii Sale Papa Francisc în România 
 M. Of. nr. 433/31 mai 2019    
 C. nr. 11/2019 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 mai-23 iunie 2019 
 M. Of. nr. 491/18 iun. 2019    
 C. nr. 12/2019 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) cu tema Desăvârşirea Marii  
 Uniri - Alexandru Marghiloman 
 M. Of. nr. 537/1 iul. 2019    
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 C. nr. 13/2019 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Nicolae Cajal 
 M. Of. nr. 649/5 aug. 2019    
 C. nr. 14/2019 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi punerea în circulaţie a unei  
 monede din alamă, cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Regeie Ferdinand I Întregitorul 
 M. Of. nr. 692/21 aug. 2019    
 C. nr. 15/2019 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august  
 2019 
 M. Of. nr. 686/20 aug. 2019    
 C. nr. 16/2019 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 140 de ani de la înfiinţarea Societăţii de Cultura  
 Macedo-Română 
 M. Of. nr. 748/13 sep. 2019    
 C. nr. 17/2019 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23  
 septembrie 2019 
 M. Of. nr. 748/13 sep. 2019    
 C. nr. 18/2019 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de învăţământ superior românesc la Cluj 
 M. Of. nr. 793/30 sep. 2019    
 C. nr. 19/2019 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 75 de ani de la eliberarea Ardealului de Nord 
 M. Of. nr. 817/9 oct. 2019    
 C. nr. 20/2019 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2019 
 M. Of. nr. 841/16 oct. 2019    
 C. nr. 21/2019 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi punerea în circulaţie a unei  
 monede din alamă, cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Regina Maria 
 M. Of. nr. 861/24 oct. 2019    
 C. nr. 22/2019 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 70 de ani de la stabilirea relaţiilor  
 politico-diplomatice între România şi Republica Populară Chineză 
 M. Of. nr. 908/11 nov. 2019    
 C. nr. 23/2019 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 75 de ani de ia înfiinţarea Universităţii de Vest din  
 Timişoara 
 M. Of. nr. 933/20 nov. 2019    
 C. nr. 24/2019 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2019 
 M. Of. nr. 933/20 nov. 2019    
 C. nr. 25/2019 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - moneda de 50 lei cu milesimul 1922 şi a  
 unei bancnote aniversare pentru colecţionare cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Ion I. C. Brătianu 
 M. Of. nr. 962/29 nov. 2019    
 C. nr. 26/2019 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din argint şi alamă pentru colecţionare şi punerea în circulaţie a unei  
 monede din alamă, cu tema 30 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 
 M. Of. nr. 1011/16 dec. 2019 
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 C. nr. 27/2019 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 90 de ani de la publicarea romanului  
 interbelic Craii de Curtea-Veche 
 M. Of. nr. 1048/30 dec. 2019   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 6/2019 
 Ordin privind stabilirea cerinţelor pentru recunoaşterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind  
 pieţele de instrumente financiare 
 M. Of. nr. 725/3 sep. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 2/2021  (M. Of. nr. 351/6 apr. 2021) 
  
 O. nr. 8/2019 
 Ordin privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare 
 M. Of. nr. 908/11 nov. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 3/2020  (M. Of. nr. 537/23 iun. 2020) 
  
 O. nr. 11/2019 

 Ordin privind stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice necesare selectării infrastructurilor critice naţionale din sectorul  
 "financiar-bancar", subsectoarele "bănci" şi "sisteme de plăţi", aflate în sfera de reglementare, autorizare şi supraveghere a Băncii  
 Naţionale a României 
 M. Of. nr. 1009/16 dec. 2019   
 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 1/2019 
 Regulament privind includerea entităţilor în planul de redresare 
 M. Of. nr. 715/30 aug. 2019     
 R. nr. 2/2019 
 Regulament privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 
 M. Of. nr. 736/9 sep. 2019    
 R. nr. 4/2019 
 Regulament privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi 
 M. Of. nr. 1020/19 dec. 2019 
 Modificări: 
 - R. nr. 5/2021  (M. Of. nr. 1181/14 dec. 2021) 
  
 R. nr. 5/2019 
 Regulament privind instituţiile emitente de monedă electronică 
 M. Of. nr. 1021/19 dec. 2019   
 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/H/2019 
 Hotărâre privind interpretarea noţiunii "partid politic care are membri în Parlamentul European" 
 M. Of. nr. 192/11 mar. 2019    
 H. nr. 2/H/2019 

 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 18 alin. (3) şi art. 22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui  
 României 
 M. Of. nr. 787/27 sep. 2019    
 H. nr. 3/H/2019 

 Hotărâre privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi art. 52 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind  
 organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 
 M. Of. nr. 382/15 mai 2019    
 H. nr. 3/H/2019 
 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 
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 M. Of. nr. 811/7 oct. 2019    
 H. nr. 4/H/2019 

 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 34 alin. (1) teza a II-a coroborate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004  
 pentru alegerea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 854/22 oct. 2019    
 H. nr. 5/H/2019 
 Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 877/31 oct. 2019   
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 52/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind sancţiunile aplicate auditorilor financiari si firmelor de audit in situatia neachitării  
 cotizaţiilor datorate 
 M. Of. nr. 641/2 aug. 2019 
 Modificări: 
 - H. nr. 79/2019  (M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) 
 
 

- H. nr. 36/2021  (M. Of. nr. 307/26 mar. 2021) 

 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 1151/2019 
 Ordin pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului  
 european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat 
 M. Of. nr. 39/21 ian. 2020   
 
 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 6/2019 
 Decizie privind organizarea alegerilor organelor de conducere şi de control ale colegiilor teritoriale şi ale Colegiului Farmaciştilor din  
 România, ale membrilor comisiilor de disciplină, precum şi de aprobare a Regulamentului electoral de organizare şi desfăşurare a  

 alegerilor 
 M. Of. nr. 1048/30 dec. 2019   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 18/2CN/2019 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România 
 M. Of. nr. 707/28 aug. 2019 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 2/2CN/2021  (M. Of. nr. 99/29 ian. 2021) 

 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 6/2019 
 Decizie privind punerea în executare a unor măsuri la nivelul colegiilor teritoriale şi gestionarea mecanismului de alertă 
 M. Of. nr. 824/10 oct. 2019    
 Decizia nr. 8/2019 

 Decizie privind organizarea alegerilor organelor de conducere şi control ale colegiilor teritoriale şi ale Colegiului Medicilor din România,  
 precum şi aprobarea Regulamentului electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor 
 M. Of. nr. 986/9 dec. 2019    
 Decizia nr. 11/2019 

 Decizie privind aprobarea unor taxe pentru eliberarea documentelor solicitate de persoane care nu au calitatea de membru al Colegiului  
 Medicilor din România 
 M. Of. nr. 5/7 ian. 2020   
 
 COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA 
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Decizii 

 Decizia nr. 13/2CN/2019 
 Decizie privind procedura emiterii opiniilor de specialitate în cadrul dosarelor aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale Colegiului  
 Medicilor Stomatologi din România 
 M. Of. nr. 659/8 aug. 2019    
 Decizia nr. 14/2CN/2019 
 Decizie privind cazurile de suspendare şi de încetare a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România 
 M. Of. nr. 657/7 aug. 2019    
 Decizia nr. 15/2CN/2019 

 Decizie privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care au întrerupt exercitarea  
 profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani 
 M. Of. nr. 661/8 aug. 2019    
 Decizia nr. 16/2CN/2019 
 Decizie privind întocmirea şi eliberarea certificatului profesional curent 
 M. Of. nr. 651/6 aug. 2019    
 Decizia nr. 21/2CN/2019 

 Decizie privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din  
 România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2019-2023 
 M. Of. nr. 810/7 oct. 2019    
 Decizia nr. 24/2CN/2019 
 Decizie privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România 
 M. Of. nr. 835/15 oct. 2019 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 29/2CN/2019  (M. Of. nr. 87/6 feb. 2020) 
  
 Decizia nr. 25/2CN/2019 

 Decizie privind eliberarea avizului pentru exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României  
 de către medicii stomatologi cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European  
 sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora 
 M. Of. nr. 953/28 nov. 2019 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 5/2CN/2020  (M. Of. nr. 215/17 mar.  
 2020) 
  
 Decizia nr. 27/2CN/2019 

 Decizie privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea membrilor biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş  
 pentru mandatul 2020-2023 
 M. Of. nr. 1042/24 dec. 2019   
 
 COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2019 
 Hotărâre privind adoptarea Codului de bună practică al asistentului social 
 M. Of. nr. 1036/24 dec. 2019    
 H. nr. 147/2019 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului Naţional al Asistenţilor Sociali din România 
 M. Of. nr. 24/15 ian. 2020   
 
 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu  
 drept de liberă practică 
 M. Of. nr. 173/5 mar. 2019 
 Modificări: 
 - H. nr. 7/2019  (M. Of. nr. 570/11 iul. 2019) 
 - H. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 631/30 iul. 2019) 
 - H. nr. 8/2020  (M. Of. nr. 811/3 sep. 2020) 
 - H. nr. 52/2021  (M. Of. nr. 1000/20 oct. 2021) 
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 - H. nr. 63/2021  (M. Of. nr. 1104/19 nov. 2021) 
 - H. nr. 62/2021  (M. Of. nr. 1107/22 nov. 2021) 
  
 H. nr. 3/2019 

 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele  
 Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România 
 M. Of. nr. 273/10 apr. 2019    
 H. nr. 4/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie 
 M. Of. nr. 268/9 apr. 2019 
 Modificări: 
 - H. nr. 2/2020  (M. Of. nr. 82/26 ian. 2021) 
 
 

- H. nr. 3/2020  (M. Of. nr. 82/26 ian. 2021) 

 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Ordine 

 O. nr. 407/2019 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul  
 Concurenţei 
 M. Of. nr. 370/13 mai 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 712/2020  (M. Of. nr. 682/31 iul. 2020) 
  
 O. nr. 423/2019 

 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aprobarea indemnizaţiei de şedinţă acordate lunar membrilor Consiliului  
 Concurenţei, potrivit prevederilor art. 31 alin. (61) şi (62) din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 330/25 apr. 2019    
 O. nr. 642/2019 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă 
 M. Of. nr. 631/30 iul. 2019    
 O. nr. 1037/2019 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea  
 concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 1017/18 dec. 2019 
 Modificări: 
 - O. nr. 1077/2020  (M. Of. nr. 1158/1 dec. 2020) 
 - O. nr. 388/2021  (M. Of. nr. 617/23 iun. 2021) 
  
 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 308/2019 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul  
 European 
 M. Of. nr. 247/1 apr. 2019    
 Decizia nr. 781/2019 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României 
 M. Of. nr. 732/6 sep. 2019 
 Modificări: 
 
 

- Decizia nr. 848/2019  (M. Of. nr. 805/4 oct. 2019) 

 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 91/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii 
 M. Of. nr. 455/6 iun. 2019    
 H. nr. 103/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari 
 M. Of. nr. 527/27 iun. 2019    
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 H. nr. 114/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie a judecătorilor şi procurorilor 
 M. Of. nr. 482/13 iun. 2019    
 H. nr. 681/2019 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de  
 execuţie 
 M. Of. nr. 639/1 aug. 2019 
 Modificări: 
 - H. nr. 80/2021  (M. Of. nr. 72/22 ian. 2021) 
 - H. nr. 137/2021  (M. Of. nr. 153/15 feb. 2021) 
  
 H. nr. 817/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor 
 M. Of. nr. 845/17 oct. 2019    
 H. nr. 947/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor 
 M. Of. nr. 1004/13 dec. 2019 
 Modificări: 
 - H. nr. 527/2020  (M. Of. nr. 480/5 iun. 2020) 
  
 H. nr. 1347/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind transferul judecătorilor 
 M. Of. nr. 769/23 sep. 2019    
 H. nr. 1348/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor 
 M. Of. nr. 768/23 sep. 2019 
 Modificări: 
 - H. nr. 1032/2020  (M. Of. nr. 693/3 aug. 2020) 
 
 

- H. nr. 426/2021  (M. Of. nr. 372/9 apr. 2021) 

 
 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 19/511/2019 
 Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 31 martie 2019 
 M. Of. nr. 195/12 mar. 2019   
 
 ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 13/2019 
 Hotărâre pentru aprobarea procedurilor standard de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent  
 medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi de înregistrare  
 temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe perioada prestării  
 serviciilor în România de către aceşti profesionişti 
 M. Of. nr. 850/21 oct. 2019    
 H. nr. 16/2019 

 Hotărâre pentru aprobarea procedurilor standard de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent  
 medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi de înregistrare  
 temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe perioada prestării  
 serviciilor în România de către aceşti profesionişti 
 M. Of. nr. 850/21 oct. 2019   
 

 

 2020 
 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 8/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale 
 M. Of. nr. 766/21 aug. 2020   
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 H. nr. 12/2020 

 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei întocmirii şi depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru  
 Senat şi Camera Deputaţilor 
 M. Of. nr. 862/21 sep. 2020 
 Modificări: 
 - H. nr. 13/2020  (M. Of. nr. 869/23 sep. 2020) 
  
 H. nr. 14/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene 
 M. Of. nr. 878/25 sep. 2020    
 H. nr. 17/2020 

 Hotărâre pentru aprobarea modelelor, a dimensiunilor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea  
 Senatului şi a Camerei Deputaţilor 
 M. Of. nr. 960/19 oct. 2020    
 H. nr. 19/2020 

 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind desemnarea membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la  
 alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
 M. Of. nr. 1004/29 oct. 2020    
 H. nr. 20/2020 

 Hotărâre privind aplicarea prevederilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii  
 nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale  
 Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
 M. Of. nr. 1010/30 oct. 2020    
 H. nr. 21/2020 
 Hotărâre privind numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul României 
 M. Of. nr. 1058/11 nov. 2020    
 H. nr. 23/2020 

 Hotărâre privind aprobarea Procedurii de monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi  
 Camera Deputaţilor 
 M. Of. nr. 1098/18 nov. 2020    
 H. nr. 24/2020 

 Hotărâre privind unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, precum şi  
 modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente 
 M. Of. nr. 1099/18 nov. 2020 
 Modificări: 
 - H. nr. 29/2020  (M. Of. nr. 1152/27 nov. 2020) 
  
 H. nr. 25/2020 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din  

 procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi unele măsuri privind funcţionarea aplicaţiei informatice de  
 repartizare şi atribuire a mandatelor, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
 M. Of. nr. 1100/18 nov. 2020    
 H. nr. 29/2020 

 Hotărâre privind aprobarea implementării soluţiei tehnice de blockchain în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de  
 prevenire a votului ilegal şi în Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării,  
 precum şi pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente 
 M. Of. nr. 1152/27 nov. 2020   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 726/2020 
 Ordin privind stabilirea atribuţiilor compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente 
 M. Of. nr. 1127/24 nov. 2020   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 1/2020 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
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 aplicare 24 decembrie 2019-23 ianuarie 2020 
 M. Of. nr. 45/22 ian. 2020    
 C. nr. 2/2020 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la înfiinţarea Operei Române din Cluj 
 M. Of. nr. 109/12 feb. 2020    
 C. nr. 3/2020 
 Circulară privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută 
 M. Of. nr. 119/14 feb. 2020    
 C. nr. 4/2020 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23  
 februarie 2020 
 M. Of. nr. 119/14 feb. 2020    
 C. nr. 5/2020 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Obiecte de orfevrărie romană târzie  
 descoperite la Carsium 
 M. Of. nr. 147/25 feb. 2020    
 C. nr. 7/2020 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23  
 martie 2020 
 M. Of. nr. 217/17 mar. 2020    
 C. nr. 8/2020 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 236/23 mar. 2020    
 C. nr. 9/2020 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 aprilie-23 mai 2020 
 M. Of. nr. 256/27 mar. 2020    
 C. nr. 10/2020 

 Circulară privind ratele dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 martie - 23 aprilie 2020 
 M. Of. nr. 305/10 apr. 2020    
 C. nr. 11/2020 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 aprilie-23 mai 2020 
 M. Of. nr. 427/21 mai 2020    
 C. nr. 12/2020 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 457/29 mai 2020    
 C. nr. 13/2020 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24  
 mai-23 iunie 2020 
 M. Of. nr. 534/22 iun. 2020    
 C. nr. 14/2020 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 iunie-23 iulie 2020 
 M. Of. nr. 534/22 iun. 2020    
 C. nr. 15/2020 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 iunie-23 iulie 2020 
 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020    
 C. nr. 16/2020 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
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 M. Of. nr. 707/6 aug. 2020    
 C. nr. 17/2020 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august  
 2020 
 M. Of. nr. 730/12 aug. 2020    
 C. nr. 18/2020 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 august-23 septembrie 2020 
 M. Of. nr. 730/12 aug. 2020    
 C. nr. 19/2020 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24  
 august-23 septembrie 2020 
 M. Of. nr. 730/12 aug. 2020    
 C. nr. 20/2020 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august- 23  
 septembrie 2020 
 M. Of. nr. 839/14 sep. 2020    
 C. nr. 21/2020 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur şi a unei monede din argint cu tema 200 de ani de la naşterea lui  
 Alexandru Ioan Cuza 
 M. Of. nr. 957/19 oct. 2020    
 C. nr. 22/2020 

 Circulară privind comisioanele percepute de Banca Naţională a României titularilor de conturi în valută deschise la Banca Naţională a  
 României 
 M. Of. nr. 961/20 oct. 2020    
 C. nr. 23/2020 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24  
 septembrie-23 octombrie 2020 
 M. Of. nr. 966/20 oct. 2020    
 C. nr. 24/2020 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la înfiinţarea Universităţii Politehnica  
 Timişoara 
 M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020    
 C. nr. 25/2020 

 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de  
 aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2020 
 M. Of. nr. 1098/18 nov. 2020    
 C. nr. 26/2020 
 Circulară privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută 
 M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020    
 C. nr. 27/2020 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 140 de ani de la naşterea poetului Tudor Arghezi 
 M. Of. nr. 1166/2 dec. 2020    
 C. nr. 28/2020 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23  
 decembrie 2020 
 M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020    
 C. nr. 29/2020 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 160 de ani de la naşterea generalului Ioan Dragalina 
 M. Of. nr. 1296/28 dec. 2020   
 
 
 

Norme 
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 N. nr. 1/2020 
 Norme privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca  
 Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili 
 M. Of. nr. 1244/17 dec. 2020   
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 1/2020 
 Ordin privind deschiderea în evidenţele Băncii Naţionale a României a contului în euro pe numele Fondului de garantare a depozitelor  
 bancare 
 M. Of. nr. 217/17 mar. 2020    
 O. nr. 2/2020 

 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale  
 Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit 
 M. Of. nr. 383/13 mai 2020   
 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 2/2020 
 Regulament privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor  
 de plată 
 M. Of. nr. 115/14 feb. 2020 
 Modificări: 
 - R. nr. 2/2021  (M. Of. nr. 599/16 iun. 2021) 
  
 R. nr. 9/2020 

 Regulament privind administrarea riscului de decontare şi facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României în scopul  
 fluidizării decontării în sistemul ReGIS 
 M. Of. nr. 871/24 sep. 2020    
 R. nr. 12/2020 
 Regulament privind autorizarea instituţiilor de credit şi modificările în situaţia acestora 
 M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020   
 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2020 
 Hotărâre pentru interpretarea prevederilor art. 56 alin. (1) şi ale art. 94 alin. (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a  
 Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
 M. Of. nr. 1065/11 nov. 2020    
 H. nr. 11/2020 

 Hotărâre privind interpretarea unitară a prevederilor a rt 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei  
 publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.  
 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 715/8 aug. 2020    
 H. nr. 47/2020 

 Hotărâre privind interpretarea unitară a prevederilor art. 26 alin. (1)-(4) şi (18) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor  
 administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi  

 completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 M. Of. nr. 772/25 aug. 2020    
 H. nr. 86/2020 

 Hotărâre privind interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei  
 publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.  
 393/2004 privind Statutul aleşilor locali în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei  
 publice locale din anul 2020 de către persoana care şi-a stabilit reşedinţa după data de 4 septembrie 2020 
 M. Of. nr. 837/11 sep. 2020    
 H. nr. 111/2020 

 Hotărâre privind interpretarea unitară a prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei  
 publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.  
 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile  
 administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora 
 M. Of. nr. 863/22 sep. 2020 
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 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 65/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel  
 statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari 
 M. Of. nr. 606/10 iul. 2020    
 H. nr. 82/2020 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din  
 România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din  
 România, în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 854/17 sep. 2020    
 H. nr. 86/2020 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind depunerea candidaturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor  
 Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei  
 Auditorilor Financiari din România 
 M. Of. nr. 773/25 aug. 2020 
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 809/2 sep. 2020) 

 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi 
 M. Of. nr. 76/3 feb. 2020    
 H. nr. 3/2020 
 Hotărâre privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi 
 M. Of. nr. 76/3 feb. 2020 
 Modificări: 
 - H. nr. 5/2020  (M. Of. nr. 193/10 mar. 2020) 
  
 H. nr. 11/2020 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant  
 fiscal asistent 
 M. Of. nr. 843/15 sep. 2020 
 Modificări: 
 - H. nr. 4/2021  (M. Of. nr. 299/25 mar. 2021) 
 - H. nr. 10/2021  (M. Of. nr. 701/15 iul. 2021) 
 - H. nr. 12/2021  (M. Of. nr. 969/11 oct. 2021) 
  
 H. nr. 13/2020 

 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în  
 anul 2021 
 M. Of. nr. 1308/30 dec. 2020 
 Modificări: 
 - H. nr. 3/2021  (M. Of. nr. 128/8 feb. 2021) 
 - H. nr. 6/2021  (M. Of. nr. 265/17 mar. 2021) 
 - H. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 701/15 iul. 2021) 
 
 
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 396/2020 
 Ordin pentru aprobarea numărului de posturi aferente funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, a criteriilor şi a  
 metodologiei de selecţie, precum şi a condiţiilor în care personalul care ocupă aceste funcţii îşi desfăşoară activitatea în cadrul Casei  
 Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 M. Of. nr. 254/27 mar. 2020    
 O. nr. 540/2020 

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru  
 aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de  
 urgenţă 
 M. Of. nr. 415/19 mai 2020 
 Modificări: 
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 - O. nr. 647/2020  (M. Of. nr. 441/26 mai 2020) 
 - O. nr. 722/2020  (M. Of. nr. 502/12 iun. 2020) 
 - O. nr. 748/2020  (M. Of. nr. 565/29 iun. 2020) 
  
 O. nr. 973/2020 

 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori generali ai Casei Naţionale  
 de Asigurări de Sănătate şi ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru  
 îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de directori generali şi încheierea  
 contractelor de management, situaţiile în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum şi procedura de evaluare a  
 performanţelor profesionale ale acestora 
 M. Of. nr. 911/7 oct. 2020    
 O. nr. 1192/2020 

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii  
 coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 
 M. Of. nr. 1259/18 dec. 2020 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 442/2021  (M. Of. nr. 364/8 apr. 2021) - modifică titlul 

 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 2/2020 
 Decizie pentru aprobarea Procedurii privind transferul membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt  
 colegiu teritorial 
 M. Of. nr. 164/28 feb. 2020   
 
 COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 10/2CN/2020 
 Decizie privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea membrilor consiliului teritorial şi ai biroului executiv ale Colegiului  
 Medicilor Stomatologi Timiş pentru mandatul 2020-2023 
 M. Of. nr. 180/5 mar. 2020    
 Decizia nr. 14/2CN/2020 
 Decizie pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activităţii în cabinetele stomatologice 
 M. Of. nr. 401/15 mai 2020   
 
 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 5/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului  
 Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România 
 M. Of. nr. 77/25 ian. 2021   
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Ordine 

 O. nr. 59/2020 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-541 din  
 Legea concurenţei nr. 21/1996 
 M. Of. nr. 57/29 ian. 2020    
 O. nr. 386/2020 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care  
 trebuie rambursat sau recuperat 
 M. Of. nr. 375/11 mai 2020    
 O. nr. 654/2020 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului de stabilire a procedurii şi a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic de  
 către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar 
 M. Of. nr. 552/26 iun. 2020   
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
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Hotărâri 

 H. nr. 188/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii 
 M. Of. nr. 179/4 mar. 2020    
 H. nr. 219/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii 
 M. Of. nr. 226/20 mar. 2020   
 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE 

 
 

Norme 

 N. nr. 1/2020 
 Normă privind informarea deponenţilor de către instituţiile de credit 
 M. Of. nr. 31/12 ian. 2021   
 
 ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 4/2020 
 Hotărâre pentru aprobarea structurii şi a informaţiilor din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi  
 asistenţilor medicali din România 
 M. Of. nr. 582/2 iul. 2020 
 Modificări: 
 - H. nr. 24/2020  (M. Of. nr. 1032/5 nov. 2020) 
  
 H. nr. 5/2020 
 Hotărâre privind eliberarea avizului anual 
 M. Of. nr. 861/21 sep. 2020    
 H. nr. 25/2020 

 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor  
 Medicali din România nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al  
 Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România si a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor  
 Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România 
 M. Of. nr. 1229/15 dec. 2020   
 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 58/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român 
 M. Of. nr. 831/10 sep. 2020    
 H. nr. 61/2020 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului Casei de Pensii a Notarilor Publici din România 
 M. Of. nr. 904/6 oct. 2020   
 

 

 2021 
 
 ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 4/2021 
 Hotărâre privind aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare 
 M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021   
 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 
 M. Of. nr. 580/9 iun. 2021    
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 H. nr. 3/2021 

 Hotărâre privind întocmirea, verificarea şi circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie  
 2021 
 M. Of. nr. 600/16 iun. 2021    
 H. nr. 4/2021 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului listei electorale permanente, modelului listei electorale suplimentare, modelului extrasului de pe lista  
 electorală permanentă şi suplimentară, modelului ştampilei biroului electoral de circumscripţie, modelului ştampilei de control a secţiei de  
 votare, modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT" şi a modelului timbrului autocolant care vor fi utilizate la referendumurile locale 
 M. Of. nr. 710/19 iul. 2021    
 H. nr. 6/2021 

 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 26 septembrie  
 2021 din municipiul Buzău, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 796/18 aug. 2021    
 H. nr. 7/2021 

 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 26 septembrie  
 2021 din comuna Ţinteşti, judeţul Buzău 
 M. Of. nr. 811/24 aug. 2021    
 H. nr. 8/2021 

 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 12 septembrie  
 2021 din comuna Abrămuţ, judeţul Bihor 
 M. Of. nr. 813/25 aug. 2021    
 H. nr. 9/2021 

 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 26 septembrie  
 2021 din municipiul Codlea, judeţul Braşov 
 M. Of. nr. 871/10 sep. 2021    
 H. nr. 10/2021 

 Hotărâre pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor  
 acreditate la referendumurile locale 
 M. Of. nr. 1146/2 dec. 2021   
 
 
 

Instrucţiuni 

 I. nr. 1/2021 
 Instrucţiuni privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021 
 M. Of. nr. 562/2 iun. 2021    
 I. nr. 2/2021 

 Instrucţiune privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale  
 parţiale din data de 27 iunie 2021 
 M. Of. nr. 598/16 iun. 2021   
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 

Circulare 

 C. nr. 1/2021 
 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 decembrie  
 2020-23 ianuarie 2021 
 M. Of. nr. 49/15 ian. 2021    
 C. nr. 2/2021 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 49/15 ian. 2021     
 C. nr. 3/2021 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2021 
 M. Of. nr. 68/21 ian. 2021    
 C. nr. 4/2021 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint şi a unei monede din alamă pentru colecţionare cu tema 50 de  
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 ani de la înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei 
 M. Of. nr. 85/27 ian. 2021    
 C. nr. 5/2021 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23  
 februarie 2021 
 M. Of. nr. 159/16 feb. 2021    
 C. nr. 6/2021 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la naşterea Mitropolitului Bartolomeu  
 Anania 
 M. Of. nr. 195/26 feb. 2021    
 C. nr. 7/2021 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la încheierea unificării monetare 
 M. Of. nr. 252/12 mar. 2021    
 C. nr. 8/2021 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23  
 martie 2021 
 M. Of. nr. 255/15 mar. 2021    
 C. nr. 9/2021 

 Circulară  privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur, argint, tombac cuprat şi alamă pentru colecţionare cu tema 200  
 de ani de la Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu 
 M. Of. nr. 350/6 apr. 2021    
 C. nr. 10/2021 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23  
 aprilie 2021 
 M. Of. nr. 401/16 apr. 2021    
 C. nr. 11/2021 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Theodor Pallady 
 M. Of. nr. 429/23 apr. 2021    
 C. nr. 12/2021 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai  
 2021 
 M. Of. nr. 516/18 mai 2021    
 C. nr. 13/2021 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din alamă pentru colecţionare cu tema Campionatul European de Fotbal  
 2020 
 M. Of. nr. 578/8 iun. 2021    
 C. nr. 14/2021 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de relaţii diplomatice între România şi  
 Japonia 
 M. Of. nr. 643/30 iun. 2021    
 C. nr. 15/2021 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie  
 2021 
 M. Of. nr. 703/15 iul. 2021    
 C. nr. 16/2021 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 200 de ani de la naşterea lui Ion C. Brătianu 
 M. Of. nr. 725/23 iul. 2021     
 C. nr. 17/2021 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august  
 2021 
 M. Of. nr. 783/13 aug. 2021    
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 C. nr. 18/2021 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 500 de ani de la Scrisoarea lui Neacşu din  
 Câmpulung, cel mai vechi document păstrat scris în limba română 
 M. Of. nr. 852/7 sep. 2021    
 C. nr. 19/2021 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din argint şi din tombac cuprat cu tema 100 de ani de la înfiinţarea  
 Institutului "Cantacuzino" 
 M. Of. nr. 945/4 oct. 2021    
 C. nr. 20/2021 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 954/6 oct. 2021    
 C. nr. 21/2021 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23  
 octombrie 2021 
 M. Of. nr. 972/12 oct. 2021    
 C. nr. 22/2021 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de  
 aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2021 
 M. Of. nr. 972/12 oct. 2021    
 C. nr. 23/2021 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni cu tema 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României şi a unei  
 replici proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru 
 M. Of. nr. 993/18 oct. 2021    
 C. nr. 24/2021 

 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la înfiinţarea Operei Naţionale din  
 Bucureşti 
 M. Of. nr. 1067/8 nov. 2021    
 C. nr. 25/2021 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 M. Of. nr. 1073/9 nov. 2021    
 C. nr. 26/2021 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23  
 noiembrie 2021 
 M. Of. nr. 1107/22 nov. 2021    
 C. nr. 27/2021 

 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de  
 aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 1107/22 nov. 2021    
 C. nr. 28/2021 

 Circulară privind punerea în circulaţie a unei bancnote cu valoarea nominală de 20 lei şi lansarea în circuitul numismatic a unei replici pe  
 suport de polimer după prima bancnotă de 20 lei emisă de Banca Naţională a României în anul 1881 
 M. Of. nr. 1125/25 nov. 2021    
 C. nr. 29/2021 
 Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 200 de ani de la naşterea lui Vasile Alecsandri 
 M. Of. nr. 1193/16 dec. 2021    
 C. nr. 30/2021 

 Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23  
 decembrie 2021 
 M. Of. nr. 1193/16 dec. 2021   
 
 
 
 

Ordine 

 O. nr. 7/2021 
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 Ordin privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică  
 (O-SII) 
 M. Of. nr. 1174/13 dec. 2021   
 
 
 

Regulamente 

 R. nr. 4/2021 
 Regulament privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României 
 M. Of. nr. 1163/8 dec. 2021    
 R. nr. 6/2021 

 Regulament privind condiţiile necesare pentru a beneficia de exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă potrivit art. 33 alin. (6)  
 din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a  
 Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi  
 sigure de comunicare 
 M. Of. nr. 60/19 ian. 2022   
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2021 
 Hotărâre privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot  
 la distanţă, în data de 17 aprilie 2021 
 M. Of. nr. 416/20 apr. 2021    
 H. nr. 31/2021 

 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România prin vot la distanţă în  
 data de 17 aprilie 2021 
 M. Of. nr. 257/15 mar. 2021    
 H. nr. 122/2021 

 Hotărâre privind suspendarea calculării penalităţilor de întârziere aferente neachitării cotizaţiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor  
 Financiari din România 
 M. Of. nr. 1213/21 dec. 2021   
 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 1/2021 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal  
 asistent în anul 2021 
 M. Of. nr. 124/5 feb. 2021    
 H. nr. 2/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021 
 M. Of. nr. 124/5 feb. 2021 
 Modificări: 
 - H. nr. 9/2021  (M. Of. nr. 701/15 iul. 2021) 
  
 H. nr. 5/2021 
 Hotărâre privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali 
 M. Of. nr. 291/23 mar. 2021    
 H. nr. 11/2021 

 Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie  
 2021 
 M. Of. nr. 886/15 sep. 2021 
 Modificări: 
 - H. nr. 12/2021  (M. Of. nr. 969/11 oct. 2021) 
  
 H. nr. 14/2021 
 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali 
 M. Of. nr. 1230/27 dec. 2021   
 
 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 Regulamente 
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 R. nr. 26/2021 
 Regulament privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri 
 M. Of. nr. 368/9 apr. 2021   
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 641/2021 
 Ordin privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile  
 spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al  
 datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
 M. Of. nr. 672/7 iul. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 40/2022  (M. Of. nr. 79/26 ian. 2022) 
  
 O. nr. 705/2021 

 Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi  
 medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 M. Of. nr. 731/26 iul. 2021 
 Modificări: 
 - O. nr. 778/2021  (M. Of. nr. 805/23 aug. 2021) 
 - O. nr. 849/2021  (M. Of. nr. 902/21 sep. 2021) 
 - O. nr. 1148/2021  (M. Of. nr. 1/3 ian. 2022) 
 - O. nr. 45/2022  (M. Of. nr. 79/26 ian. 2022) 
  
 O. nr. 887/2021 

 Ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi  
 tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în  
 ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 M. Of. nr. 930/29 sep. 2021 
 Modificări: 
 
 

- O. nr. 981/2021  (M. Of. nr. 1096/17 nov. 2021) 

 
 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE 

 
 

Ordine 

 O. nr. 768/2021 
 Ordin privind desemnarea Direcţiei relaţii internaţionale din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice ca structură competentă să  
 coordoneze aplicarea procedurii de calcul şi transfer al drepturilor de pensie ale funcţionarilor Uniunii Europene 
 M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021   
 
 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 4/2021 
 Decizie privind avizarea certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România 
 M. Of. nr. 1186/15 dec. 2021    
 Decizia nr. 5/2021 
 Decizie privind aprobarea procedurii de control şi evaluare a unităţilor farmaceutice cu privire la Regulile de bună practică farmaceutică 
 M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021   
 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 8/2021 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului de Solidaritate a Medicilor 
 M. Of. nr. 727/23 iul. 2021    
 Decizia nr. 11/2021 

 Decizie pentru stabilirea procedurii de consultare şi efectuare a fotocopiilor din dosarele disciplinare aflate pe rolul şi în arhiva Comisiei  
 de jurisdicţie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi a Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor din  
 România 
 M. Of. nr. 978/13 oct. 2021    
 Decizia nr. 12/2021 

 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea anchetei disciplinare la nivelul colegiilor teritoriale şi, respectiv, al  
 Colegiului Medicilor din România 
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 M. Of. nr. 123/7 feb. 2022    
 
 COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 1/1AGN/2021 
 Decizie privind organizarea şi desfăşurarea în sistem on-line a şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi  
 din România 
 M. Of. nr. 142/11 feb. 2021    
 Decizia nr. 3/2CN/2021 

 Decizie privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea membrilor consiliului teritorial şi ai biroului executiv ale Colegiului  
 Medicilor Stomatologi Timiş pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023 
 M. Of. nr. 106/1 feb. 2021    
 Decizia nr. 6/1AGN/2021 
 Decizie privind adoptarea Codului deontologic al medicului stomatolog 
 M. Of. nr. 833/31 aug. 2021    
 Decizia nr. 10/2CN/2021 

 Decizie privind organizarea şi desfăşurarea on-line a şedinţelor Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din  
 România 
 M. Of. nr. 181/23 feb. 2021    
 Decizia nr. 16/2CN/2021 

 Decizie privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare  
 a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie  
 medicală continuă adresate medicilor stomatologi 
 M. Of. nr. 1157/6 dec. 2021   
 
 COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 92/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România 
 M. Of. nr. 48/17 ian. 2022   
 
 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 3/2021 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurii de organizare la distanţă a Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021    
 H. nr. 4/2021 

 Hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei de alegeri a convenţiilor filialelor teritoriale ale  
 Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de COVID-1 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021    
 H. nr. 25/2021 
 Hotărâre privind modul de determinare a numărului membrilor Comitetului filialei teritoriale 
 M. Of. nr. 668/7 iul. 2021    
 H. nr. 36/2021 

 Hotărâre privind aprobarea Standardelor pentru activitatea de expertiză psihologică şi a Procedurii de înscriere în Registrul experţilor  
 psihologi 
 M. Of. nr. 838/2 sep. 2021    
 H. nr. 60/2021 

 Hotărâre privind aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi  
 psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă  
 pentru copii" 
 M. Of. nr. 1114/23 nov. 2021    
 H. nr. 61/2021 

 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii  
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 profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist 
 M. Of. nr. 1159/7 dec. 2021    
 H. nr. 72/2021 

 Hotărâre privind conţinutul şi forma diplomelor şi certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională ale psihologilor cu  
 drept de liberă practică 
 M. Of. nr. 52/18 ian. 2022   
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
 

Ordine 

 O. nr. 25/2021 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 662 alin. (2) lit. f) şi alin.  
 (22) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport  
 naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare 
 M. Of. nr. 71/22 ian. 2021    
 O. nr. 26/2021 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Supraveghere din  
 Domeniul Feroviar 
 M. Of. nr. 82/26 ian. 2021    
 O. nr. 388/2021 

 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru  
 contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei  
 nr. 1.037/2019 
 M. Of. nr. 617/23 iun. 2021    
 O. nr. 927/2021 

 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul  
 Feroviar 
 M. Of. nr. 1222/23 dec. 2021    
 O. nr. 1013/2021 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de supraveghere din domeniul naval 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2022   
 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 

Decizii 

 Decizia nr. 119/2021 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 
 M. Of. nr. 578/8 iun. 2021   
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 102/2021 
 Hotărâre privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ 
 M. Of. nr. 625/25 iun. 2021 
 Modificări: 
 - H. nr. 148/2021  (M. Of. nr. 1016/25 oct. 2021) 
  
 H. nr. 119/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii 
 M. Of. nr. 708/16 iul. 2021    
 H. nr. 120/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură 
 M. Of. nr. 709/16 iul. 2021    
 H. nr. 272/2021 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate  
 Organizată şi Terorism 
 M. Of. nr. 431/23 apr. 2021    
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 H. nr. 960/2021 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta  
 Curte de Casaţie şi Justiţie 
 M. Of. nr. 717/21 iul. 2021    
 H. nr. 1113/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor 
 M. Of. nr. 988/15 oct. 2021   
 
 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 21/123/2021 
 Hotărâre privind completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a 
 M. Of. nr. 481/10 mai 2021    
 H. nr. 21/619/2021 
 Hotărâre privind completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a 
 M. Of. nr. 614/22 iun. 2021   
 
 ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 10/2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă 
 M. Of. nr. 404/16 apr. 2021   
 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 
 

Hotărâri 

 H. nr. 2/2021 
 Hotărâre privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 25/2021 şi aprobarea unor  
 modificări şi completări ale Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor  
 Publici din România nr. 10/2014 
 M. Of. nr. 1176/13 dec. 2021    
 H. nr. 5/2021 

 Hotărâre pentru ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 19/2019 privind modificarea  
 Hotărârii Congresului notarilor publici din România nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din  
 România 
 M. Of. nr. 1176/13 dec. 2021   
 



CAPITOLUL 2 
 

ACTE NORMATIVE MODIFICATOARE  
EMISE DE AUTORITĂŢILE PUBLICE CENTRALE 
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 2.1. DECRETE-LEGI 

 
 
 1989 
 
 
 D.-L. nr. 1/1989 
 M. Of. nr. 4/27 dec. 1989 - modifică L. nr. 15/1968 

 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. IV/2006  (M. Of. nr. 288/30 mar. 2006) 

 (v. Decizia I.C.C.J. nr. IV/2006 - M. Of. nr. 288/30 mar. 2006) 
 
 D.-L. nr. 9/1989 
 M. Of. nr. 9/31 dec. 1989 - modifică D.(L.) nr. 1655/1864 
 - modifică D. nr. 210/1960 
 - modifică L. nr. 15/1968 
 - abrogă parţial L. nr. 59/1974 

 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. IV/2006  (M. Of. nr. 288/30 mar. 2006) 

 (v. Decizia I.C.C.J. nr. IV/2006 - M. Of. nr. 288/30 mar. 2006) 
 

 1990 
 
 
 D.-L. nr. 86/1990 
 M. Of. nr. 30/22 feb. 1990 - modifică D. nr. 233/23 febr. 1949     
 D.-L. nr. 97/1990 
 M. Of. nr. 37/20 mar. 1990 - modifică D. nr. 270 (L. nr. 23)/1979     
 D.-L. nr. 132/1990 
 M. Of. nr. 55/25 apr. 1990 - modifică D. nr. 46 (L. nr. 17)/1982     
 D.-L. nr. 147/1990 
 M. Of. nr. 66/12 mai 1990 - modifică L. nr. 10/1972 
 - modifică D. nr. 413 (L. nr. 38)/1979    
 D.-L. nr. 148/1990 
 M. Of. nr. 66/12 mai 1990 - modifică D. nr. 194/1980     
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 2.2. LEGI 
 
 
 1991 
 
 
 L. nr. 41/1991 
 M. Of. nr. 120/4 iun. 1991 - modifică L. nr. 31/1990     
 L. nr. 44/1991 
 M. Of. nr. 142/11 iul. 1991 - modifică L. nr. 31/1990     
 L. nr. 45/1991 
 M. Of. nr. 142/11 iul. 1991 - modifică D. nr. 203 (L. nr. 76)/1974     
 L. nr. 48/1991 
 M. Of. nr. 147/17 iul. 1991 - modifică L. nr. 4/1953     
 L. nr. 59/1991 
 M. Of. nr. 187/18 sep. 1991 - modifică D.-L. nr. 118/1990     
 1992 
 
 
 L. nr. 22/1992 
 M. Of. nr. 44/18 mar. 1992 - modifică D.-L. nr. 118/1990     
 L. nr. 55/1992 
 M. Of. nr. 119/4 iun. 1992 - modifică L. nr. 49/1991     
 L. nr. 78/1992 
 M. Of. nr. 178/28 iul. 1992 - modifică L. nr. 31/1990     
 1993 
 
 
 L. nr. 24/1993 
 M. Of. nr. 94/15 mai 1993 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 33/1993 
 M. Of. nr. 125/11 iun. 1993 - modifică L. nr. 40/1991 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 129/17 iun. 1993) - rectifică anexa nr. 8   
 L. nr. 53/1993 
 M. Of. nr. 157/12 iul. 1993 - modifică D.-L. nr. 118/1990     
 L. nr. 59/1993 
 M. Of. nr. 177/26 iul. 1993 - modifică Decret/9 sept. 1865 
 - modifică L. nr. 4/1953 
 - modifică L. nr. 29/1990 
 - modifică L. nr. 94/1992 

 Modificări: 
 - L. nr. 65/1993  (M. Of. nr. 241/7 oct. 1993) 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 9/1994  (M. Of. nr. 326/25 nov. 1994) - art. V alin. 7 în măsura în care se aplică hotărârilor definitive pronunţate în materia Legii fondului funciar nr. 18/1991,  
 anterior datei de 26 iulie 1992 
 - D.C.C. nr. 131/1994  (M. Of. nr. 34/15 feb. 1995) - dispoziţiile art. V alin. 6 sunt neconstituţionale, în măsura în care acestea se aplică hotărârilor definitive pronunţate  
 anterior datei de 26 iulie 1992. 

 
 

(v. D.C.C. nr. 9/1994 - M. Of. nr. 326/25 nov. 1994, D.C.C. nr. 131/1994 - M. Of. nr. 34/15 feb. 1995) 

 L. nr. 65/1993 
 M. Of. nr. 241/7 oct. 1993 - modifică Decret/9 sept. 1865 
 - modifică L. nr. 4/1953 
 - completează L. nr. 59/1993     
 1994 
 
 
 L. nr. 5/1994 
 M. Of. nr. 46/22 feb. 1994 - modifică L. nr. 60/1993     
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 L. nr. 54/1994 
 M. Of. nr. 181/15 iul. 1994 - modifică L. nr. 22/1969      
 L. nr. 55/1994 
 M. Of. nr. 181/15 iul. 1994 - modifică L. nr. 4/1993     
 L. nr. 66/1994 
 M. Of. nr. 188/22 iul. 1994 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 67/1994 
 M. Of. nr. 188/22 iul. 1994 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 76/1994 
 M. Of. nr. 196/29 iul. 1994 - modifică L. nr. 85/1992     
 L. nr. 90/1994 
 M. Of. nr. 305/28 oct. 1994 - modifică D.-L. nr. 118/1990     
 L. nr. 104/1994 
 M. Of. nr. 328/28 nov. 1994 - modifică L. nr. 2/1968     
 1995 
 
 
 L. nr. 11/1995 
 M. Of. nr. 12/24 ian. 1995 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 24/1995 
 M. Of. nr. 65/10 apr. 1995 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 35/1995 
 M. Of. nr. 84/4 mai 1995 - modifică L. nr. 68/1994     
 L. nr. 39/1995 
 M. Of. nr. 95/19 mai 1995 - modifică D.-L. nr. 118/1990     
 L. nr. 72/1995 
 M. Of. nr. 139/6 iul. 1995 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 86/1995 
 M. Of. nr. 214/20 sep. 1995 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 116/1995 
 M. Of. nr. 284/8 dec. 1995 - modifică L. nr. 76/1995     
 1996 
 
 
 L. nr. 12/1996 
 M. Of. nr. 63/28 mar. 1996 - modifică L. nr. 3/1992     
 L. nr. 22/1996 
 M. Of. nr. 78/18 apr. 1996 - modifică L. nr. 78/1995     
 L. nr. 35/1996 
 M. Of. nr. 102/20 mai 1996 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 63/1996 
 M. Of. nr. 140/5 iul. 1996 - modifică D.-L. nr. 118/1990     
 L. nr. 69/1996 
 M. Of. nr. 150/17 iul. 1996 - modifică L. nr. 82/1993     
 L. nr. 85/1996 
 M. Of. nr. 151/17 iul. 1996 - modifică O.G. nr. 39/1994     
 L. nr. 89/1996 
 M. Of. nr. 150/17 iul. 1996 - modifică L. nr. 92/1992     
 L. nr. 125/1996 
 M. Of. nr. 259/24 oct. 1996 - modifică L. nr. 50/1991 
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 L. nr. 132/1996 
 M. Of. nr. 271/31 oct. 1996 - modifică L. nr. 61/1991      
 1997 
 
 
 L. nr. 57/1997 
 M. Of. nr. 68/17 apr. 1997 - modifică L. nr. 75/1995     
 L. nr. 79/1997 
 M. Of. nr. 87/12 mai 1997 - modifică L. nr. 85/1992     
 L. nr. 127/1997 
 M. Of. nr. 148/10 iul. 1997 - modifică L. nr. 53/1991     
 L. nr. 131/1997 
 M. Of. nr. 159/17 iul. 1997 - modifică L. nr. 75/1995     
 L. nr. 138/1997 
 M. Of. nr. 170/25 iul. 1997 - modifică L. nr. 47/1992     
 L. nr. 142/1997 
 M. Of. nr. 170/25 iul. 1997 - modifică L. nr. 92/1992 
 - modifică L. nr. 56/1993   
 L. nr. 144/1997 
 M. Of. nr. 172/28 iul. 1997 - modifică L. nr. 33/1996     
 L. nr. 160/1997 
 M. Of. nr. 288/24 oct. 1997 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 165/1997 
 M. Of. nr. 288/24 oct. 1997 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 167/1997 
 M. Of. nr. 288/24 oct. 1997 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 168/1997 
  M. Of. nr. 288/24 oct. 1997 
  

 1998 
 
 
 L. nr. 10/1998 
 M. Of. nr. 15/19 ian. 1998 - modifică L. nr. 124/1994     
 L. nr. 12/1998 
 M. Of. nr. 15/19 ian. 1998 - modifică L. nr. 26/1990     
 L. nr. 16/1998 
 M. Of. nr. 8/13 ian. 1998 - modifică L. nr. 111/1996     
 L. nr. 17/1998 
 M. Of. nr. 12/16 ian. 1998 - modifică O.G. nr. 39/1994     
 L. nr. 18/1998 
 M. Of. nr. 13/16 ian. 1998 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 103/1998 
 M. Of. nr. 198/28 mai 1998 - modifică O.U.G. nr. 30/1997     
 L. nr. 124/1998 
 M. Of. nr. 227/22 iun. 1998 - modifică L. nr. 41/1994     
 L. nr. 125/1998 
 M. Of. nr. 229/24 iun. 1998 - completează L. nr. 35/1997     
 L. nr. 181/1998 
 M. Of. nr. 389/14 oct. 1998 - modifică L. nr. 14/1992     
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 L. nr. 194/1998 
 M. Of. nr. 405/23 oct. 1998 - modifică L. nr. 80/1992     
 L. nr. 204/1998 
 M. Of. nr. 429/12 nov. 1998 - modifică L. nr. 2/1968      
 L. nr. 205/1998 
 M. Of. nr. 429/12 nov. 1998 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 211/1998 
 M. Of. nr. 432/16 nov. 1998 - modifică O.G. nr. 20/1992     
 L. nr. 212/1998 
 M. Of. nr. 438/18 nov. 1998 - modifică O.G. nr. 20/1992     
 L. nr. 261/1998 
 M. Of. nr. 523/31 dec. 1998 - modifică L. nr. 61/1993     
 1999 
 
 
 L. nr. 23/1999 
 M. Of. nr. 35/28 ian. 1999 - modifică L. nr. 4/1953 
  - modifică L. nr. 119/1996 

 L. nr. 43/1999 
 M. Of. nr. 130/31 mar. 1999 - modifică L. nr. 54/1993     
 L. nr. 72/1999 
 M. Of. nr. 195/5 mai 1999 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 80/1999 
 M. Of. nr. 207/13 mai 1999 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 145/1999 
 M. Of. nr. 439/9 sep. 1999 - modifică L. nr. 114/1996     
 L. nr. 192/1999 
 M. Of. nr. 611/14 dec. 1999 - modifică L. nr. 21/1991     
 L. nr. 194/1999 
 M. Of. nr. 628/23 dec. 1999 - modifică L. nr. 68/1994     
 L. nr. 204/1999 
 M. Of. nr. 646/30 dec. 1999 - modifică L. nr. 94/1992     
 2000 
 
 
 L. nr. 2/2000 
 M. Of. nr. 16/18 ian. 2000 - modifică L. nr. 61/1991     
 L. nr. 58/2000 
 M. Of. nr. 180/26 apr. 2000 - modifică L. nr. 199/1998     
 L. nr. 122/2000 
 M. Of. nr. 323/11 iul. 2000 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 123/2000 
 M. Of. nr. 323/11 iul. 2000 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 127/2000 
 M. Of. nr. 345/25 iul. 2000 - modifică L. nr. 31/1990     
 L. nr. 131/2000 
 M. Of. nr. 345/25 iul. 2000 - modifică L. nr. 71/1995     
 L. nr. 132/2000 
 M. Of. nr. 345/25 iul. 2000 - modifică L. nr. 44/1994     
 L. nr. 135/2000 
 M. Of. nr. 345/25 iul. 2000 - modifică L. nr. 44/1994 
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 L. nr. 138/2000 
 M. Of. nr. 353/28 iul. 2000 - modifică L. nr. 1/1998     
 L. nr. 172/2000 
 M. Of. nr. 516/20 oct. 2000 - modifică L. nr. 2/1968     
 
 L. nr. 179/2000 
 M. Of. nr. 519/23 oct. 2000 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 180/2000 
 M. Of. nr. 519/23 oct. 2000 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 181/2000 
 M. Of. nr. 519/23 oct. 2000 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 191/2000 
 M. Of. nr. 545/3 nov. 2000 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 201/2000 
 M. Of. nr. 571/16 nov. 2000 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 220/2000 
 M. Of. nr. 617/30 nov. 2000 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 221/2000 
 M. Of. nr. 617/30 nov. 2000 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 223/2000 
 M. Of. nr. 617/30 nov. 2000 - modifică L. nr. 2/1968     
 2001 
 
 
 L. nr. 43/2001 
 M. Of. nr. 124/13 mar. 2001 - modifică L. nr. 15/1998     
 L. nr. 171/2001 
 M. Of. nr. 184/11 apr. 2001 - modifică L. nr. 31/1996     
 L. nr. 298/2001 
 M. Of. nr. 313/12 iun. 2001 - modifică L. nr. 11/1991     
 L. nr. 343/2001 
 M. Of. nr. 370/9 iul. 2001 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 405/2001 
 M. Of. nr. 393/18 iul. 2001 - modifică L. nr. 2/1992     
 L. nr. 453/2001 
 M. Of. nr. 431/1 aug. 2001 - modifică L. nr. 50/1991 
 - modifică L. nr. 137/1995 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 712/8 nov. 2001) - rectifică art. I punctul 16, punctul 26 şi anexa nr. 1   
 L. nr. 460/2001 
 M. Of. nr. 428/31 iul. 2001 - modifică O.G. nr. 20/1994     
 L. nr. 464/2001 
 M. Of. nr. 423/30 iul. 2001 - modifică L. nr. 126/1995     
 L. nr. 545/2001 
 M. Of. nr. 659/19 oct. 2001 - modifică L. nr. 18/1991     
 L. nr. 562/2001 
  M. Of. nr. 688/30 oct. 2001 
  
 L. nr. 580/2001 
 M. Of. nr. 702/5 nov. 2001 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 581/2001 



 
M. Of. nr. 702/5 nov. 2001 - modifică L. nr. 2/1968 
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 L. nr. 614/2001 
 M. Of. nr. 716/9 nov. 2001 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 763/2001 
 M. Of. nr. 23/16 ian. 2002 - modifică L. nr. 91/1996     
 L. nr. 796/2001 
 M. Of. nr. 20/15 ian. 2002 - modifică L. nr. 2/1968      
 2002 
 
 
 L. nr. 2/2002 
 M. Of. nr. 44/22 ian. 2002 - modifică O.U.G. nr. 13/1997     
 L. nr. 25/2002 
 M. Of. nr. 59/28 ian. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 36/2002 
 M. Of. nr. 77/31 ian. 2002 - modifică L. nr. 17/1990 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 702/26 sep. 2002) - rectifică art. I punctul 20   
 L. nr. 38/2002 
 M. Of. nr. 75/31 ian. 2002 - modifică L. nr. 45/1994     
 L. nr. 46/2002 
 M. Of. nr. 75/31 ian. 2002 - modifică L. nr. 92/1992     
 L. nr. 65/2002 
 M. Of. nr. 52/25 ian. 2002 - modifică L. nr. 193/2000     
 L. nr. 77/2002 
 M. Of. nr. 104/7 feb. 2002 - modifică L. nr. 94/1992     
 L. nr. 103/2002 
 M. Of. nr. 185/18 mar. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 104/2002 
 M. Of. nr. 185/18 mar. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 105/2002 
 M. Of. nr. 185/18 mar. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 167/2002 
 M. Of. nr. 254/16 apr. 2002 - modifică L. nr. 44/1994 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 676/11 sep. 2002) - rectifică art. I punctul 5   
 L. nr. 169/2002 
 M. Of. nr. 261/18 apr. 2002 - modifică L. nr. 15/1968 
 - modifică L. nr. 29/1968 
 - modifică L. nr. 61/1991 
 - modifică O.U.G. nr. 25/1997 
 - modifică L. nr. 143/2000     
 L. nr. 181/2002 
 M. Of. nr. 268/22 apr. 2002 - modifică L. nr. 35/1997     
 L. nr. 199/2002 
 M. Of. nr. 267/22 apr. 2002 - modifică O.U.G. nr. 9/2001     
 L. nr. 203/2002 
 M. Of. nr. 340/22 mai 2002 - modifică L. nr. 64/1991 
 - modifică L. nr. 146/1997 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 478/4 iul. 2002) - rectifică art. I punctul 3, punctul 10, punctul 40 şi punctul 65   
 L. nr. 229/2002 
 M. Of. nr. 290/29 apr. 2002 - modifică L. nr. 33/1996     
 L. nr. 253/2002 



 
M. Of. nr. 334/20 mai 2002 - modifică L. nr. 115/1999 
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 L. nr. 257/2002 
 M. Of. nr. 309/10 mai 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 283/2002 
 M. Of. nr. 368/31 mai 2002 - modifică L. nr. 148/2000     
 L. nr. 319/2002 
 M. Of. nr. 380/5 iun. 2002 - modifică O.G. nr. 105/1999     
 L. nr. 331/2002 
 M. Of. nr. 402/11 iun. 2002 - modifică L. nr. 2/1968      
 L. nr. 352/2002 
 M. Of. nr. 402/11 iun. 2002 - modifică L. nr. 29/2000     
 L. nr. 353/2002 
 M. Of. nr. 425/18 iun. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 358/2002 
 M. Of. nr. 476/3 iul. 2002 - modifică L. nr. 16/1996 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 39/2006  (M. Of. nr. 486/5 iun. 2006) - abrogă art.II   
 L. nr. 389/2002 
 M. Of. nr. 469/1 iul. 2002 - modifică L. nr. 18/1991 
 - modifică L. nr. 1/2000 
 - modifică O.G. nr. 69/2000    
 L. nr. 429/2002 
 M. Of. nr. 497/10 iul. 2002 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001   
 L. nr. 430/2002 
 M. Of. nr. 497/10 iul. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 431/2002 
 M. Of. nr. 497/10 iul. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 432/2002 
 M. Of. nr. 497/10 iul. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 478/2002 
 M. Of. nr. 537/23 iul. 2002 - modifică L. nr. 80/1995     
 L. nr. 479/2002 
 M. Of. nr. 523/18 iul. 2002 - modifică L. nr. 119/1996     
 L. nr. 489/2002 
 M. Of. nr. 578/5 aug. 2002 - modifică L. nr. 51/1995     
 L. nr. 492/2002 
 M. Of. nr. 522/18 iul. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 494/2002 
 M. Of. nr. 504/12 iul. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 497/2002 
 M. Of. nr. 522/18 iul. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 508/2002 
 M. Of. nr. 582/6 aug. 2002 - modifică H.G. nr. 340/1992 
 - modifică O.G. nr. 125/1998 
 - modifică L. nr. 178/2000     
 L. nr. 530/2002 
 M. Of. nr. 720/3 oct. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 531/2002 
 M. Of. nr. 720/3 oct. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 532/2002 



 
M. Of. nr. 720/3 oct. 2002 - modifică L. nr. 2/1968 
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 L. nr. 537/2002 
 M. Of. nr. 707/27 sep. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 544/2002 
 M. Of. nr. 726/4 oct. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 549/2002 
 M. Of. nr. 759/17 oct. 2002 - modifică L. nr. 268/2001 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 819/13 nov. 2002) - rectifică formulele de adoptare a legii   
 L. nr. 585/2002 
 M. Of. nr. 810/7 nov. 2002 - modifică L. nr. 129/1992   
 
 L. nr. 586/2002 
 M. Of. nr. 808/7 nov. 2002 - modifică O.G. nr. 105/1999 

 Modificări: 
 - L. nr. 323/2004  (M. Of. nr. 635/13 iul. 2004) - art.II (cererile prevăzute la art.7 alin. (2) din O.G. nr. 105/1999 se depun până la data de 31 dec. 2006)   
 L. nr. 587/2002 
 M. Of. nr. 817/12 nov. 2002 - modifică L. nr. 10/1995     
 L. nr. 605/2002 
 M. Of. nr. 816/11 nov. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 674/2002 
 M. Of. nr. 947/23 dec. 2002 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001   
 L. nr. 675/2002 
 M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 676/2002 
 M. Of. nr. 947/23 dec. 2002 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 678/2002 
 M. Of. nr. 947/23 dec. 2002 - modifică O.U.G. nr. 24/1998     
 2003 
 
 
 L. nr. 27/2003 
 M. Of. nr. 45/28 ian. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 28/2003 
 M. Of. nr. 45/28 ian. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 84/2003 
 M. Of. nr. 195/26 mar. 2003 - modifică O.G. nr. 119/1999     
 L. nr. 102/2003 
 M. Of. nr. 222/3 apr. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 103/2003 
 M. Of. nr. 222/3 apr. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 129/2003 
 M. Of. nr. 260/15 apr. 2003 - modifică O.G. nr. 120/1998     
 L. nr. 134/2003 
 M. Of. nr. 267/17 apr. 2003 - modifică L. nr. 105/1996 
 - modifică O.G. nr. 65/1997    
 L. nr. 135/2003 
 M. Of. nr. 267/17 apr. 2003 - modifică L. nr. 122/1996     
 L. nr. 140/2003 
 M. Of. nr. 284/23 apr. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 144/2003 
 M. Of. nr. 280/22 apr. 2003 - modifică L. nr. 2/1968    
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 L. nr. 169/2003 
 M. Of. nr. 310/8 mai 2003 - modifică O.G. nr. 25/2001     
 L. nr. 170/2003 
 M. Of. nr. 310/8 mai 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 171/2003 
 M. Of. nr. 310/8 mai 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 185/2003 
 M. Of. nr. 321/13 mai 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 193/2003 
 M. Of. nr. 343/20 mai 2003 - modifică L. nr. 111/1996     
 L. nr. 205/2003 
 M. Of. nr. 351/22 mai 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 206/2003 
 M. Of. nr. 351/22 mai 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 207/2003 
 M. Of. nr. 351/22 mai 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 208/2003 
 M. Of. nr. 351/22 mai 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 209/2003 
 M. Of. nr. 351/22 mai 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 212/2003 
 M. Of. nr. 354/23 mai 2003 - modifică O.U.G. nr. 214/1999     
 L. nr. 221/2003 
 M. Of. nr. 367/29 mai 2003 - modifică L. nr. 69/2000     
 L. nr. 241/2003 
 M. Of. nr. 415/13 iun. 2003 - modifică L. nr. 213/1998     
 L. nr. 243/2003 
 M. Of. nr. 415/13 iun. 2003 - modifică O.G. nr. 21/2001     
 L. nr. 248/2003 
 M. Of. nr. 414/13 iun. 2003 - modifică L. nr. 21/1991     
 L. nr. 249/2003 
 M. Of. nr. 414/13 iun. 2003 - modifică L. nr. 268/2001     
 L. nr. 253/2003 
 M. Of. nr. 429/18 iun. 2003 - modifică L. nr. 132/1999 
 - modifică H.G. nr. 23/2001   
 L. nr. 259/2003 
 M. Of. nr. 434/19 iun. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 260/2003 
 M. Of. nr. 434/19 iun. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 261/2003 
 M. Of. nr. 434/19 iun. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 262/2003 
 M. Of. nr. 434/19 iun. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 263/2003 
 M. Of. nr. 434/19 iun. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 264/2003 
 M. Of. nr. 424/17 iun. 2003 - modifică H.G. nr. 340/1992 
 - modifică L. nr. 178/2000    
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 L. nr. 267/2003 
 M. Of. nr. 424/17 iun. 2003 - modifică O.G. nr. 24/1992 
 - modifică L. nr. 36/1995     
 L. nr. 281/2003 
 M. Of. nr. 468/1 iul. 2003 - modifică L. nr. 29/1968 
 - modifică L. nr. 92/1992 
 - modifică L. nr. 56/1993 
 - modifică L. nr. 54/1993 
 - modifică L. nr. 218/2002 
 - modifică L. nr. 360/2002 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 66/2003  (M. Of. nr. 502/11 iul. 2003) - modifică art. XI pct. 1 

 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. XXVI/2007  (M. Of. nr. 772/14 nov. 2007) - art. IX pct. 4 

 Modificări: 
 - L. nr. 255/2013  (M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) - abrogă, la 1 februarie 2014, art. III 

 
 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. XXVI/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. IX pct. 4)) 

 L. nr. 306/2003 
 M. Of. nr. 510/15 iul. 2003 - modifică L. nr. 550/2002     
 L. nr. 307/2003 
 M. Of. nr. 516/17 iul. 2003 - modifică L. nr. 139/2000     
 L. nr. 314/2003 
 M. Of. nr. 506/14 iul. 2003 - modifică L. nr. 500/2002     
 L. nr. 334/2003 
 M. Of. nr. 523/21 iul. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 335/2003 
 M. Of. nr. 523/21 iul. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 336/2003 
 M. Of. nr. 498/10 iul. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001    
 L. nr. 337/2003 
 M. Of. nr. 523/21 iul. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 338/2003 
 M. Of. nr. 523/21 iul. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 339/2003 
 M. Of. nr. 519/18 iul. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 340/2003 
 M. Of. nr. 517/17 iul. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 341/2003 
 M. Of. nr. 517/17 iul. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 342/2003 
 M. Of. nr. 517/17 iul. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 343/2003 
 M. Of. nr. 517/17 iul. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 344/2003 
 M. Of. nr. 517/17 iul. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 364/2003 
 M. Of. nr. 679/26 sep. 2003 - modifică L. nr. 49/1991 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 745/24 oct. 2003) - rectifică art. I   
 L. nr. 376/2003 
 M. Of. nr. 692/3 oct. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 377/2003 
 M. Of. nr. 692/3 oct. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 378/2003 
   

M. Of. nr. 696/6 oct. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
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 L. nr. 382/2003 
 M. Of. nr. 696/6 oct. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 384/2003 
 M. Of. nr. 692/3 oct. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 391/2003 
 M. Of. nr. 696/6 oct. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 399/2003 
 M. Of. nr. 708/10 oct. 2003 - modifică O.U.G. nr. 8/2002     
 L. nr. 401/2003 
 M. Of. nr. 749/27 oct. 2003 - modifică L. nr. 50/1991 
 - modifică L. nr. 422/2001     
 L. nr. 402/2003 
 M. Of. nr. 709/10 oct. 2003 - modifică L. nr. 504/2002      
 L. nr. 407/2003 
 M. Of. nr. 740/22 oct. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 408/2003 
 M. Of. nr. 740/22 oct. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 409/2003 
 M. Of. nr. 740/22 oct. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 410/2003 
 M. Of. nr. 740/22 oct. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 428/2003 
 M. Of. nr. 744/23 oct. 2003 - modifică L. nr. 309/2002     
 L. nr. 429/2003 
 M. Of. nr. 758/29 oct. 2003 - modifică Constituţia/1991     
 L. nr. 448/2003 
 M. Of. nr. 828/22 nov. 2003 - modifică L. nr. 56/1997     
 L. nr. 451/2003 
 M. Of. nr. 840/26 nov. 2003 - modifică O.G. nr. 16/1999 
 - modifică L. nr. 203/2003   
 L. nr. 455/2003 
 M. Of. nr. 817/19 nov. 2003 - modifică O.U.G. nr. 83/2001     
 L. nr. 462/2003 
 M. Of. nr. 820/19 nov. 2003 - modifică O.G. nr. 43/2000     
 L. nr. 468/2003 
 M. Of. nr. 820/19 nov. 2003 - modifică L. nr. 422/2001     
 L. nr. 471/2003 
 M. Of. nr. 831/24 nov. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 472/2003 
 M. Of. nr. 831/24 nov. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 473/2003 
 M. Of. nr. 831/24 nov. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 478/2003 
 M. Of. nr. 831/24 nov. 2003 - modifică L. nr. 126/1995     
 L. nr. 480/2003 
 M. Of. nr. 814/18 nov. 2003 - modifică L. nr. 53/2003 
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 L. nr. 511/2003 
 M. Of. nr. 876/10 dec. 2003 - modifică O.U.G. nr. 120/2002     
 L. nr. 516/2003 
 M. Of. nr. 861/4 dec. 2003 - modifică L. nr. 80/1995     
 L. nr. 520/2003 
 M. Of. nr. 872/9 dec. 2003 - modifică L. nr. 80/1995     
 L. nr. 523/2003 
 M. Of. nr. 901/16 dec. 2003 - modifică O.G. nr. 26/1994     
 L. nr. 541/2003 
 M. Of. nr. 913/19 dec. 2003 - modifică D. nr. 92 (L. nr. 17)/1976 
 - modifică L. nr. 53/2003     
 L. nr. 546/2003 
 M. Of. nr. 913/19 dec. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 547/2003 
 M. Of. nr. 917/20 dec. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001      
 L. nr. 548/2003 
 M. Of. nr. 917/20 dec. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 551/2003 
 M. Of. nr. 922/22 dec. 2003 - modifică L. nr. 3/2000     
 L. nr. 556/2003 
 M. Of. nr. 922/22 dec. 2003 - modifică L. nr. 137/2002     
 L. nr. 582/2003 
 M. Of. nr. 931/23 dec. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 583/2003 
 M. Of. nr. 931/23 dec. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 584/2003 
 M. Of. nr. 931/23 dec. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 585/2003 
 M. Of. nr. 931/23 dec. 2003 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 586/2003 
 M. Of. nr. 931/23 dec. 2003 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 591/2003 
 M. Of. nr. 11/8 ian. 2004 - modifică L. nr. 8/2003     
 L. nr. 592/2003 
 M. Of. nr. 8/7 ian. 2004 - modifică L. nr. 160/1998     
 2004 
 
 
 L. nr. 10/2004 
 M. Of. nr. 179/2 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 12/2004 
 M. Of. nr. 184/3 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 13/2004 
   

M. Of. nr. 198/5 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968 



 

 3383

  
 L. nr. 14/2004 
 M. Of. nr. 198/5 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 15/2004 
 M. Of. nr. 174/1 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 16/2004 
 M. Of. nr. 174/1 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 17/2004 
 M. Of. nr. 174/1 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 18/2004 
 M. Of. nr. 181/2 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 19/2004 
 M. Of. nr. 188/4 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 20/2004 
 M. Of. nr. 192/4 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 21/2004 
 M. Of. nr. 192/4 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 30/2004 
 M. Of. nr. 218/12 mar. 2004 - modifică L. nr. 147/2000     
 L. nr. 31/2004 
 M. Of. nr. 223/15 mar. 2004 - modifică L. nr. 60/1991     
 L. nr. 37/2004 
 M. Of. nr. 249/22 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 43/2004 
 M. Of. nr. 252/23 mar. 2004 - modifică L. nr. 184/2001     
 L. nr. 45/2004 
 M. Of. nr. 245/19 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 46/2004 
 M. Of. nr. 245/19 mar. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 50/2004 
 M. Of. nr. 295/5 apr. 2004 - modifică L. nr. 29/2000 
 - modifică O.G. nr. 104/2000 
 - modifică O.G. nr. 105/2000     
 L. nr. 76/2004 
 M. Of. nr. 300/6 apr. 2004 - modifică L. nr. 189/1999     
 L. nr. 78/2004 
 M. Of. nr. 289/1 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 79/2004 
 M. Of. nr. 289/1 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 80/2004 
 M. Of. nr. 289/1 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 81/2004 
 M. Of. nr. 289/1 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 82/2004 
 M. Of. nr. 306/7 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 83/2004 
 M. Of. nr. 310/7 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968 
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 - modifică L. nr. 351/2001 

 Modificări: 
 - L. nr. 37/2019  (M. Of. nr. 54/21 ian. 2019) - modifică corespunzător   
 L. nr. 84/2004 
 M. Of. nr. 310/7 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 410/7 mai 2004) - rectifică anexa nr. 1 şi anexa nr. 2   
 L. nr. 85/2004 
 M. Of. nr. 316/9 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 86/2004 
 M. Of. nr. 316/9 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 87/2004 
 M. Of. nr. 316/9 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 88/2004 
 M. Of. nr. 316/9 apr. 2004 - modifică L. nr. 49/1999     
 L. nr. 90/2004 
 M. Of. nr. 342/20 apr. 2004 - modifică L. nr. 349/2002 

 Modificări: 
 - L. nr. 553/2004  (M. Of. nr. 1161/8 dec. 2004) - modifică art. III   
 L. nr. 91/2004 
 M. Of. nr. 313/8 apr. 2004 - modifică L. nr. 356/2003     
 L. nr. 94/2004 
 M. Of. nr. 326/15 apr. 2004 - modifică L. nr. 119/1996      
 L. nr. 98/2004 
 M. Of. nr. 333/16 apr. 2004 - modifică O.G. nr. 20/1992     
 L. nr. 105/2004 
 M. Of. nr. 320/13 apr. 2004 - modifică L. nr. 182/2000     
 L. nr. 107/2004 
 M. Of. nr. 338/19 apr. 2004 - modifică L. nr. 76/2002     
 L. nr. 115/2004 
 M. Of. nr. 370/28 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 134/2004 
 M. Of. nr. 376/29 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 135/2004 
 M. Of. nr. 390/3 mai 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 136/2004 
 M. Of. nr. 394/4 mai 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 139/2004 
 M. Of. nr. 373/28 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 140/2004 
 M. Of. nr. 373/28 apr. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 142/2004 
 M. Of. nr. 421/11 mai 2004 - modifică O.G. nr. 66/1999     
 L. nr. 146/2004 
 M. Of. nr. 425/12 mai 2004 - modifică O.U.G. nr. 189/2002     
 L. nr. 153/2004 
 M. Of. nr. 446/19 mai 2004 - modifică O.G. nr. 59/1994     
 L. nr. 163/2004 
 M. Of. nr. 462/24 mai 2004 - modifică O.U.G. nr. 106/2002 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 566/28 iun. 2004) - rectifică art. I   



 

 3385

 L. nr. 165/2004 
 M. Of. nr. 466/25 mai 2004 - modifică O.U.G. nr. 142/2000     
 L. nr. 171/2004 
 M. Of. nr. 456/20 mai 2004 - modifică L. nr. 161/2003     
 L. nr. 175/2004 
 M. Of. nr. 456/20 mai 2004 - modifică L. nr. 15/2003     
 L. nr. 178/2004 
 M. Of. nr. 489/1 iun. 2004 - modifică O.G. nr. 39/1996 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 844/15 sep. 2004) - rectifică art. I punctul 4, punctul 17, punctul 24 şi anexa   
 L. nr. 181/2004 
 M. Of. nr. 461/24 mai 2004 - modifică L. nr. 29/2000 
 - modifică L. nr. 269/2003     
 L. nr. 189/2004 
 M. Of. nr. 463/24 mai 2004 - modifică L. nr. 24/2000     
 L. nr. 196/2004 
 M. Of. nr. 486/31 mai 2004 - modifică O.U.G. nr. 104/2001     
 L. nr. 199/2004 
 M. Of. nr. 487/31 mai 2004 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 201/2004 
 M. Of. nr. 483/28 mai 2004 - modifică L. nr. 51/1995     
 L. nr. 203/2004 
 M. Of. nr. 483/28 mai 2004 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 204/2004 
 M. Of. nr. 473/26 mai 2004 - modifică L. nr. 1/2000     
 L. nr. 208/2004 
 M. Of. nr. 505/4 iun. 2004 - modifică L. nr. 60/1991     
 L. nr. 217/2004 
 M. Of. nr. 507/7 iun. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 232/2004 
 M. Of. nr. 502/3 iun. 2004 - modifică L. nr. 47/1992     
 L. nr. 233/2004 
 M. Of. nr. 553/22 iun. 2004 - modifică L. nr. 35/1997     
 L. nr. 234/2004 
 M. Of. nr. 556/23 iun. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 235/2004 
 M. Of. nr. 556/23 iun. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 236/2004 
 M. Of. nr. 556/23 iun. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 237/2004 
 M. Of. nr. 553/22 iun. 2004 - modifică L. nr. 85/2003     
 L. nr. 239/2004 
 M. Of. nr. 514/8 iun. 2004 - completează O.U.G. nr. 24/1998     
 L. nr. 242/2004 
 M. Of. nr. 532/14 iun. 2004 - modifică L. nr. 157/1998     
 L. nr. 244/2004 
 M. Of. nr. 543/17 iun. 2004 - modifică L. nr. 84/1992     
 L. nr. 255/2004 
   

M. Of. nr. 559/23 iun. 2004 - modifică L. nr. 51/1995 



 

 3386

  
 L. nr. 265/2004 
 M. Of. nr. 603/5 iul. 2004 - modifică L. nr. 61/1991     
 L. nr. 281/2004 
 M. Of. nr. 589/1 iul. 2004 - modifică L. nr. 178/1997 

 Modificări: 
 - O.G. nr. 11/2005  (M. Of. nr. 98/28 ian. 2005) - modifică art. II 
 - L. nr. 110/2005  (M. Of. nr. 410/16 mai 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 11/2005 şi abrogă art. II   
 L. nr. 285/2004 
 M. Of. nr. 587/30 iun. 2004 - modifică L. nr. 8/1996     
 L. nr. 286/2004 
 M. Of. nr. 586/30 iun. 2004 - modifică L. nr. 80/1995     
 L. nr. 310/2004 
 M. Of. nr. 584/30 iun. 2004 - modifică L. nr. 107/1996     
 L. nr. 311/2004 
 M. Of. nr. 582/30 iun. 2004 - modifică L. nr. 458/2002     
 L. nr. 320/2004 
 M. Of. nr. 626/9 iul. 2004 - modifică O.U.G. nr. 45/2001     
 L. nr. 323/2004 
 M. Of. nr. 635/13 iul. 2004 - modifică O.G. nr. 105/1999 
 - modifică L. nr. 586/2002     
 L. nr. 332/2004 
 M. Of. nr. 659/22 iul. 2004 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 350/2004 
 M. Of. nr. 670/26 iul. 2004 - modifică L. nr. 29/1994      
 L. nr. 353/2004 
 M. Of. nr. 670/26 iul. 2004 - modifică L. nr. 329/2003     
 L. nr. 355/2004 
 M. Of. nr. 683/29 iul. 2004 - modifică L. nr. 61/1991     
 L. nr. 379/2004 
 M. Of. nr. 901/4 oct. 2004 - modifică L. nr. 178/2000     
 L. nr. 396/2004 
 M. Of. nr. 940/14 oct. 2004 - completează L. nr. 752/2001     
 L. nr. 405/2004 
 M. Of. nr. 941/14 oct. 2004 - modifică L. nr. 16/2000     
 L. nr. 410/2004 
 M. Of. nr. 986/27 oct. 2004 - modifică L. nr. 132/1997     
 L. nr. 412/2004 
 M. Of. nr. 990/27 oct. 2004 - modifică L. nr. 150/2004     
 L. nr. 422/2004 
 M. Of. nr. 993/28 oct. 2004 - completează L. nr. 526/2003     
 L. nr. 434/2004 
 M. Of. nr. 1009/2 nov. 2004 - modifică L. nr. 176/2000 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 72/2010  (M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) - abrogă art. III 
 - L. nr. 193/2011  (M. Of. nr. 795/9 nov. 2011) - aprobă O.U.G. nr. 72/2010   
 L. nr. 435/2004 
 M. Of. nr. 989/27 oct. 2004 - completează L. nr. 646/2002     
 L. nr. 438/2004 
 M. Of. nr. 989/27 oct. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 440/2004 
 M. Of. nr. 985/26 oct. 2004 - modifică L. nr. 96/2000 
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 L. nr. 461/2004 
 M. Of. nr. 1057/15 nov. 2004 - modifică L. nr. 257/2001     
 L. nr. 469/2004 
 M. Of. nr. 1060/16 nov. 2004 - modifică L. nr. 41/1994     
 L. nr. 470/2004 
 M. Of. nr. 1040/10 nov. 2004 - completează L. nr. 703/2001 
 - modifică H.G. nr. 894/2003     
 L. nr. 472/2004 
 M. Of. nr. 1062/16 nov. 2004 - modifică L. nr. 69/2000     
 L. nr. 482/2004 
 M. Of. nr. 1116/27 nov. 2004 - modifică O.U.G. nr. 194/2002     
 L. nr. 489/2004 
 M. Of. nr. 1139/2 dec. 2004 - modifică L. nr. 539/2003     
 L. nr. 496/2004 
 M. Of. nr. 1070/18 nov. 2004 - modifică L. nr. 196/2003     
 L. nr. 509/2004 
 M. Of. nr. 1122/29 nov. 2004 - modifică L. nr. 73/1993     
 L. nr. 521/2004 
 M. Of. nr. 1123/29 nov. 2004 - modifică L. nr. 78/2000     
 L. nr. 522/2004 
 M. Of. nr. 1155/7 dec. 2004 - modifică L. nr. 143/2000 

 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, elimină teza finală de la art. II   
 L. nr. 524/2004 
 M. Of. nr. 1123/29 nov. 2004 - modifică L. nr. 139/1995     
 L. nr. 526/2004 
 M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004 - modifică O.G. nr. 2/2001     
 L. nr. 530/2004 
 M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004 - completează O.U.G. nr. 142/2000     
 L. nr. 533/2004 
 M. Of. nr. 1135/1 dec. 2004 - modifică O.G. nr. 51/1997     
 L. nr. 538/2004 
 M. Of. nr. 1130/30 nov. 2004 - modifică L. nr. 21/1996 
 - modifică O.U.G. nr. 121/2003     
 L. nr. 541/2004 
 M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 542/2004 
 M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 543/2004 
 M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004 - modifică L. nr. 2/1968 
 - completează L. nr. 351/2001     
 L. nr. 544/2004 
 M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 545/2004 
 M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 546/2004 
 M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 547/2004 
 M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
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 L. nr. 549/2004 
 M. Of. nr. 1164/8 dec. 2004 - modifică L. nr. 111/1996     
 L. nr. 553/2004 
 M. Of. nr. 1161/8 dec. 2004 - modifică L. nr. 349/2002 
 - modifică L. nr. 90/2004     
 L. nr. 558/2004 
 M. Of. nr. 1200/15 dec. 2004 - modifică L. nr. 550/2002     
 L. nr. 559/2004 
 M. Of. nr. 1200/15 dec. 2004 - modifică L. nr. 132/1999     
 L. nr. 561/2004 
 M. Of. nr. 1197/14 dec. 2004 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 564/2004 
 M. Of. nr. 1197/14 dec. 2004 - completează L. nr. 752/2001     
 L. nr. 580/2004 
 M. Of. nr. 1214/17 dec. 2004 - modifică L. nr. 76/2002     
 L. nr. 582/2004 
 M. Of. nr. 1233/21 dec. 2004 - modifică L. nr. 342/2004     
 L. nr. 591/2004 
 M. Of. nr. 1224/20 dec. 2004 - modifică O.U.G. nr. 190/2000     
 L. nr. 593/2004 
 M. Of. nr. 1240/22 dec. 2004 - modifică L. nr. 334/2002 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 86/26 ian. 2005) - rectifică art. II   
 L. nr. 594/2004 
 M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004 - modifică L. nr. 111/1995     
 L. nr. 596/2004 
 M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004 - modifică L. nr. 44/1994     
 L. nr. 600/2004 
 M. Of. nr. 1228/21 dec. 2004 - completează L. nr. 487/2002     
 2005 
 
 
 L. nr. 4/2005 
 M. Of. nr. 183/3 mar. 2005 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 5/2005 
 M. Of. nr. 183/3 mar. 2005 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 47/2005 
 M. Of. nr. 239/22 mar. 2005 - completează L. nr. 333/2001     
 L. nr. 67/2005 
 M. Of. nr. 251/25 mar. 2005 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 74/2005 
 M. Of. nr. 324/18 apr. 2005 - modifică L. nr. 80/1997     
 L. nr. 103/2005 
 M. Of. nr. 378/5 mai 2005 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 121/2005 
 M. Of. nr. 402/12 mai 2005 - modifică O.G. nr. 66/1999     
 L. nr. 148/2005 
 M. Of. nr. 430/20 mai 2005 - modifică O.G. nr. 105/1999     
 L. nr. 155/2005 
 M. Of. nr. 441/25 mai 2005 - modifică O.U.G. nr. 12/1998     
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 L. nr. 161/2005 
 M. Of. nr. 476/6 iun. 2005 - completează O.U.G. nr. 63/2003 
 - modifică L. nr. 364/2004     
 L. nr. 176/2005 
 M. Of. nr. 499/13 iun. 2005 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 185/2005 
 M. Of. nr. 521/20 iun. 2005 - modifică O.U.G. nr. 88/1997     
 L. nr. 197/2005 
 M. Of. nr. 550/28 iun. 2005 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 202/2005 
 M. Of. nr. 567/1 iul. 2005 - modifică L. nr. 290/2004     
 L. nr. 207/2005 
 M. Of. nr. 578/5 iul. 2005 - modifică L. nr. 2/1968 
 - modifică L. nr. 351/2001   
 L. nr. 208/2005 
 M. Of. nr. 578/5 iul. 2005 - modifică L. nr. 297/2004     
 L. nr. 214/2005 
 M. Of. nr. 602/12 iul. 2005 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 215/2005 
 M. Of. nr. 610/14 iul. 2005 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 224/2005 
 M. Of. nr. 630/19 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 133/2000     
 L. nr. 233/2005 
 M. Of. nr. 648/21 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 23/2000 
 - modifică L. nr. 138/2004     
 L. nr. 236/2005 
 M. Of. nr. 620/16 iul. 2005 - modifică L. nr. 139/2000     
 L. nr. 238/2005 
 M. Of. nr. 672/27 iul. 2005 - modifică O.G. nr. 39/1996      
 L. nr. 239/2005 
 M. Of. nr. 663/26 iul. 2005 - modifică O.G. nr. 31/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 79/2002     
 L. nr. 245/2005 
 M. Of. nr. 632/19 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 120/2002     
 L. nr. 263/2005 
 M. Of. nr. 899/7 oct. 2005 - modifică L. nr. 360/2003     
 L. nr. 270/2005 
 M. Of. nr. 903/10 oct. 2005 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 272/2005 
 M. Of. nr. 907/11 oct. 2005 - completează L. nr. 570/2003     
 L. nr. 284/2005 
 M. Of. nr. 917/13 oct. 2005 - completează L. nr. 85/2003     
 L. nr. 319/2005 
 M. Of. nr. 1010/15 nov. 2005 - modifică L. nr. 376/2004     
 L. nr. 329/2005 
 M. Of. nr. 1029/21 nov. 2005 - completează O.U.G. nr. 179/2002     
 L. nr. 334/2005 
 M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005 - modifică O.U.G. nr. 95/1999     
 L. nr. 337/2005 
   

M. Of. nr. 1094/5 dec. 2005 - modifică L. nr. 16/1995 
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 L. nr. 343/2005 
 M. Of. nr. 1086/2 dec. 2005 - modifică O.U.G. nr. 153/2002     
 L. nr. 358/2005 
 M. Of. nr. 1106/7 dec. 2005 - modifică L. nr. 18/1991     
 L. nr. 363/2005 
 M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005 - modifică O.G. nr. 21/1992 
 - modifică L. nr. 296/2004     
 L. nr. 381/2005 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2006 - modifică O.G. nr. 41/1998 
 - modifică L. nr. 255/1998 
 - modifică O.G. nr. 57/2002     
 L. nr. 385/2005 
 M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005 - modifică L. nr. 2/1968 
 - completează L. nr. 351/2001     
 L. nr. 401/2005 
 M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 402/2005 
 M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 413/2005 
 M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005 - modifică L. nr. 2/1968 
 - completează L. nr. 351/2001     
 L. nr. 414/2005 
 M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005 - modifică L. nr. 2/1968 
 - completează L. nr. 351/2001     
 L. nr. 415/2005 
 M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005 - modifică L. nr. 2/1968 
 - completează L. nr. 351/2001     
 2006 
 
 
 L. nr. 1/2006 
 M. Of. nr. 41/17 ian. 2006 - modifică O.G. nr. 19/1995     
 
 L. nr. 12/2006 
 M. Of. nr. 39/17 ian. 2006 - modifică L. nr. 311/2003     
 L. nr. 17/2006 
 M. Of. nr. 48/19 ian. 2006 - modifică L. nr. 304/2004 
 - modifică L. nr. 567/2004 
 
 
 L. nr. 18/2006 
 M. Of. nr. 38/16 ian. 2006 - modifică L. nr. 80/1995     
 L. nr. 20/2006 
 M. Of. nr. 62/24 ian. 2006 - modifică L. nr. 171/1997     
 L. nr. 26/2006 
 M. Of. nr. 198/2 mar. 2006 - modifică O.G. nr. 4/1995     
 L. nr. 29/2006 
 M. Of. nr. 198/2 mar. 2006 - modifică L. nr. 303/2004     
 L. nr. 34/2006 
 M. Of. nr. 200/3 mar. 2006 - modifică L. nr. 190/1999     
 L. nr. 46/2006 
 M. Of. nr. 238/16 mar. 2006 - modifică O.G. nr. 66/1997     
 L. nr. 52/2006 
 M. Of. nr. 238/16 mar. 2006 - modifică L. nr. 50/1991     
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 L. nr. 57/2006 
 M. Of. nr. 301/4 apr. 2006 - modifică O.G. nr. 7/2003     
 L. nr. 63/2006 
 M. Of. nr. 301/4 apr. 2006 - modifică L. nr. 111/1996     
 L. nr. 89/2006 
 M. Of. nr. 328/12 apr. 2006 - modifică O.U.G. nr. 262/2000     
 L. nr. 109/2006 
 M. Of. nr. 377/3 mai 2006 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 112/2006 
 M. Of. nr. 413/12 mai 2006 - modifică L. nr. 107/1996     
 L. nr. 115/2006 
 M. Of. nr. 408/11 mai 2006 - modifică L. nr. 416/2001 

 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 

 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 

Modificări: 

 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023   
 L. nr. 117/2006 
 M. Of. nr. 410/11 mai 2006 - modifică L. nr. 119/1996 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 532/20 iun. 2006) - rectifică art. I pct. 3 cu referire la art. 43 alin. (31)   
 L. nr. 119/2006 
 M. Of. nr. 409/11 mai 2006 - modifică L. nr. 255/1998     
 L. nr. 121/2006 
 M. Of. nr. 403/10 mai 2006 - modifică L. nr. 365/2002     
 L. nr. 132/2006 
 M. Of. nr. 429/18 mai 2006 - completează L. nr. 268/2001     
 L. nr. 134/2006 
 M. Of. nr. 429/18 mai 2006 - modifică L. nr. 566/2004     
 L. nr. 150/2006 
 M. Of. nr. 431/18 mai 2006 - modifică O.G. nr. 79/2004     
 L. nr. 163/2006 
 M. Of. nr. 430/18 mai 2006 - completează L. nr. 15/2003     
 L. nr. 164/2006 
 M. Of. nr. 430/18 mai 2006 - modifică L. nr. 31/1990     
 L. nr. 170/2006 
 M. Of. nr. 444/23 mai 2006 - modifică O.U.G. nr. 64/2003     
 L. nr. 171/2006 
 M. Of. nr. 437/19 mai 2006 - modifică L. nr. 290/2003     
 L. nr. 173/2006 
 M. Of. nr. 438/22 mai 2006 - modifică O.U.G. nr. 214/1999 
 - modifică O.G. nr. 64/2002     
 L. nr. 194/2006 
 M. Of. nr. 453/25 mai 2006 - modifică L. nr. 752/2001     
 L. nr. 212/2006 
 M. Of. nr. 457/26 mai 2006 - modifică L. nr. 481/2004     
 L. nr. 224/2006 
 M. Of. nr. 534/21 iun. 2006 - modifică L. nr. 80/1997 
 - modifică L. nr. 302/2004     
 L. nr. 228/2006 
 M. Of. nr. 530/20 iun. 2006 - modifică O.U.G. nr. 48/2004     
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 L. nr. 229/2006 
 M. Of. nr. 501/9 iun. 2006 - modifică L. nr. 144/2000     
 L. nr. 232/2006 
 M. Of. nr. 508/13 iun. 2006 - modifică D.-L. nr. 118/1990     
 L. nr. 239/2006 
 M. Of. nr. 521/16 iun. 2006 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 246/2006 
 M. Of. nr. 556/27 iun. 2006 - completează L. nr. 514/2003     
 L. nr. 257/2006 
 M. Of. nr. 553/27 iun. 2006 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 258/2006 
 M. Of. nr. 603/12 iul. 2006 - modifică O.G. nr. 43/2000     
 L. nr. 259/2006 
 M. Of. nr. 573/3 iul. 2006 - modifică L. nr. 422/2001     
 L. nr. 272/2006 
 M. Of. nr. 576/4 iul. 2006 - modifică L. nr. 506/2004     
 L. nr. 276/2006 
 M. Of. nr. 586/6 iul. 2006 - modifică L. nr. 15/1990     
 L. nr. 278/2006 
 M. Of. nr. 601/12 iul. 2006 - modifică L. nr. 15/1968 
 - modifică L. nr. 64/1991 
 - completează L. nr. 188/2000 
 - completează O.U.G. nr. 105/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 31/2002 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 62/2007  (M. Of. nr. 104/12 feb. 2007) - art. I pct. 56 referitor la abrogarea art. 205, 206 şi 207 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 62/2007  (M. Of. nr. 104/12 feb. 2007) - suspendă, pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. I pct. 56 (termenul se împlineşte la 29 martie 2007, după care  
 operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie) 

 
 

(v. D.C.C. nr. 62/2007 (art. I pct. 56) - M. Of. nr. 104/12 feb. 2007) 

 L. nr. 281/2006 
 M. Of. nr. 600/11 iul. 2006 - modifică L. nr. 17/2000     
 L. nr. 287/2006 
 M. Of. nr. 606/13 iul. 2006 - modifică O.G. nr. 51/1997     
 L. nr. 289/2006 
 M. Of. nr. 606/13 iul. 2006 - modifică L. nr. 350/2001     
 L. nr. 290/2006 
 M. Of. nr. 598/11 iul. 2006 - modifică L. nr. 138/2004      
 L. nr. 292/2006 
 M. Of. nr. 596/11 iul. 2006 - modifică O.U.G. nr. 51/1998     
 L. nr. 308/2006 
 M. Of. nr. 634/24 iul. 2006 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 309/2006 
 M. Of. nr. 634/24 iul. 2006 - modifică L. nr. 421/2002     
 L. nr. 318/2006 
 M. Of. nr. 624/19 iul. 2006 - modifică O.U.G. nr. 168/2005     
 L. nr. 322/2006 
 M. Of. nr. 631/21 iul. 2006 - modifică L. nr. 2/1968 
 - completează L. nr. 351/2001    
 L. nr. 324/2006 
 M. Of. nr. 626/20 iul. 2006 - modifică O.G. nr. 137/2000     
 L. nr. 330/2006 
 M. Of. nr. 631/21 iul. 2006 - modifică O.U.G. nr. 104/2002     
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 L. nr. 331/2006 
 M. Of. nr. 646/26 iul. 2006 - modifică O.G. nr. 66/2000     
 L. nr. 336/2006 
 M. Of. nr. 629/20 iul. 2006 - modifică O.U.G. nr. 29/2005     
 L. nr. 340/2006 
 M. Of. nr. 642/25 iul. 2006 - modifică L. nr. 202/2002     
 L. nr. 341/2006 
 M. Of. nr. 626/20 iul. 2006 - modifică L. nr. 18/1991     
 L. nr. 342/2006 
 M. Of. nr. 626/20 iul. 2006 - completează L. nr. 1/2000     
 L. nr. 347/2006 
 M. Of. nr. 650/27 iul. 2006 - modifică L. nr. 341/2004     
 L. nr. 348/2006 
 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006 - modifică L. nr. 97/2005     
 L. nr. 349/2006 
 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006 - completează D.-L. nr. 118/1990     
 L. nr. 352/2006 
 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006 - modifică O.G. nr. 2/2001     
 L. nr. 356/2006 
 M. Of. nr. 677/7 aug. 2006 - modifică L. nr. 29/1968 
 - modifică O.U.G. nr. 43/2002 
 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 508/2004 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 610/2007  (M. Of. nr. 474/16 iul. 2007) - art. III alin. (2) şi alin. (3) teza întâi 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 610/2007  (M. Of. nr. 474/16 iul. 2007) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. III alin. (2) şi alin. (3) teza finală (termenul se împlineşte la 30  
 aug. 2007) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie 

 
 - D.C.C. nr. 783/2009  (M. Of. nr. 404/15 iun. 2009) - art. I pct. 185 

Admisă excepţie. 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 783/2009  (M. Of. nr. 404/15 iun. 2009) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. I pct. 185 (termenul se împlineşte la data de 30 iulie 2009),  
 după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 694/2010  (M. Of. nr. 392/14 iun. 2010) - art. I pct. 184 (referitor la modificarea dispoziţiilor art. 3859 alin. 1 pct. 12 din Codul de procedură penală) 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 694/2010  (M. Of. nr. 392/14 iun. 2010) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. I pct. 184 (referitor la modificarea art. 3859 alin. 1 pct. 12 din  
 Codul de procedură penală) - termenul se împlineşte la 29 iulie 2010, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din  
 Constituţie 

 
 

(v. D.C.C. nr. 610/2007 - M. Of. nr. 474/16 iul. 2007 (art. III alin. (2) şi alin. (3) teza finală); D.C.C. nr. 783/2009 - M. Of. nr. 404/15 iun. 2009 (art. I pct. 185)) 

 L. nr. 357/2006 
 M. Of. nr. 650/27 iul. 2006 - modifică L. nr. 562/2004 
 - modifică H.G. nr. 2336/2004 
 - modifică H.G. nr. 2333/2004 
 - modifică H.G. nr. 2424/2004     
 L. nr. 359/2006 
 M. Of. nr. 793/20 sep. 2006 - completează O.U.G. nr. 13/1997     
 L. nr. 360/2006 
 M. Of. nr. 799/22 sep. 2006 - modifică L. nr. 359/2004     
 L. nr. 361/2006 
 M. Of. nr. 799/22 sep. 2006 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 362/2006 
 M. Of. nr. 799/22 sep. 2006 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 371/2006 
 M. Of. nr. 837/11 oct. 2006 - modifică L. nr. 544/2001     
 L. nr. 372/2006 
 M. Of. nr. 846/13 oct. 2006 - modifică O.G. nr. 80/2001     
 L. nr. 376/2006 
 M. Of. nr. 846/13 oct. 2006 - modifică L. nr. 50/1991     
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 L. nr. 380/2006 
 M. Of. nr. 846/13 oct. 2006 - modifică L. nr. 544/2001     
 L. nr. 387/2006 
 M. Of. nr. 873/25 oct. 2006 - modifică L. nr. 476/2002     
 L. nr. 391/2006 
 M. Of. nr. 892/2 nov. 2006 - modifică O.U.G. nr. 155/2001     
 L. nr. 394/2006 
 M. Of. nr. 892/2 nov. 2006 - completează L. nr. 32/1994     
 L. nr. 397/2006 
 M. Of. nr. 892/2 nov. 2006 - modifică O.U.G. nr. 75/1999     
 L. nr. 398/2006 
 M. Of. nr. 892/2 nov. 2006 - modifică L. nr. 206/2004     
 L. nr. 400/2006 
 M. Of. nr. 893/2 nov. 2006 - modifică O.G. nr. 124/1998     
 L. nr. 403/2006 
 M. Of. nr. 956/28 nov. 2006 - modifică L. nr. 9/1998     
 L. nr. 406/2006 
 M. Of. nr. 956/28 nov. 2006 - modifică L. nr. 126/1995     
 L. nr. 415/2006 
 M. Of. nr. 946/23 nov. 2006 - modifică O.G. nr. 109/2000     
 L. nr. 418/2006 
 M. Of. nr. 961/29 nov. 2006 - modifică L. nr. 526/2003 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 964/30 nov. 2006) - rectifică anexa   
 L. nr. 425/2006 
 M. Of. nr. 968/4 dec. 2006 - modifică L. nr. 296/2004     
 L. nr. 426/2006 
 M. Of. nr. 965/30 nov. 2006 - modifică L. nr. 139/2000     
 L. nr. 429/2006 
 M. Of. nr. 961/29 nov. 2006 - modifică L. nr. 379/2003     
 L. nr. 430/2006 
 M. Of. nr. 961/29 nov. 2006 - completează O.U.G. nr. 50/2004     
 L. nr. 441/2006 
 M. Of. nr. 955/28 nov. 2006 - modifică L. nr. 26/1990 
 - modifică L. nr. 31/1990 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2007  (M. Of. nr. 446/29 iun. 2007) - modifică art. III alin. (3) 
 - L. nr. 88/2009  (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 82/2007   
 L. nr. 445/2006 
 M. Of. nr. 985/11 dec. 2006 - modifică L. nr. 82/1992      
 L. nr. 450/2006 
 M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006 - modifică L. nr. 130/1999     
 L. nr. 458/2006 
 M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006 - modifică O.U.G. nr. 190/2000     
 L. nr. 460/2006 
 M. Of. nr. 995/13 dec. 2006 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 461/2006 
 M. Of. nr. 995/13 dec. 2006 - modifică L. nr. 2/1968     
 L. nr. 465/2006 
 M. Of. nr. 1019/21 dec. 2006 - modifică O.U.G. nr. 184/2002     
 L. nr. 469/2006 



 
M. Of. nr. 1029/27 dec. 2006 - modifică L. nr. 178/2000 
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 L. nr. 476/2006 
 M. Of. nr. 1018/21 dec. 2006 - modifică O.G. nr. 21/1992     
 L. nr. 485/2006 
 M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006 - modifică O.G. nr. 33/1996     
 L. nr. 488/2006 
 M. Of. nr. 10/8 ian. 2007 - modifică L. nr. 182/2000     
 L. nr. 490/2006 
 M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006 - modifică O.U.G. nr. 196/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 68/2004     
 L. nr. 501/2006 
 M. Of. nr. 1051/29 dec. 2006 - completează L. nr. 96/2006     
 L. nr. 516/2006 
 M. Of. nr. 14/9 ian. 2007 - completează L. nr. 302/2005     
 2007 
 
 
 L. nr. 4/2007 
 M. Of. nr. 28/16 ian. 2007 - modifică L. nr. 8/2006     
 L. nr. 5/2007 
 M. Of. nr. 28/16 ian. 2007 - modifică L. nr. 30/2006     
 L. nr. 9/2007 
 M. Of. nr. 30/17 ian. 2007 - modifică L. nr. 333/2003     
 L. nr. 15/2007 
 M. Of. nr. 28/16 ian. 2007 - modifică L. nr. 376/2004     
 L. nr. 19/2007 
 M. Of. nr. 33/17 ian. 2007 - modifică D.-L. nr. 118/1990     
 L. nr. 23/2007 
 M. Of. nr. 61/25 ian. 2007 - modifică L. nr. 411/2004     
 L. nr. 28/2007 
 M. Of. nr. 44/19 ian. 2007 - modifică L. nr. 64/1991 
 - modifică O.G. nr. 41/1998 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 351/23 mai 2007) - rectifică art. I pct. 69, art. III   
 L. nr. 32/2007 
 M. Of. nr. 47/22 ian. 2007 - modifică L. nr. 566/2004     
 L. nr. 36/2007 
 M. Of. nr. 165/8 mar. 2007 - modifică L. nr. 139/1995     
 L. nr. 42/2007 
 M. Of. nr. 163/7 mar. 2007 - completează O.G. nr. 55/2002     
 
 L. nr. 44/2007 
 M. Of. nr. 174/13 mar. 2007 - modifică L. nr. 189/2003     
 L. nr. 47/2007 
 M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 - completează L. nr. 18/1991     
 L. nr. 48/2007 
 M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 - modifică L. nr. 418/2004     
 L. nr. 49/2007 
 M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 - modifică L. nr. 24/2000     
 L. nr. 51/2007 
 M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 - modifică O.G. nr. 51/1994    
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 L. nr. 53/2007 
 M. Of. nr. 192/20 mar. 2007 - completează O.U.G. nr. 97/2005     
 L. nr. 56/2007 
 M. Of. nr. 201/26 mar. 2007 - modifică O.U.G. nr. 194/2002     
 L. nr. 58/2007 
 M. Of. nr. 212/28 mar. 2007 - modifică O.G. nr. 64/1999     
 L. nr. 59/2007 
 M. Of. nr. 215/29 mar. 2007 - modifică O.G. nr. 45/1997     
 L. nr. 60/2007 
 M. Of. nr. 212/28 mar. 2007 - modifică L. nr. 348/2003     
 L. nr. 69/2007 
 M. Of. nr. 215/29 mar. 2007 - modifică L. nr. 78/2000     
 L. nr. 74/2007 
 M. Of. nr. 215/29 mar. 2007 - modifică L. nr. 10/2001     
 L. nr. 76/2007 
 M. Of. nr. 215/29 mar. 2007 - modifică O.G. nr. 63/2002     
 L. nr. 80/2007 
 M. Of. nr. 230/3 apr. 2007 - modifică L. nr. 752/2001     
 L. nr. 81/2007 
 M. Of. nr. 236/5 apr. 2007 - modifică L. nr. 80/1995     
 L. nr. 82/2007 
 M. Of. nr. 235/4 apr. 2007 - modifică O.U.G. nr. 190/2000     
 L. nr. 93/2007 
 M. Of. nr. 263/19 apr. 2007 - modifică L. nr. 37/2006     
 L. nr. 100/2007 
 M. Of. nr. 284/27 apr. 2007 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 101/2007 
 M. Of. nr. 275/25 apr. 2007 - modifică O.G. nr. 15/2002     
 L. nr. 110/2007 
 M. Of. nr. 300/5 mai 2007 - modifică O.G. nr. 22/2002     
 L. nr. 112/2007 
 M. Of. nr. 298/4 mai 2007 - modifică L. nr. 312/2003     
 L. nr. 115/2007 
 M. Of. nr. 298/4 mai 2007 - modifică L. nr. 703/2001     
 L. nr. 117/2007 
 M. Of. nr. 303/7 mai 2007 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 123/2007 
 M. Of. nr. 307/9 mai 2007 - modifică L. nr. 10/1995     
 L. nr. 127/2007 
 M. Of. nr. 309/9 mai 2007 - modifică O.U.G. nr. 164/2005     
 L. nr. 129/2007 
 M. Of. nr. 300/5 mai 2007 - modifică L. nr. 3/2000     
 L. nr. 130/2007 
 M. Of. nr. 315/11 mai 2007 - completează O.G. nr. 43/1997     
 L. nr. 151/2007 
 M. Of. nr. 388/8 iun. 2007 - modifică L. nr. 216/2004     
 L. nr. 159/2007 
  M. Of. nr. 394/12 iun. 2007 - modifică L. nr. 359/2004 
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 L. nr. 173/2007 
 M. Of. nr. 406/18 iun. 2007 - modifică L. nr. 24/2000     
 L. nr. 174/2007 
 M. Of. nr. 406/18 iun. 2007 - modifică O.G. nr. 39/2005     
 L. nr. 188/2007 
 M. Of. nr. 425/26 iun. 2007 - completează L. nr. 544/2001     
 L. nr. 193/2007 
 M. Of. nr. 422/25 iun. 2007 - modifică L. nr. 1/2000     
 L. nr. 194/2007 
 M. Of. nr. 453/4 iul. 2007 - modifică L. nr. 24/2000     
 L. nr. 195/2007 
 M. Of. nr. 453/4 iul. 2007 - modifică O.G. nr. 20/1994     
 L. nr. 197/2007 
 M. Of. nr. 472/13 iul. 2007 - modifică L. nr. 407/2006     
 L. nr. 204/2007 
 M. Of. nr. 467/11 iul. 2007 - modifică O.G. nr. 105/1999     
 L. nr. 209/2007 
 M. Of. nr. 467/11 iul. 2007 - modifică L. nr. 111/1995     
 L. nr. 210/2007 
 M. Of. nr. 485/19 iul. 2007 - modifică L. nr. 12/1990 
 - modifică L. nr. 31/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 271/2000     
 L. nr. 221/2007 
 M. Of. nr. 460/9 iul. 2007 - modifică L. nr. 7/2006     
 L. nr. 233/2007 
 M. Of. nr. 490/23 iul. 2007 - modifică O.U.G. nr. 11/1998 
 - modifică O.U.G. nr. 104/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 105/2000 
 - modifică L. nr. 459/2002 
 - modifică L. nr. 460/2002 
 - modifică L. nr. 461/2002 
 - modifică L. nr. 9/2003 
 - modifică L. nr. 8/2003 
 - modifică L. nr. 528/2003 
 - modifică L. nr. 539/2003 
 - modifică L. nr. 220/2004 
 - modifică L. nr. 221/2004 
 - modifică L. nr. 267/2004 
 - modifică L. nr. 391/2004 
 - modifică L. nr. 392/2004 
 - modifică L. nr. 413/2004 
 - modifică L. nr. 572/2004 
 - modifică L. nr. 573/2004 
 - modifică L. nr. 574/2004     
 L. nr. 235/2007 
 M. Of. nr. 490/23 iul. 2007 - modifică L. nr. 295/2004     
 L. nr. 237/2007 
 M. Of. nr. 497/25 iul. 2007 - modifică L. nr. 53/2003     
 L. nr. 238/2007 
 M. Of. nr. 497/25 iul. 2007 - modifică O.G. nr. 42/2004     
 L. nr. 241/2007 
 M. Of. nr. 496/24 iul. 2007 - modifică L. nr. 95/1993 
 - modifică O.G. nr. 7/1994 
 - modifică L. nr. 121/1996 
 - modifică O.G. nr. 51/1997 
 - modifică O.U.G. nr. 73/1999 
 - modifică O.G. nr. 117/1999 
 - modifică L. nr. 69/2000 
 - modifică O.G. nr. 126/2000 
 - modifică O.G. nr. 131/2000 
 - modifică L. nr. 332/2001 
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 - modifică L. nr. 290/2002 
 - modifică L. nr. 481/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 97/2005 
 - modifică L. nr. 448/2006     
 L. nr. 248/2007 
 M. Of. nr. 498/25 iul. 2007 - modifică O.U.G. nr. 120/2002 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 532/7 aug. 2007) - rectifică art. I pct.2   
 L. nr. 251/2007 
 M. Of. nr. 498/25 iul. 2007 - modifică L. nr. 752/2001     
 L. nr. 252/2007 
 M. Of. nr. 506/27 iul. 2007 - modifică O.G. nr. 84/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 97/2005     
 L. nr. 255/2007 
 M. Of. nr. 498/25 iul. 2007 - modifică L. nr. 578/2004     
 L. nr. 256/2007 
 M. Of. nr. 493/24 iul. 2007 - completează L. nr. 118/2002     
 L. nr. 259/2007 
 M. Of. nr. 506/27 iul. 2007 - modifică L. nr. 82/1991 
 - modifică H.G. nr. 5/1999 
 - modifică H.G. nr. 1031/1999     
 L. nr. 261/2007 
 M. Of. nr. 493/24 iul. 2007 - modifică L. nr. 168/1999     
 L. nr. 262/2007 
 M. Of. nr. 510/30 iul. 2007 - modifică L. nr. 340/2004 
 - modifică L. nr. 554/2004     
 L. nr. 264/2007 
 M. Of. nr. 503/27 iul. 2007 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 268/2007 
 M. Of. nr. 678/4 oct. 2007 - completează L. nr. 182/2002     
 L. nr. 279/2007 
 M. Of. nr. 718/23 oct. 2007 - completează O.G. nr. 63/2002     
 L. nr. 280/2007 
 M. Of. nr. 729/26 oct. 2007 - modifică L. nr. 129/1992     
 L. nr. 281/2007 
 M. Of. nr. 718/23 oct. 2007 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 293/2007 
 M. Of. nr. 760/9 nov. 2007 - modifică L. nr. 15/2003     
 L. nr. 287/2007 
 M. Of. nr. 749/5 nov. 2007 - modifică L. nr. 7/2006     
 L. nr. 292/2007 
 M. Of. nr. 758/8 nov. 2007 - modifică O.U.G. nr. 196/2005     
 L. nr. 296/2007 
 M. Of. nr. 759/8 nov. 2007 - modifică L. nr. 31/2007     
 L. nr. 298/2007 
 M. Of. nr. 763/12 nov. 2007 - completează L. nr. 90/2003      
 L. nr. 301/2007 
 M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 - modifică L. nr. 196/2003     
 L. nr. 303/2007 
 M. Of. nr. 785/20 nov. 2007 - modifică L. nr. 44/1994     
 L. nr. 333/2007 
 M. Of. nr. 37/17 ian. 2008 - modifică L. nr. 31/1994 
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 - modifică L. nr. 31/1994 (aderare)     
 L. nr. 334/2007 
 M. Of. nr. 828/4 dec. 2007 - modifică L. nr. 495/2004     
 L. nr. 336/2007 
 M. Of. nr. 839/7 dec. 2007 - modifică O.U.G. nr. 189/2002     
 L. nr. 340/2007 
 M. Of. nr. 846/10 dec. 2007 - modifică L. nr. 18/1991     
 L. nr. 342/2007 
 M. Of. nr. 846/10 dec. 2007 - modifică L. nr. 348/2003     
 L. nr. 351/2007 
 M. Of. nr. 859/17 dec. 2007 - modifică O.U.G. nr. 51/2006     
 L. nr. 354/2007 
 M. Of. nr. 839/7 dec. 2007 - modifică O.U.G. nr. 146/2002     
 L. nr. 364/2007 
 M. Of. nr. 898/28 dec. 2007 - completează L. nr. 504/2002     
 L. nr. 376/2007 
 M. Of. nr. 899/28 dec. 2007 - modifică O.U.G. nr. 19/2005     
 L. nr. 383/2007 
 M. Of. nr. 900/28 dec. 2007 - modifică L. nr. 35/1997     
 L. nr. 385/2007 
 M. Of. nr. 11/7 ian. 2008 - modifică L. nr. 96/2006     
 2008 
 
 
 L. nr. 1/2008 
 M. Of. nr. 18/10 ian. 2008 - modifică O.G. nr. 42/2004     
 L. nr. 9/2008 
 M. Of. nr. 29/15 ian. 2008 - modifică L. nr. 205/2004     
 L. nr. 37/2008 
 M. Of. nr. 227/25 mar. 2008 - completează L. nr. 282/2005     
 L. nr. 51/2008 
 M. Of. nr. 230/25 mar. 2008 - modifică L. nr. 416/2001 

 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 
 

- L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022 
- O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 

 
- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023  

(Abrogare odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022 prin L. nr. 196/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016)  
 
 L. nr. 63/2008 
 M. Of. nr. 237/27 mar. 2008 - modifică O.U.G. nr. 64/2003     
 L. nr. 69/2008 
 M. Of. nr. 283/11 apr. 2008 - modifică L. nr. 114/2007     
 L. nr. 71/2008 
 M. Of. nr. 282/10 apr. 2008 - modifică L. nr. 16/2000     
 L. nr. 74/2008 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008 - completează L. nr. 139/1995     
 L. nr. 75/2008 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008 - modifică L. nr. 44/1994     
 L. nr. 77/2008 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008 - completează L. nr. 247/2005     
 L. nr. 89/2008 



 
M. Of. nr. 310/21 apr. 2008 - modifică L. nr. 152/1998 
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 L. nr. 100/2008 
 M. Of. nr. 375/16 mai 2008 - modifică L. nr. 554/2004     
 L. nr. 101/2008 
 M. Of. nr. 371/15 mai 2008 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 116/2008 
 M. Of. nr. 384/21 mai 2008 - completează L. nr. 504/2002     
 L. nr. 133/2008 
 M. Of. nr. 515/9 iul. 2008 - modifică L. nr. 752/2001     
 L. nr. 141/2008 
 M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 - modifică L. nr. 415/2002     
 L. nr. 152/2008 
 M. Of. nr. 544/18 iul. 2008 - modifică L. nr. 295/2004     
 L. nr. 155/2008 
  M. Of. nr. 544/18 iul. 2008 - modifică L. nr. 19/2003 

 
 

Notă: Înlocuieşte, în toate actele normative în vigoare, denumirea "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES" 

 L. nr. 157/2008 
 M. Of. nr. 557/23 iul. 2008 - completează L. nr. 95/2006     
 L. nr. 167/2008 
 M. Of. nr. 699/14 oct. 2008 - modifică L. nr. 138/2004 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 39/2009  (M. Of. nr. 281/29 apr. 2009) - abrogă art. II   
 L. nr. 176/2008 
 M. Of. nr. 710/20 oct. 2008 - modifică O.G. nr. 105/1999     
 L. nr. 180/2008 
 M. Of. nr. 707/17 oct. 2008 - modifică O.G. nr. 42/2004     
 L. nr. 202/2008 
 M. Of. nr. 728/28 oct. 2008 - modifică L. nr. 53/2003     
 L. nr. 205/2008 
 M. Of. nr. 736/30 oct. 2008 - modifică L. nr. 49/1991     
 L. nr. 208/2008 
 M. Of. nr. 736/30 oct. 2008 - modifică O.U.G. nr. 163/2001     
 L. nr. 211/2008 
 M. Of. nr. 736/30 oct. 2008 - modifică O.G. nr. 99/2000     
 L. nr. 212/2008 
 M. Of. nr. 737/30 oct. 2008 - modifică L. nr. 1/2000     
 L. nr. 213/2008 
 M. Of. nr. 737/30 oct. 2008 - modifică L. nr. 109/2007     
 L. nr. 214/2008 
 M. Of. nr. 729/28 oct. 2008 - completează O.U.G. nr. 100/2005     
 L. nr. 215/2008 
 M. Of. nr. 757/10 nov. 2008 - modifică L. nr. 407/2006     
 L. nr. 217/2008 
 M. Of. nr. 724/24 oct. 2008 - modifică L. nr. 94/1992     
 L. nr. 222/2008 
 M. Of. nr. 758/10 nov. 2008 - modifică L. nr. 302/2004     
 L. nr. 226/2008 
 M. Of. nr. 743/3 nov. 2008 - modifică L. nr. 137/2000     
 L. nr. 234/2008 
   

M. Of. nr. 750/6 nov. 2008 - modifică L. nr. 61/1991 
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 L. nr. 239/2008 
 M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 - modifică L. nr. 118/2002     
 L. nr. 257/2008 
 M. Of. nr. 746/4 nov. 2008 - modifică O.U.G. nr. 148/2005     
 L. nr. 258/2008 
 M. Of. nr. 757/10 nov. 2008 - modifică L. nr. 346/2002     
 L. nr. 261/2008 
 M. Of. nr. 757/10 nov. 2008 - modifică L. nr. 1/2000     
 L. nr. 264/2008 
 M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 - modifică O.U.G. nr. 28/1999 
 - modifică H.G. nr. 479/2003     
 L. nr. 269/2008 
 M. Of. nr. 768/14 nov. 2008 - modifică L. nr. 96/2007     
 L. nr. 270/2008 
 M. Of. nr. 768/14 nov. 2008 - modifică L. nr. 17/2000     
 L. nr. 296/2008 
 M. Of. nr. 789/25 nov. 2008 - modifică L. nr. 84/1995 
 - completează L. nr. 128/1997 

 Abrogare 
 - L. nr. 1/2011  (M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) - la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995   
 L. nr. 302/2008 
 M. Of. nr. 788/25 nov. 2008 - completează L. nr. 41/1994     
 L. nr. 305/2008 
 M. Of. nr. 855/19 dec. 2008 - modifică O.G. nr. 26/2000 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 16/2009  (M. Of. nr. 143/9 mar. 2009) - abrogă art. II 
 - L. nr. 263/2009  (M. Of. nr. 480/10 iul. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 16/2009   

 2009 
 
 
 L. nr. 1/2009 
 M. Of. nr. 63/3 feb. 2009 - modifică L. nr. 10/2001     
 L. nr. 22/2009 
 M. Of. nr. 150/10 mar. 2009 - modifică L. nr. 56/2005 
 - modifică L. nr. 56/2005 (aprobare)     
 L. nr. 34/2009 
 M. Of. nr. 163/17 mar. 2009 - modifică L. nr. 69/2000     
 L. nr. 37/2009 
 M. Of. nr. 182/24 mar. 2009 - modifică O.G. nr. 2/2000 
 - modifică O.G. nr. 75/2000     
 L. nr. 59/2009 
 M. Of. nr. 227/7 apr. 2009 - modifică L. nr. 539/2001     
 L. nr. 60/2009 
 M. Of. nr. 227/7 apr. 2009 - completează L. nr. 218/2002     
 L. nr. 113/2009 
 M. Of. nr. 270/24 apr. 2009 - modifică L. nr. 7/2006     
 L. nr. 128/2009 
 M. Of. nr. 300/7 mai 2009 - modifică O.G. nr. 82/2001     
 L. nr. 156/2009 
 M. Of. nr. 326/15 mai 2009 - completează L. nr. 334/2002     
 L. nr. 174/2009 
 M. Of. nr. 335/20 mai 2009 - modifică L. nr. 562/2004 
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 L. nr. 175/2009 
 M. Of. nr. 335/20 mai 2009 - modifică L. nr. 346/2004     
 L. nr. 178/2009 
 M. Of. nr. 335/20 mai 2009 - modifică O.G. nr. 2/2000     
 L. nr. 201/2009 
 M. Of. nr. 391/10 iun. 2009 - modifică L. nr. 119/1996     
 L. nr. 222/2009 
 M. Of. nr. 395/11 iun. 2009 - modifică O.G. nr. 17/1999     
 L. nr. 236/2009 
 M. Of. nr. 404/15 iun. 2009 - modifică L. nr. 266/2008     
 L. nr. 239/2009 
 M. Of. nr. 403/15 iun. 2009 - modifică O.U.G. nr. 148/2005     
 L. nr. 240/2009 
 M. Of. nr. 403/15 iun. 2009 - completează O.U.G. nr. 148/2005     
 L. nr. 241/2009 
 M. Of. nr. 445/29 iun. 2009 - modifică L. nr. 31/2007     
 L. nr. 243/2009 
 M. Of. nr. 445/29 iun. 2009 - modifică O.G. nr. 84/2001 
 - modifică O.G. nr. 41/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 97/2005 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 542/4 aug. 2009) - rectifică art. I pct. 1   
 L. nr. 272/2009 
 M. Of. nr. 503/21 iul. 2009 - modifică L. nr. 263/2007     
 L. nr. 275/2009 
 M. Of. nr. 482/13 iul. 2009 - modifică L. nr. 476/2002     
 L. nr. 288/2009 
 M. Of. nr. 559/11 aug. 2009 - modifică O.G. nr. 80/2000     
 L. nr. 289/2009 
 M. Of. nr. 559/11 aug. 2009 - modifică O.G. nr. 78/2000     
 L. nr. 293/2009 
 M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 - modifică O.G. nr. 2/2001     
 L. nr. 294/2009 
 M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 - modifică O.G. nr. 55/2002     
 L. nr. 295/2009 
 M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 - modifică L. nr. 268/2001     
 L. nr. 296/2009 
 M. Of. nr. 655/2 oct. 2009 - completează O.G. nr. 105/1999     
 L. nr. 305/2009 
 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009 - modifică L. nr. 500/2002 
 - modifică O.G. nr. 57/2002     
 L. nr. 313/2009 
 M. Of. nr. 694/15 oct. 2009 - modifică L. nr. 24/2007     
 L. nr. 325/2009 
 M. Of. nr. 721/26 oct. 2009 - modifică L. nr. 348/2003     
 L. nr. 331/2009 
 M. Of. nr. 779/13 nov. 2009 - modifică L. nr. 53/2003     
 L. nr. 341/2009 
 M. Of. nr. 778/13 nov. 2009 - completează O.U.G. nr. 148/2005     
 L. nr. 344/2009 
 M. Of. nr. 778/13 nov. 2009 - completează L. nr. 334/2002 
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 L. nr. 345/2009 
 M. Of. nr. 778/13 nov. 2009 - modifică L. nr. 350/2001     
 L. nr. 359/2009 
 M. Of. nr. 799/24 nov. 2009 - modifică L. nr. 448/2006     
 L. nr. 360/2009 
 M. Of. nr. 800/24 nov. 2009 - modifică L. nr. 448/2006     
 L. nr. 370/2009 
 M. Of. nr. 831/3 dec. 2009 - modifică L. nr. 192/2006     
 L. nr. 383/2009 
 M. Of. nr. 870/14 dec. 2009 - modifică O.G. nr. 51/1997     
 L. nr. 389/2009 
 M. Of. nr. 917/28 dec. 2009 - modifică L. nr. 316/2007     
 2010 
 
 
 L. nr. 5/2010 
 M. Of. nr. 18/11 ian. 2010 - completează O.U.G. nr. 18/2009     
 L. nr. 7/2010 
 M. Of. nr. 18/11 ian. 2010 - modifică O.U.G. nr. 158/1999     
 L. nr. 26/2010 
 M. Of. nr. 145/5 mar. 2010 - modifică O.U.G. nr. 75/1999     
 L. nr. 29/2010 
 M. Of. nr. 143/4 mar. 2010 - modifică L. nr. 35/2007     
 L. nr. 34/2010 
 M. Of. nr. 151/9 mar. 2010 - completează O.G. nr. 26/2000     
 L. nr. 40/2010 
 M. Of. nr. 153/9 mar. 2010 - modifică L. nr. 333/2003     
 L. nr. 51/2010 
 M. Of. nr. 188/24 mar. 2010 - modifică L. nr. 384/2006     
 L. nr. 54/2010 
 M. Of. nr. 186/24 mar. 2010 - modifică L. nr. 46/2008  

(SE)  
 
 L. nr. 65/2010 
 M. Of. nr. 214/6 apr. 2010 - completează L. nr. 329/2009     
 L. nr. 66/2010 
 M. Of. nr. 226/9 apr. 2010 - modifică O.G. nr. 41/1998 
 - modifică L. nr. 84/1998     
 L. nr. 67/2010 
 M. Of. nr. 215/6 apr. 2010 - modifică L. nr. 18/1991     
 L. nr. 71/2010 
 M. Of. nr. 258/21 apr. 2010 - modifică L. nr. 18/1991 
 - completează H.G. nr. 890/2005     
 L. nr. 77/2010 
 M. Of. nr. 297/7 mai 2010 - modifică O.U.G. nr. 149/2007     
 L. nr. 78/2010 
 M. Of. nr. 307/11 mai 2010 - modifică L. nr. 198/2008     
 L. nr. 79/2010 
 M. Of. nr. 300/10 mai 2010 - completează O.U.G. nr. 51/2006     
 L. nr. 80/2010 



 
M. Of. nr. 300/10 mai 2010 - modifică L. nr. 407/2006 
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 L. nr. 82/2010 
 M. Of. nr. 300/10 mai 2010 - completează O.U.G. nr. 85/2008      
 L. nr. 85/2010 
 M. Of. nr. 327/18 mai 2010 - modifică O.U.G. nr. 86/2006     
 L. nr. 94/2010 
 M. Of. nr. 350/27 mai 2010 - modifică O.U.G. nr. 64/2005     
 L. nr. 95/2010 
 M. Of. nr. 350/27 mai 2010 - modifică L. nr. 46/2008     
 L. nr. 96/2010 
 M. Of. nr. 350/27 mai 2010 - modifică L. nr. 19/2003     
 L. nr. 97/2010 
 M. Of. nr. 351/27 mai 2010 - completează L. nr. 182/2000     
 L. nr. 99/2010 
 M. Of. nr. 351/27 mai 2010 - modifică L. nr. 295/2004     
 L. nr. 106/2010 
 M. Of. nr. 375/7 iun. 2010 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 109/2010 
 M. Of. nr. 375/7 iun. 2010 - completează O.G. nr. 14/2007     
 L. nr. 117/2010 
 M. Of. nr. 432/28 iun. 2010 - completează O.U.G. nr. 148/2005     
 L. nr. 129/2010 
 M. Of. nr. 453/2 iul. 2010 - completează O.U.G. nr. 88/1997     
 L. nr. 130/2010 
 M. Of. nr. 453/2 iul. 2010 - modifică L. nr. 363/2007     
 L. nr. 139/2010 
 M. Of. nr. 474/9 iul. 2010 - modifică L. nr. 220/2008     
 L. nr. 152/2010 
 M. Of. nr. 483/14 iul. 2010 - completează O.U.G. nr. 23/2008     
 L. nr. 153/2010 
 M. Of. nr. 496/19 iul. 2010 - modifică L. nr. 61/1991     
 L. nr. 156/2010 
 M. Of. nr. 496/19 iul. 2010 - completează L. nr. 46/2008     
 L. nr. 157/2010 
 M. Of. nr. 496/19 iul. 2010 - modifică O.U.G. nr. 27/2003     
 L. nr. 158/2010 
 M. Of. nr. 496/19 iul. 2010 - modifică L. nr. 18/1991     
 L. nr. 160/2010 
 M. Of. nr. 497/19 iul. 2010 - completează L. nr. 1/2000     
 L. nr. 161/2010 
 M. Of. nr. 497/19 iul. 2010 - modifică L. nr. 193/2000 
 - modifică L. nr. 296/2004     
 L. nr. 170/2010 
 M. Of. nr. 507/21 iul. 2010 - completează L. nr. 7/1996 
 - modifică L. nr. 114/1996     
 L. nr. 172/2010 
 M. Of. nr. 513/23 iul. 2010 - modifică L. nr. 184/2001     
 L. nr. 177/2010 



 
 M. Of. nr. 672/4 oct. 2010 - modifică Decret/9 sept. 1865 
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 - modifică L. nr. 29/1968 
 - modifică L. nr. 47/1992 
 - modifică L. nr. 85/2006     
 L. nr. 196/2010 
 M. Of. nr. 723/29 oct. 2010 - modifică O.G. nr. 85/2004      
 L. nr. 200/2010 
 M. Of. nr. 720/28 oct. 2010 - completează L. nr. 111/1996     
 L. nr. 201/2010 
 M. Of. nr. 718/28 oct. 2010 - modifică O.U.G. nr. 103/2006   
 Notă: În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor" se înlocuieşte cu sintagma "Centrul de  
 
 

Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române". 

 L. nr. 206/2010 
 M. Of. nr. 767/17 nov. 2010 - modifică L. nr. 248/2005     
 L. nr. 207/2010 
 M. Of. nr. 767/17 nov. 2010 - completează L. nr. 273/2009     
 L. nr. 208/2010 
 M. Of. nr. 784/24 nov. 2010 - modifică O.G. nr. 2/2000     
 L. nr. 211/2010 
 M. Of. nr. 765/16 nov. 2010 - modifică L. nr. 226/2009     
 L. nr. 212/2010 
 M. Of. nr. 790/25 nov. 2010 - modifică L. nr. 266/2002     
 L. nr. 213/2010 
 M. Of. nr. 765/16 nov. 2010 - modifică L. nr. 160/1998     
 L. nr. 214/2010 
 M. Of. nr. 778/22 nov. 2010 - modifică O.U.G. nr. 89/2004     
 L. nr. 219/2010 
 M. Of. nr. 765/16 nov. 2010 - modifică O.U.G. nr. 23/2008     
 L. nr. 222/2010 
 M. Of. nr. 775/19 nov. 2010 - modifică L. nr. 200/2004     
 L. nr. 223/2010 
 M. Of. nr. 792/26 nov. 2010 - modifică L. nr. 395/2005     
 L. nr. 225/2010 
 M. Of. nr. 798/29 nov. 2010 - modifică L. nr. 14/2009     
 L. nr. 230/2010 
 M. Of. nr. 812/6 dec. 2010 - modifică L. nr. 678/2001     
 L. nr. 233/2010 
 M. Of. nr. 831/13 dec. 2010 - modifică L. nr. 76/2002     
 L. nr. 234/2010 
 M. Of. nr. 831/13 dec. 2010 - modifică O.G. nr. 119/1999     
 L. nr. 236/2010 
 M. Of. nr. 831/13 dec. 2010 - modifică L. nr. 119/1996     
 L. nr. 237/2010 
 M. Of. nr. 831/13 dec. 2010 - modifică L. nr. 15/2003     
 L. nr. 239/2010 
 M. Of. nr. 826/10 dec. 2010 - modifică L. nr. 491/2003     
 L. nr. 241/2010 
 M. Of. nr. 828/10 dec. 2010 - modifică L. nr. 411/2004     
 L. nr. 242/2010 
 M. Of. nr. 828/10 dec. 2010 - completează L. nr. 52/2003    
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 L. nr. 243/2010 
 M. Of. nr. 828/10 dec. 2010 - modifică L. nr. 111/1996     
 L. nr. 247/2010 
 M. Of. nr. 844/16 dec. 2010 - modifică L. nr. 321/2009     
 L. nr. 248/2010 
 M. Of. nr. 844/16 dec. 2010 - modifică L. nr. 260/2008     
 
 L. nr. 249/2010 
 M. Of. nr. 857/21 dec. 2010 - modifică L. nr. 227/2006     
 L. nr. 258/2010 
 M. Of. nr. 847/17 dec. 2010 - modifică L. nr. 35/1997     
 L. nr. 260/2010 
 M. Of. nr. 848/17 dec. 2010 - modifică L. nr. 178/2000     
 L. nr. 265/2010 
 M. Of. nr. 872/28 dec. 2010 - modifică O.U.G. nr. 104/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 105/2001 

 Modificări: 
 
 - L. nr. 314/2013  (M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) - modifică art. I pct. 5; 

- L. nr. 280/2011  (M. Of. nr. 877/12 dec. 2011) - modifică art. I şi III 

  sintagma„instituţii de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului" se înlocuieşte cu sintagma „unităţi sau  
 instituţii de învăţământ şi centre de formare profesională”   
 L. nr. 270/2010 
 M. Of. nr. 872/28 dec. 2010 - modifică L. nr. 51/1995     
 L. nr. 276/2010 
 M. Of. nr. 888/30 dec. 2010 - modifică L. nr. 416/2001 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică L. nr. 260/2008 

 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 

 Modificări: 
 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 

- O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 

 - L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022 prin L. nr. 196/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) 

 L. nr. 280/2010 
 M. Of. nr. 888/30 dec. 2010 - modifică L. nr. 122/2006     
 L. nr. 281/2010 
 M. Of. nr. 888/30 dec. 2010 - modifică L. nr. 72/2002 
 - modifică L. nr. 138/2004 
 - modifică L. nr. 37/2006 
 - completează O.G. nr. 14/2010     
 L. nr. 289/2010 
 M. Of. nr. 892/30 dec. 2010 - modifică L. nr. 32/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 25/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 50/2005     
 2011 
 
 
 L. nr. 9/2011 
 M. Of. nr. 159/4 mar. 2011 - modifică L. nr. 200/2004     
 L. nr. 10/2011 
 M. Of. nr. 180/15 mar. 2011 - modifică H.G. nr. 1522/2006 
 - modifică L. nr. 104/2008     
 L. nr. 11/2011 
 M. Of. nr. 158/4 mar. 2011 - modifică O.G. nr. 26/1994     
 L. nr. 27/2011 
 M. Of. nr. 183/16 mar. 2011 - modifică L. nr. 16/2000     
 L. nr. 29/2011 
 M. Of. nr. 182/15 mar. 2011 - modifică L. nr. 24/2000     
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 L. nr. 30/2011 
 M. Of. nr. 182/15 mar. 2011 - modifică L. nr. 139/2000     
 L. nr. 39/2011 
 M. Of. nr. 224/31 mar. 2011 - completează L. nr. 26/1990 
 - modifică L. nr. 335/2007     
 L. nr. 40/2011 
 M. Of. nr. 225/31 mar. 2011 - modifică L. nr. 130/1996 
 - modifică L. nr. 168/1999 
 - modifică L. nr. 53/2003     
 L. nr. 53/2011 
 M. Of. nr. 290/26 apr. 2011 - modifică L. nr. 80/1995 
 - modifică O.U.G. nr. 90/2001     
 L. nr. 58/2011 
  M. Of. nr. 303/3 mai 2011 - modifică L. nr. 45/1994 
 

Notă: Înlocuieşte în toate actele normative în vigoare denumirea "Marele Cartier General" cu denumirea "Centrul naţional militar de comandă"  
 
 L. nr. 69/2011 
 M. Of. nr. 372/27 mai 2011 - modifică O.U.G. nr. 75/2005     
 L. nr. 72/2011 
 M. Of. nr. 399/7 iun. 2011 - modifică L. nr. 45/2009 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 106/2 feb. 2018) - rectifică art. I pct. 41 (cu referire la anexele nr. 3.11, 3.12, 7.8 şi 8.7 din legea de bază) și art. I pct. 41 (cu referire la  
 

(M. Of. nr. 345/19 apr. 2018) - rectifică anexa nr. 3.31 
anexele nr. 3.3 şi 7.5 din legea de bază) 

   
 L. nr. 80/2011 
 M. Of. nr. 443/24 iun. 2011 - modifică O.U.G. nr. 102/2005     
 L. nr. 83/2011 
 M. Of. nr. 407/9 iun. 2011 - modifică O.G. nr. 42/1997 
 - modifică O.G. nr. 33/2003     
 L. nr. 90/2011 
 M. Of. nr. 407/9 iun. 2011 - modifică L. nr. 255/2010     
 L. nr. 91/2011 
 M. Of. nr. 407/9 iun. 2011 - modifică O.U.G. nr. 88/1997     
 L. nr. 106/2011 
 M. Of. nr. 429/20 iun. 2011 - modifică L. nr. 279/2005     
 L. nr. 115/2011 
 M. Of. nr. 429/20 iun. 2011 - completează L. nr. 95/2006     
 L. nr. 117/2011 
 M. Of. nr. 446/27 iun. 2011 - modifică L. nr. 295/2004 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 811/16 nov. 2011) - art. I pct. 34   
 L. nr. 124/2011 
 M. Of. nr. 433/21 iun. 2011 - completează L. nr. 334/2006     
 L. nr. 133/2011 
 M. Of. nr. 448/27 iun. 2011 - modifică L. nr. 360/2002     
 L. nr. 134/2011 
 M. Of. nr. 481/7 iul. 2011 - completează L. nr. 161/2003     
 L. nr. 135/2011 
 M. Of. nr. 484/7 iul. 2011 - modifică D.(L.) nr. 1233/1887     
 L. nr. 136/2011 
 M. Of. nr. 533/28 iul. 2011 - modifică L. nr. 82/1993     
 L. nr. 139/2011 
 M. Of. nr. 510/19 iul. 2011 - modifică L. nr. 35/1990     
 L. nr. 154/2011 
 M. Of. nr. 510/19 iul. 2011 - completează L. nr. 188/2000     
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 L. nr. 155/2011 
 M. Of. nr. 484/7 iul. 2011 - modifică L. nr. 246/2007     
 L. nr. 156/2011 
 M. Of. nr. 519/22 iul. 2011 - modifică O.G. nr. 75/2000 
 - modifică L. nr. 567/2004     
 L. nr. 157/2011 
 M. Of. nr. 533/28 iul. 2011 - modifică O.U.G. nr. 105/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 194/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 194/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 56/2007 
 - modifică O.U.G. nr. 55/2007 

 Modificări: 
 - O.G. nr. 25/2014  (M. Of. nr. 640/30 aug. 2014) - modifică pct. 3, 8, 11, 12, 18 şi 35; 
 
 - L. nr. 247/2018  (M. Of. nr. 941/7 nov. 2018) - abrogă art. III pct. 13 și pct. 15-22, de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen,  

introduce pct. 21, 111 

 in temeiul deciziei 
 Consiliului emise în acest sens   
 L. nr. 162/2011 
 M. Of. nr. 503/14 iul. 2011 - completează L. nr. 350/2001     
 L. nr. 163/2011 
 M. Of. nr. 519/22 iul. 2011 - modifică L. nr. 92/2007     
 L. nr. 166/2011 
 M. Of. nr. 709/7 oct. 2011 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 186/2011 
 M. Of. nr. 763/28 oct. 2011 - modifică L. nr. 217/2005     
 L. nr. 189/2011 
 M. Of. nr. 755/27 oct. 2011 - modifică L. nr. 29/2000 
 - modifică L. nr. 221/2004 
 - modifică L. nr. 391/2004 
 - modifică L. nr. 573/2004 
 - modifică L. nr. 574/2004     
 L. nr. 190/2011 
 M. Of. nr. 764/31 oct. 2011 - completează L. nr. 137/2002     
 L. nr. 191/2011 
 M. Of. nr. 780/3 nov. 2011 - modifică L. nr. 672/2002 

 Modificări: 
 - O.G. nr. 19/2017  (M. Of. nr. 703/30 aug. 2017) - prorogă termenul prev. la art. III pct. 1   
 L. nr. 203/2011 
 M. Of. nr. 797/10 nov. 2011 - modifică L. nr. 174/2010     
 L. nr. 204/2011 
 M. Of. nr. 813/17 nov. 2011 - modifică O.G. nr. 41/1998 
 - modifică L. nr. 255/1998 
 - modifică L. nr. 186/2000     
 L. nr. 205/2011 
 M. Of. nr. 813/17 nov. 2011 - modifică L. nr. 255/2010     
 L. nr. 213/2011 
 M. Of. nr. 825/22 nov. 2011 - modifică L. nr. 289/2002     
 L. nr. 220/2011 
 M. Of. nr. 851/30 nov. 2011 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 221/2011 
 M. Of. nr. 853/2 dec. 2011 - modifică L. nr. 350/2001     
 L. nr. 225/2011 
 M. Of. nr. 852/2 dec. 2011 - modifică L. nr. 69/2000     
 L. nr. 232/2011 
 M. Of. nr. 884/14 dec. 2011 - modifică L. nr. 45/2009     
 L. nr. 233/2011 
 M. Of. nr. 860/7 dec. 2011 - modifică L. nr. 273/2004 
 - modifică L. nr. 274/2004 
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 - modifică H.G. nr. 645/2009 

 Modificări: 
 - L. nr. 57/2016  (M. Of. nr. 283/14 apr. 2016) - abrogă art. V   
 L. nr. 243/2011 
 M. Of. nr. 865/8 dec. 2011 - modifică O.U.G. nr. 38/2002     
 L. nr. 244/2011 
 M. Of. nr. 884/14 dec. 2011 - modifică L. nr. 85/1992     
 L. nr. 245/2011 
 M. Of. nr. 865/8 dec. 2011 - modifică L. nr. 15/1990     
 L. nr. 246/2011 
 M. Of. nr. 865/8 dec. 2011 - modifică L. nr. 346/2004      
 L. nr. 248/2011 
 M. Of. nr. 866/8 dec. 2011 - modifică L. nr. 540/2002     
 L. nr. 249/2011 
 M. Of. nr. 867/8 dec. 2011 - modifică L. nr. 349/2007     
 L. nr. 250/2011 
 M. Of. nr. 866/8 dec. 2011 - modifică O.G. nr. 26/1994     
 L. nr. 251/2011 
 M. Of. nr. 866/8 dec. 2011 - modifică O.U.G. nr. 51/2008     
 L. nr. 253/2011 
 M. Of. nr. 867/8 dec. 2011 - modifică O.U.G. nr. 23/2008     
 L. nr. 254/2011 
 M. Of. nr. 867/8 dec. 2011 - modifică L. nr. 360/2003     
 L. nr. 255/2011 
 M. Of. nr. 866/8 dec. 2011 - modifică L. nr. 16/2000     
 L. nr. 264/2011 
 M. Of. nr. 877/12 dec. 2011 - modifică L. nr. 215/2001 
 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 266/2011 
 M. Of. nr. 870/9 dec. 2011 - modifică O.G. nr. 41/2007     
 L. nr. 267/2011 
 M. Of. nr. 870/9 dec. 2011 - modifică L. nr. 1/2000     
 L. nr. 269/2011 
 M. Of. nr. 870/9 dec. 2011 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 270/2011 
 M. Of. nr. 872/9 dec. 2011 - modifică L. nr. 299/2007     
 L. nr. 271/2011 
 M. Of. nr. 873/12 dec. 2011 - modifică L. nr. 119/1996     
 L. nr. 272/2011 
 M. Of. nr. 873/12 dec. 2011 - modifică L. nr. 119/1996     
 L. nr. 273/2011 
 M. Of. nr. 873/12 dec. 2011 - modifică L. nr. 258/2002     
 L. nr. 274/2011 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011 - modifică L. nr. 566/2004     
 L. nr. 278/2011 
 M. Of. nr. 876/12 dec. 2011 - modifică O.G. nr. 78/2000     
 L. nr. 280/2011 
 M. Of. nr. 877/12 dec. 2011 - modifică O.U.G. nr. 104/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 104/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 105/2001 
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 - modifică O.U.G. nr. 105/2001 
 - modifică L. nr. 265/2010     
 L. nr. 281/2011 
 M. Of. nr. 877/12 dec. 2011 - modifică O.G. nr. 84/2001     
 L. nr. 282/2011 
 M. Of. nr. 882/13 dec. 2011 - modifică L. nr. 56/2010     
 L. nr. 288/2011 
 M. Of. nr. 892/16 dec. 2011 - modifică L. nr. 295/2004     
 L. nr. 299/2011 
 M. Of. nr. 916/22 dec. 2011 - modifică L. nr. 554/2004 

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

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1039/2012  (M. Of. nr. 61/29 ian. 2013) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile prevederile legii (termenul se împlineşte la data de 15 martie 2013), după care  
 operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie 

 
 

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

 L. nr. 300/2011 
 M. Of. nr. 925/27 dec. 2011 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 304/2004     
 L. nr. 302/2011 
 M. Of. nr. 16/9 ian. 2012 - modifică L. nr. 247/2005     
 2012 
 
 
 L. nr. 10/2012 
 M. Of. nr. 21/11 ian. 2012 - modifică L. nr. 4/2008 

 Modificări: 
 - L. nr. 201/2013  (M. Of. nr. 398/2 iul. 2013) - abrogă art. IV   
 L. nr. 11/2012 
 M. Of. nr. 20/10 ian. 2012 - modifică L. nr. 297/2004     
 L. nr. 23/2012 
 M. Of. nr. 49/20 ian. 2012 - modifică L. nr. 384/2006     
 L. nr. 24/2012 
 M. Of. nr. 51/23 ian. 2012 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 317/2004     
 L. nr. 25/2012 
 M. Of. nr. 165/13 mar. 2012 - modifică L. nr. 217/2003     
 L. nr. 27/2012 
 M. Of. nr. 180/20 mar. 2012 - modifică L. nr. 15/1968 
 - modifică L. nr. 286/2009     
 L. nr. 28/2012 
 M. Of. nr. 189/22 mar. 2012 - completează L. nr. 29/1968 
 - modifică O.G. nr. 14/2007     
 L. nr. 35/2012 
 M. Of. nr. 204/28 mar. 2012 - modifică O.U.G. nr. 123/2007     
 L. nr. 45/2012 
 M. Of. nr. 183/21 mar. 2012 - completează L. nr. 95/2006     
 L. nr. 47/2012 
 M. Of. nr. 185/22 mar. 2012 - modifică L. nr. 24/2007     
 L. nr. 50/2012 
 M. Of. nr. 185/22 mar. 2012 - modifică L. nr. 69/2000     
 L. nr. 51/2012 
 M. Of. nr. 182/21 mar. 2012 - modifică L. nr. 108/1999 
 - modifică L. nr. 346/2002 
 - modifică L. nr. 319/2006 

 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - se abrogă la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 5 alin. (10) 
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 Modificări: 
 

(Abrogare la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 5 alin. (10) prin O.U.G. nr. 86/2014 - M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) 
- L. nr. 210/2016  (M. Of. nr. 913/14 nov. 2016) - abrogă art. 5 din O.U.G. nr. 86/2014 

 
 
 L. nr. 52/2012 
 M. Of. nr. 185/22 mar. 2012 - modifică L. nr. 147/2000 
 - modifică L. nr. 448/2006     
 L. nr. 57/2012 
 M. Of. nr. 196/26 mar. 2012 - modifică O.G. nr. 129/2000     
 L. nr. 63/2012 
 M. Of. nr. 258/19 apr. 2012 - modifică L. nr. 15/1968 
 - completează L. nr. 286/2009     
 L. nr. 77/2012 
 M. Of. nr. 386/8 iun. 2012 - modifică L. nr. 36/1995 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 52/23 ian. 2013) - art. I pct. 37 

 Modificări: 
 - L. nr. 227/2015  (M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016 art. V alin. (5) şi (6)   
 L. nr. 115/2012 
 M. Of. nr. 462/9 iul. 2012 - modifică L. nr. 192/2006 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 90/2012  (M. Of. nr. 878/21 dec. 2012) - prorogă termenul prevăzut la art. II până la data de 1 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - prorogă termenul prevăzut la art. II referitor la intrarea în vigoare a art. 601 din L. nr. 192/2006 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 713/2014  (M. Of. nr. 56/23 ian. 2015) - art. III 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 713/2014  (M. Of. nr. 56/23 ian. 2015) - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. III(termenul se împlineşte la 9 martie 2015), după care operează prevederile art.  
 147 din Constituţie   
 L. nr. 122/2012 
 M. Of. nr. 472/11 iul. 2012 - modifică L. nr. 283/2010 

 Modificări: 
 
 - L. nr. 86/2013  (M. Of. nr. 201/9 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 57/2012 şi prorogă termenul de la art. II alin. (1) 

- O.U.G. nr. 57/2012  (M. Of. nr. 701/12 oct. 2012) - prorogă termenul prevăzut la art. II alin. (1) 

 - O.U.G. nr. 58/2013  (M. Of. nr. 347/12 iun. 2013) - abrogă art. II 
 - L. nr. 54/2014  (M. Of. nr. 327/6 mai 2014) - aprobă O.U.G. nr. 58/2013   
 L. nr. 128/2012 
 M. Of. nr. 491/18 iul. 2012 - modifică L. nr. 446/2006     
 L. nr. 129/2012 
 M. Of. nr. 487/17 iul. 2012 - modifică L. nr. 487/2002     
 L. nr. 131/2012 
 M. Of. nr. 489/17 iul. 2012 - modifică L. nr. 3/2000     
 L. nr. 144/2012 
 M. Of. nr. 509/24 iul. 2012 - modifică O.G. nr. 15/2002     
 L. nr. 145/2012 
 M. Of. nr. 517/26 iul. 2012 - modifică O.G. nr. 26/2000     
 L. nr. 146/2012 
 M. Of. nr. 506/24 iul. 2012 - modifică O.U.G. nr. 120/2005     
 L. nr. 147/2012 
 M. Of. nr. 509/24 iul. 2012 - modifică L. nr. 53/2003     
 L. nr. 164/2012 
 M. Of. nr. 694/9 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006 
 - modifică L. nr. 45/2009     
 L. nr. 167/2012 
 M. Of. nr. 704/15 oct. 2012 - modifică L. nr. 297/2004     
 L. nr. 178/2012 
 M. Of. nr. 713/19 oct. 2012 - completează L. nr. 341/2004     
 L. nr. 179/2012 
 M. Of. nr. 713/19 oct. 2012 - modifică L. nr. 339/2005     
 L. nr. 180/2012 
 M. Of. nr. 713/19 oct. 2012 - modifică O.G. nr. 41/2007    
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 L. nr. 183/2012 
 M. Of. nr. 727/26 oct. 2012 - modifică O.U.G. nr. 98/2006     
 L. nr. 203/2012 
 M. Of. nr. 760/12 nov. 2012 - modifică O.U.G. nr. 195/2002     
 L. nr. 212/2012 
 M. Of. nr. 772/15 nov. 2012 - completează L. nr. 95/2006     
 L. nr. 222/2012 
 M. Of. nr. 796/27 nov. 2012 - modifică O.U.G. nr. 86/2006     
 2013 
 
 
 L. nr. 18/2013 
 M. Of. nr. 122/5 mar. 2013 - modifică L. nr. 122/2006     
 L. nr. 37/2013 
 M. Of. nr. 131/12 mar. 2013 - modifică L. nr. 94/1992 
 - modifică L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 
- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 
 
 L. nr. 42/2013 
 M. Of. nr. 129/11 mar. 2013 - modifică L. nr. 221/2009     
 L. nr. 44/2013 
 M. Of. nr. 148/20 mar. 2013 - modifică L. nr. 21/1991     
 L. nr. 47/2013 
 M. Of. nr. 145/19 mar. 2013 - modifică L. nr. 104/2003     
 L. nr. 48/2013 
 M. Of. nr. 149/20 mar. 2013 - modifică L. nr. 90/2003     
 L. nr. 49/2013 
 M. Of. nr. 154/22 mar. 2013 - modifică L. nr. 288/2004     
 L. nr. 50/2013 
 M. Of. nr. 146/19 mar. 2013 - modifică L. nr. 241/2005     
 L. nr. 51/2013 
 M. Of. nr. 146/19 mar. 2013 - modifică O.G. nr. 82/2000     
 L. nr. 61/2013 
 M. Of. nr. 158/25 mar. 2013 - modifică O.G. nr. 137/2000     
 L. nr. 62/2013 
 M. Of. nr. 160/26 mar. 2013 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 94/2013 
 M. Of. nr. 217/16 apr. 2013 - modifică L. nr. 133/2010     
 L. nr. 95/2013 
 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013 - modifică L. nr. 566/2004     
 L. nr. 116/2013 
 M. Of. nr. 247/30 apr. 2013 - modifică L. nr. 176/2010     
 L. nr. 128/2013 
 M. Of. nr. 248/30 apr. 2013 - modifică O.U.G. nr. 61/2008     
 L. nr. 138/2013 
 M. Of. nr. 253/7 mai 2013 - modifică L. nr. 16/1996     
 L. nr. 139/2013 
 M. Of. nr. 260/9 mai 2013 - modifică L. nr. 503/2004     
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 L. nr. 146/2013 
 M. Of. nr. 255/8 mai 2013 - modifică L. nr. 153/2011     
 L. nr. 150/2013 
 M. Of. nr. 254/8 mai 2013 - completează L. nr. 95/1997     
 L. nr. 158/2013 
 M. Of. nr. 280/17 mai 2013 - modifică O.U.G. nr. 194/2002     
 L. nr. 159/2013 
 M. Of. nr. 283/20 mai 2013 - modifică L. nr. 372/2005 
 - modifică O.G. nr. 22/2008     
 L. nr. 167/2013 
 M. Of. nr. 318/3 iun. 2013 - modifică O.G. nr. 129/2000 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 70/29 ian. 2014) - rectifică art. I pct. 3   
 L. nr. 171/2013 
 M. Of. nr. 320/3 iun. 2013 - modifică L. nr. 80/1995     
 L. nr. 175/2013 
 M. Of. nr. 343/11 iun. 2013 - modifică L. nr. 248/2005 
 - modifică O.U.G. nr. 207/2008    
 L. nr. 176/2013 
 M. Of. nr. 343/11 iun. 2013 - modifică L. nr. 299/2007     
 L. nr. 179/2013 
 M. Of. nr. 348/13 iun. 2013 - modifică L. nr. 279/2005 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 435/17 iul. 2013) - rectifică art. I pct. 23   
 L. nr. 192/2013 
 M. Of. nr. 403/4 iul. 2013 - modifică O.U.G. nr. 23/2004     
 L. nr. 194/2013 
 M. Of. nr. 397/2 iul. 2013 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 200/2013 
 M. Of. nr. 396/1 iul. 2013 - modifică L. nr. 151/2010     
 L. nr. 201/2013 
 M. Of. nr. 398/2 iul. 2013 - modifică L. nr. 10/2012     
 L. nr. 202/2013 
 M. Of. nr. 399/3 iul. 2013 - modifică L. nr. 158/2008     
 L. nr. 205/2013 
 M. Of. nr. 399/3 iul. 2013 - modifică O.U.G. nr. 71/2010     
 L. nr. 206/2013 
 M. Of. nr. 403/4 iul. 2013 - completează L. nr. 1/2011     
 L. nr. 213/2013 
 M. Of. nr. 397/2 iul. 2013 - modifică L. nr. 119/1996     
 L. nr. 218/2013 
 M. Of. nr. 406/5 iul. 2013 - modifică O.G. nr. 80/2000     
 L. nr. 219/2013 
 M. Of. nr. 411/8 iul. 2013 - modifică L. nr. 96/2006     
 L. nr. 220/2013 
 M. Of. nr. 408/5 iul. 2013 - modifică L. nr. 255/2010     
 L. nr. 243/2013 
 M. Of. nr. 456/24 iul. 2013 - modifică L. nr. 260/2008     
 L. nr. 249/2013 
 M. Of. nr. 456/24 iul. 2013 - modifică O.U.G. nr. 68/2007     
 L. nr. 250/2013 
 M. Of. nr. 457/24 iul. 2013 - modifică L. nr. 76/2002 
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 - modifică L. nr. 116/2002 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 558/3 sep. 2013) - rectifică art. II   
 L. nr. 257/2013 
 M. Of. nr. 607/30 sep. 2013 - modifică L. nr. 326/2003 
 - modifică L. nr. 272/2004     
 L. nr. 258/2013 
 M. Of. nr. 601/26 sep. 2013 - modifică O.U.G. nr. 155/2001     
 L. nr. 270/2013 
 M. Of. nr. 642/18 oct. 2013 - modifică L. nr. 500/2002 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - termenul prevăzut la art. V se prorogă până la 1 ianuarie 2016 
 - O.U.G. nr. 41/2015  (M. Of. nr. 733/30 sep. 2015) - Termenul prevăzut la art. III se prorogă cu 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; 
  termenul prevăzut la art. V se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017   
 L. nr. 272/2013 
 M. Of. nr. 656/25 oct. 2013 - modifică L. nr. 32/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 98/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 99/2006     
 L. nr. 275/2013 
 M. Of. nr. 659/28 oct. 2013 - modifică L. nr. 329/2009     
 L. nr. 277/2013 
 M. Of. nr. 661/29 oct. 2013 - modifică L. nr. 52/2011      
 L. nr. 281/2013 
 M. Of. nr. 679/5 nov. 2013 - modifică L. nr. 52/2003     
 L. nr. 290/2013 
 M. Of. nr. 699/14 nov. 2013 - completează L. nr. 53/2013     
 L. nr. 296/2013 
 M. Of. nr. 699/14 nov. 2013 - modifică L. nr. 304/2004     
 L. nr. 300/2013 
 M. Of. nr. 772/11 dec. 2013 - modifică L. nr. 302/2004 
 - modifică L. nr. 302/2004     
 L. nr. 314/2013 
 M. Of. nr. 728/26 nov. 2013 - modifică O.U.G. nr. 104/2001 
 - completează O.U.G. nr. 104/2001 
 - modifică L. nr. 265/2010     
 L. nr. 321/2013 
 M. Of. nr. 744/2 dec. 2013 - modifică L. nr. 96/2006     
 L. nr. 327/2013 
 M. Of. nr. 762/9 dec. 2013 - completează L. nr. 80/1995     
 L. nr. 337/2013 
 M. Of. nr. 777/12 dec. 2013 - modifică L. nr. 26/1990 
 - modifică L. nr. 247/2005     
 L. nr. 341/2013 
 M. Of. nr. 787/16 dec. 2013 - modifică L. nr. 3/2000     
 L. nr. 342/2013 
 M. Of. nr. 809/19 dec. 2013 - modifică L. nr. 15/2003     
 L. nr. 358/2013 
 M. Of. nr. 819/21 dec. 2013 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 368/2013 
 M. Of. nr. 819/21 dec. 2013 - modifică L. nr. 165/2013 

 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 25/2018  (M. Of. nr. 468/6 iun. 2018) - art. II   
 L. nr. 376/2013 
 M. Of. nr. 826/23 dec. 2013 - modifică O.U.G. nr. 194/2002 
 - completează L. nr. 122/2006     
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 L. nr. 377/2013 
 M. Of. nr. 826/23 dec. 2013 - modifică L. nr. 69/2010     
 L. nr. 378/2013 
 M. Of. nr. 827/23 dec. 2013 - modifică L. nr. 111/1996 
 - modifică O.G. nr. 11/2003 
 - modifică O.G. nr. 31/2006     
 L. nr. 380/2013 
 M. Of. nr. 842/30 dec. 2013 - modifică L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 
 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 

 2014 
 
 
 L. nr. 1/2014 
 M. Of. nr. 24/13 ian. 2014 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 4/2014 
 M. Of. nr. 15/10 ian. 2014 - completează O.U.G. nr. 44/2008     
 L. nr. 9/2014 
 M. Of. nr. 156/4 mar. 2014 - completează O.U.G. nr. 156/2007     
 L. nr. 10/2014 
 M. Of. nr. 157/4 mar. 2014 - modifică L. nr. 294/2007      
 L. nr. 14/2014 
 M. Of. nr. 156/4 mar. 2014 - modifică L. nr. 453/2006     
 L. nr. 18/2014 
 M. Of. nr. 192/19 mar. 2014 - modifică L. nr. 416/2001 
 - modifică L. nr. 52/2011 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 36/2014  (M. Of. nr. 431/12 iun. 2014) - modifică art. I pct. 1; 
 completează art. I pct. 12   
 L. nr. 22/2014 
 M. Of. nr. 188/17 mar. 2014 - modifică O.G. nr. 26/2000     
 L. nr. 27/2014 
 M. Of. nr. 201/21 mar. 2014 - modifică L. nr. 226/2011     
 L. nr. 29/2014 
 M. Of. nr. 205/24 mar. 2014 - modifică L. nr. 490/2004     
 L. nr. 30/2014 
 M. Of. nr. 255/8 apr. 2014 - modifică L. nr. 80/1995     
 L. nr. 38/2014 
 M. Of. nr. 262/10 apr. 2014 - modifică O.U.G. nr. 31/2011     
 L. nr. 45/2014 
 M. Of. nr. 273/14 apr. 2014 - modifică L. nr. 105/2011     
 L. nr. 51/2014 
 M. Of. nr. 322/5 mai 2014 - modifică L. nr. 143/2000 
 - completează L. nr. 339/2005     
 L. nr. 55/2014 
 M. Of. nr. 325/5 mai 2014 - completează L. nr. 448/2006     
 L. nr. 62/2014 
 M. Of. nr. 328/6 mai 2014 - modifică L. nr. 346/2004     
 L. nr. 63/2014 
 M. Of. nr. 352/13 mai 2014 - modifică L. nr. 369/2004 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 750/7 oct. 2015) - art. I pct. 17   
 L. nr. 64/2014 



 
M. Of. nr. 355/14 mai 2014 - modifică L. nr. 184/2001 
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 L. nr. 65/2014 
 M. Of. nr. 355/14 mai 2014 - modifică O.G. nr. 14/2007     
 L. nr. 67/2014 
 M. Of. nr. 353/14 mai 2014 - modifică L. nr. 448/2006     
 L. nr. 68/2014 
 M. Of. nr. 352/13 mai 2014 - modifică L. nr. 7/1996 
 - modifică L. nr. 17/2014     
 L. nr. 71/2014 
 M. Of. nr. 398/29 mai 2014 - modifică L. nr. 41/1994     
 L. nr. 76/2014 
 M. Of. nr. 470/26 iun. 2014 - modifică O.U.G. nr. 84/2003     
 L. nr. 77/2014 
 M. Of. nr. 470/26 iun. 2014 - modifică L. nr. 53/2003     
 L. nr. 82/2014 
 M. Of. nr. 469/26 iun. 2014 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 88/2014 
 M. Of. nr. 496/3 iul. 2014 - modifică L. nr. 24/2007     
 L. nr. 90/2014 
 M. Of. nr. 500/4 iul. 2014 - modifică L. nr. 263/2007     
 L. nr. 95/2014 
 M. Of. nr. 500/4 iul. 2014 - modifică L. nr. 504/2002     
 L. nr. 96/2014 
 M. Of. nr. 496/3 iul. 2014 - completează L. nr. 69/2000     
 L. nr. 97/2014 
 M. Of. nr. 506/8 iul. 2014 - modifică O.U.G. nr. 6/2011     
 L. nr. 99/2014 
 M. Of. nr. 505/8 iul. 2014 - modifică L. nr. 101/2006     
 L. nr. 103/2014 
 M. Of. nr. 518/11 iul. 2014 - modifică L. nr. 504/2002     
 L. nr. 118/2014 
 M. Of. nr. 549/24 iul. 2014 - completează L. nr. 303/2004     
 L. nr. 122/2014 
 M. Of. nr. 541/22 iul. 2014 - completează L. nr. 82/1993 

 Modificări: 
 - L. nr. 283/2015  (M. Of. nr. 863/19 nov. 2015) - abrogă art. III   
 L. nr. 126/2014 
 M. Of. nr. 700/24 sep. 2014 - modifică O.U.G. nr. 111/2010     
 L. nr. 127/2014 
 M. Of. nr. 720/1 oct. 2014 - modifică L. nr. 238/2004 
 - modifică L. nr. 123/2012     
 L. nr. 128/2014 
 M. Of. nr. 744/13 oct. 2014 - modifică L. nr. 227/2006 
 - modifică L. nr. 104/2008     
 L. nr. 131/2014 
 M. Of. nr. 740/10 oct. 2014 - modifică L. nr. 272/2004     
 L. nr. 134/2014 
 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014 - modifică L. nr. 329/2009     
 L. nr. 135/2014 
 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014 - modifică L. nr. 10/2001 
 - completează L. nr. 24/2007 
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 L. nr. 138/2014 
 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014 - completează L. nr. 188/2000 
 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 554/2004 
 - modifică L. nr. 287/2009 
 - modifică L. nr. 134/2010 
 - modifică L. nr. 71/2011 
 - modifică L. nr. 76/2012 
 - modifică L. nr. 2/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 80/2013 
 - modifică L. nr. 17/2014     
 L. nr. 143/2014 
 M. Of. nr. 777/24 oct. 2014 - modifică O.G. nr. 105/1999 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - termenul prevăzut la art. II se prorogă până la 1 ianuarie 2017 
 - L. nr. 71/2015  (M. Of. nr. 233/6 apr. 2015) - prorogă termenul de la art. II până la 1 iulie 2015   
 L. nr. 153/2014 
 M. Of. nr. 881/4 dec. 2014 - completează L. nr. 107/1996     
 L. nr. 154/2014 
 M. Of. nr. 882/4 dec. 2014 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 159/2014 
 M. Of. nr. 887/5 dec. 2014 - modifică L. nr. 286/2009     
 L. nr. 162/2014 
 M. Of. nr. 907/15 dec. 2014 - modifică L. nr. 266/2008     
 L. nr. 178/2014 
 M. Of. nr. 929/19 dec. 2014 - modifică O.G. nr. 37/2005      
 2015 
 
 
 L. nr. 9/2015 
 M. Of. nr. 21/12 ian. 2015 - completează L. nr. 258/2007     
 L. nr. 12/2015 
 M. Of. nr. 52/22 ian. 2015 - modifică L. nr. 53/2003 
 - modifică O.G. nr. 6/2007 
 - modifică O.G. nr. 10/2008     
 L. nr. 31/2015 
 M. Of. nr. 169/11 mar. 2015 - modifică O.G. nr. 41/1998     
 L. nr. 33/2015 
 M. Of. nr. 170/11 mar. 2015 - completează O.U.G. nr. 97/2001 
 - modifică L. nr. 363/2007     
 L. nr. 38/2015 
 M. Of. nr. 172/12 mar. 2015 - completează L. nr. 18/1991     
 L. nr. 40/2015 
 M. Of. nr. 171/12 mar. 2015 - modifică L. nr. 218/2002     
 L. nr. 53/2015 
 M. Of. nr. 198/25 mar. 2015 - modifică L. nr. 8/1996     
 L. nr. 56/2015 
 M. Of. nr. 202/26 mar. 2015 - completează L. nr. 333/2003     
 L. nr. 57/2015 
 M. Of. nr. 202/26 mar. 2015 - modifică O.G. nr. 99/2000     
 L. nr. 59/2015 
 M. Of. nr. 214/31 mar. 2015 - modifică O.G. nr. 81/2000     
 L. nr. 61/2015 
 M. Of. nr. 229/3 apr. 2015 - modifică L. nr. 189/2003     
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 L. nr. 69/2015 
 M. Of. nr. 229/3 apr. 2015 - modifică D.-L. nr. 118/1990     
 L. nr. 76/2015 
 M. Of. nr. 264/21 apr. 2015 - modifică L. nr. 346/2006     
 L. nr. 80/2015 
 M. Of. nr. 263/20 apr. 2015 - modifică L. nr. 226/2011     
 L. nr. 81/2015 
 M. Of. nr. 266/21 apr. 2015 - modifică L. nr. 360/2002 
 - modifică L. nr. 364/2004     
 L. nr. 82/2015 
 M. Of. nr. 264/21 apr. 2015 - modifică L. nr. 384/2006     
 L. nr. 83/2015 
 M. Of. nr. 270/22 apr. 2015 - completează L. nr. 223/2007     
 L. nr. 84/2015 
 M. Of. nr. 270/22 apr. 2015 - modifică O.G. nr. 20/1994     
 L. nr. 87/2015 
 M. Of. nr. 282/27 apr. 2015 - completează L. nr. 411/2004 
 - completează L. nr. 204/2006     
 L. nr. 90/2015 
 M. Of. nr. 280/27 apr. 2015 - modifică L. nr. 96/2006     
 L. nr. 91/2015 
 M. Of. nr. 283/27 apr. 2015 - modifică L. nr. 95/2006 

 Modificări: 
 

- L. nr. 67/2016  (M. Of. nr. 304/20 apr. 2016) - prorogă termenul prevăzut la art. III până la 31 dec. 2016 
- O.U.G. nr. 67/2015  (M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) - Termenul prevăzut la art. III se prorogă până la data de 31 martie 2016 

   
 L. nr. 95/2015 
 M. Of. nr. 304/5 mai 2015 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 96/2015 
 M. Of. nr. 316/8 mai 2015 - modifică L. nr. 43/2014     
 L. nr. 97/2015 
 M. Of. nr. 316/8 mai 2015 - modifică L. nr. 53/2003     
 L. nr. 99/2015 
 M. Of. nr. 317/8 mai 2015 - modifică L. nr. 192/2010     
 L. nr. 101/2015 
 M. Of. nr. 316/8 mai 2015 - modifică L. nr. 299/2007     
 L. nr. 107/2015 
 M. Of. nr. 343/19 mai 2015 - modifică L. nr. 218/2002     
 L. nr. 111/2015 
 M. Of. nr. 335/15 mai 2015 - modifică L. nr. 350/2005     
 L. nr. 113/2015 
 M. Of. nr. 339/18 mai 2015 - modifică L. nr. 334/2006     
 L. nr. 114/2015 
 M. Of. nr. 346/20 mai 2015 - modifică L. nr. 14/2003     
 L. nr. 118/2015 
 M. Of. nr. 361/26 mai 2015 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 127/2015 
 M. Of. nr. 400/8 iun. 2015 - completează O.U.G. nr. 63/1999     
 L. nr. 129/2015 
 M. Of. nr. 396/5 iun. 2015 - modifică L. nr. 38/2003     
 L. nr. 130/2015 
  M. Of. nr. 408/10 iun. 2015 - completează L. nr. 567/2004 
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 L. nr. 131/2015 
 M. Of. nr. 403/9 iun. 2015 - modifică L. nr. 348/2003     
 L. nr. 132/2015 
 M. Of. nr. 401/8 iun. 2015 - modifică O.U.G. nr. 34/2008     
 L. nr. 133/2015 
 M. Of. nr. 411/10 iun. 2015 - modifică L. nr. 46/2008 
 - modifică L. nr. 187/2012 

 Modificări: 
 - L. nr. 230/2018  (M. Of. nr. 693/8 aug. 2018) - abrogă art. II alin. (24)   
 L. nr. 138/2015 
 M. Of. nr. 408/10 iun. 2015 - completează L. nr. 155/2010     
 L. nr. 140/2015 
 M. Of. nr. 416/11 iun. 2015 - modifică L. nr. 56/2012     
 L. nr. 149/2015 
 M. Of. nr. 453/24 iun. 2015 - modifică L. nr. 407/2006     
 L. nr. 150/2015 
 M. Of. nr. 459/25 iun. 2015 - modifică L. nr. 7/1996     
 L. nr. 152/2015 
 M. Of. nr. 519/13 iul. 2015 - modifică L. nr. 26/1990 
 - modifică L. nr. 31/1990 
 - modifică L. nr. 359/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 116/2009     
 L. nr. 153/2015 
 M. Of. nr. 445/22 iun. 2015 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 154/2015 
 M. Of. nr. 445/22 iun. 2015 - modifică O.U.G. nr. 96/2003     
 L. nr. 155/2015 
 M. Of. nr. 444/22 iun. 2015 - modifică L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 
 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 

 L. nr. 161/2015 
 M. Of. nr. 469/29 iun. 2015 - modifică O.U.G. nr. 5/2010     
 L. nr. 167/2015 
 M. Of. nr. 473/30 iun. 2015 - modifică L. nr. 182/2002     
 L. nr. 168/2015 
 M. Of. nr. 473/30 iun. 2015 - completează L. nr. 165/2013     
 L. nr. 177/2015 
 M. Of. nr. 484/2 iul. 2015 - modifică L. nr. 10/1995 

 Modificări: 
 - L. nr. 163/2016  (M. Of. nr. 561/25 iul. 2016) - termenul prevăzut la art. IV se prorogă cu 5 luni 
 - O.U.G. nr. 98/2016  (M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016) - Termenul prevăzut la art. IV se prorogă până la data de 30 iunie 2017.   
 L. nr. 180/2015 
 M. Of. nr. 481/1 iul. 2015 - modifică O.U.G. nr. 18/2009     
 L. nr. 188/2015 
 M. Of. nr. 492/6 iul. 2015 - completează O.U.G. nr. 115/2011     
 L. nr. 189/2015 
 M. Of. nr. 492/6 iul. 2015 - modifică L. nr. 291/2007     
 L. nr. 190/2015 
 M. Of. nr. 492/6 iul. 2015 - modifică L. nr. 240/2013     
 L. nr. 191/2015 
 M. Of. nr. 494/6 iul. 2015 - modifică L. nr. 260/2008     
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 L. nr. 192/2015 
 M. Of. nr. 504/8 iul. 2015 - completează L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 
- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 
 
 L. nr. 193/2015 
 M. Of. nr. 518/13 iul. 2015 - modifică L. nr. 448/2006     
 L. nr. 194/2015 
 M. Of. nr. 507/9 iul. 2015 - modifică L. nr. 69/2000     
 L. nr. 195/2015 
 M. Of. nr. 504/8 iul. 2015 - completează L. nr. 76/2002     
 L. nr. 196/2015 
 M. Of. nr. 522/14 iul. 2015 - modifică L. nr. 107/1996 
 - modifică H.G. nr. 351/2005     
 L. nr. 201/2015 
 M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 - modifică O.G. nr. 51/1998     
 L. nr. 210/2015 
 M. Of. nr. 550/24 iul. 2015 - completează L. nr. 8/1996     
 L. nr. 211/2015 
 M. Of. nr. 550/24 iul. 2015 - modifică L. nr. 504/2002     
 L. nr. 215/2015 
 M. Of. nr. 546/22 iul. 2015 - modifică L. nr. 7/2006     
 L. nr. 217/2015 
 M. Of. nr. 558/27 iul. 2015 - modifică O.U.G. nr. 31/2002     
 L. nr. 220/2015 
 M. Of. nr. 558/27 iul. 2015 - modifică O.U.G. nr. 83/2014     
 L. nr. 222/2015 
 M. Of. nr. 567/29 iul. 2015 - modifică L. nr. 248/2013      
 L. nr. 224/2015 
 M. Of. nr. 570/30 iul. 2015 - modifică L. nr. 241/2006 

 Modificări: 
 - L. nr. 215/2018  (M. Of. nr. 664/31 iul. 2018) - abrogă art. III alin. (2)   
 L. nr. 226/2015 
 M. Of. nr. 573/30 iul. 2015 - modifică L. nr. 35/1990     
 L. nr. 229/2015 
  M. Of. nr. 749/7 oct. 2015 - modifică L. nr. 202/2002 

 Notă: În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi", sintagma "Direcţia Egalitate de Şanse între  
 
 

Femei şi Bărbaţi" şi sintagma "Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi" se înlocuiesc cu sintagma "Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi" 

 L. nr. 232/2015 
 M. Of. nr. 754/9 oct. 2015 - completează L. nr. 105/2011     
 L. nr. 235/2015 
 M. Of. nr. 767/14 oct. 2015 - modifică L. nr. 506/2004     
 L. nr. 242/2015 
 M. Of. nr. 786/22 oct. 2015 - modifică L. nr. 202/1998     
 L. nr. 243/2015 
 M. Of. nr. 793/26 oct. 2015 - modifică L. nr. 227/2006     
 L. nr. 252/2015 
 M. Of. nr. 818/3 nov. 2015 - modifică L. nr. 153/2011     
 L. nr. 257/2015 
 M. Of. nr. 825/5 nov. 2015 - modifică L. nr. 333/2003     
 L. nr. 258/2015 
   

M. Of. nr. 826/5 nov. 2015 - modifică O.G. nr. 80/2001 
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 L. nr. 259/2015 
 M. Of. nr. 825/5 nov. 2015 - modifică L. nr. 44/1994     
 L. nr. 260/2015 
 M. Of. nr. 825/5 nov. 2015 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 261/2015 
 M. Of. nr. 826/5 nov. 2015 - modifică L. nr. 8/1996     
 L. nr. 272/2015 
 M. Of. nr. 842/12 nov. 2015 - modifică L. nr. 217/2003     
 L. nr. 278/2015 
 M. Of. nr. 884/25 nov. 2015 - modifică O.U.G. nr. 144/2008     
 L. nr. 280/2015 
 M. Of. nr. 863/19 nov. 2015 - modifică L. nr. 383/2013     
 L. nr. 281/2015 
 M. Of. nr. 863/19 nov. 2015 - modifică L. nr. 139/2000 
 - modifică L. nr. 216/2004     
 L. nr. 282/2015 
 M. Of. nr. 863/19 nov. 2015 - modifică O.G. nr. 20/1994     
 L. nr. 283/2015 
 M. Of. nr. 863/19 nov. 2015 - modifică L. nr. 82/1993 
 - modifică L. nr. 122/2014     
 L. nr. 285/2015 
 M. Of. nr. 874/23 nov. 2015 - modifică L. nr. 37/2015     
 L. nr. 286/2015 
 M. Of. nr. 875/23 nov. 2015 - modifică L. nr. 379/2003     
 L. nr. 294/2015 
 M. Of. nr. 885/26 nov. 2015 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 295/2015 
 M. Of. nr. 885/26 nov. 2015 - modifică L. nr. 119/1996     
 
 L. nr. 298/2015 
 M. Of. nr. 893/27 nov. 2015 - modifică L. nr. 92/2002     
 L. nr. 299/2015 
 M. Of. nr. 898/3 dec. 2015 - modifică L. nr. 109/2007     
 L. nr. 302/2015 
 M. Of. nr. 898/3 dec. 2015 - modifică L. nr. 350/2001     
 L. nr. 303/2015 
 M. Of. nr. 898/3 dec. 2015 - modifică L. nr. 350/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 85/2012     
 L. nr. 313/2015 
 M. Of. nr. 910/9 dec. 2015 - modifică L. nr. 51/2006     
 L. nr. 317/2015 
 M. Of. nr. 948/22 dec. 2015 - modifică O.G. nr. 41/1994     
 L. nr. 319/2015 
 M. Of. nr. 929/15 dec. 2015 - modifică L. nr. 295/2004     
 L. nr. 322/2015 
 M. Of. nr. 937/18 dec. 2015 - modifică L. nr. 143/2000     
 L. nr. 324/2015 
 M. Of. nr. 937/18 dec. 2015 - modifică L. nr. 350/2001     
 L. nr. 325/2015 



 
 M. Of. nr. 937/18 dec. 2015 - modifică L. nr. 263/2010 
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 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 
- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 
 
 L. nr. 331/2015 
 M. Of. nr. 944/21 dec. 2015 - modifică O.U.G. nr. 194/2002 
 - modifică L. nr. 122/2006     
 L. nr. 334/2015 
 M. Of. nr. 948/22 dec. 2015 - modifică O.G. nr. 8/2011 
 - modifică O.G. nr. 4/2013     
 L. nr. 337/2015 
 M. Of. nr. 945/21 dec. 2015 - modifică L. nr. 253/2004     
 L. nr. 343/2015 
 M. Of. nr. 970/28 dec. 2015 - modifică L. nr. 111/1996     
 L. nr. 344/2015 
 M. Of. nr. 970/28 dec. 2015 - modifică O.U.G. nr. 98/2010     
 L. nr. 351/2015 
 M. Of. nr. 979/30 dec. 2015 - modifică L. nr. 217/2003     
 L. nr. 352/2015 
 M. Of. nr. 979/30 dec. 2015 - modifică O.G. nr. 26/2011 

 Modificări: 
 

- O.U.G. nr. 90/2017  (M. Of. nr. 973/7 dec. 2017) - prorogă până la data de 1 ianuarie 2019 termenul prevăzut de art. III 
- O.U.G. nr. 83/2016  (M. Of. nr. 964/29 nov. 2016) - prorogă termenul prevăzut de art. III până la data de 1 ianuarie 2018 

 
- O.G. nr. 12/2018  (M. Of. nr. 751/30 aug. 2018) - prorogă termenul prevăzut de art. III până la data de 1 ianuarie 2020  
- L. nr. 78/2019  (M. Of. nr. 332/2 mai 2019) - aprobă O.G. nr. 12/2018  
- O.U.G. nr. 82/2019  (M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019) - prorogă termenul prevăzut la art. III până la data de 1 ianuarie 2021  

 - O.U.G. nr. 222/2020  (M. Of. nr. 1329/31 dec. 2020) - prorogă termenul prevăzut la art. III până la data de 1 ian. 2022 
 - L. nr. 141/2021  (M. Of. nr. 511/17 mai 2021) - aprobă O.U.G. nr. 222/2020 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - prorogă termenul prevăzut la art. III (referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 ianuarie 2023) 
 - L. nr. 309/2021  (M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 82/2019 și prorogă termenul prevăzut la art. III (referitor la intrarea în vigoare a legii la  
 data de 1 ianuarie 2023)   
 L. nr. 356/2015 
 M. Of. nr. 975/29 dec. 2015 - modifică L. nr. 96/2006     
 L. nr. 357/2015 
 M. Of. nr. 975/29 dec. 2015 - completează L. nr. 96/2006     
 2016 
 
 
 
 L. nr. 1/2016 
 M. Of. nr. 26/14 ian. 2016 - modifică L. nr. 62/2011     
 L. nr. 2/2016 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2016 - modifică L. nr. 51/1991     
 L. nr. 6/2016 
 M. Of. nr. 41/19 ian. 2016 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 7/2016 
 M. Of. nr. 41/19 ian. 2016 - modifică L. nr. 94/1992 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 53/25 ian. 2016)   
 L. nr. 15/2016 
 M. Of. nr. 72/1 feb. 2016 - modifică L. nr. 349/2002     
 L. nr. 18/2016 
 M. Of. nr. 169/7 mar. 2016 - modifică L. nr. 213/1998     
 L. nr. 46/2016 
 M. Of. nr. 241/1 apr. 2016 - modifică O.G. nr. 26/2000     
 L. nr. 50/2016 
 M. Of. nr. 247/4 apr. 2016 - modifică L. nr. 46/2003     
 L. nr. 52/2016 



 
M. Of. nr. 253/5 apr. 2016 - modifică L. nr. 272/2004 
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 L. nr. 53/2016 
 M. Of. nr. 245/1 apr. 2016 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 55/2016 
 M. Of. nr. 282/14 apr. 2016 - modifică L. nr. 5/2014     
 L. nr. 57/2016 
 M. Of. nr. 283/14 apr. 2016 - modifică L. nr. 119/1996 
 - modifică L. nr. 188/1999 
 - modifică L. nr. 53/2003 
 - modifică L. nr. 273/2004 
 - modifică L. nr. 233/2011 
 - modifică L. nr. 227/2015   
 Notă: În cuprinsul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare din domeniul adopţiei, sintagma  
 

Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şl Adopţie" sau, după caz, cu "A.N.P.D.C.A.", sintagma "potrivire teoretică" se înlocuieşte cu sintagma "potrivire iniţială" şi termenul "ordin" se înlocuieşte cu  
"deschiderea procedurii adopţiei interne" se înlocuieşte cu sintagma "deschiderea procedurii adopţiei", denumirea "Oficiul Român pentru Adopţii" sau, după caz, "Oficiul" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea  

 
termenul "decizie". Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cuprinsul dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şl (3) şi art. 21 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
termenul "Oficiul" se înlocuieşte cu termenul "comisia".  

 
 L. nr. 62/2016 
 M. Of. nr. 295/19 apr. 2016 - completează L. nr. 85/2014     
 L. nr. 64/2016 
 M. Of. nr. 292/18 apr. 2016 - modifică L. nr. 45/2009     
 L. nr. 65/2016 
 M. Of. nr. 286/15 apr. 2016 - modifică L. nr. 152/1998     
 L. nr. 66/2016 
 M. Of. nr. 304/20 apr. 2016 - modifică O.U.G. nr. 111/2010     
 L. nr. 71/2016 
 M. Of. nr. 334/29 apr. 2016 - modifică L. nr. 223/2007     
 L. nr. 76/2016 
 M. Of. nr. 334/29 apr. 2016 - modifică L. nr. 178/1997     
 L. nr. 78/2016 
 M. Of. nr. 330/28 apr. 2016 - modifică L. nr. 334/2006     
 L. nr. 83/2016 
 M. Of. nr. 341/4 mai 2016 - completează L. nr. 8/2006     
 L. nr. 87/2016 
 M. Of. nr. 345/5 mai 2016 - modifică L. nr. 145/2014     
 L. nr. 89/2016 
 M. Of. nr. 347/6 mai 2016 - modifică L. nr. 45/2009      
 L. nr. 90/2016 
 M. Of. nr. 358/10 mai 2016 - modifică L. nr. 267/2008     
 L. nr. 93/2016 
 M. Of. nr. 369/13 mai 2016 - modifică O.U.G. nr. 195/2002     
 L. nr. 94/2016 
 M. Of. nr. 369/13 mai 2016 - modifică O.G. nr. 27/2011     
 L. nr. 109/2016 
 M. Of. nr. 406/30 mai 2016 - completează L. nr. 422/2001     
 L. nr. 110/2016 
 M. Of. nr. 406/30 mai 2016 - completează O.G. nr. 39/2005     
 L. nr. 113/2016 
 M. Of. nr. 411/31 mai 2016 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 114/2016 
 M. Of. nr. 411/31 mai 2016 - modifică O.U.G. nr. 23/2008     
 L. nr. 115/2016 
   

M. Of. nr. 411/31 mai 2016 - completează O.U.G. nr. 104/2001 
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 L. nr. 118/2016 
 M. Of. nr. 419/3 iun. 2016 - completează L. nr. 1/2011     
 L. nr. 140/2016 
 M. Of. nr. 529/14 iul. 2016 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 141/2016 
 M. Of. nr. 529/14 iul. 2016 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 142/2016 
 M. Of. nr. 528/14 iul. 2016 - modifică L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 
- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 
 
 L. nr. 144/2016 
 M. Of. nr. 528/14 iul. 2016 - modifică L. nr. 544/2001     
 L. nr. 146/2016 
 M. Of. nr. 542/19 iul. 2016 - modifică L. nr. 102/1992     
 L. nr. 147/2016 
 M. Of. nr. 534/15 iul. 2016 - modifică L. nr. 96/2007     
 L. nr. 148/2016 
 M. Of. nr. 534/15 iul. 2016 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 150/2016 
 M. Of. nr. 534/15 iul. 2016 - modifică L. nr. 321/2009     
 L. nr. 152/2016 
 M. Of. nr. 540/19 iul. 2016 - modifică L. nr. 360/2002     
 L. nr. 155/2016 
 M. Of. nr. 545/20 iul. 2016 - modifică L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 
 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 

 L. nr. 160/2016 
 M. Of. nr. 562/26 iul. 2016 - modifică L. nr. 121/2014     
 L. nr. 163/2016 
 M. Of. nr. 561/25 iul. 2016 - modifică L. nr. 10/1995 
 - modifică L. nr. 177/2015 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 6/2018  (M. Of. nr. 171/23 feb. 2018) - termenul prevăzut la art. II, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) şi o) din Legea nr.  
 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, se prorogă până la data de 25 august 2019 
 - O.G. nr. 18/2019  (M. Of. nr. 694/22 aug. 2019) - Termenul prevăzut la art. II, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) şi o) din Legea nr.  
 

25 august 2021. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de  

 
 - L. nr. 190/2021  (M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) - aprobă cu modificări O.G. nr. 18/2019 și modifică termenul prevăzut la art. II , referitor la intrarea în vigoare a măsurilor  
 prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și  
 completările ulterioare, care se prorogă până la data de 25 august 2023.   
 L. nr. 166/2016 
 M. Of. nr. 564/26 iul. 2016 - modifică L. nr. 153/2011     
 L. nr. 169/2016 
 M. Of. nr. 772/3 oct. 2016 - modifică L. nr. 248/2005     
 L. nr. 172/2016 
 M. Of. nr. 808/13 oct. 2016 - completează L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 
- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 
 
 L. nr. 175/2016 
 M. Of. nr. 812/14 oct. 2016 - modifică L. nr. 78/2014     
 L. nr. 176/2016 
 M. Of. nr. 808/13 oct. 2016 - modifică L. nr. 53/2003     
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 L. nr. 180/2016 
 M. Of. nr. 812/14 oct. 2016 - modifică L. nr. 17/1996     
 L. nr. 183/2016 
 M. Of. nr. 828/19 oct. 2016 - modifică L. nr. 334/2006     
 L. nr. 187/2016 
 M. Of. nr. 838/21 oct. 2016 - modifică L. nr. 504/2002     
 L. nr. 193/2016 
 M. Of. nr. 876/2 nov. 2016 - completează L. nr. 284/2010 
 - modifică O.U.G. nr. 57/2015 

 Modificări: 
 - L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. II   
 L. nr. 195/2016 
 M. Of. nr. 874/1 nov. 2016 - modifică L. nr. 202/1998     
 L. nr. 198/2016 
 M. Of. nr. 892/8 nov. 2016 - modifică L. nr. 263/2004 
 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 199/2016 
 M. Of. nr. 890/7 nov. 2016 - modifică L. nr. 341/2004     
 L. nr. 203/2016 
 M. Of. nr. 892/8 nov. 2016 - modifică L. nr. 123/2012     
 L. nr. 206/2016 
 M. Of. nr. 898/9 nov. 2016 - modifică L. nr. 36/1995 
 - completează O.U.G. nr. 119/2006     
 L. nr. 209/2016 
 M. Of. nr. 913/14 nov. 2016 - modifică O.U.G. nr. 193/2002     
 L. nr. 210/2016 
 M. Of. nr. 913/14 nov. 2016 - modifică L. nr. 108/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 113/2011 
 - modifică L. nr. 51/2012 
 - modifică O.U.G. nr. 86/2014 
 - modifică L. nr. 219/2015     
 L. nr. 219/2016 
 M. Of. nr. 940/23 nov. 2016 - modifică L. nr. 4/2008     
 L. nr. 220/2016 
 M. Of. nr. 931/18 nov. 2016 - completează L. nr. 53/2003     
 L. nr. 221/2016 
 M. Of. nr. 934/21 nov. 2016 - modifică O.G. nr. 15/2002      
 L. nr. 222/2016 
 M. Of. nr. 934/21 nov. 2016 - modifică L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 
- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 
 
 L. nr. 224/2016 
 M. Of. nr. 936/22 nov. 2016 - modifică L. nr. 213/1998     
 L. nr. 225/2016 
 M. Of. nr. 942/23 nov. 2016 - modifică L. nr. 51/2006 
 - modifică L. nr. 204/2012 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 99/2016  (M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016) - introduce alin. (3) la art. IV   
 L. nr. 226/2016 
 M. Of. nr. 937/22 nov. 2016 - modifică L. nr. 268/2001     
 L. nr. 234/2016 
 M. Of. nr. 955/25 nov. 2016 - modifică L. nr. 309/2002     
 L. nr. 240/2016 
 M. Of. nr. 987/8 dec. 2016 - completează O.G. nr. 41/1994 
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 - modifică O.G. nr. 81/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 84/2011     
 L. nr. 246/2016 
 M. Of. nr. 983/7 dec. 2016 - modifică L. nr. 1/2000     
 L. nr. 247/2016 
 M. Of. nr. 983/7 dec. 2016 - modifică L. nr. 290/2004 
 - modifică L. nr. 172/2009     
 L. nr. 249/2016 
 M. Of. nr. 983/7 dec. 2016 - completează O.U.G. nr. 198/2005     
 L. nr. 251/2016 
 M. Of. nr. 1055/28 dec. 2016 - modifică L. nr. 165/2013     
 L. nr. 252/2016 
 M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016 - completează L. nr. 341/2004     
 2017 
 
 
 L. nr. 2/2017 
 M. Of. nr. 36/12 ian. 2017 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 11/2017 
 M. Of. nr. 163/6 mar. 2017 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 21/2017 
 M. Of. nr. 202/23 mar. 2017 - modifică L. nr. 289/2002     
 L. nr. 22/2017 
 M. Of. nr. 202/23 mar. 2017 - modifică L. nr. 295/2004     
 L. nr. 25/2017 
 M. Of. nr. 210/28 mar. 2017 - modifică L. nr. 51/1995     
 L. nr. 29/2017 
 M. Of. nr. 213/29 mar. 2017 - modifică O.U.G. nr. 32/2012     
 L. nr. 30/2017 
 M. Of. nr. 212/28 mar. 2017 - completează L. nr. 96/2006     
 L. nr. 31/2017 
 M. Of. nr. 214/29 mar. 2017 - completează L. nr. 36/1991 

 Modificări: 
 - L. nr. 176/2019  (M. Of. nr. 828/11 oct. 2019) - abrogă art. III   
 L. nr. 35/2017 
 M. Of. nr. 214/29 mar. 2017 - completează L. nr. 217/2003     
 
 L. nr. 41/2017 
 M. Of. nr. 226/3 apr. 2017 - modifică L. nr. 164/2015     
 L. nr. 50/2017 
 M. Of. nr. 239/6 apr. 2017 - modifică L. nr. 284/2010     
 L. nr. 52/2017 
 M. Of. nr. 252/11 apr. 2017 - modifică L. nr. 411/2004 
 - completează L. nr. 204/2006     
 L. nr. 54/2017 
   

M. Of. nr. 253/12 apr. 2017 - modifică O.G. nr. 28/2008 

 Notă: În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, referitoare la registrul agricol, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) "clădirile cu destinaţie de locuinţă şi construcţii-anexe" se  
 înlocuieşte cu "clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii"; b) "orice instalaţii pentru agricultură şi silvicultură" se înlocuieşte cu "orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii agregate pentru  
 
 

agricultură şi silvicultură" 

 L. nr. 56/2017 
 M. Of. nr. 253/12 apr. 2017 - completează L. nr. 1/2011     
 L. nr. 66/2017 
  M. Of. nr. 273/19 apr. 2017 - modifică L. nr. 504/2002 
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 L. nr. 68/2017 
 M. Of. nr. 271/19 apr. 2017 - modifică O.U.G. nr. 3/2015     
 L. nr. 69/2017 
 M. Of. nr. 273/19 apr. 2017 - modifică L. nr. 1/1998     
 L. nr. 70/2017 
 M. Of. nr. 273/19 apr. 2017 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 77/2017 
 M. Of. nr. 301/27 apr. 2017 - modifică L. nr. 490/2004     
 L. nr. 78/2017 
 M. Of. nr. 301/27 apr. 2017 - modifică O.U.G. nr. 36/2001     
 L. nr. 79/2017 
 M. Of. nr. 305/28 apr. 2017 - completează L. nr. 34/1998 
 - modifică L. nr. 292/2011     
 L. nr. 87/2017 
 M. Of. nr. 313/2 mai 2017 - modifică L. nr. 161/2003     
 L. nr. 89/2017 
 M. Of. nr. 316/3 mai 2017 - completează L. nr. 247/2005     
 L. nr. 90/2017 
 M. Of. nr. 312/2 mai 2017 - completează L. nr. 1/2011     
 L. nr. 91/2017 
 M. Of. nr. 312/2 mai 2017 - completează L. nr. 75/1994     
 L. nr. 105/2017 
 M. Of. nr. 376/19 mai 2017 - modifică L. nr. 52/2011     
 L. nr. 107/2017 
 M. Of. nr. 376/19 mai 2017 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 108/2017 
 M. Of. nr. 385/23 mai 2017 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 110/2017 
 M. Of. nr. 389/24 mai 2017 - completează L. nr. 95/2006 
 - completează L. nr. 292/2011     
 L. nr. 123/2017 
 M. Of. nr. 415/6 iun. 2017 - modifică L. nr. 182/2000     
 L. nr. 126/2017 
 M. Of. nr. 415/6 iun. 2017 - modifică O.G. nr. 105/1999     
 L. nr. 128/2017 
 M. Of. nr. 421/7 iun. 2017 - modifică L. nr. 161/2003     
 
 L. nr. 133/2017 
 M. Of. nr. 421/7 iun. 2017 - modifică L. nr. 138/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 82/2011     
 L. nr. 134/2017 
 M. Of. nr. 445/15 iun. 2017 - modifică L. nr. 171/2010     
 L. nr. 143/2017 
 M. Of. nr. 461/20 iun. 2017 - completează L. nr. 114/1996     
 L. nr. 144/2017 
 M. Of. nr. 491/28 iun. 2017 - modifică L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 
- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 
 
 L. nr. 145/2017 



 
M. Of. nr. 491/28 iun. 2017 - modifică L. nr. 94/1992 
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 L. nr. 147/2017 
 M. Of. nr. 491/28 iun. 2017 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 154/2017 
 M. Of. nr. 511/3 iul. 2017 - modifică L. nr. 185/2013     
 L. nr. 157/2017 
 M. Of. nr. 515/4 iul. 2017 - completează L. nr. 291/2007     
 L. nr. 160/2017 
 M. Of. nr. 504/30 iun. 2017 - completează L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 
- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 
 
 L. nr. 164/2017 
 M. Of. nr. 544/11 iul. 2017 - modifică L. nr. 279/2005 
 - modifică L. nr. 335/2013     
 L. nr. 167/2017 
 M. Of. nr. 559/14 iul. 2017 - modifică O.U.G. nr. 4/2000 
 - modifică L. nr. 346/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 62/2013   
 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) "Statul Major General", cu denumirea "Statul Major al Apărării"; b) "Direcţia management resurse  
 
 planificare", cu denumirea "Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale"; e) "Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică", cu denumirea "Departamentul  

umane", cu denumirea "Direcţia generală management resurse umane"; c) "Direcţia financiar-contabilă", cu denumirea "Direcţia generală financiar-contabilă'’; d) "Departamentul pentru politica de apărare şi  

 
 

pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului". 

 L. nr. 169/2017 
 M. Of. nr. 571/18 iul. 2017 - modifică L. nr. 254/2013 

 Modificări: 
 - L. nr. 240/2019  (M. Of. nr. 1028/20 dec. 2019) - abrogă art. II-VIII   
 L. nr. 170/2017 
 M. Of. nr. 571/18 iul. 2017 - modifică L. nr. 145/2014     
 L. nr. 171/2017 
 M. Of. nr. 576/19 iul. 2017 - completează L. nr. 205/2004     
 L. nr. 175/2017 
 M. Of. nr. 569/18 iul. 2017 - modifică L. nr. 46/2008 
 - modifică L. nr. 192/2010     
 L. nr. 184/2017 
 M. Of. nr. 593/25 iul. 2017 - modifică L. nr. 407/2006     
 L. nr. 186/2017 
 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 - modifică L. nr. 18/1991 

 Modificări: 
 - L. nr. 287/2020  (M. Of. nr. 1203/9 dec. 2020) - Dispoziţiile alineatului (1) al articolului II se aplică pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi   
 L. nr. 187/2017 
 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 - modifică O.G. nr. 18/2009     
 L. nr. 188/2017 
 M. Of. nr. 593/25 iul. 2017 - completează L. nr. 1/2011     
 L. nr. 191/2017 

 
M. Of. nr. 593/25 iul. 2017 - modifică L. nr. 46/2003      

 L. nr. 192/2017 
 M. Of. nr. 593/25 iul. 2017 - modifică L. nr. 88/2016     
 L. nr. 193/2017 
 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 - modifică L. nr. 286/2009     
 L. nr. 195/2017 
 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 - completează L. nr. 96/2006     
 L. nr. 196/2017 
 M. Of. nr. 778/2 oct. 2017 - modifică L. nr. 227/2015     
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 L. nr. 203/2017 
 M. Of. nr. 853/30 oct. 2017 - modifică L. nr. 96/2006     
 L. nr. 209/2017 
 M. Of. nr. 875/7 nov. 2017 - modifică L. nr. 422/2001 
 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 211/2017 
 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 212/2017 
 M. Of. nr. 891/13 nov. 2017 - completează L. nr. 550/2004     
 L. nr. 216/2017 
 M. Of. nr. 908/20 nov. 2017 - completează L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 
- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 
 
 L. nr. 217/2017 
 M. Of. nr. 908/20 nov. 2017 - modifică L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 
- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 
 
 L. nr. 218/2017 
 M. Of. nr. 908/20 nov. 2017 - modifică L. nr. 307/2013     
 L. nr. 228/2017 
 M. Of. nr. 945/29 nov. 2017 - modifică L. nr. 235/2010     
 L. nr. 231/2017 
 M. Of. nr. 961/5 dec. 2017 - modifică O.U.G. nr. 18/2009     
 L. nr. 232/2017 
   

M. Of. nr. 961/5 dec. 2017 - modifică L. nr. 156/2000 

 Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "agentul de ocupare a forţei de muncă" se înlocuieşte cu sintagma "agentul de plasare a forţei de muncă", în sensul Legii nr. 156/2000 privind protecţia  
 
 

cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege. 

 L. nr. 235/2017 
 M. Of. nr. 972/7 dec. 2017 - modifică O.G. nr. 22/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 86/2007     
 L. nr. 236/2017 
 M. Of. nr. 993/14 dec. 2017 - modifică L. nr. 302/2004     
 L. nr. 244/2017 
 M. Of. nr. 981/11 dec. 2017 - modifică L. nr. 186/2013     
 L. nr. 259/2017 
 M. Of. nr. 1028/27 dec. 2017 - modifică O.G. nr. 43/1997     
 L. nr. 260/2017 
 M. Of. nr. 1017/21 dec. 2017 - modifică O.G. nr. 81/2000     
 L. nr. 262/2017 
 M. Of. nr. 1021/22 dec. 2017 - completează O.U.G. nr. 34/2000     
 L. nr. 266/2017 
 M. Of. nr. 1021/22 dec. 2017 - completează L. nr. 350/2006      
 L. nr. 268/2017 
 M. Of. nr. 1037/28 dec. 2017 - modifică L. nr. 363/2013     
 L. nr. 276/2017 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2018 - modifică L. nr. 321/2006     
 2018 
 
 
 L. nr. 9/2018 
  M. Of. nr. 17/8 ian. 2018 - modifică L. nr. 35/1997 
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 L. nr. 12/2018 
 M. Of. nr. 30/12 ian. 2018 - modifică L. nr. 232/2016 
 - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 47/2017 
 - modifică O.U.G. nr. 47/2017     
 L. nr. 24/2018 
 M. Of. nr. 41/17 ian. 2018 - modifică L. nr. 411/2004 
 - modifică L. nr. 204/2006     
 L. nr. 25/2018 
 M. Of. nr. 50/18 ian. 2018 - completează L. nr. 348/2003     
 L. nr. 28/2018 
 M. Of. nr. 49/18 ian. 2018 - completează L. nr. 307/2006     
 L. nr. 30/2018 
 M. Of. nr. 49/18 ian. 2018 - completează L. nr. 207/2015 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 25/2018  (M. Of. nr. 291/30 mar. 2018) - prorogă termenul prev. la art. II până la data de 1 august 2018 
 - O.U.G. nr. 71/2018  (M. Of. nr. 625/19 iul. 2018) - prorogă termenul prevăzut la art. II până la data de 1 noiembrie 2018   
 L. nr. 31/2018 
 M. Of. nr. 49/18 ian. 2018 - modifică O.G. nr. 27/2002     
 L. nr. 33/2018 
 M. Of. nr. 55/18 ian. 2018 - modifică L. nr. 96/2006     
 L. nr. 34/2018 
 M. Of. nr. 55/18 ian. 2018 - modifică L. nr. 334/2006     
 L. nr. 35/2018 
 M. Of. nr. 55/18 ian. 2018 - completează L. nr. 269/2015     
 L. nr. 39/2018 
 M. Of. nr. 67/23 ian. 2018 - modifică O.U.G. nr. 92/2012     
 L. nr. 42/2018 
 M. Of. nr. 68/23 ian. 2018 - completează L. nr. 143/2000     
 L. nr. 44/2018 
 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018 - modifică L. nr. 18/1991 
 - modifică O.U.G. nr. 34/2013 
 - completează L. nr. 86/2014     
 L. nr. 45/2018 
 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018 - modifică L. nr. 1/2000     
 L. nr. 52/2018 
 M. Of. nr. 213/9 mar. 2018 - modifică L. nr. 215/2001 
 - modifică L. nr. 273/2006     
 L. nr. 59/2018 
 M. Of. nr. 207/7 mar. 2018 - modifică L. nr. 294/2007     
 L. nr. 60/2018 
 M. Of. nr. 227/14 mar. 2018 - modifică O.G. nr. 15/2002     
 L. nr. 61/2018 
 M. Of. nr. 227/14 mar. 2018 - modifică O.G. nr. 26/1994     
 L. nr. 63/2018 
 M. Of. nr. 225/13 mar. 2018 - modifică L. nr. 111/1996     
 
 L. nr. 64/2018 
 M. Of. nr. 226/13 mar. 2018 - completează L. nr. 53/2003     
 L. nr. 65/2018 
 M. Of. nr. 226/13 mar. 2018 - completează L. nr. 252/2013     
 L. nr. 66/2018 
 M. Of. nr. 233/16 mar. 2018 - modifică L. nr. 47/1992    
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 L. nr. 69/2018 
 M. Of. nr. 245/20 mar. 2018 - completează L. nr. 319/2003     
 L. nr. 70/2018 
 M. Of. nr. 252/22 mar. 2018 - modifică L. nr. 145/2014 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 27/2018  (M. Of. nr. 314/10 apr. 2018) - introduce alin. (2) la art. II 
 - L. nr. 170/2018  (M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 27/2018 și modifică art. II alin. (2)   
 L. nr. 71/2018 
 M. Of. nr. 245/20 mar. 2018 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 74/2018 
 M. Of. nr. 268/27 mar. 2018 - modifică L. nr. 8/1996     
 L. nr. 86/2018 
 M. Of. nr. 313/10 apr. 2018 - modifică L. nr. 52/2011     
 L. nr. 87/2018 
 M. Of. nr. 311/10 apr. 2018 - modifică L. nr. 249/2015     
 L. nr. 101/2018 
 M. Of. nr. 390/7 mai 2018 - modifică L. nr. 202/1998     
 L. nr. 108/2018 
 M. Of. nr. 422/17 mai 2018 - completează L. nr. 69/2000     
 L. nr. 109/2018 
 M. Of. nr. 422/17 mai 2018 - modifică O.G. nr. 78/2000     
 L. nr. 111/2018 
 M. Of. nr. 422/17 mai 2018 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 112/2018 
 M. Of. nr. 426/18 mai 2018 - completează L. nr. 46/2008     
 L. nr. 116/2018 
 M. Of. nr. 426/18 mai 2018 - completează L. nr. 254/2013     
 L. nr. 117/2018 
 M. Of. nr. 441/25 mai 2018 - modifică L. nr. 198/2008     
 L. nr. 123/2018 
 M. Of. nr. 478/11 iun. 2018 - modifică L. nr. 192/2010     
 L. nr. 125/2018 
 M. Of. nr. 472/7 iun. 2018 - completează L. nr. 176/2010     
 L. nr. 127/2018 
 M. Of. nr. 491/14 iun. 2018 - modifică L. nr. 53/2003 
 - modifică L. nr. 217/2005 
 - modifică L. nr. 67/2006 
 - modifică L. nr. 200/2006 
 - modifică L. nr. 467/2006     
 L. nr. 128/2018 
 M. Of. nr. 500/19 iun. 2018 - completează L. nr. 95/2006     
 L. nr. 129/2018 
 M. Of. nr. 503/19 iun. 2018 - modifică L. nr. 102/2005     
 L. nr. 130/2018 
 M. Of. nr. 500/19 iun. 2018 - modifică L. nr. 138/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 79/2013     
 L. nr. 131/2018 
 M. Of. nr. 500/19 iun. 2018 - modifică L. nr. 51/2006 
     
 L. nr. 133/2018 
 M. Of. nr. 508/20 iun. 2018 - modifică L. nr. 248/2005     
 L. nr. 148/2018 



 
M. Of. nr. 523/26 iun. 2018 - modifică O.U.G. nr. 57/2007 
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 L. nr. 149/2018 
 M. Of. nr. 530/27 iun. 2018 - modifică L. nr. 574/2004 
 - modifică L. nr. 573/2004 
 - modifică L. nr. 384/2006 
 - modifică L. nr. 223/2015     
 L. nr. 154/2018 
 M. Of. nr. 543/29 iun. 2018 - completează O.G. nr. 43/1997     
 L. nr. 158/2018 
 M. Of. nr. 581/9 iul. 2018 - modifică O.U.G. nr. 57/2007     
 L. nr. 159/2018 
 M. Of. nr. 582/10 iul. 2018 - modifică L. nr. 3/2000     
 L. nr. 160/2018 
 M. Of. nr. 586/11 iul. 2018 - modifică L. nr. 266/2008     
 L. nr. 163/2018 
 M. Of. nr. 595/12 iul. 2018 - modifică L. nr. 31/1990 
 - modifică L. nr. 82/1991 
 - modifică L. nr. 1/2005     
 L. nr. 164/2018 
 M. Of. nr. 626/19 iul. 2018 - modifică O.U.G. nr. 99/2006     
 L. nr. 166/2018 
 M. Of. nr. 594/12 iul. 2018 - modifică O.G. nr. 42/2004     
 L. nr. 167/2018 
 M. Of. nr. 604/16 iul. 2018 - modifică L. nr. 123/2012     
 L. nr. 168/2018 
 M. Of. nr. 595/12 iul. 2018 - modifică L. nr. 47/1992     
 L. nr. 174/2018 
   

M. Of. nr. 618/18 iul. 2018 - modifică L. nr. 217/2003 

 
ulterioare; în tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "unităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie" se înlocuieşte cu sintagma "servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei  
Notă: În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "violenţă în familie" se înlocuieşte cu sintagma "violenţă domestică", cu excepţia Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările  

 
domestice"  

 
 L. nr. 178/2018 
 M. Of. nr. 627/19 iul. 2018 - modifică L. nr. 202/2002     
 L. nr. 191/2018 
 M. Of. nr. 642/24 iul. 2018 - modifică O.U.G. nr. 193/2002     
 L. nr. 192/2018 
 M. Of. nr. 642/24 iul. 2018 - modifică L. nr. 416/2001     
 L. nr. 194/2018 
 M. Of. nr. 642/24 iul. 2018 - completează L. nr. 292/2011     
 L. nr. 198/2018 
 M. Of. nr. 646/25 iul. 2018 - completează O.G. nr. 88/2001 
 - completează L. nr. 346/2002 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică L. nr. 319/2006 
 - completează L. nr. 227/2015     
 L. nr. 199/2018 
 M. Of. nr. 669/1 aug. 2018 - modifică L. nr. 43/2014     
 L. nr. 200/2018 
 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018 - modifică L. nr. 217/2016 
   

- suspendă L. nr. 217/2016 

 Notă: Aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege se suspendă de la data publicării prezentei legi până la data de 1 februarie 2019, cu excepţia  
 
 

art. II; care intră in vigoare la 3 zile de la data publicării 

 L. nr. 201/2018 
 
 M. Of. nr. 661/30 iul. 2018 - modifică L. nr. 263/2007 
 - modifică L. nr. 1/2011    
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 L. nr. 202/2018 
 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018 - modifică L. nr. 123/2012     
 L. nr. 206/2018 
 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018 - completează L. nr. 80/1995 
 - completează L. nr. 360/2002 
 - completează L. nr. 293/2004     
 L. nr. 207/2018 
 M. Of. nr. 636/20 iul. 2018 - modifică L. nr. 304/2004     
 L. nr. 208/2018 
 M. Of. nr. 649/26 iul. 2018 - modifică L. nr. 202/1998     
 L. nr. 212/2018 
 M. Of. nr. 658/30 iul. 2018 - modifică L. nr. 554/2004 
 - completează L. nr. 165/2013 
 - modifică L. nr. 164/2014 
 - modifică L. nr. 207/2015 
 - modifică L. nr. 101/2016     
 L. nr. 215/2018 
 M. Of. nr. 664/31 iul. 2018 - modifică L. nr. 241/2006 
 - modifică L. nr. 224/2015     
 L. nr. 216/2018 
 M. Of. nr. 664/31 iul. 2018 - modifică L. nr. 298/2013     
 L. nr. 217/2018 
 M. Of. nr. 664/31 iul. 2018 - modifică O.U.G. nr. 63/2010     
 L. nr. 218/2018 
 M. Of. nr. 664/31 iul. 2018 - modifică L. nr. 56/2010     
 L. nr. 221/2018 
 M. Of. nr. 661/30 iul. 2018 - modifică L. nr. 263/2010 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 
 
 

(Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 

 L. nr. 223/2018 
 M. Of. nr. 676/3 aug. 2018 - modifică O.G. nr. 20/1994     
 L. nr. 224/2018 
 M. Of. nr. 673/2 aug. 2018 - modifică L. nr. 299/2007     
 L. nr. 225/2018 
 M. Of. nr. 677/3 aug. 2018 - modifică O.U.G. nr. 98/2010     
 L. nr. 228/2018 
 M. Of. nr. 681/6 aug. 2018 - modifică L. nr. 267/2008     
 L. nr. 230/2018 
 M. Of. nr. 693/8 aug. 2018 - modifică L. nr. 46/2008 
 - modifică L. nr. 133/2015     
 L. nr. 231/2018 
 M. Of. nr. 679/6 aug. 2018 - modifică L. nr. 18/1991 

 Modificări: 
 - L. nr. 116/2019  (M. Of. nr. 509/24 iun. 2019) - abrogă art. II   
 L. nr. 232/2018 
 M. Of. nr. 679/6 aug. 2018 - modifică L. nr. 202/2002     
 L. nr. 233/2018 
 M. Of. nr. 706/14 aug. 2018 - modifică L. nr. 255/2010     
 L. nr. 234/2018 
 M. Of. nr. 850/8 oct. 2018 - modifică L. nr. 317/2004 
 - modifică L. nr. 153/2017     
 L. nr. 237/2018 
 M. Of. nr. 864/11 oct. 2018 - modifică O.G. nr. 105/1999 
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 Modificări: 
 - L. nr. 13/2019  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) -  introduce alin. (11) la art. II, art. III - VI; 
  abrogă art. II alin. (2)   
 L. nr. 246/2018 
 M. Of. nr. 932/5 nov. 2018 - completează L. nr. 504/2002     
 L. nr. 247/2018 
 M. Of. nr. 941/7 nov. 2018 - modifică O.U.G. nr. 194/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 194/2002 
 - modifică L. nr. 157/2011 
 - modifică O.G. nr. 25/2014     
 L. nr. 248/2018 
 M. Of. nr. 937/6 nov. 2018 - completează L. nr. 143/2000     
 L. nr. 251/2018 
 M. Of. nr. 947/9 nov. 2018 - completează O.G. nr. 27/2011     
 L. nr. 252/2018 
 M. Of. nr. 947/9 nov. 2018 - modifică L. nr. 374/2006     
 L. nr. 273/2018 
 M. Of. nr. 1002/27 nov. 2018 - modifică L. nr. 175/2015     
 L. nr. 279/2018 
 M. Of. nr. 1009/28 nov. 2018 - modifică O.U.G. nr. 71/2010     
 L. nr. 280/2018 
 M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018 - completează L. nr. 204/2006     
 L. nr. 285/2018 
 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 286/2018 
 M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018 - modifică L. nr. 272/2004     
 L. nr. 287/2018 
 M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018 - modifică L. nr. 153/2017     
 L. nr. 288/2018 
 M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018 - completează L. nr. 80/1995 
 - completează L. nr. 360/2002 
 - modifică L. nr. 384/2006     
 L. nr. 289/2018 
 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 290/2018 
 M. Of. nr. 1052/12 dec. 2018 - modifică L. nr. 2/1968 

 Rectificare: 
 

(M. Of. nr. 587/17 iul. 2019) - rectifică anexa 
(M. Of. nr. 453/5 iun. 2019) - rectifică anexa 

   
 L. nr. 305/2018 
 M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018 - modifică L. nr. 215/2001 
 - modifică L. nr. 273/2006     
 L. nr. 310/2018 
 M. Of. nr. 1074/18 dec. 2018 - modifică O.U.G. nr. 51/2008 
 - modifică L. nr. 134/2010 
 - modifică L. nr. 2/2013     
 L. nr. 315/2018 
 M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018 - modifică O.U.G. nr. 102/2005     
 L. nr. 320/2018 
 M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018 - modifică L. nr. 443/2002     
 L. nr. 322/2018 
 M. Of. nr. 1099/27 dec. 2018 - modifică O.U.G. nr. 63/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 63/2007     
 L. nr. 324/2018 
 M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018 - completează L. nr. 339/2005 
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 L. nr. 325/2018 
 M. Of. nr. 1102/27 dec. 2018 - modifică L. nr. 509/2006     
 L. nr. 326/2018 
 M. Of. nr. 1102/27 dec. 2018 - modifică O.G. nr. 59/1994     
 L. nr. 327/2018 
 M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018 - modifică O.U.G. nr. 102/2005     
 L. nr. 328/2018 
 M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018 - modifică L. nr. 92/2007 
 - modifică L. nr. 265/2007 

 Modificări: 
 

- L. nr. 34/2020  (M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) - respinge O.U.G. nr. 51/2019 
- O.U.G. nr. 51/2019  (M. Of. nr. 535/28 iun. 2019) - modifică art. III alin. (1) 

   
 L. nr. 329/2018 
 M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică L. nr. 185/2017     
 L. nr. 335/2018 
 M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018 - modifică L. nr. 76/2002     
 L. nr. 344/2018 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 - modifică L. nr. 70/2015     
 L. nr. 345/2018 
 M. Of. nr. 4/3 ian. 2019 - modifică O.U.G. nr. 195/2002     
 L. nr. 346/2018 
 M. Of. nr. 4/3 ian. 2019 - modifică O.G. nr. 39/2015     
 L. nr. 347/2018 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 - completează L. nr. 46/2003     
 L. nr. 349/2018 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2019 - completează O.U.G. nr. 195/2002     
 L. nr. 352/2018 
 M. Of. nr. 4/3 ian. 2019 - modifică O.U.G. nr. 34/2000     
 L. nr. 354/2018 
 M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018 - completează L. nr. 227/2015     
 L. nr. 359/2018 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 360/2018 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 - modifică L. nr. 220/2008     
 2019 
 
 
 L. nr. 2/2019 
 M. Of. nr. 19/8 ian. 2019 - modifică O.G. nr. 41/1994 
 - modifică L. nr. 118/2013     
 L. nr. 15/2019 
 M. Of. nr. 33/11 ian. 2019 - modifică L. nr. 8/1996     
 L. nr. 21/2019 
 M. Of. nr. 29/10 ian. 2019 - modifică L. nr. 566/2004     
 L. nr. 22/2019 
 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 - modifică L. nr. 255/2010     
 L. nr. 23/2019 
 M. Of. nr. 30/10 ian. 2019 - completează L. nr. 263/2010 
 - completează L. nr. 223/2015     
 L. nr. 26/2019 



 
M. Of. nr. 30/10 ian. 2019 - modifică O.G. nr. 27/1996 
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 L. nr. 33/2019 
 M. Of. nr. 54/21 ian. 2019 - modifică L. nr. 33/1996     
 L. nr. 35/2019 
 M. Of. nr. 54/21 ian. 2019 - modifică L. nr. 95/2006 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 540/2 iul. 2019) - rectifică art. II, în loc de „Colegiului Medicilor Stomatologi din România”se va citi: „Colegiul Medicilor Stomatologi 
 din România".   
 L. nr. 38/2019 
 M. Of. nr. 53/21 ian. 2019 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 45/2019 
 M. Of. nr. 192/11 mar. 2019 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 46/2019 
 M. Of. nr. 191/11 mar. 2019 - modifică L. nr. 51/1995     
 L. nr. 48/2019 
 M. Of. nr. 199/13 mar. 2019 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 49/2019 
 M. Of. nr. 210/18 mar. 2019 - modifică L. nr. 64/2008 
 - modifică L. nr. 329/2009 
 - modifică O.G. nr. 22/2010     
 L. nr. 52/2019 
 M. Of. nr. 222/21 mar. 2019 - modifică L. nr. 504/2002     
 L. nr. 54/2019 
 M. Of. nr. 222/21 mar. 2019 - completează L. nr. 176/2010     
 L. nr. 56/2019 
 M. Of. nr. 252/2 apr. 2019 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 57/2019 
 M. Of. nr. 252/2 apr. 2019 - completează L. nr. 1/2011     
 L. nr. 58/2019 
 M. Of. nr. 271/10 apr. 2019 - modifică L. nr. 535/2004     
 L. nr. 59/2019 
 M. Of. nr. 268/9 apr. 2019 - modifică L. nr. 161/2003     
 L. nr. 60/2019 
 M. Of. nr. 296/17 apr. 2019 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 63/2019 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2019 - completează L. nr. 282/2005     
 L. nr. 65/2019 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2019 - modifică L. nr. 192/2010     
 L. nr. 68/2019 
 M. Of. nr. 310/22 apr. 2019 - modifică L. nr. 254/2017     
 L. nr. 73/2019 
 M. Of. nr. 333/2 mai 2019 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 75/2019 
 M. Of. nr. 333/2 mai 2019 - modifică O.U.G. nr. 34/2013     
 L. nr. 77/2019 
 M. Of. nr. 333/2 mai 2019 - completează O.G. nr. 80/2001     
 L. nr. 84/2019 
 M. Of. nr. 335/2 mai 2019 - modifică H.G. nr. 1373/2008 
 - modifică L. nr. 108/2014     
 L. nr. 89/2019 
  M. Of. nr. 340/3 mai 2019 - modifică O.U.G. nr. 111/2010 
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 L. nr. 95/2019 
 M. Of. nr. 361/9 mai 2019 - completează O.U.G. nr. 34/2015     
 L. nr. 97/2019 
 M. Of. nr. 359/9 mai 2019 - modifică L. nr. 10/1995     
 
 L. nr. 98/2019 
 M. Of. nr. 365/10 mai 2019 - completează O.U.G. nr. 28/2013     
 L. nr. 99/2019 
 M. Of. nr. 363/10 mai 2019 - modifică O.U.G. nr. 139/2002     
 L. nr. 101/2019 
 M. Of. nr. 371/13 mai 2019 - modifică L. nr. 80/1995     
 L. nr. 102/2019 
 M. Of. nr. 363/10 mai 2019 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 103/2019 
 M. Of. nr. 371/13 mai 2019 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 104/2019 
 M. Of. nr. 392/20 mai 2019 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 105/2019 
 M. Of. nr. 392/20 mai 2019 - modifică L. nr. 18/1991 
 - modifică L. nr. 7/1996 
 - modifică L. nr. 422/2001 
 - completează L. nr. 153/2017 
 - modifică L. nr. 185/2018     
 L. nr. 106/2019 
 M. Of. nr. 421/29 mai 2019 - modifică L. nr. 363/2006     
 L. nr. 107/2019 
 M. Of. nr. 421/29 mai 2019 - modifică L. nr. 526/2003     
 L. nr. 108/2019 
 M. Of. nr. 419/29 mai 2019 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 109/2019 
 M. Of. nr. 418/28 mai 2019 - modifică L. nr. 504/2002 
 - completează L. nr. 506/2004 
 - completează O.U.G. nr. 34/2008 
 - completează O.U.G. nr. 111/2011 
 - completează O.U.G. nr. 13/2013 
 - completează O.U.G. nr. 34/2014 
 - completează L. nr. 159/2016     
 L. nr. 110/2019 
 M. Of. nr. 419/29 mai 2019 - modifică O.G. nr. 42/1997     
 L. nr. 111/2019 
 M. Of. nr. 418/28 mai 2019 - modifică L. nr. 165/2013     
 L. nr. 114/2019 
 M. Of. nr. 469/10 iun. 2019 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 117/2019 
 M. Of. nr. 509/24 iun. 2019 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 119/2019 
 M. Of. nr. 509/24 iun. 2019 - modifică O.U.G. nr. 18/2017     
 L. nr. 126/2019 
 M. Of. nr. 559/8 iul. 2019 - modifică O.U.G. nr. 23/2008     
 L. nr. 130/2019 
 M. Of. nr. 575/15 iul. 2019 - modifică O.U.G. nr. 195/2002     
 L. nr. 131/2019 
 M. Of. nr. 575/15 iul. 2019 - modifică L. nr. 153/2017 
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 L. nr. 132/2019 
 M. Of. nr. 575/15 iul. 2019 - modifică L. nr. 52/2011     
 L. nr. 135/2019 
 M. Of. nr. 587/17 iul. 2019 - modifică L. nr. 263/2010     
 L. nr. 136/2019 
 M. Of. nr. 587/17 iul. 2019 - modifică O.U.G. nr. 28/1999 
 - modifică O.G. nr. 27/2011 

 Modificări: 
 

- O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - modifică art. III alin. (2) 
- O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - modifică art. III alin. (2) 

 
- O.G. nr. 11/2022  (M. Of. nr. 97/31 ian. 2022) - abrogă art. III alin. (2)    

 L. nr. 138/2019 
 M. Of. nr. 587/17 iul. 2019 - modifică L. nr. 215/2001     
 L. nr. 139/2019 
 M. Of. nr. 592/18 iul. 2019 - modifică L. nr. 1/2011 
 - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2016 
 - modifică O.U.G. nr. 4/2016     
 L. nr. 142/2019 
 M. Of. nr. 598/19 iul. 2019 - modifică L. nr. 51/1995     
 L. nr. 143/2019 
 M. Of. nr. 611/24 iul. 2019 - modifică L. nr. 289/2002 
 - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 65/2018 
 - modifică O.U.G. nr. 65/2018     
 L. nr. 144/2019 
 M. Of. nr. 595/19 iul. 2019 - modifică L. nr. 255/2010     
 L. nr. 147/2019 
 M. Of. nr. 611/24 iul. 2019 - modifică L. nr. 69/2010     
 L. nr. 148/2019 
 M. Of. nr. 617/25 iul. 2019 - modifică L. nr. 370/2004 
 - modifică L. nr. 334/2006 
 - modifică L. nr. 208/2015 
 - modifică L. nr. 288/2015     
 L. nr. 149/2019 
 M. Of. nr. 619/25 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 984/2005 
 - modifică L. nr. 43/2014     
 L. nr. 150/2019 
 M. Of. nr. 619/25 iul. 2019 - completează L. nr. 46/2003     
 L. nr. 151/2019 
 M. Of. nr. 623/26 iul. 2019 - completează L. nr. 350/2001     
 L. nr. 153/2019 
 M. Of. nr. 623/26 iul. 2019 - completează L. nr. 53/2003     
 L. nr. 154/2019 
 M. Of. nr. 623/26 iul. 2019 - modifică L. nr. 192/2006     
 L. nr. 156/2019 
 M. Of. nr. 625/26 iul. 2019 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 159/2019 
 M. Of. nr. 625/26 iul. 2019 - modifică D.-L. nr. 118/1990 
 - modifică O.G. nr. 105/1999     
 L. nr. 160/2019 
 M. Of. nr. 629/29 iul. 2019 - completează L. nr. 78/2000     
 L. nr. 161/2019 
 M. Of. nr. 630/29 iul. 2019 - modifică O.U.G. nr. 24/2008 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 794/2021  (M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021) - legea, în ansamblul său 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 794/2021  (M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile legii (termenul se împlinește la data de 30 ianuarie 2022 ), după care operează  
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 L. nr. 162/2019 
 M. Of. nr. 644/3 aug. 2019 - modifică L. nr. 31/1990     
 L. nr. 164/2019 
 M. Of. nr. 811/7 oct. 2019 - modifică O.U.G. nr. 1/1999     
 L. nr. 165/2019 
 M. Of. nr. 811/7 oct. 2019 - completează L. nr. 95/2006     
 L. nr. 166/2019 
 M. Of. nr. 811/7 oct. 2019 - modifică L. nr. 145/2014      
 L. nr. 169/2019 
 M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 - modifică O.G. nr. 17/2015     
 L. nr. 170/2019 
 M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 - modifică O.G. nr. 20/1994     
 L. nr. 172/2019 
 M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 176/2019 
 M. Of. nr. 828/11 oct. 2019 - modifică L. nr. 36/1991 
 - modifică L. nr. 31/2017     
 L. nr. 177/2019 
 M. Of. nr. 828/11 oct. 2019 - modifică L. nr. 197/2012     
 L. nr. 178/2019 
 M. Of. nr. 842/16 oct. 2019 - modifică O.G. nr. 44/2004     
 L. nr. 179/2019 
 M. Of. nr. 829/11 oct. 2019 - modifică O.G. nr. 52/1997 
 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 184/2019 
 M. Of. nr. 848/18 oct. 2019 - modifică O.U.G. nr. 22/2009     
 L. nr. 185/2019 
 M. Of. nr. 848/18 oct. 2019 - modifică O.G. nr. 105/1999 
 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 186/2019 
 M. Of. nr. 848/18 oct. 2019 - completează L. nr. 46/2003 
 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 189/2019 
 M. Of. nr. 865/28 oct. 2019 - modifică O.G. nr. 43/1997     
 L. nr. 190/2019 
 M. Of. nr. 868/28 oct. 2019 - modifică L. nr. 351/2001     
 L. nr. 191/2019 
 M. Of. nr. 868/28 oct. 2019 - completează O.U.G. nr. 179/2002     
 L. nr. 192/2019 
 M. Of. nr. 868/28 oct. 2019 - modifică L. nr. 61/1991 
 - modifică O.U.G. nr. 104/2001 
 - modifică L. nr. 218/2002     
 L. nr. 193/2019 
 M. Of. nr. 873/30 oct. 2019 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 194/2019 
 M. Of. nr. 875/30 oct. 2019 - modifică L. nr. 132/2010     
 L. nr. 196/2019 
 M. Of. nr. 880/1 nov. 2019 - modifică L. nr. 295/2004     
 L. nr. 197/2019 



 
M. Of. nr. 877/31 oct. 2019 - modifică O.G. nr. 18/2009 
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 L. nr. 211/2019 
 M. Of. nr. 912/12 nov. 2019 - modifică D.-L. nr. 118/1990 
 - modifică O.G. nr. 105/1999   

Drepturile prevăzute la art. II se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020.  
 
 L. nr. 212/2019 
 M. Of. nr. 912/12 nov. 2019 - modifică L. nr. 217/2003     
 L. nr. 214/2019 
 M. Of. nr. 924/15 nov. 2019 - completează L. nr. 61/1993     
 L. nr. 215/2019 
 M. Of. nr. 921/14 nov. 2019 - modifică L. nr. 263/2010     
 
 L. nr. 216/2019 
 M. Of. nr. 921/14 nov. 2019 - modifică L. nr. 102/2014     
 L. nr. 219/2019 
 M. Of. nr. 925/15 nov. 2019 - modifică O.U.G. nr. 195/2005     
 L. nr. 220/2019 
 M. Of. nr. 926/18 nov. 2019 - modifică O.U.G. nr. 57/2007 
 - modifică L. nr. 95/2016     
 L. nr. 221/2019 
 M. Of. nr. 929/19 nov. 2019 - modifică L. nr. 1/2011 

 Modificări: 
 - L. nr. 185/2020  (M. Of. nr. 762/20 aug. 2020) - la data de 1 septembrie 2020 se abrogă prevederile art. I pct. 4   
 L. nr. 233/2019 
 M. Of. nr. 956/28 nov. 2019 - modifică L. nr. 190/2018     
 L. nr. 234/2019 
 M. Of. nr. 1004/13 dec. 2019 - modifică O.U.G. nr. 59/2000     
 L. nr. 236/2019 
 M. Of. nr. 1004/13 dec. 2019 - modifică O.U.G. nr. 113/2002 
 - modifică O.G. nr. 42/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 23/2010 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 117/2020  (M. Of. nr. 656/24 iul. 2020) - abrogă art. IV alin. (2) şi art. V   
 L. nr. 240/2019 
 M. Of. nr. 1028/20 dec. 2019 - modifică L. nr. 254/2013 
 - modifică L. nr. 169/2017     
 L. nr. 248/2019 
 M. Of. nr. 1033/23 dec. 2019 - modifică O.G. nr. 105/1999     
 L. nr. 251/2019 
 M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019 - modifică L. nr. 7/1996     
 L. nr. 252/2019 
 M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019 - modifică O.U.G. nr. 195/2002     
 L. nr. 256/2019 
 M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 259/2019 
 M. Of. nr. 1051/30 dec. 2019 - modifică L. nr. 80/1995     
 L. nr. 260/2019 
 M. Of. nr. 1051/30 dec. 2019 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 263/2019 
 M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019 - modifică L. nr. 227/2015     
 2020 
 
 
 L. nr. 4/2020 



 
M. Of. nr. 5/7 ian. 2020 - completează L. nr. 143/2000 
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 L. nr. 7/2020 
 M. Of. nr. 8/8 ian. 2020 - modifică L. nr. 50/1991 
 - modifică L. nr. 10/1995     
 L. nr. 8/2020 
 M. Of. nr. 14/10 ian. 2020 - modifică L. nr. 8/1996     
 L. nr. 10/2020 
 M. Of. nr. 14/10 ian. 2020 - modifică O.G. nr. 71/2002     
 L. nr. 11/2020 
 M. Of. nr. 14/10 ian. 2020 - modifică L. nr. 61/1991     
 L. nr. 12/2020 
 M. Of. nr. 14/10 ian. 2020 - modifică L. nr. 218/2002     
 L. nr. 13/2020 
 M. Of. nr. 14/10 ian. 2020 - modifică L. nr. 407/2006     
 L. nr. 22/2020 
 M. Of. nr. 221/18 mar. 2020 - completează O.U.G. nr. 94/2000 
 - modifică L. nr. 165/2013     
 L. nr. 24/2020 
 M. Of. nr. 229/20 mar. 2020 - modifică L. nr. 165/2018     
 L. nr. 26/2020 
 M. Of. nr. 242/24 mar. 2020 - modifică O.U.G. nr. 33/2007     
 L. nr. 28/2020 
 M. Of. nr. 274/1 apr. 2020 - modifică L. nr. 321/2009     
 L. nr. 31/2020 
 M. Of. nr. 271/1 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 250/1992     
 L. nr. 33/2020 
 M. Of. nr. 271/1 apr. 2020 - completează L. nr. 210/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 90/2017     
 L. nr. 36/2020 
 M. Of. nr. 271/1 apr. 2020 - modifică O.U.G. nr. 34/2008     
 L. nr. 37/2020 
 M. Of. nr. 280/3 apr. 2020 - completează L. nr. 53/2003 
 - completează L. nr. 1/2011     
 L. nr. 38/2020 
 M. Of. nr. 280/3 apr. 2020 - modifică L. nr. 36/1995     
 L. nr. 40/2020 
 M. Of. nr. 280/3 apr. 2020 - modifică O.U.G. nr. 60/2009   
 
 

în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, denumirea programului "Prima casă" se înlocuieşte cu denumirea "O familie, o casă" 

 L. nr. 41/2020 
 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 - modifică L. nr. 114/2007     
 L. nr. 42/2020 
 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 - modifică L. nr. 153/2017     
 L. nr. 43/2020 
 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 - modifică O.U.G. nr. 195/2002 
 - aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 11/2019     
 L. nr. 45/2020 
 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 - modifică L. nr. 272/2004     
 L. nr. 46/2020 
 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 - modifică O.U.G. nr. 195/2002     
 L. nr. 47/2020 



 
M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 - modifică L. nr. 119/1996 
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 L. nr. 48/2020 
 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 - modifică O.G. nr. 43/1997     
 L. nr. 49/2020 
 M. Of. nr. 323/17 apr. 2020 - modifică L. nr. 248/2015     
 L. nr. 50/2020 
 M. Of. nr. 340/27 apr. 2020 - modifică O.G. nr. 39/2005     
 L. nr. 51/2020 
 M. Of. nr. 340/27 apr. 2020 - modifică L. nr. 153/2017     
 L. nr. 52/2020 
 M. Of. nr. 386/13 mai 2020 - modifică L. nr. 77/2016     
 L. nr. 58/2020 
 M. Of. nr. 402/15 mai 2020 - modifică L. nr. 195/2018     
 L. nr. 64/2020 
 M. Of. nr. 428/21 mai 2020 - modifică L. nr. 153/2017     
 L. nr. 65/2020 
 M. Of. nr. 428/21 mai 2020 - completează L. nr. 95/2006     
 L. nr. 67/2020 
 M. Of. nr. 443/26 mai 2020 - completează L. nr. 107/1996     
 L. nr. 68/2020 
 M. Of. nr. 443/26 mai 2020 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 69/2020 
 M. Of. nr. 457/29 mai 2020 - completează L. nr. 223/2015     
 L. nr. 73/2020 
 M. Of. nr. 484/9 iun. 2020 - modifică L. nr. 384/2006     
 L. nr. 74/2020 
 M. Of. nr. 484/9 iun. 2020 - modifică L. nr. 407/2006 
 - completează O.U.G. nr. 57/2007     
 L. nr. 79/2020 
 M. Of. nr. 510/15 iun. 2020 - modifică L. nr. 383/2013     
 L. nr. 80/2020 
 M. Of. nr. 510/15 iun. 2020 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 83/2020 
 M. Of. nr. 520/17 iun. 2020 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 85/2020 
 M. Of. nr. 525/18 iun. 2020 - modifică L. nr. 53/2003     
 L. nr. 86/2020 
 M. Of. nr. 530/19 iun. 2020 - completează L. nr. 215/2016     
 L. nr. 87/2020 
 M. Of. nr. 551/25 iun. 2020 - modifică L. nr. 18/1991     
 L. nr. 91/2020 
 M. Of. nr. 551/25 iun. 2020 - modifică L. nr. 115/2015 
 - modifică L. nr. 208/2015     
 L. nr. 95/2020 
 M. Of. nr. 560/26 iun. 2020 - modifică L. nr. 227/2018     
 L. nr. 96/2020 
 M. Of. nr. 560/26 iun. 2020 - completează L. nr. 82/1992     
 L. nr. 97/2020 
 M. Of. nr. 560/26 iun. 2020 - modifică L. nr. 421/2002 
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 L. nr. 100/2020 
 M. Of. nr. 579/1 iul. 2020 - completează L. nr. 51/1995     
 L. nr. 101/2020 
 M. Of. nr. 579/1 iul. 2020 - modifică L. nr. 372/2005     
 L. nr. 102/2020 
 M. Of. nr. 583/2 iul. 2020 - modifică L. nr. 31/1990     
 L. nr. 104/2020 
 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 - completează L. nr. 227/2015     
 L. nr. 105/2020 
 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 - completează L. nr. 176/2010 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 1190/15 dec. 2021) - Termenul prevăzut de art. III se prorogă până la data de 31 decembrie 2022   
 L. nr. 106/2020 
 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 - modifică L. nr. 217/2003     
 L. nr. 108/2020 
 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 - modifică L. nr. 129/2019      
 L. nr. 109/2020 
 M. Of. nr. 590/6 iul. 2020 - completează L. nr. 1/2011     
 L. nr. 112/2020 
 M. Of. nr. 603/9 iul. 2020 - modifică L. nr. 84/1998 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 675/30 iul. 2020) - art. I pct. 33   
 L. nr. 117/2020 
 M. Of. nr. 605/9 iul. 2020 - modifică D.-L. nr. 118/1990     
 L. nr. 120/2020 
 M. Of. nr. 608/10 iul. 2020 - completează L. nr. 304/2004     
 L. nr. 121/2020 
 M. Of. nr. 610/10 iul. 2020 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 122/2020 
 M. Of. nr. 613/13 iul. 2020 - modifică L. nr. 107/1996 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 225/2020  (M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020) - modifică art. III   
 L. nr. 123/2020 
 M. Of. nr. 613/13 iul. 2020 - modifică O.U.G. nr. 195/2005     
 L. nr. 126/2020 
 M. Of. nr. 621/15 iul. 2020 - completează L. nr. 7/2006     
 L. nr. 129/2020 
 M. Of. nr. 621/15 iul. 2020 - modifică L. nr. 62/2018     
 L. nr. 130/2020 
 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020 - completează D.-L. nr. 118/1990     
 L. nr. 131/2020 
 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020 - completează L. nr. 227/2015 
 - modifică L. nr. 217/2016     
 L. nr. 132/2020 
 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020 - completează O.U.G. nr. 119/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 80/2013     
 L. nr. 133/2020 
 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020 - completează L. nr. 1/2011     
 L. nr. 140/2020 
 M. Of. nr. 647/22 iul. 2020 - modifică O.U.G. nr. 195/2005     
 L. nr. 141/2020 



 
 M. Of. nr. 647/22 iul. 2020 - completează L. nr. 153/2017 

 3444

 - modifică O.U.G. nr. 33/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 37/2020 
 - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 67/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 67/2020     
 L. nr. 142/2020 
 M. Of. nr. 647/22 iul. 2020 - modifică O.U.G. nr. 33/2007 
 - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 54/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 54/2020     
 L. nr. 145/2020 
 M. Of. nr. 648/22 iul. 2020 - modifică L. nr. 448/2006     
 L. nr. 147/2020 
 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 - modifică L. nr. 502/2004     
 L. nr. 148/2020 
 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 - completează L. nr. 98/2016     
 L. nr. 149/2020 
 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 151/2020 
 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 - modifică L. nr. 53/2003     
 L. nr. 153/2020 
 M. Of. nr. 659/24 iul. 2020 - modifică L. nr. 227/2015 
 - completează L. nr. 170/2016     
 L. nr. 154/2020 
 M. Of. nr. 659/24 iul. 2020 - modifică O.U.G. nr. 49/2019     
 L. nr. 155/2020 
 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020 - completează L. nr. 10/1995 
 - modifică L. nr. 220/2008 
 - modifică L. nr. 123/2012 
 - modifică L. nr. 23/2014 
 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 156/2020 
 M. Of. nr. 662/27 iul. 2020 - modifică L. nr. 153/2017     
 L. nr. 157/2020 
 M. Of. nr. 662/27 iul. 2020 - completează L. nr. 153/2017     
 L. nr. 158/2020 
 M. Of. nr. 673/29 iul. 2020 - modifică L. nr. 297/2004 
 - completează L. nr. 411/2004 
 - completează L. nr. 204/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 32/2012 
 - modifică L. nr. 74/2015 
 - modifică L. nr. 237/2015 
 - modifică L. nr. 24/2017 
 - modifică L. nr. 126/2018 
 - completează L. nr. 236/2018 
 - completează L. nr. 1/2020 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 813/3 sep. 2020) - art. VI pct. 9 [cu referire la norma de la art. 49 alin. (6) din Legea nr. 237/2015]   
 L. nr. 161/2020 
 M. Of. nr. 695/3 aug. 2020 - modifică L. nr. 248/2005     
 L. nr. 162/2020 
 M. Of. nr. 698/4 aug. 2020 - modifică O.U.G. nr. 199/2000 
 - modifică O.G. nr. 69/2002 
 - modifică L. nr. 217/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 97/2005 
 - modifică L. nr. 248/2005 
 - modifică L. nr. 95/2006   
 
 

La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la cartea de alegător se abrogă. 

 L. nr. 163/2020 
 M. Of. nr. 695/3 aug. 2020 - modifică L. nr. 263/2010     
 L. nr. 167/2020 
 M. Of. nr. 713/7 aug. 2020 - modifică O.G. nr. 137/2000 
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 - completează L. nr. 202/2002     
 L. nr. 170/2020 
 M. Of. nr. 730/12 aug. 2020 - modifică L. nr. 16/2000     
 L. nr. 171/2020 
 M. Of. nr. 730/12 aug. 2020 - modifică L. nr. 50/1991     
 L. nr. 172/2020 
 M. Of. nr. 736/13 aug. 2020 - modifică L. nr. 16/2017     
 L. nr. 174/2020 
 M. Of. nr. 741/14 aug. 2020 - modifică O.U.G. nr. 217/2000     
 L. nr. 175/2020 
 M. Of. nr. 741/14 aug. 2020 - modifică L. nr. 17/2014     
 L. nr. 183/2020 
 M. Of. nr. 758/19 aug. 2020 - modifică L. nr. 217/2003     
 L. nr. 184/2020 
 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 185/2020 
 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020 - modifică L. nr. 1/2011 
 - modifică L. nr. 221/2019     
 L. nr. 186/2020 

 
 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 187/2020 
 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020 - completează L. nr. 1/2011     
 L. nr. 188/2020 
 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020 - modifică L. nr. 263/2010     
 L. nr. 191/2020 
 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020 - completează L. nr. 230/2006     
 L. nr. 192/2020 
 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020 - modifică L. nr. 7/1996     
 L. nr. 193/2020 
 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020 - modifică L. nr. 448/2006     
 L. nr. 194/2020 
 M. Of. nr. 790/28 aug. 2020 - modifică L. nr. 239/2007     
 L. nr. 196/2020 
 M. Of. nr. 822/8 sep. 2020 - modifică L. nr. 297/2018     
 L. nr. 197/2020 
 M. Of. nr. 823/8 sep. 2020 - modifică L. nr. 46/2008     
 L. nr. 200/2020 
 M. Of. nr. 832/10 sep. 2020 - completează O.U.G. nr. 194/2002 
 - completează O.G. nr. 25/2014     
 L. nr. 201/2020 
 M. Of. nr. 832/10 sep. 2020 - modifică L. nr. 263/2010     
 L. nr. 202/2020 
 M. Of. nr. 849/16 sep. 2020 - modifică L. nr. 334/2006 
 - modifică L. nr. 208/2015 
 - modifică L. nr. 288/2015     
 L. nr. 203/2020 
 M. Of. nr. 850/16 sep. 2020 - modifică L. nr. 55/2020     
 L. nr. 204/2020 
 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020 - modifică L. nr. 10/1995 
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 L. nr. 205/2020 
 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020 - modifică L. nr. 95/2006     
 L. nr. 206/2020 
 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020 - modifică L. nr. 153/2017     
 L. nr. 207/2020 
 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020 - modifică L. nr. 263/2010     
 L. nr. 208/2020 
 M. Of. nr. 869/23 sep. 2020 - modifică L. nr. 26/1990 
 - modifică L. nr. 119/1996 
 - modifică L. nr. 290/2004 
 - modifică L. nr. 129/2019     
 L. nr. 210/2020 
 M. Of. nr. 884/28 sep. 2020 - modifică L. nr. 136/2020     
 L. nr. 212/2020 
 M. Of. nr. 893/30 sep. 2020 - modifică L. nr. 263/2010     
 L. nr. 213/2020 
 M. Of. nr. 893/30 sep. 2020 - modifică L. nr. 53/2003     
 L. nr. 216/2020 
 M. Of. nr. 993/27 oct. 2020 - modifică L. nr. 218/2015     
 L. nr. 217/2020 
 M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020 - modifică L. nr. 286/2009 
 - modifică L. nr. 135/2010     
 L. nr. 218/2020 
 M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020 - modifică O.U.G. nr. 10/2017     
 L. nr. 219/2020 
 M. Of. nr. 1011/30 oct. 2020 - modifică L. nr. 165/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 72/2020 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 189/2021  (M. Of. nr. 466/4 mai 2021) - suspendă pentru 45 de zile art. I pct. 1, cu referire la art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru  
 finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului  
 comunist în România (termenul se împlinește la data de 17 iunie 2021), după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituție   
 L. nr. 221/2020 
 M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020 - modifică O.U.G. nr. 56/2015     
 L. nr. 222/2020 
 M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020 - modifică O.G. nr. 21/1992     
 L. nr. 223/2020 
 M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020 - modifică L. nr. 31/1990 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1028/4 nov. 2020) - rectifică art. I   
 L. nr. 226/2020 
 M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 227/2020 
 M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020 - modifică L. nr. 156/2000     
 L. nr. 228/2020 
 M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020 - modifică L. nr. 304/2004 
 - modifică L. nr. 286/2009 
 - modifică L. nr. 135/2010 
 - completează L. nr. 253/2013     
 L. nr. 229/2020 
   

M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 - completează L. nr. 153/2017 

 Măsurile prevăzute la art. 38 alin. (9) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost completată prin  
 
 

prezenta lege, se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi. 

 L. nr. 230/2020 
 M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 - modifică L. nr. 227/2015     
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 L. nr. 231/2020 
 M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020 - completează L. nr. 292/2011     
 L. nr. 232/2020 
 M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020 - modifică D.-L. nr. 118/1990     
 L. nr. 233/2020 
 M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020 - modifică L. nr. 286/2009     
 L. nr. 234/2020 
 M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020 - completează L. nr. 223/2015     
 L. nr. 235/2020 
 M. Of. nr. 1037/6 nov. 2020 - modifică L. nr. 263/2010     
 L. nr. 237/2020 
 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 - modifică L. nr. 18/1991     
 L. nr. 238/2020 
 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 - modifică L. nr. 82/1991     
 L. nr. 239/2020 
 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 - modifică L. nr. 227/2015 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1101/18 nov. 2020) - rectifică articolul unic pct. 8 [referitor la completarea art. 76 alin. (4) din Legea nr. 227/2015]   
 L. nr. 241/2020 
 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 242/2020 
 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 - modifică L. nr. 52/2011     
 L. nr. 248/2020 
 M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 252/2020 
 M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020 - completează L. nr. 33/1994     
 L. nr. 257/2020 
 M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020 - completează L. nr. 46/2003     
 L. nr. 258/2020 
 M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020 - completează L. nr. 491/2003 
 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 260/2020 
 M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 - completează O.G. nr. 78/2000     
 L. nr. 261/2020 
 M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 - modifică L. nr. 152/1998     
 L. nr. 262/2020 
 M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 265/2020 
 M. Of. nr. 1113/20 nov. 2020 - modifică L. nr. 566/2004     
 L. nr. 266/2020 
 M. Of. nr. 1113/20 nov. 2020 - completează L. nr. 92/1996     
 L. nr. 267/2020 
 M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020 - completează L. nr. 184/2001     
 L. nr. 268/2020 
 M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020 - modifică L. nr. 273/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 11/2014     
 L. nr. 296/2020 
 M. Of. nr. 1269/21 dec. 2020 - modifică L. nr. 227/2015 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - modifică art. VII alin. (1) lit. a) (prevederile art. I punctul 1 referitor la art. 7 pct. 18 şi 37, precum si punctele 2—5, 10,  
 16, 19, 26, 27, 30—33, 47^—49, 51—57, 59, 61, 62, 64—66, 70, 71, 73—78, 80, 82—87, 89,92,116, 133—135, 137,  
 142—151, 153, 158, 159, 166, 172, 189, 190 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021); 
 introduce lit. f) la art. VII alin. (1) 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 50/15 ian. 2021) - rectifică art. II 

 Modificări: 
 - O.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 832/31 aug. 2021) - abrogă art. I pct. 13 la data de 1 ianuarie 2022 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - abrogă, la data de 1 ianuarie 2022, art. I pct. 160 și art. VII alin. (1) lit. f)   
 L. nr. 272/2020 
 M. Of. nr. 1142/26 nov. 2020 - modifică L. nr. 212/2015     
 L. nr. 273/2020 
 M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020 - modifică O.G. nr. 21/2002     
 L. nr. 274/2020 
 M. Of. nr. 1144/26 nov. 2020 - modifică L. nr. 286/2009     
 L. nr. 275/2020 
 M. Of. nr. 1166/2 dec. 2020 - modifică L. nr. 85/2003     
 L. nr. 276/2020 
 M. Of. nr. 1166/2 dec. 2020 - modifică O.G. nr. 26/2000     
 L. nr. 279/2020 
 M. Of. nr. 1187/7 dec. 2020 - modifică L. nr. 263/2010     
 L. nr. 283/2020 
 M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020 - modifică L. nr. 78/2000     
 L. nr. 284/2020 
 M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020 - modifică L. nr. 135/2010     
 L. nr. 286/2020 
 M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020 - modifică L. nr. 273/2006     
 L. nr. 287/2020 
 M. Of. nr. 1203/9 dec. 2020 - modifică L. nr. 186/2017     
 L. nr. 288/2020 
 M. Of. nr. 1203/9 dec. 2020 - modifică O.U.G. nr. 3/2015     
 L. nr. 293/2020 
 M. Of. nr. 1251/17 dec. 2020 - modifică L. nr. 32/2019     
 L. nr. 295/2020 
 M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020 - modifică L. nr. 207/2015 

 Modificări: 
 
 - O.U.G. nr. 107/2021  (M. Of. nr. 935/30 sep. 2021) - prorogă termenele prevăzute la art. II pct. 9 și art. III până la data de 31 martie 2022 

- O.U.G. nr. 51/2021  (M. Of. nr. 606/17 iun. 2021) - Termenele prevăzute la art. II pct. 9 și art. III se prorogă până la data de 1 octombrie 2021 

 Prevederile art. 270, 272 şi 274 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplică în termen de 6 luni de la  
 
 

data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi. 

 L. nr. 297/2020 
 M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020 - modifică L. nr. 263/2010     
 L. nr. 298/2020 
 M. Of. nr. 1293/24 dec. 2020 - completează L. nr. 53/2003     
 2021 
 
 
 L. nr. 7/2021 
 M. Of. nr. 186/24 feb. 2021 - modifică L. nr. 96/2006     
 L. nr. 17/2021 
 M. Of. nr. 254/12 mar. 2021 - completează L. nr. 121/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 37/2014 
 - modifică L. nr. 222/2017 
 - modifică L. nr. 46/2018 
 - modifică L. nr. 237/2019     
 L. nr. 32/2021 
 M. Of. nr. 263/17 mar. 2021 - completează O.U.G. nr. 80/2013     
 L. nr. 46/2021 
 M. Of. nr. 274/18 mar. 2021 - modifică L. nr. 62/2019     
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 L. nr. 51/2021 
 M. Of. nr. 310/26 mar. 2021 - modifică L. nr. 302/2004   
 Pct. 29 al art. I intră în vigoare la data aplicării Regulamentului (UE) 2018/1.805 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de  
 
 

indisponibilizare şi de confiscare. 

 L. nr. 54/2021 
 M. Of. nr. 316/29 mar. 2021 - modifică O.G. nr. 11/2003     
 L. nr. 55/2021 
 M. Of. nr. 332/1 apr. 2021 - modifică L. nr. 241/2005     
 L. nr. 57/2021 
 M. Of. nr. 337/2 apr. 2021 - modifică L. nr. 202/1998     
 L. nr. 78/2021 
 M. Of. nr. 383/13 apr. 2021 - modifică O.G. nr. 78/2000 
 - modifică O.G. nr. 80/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 195/2002     
 L. nr. 80/2021 
 M. Of. nr. 384/13 apr. 2021 - modifică O.U.G. nr. 158/1999     
 L. nr. 83/2021 
 M. Of. nr. 401/16 apr. 2021 - modifică O.G. nr. 51/1997     
 L. nr. 86/2021 
 M. Of. nr. 403/16 apr. 2021 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 242/2018 
 - modifică O.U.G. nr. 92/2018   
 Notă: Dispoziţiile art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificării prin Legea nr.  
 

modificări prin Legea nr. 239/2019 
242/2018 rămân în vigoare şi după data încetării efectelor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, aprobată cu  

 
 
 L. nr. 90/2021 
 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 - completează L. nr. 17/1990 
 - completează L. nr. 107/1996 
 - completează O.U.G. nr. 195/2005 
 - completează L. nr. 86/2006 
 - completează O.U.G. nr. 57/2007 
 - modifică L. nr. 211/2011     
 L. nr. 102/2021 
 M. Of. nr. 446/27 apr. 2021 - completează L. nr. 129/2019     
 L. nr. 103/2021 
 M. Of. nr. 457/29 apr. 2021 - modifică L. nr. 69/2000     
 L. nr. 113/2021 
 M. Of. nr. 459/29 apr. 2021 - completează L. nr. 263/2010     
 L. nr. 115/2021 
 M. Of. nr. 468/5 mai 2021 - modifică L. nr. 270/2015     
 L. nr. 116/2021 
 M. Of. nr. 467/4 mai 2021 - modifică O.G. nr. 81/2003     
 L. nr. 125/2021 
 M. Of. nr. 475/6 mai 2021 - completează L. nr. 138/2004     
 L. nr. 130/2021 
 M. Of. nr. 493/12 mai 2021 - modifică L. nr. 135/2010     
 L. nr. 133/2021 
 M. Of. nr. 501/13 mai 2021 - modifică O.G. nr. 119/1999     
 L. nr. 138/2021 
 M. Of. nr. 501/13 mai 2021 - completează L. nr. 53/2003     
 L. nr. 147/2021 
 M. Of. nr. 530/21 mai 2021 - modifică O.U.G. nr. 93/2012 
 - modifică O.U.G. nr. 94/2013     
 L. nr. 154/2021 
 M. Of. nr. 573/7 iun. 2021 - modifică O.G. nr. 105/1999 

 Modificări: 



 
- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - modifică art. II alin. (1) 
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 L. nr. 157/2021 
 M. Of. nr. 577/8 iun. 2021 - modifică O.G. nr. 21/2007     
 L. nr. 158/2021 
 M. Of. nr. 577/8 iun. 2021 - modifică L. nr. 416/2001     
 L. nr. 166/2021 
 M. Of. nr. 618/23 iun. 2021 - modifică O.U.G. nr. 43/2020     
 L. nr. 169/2021 
 M. Of. nr. 622/24 iun. 2021 - modifică L. nr. 327/2006     
 L. nr. 181/2021 
 M. Of. nr. 651/1 iul. 2021 - modifică L. nr. 186/2003     
 L. nr. 184/2021 
 M. Of. nr. 658/2 iul. 2021 - modifică L. nr. 51/1995     
 L. nr. 185/2021 
 M. Of. nr. 657/2 iul. 2021 - completează L. nr. 448/2006     
 L. nr. 186/2021 
 M. Of. nr. 657/2 iul. 2021 - modifică L. nr. 286/2009     
 L. nr. 191/2021 
 M. Of. nr. 681/9 iul. 2021 - modifică L. nr. 266/2002     
 L. nr. 196/2021 
 M. Of. nr. 693/13 iul. 2021 - modifică L. nr. 325/2006 
 - modifică L. nr. 121/2014 
 - completează L. nr. 227/2015 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - abrogă, la data de 13 ianuarie 2022, art. IV și V   
 L. nr. 197/2021 
 M. Of. nr. 712/19 iul. 2021 - modifică L. nr. 263/2010     
 L. nr. 198/2021 
 M. Of. nr. 712/19 iul. 2021 - modifică L. nr. 304/2004     
 
 L. nr. 201/2021 
 M. Of. nr. 714/20 iul. 2021 - modifică O.G. nr. 63/2001     
 L. nr. 207/2021 
 M. Of. nr. 720/22 iul. 2021 - modifică L. nr. 286/2009 
 - modifică L. nr. 135/2010     
 L. nr. 218/2021 
 M. Of. nr. 725/23 iul. 2021 - modifică O.U.G. nr. 104/2001     
 L. nr. 219/2021 
 M. Of. nr. 739/28 iul. 2021 - modifică L. nr. 218/2002 
 - modifică H.G. nr. 1522/2006 
 - modifică O.G. nr. 14/2007 
 - modifică L. nr. 104/2008 
 - modifică L. nr. 286/2009 
 - modifică L. nr. 135/2010     
 L. nr. 223/2021 
 M. Of. nr. 735/27 iul. 2021 - modifică O.G. nr. 86/2003     
 L. nr. 225/2021 
 M. Of. nr. 735/27 iul. 2021 - modifică L. nr. 76/2002     
 L. nr. 229/2021 
 M. Of. nr. 933/30 sep. 2021 - completează L. nr. 72/2016     
 L. nr. 239/2021 
 M. Of. nr. 965/8 oct. 2021 - modifică O.G. nr. 15/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 83/2016     
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 L. nr. 240/2021 
 M. Of. nr. 965/8 oct. 2021 - modifică L. nr. 60/1991     
 L. nr. 242/2021 
 M. Of. nr. 965/8 oct. 2021 - modifică L. nr. 341/2004     
 L. nr. 243/2021 
 M. Of. nr. 965/8 oct. 2021 - modifică L. nr. 406/2001     
 L. nr. 244/2021 
 M. Of. nr. 965/8 oct. 2021 - modifică L. nr. 76/2002     
 L. nr. 245/2021 
 M. Of. nr. 969/11 oct. 2021 - completează L. nr. 143/2000     
 L. nr. 248/2021 
 M. Of. nr. 973/12 oct. 2021 - completează L. nr. 8/2016     
 L. nr. 249/2021 
 M. Of. nr. 975/13 oct. 2021 - completează L. nr. 1/2011     
 L. nr. 261/2021 
 M. Of. nr. 1064/5 nov. 2021 - modifică L. nr. 45/2009     
 L. nr. 264/2021 
 M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021 - modifică L. nr. 18/1991 
 - modifică L. nr. 7/1996     
 L. nr. 267/2021 
 M. Of. nr. 1076/10 nov. 2021 - completează O.U.G. nr. 41/2016     
 L. nr. 269/2021 
 M. Of. nr. 1076/10 nov. 2021 - modifică L. nr. 53/2003 
 - modifică L. nr. 62/2011     
 L. nr. 270/2021 
 M. Of. nr. 1085/12 nov. 2021 - completează L. nr. 263/2010     
 L. nr. 271/2021 
 M. Of. nr. 1085/12 nov. 2021 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 272/2021 
 M. Of. nr. 1086/12 nov. 2021 - modifică L. nr. 295/2004     
 
 L. nr. 273/2021 
 M. Of. nr. 1097/17 nov. 2021 - modifică L. nr. 1/2011     
 L. nr. 278/2021 
 M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021 - modifică L. nr. 168/2020     
 L. nr. 282/2021 
 M. Of. nr. 1149/2 dec. 2021 - modifică L. nr. 203/2018     
 L. nr. 283/2021 
 M. Of. nr. 1161/7 dec. 2021 - modifică L. nr. 122/2011     
 L. nr. 286/2021 
 M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021 - completează L. nr. 227/2015     
 L. nr. 287/2021 
 M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021 - completează L. nr. 227/2015     
 L. nr. 288/2021 
 M. Of. nr. 1171/10 dec. 2021 - modifică L. nr. 153/2017     
 L. nr. 291/2021 
 M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021 - modifică L. nr. 227/2015     
 L. nr. 295/2021 
 M. Of. nr. 1183/14 dec. 2021 - modifică L. nr. 55/2020     
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 L. nr. 302/2021 
 M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021 - modifică O.U.G. nr. 60/2020     
 L. nr. 303/2021 
 M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021 - completează L. nr. 50/1991     
 L. nr. 304/2021 
 M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021 - modifică O.G. nr. 43/1997     
 L. nr. 313/2021 
 M. Of. nr. 1232/28 dec. 2021 - modifică L. nr. 303/2004 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 12/5 ian. 2022) - rectifică art. II   
 L. nr. 315/2021 
 M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021 - modifică L. nr. 129/2019     
 L. nr. 316/2021 
 M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021 - modifică L. nr. 255/2010     
 L. nr. 319/2021 
 M. Of. nr. 1247/30 dec. 2021 - modifică O.U.G. nr. 99/2006     
 L. nr. 320/2021 
 M. Of. nr. 1256/31 dec. 2021 - modifică L. nr. 253/2004 
 - modifică L. nr. 85/2014 
 - modifică L. nr. 312/2015     
 L. nr. 321/2021 
 M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021 - completează L. nr. 1/2011     
 L. nr. 322/2021 
 M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021 - completează L. nr. 227/2015    
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 2.3. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI 

 
 
 1991 
 
 
 H.P. nr. 29/1991 
 M. Of. nr. 259/20 dec. 1991 - modifică H.P. nr. 24/1991      
 1995 
 
 
 H.P. nr. 9/1995 
 M. Of. nr. 136/5 iul. 1995 - completează H.P. nr. 29/1994      
 H.P. nr. 13/1995 
 M. Of. nr. 136/5 iul. 1995 - modifică H.P. nr. 4/1992      
 1996 
 
 
 H.P. nr. 9/1996 
 M. Of. nr. 221/16 sep. 1996 - modifică H.P. nr. 9/1993      
 1997 
 
 
 H.P. nr. 22/1997 
 M. Of. nr. 346/8 dec. 1997 - completează H.P. nr. 29/1994      
 1998 
 
 
 H.P. nr. 46/1998 
 M. Of. nr. 489/18 dec. 1998 - modifică H.P. nr. 18/1998      
 2000 
 
 
 H.P. nr. 33/2000 
 M. Of. nr. 474/29 sep. 2000 - modifică H.P. nr. 5/1994      
 2001 
 
 
 H.P. nr. 17/2001 
 M. Of. nr. 339/26 iun. 2001 - modifică H.P. nr. 7/2001      
 2003 
 
 
 H.P. nr. 4/2003 
 M. Of. nr. 154/11 mar. 2003 - modifică H.P. nr. 8/1995      
 H.P. nr. 21/2003 
 M. Of. nr. 465/30 iun. 2003 - modifică H.P. nr. 29/1994      
 H.P. nr. 25/2003 
 M. Of. nr. 710/10 oct. 2003 - modifică H.P. nr. 19/2003      
 H.P. nr. 29/2003 
 M. Of. nr. 916/20 dec. 2003 - modifică H.P. nr. 7/2001      



 

 3454

 2004 
 
 
 
 H.P. nr. 6/2004 
 M. Of. nr. 429/13 mai 2004 - modifică H.P. nr. 29/1994      
 2007 
 
 
 H.P. nr. 92/2007 
 M. Of. nr. 874/20 dec. 2007 - modifică H.P. nr. 12/2006      
 2010 
 
 
 H.P. nr. 4/2010 
 M. Of. nr. 229/12 apr. 2010 - modifică H.P. nr. 12/2008      
 H.P. nr. 20/2010 
 M. Of. nr. 264/22 apr. 2010 - completează H.P. nr. 29/1994      
 2013 
 
 
 H.P. nr. 55/2013 
 M. Of. nr. 394/1 iul. 2013 - modifică H.P. nr. 4/1992      
 2014 
 
 
 H.P. nr. 46/2014 
 M. Of. nr. 939/22 dec. 2014 - modifică H.P. nr. 47/2013      
 2015 
 
 
 H.P. nr. 46/2015 
 M. Of. nr. 931/16 dec. 2015 - modifică H.P. nr. 4/1992      
 2017 
 
 
 H.P. nr. 20/2017 
 M. Of. nr. 181/14 mar. 2017 - modifică H.P. nr. 1/2008 

 Modificări: 
 

- H.P. nr. 81/2017  (M. Of. nr. 825/18 oct. 2017) 
- H.P. nr. 58/2017  (M. Of. nr. 744/15 sep. 2017) 

 
- H.P. nr. 27/2018  (M. Of. nr. 577/9 iul. 2018)     

 H.P. nr. 29/2017 
 M. Of. nr. 302/27 apr. 2017 - modifică H.P. nr. 30/1993      
 H.P. nr. 38/2017 
 M. Of. nr. 355/12 mai 2017 - modifică H.P. nr. 4/1992      
 H.P. nr. 81/2017 
 M. Of. nr. 825/18 oct. 2017 - modifică H.P. nr. 1/2008 
 - modifică H.P. nr. 20/2017      
 H.P. nr. 85/2017 
 M. Of. nr. 825/18 oct. 2017 - modifică H.P. nr. 30/1993      
 H.P. nr. 98/2017 
 M. Of. nr. 1030/28 dec. 2017 - completează H.P. nr. 4/1992      
 2018 
 
 
 H.P. nr. 27/2018 



 
 M. Of. nr. 577/9 iul. 2018 - modifică H.P. nr. 1/2008 
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 - modifică H.P. nr. 20/2017      
 2020 
 
 
 H.P. nr. 2/2020 
 M. Of. nr. 209/14 mar. 2020 - completează H.P. nr. 4/1992      
 2021 
 
 
 H.P. nr. 1/2021 
 M. Of. nr. 162/17 feb. 2021 - modifică H.P. nr. 12/2006      
 H.P. nr. 15/2021 
 M. Of. nr. 164/17 feb. 2021 - modifică H.P. nr. 1/2008     
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 2.3.1.  HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 1995 
 
 
 H.C.D. nr. 18/1995 
 M. Of. nr. 111/2 iun. 1995 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
 
 
 1996 
 
 
 H.C.D. nr. 4/1996 
 M. Of. nr. 52/13 mar. 1996 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
 
 
 1998 
 
 
 H.C.D. nr. 41/1998 
 M. Of. nr. 453/26 nov. 1998 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
 
 
 2000 
 
 
 H.C.D. nr. 39/2000 
 M. Of. nr. 515/19 oct. 2000 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
 
 
 2001 
 
 
 H.C.D. nr. 5/2001 
 M. Of. nr. 21/15 ian. 2001 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
 
 
 2002 
 
 
 H.C.D. nr. 13/2002 
 M. Of. nr. 407/12 iun. 2002 - modifică H.C.D. nr. 35/2001     
 
 
 2003 
 
 
 H.C.D. nr. 7/2003 
 M. Of. nr. 394/6 iun. 2003 - modifică H.C.D. nr. 35/2001      
 H.C.D. nr. 23/2003 
 M. Of. nr. 798/12 nov. 2003 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 26/2003 
 M. Of. nr. 907/18 dec. 2003 - modifică H.C.D. nr. 35/2001     
 
 
 2004 
 
 
 H.C.D. nr. 32/2004 
 M. Of. nr. 1094/24 nov. 2004 - modifică H.C.D. nr. 8/1994    
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 H.C.D. nr. 39/2004 

 
 M. Of. nr. 1248/23 dec. 2004 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
 
 
 2005 
 
 
 H.C.D. nr. 34/2005 
 M. Of. nr. 950/26 oct. 2005 - modifică H.C.D. nr. 8/1994 

 Rectificare: 
   

(M. Of. nr. 54/20 ian. 2006) - rectifică art. I 

 
 

 2006 
 
 
 H.C.D. nr. 4/2006 
 M. Of. nr. 145/15 feb. 2006 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
 
 
 2008 
 
 
 H.C.D. nr. 32/2008 
 M. Of. nr. 675/1 oct. 2008 - modifică H.C.D. nr. 18/2008     
 
 
 2009 
 
 
 H.C.D. nr. 7/2009 
 M. Of. nr. 133/4 mar. 2009 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 39/2009 
 M. Of. nr. 613/10 sep. 2009 - modifică H.C.D. nr. 30/2009     
 
 
 2010 
 
 
 H.C.D. nr. 7/2010 
 M. Of. nr. 108/17 feb. 2010 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 10/2010 
 M. Of. nr. 265/23 apr. 2010 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 14/2010 
 M. Of. nr. 397/15 iun. 2010 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 17/2010 
 M. Of. nr. 438/30 iun. 2010 - completează H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 24/2010 
 M. Of. nr. 647/17 sep. 2010 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 26/2010 
 M. Of. nr. 679/7 oct. 2010 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 27/2010 
 M. Of. nr. 679/7 oct. 2010 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 30/2010 
 M. Of. nr. 766/16 nov. 2010 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 37/2010 
  M. Of. nr. 818/7 dec. 2010 - modifică H.C.D. nr. 8/1994 
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 H.C.D. nr. 39/2010 
 M. Of. nr. 818/7 dec. 2010 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 
 
 2011 
 
 
 H.C.D. nr. 7/2011 
 M. Of. nr. 262/13 apr. 2011 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
 
 
 2012 
 
 
 H.C.D. nr. 33/2012 
 M. Of. nr. 672/26 sep. 2012 - modifică H.C.D. nr. 43/2008 
 - modifică H.C.D. nr. 8/2011     
 
 
 2013 
 
 
 H.C.D. nr. 29/2013 
 M. Of. nr. 650/22 oct. 2013 - modifică H.C.D. nr. 48/2012      
 H.C.D. nr. 31/2013 
 M. Of. nr. 694/13 nov. 2013 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
 
 
 2015 
 
 
 H.C.D. nr. 43/2015 
 M. Of. nr. 313/7 mai 2015 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 55/2015 
 M. Of. nr. 416/11 iun. 2015 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 106/2015 
 M. Of. nr. 915/10 dec. 2015 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
 
 
 2016 
 
 
 H.C.D. nr. 22/2016 
 M. Of. nr. 208/21 mar. 2016 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 48/2016 
 M. Of. nr. 432/9 iun. 2016 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
 
 
 2017 
 
 
 H.C.D. nr. 37/2017 
 M. Of. nr. 348/11 mai 2017 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 38/2017 
 M. Of. nr. 372/18 mai 2017 - modifică H.C.D. nr. 125/2016      
 H.C.D. nr. 67/2017 
 M. Of. nr. 745/15 sep. 2017 - modifică H.C.D. nr. 125/2016      
 H.C.D. nr. 98/2017 
 M. Of. nr. 989/13 dec. 2017 - modifică H.C.D. nr. 8/1994 
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 Modificări: 
   

- D.C.C. nr. 137/2018  (M. Of. nr. 404/11 mai 2018) - art. unic pct. 1 

 
 

 2018 
 
 
 
 O. nr.  
 

M. Of. nr. 133/12 feb. 2018 - modifică O. nr. 965/3598/274/2015 
2/213/XXXV/266/12/2018 

      
 H.C.D. nr. 47/2018 
 M. Of. nr. 769/6 sep. 2018 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
 
 
 2019 
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 Decizia nr. 12/2019 
 M. Of. nr. 752/16 sep. 2019 - modifică Decizia nr. 5/2019      
 H.C.D. nr. 6/2019 
 M. Of. nr. 168/1 mar. 2019 - modifică H.C.D. nr. 42/2018      
 H.C.D. nr. 23/2019 
 M. Of. nr. 462/7 iun. 2019 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 52/2019 
 M. Of. nr. 854/22 oct. 2019 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 54/2019 
 M. Of. nr. 950/27 nov. 2019 - modifică H.C.D. nr. 42/2018      
 H.C.D. nr. 60/2019 
 M. Of. nr. 997/11 dec. 2019 - modifică H.C.D. nr. 125/2016     
 
 
 2020 
 
 
 H.C.D. nr. 7/2020 
 M. Of. nr. 278/2 apr. 2020 - completează H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 15/2020 
 M. Of. nr. 669/28 iul. 2020 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 17/2020 
 M. Of. nr. 760/20 aug. 2020 - completează H.C.D. nr. 6/2020      
 H.C.D. nr. 21/2020 
 M. Of. nr. 813/3 sep. 2020 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 73/2020 
 M. Of. nr. 1280/22 dec. 2020 - completează H.C.D. nr. 8/1994      
 O. nr. 523/2020 
 M. Of. nr. 227/20 mar. 2020 - completează O. nr. 1173/2018     
 
 
 2021 
 
 
 H.C.D. nr. 1/2021 
 M. Of. nr. 107/1 feb. 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
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 H.C.D. nr. 10/2021 
 M. Of. nr. 116/3 feb. 2021 - modifică H.C.D. nr. 42/2018      
 H.C.D. nr. 15/2021 
 M. Of. nr. 154/15 feb. 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 225/2021  (M. Of. nr. 503/14 mai 2021) - Admite sesizarea de neconstituționalitate și constată că sintagma „din actele comunicate de birourile electorale 
 competente, constată încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea condițiilor privind exercitarea dreptului de a  
 

din cuprinsul articolului unic al Hotărârii Camerei Deputaților nr. 15/2021, referitor la modificarea art. 7 alin. (3) din  
fi ales” 

 
Regulamentul  
Camerei Deputaților, este neconstituțională.     

 H.C.D. nr. 17/2021 
 M. Of. nr. 163/17 feb. 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 32/2021 
 M. Of. nr. 301/25 mar. 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 38/2021 
 M. Of. nr. 323/30 mar. 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 39/2021 
 M. Of. nr. 328/31 mar. 2021 - completează H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 43/2021 
 M. Of. nr. 424/22 apr. 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 47/2021 
 M. Of. nr. 424/22 apr. 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 51/2021 
 M. Of. nr. 521/19 mai 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 54/2021 
 M. Of. nr. 579/8 iun. 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 58/2021 
 M. Of. nr. 619/23 iun. 2021 - completează H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 59/2021 
 M. Of. nr. 639/29 iun. 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 73/2021 
 M. Of. nr. 1055/4 nov. 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 74/2021 
 M. Of. nr. 1055/4 nov. 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994      
 H.C.D. nr. 79/2021 
 M. Of. nr. 1126/25 nov. 2021 - modifică H.C.D. nr. 8/1994     
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 2.3.2.  HOTĂRÂRI ALE SENATULUI 

 
 
 2001 
 
 
 H.S. nr. 11/2001 
 M. Of. nr. 68/8 feb. 2001 - modifică H.S. nr. 51/2000  

(T)   
 
 

 2003 
 
 
 H.S. nr. 15/2003 
 M. Of. nr. 637/8 sep. 2003 - modifică H.S. nr. 51/2000     
 
 
 2009 
 
 
 H.S. nr. 7/2009 
 M. Of. nr. 298/7 mai 2009 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 12/2009 
 M. Of. nr. 435/25 iun. 2009 - modifică H.S. nr. 28/2005     
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI 

 H. nr. 2/2009 
 M. Of. nr. 277/28 apr. 2009 - modifică H. nr. 16/2005     
 
 
 2010 
 

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI  
 
 H. nr. 2/2010 
 M. Of. nr. 178/19 mar. 2010 - modifică H. nr. 16/2005     
 
 
 2011 
 
 
 H.S. nr. 18/2011 
 M. Of. nr. 156/3 mar. 2011 - completează H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 22/2011 
 M. Of. nr. 202/23 mar. 2011 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 25/2011 
 M. Of. nr. 246/7 apr. 2011 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 29/2011 
 M. Of. nr. 310/5 mai 2011 - completează H.S. nr. 28/2005     
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI 

 H. nr. 5/2011 
 M. Of. nr. 294/28 apr. 2011 - modifică H. nr. 16/2005     
 
 
 2013 
 
 
 H.S. nr. 26/2013 
 M. Of. nr. 296/23 mai 2013 - modifică H.S. nr. 28/2005     
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 2014 
    
 H.S. nr. 18/2014 
 M. Of. nr. 176/11 mar. 2014 - completează H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 24/2014 
 M. Of. nr. 220/28 mar. 2014 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 26/2014 
 M. Of. nr. 231/1 apr. 2014 - modifică H.S. nr. 8/2013      
 H.S. nr. 39/2014 
 M. Of. nr. 473/27 iun. 2014 - modifică H.S. nr. 28/2005     
 
 
 2015 
 
 
 H.S. nr. 8/2015 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2015 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 18/2015 
 M. Of. nr. 189/20 mar. 2015 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 21/2015 
 M. Of. nr. 196/24 mar. 2015 - completează H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 25/2015 
 M. Of. nr. 217/31 mar. 2015 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 31/2015 
 M. Of. nr. 266/21 apr. 2015 - modifică H.S. nr. 8/2013      
 H.S. nr. 60/2015 
 M. Of. nr. 755/9 oct. 2015 - modifică H.S. nr. 8/2013      
 H.S. nr. 70/2015 
 M. Of. nr. 800/28 oct. 2015 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 73/2015 
 M. Of. nr. 825/5 nov. 2015 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 80/2015 
 M. Of. nr. 909/9 dec. 2015 - modifică H.S. nr. 28/2005     
 
 
 2016 
 
 
 H.S. nr. 55/2016 
 M. Of. nr. 279/13 apr. 2016 - modifică H.S. nr. 28/2005     
 
 
 2017 
 
 
 H.S. nr. 37/2017 
 M. Of. nr. 283/21 apr. 2017 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 91/2017 
 M. Of. nr. 741/14 sep. 2017 - modifică H.S. nr. 8/2013      
 H.S. nr. 105/2017 
 M. Of. nr. 791/6 oct. 2017 - modifică H.S. nr. 28/2005     
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 2018 
 
 
 H.S. nr. 60/2018 
 M. Of. nr. 403/10 mai 2018 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 
 H.S. nr. 107/2018 
 M. Of. nr. 781/12 sep. 2018 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 135/2018 
 M. Of. nr. 863/11 oct. 2018 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 163/2018 
 M. Of. nr. 919/31 oct. 2018 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 170/2018 
 M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 - modifică H.S. nr. 28/2005     
 
 
 2019 
 
 
 H.S. nr. 5/2019 
 M. Of. nr. 134/20 feb. 2019 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 18/2019 
 M. Of. nr. 296/17 apr. 2019 - modifică H.S. nr. 28/2005     
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI 

 H. nr. 18/2019 
 M. Of. nr. 565/10 iul. 2019 - modifică H. nr. 16/2005     
 
 
 2020 
 
 
 H.S. nr. 16/2020 
 M. Of. nr. 252/26 mar. 2020 - completează H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 123/2020 
 M. Of. nr. 1279/22 dec. 2020 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 125/2020 
 M. Of. nr. 1286/23 dec. 2020 - modifică H.S. nr. 28/2005     
 
 
 2021 
 
 
 H.S. nr. 9/2021 
 M. Of. nr. 186/24 feb. 2021 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 10/2021 
 M. Of. nr. 186/24 feb. 2021 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 12/2021 
 M. Of. nr. 240/9 mar. 2021 - modifică H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 44/2021 
 M. Of. nr. 380/12 apr. 2021 - completează H.S. nr. 28/2005      
 H.S. nr. 127/2021 
 M. Of. nr. 1031/28 oct. 2021 - modifică H.S. nr. 28/2005     
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 2.3.3. HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE  
 CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 
 
 2005 
 
 
 H. nr. 1/2005 
 M. Of. nr. 191/7 mar. 2005 - modifică H. nr. 1/1996     
 
 
 2007 
 
 
 H. nr. 4/2007 
 M. Of. nr. 421/25 iun. 2007 - modifică H. nr. 2/2006     
 
 
 2008 
 
 
 H. nr. 3/2008 
 M. Of. nr. 673/30 sep. 2008 - modifică H. nr. 2/2007     
 
 
 2010 
 
 
 H. nr. 1/2010 
 M. Of. nr. 198/29 mar. 2010 - modifică H. nr. 2/2006     
 
 
 2013 
 
 
 H. nr. 1/2013 
 M. Of. nr. 99/19 feb. 2013 - modifică H. nr. 2/2007     
 
 
 2015 
 
 
 H. nr. 1/2015 
 M. Of. nr. 449/23 iun. 2015 - modifică H. nr. 1/1996     
 
 
 2016 
 
 
 H. nr. 2/2016 
 M. Of. nr. 269/8 apr. 2016 - modifică H. nr. 1/2016     
 
 
 2017 
 
 
 H. nr. 1/2017 
 M. Of. nr. 169/8 mar. 2017 - modifică H. nr. 1/2016     
 



 

 3465

 

 2.4. ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 
 

 2.4.1. ORDONANŢE ALE GUVERNULUI  
 
 
 1992 
 
 
 O.G. nr. 23/1992 
 M. Of. nr. 213/28 aug. 1992 - modifică L. nr. 12/1990 
 - modifică L. nr. 18/1991 
  (Aprobată prin L. nr. 114/1992 - M. Of. nr. 311/30 nov. 1992) 

 

 1993 
 
 
 O.G. nr. 11/1993 
 M. Of. nr. 201/23 aug. 1993 - modifică L. nr. 59 (D. nr. 1250)/1934 
 - modifică L. nr. 58 (D. nr. 1249)/1934 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 83/1994 - M. Of. nr. 292/14 oct. 1994) 

 

 1994 
 
 
 O.G. nr. 3/1994 
 M. Of. nr. 18/24 ian. 1994 - modifică O.G. nr. 15/1993   
 O.G. nr. 4/1994 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 82/1995 - M. Of. nr. 160/25 iul. 1995) 
M. Of. nr. 18/24 ian. 1994 - modifică L. nr. 50/1991 

   
 O.G. nr. 43/1994 
 M. Of. nr. 241/29 aug. 1994 - modifică O.G. nr. 24/1992 
 (Aprobată prin L. nr. 123/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994)   
 O.G. nr. 45/1994 
 M. Of. nr. 241/29 aug. 1994 - modifică O.G. nr. 7/1994 
  (Aprobată prin L. nr. 82/1996 - M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 

 

 1995 
 
 
 O.G. nr. 22/1995 
 M. Of. nr. 190/21 aug. 1995 - modifică L. nr. 8/1994 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 100/1995 - M. Of. nr. 270/21 nov. 1995) 

 

 1996 
 
 
 O.G. nr. 16/1996 
 M. Of. nr. 24/31 ian. 1996 - modifică O.G. nr. 7/1995 
 (Aprobată prin L. nr. 55/1996 - M. Of. nr. 134/27 iun. 1996)   
 O.G. nr. 22/1996 
 M. Of. nr. 170/30 iul. 1996 - modifică L. nr. 82/1991 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 245/1998 - M. Of. nr. 495/22 dec. 1998)   
 O.G. nr. 35/1996 
 

(Aprobată prin L. nr. 38/1997 - M. Of. nr. 54/1 apr. 1997) 
M. Of. nr. 202/29 aug. 1996 - modifică L. nr. 118/1995 

  
 

 1997 
 
 
 O.G. nr. 24/1997 
 M. Of. nr. 206/25 aug. 1997 - modifică O.G. nr. 68/1994 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 56/1998 - M. Of. nr. 107/9 mar. 1998)   
 O.G. nr. 28/1997 
 

(Aprobată prin L. nr. 185/1997 - M. Of. nr. 314/17 nov. 1997) 
M. Of. nr. 208/26 aug. 1997 - modifică O.G. nr. 35/1994 
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 O.G. nr. 50/1997 
 M. Of. nr. 224/30 aug. 1997 - modifică O.G. nr. 65/1994 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 126/1999 - M.Of. nr. 340/16 iul. 1999)   
 O.G. nr. 54/1997 
 M. Of. nr. 225/30 aug. 1997 - modifică L. nr. 15/1994 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 227/1998 - M.Of. nr. 473/9 dec. 1998)   
 O.G. nr. 67/1997 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 72/1998 - M. Of. nr. 142/8 apr. 1998) 
M. Of. nr. 227/30 aug. 1997 - modifică O.G. nr. 20/1994 

  
 

 1998 
 
 
 O.G. nr. 36/1998 
 M. Of. nr. 43/30 ian. 1998 - modifică L. nr. 32/1994 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 204/2001 - M. Of. nr. 363/5 iul. 2001) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 204/2001  (M. Of. nr. 363/5 iul. 2001) - modifică art. 1, art.4 alin. (1) lit. a şi d, art.4 alin.(2), art.8 alin.(1) lit.a şi c 

 O.G. nr. 53/1998 
 M. Of. nr. 302/18 aug. 1998 - modifică L. nr. 26/1990 
 (Aprobată prin L. nr. 36/2001 - M.Of. nr. 122/12 mar. 2001)   
 O.G. nr. 67/1998 
 M. Of. nr. 316/27 aug. 1998 - modifică O.G. nr. 48/1994 
 (Aprobată prin L. nr. 44/2001 - M.Of. nr. 126/14 mar. 2001)   
 O.G. nr. 70/1998 
 

(Aprobată prin L. nr. 66/2001 - M.Of. nr. 137/20 mar. 2001) 
M. Of. nr. 313/27 aug. 1998 - modifică O.U.G. nr. 30/1997 

   
 O.G. nr. 89/1998 
 M. Of. nr. 314/27 aug. 1998 - modifică O.G. nr. 65/1994 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 186/1999 - M. Of. nr. 592/6 dec. 1999)   
 O.G. nr. 99/1998 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 688/2001 - M.Of. nr. 784/11 dec. 2001) 
M. Of. nr. 321/28 aug. 1998 - modifică O.G. nr. 48/1998 

   
 O.G. nr. 111/1998 
 

(Aprobată prin L. nr. 179/2002 - M. O.f. nr. 258/17 apr. 2002) 
M. Of. nr. 324/29 aug. 1998 - modifică O.U.G. nr. 21/1997 

  
 

 1999 
 
 
 O.G. nr. 12/1999 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 12/2000 - M. Of. nr. 101/8 mar. 2000) 
M. Of. nr. 36/29 ian. 1999 - modifică O.G. nr. 20/1994 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 12/2000  (M. Of. nr. 101/8 mar. 2000) - modifică art. I (art.6 lit. a liniuţa a treia) 

 O.G. nr. 38/1999 
 M. Of. nr. 363/30 iul. 1999 - modifică O.U.G. nr. 67/1998 
 - modifică O.U.G. nr. 89/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 115/1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 67/2002 - M. O.f. nr. 69/31 ian. 2002)   
 O.G. nr. 59/1999 
 M. Of. nr. 405/26 aug. 1999 - modifică O.G. nr. 24/1992 
 (Aprobată prin L. nr. 168/2001 - M. Of. nr. 184/11 apr. 2001)   
 O.G. nr. 63/1999 
 M. Of. nr. 402/24 aug. 1999 - modifică O.G. nr. 39/1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 726/2001 - M. Of. nr. 796/13 dec. 2001)   
 O.G. nr. 100/1999 
 

(Aprobată prin L. nr. 131/2001 - M. Of. nr. 171/4 apr. 2001) 
M. Of. nr. 423/31 aug. 1999 - modifică O.G. nr. 9/1996 

   
 O.G. nr. 103/1999 
 M. Of. nr. 423/31 aug. 1999 - modifică O.G. nr. 35/1994 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 26/2000 - M. Of. nr. 132/28 mar. 2000) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 26/2000  (M. Of. nr. 132/28 mar. 2000) 

 O.G. nr. 104/1999 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 178/2003 - M. O.f. nr. 338/19 mai 2003) 
M. Of. nr. 426/31 aug. 1999 - modifică O.G. nr. 20/1992 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 178/2003  (M. Of. nr. 338/19 mai 2003) - modifică art. unic. 

 
 (M. Of. nr. 356/26 mai 2003) - rectifică articolul unic punctul 11 şi punctul 12 

Rectificare: 
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 2000 
 
 
 O.G. nr. 5/2000 
 M. Of. nr. 26/25 ian. 2000 - modifică L. nr. 15/1994 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 149/2000 - M. Of. nr. 354/28 iul. 2000)   
 O.G. nr. 32/2000 
 

(Aprobată prin L. nr. 775/2001 - M. Of. nr. 28/17 ian. 2002) 
M. Of. nr. 47/31 ian. 2000 - modifică O.G. nr. 117/1999 

   
 O.G. nr. 58/2000 
 M. Of. nr. 43/31 ian. 2000 - modifică O.G. nr. 21/1992 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 37/2002 - M. Of. nr. 91/2 feb. 2002)   
 O.G. nr. 61/2000 
 M. Of. nr. 49/31 ian. 2000 - modifică O.G. nr. 39/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 730/2001 - M. Of. nr. 816/18 dec. 2001) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 277/20 iun. 2000) - rectifică anexa nr. 2l 
 

(M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) - rectifică anexa nr. 2q 
(M. Of. nr. 723/3 oct. 2002) - rectifică anexa nr. 3 

 
 
 O.G. nr. 94/2000 
 M. Of. nr. 421/1 sep. 2000 - modifică O.G. nr. 19/1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 51/2002 - M. Of. nr. 94/2 feb. 2002)   
 O.G. nr. 98/2000 
 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 316/2002 - M. Of. nr. 422/18 iun. 2002) 

M. Of. nr. 423/1 sep. 2000 - modifică O.G. nr. 45/1997 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 316/2002  (M. Of. nr. 422/18 iun. 2002) - modifică titlul şi partea introductivă a art.I, art.2 alin.(2), art.3, art.6, art.7 alin.(3) 

 O.G. nr. 120/2000 
 M. Of. nr. 437/3 sep. 2000 - modifică L. nr. 129/1998 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 628/2001 - M. Of. nr. 724/13 nov. 2001)   
 O.G. nr. 123/2000 
 M. Of. nr. 427/2 sep. 2000 - modifică L. nr. 35/1994 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 121/2002 - M. Of. nr. 198/25 mar. 2002) 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 88/21 feb. 2001) - rectifică art. I punctul 6 

 O.G. nr. 134/2000 
 M. Of. nr. 427/2 sep. 2000 - modifică O.G. nr. 39/1999 
  (Aprobată prin L. nr. 260/2001 - M. Of. nr. 277/29 mai 2001) 

 

 2001 
 
 
 O.G. nr. 56/2001 
 M. Of. nr. 531/31 aug. 2001 - modifică O.U.G. nr. 247/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 14/2002 - M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 661/22 oct. 2001) - rectifică anexa 

 O.G. nr. 57/2001 
 M. Of. nr. 531/31 aug. 2001 - modifică O.G. nr. 1/2000 
 - modifică H.G. nr. 774/2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2004 - M. Of. nr. 616/7 iul. 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 271/2004  (M. Of. nr. 616/7 iul. 2004) - modifică art. I 

 O.G. nr. 61/2001 
 M. Of. nr. 531/31 aug. 2001 - modifică L. nr. 82/1991 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 310/2002 - M. Of. nr. 380/5 iun. 2002)   
 O.G. nr. 73/2001 
 

(Aprobată prin L. nr. 762/2001 - M. Of. nr. 23/16 ian. 2002) 
M. Of. nr. 540/1 sep. 2001 - modifică O.G. nr. 26/1998 

   
 O.G. nr. 76/2001 
 M. Of. nr. 540/1 sep. 2001 - modifică O.G. nr. 19/1994 
 - modifică L. nr. 114/1996 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 734/2001 - M. Of. nr. 807/17 dec. 2001)   
 O.G. nr. 79/2001 
 M. Of. nr. 541/1 sep. 2001 - modifică O.G. nr. 43/1997 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 413/2002 - M. Of. nr. 490/9 iul. 2002) 

 

 2002 
 
 
 O.G. nr. 5/2002 
 M. Of. nr. 70/31 ian. 2002 - modifică L. nr. 50/1991 



 
(Aprobată prin L. nr. 455/2002 - M. Of. nr. 504/12 iul. 2002) 
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 O.G. nr. 6/2002 
 

(Aprobată prin L. nr. 231/2002 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2002) 
M. Of. nr. 70/31 ian. 2002 - modifică O.U.G. nr. 63/1999 

   
 O.G. nr. 43/2002 
 M. Of. nr. 578/5 aug. 2002 - modifică L. nr. 156/2000 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 592/2002 - M. Of. nr. 808/7 nov. 2002) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 592/2002  (M. Of. nr. 808/7 nov. 2002) - modifică art.I pct.5 şi pct.6 

 O.G. nr. 64/2002 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 670/2002 - M. Of. nr. 935/20 dec. 2002) 
M. Of. nr. 647/31 aug. 2002 - modifică O.U.G. nr. 214/1999 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 173/2006  (M. Of. nr. 438/22 mai 2006) - abrogă art.II şi III 

 O.G. nr. 67/2002 
 M. Of. nr. 649/31 aug. 2002 - modifică O.U.G. nr. 75/1999 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 12/2003 - M. Of. nr. 38/23 ian. 2003) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 657/4 sep. 2002) - rectifică contrasemnăturile 

 Modificări: 
 - L. nr. 12/2003  (M. Of. nr. 38/23 ian. 2003) - modifică art.I pct.8-10 şi art.II; introduce pct.101 la art.I 

 

 2003 
 
 
 O.G. nr. 5/2003 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 229/2003 - M. Of. nr. 365/29 mai 2003) 
M. Of. nr. 54/30 ian. 2003 - modifică O.G. nr. 58/1998 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 229/2003  (M. Of. nr. 365/29 mai 2003) - modifică art. unic. 

 O.G. nr. 13/2003 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 275/2003 - M. Of. nr. 451/25 iun. 2003) 
M. Of. nr. 64/2 feb. 2003 - modifică L. nr. 349/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 275/2003  (M. Of. nr. 451/25 iun. 2003) - modifică art. I 

 O.G. nr. 15/2003 
 M. Of. nr. 61/1 feb. 2003 - modifică L. nr. 26/1990 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 183/2004 - M. Of. nr. 461/24 mai 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 183/2004  (M. Of. nr. 461/24 mai 2004) - modifică art. unic 

 O.G. nr. 17/2003 
 M. Of. nr. 64/2 feb. 2003 - modifică L. nr. 148/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 219/2003 - M. Of. nr. 362/28 mai 2003)   
 O.G. nr. 21/2003 
 M. Of. nr. 61/1 feb. 2003 - modifică O.G. nr. 95/1998 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 238/2003 - M. Of. nr. 403/10 iun. 2003) 

 Modificări: 
 - L. nr. 238/2003  (M. Of. nr. 403/10 iun. 2003) - art. unic devine art. I şi modifică pct.1; introduce art. II; înlocuieşte în titlu sintagma "Ministerul Transporturilor" cu  
 
 

"Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" 

 O.G. nr. 22/2003 
 

(Aprobată prin L. nr. 197/2003 - M. Of. nr. 334/16 mai 2003) 
M. Of. nr. 61/1 feb. 2003 - modifică O.U.G. nr. 163/2001 

   
 O.G. nr. 24/2003 
 M. Of. nr. 64/2 feb. 2003 - modifică O.G. nr. 128/1998 
 - modifică O.U.G. nr. 190/2000 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 362/2003 - M. Of. nr. 679/26 sep. 2003) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 362/2003  (M. Of. nr. 679/26 sep. 2003) - modifică titlul, art. I 

 O.G. nr. 26/2003 
 M. Of. nr. 66/2 feb. 2003 - modifică H.G. nr. 36/1996 
 - modifică O.G. nr. 43/1997 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 227/2003 - M. Of. nr. 365/29 mai 2003) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 227/2003  (M. Of. nr. 365/29 mai 2003) - modifică art. I pct. 2 şi 3, art. III 

 O.G. nr. 29/2003 
 M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 - modifică O.U.G. nr. 147/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 115/2003 - M. Of. nr. 252/11 apr. 2003)   
 O.G. nr. 34/2003 
 M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 - modifică O.G. nr. 15/1996 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 237/2003 - M. Of. nr. 403/10 iun. 2003) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 237/2003  (M. Of. nr. 403/10 iun. 2003) - modifică art. I 

 O.G. nr. 35/2003 
 M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 - modifică O.U.G. nr. 36/2001 
 - modifică O.G. nr. 87/2001 
 - modifică O.G. nr. 32/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 194/2003 - M. Of. nr. 337/19 mai 2003) 
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 O.G. nr. 40/2003 
 M. Of. nr. 67/2 feb. 2003 - modifică O.G. nr. 25/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 198/2003 - M. Of. nr. 334/16 mai 2003)   
 O.G. nr. 46/2003 
 M. Of. nr. 532/24 iul. 2003 - modifică O.U.G. nr. 199/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 452/2003 - M. Of. nr. 813/18 nov. 2003)   
 O.G. nr. 48/2003 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 601/2003 - M. Of. nr. 936/24 dec. 2003) 
M. Of. nr. 566/6 aug. 2003 - modifică O.G. nr. 42/1997 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 601/2003  (M. Of. nr. 936/24 dec. 2003) - completează art. unic. 

 O.G. nr. 60/2003 
 M. Of. nr. 616/29 aug. 2003 - modifică O.U.G. nr. 91/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 488/2003 - M. Of. nr. 833/24 nov. 2003)   
 O.G. nr. 61/2003 
 

(Aprobată prin L. nr. 456/2003 - M. Of. nr. 821/20 nov. 2003) 
M. Of. nr. 616/29 aug. 2003 - modifică L. nr. 203/2003 

   
 O.G. nr. 62/2003 
 M. Of. nr. 616/29 aug. 2003 - modifică O.G. nr. 20/1994 
 (Aprobată prin L. nr. 504/2003 - M. Of. nr. 865/5 dec. 2003)   
 O.G. nr. 70/2003 
 M. Of. nr. 619/30 aug. 2003 - modifică O.G. nr. 108/2000 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 487/2003 - M. Of. nr. 833/24 nov. 2003) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 487/2003  (M. Of. nr. 833/24 nov. 2003) -  modifică art. unic 

 O.G. nr. 76/2003 
 M. Of. nr. 619/30 aug. 2003 - modifică O.U.G. nr. 36/2001 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 536/2003 - M. Of. nr. 911/19 dec. 2003) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 536/2003  (M. Of. nr. 911/19 dec. 2003) - modifică art. I 

 O.G. nr. 77/2003 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 27/2004 - M. Of. nr. 216/11 mar. 2004) 
M. Of. nr. 619/30 aug. 2003 - modifică O.G. nr. 137/2000 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 27/2004  (M. Of. nr. 216/11 mar. 2004) - modifică şi completează art.I 

 O.G. nr. 85/2003 
 M. Of. nr. 621/30 aug. 2003 - modifică O.G. nr. 80/2001 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 154/2004 - M. Of. nr. 451/20 mai 2004) 

 Modificări: 
 - L. nr. 154/2004  (M. Of. nr. 451/20 mai 2004) - modifică art. I şi II; 
 
 

 completează art. I 

 O.G. nr. 95/2003 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2004 - modifică L. nr. 217/2003 
  (Aprobată prin L. nr. 180/2004 - M. Of. nr. 457/21 mai 2004) 

 

 2004 
 
 
 O.G. nr. 8/2004 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 129/2004 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2004) 
M. Of. nr. 78/30 ian. 2004 - modifică O.G. nr. 38/2003 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 129/2004  (M. Of. nr. 372/28 apr. 2004) - modifică art.I 

 O.G. nr. 12/2004 
 M. Of. nr. 78/30 ian. 2004 - modifică O.U.G. nr. 150/2002 
 - modifică O.G. nr. 1/2004 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 100/2004 - M. Of. nr. 321/14 apr. 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 100/2004  (M. Of. nr. 321/14 apr. 2004) - completează  art. II 

 O.G. nr. 24/2004 
 M. Of. nr. 88/31 ian. 2004 - modifică O.G. nr. 69/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 126/2004 - M. Of. nr. 354/22 apr. 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 126/2004  (M. Of. nr. 354/22 apr. 2004) - modifică art. II. 

 O.G. nr. 26/2004 
 M. Of. nr. 89/31 ian. 2004 - modifică L. nr. 375/2001 
 - modifică L. nr. 382/2001 
 - modifică L. nr. 408/2001 
 - modifică O.G. nr. 15/2001 
 - modifică O.G. nr. 16/2001 
 - modifică O.G. nr. 17/2001 
 - modifică O.G. nr. 19/2001 
 - modifică O.G. nr. 20/2001 
 - modifică O.G. nr. 21/2001 
 - modifică O.G. nr. 22/2001 
 - modifică O.G. nr. 23/2001 
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 - modifică L. nr. 512/2001 
 - modifică L. nr. 497/2001 
 - modifică O.G. nr. 23/2002 
 - modifică O.G. nr. 8/2002 
 - modifică O.G. nr. 9/2002 
 - modifică O.G. nr. 10/2002 
 - modifică L. nr. 473/2002 
 - modifică L. nr. 474/2002 
 - modifică L. nr. 126/2003 
 - modifică L. nr. 127/2003 
 - modifică L. nr. 147/2003 
 - modifică L. nr. 154/2003 
 - modifică L. nr. 152/2003 
 - modifică L. nr. 226/2003 
 - modifică L. nr. 365/2003 
 - modifică L. nr. 371/2003 
 - modifică L. nr. 373/2003 
 - modifică L. nr. 372/2003 
 - modifică L. nr. 417/2003 
 - modifică L. nr. 418/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 70/2004 - M. Of. nr. 308/7 apr. 2004)   
 O.G. nr. 27/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 156/2004 - M. Of. nr. 451/20 mai 2004) 
M. Of. nr. 88/31 ian. 2004 - modifică O.U.G. nr. 8/2003 

   
 O.G. nr. 28/2004 
 M. Of. nr. 88/31 ian. 2004 - modifică L. nr. 129/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 113/2004 - M. Of. nr. 336/16 apr. 2004)   
 O.G. nr. 30/2004 
 M. Of. nr. 94/31 ian. 2004 - modifică O.U.G. nr. 170/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 121/2004 - M. Of. nr. 357/23 apr. 2004)   
 O.G. nr. 32/2004 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 125/2004 - M. Of. nr. 364/26 apr. 2004) 
M. Of. nr. 90/31 ian. 2004 - modifică O.G. nr. 112/1999 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 125/2004  (M. Of. nr. 364/26 apr. 2004) - modifică şi completează art. I 

 O.G. nr. 34/2004 
 M. Of. nr. 91/31 ian. 2004 - modifică O.G. nr. 87/2001 
 - modifică O.G. nr. 32/2002 
 - modifică O.G. nr. 73/2002 
 - modifică O.G. nr. 42/2003 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 131/2004 - M. Of. nr. 364/26 apr. 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 131/2004  (M. Of. nr. 364/26 apr. 2004) - modifică art. I, art.II, art. III, abrogă art. IV 

 O.G. nr. 36/2004 
 M. Of. nr. 90/31 ian. 2004 - modifică O.U.G. nr. 88/1997 
 - modifică O.U.G. nr. 296/2000 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 191/2004 - M. Of. nr. 470/26 mai 2004) 
- modifică L. nr. 137/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 191/2004  (M. Of. nr. 470/26 mai 2004) - modifică şi completează art. I 

 O.G. nr. 37/2004 
 M. Of. nr. 91/31 ian. 2004 - modifică O.U.G. nr. 75/1999 
 - modifică L. nr. 672/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 106/2004 - M. Of. nr. 332/16 apr. 2004)   
 O.G. nr. 38/2004 
 M. Of. nr. 92/31 ian. 2004 - modifică O.G. nr. 57/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 230/2004 - M. Of. nr. 506/4 iun. 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 230/2004  (M. Of. nr. 506/4 iun. 2004) - modifică art. I 

 O.G. nr. 50/2004 
 M. Of. nr. 672/26 iul. 2004 - modifică O.U.G. nr. 116/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 16/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 26/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 416/2004 - M. Of. nr. 1010/2 nov. 2004)   
 O.G. nr. 51/2004 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 415/2004 - M. Of. nr. 1002/1 nov. 2004) 
M. Of. nr. 680/28 iul. 2004 - modifică O.G. nr. 15/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 415/2004  (M. Of. nr. 1002/1 nov. 2004) - modifică art.I 

 O.G. nr. 54/2004 
 M. Of. nr. 691/30 iul. 2004 - modifică O.G. nr. 82/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 401/2004 - M. Of. nr. 956/19 oct. 2004)   
 
 O.G. nr. 57/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 394/2004 - M. Of. nr. 901/4 oct. 2004) 
M. Of. nr. 715/6 aug. 2004 - modifică L. nr. 38/2003 

   
 O.G. nr. 61/2004 
 M. Of. nr. 741/17 aug. 2004 - modifică O.G. nr. 64/2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 414/2004 - M. Of. nr. 992/28 oct. 2004) 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 751/18 aug. 2004) - rectifică art. I 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 414/2004  (M. Of. nr. 992/28 oct. 2004) - modifică art. I 

 O.G. nr. 63/2004 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 459/2004 - M. Of. nr. 1035/9 nov. 2004) 
M. Of. nr. 760/19 aug. 2004 - modifică L. nr. 296/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 459/2004  (M. Of. nr. 1035/9 nov. 2004) - modifică art. I 

 O.G. nr. 64/2004 
 M. Of. nr. 751/18 aug. 2004 - completează D.-L. nr. 126/1990 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 182/2005 - M. Of. nr. 505/14 iun. 2005) 

 Modificări: 
 - L. nr. 182/2005  (M. Of. nr. 505/14 iun. 2005) - modifică art. I; 
 
 

 abrogă art. II 

 O.G. nr. 69/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 464/2004 - M. Of. nr. 1050/12 nov. 2004) 
M. Of. nr. 773/24 aug. 2004 - completează L. nr. 350/2001 

   
 O.G. nr. 70/2004 
 M. Of. nr. 773/24 aug. 2004 - modifică L. nr. 82/1991 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 420/2004 - M. Of. nr. 993/28 oct. 2004) 

 Modificări: 
 - L. nr. 420/2004  (M. Of. nr. 993/28 oct. 2004) - modifică art. I, art. II, art. III; 
 
 

 completează art. I 

 O.G. nr. 73/2004 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 474/2004 - M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004) 
M. Of. nr. 787/26 aug. 2004 - modifică O.G. nr. 44/2004 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 474/2004  (M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004) - abrogă art.2 

 O.G. nr. 74/2004 
 M. Of. nr. 774/24 aug. 2004 - modifică O.U.G. nr. 120/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 419/2004 - M. Of. nr. 993/28 oct. 2004)   
 O.G. nr. 76/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 454/2004 - M. Of. nr. 1048/12 nov. 2004) 
M. Of. nr. 791/27 aug. 2004 - modifică O.G. nr. 129/2000 

   
 O.G. nr. 78/2004 
 M. Of. nr. 795/27 aug. 2004 - modifică O.G. nr. 70/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 471/2004 - M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 471/2004  (M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004) - modifică art. I 

 O.G. nr. 80/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 437/2004 - M. Of. nr. 994/28 oct. 2004) 
M. Of. nr. 791/27 aug. 2004 - modifică O.U.G. nr. 8/2003 

   
 O.G. nr. 84/2004 
 M. Of. nr. 799/30 aug. 2004 - modifică L. nr. 202/2002 
 - modifică H.G. nr. 737/2003 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 501/2004 - M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 501/2004  (M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004) - modifică art. I 

 O.G. nr. 86/2004 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 488/2004 - M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004) 
M. Of. nr. 799/30 aug. 2004 - modifică O.G. nr. 68/2003 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 488/2004  (M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004) - modifică art.I 

 O.G. nr. 90/2004 
 M. Of. nr. 799/30 aug. 2004 - completează L. nr. 148/2000 
  (Aprobată prin L. nr. 432/2004 - M. Of. nr. 994/28 oct. 2004) 

 

 2005 
 
 
 O.G. nr. 2/2005 
 M. Of. nr. 62/18 ian. 2005 - modifică O.U.G. nr. 11/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 95/2005 - M. Of. nr. 325/18 apr. 2005)   
 O.G. nr. 3/2005 
 M. Of. nr. 72/21 ian. 2005 - modifică O.G. nr. 81/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 80/2005 - M. Of. nr. 309/13 apr. 2005)   
 O.G. nr. 5/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 101/2005 - M. Of. nr. 378/5 mai 2005) 
M. Of. nr. 84/25 ian. 2005 - modifică L. nr. 348/2004 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 101/2005  (M. Of. nr. 378/5 mai 2005) - modifică titlul ordonanţei şi art. I 

 O.G. nr. 11/2005 
 M. Of. nr. 98/28 ian. 2005 - modifică L. nr. 178/1997 
 - modifică L. nr. 281/2004 



 
(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 110/2005 - M. Of. nr. 410/16 mai 2005) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 110/2005  (M. Of. nr. 410/16 mai 2005) - modifică art. I pct. 1, pct. 2, pct. 6, art. III, art. IV; 
 
 

 introduce un punct nou la art. I, pct. 11 la art. I, pct. 41 la art. I, pct. 51 şi 52 la art. I 

 O.G. nr. 21/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 98/2005 - M. Of. nr. 387/9 mai 2005) 
M. Of. nr. 102/31 ian. 2005 - modifică O.G. nr. 43/1997 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 98/2005  (M. Of. nr. 387/9 mai 2005) - modifică art. I pct. 2 

 O.G. nr. 24/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 320/2005 - M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) 
M. Of. nr. 635/19 iul. 2005 - modifică O.G. nr. 80/2001 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 320/2005  (M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) - modifică art. unic 

 O.G. nr. 25/2005 
 M. Of. nr. 634/19 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 11/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 309/2005 - M. Of. nr. 994/9 nov. 2005)   
 O.G. nr. 28/2005 
 M. Of. nr. 647/21 iul. 2005 - modifică O.G. nr. 65/1997 
 - modifică O.U.G. nr. 144/2001 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 50/2006 - M. Of. nr. 230/14 mar. 2006) 

 Modificări: 
 - L. nr. 50/2006  (M. Of. nr. 230/14 mar. 2006) - modifică titlul, art. I pct. 1, pct. 2, pct. 3; 
  introduce art. III; 
  abrogă art. II 
 

(M. Of. nr. 316/7 apr. 2006) - rectifică art. III referitor la modificarea art. 47 alin. (1) lit. c) din L. nr. 248/2005 
Rectificare: 

 
 
 O.G. nr. 29/2005 
 M. Of. nr. 641/20 iul. 2005 - modifică O.G. nr. 128/2000 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 370/2005 - M. Of. nr. 1143/19 dec. 2005) 

 Modificări: 
 - L. nr. 370/2005  (M. Of. nr. 1143/19 dec. 2005) - modifică anexa; 
 
 

completează art. I 

 O.G. nr. 30/2005 
 M. Of. nr. 640/20 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 189/2002 
 - modifică H.G. nr. 87/2004 
 - modifică O.G. nr. 94/2004 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 38/16 ian. 2006) 
- modifică H.G. nr. 1515/2004 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 19/2006  (M. Of. nr. 38/16 ian. 2006) - modifică art. I pct. 3, pct. 4, pct. 7 şi pct. 8, art. II alin. (2), art. IV alin. (1); 
 

- O.U.G. nr. 36/2006  (M. Of. nr. 420/16 mai 2006) - modifică art. II alin. (1) 
 introduce pct. 61, pct. 201-203, pct. 291 şi pct. 311 la art. I 

 
 
 O.G. nr. 32/2005 
 M. Of. nr. 641/20 iul. 2005 - modifică L. nr. 263/2004 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 37/16 ian. 2006) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 14/2006  (M. Of. nr. 37/16 ian. 2006) - modifică art. I pct. 6 

 O.G. nr. 34/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 375/2005 - M. Of. nr. 1143/19 dec. 2005) 
M. Of. nr. 662/26 iul. 2005 - modifică O.G. nr. 80/2000 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 375/2005  (M. Of. nr. 1143/19 dec. 2005) - modifică art. I 

 O.G. nr. 35/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 374/2005 - M. Of. nr. 1138/15 dec. 2005) 
M. Of. nr. 673/27 iul. 2005 - modifică O.G. nr. 78/2000 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 374/2005  (M. Of. nr. 1138/15 dec. 2005) - modifică art.I 

 O.G. nr. 36/2005 
 M. Of. nr. 652/22 iul. 2005 - modifică O.G. nr. 82/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 376/2005 - M. Of. nr. 1140/16 dec. 2005)   
 O.G. nr. 38/2005 
 

(Aprobată prin L. nr. 2/2006 - M. Of. nr. 41/17 ian. 2006) 
M. Of. nr. 660/25 iul. 2005 - modifică O.G. nr. 83/2003 

   
 O.G. nr. 40/2005 
 M. Of. nr. 686/1 aug. 2005 - modifică O.G. nr. 81/2000 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 373/2005 - M. Of. nr. 1146/19 dec. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 373/2005  (M. Of. nr. 1146/19 dec. 2005) - modifică art.I 

 O.G. nr. 49/2005 
 M. Of. nr. 778/26 aug. 2005 - modifică O.G. nr. 9/1992 
 - completează O.U.G. nr. 11/2004 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 64/2006 - M. Of. nr. 301/4 apr. 2006)   
 O.G. nr. 50/2005 
 

(Aprobată prin L. nr. 394/2005 - M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005) 
M. Of. nr. 793/31 aug. 2005 - completează O.G. nr. 41/1994 

   
 
 O.G. nr. 54/2005 



 
M. Of. nr. 799/2 sep. 2005 - modifică L. nr. 490/2004 
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(Aprobată cu modificări prin L. nr. 9/2006 - M. Of. nr. 39/17 ian. 2006)   

 Modificări: 
 - L. nr. 9/2006  (M. Of. nr. 39/17 ian. 2006) - modifică art. I 

 

 2006 
 
 
 O.G. nr. 5/2006 
 M. Of. nr. 71/26 ian. 2006 - modifică L. nr. 248/2005 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 191/2006 - M. Of. nr. 441/22 mai 2006) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 191/2006  (M. Of. nr. 441/22 mai 2006) - modifică art.I pct.3, pct.7 şi pct.9 

 O.G. nr. 8/2006 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 353/2006 - M. Of. nr. 640/25 iul. 2006) 
M. Of. nr. 78/27 ian. 2006 - completează O.G. nr. 2/2001 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 353/2006  (M. Of. nr. 640/25 iul. 2006) - modifică art.1 pct.1; 
 
 

 abrogă pct.2 al art.I 

 O.G. nr. 10/2006 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2006 - modifică L. nr. 218/2005 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 326/2006 - M. Of. nr. 624/19 iul. 2006) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 326/2006  (M. Of. nr. 624/19 iul. 2006) - completează art.I pct.2 şi introduce pct.21 

 O.G. nr. 14/2006 
 M. Of. nr. 80/30 ian. 2006 - modifică O.G. nr. 20/1994 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 128/2006 - M. Of. nr. 429/18 mai 2006) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 128/2006  (M. Of. nr. 429/18 mai 2006) - modifică art. I pct. 1-4, art. II alin. (1) 

 O.G. nr. 16/2006 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 190/2006 - M. Of. nr. 441/22 mai 2006) 
M. Of. nr. 80/30 ian. 2006 - modifică O.G. nr. 84/2001 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 190/2006  (M. Of. nr. 441/22 mai 2006) - modifică art.I pct.8 

 O.G. nr. 18/2006 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2006 - modifică O.G. nr. 42/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 209/2006 - M. Of. nr. 459/26 mai 2006)   
 O.G. nr. 24/2006 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 255/2006 - M. Of. nr. 559/28 iun. 2006) 
M. Of. nr. 85/30 ian. 2006 - modifică L. nr. 186/2003 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 255/2006  (M. Of. nr. 559/28 iun. 2006) - modifică art. I pct. 19; 
 
 

 introduce pct. 301 la art. I 

 O.G. nr. 26/2006 
 M. Of. nr. 85/30 ian. 2006 - modifică L. nr. 334/2002 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 277/2006 - M. Of. nr. 595/10 iul. 2006) 

 Modificări: 
 - L. nr. 277/2006  (M. Of. nr. 595/10 iul. 2006) - modifică art.I pct.13, pct.20, pct.23, pct.30, pct.33; 
 
 

 introduce art.II1 

 O.G. nr. 27/2006 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 175/2006 - M. Of. nr. 438/22 mai 2006) 
M. Of. nr. 88/31 ian. 2006 - modifică L. nr. 346/2004 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 175/2006  (M. Of. nr. 438/22 mai 2006) - modifică art.I 

 O.G. nr. 30/2006 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 500/2006 - M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006) 
M. Of. nr. 636/24 iul. 2006 - modifică O.U.G. nr. 102/2005 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 500/2006  (M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006) - modifică art. I pct. 8, 14, 22, 23, 26, 31, 39, 41, 43, 44 şi 51; 
  introduce pct. 401 şi 52-54 la art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 40 şi 42 

 O.G. nr. 31/2006 
 M. Of. nr. 663/2 aug. 2006 - modifică O.G. nr. 11/2003 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 26/2007 - M. Of. nr. 38/18 ian. 2007) 

 Modificări: 
 - L. nr. 26/2007  (M. Of. nr. 38/18 ian. 2007) - modifică art.I pct.3, pct.6, pct.7, pct.9, pct.10, pct.12, pct.13, pct.18, pct.19, pct.22, pct.25, pct.26, pct.27, pct.28,  
 pct.30,pct.32, pct.35, pct.36, pct.38, pct.39, pct.40, art.III; 
 

 abrogă pct.41 al art.I 
 introduce pct.341,  pct.371 la art.I; 

 
- L. nr. 378/2013  (M. Of. nr. 827/23 dec. 2013) - abrogă art. IV  

 
 O.G. nr. 32/2006 
 M. Of. nr. 650/27 iul. 2006 - modifică L. nr. 597/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 493/2006 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2007)   
 O.G. nr. 35/2006 
 M. Of. nr. 675/7 aug. 2006 - modifică O.G. nr. 92/2003 
 - modifică L. nr. 359/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 158/2005 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 505/2006 - M. Of. nr. 1054/30 dec. 2006) 
- modifică L. nr. 95/2006 

  
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 742/31 aug. 2006) - rectifică art. I pct. 9, pct. 11 şi pct. 36 
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 Modificări: 
 - L. nr. 505/2006  (M. Of. nr. 1054/30 dec. 2006) - modifică art. I pct. 5, art. I pct. 8, art. I pct. 28, art. I pct. 29, art. I pct. 36; 
  introduce pct. 31, pct. 101, pct. 131, pct. 141, pct. 151, pct. 271, pct. 272, pct. 281, pct. 401, pct. 43, lit. c) la  
 
 

alin.(2) al art. IV 

 O.G. nr. 38/2006 
 M. Of. nr. 692/14 aug. 2006 - completează O.G. nr. 43/1997 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 10/2007 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 10/2007  (M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) - modifică art.I 

 O.G. nr. 41/2006 
 

(Aprobată prin L. nr. 431/2006 - M. Of. nr. 961/29 nov. 2006) 
M. Of. nr. 714/21 aug. 2006 - modifică O.G. nr. 44/2004 

   
 O.G. nr. 44/2006 
 M. Of. nr. 725/24 aug. 2006 - modifică O.U.G. nr. 25/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 11/2007  (M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) - modifică art.I  pct.2 

 O.G. nr. 47/2006 
 

(Aprobată prin L. nr. 427/2006 - M. Of. nr. 965/30 nov. 2006) 
M. Of. nr. 745/31 aug. 2006 - modifică O.U.G. nr. 63/1999 

   
 O.G. nr. 48/2006 
 M. Of. nr. 745/31 aug. 2006 - modifică L. nr. 217/2005 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 468/2006 - M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) 

 Modificări: 
 - L. nr. 468/2006  (M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006) - modifică titlul, art.I preambulul, pct.1, art.II; 
 
 

introduce pct.21 la art.I, text privind transpunerea după art.III 

 O.G. nr. 50/2006 
 

(Aprobată prin L. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 33/17 ian. 2007) 
M. Of. nr. 746/31 aug. 2006 - modifică L. nr. 152/1998 

   
 O.G. nr. 54/2006 
 M. Of. nr. 746/31 aug. 2006 - modifică O.U.G. nr. 214/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 18/2007 - M. Of. nr. 33/17 ian. 2007)   
 O.G. nr. 55/2006 
 M. Of. nr. 746/31 aug. 2006 - completează O.G. nr. 14/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 52/2007 - M. Of. nr. 192/20 mar. 2007) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 52/2007  (M. Of. nr. 192/20 mar. 2007) - modifică titlul, art.I 

 O.G. nr. 56/2006 
 M. Of. nr. 746/31 aug. 2006 - modifică L. nr. 138/1999 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 477/2006 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006) 

 Modificări: 
 - L. nr. 477/2006  (M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006) - modifică art. I pct. 4, pct. 5 şi art. II; 
  introduce pct. 21, 41 şi 7 la art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 6 

 O.G. nr. 57/2006 
 M. Of. nr. 746/31 aug. 2006 - modifică O.G. nr. 38/2003 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 491/2006 - M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006) 

 Modificări: 
 - L. nr. 491/2006  (M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006) - modifică art.I pct.6; 
 
 

 introduce pct.71 la art.I 

 O.G. nr. 58/2006 
 M. Of. nr. 746/31 aug. 2006 - modifică O.G. nr. 57/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 499/2006 - M. Of. nr. 1051/29 dec. 2006) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 499/2006  (M. Of. nr. 1051/29 dec. 2006) - modifică art. I pct. 3 

 O.G. nr. 60/2006 
 

(Aprobată prin L. nr. 517/2006 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) 
M. Of. nr. 746/31 aug. 2006 - modifică O.U.G. nr. 49/2005 

 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 49/2005 prin O.U.G. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 84/11 feb. 2009) 

 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 3/2009  (M. Of. nr. 84/11 feb. 2009) - odată cu O.U.G. nr.  49/2005 

 Repunere în vigoare 
 
 

- L. nr. 379/2009  (M. Of. nr. 870/14 dec. 2009) 

 O.G. nr. 61/2006 
 

(Aprobată prin L. nr. 43/2007 - M. Of. nr. 174/13 mar. 2007) 
M. Of. nr. 746/31 aug. 2006 - modifică O.G. nr. 24/1992 

   
 O.G. nr. 63/2006 
 M. Of. nr. 747/1 sep. 2006 - modifică L. nr. 495/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) 

 Modificări: 
 - L. nr. 2/2007  (M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) - modifică art.I pct.1, 4, 7, 8; 
  introduce pct.91 la art.I 

 
 2007 
 
 
 O.G. nr. 7/2007 
 M. Of. nr. 69/30 ian. 2007 - modifică O.G. nr. 94/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 169/2007 - M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) 
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 O.G. nr. 13/2007 
 M. Of. nr. 81/1 feb. 2007 - modifică O.G. nr. 43/2000 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 208/2007 - M. Of. nr. 463/10 iul. 2007) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 208/2007  (M. Of. nr. 463/10 iul. 2007) - modifică art. II 

 O.G. nr. 17/2007 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 269/2007 - M. Of. nr. 678/4 oct. 2007) 
M. Of. nr. 84/2 feb. 2007 - modifică O.G. nr. 65/1994 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 269/2007  (M. Of. nr. 678/4 oct. 2007) - modifică art. I pct. 13, pct. 14, pct. 19, pct. 24, pct. 25, pct. 26, pct. 28 şi pct. 29; 
 
 

 abrogă art. I pct. 16 şi art. II 

 O.G. nr. 18/2007 
 M. Of. nr. 81/1 feb. 2007 - modifică L. nr. 350/2001 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 168/2007 - M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 168/2007  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) - modifică art.I 

 O.G. nr. 23/2007 
 

(Aprobată prin L. nr. 207/2008 - M. Of. nr. 736/30 oct. 2008) 
M. Of. nr. 85/2 feb. 2007 - modifică O.U.G. nr. 115/2004 

   
 O.G. nr. 25/2007 
 M. Of. nr. 84/2 feb. 2007 - modifică O.G. nr. 20/1992 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 166/2007 - M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) 

 Modificări: 
 - L. nr. 166/2007  (M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) - modifică art.I pct.5, pct.6, art.II; 
 
 

 introduce la art.I pct.7-9 

 O.G. nr. 28/2007 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 229/2008 - M. Of. nr. 748/5 nov. 2008) 
M. Of. nr. 86/2 feb. 2007 - modifică O.G. nr. 19/2002 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 229/2008  (M. Of. nr. 748/5 nov. 2008) - modifică art. I pct. 3 şi pct. 5, art. II alin. (1); 
 

- O.U.G. nr. 101/2011  (M. Of. nr. 851/30 nov. 2011) - abrogă art. I1 şi art. II alin. (1) 
 introduce art. I1 

 
 
 O.G. nr. 33/2007 
 M. Of. nr. 548/10 aug. 2007 - modifică O.G. nr. 41/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 344/2007 - M. Of. nr. 846/10 dec. 2007)   
 O.G. nr. 47/2007 
 M. Of. nr. 603/31 aug. 2007 - modifică O.U.G. nr. 28/1999 
 - modifică O.G. nr. 75/2001 
 - modifică O.G. nr. 92/2003 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 52/2009 - M. Of. nr. 224/7 apr. 2009) 

 Modificări: 
 - L. nr. 52/2009  (M. Of. nr. 224/7 apr. 2009) - modifică art. I pct. 37, art. V pct. 9; 
  introduce pct. 71 la art. V; 
  abrogă art. I pct. 2, 24 şi 25 

 
 2008 
 
 
 O.G. nr. 1/2008 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 47/2009 - M. Of. nr. 190/26 mar. 2009) 
M. Of. nr. 56/24 ian. 2008 - modifică L. nr. 341/2004 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 47/2009  (M. Of. nr. 190/26 mar. 2009) - modifică art. II 

 O.G. nr. 2/2008 
 M. Of. nr. 73/31 ian. 2008 - modifică O.G. nr. 9/1996 
 - modifică O.G. nr. 51/1998 
 - modifică O.G. nr. 10/2005 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 199/2008 - M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 199/2008  (M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) - modifică art. I pct. 3, 4, 5, 10, 13 

 O.G. nr. 3/2008 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 271/2009 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) 
M. Of. nr. 73/31 ian. 2008 - modifică L. nr. 526/2003 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 271/2009  (M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) - modifică art. I pct. 1, pct. 2, pct. 3, pct. 5; 
 

 abrogă art. I pct. 4 
 introduce pct. 6 la art. I; 

 
 
 O.G. nr. 4/2008 
 M. Of. nr. 73/31 ian. 2008 - modifică L. nr. 109/2005 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 123/2009 - M. Of. nr. 294/6 mai 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 123/2009  (M. Of. nr. 294/6 mai 2009) - modifică art. I pct. 1 şi 6 

 O.G. nr. 5/2008 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 203/2008 - M. Of. nr. 729/28 oct. 2008) 
M. Of. nr. 78/31 ian. 2008 - modifică L. nr. 349/2002 

  
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 116/14 feb. 2008) - rectifică art. I pct. 18 

 
- L. nr. 203/2008  (M. Of. nr. 729/28 oct. 2008) - modifică art. I pct. 3, pct. 7, pct. 20 şi pct. 21 
Modificări: 
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 O.G. nr. 6/2008 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 225/2008 - M. Of. nr. 739/31 oct. 2008) 
M. Of. nr. 78/31 ian. 2008 - modifică L. nr. 457/2004 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 225/2008  (M. Of. nr. 739/31 oct. 2008) - modifică art. I pct. 1, 2, 3 şi 8 

 O.G. nr. 7/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 219/2008 - M. Of. nr. 734/30 oct. 2008) 
M. Of. nr. 78/31 ian. 2008 - modifică O.U.G. nr. 117/1999 

   
 O.G. nr. 9/2008 
 M. Of. nr. 80/1 feb. 2008 - modifică O.G. nr. 6/2007 
  (Aprobată prin L. nr. 238/2008 - M. Of. nr. 750/6 nov. 2008) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 187/11 mar. 2008) 

 
 - O.U.G. nr. 31/2009  (M. Of. nr. 211/1 apr. 2009) - prelungeşte valabilitatea până la 30 aprilie 2009 

Modificări: 

 - O.U.G. nr. 41/2009  (M. Of. nr. 286/30 apr. 2009) - prelungeşte aplicarea până la 31 decembrie 2009 
 
 

- L. nr. 259/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 31/2009 

 O.G. nr. 11/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 197/2008 - M. Of. nr. 723/24 oct. 2008) 
M. Of. nr. 79/1 feb. 2008 - modifică L. nr. 263/2004 

   
 O.G. nr. 21/2008 
 M. Of. nr. 613/20 aug. 2008 - completează O.G. nr. 2/1993 
 - completează O.G. nr. 42/1994 
 - completează O.G. nr. 34/1996 
 - completează O.G. nr. 37/1997 
 - completează O.G. nr. 38/1997 
 

(Aprobată prin L. nr. 99/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
- modifică O.G. nr. 12/2001 

   
 O.G. nr. 23/2008 
 M. Of. nr. 626/28 aug. 2008 - modifică L. nr. 202/1998 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 224/2009 - M. Of. nr. 389/9 iun. 2009) 

 Modificări: 
 - L. nr. 224/2009  (M. Of. nr. 389/9 iun. 2009) - modifică art. I pct. 1, pct. 2, pct. 4, pct. 6; 
 
 

 introduce trei pct. noi, înaintea pct. 1, la art. I, pct. 11, 21, 31, 32 şi 81 la art. I, anexa 

 O.G. nr. 24/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 220/2009 - M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) 
M. Of. nr. 626/28 aug. 2008 - modifică L. nr. 509/2006 

   
 O.G. nr. 27/2008 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 242/2009 - M. Of. nr. 460/3 iul. 2009) 
M. Of. nr. 628/29 aug. 2008 - modifică L. nr. 350/2001 

  
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 10/2009  (M. Of. nr. 118/26 feb. 2009) - prorogă termenul prevăzut de art. IV până la data de 30 aprilie 2009 
 
 - L. nr. 242/2009  (M. Of. nr. 460/3 iul. 2009) - modifică art. I pct. 1, 3, 8, 9, 10, 16, 18, 22, 25, 26 şi 31, art. III, art. IV; 

- L. nr. 183/2009  (M. Of. nr. 365/1 iun. 2009) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 10/2009 şi prorogă termenul prevăzut la art. IV până la data de 30 iun. 2009 

  introduce pct. 101, 281, 291, 301 la art. I 

 
 2009 
 
 
 O.G. nr. 3/2009 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 177/2009 - M. Of. nr. 334/20 mai 2009) 
M. Of. nr. 60/30 ian. 2009 - modifică L. nr. 198/2008 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 177/2009  (M. Of. nr. 334/20 mai 2009) - introduce pct. 4 la art. I 

 O.G. nr. 4/2009 
 M. Of. nr. 60/30 ian. 2009 - modifică O.G. nr. 128/2000 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 210/2009 - M. Of. nr. 385/9 iun. 2009) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) - rectifică anexa 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 210/2009  (M. Of. nr. 385/9 iun. 2009) - modifică anexa 

 O.G. nr. 6/2009 
 M. Of. nr. 473/9 iul. 2009 - modifică O.U.G. nr. 12/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 28/2010 - M. Of. nr. 144/4 mar. 2010)   
 O.G. nr. 13/2009 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 48/2010 - M. Of. nr. 186/24 mar. 2010) 
M. Of. nr. 594/28 aug. 2009 - modifică O.G. nr. 36/2006 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 48/2010  (M. Of. nr. 186/24 mar. 2010) - modifică art. I pct. 1 şi 2 

 O.G. nr. 15/2009 
 M. Of. nr. 598/31 aug. 2009 - modifică O.U.G. nr. 13/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 23/2008 
 - modifică O.U.G. nr. 74/2009 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 369/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) 

 Modificări: 
 - L. nr. 369/2009  (M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) - modifică art. I pct. 10; 
 
 

introduce pct. 5 la art. III 

 O.G. nr. 17/2009 
 M. Of. nr. 599/31 aug. 2009 - completează O.U.G. nr. 162/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 244/2010 - M. Of. nr. 828/10 dec. 2010) 
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 O.G. nr. 21/2009 
 M. Of. nr. 599/31 aug. 2009 - modifică O.G. nr. 37/2007 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 52/2010 - M. Of. nr. 189/25 mar. 2010) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 52/2010  (M. Of. nr. 189/25 mar. 2010) - modifică art. I pct. 5, pct. 6 

 O.G. nr. 27/2009 
 

(Aprobată prin L. nr. 50/2010 - M. Of. nr. 183/23 mar. 2010) 
M. Of. nr. 602/31 aug. 2009 - modifică L. nr. 157/2004 

  
 

 2010 
 
 
 O.G. nr. 2/2010 
 M. Of. nr. 59/26 ian. 2010 - modifică L. nr. 178/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 159/2010 - M. Of. nr. 496/19 iul. 2010)   
 O.G. nr. 6/2010 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 125/2012 - M. Of. nr. 486/16 iul. 2012) 
M. Of. nr. 70/30 ian. 2010 - modifică L. nr. 265/2008 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 125/2012  (M. Of. nr. 486/16 iul. 2012) - modifică art. I pct. 2 şi 3; 
 
 

 introduce pct. 21 la art. I, art. I1 

 O.G. nr. 7/2010 
 M. Of. nr. 70/30 ian. 2010 - modifică O.G. nr. 43/1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 198/2015 - M. Of. nr. 529/16 iul. 2015)   
 O.G. nr. 8/2010 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 100/2014 - M. Of. nr. 506/8 iul. 2014) 
M. Of. nr. 70/30 ian. 2010 - modifică O.G. nr. 15/2002 

  
 Modificări: 
 

- L. nr. 279/2013  (M. Of. nr. 678/5 nov. 2013) - aprobă O.G. nr. 17/2010 
- O.G. nr. 17/2010  (M. Of. nr. 535/30 iul. 2010) - prorogă termenul prevăzut la art. II până la data de 1 oct. 2010 

 
 - L. nr. 100/2014  (M. Of. nr. 506/8 iul. 2014) - modifică art. I pct. 2, 10 şi 19; 
  introduce pct. 91 la art. I, pct. 101 la art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 18 

 O.G. nr. 11/2010 
 M. Of. nr. 69/29 ian. 2010 - modifică L. nr. 458/2002 
 - modifică H.G. nr. 974/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 124/2010 - M. Of. nr. 459/6 iul. 2010) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 124/2010  (M. Of. nr. 459/6 iul. 2010) - modifică şi completează art. I 

 O.G. nr. 12/2010 
 M. Of. nr. 69/29 ian. 2010 - modifică O.U.G. nr. 162/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 32/2011 - M. Of. nr. 205/24 mar. 2011)   
 O.G. nr. 13/2010 
 M. Of. nr. 70/30 ian. 2010 - modifică L. nr. 178/1997 
 - modifică O.G. nr. 2/2000 
 - modifică O.G. nr. 75/2000 
 - modifică L. nr. 192/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 128/2010 - M. Of. nr. 453/2 iul. 2010) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 128/2010  (M. Of. nr. 453/2 iul. 2010) - modifică art. IV pct. 6 

 O.G. nr. 17/2010 
 M. Of. nr. 535/30 iul. 2010 - modifică O.G. nr. 15/2002 
 - modifică O.G. nr. 8/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 279/2013 - M. Of. nr. 678/5 nov. 2013)   
 O.G. nr. 22/2010 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 93/2011 - M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) 
M. Of. nr. 606/26 aug. 2010 - modifică L. nr. 64/2008 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 93/2011  (M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) - modifică art. II alin. (4); 
 

- O.U.G. nr. 33/2014  (M. Of. nr. 423/6 iun. 2014) - prorogă termenul de la art. II alin. (4) până la 1 ianuarie 2015 
 introduce pct. 15 la art. I, alin. (11) şi (12) la art. II 

 
 - L. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 18/9 ian. 2015) - aprobă O.U.G. nr. 33/2014 şi prorogă termenul prevăzut la art. II alin. (4) până la 1 ianuarie 2016 
 - O.U.G. nr. 64/2015  (M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) - Termenul prevăzut la art. II alin. (4) se prorogă până la data de 1 aprilie 2016 
 - L. nr. 80/2016  (M. Of. nr. 348/6 mai 2016) - aprobă cu modificări O.U.G. nr.64/2015 și prorogă termenul de la art. II alin.(4) până la data de 1 aug. 2018 
 - O.U.G. nr. 54/2018  (M. Of. nr. 545/29 iun. 2018) - termenul prevăzut la art. II alin. (4) se prorogă până la data de 1 februarie 2019 
 

- L. nr. 49/2019  (M. Of. nr. 210/18 mar. 2019) - abrogă art. II alin. (1) și (4) 
- L. nr. 282/2018  (M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018) - termenul prevăzut la art. II alin. (4) se prorogă până la data de 1 august 2019 

 
 - O.G. nr. 9/2019  (M. Of. nr. 668/9 aug. 2019) - modifică art. II alin. (12); 
 
 

introduce alin. (13) la art. II 

 O.G. nr. 23/2010 
 M. Of. nr. 606/26 aug. 2010 - completează O.G. nr. 20/1992 
 (Aprobată prin L. nr. 44/2012 - M. Of. nr. 183/21 mar. 2012)   
 O.G. nr. 26/2010 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 224/2011 - M. Of. nr. 858/6 dec. 2011) 
M. Of. nr. 613/30 aug. 2010 - modifică L. nr. 123/2006 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 224/2011  (M. Of. nr. 858/6 dec. 2011) - modifică art. I pct. 3, 23, 29, 41 şi 49; 
 
 

 introduce pct. 131 şi 211 la art. I 

 O.G. nr. 28/2010 
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(Aprobată prin L. nr. 258/2011 - M. Of. nr. 870/9 dec. 2011)    

 O.G. nr. 29/2010 
 M. Of. nr. 616/31 aug. 2010 - modifică L. nr. 220/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 109/2015 - M. Of. nr. 335/15 mai 2015)   
 

 2011 
 
 
 O.G. nr. 1/2011 
 M. Of. nr. 69/26 ian. 2011 - modifică L. nr. 458/2002 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 182/2011 - M. Of. nr. 733/19 oct. 2011) 

 Modificări: 
 - L. nr. 182/2011  (M. Of. nr. 733/19 oct. 2011) - modifică art. unic pct. 3; 
 
 

 introduce pct. 21 şi 22 la art. unic 

 O.G. nr. 2/2011 
 

(Aprobată prin L. nr. 104/2012 - M. Of. nr. 453/6 iul. 2012) 
M. Of. nr. 77/31 ian. 2011 - modifică O.G. nr. 18/2009 

   
 O.G. nr. 3/2011 
 M. Of. nr. 78/31 ian. 2011 - modifică O.U.G. nr. 52/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 44/2011 - M. Of. nr. 245/7 apr. 2011)   
 O.G. nr. 5/2011 
 M. Of. nr. 80/31 ian. 2011 - modifică O.G. nr. 43/1997 
 - modifică O.U.G. nr. 195/2002 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 161/2011 - M. Of. nr. 503/14 iul. 2011) 
- modifică O.U.G. nr. 109/2005 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 161/2011  (M. Of. nr. 503/14 iul. 2011) - modifică art. I pct. 2 şi 3, art. II pct. 1, 3 şi 4, art. III pct. 3; 
 
 

 introduce pct. 51-53 la art. II 

 O.G. nr. 6/2011 
 M. Of. nr. 80/31 ian. 2011 - modifică O.G. nr. 57/2002 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 222/2018 - M. Of. nr. 676/3 aug. 2018) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 120/2011  (M. Of. nr. 926/28 dec. 2011) - prorogă termenul de la art. V până la 31 mai 2012 
 - O.U.G. nr. 20/2012  (M. Of. nr. 372/31 mai 2012) - prorogă până la data de 30 iunie 2013, termenul prevăzut  la art. V 
 - L. nr. 54/2013  (M. Of. nr. 145/19 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 120/2011 şi prorogă termenul prevăzut la art. V până la 31 iulie 2013 
 - L. nr. 164/2013  (M. Of. nr. 279/17 mai 2013) - aprobă O.U.G. nr. 20/2012 şi prorogă termenul prevăzut la art. V până la 31 decembrie 2013 
 

- L. nr. 293/2013  (M. Of. nr. 699/14 nov. 2013) - aprobă O.G. nr. 22/2013 
- O.G. nr. 22/2013  (M. Of. nr. 526/21 aug. 2013) - prorogă termenul de la art. V până la 31 decembrie 2014 

 
- O.U.G. nr. 69/2014  (M. Of. nr. 807/5 nov. 2014) - prorogă termenul prevăzut la art. V până la 31 decembrie 2015  
- L. nr. 237/2017  (M. Of. nr. 966/6 dec. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 69/2014  

 - L. nr. 222/2018  (M. Of. nr. 676/3 aug. 2018) - modifică art. I pct. 3, pct. 4, pct. 5, pct. 8, pct. 9, pct. 11, pct. 27, pct. 33, pct. 35, pct. 37, pct. 41 și pct. 53, art. III și art.  
 V; 
 
 
 

introduce pct. 31, pct. 91, pct. 101, pct. 131, pct. 271 și pct. 391 la art. I 

 O.G. nr. 7/2011 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 124/2012 - M. Of. nr. 484/16 iul. 2012) 
M. Of. nr. 78/31 ian. 2011 - modifică L. nr. 263/2004 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 124/2012  (M. Of. nr. 484/16 iul. 2012) - modifică art. unic pct. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 şi 14 

 O.G. nr. 8/2011 
 M. Of. nr. 78/31 ian. 2011 - modifică L. nr. 44/1994 
 - modifică O.U.G. nr. 28/1999 
 - completează L. nr. 147/2000 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 211/2012 - M. Of. nr. 778/19 nov. 2012) 
- modifică O.U.G. nr. 109/2005 

  
 Modificări: 
 
 - L. nr. 211/2012  (M. Of. nr. 778/19 nov. 2012) - modifică art. II pct. 1, pct. 2, art. IV pct. 1, art. V, art. VII; 

- O.U.G. nr. 120/2011  (M. Of. nr. 926/28 dec. 2011) - prorogă termenele de la art. V şi VII alin. (1) şi (3) până la 31 decembrie 2012 

 
- L. nr. 54/2013  (M. Of. nr. 145/19 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 120/2011 

 abrogă art. III 
 
 - L. nr. 112/2013  (M. Of. nr. 231/22 apr. 2013) - aprobă cu modificări O.G. nr. 4/2013 şi elimină de la modificare art. 343 
 - O.U.G. nr. 81/2014  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2014) - prorogă termenul de la art. V şi VII până la 31 decembrie 2015 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - prorogă termenul prevăzut la art. V și VII până la data de 31 dec. 2016 
 - L. nr. 334/2015  (M. Of. nr. 948/22 dec. 2015) - prorogă termenul prev. la art. V și VII până la data de 31 dec. 2017 
 

- L. nr. 173/2018  (M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 106/2017 
- O.U.G. nr. 106/2017  (M. Of. nr. 1017/21 dec. 2017) - termenul prevăzut la art. V şi VII se prorogă până la data de 31 decembrie 2019 

 
- O.U.G. nr. 77/2019  (M. Of. nr. 1023/19 dec. 2019) - termenul prevăzut la art. V și VII se prorogă până la data de 31 decembrie 2021  
- L. nr. 275/2021  (M. Of. nr. 1121/24 nov. 2021) - modifică art. V și VII  

 
 O.G. nr. 14/2011 
 M. Of. nr. 604/26 aug. 2011 - completează O.U.G. nr. 28/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 13/2013 - M. Of. nr. 127/8 mar. 2013)   
 O.G. nr. 15/2011 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 207/2012 - M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) 
M. Of. nr. 604/26 aug. 2011 - modifică L. nr. 491/2003 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 207/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - introduce pct. 3 la art. unic 

 O.G. nr. 16/2011 
  M. Of. nr. 608/29 aug. 2011 - modifică O.G. nr. 20/1994 

 Modificări: 
 - L. nr. 217/2012  (M. Of. nr. 770/15 nov. 2012) - modifică art. I pct. 7 şi 8; 
  introduce pct. 71 şi 141 la art. I, lit. h) la art. I pct. 23; 
 
 

 abrogă art. I pct. 23 lit. d) 
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 O.G. nr. 22/2011 
 M. Of. nr. 622/1 sep. 2011 - modifică O.G. nr. 23/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 136/2013 - M. Of. nr. 248/30 apr. 2013)   
 O.G. nr. 28/2011 
 M. Of. nr. 628/2 sep. 2011 - modifică L. nr. 206/2004   
 O.G. nr. 30/2011 
 M. Of. nr. 627/2 sep. 2011 - modifică O.G. nr. 124/1998 
 - modifică L. nr. 38/2003 
 - modifică L. nr. 571/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 18/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 29/2011 
 - modifică L. nr. 88/2011 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 209/2012 - M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) 
- modifică L. nr. 153/2011 

  
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 125/2011  (M. Of. nr. 938/30 dec. 2011) - prorogă termenul de 1 ian. 2012 prevăzut pentru aplicarea art. I pct. 50, 52, 66 şi 69, până la data de 31 ianuarie 2012 şi  
 
 - L. nr. 209/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - modifică art. VIII pct. 1, pct. 8; 

termenul de 31 ianuarie 2012 prevăzut la art. III alin. (1), până la data de 29 februarie 2012 inclusiv 

 
 - O.U.G. nr. 68/2012  (M. Of. nr. 778/19 nov. 2012) - modifică art. III alin. (2) 

 introduce pct. 761, pct. 841 la art. I, pct. 61 la art. VIII 

 - L. nr. 273/2013  (M. Of. nr. 652/23 oct. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 68/2012 

 

 2012 
 
 
 O.G. nr. 1/2012 
 M. Of. nr. 41/18 ian. 2012 - modifică O.G. nr. 39/1996 
 - modifică O.U.G. nr. 99/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 288/2013 - M. Of. nr. 691/12 nov. 2013)   
 O.G. nr. 3/2012 
 M. Of. nr. 76/31 ian. 2012 - modifică O.G. nr. 39/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 158/2012 - M. Of. nr. 680/1 oct. 2012)   
 O.G. nr. 4/2012 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 41/2013 - M. Of. nr. 129/11 mar. 2013) 
M. Of. nr. 71/30 ian. 2012 - modifică L. nr. 334/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 41/2013  (M. Of. nr. 129/11 mar. 2013) - modifică art. I pct. 2 

 O.G. nr. 5/2012 
 M. Of. nr. 78/31 ian. 2012 - modifică O.G. nr. 32/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 216/2012 - M. Of. nr. 772/15 nov. 2012)   
 O.G. nr. 6/2012 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 232/2013 - M. Of. nr. 438/18 iul. 2013) 
M. Of. nr. 78/31 ian. 2012 - modifică O.G. nr. 81/2000 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 232/2013  (M. Of. nr. 438/18 iul. 2013) - modifică şi completează art. I; 
 
 

 modifică art. II şi V 

 O.G. nr. 8/2012 
 M. Of. nr. 79/31 ian. 2012 - modifică O.G. nr. 20/2010 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 55/2015 - M. Of. nr. 198/25 mar. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 55/2015  (M. Of. nr. 198/25 mar. 2015) - modifică art. I, anexa; 
 
 

introduce art. III 

 O.G. nr. 17/2012 
 M. Of. nr. 611/24 aug. 2012 - modifică O.G. nr. 51/1998 
 - completează O.U.G. nr. 88/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 148/2002 
 - modifică L. nr. 186/2003 
 - modifică L. nr. 246/2007 
 - modifică O.U.G. nr. 77/2009 
 - completează O.U.G. nr. 77/2011 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 280/2013 - M. Of. nr. 679/5 nov. 2013) 
- modifică O.U.G. nr. 94/2011 

  
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 632/4 sep. 2012) - rectifică art. 16 alin. (1) lit. b) 

 Modificări: 
 - L. nr. 45/2013  (M. Of. nr. 148/20 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 53/2012 
 
 

- L. nr. 280/2013  (M. Of. nr. 679/5 nov. 2013) - modifică art. 20 

 O.G. nr. 18/2012 
 

(Aprobată prin L. nr. 89/2013 - M. Of. nr. 197/8 apr. 2013) 
M. Of. nr. 622/30 aug. 2012 - modifică O.G. nr. 46/1998 

   
 O.G. nr. 19/2012 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 103/2013 - M. Of. nr. 211/15 apr. 2013) 
M. Of. nr. 618/28 aug. 2012 - modifică O.G. nr. 42/1997 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 103/2013  (M. Of. nr. 211/15 apr. 2013) - modifică art. I pct. 2 

 O.G. nr. 22/2012 
 

(Aprobată prin L. nr. 170/2013 - M. Of. nr. 320/3 iun. 2013) 
M. Of. nr. 621/29 aug. 2012 - modifică O.U.G. nr. 66/2011 
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 O.G. nr. 23/2012 
 M. Of. nr. 624/30 aug. 2012 - modifică O.G. nr. 65/1994 
 - modifică O.U.G. nr. 90/2008 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 149/2013 - M. Of. nr. 257/9 mai 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 149/2013  (M. Of. nr. 257/9 mai 2013) - modifică art. I şi III 

 O.G. nr. 26/2012 
 M. Of. nr. 629/1 sep. 2012 - modifică O.G. nr. 9/1996 
 (Aprobată prin L. nr. 101/2013 - M. Of. nr. 211/15 apr. 2013)   
 

 2013 
 
 
 O.G. nr. 2/2013 
 M. Of. nr. 33/15 ian. 2013 - modifică O.G. nr. 32/1998 
 - modifică O.G. nr. 86/2003 
 

(Aprobată prin L. nr. 156/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013) 
- modifică O.U.G. nr. 29/2007 

   
 O.G. nr. 3/2013 
 

(Aprobată prin L. nr. 251/2013 - M. Of. nr. 452/23 iul. 2013) 
M. Of. nr. 41/18 ian. 2013 - modifică O.G. nr. 40/2006 

   
 O.G. nr. 4/2013 
 M. Of. nr. 43/19 ian. 2013 - modifică L. nr. 211/2012 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 112/2013 - M. Of. nr. 231/22 apr. 2013) 

 Modificări: 
 - L. nr. 112/2013  (M. Of. nr. 231/22 apr. 2013) - modifică titlul, art. unic alin. (1) 
 - O.U.G. nr. 81/2014  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2014) - prorogă termenul de la art. unic alin. (2) până la 1 ianuarie 2016 
 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - prorogă termenul prevăzut la art. unic alin. (2) până la 1 ian. 2017 
 - L. nr. 334/2015  (M. Of. nr. 948/22 dec. 2015) - prorogă termenul prev. la articolul unic alin. (2) până la data de 1 ian. 2018 
 

- L. nr. 173/2018  (M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 106/2017 
- O.U.G. nr. 106/2017  (M. Of. nr. 1017/21 dec. 2017) - termenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic se prorogă până la data de 1 ianuarie 2020 

 
- O.U.G. nr. 77/2019  (M. Of. nr. 1023/19 dec. 2019) - termenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022  
- L. nr. 275/2021  (M. Of. nr. 1121/24 nov. 2021) - modifică art. unic alin. (2)  

 
 O.G. nr. 8/2013 
 M. Of. nr. 54/23 ian. 2013 - modifică L. nr. 571/2003 
 - modifică O.G. nr. 92/2003 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 168/2013 - M. Of. nr. 310/29 mai 2013) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 77/6 feb. 2013) - rectifică art. I pct. 18 şi pct. 52 

 
- L. nr. 168/2013  (M. Of. nr. 310/29 mai 2013) - modifică şi completează art. I şi art. II 
Modificări: 

 
 
 O.G. nr. 9/2013 
 M. Of. nr. 57/25 ian. 2013 - modifică O.U.G. nr. 7/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 151/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013)   
 O.G. nr. 10/2013 
 M. Of. nr. 67/31 ian. 2013 - modifică O.G. nr. 83/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 152/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013)   
 O.G. nr. 11/2013 
 

(Aprobată prin L. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 161/5 mar. 2014) 
M. Of. nr. 415/9 iul. 2013 - completează O.U.G. nr. 6/2011 

   
 O.G. nr. 12/2013 
 M. Of. nr. 428/15 iul. 2013 - completează O.U.G. nr. 115/2011 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 343/2013 - M. Of. nr. 811/20 dec. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 343/2013  (M. Of. nr. 811/20 dec. 2013) - modifică art. unic 

 O.G. nr. 16/2013 
 M. Of. nr. 490/2 aug. 2013 - modifică O.G. nr. 64/2001 
 - modifică L. nr. 571/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 9/2013 
 (Aprobată prin L. nr. 371/2013 - M. Of. nr. 816/21 dec. 2013)   
 O.G. nr. 19/2013 
 M. Of. nr. 483/1 aug. 2013 - modifică O.G. nr. 15/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 370/2013 - M. Of. nr. 816/21 dec. 2013)   
 O.G. nr. 24/2013 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 320/2013 - M. Of. nr. 744/2 dec. 2013) 
M. Of. nr. 534/23 aug. 2013 - completează O.G. nr. 41/1994 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 320/2013  (M. Of. nr. 744/2 dec. 2013) - modifică art. II alin. (2); 
 
 

 introduce alin. (11) la art. II 

 O.G. nr. 25/2013 
 M. Of. nr. 537/26 aug. 2013 - modifică O.G. nr. 24/1992 
 (Aprobată prin L. nr. 317/2013 - M. Of. nr. 745/2 dec. 2013)   
 O.G. nr. 28/2013 
 M. Of. nr. 553/30 aug. 2013 - completează O.U.G. nr. 146/2002 
 - modifică L. nr. 571/2003 
 - completează O.G. nr. 92/2003 
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 Modificări: 
 
 

- L. nr. 69/2014  (M. Of. nr. 355/14 mai 2014) - modifică şi completează art. IV 

 O.G. nr. 31/2013 
 M. Of. nr. 553/30 aug. 2013 - modifică O.U.G. nr. 196/2005 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 384/2013 - M. Of. nr. 9/8 ian. 2014) 

 Modificări: 
 - L. nr. 384/2013  (M. Of. nr. 9/8 ian. 2014) - modifică art. II şi anexa nr. 1; 
 completează art. I şi II; 
 
 

introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. II 

 O.G. nr. 32/2013 
 M. Of. nr. 553/30 aug. 2013 - modifică O.G. nr. 4/2010 
  (Aprobată prin L. nr. 15/2014 - M. Of. nr. 157/4 mar. 2014) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 270/11 apr. 2014) - rectifică art. I pct. 24 

 

 2014 
 
 
 O.G. nr. 1/2014 
 M. Of. nr. 63/24 ian. 2014 - modifică O.G. nr. 44/2004 
 - modifică L. nr. 122/2006 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 137/2014 - M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 137/2014  (M. Of. nr. 753/16 oct. 2014) - introduce pct. 271, 272, 291 şi 292 la art. I 

 O.G. nr. 2/2014 
 M. Of. nr. 81/31 ian. 2014 - modifică O.G. nr. 41/1994 
 (Aprobată prin L. nr. 84/2014 - M. Of. nr. 469/26 iun. 2014)   
 O.G. nr. 3/2014 
 M. Of. nr. 549/24 iul. 2014 - modifică O.U.G. nr. 23/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 32/2015 - M. Of. nr. 169/11 mar. 2015)   
 O.G. nr. 4/2014 
 M. Of. nr. 556/28 iul. 2014 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 2/2014 
 (Aprobată prin L. nr. 51/2015 - M. Of. nr. 189/20 mar. 2015)   
 O.G. nr. 5/2014 
 

(Aprobată prin L. nr. 68/2015 - M. Of. nr. 229/3 apr. 2015) 
M. Of. nr. 558/28 iul. 2014 - modifică O.U.G. nr. 196/2008 

   
 O.G. nr. 6/2014 
 M. Of. nr. 562/29 iul. 2014 - modifică L. nr. 152/1998 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 221/2015 - M. Of. nr. 562/28 iul. 2015) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 221/2015  (M. Of. nr. 562/28 iul. 2015) - modifică titlul, art. I 

 O.G. nr. 8/2014 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 173/2015 - M. Of. nr. 481/1 iul. 2015) 
M. Of. nr. 585/5 aug. 2014 - modifică O.U.G. nr. 8/2009 

 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 8/2009 prin L. nr. 165/2018 - M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 173/2015  (M. Of. nr. 481/1 iul. 2015) - modifică titlul, art. I 

 Abrogare 
 - L. nr. 165/2018  (M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) - abrogată odată cu O.U.G. nr. 8/2009, la 1 ian. 2019 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018) - abrogată odată cu O.U.G. nr. 8/2009, la 1 ianuarie 2021 

 O.G. nr. 11/2014 
 M. Of. nr. 587/6 aug. 2014 - completează O.G. nr. 82/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 108/2015 - M. Of. nr. 335/15 mai 2015)   
 O.G. nr. 12/2014 
 M. Of. nr. 586/6 aug. 2014 - modifică L. nr. 11/1991 
 - modifică L. nr. 21/1996 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 117/2015 - M. Of. nr. 355/22 mai 2015) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 662/9 sep. 2014) - rectifică art. I pct. 7 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 117/2015  (M. Of. nr. 355/22 mai 2015) - modifică şi completează art. I, modifică art. III 

 O.G. nr. 13/2014 
 M. Of. nr. 616/21 aug. 2014 - modifică O.U.G. nr. 101/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 85/2015 - M. Of. nr. 270/22 apr. 2015)   
 O.G. nr. 14/2014 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 75/2015 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2015) 
M. Of. nr. 618/22 aug. 2014 - modifică O.U.G. nr. 88/1997 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 75/2015  (M. Of. nr. 252/15 apr. 2015) - modifică şi completează art. unic 

 O.G. nr. 15/2014 
 M. Of. nr. 630/28 aug. 2014 - modifică L. nr. 202/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 275/2015 - M. Of. nr. 846/13 nov. 2015)   
 O.G. nr. 16/2014 
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 - modifică H.G. nr. 203/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 118/2006 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 39/2015 - M. Of. nr. 172/12 mar. 2015) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 39/2015  (M. Of. nr. 172/12 mar. 2015) - completează art. I 

 O.G. nr. 17/2014 
 M. Of. nr. 629/27 aug. 2014 - modifică O.G. nr. 2/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 86/2015 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2015)   
 O.G. nr. 19/2014 
 M. Of. nr. 630/28 aug. 2014 - completează O.U.G. nr. 156/2007 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 19/2016 - M. Of. nr. 171/7 mar. 2016) 

 Modificări: 
 - L. nr. 19/2016  (M. Of. nr. 171/7 mar. 2016) - modifică art. unic pct. 2; 
 introduce pct. 3 și 4 la art. unic 
  
 O.G. nr. 20/2014 
 M. Of. nr. 632/29 aug. 2014 - modifică O.U.G. nr. 57/2007 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 73/2015 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 73/2015  (M. Of. nr. 252/15 apr. 2015) - modifică titlul; 
 
 

modifică şi completează art. I 

 O.G. nr. 21/2014 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 152/2019 - M. Of. nr. 625/26 iul. 2019) 
M. Of. nr. 635/29 aug. 2014 - modifică O.U.G. nr. 195/2002 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 152/2019  (M. Of. nr. 625/26 iul. 2019) - modifică art. I pct. 16, art. I pct. 26; 
 
 

 introduce pct. 31 la art. I, pct. 241-244 la art. I, pct. 331 la art. I 

 O.G. nr. 22/2014 
 M. Of. nr. 636/29 aug. 2014 - modifică L. nr. 122/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 165/2015 - M. Of. nr. 463/26 iun. 2015)   
 O.G. nr. 23/2014 
 M. Of. nr. 636/29 aug. 2014 - completează O.U.G. nr. 37/2008 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 6/2015 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2015) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 6/2015  (M. Of. nr. 16/9 ian. 2015) - modifică art. unic 

 O.G. nr. 26/2014 
 M. Of. nr. 632/29 aug. 2014 - modifică O.G. nr. 7/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 158/2015 - M. Of. nr. 449/23 iun. 2015)   
 O.G. nr. 29/2014 
 M. Of. nr. 639/30 aug. 2014 - modifică O.U.G. nr. 34/2000 
  (Aprobată prin L. nr. 30/2015 - M. Of. nr. 169/11 mar. 2015) 

 Modificări: 
 - O.G. nr. 10/2021  (M. Of. nr. 831/31 aug. 2021) - la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 93 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  
 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă prevederile art. II 

 
 2015 
 
 
 O.G. nr. 1/2015 
 M. Of. nr. 44/19 ian. 2015 - modifică L. nr. 341/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 95/2014   
 O.G. nr. 3/2015 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 106/2015 - M. Of. nr. 341/19 mai 2015) 
M. Of. nr. 70/27 ian. 2015 - modifică L. nr. 146/2014 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 106/2015  (M. Of. nr. 341/19 mai 2015) - modifică art. unic pct. 1 alin. (3) 

 O.G. nr. 5/2015 
 M. Of. nr. 78/29 ian. 2015 - modifică O.G. nr. 2/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 179/2015 - M. Of. nr. 481/1 iul. 2015)   
 O.G. nr. 6/2015 
 

(Aprobată prin L. nr. 160/2015 - M. Of. nr. 449/23 iun. 2015) 
M. Of. nr. 78/29 ian. 2015 - modifică L. nr. 217/2003 

   
 O.G. nr. 7/2015 
 M. Of. nr. 81/30 ian. 2015 - completează L. nr. 155/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 128/2015 - M. Of. nr. 395/5 iun. 2015)   
 O.G. nr. 8/2015 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2015 - modifică O.G. nr. 37/2007 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 353/2015 - M. Of. nr. 980/30 dec. 2015) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 353/2015  (M. Of. nr. 980/30 dec. 2015) - modifică art. I pct. 1, 3, 4, 5, 6 

 O.G. nr. 9/2015 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2015 - modifică O.U.G. nr. 127/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 162/2015 - M. Of. nr. 463/26 iun. 2015)   
 O.G. nr. 11/2015 
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(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 126/2015 - M. Of. nr. 395/5 iun. 2015)   

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 126/2015  (M. Of. nr. 395/5 iun. 2015) - modifică şi completează art. I 

 O.G. nr. 12/2015 
 

(Aprobată prin L. nr. 105/2015 - M. Of. nr. 336/18 mai 2015) 
M. Of. nr. 84/30 ian. 2015 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 

   
 O.G. nr. 16/2015 
 M. Of. nr. 535/17 iul. 2015 - modifică L. nr. 341/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 149/2016 - M. Of. nr. 534/15 iul. 2016)   
 O.G. nr. 17/2015 
 M. Of. nr. 540/20 iul. 2015 - modifică O.U.G. nr. 28/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 146/2002 
 - modifică O.G. nr. 92/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 115/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 91/2014 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 316/2015 - M. Of. nr. 934/17 dec. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 316/2015  (M. Of. nr. 934/17 dec. 2015) - modifică art. VI pct. 1 și art. XII; 
 
 
 - O.U.G. nr. 49/2017  (M. Of. nr. 507/30 iun. 2017) - modifică art. V alin. (1); 

introduce două puncte înaintea pct. 1 al art. I și art. I1 

 
 - L. nr. 169/2019  (M. Of. nr. 815/8 oct. 2019) - modifică art. V alin. (11); 

 introduce alin.(11) la art. V 

 
 

introduce alin. (21) - (23) la art. V 

 O.G. nr. 18/2015 
 M. Of. nr. 563/28 iul. 2015 - modifică O.U.G. nr. 2/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 326/2015 - M. Of. nr. 937/18 dec. 2015)   
 O.G. nr. 19/2015 
 M. Of. nr. 574/30 iul. 2015 - modifică O.U.G. nr. 77/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 28/2013 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 335/2015 - M. Of. nr. 948/22 dec. 2015) 
- completează O.U.G. nr. 34/2015 

   
 O.G. nr. 23/2015 
 M. Of. nr. 639/21 aug. 2015 - modifică O.G. nr. 83/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 329/2015 - M. Of. nr. 936/17 dec. 2015)   
 O.G. nr. 27/2015 
 M. Of. nr. 642/24 aug. 2015 - modifică L. nr. 197/2012 
 (Aprobată prin L. nr. 60/2016 - M. Of. nr. 286/15 apr. 2016)   
 O.G. nr. 30/2015 
 M. Of. nr. 651/27 aug. 2015 - modifică L. nr. 284/2010 
 - completează O.G. nr. 15/2013 
 - completează O.U.G. nr. 34/2015 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 21/2016 - M. Of. nr. 171/7 mar. 2016) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 21/2016  (M. Of. nr. 171/7 mar. 2016) - modifică art. II alin. (2) și (3) și art. IV alin. (2) și (3) 

 O.G. nr. 31/2015 
 M. Of. nr. 651/27 aug. 2015 - modifică O.G. nr. 68/2003 
 - modifică L. nr. 292/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 82/2016 - M. Of. nr. 341/4 mai 2016)   
 O.G. nr. 32/2015 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 24/2016 - M. Of. nr. 174/8 mar. 2016) 
M. Of. nr. 651/27 aug. 2015 - modifică O.G. nr. 37/2005 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 24/2016  (M. Of. nr. 174/8 mar. 2016) - modifică art. I pct 5, 7 și 8 

 O.G. nr. 33/2015 
 

(Aprobată prin L. nr. 61/2016 - M. Of. nr. 286/15 apr. 2016) 
M. Of. nr. 651/27 aug. 2015 - modifică L. nr. 490/2004 

   
 O.G. nr. 37/2015 
 M. Of. nr. 654/28 aug. 2015 - modifică O.G. nr. 21/1992 
 - modifică L. nr. 363/2007 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 51/2016 - M. Of. nr. 257/6 apr. 2016) 

 Modificări: 
 - L. nr. 51/2016  (M. Of. nr. 257/6 apr. 2016) - modifică titlul ordonanței, art. I pct. 4 și art. II partea introductivă; 
 
 

introduce pct. 11 la art. II și pct. 3-5 la art. II 

 O.G. nr. 41/2015 
 M. Of. nr. 655/31 aug. 2015 - modifică O.G. nr. 57/2002 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 241/2018 - M. Of. nr. 871/15 oct. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 241/2018  (M. Of. nr. 871/15 oct. 2018) - modifică art. unic pct. 4, art. unic pct. 14, art. unic pct. 16, art. unic pct. 17; 

 
 

la art. unic, pct. 61 la art. unic, pct. 71 la art. unic, pct. 81 la art. unic, pct. 101 la art. unic, pct. 111 la art. unic, pct.  
 introduce pct. 21 la art. unic, pct. 31 la art. unic, pct. 32 la art. unic, pct. 41 la art. unic, pct. 51 la art. unic, pct. 52  

 
 121 la art. unic, pct. 13_ 1 la art. unic, pct. 151 la art. unic, pct. 161 la art. unic; 

 
  abrogă art. unic pct. 3, art. unic pct. 5, art. unic pct. 6, art. unic pct. 7, art. unic pct. 8, art. unic pct. 9, art. unic pct. 12, art.  
 
 

unic pct. 18 
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 O.G. nr. 43/2015 
 M. Of. nr. 660/31 aug. 2015 - modifică L. nr. 200/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 74/2016 - M. Of. nr. 334/29 apr. 2016) 

 Modificări: 
 - L. nr. 74/2016  (M. Of. nr. 334/29 apr. 2016) - modifică art. I pct. 12; 
 introduce un nou punct înaintea pct. 1 al art. I 

 
 2016 
 
 
 O.G. nr. 1/2016 
 M. Of. nr. 44/20 ian. 2016 - modifică L. nr. 290/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 200/2016 - M. Of. nr. 890/7 nov. 2016)   
 O.G. nr. 2/2016 
 M. Of. nr. 51/25 ian. 2016 - modifică L. nr. 206/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 178/2016 - M. Of. nr. 812/14 oct. 2016)   
 O.G. nr. 5/2016 
 

(Aprobată prin L. nr. 179/2016 - M. Of. nr. 812/14 oct. 2016) 
M. Of. nr. 66/29 ian. 2016 - modifică O.U.G. nr. 34/2000 

   
 
 O.G. nr. 6/2016 
 M. Of. nr. 65/28 ian. 2016 - modifică O.U.G. nr. 49/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 92/2016 - M. Of. nr. 369/13 mai 2016)   
 O.G. nr. 7/2016 
 M. Of. nr. 66/29 ian. 2016 - modifică O.U.G. nr. 57/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 194/2016 - M. Of. nr. 874/1 nov. 2016)   
 O.G. nr. 8/2016 
 M. Of. nr. 66/29 ian. 2016 - modifică L. nr. 38/2003   
 O.G. nr. 10/2016 
 M. Of. nr. 68/29 ian. 2016 - modifică L. nr. 422/2001 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 248/2016 - M. Of. nr. 983/7 dec. 2016) 

 Modificări: 
 - L. nr. 248/2016  (M. Of. nr. 983/7 dec. 2016) - modifică art. unic pct. 5-8; 
 
 

introduce la art. unic pct. 11, 51, 9 și 10 

 O.G. nr. 11/2016 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 154/2016 - M. Of. nr. 540/19 iul. 2016) 
M. Of. nr. 68/29 ian. 2016 - modifică O.G. nr. 26/2013 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 154/2016  (M. Of. nr. 540/19 iul. 2016) - modifică art. I pct.1, pct.4, pct. 5, pct. 9 

 O.G. nr. 12/2016 
 M. Of. nr. 68/29 ian. 2016 - modifică L. nr. 184/2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 43/2017 - M. Of. nr. 226/3 apr. 2017)   
 O.G. nr. 13/2016 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 156/2016 - M. Of. nr. 543/19 iul. 2016) 
M. Of. nr. 68/29 ian. 2016 - modifică L. nr. 372/2005 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 156/2016  (M. Of. nr. 543/19 iul. 2016) - modifică art. I pct. 5, pct. 10, pct. 12, pct. 14, pct.15; 
 
 

 introduce pct. 21 și 22, pct. 51, pct. 151 la art. I 

 O.G. nr. 16/2016 
 M. Of. nr. 622/12 aug. 2016 - modifică L. nr. 54/2016 
 (Aprobată prin L. nr. 64/2017 - M. Of. nr. 273/19 apr. 2017)   
 O.G. nr. 21/2016 
 

(Aprobată prin L. nr. 22/2018 - M. Of. nr. 41/17 ian. 2018) 
M. Of. nr. 658/29 aug. 2016 - modifică O.U.G. nr. 18/2015 

   
 O.G. nr. 22/2016 
 M. Of. nr. 658/29 aug. 2016 - modifică O.U.G. nr. 77/1999 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 155/2017 - M. Of. nr. 511/3 iul. 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 155/2017  (M. Of. nr. 511/3 iul. 2017) - modifică art. I pct. 1 și 3 și art. V 

 O.G. nr. 25/2016 
 M. Of. nr. 670/31 aug. 2016 - modifică O.U.G. nr. 194/2002 
 - modifică L. nr. 122/2006 
 - modifică O.G. nr. 25/2014 
 (Aprobată prin L. nr. 116/2017 - M. Of. nr. 403/29 mai 2017)   
 O.G. nr. 26/2016 
 M. Of. nr. 668/31 aug. 2016 - modifică O.U.G. nr. 25/2014 
 (Aprobată prin L. nr. 47/2017 - M. Of. nr. 229/4 apr. 2017)   
 O.G. nr. 27/2016 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 238/2016 - M. Of. nr. 967/29 nov. 2016) 
M. Of. nr. 672/31 aug. 2016 - modifică O.U.G. nr. 13/2013 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 238/2016  (M. Of. nr. 967/29 nov. 2016) - modifică art. I pct. 2, art. I pct. 12, art. II alin. (2); 
  introduce pct. 51 la art. I, pct. 111 la art. I, pct. 151 la art. I, pct. 191 la art. I, pct. 231 la art. I 
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 2017 
 
 
 O.G. nr. 1/2017 
 M. Of. nr. 562/14 iul. 2017 - modifică O.G. nr. 18/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 323/2018 - M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018)   
 O.G. nr. 2/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 975/8 dec. 2017) 
M. Of. nr. 568/17 iul. 2017 - modifică L. nr. 329/2003 

   
 O.G. nr. 4/2017 
 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 - modifică L. nr. 227/2015   
 O.G. nr. 6/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 234/2017 - M. Of. nr. 961/5 dec. 2017) 
M. Of. nr. 614/28 iul. 2017 - modifică L. nr. 151/2015 

   
 O.G. nr. 8/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 10/2018 - M. Of. nr. 17/8 ian. 2018) 
M. Of. nr. 649/8 aug. 2017 - modifică O.G. nr. 29/2015 

   
 O.G. nr. 9/2017 
 M. Of. nr. 660/10 aug. 2017 - modifică L. nr. 4/2015 
 - modifică O.U.G. nr. 51/2016 
 (Aprobată prin L. nr. 265/2017 - M. Of. nr. 1021/22 dec. 2017)   
 O.G. nr. 10/2017 
 M. Of. nr. 662/10 aug. 2017 - modifică O.U.G. nr. 62/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 23/2018 - M. Of. nr. 41/17 ian. 2018)   
 O.G. nr. 11/2017 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 321/2018 - M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018) 
M. Of. nr. 666/11 aug. 2017 - modifică L. nr. 165/2016 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 321/2018  (M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018) -  introduce înaintea pct. 1 două noi puncte la art. unic, pct. 3 și 4 la art. unic 

 O.G. nr. 12/2017 
 M. Of. nr. 681/22 aug. 2017 - modifică O.G. nr. 19/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 114/2018 - M. Of. nr. 426/18 mai 2018)   
 O.G. nr. 14/2017 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 241/2019 - M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) 
M. Of. nr. 685/23 aug. 2017 - modifică O.U.G. nr. 195/2002 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 241/2019  (M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) - modifică art. I pct. 2, art. I pct. 4, art. I pct. 5, art. I pct. 7, art. I pct. 15, art. I pct. 18, art. II alin. (1) lit. b) și alin. (2) și  
 

introduce pct. 41 la art. I, pct. 51 la art. I și alin. (3)-(5) la art. VI 
art. VI alin. (2); 

 
 
 O.G. nr. 15/2017 
 M. Of. nr. 689/24 aug. 2017 - modifică O.G. nr. 58/1998 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 275/2018 - M. Of. nr. 1027/3 dec. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 275/2018  (M. Of. nr. 1027/3 dec. 2018) - modifică articolul  unic pct. 1, pct. 4 și pct. 6; 
 
 

 introduce pct. 11 și 12 și pct. 41 - 43 la articolul unic. 

 O.G. nr. 17/2017 
 M. Of. nr. 703/30 aug. 2017 - modifică L. nr. 165/2016   
 O.G. nr. 18/2017 
 M. Of. nr. 703/30 aug. 2017 - modifică L. nr. 90/2001 
 - modifică L. nr. 216/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 58/2018 - M. Of. nr. 207/7 mar. 2018)   
 O.G. nr. 19/2017 
 M. Of. nr. 703/30 aug. 2017 - modifică L. nr. 672/2002 
 - modifică L. nr. 191/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 115/2018 - M. Of. nr. 426/18 mai 2018)   
 O.G. nr. 20/2017 
 M. Of. nr. 705/31 aug. 2017 - modifică O.U.G. nr. 28/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 91/2014 
 

(Aprobată prin L. nr. 110/2018 - M. Of. nr. 422/17 mai 2018) 
- modifică O.U.G. nr. 98/2016 

   
 O.G. nr. 21/2017 
 M. Of. nr. 705/31 aug. 2017 - modifică O.G. nr. 22/2007 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 40/2018 - M. Of. nr. 67/23 ian. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 40/2018  (M. Of. nr. 67/23 ian. 2018) - modifică art. unic pct. 9; 
 
 

introduce pct. 91, 12 și 13 la art. unic 

 O.G. nr. 22/2017 
 M. Of. nr. 705/31 aug. 2017 - modifică L. nr. 458/2002 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 272/2017 - M. Of. nr. 1037/28 dec. 2017) 

 Modificări: 
 - L. nr. 272/2017  (M. Of. nr. 1037/28 dec. 2017) - introduce pct. 31 la art. unic 
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 O.G. nr. 25/2017 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 72/2018 - M. Of. nr. 260/23 mar. 2018) 
M. Of. nr. 706/31 aug. 2017 - modifică L. nr. 227/2015 

  
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 730/11 sep. 2017) - rectifică art. I pct. 11 

 Modificări: 
 - L. nr. 72/2018  (M. Of. nr. 260/23 mar. 2018) - aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 25/2017 și modifică art. I pct. 7; 
  introduce pct. 11 la art. I, pct. 21 - 23 la art. I, pct. 31 - 32 la art. I, pct. 101 la art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 1 

 O.G. nr. 27/2017 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 11/2018 - M. Of. nr. 22/10 ian. 2018) 
M. Of. nr. 706/31 aug. 2017 - modifică O.U.G. nr. 40/2015 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 11/2018  (M. Of. nr. 22/10 ian. 2018) - introduce pct. 21 și 22 la art. I 

 O.G. nr. 28/2017 
 M. Of. nr. 706/31 aug. 2017 - completează L. nr. 152/1998 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 278/2017 - M. Of. nr. 8/4 ian. 2018) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 278/2017  (M. Of. nr. 8/4 ian. 2018) - modifică titlul și art. I 

 O.G. nr. 30/2017 
 M. Of. nr. 708/31 aug. 2017 - modifică L. nr. 207/2015 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 150/2018 - M. Of. nr. 523/26 iun. 2018) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 113/2017  (M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017) - modifică art. II alin. 1 
 - L. nr. 150/2018  (M. Of. nr. 523/26 iun. 2018) - modifică art. I pct. 40 și 67; 
 
 - L. nr. 181/2018  (M. Of. nr. 627/19 iul. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 113/2017 

introduce pct. 421 la art. I 

 

 2018 
 
 
 O.G. nr. 1/2018 
 M. Of. nr. 683/6 aug. 2018 - modifică O.U.G. nr. 40/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 80/2019 - M. Of. nr. 331/2 mai 2019)   
 O.G. nr. 4/2018 
 M. Of. nr. 735/24 aug. 2018 - modifică L. nr. 266/2008 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 243/2020 - M. Of. nr. 1042/6 nov. 2020) 

 Modificări: 
 - L. nr. 243/2020  (M. Of. nr. 1042/6 nov. 2020) - modifică art. I pct. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 și 25; 
 introduce două noi pct. înaintea pct. 1 al art. I, pct. 21, 22 , 81, 171, 172 și pct. 261 la art. I; 
 
 

abrogă pct. 23 și 26 

 O.G. nr. 6/2018 
 M. Of. nr. 736/27 aug. 2018 - modifică O.U.G. nr. 92/2011   
 O.G. nr. 9/2018 
 M. Of. nr. 744/28 aug. 2018 - modifică L. nr. 288/2004 
 - modifică L. nr. 1/2011   
 O.G. nr. 10/2018 
 M. Of. nr. 749/30 aug. 2018 - modifică O.U.G. nr. 74/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 79/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 3/2015 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 25/2019 - M. Of. nr. 30/10 ian. 2019) 
- modifică O.U.G. nr. 49/2015 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 25/2019  (M. Of. nr. 30/10 ian. 2019) - introduce un nou punct la art. III, înaintea punctului 1 

 O.G. nr. 12/2018 
 M. Of. nr. 751/30 aug. 2018 - modifică O.G. nr. 26/2011 
 - modifică L. nr. 352/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 78/2019 - M. Of. nr. 332/2 mai 2019)   
 O.G. nr. 13/2018 
 M. Of. nr. 754/31 aug. 2018 - completează O.U.G. nr. 40/2015 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 34/2019 - M. Of. nr. 54/21 ian. 2019) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 34/2019  (M. Of. nr. 54/21 ian. 2019) - modifică articolul unic 

 O.G. nr. 14/2018 
 M. Of. nr. 754/31 aug. 2018 - modifică O.U.G. nr. 64/2007 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 81/2019 - M. Of. nr. 335/2 mai 2019) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 81/2019  (M. Of. nr. 335/2 mai 2019) - modifică art. unic pct. 1 

 O.G. nr. 16/2018 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 67/2019 - M. Of. nr. 314/22 apr. 2019) 
M. Of. nr. 754/31 aug. 2018 - modifică O.G. nr. 80/2001 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 67/2019  (M. Of. nr. 314/22 apr. 2019) - modifică art. I pct. 1 și art. I pct. 5; 
 
 

introduce pct. 51 la art. I 

 O.G. nr. 17/2018 
 M. Of. nr. 755/31 aug. 2018 - modifică O.G. nr. 26/2009 
  - modifică H.G. nr. 21/2015 
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 2019 
 
 
 O.G. nr. 2/2019 
 M. Of. nr. 80/31 ian. 2019 - modifică L. nr. 362/2018 
  (Aprobată prin L. nr. 231/2019 - M. Of. nr. 956/28 nov. 2019) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 76/2019  (M. Of. nr. 1023/19 dec. 2019) - termenul prevăzut la art. II se prorogă până la data de 31 decembrie 2021 
 
 

- L. nr. 94/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 76/2019 

 O.G. nr. 3/2019 
 

(Aprobată prin L. nr. 257/2019 - M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019) 
M. Of. nr. 81/31 ian. 2019 - modifică O.U.G. nr. 34/2000 

   
 O.G. nr. 5/2019 
 M. Of. nr. 633/30 iul. 2019 - modifică O.U.G. nr. 18/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 135/2021 - M. Of. nr. 501/13 mai 2021)   
 O.G. nr. 7/2019 
 M. Of. nr. 667/9 aug. 2019 - modifică O.U.G. nr. 34/2000 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 305/2021 - M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 305/2021  (M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) - modifică art. I pct. 4 
 
 
 O.G. nr. 8/2019 
 M. Of. nr. 667/9 aug. 2019 - modifică O.G. nr. 39/2005   
 O.G. nr. 9/2019 
 M. Of. nr. 668/9 aug. 2019 - modifică O.G. nr. 28/2003 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică L. nr. 151/2010 
 - modifică O.G. nr. 22/2010 
 - modifică O.U.G. nr. 77/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 28/2013 
  - modifică L. nr. 229/2016 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 692/21 aug. 2019) - rectifică art. VIII 

 O.G. nr. 10/2019 
 M. Of. nr. 673/13 aug. 2019 - modifică L. nr. 52/2015 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 72/2020 - M. Of. nr. 484/9 iun. 2020) 

 Modificări: 
 - L. nr. 72/2020  (M. Of. nr. 484/9 iun. 2020) - modifică titlul, art. I partea introductivă, art. I pct. 1 și 2; 
 
 

introduce pct. 3 la art. I 

 O.G. nr. 11/2019 
 M. Of. nr. 675/13 aug. 2019 - modifică O.U.G. nr. 195/2002 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 43/2020 - M. Of. nr. 287/6 apr. 2020)   
 O.G. nr. 14/2019 
 M. Of. nr. 679/14 aug. 2019 - modifică O.G. nr. 29/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 134/2021 - M. Of. nr. 503/14 mai 2021)   
 O.G. nr. 16/2019 
 

(Aprobată prin L. nr. 118/2021 - M. Of. nr. 467/4 mai 2021) 
M. Of. nr. 694/22 aug. 2019 - modifică O.U.G. nr. 95/1999 

   
 O.G. nr. 17/2019 
 M. Of. nr. 694/22 aug. 2019 - modifică L. nr. 196/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 132/2021 - M. Of. nr. 501/13 mai 2021)   
 O.G. nr. 18/2019 
 M. Of. nr. 694/22 aug. 2019 - modifică L. nr. 10/1995 
 - modifică L. nr. 163/2016 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 190/2021 - M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 190/2021  (M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) - modifică art. unic 

 O.G. nr. 19/2019 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 127/2021 - M. Of. nr. 476/7 mai 2021) 
M. Of. nr. 694/22 aug. 2019 - modifică L. nr. 207/2015 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 476/7 mai 2021) - modifică art. I pct. 3 

 O.G. nr. 20/2019 
 

(Aprobată prin L. nr. 137/2021 - M. Of. nr. 501/13 mai 2021) 
M. Of. nr. 697/23 aug. 2019 - modifică O.U.G. nr. 76/2018 

   
 O.G. nr. 21/2019 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 294/2020 - M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020) 
M. Of. nr. 708/28 aug. 2019 - modifică L. nr. 196/2018 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 294/2020  (M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020) - modifică art. unic 

 O.G. nr. 23/2019 
 

(Aprobată prin L. nr. 149/2021 - M. Of. nr. 530/21 mai 2021) 
M. Of. nr. 709/29 aug. 2019 - modifică O.U.G. nr. 111/2011 

   



 

 3488

 O.G. nr. 24/2019 
 M. Of. nr. 709/29 aug. 2019 - modifică O.G. nr. 83/2001   
 O.G. nr. 25/2019 
 M. Of. nr. 712/29 aug. 2019 - modifică L. nr. 185/2017   
 O.G. nr. 26/2019 
 M. Of. nr. 712/29 aug. 2019 - modifică L. nr. 152/1998 
 - modifică O.U.G. nr. 28/2013   
 O.G. nr. 27/2019 
 

(Aprobată prin L. nr. 136/2021 - M. Of. nr. 501/13 mai 2021) 
M. Of. nr. 717/30 aug. 2019 - modifică O.U.G. nr. 13/2013 

  
 

 2020 
 
 
 O.G. nr. 1/2020 
 M. Of. nr. 65/30 ian. 2020 - modifică O.U.G. nr. 98/2016   
 O.G. nr. 3/2020 
 M. Of. nr. 65/30 ian. 2020 - modifică O.G. nr. 83/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 170/2021 - M. Of. nr. 622/24 iun. 2021)   
 O.G. nr. 5/2020 
 M. Of. nr. 68/31 ian. 2020 - modifică L. nr. 207/2015 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 123/2021 - M. Of. nr. 476/7 mai 2021) 

 Modificări: 
 

- L. nr. 36/2021  (M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 107/2020 
- O.U.G. nr. 107/2020  (M. Of. nr. 579/1 iul. 2020) - modifică art. II alin. (1) 

 
- L. nr. 123/2021  (M. Of. nr. 476/7 mai 2021) - modifică art. I pct. 12 și art. I pct. 18  

 
 O.G. nr. 6/2020 
 M. Of. nr. 72/31 ian. 2020 - modifică L. nr. 227/2015 
 - modifică O.G. nr. 6/2019   
 O.G. nr. 7/2020 
 M. Of. nr. 72/31 ian. 2020 - modifică L. nr. 311/2003 
  (Aprobată prin L. nr. 117/2021 - M. Of. nr. 467/4 mai 2021) 

 

 2021 
 
 
 O.G. nr. 1/2021 
 M. Of. nr. 785/16 aug. 2021 - modifică L. nr. 249/2015   
 O.G. nr. 3/2021 
 M. Of. nr. 821/27 aug. 2021 - modifică L. nr. 98/2016 
 - modifică L. nr. 99/2016 
 - modifică L. nr. 100/2016 
 - modifică L. nr. 101/2016 
 - modifică O.U.G. nr. 98/2017   
 O.G. nr. 4/2021 
 M. Of. nr. 821/27 aug. 2021 - modifică O.G. nr. 43/2000   
 O.G. nr. 5/2021 
 M. Of. nr. 821/27 aug. 2021 - modifică L. nr. 185/2017   
 O.G. nr. 7/2021 
 M. Of. nr. 830/31 aug. 2021 - modifică O.U.G. nr. 3/2021   
 O.G. nr. 8/2021 
 M. Of. nr. 832/31 aug. 2021 - modifică L. nr. 227/2015 
 - modifică L. nr. 296/2020 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 301/2021 - M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 301/2021  (M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) - modifică art. I pct. 55, 57 și 58; 
 
 

introduce pct. 101, 121 și 191 la art. I 

 O.G. nr. 10/2021 
 M. Of. nr. 831/31 aug. 2021 - modifică O.U.G. nr. 34/2000 
 - modifică O.G. nr. 29/2014   
 O.G. nr. 11/2021 
  M. Of. nr. 832/31 aug. 2021 - modifică L. nr. 207/2015 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuiește cu termenul de 30 iunie 2022 în cuprinsul art. II și III 

 O.G. nr. 12/2021 
 M. Of. nr. 831/31 aug. 2021 - modifică O.G. nr. 40/2006   
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 O.G. nr. 13/2021 
 M. Of. nr. 831/31 aug. 2021 - modifică O.G. nr. 18/2016   
 O.G. nr. 14/2021 
 M. Of. nr. 831/31 aug. 2021 - modifică O.U.G. nr. 158/2005   
 O.G. nr. 16/2021 
 M. Of. nr. 833/31 aug. 2021 - modifică O.G. nr. 25/2001   
 O.G. nr. 17/2021 
  M. Of. nr. 834/31 aug. 2021 - modifică L. nr. 134/2019 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 103/2021  (M. Of. nr. 916/24 sep. 2021) - abrogă art. V 

 O.G. nr. 18/2021 
 M. Of. nr. 834/31 aug. 2021 - modifică L. nr. 584/2002 
 - modifică L. nr. 95/2006   
 O.G. nr. 19/2021 
 M. Of. nr. 834/31 aug. 2021 - modifică L. nr. 55/2020 
 - completează O.U.G. nr. 78/2020 
  - modifică O.U.G. nr. 68/2021 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 103/2021  (M. Of. nr. 916/24 sep. 2021) - abrogă art. II 
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 2.4.2. ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI  
 
 
 1997 
 
 
 O.U.G. nr. 23/1997 
 

(Aprobată prin L.nr. 135/1997 - M. Of. nr. 172/28 iul. 1997) 
M. Of. nr. 111/4 iun. 1997 - modifică O.G. nr. 26/1994 

   
 O.U.G. nr. 24/1997 
 M. Of. nr. 114/6 iun. 1997 - modifică O.U.G. nr. 4/1996 
 (Aprobată prin L.nr. 163/1997 - M. Of. nr. 290/27 oct. 1997)   
 O.U.G. nr. 28/1997 
 M. Of. nr. 118/10 iun. 1997 - modifică L. nr. 82/1992 
 (Aprobată cu modificări prin L.nr. 206/1997 - M. Of. nr. 350/10 dec. 1997)   
 O.U.G. nr. 39/1997 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 217/1998 - M. Of. nr. 446/23 nov. 1998) 
M. Of. nr. 151/11 iul. 1997 - modifică L. nr. 66/1993 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 217/1998  (M. Of. nr. 446/23 nov. 1998) - modifică art. I, art. II alin. (1) 

 O.U.G. nr. 40/1997 
 M. Of. nr. 154/14 iul. 1997 - modifică D. nr. 256 (L. nr. 21)/1984 
 - modifică L. nr. 114/1996 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 196/1997 - M. Of. nr. 331/26 nov. 1997)   
 O.U.G. nr. 41/1997 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 55/1998 - M. Of. nr. 107/9 mar. 1998) 
M. Of. nr. 153/14 iul. 1997 - modifică D.-L. nr. 118/1990 

   
 O.U.G. nr. 65/1997 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 71/1998 - M. Of. nr. 140/7 apr. 1998) 
M. Of. nr. 290/27 oct. 1997 - modifică L. nr. 91/1996 

   
 O.U.G. nr. 87/1997 
 M. Of. nr. 375/24 dec. 1997 - modifică O.G. nr. 59/1994 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 176/1998 - M.Of. nr. 388/13 oct. 1998)   
 O.U.G. nr. 89/1997 
 

(Aprobată prin L.nr. 69/1998 - M. Of. nr. 140/7 apr. 1998) 
M. Of. nr. 378/29 dec. 1997 - modifică L. nr. 41/1994 

   
 O.U.G. nr. 90/1997 
 M. Of. nr. 384/30 dec. 1997 - modifică L. nr. 116/1996 
 (Aprobată cu modificări prin L.nr. 121/1998 - M.Of.nr. 225/18 iun. 1998)   

 1998 
 
 
 O.U.G. nr. 17/1998 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 51/1999 - M. Of. nr. 150/13 apr. 1999) 
M. Of. nr. 359/22 sep. 1998 - modifică O.U.G. nr. 4/1996 

   
 O.U.G. nr. 21/1998 
 M. Of. nr. 368/29 sep. 1998 - modifică O.U.G. nr. 43/1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 125/1999 - M. Of. nr. 340/16 iul. 1999)   
 O.U.G. nr. 49/1998 
 M. Of. nr. 473/9 dec. 1998 - modifică O.G. nr. 48/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 114/2001 - M. Of. nr. 162/30 mar. 2001)   
 O.U.G. nr. 59/1998 
 

(Aprobată prin L. nr. 118/1999 - M. Of. nr. 322/6 iul. 1999) 
M. Of. nr. 512/30 dec. 1998 - modifică L. nr. 9/1998 

   
 O.U.G. nr. 60/1998 
 M. Of. nr. 512/30 dec. 1998 - modifică L. nr. 51/1993 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 204/2002 - M. Of. nr. 277/24 apr. 2002)   
 O.U.G. nr. 62/1998 
 M. Of. nr. 517/30 dec. 1998 - modifică D.-L. nr. 61/1990 
 - modifică L. nr. 54/1991 
 - modifică L. nr. 27/1994 
 - modifică L. nr. 109/1996 
 - modifică L. nr. 89/1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 149/1999 - M. Of. nr. 370/3 aug. 1999)   

 1999 
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 O.U.G. nr. 9/1999 
 M. Of. nr. 70/22 feb. 1999 - modifică D.-L. nr. 118/1990 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 18/2000 - M. Of. nr. 106/10 mar. 2000)   
 O.U.G. nr. 18/1999 
 M. Of. nr. 116/22 mar. 1999 - modifică O.G. nr. 18/1992 
 - modifică O.G. nr. 20/1992 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 572/2001 - M. Of. nr. 688/30 oct. 2001)   
 O.U.G. nr. 25/1999 
 M. Of. nr. 130/31 mar. 1999 - modifică L. nr. 44/1994 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 114/1999 - M. Of. nr. 297/25 iun. 1999)   
 O.U.G. nr. 34/1999 
 

(Aprobată prin L. nr. 161/2001 - M. Of. nr. 186/11 apr. 2001) 
M. Of. nr. 138/2 apr. 1999 - modifică O.G. nr. 18/1996 

   
 O.U.G. nr. 37/1999 
 M. Of. nr. 137/2 apr. 1999 - modifică O.U.G. nr. 88/1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 379/2001 - M. Of. nr. 386/16 iul. 2001)   
 O.U.G. nr. 44/1999 
 M. Of. nr. 149/9 apr. 1999 - modifică O.U.G. nr. 67/1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 718/2001 - M. Of. nr. 797/13 dec. 2001)   
 O.U.G. nr. 72/1999 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 604/2001 - M. Of. nr. 713/8 nov. 2001) 
M. Of. nr. 232/25 mai 1999 - modifică L. nr. 160/1998 

   
 O.U.G. nr. 79/1999 
 M. Of. nr. 258/4 iun. 1999 - modifică O.G. nr. 17/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 429/2001 - M. Of. nr. 403/20 iul. 2001)   
 O.U.G. nr. 84/1999 
 M. Of. nr. 270/11 iun. 1999 - modifică L. nr. 83/1997 
 (Aprobată prin L. nr. 299/2001 - M. Of. nr. 309/11 iun. 2001)   
 O.U.G. nr. 90/1999 
 

(Aprobată prin L. nr. 211/2000 - M. Of. nr. 618/30 nov. 2000) 
M. Of. nr. 270/11 iun. 1999 - modifică L. nr. 236/1998 

   
 O.U.G. nr. 97/1999 
 M. Of. nr. 298/25 iun. 1999 - modifică L. nr. 8/1994 
 (Aprobată prin L. nr. 92/2000 - M. Of. nr. 217/17 mai 2000)   
 O.U.G. nr. 110/1999 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 301/2001 - M. Of. nr. 313/12 iun. 2001) 
M. Of. nr. 313/30 iun. 1999 - modifică O.G. nr. 39/1996 

   
 O.U.G. nr. 126/1999 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 727/2001 - M. Of. nr. 816/18 dec. 2001) 
M. Of. nr. 441/10 sep. 1999 - modifică O.G. nr. 39/1999 

   
 O.U.G. nr. 130/1999 
 M. Of. nr. 454/20 sep. 1999 - modifică L. nr. 115/1999 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 468/2001 - M. Of. nr. 413/25 iul. 2001)   
 O.U.G. nr. 133/1999 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 428/2001 - M. Of. nr. 410/25 iul. 2001) 
M. Of. nr. 455/20 sep. 1999 - modifică L. nr. 82/1992 

   
 O.U.G. nr. 136/1999 
 M. Of. nr. 461/23 sep. 1999 - modifică L. nr. 130/1999 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 322/2001 - M. Of. nr. 342/27 iun. 2001)   
 O.U.G. nr. 137/1999 
 M. Of. nr. 461/23 sep. 1999 - modifică L. nr. 108/1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 320/2001 - M. Of. nr. 344/28 iun. 2001) 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (10). prin O.U.G. nr. 86/2014 - M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) 

 
- O.U.G. nr. 86/2014  (M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) - se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (10). 
Abrogare 

 
 
 O.U.G. nr. 172/1999 
 M. Of. nr. 547/9 nov. 1999 - modifică L. nr. 9/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 162/2000 - M. Of. nr. 486/5 oct. 2000)   
 O.U.G. nr. 181/1999 
 M. Of. nr. 555/15 nov. 1999 - modifică O.U.G. nr. 77/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 94/2001 - M. Of. nr. 155/29 mar. 2001)   
 O.U.G. nr. 182/1999 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 235/2002 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2002) 
M. Of. nr. 555/15 nov. 1999 - modifică O.U.G. nr. 12/1998 

   
 O.U.G. nr. 195/1999 
 M. Of. nr. 612/15 dec. 1999 - modifică O.G. nr. 39/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 319/2001 - M. Of. nr. 333/21 iun. 2001)   
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 O.U.G. nr. 212/1999 
 M. Of. nr. 650/30 dec. 1999 - modifică L. nr. 83/1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 521/2001 - M. Of. nr. 661/22 oct. 2001)   
 O.U.G. nr. 217/1999 
 M. Of. nr. 650/30 dec. 1999 - modifică L. nr. 64/1991 
 - modifică O.G. nr. 70/1994 
 - modifică L. nr. 134/1995 
 - modifică L. nr. 109/1996 
 - modifică O.G. nr. 63/1997 
 - modifică O.U.G. nr. 92/1997 
 - modifică O.G. nr. 116/1998 
 - modifică L. nr. 30/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 98/1999 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 189/2001 - M. Of. nr. 196/19 apr. 2001) 
- modifică L. nr. 133/1999 

   
 O.U.G. nr. 218/1999 
 M. Of. nr. 647/30 dec. 1999 - modifică L. nr. 34/1994 
 - modifică O.U.G. nr. 44/1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 196/2001 - M. Of. nr. 206/24 apr. 2001)   

 2000 
 
 
 O.U.G. nr. 12/2000 
 M. Of. nr. 94/1 mar. 2000 - modifică O.G. nr. 39/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 728/2001 - M. Of. nr. 816/18 dec. 2001)   
 O.U.G. nr. 13/2000 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 398/2001 - M. Of. nr. 393/18 iul. 2001) 
M. Of. nr. 111/14 mar. 2000 - modifică L. nr. 45/1994 

   
 O.U.G. nr. 20/2000 
 M. Of. nr. 129/28 mar. 2000 - modifică O.G. nr. 39/1996 
 (Aprobată prin L. nr. 303/2001 - M. Of. nr. 308/11 iun. 2001)   
 O.U.G. nr. 22/2000 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 250/2001 - M. Of. nr. 296/6 iun. 2001) 
M. Of. nr. 129/28 mar. 2000 - modifică L. nr. 114/1996 

   
 O.U.G. nr. 42/2000 
 

(Aprobată prin L. nr. 82/2001 - M. Of. nr. 143/22 mar. 2001) 
M. Of. nr. 186/2 mai 2000 - modifică O.G. nr. 30/1996 

   
 O.U.G. nr. 45/2000 
 M. Of. nr. 192/4 mai 2000 - modifică L. nr. 83/1997 
 (Aprobată prin L. nr. 371/2001 - M. Of. nr. 388/16 iul. 2001)   
 O.U.G. nr. 51/2000 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 233/2000 - M. Of. nr. 639/7 dec. 2000) 
M. Of. nr. 211/15 mai 2000 - modifică L. nr. 2/1992 

   
 O.U.G. nr. 70/2000 
 M. Of. nr. 267/14 iun. 2000 - modifică L. nr. 29/2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 612/2001 - M. Of. nr. 716/9 nov. 2001)   
 O.U.G. nr. 73/2000 
 M. Of. nr. 265/13 iun. 2000 - modifică O.G. nr. 15/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 229/2000 - M. Of. nr. 629/5 dec. 2000)   
 O.U.G. nr. 75/2000 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 621/2001 - M. Of. nr. 737/19 nov. 2001) 
M. Of. nr. 282/22 iun. 2000 - modifică O.U.G. nr. 24/1998 

   
 O.U.G. nr. 92/2000 
 M. Of. nr. 308/4 iul. 2000 - modifică L. nr. 103/1992 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 2/2001 - M. Of. nr. 48/29 ian. 2001)   
 O.U.G. nr. 96/2000 
 M. Of. nr. 308/4 iul. 2000 - modifică D. nr. 328 (L. nr. 14)/1966 
 - modifică D. nr. 975 (L. nr. 45)/1968 
 - modifică L. nr. 40/1990 
 - modifică L. nr. 26/1994 
 - modifică L. nr. 46/1996 
 - modifică L. nr. 105/1996 
 

(Aprobată prin L. nr. 708/2001 - M. Of. nr. 785/11 dec. 2001) 
- modifică O.G. nr. 65/1997 

   
 O.U.G. nr. 100/2000 
 

(Aprobată prin L. nr. 115/2001 - M. Of. nr. 162/30 mar. 2001) 
M. Of. nr. 305/4 iul. 2000 - modifică O.G. nr. 39/1999 

   
 O.U.G. nr. 101/2000 
 M. Of. nr. 311/5 iul. 2000 - modifică O.U.G. nr. 21/1997 
 - modifică O.U.G. nr. 83/1999 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 330/2004 - M. Of. nr. 659/22 iul. 2004) 
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 Modificări: 
 
 

- L. nr. 330/2004  (M. Of. nr. 659/22 iul. 2004) - modifică titlul, art.1 

 O.U.G. nr. 112/2000 
 M. Of. nr. 305/4 iul. 2000 - modifică L. nr. 82/1993 
 - modifică H.G. nr. 248/1994 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 454/2001 - M. Of. nr. 418/27 iul. 2001) 

 Suspendare 
 
 

- O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) 

 O.U.G. nr. 120/2000 
 M. Of. nr. 312/5 iul. 2000 - modifică O.G. nr. 122/1998 
 - modifică O.U.G. nr. 95/1999 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 42/2002 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2002)   
 O.U.G. nr. 123/2000 
 M. Of. nr. 313/6 iul. 2000 - modifică O.G. nr. 41/1994 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 443/2001 - M. Of. nr. 411/25 iul. 2001) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 443/2001  (M. Of. nr. 411/25 iul. 2001) - modifică titlul ordonanţei, art. I-III 

 O.U.G. nr. 128/2000 
 M. Of. nr. 313/6 iul. 2000 - modifică H.G. nr. 348/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 128/2001 - M. Of. nr. 170/4 apr. 2001)   
 O.U.G. nr. 135/2000 
 M. Of. nr. 462/22 sep. 2000 - modifică O.U.G. nr. 100/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 231/2001 - M. Of. nr. 231/7 mai 2001)   
 O.U.G. nr. 148/2000 
 

(Aprobată prin L. nr. 102/2001 - M. Of. nr. 158/29 mar. 2001) 
M. Of. nr. 488/6 oct. 2000 - modifică O.G. nr. 97/1999 

   
 O.U.G. nr. 151/2000 
 M. Of. nr. 489/6 oct. 2000 - modifică O.U.G. nr. 105/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 104/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 537/2001 - M. Of. nr. 658/19 oct. 2001)   
 O.U.G. nr. 162/2000 
 M. Of. nr. 527/26 oct. 2000 - modifică O.G. nr. 101/1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 133/2001 - M. Of. nr. 171/4 apr. 2001)   
 O.U.G. nr. 173/2000 
 M. Of. nr. 533/30 oct. 2000 - modifică D.-L. nr. 118/1990 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 563/2001 - M. Of. nr. 688/30 oct. 2001)   
 O.U.G. nr. 184/2000 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 457/2001 - M. Of. nr. 418/27 iul. 2001) 
M. Of. nr. 556/9 nov. 2000 - modifică L. nr. 16/2000 

   
 O.U.G. nr. 196/2000 
 M. Of. nr. 580/20 nov. 2000 - modifică O.U.G. nr. 72/1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 594/2001 - M. Of. nr. 711/8 nov. 2001)   
 O.U.G. nr. 204/2000 
 M. Of. nr. 589/17 nov. 2000 - modifică L. nr. 111/1996 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 384/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001) 

 Suspendare 
 
 

- O.U.G. nr. 295/2000  (M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) 

 O.U.G. nr. 215/2000 
 M. Of. nr. 606/25 nov. 2000 - modifică L. nr. 49/1991 
 - modifică L. nr. 44/1994 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 770/2001 - M. Of. nr. 14/11 ian. 2002)   
 O.U.G. nr. 240/2000 
 M. Of. nr. 620/30 nov. 2000 - modifică L. nr. 69/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 434/2001 - M. Of. nr. 403/20 iul. 2001)   
 O.U.G. nr. 242/2000 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 367/2001 - M. Of. nr. 386/16 iul. 2001) 
M. Of. nr. 620/30 nov. 2000 - modifică O.G. nr. 105/1999 

   
 O.U.G. nr. 248/2000 
 

(Aprobată prin L. nr. 155/2012 - M. Of. nr. 680/1 oct. 2012) 
M. Of. nr. 647/12 dec. 2000 - modifică O.U.G. nr. 64/1998 

   
 O.U.G. nr. 251/2000 
 M. Of. nr. 647/12 dec. 2000 - modifică O.U.G. nr. 88/1997 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 444/2001 - M. Of. nr. 409/24 iul. 2001)   
 O.U.G. nr. 289/2000 
 

(Aprobată prin L. nr. 31/2001 - M. Of. nr. 116/7 mar. 2001) 
M. Of. nr. 706/29 dec. 2000 - modifică L. nr. 115/1999 

   
 O.U.G. nr. 290/2000 
 M. Of. nr. 706/29 dec. 2000 - modifică D.(L.) nr. 1655/1864 
 - modifică Decret/9 sept. 1865 
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 - modifică D.(L.) nr. 1233/1887 
 - modifică O.G. nr. 11/1996 
 - modifică O.U.G. nr. 25/1997 
 - modifică L. nr. 168/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 32/2001 - M. Of. nr. 116/7 mar. 2001)   
 O.U.G. nr. 294/2000 
 M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 - modifică L. nr. 145/1998 
 - modifică H.G. nr. 4/1999 
 - modifică L. nr. 19/2000 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 340/2001 - M. Of. nr. 378/11 iul. 2001) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 21/15 ian. 2001) - rectifică art. II punctul 1 

 
- L. nr. 340/2001  (M. Of. nr. 378/11 iul. 2001) - modifică art. 4 lit. b şi c, art.51, art.14 alin. (2) 
Modificări: 

 
 
 O.U.G. nr. 298/2000 
 

(Aprobată prin L. nr. 265/2001 - M. Of. nr. 271/25 mai 2001) 
M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 - modifică L. nr. 152/1998 

   

 2001 
 
 
 O.U.G. nr. 1/2001 
 

(Aprobată prin L. nr. 124/2001 - M. Of. nr. 170/4 apr. 2001) 
M. Of. nr. 12/10 ian. 2001 - modifică L. nr. 47/1994 

   
 O.U.G. nr. 3/2001 
 M. Of. nr. 28/16 ian. 2001 - modifică L. nr. 95/1993 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 368/2001 - M. Of. nr. 385/13 iul. 2001)   
 O.U.G. nr. 10/2001 
 M. Of. nr. 62/6 feb. 2001 - modifică L. nr. 15/1968 
 - modifică O.U.G. nr. 271/2000 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 20/2002 - M. Of. nr. 59/28 ian. 2002) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 20/2002  (M. Of. nr. 59/28 ian. 2002) - modifică art. I şi II 

 O.U.G. nr. 18/2001 
 M. Of. nr. 64/6 feb. 2001 - modifică L. nr. 92/1992 
 - modifică L. nr. 50/1996 
 - modifică L. nr. 188/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 360/2001 - M. Of. nr. 382/12 iul. 2001)   
 O.U.G. nr. 24/2001 
 

(Aprobată prin L. nr. 263/2001 - M. Of. nr. 271/25 mai 2001) 
M. Of. nr. 94/23 feb. 2001 - modifică O.G. nr. 69/2000 

   
 O.U.G. nr. 29/2001 
 M. Of. nr. 108/2 mar. 2001 - modifică L. nr. 40/1990 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 40/2002 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2002)   
 O.U.G. nr. 37/2001 
 M. Of. nr. 119/8 mar. 2001 - modifică O.G. nr. 7/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 397/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001)   
 O.U.G. nr. 57/2001 
 

(Aprobată prin L. nr. 491/2001 - M. Of. nr. 623/3 oct. 2001) 
M. Of. nr. 211/26 apr. 2001 - modifică L. nr. 59/2000 

   
 O.U.G. nr. 64/2001 
 M. Of. nr. 233/9 mai 2001 - modifică L. nr. 188/2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 540/2001 - M. Of. nr. 652/17 oct. 2001)   
 O.U.G. nr. 66/2001 
 M. Of. nr. 246/14 mai 2001 - modifică L. nr. 152/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 507/2001 - M. Of. nr. 643/15 oct. 2001)   
 O.U.G. nr. 69/2001 
 

(Aprobată prin L. nr. 607/2001 - M. Of. nr. 713/8 nov. 2001) 
M. Of. nr. 263/22 mai 2001 - modifică L. nr. 80/1995 

   
 O.U.G. nr. 70/2001 
 M. Of. nr. 266/23 mai 2001 - modifică L. nr. 7/1996 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 78/2002 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2002) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 78/2002  (M. Of. nr. 154/4 mar. 2002) - modifică art.I pct.1, art.I pct.2, art.I pct.5, art.VI; introduce pct.31 la art.I 

 O.U.G. nr. 90/2001 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 652/2001 - M. Of. nr. 773/4 dec. 2001) 
M. Of. nr. 349/29 iun. 2001 - modifică L. nr. 80/1995 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 53/2011  (M. Of. nr. 290/26 apr. 2011) - abrogă art. II alin. (2) 

 O.U.G. nr. 99/2001 
 M. Of. nr. 350/29 iun. 2001 - modifică L. nr. 82/1992 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 248/2002 - M. Of. nr. 304/9 mai 2002)   
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 O.U.G. nr. 102/2001 
 M. Of. nr. 350/29 iun. 2001 - modifică L. nr. 18/1991 
 - modifică L. nr. 1/2000 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 400/2002 - M. Of. nr. 492/9 iul. 2002) 

 Modificări: 
 - L. nr. 400/2002  (M. Of. nr. 492/9 iul. 2002) - modifică art.I, II şi III; abrogă art.IV 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 603/2008  (M. Of. nr. 533/15 iul. 2008) - art. I pct. 391 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 603/2008  (M. Of. nr. 533/15 iul. 2008) - suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. I pct. 391 (termenul se împlineşte la 29 august 2008 după care  
 
 

operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie) 

 O.U.G. nr. 120/2001 
 

(Aprobată prin L. nr. 69/2002 - M. Of. nr. 52/25 ian. 2002) 
M. Of. nr. 625/4 oct. 2001 - modifică O.U.G. nr. 51/1998 

   
 O.U.G. nr. 122/2001 
 M. Of. nr. 643/15 oct. 2001 - modifică O.U.G. nr. 50/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 30/2002 - M. Of. nr. 59/28 ian. 2002)   
 O.U.G. nr. 140/2001 
 

(Aprobată prin L. nr. 130/2002 - M. Of. nr. 190/20 mar. 2002) 
M. Of. nr. 690/31 oct. 2001 - modifică O.U.G. nr. 142/2000 

   
 O.U.G. nr. 142/2001 
 M. Of. nr. 700/5 nov. 2001 - modifică O.G. nr. 23/1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 174/2002 - M. Of. nr. 254/16 apr. 2002)   
 O.U.G. nr. 146/2001 
 M. Of. nr. 738/19 nov. 2001 - modifică O.G. nr. 21/1992 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 322/2002 - M. Of. nr. 408/12 iun. 2002) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 322/2002  (M. Of. nr. 408/12 iun. 2002) - modifică titlul 

 O.U.G. nr. 154/2001 
 M. Of. nr. 761/29 nov. 2001 - modifică L. nr. 1/1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 366/2002 - M. Of. nr. 476/3 iul. 2002)   
 O.U.G. nr. 162/2001 
 M. Of. nr. 791/12 dec. 2001 - modifică L. nr. 35/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 128/2002 - M. Of. nr. 190/20 mar. 2002)   
 O.U.G. nr. 167/2001 
 

(Aprobată prin L. nr. 225/2002 - M. Of. nr. 290/29 apr. 2002) 
M. Of. nr. 802/14 dec. 2001 - modifică L. nr. 21/1991 

   
 O.U.G. nr. 173/2001 
 M. Of. nr. 831/21 dec. 2001 - modifică O.G. nr. 45/1997 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 323/2002 - M. Of. nr. 395/10 iun. 2002) 

 Modificări: 
 - L. nr. 323/2002  (M. Of. nr. 395/10 iun. 2002) - modifică titlul, art.1, art.2; înlocuieşte sintagma S.C. „ Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM“-S.A cu  
 
 

sintagma S.C. „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“-S.A. 

 O.U.G. nr. 175/2001 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 426/2002 - M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) 
M. Of. nr. 831/21 dec. 2001 - modifică L. nr. 10/2001 

   
 O.U.G. nr. 176/2001 
 M. Of. nr. 839/27 dec. 2001 - modifică L. nr. 47/1994 
 (Aprobată prin L. nr. 226/2002 - M. Of. nr. 290/29 apr. 2002)   
 O.U.G. nr. 178/2001 
 M. Of. nr. 839/27 dec. 2001 - modifică O.U.G. nr. 36/2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 447/2002 - M. Of. nr. 531/22 iul. 2002)   
 O.U.G. nr. 181/2001 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 428/2002 - M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) 
M. Of. nr. 844/28 dec. 2001 - modifică L. nr. 314/2001 

   
 O.U.G. nr. 182/2001 
 M. Of. nr. 844/28 dec. 2001 - modifică L. nr. 80/1995 
 (Aprobată prin L. nr. 419/2002 - M. Of. nr. 482/5 iul. 2002)   
 O.U.G. nr. 191/2001 
 M. Of. nr. 849/29 dec. 2001 - modifică O.G. nr. 126/2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 157/2002 - M. Of. nr. 247/12 apr. 2002)   

 2002 
 
 
 O.U.G. nr. 1/2002 
 M. Of. nr. 42/22 ian. 2002 - modifică L. nr. 268/2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 215/2002 - M. Of. nr. 275/24 apr. 2002)   
 O.U.G. nr. 6/2002 
 
 (Aprobată prin L. nr. 197/2002 - M. Of. nr. 267/22 apr. 2002) 

M. Of. nr. 116/12 feb. 2002 - modifică L. nr. 416/2001 

 (Abrogare odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022 prin L. nr. 196/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) 
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 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 
 

- L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022 
- O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 

 
- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023  

 
 O.U.G. nr. 7/2002 
 M. Of. nr. 116/12 feb. 2002 - modifică L. nr. 92/1996 
 (Aprobată prin L. nr. 332/2002 - M. Of. nr. 418/17 iun. 2002)   
 O.U.G. nr. 11/2002 
 M. Of. nr. 128/18 feb. 2002 - modifică H.G. nr. 854/2000 
 - modifică L. nr. 268/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 588/2002 - M. Of. nr. 794/31 oct. 2002)   
 O.U.G. nr. 16/2002 
 M. Of. nr. 145/26 feb. 2002 - modifică O.G. nr. 2/2001 
 - modifică O.G. nr. 7/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 186/2001 
 - modifică L. nr. 73/2002 
  (Aprobată prin L. nr. 335/2002 - M. Of. nr. 418/17 iun. 2002) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 493/2002  (M. Of. nr. 543/25 iul. 2002) - abrogă art. III 

 O.U.G. nr. 20/2002 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2002 - modifică L. nr. 92/1992 
 - modifică O.U.G. nr. 179/1999 
 - modifică H.G. nr. 226/2000 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 653/2002 - M. Of. nr. 905/12 dec. 2002) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 653/2002  (M. Of. nr. 905/12 dec. 2002) - modifică art. I şi art. V; introduce art.III1 

 O.U.G. nr. 39/2002 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 435/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
M. Of. nr. 234/8 apr. 2002 - modifică O.G. nr. 11/2000 

   
 O.U.G. nr. 44/2002 
 M. Of. nr. 263/18 apr. 2002 - modifică L. nr. 83/1997 
 (Aprobată prin L. nr. 420/2002 - M. Of. nr. 482/5 iul. 2002)   
 O.U.G. nr. 49/2002 
 M. Of. nr. 292/30 apr. 2002 - modifică O.U.G. nr. 98/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 511/2002 - M. Of. nr. 539/24 iul. 2002)   
 O.U.G. nr. 59/2002 
 

(Aprobată prin L. nr. 534/2002 - M. Of. nr. 706/27 sep. 2002) 
M. Of. nr. 364/30 mai 2002 - modifică L. nr. 152/1998 

   
 O.U.G. nr. 65/2002 
 M. Of. nr. 398/11 iun. 2002 - modifică L. nr. 49/1999 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 579/2002 - M. Of. nr. 787/30 oct. 2002) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 579/2002  (M. Of. nr. 787/30 oct. 2002) - modifică titlul ordonanţei, art.unic partea introductivă, pct.1; introduce pct.2 şi 3 

 O.U.G. nr. 68/2002 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 542/2002 - M. Of. nr. 726/4 oct. 2002) 
M. Of. nr. 424/18 iun. 2002 - modifică L. nr. 21/1991 

   
 O.U.G. nr. 72/2002 
 M. Of. nr. 435/21 iun. 2002 - modifică L. nr. 14/1992 
 (Aprobată prin L. nr. 555/2002 - M. Of. nr. 767/22 oct. 2002)   
 O.U.G. nr. 74/2002 
 M. Of. nr. 435/21 iun. 2002 - modifică L. nr. 45/1994 
 (Aprobată prin L. nr. 556/2002 - M. Of. nr. 767/22 oct. 2002)   
 O.U.G. nr. 77/2002 
 

(Aprobată prin L. nr. 548/2002 - M. Of. nr. 757/16 oct. 2002) 
M. Of. nr. 452/27 iun. 2002 - modifică L. nr. 743/2001 

   
 O.U.G. nr. 84/2002 
 M. Of. nr. 450/26 iun. 2002 - modifică O.G. nr. 21/1992 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 37/2003 - M. Of. nr. 34/22 ian. 2003) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 37/2003  (M. Of. nr. 34/22 ian. 2003) - modifică art.I pct.1; introduce pct.11 la art.I 

 O.U.G. nr. 101/2002 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 32/2003 - M. Of. nr. 42/27 ian. 2003) 
M. Of. nr. 666/9 sep. 2002 - modifică L. nr. 268/2001 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 32/2003  (M. Of. nr. 42/27 ian. 2003) - modifică art. unic. 

 O.U.G. nr. 103/2002 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 67/2003 - M. Of. nr. 183/24 mar. 2003) 
M. Of. nr. 669/9 sep. 2002 - modifică L. nr. 191/1998 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 67/2003  (M. Of. nr. 183/24 mar. 2003) - modifică art. I  pct. 5 şi 6 

 O.U.G. nr. 109/2002 



 
M. Of. nr. 696/23 sep. 2002 - modifică O.U.G. nr. 32/2001 
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(Aprobată cu modificări prin L. nr. 649/2002 - M. Of. nr. 901/12 dec. 2002)   

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 649/2002  (M. Of. nr. 901/12 dec. 2002) - modifică titlul şi art. Unic 

 O.U.G. nr. 110/2002 
 

(Aprobată prin L. nr. 660/2002 - M. Of. nr. 930/19 dec. 2002) 
M. Of. nr. 696/23 sep. 2002 - modifică O.G. nr. 111/1999 

   
 O.U.G. nr. 116/2002 
 M. Of. nr. 708/27 sep. 2002 - modifică L. nr. 373/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 669/2002 - M. Of. nr. 935/20 dec. 2002)   
 O.U.G. nr. 121/2002 
 M. Of. nr. 724/3 oct. 2002 - modifică L. nr. 416/2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 2/2003 - M. Of. nr. 26/20 ian. 2003) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022 prin L. nr. 196/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) 

 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 

Abrogare 

 Modificări: 
 

- O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
- O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 

 
- L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022  
- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023  

 
 O.U.G. nr. 124/2002 
 M. Of. nr. 740/10 oct. 2002 - modifică L. nr. 76/2002 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 4/2003 - M. Of. nr. 26/20 ian. 2003)   
 O.U.G. nr. 128/2002 
 M. Of. nr. 752/15 oct. 2002 - modifică O.G. nr. 40/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 22/2003 - M. Of. nr. 41/24 ian. 2003)   
 O.U.G. nr. 129/2002 
 M. Of. nr. 746/11 oct. 2002 - modifică D.-L. nr. 139/1990 
 - modifică L. nr. 26/1990 
 - modifică O. nr. 6/1995 
 - modifică N.M. nr. P/608-773/1998 
 - modifică H.G. nr. 434/2000 
 - modifică O.G. nr. 99/2000 
 - modifică H.G. nr. 212/2001 
 - modifică H.G. nr. 384/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 76/2001 
 - modifică O. nr. 1012/2001 
 - modifică H.G. nr. 574/2002 
 - modifică H.G. nr. 573/2002 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 505/2003 - M. Of. nr. 857/3 dec. 2003) 

 Modificări: 
 
 - L. nr. 505/2003  (M. Of. nr. 857/3 dec. 2003) - modifică art. I, art.II, art.V, art.VI; abrogă art. VII 

- O.U.G. nr. 156/2002  (M. Of. nr. 850/25 nov. 2002) - modifică art. V, art. VI, art. VII. 

 
 

- L. nr. 512/2003  (M. Of. nr. 876/10 dec. 2003) - respinge O.U.G. nr. 156/2002 

 O.U.G. nr. 130/2002 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 188/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003) 
M. Of. nr. 763/18 oct. 2002 - modifică O.G. nr. 80/2001 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 188/2003  (M. Of. nr. 329/15 mai 2003) - modifică titlul şi articolul unic. 

 O.U.G. nr. 132/2002 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 74/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003) 
M. Of. nr. 770/23 oct. 2002 - modifică O.U.G. nr. 95/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 74/2003  (M. Of. nr. 179/21 mar. 2003) - modifică art.1, art.2 

 O.U.G. nr. 134/2002 
 M. Of. nr. 770/23 oct. 2002 - modifică L. nr. 268/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 156/2003 - M. Of. nr. 286/24 apr. 2003)   
 O.U.G. nr. 143/2002 
 M. Of. nr. 804/5 nov. 2002 - modifică L. nr. 15/1968 
 - modifică L. nr. 678/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 45/2003 - M. Of. nr. 51/29 ian. 2003)   
 O.U.G. nr. 160/2002 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 165/2003 - M. Of. nr. 305/7 mai 2003) 
M. Of. nr. 850/25 nov. 2002 - modifică L. nr. 21/1991 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 165/2003  (M. Of. nr. 305/7 mai 2003) - modifică art. unic. 

 O.U.G. nr. 166/2002 
 M. Of. nr. 870/3 dec. 2002 - modifică L. nr. 146/2002   
 O.U.G. nr. 169/2002 
 

(Aprobată prin L. nr. 66/2003 - M. Of. nr. 183/24 mar. 2003) 
M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 - modifică L. nr. 80/1995 

   
 O.U.G. nr. 181/2002 
 M. Of. nr. 925/18 dec. 2002 - modifică O.U.G. nr. 136/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 173/2003 - M. Of. nr. 310/8 mai 2003)   
 O.U.G. nr. 184/2002 
 M. Of. nr. 929/18 dec. 2002 - modifică O.U.G. nr. 94/2000 
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 - modifică L. nr. 10/2001 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 48/2004 - M. Of. nr. 262/25 mar. 2004) 

 Modificări: 
 - L. nr. 48/2004  (M. Of. nr. 262/25 mar. 2004) - modifică art. I din titlul I, art. II din titlul II; abrogă art. II din titlul I; prelungeşte termenul prevăzut în art. VI alin. (4) din  
 

- L. nr. 247/2005  (M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) - abrogă din Titlul II art. III,  art. VI alin. (1) - (4) 
titlul II 

 
- O.U.G. nr. 209/2005  (M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005) - modifică titlul II art. V  
- L. nr. 263/2006  (M. Of. nr. 572/3 iul. 2006) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 209/2005 şi modifică art. V  

 - L. nr. 465/2006  (M. Of. nr. 1019/21 dec. 2006) - abrogă alin.(2) al art. II de la  titlul II 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 355/2020  (M. Of. nr. 1084/16 nov. 2020) - sintagma „după obţinerea cetăţeniei române de către persoanele respective" din cuprinsul art. II alin. (4) din titlul II, în  
 

doua din Constituţie 
măsura în care se aplică cetăţenilor străini şi apatrizilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 44 alin. (2) fraza a  

 
 
 O.U.G. nr. 185/2002 
 M. Of. nr. 935/20 dec. 2002 - modifică L. nr. 152/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 109/2003 - M. Of. nr. 233/5 apr. 2003)   
 O.U.G. nr. 190/2002 
 M. Of. nr. 942/23 dec. 2002 - modifică O.U.G. nr. 170/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 170/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 131/2003 - M. Of. nr. 267/17 apr. 2003)   
 O.U.G. nr. 201/2002 
 

(Aprobată prin L. nr. 172/2003 - M. Of. nr. 310/8 mai 2003) 
M. Of. nr. 956/27 dec. 2002 - modifică L. nr. 190/1999 

   
 O.U.G. nr. 205/2002 
 M. Of. nr. 962/28 dec. 2002 - modifică O.U.G. nr. 115/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 116/2003 - M. Of. nr. 253/12 apr. 2003)   
 O.U.G. nr. 208/2002 
 M. Of. nr. 961/28 dec. 2002 - modifică L. nr. 137/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 540/2003 - M. Of. nr. 910/19 dec. 2003) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 540/2003  (M. Of. nr. 910/19 dec. 2003) - modifică art. I 

 2003 
 
 
 O.U.G. nr. 10/2003 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 289/2003 - M. Of. nr. 465/30 iun. 2003) 
M. Of. nr. 164/14 mar. 2003 - modifică L. nr. 10/2001 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 289/2003  (M. Of. nr. 465/30 iun. 2003) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 16/2003 
 M. Of. nr. 232/5 apr. 2003 - modifică L. nr. 182/2000 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 314/2004 - M. Of. nr. 577/29 iun. 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 314/2004  (M. Of. nr. 577/29 iun. 2004) - modifică art.I 

 O.U.G. nr. 18/2003 
 M. Of. nr. 224/3 apr. 2003 - modifică L. nr. 543/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 258/2003 - M. Of. nr. 434/19 iun. 2003)   
 O.U.G. nr. 21/2003 
 M. Of. nr. 249/10 apr. 2003 - modifică L. nr. 550/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 331/2004 - M. Of. nr. 659/22 iul. 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 331/2004  (M. Of. nr. 659/22 iul. 2004) - modifică art.unic 

 O.U.G. nr. 40/2003 
 M. Of. nr. 378/2 iun. 2003 - modifică L. nr. 115/1996 
 - modifică L. nr. 161/2003 
  (Aprobată prin L. nr. 114/2004 - M. Of. nr. 336/16 apr. 2004) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 383/3 iun. 2003) - rectifică data actului 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 114/2004  (M. Of. nr. 336/16 apr. 2004) - modifică art.I pct.1 

 O.U.G. nr. 41/2003 
 

(Aprobată prin L. nr. 390/2003 - M. Of. nr. 697/6 oct. 2003) 
M. Of. nr. 399/9 iun. 2003 - modifică L. nr. 631/2002 

   
 O.U.G. nr. 43/2003 
 M. Of. nr. 399/9 iun. 2003 - modifică L. nr. 21/1991 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 405/2003 - M. Of. nr. 721/15 oct. 2003) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 405/2003  (M. Of. nr. 721/15 oct. 2003) - modifică art.I 

 O.U.G. nr. 52/2003 
 

(Aprobată prin L. nr. 432/2003 - M. Of. nr. 770/3 nov. 2003) 
M. Of. nr. 452/25 iun. 2003 - modifică L. nr. 14/1992 

   
 O.U.G. nr. 55/2003 
 M. Of. nr. 462/28 iun. 2003 - modifică O.U.G. nr. 131/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 450/2003 - M. Of. nr. 821/20 nov. 2003)   
 O.U.G. nr. 57/2003 
 M. Of. nr. 461/28 iun. 2003 - modifică O.G. nr. 22/1992 
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 - modifică O.G. nr. 23/1995 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 558/2003 - M. Of. nr. 922/22 dec. 2003) 
- modifică O.U.G. nr. 158/2001 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 558/2003  (M. Of. nr. 922/22 dec. 2003) - modifică titlul şi art. IV. 

 O.U.G. nr. 66/2003 
 M. Of. nr. 502/11 iul. 2003 - modifică L. nr. 29/1968 
 - modifică L. nr. 281/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 359/2003 - M. Of. nr. 635/5 sep. 2003)   
 O.U.G. nr. 69/2003 
 M. Of. nr. 593/20 aug. 2003 - modifică L. nr. 118/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 457/2003 - M. Of. nr. 813/18 nov. 2003)   
 O.U.G. nr. 71/2003 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 533/2003 - M. Of. nr. 895/15 dec. 2003) 
M. Of. nr. 606/26 aug. 2003 - modifică L. nr. 41/1994 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 533/2003  (M. Of. nr. 895/15 dec. 2003) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 74/2003 
 M. Of. nr. 629/3 sep. 2003 - modifică L. nr. 122/1996 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 186/2004 - M. Of. nr. 466/25 mai 2004)   
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 186/2004  (M. Of. nr. 466/25 mai 2004) - modifică art.I 

 O.U.G. nr. 77/2003 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 280/2004 - M. Of. nr. 574/29 iun. 2004) 
M. Of. nr. 640/9 sep. 2003 - modifică L. nr. 51/1995 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 280/2004  (M. Of. nr. 574/29 iun. 2004) - modifică titlul, art.I, art.II; abrogă art.III 

 O.U.G. nr. 81/2003 
 M. Of. nr. 685/29 sep. 2003 - modifică O.U.G. nr. 115/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 5/2003 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 525/2003 - M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) 

 Modificări: 
 - L. nr. 525/2003  (M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) - modifică art. II, art. III. 
 
 

- O.U.G. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 176/13 mar. 2015) - abrogă art. III 

 O.U.G. nr. 83/2003 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 543/2003 - M. Of. nr. 915/20 dec. 2003) 
M. Of. nr. 684/29 sep. 2003 - modifică L. nr. 152/1998 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 543/2003  (M. Of. nr. 915/20 dec. 2003) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 89/2003 
 M. Of. nr. 715/14 oct. 2003 - modifică L. nr. 360/2002 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 101/2004 - M. Of. nr. 346/20 apr. 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 101/2004  (M. Of. nr. 346/20 apr. 2004) - modifică art. I; introduce la art. I pct. 411. 

 O.U.G. nr. 92/2003 
 M. Of. nr. 710/10 oct. 2003 - modifică L. nr. 3/2000 
 - modifică L. nr. 375/2003 
 - modifică H.G. nr. 1101/2003 
 - modifică H.G. nr. 1102/2003 
 - modifică H.G. nr. 1103/2003 
 

(Aprobată prin L. nr. 550/2003 - M. Of. nr. 922/22 dec. 2003) 
- modifică H.G. nr. 1104/2003 

   
 O.U.G. nr. 94/2003 
 M. Of. nr. 719/15 oct. 2003 - modifică L. nr. 203/2003 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 589/2003 - M. Of. nr. 21/12 ian. 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 589/2003  (M. Of. nr. 21/12 ian. 2004) - modifică titlul, art.unic 

 O.U.G. nr. 100/2003 
 

(Aprobată prin L. nr. 2/2004 - M. Of. nr. 162/25 feb. 2004) 
M. Of. nr. 747/26 oct. 2003 - modifică L. nr. 15/1998 

   
 O.U.G. nr. 101/2003 
 M. Of. nr. 747/26 oct. 2003 - modifică L. nr. 15/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 560/2003 - M. Of. nr. 916/20 dec. 2003)   
 O.U.G. nr. 102/2003 
 M. Of. nr. 747/26 oct. 2003 - modifică O.U.G. nr. 43/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 26/2004 - M. Of. nr. 222/15 mar. 2004) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 26/2004  (M. Of. nr. 222/15 mar. 2004) - modifică art.I 

 O.U.G. nr. 124/2003 
 M. Of. nr. 919/22 dec. 2003 - modifică O.U.G. nr. 8/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 36/2004 - M. Of. nr. 226/15 mar. 2004)   
 O.U.G. nr. 125/2003 
 M. Of. nr. 919/22 dec. 2003 - modifică O.U.G. nr. 12/1998 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 128/2004 - M. Of. nr. 371/28 apr. 2004) 

 Modificări: 
 - L. nr. 128/2004  (M. Of. nr. 371/28 apr. 2004) - modifică art.I; introduce art. I1 
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 2004 
 
 
 O.U.G. nr. 4/2004 
 M. Of. nr. 220/12 mar. 2004 - modifică L. nr. 80/1995 
 (Aprobată prin L. nr. 182/2004 - M. Of. nr. 457/21 mai 2004)   
 O.U.G. nr. 6/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 177/2004 - M. Of. nr. 457/21 mai 2004) 
M. Of. nr. 232/17 mar. 2004 - modifică O.U.G. nr. 191/2002 

   
 O.U.G. nr. 8/2004 
 M. Of. nr. 278/30 mar. 2004 - modifică O.U.G. nr. 40/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 219/2004 - M. Of. nr. 507/7 iun. 2004)   
 O.U.G. nr. 12/2004 
 M. Of. nr. 278/30 mar. 2004 - completează L. nr. 44/1994 
 (Aprobată prin L. nr. 210/2004 - M. Of. nr. 505/4 iun. 2004)   
 O.U.G. nr. 20/2004 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 229/2004 - M. Of. nr. 506/4 iun. 2004) 
M. Of. nr. 335/16 apr. 2004 - modifică O.G. nr. 41/1994 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 229/2004  (M. Of. nr. 506/4 iun. 2004) - În titlu, în preambul şi în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă se înlocuieşte sintagma "membru fondator la Reţeaua  
 

pentru 
Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)" cu sintagma "membru fondator al Reţelei Internaţionale  

 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)".  

 
 O.U.G. nr. 24/2004 
 M. Of. nr. 365/27 apr. 2004 - modifică L. nr. 115/1996 
 - modifică L. nr. 115/1999 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 601/2004 - M. Of. nr. 1227/20 dec. 2004) 
- modifică O.U.G. nr. 43/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 601/2004  (M. Of. nr. 1227/20 dec. 2004) - modifică şi completează titlul II art. IV 

 O.U.G. nr. 25/2004 
 M. Of. nr. 391/3 mai 2004 - modifică O.G. nr. 88/2001 
  (Aprobată prin L. nr. 329/2004 - M. Of. nr. 652/20 iul. 2004) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 191/2005  (M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005) - modifică art. II 
 
 

- L. nr. 155/2006  (M. Of. nr. 433/19 mai 2006) - aprobă O.U.G. nr. 191/2005 

 O.U.G. nr. 27/2004 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 279/2004 - M. Of. nr. 570/29 iun. 2004) 
M. Of. nr. 395/4 mai 2004 - modifică O.G. nr. 70/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 279/2004  (M. Of. nr. 570/29 iun. 2004) - modifică titlul, art. unic 

 O.U.G. nr. 28/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 256/2004 - M. Of. nr. 561/24 iun. 2004) 
M. Of. nr. 415/10 mai 2004 - modifică O.G. nr. 11/2000 

   
 O.U.G. nr. 30/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 327/2004 - M. Of. nr. 652/20 iul. 2004) 
M. Of. nr. 407/6 mai 2004 - modifică L. nr. 2/1968 

   
 O.U.G. nr. 34/2004 
 M. Of. nr. 474/26 mai 2004 - modifică O.U.G. nr. 8/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 318/2004 - M. Of. nr. 630/12 iul. 2004)   
 O.U.G. nr. 39/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 321/2004 - M. Of. nr. 630/12 iul. 2004) 
M. Of. nr. 480/28 mai 2004 - modifică O.U.G. nr. 104/2003 

   
 O.U.G. nr. 44/2004 
 M. Of. nr. 503/4 iun. 2004 - modifică O.U.G. nr. 28/1999 
 - modifică L. nr. 38/2003 
 - precedat de O.G. nr. 93/2003 
 - precedat de L. nr. 112/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 338/2004 - M. Of. nr. 674/27 iul. 2004)   
 O.U.G. nr. 45/2004 
 M. Of. nr. 536/15 iun. 2004 - modifică O.U.G. nr. 8/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 385/2004 - M. Of. nr. 895/1 oct. 2004)   
 O.U.G. nr. 46/2004 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 400/2004 - M. Of. nr. 940/14 oct. 2004) 
M. Of. nr. 544/17 iun. 2004 - modifică O.U.G. nr. 123/2003 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 400/2004  (M. Of. nr. 940/14 oct. 2004) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 47/2004 
 M. Of. nr. 540/16 iun. 2004 - modifică O.U.G. nr. 100/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 386/2004 - M. Of. nr. 895/1 oct. 2004)   
 O.U.G. nr. 49/2004 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 484/2004 - M. Of. nr. 1071/18 nov. 2004) 
M. Of. nr. 570/29 iun. 2004 - modifică O.U.G. nr. 8/2003 
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 Modificări: 
 
 

- L. nr. 484/2004  (M. Of. nr. 1071/18 nov. 2004) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 50/2004 
 M. Of. nr. 595/1 iul. 2004 - modifică L. nr. 68/1992 
 - modifică L. nr. 46/1996 
 - modifică L. nr. 105/1996 
 - modifică L. nr. 119/1996 
 - modifică O.G. nr. 65/1997 
 - modifică O.G. nr. 83/2001 
 - modifică O.G. nr. 84/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 195/2002 
 - modifică O.G. nr. 41/2003 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 520/2004 - M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004) 

 Modificări: 
 - L. nr. 520/2004  (M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004) - modifică şi completează art.I, art.IV, art.VII; 
 
 - L. nr. 430/2006  (M. Of. nr. 961/29 nov. 2006) - introduce alin.(11) la art. X 

 abrogă art.II 

 - L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi  
 
 

rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2,  art. X 

 O.U.G. nr. 52/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 398/2004 - M. Of. nr. 940/14 oct. 2004) 
M. Of. nr. 585/30 iun. 2004 - modifică O.U.G. nr. 90/2003 

   
 O.U.G. nr. 57/2004 
 M. Of. nr. 592/1 iul. 2004 - modifică O.U.G. nr. 13/1997 
 (Aprobată prin L. nr. 426/2004 - M. Of. nr. 991/28 oct. 2004)     
 O.U.G. nr. 60/2004 
 M. Of. nr. 806/1 sep. 2004 - modifică L. nr. 212/2004 
 - modifică L. nr. 306/2004 
 - modifică L. nr. 307/2004 
 - modifică L. nr. 308/2004 
 - modifică L. nr. 264/2004 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 475/2004 - M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004) 

 Modificări: 
 

- L. nr. 59/2005  (M. Of. nr. 256/28 mar. 2005) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G.nr 135/2004 şi abrogă art. III pct. 2, art. IV, art. V 
- L. nr. 475/2004  (M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004) - modifică art. IV 

 
 
 O.U.G. nr. 75/2004 
 M. Of. nr. 932/12 oct. 2004 - modifică O.U.G. nr. 76/2001 
 - modifică L. nr. 370/2002 
 - modifică L. nr. 161/2003 
 - modifică L. nr. 359/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 569/2004 - M. Of. nr. 1196/14 dec. 2004)   
 O.U.G. nr. 77/2004 
 M. Of. nr. 920/9 oct. 2004 - modifică L. nr. 370/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 592/2004 - M. Of. nr. 1232/21 dec. 2004)   
 O.U.G. nr. 79/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 68/2005 - M. Of. nr. 251/25 mar. 2005) 
M. Of. nr. 981/25 oct. 2004 - modifică O.U.G. nr. 11/2004 

   
 O.U.G. nr. 84/2004 
 M. Of. nr. 981/25 oct. 2004 - modifică L. nr. 149/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 10/2005 - M. Of. nr. 184/3 mar. 2005)   
 O.U.G. nr. 85/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 13/2005 - M. Of. nr. 182/2 mar. 2005) 
M. Of. nr. 1005/1 nov. 2004 - modifică O.U.G. nr. 18/2004 

   
 O.U.G. nr. 88/2004 
 M. Of. nr. 1053/12 nov. 2004 - modifică O.U.G. nr. 113/2002 
 - modifică O.G. nr. 42/2004 
 - modifică H.G. nr. 409/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 127/2005 - M. Of. nr. 420/18 mai 2005) 

 Modificări: 
 - L. nr. 127/2005  (M. Of. nr. 420/18 mai 2005) - modifică art. I pct. 6, pct. 13; 
  introduce pct. 21 la art. I, pct. 31 şi 32 la art. I, pct. 51 şi 52 la art. I, pct. 81 la art. I, pct. 131 şi 132 la art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 15, art. II pct. 2, art. III 

 O.U.G. nr. 98/2004 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 43/2005 - M. Of. nr. 250/25 mar. 2005) 
M. Of. nr. 1083/22 nov. 2004 - modifică L. nr. 1/1998 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 43/2005  (M. Of. nr. 250/25 mar. 2005) - modifică art.unic pct. 2 

 O.U.G. nr. 102/2004 
 M. Of. nr. 1083/22 nov. 2004 - modifică L. nr. 360/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 24/2005 - M. Of. nr. 191/7 mar. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 24/2005  (M. Of. nr. 191/7 mar. 2005) - modifică art.unic pct.3 

 O.U.G. nr. 104/2004 
 M. Of. nr. 1097/24 nov. 2004 - modifică L. nr. 269/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 22/2005 - M. Of. nr. 191/7 mar. 2005)   
 O.U.G. nr. 107/2004 
 M. Of. nr. 1103/25 nov. 2004 - modifică O.U.G. nr. 191/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 38/2005 - M. Of. nr. 240/22 mar. 2005) 
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 O.U.G. nr. 111/2004 
 M. Of. nr. 1115/27 nov. 2004 - modifică L. nr. 315/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 58/2005 - M. Of. nr. 257/28 mar. 2005)   
 O.U.G. nr. 114/2004 
 M. Of. nr. 1113/27 nov. 2004 - modifică O.G. nr. 126/2000 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 17/2005 - M. Of. nr. 182/2 mar. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 17/2005  (M. Of. nr. 182/2 mar. 2005) - modifică art.unic 

 O.U.G. nr. 116/2004 
 M. Of. nr. 1123/29 nov. 2004 - modifică O.U.G. nr. 142/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 26/2005 - M. Of. nr. 197/8 mar. 2005)   
 O.U.G. nr. 119/2004 
 M. Of. nr. 1151/6 dec. 2004 - modifică O.U.G. nr. 8/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 31/2005 - M. Of. nr. 207/11 mar. 2005)   
 O.U.G. nr. 122/2004 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 119/2005 - M. Of. nr. 412/16 mai 2005) 
M. Of. nr. 1152/6 dec. 2004 - modifică L. nr. 50/1991 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 119/2005  (M. Of. nr. 412/16 mai 2005) - modifică titlul şi art.unic; 
 
 

 introduce pct. 2 - 5 la art.unic 

 O.U.G. nr. 124/2004 
 M. Of. nr. 1168/9 dec. 2004 - modifică L. nr. 92/1992 
 - modifică L. nr. 304/2004 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 71/2005 - M. Of. nr. 300/11 apr. 2005) 
- modifică L. nr. 303/2004 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2005  (M. Of. nr. 300/11 apr. 2005) - modifică art. I pct. 1, pct.2 şi pct.3, art. II; 
 
 

 introduce pct. 21 la art. I 

 O.U.G. nr. 128/2004 
 M. Of. nr. 1207/16 dec. 2004 - modifică O.U.G. nr. 73/1997 
 (Aprobată prin L. nr. 63/2005 - M. Of. nr. 255/28 mar. 2005)   
 O.U.G. nr. 129/2004 
 M. Of. nr. 1228/21 dec. 2004 - modifică L. nr. 19/2000 
 - modifică L. nr. 346/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 57/2005 - M. Of. nr. 257/28 mar. 2005)   
 O.U.G. nr. 131/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 27/2005 - M. Of. nr. 197/8 mar. 2005) 
M. Of. nr. 1243/23 dec. 2004 - modifică L. nr. 129/1998 

   
 O.U.G. nr. 133/2004 
 M. Of. nr. 1216/17 dec. 2004 - modifică L. nr. 341/2004 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 37/2005 - M. Of. nr. 240/22 mar. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 37/2005  (M. Of. nr. 240/22 mar. 2005) - modifică art. II 

 O.U.G. nr. 135/2004 
 M. Of. nr. 1241/22 dec. 2004 - modifică L. nr. 306/2004 
 - modifică L. nr. 307/2004 
 - modifică L. nr. 308/2004 
 - modifică L. nr. 264/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 59/2005 - M. Of. nr. 256/28 mar. 2005) 

 Modificări: 
 - L. nr. 59/2005  (M. Of. nr. 256/28 mar. 2005) - modifică art. I; 
 
 

 introduce art. I1, art. I2, art. III 

 O.U.G. nr. 136/2004 
 M. Of. nr. 1249/24 dec. 2004 - modifică O.U.G. nr. 62/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 61/2005 - M. Of. nr. 255/28 mar. 2005)   
 O.U.G. nr. 140/2004 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 25/2005 - M. Of. nr. 197/8 mar. 2005) 
M. Of. nr. 1280/30 dec. 2004 - modifică O.U.G. nr. 11/2004 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 25/2005  (M. Of. nr. 197/8 mar. 2005) - modifică art. II; 
 
 

 introduce pct. 3 la art. I 

 O.U.G. nr. 141/2004 
 M. Of. nr. 1280/30 dec. 2004 - modifică L. nr. 295/2004 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 19/2005 - M. Of. nr. 184/3 mar. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 19/2005  (M. Of. nr. 184/3 mar. 2005) - modifică art.unic 

 2005 
 
 
 O.U.G. nr. 3/2005 
 M. Of. nr. 116/4 feb. 2005 - modifică L. nr. 115/1999 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 90/2005 - M. Of. nr. 322/15 apr. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 90/2005  (M. Of. nr. 322/15 apr. 2005) - modifică art. I pct. 5 şi pct. 6 
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 O.U.G. nr. 5/2005 
 

(Aprobată prin L. nr. 186/2005 - M. Of. nr. 532/23 iun. 2005) 
M. Of. nr. 133/14 feb. 2005 - modifică L. nr. 96/2000 

   
 O.U.G. nr. 6/2005 
 M. Of. nr. 149/18 feb. 2005 - modifică L. nr. 157/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 56/2004 
 

(Aprobată prin L. nr. 156/2005 - M. Of. nr. 452/27 mai 2005) 
- modifică H.G. nr. 1516/2004 

  
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 191/7 mar. 2005) - rectifică art. I pct. 3 

 O.U.G. nr. 12/2005 
 M. Of. nr. 175/1 mar. 2005 - modifică O.U.G. nr. 113/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 61/2004 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 120/2005 - M. Of. nr. 393/10 mai 2005) 

 Modificări: 
 - L. nr. 120/2005  (M. Of. nr. 393/10 mai 2005) - modifică art. II pct. 7 şi 8 
 
 

- L. nr. 322/2005  (M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) - introduce pct. 71 la art. II 

 O.U.G. nr. 13/2005 
 

(Aprobată prin L. nr. 153/2005 - M. Of. nr. 447/26 mai 2005) 
M. Of. nr. 186/4 mar. 2005 - modifică L. nr. 29/2000 

   
 O.U.G. nr. 16/2005 
 M. Of. nr. 205/10 mar. 2005 - modifică L. nr. 182/2002 
 - modifică L. nr. 333/2003 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 151/2005 - M. Of. nr. 441/25 mai 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 151/2005  (M. Of. nr. 441/25 mai 2005) - modifică titlul, art. II partea introductivă 

 O.U.G. nr. 22/2005 
 M. Of. nr. 251/25 mar. 2005 - completează L. nr. 94/1992 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 200/2005 - M. Of. nr. 550/28 iun. 2005) 

 Modificări: 
 - L. nr. 200/2005  (M. Of. nr. 550/28 iun. 2005) - modifică art. unic 
 
 
 O.U.G. nr. 23/2005 
 M. Of. nr. 256/28 mar. 2005 - modifică L. nr. 371/2004 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 180/2005 - M. Of. nr. 502/14 iun. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 180/2005  (M. Of. nr. 502/14 iun. 2005) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 25/2005 
 

(Aprobată prin L. nr. 178/2005 - M. Of. nr. 499/13 iun. 2005) 
M. Of. nr. 278/4 apr. 2005 - modifică L. nr. 36/1995 

   
 O.U.G. nr. 26/2005 
 M. Of. nr. 296/8 apr. 2005 - modifică O.U.G. nr. 88/1997 
 - modifică L. nr. 137/2002 
 - modifică L. nr. 290/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 8/2003 
 - modifică O.G. nr. 86/2003 
 - modifică O.G. nr. 29/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 26/2004 
 - modifică L. nr. 191/2004 
 - modifică L. nr. 190/2004 
 - modifică L. nr. 230/2004 
 - modifică O.G. nr. 94/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 244/2005 - M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) 

 Modificări: 
 - L. nr. 244/2005  (M. Of. nr. 637/20 iul. 2005) - modifică art.I, art.II, art.III; 
 
 

 completează art. II 

 O.U.G. nr. 27/2005 
 

(Aprobată prin L. nr. 184/2005 - M. Of. nr. 521/20 iun. 2005) 
M. Of. nr. 311/13 apr. 2005 - modifică O.G. nr. 59/2004 

   
 O.U.G. nr. 28/2005 
 M. Of. nr. 330/19 apr. 2005 - modifică L. nr. 269/2004 
 - modifică H.G. nr. 1294/2004 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 187/2005 - M. Of. nr. 532/23 iun. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 187/2005  (M. Of. nr. 532/23 iun. 2005) - modifică art. I pct. 3 şi 4 

 O.U.G. nr. 29/2005 
 M. Of. nr. 346/25 apr. 2005 - modifică L. nr. 290/2002 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 232/2005 - M. Of. nr. 608/13 iul. 2005) 

 Modificări: 
 - L. nr. 232/2005  (M. Of. nr. 608/13 iul. 2005) - modifică art. I, II şi III; 
 
 - L. nr. 336/2006  (M. Of. nr. 629/20 iul. 2006) - modifică art.III alin. (1) lit a) şi b) şi alin (6) 

 completează art. I 

 - O.U.G. nr. 96/2008  (M. Of. nr. 485/30 iun. 2008) - modifică art. III alin. (1) lit.b) 
 - L. nr. 45/2009  (M. Of. nr. 200/30 mar. 2009) - prelungeşte termenul prevăzut la art. III alin. (1) lit. a), pentru 
 unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare reorganizate 
 

- L. nr. 85/2013  (M. Of. nr. 201/9 apr. 2013) - respinge O.U.G. nr. 96/2008 
conform anexelor la prezenta lege până la intrarea în vigoare a hotărârilor de Guvern privind reorganizarea acestora. 

 
 
 O.U.G. nr. 43/2005 
 M. Of. nr. 469/2 iun. 2005 - modifică O.U.G. nr. 51/1998 
 - modifică O.U.G. nr. 119/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 294/2005 - M. Of. nr. 959/28 oct. 2005)   
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 O.U.G. nr. 51/2005 
 M. Of. nr. 523/20 iun. 2005 - modifică O.G. nr. 15/1998 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 364/2005 - M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 364/2005  (M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) - modifică şi completează art. unic 

 O.U.G. nr. 54/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 325/2005 - M. Of. nr. 1021/17 nov. 2005) 
M. Of. nr. 563/30 iun. 2005 - modifică O.U.G. nr. 26/2004 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 325/2005  (M. Of. nr. 1021/17 nov. 2005) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 55/2005 
 M. Of. nr. 569/1 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 38/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 68/2004 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 365/2005 - M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 365/2005  (M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 60/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 310/2005 - M. Of. nr. 998/10 nov. 2005) 
M. Of. nr. 555/29 iun. 2005 - modifică L. nr. 80/1995 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 310/2005  (M. Of. nr. 998/10 nov. 2005) - modifică art. I pct. 1 

 O.U.G. nr. 62/2005 
 M. Of. nr. 562/30 iun. 2005 - completează O.U.G. nr. 90/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 275/2005 - M. Of. nr. 903/10 oct. 2005)   
 O.U.G. nr. 65/2005 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 371/2005 - M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) 
M. Of. nr. 576/5 iul. 2005 - modifică L. nr. 53/2003 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 371/2005  (M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005) - modifică şi completează art.I, modifică art. II 

 O.U.G. nr. 68/2005 
 M. Of. nr. 572/4 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 3/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 341/2005 - M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005)   
 O.U.G. nr. 69/2005 
 

(Aprobată prin L. nr. 16/2006 - M. Of. nr. 39/17 ian. 2006) 
M. Of. nr. 573/4 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 8/2003 

   
 O.U.G. nr. 71/2005 
 M. Of. nr. 573/4 iul. 2005 - modifică O.G. nr. 83/2001 
 - modifică O.G. nr. 84/2001 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 349/2005 - M. Of. nr. 1114/9 dec. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 349/2005  (M. Of. nr. 1114/9 dec. 2005) - completează art. II pct. 2 

 O.U.G. nr. 73/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 400/2005 - M. Of. nr. 19/10 ian. 2006) 
M. Of. nr. 607/13 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 107/2002 

  
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 822/12 sep. 2005) - anexa nr. 1 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 400/2005  (M. Of. nr. 19/10 ian. 2006) - modifică art. I, art. II , înlocuieşte anexele nr. 1-7; 

 O.U.G. nr. 78/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 346/2005 - M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) 
M. Of. nr. 629/19 iul. 2005 - modifică L. nr. 288/2004 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 346/2005  (M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) - modifică titlul, art. unic 

 O.U.G. nr. 79/2005 
 M. Of. nr. 629/19 iul. 2005 - modifică L. nr. 678/2001 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 287/2005 - M. Of. nr. 917/13 oct. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 287/2005  (M. Of. nr. 917/13 oct. 2005) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 80/2005 
 M. Of. nr. 629/19 iul. 2005 - completează L. nr. 178/1997 
 (Aprobată prin L. nr. 286/2005 - M. Of. nr. 917/13 oct. 2005)   
 O.U.G. nr. 92/2005 
 M. Of. nr. 637/20 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 116/2003 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 259/2005 - M. Of. nr. 881/30 sep. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 259/2005  (M. Of. nr. 881/30 sep. 2005) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 101/2005 
 M. Of. nr. 642/20 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 70/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 314/2005 - M. Of. nr. 1010/15 nov. 2005)   
 O.U.G. nr. 103/2005 
 M. Of. nr. 646/21 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 142/2000 
 - modifică L. nr. 1/2004 
 - modifică H.G. nr. 1210/2004 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 359/2005 - M. Of. nr. 1142/16 dec. 2005) 
- modifică H.G. nr. 155/2005 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 359/2005  (M. Of. nr. 1142/16 dec. 2005) - modifică şi completează art. I, art. IV 
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 O.U.G. nr. 104/2005 
 

(Aprobată prin L. nr. 254/2005 - M. Of. nr. 734/12 aug. 2005) 
M. Of. nr. 650/22 iul. 2005 - completează O.G. nr. 34/1996 

   
 O.U.G. nr. 105/2005 
 M. Of. nr. 647/21 iul. 2005 - modifică L. nr. 152/1998 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 10/2006 - M. Of. nr. 56/20 ian. 2006) 

 Modificări: 
 - L. nr. 10/2006  (M. Of. nr. 56/20 ian. 2006) - modifică art. I pct. 1, pct. 4, pct. 7, pct. 11, pct. 12, pct. 17, pct. 19, pct. 23 şi pct. 28, art. III alin. (1); 
 
 

introduce pct. 191 la art. I 

 O.U.G. nr. 106/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 347/2005 - M. Of. nr. 1087/2 dec. 2005) 
M. Of. nr. 645/21 iul. 2005 - modifică O.G. nr. 25/2001 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 347/2005  (M. Of. nr. 1087/2 dec. 2005) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 111/2005 
 M. Of. nr. 658/25 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 12/1998 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 336/2005 - M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 336/2005  (M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 112/2005 
 M. Of. nr. 654/22 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 36/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 390/2005 - M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005)   
 O.U.G. nr. 113/2005 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 306/2005 - M. Of. nr. 962/31 oct. 2005) 
M. Of. nr. 658/25 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 194/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 306/2005  (M. Of. nr. 962/31 oct. 2005) - modifică şi completează art. unic 

 O.U.G. nr. 115/2005 
 M. Of. nr. 679/28 iul. 2005 - modifică O.U.G. nr. 89/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 387/2005 - M. Of. nr. 1177/27 dec. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 387/2005  (M. Of. nr. 1177/27 dec. 2005) - modifică şi completează art.I 

 O.U.G. nr. 118/2005 
 M. Of. nr. 663/26 iul. 2005 - modifică O.G. nr. 9/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 330/2005 - M. Of. nr. 1021/17 nov. 2005)     
 O.U.G. nr. 119/2005 
 M. Of. nr. 680/28 iul. 2005 - modifică L. nr. 69/2000 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 293/2005 - M. Of. nr. 953/27 oct. 2005) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 293/2005  (M. Of. nr. 953/27 oct. 2005) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 123/2005 
 M. Of. nr. 843/19 sep. 2005 - modifică L. nr. 8/1996 
 - modifică O.G. nr. 45/2000 
 - modifică O.G. nr. 124/2000 
 - modifică L. nr. 504/2002 
 - modifică H.G. nr. 143/2003 
 - modifică H.G. nr. 144/2003 
 - modifică H.G. nr. 7/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 329/2006 - M. Of. nr. 657/31 iul. 2006) 

 Modificări: 
 - L. nr. 329/2006  (M. Of. nr. 657/31 iul. 2006) - modifică art.I pct.4, pct.5, pct.6, pct.7, pct.8, pct.9, pct.10, pct.12, pct.13, pct.14, pct.15, pct.16, pct.20, pct.21, pct.22,  
 pct.26, pct.29, pct.30, pct.31, pct.34, pct.36, pct.38, pct.40, pct.41, pct.42, pct.43, pct.44, pct.46, pct.47, pct.50, pct.51,  
 pct.52, pct.55, pct.58, pct.60, pct.61, pct.62, pct.63, pct.65, pct.67, pct.68, pct.69, pct.70, pct.71, pct.72, pct.73, pct.74,  
 

 introduce la art.I, 3 pct. înaintea pct.1, pct.91 - 98, pct.121, pct.151, pct.161 - 164, pct.191, pct.201 - 204,  
pct.76, art.III şi art.V; 

 
pct.211, pct.271, pct.311, pct.391 şi 392, pct.421 şi 422, pct.731, pct.781  

 
 O.U.G. nr. 127/2005 
 M. Of. nr. 851/21 sep. 2005 - modifică L. nr. 1/2000 
 - modifică L. nr. 247/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 39/2008 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2008)   
 O.U.G. nr. 134/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 54/2006 - M. Of. nr. 226/13 mar. 2006) 
M. Of. nr. 899/7 oct. 2005 - modifică O.U.G. nr. 43/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 54/2006  (M. Of. nr. 226/13 mar. 2006) - modifică art.I pct.2, pct.4, pct.8 şi art.II 

 O.U.G. nr. 144/2005 
 M. Of. nr. 969/1 nov. 2005 - modifică L. nr. 76/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 68/2006 - M. Of. nr. 268/24 mar. 2006)   
 O.U.G. nr. 146/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 165/2006 - M. Of. nr. 430/18 mai 2006) 
M. Of. nr. 1003/11 nov. 2005 - modifică L. nr. 96/2000 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 165/2006  (M. Of. nr. 430/18 mai 2006) - modifică art. I pct. 9, 13 şi 17, art. II 

 O.U.G. nr. 157/2005 
 M. Of. nr. 1045/24 nov. 2005 - modifică L. nr. 682/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 79/2006 - M. Of. nr. 293/31 mar. 2006)   
 O.U.G. nr. 161/2005 



 
 M. Of. nr. 1050/25 nov. 2005 - modifică L. nr. 299/2005 
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 - modifică L. nr. 300/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 81/2006 - M. Of. nr. 320/10 apr. 2006)   
 O.U.G. nr. 162/2005 
 M. Of. nr. 1072/29 nov. 2005 - modifică O.G. nr. 59/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 143/2006 - M. Of. nr. 427/17 mai 2006)   
 O.U.G. nr. 169/2005 
 M. Of. nr. 1126/13 dec. 2005 - modifică O.U.G. nr. 33/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 75/2006 - M. Of. nr. 288/30 mar. 2006)   
 O.U.G. nr. 171/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 186/2006 - M. Of. nr. 440/22 mai 2006) 
M. Of. nr. 1126/13 dec. 2005 - modifică L. nr. 346/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 186/2006  (M. Of. nr. 440/22 mai 2006) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 173/2005 
 M. Of. nr. 1124/13 dec. 2005 - modifică O.U.G. nr. 11/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 74/2006 - M. Of. nr. 288/30 mar. 2006)   
 O.U.G. nr. 182/2005 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 148/2006 - M. Of. nr. 431/18 mai 2006) 
M. Of. nr. 1166/22 dec. 2005 - modifică L. nr. 341/2004 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 148/2006  (M. Of. nr. 431/18 mai 2006) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 184/2005 
 M. Of. nr. 1171/23 dec. 2005 - modifică O.U.G. nr. 91/2005 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 188/2006 - M. Of. nr. 441/22 mai 2006) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 188/2006  (M. Of. nr. 441/22 mai 2006) - modifică art.I pct.3 

 O.U.G. nr. 188/2005 
 M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005 - modifică O.G. nr. 69/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 127/2006 - M. Of. nr. 419/15 mai 2006)   
 O.U.G. nr. 191/2005 
 M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005 - modifică O.G. nr. 88/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 25/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 155/2006 - M. Of. nr. 433/19 mai 2006)   
 O.U.G. nr. 197/2005 
 M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005 - completează O.G. nr. 41/1994 
 (Aprobată prin L. nr. 169/2006 - M. Of. nr. 436/19 mai 2006)   
 O.U.G. nr. 200/2005 
 

(Aprobată prin L. nr. 159/2006 - M. Of. nr. 433/19 mai 2006) 
M. Of. nr. 1190/29 dec. 2005 - modifică O.G. nr. 94/2004 

   
 O.U.G. nr. 205/2005 
 M. Of. nr. 1191/29 dec. 2005 - modifică L. nr. 69/2000 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 124/2006 - M. Of. nr. 403/10 mai 2006) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 124/2006  (M. Of. nr. 403/10 mai 2006) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 207/2005 
 

(Aprobată prin L. nr. 184/2006 - M. Of. nr. 443/23 mai 2006) 
M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005 - modifică O.U.G. nr. 51/1998 

   
 O.U.G. nr. 209/2005 
 M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005 - completează L. nr. 18/1991 
 - modifică O.U.G. nr. 94/2000 
 - modifică L. nr. 10/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 184/2002 
 - modifică L. nr. 247/2005 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 263/2006 - M. Of. nr. 572/3 iul. 2006) 

 Modificări: 
 - L. nr. 263/2006  (M. Of. nr. 572/3 iul. 2006) - modifică titlul I art. unic pct. 10, 11 şi 12, titlul IV art. unic, titlul V art. unic pct. 2 şi 3, titlul VI art. unic partea  
 
 

introductivă, pct. 2 şi 4 

 O.U.G. nr. 210/2005 
 

(Aprobată prin L. nr. 178/2006 - M. Of. nr. 450/24 mai 2006) 
M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005 - modifică O.G. nr. 7/1998 

   

 2006 
 
 
 O.U.G. nr. 3/2006 
 M. Of. nr. 133/13 feb. 2006 - modifică L. nr. 504/2002 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 197/2006 - M. Of. nr. 453/25 mai 2006) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 197/2006  (M. Of. nr. 453/25 mai 2006) - introduce pct. 11 la art. I 

 O.U.G. nr. 4/2006 
 M. Of. nr. 137/14 feb. 2006 - modifică L. nr. 268/2001 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 199/2006 - M. Of. nr. 451/24 mai 2006) 

 Modificări: 



 
 - L. nr. 199/2006  (M. Of. nr. 451/24 mai 2006) - modifică art.I pct.1, pct.3, pct.4; 
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 introduce pct.5 şi 6 la art.I 

 O.U.G. nr. 5/2006 
 

(Aprobată prin L. nr. 196/2006 - M. Of. nr. 453/25 mai 2006) 
M. Of. nr. 150/16 feb. 2006 - modifică O.G. nr. 15/1998 

   
 O.U.G. nr. 7/2006 
 M. Of. nr. 163/21 feb. 2006 - modifică L. nr. 4/1995 
 - modifică L. nr. 282/2005 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 434/2006 - M. Of. nr. 973/5 dec. 2006) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 434/2006  (M. Of. nr. 973/5 dec. 2006) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 9/2006 
 M. Of. nr. 184/27 feb. 2006 - modifică L. nr. 80/1995 
 (Aprobată prin L. nr. 234/2006 - M. Of. nr. 508/13 iun. 2006)   
 O.U.G. nr. 15/2006 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 140/2006 - M. Of. nr. 424/17 mai 2006) 
M. Of. nr. 189/28 feb. 2006 - modifică O.U.G. nr. 168/2005 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 140/2006  (M. Of. nr. 424/17 mai 2006) - modifică art. unic pct. 1 

 O.U.G. nr. 18/2006 
 M. Of. nr. 189/28 feb. 2006 - completează O.U.G. nr. 59/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 187/2006 - M. Of. nr. 443/23 mai 2006)   
 O.U.G. nr. 23/2006 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 280/2006 - M. Of. nr. 600/11 iul. 2006) 
M. Of. nr. 278/28 mar. 2006 - modifică O.G. nr. 39/1996 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 280/2006  (M. Of. nr. 600/11 iul. 2006) - modifică art. I pct. 5; 
 
 

 introduce pct. 21 la art. I 

 O.U.G. nr. 26/2006 
 M. Of. nr. 296/3 apr. 2006 - completează L. nr. 137/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 261/2006 - M. Of. nr. 573/3 iul. 2006)   
 O.U.G. nr. 31/2006 
 

(Aprobată prin L. nr. 354/2006 - M. Of. nr. 640/25 iul. 2006) 
M. Of. nr. 357/20 apr. 2006 - modifică L. nr. 161/2003 

   
 O.U.G. nr. 35/2006 
 M. Of. nr. 420/16 mai 2006 - completează O.U.G. nr. 8/2003 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 401/2006 - M. Of. nr. 911/9 nov. 2006) 

 Modificări: 
 - L. nr. 401/2006  (M. Of. nr. 911/9 nov. 2006) - modifică art. unic pct. 2 
 
 
 O.U.G. nr. 36/2006 
 M. Of. nr. 420/16 mai 2006 - modifică O.U.G. nr. 189/2002 
 - modifică O.G. nr. 30/2005 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 381/2006 - M. Of. nr. 846/13 oct. 2006) 

 Modificări: 
 - L. nr. 381/2006  (M. Of. nr. 846/13 oct. 2006) - modifică art.I pct.1, pct.3, pct.6; 
 
 

 introduce pct.41 şi pct.7  la art.I 

 O.U.G. nr. 39/2006 
 M. Of. nr. 486/5 iun. 2006 - modifică L. nr. 16/1996 
 - modifică L. nr. 358/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 474/2006 - M. Of. nr. 1016/21 dec. 2006) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 474/2006  (M. Of. nr. 1016/21 dec. 2006) - modifică art. I pct. 1 şi 2 

 O.U.G. nr. 44/2006 
 M. Of. nr. 545/23 iun. 2006 - modifică L. nr. 61/1993 
 - modifică O.U.G. nr. 148/2005 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 508/2006 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2007) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 508/2006  (M. Of. nr. 8/5 ian. 2007) - modifică titlul, abrogă art.I, III şi V alin.(1) 

 O.U.G. nr. 49/2006 
 M. Of. nr. 566/30 iun. 2006 - modifică L. nr. 160/1998 
 - modifică L. nr. 72/2002 
 - modifică O.G. nr. 42/2004 
 - modifică L. nr. 389/2005 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 514/2006 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) 

 Modificări: 
 - L. nr. 514/2006  (M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) - modifică art. III pct. 1, art. IV, art. V pct. 8; 
  introduce pct. 13 la art. V; 
 
 

 abrogă art. V pct. 3, 4, 5, 9, 10, 11 şi 12 

 O.U.G. nr. 55/2006 
 M. Of. nr. 788/18 sep. 2006 - modifică D. nr. 92 (L. nr. 17)/1976 
 - modifică L. nr. 53/2003 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 94/2007 - M. Of. nr. 264/19 apr. 2007) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 94/2007  (M. Of. nr. 264/19 apr. 2007) - introduce pct.151 şi pct.311 la art.I 

 O.U.G. nr. 56/2006 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 507/2006 - M. Of. nr. 10/8 ian. 2007) 
M. Of. nr. 768/8 sep. 2006 - modifică L. nr. 202/2002 
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 Modificări: 
 - L. nr. 507/2006  (M. Of. nr. 10/8 ian. 2007) - modifică art.I pct. 1; 
 
 

 introduce pct. 9-11 la art.I 

 O.U.G. nr. 58/2006 
 

(Aprobată prin L. nr. 433/2006 - M. Of. nr. 976/6 dec. 2006) 
M. Of. nr. 763/7 sep. 2006 - modifică L. nr. 349/2002 

   
 O.U.G. nr. 60/2006 
 M. Of. nr. 764/7 sep. 2006 - modifică L. nr. 15/1968 
 - modifică L. nr. 29/1968 
 - completează O.U.G. nr. 43/2002 
 - modifică L. nr. 304/2004 
 - modifică L. nr. 508/2004   
 O.U.G. nr. 62/2006 
 M. Of. nr. 787/18 sep. 2006 - modifică O.U.G. nr. 34/2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 513/2006 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2007)   
 O.U.G. nr. 63/2006 
 M. Of. nr. 792/20 sep. 2006 - modifică O.U.G. nr. 195/2002 
 - modifică L. nr. 49/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) 

 Modificări: 
 - L. nr. 6/2007  (M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) - modifică art. I pct.2,art. I  pct.3,art. I pct.5,art. I pct.6, art. I pct.8, art. I pct.9, art.I pct. 10, art. I pct.16, art. I pct.18, art.  
 I pct. 21, art. I pct. 22, art. I pct.23, art. I pct. 26, art. I pct. 29, art. I pct. 30, art. I pct. 31, art. I pct. 36; 
  introduce pct. 21, pct. 22 şi pct.23 la art. I, pct. 141 la art. I, pct. 291 şi 292 la art. I, pct. 311 la art. I, art. V1; 
 
 

 abrogă art. I pct. 1, art. I pct. 15, art. I pct. 19 şi 20, art. I pct. 27 

 O.U.G. nr. 70/2006 
 M. Of. nr. 810/2 oct. 2006 - modifică O.G. nr. 31/2002 
 - modifică O.G. nr. 34/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 79/2002 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 133/2007 - M. Of. nr. 355/24 mai 2007) 
- modifică L. nr. 304/2003 

  
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 899/6 nov. 2006) - rectifică art.I pct.12, pct.24, pct.28 şi art.IV pct.1, pct.6, pct.8, pct.18 

 Modificări: 
 - L. nr. 133/2007  (M. Of. nr. 355/24 mai 2007) - modifică art. I pct. 1, pct. 6, pct. 7, pct. 10, pct. 11, pct. 13, pct. 21, pct. 24 şi pct. 38, art. II pct. 1, pct. 5, pct. 6, pct. 7 şi  
 pct. 17, art. III pct. 1, pct. 3, pct. 6, pct. 7, pct. 10, pct. 17, pct. 18 şi pct. 33, art. IV pct. 1, pct. 3, pct. 4, pct. 6, pct. 7, pct.  
 

introduce pct. 11, 12, 101, 102, 121 şi 231 la art. I, pct. 151 şi 171 la art. II, pct. 51-55, pct. 61-69, pct. 111,  
23, pct. 25, pct. 27, pct. 38; 

 
pct. 181, pct. 231, pct. 241, pct. 251, pct. 311 la art. III, pct. 251 şi 331 la art. IV, art. VI1;  
abrogă art. I pct. 22 şi pct. 41, art. III pct. 4, pct. 12, pct. 13 şi pct. 15  

 
 O.U.G. nr. 71/2006 
 M. Of. nr. 799/22 sep. 2006 - modifică L. nr. 1/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 479/2006 - M. Of. nr. 1016/21 dec. 2006) 

 Modificări: 
 - L. nr. 479/2006  (M. Of. nr. 1016/21 dec. 2006) - modifică art. unic pct. 1-3 ; 
 
 

introduce pct. 4 

 O.U.G. nr. 72/2006 
 M. Of. nr. 803/25 sep. 2006 - modifică O.U.G. nr. 58/2001 
 - modifică O.G. nr. 70/2002 
 - modifică L. nr. 95/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 34/2007 - M. Of. nr. 38/18 ian. 2007) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 823/6 oct. 2006) - rectifică art. IV 

 Modificări: 
 - L. nr. 34/2007  (M. Of. nr. 38/18 ian. 2007) - modifică art.I pct.5, pct.6, pct.7, pct.8, pct.10 partea dispozitivă, pct.13, pct.15 partea dispozitivă, pct.17, pct.20 partea  
 dispozitivă, pct.22, pct.23, pct.30, pct.39 partea dispozitivă; 
 
 

 introduce pct.41-43 , pct.131, pct.161 şi 162, pct.191, 391-394 la art.I 

 O.U.G. nr. 74/2006 
 M. Of. nr. 827/9 oct. 2006 - modifică O.G. nr. 42/1997 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 290/2007 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2007) 

 Modificări: 
 - L. nr. 290/2007  (M. Of. nr. 780/16 nov. 2007) - modifică art. I pct. 3, pct. 8, pct. 9, pct. 13, pct. 14, pct. 15, pct. 18, pct. 20, pct. 22, pct. 27, pct. 32, pct. 33, pct. 34, pct.  
 38, pct. 40, pct. 48, pct. 56, pct. 58, pct. 73, pct. 74, pct. 83, pct. 88, pct. 91, pct. 94, pct. 95 şi pct. 102; 
 

înlocuieşte, în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu  
introduce pct. 681 şi 731 la art. I; 

 
denumirea "Ministerul Transporturilor" şi textul "ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului" cu textul   
"ordin al ministrului transporturilor"  

 
 O.U.G. nr. 75/2006 
 M. Of. nr. 811/2 oct. 2006 - modifică O.U.G. nr. 11/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 498/2006 - M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006)   
 O.U.G. nr. 83/2006 
 M. Of. nr. 897/3 nov. 2006 - completează O.U.G. nr. 97/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 192/20 mar. 2007)   
 O.U.G. nr. 84/2006 
 

(Aprobată prin L. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 163/7 mar. 2007) 
M. Of. nr. 926/15 nov. 2006 - modifică L. nr. 202/2006 

   
 O.U.G. nr. 88/2006 
 M. Of. nr. 941/21 nov. 2006 - modifică L. nr. 84/1995 
 - modifică O.G. nr. 57/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 71/2004 
 - modifică L. nr. 578/2004 
 - modifică L. nr. 95/2006 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 120/2007 - M. Of. nr. 299/4 mai 2007) 
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 Modificări: 
 
 

- L. nr. 120/2007  (M. Of. nr. 299/4 mai 2007) - introduce art. VII 

 O.U.G. nr. 92/2006 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 46/2007 - M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) 
M. Of. nr. 954/27 nov. 2006 - modifică O.U.G. nr. 12/1998 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 46/2007  (M. Of. nr. 194/21 mar. 2007) - modifică art. II; 
 
 

 abrogă art. I 

 O.U.G. nr. 93/2006 
 M. Of. nr. 964/30 nov. 2006 - modifică O.U.G. nr. 8/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 75/2007 - M. Of. nr. 215/29 mar. 2007)   
 O.U.G. nr. 94/2006 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 272/2007 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2007) 
M. Of. nr. 969/4 dec. 2006 - modifică L. nr. 191/1998 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 272/2007  (M. Of. nr. 683/8 oct. 2007) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 96/2006 
 M. Of. nr. 981/8 dec. 2006 - modifică L. nr. 248/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 132/2007 - M. Of. nr. 323/15 mai 2007)   
 O.U.G. nr. 97/2006 
 M. Of. nr. 978/7 dec. 2006 - modifică O.G. nr. 39/2005 
 - modifică L. nr. 328/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 145/2007 - M. Of. nr. 354/24 mai 2007) 

 Modificări: 
 - L. nr. 145/2007  (M. Of. nr. 354/24 mai 2007) - modifică art. I pct. 1, pct. 2, pct. 3 şi pct. 5, art. II pct. 1 şi pct. 2, art. III; 
  introduce pct. 21 şi pct. 7 la art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 4 

 O.U.G. nr. 102/2006 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 240/2007 - M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) 
M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006 - modifică O.U.G. nr. 75/2005 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 240/2007  (M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) - modifică articolul unic pct.2 

 O.U.G. nr. 105/2006 
 

(Aprobată prin L. nr. 67/2008 - M. Of. nr. 237/27 mar. 2008) 
M. Of. nr. 1016/21 dec. 2006 - modifică L. nr. 350/2006 

   
 O.U.G. nr. 106/2006 
 M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006 - modifică O.U.G. nr. 19/2003 
 - modifică H.G. nr. 4/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 103/2007 - M. Of. nr. 275/25 apr. 2007)   
 O.U.G. nr. 108/2006 
 M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006 - modifică O.U.G. nr. 105/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 158/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007)   
 O.U.G. nr. 114/2006 
 M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006 - modifică L. nr. 247/2005 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 163/2007 - M. Of. nr. 397/13 iun. 2007)   
 Modificări: 
 - L. nr. 163/2007  (M. Of. nr. 397/13 iun. 2007) - modifică art. unic pct. 3 şi 5; 
 
 

 introduce pct. 21 la art. unic 

 O.U.G. nr. 119/2006 
 M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006 - modifică L. nr. 26/1990 
 - modifică L. nr. 637/2002 
 - modifică L. nr. 161/2003 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 191/2007 - M. Of. nr. 425/26 iun. 2007) 
- modifică L. nr. 359/2004 

  
 Modificări: 
 

- O.U.G. nr. 79/2011  (M. Of. nr. 696/30 sep. 2011) - introduce alin. (2) la art. 2 al art. I3 
- L. nr. 191/2007  (M. Of. nr. 425/26 iun. 2007) - introduce art. I1 - I3 

 
- L. nr. 60/2012  (M. Of. nr. 255/17 apr. 2012) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 79/2011  

 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. I1 art. 3 alin. (4), art. I1 art. 7 alin. (2); 
  introduce alin. (41) la art. I1 art. 3, alin. (3) la art. I1 art. 7; 
 

- O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013 
 abrogă art. I2 art. 1 alin. (2), art. I3 art. 1 alin. (2) 

 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) -  prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013 
 

- L. nr. 206/2016  (M. Of. nr. 898/9 nov. 2016) - introduce art. I4 - I7 
- L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 

 
- O.U.G. nr. 75/2019  (M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019) - introduce art. I8  
- L. nr. 132/2020  (M. Of. nr. 623/15 iul. 2020) - introduce art. I9 şi art. I10  
- L. nr. 213/2021  (M. Of. nr. 721/22 iul. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 75/2019  

 
 O.U.G. nr. 120/2006 
 M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006 - modifică O.G. nr. 70/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 95/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 95/2007  (M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) - modifică titlul şi art. I 

 O.U.G. nr. 126/2006 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 155/2007 - M. Of. nr. 396/12 iun. 2007) 
M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006 - modifică L. nr. 218/2005 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 155/2007  (M. Of. nr. 396/12 iun. 2007) - modifică art. I pct. 1, pct. 2, pct. 3, pct. 5, pct. 6 şi pct. 7 

 O.U.G. nr. 132/2006 
 M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006 - modifică L. nr. 341/2004 



 
(Aprobată prin L. nr. 131/2007 - M. Of. nr. 318/11 mai 2007) 
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 O.U.G. nr. 136/2006 
 

(Aprobată prin L. nr. 165/2007 - M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) 
M. Of. nr. 1040/28 dec. 2006 - modifică L. nr. 263/2006 

   

 2007 
 
 
 O.U.G. nr. 2/2007 
 M. Of. nr. 113/14 feb. 2007 - modifică O.U.G. nr. 116/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 172/2007 - M. Of. nr. 406/18 iun. 2007)   
 O.U.G. nr. 11/2007 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 177/2007 - M. Of. nr. 413/20 iun. 2007) 
M. Of. nr. 156/5 mar. 2007 - modifică O.U.G. nr. 63/1999 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 177/2007  (M. Of. nr. 413/20 iun. 2007) - modifică art.I pct.1 

 O.U.G. nr. 12/2007 
 M. Of. nr. 153/2 mar. 2007 - completează L. nr. 107/1996 
 - modifică O.U.G. nr. 243/2000 
 - modifică O.G. nr. 37/2002 
 

(Aprobată prin L. nr. 161/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007) 
- completează L. nr. 191/2002 

   
 O.U.G. nr. 14/2007 
 M. Of. nr. 187/19 mar. 2007 - modifică L. nr. 448/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 275/2007 - M. Of. nr. 700/17 oct. 2007) 

 Modificări: 
 - L. nr. 275/2007  (M. Of. nr. 700/17 oct. 2007) - modifică art. I pct. 3, pct. 4, pct. 9, art. II alin. (1); 
 
 

 introduce pct. 41, pct. 61, pct. 71, pct. 141, pct. 151 la art. I, alin. (3) la art. II 

 O.U.G. nr. 19/2007 
 M. Of. nr. 208/28 mar. 2007 - modifică L. nr. 19/2000 
 - modifică H.G. nr. 1550/2004 
  (Aprobată prin L. nr. 273/2007 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2007) 

 Abrogare 
 
 

- L. nr. 263/2010  (M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) - odată cu L. nr. 19/2000 

 O.U.G. nr. 20/2007 
 M. Of. nr. 212/28 mar. 2007 - modifică L. nr. 95/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 73/2011 - M. Of. nr. 403/8 iun. 2011)   
 O.U.G. nr. 26/2007 
 M. Of. nr. 282/27 apr. 2007 - modifică O.U.G. nr. 139/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 243/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007)   
 O.U.G. nr. 28/2007 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2007 - M. Of. nr. 678/4 oct. 2007) 
M. Of. nr. 282/27 apr. 2007 - completează L. nr. 202/2006 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 271/2007  (M. Of. nr. 678/4 oct. 2007) - modifică art. I pct. 2 

 O.U.G. nr. 34/2007 
 M. Of. nr. 317/11 mai 2007 - completează L. nr. 3/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 276/2007 - M. Of. nr. 696/15 oct. 2007)   
 O.U.G. nr. 39/2007 
 

(Aprobată prin L. nr. 61/2008 - M. Of. nr. 237/27 mar. 2008) 
M. Of. nr. 335/17 mai 2007 - completează L. nr. 138/2004 

   
 O.U.G. nr. 45/2007 
 M. Of. nr. 374/1 iun. 2007 - completează O.G. nr. 29/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 295/2007 - M. Of. nr. 758/8 nov. 2007)   
 O.U.G. nr. 46/2007 
 M. Of. nr. 374/1 iun. 2007 - completează L. nr. 273/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 197/14 mar. 2008)   
 O.U.G. nr. 49/2007 
 M. Of. nr. 375/1 iun. 2007 - modifică L. nr. 115/1996 
 - modifică L. nr. 144/2007 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 94/2008 - M. Of. nr. 305/18 apr. 2008) 

 Modificări: 
 - L. nr. 94/2008  (M. Of. nr. 305/18 apr. 2008) - modifică art. I pct. 5, pct. 6, pct. 10, pct. 12, pct. 22 şi pct. 24; 
  introduce un nou punct înainte de pct. 1 la art. I, pct. 21, pct. 41, pct. 71-76, pct. 121-125, pct. 131, pct. 161, pct.  
 221, pct. 231 şi pct. 232 la art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 13 

 O.U.G. nr. 52/2007 
 

(Aprobată prin L. nr. 283/2007 - M. Of. nr. 733/30 oct. 2007) 
M. Of. nr. 412/20 iun. 2007 - modifică L. nr. 389/2004 

   
 O.U.G. nr. 53/2007 
 M. Of. nr. 429/27 iun. 2007 - modifică O.G. nr. 71/2001 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 352/2007 - M. Of. nr. 842/8 dec. 2007) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 352/2007  (M. Of. nr. 842/8 dec. 2007) - modifică art.I pct.12, pct.16 şi pct.22 
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 O.U.G. nr. 58/2007 
 

(Aprobată prin L. nr. 381/2007 - M. Of. nr. 898/28 dec. 2007) 
M. Of. nr. 439/28 iun. 2007 - modifică L. nr. 15/1990 

   
 O.U.G. nr. 60/2007 
 M. Of. nr. 439/28 iun. 2007 - modifică O.G. nr. 46/1998 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 320/2007 - M. Of. nr. 791/21 nov. 2007)   
 O.U.G. nr. 62/2007 
 

(Aprobată prin L. nr. 315/2007 - M. Of. nr. 791/21 nov. 2007) 
M. Of. nr. 439/28 iun. 2007 - modifică L. nr. 260/2002 

   
 O.U.G. nr. 65/2007 
 M. Of. nr. 441/29 iun. 2007 - modifică O.U.G. nr. 118/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 357/2007 - M. Of. nr. 842/8 dec. 2007) 

 Modificări: 
 - L. nr. 357/2007  (M. Of. nr. 842/8 dec. 2007) - modifică art.I pct.1, pct.2, pct.3, pct.4, pct.7, pct.8, pct.9, pct.10; 
 
 

 introduce pct.11 şi 12 

 O.U.G. nr. 69/2007 
 M. Of. nr. 443/29 iun. 2007 - modifică O.U.G. nr. 195/2002   
 O.U.G. nr. 70/2007 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 62/2008 - M. Of. nr. 237/27 mar. 2008) 
M. Of. nr. 441/29 iun. 2007 - modifică O.G. nr. 40/2006 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 62/2008  (M. Of. nr. 237/27 mar. 2008) - modifică art. I pct. 1 şi pct. 2 

 O.U.G. nr. 82/2007 
 M. Of. nr. 446/29 iun. 2007 - completează L. nr. 26/1990 
 - modifică L. nr. 31/1990 
 - modifică L. nr. 441/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 88/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 

 Modificări: 
 - L. nr. 88/2009  (M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) - modifică art. I pct. 38; 
  introduce pct. 21, 22, 161, 261, 262, 351 şi 451 la art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 45 

 O.U.G. nr. 84/2007 
 M. Of. nr. 602/31 aug. 2007 - modifică L. nr. 33/2007 
 - modifică O.U.G. nr. 1/2007 
 - completează O.U.G. nr. 15/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 339/2009 - M. Of. nr. 781/16 nov. 2009)   
 O.U.G. nr. 86/2007 
 M. Of. nr. 638/18 sep. 2007 - modifică O.G. nr. 22/1999 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 108/2010 - M. Of. nr. 378/8 iun. 2010) 

 Modificări: 
 - L. nr. 108/2010  (M. Of. nr. 378/8 iun. 2010) - modifică art. I pct. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 42,  
 50, 51, 53, 54, 55, 56, art. II alin. (1), (5), (6) şi (8); 
 

- L. nr. 235/2017  (M. Of. nr. 972/7 dec. 2017) - modifică art. II alin. (42) și (5) - (8); 
 introduce pct. 401, pct. 521, pct. 522  şi pct. 523 la art. I, alin. (41) şi (42) la art. II, alin. (61) la art. II 

 
 introduce alin. (9) și (10) la art.II;  
 abrogă art. II alin. (1) și (2)  

 
 O.U.G. nr. 87/2007 
 M. Of. nr. 634/14 sep. 2007 - modifică L. nr. 21/1991 
 - modifică L. nr. 90/2001 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 70/2008 - M. Of. nr. 283/11 apr. 2008) 

 Modificări: 
 - L. nr. 70/2008  (M. Of. nr. 283/11 apr. 2008) - modifică art.I pct.2, art.I pct.3, art.I pct.8, art.I pct.11, art. II, art. III; 
 
 

introduce art. II1 

 O.U.G. nr. 89/2007 
 M. Of. nr. 639/19 sep. 2007 - modifică L. nr. 1/2004 
 - modifică O.G. nr. 48/2005 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 93/2008 - M. Of. nr. 291/15 apr. 2008) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 93/2008  (M. Of. nr. 291/15 apr. 2008) - modifică art. I pct. 2, pct. 6 şi pct. 7, art. III 

 O.U.G. nr. 91/2007 
 M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 - modifică L. nr. 19/2000 
 - modifică L. nr. 76/2002 
 - modifică L. nr. 346/2002 
 - modifică H.G. nr. 13/2004 
 - modifică L. nr. 200/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 200/2008 - M. Of. nr. 725/27 oct. 2008) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 200/2008  (M. Of. nr. 725/27 oct. 2008) - modifică art.I pct.15, art.I pct.20, art. II pct.3, art. II pct.4 

 O.U.G. nr. 92/2007 
 M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 - modifică L. nr. 101/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 224/2008 - M. Of. nr. 743/3 nov. 2008) 

 Modificări: 
 - L. nr. 224/2008  (M. Of. nr. 743/3 nov. 2008) - modifică pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17; 
 
 

 introduce pct. 21, 51-54, 111, 112, 18 şi 19 

 O.U.G. nr. 93/2007 
 M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 - modifică L. nr. 247/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 40/2008 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2008)   
 O.U.G. nr. 97/2007 
 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007 - modifică L. nr. 61/1993 



 
(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 174/2008 - M. Of. nr. 715/21 oct. 2008) 

 3512

  
 Modificări: 
 - L. nr. 174/2008  (M. Of. nr. 715/21 oct. 2008) - modifică art. I pct. 1, 2, 3, 4 şi 5; 
  introduce pct. 61 la art. I; 
 
 

 abrogă art. V 

 O.U.G. nr. 100/2007 
 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 304/2004 
 - modifică L. nr. 567/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 27/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 97/2008 - M. Of. nr. 294/15 apr. 2008) 

 Modificări: 
 - L. nr. 97/2008  (M. Of. nr. 294/15 apr. 2008) - modifică şi completează art. I, art. II, art. III, art. VI; 
 
 

 introduce art. VI1 şi art.VI2 

 O.U.G. nr. 101/2007 
 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007 - modifică L. nr. 85/2003 
 - modifică L. nr. 238/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 262/2009 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 693/12 oct. 2007) 

 Modificări: 
 - L. nr. 262/2009  (M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) - modifică art. I pct. 5 şi  7, art. II pct. 1, 2 şi 6, art. IV; 
  introduce pct. 51 şi 8 la art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 2 şi 3 

 O.U.G. nr. 102/2007 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 86/2008 - M. Of. nr. 292/15 apr. 2008) 
M. Of. nr. 689/10 oct. 2007 - modifică L. nr. 82/1991 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 86/2008  (M. Of. nr. 292/15 apr. 2008) - modifică art. I pct. 2 

 O.U.G. nr. 103/2007 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 79/2008 - M. Of. nr. 292/15 apr. 2008) 
M. Of. nr. 689/10 oct. 2007 - modifică O.G. nr. 81/2003 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 79/2008  (M. Of. nr. 292/15 apr. 2008) - modifică art. unic pct. 2 şi 3; 
 
 

 introduce pct. 4 la art. unic 

 O.U.G. nr. 105/2007 
 M. Of. nr. 695/12 oct. 2007 - completează O.U.G. nr. 111/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 91/2008 - M. Of. nr. 291/15 apr. 2008)   
 O.U.G. nr. 108/2007 
 M. Of. nr. 698/16 oct. 2007 - modifică O.U.G. nr. 59/2007 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 49/2008 - M. Of. nr. 225/24 mar. 2008) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 49/2008  (M. Of. nr. 225/24 mar. 2008) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 109/2007 
 M. Of. nr. 706/18 oct. 2007 - modifică L. nr. 200/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 117/2008 - M. Of. nr. 410/2 iun. 2008) 

 Modificări: 
 - L. nr. 117/2008  (M. Of. nr. 410/2 iun. 2008) - modifică art. I pct. 3, pct. 4, pct. 14, pct. 17 şi pct. 18, art. II, anexele nr. 2 şi 3; 
 
 

 introduce pct. 101 la art. I 

 O.U.G. nr. 112/2007 
 M. Of. nr. 710/22 oct. 2007 - modifică L. nr. 411/2004 
 - modifică L. nr. 204/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 201/2008 - M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) 

 Modificări: 
 - L. nr. 201/2008  (M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) - modifică art. I pct. 3, pct. 17, pct. 20, art. III pct. 9, pct. 10 şi pct. 12; 
  introduce pct. 151 şi 152 la art. I, pct. 11, 12 şi 1-3 la art. III, pct. 71, 72, 73 şi 74 la art. III; 
 
 

abrogă art. I pct. 28 

 O.U.G. nr. 113/2007 
 

(Aprobată prin L. nr. 45/2008 - M. Of. nr. 228/25 mar. 2008) 
M. Of. nr. 729/26 oct. 2007 - modifică L. nr. 211/2004 

   
 O.U.G. nr. 115/2007 
 M. Of. nr. 729/26 oct. 2007 - modifică O.U.G. nr. 116/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 7/2008 - M. Of. nr. 24/11 ian. 2008)   
 O.U.G. nr. 118/2007 
 

(Aprobată prin L. nr. 151/2009 - M. Of. nr. 308/11 mai 2009) 
M. Of. nr. 736/31 oct. 2007 - completează L. nr. 247/2005 

   
 O.U.G. nr. 125/2007 
 M. Of. nr. 760/9 nov. 2007 - modifică L. nr. 36/1995 
 (Aprobată prin L. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 105/20 feb. 2009)   
 O.U.G. nr. 130/2007 
 M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 - modifică L. nr. 17/1990 
 - modifică L. nr. 107/1996 
 (Aprobată prin L. nr. 102/2008 - M. Of. nr. 371/15 mai 2008)   
 O.U.G. nr. 138/2007 
 M. Of. nr. 843/8 dec. 2007 - modifică L. nr. 144/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 105/2008 - M. Of. nr. 375/16 mai 2008)   
 O.U.G. nr. 139/2007 
 M. Of. nr. 844/10 dec. 2007 - modifică L. nr. 346/2004 
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 (Aprobată prin L. nr. 81/2008 - M. Of. nr. 292/15 apr. 2008)   
 O.U.G. nr. 141/2007 
 M. Of. nr. 873/20 dec. 2007 - modifică O.G. nr. 41/2005 
 - modifică O.U.G. nr. 64/2007 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 149/2008 - M. Of. nr. 544/18 iul. 2008) 

 Modificări: 
 - L. nr. 149/2008  (M. Of. nr. 544/18 iul. 2008) - modifică art. I pct. 1 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 293/5 mai 2009) - rectifică art. I pct. 2 

 O.U.G. nr. 143/2007 
 M. Of. nr. 880/21 dec. 2007 - modifică O.U.G. nr. 114/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 147/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008)   
 O.U.G. nr. 144/2007 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 151/2011 - M. Of. nr. 493/11 iul. 2011) 
M. Of. nr. 880/21 dec. 2007 - modifică L. nr. 188/2000 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 151/2011  (M. Of. nr. 493/11 iul. 2011) - modifică titlul, art. unic; 
 
 

 introduce 3 pct. la art. unic, înaintea textului unic, 1 pct. la art. unic, după textul unic 

 O.U.G. nr. 145/2007 
 M. Of. nr. 877/20 dec. 2007 - modifică O.G. nr. 119/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 121/2008 - M. Of. nr. 413/2 iun. 2008)   
 O.U.G. nr. 150/2007 
 

(Aprobată prin L. nr. 151/2008 - M. Of. nr. 544/18 iul. 2008) 
M. Of. nr. 882/21 dec. 2007 - modifică O.G. nr. 3/2007 

   
 O.U.G. nr. 152/2007 
 M. Of. nr. 883/21 dec. 2007 - completează L. nr. 8/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 120/2008 - M. Of. nr. 413/2 iun. 2008) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 120/2008  (M. Of. nr. 413/2 iun. 2008) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 153/2007 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 68/2008 - M. Of. nr. 236/27 mar. 2008) 
M. Of. nr. 883/21 dec. 2007 - modifică L. nr. 265/2007 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 68/2008  (M. Of. nr. 236/27 mar. 2008) - la 11 mai 2008, modifică art. unic pct. 1, pct. 2; 
 
 

 introduce pct. 11 şi 12,  înaintea pct. 1, la art. unic 

 O.U.G. nr. 154/2007 
 M. Of. nr. 883/21 dec. 2007 - modifică L. nr. 247/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 127/2008 - M. Of. nr. 413/2 iun. 2008)   
 O.U.G. nr. 157/2007 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 61/2009 - M. Of. nr. 233/8 apr. 2009) 
M. Of. nr. 885/27 dec. 2007 - modifică O.G. nr. 15/2002 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 61/2009  (M. Of. nr. 233/8 apr. 2009) - modifică art. I pct. 3, 4, 5, 13, 15, 17 şi 18, anexa nr. 1; 
 
 

 introduce pct. 51 şi 111 la art. I 

 O.U.G. nr. 158/2007 
 M. Of. nr. 885/27 dec. 2007 - modifică L. nr. 191/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 137/2008 - M. Of. nr. 525/11 iul. 2008)   

 2008 
 
 
 
 O.U.G. nr. 2/2008 
 M. Of. nr. 101/8 feb. 2008 - modifică O.G. nr. 14/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 156/2008 - M. Of. nr. 544/18 iul. 2008)   
 O.U.G. nr. 6/2008 
 M. Of. nr. 123/15 feb. 2008 - modifică D.-L. nr. 118/1990 
 - modifică L. nr. 341/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 189/2009 - M. Of. nr. 362/29 mai 2009)   
 O.U.G. nr. 7/2008 
 M. Of. nr. 120/15 feb. 2008 - modifică O.G. nr. 39/2005 
 - modifică L. nr. 328/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 303/2008 - M. Of. nr. 894/30 dec. 2008) 

 Modificări: 
 - L. nr. 303/2008  (M. Of. nr. 894/30 dec. 2008) - modifică art. I pct. 3 şi 4, art. II pct. 1; 
  introduce 6 pct. noi la art. I înaintea pct. 1, pct. 11 la art. I, pct. 41 la art. I, pct. 6 şi 7 la art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 5 

 O.U.G. nr. 8/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 188/2008 - M. Of. nr. 722/24 oct. 2008) 
M. Of. nr. 120/15 feb. 2008 - completează O.U.G. nr. 63/1999 

   
 O.U.G. nr. 10/2008 
 M. Of. nr. 131/20 feb. 2008 - modifică L. nr. 321/2006 
 - modifică L. nr. 299/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 190/2008 - M. Of. nr. 724/24 oct. 2008)   
 O.U.G. nr. 13/2008 



 
 M. Of. nr. 145/26 feb. 2008 - modifică L. nr. 51/2006 
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 - modifică L. nr. 241/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 204/2012 - M. Of. nr. 791/26 nov. 2012) 

 Modificări: 
 - L. nr. 204/2012  (M. Of. nr. 791/26 nov. 2012) - modifică art. I pct. 2, pct. 3, pct. 4, pct. 5, pct. 7, pct. 10, pct. 11, pct. 13, pct. 17, pct. 18, pct. 19, pct. 20, pct. 27, pct. 28,  
 
 art. II alin. (1), art. IV pct. 1, pct. 2, pct. 3, pct. 5, pct. 6, pct. 7, pct. 8, pct. 10, pct. 11, pct. 12, pct. 13, pct. 16, pct. 17, pct.  

pct. 29, pct. 30, pct. 31, pct. 32, pct. 33, pct. 34, pct. 35, pct. 371, pct. 42, pct. 44, pct. 45, pct. 46, pct. 47, pct. 48, pct. 49,  

 18, pct. 19, pct. 20, pct. 21, pct. 24, pct. 25, pct. 26, pct. 27, pct. 28; 
 introduce pct. 41, pct. 91, pct. 92, pct. 111, pct. 151, pct. 152, pct. 201, pct. 231, pct. 241, pct. 53 la art. I, pct.  
 
 

71, pct. 111-114, pct. 221, pct. 241 la art. IV 

 O.U.G. nr. 26/2008 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 268/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) 
M. Of. nr. 203/17 mar. 2008 - modifică L. nr. 295/2004 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 268/2008  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) - modifică şi completează art. I, art. II 

 O.U.G. nr. 28/2008 
 M. Of. nr. 217/21 mar. 2008 - modifică L. nr. 273/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 206/2008 - M. Of. nr. 734/30 oct. 2008)   
 O.U.G. nr. 29/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 86/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
M. Of. nr. 217/21 mar. 2008 - modifică O.U.G. nr. 78/2002 

   
 O.U.G. nr. 32/2008 
 M. Of. nr. 217/21 mar. 2008 - modifică L. nr. 67/2004 
 - modifică L. nr. 334/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 104/20 feb. 2009)   
 O.U.G. nr. 33/2008 
 M. Of. nr. 234/26 mar. 2008 - modifică O.U.G. nr. 156/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 231/2008 - M. Of. nr. 750/6 nov. 2008)   
 O.U.G. nr. 35/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 279/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) 
M. Of. nr. 236/27 mar. 2008 - modifică O.U.G. nr. 148/2007 

   
 O.U.G. nr. 38/2008 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 127/2009 - M. Of. nr. 294/6 mai 2009) 
M. Of. nr. 284/11 apr. 2008 - modifică L. nr. 59 (D. nr. 1250)/1934 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 127/2009  (M. Of. nr. 294/6 mai 2009) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 39/2008 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 163/2009 - M. Of. nr. 322/14 mai 2009) 
M. Of. nr. 284/11 apr. 2008 - modifică L. nr. 58 (D. nr. 1249)/1934 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 163/2009  (M. Of. nr. 322/14 mai 2009) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 43/2008 
 M. Of. nr. 308/21 apr. 2008 - modifică O.U.G. nr. 37/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 276/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008)   
 O.U.G. nr. 46/2008 
 M. Of. nr. 323/24 apr. 2008 - modifică L. nr. 303/2004   
 O.U.G. nr. 48/2008 
 M. Of. nr. 330/25 apr. 2008 - modifică O.G. nr. 94/1999 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 191/2008 - M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 191/2008  (M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) - modifică art. unic pct. 3 

 O.U.G. nr. 49/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 87/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
M. Of. nr. 330/25 apr. 2008 - modifică O.G. nr. 64/2001 

   
 O.U.G. nr. 52/2008 
 M. Of. nr. 333/30 apr. 2008 - completează L. nr. 26/1990 
 - modifică L. nr. 31/1990 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 284/2008 - M. Of. nr. 778/20 nov. 2008) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 284/2008  (M. Of. nr. 778/20 nov. 2008) - introduce pct. 31 şi 32 la art. I 

 O.U.G. nr. 57/2008 
 M. Of. nr. 358/9 mai 2008 - modifică L. nr. 114/1996 
 - modifică O.U.G. nr. 74/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 233/2008 - M. Of. nr. 750/6 nov. 2008)   
 O.U.G. nr. 59/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 271/2008 - M. Of. nr. 768/14 nov. 2008) 
M. Of. nr. 366/13 mai 2008 - modifică D.-L. nr. 118/1990 

   
 O.U.G. nr. 60/2008 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 38/2009 - M. Of. nr. 182/24 mar. 2009) 
M. Of. nr. 375/16 mai 2008 - modifică O.U.G. nr. 79/2002 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 38/2009  (M. Of. nr. 182/24 mar. 2009) - modifică art. I pct. 1, 2, 3 şi 6; 
 
 

 introduce pct. 21 la art. I 

 O.U.G. nr. 62/2008 



 
M. Of. nr. 392/23 mai 2008 - modifică L. nr. 247/2005 
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(Aprobată prin L. nr. 152/2009 - M. Of. nr. 308/11 mai 2009)    

 O.U.G. nr. 63/2008 
 M. Of. nr. 392/23 mai 2008 - completează O.G. nr. 41/1994 
 (Aprobată prin L. nr. 227/2008 - M. Of. nr. 738/31 oct. 2008)   
 O.U.G. nr. 66/2008 
 M. Of. nr. 409/30 mai 2008 - modifică L. nr. 215/2001 
 - modifică L. nr. 334/2006 
 - modifică L. nr. 35/2008 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 50/2009 - M. Of. nr. 190/26 mar. 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 50/2009  (M. Of. nr. 190/26 mar. 2009) - modifică titlul 

 O.U.G. nr. 70/2008 
 M. Of. nr. 425/6 iun. 2008 - modifică O.G. nr. 42/1997 
 - modifică L. nr. 290/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 42/2009 - M. Of. nr. 171/19 mar. 2009)   
 O.U.G. nr. 81/2008 
 M. Of. nr. 471/26 iun. 2008 - modifică O.U.G. nr. 19/2003 
 - modifică O.G. nr. 10/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 199/2009 - M. Of. nr. 390/9 iun. 2009)   
 O.U.G. nr. 84/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 68/2009 - M. Of. nr. 225/7 apr. 2009) 
M. Of. nr. 471/26 iun. 2008 - modifică L. nr. 350/2005 

   
 O.U.G. nr. 86/2008 
 M. Of. nr. 474/27 iun. 2008 - modifică L. nr. 448/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 207/2009 - M. Of. nr. 391/10 iun. 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 207/2009  (M. Of. nr. 391/10 iun. 2009) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 93/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 74/2011 - M. Of. nr. 403/8 iun. 2011) 
M. Of. nr. 484/30 iun. 2008 - modifică L. nr. 95/2006 

  
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 608/15 aug. 2008) - art. I pct. 26 

 
 - O.U.G. nr. 197/2008  (M. Of. nr. 824/8 dec. 2008) - modifică art. III alin. (1) şi (2) 

Modificări: 

 - L. nr. 228/2009  (M. Of. nr. 403/15 iun. 2009) - aprobă O.U.G. nr. 197/2008 
 
 

- O.U.G. nr. 8/2013  (M. Of. nr. 115/28 feb. 2013) - abrogă art. II 

 O.U.G. nr. 98/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 91/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
M. Of. nr. 630/29 aug. 2008 - modifică L. nr. 334/2006 

   
 O.U.G. nr. 102/2008 
 M. Of. nr. 639/5 sep. 2008 - modifică L. nr. 273/2004 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 49/2009 - M. Of. nr. 190/26 mar. 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 49/2009  (M. Of. nr. 190/26 mar. 2009) - introduce pct. 91 la art. I 

 O.U.G. nr. 104/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 27/2009 - M. Of. nr. 144/9 mar. 2009) 
M. Of. nr. 658/18 sep. 2008 - modifică O.U.G. nr. 59/2006 

   
 O.U.G. nr. 113/2008 
 M. Of. nr. 670/29 sep. 2008 - modifică O.U.G. nr. 156/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 147/2009 - M. Of. nr. 303/8 mai 2009)   
 O.U.G. nr. 116/2008 
 M. Of. nr. 673/30 sep. 2008 - modifică O.U.G. nr. 114/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 166/2009 - M. Of. nr. 331/19 mai 2009)   
 O.U.G. nr. 118/2008 
 M. Of. nr. 680/3 oct. 2008 - modifică L. nr. 17/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 148/2005 
 - modifică L. nr. 122/2006 
 - modifică L. nr. 448/2006 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 161/2009 - M. Of. nr. 322/14 mai 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 161/2009  (M. Of. nr. 322/14 mai 2009) - introduce art. V 

 O.U.G. nr. 119/2008 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 139/2009 - M. Of. nr. 311/12 mai 2009) 
M. Of. nr. 683/6 oct. 2008 - modifică O.G. nr. 22/2007 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 139/2009  (M. Of. nr. 311/12 mai 2009) - modifică art. I pct. 1 

 O.U.G. nr. 123/2008 
 M. Of. nr. 684/7 oct. 2008 - modifică O.G. nr. 58/1998 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 254/2009 - M. Of. nr. 462/3 iul. 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 254/2009  (M. Of. nr. 462/3 iul. 2009) - modifică art. I pct. 3 

 O.U.G. nr. 124/2008 
 M. Of. nr. 697/14 oct. 2008 - modifică O.G. nr. 62/1999 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 202/2009 - M. Of. nr. 391/10 iun. 2009) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 202/2009  (M. Of. nr. 391/10 iun. 2009) - modifică  şi completează art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 2 

 O.U.G. nr. 126/2008 
 M. Of. nr. 697/14 oct. 2008 - modifică L. nr. 76/2002 
 - modifică L. nr. 279/2005 
 - modifică L. nr. 72/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 55/2009 - M. Of. nr. 224/7 apr. 2009)   
 O.U.G. nr. 129/2008 
 M. Of. nr. 700/15 oct. 2008 - completează O.G. nr. 39/1996 
 (Aprobată prin L. nr. 146/2009 - M. Of. nr. 303/8 mai 2009)   
 O.U.G. nr. 130/2008 
 M. Of. nr. 711/20 oct. 2008 - modifică O.U.G. nr. 104/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 105/2001 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 125/2009 - M. Of. nr. 324/15 mai 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 125/2009  (M. Of. nr. 324/15 mai 2009) - modifică titlul, art. I, art. II 

 O.U.G. nr. 133/2008 
 M. Of. nr. 723/24 oct. 2008 - modifică O.G. nr. 64/1999 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 206/2009 - M. Of. nr. 393/10 iun. 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 206/2009  (M. Of. nr. 393/10 iun. 2009) - modifică anexa 

 O.U.G. nr. 137/2008 
 M. Of. nr. 745/4 nov. 2008 - modifică L. nr. 304/2004 
 - modifică L. nr. 247/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 100/2009 - M. Of. nr. 251/15 apr. 2009)   
 O.U.G. nr. 139/2008 
 M. Of. nr. 749/6 nov. 2008 - completează O.G. nr. 29/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 116/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 158/2009 - M. Of. nr. 331/19 mai 2009)   
 O.U.G. nr. 140/2008 
 M. Of. nr. 749/6 nov. 2008 - modifică O.U.G. nr. 45/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 153/2009 - M. Of. nr. 308/11 mai 2009)   
 O.U.G. nr. 141/2008 
 M. Of. nr. 749/6 nov. 2008 - modifică L. nr. 17/2007 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 189/2009 - M. Of. nr. 371/2 iun. 2009) 

 Modificări: 
 - L. nr. 189/2009  (M. Of. nr. 371/2 iun. 2009) - modifică titlul, art. I partea introductivă, pct. 1 devenit pct. 11, pct. 4, pct. 5, pct. 6, pct. 7 şi pct. 8; 
 
 

 introduce pct. 1, după pct. 1 care devine pct. 11, la art. I, pct. 12-111, pct. 21-25, pct. 31-33 la art. I 

 O.U.G. nr. 146/2008 
 M. Of. nr. 754/7 nov. 2008 - modifică O.U.G. nr. 195/2002   
 O.U.G. nr. 147/2008 
 M. Of. nr. 765/13 nov. 2008 - modifică L. nr. 21/1991 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 171/2009 - M. Of. nr. 321/14 mai 2009) 

 Modificări: 
 - L. nr. 171/2009  (M. Of. nr. 321/14 mai 2009) - modifică art. I pct. 2, 5 şi 6; 
 
 

 introduce pct. 61 la art. I 

 O.U.G. nr. 148/2008 
 M. Of. nr. 765/13 nov. 2008 - modifică D. nr. 92 (L. nr. 17)/1976 
 - modifică L. nr. 53/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 167/2009 - M. Of. nr. 321/14 mai 2009)   
 O.U.G. nr. 150/2008 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 122/2009 - M. Of. nr. 300/7 mai 2009) 
M. Of. nr. 809/3 dec. 2008 - modifică L. nr. 227/2006 

  
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 864/22 dec. 2008) - rectifică art. I pct.13 partea dispozitivă 

 
- L. nr. 122/2009  (M. Of. nr. 300/7 mai 2009) - modifică şi completează art. I 
Modificări: 

 
 
 O.U.G. nr. 153/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 188/2009 - M. Of. nr. 368/1 iun. 2009) 
M. Of. nr. 769/17 nov. 2008 - modifică L. nr. 360/2002 

   
 O.U.G. nr. 158/2008 
 M. Of. nr. 784/24 nov. 2008 - modifică L. nr. 247/2005 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 192/2009 - M. Of. nr. 365/1 iun. 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 192/2009  (M. Of. nr. 365/1 iun. 2009) - modifică art. II alin. (2) 

 O.U.G. nr. 164/2008 
 M. Of. nr. 808/3 dec. 2008 - modifică O.U.G. nr. 195/2005 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 226/2013 - M. Of. nr. 438/18 iul. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 226/2013  (M. Of. nr. 438/18 iul. 2013) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 166/2008 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 298/2009 - M. Of. nr. 645/1 oct. 2009) 
M. Of. nr. 789/25 nov. 2008 - modifică L. nr. 36/1995 

  
 Modificări: 



 
 - L. nr. 298/2009  (M. Of. nr. 645/1 oct. 2009) - modifică titlul, art. I partea introductivă; 
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 introduce pct. 2 şi 3 la art. I 

 O.U.G. nr. 170/2008 
 M. Of. nr. 792/26 nov. 2008 - modifică L. nr. 51/1993 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 137/2009 - M. Of. nr. 311/12 mai 2009)   
 O.U.G. nr. 174/2008 
 M. Of. nr. 795/27 nov. 2008 - modifică O.G. nr. 21/1992 
 - modifică L. nr. 190/1999 
 - modifică O.G. nr. 130/2000 
 - modifică L. nr. 449/2003 
 - modifică L. nr. 289/2004   
 O.U.G. nr. 175/2008 
 M. Of. nr. 801/28 nov. 2008 - modifică O.U.G. nr. 214/2000 
 - modifică H.G. nr. 1434/2003 
 - modifică H.G. nr. 1855/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 143/2009 - M. Of. nr. 307/11 mai 2009) 

 Modificări: 
 - L. nr. 143/2009  (M. Of. nr. 307/11 mai 2009) - modifică titlul; 
 
 

 introduce alin. (2) la art. I 

 O.U.G. nr. 177/2008 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 133/2009 - M. Of. nr. 299/7 mai 2009) 
M. Of. nr. 826/9 dec. 2008 - modifică O.G. nr. 15/1998 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 133/2009  (M. Of. nr. 299/7 mai 2009) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 181/2008 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 333/2009 - M. Of. nr. 790/19 nov. 2009) 
M. Of. nr. 809/3 dec. 2008 - modifică L. nr. 504/2002 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 333/2009  (M. Of. nr. 790/19 nov. 2009) - modifică art. I pct. 1, 3, 4, 8, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 62,  
 
  introduce pct. 221, 391, 421, 431, 471, 481, 482, 511, 521-523, 641, 671, 672 şi pct. 701 la art. I, art. I1; 

63, 64, 65, 67 şi 70, art. II alin. (1), (2), (3) şi (5); 

 
 

 abrogă art. II alin. (4) şi (6) 

 O.U.G. nr. 184/2008 
 M. Of. nr. 803/2 dec. 2008 - modifică O.G. nr. 69/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 69/2009 - M. Of. nr. 231/8 apr. 2009)   
 O.U.G. nr. 187/2008 
 M. Of. nr. 803/2 dec. 2008 - modifică L. nr. 122/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 85/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009)   
 O.U.G. nr. 188/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 134/2009 - M. Of. nr. 299/7 mai 2009) 
M. Of. nr. 814/4 dec. 2008 - modifică O.U.G. nr. 63/1999 

   
 O.U.G. nr. 193/2008 
 M. Of. nr. 825/8 dec. 2008 - modifică L. nr. 46/2008 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 193/2009 - M. Of. nr. 365/1 iun. 2009) 

 Modificări: 
 - L. nr. 193/2009  (M. Of. nr. 365/1 iun. 2009) - modifică art. unic pct. 1, 2 şi 4; 
 
 

 introduce pct. 11 la art. unic 

 O.U.G. nr. 195/2008 
 M. Of. nr. 825/8 dec. 2008 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 317/2004 
 - modifică L. nr. 567/2004 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 118/2009 - M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) 
- completează O.G. nr. 8/2007 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 118/2009  (M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) - modifică art. I, art. II, art. III; 
 

 abrogă art. IV pct. 1 
 completează art. I, art. II, art. III; 

 
 
 O.U.G. nr. 197/2008 
 M. Of. nr. 824/8 dec. 2008 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 93/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 228/2009 - M. Of. nr. 403/15 iun. 2009)   
 O.U.G. nr. 201/2008 
 M. Of. nr. 826/9 dec. 2008 - modifică O.G. nr. 136/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 165/2009 - M. Of. nr. 331/19 mai 2009) 
   
 O.U.G. nr. 203/2008 
 M. Of. nr. 824/8 dec. 2008 - modifică L. nr. 341/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 235/2009 - M. Of. nr. 405/15 iun. 2009)   
 O.U.G. nr. 204/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 79/2009 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009) 
M. Of. nr. 825/8 dec. 2008 - modifică O.G. nr. 3/2007 

   
 O.U.G. nr. 207/2008 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 264/2009 - M. Of. nr. 487/14 iul. 2009) 
M. Of. nr. 831/10 dec. 2008 - modifică L. nr. 248/2005 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 264/2009  (M. Of. nr. 487/14 iul. 2009) - modifică art. I pct. 1, 11, 13, 14, 16, 24, 25 şi 27, art. III alin. (1), (2) şi (3); 



 
 introduce art. III1 
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- O.U.G. nr. 107/2009  (M. Of. nr. 688/13 oct. 2009) - modifică art. III alin. (2)  

 - L. nr. 35/2010  (M. Of. nr. 157/11 mar. 2010) - aprobă O.U.G. nr. 107/2009 
 
 

- L. nr. 175/2013  (M. Of. nr. 343/11 iun. 2013) - abrogă art. III1, IV şi V 

 O.U.G. nr. 210/2008 
 M. Of. nr. 835/11 dec. 2008 - completează L. nr. 114/1996 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 310/2009 - M. Of. nr. 680/9 oct. 2009) 

 Modificări: 
 - L. nr. 310/2009  (M. Of. nr. 680/9 oct. 2009) - modifică art. unic pct. 1; 
  introduce pct. 41 la art. unic; 
 
 

 abrogă art. unic pct. 4 şi 6 

 O.U.G. nr. 214/2008 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008 - modifică L. nr. 50/1991 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 261/2009 - M. Of. nr. 493/16 iul. 2009) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 228/2008  (M. Of. nr. 3/5 ian. 2009) - abrogă art. VIII 
 - L. nr. 261/2009  (M. Of. nr. 493/16 iul. 2009) - la data de 17 oct. 2009, modifică art. I pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 30, 31, 34 şi 41, art. VII; 
 introduce pct. 31, 41-44, 51, 141-143, 181-183, 191, 221, 231, 232, 251, 261, 281, 301-304, 311,  
 

abrogă art. VIII 
331, 332, 341-343, 381-383, 411-414 la art. I, alin. (2) la art. II; 

 
- L. nr. 9/2013  (M. Of. nr. 121/5 mar. 2013) - respinge O.U.G. nr. 228/2008  

 
 O.U.G. nr. 216/2008 
 M. Of. nr. 848/17 dec. 2008 - modifică L. nr. 290/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 172/2009 - M. Of. nr. 321/14 mai 2009) 

 Modificări: 
 - L. nr. 172/2009  (M. Of. nr. 321/14 mai 2009) - modifică art. I pct. 2, 13, 15, 18, 20, 21; 
  introduce pct. 61, 151 şi 23 la art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 22 

 O.U.G. nr. 227/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 75/2011 - M. Of. nr. 403/8 iun. 2011) 
M. Of. nr. 2/5 ian. 2009 - modifică L. nr. 95/2006 

   

 2009 
 
 
 O.U.G. nr. 9/2009 
 M. Of. nr. 126/2 mar. 2009 - modifică O.U.G. nr. 195/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 8/2019 - M. Of. nr. 14/7 ian. 2019)   
 O.U.G. nr. 10/2009 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 183/2009 - M. Of. nr. 365/1 iun. 2009) 
M. Of. nr. 118/26 feb. 2009 - modifică O.G. nr. 27/2008 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 183/2009  (M. Of. nr. 365/1 iun. 2009) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 11/2009 
 M. Of. nr. 134/4 mar. 2009 - modifică L. nr. 33/2007 
 - modifică O.U.G. nr. 1/2007 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 303/2009 - M. Of. nr. 676/8 oct. 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 303/2009  (M. Of. nr. 676/8 oct. 2009) - modifică art. I pct. 29 

 O.U.G. nr. 15/2009 
 

(Aprobată prin L. nr. 308/2009 - M. Of. nr. 680/9 oct. 2009) 
M. Of. nr. 149/10 mar. 2009 - modifică O.U.G. nr. 68/2007 

   
 O.U.G. nr. 16/2009 
 M. Of. nr. 143/9 mar. 2009 - modifică L. nr. 305/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 263/2009 - M. Of. nr. 480/10 iul. 2009)   
 O.U.G. nr. 20/2009 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 38/2011 - M. Of. nr. 215/29 mar. 2011) 
M. Of. nr. 156/12 mar. 2009 - modifică O.U.G. nr. 30/2007 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 38/2011  (M. Of. nr. 215/29 mar. 2011) - modifică titlul, art. I, art.  II alin. (1), (3) şi (4) 

 O.U.G. nr. 26/2009 
 M. Of. nr. 181/24 mar. 2009 - modifică O.U.G. nr. 105/2001 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 245/2009 - M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 245/2009  (M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) - abrogă pct. 4 de la art. unic 

 O.U.G. nr. 27/2009 
 M. Of. nr. 183/24 mar. 2009 - modifică O.G. nr. 42/2004 
 - modifică H.G. nr. 130/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 257/2009 - M. Of. nr. 480/10 iul. 2009)   
 
 O.U.G. nr. 30/2009 
 M. Of. nr. 215/3 apr. 2009 - modifică O.U.G. nr. 80/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 255/2009 - M. Of. nr. 484/13 iul. 2009)   
 O.U.G. nr. 32/2009 
 M. Of. nr. 214/2 apr. 2009 - modifică L. nr. 263/2004 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 244/2009 - M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 244/2009  (M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) - modifică titlul şi art. unic 

 O.U.G. nr. 33/2009 



 
M. Of. nr. 226/7 apr. 2009 - completează L. nr. 86/2006 

 3519

 
(Aprobată cu modificări prin L. nr. 291/2009 - M. Of. nr. 645/1 oct. 2009)   

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 291/2009  (M. Of. nr. 645/1 oct. 2009) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 35/2009 
 M. Of. nr. 249/14 apr. 2009 - modifică O.G. nr. 119/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 94/2000 
 - modifică L. nr. 672/2002 
 - modifică L. nr. 1/2004 
 - modifică L. nr. 490/2004 
 - modifică L. nr. 495/2004 
 - modifică L. nr. 247/2005 
 - modifică O.U.G. nr. 1/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 30/2006 
 - modifică O.G. nr. 6/2007 
 - modifică H.G. nr. 833/2007 
 - modifică H.G. nr. 1344/2007 
 - modifică L. nr. 339/2007 
 - modifică O.G. nr. 10/2008 
 - modifică O.U.G. nr. 92/2008 
 - modifică H.G. nr. 611/2008 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 260/2009 - M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) 

 Modificări: 
 - L. nr. 260/2009  (M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) - modifică art. I pct. 1, pct. 2, art. IV pct. 1, art. IX pct. 1, art. XXII; 
 
 

 abrogă art. XII 

 O.U.G. nr. 36/2009 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 354/2009 - M. Of. nr. 781/16 nov. 2009) 
M. Of. nr. 259/21 apr. 2009 - modifică L. nr. 21/1991 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 354/2009  (M. Of. nr. 781/16 nov. 2009) - modifică art. I pct. 1, 2, 3 şi art. II; 
 
 

 introduce pct. 21, 22, 5, 6 şi 7 la art. I 

 O.U.G. nr. 38/2009 
 M. Of. nr. 269/24 apr. 2009 - modifică O.U.G. nr. 44/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 322/2009 - M. Of. nr. 721/26 oct. 2009)   
 O.U.G. nr. 39/2009 
 M. Of. nr. 281/29 apr. 2009 - completează L. nr. 138/2004 
 - modifică L. nr. 167/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 301/2009 - M. Of. nr. 676/8 oct. 2009)   
 O.U.G. nr. 40/2009 
 M. Of. nr. 286/30 apr. 2009 - modifică L. nr. 84/1995 
 - modifică L. nr. 128/1997 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 387/2009 - M. Of. nr. 898/22 dec. 2009) 

 Modificări: 
 - L. nr. 387/2009  (M. Of. nr. 898/22 dec. 2009) - modifică şi completează punctele I şi II 

 Abrogare 
 
 

- L. nr. 1/2011  (M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) - la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 

 O.U.G. nr. 41/2009 
 M. Of. nr. 286/30 apr. 2009 - modifică O.G. nr. 8/2008 
 - modifică O.G. nr. 10/2008 
 - modifică O.G. nr. 9/2008 
 - modifică O.G. nr. 17/2008 
 - modifică O.G. nr. 16/2008 
 - modifică O.G. nr. 13/2008 
 - modifică O.G. nr. 14/2008 
 - modifică O.G. nr. 15/2008 
 - modifică O.U.G. nr. 31/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 300/2009 - M. Of. nr. 676/8 oct. 2009)   
 O.U.G. nr. 43/2009 
 M. Of. nr. 330/19 mai 2009 - modifică O.U.G. nr. 19/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 63/2010 - M. Of. nr. 215/6 apr. 2010) 

 Modificări: 
 - L. nr. 63/2010  (M. Of. nr. 215/6 apr. 2010) - modifică art. I pct. 1, pct. 4; 
 
 

 introduce pct. 31, 51, 61 şi 62 la art. I 

 O.U.G. nr. 47/2009 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 342/2009 - M. Of. nr. 779/13 nov. 2009) 
M. Of. nr. 352/26 mai 2009 - modifică O.U.G. nr. 135/2007 

   
 O.U.G. nr. 48/2009 
 M. Of. nr. 354/27 mai 2009 - modifică L. nr. 82/1992 
 (Aprobată prin L. nr. 315/2009 - M. Of. nr. 692/14 oct. 2009)   
 O.U.G. nr. 55/2009 
 

(Aprobată prin L. nr. 316/2009 - M. Of. nr. 692/14 oct. 2009) 
M. Of. nr. 380/4 iun. 2009 - modifică L. nr. 33/2007 

   
 O.U.G. nr. 56/2009 
 

(Aprobată prin L. nr. 385/2009 - M. Of. nr. 890/18 dec. 2009) 
M. Of. nr. 381/4 iun. 2009 - completează L. nr. 304/2004 

   
 O.U.G. nr. 57/2009 
 M. Of. nr. 391/10 iun. 2009 - modifică L. nr. 416/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 4/2010 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2010) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022 prin L. nr. 196/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) 

 Abrogare 



 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 
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 Modificări: 
 

- O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
- O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 

 
- L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022  
- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023  

 
 O.U.G. nr. 59/2009 
 M. Of. nr. 439/26 iun. 2009 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 317/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 36/2011 - M. Of. nr. 204/24 mar. 2011) 

 Modificări: 
 - L. nr. 36/2011  (M. Of. nr. 204/24 mar. 2011) - modifică şi completează art. II; 
 
 

 modifică art. III 

 O.U.G. nr. 61/2009 
 M. Of. nr. 390/9 iun. 2009 - modifică L. nr. 24/2000 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 60/2010 - M. Of. nr. 215/6 apr. 2010) 

 Modificări: 
 - L. nr. 60/2010  (M. Of. nr. 215/6 apr. 2010) - modifică art. unic pct. 1, pct. 2, pct. 4; 
 
 

 introduce un nou pct. la art. unic, înaintea pct. 1 

 O.U.G. nr. 62/2009 
 M. Of. nr. 399/12 iun. 2009 - modifică O.U.G. nr. 12/1998 
 - modifică O.G. nr. 89/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 283/2013 - M. Of. nr. 677/4 nov. 2013)   
 O.U.G. nr. 65/2009 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 334/2009 - M. Of. nr. 778/13 nov. 2009) 
M. Of. nr. 412/17 iun. 2009 - modifică O.G. nr. 85/2004 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 334/2009  (M. Of. nr. 778/13 nov. 2009) - modifică art. I pct. 9 

 O.U.G. nr. 66/2009 
 M. Of. nr. 420/19 iun. 2009 - modifică O.U.G. nr. 217/2008 
  (Aprobată prin L. nr. 35/2011 - M. Of. nr. 207/25 mar. 2011) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 329/2009  (M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) - introduce alin. (2) la art.II 

 O.U.G. nr. 69/2009 
 M. Of. nr. 419/18 iun. 2009 - modifică L. nr. 95/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 91/2010 - M. Of. nr. 348/26 mai 2010) 

 Modificări: 
 - L. nr. 91/2010  (M. Of. nr. 348/26 mai 2010) - modifică art. I pct. 11, pct. 4; 
 
 

 introduce pct. 1 la art. I, înaintea pct. 1 care devine pct. 11 

 O.U.G. nr. 70/2009 
 M. Of. nr. 444/29 iun. 2009 - modifică O.G. nr. 24/1992 
 - modifică L. nr. 117/1999 
 - modifică L. nr. 139/2000 
 - modifică O.G. nr. 128/2000 
 - modifică O.G. nr. 83/2001 
 - modifică L. nr. 481/2004 
 - modifică H.G. nr. 878/2005 
 

(Aprobată prin L. nr. 8/2010 - M. Of. nr. 22/12 ian. 2010) 
- modifică L. nr. 307/2006 

  
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 607/3 sep. 2009) - rectifică anexa nr. 1 

 O.U.G. nr. 73/2009 
 M. Of. nr. 432/24 iun. 2009 - modifică O.G. nr. 42/2004 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 374/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 374/2009  (M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 75/2009 
 M. Of. nr. 442/29 iun. 2009 - modifică O.U.G. nr. 146/2002 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 361/2009 - M. Of. nr. 800/24 nov. 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 361/2009  (M. Of. nr. 800/24 nov. 2009) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 76/2009 
 

(Aprobată prin L. nr. 382/2009 - M. Of. nr. 870/14 dec. 2009) 
M. Of. nr. 444/29 iun. 2009 - modifică O.U.G. nr. 198/2005 

   
 O.U.G. nr. 80/2009 
 M. Of. nr. 449/30 iun. 2009 - modifică O.G. nr. 39/1996 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 44/2010 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2010) 

 Modificări: 
 - L. nr. 44/2010  (M. Of. nr. 200/30 mar. 2010) - modifică art. I pct. 1, 5, 7, 8, 9, 15, 24, 28, 29, 31, 33 şi 34; 
 
 

 introduce pct. 251, 301 şi 331 la art. I 

 O.U.G. nr. 81/2009 
 

(Aprobată prin L. nr. 45/2010 - M. Of. nr. 187/24 mar. 2010) 
M. Of. nr. 451/30 iun. 2009 - modifică L. nr. 597/2001 

   
 O.U.G. nr. 84/2009 
 M. Of. nr. 452/1 iul. 2009 - modifică L. nr. 341/2004 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 391/2009 - M. Of. nr. 921/29 dec. 2009) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 391/2009  (M. Of. nr. 921/29 dec. 2009) - modifică titlul, art. unic 

 O.U.G. nr. 85/2009 
 M. Of. nr. 452/1 iul. 2009 - modifică O.U.G. nr. 116/2006 



 
(Aprobată prin L. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2010) 
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 O.U.G. nr. 87/2009 
 

(Aprobată prin L. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 144/4 mar. 2010) 
M. Of. nr. 452/1 iul. 2009 - modifică O.U.G. nr. 94/2008 

   
 O.U.G. nr. 88/2009 
 M. Of. nr. 452/1 iul. 2009 - modifică L. nr. 95/2006 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 165/2010 - M. Of. nr. 501/20 iul. 2010) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 165/2010  (M. Of. nr. 501/20 iul. 2010) - introduce pct. 11-13 la art. I 

 O.U.G. nr. 91/2009 
 M. Of. nr. 457/1 iul. 2009 - modifică L. nr. 273/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 176/2008 
 - modifică O.U.G. nr. 23/2009 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 96/2011 - M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) 

 Modificări: 
 - L. nr. 96/2011  (M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) - modifică art. IV; 
 
 

 abrogă art. II 

 O.U.G. nr. 95/2009 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 98/2011 - M. Of. nr. 429/20 iun. 2011) 
M. Of. nr. 608/3 sep. 2009 - modifică L. nr. 370/2004 

  
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 658/3 oct. 2009) - rectifică art. I pct. 1 

 Modificări: 
 - L. nr. 98/2011  (M. Of. nr. 429/20 iun. 2011) - modifică art. I pct. 4, 19, 25, 26, 27, 28, 29 şi 35; 
 
 

 introduce pct. 321 la art. I 

 O.U.G. nr. 96/2009 
 

(Aprobată prin L. nr. 89/2011 - M. Of. nr. 411/10 iun. 2011) 
M. Of. nr. 612/9 sep. 2009 - completează O.U.G. nr. 30/2007 

   
 O.U.G. nr. 103/2009 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 62/2012 - M. Of. nr. 247/12 apr. 2012) 
M. Of. nr. 656/2 oct. 2009 - modifică L. nr. 3/2000 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 62/2012  (M. Of. nr. 247/12 apr. 2012) - modifică art. I pct. 2; 
 
 

introduce pct. 11 şi 21 la art. I 

 O.U.G. nr. 104/2009 
 M. Of. nr. 669/7 oct. 2009 - modifică L. nr. 95/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 208/2013 - M. Of. nr. 397/2 iul. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 208/2013  (M. Of. nr. 397/2 iul. 2013) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 107/2009 
 M. Of. nr. 688/13 oct. 2009 - modifică O.U.G. nr. 207/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 35/2010 - M. Of. nr. 157/11 mar. 2010)   
 O.U.G. nr. 108/2009 
 M. Of. nr. 688/13 oct. 2009 - modifică O.U.G. nr. 59/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 62/2010 - M. Of. nr. 222/8 apr. 2010)   

 2010 
 
 
 O.U.G. nr. 3/2010 
 M. Of. nr. 114/19 feb. 2010 - modifică L. nr. 107/1996 
 - modifică O.U.G. nr. 107/2002 
 - modifică H.G. nr. 1176/2005 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 146/2010 - M. Of. nr. 497/19 iul. 2010) 

 Modificări: 
 - L. nr. 146/2010  (M. Of. nr. 497/19 iul. 2010) - modifică art. I pct. 53; 
 
 

 introduce pct. 411 la art. I, art. II1 şi II2 

 O.U.G. nr. 6/2010 
 M. Of. nr. 100/15 feb. 2010 - modifică L. nr. 143/2000 
 - completează L. nr. 339/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 92/2010 - M. Of. nr. 348/26 mai 2010)   
 O.U.G. nr. 7/2010 
 M. Of. nr. 136/1 mar. 2010 - modifică O.U.G. nr. 189/2002 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 20/2013 - M. Of. nr. 125/7 mar. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 20/2013  (M. Of. nr. 125/7 mar. 2013) - completează art. I 

 O.U.G. nr. 12/2010 
 M. Of. nr. 136/1 mar. 2010 - modifică O.U.G. nr. 194/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 115/2010 - M. Of. nr. 429/25 iun. 2010)   
 O.U.G. nr. 14/2010 
 M. Of. nr. 142/4 mar. 2010 - modifică L. nr. 152/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 123/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010)   
 O.U.G. nr. 15/2010 
 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 167/2010 - M. Of. nr. 504/20 iul. 2010) 

M. Of. nr. 192/26 mar. 2010 - modifică O.U.G. nr. 196/2005 
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 Modificări: 
 
 

- L. nr. 167/2010  (M. Of. nr. 504/20 iul. 2010) - modifică titlul şi articolul unic 

 O.U.G. nr. 16/2010 
 M. Of. nr. 147/5 mar. 2010 - modifică O.U.G. nr. 105/2001 
 - modifică L. nr. 46/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 116/2010 - M. Of. nr. 429/25 iun. 2010)   
 O.U.G. nr. 17/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 100/2011 - M. Of. nr. 426/17 iun. 2011) 
M. Of. nr. 147/5 mar. 2010 - completează L. nr. 247/2005 

  
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 160/2017  (M. Of. nr. 248/11 apr. 2017) - soluția legislativă cuprinsă în articol unic care exclude aplicarea prevederilor titlului XI al Legii nr. 247/2005 în privinţa  
 
 

persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier agricol în perioada 1 ianuarie—4 martie 2010 

 O.U.G. nr. 19/2010 
 M. Of. nr. 170/16 mar. 2010 - modifică O.U.G. nr. 74/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 149/2010 - M. Of. nr. 490/16 iul. 2010)   
 O.U.G. nr. 20/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 144/2010 - M. Of. nr. 496/19 iul. 2010) 
M. Of. nr. 183/23 mar. 2010 - modifică O.G. nr. 36/2007 

   
 O.U.G. nr. 25/2010 
 M. Of. nr. 211/2 apr. 2010 - modifică O.G. nr. 58/1998 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 282/2013 - M. Of. nr. 677/4 nov. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 282/2013  (M. Of. nr. 677/4 nov. 2013) - modifică art. I şi IV 

 O.U.G. nr. 26/2010 
 M. Of. nr. 208/1 apr. 2010 - modifică L. nr. 656/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 99/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 53/2008 
 - modifică H.G. nr. 594/2008 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 231/2010 - M. Of. nr. 826/10 dec. 2010) 

 Modificări: 
 - L. nr. 231/2010  (M. Of. nr. 826/10 dec. 2010) - modifică art. I pct. 36; 
  introduce un nou pct. la art. I înainte de pct. 1, pct. 81, 101, 121, 122, 131, 132, 151-157, 281, 282, 291,  
 
 

301, 321, 322, 381 la art. I, art. III1 

 O.U.G. nr. 27/2010 
 M. Of. nr. 230/12 apr. 2010 - modifică O.U.G. nr. 79/2008 
 - modifică L. nr. 203/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 148/2010 - M. Of. nr. 490/16 iul. 2010)   
 O.U.G. nr. 30/2010 
 M. Of. nr. 243/16 apr. 2010 - modifică O.U.G. nr. 60/2009 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 187/2010 - M. Of. nr. 695/18 oct. 2010) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 187/2010  (M. Of. nr. 695/18 oct. 2010) - modifică art. I pct. 1 şi 2 

 O.U.G. nr. 32/2010 
 M. Of. nr. 278/28 apr. 2010 - modifică O.U.G. nr. 34/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 47/2011 - M. Of. nr. 245/7 apr. 2011)   
 O.U.G. nr. 33/2010 
 M. Of. nr. 243/16 apr. 2010 - modifică L. nr. 152/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 143/2010 - M. Of. nr. 496/19 iul. 2010)   
 O.U.G. nr. 35/2010 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 186/2010 - M. Of. nr. 694/18 oct. 2010) 
M. Of. nr. 239/15 apr. 2010 - modifică O.U.G. nr. 19/2006 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 186/2010  (M. Of. nr. 694/18 oct. 2010) - modifică art. unic pct. 2 

 O.U.G. nr. 36/2010 
 M. Of. nr. 268/26 apr. 2010 - modifică O.U.G. nr. 158/2005 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 183/2015 - M. Of. nr. 496/7 iul. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 183/2015  (M. Of. nr. 496/7 iul. 2015) - modifică art. I pct. 1; 
 
 

abrogă art. I pct. 15, art. III 

 O.U.G. nr. 43/2010 
 M. Of. nr. 316/13 mai 2010 - modifică L. nr. 31/1990 
 - modifică L. nr. 17/2000 
 - modifică O.G. nr. 99/2000 
 - modifică L. nr. 422/2001 
 - modifică L. nr. 244/2002 
 - modifică H.G. nr. 1134/2002 
 - modifică O.G. nr. 25/2006 
 - modifică L. nr. 13/2007 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 99/2011 - M. Of. nr. 443/24 iun. 2011) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 99/2011  (M. Of. nr. 443/24 iun. 2011) - modifică art. III pct. 1 

 O.U.G. nr. 48/2010 
 M. Of. nr. 384/10 iun. 2010 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 162/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 135/2015 - M. Of. nr. 403/9 iun. 2015)   
 O.U.G. nr. 52/2010 
 M. Of. nr. 425/24 iun. 2010 - modifică O.U.G. nr. 196/2008 



 
(Aprobată prin L. nr. 5/2011 - M. Of. nr. 158/4 mar. 2011) 
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 O.U.G. nr. 57/2010 
 M. Of. nr. 436/29 iun. 2010 - completează L. nr. 500/2002 
 - completează L. nr. 273/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 184/16 mar. 2011)   
 O.U.G. nr. 58/2010 
 M. Of. nr. 431/28 iun. 2010 - modifică L. nr. 142/1998 
 - modifică L. nr. 571/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 8/2009 
  (Aprobată prin L. nr. 279/2010 - M. Of. nr. 878/28 dec. 2010) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2010  (M. Of. nr. 638/10 sep. 2010) - modifică art. III 
 - O.U.G. nr. 117/2010  (M. Of. nr. 891/30 dec. 2010) - modifică art. II, art. III alin. (13) şi (27); 
 abrogă la 1 ianuarie 2011 art. III alin. (14); 
 

bugetului asigurărilor sociale de stat” din cuprinsul art. III se înlocuieşte cu sintagma „de 5 ori câştigul salarial mediu brut  
sintagma „de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea  

 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat"  

- O.U.G. nr. 17/2011  (M. Of. nr. 145/28 feb. 2011) - modifică art. III alin. (25)  
- L. nr. 94/2011  (M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 82/2010 şi modifică art. III alin. (2)  
- O.U.G. nr. 125/2011  (M. Of. nr. 938/30 dec. 2011) - abrogă art. III, la data de 1 iulie 2012  

 
 O.U.G. nr. 60/2010 
 M. Of. nr. 443/1 iul. 2010 - modifică O.U.G. nr. 63/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 269/2010 - M. Of. nr. 870/27 dec. 2010)   
 O.U.G. nr. 62/2010 
 M. Of. nr. 446/1 iul. 2010 - modifică L. nr. 247/2005 
  - modifică L. nr. 221/2009 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 1354/2010  (M. Of. nr. 761/15 nov. 2010) - art. I pct. 1, art. II 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 1354/2010  (M. Of. nr. 761/15 nov. 2010) - suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. I pct. 1 şi art. II (termenul se împlineşte la data de 30 dec. 2010),  
 

- L. nr. 117/2012  (M. Of. nr. 456/6 iul. 2012) - modifică art. III 
după care operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie 

 
 
 O.U.G. nr. 63/2010 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 13/2011 - M. Of. nr. 179/14 mar. 2011) 
M. Of. nr. 450/2 iul. 2010 - modifică L. nr. 273/2006 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 13/2011  (M. Of. nr. 179/14 mar. 2011) - modifică şi completează art. I, art. II şi anexa 
 
 - O.U.G. nr. 8/2012  (M. Of. nr. 226/4 apr. 2012) - modifică art. III alin. (2); 

- O. nr. 234/2698/2011  (M. Of. nr. 777/3 nov. 2011) - revizuieşte Tabelul 2 

 
- L. nr. 157/2012  (M. Of. nr. 680/1 oct. 2012) - aprobă O.U.G. nr. 8/2012 

 suspendă prevederile art. VII până la data de 31 decembrie 2012 
 

- O.U.G. nr. 41/2013  (M. Of. nr. 274/15 mai 2013) - suspendă aplicarea art. VII până la 31 decembrie 2013, inclusiv  
 - L. nr. 274/2013  (M. Of. nr. 652/23 oct. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 41/2013 
 - O.U.G. nr. 8/2014  (M. Of. nr. 151/28 feb. 2014) - prevederile art. VII se suspendă până la 31 decembrie 2014, inclusiv 
 - O.U.G. nr. 58/2014  (M. Of. nr. 711/29 sep. 2014) - modifică art. III alin. (2); 
 modifică şi completează anexa 
 

 completează anexa; 
- O.U.G. nr. 41/2015  (M. Of. nr. 733/30 sep. 2015) - modifică art. III alin. (5) şi (8)-(11); 

 
 abrogă art. III alin. (4)  

- O.U.G. nr. 2/2017  (M. Of. nr. 16/6 ian. 2017) - introduce alin. (81) la art. III  
- L. nr. 217/2018  (M. Of. nr. 664/31 iul. 2018) - modifică art. III alin. (2)  

 
 O.U.G. nr. 64/2010 
 M. Of. nr. 451/2 iul. 2010 - modifică L. nr. 7/1996 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 133/2012 - M. Of. nr. 506/24 iul. 2012) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - modifică, la data de 1 oct. 2011, art. II partea introductivă 

 O.U.G. nr. 65/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 7/2011 - M. Of. nr. 159/4 mar. 2011) 
M. Of. nr. 446/1 iul. 2010 - modifică L. nr. 152/1998 

   
 O.U.G. nr. 67/2010 
 M. Of. nr. 449/2 iul. 2010 - modifică L. nr. 126/1995 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 267/2010 - M. Of. nr. 870/27 dec. 2010) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 267/2010  (M. Of. nr. 870/27 dec. 2010) - modifică art. I partea introductivă, pct. 1, pct. 2 şi pct. 5, art. II 

 O.U.G. nr. 74/2010 
 M. Of. nr. 448/1 iul. 2010 - modifică L. nr. 132/1999 
 - modifică O.G. nr. 62/1999 
 - modifică O.G. nr. 57/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 11/2021 - M. Of. nr. 226/5 mar. 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 11/2021  (M. Of. nr. 226/5 mar. 2021) - modifică art. I pct. 2, art. I pct. 3, art. I pct. 5, art. III pct. 3, art. III pct. 4, art. V alin. (3) și art. VII alin. (1) și (2) 

 O.U.G. nr. 75/2010 
 M. Of. nr. 459/6 iul. 2010 - modifică L. nr. 21/1996 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 149/2011 - M. Of. nr. 490/11 iul. 2011) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 549/5 aug. 2010) - rectifică art. I pct. 24 

 Modificări: 
 - L. nr. 149/2011  (M. Of. nr. 490/11 iul. 2011) - modifică art. I pct. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50,  
 52, 53, 54, 57 şi art. III; 
  introduce pct. 131-133, 171, 401, 491 la art. I 
 

(M. Of. nr. 511/19 iul. 2011) - rectifică art. I pct. 33 
Rectificare: 

 
(M. Of. nr. 563/8 aug. 2011) - rectifică art. I pct. 40  

 
 O.U.G. nr. 78/2010 
 M. Of. nr. 614/31 aug. 2010 - modifică L. nr. 118/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 103/2011 - M. Of. nr. 426/17 iun. 2011) 
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 O.U.G. nr. 82/2010 
 M. Of. nr. 638/10 sep. 2010 - modifică L. nr. 571/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 58/2010 
 - modifică H.G. nr. 791/2010 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 94/2011 - M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 94/2011  (M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) - modifică art. II 

 O.U.G. nr. 84/2010 
 M. Of. nr. 654/22 sep. 2010 - modifică L. nr. 448/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 136/2012 - M. Of. nr. 505/23 iul. 2012) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 136/2012  (M. Of. nr. 505/23 iul. 2012) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 85/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 2/2011 - M. Of. nr. 158/4 mar. 2011) 
M. Of. nr. 654/22 sep. 2010 - modifică O.U.G. nr. 116/2009 

   
 O.U.G. nr. 90/2010 
 M. Of. nr. 674/4 oct. 2010 - modifică L. nr. 31/1990 
 (Aprobată prin L. nr. 34/2011 - M. Of. nr. 205/24 mar. 2011)   
 O.U.G. nr. 92/2010 
 M. Of. nr. 752/11 nov. 2010 - modifică O.U.G. nr. 9/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 20/2011 - M. Of. nr. 184/16 mar. 2011)   
 O.U.G. nr. 96/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 205/24 mar. 2011) 
M. Of. nr. 769/17 nov. 2010 - completează O.U.G. nr. 37/2008 

   
 O.U.G. nr. 99/2010 
 M. Of. nr. 766/16 nov. 2010 - modifică O.U.G. nr. 79/2009 
 - modifică L. nr. 329/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 67/2011 - M. Of. nr. 329/12 mai 2011)   
 O.U.G. nr. 100/2010 
 M. Of. nr. 770/17 nov. 2010 - modifică O.G. nr. 63/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 21/2011 - M. Of. nr. 184/16 mar. 2011)   
 O.U.G. nr. 102/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 66/2011 - M. Of. nr. 329/12 mai 2011) 
M. Of. nr. 810/3 dec. 2010 - modifică L. nr. 407/2006 

   
 O.U.G. nr. 106/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 45/2011 - M. Of. nr. 245/7 apr. 2011) 
M. Of. nr. 825/9 dec. 2010 - modifică O.U.G. nr. 107/2002 

   
 O.U.G. nr. 107/2010 
 M. Of. nr. 830/10 dec. 2010 - modifică L. nr. 95/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 217/2013 - M. Of. nr. 401/3 iul. 2013) 

 Modificări: 
 - L. nr. 217/2013  (M. Of. nr. 401/3 iul. 2013) - modifică art. I pct. 5; 
 
 

abrogă art. I pct. 7 

 O.U.G. nr. 108/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 102/2011 - M. Of. nr. 426/17 iun. 2011) 
M. Of. nr. 830/10 dec. 2010 - modifică L. nr. 76/2002 

   
 O.U.G. nr. 109/2010 
 M. Of. nr. 846/16 dec. 2010 - modifică L. nr. 304/2004 
 - modifică L. nr. 247/2005 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 396/6 iun. 2011) 
- modifică O.U.G. nr. 34/2009 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 70/2011  (M. Of. nr. 396/6 iun. 2011) - modifică art. II; 
 
 

introduce pct. 3 la art. I 

 O.U.G. nr. 110/2010 
 M. Of. nr. 853/20 dec. 2010 - modifică O.U.G. nr. 118/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 180/2011 - M. Of. nr. 733/19 oct. 2011)   
 O.U.G. nr. 112/2010 
 M. Of. nr. 849/17 dec. 2010 - modifică L. nr. 152/1998 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 159/2011 - M. Of. nr. 504/15 iul. 2011) 

 Modificări: 
 - L. nr. 159/2011  (M. Of. nr. 504/15 iul. 2011) - modifică art. III; 
 
 

 introduce 5 liniuţe la art. I, înaintea pct. 1, pct. 11 la art. I 

 O.U.G. nr. 114/2010 
 M. Of. nr. 851/20 dec. 2010 - modifică L. nr. 218/2005 
 - completează O.U.G. nr. 74/2009 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 95/2011 - M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 95/2011  (M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) - modifică art. I pct. 4 

 O.U.G. nr. 115/2010 
 M. Of. nr. 862/22 dec. 2010 - modifică O.U.G. nr. 196/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 64/2011 - M. Of. nr. 329/12 mai 2011)   
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 O.U.G. nr. 116/2010 
 M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 - modifică O.G. nr. 41/1994 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 146/2011 - M. Of. nr. 493/11 iul. 2011) 

 Modificări: 
 - L. nr. 146/2011  (M. Of. nr. 493/11 iul. 2011) - modifică art. I pct. 4, pct. 5 şi art. II alin. (1) şi (2) 
 
 
 O.U.G. nr. 117/2010 
 M. Of. nr. 891/30 dec. 2010 - completează L. nr. 678/2001 
 - modifică L. nr. 76/2002 
 - modifică H.G. nr. 174/2002 
 - modifică L. nr. 346/2002 
 - modifică L. nr. 571/2003 
 - modifică O.G. nr. 92/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 158/2005 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică L. nr. 200/2006 
 - modifică H.G. nr. 1850/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 77/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 58/2010 
 - modifică L. nr. 263/2010 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 303/2013 - M. Of. nr. 709/19 nov. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 303/2013  (M. Of. nr. 709/19 nov. 2013) - modifică anexa nr. 1 

 O.U.G. nr. 120/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 81/2011 - M. Of. nr. 413/14 iun. 2011) 
M. Of. nr. 888/30 dec. 2010 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 

   
 O.U.G. nr. 121/2010 
 M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 - modifică L. nr. 500/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 146/2002 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 125/2011 - M. Of. nr. 433/21 iun. 2011) 

 Modificări: 
 - L. nr. 125/2011  (M. Of. nr. 433/21 iun. 2011) - modifică art. I pct. 1; 
 
 

 introduce un nou pct. la art. I, înaintea pct. 1, pct. 11 la art. I 

 O.U.G. nr. 124/2010 
 M. Of. nr. 893/30 dec. 2010 - modifică O.G. nr. 69/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 144/2011 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2011)   
 O.U.G. nr. 125/2010 
 M. Of. nr. 888/30 dec. 2010 - modifică L. nr. 268/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 70/2010 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 118/2011 - M. Of. nr. 429/20 iun. 2011) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 118/2011  (M. Of. nr. 429/20 iun. 2011) - introduce pct. 21 la art. I 

 O.U.G. nr. 126/2010 
 M. Of. nr. 888/30 dec. 2010 - modifică O.U.G. nr. 114/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 79/2011 - M. Of. nr. 413/14 iun. 2011)   
 O.U.G. nr. 127/2010 
 M. Of. nr. 898/31 dec. 2010 - modifică L. nr. 82/1993 
 - modifică O.G. nr. 27/1996 
 - modifică O.U.G. nr. 23/2008 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 216/2013 - M. Of. nr. 402/4 iul. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 216/2013  (M. Of. nr. 402/4 iul. 2013) - modifică art. I şi art. II 

 O.U.G. nr. 128/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 60/2011 - M. Of. nr. 329/12 mai 2011) 
M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 - modifică O.U.G. nr. 202/2008 

   
 O.U.G. nr. 129/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 172/2011 - M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) 
M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 - modifică O.G. nr. 41/1998 

   
 O.U.G. nr. 130/2010 
 M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 - modifică L. nr. 266/2008 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 215/2012 - M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 18/2011  (M. Of. nr. 145/28 feb. 2011) - modifică art. II alin. (1); 
 

- L. nr. 215/2012  (M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) - modifică art. I pct. 2 
 introduce alin. (11) şi (12) la art. II 

 
- L. nr. 19/2013  (M. Of. nr. 125/7 mar. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 18/2011  

 
 O.U.G. nr. 131/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 82/2011 - M. Of. nr. 411/10 iun. 2011) 
M. Of. nr. 893/30 dec. 2010 - modifică O.G. nr. 39/1996 

   
 O.U.G. nr. 132/2010 
 M. Of. nr. 898/31 dec. 2010 - modifică L. nr. 132/1999 
 - modifică O. nr. 1455/5122/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 143/2015 - M. Of. nr. 440/19 iun. 2015)   
 O.U.G. nr. 133/2010 
 M. Of. nr. 893/30 dec. 2010 - modifică L. nr. 95/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 191/2013 - M. Of. nr. 397/2 iul. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 191/2013  (M. Of. nr. 397/2 iul. 2013) - modifică şi completează art. I 
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 2011 
 
 
 O.U.G. nr. 2/2011 
 M. Of. nr. 79/31 ian. 2011 - modifică L. nr. 277/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 111/2011 - M. Of. nr. 428/20 iun. 2011) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2018 prin L. nr. 196/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) 

 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2018 

Abrogare 

 Modificări: 
 

- O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2021 
- O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2019 

 
- L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022  
- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023  

 
 O.U.G. nr. 7/2011 
 M. Of. nr. 111/11 feb. 2011 - modifică L. nr. 350/2001 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 190/2013 - M. Of. nr. 418/10 iul. 2013) 

 Modificări: 
 - O.G. nr. 9/2013  (M. Of. nr. 57/25 ian. 2013) - prorogă termenul de la art. V până la 31 decembrie 2015 
 - L. nr. 151/2013  (M. Of. nr. 254/8 mai 2013) - aprobă O.G. nr. 9/2013 
 - L. nr. 190/2013  (M. Of. nr. 418/10 iul. 2013) - modifică şi completează art. I; 
 modifică art. II , art. V, art. VII; 
 

- O.U.G. nr. 51/2018  (M. Of. nr. 520/25 iun. 2018) - prorogă termenul prevăzut la art. V până la data de 31 decembrie 2023 
abrogă art. III şi art. IV 

 
- L. nr. 277/2018  (M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 51/2018  

 
 O.U.G. nr. 8/2011 
 M. Of. nr. 109/11 feb. 2011 - completează O.G. nr. 43/1997 
 (Aprobată prin L. nr. 33/2012 - M. Of. nr. 181/21 mar. 2012)   
 O.U.G. nr. 9/2011 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 123/2011 - M. Of. nr. 433/21 iun. 2011) 
M. Of. nr. 107/10 feb. 2011 - modifică L. nr. 126/1995 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 123/2011  (M. Of. nr. 433/21 iun. 2011) - modifică art. I pct. 2 

 O.U.G. nr. 10/2011 
 M. Of. nr. 113/14 feb. 2011 - modifică L. nr. 51/1995 
 (Aprobată prin L. nr. 26/2013 - M. Of. nr. 126/7 mar. 2013)   
 O.U.G. nr. 11/2011 
 

(Aprobată prin L. nr. 184/2011 - M. Of. nr. 733/19 oct. 2011) 
M. Of. nr. 111/11 feb. 2011 - modifică L. nr. 329/2009 

   
 O.U.G. nr. 12/2011 
 M. Of. nr. 114/15 feb. 2011 - modifică O.G. nr. 43/2000 
 - modifică L. nr. 182/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 9/2001 
 - modifică L. nr. 422/2001 
 - modifică L. nr. 334/2002 
 - modifică L. nr. 120/2006 
 - modifică L. nr. 329/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 179/2011 - M. Of. nr. 730/17 oct. 2011)   
 O.U.G. nr. 13/2011 
 M. Of. nr. 114/15 feb. 2011 - modifică O.G. nr. 64/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 169/2011 - M. Of. nr. 730/17 oct. 2011)   
 O.U.G. nr. 15/2011 
 M. Of. nr. 153/2 mar. 2011 - modifică O.U.G. nr. 63/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 135/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 108/2011 - M. Of. nr. 428/20 iun. 2011)   
 O.U.G. nr. 18/2011 
 

(Aprobată prin L. nr. 19/2013 - M. Of. nr. 125/7 mar. 2013) 
M. Of. nr. 145/28 feb. 2011 - modifică O.U.G. nr. 130/2010 

   
 O.U.G. nr. 19/2011 
 M. Of. nr. 146/28 feb. 2011 - modifică O.U.G. nr. 79/2002 
 - modifică L. nr. 504/2002 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 67/2013 - M. Of. nr. 176/1 apr. 2013) 
- modifică O.U.G. nr. 22/2009 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 67/2013  (M. Of. nr. 176/1 apr. 2013) - modifică art. II; 
 

abrogă art. I 
modifică şi completează art. III; 

 
 
 O.U.G. nr. 23/2011 
 M. Of. nr. 168/9 mar. 2011 - modifică O.U.G. nr. 34/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 14/2012 - M. Of. nr. 20/10 ian. 2012)   
 O.U.G. nr. 25/2011 
 M. Of. nr. 202/23 mar. 2011 - modifică O.U.G. nr. 74/2009 
 - modifică L. nr. 74/2010 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 147/2011 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2011) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 147/2011  (M. Of. nr. 482/7 iul. 2011) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 28/2011 
 

(Aprobată prin L. nr. 175/2011 - M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) 
M. Of. nr. 210/25 mar. 2011 - completează O.U.G. nr. 105/2010 
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 O.U.G. nr. 30/2011 
 M. Of. nr. 205/24 mar. 2011 - completează O.G. nr. 86/2003 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 177/2011 - M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 177/2011  (M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) - modifică titlul 

 O.U.G. nr. 32/2011 
 M. Of. nr. 210/25 mar. 2011 - modifică L. nr. 95/2006 
 - completează O.U.G. nr. 162/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 237/2011 - M. Of. nr. 864/8 dec. 2011) 
   
 O.U.G. nr. 33/2011 
 M. Of. nr. 235/4 apr. 2011 - modifică O.U.G. nr. 60/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 171/2011 - M. Of. nr. 730/17 oct. 2011)   
 O.U.G. nr. 34/2011 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 170/2011 - M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) 
M. Of. nr. 240/6 apr. 2011 - modifică O.G. nr. 36/2007 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 170/2011  (M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) - introduce un nou punct, înaintea punctului 1 de la art. unic 

 O.U.G. nr. 35/2011 
 M. Of. nr. 253/11 apr. 2011 - completează O.G. nr. 25/2001 
 - modifică O.G. nr. 92/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 208/2011 - M. Of. nr. 819/21 nov. 2011)   
 O.U.G. nr. 36/2011 
 M. Of. nr. 263/14 apr. 2011 - modifică O.U.G. nr. 116/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 152/2011 - M. Of. nr. 487/8 iul. 2011)   
 O.U.G. nr. 37/2011 
 M. Of. nr. 285/22 apr. 2011 - modifică L. nr. 31/1990 
 - modifică L. nr. 82/1991 
 - modifică L. nr. 500/2002 
 - modifică L. nr. 161/2003 
 - modifică L. nr. 1/2005 
 - modifică L. nr. 273/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 32/2012 - M. Of. nr. 181/21 mar. 2012)   
 O.U.G. nr. 38/2011 
 

(Aprobată prin L. nr. 176/2011 - M. Of. nr. 730/17 oct. 2011) 
M. Of. nr. 290/26 apr. 2011 - modifică L. nr. 597/2001 

   
 O.U.G. nr. 41/2011 
 M. Of. nr. 304/3 mai 2011 - modifică L. nr. 678/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 210/2011 - M. Of. nr. 819/21 nov. 2011)   
 O.U.G. nr. 42/2011 
 M. Of. nr. 303/3 mai 2011 - modifică L. nr. 93/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 113/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 29/2012 - M. Of. nr. 180/20 mar. 2012)   
 O.U.G. nr. 44/2011 
 M. Of. nr. 333/13 mai 2011 - modifică O.U.G. nr. 79/2008 
 - modifică O.U.G. nr. 55/2010 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 199/2011 - M. Of. nr. 799/11 nov. 2011) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 199/2011  (M. Of. nr. 799/11 nov. 2011) - modifică titlul 

 O.U.G. nr. 46/2011 
 

(Aprobată prin L. nr. 40/2013 - M. Of. nr. 129/11 mar. 2013) 
M. Of. nr. 350/19 mai 2011 - modifică O.U.G. nr. 44/2008 

   
 O.U.G. nr. 49/2011 
 M. Of. nr. 381/31 mai 2011 - modifică L. nr. 571/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 54/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 20/10 ian. 2012)   
 O.U.G. nr. 50/2011 
 M. Of. nr. 396/6 iun. 2011 - modifică O.U.G. nr. 67/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 49/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 200/2011 - M. Of. nr. 799/11 nov. 2011)   
 O.U.G. nr. 51/2011 
 M. Of. nr. 411/10 iun. 2011 - modifică L. nr. 17/1990 
 (Aprobată prin L. nr. 239/2011 - M. Of. nr. 864/8 dec. 2011)   
 O.U.G. nr. 55/2011 
 

(Aprobată prin L. nr. 93/2012 - M. Of. nr. 453/6 iul. 2012) 
M. Of. nr. 433/21 iun. 2011 - modifică O.U.G. nr. 12/1998 

   
 O.U.G. nr. 57/2011 
 M. Of. nr. 435/22 iun. 2011 - modifică O.U.G. nr. 36/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 4/2012 - M. Of. nr. 20/10 ian. 2012)   
 O.U.G. nr. 58/2011 



 
M. Of. nr. 436/22 iun. 2011 - modifică O.G. nr. 70/2002 
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(Aprobată cu modificări prin L. nr. 39/2012 - M. Of. nr. 183/21 mar. 2012)   

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 39/2012  (M. Of. nr. 183/21 mar. 2012) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 63/2011 
 

(Aprobată prin L. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 28/13 ian. 2012) 
M. Of. nr. 460/30 iun. 2011 - completează L. nr. 500/2002 

   
 O.U.G. nr. 65/2011 
 M. Of. nr. 457/30 iun. 2011 - modifică L. nr. 138/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 3/2012 - M. Of. nr. 22/11 ian. 2012)   
 O.U.G. nr. 69/2011 
 M. Of. nr. 625/2 sep. 2011 - modifică O.G. nr. 36/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2012 - M. Of. nr. 452/5 iul. 2012) 
   
 O.U.G. nr. 71/2011 
 M. Of. nr. 637/6 sep. 2011 - modifică L. nr. 82/1992 
 - modifică O.G. nr. 21/1992 
 - modifică O.G. nr. 32/1995 
 - modifică L. nr. 8/1996 
 - modifică L. nr. 107/1996 
 - modifică L. nr. 146/1997 
 - modifică L. nr. 360/2002 
 - modifică O.G. nr. 38/2003 
 - modifică L. nr. 85/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 91/2003 
 - modifică O.G. nr. 29/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 10/2004 
 - modifică L. nr. 238/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 195/2005 
 - modifică O.U.G. nr. 196/2005 
 - modifică O.G. nr. 28/2006 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică L. nr. 227/2006 
 - modifică O.G. nr. 22/2008 
 

(Aprobată prin L. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 20/10 ian. 2012) 
- modifică L. nr. 171/2010 

   
 O.U.G. nr. 72/2011 
 M. Of. nr. 648/12 sep. 2011 - modifică L. nr. 356/2003 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 172/2013 - M. Of. nr. 321/4 iun. 2013) 

 Modificări: 
 - L. nr. 172/2013  (M. Of. nr. 321/4 iun. 2013) - modifică art. unic pct. 3; 
 
 

abrogă art. unic pct. 2 

 O.U.G. nr. 73/2011 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 180/2013 - M. Of. nr. 348/13 iun. 2013) 
M. Of. nr. 647/9 sep. 2011 - modifică L. nr. 95/2006 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 180/2013  (M. Of. nr. 348/13 iun. 2013) - modifică art unic pct. 3 şi 7 

 O.U.G. nr. 75/2011 
 M. Of. nr. 656/14 sep. 2011 - modifică O.U.G. nr. 75/2005 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 229/2019 - M. Of. nr. 945/26 nov. 2019) 

 Modificări: 
 - L. nr. 229/2019  (M. Of. nr. 945/26 nov. 2019) - modifică art. I pct. 10; 
 
 

 introduce pct. 61, pct. 101, pct. 141 și pct. 18 la art. I 

 O.U.G. nr. 79/2011 
 M. Of. nr. 696/30 sep. 2011 - modifică D.(L.) nr. 1233/1887 
 - modifică O.G. nr. 89/2000 
 - completează O.U.G. nr. 119/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 119/2007 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 60/2012 - M. Of. nr. 255/17 apr. 2012) 
- modifică L. nr. 71/2011 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 60/2012  (M. Of. nr. 255/17 apr. 2012) - modifică art. I pct. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 şi 26, art. II pct. 6, art. III; 
 
 

 introduce pct. 101, 141 la art. I 

 O.U.G. nr. 80/2011 
 M. Of. nr. 694/30 sep. 2011 - modifică L. nr. 119/1996 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 61/2012 - M. Of. nr. 257/18 apr. 2012) 

 Modificări: 
 - L. nr. 61/2012  (M. Of. nr. 257/18 apr. 2012) - modifică art. I, art. V; 
 completează art. I; 
 
 

 abrogă art. III 

 O.U.G. nr. 85/2011 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 81/2013 - M. Of. nr. 199/9 apr. 2013) 
M. Of. nr. 716/11 oct. 2011 - modifică L. nr. 50/1991 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 81/2013  (M. Of. nr. 199/9 apr. 2013) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 88/2011 
 M. Of. nr. 736/19 oct. 2011 - modifică L. nr. 220/2008 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 134/2012 - M. Of. nr. 505/23 iul. 2012) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 134/2012  (M. Of. nr. 505/23 iul. 2012) - modifică şi completează art. I şi II 

 O.U.G. nr. 89/2011 
 M. Of. nr. 801/11 nov. 2011 - modifică L. nr. 264/2004 
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 - modifică L. nr. 45/2009 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 122/2013 - M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) 
- modifică O.U.G. nr. 9/2010 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 122/2013  (M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) - modifică art. III 

 O.U.G. nr. 93/2011 
 M. Of. nr. 800/11 nov. 2011 - modifică O.G. nr. 63/2001 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 210/2012 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2012) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 210/2012  (M. Of. nr. 767/14 nov. 2012) - introduce pct. 11 la art. I 

 O.U.G. nr. 98/2011 
 M. Of. nr. 827/22 nov. 2011 - modifică L. nr. 411/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 50/2005 
  (Aprobată prin L. nr. 108/2012 - M. Of. nr. 453/6 iul. 2012) 

 Modificări: 
 

- L. nr. 82/2013  (M. Of. nr. 199/9 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 29/2012 
- O.U.G. nr. 29/2012  (M. Of. nr. 415/21 iun. 2012) - prorogă, până la data de 31 decembrie 2012, termenul prevăzut la art. III 

 
- L. nr. 223/2015  (M. Of. nr. 556/27 iul. 2015) - abrogă la 1 ianuarie 2016, art. II şi III  

 
 
 O.U.G. nr. 102/2011 
 M. Of. nr. 854/2 dec. 2011 - modifică L. nr. 273/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 156/2012 - M. Of. nr. 680/1 oct. 2012)   
 O.U.G. nr. 105/2011 
 M. Of. nr. 855/5 dec. 2011 - modifică L. nr. 143/2000 
 - modifică L. nr. 339/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 23/2013 - M. Of. nr. 126/7 mar. 2013)   
 O.U.G. nr. 106/2011 
 

(Aprobată prin L. nr. 168/2012 - M. Of. nr. 695/10 oct. 2012) 
M. Of. nr. 858/6 dec. 2011 - modifică L. nr. 247/2005 

   
 O.U.G. nr. 107/2011 
 M. Of. nr. 861/7 dec. 2011 - modifică L. nr. 360/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 87/2012 - M. Of. nr. 439/2 iul. 2012) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 87/2012  (M. Of. nr. 439/2 iul. 2012) - modifică art. unic pct. 2 

 O.U.G. nr. 110/2011 
 M. Of. nr. 860/7 dec. 2011 - modifică L. nr. 416/2001 
 - completează O.U.G. nr. 77/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 110/2014 - M. Of. nr. 526/15 iul. 2014)   
 O.U.G. nr. 121/2011 
 M. Of. nr. 931/29 dec. 2011 - modifică L. nr. 29/1968 
 - modifică L. nr. 142/1998 
 - modifică L. nr. 152/1998 
 - modifică O.G. nr. 58/1998 
 - modifică L. nr. 193/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 127/2013 - M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 127/2013  (M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) - introduce art. VII1 - VII6 

 O.U.G. nr. 124/2011 
 M. Of. nr. 938/30 dec. 2011 - modifică L. nr. 61/1993 
 - modifică L. nr. 416/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 148/2005 
 - modifică L. nr. 448/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 111/2010 
 - modifică L. nr. 277/2010 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 166/2012 - M. Of. nr. 699/11 oct. 2012) 

 Modificări: 
 - L. nr. 166/2012  (M. Of. nr. 699/11 oct. 2012) - modifică art. II pct. 3, pct. 5 şi pct. 7, art. III pct. 1, pct. 8 şi pct. 9, art. IV pct. 3, pct. 5, pct. 9, pct. 11, pct. 13, pct. 17, pct.  
 19, pct. 24, pct. 26, pct. 27, pct. 30 şi pct. 31, art. V pct. 7, pct. 8 şi pct. 10; 
  introduce pct. 61, pct. 71, pct. 81 şi pct. 82 la art. II, pct. 111, pct. 191, pct. 261, pct. 281 şi pct. 32 la art. IV, pct.  
 
 

41, 42, pct. 51, 52 şi 12 la art. V 

 2012 
 
 
 O.U.G. nr. 2/2012 
 M. Of. nr. 143/2 mar. 2012 - modifică L. nr. 31/1990 
 (Aprobată prin L. nr. 193/2012 - M. Of. nr. 736/31 oct. 2012)   
 O.U.G. nr. 4/2012 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 117/2012 - M. Of. nr. 456/6 iul. 2012) 
M. Of. nr. 169/15 mar. 2012 - modifică L. nr. 247/2005 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 117/2012  (M. Of. nr. 456/6 iul. 2012) - modifică art. unic alin. (1) 

 O.U.G. nr. 5/2012 
 M. Of. nr. 179/20 mar. 2012 - modifică O.U.G. nr. 109/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 169/2012 - M. Of. nr. 695/10 oct. 2012)   
 O.U.G. nr. 6/2012 
 

(Aprobată prin L. nr. 56/2013 - M. Of. nr. 144/19 mar. 2013) 
M. Of. nr. 207/28 mar. 2012 - completează O.G. nr. 18/2009 
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 O.U.G. nr. 7/2012 
 M. Of. nr. 210/29 mar. 2012 - modifică O.U.G. nr. 122/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 141/2012 - M. Of. nr. 496/19 iul. 2012)   
 O.U.G. nr. 8/2012 
 M. Of. nr. 226/4 apr. 2012 - modifică O.U.G. nr. 63/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 157/2012 - M. Of. nr. 680/1 oct. 2012)   
 O.U.G. nr. 12/2012 
 

(Aprobată prin L. nr. 35/2013 - M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) 
M. Of. nr. 256/18 apr. 2012 - modifică O.U.G. nr. 119/2010 

   
 O.U.G. nr. 13/2012 
 M. Of. nr. 277/26 apr. 2012 - modifică L. nr. 506/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 189/2012 - M. Of. nr. 736/31 oct. 2012)   
 O.U.G. nr. 18/2012 
 M. Of. nr. 336/18 mai 2012 - modifică O.U.G. nr. 30/2007 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 118/2012 - M. Of. nr. 461/9 iul. 2012) 

 Modificări: 
 - L. nr. 118/2012  (M. Of. nr. 461/9 iul. 2012) - modifică titlul; 
 introduce art. II, art. III 
 
 
 O.U.G. nr. 20/2012 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 164/2013 - M. Of. nr. 279/17 mai 2013) 
M. Of. nr. 372/31 mai 2012 - modifică O.G. nr. 6/2011 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 164/2013  (M. Of. nr. 279/17 mai 2013) - modifică art. unic alin. (1) 

 O.U.G. nr. 21/2012 
 M. Of. nr. 372/31 mai 2012 - modifică L. nr. 1/2011   
 O.U.G. nr. 22/2012 
 M. Of. nr. 381/7 iun. 2012 - modifică O.G. nr. 99/2000 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 197/2013 - M. Of. nr. 395/1 iul. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 197/2013  (M. Of. nr. 395/1 iul. 2013) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 23/2012 
 M. Of. nr. 383/7 iun. 2012 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 247/2005 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 137/2013 - M. Of. nr. 256/8 mai 2013) 

 Modificări: 
 - L. nr. 137/2013  (M. Of. nr. 256/8 mai 2013) - modifică titlul; 
 introduce art. I1; 
 
 

abrogă  art. I pct. 4 

 O.U.G. nr. 24/2012 
 M. Of. nr. 384/7 iun. 2012 - modifică L. nr. 571/2003 
 - completează O.G. nr. 92/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 29/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 202/2012 - M. Of. nr. 743/5 nov. 2012)   
 O.U.G. nr. 27/2012 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 55/2013 - M. Of. nr. 154/22 mar. 2013) 
M. Of. nr. 400/14 iun. 2012 - modifică L. nr. 356/2003 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 55/2013  (M. Of. nr. 154/22 mar. 2013) - modifică titlul, art. II partea introductivă a pct. 1, art. II pct. 2, pct. 4, pct. 5; 
 
 

introduce pct. 11, pct. 21, pct. 31, pct. 41, pct. 42, pct. 51, pct. 52, pct. 61 - 63  la art. II, art. IV 

 O.U.G. nr. 28/2012 
 M. Of. nr. 415/21 iun. 2012 - modifică L. nr. 218/2005 
 - modifică O.U.G. nr. 79/2009 
 

(Aprobată prin L. nr. 36/2013 - M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) 
- modifică L. nr. 329/2009 

   
 O.U.G. nr. 29/2012 
 

(Aprobată prin L. nr. 82/2013 - M. Of. nr. 199/9 apr. 2013) 
M. Of. nr. 415/21 iun. 2012 - modifică O.U.G. nr. 98/2011 

   
 O.U.G. nr. 31/2012 
 M. Of. nr. 433/29 iun. 2012 - modifică O.U.G. nr. 113/2009 
 - modifică L. nr. 127/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 12/2013 - M. Of. nr. 123/6 mar. 2013)   
 O.U.G. nr. 35/2012 
 M. Of. nr. 434/30 iun. 2012 - modifică O.G. nr. 70/2002 
 - modifică L. nr. 95/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 113/2014 - M. Of. nr. 530/16 iul. 2014) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 558/8 aug. 2012) - rectifică art. II 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 113/2014  (M. Of. nr. 530/16 iul. 2014) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 36/2012 
 M. Of. nr. 436/30 iun. 2012 - modifică L. nr. 202/1998 
 (Aprobată prin L. nr. 74/2013 - M. Of. nr. 178/1 apr. 2013)   
 O.U.G. nr. 40/2012 



 
M. Of. nr. 447/4 iul. 2012 - modifică O.G. nr. 41/1998 
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(Aprobată prin L. nr. 29/2013 - M. Of. nr. 126/7 mar. 2013)    

 O.U.G. nr. 41/2012 
 M. Of. nr. 452/5 iul. 2012 - modifică L. nr. 3/2000 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 153/2012 - M. Of. nr. 511/24 iul. 2012) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 153/2012  (M. Of. nr. 511/24 iul. 2012) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 43/2012 
 M. Of. nr. 455/6 iul. 2012 - modifică O.U.G. nr. 99/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2013 - M. Of. nr. 652/23 oct. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 271/2013  (M. Of. nr. 652/23 oct. 2013) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 44/2012 
 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012 - modifică L. nr. 18/1948 
 - modifică Decret/9 sept. 1865 
 - modifică L. nr. 58 (D. nr. 1249)/1934 
 - modifică L. nr. 59 (D. nr. 1250)/1934 
 - modifică D. nr. 203 (L. nr. 76)/1974 
 - modifică L. nr. 31/1990 
 - modifică L. nr. 18/1991 
 - modifică L. nr. 64/1991 
 - modifică L. nr. 105/1992 
 - modifică L. nr. 129/1992 
 - modifică L. nr. 16/1995 
 - modifică L. nr. 36/1995 
 - modifică L. nr. 51/1995 
 - modifică O.G. nr. 32/1995 
 - modifică L. nr. 112/1995 
 - modifică L. nr. 7/1996 
 - modifică L. nr. 8/1996 
 - modifică L. nr. 17/1997 
 - modifică L. nr. 146/1997 
 - modifică L. nr. 84/1998 
 - modifică O.U.G. nr. 51/1998 
 - modifică L. nr. 255/1998 
 - modifică O.G. nr. 105/1999 
 - modifică O.G. nr. 94/1999 
 - modifică L. nr. 188/1999 
 - modifică O.G. nr. 26/2000 
 - modifică L. nr. 3/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 138/2000 
 - modifică L. nr. 188/2000 
 - modifică L. nr. 193/2000 
 - modifică L. nr. 184/2001 
 - modifică L. nr. 215/2001 
 - modifică O.G. nr. 2/2001 
 - modifică O.G. nr. 5/2001 
 - modifică L. nr. 544/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 25/2002 
 - modifică L. nr. 295/2002 
 - modifică L. nr. 309/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 142/2002 
 - modifică L. nr. 14/2003 
 - modifică L. nr. 5/2003 
 - modifică L. nr. 53/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 58/2003 
 - modifică O.G. nr. 10/2004 
 - modifică L. nr. 67/2004 
 - modifică L. nr. 195/2004 
 - modifică L. nr. 211/2004 
 - modifică L. nr. 240/2004 
 - modifică L. nr. 273/2004 
 - modifică L. nr. 304/2004 
 - modifică L. nr. 317/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 65/2004 
 - modifică L. nr. 370/2004 
 - modifică L. nr. 493/2004 
 - modifică L. nr. 554/2004 
 - modifică L. nr. 551/2004 
 - modifică L. nr. 503/2004 
 - modifică L. nr. 1/2005 
 - modifică L. nr. 219/2005 
 - modifică O.U.G. nr. 100/2005 
 - modifică L. nr. 85/2006 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 34/2006 
 - modifică L. nr. 192/2006 
 - modifică L. nr. 459/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 119/2006 
 - modifică L. nr. 489/2006 
 - modifică L. nr. 33/2007 
 - modifică L. nr. 230/2007 
 - modifică O.U.G. nr. 119/2007 
 - modifică L. nr. 350/2007 
 - modifică L. nr. 35/2008 
 - modifică O.U.G. nr. 51/2008 
 - modifică L. nr. 118/2008 
 - modifică L. nr. 381/2009 
 - modifică L. nr. 134/2010 
 - modifică L. nr. 178/2010 
 - modifică L. nr. 263/2010 
 - modifică L. nr. 62/2011 
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 - modifică L. nr. 71/2011 
 

(Aprobată prin L. nr. 206/2012 - M. Of. nr. 762/13 nov. 2012) 
- modifică L. nr. 76/2012 

   
 O.U.G. nr. 47/2012 
 M. Of. nr. 635/6 sep. 2012 - modifică L. nr. 31/1990 
 - modifică O.G. nr. 64/2001 
 - completează L. nr. 500/2002 
 - modifică L. nr. 85/2003 
 - completează L. nr. 571/2003 
 - modifică O.G. nr. 92/2003 
 - modifică L. nr. 238/2004 
 - modifică L. nr. 273/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 98/2013 - M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 98/2013  (M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 55/2012 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 104/2013 - M. Of. nr. 222/18 apr. 2013) 
M. Of. nr. 702/12 oct. 2012 - modifică O.U.G. nr. 158/1999 

  
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 732/30 oct. 2012) - rectifică art. I pct. 19 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 104/2013  (M. Of. nr. 222/18 apr. 2013) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 56/2012 
 

(Aprobată prin L. nr. 130/2013 - M. Of. nr. 250/30 apr. 2013) 
M. Of. nr. 697/10 oct. 2012 - modifică O.G. nr. 36/2006 

   
 O.U.G. nr. 57/2012 
 M. Of. nr. 701/12 oct. 2012 - modifică L. nr. 122/2012 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 86/2013 - M. Of. nr. 201/9 apr. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 86/2013  (M. Of. nr. 201/9 apr. 2013) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 58/2012 
 M. Of. nr. 706/16 oct. 2012 - modifică O.U.G. nr. 17/2005 
 - modifică O.U.G. nr. 195/2005 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 117/2013 - M. Of. nr. 240/25 apr. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 117/2013  (M. Of. nr. 240/25 apr. 2013) - modifică art. II şi III 

 O.U.G. nr. 63/2012 
 M. Of. nr. 749/7 nov. 2012 - completează L. nr. 571/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 18/2009 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 238/2013 - M. Of. nr. 442/19 iul. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 238/2013  (M. Of. nr. 442/19 iul. 2013) - modifică şi completează art. I, modifică art. III, V 

 O.U.G. nr. 64/2012 
 M. Of. nr. 772/15 nov. 2012 - modifică L. nr. 268/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 64/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 173/2013 - M. Of. nr. 321/4 iun. 2013)   
 O.U.G. nr. 66/2012 
 

(Aprobată prin L. nr. 129/2013 - M. Of. nr. 250/30 apr. 2013) 
M. Of. nr. 752/8 nov. 2012 - modifică O.G. nr. 7/2009 

   
 O.U.G. nr. 68/2012 
 M. Of. nr. 778/19 nov. 2012 - completează O.G. nr. 80/2001 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică L. nr. 448/2006 
 - modifică O.G. nr. 30/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 25/2012 
  (Aprobată prin L. nr. 273/2013 - M. Of. nr. 652/23 oct. 2013) 

 Modificări: 
 

- L. nr. 140/2013  (M. Of. nr. 248/30 apr. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 3/2013 şi modifică art. IX 
- O.U.G. nr. 3/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - modifică art. IX alin. (3) 

 
 
 O.U.G. nr. 73/2012 
 M. Of. nr. 803/29 nov. 2012 - modifică O.U.G. nr. 50/2010 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 134/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 134/2013  (M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) - modifică titlul, art. I 

 O.U.G. nr. 74/2012 
 M. Of. nr. 808/3 dec. 2012 - modifică O.U.G. nr. 99/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 199/9 apr. 2013)   
 O.U.G. nr. 75/2012 
 M. Of. nr. 806/30 nov. 2012 - modifică O.U.G. nr. 66/2011 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 196/2013 - M. Of. nr. 399/3 iul. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 196/2013  (M. Of. nr. 399/3 iul. 2013) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 79/2012 
 M. Of. nr. 824/7 dec. 2012 - modifică O.U.G. nr. 126/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 133/2013 - M. Of. nr. 263/10 mai 2013)   
 O.U.G. nr. 81/2012 
 M. Of. nr. 837/12 dec. 2012 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 304/2004 



 
(Aprobată prin L. nr. 126/2013 - M. Of. nr. 251/30 apr. 2013) 
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 O.U.G. nr. 82/2012 
 M. Of. nr. 838/12 dec. 2012 - modifică O.U.G. nr. 199/2000 
 - modifică O.G. nr. 69/2002 
 - modifică L. nr. 571/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 97/2005 
 - completează O.U.G. nr. 102/2005 
 - modifică L. nr. 248/2005 
 - modifică O.U.G. nr. 94/2008 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 235/2013 - M. Of. nr. 442/19 iul. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 235/2013  (M. Of. nr. 442/19 iul. 2013) - modifică  art. I, II, IV, V, VI, VII, X, XII, XII 

 O.U.G. nr. 83/2012 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 115/2013 - M. Of. nr. 240/25 apr. 2013) 
M. Of. nr. 839/13 dec. 2012 - modifică L. nr. 202/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 115/2013  (M. Of. nr. 240/25 apr. 2013) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 85/2012 
 M. Of. nr. 845/13 dec. 2012 - modifică L. nr. 350/2001 
 

(Aprobată prin L. nr. 131/2013 - M. Of. nr. 248/30 apr. 2013)   
 Modificări: 
 

- O.U.G. nr. 51/2018  (M. Of. nr. 520/25 iun. 2018) - prorogă termenul prevăzut la art. II până la data de 31 decembrie 2023 
- L. nr. 303/2015  (M. Of. nr. 898/3 dec. 2015) - modifică art. II 

 
- L. nr. 277/2018  (M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018) - aprobă O.U.G. nr. 51/2018  

 
 O.U.G. nr. 90/2012 
 M. Of. nr. 878/21 dec. 2012 - modifică L. nr. 192/2006 
  - modifică L. nr. 115/2012 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) - modifică art. III 
 
 

- L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 

 O.U.G. nr. 91/2012 
 M. Of. nr. 886/27 dec. 2012 - modifică L. nr. 584/2002 
 - modifică L. nr. 263/2004 
 - modifică L. nr. 95/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 359/2013 - M. Of. nr. 819/21 dec. 2013) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 7/2013  (M. Of. nr. 111/26 feb. 2013) - prorogă termenul prevăzut la art. VI până la 1 aprilie 2013 cu excepţia punctului 25 de la art. I care intră în vigoare la 1  
 martie 2013; 
 

- L. nr. 224/2013  (M. Of. nr. 435/17 iul. 2013) - aprobă O.U.G. nr. 7/2013 
prorogă termenul de la art. VII lit. a) şi b) până la 31 martie 2013, inclusiv 

 
- L. nr. 359/2013  (M. Of. nr. 819/21 dec. 2013) - modifică art. I  

 
 O.U.G. nr. 94/2012 
 M. Of. nr. 878/21 dec. 2012 - completează O.U.G. nr. 60/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 237/2013 - M. Of. nr. 444/19 iul. 2013)   
 O.U.G. nr. 95/2012 
 

(Aprobată prin L. nr. 135/2013 - M. Of. nr. 248/30 apr. 2013) 
M. Of. nr. 891/27 dec. 2012 - modifică O.U.G. nr. 114/2005 

   

 2013 
 
 
 O.U.G. nr. 1/2013 
 
 (Aprobată prin L. nr. 3/2013 - M. Of. nr. 93/14 feb. 2013) 

M. Of. nr. 53/23 ian. 2013 - modifică L. nr. 263/2010 

 (Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 437/2013  (M. Of. nr. 685/7 nov. 2013) - art. III alin. (2) şi (3) 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 437/2013  (M. Of. nr. 685/7 nov. 2013) - suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) (termenul se împlineşte la 21 decembrie 2013),  
 
 - O.U.G. nr. 113/2013  (M. Of. nr. 830/23 dec. 2013) - introduce art. IV; 

după care operează prevederile art. 147 din Constituţie 

 abrogă art. III alin. (2) şi (3) 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 463/2014  (M. Of. nr. 704/25 sep. 2014) - art. IV alin. (3) 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 463/2014  (M. Of. nr. 704/25 sep. 2014) - suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. IV alin. (3)(termenul se împlineşte la 8 noiembrie 2014) după care operează  
 

- O.U.G. nr. 68/2014  (M. Of. nr. 803/4 nov. 2014) - modifică art. IV alin. (3) 
prevederile art. 147 din Constituţie 

 
 - L. nr. 265/2015  (M. Of. nr. 836/9 nov. 2015) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 43/2021  (M. Of. nr. 269/17 mar. 2021) - sintagma „la data înscrierii iniţiale la pensie”din cuprinsul art. IV alin. (2) este constituţională, în ceea ce priveşte  
 

vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condiţiilor de vârstă legală de pensionare şi stagiu complet de cotizare prevăzute  
beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de  

 
de Legea nr. 263/2010  

 
 O.U.G. nr. 2/2013 
 M. Of. nr. 67/31 ian. 2013 - completează L. nr. 95/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 144/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013)   
 O.U.G. nr. 4/2013 
 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 - modifică Decret/9 sept. 1865 
 - modifică L. nr. 58 (D. nr. 1249)/1934 
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 - modifică L. nr. 59 (D. nr. 1250)/1934 
 - modifică D. nr. 203 (L. nr. 76)/1974 
 - modifică L. nr. 31/1990 
 - modifică L. nr. 18/1991 
 - modifică L. nr. 64/1991 
 - modifică L. nr. 105/1992 
 - modifică L. nr. 129/1992 
 - modifică L. nr. 16/1995 
 - modifică L. nr. 36/1995 
 - modifică L. nr. 51/1995 
 - modifică O.G. nr. 32/1995 
 - modifică L. nr. 112/1995 
 - modifică L. nr. 7/1996 
 - modifică L. nr. 8/1996 
 - modifică L. nr. 17/1997 
 - modifică L. nr. 146/1997 
 - modifică L. nr. 84/1998 
 - modifică O.U.G. nr. 51/1998 
 - modifică L. nr. 255/1998 
 - modifică O.G. nr. 94/1999 
 - modifică O.G. nr. 105/1999 
 - modifică L. nr. 188/1999 
 - modifică O.G. nr. 26/2000 
 - modifică L. nr. 3/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 138/2000 
 - modifică L. nr. 188/2000 
 - completează L. nr. 193/2000 
 - modifică L. nr. 184/2001 
 - modifică L. nr. 215/2001 
 - modifică O.G. nr. 2/2001 
 - modifică O.G. nr. 5/2001 
 - modifică L. nr. 544/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 25/2002 
 - modifică L. nr. 295/2002 
 - modifică L. nr. 309/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 142/2002 
 - modifică L. nr. 14/2003 
 - modifică L. nr. 5/2003 
 - modifică L. nr. 53/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 58/2003 
 - modifică O.G. nr. 10/2004 
 - modifică L. nr. 67/2004 
 - modifică L. nr. 195/2004 
 - modifică L. nr. 211/2004 
 - modifică L. nr. 240/2004 
 - modifică L. nr. 273/2004 
 - modifică L. nr. 304/2004 
 - modifică L. nr. 317/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 65/2004 
 - modifică L. nr. 370/2004 
 - modifică L. nr. 493/2004 
 - modifică L. nr. 554/2004 
 - modifică L. nr. 551/2004 
 - modifică L. nr. 503/2004 
 - modifică L. nr. 1/2005 
 - modifică L. nr. 219/2005 
 - modifică O.U.G. nr. 100/2005 
 - modifică L. nr. 85/2006 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 34/2006 
 - modifică L. nr. 192/2006 
 - modifică L. nr. 459/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 119/2006 
 - modifică L. nr. 489/2006 
 - modifică L. nr. 33/2007 
 - modifică L. nr. 230/2007 
 - modifică O.U.G. nr. 119/2007 
 - modifică L. nr. 350/2007 
 - modifică L. nr. 35/2008 
 - modifică O.U.G. nr. 51/2008 
 - modifică L. nr. 118/2008 
 - modifică L. nr. 381/2009 
 - modifică L. nr. 134/2010 
 - modifică L. nr. 178/2010 
 - modifică L. nr. 263/2010 
 - modifică L. nr. 62/2011 
 - modifică L. nr. 71/2011 
 - modifică L. nr. 76/2012 
 - modifică L. nr. 115/2012 
 - modifică O.U.G. nr. 90/2012 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 214/2013 - M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) 

 Modificări: 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - modifică art. I, art. III; 
 

- L. nr. 125/2014  (M. Of. nr. 700/24 sep. 2014) - abrogă art. IX 
 introduce art. I1, art. VI1, art. IX-XII 

 
 
 O.U.G. nr. 5/2013 
 

(Aprobată prin L. nr. 132/2013 - M. Of. nr. 248/30 apr. 2013) 
M. Of. nr. 72/4 feb. 2013 - modifică L. nr. 144/2007 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. II 

 O.U.G. nr. 6/2013 
 M. Of. nr. 98/19 feb. 2013 - modifică O.U.G. nr. 196/2008 
 - modifică O.U.G. nr. 96/2012 



 
(Aprobată cu completări prin L. nr. 195/2013 - M. Of. nr. 395/1 iul. 2013) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 195/2013  (M. Of. nr. 395/1 iul. 2013) - completează art. I şi II 
 - O.U.G. nr. 107/2013  (M. Of. nr. 782/13 dec. 2013) - modifică art. II alin. (4) 
 
 

- L. nr. 181/2016  (M. Of. nr. 828/19 oct. 2016) - modifică art. II alin. (6) 

 O.U.G. nr. 7/2013 
 M. Of. nr. 111/26 feb. 2013 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 91/2012 
 (Aprobată prin L. nr. 224/2013 - M. Of. nr. 435/17 iul. 2013)   
 O.U.G. nr. 11/2013 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 109/2014 - M. Of. nr. 525/15 iul. 2014) 
M. Of. nr. 122/5 mar. 2013 - modifică O.G. nr. 27/2011 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 109/2014  (M. Of. nr. 525/15 iul. 2014) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 12/2013 
 M. Of. nr. 127/8 mar. 2013 - modifică O.G. nr. 71/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 29/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 93/2012 
 - modifică O.G. nr. 7/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 3/2013 
 (Aprobată prin L. nr. 221/2013 - M. Of. nr. 434/17 iul. 2013)   
 O.U.G. nr. 14/2013 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 87/2019 - M. Of. nr. 345/6 mai 2019) 
M. Of. nr. 133/13 mar. 2013 - modifică L. nr. 1/2011 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 87/2019  (M. Of. nr. 345/6 mai 2019) - modifică pct. 1 al art. unic 

 O.U.G. nr. 15/2013 
 M. Of. nr. 154/22 mar. 2013 - modifică O.U.G. nr. 101/2011 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 204/2013 - M. Of. nr. 398/2 iul. 2013) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 207/11 apr. 2013) 

 Modificări: 
 - L. nr. 204/2013  (M. Of. nr. 398/2 iul. 2013) - modifică şi completează art. I 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 123/19 feb. 2014) - rectifică anexa nr. 2 

 O.U.G. nr. 16/2013 
 

(Aprobată prin L. nr. 209/2013 - M. Of. nr. 397/2 iul. 2013) 
M. Of. nr. 156/25 mar. 2013 - modifică L. nr. 122/2006 

   
 O.U.G. nr. 17/2013 
 M. Of. nr. 176/1 apr. 2013 - modifică O.U.G. nr. 115/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 207/2013 - M. Of. nr. 395/1 iul. 2013)   
 O.U.G. nr. 19/2013 
 M. Of. nr. 183/2 apr. 2013 - modifică O.G. nr. 137/2000 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 189/2013 - M. Of. nr. 380/27 iun. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 189/2013  (M. Of. nr. 380/27 iun. 2013) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 21/2013 
 M. Of. nr. 191/4 apr. 2013 - modifică O.G. nr. 94/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 228/2013 - M. Of. nr. 435/17 iul. 2013)   
 O.U.G. nr. 22/2013 
 

(Aprobată prin L. nr. 203/2013 - M. Of. nr. 398/2 iul. 2013) 
M. Of. nr. 202/9 apr. 2013 - completează O.U.G. nr. 82/2011 

   
 O.U.G. nr. 24/2013 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 231/2013 - M. Of. nr. 434/17 iul. 2013) 
M. Of. nr. 208/12 apr. 2013 - modifică O.G. nr. 19/2002 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 231/2013  (M. Of. nr. 434/17 iul. 2013) - completează art. I 
 

- O.U.G. nr. 114/2013  (M. Of. nr. 835/24 dec. 2013) - modifică anexa nr. 2 
- O.U.G. nr. 98/2013  (M. Of. nr. 707/18 nov. 2013) - modifică anexa nr. 2 

 
- O.U.G. nr. 18/2014  (M. Of. nr. 305/24 apr. 2014) - modifică anexa nr. 2  
- L. nr. 114/2014  (M. Of. nr. 536/18 iul. 2014) - aprobă O.U.G. nr. 98/2013  
- O.U.G. nr. 87/2014  (M. Of. nr. 924/18 dec. 2014) - introduce alin. (4) la art. II  
- H.G. nr. 353/2015  (M. Of. nr. 355/22 mai 2015) - modifică anexa nr. 2  

 - H.G. nr. 664/2015  (M. Of. nr. 647/26 aug. 2015) - modifică anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 59/2016  (M. Of. nr. 112/12 feb. 2016) - completează anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 260/2017  (M. Of. nr. 307/28 apr. 2017) - completează anexa nr. 2 
 
 

- H.G. nr. 1198/2021  (M. Of. nr. 1092/16 nov. 2021) - modifică anexa nr. 2 

 O.U.G. nr. 25/2013 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 181/2015 - M. Of. nr. 484/2 iul. 2015) 
M. Of. nr. 208/12 apr. 2013 - modifică L. nr. 504/2002 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 181/2015  (M. Of. nr. 484/2 iul. 2015) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 26/2013 
 M. Of. nr. 224/18 apr. 2013 - modifică O.G. nr. 63/2001 
  (Aprobată prin L. nr. 350/2013 - M. Of. nr. 809/19 dec. 2013) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 88/2014  (M. Of. nr. 949/23 dec. 2014) - modifică art. 2 lit. c), art. 3 lit. f), art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (3), art. 12, art. 13 alin. (1) lit. c), art. 13 alin. (2); 
 
 
 

introduce lit. d) la art. 4 alin. (1), alin. (3) și (4) la art. 4, alin. (31) la art. 9, alin. (31) la art. 13 

 O.U.G. nr. 27/2013 



 
M. Of. nr. 223/18 apr. 2013 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 
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(Aprobată cu modificări prin L. nr. 223/2013 - M. Of. nr. 437/17 iul. 2013)   

 Modificări: 
 - L. nr. 223/2013  (M. Of. nr. 437/17 iul. 2013) - modifică art. I pct. 4   
 O.U.G. nr. 33/2013 
 M. Of. nr. 243/26 apr. 2013 - modifică O.U.G. nr. 63/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 63/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 234/2013 - M. Of. nr. 434/17 iul. 2013)   
 O.U.G. nr. 37/2013 
 M. Of. nr. 256/8 mai 2013 - completează O.U.G. nr. 74/2009 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 247/2013 - M. Of. nr. 456/24 iul. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 247/2013  (M. Of. nr. 456/24 iul. 2013) - modifică titlul, introduce art. III 

 O.U.G. nr. 42/2013 
 M. Of. nr. 287/21 mai 2013 - modifică L. nr. 416/2001 
 - modifică L. nr. 277/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 286/2013 - M. Of. nr. 691/12 nov. 2013) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 416/2001 şi L. nr. 277/2010, la data de 1 oct. 2022 prin L. nr. 196/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) 

 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001 și L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2018 

 Modificări: 
 

- O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001 și L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2021 
- O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001 și L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2019 

 
- L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022  
- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023  

 
 O.U.G. nr. 48/2013 
 M. Of. nr. 303/28 mai 2013 - completează L. nr. 303/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 265/2013 - M. Of. nr. 633/14 oct. 2013)   
 O.U.G. nr. 49/2013 
 

(Aprobată prin L. nr. 284/2013 - M. Of. nr. 677/4 nov. 2013) 
M. Of. nr. 314/30 mai 2013 - modifică L. nr. 197/2012 

   
 O.U.G. nr. 51/2013 
 

(Aprobată prin L. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 194/20 mar. 2017) 
M. Of. nr. 323/4 iun. 2013 - modifică O.U.G. nr. 109/2011 

   
 O.U.G. nr. 52/2013 
 M. Of. nr. 327/5 iun. 2013 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 269/2013 - M. Of. nr. 636/15 oct. 2013)   
 O.U.G. nr. 53/2013 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 299/2013 - M. Of. nr. 705/18 nov. 2013) 
M. Of. nr. 327/5 iun. 2013 - modifică O.U.G. nr. 22/2009 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 299/2013  (M. Of. nr. 705/18 nov. 2013) - modifică titlul, art. unic 

 O.U.G. nr. 55/2013 
 M. Of. nr. 331/6 iun. 2013 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 93/2012 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 260/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013) 

 Modificări: 
 - L. nr. 260/2013  (M. Of. nr. 620/4 oct. 2013) - modifică şi completează art. I; 
 
 

abrogă art. II 

 O.U.G. nr. 57/2013 
 M. Of. nr. 335/7 iun. 2013 - modifică L. nr. 220/2008 
 - modifică L. nr. 134/2012 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 23/2014 - M. Of. nr. 184/14 mar. 2014) 

 Modificări: 
 - L. nr. 23/2014  (M. Of. nr. 184/14 mar. 2014) - modifică şi completează art. I, art. III; 
 
 

abrogă art. II 

 O.U.G. nr. 58/2013 
 M. Of. nr. 347/12 iun. 2013 - modifică L. nr. 283/2010 
 - modifică L. nr. 122/2012 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 54/2014 - M. Of. nr. 327/6 mai 2014) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 369/20 iun. 2013) - rectifică art. III 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 54/2014  (M. Of. nr. 327/6 mai 2014) - modifică art. III 

 O.U.G. nr. 60/2013 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 326/2013 - M. Of. nr. 752/4 dec. 2013) 
M. Of. nr. 355/14 iun. 2013 - completează L. nr. 349/2007 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 326/2013  (M. Of. nr. 752/4 dec. 2013) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 62/2013 
 M. Of. nr. 374/25 iun. 2013 - modifică O.U.G. nr. 11/2012 
  (Aprobată prin L. nr. 239/2013 - M. Of. nr. 444/19 iul. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 167/2017  (M. Of. nr. 559/14 iul. 2017) - abrogă art. II 

 O.U.G. nr. 63/2013 
 M. Of. nr. 377/26 iun. 2013 - modifică O.U.G. nr. 43/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 295/2013 - M. Of. nr. 705/18 nov. 2013)   
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 O.U.G. nr. 66/2013 
 M. Of. nr. 383/27 iun. 2013 - modifică L. nr. 360/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 339/2013 - M. Of. nr. 776/12 dec. 2013)   
 O.U.G. nr. 68/2013 
 M. Of. nr. 389/29 iun. 2013 - modifică O.U.G. nr. 189/2008 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 185/2014 - M. Of. nr. 966/30 dec. 2014) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 185/2014  (M. Of. nr. 966/30 dec. 2014) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 69/2013 
 M. Of. nr. 386/28 iun. 2013 - modifică L. nr. 107/1996 
 (Aprobată prin L. nr. 357/2013 - M. Of. nr. 819/21 dec. 2013)   
 O.U.G. nr. 70/2013 
 M. Of. nr. 387/28 iun. 2013 - modifică O.U.G. nr. 115/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 379/2013 - M. Of. nr. 825/23 dec. 2013)   
 O.U.G. nr. 71/2013 
 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 - modifică O.G. nr. 64/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 125/2011 
  (Aprobată prin L. nr. 349/2013 - M. Of. nr. 812/20 dec. 2013) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 784/14 dec. 2013) 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 115/2013  (M. Of. nr. 835/24 dec. 2013) - prorogă termenul prevăzut la art. III până la 30 iunie 2014, inclusiv 

 O.U.G. nr. 76/2013 
 M. Of. nr. 389/29 iun. 2013 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 369/2013 - M. Of. nr. 816/21 dec. 2013)   
 O.U.G. nr. 78/2013 
 

(Aprobată prin L. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 436/18 iun. 2015) 
M. Of. nr. 391/29 iun. 2013 - completează O.U.G. nr. 93/2012 

   
 O.U.G. nr. 79/2013 
 M. Of. nr. 390/29 iun. 2013 - modifică L. nr. 138/2004 
 - modifică L. nr. 220/2008 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 158/2016 - M. Of. nr. 556/22 iul. 2016) 
- completează O.U.G. nr. 82/2011 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 158/2016  (M. Of. nr. 556/22 iul. 2016) - modifică titlul, art. I pct. 2 - 9, art. II partea introductivă, art. II pct. 2; 
 

III, art. V 
 introduce pct. 10 și 11 la art. I, un nou pct. înaintea pct. 1 al art. II, pct. 11 la art. II, pct. 5 și 6 la art. II, alin. (2) la art.  

 
- L. nr. 130/2018  (M. Of. nr. 500/19 iun. 2018) - abrogă art. III alin. (2)  

 
 O.U.G. nr. 84/2013 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 61/2014 - M. Of. nr. 327/6 mai 2014) 
M. Of. nr. 579/11 sep. 2013 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 

  
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 594/23 sep. 2013) - rectifică art. I pct. 9 

 
- L. nr. 61/2014  (M. Of. nr. 327/6 mai 2014) - modifică art. I pct. 9 
Modificări: 

 
 
 O.U.G. nr. 93/2013 
 M. Of. nr. 644/21 oct. 2013 - modifică O.U.G. nr. 97/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 11/2014 - M. Of. nr. 157/4 mar. 2014)   
 O.U.G. nr. 94/2013 
 M. Of. nr. 643/18 oct. 2013 - modifică L. nr. 136/1995 
 - modifică O.U.G. nr. 93/2012 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 148/2015 - M. Of. nr. 436/18 iun. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 148/2015  (M. Of. nr. 436/18 iun. 2015) - modifică şi completează art. I 
 
 

- L. nr. 147/2021  (M. Of. nr. 530/21 mai 2021) - abrogă art. IV 

 O.U.G. nr. 95/2013 
 

(Aprobată prin L. nr. 3/2014 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2014) 
M. Of. nr. 644/21 oct. 2013 - modifică O.U.G. nr. 75/2013 

   
 O.U.G. nr. 98/2013 
 M. Of. nr. 707/18 nov. 2013 - modifică O.U.G. nr. 24/2013 
 (Aprobată prin L. nr. 114/2014 - M. Of. nr. 536/18 iul. 2014)   
 O.U.G. nr. 101/2013 
 M. Of. nr. 677/4 nov. 2013 - modifică O.G. nr. 26/2011 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 341/2015 - M. Of. nr. 971/29 dec. 2015) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 341/2015  (M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) - modifică art. I pct. 1 

 O.U.G. nr. 102/2013 
 M. Of. nr. 703/15 nov. 2013 - modifică L. nr. 85/2003 
 - modifică L. nr. 571/2003 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 11/2015 - M. Of. nr. 24/13 ian. 2015) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 743/2 dec. 2013) - art. I pct. 5, pct. 39, 44 şi 52 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 111/2013  (M. Of. nr. 809/19 dec. 2013) - modifică art. IX 
 
 

- L. nr. 11/2015  (M. Of. nr. 24/13 ian. 2015) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 106/2013 



 
M. Of. nr. 767/9 dec. 2013 - modifică L. nr. 238/2004 
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(Aprobată cu modificări prin L. nr. 79/2014 - M. Of. nr. 468/25 iun. 2014)   

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 79/2014  (M. Of. nr. 468/25 iun. 2014) - modifică art. unic pct. 4 

 O.U.G. nr. 108/2013 
 

(Aprobată prin L. nr. 247/2015 - M. Of. nr. 808/30 oct. 2015) 
M. Of. nr. 793/17 dec. 2013 - modifică L. nr. 185/2013 

   
 O.U.G. nr. 109/2013 
 M. Of. nr. 796/17 dec. 2013 - completează O.U.G. nr. 194/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 115/2014 - M. Of. nr. 536/18 iul. 2014)   
 O.U.G. nr. 110/2013 
 M. Of. nr. 808/19 dec. 2013 - completează L. nr. 41/1994 
 (Aprobată prin L. nr. 134/2015 - M. Of. nr. 403/9 iun. 2015)   
 O.U.G. nr. 111/2013 
 M. Of. nr. 809/19 dec. 2013 - modifică L. nr. 571/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 102/2013 
 (Aprobată prin L. nr. 46/2015 - M. Of. nr. 184/18 mar. 2015)   
 O.U.G. nr. 112/2013 
 M. Of. nr. 811/20 dec. 2013 - modifică O.U.G. nr. 114/2005 
 - modifică O.U.G. nr. 116/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 80/2014 - M. Of. nr. 470/26 iun. 2014)   
 O.U.G. nr. 113/2013 
 M. Of. nr. 830/23 dec. 2013 - modifică O.U.G. nr. 99/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 4/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 1/2013 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 29/2015 - M. Of. nr. 171/12 mar. 2015) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 83/2014  (M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) - modifică art. VII alin. (3) și (4); 
 

- L. nr. 29/2015  (M. Of. nr. 171/12 mar. 2015) - modifică şi completează art. VIII 
introduce alin. (41) la art. VII 

 
 
 O.U.G. nr. 115/2013 
 M. Of. nr. 835/24 dec. 2013 - modifică L. nr. 165/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 71/2013 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 65/2015 - M. Of. nr. 226/2 apr. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 65/2015  (M. Of. nr. 226/2 apr. 2015) - modifică titlul, art. II alin. (2); 
 
 

introduce art. IV 

 O.U.G. nr. 117/2013 
 M. Of. nr. 843/30 dec. 2013 - modifică L. nr. 334/2002 
 - completează O.U.G. nr. 75/2005 
  - modifică L. nr. 1/2011 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 94/2014  (M. Of. nr. 968/30 dec. 2014) - modifică art. II 

 2014 
 
 
 O.U.G. nr. 2/2014 
 M. Of. nr. 104/11 feb. 2014 - completează L. nr. 263/2004 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 97/2010 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 132/2014 - M. Of. nr. 739/10 oct. 2014) 
- modifică O.U.G. nr. 71/2012 

  
 Modificări: 
 
 - L. nr. 132/2014  (M. Of. nr. 739/10 oct. 2014) - modifică şi completează art. I, art. VII, art. XII; 

- O.G. nr. 4/2014  (M. Of. nr. 556/28 iul. 2014) - prorogă termenele prevăzute la art. I pct. 7, 13, 18,19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 52, 54, 86 şi 91, precum şi la art. VII alin. (1) 

 
- L. nr. 51/2015  (M. Of. nr. 189/20 mar. 2015) - aprobă O.G. nr. 4/2014 

abrogă art. II-V, art. XV 
 
 
 O.U.G. nr. 3/2014 
 M. Of. nr. 98/7 feb. 2014 - modifică L. nr. 304/2004 
 - modifică L. nr. 508/2004 
 - modifică L. nr. 135/2010 
 - modifică L. nr. 252/2013 
 - completează L. nr. 254/2013 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 58/2016 - M. Of. nr. 285/14 apr. 2016) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 58/2016  (M. Of. nr. 285/14 apr. 2016) - modifică art. I pct. 1, art. II și art. VI alin. (2) 

 O.U.G. nr. 8/2014 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2014 - modifică L. nr. 7/1996 
 - modifică L. nr. 96/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 292/2000 
 - modifică O.G. nr. 64/2001 
 - modifică O.G. nr. 71/2001 
 - modifică L. nr. 571/2003 
 - modifică O.G. nr. 92/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 63/2010 
 - modifică O.U.G. nr. 29/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 74/2013 
 - modifică O.G. nr. 26/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 103/2013 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 197/2015 - M. Of. nr. 529/16 iul. 2015) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 197/2015  (M. Of. nr. 529/16 iul. 2015) - modifică art. VII 
 - O.G. nr. 26/2015  (M. Of. nr. 639/21 aug. 2015) - modifică art. XV alin. (2) 
 

- O.U.G. nr. 52/2017  (M. Of. nr. 644/7 aug. 2017) - abrogă art. XV 
- L. nr. 310/2015  (M. Of. nr. 905/7 dec. 2015) - aprobă O.G. nr. 26/2015 

 
 
 O.U.G. nr. 15/2014 
 M. Of. nr. 241/4 apr. 2014 - completează L. nr. 500/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 111/2014 - M. Of. nr. 526/15 iul. 2014)   
 O.U.G. nr. 16/2014 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 112/2019 - M. Of. nr. 460/7 iun. 2019) 
M. Of. nr. 266/10 apr. 2014 - modifică L. nr. 1/2011 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 112/2019  (M. Of. nr. 460/7 iun. 2019) - modifică art. unic pct. 1 
 
 
 O.U.G. nr. 17/2014 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 160/2014 - M. Of. nr. 898/10 dec. 2014) 
M. Of. nr. 288/18 apr. 2014 - modifică O.U.G. nr. 115/2011 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 160/2014  (M. Of. nr. 898/10 dec. 2014) - modifică art. I pct. 3 

 O.U.G. nr. 21/2014 
 M. Of. nr. 339/8 mai 2014 - modifică L. nr. 597/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 27/2015 - M. Of. nr. 166/10 mar. 2015)   
 O.U.G. nr. 22/2014 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 197/2016 - M. Of. nr. 874/1 nov. 2016) 
M. Of. nr. 353/14 mai 2014 - modifică L. nr. 50/1991 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 197/2016  (M. Of. nr. 874/1 nov. 2016) - modifică titlul, art. I pct. 1-4; 
 
 

introduce 6 pct. înaintea pct. 1 al art. I, pct. 11 și pct. 31-36 la art. I, art. III 

 O.U.G. nr. 23/2014 
 M. Of. nr. 359/15 mai 2014 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 144/2008 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 140/2014 - M. Of. nr. 774/24 oct. 2014) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 140/2014  (M. Of. nr. 774/24 oct. 2014) - introduce pct. 3 la art. III 

 O.U.G. nr. 24/2014 
 

(Aprobată prin L. nr. 155/2014 - M. Of. nr. 882/4 dec. 2014) 
M. Of. nr. 367/19 mai 2014 - modifică O.U.G. nr. 28/2013 

   
 O.U.G. nr. 28/2014 
 M. Of. nr. 388/26 mai 2014 - modifică O.G. nr. 24/1992 
 - modifică L. nr. 84/1998 
 - modifică L. nr. 76/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 107/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 141/2002 
 - modifică L. nr. 359/2004 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 165/2014 - M. Of. nr. 905/12 dec. 2014)   
 O.U.G. nr. 29/2014 
 M. Of. nr. 407/2 iun. 2014 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 141/2014 - M. Of. nr. 771/23 oct. 2014)   
 O.U.G. nr. 30/2014 
 

(Aprobată prin L. nr. 26/2015 - M. Of. nr. 166/10 mar. 2015) 
M. Of. nr. 415/4 iun. 2014 - modifică O.U.G. nr. 28/2013 

   
 O.U.G. nr. 31/2014 
 M. Of. nr. 416/4 iun. 2014 - modifică O.U.G. nr. 57/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 161/2014 - M. Of. nr. 907/15 dec. 2014)   
 O.U.G. nr. 32/2014 
 M. Of. nr. 422/6 iun. 2014 - modifică O.U.G. nr. 198/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 156/2014 - M. Of. nr. 882/4 dec. 2014)   
 O.U.G. nr. 33/2014 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2015) 
M. Of. nr. 423/6 iun. 2014 - modifică O.G. nr. 22/2010 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 2/2015  (M. Of. nr. 18/9 ian. 2015) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 35/2014 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 174/2014 - M. Of. nr. 919/17 dec. 2014) 
M. Of. nr. 459/24 iun. 2014 - completează L. nr. 123/2012 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 174/2014  (M. Of. nr. 919/17 dec. 2014) - modifică și completează art. I 

 O.U.G. nr. 36/2014 
 M. Of. nr. 431/12 iun. 2014 - modifică L. nr. 52/2011 
 - modifică L. nr. 18/2014 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 254/2015 - M. Of. nr. 818/3 nov. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 254/2015  (M. Of. nr. 818/3 nov. 2015) - modifică titlul, art. I partea introductivă; 
 
 

 introduce pct. 3 la art. I 

 O.U.G. nr. 38/2014 



 
 M. Of. nr. 461/24 iun. 2014 - modifică L. nr. 289/2002 
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 - modifică H.G. nr. 994/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 14/2015 - M. Of. nr. 144/26 feb. 2015) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 14/2015  (M. Of. nr. 144/26 feb. 2015) - modifică şi completează art. I 

 O.U.G. nr. 40/2014 
 M. Of. nr. 455/23 iun. 2014 - modifică O.G. nr. 92/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 29/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 175/2014 - M. Of. nr. 922/18 dec. 2014)   
 O.U.G. nr. 45/2014 
 M. Of. nr. 475/27 iun. 2014 - modifică L. nr. 370/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 265/2021 - M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021)   
 O.U.G. nr. 47/2014 
 

(Aprobată prin L. nr. 79/2015 - M. Of. nr. 263/20 apr. 2015) 
M. Of. nr. 480/28 iun. 2014 - modifică O.U.G. nr. 66/2011 

  
 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 623/26 aug. 2014) - rectifică anexa 

 O.U.G. nr. 48/2014 
 M. Of. nr. 485/30 iun. 2014 - modifică L. nr. 35/1997 
 - completează O.U.G. nr. 34/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 26/2012 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 181/2014 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 181/2014  (M. Of. nr. 6/6 ian. 2015) - modifică art. II alin. (4); 
 
 

completează art. I 

 O.U.G. nr. 50/2014 
 M. Of. nr. 483/30 iun. 2014 - modifică L. nr. 238/2004 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 228/2015 - M. Of. nr. 755/9 oct. 2015) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 228/2015  (M. Of. nr. 755/9 oct. 2015) - introduce pct. 3 la art. unic 

 O.U.G. nr. 53/2014 
 M. Of. nr. 635/29 aug. 2014 - modifică O.G. nr. 24/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 166/10 mar. 2015)   
 O.U.G. nr. 58/2014 
 M. Of. nr. 711/29 sep. 2014 - modifică L. nr. 69/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 19/2006 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 118/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 63/2010 
 - completează O.U.G. nr. 28/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 46/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 103/2013 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 64/2015 - M. Of. nr. 222/1 apr. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 64/2015  (M. Of. nr. 222/1 apr. 2015) - modifică art. I, art. XIII; 
 
 

completează art. VII 

 O.U.G. nr. 61/2014 
 

(Aprobată prin L. nr. 321/2015 - M. Of. nr. 928/15 dec. 2015) 
M. Of. nr. 727/3 oct. 2014 - modifică O.U.G. nr. 47/2013 

   
 O.U.G. nr. 62/2014 
 M. Of. nr. 729/6 oct. 2014 - completează O.U.G. nr. 146/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 49/2015 - M. Of. nr. 189/20 mar. 2015)   
 O.U.G. nr. 63/2014 
 M. Of. nr. 730/7 oct. 2014 - modifică O.U.G. nr. 34/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 43/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 64/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 41/2014 
 - modifică O.U.G. nr. 56/2014 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 156/2015 - M. Of. nr. 449/23 iun. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 156/2015  (M. Of. nr. 449/23 iun. 2015) - modifică art. I şi II; 
 
 

modifică şi completează art. III 

 O.U.G. nr. 64/2014 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 291/2015 - M. Of. nr. 879/24 nov. 2015) 
M. Of. nr. 742/13 oct. 2014 - modifică L. nr. 198/2008 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 291/2015  (M. Of. nr. 879/24 nov. 2015) - modifică art. unic pct.2 și anexa 

 O.U.G. nr. 65/2014 
 M. Of. nr. 760/20 oct. 2014 - modifică O.U.G. nr. 26/1997 
 - modifică L. nr. 272/2004 
 - completează L. nr. 155/2010 
 - modifică L. nr. 277/2010 
 - modifică L. nr. 124/2014 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 125/2015 - M. Of. nr. 383/2 iun. 2015) 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 71/2014  (M. Of. nr. 834/17 nov. 2014) - modifică art. X alin. (2) 

 O.U.G. nr. 68/2014 
 M. Of. nr. 803/4 nov. 2014 - modifică L. nr. 215/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 158/2005 
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 - completează L. nr. 51/2006 
 - completează L. nr. 95/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 74/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 1/2013 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 265/2015 - M. Of. nr. 836/9 nov. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 184/2015  (M. Of. nr. 490/3 iul. 2015) - abrogă art. VI şi referirea la transpunerea art. 7 alin. (2) lit. b) şi 
 art. 9 alin. (1 ) şi (2) din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 privind  
 

Europene, seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, pag.45-65 
aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii  

 
 
 O.U.G. nr. 71/2014 
 M. Of. nr. 834/17 nov. 2014 - modifică O.U.G. nr. 65/2014 
 (Aprobată prin L. nr. 72/2015 - M. Of. nr. 235/7 apr. 2015)   
 O.U.G. nr. 76/2014 
 M. Of. nr. 886/5 dec. 2014 - modifică L. nr. 202/1998 
 - modifică O.U.G. nr. 101/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 73/2016 - M. Of. nr. 334/29 apr. 2016)   
 O.U.G. nr. 78/2014 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 78/2015 - M. Of. nr. 278/24 apr. 2015) 
M. Of. nr. 901/11 dec. 2014 - modifică O.U.G. nr. 107/2013 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 78/2015  (M. Of. nr. 278/24 apr. 2015) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 79/2014 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 121/2015 - M. Of. nr. 382/2 iun. 2015) 
M. Of. nr. 902/11 dec. 2014 - modifică L. nr. 82/1991 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 121/2015  (M. Of. nr. 382/2 iun. 2015) - modifică art. I pct. 1, 5, 11, 14 

 O.U.G. nr. 80/2014 
 M. Of. nr. 906/12 dec. 2014 - modifică L. nr. 571/2003 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică O.G. nr. 7/2013 
 - modifică O.G. nr. 6/2013 
 - modifică O.G. nr. 5/2013 
 (Aprobată prin L. nr. 77/2015 - M. Of. nr. 263/20 apr. 2015)   
 O.U.G. nr. 82/2014 
 M. Of. nr. 911/15 dec. 2014 - modifică L. nr. 135/2010 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 75/2016 - M. Of. nr. 334/29 apr. 2016) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 75/2016  (M. Of. nr. 334/29 apr. 2016) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 84/2014 
 M. Of. nr. 923/18 dec. 2014 - completează O.G. nr. 58/1998 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 93/2015 - M. Of. nr. 281/27 apr. 2015) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 93/2015  (M. Of. nr. 281/27 apr. 2015) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 88/2014 
 M. Of. nr. 949/23 dec. 2014 - modifică O.U.G. nr. 26/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 25/2014 
 - completează O.U.G. nr. 69/2014 
 - modifică O.U.G. nr. 70/2014 
 (Aprobată prin L. nr. 112/2015 - M. Of. nr. 335/15 mai 2015)   
 O.U.G. nr. 89/2014 
 M. Of. nr. 962/30 dec. 2014 - modifică O.G. nr. 88/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 21/2004 
 - modifică L. nr. 307/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 1/2014 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 170/2015 - M. Of. nr. 481/1 iul. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 170/2015  (M. Of. nr. 481/1 iul. 2015) - modifică art. III; 
 
 

introduce art. I1 

 O.U.G. nr. 90/2014 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 268/2015 - M. Of. nr. 857/18 nov. 2015) 
M. Of. nr. 964/30 dec. 2014 - modifică L. nr. 297/2004 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 268/2015  (M. Of. nr. 857/18 nov. 2015) - modifică art. I pct. 3, pct. 23 și pct. 28; 
 introduce pct. 271 la art. I; 
 
 

abrogă art. II 

 O.U.G. nr. 91/2014 
 M. Of. nr. 966/30 dec. 2014 - modifică O.U.G. nr. 28/1999 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 267/2015 - M. Of. nr. 839/10 nov. 2015) 

 Modificări: 
 
 - L. nr. 267/2015  (M. Of. nr. 839/10 nov. 2015) - modifică art. I pct. 2 și 3 

- O.G. nr. 17/2015  (M. Of. nr. 540/20 iul. 2015) - modifică art. II şi III 

 - O.U.G. nr. 57/2015  (M. Of. nr. 923/11 dec. 2015) - modifică art. II și art. III 
 - O.U.G. nr. 98/2016  (M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016) - modifică art. II alin. (1)-(5) și art. III 
 - O.G. nr. 20/2017  (M. Of. nr. 705/31 aug. 2017) - modifică art. II alin. (1) - (3), art. III; 
 

- L. nr. 110/2018  (M. Of. nr. 422/17 mai 2018) - aprobă O.G. nr. 20/2017 
 abrogă art. II alin. (4) 

 
 
 O.U.G. nr. 92/2014 
 M. Of. nr. 957/30 dec. 2014 - modifică L. nr. 571/2003 
 - completează O.G. nr. 92/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 77/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 28/2013 
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 - completează O.U.G. nr. 69/2014 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 124/2015 - M. Of. nr. 407/9 iun. 2015) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 33/15 ian. 2015) - rectifică art. I pct 16 şi 20, art. III pct. 7 
 (M. Of. nr. 265/21 apr. 2015) - rectifică art. VI 

 
- L. nr. 124/2015  (M. Of. nr. 407/9 iun. 2015) - modifică şi completează art. I şi  art. III 
Modificări: 

 
 
 O.U.G. nr. 94/2014 
 M. Of. nr. 968/30 dec. 2014 - modifică O.U.G. nr. 75/2005 
 - modifică L. nr. 1/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 117/2013   
 O.U.G. nr. 95/2014 
  M. Of. nr. 969/30 dec. 2014 - modifică L. nr. 341/2004 

 Modificări: 
 
 

- O.G. nr. 1/2015  (M. Of. nr. 44/19 ian. 2015) - abrogă art. IV alin. (2) 

 2015 
 
 
 O.U.G. nr. 2/2015 
 M. Of. nr. 176/13 mar. 2015 - completează O.G. nr. 41/1994 
 - completează O.G. nr. 51/1998 
 - modifică O.G. nr. 119/1999 
 - modifică L. nr. 69/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 81/2003 
 - completează L. nr. 571/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 60/2009 
 - modifică L. nr. 329/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 55/2010 
 - modifică L. nr. 155/2010 
 - modifică O.U.G. nr. 77/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 115/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 26/2012 
 - modifică O.G. nr. 26/2013 
 - modifică L. nr. 323/2013 
 - modifică L. nr. 352/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 77/2014 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 171/2015 - M. Of. nr. 480/1 iul. 2015) 

 Modificări: 
 - L. nr. 171/2015  (M. Of. nr. 480/1 iul. 2015) - modifică art. XII alin. (3) lit. a), art. XVI pct. 2 
 - O.G. nr. 18/2015  (M. Of. nr. 563/28 iul. 2015) - modifică art. XII alin. (2) lit. a) pct. 3, art. XII alin. (2) lit. b) pct. 3, art. XII alin. (16) 
 - O.U.G. nr. 36/2015  (M. Of. nr. 693/14 sep. 2015) - introduce art. XXIII1 şi art. XXIII2 
 - O.U.G. nr. 46/2015  (M. Of. nr. 801/28 oct. 2015) - modifică limitele prevăzute la art. XII alin. (1) și (2) 
 
 

- L. nr. 326/2015  (M. Of. nr. 937/18 dec. 2015) - aprobă O.G. nr. 18/2015 

 O.U.G. nr. 4/2015 
 M. Of. nr. 224/2 apr. 2015 - modifică O.U.G. nr. 82/2011 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 269/2015 - M. Of. nr. 843/12 nov. 2015) 

 Modificări: 
 

 introduce pct. 11-13 la art. I, pct. 3-11 la art. I, art. III; 
- L. nr. 269/2015  (M. Of. nr. 843/12 nov. 2015) - modifică titlul, art. I partea introductivă, art. I pct. 2; 

 
 abrogă art. II  

 
 O.U.G. nr. 8/2015 
 M. Of. nr. 285/28 apr. 2015 - modifică O.U.G. nr. 28/1999 
 - modifică O.G. nr. 15/2002 
 - completează L. nr. 205/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 186/2015 - M. Of. nr. 495/6 iul. 2015) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 312/7 mai 2015) - rectifică art. I pct. 13, art. VIII alin. (1) 

 Modificări: 
 - L. nr. 186/2015  (M. Of. nr. 495/6 iul. 2015) - modifică şi completează art. I şi art. III 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 721/25 sep. 2015) - art. III pct. 35 

 O.U.G. nr. 9/2015 
 M. Of. nr. 299/30 apr. 2015 - modifică L. nr. 49/1991 
 - modifică L. nr. 44/1994 
 (Aprobată prin L. nr. 240/2015 - M. Of. nr. 785/21 oct. 2015)   
 O.U.G. nr. 14/2015 
 M. Of. nr. 374/28 mai 2015 - completează L. nr. 215/2001 
 - modifică L. nr. 273/2006 
  (Aprobată prin L. nr. 355/2015 - M. Of. nr. 973/29 dec. 2015) 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 384/2 iun. 2015) - rectifică art. I pct. 1 

 O.U.G. nr. 15/2015 
 M. Of. nr. 386/3 iun. 2015 - modifică O.U.G. nr. 34/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 3/2015 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 16/2016 - M. Of. nr. 161/2 mar. 2016) 

 Modificări: 
 - L. nr. 16/2016  (M. Of. nr. 161/2 mar. 2016) - modifică titlul, art. I; 
 
 

introduce pct. 21 la art. II, art. III 

 O.U.G. nr. 21/2015 
 M. Of. nr. 468/29 iun. 2015 - modifică O.U.G. nr. 94/2000 
 - completează L. nr. 165/2013 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 103/2016 - M. Of. nr. 394/24 mai 2016) 

 Modificări: 
 - L. nr. 103/2016  (M. Of. nr. 394/24 mai 2016) - modifică titlul, art. I și art. II; 



 
introduce art. III și IV 
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 O.U.G. nr. 24/2015 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 116/2016 - M. Of. nr. 418/2 iun. 2016) 
M. Of. nr. 473/30 iun. 2015 - modifică L. nr. 135/2010 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 116/2016  (M. Of. nr. 418/2 iun. 2016) - modifică art. I pct. 3 

 O.U.G. nr. 25/2015 
 M. Of. nr. 473/30 iun. 2015 - completează L. nr. 416/2001 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 342/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022 prin L. nr. 196/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) 

 Modificări: 
 - L. nr. 342/2015  (M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) - modifică titlul, partea introductivă a articolului unic; 
  completează articolul unic 

 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 
 - O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
 

- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023 
- L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022 

 
 
 O.U.G. nr. 26/2015 
 M. Of. nr. 474/30 iun. 2015 - completează O.U.G. nr. 83/2014 
 (Aprobată prin L. nr. 314/2015 - M. Of. nr. 910/9 dec. 2015)     
 O.U.G. nr. 27/2015 
 M. Of. nr. 474/30 iun. 2015 - completează O.U.G. nr. 83/2014 
  (Aprobată prin L. nr. 38/2016 - M. Of. nr. 220/24 mar. 2016) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. II 

 O.U.G. nr. 31/2015 
 M. Of. nr. 474/30 iun. 2015 - modifică L. nr. 21/1996 
 - completează O.U.G. nr. 83/2014 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 347/2015 - M. Of. nr. 973/29 dec. 2015) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 650/27 aug. 2015) - rectifică art. III 

 Modificări: 
 

introduce la art. I pct. 71, 91, 92, 111, 112, 141-143, 151-154, 161, 231, 241 și 32 
- L. nr. 347/2015  (M. Of. nr. 973/29 dec. 2015) - modifică titlul, art. I pct. 26, 27 și art. III; 

 
- L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. III  

 
 O.U.G. nr. 33/2015 
 M. Of. nr. 475/30 iun. 2015 - modifică O.G. nr. 95/1998 
 - modifică L. nr. 55/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 42/2016 - M. Of. nr. 230/29 mar. 2016) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 664/1 sep. 2015) - art.III 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 42/2016  (M. Of. nr. 230/29 mar. 2016) - modifică art. I pct. 4 și 5, art. II pct. 4, pct. 6 și pct. 13 și art. III 

 O.U.G. nr. 35/2015 
 M. Of. nr. 669/2 sep. 2015 - modifică L. nr. 152/1998 
 - modifică O.U.G. nr. 83/2014 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 293/2015 - M. Of. nr. 884/25 nov. 2015) 

 Modificări: 
 

 introduce pct. 11 - pct. 13 la art.I 
- L. nr. 293/2015  (M. Of. nr. 884/25 nov. 2015) - modifică art. I pct. 1; 

 
 
 O.U.G. nr. 36/2015 
 M. Of. nr. 693/14 sep. 2015 - completează O.U.G. nr. 2/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 292/2015 - M. Of. nr. 877/24 nov. 2015)   
 O.U.G. nr. 37/2015 
 

(Aprobată prin L. nr. 330/2015 - M. Of. nr. 937/18 dec. 2015) 
M. Of. nr. 697/15 sep. 2015 - modifică L. nr. 21/1991 

   
 O.U.G. nr. 38/2015 
 M. Of. nr. 730/29 sep. 2015 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 315/2015 - M. Of. nr. 910/9 dec. 2015)   
 O.U.G. nr. 42/2015 
 M. Of. nr. 767/14 oct. 2015 - modifică O.U.G. nr. 159/1999 
 - modifică O.U.G. nr. 77/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 20/2013 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 250/2018 - M. Of. nr. 942/7 nov. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 250/2018  (M. Of. nr. 942/7 nov. 2018) - modifică art. I pct. 3, art. III pct. 1 și art. III pct. 6; 
 
 

introduce pct. 21 și 22 la art. I, pct. 4 și 5 la art. I și pct. 11 la art. III 

 O.U.G. nr. 46/2015 
 M. Of. nr. 801/28 oct. 2015 - modifică L. nr. 10/1995 
 - modifică O.G. nr. 40/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 34/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 28/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 2/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 40/2016 - M. Of. nr. 220/24 mar. 2016)   
 O.U.G. nr. 50/2015 
 M. Of. nr. 817/3 nov. 2015 - modifică L. nr. 207/2015 
 - modifică L. nr. 227/2015 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 358/2015 - M. Of. nr. 988/31 dec. 2015) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 358/2015  (M. Of. nr. 988/31 dec. 2015) - modifică art. I pct. 14; 
 
 
 

introduce la art. I un nou pct. înaintea pct. 1, pct. 11, pct. 111, pct. 231, pct. 341, pct. 351, 352 și 361-3632 

 O.U.G. nr. 52/2015 
 

(Aprobată prin L. nr. 33/2016 - M. Of. nr. 209/22 mar. 2016) 
M. Of. nr. 828/5 nov. 2015 - modifică L. nr. 307/2006 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 33/2016  (M. Of. nr. 209/22 mar. 2016) - modifică articolul unic pct. 3 și 5; 
 
 

introduce pct. 31 la articolul unic 

 O.U.G. nr. 58/2015 
 M. Of. nr. 921/11 dec. 2015 - modifică O.U.G. nr. 189/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 41/2016 - M. Of. nr. 220/24 mar. 2016)   
 O.U.G. nr. 59/2015 
 M. Of. nr. 925/14 dec. 2015 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 40/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 106/2016 - M. Of. nr. 406/30 mai 2016)   
 O.U.G. nr. 60/2015 
 M. Of. nr. 951/22 dec. 2015 - modifică L. nr. 407/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 242/2016 - M. Of. nr. 988/8 dec. 2016) 

 Modificări: 
 - L. nr. 242/2016  (M. Of. nr. 988/8 dec. 2016) - modifică titlul și articolul unic 
 
 
 O.U.G. nr. 61/2015 
 M. Of. nr. 962/24 dec. 2015 - modifică L. nr. 151/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 235/2018 - M. Of. nr. 851/8 oct. 2018)   
 O.U.G. nr. 62/2015 
 

(Aprobată prin L. nr. 117/2016 - M. Of. nr. 418/2 iun. 2016) 
M. Of. nr. 964/24 dec. 2015 - modifică L. nr. 2/2013 

   
 O.U.G. nr. 64/2015 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 80/2016 - M. Of. nr. 348/6 mai 2016) 
M. Of. nr. 986/31 dec. 2015 - modifică O.G. nr. 22/2010 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 80/2016  (M. Of. nr. 348/6 mai 2016) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 65/2015 
 
 (Aprobată prin L. nr. 108/2016 - M. Of. nr. 406/30 mai 2016) 

M. Of. nr. 986/31 dec. 2015 - modifică L. nr. 263/2010 

 (Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu L. nr. 263/2010 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 2016 
 
 
 O.U.G. nr. 1/2016 
 M. Of. nr. 85/4 feb. 2016 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 287/2009 
 - modifică L. nr. 134/2010 
 - modifică L. nr. 71/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 80/2013 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 17/2017 - M. Of. nr. 196/21 mar. 2017) 

 Modificări: 
 - L. nr. 17/2017  (M. Of. nr. 196/21 mar. 2017) - modifică art. I pct. 2, pct. 5, pct. 8, pct. 12, pct. 18 și art.III alin. (1); 
 introduce înaintea pct. 1 un nou pct. la art. I, pct.11, 61, 62, 141 și 181 la art. I, art. IV1, V1 și IX 

 Referire CSJ/ICCJ 
 
 

- Decizia nr. 7/2017  (M. Of. nr. 220/30 mar. 2017) - dispozițiile art. VII 

 O.U.G. nr. 2/2016 
 M. Of. nr. 98/9 feb. 2016 - modifică L. nr. 254/2013   
 O.U.G. nr. 3/2016 
 M. Of. nr. 144/25 feb. 2016 - modifică L. nr. 360/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 153/2016 - M. Of. nr. 540/19 iul. 2016)   
 O.U.G. nr. 4/2016 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 139/2019 - M. Of. nr. 592/18 iul. 2019) 
M. Of. nr. 182/10 mar. 2016 - modifică L. nr. 1/2011 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 139/2019  (M. Of. nr. 592/18 iul. 2019) - modifică articolul unic pct. 1; 
 
 

introduce pct. 11 la articolul unic 

 O.U.G. nr. 5/2016 
 M. Of. nr. 189/14 mar. 2016 - modifică L. nr. 95/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 192/2016 - M. Of. nr. 860/28 oct. 2016)   
 O.U.G. nr. 9/2016 
 M. Of. nr. 258/6 apr. 2016 - modifică O.U.G. nr. 195/2005 
 - modifică O.U.G. nr. 32/2015 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 159/2017 - M. Of. nr. 515/4 iul. 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 159/2017  (M. Of. nr. 515/4 iul. 2017) - modifică art. II 
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 O.U.G. nr. 13/2016 
 

(Aprobată prin L. nr. 214/2016 - M. Of. nr. 910/11 nov. 2016) 
M. Of. nr. 368/12 mai 2016 - modifică L. nr. 207/2015 

   
 O.U.G. nr. 14/2016 
 M. Of. nr. 368/12 mai 2016 - modifică L. nr. 248/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 72/2017 - M. Of. nr. 273/19 apr. 2017)   
 O.U.G. nr. 18/2016 
 M. Of. nr. 389/23 mai 2016 - completează L. nr. 304/2004 
 - modifică L. nr. 286/2009 
 - modifică L. nr. 135/2010   
 O.U.G. nr. 20/2016 
 M. Of. nr. 434/9 iun. 2016 - completează L. nr. 284/2010 
 - modifică O.U.G. nr. 57/2015 
 - completează O.U.G. nr. 11/2016 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 250/2016 - M. Of. nr. 1028/21 dec. 2016) 

 Modificări: 
 
 - L. nr. 250/2016  (M. Of. nr. 1028/21 dec. 2016) - modifică art, I pct. 1 și modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; 

- O.U.G. nr. 43/2016  (M. Of. nr. 673/31 aug. 2016) - abrogă art. IV 

 introduce pct. 6 la art. I și art. I1 și I2 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 138/23 feb. 2017) - rectifică art. I pct. 1, cu referire la alin. (6) al art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 

 
- L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. I, I1, I2 şi III 
Modificări: 

 
 
 O.U.G. nr. 21/2016 
 M. Of. nr. 459/21 iun. 2016 - modifică L. nr. 360/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 118/2017 - M. Of. nr. 408/30 mai 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 118/2017  (M. Of. nr. 408/30 mai 2017) - modifică art. I pct. 15, 16, pct. 20 

 O.U.G. nr. 22/2016 
 M. Of. nr. 463/22 iun. 2016 - modifică L. nr. 200/2004 
 - modifică L. nr. 265/2008 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 130/2017 - M. Of. nr. 428/9 iun. 2017) 

 Modificări: 
 - L. nr. 130/2017  (M. Of. nr. 428/9 iun. 2017) - modifică art. I pct. 7, 13, 14, 17 și 18; 
 
 

introduce pct. 11, 12, 111 și 171 la art. I 

 O.U.G. nr. 24/2016 
 M. Of. nr. 486/29 iun. 2016 - modifică L. nr. 254/2013   
 O.U.G. nr. 26/2016 
 M. Of. nr. 486/29 iun. 2016 - modifică L. nr. 277/2010 
  (Aprobată prin L. nr. 74/2017 - M. Of. nr. 297/26 apr. 2017) 

 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2018 

 Modificări: 
 

- O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2021 
- O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2019 

 
- L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - se abrogă la 1 oct. 2022  
- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - se abrogă la 1 sept. 2023  

 
 O.U.G. nr. 27/2016 
 M. Of. nr. 486/29 iun. 2016 - modifică O.U.G. nr. 88/2012 
 (Aprobată prin L. nr. 94/2017 - M. Of. nr. 334/8 mai 2017)   
 O.U.G. nr. 30/2016 
 M. Of. nr. 488/30 iun. 2016 - modifică L. nr. 248/2013 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 235/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 235/2016  (M. Of. nr. 955/25 nov. 2016) - introduce alin. (3)-(5) la art. II 

 O.U.G. nr. 31/2016 
 M. Of. nr. 488/30 iun. 2016 - completează O.U.G. nr. 64/2009 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 75/2017 - M. Of. nr. 300/27 apr. 2017) 

 Modificări: 
 - L. nr. 75/2017  (M. Of. nr. 300/27 apr. 2017) - modifică titlul; 
 
 

 introduce alin. (2) la articolul unic 

 O.U.G. nr. 32/2016 
 M. Of. nr. 488/30 iun. 2016 - modifică L. nr. 70/2015 
 - completează L. nr. 227/2015 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 136/2017 - M. Of. nr. 440/14 iun. 2017) 

 Modificări: 
 - L. nr. 136/2017  (M. Of. nr. 440/14 iun. 2017) - modifică art. I pct. 1; 
 
 

introduce pct. 6 și 7 la art. I 

 O.U.G. nr. 33/2016 
 M. Of. nr. 488/30 iun. 2016 - modifică L. nr. 119/1996 
 - modifică O.U.G. nr. 97/2005 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 14/2018 - M. Of. nr. 50/18 ian. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 14/2018  (M. Of. nr. 50/18 ian. 2018) - modifică art. I pct. 2 și art. II pct. 4; 
 
 

introduce pct. 8-12 la art. I și pct. 5 la art. II 

 O.U.G. nr. 34/2016 
 M. Of. nr. 488/30 iun. 2016 - modifică L. nr. 17/2000 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 44/17 ian. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 19/2018  (M. Of. nr. 44/17 ian. 2018) - modifică art. I pct. 1, pct. 2, pct. 4, pct. 5, pct. 10, pct. 16; 



 
  introduce două noi puncte înainte de pct. 1 al art. I, pct. 41 la art. I, pct. 111 - 113 la art. I, pct. 161 și 162 la art. I,  
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pct. 171 - 178 la art. I. 

 O.U.G. nr. 35/2016 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 243/2016 - M. Of. nr. 975/6 dec. 2016) 
M. Of. nr. 489/30 iun. 2016 - modifică L. nr. 7/1996 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 243/2016  (M. Of. nr. 975/6 dec. 2016) - modifică art. I pct. 4, pct. 7, pct. 8, art. II alin. (1) 

 O.U.G. nr. 36/2016 
 M. Of. nr. 489/30 iun. 2016 - modifică L. nr. 95/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 45/2017 - M. Of. nr. 229/4 apr. 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 45/2017  (M. Of. nr. 229/4 apr. 2017) - abrogă art.unic pct. 1 

 O.U.G. nr. 37/2016 
 M. Of. nr. 489/30 iun. 2016 - modifică O.U.G. nr. 66/2011 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 21/2018 - M. Of. nr. 41/17 ian. 2018) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 21/2018  (M. Of. nr. 41/17 ian. 2018) - introduce pct. 31 la art. I 

 O.U.G. nr. 39/2016 
 M. Of. nr. 489/30 iun. 2016 - modifică O.U.G. nr. 196/2005 
 - modifică L. nr. 220/2008 
  (Aprobată prin L. nr. 96/2018 - M. Of. nr. 361/26 apr. 2018) 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 120/13 feb. 2017) - rectifică anexa 

 O.U.G. nr. 43/2016 
 M. Of. nr. 673/31 aug. 2016 - modifică L. nr. 284/2010 
 - modifică O.U.G. nr. 57/2015 
 - modifică O.U.G. nr. 11/2016 
  - modifică O.U.G. nr. 20/2016 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 153/2017  (M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) - abrogă art. I, II, III şi IV 

 O.U.G. nr. 44/2016 
 M. Of. nr. 682/2 sep. 2016 - modifică L. nr. 334/2006 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 48/17 ian. 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 3/2017  (M. Of. nr. 48/17 ian. 2017) - introduce un nou punct înaintea pct. 1 al art. I 

 O.U.G. nr. 45/2016 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 48/2017 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) 
M. Of. nr. 684/2 sep. 2016 - modifică L. nr. 95/2006 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 48/2017  (M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) - modifică art. I pct. 26, 46 și 65 

 O.U.G. nr. 46/2016 
 M. Of. nr. 685/5 sep. 2016 - completează L. nr. 227/2015 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 26/2017 - M. Of. nr. 210/28 mar. 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 26/2017  (M. Of. nr. 210/28 mar. 2017) - introduce un nou punct la art. I înaintea pct. 1 

 O.U.G. nr. 48/2016 
 M. Of. nr. 689/6 sep. 2016 - modifică O.G. nr. 51/1998 
 - modifică O.G. nr. 21/2007   
 O.U.G. nr. 49/2016 
 M. Of. nr. 689/6 sep. 2016 - modifică L. nr. 5/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 60/2017 - M. Of. nr. 266/14 apr. 2017)   
 O.U.G. nr. 50/2016 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 150/2017 - M. Of. nr. 501/30 iun. 2017) 
M. Of. nr. 689/6 sep. 2016 - modifică L. nr. 289/2002 

  
 Modificări: 
 

 introduce pct. 11, pct. 21, pct.4-8  la art. I, art. III; 
- L. nr. 150/2017  (M. Of. nr. 501/30 iun. 2017) - modifică art. I pct. 1 și pct.2, art. II alin.(1); 

 
 abrogă art. I pct. 3, art. II alin. (2)  

 
 O.U.G. nr. 51/2016 
 M. Of. nr. 726/20 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 2293/2004 
 - modifică L. nr. 171/2010 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 146/2019 - M. Of. nr. 619/25 iul. 2019) 
- modifică H.G. nr. 470/2014 

  
 Modificări: 
 

- L. nr. 142/2017  (M. Of. nr. 461/20 iun. 2017) - aprobă O.U.G. nr. 4/2017 
- O.U.G. nr. 4/2017  (M. Of. nr. 41/16 ian. 2017) - termenul prev. la art. IV se prorogă până la data de 15 aug. 2017 

 
- O.G. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 660/10 aug. 2017) - prorogă termenul privind abrogarea Legii nr. 4/2015, de la art. IV, până la data de 31 decembrie 2017  

 - L. nr. 265/2017  (M. Of. nr. 1021/22 dec. 2017) - aprobă O.G. nr. 9/2017 
 - L. nr. 146/2019  (M. Of. nr. 619/25 iul. 2019) - modifică art. I pct. 5, pct. 26 și pct. 28; 
 introduce pct. 261 și pct. 291 la art. I; 
 
 

abrogă art. I pct. 2,3,6,15,27, 30 și pct. 35-38 

 O.U.G. nr. 53/2016 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 119/2017 - M. Of. nr. 408/30 mai 2017) 
M. Of. nr. 725/20 sep. 2016 - modifică O.G. nr. 26/2013 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 119/2017  (M. Of. nr. 408/30 mai 2017) - modifică art. unic pct. 2 

 O.U.G. nr. 56/2016 
 M. Of. nr. 728/20 sep. 2016 - modifică O.U.G. nr. 120/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 120/2017 - M. Of. nr. 408/30 mai 2017) 

 Modificări: 



 
- L. nr. 120/2017  (M. Of. nr. 408/30 mai 2017) - abrogă art. I pct. 3 
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 O.U.G. nr. 58/2016 
 M. Of. nr. 738/22 sep. 2016 - modifică L. nr. 346/2004 
 - modifică L. nr. 51/2006 
 - modifică L. nr. 101/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 174/2017 - M. Of. nr. 571/18 iul. 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 174/2017  (M. Of. nr. 571/18 iul. 2017) - modifică art. II pct. 27 

 O.U.G. nr. 60/2016 
 M. Of. nr. 773/4 oct. 2016 - modifică L. nr. 76/2002 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 172/2017 - M. Of. nr. 576/19 iul. 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 172/2017  (M. Of. nr. 576/19 iul. 2017) - modifică art. I pct. 1, pct. 6, pct. 8 și pct. 9 

 O.U.G. nr. 61/2016 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 58/2017 - M. Of. nr. 256/12 apr. 2017) 
M. Of. nr. 773/4 oct. 2016 - modifică L. nr. 69/2000 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 58/2017  (M. Of. nr. 256/12 apr. 2017) - modifică art. I pct. 2, art. I pct. 6, art. I pct. 7; 

 O.U.G. nr. 63/2016 
 M. Of. nr. 792/7 oct. 2016 - modifică O.U.G. nr. 109/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 209/2021 - M. Of. nr. 720/22 iul. 2021)   
 O.U.G. nr. 64/2016 
 

(Aprobată prin L. nr. 171/2018 - M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) 
M. Of. nr. 801/11 oct. 2016 - modifică L. nr. 123/2012 

   
 O.U.G. nr. 67/2016 
 M. Of. nr. 805/12 oct. 2016 - modifică O.G. nr. 36/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 73/2017 - M. Of. nr. 297/26 apr. 2017)   
 O.U.G. nr. 69/2016 
 M. Of. nr. 824/19 oct. 2016 - completează L. nr. 92/2007 
 - completează L. nr. 1/2011 
 - modifică O.G. nr. 29/2013 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 197/2017 - M. Of. nr. 778/2 oct. 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 197/2017  (M. Of. nr. 778/2 oct. 2017) - modifică art. I, art. II pct. 1 și 2 și art. III 

 O.U.G. nr. 70/2016 
 M. Of. nr. 866/31 oct. 2016 - modifică L. nr. 304/2004 
  - modifică L. nr. 135/2010 

 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 220/2019  (M. Of. nr. 421/29 mai 2019) - art. III lit. a) 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 220/2019  (M. Of. nr. 421/29 mai 2019) - suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. III lit. a) (termenul se împlinește la 14 iulie 2019) după care operează  
 
 

prevederile art. 147 din Constituție 

 O.U.G. nr. 74/2016 
 M. Of. nr. 878/2 nov. 2016 - modifică O.U.G. nr. 56/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 59/2017 - M. Of. nr. 266/14 apr. 2017)   
 O.U.G. nr. 77/2016 
 M. Of. nr. 920/16 nov. 2016 - modifică O.U.G. nr. 40/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 39/2017 - M. Of. nr. 219/30 mar. 2017)   
 O.U.G. nr. 79/2016 
 M. Of. nr. 938/22 nov. 2016 - modifică L. nr. 95/2006   
 O.U.G. nr. 81/2016 
 M. Of. nr. 943/23 nov. 2016 - modifică L. nr. 1/2011 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 82/2018 - M. Of. nr. 299/3 apr. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 82/2018  (M. Of. nr. 299/3 apr. 2018) - modifică art. I pct. 2-6, pct. 8-18, pct. 19-25, art. III și art. IV; 
 introduce pct. 18-1 la art. I; 
 
 

abrogă art. II 

 O.U.G. nr. 84/2016 
 M. Of. nr. 977/6 dec. 2016 - modifică O.U.G. nr. 146/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 88/2013 
 - modifică L. nr. 207/2015 
 - modifică L. nr. 227/2015 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017 - M. Of. nr. 313/2 mai 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 313/2 mai 2017) - modifică art. II pct.11 și pct. 13 

 O.U.G. nr. 85/2016 
 M. Of. nr. 957/28 nov. 2016 - modifică O.U.G. nr. 23/2008   
 O.U.G. nr. 88/2016 
 

(Aprobată prin L. nr. 139/2017 - M. Of. nr. 444/14 iun. 2017) 
M. Of. nr. 976/6 dec. 2016 - modifică L. nr. 407/2006 

   
 O.U.G. nr. 92/2016 
 M. Of. nr. 1005/14 dec. 2016 - modifică L. nr. 49/1991 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 96/2017 - M. Of. nr. 334/8 mai 2017) 

 Modificări: 
 - L. nr. 96/2017  (M. Of. nr. 334/8 mai 2017) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr.92/2016 și modifică titlul; 



 
  introduce art. IV și V; 
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 abrogă art. II 

 O.U.G. nr. 94/2016 
 

(Aprobată prin L. nr. 141/2018 - M. Of. nr. 507/20 iun. 2018) 
M. Of. nr. 1005/14 dec. 2016 - modifică L. nr. 107/1996 

   
 O.U.G. nr. 96/2016 
 M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016 - modifică L. nr. 132/1999 
 - modifică O.G. nr. 129/2000 
 - modifică L. nr. 288/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 75/2005 
 - modifică L. nr. 1/2011 
 

(Aprobată prin L. nr. 307/2021 - M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021) 
- completează O.U.G. nr. 23/2015 

  
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1027/21 dec. 2016) - rectifică art. VIII alin. (2) și (4) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 54/2017  (M. Of. nr. 644/7 aug. 2017) - modifică art. VIII alin. (3) 
 - O.U.G. nr. 66/2017  (M. Of. nr. 762/25 sep. 2017) - abrogă art. VI 
 
 

- L. nr. 100/2018  (M. Of. nr. 383/4 mai 2018) - modifică art. VIII alin. (3) 

 O.U.G. nr. 97/2016 
 M. Of. nr. 1013/16 dec. 2016 - modifică O.U.G. nr. 60/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 62/2017 - M. Of. nr. 266/14 apr. 2017)   
 O.U.G. nr. 98/2016 
 M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016 - modifică L. nr. 7/1996 
 - modifică O.U.G. nr. 28/1999 
 - modifică L. nr. 10/2001 
 - modifică L. nr. 165/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 91/2014 
 - modifică L. nr. 151/2015 
 - modifică L. nr. 177/2015 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 111/2017 - M. Of. nr. 399/26 mai 2017) 

 Modificări: 
 - L. nr. 111/2017  (M. Of. nr. 399/26 mai 2017) - modifică art. I pct. 2 și 3 și art. XVIII pct. 2; 
 introduce pct. 21, pct. 31-37 și pct. 5 la art. I, pct. 3-6 la art. XVIII și art. XIX; 
 

- O.G. nr. 20/2017  (M. Of. nr. 705/31 aug. 2017) - abrogă art. XVI și XVII 
abrogă art. III-VI 

 
- L. nr. 110/2018  (M. Of. nr. 422/17 mai 2018) - aprobă O.G. nr. 20/2017  
- O.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 65/30 ian. 2020) - modifică termenul prevăzut la art. X alin. (2)  

 
 2017 
 
 
 O.U.G. nr. 3/2017 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 177/2017 - M. Of. nr. 584/21 iul. 2017) 
M. Of. nr. 16/6 ian. 2017 - modifică L. nr. 227/2015 

  
 Modificări: 
 

 introduce două noi pct. înaintea pct. 1 la art. I, pct. 11 la art. I, pct. 21 și 22 la art. I, pct. 31 la art. I, pct. 61 - 63 la  
- L. nr. 177/2017  (M. Of. nr. 584/21 iul. 2017) - modifică art. I pct. 8, art. I pct. 32; 

 
art. I, pct. 71 la art. I, pct. 81 la art. I, pct. 91 - 95 la art. I, pct. 171 la art. I, pct. 211 - 213 la art. I, pct. 221 la   
art. I, pct. 251, pct. 34-60 la art. I  

 
 O.U.G. nr. 4/2017 
 M. Of. nr. 41/16 ian. 2017 - modifică L. nr. 4/2015 
 - modifică O.U.G. nr. 51/2016 
 (Aprobată prin L. nr. 142/2017 - M. Of. nr. 461/20 iun. 2017)   
 O.U.G. nr. 6/2017 
 M. Of. nr. 62/25 ian. 2017 - completează L. nr. 76/2002 
 - modifică L. nr. 321/2006 
 - modifică L. nr. 299/2007 
 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 
 - completează O.U.G. nr. 111/2010 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 250/2017 - M. Of. nr. 993/14 dec. 2017) 
- modifică O.U.G. nr. 28/2013 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 250/2017  (M. Of. nr. 993/14 dec. 2017) - modifică art. I pct. 1, art. III, art. VIII, art. XI pct. 7; 
 

 abrogă art. X. 
 introduce art. V1; 

 
- O.U.G. nr. 85/2018  (M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) - abrogă art. V1  

 - L. nr. 11/2019  (M. Of. nr. 23/9 ian. 2019) - aprobă O.U.G. nr. 85/2018 
 
 

- O.U.G. nr. 93/2021  (M. Of. nr. 820/26 aug. 2021) - modifică art. IV alin. (1) 

 O.U.G. nr. 12/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 257/2017 - M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017) 
M. Of. nr. 89/31 ian. 2017 - modifică O.U.G. nr. 57/2015 

   
 O.U.G. nr. 14/2017 
 M. Of. nr. 101/5 feb. 2017 - modifică L. nr. 286/2009 
 - modifică L. nr. 135/2010 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 9/2017 - M. Of. nr. 144/24 feb. 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 9/2017  (M. Of. nr. 144/24 feb. 2017) - modifică art. II pct. 1 și 2 

 O.U.G. nr. 15/2017 
 M. Of. nr. 118/13 feb. 2017 - completează O.U.G. nr. 51/2015 
 - modifică O.U.G. nr. 51/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 95/2017 - M. Of. nr. 334/8 mai 2017)   
 O.U.G. nr. 16/2017 
 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 - modifică O.U.G. nr. 3/2015 



 
(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 97/2017 - M. Of. nr. 334/8 mai 2017) 
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 Modificări: 
 - L. nr. 97/2017  (M. Of. nr. 334/8 mai 2017) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 16/2017 și modifică art. unic pct. 2, pct. 4 și pct. 5; 
 
 

 introduce pct. 41 și 42 la art. unic. 

 O.U.G. nr. 19/2017 
 M. Of. nr. 163/6 mar. 2017 - modifică O.U.G. nr. 34/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 205/2017 - M. Of. nr. 863/1 nov. 2017)   
 O.U.G. nr. 20/2017 
 M. Of. nr. 175/10 mar. 2017 - completează O.U.G. nr. 105/2001 
 - modifică L. nr. 407/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 256/2017 - M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 256/2017  (M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017) - modifică art. II pct. 2 

 O.U.G. nr. 21/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 103/2017 - M. Of. nr. 367/17 mai 2017) 
M. Of. nr. 192/17 mar. 2017 - completează L. nr. 121/2011 

   
 O.U.G. nr. 22/2017 
 M. Of. nr. 202/23 mar. 2017 - completează L. nr. 329/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 43/2013 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 165/2017 - M. Of. nr. 544/11 iul. 2017)   
 O.U.G. nr. 23/2017 
 M. Of. nr. 214/29 mar. 2017 - modifică L. nr. 62/2011 
 - modifică L. nr. 248/2013 
 (Aprobată prin L. nr. 223/2017 - M. Of. nr. 940/28 nov. 2017)   
 O.U.G. nr. 24/2017 
 M. Of. nr. 224/31 mar. 2017 - modifică L. nr. 220/2008 
 - modifică L. nr. 220/2008 
 - modifică L. nr. 23/2014 
 - modifică L. nr. 122/2015 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 184/2018 - M. Of. nr. 635/20 iul. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 184/2018  (M. Of. nr. 635/20 iul. 2018) - modifică art. I pct. 2, pct. 3, pct. 6, pct. 7, pct. 8, pct. 11, pct. 12, pct. 13, pct. 18, pct. 23, pct. 25, pct. 29, pct. 30, art. III; 
  introduce pct. 11  pct. 31, pct. 121, pct. 181, pct. 251, pct. 261, la art. I; 
 
 

 abrogă art. IV și XIV 

 O.U.G. nr. 25/2017 
 M. Of. nr. 224/31 mar. 2017 - modifică O.G. nr. 7/2013   
 O.U.G. nr. 26/2017 
 M. Of. nr. 228/3 apr. 2017 - modifică O.U.G. nr. 9/2017 
 (Aprobată prin L. nr. 199/2017 - M. Of. nr. 812/13 oct. 2017)   
 O.U.G. nr. 29/2017 
 M. Of. nr. 235/5 apr. 2017 - modifică O.G. nr. 64/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 109/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 178/2017 - M. Of. nr. 581/20 iul. 2017)   
 O.U.G. nr. 30/2017 
 M. Of. nr. 263/13 apr. 2017 - modifică L. nr. 152/1998 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 151/2017 - M. Of. nr. 501/30 iun. 2017) 

 Modificări: 
 - L. nr. 151/2017  (M. Of. nr. 501/30 iun. 2017) - modifică titlul, partea introductivă a art. I, art. I pct. 1 și 3; 
 
 

 introduce șase noi pct. înainte de pct. 1 și pct. 4-13 la art. I 

 O.U.G. nr. 32/2017 
 M. Of. nr. 288/24 apr. 2017 - modifică L. nr. 186/2016 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 238/2017 - M. Of. nr. 968/7 dec. 2017) 

 Modificări: 
 - L. nr. 238/2017  (M. Of. nr. 968/7 dec. 2017) - modifică art. unic pct. 1, art. unic pct. 2, art. unic pct. 3, art. unic pct. 4; 
 
 

 introduce pct. 21 la art. unic 

 O.U.G. nr. 33/2017 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 245/2018 - M. Of. nr. 932/5 nov. 2018) 
M. Of. nr. 312/2 mai 2017 - modifică O.U.G. nr. 22/2009 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 245/2018  (M. Of. nr. 932/5 nov. 2018) - modifică titlul și art. unic pct. 1 și 2; 
 
 

introduce pct. 3-8 la art. unic 

 O.U.G. nr. 36/2017 
 M. Of. nr. 345/10 mai 2017 - modifică O.G. nr. 15/2013 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 224/2017 - M. Of. nr. 940/28 nov. 2017) 

 Modificări: 
 - L. nr. 224/2017  (M. Of. nr. 940/28 nov. 2017) - modifică art. I pct. 3, art. I pct. 4, art. I pct. 5, art. I pct. 6, art. I. pct. 7; 
 
 

 introduce pct. 31 la art. I, pct. 51 la art. I 

 O.U.G. nr. 38/2017 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 90/2018 - M. Of. nr. 335/17 apr. 2018) 
M. Of. nr. 403/29 mai 2017 - modifică L. nr. 69/2000 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 90/2018  (M. Of. nr. 335/17 apr. 2018) - modifică art. unic pct. 1 art. 14 alin. (11), pct. 4 art. 181 alin. (1), partea introductivă a alin. (2) și alin. (3) și pct. 12  
 

introduce pct. 31 și 32, lit. g) și h) la pct. 4 art. 181 alin. (2), pct. 51, pct. 81, pct. 91 și pct. 111 - 113 la art. unic 
lit.f) din anexă; 

 
 
 O.U.G. nr. 40/2017 
 M. Of. nr. 440/14 iun. 2017 - modifică L. nr. 50/1991 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 273/2017 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017) 
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 Modificări: 
 
 

- L. nr. 273/2017  (M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017) - modifică titlul, art. I 

 O.U.G. nr. 42/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 255/2017 - M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017) 
M. Of. nr. 438/13 iun. 2017 - modifică L. nr. 207/2015 

   
 O.U.G. nr. 44/2017 
 M. Of. nr. 505/30 iun. 2017 - modifică O.G. nr. 15/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 17/2018 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2018)   
 O.U.G. nr. 46/2017 
 M. Of. nr. 506/30 iun. 2017 - modifică O.U.G. nr. 8/2009 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 8/2009 prin L. nr. 165/2018 - M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) 

 Abrogare 
 - L. nr. 165/2018  (M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) - abrogată odată cu O.U.G. nr. 8/2009, la 1 ian. 2019 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 107/2018  (M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018) - abrogată odată cu O.U.G. nr. 8/2009, la 1 ianuarie 2021 

 O.U.G. nr. 47/2017 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 12/2018 - M. Of. nr. 30/12 ian. 2018) 
M. Of. nr. 506/30 iun. 2017 - modifică L. nr. 232/2016 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 12/2018  (M. Of. nr. 30/12 ian. 2018) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 48/2017 
 M. Of. nr. 506/30 iun. 2017 - modifică O.U.G. nr. 196/2005 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 143/2018 - M. Of. nr. 530/27 iun. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 143/2018  (M. Of. nr. 530/27 iun. 2018) - modifică art. I pct. 2 și art. I pct. 5 anexa nr. 6; 
 
 

introduce pct. 21 - 23 la art. I și alin. (2) la art. II 

 O.U.G. nr. 51/2017 
 M. Of. nr. 508/30 iun. 2017 - modifică L. nr. 448/2006 
 - modifică L. nr. 448/2006 
 - modifică L. nr. 197/2012     
 O.U.G. nr. 53/2017 
 M. Of. nr. 644/7 aug. 2017 - modifică L. nr. 53/2003 
 - modifică H.G. nr. 500/2011 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 88/2018 - M. Of. nr. 315/10 apr. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 88/2018  (M. Of. nr. 315/10 apr. 2018) - modifică art. I pct. 1, 2, 4, 5, 6, 8, și 9; 
 
 

introduce pct. 21 și 41 la art. I 

 O.U.G. nr. 54/2017 
 M. Of. nr. 644/7 aug. 2017 - modifică O.U.G. nr. 96/2016 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 100/2018 - M. Of. nr. 383/4 mai 2018) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 100/2018  (M. Of. nr. 383/4 mai 2018) - modifică articolul unic. 

 O.U.G. nr. 55/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 261/2017 - M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017) 
M. Of. nr. 644/7 aug. 2017 - modifică O.U.G. nr. 111/2010 

   
 O.U.G. nr. 56/2017 
 M. Of. nr. 647/7 aug. 2017 - completează L. nr. 152/2017 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 207/2017 - M. Of. nr. 863/1 nov. 2017) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 207/2017  (M. Of. nr. 863/1 nov. 2017) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 57/2017 
 M. Of. nr. 647/7 aug. 2017 - modifică L. nr. 406/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 225/2017 - M. Of. nr. 940/28 nov. 2017)   
 O.U.G. nr. 58/2017 
 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017 - modifică L. nr. 266/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 182/2019 - M. Of. nr. 838/15 oct. 2019)   
 O.U.G. nr. 59/2017 
 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017 - modifică L. nr. 94/1992 
 - modifică L. nr. 567/2004 
 - modifică L. nr. 7/2006 
 - modifică L. nr. 96/2006 
 - modifică L. nr. 223/2007 
 - modifică L. nr. 216/2015 
 - modifică L. nr. 223/2015   
 O.U.G. nr. 60/2017 
 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017 - modifică L. nr. 448/2006 
 - modifică L. nr. 448/2006 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 81/2021 - M. Of. nr. 384/13 apr. 2021) 
- modifică L. nr. 448/2006 

  
 Admisă excepţie. 
 - D.C.C. nr. 906/2020  (M. Of. nr. 79/25 ian. 2021) - art. I pct. 1,2 şi 4 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 906/2020  (M. Of. nr. 79/25 ian. 2021) - suspendă pentru 45 de zile art. I pct. 1,2 şi 4 (termenul se împlinește la data de 5 martie 2021) după care operează  
 prevederile art. 147 din Constituție 
 - L. nr. 81/2021  (M. Of. nr. 384/13 apr. 2021) - modifică art. I partea introductivă, art. 1 pct. 1 și art. I pct. 4; 
 
 abrogă art. I pct. 2 

introduce pct. 21 la art. I și pct. 5 la art. I; 

 Respingere ca devenită inadmisibilă 



 
- D.C.C. nr. 278/2021  (M. Of. nr. 729/26 iul. 2021) - art. I pct. 4 
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 O.U.G. nr. 62/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 274/2017 - M. Of. nr. 1030/28 dec. 2017) 
M. Of. nr. 719/5 sep. 2017 - modifică L. nr. 152/2017 

   
 O.U.G. nr. 65/2017 
 M. Of. nr. 760/25 sep. 2017 - modifică L. nr. 21/1991   
 O.U.G. nr. 67/2017 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 15/2018 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) 
M. Of. nr. 797/9 oct. 2017 - modifică O.G. nr. 39/2005 

  
 Modificări: 
 

 introduce pct. 8 și 9 la art. I; 
- L. nr. 15/2018  (M. Of. nr. 35/16 ian. 2018) - modifică art. I pct. 7; 

 
  abrogă art. I pct. 7, art. II 

 O.U.G. nr. 68/2017 
 M. Of. nr. 797/9 oct. 2017 - modifică O.U.G. nr. 52/2017 
 (Aprobată prin L. nr. 257/2018 - M. Of. nr. 963/14 nov. 2018)   
 O.U.G. nr. 69/2017 
 M. Of. nr. 797/9 oct. 2017 - modifică L. nr. 155/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 48/2018 - M. Of. nr. 187/28 feb. 2018)   
 O.U.G. nr. 70/2017 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 155/2018 - M. Of. nr. 554/3 iul. 2018) 
M. Of. nr. 799/10 oct. 2017 - modifică L. nr. 160/1998 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 155/2018  (M. Of. nr. 554/3 iul. 2018) - modifică art. unic pct. 4; 
 
 

 introduce pct. 31 la art. unic 

 O.U.G. nr. 71/2017 
 M. Of. nr. 799/10 oct. 2017 - modifică O.G. nr. 83/2003 
 - modifică O.G. nr. 42/2004 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 20/2018 - M. Of. nr. 51/18 ian. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 20/2018  (M. Of. nr. 51/18 ian. 2018) - modifică art. I pct. 4, art. III alin. (3) și (4), art. IV, art. V alin. (4); 
  introduce pct. 41 la art. I, pct. 51 și 52 la art. I, pct. 61 la art. I, pct. 71 la art. I; 
 
 

 abrogă art. I pct. 7. 

 O.U.G. nr. 73/2017 
 M. Of. nr. 808/12 oct. 2017 - modifică O.G. nr. 129/2000 
 - completează L. nr. 202/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2018 - M. Of. nr. 315/10 apr. 2018)   
 O.U.G. nr. 75/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 16/2019 - M. Of. nr. 33/11 ian. 2019) 
M. Of. nr. 812/13 oct. 2017 - modifică O.G. nr. 38/2015 

   
 O.U.G. nr. 78/2017 
 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 - modifică L. nr. 107/1996 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 243/2018 - M. Of. nr. 925/2 nov. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 243/2018  (M. Of. nr. 925/2 nov. 2018) - modifică art. I pct. 2, art. 1 pct. 7, art. I pct. 10 și art. III; 
 introduce trei noi puncte la art. I înaintea punctului 1, pct. 21 și 22 la art. I, pct. 41-43 la art. I, pct. 61 și 62 la art. I,  
 
 

pct. 71-74 la art. I, pct. 81-87 la art. I, pct. 91 la art. I, pct. 101-105 la art. I și pct. 131 și 132 la art. I 

 O.U.G. nr. 79/2017 
 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 - modifică L. nr. 227/2015   
 O.U.G. nr. 81/2017 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 103/2018 - M. Of. nr. 404/11 mai 2018) 
M. Of. nr. 895/15 nov. 2017 - modifică O.U.G. nr. 12/2006 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 103/2018  (M. Of. nr. 404/11 mai 2018) - modifică art. I partea introductivă, pct. 1 și pct. 2; 
 
 

introduce punctele 3 - 17 la art. I 

 O.U.G. nr. 82/2017 
 M. Of. nr. 902/16 nov. 2017 - modifică L. nr. 416/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 6/2002 
 - modifică H.G. nr. 1037/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 121/2002 
 - modifică L. nr. 2/2003 
 - modifică H.G. nr. 1431/2003 
 - modifică L. nr. 411/2004 
 - modifică H.G. nr. 2302/2004 
 - modifică H.G. nr. 1770/2005 
 - modifică L. nr. 115/2006 
 - modifică H.G. nr. 5/2007 
 - modifică H.G. nr. 11/2008 
 - modifică L. nr. 51/2008 
 - modifică H.G. nr. 1664/2008 
 - modifică O.U.G. nr. 57/2009 
 - modifică L. nr. 4/2010 
 - modifică O.U.G. nr. 111/2010 
 - modifică L. nr. 277/2010 
 - modifică L. nr. 276/2010 
 - modifică O.U.G. nr. 2/2011 
 - modifică L. nr. 111/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 70/2011 
 - modifică L. nr. 92/2012 
 - modifică O.U.G. nr. 42/2013 
 - modifică O.G. nr. 27/2013 
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 - modifică L. nr. 286/2013 
 - modifică L. nr. 304/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 25/2015 
 - modifică L. nr. 223/2015 
 - modifică L. nr. 296/2015 
 - modifică L. nr. 342/2015 
 - modifică O.U.G. nr. 26/2016 
 - modifică L. nr. 196/2016 
 - modifică O.U.G. nr. 9/2017   
 O.U.G. nr. 85/2017 
 M. Of. nr. 933/27 nov. 2017 - modifică L. nr. 299/2007 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 122/2018 - M. Of. nr. 471/7 iun. 2018) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 122/2018  (M. Of. nr. 471/7 iun. 2018) - modifică titlul, art. I și art. II 

 O.U.G. nr. 87/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 102/2018 - M. Of. nr. 400/10 mai 2018) 
M. Of. nr. 967/6 dec. 2017 - completează O.G. nr. 70/2002 

   
 O.U.G. nr. 88/2017 
 M. Of. nr. 974/7 dec. 2017 - modifică L. nr. 95/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 18/2019 - M. Of. nr. 33/11 ian. 2019)   
 O.U.G. nr. 89/2017 
 M. Of. nr. 978/8 dec. 2017 - modifică O.U.G. nr. 49/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 134/2018 - M. Of. nr. 508/20 iun. 2018)   
 O.U.G. nr. 91/2017 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 79/2018 - M. Of. nr. 276/28 mar. 2018) 
M. Of. nr. 978/8 dec. 2017 - modifică L. nr. 153/2017 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 79/2018  (M. Of. nr. 276/28 mar. 2018) - modifică art. unic pct. 3, art. unic pct. 10, art. unic pct. 19, art. unic. pct. 22, pct. 24, pct. 25, pct. 28, pct. 29; 
 

152 la art. unic,  pct. 161 - 166 la art. unic, pct. 181 la art. unic, pct. 191-197 la art. unic, pct. 211 la art. unic, pct.  
 introduce pct. 61 la art. unic, pct. 101 și 102 la art. unic, pct. 111 - 112 la art. unic, pct. 121 la art. unic, pct. 151 și  

 
231-2322 la art. unic, pct. 241-247 la art. unic  

 
 O.U.G. nr. 94/2017 
 M. Of. nr. 983/11 dec. 2017 - modifică O.U.G. nr. 67/2008 
 (Aprobată prin L. nr. 98/2018 - M. Of. nr. 376/2 mai 2018)   
 O.U.G. nr. 95/2017 
 M. Of. nr. 991/13 dec. 2017 - modifică L. nr. 76/2002 
 - modifică L. nr. 200/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 140/2018 - M. Of. nr. 507/20 iun. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 140/2018  (M. Of. nr. 507/20 iun. 2018) - introduce pct. 311 la art. I; 
 
 

abrogă art. I pct. 32 și pct. 33 

 O.U.G. nr. 96/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 135/2018 - M. Of. nr. 508/20 iun. 2018) 
M. Of. nr. 1002/18 dec. 2017 - modifică L. nr. 26/1990 

   
 O.U.G. nr. 97/2017 
 M. Of. nr. 1003/18 dec. 2017 - modifică O.G. nr. 40/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 172/2018 - M. Of. nr. 611/17 iul. 2018)   
 O.U.G. nr. 99/2017 
 M. Of. nr. 1005/19 dec. 2017 - modifică O.U.G. nr. 158/2005 
  (Aprobată prin L. nr. 97/2021 - M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 31/12 ian. 2018) - rectifică art. III alin. (1) 

 O.U.G. nr. 100/2017 
 M. Of. nr. 1006/19 dec. 2017 - completează O.U.G. nr. 77/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 304/2018 - M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018)   
 O.U.G. nr. 101/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 144/2018 - M. Of. nr. 512/21 iun. 2018) 
M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017 - modifică L. nr. 278/2013 

   
 O.U.G. nr. 102/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 138/2018 - M. Of. nr. 507/20 iun. 2018) 
M. Of. nr. 1006/19 dec. 2017 - modifică O.U.G. nr. 47/2013 

   
 O.U.G. nr. 103/2017 
 M. Of. nr. 1010/20 dec. 2017 - modifică L. nr. 346/2002 
 - modifică L. nr. 263/2010 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 177/2018 - M. Of. nr. 628/19 iul. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 177/2018  (M. Of. nr. 628/19 iul. 2018) - modifică art. I pct. 56, art. I pct. 76, art. I pct. 98, art. I pct. 111, art. I pct. 114, art. I pct. 140, art. I pct. 155, art. I pct.  
 156, art. I pct. 164, art. II pct. 4, art. II pct. 7, art. II pct. 13, art. II pct. 14, art. II pct. 16, art. II pct. 20, art. II pct. 34, art.  
 

 introduce pct. 561 la art. I, pct. 1021 la art. I, pct. 1091 la art. I, pct. 1111 la art. I, pct. 1401 la art. I, pct. 141 la  
II pct. 39, art. II pct. 72; 

 
art. II, pct. 221 la art. II, pct. 721 la art. II  

 
 O.U.G. nr. 106/2017 
 M. Of. nr. 1017/21 dec. 2017 - modifică O.G. nr. 8/2011 
 - modifică O.G. nr. 4/2013 
 (Aprobată prin L. nr. 173/2018 - M. Of. nr. 611/17 iul. 2018)   
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 O.U.G. nr. 107/2017 
 M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017 - modifică O.U.G. nr. 13/2015 
 - modifică L. nr. 98/2016 
 - modifică L. nr. 99/2016 
 - modifică L. nr. 100/2016 
 - modifică L. nr. 101/2016 
 (Aprobată prin L. nr. 5/2019 - M. Of. nr. 14/7 ian. 2019)   
 O.U.G. nr. 108/2017 
 M. Of. nr. 1018/22 dec. 2017 - modifică O.G. nr. 57/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 106/2018 - M. Of. nr. 407/14 mai 2018)   
 O.U.G. nr. 111/2017 
 M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017 - modifică L. nr. 51/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 152/2018 - M. Of. nr. 538/28 iun. 2018)   
 O.U.G. nr. 112/2017 
 

(Aprobată prin L. nr. 121/2018 - M. Of. nr. 465/6 iun. 2018) 
M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017 - modifică O.U.G. nr. 57/2016 

   
 O.U.G. nr. 113/2017 
 M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017 - modifică L. nr. 207/2015 
 - modifică O.G. nr. 30/2017 
 (Aprobată prin L. nr. 181/2018 - M. Of. nr. 627/19 iul. 2018)   

 2018 
 
 
 O.U.G. nr. 2/2018 
 

(Aprobată prin L. nr. 104/2018 - M. Of. nr. 402/10 mai 2018) 
M. Of. nr. 95/31 ian. 2018 - modifică L. nr. 227/2015 

   
 O.U.G. nr. 4/2018 
 M. Of. nr. 152/19 feb. 2018 - modifică O.U.G. nr. 3/2015 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 146/2018 - M. Of. nr. 514/22 iun. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 146/2018  (M. Of. nr. 514/22 iun. 2018) - introduce pct. 11, 81, 171 și 19 la art. unic 
 
 
 O.U.G. nr. 6/2018 
 M. Of. nr. 171/23 feb. 2018 - modifică L. nr. 10/1995 
 - modifică L. nr. 163/2016 
 (Aprobată prin L. nr. 136/2018 - M. Of. nr. 508/20 iun. 2018)   
 O.U.G. nr. 7/2018 
 M. Of. nr. 177/26 feb. 2018 - modifică L. nr. 54/2016 
 (Aprobată prin L. nr. 137/2018 - M. Of. nr. 508/20 iun. 2018)   
 O.U.G. nr. 9/2018 
 

(Aprobată prin L. nr. 139/2018 - M. Of. nr. 507/20 iun. 2018) 
M. Of. nr. 198/5 mar. 2018 - modifică L. nr. 222/2017 

   
 O.U.G. nr. 10/2018 
 M. Of. nr. 203/6 mar. 2018 - modifică O.U.G. nr. 190/2000   
 O.U.G. nr. 12/2018 
 M. Of. nr. 218/12 mar. 2018 - modifică L. nr. 321/2006 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 161/2018 - M. Of. nr. 586/11 iul. 2018) 

 Modificări: 
 

 introduce nouă noi pct. înaintea pct. 1, pct. 11 - 15 la art. unic 
- L. nr. 161/2018  (M. Of. nr. 586/11 iul. 2018) - modifică art. unic partea introductivă, art. unic pct. 2; 

 
 
 O.U.G. nr. 13/2018 
 M. Of. nr. 218/12 mar. 2018 - modifică O.U.G. nr. 57/2007 
 - modifică L. nr. 95/2016 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 162/2018 - M. Of. nr. 586/11 iul. 2018) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 162/2018  (M. Of. nr. 586/11 iul. 2018) - modifică art. I pct. 1 și pct. 4 

 O.U.G. nr. 14/2018 
 M. Of. nr. 218/12 mar. 2018 - modifică O.U.G. nr. 194/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 210/2018 - M. Of. nr. 659/30 iul. 2018)   
 O.U.G. nr. 15/2018 
 M. Of. nr. 225/13 mar. 2018 - modifică L. nr. 416/2001 
 - modifică L. nr. 273/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 30/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 111/2010 
 

(Aprobată prin L. nr. 266/2018 - M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) 
- modifică O.U.G. nr. 98/2017 

   
 O.U.G. nr. 17/2018 
 M. Of. nr. 241/19 mar. 2018 - modifică O.U.G. nr. 40/2015 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 153/2018 - M. Of. nr. 538/28 iun. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 153/2018  (M. Of. nr. 538/28 iun. 2018) - modifică art. unic pct. 6; 
 
 

introduce pct. 71 și 9 la art. unic 
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 O.U.G. nr. 18/2018 
 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 - modifică L. nr. 416/2001 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică L. nr. 263/2010 
 - completează L. nr. 207/2015 
 - modifică L. nr. 227/2015 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018 - M. Of. nr. 515/22 iun. 2018) 

 Modificări: 
 

- O.U.G. nr. 63/2018  (M. Of. nr. 602/13 iul. 2018) - termenul prevăzut la art. II alin. (7), (9) și (13) se prorogă până la data de 31 iulie 2018 
- L. nr. 145/2018  (M. Of. nr. 515/22 iun. 2018) - introduce pct. 68 - 73 la art. I 

 
 
 O.U.G. nr. 20/2018 
 M. Of. nr. 259/23 mar. 2018 - completează O.G. nr. 80/2001 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 268/2018 - M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 268/2018  (M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) - modifică articolul unic 

 O.U.G. nr. 21/2018 
 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 - modifică O.G. nr. 23/2016 
 (Aprobată prin L. nr. 239/2018 - M. Of. nr. 871/15 oct. 2018) 
 
 Administraţiei prin O.U.G. nr. 68/2019 - M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 23/2016, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului care reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi  

 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 68/2019  (M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) - odată cu O.G. nr. 23/2016, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului care reglementează înfiinţarea, organizarea şi  
 funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 

 Repunere în vigoare 
 
 

- L. nr. 77/2020  (M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) - abrogă art. 15 pct. V din O.U.G. nr. 68/2019 care prevedea abrogarea O.G. nr. 23/2016 

 O.U.G. nr. 22/2018 
 

(Aprobată prin L. nr. 238/2018 - M. Of. nr. 865/12 oct. 2018) 
M. Of. nr. 265/26 mar. 2018 - modifică O.G. nr. 5/2017 

   
 O.U.G. nr. 25/2018 
 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 - modifică O.U.G. nr. 62/2011 
 - modifică L. nr. 207/2015 
 - modifică L. nr. 227/2015 
 - modifică O.U.G. nr. 52/2017 
 - modifică O.U.G. nr. 90/2017 
 - modifică L. nr. 30/2018 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 30/2019 - M. Of. nr. 44/17 ian. 2019) 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 345/19 apr. 2018) - rectifică art. II alin. (2) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 63/2018  (M. Of. nr. 602/13 iul. 2018) - termenul prevăzut la art. IV alin. (3) se prorogă până la data de 31 iulie 2018 
 - L. nr. 30/2019  (M. Of. nr. 44/17 ian. 2019) - modifică art. I pct. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18; 
 introduce pct. 11-16, pct. 41, pct. 81, 82, 91, 111, 121, 161-166, 181-183, 281 și 282 și 291 la art. I și pct.  
 
 

1_-1-1_-6 înaintea pct. 1 al art. V și pct. 8-14 la art. V 

 O.U.G. nr. 27/2018 
 M. Of. nr. 314/10 apr. 2018 - completează L. nr. 70/2018 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 170/2018 - M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 170/2018  (M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 28/2018 
 M. Of. nr. 336/17 apr. 2018 - modifică O.G. nr. 22/2007 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 226/2018 - M. Of. nr. 673/2 aug. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 226/2018  (M. Of. nr. 673/2 aug. 2018) - modifică art. II pct. 2, pct. 3, pct. 6, pct. 7; 
 
 

 introduce pct. 8; 

 O.U.G. nr. 29/2018 
 

(Aprobată prin L. nr. 259/2018 - M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) 
M. Of. nr. 346/20 apr. 2018 - completează O.U.G. nr. 49/2015 

   
 O.U.G. nr. 31/2018 
 M. Of. nr. 353/23 apr. 2018 - modifică L. nr. 7/1996 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 185/2018 - M. Of. nr. 638/23 iul. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 185/2018  (M. Of. nr. 638/23 iul. 2018) - modifică art. I pct. 7, art. I pct. 10, art. I pct. 11, art. II și art. III; 
 introduce două puncte la art. I înaintea pct. 1, pct. 11 și 12 la art. I, pct. 31 la art. I, pct. 41 la art. I, pct. 71 - 73 la  
 

abrogă art. I pct. 6 
art. I, pct. 91 - 93 la art. I, pct. 101 - 106 la art. I, pct. 111 și 112 la art. I, pct. 14 la art. I și art. IV; 

 
 
 O.U.G. nr. 32/2018 
 M. Of. nr. 365/26 apr. 2018 - modifică O.U.G. nr. 77/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 104/2021 - M. Of. nr. 457/29 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 33/2018 
 

(Aprobată prin L. nr. 125/2019 - M. Of. nr. 554/5 iul. 2019) 
M. Of. nr. 394/8 mai 2018 - modifică O.G. nr. 46/1998 

   
 O.U.G. nr. 34/2018 
 M. Of. nr. 407/14 mai 2018 - completează O.U.G. nr. 40/2016 
 (Aprobată prin L. nr. 269/2018 - M. Of. nr. 984/21 nov. 2018)   
 O.U.G. nr. 36/2018 
 M. Of. nr. 407/14 mai 2018 - completează O.G. nr. 45/1997 
 (Aprobată prin L. nr. 272/2018 - M. Of. nr. 984/21 nov. 2018)   
 O.U.G. nr. 37/2018 
 

(Aprobată prin L. nr. 270/2018 - M. Of. nr. 984/21 nov. 2018) 
M. Of. nr. 407/14 mai 2018 - modifică O.U.G. nr. 115/2011 
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 O.U.G. nr. 40/2018 
 M. Of. nr. 423/17 mai 2018 - modifică L. nr. 232/2016 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 283/2018 - M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018) 

 Modificări: 
 - L. nr. 283/2018  (M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018) - modifică art. unic pct. 2; 
 
 

introduce pct. 3-8 la art. unic 

 O.U.G. nr. 41/2018 
 M. Of. nr. 433/22 mai 2018 - modifică L. nr. 153/2017 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 61/2019 - M. Of. nr. 296/17 apr. 2019) 

 Modificări: 
 - L. nr. 61/2019  (M. Of. nr. 296/17 apr. 2019) - introduce un nou pct. la art. unic înaintea pct. 1, pct. 51 la art. unic, pct. 61 la art. unic, pct. 81 - 84 la art. unic și pct.  
 
 

11 - 16 la art. unic 

 O.U.G. nr. 45/2018 
 M. Of. nr. 459/4 iun. 2018 - modifică O.U.G. nr. 13/2015 
 - modifică L. nr. 98/2016 
 - modifică L. nr. 99/2016 
 - modifică L. nr. 100/2016 
 - modifică L. nr. 101/2016 
 - modifică O.U.G. nr. 98/2017   
 O.U.G. nr. 51/2018 
 M. Of. nr. 520/25 iun. 2018 - modifică L. nr. 350/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 7/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 85/2012 
 (Aprobată prin L. nr. 277/2018 - M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018)   
 O.U.G. nr. 52/2018 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 12/2019 - M. Of. nr. 23/9 ian. 2019) 
M. Of. nr. 543/29 iun. 2018 - modifică O.G. nr. 18/2009 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 12/2019  (M. Of. nr. 23/9 ian. 2019) - introduce un nou pct. înaintea pct. 1 al art. I și pct. 3 la art. I 

 O.U.G. nr. 53/2018 
 M. Of. nr. 549/2 iul. 2018 - modifică L. nr. 360/2002   
 O.U.G. nr. 54/2018 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 282/2018 - M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018) 
M. Of. nr. 545/29 iun. 2018 - modifică O.G. nr. 22/2010 

   
 O.U.G. nr. 55/2018 
 M. Of. nr. 549/2 iul. 2018 - modifică O.U.G. nr. 114/2011   
 O.U.G. nr. 56/2018 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 195/2019 - M. Of. nr. 875/30 oct. 2019) 
M. Of. nr. 549/2 iul. 2018 - completează L. nr. 15/1990 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 195/2019  (M. Of. nr. 875/30 oct. 2019) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 58/2018 
 M. Of. nr. 569/5 iul. 2018 - modifică O.U.G. nr. 8/2017 
 (Aprobată prin L. nr. 41/2019 - M. Of. nr. 187/8 mar. 2019)   
 O.U.G. nr. 60/2018 
 M. Of. nr. 577/9 iul. 2018 - modifică L. nr. 76/2002 
 - modifică L. nr. 279/2005 
 - modifică L. nr. 335/2013 
 (Aprobată prin L. nr. 89/2021 - M. Of. nr. 413/20 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 61/2018 
 M. Of. nr. 602/13 iul. 2018 - modifică L. nr. 263/2004 
 (Aprobată prin L. nr. 314/2018 - M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018)   
 O.U.G. nr. 64/2018 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 242/2019 - M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) 
M. Of. nr. 607/16 iul. 2018 - modifică O.G. nr. 24/2016 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 242/2019  (M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) - introduce pct. 4 la art. unic 

 O.U.G. nr. 65/2018 
 M. Of. nr. 607/16 iul. 2018 - modifică L. nr. 289/2002 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 143/2019 - M. Of. nr. 611/24 iul. 2019) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 143/2019  (M. Of. nr. 611/24 iul. 2019) - modifică titlul și articolul unic 

 O.U.G. nr. 66/2018 
 M. Of. nr. 616/18 iul. 2018 - modifică O.U.G. nr. 82/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 303/2018 - M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018)   
 O.U.G. nr. 67/2018 
 M. Of. nr. 616/18 iul. 2018 - completează O.U.G. nr. 66/2017 
 (Aprobată prin L. nr. 341/2018 - M. Of. nr. 1098/27 dec. 2018)   
 O.U.G. nr. 69/2018 
 

(Aprobată prin L. nr. 92/2021 - M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) 
M. Of. nr. 625/19 iul. 2018 - modifică L. nr. 448/2006 

  
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 114/2021  (M. Of. nr. 950/5 oct. 2021) - abrogă art. III 
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 O.U.G. nr. 71/2018 
 M. Of. nr. 625/19 iul. 2018 - modifică L. nr. 207/2015 
 - modifică L. nr. 30/2018 
 (Aprobată prin L. nr. 10/2018 - M. Of. nr. 23/9 ian. 2019)   
 O.U.G. nr. 73/2018 
 M. Of. nr. 629/19 iul. 2018 - completează O.U.G. nr. 109/2011   
 O.U.G. nr. 74/2018 
 M. Of. nr. 630/19 iul. 2018 - modifică O.U.G. nr. 196/2005 
 - modifică L. nr. 211/2011 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 31/2019 - M. Of. nr. 37/14 ian. 2019) 
- modifică L. nr. 249/2015 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 31/2019  (M. Of. nr. 37/14 ian. 2019) - modifică art. I pct. 2, 3 și 8, art. III, art. V pct. 2, 3, 5, 6, 7, art. VII alin. (4), art.VIII pct. 1 și modifică anexele nr. 3 și 4; 
 
 

introduce pct. 21 la art. VIII 

 O.U.G. nr. 77/2018 
 M. Of. nr. 767/5 sep. 2018 - completează L. nr. 317/2004   
 O.U.G. nr. 81/2018 
 

(Aprobată prin L. nr. 313/2018 - M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018) 
M. Of. nr. 792/17 sep. 2018 - modifică O.U.G. nr. 111/2010 

   
 O.U.G. nr. 82/2018 
 M. Of. nr. 791/14 sep. 2018 - completează L. nr. 96/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 96/2021 - M. Of. nr. 413/20 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 84/2018 
 M. Of. nr. 795/18 sep. 2018 - completează L. nr. 50/1991 
 - completează L. nr. 10/1995 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 17/2019 - M. Of. nr. 33/11 ian. 2019) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 17/2019  (M. Of. nr. 33/11 ian. 2019) - modifică art. II 

 O.U.G. nr. 85/2018 
 

(Aprobată prin L. nr. 11/2018 - M. Of. nr. 23/9 ian. 2019) 
M. Of. nr. 805/20 sep. 2018 - modifică O.U.G. nr. 6/2017 

   
 O.U.G. nr. 86/2018 
 M. Of. nr. 799/18 sep. 2018 - modifică L. nr. 3/2000 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 227/2021 - M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 227/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - modifică art. I pct. 18 

 O.U.G. nr. 87/2018 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 19/2019 - M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) 
M. Of. nr. 833/28 sep. 2018 - modifică L. nr. 1/2011 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 19/2019  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) - introduce un nou pct înaintea pct. 1 de la art. I 

 O.U.G. nr. 88/2018 
 M. Of. nr. 840/2 oct. 2018 - completează O.G. nr. 2/2000 
 - modifică O.G. nr. 89/2000 
 - modifică O.U.G. nr. 86/2006 
 - modifică L. nr. 85/2014 
 - modifică L. nr. 207/2015 
 - completează O.U.G. nr. 90/2017 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 113/2020 - M. Of. nr. 600/8 iul. 2020) 

 Modificări: 
 - L. nr. 113/2020  (M. Of. nr. 600/8 iul. 2020) - modifică art. I pct. 1, 4, 6, 8, 10, 14, 23, 32, 34, art. VII pct. 2 și art. IX; 
 introduce pct. 11, 21, 81, 141, 161-163 și 42 la art. I, art. I1 și art. Xi; 
 
 

abrogă art. II 

 O.U.G. nr. 89/2018 
 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 - completează L. nr. 273/2006 
 - modifică L. nr. 273/2006 
 - modifică L. nr. 92/2007 
 - modifică L. nr. 263/2010 
 - completează O.U.G. nr. 77/2014 
 - completează O.G. nr. 10/2015 
 - modifică L. nr. 227/2015 
 - modifică O.U.G. nr. 11/2018 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 13/2019 - M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) 

 Modificări: 
 - L. nr. 13/2019  (M. Of. nr. 28/10 ian. 2019) - modifică art. II, art. III pct. 6, art. XI partea introductivă, art. XIII pct. 1; 
 
 

 introduce pct. 7 - 10 la art. III, art. XIII1 

 O.U.G. nr. 92/2018 
 M. Of. nr. 874/16 oct. 2018 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 304/2004 
 - modifică L. nr. 317/2004 
 - modifică L. nr. 242/2018 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 239/2019 - M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019) 

 Modificări: 
 - L. nr. 239/2019  (M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019) - modifică art. V și VI 
 
 

- L. nr. 86/2021  (M. Of. nr. 403/16 apr. 2021) - abrogă art. V la data de 1 ianuarie 2022 

 O.U.G. nr. 93/2018 
 

(Aprobată prin L. nr. 244/2019 - M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019) 
M. Of. nr. 888/22 oct. 2018 - modifică O.U.G. nr. 90/2017 
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 O.U.G. nr. 94/2018 
 M. Of. nr. 925/2 nov. 2018 - completează O.G. nr. 13/2017 
 (Aprobată prin L. nr. 43/2019 - M. Of. nr. 187/8 mar. 2019)   
 O.U.G. nr. 95/2018 
 M. Of. nr. 959/13 nov. 2018 - completează L. nr. 95/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 92/2019 - M. Of. nr. 354/8 mai 2019)   
 O.U.G. nr. 96/2018 
 M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 - modifică L. nr. 416/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 6/2002 
 - modifică H.G. nr. 1037/2002 
 - modifică O.U.G. nr. 121/2002 
 - completează O.U.G. nr. 195/2002 
 - modifică L. nr. 2/2003 
 - modifică L. nr. 53/2003 
 - modifică H.G. nr. 1431/2003 
 - modifică H.G. nr. 2302/2004 
 - modifică L. nr. 279/2005 
 - modifică H.G. nr. 1770/2005 
 - modifică L. nr. 115/2006 
 - modifică L. nr. 193/2006 
 - modifică H.G. nr. 5/2007 
 - modifică H.G. nr. 11/2008 
 - modifică L. nr. 51/2008 
 - modifică H.G. nr. 1664/2008 
 - modifică O.U.G. nr. 57/2009 
 - modifică L. nr. 4/2010 
 - modifică L. nr. 277/2010 
 - modifică L. nr. 276/2010 
 - modifică L. nr. 1/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 2/2011 
 - modifică L. nr. 111/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 70/2011 
 - modifică L. nr. 92/2012 
 - modifică O.U.G. nr. 42/2013 
 - modifică O.G. nr. 27/2013 
 - modifică L. nr. 286/2013 
 - modifică L. nr. 304/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 25/2015 
 - modifică L. nr. 296/2015 
 - modifică L. nr. 342/2015 
 - modifică O.U.G. nr. 26/2016 
 - modifică L. nr. 196/2016 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 93/2019 - M. Of. nr. 354/8 mai 2019) 

 Modificări: 
 - L. nr. 93/2019  (M. Of. nr. 354/8 mai 2019) - modifică art. IV pct. 1 și art. VI pct. 4; 
 
 

 introduce pct. 21 la art. IV, pct. 11 la art. VI 

 O.U.G. nr. 98/2018 
 M. Of. nr. 977/19 nov. 2018 - modifică O.G. nr. 115/1999 
 (Aprobată prin L. nr. 200/2019 - M. Of. nr. 903/8 nov. 2019)   
 O.U.G. nr. 99/2018 
 M. Of. nr. 981/20 nov. 2018 - modifică L. nr. 255/2010   
 O.U.G. nr. 103/2018 
 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018 - modifică L. nr. 49/1991 
 (Aprobată prin L. nr. 163/2019 - M. Of. nr. 799/2 oct. 2019)   
 O.U.G. nr. 105/2018 
 M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018 - modifică O.U.G. nr. 64/2009 
 - modifică O.U.G. nr. 40/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 249/2019 - M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019)   
 O.U.G. nr. 107/2018 
 M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018 - modifică O.U.G. nr. 8/2009 
 - modifică L. nr. 94/2014 
 - modifică O.G. nr. 8/2014 
 - modifică L. nr. 173/2015 
 - modifică L. nr. 153/2017 
 - modifică O.U.G. nr. 46/2017 
 - completează O.U.G. nr. 77/2017 
 - modifică O.U.G. nr. 90/2017 
 - modifică L. nr. 165/2018 
 (Aprobată prin L. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 354/8 mai 2019)   
 O.U.G. nr. 108/2018 
 

(Aprobată prin L. nr. 207/2019 - M. Of. nr. 908/11 nov. 2019) 
M. Of. nr. 1060/14 dec. 2018 - modifică O.U.G. nr. 10/2017 

   
 O.U.G. nr. 109/2018 
 M. Of. nr. 1062/14 dec. 2018 - modifică L. nr. 95/2006   
 O.U.G. nr. 110/2018 
 M. Of. nr. 1092/21 dec. 2018 - modifică O.U.G. nr. 92/2011 
 (Aprobată prin L. nr. 68/2021 - M. Of. nr. 377/12 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 111/2018 
 M. Of. nr. 1092/21 dec. 2018 - completează O.U.G. nr. 77/2011 



 
(Aprobată cu completări prin L. nr. 215/2020 - M. Of. nr. 992/27 oct. 2020) 
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 Modificări: 
 
 

- L. nr. 215/2020  (M. Of. nr. 992/27 oct. 2020) - introduce un nou pct. înaintea pct. 1 al art. unic 

 O.U.G. nr. 113/2018 
 M. Of. nr. 1117/29 dec. 2018 - modifică O.U.G. nr. 90/2017 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 202/2019 - M. Of. nr. 903/8 nov. 2019) 

 Modificări: 
 - L. nr. 202/2019  (M. Of. nr. 903/8 nov. 2019) - modifică art. unic pct. 1; 
 
 

introduce pct. 3 la art. unic 

 2019 
 
 
 O.U.G. nr. 1/2019 
 M. Of. nr. 84/1 feb. 2019 - modifică L. nr. 195/2018 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 115/2019 - M. Of. nr. 506/21 iun. 2019) 

 Modificări: 
 - L. nr. 115/2019  (M. Of. nr. 506/21 iun. 2019) - aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 1/2019 și modifică art. unic pct. 9, pct. 10, pct. 11, pct. 13, pct. 14 și pct.  
 16; 
 

abrogă art. unic pct. 12 
introduce două noi puncte înainte de pct. 1 la art. unic, pct. 21 la art. unic, pct. 101 la art. unic și pct. 131 la art. unic; 

 
 
 O.U.G. nr. 2/2019 
 M. Of. nr. 84/1 feb. 2019 - modifică L. nr. 227/2018 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 141/2019 - M. Of. nr. 598/19 iul. 2019) 

 Modificări: 
 - L. nr. 141/2019  (M. Of. nr. 598/19 iul. 2019) - modifică art. unic pct. 6, pct. 8, pct. 9, pct. 10, pct. 12, pct. 13, pct. 15; 
  introduce pct. 91 și 121 la art. unic; 
 
 

 abrogă art. unic pct. 11 

 O.U.G. nr. 9/2019 
 M. Of. nr. 143/22 feb. 2019 - modifică L. nr. 61/1993 
 - modifică L. nr. 448/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 14/2020 - M. Of. nr. 22/14 ian. 2020) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 14/2020  (M. Of. nr. 22/14 ian. 2020) - modifică art. I pct. 1 și art. I pct. 2 

 O.U.G. nr. 11/2019 
 M. Of. nr. 164/1 mar. 2019 - modifică O.G. nr. 32/1998 
 - modifică L. nr. 90/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 25/2007 
 - modifică O.U.G. nr. 40/2016 
 (Aprobată prin L. nr. 17/2020 - M. Of. nr. 172/2 mar. 2020)   
 O.U.G. nr. 12/2019 
 M. Of. nr. 185/7 mar. 2019 - modifică L. nr. 303/2004 
 - modifică L. nr. 304/2004 
 - modifică L. nr. 317/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 7/2019   
 O.U.G. nr. 13/2019 
 M. Of. nr. 186/8 mar. 2019 - completează L. nr. 176/2018 
 (Aprobată prin L. nr. 79/2021 - M. Of. nr. 382/13 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 15/2019 
 M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 - modifică L. nr. 227/2015 
 - modifică H.G. nr. 1/2016 
 (Aprobată prin L. nr. 227/2019 - M. Of. nr. 945/26 nov. 2019)   
 O.U.G. nr. 16/2019 
 M. Of. nr. 208/15 mar. 2019 - modifică O.U.G. nr. 98/2017   
 O.U.G. nr. 17/2019 
 M. Of. nr. 219/20 mar. 2019 - modifică O.U.G. nr. 66/2014 
 (Aprobată prin L. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 5/7 ian. 2020)   
 O.U.G. nr. 18/2019 
 M. Of. nr. 222/21 mar. 2019 - modifică L. nr. 145/2018 
 (Aprobată prin L. nr. 226/2019 - M. Of. nr. 942/25 nov. 2019)   
 O.U.G. nr. 19/2019 
 M. Of. nr. 245/29 mar. 2019 - modifică L. nr. 411/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 33/2007 
 - modifică O.U.G. nr. 50/2010 
 - modifică O.U.G. nr. 111/2011 
 - modifică L. nr. 123/2012 
 - modifică L. nr. 159/2016 
 - modifică O.U.G. nr. 52/2016 
  - modifică O.U.G. nr. 114/2018 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - abrogă art. IX și X 

 O.U.G. nr. 21/2019 
 M. Of. nr. 289/16 apr. 2019 - modifică L. nr. 38/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 247/2019 - M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019)   
 O.U.G. nr. 22/2019 
 M. Of. nr. 262/5 apr. 2019 - modifică O.U.G. nr. 159/1999 
  - modifică O.U.G. nr. 100/2018 
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 O.U.G. nr. 23/2019 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 230/2019 - M. Of. nr. 945/26 nov. 2019) 
M. Of. nr. 275/10 apr. 2019 - completează L. nr. 1/2011 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 230/2019  (M. Of. nr. 945/26 nov. 2019) - introduce alin. (4) și (5) la art. II 

 O.U.G. nr. 24/2019 
 M. Of. nr. 274/10 apr. 2019 - modifică L. nr. 211/2004 
 - modifică L. nr. 192/2006 
 - completează L. nr. 254/2013 
 (Aprobată prin L. nr. 208/2019 - M. Of. nr. 908/11 nov. 2019)   
 O.U.G. nr. 26/2019 
 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019 - completează L. nr. 53/2003 
 - modifică L. nr. 95/2006 
 - modifică L. nr. 52/2011 
  - modifică L. nr. 227/2015 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 574/12 iul. 2019) - art. I pct. 10 [cu referire la art. 13 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 52/2011] 

 O.U.G. nr. 27/2019 
 M. Of. nr. 328/25 apr. 2019 - completează L. nr. 95/2006 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 250/2019 - M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 250/2019  (M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019) - modifică articolul unic 

 O.U.G. nr. 28/2019 
 

(Aprobată prin L. nr. 34/2021 - M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) 
M. Of. nr. 358/8 mai 2019 - modifică O.U.G. nr. 77/2011 

   
 O.U.G. nr. 29/2019 
 M. Of. nr. 358/8 mai 2019 - modifică L. nr. 3/2000 
 - modifică L. nr. 334/2006 
 - completează L. nr. 208/2015   
 O.U.G. nr. 33/2019 
 
 (Abrogare odată cu L. nr. 556/2004 prin O.U.G. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019) 

M. Of. nr. 415/27 mai 2019 - modifică L. nr. 556/2004 

 Abrogare 
 - O.U.G. nr. 91/2019  (M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019) - odată cu L. nr. 556/2004 

 
- D.C.C. nr. 198/2021  (M. Of. nr. 421/21 apr. 2021) 
Repunere în vigoare 

 
 
 O.U.G. nr. 37/2019 
 

(Aprobată prin L. nr. 69/2021 - M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) 
M. Of. nr. 437/3 iun. 2019 - modifică O.U.G. nr. 202/2008 

   
 
 O.U.G. nr. 38/2019 
 M. Of. nr. 434/31 mai 2019 - modifică L. nr. 411/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 28/2013 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 247/2021 - M. Of. nr. 973/12 oct. 2021) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 1/2020  (M. Of. nr. 11/9 ian. 2020) - abrogă art. II pct. 5 
 - L. nr. 247/2021  (M. Of. nr. 973/12 oct. 2021) - modifică art. II pct. 5; 
 
 

abrogă art. II pct. 6 

 O.U.G. nr. 40/2019 
 M. Of. nr. 446/4 iun. 2019 - modifică L. nr. 215/2001 
 - modifică L. nr. 393/2004 
 - modifică L. nr. 115/2015   
 O.U.G. nr. 43/2019 
 M. Of. nr. 507/21 iun. 2019 - modifică L. nr. 227/2015 
 - modifică O.U.G. nr. 39/2018 
 - modifică O.U.G. nr. 114/2018   
 O.U.G. nr. 44/2019 
 M. Of. nr. 509/24 iun. 2019 - modifică O.U.G. nr. 5/2015   
 O.U.G. nr. 45/2019 
 M. Of. nr. 523/26 iun. 2019 - completează L. nr. 138/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 82/2011 
 - completează L. nr. 269/2015 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 167/2021 - M. Of. nr. 619/23 iun. 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 167/2021  (M. Of. nr. 619/23 iun. 2021) - modifică art. III 

 O.U.G. nr. 47/2019 
 

(Aprobată prin L. nr. 105/2021 - M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) 
M. Of. nr. 534/28 iun. 2019 - modifică L. nr. 346/2004 

   
 O.U.G. nr. 48/2019 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 74/2021 - M. Of. nr. 382/13 apr. 2021) 
M. Of. nr. 533/28 iun. 2019 - modifică O.U.G. nr. 16/2018 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 74/2021  (M. Of. nr. 382/13 apr. 2021) - modifică art. I pct. 2 

 O.U.G. nr. 50/2019 
 M. Of. nr. 543/2 iul. 2019 - modifică O.U.G. nr. 196/2005 
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 - modifică L. nr. 249/2015   
 O.U.G. nr. 52/2019 
 M. Of. nr. 547/3 iul. 2019 - modifică L. nr. 202/2016 
 (Aprobată prin L. nr. 106/2021 - M. Of. nr. 457/29 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 54/2019 
 M. Of. nr. 552/4 iul. 2019 - modifică O.U.G. nr. 111/2011 
 - modifică L. nr. 159/2016   
 O.U.G. nr. 55/2019 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 144/2021 - M. Of. nr. 511/17 mai 2021) 
M. Of. nr. 552/4 iul. 2019 - modifică O.U.G. nr. 12/1998 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 144/2021  (M. Of. nr. 511/17 mai 2021) - modifică art. I pct. 1 

 O.U.G. nr. 56/2019 
 

(Aprobată prin L. nr. 72/2021 - M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) 
M. Of. nr. 552/4 iul. 2019 - completează L. nr. 52/2011 

   
 O.U.G. nr. 58/2019 
 M. Of. nr. 553/5 iul. 2019 - modifică L. nr. 227/2006 
 - modifică L. nr. 153/2017 
 (Aprobată prin L. nr. 91/2021 - M. Of. nr. 413/20 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 59/2019 
 M. Of. nr. 553/5 iul. 2019 - modifică L. nr. 269/2003   
 O.U.G. nr. 61/2019 
 M. Of. nr. 717/30 aug. 2019 - modifică O.U.G. nr. 98/2010 
 (Aprobată prin L. nr. 71/2021 - M. Of. nr. 377/12 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 63/2019 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 153/2021 - M. Of. nr. 577/8 iun. 2021) 
M. Of. nr. 745/12 sep. 2019 - completează O.U.G. nr. 57/2019 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 153/2021  (M. Of. nr. 577/8 iun. 2021) - modifică titlul, partea introductivă a articolului unic; 
 
 

introduce pct. 1 - 8 la articolul unic 

 O.U.G. nr. 64/2019 
 M. Of. nr. 746/12 sep. 2019 - modifică L. nr. 370/2004 
 - modifică L. nr. 208/2015   
 O.U.G. nr. 65/2019 
 M. Of. nr. 749/13 sep. 2019 - modifică O.U.G. nr. 34/2012 
 (Aprobată prin L. nr. 70/2021 - M. Of. nr. 377/12 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 66/2019 
  M. Of. nr. 763/19 sep. 2019 - modifică L. nr. 117/2017 

 Modificări: 
 - D.C.C. nr. 237/2020  (M. Of. nr. 512/16 iun. 2020) - Admite obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi constată că Legea privind aprobarea  
 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2019  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea  

 
sunt neconstituţionale, în ansamblul lor  

 
 O.U.G. nr. 67/2019 
 M. Of. nr. 784/26 sep. 2019 - modifică L. nr. 96/2000 
 - modifică O.G. nr. 6/2019 
 (Aprobată prin L. nr. 32/2020 - M. Of. nr. 271/1 apr. 2020)   
 O.U.G. nr. 73/2019 
 M. Of. nr. 1002/12 dec. 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 71/2020 - M. Of. nr. 470/3 iun. 2020)   
 O.U.G. nr. 74/2019 
 M. Of. nr. 997/11 dec. 2019 - completează L. nr. 95/2006 
 - modifică O.G. nr. 18/2009 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 212/2021 - M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 212/2021  (M. Of. nr. 720/22 iul. 2021) - modifică art. I pct. 1 și pct. 2; 
 
 

introduce două noi pct. înaintea pct. 1 al art. I, pct. 21, pct. 31 și pct. 9 la art. I 

 O.U.G. nr. 75/2019 
 M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019 - completează O.U.G. nr. 119/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 80/2013 
 (Aprobată prin L. nr. 213/2021 - M. Of. nr. 721/22 iul. 2021)   
 O.U.G. nr. 76/2019 
 M. Of. nr. 1023/19 dec. 2019 - modifică L. nr. 362/2018 
 - modifică O.G. nr. 2/2019 
 (Aprobată prin L. nr. 94/2021 - M. Of. nr. 413/20 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 77/2019 
 M. Of. nr. 1023/19 dec. 2019 - modifică O.G. nr. 8/2011 
 - modifică O.G. nr. 4/2013 
 (Aprobată prin L. nr. 275/2021 - M. Of. nr. 1121/24 nov. 2021)   
 O.U.G. nr. 78/2019 



 
 M. Of. nr. 1031/23 dec. 2019 - modifică L. nr. 509/2006 

 3561

 - modifică O.U.G. nr. 34/2013 
 - modifică L. nr. 133/2019   
 O.U.G. nr. 80/2019 
 M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019 - modifică O.U.G. nr. 66/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 26/2012 
 - modifică O.U.G. nr. 47/2013 
 - modifică O.U.G. nr. 40/2015 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 18/2021 - M. Of. nr. 262/16 mar. 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 18/2021  (M. Of. nr. 262/16 mar. 2021) - completează art. III pct. 9 

 O.U.G. nr. 81/2019 
 M. Of. nr. 1049/30 dec. 2019 - modifică O.U.G. nr. 115/2011 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 1060/2021 - M. Of. nr. 1060/4 nov. 2021) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 85/2020  (M. Of. nr. 457/29 mai 2020) - modifică art. III alin. (2) și (4), art. V alin. (2), (3) lit. a) pct. 1, lit.b) pct. 1, alin. (4), (6) și (7), art. VI alin. (1) lit. g) și  
 alin. (2), art. VII alin. (1), (3),(4) și alin. (7) lit. d), art. VIII alin. (2) lit.b), anexa nr. 2; 
 
 - L. nr. 292/2020  (M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020) - modifică art. VII alin. (3) 

 introduce lit.h) la art. VI alin. (1) și lit.c ) la art. VIII alin. (2) 

 - O.U.G. nr. 212/2020  (M. Of. nr. 1307/29 dec. 2020) - sintagma „Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Energiei” 
 
 

- L. nr. 262/2021  (M. Of. nr. 1060/4 nov. 2021) - modifică art. I pct. 3 

 O.U.G. nr. 82/2019 
 M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019 - modifică O.G. nr. 26/2011 
 - modifică L. nr. 352/2015 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 309/2021 - M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 309/2021  (M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 83/2019 
 M. Of. nr. 1049/30 dec. 2019 - completează O.U.G. nr. 84/2003 
 (Aprobată prin L. nr. 232/2021 - M. Of. nr. 939/1 oct. 2021)   
 O.U.G. nr. 84/2019 
 M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019 - completează L. nr. 1/2011 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 93/2021 - M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 93/2021  (M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 85/2019 
 M. Of. nr. 1053/30 dec. 2019 - completează O.U.G. nr. 77/2011 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 53/2020 - M. Of. nr. 396/15 mai 2020) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 53/2020  (M. Of. nr. 396/15 mai 2020) - modifică art. I 

 O.U.G. nr. 86/2019 
 

(Aprobată prin L. nr. 95/2021 - M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) 
M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019 - modifică O.U.G. nr. 117/2017 

   
 O.U.G. nr. 87/2019 
 M. Of. nr. 1053/30 dec. 2019 - modifică O.G. nr. 40/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 107/2021 - M. Of. nr. 457/29 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 89/2019 
 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019 - modifică O.U.G. nr. 111/2011 
 - modifică L. nr. 227/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 252/2021 - M. Of. nr. 988/15 oct. 2021)   

 2020 
 
 
 O.U.G. nr. 3/2020 
 M. Of. nr. 36/20 ian. 2020 - completează L. nr. 1/2011   
 O.U.G. nr. 5/2020 
 M. Of. nr. 67/30 ian. 2020 - modifică O.U.G. nr. 43/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2020 - M. Of. nr. 551/25 iun. 2020)   
 O.U.G. nr. 6/2020 
 M. Of. nr. 73/3 feb. 2020 - modifică L. nr. 21/1996 
 - modifică O.U.G. nr. 77/2014 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 254/2020 - M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020) 

 Modificări: 
 - L. nr. 254/2020  (M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020) - modifică titlul; 
 
 

 abrogă art. II 

 O.U.G. nr. 7/2020 
 M. Of. nr. 93/7 feb. 2020 - modifică O.U.G. nr. 39/2018   
 O.U.G. nr. 8/2020 
 M. Of. nr. 89/6 feb. 2020 - modifică L. nr. 145/2019   
 O.U.G. nr. 10/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 29/2021 - M. Of. nr. 258/15 mar. 2021) 
M. Of. nr. 93/7 feb. 2020 - completează L. nr. 263/2010 

   
 O.U.G. nr. 13/2020 



 
M. Of. nr. 102/11 feb. 2020 - modifică O.U.G. nr. 195/2002 
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 O.U.G. nr. 14/2020 
 M. Of. nr. 103/11 feb. 2020 - modifică O.G. nr. 41/1994 
 (Aprobată prin L. nr. 256/2021 - M. Of. nr. 998/19 oct. 2021)   
 O.U.G. nr. 15/2020 
  M. Of. nr. 103/11 feb. 2020 - modifică L. nr. 1/2011 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 109/12 feb. 2020) - rectifică art. I pct. 1 

 O.U.G. nr. 16/2020 
 M. Of. nr. 103/11 feb. 2020 - modifică O.G. nr. 43/1997   
 O.U.G. nr. 18/2020 
 M. Of. nr. 103/11 feb. 2020 - completează L. nr. 214/2015 
 - completează L. nr. 31/2016 
 - completează L. nr. 229/2017 
 (Aprobată prin L. nr. 139/2020 - M. Of. nr. 647/22 iul. 2020)   
 O.U.G. nr. 20/2020 
 M. Of. nr. 103/11 feb. 2020 - modifică L. nr. 364/2004   
 O.U.G. nr. 21/2020 
  M. Of. nr. 107/12 feb. 2020 - modifică O.G. nr. 19/2002 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 151/25 feb. 2020) - rectifică paragraful al doilea al preambulului 

 O.U.G. nr. 27/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 61/2021 - M. Of. nr. 353/7 apr. 2021) 
M. Of. nr. 161/27 feb. 2020 - modifică L. nr. 238/2004 

   
 O.U.G. nr. 28/2020 
 M. Of. nr. 228/20 mar. 2020 - modifică L. nr. 286/2009   
 O.U.G. nr. 30/2020 
 M. Of. nr. 231/21 mar. 2020 - modifică O.U.G. nr. 158/2005 
 - modifică L. nr. 19/2020 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 59/2020 - M. Of. nr. 416/19 mai 2020) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 32/2020  (M. Of. nr. 260/30 mar. 2020) - modifică art. XI alin. (2), art. XII alin. (1), art. XIII alin. (2) și art. XV; 
 introduce alin. (9)-(13) la art. XI, alin. (11) și (12) la art. XII, alin. (3) la art. XIII și art. XV1; 
 
 - O.U.G. nr. 53/2020  (M. Of. nr. 325/21 apr. 2020) - modifică art. XV alin. (5) și (6); 

abrogă art. XI alin. (3), art. XIV alin. (2), art. XVIII și anexele nr. 1-3 

 
 - O.U.G. nr. 70/2020  (M. Of. nr. 394/14 mai 2020) - Acordarea indemnizaţiilor prevăzute de art. XI şi art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru  

introduce alin. (11) și alin. (7)-(10) la art. XV și art. XV2 

 modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în  
 contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările  
 ulterioare, se prelungeşte şi pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgenţă şi 31 mai 2020, cu posibilitatea  
 

 Prevederile art. III—VII şi X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare,  
continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menţine restricţiile; 

 
şi ale art. X şi XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările şi completările ulterioare, privind   
utilizarea poştei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea şi acordarea drepturilor de asistenţă   
socială, de asigurări sociale de stat şi de şomaj, se aplică, în continuare şi după încetarea stării de urgenţă, pentru o   
perioadă de 30 de zile;  

  Prevederile art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se  
 aplică, până la finalizarea cursurilor anului şcolar 2019—2020. 
 - L. nr. 55/2020  (M. Of. nr. 396/15 mai 2020) - Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
 precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de  
 

modifică şi/sau o completează ori care cuprind dispoziţii care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare,  
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv ale actelor normative care o  

 
fără întrerupere, de la data încetării stării de urgenţă instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituţia   
României, republicată, pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii, până la ridicarea acestora, dar nu   
mai târziu de data de 31 decembrie 2020.  

 - L. nr. 59/2020  (M. Of. nr. 416/19 mai 2020) - modifică art. I pct. 2, art. I pct. 3 și art. I pct. 7; 
 
 - L. nr. 60/2020  (M. Of. nr. 416/19 mai 2020) - introduce alin. (12) la art. XV 

introduce pct. 11 și 12 la art. I, pct. 51 la art. I, art. II1, art. X1, alin. (31) la art. XI, art. VXII1 și art. XIX 

 - O.U.G. nr. 211/2020  (M. Of. nr. 1189/7 dec. 2020) - prevederile art. XI şi XV se acordă până la 30 iunie 2021 
 
 

- L. nr. 214/2021  (M. Of. nr. 721/22 iul. 2021) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 53/2020 și modifică art. XV alin. (8) 

 O.U.G. nr. 31/2020 
 M. Of. nr. 255/27 mar. 2020 - completează O.U.G. nr. 77/2011   
 O.U.G. nr. 32/2020 
 M. Of. nr. 260/30 mar. 2020 - modifică L. nr. 215/1997 
 - modifică L. nr. 19/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 30/2020 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 60/2020 - M. Of. nr. 416/19 mai 2020) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 53/2020  (M. Of. nr. 325/21 apr. 2020) - modifică art. XVIII alin. (1); 
 introduce alin. (31) și (32) la art. IV 
 - O.U.G. nr. 70/2020  (M. Of. nr. 394/14 mai 2020) - Prevederile art. XV şi XVI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările şi completările ulterioare,  
 se aplică până la data de 31 mai 2020. 
 - L. nr. 60/2020  (M. Of. nr. 416/19 mai 2020) - modifică art. III alin. (1) și art. V alin. (2); 
 
 

introduce pct. 91 la art. I 

 O.U.G. nr. 36/2020 
 M. Of. nr. 268/31 mar. 2020 - modifică L. nr. 80/1995 
 - modifică L. nr. 360/2002 
 - modifică L. nr. 384/2006 
 - completează L. nr. 145/2019 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 30/2021 - M. Of. nr. 258/15 mar. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 30/2021  (M. Of. nr. 258/15 mar. 2021) - modifică art. I pct. 1 și art. III pct. 4 
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 O.U.G. nr. 39/2020 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 127/2020 - M. Of. nr. 621/15 iul. 2020) 
M. Of. nr. 281/3 apr. 2020 - completează L. nr. 455/2001 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 127/2020  (M. Of. nr. 621/15 iul. 2020) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 41/2020 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 61/2020 - M. Of. nr. 416/19 mai 2020) 
M. Of. nr. 282/3 apr. 2020 - modifică L. nr. 19/2020 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 61/2020  (M. Of. nr. 416/19 mai 2020) - introduce pct. 11 la articol unic 

 O.U.G. nr. 42/2020 
 M. Of. nr. 283/4 apr. 2020 - modifică O.U.G. nr. 110/2017 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 75/2020 - M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 89/2020  (M. Of. nr. 458/29 mai 2020) - modifică art. II, art. 4 lit. d) 
 - L. nr. 75/2020  (M. Of. nr. 493/10 iun. 2020) - modifică art. I pct. 7 şi 9, art. II partea introductivă, la art. II art. 8 alin. (1) de la cap. VII; 
  introduce două noi pct. la art. I înaintea pct. 1, pct. 41-43 la art. I, pct. 61 şi pct. 71 la art. I, art. 31  la art. II cap. II  
 
 - O.U.G. nr. 98/2020  (M. Of. nr. 503/12 iun. 2020) - Prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2—6 şi 9 şi ale art. II din L. nr. 75/2020, până la data obţinerii  

paragraful II.2 

 
 - O.U.G. nr. 143/2020  (M. Of. nr. 772/25 aug. 2020) - modifică art. 5 alin. (1), (3) și (4) al art. II; 

deciziei de autorizare a Comisiei Europene. 

  introduce alin. (41) la art. 2 al art.II; 
 
 - O.U.G. nr. 16/2021  (M. Of. nr. 252/12 mar. 2021) - modifică și completează schema prevazută la art. II și prelungește aplicabilitatea schemei până la data de 30 iunie 2021 

 abrogă art. 4 lit. e) al art. II 

 - O.U.G. nr. 67/2021  (M. Of. nr. 644/30 iun. 2021) - modifică Schema aprobată prin art. II, respectiv art. 2 alin. (2) pct. (iii), art. 2 alin. (4) pct. (iii), art. 3 alin. (1), art. 3 alin.  
 

- L. nr. 236/2021  (M. Of. nr. 947/5 oct. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 98/2020 
(11) și art. 3 alin. (4) lit. a) 

 
 - O.U.G. nr. 142/2021  (M. Of. nr. 1249/30 dec. 2021) - modifică Schema aprobată prin art. II, respectiv art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1), (11) și (5), art. 3, alin. (4) lit. a), art. 5  
 

 introduce alin. (41) la art. 5 
alin. (2), (21), (3) și (5), art. 7 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 8 alin. (1) și (3); 

 
 
 O.U.G. nr. 45/2020 
 M. Of. nr. 309/13 apr. 2020 - completează O.G. nr. 137/2000   
 O.U.G. nr. 46/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 25/2021 - M. Of. nr. 258/15 mar. 2021) 
M. Of. nr. 309/13 apr. 2020 - completează O.U.G. nr. 11/2020 

   
 O.U.G. nr. 49/2020 
 M. Of. nr. 319/16 apr. 2020 - modifică O.U.G. nr. 158/2005 
 (Aprobată prin L. nr. 180/2021 - M. Of. nr. 638/29 iun. 2021)   
 O.U.G. nr. 52/2020 
 M. Of. nr. 325/21 apr. 2020 - modifică O.U.G. nr. 40/2015 
  (Aprobată prin L. nr. 180/2020 - M. Of. nr. 755/19 aug. 2020) 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 344/28 apr. 2020) - rectifică art. V alin. (1) 

 O.U.G. nr. 53/2020 
 M. Of. nr. 325/21 apr. 2020 - modifică O.U.G. nr. 30/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 32/2020 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 214/2021 - M. Of. nr. 721/22 iul. 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 214/2021  (M. Of. nr. 721/22 iul. 2021) - modifică art. I pct. 3 

 
M. Of. nr. 333/23 apr. 2020 

O.U.G. nr. 54/2020 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 142/2020 - M. Of. nr. 647/22 iul. 2020)   
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 142/2020  (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) - modifică titlul și articolul unic 

 O.U.G. nr. 57/2020 
 M. Of. nr. 343/28 apr. 2020 - modifică O.G. nr. 22/2007   
 O.U.G. nr. 61/2020 
 M. Of. nr. 381/12 mai 2020 - completează L. nr. 7/1996 
 - modifică O.U.G. nr. 57/2019   
 O.U.G. nr. 64/2020 
 M. Of. nr. 377/11 mai 2020 - modifică O.U.G. nr. 43/2020   
 O.U.G. nr. 66/2020 
 M. Of. nr. 382/12 mai 2020 - modifică O.U.G. nr. 47/2020 
 (Aprobată prin L. nr. 176/2021 - M. Of. nr. 637/29 iun. 2021)   
 O.U.G. nr. 67/2020 
 M. Of. nr. 382/12 mai 2020 - modifică O.U.G. nr. 33/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 37/2020 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 141/2020 - M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) 

 Modificări: 
 - L. nr. 141/2020  (M. Of. nr. 647/22 iul. 2020) - modifică titlul, art. I și art. II; 
 
 

 introduce art. IV 

 O.U.G. nr. 68/2020 
 M. Of. nr. 391/14 mai 2020 - modifică O.G. nr. 88/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 21/2004 
 - modifică L. nr. 481/2004 
 - modifică O.U.G. nr. 1/2014 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 253/2020 - M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020) 

 Modificări: 



 
 - L. nr. 253/2020  (M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020) - modifică art.I pct.8; 
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 introduce pct. (81) la art. I 

 O.U.G. nr. 69/2020 
  M. Of. nr. 393/14 mai 2020 - modifică L. nr. 227/2015 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - modifică art. VIII alin. (2) lit. a), art. VIII alin. (4), art. VIII alin. (7) lit. a), art. IX lit. d), art. XIII alin. (5) lit. c), art. XIII  
 

- O.U.G. nr. 19/2021  (M. Of. nr. 315/29 mar. 2021) - modifică art. VIII alin. (4), art. IX lit. d), art. XIII alin. (5) lit. c), art. XIII alin. (7) lit. b), art. XIV, art. XVI, art. XIX 
alin. (7) lit. b), art. XIV, art. XVI și art. XIX 

 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuiește cu termenul de 30 iunie 2022 în cuprinsul art. VIII alin. (4), art. IX lit. d), art.  
 
 

XIII alin. (5) lit. c), art. XIII alin. (7) lit. b), art. XIV, art. XVI și art. XIX 

 O.U.G. nr. 71/2020 
 M. Of. nr. 402/15 mai 2020 - modifică L. nr. 346/2006 
 (Aprobată prin L. nr. 143/2020 - M. Of. nr. 647/22 iul. 2020)   
 O.U.G. nr. 74/2020 
 M. Of. nr. 416/19 mai 2020 - modifică L. nr. 123/2012   
 O.U.G. nr. 75/2020 
 

(Aprobată cu completări prin L. nr. 280/2020 - M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020) 
M. Of. nr. 434/22 mai 2020 - completează O.U.G. nr. 114/2018 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 280/2020  (M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020) - introduce un nou pct. după punctul 1, pct. 11, la art. I 

 O.U.G. nr. 77/2020 
 M. Of. nr. 432/22 mai 2020 - completează O.U.G. nr. 64/2007 
 (Aprobată prin L. nr. 35/2021 - M. Of. nr. 263/17 mar. 2021)   
 O.U.G. nr. 79/2020 
 M. Of. nr. 437/25 mai 2020 - modifică L. nr. 1/2011   
 O.U.G. nr. 80/2020 
 M. Of. nr. 440/26 mai 2020 - completează L. nr. 95/2006 
 - modifică L. nr. 185/2017 
 - modifică O.U.G. nr. 70/2020   
 O.U.G. nr. 81/2020 
 M. Of. nr. 440/26 mai 2020 - modifică O.U.G. nr. 3/2015 
 (Aprobată prin L. nr. 41/2021 - M. Of. nr. 269/17 mar. 2021)   
 O.U.G. nr. 83/2020 
 M. Of. nr. 448/27 mai 2020 - modifică O.U.G. nr. 195/2002   
 O.U.G. nr. 85/2020 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 292/2020 - M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020) 
M. Of. nr. 457/29 mai 2020 - modifică O.U.G. nr. 81/2019 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 292/2020  (M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020) - modifică articolul unic pct. 9 

 O.U.G. nr. 86/2020 
 M. Of. nr. 448/27 mai 2020 - modifică O.U.G. nr. 63/2020 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 165/2020 - M. Of. nr. 699/4 aug. 2020) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 165/2020  (M. Of. nr. 699/4 aug. 2020) - modifică art. unic pct. 1 

 O.U.G. nr. 89/2020 
 M. Of. nr. 458/29 mai 2020 - modifică O.U.G. nr. 110/2017 
 - modifică O.U.G. nr. 42/2020   
 O.U.G. nr. 90/2020 
 M. Of. nr. 459/29 mai 2020 - modifică O.G. nr. 6/2019 
 - modifică O.U.G. nr. 1/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 29/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 48/2020 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 114/2020 - M. Of. nr. 600/8 iul. 2020) 

 Modificări: 
 
 - L. nr. 114/2020  (M. Of. nr. 600/8 iul. 2020) - modifică art. I pct. 1, 2, 4 și 6; 

- O.U.G. nr. 99/2020  (M. Of. nr. 551/25 iun. 2020) - modifică art. III 

 
- L. nr. 188/2021  (M. Of. nr. 667/6 iul. 2021) - aprobă O.U.G. nr. 99/2020 

introduce pct. 21 la art. I 
 
 
 O.U.G. nr. 93/2020 
 M. Of. nr. 483/5 iun. 2020 - modifică O.U.G. nr. 5/2015   
 O.U.G. nr. 95/2020 
 M. Of. nr. 497/11 iun. 2020 - modifică O.G. nr. 25/2001 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 12/2021 - M. Of. nr. 234/8 mar. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 12/2021  (M. Of. nr. 234/8 mar. 2021) - modifică art. I pct. 4 și art. I pct. 8; 
 
 

introduce pct. 31 la art. I și pct. 61 la art. I 

 O.U.G. nr. 96/2020 
 M. Of. nr. 500/12 iun. 2020 - modifică L. nr. 86/2006   
 O.U.G. nr. 99/2020 
 M. Of. nr. 551/25 iun. 2020 - modifică O.U.G. nr. 29/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 33/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 48/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 90/2020 
 (Aprobată prin L. nr. 188/2021 - M. Of. nr. 667/6 iul. 2021) 
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 O.U.G. nr. 100/2020 
 M. Of. nr. 557/26 iun. 2020 - modifică O.U.G. nr. 1/2020 
 (Aprobată prin L. nr. 281/2020 - M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020)   
 O.U.G. nr. 103/2020 
 M. Of. nr. 565/29 iun. 2020 - modifică O.U.G. nr. 26/2018 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 1050/9 nov. 2020) 

 Modificări: 
 - L. nr. 244/2020  (M. Of. nr. 1050/9 nov. 2020) - modifică titlul; 
 
 

introduce art. II 

 O.U.G. nr. 104/2020 
 M. Of. nr. 569/30 iun. 2020 - modifică L. nr. 46/2008   
 O.U.G. nr. 105/2020 
 M. Of. nr. 575/1 iul. 2020 - completează L. nr. 291/2018 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 253/2021 - M. Of. nr. 993/18 oct. 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 253/2021  (M. Of. nr. 993/18 oct. 2021) - modifică articolul unic 

 O.U.G. nr. 106/2020 
 M. Of. nr. 572/1 iul. 2020 - modifică L. nr. 123/2012 
 - modifică L. nr. 256/2018 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 290/2020 - M. Of. nr. 1239/16 dec. 2020) 

 Modificări: 
 - L. nr. 290/2020  (M. Of. nr. 1239/16 dec. 2020) - modifică art. I pct. 7; 
 introduce cincisprezece noi liniuțe la art. I înaintea pct. 1, pct. 11 - 110 la art. I, pct. 51 - 55 la art. I și pct. 111 la art.  
 
 
 O.U.G. nr. 107/2020 
 M. Of. nr. 579/1 iul. 2020 - modifică L. nr. 207/2015 
 - modifică O.G. nr. 5/2020 
 (Aprobată prin L. nr. 36/2021 - M. Of. nr. 263/17 mar. 2021)   
 O.U.G. nr. 108/2020 
 M. Of. nr. 595/7 iul. 2020 - completează L. nr. 263/2010 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 289/2020 - M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 289/2020  (M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020) - modifică art. I pct. 1 

 O.U.G. nr. 109/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 38/2021 - M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) 
M. Of. nr. 595/7 iul. 2020 - modifică O.G. nr. 41/1994 

   
 O.U.G. nr. 111/2020 
 M. Of. nr. 620/15 iul. 2020 - completează O.U.G. nr. 99/2006 
 - modifică L. nr. 207/2015 
 - completează L. nr. 237/2015 
 - modifică L. nr. 129/2019 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 101/2021 - M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 101/2021  (M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) - modifică art. I pct. 45, 61, 89 și 90; 
 
 

introduce pct. 71, 141, 181, 661, 771, 901, 911 și 921-931 

 O.U.G. nr. 113/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 39/2021 - M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) 
M. Of. nr. 613/13 iul. 2020 - modifică L. nr. 114/2007 

   
 O.U.G. nr. 114/2020 
 M. Of. nr. 614/13 iul. 2020 - modifică O.U.G. nr. 13/2015 
 - modifică L. nr. 98/2016 
 - modifică L. nr. 99/2016 
 - modifică L. nr. 101/2016 
 - modifică L. nr. 100/2016 
 - modifică L. nr. 153/2017 
 - modifică O.U.G. nr. 98/2017   
 O.U.G. nr. 116/2020 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 43/2021 - M. Of. nr. 269/17 mar. 2021) 
M. Of. nr. 652/23 iul. 2020 - completează O.G. nr. 41/1994 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 43/2021  (M. Of. nr. 269/17 mar. 2021) - modifică art. II alin. (1); 
 
 

introduce alin. (11) la art. II 

 O.U.G. nr. 117/2020 
 M. Of. nr. 656/24 iul. 2020 - modifică O.G. nr. 42/2004 
 - modifică L. nr. 236/2019 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 291/2020 - M. Of. nr. 1240/16 dec. 2020) 

 Modificări: 
 - L. nr. 291/2020  (M. Of. nr. 1240/16 dec. 2020) - art. I pct. 1-3, pct. 5-6, art. III; 
 
 

 introduce pct. 21 și pct. 31 la art. I 

 O.U.G. nr. 119/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 40/2021 - M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) 
M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 - modifică L. nr. 362/2018 

   
 O.U.G. nr. 121/2020 
 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020 - modifică O.G. nr. 13/2017 
 (Aprobată prin L. nr. 53/2021 - M. Of. nr. 316/29 mar. 2021)   
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 O.U.G. nr. 123/2020 
 M. Of. nr. 688/31 iul. 2020 - modifică L. nr. 61/1993   
 O.U.G. nr. 124/2020 
 M. Of. nr. 694/3 aug. 2020 - completează O.G. nr. 23/1998   
 O.U.G. nr. 126/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 254/2021 - M. Of. nr. 990/15 oct. 2021) 
M. Of. nr. 695/3 aug. 2020 - modifică O.U.G. nr. 158/2005 

   
 O.U.G. nr. 127/2020 
 M. Of. nr. 699/4 aug. 2020 - modifică L. nr. 96/2000   
 O.U.G. nr. 129/2020 
 M. Of. nr. 704/5 aug. 2020 - modifică O.U.G. nr. 60/2009   
 O.U.G. nr. 134/2020 
 M. Of. nr. 752/18 aug. 2020 - modifică O.U.G. nr. 115/2011 
  - modifică O.U.G. nr. 128/2020 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 212/2020  (M. Of. nr. 1307/29 dec. 2020) - sintagma „Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Energiei” 

 O.U.G. nr. 138/2020 
 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020 - modifică O.U.G. nr. 118/2020 
 (Aprobată prin L. nr. 280/2021 - M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021)   
 O.U.G. nr. 143/2020 
 M. Of. nr. 772/25 aug. 2020 - modifică O.U.G. nr. 110/2017 
 - modifică O.U.G. nr. 42/2020 
 (Aprobată prin L. nr. 237/2021 - M. Of. nr. 947/5 oct. 2021)   
 O.U.G. nr. 145/2020 
 M. Of. nr. 776/25 aug. 2020 - modifică O.U.G. nr. 158/2005 
 - modifică L. nr. 95/2006   
 O.U.G. nr. 152/2020 
 M. Of. nr. 802/1 sep. 2020 - modifică O.U.G. nr. 195/2002 
 - modifică L. nr. 248/2005 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2020 - M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 271/2020  (M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020) - modifică art. I și II 

 O.U.G. nr. 160/2020 
 M. Of. nr. 840/14 sep. 2020 - completează L. nr. 21/1996 
 - modifică O.G. nr. 22/1999   
 O.U.G. nr. 161/2020 
 M. Of. nr. 840/14 sep. 2020 - completează O.U.G. nr. 135/2020   
 O.U.G. nr. 162/2020 
 M. Of. nr. 879/25 sep. 2020 - completează O.U.G. nr. 70/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 60/2021 - M. Of. nr. 352/6 apr. 2021)    
 O.U.G. nr. 163/2020 
 

(Aprobată cu modificări prin L. nr. 168/2021 - M. Of. nr. 618/23 iun. 2021) 
M. Of. nr. 883/28 sep. 2020 - completează L. nr. 263/2010 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 168/2021  (M. Of. nr. 618/23 iun. 2021) - modifică art. II alin. (1), art. V alin. (1) și (3), anexa nr. 1 

 O.U.G. nr. 164/2020 
 M. Of. nr. 898/2 oct. 2020 - completează O.U.G. nr. 57/2019   
 O.U.G. nr. 166/2020 
 M. Of. nr. 900/5 oct. 2020 - modifică L. nr. 173/2020   
 O.U.G. nr. 168/2020 
 M. Of. nr. 899/2 oct. 2020 - completează O.U.G. nr. 70/2020   
 O.U.G. nr. 169/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 165/2021 - M. Of. nr. 618/23 iun. 2021) 
M. Of. nr. 924/9 oct. 2020 - completează O.U.G. nr. 63/2020 

   
 O.U.G. nr. 172/2020 
 M. Of. nr. 951/15 oct. 2020 - completează L. nr. 51/2006 
 - completează L. nr. 101/2006 
 - completează L. nr. 241/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 40/2015 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 473/6 mai 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 121/2021  (M. Of. nr. 473/6 mai 2021) - modifică titlul, art. I și art. II 

 O.U.G. nr. 174/2020 
 M. Of. nr. 954/16 oct. 2020 - modifică O.U.G. nr. 43/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 84/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 115/2020 
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 - modifică O.U.G. nr. 130/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 133/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 144/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 156/2020 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 131/2021 - M. Of. nr. 495/12 mai 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 131/2021  (M. Of. nr. 495/12 mai 2021) - modifică art. VIII alin. (1) lit. a) și c) 

 O.U.G. nr. 175/2020 
 M. Of. nr. 954/16 oct. 2020 - completează L. nr. 218/2002 
 - completează L. nr. 205/2004   
 O.U.G. nr. 176/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 161/2021 - M. Of. nr. 590/11 iun. 2021) 
M. Of. nr. 960/19 oct. 2020 - modifică O.U.G. nr. 157/2020 

   
 O.U.G. nr. 178/2020 
 M. Of. nr. 981/23 oct. 2020 - modifică L. nr. 84/1992   
 O.U.G. nr. 180/2020 
 M. Of. nr. 982/23 oct. 2020 - completează O.U.G. nr. 158/2005 
 - modifică L. nr. 136/2020 
  (Aprobată prin L. nr. 126/2021 - M. Of. nr. 475/6 mai 2021) 

 Modificări: 
 

- L. nr. 128/2021  (M. Of. nr. 475/6 mai 2021) - aprobă O.U.G. nr, 209/2020 
- O.U.G. nr. 209/2020  (M. Of. nr. 1185/7 dec. 2020) - modifică art.IV alin. (6) 

 
 
 O.U.G. nr. 182/2020 
 M. Of. nr. 993/27 oct. 2020 - completează O.U.G. nr. 132/2020 
 - completează O.U.G. nr. 147/2020 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 59/2021 - M. Of. nr. 352/6 apr. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 59/2021  (M. Of. nr. 352/6 apr. 2021) - modifică titlul, art. I partea introductivă, art. I pct. 1 și art. I pct. 4; 
 
 

introduce un nou pct. la art. I înaintea pct. 1, pct. 11 la art. I și pct. 21 - 23 la art. I 

 O.U.G. nr. 184/2020 
 M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020 - modifică L. nr. 121/2014 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 314/2021 - M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 314/2021  (M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021) - modifică art. I pct. 20 și art. III alin. (1); 
 
 

introduce pct. 91 la art. I 

 O.U.G. nr. 185/2020 
 M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020 - modifică O.U.G. nr. 5/2019   
 O.U.G. nr. 187/2020 
 M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020 - modifică O.U.G. nr. 144/2020 
  (Aprobată cu completări prin L. nr. 205/2021 - M. Of. nr. 715/20 iul. 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 205/2021  (M. Of. nr. 715/20 iul. 2021) - introduce pct. 4 la art. unic 

 O.U.G. nr. 189/2020 
 M. Of. nr. 1007/30 oct. 2020 - modifică O.U.G. nr. 38/2010   
 O.U.G. nr. 192/2020 
 M. Of. nr. 1042/6 nov. 2020 - modifică L. nr. 81/2018 
 - modifică L. nr. 55/2020   
 O.U.G. nr. 193/2020 
 M. Of. nr. 1049/9 nov. 2020 - modifică O.G. nr. 4/2019 
 (Aprobată prin L. nr. 75/2021 - M. Of. nr. 382/13 apr. 2021)   
 O.U.G. nr. 194/2020 
 M. Of. nr. 1049/9 nov. 2020 - completează O.U.G. nr. 11/2020   
 O.U.G. nr. 196/2020 
 M. Of. nr. 1108/19 nov. 2020 - modifică L. nr. 95/2006   
 O.U.G. nr. 198/2020 
 M. Of. nr. 1108/19 nov. 2020 - completează O.U.G. nr. 147/2020   
 O.U.G. nr. 199/2020 
 M. Of. nr. 1108/19 nov. 2020 - modifică O.U.G. nr. 130/2020   
 O.U.G. nr. 200/2020 
 M. Of. nr. 1144/26 nov. 2020 - modifică O.U.G. nr. 60/2019   
 O.U.G. nr. 206/2020 
 M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020 - modifică L. nr. 118/2019   
 O.U.G. nr. 207/2020 
 M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020 - modifică O.U.G. nr. 4/2009 
 (Aprobată prin L. nr. 294/2021 - M. Of. nr. 1183/14 dec. 2021)   
 O.U.G. nr. 208/2020 
 M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020 - modifică O.U.G. nr. 70/2011 
  (Aprobată prin L. nr. 203/2021 - M. Of. nr. 714/20 iul. 2021) 
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 O.U.G. nr. 209/2020 
 M. Of. nr. 1185/7 dec. 2020 - modifică O.U.G. nr. 180/2020 
 (Aprobată prin L. nr. 128/2021 - M. Of. nr. 475/6 mai 2021)   
 O.U.G. nr. 210/2020 
 M. Of. nr. 1193/8 dec. 2020 - modifică O.G. nr. 99/2000   
 O.U.G. nr. 211/2020 
 M. Of. nr. 1189/7 dec. 2020 - modifică O.U.G. nr. 30/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 120/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 132/2020 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 58/2021 - M. Of. nr. 345/6 apr. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 58/2021  (M. Of. nr. 345/5 apr. 2021) - modifică art. III partea introductivă, punctul 1 și 2; 
 
 

 introduce pct. 11 la art. III 

 O.U.G. nr. 214/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 76/2021 - M. Of. nr. 382/13 apr. 2021) 
M. Of. nr. 1329/31 dec. 2020 - modifică O.U.G. nr. 28/2013 

   
 O.U.G. nr. 216/2020 
 M. Of. nr. 1316/30 dec. 2020 - modifică O.U.G. nr. 1/2020 
 (Aprobată prin L. nr. 124/2021 - M. Of. nr. 475/6 mai 2021)   
 O.U.G. nr. 217/2020 
 M. Of. nr. 1316/30 dec. 2020 - modifică O.G. nr. 88/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 129/2021 - M. Of. nr. 475/6 mai 2021)   
 O.U.G. nr. 218/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 172/2021 - M. Of. nr. 637/29 iun. 2021) 
M. Of. nr. 1317/31 dec. 2020 - completează O.U.G. nr. 70/2020 

   
 O.U.G. nr. 219/2020 
 M. Of. nr. 1316/30 dec. 2020 - modifică O.U.G. nr. 11/2020 
 (Aprobată prin L. nr. 140/2021 - M. Of. nr. 505/14 mai 2021)   
 O.U.G. nr. 221/2020 
 M. Of. nr. 1329/31 dec. 2020 - modifică O.G. nr. 37/2007 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 173/2021 - M. Of. nr. 636/29 iun. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 173/2021  (M. Of. nr. 636/29 iun. 2021) - modifică art. I pct. 2, art. I pct. 3, art. I pct. 5, art. I pct. 8, art. I pct. 9, art. I pct. 10, art. I pct. 11, art. I pct. 12, art. I pct.  
 13 și art. I pct. 14; 
 
 

introduce un nou punct la art. I înaintea pct. 1, pct. 31 și 32 la art. I și pct. 111 la art. I 

 O.U.G. nr. 222/2020 
 

(Aprobată prin L. nr. 141/2021 - M. Of. nr. 511/17 mai 2021) 
M. Of. nr. 1329/31 dec. 2020 - modifică L. nr. 352/2015 

   
 O.U.G. nr. 225/2020 
 M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020 - modifică L. nr. 509/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 34/2013 
 - modifică L. nr. 133/2019 
 - modifică L. nr. 122/2020 
 - modifică L. nr. 236/2020   
 O.U.G. nr. 227/2020 
 M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020 - modifică O.U.G. nr. 37/2020 
 (Aprobată prin L. nr. 187/2021 - M. Of. nr. 667/6 iul. 2021)    

 2021 
 
 
 O.U.G. nr. 2/2021 
 M. Of. nr. 16/7 ian. 2021 - completează L. nr. 55/2020   
 O.U.G. nr. 4/2021 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 155/2021 - M. Of. nr. 571/4 iun. 2021) 
M. Of. nr. 117/3 feb. 2021 - modifică O.U.G. nr. 57/2019 

  
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 155/2021  (M. Of. nr. 571/4 iun. 2021) - modifică art. I pct. 4 partea introductivă și pct. 4 

 O.U.G. nr. 5/2021 
 M. Of. nr. 121/4 feb. 2021 - completează O.U.G. nr. 70/2020 
  (Aprobată prin L. nr. 174/2021 - M. Of. nr. 637/29 iun. 2021) 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 501/13 mai 2021) - rectifică mențiunea privind data adoptării actului normativ 

 O.U.G. nr. 6/2021 
 M. Of. nr. 125/5 feb. 2021 - modifică L. nr. 1/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 171/2020 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 323/2021  (M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021) - modifică art. I pct. 4, art. II pct. 1, pct. 2, pct. 4, pct. 5; 
 
 

 introduce un nou punct înaintea pct. 1, pct. 11, pct. 31, pct. 41, pct. 51 la art. I; 

 O.U.G. nr. 7/2021 
  M. Of. nr. 134/9 feb. 2021 - modifică O.U.G. nr. 3/2021 
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 O.U.G. nr. 9/2021 
 

(Aprobată prin L. nr. 234/2021 - M. Of. nr. 939/1 oct. 2021) 
M. Of. nr. 174/19 feb. 2021 - modifică L. nr. 200/2006 

   
 O.U.G. nr. 10/2021 
 M. Of. nr. 186/24 feb. 2021 - modifică O.U.G. nr. 224/2020 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 159/2021 - M. Of. nr. 590/11 iun. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 159/2021  (M. Of. nr. 590/11 iun. 2021) - modifică art. I pct.1, pct. 2, pct. 3, pct.5, pct. 6, pct. 9, pct. 10, pct. 11; 
 
 

 introduce pct. 31, pct. 91 și pct. 111 la art. I, 

 O.U.G. nr. 12/2021 
 M. Of. nr. 192/25 feb. 2021 - modifică L. nr. 95/2006   
 O.U.G. nr. 13/2021 
 M. Of. nr. 197/26 feb. 2021 - modifică L. nr. 82/1991 
  - modifică L. nr. 227/2015 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - abrogă, la data de 1 ianuarie 2022, art. VI 

 O.U.G. nr. 14/2021 
 M. Of. nr. 223/4 mar. 2021 - modifică O.U.G. nr. 194/2002 
 (Aprobată prin L. nr. 210/2021 - M. Of. nr. 720/22 iul. 2021)   
 O.U.G. nr. 15/2021 
 M. Of. nr. 245/11 mar. 2021 - modifică O.U.G. nr. 146/2020   
 O.U.G. nr. 16/2021 
 M. Of. nr. 252/12 mar. 2021 - modifică O.U.G. nr. 110/2017 
  - modifică O.U.G. nr. 42/2020 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 67/2021  (M. Of. nr. 644/30 iun. 2021) - modifică art. III alin. (1) și (2) 
 
 

- O.U.G. nr. 142/2021  (M. Of. nr. 1249/30 dec. 2021) - modifică art. III 

 O.U.G. nr. 17/2021 
 

(Aprobată prin L. nr. 233/2021 - M. Of. nr. 939/1 oct. 2021) 
M. Of. nr. 273/18 mar. 2021 - modifică O.U.G. nr. 70/2020 

   
 O.U.G. nr. 18/2021 
 M. Of. nr. 274/18 mar. 2021 - modifică O.U.G. nr. 43/2020   
 O.U.G. nr. 22/2021 
 M. Of. nr. 335/1 apr. 2021 - modifică O.U.G. nr. 75/2005 
 - modifică L. nr. 1/2011   
 O.U.G. nr. 24/2021 
 M. Of. nr. 339/2 apr. 2021 - modifică O.U.G. nr. 155/2020 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 231/2021 - M. Of. nr. 939/1 oct. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 231/2021  (M. Of. nr. 939/1 oct. 2021) - modifică art. I pct. 4, art. I pct. 5, art. I pct. 6, art. I pct. 7 și art. I pct. 9; 
 
 

introduce pct. 41 la art. I, pct. 61 la art. I, pct. 101 la art. I și pct. 111 la art. I 

 O.U.G. nr. 25/2021 
 M. Of. nr. 346/5 apr. 2021 - modifică L. nr. 98/2016 
 - modifică L. nr. 99/2016 
 - modifică L. nr. 100/2016   
 O.U.G. nr. 26/2021 
 M. Of. nr. 363/8 apr. 2021 - modifică O.U.G. nr. 111/2010   
 O.U.G. nr. 27/2021 
 M. Of. nr. 397/15 apr. 2021 - modifică O.U.G. nr. 21/2021   
 O.U.G. nr. 28/2021 
 M. Of. nr. 401/16 apr. 2021 - modifică L. nr. 185/2017   
 O.U.G. nr. 29/2021 
 M. Of. nr. 403/16 apr. 2021 - completează O.U.G. nr. 3/2021   
 O.U.G. nr. 32/2021 
 M. Of. nr. 432/23 apr. 2021 - completează L. nr. 356/2003 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 194/2021 - M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 194/2021  (M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) - modifică art. unic 

 O.U.G. nr. 33/2021 
 M. Of. nr. 459/29 apr. 2021 - modifică L. nr. 156/2000 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 296/2021 - M. Of. nr. 1183/14 dec. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 296/2021  (M. Of. nr. 1183/14 dec. 2021) - modifică art. I pct. 5, 7, 9, 13, 14, 16; 
 
 

introduce pct. 11, 51, 91, 17 și 18 la art. I 

 O.U.G. nr. 34/2021 
 M. Of. nr. 461/29 apr. 2021 - modifică O.U.G. nr. 3/2021   
 O.U.G. nr. 35/2021 
 M. Of. nr. 467/4 mai 2021 - modifică L. nr. 200/2006 
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 O.U.G. nr. 37/2021 
 M. Of. nr. 474/6 mai 2021 - modifică L. nr. 53/2003   
 O.U.G. nr. 39/2021 
 M. Of. nr. 530/21 mai 2021 - modifică O.U.G. nr. 19/2020 
  (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 204/2021 - M. Of. nr. 715/20 iul. 2021) 

 Modificări: 
 - L. nr. 204/2021  (M. Of. nr. 715/20 iul. 2021) - modifică titlul, art. I partea introductivă, art. I partea dispozitivă a pct. 6, art. I pct. 6, art. I pct. 8; 
 
 

 introduce un nou pct. înainte de pct. 1 la art. I, pct. 61 la art. I, pct. 81-83 la art. I 

 O.U.G. nr. 41/2021 
 M. Of. nr. 560/31 mai 2021 - modifică L. nr. 1/2011   
 O.U.G. nr. 44/2021 
 M. Of. nr. 575/7 iun. 2021 - modifică O.U.G. nr. 132/2020   
 O.U.G. nr. 47/2021 
 M. Of. nr. 586/10 iun. 2021 - completează L. nr. 49/1991   
 O.U.G. nr. 48/2021 
 M. Of. nr. 597/15 iun. 2021 - modifică O.U.G. nr. 130/2020   
 O.U.G. nr. 50/2021 
 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021 - modifică L. nr. 1/2011   
 O.U.G. nr. 51/2021 
 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021 - modifică L. nr. 207/2015 
  - modifică L. nr. 295/2020 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 107/2021  (M. Of. nr. 935/30 sep. 2021) - modifică articolul unic 

 O.U.G. nr. 53/2021 
 M. Of. nr. 615/22 iun. 2021 - modifică L. nr. 200/2006   
 O.U.G. nr. 54/2021 
 M. Of. nr. 627/25 iun. 2021 - modifică L. nr. 95/2006   
 O.U.G. nr. 55/2021 
 M. Of. nr. 628/25 iun. 2021 - modifică L. nr. 152/1998   
 O.U.G. nr. 56/2021 
 M. Of. nr. 628/25 iun. 2021 - modifică L. nr. 61/1993   
 O.U.G. nr. 59/2021 
 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 - modifică L. nr. 227/2015   
 O.U.G. nr. 60/2021 
 M. Of. nr. 644/30 iun. 2021 - completează O.U.G. nr. 115/2011 
 - modifică O.U.G. nr. 69/2019   
 O.U.G. nr. 61/2021 
 M. Of. nr. 643/30 iun. 2021 - modifică O.U.G. nr. 1/2020   
 O.U.G. nr. 62/2021 
 M. Of. nr. 643/30 iun. 2021 - completează O.G. nr. 41/1994   
 O.U.G. nr. 63/2021 
 M. Of. nr. 643/30 iun. 2021 - completează O.U.G. nr. 21/2004 
 - modifică L. nr. 136/2020     
 O.U.G. nr. 65/2021 
 M. Of. nr. 643/30 iun. 2021 - modifică O.G. nr. 58/1998   
 O.U.G. nr. 66/2021 
 M. Of. nr. 643/30 iun. 2021 - modifică O.U.G. nr. 126/2003   
 O.U.G. nr. 67/2021 
 M. Of. nr. 644/30 iun. 2021 - modifică O.U.G. nr. 110/2017 
 - modifică O.U.G. nr. 42/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 16/2021   
 O.U.G. nr. 70/2021 
 M. Of. nr. 644/30 iun. 2021 - modifică L. nr. 384/2006   
 O.U.G. nr. 72/2021 
 M. Of. nr. 646/30 iun. 2021 - modifică O.U.G. nr. 133/2020   
 O.U.G. nr. 74/2021 
 M. Of. nr. 645/30 iun. 2021 - modifică O.U.G. nr. 158/2005 
 - modifică L. nr. 95/2006   
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 O.U.G. nr. 76/2021 
 M. Of. nr. 645/30 iun. 2021 - modifică L. nr. 360/2002   
 O.U.G. nr. 79/2021 
 M. Of. nr. 646/30 iun. 2021 - modifică L. nr. 350/2001 
  (Aprobată cu modificări prin L. nr. 13/2022 - M. Of. nr. 25/7 ian. 2022) 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 13/2022  (M. Of. nr. 25/7 ian. 2022) - modifică art. I pct. 1 și 2 

 O.U.G. nr. 80/2021 
 M. Of. nr. 647/30 iun. 2021 - modifică O.G. nr. 88/2001 
 - modifică O.U.G. nr. 21/2004 
 - modifică L. nr. 481/2004 
 - modifică L. nr. 307/2006   
 O.U.G. nr. 82/2021 
 M. Of. nr. 731/26 iul. 2021 - completează L. nr. 21/1991   
 O.U.G. nr. 84/2021 
 M. Of. nr. 768/6 aug. 2021 - modifică O.U.G. nr. 70/2020   
 O.U.G. nr. 85/2021 
 M. Of. nr. 783/13 aug. 2021 - modifică O.U.G. nr. 52/1999   
 O.U.G. nr. 87/2021 
 M. Of. nr. 787/16 aug. 2021 - completează O.U.G. nr. 82/2016   
 O.U.G. nr. 89/2021 
 M. Of. nr. 804/20 aug. 2021 - completează L. nr. 41/1994   
 O.U.G. nr. 94/2021 
 M. Of. nr. 830/31 aug. 2021 - modifică L. nr. 263/2010   
 O.U.G. nr. 99/2021 
 M. Of. nr. 876/13 sep. 2021 - modifică L. nr. 55/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 141/2020   
 O.U.G. nr. 100/2021 
 

(Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 17/2022 - M. Of. nr. 44/14 ian. 2022) 
M. Of. nr. 884/15 sep. 2021 - modifică L. nr. 1/2011 

  
 Modificări: 
 - L. nr. 17/2022  (M. Of. nr. 44/14 ian. 2022) - modifică art. I pct. 1, pct. 2, pct. 3, art. III alin. (1), art. VI; 
 
 

 introduce la art. I un pct. înaintea pct. 1, pct. 11, pct. 21 

 O.U.G. nr. 101/2021 
 M. Of. nr. 890/16 sep. 2021 - modifică L. nr. 416/2001 
 - modifică L. nr. 76/2002   
 O.U.G. nr. 102/2021 
 M. Of. nr. 916/24 sep. 2021 - modifică L. nr. 503/2004 
 - modifică L. nr. 85/2014 
 - modifică L. nr. 213/2015 
 - modifică L. nr. 246/2015   
 O.U.G. nr. 107/2021 
 M. Of. nr. 935/30 sep. 2021 - modifică L. nr. 207/2015 
 - modifică L. nr. 295/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 51/2021   
 O.U.G. nr. 108/2021 
 M. Of. nr. 939/1 oct. 2021 - modifică O.U.G. nr. 196/2005   
 O.U.G. nr. 112/2021 
 M. Of. nr. 950/5 oct. 2021 - modifică L. nr. 100/2010   
 
 O.U.G. nr. 113/2021 
 M. Of. nr. 950/5 oct. 2021 - completează O.G. nr. 45/1997   
 O.U.G. nr. 114/2021 
 M. Of. nr. 950/5 oct. 2021 - modifică L. nr. 448/2006 
 - modifică O.U.G. nr. 69/2018   
 O.U.G. nr. 115/2021 
 M. Of. nr. 950/5 oct. 2021 - completează L. nr. 136/2020   
 O.U.G. nr. 116/2021 
 M. Of. nr. 951/5 oct. 2021 - modifică L. nr. 56/2020   
 O.U.G. nr. 117/2021 
 M. Of. nr. 951/5 oct. 2021 - modifică L. nr. 53/2003   
 O.U.G. nr. 119/2021 
 M. Of. nr. 952/5 oct. 2021 - modifică L. nr. 171/2010 
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 O.U.G. nr. 125/2021 
 M. Of. nr. 1189/15 dec. 2021 - modifică O.U.G. nr. 6/2009 
 - modifică L. nr. 127/2019   
 O.U.G. nr. 126/2021 
 M. Of. nr. 1189/15 dec. 2021 - modifică L. nr. 61/1993   
 O.U.G. nr. 127/2021 
 M. Of. nr. 1190/15 dec. 2021 - modifică L. nr. 176/2010 
 - modifică L. nr. 105/2020   
 O.U.G. nr. 131/2021 
 M. Of. nr. 1201/17 dec. 2021 - modifică O.U.G. nr. 8/2009 
 - modifică L. nr. 153/2017 
 - modifică L. nr. 165/2018 
 - modifică H.G. nr. 1045/2018   
 O.U.G. nr. 136/2021 
 M. Of. nr. 1241/29 dec. 2021 - modifică O.U.G. nr. 196/2005   
 O.U.G. nr. 137/2021 
 M. Of. nr. 1242/29 dec. 2021 - completează O.U.G. nr. 3/2021   
 O.U.G. nr. 138/2021 
 M. Of. nr. 1243/29 dec. 2021 - modifică O.U.G. nr. 57/2019   
 O.U.G. nr. 139/2021 
 M. Of. nr. 1242/29 dec. 2021 - modifică O.U.G. nr. 42/2019   
 O.U.G. nr. 142/2021 
 M. Of. nr. 1249/30 dec. 2021 - modifică L. nr. 53/2003 
 - modifică O.U.G. nr. 110/2017 
 - modifică O.U.G. nr. 42/2020 
 - modifică O.U.G. nr. 16/2021   
 O.U.G. nr. 143/2021 
 M. Of. nr. 1259/31 dec. 2021 - modifică L. nr. 220/2008 
 - modifică L. nr. 123/2012 
 - modifică L. nr. 23/2014 
 - modifică L. nr. 226/2021   
 O.U.G. nr. 144/2021 
 M. Of. nr. 1258/31 dec. 2021 - modifică L. nr. 241/2006   
 O.U.G. nr. 145/2021 
  M. Of. nr. 1258/31 dec. 2021 - modifică L. nr. 95/2006 
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 2.5. HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI  
 
 
 1990 
 
 
 H.G. nr. 554/1990 
 M. Of. nr. 82/4 mai 1992 - modifică H.G. nr. 463/1990   
 H.G. nr. 562/1990 
 M. Of. nr. 235/23 sep. 1992 - modifică H.G. nr. 458/1990   
 H.G. nr. 748/1990 
 M. Of. nr. 280/9 nov. 1992 - modifică H.G. nr. 565/1990   
 H.G. nr. 977/1990 
 M. Of. nr. 148/30 iun. 1992 - modifică H.G. nr. 115/1990   
 H.G. nr. 1251/1990 
 M. Of. nr. 110/28 mai 1992 - modifică H.G. nr. 694/1990   
 H.G. nr. 1349/1990 
 M. Of. nr. 4/11 ian. 1991 - modifică H.G. nr. 1309/1990   

 1991 
 
 
 H.G. nr. 14/1991 
 M. Of. nr. 8/16 ian. 1991 - modifică H.G. nr. 642/1990   
 H.G. nr. 83/1991 
 M. Of. nr. 30/4 feb. 1991 - modifică H.G. nr. 1031/1990   
 H.G. nr. 184/1991 
 M. Of. nr. 71/3 apr. 1991 - modifică H.G. nr. 1293/1990   
 H.G. nr. 214/1991 
 M. Of. nr. 78/15 apr. 1991 - modifică H.G. nr. 87/1991   
 H.G. nr. 240/1991 
 M. Of. nr. 66/29 mar. 1991 - modifică H.G. nr. 1041/1990   
 H.G. nr. 285/1991 
 M. Of. nr. 123/6 iun. 1992 - modifică H.G. nr. 55/1990   
 H.G. nr. 315/1991 
 M. Of. nr. 151/2 iul. 1992 - modifică H.G. nr. 115/1990   
 H.G. nr. 336/1991 
 M. Of. nr. 156/9 iul. 1992 - modifică H.G. nr. 1226/1990   
 H.G. nr. 353/1991 
 M. Of. nr. 115/24 mai 1991 - modifică H.G. nr. 268/1991   
 H.G. nr. 355/1991 
 M. Of. nr. 151/2 iul. 1992 - modifică H.G. nr. 115/1990   
 H.G. nr. 368/1991 
 M. Of. nr. 151/2 iul. 1992 - modifică H.G. nr. 115/1990   
 H.G. nr. 379/1991 
 M. Of. nr. 130/18 iun. 1991 - modifică H.G. nr. 1353/1990   
 H.G. nr. 404/1991 
 M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 - modifică H.G. nr. 547/1990   
 H.G. nr. 408/1991 
 M. Of. nr. 143/11 iul. 1991 - modifică H.G. nr. 258/1991 
 - modifică H.G. nr. 292/1991   
 H.G. nr. 460/1991 
 M. Of. nr. 158/26 iul. 1991 - modifică H.G. nr. 1031/1990   
 H.G. nr. 462/1991 
 M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 - modifică H.G. nr. 115/1990   
 H.G. nr. 466/1991 



 
M. Of. nr. 158/26 iul. 1991 - modifică H.G. nr. 1222/1990 
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 H.G. nr. 481/1991 
 M. Of. nr. 297 bis/23 nov. 1992 - modifică H.G. nr. 400/1991   
 H.G. nr. 587/1991 
 M. Of. nr. 183/12 sep. 1991 - modifică H.G. nr. 390/1991   
 H.G. nr. 714/1991 
 M. Of. nr. 224/6 nov. 1991 - modifică H.G. nr. 1031/1990   
 H.G. nr. 845/1991 
 M. Of. nr. 3/15 ian. 1992 - modifică H.G. nr. 156/1991 
 - modifică H.G. nr. 326/1991   

 1992 
 
 
 H.G. nr. 24/1992 
 M. Of. nr. 13/5 feb. 1992 - modifică H.G. nr. 728/1991   
 H.G. nr. 31/1992 
 M. Of. nr. 13/5 feb. 1992 - modifică H.G. nr. 382/1991   
 H.G. nr. 45/1992 
 M. Of. nr. 17/11 feb. 1992 - modifică H.G. nr. 764/1990   
 H.G. nr. 58/1992 
 M. Of. nr. 35/5 mar. 1992 - modifică H.G. nr. 417/1991   
 H.G. nr. 91/1992 
 M. Of. nr. 52/30 mar. 1992 - modifică H.G. nr. 664/1990   
 H.G. nr. 98/1992 
 M. Of. nr. 52/30 mar. 1992 - modifică H.G. nr. 548/1991   
 H.G. nr. 124/1992 
 M. Of. nr. 54/31 mar. 1992 - modifică H.G. nr. 448/1991   
 H.G. nr. 129/1992 
 M. Of. nr. 53/30 mar. 1992 - modifică H.G. nr. 625/1991   
 H.G. nr. 142/1992 
 M. Of. nr. 119/4 iun. 1992 - modifică H.G. nr. 811/1991   
 H.G. nr. 146/1992 
 M. Of. nr. 71/22 apr. 1992 - modifică H.G. nr. 406/1990   
 H.G. nr. 211/1992 
 M. Of. nr. 156/9 iul. 1992 - modifică H.G. nr. 1226/1990   
 H.G. nr. 222/1992 
 M. Of. nr. 99/21 mai 1992 - modifică H.G. nr. 175/1991 
 - modifică H.G. nr. 145/1991   
 H.G. nr. 248/1992 
 M. Of. nr. 150/1 iul. 1992 - modifică H.G. nr. 794/1991   
 H.G. nr. 258/1992 
 M. Of. nr. 117/2 iun. 1992 - modifică H.G. nr. 102/1992   
 H.G. nr. 315/1992 
 M. Of. nr. 150/1 iul. 1992 - modifică H.G. nr. 530/1991   
 H.G. nr. 338/1992 
 M. Of. nr. 158/13 iul. 1992 - modifică H.G. nr. 448/1991   
 H.G. nr. 394/1992 
 M. Of. nr. 192/11 aug. 1992 - modifică H.G. nr. 19/1991   
 H.G. nr. 468/1992 
 M. Of. nr. 214/28 aug. 1992 - modifică H.G. nr. 768/1991   
 H.G. nr. 514/1992 
 M. Of. nr. 230/17 sep. 1992 - modifică H.G. nr. 1264/1990   
 H.G. nr. 578/1992 
 M. Of. nr. 254/12 oct. 1992 - modifică H.G. nr. 250/1992   
 H.G. nr. 606/1992 



 
M. Of. nr. 271/2 nov. 1992 - modifică H.G. nr. 308/1992 
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 H.G. nr. 631/1992 
 M. Of. nr. 282/11 nov. 1992 - modifică H.G. nr. 625/1991   
 H.G. nr. 636/1992 
 M. Of. nr. 271/2 nov. 1992 - modifică H.G. nr. 313/1992   
 H.G. nr. 685/1992 
 M. Of. nr. 298/24 nov. 1992 - modifică H.G. nr. 22/1991   
 H.G. nr. 718/1992 
 M. Of. nr. 307/27 nov. 1992 - modifică H.G. nr. 91/1991   
 H.G. nr. 726/1992 
 M. Of. nr. 313/4 dec. 1992 - modifică H.G. nr. 235/1991   
 H.G. nr. 731/1992 
 M. Of. nr. 309/27 nov. 1992 - modifică H.G. nr. 74/1991 
 - modifică H.G. nr. 125/1992   
 H.G. nr. 838/1992 
 M. Of. nr. 6/18 ian. 1993 - modifică H.G. nr. 412/1992   

 1993 
 
 
 

M. Of. nr. 48/4 mar. 1993 
H.G. nr. 84/1993 

   
 H.G. nr. 86/1993 
 M. Of. nr. 44/26 feb. 1993 - modifică H.G. nr. 405/1992   
 H.G. nr. 117/1993 
 M. Of. nr. 70/5 apr. 1993 - modifică H.G. nr. 115/1990   
 H.G. nr. 246/1993 
 M. Of. nr. 128/15 iun. 1993 - modifică H.G. nr. 1061/1990   
 H.G. nr. 253/1993 
 M. Of. nr. 142/30 iun. 1993 - modifică H.G. nr. 677/1991   
 H.G. nr. 413/1993 
 M. Of. nr. 206/26 aug. 1993 - modifică H.G. nr. 55/1990   
 H.G. nr. 416/1993 
 M. Of. nr. 217/3 sep. 1993 - modifică H.G. nr. 319/1992   
 H.G. nr. 434/1993 
 M. Of. nr. 217/3 sep. 1993 - modifică H.G. nr. 594/1992   
 H.G. nr. 538/1993 
 M. Of. nr. 250/21 oct. 1993 - modifică H.G. nr. 1323/1990   
 H.G. nr. 562/1993 
 M. Of. nr. 253/25 oct. 1993 - modifică H.G. nr. 288/1993   
 H.G. nr. 563/1993 
 M. Of. nr. 249/19 oct. 1993 - modifică H.G. nr. 356/1993   
 H.G. nr. 596/1993 
 M. Of. nr. 267/18 nov. 1993 - modifică H.G. nr. 107 bis/1990   
 H.G. nr. 709/1993 
 M. Of. nr. 311/29 dec. 1993 - modifică H.G. nr. 1361/1990 
 - modifică H.G. nr. 1200/1990 
 - modifică H.G. nr. 156/1991 
 - modifică H.G. nr. 326/1991   
 H.G. nr. 776/1993 
 M. Of. nr. 16/21 ian. 1994 - modifică H.G. nr. 677/1991   
 H.G. nr. 784/1993 
 M. Of. nr. 21/25 ian. 1994 - modifică H.G. nr. 736/1991   

 1994 
 
 
 H.G. nr. 0366/28 iun. 1994 
 Nepublicat - modifică H.G. nr. 0282/1993   
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 H.G. nr. 19/1994 
 

1994 
M. Of. nr. 41-41 bis/14 feb.  - modifică H.G. nr. 594/1992 

   
 H.G. nr. 21/1994 
 M. Of. nr. 39/11 feb. 1994 - modifică H.G. nr. 356/1993   
 H.G. nr. 23/1994 
 M. Of. nr. 54/2 mar. 1994 - modifică H.G. nr. 125/1992   
 H.G. nr. 45/1994 
 M. Of. nr. 49/25 feb. 1994 - modifică H.G. nr. 1031/1990 
 - modifică H.G. nr. 197 bis/1993 
 - modifică H.G. nr. 206/1993   
 H.G. nr. 59/1994 
 M. Of. nr. 67/15 mar. 1994 - modifică H.G. nr. 746/1991   
 H.G. nr. 97/1994 
 M. Of. nr. 80/29 mar. 1994 - modifică H.G. nr. 58/1994   
 H.G. nr. 170/1994 
 M. Of. nr. 115/6 mai 1994 - modifică H.G. nr. 1339/1990 
 - modifică H.G. nr. 1333/1990 
 - modifică H.G. nr. 162/1991   
 H.G. nr. 191/1994 
 M. Of. nr. 116/9 mai 1994 - modifică H.G. nr. 169/1992   
 H.G. nr. 225/1994 
 M. Of. nr. 128/25 mai 1994 - modifică H.G. nr. 555/1992   
 H.G. nr. 270/1994 
 M. Of. nr. 154/21 iun. 1994 - modifică H.G. nr. 83/1993   
 H.G. nr. 429/1994 
 M. Of. nr. 239/29 aug. 1994 - modifică H.G. nr. 301/1993   
 H.G. nr. 551/1994 
 M. Of. nr. 261/16 sep. 1994 - modifică H.G. nr. 80/1994   
 H.G. nr. 593/1994 
 M. Of. nr. 274/28 sep. 1994 - modifică H.G. nr. 500/1994   
 H.G. nr. 650/1994 
 M. Of. nr. 293/17 oct. 1994 - modifică H.G. nr. 768/1991   
 H.G. nr. 660/1994 
 M. Of. nr. 278/30 sep. 1994 - modifică H.G. nr. 63/1994   
 H.G. nr. 670/1994 
 M. Of. nr. 276/28 sep. 1994 - modifică H.G. nr. 196/1994   
 H.G. nr. 736/1994 
 M. Of. nr. 309/4 nov. 1994 - modifică H.G. nr. 288/1993   
 H.G. nr. 836/1994 
 M. Of. nr. 339/7 dec. 1994 - modifică H.G. nr. 507/1994   
 H.G. nr. 906/1994 
 M. Of. nr. 363/28 dec. 1994 - modifică H.G. nr. 301/1993   
 H.G. nr. 963/1994 
 M. Of. nr. 373/30 dec. 1994 - modifică H.G. nr. 156/1993   

 1995 
 
 
 H.G. nr. 3/1995 
 M. Of. nr. 8/18 ian. 1995 - modifică H.G. nr. 500/1994   
 H.G. nr. 6/1995 
 M. Of. nr. 8/18 ian. 1995 - modifică H.G. nr. 124/1991   
 H.G. nr. 21/1995 
 M. Of. nr. 23/2 feb. 1995 - modifică H.G. nr. 157/1993   
 H.G. nr. 91/1995 
 M. Of. nr. 39/23 feb. 1995 - modifică H.G. nr. 120/1993   



 

 3577

 H.G. nr. 245/1995 
 M. Of. nr. 74/25 apr. 1995 - modifică H.G. nr. 729/1994   
 H.G. nr. 254/1995 
 M. Of. nr. 87/9 mai 1995 - modifică H.G. nr. 127/1994   
 H.G. nr. 266/1995 
 M. Of. nr. 77/27 apr. 1995 - modifică H.G. nr. 111/1995   
 H.G. nr. 314/1995 
 M. Of. nr. 93/17 mai 1995 - modifică H.G. nr. 250/1992   
 H.G. nr. 347/1995 
 M. Of. nr. 114 bis/6 iun. 1995 - modifică H.G. nr. 548/1991 
 - modifică H.G. nr. 664/1990   
 H.G. nr. 414/1995 
 M. Of. nr. 135/3 iul. 1995 - modifică H.G. nr. 63/1994   
 H.G. nr. 484/1995 
 M. Of. nr. 152/17 iul. 1995 - modifică H.G. nr. 263/1994   
 H.G. nr. 536/1995 
 M. Of. nr. 169/2 aug. 1995 - modifică H.G. nr. 536/1992   
 H.G. nr. 573/1995 
 M. Of. nr. 184/15 aug. 1995 - modifică H.G. nr. 959/1994   
 H.G. nr. 616/1995 
 M. Of. nr. 206/6 sep. 1995 - modifică H.G. nr. 190/1991   
 H.G. nr. 631/1995 
 M. Of. nr. 192/24 aug. 1995 - modifică H.G. nr. 124/1991   
 H.G. nr. 634/1995 
 M. Of. nr. 193/25 aug. 1995 - modifică H.G. nr. 83/1993   
 H.G. nr. 686/1995 
 M. Of. nr. 205/4 sep. 1995 - modifică H.G. nr. 420/1995   
 H.G. nr. 761/1995 
 M. Of. nr. 229/5 oct. 1995 - modifică H.G. nr. 592/1993   
 H.G. nr. 762/1995 
 M. Of. nr. 227/3 oct. 1995 - modifică H.G. nr. 212/1995   
 H.G. nr. 807/1995 
 M. Of. nr. 239/19 oct. 1995 - modifică H.G. nr. 417/1991   
 H.G. nr. 854/1995 
 M. Of. nr. 249/1 nov. 1995 - modifică H.G. nr. 507/1993   
 H.G. nr. 913/1995 
 M. Of. nr. 280/30 nov. 1995 - modifică H.G. nr. 567/1991   
 H.G. nr. 920/1995 
 M. Of. nr. 278/28 nov. 1995 - modifică H.G. nr. 297/1995   
 H.G. nr. 946/1995 
 M. Of. nr. 286/11 dec. 1995 - modifică H.G. nr. 212/1995   
 H.G. nr. 954/1995 
 M. Of. nr. 282/5 dec. 1995 - modifică H.G. nr. 864/1995   
 H.G. nr. 977/1995 
 M. Of. nr. 289/13 dec. 1995 - modifică H.G. nr. 212/1995   
 H.G. nr. 979/1995 
 M. Of. nr. 295/21 dec. 1995 - modifică H.G. nr. 63/1994   
 H.G. nr. 1049/1995 
 M. Of. nr. 299/28 dec. 1995 - modifică H.G. nr. 765/1994   
 H.G. nr. 1090/1995 
 M. Of. nr. 302/29 dec. 1995 - modifică H.G. nr. 156/1993   

 1996 
 
 
 H.G. nr. 28/1996 



 
M. Of. nr. 21/30 ian. 1996 - modifică H.G. nr. 212/1995 
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 H.G. nr. 60/1996 
 M. Of. nr. 32/15 feb. 1996 - modifică H.G. nr. 125/1992   
 H.G. nr. 108/1996 
 M. Of. nr. 41/27 feb. 1996 - modifică H.G. nr. 212/1995   
 H.G. nr. 152/1996 
 M. Of. nr. 61/26 mar. 1996 - modifică H.G. nr. 864/1995   
 H.G. nr. 174/1996 
 M. Of. nr. 62/27 mar. 1996 - modifică H.G. nr. 837/1995    
 H.G. nr. 224/1996 
 M. Of. nr. 71/9 apr. 1996 - modifică H.G. nr. 63/1994   
 H.G. nr. 337/1996 
 M. Of. nr. 102/20 mai 1996 - modifică H.G. nr. 119/1993   
 H.G. nr. 342/1996 
 M. Of. nr. 101/20 mai 1996 - modifică H.G. nr. 959/1994   
 H.G. nr. 408/1996 
 M. Of. nr. 118/7 iun. 1996   
 H.G. nr. 434/1996 
 M. Of. nr. 120/11 iun. 1996 - modifică H.G. nr. 1054/1995   
 H.G. nr. 446/1996 
 M. Of. nr. 127/19 iun. 1996 - modifică H.G. nr. 63/1994   
 H.G. nr. 480/1996 
 M. Of. nr. 134/27 iun. 1996 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 553/1996 
 M. Of. nr. 153/19 iul. 1996 - modifică H.G. nr. 11/1996   
 H.G. nr. 606/1996 
 M. Of. nr. 177/5 aug. 1996 - modifică H.G. nr. 518/1995   
 H.G. nr. 632/1996 
 M. Of. nr. 200/27 aug. 1996 - modifică H.G. nr. 20/1996   
 H.G. nr. 644/1996 
 M. Of. nr. 193/19 aug. 1996 - modifică H.G. nr. 614/1995   
 H.G. nr. 651/1996 
 M. Of. nr. 202/29 aug. 1996 - modifică H.G. nr. 639/1995   
 H.G. nr. 680/1996 
 M. Of. nr. 194/20 aug. 1996 - modifică H.G. nr. 755/1994   
 H.G. nr. 725/1996 
 M. Of. nr. 202/29 aug. 1996 - modifică H.G. nr. 442/1994   
 H.G. nr. 739/1996 
 M. Of. nr. 208/3 sep. 1996 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 828/1996 
 M. Of. nr. 228/24 sep. 1996 - modifică H.G. nr. 918/1995   
 H.G. nr. 864/1996 
 M. Of. nr. 237/30 sep. 1996 - modifică H.G. nr. 315/1996   
 H.G. nr. 934/1996 
 M. Of. nr. 247/11 oct. 1996 - modifică H.G. nr. 885/1995   
 H.G. nr. 944/1996 
 M. Of. nr. 256/23 oct. 1996 - modifică H.G. nr. 959/1994   
 H.G. nr. 955/1996 
 M. Of. nr. 278/7 nov. 1996 - modifică H.G. nr. 743/1991   
 H.G. nr. 1000/1996 
 M. Of. nr. 265/28 oct. 1996 - modifică H.G. nr. 315/1996   
 H.G. nr. 1011/1996 
  M. Of. nr. 263/28 oct. 1996 - modifică H.G. nr. 20/1996 

 Rectificare: 
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 H.G. nr. 1013/1996 
 M. Of. nr. 270/31 oct. 1996 - modifică H.G. nr. 315/1996   
 H.G. nr. 1015/1996 
 M. Of. nr. 270/31 oct. 1996 - modifică H.G. nr. 315/1996   
 H.G. nr. 1120/1996 
 M. Of. nr. 291/18 nov. 1996 - modifică H.G. nr. 125/1992   
 H.G. nr. 1126/1996 
 M. Of. nr. 286/13 nov. 1996 - modifică H.G. nr. 864/1995   
 H.G. nr. 1131/1996 
 M. Of. nr. 296/20 nov. 1996 - modifică H.G. nr. 442/1994   
 H.G. nr. 1149/1996 
 M. Of. nr. 299/21 nov. 1996 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 1186/1996 
 M. Of. nr. 307/26 nov. 1996 - modifică H.G. nr. 156/1993   
 H.G. nr. 1201/1996 
 M. Of. nr. 318/29 nov. 1996 - modifică H.G. nr. 212/1995   
 H.G. nr. 1221/1996 
 M. Of. nr. 317/29 nov. 1996 - modifică H.G. nr. 441/1994   
 H.G. nr. 1222/1996 
 M. Of. nr. 313/27 nov. 1996 - modifică H.G. nr. 391/1995   
 H.G. nr. 1227/1996 
 M. Of. nr. 313/27 nov. 1996 - modifică H.G. nr. 235/1991 
 - modifică H.G. nr. 162/1993   
 H.G. nr. 1274/1996 
 M. Of. nr. 324/4 dec. 1996 - modifică H.G. nr. 203/1994   
 H.G. nr. 1321/1996 
 M. Of. nr. 333/10 dec. 1996 - modifică H.G. nr. 542/1995   
 H.G. nr. 1349/1996 
 M. Of. nr. 333/10 dec. 1996 - modifică H.G. nr. 725/1993   
 H.G. nr. 1362/1996 
 M. Of. nr. 324/4 dec. 1996 - modifică H.G. nr. 63/1994   
 H.G. nr. 1364/1996 
 M. Of. nr. 333/10 dec. 1996 - modifică H.G. nr. 19/1991   
 H.G. nr. 1386/1996 
 M. Of. nr. 340/11 dec. 1996 - modifică H.G. nr. 1054/1995   
 H.G. nr. 1404/1996 
 M. Of. nr. 345/17 dec. 1996 - modifică H.G. nr. 907/1996   

 1997 
 
 
 H.G. nr. 6/1997 
 M. Of. nr. 12/30 ian. 1997 - modifică H.G. nr. 442/1994   
 H.G. nr. 11/1997 
 M. Of. nr. 16/4 feb. 1997 - modifică H.G. nr. 20/1996   
 H.G. nr. 41/1997 
 M. Of. nr. 36/5 mar. 1997   
 H.G. nr. 42/1997 
 M. Of. nr. 37/6 mar. 1997 - modifică H.G. nr. 323/1996 
 - modifică H.G. nr. 395/1996 
 - modifică H.G. nr. 1007/1996   
 H.G. nr. 43/1997 
 M. Of. nr. 37/6 mar. 1997 - modifică H.G. nr. 39/1991   
 H.G. nr. 59/1997 
 M. Of. nr. 47/19 mar. 1997 - modifică H.G. nr. 738/1995 
 - modifică H.G. nr. 852/1996   
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 H.G. nr. 82/1997 
 M. Of. nr. 48/20 mar. 1997 - modifică H.G. nr. 800/1996   
 H.G. nr. 95/1997 
 M. Of. nr. 58/8 apr. 1997 - modifică H.G. nr. 834/1991   
 H.G. nr. 163/1997 
 M. Of. nr. 83/7 mai 1997 - modifică H.G. nr. 63/1994   
 H.G. nr. 191/1997 
 M. Of. nr. 101/27 mai 1997 - modifică H.G. nr. 19/1991 
 - modifică H.G. nr. 410/1993   
 H.G. nr. 199/1997 
 M. Of. nr. 94/20 mai 1997 - modifică H.G. nr. 959/1994   
 H.G. nr. 311/1997 
 M. Of. nr. 138/1 iul. 1997 - modifică H.G. nr. 235/1991   
 
 H.G. nr. 319/1997 
 M. Of. nr. 138/1 iul. 1997 - modifică H.G. nr. 594/1992   
 H.G. nr. 359/1997 
 M. Of. nr. 154/14 iul. 1997 - modifică H.G. nr. 234/1997   
 H.G. nr. 399/1997 
 M. Of. nr. 191/11 aug. 1997 - modifică H.G. nr. 235/1991 
 - modifică H.G. nr. 162/1993   
 H.G. nr. 444/1997 
  M. Of. nr. 186/6 aug. 1997 - modifică H.G. nr. 234/1997 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 239/12 sep. 1997) - rectifică articolul unic 

 H.G. nr. 448/1997 
 M. Of. nr. 194/13 aug. 1997 - modifică H.G. nr. 162/1997   
 H.G. nr. 486/1997 
 M. Of. nr. 236/10 sep. 1997 - modifică H.G. nr. 594/1992   
 H.G. nr. 498/1997 
 M. Of. nr. 242/16 sep. 1997 - modifică H.G. nr. 959/1994   
 H.G. nr. 598/1997 
 M. Of. nr. 277/15 oct. 1997 - modifică H.G. nr. 185/1994   
 H.G. nr. 685/1997 
 M. Of. nr. 303/6 nov. 1997 - modifică H.G. nr. 293/1997   
 H.G. nr. 706/1997 
 M. Of. nr. 321/20 nov. 1997 - modifică H.G. nr. 727/1993   
 H.G. nr. 788/1997 
 M. Of. nr. 391/31 dec. 1997 - modifică H.G. nr. 410/1993   
 H.G. nr. 789/1997 
 M. Of. nr. 356/15 dec. 1997 - modifică H.G. nr. 525/1996   
 H.G. nr. 790/1997 
 M. Of. nr. 374/23 dec. 1997 - modifică H.G. nr. 156/1993   
 H.G. nr. 791/1997 
 M. Of. nr. 356/15 dec. 1997 - modifică H.G. nr. 1265/1996   
 H.G. nr. 840/1997 
 M. Of. nr. 359/16 dec. 1997 - modifică H.G. nr. 487/1997   
 H.G. nr. 861/1997 
 M. Of. nr. 373/22 dec. 1997 - repunere în vigoare H.C.M. nr. 1303/1950   
 H.G. nr. 893/1997 
 M. Of. nr. 3/7 ian. 1998 - modifică H.G. nr. 113/1997   
 H.G. nr. 922/1997 
  M. Of. nr. 387/30 dec. 1997 - modifică H.G. nr. 706/1994 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 7/12 ian. 1998) - rectifică art. I punctul 1 

 H.G. nr. 925/1997 
 M. Of. nr. 382/29 dec. 1997 - modifică H.G. nr. 120/1993   
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 H.G. nr. 944/1997 
 M. Of. nr. 6/12 ian. 1998 - modifică H.G. nr. 109/1997 
 - modifică H.G. nr. 188/1997 
 - modifică H.G. nr. 189/1997 
 - modifică H.G. nr. 312/1997 
 - modifică H.G. nr. 313/1997   
 H.G. nr. 950/1997 
 M. Of. nr. 24/26 ian. 1998 - modifică H.G. nr. 785/1997   

 1998 
 
 
 H.G. nr. 10/1998 
 M. Of. nr. 34/29 ian. 1998 - modifică H.G. nr. 870/1997   
 H.G. nr. 41/1998 
 M. Of. nr. 51/5 feb. 1998 - modifică H.G. nr. 417/1991   
 H.G. nr. 54/1998 
 M. Of. nr. 73/17 feb. 1998 - modifică H.G. nr. 39/1991   
 
 H.G. nr. 93/1998 
 M. Of. nr. 88/25 feb. 1998 - modifică H.G. nr. 718/1995   
 H.G. nr. 107/1998 
 M. Of. nr. 94/27 feb. 1998 - modifică H.G. nr. 582/1997   
 H.G. nr. 141/1998 
 M. Of. nr. 124/25 mar. 1998 - modifică H.G. nr. 204/1997   
 H.G. nr. 192/1998 
 M. Of. nr. 137/6 apr. 1998 - modifică H.G. nr. 434/1995   
 H.G. nr. 293/1998 
 M. Of. nr. 204/1 iun. 1998 - modifică H.G. nr. 495/1997   
 H.G. nr. 323/1998 
 M. Of. nr. 230/24 iun. 1998 - modifică H.G. nr. 94/1998   
 H.G. nr. 326/1998 
 M. Of. nr. 232/25 iun. 1998 - modifică H.G. nr. 337/1993   
 H.G. nr. 336/1998 
 M. Of. nr. 239/30 iun. 1998 - modifică H.G. nr. 788/1996   
 H.G. nr. 361/1998 
 M. Of. nr. 247/3 iul. 1998 - modifică H.G. nr. 55/1998   
 H.G. nr. 380/1998 
 M. Of. nr. 270/20 iul. 1998 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 381/1998 
 M. Of. nr. 270/20 iul. 1998 - modifică H.G. nr. 69/1990   
 H.G. nr. 407/1998 
 M. Of. nr. 275/23 iul. 1998 - modifică H.G. nr. 581/1997   
 H.G. nr. 419/1998 
 M. Of. nr. 279/28 iul. 1998 - modifică H.G. nr. 417/1991   
 H.G. nr. 420/1998 
 M. Of. nr. 278/27 iul. 1998 - modifică H.G. nr. 518/1995   
 H.G. nr. 468/1998 
 M. Of. nr. 296/13 aug. 1998 - modifică H.G. nr. 834/1991   
 H.G. nr. 479/1998 
 M. Of. nr. 302/18 aug. 1998 - modifică H.G. nr. 92/1996   
 H.G. nr. 488/1998 
 M. Of. nr. 304/20 aug. 1998 - modifică H.G. nr. 344/1995   
 H.G. nr. 533/1998 
 M. Of. nr. 340/9 sep. 1998 - modifică H.G. nr. 697/1996   
 H.G. nr. 535/1998 
 M. Of. nr. 341/10 sep. 1998 - modifică H.G. nr. 799/1990   
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 H.G. nr. 555/1998 
 M. Of. nr. 342/10 sep. 1998 - modifică H.G. nr. 191/1998   
 H.G. nr. 558/1998 
 M. Of. nr. 347/14 sep. 1998 - modifică H.G. nr. 445/1997   
 H.G. nr. 568/1998 
 M. Of. nr. 346/11 sep. 1998 - modifică H.G. nr. 63/1994   
 H.G. nr. 570/1998 
 M. Of. nr. 346/11 sep. 1998 - modifică H.G. nr. 361/1992   
 H.G. nr. 611/1998 
 M. Of. nr. 363/24 sep. 1998 - modifică H.G. nr. 1240/1996   
 H.G. nr. 615/1998 
 M. Of. nr. 360/23 sep. 1998 - modifică H.G. nr. 282/1998   
 H.G. nr. 630/1998 
 M. Of. nr. 371/30 sep. 1998 - modifică H.G. nr. 689/1994   
 H.G. nr. 770/1998 
 M. Of. nr. 450/25 nov. 1998 - modifică H.G. nr. 1239/1996   
 H.G. nr. 776/1998 
 M. Of. nr. 426/11 nov. 1998 - modifică H.G. nr. 458/1997   
 H.G. nr. 790/1998 
 M. Of. nr. 434/17 nov. 1998 - modifică H.G. nr. 486/1998   
 H.G. nr. 801/1998 
 M. Of. nr. 440/19 nov. 1998 - modifică H.G. nr. 528/1998   
 H.G. nr. 883/1998 
 M. Of. nr. 478/14 dec. 1998 - modifică H.G. nr. 124/1991   
 H.G. nr. 885/1998 
 M. Of. nr. 478/14 dec. 1998 - modifică H.G. nr. 312/1998   
 H.G. nr. 950/1998 
 M. Of. nr. 514/30 dec. 1998 - modifică H.G. nr. 946/1997   
 H.G. nr. 954/1998 
 M. Of. nr. 523/31 dec. 1998 - modifică H.G. nr. 528/1997   
 H.G. nr. 966/1998 
 M. Of. nr. 525/31 dec. 1998 - modifică H.G. nr. 841/1995   

 1999 
 
 
 H.G. nr. 19/1999 
 M. Of. nr. 18/21 ian. 1999 - modifică H.G. nr. 362/1994   
 H.G. nr. 47/1999 
 M. Of. nr. 53/5 feb. 1999 - modifică H.G. nr. 123/1993   
 H.G. nr. 59/1999 
 M. Of. nr. 55/8 feb. 1999 - modifică H.G. nr. 525/1996   
 H.G. nr. 63/1999 
 M. Of. nr. 54/5 feb. 1999   
 H.G. nr. 82/1999 
 M. Of. nr. 65/16 feb. 1999 - modifică H.G. nr. 614/1995   
 H.G. nr. 83/1999 
 M. Of. nr. 68/18 feb. 1999 - modifică H.G. nr. 717/1998   
 H.G. nr. 139/1999 
 M. Of. nr. 103/11 mar. 1999 - modifică H.G. nr. 870/1997   
 H.G. nr. 140/1999 
 M. Of. nr. 105/12 mar. 1999 - modifică H.G. nr. 113/1997   
 H.G. nr. 154/1999 
 M. Of. nr. 109/17 mar. 1999 - modifică H.G. nr. 443/1998   
 H.G. nr. 158/1999 
  M. Of. nr. 108/15 mar. 1999 - modifică H.G. nr. 283/1998 



 
 

 3583

 H.G. nr. 159/1999 
 M. Of. nr. 110/17 mar. 1999 - modifică H.G. nr. 282/1998   
 H.G. nr. 171/1999 
 M. Of. nr. 115/19 mar. 1999 - modifică H.G. nr. 797/1998   
 H.G. nr. 228/1999 
 M. Of. nr. 142/7 apr. 1999 - modifică H.G. nr. 1170/1996   
 H.G. nr. 232/1999 
 M. Of. nr. 145/8 apr. 1999 - modifică H.G. nr. 420/1995   
 H.G. nr. 243/1999 
 M. Of. nr. 152/14 apr. 1999 - modifică H.G. nr. 528/1994   
 H.G. nr. 267/1999 
 M. Of. nr. 155/14 apr. 1999 - modifică H.G. nr. 592/1993   
 H.G. nr. 278/1999 
 M. Of. nr. 166/20 apr. 1999 - modifică H.G. nr. 1239/1996   
 H.G. nr. 300/1999 
 M. Of. nr. 163/19 apr. 1999 - modifică H.G. nr. 815/1994   
 H.G. nr. 359/1999 
 M. Of. nr. 212/14 mai 1999 - modifică H.G. nr. 518/1995   
 
 H.G. nr. 362/1999 
 M. Of. nr. 207/13 mai 1999 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 363/1999 
 M. Of. nr. 228/21 mai 1999 - modifică H.G. nr. 60/1995   
 H.G. nr. 394/1999 
 M. Of. nr. 237/27 mai 1999 - modifică H.G. nr. 274/1999   
 H.G. nr. 436/1999 
 M. Of. nr. 263/9 iun. 1999 - modifică H.G. nr. 157/1996   
 H.G. nr. 438/1999 
 M. Of. nr. 263/9 iun. 1999 - modifică H.G. nr. 486/1998   
 H.G. nr. 481/1999 
 M. Of. nr. 286/22 iun. 1999 - modifică H.G. nr. 374/1999   
 H.G. nr. 504/1999 
 M. Of. nr. 298/25 iun. 1999 - modifică H.G. nr. 501/1999   
 H.G. nr. 505/1999 
 M. Of. nr. 298/25 iun. 1999 - modifică H.G. nr. 435/1998   
 H.G. nr. 522/1999 
 M. Of. nr. 322/6 iul. 1999 - modifică H.G. nr. 458/1997   
 H.G. nr. 571/1999 
 M. Of. nr. 354/27 iul. 1999 - modifică H.G. nr. 350/1993   
 H.G. nr. 607/1999 
 M. Of. nr. 365/30 iul. 1999 - modifică H.G. nr. 295/1999   
 H.G. nr. 635/1999 
 M. Of. nr. 379/9 aug. 1999 - modifică H.G. nr. 337/1993   
 H.G. nr. 649/1999 
 M. Of. nr. 396/19 aug. 1999 - modifică H.G. nr. 435/1996   
 H.G. nr. 652/1999 
 M. Of. nr. 391/18 aug. 1999 - modifică H.G. nr. 474/1997   
 H.G. nr. 676/1999 
 M. Of. nr. 411/27 aug. 1999 - modifică H.G. nr. 676/1998   
 H.G. nr. 712/1999 
 M. Of. nr. 442/10 sep. 1999 - modifică H.G. nr. 511/1998   
 H.G. nr. 715/1999 
 M. Of. nr. 447/15 sep. 1999 - modifică O.G. nr. 9/1993 
  - modifică O.G. nr. 19/1998 

 Rectificare: 



 
(M. Of. nr. 528/29 oct. 1999) - rectifică anexa nr. 2 
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 H.G. nr. 766/1999 
 M. Of. nr. 460/22 sep. 1999 - modifică H.G. nr. 348/1999   
 H.G. nr. 776/1999 
 M. Of. nr. 467/27 sep. 1999 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 800/1999 
 M. Of. nr. 488/11 oct. 1999 - modifică H.G. nr. 539/1998   
 H.G. nr. 820/1999 
 M. Of. nr. 498/15 oct. 1999 - modifică H.G. nr. 113/1997   
 H.G. nr. 824/1999 
 M. Of. nr. 494/13 oct. 1999 - modifică H.G. nr. 449/1999   
 H.G. nr. 888/1999 
 M. Of. nr. 538/4 nov. 1999 - modifică H.G. nr. 687/1997   
 H.G. nr. 896/1999 
 M. Of. nr. 543/5 nov. 1999 - modifică H.G. nr. 374/1999   
 H.G. nr. 898/1999 
 M. Of. nr. 565/19 nov. 1999 - modifică H.G. nr. 445/1999   
 H.G. nr. 949/1999 
 M. Of. nr. 568/22 nov. 1999 - modifică H.G. nr. 818/1999   
 H.G. nr. 960/1999 
 M. Of. nr. 567/19 nov. 1999 - modifică H.G. nr. 525/1996     
 H.G. nr. 1000/1999 
 M. Of. nr. 599/8 dec. 1999 - modifică H.G. nr. 561/1999   

 2000 
 
 
 H.G. nr. 18/2000 
 M. Of. nr. 126/27 mar. 2000 - modifică H.G. nr. 260/1994   
 H.G. nr. 66/2000 
 M. Of. nr. 51/2 feb. 2000 - modifică H.G. nr. 257/1994   
 H.G. nr. 95/2000 
 M. Of. nr. 58/8 feb. 2000 - modifică H.G. nr. 3/2000   
 H.G. nr. 110/2000 
 M. Of. nr. 66/16 feb. 2000 - modifică H.G. nr. 520/1999   
 H.G. nr. 118/2000 
 M. Of. nr. 78/22 feb. 2000 - modifică H.G. nr. 190/1999   
 H.G. nr. 119/2000 
 M. Of. nr. 77/21 feb. 2000 - modifică H.G. nr. 458/1997   
 H.G. nr. 139/2000 
 M. Of. nr. 93/1 mar. 2000 - modifică H.G. nr. 978/1999   
 H.G. nr. 151/2000 
 M. Of. nr. 94/1 mar. 2000 - modifică H.G. nr. 475/1999   
 H.G. nr. 165/2000 
 M. Of. nr. 118/16 mar. 2000 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 168/2000 
 M. Of. nr. 115/16 mar. 2000 - modifică H.G. nr. 425/1994   
 H.G. nr. 169/2000 
 M. Of. nr. 112/14 mar. 2000 - modifică H.G. nr. 428/1998   
 H.G. nr. 181/2000 
 M. Of. nr. 117/16 mar. 2000 - modifică H.G. nr. 3/2000   
 H.G. nr. 267/2000 
 M. Of. nr. 174/24 apr. 2000 - modifică H.G. nr. 947/1999   
 H.G. nr. 306/2000 
 M. Of. nr. 180/26 apr. 2000 - modifică H.G. nr. 34/1999   
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 H.G. nr. 330/2000 
 M. Of. nr. 187/2 mai 2000 - modifică H.G. nr. 131/2000   
 H.G. nr. 389/2000 
 M. Of. nr. 220/18 mai 2000 - modifică H.G. nr. 417/1991   
 H.G. nr. 413/2000 
 M. Of. nr. 261/12 iun. 2000 - modifică H.G. nr. 523/1999   
 H.G. nr. 475/2000 
 M. Of. nr. 276/19 iun. 2000 - modifică H.G. nr. 753/1998   
 H.G. nr. 498/2000 
 M. Of. nr. 295/29 iun. 2000 - modifică H.G. nr. 96/1999   
 H.G. nr. 530/2000 
 M. Of. nr. 313/6 iul. 2000 - modifică H.G. nr. 3/2000   
 H.G. nr. 532/2000 
 M. Of. nr. 306/4 iul. 2000 - modifică H.G. nr. 174/2000   
 H.G. nr. 547/2000 
 M. Of. nr. 309/5 iul. 2000 - modifică H.G. nr. 479/1999   
 H.G. nr. 560/2000 
 M. Of. nr. 328/14 iul. 2000 - modifică H.C.M. nr. 772/1966 
 - modifică H.G. nr. 112/1997 
 - modifică H.G. nr. 111/1997 
 - modifică H.G. nr. 113/1997   
 H.G. nr. 568/2000 
 M. Of. nr. 333/18 iul. 2000 - modifică H.G. nr. 909/1997   
 H.G. nr. 571/2000 
 M. Of. nr. 320/10 iul. 2000 - modifică H.G. nr. 459/1998   
 H.G. nr. 590/2000 
 M. Of. nr. 339/20 iul. 2000 - modifică H.G. nr. 1303/1996   
 H.G. nr. 609/2000 
 M. Of. nr. 337/20 iul. 2000 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 658/2000 
 M. Of. nr. 382/16 aug. 2000 - modifică H.G. nr. 793/1993   
 H.G. nr. 667/2000 
 M. Of. nr. 384/17 aug. 2000 - modifică H.G. nr. 616/1998   
 H.G. nr. 696/2000 
 M. Of. nr. 397/24 aug. 2000 - modifică H.G. nr. 535/1999   
 H.G. nr. 768/2000 
 M. Of. nr. 451/13 sep. 2000 - modifică H.G. nr. 168/1998   
 H.G. nr. 831/2000 
 M. Of. nr. 471/28 sep. 2000 - modifică H.G. nr. 748/1997   
 H.G. nr. 846/2000 
 M. Of. nr. 487/5 oct. 2000 - modifică H.G. nr. 581/1999   
 H.G. nr. 908/2000 
 M. Of. nr. 506/16 oct. 2000 - modifică H.G. nr. 428/1998   
 H.G. nr. 952/2000 
 M. Of. nr. 522/24 oct. 2000 - modifică H.G. nr. 206/1995   
 H.G. nr. 968/2000 
 M. Of. nr. 523/24 oct. 2000 - modifică H.G. nr. 689/1994   
 H.G. nr. 985/2000 
 M. Of. nr. 529/27 oct. 2000 - modifică H.G. nr. 423/1999   
 H.G. nr. 1001/2000 
 M. Of. nr. 540/1 nov. 2000 - modifică H.G. nr. 493/2000   
 H.G. nr. 1013/2000 
 M. Of. nr. 554/8 nov. 2000 - modifică H.G. nr. 443/1998   
 H.G. nr. 1016/2000 
  M. Of. nr. 554/8 nov. 2000 - modifică H.G. nr. 374/1999 
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 H.G. nr. 1017/2000 
 M. Of. nr. 554/8 nov. 2000 - modifică H.G. nr. 978/1999   
 H.G. nr. 1066/2000 
 M. Of. nr. 567/15 nov. 2000 - modifică H.G. nr. 260/2000 
 - modifică H.G. nr. 610/2000   
 H.G. nr. 1070/2000 
 M. Of. nr. 574/17 nov. 2000 - modifică H.G. nr. 1302/1996   
 H.G. nr. 1081/2000 
 M. Of. nr. 574/17 nov. 2000 - modifică H.G. nr. 435/1998   
 H.G. nr. 1082/2000 
 M. Of. nr. 566/15 nov. 2000 - modifică H.G. nr. 538/2000   
 H.G. nr. 1137/2000 
 M. Of. nr. 591/22 nov. 2000 - completează H.G. nr. 261/2000   
 H.G. nr. 1138/2000 
 M. Of. nr. 614/29 nov. 2000 - modifică H.G. nr. 628/2000   
 H.G. nr. 1173/2000 
 M. Of. nr. 628/5 dec. 2000 - modifică H.G. nr. 581/1997   
 H.G. nr. 1197/2000 
 M. Of. nr. 626/4 dec. 2000 - modifică H.G. nr. 644/1998   
 H.G. nr. 1199/2000 
 M. Of. nr. 635/7 dec. 2000 - modifică H.G. nr. 194/1999   
 H.G. nr. 1215/2000 
 M. Of. nr. 639/7 dec. 2000 - modifică H.G. nr. 535/1999   
 H.G. nr. 1218/2000 
 M. Of. nr. 639/7 dec. 2000 - modifică H.G. nr. 855/1998     
 H.G. nr. 1271/2000 
 M. Of. nr. 665/16 dec. 2000 - modifică H.G. nr. 81/1999   
 H.G. nr. 1295/2000 
 M. Of. nr. 682/20 dec. 2000 - modifică H.G. nr. 788/1996   
 H.G. nr. 1318/2000 
 M. Of. nr. 678/19 dec. 2000 - modifică H.G. nr. 1079/2000   
 H.G. nr. 1326/2000 
 M. Of. nr. 685/20 dec. 2000 - modifică H.G. nr. 191/1998   
 H.G. nr. 1329/2000 
 M. Of. nr. 685/20 dec. 2000 - modifică H.G. nr. 854/2000   
 H.G. nr. 1334/2000 
  M. Of. nr. 698/27 dec. 2000 - modifică O.U.G. nr. 83/1999 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 386/6 iun. 2002) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 1349/2000 
 M. Of. nr. 7/8 ian. 2001 - modifică H.G. nr. 171/2000   
 H.G. nr. 1360/2000 
 M. Of. nr. 7/8 ian. 2001 - modifică H.G. nr. 523/1999   
 H.G. nr. 1363/2000 
 M. Of. nr. 5/5 mai 2001 - modifică H.G. nr. 1265/1996   
 H.G. nr. 1372/2000 
 M. Of. nr. 167/2 apr. 2001 - modifică H.G. nr. 837/1995   

 2001 
 
 
 H.G. nr. 208/2001 
 M. Of. nr. 52/31 ian. 2001 - modifică H.G. nr. 260/2000 
 - modifică H.G. nr. 610/2000   
 H.G. nr. 247/2001 
 M. Of. nr. 102/28 feb. 2001 - modifică H.G. nr. 1251/2000   
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 H.G. nr. 276/2001 
 M. Of. nr. 119/8 mar. 2001 - modifică H.G. nr. 511/1998   
 H.G. nr. 290/2001 
 M. Of. nr. 124/13 mar. 2001 - modifică H.G. nr. 643/1999   
 H.G. nr. 313/2001 
 M. Of. nr. 133/19 mar. 2001 - modifică H.G. nr. 518/1995   
 H.G. nr. 354/2001 
 M. Of. nr. 175/6 apr. 2001 - modifică H.G. nr. 435/1996   
 H.G. nr. 366/2001 
 M. Of. nr. 178/9 apr. 2001 - modifică H.G. nr. 1275/2000   
 H.G. nr. 379/2001 
 M. Of. nr. 203/23 apr. 2001 - modifică H.G. nr. 540/2000   
 H.G. nr. 423/2001 
 M. Of. nr. 228/4 mai 2001 - modifică H.G. nr. 511/1998   
 H.G. nr. 442/2001 
 M. Of. nr. 244/14 mai 2001 - modifică H.G. nr. 523/1999   
 H.G. nr. 483/2001 
 M. Of. nr. 277/29 mai 2001 - modifică H.G. nr. 627/2000   
 H.G. nr. 498/2001 
 M. Of. nr. 295/5 iun. 2001 - modifică L. nr. 10/1995   
 H.G. nr. 501/2001 
 M. Of. nr. 294/5 iun. 2001 - modifică H.G. nr. 854/2000   
 H.G. nr. 548/2001 
 M. Of. nr. 328/19 iun. 2001 - modifică H.G. nr. 540/2000   
 H.G. nr. 621/2001 
 M. Of. nr. 387/16 iul. 2001 - modifică H.G. nr. 60/1995   
 H.G. nr. 633/2001 
 M. Of. nr. 383/13 iul. 2001 - modifică H.G. nr. 981/2000 
   
 H.G. nr. 656/2001 
 M. Of. nr. 436/3 aug. 2001 - modifică H.G. nr. 1369/1996   
 H.G. nr. 684/2001 
 M. Of. nr. 424/30 iul. 2001 - modifică H.G. nr. 124/1991   
 H.G. nr. 689/2001 
 M. Of. nr. 424/30 iul. 2001 - modifică H.G. nr. 706/1994   
 H.G. nr. 702/2001 
 M. Of. nr. 446/8 aug. 2001 - modifică H.G. nr. 1313/1996   
 H.G. nr. 734/2001 
 M. Of. nr. 457/10 aug. 2001 - modifică H.G. nr. 540/2000   
 H.G. nr. 738/2001 
 M. Of. nr. 455/9 aug. 2001   
 H.G. nr. 743/2001 
 M. Of. nr. 457/10 aug. 2001 - modifică H.G. nr. 242/2001   
 H.G. nr. 752/2001 
 M. Of. nr. 471/17 aug. 2001 - modifică O.G. nr. 21/1992   
 H.G. nr. 769/2001 
 M. Of. nr. 490/23 aug. 2001 - modifică H.G. nr. 837/1995 
 - modifică H.G. nr. 21/2001   
 H.G. nr. 821/2001 
 M. Of. nr. 548/3 sep. 2001 - modifică H.G. nr. 56/1998   
 H.G. nr. 855/2001 
 M. Of. nr. 576/14 sep. 2001 - modifică H.G. nr. 525/1996   
 H.G. nr. 861/2001 
 M. Of. nr. 569/12 sep. 2001 - modifică H.G. nr. 538/2000   



 

 3588

 H.G. nr. 868/2001 
 M. Of. nr. 575/14 sep. 2001 - modifică H.G. nr. 479/1999   
 H.G. nr. 933/2001 
 M. Of. nr. 612/28 sep. 2001 - modifică H.G. nr. 552/2001   
 H.G. nr. 952/2001 
  M. Of. nr. 632/9 oct. 2001 - modifică H.G. nr. 979/2000 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 115/12 feb. 2002) - rectifică articolul unic punctul 2 

 H.G. nr. 1016/2001 
 M. Of. nr. 656/18 oct. 2001 - modifică H.G. nr. 443/1998   
 H.G. nr. 1023/2001 
 M. Of. nr. 662/22 oct. 2001 - modifică H.G. nr. 742/2001   
 H.G. nr. 1028/2001 
 M. Of. nr. 674/25 oct. 2001 - modifică H.G. nr. 728/2001   
 H.G. nr. 1061/2001 
 M. Of. nr. 692/31 oct. 2001 - modifică H.G. nr. 691/2001   
 H.G. nr. 1081/2001 
 M. Of. nr. 701/5 nov. 2001 - modifică H.G. nr. 679/1992   
 H.G. nr. 1120/2001 
 M. Of. nr. 743/21 nov. 2001 - modifică H.G. nr. 803/2001   
 H.G. nr. 1121/2001 
 M. Of. nr. 741/20 nov. 2001 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 1155/2001 
 M. Of. nr. 771/4 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 398/2001   
 H.G. nr. 1166/2001 
 M. Of. nr. 764/30 nov. 2001 - modifică H.G. nr. 756/2001   
 H.G. nr. 1175/2001 
 M. Of. nr. 789/12 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 589/2001   
 H.G. nr. 1176/2001 
 M. Of. nr. 789/12 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 451/2001   
 H.G. nr. 1183/2001 
 M. Of. nr. 778/6 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 680/2001   
 H.G. nr. 1185/2001 
 M. Of. nr. 778/6 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 601/1997 
 - modifică H.G. nr. 238/2001 
 - modifică H.G. nr. 237/2001 
 - modifică H.G. nr. 263/2001 
 - modifică H.G. nr. 305/2001   
 H.G. nr. 1187/2001 
 M. Of. nr. 783/11 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 903/2001   
 H.G. nr. 1196/2001 
 M. Of. nr. 788/12 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 1225/2001 
 M. Of. nr. 792/12 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 707/2001   
 H.G. nr. 1238/2001 
 M. Of. nr. 810/17 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 1069/2001   
 H.G. nr. 1255/2001 
 M. Of. nr. 814/18 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 1133/2001   
 H.G. nr. 1285/2001 
 M. Of. nr. 840/27 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 566/1996   
 H.G. nr. 1306/2001 
 M. Of. nr. 13/11 ian. 2002 - modifică H.G. nr. 605/2001   
 H.G. nr. 1324/2001 
 M. Of. nr. 28/17 ian. 2002 - modifică H.G. nr. 686/1997   

 2002 
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 H.G. nr. 50/2002 
 M. Of. nr. 60/28 ian. 2002 - modifică H.G. nr. 756/2001   
 H.G. nr. 57/2002 
 M. Of. nr. 102/6 feb. 2002 - modifică H.G. nr. 1005/2000   
 H.G. nr. 66/2002 
 M. Of. nr. 84/1 feb. 2002 - modifică H.G. nr. 1094/2001 
 - modifică H.G. nr. 1088/2001 
 - modifică H.G. nr. 1089/2001 
 - modifică H.G. nr. 1092/2001 
 - modifică H.G. nr. 1093/2001 
 - modifică H.G. nr. 1090/2001 
 - modifică H.G. nr. 1091/2001   
 H.G. nr. 69/2002 
 M. Of. nr. 88/2 feb. 2002 - modifică H.G. nr. 680/2001   
 H.G. nr. 98/2002 
 M. Of. nr. 116/12 feb. 2002 - modifică H.G. nr. 627/2000   
 H.G. nr. 104/2002 
  M. Of. nr. 120/14 feb. 2002 - modifică H.G. nr. 627/2000 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 841/2002  (M. Of. nr. 627/23 aug. 2002) - modifică anexa 

 H.G. nr. 105/2002 
  M. Of. nr. 120/14 feb. 2002 - modifică H.G. nr. 627/2000 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 309/2003  (M. Of. nr. 204/28 mar. 2003) - prorogă termenul de la art. 2 până la 15 mai 2003 

 H.G. nr. 108/2002 
 M. Of. nr. 128/18 feb. 2002 - modifică H.G. nr. 203/1994   
 H.G. nr. 121/2002 
 M. Of. nr. 129/18 feb. 2002 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 143/2002 
 M. Of. nr. 144/25 feb. 2002 - modifică H.G. nr. 756/2001   
 H.G. nr. 146/2002 
 M. Of. nr. 145/26 feb. 2002 - modifică H.G. nr. 880/2001   
 H.G. nr. 147/2002 
 M. Of. nr. 145/26 feb. 2002 - modifică H.G. nr. 887/2001   
 H.G. nr. 165/2002 
 M. Of. nr. 164/7 mar. 2002 - modifică H.G. nr. 436/2001   
 H.G. nr. 176/2002 
 M. Of. nr. 156/5 mar. 2002 - modifică H.G. nr. 8/1999   
 H.G. nr. 178/2002 
 M. Of. nr. 156/5 mar. 2002 - modifică H.G. nr. 7/1999   
 H.G. nr. 186/2002 
 M. Of. nr. 170/11 mar. 2002 - modifică H.G. nr. 1091/2001   
 H.G. nr. 194/2002 
 M. Of. nr. 171/11 mar. 2002 - modifică H.G. nr. 943/2001   
 H.G. nr. 197/2002 
 M. Of. nr. 177/14 mar. 2002 - modifică H.G. nr. 854/2000 
 - modifică H.G. nr. 691/2001   
 H.G. nr. 209/2002 
 M. Of. nr. 196/22 mar. 2002 - modifică H.G. nr. 1189/2001   
 H.G. nr. 211/2002 
 M. Of. nr. 178/14 mar. 2002 - modifică H.G. nr. 540/2000   
 H.G. nr. 223/2002 
 M. Of. nr. 179/15 mar. 2002 - modifică H.G. nr. 1157/2001   
 H.G. nr. 226/2002 
 M. Of. nr. 178/14 mar. 2002 - modifică H.G. nr. 663/2001   
 H.G. nr. 238/2002 
 M. Of. nr. 204/26 mar. 2002 - modifică L. nr. 90/1996 
 - modifică L. nr. 108/1999 
 - modifică L. nr. 130/1999   
 H.G. nr. 246/2002 
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 H.G. nr. 315/2002 
 M. Of. nr. 239/9 apr. 2002 - modifică H.G. nr. 626/2001   
 H.G. nr. 317/2002 
 M. Of. nr. 263/18 apr. 2002 - modifică H.G. nr. 1365/2000   
 H.G. nr. 341/2002 
 M. Of. nr. 261/18 apr. 2002 - modifică L. nr. 82/1993   
 H.G. nr. 379/2002 
 M. Of. nr. 277/24 apr. 2002 - modifică O.U.G. nr. 172/2001   
 H.G. nr. 391/2002 
 M. Of. nr. 294/30 apr. 2002 - modifică H.G. nr. 537/2001   
 H.G. nr. 404/2002 
 M. Of. nr. 292/30 apr. 2002 - modifică H.G. nr. 187/2000   
 H.G. nr. 428/2002 
 M. Of. nr. 322/15 mai 2002 - modifică H.G. nr. 1237/2001   
 H.G. nr. 431/2002 
 M. Of. nr. 321/15 mai 2002 - modifică H.G. nr. 861/1999   
 H.G. nr. 434/2002 
 M. Of. nr. 325/16 mai 2002 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 436/2002 
 M. Of. nr. 321/15 mai 2002 - modifică H.G. nr. 518/1995   
 H.G. nr. 442/2002 
 M. Of. nr. 335/20 mai 2002 - modifică H.G. nr. 171/2002   
 H.G. nr. 460/2002 
 M. Of. nr. 341/22 mai 2002 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 498/2002 
 M. Of. nr. 351/27 mai 2002 - modifică H.G. nr. 1094/2001   
 H.G. nr. 501/2002 
 M. Of. nr. 354/28 mai 2002 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 502/2002 
 M. Of. nr. 354/28 mai 2002 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 503/2002 
 M. Of. nr. 356/28 mai 2002 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 516/2002 
 M. Of. nr. 375/4 iun. 2002 - modifică H.G. nr. 540/2000   
 H.G. nr. 550/2002 
 M. Of. nr. 400/11 iun. 2002 - modifică H.G. nr. 282/1998   
 H.G. nr. 551/2002 
 M. Of. nr. 400/11 iun. 2002 - modifică H.G. nr. 283/1998   
 H.G. nr. 554/2002 
 M. Of. nr. 400/11 iun. 2002 - modifică H.G. nr. 365/1998 
  - modifică H.G. nr. 627/2000 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1016/2002  (M. Of. nr. 695/23 sep. 2002) - înlocuieşte anexele nr. 1-3 

 H.G. nr. 560/2002 
 M. Of. nr. 408/12 iun. 2002 - modifică H.G. nr. 1265/2001   
 H.G. nr. 564/2002 
 M. Of. nr. 402/11 iun. 2002 - modifică H.G. nr. 754/2001   
 H.G. nr. 565/2002 
 M. Of. nr. 402/11 iun. 2002 - modifică H.G. nr. 755/2001   
 H.G. nr. 587/2002 
 M. Of. nr. 439/24 iun. 2002 - modifică H.G. nr. 518/1995   
 H.G. nr. 638/2002 
 M. Of. nr. 468/1 iul. 2002 - modifică H.G. nr. 1092/2001   
 H.G. nr. 675/2002 
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 H.G. nr. 694/2002 
  M. Of. nr. 501/11 iul. 2002 - modifică H.G. nr. 395/2002 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1303/2002  (M. Of. nr. 870/3 dec. 2002) - abrogă art. II 

 H.G. nr. 719/2002 
 M. Of. nr. 530/19 iul. 2002 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 729/2002 
 M. Of. nr. 509/15 iul. 2002 - modifică H.G. nr. 441/2001   
 H.G. nr. 734/2002 
 M. Of. nr. 544/25 iul. 2002 - modifică H.G. nr. 49/2002   
 H.G. nr. 783/2002 
 M. Of. nr. 561/31 iul. 2002 - modifică H.G. nr. 850/1999   
 H.G. nr. 789/2002 
 M. Of. nr. 563/31 iul. 2002 - modifică H.G. nr. 630/2002   
 H.G. nr. 795/2002 
 M. Of. nr. 579/5 aug. 2002 - modifică H.G. nr. 1192/2000   
 H.G. nr. 799/2002 
 M. Of. nr. 602/14 aug. 2002 - modifică H.G. nr. 96/2002   
 H.G. nr. 837/2002 
 M. Of. nr. 630/26 aug. 2002 - modifică H.G. nr. 1019/2001   
 H.G. nr. 841/2002 
 M. Of. nr. 627/23 aug. 2002 - modifică H.G. nr. 627/2000 
 - modifică H.G. nr. 104/2002   
 H.G. nr. 850/2002 
 M. Of. nr. 628/23 aug. 2002 - modifică H.G. nr. 384/2001   
 H.G. nr. 937/2002 
 M. Of. nr. 665/9 sep. 2002 - modifică H.G. nr. 557/2002   
 H.G. nr. 944/2002 
 M. Of. nr. 675/11 sep. 2002 - modifică H.G. nr. 535/1999 
 - modifică H.G. nr. 410/2002   
 H.G. nr. 991/2002 
 M. Of. nr. 681/16 sep. 2002 - modifică H.G. nr. 263/1998   
 H.G. nr. 997/2002 
 M. Of. nr. 697/24 sep. 2002 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 998/2002 
 M. Of. nr. 697/24 sep. 2002 - modifică H.G. nr. 517/1999     
 H.G. nr. 999/2002 
 M. Of. nr. 699/24 sep. 2002 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 1016/2002 
 M. Of. nr. 695/23 sep. 2002 - modifică H.G. nr. 554/2002   
 H.G. nr. 1037/2002 
 M. Of. nr. 704/26 sep. 2002 - modifică L. nr. 416/2001 
 (Abrogare odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022 prin L. nr. 196/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016 - SE) 

 
 - H.G. nr. 1431/2003  (M. Of. nr. 894/13 dec. 2003) 

Modificări: 

 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 
 
 

- O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 

 H.G. nr. 1039/2002 
 M. Of. nr. 710/30 sep. 2002 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 1040/2002 
 M. Of. nr. 710/30 sep. 2002 - modifică H.G. nr. 1192/2000   
 H.G. nr. 1089/2002 
 M. Of. nr. 741/10 oct. 2002 - modifică H.G. nr. 174/2002   
 H.G. nr. 1091/2002 
 M. Of. nr. 741/10 oct. 2002 - modifică H.G. nr. 377/2002   
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 H.G. nr. 1092/2002 
 M. Of. nr. 740/10 oct. 2002 - modifică H.G. nr. 1133/2001   
 H.G. nr. 1116/2002 
 M. Of. nr. 763/18 oct. 2002 - modifică H.G. nr. 168/1998   
 H.G. nr. 1146/2002 
 M. Of. nr. 789/30 oct. 2002 - modifică O.U.G. nr. 172/2001   
 H.G. nr. 1159/2002 
 M. Of. nr. 789/30 oct. 2002 - modifică H.G. nr. 171/2002   
 H.G. nr. 1185/2002 
 M. Of. nr. 797/1 nov. 2002 - modifică H.G. nr. 851/2002   
 H.G. nr. 1199/2002 
 M. Of. nr. 797/1 nov. 2002 - modifică H.G. nr. 581/1998 
 - modifică H.G. nr. 582/1998 
 - modifică H.G. nr. 584/1998 
 - modifică H.G. nr. 585/1998 
 - modifică H.G. nr. 8/1999 
 - modifică H.G. nr. 3/2001 
 - modifică H.G. nr. 863/2001 
 - modifică H.G. nr. 864/2001 
 - modifică H.G. nr. 880/2001 
 - modifică H.G. nr. 887/2001 
 - modifică H.G. nr. 706/2002 
 - modifică H.G. nr. 1048/2002   
 H.G. nr. 1204/2002 
 M. Of. nr. 814/8 nov. 2002 - modifică H.G. nr. 774/2000   
 H.G. nr. 1216/2002 
 M. Of. nr. 833/19 nov. 2002 - modifică H.G. nr. 469/2002   
 H.G. nr. 1220/2002 
 M. Of. nr. 818/12 nov. 2002 - modifică H.G. nr. 828/2002   
 H.G. nr. 1241/2002 
 M. Of. nr. 825/14 nov. 2002 - modifică H.G. nr. 96/1999   
 H.G. nr. 1248/2002 
 M. Of. nr. 840/21 nov. 2002 - modifică H.G. nr. 784/2000   
 H.G. nr. 1257/2002 
 M. Of. nr. 832/19 nov. 2002 - modifică H.G. nr. 518/1995   
 H.G. nr. 1269/2002 
  M. Of. nr. 834/19 nov. 2002 - modifică H.G. nr. 918/1997 

 Modificări: 
 - H.G. nr. 161/2003  (M. Of. nr. 112/21 feb. 2003) 
 
 

- H.G. nr. 274/2003  (M. Of. nr. 175/20 mar. 2003) - modifică anexa nr.1 

 H.G. nr. 1289/2002 
 M. Of. nr. 861/28 nov. 2002 - modifică H.G. nr. 443/1998   
 H.G. nr. 1339/2002 
 M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 - modifică H.G. nr. 322/2002   
 H.G. nr. 1343/2002 
 M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 - modifică H.G. nr. 620/2001   
 H.G. nr. 1390/2002 
 M. Of. nr. 904/12 dec. 2002 - modifică H.G. nr. 849/2001   
 H.G. nr. 1396/2002 
 M. Of. nr. 913/14 dec. 2002 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 1404/2002 
 M. Of. nr. 918/16 dec. 2002 - modifică H.G. nr. 704/2002   
 H.G. nr. 1415/2002 
 M. Of. nr. 936/20 dec. 2002 - modifică H.G. nr. 1206/2001   
 H.G. nr. 1420/2002 
 M. Of. nr. 923/17 dec. 2002 - modifică H.G. nr. 508/2001   
 H.G. nr. 1467/2002 
 M. Of. nr. 945/23 dec. 2002 - modifică H.G. nr. 1005/2000   
 H.G. nr. 1505/2002 
 M. Of. nr. 19/15 ian. 2003 - modifică H.G. nr. 680/2001   
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 H.G. nr. 1514/2002 
 M. Of. nr. 963/28 dec. 2002 - modifică H.G. nr. 1194/2001   
 H.G. nr. 1551/2002 
 M. Of. nr. 13/10 ian. 2003 - modifică H.G. nr. 1260/2002   
 H.G. nr. 1580/2002 
 M. Of. nr. 28/20 ian. 2003 - modifică H.G. nr. 442/1992   

 2003 
 
 
 H.G. nr. 22/2003 
 M. Of. nr. 44/27 ian. 2003 - modifică H.G. nr. 909/1997 
 - modifică H.G. nr. 403/2000 
 - modifică H.G. nr. 598/2002 
 - modifică H.G. nr. 859/2002   
 H.G. nr. 28/2003 
 M. Of. nr. 47/28 ian. 2003 - modifică H.G. nr. 626/2001   
 H.G. nr. 60/2003 
 M. Of. nr. 76/6 feb. 2003 - modifică H.G. nr. 615/2002   
 H.G. nr. 72/2003 
 M. Of. nr. 81/7 feb. 2003 - modifică H.G. nr. 625/1998   
 H.G. nr. 122/2003 
 M. Of. nr. 118/25 feb. 2003 - modifică H.G. nr. 567/1991   
 H.G. nr. 133/2003 
 M. Of. nr. 93/14 feb. 2003 - modifică H.G. nr. 521/1998   
 H.G. nr. 136/2003 
 M. Of. nr. 110/20 feb. 2003 - modifică H.G. nr. 1365/2000   
 H.G. nr. 173/2003 
 M. Of. nr. 117/24 feb. 2003 - modifică H.G. nr. 313/2002   
 H.G. nr. 174/2003 
 M. Of. nr. 117/24 feb. 2003 - modifică H.G. nr. 538/2001   
 H.G. nr. 212/2003 
 M. Of. nr. 142/5 mar. 2003 - modifică H.G. nr. 1232/2000   
 H.G. nr. 222/2003 
 M. Of. nr. 160/13 mar. 2003 - modifică H.G. nr. 518/1998   
 H.G. nr. 237/2003 
 M. Of. nr. 181/24 mar. 2003 - modifică H.G. nr. 1305/2002   
 H.G. nr. 246/2003 
 M. Of. nr. 168/18 mar. 2003 - modifică H.G. nr. 1341/2002   
 H.G. nr. 249/2003 
 M. Of. nr. 168/18 mar. 2003 - modifică H.G. nr. 148/2000   
 H.G. nr. 260/2003 
 M. Of. nr. 171/18 mar. 2003 - modifică H.G. nr. 577/2002   
 H.G. nr. 274/2003 
 M. Of. nr. 175/20 mar. 2003 - modifică H.G. nr. 918/1997 
 - modifică H.G. nr. 1269/2002   
 H.G. nr. 292/2003 
 M. Of. nr. 182/24 mar. 2003 - modifică H.G. nr. 704/2002   
 H.G. nr. 334/2003 
 M. Of. nr. 222/3 apr. 2003 - modifică H.G. nr. 23/2001   
 H.G. nr. 336/2003 
 M. Of. nr. 222/3 apr. 2003 - modifică H.G. nr. 602/2001   
 H.G. nr. 381/2003 
 M. Of. nr. 244/9 apr. 2003 - modifică H.G. nr. 707/2001   
 H.G. nr. 383/2003 
 M. Of. nr. 255/12 apr. 2003 - modifică H.G. nr. 519/1998   
 H.G. nr. 384/2003 



 
M. Of. nr. 254/12 apr. 2003 - modifică H.G. nr. 520/1998 
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 H.G. nr. 388/2003 
 M. Of. nr. 247/10 apr. 2003 - modifică H.G. nr. 1192/2000   
 H.G. nr. 402/2003 
 M. Of. nr. 256/14 apr. 2003 - modifică H.G. nr. 530/2001   
 H.G. nr. 446/2003 
 M. Of. nr. 287/24 apr. 2003 - modifică H.G. nr. 238/1997   
 H.G. nr. 464/2003 
 M. Of. nr. 299/6 mai 2003 - modifică H.G. nr. 517/1998   
 H.G. nr. 500/2003 
 M. Of. nr. 326/14 mai 2003 - modifică H.G. nr. 648/2002   
 H.G. nr. 503/2003 
 M. Of. nr. 314/9 mai 2003 - modifică H.G. nr. 532/1999   
 H.G. nr. 540/2003 
 M. Of. nr. 352/22 mai 2003 - modifică H.G. nr. 834/1991   
 H.G. nr. 549/2003 
 M. Of. nr. 360/27 mai 2003 - modifică H.G. nr. 60/1995   
 H.G. nr. 559/2003 
  M. Of. nr. 375/2 iun. 2003 - modifică H.G. nr. 288/2000 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 2390/2004  (M. Of. nr. 12/5 ian. 2005) - abrogă dispoziţiile referitoare la perimetrele identificate în anexa nr.1 

 H.G. nr. 607/2003 
 M. Of. nr. 389/5 iun. 2003 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 609/2003 
 M. Of. nr. 389/5 iun. 2003 - modifică H.G. nr. 533/2002 
 - modifică H.G. nr. 1017/2002   
 H.G. nr. 619/2003 
 M. Of. nr. 401/10 iun. 2003 - modifică L. nr. 631/2002   
 H.G. nr. 631/2003 
 M. Of. nr. 407/11 iun. 2003 - modifică H.G. nr. 305/2001   
 H.G. nr. 681/2003 
 M. Of. nr. 435/19 iun. 2003 - modifică H.G. nr. 55/2002   
 H.G. nr. 682/2003 
 M. Of. nr. 443/23 iun. 2003 - modifică H.G. nr. 1336/2001   
 H.G. nr. 693/2003 
 M. Of. nr. 466/30 iun. 2003 - modifică H.G. nr. 410/2002   
 H.G. nr. 697/2003 
 M. Of. nr. 513/16 iul. 2003 - modifică H.G. nr. 1061/2002   
 H.G. nr. 710/2003 
 M. Of. nr. 456/26 iun. 2003 - modifică H.G. nr. 571/2003   
 H.G. nr. 833/2003 
 M. Of. nr. 534/24 iul. 2003 - modifică H.G. nr. 837/1995     
 H.G. nr. 851/2003 
 M. Of. nr. 536/24 iul. 2003 - modifică H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 870/2003 
 M. Of. nr. 552/31 iul. 2003 - modifică H.G. nr. 1254/2002   
 H.G. nr. 874/2003 
 M. Of. nr. 562/5 aug. 2003 - modifică H.G. nr. 461/2001   
 H.G. nr. 913/2003 
 M. Of. nr. 593/20 aug. 2003 - modifică H.G. nr. 859/2003   
 H.G. nr. 931/2003 
 M. Of. nr. 605/26 aug. 2003 - modifică H.G. nr. 85/2003   
 H.G. nr. 946/2003 
 M. Of. nr. 605/26 aug. 2003 - modifică H.G. nr. 257/2003   
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 H.G. nr. 965/2003 
 M. Of. nr. 609/27 aug. 2003 - modifică H.G. nr. 1578/2002   
 H.G. nr. 997/2003 
 M. Of. nr. 630/3 sep. 2003 - modifică H.G. nr. 773/2002   
 H.G. nr. 1033/2003 
 M. Of. nr. 639/8 sep. 2003 - modifică H.G. nr. 403/2003   
 H.G. nr. 1069/2003 
 M. Of. nr. 720/15 oct. 2003 - modifică H.G. nr. 1061/2002   
 H.G. nr. 1078/2003 
 M. Of. nr. 671/23 sep. 2003 - modifică H.G. nr. 773/2003   
 H.G. nr. 1081/2003 
 M. Of. nr. 668/22 sep. 2003 - modifică H.G. nr. 454/1991   
 H.G. nr. 1140/2003 
 M. Of. nr. 698/6 oct. 2003 - modifică H.G. nr. 1019/2001   
 H.G. nr. 1186/2003 
 M. Of. nr. 721/15 oct. 2003 - modifică H.G. nr. 238/1997   
 H.G. nr. 1199/2003 
 M. Of. nr. 731/20 oct. 2003 - modifică H.G. nr. 1005/2000   
 H.G. nr. 1228/2003 
 M. Of. nr. 760/29 oct. 2003 - modifică H.G. nr. 1211/2001   
 H.G. nr. 1234/2003 
 M. Of. nr. 778/5 nov. 2003 - modifică H.G. nr. 336/2001   
 H.G. nr. 1256/2003 
 M. Of. nr. 794/11 nov. 2003 - modifică O.U.G. nr. 30/2003   
 H.G. nr. 1279/2003 
 M. Of. nr. 805/14 nov. 2003 - modifică H.G. nr. 1194/2001   
 H.G. nr. 1282/2003 
 M. Of. nr. 807/17 nov. 2003 - modifică H.G. nr. 737/2003 
 - modifică H.G. nr. 768/2003 
 - modifică H.G. nr. 771/2003   
 H.G. nr. 1285/2003 
 M. Of. nr. 804/14 nov. 2003 - modifică H.G. nr. 48/2003   
 H.G. nr. 1309/2003 
 M. Of. nr. 818/19 nov. 2003 - modifică H.G. nr. 404/2003   
 H.G. nr. 1352/2003 
 M. Of. nr. 876/10 dec. 2003 - modifică H.G. nr. 1108/2003   
 H.G. nr. 1391/2003 
 M. Of. nr. 882/11 dec. 2003 - modifică H.G. nr. 664/2002   
 H.G. nr. 1408/2003 
 M. Of. nr. 888/12 dec. 2003 - modifică H.G. nr. 540/2000 
 - modifică H.G. nr. 1350/2001   
 H.G. nr. 1426/2003 
 M. Of. nr. 897/15 dec. 2003 - modifică H.G. nr. 730/2002   
 H.G. nr. 1428/2003 
 M. Of. nr. 895/15 dec. 2003 - modifică H.G. nr. 58/2003   
 H.G. nr. 1461/2003 
 M. Of. nr. 902/17 dec. 2003 - modifică H.G. nr. 1041/2003   
 H.G. nr. 1472/2003 
 M. Of. nr. 909/19 dec. 2003 - modifică H.G. nr. 1043/1999   
 H.G. nr. 1520/2003 
 M. Of. nr. 937/24 dec. 2003 - modifică H.G. nr. 676/2002 
 - modifică H.G. nr. 676/2002 (aprobare)   
 H.G. nr. 1540/2003 
 M. Of. nr. 4/6 ian. 2004 - modifică H.G. nr. 653/2003   
 H.G. nr. 1544/2003 
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 M. Of. nr. 6/6 ian. 2004 - modifică H.G. nr. 906/1999   
 H.G. nr. 1555/2003 
 M. Of. nr. 27/13 ian. 2004 - modifică H.G. nr. 844/2002   
 H.G. nr. 1570/2003 
 M. Of. nr. 16/8 ian. 2004 - modifică H.G. nr. 518/1995   
 H.G. nr. 1571/2003 
 M. Of. nr. 16/8 ian. 2004 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 1600/2003 
 M. Of. nr. 44/20 ian. 2004 - modifică H.G. nr. 1305/2002   

 2004 
 
 
 H.G. nr. 5/2004 
 M. Of. nr. 29/14 ian. 2004 - modifică H.G. nr. 263/2001   
 H.G. nr. 11/2004 
 M. Of. nr. 49/20 ian. 2004 - modifică H.G. nr. 865/2003   
 H.G. nr. 46/2004 
 M. Of. nr. 101/3 feb. 2004 - modifică H.G. nr. 935/1990   
 H.G. nr. 60/2004 
 M. Of. nr. 111/5 feb. 2004 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 89/2004 
 M. Of. nr. 120/10 feb. 2004 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 90/2004 
 M. Of. nr. 120/10 feb. 2004 - modifică H.G. nr. 518/1995   
 H.G. nr. 96/2004 
 M. Of. nr. 131/13 feb. 2004 - modifică H.G. nr. 557/2002   
 H.G. nr. 120/2004 
 M. Of. nr. 162/25 feb. 2004 - modifică H.G. nr. 1061/2002   
 H.G. nr. 144/2004 
 M. Of. nr. 138/16 feb. 2004 - modifică H.G. nr. 681/2001   
 H.G. nr. 158/2004 
 M. Of. nr. 141/17 feb. 2004 - modifică H.G. nr. 225/2001   
 H.G. nr. 172/2004 
 M. Of. nr. 161/24 feb. 2004 - modifică H.G. nr. 1349/2002   
 H.G. nr. 180/2004 
 M. Of. nr. 170/26 feb. 2004 - modifică H.G. nr. 1067/2001 
 - modifică H.G. nr. 1068/2001 
 - modifică H.G. nr. 1069/2001 
 - modifică H.G. nr. 1031/2002 
 - modifică H.G. nr. 1473/2002 
 - modifică H.G. nr. 1596/2002   
 H.G. nr. 245/2004 
 M. Of. nr. 195/5 mar. 2004 - modifică H.G. nr. 1284/2003   
 H.G. nr. 270/2004 
 M. Of. nr. 216/11 mar. 2004 - modifică H.G. nr. 626/2001   
 H.G. nr. 333/2004 
 M. Of. nr. 259/24 mar. 2004 - modifică H.G. nr. 1591/2003   
 H.G. nr. 349/2004 
 M. Of. nr. 261/24 mar. 2004 - modifică H.G. nr. 285/2003   
 H.G. nr. 350/2004 
 M. Of. nr. 294/5 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 802/1999   
 H.G. nr. 351/2004 
 M. Of. nr. 283/31 mar. 2004 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 395/2004 
 M. Of. nr. 287/1 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 1578/2002   
 H.G. nr. 403/2004 
  M. Of. nr. 275/30 mar. 2004 - modifică H.G. nr. 1574/2003 
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 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1351/2004  (M. Of. nr. 811/2 sep. 2004) - abrogă art.II alin. (5) 

 H.G. nr. 431/2004 
 M. Of. nr. 303/6 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 1208/2003   
 H.G. nr. 452/2004 
 M. Of. nr. 305/6 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 435/1996   
 H.G. nr. 456/2004 
 M. Of. nr. 327/15 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 979/2000   
 H.G. nr. 473/2004 
 M. Of. nr. 348/21 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 568/2002   
 H.G. nr. 511/2004 
 M. Of. nr. 348/21 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 106/2002   
 H.G. nr. 512/2004 
 M. Of. nr. 375/29 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 1197/2002   
 H.G. nr. 525/2004 
 M. Of. nr. 335/16 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 544/2004 
  M. Of. nr. 371/28 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 1621/2003 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 757/19 aug. 2004) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 559/2004 
 M. Of. nr. 410/7 mai 2004 - modifică H.G. nr. 1197/2002   
 H.G. nr. 567/2004 
 M. Of. nr. 357/23 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 795/2000   
 H.G. nr. 590/2004 
 M. Of. nr. 359/23 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 353/2002   
 H.G. nr. 599/2004 
 M. Of. nr. 364/26 apr. 2004 - modifică H.G. nr. 1305/2003   
 H.G. nr. 614/2004 
 M. Of. nr. 397/4 mai 2004 - modifică H.G. nr. 556/2001   
 H.G. nr. 647/2004 
 M. Of. nr. 402/5 mai 2004 - completează H.G. nr. 1498/2003   
 H.G. nr. 656/2004 
 M. Of. nr. 415/10 mai 2004 - modifică H.G. nr. 1005/2000   
 H.G. nr. 657/2004 
 M. Of. nr. 415/10 mai 2004 - modifică H.G. nr. 1365/2000   
 H.G. nr. 688/2004 
 M. Of. nr. 422/11 mai 2004 - modifică H.G. nr. 279/2004   
 H.G. nr. 691/2004 
 M. Of. nr. 431/13 mai 2004 - modifică H.G. nr. 1188/2001   
 H.G. nr. 703/2004 
 M. Of. nr. 439/17 mai 2004 - modifică H.G. nr. 502/2004   
 H.G. nr. 712/2004 
 M. Of. nr. 444/18 mai 2004 - modifică H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 739/2004 
 M. Of. nr. 446/19 mai 2004 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 740/2004 
 M. Of. nr. 446/19 mai 2004 - modifică H.G. nr. 518/1995 
 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 741/2004 
 M. Of. nr. 446/19 mai 2004 - modifică H.G. nr. 518/1995   
 H.G. nr. 746/2004 
 M. Of. nr. 459/21 mai 2004 - modifică H.G. nr. 458/1997   
 H.G. nr. 761/2004 
 M. Of. nr. 468/25 mai 2004 - modifică H.G. nr. 942/2002   
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 H.G. nr. 789/2004 
 M. Of. nr. 474/26 mai 2004 - modifică H.G. nr. 59/2003   
 H.G. nr. 790/2004 
 M. Of. nr. 474/26 mai 2004 - modifică H.G. nr. 277/2002   
 H.G. nr. 813/2004 
 M. Of. nr. 491/1 iun. 2004 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 832/2004 
 M. Of. nr. 495/2 iun. 2004 - modifică H.G. nr. 909/2000   
 H.G. nr. 855/2004 
 M. Of. nr. 514/8 iun. 2004 - modifică H.G. nr. 1284/2003   
 H.G. nr. 887/2004 
 M. Of. nr. 536/15 iun. 2004 - modifică H.G. nr. 522/2003   
 H.G. nr. 890/2004 
 M. Of. nr. 544/17 iun. 2004 - modifică H.G. nr. 85/2003   
 H.G. nr. 893/2004 
 M. Of. nr. 533/14 iun. 2004 - modifică H.G. nr. 711/2004   
 H.G. nr. 896/2004 
 M. Of. nr. 539/16 iun. 2004 - modifică H.G. nr. 1336/2001   
 H.G. nr. 918/2004 
 M. Of. nr. 541/16 iun. 2004 - modifică H.G. nr. 1399/2003   
 H.G. nr. 934/2004 
 M. Of. nr. 558/23 iun. 2004 - modifică H.G. nr. 174/2002   
 H.G. nr. 937/2004 
 M. Of. nr. 558/23 iun. 2004 - modifică H.G. nr. 377/2002   
 H.G. nr. 940/2004 
 M. Of. nr. 617/7 iul. 2004 - modifică H.G. nr. 410/2002 
 - precedat de H.G. nr. 1082/2003   
 H.G. nr. 960/2004 
 M. Of. nr. 565/25 iun. 2004 - modifică H.G. nr. 1087/2003   
 H.G. nr. 1012/2004 
 M. Of. nr. 621/8 iul. 2004 - modifică H.G. nr. 704/2002   
 H.G. nr. 1030/2004 
 M. Of. nr. 622/8 iul. 2004 - modifică H.G. nr. 1016/2003   
 H.G. nr. 1036/2004 
 M. Of. nr. 618/7 iul. 2004 - modifică H.G. nr. 687/1997   
 H.G. nr. 1051/2004 
 M. Of. nr. 632/12 iul. 2004 - modifică H.G. nr. 503/2004   
 H.G. nr. 1095/2004 
 M. Of. nr. 670/26 iul. 2004 - modifică H.G. nr. 208/2004   
 H.G. nr. 1114/2004 
 M. Of. nr. 665/23 iul. 2004 - modifică H.G. nr. 1336/2002   
 H.G. nr. 1120/2004 
 M. Of. nr. 696/3 aug. 2004 - modifică H.G. nr. 837/1995 
 - modifică H.G. nr. 737/2003   
 H.G. nr. 1141/2004 
 M. Of. nr. 686/30 iul. 2004 - modifică H.G. nr. 537/2004   
 H.G. nr. 1158/2004 
 M. Of. nr. 699/3 aug. 2004 - modifică H.G. nr. 313/2002   
 H.G. nr. 1162/2004 
 M. Of. nr. 695/2 aug. 2004 - modifică H.G. nr. 518/1995 
   
 H.G. nr. 1163/2004 
  M. Of. nr. 695/2 aug. 2004 - modifică H.G. nr. 837/1995 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 791/27 aug. 2004) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 1165/2004 



 
M. Of. nr. 699/3 aug. 2004 - modifică H.G. nr. 1113/2002 
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 H.G. nr. 1167/2004 
 M. Of. nr. 699/3 aug. 2004 - modifică H.G. nr. 954/2002   
 H.G. nr. 1192/2004 
 M. Of. nr. 701/4 aug. 2004 - modifică H.G. nr. 964/2003   
 H.G. nr. 1194/2004 
 M. Of. nr. 701/4 aug. 2004 - modifică H.G. nr. 787/2003   
 H.G. nr. 1208/2004 
 M. Of. nr. 715/6 aug. 2004 - modifică H.G. nr. 458/1997   
 H.G. nr. 1251/2004 
 M. Of. nr. 764/20 aug. 2004 - modifică H.G. nr. 711/2004   
 H.G. nr. 1301/2004 
 M. Of. nr. 767/20 aug. 2004 - modifică H.G. nr. 1217/2003   
 H.G. nr. 1334/2004 
 M. Of. nr. 814/3 sep. 2004 - modifică H.G. nr. 661/2001 
 - completează H.G. nr. 348/2004   
 H.G. nr. 1336/2004 
 M. Of. nr. 806/1 sep. 2004 - modifică H.G. nr. 1524/2002   
 H.G. nr. 1351/2004 
 M. Of. nr. 811/2 sep. 2004 - modifică H.G. nr. 1574/2003 
 - modifică H.G. nr. 403/2004   
 H.G. nr. 1451/2004 
 M. Of. nr. 851/16 sep. 2004 - modifică H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 1467/2004 
 M. Of. nr. 861/21 sep. 2004 - modifică H.G. nr. 412/2004 
 - modifică H.G. nr. 1022/2004   
 H.G. nr. 1486/2004 
 M. Of. nr. 855/17 sep. 2004 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 1496/2004 
 M. Of. nr. 856/20 sep. 2004 - completează H.G. nr. 11/2003   
 H.G. nr. 1528/2004 
 M. Of. nr. 883/28 sep. 2004 - modifică H.G. nr. 675/2003   
 H.G. nr. 1538/2004 
 M. Of. nr. 886/29 sep. 2004 - modifică H.G. nr. 1006/2004   
 H.G. nr. 1541/2004 
 M. Of. nr. 899/4 oct. 2004 - modifică H.G. nr. 834/1991   
 H.G. nr. 1557/2004 
 M. Of. nr. 906/6 oct. 2004 - modifică H.G. nr. 308/2004   
 H.G. nr. 1609/2004 
 M. Of. nr. 950/18 oct. 2004 - modifică H.G. nr. 410/2002   
 H.G. nr. 1690/2004 
 M. Of. nr. 968/21 oct. 2004 - modifică H.G. nr. 85/2003   
 H.G. nr. 1707/2004 
 M. Of. nr. 974/22 oct. 2004 - modifică H.G. nr. 1565/2003   
 H.G. nr. 1719/2004 
 M. Of. nr. 1014/3 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 106/2002   
 H.G. nr. 1754/2004 
 M. Of. nr. 1004/1 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 1774/2004 
 M. Of. nr. 1045/11 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 837/2004   
 H.G. nr. 1791/2004 
 M. Of. nr. 1008/2 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 1613/2004   
 
 H.G. nr. 1794/2004 
 M. Of. nr. 1007/1 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 1367/2004   
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 H.G. nr. 1815/2004 
 M. Of. nr. 1037/9 nov. 2004 - completează H.G. nr. 518/1995   
 H.G. nr. 1829/2004 
 M. Of. nr. 1054/15 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 522/2003   
 H.G. nr. 1873/2004 
 M. Of. nr. 1054/15 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 1640/2004   
 H.G. nr. 1898/2004 
 M. Of. nr. 1069/17 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 518/2004   
 H.G. nr. 1921/2004 
 M. Of. nr. 1174/13 dec. 2004 - modifică L. nr. 200/2004   
 H.G. nr. 1939/2004 
 M. Of. nr. 1102/25 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 362/1994 
 - modifică H.G. nr. 732/1994 
 - modifică H.G. nr. 202/1995   
 H.G. nr. 1945/2004 
 M. Of. nr. 1089/23 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 592/2004   
 H.G. nr. 1976/2004 
 M. Of. nr. 1095/24 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 517/1999   
 H.G. nr. 1987/2004 
 M. Of. nr. 1107/26 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 660/2001   
 H.G. nr. 1990/2004 
 M. Of. nr. 1102/25 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 2026/2004 
 M. Of. nr. 1110/26 nov. 2004 - modifică H.G. nr. 1611/2004   
 H.G. nr. 2052/2004 
 M. Of. nr. 1144/3 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 1640/2004   
 H.G. nr. 2053/2004 
 M. Of. nr. 1144/3 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 691/2001   
 H.G. nr. 2073/2004 
 M. Of. nr. 1123/29 nov. 2004 - completează H.G. nr. 1358/2004   
 H.G. nr. 2080/2004 
 M. Of. nr. 1160/8 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 556/2001   
 H.G. nr. 2083/2004 
 M. Of. nr. 1165/9 dec. 2004 - completează H.G. nr. 1239/1996   
 H.G. nr. 2105/2004 
 M. Of. nr. 1167/9 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 1211/2001   
 H.G. nr. 2107/2004 
 M. Of. nr. 1192/14 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 1123/2004   
 H.G. nr. 2142/2004 
 M. Of. nr. 1157/7 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 1358/2004   
 H.G. nr. 2152/2004 
 M. Of. nr. 1157/7 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 865/2003   
 H.G. nr. 2173/2004 
 M. Of. nr. 1217/17 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 83/2003   
 H.G. nr. 2176/2004 
 M. Of. nr. 1236/22 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 711/1990 
 - modifică H.G. nr. 784/2000 
 - modifică H.G. nr. 527/2001 
 - modifică H.G. nr. 71/2002 
 - modifică H.G. nr. 270/2002 
 - modifică H.G. nr. 142/2003 
 - modifică H.G. nr. 439/2003 
 - modifică H.G. nr. 862/2004 
 - modifică H.G. nr. 1209/2004   
 H.G. nr. 2191/2004 
 M. Of. nr. 1230/21 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 604/2001   
 H.G. nr. 2194/2004 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2005 - modifică H.G. nr. 112/1997 



 

 3601

 - modifică H.G. nr. 113/1997 
 - modifică H.G. nr. 697/2000 
 - modifică H.G. nr. 720/2000   
 H.G. nr. 2202/2004 
 M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 585/2002   
 H.G. nr. 2206/2004 
 M. Of. nr. 1234/21 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 1557/2002   
 H.G. nr. 2265/2004 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2005 - completează H.G. nr. 859/2003   
 H.G. nr. 2280/2004 
 M. Of. nr. 1251/24 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 1025/2003   
 H.G. nr. 2287/2004 
 M. Of. nr. 1253/24 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 532/1991   
 H.G. nr. 2300/2004 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2005 - modifică H.G. nr. 899/2002   
 H.G. nr. 2303/2004 
 M. Of. nr. 1279/30 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 1259/2001 
 - modifică H.G. nr. 181/2002   
 H.G. nr. 2309/2004 
 M. Of. nr. 1226/20 dec. 2004 - modifică H.G. nr. 288/1993   
 H.G. nr. 2339/2004 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2005 - modifică H.G. nr. 1124/2001   
 H.G. nr. 2340/2004 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2005 - modifică H.G. nr. 625/1998   
 H.G. nr. 2352/2004 
 M. Of. nr. 1252/24 dec. 2004 - modifică L. nr. 526/2003   
 H.G. nr. 2354/2004 
 M. Of. nr. 12/5 ian. 2005 - modifică H.G. nr. 1412/2004   
 H.G. nr. 2398/2004 
 M. Of. nr. 75/21 ian. 2005 - modifică H.G. nr. 479/2003   
 H.G. nr. 2412/2004 
 M. Of. nr. 22/7 ian. 2005 - modifică H.G. nr. 1048/2004   
 H.G. nr. 2452/2004 
 M. Of. nr. 18/6 ian. 2005 - completează H.G. nr. 518/1995   

 2005 
 
 
 H.G. nr. 5/2005 
 M. Of. nr. 27/10 ian. 2005 - modifică H.G. nr. 1136/2001   
 H.G. nr. 75/2005 
 M. Of. nr. 113/3 feb. 2005 - modifică H.G. nr. 74/1991   
 H.G. nr. 95/2005 
 M. Of. nr. 136/14 feb. 2005 - modifică H.G. nr. 799/1990   
 H.G. nr. 108/2005 
 M. Of. nr. 179/2 mar. 2005 - modifică H.G. nr. 2104/2004   
 H.G. nr. 112/2005 
 M. Of. nr. 203/10 mar. 2005 - modifică H.G. nr. 677/2003   
 H.G. nr. 164/2005 
 M. Of. nr. 215/14 mar. 2005 - modifică H.G. nr. 661/2001 
 - modifică H.G. nr. 348/2004   
 H.G. nr. 178/2005 
 M. Of. nr. 247/24 mar. 2005 - modifică H.G. nr. 645/1991 
 - modifică H.G. nr. 1531/2002   
 H.G. nr. 185/2005 
 M. Of. nr. 247/24 mar. 2005 - modifică H.G. nr. 585/2002   
 H.G. nr. 193/2005 



 
M. Of. nr. 243/23 mar. 2005 - modifică H.G. nr. 2169/2004 
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 H.G. nr. 204/2005 
 M. Of. nr. 256/28 mar. 2005 - completează H.G. nr. 1212/2003   
 H.G. nr. 206/2005 
 M. Of. nr. 271/1 apr. 2005 - modifică H.G. nr. 567/1991   
 H.G. nr. 217/2005 
 M. Of. nr. 262/30 mar. 2005 - modifică H.G. nr. 185/1994 
 - modifică H.G. nr. 173/1998   
 H.G. nr. 227/2005 
 M. Of. nr. 284/5 apr. 2005 - modifică H.G. nr. 134/2002   
 H.G. nr. 230/2005 
 M. Of. nr. 299/11 apr. 2005 - modifică H.G. nr. 671/2001   
 H.G. nr. 264/2005 
 M. Of. nr. 301/11 apr. 2005 - modifică H.G. nr. 2301/2004   
 H.G. nr. 270/2005 
 M. Of. nr. 312/13 apr. 2005 - modifică H.G. nr. 1164/2002   
 H.G. nr. 278/2005 
 M. Of. nr. 301/11 apr. 2005 - modifică H.G. nr. 803/2001   
 H.G. nr. 283/2005 
 M. Of. nr. 320/15 apr. 2005 - modifică H.G. nr. 270/1999   
 H.G. nr. 291/2005 
 M. Of. nr. 330/19 apr. 2005 - modifică H.G. nr. 173/2000   
 H.G. nr. 300/2005 
 M. Of. nr. 337/21 apr. 2005 - modifică H.G. nr. 2251/2004   
 H.G. nr. 318/2005 
 M. Of. nr. 380/5 mai 2005 - modifică H.G. nr. 111/1997 
 - modifică H.G. nr. 113/1997   
 H.G. nr. 344/2005 
 M. Of. nr. 357/27 apr. 2005 - modifică H.G. nr. 837/2004   
 H.G. nr. 346/2005 
 M. Of. nr. 364/28 apr. 2005 - modifică H.G. nr. 338/1993   
 H.G. nr. 352/2005 
 M. Of. nr. 398/11 mai 2005 - modifică H.G. nr. 188/2002   
 H.G. nr. 354/2005 
 M. Of. nr. 421/19 mai 2005 - completează H.G. nr. 626/2001   
 H.G. nr. 369/2005 
 M. Of. nr. 392/10 mai 2005 - modifică H.G. nr. 216/2005   
 H.G. nr. 410/2005 
 M. Of. nr. 406/13 mai 2005 - modifică H.G. nr. 377/2002   
 H.G. nr. 411/2005 
 M. Of. nr. 424/19 mai 2005 - modifică H.G. nr. 841/1995 
 - modifică H.G. nr. 461/2001   
 H.G. nr. 438/2005 
 M. Of. nr. 441/25 mai 2005 - modifică L. nr. 139/2000   
 H.G. nr. 441/2005 
 M. Of. nr. 438/24 mai 2005 - modifică H.G. nr. 334/2000   
 H.G. nr. 461/2005 
 M. Of. nr. 463/1 iun. 2005 - modifică H.G. nr. 1516/2004   
 H.G. nr. 463/2005 
 M. Of. nr. 484/8 iun. 2005 - modifică H.G. nr. 427/2001   
 H.G. nr. 464/2005 
 M. Of. nr. 477/6 iun. 2005 - modifică H.G. nr. 1016/2003   
 H.G. nr. 467/2005 
 M. Of. nr. 453/27 mai 2005 - modifică H.G. nr. 772/2003   



 

 3603

 H.G. nr. 483/2005 
 M. Of. nr. 469/2 iun. 2005 - modifică H.G. nr. 1284/2003   
 H.G. nr. 499/2005 
 M. Of. nr. 473/3 iun. 2005 - modifică H.G. nr. 1640/2004   
 H.G. nr. 500/2005 
 M. Of. nr. 477/6 iun. 2005 - completează H.G. nr. 1611/2004   
 H.G. nr. 510/2005 
 M. Of. nr. 499/13 iun. 2005 - completează H.G. nr. 495/2005   
 H.G. nr. 528/2005 
 M. Of. nr. 529/22 iun. 2005 - modifică H.G. nr. 1459/2003   
 H.G. nr. 538/2005 
 M. Of. nr. 523/20 iun. 2005 - modifică H.G. nr. 693/1991   
 H.G. nr. 542/2005 
 M. Of. nr. 544/27 iun. 2005 - modifică H.G. nr. 81/2003   
 H.G. nr. 544/2005 
 M. Of. nr. 567/1 iul. 2005 - modifică H.G. nr. 925/2003   
 H.G. nr. 569/2005 
 M. Of. nr. 546/28 iun. 2005 - modifică H.G. nr. 880/2004   
 H.G. nr. 613/2005 
 M. Of. nr. 579/5 iul. 2005 - modifică H.G. nr. 2059/2004   
 H.G. nr. 614/2005 
 M. Of. nr. 586/7 iul. 2005 - modifică H.G. nr. 855/1998   
 H.G. nr. 615/2005 
 M. Of. nr. 586/7 iul. 2005 - modifică H.G. nr. 1004/2002   
 H.G. nr. 624/2005 
 M. Of. nr. 594/8 iul. 2005 - modifică H.G. nr. 1369/2004   
 H.G. nr. 662/2005 
 M. Of. nr. 616/15 iul. 2005 - modifică H.G. nr. 100/2002   
 H.G. nr. 708/2005 
 M. Of. nr. 634/19 iul. 2005 - modifică H.G. nr. 1329/2004   
 H.G. nr. 723/2005 
 M. Of. nr. 647/21 iul. 2005 - modifică H.G. nr. 385/2004   
 H.G. nr. 760/2005 
 M. Of. nr. 652/22 iul. 2005 - completează H.G. nr. 772/2003   
 H.G. nr. 761/2005 
 M. Of. nr. 672/27 iul. 2005 - modifică H.G. nr. 966/2004   
 H.G. nr. 790/2005 
 M. Of. nr. 699/3 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 792/2003   
 H.G. nr. 807/2005 
 M. Of. nr. 707/5 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 1518/2002 
 - modifică H.G. nr. 74/2003 
 - modifică H.G. nr. 1238/2004   
 H.G. nr. 816/2005 
 M. Of. nr. 728/11 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 818/2005 
 M. Of. nr. 720/9 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 1365/2000   
 H.G. nr. 825/2005 
 M. Of. nr. 661/25 iul. 2005 - modifică H.G. nr. 1124/2001   
 H.G. nr. 862/2005 
 M. Of. nr. 712/5 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 801/2003 
 - modifică H.G. nr. 276/2005   
 H.G. nr. 879/2005 
 M. Of. nr. 784/29 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 1197/2002   
 H.G. nr. 881/2005 
 M. Of. nr. 754/18 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 86/2005 
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 - modifică H.G. nr. 498/2005   
 H.G. nr. 891/2005 
 M. Of. nr. 753/18 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 2251/2004   
 H.G. nr. 894/2005 
 M. Of. nr. 763/22 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 1559/2004   
 H.G. nr. 898/2005 
 M. Of. nr. 753/18 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 635/2004   
 H.G. nr. 903/2005 
 M. Of. nr. 737/12 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 69/2005   
 H.G. nr. 941/2005 
 M. Of. nr. 787/30 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 87/2005   
 H.G. nr. 942/2005 
 M. Of. nr. 786/30 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 1153/2001   
 H.G. nr. 953/2005 
 M. Of. nr. 774/25 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 518/1995 
 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 959/2005 
 M. Of. nr. 831/14 sep. 2005 - modifică H.G. nr. 116/2002   
 H.G. nr. 969/2005 
 M. Of. nr. 793/31 aug. 2005 - modifică H.G. nr. 466/1999 
 - modifică H.G. nr. 1027/2003   
 H.G. nr. 989/2005 
 M. Of. nr. 801/2 sep. 2005 - modifică H.G. nr. 166/2004   
 H.G. nr. 1007/2005 
 M. Of. nr. 822/12 sep. 2005 - modifică H.G. nr. 539/2005   
 H.G. nr. 1023/2005 
 M. Of. nr. 825/13 sep. 2005 - modifică H.G. nr. 216/2004   
 H.G. nr. 1029/2005 
 M. Of. nr. 839/16 sep. 2005 - modifică H.G. nr. 60/2005   
 H.G. nr. 1039/2005 
 M. Of. nr. 831/14 sep. 2005 - modifică H.G. nr. 1589/2002   
 H.G. nr. 1077/2005 
 M. Of. nr. 853/21 sep. 2005 - modifică H.G. nr. 368/2005   
 H.G. nr. 1094/2005 
 M. Of. nr. 931/19 oct. 2005 - modifică H.G. nr. 1164/2002   
 H.G. nr. 1098/2005 
 M. Of. nr. 865/26 sep. 2005 - completează H.G. nr. 1149/2003   
 H.G. nr. 1108/2005 
 M. Of. nr. 884/3 oct. 2005 - modifică H.G. nr. 34/1999   
 H.G. nr. 1120/2005 
 M. Of. nr. 886/4 oct. 2005 - modifică H.G. nr. 890/2005   
 H.G. nr. 1168/2005 
 M. Of. nr. 914/12 oct. 2005 - modifică H.G. nr. 584/2004   
 H.G. nr. 1170/2005 
 M. Of. nr. 904/10 oct. 2005 - modifică H.G. nr. 772/2003   
 H.G. nr. 1199/2005 
 M. Of. nr. 913/12 oct. 2005 - modifică H.G. nr. 87/2005   
 H.G. nr. 1207/2005 
 M. Of. nr. 941/21 oct. 2005 - modifică H.G. nr. 536/2002   
 H.G. nr. 1225/2005 
 M. Of. nr. 944/24 oct. 2005 - modifică H.G. nr. 884/2004   
 H.G. nr. 1228/2005 
 M. Of. nr. 944/24 oct. 2005 - modifică H.G. nr. 2104/2004   
 H.G. nr. 1242/2005 



 
M. Of. nr. 954/27 oct. 2005 - completează H.G. nr. 880/2005 
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 H.G. nr. 1248/2005 
 M. Of. nr. 961/31 oct. 2005 - modifică H.G. nr. 943/2001   
 H.G. nr. 1306/2005 
 M. Of. nr. 976/3 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 1665/2004   
 H.G. nr. 1318/2005 
 M. Of. nr. 998/10 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 1211/2001   
 H.G. nr. 1320/2005 
 M. Of. nr. 1014/16 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 763/2005   
 H.G. nr. 1330/2005 
 M. Of. nr. 1036/22 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 1019/2005   
 H.G. nr. 1334/2005 
 M. Of. nr. 987/8 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 458/1997   
 H.G. nr. 1354/2005 
 M. Of. nr. 1009/15 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 618/2005   
 H.G. nr. 1358/2005 
 M. Of. nr. 1024/18 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 1549/2004   
 H.G. nr. 1360/2005 
 M. Of. nr. 1061/28 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 964/2000   
 H.G. nr. 1389/2005 
 M. Of. nr. 1016/16 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 706/1994   
 H.G. nr. 1392/2005 
 M. Of. nr. 1029/21 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 1369/2004   
 H.G. nr. 1394/2005 
 M. Of. nr. 1007/14 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 1006/2005   
 H.G. nr. 1396/2005 
 M. Of. nr. 1026/18 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 166/2005   
 H.G. nr. 1398/2005 
 M. Of. nr. 1045/24 nov. 2005 - completează H.G. nr. 254/2005   
 H.G. nr. 1406/2005 
 M. Of. nr. 1050/25 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 1399/2003 
 - modifică H.G. nr. 276/2005   
 H.G. nr. 1409/2005 
 M. Of. nr. 1040/23 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 803/2005   
 H.G. nr. 1412/2005 
 M. Of. nr. 1050/25 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 1315/2005   
 H.G. nr. 1436/2005 
  M. Of. nr. 1050/25 nov. 2005 - modifică H.G. nr. 1982/2004 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 8/5 ian. 2006) - rectifică art. unic pct. 1 

 H.G. nr. 1487/2005 
 M. Of. nr. 1112/9 dec. 2005 - modifică H.G. nr. 1723/2004   
 H.G. nr. 1514/2005 
 M. Of. nr. 1114/9 dec. 2005 - modifică H.G. nr. 1490/2004   
 H.G. nr. 1566/2005 
 M. Of. nr. 1131/14 dec. 2005 - modifică H.G. nr. 584/2005   
 H.G. nr. 1707/2005 
 M. Of. nr. 16/9 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 711/2001   
 H.G. nr. 1723/2005 
 M. Of. nr. 1192/29 dec. 2005 - modifică H.G. nr. 458/1997   
 H.G. nr. 1771/2005 
  M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005 - modifică H.G. nr. 2251/2004 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 23/11 ian. 2006) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 1815/2005 
 M. Of. nr. 1183/28 dec. 2005 - modifică H.G. nr. 675/2003   



 

 3606

 H.G. nr. 1817/2005 
 M. Of. nr. 1183/28 dec. 2005 - modifică H.G. nr. 119/2005   
 H.G. nr. 1822/2005 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 106/2002 
 - completează H.G. nr. 1553/2004   
 H.G. nr. 1824/2005 
  M. Of. nr. 1192/29 dec. 2005 - modifică H.G. nr. 2169/2004 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 1196/30 dec. 2005) - rectifică art. 2 

 H.G. nr. 1832/2005 
 M. Of. nr. 15/9 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 890/2005 
   
 H.G. nr. 1834/2005 
 M. Of. nr. 28/12 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 577/2002   
 H.G. nr. 1835/2005 
 M. Of. nr. 44/18 ian. 2006 - completează H.G. nr. 1315/2005   
 H.G. nr. 1846/2005 
 M. Of. nr. 23/11 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 387/2003   
 H.G. nr. 1859/2005 
 M. Of. nr. 54/20 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 174/2002   
 H.G. nr. 1860/2005 
 M. Of. nr. 31/13 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 377/2002   
 H.G. nr. 1865/2005 
 M. Of. nr. 34/13 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 943/2001   
 H.G. nr. 1866/2005 
 M. Of. nr. 37/16 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 546/2005   
 H.G. nr. 1870/2005 
  M. Of. nr. 114/7 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 106/2002 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1357/2006  (M. Of. nr. 839/11 oct. 2006) - abrogă art.II 

 2006 
 
 
 H.G. nr. 11/2006 
 M. Of. nr. 36/16 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 1518/2002   
 H.G. nr. 21/2006 
 M. Of. nr. 45/18 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 1303/1996   
 H.G. nr. 25/2006 
 M. Of. nr. 40/17 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 83/2005   
 H.G. nr. 30/2006 
 M. Of. nr. 40/17 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 60/2005   
 H.G. nr. 47/2006 
 M. Of. nr. 60/23 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 57/2006 
 M. Of. nr. 87/31 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 625/1998   
 H.G. nr. 79/2006 
 M. Of. nr. 68/25 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 69/2005   
 H.G. nr. 82/2006 
 M. Of. nr. 80/30 ian. 2006 - modifică H.G. nr. 206/1995   
 H.G. nr. 93/2006 
 M. Of. nr. 106/3 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 530/2001   
 H.G. nr. 105/2006 
 M. Of. nr. 106/3 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 1669/2005   
 H.G. nr. 108/2006 
 M. Of. nr. 106/3 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 1557/2002   
 H.G. nr. 109/2006 
 M. Of. nr. 107/3 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 276/2005   
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 H.G. nr. 123/2006 
 M. Of. nr. 125/9 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 523/1998   
 H.G. nr. 149/2006 
 M. Of. nr. 148/16 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 1470/2005   
 H.G. nr. 168/2006 
 M. Of. nr. 150/16 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 547/2002   
 H.G. nr. 169/2006 
 M. Of. nr. 188/28 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 754/2005   
 H.G. nr. 171/2006 
 M. Of. nr. 205/6 mar. 2006 - modifică H.G. nr. 1061/2002   
 H.G. nr. 186/2006 
 M. Of. nr. 144/15 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 1472/2004   
 H.G. nr. 231/2006 
 M. Of. nr. 174/23 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 743/2005   
 H.G. nr. 240/2006 
 M. Of. nr. 185/27 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 361/2005   
 H.G. nr. 258/2006 
 M. Of. nr. 191/28 feb. 2006 - modifică H.G. nr. 785/2005 
 - modifică H.G. nr. 1853/2005   
 H.G. nr. 266/2006 
  M. Of. nr. 217/9 mar. 2006 - modifică H.G. nr. 63/2002 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 328/12 apr. 2006) - rectifică art. I pct. 3 

 H.G. nr. 273/2006 
 M. Of. nr. 209/7 mar. 2006 - modifică H.G. nr. 49/2006   
 H.G. nr. 292/2006 
 M. Of. nr. 217/9 mar. 2006 - modifică H.G. nr. 1578/2002   
 H.G. nr. 295/2006 
 M. Of. nr. 237/16 mar. 2006 - modifică H.G. nr. 1277/2005   
 H.G. nr. 312/2006 
 M. Of. nr. 235/15 mar. 2006 - modifică H.G. nr. 174/2002   
 H.G. nr. 313/2006 
 M. Of. nr. 235/15 mar. 2006 - modifică H.G. nr. 1470/2002   
 H.G. nr. 318/2006 
 M. Of. nr. 249/20 mar. 2006 - modifică H.G. nr. 876/2005   
 H.G. nr. 340/2006 
 M. Of. nr. 251/21 mar. 2006 - modifică H.G. nr. 1124/2001   
 H.G. nr. 403/2006 
 M. Of. nr. 319/10 apr. 2006 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 413/2006 
 M. Of. nr. 308/5 apr. 2006 - modifică H.G. nr. 706/1994 
 - modifică H.G. nr. 2060/2004   
 H.G. nr. 415/2006 
 M. Of. nr. 314/7 apr. 2006 - completează H.G. nr. 1607/2004   
 H.G. nr. 425/2006 
 M. Of. nr. 326/11 apr. 2006 - modifică H.G. nr. 1113/2002   
 H.G. nr. 437/2006 
 M. Of. nr. 326/11 apr. 2006 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 467/2006 
 M. Of. nr. 349/18 apr. 2006 - modifică H.G. nr. 201/2002   
 H.G. nr. 470/2006 
 M. Of. nr. 347/18 apr. 2006 - modifică H.G. nr. 880/2005   
 H.G. nr. 490/2006 
 M. Of. nr. 358/20 apr. 2006 - modifică H.G. nr. 1822/2004   
 H.G. nr. 512/2006 
 M. Of. nr. 371/28 apr. 2006 - modifică H.G. nr. 1212/2005 
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 H.G. nr. 515/2006 
 M. Of. nr. 371/28 apr. 2006 - modifică H.G. nr. 172/2003   
 H.G. nr. 522/2006 
 M. Of. nr. 371/28 apr. 2006 - modifică H.G. nr. 430/2001   
 H.G. nr. 533/2006 
 M. Of. nr. 472/31 mai 2006 - completează H.G. nr. 728/2005   
 H.G. nr. 534/2006 
 M. Of. nr. 472/31 mai 2006 - modifică H.G. nr. 727/2005   
 H.G. nr. 535/2006 
 M. Of. nr. 472/31 mai 2006 - completează H.G. nr. 774/2005   
 H.G. nr. 560/2006 
 M. Of. nr. 403/10 mai 2006 - modifică H.G. nr. 1305/2002   
 H.G. nr. 563/2006 
 M. Of. nr. 406/10 mai 2006 - modifică H.G. nr. 202/2002   
 H.G. nr. 567/2006 
 M. Of. nr. 417/15 mai 2006 - modifică H.G. nr. 100/2002   
 H.G. nr. 573/2006 
 M. Of. nr. 456/25 mai 2006 - modifică H.G. nr. 806/2005   
 H.G. nr. 583/2006 
 M. Of. nr. 403/10 mai 2006 - modifică H.G. nr. 466/1999   
 H.G. nr. 586/2006 
 M. Of. nr. 395/8 mai 2006 - modifică H.G. nr. 127/2006   
 H.G. nr. 589/2006 
 M. Of. nr. 429/18 mai 2006 - modifică H.G. nr. 581/1998   
 H.G. nr. 592/2006 
 M. Of. nr. 464/29 mai 2006 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 614/2006 
 M. Of. nr. 450/24 mai 2006 - modifică H.G. nr. 2424/2004   
 H.G. nr. 616/2006 
 M. Of. nr. 435/19 mai 2006 - modifică H.G. nr. 459/2004   
 H.G. nr. 628/2006 
 M. Of. nr. 452/25 mai 2006 - modifică H.G. nr. 1559/2004   
 H.G. nr. 633/2006 
 M. Of. nr. 451/24 mai 2006 - modifică H.G. nr. 1188/2001   
 H.G. nr. 637/2006 
 M. Of. nr. 465/30 mai 2006 - modifică H.G. nr. 139/1991   
 H.G. nr. 655/2006 
  M. Of. nr. 468/30 mai 2006 - modifică O.U.G. nr. 43/2002 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 665/2010  (M. Of. nr. 528/29 iul. 2010) - modifică art. 1 

 H.G. nr. 679/2006 
 M. Of. nr. 499/8 iun. 2006 - modifică H.G. nr. 984/2005   
 H.G. nr. 683/2006 
 M. Of. nr. 475/1 iun. 2006 - completează H.G. nr. 384/2001   
 H.G. nr. 699/2006 
 M. Of. nr. 503/9 iun. 2006 - modifică H.G. nr. 994/2004   
 H.G. nr. 711/2006 
 M. Of. nr. 501/9 iun. 2006 - modifică H.G. nr. 1853/2005   
 H.G. nr. 728/2006 
 M. Of. nr. 523/16 iun. 2006 - completează H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 734/2006 
 M. Of. nr. 519/15 iun. 2006 - modifică H.G. nr. 124/2003   
 H.G. nr. 740/2006 
 M. Of. nr. 590/7 iul. 2006 - completează H.G. nr. 303/2006   
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 H.G. nr. 788/2006 
 M. Of. nr. 550/26 iun. 2006 - modifică H.G. nr. 539/2006   
 H.G. nr. 816/2006 
 M. Of. nr. 588/7 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 992/2005   
 H.G. nr. 818/2006 
 M. Of. nr. 594/10 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 521/1997   
 H.G. nr. 838/2006 
 M. Of. nr. 592/10 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 437/2005   
 H.G. nr. 849/2006 
 M. Of. nr. 576/4 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 618/2005   
 H.G. nr. 851/2006 
 M. Of. nr. 583/5 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 145/2006   
 H.G. nr. 860/2006 
 M. Of. nr. 580/5 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 103/2006 
 
 
 H.G. nr. 880/2006 
 M. Of. nr. 589/7 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 640/2005   
 H.G. nr. 887/2006 
 M. Of. nr. 609/13 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 2060/2004   
 H.G. nr. 893/2006 
 M. Of. nr. 642/25 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 1593/2002   
 H.G. nr. 934/2006 
 M. Of. nr. 636/24 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 786/2005   
 H.G. nr. 940/2006 
 M. Of. nr. 652/28 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 273/1994   
 H.G. nr. 941/2006 
 M. Of. nr. 652/28 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 617/2006   
 H.G. nr. 961/2006 
 M. Of. nr. 659/31 iul. 2006 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 978/2006 
 M. Of. nr. 672/4 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 94/2006   
 H.G. nr. 988/2006 
 M. Of. nr. 695/15 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 540/2000 
 - modifică H.G. nr. 905/2002   
 H.G. nr. 991/2006 
 M. Of. nr. 674/4 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 1266/2004   
 H.G. nr. 1002/2006 
 M. Of. nr. 691/11 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 49/2006   
 H.G. nr. 1009/2006 
 M. Of. nr. 700/16 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 1583/2005   
 H.G. nr. 1015/2006 
 M. Of. nr. 690/11 aug. 2006 - completează H.G. nr. 640/2005   
 H.G. nr. 1027/2006 
 M. Of. nr. 715/21 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 537/2001   
 H.G. nr. 1029/2006 
 M. Of. nr. 696/15 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 1133/2002   
 H.G. nr. 1036/2006 
 M. Of. nr. 710/18 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 2060/2004   
 H.G. nr. 1037/2006 
 M. Of. nr. 710/18 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 2060/2004   
 H.G. nr. 1038/2006 
 M. Of. nr. 710/18 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 2060/2004   
 H.G. nr. 1072/2006 
 M. Of. nr. 714/21 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 2060/2004   
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 H.G. nr. 1074/2006 
 M. Of. nr. 713/21 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 65/2003   
 H.G. nr. 1087/2006 
 M. Of. nr. 725/24 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 909/2000   
 H.G. nr. 1090/2006 
 M. Of. nr. 740/30 aug. 2006 - modifică H.G. nr. 74/1991 
 - modifică H.G. nr. 768/1991 
 - modifică H.G. nr. 405/1993   
 H.G. nr. 1133/2006 
 M. Of. nr. 765/7 sep. 2006 - modifică H.G. nr. 1061/2002   
 H.G. nr. 1176/2006 
 M. Of. nr. 773/12 sep. 2006 - modifică H.G. nr. 1016/2003   
 H.G. nr. 1211/2006 
 M. Of. nr. 797/21 sep. 2006 - modifică H.G. nr. 793/2005   
 H.G. nr. 1212/2006 
 M. Of. nr. 782/15 sep. 2006 - modifică H.G. nr. 200/2006   
 H.G. nr. 1223/2006 
 M. Of. nr. 782/15 sep. 2006 - modifică H.G. nr. 83/2005   
 H.G. nr. 1266/2006 
 M. Of. nr. 792/20 sep. 2006 - modifică H.G. nr. 1853/2005   
 H.G. nr. 1288/2006 
 M. Of. nr. 807/26 sep. 2006 - modifică H.G. nr. 785/2005   
 H.G. nr. 1293/2006 
 M. Of. nr. 807/26 sep. 2006 - modifică H.G. nr. 197/2006   
 H.G. nr. 1353/2006 
 M. Of. nr. 843/12 oct. 2006 - modifică H.G. nr. 81/2003   
 H.G. nr. 1357/2006 
 M. Of. nr. 839/11 oct. 2006 - modifică H.G. nr. 106/2002 
 - modifică H.G. nr. 1870/2005   
 H.G. nr. 1362/2006 
 M. Of. nr. 885/31 oct. 2006 - modifică H.G. nr. 1867/2005   
 H.G. nr. 1392/2006 
 M. Of. nr. 854/18 oct. 2006 - modifică H.G. nr. 625/1998   
 H.G. nr. 1393/2006 
 M. Of. nr. 858/19 oct. 2006 - modifică H.G. nr. 1197/2002   
 H.G. nr. 1498/2006 
 M. Of. nr. 878/27 oct. 2006 - modifică H.G. nr. 852/2006   
 H.G. nr. 1507/2006 
 M. Of. nr. 908/8 nov. 2006 - completează H.G. nr. 2333/2004   
 H.G. nr. 1529/2006 
 M. Of. nr. 926/15 nov. 2006 - modifică H.G. nr. 230/2003   
 H.G. nr. 1545/2006 
 M. Of. nr. 922/14 nov. 2006 - modifică H.G. nr. 486/2006   
 H.G. nr. 1553/2006 
 M. Of. nr. 916/10 nov. 2006 - modifică H.G. nr. 50/2006   
 H.G. nr. 1561/2006 
 M. Of. nr. 940/21 nov. 2006 - modifică H.G. nr. 626/1998   
 H.G. nr. 1580/2006 
 M. Of. nr. 918/13 nov. 2006 - modifică H.G. nr. 876/2005   
 H.G. nr. 1581/2006 
 M. Of. nr. 936/20 nov. 2006 - modifică H.G. nr. 1853/2005   
 H.G. nr. 1589/2006 
 M. Of. nr. 934/17 nov. 2006 - modifică H.G. nr. 1009/2004   
 H.G. nr. 1643/2006 
  M. Of. nr. 960/29 nov. 2006 - modifică H.G. nr. 149/2002 
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 H.G. nr. 1648/2006 
 M. Of. nr. 968/4 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 1490/2004   
 H.G. nr. 1649/2006 
 M. Of. nr. 1009/19 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 49/2006   
 H.G. nr. 1680/2006 
 M. Of. nr. 983/8 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 383/2006   
 H.G. nr. 1681/2006 
 M. Of. nr. 983/8 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 1096/2005   
 H.G. nr. 1691/2006 
 M. Of. nr. 987/11 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 1996/2004   
 H.G. nr. 1703/2006 
 M. Of. nr. 997/14 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 676/1998   
 H.G. nr. 1707/2006 
 M. Of. nr. 8/5 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 1412/2004   
 H.G. nr. 1726/2006 
 M. Of. nr. 995/13 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 197/2006   
 H.G. nr. 1728/2006 
 M. Of. nr. 996/14 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 49/2006   
 
 H.G. nr. 1737/2006 
 M. Of. nr. 995/13 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 602/2006   
 H.G. nr. 1791/2006 
 M. Of. nr. 1030/27 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 616/1998   
 H.G. nr. 1810/2006 
 M. Of. nr. 1041/28 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 811/2006   
 H.G. nr. 1813/2006 
 M. Of. nr. 14/9 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 973/2006   
 H.G. nr. 1835/2006 
 M. Of. nr. 1041/28 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 486/2006   
 H.G. nr. 1866/2006 
 M. Of. nr. 16/10 ian. 2007 - completează H.G. nr. 1059/2005   
 H.G. nr. 1869/2006 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 1016/2003 
 - modifică H.G. nr. 557/2006   
 H.G. nr. 1875/2006 
 M. Of. nr. 12/8 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 595/2000   
 H.G. nr. 1876/2006 
 M. Of. nr. 19/11 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 1301/2006   
 H.G. nr. 1881/2006 
 M. Of. nr. 17/10 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 460/2005   
 H.G. nr. 1901/2006 
 M. Of. nr. 1038/28 dec. 2006 - completează H.G. nr. 1205/2004 
 - modifică H.G. nr. 1268/2006   
 H.G. nr. 1902/2006 
 M. Of. nr. 1038/28 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 1853/2005   
 H.G. nr. 1904/2006 
 M. Of. nr. 1038/28 dec. 2006 - modifică H.G. nr. 568/2002   
 H.G. nr. 1919/2006 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 837/2004   

 2007 
 
 
 H.G. nr. 1/2007 
 M. Of. nr. 21/12 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 50/2006   
 H.G. nr. 7/2007 
 M. Of. nr. 60/25 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 1161/2006 
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 H.G. nr. 10/2007 
 M. Of. nr. 60/25 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 746/2005   
 H.G. nr. 19/2007 
 M. Of. nr. 44/19 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 203/1994   
 H.G. nr. 34/2007 
 M. Of. nr. 35/18 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 1811/2006   
 H.G. nr. 56/2007 
 M. Of. nr. 64/26 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 1391/2006   
 H.G. nr. 66/2007 
 M. Of. nr. 125/20 feb. 2007 - modifică H.G. nr. 1850/2005   
 H.G. nr. 68/2007 
 M. Of. nr. 64/26 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 69/2005   
 H.G. nr. 78/2007 
 M. Of. nr. 76/31 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 349/2006   
 H.G. nr. 79/2007 
 M. Of. nr. 76/31 ian. 2007 - modifică H.G. nr. 852/2006   
 H.G. nr. 98/2007 
 M. Of. nr. 95/7 feb. 2007 - modifică H.G. nr. 556/2001   
 H.G. nr. 100/2007 
 M. Of. nr. 95/7 feb. 2007 - modifică H.G. nr. 943/2001 
 
 
 H.G. nr. 122/2007 
 M. Of. nr. 107/13 feb. 2007 - modifică H.G. nr. 802/2005   
 H.G. nr. 142/2007 
 M. Of. nr. 122/19 feb. 2007 - modifică H.G. nr. 1644/2006   
 H.G. nr. 177/2007 
 M. Of. nr. 171/12 mar. 2007 - modifică H.G. nr. 759/2006   
 H.G. nr. 185/2007 
 M. Of. nr. 141/27 feb. 2007 - modifică H.G. nr. 1273/2002   
 H.G. nr. 210/2007 
 M. Of. nr. 187/19 mar. 2007 - completează H.G. nr. 173/2000 
 - modifică H.G. nr. 964/2000 
 - completează H.G. nr. 100/2002 
 - modifică H.G. nr. 188/2002 
 - completează H.G. nr. 201/2002 
 - completează H.G. nr. 202/2002 
 - completează H.G. nr. 856/2002 
 - completează H.G. nr. 124/2003 
 - completează H.G. nr. 543/2004 
 - completează H.G. nr. 349/2005 
 - completează H.G. nr. 351/2005   
 H.G. nr. 228/2007 
 M. Of. nr. 177/14 mar. 2007 - modifică H.G. nr. 322/1996   
 H.G. nr. 233/2007 
 M. Of. nr. 188/19 mar. 2007 - modifică H.G. nr. 1733/2006   
 H.G. nr. 237/2007 
 M. Of. nr. 184/16 mar. 2007 - modifică H.G. nr. 337/1993   
 H.G. nr. 252/2007 
 M. Of. nr. 193/21 mar. 2007 - modifică H.G. nr. 635/2004   
 H.G. nr. 276/2007 
 M. Of. nr. 212/28 mar. 2007 - modifică H.G. nr. 811/2006   
 H.G. nr. 278/2007 
 M. Of. nr. 213/29 mar. 2007 - modifică H.G. nr. 900/2005   
 H.G. nr. 283/2007 
 M. Of. nr. 205/27 mar. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 284/2007 
 M. Of. nr. 205/27 mar. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 312/2007 



 
M. Of. nr. 226/3 apr. 2007 - modifică H.G. nr. 806/2005 
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 H.G. nr. 313/2007 
 M. Of. nr. 223/2 apr. 2007 - modifică H.G. nr. 253/2003   
 H.G. nr. 317/2007 
 M. Of. nr. 232/4 apr. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 319/2007 
 M. Of. nr. 234/4 apr. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 325/2007 
 M. Of. nr. 240/6 apr. 2007 - modifică H.G. nr. 1849/2006   
 H.G. nr. 338/2007 
 M. Of. nr. 248/13 apr. 2007 - modifică H.G. nr. 852/2006   
 H.G. nr. 349/2007 
 M. Of. nr. 272/24 apr. 2007 - modifică H.G. nr. 1915/2006   
 H.G. nr. 350/2007 
 M. Of. nr. 272/24 apr. 2007 - modifică H.G. nr. 2075/2004   
 H.G. nr. 351/2007 
 M. Of. nr. 277/25 apr. 2007 - modifică H.G. nr. 592/2003   
 H.G. nr. 359/2007 
 M. Of. nr. 271/24 apr. 2007 - modifică H.G. nr. 1004/2002   
 H.G. nr. 370/2007 
 M. Of. nr. 280/26 apr. 2007 - modifică H.G. nr. 1016/2003 
 - modifică H.G. nr. 557/2006   
 H.G. nr. 382/2007 
 M. Of. nr. 282/27 apr. 2007 - modifică H.G. nr. 546/2005   
 H.G. nr. 397/2007 
 M. Of. nr. 312/10 mai 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 402/2007 
 M. Of. nr. 315/11 mai 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 407/2007 
 M. Of. nr. 319/14 mai 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 448/2007 
 M. Of. nr. 345/22 mai 2007 - modifică H.G. nr. 63/2002   
 H.G. nr. 455/2007 
 M. Of. nr. 345/22 mai 2007 - modifică H.G. nr. 152/2003   
 H.G. nr. 468/2007 
 M. Of. nr. 365/29 mai 2007 - completează H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 494/2007 
  M. Of. nr. 379/5 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 1061/2002 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 445/29 iun. 2007) - rectifică anexele nr. 1 şi 1A 

 H.G. nr. 496/2007 
 M. Of. nr. 381/6 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 837/2004   
 H.G. nr. 507/2007 
 M. Of. nr. 444/29 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 1583/2005   
 H.G. nr. 519/2007 
 M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 890/2003   
 H.G. nr. 520/2007 
 M. Of. nr. 380/5 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 284/2005   
 H.G. nr. 522/2007 
 M. Of. nr. 397/13 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 432/2004   
 H.G. nr. 539/2007 
 M. Of. nr. 428/27 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 437/2005   
 H.G. nr. 564/2007 
 M. Of. nr. 451/4 iul. 2007 - modifică H.G. nr. 1197/2002   
 H.G. nr. 587/2007 



 
M. Of. nr. 411/19 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 1281/2006 
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 H.G. nr. 588/2007 
 M. Of. nr. 413/20 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 635/2004   
 H.G. nr. 593/2007 
 M. Of. nr. 422/25 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 957/2005   
 H.G. nr. 601/2007 
 M. Of. nr. 470/12 iul. 2007 - modifică H.G. nr. 1875/2005 
 - modifică H.G. nr. 1876/2005 
 - modifică H.G. nr. 300/2006 
 - modifică H.G. nr. 493/2006   
 H.G. nr. 609/2007 
 M. Of. nr. 427/27 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 933/2004   
 H.G. nr. 614/2007 
  M. Of. nr. 421/25 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 383/2006 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 557/15 aug. 2007) - rectifică art. I 

 H.G. nr. 615/2007 
 M. Of. nr. 429/27 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 627/2007 
 M. Of. nr. 441/29 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 630/2007 
 M. Of. nr. 431/28 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 1665/2004   
 H.G. nr. 633/2007 
 M. Of. nr. 419/22 iun. 2007 - modifică H.G. nr. 289/2007   
 H.G. nr. 672/2007 
 M. Of. nr. 454/5 iul. 2007 - completează H.G. nr. 1882/2005   
 
 H.G. nr. 688/2007 
 M. Of. nr. 480/18 iul. 2007 - completează H.G. nr. 755/2005   
 H.G. nr. 696/2007 
 M. Of. nr. 494/24 iul. 2007 - modifică H.G. nr. 672/2006   
 H.G. nr. 697/2007 
 M. Of. nr. 485/19 iul. 2007 - completează H.G. nr. 660/2005   
 H.G. nr. 698/2007 
 M. Of. nr. 504/27 iul. 2007 - completează H.G. nr. 742/2005   
 H.G. nr. 699/2007 
 M. Of. nr. 488/20 iul. 2007 - completează H.G. nr. 1255/2004   
 H.G. nr. 705/2007 
 M. Of. nr. 470/12 iul. 2007 - modifică H.G. nr. 1413/2002   
 H.G. nr. 723/2007 
 M. Of. nr. 495/24 iul. 2007 - modifică H.G. nr. 1072/2003   
 H.G. nr. 725/2007 
 M. Of. nr. 465/11 iul. 2007 - modifică H.G. nr. 759/2006   
 H.G. nr. 729/2007 
 M. Of. nr. 497/25 iul. 2007 - modifică H.G. nr. 616/1997   
 H.G. nr. 730/2007 
 M. Of. nr. 474/16 iul. 2007 - modifică H.G. nr. 367/2007   
 H.G. nr. 757/2007 
 M. Of. nr. 517/1 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 760/2007 
 M. Of. nr. 492/23 iul. 2007 - modifică H.G. nr. 852/2006   
 H.G. nr. 772/2007 
 M. Of. nr. 509/30 iul. 2007 - modifică H.G. nr. 253/2003   
 H.G. nr. 789/2007 
 M. Of. nr. 522/2 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 203/2003   
 H.G. nr. 797/2007 
 M. Of. nr. 514/31 iul. 2007 - completează H.G. nr. 707/2006 
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 H.G. nr. 806/2007 
 M. Of. nr. 560/15 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 812/2007 
 M. Of. nr. 542/9 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 1546/2006   
 H.G. nr. 815/2007 
 M. Of. nr. 522/2 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 72/2000 
 - completează H.G. nr. 540/2000   
 H.G. nr. 836/2007 
 M. Of. nr. 560/15 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 88/2004   
 H.G. nr. 837/2007 
 M. Of. nr. 575/22 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 855/1998   
 H.G. nr. 859/2007 
 M. Of. nr. 535/7 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 201/2002 
 - completează H.G. nr. 490/2002   
 H.G. nr. 860/2007 
 M. Of. nr. 552/13 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 1365/2000   
 H.G. nr. 872/2007 
 M. Of. nr. 552/13 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 1794/2006   
 H.G. nr. 881/2007 
 M. Of. nr. 553/14 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 898/2007 
 M. Of. nr. 597/29 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 811/2006   
 H.G. nr. 911/2007 
 M. Of. nr. 574/22 aug. 2007 - completează H.G. nr. 745/2005   
 H.G. nr. 916/2007 
 M. Of. nr. 571/21 aug. 2007 - completează H.G. nr. 844/2002   
 H.G. nr. 929/2007 
 M. Of. nr. 575/22 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 798/2003   
 H.G. nr. 938/2007 
 M. Of. nr. 584/24 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 786/2007   
 H.G. nr. 946/2007 
 M. Of. nr. 627/12 sep. 2007 - modifică H.G. nr. 88/2006 
 - modifică H.G. nr. 707/2006   
 H.G. nr. 951/2007 
 M. Of. nr. 600/30 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 962/2007 
 M. Of. nr. 628/13 sep. 2007 - modifică H.G. nr. 1055/2001 
 - modifică H.G. nr. 26/2002 
 - completează H.G. nr. 134/2002 
 - modifică H.G. nr. 396/2003 
 - modifică H.G. nr. 454/2003 
 - modifică H.G. nr. 453/2003 
 - modifică H.G. nr. 457/2003 
 - modifică H.G. nr. 439/2003 
 - modifică H.G. nr. 497/2003 
 - modifică H.G. nr. 617/2003 
 - modifică H.G. nr. 941/2003 
 - modifică H.G. nr. 1039/2003 
 - modifică H.G. nr. 584/2004 
 - modifică H.G. nr. 1009/2004 
 - modifică H.G. nr. 574/2005 
 - modifică H.G. nr. 264/2006   
 H.G. nr. 974/2007 
 M. Of. nr. 605/3 sep. 2007 - modifică H.G. nr. 437/2005   
 H.G. nr. 975/2007 
 M. Of. nr. 598/30 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 173/2000   
 H.G. nr. 980/2007 
 M. Of. nr. 669/1 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 989/2007 
 M. Of. nr. 597/29 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 1407/2004   
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 H.G. nr. 991/2007 
 M. Of. nr. 602/31 aug. 2007 - modifică H.G. nr. 126/2007   
 H.G. nr. 1044/2007 
 M. Of. nr. 817/30 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1045/2007 
 M. Of. nr. 639/19 sep. 2007 - modifică H.G. nr. 957/2005   
 H.G. nr. 1049/2007 
 M. Of. nr. 619/7 sep. 2007 - modifică H.G. nr. 129/2007 
 - modifică H.G. nr. 130/2007 
 - modifică H.G. nr. 132/2007   
 H.G. nr. 1068/2007 
 M. Of. nr. 651/24 sep. 2007 - modifică H.G. nr. 361/2005   
 H.G. nr. 1095/2007 
 M. Of. nr. 640/19 sep. 2007 - modifică H.G. nr. 1488/2004   
 H.G. nr. 1096/2007 
 M. Of. nr. 640/19 sep. 2007 - modifică H.G. nr. 574/2006   
 H.G. nr. 1118/2007 
 M. Of. nr. 647/21 sep. 2007 - modifică H.G. nr. 463/2007   
 H.G. nr. 1123/2007 
 M. Of. nr. 658/26 sep. 2007 - completează H.G. nr. 742/2005 
 - completează H.G. nr. 689/2007   
 H.G. nr. 1127/2007 
 M. Of. nr. 657/26 sep. 2007 - completează H.G. nr. 1733/2006   
 H.G. nr. 1135/2007 
 M. Of. nr. 662/27 sep. 2007 - modifică H.G. nr. 563/2007   
 H.G. nr. 1142/2007 
  M. Of. nr. 654/25 sep. 2007 - modifică H.G. nr. 60/2005 

 Modificări: 
 - H.G. nr. 408/2008  (M. Of. nr. 319/23 apr. 2008) - modifică anexa nr.2 
 
 

- H.G. nr. 265/2009  (M. Of. nr. 156/12 mar. 2009) - modifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1160/2007 
 M. Of. nr. 674/3 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1172/2007 
 M. Of. nr. 679/5 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 934/2005   
 H.G. nr. 1181/2007 
 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 60/2005   
 H.G. nr. 1187/2007 
 M. Of. nr. 688/10 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 709/2005   
 H.G. nr. 1202/2007 
 M. Of. nr. 686/9 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 636/2007   
 H.G. nr. 1203/2007 
 M. Of. nr. 693/12 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 112/2007   
 H.G. nr. 1207/2007 
 M. Of. nr. 695/12 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 620/1998   
 H.G. nr. 1212/2007 
 M. Of. nr. 697/16 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 615/2002   
 H.G. nr. 1221/2007 
 M. Of. nr. 709/19 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 1255/2004 
 - modifică H.G. nr. 742/2005 
  - modifică H.G. nr. 689/2007 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 191/12 mar. 2008) 

 H.G. nr. 1229/2007 
 M. Of. nr. 699/17 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1242/2007 
 M. Of. nr. 697/16 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 860/2004   
 H.G. nr. 1251/2007 
 M. Of. nr. 707/19 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 74/1991   
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 H.G. nr. 1255/2007 
 M. Of. nr. 709/19 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 126/2007   
 H.G. nr. 1257/2007 
 M. Of. nr. 707/19 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 1469/2002   
 H.G. nr. 1258/2007 
 M. Of. nr. 731/29 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 671/2001 
 - modifică H.G. nr. 1039/2003 
 - completează H.G. nr. 1252/2005 
 - modifică H.G. nr. 1871/2005 
 - modifică H.G. nr. 86/2006 
 - modifică H.G. nr. 456/2006 
 - modifică H.G. nr. 736/2006   
 H.G. nr. 1264/2007 
 M. Of. nr. 726/26 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1272/2007 
 M. Of. nr. 730/29 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 706/1994 
 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1276/2007 
 M. Of. nr. 719/24 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1277/2007 
 M. Of. nr. 728/26 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 753/1998   
 H.G. nr. 1286/2007 
 M. Of. nr. 719/24 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 129/2007   
 H.G. nr. 1290/2007 
 M. Of. nr. 734/30 oct. 2007 - modifică H.G. nr. 557/2006   
 H.G. nr. 1292/2007 
 M. Of. nr. 732/30 oct. 2007 - completează H.G. nr. 977/2003   
 H.G. nr. 1303/2007 
 M. Of. nr. 739/31 oct. 2007 - completează H.G. nr. 273/1994   
 H.G. nr. 1304/2007 
 M. Of. nr. 739/31 oct. 2007 - completează H.G. nr. 687/1997   
 H.G. nr. 1311/2007 
 M. Of. nr. 752/6 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 681/2001    
 H.G. nr. 1317/2007 
 M. Of. nr. 751/6 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 943/2001 
 - modifică H.G. nr. 882/2006 
 - modifică H.G. nr. 416/2007 
 - modifică H.G. nr. 895/2007   
 H.G. nr. 1321/2007 
 M. Of. nr. 742/1 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 186/2007   
 H.G. nr. 1323/2007 
 M. Of. nr. 749/5 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 837/2004   
 H.G. nr. 1331/2007 
 M. Of. nr. 745/2 nov. 2007 - completează H.G. nr. 1305/2003   
 H.G. nr. 1332/2007 
 M. Of. nr. 752/6 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 60/2005   
 H.G. nr. 1336/2007 
 M. Of. nr. 755/7 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 492/2004   
 H.G. nr. 1359/2007 
 M. Of. nr. 775/15 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 197/2006   
 H.G. nr. 1362/2007 
 M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 - completează H.G. nr. 1347/2007   
 H.G. nr. 1364/2007 
 M. Of. nr. 776/15 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 811/2006   
 H.G. nr. 1373/2007 
 M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1374/2007 
  M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006 
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 H.G. nr. 1375/2007 
 M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1376/2007 
 M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 - modifică L. nr. 174/2006   
 H.G. nr. 1382/2007 
 M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 116/2007   
 H.G. nr. 1396/2007 
 M. Of. nr. 796/22 nov. 2007 - modifică H.G. nr. 794/1997   
 H.G. nr. 1437/2007 
 M. Of. nr. 845/10 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1441/2007 
 M. Of. nr. 839/7 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1451/2007 
 M. Of. nr. 842/8 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 1411/2004   
 H.G. nr. 1452/2007 
 M. Of. nr. 841/8 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1464/2007 
 M. Of. nr. 844/10 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 292/2007   
 H.G. nr. 1471/2007 
 M. Of. nr. 852/12 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 1320/2007   
 H.G. nr. 1479/2007 
 M. Of. nr. 854/12 dec. 2007 - completează H.G. nr. 1097/2007   
 H.G. nr. 1483/2007 
 M. Of. nr. 859/17 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 1211/2001   
 H.G. nr. 1487/2007 
 M. Of. nr. 858/13 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 284/2005   
 H.G. nr. 1488/2007 
 M. Of. nr. 859/17 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 831/2007   
 H.G. nr. 1489/2007 
 M. Of. nr. 852/12 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1499/2007 
 M. Of. nr. 860/17 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 1002/2003 
   
 H.G. nr. 1501/2007 
 M. Of. nr. 881/21 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 47/2004   
 H.G. nr. 1505/2007 
 M. Of. nr. 857/13 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 1016/2003 
 - modifică H.G. nr. 557/2006   
 H.G. nr. 1509/2007 
 M. Of. nr. 862/17 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 985/2007   
 H.G. nr. 1516/2007 
 M. Of. nr. 880/21 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1519/2007 
 M. Of. nr. 872/20 dec. 2007 - completează H.G. nr. 948/2007   
 H.G. nr. 1528/2007 
 M. Of. nr. 868/19 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 367/2002 
 - modifică H.G. nr. 459/2005 
 - modifică H.G. nr. 368/2007 
 - modifică H.G. nr. 1224/2007   
 H.G. nr. 1529/2007 
 M. Of. nr. 874/20 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 106/2002   
 H.G. nr. 1541/2007 
 M. Of. nr. 876/20 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 835/2007   
 H.G. nr. 1550/2007 
 M. Of. nr. 884/21 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 209/2007   
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 H.G. nr. 1571/2007 
 M. Of. nr. 883/21 dec. 2007 - modifică H.G. nr. 636/2007   
 H.G. nr. 1580/2007 
 M. Of. nr. 8/7 ian. 2008 - completează H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 1581/2007 
 M. Of. nr. 22/11 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 1481/2005   
 H.G. nr. 1584/2007 
 M. Of. nr. 10/7 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 693/1991   
 H.G. nr. 1586/2007 
 M. Of. nr. 18/10 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 972/2006   

 2008 
 
 
 H.G. nr. 11/2008 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2008 - modifică L. nr. 416/2001 
 - precedat de H.G. nr. 5/2007 
 (Abrogare odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022 prin L. nr. 196/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016 - SE) 

 Modificări: 
 - H.G. nr. 1664/2008  (M. Of. nr. 847/16 dec. 2008) 

 Abrogare 
 - L. nr. 196/2016  (M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) - odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2018 

 Modificări: 
 

- O.U.G. nr. 96/2018  (M. Of. nr. 963/14 nov. 2018) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2021 
- O.U.G. nr. 82/2017  (M. Of. nr. 902/16 nov. 2017) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019 

 
- L. nr. 226/2021  (M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) - abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 oct. 2022  

 
 H.G. nr. 27/2008 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 337/1993   
 H.G. nr. 30/2008 
 M. Of. nr. 40/17 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 984/2005   
 H.G. nr. 31/2008 
 M. Of. nr. 33/16 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 1000/2006   
 H.G. nr. 36/2008 
 M. Of. nr. 50/22 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 1768/2005   
 H.G. nr. 37/2008 
 M. Of. nr. 45/21 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 355/2007   
 H.G. nr. 57/2008 
 M. Of. nr. 70/30 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 1120/2006   
 H.G. nr. 67/2008 
 M. Of. nr. 61/25 ian. 2008 - modifică D.-L. nr. 118/1990 
 - modifică L. nr. 49/1991 
 - modifică L. nr. 44/1994 
 - modifică L. nr. 49/1999    
 H.G. nr. 68/2008 
 M. Of. nr. 61/25 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 837/2004   
 H.G. nr. 74/2008 
 M. Of. nr. 63/28 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 34/1999   
 H.G. nr. 79/2008 
 M. Of. nr. 65/28 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 860/2004   
 H.G. nr. 83/2008 
 M. Of. nr. 100/8 feb. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 84/2008 
 M. Of. nr. 71/30 ian. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 97/2008 
 M. Of. nr. 81/1 feb. 2008 - completează H.G. nr. 1412/2007   
 H.G. nr. 98/2008 
 M. Of. nr. 90/5 feb. 2008 - completează H.G. nr. 1124/2007   
 H.G. nr. 99/2008 
 M. Of. nr. 90/5 feb. 2008 - completează H.G. nr. 686/2007   
 H.G. nr. 107/2008 
 M. Of. nr. 87/4 feb. 2008 - modifică H.G. nr. 834/1991 
 - modifică Criterii nr. 2665/1C/311/1992 
 - modifică H.G. nr. 500/1994 
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 H.G. nr. 108/2008 
 M. Of. nr. 85/1 feb. 2008 - modifică H.G. nr. 20/2004   
 H.G. nr. 123/2008 
 M. Of. nr. 112/12 feb. 2008 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 128/2008 
 M. Of. nr. 112/12 feb. 2008 - modifică H.G. nr. 1095/2005   
 H.G. nr. 136/2008 
 M. Of. nr. 111/12 feb. 2008 - modifică H.G. nr. 1294/2001   
 H.G. nr. 145/2008 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2008 - modifică H.G. nr. 9/2007   
 H.G. nr. 149/2008 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2008 - modifică H.G. nr. 174/2002   
 H.G. nr. 153/2008 
 M. Of. nr. 127/19 feb. 2008 - modifică H.G. nr. 1420/2003   
 H.G. nr. 155/2008 
 M. Of. nr. 125/18 feb. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 164/2008 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2008 - modifică H.G. nr. 800/2004   
 H.G. nr. 165/2008 
 M. Of. nr. 178/7 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 191/2008 
 M. Of. nr. 183/10 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 719/2005 
 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 197/2008 
 M. Of. nr. 210/19 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 1400/2007   
 H.G. nr. 201/2008 
 M. Of. nr. 170/5 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 727/2005   
 H.G. nr. 212/2008 
 M. Of. nr. 168/5 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 639/2007   
 H.G. nr. 217/2008 
 M. Of. nr. 212/19 mar. 2008 - completează H.G. nr. 437/2005   
 H.G. nr. 238/2008 
 M. Of. nr. 193/13 mar. 2008 - completează H.G. nr. 1733/2006   
 H.G. nr. 242/2008 
 M. Of. nr. 206/18 mar. 2008 - completează H.G. nr. 948/2007   
 H.G. nr. 244/2008 
 M. Of. nr. 195/13 mar. 2008 - completează H.G. nr. 1546/2006 
 - completează H.G. nr. 865/2007   
 H.G. nr. 245/2008 
 M. Of. nr. 206/18 mar. 2008 - completează H.G. nr. 1255/2004 
 - modifică H.G. nr. 742/2005 
 - modifică H.G. nr. 689/2007   
 H.G. nr. 247/2008 
 M. Of. nr. 212/19 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 281/2006   
 H.G. nr. 248/2008 
 M. Of. nr. 218/21 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 1424/2007   
 H.G. nr. 282/2008 
 M. Of. nr. 206/18 mar. 2008 - completează L. nr. 339/2005   
 H.G. nr. 284/2008 
 M. Of. nr. 199/14 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 55/2008   
 H.G. nr. 287/2008 
 M. Of. nr. 212/19 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 127/2002   
 H.G. nr. 305/2008 
 M. Of. nr. 228/25 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 803/2001   
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 H.G. nr. 307/2008 
 M. Of. nr. 228/25 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 230/2006   
 H.G. nr. 314/2008 
 M. Of. nr. 230/25 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 706/1994   
 H.G. nr. 316/2008 
 M. Of. nr. 240/27 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 319/2008 
 M. Of. nr. 221/21 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 264/2008 
 - modifică H.G. nr. 265/2008 
 - completează H.G. nr. 268/2008 
 - modifică H.G. nr. 271/2008   
 H.G. nr. 320/2008 
 M. Of. nr. 220/21 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 272/2008   
 H.G. nr. 321/2008 
 M. Of. nr. 240/27 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 187/2000 
 - modifică H.G. nr. 947/2000 
 - modifică H.G. nr. 237/2001 
 - modifică H.G. nr. 1328/2001 
 - modifică H.G. nr. 348/2004   
 H.G. nr. 345/2008 
 M. Of. nr. 258/2 apr. 2008 - modifică H.G. nr. 22/2004   
 H.G. nr. 346/2008 
 M. Of. nr. 242/28 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 141/2007   
 H.G. nr. 347/2008 
  M. Of. nr. 244/28 mar. 2008 - modifică H.G. nr. 590/2006 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1226/2008  (M. Of. nr. 689/9 oct. 2008) - modifică art. unic pct. 14 lit. a) 

 H.G. nr. 363/2008 
 M. Of. nr. 270/7 apr. 2008 - completează H.G. nr. 687/1997   
 H.G. nr. 365/2008 
 M. Of. nr. 279/10 apr. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 377/2008 
 M. Of. nr. 284/11 apr. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 380/2008 
 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 394/2008 
 M. Of. nr. 297/16 apr. 2008 - modifică H.G. nr. 156/1993   
 H.G. nr. 422/2008 
 M. Of. nr. 307/18 apr. 2008 - completează H.G. nr. 270/2008   
 H.G. nr. 427/2008 
 M. Of. nr. 331/25 apr. 2008 - completează H.G. nr. 1518/2007   
 H.G. nr. 428/2008 
 M. Of. nr. 331/25 apr. 2008 - completează H.G. nr. 681/2007   
 H.G. nr. 431/2008 
 M. Of. nr. 372/15 mai 2008 - modifică H.G. nr. 1197/2002   
 H.G. nr. 448/2008 
 M. Of. nr. 323/24 apr. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 449/2008 
 M. Of. nr. 352/7 mai 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 453/2008 
 M. Of. nr. 330/25 apr. 2008 - modifică H.G. nr. 602/2006   
 H.G. nr. 456/2008 
 M. Of. nr. 343/5 mai 2008 - completează H.G. nr. 565/2007   
 H.G. nr. 476/2008 
 M. Of. nr. 361/12 mai 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 491/2008 
 M. Of. nr. 385/21 mai 2008 - modifică H.G. nr. 759/2007   
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 H.G. nr. 492/2008 
 M. Of. nr. 382/20 mai 2008 - modifică H.G. nr. 871/2007   
 H.G. nr. 496/2008 
 M. Of. nr. 382/20 mai 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 497/2008 
 M. Of. nr. 382/20 mai 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 511/2008 
 M. Of. nr. 392/23 mai 2008 - modifică H.G. nr. 323/2008   
 H.G. nr. 513/2008 
 M. Of. nr. 394/26 mai 2008 - modifică H.G. nr. 1424/2007   
 H.G. nr. 516/2008 
  M. Of. nr. 428/6 iun. 2008 - completează H.G. nr. 540/2000 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 596/11 aug. 2008) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 521/2008 
 M. Of. nr. 391/23 mai 2008 - modifică H.G. nr. 266/2008   
 H.G. nr. 537/2008 
 M. Of. nr. 401/28 mai 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 550/2008 
 M. Of. nr. 437/11 iun. 2008 - modifică H.G. nr. 293/2008   
 H.G. nr. 571/2008 
 M. Of. nr. 410/2 iun. 2008 - modifică H.G. nr. 1016/2003 
 - modifică H.G. nr. 557/2006   
 H.G. nr. 586/2008 
 M. Of. nr. 431/9 iun. 2008 - modifică H.G. nr. 641/2007   
 H.G. nr. 589/2008 
 M. Of. nr. 428/6 iun. 2008 - modifică H.G. nr. 1229/2005   
 H.G. nr. 598/2008 
 M. Of. nr. 439/11 iun. 2008 - completează H.G. nr. 1798/2006   
 H.G. nr. 630/2008 
 M. Of. nr. 454/18 iun. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 633/2008 
  M. Of. nr. 453/18 iun. 2008 - modifică H.G. nr. 60/2005 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 265/2009  (M. Of. nr. 156/12 mar. 2009) - abrogă art. II, III şi anexa 

 H.G. nr. 648/2008 
 M. Of. nr. 468/24 iun. 2008 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 651/2008 
 M. Of. nr. 468/24 iun. 2008 - modifică H.G. nr. 1882/2005   
 H.G. nr. 657/2008 
 M. Of. nr. 465/23 iun. 2008 - modifică H.G. nr. 798/2003   
 H.G. nr. 660/2008 
 M. Of. nr. 471/26 iun. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006 
 
 
 H.G. nr. 667/2008 
 M. Of. nr. 492/1 iul. 2008 - completează H.G. nr. 1124/2007   
 H.G. nr. 687/2008 
 M. Of. nr. 493/2 iul. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 688/2008 
 M. Of. nr. 493/2 iul. 2008 - modifică H.G. nr. 876/2005   
 H.G. nr. 692/2008 
 M. Of. nr. 503/3 iul. 2008 - completează H.G. nr. 830/2007   
 H.G. nr. 693/2008 
 M. Of. nr. 515/9 iul. 2008 - completează H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 695/2008 
 M. Of. nr. 507/7 iul. 2008 - completează H.G. nr. 1733/2006   
 H.G. nr. 705/2008 



 
M. Of. nr. 521/10 iul. 2008 - modifică H.G. nr. 475/2007 
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 H.G. nr. 725/2008 
 M. Of. nr. 527/14 iul. 2008 - modifică H.G. nr. 266/2008   
 H.G. nr. 727/2008 
 M. Of. nr. 616/21 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 732/2008 
 M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 - modifică H.G. nr. 224/2008   
 H.G. nr. 743/2008 
 M. Of. nr. 531/15 iul. 2008 - modifică H.G. nr. 197/2006   
 H.G. nr. 751/2008 
 M. Of. nr. 589/6 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 106/2002   
 H.G. nr. 754/2008 
 M. Of. nr. 539/17 iul. 2008 - modifică H.G. nr. 170/2008   
 H.G. nr. 756/2008 
 M. Of. nr. 547/21 iul. 2008 - completează H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 758/2008 
 M. Of. nr. 552/22 iul. 2008 - completează H.G. nr. 22/2004   
 H.G. nr. 785/2008 
 M. Of. nr. 555/23 iul. 2008 - modifică H.G. nr. 9/2007   
 H.G. nr. 787/2008 
 M. Of. nr. 602/12 aug. 2008 - completează H.G. nr. 341/2007 
 - completează H.G. nr. 1344/2007 
 - modifică H.G. nr. 611/2008   
 H.G. nr. 798/2008 
 M. Of. nr. 591/6 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 1255/2004   
 H.G. nr. 820/2008 
 M. Of. nr. 614/20 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 803/2005 
 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 824/2008 
 M. Of. nr. 609/18 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 409/2008   
 H.G. nr. 828/2008 
 M. Of. nr. 612/19 aug. 2008 - completează H.G. nr. 948/2007   
 H.G. nr. 829/2008 
 M. Of. nr. 607/15 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 277/2008   
 H.G. nr. 832/2008 
 M. Of. nr. 607/15 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 1/2006   
 H.G. nr. 839/2008 
 M. Of. nr. 608/15 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 801/2008   
 H.G. nr. 851/2008 
 M. Of. nr. 616/21 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 1564/2003   
 H.G. nr. 866/2008 
 M. Of. nr. 635/3 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 844/2002   
 H.G. nr. 875/2008 
 M. Of. nr. 624/27 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 837/2004   
 H.G. nr. 888/2008 
 M. Of. nr. 619/25 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 437/2005   
 H.G. nr. 889/2008 
 M. Of. nr. 623/27 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 893/2008 
 M. Of. nr. 640/5 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 521/1997   
 H.G. nr. 896/2008 
 M. Of. nr. 627/28 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 445/2002   
 H.G. nr. 901/2008 
 M. Of. nr. 635/3 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 437/1995   
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 H.G. nr. 913/2008 
 M. Of. nr. 626/28 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 957/2008 
 M. Of. nr. 629/29 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 1553/2004   
 H.G. nr. 958/2008 
 M. Of. nr. 630/29 aug. 2008 - modifică H.G. nr. 1424/2007   
 H.G. nr. 970/2008 
 M. Of. nr. 632/1 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1518/2007   
 H.G. nr. 991/2008 
 M. Of. nr. 640/5 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1005/2008 
 M. Of. nr. 641/8 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1488/2004   
 H.G. nr. 1007/2008 
 M. Of. nr. 641/8 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1303/1996   
 H.G. nr. 1019/2008 
 M. Of. nr. 678/2 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1022/2008 
 M. Of. nr. 649/12 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1023/2008 
 M. Of. nr. 647/11 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1034/2008 
 M. Of. nr. 645/10 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1037/2008 
 M. Of. nr. 650/12 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 293/2008   
 H.G. nr. 1039/2008 
 M. Of. nr. 650/12 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 801/2008   
 H.G. nr. 1077/2008 
 M. Of. nr. 653/16 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1079/2008 
 M. Of. nr. 657/18 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1081/2008 
 M. Of. nr. 658/18 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1085/2008 
 M. Of. nr. 667/25 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 563/2007   
 H.G. nr. 1096/2008 
 M. Of. nr. 701/15 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 522/1998 
 - modifică H.G. nr. 521/1998 
 - modifică H.G. nr. 523/1998 
 - modifică H.G. nr. 524/1998   
 H.G. nr. 1097/2008 
 M. Of. nr. 665/24 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1275/2000   
 H.G. nr. 1108/2008 
 M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 - completează H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1109/2008 
 M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 - completează H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1113/2008 
 M. Of. nr. 670/29 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1211/2001   
 H.G. nr. 1127/2008 
 M. Of. nr. 672/30 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 895/2007   
 H.G. nr. 1131/2008 
 M. Of. nr. 671/29 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 1424/2007   
 H.G. nr. 1149/2008 
 M. Of. nr. 719/23 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 998/2008   
 H.G. nr. 1154/2008 
  M. Of. nr. 683/6 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 277/2008 
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 H.G. nr. 1173/2008 
 M. Of. nr. 677/2 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 611/2008   
 H.G. nr. 1184/2008 
 M. Of. nr. 674/30 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 802/2005   
 H.G. nr. 1185/2008 
 M. Of. nr. 679/2 oct. 2008 - completează H.G. nr. 743/2005   
 H.G. nr. 1193/2008 
 M. Of. nr. 675/1 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 634/2008   
 H.G. nr. 1213/2008 
 M. Of. nr. 684/7 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1217/2008 
 M. Of. nr. 686/8 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 1153/2001   
 H.G. nr. 1220/2008 
 M. Of. nr. 684/7 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 1016/2004   
 H.G. nr. 1226/2008 
 M. Of. nr. 689/9 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 590/2006 
 - modifică H.G. nr. 347/2008   
 H.G. nr. 1231/2008 
 M. Of. nr. 691/10 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 766/1997   
 H.G. nr. 1249/2008 
 M. Of. nr. 699/14 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 1490/2004   
 H.G. nr. 1253/2008 
 M. Of. nr. 728/28 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1268/2008 
 M. Of. nr. 700/15 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 1344/2007   
 H.G. nr. 1284/2008 
 M. Of. nr. 722/24 oct. 2008 - completează H.G. nr. 224/2008   
 H.G. nr. 1301/2008 
 M. Of. nr. 713/21 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1303/2008 
 M. Of. nr. 713/21 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 1610/2006   
 H.G. nr. 1306/2008 
 M. Of. nr. 714/21 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 540/2000   
 H.G. nr. 1317/2008 
 M. Of. nr. 720/23 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 957/2005   
 H.G. nr. 1329/2008 
 M. Of. nr. 719/23 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 984/2008   
 H.G. nr. 1334/2008 
 M. Of. nr. 769/17 nov. 2008 - completează H.G. nr. 1255/2004 
 - completează H.G. nr. 742/2005 
 - completează H.G. nr. 689/2007   
 H.G. nr. 1335/2008 
 M. Of. nr. 737/30 oct. 2008 - completează H.G. nr. 1549/2004   
 H.G. nr. 1336/2008 
 M. Of. nr. 737/30 oct. 2008 - completează H.G. nr. 683/2007   
 H.G. nr. 1342/2008 
 M. Of. nr. 723/24 oct. 2008 - modifică H.G. nr. 620/1998 
 - modifică H.G. nr. 2203/2004 
 - modifică H.G. nr. 2205/2004 
 - modifică H.G. nr. 27/2006 
 - modifică H.G. nr. 35/2006 
 - modifică H.G. nr. 1881/2005 
 - modifică H.G. nr. 853/2006 
 - modifică H.G. nr. 1460/2006 
 - modifică H.G. nr. 1411/2007 
 - modifică H.G. nr. 131/2008 
 - modifică H.G. nr. 250/2008 
  - modifică H.G. nr. 249/2008 

 Modificări: 
 - H.G. nr. 1301/2010  (M. Of. nr. 25/11 ian. 2011) - abrogă art. V pct. 7 
 - H.G. nr. 306/2018  (M. Of. nr. 428/21 mai 2018) - abrogă art. I pct. 1-8, 10 și 11, art. II 
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 H.G. nr. 1354/2008 
 M. Of. nr. 749/6 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1355/2008 
 M. Of. nr. 745/4 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1356/2008 
 M. Of. nr. 755/10 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1357/2008 
 M. Of. nr. 756/10 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1378/2008 
 M. Of. nr. 748/5 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1382/2008 
 M. Of. nr. 748/5 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 617/2008   
 H.G. nr. 1383/2008 
 M. Of. nr. 761/11 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 764/2007   
 H.G. nr. 1388/2008 
 M. Of. nr. 761/11 nov. 2008 - completează H.G. nr. 232/2008   
 H.G. nr. 1392/2008 
 M. Of. nr. 761/11 nov. 2008 - completează H.G. nr. 566/2006   
 H.G. nr. 1407/2008 
 M. Of. nr. 771/17 nov. 2008 - modifică L. nr. 64/2008   
 H.G. nr. 1413/2008 
 M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 1768/2005   
 H.G. nr. 1424/2008 
 M. Of. nr. 793/26 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 984/2008   
 H.G. nr. 1449/2008 
 M. Of. nr. 775/19 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 293/2008   
 H.G. nr. 1453/2008 
 M. Of. nr. 783/24 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 788/2007   
 H.G. nr. 1454/2008 
 M. Of. nr. 783/24 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 1009/2004   
 H.G. nr. 1458/2008 
 M. Of. nr. 785/24 nov. 2008 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 1495/2008 
 M. Of. nr. 848/17 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 81/1999   
 H.G. nr. 1496/2008 
 M. Of. nr. 852/18 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 2139/2004   
 H.G. nr. 1512/2008 
 M. Of. nr. 813/4 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 1418/2006   
 H.G. nr. 1513/2008 
 M. Of. nr. 813/4 dec. 2008 - completează H.G. nr. 998/2008   
 H.G. nr. 1543/2008 
 M. Of. nr. 814/4 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1551/2008 
 M. Of. nr. 814/4 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 1522/2006   
 H.G. nr. 1557/2008 
 M. Of. nr. 814/4 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 943/2001 
 
 
 H.G. nr. 1559/2008 
 M. Of. nr. 809/3 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 1610/2006   
 H.G. nr. 1566/2008 
 M. Of. nr. 842/15 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 1016/2003 
 - modifică H.G. nr. 557/2006 
 - modifică H.G. nr. 1251/2006   
 H.G. nr. 1604/2008 
 M. Of. nr. 842/15 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 1230/2008   
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 H.G. nr. 1617/2008 
 M. Of. nr. 843/15 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 1070/1999   
 H.G. nr. 1621/2008 
 M. Of. nr. 889/29 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 367/2002 
 - modifică H.G. nr. 368/2007   
 H.G. nr. 1648/2008 
 M. Of. nr. 856/19 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 227/2008   
 H.G. nr. 1660/2008 
 M. Of. nr. 843/15 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 570/2008   
 H.G. nr. 1669/2008 
 M. Of. nr. 858/19 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 731/2007   
 H.G. nr. 1670/2008 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 1289/2008   
 H.G. nr. 1682/2008 
 M. Of. nr. 872/23 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 1025/2006   
 H.G. nr. 1687/2008 
 M. Of. nr. 875/23 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 711/2001   
 H.G. nr. 1691/2008 
 M. Of. nr. 888/29 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 530/2001   
 H.G. nr. 1716/2008 
 M. Of. nr. 8/6 ian. 2009 - modifică H.G. nr. 1567/2008   

 2009 
 
 
 H.G. nr. 3/2009 
 M. Of. nr. 30/15 ian. 2009 - modifică H.G. nr. 416/2007   
 H.G. nr. 5/2009 
 M. Of. nr. 63/3 feb. 2009 - modifică H.G. nr. 595/2008   
 H.G. nr. 7/2009 
 M. Of. nr. 36/20 ian. 2009 - modifică H.G. nr. 1153/2008   
 H.G. nr. 22/2009 
 M. Of. nr. 40/22 ian. 2009 - modifică H.G. nr. 832/2007   
 H.G. nr. 23/2009 
 M. Of. nr. 40/22 ian. 2009 - modifică H.G. nr. 341/2007   
 H.G. nr. 50/2009 
 M. Of. nr. 63/3 feb. 2009 - modifică H.G. nr. 144/2008   
 H.G. nr. 100/2009 
 M. Of. nr. 110/24 feb. 2009 - modifică H.G. nr. 1230/2008   
 H.G. nr. 101/2009 
 M. Of. nr. 127/2 mar. 2009 - modifică H.G. nr. 1211/2001   
 H.G. nr. 102/2009 
 M. Of. nr. 103/19 feb. 2009 - modifică H.G. nr. 926/2008   
 H.G. nr. 107/2009 
 M. Of. nr. 114/25 feb. 2009 - modifică H.G. nr. 563/2007   
 H.G. nr. 1.227/2009 
 M. Of. nr. 705/20 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 181/2009 
 M. Of. nr. 142/9 mar. 2009 - completează H.G. nr. 1546/2006 
 - completează H.G. nr. 865/2007 
 - completează H.G. nr. 425/2008   
 H.G. nr. 182/2009 
  M. Of. nr. 130/3 mar. 2009 - completează H.G. nr. 686/2007 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 183/24 mar. 2009) - rectifică art. III 

 H.G. nr. 185/2009 
 M. Of. nr. 123/27 feb. 2009 - modifică H.G. nr. 322/2008   
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 H.G. nr. 188/2009 
 M. Of. nr. 123/27 feb. 2009 - completează H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 190/2009 
 M. Of. nr. 141/6 mar. 2009 - completează H.G. nr. 1255/2004 
 - completează H.G. nr. 742/2005   
 H.G. nr. 193/2009 
 M. Of. nr. 145/9 mar. 2009 - modifică H.G. nr. 1661/2008   
 H.G. nr. 230/2009 
 M. Of. nr. 189/26 mar. 2009 - completează H.G. nr. 437/2005   
 H.G. nr. 265/2009 
 M. Of. nr. 156/12 mar. 2009 - modifică H.G. nr. 793/2007 
 - modifică H.G. nr. 937/2007 
 - modifică H.G. nr. 1142/2007 
 - modifică H.G. nr. 633/2008   
 H.G. nr. 266/2009 
 M. Of. nr. 156/12 mar. 2009 - modifică H.G. nr. 416/2007 
 - modifică H.G. nr. 1678/2008   
 H.G. nr. 268/2009 
 M. Of. nr. 162/16 mar. 2009 - modifică H.G. nr. 69/2005 
 - modifică H.G. nr. 341/2007   
 H.G. nr. 270/2009 
 M. Of. nr. 176/20 mar. 2009 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 276/2009 
 M. Of. nr. 169/18 mar. 2009 - modifică H.G. nr. 399/2008   
 H.G. nr. 280/2009 
 M. Of. nr. 175/20 mar. 2009 - modifică H.G. nr. 1000/2006   
 H.G. nr. 282/2009 
 M. Of. nr. 188/26 mar. 2009 - modifică H.G. nr. 546/2005   
 H.G. nr. 283/2009 
 M. Of. nr. 188/26 mar. 2009 - modifică H.G. nr. 1720/2008 
 - modifică H.G. nr. 34/2009   
 H.G. nr. 324/2009 
 M. Of. nr. 183/24 mar. 2009 - modifică H.G. nr. 445/2002   
 H.G. nr. 353/2009 
 M. Of. nr. 216/3 apr. 2009 - modifică H.G. nr. 206/1995   
 H.G. nr. 358/2009 
 M. Of. nr. 208/1 apr. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 368/2009 
 M. Of. nr. 223/7 apr. 2009 - modifică H.G. nr. 152/2003   
 H.G. nr. 373/2009 
 M. Of. nr. 210/1 apr. 2009 - modifică H.G. nr. 281/2009   
 H.G. nr. 376/2009 
 M. Of. nr. 239/10 apr. 2009 - modifică H.G. nr. 1089/2006   
 H.G. nr. 383/2009 
 M. Of. nr. 238/9 apr. 2009 - completează H.G. nr. 672/2006   
 H.G. nr. 388/2009 
 M. Of. nr. 238/9 apr. 2009 - completează H.G. nr. 1583/2005   
 H.G. nr. 401/2009 
 M. Of. nr. 251/15 apr. 2009 - modifică H.G. nr. 1221/2004   
 H.G. nr. 402/2009 
 M. Of. nr. 251/15 apr. 2009 - modifică H.G. nr. 556/2008   
 H.G. nr. 403/2009 
 M. Of. nr. 251/15 apr. 2009 - completează H.G. nr. 437/2005   
 H.G. nr. 406/2009 
 M. Of. nr. 266/23 apr. 2009 - modifică L. nr. 500/2002 
  - precedat de H.G. nr. 1865/2006 

 Modificări: 
 - H.G. nr. 335/2011  (M. Of. nr. 244/7 apr. 2011) - modifică limitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de  
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 H.G. nr. 408/2009 
 M. Of. nr. 256/17 apr. 2009 - modifică H.G. nr. 293/2008   
 H.G. nr. 437/2009 
 M. Of. nr. 270/24 apr. 2009 - modifică H.G. nr. 1211/2001   
 H.G. nr. 439/2009 
 M. Of. nr. 273/27 apr. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 441/2009 
 M. Of. nr. 313/12 mai 2009 - modifică H.G. nr. 563/2007   
 H.G. nr. 449/2009 
 M. Of. nr. 285/30 apr. 2009 - modifică H.G. nr. 174/2002 
 - modifică H.G. nr. 377/2002 
 - modifică H.G. nr. 234/2006 
 - modifică H.G. nr. 726/2007   
 H.G. nr. 468/2009 
 M. Of. nr. 270/24 apr. 2009 - completează H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 471/2009 
 M. Of. nr. 277/28 apr. 2009 - completează H.G. nr. 1682/2006   
 H.G. nr. 538/2009 
 M. Of. nr. 314/12 mai 2009 - modifică H.G. nr. 202/2008   
 H.G. nr. 543/2009 
 M. Of. nr. 315/12 mai 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 551/2009 
 M. Of. nr. 320/14 mai 2009 - completează H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 552/2009 
 M. Of. nr. 359/28 mai 2009 - modifică H.G. nr. 1197/2002   
 H.G. nr. 564/2009 
 M. Of. nr. 344/22 mai 2009 - modifică H.G. nr. 984/2005   
 H.G. nr. 574/2009 
 M. Of. nr. 327/18 mai 2009 - completează H.G. nr. 1733/2006   
 H.G. nr. 578/2009 
 M. Of. nr. 340/21 mai 2009 - modifică H.G. nr. 1909/2006   
 H.G. nr. 594/2009 
 M. Of. nr. 351/26 mai 2009 - completează H.G. nr. 1488/2004   
 H.G. nr. 596/2009 
 M. Of. nr. 378/4 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 520/1998   
 H.G. nr. 597/2009 
 M. Of. nr. 391/10 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 517/1998   
 H.G. nr. 598/2009 
 M. Of. nr. 421/19 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 518/1998   
 H.G. nr. 599/2009 
  M. Of. nr. 382/5 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 519/1998 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 900/22 dec. 2009) - rectifică art. I pct. 1 

 H.G. nr. 618/2009 
 M. Of. nr. 449/30 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 834/2007   
 H.G. nr. 624/2009 
 M. Of. nr. 358/28 mai 2009 - modifică H.G. nr. 214/2009   
 H.G. nr. 629/2009 
 M. Of. nr. 356/27 mai 2009 - modifică H.G. nr. 197/2006   
 H.G. nr. 630/2009 
 M. Of. nr. 362/29 mai 2009 - modifică H.G. nr. 1850/2006   
 H.G. nr. 631/2009 
 M. Of. nr. 398/11 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 1164/2007   
 H.G. nr. 636/2009 

 
 M. Of. nr. 363/29 mai 2009 - modifică H.G. nr. 720/2008 
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 H.G. nr. 637/2009 
 M. Of. nr. 384/5 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 885/2008   
 H.G. nr. 644/2009 
 M. Of. nr. 377/3 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 213/2009   
 H.G. nr. 645/2009 
  M. Of. nr. 374/3 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 1433/2004 

 Modificări: 
 
 

- L. nr. 233/2011  (M. Of. nr. 860/7 dec. 2011) - abrogă, la data de 7 apr. 2012, art. II-V 

 H.G. nr. 650/2009 
 M. Of. nr. 396/11 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 1557/2002   
 H.G. nr. 651/2009 
 M. Of. nr. 382/5 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 259/2006   
 H.G. nr. 658/2009 
 M. Of. nr. 403/15 iun. 2009 - completează H.G. nr. 213/2009   
 H.G. nr. 663/2009 
 M. Of. nr. 399/12 iun. 2009 - completează H.G. nr. 1027/2003   
 H.G. nr. 665/2009 
 M. Of. nr. 406/15 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 667/2009 
 M. Of. nr. 404/15 iun. 2009 - completează H.G. nr. 1305/2002   
 H.G. nr. 675/2009 
 M. Of. nr. 424/22 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 325/2002   
 H.G. nr. 680/2009 
 M. Of. nr. 398/11 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 720/2008 
 - modifică H.G. nr. 1714/2008 
 - modifică H.G. nr. 186/2009 
 - modifică H.G. nr. 367/2009   
 H.G. nr. 683/2009 
  M. Of. nr. 471/8 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 1061/2002 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 612/9 sep. 2009) - rectifică anexa nr. 1 

 H.G. nr. 685/2009 
 M. Of. nr. 458/2 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 106/2002   
 H.G. nr. 691/2009 
 M. Of. nr. 424/22 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 570/2008   
 H.G. nr. 698/2009 
 M. Of. nr. 424/22 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 401/2006   
 H.G. nr. 715/2009 
 M. Of. nr. 431/24 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 1035/2003   
 H.G. nr. 723/2009 
 M. Of. nr. 449/30 iun. 2009 - modifică H.G. nr. 617/2008   
 H.G. nr. 729/2009 
 M. Of. nr. 468/7 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 743/2009 
 M. Of. nr. 467/7 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 748/2009 
 M. Of. nr. 457/1 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 1002/2003   
 H.G. nr. 753/2009 
  M. Of. nr. 467/7 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 1079/2007 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 542/4 aug. 2009) - rectifică art. I pct. 3 şi 4 

 H.G. nr. 759/2009 
 M. Of. nr. 472/8 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 761/2009 
 M. Of. nr. 493/16 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 763/2009 
 M. Of. nr. 468/7 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 281/2009   
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 H.G. nr. 770/2009 
 M. Of. nr. 503/21 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 1373/2008   
 H.G. nr. 771/2009 
 M. Of. nr. 503/21 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 776/2009 
 M. Of. nr. 546/6 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 1680/2008   
 H.G. nr. 781/2009 
 M. Of. nr. 480/10 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 218/2009   
 H.G. nr. 785/2009 
 M. Of. nr. 497/17 iul. 2009 - completează H.G. nr. 1124/2007   
 H.G. nr. 786/2009 
 M. Of. nr. 497/17 iul. 2009 - completează H.G. nr. 681/2007   
 H.G. nr. 788/2009 
 M. Of. nr. 500/20 iul. 2009 - completează H.G. nr. 948/2007   
 H.G. nr. 803/2009 
 M. Of. nr. 555/10 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 1164/2007   
 H.G. nr. 813/2009 
 M. Of. nr. 535/3 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 1165/2007   
 H.G. nr. 814/2009 
 M. Of. nr. 539/4 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 840/2009 
 M. Of. nr. 519/28 iul. 2009 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 855/2009 
 M. Of. nr. 556/10 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 859/2009 
 M. Of. nr. 556/10 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 626/2001   
 H.G. nr. 862/2009 
 M. Of. nr. 550/7 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 1085/2003   
 H.G. nr. 865/2009 
 M. Of. nr. 619/15 sep. 2009 - modifică L. nr. 174/2006   
 H.G. nr. 866/2009 
 M. Of. nr. 578/19 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 657/2009   
 H.G. nr. 874/2009 
 M. Of. nr. 555/10 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 887/2009 
 M. Of. nr. 626/21 sep. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 890/2009 
 M. Of. nr. 557/11 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 437/2005   
 H.G. nr. 894/2009 
 M. Of. nr. 566/14 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 902/2009 
 M. Of. nr. 580/20 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 224/2008   
 H.G. nr. 917/2009 
 M. Of. nr. 594/28 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 984/2005   
 H.G. nr. 920/2009 
 M. Of. nr. 610/7 sep. 2009 - modifică H.G. nr. 1340/2001   
 H.G. nr. 922/2009 
 M. Of. nr. 622/16 sep. 2009 - modifică H.G. nr. 94/2006   
 H.G. nr. 924/2009 
 M. Of. nr. 626/21 sep. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 939/2009 
 M. Of. nr. 593/27 aug. 2009 - modifică H.G. nr. 1102/2008   
 H.G. nr. 947/2009 
  M. Of. nr. 619/15 sep. 2009 - modifică H.G. nr. 56/2009 
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 H.G. nr. 955/2009 
 M. Of. nr. 619/15 sep. 2009 - modifică H.G. nr. 1510/2007   
 H.G. nr. 959/2009 
 M. Of. nr. 625/18 sep. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 963/2009 
 M. Of. nr. 608/3 sep. 2009 - completează H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 964/2009 
 M. Of. nr. 613/10 sep. 2009 - modifică H.G. nr. 172/2003   
 H.G. nr. 965/2009 
 M. Of. nr. 633/24 sep. 2009 - completează H.G. nr. 1319/1996 
 - completează H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 969/2009 
 M. Of. nr. 617/14 sep. 2009 - modifică H.G. nr. 769/2004   
 H.G. nr. 970/2009 
 M. Of. nr. 619/15 sep. 2009 - completează H.G. nr. 1255/2004 
 - completează H.G. nr. 742/2005   
 H.G. nr. 972/2009 
 M. Of. nr. 616/11 sep. 2009 - modifică H.G. nr. 606/2005   
 H.G. nr. 1012/2009 
 M. Of. nr. 695/15 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 977/2003   
 H.G. nr. 1013/2009 
 M. Of. nr. 618/14 sep. 2009 - modifică H.G. nr. 1469/2002   
 H.G. nr. 1016/2009 
 M. Of. nr. 655/2 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 1025/2006   
 H.G. nr. 1028/2009 
 M. Of. nr. 638/28 sep. 2009 - completează H.G. nr. 1022/2004   
 H.G. nr. 1029/2009 
 M. Of. nr. 641/29 sep. 2009 - modifică H.G. nr. 1303/1996   
 H.G. nr. 1042/2009 
 M. Of. nr. 658/3 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1069/2009 
 M. Of. nr. 683/12 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 853/2006 
 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1070/2009 
 M. Of. nr. 673/8 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1073/2009 
 M. Of. nr. 673/8 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 124/1991   
 H.G. nr. 1080/2009 
 M. Of. nr. 687/13 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1083/2009 
 M. Of. nr. 720/26 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 78/2008   
 H.G. nr. 1090/2009 
 M. Of. nr. 668/6 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 620/2007   
 H.G. nr. 1188/2009 
 M. Of. nr. 697/16 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 1164/2007   
 H.G. nr. 1209/2009 
 M. Of. nr. 696/16 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 1626/2008   
 H.G. nr. 1212/2009 
 M. Of. nr. 704/20 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 567/1991 
 - modifică H.G. nr. 76/2009   
 H.G. nr. 1225/2009 
 M. Of. nr. 705/20 oct. 2009 - completează H.G. nr. 1255/2004   
 H.G. nr. 1228/2009 
 M. Of. nr. 704/20 oct. 2009 - modifică O.U.G. nr. 105/2009   
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 H.G. nr. 1249/2009 
 M. Of. nr. 723/27 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 459/2005 
 - modifică H.G. nr. 112/2009   
 H.G. nr. 1251/2009 
 M. Of. nr. 737/29 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 1051/2009   
 H.G. nr. 1258/2009 
 M. Of. nr. 719/23 oct. 2009 - modifică H.G. nr. 1049/2009   
 H.G. nr. 1287/2009 
 M. Of. nr. 752/4 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 202/2008   
 H.G. nr. 1295/2009 
 M. Of. nr. 770/11 nov. 2009 - completează H.G. nr. 476/2003   
 H.G. nr. 1297/2009 
 M. Of. nr. 777/13 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1300/2009 
 M. Of. nr. 775/12 nov. 2009 - completează H.G. nr. 812/2005   
 H.G. nr. 1302/2009 
 M. Of. nr. 776/13 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 457/2003 
 - modifică H.G. nr. 617/2003   
 H.G. nr. 1303/2009 
 M. Of. nr. 775/12 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 659/2009   
 H.G. nr. 1308/2009 
 M. Of. nr. 758/6 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 1045/2009   
 H.G. nr. 1313/2009 
 M. Of. nr. 770/11 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006 
 - modifică H.G. nr. 148/2007 
 - modifică H.G. nr. 29/2008   
 H.G. nr. 1318/2009 
 M. Of. nr. 770/11 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 367/2009 
 - modifică H.G. nr. 756/2009   
 H.G. nr. 1323/2009 
 M. Of. nr. 794/20 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 876/2007   
 H.G. nr. 1327/2009 
 M. Of. nr. 771/11 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 1051/2009   
 H.G. nr. 1329/2009 
 M. Of. nr. 771/11 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 1259/2009   
 H.G. nr. 1347/2009 
 M. Of. nr. 789/19 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 1194/2008 
 - modifică H.G. nr. 8/2009 
 - modifică H.G. nr. 442/2009   
 H.G. nr. 1349/2009 
 M. Of. nr. 810/26 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 718/2008 
 - modifică H.G. nr. 750/2008   
 H.G. nr. 1351/2009 
 M. Of. nr. 779/13 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 1259/2009   
 H.G. nr. 1374/2009 
 M. Of. nr. 804/25 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 416/2007   
 H.G. nr. 1392/2009 
 M. Of. nr. 830/3 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 540/2000   
 H.G. nr. 1394/2009 
 M. Of. nr. 819/27 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 1522/2006   
 H.G. nr. 1396/2009 
 M. Of. nr. 813/27 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 573/1998   
 H.G. nr. 1399/2009 
 M. Of. nr. 820/27 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 1663/2004 
  - modifică H.G. nr. 76/2009 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 251/2012  (M. Of. nr. 222/3 apr. 2012) - modifică art. I alin. (3) 

 H.G. nr. 1406/2009 



 
M. Of. nr. 827/2 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 635/2004 
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 H.G. nr. 1410/2009 
 M. Of. nr. 839/4 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 1258/2001 
 - modifică H.G. nr. 1463/2003 
 - modifică H.G. nr. 1123/2004 
 - modifică H.G. nr. 67/2005 
 - modifică H.G. nr. 802/2005 
 - modifică H.G. nr. 902/2005 
 - modifică H.G. nr. 1064/2005 
 - modifică H.G. nr. 1878/2005 
 - modifică H.G. nr. 401/2006 
 - modifică H.G. nr. 1088/2006 
 - modifică H.G. nr. 9/2009   
 H.G. nr. 1411/2009 
 M. Of. nr. 830/3 dec. 2009 - completează H.G. nr. 624/1995 
 - modifică H.G. nr. 1239/1996 
 - modifică H.G. nr. 855/1998 
 - modifică H.G. nr. 34/1999 
 - modifică H.G. nr. 604/2001 
 - modifică H.G. nr. 76/2005 
 - modifică H.G. nr. 1258/2005 
 - modifică H.G. nr. 1357/2005 
 - modifică H.G. nr. 1449/2005 
 - modifică H.G. nr. 1609/2008 
 - modifică H.G. nr. 51/2009   
 H.G. nr. 1422/2009 
 M. Of. nr. 842/7 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 193/2002   
 H.G. nr. 1425/2009 
 M. Of. nr. 854/9 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 628/2001   
 H.G. nr. 1427/2009 
 M. Of. nr. 865/11 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1432/2009 
 M. Of. nr. 858/9 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 459/2005 
 - modifică H.G. nr. 57/2009 
  - modifică H.G. nr. 112/2009 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 916/28 dec. 2009) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1436/2009 
 M. Of. nr. 851/8 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 837/2004   
 H.G. nr. 1446/2009 
 M. Of. nr. 878/16 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 1490/2004   
 H.G. nr. 1449/2009 
 M. Of. nr. 871/14 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 1627/2008 
 - modifică H.G. nr. 269/2009 
 - modifică H.G. nr. 693/2009   
 H.G. nr. 1456/2009 
 M. Of. nr. 820/27 nov. 2009 - modifică H.G. nr. 1768/2005   
 H.G. nr. 1469/2009 
 M. Of. nr. 830/3 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 537/2009   
 H.G. nr. 1487/2009 
 M. Of. nr. 869/14 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 755/2004   
 H.G. nr. 1488/2009 
 M. Of. nr. 862/10 dec. 2009 - modifică L. nr. 64/2008   
 H.G. nr. 1505/2009 
 M. Of. nr. 886/17 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1518/2009 
 M. Of. nr. 866/11 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 448/2005 
 - modifică H.G. nr. 992/2005   
 H.G. nr. 1520/2009 
 M. Of. nr. 870/14 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 540/2000   
 H.G. nr. 1522/2009 
 M. Of. nr. 873/15 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 1377/2009 
 - completează H.G. nr. 1385/2009   
 H.G. nr. 1524/2009 
 M. Of. nr. 891/18 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 81/2003   
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 H.G. nr. 1544/2009 
 M. Of. nr. 878/16 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 1379/2009   
 H.G. nr. 1555/2009 
 M. Of. nr. 890/18 dec. 2009 - completează H.G. nr. 844/2002 
 
 
 H.G. nr. 1556/2009 
 M. Of. nr. 890/18 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 1060/2005   
 H.G. nr. 1559/2009 
 M. Of. nr. 908/23 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 523/2004   
 H.G. nr. 1563/2009 
 M. Of. nr. 900/22 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 1566/2009 
 M. Of. nr. 926/30 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 563/2007   
 H.G. nr. 1574/2009 
 M. Of. nr. 894/21 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 1046/2009   
 H.G. nr. 1580/2009 
 M. Of. nr. 894/21 dec. 2009 - completează H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 1599/2009 
 M. Of. nr. 913/24 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1606/2009 
 M. Of. nr. 924/30 dec. 2009 - completează H.G. nr. 1559/2004   
 H.G. nr. 1617/2009 
 M. Of. nr. 918/29 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 620/2007   

 2010 
 
 
 H.G. nr. 29/2010 
 M. Of. nr. 23/12 ian. 2010 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 30/2010 
 M. Of. nr. 40/19 ian. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 37/2010 
 M. Of. nr. 45/20 ian. 2010 - modifică H.G. nr. 161/2006   
 H.G. nr. 51/2010 
 M. Of. nr. 62/27 ian. 2010 - modifică H.G. nr. 1000/2006   
 H.G. nr. 69/2010 
 M. Of. nr. 69/29 ian. 2010 - completează H.G. nr. 557/2006   
 H.G. nr. 87/2010 
 M. Of. nr. 99/12 feb. 2010 - completează H.G. nr. 1102/2008   
 H.G. nr. 89/2010 
 M. Of. nr. 103/15 feb. 2010 - modifică H.G. nr. 268/2007   
 H.G. nr. 104/2010 
 M. Of. nr. 140/3 mar. 2010 - modifică H.G. nr. 1085/2003   
 H.G. nr. 116/2010 
 M. Of. nr. 122/23 feb. 2010 - modifică H.G. nr. 948/2007   
 H.G. nr. 119/2010 
 M. Of. nr. 117/22 feb. 2010 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 133/2010 
 M. Of. nr. 155/10 mar. 2010 - modifică H.G. nr. 780/2006   
 H.G. nr. 134/2010 
 M. Of. nr. 122/23 feb. 2010 - modifică H.G. nr. 1372/2009   
 H.G. nr. 137/2010 
 M. Of. nr. 128/25 feb. 2010 - modifică H.G. nr. 1431/2009 
 - modifică H.G. nr. 27/2010   
 H.G. nr. 140/2010 
 M. Of. nr. 152/9 mar. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
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 H.G. nr. 171/2010 
 M. Of. nr. 154/10 mar. 2010 - modifică H.G. nr. 1340/2001 
 - modifică H.G. nr. 1440/2009   
 H.G. nr. 178/2010 
 M. Of. nr. 174/17 mar. 2010 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 213/2010 
 M. Of. nr. 198/29 mar. 2010 - completează H.G. nr. 556/2008 
 
 
 H.G. nr. 216/2010 
 M. Of. nr. 190/25 mar. 2010 - modifică H.G. nr. 82/2010   
 H.G. nr. 219/2010 
 M. Of. nr. 227/12 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 1361/2006   
 H.G. nr. 221/2010 
 M. Of. nr. 200/30 mar. 2010 - modifică H.G. nr. 595/2008   
 H.G. nr. 228/2010 
 M. Of. nr. 198/29 mar. 2010 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 229/2010 
 M. Of. nr. 207/1 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 230/2010 
 M. Of. nr. 208/1 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 803/2005   
 H.G. nr. 247/2010 
 M. Of. nr. 220/8 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 521/1997   
 H.G. nr. 248/2010 
 M. Of. nr. 221/8 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 259/2010 
 M. Of. nr. 222/8 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 563/2007   
 H.G. nr. 273/2010 
 M. Of. nr. 242/15 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 525/1996   
 H.G. nr. 278/2010 
 M. Of. nr. 246/16 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 715/2008   
 H.G. nr. 283/2010 
 M. Of. nr. 242/15 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 1398/2007   
 H.G. nr. 287/2010 
 M. Of. nr. 284/30 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 1997/2004   
 H.G. nr. 324/2010 
 M. Of. nr. 251/19 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 340/2010 
 M. Of. nr. 251/19 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 832/2007   
 H.G. nr. 368/2010 
  M. Of. nr. 275/28 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 837/2004 

 Modificări: 
 

- H.G. nr. 586/2013  (M. Of. nr. 505/9 aug. 2013) - înlocuieşte anexa nr. 1 
- H.G. nr. 799/2012  (M. Of. nr. 562/8 aug. 2012) - înlocuieşte anexa nr. 1 

 
- H.G. nr. 252/2014  (M. Of. nr. 268/11 apr. 2014) - înlocuieşte anexa nr. 1  

 
 H.G. nr. 369/2010 
 M. Of. nr. 283/30 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 1618/2009   
 H.G. nr. 372/2010 
 M. Of. nr. 278/28 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 735/2006   
 H.G. nr. 373/2010 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 378/2010 
 M. Of. nr. 323/17 mai 2010 - modifică H.G. nr. 60/2005   
 H.G. nr. 379/2010 
 M. Of. nr. 299/7 mai 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 381/2010 
 M. Of. nr. 260/21 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 279/2010   
 H.G. nr. 389/2010 



 
M. Of. nr. 268/26 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 962/2001 
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 H.G. nr. 399/2010 
 M. Of. nr. 286/30 apr. 2010 - modifică H.G. nr. 780/2006   
 H.G. nr. 400/2010 
 M. Of. nr. 303/10 mai 2010 - modifică H.G. nr. 944/2009   
 H.G. nr. 401/2010 
 M. Of. nr. 303/10 mai 2010 - modifică H.G. nr. 78/2008   
 H.G. nr. 404/2010 
 M. Of. nr. 323/17 mai 2010 - modifică H.G. nr. 1553/2004   
 H.G. nr. 425/2010 
 M. Of. nr. 297/7 mai 2010 - modifică H.G. nr. 1909/2006   
 H.G. nr. 426/2010 
 M. Of. nr. 297/7 mai 2010 - modifică H.G. nr. 1061/2002   
 H.G. nr. 469/2010 
 M. Of. nr. 331/19 mai 2010 - modifică H.G. nr. 511/2009   
 H.G. nr. 486/2010 
 M. Of. nr. 369/4 iun. 2010 - modifică H.G. nr. 686/2007   
 H.G. nr. 498/2010 
 M. Of. nr. 360/1 iun. 2010 - modifică H.G. nr. 365/2010   
 H.G. nr. 507/2010 
 M. Of. nr. 385/10 iun. 2010 - completează H.G. nr. 1373/2009   
 H.G. nr. 514/2010 
 M. Of. nr. 380/8 iun. 2010 - modifică H.G. nr. 1415/2009   
 H.G. nr. 519/2010 
 M. Of. nr. 532/30 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 532/2010 
 M. Of. nr. 400/16 iun. 2010 - modifică H.G. nr. 1020/2005   
 H.G. nr. 535/2010 
 M. Of. nr. 380/8 iun. 2010 - modifică H.G. nr. 100/2010   
 H.G. nr. 543/2010 
 M. Of. nr. 416/22 iun. 2010 - modifică H.G. nr. 1627/2008 
  - modifică H.G. nr. 693/2009 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 480/13 iul. 2010) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 544/2010 
 M. Of. nr. 451/2 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 707/2006   
 H.G. nr. 568/2010 
 M. Of. nr. 442/30 iun. 2010 - modifică H.G. nr. 895/2007   
 H.G. nr. 571/2010 
 M. Of. nr. 475/9 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 60/2005   
 H.G. nr. 573/2010 
 M. Of. nr. 525/28 iul. 2010 - completează H.G. nr. 454/2003 
 - modifică H.G. nr. 1094/2009   
 H.G. nr. 575/2010 
 M. Of. nr. 509/22 iul. 2010 - modifică L. nr. 143/2000 
 - modifică L. nr. 339/2005   
 H.G. nr. 588/2010 
 M. Of. nr. 512/22 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 1680/2008   
 H.G. nr. 589/2010 
 M. Of. nr. 525/28 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 1660/2005   
 H.G. nr. 597/2010 
 M. Of. nr. 471/8 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 628/2009   
 H.G. nr. 602/2010 
 M. Of. nr. 482/14 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 1913/2006   
 H.G. nr. 608/2010 
 M. Of. nr. 526/28 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 1470/2007 
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  - modifică H.G. nr. 683/2008 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 730/29 oct. 2012) - rectifică art. I pct. 3 

 H.G. nr. 626/2010 
 M. Of. nr. 502/20 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 1588/2009   
 H.G. nr. 634/2010 
 M. Of. nr. 521/27 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 637/2010 
 M. Of. nr. 468/7 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 82/2010   
 H.G. nr. 652/2010 
 M. Of. nr. 515/23 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 1309/2005 
 
 
 H.G. nr. 655/2010 
 M. Of. nr. 515/23 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 999/2008   
 H.G. nr. 662/2010 
 M. Of. nr. 519/26 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 13/2004 
 - modifică H.G. nr. 1610/2006 
 - modifică H.G. nr. 1285/2008 
 - modifică H.G. nr. 1377/2009   
 H.G. nr. 665/2010 
 M. Of. nr. 528/29 iul. 2010 - modifică O.U.G. nr. 43/2002 
 - modifică H.G. nr. 655/2006 
 - modifică H.G. nr. 1811/2006   
 H.G. nr. 709/2010 
 M. Of. nr. 494/16 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 82/2010   
 H.G. nr. 715/2010 
 M. Of. nr. 526/28 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 242/2010   
 H.G. nr. 732/2010 
 M. Of. nr. 519/26 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 416/2007 
 - modifică H.G. nr. 1678/2008 
 - modifică H.G. nr. 1380/2009   
 H.G. nr. 738/2010 
 M. Of. nr. 535/30 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 758/2010 
 M. Of. nr. 574/12 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 1414/2009   
 H.G. nr. 771/2010 
 M. Of. nr. 536/30 iul. 2010 - modifică H.G. nr. 708/2010 
 - modifică H.G. nr. 729/2010   
 H.G. nr. 773/2010 
 M. Of. nr. 543/3 aug. 2010 - completează H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 781/2010 
 M. Of. nr. 564/10 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 339/2010   
 H.G. nr. 791/2010 
  M. Of. nr. 542/3 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 44/2004 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 599/24 aug. 2010) - rectifică art. I lit. B pct. 10, art. I lit. G pct. 5 

 Modificări: 
 

- L. nr. 94/2011  (M. Of. nr. 404/9 iun. 2011) - aprobă cu modificări O.U.G. nr. 82/2010 
- O.U.G. nr. 82/2010  (M. Of. nr. 638/10 sep. 2010) - abrogă anexa nr. 2 

 
 
 H.G. nr. 795/2010 
 M. Of. nr. 557/6 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 82/2010   
 H.G. nr. 808/2010 
 M. Of. nr. 564/10 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 405/2007 
 - modifică H.G. nr. 1378/2009 
 - modifică H.G. nr. 1631/2009   
 H.G. nr. 809/2010 
 M. Of. nr. 577/13 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 812/2010 
 M. Of. nr. 570/11 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 852/2006   
 H.G. nr. 816/2010 
 M. Of. nr. 573/12 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 474/2010   
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 H.G. nr. 820/2010 
 M. Of. nr. 579/16 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 825/2010 
 M. Of. nr. 584/17 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 830/2010 
 M. Of. nr. 602/25 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 624/1995 
 - modifică H.G. nr. 1239/1996 
 - modifică H.G. nr. 855/1998 
 - modifică H.G. nr. 196/2003 
 - modifică H.G. nr. 1258/2005 
 - modifică H.G. nr. 1609/2008 
 - modifică H.G. nr. 620/2009 
 - modifică H.G. nr. 1401/2009 
 - modifică H.G. nr. 1402/2009 
 - modifică H.G. nr. 1412/2009   
 H.G. nr. 835/2010 
 M. Of. nr. 574/12 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 1661/2008   
 
 H.G. nr. 873/2010 
 M. Of. nr. 602/25 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 1447/2007   
 H.G. nr. 874/2010 
 M. Of. nr. 615/31 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 875/2010 
 M. Of. nr. 609/27 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 707/2006   
 H.G. nr. 887/2010 
 M. Of. nr. 638/10 sep. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 903/2010 
 M. Of. nr. 616/31 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 708/2010 
 - completează H.G. nr. 729/2010   
 H.G. nr. 911/2010 
 M. Of. nr. 633/8 sep. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 923/2010 
 M. Of. nr. 640/13 sep. 2010 - modifică H.G. nr. 250/2007   
 H.G. nr. 935/2010 
 M. Of. nr. 654/22 sep. 2010 - modifică H.G. nr. 652/2009 
 - modifică H.G. nr. 762/2010   
 H.G. nr. 941/2010 
 M. Of. nr. 635/9 sep. 2010 - modifică H.G. nr. 82/2010   
 H.G. nr. 949/2010 
 M. Of. nr. 645/16 sep. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 950/2010 
 M. Of. nr. 645/16 sep. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 951/2010 
 M. Of. nr. 645/16 sep. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 955/2010 
  M. Of. nr. 661/27 sep. 2010 - modifică H.G. nr. 1425/2006 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1242/2011  (M. Of. nr. 925/27 dec. 2011) - abrogă art. II 

 H.G. nr. 960/2010 
 M. Of. nr. 682/8 oct. 2010 - modifică H.G. nr. 609/2008   
 H.G. nr. 963/2010 
 M. Of. nr. 728/2 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 995/2010 
 M. Of. nr. 670/1 oct. 2010 - modifică H.G. nr. 755/2010 
 - modifică H.G. nr. 759/2010   
 H.G. nr. 1000/2010 
 M. Of. nr. 717/27 oct. 2010 - modifică H.G. nr. 1680/2008   
 H.G. nr. 1009/2010 
 M. Of. nr. 746/9 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1020/2010 



 
M. Of. nr. 736/4 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006 
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 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 849/17 dec. 2010) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 1029/2010 
 M. Of. nr. 697/19 oct. 2010 - modifică H.G. nr. 279/2010   
 H.G. nr. 1030/2010 
 M. Of. nr. 758/12 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1044/2010 
 M. Of. nr. 729/2 nov. 2010 - modifică O.U.G. nr. 84/2003   
 H.G. nr. 1054/2010 
 M. Of. nr. 714/26 oct. 2010 - modifică H.G. nr. 261/2010   
 H.G. nr. 1057/2010 
 M. Of. nr. 733/3 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 1229/2005   
 H.G. nr. 1081/2010 
 M. Of. nr. 752/11 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 81/2003   
 H.G. nr. 1088/2010 
 M. Of. nr. 738/4 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 126/2002 
 - modifică H.G. nr. 60/2005 
  - modifică H.G. nr. 1705/2006 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 144/2011  (M. Of. nr. 141/24 feb. 2011) - completează anexa 

 H.G. nr. 1095/2010 
 M. Of. nr. 751/10 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 755/2010 
 - modifică H.G. nr. 759/2010   
 H.G. nr. 1096/2010 
 M. Of. nr. 771/18 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 523/2004   
 H.G. nr. 1098/2010 
 M. Of. nr. 762/16 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1104/2010 
 M. Of. nr. 767/17 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 626/1998   
 H.G. nr. 1105/2010 
 M. Of. nr. 767/17 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 625/1998   
 H.G. nr. 1106/2010 
 M. Of. nr. 767/17 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 582/1998   
 H.G. nr. 1107/2010 
 M. Of. nr. 767/17 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 584/1998   
 H.G. nr. 1108/2010 
 M. Of. nr. 767/17 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 581/1998   
 H.G. nr. 1109/2010 
 M. Of. nr. 804/2 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 492/2003   
 H.G. nr. 1122/2010 
 M. Of. nr. 790/25 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 277/2002   
 H.G. nr. 1130/2010 
 M. Of. nr. 782/23 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1135/2010 
 M. Of. nr. 799/30 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 1365/1996 
 - modifică H.G. nr. 691/2001 
 - modifică H.G. nr. 1463/2003 
 - modifică H.G. nr. 67/2005 
 - modifică H.G. nr. 803/2005 
 - modifică H.G. nr. 1063/2005 
 - modifică H.G. nr. 1064/2005 
 - modifică H.G. nr. 1878/2005 
 - modifică H.G. nr. 401/2006 
 - modifică H.G. nr. 1089/2006 
 - modifică H.G. nr. 1088/2006 
 - modifică H.G. nr. 288/2007 
 - modifică H.G. nr. 609/2009 
 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 1137/2010 
 M. Of. nr. 837/14 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1163/2010 
 M. Of. nr. 790/25 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 1490/2004 
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 H.G. nr. 1164/2010 
 M. Of. nr. 790/25 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 838/2010 
 - modifică H.G. nr. 839/2010   
 H.G. nr. 1171/2010 
 M. Of. nr. 790/25 nov. 2010 - modifică H.G. nr. 197/2006   
 H.G. nr. 1178/2010 
 M. Of. nr. 815/7 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1206/2010 
 M. Of. nr. 833/13 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 148/2010   
 H.G. nr. 1207/2010 
 M. Of. nr. 833/13 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 102/2004   
 H.G. nr. 1227/2010 
 M. Of. nr. 842/16 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1249/2010 
 M. Of. nr. 838/14 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 1521/2009   
 H.G. nr. 1250/2010 
 M. Of. nr. 845/16 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 957/2005   
 H.G. nr. 1251/2010 
 M. Of. nr. 856/21 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 1502/2009   
 H.G. nr. 1265/2010 
 M. Of. nr. 863/23 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 1470/2002   
 H.G. nr. 1286/2010 
 M. Of. nr. 853/20 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 261/2010   
 H.G. nr. 1291/2010 
 M. Of. nr. 859/21 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 384/2010   
 H.G. nr. 1295/2010 
 M. Of. nr. 59/24 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1300/2010 
 M. Of. nr. 874/28 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 780/2006   
 H.G. nr. 1303/2010 
 M. Of. nr. 874/28 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 755/2010 
 - modifică H.G. nr. 759/2010   
 H.G. nr. 1304/2010 
 M. Of. nr. 36/14 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 1420/2003 
 - modifică H.G. nr. 216/2004   
 H.G. nr. 1324/2010 
 M. Of. nr. 870/27 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 1502/2009   
 H.G. nr. 1328/2010 
 M. Of. nr. 883/29 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 188/2010   
 H.G. nr. 1329/2010 
 M. Of. nr. 871/27 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 620/2007 
 - completează H.G. nr. 895/2007   
 H.G. nr. 1331/2010 
 M. Of. nr. 871/27 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 261/2010   
 H.G. nr. 1337/2010 
 M. Of. nr. 875/28 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 1667/2008 
 - modifică H.G. nr. 643/2010   
 H.G. nr. 1340/2010 
 M. Of. nr. 13/6 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1343/2010 
 M. Of. nr. 13/6 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1351/2010 
 M. Of. nr. 25/11 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 719/2005 
 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 1354/2010 



 
M. Of. nr. 894/30 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 384/2010 
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 H.G. nr. 1356/2010 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 442/2009   
 H.G. nr. 1367/2010 
 M. Of. nr. 49/20 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 1309/1996 
 - modifică H.G. nr. 965/2005   
 H.G. nr. 1368/2010 
 M. Of. nr. 21/10 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 639/2007   
 H.G. nr. 1385/2010 
 M. Of. nr. 887/29 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 114/2010   
 H.G. nr. 1387/2010 
 M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 752/2010   
 H.G. nr. 1393/2010 
  M. Of. nr. 43/18 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 141/24 feb. 2011) - rectifică anexele nr. 2 şi 3 
 
 
 
 

 

  
 
 
 2011 
 
 
 H.G. nr. 4/2011 
 M. Of. nr. 25/11 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 838/2010 
  - modifică H.G. nr. 839/2010 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 52/20 ian. 2011) - rectifică  pct. 12, 13 și 16 (cu referire la art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2) și art. 10 alin. (2) 

 H.G. nr. 5/2011 
 M. Of. nr. 29/12 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 563/2007   
 H.G. nr. 7/2011 
 M. Of. nr. 53/21 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 10/2011 
 M. Of. nr. 53/21 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 712/2009   
 H.G. nr. 40/2011 
 M. Of. nr. 59/24 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 41/2011 
 M. Of. nr. 68/26 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 43/2011 
 M. Of. nr. 67/26 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 1302/2010   
 H.G. nr. 44/2011 
 M. Of. nr. 67/26 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 1244/2010   
 H.G. nr. 62/2011 
 M. Of. nr. 119/16 feb. 2011 - modifică H.G. nr. 2193/2004   
 H.G. nr. 67/2011 
 M. Of. nr. 97/7 feb. 2011 - modifică H.G. nr. 1026/1996 
 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 76/2011 
 M. Of. nr. 97/7 feb. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 79/2011 
 M. Of. nr. 121/17 feb. 2011 - modifică H.G. nr. 1/2006   
 H.G. nr. 95/2011 
 M. Of. nr. 132/22 feb. 2011 - modifică H.G. nr. 536/2002   
 H.G. nr. 108/2011 
 M. Of. nr. 125/18 feb. 2011 - completează H.G. nr. 736/2010   
 H.G. nr. 113/2011 
 M. Of. nr. 133/22 feb. 2011 - modifică H.G. nr. 174/2002 
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 - modifică H.G. nr. 377/2002 
 - modifică H.G. nr. 1850/2006   
 H.G. nr. 120/2011 
 M. Of. nr. 138/23 feb. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 131/2011 
 M. Of. nr. 139/24 feb. 2011 - modifică H.G. nr. 175/2010   
 H.G. nr. 132/2011 
 M. Of. nr. 139/24 feb. 2011 - modifică H.G. nr. 1470/2007 
 - completează H.G. nr. 683/2008   
 H.G. nr. 133/2011 
 M. Of. nr. 146/28 feb. 2011 - modifică H.G. nr. 1265/2004 
 - modifică H.G. nr. 475/2007   
 H.G. nr. 144/2011 
 M. Of. nr. 141/24 feb. 2011 - completează H.G. nr. 60/2005 
 - completează H.G. nr. 1088/2010   
 H.G. nr. 148/2011 
 M. Of. nr. 144/25 feb. 2011 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 177/2011 
 M. Of. nr. 168/9 mar. 2011 - completează H.G. nr. 413/2010   
 
 H.G. nr. 181/2011 
 M. Of. nr. 164/8 mar. 2011 - completează H.G. nr. 589/2001   
 H.G. nr. 200/2011 
 M. Of. nr. 167/9 mar. 2011 - completează H.G. nr. 415/2010   
 H.G. nr. 217/2011 
 M. Of. nr. 185/16 mar. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 219/2011 
 M. Of. nr. 197/22 mar. 2011 - modifică H.G. nr. 94/2006   
 H.G. nr. 232/2011 
  M. Of. nr. 207/25 mar. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 439/23 iun. 2011) 

 H.G. nr. 237/2011 
 M. Of. nr. 206/24 mar. 2011 - modifică H.G. nr. 838/2010 
 - modifică H.G. nr. 839/2010   
 H.G. nr. 243/2011 
 M. Of. nr. 212/28 mar. 2011 - modifică H.G. nr. 523/2004   
 H.G. nr. 247/2011 
 M. Of. nr. 265/14 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 621/2005   
 H.G. nr. 279/2011 
 M. Of. nr. 219/30 mar. 2011 - modifică H.G. nr. 1909/2006   
 H.G. nr. 282/2011 
 M. Of. nr. 233/4 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 415/2010   
 H.G. nr. 283/2011 
 M. Of. nr. 217/30 mar. 2011 - modifică H.G. nr. 1415/2009   
 H.G. nr. 295/2011 
 M. Of. nr. 326/11 mai 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 305/2011 
 M. Of. nr. 216/29 mar. 2011 - modifică H.G. nr. 1388/2010   
 H.G. nr. 318/2011 
 M. Of. nr. 235/4 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 76/2009 
 - modifică H.G. nr. 595/2009   
 H.G. nr. 336/2011 
 M. Of. nr. 313/6 mai 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 337/2011 
 M. Of. nr. 238/5 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 1076/2010   
 H.G. nr. 338/2011 
 M. Of. nr. 258/12 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006 
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 H.G. nr. 344/2011 
 M. Of. nr. 293/27 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 540/2000   
 H.G. nr. 353/2011 
 M. Of. nr. 253/11 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 628/2009 
 - modifică H.G. nr. 1073/2010   
 H.G. nr. 362/2011 
 M. Of. nr. 350/19 mai 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 366/2011 
 M. Of. nr. 262/13 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 212/2011   
 H.G. nr. 388/2011 
 M. Of. nr. 281/21 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 760/2009   
 H.G. nr. 389/2011 
 M. Of. nr. 290/26 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 546/2008   
 H.G. nr. 393/2011 
 M. Of. nr. 295/28 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 1197/2002   
 H.G. nr. 399/2011 
 M. Of. nr. 323/10 mai 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 400/2011 
 M. Of. nr. 297/29 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 1680/2008   
 H.G. nr. 404/2011 
 M. Of. nr. 286/22 apr. 2011 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 406/2011 
 M. Of. nr. 306/4 mai 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 408/2011 
 M. Of. nr. 306/4 mai 2011 - modifică H.G. nr. 420/2006   
 H.G. nr. 415/2011 
 M. Of. nr. 319/9 mai 2011 - modifică H.G. nr. 803/2001   
 H.G. nr. 423/2011 
 M. Of. nr. 321/10 mai 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 424/2011 
 M. Of. nr. 304/3 mai 2011 - modifică H.G. nr. 224/2008   
 H.G. nr. 432/2011 
 M. Of. nr. 352/20 mai 2011 - modifică H.G. nr. 1373/2008   
 H.G. nr. 439/2011 
 M. Of. nr. 331/12 mai 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 454/2011 
 M. Of. nr. 338/16 mai 2011 - modifică H.G. nr. 1262/2009   
 H.G. nr. 462/2011 
 M. Of. nr. 330/12 mai 2011 - modifică H.G. nr. 1095/2005   
 H.G. nr. 488/2011 
  M. Of. nr. 367/26 mai 2011 - modifică H.G. nr. 416/2010 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 442/24 iun. 2011) - rectifică anexa 

 H.G. nr. 490/2011 
 M. Of. nr. 361/24 mai 2011 - completează H.G. nr. 525/1996   
 H.G. nr. 492/2011 
 M. Of. nr. 412/14 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 1232/2010   
 H.G. nr. 503/2011 
 M. Of. nr. 363/25 mai 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 517/2011 
 M. Of. nr. 373/27 mai 2011 - modifică H.G. nr. 1029/2008   
 H.G. nr. 521/2011 
 M. Of. nr. 410/10 iun. 2011 - completează H.G. nr. 1230/2010   
 H.G. nr. 522/2011 
 M. Of. nr. 410/10 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 1231/2010 
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 H.G. nr. 523/2011 
 M. Of. nr. 414/14 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 1233/2010   
 H.G. nr. 535/2011 
  M. Of. nr. 390/3 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 1267/2010 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 549/3 aug. 2011) - rectifică art. I pct 11 

 H.G. nr. 542/2011 
 M. Of. nr. 413/14 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 552/2011 
 M. Of. nr. 455/29 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 1667/2008   
 H.G. nr. 555/2011 
 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 573/2011 
 M. Of. nr. 399/7 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 1290/2010   
 H.G. nr. 584/2011 
 M. Of. nr. 421/16 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 750/2005   
 H.G. nr. 590/2011 
 M. Of. nr. 423/16 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 759/2010   
 H.G. nr. 614/2011 
 M. Of. nr. 456/29 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 743/2010   
 H.G. nr. 618/2011 
 M. Of. nr. 460/30 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 
 H.G. nr. 635/2011 
 M. Of. nr. 525/26 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 1105/2007   
 H.G. nr. 636/2011 
 M. Of. nr. 443/24 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 656/2011 
 M. Of. nr. 461/30 iun. 2011 - modifică H.G. nr. 1767/2004 
 - modifică H.G. nr. 416/2007 
 - modifică H.G. nr. 1376/2009 
 - modifică H.G. nr. 1380/2009   
 H.G. nr. 658/2011 
 M. Of. nr. 464/1 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 424/2008   
 H.G. nr. 665/2011 
 M. Of. nr. 488/8 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 9/2007   
 H.G. nr. 666/2011 
 M. Of. nr. 550/3 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 674/2011 
 M. Of. nr. 488/8 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 1635/2009 
 - modifică H.G. nr. 918/2010   
 H.G. nr. 679/2011 
 M. Of. nr. 489/8 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 402/2010   
 H.G. nr. 707/2011 
 M. Of. nr. 513/20 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 708/2011 
 M. Of. nr. 522/25 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 812/2005   
 H.G. nr. 709/2011 
 M. Of. nr. 531/27 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 1184/2010   
 H.G. nr. 715/2011 
 M. Of. nr. 519/22 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 1229/2004   
 H.G. nr. 720/2011 
 M. Of. nr. 509/19 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 832/2010   
 H.G. nr. 725/2011 
 M. Of. nr. 521/25 iul. 2011 - completează H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 732/2011 



 
M. Of. nr. 530/27 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 1638/2008 
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 H.G. nr. 742/2011 
 M. Of. nr. 534/28 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 203/2011   
 H.G. nr. 749/2011 
 M. Of. nr. 539/29 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 540/2000   
 H.G. nr. 750/2011 
 M. Of. nr. 554/4 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 358/1991 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 358/1991, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. III alin. (1) prin L. nr. 208/2018 - M. Of. nr. 649/26 iul. 2018) 

 Abrogare 
 
 

- L. nr. 208/2018  (M. Of. nr. 649/26 iul. 2018) - odată cu H.G. nr. 358/1991, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. III alin. (1) 

 H.G. nr. 754/2011 
 M. Of. nr. 553/4 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 518/1995 
 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 755/2011 
 M. Of. nr. 548/2 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 774/2011 
 M. Of. nr. 563/8 aug. 2011 - completează H.G. nr. 1301/2006   
 H.G. nr. 778/2011 
 M. Of. nr. 566/9 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 442/2009   
 H.G. nr. 790/2011 
 M. Of. nr. 591/22 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 984/1999   
 H.G. nr. 791/2011 
 M. Of. nr. 586/18 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 415/2010   
 H.G. nr. 792/2011 
 M. Of. nr. 578/16 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 1133/2002 
 - modifică H.G. nr. 449/2003   
 H.G. nr. 795/2011 
 M. Of. nr. 573/11 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 1553/2004   
 H.G. nr. 796/2011 
 M. Of. nr. 573/11 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 947/2000 
 - modifică H.G. nr. 106/2002 
 - modifică H.G. nr. 527/2007   
 H.G. nr. 800/2011 
 M. Of. nr. 567/10 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 1233/2000   
 H.G. nr. 802/2011 
 M. Of. nr. 566/9 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 759/2007 
 - modifică H.G. nr. 457/2008   
 H.G. nr. 805/2011 
 M. Of. nr. 666/19 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 1234/2010   
 H.G. nr. 809/2011 
 M. Of. nr. 592/22 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 523/2004   
 H.G. nr. 817/2011 
 M. Of. nr. 586/18 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 50/2011   
 H.G. nr. 835/2011 
 M. Of. nr. 594/23 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 76/2009   
 H.G. nr. 843/2011 
 M. Of. nr. 611/30 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 902/2005 
 - modifică H.G. nr. 1878/2005 
 - modifică H.G. nr. 1676/2008 
 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 852/2011 
 M. Of. nr. 665/19 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 1864/2006   
 H.G. nr. 863/2011 
 M. Of. nr. 615/31 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 414/2011   
 H.G. nr. 864/2011 
 M. Of. nr. 615/31 aug. 2011 - modifică H.G. nr. 736/2010   
 H.G. nr. 868/2011 
 M. Of. nr. 642/8 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 337/1993   
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 H.G. nr. 882/2011 
 M. Of. nr. 644/8 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 1266/2004 
 - modifică H.G. nr. 1182/2008 
 - modifică H.G. nr. 1609/2008   
 H.G. nr. 885/2011 
 M. Of. nr. 645/9 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 1437/2008   
 H.G. nr. 888/2011 
 M. Of. nr. 647/9 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 287/2000   
 H.G. nr. 900/2011 
 M. Of. nr. 663/16 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 834/2007   
 H.G. nr. 909/2011 
 M. Of. nr. 673/21 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 451/2004   
 H.G. nr. 913/2011 
 M. Of. nr. 671/20 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 1175/2010 
 - modifică H.G. nr. 1244/2010 
 - modifică H.G. nr. 1302/2010   
 H.G. nr. 918/2011 
 M. Of. nr. 691/29 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 101/2002   
 H.G. nr. 922/2011 
 M. Of. nr. 689/28 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 1502/2009   
 H.G. nr. 926/2011 
 M. Of. nr. 679/23 sep. 2011 - completează H.G. nr. 1395/2010   
 H.G. nr. 932/2011 
 M. Of. nr. 695/30 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 523/2004   
 H.G. nr. 933/2011 
 M. Of. nr. 695/30 sep. 2011 - modifică H.G. nr. 545/2010   
 H.G. nr. 947/2011 
 M. Of. nr. 700/4 oct. 2011 - modifică H.G. nr. 401/2006 
 
 
 H.G. nr. 948/2011 
 M. Of. nr. 700/4 oct. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 951/2011 
 M. Of. nr. 701/4 oct. 2011 - completează H.G. nr. 1151/2007   
 H.G. nr. 953/2011 
 M. Of. nr. 707/6 oct. 2011 - completează H.G. nr. 381/2009   
 H.G. nr. 954/2011 
 M. Of. nr. 704/5 oct. 2011 - modifică H.G. nr. 187/2000   
 H.G. nr. 962/2011 
 M. Of. nr. 707/6 oct. 2011 - modifică H.G. nr. 855/1998   
 H.G. nr. 968/2011 
 M. Of. nr. 710/7 oct. 2011 - modifică H.G. nr. 23/2000   
 H.G. nr. 971/2011 
 M. Of. nr. 715/11 oct. 2011 - modifică H.G. nr. 1284/2007   
 H.G. nr. 976/2011 
 M. Of. nr. 720/12 oct. 2011 - modifică H.G. nr. 1370/2009   
 H.G. nr. 1000/2011 
 M. Of. nr. 737/20 oct. 2011 - modifică H.G. nr. 405/2007 
 - modifică H.G. nr. 1239/2010   
 H.G. nr. 1019/2011 
 M. Of. nr. 748/25 oct. 2011 - modifică H.G. nr. 492/2004   
 H.G. nr. 1051/2011 
 M. Of. nr. 785/4 nov. 2011 - completează H.G. nr. 1255/2004 
 - completează H.G. nr. 742/2005 
 - completează H.G. nr. 689/2007   
 H.G. nr. 1053/2011 
 M. Of. nr. 757/27 oct. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1079/2011 



 
M. Of. nr. 780/3 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 1132/2008 
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 H.G. nr. 1089/2011 
 M. Of. nr. 801/11 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 523/2004   
 H.G. nr. 1093/2011 
 M. Of. nr. 801/11 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 1421/2009   
 H.G. nr. 1095/2011 
 M. Of. nr. 804/14 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 433/2009   
 H.G. nr. 1102/2011 
 M. Of. nr. 802/14 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 1268/2010   
 H.G. nr. 1110/2011 
 M. Of. nr. 842/28 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1116/2011 
 M. Of. nr. 821/21 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 877/2010   
 H.G. nr. 1117/2011 
 M. Of. nr. 822/21 nov. 2011 - modifică O.G. nr. 39/2000   
 H.G. nr. 1132/2011 
  M. Of. nr. 817/18 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1041/2012  (M. Of. nr. 736/31 oct. 2012) - modifică anexele nr. 1 şi 2 

 H.G. nr. 1135/2011 
  M. Of. nr. 849/30 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 759/2007 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 831/2012  (M. Of. nr. 577/13 aug. 2012) - introduce alin. (11) la art. II 

 H.G. nr. 1145/2011 
 M. Of. nr. 836/25 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1146/2011 
 M. Of. nr. 834/24 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1147/2011 
 M. Of. nr. 848/30 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1148/2011 
 M. Of. nr. 846/29 nov. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006     
 H.G. nr. 1163/2011 
 M. Of. nr. 857/5 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 508/2010   
 H.G. nr. 1169/2011 
 M. Of. nr. 873/12 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 355/2007   
 H.G. nr. 1170/2011 
 M. Of. nr. 858/6 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 1172/2011 
 M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 1179/2011 
 M. Of. nr. 857/5 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 1415/2009   
 H.G. nr. 1182/2011 
 M. Of. nr. 910/21 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1184/2011 
 M. Of. nr. 913/22 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1186/2011 
 M. Of. nr. 868/8 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1196/2011 
 M. Of. nr. 869/9 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 891/2009   
 H.G. nr. 1197/2011 
 M. Of. nr. 867/8 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 735/2006   
 H.G. nr. 1201/2011 
 M. Of. nr. 879/13 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 1239/1996   
 H.G. nr. 1208/2011 
 M. Of. nr. 903/20 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 772/2011   
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 H.G. nr. 1209/2011 
 M. Of. nr. 891/15 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1227/2011 
 M. Of. nr. 909/21 dec. 2011 - completează H.G. nr. 772/2011   
 H.G. nr. 1229/2011 
 M. Of. nr. 918/23 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 1115/2010   
 H.G. nr. 1231/2011 
 M. Of. nr. 912/22 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 1237/2011 
 M. Of. nr. 928/28 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 245/2011   
 H.G. nr. 1238/2011 
 M. Of. nr. 927/28 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1241/2011 
 M. Of. nr. 912/22 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 1034/2010   
 H.G. nr. 1242/2011 
 M. Of. nr. 925/27 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 1425/2006 
 - modifică H.G. nr. 955/2010   
 H.G. nr. 1259/2011 
 M. Of. nr. 57/24 ian. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1263/2011 
 M. Of. nr. 19/10 ian. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1289/2011 
 M. Of. nr. 25/12 ian. 2012 - modifică H.G. nr. 768/1991 
 - modifică H.G. nr. 625/1998 
 - modifică H.G. nr. 1173/2003 
 - modifică H.G. nr. 1777/2004 
 - modifică H.G. nr. 38/2008 
 - modifică H.G. nr. 1373/2008 
 - completează H.G. nr. 76/2009   
 H.G. nr. 1294/2011 
 M. Of. nr. 939/30 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 442/2009   
 H.G. nr. 1298/2011 
 M. Of. nr. 19/10 ian. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1299/2011 
  M. Of. nr. 35/16 ian. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 858/19 dec. 2012) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 1300/2011 
 M. Of. nr. 15/9 ian. 2012 - completează H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1302/2011 
 M. Of. nr. 9/5 ian. 2012 - modifică H.G. nr. 572/2008   

 2012 
 
 
 H.G. nr. 1/2012 
 M. Of. nr. 44/19 ian. 2012 - modifică H.G. nr. 1093/2006 
 - modifică H.G. nr. 1218/2006 
 - modifică H.G. nr. 355/2007   
 H.G. nr. 8/2012 
 M. Of. nr. 23/11 ian. 2012 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 13/2012 
 M. Of. nr. 43/18 ian. 2012 - completează H.G. nr. 823/2009   
 H.G. nr. 22/2012 
 M. Of. nr. 44/19 ian. 2012 - modifică H.G. nr. 762/2010   
 H.G. nr. 37/2012 
 M. Of. nr. 76/31 ian. 2012 - modifică H.G. nr. 1061/2002   
 H.G. nr. 41/2012 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2012 - modifică H.G. nr. 224/2008   
 H.G. nr. 57/2012 
 M. Of. nr. 82/1 feb. 2012 - modifică H.G. nr. 38/2011 



 

 3650

 - modifică H.G. nr. 50/2011 
 - modifică H.G. nr. 52/2011   
 H.G. nr. 80/2012 
 M. Of. nr. 110/13 feb. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 84/2012 
 M. Of. nr. 122/20 feb. 2012 - modifică H.G. nr. 536/2011 
 - modifică H.G. nr. 966/2011   
 H.G. nr. 97/2012 
 M. Of. nr. 143/2 mar. 2012 - modifică H.G. nr. 367/2002 
 - modifică H.G. nr. 1635/2009 
 - modifică H.G. nr. 918/2010   
 H.G. nr. 98/2012 
 M. Of. nr. 139/1 mar. 2012 - completează H.G. nr. 682/2011   
 H.G. nr. 100/2012 
 M. Of. nr. 145/5 mar. 2012 - modifică H.G. nr. 1210/2004 
 - modifică H.G. nr. 1631/2009 
 - modifică H.G. nr. 493/2010   
 H.G. nr. 127/2012 
 M. Of. nr. 221/3 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 134/2012 
 M. Of. nr. 157/8 mar. 2012 - modifică H.G. nr. 855/1998   
 H.G. nr. 139/2012 
 M. Of. nr. 167/14 mar. 2012 - modifică H.G. nr. 826/2010   
 H.G. nr. 155/2012 
 M. Of. nr. 172/16 mar. 2012 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 156/2012 
 M. Of. nr. 174/19 mar. 2012 - completează H.G. nr. 175/2010   
 H.G. nr. 168/2012 
 M. Of. nr. 195/26 mar. 2012 - completează H.G. nr. 945/2011   
 H.G. nr. 169/2012 
 M. Of. nr. 195/26 mar. 2012 - completează H.G. nr. 736/2010   
 H.G. nr. 171/2012 
 M. Of. nr. 191/23 mar. 2012 - modifică H.G. nr. 1234/2010   
 H.G. nr. 174/2012 
 M. Of. nr. 180/20 mar. 2012 - modifică H.G. nr. 1233/2011     
 H.G. nr. 182/2012 
 M. Of. nr. 182/21 mar. 2012 - modifică H.G. nr. 1000/2006   
 H.G. nr. 203/2012 
 M. Of. nr. 199/27 mar. 2012 - modifică H.G. nr. 1232/2010   
 H.G. nr. 206/2012 
 M. Of. nr. 220/3 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 1364/2001   
 H.G. nr. 208/2012 
 M. Of. nr. 196/26 mar. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 225/2012 
 M. Of. nr. 217/2 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 38/2011 
 - modifică H.G. nr. 50/2011 
 - modifică H.G. nr. 52/2011   
 H.G. nr. 234/2012 
 M. Of. nr. 219/2 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 109/2011 
 - completează H.G. nr. 185/2011 
 - modifică H.G. nr. 858/2011   
 H.G. nr. 248/2012 
 M. Of. nr. 227/4 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 750/2008   
 H.G. nr. 250/2012 
 M. Of. nr. 222/3 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 752/2010 
 - modifică H.G. nr. 725/2010 
 - modifică H.G. nr. 751/2010   
 H.G. nr. 251/2012 



 
 M. Of. nr. 222/3 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 76/2009 
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 - modifică H.G. nr. 1399/2009   
 H.G. nr. 254/2012 
 M. Of. nr. 244/11 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 975/2011   
 H.G. nr. 260/2012 
 M. Of. nr. 237/9 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 341/2007   
 H.G. nr. 261/2012 
 M. Of. nr. 241/10 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 875/2011   
 H.G. nr. 271/2012 
 M. Of. nr. 264/23 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 283/2012 
 M. Of. nr. 256/18 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 975/2011   
 H.G. nr. 284/2012 
 M. Of. nr. 254/17 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 145/2012   
 H.G. nr. 293/2012 
 M. Of. nr. 278/26 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 294/2012 
 M. Of. nr. 256/18 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 414/2011   
 H.G. nr. 297/2012 
 M. Of. nr. 262/20 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 304/2012 
 M. Of. nr. 260/20 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 351/2012 
 M. Of. nr. 272/24 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 359/2012 
 M. Of. nr. 280/27 apr. 2012 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 386/2012 
 M. Of. nr. 300/7 mai 2012 - completează H.G. nr. 1259/2010   
 H.G. nr. 506/2012 
 M. Of. nr. 332/16 mai 2012 - completează H.G. nr. 1447/2007   
 H.G. nr. 508/2012 
 M. Of. nr. 332/16 mai 2012 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 543/2012 
 M. Of. nr. 358/28 mai 2012 - completează H.G. nr. 144/2012   
 H.G. nr. 550/2012 
 M. Of. nr. 367/30 mai 2012 - modifică H.G. nr. 416/2007   
 H.G. nr. 555/2012 
 M. Of. nr. 373/1 iun. 2012 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 556/2012 
 M. Of. nr. 374/1 iun. 2012 - modifică H.G. nr. 1210/2004 
 - modifică H.G. nr. 1631/2009   
 H.G. nr. 557/2012 
 M. Of. nr. 381/7 iun. 2012 - modifică H.G. nr. 693/1991   
 H.G. nr. 559/2012 
 M. Of. nr. 375/1 iun. 2012 - modifică H.G. nr. 975/2011   
 H.G. nr. 560/2012 
 M. Of. nr. 377/5 iun. 2012 - modifică H.G. nr. 1421/2009   
 H.G. nr. 563/2012 
 M. Of. nr. 378/6 iun. 2012 - modifică H.G. nr. 22/2010 
 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 577/2012 
 M. Of. nr. 385/8 iun. 2012 - completează H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 580/2012 
 M. Of. nr. 419/22 iun. 2012 - modifică H.G. nr. 868/2003 
 - modifică H.G. nr. 1040/2011   
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 H.G. nr. 587/2012 
 M. Of. nr. 400/14 iun. 2012 - modifică H.G. nr. 577/2002   
 H.G. nr. 596/2012 
 M. Of. nr. 405/18 iun. 2012 - completează H.G. nr. 798/2003   
 H.G. nr. 606/2012 
 M. Of. nr. 424/26 iun. 2012 - modifică H.G. nr. 1165/2011   
 H.G. nr. 620/2012 
 M. Of. nr. 424/26 iun. 2012 - completează H.G. nr. 185/2010   
 H.G. nr. 627/2012 
 M. Of. nr. 490/17 iul. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 629/2012 
 M. Of. nr. 428/28 iun. 2012 - completează H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 641/2012 
 M. Of. nr. 441/3 iul. 2012 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 645/2012 
 M. Of. nr. 443/3 iul. 2012 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 646/2012 
 M. Of. nr. 453/6 iul. 2012 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 649/2012 
 M. Of. nr. 451/5 iul. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 651/2012 
 M. Of. nr. 500/20 iul. 2012 - modifică H.G. nr. 1388/2010   
 H.G. nr. 666/2012 
 M. Of. nr. 481/13 iul. 2012 - modifică L. nr. 304/2004   
 H.G. nr. 668/2012 
 M. Of. nr. 468/10 iul. 2012 - modifică H.G. nr. 1570/2007   
 H.G. nr. 688/2012 
 M. Of. nr. 472/11 iul. 2012 - modifică H.G. nr. 684/2012   
 H.G. nr. 708/2012 
 M. Of. nr. 505/23 iul. 2012 - completează H.G. nr. 1909/2006   
 H.G. nr. 718/2012 
 M. Of. nr. 512/25 iul. 2012 - modifică H.G. nr. 519/2009   
 H.G. nr. 726/2012 
 M. Of. nr. 554/7 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 943/2001   
 H.G. nr. 728/2012 
 M. Of. nr. 522/27 iul. 2012 - modifică H.G. nr. 683/2012 
 
 
 H.G. nr. 750/2012 
 M. Of. nr. 593/20 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 1016/2010   
 H.G. nr. 751/2012 
 M. Of. nr. 537/1 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 55/2008   
 H.G. nr. 753/2012 
 M. Of. nr. 554/7 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 760/2009   
 H.G. nr. 768/2012 
 M. Of. nr. 559/8 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 1372/2009   
 H.G. nr. 795/2012 
 M. Of. nr. 532/31 iul. 2012 - modifică H.G. nr. 1165/2011   
 H.G. nr. 799/2012 
 M. Of. nr. 562/8 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 368/2010   
 H.G. nr. 806/2012 
 M. Of. nr. 563/9 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 810/2012 
 M. Of. nr. 571/10 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 1596/2008   
 H.G. nr. 831/2012 
 M. Of. nr. 577/13 aug. 2012 - completează H.G. nr. 1135/2011 
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 H.G. nr. 837/2012 
 M. Of. nr. 608/23 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 1221/2004 
 - modifică H.G. nr. 1453/2004 
 - modifică H.G. nr. 1408/2005 
 - modifică H.G. nr. 152/2010   
 H.G. nr. 838/2012 
 M. Of. nr. 581/14 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 639/2007   
 H.G. nr. 841/2012 
 M. Of. nr. 617/28 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 416/2010   
 H.G. nr. 844/2012 
 M. Of. nr. 638/7 sep. 2012 - modifică H.G. nr. 1232/2010   
 H.G. nr. 847/2012 
 M. Of. nr. 578/14 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 1502/2009   
 H.G. nr. 854/2012 
 M. Of. nr. 596/21 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 34/2009 
 - modifică H.G. nr. 109/2009 
 - modifică H.G. nr. 110/2009 
 - modifică H.G. nr. 1324/2009   
 H.G. nr. 855/2012 
 M. Of. nr. 601/22 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 116/2011   
 H.G. nr. 863/2012 
 M. Of. nr. 611/24 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 837/2004   
 H.G. nr. 866/2012 
 M. Of. nr. 619/29 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 902/2005   
 H.G. nr. 867/2012 
 M. Of. nr. 619/29 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 975/2011 
 - modifică H.G. nr. 1199/2011   
 H.G. nr. 868/2012 
 M. Of. nr. 623/30 aug. 2012 - modifică H.G. nr. 224/2008   
 H.G. nr. 898/2012 
 M. Of. nr. 639/7 sep. 2012 - modifică H.G. nr. 876/2005 
 - modifică H.G. nr. 1262/2009 
 - modifică H.G. nr. 1619/2009   
 H.G. nr. 901/2012 
 

(SE) 
M. Of. nr. 652/13 sep. 2012 - modifică H.G. nr. 144/2010 

 
 
 H.G. nr. 911/2012 
 M. Of. nr. 654/14 sep. 2012 - modifică H.G. nr. 759/2010 
 - modifică H.G. nr. 796/2012   
 H.G. nr. 912/2012 
 M. Of. nr. 654/14 sep. 2012 - modifică H.G. nr. 700/2012   
 H.G. nr. 914/2012 
 M. Of. nr. 654/14 sep. 2012 - modifică H.G. nr. 11/2009 
 - modifică H.G. nr. 1377/2009 
 - modifică H.G. nr. 118/2012 
 - modifică H.G. nr. 151/2012   
 H.G. nr. 919/2012 
 M. Of. nr. 686/4 oct. 2012 - completează H.G. nr. 668/2002   
 H.G. nr. 924/2012 
 M. Of. nr. 661/19 sep. 2012 - modifică H.G. nr. 1447/2007   
 H.G. nr. 927/2012 
 M. Of. nr. 667/24 sep. 2012 - modifică H.G. nr. 1259/2010   
 H.G. nr. 942/2012 
 M. Of. nr. 676/27 sep. 2012 - modifică H.G. nr. 1522/2006   
 H.G. nr. 946/2012 
 M. Of. nr. 699/11 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 1204/2007   
 H.G. nr. 947/2012 
 M. Of. nr. 691/8 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 832/2007   
 H.G. nr. 955/2012 



 
M. Of. nr. 738/1 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 1231/2010 
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 H.G. nr. 970/2012 
 M. Of. nr. 698/11 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 1073/2010   
 H.G. nr. 984/2012 
 M. Of. nr. 768/15 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 985/2012 
 M. Of. nr. 707/16 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 1105/2007   
 H.G. nr. 988/2012 
 M. Of. nr. 718/23 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 527/1992 
 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 989/2012 
 M. Of. nr. 739/1 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 1437/2008   
 H.G. nr. 992/2012 
 M. Of. nr. 712/18 oct. 2012 - completează H.G. nr. 1693/2004   
 H.G. nr. 998/2012 
 M. Of. nr. 710/17 oct. 2012 - completează H.G. nr. 753/2008 
 - completează H.G. nr. 1680/2008   
 H.G. nr. 1012/2012 
 M. Of. nr. 723/24 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 812/2005   
 H.G. nr. 1019/2012 
 M. Of. nr. 738/1 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 546/2005 
 - modifică H.G. nr. 831/2010 
 - modifică H.G. nr. 827/2010 
 - modifică H.G. nr. 832/2010 
 - modifică H.G. nr. 38/2012 
 - modifică H.G. nr. 39/2012   
 H.G. nr. 1035/2012 
 M. Of. nr. 731/29 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 11/2012   
 H.G. nr. 1038/2012 
 M. Of. nr. 733/30 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 752/2010 
 - modifică H.G. nr. 725/2010 
 - modifică H.G. nr. 751/2010   
 H.G. nr. 1040/2012 
 M. Of. nr. 738/1 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 1041/2012 
 M. Of. nr. 736/31 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006 
 - modifică H.G. nr. 1132/2011   
 H.G. nr. 1043/2012 
 M. Of. nr. 733/30 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 1007/2010   
 H.G. nr. 1046/2012 
 M. Of. nr. 736/31 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1052/2012 
 M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 - modifică H.G. nr. 975/2011 
 
 
 H.G. nr. 1056/2012 
 M. Of. nr. 743/5 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 1075/2012 
 M. Of. nr. 755/9 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 74/2011   
 H.G. nr. 1105/2012 
 M. Of. nr. 781/20 nov. 2012 - completează H.G. nr. 311/2003   
 H.G. nr. 1106/2012 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1107/2012 
 M. Of. nr. 785/22 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 1111/2012 
 M. Of. nr. 793/26 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1121/2012 
 M. Of. nr. 798/28 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
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 H.G. nr. 1122/2012 
 M. Of. nr. 805/29 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 1415/2009   
 H.G. nr. 1131/2012 
 M. Of. nr. 800/28 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 975/2011   
 H.G. nr. 1147/2012 
 M. Of. nr. 804/29 nov. 2012 - modifică H.G. nr. 268/2007   
 H.G. nr. 1152/2012 
 M. Of. nr. 812/4 dec. 2012 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 1162/2012 
 M. Of. nr. 824/7 dec. 2012 - completează H.G. nr. 546/2005 
 - modifică H.G. nr. 528/2007   
 H.G. nr. 1164/2012 
 M. Of. nr. 846/14 dec. 2012 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 1172/2012 
 M. Of. nr. 19/10 ian. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1173/2012 
 M. Of. nr. 830/11 dec. 2012 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1180/2012 
 M. Of. nr. 831/11 dec. 2012   
 H.G. nr. 1181/2012 
 M. Of. nr. 831/11 dec. 2012   
 H.G. nr. 1190/2012 
 M. Of. nr. 841/13 dec. 2012 - modifică H.G. nr. 1398/2007   
 H.G. nr. 1195/2012 
 M. Of. nr. 842/13 dec. 2012 - modifică H.G. nr. 628/2009   
 H.G. nr. 1196/2012 
 M. Of. nr. 842/13 dec. 2012 - modifică H.G. nr. 1133/2002   
 H.G. nr. 1220/2012 
 M. Of. nr. 887/27 dec. 2012 - modifică H.G. nr. 174/2010   
 H.G. nr. 1242/2012 
 M. Of. nr. 868/20 dec. 2012 - modifică H.G. nr. 78/2011   
 H.G. nr. 1244/2012 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2013 - modifică H.G. nr. 1265/2004 
 - modifică H.G. nr. 475/2007   
 H.G. nr. 1254/2012 
 M. Of. nr. 876/21 dec. 2012 - modifică L. nr. 104/2008   
 H.G. nr. 1258/2012 
 M. Of. nr. 871/20 dec. 2012 - completează H.G. nr. 577/2002 
 - modifică H.G. nr. 761/2012   
 H.G. nr. 1263/2012 
 M. Of. nr. 873/20 dec. 2012 - modifică H.G. nr. 74/2012   
 H.G. nr. 1266/2012 
 M. Of. nr. 893/28 dec. 2012 - modifică H.G. nr. 83/2010     
 H.G. nr. 1280/2012 
  M. Of. nr. 882/22 dec. 2012 - modifică H.G. nr. 1388/2010 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 58/2013  (M. Of. nr. 113/27 feb. 2013) - termenul prevăzut la art. II se prorogă până la 31 martie 2013, inclusiv 

 H.G. nr. 1286/2012 
 M. Of. nr. 880/22 dec. 2012 - completează H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 1291/2012 
 M. Of. nr. 897/28 dec. 2012 - modifică H.G. nr. 577/2008 
 - modifică H.G. nr. 38/2011 
 - modifică H.G. nr. 50/2011 
 - modifică H.G. nr. 52/2011   

 2013 
 
 
 H.G. nr. 19/2013 



 
M. Of. nr. 43/19 ian. 2013 - completează H.G. nr. 1182/2012 
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 H.G. nr. 21/2013 
 M. Of. nr. 49/22 ian. 2013 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 34/2013 
 M. Of. nr. 73/4 feb. 2013 - completează H.G. nr. 337/1993   
 H.G. nr. 36/2013 
 M. Of. nr. 88/11 feb. 2013 - modifică H.G. nr. 457/2011   
 H.G. nr. 38/2013 
 M. Of. nr. 88/11 feb. 2013 - modifică H.G. nr. 151/2012   
 H.G. nr. 51/2013 
 M. Of. nr. 109/25 feb. 2013 - modifică H.G. nr. 1502/2009   
 H.G. nr. 58/2013 
 M. Of. nr. 113/27 feb. 2013 - modifică H.G. nr. 1275/2012 
 - modifică H.G. nr. 1280/2012   
 H.G. nr. 67/2013 
 M. Of. nr. 123/6 mar. 2013 - modifică H.G. nr. 174/2010   
 H.G. nr. 69/2013 
 M. Of. nr. 135/14 mar. 2013 - modifică H.G. nr. 707/2012   
 H.G. nr. 89/2013 
 M. Of. nr. 145/19 mar. 2013 - modifică H.G. nr. 34/2009 
 - modifică H.G. nr. 109/2009   
 H.G. nr. 121/2013 
 M. Of. nr. 175/29 mar. 2013 - modifică H.G. nr. 1267/2010   
 H.G. nr. 128/2013 
 M. Of. nr. 189/4 apr. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 130/2013 
 M. Of. nr. 190/4 apr. 2013 - modifică H.G. nr. 125/2003 
 - modifică H.G. nr. 1292/2003   
 H.G. nr. 132/2013 
 M. Of. nr. 188/3 apr. 2013 - modifică H.G. nr. 827/2010   
 H.G. nr. 135/2013 
 M. Of. nr. 198/8 apr. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 136/2013 
 M. Of. nr. 193/5 apr. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 139/2013 
 M. Of. nr. 198/8 apr. 2013 - modifică H.G. nr. 682/2011   
 H.G. nr. 156/2013 
 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013 - modifică H.G. nr. 39/2007 
 - modifică H.G. nr. 416/2007 
 - modifică H.G. nr. 1380/2009 
 - modifică H.G. nr. 1110/2010   
 H.G. nr. 158/2013 
 M. Of. nr. 217/16 apr. 2013 - modifică H.G. nr. 1849/2004 
 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 186/2013 
 M. Of. nr. 276/16 mai 2013 - modifică H.G. nr. 96/2011 
 
 
 H.G. nr. 204/2013 
  M. Of. nr. 248/30 apr. 2013 - modifică H.G. nr. 780/2006 

 Modificări: 
 - H.G. nr. 578/2015  (M. Of. nr. 571/30 iul. 2015) - modifică art. III; 
 

abrogă art. II alin. (2) lit. h) 
introduce alin. (21) la art. II; 

 
- H.G. nr. 971/2016  (M. Of. nr. 1063/29 dec. 2016) - modifică art. II alin. (21)  
- H.G. nr. 393/2020  (M. Of. nr. 440/26 mai 2020) - modifică art. II alin.(1) şi (21)  

 
 H.G. nr. 205/2013 
 M. Of. nr. 254/8 mai 2013 - completează H.G. nr. 183/2005   
 H.G. nr. 208/2013 
 M. Of. nr. 265/13 mai 2013 - modifică H.G. nr. 173/2012   
 H.G. nr. 215/2013 



 
M. Of. nr. 271/14 mai 2013 - modifică H.G. nr. 788/2005 
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 H.G. nr. 220/2013 
 M. Of. nr. 279/17 mai 2013 - completează H.G. nr. 1231/2010   
 H.G. nr. 225/2013 
 M. Of. nr. 275/16 mai 2013 - modifică H.G. nr. 144/2008   
 H.G. nr. 226/2013 
 M. Of. nr. 270/14 mai 2013 - modifică H.G. nr. 150/2010   
 H.G. nr. 237/2013 
 M. Of. nr. 286/21 mai 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 270/2013 
 M. Of. nr. 290/22 mai 2013 - modifică H.G. nr. 218/2012   
 H.G. nr. 289/2013 
 M. Of. nr. 300/27 mai 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 318/2013 
 M. Of. nr. 344/12 iun. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 321/2013 
 M. Of. nr. 327/5 iun. 2013 - modifică H.G. nr. 577/2002 
 - completează H.G. nr. 761/2012   
 H.G. nr. 341/2013 
 M. Of. nr. 335/7 iun. 2013 - completează H.G. nr. 759/2010 
  - modifică H.G. nr. 796/2012 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 521/20 aug. 2013) - rectifică art. II pct. 3 

 H.G. nr. 342/2013 
 M. Of. nr. 351/13 iun. 2013 - modifică H.G. nr. 974/2004   
 H.G. nr. 344/2013 
 M. Of. nr. 349/13 iun. 2013 - completează H.G. nr. 72/2013   
 H.G. nr. 354/2013 
 M. Of. nr. 362/18 iun. 2013 - completează H.G. nr. 106/2011   
 H.G. nr. 356/2013 
 M. Of. nr. 375/25 iun. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 360/2013 
 M. Of. nr. 375/25 iun. 2013 - modifică H.G. nr. 1559/2004   
 H.G. nr. 361/2013 
 M. Of. nr. 362/18 iun. 2013 - modifică H.G. nr. 1264/2010   
 H.G. nr. 362/2013 
 M. Of. nr. 360/18 iun. 2013 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 367/2013 
 M. Of. nr. 360/18 iun. 2013 - modifică H.G. nr. 1016/2011   
 H.G. nr. 368/2013 
 M. Of. nr. 422/11 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 750/2010   
 H.G. nr. 377/2013 
 M. Of. nr. 373/25 iun. 2013 - modifică H.G. nr. 381/2009   
 H.G. nr. 380/2013 
 M. Of. nr. 374/25 iun. 2013 - modifică H.G. nr. 39/2012   
 H.G. nr. 396/2013 
 M. Of. nr. 386/28 iun. 2013 - modifică H.G. nr. 532/1991 
 
 
 H.G. nr. 402/2013 
 M. Of. nr. 386/28 iun. 2013 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 418/2013 
 M. Of. nr. 384/27 iun. 2013 - completează H.G. nr. 759/2010   
 H.G. nr. 424/2013 
 M. Of. nr. 403/4 iul. 2013 - completează H.G. nr. 808/2012   
 H.G. nr. 440/2013 
 M. Of. nr. 417/10 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 1099/2002   
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 H.G. nr. 441/2013 
 M. Of. nr. 424/12 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 443/2013 
 M. Of. nr. 425/12 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 1233/2010   
 H.G. nr. 449/2013 
 M. Of. nr. 434/17 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 53/2009   
 H.G. nr. 453/2013 
 M. Of. nr. 424/12 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 274/2013   
 H.G. nr. 457/2013 
 M. Of. nr. 451/23 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 1004/2010   
 H.G. nr. 475/2013 
 M. Of. nr. 438/18 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 311/2003   
 H.G. nr. 480/2013 
 M. Of. nr. 454/24 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 1391/2006   
 H.G. nr. 482/2013 
 M. Of. nr. 439/18 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 218/2012   
 H.G. nr. 502/2013 
 M. Of. nr. 466/26 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 503/2013 
 M. Of. nr. 472/30 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 759/2007   
 H.G. nr. 504/2013 
 M. Of. nr. 489/2 aug. 2013 - completează H.G. nr. 474/2013   
 H.G. nr. 513/2013 
 M. Of. nr. 488/2 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 727/2005   
 H.G. nr. 514/2013 
 M. Of. nr. 475/31 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 34/2009   
 H.G. nr. 517/2013 
 M. Of. nr. 488/2 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 725/1998 
 - modifică H.G. nr. 1433/2004 
 - modifică H.G. nr. 1377/2009 
 - modifică H.G. nr. 151/2012 
 - modifică H.G. nr. 10/2013   
 H.G. nr. 523/2013 
 M. Of. nr. 480/1 aug. 2013 - completează H.G. nr. 759/2007   
 H.G. nr. 524/2013 
 M. Of. nr. 487/2 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 528/2013 
 M. Of. nr. 487/2 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1000/2006   
 H.G. nr. 537/2013 
 M. Of. nr. 492/5 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 620/2001 
 - modifică H.G. nr. 1393/2009   
 H.G. nr. 538/2013 
 M. Of. nr. 483/1 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 43/2013   
 H.G. nr. 539/2013 
 M. Of. nr. 487/2 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1288/2012   
 H.G. nr. 541/2013 
 M. Of. nr. 487/2 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1372/2009   
 H.G. nr. 546/2013 
 M. Of. nr. 492/5 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 957/2005   
 H.G. nr. 547/2013 
 M. Of. nr. 499/8 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1522/2006   
 H.G. nr. 550/2013 
 M. Of. nr. 494/5 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1419/2009   
 H.G. nr. 557/2013 
 M. Of. nr. 495/6 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 556/2011 
 - modifică H.G. nr. 185/2013   
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 H.G. nr. 559/2013 
 M. Of. nr. 498/7 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1340/2001   
 H.G. nr. 560/2013 
 M. Of. nr. 497/7 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 573/1998   
 H.G. nr. 561/2013 
 M. Of. nr. 497/7 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 193/2002   
 H.G. nr. 562/2013 
 M. Of. nr. 496/7 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1217/2012   
 H.G. nr. 563/2013 
 M. Of. nr. 496/7 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1/2006   
 H.G. nr. 564/2013 
 M. Of. nr. 499/8 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1005/2012   
 H.G. nr. 565/2013 
  M. Of. nr. 498/7 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 717/2009 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 839/2013  (M. Of. nr. 677/4 nov. 2013) - modifică art. II 

 H.G. nr. 567/2013 
 M. Of. nr. 498/7 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 545/2010   
 H.G. nr. 568/2013 
 M. Of. nr. 498/7 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1000/2012   
 H.G. nr. 573/2013 
 M. Of. nr. 499/8 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1438/2009   
 H.G. nr. 574/2013 
 M. Of. nr. 501/8 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 575/2013 
 M. Of. nr. 501/8 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1438/2002 
 - modifică H.G. nr. 728/2003 
 - modifică H.G. nr. 1123/2004 
 - modifică H.G. nr. 803/2005 
 - modifică H.G. nr. 802/2005 
 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 579/2013 
 M. Of. nr. 506/12 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1437/2009   
 H.G. nr. 580/2013 
 M. Of. nr. 506/12 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 700/2012   
 H.G. nr. 584/2013 
 M. Of. nr. 506/12 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1404/2009 
 - modifică H.G. nr. 1408/2009 
 - modifică H.G. nr. 753/2010 
 - modifică H.G. nr. 752/2010 
 - modifică H.G. nr. 725/2010 
 - modifică H.G. nr. 751/2010 
 - modifică H.G. nr. 834/2010   
 H.G. nr. 586/2013 
 M. Of. nr. 505/9 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 837/2004 
 - modifică H.G. nr. 368/2010   
 H.G. nr. 587/2013 
 M. Of. nr. 508/12 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 44/2013   
 H.G. nr. 589/2013 
 M. Of. nr. 543/28 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1034/2010   
 H.G. nr. 598/2013 
 M. Of. nr. 533/23 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 615/2013 
 M. Of. nr. 531/22 aug. 2013 - completează H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 623/2013 
 M. Of. nr. 531/22 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 274/2013   
 H.G. nr. 625/2013 
 M. Of. nr. 537/26 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1415/2009   
 H.G. nr. 627/2013 
  M. Of. nr. 542/28 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 1678/2008 
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 H.G. nr. 628/2013 
 M. Of. nr. 542/28 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 474/2004   
 H.G. nr. 644/2013 
 M. Of. nr. 545/28 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 870/2009 
 - completează H.G. nr. 298/2013   
 H.G. nr. 645/2013 
 M. Of. nr. 553/30 aug. 2013 - modifică H.G. nr. 405/1993   
 H.G. nr. 649/2013 
 M. Of. nr. 556/2 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 1230/2010   
 H.G. nr. 650/2013 
 M. Of. nr. 562/4 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 158/2012   
 H.G. nr. 652/2013 
 M. Of. nr. 558/3 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 877/2010   
 H.G. nr. 653/2013 
 M. Of. nr. 559/3 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 1251/2006   
 H.G. nr. 663/2013 
 M. Of. nr. 565/5 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 447/2003   
 H.G. nr. 666/2013 
 M. Of. nr. 574/10 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 670/2013 
 M. Of. nr. 581/12 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 26/2002   
 H.G. nr. 674/2013 
  M. Of. nr. 575/10 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 927/2003 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 594/23 sep. 2013) - rectifică art. II pct. 12 

 H.G. nr. 685/2013 
 M. Of. nr. 584/16 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 803/2001   
 H.G. nr. 686/2013 
 M. Of. nr. 584/16 sep. 2013 - modifică L. nr. 526/2003   
 H.G. nr. 693/2013 
 M. Of. nr. 588/17 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 74/2011   
 H.G. nr. 696/2013 
 M. Of. nr. 582/13 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 761/2012   
 H.G. nr. 714/2013 
 M. Of. nr. 596/24 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 730/2013 
 M. Of. nr. 605/27 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 493/2013   
 H.G. nr. 731/2013 
 M. Of. nr. 604/27 sep. 2013 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 738/2013 
 M. Of. nr. 614/2 oct. 2013 - completează H.G. nr. 175/2010   
 H.G. nr. 739/2013 
 M. Of. nr. 614/2 oct. 2013 - modifică H.G. nr. 1016/2004   
 H.G. nr. 741/2013 
 M. Of. nr. 626/9 oct. 2013 - modifică H.G. nr. 1089/2006 
 - modifică H.G. nr. 1705/2006 
 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 750/2013 
 M. Of. nr. 628/9 oct. 2013 - completează H.G. nr. 327/2003 
 - modifică H.G. nr. 475/2007   
 H.G. nr. 769/2013 
 M. Of. nr. 633/14 oct. 2013 - modifică H.G. nr. 123/2013   
 H.G. nr. 779/2013 
 M. Of. nr. 633/14 oct. 2013 - modifică H.G. nr. 224/2008   
 H.G. nr. 780/2013 
  M. Of. nr. 639/16 oct. 2013 - modifică H.G. nr. 556/2011 
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 H.G. nr. 785/2013 
 M. Of. nr. 632/11 oct. 2013 - modifică H.G. nr. 759/2010   
 H.G. nr. 788/2013 
 M. Of. nr. 636/15 oct. 2013 - modifică H.G. nr. 1472/2004   
 H.G. nr. 792/2013 
 M. Of. nr. 647/22 oct. 2013 - modifică H.G. nr. 583/2010   
 H.G. nr. 806/2013 
  M. Of. nr. 656/25 oct. 2013 - completează H.G. nr. 1231/2010 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 848/18 oct. 2019) - rectifică art. I pct. 2 

 H.G. nr. 811/2013 
 M. Of. nr. 643/18 oct. 2013 - modifică H.G. nr. 831/2010   
 H.G. nr. 825/2013 
 M. Of. nr. 672/1 nov. 2013 - completează H.G. nr. 239/2008   
 H.G. nr. 837/2013 
 M. Of. nr. 677/4 nov. 2013 - completează H.G. nr. 736/2010   
 H.G. nr. 838/2013 
 M. Of. nr. 677/4 nov. 2013 - completează H.G. nr. 945/2011   
 H.G. nr. 839/2013 
 M. Of. nr. 677/4 nov. 2013 - modifică H.G. nr. 565/2013   
 H.G. nr. 848/2013 
 M. Of. nr. 689/11 nov. 2013 - modifică H.G. nr. 274/2013   
 H.G. nr. 864/2013 
 M. Of. nr. 697/14 nov. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 865/2013 
 M. Of. nr. 704/18 nov. 2013 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 868/2013 
 M. Of. nr. 694/13 nov. 2013 - completează H.G. nr. 1231/2010   
 H.G. nr. 877/2013 
 M. Of. nr. 707/18 nov. 2013 - modifică H.G. nr. 1665/2004   
 H.G. nr. 882/2013 
 M. Of. nr. 711/19 nov. 2013 - modifică H.G. nr. 53/2009   
 H.G. nr. 888/2013 
 M. Of. nr. 722/25 nov. 2013 - modifică H.G. nr. 1447/2007   
 H.G. nr. 895/2013 
 M. Of. nr. 719/22 nov. 2013 - modifică H.G. nr. 528/2007   
 H.G. nr. 896/2013 
  M. Of. nr. 719/22 nov. 2013 - modifică H.G. nr. 115/2011 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 782/13 dec. 2013) - rectifică art. unic pct. 3 

 H.G. nr. 906/2013 
 M. Of. nr. 739/29 nov. 2013 - modifică H.G. nr. 1351/2001   
 H.G. nr. 914/2013 
 M. Of. nr. 722/25 nov. 2013 - modifică H.G. nr. 47/2013 
 - modifică H.G. nr. 275/2013   
 H.G. nr. 915/2013 
 M. Of. nr. 734/28 nov. 2013 - completează H.G. nr. 1282/2007   
 H.G. nr. 923/2013 
 M. Of. nr. 749/3 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1264/2010   
 H.G. nr. 925/2013 
 M. Of. nr. 749/3 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 521/2005   
 H.G. nr. 929/2013 
 M. Of. nr. 745/2 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 606/2010   
 H.G. nr. 930/2013 
 M. Of. nr. 749/3 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
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 H.G. nr. 934/2013 
 M. Of. nr. 747/3 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1376/2009   
 H.G. nr. 950/2013 
 M. Of. nr. 764/9 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1094/2009   
 H.G. nr. 955/2013 
 M. Of. nr. 764/9 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 797/2012   
 H.G. nr. 956/2013 
 M. Of. nr. 768/10 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1680/2008   
 H.G. nr. 958/2013 
 M. Of. nr. 761/6 dec. 2013 - completează H.G. nr. 53/2011   
 H.G. nr. 963/2013 
 M. Of. nr. 788/16 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1007/2010   
 H.G. nr. 989/2013 
 M. Of. nr. 788/16 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 946/2006   
 H.G. nr. 993/2013 
 M. Of. nr. 799/18 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 1012/2013 
 M. Of. nr. 804/19 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1497/2008   
 H.G. nr. 1013/2013 
 M. Of. nr. 800/18 dec. 2013 - completează H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 1017/2013 
 M. Of. nr. 789/16 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 301/2012   
 H.G. nr. 1027/2013 
 M. Of. nr. 799/18 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 212/2011   
 H.G. nr. 1037/2013 
 M. Of. nr. 796/17 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 73/2012   
 H.G. nr. 1043/2013 
 M. Of. nr. 824/23 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1046/2013 
 M. Of. nr. 821/23 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1061/2002   
 H.G. nr. 1051/2013 
 

(T) 
M. Of. nr. 817/21 dec. 2013 - completează H.G. nr. 417/2008 

 
 
 H.G. nr. 1056/2013 
 M. Of. nr. 815/20 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 572/2008   
 H.G. nr. 1060/2013 
 M. Of. nr. 813/20 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 74/2012   
 H.G. nr. 1062/2013 
 M. Of. nr. 843/30 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 587/2009   
 H.G. nr. 1063/2013 
 M. Of. nr. 832/24 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 932/2010   
 H.G. nr. 1067/2013 
 M. Of. nr. 833/24 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1068/2013 
 M. Of. nr. 825/23 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 185/1994   
 H.G. nr. 1070/2013 
 M. Of. nr. 831/24 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1235/2010   
 H.G. nr. 1072/2013 
 M. Of. nr. 825/23 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1016/2011   
 H.G. nr. 1073/2013 
 M. Of. nr. 5/7 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 493/2010   
 H.G. nr. 1075/2013 
 M. Of. nr. 834/24 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1404/2009   
 H.G. nr. 1076/2013 
 M. Of. nr. 10/8 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 158/2012 
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 H.G. nr. 1084/2013 
 M. Of. nr. 12/9 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 90/2010 
 - modifică H.G. nr. 593/2011 (republicare)   
 H.G. nr. 1085/2013 
 M. Of. nr. 32/15 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 1105/2007   
 H.G. nr. 1087/2013 
 M. Of. nr. 4/6 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 94/2006   
 H.G. nr. 1088/2013 
 M. Of. nr. 11/8 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 834/2007   
 H.G. nr. 1095/2013 
 M. Of. nr. 40/17 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 316/2007   
 H.G. nr. 1100/2013 
 M. Of. nr. 835/24 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 43/2013   
 H.G. nr. 1108/2013 
 M. Of. nr. 815/20 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 186/2009   
 H.G. nr. 1116/2013 
 M. Of. nr. 836/24 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 1352/2010   
 H.G. nr. 1118/2013 
 M. Of. nr. 829/23 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 183/2005   
 H.G. nr. 1123/2013 
 M. Of. nr. 7/7 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 475/2007   
 H.G. nr. 1160/2013 
 M. Of. nr. 842/30 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 753/2008   
 H.G. nr. 1164/2013 
 M. Of. nr. 845/30 dec. 2013 - completează H.G. nr. 320/2013   
 H.G. nr. 1165/2013 
 M. Of. nr. 845/30 dec. 2013 - modifică H.G. nr. 72/2013   
 H.G. nr. 1168/2013 
 M. Of. nr. 19/11 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 788/2007   
 H.G. nr. 1169/2013 
 M. Of. nr. 19/11 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 584/2005   
 H.G. nr. 1170/2013 
 M. Of. nr. 14/9 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 299/2012   

 2014 
 
 
 H.G. nr. 1/2014 
 M. Of. nr. 15/10 ian. 2014 - completează H.G. nr. 945/2011   
 H.G. nr. 2/2014 
 M. Of. nr. 15/10 ian. 2014 - completează H.G. nr. 175/2010   
 H.G. nr. 3/2014 
 M. Of. nr. 15/10 ian. 2014 - completează H.G. nr. 736/2010   
 H.G. nr. 5/2014 
 M. Of. nr. 22/13 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 18/2014 
 M. Of. nr. 44/20 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 860/2004   
 H.G. nr. 37/2014 
 M. Of. nr. 64/24 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 1158/2013   
 H.G. nr. 43/2014 
  M. Of. nr. 69/28 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 570/1992 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 104/11 feb. 2014) 

 H.G. nr. 61/2014 
 M. Of. nr. 100/10 feb. 2014 - modifică H.G. nr. 859/2013   
 H.G. nr. 62/2014 



 
M. Of. nr. 100/10 feb. 2014 - modifică H.G. nr. 943/2001 
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 H.G. nr. 73/2014 
 M. Of. nr. 108/12 feb. 2014 - modifică H.G. nr. 479/2003     
 H.G. nr. 74/2014 
 M. Of. nr. 111/13 feb. 2014 - modifică H.G. nr. 877/2010   
 H.G. nr. 76/2014 
 M. Of. nr. 113/14 feb. 2014 - modifică H.G. nr. 69/2012   
 H.G. nr. 88/2014 
 M. Of. nr. 116/17 feb. 2014 - modifică H.G. nr. 416/2007   
 H.G. nr. 89/2014 
 M. Of. nr. 116/17 feb. 2014 - modifică H.G. nr. 401/2013   
 H.G. nr. 90/2014 
 M. Of. nr. 116/17 feb. 2014 - completează H.G. nr. 1486/2005 
 - modifică H.G. nr. 7/2013   
 H.G. nr. 109/2014 
 M. Of. nr. 131/24 feb. 2014 - modifică H.G. nr. 220/2009   
 H.G. nr. 115/2014 
 M. Of. nr. 137/25 feb. 2014 - completează H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 119/2014 
 M. Of. nr. 197/20 mar. 2014 - modifică H.G. nr. 174/2002 
 - modifică H.G. nr. 1149/2002   
 H.G. nr. 120/2014 
  M. Of. nr. 152/3 mar. 2014 - modifică H.G. nr. 1570/2007 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 1022/2016  (M. Of. nr. 13/6 ian. 2017) - modifică art. II și art. III alin. (2) 

 H.G. nr. 126/2014 
 M. Of. nr. 149/28 feb. 2014 - modifică H.G. nr. 33/2014   
 H.G. nr. 137/2014 
 M. Of. nr. 176/11 mar. 2014 - modifică H.G. nr. 652/2009 
 - modifică H.G. nr. 1079/2013   
 H.G. nr. 138/2014 
 M. Of. nr. 167/7 mar. 2014 - modifică H.G. nr. 956/1990 
 - modifică H.G. nr. 34/1997 
 - modifică H.G. nr. 467/2007   
 H.G. nr. 147/2014 
 M. Of. nr. 184/14 mar. 2014 - completează H.G. nr. 1282/2007   
 H.G. nr. 177/2014 
 M. Of. nr. 183/14 mar. 2014 - modifică H.G. nr. 643/2011   
 H.G. nr. 179/2014 
 M. Of. nr. 192/19 mar. 2014 - completează H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 182/2014 
 M. Of. nr. 213/25 mar. 2014 - modifică H.G. nr. 731/2007 
 - modifică H.G. nr. 32/2011   
 H.G. nr. 203/2014 
 M. Of. nr. 209/24 mar. 2014 - modifică H.G. nr. 85/2013   
 H.G. nr. 226/2014 
 M. Of. nr. 227/31 mar. 2014 - modifică H.G. nr. 43/2013   
 H.G. nr. 252/2014 
 M. Of. nr. 268/11 apr. 2014 - modifică H.G. nr. 837/2004 
 - modifică H.G. nr. 368/2010   
 H.G. nr. 253/2014 
 M. Of. nr. 251/8 apr. 2014 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 258/2014 
 M. Of. nr. 280/16 apr. 2014 - completează H.G. nr. 857/2011   
 H.G. nr. 288/2014 
 M. Of. nr. 297/23 apr. 2014 - modifică H.G. nr. 124/2013   
 H.G. nr. 301/2014 



 
M. Of. nr. 294/22 apr. 2014 - modifică H.G. nr. 144/2010 
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 H.G. nr. 303/2014 
 M. Of. nr. 317/30 apr. 2014 - modifică H.G. nr. 581/2013   
 H.G. nr. 319/2014 
 M. Of. nr. 308/25 apr. 2014 - completează H.G. nr. 763/2013 
 
 
 H.G. nr. 331/2014 
 M. Of. nr. 316/30 apr. 2014 - modifică H.G. nr. 1005/2012   
 H.G. nr. 342/2014 
 M. Of. nr. 330/7 mai 2014 - modifică H.G. nr. 428/2013   
 H.G. nr. 352/2014 
 M. Of. nr. 332/7 mai 2014 - modifică H.G. nr. 563/2007   
 H.G. nr. 361/2014 
 M. Of. nr. 343/9 mai 2014 - modifică H.G. nr. 301/2012   
 H.G. nr. 364/2014 
 M. Of. nr. 341/9 mai 2014 - completează H.G. nr. 150/2010   
 H.G. nr. 366/2014 
 M. Of. nr. 346/12 mai 2014 - modifică H.G. nr. 900/2012   
 H.G. nr. 389/2014 
 M. Of. nr. 360/15 mai 2014 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 417/2014 
 M. Of. nr. 379/22 mai 2014 - completează H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 418/2014 
 M. Of. nr. 380/22 mai 2014 - modifică H.G. nr. 224/2008   
 H.G. nr. 419/2014 
 M. Of. nr. 388/26 mai 2014 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 425/2014 
 M. Of. nr. 391/27 mai 2014 - modifică H.G. nr. 277/2002 
 - modifică H.G. nr. 787/2003 
 - modifică H.G. nr. 1085/2003 
 - modifică H.G. nr. 1609/2006 
 - modifică H.G. nr. 745/2007 
 - modifică H.G. nr. 1408/2009 
 - modifică H.G. nr. 902/2012   
 H.G. nr. 444/2014 
 M. Of. nr. 409/3 iun. 2014 - modifică H.G. nr. 273/1994   
 H.G. nr. 452/2014 
 M. Of. nr. 407/2 iun. 2014 - modifică H.G. nr. 218/2012   
 H.G. nr. 464/2014 
 M. Of. nr. 428/11 iun. 2014 - modifică H.G. nr. 1490/2004   
 H.G. nr. 465/2014 
 M. Of. nr. 436/16 iun. 2014 - modifică H.G. nr. 1364/2001   
 H.G. nr. 471/2014 
 M. Of. nr. 437/16 iun. 2014 - modifică H.G. nr. 1251/2006   
 H.G. nr. 477/2014 
 M. Of. nr. 427/11 iun. 2014 - modifică H.G. nr. 85/2013   
 H.G. nr. 492/2014 
 M. Of. nr. 445/18 iun. 2014 - modifică H.G. nr. 158/2012   
 H.G. nr. 494/2014 
 M. Of. nr. 489/1 iul. 2014 - modifică H.G. nr. 1215/2009   
 H.G. nr. 518/2014 
 M. Of. nr. 484/30 iun. 2014 - completează H.G. nr. 475/2007   
 H.G. nr. 530/2014 
 M. Of. nr. 494/3 iul. 2014 - completează H.G. nr. 1596/2008   
 H.G. nr. 561/2014 
 M. Of. nr. 523/14 iul. 2014 - modifică H.G. nr. 1309/2005   
 H.G. nr. 562/2014 



 
M. Of. nr. 536/18 iul. 2014 - modifică H.G. nr. 435/1996 
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 H.G. nr. 581/2014 
 M. Of. nr. 525/15 iul. 2014 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 616/2014 
 M. Of. nr. 585/5 aug. 2014 - modifică H.G. nr. 1476/2009   
 H.G. nr. 618/2014 
 M. Of. nr. 582/4 aug. 2014 - modifică H.G. nr. 39/2007     
 H.G. nr. 620/2014 
 M. Of. nr. 573/31 iul. 2014 - modifică H.G. nr. 495/2014   
 H.G. nr. 644/2014 
 M. Of. nr. 585/5 aug. 2014 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 662/2014 
 M. Of. nr. 597/11 aug. 2014 - modifică H.G. nr. 910/2006   
 H.G. nr. 663/2014 
 M. Of. nr. 595/8 aug. 2014 - modifică H.G. nr. 956/1990 
 - modifică H.G. nr. 34/1997 
 - modifică H.G. nr. 467/2007   
 H.G. nr. 668/2014 
 M. Of. nr. 597/11 aug. 2014 - modifică H.G. nr. 1340/2001 
 - modifică H.G. nr. 47/2013   
 H.G. nr. 673/2014 
 M. Of. nr. 615/20 aug. 2014 - completează H.G. nr. 1447/2007   
 H.G. nr. 701/2014 
 M. Of. nr. 633/29 aug. 2014 - modifică H.G. nr. 1415/2009   
 H.G. nr. 703/2014 
 M. Of. nr. 633/29 aug. 2014 - modifică H.G. nr. 518/1995   
 H.G. nr. 742/2014 
 M. Of. nr. 664/10 sep. 2014 - modifică H.G. nr. 855/2008   
 H.G. nr. 745/2014 
 M. Of. nr. 658/8 sep. 2014 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 764/2014 
 M. Of. nr. 667/11 sep. 2014 - completează H.G. nr. 185/2011 
 - modifică H.G. nr. 858/2011   
 H.G. nr. 769/2014 
 M. Of. nr. 664/10 sep. 2014 - completează H.G. nr. 759/2010   
 H.G. nr. 782/2014 
  M. Of. nr. 707/29 sep. 2014 - modifică H.G. nr. 540/2000 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 164/9 mar. 2015) - rectifică anexa 3.35 

 H.G. nr. 784/2014 
 M. Of. nr. 675/16 sep. 2014 - modifică H.G. nr. 332/2014   
 H.G. nr. 791/2014 
 M. Of. nr. 688/19 sep. 2014 - modifică H.G. nr. 287/2000   
 H.G. nr. 798/2014 
 M. Of. nr. 688/19 sep. 2014 - completează H.G. nr. 578/2014   
 H.G. nr. 806/2014 
 M. Of. nr. 702/25 sep. 2014   
 H.G. nr. 809/2014 
  M. Of. nr. 703/25 sep. 2014 - modifică H.G. nr. 1000/2006 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 763/21 oct. 2014) - rectifică articolul unic 

 H.G. nr. 810/2014 
 M. Of. nr. 713/30 sep. 2014 - modifică H.G. nr. 563/2007   
 H.G. nr. 816/2014 
 M. Of. nr. 703/25 sep. 2014 - modifică H.G. nr. 511/2014   
 H.G. nr. 818/2014 
 M. Of. nr. 706/26 sep. 2014 - completează H.G. nr. 717/2009   
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 H.G. nr. 819/2014 
 M. Of. nr. 706/26 sep. 2014 - modifică H.G. nr. 1079/2013   
 H.G. nr. 823/2014 
 M. Of. nr. 713/30 sep. 2014 - modifică H.G. nr. 495/2014   
 H.G. nr. 827/2014 
 M. Of. nr. 729/6 oct. 2014 - modifică H.G. nr. 582/2014   
 H.G. nr. 844/2014 
 M. Of. nr. 729/6 oct. 2014 - modifică H.G. nr. 144/2010 
 - modifică H.G. nr. 185/2013   
 H.G. nr. 846/2014 
 M. Of. nr. 736/9 oct. 2014 - modifică H.G. nr. 1996/2004   
 H.G. nr. 850/2014 
 M. Of. nr. 735/8 oct. 2014 - completează H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 869/2014 
 M. Of. nr. 757/17 oct. 2014 - modifică H.G. nr. 124/2013   
 H.G. nr. 877/2014 
 M. Of. nr. 760/20 oct. 2014 - modifică H.G. nr. 301/2012   
 H.G. nr. 878/2014 
 M. Of. nr. 762/21 oct. 2014 - modifică H.G. nr. 700/2012   
 H.G. nr. 888/2014 
 M. Of. nr. 760/20 oct. 2014 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 901/2014 
 M. Of. nr. 767/22 oct. 2014 - completează H.G. nr. 348/2012   
 H.G. nr. 906/2014 
 M. Of. nr. 779/27 oct. 2014 - modifică H.G. nr. 537/2014   
 H.G. nr. 913/2014 
 M. Of. nr. 771/23 oct. 2014 - completează H.G. nr. 717/2009 
 - modifică H.G. nr. 175/2010   
 H.G. nr. 923/2014 
 M. Of. nr. 782/28 oct. 2014 - modifică H.G. nr. 1189/2008   
 H.G. nr. 941/2014 
 M. Of. nr. 801/4 nov. 2014 - modifică H.G. nr. 138/2013   
 H.G. nr. 952/2014 
 M. Of. nr. 860/26 nov. 2014 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 954/2014 
 M. Of. nr. 800/3 nov. 2014 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 956/2014 
  M. Of. nr. 809/6 nov. 2014 - completează H.G. nr. 1230/2010 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 894/9 dec. 2014) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 984/2014 
 M. Of. nr. 810/6 nov. 2014 - modifică H.G. nr. 1470/2002   
 H.G. nr. 990/2014 
 M. Of. nr. 817/10 nov. 2014 - modifică H.G. nr. 298/2013   
 H.G. nr. 996/2014 
 M. Of. nr. 815/7 nov. 2014 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 1023/2014 
 M. Of. nr. 843/19 nov. 2014 - modifică H.G. nr. 478/2014   
 H.G. nr. 1025/2014 
 M. Of. nr. 845/20 nov. 2014 - modifică H.G. nr. 526/2014   
 H.G. nr. 1027/2014 
 M. Of. nr. 854/24 nov. 2014 - modifică H.G. nr. 286/2011   
 H.G. nr. 1030/2014 
 M. Of. nr. 861/26 nov. 2014 - modifică H.G. nr. 563/2007   
 H.G. nr. 1031/2014 
 M. Of. nr. 863/27 nov. 2014 - modifică H.G. nr. 859/2013 
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 H.G. nr. 1035/2014 
 M. Of. nr. 874/2 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 886/2002 
 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 1044/2014 
 M. Of. nr. 877/3 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 1522/2006   
 H.G. nr. 1051/2014 
 M. Of. nr. 878/3 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 1007/2010   
 H.G. nr. 1062/2014 
 M. Of. nr. 880/4 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 1419/2009   
 H.G. nr. 1066/2014 
 M. Of. nr. 877/3 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 902/2005   
 H.G. nr. 1071/2014 
 M. Of. nr. 885/5 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 580/2014   
 H.G. nr. 1072/2014 
 M. Of. nr. 887/5 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 428/2013   
 H.G. nr. 1073/2014 
 M. Of. nr. 908/15 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 377/2002   
 H.G. nr. 1074/2014 
 M. Of. nr. 890/8 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 1105/2007   
 H.G. nr. 1075/2014 
 M. Of. nr. 885/5 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 1078/2014 
 M. Of. nr. 879/3 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 1476/2009   
 H.G. nr. 1086/2014 
 M. Of. nr. 895/9 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 1034/2010   
 H.G. nr. 1104/2014 
 M. Of. nr. 4/5 ian. 2015 - modifică H.G. nr. 495/2014   
 H.G. nr. 1107/2014 
 M. Of. nr. 915/16 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 867/2014   
 H.G. nr. 1109/2014 
 M. Of. nr. 935/22 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 1186/2012   
 H.G. nr. 1111/2014 
 M. Of. nr. 933/21 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 73/2012   
 H.G. nr. 1112/2014 
 M. Of. nr. 934/21 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 74/2012 
  - modifică H.G. nr. 455/2014 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 954/29 dec. 2014) - rectifică anexa nr. II 

 H.G. nr. 1132/2014 
 M. Of. nr. 948/23 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 124/2013   
 H.G. nr. 1151/2014 
 M. Of. nr. 962/30 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 94/2014   
 H.G. nr. 1153/2014 
 M. Of. nr. 956/29 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 584/2005   
 H.G. nr. 1168/2014 
 M. Of. nr. 958/30 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 1065/2013   
 H.G. nr. 1180/2014 
 M. Of. nr. 965/30 dec. 2014 - completează H.G. nr. 525/1996   
 H.G. nr. 1182/2014 
 M. Of. nr. 6/6 ian. 2015 - modifică H.G. nr. 1309/2005   

 2015 
 
 
 H.G. nr. 9/2015 
 M. Of. nr. 39/16 ian. 2015 - modifică H.G. nr. 72/2013   
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 H.G. nr. 11/2015 
 M. Of. nr. 35/15 ian. 2015 - modifică H.G. nr. 1391/2006   
 H.G. nr. 15/2015 
 M. Of. nr. 43/19 ian. 2015 - modifică H.G. nr. 537/2014   
 H.G. nr. 16/2015 
 M. Of. nr. 40/16 ian. 2015 - completează H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 19/2015 
 M. Of. nr. 46/20 ian. 2015 - completează H.G. nr. 518/1995   
 H.G. nr. 35/2015 
 M. Of. nr. 67/27 ian. 2015 - modifică H.G. nr. 43/2013   
 H.G. nr. 39/2015 
 M. Of. nr. 65/26 ian. 2015 - modifică H.G. nr. 1179/2014   
 
 H.G. nr. 44/2015 
 M. Of. nr. 96/5 feb. 2015 - modifică H.G. nr. 86/2013 
 - modifică H.G. nr. 87/2013 
 - modifică H.G. nr. 1066/2013   
 H.G. nr. 49/2015 
 M. Of. nr. 86/2 feb. 2015 - modifică H.G. nr. 900/2012   
 H.G. nr. 56/2015 
 M. Of. nr. 91/3 feb. 2015 - modifică H.G. nr. 1086/2010 
 - modifică H.G. nr. 344/2014   
 H.G. nr. 61/2015 
 M. Of. nr. 98/6 feb. 2015 - completează H.G. nr. 736/2010   
 H.G. nr. 63/2015 
 M. Of. nr. 98/6 feb. 2015 - completează H.G. nr. 175/2010   
 H.G. nr. 64/2015 
 M. Of. nr. 98/6 feb. 2015 - completează H.G. nr. 945/2011   
 H.G. nr. 78/2015 
 M. Of. nr. 124/18 feb. 2015 - modifică H.G. nr. 1064/2013   
 H.G. nr. 81/2015 
 M. Of. nr. 123/17 feb. 2015 - completează H.G. nr. 1053/2014   
 H.G. nr. 99/2015 
 M. Of. nr. 140/24 feb. 2015 - modifică H.G. nr. 1412/2004   
 H.G. nr. 119/2015 
 M. Of. nr. 148/27 feb. 2015 - modifică H.G. nr. 62/1996   
 H.G. nr. 135/2015 
 M. Of. nr. 163/9 mar. 2015 - modifică H.G. nr. 1/2006   
 H.G. nr. 150/2015 
 M. Of. nr. 175/13 mar. 2015 - modifică H.G. nr. 183/2005   
 H.G. nr. 151/2015 
 M. Of. nr. 171/12 mar. 2015 - modifică H.G. nr. 1096/2013   
 H.G. nr. 170/2015 
 M. Of. nr. 201/26 mar. 2015 - modifică H.G. nr. 1005/2012   
 H.G. nr. 189/2015 
 M. Of. nr. 193/23 mar. 2015 - modifică H.G. nr. 786/2014   
 H.G. nr. 190/2015 
 M. Of. nr. 198/25 mar. 2015 - modifică H.G. nr. 936/2013   
 H.G. nr. 192/2015 
 M. Of. nr. 194/24 mar. 2015 - modifică H.G. nr. 1470/2007 
 - modifică H.G. nr. 1264/2010   
 H.G. nr. 216/2015 
 M. Of. nr. 222/1 apr. 2015 - modifică H.G. nr. 1217/2012   
 H.G. nr. 252/2015 
 M. Of. nr. 268/22 apr. 2015 - modifică H.G. nr. 475/2007   
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 H.G. nr. 273/2015 
 M. Of. nr. 290/28 apr. 2015 - modifică H.G. nr. 43/2013   
 H.G. nr. 275/2015 
 M. Of. nr. 284/27 apr. 2015 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 278/2015 
 M. Of. nr. 299/30 apr. 2015 - modifică H.G. nr. 74/2011   
 H.G. nr. 289/2015 
 M. Of. nr. 300/30 apr. 2015 - modifică H.G. nr. 1179/2014   
 H.G. nr. 291/2015 
 M. Of. nr. 308/6 mai 2015 - modifică H.G. nr. 864/2014   
 H.G. nr. 299/2015 
 M. Of. nr. 324/13 mai 2015 - modifică H.G. nr. 174/2010   
 H.G. nr. 301/2015 
 M. Of. nr. 315/8 mai 2015 - modifică H.G. nr. 229/2009   
 H.G. nr. 313/2015 

 
 M. Of. nr. 321/12 mai 2015 - modifică H.G. nr. 877/2010   
 H.G. nr. 320/2015 
 M. Of. nr. 322/12 mai 2015 - modifică H.G. nr. 441/2014   
 H.G. nr. 322/2015 
 M. Of. nr. 340/19 mai 2015 - modifică H.G. nr. 1361/2006   
 H.G. nr. 333/2015 
 M. Of. nr. 349/20 mai 2015 - modifică H.G. nr. 1084/2007   
 H.G. nr. 335/2015 
 M. Of. nr. 348/20 mai 2015 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 336/2015 
 M. Of. nr. 343/19 mai 2015 - modifică L. nr. 104/2011   
 H.G. nr. 359/2015 
 M. Of. nr. 374/28 mai 2015 - modifică H.G. nr. 971/2006 
 - modifică H.G. nr. 1093/2006 
 - modifică H.G. nr. 1218/2006 
 - modifică H.G. nr. 600/2007   
 H.G. nr. 384/2015 
 M. Of. nr. 391/4 iun. 2015 - modifică H.G. nr. 1867/2005   
 H.G. nr. 388/2015 
 M. Of. nr. 387/3 iun. 2015 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 396/2015 
 M. Of. nr. 397/5 iun. 2015 - modifică H.G. nr. 1915/2006   
 H.G. nr. 416/2015 
 M. Of. nr. 414/11 iun. 2015 - modifică H.G. nr. 150/2010   
 H.G. nr. 423/2015 
 M. Of. nr. 429/16 iun. 2015 - completează H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 427/2015 
 M. Of. nr. 433/17 iun. 2015 - completează H.G. nr. 286/2011   
 H.G. nr. 445/2015 
 M. Of. nr. 441/19 iun. 2015 - modifică H.G. nr. 1294/2001   
 H.G. nr. 446/2015 
 M. Of. nr. 444/22 iun. 2015 - modifică H.G. nr. 206/1995   
 H.G. nr. 454/2015 
 M. Of. nr. 465/29 iun. 2015 - modifică H.G. nr. 298/2014   
 H.G. nr. 455/2015 
 M. Of. nr. 469/29 iun. 2015 - modifică H.G. nr. 392/2014   
 H.G. nr. 466/2015 
 M. Of. nr. 483/2 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 589/2014   
 H.G. nr. 467/2015 



 
M. Of. nr. 473/30 iun. 2015 - modifică H.G. nr. 1611/2009 
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 H.G. nr. 473/2015 
 M. Of. nr. 485/2 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 234/2015   
 H.G. nr. 475/2015 
 M. Of. nr. 497/7 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 1142/2012   
 H.G. nr. 481/2015 
 M. Of. nr. 536/17 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 522/2003   
 H.G. nr. 487/2015 
 M. Of. nr. 496/7 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 88/2013   
 H.G. nr. 508/2015 
 M. Of. nr. 500/7 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 1036/2012   
 H.G. nr. 519/2015 
 M. Of. nr. 525/15 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 1447/2007   
 H.G. nr. 521/2015 
 M. Of. nr. 515/10 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 475/2007   
 H.G. nr. 536/2015 
 M. Of. nr. 520/13 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 224/2008   
 
 H.G. nr. 551/2015 
 M. Of. nr. 531/16 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 35/2014   
 H.G. nr. 564/2015 
 M. Of. nr. 543/21 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 461/2011   
 H.G. nr. 567/2015 
 M. Of. nr. 572/30 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 918/2013   
 H.G. nr. 578/2015 
 M. Of. nr. 571/30 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 780/2006 
 - modifică H.G. nr. 204/2013   
 H.G. nr. 582/2015 
  M. Of. nr. 558/27 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 518/1995 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 605/11 aug. 2015) - rectifică art. II 

 H.G. nr. 584/2015 
 M. Of. nr. 546/22 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 43/2013   
 H.G. nr. 586/2015 
 M. Of. nr. 557/27 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 526/2014   
 H.G. nr. 605/2015 
 M. Of. nr. 589/5 aug. 2015 - modifică H.G. nr. 842/2008   
 H.G. nr. 606/2015 
 M. Of. nr. 587/5 aug. 2015 - modifică H.G. nr. 626/1998 
 - modifică H.G. nr. 21/2015   
 H.G. nr. 611/2015 
 M. Of. nr. 569/29 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 60/2008   
 H.G. nr. 614/2015 
 M. Of. nr. 591/6 aug. 2015 - modifică H.G. nr. 215/2009 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 215/2009, la 1 ian. 2021 prin H.G. nr. 1045/2018 - M. Of. nr. 24/9 ian. 2019) 

 
 - H.G. nr. 1045/2018  (M. Of. nr. 24/9 ian. 2019) - odată cu H.G. nr. 215/2009, la 1 ian. 2021 

Abrogare 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - termenul prev. la art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 1045/2018, cu ref. la abrogarea, la 1 ian. 2021, a H.G. nr. 215/2009, se  
 
 

prorogă până la data de 1 ian. 2022 

 H.G. nr. 628/2015 
  M. Of. nr. 617/13 aug. 2015 - completează O.U.G. nr. 101/2011 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 675/4 sep. 2015) - rectifică art. unic 

 H.G. nr. 633/2015 
 M. Of. nr. 645/25 aug. 2015 - modifică H.G. nr. 34/2009 
 - modifică H.G. nr. 520/2013   
 H.G. nr. 639/2015 
 M. Of. nr. 653/28 aug. 2015 - modifică H.G. nr. 1198/2012   
 H.G. nr. 643/2015 
  M. Of. nr. 643/25 aug. 2015 - modifică H.G. nr. 723/2010 
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 H.G. nr. 679/2015 
 M. Of. nr. 654/28 aug. 2015 - modifică H.G. nr. 96/2011   
 H.G. nr. 685/2015 
 M. Of. nr. 649/27 aug. 2015 - modifică H.G. nr. 52/2011   
 H.G. nr. 718/2015 
 M. Of. nr. 689/11 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 1061/2002   
 H.G. nr. 720/2015 
 M. Of. nr. 684/9 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 1/2006   
 H.G. nr. 721/2015 
 M. Of. nr. 683/8 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 1415/2009   
 H.G. nr. 741/2015 
 M. Of. nr. 695/15 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 745/2015 
 M. Of. nr. 714/23 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 1311/1996   
 H.G. nr. 747/2015 
 M. Of. nr. 698/16 sep. 2015 - completează H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 748/2015 
 M. Of. nr. 708/22 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 572/2008   
 H.G. nr. 749/2015 
 M. Of. nr. 697/15 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 294/2007   
 H.G. nr. 757/2015 
 M. Of. nr. 715/23 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 787/2003   
 H.G. nr. 761/2015 
 M. Of. nr. 717/23 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 764/2015 
 M. Of. nr. 714/23 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 615/2015   
 H.G. nr. 767/2015 
 M. Of. nr. 717/23 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 18/2015   
 H.G. nr. 770/2015 
 M. Of. nr. 735/1 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 1096/2013   
 H.G. nr. 771/2015 
 M. Of. nr. 725/28 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 244/2015   
 H.G. nr. 772/2015 
 M. Of. nr. 728/29 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 778/2015 
 M. Of. nr. 723/25 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 595/2015   
 H.G. nr. 781/2015 
  M. Of. nr. 724/28 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 575/2015 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 746/6 oct. 2015) - rectifică art. 1 pct. 25 

 H.G. nr. 783/2015 
 M. Of. nr. 728/29 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 416/2007   
 H.G. nr. 790/2015 
 M. Of. nr. 730/29 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 1079/2013   
 H.G. nr. 793/2015 
 M. Of. nr. 732/30 sep. 2015 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 794/2015 
 M. Of. nr. 735/1 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 337/1993   
 H.G. nr. 799/2015 
 M. Of. nr. 737/1 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 800/2015 
 M. Of. nr. 738/1 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 206/2015   
 H.G. nr. 810/2015 
 M. Of. nr. 745/6 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 1610/2006   
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 H.G. nr. 814/2015 
 M. Of. nr. 744/5 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 117/2015   
 H.G. nr. 816/2015 
 M. Of. nr. 780/20 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 34/2009 
 - modifică H.G. nr. 520/2013   
 H.G. nr. 818/2015 
 M. Of. nr. 759/12 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 823/2015 
 M. Of. nr. 800/28 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 811/2010   
 H.G. nr. 846/2015 
 M. Of. nr. 776/19 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 219/2007   
 H.G. nr. 847/2015 
 M. Of. nr. 778/19 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 492/2004 
 - modifică H.G. nr. 8/2013   
 H.G. nr. 853/2015 
 M. Of. nr. 775/16 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 652/2015   
 H.G. nr. 864/2015 
 M. Of. nr. 801/28 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 980/2006   
 H.G. nr. 877/2015 
 M. Of. nr. 791/23 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 880/2015 
 M. Of. nr. 793/26 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 1174/2014 
 - modifică H.G. nr. 1179/2014   
 H.G. nr. 882/2015 
 M. Of. nr. 801/28 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 862/2008   
 H.G. nr. 885/2015 
 M. Of. nr. 820/4 nov. 2015 - modifică H.G. nr. 1380/2009 
 - modifică H.G. nr. 598/2014   
 H.G. nr. 897/2015 
 M. Of. nr. 816/3 nov. 2015 - modifică H.G. nr. 1848/2004   
 H.G. nr. 898/2015 
 M. Of. nr. 810/30 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 274/2013   
 H.G. nr. 903/2015 
 M. Of. nr. 823/4 nov. 2015 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 904/2015 
 M. Of. nr. 836/9 nov. 2015 - modifică H.G. nr. 973/2012   
 H.G. nr. 909/2015 
 M. Of. nr. 840/11 nov. 2015 - modifică H.G. nr. 390/2012   
 H.G. nr. 916/2015 
 M. Of. nr. 834/9 nov. 2015 - modifică H.G. nr. 462/2015   
 H.G. nr. 917/2015 
 M. Of. nr. 834/9 nov. 2015 - modifică H.G. nr. 1188/2014   
 H.G. nr. 943/2015 
 M. Of. nr. 870/20 nov. 2015 - modifică H.G. nr. 1016/2010   
 H.G. nr. 953/2015 
 M. Of. nr. 917/10 dec. 2015 - completează H.G. nr. 678/2015   
 H.G. nr. 962/2015 
 M. Of. nr. 925/14 dec. 2015 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 967/2015 
 M. Of. nr. 935/17 dec. 2015 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 981/2015 
 M. Of. nr. 951/22 dec. 2015 - modifică H.G. nr. 134/2015   
 H.G. nr. 993/2015 
 M. Of. nr. 964/24 dec. 2015 - modifică H.G. nr. 72/2013   
 H.G. nr. 999/2015 



 
M. Of. nr. 958/23 dec. 2015 - modifică H.G. nr. 518/1995 
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 H.G. nr. 1002/2015 
 M. Of. nr. 984/30 dec. 2015 - modifică H.G. nr. 301/2012 
  - modifică H.G. nr. 301/2012 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 23/13 ian. 2016) - rectifică art. I pct. 61 (cu referire la art. 18 alin. (6) din anexa nr. 1 la normele metodologice 

 H.G. nr. 1006/2015 
 M. Of. nr. 7/6 ian. 2016 - modifică H.G. nr. 1312/1996   
 H.G. nr. 1012/2015 
 M. Of. nr. 985/31 dec. 2015 - modifică H.G. nr. 406/2015   
 H.G. nr. 1016/2015 
 M. Of. nr. 987/31 dec. 2015 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 1020/2015 
 M. Of. nr. 2/4 ian. 2016 - modifică H.G. nr. 90/2010   

 2016 
 
 
 H.G. nr. 3/2016 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2016 - modifică H.G. nr. 1079/2007 
 - modifică H.G. nr. 1079/2013   
 H.G. nr. 8/2016 
 M. Of. nr. 34/18 ian. 2016 - modifică H.G. nr. 776/2015   
 H.G. nr. 14/2016 
 M. Of. nr. 51/25 ian. 2016 - modifică H.G. nr. 1251/2006   
 H.G. nr. 27/2016 
 M. Of. nr. 71/1 feb. 2016 - modifică H.G. nr. 729/2015     
 H.G. nr. 40/2016 
 M. Of. nr. 121/17 feb. 2016 - modifică H.G. nr. 69/2012   
 H.G. nr. 47/2016 
 M. Of. nr. 100/9 feb. 2016 - modifică H.G. nr. 1/2016   
 H.G. nr. 57/2016 
 M. Of. nr. 112/12 feb. 2016 - completează H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 60/2016 
  M. Of. nr. 113/15 feb. 2016 - completează H.G. nr. 416/2014 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 312/22 apr. 2019) 

 H.G. nr. 62/2016 
 M. Of. nr. 113/15 feb. 2016 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 112/2016 
 M. Of. nr. 158/1 mar. 2016 - modifică H.G. nr. 1288/2012   
 H.G. nr. 113/2016 
 M. Of. nr. 154/29 feb. 2016 - modifică H.G. nr. 495/2014   
 H.G. nr. 131/2016 
 M. Of. nr. 169/7 mar. 2016 - modifică H.G. nr. 345/2010   
 H.G. nr. 133/2016 
 M. Of. nr. 172/8 mar. 2016 - modifică H.G. nr. 174/2002 
 - modifică H.G. nr. 377/2002   
 H.G. nr. 134/2016 
 M. Of. nr. 182/10 mar. 2016 - modifică H.G. nr. 681/2011   
 H.G. nr. 145/2016 
 M. Of. nr. 190/14 mar. 2016 - modifică H.G. nr. 973/2012   
 H.G. nr. 153/2016 
 M. Of. nr. 210/22 mar. 2016 - modifică H.G. nr. 970/2004 
 - modifică H.G. nr. 1282/2007   
 H.G. nr. 154/2016 
 M. Of. nr. 196/16 mar. 2016 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 159/2016 
  M. Of. nr. 208/21 mar. 2016 - modifică H.G. nr. 1/2016 
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 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 273/11 apr. 2016) - rectifică art. I lit. D pct. 33 

 H.G. nr. 172/2016 
 M. Of. nr. 221/24 mar. 2016 - modifică H.G. nr. 416/2007   
 H.G. nr. 200/2016 
 M. Of. nr. 236/30 mar. 2016 - modifică H.G. nr. 400/2014 
 - modifică H.G. nr. 161/2016   
 H.G. nr. 201/2016 
 M. Of. nr. 236/30 mar. 2016 - modifică H.G. nr. 957/2005   
 H.G. nr. 214/2016 
 M. Of. nr. 243/1 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 1179/2014   
 H.G. nr. 215/2016 
 M. Of. nr. 243/1 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 218/2016 
 M. Of. nr. 252/5 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 762/2015   
 H.G. nr. 225/2016 
 M. Of. nr. 257/6 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 233/2016 
 M. Of. nr. 261/7 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 1053/2014   
 H.G. nr. 234/2016 
 M. Of. nr. 296/19 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 332/2014   
 H.G. nr. 239/2016 
 M. Of. nr. 264/7 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 1596/2008   
 H.G. nr. 242/2016 
 M. Of. nr. 269/8 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 1264/2010   
 H.G. nr. 243/2016 
 M. Of. nr. 282/14 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 150/2010   
 H.G. nr. 251/2016 
 M. Of. nr. 284/14 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 269/2016 
 M. Of. nr. 300/20 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 286/2011   
 H.G. nr. 279/2016 
 M. Of. nr. 292/18 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 1050/2013   
 H.G. nr. 284/2016 
 M. Of. nr. 308/21 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 1000/2012 
 - modifică H.G. nr. 38/2015 
 - modifică H.G. nr. 743/2015   
 H.G. nr. 292/2016 
 M. Of. nr. 309/22 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 226/2015   
 H.G. nr. 295/2016 
 M. Of. nr. 319/26 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 1589/2002   
 H.G. nr. 304/2016 
 M. Of. nr. 316/25 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 750/2010   
 H.G. nr. 305/2016 
 M. Of. nr. 316/25 apr. 2016 - completează H.G. nr. 821/2015   
 H.G. nr. 307/2016 
 M. Of. nr. 319/26 apr. 2016 - modifică H.G. nr. 525/2013   
 H.G. nr. 328/2016 
 M. Of. nr. 361/11 mai 2016 - modifică L. nr. 304/2004 
 - modifică H.G. nr. 1849/2004 
 - modifică H.G. nr. 652/2009 
 - modifică H.G. nr. 1079/2013   
 H.G. nr. 345/2016 
 M. Of. nr. 367/12 mai 2016 - modifică H.G. nr. 617/2014   
 H.G. nr. 357/2016 
 M. Of. nr. 377/17 mai 2016 - modifică H.G. nr. 807/2014   
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 H.G. nr. 362/2016 
 M. Of. nr. 381/19 mai 2016 - modifică H.G. nr. 925/2015 
 - modifică H.G. nr. 34/2016   
 H.G. nr. 366/2016 
 M. Of. nr. 387/20 mai 2016 - completează H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 367/2016 
 M. Of. nr. 387/20 mai 2016 - modifică H.G. nr. 160/2016   
 H.G. nr. 371/2016 
 M. Of. nr. 397/25 mai 2016 - modifică H.G. nr. 1579/2005   
 H.G. nr. 401/2016 
 M. Of. nr. 433/9 iun. 2016 - modifică H.G. nr. 1016/2004   
 H.G. nr. 406/2016 
 M. Of. nr. 442/14 iun. 2016 - modifică H.G. nr. 559/2014   
 H.G. nr. 407/2016 
 M. Of. nr. 432/9 iun. 2016 - modifică H.G. nr. 1172/2014   
 H.G. nr. 411/2016 
 M. Of. nr. 452/16 iun. 2016 - modifică H.G. nr. 250/1992   
 H.G. nr. 428/2016 
 M. Of. nr. 477/27 iun. 2016 - modifică H.G. nr. 558/2014   
 H.G. nr. 432/2016 
 M. Of. nr. 465/22 iun. 2016 - modifică H.G. nr. 161/2016   
 H.G. nr. 433/2016 
 M. Of. nr. 465/22 iun. 2016 - completează H.G. nr. 678/2015   
 H.G. nr. 447/2016 
 M. Of. nr. 474/24 iun. 2016 - modifică H.G. nr. 34/2009   
 H.G. nr. 448/2016 
 M. Of. nr. 474/24 iun. 2016 - modifică H.G. nr. 700/2012 
 - modifică H.G. nr. 9/2013 
  - modifică H.G. nr. 957/2015 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 697/7 sep. 2016) - rectifică anexele nr. 1 și 2 

 H.G. nr. 449/2016 
 M. Of. nr. 473/24 iun. 2016 - modifică H.G. nr. 52/2011   
 H.G. nr. 455/2016 
 M. Of. nr. 486/29 iun. 2016 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 461/2016 
 M. Of. nr. 487/30 iun. 2016 - modifică H.G. nr. 488/2015   
 H.G. nr. 462/2016 
 M. Of. nr. 494/1 iul. 2016 - completează H.G. nr. 75/2014   
 H.G. nr. 467/2016 
 M. Of. nr. 515/7 iul. 2016 - modifică H.G. nr. 639/2007   
 H.G. nr. 476/2016 
 M. Of. nr. 528/14 iul. 2016 - modifică H.G. nr. 337/1993   
 H.G. nr. 478/2016 
 M. Of. nr. 516/8 iul. 2016 - modifică H.G. nr. 123/2002   
 H.G. nr. 480/2016 
 M. Of. nr. 522/12 iul. 2016 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 485/2016 
 M. Of. nr. 526/13 iul. 2016 - modifică H.G. nr. 710/2015   
 H.G. nr. 486/2016 
 M. Of. nr. 526/13 iul. 2016 - modifică H.G. nr. 711/2015   
 H.G. nr. 488/2016 
 M. Of. nr. 539/18 iul. 2016 - modifică H.G. nr. 25/2014   
 H.G. nr. 503/2016 
 M. Of. nr. 557/22 iul. 2016 - modifică H.G. nr. 972/2006   
 H.G. nr. 510/2016 



 
M. Of. nr. 584/1 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 227/2000 
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 H.G. nr. 516/2016 
 M. Of. nr. 581/1 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 53/2009   
 H.G. nr. 519/2016 
 M. Of. nr. 557/22 iul. 2016 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 522/2016 
 M. Of. nr. 566/26 iul. 2016 - modifică H.G. nr. 520/2013   
 H.G. nr. 523/2016 
 M. Of. nr. 575/28 iul. 2016 - modifică H.G. nr. 775/2005   
 H.G. nr. 527/2016 
 M. Of. nr. 590/3 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 1553/2004   
 H.G. nr. 540/2016 
 M. Of. nr. 591/3 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 1132/2008   
 H.G. nr. 550/2016 
 M. Of. nr. 600/8 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 1096/2013   
 H.G. nr. 552/2016 
 M. Of. nr. 607/9 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 561/2016 
 M. Of. nr. 611/10 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 123/2015   
 H.G. nr. 566/2016 
 M. Of. nr. 626/16 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 1611/2009   
 H.G. nr. 575/2016 
 M. Of. nr. 630/17 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 706/1994   
 H.G. nr. 581/2016 
 M. Of. nr. 640/19 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 43/2013   
 H.G. nr. 584/2016 
 M. Of. nr. 640/19 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 539/2005 
 - modifică H.G. nr. 118/2014 
 
 

- modifică H.G. nr. 867/2015 

 H.G. nr. 593/2016 
 M. Of. nr. 664/30 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 157/2016   
 H.G. nr. 603/2016 
 M. Of. nr. 695/7 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 1079/2013   
 H.G. nr. 606/2016 
 M. Of. nr. 678/1 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 1490/2004 
 - modifică H.G. nr. 1492/2004   
 H.G. nr. 608/2016 
 M. Of. nr. 673/31 aug. 2016 - modifică H.G. nr. 678/2015   
 H.G. nr. 616/2016 
 M. Of. nr. 683/2 sep. 2016 - completează H.G. nr. 1447/2007   
 H.G. nr. 625/2016 
 M. Of. nr. 694/7 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 902/2005   
 H.G. nr. 626/2016 
 M. Of. nr. 688/5 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 15/2016   
 H.G. nr. 628/2016 
 M. Of. nr. 694/7 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 139/2008   
 H.G. nr. 639/2016 
 M. Of. nr. 698/8 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 563/2014   
 H.G. nr. 642/2016 
 M. Of. nr. 710/14 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 206/2015   
 H.G. nr. 649/2016 
 M. Of. nr. 736/22 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 957/2005   
 H.G. nr. 654/2016 
 M. Of. nr. 742/23 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 376/2016   
 H.G. nr. 664/2016 



 
M. Of. nr. 732/21 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 402/2016 
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 H.G. nr. 665/2016 
 M. Of. nr. 750/27 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 429/2008   
 H.G. nr. 671/2016 
 M. Of. nr. 733/21 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 296/2007   
 H.G. nr. 674/2016 
 M. Of. nr. 753/27 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 703/2016 
 M. Of. nr. 764/30 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 711/2016 
 M. Of. nr. 771/3 oct. 2016 - modifică H.G. nr. 311/2003   
 H.G. nr. 713/2016 
 M. Of. nr. 767/30 sep. 2016 - modifică H.G. nr. 161/2016   
 H.G. nr. 716/2016 
 M. Of. nr. 789/7 oct. 2016 - modifică H.G. nr. 1872/2005   
 H.G. nr. 720/2016 
 M. Of. nr. 783/5 oct. 2016 - modifică H.G. nr. 1447/2007   
 H.G. nr. 725/2016 
  M. Of. nr. 792/7 oct. 2016 - modifică H.G. nr. 1153/2001 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 846/25 oct. 2016) - rectifică art. II pct. 15 

 H.G. nr. 727/2016 
 M. Of. nr. 797/10 oct. 2016 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 738/2016 
 M. Of. nr. 809/13 oct. 2016 - completează H.G. nr. 185/2011 
 - modifică H.G. nr. 858/2011   
 H.G. nr. 748/2016 
 M. Of. nr. 815/14 oct. 2016 - modifică H.G. nr. 678/2015   
 H.G. nr. 754/2016 
 M. Of. nr. 828/19 oct. 2016 - modifică H.G. nr. 1415/2009   
 H.G. nr. 765/2016 
 M. Of. nr. 838/21 oct. 2016 - modifică H.G. nr. 636/2016 
 - completează H.G. nr. 637/2016   
 H.G. nr. 767/2016 
 M. Of. nr. 838/21 oct. 2016 - modifică H.G. nr. 174/2002 
 - modifică H.G. nr. 1425/2006   
 H.G. nr. 771/2016 
 M. Of. nr. 847/25 oct. 2016 - modifică H.G. nr. 76/2005   
 H.G. nr. 774/2016 
 M. Of. nr. 856/27 oct. 2016 - modifică H.G. nr. 34/2009 
 - modifică H.G. nr. 634/2015   
 H.G. nr. 776/2016 
 M. Of. nr. 842/24 oct. 2016 - completează H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 792/2016 
 M. Of. nr. 863/28 oct. 2016 - completează H.G. nr. 161/2016   
 H.G. nr. 794/2016 
 M. Of. nr. 863/28 oct. 2016 - completează H.G. nr. 206/2015   
 H.G. nr. 805/2016 
 M. Of. nr. 881/3 nov. 2016 - modifică H.G. nr. 791/2009   
 H.G. nr. 806/2016 
 M. Of. nr. 898/9 nov. 2016 - modifică L. nr. 104/2011   
 H.G. nr. 816/2016 
 M. Of. nr. 890/7 nov. 2016 - modifică H.G. nr. 1053/2014   
 H.G. nr. 817/2016 
 M. Of. nr. 890/7 nov. 2016 - modifică H.G. nr. 1034/2010   
 H.G. nr. 819/2016 



 
M. Of. nr. 905/10 nov. 2016 - modifică H.G. nr. 1/2006 
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 H.G. nr. 822/2016 
 M. Of. nr. 896/8 nov. 2016 - modifică H.G. nr. 69/2012   
 H.G. nr. 847/2016 
 M. Of. nr. 928/17 nov. 2016 - modifică H.G. nr. 638/2016   
 H.G. nr. 853/2016 
 M. Of. nr. 941/23 nov. 2016 - modifică H.G. nr. 304/2014   
 H.G. nr. 861/2016 
 M. Of. nr. 951/25 nov. 2016 - modifică H.G. nr. 566/2015   
 H.G. nr. 866/2016 
 M. Of. nr. 972/5 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 394/2016 
 - modifică H.G. nr. 395/2016   
 H.G. nr. 869/2016 
 M. Of. nr. 944/23 nov. 2016 - modifică H.G. nr. 416/2007   
 H.G. nr. 876/2016 
 M. Of. nr. 960/28 nov. 2016 - modifică H.G. nr. 723/2016   
 H.G. nr. 878/2016 
 M. Of. nr. 964/29 nov. 2016 - completează H.G. nr. 392/2014   
 H.G. nr. 881/2016 
 M. Of. nr. 964/29 nov. 2016 - modifică H.G. nr. 226/2015   
 H.G. nr. 885/2016 
 M. Of. nr. 979/6 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 174/2002 
 - modifică H.G. nr. 377/2002   
 H.G. nr. 890/2016 
 M. Of. nr. 989/8 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 445/2002   
 H.G. nr. 897/2016 
 M. Of. nr. 989/8 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 322/2013   
 H.G. nr. 899/2016 
 M. Of. nr. 985/7 dec. 2016 - completează H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 901/2016 
 M. Of. nr. 998/12 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 1236/2012   
 H.G. nr. 902/2016 
 M. Of. nr. 1014/16 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 620/2001   
 H.G. nr. 904/2016 
 M. Of. nr. 1007/15 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 398/2015   
 H.G. nr. 908/2016 
 M. Of. nr. 1025/20 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 90/2010 
 - modifică H.G. nr. 593/2011 (republicare)   
 H.G. nr. 922/2016 
 M. Of. nr. 1012/16 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 1372/2009   
 H.G. nr. 925/2016 
 M. Of. nr. 1003/14 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 1215/2009   
 H.G. nr. 926/2016 
 M. Of. nr. 1003/14 dec. 2016 - completează H.G. nr. 1016/2011   
 H.G. nr. 927/2016 
 M. Of. nr. 1005/14 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 430/2008   
 H.G. nr. 932/2016 
 M. Of. nr. 1025/20 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 459/2010   
 H.G. nr. 935/2016 
 M. Of. nr. 1015/16 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 582/2016   
 H.G. nr. 945/2016 
 M. Of. nr. 1024/20 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 616/2015   
 H.G. nr. 946/2016 
 M. Of. nr. 1025/20 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 966/2010   
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 H.G. nr. 949/2016 
 M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 952/2016 
  M. Of. nr. 1029/21 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 280/2016 

 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 144/2017  (M. Of. nr. 207/27 mar. 2017) - prorogă termenul prevăzut la art. II 

 H.G. nr. 960/2016 
 M. Of. nr. 1034/22 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 1650/2006   
 H.G. nr. 961/2016 
 M. Of. nr. 1037/22 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 537/2014   
 H.G. nr. 965/2016 
 M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 1391/2006   
 H.G. nr. 971/2016 
 M. Of. nr. 1063/29 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 780/2006 
 - modifică H.G. nr. 204/2013   
 H.G. nr. 1003/2016 
 M. Of. nr. 1070/30 dec. 2016 - completează H.G. nr. 1013/2010   
 H.G. nr. 1012/2016 
 M. Of. nr. 1065/29 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 1013/2016 
 M. Of. nr. 1065/29 dec. 2016 - modifică H.G. nr. 678/2015   
 H.G. nr. 1022/2016 
 M. Of. nr. 13/6 ian. 2017 - modifică H.G. nr. 1570/2007 
 - modifică H.G. nr. 120/2014   

 2017 
 
 
 H.G. nr. 18/2017 
 M. Of. nr. 46/17 ian. 2017 - modifică H.G. nr. 720/2008 
 - modifică H.G. nr. 206/2015 
 - modifică H.G. nr. 161/2016   
 H.G. nr. 31/2017 
 M. Of. nr. 60/20 ian. 2017 - modifică H.G. nr. 72/2013   
 H.G. nr. 32/2017 
 M. Of. nr. 60/20 ian. 2017 - modifică H.G. nr. 136/2016   
 H.G. nr. 37/2017 
 M. Of. nr. 88/31 ian. 2017 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 44/2017 
 M. Of. nr. 118/13 feb. 2017 - completează H.G. nr. 1053/2014   
 H.G. nr. 49/2017 
  M. Of. nr. 119/13 feb. 2017 - modifică H.G. nr. 720/2008 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 320/4 mai 2017) - rectifică art. I pct. 3 

 H.G. nr. 52/2017 
 M. Of. nr. 129/17 feb. 2017 - modifică H.G. nr. 34/2009   
 H.G. nr. 55/2017 
 M. Of. nr. 126/16 feb. 2017 - modifică H.G. nr. 844/2016   
 H.G. nr. 63/2017 
 M. Of. nr. 150/28 feb. 2017 - modifică H.G. nr. 573/1998   
 H.G. nr. 79/2017 
 M. Of. nr. 147/27 feb. 2017 - modifică H.G. nr. 907/2016   
 H.G. nr. 80/2017 
 M. Of. nr. 153/1 mar. 2017 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 81/2017 
 M. Of. nr. 155/2 mar. 2017 - modifică H.G. nr. 929/2014   
 H.G. nr. 92/2017 
 M. Of. nr. 164/7 mar. 2017 - modifică H.G. nr. 1009/2016   
 H.G. nr. 114/2017 



 
M. Of. nr. 174/9 mar. 2017 - modifică H.G. nr. 973/2012 
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 H.G. nr. 129/2017 
 M. Of. nr. 192/17 mar. 2017 - completează H.G. nr. 1215/2009   
 H.G. nr. 138/2017 
 M. Of. nr. 194/20 mar. 2017 - modifică H.G. nr. 1262/2009 
 - modifică H.G. nr. 226/2015   
 H.G. nr. 144/2017 
 M. Of. nr. 207/27 mar. 2017 - modifică H.G. nr. 952/2016   
 H.G. nr. 145/2017 
 M. Of. nr. 207/27 mar. 2017 - modifică H.G. nr. 957/2005   
 H.G. nr. 178/2017 
 M. Of. nr. 229/4 apr. 2017 - completează H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 180/2017 
 M. Of. nr. 229/4 apr. 2017 - completează H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 182/2017 
 M. Of. nr. 239/6 apr. 2017 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 184/2017 
 M. Of. nr. 232/5 apr. 2017 - modifică H.G. nr. 272/2012   
 H.G. nr. 185/2017 
 M. Of. nr. 232/5 apr. 2017 - modifică H.G. nr. 1217/2003   
 H.G. nr. 188/2017 
 M. Of. nr. 240/6 apr. 2017 - modifică H.G. nr. 345/2010   
 H.G. nr. 207/2017 
 M. Of. nr. 243/7 apr. 2017 - modifică H.G. nr. 311/2003   
 H.G. nr. 212/2017 
 M. Of. nr. 245/10 apr. 2017 - modifică H.G. nr. 1179/2014   
 H.G. nr. 213/2017 
 M. Of. nr. 254/12 apr. 2017 - modifică H.G. nr. 545/2010 
 - modifică H.G. nr. 30/2017   
 H.G. nr. 223/2017 
 M. Of. nr. 268/18 apr. 2017 - modifică H.G. nr. 94/2006 
 - modifică H.G. nr. 220/2006 
 - modifică H.G. nr. 1375/2006 
 - modifică H.G. nr. 64/2011 
 - modifică H.G. nr. 727/2013   
 H.G. nr. 232/2017 
 M. Of. nr. 294/26 apr. 2017 - modifică H.G. nr. 1093/2013   
 H.G. nr. 256/2017 
 M. Of. nr. 330/8 mai 2017 - modifică H.G. nr. 150/2010   
 H.G. nr. 259/2017 
 M. Of. nr. 307/28 apr. 2017 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 268/2017 
 M. Of. nr. 313/2 mai 2017 - modifică H.G. nr. 30/2017   
 H.G. nr. 270/2017 
 M. Of. nr. 320/4 mai 2017 - modifică H.G. nr. 1515/2002   
 H.G. nr. 271/2017 
 M. Of. nr. 316/3 mai 2017 - modifică H.G. nr. 296/2016   
 H.G. nr. 275/2017 
 M. Of. nr. 320/4 mai 2017 - modifică H.G. nr. 106/2011   
 H.G. nr. 284/2017 
 M. Of. nr. 319/4 mai 2017 - modifică H.G. nr. 1/2016   
 H.G. nr. 286/2017 
 M. Of. nr. 351/12 mai 2017 - modifică H.G. nr. 1094/2009   
 H.G. nr. 291/2017 
 
 (Abrogare la data de 1 septembrie 2021, odată cu H.G. nr. 257/2011 prin L. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) 

M. Of. nr. 334/8 mai 2017 - completează H.G. nr. 257/2011 

 Abrogare 
 - L. nr. 127/2019  (M. Of. nr. 563/9 iul. 2019) - la data de 1 septembrie 2021, odată cu H.G. nr. 257/2011 



 

 3682

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023 

 H.G. nr. 292/2017 
 M. Of. nr. 334/8 mai 2017 - modifică H.G. nr. 24/2017   
 H.G. nr. 302/2017 
 M. Of. nr. 349/11 mai 2017 - modifică H.G. nr. 230/2011   
 H.G. nr. 304/2017 
 M. Of. nr. 354/12 mai 2017 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 307/2017 
 M. Of. nr. 357/15 mai 2017 - modifică H.G. nr. 235/2003   
 H.G. nr. 329/2017 
 M. Of. nr. 398/26 mai 2017 - modifică H.G. nr. 1619/2009 
 - modifică H.G. nr. 682/2013   
 H.G. nr. 343/2017 
 M. Of. nr. 406/30 mai 2017 - modifică H.G. nr. 273/1994   
 H.G. nr. 353/2017 
 M. Of. nr. 405/30 mai 2017 - modifică H.G. nr. 700/2012 
 - modifică H.G. nr. 27/2017   
 H.G. nr. 357/2017 
 M. Of. nr. 398/26 mai 2017 - modifică H.G. nr. 144/2010 
 - modifică H.G. nr. 537/2015   
 H.G. nr. 368/2017 
 M. Of. nr. 423/8 iun. 2017 - modifică H.G. nr. 947/2016   
 H.G. nr. 374/2017 
 M. Of. nr. 414/6 iun. 2017 - modifică H.G. nr. 174/2002 
 - modifică H.G. nr. 377/2002   
 H.G. nr. 375/2017 
 M. Of. nr. 403/29 mai 2017 - modifică H.G. nr. 39/2017   
 H.G. nr. 376/2017 
 M. Of. nr. 433/12 iun. 2017 - modifică H.G. nr. 1211/2001   
 H.G. nr. 378/2017 
 M. Of. nr. 429/9 iun. 2017 - modifică H.G. nr. 1997/2004   
 H.G. nr. 380/2017 
 M. Of. nr. 441/14 iun. 2017 - modifică H.G. nr. 1288/2012   
 H.G. nr. 387/2017 
 M. Of. nr. 417/6 iun. 2017 - modifică H.G. nr. 211/2017   
 H.G. nr. 393/2017 
 M. Of. nr. 432/12 iun. 2017 - completează H.G. nr. 1156/2013   
 H.G. nr. 398/2017 
 M. Of. nr. 441/14 iun. 2017 - modifică H.G. nr. 895/2007 
   
 H.G. nr. 404/2017 
 M. Of. nr. 457/19 iun. 2017 - modifică H.G. nr. 294/2015   
 H.G. nr. 434/2017 
 M. Of. nr. 505/30 iun. 2017 - completează H.G. nr. 208/2017   
 H.G. nr. 436/2017 
 M. Of. nr. 505/30 iun. 2017 - completează H.G. nr. 186/2009 
 - modifică H.G. nr. 161/2016   
 H.G. nr. 437/2017 
 M. Of. nr. 505/30 iun. 2017 - modifică H.G. nr. 301/2012   
 H.G. nr. 450/2017 
 M. Of. nr. 522/5 iul. 2017 - modifică H.G. nr. 1104/2008   
 H.G. nr. 452/2017 
 M. Of. nr. 517/4 iul. 2017 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 454/2017 
 M. Of. nr. 523/5 iul. 2017 - modifică H.G. nr. 750/2010   
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 H.G. nr. 457/2017 
 M. Of. nr. 526/6 iul. 2017 - modifică H.G. nr. 1275/2000   
 H.G. nr. 460/2017 
 M. Of. nr. 534/7 iul. 2017 - modifică H.G. nr. 525/2016 
 - modifică H.G. nr. 650/2016   
 H.G. nr. 462/2017 
 M. Of. nr. 531/7 iul. 2017 - modifică H.G. nr. 909/2014 
 - modifică H.G. nr. 1076/2014   
 H.G. nr. 487/2017 
 M. Of. nr. 556/13 iul. 2017 - modifică H.G. nr. 267/2016   
 H.G. nr. 517/2017 
 M. Of. nr. 604/26 iul. 2017 - modifică H.G. nr. 185/2011   
 H.G. nr. 530/2017 
 M. Of. nr. 623/1 aug. 2017 - completează H.G. nr. 381/2009   
 H.G. nr. 532/2017 
 M. Of. nr. 625/1 aug. 2017 - modifică H.G. nr. 864/2016   
 H.G. nr. 546/2017 
 M. Of. nr. 625/1 aug. 2017 - modifică H.G. nr. 16/2017   
 H.G. nr. 550/2017 
 M. Of. nr. 643/4 aug. 2017 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 556/2017 
 M. Of. nr. 643/4 aug. 2017 - modifică H.G. nr. 398/2015   
 H.G. nr. 570/2017 
 M. Of. nr. 662/10 aug. 2017 - modifică H.G. nr. 93/2016   
 H.G. nr. 575/2017 
 M. Of. nr. 663/11 aug. 2017 - modifică H.G. nr. 161/2016   
 H.G. nr. 579/2017 
 M. Of. nr. 672/17 aug. 2017 - modifică H.G. nr. 1476/2009   
 H.G. nr. 583/2017 
 M. Of. nr. 692/25 aug. 2017 - modifică H.G. nr. 830/2016   
 H.G. nr. 597/2017 
 M. Of. nr. 688/24 aug. 2017 - modifică H.G. nr. 90/2010 
 - modifică H.G. nr. 21/2017   
 H.G. nr. 606/2017 
 M. Of. nr. 695/28 aug. 2017 - modifică H.G. nr. 1000/2006   
 H.G. nr. 613/2017 
 M. Of. nr. 709/1 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 60/2005   
 H.G. nr. 614/2017 
 M. Of. nr. 712/4 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 117/2017   
 H.G. nr. 615/2017 
 M. Of. nr. 713/4 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 140/2017   
 
 H.G. nr. 617/2017 
 M. Of. nr. 709/1 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 136/2017   
 H.G. nr. 618/2017 
 M. Of. nr. 714/4 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 855/2013   
 H.G. nr. 619/2017 
 M. Of. nr. 717/5 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 1153/2001   
 H.G. nr. 625/2017 
 M. Of. nr. 717/5 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 1424/2009   
 H.G. nr. 627/2017 
 M. Of. nr. 714/4 sep. 2017 - completează H.G. nr. 572/2013   
 H.G. nr. 641/2017 
  M. Of. nr. 730/11 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 1665/2004 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 784/3 oct. 2017) - rectifică art. unic pct. 4 și 5 
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 H.G. nr. 643/2017 
 M. Of. nr. 731/11 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 1064/2013   
 H.G. nr. 654/2017 
 M. Of. nr. 732/12 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 23/2017   
 H.G. nr. 679/2017 
 M. Of. nr. 762/25 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 123/2015   
 H.G. nr. 682/2017 
 M. Of. nr. 776/29 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 683/2017 
 M. Of. nr. 762/25 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 855/1998 
 - modifică H.G. nr. 1401/2009   
 H.G. nr. 689/2017 
 M. Of. nr. 765/26 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 1016/2012   
 H.G. nr. 700/2017 
 M. Of. nr. 771/28 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 702/2017 
 M. Of. nr. 785/4 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 1680/2008   
 H.G. nr. 703/2017 
 M. Of. nr. 783/3 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 713/2017 
 M. Of. nr. 782/3 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 206/1995   
 H.G. nr. 717/2017 
 M. Of. nr. 791/6 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 730/2017 
 M. Of. nr. 800/10 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 845/2015   
 H.G. nr. 731/2017 
 M. Of. nr. 797/9 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 1447/2007   
 H.G. nr. 732/2017 
 M. Of. nr. 803/11 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 358/2016   
 H.G. nr. 733/2017 
 M. Of. nr. 803/11 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 403/2013   
 H.G. nr. 743/2017 
 M. Of. nr. 809/12 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 313/2017   
 H.G. nr. 744/2017 
 M. Of. nr. 816/16 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 1522/2006   
 H.G. nr. 750/2017 
 M. Of. nr. 829/19 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 766/1997   
 H.G. nr. 751/2017 
 M. Of. nr. 818/17 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 327/2003   
 H.G. nr. 752/2017 
 M. Of. nr. 818/17 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 522/1996   
 H.G. nr. 753/2017 
 M. Of. nr. 829/19 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 70/2017     
 H.G. nr. 754/2017 
 M. Of. nr. 822/18 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 304/2014   
 H.G. nr. 757/2017 
 M. Of. nr. 819/17 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 1666/2004   
 H.G. nr. 761/2017 
 M. Of. nr. 826/19 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 611/2008   
 H.G. nr. 762/2017 
 M. Of. nr. 832/20 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 556/2011   
 H.G. nr. 766/2017 
 M. Of. nr. 825/18 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 179/2017   
 H.G. nr. 770/2017 



 
M. Of. nr. 830/19 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 39/2017 
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 H.G. nr. 774/2017 
 M. Of. nr. 864/1 nov. 2017 - modifică H.G. nr. 1054/2005   
 H.G. nr. 776/2017 
 M. Of. nr. 853/30 oct. 2017 - modifică H.G. nr. 572/2013   
 H.G. nr. 788/2017 
 M. Of. nr. 863/1 nov. 2017 - completează H.G. nr. 294/2015   
 H.G. nr. 802/2017 
  M. Of. nr. 897/15 nov. 2017 - completează H.G. nr. 67/2016 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017) 

 H.G. nr. 804/2017 
 M. Of. nr. 907/20 nov. 2017 - modifică H.G. nr. 479/2003   
 H.G. nr. 838/2017 
 M. Of. nr. 931/27 nov. 2017 - modifică H.G. nr. 1123/2004 
 - modifică H.G. nr. 530/2005   
 H.G. nr. 844/2017 
 M. Of. nr. 980/11 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 209/2017   
 H.G. nr. 849/2017 
 M. Of. nr. 956/4 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 247/2017   
 H.G. nr. 850/2017 
 M. Of. nr. 963/6 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 30/2017   
 H.G. nr. 851/2017 
 M. Of. nr. 966/6 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 1408/2009 
 - modifică H.G. nr. 1186/2014   
 H.G. nr. 853/2017 
 M. Of. nr. 963/6 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 459/2010   
 H.G. nr. 862/2017 
 M. Of. nr. 983/11 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 34/2009 
 - modifică H.G. nr. 520/2013 
 - modifică H.G. nr. 634/2015   
 H.G. nr. 875/2017 
 M. Of. nr. 982/11 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 877/2017 
 M. Of. nr. 1024/27 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 891/2017 
 M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 35/2017   
 H.G. nr. 893/2017 
 M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 897/2017 
 M. Of. nr. 1009/20 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 1066/2013   
 H.G. nr. 898/2017 
 M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 615/2014   
 H.G. nr. 907/2017 
 M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 855/1998   
 H.G. nr. 911/2017 
 M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 943/2001     
 H.G. nr. 912/2017 
 M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 506/2016   
 H.G. nr. 913/2017 
 M. Of. nr. 1017/21 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 915/2017 
 M. Of. nr. 25/11 ian. 2018 - modifică H.G. nr. 1418/2006   
 H.G. nr. 923/2017 
 M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 161/2016   
 H.G. nr. 927/2017 



 
M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 521/2016 
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 H.G. nr. 929/2017 
 M. Of. nr. 1028/27 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 1264/2010   
 H.G. nr. 940/2017 
 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 215/2009, la 1 ian. 2021 prin H.G. nr. 1045/2018 - M. Of. nr. 24/9 ian. 2019) 

M. Of. nr. 1026/27 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 215/2009 

 Abrogare 
 - H.G. nr. 1045/2018  (M. Of. nr. 24/9 ian. 2019) - odată cu H.G. nr. 215/2009, la 1 ian. 2021 

 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 226/2020  (M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020) - termenul prev. la art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 1045/2018, cu ref. la abrogarea, la 1 ian. 2021, a H.G. nr. 215/2009, se  
 
 

prorogă până la data de 1 ian. 2022 

 H.G. nr. 944/2017 
 M. Of. nr. 1043/29 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 16/2017   
 H.G. nr. 959/2017 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2018 - modifică H.G. nr. 136/2016   

 2018 
 
 
 H.G. nr. 2/2018 
 M. Of. nr. 33/15 ian. 2018 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 6/2018 
 M. Of. nr. 43/17 ian. 2018 - modifică H.G. nr. 1177/2001   
 H.G. nr. 8/2018 
 M. Of. nr. 62/22 ian. 2018 - modifică H.G. nr. 583/2015   
 H.G. nr. 10/2018 
 M. Of. nr. 44/17 ian. 2018 - modifică H.G. nr. 984/1999   
 H.G. nr. 19/2018 
 M. Of. nr. 88/30 ian. 2018 - modifică H.G. nr. 563/2007   
 H.G. nr. 20/2018 
 M. Of. nr. 88/30 ian. 2018 - modifică H.G. nr. 1053/2014   
 H.G. nr. 25/2018 
 M. Of. nr. 87/30 ian. 2018 - modifică H.G. nr. 19/2017   
 H.G. nr. 30/2018 
 M. Of. nr. 109/5 feb. 2018 - modifică H.G. nr. 72/2013   
 H.G. nr. 37/2018 
 M. Of. nr. 128/9 feb. 2018 - completează H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 40/2018 
 M. Of. nr. 133/12 feb. 2018 - completează H.G. nr. 1596/2008   
 H.G. nr. 44/2018 
 M. Of. nr. 138/13 feb. 2018 - modifică H.G. nr. 118/2012   
 H.G. nr. 49/2018 
 M. Of. nr. 151/16 feb. 2018 - modifică H.G. nr. 1179/2014   
 H.G. nr. 53/2018 
 M. Of. nr. 154/19 feb. 2018 - modifică H.G. nr. 294/2007   
 H.G. nr. 54/2018 
 M. Of. nr. 158/20 feb. 2018 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 55/2018 
 M. Of. nr. 168/22 feb. 2018 - modifică H.G. nr. 23/2017   
 H.G. nr. 64/2018 
 M. Of. nr. 198/5 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 150/2010 
 
 
 H.G. nr. 68/2018 
 M. Of. nr. 207/7 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 852/2008   
 H.G. nr. 77/2018 
 M. Of. nr. 212/8 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 803/2017   
 H.G. nr. 78/2018 
 M. Of. nr. 207/7 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 10/2016   
 H.G. nr. 80/2018 
 M. Of. nr. 224/13 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 174/2002 
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 - modifică H.G. nr. 377/2002 
 - modifică H.G. nr. 1850/2006 
 - modifică H.G. nr. 726/2007 
 - modifică H.G. nr. 855/2013 
 - modifică H.G. nr. 473/2014   
 H.G. nr. 84/2018 
 M. Of. nr. 217/12 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 460/2011   
 H.G. nr. 92/2018 
 M. Of. nr. 235/16 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 1352/2010   
 H.G. nr. 93/2018 
 M. Of. nr. 240/19 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 905/2013   
 H.G. nr. 106/2018 
 M. Of. nr. 247/21 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 151/2012   
 H.G. nr. 111/2018 
 M. Of. nr. 248/21 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 563/2007   
 H.G. nr. 126/2018 
 M. Of. nr. 264/26 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 244/2015   
 H.G. nr. 127/2018 
 M. Of. nr. 259/23 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 132/2018 
 M. Of. nr. 273/28 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 918/2013   
 H.G. nr. 136/2018 
 M. Of. nr. 274/28 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 1415/2009   
 H.G. nr. 141/2018 
 M. Of. nr. 278/29 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 80/2008   
 H.G. nr. 144/2018 
 M. Of. nr. 278/29 mar. 2018 - modifică H.G. nr. 606/2005   
 H.G. nr. 192/2018 
 M. Of. nr. 315/10 apr. 2018 - modifică H.G. nr. 798/2016   
 H.G. nr. 194/2018 
 M. Of. nr. 321/12 apr. 2018 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 202/2018 
 M. Of. nr. 321/12 apr. 2018 - modifică H.G. nr. 390/2017   
 H.G. nr. 209/2018 
 M. Of. nr. 329/16 apr. 2018 - modifică H.G. nr. 957/2005   
 H.G. nr. 212/2018 
 M. Of. nr. 344/19 apr. 2018 - modifică H.G. nr. 399/2014   
 H.G. nr. 222/2018 
 M. Of. nr. 353/23 apr. 2018 - modifică H.G. nr. 399/2014   
 H.G. nr. 231/2018 
 M. Of. nr. 360/25 apr. 2018 - modifică H.G. nr. 1186/2014 
 - modifică H.G. nr. 30/2017   
 H.G. nr. 276/2018 
 M. Of. nr. 401/10 mai 2018 - modifică H.G. nr. 1198/2012   
 H.G. nr. 280/2018 
 M. Of. nr. 397/9 mai 2018 - modifică H.G. nr. 616/2015   
 H.G. nr. 281/2018 
 M. Of. nr. 394/8 mai 2018 - modifică H.G. nr. 174/2017 
 - modifică H.G. nr. 637/2017   
 H.G. nr. 292/2018 
 M. Of. nr. 409/14 mai 2018 - modifică H.G. nr. 684/2015 
 - modifică H.G. nr. 659/2015   
 H.G. nr. 297/2018 
 M. Of. nr. 408/14 mai 2018 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 300/2018 
 M. Of. nr. 408/14 mai 2018 - modifică H.G. nr. 965/2012   
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 H.G. nr. 307/2018 
 M. Of. nr. 428/21 mai 2018 - modifică H.G. nr. 443/2017   
 H.G. nr. 316/2018 
 M. Of. nr. 412/15 mai 2018 - completează H.G. nr. 760/2009 
 - modifică H.G. nr. 1424/2009 
 - completează H.G. nr. 1414/2009 
 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 320/2018 
 M. Of. nr. 412/15 mai 2018 - modifică H.G. nr. 172/2003   
 H.G. nr. 322/2018 
 M. Of. nr. 418/16 mai 2018 - modifică H.G. nr. 873/2017   
 H.G. nr. 327/2018 
 M. Of. nr. 412/15 mai 2018 - completează H.G. nr. 1093/2013   
 H.G. nr. 337/2018 
 M. Of. nr. 429/21 mai 2018 - modifică H.G. nr. 425/1994   
 H.G. nr. 354/2018 
 M. Of. nr. 442/25 mai 2018 - modifică H.G. nr. 1/2016   
 H.G. nr. 356/2018 
 M. Of. nr. 448/30 mai 2018 - modifică H.G. nr. 16/2017   
 H.G. nr. 362/2018 
 M. Of. nr. 451/30 mai 2018 - modifică H.G. nr. 1213/2010   
 H.G. nr. 363/2018 
 M. Of. nr. 460/5 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 225/2014   
 H.G. nr. 364/2018 
 M. Of. nr. 450/30 mai 2018 - modifică H.G. nr. 362/1994 
 - modifică H.G. nr. 732/1994   
 H.G. nr. 367/2018 
 M. Of. nr. 453/31 mai 2018 - modifică H.G. nr. 296/2016   
 H.G. nr. 368/2018 
 M. Of. nr. 453/31 mai 2018 - modifică H.G. nr. 19/2017   
 H.G. nr. 369/2018 
 M. Of. nr. 453/31 mai 2018 - modifică H.G. nr. 203/2003   
 H.G. nr. 370/2018 
 M. Of. nr. 447/29 mai 2018 - completează H.G. nr. 943/2017   
 H.G. nr. 380/2018 
 M. Of. nr. 456/31 mai 2018 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 410/2018 
 M. Of. nr. 485/13 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 411/2018 
 M. Of. nr. 498/18 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 563/2014   
 H.G. nr. 414/2018 
 M. Of. nr. 481/12 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 415/2018 
 M. Of. nr. 492/14 iun. 2018 - completează H.G. nr. 337/1993   
 H.G. nr. 417/2018 
 M. Of. nr. 497/18 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 797/2017   
 H.G. nr. 420/2018 
  M. Of. nr. 511/21 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 962/2001 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 651/26 iul. 2018) - rectifică articolul unic pct. 34 

 H.G. nr. 422/2018 
 M. Of. nr. 492/14 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 93/2016   
 
 H.G. nr. 423/2018 
 M. Of. nr. 497/18 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 435/2018 
  M. Of. nr. 516/22 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 1/2016 



 
 

 3689

 H.G. nr. 437/2018 
 M. Of. nr. 523/26 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 185/1994   
 H.G. nr. 438/2018 
 M. Of. nr. 523/26 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 439/2018 
 M. Of. nr. 523/26 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 893/2007   
 H.G. nr. 450/2018 
 M. Of. nr. 533/27 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 30/2017   
 H.G. nr. 458/2018 
 M. Of. nr. 539/28 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 900/2012 
 - modifică H.G. nr. 155/2017 
 - modifică H.G. nr. 140/2018 
 - modifică H.G. nr. 140/2018   
 H.G. nr. 468/2018 
 M. Of. nr. 561/4 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 34/2009 
 - modifică H.G. nr. 817/2017   
 H.G. nr. 472/2018 
 M. Of. nr. 576/9 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 558/2014   
 H.G. nr. 473/2018 
 M. Of. nr. 571/6 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 559/2014   
 H.G. nr. 474/2018 
 M. Of. nr. 583/10 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 25/2014   
 H.G. nr. 475/2018 
 M. Of. nr. 593/12 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 1069/2013   
 H.G. nr. 476/2018 
 M. Of. nr. 580/9 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 807/2014   
 H.G. nr. 484/2018 
 M. Of. nr. 574/6 iul. 2018 - completează H.G. nr. 1214/2009   
 H.G. nr. 485/2018 
 M. Of. nr. 574/6 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 1156/2013 
 - completează H.G. nr. 830/2016   
 H.G. nr. 488/2018 
 M. Of. nr. 586/11 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 399/2015   
 H.G. nr. 517/2018 
 M. Of. nr. 612/17 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 21/2017   
 H.G. nr. 537/2018 
 M. Of. nr. 623/18 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 186/2009 
 - modifică H.G. nr. 140/2018   
 H.G. nr. 541/2018 
 M. Of. nr. 649/26 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 94/2006   
 H.G. nr. 557/2018 
 M. Of. nr. 671/2 aug. 2018 - modifică H.G. nr. 793/2016   
 H.G. nr. 565/2018 
 M. Of. nr. 659/30 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 1099/2002 
 - modifică H.G. nr. 1472/2004   
 H.G. nr. 569/2018 
 M. Of. nr. 661/30 iul. 2018 - modifică H.G. nr. 1447/2007   
 H.G. nr. 584/2018 
 M. Of. nr. 714/17 aug. 2018 - modifică H.G. nr. 1218/2006   
 H.G. nr. 589/2018 
 M. Of. nr. 693/8 aug. 2018 - modifică H.G. nr. 153/2018   
 H.G. nr. 596/2018 
 M. Of. nr. 693/8 aug. 2018 - modifică H.G. nr. 946/2017   
 H.G. nr. 620/2018 
 M. Of. nr. 736/27 aug. 2018 - modifică H.G. nr. 862/2008   
 H.G. nr. 621/2018 



 
M. Of. nr. 736/27 aug. 2018 - modifică H.G. nr. 264/2003 
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 H.G. nr. 632/2018 
 M. Of. nr. 746/29 aug. 2018 - modifică H.G. nr. 55/2008   
 H.G. nr. 633/2018 
 M. Of. nr. 740/28 aug. 2018 - modifică H.G. nr. 1217/2012   
 H.G. nr. 640/2018 
 M. Of. nr. 740/28 aug. 2018 - modifică H.G. nr. 775/2015   
 H.G. nr. 642/2018 
 M. Of. nr. 740/28 aug. 2018 - modifică H.G. nr. 52/2018   
 H.G. nr. 654/2018 
 M. Of. nr. 748/29 aug. 2018 - completează H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 657/2018 
 M. Of. nr. 775/10 sep. 2018 - modifică O.U.G. nr. 142/2008   
 H.G. nr. 658/2018 
 M. Of. nr. 757/3 sep. 2018 - completează H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 662/2018 
 M. Of. nr. 753/31 aug. 2018 - modifică H.G. nr. 172/2003   
 H.G. nr. 691/2018 
 M. Of. nr. 782/12 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 185/2018   
 H.G. nr. 692/2018 
 M. Of. nr. 786/13 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 158/2018   
 H.G. nr. 693/2018 
  M. Of. nr. 779/11 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 899/2003 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 884/19 oct. 2018) 

 H.G. nr. 696/2018 
 M. Of. nr. 779/11 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 697/2018 
 M. Of. nr. 787/13 sep. 2018 - completează H.G. nr. 742/2010   
 H.G. nr. 701/2018 
 M. Of. nr. 777/10 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 33/2018   
 H.G. nr. 706/2018 
 M. Of. nr. 788/13 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 712/2018 
 M. Of. nr. 792/17 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 1488/2004   
 H.G. nr. 723/2018 
 M. Of. nr. 815/24 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 384/2001   
 H.G. nr. 731/2018 
 M. Of. nr. 797/18 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 391/2018   
 H.G. nr. 737/2018 
 M. Of. nr. 805/20 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 155/2017   
 H.G. nr. 740/2018 
 M. Of. nr. 812/21 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 24/2017   
 H.G. nr. 742/2018 
 M. Of. nr. 828/27 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 925/1995   
 H.G. nr. 747/2018 
 M. Of. nr. 811/21 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 752/2018 
 M. Of. nr. 821/25 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 855/1998   
 H.G. nr. 760/2018 
 M. Of. nr. 828/27 sep. 2018 - modifică H.G. nr. 700/2012   
 H.G. nr. 765/2018 
 M. Of. nr. 844/4 oct. 2018 - modifică H.G. nr. 131/2018   
 H.G. nr. 768/2018 
  M. Of. nr. 846/4 oct. 2018 - modifică H.G. nr. 677/2017 
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 H.G. nr. 769/2018 
 M. Of. nr. 837/2 oct. 2018 - modifică H.G. nr. 1083/2008   
 H.G. nr. 772/2018 
 M. Of. nr. 843/3 oct. 2018 - modifică H.G. nr. 174/2002 
 - modifică H.G. nr. 377/2002 
 - modifică H.G. nr. 855/2013 
 - modifică H.G. nr. 473/2014   
 H.G. nr. 785/2018 
 M. Of. nr. 849/8 oct. 2018 - modifică H.G. nr. 30/2017   
 H.G. nr. 800/2018 
 M. Of. nr. 865/12 oct. 2018 - modifică H.G. nr. 226/2015   
 H.G. nr. 802/2018 
 M. Of. nr. 869/15 oct. 2018 - modifică H.G. nr. 94/2006   
 H.G. nr. 803/2018 
 M. Of. nr. 892/23 oct. 2018 - modifică H.G. nr. 1223/2004   
 H.G. nr. 811/2018 
 M. Of. nr. 878/18 oct. 2018 - modifică H.G. nr. 1705/2006 
 - completează H.G. nr. 11/2013   
 H.G. nr. 816/2018 
 M. Of. nr. 884/19 oct. 2018 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 829/2018 
 M. Of. nr. 927/2 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 780/2015   
 H.G. nr. 846/2018 
 M. Of. nr. 928/2 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 1215/2009   
 H.G. nr. 850/2018 
 M. Of. nr. 928/2 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 229/2009   
 H.G. nr. 851/2018 
 M. Of. nr. 924/1 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 429/2008   
 H.G. nr. 853/2018 
 M. Of. nr. 951/12 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 784/2013   
 H.G. nr. 856/2018 
 M. Of. nr. 938/7 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 1231/2010   
 H.G. nr. 860/2018 
 M. Of. nr. 935/6 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 332/2014   
 H.G. nr. 866/2018 
 M. Of. nr. 928/2 nov. 2018 - completează H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 867/2018 
 M. Of. nr. 950/9 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 997/2016   
 H.G. nr. 869/2018 
 M. Of. nr. 951/12 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 1262/2009 
 - modifică H.G. nr. 640/2016   
 H.G. nr. 871/2018 
 M. Of. nr. 974/16 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 396/2018   
 H.G. nr. 872/2018 
 M. Of. nr. 967/15 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 9/2007   
 H.G. nr. 874/2018 
 M. Of. nr. 954/12 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 1/2016   
 H.G. nr. 876/2018 
 M. Of. nr. 967/15 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 158/2018 
 - modifică H.G. nr. 185/2018   
 H.G. nr. 880/2018 
 M. Of. nr. 954/12 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 807/2014   
 H.G. nr. 883/2018 
 M. Of. nr. 967/15 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 457/2011   
 H.G. nr. 884/2018 
  M. Of. nr. 967/15 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 520/2013 
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 H.G. nr. 886/2018 
 M. Of. nr. 969/15 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 640/2015   
 H.G. nr. 893/2018 
 M. Of. nr. 971/16 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 725/2015   
 H.G. nr. 912/2018 
 M. Of. nr. 983/20 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 525/2013   
 H.G. nr. 923/2018 
 M. Of. nr. 994/23 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 131/2008   
 H.G. nr. 926/2018 
 M. Of. nr. 1007/28 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 60/2005   
 H.G. nr. 939/2018 
 M. Of. nr. 1045/10 dec. 2018 - modifică H.G. nr. 1179/2014 
 - modifică H.G. nr. 9/2018   
 H.G. nr. 942/2018 
 M. Of. nr. 1046/10 dec. 2018 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 947/2018 
 M. Of. nr. 1046/10 dec. 2018 - modifică H.G. nr. 943/2017   
 H.G. nr. 951/2018 
 M. Of. nr. 1047/10 dec. 2018 - modifică H.G. nr. 99/2018   
 H.G. nr. 953/2018 
 M. Of. nr. 1056/13 dec. 2018 - modifică H.G. nr. 284/2005 
 - modifică H.G. nr. 1867/2005   
 H.G. nr. 955/2018 
 M. Of. nr. 1056/13 dec. 2018 - modifică H.G. nr. 80/2008   
 H.G. nr. 956/2018 
 M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018 - modifică H.G. nr. 155/2017   
 H.G. nr. 980/2018 
 M. Of. nr. 1067/17 dec. 2018 - modifică H.G. nr. 797/2012   
 H.G. nr. 981/2018 
 M. Of. nr. 1061/14 dec. 2018 - modifică H.G. nr. 459/2010   
 H.G. nr. 982/2018 
 M. Of. nr. 1064/17 dec. 2018 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 1002/2018 
 M. Of. nr. 6/3 ian. 2019 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 1003/2018 
 M. Of. nr. 1092/21 dec. 2018 - modifică H.G. nr. 1233/2000   
 H.G. nr. 1022/2018 
 M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018 - modifică H.G. nr. 558/2017   
 H.G. nr. 1046/2018 
 M. Of. nr. 25/10 ian. 2019 - modifică H.G. nr. 807/2014   

 2019 
 
 
 H.G. nr. 4/2019 
 M. Of. nr. 30/10 ian. 2019 - modifică H.G. nr. 557/2006   
 H.G. nr. 5/2019 
 M. Of. nr. 30/10 ian. 2019 - modifică H.G. nr. 556/2006   
 H.G. nr. 17/2019 
 M. Of. nr. 53/21 ian. 2019 - completează H.G. nr. 741/2018   
 H.G. nr. 22/2019 
 M. Of. nr. 70/29 ian. 2019 - modifică H.G. nr. 347/2016   
 H.G. nr. 31/2019 
 M. Of. nr. 69/29 ian. 2019 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 36/2019 
  M. Of. nr. 94/6 feb. 2019 - modifică H.G. nr. 30/2017 
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 H.G. nr. 40/2019 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2019 - modifică H.G. nr. 1294/2001   
 H.G. nr. 52/2019 
 M. Of. nr. 101/8 feb. 2019 - modifică H.G. nr. 640/2017   
 H.G. nr. 55/2019 
 M. Of. nr. 140/21 feb. 2019 - modifică H.G. nr. 715/2017   
 H.G. nr. 77/2019 
 M. Of. nr. 138/21 feb. 2019 - modifică H.G. nr. 1188/2014   
 H.G. nr. 90/2019 
 M. Of. nr. 134/20 feb. 2019 - modifică H.G. nr. 421/2018   
 H.G. nr. 93/2019 
 M. Of. nr. 145/22 feb. 2019 - completează H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 104/2019 
 M. Of. nr. 161/28 feb. 2019 - modifică H.G. nr. 186/2009   
 H.G. nr. 109/2019 
 M. Of. nr. 166/1 mar. 2019 - modifică H.G. nr. 177/2016   
 H.G. nr. 114/2019 
 M. Of. nr. 174/5 mar. 2019 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 115/2019 
 M. Of. nr. 176/5 mar. 2019 - modifică H.G. nr. 226/2015   
 H.G. nr. 116/2019 
 M. Of. nr. 180/6 mar. 2019 - modifică H.G. nr. 48/2015   
 H.G. nr. 132/2019 
 M. Of. nr. 201/13 mar. 2019 - modifică H.G. nr. 341/2007 
 - modifică H.G. nr. 611/2008   
 H.G. nr. 133/2019 
 M. Of. nr. 200/13 mar. 2019 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 143/2019 
 M. Of. nr. 219/20 mar. 2019 - modifică H.G. nr. 155/2017   
 H.G. nr. 146/2019 
 M. Of. nr. 225/25 mar. 2019 - modifică H.G. nr. 282/2016   
 H.G. nr. 157/2019 
 M. Of. nr. 231/26 mar. 2019 - modifică H.G. nr. 81/2003   
 H.G. nr. 158/2019 
 M. Of. nr. 219/20 mar. 2019 - modifică H.G. nr. 1179/2014   
 H.G. nr. 167/2019 
 M. Of. nr. 249/1 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 34/2018   
 H.G. nr. 168/2019 
 M. Of. nr. 249/1 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 136/2016   
 H.G. nr. 169/2019 
 M. Of. nr. 249/1 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 72/2013   
 H.G. nr. 172/2019 
 M. Of. nr. 249/1 apr. 2019 - completează H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 173/2019 
 M. Of. nr. 249/1 apr. 2019 - completează H.G. nr. 748/2018   
 H.G. nr. 183/2019 
 M. Of. nr. 255/3 apr. 2019 - completează H.G. nr. 229/2009   
 H.G. nr. 191/2019 
 M. Of. nr. 274/10 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 207/2019 
 M. Of. nr. 265/8 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 443/2017   
 H.G. nr. 213/2019 
 M. Of. nr. 282/12 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 1/2016   
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 H.G. nr. 214/2019 
 M. Of. nr. 279/11 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 868/2003 
 - modifică H.G. nr. 16/2017   
 H.G. nr. 216/2019 
 M. Of. nr. 289/16 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 1447/2007   
 H.G. nr. 218/2019 
 M. Of. nr. 294/16 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 219/2019 
 M. Of. nr. 287/15 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 296/2016   
 H.G. nr. 221/2019 
 M. Of. nr. 300/18 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 403/2017   
 H.G. nr. 234/2019 
 M. Of. nr. 318/23 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 322/2013   
 H.G. nr. 235/2019 
 M. Of. nr. 319/24 apr. 2019 - modifică H.G. nr. 30/2017   
 H.G. nr. 253/2019 
 M. Of. nr. 335/2 mai 2019 - completează H.G. nr. 1596/2008   
 H.G. nr. 286/2019 
 M. Of. nr. 382/15 mai 2019 - modifică H.G. nr. 108/2019   
 H.G. nr. 287/2019 
 M. Of. nr. 382/15 mai 2019 - completează H.G. nr. 107/2019   
 H.G. nr. 291/2019 
 M. Of. nr. 388/17 mai 2019 - completează H.G. nr. 1188/2014   
 H.G. nr. 317/2019 
 M. Of. nr. 419/29 mai 2019 - modifică H.G. nr. 798/2016 
 - modifică H.G. nr. 193/2018   
 H.G. nr. 322/2019 
 M. Of. nr. 419/29 mai 2019 - modifică H.G. nr. 259/2006   
 H.G. nr. 343/2019 
 M. Of. nr. 450/5 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 717/2009 
 - modifică H.G. nr. 1053/2014 
 - modifică H.G. nr. 741/2018   
 H.G. nr. 344/2019 
 M. Of. nr. 438/3 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 352/2019 
 M. Of. nr. 444/4 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 1264/2010   
 H.G. nr. 356/2019 
 M. Of. nr. 451/5 iun. 2019 - completează H.G. nr. 172/2003   
 H.G. nr. 370/2019 
 M. Of. nr. 458/7 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 548/2017   
 H.G. nr. 371/2019 
 M. Of. nr. 493/18 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 20/2012   
 H.G. nr. 385/2019 
 M. Of. nr. 491/18 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 1476/2009   
 H.G. nr. 405/2019 
 M. Of. nr. 497/19 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 564/2017   
 H.G. nr. 420/2019 
 M. Of. nr. 520/26 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 864/2016   
 H.G. nr. 423/2019 
 M. Of. nr. 531/28 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 855/2013   
 H.G. nr. 424/2019 
 M. Of. nr. 532/28 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 563/2014   
 H.G. nr. 425/2019 
 M. Of. nr. 519/26 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 564/2006   
 H.G. nr. 427/2019 
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 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 909/11 nov. 2019) - rectifică art. I pct. 5 

 H.G. nr. 431/2019 
 M. Of. nr. 564/9 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 487/2016 
 - modifică H.G. nr. 740/2016   
 H.G. nr. 440/2019 
 M. Of. nr. 523/26 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 155/2017   
 H.G. nr. 442/2019 
 M. Of. nr. 523/26 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 443/2019 
 M. Of. nr. 531/28 iun. 2019 - modifică H.G. nr. 1546/2003   
 H.G. nr. 447/2019 
 M. Of. nr. 540/2 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 838/2015   
 H.G. nr. 454/2019 
 M. Of. nr. 585/17 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 731/2007   
 H.G. nr. 468/2019 
 M. Of. nr. 571/11 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 616/2015   
 H.G. nr. 469/2019 
 M. Of. nr. 578/15 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 965/2012   
 H.G. nr. 470/2019 
 M. Of. nr. 571/11 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 1053/2014   
 H.G. nr. 473/2019 
 M. Of. nr. 619/25 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 1014/2010   
 H.G. nr. 476/2019 
 M. Of. nr. 581/16 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 118/2014 
 - modifică H.G. nr. 867/2015   
 H.G. nr. 481/2019 
 M. Of. nr. 592/18 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 637/2003   
 H.G. nr. 495/2019 
 M. Of. nr. 612/24 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 419/2018   
 H.G. nr. 507/2019 
 M. Of. nr. 596/19 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 1017/2018   
 H.G. nr. 525/2019 
 M. Of. nr. 629/29 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 531/2019 
 M. Of. nr. 634/31 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 27/2017   
 H.G. nr. 537/2019 
 M. Of. nr. 632/30 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 217/2019   
 H.G. nr. 543/2019 
 M. Of. nr. 640/2 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 793/2016   
 H.G. nr. 548/2019 
 M. Of. nr. 644/3 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 76/2005   
 H.G. nr. 560/2019 
 M. Of. nr. 659/8 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 248/2016   
 H.G. nr. 561/2019 
 M. Of. nr. 652/6 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 1230/2010   
 H.G. nr. 580/2019 
 M. Of. nr. 670/12 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 585/2019 
 M. Of. nr. 671/12 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 52/2018   
 H.G. nr. 586/2019 
 M. Of. nr. 690/21 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 599/2019 
 M. Of. nr. 721/2 sep. 2019 - modifică H.G. nr. 563/2007   
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 H.G. nr. 615/2019 
 M. Of. nr. 730/5 sep. 2019 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 620/2019 
 M. Of. nr. 719/30 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 549/2018   
 H.G. nr. 621/2019 
 M. Of. nr. 708/28 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 34/2012   
 H. G.  nr. 629/2019 
 M. Of. nr. 726/4 sep. 2019 - modifică H.G. nr. 20/2012   
 H.G. nr. 633/2019 
 M. Of. nr. 714/30 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 1231/2010   
 H.G. nr. 634/2019 
 M. Of. nr. 719/30 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 34/2019   
 H.G. nr. 638/2019 
 M. Of. nr. 717/30 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 857/2011   
 H.G. nr. 640/2019 
 M. Of. nr. 724/3 sep. 2019 - modifică H.G. nr. 326/2019   
 H.G. nr. 641/2019 
 M. Of. nr. 727/4 sep. 2019 - modifică H.G. nr. 318/2019   
 H.G. nr. 643/2019 
 M. Of. nr. 712/29 aug. 2019 - modifică H.G. nr. 720/2008 
 - modifică H.G. nr. 186/2009 
 - modifică H.G. nr. 140/2018   
 H.G. nr. 645/2019 
 M. Of. nr. 731/5 sep. 2019 - modifică H.G. nr. 537/2001 
 - modifică H.G. nr. 488/2017   
 H.G. nr. 649/2019 
 M. Of. nr. 737/9 sep. 2019 - modifică H.G. nr. 561/2009 
 - modifică H.G. nr. 22/2017 
 - completează H.G. nr. 21/2017   
 H.G. nr. 668/2019 
 M. Of. nr. 744/12 sep. 2019 - modifică H.G. nr. 1340/2001 
 - modifică H.G. nr. 27/2017   
 H.G. nr. 691/2019 
 M. Of. nr. 758/18 sep. 2019 - modifică H.G. nr. 1502/2007   
 H.G. nr. 703/2019 
 M. Of. nr. 772/24 sep. 2019 - modifică H.G. nr. 932/2010   
 H.G. nr. 704/2019 
 M. Of. nr. 775/24 sep. 2019 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 710/2019 
 M. Of. nr. 775/24 sep. 2019 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 713/2019 
 M. Of. nr. 803/3 oct. 2019 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 723/2019 
 M. Of. nr. 812/7 oct. 2019 - modifică H.G. nr. 390/2017   
 H.G. nr. 733/2019 
 M. Of. nr. 832/14 oct. 2019 - modifică H.G. nr. 43/2015 
 - modifică H.G. nr. 30/2017   
 H.G. nr. 737/2019 
 M. Of. nr. 832/14 oct. 2019 - modifică H.G. nr. 170/2019   
 H.G. nr. 753/2019 
 M. Of. nr. 842/16 oct. 2019 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 774/2019 
 M. Of. nr. 881/1 nov. 2019 - modifică H.G. nr. 837/1995   
 H.G. nr. 785/2019 
 M. Of. nr. 893/5 nov. 2019 - modifică H.G. nr. 362/2019   
 H.G. nr. 807/2019 
 M. Of. nr. 895/6 nov. 2019 - modifică H.G. nr. 44/2013 
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 H.G. nr. 813/2019 
 M. Of. nr. 926/18 nov. 2019 - modifică H.G. nr. 677/2017   
 H.G. nr. 823/2019 
 M. Of. nr. 969/2 dec. 2019 - modifică H.G. nr. 224/2019   
 H.G. nr. 824/2019 
 M. Of. nr. 969/2 dec. 2019 - modifică H.G. nr. 223/2019   
 H.G. nr. 828/2019 
 M. Of. nr. 971/3 dec. 2019 - modifică H.G. nr. 246/2010 
 - modifică H.G. nr. 921/2018 
 - modifică H.G. nr. 110/2019   
 H.G. nr. 840/2019 
 M. Of. nr. 992/10 dec. 2019 - modifică H.G. nr. 107/2019   
 H.G. nr. 843/2019 
 M. Of. nr. 995/11 dec. 2019 - completează L. nr. 162/2013   
 H.G. nr. 844/2019 
 M. Of. nr. 996/11 dec. 2019 - modifică H.G. nr. 86/2011   
 H.G. nr. 913/2019 
 M. Of. nr. 1008/16 dec. 2019 - modifică H.G. nr. 64/2011   
 H.G. nr. 963/2019 
 M. Of. nr. 1023/19 dec. 2019 - modifică H.G. nr. 155/2017   
 H.G. nr. 966/2019 
 M. Of. nr. 1027/20 dec. 2019 - modifică H.G. nr. 313/2017   

 2020 
 
 
 H.G. nr. 8/2020 
 M. Of. nr. 12/9 ian. 2020 - modifică H.G. nr. 34/2009   
 H.G. nr. 9/2020 
 M. Of. nr. 20/14 ian. 2020 - modifică H.G. nr. 868/2003 
 - modifică H.G. nr. 880/2005 
 - modifică H.G. nr. 1006/2016 
 - modifică H.G. nr. 16/2017   
 H.G. nr. 21/2020 
 M. Of. nr. 33/17 ian. 2020 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 22/2020 
 M. Of. nr. 33/17 ian. 2020 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 28/2020 
 M. Of. nr. 36/20 ian. 2020 - modifică H.G. nr. 706/1994 
 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 76/2020 
 M. Of. nr. 65/30 ian. 2020 - completează H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 77/2020 
 M. Of. nr. 69/31 ian. 2020 - modifică H.G. nr. 755/2004   
 H.G. nr. 106/2020 
 M. Of. nr. 102/11 feb. 2020 - modifică H.G. nr. 136/2016   
 H.G. nr. 112/2020 
 M. Of. nr. 100/11 feb. 2020 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 117/2020 
 M. Of. nr. 117/14 feb. 2020 - modifică H.G. nr. 126/2019   
 H.G. nr. 131/2020 
 M. Of. nr. 121/17 feb. 2020 - modifică H.G. nr. 150/2010   
 H.G. nr. 134/2020 
 M. Of. nr. 121/17 feb. 2020 - modifică H.G. nr. 60/2005   
 H.G. nr. 147/2020 
 M. Of. nr. 146/24 feb. 2020 - modifică H.G. nr. 615/2014   
 H.G. nr. 157/2020 
 M. Of. nr. 178/4 mar. 2020 - modifică H.G. nr. 1093/2006 
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 - modifică H.G. nr. 1218/2006   
 H.G. nr. 174/2020 
 M. Of. nr. 201/12 mar. 2020 - modifică H.G. nr. 520/2013   
 H.G. nr. 177/2020 
 M. Of. nr. 211/16 mar. 2020 - completează H.G. nr. 499/2010   
 H.G. nr. 182/2020 
 M. Of. nr. 222/19 mar. 2020 - modifică H.G. nr. 1391/2006   
 H.G. nr. 185/2020 
 M. Of. nr. 221/18 mar. 2020 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 186/2020 
 M. Of. nr. 222/19 mar. 2020 - modifică H.G. nr. 332/2018   
 H.G. nr. 200/2020 
 M. Of. nr. 223/19 mar. 2020 - modifică H.G. nr. 264/2003     
 H.G. nr. 202/2020 
 M. Of. nr. 225/20 mar. 2020 - modifică H.G. nr. 108/2019   
 H.G. nr. 203/2020 
 M. Of. nr. 235/23 mar. 2020 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 208/2020 
 M. Of. nr. 238/24 mar. 2020 - modifică H.G. nr. 634/2015   
 H.G. nr. 222/2020 
 M. Of. nr. 255/27 mar. 2020 - modifică H.G. nr. 941/2013   
 H.G. nr. 225/2020 
  M. Of. nr. 270/1 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 1294/2004 

 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 70/2020  (M. Of. nr. 394/14 mai 2020) - modifică și înlocuiește anexa 

 H.G. nr. 238/2020 
 M. Of. nr. 276/2 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 1264/2010   
 H.G. nr. 246/2020 
 M. Of. nr. 279/3 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 957/2005   
 H.G. nr. 247/2020 
 M. Of. nr. 260/30 mar. 2020 - modifică H.G. nr. 9/2007   
 H.G. nr. 250/2020 
 M. Of. nr. 280/3 apr. 2020 - completează H.G. nr. 1053/2014   
 H.G. nr. 254/2020 
 M. Of. nr. 272/1 apr. 2020 - completează H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 263/2020 
 M. Of. nr. 289/7 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 89/2020   
 H.G. nr. 264/2020 
 M. Of. nr. 298/9 apr. 2020 - completează H.G. nr. 950/2017   
 H.G. nr. 266/2020 
 M. Of. nr. 286/6 apr. 2020 - completează H.G. nr. 1179/2014   
 H.G. nr. 268/2020 
 M. Of. nr. 286/6 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 807/2014 
 - modifică O. nr. 3741/2018   
 H.G. nr. 269/2020 
 M. Of. nr. 282/3 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 201/2020   
 H.G. nr. 272/2020 
 M. Of. nr. 298/9 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 573/1998   
 H.G. nr. 284/2020 
 M. Of. nr. 320/16 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 1/2016   
 H.G. nr. 285/2020 
 M. Of. nr. 305/10 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 1235/2010 
 - modifică O. nr. 168/14/95/2011   
 H.G. nr. 308/2020 
 M. Of. nr. 329/23 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 572/2013   
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 H.G. nr. 311/2020 
 M. Of. nr. 327/22 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 1093/2013   
 H.G. nr. 314/2020 
 M. Of. nr. 337/27 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 185/2011 
 - modifică H.G. nr. 858/2011   
 H.G. nr. 315/2020 
 M. Of. nr. 336/24 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 317/2020 
 M. Of. nr. 337/27 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 326/2020 
 M. Of. nr. 339/27 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 282/2020   
 H.G. nr. 328/2020 
 M. Of. nr. 341/28 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 1621/2003   
 H.G. nr. 332/2020 
 M. Of. nr. 346/29 apr. 2020 - modifică H.G. nr. 229/2009   
 
 H.G. nr. 336/2020 
 M. Of. nr. 357/5 mai 2020 - completează H.G. nr. 748/2018   
 H.G. nr. 340/2020 
 M. Of. nr. 364/6 mai 2020 - modifică H.G. nr. 1/2016   
 H.G. nr. 347/2020 
 M. Of. nr. 361/6 mai 2020 - modifică H.G. nr. 1438/2009 
 - modifică H.G. nr. 44/2020   
 H.G. nr. 348/2020 
 M. Of. nr. 363/6 mai 2020 - modifică H.G. nr. 519/2014   
 H.G. nr. 349/2020 
 M. Of. nr. 359/5 mai 2020 - modifică H.G. nr. 93/2016   
 H.G. nr. 350/2020 
 M. Of. nr. 361/6 mai 2020 - modifică H.G. nr. 1867/2005   
 H.G. nr. 352/2020 
 M. Of. nr. 364/6 mai 2020 - modifică H.G. nr. 323/1996   
 H.G. nr. 353/2020 
 M. Of. nr. 364/6 mai 2020 - modifică H.G. nr. 1017/2018   
 H.G. nr. 356/2020 
 M. Of. nr. 368/7 mai 2020 - completează H.G. nr. 325/2019   
 H.G. nr. 361/2020 
 M. Of. nr. 372/8 mai 2020 - modifică H.G. nr. 155/2017   
 H.G. nr. 369/2020 
 M. Of. nr. 373/8 mai 2020 - modifică H.G. nr. 252/2020   
 H.G. nr. 371/2020 
 M. Of. nr. 377/11 mai 2020 - completează H.G. nr. 108/2019 
 - completează H.G. nr. 248/2020   
 H.G. nr. 378/2020 
 M. Of. nr. 384/13 mai 2020 - modifică H.G. nr. 1096/2013   
 H.G. nr. 380/2020 
 M. Of. nr. 408/18 mai 2020 - modifică H.G. nr. 34/2009   
 H.G. nr. 381/2020 
 M. Of. nr. 400/15 mai 2020 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 386/2020 
 M. Of. nr. 419/20 mai 2020 - modifică H.G. nr. 226/2015   
 H.G. nr. 393/2020 
 M. Of. nr. 440/26 mai 2020 - modifică H.G. nr. 780/2006 
 - modifică H.G. nr. 204/2013   
 H.G. nr. 419/2020 
 M. Of. nr. 450/28 mai 2020 - completează H.G. nr. 201/2020   
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 H.G. nr. 424/2020 
 M. Of. nr. 451/28 mai 2020 - completează H.G. nr. 1391/2006   
 H.G. nr. 427/2020 
 M. Of. nr. 471/3 iun. 2020 - completează H.G. nr. 1470/2007   
 H.G. nr. 431/2020 
 M. Of. nr. 481/5 iun. 2020 - modifică H.G. nr. 786/2014   
 H.G. nr. 433/2020 
 M. Of. nr. 467/2 iun. 2020 - modifică H.G. nr. 155/2017   
 H.G. nr. 447/2020 
 M. Of. nr. 494/11 iun. 2020 - modifică H.G. nr. 840/2017   
 H.G. nr. 458/2020 
 M. Of. nr. 487/9 iun. 2020 - modifică H.G. nr. 282/2020   
 H.G. nr. 463/2020 
 M. Of. nr. 500/12 iun. 2020 - modifică H.G. nr. 248/2020   
 H.G. nr. 466/2020 
 M. Of. nr. 507/15 iun. 2020 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 467/2020 
 M. Of. nr. 507/15 iun. 2020 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 478/2020 
 M. Of. nr. 521/18 iun. 2020 - modifică H.G. nr. 1132/2008   
 H.G. nr. 483/2020 
 M. Of. nr. 558/26 iun. 2020 - completează H.G. nr. 900/2012   
 H.G. nr. 485/2020 
 M. Of. nr. 561/29 iun. 2020 - modifică H.G. nr. 394/2016 
 - modifică H.G. nr. 395/2016   
 H.G. nr. 486/2020 
 M. Of. nr. 561/29 iun. 2020 - modifică H.G. nr. 125/2020   
 H.G. nr. 490/2020 
 M. Of. nr. 566/30 iun. 2020 - completează H.G. nr. 1553/2004   
 H.G. nr. 516/2020 
 M. Of. nr. 606/10 iul. 2020 - modifică H.G. nr. 616/2015   
 H.G. nr. 526/2020 
 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020 - modifică H.G. nr. 1015/2004   
 H.G. nr. 544/2020 
 M. Of. nr. 632/17 iul. 2020 - completează H.G. nr. 1188/2014   
 H.G. nr. 546/2020 
 M. Of. nr. 638/21 iul. 2020 - modifică H.G. nr. 611/2008   
 H.G. nr. 580/2020 
 M. Of. nr. 661/27 iul. 2020 - modifică H.G. nr. 799/2019   
 H.G. nr. 581/2020 
 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 584/2020 
 M. Of. nr. 679/30 iul. 2020 - modifică L. nr. 85/2003   
 H.G. nr. 589/2020 
 M. Of. nr. 688/31 iul. 2020 - completează H.G. nr. 339/2020   
 H.G. nr. 593/2020 
 M. Of. nr. 702/5 aug. 2020 - completează H.G. nr. 868/2018   
 H.G. nr. 598/2020 
 M. Of. nr. 703/5 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 332/2014   
 H.G. nr. 612/2020 
 M. Of. nr. 716/10 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 1470/2005   
 H.G. nr. 617/2020 
 M. Of. nr. 727/12 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 1288/2012   
 H.G. nr. 626/2020 



 
M. Of. nr. 738/14 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 217/2019 

 3701

   
 H.G. nr. 627/2020 
 M. Of. nr. 710/7 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 628/2020 
 M. Of. nr. 711/7 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 807/2014   
 H.G. nr. 651/2020 
  M. Of. nr. 735/13 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 811/2010 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 956/16 oct. 2020) - rectifică art. I pct. 7 [cu referire la norma de la art. 16 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 811/2010] 

 H.G. nr. 673/2020 
 M. Of. nr. 747/17 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 676/2020 
 M. Of. nr. 756/19 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 1767/2004   
 H.G. nr. 692/2020 
 M. Of. nr. 765/21 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 1235/2010   
 H.G. nr. 695/2020 
 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 696/2020 
 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 534/2007   
 H.G. nr. 706/2020 
 M. Of. nr. 776/25 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 60/2005 
 - modifică O.U.G. nr. 101/2011   
 H.G. nr. 712/2020 
 M. Of. nr. 790/28 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 421/2018   
 H.G. nr. 715/2020 
 M. Of. nr. 790/28 aug. 2020 - completează H.G. nr. 578/2020   
 H.G. nr. 728/2020 
 M. Of. nr. 851/17 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 78/2008   
 H.G. nr. 730/2020 
 M. Of. nr. 796/31 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 720/2008 
 - modifică H.G. nr. 186/2009 
 - modifică H.G. nr. 140/2018   
 H.G. nr. 738/2020 
 M. Of. nr. 821/8 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 297/2020   
 H.G. nr. 739/2020 
  M. Of. nr. 819/7 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 299/2020 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 1046/9 nov. 2020) - rectifică anexa nr. 2 

 H.G. nr. 740/2020 
 M. Of. nr. 851/17 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 1301/2006   
 H.G. nr. 741/2020 
 M. Of. nr. 819/7 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 665/2008   
 H.G. nr. 752/2020 
 M. Of. nr. 825/9 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 929/2016   
 H.G. nr. 767/2020 
 M. Of. nr. 844/15 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 1621/2003   
 H.G. nr. 777/2020 
 M. Of. nr. 854/17 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 111/2016   
 H.G. nr. 778/2020 
 M. Of. nr. 848/16 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 282/2020   
 H.G. nr. 783/2020 
 M. Of. nr. 895/1 oct. 2020 - completează H.G. nr. 753/2008 
 - completează H.G. nr. 1680/2008 
 - modifică H.G. nr. 797/2012   
 H.G. nr. 786/2020 
 M. Of. nr. 880/25 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 972/2006   
 H.G. nr. 787/2020 
  M. Of. nr. 878/25 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 745/2020 
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 H.G. nr. 793/2020 
 M. Of. nr. 886/29 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 798/2016 
 - modifică H.G. nr. 193/2018   
 H.G. nr. 796/2020 
 M. Of. nr. 883/28 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 124/2020   
 H.G. nr. 802/2020 
 M. Of. nr. 887/29 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 452/2003   
 H.G. nr. 803/2020 
 M. Of. nr. 897/2 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 349/2017   
 H.G. nr. 807/2020 
 M. Of. nr. 897/2 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 230/2003   
 H.G. nr. 811/2020 
 M. Of. nr. 889/29 sep. 2020 - modifică H.G. nr. 626/2001   
 H.G. nr. 830/2020 
 M. Of. nr. 909/7 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 831/2020 
 M. Of. nr. 907/6 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 521/1998 
 - modifică H.G. nr. 523/1998 
 - modifică H.G. nr. 1208/2009   
 H.G. nr. 832/2020 
 M. Of. nr. 924/9 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 230/2020 
 
 
 H.G. nr. 833/2020 
 M. Of. nr. 924/9 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 229/2020   
 H.G. nr. 840/2020 
 M. Of. nr. 924/9 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 845/2020 
 M. Of. nr. 925/9 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 1179/2014   
 H.G. nr. 848/2020 
 M. Of. nr. 941/14 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 1490/2004   
 H.G. nr. 863/2020 
 M. Of. nr. 950/15 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 42/2017   
 H.G. nr. 864/2020 
 M. Of. nr. 956/16 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 1/2016   
 H.G. nr. 888/2020 
 M. Of. nr. 985/26 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 399/2015   
 H.G. nr. 889/2020 
 M. Of. nr. 987/26 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 52/2018   
 H.G. nr. 893/2020 
 M. Of. nr. 994/28 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 762/2010   
 H.G. nr. 896/2020 
 M. Of. nr. 1011/30 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 241/2018   
 H.G. nr. 899/2020 
 M. Of. nr. 1027/4 nov. 2020 - completează H.G. nr. 1013/2018   
 H.G. nr. 903/2020 
 M. Of. nr. 1022/3 nov. 2020 - modifică H.G. nr. 706/1994 
 - modifică H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 925/2020 
 M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020 - modifică H.G. nr. 155/2017   
 H.G. nr. 930/2020 
 M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020 - modifică H.G. nr. 125/2020   
 H.G. nr. 934/2020 
 M. Of. nr. 1054/10 nov. 2020 - modifică H.G. nr. 341/2007   
 H.G. nr. 941/2020 
 M. Of. nr. 1055/10 nov. 2020 - completează H.G. nr. 581/2019   
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 H.G. nr. 986/2020 
 M. Of. nr. 1094/17 nov. 2020 - completează H.G. nr. 264/2003 
 - completează H.G. nr. 755/2020   
 H.G. nr. 989/2020 
 M. Of. nr. 1108/19 nov. 2020 - completează H.G. nr. 740/2017   
 H.G. nr. 997/2020 
 M. Of. nr. 1225/14 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 332/2019   
 H.G. nr. 1017/2020 
 M. Of. nr. 1194/8 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 1198/2012   
 H.G. nr. 1020/2020 
 M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 416/2007   
 H.G. nr. 1025/2020 
 M. Of. nr. 1190/7 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 51/2019   
 H.G. nr. 1027/2020 
 M. Of. nr. 1198/9 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 33/2018   
 H.G. nr. 1032/2020 
 M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 583/2015   
 H.G. nr. 1035/2020 
 M. Of. nr. 1179/4 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 153/2018   
 H.G. nr. 1045/2020 
 M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 1046/2020 
 M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020 - completează H.G. nr. 719/2020   
 H.G. nr. 1068/2020 
 M. Of. nr. 1227/14 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 155/2017   
 H.G. nr. 1070/2020 
 M. Of. nr. 1227/14 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 1096/2013   
 H.G. nr. 1075/2020 
 M. Of. nr. 1295/28 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 1092/2006   
 H.G. nr. 1082/2020 
 M. Of. nr. 1276/22 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 823/2017   
 H.G. nr. 1084/2020 
 M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 1085/2020 
 M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 1091/2020 
 M. Of. nr. 1251/17 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 1031/2020   
 H.G. nr. 1109/2020 
 M. Of. nr. 1259/18 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 729/2015   
 H.G. nr. 1117/2020 
 M. Of. nr. 1276/22 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 517/2014   
 H.G. nr. 1118/2020 
 M. Of. nr. 1297/28 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 1017/2018   
 H.G. nr. 1125/2020 
 M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020 - completează H.G. nr. 888/2018   
 H.G. nr. 1131/2020 
 M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 447/2017   
 H.G. nr. 1132/2020 
 M. Of. nr. 1326/31 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 416/2007   
 H.G. nr. 1135/2020 
 M. Of. nr. 1319/31 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 204/2019   

 2021 
 
 
 H.G. nr. 11/2021 



 
M. Of. nr. 68/21 ian. 2021 - modifică H.G. nr. 844/2018 
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 H.G. nr. 12/2021 
 M. Of. nr. 69/21 ian. 2021 - modifică H.G. nr. 1031/2020   
 H.G. nr. 13/2021 
 M. Of. nr. 92/28 ian. 2021 - modifică H.G. nr. 297/2020 
 - modifică H.G. nr. 299/2020   
 H.G. nr. 16/2021 
 M. Of. nr. 94/28 ian. 2021 - completează H.G. nr. 155/2017   
 H.G. nr. 17/2021 
 M. Of. nr. 117/3 feb. 2021 - modifică H.G. nr. 707/2018   
 H.G. nr. 19/2021 
 M. Of. nr. 123/5 feb. 2021 - modifică H.G. nr. 270/2020   
 H.G. nr. 20/2021 
 M. Of. nr. 129/8 feb. 2021 - modifică H.G. nr. 1059/2013   
 H.G. nr. 39/2021 
 M. Of. nr. 161/17 feb. 2021 - completează H.G. nr. 868/2018   
 H.G. nr. 49/2021 
 M. Of. nr. 182/23 feb. 2021 - modifică H.G. nr. 150/2010   
 H.G. nr. 50/2021 
 M. Of. nr. 179/22 feb. 2021 - modifică H.G. nr. 1850/2006   
 H.G. nr. 52/2021 
 M. Of. nr. 211/3 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 640/2017   
 H.G. nr. 53/2021 
 M. Of. nr. 205/2 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 1093/2006 
 - modifică H.G. nr. 1218/2006   
 H.G. nr. 66/2021 
 M. Of. nr. 202/1 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 906/2020   
 H.G. nr. 299/2021 
 M. Of. nr. 277/19 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 603/2011   
 H.G. nr. 300/2021 
 M. Of. nr. 262/16 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 1198/2012   
 H.G. nr. 319/2021 
 M. Of. nr. 274/18 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 416/2007   
 H.G. nr. 320/2021 
 M. Of. nr. 274/18 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 972/2006   
 H.G. nr. 338/2021 
 M. Of. nr. 304/25 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 584/2005 
 - modifică H.G. nr. 873/2017   
 H.G. nr. 341/2021 
 M. Of. nr. 303/25 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 42/2017   
 H.G. nr. 342/2021 
 M. Of. nr. 285/22 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 717/2009   
 H.G. nr. 351/2021 
 M. Of. nr. 313/29 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 155/2017 
 - modifică H.G. nr. 140/2018   
 H.G. nr. 352/2021 
 M. Of. nr. 315/29 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 136/2016   
 H.G. nr. 353/2021 
 M. Of. nr. 322/30 mar. 2021 - modifică H.G. nr. 72/2013   
 H.G. nr. 354/2021 
 M. Of. nr. 349/6 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 867/2015   
 H.G. nr. 363/2021 
 M. Of. nr. 379/12 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 898/2011   
 H.G. nr. 383/2021 
 M. Of. nr. 335/1 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 144/2010   
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 H.G. nr. 384/2021 
 M. Of. nr. 335/1 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 1264/2010   
 H.G. nr. 386/2021 
 M. Of. nr. 406/19 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 230/2003   
 H.G. nr. 388/2021 
 M. Of. nr. 361/8 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 389/2021 
 M. Of. nr. 355/7 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 1486/2005   
 H.G. nr. 391/2021 
 M. Of. nr. 366/9 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 15/2016   
 H.G. nr. 404/2021 
 M. Of. nr. 357/7 apr. 2021 - completează H.G. nr. 365/2020   
 H.G. nr. 407/2021 
 M. Of. nr. 372/9 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 398/2010   
 H.G. nr. 409/2021 
 M. Of. nr. 364/8 apr. 2021 - completează H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 421/2021 
 M. Of. nr. 372/9 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 766/2020   
 H.G. nr. 422/2021 
 M. Of. nr. 380/12 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 282/2020   
 H.G. nr. 436/2021 
 M. Of. nr. 401/16 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 108/2019   
 H.G. nr. 455/2021 
 M. Of. nr. 430/23 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 23/2020   
 H.G. nr. 464/2021 
 M. Of. nr. 469/5 mai 2021 - actualizează H.G. nr. 1705/2006   
 H.G. nr. 466/2021 
 M. Of. nr. 455/28 apr. 2021 - completează H.G. nr. 264/2003   
 H.G. nr. 468/2021 
 M. Of. nr. 448/27 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 1337/2008   
 H.G. nr. 470/2021 
 M. Of. nr. 428/22 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 429/2008   
 H.G. nr. 475/2021 
 M. Of. nr. 428/22 apr. 2021 - completează H.G. nr. 155/2017 
 - modifică H.G. nr. 140/2018   
 H.G. nr. 478/2021 
 M. Of. nr. 458/29 apr. 2021 - modifică H.G. nr. 81/2003   
 H.G. nr. 510/2021 
 M. Of. nr. 474/6 mai 2021 - modifică H.G. nr. 1850/2006   
 H.G. nr. 511/2021 
 M. Of. nr. 474/6 mai 2021 - completează H.G. nr. 93/2016   
 H.G. nr. 514/2021 
 M. Of. nr. 497/13 mai 2021 - modifică H.G. nr. 339/2020   
 H.G. nr. 515/2021 
 M. Of. nr. 482/10 mai 2021 - modifică H.G. nr. 108/2019   
 H.G. nr. 528/2021 
 M. Of. nr. 514/18 mai 2021 - modifică H.G. nr. 415/2010   
 H.G. nr. 532/2021 
 M. Of. nr. 501/13 mai 2021 - modifică H.G. nr. 379/2020   
 H.G. nr. 535/2021 
 M. Of. nr. 504/14 mai 2021 - modifică H.G. nr. 294/2007 
 - modifică H.G. nr. 403/2021 
 - modifică H.G. nr. 385/2021   
 H.G. nr. 536/2021 
  M. Of. nr. 510/17 mai 2021 - modifică H.G. nr. 52/2011 
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 H.G. nr. 537/2021 
 M. Of. nr. 510/17 mai 2021 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 538/2021 
 M. Of. nr. 504/14 mai 2021 - modifică H.G. nr. 972/2006   
 H.G. nr. 540/2021 
 M. Of. nr. 509/17 mai 2021 - modifică H.G. nr. 369/2021   
 H.G. nr. 543/2021 
 M. Of. nr. 512/17 mai 2021 - modifică H.G. nr. 354/2020   
 H.G. nr. 548/2021 
 M. Of. nr. 520/19 mai 2021 - modifică H.G. nr. 551/2018   
 H.G. nr. 564/2021 
 M. Of. nr. 535/24 mai 2021 - modifică H.G. nr. 90/2010   
 H.G. nr. 584/2021 
 M. Of. nr. 567/3 iun. 2021 - modifică H.G. nr. 1217/2006   
 H.G. nr. 585/2021 
 M. Of. nr. 561/31 mai 2021 - modifică H.G. nr. 652/2009   
 H.G. nr. 587/2021 
 M. Of. nr. 571/4 iun. 2021 - modifică H.G. nr. 964/2000   
 H.G. nr. 590/2021 
 M. Of. nr. 561/31 mai 2021 - completează H.G. nr. 868/2018   
 H.G. nr. 638/2021 
 M. Of. nr. 586/10 iun. 2021 - modifică H.G. nr. 316/2021   
 H.G. nr. 644/2021 
 M. Of. nr. 607/18 iun. 2021 - modifică H.G. nr. 838/2015   
 H.G. nr. 645/2021 
 M. Of. nr. 607/18 iun. 2021 - completează H.G. nr. 860/2004   
 H.G. nr. 654/2021 
 M. Of. nr. 611/18 iun. 2021 - modifică H.G. nr. 337/2017   
 H.G. nr. 655/2021 
 M. Of. nr. 607/18 iun. 2021 - modifică H.G. nr. 155/2017   
 H.G. nr. 656/2021 
 M. Of. nr. 620/24 iun. 2021 - modifică H.G. nr. 35/2019   
 H.G. nr. 659/2021 
 M. Of. nr. 632/28 iun. 2021 - completează H.G. nr. 392/2014   
 H.G. nr. 668/2021 
 M. Of. nr. 638/29 iun. 2021 - modifică H.G. nr. 244/2000   
 H.G. nr. 669/2021 
 M. Of. nr. 634/28 iun. 2021 - modifică H.G. nr. 1096/2013   
 H.G. nr. 670/2021 
 M. Of. nr. 624/24 iun. 2021 - modifică H.G. nr. 1850/2006   
 H.G. nr. 677/2021 
 M. Of. nr. 628/25 iun. 2021 - modifică H.G. nr. 719/2020   
 H.G. nr. 698/2021 
 M. Of. nr. 652/1 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 616/2015   
 H.G. nr. 712/2021 
 M. Of. nr. 677/8 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 144/2016   
 H.G. nr. 720/2021 
 M. Of. nr. 677/8 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 251/2015   
 H.G. nr. 722/2021 
 M. Of. nr. 689/12 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 347/2016   
 H.G. nr. 723/2021 
 M. Of. nr. 683/9 iul. 2021 - modifică O.U.G. nr. 101/2011   
 H.G. nr. 758/2021 



 
M. Of. nr. 702/15 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 1103/2020 

 3707

   
 H.G. nr. 760/2021 
 M. Of. nr. 702/15 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 807/2014   
 H.G. nr. 762/2021 
 M. Of. nr. 704/16 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 1492/2004   
 H.G. nr. 769/2021 
 M. Of. nr. 721/22 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 595/2007   
 H.G. nr. 777/2021 
 M. Of. nr. 717/21 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 780/2021 
 M. Of. nr. 729/26 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 1294/2004   
 H.G. nr. 796/2021 
 M. Of. nr. 741/29 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 720/2008   
 H.G. nr. 798/2021 
 M. Of. nr. 761/5 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 579/2016   
 H.G. nr. 804/2021 
 M. Of. nr. 745/30 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 76/2005   
 H.G. nr. 806/2021 
 M. Of. nr. 750/2 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 1915/2006   
 H.G. nr. 824/2021 
 M. Of. nr. 747/30 iul. 2021 - modifică H.G. nr. 16/2017   
 H.G. nr. 828/2021 
 M. Of. nr. 767/6 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 282/2020   
 H.G. nr. 829/2021 
 M. Of. nr. 769/9 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 226/2015   
 H.G. nr. 830/2021 
 M. Of. nr. 784/13 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 185/2011   
 H.G. nr. 831/2021 
 M. Of. nr. 780/12 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 459/2004   
 H.G. nr. 834/2021 
 M. Of. nr. 783/13 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 933/2019   
 H.G. nr. 836/2021 
 M. Of. nr. 780/12 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 1133/2020   
 H.G. nr. 840/2021 
 M. Of. nr. 818/26 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 147/2007   
 H.G. nr. 874/2021 
 M. Of. nr. 827/30 aug. 2021 - modifică O.U.G. nr. 142/2008   
 H.G. nr. 883/2021 
 M. Of. nr. 823/27 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 403/2021   
 H.G. nr. 900/2021 
 M. Of. nr. 811/24 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 72/2013   
 H.G. nr. 901/2021 
 M. Of. nr. 811/24 aug. 2021 - completează H.G. nr. 1447/2007   
 H.G. nr. 902/2021 
 M. Of. nr. 811/24 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 339/2020   
 H.G. nr. 906/2021 
 M. Of. nr. 821/27 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 385/2021   
 H.G. nr. 908/2021 
 M. Of. nr. 827/30 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 369/2021   
 H.G. nr. 913/2021 
 M. Of. nr. 820/26 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 416/2007   
 H.G. nr. 914/2021 
 M. Of. nr. 826/30 aug. 2021 - modifică H.G. nr. 1188/2014   
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 H.G. nr. 928/2021 
 M. Of. nr. 878/14 sep. 2021 - modifică H.G. nr. 1/2016   
 H.G. nr. 985/2021 
 M. Of. nr. 924/28 sep. 2021 - modifică H.G. nr. 1061/2002   
 H.G. nr. 987/2021 
 M. Of. nr. 987/15 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 1850/2005   
 H.G. nr. 1002/2021 
 M. Of. nr. 914/24 sep. 2021 - modifică H.G. nr. 172/2003   
 H.G. nr. 1016/2021 
 M. Of. nr. 932/29 sep. 2021 - modifică H.G. nr. 603/2020   
 H.G. nr. 1018/2021 
 M. Of. nr. 935/30 sep. 2021 - modifică H.G. nr. 1264/2010   
 H.G. nr. 1020/2021 
 M. Of. nr. 941/1 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 812/2019   
 H.G. nr. 1026/2021 
 M. Of. nr. 954/6 oct. 2021 - completează H.G. nr. 282/2021   
 H.G. nr. 1032/2021 
 M. Of. nr. 973/12 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 1404/2009   
 H.G. nr. 1051/2021 
 M. Of. nr. 944/4 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 1055/2021 
  M. Of. nr. 945/4 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 313/2017 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 984/14 oct. 2021) - rectifică art. I pct. 3 

 H.G. nr. 1064/2021 
 M. Of. nr. 1014/25 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 861/2018   
 H.G. nr. 1066/2021 
 M. Of. nr. 971/12 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 1349/2002   
 H.G. nr. 1072/2021 
 M. Of. nr. 951/5 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 144/2010   
 H.G. nr. 1075/2021 
 M. Of. nr. 954/6 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 1391/2006   
 H.G. nr. 1086/2021 
 M. Of. nr. 972/12 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 385/2021 
 - modifică H.G. nr. 403/2021   
 H.G. nr. 1091/2021 
 M. Of. nr. 1005/21 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 136/2016   
 H.G. nr. 1097/2021 
 M. Of. nr. 1008/21 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 847/2020   
 H.G. nr. 1126/2021 
 M. Of. nr. 994/18 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 902/2005   
 H.G. nr. 1136/2021 
 M. Of. nr. 1018/26 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 651/2021 
 - modifică H.G. nr. 652/2021   
 H.G. nr. 1137/2021 
 M. Of. nr. 1018/26 oct. 2021 - modifică H.G. nr. 798/2016 
 - modifică H.G. nr. 193/2018   
 H.G. nr. 1138/2021 
 M. Of. nr. 1032/29 oct. 2021 - completează H.G. nr. 1596/2008   
 H.G. nr. 1154/2021 
 M. Of. nr. 1053/3 nov. 2021 - modifică H.G. nr. 540/2000   
 H.G. nr. 1174/2021 
 M. Of. nr. 1043/1 nov. 2021 - modifică H.G. nr. 962/2001   
 H.G. nr. 1184/2021 
 M. Of. nr. 1077/10 nov. 2021 - modifică H.G. nr. 707/2006   
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 H.G. nr. 1215/2021 
 M. Of. nr. 1093/16 nov. 2021 - modifică H.G. nr. 558/2020   
 H.G. nr. 1241/2021 
 M. Of. nr. 1153/3 dec. 2021 - modifică H.G. nr. 859/2003   
 H.G. nr. 1250/2021 
 M. Of. nr. 1177/13 dec. 2021 - modifică H.G. nr. 1179/2014   
 H.G. nr. 1251/2021 
 M. Of. nr. 1182/14 dec. 2021 - modifică H.G. nr. 1872/2005   
 H.G. nr. 1253/2021 
 M. Of. nr. 1189/15 dec. 2021 - modifică H.G. nr. 1174/2014   
 H.G. nr. 1265/2021 
 M. Of. nr. 1205/20 dec. 2021 - modifică H.G. nr. 788/2007   
 H.G. nr. 1276/2021 
 M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021 - modifică H.G. nr. 2139/2004   
 H.G. nr. 1278/2021 
 M. Of. nr. 1230/27 dec. 2021 - modifică H.G. nr. 817/2017   
 H.G. nr. 1279/2021 
 M. Of. nr. 1230/27 dec. 2021 - completează H.G. nr. 876/2007   
 H.G. nr. 1287/2021 
 M. Of. nr. 1237/28 dec. 2021 - modifică H.G. nr. 1037/2020   
 H.G. nr. 1289/2021 
 M. Of. nr. 1237/28 dec. 2021 - modifică H.G. nr. 720/2008 
 - modifică H.G. nr. 186/2009 
 - modifică H.G. nr. 696/2021   
 H.G. nr. 1310/2021 
 M. Of. nr. 1254/30 dec. 2021 - modifică H.G. nr. 583/2015   
 H.G. nr. 1312/2021 
 M. Of. nr. 1258/31 dec. 2021 - modifică H.G. nr. 666/2016   
 H.G. nr. 1314/2021 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2022 - modifică H.G. nr. 1007/2006   
 H.G. nr. 1315/2021 
 M. Of. nr. 32/11 ian. 2022 - modifică H.G. nr. 1048/2006   
 H.G. nr. 1316/2021 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2022 - modifică H.G. nr. 381/2009   
 H.G. nr. 1323/2021 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2022 - modifică H.G. nr. 390/2017   
 H.G. nr. 1324/2021 
  M. Of. nr. 37/13 ian. 2022 - modifică H.G. nr. 71/2018 
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 2.6. ACTE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 CENTRALE DE SPECIALITATE ŞI ALE 
 AUTORITĂŢILOR ADMINISTRATIVE AUTONOME 
 

 2.6.1. ACTE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 CENTRALE DE SPECIALITATE 
 
 
 1992 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 
 M. Of. nr. 193/11 aug. 1992 

Precizări nr. 181681/1992 

 (v. O.G. nr. 80/2001) 

 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 
 Nepublicat 

Precizări nr. 183375/1992 

 (v. O.G. nr. 80/2001) 

 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 Completări nr. 1075/4618/1992 
 M. Of. nr. 195/12 aug. 1992 - modifică Precizări nr. 850/181609/1992 
 
 

 1993 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 856/1993 
 M. Of. nr. 183/30 iul. 1993 - modifică O. nr. 392/1993 
 
 O. nr. 1137/1993 
 M. Of. nr. 225/15 sep. 1993 - modifică O. nr. 392/1993 
 
 O. nr. 1213/1993 
 M. Of. nr. 214/15 aug. 1994 - modifică O. nr. 990/1993 
 
 

 1994 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 51/1994 
 M. Of. nr. 313/10 nov. 1994 - modifică O. nr. 26/1994 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 201/1994 
 M. Of. nr. 59/7 mar. 1994 - modifică O. nr. 766/1993 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEI 
 Precizări nr. 7854/1153/1994 
 M. Of. nr. 308/3 nov. 1994 

 
 

 1995 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 292/1995 
 M. Of. nr. 40/24 feb. 1995 - modifică O. nr. 747/1994 
 
 

 1996 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 N.M. nr. 47735/1996 
 M. Of. nr. 355/30 dec. 1996 - modifică N.M. nr. 45184/1996 
 
 O. nr. 1646/1996 
 M. Of. nr. 188/13 aug. 1996 - modifică O. nr. 1586/1996 
 - modifică O. nr. 1612/1996 
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 O. nr. 1828/1996 
 M. Of. nr. 355/30 dec. 1996 - modifică O. nr. 677/1996 
 
 
 

 1997 
 
 MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 890/I.O-925/1997 
 M. Of. nr. 86/23 feb. 1998 - modifică Norme republicane de radioprotecţie (ediţia 1976) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 134/1997 
 M. Of. nr. 86/9 mai 1997 - modifică O. nr. 394/1996 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 1017/1997 
 M. Of. nr. 138/1 iul. 1997 - modifică O. nr. 1801/1995 
 
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 1657/1997 
 M. Of. nr. 369/19 dec. 1997 - modifică O. nr. 1638/1997 
 
 MINISTERUL TURISMULUI 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 O. nr. 55/167/1997 
 M. Of. nr. 71/21 apr. 1997 - modifică O. nr. 254/85/1996 
 
 

 1998 
 
  DEPARTAMENTUL PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

 O. nr. 5/1998 
 M. Of. nr. 362/24 sep. 1998 - modifică O. nr. 1/1997 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 516/1998 
 M. Of. nr. 116/18 mar. 1998 - modifică O. nr. 1146/1996 
 
 O. nr. 815/1998 
 M. Of. nr. 216/12 iun. 1998 - modifică O. nr. 1801/1995 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 1545/220795/1998 
 M. Of. nr. 301/17 aug. 1998 - modifică H.G. nr. 940/1997 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 Modificări şi completări nr. 21541/8392 NN/1998 
 M. Of. nr. 437/18 nov. 1998 - modifică Criterii nr. 2665/1C/311/1992 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
  DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 332/1998 
 M. Of. nr. 234/26 iun. 1998 - modifică Decizia nr. 1075/1997 
 
 

 1999 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 121/1999 
 M. Of. nr. 359/28 iul. 1999 - modifică H.G. nr. 583/1999 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2024/1999 
 M. Of. nr. 325/8 iul. 1999 - modifică O. nr. 2066/1997 
 
 O. nr. 4029/1999 
 M. Of. nr. 201/10 mai 1999 - modifică O. nr. 2069/1997 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 107/1999 
 M. Of. nr. 90/2 mar. 1999 - modifică O. nr. 2049/1998 
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 O. nr. 645/1999 
 M. Of. nr. 285/21 iun. 1999 - modifică O. nr. 567/1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 710/1999  (M. Of. nr. 322/6 iul. 1999) 
 

 
 O. nr. 646/1999 
 M. Of. nr. 285/21 iun. 1999 - modifică O. nr. 568/1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 711/1999  (M. Of. nr. 322/6 iul. 1999) 

 
 O. nr. 710/1999 
 M. Of. nr. 322/6 iul. 1999 - modifică O. nr. 567/1999 
 - modifică O. nr. 645/1999 
 
 O. nr. 711/1999 
 M. Of. nr. 322/6 iul. 1999 - modifică O. nr. 568/1999 
 - modifică O. nr. 646/1999 
 
 O. nr. 896/1999 
 M. Of. nr. 384/13 aug. 1999 - modifică O. nr. 814/1999 
 
 O. nr. 921/1999 
 M. Of. nr. 398/20 aug. 1999 - modifică O. nr. 814/1999 
 
 O. nr. 980/1999 
 M. Of. nr. 563/18 nov. 1999 - modifică O. nr. 1772/1998 
 
 O. nr. 1004/1999 
 M. Of. nr. 463/24 sep. 1999 - modifică O. nr. 795/1999 
 
 O. nr. 1227/1999 
 M. Of. nr. 514/22 oct. 1999 - modifică O. nr. 1134/1999 
 Modificări: 
 - O. nr. 1277/1999  (M. Of. nr. 529/29 oct. 1999) 

 
 O. nr. 1277/1999 
 M. Of. nr. 529/29 oct. 1999 - modifică O. nr. 1134/1999 
 - modifică O. nr. 1227/1999 
 
 O. nr. 1436/1999 
 M. Of. nr. 582/29 nov. 1999 - modifică O. nr. 1351/1999 
 
 O. nr. 1437/1999 
 M. Of. nr. 582/29 nov. 1999 - modifică O. nr. 1352/1999 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 Completări nr. 60309/1273/NN/1999 
 M. Of. nr. 85/1 mar. 1999 - modifică Criterii nr. 2665/1C/311/1992 
 
 O. nr. 553/5367/NN/1999 
 M. Of. nr. 267/10 iun. 1999 - modifică O. nr. 784/34/N./1998 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 115/62/1999 
 M. Of. nr. 255/3 iun. 1999 - modifică O. nr. 116/166725/1998 
 
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 357.C/1999 
 M. Of. nr. 46/31 ian. 2000 - modifică O. nr. 36 C/1999 
 - modifică O. nr. 132/1999 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 136/1999 
 M. Of. nr. 326/9 iul. 1999 - modifică O. nr. 754/1998 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 411/1999 
 M. Of. nr. 505/19 oct. 1999 - modifică O. nr. 215/1999 
 
 

 2000 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ 

 O. nr. 136/2000 
 M. Of. nr. 227/23 mai 2000 - modifică O. nr. 122/1998 
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  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 4/2000 
 M. Of. nr. 62/11 feb. 2000 - modifică O. nr. 70/1998 
 
  MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 1656/2000 
 M. Of. nr. 553/8 nov. 2000 - modifică O. nr. 999/1999 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2108/2000 
 M. Of. nr. 644/11 dec. 2000 - modifică O. nr. 2032/1999 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 177/2000 
 M. Of. nr. 57/7 feb. 2000 - modifică O. nr. 2627/1998 
 
 O. nr. 189/2000 
 M. Of. nr. 57/7 feb. 2000 - modifică O. nr. 98/2000 
 
 O. nr. 306/2000 
 M. Of. nr. 130/28 mar. 2000 - modifică O. nr. 795/1999 
 
 O. nr. 373/2000 
 M. Of. nr. 98/6 mar. 2000 - modifică O. nr. 287/2000 
 
 O. nr. 703/2000 
 M. Of. nr. 227/23 mai 2000 - modifică O. nr. 627/2000 
 
 O. nr. 837/2000 
 M. Of. nr. 279/20 iun. 2000 - modifică O. nr. 795/1999 
 
 O. nr. 1065/2000 
 M. Of. nr. 377/14 aug. 2000 - modifică O. nr. 561/1999 
 
 O. nr. 1148/2000 
 M. Of. nr. 387/18 aug. 2000 - modifică O. nr. 1092/2000 
 
 O. nr. 1226/2000 
 M. Of. nr. 446/8 sep. 2000 - modifică O. nr. 1190/2000 
 
 O. nr. 1228/2000 
 M. Of. nr. 448/11 sep. 2000 - modifică O. nr. 1189/2000 
 
 O. nr. 1353/2000 
 M. Of. nr. 506/16 oct. 2000 - modifică O. nr. 1291/2000 
 
 O. nr. 1444/2000 
 M. Of. nr. 550/7 nov. 2000 - modifică O. nr. 1406/2000 
 
 O. nr. 1572/2000 
 M. Of. nr. 685/20 dec. 2000 - modifică O. nr. 1192/1999 
 
 O. nr. 1638/2000 
 M. Of. nr. 668/16 dec. 2000 - modifică O. nr. 1567/2000 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 O. nr. 2978/C-4085/PG/2000 
 M. Of. nr. 658/14 dec. 2000 - modifică O. nr. 2881/C/2657/5/1999 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 158/2000 
 M. Of. nr. 106/10 mar. 2000 - modifică O. nr. 93/2000 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 212/2000 
 M. Of. nr. 223/22 mai 2000 - modifică O. nr. 747/1998 
 
 O. nr. 346/2000 
 M. Of. nr. 255/8 iun. 2000 - modifică O. nr. 78/1999 
 
 O. nr. 552/2000 
 M. Of. nr. 397/24 aug. 2000 - modifică O. nr. 288/1999 
 
  OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 

 N. nr. 318/2000 
 M. Of. nr. 115/16 mar. 2000 - modifică N. nr. 242/1999 
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 2001 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 192/2001 
 M. Of. nr. 815/18 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 51/2000 
 
 O. nr. 193/2001 

 
 M. Of. nr. 815/18 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 51/2000 
 
 O. nr. 194/2001 
 M. Of. nr. 815/18 dec. 2001 - modifică H.G. nr. 24/2000 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 143/2001 
 M. Of. nr. 289/1 iun. 2001 - modifică L. nr. 103/1996 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2081/2001 
 M. Of. nr. 570/12 sep. 2001 - modifică O. nr. 2032/1999 
 
 O. nr. 2543/2001 
 M. Of. nr. 332/21 iun. 2001 - modifică O. nr. 1/2000 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 

 O. nr. 336/2001 
 M. Of. nr. 708/7 nov. 2001 - modifică O. nr. 292/2001 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 88/2001 
 M. Of. nr. 52/31 ian. 2001 - modifică O. nr. 30/2001 
 
 O. nr. 96/2001 
 M. Of. nr. 54/1 feb. 2001 - modifică O. nr. 1658/2000 
 
 O. nr. 157/2001 
 M. Of. nr. 76/14 feb. 2001 - modifică O. nr. 30/2001 
 
 O. nr. 165/2001 
 M. Of. nr. 107/1 mar. 2001 

 
 O. nr. 395/2001 
 M. Of. nr. 139/20 mar. 2001 - modifică O. nr. 203/2001 
 
 O. nr. 462/2001 
 M. Of. nr. 211/26 apr. 2001 - modifică O. nr. 1313/1999 
 
 O. nr. 757/2001 
 M. Of. nr. 235/9 mai 2001 - modifică O. nr. 1339/2000 
 
 O. nr. 1253/2001 
 M. Of. nr. 441/6 aug. 2001 - modifică O. nr. 1801/1995 
 Modificări: 
 - O. nr. 267/2002  (M. Of. nr. 160/6 mar. 2002) 

 
 O. nr. 1410/2001 
 M. Of. nr. 413/25 iul. 2001 - modifică O. nr. 2756/1998 
 
 O. nr. 1438/2001 
 M. Of. nr. 430/31 iul. 2001 - modifică O. nr. 1388/2001 
 
 O. nr. 1439/2001 
 M. Of. nr. 430/31 iul. 2001 - modifică O. nr. 1389/2001 
 
 O. nr. 1508/2001 
 M. Of. nr. 459/13 aug. 2001 - modifică O. nr. 1389/2001 
 
 O. nr. 1558/2001 
 M. Of. nr. 507/28 aug. 2001 - modifică O. nr. 1389/2001 
 
 O. nr. 1803/2001 
 M. Of. nr. 569/12 sep. 2001 - modifică O. nr. 1389/2001 
 
 O. nr. 1985/2001 
 M. Of. nr. 10/10 ian. 2002 - modifică O. nr. 1801/1995 
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 O. nr. 2127/2001 
 M. Of. nr. 693/31 oct. 2001 - modifică O. nr. 1925/2001 
 
 O. nr. 2128/2001 
 M. Of. nr. 693/31 oct. 2001 - modifică O. nr. 1924/2001 
 
 O. nr. 2244/2001 
 M. Of. nr. 756/28 nov. 2001 - modifică O. nr. 1924/2001 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 O. nr. 1282/203/2001 
 M. Of. nr. 372/10 iul. 2001 - modifică O. nr. 685/112/2001 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 
 DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 
 Decizia nr. 35/2001 
 M. Of. nr. 43/25 ian. 2001 - modifică Decizia nr. 2640/2000 
 
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 O. nr. 433/2001 
 M. Of. nr. 51/24 ian. 2002 - modifică O. nr. 297/2001 
 
 - O. nr. 321/2003  (M. Of. nr. 453/25 iun. 2003) 

Modificări: 

 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 
 M. Of. nr. 479/21 aug. 2001 - modifică N.M. nr. 2083/1997 

N.M. nr. 169/A.N./2001 

 
 O. nr. 770/2001 
 M. Of. nr. 202/20 apr. 2001 - modifică O. nr. 2986/C/1999 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 957/2001 
 M. Of. nr. 394/18 iul. 2001 - modifică O. nr. 747/1998 
 
 O. nr. 1336/2001 
 M. Of. nr. 615/28 sep. 2001 - modifică O. nr. 715/1998 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 635/2001 
 M. Of. nr. 593/20 sep. 2001 - modifică O. nr. 457/2001 
 
 O. nr. 645/2001 
 M. Of. nr. 640/12 oct. 2001 - modifică O. nr. 418/2001 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 654/519/2001 
 M. Of. nr. 675/25 oct. 2001 - modifică O. nr. 573/457/2001 
 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 100/2001 
 M. Of. nr. 128/14 mar. 2001 - modifică O. nr. 141/1999 
 
 O. nr. 146/2001 
 M. Of. nr. 178/9 apr. 2001 - modifică O. nr. 125/1998 
 - modifică O. nr. 61/1999 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 1/2001 
 M. Of. nr. 93/23 feb. 2001 - modifică Decizia nr. 6/2000 
 
 

 2002 
 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 601/2002 
 M. Of. nr. 908/13 dec. 2002 - modifică H.G. nr. 656/1997 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 O. nr. 360/103699/2002 
 M. Of. nr. 855/26 nov. 2002 - modifică O. nr. 251/195/2002 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
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 O. nr. 48/2002 
 M. Of. nr. 89/2 feb. 2002 - modifică O. nr. 97/2001 
 
 O. nr. 64/2002 
 M. Of. nr. 123/15 feb. 2002 - modifică O. nr. 234/2001 
 
 O. nr. 72/2002 
 M. Of. nr. 169/11 mar. 2002 - modifică O. nr. 486/2001 
 
 O. nr. 127/2002 
 M. Of. nr. 265/19 apr. 2002 - modifică O. nr. 384/2001 
 
 O. nr. 130/2002 
 M. Of. nr. 224/3 apr. 2002 - modifică O. nr. 70/1998 
 
 O. nr. 172/2002 
 M. Of. nr. 307/9 mai 2002 - modifică O. nr. 102/2002 
 
 O. nr. 187/2002 
 M. Of. nr. 348/24 mai 2002 - modifică O. nr. 141/2002 
 
 O. nr. 226/2002 
 M. Of. nr. 424/18 iun. 2002 - modifică O. nr. 486/2001 
 
 O. nr. 229/2002 
 M. Of. nr. 397/10 iun. 2002 - modifică O. nr. 117/2002 
 
 - O. nr. 321/2003  (M. Of. nr. 308/7 mai 2003) 

Modificări: 

 
 O. nr. 347/2002 
 M. Of. nr. 610/16 aug. 2002 - modifică O. nr. 111/2002 
 
 O. nr. 443/2002 
 M. Of. nr. 738/9 oct. 2002 - modifică O. nr. 102/2002 
 
 O. nr. 523/2002 
 M. Of. nr. 832/19 nov. 2002 - modifică O. nr. 141/2002 
 
 O. nr. 539/2002 
 M. Of. nr. 888/9 dec. 2002 - modifică O. nr. 234/2001 
 
 O. nr. 600/2002 
 M. Of. nr. 945/23 dec. 2002 - modifică O. nr. 141/2002 
 
 O. nr. 624/2002 
 M. Of. nr. 951/24 dec. 2002 - modifică O. nr. 117/2002 
 
 O. nr. 625/2002 
 M. Of. nr. 950/24 dec. 2002 - modifică O. nr. 221/2002 
 
 O. nr. 626/2002 
 M. Of. nr. 950/24 dec. 2002 - modifică O. nr. 360/2002 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 114/71/381/2002 
 M. Of. nr. 227/4 apr. 2002 - modifică O. nr. 396/3267/2182/2001 
 
 O. nr. 462/5251/1499/2002 
 M. Of. nr. 833/19 nov. 2002 - modifică O. nr. 396/3267/2182/2001 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 495/997/2002/10/2003 
 M. Of. nr. 181/24 mar. 2003 - modifică O. nr. 454/917/2001/22/2002 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2019/2002 
 M. Of. nr. 213/28 mar. 2002 - modifică O. nr. 2032/1999 
 
  MINISTERUL DE INTERNE 

 O. nr. 290/2002 
 M. Of. nr. 586/7 aug. 2002 - modifică O. nr. 159/2001 
 
 O. nr. 291/2002 
 M. Of. nr. 586/7 aug. 2002 - modifică O. nr. 158/2001 
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 MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 39/247/2002 
 M. Of. nr. 129/18 feb. 2002 - modifică O. nr. 228/1437/2001 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 4548/2002 
 M. Of. nr. 699/24 sep. 2002 - modifică O. nr. 3997/2002 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 171/2002 
 M. Of. nr. 89/2 feb. 2002 - modifică O. nr. 11/2002 
 
 O. nr. 172/2002 
 M. Of. nr. 97/4 feb. 2002 - modifică O. nr. 10/2002 
 
 O. nr. 179/2002 
 M. Of. nr. 108/8 feb. 2002 - modifică O. nr. 1313/1999 
 
 O. nr. 267/2002 
 M. Of. nr. 160/6 mar. 2002 - modifică O. nr. 1801/1995 
 - modifică O. nr. 1253/2001 
 
 O. nr. 389/2002 
 M. Of. nr. 227/4 apr. 2002 - modifică O. nr. 314/2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 314/2002  (M. Of. nr. 161/6 mar. 2002) 

 
 O. nr. 390/2002 
 M. Of. nr. 227/4 apr. 2002 - modifică O. nr. 315/2002 
 Modificări: 
 - O. nr. 315/2002  (M. Of. nr. 161/6 mar. 2002) 

 
 O. nr. 1048/2002 
 M. Of. nr. 594/12 aug. 2002 - modifică O. nr. 580/2002 
 
 O. nr. 1281/2002 
 M. Of. nr. 721/3 oct. 2002 - modifică O. nr. 1003/2002 
 
 O. nr. 1492/2002 
 M. Of. nr. 809/7 nov. 2002 - modifică O. nr. 1111/2002 
 
 O. nr. 1726/2002 
 M. Of. nr. 914/16 dec. 2002 - modifică O. nr. 580/2002 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 O. nr. 318/69/2002 
 M. Of. nr. 314/13 mai 2002 - modifică O. nr. 2285/106118/2001 
 
 O. nr. 301402/362/2002 
 M. Of. nr. 605/15 aug. 2002 - modifică O. nr. 2285/106118/2001 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 1337/2002 
 M. Of. nr. 782/28 oct. 2002 - modifică Decizia nr. 2008/2001 
 
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 O. nr. 248/2002 
 M. Of. nr. 513/16 iul. 2002 - modifică O. nr. 56/2002 
 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 22/2002 
 M. Of. nr. 686/17 sep. 2002 - modifică Decizia nr. 57/1999 
 - modifică Decizia nr. 70/1999 
 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 540/2002 
 M. Of. nr. 348/24 mai 2002 - modifică Decizia nr. 491/2002 
 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 166/2002 



 
 M. Of. nr. 706/27 sep. 2002 - modifică O. nr. 204/2001 
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  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 936/C/2002 
 M. Of. nr. 325/16 mai 2002 - modifică O. nr. 1231/C/2001 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 118/2002 
 M. Of. nr. 123/15 feb. 2002 - modifică O. nr. 571/1997 
 
 O. nr. 1959/2002 
 M. Of. nr. 923/17 dec. 2002 - modifică O.G. nr. 43/1997 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 

 O. nr. 415/2002 
 M. Of. nr. 753/15 oct. 2002 - modifică O. nr. 216/2002 
   
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 
 M. Of. nr. 213/28 mar. 2002 

O. nr. 189/2002 

 
 O. nr. 1032/2002 
 M. Of. nr. 15/13 ian. 2003 - modifică O. nr. 944/2001 
 Abrogare 
 - O. nr. 1096/2021  (M. Of. nr. 695/14 iul. 2021) 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 148/78/2002 
 M. Of. nr. 185/18 mar. 2002 - modifică O. nr. 72/44/2002 
 
 O. nr. 182/83/2002 
 M. Of. nr. 238/9 apr. 2002 - modifică O. nr. 546/469/2001 
 
 O. nr. 278/123/2002 
 M. Of. nr. 323/16 mai 2002 - modifică O. nr. 72/44/2002 
 
 O. nr. 491/185/2002 
 M. Of. nr. 481/5 iul. 2002 - modifică O. nr. 72/44/2002 
 
 O. nr. 877/290/2002 
 M. Of. nr. 833/19 nov. 2002 - modifică O. nr. 546/469/2001 
 
 O. nr. 931/300/2002 
 M. Of. nr. 889/9 dec. 2002 - modifică O. nr. 85/1109/2002 
 - modifică O. nr. 819/287/2002 
 
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 218/2002 
 M. Of. nr. 458/27 iun. 2002 - modifică O. nr. 186/2002 
 
 O. nr. 472/2002 
 M. Of. nr. 757/16 oct. 2002 - modifică O. nr. 186/2002 
 
 

 2003 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 137/2003 
 M. Of. nr. 682/26 sep. 2003 - modifică O. nr. 51/2003 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 92/2003 
 M. Of. nr. 519/18 iul. 2003 - modifică O. nr. 75/2003 
 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE CONTROL 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 1786/2003 
 M. Of. nr. 59/23 ian. 2004 - modifică Decizia nr. 1783/2002 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 174/EN/2003 
 M. Of. nr. 338/19 mai 2003 - modifică Decizia nr. 136/2002 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 



 

 3719

 O. nr. 25/2003 
 M. Of. nr. 614/29 aug. 2003 - modifică Decizia nr. 453/2000 
 - modifică Decizia nr. 609/2002 
 - modifică O. nr. 34/2002 
 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 388/1575/2003 
 M. Of. nr. 844/26 nov. 2003 - modifică O. nr. 228/1437/2001 
 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 296/2003 
 M. Of. nr. 553/31 iul. 2003 - modifică H.G. nr. 53/1999 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 224/294/2003 
 M. Of. nr. 347/21 mai 2003 - modifică O. nr. 127/202/2002 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 47/2003 
 M. Of. nr. 104/19 feb. 2003 - modifică O. nr. 491/2002 
 
 O. nr. 62/2003 
 M. Of. nr. 88/12 feb. 2003 - modifică O. nr. 640/2002 
 
 O. nr. 147/2003 
 M. Of. nr. 187/25 mar. 2003 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 247/2003 
 M. Of. nr. 247/10 apr. 2003 - modifică O. nr. 640/2002 
 
 O. nr. 248/2003 
 M. Of. nr. 234/7 apr. 2003 - modifică O. nr. 70/2003 
 
 O. nr. 252/2003 
 M. Of. nr. 351/22 mai 2003 - modifică O. nr. 384/2001 
 - modifică O. nr. 481/2001 
 
 O. nr. 253/2003 
 M. Of. nr. 247/10 apr. 2003 - modifică O. nr. 274/2002 
 
 O. nr. 321/2003 
 M. Of. nr. 308/7 mai 2003 - modifică O. nr. 117/2002 
 - modifică O. nr. 229/2002 
 
 O. nr. 337/2003 
 M. Of. nr. 341/20 mai 2003 - modifică O. nr. 233/2003 
 
 O. nr. 348/2003 
 M. Of. nr. 366/29 mai 2003 - modifică O. nr. 225/2003 
 
 O. nr. 355/2003 
 M. Of. nr. 368/29 mai 2003 - modifică O. nr. 120/2002 
 
 O. nr. 369/2003 
 M. Of. nr. 402/10 iun. 2003 - modifică O. nr. 643/2002 
 
 O. nr. 381/2003 
 M. Of. nr. 417/13 iun. 2003 - modifică O. nr. 640/2002 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 240/118/763/2003 
 M. Of. nr. 452/25 iun. 2003 - modifică O. nr. 396/3267/2182/2001 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 

 O. nr. 484/2003 
 M. Of. nr. 565/6 aug. 2003 - modifică O. nr. 344/2002 
 
 O. nr. 487/2003 
 M. Of. nr. 579/13 aug. 2003 - modifică O. nr. 70/1998 
 
 O. nr. 488/2003 
 M. Of. nr. 579/13 aug. 2003 - modifică O. nr. 640/2002 
 
 O. nr. 491/2003 
 M. Of. nr. 563/5 aug. 2003 - modifică L. nr. 103/1996 
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 O. nr. 497/2003 
 M. Of. nr. 567/6 aug. 2003 - modifică O. nr. 139/1999 
 
 O. nr. 526/2003 
 M. Of. nr. 631/3 sep. 2003 - modifică O. nr. 70/2003 
 
 O. nr. 710/2003 
 M. Of. nr. 688/1 oct. 2003 - modifică O. nr. 486/2001 
 
 O. nr. 718/2003 
 M. Of. nr. 691/2 oct. 2003 - modifică O. nr. 196/2002 
 
 O. nr. 742/2003 
 M. Of. nr. 746/24 oct. 2003 - modifică O. nr. 640/2002 
 
 O. nr. 802/2003 
 M. Of. nr. 740/22 oct. 2003 - modifică O. nr. 70/2003 
 
 O. nr. 977/2003 
 M. Of. nr. 884/12 dec. 2003 - modifică O. nr. 550/2002 
 
 O. nr. 1009/2003 
 M. Of. nr. 929/23 dec. 2003 - modifică O. nr. 259/2002 
 
 O. nr. 1013/2003 
 M. Of. nr. 890/12 dec. 2003 - modifică O. nr. 391/2003 
 
 O. nr. 1073/2003 
 M. Of. nr. 941/29 dec. 2003 - modifică O. nr. 70/2003 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 679/182/491/230/352/2003 
 M. Of. nr. 777/5 nov. 2003 - modifică O. nr. 192/217/902/62/61/2002 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 545/823/328/2003 
 M. Of. nr. 691/2 oct. 2003 - modifică O. nr. 250/531/83/2002 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 

 O. nr. 76/2003 
 M. Of. nr. 229/4 apr. 2003 - modifică O. nr. 292/2001 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 49/446/2003 
 M. Of. nr. 247/10 apr. 2003 - modifică O. nr. 228/1437/2001 
 
 O. nr. 68/627/2003 
 M. Of. nr. 345/21 mai 2003 - modifică O. nr. 228/1437/2001 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 123/2003 
 M. Of. nr. 634/5 sep. 2003 - modifică O. nr. 108/2003 
 
 O. nr. 124/2003 
 M. Of. nr. 634/5 sep. 2003 - modifică O. nr. 109/2003 
 
 O. nr. 125/2003 
 M. Of. nr. 634/5 sep. 2003 - modifică O. nr. 99/2003 
 
 O. nr. 126/2003 
 M. Of. nr. 640/9 sep. 2003 - modifică O. nr. 100/2003 
 
 O. nr. 127/2003 
 M. Of. nr. 639/8 sep. 2003 - modifică O. nr. 101/2003 
 
 O. nr. 128/2003 
 M. Of. nr. 639/8 sep. 2003 - modifică O. nr. 102/2003 
 
 O. nr. 129/2003 
 M. Of. nr. 639/8 sep. 2003 - modifică O. nr. 105/2003 
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 O. nr. 130/2003 
 M. Of. nr. 640/9 sep. 2003 - modifică O. nr. 103/2003 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 322/1748/2003 
 M. Of. nr. 896/15 dec. 2003 - modifică O. nr. 239/1560/2003 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 200/2003 
 M. Of. nr. 122/26 feb. 2003 - modifică O. nr. 580/2002 
 
 O. nr. 471/2003 
 M. Of. nr. 242/9 apr. 2003 - modifică O. nr. 1111/2002 
 
 O. nr. 674/2003 
 M. Of. nr. 380/2 iun. 2003 - modifică O. nr. 551/2003 
 
 O. nr. 676/2003 
 M. Of. nr. 380/2 iun. 2003 - modifică O. nr. 557/2003 
 
 O. nr. 677/2003 
 M. Of. nr. 380/2 iun. 2003 - modifică O. nr. 558/2003 
 
 O. nr. 784/2003 
 M. Of. nr. 459/27 iun. 2003 - modifică O. nr. 558/2003 
 - modifică O. nr. 557/2003 
 
 O. nr. 978/2003 
 M. Of. nr. 562/5 aug. 2003 - modifică O. nr. 558/2003 
 - modifică O. nr. 557/2003 
 
 O. nr. 1074/2003 
 M. Of. nr. 585/18 aug. 2003 - modifică O. nr. 1801/1995 
 
 O. nr. 1166/2003 
 M. Of. nr. 632/3 sep. 2003 - modifică O. nr. 558/2003 
 - modifică O. nr. 557/2003 
 
 O. nr. 1230/2003 
 M. Of. nr. 682/26 sep. 2003 - modifică O. nr. 143/2003 
 
 O. nr. 1273/2003 
 M. Of. nr. 684/29 sep. 2003 - modifică O. nr. 580/2002 
 
 O. nr. 1301/2003 
 M. Of. nr. 690/2 oct. 2003 - modifică O. nr. 558/2003 
 - modifică O. nr. 557/2003 
 
 O. nr. 1418/2003 
 M. Of. nr. 722/16 oct. 2003 - modifică O. nr. 580/2002 
 
 O. nr. 1480/2003 
 M. Of. nr. 768/3 nov. 2003 - modifică O. nr. 1429/2003 
 
 O. nr. 1565/2003 
 M. Of. nr. 788/7 nov. 2003 - modifică O. nr. 1235/2003 
 
 O. nr. 1577/2003 
 M. Of. nr. 825/21 nov. 2003 - modifică O. nr. 520/2003 
 
 O. nr. 1627/2003 
 M. Of. nr. 847/27 nov. 2003 - modifică O. nr. 29/2003 
 
 O. nr. 1661/2003 
 M. Of. nr. 857/3 dec. 2003 - modifică O. nr. 1491/2003 
 - modifică O. nr. 1492/2003 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 907/33/2003 
 M. Of. nr. 550/31 iul. 2003 - modifică O. nr. 591/219/2003 
 
 O. nr. 1816/331/2003 
 M. Of. nr. 912/19 dec. 2003 - modifică O. nr. 1236/154/2003 
 
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 
 M. Of. nr. 408/11 iun. 2003 - modifică O. nr. 430/2001 

O. nr. 320/2003 
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 O. nr. 321/2003 
 M. Of. nr. 453/25 iun. 2003 - modifică O. nr. 297/2001 
 - modifică O. nr. 433/2001 
 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 5/2003 
 M. Of. nr. 130/27 feb. 2003 - modifică Decizia nr. 57/1999 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 558/2003 
 M. Of. nr. 400/9 iun. 2003 - modifică O. nr. 1894/2002 
 
 O. nr. 814/2003 
 M. Of. nr. 425/17 iun. 2003 - modifică O. nr. 955/2002 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 

 O. nr. 76/2003 
 M. Of. nr. 159/12 mar. 2003 - modifică O. nr. 64/2003 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 186/4105/2003 
 M. Of. nr. 430/19 iun. 2003 - modifică O. nr. 284/4248/2002 
 
 
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 660/2003 
 M. Of. nr. 888/12 dec. 2003 - modifică O. nr. 417/2003 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1136/2003 
 M. Of. nr. 899/16 dec. 2003 - modifică H.G. nr. 776/2003 
 
 O. nr. 1143/2003 
 M. Of. nr. 898/16 dec. 2003 - modifică O. nr. 246/2003 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 848/709/217/2003 
 M. Of. nr. 775/5 nov. 2003 - modifică O. nr. 251/240/292/2002 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 560/2003 
 M. Of. nr. 421/16 iun. 2003 - modifică O. nr. 153/2003 
 
 O. nr. 612/2003 
 M. Of. nr. 442/23 iun. 2003 - modifică O. nr. 527/1999 
 
 

 2004 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 
 M. Of. nr. 843/15 sep. 2004 

O. nr. 206/2004 

 
 O. nr. 211/2004 
 M. Of. nr. 846/15 sep. 2004 - modifică O. nr. 199/2004 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 165/2004 
 M. Of. nr. 734/13 aug. 2004 - modifică O. nr. 93/1998 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 153/EN/2004 
 M. Of. nr. 653/20 iul. 2004 - modifică Decizia nr. 88/EN/2004 
 
 Decizia nr. 1124/EN/2004 
 M. Of. nr. 821/6 sep. 2004 - modifică Decizia nr. 136/2002 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 8/2004 
 M. Of. nr. 382/30 apr. 2004 - modifică O. nr. 7/2003 
 - modifică O. nr. 33/2003 
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 O. nr. 35/2004 
 M. Of. nr. 1195/14 dec. 2004 - modifică O. nr. 20/2004 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 3/2004 
 M. Of. nr. 20/12 ian. 2004 - modifică Decizia nr. 974/2002 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 180/2004 
 M. Of. nr. 622/8 iul. 2004 - modifică O. nr. 192/2003 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 76/2004 
 M. Of. nr. 817/3 sep. 2004 - modifică O. nr. 547/2003 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 154/2004 
 M. Of. nr. 636/14 iul. 2004 - modifică O. nr. 268/2003 
 
 O. nr. 276/2004 
 M. Of. nr. 1143/2 dec. 2004 - modifică O. nr. 268/2003 
 
 O. nr. 278/2004 
 M. Of. nr. 1199/15 dec. 2004 - completează O. nr. 276/1999 
 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 24/334/2004 
 M. Of. nr. 200/5 mar. 2004 - modifică O. nr. 228/1437/2001 
 
 O. nr. 31/378/2004 
 M. Of. nr. 235/17 mar. 2004 - modifică O. nr. 228/1437/2001 
 
 O. nr. 92/1521/2004 
 M. Of. nr. 966/21 oct. 2004 - modifică O. nr. 228/1437/2001 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 280/2004 
 M. Of. nr. 825/7 sep. 2004 - modifică O. nr. 127/2002 
 
 O. nr. 286/2004 
 M. Of. nr. 874/24 sep. 2004 - modifică O. nr. 66/2003 
 
 O. nr. 287/2004 
 M. Of. nr. 874/24 sep. 2004 - modifică O. nr. 71/2003 
 
 O. nr. 291/2004 
 M. Of. nr. 1253/24 dec. 2004 - modifică O. nr. 173/2003 
 
 O. nr. 293/2004 
 M. Of. nr. 1253/24 dec. 2004 - modifică O. nr. 94/2004 
 
 O. nr. 294/2004 
 M. Of. nr. 1253/24 dec. 2004 - modifică O. nr. 144/2004 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 11/2004 
 M. Of. nr. 515/8 iun. 2004 - modifică O. nr. 1106/2003 
 
 
 GUVERN 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 68/110/2004 
 M. Of. nr. 685/30 iul. 2004 - modifică O. nr. 228/1437/2001 
 
 O. nr. 82/1386/2004 
 M. Of. nr. 874/24 sep. 2004 - completează O. nr. 228/1437/2001 
 
 O. nr. 115/1838/2004 
 M. Of. nr. 1250/24 dec. 2004 - completează O. nr. 228/1437/2001 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 349/2004 
 M. Of. nr. 956/19 oct. 2004 - modifică O. nr. 85/2001 
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 - modifică O. nr. 86/2001 
 - modifică O. nr. 88/2001 
 - modifică O. nr. 108/2001 
 - modifică O. nr. 138/2001 
 - modifică O. nr. 534/2001 
 - modifică O. nr. 536/2001 
 - modifică O. nr. 140/2003 
 - modifică O. nr. 529/2003 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 295/1192/2004 
 M. Of. nr. 689/30 iul. 2004 - modifică O. nr. 252/877/2004 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 241/2004 
 M. Of. nr. 395/4 mai 2004 - modifică O. nr. 70/2003 
 
 O. nr. 242/2004 
 M. Of. nr. 359/23 apr. 2004 - modifică O. nr. 87/2004 
 
 O. nr. 358/2004 
 M. Of. nr. 470/26 mai 2004 - modifică O. nr. 87/2004 
 
 O. nr. 438/2004 
 M. Of. nr. 639/15 iul. 2004 - modifică O. nr. 720/2003 
 
 O. nr. 497/2004 
 M. Of. nr. 665/23 iul. 2004 - modifică O. nr. 87/2004 
 
 O. nr. 615/2004 
 M. Of. nr. 817/3 sep. 2004 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 672/2004 
 M. Of. nr. 901/4 oct. 2004 - modifică O. nr. 87/2004 
 
 O. nr. 764/2004 
 M. Of. nr. 1021/5 nov. 2004 - modifică O. nr. 87/2004 
 
 O. nr. 904/2004 
 M. Of. nr. 1190/13 dec. 2004 - modifică O. nr. 87/2004 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 530/987/204/2004 
 M. Of. nr. 787/26 aug. 2004 - modifică O. nr. 232/313/130/2003 
 
 O. nr. 679/1237/257/2004 
 M. Of. nr. 966/21 oct. 2004 - modifică O. nr. 206/447/86/2002 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 

 O. nr. 137/2004 
 M. Of. nr. 235/17 mar. 2004 - modifică O. nr. 84/2003 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 168/2004 
 M. Of. nr. 423/12 mai 2004 - modifică O. nr. 403/2003 
 
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 2188/379/2004 
 M. Of. nr. 290/1 apr. 2004 - modifică O. nr. 2823/1.566/2003 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 77/2004 
 M. Of. nr. 175/1 mar. 2004 - modifică O. nr. 184/2000 
 
 O. nr. 270/2004 
 M. Of. nr. 476/27 mai 2004 - modifică O. nr. 317/2002 
 
 O. nr. 357/2004 
 M. Of. nr. 554/22 iun. 2004 - modifică O. nr. 102/2003 
 
 O. nr. 358/2004 
 M. Of. nr. 554/22 iun. 2004 - modifică O. nr. 103/2003 
 
 O. nr. 359/2004 
 M. Of. nr. 554/22 iun. 2004 - modifică O. nr. 104/2003 
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 O. nr. 360/2004 
 M. Of. nr. 554/22 iun. 2004 - modifică O. nr. 107/2003 
 
 O. nr. 361/2004 
 M. Of. nr. 554/22 iun. 2004 - modifică O. nr. 98/2003 
 
 O. nr. 365/2004 
 M. Of. nr. 554/22 iun. 2004 - modifică O. nr. 366/2003 
 
 O. nr. 366/2004 
 M. Of. nr. 554/22 iun. 2004 - modifică O. nr. 106/2003 
 
 O. nr. 368/2004 
 M. Of. nr. 554/22 iun. 2004 - modifică O. nr. 105/2003 
 
 O. nr. 458/2004 
 M. Of. nr. 706/5 aug. 2004 - modifică O. nr. 366/2003 
 
 O. nr. 464/2004 
 M. Of. nr. 708/5 aug. 2004 - modifică O. nr. 306/2003 
 
 O. nr. 472/2004 
 M. Of. nr. 730/12 aug. 2004 - modifică O. nr. 337/2003 
 
 O. nr. 485/2004 
 M. Of. nr. 697/3 aug. 2004 - modifică O. nr. 379/2003 
 
 O. nr. 489/2004 
 M. Of. nr. 697/3 aug. 2004 - modifică O. nr. 108/2003 
 
 O. nr. 490/2004 
 M. Of. nr. 708/5 aug. 2004 - modifică O. nr. 109/2003 
 
 O. nr. 491/2004 
 M. Of. nr. 709/5 aug. 2004 - modifică O. nr. 99/2003 
 
 O. nr. 492/2004 
 M. Of. nr. 708/5 aug. 2004 - modifică O. nr. 100/2003 
 
 O. nr. 493/2004 
 M. Of. nr. 721/10 aug. 2004 - modifică O. nr. 101/2003 
 
 O. nr. 494/2004 
 M. Of. nr. 721/10 aug. 2004 - modifică O. nr. 102/2003 
 
 O. nr. 495/2004 
 M. Of. nr. 708/5 aug. 2004 - modifică O. nr. 106/2003 
 
 O. nr. 497/2004 
 M. Of. nr. 708/5 aug. 2004 - modifică O. nr. 105/2003 
 
 O. nr. 498/2004 
 M. Of. nr. 695/2 aug. 2004 - modifică O. nr. 103/2003 
 
 O. nr. 499/2004 
 M. Of. nr. 695/2 aug. 2004 - modifică O. nr. 104/2003 
 
 O. nr. 500/2004 
 M. Of. nr. 695/2 aug. 2004 - modifică O. nr. 107/2003 
 
 O. nr. 501/2004 
 M. Of. nr. 720/10 aug. 2004 - modifică O. nr. 98/2003 
 
 O. nr. 806/2004 
 M. Of. nr. 1189/13 dec. 2004 - modifică O. nr. 1507/1996 
 - modifică O. nr. 113/2001 
 - modifică O. nr. 371/2002 
 - modifică O. nr. 322/2003 
 - modifică O. nr. 40/2003 
 - modifică O. nr. 58/2004 
 - modifică O. nr. 115/2004 
 
 O. nr. 909/2004 
 M. Of. nr. 29/10 ian. 2005 - modifică O. nr. 789/2004 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 786/440/2004 
 M. Of. nr. 1211/16 dec. 2004 - modifică O. nr. 265/503/2001 
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 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 126/2004 
 M. Of. nr. 544/17 iun. 2004 - modifică O. nr. 138/2003 
 
 O. nr. 166/2004 
 M. Of. nr. 733/13 aug. 2004 - modifică O. nr. 232/2003 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 5017/2004 
 M. Of. nr. 1084/22 nov. 2004 - modifică O. nr. 5443/2003 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 3330/2004 
 M. Of. nr. 228/16 mar. 2004 - modifică O. nr. 4638/2001 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1/2004 
 M. Of. nr. 73/28 ian. 2004 - modifică O. nr. 551/2003 
 
 O. nr. 337/2004 
 M. Of. nr. 181/2 mar. 2004 - modifică O. nr. 1824/2003 
 - modifică O. nr. 1825/2003 
 - precedat de O. nr. 199/2004 
 
 O. nr. 527/2004 
 M. Of. nr. 358/23 apr. 2004 - modifică O. nr. 1849/2003 
 - modifică O. nr. 171/2004 
 
 O. nr. 668/2004 
 M. Of. nr. 410/7 mai 2004 - modifică O. nr. 497/2004 
 - modifică O. nr. 498/2004 
 
 O. nr. 751/2004 
 M. Of. nr. 471/26 mai 2004 - modifică O. nr. 569/2003 
 
 O. nr. 827/2004 
 M. Of. nr. 495/2 iun. 2004 - modifică O. nr. 497/2004 
 - modifică O. nr. 498/2004 
 
 O. nr. 856/2004 
 M. Of. nr. 545/18 iun. 2004 - modifică O. nr. 166/2004 
 
 O. nr. 1037/2004 
 M. Of. nr. 649/19 iul. 2004 - modifică O. nr. 161/2004 
 
 O. nr. 1155/2004 
 M. Of. nr. 721/10 aug. 2004 - modifică O. nr. 993/2004 
 - modifică O. nr. 994/2004 
 
 O. nr. 1270/2004 
 M. Of. nr. 842/14 sep. 2004 - completează O. nr. 1801/1995 
 
 O. nr. 1305/2004 
 M. Of. nr. 835/10 sep. 2004 - modifică O. nr. 1801/1995 
 
 O. nr. 1326/2004 
 M. Of. nr. 853/17 sep. 2004 - modifică O. nr. 230/2004 
 
 O. nr. 1330/2004 
 M. Of. nr. 842/14 sep. 2004 - modifică O. nr. 354/2004 
 
 O. nr. 1358/2004 
 M. Of. nr. 857/20 sep. 2004 - modifică O. nr. 1265/2004 
 
 O. nr. 1470/2004 
 M. Of. nr. 930/12 oct. 2004 - modifică O. nr. 1262/2004 
 - modifică O. nr. 1263/2004 
 
 O. nr. 1563/2004 
 M. Of. nr. 1012/3 nov. 2004 - modifică O. nr. 520/2003 
 
 O. nr. 1766/2004 
 M. Of. nr. 1142/2 dec. 2004 - modifică O. nr. 1612/2004 
 - modifică O. nr. 1613/2004 
 
 O. nr. 1988/2004 
 M. Of. nr. 49/14 ian. 2005 - modifică O. nr. 161/2004 
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  MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE 

 O. nr. 30/2004 
 M. Of. nr. 102/3 feb. 2004 - modifică O. nr. 101/2003 
 
 O. nr. 31/2004 
 M. Of. nr. 102/3 feb. 2004 - modifică O. nr. 39/2003 
 
 O. nr. 81/2004 
 M. Of. nr. 410/7 mai 2004 - modifică O. nr. 39/2003 
 
 O. nr. 92/2004 
 M. Of. nr. 485/31 mai 2004 - modifică O. nr. 101/2003 
 
 O. nr. 149/2004 
 M. Of. nr. 685/30 iul. 2004 - modifică O. nr. 101/2003 
 
 O. nr. 470/2004 
 M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004 - modifică O. nr. 368/2004 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 367/2004 
 M. Of. nr. 822/7 sep. 2004 - modifică O. nr. 117/2004 
 
 O. nr. 614/2004 
 M. Of. nr. 87/26 ian. 2005 - modifică O. nr. 117/2004 
 
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 608/2004 
 M. Of. nr. 1129/30 nov. 2004 - modifică O. nr. 171/2004 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 281/2004 

 
 M. Of. nr. 714/6 aug. 2004 - modifică O. nr. 85/2002 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 302/2004 
 M. Of. nr. 295/5 apr. 2004 - modifică O. nr. 50/2004 
 
 O. nr. 510/2004 
 M. Of. nr. 418/11 mai 2004 - modifică O. nr. 134/2004 
 
 O. nr. 511/2004 
 M. Of. nr. 418/11 mai 2004 - modifică O. nr. 135/2004 
 
 O. nr. 562/2004 
 M. Of. nr. 449/19 mai 2004 - modifică O. nr. 1073/2003 
 
 O. nr. 1062/2004 
 M. Of. nr. 810/2 sep. 2004 - modifică O. nr. 328/2004 
 
 O. nr. 1063/2004 
 M. Of. nr. 810/2 sep. 2004 - modifică O. nr. 559/2003 
 
 O. nr. 1498/2004 
 M. Of. nr. 1130/30 nov. 2004 - modifică O. nr. 870/2004 
 
 O. nr. 1678/2004 
 M. Of. nr. 33/11 ian. 2005 - modifică O. nr. 973/2004 
 
 O. nr. 1688/2004 
 M. Of. nr. 89/26 ian. 2005 - modifică O. nr. 598/2003 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 580/252/2004 
 M. Of. nr. 499/3 iun. 2004 - modifică O. nr. 172/113/2004 
 
 O. nr. 1032/414/2004 
 M. Of. nr. 773/24 aug. 2004 - modifică O. nr. 770/288/2004 
 
 O. nr. 1103/449/2004 
 M. Of. nr. 873/24 sep. 2004 - modifică O. nr. 172/113/2004 
 
 O. nr. 1287/515/2004 
 M. Of. nr. 953/18 oct. 2004 - modifică O. nr. 172/113/2004 
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 O. nr. 1403/553/2004 
 M. Of. nr. 1093/24 nov. 2004 - modifică O. nr. 172/113/2004 
 
 O. nr. 1615/602/2004 
 M. Of. nr. 75/21 ian. 2005 - modifică O. nr. 172/113/2004 
 
 O. nr. 1659/605/2004 
 M. Of. nr. 1244/23 dec. 2004 - modifică O. nr. 172/113/2004 
 
 O. nr. 1682/611/2004 
 M. Of. nr. 8/4 ian. 2005 - modifică O. nr. 172/113/2004 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 O. nr. 62/103/2004 
 M. Of. nr. 302/6 apr. 2004 - modifică O. nr. 438/295/2002 
 
 O. nr. 114/147/2004 
 M. Of. nr. 255/23 mar. 2004 - modifică O. nr. 387/251/2002 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 232/4034/2004 
 M. Of. nr. 606/6 iul. 2004 - modifică O. nr. 1225/5031/2003 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 
 M. Of. nr. 33/15 ian. 2004 - modifică O. nr. 447/2003 

O. nr. 7/2004 

 
 O. nr. 278/2004 
 M. Of. nr. 182/3 mar. 2004 - modifică O. nr. 937/2003 
 
 O. nr. 1359/2004 
 M. Of. nr. 743/17 aug. 2004 - modifică O. nr. 254/85/1996 
 - modifică O. nr. 458/2002 
 
 O. nr. 1360/2004 
 M. Of. nr. 736/16 aug. 2004 - modifică O. nr. 288/2003 
 
 O. nr. 2068/2004 
 M. Of. nr. 1076/18 nov. 2004 - modifică O. nr. 290/2000 
 
 O. nr. 2269/2004 
 M. Of. nr. 50/14 ian. 2005 - modifică O. nr. 340/1999 
 
 O. nr. 2275/2004 
 M. Of. nr. 1217/17 dec. 2004 - modifică O. nr. 1843/2001 
 
 

 2005 
 
 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 7631/2005 
 M. Of. nr. 1075/29 nov. 2005 - modifică Decizia nr. 2008/2001 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 129/2005 
 M. Of. nr. 689/1 aug. 2005 - modifică O. nr. 79/2005 
 
 O. nr. 134/2005 
 M. Of. nr. 693/2 aug. 2005 - modifică O. nr. 46/2005 
 
 O. nr. 143/2005 
 M. Of. nr. 746/17 aug. 2005 - modifică O. nr. 49/2005 
 
 O. nr. 155/2005 
 M. Of. nr. 780/26 aug. 2005 - modifică O. nr. 63/2005 
 
 O. nr. 158/2005 
 M. Of. nr. 786/30 aug. 2005 - modifică O. nr. 140/2005 
 
 O. nr. 164/2005 
 M. Of. nr. 811/7 sep. 2005 - modifică O. nr. 140/2005 
 
 O. nr. 179/2005 
 M. Of. nr. 876/29 sep. 2005 - modifică O. nr. 46/2005 
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 O. nr. 197/2005 
 M. Of. nr. 980/4 nov. 2005 - modifică O. nr. 101/2005 
 
 O. nr. 216/2005 
 M. Of. nr. 1101/7 dec. 2005 - modifică O. nr. 46/2005 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 12/2005 
 M. Of. nr. 252/25 mar. 2005 - modifică O. nr. 28/2004 
 - modifică O. nr. 39/2004 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 401/2005 
 M. Of. nr. 408/13 mai 2005 - modifică Decizia nr. 1346/2004 
 
 Decizia nr. 429/2005 
 M. Of. nr. 454/27 mai 2005 - modifică Decizia nr. 1078/2003 
 - modifică Decizia nr. 311/2005 
 
 O. nr. 602/2005 
 M. Of. nr. 709/5 aug. 2005 - completează O. nr. 1169/2004 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 659/2005 
 M. Of. nr. 989/8 nov. 2005 - modifică O. nr. 259/2004 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 
 M. Of. nr. 873/29 sep. 2005 - modifică O. nr. 98/2004 

O. nr. 94/2005 

 
 O. nr. 136/2005 
 M. Of. nr. 1145/19 dec. 2005 - modifică O. nr. 53/2005 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 1790/959/983/1137/69673/2005/20/2006 
 M. Of. nr. 112/6 feb. 2006 - modifică O. nr. 30/366/337/1511/577/2004 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 95/2005 
 M. Of. nr. 463/1 iun. 2005 - completează O. nr. 138/2003 
 
 O. nr. 140/2005 
 M. Of. nr. 595/11 iul. 2005 - modifică O. nr. 268/2003 
 
 O. nr. 171/2005 
 M. Of. nr. 780/26 aug. 2005 - completează O. nr. 98/2005 
 - completează O. nr. 99/2005 
 - completează O. nr. 100/2005 
 - completează O. nr. 101/2005 
 - completează O. nr. 103/2005 
 - completează O. nr. 104/2005 
 - completează O. nr. 105/2005 
 - completează O. nr. 107/2005 
 - completează O. nr. 113/2005 
 - completează O. nr. 115/2005 
 - completează O. nr. 116/2005 
 - completează O. nr. 117/2005 
 - completează O. nr. 118/2005 
 - completează O. nr. 119/2005 
 - completează O. nr. 120/2005 
 - completează O. nr. 121/2005 
 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 133/290/2005 
 M. Of. nr. 253/25 mar. 2005 - completează O. nr. 228/1437/2001 
 
 O. nr. 145/645/2005 
 M. Of. nr. 459/31 mai 2005 - completează O. nr. 228/1437/2001 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANŢII ŞI CREDITE DE COMERŢ EXTERIOR 

 H. nr. 14900/2005 
 M. Of. nr. 323/18 apr. 2005 - modifică H. nr. 14700/2004 
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 H. nr. 14924/2005 
 M. Of. nr. 265/31 mar. 2005 - modifică H. nr. 14700/2004 
 
 
 GUVERN 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 232/2003/2005 
 M. Of. nr. 46/18 ian. 2006 - completează O. nr. 228/1437/2001 
 
 O. nr. 894/1088/2005 
 M. Of. nr. 726/10 aug. 2005 - completează O. nr. 228/1437/2001 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 786/2005 
 M. Of. nr. 844/19 sep. 2005 - modifică O. nr. 712/2005 
 
 O. nr. 1088/2005 
 M. Of. nr. 1121/13 dec. 2005 - modifică O. nr. 566/2005 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 144/2005 
 M. Of. nr. 214/14 mar. 2005 - modifică O. nr. 172/2003 
 - modifică O. nr. 74/2004 
 
 O. nr. 181/2005 
 M. Of. nr. 281/5 apr. 2005 - modifică O. nr. 356/2003 
 
 O. nr. 392/2005 
 M. Of. nr. 495/13 iun. 2005 - modifică O. nr. 391/2003 
 
 O. nr. 417/2005 
 M. Of. nr. 547/28 iun. 2005 - modifică O. nr. 383/2003 
 
 O. nr. 462/2005 
 M. Of. nr. 532/23 iun. 2005 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 488/2005 
 M. Of. nr. 527/21 iun. 2005 - modifică O. nr. 113/2005 
 
 O. nr. 681/2005 
 M. Of. nr. 720/9 aug. 2005 - modifică O. nr. 113/2005 
 
 O. nr. 791/2005 
 M. Of. nr. 751/18 aug. 2005 - modifică O. nr. 113/2005 
 
 O. nr. 798/2005 
 M. Of. nr. 748/17 aug. 2005 - modifică O. nr. 174/2005 
 
 O. nr. 997/2005 
 M. Of. nr. 898/7 oct. 2005 - modifică O. nr. 357/2003 
 
 O. nr. 1060/2005 
 M. Of. nr. 926/17 oct. 2005 - modifică O. nr. 113/2005 
 
 O. nr. 1132/2005 
 M. Of. nr. 978/3 nov. 2005 - modifică O. nr. 343/2005 
 
 O. nr. 1225/2005 
 M. Of. nr. 1037/22 nov. 2005 - modifică O. nr. 113/2005 
 
 O. nr. 1274/2005 
 M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 1288/2005 
 M. Of. nr. 1165/22 dec. 2005 - modifică O. nr. 506/2005 
 
 O. nr. 1294/2005 
 M. Of. nr. 1184/28 dec. 2005 - modifică O. nr. 596/2004 
 
 O. nr. 1387/2005 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2006 - modifică O. nr. 113/2005 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 416/628/406/2005 
 M. Of. nr. 704/4 aug. 2005 - modifică O. nr. 359/671/137/2002 
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 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 O. nr. 574/952/922/2005 
 M. Of. nr. 919/14 oct. 2005 - modifică O. nr. 396/707/1944/2002 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 99/2005 
 M. Of. nr. 260/29 mar. 2005 - modifică O. nr. 366/2002 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2182/2005 
 M. Of. nr. 996/10 nov. 2005 - modifică O. nr. 2314/2004 
 
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 2348/1883/2005 
 M. Of. nr. 1137/15 dec. 2005 - modifică O. nr. 2823/1.566/2003 
 
 O. nr. 2411/1963/2005 
 M. Of. nr. 1166/22 dec. 2005 - modifică O. nr. 2823/1.566/2003 
 
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 2154/994/2005 
 M. Of. nr. 596/11 iul. 2005 - modifică O. nr. 589/D/1992-130/1991 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 122/2005 
 M. Of. nr. 324/18 apr. 2005 - modifică O. nr. 337/2001 
 
 O. nr. 141/2005 
 M. Of. nr. 296/8 apr. 2005 - modifică O. nr. 894/2004 
 
 O. nr. 250/2005 
 M. Of. nr. 430/20 mai 2005 - modifică O. nr. 747/2004 
 
 O. nr. 281/2005 
 M. Of. nr. 467/1 iun. 2005 - modifică O. nr. 747/2004 
 
 O. nr. 405/2005 
 M. Of. nr. 671/27 iul. 2005 - modifică O. nr. 891/2004 
 - completează O. nr. 893/2004 
 - modifică O. nr. 892/2004 
 - completează O. nr. 894/2004 
 - modifică O. nr. 895/2004 
 - modifică O. nr. 896/2004 
 - completează O. nr. 897/2004 
 - completează O. nr. 898/2004 
 
 O. nr. 428/2005 
 M. Of. nr. 671/27 iul. 2005 - modifică O. nr. 892/2004 
 
 O. nr. 450/2005 
 M. Of. nr. 723/10 aug. 2005 - modifică O. nr. 189/2004 
 - modifică O. nr. 190/2004 
 - modifică O. nr. 191/2004 
 - modifică O. nr. 192/2004 
 - modifică O. nr. 193/2004 
 
 O. nr. 451/2005 
 M. Of. nr. 712/5 aug. 2005 - modifică O. nr. 610/2004 
 
 O. nr. 612/2005 
 M. Of. nr. 992/9 nov. 2005 - modifică O. nr. 468/2005 
 
 O. nr. 671/2005 
 M. Of. nr. 1081/30 nov. 2005 - modifică O. nr. 892/2004 
 
 O. nr. 672/2005 
 M. Of. nr. 1081/30 nov. 2005 - modifică O. nr. 898/2004 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 3632/2005 
 M. Of. nr. 276/4 apr. 2005 - completează O. nr. 4847 bis/2004 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 O. nr. 3327/77/2005 
 M. Of. nr. 444/25 mai 2005 - modifică O. nr. 501/5253/2003 
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 O. nr. 3328/80/2005 
 M. Of. nr. 394/10 mai 2005 - modifică O. nr. 353/5202/2003 
 
 O. nr. 3329/81/2005 
 M. Of. nr. 363/28 apr. 2005 - modifică O. nr. 4543/468/2004 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 91/2005 
 M. Of. nr. 117/7 feb. 2005 - modifică O. nr. 281/2004 
 
 O. nr. 205/2005 
 M. Of. nr. 185/3 mar. 2005 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 315/2005 
 M. Of. nr. 250/25 mar. 2005 - modifică O. nr. 354/2004 
 
 O. nr. 530/2005 
 M. Of. nr. 372/3 mai 2005 - modifică O. nr. 734/2004 
 - precedat de O. nr. 805/2004 
 - precedat de O. nr. 209/2005 
 
 O. nr. 677/2005 
 M. Of. nr. 485/8 iun. 2005 - modifică O. nr. 281/2004 
 
 O. nr. 949/2005 
 M. Of. nr. 613/14 iul. 2005 - modifică O. nr. 870/2005 
 
 O. nr. 1160/2005 
 M. Of. nr. 748/17 aug. 2005 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 1259/2005 
 M. Of. nr. 813/7 sep. 2005 - modifică O. nr. 734/2004 
 
 O. nr. 1330/2005 
 M. Of. nr. 883/3 oct. 2005 - modifică O. nr. 967/2005 
 
 O. nr. 1499/2005 
 M. Of. nr. 919/14 oct. 2005 - modifică O. nr. 1445/2005 
 
 O. nr. 1521/2005 
 M. Of. nr. 1055/26 nov. 2005 - modifică O. nr. 256/2004 
 - modifică O. nr. 257/2004 
 - modifică O. nr. 281/2004 
 - modifică O. nr. 600/2004 
 Modificări: 
 
 - O. nr. 2489/2007  (M. Of. nr. 899/28 dec. 2007) 

- O. nr. 2235/2006  (M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006) 

 - O. nr. 3660/2008  (M. Of. nr. 860/20 dec. 2008) 

 
 O. nr. 1951/2005 
 M. Of. nr. 1164/22 dec. 2005 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 2008/2005 
 M. Of. nr. 1184/28 dec. 2005 - modifică O. nr. 967/2005 
 
 O. nr. 2009/2005 
 M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005 - modifică O. nr. 1870/2004 
 
 O. nr. 2016/2005 
 M. Of. nr. 49/19 ian. 2006 - modifică O. nr. 35/2005 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 Modificări şi completări nr. 26951/9560/2005 
 M. Of. nr. 75/26 ian. 2006 - modifică Criterii nr. 2665/1C/311/1992 
 
 O. nr. 762/913/2005 
 M. Of. nr. 532/23 iun. 2005 - completează O. nr. 1013/873/2001 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 460/2005 
 M. Of. nr. 824/12 sep. 2005 - modifică O. nr. 296/2005 
 
  MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE 

 O. nr. 117/2005 
 M. Of. nr. 165/24 feb. 2005 - modifică O. nr. 368/2004 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
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 O. nr. 1026/C/2005 
 M. Of. nr. 641/20 iul. 2005 - modifică O. nr. 2856/C/2004 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 1027/2005 
 M. Of. nr. 980/4 nov. 2005 - modifică O. nr. 117/2004 
 
 O. nr. 1158/2005 
 M. Of. nr. 1091/5 dec. 2005 - modifică O. nr. 818/2003 
 
 O. nr. 1230/2005 
 M. Of. nr. 1101/7 dec. 2005 - modifică O. nr. 757/2004 
 
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 65/2005 
 M. Of. nr. 149/18 feb. 2005 - modifică O. nr. 407/2004 
 
 O. nr. 771/2005 
 M. Of. nr. 969/1 nov. 2005 - modifică O. nr. 654/2005 
 
 O. nr. 881/2005 
 M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005 - modifică O. nr. 407/2004 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 648/2005 
 M. Of. nr. 72/26 ian. 2006 - modifică O. nr. 85/2002 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 307/2005 
 M. Of. nr. 306/12 apr. 2005 - modifică O. nr. 417/2004 
 
 O. nr. 606/2005 
 M. Of. nr. 501/14 iun. 2005 - modifică O. nr. 858/2004 
 
 O. nr. 655/2005 
 M. Of. nr. 541/27 iun. 2005 - modifică O. nr. 870/2004 
 
 O. nr. 697/2005 
 M. Of. nr. 583/6 iul. 2005 - modifică O. nr. 50/2004 
 
 O. nr. 814/2005 
 M. Of. nr. 677/28 iul. 2005 - modifică O. nr. 183/2005 
 
 O. nr. 869/2005 
 M. Of. nr. 739/15 aug. 2005 - modifică O. nr. 605/2005 
 
 O. nr. 998/2005 
 M. Of. nr. 880/30 sep. 2005 - modifică O. nr. 764/2005 
 
 O. nr. 1148/2005 
 M. Of. nr. 975/2 nov. 2005 - modifică O. nr. 424/2005 
 
 O. nr. 1186/2005 
 M. Of. nr. 1018/16 nov. 2005 - modifică O. nr. 1031/2002 
 
 O. nr. 1219/2005 
 M. Of. nr. 1047/24 nov. 2005 - modifică O. nr. 355/2004 
 
 O. nr. 1276/2005 
 M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005 - modifică O. nr. 764/2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 296/3 apr. 2006) 

 
 O. nr. 1299/2005 
 M. Of. nr. 1117/12 dec. 2005 - suspendă Ordinul nr. 1666/2004 
 - suspendă O. nr. 515/2005 
 - suspendă O. nr. 516/2005 
 - suspendă O. nr. 689/2005 
 - suspendă O. nr. 690/2005 
 - suspendă O. nr. 832/2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 306/2006  (M. Of. nr. 296/3 apr. 2006) - prelungeşte valabilitatea până la 30 aprilie 2006 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 154/43/318/2005 
 M. Of. nr. 475/6 iun. 2005 - modifică O. nr. 438/295/2002 
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 271/352/44/2005 
 M. Of. nr. 430/20 mai 2005 - completează O. nr. 387/251/2002 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 952/2005 
 M. Of. nr. 559/30 iun. 2005 - modifică O. nr. 907/2004 
 
 O. nr. 1315/2005 
 M. Of. nr. 819/9 sep. 2005 - modifică O. nr. 229/2003 
 
 O. nr. 2153/2005 
 M. Of. nr. 1169/23 dec. 2005 - modifică O. nr. 1746/2005 
 
 O. nr. 2231/2005 
 M. Of. nr. 95/1 feb. 2006 - modifică O. nr. 176/2005 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 267/3554/2005 
 M. Of. nr. 270/1 apr. 2005 - modifică O. nr. 972/5572/2003 
 
 O. nr. 2183/5692/2005 
 M. Of. nr. 100/2 feb. 2006 - modifică O. nr. 972/5572/2003 
 
 

 2006 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 101/2006 
 M. Of. nr. 289/30 mar. 2006 - modifică O. nr. 64/2006 
 
 O. nr. 105/2006 
 M. Of. nr. 286/30 mar. 2006 - modifică O. nr. 55/2006 
 
 O. nr. 131/2006 
 M. Of. nr. 386/5 mai 2006 - modifică O. nr. 54/2006 
 
 O. nr. 168/2006 
 M. Of. nr. 442/23 mai 2006 - modifică O. nr. 55/2006 
 
 O. nr. 169/2006 
 M. Of. nr. 442/23 mai 2006 - modifică O. nr. 53/2006 
 
 O. nr. 171/2006 
 M. Of. nr. 447/24 mai 2006 - modifică O. nr. 54/2006 
 
 O. nr. 214/2006 
 M. Of. nr. 585/6 iul. 2006 - modifică O. nr. 65/2006 
 
 O. nr. 233/2006 
 M. Of. nr. 654/28 iul. 2006 - modifică O. nr. 64/2006 
 
 O. nr. 252/2006 
 M. Of. nr. 730/25 aug. 2006 - modifică O. nr. 181/2006 
 
 O. nr. 300/2006 
 M. Of. nr. 869/24 oct. 2006 - modifică O. nr. 85/2006 
 
 O. nr. 364/2006 
 M. Of. nr. 990/12 dec. 2006 - modifică O. nr. 64/2006 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 230/2006 
 M. Of. nr. 967/4 dec. 2006 - modifică O. nr. 190/2006 
 
  ASOCIAŢIA GENERALĂ A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI 

 H. nr. 1/2006 
 M. Of. nr. 937/20 nov. 2006 - modifică Statut/2005 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 13/2006 
 M. Of. nr. 492/7 iun. 2006 - modifică O. nr. 24/2005 
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  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 252/2006 
 M. Of. nr. 207/7 mar. 2006 - modifică Decizia nr. 1078/2003 
 
 Decizia nr. 276/2006 
 M. Of. nr. 261/23 mar. 2006 - modifică Decizia nr. 387/2004 
 
 Decizia nr. 637/2006 
 M. Of. nr. 524/16 iun. 2006 - modifică Decizia nr. 1086/2005 
 
 Decizia nr. 1306/2006 
 M. Of. nr. 990/12 dec. 2006 - modifică Decizia nr. 1220/2006 
 
 Decizia nr. 1360/2006 
 M. Of. nr. 26/16 ian. 2007 - modifică Decizia nr. 480/2004 
 - modifică Decizia nr. 182/2005 
 - modifică Decizia nr. 183/2005 
 - modifică Decizia nr. 528/2006 
 - modifică Decizia nr. 460/2006 
 
 O. nr. 1172/2006 
 M. Of. nr. 881/27 oct. 2006 - modifică O. nr. 1058/2005 
 - modifică O. nr. 1062/2005 
 - modifică O. nr. 1054/2005 
 - modifică O. nr. 1067/2005 
 - modifică O. nr. 1065/2005 
 - modifică O. nr. 1053/2005 
 - modifică O. nr. 1066/2005 
 - modifică O. nr. 1069/2005 
 - modifică O. nr. 1074/2005 
 - modifică O. nr. 1064/2005 
 - modifică O. nr. 1057/2005 
 - modifică O. nr. 1059/2005 
 - modifică O. nr. 1075/2005 
 - modifică O. nr. 1079/2005 
 - modifică O. nr. 1055/2005 
 - modifică O. nr. 1052/2005 
 - modifică O. nr. 1060/2005 
 - modifică O. nr. 1073/2005 
 - modifică O. nr. 1061/2005 
 - modifică O. nr. 1078/2005 
 - modifică O. nr. 1071/2005 
 - modifică O. nr. 1070/2005 
 - modifică O. nr. 1076/2005 
 - modifică O. nr. 1077/2005 
 - modifică O. nr. 1056/2005 
 - modifică O. nr. 1072/2005 
 - modifică O. nr. 1068/2005 
 - modifică O. nr. 197/2006 
 - modifică O. nr. 529/2006 
 - modifică O. nr. 602/2006 
 - modifică O. nr. 603/2006 
 - modifică O. nr. 774/2006 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 13/2006 
 M. Of. nr. 109/6 feb. 2006 - modifică O. nr. 122/2005 
 
 O. nr. 15/2006 
 M. Of. nr. 115/7 feb. 2006 - modifică O. nr. 45/2005 
 
 O. nr. 35/2006 
 M. Of. nr. 202/3 mar. 2006 - modifică O. nr. 1/2006 
 
 O. nr. 65/2006 
 M. Of. nr. 256/22 mar. 2006 - modifică O. nr. 47/2006 
 
 O. nr. 124/2006 
 M. Of. nr. 483/2 iun. 2006 - modifică O. nr. 95/2006 
 
 O. nr. 126/2006 
 M. Of. nr. 494/7 iun. 2006 - modifică O. nr. 95/2006 
 
 O. nr. 146/2006 
 M. Of. nr. 614/17 iul. 2006 - modifică O. nr. 148/2005 
 
 O. nr. 152/2006 
 M. Of. nr. 542/23 iun. 2006 - modifică O. nr. 53/2005 
 
 O. nr. 156/2006 
 M. Of. nr. 622/19 iul. 2006 - modifică O. nr. 95/2006 
 
 O. nr. 169/2006 
 M. Of. nr. 659/31 iul. 2006 - modifică O. nr. 84/2006 
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 O. nr. 214/2006 
 M. Of. nr. 769/11 sep. 2006 - modifică O. nr. 84/2006 
 
 O. nr. 268/2006 
 M. Of. nr. 938/20 nov. 2006 - modifică O. nr. 13/2005 
 
 O. nr. 282/2006 
 M. Of. nr. 978/7 dec. 2006 - modifică O. nr. 84/2006 
 
 O. nr. 287/2006 
 M. Of. nr. 56/24 ian. 2007 - modifică O. nr. 53/2005 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 178/645/1457/1036/52648/1121/2006 
 M. Of. nr. 897/3 nov. 2006 - modifică O. nr. 30/366/337/1511/577/2004 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 288/817/2006 /104/53/14128/675/2007 
 M. Of. nr. 246/12 apr. 2007 - modifică O. nr. 30/366/337/1511/577/2004 
 
 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 O. nr. 7155/415/2006 
 M. Of. nr. 836/11 oct. 2006 - modifică O. nr. 106/320/2002 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 103/2006 
 M. Of. nr. 494/7 iun. 2006 - modifică O. nr. 287/2005 
 - modifică O. nr. 288/2005 
 - modifică O. nr. 318/2005 
 - modifică O. nr. 322/2005 
 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 243/150/2006 
 M. Of. nr. 124/9 feb. 2006 - completează O. nr. 228/1437/2001 
 
 O. nr. 301/1268/2006 
 M. Of. nr. 668/3 aug. 2006 - modifică O. nr. 228/1437/2001 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANŢII ŞI CREDITE DE COMERŢ EXTERIOR 

 H. nr. 15299/2006 
 M. Of. nr. 705/17 aug. 2006 - modifică H. nr. 15294/2006 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 172/2006 
 M. Of. nr. 456/25 mai 2006 - modifică O. nr. 64/2006 
 
 O. nr. 173/2006 
 M. Of. nr. 456/25 mai 2006 - modifică O. nr. 56/2006 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 255/2006 
 M. Of. nr. 385/4 mai 2006 - modifică O. nr. 233/2004 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE 

 O. nr. 343/2006 
 M. Of. nr. 973/5 dec. 2006 - modifică O. nr. 205/2006 
 
 
 GUVERN 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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 O. nr. 280/861/2006 
 M. Of. nr. 473/1 iun. 2006 - completează O. nr. 228/1437/2001 
 
 O. nr. 290/1078/2006 
 M. Of. nr. 575/4 iul. 2006 - modifică O. nr. 228/1437/2001 
 
 
 GUVERN 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 536/2006 
 M. Of. nr. 478/2 iun. 2006 - modifică O. nr. 1224/2005 
 
  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. 689/2006 
 M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 - modifică Decizia nr. 563/2006 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 1315/2006 
 M. Of. nr. 490/6 iun. 2006 - modifică O. nr. 518/2003 
 
 O. nr. 1414/2006 
 M. Of. nr. 737/29 aug. 2006 - modifică O. nr. 1319/2006 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 614/2006 
 M. Of. nr. 839/11 oct. 2006 - modifică O. nr. 558/2006 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 7/2006 
 M. Of. nr. 45/18 ian. 2006 - completează O. nr. 343/2005 
 
 O. nr. 43/2006 
 M. Of. nr. 142/15 feb. 2006 - modifică O. nr. 79/2005 
 
 O. nr. 127/2006 
 M. Of. nr. 194/1 mar. 2006 - modifică O. nr. 256/2003 
 - modifică O. nr. 357/2003 
 
 O. nr. 133/2006 
 M. Of. nr. 236/16 mar. 2006 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 158/2006 
 M. Of. nr. 248/20 mar. 2006 - modifică O. nr. 85/2002 
 
 O. nr. 195/2006 
 M. Of. nr. 260/22 mar. 2006 - modifică O. nr. 849/2004 
 
 O. nr. 216/2006 
 M. Of. nr. 292/31 mar. 2006 - completează O. nr. 149/2005 
 
 O. nr. 217/2006 
 M. Of. nr. 312/6 apr. 2006 - modifică O. nr. 979/2005 
 
 O. nr. 233/2006 
 M. Of. nr. 325/11 apr. 2006 - modifică O. nr. 100/2006 
 
 O. nr. 271/2006 
 M. Of. nr. 415/15 mai 2006 - modifică O. nr. 1230/2005 
 
 O. nr. 332/2006 
 M. Of. nr. 488/6 iun. 2006 - modifică O. nr. 1305/2005 
 
 O. nr. 579/2006 
 M. Of. nr. 780/14 sep. 2006 - modifică O. nr. 1349/2005 
 
 O. nr. 580/2006 
 M. Of. nr. 780/14 sep. 2006 - modifică O. nr. 1348/2005 
 
 O. nr. 605/2006 
 M. Of. nr. 739/30 aug. 2006 - modifică O. nr. 228/2006 
 
 O. nr. 673/2006 
 M. Of. nr. 841/12 oct. 2006 - modifică O. nr. 692/2004 
 
 O. nr. 675/2006 
 M. Of. nr. 834/10 oct. 2006 - modifică O. nr. 468/2006 
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 O. nr. 693/2006 
 M. Of. nr. 889/1 nov. 2006 - modifică O. nr. 100/2006 
 
 O. nr. 719/2006 
 M. Of. nr. 883/30 oct. 2006 - modifică O. nr. 113/2005 
 
 O. nr. 783/2006 
 M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 - modifică O. nr. 113/2005 
 
 O. nr. 787/2006 
 M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006 - modifică O. nr. 657/2006 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 317/190/2006 
 M. Of. nr. 598/11 iul. 2006 - modifică O. nr. 417/110/2002 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 748/24359/2006 
 M. Of. nr. 969/4 dec. 2006 - modifică O. nr. 1272/26503/2005 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 335/955/219/2006 
 M. Of. nr. 712/18 aug. 2006 - modifică O. nr. 780/1497/323/2004 
 
 O. nr. 336/941/212/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 781/1477/316/2004 
 
 O. nr. 337/946/213/2006 
 M. Of. nr. 712/18 aug. 2006 - modifică O. nr. 380/864/226/2004 
 
 O. nr. 338/944/214/2006 
 M. Of. nr. 712/18 aug. 2006 - modifică O. nr. 382/868/230/2004 
 
 O. nr. 339/956/215/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 770/1472/317/2004 
 
 O. nr. 340/950/217/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 777/1494/321/2004 
 
 O. nr. 341/957/216/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 771/1473/324/2004 
 
 O. nr. 342/945/218/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 381/866/229/2004 
 
 O. nr. 343/949/203/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 778/1495/327/2004 
 
 O. nr. 344/953/204/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 774/1475/318/2004 
 
 O. nr. 345/954/205/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 772/1474/325/2004 
 
 O. nr. 346/947/206/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 379/867/227/2004 
 
 O. nr. 347/951/207/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 776/1493/320/2004 
 
 O. nr. 348/948/208/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 378/865/228/2004 
 
 O. nr. 349/942/209/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 779/1496/322/2004 
 
 O. nr. 350/952/210/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 775/1476/319/2004 
 
 O. nr. 355/943/211/2006 
 M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 - modifică O. nr. 773/1492/326/2004 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 O. nr. 804/2006/139/451/2007 



 
 M. Of. nr. 268/20 apr. 2007 - modifică O. nr. 1017/1144/1171/2005 

 3739

 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI  
 O. nr. 395/2006 
 M. Of. nr. 813/3 oct. 2006 - completează O. nr. 220/2006 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2221/2006 
 M. Of. nr. 515/14 iun. 2006 - completează O. nr. 2008/2001 
 
 O. nr. 2258/2006 
 M. Of. nr. 629/20 iul. 2006 - modifică O. nr. 2035/2000 
 
 O. nr. 2456/2006 
 M. Of. nr. 985/11 dec. 2006 - modifică O. nr. 2335/2006 
 
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 2026/159/2006 
 M. Of. nr. 189/28 feb. 2006 - modifică O. nr. 2823/1.566/2003 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 4/2006 
 M. Of. nr. 52/19 ian. 2006 - modifică O. nr. 98/2003 
 
 O. nr. 81/2006 
 M. Of. nr. 244/17 mar. 2006 - modifică O. nr. 317/2002 
 
 O. nr. 444/2006 
 M. Of. nr. 560/28 iun. 2006 - modifică O. nr. 745/2005 
 
 O. nr. 452/2006 
 M. Of. nr. 595/10 iul. 2006 - modifică O. nr. 184/2000 
 
 O. nr. 464/2006 
 M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 - modifică O. nr. 749/2005 
 
 O. nr. 548/2006 
 M. Of. nr. 712/18 aug. 2006 - modifică O. nr. 749/2005 
 - modifică O. nr. 750/2005 
 
 O. nr. 839/2006 
 M. Of. nr. 71/30 ian. 2007 - modifică O. nr. 270/2006 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 276/2006 
 M. Of. nr. 511/13 iun. 2006 - modifică O. nr. 253/2006 
 
 O. nr. 337/2006 
 M. Of. nr. 585/6 iul. 2006 - modifică O. nr. 253/2006 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 4106/2006 
 M. Of. nr. 526/19 iun. 2006 - modifică O. nr. 4399/2005 
 
 O. nr. 5383/2006 
 M. Of. nr. 886/31 oct. 2006 - modifică O. nr. 4839/2004 
 
 O. nr. 5617/2006 
 M. Of. nr. 985/11 dec. 2006 - modifică O. nr. 3142/2006 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 77/2006 
 M. Of. nr. 71/26 ian. 2006 - completează O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 230/2006 
 M. Of. nr. 172/22 feb. 2006 - modifică O. nr. 281/2004 
 
 O. nr. 293/2006 
 M. Of. nr. 194/1 mar. 2006 - modifică O. nr. 1714/2005 
 
 O. nr. 303/2006 
 M. Of. nr. 214/9 mar. 2006 - modifică O. nr. 1219/2004 
 
 O. nr. 420/2006 
 M. Of. nr. 283/29 mar. 2006 - completează O. nr. 551/2003 
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 O. nr. 556/2006 
 M. Of. nr. 439/22 mai 2006 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 654/2006 
 M. Of. nr. 545/23 iun. 2006 - modifică O. nr. 1801/1995 
 
 O. nr. 950/2006 
 M. Of. nr. 512/13 iun. 2006 - modifică O. nr. 281/2004 
 
 O. nr. 1030/2006 
 M. Of. nr. 549/26 iun. 2006 - modifică O. nr. 1219/2004 
 
 O. nr. 1319/2006 
 M. Of. nr. 689/11 aug. 2006 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 1422/2006 
 M. Of. nr. 786/18 sep. 2006 - modifică O. nr. 1304/2004 
 
 O. nr. 1633/2006 
 M. Of. nr. 843/12 oct. 2006 - modifică O. nr. 300/2004 
 - modifică O. nr. 901/2006 
 
 O. nr. 1649/2006 
 M. Of. nr. 920/13 nov. 2006 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 1679/2006 
 M. Of. nr. 871/24 oct. 2006 - completează O. nr. 1801/1995 
 
 O. nr. 1757/2006 
 M. Of. nr. 905/7 nov. 2006 - modifică O. nr. 1615/2006 
 
 O. nr. 1857/2006 
 M. Of. nr. 954/27 nov. 2006 - modifică O. nr. 870/2005 
 
 O. nr. 2199/2006 
 M. Of. nr. 3/3 ian. 2007 - modifică O. nr. 160/2004 
 
 O. nr. 2235/2006 
 M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006 - modifică O. nr. 1801/1995 
 - suspendă O. nr. 1870/2004 
 - modifică O. nr. 246/2005 
 - modifică O. nr. 585/2005 
 - modifică O. nr. 1521/2005 
 - modifică O. nr. 1079/2006 
 - modifică O. nr. 1939/2006 
 
 - O. nr. 2489/2007  (M. Of. nr. 899/28 dec. 2007) 

Modificări: 

 - O. nr. 3660/2008  (M. Of. nr. 860/20 dec. 2008) - prorogă termenul prevăzut la art.1 până la data de 31 decembrie 2009 
 - O. nr. 3421/2009  (M. Of. nr. 914/28 dec. 2009) 

 
 O. nr. 2254/2006 
 M. Of. nr. 26/16 ian. 2007 - modifică O. nr. 1235/2003 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 1383/1304/2006 
 M. Of. nr. 751/4 sep. 2006 - modifică O. nr. 1682/1820/2004 
 
  MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE 

 O. nr. 82/2006 
 M. Of. nr. 289/30 mar. 2006 - modifică O. nr. 101/2003 
 
 O. nr. 83/2006 
 M. Of. nr. 289/30 mar. 2006 - modifică O. nr. 39/2003 
 
 O. nr. 1476/2006 
 M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006 - modifică O. nr. 368/2004 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 658/C/2006 
 M. Of. nr. 240/17 mar. 2006 - modifică O. nr. 210/2001 
 
 O. nr. 1043/C/2006 
 M. Of. nr. 447/24 mai 2006 - modifică O. nr. 2856/C/2004 
 
 O. nr. 1784/C/2006 
 M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006 - completează O. nr. 1008/C/2006 
 
 O. nr. 2570/C/2006 
 M. Of. nr. 956/28 nov. 2006 - modifică O. nr. 210/2001 
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 O. nr. 2824/C/2006 
 M. Of. nr. 26/16 ian. 2007 - modifică O. nr. 1419/C/2005 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 257/2006 
 M. Of. nr. 249/20 mar. 2006 - modifică O. nr. 1018/2005 
 
 O. nr. 867/2006 
 M. Of. nr. 758/6 sep. 2006 

 
 O. nr. 963/2006 
 M. Of. nr. 812/3 oct. 2006 - modifică O. nr. 439/2002 
 
 O. nr. 1365/2006 
 M. Of. nr. 33/17 ian. 2007 - modifică O. nr. 657/2006 
 
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 40/2006 
 M. Of. nr. 105/3 feb. 2006 - modifică O. nr. 171/2004 
 
 O. nr. 216/2006 
 M. Of. nr. 285/29 mar. 2006 - modifică O. nr. 100/2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 328/12 apr. 2006) - rectifică art. 2 

 
 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2007 - modifică O. nr. 407/2004 

O. nr. 978/2006 

 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 48/3533/2006 
 M. Of. nr. 488/6 iun. 2006 - modifică O. nr. 35/3112/2004 
 
 O. nr. 673/5395/2006 
 M. Of. nr. 931/16 nov. 2006 - modifică O. nr. 501/5253/2003 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 97/255/2006 
 M. Of. nr. 296/3 apr. 2006 - modifică O. nr. 290/609/2003 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 620/2006 
 M. Of. nr. 1012/20 dec. 2006 - modifică O. nr. 279/2004 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 88/2006 
 M. Of. nr. 156/17 feb. 2006 - modifică O. nr. 424/2005 
 
 O. nr. 92/2006 
 M. Of. nr. 175/23 feb. 2006 - modifică O. nr. 1451/2005 
 
 O. nr. 415/2006 
 M. Of. nr. 357/20 apr. 2006 - modifică O. nr. 86/2006 
 
 O. nr. 544/2006 
 M. Of. nr. 457/26 mai 2006 - modifică O. nr. 86/2006 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 439/192/2006 
 M. Of. nr. 374/2 mai 2006 - modifică O. nr. 412/159/2006 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

 O. nr. 620/2006 
 M. Of. nr. 492/7 iun. 2006 - modifică O. nr. 86/2006 
 
 O. nr. 1034/2006 
 M. Of. nr. 744/31 aug. 2006 - completează O. nr. 86/2006 
 
 O. nr. 1058/2006 
 M. Of. nr. 781/14 sep. 2006 - modifică O. nr. 621/2006 
 
 O. nr. 1075/2006 
 M. Of. nr. 761/6 sep. 2006 - modifică O. nr. 755/2004 
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 O. nr. 1144/2006 
 M. Of. nr. 800/22 sep. 2006 - modifică O. nr. 914/2006 
 
 O. nr. 1168/2006 
 M. Of. nr. 833/10 oct. 2006 - modifică O. nr. 621/2006 
 
 O. nr. 1254/2006 
 M. Of. nr. 873/25 oct. 2006 - modifică O. nr. 414/2006 
 
 O. nr. 1284/2006 
 M. Of. nr. 878/27 oct. 2006 - modifică O. nr. 183/2005 
 
 O. nr. 1308/2006 
 M. Of. nr. 944/22 nov. 2006 - modifică O. nr. 621/2006 
 
 O. nr. 1397/2006 
 M. Of. nr. 959/29 nov. 2006 - modifică O. nr. 414/2006 
 
 O. nr. 1433/2006 
 M. Of. nr. 967/4 dec. 2006 - modifică O. nr. 828/2006 
 
 O. nr. 1514/2006 
 M. Of. nr. 1012/20 dec. 2006 - modifică O. nr. 828/2006 
 
 O. nr. 1536/2006 
 M. Of. nr. 17/10 ian. 2007 - modifică O. nr. 86/2006 
 
 O. nr. 1600/2006 
 M. Of. nr. 47/22 ian. 2007 - modifică O. nr. 619/2006 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 1255/462/2006 
 M. Of. nr. 872/25 oct. 2006 - modifică O. nr. 1025/402/2006 
 
 O. nr. 1878/577/2006 
 M. Of. nr. 26/16 ian. 2007 - modifică O. nr. 670/254/2006 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 O. nr. 1806/321/2006 
 M. Of. nr. 33/17 ian. 2007 - completează O. nr. 285/79/2002 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 829/4724/2006 
 M. Of. nr. 673/4 aug. 2006 - modifică O. nr. 546/4260/2004 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 70/2006 
 M. Of. nr. 119/8 feb. 2006 - modifică O. nr. 1924/2005 
 
 O. nr. 150/2006 
 M. Of. nr. 150/16 feb. 2006 - modifică O. nr. 447/2003 
 
 O. nr. 320/2006 
 M. Of. nr. 234/15 mar. 2006 - modifică O. nr. 727/2003 
 
 O. nr. 534/2006 
 M. Of. nr. 332/13 apr. 2006 - modifică O. nr. 2156/2005 
 
 O. nr. 575/2006 
 M. Of. nr. 355/20 apr. 2006 - modifică O. nr. 777/2003 
 
 O. nr. 1095/2006 
 M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 - modifică O. nr. 447/2003 
 
 O. nr. 1120/2006 
 M. Of. nr. 573/3 iul. 2006 - modifică O. nr. 206/2003 
 
 O. nr. 1266/2006 
 M. Of. nr. 620/18 iul. 2006 - modifică O. nr. 447/2003 
 
 O. nr. 1286/2006 
 M. Of. nr. 649/27 iul. 2006 - încetează aplicabilitatea O. nr. 840/2000 
 - modifică O. nr. 1816/2005 
 
 O. nr. 1395/2006 
 M. Of. nr. 680/8 aug. 2006 - modifică O. nr. 174/2005 
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 O. nr. 1604/2006 
 M. Of. nr. 776/13 sep. 2006 

 
 O. nr. 1713/2006 
 M. Of. nr. 807/26 sep. 2006 - modifică O. nr. 2230/2005 
 
 O. nr. 1934/2006 
 M. Of. nr. 930/16 nov. 2006 - modifică O. nr. 1044/2003 
 
 O. nr. 2171/2006 
 M. Of. nr. 958/28 nov. 2006 - modifică O. nr. 2156/2005 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 96/1159/2006 
 M. Of. nr. 106/3 feb. 2006 - modifică O. nr. 1654/979/2005 
 
 O. nr. 133/1234/2006 
 M. Of. nr. 297/3 apr. 2006 - modifică O. nr. 1822/394/2004 
 
 O. nr. 135/1217/2006 
 M. Of. nr. 207/7 mar. 2006 - modifică O. nr. 788/205/2002 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 2027/1988/2006 
 M. Of. nr. 1014/20 dec. 2006 - modifică O. nr. 266/312/2005 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 O. nr. 1532/628/2006 
 M. Of. nr. 731/28 aug. 2006 - modifică O. nr. 43/393/2003 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 6/2006 
 M. Of. nr. 56/20 ian. 2006 - modifică Decizia nr. 9/1999 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 111/2006 
 M. Of. nr. 705/17 aug. 2006 - modifică Decizia nr. 382/2005 
 
 Decizia nr. 140/2006 
 M. Of. nr. 740/30 aug. 2006 - modifică Decizia nr. 400/2005 
 
 Decizia nr. 141/2006 
 M. Of. nr. 740/30 aug. 2006 - modifică Decizia nr. 13/2005 
 
 Decizia nr. 142/2006 
 M. Of. nr. 740/30 aug. 2006 - modifică Decizie nr. 303/2005 
 
 

 2007 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 141/2007 
 M. Of. nr. 622/10 sep. 2007 - modifică O. nr. 69/2007 
 
 O. nr. 180/2007 
 M. Of. nr. 751/6 nov. 2007 - modifică O. nr. 155/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 
 M. Of. nr. 427/27 iun. 2007 - modifică O. nr. 635/2006 

O. nr. 10/2007 

 
 O. nr. 12/2007 
 M. Of. nr. 434/28 iun. 2007 - modifică O. nr. 26/2006 
 
 O. nr. 34/2007 
 M. Of. nr. 656/26 sep. 2007 - modifică O. nr. 1327/2006 
 - modifică O. nr. 1328/2006 
 - modifică O. nr. 1329/2006 
 - modifică O. nr. 1330/2006 
 - modifică O. nr. 1331/2006 
 - modifică O. nr. 1332/2006 
 - modifică O. nr. 1333/2006 
 - modifică O. nr. 1334/2006 
 - modifică O. nr. 1335/2006 
 - modifică O. nr. 1336/2006 
 - modifică O. nr. 1337/2006 
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 - modifică O. nr. 1338/2006 
 - modifică O. nr. 1339/2006 
 - modifică O. nr. 1340/2006 
 - modifică O. nr. 1341/2006 
 - modifică O. nr. 1342/2006 
 - modifică O. nr. 1343/2006 
 - modifică O. nr. 1344/2006 
 - modifică O. nr. 1345/2006 
 - modifică O. nr. 1346/2006 
 - modifică O. nr. 1347/2006 
 - modifică O. nr. 1348/2006 
 - modifică O. nr. 1349/2006 
 - modifică O. nr. 1350/2006 
 - modifică O. nr. 1351/2006 
 - modifică O. nr. 1352/2006 
 - modifică O. nr. 1353/2006 
 - modifică O. nr. 1354/2006 
 - modifică O. nr. 1355/2006 
 - modifică O. nr. 1356/2006 
 - modifică O. nr. 1357/2006 
 - modifică O. nr. 1358/2006 
 - modifică O. nr. 1359/2006 
 - modifică O. nr. 221/2007 
 - modifică O. nr. 22/2007 
 - modifică O. nr. 29/2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 695/12 oct. 2007) 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 O. nr. 185/2007 
 M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 - modifică O. nr. 274/2006 
 - modifică O. nr. 275/2006 
 - modifică O. nr. 284/2006 
 Modificări: 
 - O. nr. 53/2007  (M. Of. nr. 867/18 dec. 2007) 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 123/2007 
 M. Of. nr. 556/14 aug. 2007 - modifică O. nr. 192/2003 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. 3443/2007 

 
 M. Of. nr. 887/27 dec. 2007 - modifică Decizia nr. 144/EN/2006 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 48/2007 
 M. Of. nr. 163/7 mar. 2007 - modifică O. nr. 160/2006 
 
 O. nr. 49/2007 
 M. Of. nr. 197/22 mar. 2007 - modifică O. nr. 292/2006 
 
 O. nr. 93/2007 
 M. Of. nr. 234/4 apr. 2007 - modifică O. nr. 45/2005 
 
 O. nr. 153/2007 
 M. Of. nr. 556/14 aug. 2007 - modifică O. nr. 34/2006 
 
 O. nr. 161/2007 
 M. Of. nr. 585/24 aug. 2007 - modifică O. nr. 23/2007 
 
 O. nr. 165/2007 
 M. Of. nr. 590/28 aug. 2007 - modifică O. nr. 300/2006 
 
 O. nr. 174/2007 
 M. Of. nr. 690/11 oct. 2007 - modifică O. nr. 45/2005 
 
 O. nr. 202/2007 
 M. Of. nr. 57/24 ian. 2008 - modifică O. nr. 37/2007 
 
 O. nr. 204/2007 
 M. Of. nr. 895/28 dec. 2007 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 O. nr. 207/2007 
 M. Of. nr. 4/3 ian. 2008 - modifică O. nr. 23/2007 
 
 O. nr. 211/2007 
 M. Of. nr. 898/28 dec. 2007 - modifică O. nr. 299/2006 
 
 O. nr. 212/2007 
 M. Of. nr. 898/28 dec. 2007 - modifică O. nr. 300/2006 
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 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 118/462/1030/313/2007 
 M. Of. nr. 431/28 iun. 2007 - modifică O. nr. 12/173/286/1/124/2006 
 
 O. nr. 160/768/1591/619/2007 
 M. Of. nr. 713/22 oct. 2007 - modifică O. nr. 12/173/286/1/124/2006 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 153/2007 
 M. Of. nr. 622/10 sep. 2007 - modifică O. nr. 301/2005 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 21/2007 
 M. Of. nr. 535/7 aug. 2007 - modifică H. nr. 15275/2006 
 - modifică H. nr. 15294/2006 
 - modifică H. nr. 15646/2007 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 

 H. nr. 15/2007 
 M. Of. nr. 707/19 oct. 2007 - modifică H. nr. 2/2007 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 257/2007 
 M. Of. nr. 360/28 mai 2007 - modifică O. nr. 425/2003 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 214/2007 
 M. Of. nr. 888/27 dec. 2007 - modifică O. nr. 200/2007 
 
 
 GUVERN 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 447/2007 
 M. Of. nr. 450/3 iul. 2007 - modifică O. nr. 426/2006 
 
  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. 210/2007 
 M. Of. nr. 195/21 mar. 2007 - modifică Decizia nr. 836/2006 
 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 337/2007 
 M. Of. nr. 293/3 mai 2007 - modifică H.G. nr. 656/1997 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 403/29 mai 2008) 

 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 387/2007 
 M. Of. nr. 417/22 iun. 2007 - modifică O. nr. 912/2004 
 
 O. nr. 432/2007 
 M. Of. nr. 371/31 mai 2007 - modifică O. nr. 1269/2005 
 
 O. nr. 433/2007 
 M. Of. nr. 369/30 mai 2007 - modifică O. nr. 1366/2005 
 
 O. nr. 436/2007 
 M. Of. nr. 606/3 sep. 2007 - modifică O. nr. 1230/2005 
 
 O. nr. 441/2007 
 M. Of. nr. 378/4 iun. 2007 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 444/2007 
 M. Of. nr. 383/7 iun. 2007 - modifică O. nr. 211/2007 
 
 O. nr. 472/2007 
 M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 - modifică O. nr. 692/2004 
 
 O. nr. 539/2007 
 M. Of. nr. 443/29 iun. 2007 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 574/2007 
 M. Of. nr. 496/24 iul. 2007 - modifică O. nr. 1349/2005 
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 O. nr. 575/2007 
 M. Of. nr. 498/25 iul. 2007 - modifică O. nr. 1348/2005 
 
 O. nr. 601/2007 
 M. Of. nr. 580/23 aug. 2007 - modifică O. nr. 850/2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 694/12 oct. 2007) 

 
 O. nr. 687/2007 
 M. Of. nr. 551/13 aug. 2007 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 707/2007 
 M. Of. nr. 622/10 sep. 2007 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 763/2007 
 M. Of. nr. 658/26 sep. 2007 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 820/2007 
 M. Of. nr. 693/12 oct. 2007 - modifică O. nr. 816/2006 
 
 O. nr. 868/2007 
 M. Of. nr. 720/24 oct. 2007 - modifică O. nr. 1348/2005 
 
 O. nr. 869/2007 
 M. Of. nr. 720/24 oct. 2007 - modifică O. nr. 1349/2005 
 
 O. nr. 870/2007 
 M. Of. nr. 695/12 oct. 2007 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 908/2007 
 M. Of. nr. 745/2 nov. 2007 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 909/2007 
 M. Of. nr. 756/7 nov. 2007 - modifică O. nr. 549/2007 
 
 O. nr. 927/2007 
 M. Of. nr. 816/29 nov. 2007 - modifică O. nr. 700/2007 
 
 O. nr. 975/2007 
 M. Of. nr. 869/19 dec. 2007 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 983/2007 
 M. Of. nr. 127/19 feb. 2008 - completează O. nr. 149/2005 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 345/142/2007 
 M. Of. nr. 315/11 mai 2007 - modifică O. nr. 1272/26503/2005 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 642/1348/373/156/2007 
 M. Of. nr. 560/15 aug. 2007 - completează O. nr. 560/1271/339/210/2006 
 
 O. nr. 832/1215/347/146/2007 
 M. Of. nr. 524/2 aug. 2007 - modifică O. nr. 359/671/137/2002 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 O. nr. 349/829/1291/2007 
 M. Of. nr. 662/27 sep. 2007 - modifică O. nr. 6/22/2004 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 70/2007 
 M. Of. nr. 111/14 feb. 2007 - completează O. nr. 765/2006 
 
 O. nr. 85/2007 
 M. Of. nr. 128/21 feb. 2007 - modifică O. nr. 627/2006 
 
 O. nr. 147/2007 
 M. Of. nr. 176/13 mar. 2007 - modifică O. nr. 1265/2005 
 
 O. nr. 193/2007 
 M. Of. nr. 170/12 mar. 2007 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 208/2007 



 
 M. Of. nr. 183/16 mar. 2007 - modifică O. nr. 850/2006 
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 O. nr. 215/2007 
 M. Of. nr. 213/29 mar. 2007 - modifică O. nr. 849/2004 
 
 O. nr. 218/2007 
 M. Of. nr. 205/27 mar. 2007 - completează O. nr. 765/2006 
 
 O. nr. 241/2007 
 M. Of. nr. 238/5 apr. 2007 - modifică O. nr. 259/2004 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 21/2007 
 M. Of. nr. 76/31 ian. 2007 - modifică O. nr. 220/2006 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2306/2007 
 M. Of. nr. 450/3 iul. 2007 - modifică O. nr. 2335/2006 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 

 O. nr. 651/2007 
 M. Of. nr. 583/24 aug. 2007 - modifică O. nr. 777/2003 
 
 O. nr. 688/2007 
 M. Of. nr. 850/11 dec. 2007 - modifică O. nr. 1711/2006 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 1141/2419/2007 
 M. Of. nr. 18/10 ian. 2008 - modifică O. nr. 607/914/2007 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 O. nr. 794/305/2007 
 M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 - modifică O. nr. 166/216/2007 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 1510/2007 
 M. Of. nr. 73/31 ian. 2007 - modifică O. nr. 324/2005 
 
 O. nr. 1600/2007 
 M. Of. nr. 250/13 apr. 2007 - modifică O. nr. 668/2006 
  
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 102/2007 
 M. Of. nr. 333/17 mai 2007 - modifică O. nr. 967/2005 
 - modifică O. nr. 1340/2006 
 - modifică O. nr. 269/2007 
 
 O. nr. 186/2007 
 M. Of. nr. 343/21 mai 2007 - modifică O. nr. 1614/2006 
 
 O. nr. 429/2007 
 M. Of. nr. 416/21 iun. 2007 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 430/2007 
 M. Of. nr. 416/21 iun. 2007 - modifică O. nr. 191/2007 
 
 O. nr. 634/2007 
 M. Of. nr. 500/26 iul. 2007 - modifică O. nr. 454/2007 
 
 O. nr. 762/2007 
 M. Of. nr. 524/2 aug. 2007 - modifică O. nr. 296/2007 
 
 O. nr. 964/2007 
 M. Of. nr. 624/11 sep. 2007 - modifică O. nr. 113/2001 
 - modifică O. nr. 401/2001 
 - completează O. nr. 406/2001 
 - modifică O. nr. 595/2002 
 
 O. nr. 980/2007 
 M. Of. nr. 600/30 aug. 2007 - modifică O. nr. 487/2007 
 
 O. nr. 1046/2007 
 M. Of. nr. 642/20 sep. 2007 - modifică O. nr. 972/2006 
 - modifică O. nr. 149/2007 
 
 O. nr. 1123/2007 
 M. Of. nr. 628/13 sep. 2007 - modifică O. nr. 2210/2006 
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 O. nr. 1310/2007 
 M. Of. nr. 794/22 nov. 2007 - modifică O. nr. 384/2004 
 
 O. nr. 1539/2007 
 M. Of. nr. 741/1 nov. 2007 - modifică O. nr. 839/2007 
 
 O. nr. 1619/2007 
 M. Of. nr. 747/5 nov. 2007 - modifică O. nr. 47/2006 
 
 O. nr. 1648/2007 
 M. Of. nr. 715/23 oct. 2007 - modifică O. nr. 246/2005 
 
 O. nr. 2002/2007 
 M. Of. nr. 836/6 dec. 2007 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 2296/2007 
 M. Of. nr. 864/18 dec. 2007 - modifică O. nr. 262/2007 
 
 O. nr. 2501/2007 
 M. Of. nr. 56/24 ian. 2008 - modifică O. nr. 1547/2007 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 7412/2007 
 M. Of. nr. 510/30 iul. 2007 - modifică O. nr. 4999/2007 
 
 O. nr. 7869/2007 
 M. Of. nr. 629/13 sep. 2007 - modifică O. nr. 6341/2006 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 972/2007 
 M. Of. nr. 366/30 mai 2007 - completează O. nr. 933/2007 
 
 O. nr. 1102/2007 
 M. Of. nr. 382/6 iun. 2007 - completează O. nr. 5667/2006 
 
 O. nr. 1449/2007 
 M. Of. nr. 519/1 aug. 2007 - modifică O. nr. 4839/2004 
 
 O. nr. 1450/2007 
 M. Of. nr. 519/1 aug. 2007 - modifică O. nr. 4975/2005 
 
 O. nr. 2841/2007 
 M. Of. nr. 13/8 ian. 2008 - completează O. nr. 5652/2006 
 
 O. nr. 2842/2007 
 M. Of. nr. 16/9 ian. 2008 - completează O. nr. 5633/2006 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 O. nr. 1981/2517/2007 
 M. Of. nr. 639/19 sep. 2007 - modifică O. nr. 1525/2418/2007 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 79/2007 
 M. Of. nr. 66/29 ian. 2007 - modifică O. nr. 35/2005 
 
 O. nr. 187/2007 
 M. Of. nr. 144/28 feb. 2007 - modifică O. nr. 1886/2004 
 - modifică O. nr. 1888/2004 
 - modifică O. nr. 1886/2004 (publicare) 
 - modifică O. nr. 1888/2004 (publicare) 
 - modifică O. nr. 1412/2005 (publicare) 
 - modifică O. nr. 1412/2005 
 - modifică O. nr. 1711/2005 
 - modifică O. nr. 1711/2005 (publicare) 
 
 O. nr. 345/2007 
 M. Of. nr. 160/7 mar. 2007 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 510/2007 
 M. Of. nr. 234/4 apr. 2007 - modifică O. nr. 505/2007 
 
 O. nr. 521/2007 
 M. Of. nr. 252/16 apr. 2007 - modifică O. nr. 2210/2006 
 
  MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
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 O. nr. 211/2007 
 M. Of. nr. 366/30 mai 2007 - modifică O. nr. 534/2001 
 
 O. nr. 287/2007 
 M. Of. nr. 626/12 sep. 2007 - modifică O. nr. 1244/2006 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 656/C/2007 
 M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 - modifică O. nr. 210/2001 
 
 O. nr. 1115/C/2007 
 M. Of. nr. 331/16 mai 2007 - modifică O. nr. 1322/C/2000 
 
 O. nr. 1293/C/2007 
 M. Of. nr. 382/6 iun. 2007 - modifică O. nr. 2815/C/2006 
 
 O. nr. 2009/C/2007 
 M. Of. nr. 570/20 aug. 2007 - modifică O. nr. 1419/C/2005 
 
 O. nr. 3492/C/2007 
 M. Of. nr. 893/28 dec. 2007 - modifică O. nr. 2854/C/2004 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 

 O. nr. 1349/2007 
 M. Of. nr. 629/13 sep. 2007 - modifică O. nr. 1018/2005 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 27/2007 
 M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 - completează O. nr. 745/2002 
 - modifică O. nr. 592/2002 
 - modifică O. nr. 344/708/2004 
 - completează O. nr. 775/2006 
 
 O. nr. 36/2007 
 M. Of. nr. 44/19 ian. 2007 - modifică O. nr. 222/2006 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 

 O. nr. 429/2007 
 M. Of. nr. 350/23 mai 2007 - modifică O. nr. 133/2005 
 
 O. nr. 1026/2007 
 M. Of. nr. 850/11 dec. 2007 - modifică O. nr. 407/2004 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 153/430/2007 
 M. Of. nr. 179/14 mar. 2007 - modifică O. nr. 35/3112/2004 
 
  MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE 

 O. nr. 649/2007 
 M. Of. nr. 543/9 aug. 2007 - modifică O. nr. 586/2007 
 
 O. nr. 691/2007 
 M. Of. nr. 550/13 aug. 2007 

 
 O. nr. 1142/2007 
 M. Of. nr. 843/8 dec. 2007 - modifică O. nr. 48/2007 
 - modifică O. nr. 54/2007 
 - modifică O. nr. 586/2007 
 
 O. nr. 1250/2007 
 M. Of. nr. 740/1 nov. 2007 - modifică O. nr. 49/2007 
 
 O. nr. 1460/2007 
 M. Of. nr. 884/21 dec. 2007 - modifică O. nr. 54/2007 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

 O. nr. 35/2007 
 M. Of. nr. 57/24 ian. 2007 - modifică O. nr. 153/2003 
 
 O. nr. 45/2007 
 M. Of. nr. 73/31 ian. 2007 - modifică O. nr. 1406/2006 
 
 O. nr. 168/2007 
 M. Of. nr. 83/2 feb. 2007 - modifică O. nr. 635/2006 
 
 O. nr. 435/2007 
 M. Of. nr. 181/15 mar. 2007 - modifică O. nr. 1535/2006 
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 O. nr. 493/2007 
 M. Of. nr. 203/26 mar. 2007 - modifică O. nr. 247/2006 
 
 O. nr. 551/2007 
 M. Of. nr. 216/29 mar. 2007 - modifică O. nr. 534/2005 
 
 O. nr. 558/2007 
 M. Of. nr. 226/3 apr. 2007 - modifică O. nr. 284/2007 
 
 O. nr. 575/2007 
 M. Of. nr. 230/3 apr. 2007 - modifică O. nr. 569/2007 
 
 O. nr. 691/2007 
 M. Of. nr. 287/2 mai 2007 - modifică O. nr. 1535/2006 
 
 O. nr. 748/2007 
 M. Of. nr. 303/7 mai 2007 - modifică O. nr. 870/2004 
 
 O. nr. 934/2007 
 M. Of. nr. 378/4 iun. 2007 - modifică O. nr. 612/2002 
 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 1167/2007 
 M. Of. nr. 488/20 iul. 2007 - completează O. nr. 1228/2006 
 
 O. nr. 1194/2007 
 M. Of. nr. 522/2 aug. 2007 - modifică O. nr. 824/2006 
 
 O. nr. 1216/2007 
 M. Of. nr. 497/25 iul. 2007 - modifică O. nr. 722/2006 
 
 O. nr. 1295/2007 
 M. Of. nr. 527/3 aug. 2007 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 1507/2007 
 M. Of. nr. 626/12 sep. 2007 - modifică O. nr. 1136/2007 
 
 O. nr. 1659/2007 
 M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 1798/2007 
 M. Of. nr. 719/24 oct. 2007 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 1907/2007 
 M. Of. nr. 763/12 nov. 2007 - modifică O. nr. 1169/2007 
 
 O. nr. 1989/2007 
 M. Of. nr. 807/27 nov. 2007 - modifică O. nr. 1276/2006 
 
 O. nr. 2099/2007 
 M. Of. nr. 847/10 dec. 2007 - modifică O. nr. 1778/2006 
 
 O. nr. 2191/2007 
 M. Of. nr. 38/17 ian. 2008 - modifică O. nr. 1881/2006 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 692/119/446/2007 
 M. Of. nr. 390/8 iun. 2007 - modifică O. nr. 438/295/2002 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 1347/182/912/2007 
 M. Of. nr. 806/27 nov. 2007 - modifică O. nr. 438/295/2002 
 
 O. nr. 2168/2007/1/62/2008 
 M. Of. nr. 99/8 feb. 2008 - modifică O. nr. 438/295/2002 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 1165/469/2007 
 M. Of. nr. 510/30 iul. 2007 - completează O. nr. 994/354/2007 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 1081/639/2007 
 M. Of. nr. 606/3 sep. 2007 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
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 O. nr. 1315/544/2007 
 M. Of. nr. 558/15 aug. 2007 - modifică O. nr. 886/218/2007 
 
 O. nr. 1418/619/2007 
 M. Of. nr. 583/24 aug. 2007 - modifică O. nr. 570/116/2007 
 
 O. nr. 1474/644/2007 
 M. Of. nr. 716/23 oct. 2007 - modifică O. nr. 994/354/2007 
 
 O. nr. 1553/718/2007 
 M. Of. nr. 627/12 sep. 2007 - modifică O. nr. 570/116/2007 
 
 O. nr. 1746/776/2007 
 M. Of. nr. 755/7 nov. 2007 - modifică O. nr. 570/116/2007 
 
 O. nr. 2071/918/2007 
 M. Of. nr. 833/5 dec. 2007 - modifică O. nr. 1781/CV558/2006 
 
 O. nr. 2090/921/2007 
 M. Of. nr. 829/4 dec. 2007 - modifică O. nr. 570/116/2007 
 
 O. nr. 2114/933/2007 
 M. Of. nr. 890/27 dec. 2007 - modifică O. nr. 1419/533/2006 
 
 O. nr. 2190/963/2007 
 M. Of. nr. 42/18 ian. 2008 - modifică O. nr. 570/116/2007 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 972/705/150/2007 
 M. Of. nr. 627/12 sep. 2007 - modifică O. nr. 387/251/2002 
 
 O. nr. 1764/883/180/2007 
 M. Of. nr. 783/19 nov. 2007 - modifică O. nr. 387/251/2002 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 1294/2035/549/2007 
 M. Of. nr. 670/1 oct. 2007 - modifică O. nr. 841/4844/309/2006 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 460/2007 
 M. Of. nr. 470/12 iul. 2007 - modifică O. nr. 1815/2005 
 
 O. nr. 461/2007 
 M. Of. nr. 438/28 iun. 2007 - modifică O. nr. 1816/2005 
 
 O. nr. 462/2007 
 M. Of. nr. 438/28 iun. 2007 - modifică O. nr. 1817/2005 
 
 O. nr. 509/2007 
 M. Of. nr. 470/12 iul. 2007 - modifică O. nr. 318/2006 
 
 O. nr. 512/2007 
 M. Of. nr. 471/12 iul. 2007 - modifică O. nr. 1627/2006 
 
 O. nr. 551/2007 
 M. Of. nr. 510/30 iul. 2007 - modifică O. nr. 2156/2005 
 
 O. nr. 639/2007 
 M. Of. nr. 558/15 aug. 2007 - modifică O. nr. 2134/2005 
 
 O. nr. 921/2007 
 M. Of. nr. 678/4 oct. 2007 - modifică O. nr. 318/2006 
 
 O. nr. 1309/2007 
 M. Of. nr. 868/19 dec. 2007 - modifică O. nr. 2156/2005 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 42/2007 
 M. Of. nr. 71/30 ian. 2007 - modifică O.G. nr. 112/1999 
 
 O. nr. 44/2007 
 M. Of. nr. 73/31 ian. 2007 - modifică O. nr. 1902/2002 
 
 OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
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 Decizia nr. 279/2007 
 M. Of. nr. 610/4 sep. 2007 - modifică Decizia nr. 86/2006 
 
 

 2008 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 98/2008 
 M. Of. nr. 441/12 iun. 2008 - modifică O. nr. 87/2008 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 68/2008 
 M. Of. nr. 479/27 iun. 2008 - modifică Decizia nr. 1078/2003 
 
 O. nr. 115/2008 
 M. Of. nr. 589/6 aug. 2008 - modifică O. nr. 62/2008 
 
 O. nr. 125/2008 
 M. Of. nr. 770/17 nov. 2008 - modifică O. nr. 62/2008 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 
 O. nr. 120/485/2008 
 M. Of. nr. 709/20 oct. 2008 - modifică O. nr. 21/514/2006 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 
 M. Of. nr. 392/23 mai 2008 - completează O. nr. 243/2007 

O. nr. 275/2008 

 
 O. nr. 343/2008 
 M. Of. nr. 464/23 iun. 2008 - modifică O. nr. 116/2007 
 
 O. nr. 376/2008 
 M. Of. nr. 570/29 iul. 2008 - modifică O. nr. 259/2004 
 
 O. nr. 440/2008 
 M. Of. nr. 660/19 sep. 2008 - modifică H.G. nr. 745/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 1129/2008 
 M. Of. nr. 777/20 nov. 2008 - modifică Decizia nr. 732/2008 
 
 Decizia nr. 1228/2008 
 M. Of. nr. 877/24 dec. 2008 - modifică Decizia nr. 88/EN/2004 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 O. nr. 130/24426/2008 
 M. Of. nr. 345/5 mai 2008 - modifică O. nr. 296/29767/2007 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR   
 O. nr. 61/2008 
 M. Of. nr. 544/18 iul. 2008 - modifică O. nr. 23/2007 
 
 O. nr. 82/2008 
 M. Of. nr. 719/23 oct. 2008 - modifică O. nr. 206/2006 
 
 O. nr. 84/2008 
 M. Of. nr. 729/28 oct. 2008 - modifică O. nr. 45/2005 
 
 O. nr. 112/2008 
 M. Of. nr. 877/24 dec. 2008 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 12/209/610/110/2008 
 M. Of. nr. 331/25 apr. 2008 - modifică O. nr. 12/173/286/1/124/2006 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 125/2008 
 M. Of. nr. 562/25 iul. 2008 - modifică O. nr. 318/2005 
 
 O. nr. 127/2008 
 M. Of. nr. 550/21 iul. 2008 - modifică O. nr. 288/2005 
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  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 161/2008 
 M. Of. nr. 81/1 feb. 2008 - completează H. nr. 72/2007 
 
 H. nr. 242/2008 
 M. Of. nr. 413/2 iun. 2008 - modifică H. nr. 15355/2006 
 - modifică H. nr. 60/2007 
 - modifică H. nr. 82/2007 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 

 H. nr. 11/2008 
 M. Of. nr. 466/23 iun. 2008 - modifică H. nr. 3/2008 
 
 H. nr. 13/2008 
 M. Of. nr. 591/6 aug. 2008 - modifică H. nr. 3/2008 
 
 H. nr. 20/2008 
 M. Of. nr. 743/3 nov. 2008 - modifică H. nr. 3/2008 
 
 
 GUVERN 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 605/2008 
 M. Of. nr. 869/22 dec. 2008 - modifică H.G. nr. 53/1999 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 27/2008 
 M. Of. nr. 234/26 mar. 2008 - modifică O. nr. 443/2003 
 
 O. nr. 28/2008 
 M. Of. nr. 234/26 mar. 2008 - modifică O. nr. 192/2006 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 9/2008 
 M. Of. nr. 25/14 ian. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 10/2008 
 M. Of. nr. 53/23 ian. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 65/2008 
 M. Of. nr. 89/5 feb. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 157/2008 
 M. Of. nr. 242/28 mar. 2008 - modifică O. nr. 609/2005 
 
 O. nr. 174/2008 
 M. Of. nr. 245/28 mar. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 238/2008 
 M. Of. nr. 358/9 mai 2008 - modifică O. nr. 562/2006 
 
 O. nr. 260/2008 
 M. Of. nr. 356/8 mai 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 277/2008 
 M. Of. nr. 376/16 mai 2008 - completează O. nr. 149/2005 
 
 O. nr. 411/2008 
 M. Of. nr. 469/25 iun. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 436/2008 
 M. Of. nr. 507/7 iul. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 438/2008 
 M. Of. nr. 639/5 sep. 2008 - modifică O. nr. 1230/2005 
 
 O. nr. 446/2008 
 M. Of. nr. 535/16 iul. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 458/2008 
 M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 - modifică O. nr. 648/2006 
 
 O. nr. 459/2008 
 M. Of. nr. 550/21 iul. 2008 - modifică O. nr. 849/2004 
 
 O. nr. 485/2008 
 M. Of. nr. 586/5 aug. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
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 O. nr. 486/2008 
 M. Of. nr. 589/6 aug. 2008 - modifică O. nr. 689/2007 
 
 O. nr. 491/2008 
 M. Of. nr. 607/15 aug. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 568/2008 
 M. Of. nr. 637/4 sep. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 570/2008 
 M. Of. nr. 637/4 sep. 2008 - modifică O. nr. 762/2007 
 
 O. nr. 589/2008 
 M. Of. nr. 661/22 sep. 2008 - modifică O. nr. 259/2004 
 
 O. nr. 596/2008 
 M. Of. nr. 665/24 sep. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 600/2008 
 M. Of. nr. 671/29 sep. 2008 - modifică O. nr. 353/2008 
 
 O. nr. 603/2008 
 M. Of. nr. 687/8 oct. 2008 - modifică O. nr. 567/2008 
 
 O. nr. 609/2008 
 M. Of. nr. 703/16 oct. 2008 - modifică O. nr. 1349/2005 
 
 O. nr. 735/2008 
 M. Of. nr. 855/19 dec. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 739/2008 
 M. Of. nr. 837/12 dec. 2008 - modifică O. nr. 642/2008 
 
 O. nr. 759/2008 
 M. Of. nr. 874/23 dec. 2008 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 O. nr. 138/408/2008 
 M. Of. nr. 170/5 mar. 2008 - completează O. nr. 143/610/2005 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 586/1701/360/2008 
 M. Of. nr. 797/27 nov. 2008 - modifică O. nr. 521/832/321/2003 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 828/2008 
 M. Of. nr. 897/30 dec. 2008 - modifică O. nr. 762/2007 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII 

 O. nr. M.106/2008 
 M. Of. nr. 743/3 nov. 2008 - completează O. nr. M.9/2008 
 
 
 O. nr. M.57/2008 
 M. Of. nr. 464/23 iun. 2008 - completează O. nr. M.31/2008 
 
 MINISTERUL APĂRĂRII 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 O. nr. M.109/1037/6120/2008 
 M. Of. nr. 1/5 ian. 2009 - completează H.G. nr. 485/2005 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2.326/2008 
 M. Of. nr. 410/2 iun. 2008 - modifică O. nr. 2379/2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 457/19 iun. 2008) 

 
 O. nr. 2359/2008 
 M. Of. nr. 452/17 iun. 2008 - modifică O. nr. 2335/2006 
 
 O. nr. 2371/2008 
 M. Of. nr. 509/7 iul. 2008 - modifică O. nr. 2035/2000 
 
 O. nr. 2504/2008 
 M. Of. nr. 608/15 aug. 2008 - modifică O. nr. 2260/2008 
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 O. nr. 2569/2008 
 M. Of. nr. 714/21 oct. 2008 - modifică O. nr. 2314/2004 
 
 O. nr. 2570/2008 
 M. Of. nr. 714/21 oct. 2008 - modifică O. nr. 2314/2004 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 

 O. nr. 413/2008 
 M. Of. nr. 315/22 apr. 2008 - modifică O. nr. 155/2008 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 
 O. nr. 1299/1620/2008 
 M. Of. nr. 718/22 oct. 2008 - modifică O. nr. 486/500/2007 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 969/2722/2008 
 M. Of. nr. 670/29 sep. 2008 - modifică O. nr. 144/580/2008 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 O. nr. 269/431/2008 
 M. Of. nr. 313/22 apr. 2008 - modifică O. nr. 1822/394/2004 
 
 O. nr. 697/510/2008 
 M. Of. nr. 503/3 iul. 2008 - modifică O. nr. 166/216/2007 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 63/2008 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2008 - modifică O. nr. 487/2007 
 
 O. nr. 177/2008 
 M. Of. nr. 82/1 feb. 2008 - modifică O. nr. 1690/2007 
 
 O. nr. 244/2008 
 M. Of. nr. 73/31 ian. 2008 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 553/2008 
 M. Of. nr. 180/10 mar. 2008 - modifică O. nr. 468/2005 
 
 O. nr. 751/2008 
 M. Of. nr. 307/18 apr. 2008 - modifică O. nr. 1801/1995 
 
 O. nr. 917/2008 
 M. Of. nr. 242/28 mar. 2008 - modifică O. nr. 477/2008 
 
 O. nr. 939/2008 
 M. Of. nr. 265/3 apr. 2008 - modifică O. nr. 487/2007 
 
 O. nr. 1187/2008 
 M. Of. nr. 410/2 iun. 2008 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 1221/2008 
 M. Of. nr. 331/25 apr. 2008 - modifică O. nr. 487/2007 
 
 O. nr. 1312/2008 
 M. Of. nr. 347/6 mai 2008 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 1533/2008 
 M. Of. nr. 405/29 mai 2008 - modifică O. nr. 1690/2007 
 
 O. nr. 1943/2008 
 M. Of. nr. 493/2 iul. 2008 - modifică O. nr. 479/2008 
 
 O. nr. 2083/2008 
 M. Of. nr. 535/16 iul. 2008 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 2139/2008 
 M. Of. nr. 558/23 iul. 2008 - modifică O. nr. 488/2006 
 
 O. nr. 2168/2008 
 M. Of. nr. 563/25 iul. 2008 - modifică O. nr. 1059/2008 
 
 O. nr. 2246/2008 
 M. Of. nr. 591/6 aug. 2008 - modifică O. nr. 296/2007 
 
 O. nr. 2563/2008 



 
 M. Of. nr. 640/5 sep. 2008 - modifică O. nr. 86/2005 
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 O. nr. 2692/2008 
 M. Of. nr. 662/23 sep. 2008 - modifică O. nr. 551/2003 
 
 O. nr. 3154/2008 
 M. Of. nr. 742/3 nov. 2008 - modifică O. nr. 911/2007 
 
 O. nr. 3264/2008 
 M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 3274/2008 
 M. Of. nr. 763/12 nov. 2008 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 3285/2008 
 M. Of. nr. 765/13 nov. 2008 - modifică O. nr. 911/2007 
 
 O. nr. 3344/2008 
 M. Of. nr. 778/20 nov. 2008 - modifică O. nr. 3254/2008 
 
 O. nr. 3421/2008 
 M. Of. nr. 797/27 nov. 2008 - modifică O. nr. 1792/2002 
 - modifică O. nr. 1850/2004 
 
 O. nr. 3424/2008 
 M. Of. nr. 795/27 nov. 2008 - modifică O. nr. 2220/2006 
 - modifică O. nr. 2222/2006 
 - modifică O. nr. 2218/2006 
 - modifică O. nr. 500/2007 
 
 O. nr. 3604/2008 
 M. Of. nr. 874/23 dec. 2008 - modifică O. nr. 1235/2003 
 
 O. nr. 3639/2008 
 M. Of. nr. 848/17 dec. 2008 - modifică O. nr. 3507/2008 
 
 O. nr. 3660/2008 
 M. Of. nr. 860/20 dec. 2008 - modifică O. nr. 1870/2004 
 - modifică O. nr. 1521/2005 
 - modifică O. nr. 2235/2006 
 
 O. nr. 3689/2008 
 M. Of. nr. 864/22 dec. 2008 - modifică O. nr. 296/2007 
 
 O. nr. 3700/2008 
 M. Of. nr. 864/22 dec. 2008 - modifică O. nr. 2116/2007 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 693/2008 
 M. Of. nr. 336/30 apr. 2008 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 O. nr. 1261/2008 
 M. Of. nr. 661/22 sep. 2008 - modifică O. nr. 986/2008 
 
 O. nr. 1600/2008 
 M. Of. nr. 805/2 dec. 2008 - modifică O. nr. 1173/2008 
 
 O. nr. 1748/2008 
 M. Of. nr. 874/23 dec. 2008 - modifică O. nr. 986/2008 
 
 O. nr. 1809/2008 
 M. Of. nr. 894/30 dec. 2008 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 6521/2008 
 M. Of. nr. 613/20 aug. 2008 - modifică O. nr. 4999/2007 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 3939/2008 
 M. Of. nr. 374/16 mai 2008 - modifică O. nr. 1871/2007 
 
 O. nr. 4339/2008 
 M. Of. nr. 519/10 iul. 2008 - modifică O. nr. 5435/2006 
 
 O. nr. 4381/2008 
 M. Of. nr. 468/24 iun. 2008 - modifică O. nr. 3943/2008 
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 O. nr. 4651/2008 
 M. Of. nr. 601/12 aug. 2008 - modifică O. nr. 4382/2008 
 
 O. nr. 4898/2008 
 M. Of. nr. 596/11 aug. 2008 - modifică O. nr. 4839/2004 
 
 O. nr. 5082/2008 
 M. Of. nr. 643/9 sep. 2008 - modifică O. nr. 4.276/2008 
 
 O. nr. 5116/2008 
 M. Of. nr. 643/9 sep. 2008 - modifică O. nr. 3152/2008 
 
 O. nr. 5899/2008 
 M. Of. nr. 795/27 nov. 2008 - modifică O. nr. 5101/2005 
 
 O. nr. 6200/2008 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2009 - modifică O. nr. 4923/2005 
 
 O. nr. 6219/2008 
 M. Of. nr. 898/31 dec. 2008 - modifică O. nr. 5656/2004 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 11/2008 
 M. Of. nr. 893/30 dec. 2008 - modifică O. nr. 2847/2008 
 - modifică O. nr. 2848/2008 
 - modifică O. nr. 2846/2008 
 
  MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

 O. nr. 429/2008 
 M. Of. nr. 334/30 apr. 2008 - modifică O. nr. 90/2003 
 
 O. nr. 440/2008 
 M. Of. nr. 277/9 apr. 2008 - modifică O. nr. 262/2007 
 
 O. nr. 470/2008 
 M. Of. nr. 366/13 mai 2008 - modifică O. nr. 319/2002 
 
 O. nr. 511/2008 
 M. Of. nr. 514/8 iul. 2008 - modifică O. nr. 1244/2006 
 
 O. nr. 519/2008 
 M. Of. nr. 521/10 iul. 2008 - modifică O. nr. 1134/2006 
 
 O. nr. 533/2008 
 M. Of. nr. 521/10 iul. 2008 - modifică O. nr. 130/2004 
 
 O. nr. 561/2008 
 M. Of. nr. 652/15 sep. 2008 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 572/2008 
 M. Of. nr. 592/7 aug. 2008 - modifică O. nr. 504/2008 
 
 O. nr. 663/2008 
 M. Of. nr. 822/8 dec. 2008 - modifică O. nr. 210/2007 
 
 O. nr. 672/2008 
 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008 - modifică O. nr. 485/2008 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI   
 O. nr. 1320/C/2008 
 M. Of. nr. 392/23 mai 2008 - modifică O. nr. 1692/C/2006 
 
 O. nr. 2530/C/2008 
 M. Of. nr. 752/7 nov. 2008 - modifică O. nr. 1008/C/2006 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 

 O. nr. 296/2008 
 M. Of. nr. 268/4 apr. 2008 - modifică O. nr. 85/2007 
 
 O. nr. 636/2008 
 M. Of. nr. 425/6 iun. 2008 - completează O. nr. 1274/2005 
 
 O. nr. 864/2008 
 M. Of. nr. 562/25 iul. 2008 - modifică O. nr. 535/2008 
 
 O. nr. 1607/2008 
 M. Of. nr. 864/22 dec. 2008 - modifică O. nr. 578/2006 
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  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 

 O. nr. 193/2008 
 M. Of. nr. 377/19 mai 2008 - modifică O. nr. 100/2008 
 
 O. nr. 1027/2008 
 M. Of. nr. 816/5 dec. 2008 - modifică O. nr. 407/2004 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 O. nr. 124/205/2008 
 M. Of. nr. 158/29 feb. 2008 - modifică O. nr. 762/1992/2007 
 
  MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE 

 O. nr. 928/2008 
 M. Of. nr. 566/28 iul. 2008 - modifică O. nr. 791/2008 
 - modifică O. nr. 792/2008 
 - modifică O. nr. 790/2008 
 - modifică O. nr. 793/2008 
 
 O. nr. 1147/2008 
 M. Of. nr. 663/23 sep. 2008 - modifică O. nr. 724/2008 
 
 O. nr. 1347/2008 
 M. Of. nr. 699/14 oct. 2008 - modifică O. nr. 722/2008 
 - modifică O. nr. 724/2008 
 - modifică O. nr. 725/2008 
 - modifică O. nr. 791/2008 
 - modifică O. nr. 790/2008 
 - modifică O. nr. 793/2008 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

 O. nr. 17/2008 
 M. Of. nr. 37/17 ian. 2008 - modifică O. nr. 1228/2006 
 
 O. nr. 37/2008 
 M. Of. nr. 62/28 ian. 2008 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 143/2008 
 M. Of. nr. 135/21 feb. 2008 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 203/2008 
 M. Of. nr. 166/4 mar. 2008 - completează O. nr. 320/2007 
 
 O. nr. 264/2008 
 M. Of. nr. 176/7 mar. 2008 - modifică O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 316/2008 
 M. Of. nr. 214/20 mar. 2008 - modifică O. nr. 1193/2007 
 
 O. nr. 341/2008 
 M. Of. nr. 225/24 mar. 2008 - modifică O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 343/2008 
 M. Of. nr. 241/28 mar. 2008 - modifică O. nr. 1501/2006 
 
 O. nr. 555/2008 
 M. Of. nr. 256/1 apr. 2008 - modifică O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 570/2008 
 M. Of. nr. 258/2 apr. 2008 - modifică O. nr. 1301/2007 
 
 O. nr. 571/2008 
 M. Of. nr. 257/1 apr. 2008 - modifică O. nr. 569/2007 
 
 O. nr. 742/2008 
 M. Of. nr. 299/16 apr. 2008 - modifică O. nr. 569/2007 
 
 O. nr. 1016/2008 
 M. Of. nr. 394/26 mai 2008 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 1130/2008 
 M. Of. nr. 466/23 iun. 2008 - modifică O. nr. 569/2007 
 
 O. nr. 1172/2008 
 M. Of. nr. 480/30 iun. 2008 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 1225/2008 
 M. Of. nr. 514/8 iul. 2008 - modifică O. nr. 722/2006 
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 O. nr. 1278/2008 
 M. Of. nr. 527/14 iul. 2008 - modifică O. nr. 284/2007 
 
 O. nr. 1489/2008 
 M. Of. nr. 628/29 aug. 2008 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 1523/2008 
 M. Of. nr. 650/12 sep. 2008 - modifică O. nr. 1706/2007 
 
 O. nr. 1629/2008 
 M. Of. nr. 673/30 sep. 2008 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 1758/2008 
 M. Of. nr. 718/22 oct. 2008 - modifică O. nr. 1574/2008 
 
 O. nr. 1805/2008 
 M. Of. nr. 737/30 oct. 2008 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 1817/2008 
 M. Of. nr. 745/4 nov. 2008 - modifică O. nr. 1289/2008 
 
 O. nr. 1818/2008 
 M. Of. nr. 754/7 nov. 2008 - modifică O. nr. 917/2008 
 
 O. nr. 1844/2008 
 M. Of. nr. 778/20 nov. 2008 - modifică O. nr. 1297/2008 
 
 O. nr. 2123/2008 
 M. Of. nr. 880/24 dec. 2008 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 2124/2008 
 M. Of. nr. 880/24 dec. 2008 - modifică O. nr. 1803/2008 
 
 O. nr. 2125/2008 
 M. Of. nr. 880/24 dec. 2008 - modifică O. nr. 1803/2008 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 87/7/105/2008 
 M. Of. nr. 157/29 feb. 2008 - modifică O. nr. 438/295/2002 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 1744/99/711/2008 
 M. Of. nr. 852/18 dec. 2008 - modifică O. nr. 438/295/2002 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 1217/426/2008 
 M. Of. nr. 493/2 iul. 2008 - modifică O. nr. 832/302/2008 
 
 O. nr. 1392/85/2008 
 M. Of. nr. 602/12 aug. 2008 - modifică O. nr. 994/354/2007 
 
 O. nr. 1603/680/2008 
 M. Of. nr. 673/30 sep. 2008 - modifică O. nr. 994/354/2007 
 
 O. nr. 1604/577/2008 
 M. Of. nr. 712/20 oct. 2008 - modifică O. nr. 832/302/2008 
 
 O. nr. 2103/889/2008 
 M. Of. nr. 881/24 dec. 2008 - modifică O. nr. 1418/534/2006 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 1132/4470/407/2008 
 M. Of. nr. 503/3 iul. 2008 - modifică O. nr. 841/4844/309/2006 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 603/2008 
 M. Of. nr. 370/15 mai 2008 - modifică O. nr. 2156/2005 
 
 O. nr. 811/2008 
 M. Of. nr. 492/1 iul. 2008 - modifică O. nr. 2190/2005 
 
 O. nr. 861/2008 
 M. Of. nr. 543/18 iul. 2008 - modifică O. nr. 2156/2005 
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 O. nr. 982/2008 
 M. Of. nr. 602/12 aug. 2008 - modifică O. nr. 831/2008 
 
 O. nr. 1002/2008 
 M. Of. nr. 608/15 aug. 2008 - modifică O. nr. 2133/2005 
 
 O. nr. 1010/2008 
 M. Of. nr. 607/15 aug. 2008 - modifică O. nr. 655/2007 
 
 O. nr. 1280/2008 
 M. Of. nr. 716/22 oct. 2008 - modifică O. nr. 207/2003 
 
 O. nr. 1463/2008 
 M. Of. nr. 826/9 dec. 2008 - modifică O. nr. 2156/2005 
 
 O. nr. 1465/2008 
 M. Of. nr. 831/10 dec. 2008 - modifică O. nr. 2262/2005 
 
 O. nr. 1548/2008 
 M. Of. nr. 32/16 ian. 2009 - modifică O. nr. 42/2006 
 - modifică O. nr. 794/2007 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 61/370/2008 
 M. Of. nr. 129/19 feb. 2008 - modifică O. nr. 266/312/2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 1053/2633/2008  (M. Of. nr. 660/19 sep. 2008) 

 
 O. nr. 1053/2633/2008 
 M. Of. nr. 660/19 sep. 2008 - completează O. nr. 61/370/2008 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 94/2008 
 M. Of. nr. 368/14 mai 2008 - modifică Decizia nr. 31/2006 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 148/2008 
 M. Of. nr. 577/31 iul. 2008 - modifică Decizia nr. 145/2008 
 
 Decizia nr. 246/2008 
 M. Of. nr. 842/15 dec. 2008 - modifică Decizia nr. 139/2007 
 
 

 2009 
 
  AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Decizia nr. 231/2009 
 M. Of. nr. 683/12 oct. 2009 - modifică Decizia nr. 60/2009 
 
 Decizia nr. 232/2009 
 M. Of. nr. 683/12 oct. 2009 - modifică Decizia nr. 145/2009 
 
 Decizia nr. 233/2009 
 M. Of. nr. 683/12 oct. 2009 - modifică Decizia nr. 62/2009 
 
 Decizia nr. 234/2009 
 M. Of. nr. 683/12 oct. 2009 - modifică Decizia nr. 61/2009 
 
 Decizia nr. 249/2009 
 M. Of. nr. 730/28 oct. 2009 - modifică Decizia nr. 61/2009 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI   
 Decizia nr. 145/2009 
 M. Of. nr. 58/30 ian. 2009 - modifică Decizia nr. 1228/2008 
 
 Decizia nr. 2246/2009 
 M. Of. nr. 667/6 oct. 2009 - modifică Decizia nr. 1228/2008 
 
 O. nr. 52/2009 
 M. Of. nr. 256/17 apr. 2009 - modifică O. nr. 70/2008 
 - modifică O. nr. 71/2008 
 - modifică O. nr. 102/2008 
 Modificări: 
 
 - O. nr. 82/2009  (M. Of. nr. 691/14 oct. 2009) 

- O. nr. 64/2009  (M. Of. nr. 431/24 iun. 2009) 

 
 O. nr. 64/2009 



 
 M. Of. nr. 431/24 iun. 2009 - modifică O. nr. 52/2009 
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 O. nr. 82/2009 
 M. Of. nr. 691/14 oct. 2009 - modifică O. nr. 52/2009 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 
 O. nr. 84/439/2009 
 M. Of. nr. 773/12 nov. 2009 - modifică O. nr. 21/514/2006 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 132/2009 
 M. Of. nr. 288/4 mai 2009 - modifică O. nr. 259/2004 
 - modifică H.G. nr. 745/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 379/2009 
 M. Of. nr. 378/4 iun. 2009 - modifică Decizia nr. 321/2008 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 631/2009 
 M. Of. nr. 886/17 dec. 2009 - modifică O. nr. 165/2007 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 O. nr. 342/24.697/2009 
 M. Of. nr. 318/13 mai 2009 - modifică O. nr. 296/29767/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 8/2009 
 M. Of. nr. 95/17 feb. 2009 - modifică O. nr. 199/2006 
 
 O. nr. 13/2009 
 M. Of. nr. 178/23 mar. 2009 - modifică O. nr. 111/2008 
 
 O. nr. 35/2009 
 M. Of. nr. 420/19 iun. 2009 - modifică O. nr. 45/2005 
 - modifică O. nr. 62/2007 
 - modifică O. nr. 111/2008 
 
 O. nr. 56/2009 
 M. Of. nr. 611/8 sep. 2009 - completează O. nr. 111/2008 
 
 O. nr. 57/2009 
 M. Of. nr. 611/8 sep. 2009 - modifică O. nr. 187/2007 
 Abrogare 
 - O. nr. 53/2021  (M. Of. nr. 360/8 apr. 2021) - odată cu O. nr. 187/2007, la data de 28 ianuarie 2022 

 
 O. nr. 58/2009 
 M. Of. nr. 617/14 sep. 2009 - modifică O. nr. 109/2005 
 
 O. nr. 72/2009 
 M. Of. nr. 925/30 dec. 2009 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 O. nr. 73/2009 
 M. Of. nr. 925/30 dec. 2009 - modifică O. nr. 64/2007 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 187/2009 
 M. Of. nr. 546/6 aug. 2009 - modifică O. nr. 301/2005 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 169/2009 
 M. Of. nr. 670/7 oct. 2009 - modifică H. nr. 385/2008 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 100/2009 
 M. Of. nr. 781/16 nov. 2009 - modifică O. nr. 47/2009 
 
 
 GUVERN 
  DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE 

 O. nr. 35/2009 
 M. Of. nr. 148/10 mar. 2009 - modifică O. nr. 120/2007 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
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 O. nr. 15/2009 
 M. Of. nr. 194/27 mar. 2009 - modifică O. nr. 400/2008 
 
 O. nr. 26/2009 
 M. Of. nr. 222/6 apr. 2009 - modifică O. nr. 261/2007 
 - modifică O. nr. 262/2007 
 
 O. nr. 68/2009 
 M. Of. nr. 290/4 mai 2009 - modifică O. nr. 1346/2006 
 
 O. nr. 112/2009 
 M. Of. nr. 484/13 iul. 2009 - modifică O. nr. 188/2002 
 
 O. nr. 114/2009 
 M. Of. nr. 463/6 iul. 2009 - modifică O. nr. 547/2008 
 
 O. nr. 116/2009 
 M. Of. nr. 447/30 iun. 2009 - modifică O. nr. 269/2007 
 
 O. nr. 121/2009 
 M. Of. nr. 454/1 iul. 2009 - completează O. nr. 485/2008 
 
 O. nr. 146/2009 
 M. Of. nr. 500/20 iul. 2009 - modifică O. nr. 389/2004 
 
 O. nr. 162/2009 
 M. Of. nr. 564/13 aug. 2009 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 204/2009 
 M. Of. nr. 805/25 nov. 2009 - modifică O. nr. 636/2008 
 
 O. nr. 298/2009 
 M. Of. nr. 858/9 dec. 2009 - modifică O. nr. 269/2009 
 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR 

 O. nr. 125/2009 
 M. Of. nr. 251/15 apr. 2009 - modifică O. nr. 324/2006 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 17/2009 
 M. Of. nr. 66/4 feb. 2009 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 26/2009 
 M. Of. nr. 71/6 feb. 2009 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 29/2009 
 M. Of. nr. 74/9 feb. 2009 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 180/2009 
 M. Of. nr. 182/24 mar. 2009 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 183/2009 
 M. Of. nr. 193/27 mar. 2009 - modifică O. nr. 882/2004 
 
 O. nr. 204/2009 
 M. Of. nr. 243/13 apr. 2009 - modifică O. nr. 102/2009 
 
 O. nr. 240/2009 
 M. Of. nr. 341/21 mai 2009 - modifică O. nr. 332/2008 
 
 O. nr. 269/2009 
 M. Of. nr. 307/11 mai 2009 - modifică O. nr. 247/2008 
 
 O. nr. 323/2009 
 M. Of. nr. 348/25 mai 2009 - modifică O. nr. 762/2008 
 
 O. nr. 340/2009 
 M. Of. nr. 371/2 iun. 2009 - modifică O. nr. 40/2009 
 
 O. nr. 391/2009 
 M. Of. nr. 431/24 iun. 2009 - modifică O. nr. 762/2007 
 
 O. nr. 434/2009 
 M. Of. nr. 465/6 iul. 2009 - modifică O. nr. 236/2008 
 
 O. nr. 440/2009 
 M. Of. nr. 467/7 iul. 2009 - modifică O. nr. 623/2002 



 

 3763

 
 O. nr. 465/2009 
 M. Of. nr. 507/23 iul. 2009 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 475/2009 
 M. Of. nr. 509/24 iul. 2009 - modifică O. nr. 102/2009 
 
 O. nr. 511/2009 
 M. Of. nr. 548/6 aug. 2009 - modifică O. nr. 40/2009 
 
 O. nr. 515/2009 
 M. Of. nr. 546/6 aug. 2009 - modifică O. nr. 218/2009 
 
 O. nr. 524/2009 
 M. Of. nr. 591/26 aug. 2009 - modifică O. nr. 567/2008 
 
 O. nr. 532/2009 
 M. Of. nr. 584/21 aug. 2009 - modifică O. nr. 102/2009 
 
 O. nr. 622/2009 
 M. Of. nr. 679/9 oct. 2009 - modifică O. nr. 567/2008 
 
 O. nr. 624/2009 
 M. Of. nr. 682/12 oct. 2009 - modifică O. nr. 850/2006 
 
 O. nr. 638/2009 
 M. Of. nr. 707/21 oct. 2009 - modifică O. nr. 581/2008 
 
 O. nr. 640/2009 
 M. Of. nr. 720/26 oct. 2009 - modifică O. nr. 732/2005 
 
 O. nr. 642/2009 
 M. Of. nr. 721/26 oct. 2009 - modifică O. nr. 692/2004 
 
 O. nr. 644/2009 
 M. Of. nr. 747/3 nov. 2009 - modifică O. nr. 804/2005 
 
 O. nr. 648/2009 
 M. Of. nr. 754/5 nov. 2009 - modifică O. nr. 498/2008 
 
 O. nr. 698/2009 
 M. Of. nr. 797/23 nov. 2009 - modifică O. nr. 454/2006 
 
 O. nr. 733/2009 
 M. Of. nr. 886/17 dec. 2009 - modifică O. nr. 1348/2005 
 - modifică O. nr. 1349/2005 
 
 O. nr. 764/2009 
 M. Of. nr. 892/21 dec. 2009 - modifică O. nr. 762/2007 
 
 O. nr. 767/2009 
 M. Of. nr. 908/23 dec. 2009 - modifică O. nr. 13/2006 
 - modifică O. nr. 20/2006 
 - modifică O. nr. 464/2006 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 541/210/2009 
 M. Of. nr. 640/29 sep. 2009 - modifică O. nr. 226/235/2003 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 104/508/2009 
 M. Of. nr. 201/30 mar. 2009 - modifică O. nr. 1272/26503/2005 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.124/2009 
 M. Of. nr. 875/15 dec. 2009 - modifică O. nr. M.102/2009 
 
 O. nr. M.21/2009 
 M. Of. nr. 148/10 mar. 2009 - modifică O. nr. M.31/2008 
 
 O. nr. M.90/2009 
 M. Of. nr. 611/8 sep. 2009 - modifică O. nr. M.127/2008 
 
 O. nr. M.92/2009 
 M. Of. nr. 611/8 sep. 2009 - modifică O. nr. M.5/2008 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
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 O. nr. 134/2009 
 M. Of. nr. 205/31 mar. 2009 - modifică O. nr. 220/2006 
 
 O. nr. 268/2009 
 M. Of. nr. 245/13 apr. 2009 - modifică O. nr. 220/2006 
 
  MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

 O. nr. 2048/2009 
 M. Of. nr. 117/25 feb. 2009 - modifică O. nr. 2260/2008 
 
 O. nr. 2115/2009 
 M. Of. nr. 249/14 apr. 2009 - modifică O. nr. 2029/2009 
 
 O. nr. 2128/2009 
 M. Of. nr. 244/13 apr. 2009 - modifică O. nr. 2335/2006 
 
 O. nr. 2259/2009 
 M. Of. nr. 441/26 iun. 2009 - modifică O. nr. 2379/2006 
 
 O. nr. 2461/2009 
 M. Of. nr. 833/3 dec. 2009 - modifică O. nr. 2379/2006 
 
 O. nr. 2480/2009 
 M. Of. nr. 834/3 dec. 2009 - modifică O. nr. 2260/2008 
 
 O. nr. 2520/2009 
 M. Of. nr. 923/30 dec. 2009 - modifică O. nr. 2335/2006 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 297/2009 
 M. Of. nr. 322/14 mai 2009 - modifică O. nr. 1525/2008 
 
 O. nr. 597/2009 
 M. Of. nr. 568/14 aug. 2009 - modifică O. nr. 195/2009 
 
 O. nr. 709/2009 
 M. Of. nr. 658/3 oct. 2009 - modifică O. nr. 155/2008 
 
 O. nr. 750/2009 
 M. Of. nr. 662/5 oct. 2009 - modifică O. nr. 261/2008 
 
 O. nr. 1071/2009 
 M. Of. nr. 41/19 ian. 2010 - modifică O. nr. 157/2007 
 
 O. nr. 1083/2009 
 M. Of. nr. 8/6 ian. 2010 - modifică O. nr. 550/2003 
 - modifică O. nr. 777/2003 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 140/27/2009 
 M. Of. nr. 245/13 apr. 2009 - modifică O. nr. 166/216/2007 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 40/323/2009 
 M. Of. nr. 119/26 feb. 2009 - modifică O. nr. 144/580/2008 
 
 O. nr. 60/406/2009 
 M. Of. nr. 155/12 mar. 2009 - modifică O. nr. 665/2604/2008 
 
 O. nr. 441/2305/2009 
 M. Of. nr. 500/20 iul. 2009 - modifică O. nr. 1147/2007/620/2008 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 918/2009 
 M. Of. nr. 337/20 mai 2009 - modifică O. nr. 128/2004 
 
 O. nr. 957/2009 
 M. Of. nr. 559/11 aug. 2009 - modifică O. nr. 450/2009 
 
 O. nr. 1019/2009 
 M. Of. nr. 470/8 iul. 2009 - modifică O. nr. 479/2008 
 
 O. nr. 1189/2009 
 M. Of. nr. 470/8 iul. 2009 - modifică O. nr. 1293/2008 
 
 O. nr. 1190/2009 
 M. Of. nr. 470/8 iul. 2009 - modifică O. nr. 3388/2008 
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 O. nr. 1191/2009 
 M. Of. nr. 470/8 iul. 2009 - modifică O. nr. 1862/2008 
 
 O. nr. 1192/2009 
 M. Of. nr. 470/8 iul. 2009 - modifică O. nr. 480/2008 
 
 O. nr. 1193/2009 
 M. Of. nr. 470/8 iul. 2009 - modifică O. nr. 2229/2008 
 
 O. nr. 1194/2009 
 M. Of. nr. 470/8 iul. 2009 - modifică O. nr. 477/2008 
 
 O. nr. 1800/2009 
 M. Of. nr. 694/15 oct. 2009 - modifică O. nr. 2287/2008 
 
 O. nr. 1825/2009 
 M. Of. nr. 707/21 oct. 2009 - modifică O. nr. 1652/2007 
 
 O. nr. 1918/2009 
 M. Of. nr. 750/4 nov. 2009 - modifică O. nr. 175/2005 
 
 O. nr. 1969/2009 
 M. Of. nr. 791/19 nov. 2009 - modifică O. nr. 1768/2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 213/28 mar. 2011) 

 
 O. nr. 2031/2009 
 M. Of. nr. 797/23 nov. 2009 - modifică O. nr. 1652/2007 
 
 O. nr. 2035/2009 
 M. Of. nr. 799/24 nov. 2009 - modifică O. nr. 468/2005 
 
 O. nr. 2036/2009 
 M. Of. nr. 799/24 nov. 2009 - modifică O. nr. 488/2006 
 
 O. nr. 2060/2009 
 M. Of. nr. 851/8 dec. 2009 - modifică O. nr. 2287/2008 
 
 O. nr. 2120/2009 
 M. Of. nr. 865/11 dec. 2009 - modifică H.G. nr. 75/2008 
 
 O. nr. 2240/2009 
 M. Of. nr. 920/29 dec. 2009 - modifică O. nr. 2286/2008 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 580/10663/59/2009 
 M. Of. nr. 214/2 apr. 2009 - modifică O. nr. 102136/530/97/2006 
 
 O. nr. 2210/96/278/2009 
 M. Of. nr. 7/6 ian. 2010 - modifică O. nr. 102136/530/97/2006 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE 
 O. nr. 958/469/1531/2009 
 M. Of. nr. 510/24 iul. 2009 - modifică O. nr. 732/2005/2/72/2006 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 1460/3305/2009 
 M. Of. nr. 871/14 dec. 2009 - modifică O. nr. 1341/2008 
 
 O. nr. 1461/3306/2009 
 M. Of. nr. 871/14 dec. 2009 - modifică O. nr. 2508/2007 
 
 O. nr. 1704/2920/2009 
 M. Of. nr. 768/11 nov. 2009 - modifică O. nr. 184/2008 
 
 O. nr. 2069/3304/2009 
 M. Of. nr. 871/14 dec. 2009 - modifică O. nr. 3345/2008 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 33/2009 
 M. Of. nr. 154/12 mar. 2009 - modifică O. nr. 8/2009 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
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 O. nr. 3500/2009 
 M. Of. nr. 235/9 apr. 2009 - modifică O. nr. 5649/2006 
 
 O. nr. 3501/2009 
 M. Of. nr. 235/9 apr. 2009 - modifică O. nr. 5631/2006 
 
 O. nr. 3547/2009 
 M. Of. nr. 244/13 apr. 2009 - completează O. nr. 5656/2006 
 
 O. nr. 3548/2009 
 M. Of. nr. 251/15 apr. 2009 - modifică O. nr. 3218/2008 
 - modifică O. nr. 5417/2008 
 - modifică O. nr. 5543/2008 
 
 O. nr. 3549/2009 
 M. Of. nr. 244/13 apr. 2009 - completează O. nr. 5647/2006 
 
 O. nr. 3607/2009 
 M. Of. nr. 269/24 apr. 2009 - modifică O. nr. 5742/2008 
 - modifică O. nr. 5743/2008 
 - modifică O. nr. 5741/2008 
 
 O. nr. 3819/2009 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009 - completează O. nr. 5641/2006 
 
 O. nr. 3825/2009 
 M. Of. nr. 336/20 mai 2009 - completează O. nr. 5653/2006 
 
 O. nr. 3837/2009 
 M. Of. nr. 338/21 mai 2009 - completează O. nr. 5650/2006 
 
 O. nr. 3838/2009 
 M. Of. nr. 338/21 mai 2009 - modifică O. nr. 5423/2008 
 
 O. nr. 4042/2009 
 M. Of. nr. 328/18 mai 2009 - modifică O. nr. 5743/2008 
 
 O. nr. 4043/2009 
 M. Of. nr. 328/18 mai 2009 - modifică O. nr. 5741/2008 
 
 O. nr. 4105/2009 
 M. Of. nr. 349/26 mai 2009 - completează O. nr. 5655/2006 
 
 O. nr. 4394/2009 
 M. Of. nr. 487/14 iul. 2009 - completează O. nr. 5390/2008 
 
 O. nr. 4650/2009 
 M. Of. nr. 557/11 aug. 2009 - completează O. nr. 356/2007 
 
 O. nr. 4748/2009 
 M. Of. nr. 604/1 sep. 2009 - modifică O. nr. 4112/2009 
 
 O. nr. 4749/2009 
 M. Of. nr. 604/1 sep. 2009 - modifică O. nr. 4113/2009 
 
 O. nr. 4750/2009 
 M. Of. nr. 604/1 sep. 2009 - modifică O. nr. 3574/2009 
 
 O. nr. 4751/2009 
 M. Of. nr. 605/2 sep. 2009 - modifică O. nr. 4123/2009 
 
 O. nr. 5092/2009 
 M. Of. nr. 633/24 sep. 2009 - modifică O. nr. 4839/2004 
 
 O. nr. 5121/2009 
 M. Of. nr. 625/18 sep. 2009 - modifică O. nr. 4124/2009 
 
 O. nr. 5614/2009 
 M. Of. nr. 699/19 oct. 2009 - modifică O. nr. 4495/2009 
 
 O. nr. 5919/2009 
 M. Of. nr. 924/30 dec. 2009 - modifică O. nr. 4854/2008 
 
 O. nr. 5920/2009 
 M. Of. nr. 924/30 dec. 2009 - modifică O. nr. 4128/2009 
 
 
 O. nr. 5922/2009 
 M. Of. nr. 924/30 dec. 2009 - modifică O. nr. 3562/2009 
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  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 18/2009 
 M. Of. nr. 28/14 ian. 2009 - modifică O. nr. 3756/2008 
 
 O. nr. 96/2009 
 M. Of. nr. 38/21 ian. 2009 - modifică O. nr. 3756/2008 
 
 O. nr. 405/2009 
 M. Of. nr. 152/11 mar. 2009 - completează O. nr. 1603/2008 
 
 O. nr. 469/2009 
 M. Of. nr. 181/24 mar. 2009 - modifică O. nr. 911/2007 
 
 (M. Of. nr. 251/15 apr. 2009) 

Rectificare: 

 
 O. nr. 487/2009 
 M. Of. nr. 185/25 mar. 2009 - modifică O. nr. 2006/2008 
 - modifică O. nr. 2007/2008 
 
 O. nr. 528/2009 
 M. Of. nr. 188/26 mar. 2009 - modifică O. nr. 1235/2003 
 
 O. nr. 529/2009 
 M. Of. nr. 221/6 apr. 2009 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 541/2009 
 M. Of. nr. 201/30 mar. 2009 - completează O. nr. 1235/2003 
 
 O. nr. 547/2009 
 M. Of. nr. 216/3 apr. 2009 - modifică O. nr. 1792/2002 
 
 O. nr. 548/2009 
 M. Of. nr. 208/1 apr. 2009 - modifică O. nr. 3713/2008 
 
 O. nr. 673/2009 
 M. Of. nr. 355/27 mai 2009 - modifică O. nr. 752/2006 
 
 O. nr. 847/2009 
 M. Of. nr. 298/7 mai 2009 - modifică O. nr. 858/2008 
 
 O. nr. 2169/2009 
 M. Of. nr. 513/27 iul. 2009 - modifică O. nr. 1917/2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 479/2012  (M. Of. nr. 254/17 apr. 2012) 

 
 O. nr. 2312/2009 
 M. Of. nr. 492/15 iul. 2009 - modifică O. nr. 2185/2009 
 
 O. nr. 2322/2009 
 M. Of. nr. 517/28 iul. 2009 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 2408/2009 
 M. Of. nr. 543/5 aug. 2009 - modifică O. nr. 1235/2003 
 
 O. nr. 2492/2009 
 M. Of. nr. 581/20 aug. 2009 - modifică O. nr. 1059/2008 
 
 O. nr. 2503/2009 
 M. Of. nr. 581/20 aug. 2009 - modifică O. nr. 505/2009 
 
 O. nr. 2624/2009 
 M. Of. nr. 647/1 oct. 2009 - modifică O. nr. 2116/2007 
 
 O. nr. 2905/2009 
 M. Of. nr. 708/21 oct. 2009 - modifică O. nr. 490/2006 
 
 O. nr. 3215/2009 
 M. Of. nr. 813/27 nov. 2009 - modifică O. nr. 2116/2007 
 
 O. nr. 3420/2009 
 M. Of. nr. 906/23 dec. 2009 - modifică O. nr. 2216/2006 
 - modifică O. nr. 2226/2006 
 - modifică O. nr. 500/2007 
 - modifică O. nr. 2067/2007 
 
 O. nr. 3421/2009 
 M. Of. nr. 914/28 dec. 2009 - modifică O. nr. 2235/2006 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
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 O. nr. 2390/1019/2009 
 M. Of. nr. 526/30 iul. 2009 - modifică O. nr. 2225/994/2009 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 788/2009 
 M. Of. nr. 281/29 apr. 2009 - modifică O. nr. 552/2008 
 
 O. nr. 1166/2009 
 M. Of. nr. 370/2 iun. 2009 - modifică O. nr. 1746/2008 
 
 O. nr. 1206/2009 
 M. Of. nr. 398/11 iun. 2009 - modifică O. nr. 1339/2008 
 
 O. nr. 1290/2009 
 M. Of. nr. 458/2 iul. 2009 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 O. nr. 1607/2009 
 M. Of. nr. 757/5 nov. 2009 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 
 MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
  AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Decizia nr. 239/2009 
 M. Of. nr. 700/19 oct. 2009 - modifică Decizia nr. 58/2009 
 
 Decizia nr. 240/2009 
 M. Of. nr. 700/19 oct. 2009 - modifică Decizia nr. 63/2009 
 
 Decizia nr. 247/2009 
 M. Of. nr. 730/28 oct. 2009 - modifică Decizia nr. 62/2009 
 
 Decizia nr. 248/2009 
 M. Of. nr. 730/28 oct. 2009 - modifică Decizia nr. 60/2009 
 
 Decizia nr. 278/2009 
 M. Of. nr. 916/28 dec. 2009 - modifică Decizia nr. 145/2009 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI 

 O. nr. 257/C/2009 
 M. Of. nr. 65/3 feb. 2009 - modifică O. nr. 2854/C/2004 
 
 O. nr. 1884/C/2009 
 M. Of. nr. 614/10 sep. 2009 - modifică O. nr. 2854/C/2004 
 
 O. nr. 3387/C/2009 
 M. Of. nr. 891/18 dec. 2009 - modifică O. nr. 927/C/2006 
 
  MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 488/2009 
 M. Of. nr. 286/30 apr. 2009 - modifică O. nr. 89/2009 
 
 O. nr. 847/2009 
 M. Of. nr. 485/14 iul. 2009 - modifică O. nr. 105/2003 
 
 Ordin nr. 890/2009 
 M. Of. nr. 505/22 iul. 2009 - modifică O. nr. 1201/2006 
 - modifică O. nr. 255/2007 
 - modifică O. nr. 1108/2007 
 - modifică O. nr. 1474/2007 
 - modifică O. nr. 410/2008 
 
 O. nr. 948/2009 
 M. Of. nr. 483/13 iul. 2009 - modifică O. nr. 89/2009 
 
 O. nr. 954/2009 
 M. Of. nr. 486/14 iul. 2009 - modifică O. nr. 610/2009 
 
 O. nr. 1028/2009 
 M. Of. nr. 578/19 aug. 2009 - modifică O. nr. 798/2005 
 
 O. nr. 1648/2009 
 M. Of. nr. 843/7 dec. 2009 - modifică O. nr. 578/2006 
 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 891/443/777/2009 

 



 
 M. Of. nr. 484/13 iul. 2009 - modifică O. nr. 6/22/2004 
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 - modifică O. nr. 134/197/412/2006 
 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 1182/2643/2009 
 M. Of. nr. 648/1 oct. 2009 - modifică O. nr. 1415/3399/2008 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 1775/2009 
 M. Of. nr. 925/30 dec. 2009 - modifică O. nr. 610/2009 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 157/2009 
 M. Of. nr. 98/18 feb. 2009 - modifică O. nr. 997/2008 
 
 O. nr. 307/2009 
 M. Of. nr. 266/23 apr. 2009 - modifică O. nr. 82/2008 
 
 O. nr. 1555/2009 
 M. Of. nr. 638/28 sep. 2009 - modifică O. nr. 133/2005 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
 O. nr. 1430/184/5392/2009 
 M. Of. nr. 707/21 oct. 2009 - modifică O. nr. 742/303/2720/2007 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
 O. nr. 232/3323/2009 
 M. Of. nr. 159/16 mar. 2009 - modifică O. nr. 35/3112/2004 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 213/363/2009 
 M. Of. nr. 257/17 apr. 2009 - modifică O. nr. 450/825/2006 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 74/2009 
 M. Of. nr. 62/2 feb. 2009 - modifică O. nr. 1803/2008 
 
 O. nr. 79/2009 
 M. Of. nr. 62/2 feb. 2009 - modifică O. nr. 884/2007 
 
 O. nr. 292/2009 
 M. Of. nr. 180/23 mar. 2009 - modifică O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 299/2009 
 M. Of. nr. 159/16 mar. 2009 - modifică O. nr. 171/2009 
 
 O. nr. 310/2009 
 M. Of. nr. 180/23 mar. 2009 - modifică O. nr. 1706/2007 
 
 O. nr. 403/2009 
 M. Of. nr. 315/12 mai 2009 - modifică O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 463/2009 
 M. Of. nr. 252/15 apr. 2009 - modifică O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 465/2009 
 M. Of. nr. 261/22 apr. 2009 - modifică O. nr. 608/2005 
 - modifică O. nr. 792/2006 
 - modifică O. nr. 92/2007 
 
 O. nr. 556/2009 
 M. Of. nr. 298/7 mai 2009 - modifică O. nr. 870/2004 
 
 O. nr. 692/2009 
 M. Of. nr. 403/15 iun. 2009 - completează O. nr. 385/2009 
 
 O. nr. 792/2009 
 M. Of. nr. 451/30 iun. 2009 - completează O. nr. 385/2009 
 
 O. nr. 953/2009 
 M. Of. nr. 538/3 aug. 2009 - modifică O. nr. 1509/2008 
 
 O. nr. 1167/2009 
 M. Of. nr. 640/29 sep. 2009 - completează O. nr. 385/2009 
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 O. nr. 1182/2009 
 M. Of. nr. 656/2 oct. 2009 - modifică O. nr. 1718/2004 
 
 O. nr. 1297/2009 
 M. Of. nr. 702/20 oct. 2009 - modifică O. nr. 320/2007 
 
 O. nr. 1352/2009 
 M. Of. nr. 742/2 nov. 2009 - modifică O. nr. 50/2004 
 
 O. nr. 1373/2009 
 M. Of. nr. 761/9 nov. 2009 - modifică O. nr. 431/2004 
 
 O. nr. 1572/2009 
 M. Of. nr. 884/17 dec. 2009 - completează O. nr. 385/2009 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 192/14/302/2009 
 M. Of. nr. 592/27 aug. 2009 - modifică O. nr. 438/295/2002 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 223/304/2009 
 M. Of. nr. 123/27 feb. 2009 - modifică O. nr. 832/302/2008 
 
 O. nr. 419/435/2009 
 M. Of. nr. 211/1 apr. 2009 - modifică O. nr. 832/302/2008 
 
 O. nr. 774/681/2009 
 M. Of. nr. 429/24 iun. 2009 - modifică O. nr. 832/302/2008 
 - modifică O. nr. 224/336/2009 
 - modifică O. nr. 417/431/2009 
 - modifică O. nr. 416/428/2009 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
 O. nr. 1398/6042/2009 
 M. Of. nr. 18/11 ian. 2010 - modifică O. nr. 1141/1386/2007 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 92/2009 
 M. Of. nr. 75/9 feb. 2009 - modifică O. nr. 954/2005 
 
 O. nr. 333/2009 
 M. Of. nr. 211/1 apr. 2009 - modifică O. nr. 2119/2005 
 
 O. nr. 394/2009 
 M. Of. nr. 233/8 apr. 2009 - modifică O. nr. 2055/2006 
 
 O. nr. 396/2009 
 M. Of. nr. 253/16 apr. 2009 - modifică O. nr. 2134/2005 
 
 O. nr. 438/2009 
 M. Of. nr. 271/27 apr. 2009 - modifică O.G. nr. 112/1999 
 - modifică O. nr. 2065/2004 
 
 O. nr. 699/2009 
 M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 - modifică O. nr. 2156/2005 
 
 O. nr. 1056/2009 
 M. Of. nr. 721/26 oct. 2009 - modifică O. nr. 1070/2006 
 
 O. nr. 1104/2009 
 M. Of. nr. 750/4 nov. 2009 - modifică O. nr. 2156/2005 
 
 O. nr. 1123/2009 
 M. Of. nr. 766/10 nov. 2009 - modifică O. nr. 655/2007 
 
 O. nr. 1268/2009 
 M. Of. nr. 9/7 ian. 2010 - modifică O. nr. 806/2007 
 
 O. nr. 1273/2009 
 M. Of. nr. 15/11 ian. 2010 - modifică O.G. nr. 112/1999 
 - modifică O. nr. 2065/2004 
 
 O. nr. 1275/2009 
 M. Of. nr. 37/18 ian. 2010 - modifică O. nr. 2132/2005 
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  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 990/2009 
 M. Of. nr. 910/24 dec. 2009 - modifică O. nr. 491/2001 
 - modifică O. nr. 292/2003 
 - modifică O. nr. 637/2004 
 - modifică O. nr. 485/2009 
 
  OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 

 O. nr. 113/2009 
 M. Of. nr. 633/24 sep. 2009 - modifică I. nr. 108/2002 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 
 M. Of. nr. 39/21 ian. 2009 - modifică Decizia nr. 67/2008 

Decizia nr. 123/2009 

 
 Decizia nr. 217/2009 
 M. Of. nr. 95/17 feb. 2009 - modifică Decizia nr. 208/2009 
 
 Decizia nr. 467/2009 
 M. Of. nr. 221/6 apr. 2009 - modifică Decizia nr. 41/2006 
 
 

 2010 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 15/2010 
 M. Of. nr. 73/1 feb. 2010 - modifică O. nr. 122/2006 
 
 O. nr. 142/2010 
 M. Of. nr. 669/30 sep. 2010 - modifică O. nr. 94/2009 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 O. nr. 13/2010 
 M. Of. nr. 264/22 apr. 2010 - modifică O. nr. 81/2009 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 12/2010 
 M. Of. nr. 264/22 apr. 2010 - modifică O. nr. 63/2009 
 
 O. nr. 15/2010 
 M. Of. nr. 288/3 mai 2010 - modifică O. nr. 46/2007 
 
 O. nr. 18/2010 
 M. Of. nr. 436/29 iun. 2010 - modifică O. nr. 76/2009 
 
 O. nr. 36/2010 
 M. Of. nr. 820/8 dec. 2010 - modifică O. nr. 3/2010 
 
 O. nr. 41/2010 
 M. Of. nr. 37/14 ian. 2011 - modifică Decizia nr. 480/2004 
 - modifică Decizia nr. 183/2005 
 - modifică O. nr. 54/2007 
 - modifică O. nr. 77/2009 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 339/2010 
 M. Of. nr. 330/19 mai 2010 - modifică Decizia nr. 144/EN/2006 
 - modifică Decizia nr. 3444/2007 
 
 Decizia nr. 861/2010 
 M. Of. nr. 802/30 nov. 2010 - modifică Decizia nr. 1023/2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 849/17 dec. 2010) 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 74/2010 
 M. Of. nr. 166/15 mar. 2010 - modifică O. nr. 307/2009 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 O. nr. 86/19749/2010 
 M. Of. nr. 264/22 apr. 2010 - modifică O. nr. 296/29767/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 7/2010 
 M. Of. nr. 119/23 feb. 2010 - modifică O. nr. 67/2005 
 - modifică O. nr. 128/2005 
 - modifică O. nr. 32/2006 
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 - modifică O. nr. 30/2006 
 - modifică O. nr. 61/2006 
 - modifică O. nr. 99/2006 
 - modifică O. nr. 135/2006 
 - modifică O. nr. 133/2006 
 - modifică O. nr. 134/2006 
 - modifică O. nr. 153/2006 
 - modifică O. nr. 144/2006 
 - modifică O. nr. 205/2006 
 - modifică O. nr. 217/2006 
 - modifică O. nr. 243/2006 
 - modifică O. nr. 290/2006 
 - modifică O. nr. 54/2007 
 
 O. nr. 8/2010 
 M. Of. nr. 116/22 feb. 2010 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 O. nr. 12/2010 
 M. Of. nr. 194/26 mar. 2010 - modifică O. nr. 17/2008 
 
 O. nr. 19/2010 
 M. Of. nr. 283/30 apr. 2010 - modifică O. nr. 79/2008 
 
 O. nr. 21/2010 
 M. Of. nr. 194/26 mar. 2010 - modifică O. nr. 111/2008 
 
 O. nr. 42/2010 
 M. Of. nr. 333/19 mai 2010 - modifică O. nr. 136/2006 
 
 O. nr. 46/2010 
 M. Of. nr. 333/19 mai 2010 - modifică O. nr. 5/2010 
 
 O. nr. 103/2010 
 M. Of. nr. 564/10 aug. 2010 - modifică O. nr. 37/2010 
 
 O. nr. 112/2010 
 M. Of. nr. 671/1 oct. 2010 - modifică O. nr. 16/2010 
 
 O. nr. 119/2010 
 M. Of. nr. 710/25 oct. 2010 - modifică O. nr. 79/2008 
 
 O. nr. 121/2010 
 M. Of. nr. 713/26 oct. 2010 - modifică O. nr. 81/2008 
 
 O. nr. 122/2010 
 M. Of. nr. 713/26 oct. 2010 - modifică O. nr. 111/2008 
 
 O. nr. 138/2010 
 M. Of. nr. 856/21 dec. 2010 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 O. nr. 139/2010 
 M. Of. nr. 856/21 dec. 2010 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 O. nr. 144/2010 
 M. Of. nr. 896/31 dec. 2010 - modifică O. nr. 92/2006 
 
 O. nr. 145/2010 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2011 - modifică O. nr. 45/2005 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 O. nr. 4/32/29/130/7403/91/2010 
 M. Of. nr. 93/10 feb. 2010 - modifică O. nr. 30/366/337/1511/577/2004 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 13/61/66/199/16261/355/2010 
 M. Of. nr. 170/16 mar. 2010 - modifică O. nr. 30/366/337/1511/577/2004 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 47/2010 
 M. Of. nr. 247/19 apr. 2010 - modifică H. nr. 116/2009 
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 H. nr. 150/2010 
 M. Of. nr. 824/9 dec. 2010 - modifică H. nr. 50/2009 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 Decizia nr. 964/2010 
 M. Of. nr. 761/15 nov. 2010 - modifică Decizia nr. 673/2008 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 30/2010 
 M. Of. nr. 91/10 feb. 2010 - modifică O. nr. 521/2008 
 
 O. nr. 47/2010 
 M. Of. nr. 131/26 feb. 2010 - modifică O. nr. 620/2005 
 
 O. nr. 114/2010 
 M. Of. nr. 344/25 mai 2010 - modifică I. nr. 664/2008 
 
 O. nr. 134/2010 
 M. Of. nr. 400/16 iun. 2010 - modifică O. nr. 317/2009 
 
 O. nr. 143/2010 
 M. Of. nr. 480/13 iul. 2010 - modifică O. nr. 599/2008 
 
 O. nr. 152/2010 
 M. Of. nr. 502/20 iul. 2010 - modifică O. nr. 236/2009 
 Abrogare 
 - O. nr. 183/2021  (M. Of. nr. 1173/10 dec. 2021) - odată cu O. nr. 236/2009, la data de 01.01.2025 

 
 O. nr. 259/2010 
 M. Of. nr. 815/7 dec. 2010 - modifică O. nr. 534/2001 
 
 O. nr. 266/2010 
 M. Of. nr. 843/16 dec. 2010 - modifică O. nr. 521/2008 
 
 O. nr. 280/2010 
 M. Of. nr. 882/29 dec. 2010 - modifică O. nr. 673/2008 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 168/2039/2010 
 M. Of. nr. 627/6 sep. 2010 - completează O. nr. 1501/2006 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 O. nr. 230/949/2010 
 M. Of. nr. 805/2 dec. 2010 - modifică O. nr. 108/368/2010 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 1952/2010 
 M. Of. nr. 840/15 dec. 2010 - modifică O. nr. 13601/2008 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 1410/2182/2010 
 M. Of. nr. 616/31 aug. 2010 - modifică L. nr. 198/2008 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 31/2010 
 M. Of. nr. 100/15 feb. 2010 - modifică O. nr. 480/2009 
 
 O. nr. 66/2010 
 M. Of. nr. 195/29 mar. 2010 - modifică O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 109/2010 
 M. Of. nr. 323/17 mai 2010 - modifică O. nr. 1366/2005 
 
 O. nr. 124/2010 
 M. Of. nr. 356/31 mai 2010 - modifică O. nr. 765/2009 
 
 O. nr. 132/2010 
 M. Of. nr. 371/4 iun. 2010 - modifică O. nr. 247/2008 
 
 O. nr. 138/2010 
 M. Of. nr. 392/14 iun. 2010 - modifică O. nr. 567/2008 
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 O. nr. 145/2010 
 M. Of. nr. 424/24 iun. 2010 - modifică O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 146/2010 
 M. Of. nr. 412/21 iun. 2010 - modifică O. nr. 126/2010 
 
 O. nr. 161/2010 
 M. Of. nr. 480/13 iul. 2010 - modifică O. nr. 259/2004 
 
 O. nr. 177/2010 
 M. Of. nr. 547/4 aug. 2010 - modifică O. nr. 126/2010 
 
 O. nr. 185/2010 
 M. Of. nr. 627/6 sep. 2010 - modifică O. nr. 445/2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 644/15 sep. 2010) 

 
 O. nr. 188/2010 
 M. Of. nr. 622/3 sep. 2010 - modifică O. nr. 1348/2005 
 - modifică O. nr. 1349/2005 
 
 O. nr. 238/2010 
 M. Of. nr. 778/22 nov. 2010 - modifică O. nr. 97/2010 
 
 O. nr. 246/2010 
 M. Of. nr. 748/9 nov. 2010 - completează O. nr. 126/2010 
 
 O. nr. 286/2010 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2011 - modifică O. nr. 762/2007 
 
 O. nr. 403/2010 
 M. Of. nr. 296/6 mai 2010 - modifică O. nr. 348/2010 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 94/1378/1071/2010 
 M. Of. nr. 628/7 sep. 2010 - modifică O. nr. 6/22/2004 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 278/1570/2010/1/2011 
 M. Of. nr. 53/21 ian. 2011 - modifică O. nr. 510/768/319/2003 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 144/1115/1041/2010 
 M. Of. nr. 585/18 aug. 2010 - modifică H.G. nr. 437/2005 
 
 O. nr. 256/1498/2171/2010 
 M. Of. nr. 882/29 dec. 2010 - modifică H.G. nr. 437/2005 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 113/2010 
 M. Of. nr. 399/16 iun. 2010 - modifică O. nr. 16/2010 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.100/2010 
 M. Of. nr. 603/26 aug. 2010 - modifică O. nr. M.99/2009 
 
 O. nr. M.102/2010 
 M. Of. nr. 609/27 aug. 2010 - modifică O. nr. M.129/2009 
 
 O. nr. M.104/2010 
 M. Of. nr. 645/16 sep. 2010 - modifică O. nr. M.82/2008 
 
 O. nr. M.52/2010 
 M. Of. nr. 307/11 mai 2010 - modifică O. nr. M.129/2009 
 
 O. nr. M.61/2010 
 M. Of. nr. 379/8 iun. 2010 - modifică O. nr. M.45/2008 
 
 O. nr. M.67/2010 
 M. Of. nr. 409/18 iun. 2010 - modifică O. nr. M.121/2008 
 
 O. nr. M.73/2010 
 M. Of. nr. 463/6 iul. 2010 - modifică O. nr. M.69/2010 
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 O. nr. M.95/2010 
 M. Of. nr. 562/10 aug. 2010 - modifică O. nr. M.126/2008 
 
 O. nr. M.98/2010 
 M. Of. nr. 590/19 aug. 2010 - modifică O. nr. M.127/2008 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 1000/2010 
 M. Of. nr. 797/29 nov. 2010 - modifică O. nr. 473/2009 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

 O. nr. 2496/2010 
 M. Of. nr. 640/13 sep. 2010 - modifică O. nr. 2008/2001 
 
 O. nr. 2498/2010 
 M. Of. nr. 640/13 sep. 2010 - modifică O. nr. 2009/2001 
 
 O. nr. 2557/2010 
 M. Of. nr. 689/13 oct. 2010 - modifică O. nr. 2297/2006 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 1168/2010 
 M. Of. nr. 197/29 mar. 2010 - modifică O. nr. 568/2009 
 
 O. nr. 1210/2010 
 M. Of. nr. 218/7 apr. 2010 - modifică O. nr. 397/2009 
 
 O. nr. 1217/2010 
 M. Of. nr. 243/16 apr. 2010 - completează O. nr. 157/2007 
 
 O. nr. 1372/2010 
 M. Of. nr. 389/11 iun. 2010 - completează O. nr. 1712/2006 
 
 O. nr. 1466/2010 
 M. Of. nr. 365/3 iun. 2010 - modifică O. nr. 1549/2008 
 
 O. nr. 1587/2010 
 M. Of. nr. 379/8 iun. 2010 - modifică O. nr. 261/2008 
 
 O. nr. 1726/2010 
 M. Of. nr. 413/21 iun. 2010 - modifică O. nr. 155/2008 
 
 O. nr. 1847/2010 
 M. Of. nr. 516/23 iul. 2010 - modifică O. nr. 397/2009 
 
 O. nr. 1867/2010 
 M. Of. nr. 534/30 iul. 2010 - modifică O. nr. 839/2009 
 
 O. nr. 1878/2010 
 M. Of. nr. 526/28 iul. 2010 - modifică O. nr. 287/2008 
 
 O. nr. 2042/2010 
 M. Of. nr. 628/7 sep. 2010 - modifică O. nr. 155/2008 
 
 O. nr. 2043/2010 
 M. Of. nr. 628/7 sep. 2010 - modifică O. nr. 261/2008 
 
 O. nr. 2044/2010 
 M. Of. nr. 628/7 sep. 2010 - modifică O. nr. 287/2008 
 
 O. nr. 2266/2010 
 M. Of. nr. 685/11 oct. 2010 - modifică O. nr. 637/2009 
 
 O. nr. 2513/2010 
 M. Of. nr. 820/8 dec. 2010 - modifică O. nr. 2055/2005 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 965/761/2010 
 M. Of. nr. 165/15 mar. 2010 - modifică O. nr. 910/1742/2007 
 
 O. nr. 1004/760/2010 
 M. Of. nr. 165/15 mar. 2010 - modifică O. nr. 832/3157/2009 
 
 O. nr. 1848/2023/2010 
 M. Of. nr. 519/26 iul. 2010 - modifică O. nr. 665/2604/2008 
 
 O. nr. 2435/2631/2010 



 
 M. Of. nr. 745/8 nov. 2010 - modifică O. nr. 1147/2007/620/2008 
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 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 1203/927/103/2010 
 M. Of. nr. 289/3 mai 2010 - modifică O. nr. 163/540/23/2009 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 333/2010 
 M. Of. nr. 169/16 mar. 2010 - modifică O. nr. 2286/2008 
 
 O. nr. 843/2010 
 M. Of. nr. 310/12 mai 2010 - modifică O. nr. 387/2008 
 
 O. nr. 1124/2010 
 M. Of. nr. 542/3 aug. 2010 - modifică O. nr. 1609/2007 
 
 O. nr. 1215/2010 
 M. Of. nr. 464/7 iul. 2010 - modifică O. nr. 1652/2007 
 
 O. nr. 1251/2010 
 M. Of. nr. 471/8 iul. 2010 - modifică O. nr. 2201/2009 
 
 O. nr. 1370/2010 
 M. Of. nr. 526/28 iul. 2010 - modifică O. nr. 393/2010 
 
 O. nr. 2687/2010 
 M. Of. nr. 846/16 dec. 2010 - modifică O. nr. 632/2008 
 
 O. nr. 2840/2010 
 M. Of. nr. 13/6 ian. 2011 - modifică H.G. nr. 75/2008 
 
 O. nr. 2926/2010 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2011 - modifică O. nr. 2286/2008 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
  AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Decizia nr. 86/2010 
 M. Of. nr. 246/16 apr. 2010 - modifică Decizia nr. 69/2010 
 
 Decizia nr. 89/2010 
 M. Of. nr. 275/28 apr. 2010 - modifică Decizia nr. 66/2010 
 
 Decizia nr. 136/2010 
 M. Of. nr. 384/10 iun. 2010 - modifică Decizia nr. 69/2010 
 
 Decizia nr. 182/2010 
 M. Of. nr. 669/30 sep. 2010 - modifică Decizia nr. 69/2010 
 
 Decizia nr. 183/2010 
 M. Of. nr. 669/30 sep. 2010 - modifică Decizia nr. 125/2010 
 
 Decizia nr. 195/2010 
 M. Of. nr. 669/30 sep. 2010 - modifică Decizia nr. 66/2010 
 
 Decizia nr. 248/2010 
 M. Of. nr. 780/22 nov. 2010 - modifică Decizia nr. 69/2010 
 
 Decizia nr. 249/2010 
 M. Of. nr. 780/22 nov. 2010 - modifică Decizia nr. 125/2010 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 444/2010 
 M. Of. nr. 474/9 iul. 2010 - modifică O. nr. 361/2010 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 3546/2010 
 M. Of. nr. 225/9 apr. 2010 - modifică O. nr. 3553/2009 
 
 O. nr. 3567/2010 
 M. Of. nr. 251/19 apr. 2010 - modifică O. nr. 3142/2006 
 
 O. nr. 3848/2010 
 M. Of. nr. 382/9 iun. 2010 - completează O. nr. 3743/2010 
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 O. nr. 3979/2010 
 M. Of. nr. 354/28 mai 2010 - modifică O. nr. 5507/2009 
 
 O. nr. 4140/2010 
 M. Of. nr. 396/15 iun. 2010 - modifică O. nr. 5435/2006 
 
 O. nr. 4433/2010 
 M. Of. nr. 474/9 iul. 2010 - modifică O. nr. 5885/2009 
 
 O. nr. 4434/2010 
 M. Of. nr. 474/9 iul. 2010 - modifică O. nr. 5886/2009 
 
 O. nr. 5573/2010 
 M. Of. nr. 842/16 dec. 2010 - modifică O. nr. 3853/2010 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 99/2010 
 M. Of. nr. 64/28 ian. 2010 - modifică O. nr. 2321/2009 
 
 O. nr. 143/2010 
 M. Of. nr. 75/2 feb. 2010 - modifică O. nr. 668/2007 
 
 O. nr. 225/2010 
 M. Of. nr. 156/11 mar. 2010 - modifică O. nr. 296/2007 
 
 O. nr. 798/2010 
 M. Of. nr. 180/22 mar. 2010 - modifică O. nr. 702/2005 
 
 O. nr. 836/2010 
 M. Of. nr. 232/13 apr. 2010 - modifică O. nr. 2005/2008 
 
 O. nr. 1034/2010 
 M. Of. nr. 291/4 mai 2010 - modifică O. nr. 3080/2008 
 
 O. nr. 1059/2010 
 M. Of. nr. 318/14 mai 2010 - modifică O. nr. 262/2007 
 - completează O. nr. 419/2007 
 
 O. nr. 1088/2010 
 M. Of. nr. 327/18 mai 2010 - modifică O. nr. 1059/2008 
 
 O. nr. 1771/2010 
 M. Of. nr. 382/9 iun. 2010 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 1832/2010 
 M. Of. nr. 445/1 iul. 2010 - modifică O. nr. 2003/2008 
 
 O. nr. 1966/2010 
 M. Of. nr. 509/22 iul. 2010 - modifică O. nr. 2116/2007 
 
 O. nr. 2003/2010 
 M. Of. nr. 523/27 iul. 2010 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 2026/2010 
 M. Of. nr. 539/3 aug. 2010 - modifică O. nr. 526/2004 
 
 O. nr. 2057/2010 
 M. Of. nr. 585/18 aug. 2010 - modifică O. nr. 296/2007 
 
 O. nr. 2164/2010 
 M. Of. nr. 596/23 aug. 2010 - completează O. nr. 1933/2010 
 
 O. nr. 2307/2010 
 M. Of. nr. 647/17 sep. 2010 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 2413/2010 
 M. Of. nr. 695/18 oct. 2010 - modifică O. nr. 888/2005 
 
 O. nr. 2481/2010 
 M. Of. nr. 729/2 nov. 2010 - modifică O. nr. 1901/2010 
 
 O. nr. 2697/2010 
 M. Of. nr. 777/19 nov. 2010 - modifică O. nr. 138/2009 
 
 O. nr. 2869/2010 
 M. Of. nr. 882/29 dec. 2010 - modifică O. nr. 1969/2007 
 - completează O. nr. 3512/2008 
 - modifică O. nr. 3055/2009 
 Modificări: 
 - O. nr. 1013/2013  (M. Of. nr. 455/24 iul. 2013) 
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 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 O. nr. 768/2010/68/2009 
 M. Of. nr. 175/18 mar. 2010 - modifică O. nr. 3483/144/2008 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 O. nr. 734/399/2010 
 M. Of. nr. 147/5 mar. 2010 - modifică O. nr. 2225/994/2009 
 
 O. nr. 1814/1132/2010 
 M. Of. nr. 407/18 iun. 2010 - modifică O. nr. 2225/994/2009 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 13/2010 
 M. Of. nr. 9/7 ian. 2010 - modifică O. nr. 1156/2009 
 
 O. nr. 1430/2010 
 M. Of. nr. 83/8 feb. 2010 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 O. nr. 1709/2010 
 M. Of. nr. 231/13 apr. 2010 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 O. nr. 1931/2010 
 M. Of. nr. 367/3 iun. 2010 - modifică O. nr. 1468/2010 
 
 O. nr. 2238/2010 
 M. Of. nr. 538/2 aug. 2010 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 O. nr. 2559/2010 
 M. Of. nr. 692/15 oct. 2010 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 O. nr. 2568/2010 
 M. Of. nr. 704/21 oct. 2010 - modifică O. nr. 2520/2010 
 
 O. nr. 2689/2010 
 M. Of. nr. 789/25 nov. 2010 - modifică O. nr. 101/2008 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 203/C/2010 
 M. Of. nr. 83/8 feb. 2010 - modifică O. nr. 1322/C/2000 
 
 O. nr. 708/C/2010 
 M. Of. nr. 171/17 mar. 2010 - modifică O. nr. 2856/C/2004 
 
 O. nr. 866/C/2010 
 M. Of. nr. 261/22 apr. 2010 - modifică O. nr. 2985/C/2000 
 
 O. nr. 3039/C/2010 
 M. Of. nr. 871/27 dec. 2010 - completează O. nr. 622/C/2010 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 242/2010 
 M. Of. nr. 162/12 mar. 2010 - modifică O. nr. 1216/2008 
 
 O. nr. 295/2010 
 M. Of. nr. 162/12 mar. 2010 - modifică O. nr. 762/2008 
 
 O. nr. 544/2010 
 M. Of. nr. 261/22 apr. 2010 - modifică O. nr. 294/2010 
 
 O. nr. 1224/2010 
 M. Of. nr. 603/26 aug. 2010 - modifică O. nr. 297/2008 
 
 O. nr. 1491/2010 
 M. Of. nr. 688/13 oct. 2010 - modifică O. nr. 114/2002 
 - modifică O. nr. 105/2003 
 
 O. nr. 1725/2010 
 M. Of. nr. 764/16 nov. 2010 - modifică O. nr. 798/2005 
 
 O. nr. 1761/2010 
 M. Of. nr. 728/2 nov. 2010 - modifică O. nr. 493/2006 
 
 O. nr. 2213/2010 
 M. Of. nr. 850/20 dec. 2010 - modifică O. nr. 193/2002 
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 O. nr. 2219/2010 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2011 - modifică O. nr. 105/2003 
 
 O. nr. 2353/2010 
 M. Of. nr. 47/19 ian. 2011 - modifică O. nr. 275/1997 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 1492/212/2010 
 M. Of. nr. 674/4 oct. 2010 - modifică O. nr. 452/105951/2001 
 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 1348/2364/2010 
 M. Of. nr. 668/30 sep. 2010 - modifică O. nr. 1415/3399/2008 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 42/2010 
 M. Of. nr. 89/10 feb. 2010 - modifică O. nr. 1389/2009 
 
 O. nr. 162/2010 
 M. Of. nr. 199/30 mar. 2010 - modifică O. nr. 131/2010 
 
 O. nr. 255/2010 
 M. Of. nr. 230/12 apr. 2010 - modifică O. nr. 120/2010 
 
 O. nr. 335/2010 
 M. Of. nr. 322/17 mai 2010 - modifică O. nr. 82/2008 
 
 O. nr. 619/2010 
 M. Of. nr. 610/27 aug. 2010 

 
 O. nr. 1233/2010 
 M. Of. nr. 638/10 sep. 2010 - modifică O. nr. 449/2008 
 
 O. nr. 1256/2010 
 M. Of. nr. 628/7 sep. 2010 - modifică O. nr. 82/2008 
 
 O. nr. 1748/2010 
 M. Of. nr. 22/11 ian. 2011 - modifică O. nr. 668/2008 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 O. nr. 306/299/4253/2010 
 M. Of. nr. 466/7 iul. 2010 - modifică O. nr. 671/1640/61/2007 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 O. nr. 143/3381/2010 
 M. Of. nr. 173/17 mar. 2010 - modifică O. nr. 35/3112/2004 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 56/2010 
 M. Of. nr. 152/9 mar. 2010 - modifică O. nr. 308/2008 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 5/2010 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2010 - modifică O. nr. 905/2009 
 
 O. nr. 293/2010 
 M. Of. nr. 246/16 apr. 2010 - modifică O. nr. 1193/2007 
 
 O. nr. 296/2010 
 M. Of. nr. 273/27 apr. 2010 - completează O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 388/2010 
 M. Of. nr. 293/5 mai 2010 - completează O. nr. 1500/2009 
 
 O. nr. 615/2010 
 M. Of. nr. 376/7 iun. 2010 - modifică O. nr. 906/2006 
 
 O. nr. 896/2010 
 M. Of. nr. 382/9 iun. 2010 - modifică O. nr. 355/2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 636/10 sep. 2010) 
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 O. nr. 929/2010 
 M. Of. nr. 408/18 iun. 2010 - modifică O. nr. 183/2005 
 
 O. nr. 950/2010 
 M. Of. nr. 434/29 iun. 2010 - completează O. nr. 241/2010 
 
 O. nr. 1016/2010 
 M. Of. nr. 479/13 iul. 2010 - completează O. nr. 1343/2006 
 
 O. nr. 1041/2010 
 M. Of. nr. 515/23 iul. 2010 - modifică O. nr. 1509/2008 
 
 O. nr. 1045/2010 
 M. Of. nr. 529/29 iul. 2010 - modifică O. nr. 381/2004 
 - modifică O. nr. 1093/2004 
 
 O. nr. 1066/2010 
 M. Of. nr. 562/10 aug. 2010 - modifică O. nr. 50/2004 
 
 O. nr. 1183/2010 
 M. Of. nr. 636/10 sep. 2010 - modifică O. nr. 1031/2010 
 
 O. nr. 1258/2010 
 M. Of. nr. 669/30 sep. 2010 - modifică O. nr. 1597/2006 
 
 O. nr. 1265/2010 
 M. Of. nr. 669/30 sep. 2010 - completează O. nr. 241/2010 
 
 O. nr. 1345/2010 
 M. Of. nr. 783/23 nov. 2010 - modifică O. nr. 1009/2010 
 
 O. nr. 1446/2010 
 M. Of. nr. 825/9 dec. 2010 - modifică O. nr. 400/2006 
 
 O. nr. 1447/2010 
 M. Of. nr. 836/14 dec. 2010 - modifică O. nr. 894/2006 
 
 O. nr. 1448/2010 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2011 - modifică O. nr. 895/2006 
 
 O. nr. 1449/2010 
 M. Of. nr. 836/14 dec. 2010 - modifică O. nr. 1962/2008 
 
 O. nr. 1494/2010 
 M. Of. nr. 857/21 dec. 2010 - completează O. nr. 1009/2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 891/30 dec. 2010) 

 
 O. nr. 1497/2010 
 M. Of. nr. 864/23 dec. 2010 - completează O. nr. 241/2010 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 390/451/2010 
 M. Of. nr. 286/30 apr. 2010 - modifică O. nr. 264/407/2010 
 
 O. nr. 881/547/2010 
 M. Of. nr. 371/4 iun. 2010 - modifică O. nr. 264/407/2010 
 
 O. nr. 937/597/2010 
 M. Of. nr. 405/17 iun. 2010 - modifică O. nr. 264/407/2010 
 
 O. nr. 1130/688/2010 
 M. Of. nr. 593/20 aug. 2010 - modifică O. nr. 987/619/2010 
 
 O. nr. 1277/748/2010 
 M. Of. nr. 685/11 oct. 2010 - modifică O. nr. 264/407/2010 
 
 O. nr. 1445/790/2010 
 M. Of. nr. 831/13 dec. 2010 - modifică O. nr. 264/407/2010 
 
 O. nr. 1490/1026/2010 
 M. Of. nr. 871/27 dec. 2010 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
 
 O. nr. 1532/1061/2010 
 M. Of. nr. 892/30 dec. 2010 - modifică O. nr. 264/407/2010 
 
 O. nr. 1585/1105/2010 
 M. Of. nr. 896/31 dec. 2010 - modifică O. nr. 264/407/2010 
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 11/63/10/2010 
 M. Of. nr. 275/28 apr. 2010 - modifică O. nr. 438/295/2002 
 
 O. nr. 165/78/15/2010 
 M. Of. nr. 236/14 apr. 2010 - modifică O. nr. 438/295/2002 
 
 O. nr. 909/178/60/2010 
 M. Of. nr. 590/19 aug. 2010 - modifică O. nr. 438/295/2002 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 322/2010 
 M. Of. nr. 279/29 apr. 2010 - modifică O. nr. 1816/2005 
 
 O. nr. 382/2010 
 M. Of. nr. 339/21 mai 2010 - modifică O. nr. 1288/2006 
 
 O. nr. 385/2010 
 M. Of. nr. 356/31 mai 2010 - modifică O. nr. 1817/2005 
 
 O. nr. 386/2010 
 M. Of. nr. 360/1 iun. 2010 - modifică O. nr. 1815/2005 
 
 
 
  
 
 
 2011 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 3162/2011 
 M. Of. nr. 677/23 sep. 2011 - modifică O. nr. 76/2010 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 337/2011 
 M. Of. nr. 260/13 apr. 2011 - modifică O. nr. 309/2010 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 19/2011 
 M. Of. nr. 91/4 feb. 2011 - modifică O. nr. 13/2010 
 
 O. nr. 125/2011 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2011 - modifică O. nr. 94/2009 
 
 O. nr. 158/2011 
 M. Of. nr. 463/1 iul. 2011 - modifică O. nr. 198/2009 
 
  AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Decizia nr. 91/2011 
 M. Of. nr. 322/10 mai 2011 - modifică Decizia nr. 61/2011 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 17/2011 
 M. Of. nr. 215/29 mar. 2011 - modifică O. nr. 3/2010 
 
 O. nr. 21/2011 
 M. Of. nr. 289/26 apr. 2011 - modifică O. nr. 81/2009 
 
 O. nr. 22/2011 
 M. Of. nr. 289/26 apr. 2011 - modifică O. nr. 63/2009 
 
 O. nr. 29/2011 
 M. Of. nr. 463/1 iul. 2011 - modifică O. nr. 99/2008 
 - modifică O. nr. 100/2008 
 - modifică O. nr. 103/2008 
 - modifică O. nr. 8/2009 
 - modifică O. nr. 10/2009 
 - modifică O. nr. 11/2009 
 - modifică O. nr. 12/2009 
 - modifică O. nr. 14/2009 
 - modifică O. nr. 15/2009 
 - modifică O. nr. 16/2009 
 - modifică O. nr. 17/2009 
 - modifică O. nr. 18/2009 
 - modifică O. nr. 20/2009 
 - modifică O. nr. 22/2009 
 - modifică O. nr. 23/2009 
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 - modifică O. nr. 24/2009 
 - modifică O. nr. 25/2009 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 27/2009 
 - modifică O. nr. 28/2009 
 - modifică O. nr. 29/2009 
 - modifică O. nr. 30/2009 
 - modifică O. nr. 31/2009 
 - modifică O. nr. 32/2009 
 - modifică O. nr. 33/2009 
 - modifică O. nr. 34/2009 
 - modifică O. nr. 35/2009 
 - modifică O. nr. 36/2009 
 - modifică O. nr. 37/2009 
 - modifică O. nr. 38/2009 
 - modifică O. nr. 39/2009 
 - modifică O. nr. 40/2009 
 - modifică O. nr. 41/2009 
 - modifică O. nr. 42/2009 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 - modifică O. nr. 83/2009 
 - modifică O. nr. 27/2010 
 - modifică O. nr. 3/2011 
 - modifică O. nr. 16/2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 37/2011  (M. Of. nr. 676/22 sep. 2011) 

 
 O. nr. 31/2011 
 M. Of. nr. 498/13 iul. 2011 - modifică O. nr. 6/2011 
 
 O. nr. 37/2011 
 M. Of. nr. 676/22 sep. 2011 - modifică O. nr. 99/2008 
 - modifică O. nr. 100/2008 
 - modifică O. nr. 103/2008 
 - modifică O. nr. 8/2009 
 - modifică O. nr. 10/2009 
 - modifică O. nr. 11/2009 
 - modifică O. nr. 12/2009 
 - modifică O. nr. 14/2009 
 - modifică O. nr. 15/2009 
 - modifică O. nr. 16/2009 
 - modifică O. nr. 17/2009 
 - modifică O. nr. 18/2009 
 - modifică O. nr. 20/2009 
 - modifică O. nr. 22/2009 
 - modifică O. nr. 23/2009 
 - modifică O. nr. 24/2009 
 - modifică O. nr. 25/2009 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 27/2009 
 - modifică O. nr. 28/2009 
 - modifică O. nr. 29/2009 
 - modifică O. nr. 30/2009 
 - modifică O. nr. 31/2009 
 - modifică O. nr. 32/2009 
 - modifică O. nr. 33/2009 
 - modifică O. nr. 34/2009 
 - modifică O. nr. 35/2009 
 - modifică O. nr. 36/2009 
 - modifică O. nr. 37/2009 
 - modifică O. nr. 38/2009 
 - modifică O. nr. 39/2009 
 - modifică O. nr. 40/2009 
 - modifică O. nr. 41/2009 
 - modifică O. nr. 42/2009 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 - modifică O. nr. 83/2009 
 - modifică O. nr. 27/2010 
 - modifică O. nr. 3/2011 
 - modifică O. nr. 16/2011 
 - modifică O. nr. 29/2011 
 - modifică O. nr. 30/2011 
 - modifică O. nr. 35/2011 
 
 O. nr. 40/2011 
 M. Of. nr. 740/21 oct. 2011 - modifică O. nr. 21/2007 
 Abrogare 
 - O. nr. 127/2021  (M. Of. nr. 1196/17 dec. 2021) - odată cu O. nr. 21/2007 la data de 1 octombrie 2022 

 
 O. nr. 48/2011 
 M. Of. nr. 863/7 dec. 2011 - modifică O. nr. 100/2008 
 - modifică O. nr. 103/2008 
 - modifică O. nr. 99/2008 
 - modifică O. nr. 8/2009 
 - modifică O. nr. 10/2009 
 - modifică O. nr. 11/2009 
 - modifică O. nr. 12/2009 
 - modifică O. nr. 14/2009 
 - modifică O. nr. 15/2009 
 - modifică O. nr. 16/2009 
 - modifică O. nr. 17/2009 
 - modifică O. nr. 18/2009 
 - modifică O. nr. 20/2009 
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 - modifică O. nr. 22/2009 
 - modifică O. nr. 23/2009 
 - modifică O. nr. 24/2009 
 - modifică O. nr. 25/2009 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 27/2009 
 - modifică O. nr. 28/2009 
 - modifică O. nr. 29/2009 
 - modifică O. nr. 30/2009 
 - modifică O. nr. 31/2009 
 - modifică O. nr. 32/2009 
 - modifică O. nr. 33/2009 
 - modifică O. nr. 34/2009 
 - modifică O. nr. 35/2009 
 - modifică O. nr. 36/2009 
 - modifică O. nr. 37/2009 
 - modifică O. nr. 38/2009 
 - modifică O. nr. 39/2009 
 - modifică O. nr. 40/2009 
 - modifică O. nr. 41/2009 
 - modifică O. nr. 42/2009 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 - modifică O. nr. 83/2009 
 - modifică O. nr. 27/2010 
 - modifică O. nr. 3/2011 
 - modifică O. nr. 16/2011 
 - modifică O. nr. 30/2011 
 - modifică O. nr. 35/2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 84/2 feb. 2012) 

 
 O. nr. 50/2011 
 M. Of. nr. 890/15 dec. 2011 - modifică O. nr. 41/2011 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 367/2011 
 M. Of. nr. 511/19 iul. 2011 - modifică O. nr. 259/2004 
 - modifică H.G. nr. 745/2007 
 - modifică O. nr. 206/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
 M. Of. nr. 519/22 iul. 2011 - modifică Decizia nr. 144/EN/2006 

Decizia nr. 1382/2011 

 - modifică Decizia nr. 2895/2007 
 - modifică Decizia nr. 2896/2007 
 - modifică Decizia nr. 500/2008 
 - modifică Decizia nr. 459/2010 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 351/2012  (M. Of. nr. 287/2 mai 2012) 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 49/2011 
 M. Of. nr. 182/15 mar. 2011 - modifică O. nr. 307/2009 
 
 O. nr. 129/2011 
 M. Of. nr. 449/28 iun. 2011 - modifică O. nr. 103/2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 483/7 iul. 2011) 

 
 O. nr. 228/2011 
 M. Of. nr. 884/14 dec. 2011 - modifică O. nr. 164/2011 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 O. nr. 67/18553/2011 
 M. Of. nr. 241/6 apr. 2011 - modifică O. nr. 296/29767/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 4/2011 
 M. Of. nr. 119/16 feb. 2011 - modifică O. nr. 39/2010 
 
 O. nr. 14/2011 
 M. Of. nr. 217/30 mar. 2011 - modifică O. nr. 39/2010 
 
 O. nr. 22/2011 
 M. Of. nr. 298/29 apr. 2011 - modifică O. nr. 187/2007 
 
 
 - O. nr. 53/2021  (M. Of. nr. 360/8 apr. 2021) - odată cu O. nr. 187/2007, la data de 28 ianuarie 2022 

Abrogare 

 
 O. nr. 26/2011 
 M. Of. nr. 442/24 iun. 2011 - modifică O. nr. 17/2011 
 
 O. nr. 28/2011 
 M. Of. nr. 475/6 iul. 2011 - modifică O. nr. 40/2010 
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 O. nr. 29/2011 
 M. Of. nr. 467/4 iul. 2011 - modifică O. nr. 39/2010 
 
 O. nr. 31/2011 
 M. Of. nr. 499/13 iul. 2011 - modifică O. nr. 17/2011 
 
 O. nr. 32/2011 
 M. Of. nr. 591/22 aug. 2011 - modifică O. nr. 16/2010 
 
 O. nr. 33/2011 
 M. Of. nr. 647/9 sep. 2011 - modifică O. nr. 57/2010 
 
 O. nr. 45/2011 
 M. Of. nr. 720/12 oct. 2011 - modifică O. nr. 201/2007 
 
 O. nr. 48/2011 
 M. Of. nr. 721/13 oct. 2011 - modifică O. nr. 17/2011 
 
 O. nr. 77/2011 
 M. Of. nr. 786/4 nov. 2011 - modifică O. nr. 24/2010 
 
 O. nr. 87/2011 
 M. Of. nr. 827/22 nov. 2011 - modifică O. nr. 111/2008 
 
 O. nr. 90/2011 
 M. Of. nr. 827/22 nov. 2011 - modifică O. nr. 81/2008 
 
 O. nr. 110/2011 
 M. Of. nr. 904/20 dec. 2011 - modifică O. nr. 92/2006 
 
 O. nr. 111/2011 
 M. Of. nr. 900/19 dec. 2011 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 O. nr. 112/2011 
 M. Of. nr. 904/20 dec. 2011 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 10/52/56/212/19211/1277/2011 
 M. Of. nr. 294/28 apr. 2011 - modifică O. nr. 30/366/337/1511/577/2004 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 330/2011 
 M. Of. nr. 858/6 dec. 2011 - modifică O. nr. 288/2005 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 

 H. nr. 9/2011 
 
 

M. Of. nr. 15/9 ian. 2012 - modifică H. nr. 2/2007 

 GUVERN 
  DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE 

 O. nr. 80/2011 
 M. Of. nr. 236/5 apr. 2011 - modifică O. nr. 120/2007 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 12/2011 
 M. Of. nr. 77/31 ian. 2011 - modifică O. nr. 503/2008 
 
 O. nr. 110/2011 
 M. Of. nr. 386/2 iun. 2011 - modifică O. nr. 43/2011 
 
 O. nr. 115/2011 
 M. Of. nr. 426/17 iun. 2011 - modifică O. nr. 269/2007 
 
 O. nr. 121/2011 
 M. Of. nr. 451/28 iun. 2011 - modifică O. nr. 252/2010 
 
 O. nr. 122/2011 
 M. Of. nr. 439/23 iun. 2011 - modifică O. nr. 154/2009 
 
 O. nr. 126/2011 
 M. Of. nr. 478/7 iul. 2011 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 161/2011 
 M. Of. nr. 577/16 aug. 2011 - modifică O. nr. 29/2011 
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 O. nr. 185/2011 
 M. Of. nr. 641/8 sep. 2011 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 194/2011 
 M. Of. nr. 659/15 sep. 2011 - completează O. nr. 43/2011 
 
 O. nr. 212/2011 
 M. Of. nr. 700/4 oct. 2011 - modifică O. nr. 521/2008 
 
 O. nr. 251/2011 
 M. Of. nr. 815/18 nov. 2011 - modifică O. nr. 599/2008 
 
 O. nr. 278/2011 
 M. Of. nr. 924/27 dec. 2011 - modifică O. nr. 100/2011 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 10/1739/2011 
 M. Of. nr. 197/22 mar. 2011 - modifică O. nr. 712/634/2009 
 
 O. nr. 172/2429/2011 
 M. Of. nr. 589/19 aug. 2011 - modifică O. nr. 7/57/2011 
 
 O. nr. 234/2698/2011 
 M. Of. nr. 777/3 nov. 2011 - modifică O.U.G. nr. 63/2010 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 183/2011/57/2012 
 M. Of. nr. 75/30 ian. 2012 - modifică O. nr. 2116/2007 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 11/2011 
 M. Of. nr. 193/21 mar. 2011 - modifică O. nr. 16/2010 
 
 O. nr. 24/2011 
 M. Of. nr. 97/7 feb. 2011 - modifică O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 40/2011 
 M. Of. nr. 124/18 feb. 2011 - modifică O. nr. 143/2010 
 
 O. nr. 51/2011 
 M. Of. nr. 190/18 mar. 2011 - modifică O. nr. 413/2008 
 
 O. nr. 57/2011 
 M. Of. nr. 202/23 mar. 2011 - modifică O. nr. 769/2009 
 
 O. nr. 63/2011 
 M. Of. nr. 210/25 mar. 2011 - modifică O. nr. 572/2008 
 
 O. nr. 73/2011 
 M. Of. nr. 238/5 apr. 2011 - modifică O. nr. 247/2008 
 
 O. nr. 74/2011 
 M. Of. nr. 246/7 apr. 2011 - modifică O. nr. 762/2007 
 
 O. nr. 78/2011 
 M. Of. nr. 254/11 apr. 2011 - modifică O. nr. 143/2010 
 
 O. nr. 89/2011 
 M. Of. nr. 282/21 apr. 2011 - modifică O. nr. 66/2011 
 
 O. nr. 105/2011 
 M. Of. nr. 339/16 mai 2011 - modifică O. nr. 37/2011 
 
 O. nr. 117/2011 
 M. Of. nr. 380/31 mai 2011 - modifică O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 147/2011 
 M. Of. nr. 427/17 iun. 2011 - modifică O. nr. 17/2011 
 
 O. nr. 169/2011 
 M. Of. nr. 481/7 iul. 2011 - modifică O. nr. 762/2007 
 
 O. nr. 191/2011 
 M. Of. nr. 587/19 aug. 2011 - modifică O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 197/2011 



 
 M. Of. nr. 685/27 sep. 2011 - modifică O. nr. 1348/2005 
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 O. nr. 198/2011 
 M. Of. nr. 685/27 sep. 2011 - modifică O. nr. 1349/2005 
 
 O. nr. 204/2011 
 M. Of. nr. 656/14 sep. 2011 - modifică O. nr. 498/2008 
 
 O. nr. 207/2011 
 M. Of. nr. 640/7 sep. 2011 - modifică O. nr. 218/2009 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 674/21 sep. 2011) 

 
 O. nr. 298/2011 
 M. Of. nr. 11/6 ian. 2012 - modifică O. nr. 762/2007 
 
 O. nr. 1048/2011 
 M. Of. nr. 550/3 aug. 2011 - modifică O. nr. 916/2011 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 33/1633/2011 
 M. Of. nr. 138/23 feb. 2011 - modifică O. nr. 1272/26503/2005 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 79/366/1391/2011 
 M. Of. nr. 352/20 mai 2011 - modifică H.G. nr. 437/2005 
 
 O. nr. 131/1069/1864/2011 
 M. Of. nr. 516/21 iul. 2011 - completează H.G. nr. 437/2005 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.110/2011 
 M. Of. nr. 923/27 dec. 2011 - modifică O. nr. M.54/2010 
 
 O. nr. M.69/2011 
 M. Of. nr. 563/8 aug. 2011 - modifică O. nr. M.31/2008 
 
 O. nr. M.83/2011 
 M. Of. nr. 667/20 sep. 2011 - modifică O. nr. M.47/2011 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 585/2011 
 M. Of. nr. 544/1 aug. 2011 - modifică O. nr. 489/2009 
 
 O. nr. 888/2011 
 M. Of. nr. 717/12 oct. 2011 - modifică O. nr. 473/2009 
 
 O. nr. 1167/2011 
 M. Of. nr. 877/12 dec. 2011 - modifică O. nr. 489/2009 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

 O. nr. 2178/2011 
 M. Of. nr. 304/3 mai 2011 - modifică O. nr. 2562/2010 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 61/2011 
 M. Of. nr. 51/20 ian. 2011 - modifică O. nr. 2237/2010 
 
 O. nr. 1535/2011 
 M. Of. nr. 395/6 iun. 2011 - completează O. nr. 298/2009 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 2703/2011/20/125/2012 
 M. Of. nr. 95/7 feb. 2012 - completează O. nr. 32/137/2009 
 
 O. nr. 2704/2011/19/126/2012 
 M. Of. nr. 108/10 feb. 2012 - modifică O. nr. 916/3364/2009 
 
 O. nr. 2705/2011/18/127/2012 
 M. Of. nr. 108/10 feb. 2012 - modifică O. nr. 917/3362/2009 
 
 O. nr. 2706/2011/17/128/2012 
 M. Of. nr. 108/10 feb. 2012 - modifică O. nr. 918/3366/2009 
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 O. nr. 2707/2011/16/129/2012 
 M. Of. nr. 108/10 feb. 2012 - modifică O. nr. 919/3367/2009 
 
 O. nr. 2708/2011/15/130/2012 
 M. Of. nr. 95/7 feb. 2012 - modifică O. nr. 920/3368/2009 
 
 O. nr. 2709/2011/14/131/2012 
 M. Of. nr. 103/8 feb. 2012 - modifică O. nr. 921/3365/2009 
 
 O. nr. 2710/2011/13/132/2012 
 M. Of. nr. 103/8 feb. 2012 - modifică O. nr. 922/3363/2009 
 
 O. nr. 2793/886/2975/2011 
 M. Of. nr. 911/21 dec. 2011 - modifică O. nr. 830/3158/2009 
 
 O. nr. 2794/885/2974/2011 
 M. Of. nr. 924/27 dec. 2011 - modifică O. nr. 833/3159/2009 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 950/1682/2011 
 M. Of. nr. 173/11 mar. 2011 - modifică O. nr. 1147/2007/620/2008 
 
 O. nr. 1389/2036/2011 
 M. Of. nr. 396/6 iun. 2011 - modifică O. nr. 665/2604/2008 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 2596/2867/299/2011 
 M. Of. nr. 9/5 ian. 2012 - completează O. nr. 163/540/23/2009 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 173/2011 
 M. Of. nr. 99/7 feb. 2011 - completează O. nr. 2128/2010 
 
 O. nr. 507/2011 
 M. Of. nr. 252/11 apr. 2011 - modifică O. nr. 47/2006 
 
 O. nr. 3236/2011 
 M. Of. nr. 932/29 dec. 2011 - modifică H.G. nr. 75/2008 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 11/2011/39/177/2010 
 M. Of. nr. 47/19 ian. 2011 - modifică O. nr. 102136/530/97/2006 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
  AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Decizia nr. 82/2011 
 M. Of. nr. 265/14 apr. 2011 - modifică Decizia nr. 70/2011 
 
 Decizia nr. 134/2011 
 M. Of. nr. 543/1 aug. 2011 - modifică Decizia nr. 103/2011 
 
 Decizia nr. 137/2011 
 M. Of. nr. 566/9 aug. 2011 - modifică Decizia nr. 70/2011 
 
 Decizia nr. 148/2011 
 M. Of. nr. 598/24 aug. 2011 - modifică Decizia nr. 133/2011 
 
 Decizia nr. 206/2011 
 M. Of. nr. 750/25 oct. 2011 - modifică Decizia nr. 61/2011 
 
 Decizia nr. 258/2011 
 M. Of. nr. 804/14 nov. 2011 - modifică Decizia nr. 103/2011 
 
 Decizia nr. 259/2011 
 M. Of. nr. 804/14 nov. 2011 - modifică Decizia nr. 102/2011 
 
 Decizia nr. 291/2011 
 M. Of. nr. 903/20 dec. 2011 - modifică Decizia nr. 70/2011 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 4016/2011 
 M. Of. nr. 297/29 apr. 2011 - completează O. nr. 4839/2004 
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 O. nr. 4070/2011 
 M. Of. nr. 286/22 apr. 2011 - modifică O. nr. 4034/2010 
 
 O. nr. 4345/2011 
 M. Of. nr. 393/3 iun. 2011 - modifică O. nr. 4799/2010 
 
 O. nr. 4660/2011 
 M. Of. nr. 516/21 iul. 2011 - modifică O. nr. 5616/2010 
 
 O. nr. 4661/2011 
 M. Of. nr. 516/21 iul. 2011 - modifică O. nr. 5615/2010 
 
 O. nr. 4811/2011 
 M. Of. nr. 642/8 sep. 2011 - modifică O. nr. 4590/2010 
 
 O. nr. 4860/2011 
 M. Of. nr. 594/23 aug. 2011 - modifică O. nr. 5616/2010 
 
 O. nr. 5552/2011 
 M. Of. nr. 713/10 oct. 2011 - modifică O. nr. 3753/2011 
 
 O. nr. 5720/2011 
 M. Of. nr. 770/1 nov. 2011 - modifică O. nr. 4433/2011 
 
 O. nr. 6180/2011 
 M. Of. nr. 810/16 nov. 2011 - modifică O. nr. 4818/2011 
 
 O. nr. 6276/2011 
 M. Of. nr. 828/23 nov. 2011 - modifică O. nr. 3152/2008 
 
 O. nr. 6296/2011 
 M. Of. nr. 892/16 dec. 2011 - modifică O. nr. 5612/2011 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 64/2011 
 M. Of. nr. 48/19 ian. 2011 - completează O. nr. 3080/2008 
 
 O. nr. 1635/2011 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2011 - completează O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 1654/2011 
 M. Of. nr. 137/23 feb. 2011 - modifică O. nr. 1810/2010 
 
 O. nr. 1719/2011 
 M. Of. nr. 176/14 mar. 2011 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 1805/2011 
 M. Of. nr. 236/5 apr. 2011 - modifică O. nr. 2609/2009 
 
 O. nr. 1817/2011 
 M. Of. nr. 236/5 apr. 2011 - completează O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 1925/2011 
 M. Of. nr. 311/5 mai 2011 - modifică O. nr. 1901/2010 
 
 O. nr. 1977/2011 
 M. Of. nr. 344/18 mai 2011 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 2014/2011 
 M. Of. nr. 396/6 iun. 2011 - modifică O. nr. 752/2006 
 
 O. nr. 2016/2011 
 M. Of. nr. 372/27 mai 2011 - modifică O. nr. 1801/1995 
 
 O. nr. 2286/2011 
 M. Of. nr. 515/21 iul. 2011 - modifică O. nr. 2400/2010 
 
 O. nr. 2382/2011 
 M. Of. nr. 563/8 aug. 2011 - completează O. nr. 3055/2009 
 
 O. nr. 2441/2011 
 M. Of. nr. 608/29 aug. 2011 - modifică O. nr. 2003/2011 
 
 O. nr. 2461/2011 
 M. Of. nr. 613/30 aug. 2011 - modifică O. nr. 2722/2010 
 
 O. nr. 2530/2011 
 M. Of. nr. 648/12 sep. 2011 - modifică O. nr. 2722/2010 
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 O. nr. 2618/2011 
 M. Of. nr. 712/10 oct. 2011 - modifică O. nr. 752/2006 
 
 O. nr. 2667/2011 
 M. Of. nr. 743/24 oct. 2011 - modifică O. nr. 2003/2011 
 
 O. nr. 2732/2011 
 M. Of. nr. 786/4 nov. 2011 - completează O. nr. 86/2005 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 26/2011/2676/2010 
 M. Of. nr. 15/7 ian. 2011 - modifică O. nr. 2748/2545/2010 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 O. nr. 2024/1043/2011 
 M. Of. nr. 370/26 mai 2011 - modifică O. nr. 2225/994/2009 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 O. nr. 1787/1171/2011 
 M. Of. nr. 331/12 mai 2011 - modifică O. nr. 1849/401/2008 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 30/2011 
 M. Of. nr. 54/21 ian. 2011 - modifică O. nr. 75/2010 
 
 O. nr. 73/2011 
 M. Of. nr. 89/3 feb. 2011 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 O. nr. 1932/2011 
 M. Of. nr. 244/7 apr. 2011 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 O. nr. 1957/2011 
 M. Of. nr. 265/14 apr. 2011 - modifică O. nr. 986/2008 
 
 O. nr. 2117/2011 
 M. Of. nr. 418/15 iun. 2011 - modifică O. nr. 1415/2009 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 1749/C/2011 
 M. Of. nr. 655/14 sep. 2011 - modifică O. nr. 199/C/2010 
 
 O. nr. 1927/C/2011 
 M. Of. nr. 707/6 oct. 2011 - modifică O. nr. 120/C/2011 
 
 O. nr. 2029/C/2011 
 M. Of. nr. 754/26 oct. 2011 - modifică O. nr. 1355/C/2009 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 1032/2011 
 M. Of. nr. 196/22 mar. 2011 - modifică O. nr. 578/2006 
 
 O. nr. 1298/2011 
 M. Of. nr. 316/9 mai 2011 - modifică O. nr. 1798/2007 
 
 O. nr. 1431/2011 
 M. Of. nr. 362/24 mai 2011 - modifică O. nr. 219/2008 
 
 O. nr. 1538/2011 
 M. Of. nr. 434/21 iun. 2011 - modifică O. nr. 989/2010 
 
 O. nr. 1836/2011 
 M. Of. nr. 483/7 iul. 2011 - completează O. nr. 1730/2011 
 
 O. nr. 1851/2011 
 M. Of. nr. 505/15 iul. 2011 - modifică O. nr. 1346/2011 
 
 O. nr. 2022/2011 
 M. Of. nr. 584/18 aug. 2011 - modifică O. nr. 980/2011 
 
 O. nr. 2104/2011 
 M. Of. nr. 608/29 aug. 2011 - modifică O. nr. 405/2010 
 
 O. nr. 2266/2011 
 M. Of. nr. 707/6 oct. 2011 - modifică O. nr. 1384/2011 
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 O. nr. 2387/2011 
 M. Of. nr. 846/29 nov. 2011 - modifică O. nr. 1964/2007 
 
 O. nr. 2689/2011 
 M. Of. nr. 831/24 nov. 2011 - modifică O. nr. 1450/2010 
 
 O. nr. 2772/2011 
 M. Of. nr. 855/5 dec. 2011 - modifică O. nr. 1384/2011 
 
 O. nr. 2787/2011 
 M. Of. nr. 855/5 dec. 2011 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 2890/2011 
 M. Of. nr. 922/27 dec. 2011 - modifică O. nr. 1384/2011 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 1237/1937/2011 
 M. Of. nr. 323/10 mai 2011 - modifică O. nr. 1415/3399/2008 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 1616/2011 
 M. Of. nr. 415/14 iun. 2011 - modifică O. nr. 64/2003 
 
 O. nr. 1836/2011 
 M. Of. nr. 518/22 iul. 2011 - modifică O. nr. 1156/2011 
 
 O. nr. 1932/2011 
 M. Of. nr. 587/19 aug. 2011 - modifică O. nr. 310/2009 
 
 O. nr. 2106/2011 
 M. Of. nr. 701/4 oct. 2011 - modifică O. nr. 309/2009 
 
 O. nr. 2252/2011 
 M. Of. nr. 741/21 oct. 2011 - modifică O. nr. 308/2009 
 
 O. nr. 2822/2011 
 M. Of. nr. 920/23 dec. 2011 - modifică O. nr. 1918/2011 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 123/2011 
 M. Of. nr. 172/10 mar. 2011 - modifică O. nr. 85/2002 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 85/2011 
 M. Of. nr. 113/14 feb. 2011 - modifică O. nr. 1043/2010 
 
 O. nr. 93/2011 
 M. Of. nr. 110/11 feb. 2011 - modifică O. nr. 1009/2010 
 
 O. nr. 94/2011 
 M. Of. nr. 120/17 feb. 2011 - completează O. nr. 1706/2007 
 
 O. nr. 120/2011 
 M. Of. nr. 179/14 mar. 2011 - modifică O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 269/2011 
 M. Of. nr. 234/4 apr. 2011 - completează O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 272/2011 
 M. Of. nr. 220/30 mar. 2011 - completează O. nr. 232/2011 
 
 O. nr. 373/2011 
 M. Of. nr. 307/4 mai 2011 - modifică O. nr. 323/2011 
 
 O. nr. 385/2011 
 M. Of. nr. 319/9 mai 2011 - modifică O. nr. 232/2011 
 
 O. nr. 698/2011 
 M. Of. nr. 366/25 mai 2011 - modifică O. nr. 232/2011 
 
 O. nr. 1011/2011 
 M. Of. nr. 416/14 iun. 2011 - modifică O. nr. 50/2004 
 
 O. nr. 1029/2011 
 M. Of. nr. 419/15 iun. 2011 - modifică O. nr. 1009/2010 
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 O. nr. 1064/2011 
 M. Of. nr. 441/23 iun. 2011 - completează O. nr. 232/2011 
 
 O. nr. 1100/2011 
 M. Of. nr. 461/30 iun. 2011 - completează O. nr. 257/2011 
 
 O. nr. 1143/2011 
 M. Of. nr. 501/14 iul. 2011 - modifică O. nr. 1009/2010 
 
 O. nr. 1221/2011 
 M. Of. nr. 538/29 iul. 2011 - modifică O. nr. 1009/2010 
 
 O. nr. 1252/2011 
 M. Of. nr. 587/19 aug. 2011 - modifică O. nr. 1032/2011 
 
 O. nr. 1312/2011 
 M. Of. nr. 674/21 sep. 2011 - completează O. nr. 257/2011 
 
 O. nr. 1361/2011 
 M. Of. nr. 676/22 sep. 2011 - modifică O. nr. 1237/2007 
 
 O. nr. 1404/2011 
 M. Of. nr. 727/14 oct. 2011 - modifică O. nr. 764/2005 
 
 O. nr. 1517/2011 
 M. Of. nr. 801/11 nov. 2011 - modifică O. nr. 1509/2008 
 
 O. nr. 1545/2011 
 M. Of. nr. 814/17 nov. 2011 - modifică O. nr. 1009/2010 
 
 O. nr. 1607/2011 
 M. Of. nr. 32/16 ian. 2012 - modifică O. nr. 1043/2010 
 
 O. nr. 1716/2011 
 M. Of. nr. 916/22 dec. 2011 - completează O. nr. 257/2011 
 
 O. nr. 1768/2011 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2012 - completează O. nr. 870/2004 
 
 O. nr. 1780/2011 
 M. Of. nr. 15/9 ian. 2012 - completează O. nr. 1156/2011 
 
 O. nr. 1793/2011 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2012 - modifică O. nr. 323/2011 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 276/24/132/2011 
 M. Of. nr. 408/10 iun. 2011 - modifică O. nr. 438/295/2002 
 
 O. nr. 1313/47/241/2011 
 M. Of. nr. 770/1 nov. 2011 - modifică O. nr. 185/153/2002 
 
 O. nr. 1314/46/242/2011 
 M. Of. nr. 754/26 oct. 2011 - modifică O. nr. 438/295/2002 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 6/2011/1111/2010 
 M. Of. nr. 43/18 ian. 2011 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
 
 O. nr. 86/344/2011 
 M. Of. nr. 101/8 feb. 2011 - modifică O. nr. 53/25/2011 
 
 O. nr. 129/338/2011 
 M. Of. nr. 141/24 feb. 2011 - modifică O. nr. 832/302/2008 
 
 O. nr. 196/386/2011 
 M. Of. nr. 223/31 mar. 2011 - modifică O. nr. 265/408/2010 
 
 O. nr. 278/436/2011 
 M. Of. nr. 258/12 apr. 2011 - modifică O. nr. 1571/1047/2010 
 
 O. nr. 351/464/2011 
 M. Of. nr. 295/28 apr. 2011 - modifică O. nr. 928/591/2010 
 
 O. nr. 357/462/2011 
 M. Of. nr. 311/5 mai 2011 - modifică O. nr. 1591/1110/2010 
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 O. nr. 870/544/2011 
 M. Of. nr. 385/1 iun. 2011 - modifică O. nr. 832/302/2008 
 
 O. nr. 1193/615/2011 
 M. Of. nr. 519/22 iul. 2011 - modifică O. nr. 1591/1110/2010 
 
 O. nr. 1237/692/2011 
 M. Of. nr. 578/16 aug. 2011 - modifică O. nr. 1591/1110/2010 
 
 O. nr. 1426/752/2011 
 M. Of. nr. 722/13 oct. 2011 - modifică O. nr. 1591/1110/2010 
 
 O. nr. 1519/887/2011 
 M. Of. nr. 791/8 nov. 2011 - modifică O. nr. 864/538/2011 
 
 O. nr. 1520/893/2011 
 M. Of. nr. 792/8 nov. 2011 - modifică O. nr. 1571/1047/2010 
 
 O. nr. 1612/931/2011 
 M. Of. nr. 879/13 dec. 2011 - modifică O. nr. 1591/1110/2010 
 
 O. nr. 1755/1000/2011 
 M. Of. nr. 931/29 dec. 2011 - modifică O. nr. 1591/1110/2010 
 
 O. nr. 1776/951/2011 
 M. Of. nr. 941/30 dec. 2011 - modifică O. nr. 868/542/2011 
 
 O. nr. 1777/952/2011 
 M. Of. nr. 941/30 dec. 2011 - modifică O. nr. 867/541/2011 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 56/17/2011 
 M. Of. nr. 118/16 feb. 2011 - modifică O. nr. 2021/691/2008 
 
 O. nr. 380/106/2011 
 M. Of. nr. 376/30 mai 2011 - modifică O. nr. 267/1253/2006 
 
 O. nr. 1137/147/2011 
 M. Of. nr. 550/3 aug. 2011 - modifică O. nr. 697/112/2011 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 O. nr. 1225/4866/2011 
 M. Of. nr. 633/5 sep. 2011 - modifică O. nr. 1141/1386/2007 
 
 O. nr. 1670/2011/3106/2012 
 M. Of. nr. 119/16 feb. 2012 - modifică O. nr. 1141/1386/2007 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 82/2011 
 M. Of. nr. 118/16 feb. 2011 - modifică O. nr. 815/2010 
 
 O. nr. 153/2011 
 M. Of. nr. 200/22 mar. 2011 - modifică O. nr. 1816/2005 
 Modificări: 
 

- O. nr. 1339/2016  (M. Of. nr. 878/2 nov. 2016) 
- O. nr. 723/2015  (M. Of. nr. 436/18 iun. 2015) 

 
 - O. nr. 2133/2020  (M. Of. nr. 1217/11 dec. 2020) 

 
 O. nr. 283/2011 
 M. Of. nr. 306/4 mai 2011 - modifică O. nr. 2134/2005 
 
 O. nr. 371/2011 
 M. Of. nr. 386/2 iun. 2011 - modifică O. nr. 954/2005 
 
 O. nr. 506/2011 
 M. Of. nr. 526/26 iul. 2011 - modifică H.G. nr. 1326/2009 
 
 O. nr. 518/2011 
 M. Of. nr. 525/26 iul. 2011 - modifică O. nr. 954/2005 
 
 O. nr. 558/2011 
 M. Of. nr. 570/10 aug. 2011 - modifică O. nr. 146/2011 
 
 O. nr. 580/2011 
 M. Of. nr. 581/17 aug. 2011 - modifică O. nr. 655/2007 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
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 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 581/190/2011 
 M. Of. nr. 21/11 ian. 2012 - completează H.G. nr. 1777/2004 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 
 O. nr. 880/2011/5/2012/148/2011 
 M. Of. nr. 70/27 ian. 2012 - modifică O. nr. 28/75/2008 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 90/2011 
 M. Of. nr. 663/16 sep. 2011 - modifică Decizia nr. 270/2010 
 
 

 2012 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 150/2012 
 M. Of. nr. 377/5 iun. 2012 - modifică O. nr. 13/2010 
 
  AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Decizia nr. 243/2012 
 M. Of. nr. 408/19 iun. 2012 - modifică Decizia nr. 147/2012 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 3/2012 
 M. Of. nr. 158/9 mar. 2012 - modifică O. nr. 2/2012 
 
 O. nr. 14/2012 
 M. Of. nr. 300/7 mai 2012 - modifică O. nr. 6/2010 
 
 O. nr. 17/2012 
 M. Of. nr. 334/17 mai 2012 - modifică O. nr. 81/2009 
 
 O. nr. 18/2012 
 M. Of. nr. 334/17 mai 2012 - modifică O. nr. 63/2009 
 
 O. nr. 31/2012 
 M. Of. nr. 646/11 sep. 2012 - modifică O. nr. 100/2008 
 - modifică O. nr. 103/2008 
 - modifică O. nr. 8/2009 
 - modifică O. nr. 10/2009 
 - modifică O. nr. 11/2009 
 - modifică O. nr. 12/2009 
 - modifică O. nr. 14/2009 
 - modifică O. nr. 15/2009 
 - modifică O. nr. 16/2009 
 - modifică O. nr. 17/2009 
 - modifică O. nr. 18/2009 
 - modifică O. nr. 20/2009 
 - modifică O. nr. 22/2009 
 - modifică O. nr. 23/2009 
 - modifică O. nr. 24/2009 
 - modifică O. nr. 25/2009 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 27/2009 
 - modifică O. nr. 28/2009 
 - modifică O. nr. 29/2009 
 - modifică O. nr. 30/2009 
 - modifică O. nr. 31/2009 
 - modifică O. nr. 32/2009 
 - modifică O. nr. 33/2009 
 - modifică O. nr. 34/2009 
 - modifică O. nr. 35/2009 
 - modifică O. nr. 36/2009 
 - modifică O. nr. 37/2009 
 - modifică O. nr. 38/2009 
 - modifică O. nr. 39/2009 
 - modifică O. nr. 40/2009 
 - modifică O. nr. 41/2009 
 - modifică O. nr. 42/2009 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 - modifică O. nr. 83/2009 
 - modifică O. nr. 27/2010 
 - modifică O. nr. 3/2011 
 - modifică O. nr. 16/2011 
 - modifică O. nr. 30/2011 
 - modifică O. nr. 35/2011 
 
 O. nr. 35/2012 
 M. Of. nr. 675/27 sep. 2012 - modifică O. nr. 81/2009 
 
 O. nr. 36/2012 



 
 M. Of. nr. 675/27 sep. 2012 - modifică O. nr. 63/2009 
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 O. nr. 40/2012 
 M. Of. nr. 774/16 nov. 2012 - modifică O. nr. 4/2011 
 
 O. nr. 43/2012 
 M. Of. nr. 854/18 dec. 2012 - completează O. nr. 3/2010 
 
 O. nr. 48/2012 
 M. Of. nr. 875/21 dec. 2012 - modifică O. nr. 81/2009 
 
 O. nr. 49/2012 
 M. Of. nr. 875/21 dec. 2012 - modifică O. nr. 63/2009 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 351/2012 
 M. Of. nr. 287/2 mai 2012 - modifică Decizia nr. 144/EN/2006 
 - modifică Decizia nr. 3444/2007 
 - modifică Decizia nr. 1382/2011 
 
 Decizia nr. 892/2012 
 M. Of. nr. 765/14 nov. 2012 - modifică Decizia nr. 168/2010 
 
 Decizia nr. 975/2012 
 M. Of. nr. 823/7 dec. 2012 - modifică Decizia nr. 3442/2007 
 - modifică Decizia nr. 293/2009 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 9/2012 
 M. Of. nr. 87/3 feb. 2012 - modifică O. nr. 103/2010 
 
 O. nr. 11/2012 
 M. Of. nr. 87/3 feb. 2012 - modifică O. nr. 307/2009 
 
 O. nr. 420/2012 
 M. Of. nr. 719/23 oct. 2012 - modifică O. nr. 103/2010 
 
 O. nr. 473/2012 
 M. Of. nr. 823/7 dec. 2012 - modifică O. nr. 72/2010 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 O. nr. 19/7230/2012 
 M. Of. nr. 153/7 mar. 2012 - modifică O. nr. 296/29767/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 4/2012 
 M. Of. nr. 77/31 ian. 2012 - modifică O. nr. 45/2005 
 
 O. nr. 23/2012 
 M. Of. nr. 194/26 mar. 2012 - modifică O. nr. 35/2005 
 
 O. nr. 32/2012 
 M. Of. nr. 289/2 mai 2012 - modifică O. nr. 57/2010 
 
 O. nr. 34/2012 
 M. Of. nr. 289/2 mai 2012 - modifică O. nr. 111/2008 
 
 O. nr. 35/2012 
 M. Of. nr. 291/3 mai 2012 - modifică O. nr. 81/2008 
 
 O. nr. 36/2012 
 M. Of. nr. 291/3 mai 2012 - modifică O. nr. 16/2010 
 
 O. nr. 45/2012 
 M. Of. nr. 500/20 iul. 2012 - modifică H.G. nr. 1214/2009 
 
 O. nr. 46/2012 
 M. Of. nr. 471/11 iul. 2012 - modifică O. nr. 85/2008 
 
 O. nr. 48/2012 
 M. Of. nr. 523/27 iul. 2012 - completează O. nr. 40/2010 
 
 O. nr. 57/2012 
 M. Of. nr. 661/19 sep. 2012 - modifică O. nr. 202/2006 
 
 O. nr. 62/2012 
 M. Of. nr. 703/12 oct. 2012 - modifică O. nr. 187/2007 
 Abrogare 
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 O. nr. 83/2012 
 M. Of. nr. 817/5 dec. 2012 - modifică O. nr. 45/2005 
 
 O. nr. 94/2012 
 M. Of. nr. 873/20 dec. 2012 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 O. nr. 98/2012 
 M. Of. nr. 873/20 dec. 2012 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 O. nr. 99/2012 
 M. Of. nr. 873/20 dec. 2012 - modifică O. nr. 92/2006 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 60/204/221/1407/44724/3413/2012 
 M. Of. nr. 648/11 sep. 2012 - modifică O. nr. 30/366/337/1511/577/2004 
 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

 O. nr. 99/2012 
 M. Of. nr. 681/2 oct. 2012 - completează O. nr. 75/2012 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 37/2012 
 M. Of. nr. 115/14 feb. 2012 - modifică O. nr. 212/2010 
 
 O. nr. 57/2012 
 M. Of. nr. 143/2 mar. 2012 - completează O. nr. 599/2008 
 
 O. nr. 62/2012 
 M. Of. nr. 161/12 mar. 2012 - modifică O. nr. 1231/2006 
 
 O. nr. 70/2012 
 M. Of. nr. 173/16 mar. 2012 - modifică O. nr. 100/2011 
 
 O. nr. 127/2012 
 M. Of. nr. 393/13 iun. 2012 - modifică O. nr. 294/2009 
 
 O. nr. 164/2012 
 M. Of. nr. 487/17 iul. 2012 - modifică O. nr. 100/2011 
 
 O. nr. 166/2012 
 M. Of. nr. 493/18 iul. 2012 - modifică O. nr. 119/2012 
 
 O. nr. 191/2012 
 M. Of. nr. 543/3 aug. 2012 - modifică O. nr. 59/2012 
 
 O. nr. 198/2012 
 M. Of. nr. 590/17 aug. 2012 - modifică O. nr. 59/2012 
 
 O. nr. 200/2012 
 M. Of. nr. 616/27 aug. 2012 - modifică O. nr. 636/2008 
 
 O. nr. 208/2012 
 M. Of. nr. 655/14 sep. 2012 - modifică O. nr. 599/2008 
 
 O. nr. 210/2012 
 M. Of. nr. 637/7 sep. 2012 - modifică O. nr. 142/2010 
 
 O. nr. 228/2012 
 M. Of. nr. 670/25 sep. 2012 - modifică O. nr. 138/2012 
 
 O. nr. 237/2012 
 M. Of. nr. 696/10 oct. 2012 - modifică O. nr. 52/2012 
 
 O. nr. 243/2012 
 M. Of. nr. 710/17 oct. 2012 - modifică O. nr. 59/2012 
 
 O. nr. 247/2012 
 M. Of. nr. 745/6 nov. 2012 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 284/2012 
 M. Of. nr. 12/8 ian. 2013 - modifică O. nr. 490/2008 
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 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 4763/2012 
 M. Of. nr. 837/12 dec. 2012 - modifică O. nr. 1932/2009 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 14/2012 
 M. Of. nr. 112/13 feb. 2012 - modifică O. nr. 762/2007 
 
 O. nr. 54/2012 
 M. Of. nr. 182/21 mar. 2012 - modifică O. nr. 567/2008 
 
 O. nr. 65/2012 
 M. Of. nr. 256/18 apr. 2012 - modifică O. nr. 762/2007 
 
 O. nr. 69/2012 
 M. Of. nr. 271/24 apr. 2012 - modifică O. nr. 83/2009 
 
 O. nr. 72/2012 
 M. Of. nr. 264/23 apr. 2012 - modifică O. nr. 120/2011 
 
 O. nr. 73/2012 
 M. Of. nr. 247/12 apr. 2012 - modifică O. nr. 126/2010 
 
 O. nr. 111/2012 
 M. Of. nr. 356/25 mai 2012 - modifică O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 119/2012 
 M. Of. nr. 358/28 mai 2012 - modifică O. nr. 762/2007 
 
 O. nr. 125/2012 
 M. Of. nr. 387/11 iun. 2012 - modifică O. nr. 149/2010 
 
 O. nr. 159/2012 
 M. Of. nr. 552/6 aug. 2012 - modifică O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 170/2012 
 M. Of. nr. 583/16 aug. 2012 - modifică O. nr. 1348/2005 
 
 O. nr. 199/2012 
 M. Of. nr. 643/10 sep. 2012 - modifică O. nr. 124/2011 
 
 O. nr. 205/2012 
 M. Of. nr. 650/12 sep. 2012 - modifică O. nr. 168/2012 
 
 O. nr. 230/2012 
 M. Of. nr. 705/15 oct. 2012 - modifică O. nr. 214/2012 
 
 O. nr. 237/2012 
 M. Of. nr. 761/13 nov. 2012 - modifică O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 247/2012 
 M. Of. nr. 802/29 nov. 2012 - modifică O. nr. 732/2005 
 
 O. nr. 264/2012 
 M. Of. nr. 861/19 dec. 2012 - modifică O. nr. 239/2012 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 39/413/2012 
 M. Of. nr. 236/9 apr. 2012 - modifică O. nr. 1272/26503/2005 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 66/360/63/22/2012 
 M. Of. nr. 279/26 apr. 2012 - modifică O. nr. 560/1271/339/210/2006 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 213/1025/3754/2012 
 M. Of. nr. 782/21 nov. 2012 - modifică O. nr. 134/197/412/2006 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.121/2012 



 
 M. Of. nr. 719/23 oct. 2012 - completează O. nr. M.26/2010 
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 O. nr. M.123/2012 
 M. Of. nr. 718/23 oct. 2012 - modifică O. nr. M.84/2009 
 
 O. nr. M.137/2012 
 M. Of. nr. 768/15 nov. 2012 - completează O. nr. M.75/2009 
 
 O. nr. M.141/2012 
 M. Of. nr. 784/21 nov. 2012 - modifică O. nr. M.9/2008 
 
 O. nr. M.151/2012 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2013 - modifică O. nr. M.116/2012 
 
 O. nr. M.26/2012 
 M. Of. nr. 173/16 mar. 2012 - modifică O. nr. M.107/2009 
 
 O. nr. M.31/2012 
 M. Of. nr. 209/29 mar. 2012 - modifică O. nr. M.39/2010 
 
 O. nr. M.52/2012 
 M. Of. nr. 358/28 mai 2012 - modifică O. nr. M.176/2006 
 - completează O. nr. M.93/2009 
 - modifică O. nr. M.26/2010 
 - modifică O. nr. M.109/2011 
 
 O. nr. M.97/2012 
 M. Of. nr. 633/4 sep. 2012 - modifică O. nr. M.75/2009 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 58/2012 
 M. Of. nr. 62/25 ian. 2012 - modifică O. nr. 492/2009 
 
 MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 2382/1077/2012 
 M. Of. nr. 587/17 aug. 2012 - modifică O. nr. 2823/1.566/2003 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 110/2012 
 M. Of. nr. 387/11 iun. 2012 - modifică O. nr. 2865/2011 
 
 O. nr. 131/2012 
 M. Of. nr. 129/22 feb. 2012 - modifică O. nr. 155/2008 
 
 O. nr. 253/2012 
 M. Of. nr. 250/13 apr. 2012 - modifică O. nr. 1392/2815/D.M./2008 
 
 O. nr. 277/2012 
 M. Of. nr. 216/2 apr. 2012 - modifică O. nr. 1496/2011 
 
 O. nr. 1590/2012 
 M. Of. nr. 650/12 sep. 2012 - modifică O. nr. 2055/2005 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 220/262/517/2012 
 M. Of. nr. 263/23 apr. 2012 - modifică O. nr. 850/3641/2008 
 
 O. nr. 929/730/1063/2012 
 M. Of. nr. 573/13 aug. 2012 - modifică O. nr. 1147/2007/620/2008 
 
 O. nr. 1479/994/1487/2012 
 M. Of. nr. 786/22 nov. 2012 - modifică O. nr. 850/3641/2008 
 
 O. nr. 1879/1126/1722/2012 
 M. Of. nr. 896/28 dec. 2012 - modifică O. nr. 665/2604/2008 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 753/2012 
 M. Of. nr. 359/28 mai 2012 - modifică O. nr. 1576/2008 
 
 O. nr. 1523/2012 
 M. Of. nr. 615/27 aug. 2012 - completează O. nr. 136/2012 
 
 O. nr. 2717/2012 
 M. Of. nr. 860/19 dec. 2012 - modifică O. nr. 222/2012 
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 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
  AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Decizia nr. 108/2012 
 M. Of. nr. 251/13 apr. 2012 - modifică Decizia nr. 62/2012 
 
 Decizia nr. 175/2012 
 M. Of. nr. 372/31 mai 2012 - modifică Decizia nr. 62/2012 
 
 Decizia nr. 186/2012 
 M. Of. nr. 398/14 iun. 2012 - modifică Decizia nr. 147/2012 
 
 Decizia nr. 247/2012 
 M. Of. nr. 419/22 iun. 2012 - modifică Decizia nr. 147/2012 
 
 Decizia nr. 340/2012 
 M. Of. nr. 632/4 sep. 2012 - modifică Decizia nr. 61/2012 
 
 Decizia nr. 372/2012 
 M. Of. nr. 667/24 sep. 2012 - modifică Decizia nr. 62/2012 
 
 Decizia nr. 373/2012 
 M. Of. nr. 667/24 sep. 2012 - modifică Decizia nr. 147/2012 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 46/2012 
 M. Of. nr. 308/9 mai 2012 - modifică O. nr. 165/2011 
 
 O. nr. 83/2012 
 M. Of. nr. 456/6 iul. 2012 - modifică O. nr. 130/2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 620/29 aug. 2012) 

 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 3157/2012 
 M. Of. nr. 87/3 feb. 2012 - modifică O. nr. 5560/2011 
 
 O. nr. 3283/2012 
 M. Of. nr. 133/24 feb. 2012 - modifică O. nr. 6564/2011 
 
 O. nr. 3363/2012 
 M. Of. nr. 178/20 mar. 2012 - modifică O. nr. 5606/2011 
 
 O. nr. 3450/2012 
 M. Of. nr. 152/7 mar. 2012 - modifică O. nr. 3295/2012 
 
 O. nr. 3470/2012 
 M. Of. nr. 172/16 mar. 2012 - modifică O. nr. 5576/2011 
 
 O. nr. 3697/2012 
 M. Of. nr. 299/7 mai 2012 - modifică O. nr. 3759/2011 
 - modifică O. nr. 4089/2011 
 - modifică O. nr. 4691/2011 
 
 O. nr. 3778/2012 
 M. Of. nr. 299/7 mai 2012 - modifică O. nr. 3759/2011 
 - modifică O. nr. 3931/2011 
 - modifică O. nr. 3980/2011 
 
 O. nr. 3779/2012 
 M. Of. nr. 317/11 mai 2012 - modifică O. nr. 5925/2010 
 
 O. nr. 3994/2012 
 M. Of. nr. 334/17 mai 2012 - modifică O. nr. 4692/2011 
 
 O. nr. 4071/2012 
 M. Of. nr. 344/21 mai 2012 - modifică O. nr. 5560/2011 
 
 O. nr. 4111/2012 
 M. Of. nr. 357/25 mai 2012 - modifică O. nr. 5553/2011 
 
 O. nr. 4345/2012 
 M. Of. nr. 388/11 iun. 2012 - modifică O. nr. 3313/2012 
 
 O. nr. 4346/2012 
 M. Of. nr. 415/21 iun. 2012 - modifică O. nr. 4102/2009 
 
 O. nr. 4472/2012 
 M. Of. nr. 420/25 iun. 2012 - modifică O. nr. 5560/2011 
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 O. nr. 4600/2012 
 M. Of. nr. 466/10 iul. 2012 - modifică O. nr. 5336/2011 
 
 O. nr. 4613/2012 
 M. Of. nr. 479/12 iul. 2012 - modifică O. nr. 6143/2011 
 
 O. nr. 4805/2012 
 M. Of. nr. 531/31 iul. 2012 - modifică O. nr. 3365/2012 
 
 O. nr. 4838/2012 
 M. Of. nr. 552/6 aug. 2012 - modifică O. nr. 5549/2011 
 
 O. nr. 5823/2012 
 M. Of. nr. 676/27 sep. 2012 - modifică O. nr. 4945/2012 
 
 O. nr. 5826/2012 
 M. Of. nr. 689/5 oct. 2012 - modifică O. nr. 4934/2012 
 
 O. nr. 5891/2012 
 M. Of. nr. 693/9 oct. 2012 - modifică O. nr. 3633/2010 
 
 O. nr. 6246/2012 
 M. Of. nr. 802/29 nov. 2012 - modifică O. nr. 6000/2012 
 
 O. nr. 6370/2012 
 M. Of. nr. 889/27 dec. 2012 - modifică O. nr. 4865/2011 
 
 O. nr. 6501/2012 
 M. Of. nr. 876/21 dec. 2012 - completează O. nr. 5745/2012 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 4271/116/755/2012 
 M. Of. nr. 382/7 iun. 2012 - modifică O. nr. 4576/230/2445/2011 
 
 O. nr. 5817/239/1375/2012 
 M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 - modifică O. nr. 4576/230/2445/2011 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 O. nr. 4478/1783/2012 
 M. Of. nr. 484/16 iul. 2012 - modifică O. nr. 4543/468/2004 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 18/2012 
 M. Of. nr. 19/10 ian. 2012 - modifică O. nr. 2985/2011 
 
 O. nr. 161/2012 
 M. Of. nr. 116/15 feb. 2012 - completează O. nr. 2336/2011 
 
 O. nr. 518/2012 
 M. Of. nr. 264/23 apr. 2012 - modifică O. nr. 2222/2006 
 - modifică O. nr. 2389/2011 
 - modifică O. nr. 2795/2011 
 
 O. nr. 611/2012 
 M. Of. nr. 309/9 mai 2012 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 672/2012 
 M. Of. nr. 359/28 mai 2012 - modifică O. nr. 1059/2008 
 
 O. nr. 972/2012 
 M. Of. nr. 483/13 iul. 2012 - modifică O. nr. 823/2012 
 
 O. nr. 1009/2012 
 M. Of. nr. 520/26 iul. 2012 - modifică O. nr. 3080/2008 
 
 O. nr. 1023/2012 
 M. Of. nr. 527/30 iul. 2012 - completează O. nr. 505/2009 
 
 O. nr. 1119/2012 
 M. Of. nr. 616/27 aug. 2012 - modifică O. nr. 2561/2011 
 
 O. nr. 1330/2012 
 M. Of. nr. 706/16 oct. 2012 - modifică O. nr. 664/2012 
 
 O. nr. 1485/2012 
 M. Of. nr. 774/16 nov. 2012 - modifică O. nr. 1870/2004 
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 O. nr. 1525/2012 
 M. Of. nr. 796/27 nov. 2012 - modifică O. nr. 1801/1995 
 - modifică O. nr. 246/2005 
 
 O. nr. 1639/2012 
 M. Of. nr. 824/7 dec. 2012 - completează O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 1659/2012 
 M. Of. nr. 838/12 dec. 2012 - modifică O. nr. 664/2012 
 
 O. nr. 1662/2012 
 M. Of. nr. 842/13 dec. 2012 - modifică O. nr. 1801/2011 
 
 O. nr. 1690/2012 
 M. Of. nr. 857/18 dec. 2012 - modifică O. nr. 3055/2009 
 - modifică O. nr. 1286/2012 
 
 O. nr. 1708/2012 
 M. Of. nr. 852/17 dec. 2012 - modifică O. nr. 2222/2006 
 - modifică O. nr. 2218/2006 
 - modifică O. nr. 500/2007 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 O. nr. 983/1250/2012 
 M. Of. nr. 488/17 iul. 2012 - modifică O. nr. 2179/1528/2010 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 65/2012 
 M. Of. nr. 71/30 ian. 2012 - modifică O. nr. 2224/2011 
 
 O. nr. 70/2012 
 M. Of. nr. 75/30 ian. 2012 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 O. nr. 155/2012 
 M. Of. nr. 119/16 feb. 2012 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 O. nr. 191/2012 
 M. Of. nr. 133/24 feb. 2012 - modifică O. nr. 2224/2011 
 
 O. nr. 647/2012 
 M. Of. nr. 316/11 mai 2012 - modifică O. nr. 52/2012 
 
 O. nr. 1135/2012 
 M. Of. nr. 582/14 aug. 2012 - modifică O. nr. 101/2008 
 
 O. nr. 1913/2012 
 M. Of. nr. 850/17 dec. 2012 - modifică O. nr. 52/2012 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 2465/C/2012 
 M. Of. nr. 523/27 iul. 2012 - modifică O. nr. 927/C/2006 
 
 O. nr. 2534/C/2012 
 M. Of. nr. 583/16 aug. 2012 - modifică O. nr. 954/B/C/2000 
 
 O. nr. 2561/C/2012 
 M. Of. nr. 569/10 aug. 2012 - modifică O. nr. 2550/C/2006 
 
 O. nr. 3680/C/2012 
 M. Of. nr. 796/27 nov. 2012 - modifică O. nr. 2570/C/2010 
 
 O. nr. 3773/C/2012 
 M. Of. nr. 898/28 dec. 2012 - modifică O. nr. 1316/C/2012 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 26/2012 
 M. Of. nr. 54/23 ian. 2012 - modifică O. nr. 1384/2011 
 
 O. nr. 90/2012 
 M. Of. nr. 60/25 ian. 2012 - modifică O. nr. 1384/2011 
 
 O. nr. 107/2012 
 M. Of. nr. 174/19 mar. 2012 - modifică O. nr. 665/2006 
 
 O. nr. 821/2012 



 
 M. Of. nr. 122/20 feb. 2012 - modifică O. nr. 1384/2011 
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 O. nr. 1108/2012 
 M. Of. nr. 210/29 mar. 2012 - modifică O. nr. 649/2008 
 
 O. nr. 1255/2012 
 M. Of. nr. 376/5 iun. 2012 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 1291/2012 
 M. Of. nr. 347/22 mai 2012 - modifică O. nr. 1384/2011 
 
 O. nr. 2360/2012 
 M. Of. nr. 614/27 aug. 2012 - modifică O. nr. 1355/2012 
 
 O. nr. 3701/2012 
 M. Of. nr. 759/12 nov. 2012 - modifică O. nr. 1450/2010 
 
 O. nr. 3838/2012 
 M. Of. nr. 795/27 nov. 2012 - modifică O. nr. 95/2005 
 
 O. nr. 3839/2012 
 M. Of. nr. 795/27 nov. 2012 - modifică O. nr. 1798/2007 
 
 O. nr. 3968/2012 
 M. Of. nr. 828/10 dec. 2012 - modifică O. nr. 251/2005 
 
 O. nr. 3970/2012 
 M. Of. nr. 858/19 dec. 2012 - modifică O. nr. 818/2003 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
 O. nr. 3240/373/2012 
 M. Of. nr. 610/24 aug. 2012 - modifică O. nr. 2266/335/2012 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 O. nr. 2366/1548/2012 
 M. Of. nr. 632/4 sep. 2012 - modifică O. nr. 2743/3189/2011 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 3883/1278/266/2012 
 M. Of. nr. 15/9 ian. 2013 - modifică O. nr. 134/197/412/2006 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 2706/2012 
 M. Of. nr. 744/5 nov. 2012 - modifică O. nr. 668/2008 
 
 O. nr. 2712/2012 
 M. Of. nr. 734/31 oct. 2012 - completează O. nr. 242/2007 
 
 O. nr. 3114/2012 
 M. Of. nr. 893/28 dec. 2012 - modifică O. nr. 2765/2012 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 177/81/2012 
 M. Of. nr. 128/22 feb. 2012 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 
 O. nr. 655/311/2012 
 M. Of. nr. 350/23 mai 2012 - modifică O. nr. 79/384/2008 (M.M.F.E.S.; M.E.F.) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 48/2012 
 M. Of. nr. 58/24 ian. 2012 - modifică O. nr. 1577/2011 
 
 O. nr. 94/2012 
 M. Of. nr. 96/7 feb. 2012 - completează O. nr. 1059/2003 
 
 O. nr. 180/2012 
 M. Of. nr. 134/24 feb. 2012 - completează O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 183/2012 
 M. Of. nr. 150/7 mar. 2012 - modifică O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 251/2012 
 M. Of. nr. 196/26 mar. 2012 - modifică O. nr. 1030/2009 
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 O. nr. 261/2012 
 M. Of. nr. 207/28 mar. 2012 - modifică O. nr. 1881/2006 
 
 O. nr. 286/2012 
 M. Of. nr. 214/30 mar. 2012 - modifică O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 430/2012 
 M. Of. nr. 344/21 mai 2012 - modifică O. nr. 1446/2009 
 
 O. nr. 437/2012 
 M. Of. nr. 305/8 mai 2012 - modifică O. nr. 1009/2010 
 
 O. nr. 458/2012 
 M. Of. nr. 314/10 mai 2012 - modifică O. nr. 1156/2011 
 
 O. nr. 648/2012 
 M. Of. nr. 435/30 iun. 2012 - modifică O. nr. 1227/2006 
 
 O. nr. 650/2012 
 M. Of. nr. 435/30 iun. 2012 - modifică O. nr. 1226/2006 
 
 O. nr. 814/2012 
 M. Of. nr. 612/27 aug. 2012 - modifică O. nr. 1237/2007 
 
 O. nr. 897/2012 
 M. Of. nr. 673/26 sep. 2012 - modifică O. nr. 1147/2011 
 
 O. nr. 994/2012 
 M. Of. nr. 698/11 oct. 2012 - modifică O. nr. 949/2012 
 
 O. nr. 1067/2012 
 M. Of. nr. 734/31 oct. 2012 - modifică O. nr. 870/2004 
 
 O. nr. 1115/2012 
 M. Of. nr. 765/14 nov. 2012 - completează O. nr. 81/2012 
 
 O. nr. 1116/2012 
 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 - modifică O. nr. 1029/2010 
 
 O. nr. 1185/2012 
 M. Of. nr. 795/27 nov. 2012 - modifică O. nr. 1030/2009 
 
 O. nr. 1264/2012 
 M. Of. nr. 834/11 dec. 2012 - modifică O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 1425/2012 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2013 - modifică O. nr. 1577/2011 
 
 O. nr. 1426/2012 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2013 - modifică O. nr. 323/2011 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 24/6/2012 
 M. Of. nr. 48/20 ian. 2012 - completează O. nr. 862/547/2011 
 
 O. nr. 143/34/2012 
 M. Of. nr. 125/21 feb. 2012 - modifică O. nr. 1591/1110/2010 
 
 O. nr. 272/72/2012 
 M. Of. nr. 223/3 apr. 2012 - modifică O. nr. 1591/1110/2010 
 
 O. nr. 538/177/2012 
 M. Of. nr. 395/13 iun. 2012 - modifică O. nr. 1591/1110/2010 
 
 O. nr. 544/176/2012 
 M. Of. nr. 394/13 iun. 2012 - modifică O. nr. 209/385/2011 
 
 O. nr. 673/250/2012 
 M. Of. nr. 441/3 iul. 2012 - modifică O. nr. 867/541/2011 
 
 O. nr. 680/251/2012 
 M. Of. nr. 438/2 iul. 2012 - modifică O. nr. 832/302/2008 
 
 O. nr. 681/249/2012 
 M. Of. nr. 441/3 iul. 2012 - modifică O. nr. 868/542/2011 
 
 O. nr. 767/376/2012 



 
 M. Of. nr. 601/22 aug. 2012 - modifică O. nr. 1591/1110/2010 
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 O. nr. 894/610/2012 
 M. Of. nr. 670/25 sep. 2012 - modifică O. nr. 1591/1110/2010 
 
 O. nr. 913/632/2012 
 M. Of. nr. 686/4 oct. 2012 - modifică O. nr. 209/385/2011 
 
 O. nr. 1022/699/2012 
 M. Of. nr. 715/22 oct. 2012 - modifică O. nr. 537/175/2012 
 
 O. nr. 1331/877/2012 
 M. Of. nr. 883/22 dec. 2012 - completează O. nr. 862/547/2011 
 
 O. nr. 1334/878/2012 
 M. Of. nr. 891/27 dec. 2012 - modifică O. nr. 1591/1110/2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 208/157/2013  (M. Of. nr. 115/28 feb. 2013) 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 1038/1395/2012 
 M. Of. nr. 731/29 oct. 2012 - modifică O. nr. 858/1194/2012 
 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 O. nr. 762/2260/2012 
 M. Of. nr. 688/5 oct. 2012 - modifică O. nr. 725/12709/2002 
 Abrogare 
 - O. nr. 1306/1883/2016  (M. Of. nr. 994/9 dec. 2016) - odată cu O. nr. 725/12709/2002 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 42/2012 
 M. Of. nr. 118/16 feb. 2012 - modifică O. nr. 2133/2005 
 
 O. nr. 211/2012 
 M. Of. nr. 191/23 mar. 2012 - modifică O. nr. 146/2011 
 
 O. nr. 450/2012 
 M. Of. nr. 373/1 iun. 2012 - suspendă O. nr. 69/2012 
 
 O. nr. 1107/2012 
 M. Of. nr. 503/23 iul. 2012 - modifică O. nr. 2133/2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 580/14 aug. 2012) 

 
 O. nr. 1120/2012 
 M. Of. nr. 463/9 iul. 2012 - modifică O. nr. 1816/2005 
 - modifică O. nr. 1482/2006 
 - modifică O. nr. 2229/2006 
 
 O. nr. 1145/2012 
 M. Of. nr. 515/25 iul. 2012 - modifică O. nr. 1058/2007 
 - modifică O. nr. 995/2011 
 
 O. nr. 1253/2012 
 M. Of. nr. 551/6 aug. 2012 - modifică O. nr. 628/2003 
 
 O. nr. 1358/2012 
 M. Of. nr. 627/31 aug. 2012 - modifică O. nr. 457/2011 
 
 O. nr. 1359/2012 
 M. Of. nr. 649/12 sep. 2012 - modifică O. nr. 1817/2005 
 - modifică O. nr. 315/2011 
 
 O. nr. 1363/2012 
 M. Of. nr. 631/3 sep. 2012 - completează O. nr. 1032/2011 
 
 O. nr. 1415/2012 
 M. Of. nr. 660/19 sep. 2012 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 O. nr. 1589/2012 
 M. Of. nr. 745/6 nov. 2012 - modifică O. nr. 1070/2006 
 
 O. nr. 1640/2012 
 M. Of. nr. 791/26 nov. 2012 - modifică O. nr. 761/1999 
 - modifică O. nr. 980/2011 

 Modificări: 
 - O. nr. 788/2013  (M. Of. nr. 290/22 mai 2013) 

 
 O. nr. 1692/2012 
 M. Of. nr. 798/28 nov. 2012 - modifică O. nr. 2190/2005 
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 O. nr. 2178/2012 
 M. Of. nr. 819/6 dec. 2012 - modifică O. nr. 744/2011 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 995/171/2012 
 M. Of. nr. 526/30 iul. 2012 - modifică O. nr. 108/368/2010 
 - modifică O. nr. 356/107/2010 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 579/14 aug. 2012) 

 
 O. nr. 1110/181/2012 
 M. Of. nr. 539/2 aug. 2012 - modifică O. nr. 510/230/2007 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 3/2012 
 M. Of. nr. 76/31 ian. 2012 - modifică Decizia nr. 280/2011 
 
 Decizia nr. 149/2012 
 M. Of. nr. 670/25 sep. 2012 - modifică Decizia nr. 45/2012 
 
  ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 4/2012 
 M. Of. nr. 452/20 iun. 2014 - modifică Statut/2004 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 383/2012 
 M. Of. nr. 419/22 iun. 2012 - modifică Decizia nr. 276/2012 
 
 Decizia nr. 468/2012 
 M. Of. nr. 637/7 sep. 2012 - modifică Decizia nr. 270/2010 
 
 Decizia nr. 488/2012 
 M. Of. nr. 694/9 oct. 2012 - modifică Decizia nr. 476/2012 
 
 

 2013 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 24/2013 
 M. Of. nr. 45/21 ian. 2013 - modifică O. nr. 52/2012 
 
 O. nr. 195/2013 
 M. Of. nr. 111/26 feb. 2013 - modifică O. nr. 1950/2012 
 
 O. nr. 3760/2013 
 M. Of. nr. 798/18 dec. 2013 - modifică O. nr. 3504/2013 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 81/2013 
 M. Of. nr. 357/17 iun. 2013 - modifică O. nr. 198/2009 
 
 O. nr. 199/2013 
 M. Of. nr. 774/11 dec. 2013 - modifică O. nr. 13/2010 
 
 O. nr. 213/2013 
 M. Of. nr. 16/10 ian. 2014 - modifică O. nr. 115/2012 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 H. nr. 4/2013 
 M. Of. nr. 448/22 iul. 2013 - modifică H. nr. 5/2012 
 
 H. nr. 31/2013 
 M. Of. nr. 573/9 sep. 2013 - completează H. nr. 22/2011 
 
 N. nr. 15/2013 
 M. Of. nr. 715/20 nov. 2013 - modifică O. nr. 16/2012 
 
 N. nr. 18/2013 
 M. Of. nr. 27/14 ian. 2014 - modifică O. nr. 9/2008 
 
 O. nr. 1/2013 
 M. Of. nr. 297/24 mai 2013 - modifică O. nr. 116/2011 
 
 O. nr. 2/2013 
 M. Of. nr. 290/22 mai 2013 - modifică O. nr. 9/2012 
 



 

 3805

 O. nr. 3/2013 
 M. Of. nr. 361/18 iun. 2013 - modifică O. nr. 12/2006 
 
 R. nr. 7/2013 
 M. Of. nr. 51/21 ian. 2014 - modifică O. nr. 100/2010 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 1226/2013 
 M. Of. nr. 280/17 mai 2013 - modifică Decizia nr. 1228/2008 
 
 O. nr. 1/2013 
 M. Of. nr. 57/25 ian. 2013 - modifică O. nr. 3/2010 
 
 O. nr. 3/2013 
 M. Of. nr. 66/31 ian. 2013 - modifică O. nr. 100/2008 
 - modifică O. nr. 103/2008 
 - modifică O. nr. 8/2009 
 - modifică O. nr. 10/2009 
 - modifică O. nr. 11/2009 
 - modifică O. nr. 12/2009 
 - modifică O. nr. 14/2009 
 - modifică O. nr. 15/2009 
 - modifică O. nr. 16/2009 
 - modifică O. nr. 17/2009 
 - modifică O. nr. 18/2009 
 - modifică O. nr. 20/2009 
 - modifică O. nr. 22/2009 
 - modifică O. nr. 23/2009 
 - modifică O. nr. 24/2009 
 - modifică O. nr. 25/2009 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 27/2009 
 - modifică O. nr. 28/2009 
 - modifică O. nr. 29/2009 
 - modifică O. nr. 30/2009 
 - modifică O. nr. 31/2009 
 - modifică O. nr. 32/2009 
 - modifică O. nr. 33/2009 
 - modifică O. nr. 34/2009 
 - modifică O. nr. 35/2009 
 - modifică O. nr. 36/2009 
 - modifică O. nr. 37/2009 
 - modifică O. nr. 38/2009 
 - modifică O. nr. 39/2009 
 - modifică O. nr. 40/2009 
 - modifică O. nr. 41/2009 
 - modifică O. nr. 42/2009 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 - modifică O. nr. 83/2009 
 - modifică O. nr. 27/2010 
 - modifică O. nr. 3/2011 
 - modifică O. nr. 16/2011 
 - modifică O. nr. 30/2011 
 - modifică O. nr. 35/2011 
 
 O. nr. 29/2013 
 M. Of. nr. 307/29 mai 2013 - modifică O. nr. 51/2009 
 
 O. nr. 33/2013 
 M. Of. nr. 322/4 iun. 2013 - modifică O. nr. 117/2008 
 
 O. nr. 43/2013 
 M. Of. nr. 417/10 iul. 2013 - completează O. nr. 46/2012 
 
 O. nr. 46/2013 
 M. Of. nr. 391/29 iun. 2013 - modifică O. nr. 100/2008 
 - modifică O. nr. 103/2008 
 - modifică O. nr. 8/2009 
 - modifică O. nr. 10/2009 
 - modifică O. nr. 12/2009 
 - modifică O. nr. 14/2009 
 - modifică O. nr. 15/2009 
 - modifică O. nr. 16/2009 
 - modifică O. nr. 17/2009 
 - modifică O. nr. 18/2009 
 - modifică O. nr. 19/2009 
 - modifică O. nr. 20/2009 
 - modifică O. nr. 21/2009 
 - modifică O. nr. 22/2009 
 - modifică O. nr. 23/2009 
 - modifică O. nr. 24/2009 
 - modifică O. nr. 25/2009 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 27/2009 
 - modifică O. nr. 28/2009 
 - modifică O. nr. 29/2009 
 - modifică O. nr. 30/2009 
 - modifică O. nr. 31/2009 
 - modifică O. nr. 32/2009 



 

 3806

 - modifică O. nr. 33/2009 
 - modifică O. nr. 34/2009 
 - modifică O. nr. 35/2009 
 - modifică O. nr. 36/2009 
 - modifică O. nr. 37/2009 
 - modifică O. nr. 38/2009 
 - modifică O. nr. 39/2009 
 - modifică O. nr. 40/2009 
 - modifică O. nr. 41/2009 
 - modifică O. nr. 42/2009 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 - modifică O. nr. 83/2009 
 - modifică O. nr. 27/2010 
 - modifică O. nr. 3/2011 
 - modifică O. nr. 16/2011 
 - modifică O. nr. 30/2011 
 - modifică O. nr. 35/2011 
 
 O. nr. 63/2013 
 M. Of. nr. 536/26 aug. 2013 - modifică O. nr. 46/2012 
 
 
 O. nr. 70/2013 
 M. Of. nr. 602/27 sep. 2013 - modifică O. nr. 100/2008 
 - modifică O. nr. 103/2008 
 - modifică O. nr. 8/2009 
 - modifică O. nr. 33/2009 
 - modifică O. nr. 34/2009 
 - modifică O. nr. 10/2009 
 - modifică O. nr. 12/2009 
 - modifică O. nr. 14/2009 
 - modifică O. nr. 15/2009 
 - modifică O. nr. 16/2009 
 - modifică O. nr. 17/2009 
 - modifică O. nr. 18/2009 
 - modifică O. nr. 20/2009 
 - modifică O. nr. 22/2009 
 - modifică O. nr. 23/2009 
 - modifică O. nr. 24/2009 
 - modifică O. nr. 25/2009 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 27/2009 
 - modifică O. nr. 28/2009 
 - modifică O. nr. 29/2009 
 - modifică O. nr. 30/2009 
 - modifică O. nr. 31/2009 
 - modifică O. nr. 32/2009 
 - modifică O. nr. 35/2009 
 - modifică O. nr. 36/2009 
 - modifică O. nr. 37/2009 
 - modifică O. nr. 38/2009 
 - modifică O. nr. 39/2009 
 - modifică O. nr. 40/2009 
 - modifică O. nr. 41/2009 
 - modifică O. nr. 42/2009 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 - modifică O. nr. 83/2009 
 - modifică O. nr. 27/2010 
 - modifică O. nr. 3/2011 
 - modifică O. nr. 16/2011 
 - modifică O. nr. 30/2011 
 - modifică O. nr. 35/2011 
 
 O. nr. 107/2013 
 M. Of. nr. 817/21 dec. 2013 - modifică O. nr. 103/2008 
 - modifică O. nr. 8/2009 
 - modifică O. nr. 10/2009 
 - modifică O. nr. 12/2009 
 - modifică O. nr. 14/2009 
 - modifică O. nr. 15/2009 
 - modifică O. nr. 16/2009 
 - modifică O. nr. 17/2009 
 - modifică O. nr. 18/2009 
 - modifică O. nr. 20/2009 
 - modifică O. nr. 22/2009 
 - modifică O. nr. 23/2009 
 - modifică O. nr. 24/2009 
 - modifică O. nr. 25/2009 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 27/2009 
 - modifică O. nr. 28/2009 
 - modifică O. nr. 29/2009 
 - modifică O. nr. 30/2009 
 - modifică O. nr. 31/2009 
 - modifică O. nr. 32/2009 
 - modifică O. nr. 33/2009 
 - modifică O. nr. 34/2009 
 - modifică O. nr. 35/2009 
 - modifică O. nr. 36/2009 
 - modifică O. nr. 37/2009 
 - modifică O. nr. 38/2009 
 - modifică O. nr. 39/2009 
 - modifică O. nr. 40/2009 
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 - modifică O. nr. 41/2009 
 - modifică O. nr. 42/2009 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 - modifică O. nr. 83/2009 
 - modifică O. nr. 27/2010 
 - modifică O. nr. 3/2011 
 - modifică O. nr. 16/2011 
 - modifică O. nr. 30/2011 
 - modifică O. nr. 35/2011 
 - modifică O. nr. 81/2013 
 - modifică O. nr. 85/2013 
 
 O. nr. 110/2013 
 M. Of. nr. 828/23 dec. 2013 - modifică Decizia nr. 1220/2006 
 
 O. nr. 120/2013 
 M. Of. nr. 32/15 ian. 2014 - modifică O. nr. 16/2013 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 236/2013 
 M. Of. nr. 303/28 mai 2013 - modifică O. nr. 259/2004 
 - modifică H.G. nr. 745/2007 
 - modifică O. nr. 206/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 378/2013 
 M. Of. nr. 331/6 iun. 2013 - modifică Decizia nr. 321/2008 
 
 Decizia nr. 639/2013 
 M. Of. nr. 601/26 sep. 2013 - modifică Decizia nr. 551/2012 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 O. nr. 111/13975/2013 
 M. Of. nr. 187/3 apr. 2013 - modifică O. nr. 296/29767/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 9/2013 
 M. Of. nr. 73/4 feb. 2013 - completează O. nr. 256/2006 
 
 O. nr. 12/2013 
 M. Of. nr. 87/11 feb. 2013 - modifică H.G. nr. 1415/2009 
 
 O. nr. 13/2013 
 M. Of. nr. 76/6 feb. 2013 - modifică O. nr. 24/2010 
 
 O. nr. 27/2013 
 M. Of. nr. 184/2 apr. 2013 - modifică O. nr. 81/2008 
 
 O. nr. 28/2013 
 M. Of. nr. 184/2 apr. 2013 - modifică O. nr. 111/2008 
 
 O. nr. 29/2013 
 M. Of. nr. 184/2 apr. 2013 - modifică O. nr. 57/2010 
 
 O. nr. 30/2013 
 M. Of. nr. 184/2 apr. 2013 - modifică O. nr. 16/2010 
 
 O. nr. 51/2013 
 M. Of. nr. 321/4 iun. 2013 - modifică O. nr. 30/2010 
 
 O. nr. 66/2013 
 M. Of. nr. 473/30 iul. 2013 - modifică O. nr. 45/2005 
 
 O. nr. 109/2013 
 M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 O. nr. 111/2013 
 M. Of. nr. 820/21 dec. 2013 - modifică O. nr. 92/2006 
 
 O. nr. 112/2013 
 M. Of. nr. 824/23 dec. 2013 - modifică O. nr. 64/2007 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 463/2013 
 M. Of. nr. 741/29 nov. 2013 - modifică O. nr. 148/2012 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 72/2013 
 M. Of. nr. 338/10 iun. 2013 - modifică H. nr. 53/2013 
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 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 217/2013 
 M. Of. nr. 19/11 ian. 2014 - modifică O. nr. 56/2004 
 
 
 GUVERN 
  DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE 

 O. nr. 356/2013 
 M. Of. nr. 475/31 iul. 2013 - modifică O. nr. 304/2013 
 
 O. nr. 482/2013 
 M. Of. nr. 836/24 dec. 2013 - modifică O. nr. 428/2013 
 
 
 GUVERN 
 DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 412/2981/2013 
 M. Of. nr. 614/2 oct. 2013 - completează O. nr. 289/2170/2013 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 12/2013 
 M. Of. nr. 119/4 mar. 2013 - modifică O. nr. 25/2012 
 
 (M. Of. nr. 142/18 mar. 2013) 

Rectificare: 

 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 418/2013 
 M. Of. nr. 233/23 apr. 2013 - modifică O. nr. 1743/2010 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 I. nr. 75/2013 
 M. Of. nr. 335/7 iun. 2013 - modifică I. nr. 664/2008 
 
 O. nr. 5/2013 
 M. Of. nr. 65/30 ian. 2013 - completează O. nr. 100/2011 
 
 O. nr. 6/2013 
 M. Of. nr. 67/31 ian. 2013 - modifică O. nr. 4/2013 
 
 O. nr. 17/2013 
 M. Of. nr. 117/1 mar. 2013 - modifică O. nr. 288/2011 
 
 O. nr. 26/2013 
 M. Of. nr. 146/19 mar. 2013 - modifică O. nr. 3/2013 
 
 O. nr. 27/2013 
 M. Of. nr. 147/19 mar. 2013 - modifică O. nr. 307/2009 
 
 O. nr. 30/2013 
 M. Of. nr. 188/3 apr. 2013 - modifică O. nr. 29/2011 
 
 O. nr. 32/2013 
 M. Of. nr. 193/5 apr. 2013 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 35/2013 
 M. Of. nr. 206/11 apr. 2013 - completează O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 43/2013 
 M. Of. nr. 262/10 mai 2013 - modifică O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 50/2013 
 M. Of. nr. 272/15 mai 2013 - modifică O. nr. 100/2011 
 
 O. nr. 82/2013 
 M. Of. nr. 340/11 iun. 2013 - modifică O. nr. 268/2010 
 
 O. nr. 94/2013 
 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 - modifică O. nr. 636/2008 
 
 O. nr. 101/2013 
 M. Of. nr. 424/12 iul. 2013 - modifică O. nr. 321/2007 
 
 O. nr. 102/2013 
 M. Of. nr. 424/12 iul. 2013 - modifică O. nr. 174/2012 
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 O. nr. 108/2013 
 M. Of. nr. 440/18 iul. 2013 - completează O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 113/2013 
 M. Of. nr. 462/26 iul. 2013 - modifică O. nr. 29/2011 
 
 O. nr. 142/2013 
 M. Of. nr. 631/11 oct. 2013 - modifică O. nr. 71/2013 
 
 O. nr. 151/2013 
 M. Of. nr. 679/5 nov. 2013 - modifică O. nr. 52/2012 
 
 O. nr. 161/2013 
 M. Of. nr. 740/29 nov. 2013 - modifică O. nr. 288/2011 
 
 O. nr. 168/2013 
 M. Of. nr. 747/3 dec. 2013 - modifică O. nr. 52/2013 
 
 O. nr. 179/2013 
 M. Of. nr. 6/7 ian. 2014 - completează O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 181/2013 
 M. Of. nr. 30/15 ian. 2014 - modifică O. nr. 490/2008 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 27/2013 
 M. Of. nr. 111/26 feb. 2013 - modifică O. nr. 163/2012 
 
 O. nr. 30/2013 
 M. Of. nr. 123/6 mar. 2013 - modifică O. nr. 120/2011 
 
 O. nr. 62/2013 
 M. Of. nr. 129/11 mar. 2013 - modifică O. nr. 83/2009 
 
 O. nr. 207/2013 
 M. Of. nr. 208/12 apr. 2013 - modifică O. nr. 143/2010 
 
 O. nr. 471/2013 
 M. Of. nr. 355/14 iun. 2013 - completează O. nr. 168/2012 
 
 O. nr. 860/2013 
 M. Of. nr. 559/3 sep. 2013 - modifică O. nr. 34/2011 
 
 O. nr. 864/2013 
 M. Of. nr. 556/2 sep. 2013 - modifică O. nr. 46/2012 
 
 O. nr. 891/2013 
 M. Of. nr. 613/2 oct. 2013 - modifică O. nr. 1348/2005 
 
 O. nr. 949/2013 
 M. Of. nr. 591/19 sep. 2013 - modifică O. nr. 247/2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 644/21 oct. 2013) 

 
 O. nr. 1053/2013 
 M. Of. nr. 626/9 oct. 2013 - modifică O. nr. 124/2011 
 
 O. nr. 1122/2013 
 M. Of. nr. 653/23 oct. 2013 - modifică O. nr. 247/2008 
 
 O. nr. 1348/2013 
 M. Of. nr. 760/6 dec. 2013 - modifică O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 1357/2013 
 M. Of. nr. 745/2 dec. 2013 - modifică O. nr. 567/2008 
 
 O. nr. 1391/2013 
 M. Of. nr. 770/10 dec. 2013 - modifică O. nr. 1229/2013 
 
 O. nr. 1415/2013 
 M. Of. nr. 793/17 dec. 2013 - modifică O. nr. 12/2010 
 
 O. nr. 1438/2013 
 M. Of. nr. 798/18 dec. 2013 - modifică O. nr. 1253/2013 
 
 O. nr. 1493/2013 
 M. Of. nr. 842/30 dec. 2013 - modifică O. nr. 1229/2013 
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 O. nr. 1521/2013 
 M. Of. nr. 4/6 ian. 2014 - modifică O. nr. 155/2010 
 
 O. nr. 1522/2013 
 M. Of. nr. 4/6 ian. 2014 - modifică O. nr. 149/2010 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 1142/163/2013 
 M. Of. nr. 44/20 ian. 2014 - modifică O. nr. 393/87/2013 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 173/515/180/2013 
 M. Of. nr. 307/29 mai 2013 - modifică O. nr. 510/768/319/2003 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.112/2013 
 M. Of. nr. 737/29 nov. 2013 - modifică O. nr. M.45/2013 
 
 O. nr. M.100/2013 
 M. Of. nr. 640/17 oct. 2013 - modifică O. nr. M.87/2009 
 
 O. nr. M.101/2013 
 M. Of. nr. 639/16 oct. 2013 - modifică O. nr. M.121/2010 
 
 O. nr. M.18/2013 
 M. Of. nr. 131/12 mar. 2013 - modifică O. nr. M.109/2011 
 
 O. nr. M.2/2013 
 M. Of. nr. 47/22 ian. 2013 - modifică O. nr. M.120/2009 
 
 O. nr. M.46/2013 
 M. Of. nr. 252/7 mai 2013 - modifică O. nr. M.25/2012 
 
 O. nr. M.86/2013 
 M. Of. nr. 572/9 sep. 2013 - completează O. nr. M.101/2011 
 
 O. nr. M.88/2013 
 M. Of. nr. 570/6 sep. 2013 - modifică O. nr. M.149/2012 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2355/2013 
 M. Of. nr. 480/1 aug. 2013 - modifică O. nr. 2231/2011 
 
 MINISTERUL CULTURII 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 2109/506/2013 
 M. Of. nr. 308/29 mai 2013 - completează O. nr. 2823/1.566/2003 
 
 O. nr. 2348/1023/2013 
 M. Of. nr. 471/30 iul. 2013 - modifică O. nr. 2823/1.566/2003 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 1758/2013 
 M. Of. nr. 241/26 apr. 2013 - modifică O. nr. 2865/2011 
 
 O. nr. 1926/2013 
 M. Of. nr. 309/29 mai 2013 - modifică O. nr. 637/2009 
 
 O. nr. 2210/2013 
 M. Of. nr. 561/4 sep. 2013 - modifică O. nr. 157/2007 
 
 O. nr. 2411/2013 
 M. Of. nr. 555/2 sep. 2013 - completează O. nr. 1530/2012 
 
 O. nr. 2413/2013 
 M. Of. nr. 555/2 sep. 2013 - completează O. nr. 1751/2012 
 
 O. nr. 2414/2013 
 M. Of. nr. 555/2 sep. 2013 - completează O. nr. 1655/2012 
 
 O. nr. 2473/2013 
 M. Of. nr. 528/22 aug. 2013 - modifică O. nr. 568/2009 
 
 O. nr. 2479/2013 
 M. Of. nr. 535/23 aug. 2013 - modifică O. nr. 547/2009 
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 O. nr. 2910/2013 
 M. Of. nr. 583/13 sep. 2013 - modifică O. nr. 170/2003 
 
 O. nr. 3055/2013 
 M. Of. nr. 624/8 oct. 2013 - modifică O. nr. 2145/2013 
 
 O. nr. 3245/2013 
 M. Of. nr. 660/28 oct. 2013 - modifică O. nr. 2544/2013 
 
 O. nr. 3417/2013 
 M. Of. nr. 776/12 dec. 2013 - modifică O. nr. 155/2008 
 
 O. nr. 3451/2013 
 M. Of. nr. 795/17 dec. 2013 - modifică O. nr. 839/2009 
 
 O. nr. 3482/2013 
 M. Of. nr. 799/18 dec. 2013 - modifică O. nr. 1496/2011 
 
 O. nr. 3484/2013 
 M. Of. nr. 784/14 dec. 2013 - modifică O. nr. 1392/2815/D.M./2008 
 
 O. nr. 3782/2013 
 M. Of. nr. 22/13 ian. 2014 - modifică O. nr. 287/2008 
 
 O. nr. 3783/2013 
 M. Of. nr. 22/13 ian. 2014 - modifică O. nr. 261/2008 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 923/437/567/2013 
 M. Of. nr. 264/10 mai 2013 - modifică O. nr. 910/1742/2007 
 
 O. nr. 2019/564/912/2013 
 M. Of. nr. 414/9 iul. 2013 - modifică O. nr. 832/3157/2009 
 
 O. nr. 2281/654/1263/2013 
 M. Of. nr. 508/12 aug. 2013 - modifică O. nr. 916/3364/2009 
 
 O. nr. 2282/653/1267/2013 
 M. Of. nr. 519/19 aug. 2013 - modifică O. nr. 917/3362/2009 
 
 O. nr. 2283/649/1265/2013 
 M. Of. nr. 519/19 aug. 2013 - modifică O. nr. 918/3366/2009 
 
 O. nr. 2284/652/1261/2013 
 M. Of. nr. 519/19 aug. 2013 - modifică O. nr. 919/3367/2009 
 
 O. nr. 2285/650/1266/2013 
 M. Of. nr. 519/19 aug. 2013 - modifică O. nr. 920/3368/2009 
 
 O. nr. 2286/655/1262/2013 
 M. Of. nr. 519/19 aug. 2013 - modifică O. nr. 921/3365/2009 
 
 O. nr. 2287/651/1264/2013 
 M. Of. nr. 519/19 aug. 2013 - modifică O. nr. 922/3363/2009 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 2954/1346/2013 
 M. Of. nr. 594/23 sep. 2013 - modifică O. nr. 246/248/2013 
 
 O. nr. 3358/1854/2013 
 M. Of. nr. 706/18 nov. 2013 - modifică O. nr. 246/248/2013 
 
 O. nr. 3446/1944/2013 
 M. Of. nr. 752/4 dec. 2013 - modifică O. nr. 246/248/2013 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 942/653/471/2013 
 M. Of. nr. 310/29 mai 2013 - completează O. nr. 1360/1938/2011 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 22/2013 
 M. Of. nr. 25/11 ian. 2013 - modifică O. nr. 4189/2012 
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 O. nr. 1596/2013 
 M. Of. nr. 283/20 mai 2013 - modifică O. nr. 4189/2012 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 61/2013 
 M. Of. nr. 438/18 iul. 2013 - modifică O. nr. 37/2013 
 
 O. nr. 170/2013 
 M. Of. nr. 592/20 sep. 2013 - modifică O. nr. 36/2013 
 
 O. nr. 269/2013 
 M. Of. nr. 667/31 oct. 2013 - modifică O. nr. 169/2013 
 
 O. nr. 305/2013 
 M. Of. nr. 709/19 nov. 2013 - modifică O. nr. 169/2013 
 
 O. nr. 366/2013 
 M. Of. nr. 1/6 ian. 2014 - modifică O. nr. 36/2013 
 
 O. nr. 728/2013 
 M. Of. nr. 271/14 mai 2013 - modifică O. nr. 337/2001 
 
 O. nr. 999/2013 
 M. Of. nr. 355/14 iun. 2013 - modifică O. nr. 3699/2008 
 
 O. nr. 1000/2013 
 M. Of. nr. 355/14 iun. 2013 - modifică O. nr. 675/2009 
 
 O. nr. 1902/2013 
 M. Of. nr. 596/24 sep. 2013 - modifică O. nr. 391/2010 
 
 O. nr. 2435/2013 
 M. Of. nr. 820/21 dec. 2013 - modifică O. nr. 861/2013 
 
 O. nr. 2495/2013 
 M. Of. nr. 24/13 ian. 2014 - modifică H.G. nr. 75/2008 
 
 O. nr. 2496/2013 
 M. Of. nr. 14/9 ian. 2014 - modifică O. nr. 625/2010 
 
 O. nr. 2501/2013 
 M. Of. nr. 51/21 ian. 2014 - modifică O. nr. 3188/2011 
 - modifică O. nr. 2355/2012 
 
 O. nr. 2502/2013 
 M. Of. nr. 41/17 ian. 2014 - modifică O. nr. 480/2008 
 - modifică O. nr. 478/2008 
 - modifică O. nr. 1862/2008 
 - modifică O. nr. 1338/2010 
 
 O. nr. 2503/2013 
 M. Of. nr. 73/29 ian. 2014 - modifică O. nr. 632/2008 
 - modifică O. nr. 2159/2008 
 - modifică O. nr. 2229/2008 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 682/450/655/2013 
 M. Of. nr. 409/8 iul. 2013 - modifică O. nr. 2507/2007 
 
 O. nr. 710/468/654/2013 
 M. Of. nr. 359/17 iun. 2013 - modifică O. nr. 2508/2007 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 225/2013 
 M. Of. nr. 490/2 aug. 2013 - modifică O. nr. 130/2011 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 3028/2013 
 M. Of. nr. 45/21 ian. 2013 - modifică O. nr. 5560/2011 
 
 O. nr. 3104/2013 
 M. Of. nr. 75/5 feb. 2013 - modifică O. nr. 6239/2012 
 
 O. nr. 3129/2013 
 M. Of. nr. 84/7 feb. 2013 - modifică O. nr. 5561/2011 
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 O. nr. 3130/2013 
 M. Of. nr. 85/8 feb. 2013 - modifică O. nr. 5564/2011 
 
 O. nr. 3271/2013 
 M. Of. nr. 113/27 feb. 2013 - modifică O. nr. 6239/2012 
 
 O. nr. 3359MD/2013 
 M. Of. nr. 147/19 mar. 2013 - modifică O. nr. 6000/2012 
 
 O. nr. 3691/2013 
 M. Of. nr. 279/17 mai 2013 - modifică O. nr. 3587/2013 
 
 O. nr. 3734/2013 
 M. Of. nr. 332/7 iun. 2013 - modifică O. nr. 5567/2011 
 
 O. nr. 3805/2013 
 M. Of. nr. 315/31 mai 2013 - modifică O. nr. 3622/2013 
 
 O. nr. 3867/2013 
 M. Of. nr. 366/19 iun. 2013 - modifică O. nr. 3653/2013 
 
 O. nr. 3974/2013 
 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 - modifică O. nr. 5606/2012 
 
 O. nr. 3980/2013 
 M. Of. nr. 408/5 iul. 2013 - modifică O. nr. 5389/2012 
 
 O. nr. 4014/2013 
 M. Of. nr. 412/8 iul. 2013 - modifică O. nr. 3410/2012 
 
 O. nr. 4204/2013 
 M. Of. nr. 440/18 iul. 2013 - modifică O. nr. 6560/2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 499/8 aug. 2013) 

 
 O. nr. 4872/2013 
 M. Of. nr. 565/5 sep. 2013 - modifică O. nr. 5720/2012 
 
 O. nr. 4892/2013 
 M. Of. nr. 574/10 sep. 2013 - modifică O. nr. 4038/2013 
 
 O. nr. 4932/2013 
 M. Of. nr. 680/5 nov. 2013 - modifică O. nr. 5219/2010 
 
 O. nr. 5397/2013 
 M. Of. nr. 700/14 nov. 2013 - modifică O. nr. 5561/2011 
 
 O. nr. 5641/2013 
 M. Of. nr. 28/14 ian. 2014 - modifică O. nr. 3894/2013 
 - modifică O. nr. 3895/2013 
 - modifică O. nr. 4184/2013 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 16/2013 
 M. Of. nr. 32/15 ian. 2013 - completează O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 250/2013 
 M. Of. nr. 130/12 mar. 2013 - modifică O. nr. 262/2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 166/28 mar. 2013) 

 Modificări: 
 - O. nr. 904/2016  (M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) - odată cu O. nr. 262/2007 

 
 O. nr. 277/2013 
 M. Of. nr. 119/4 mar. 2013 - modifică O. nr. 241/2013 
 
 O. nr. 354/2013 
 M. Of. nr. 152/21 mar. 2013 - modifică O. nr. 1870/2004 
 
 O. nr. 393/2013 
 M. Of. nr. 185/3 apr. 2013 - modifică O. nr. 752/2006 
 
 O. nr. 415/2013 
 M. Of. nr. 194/5 apr. 2013 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 416/2013 
 M. Of. nr. 190/4 apr. 2013 - modifică O. nr. 629/2009 
 
 O. nr. 426/2013 
 M. Of. nr. 203/10 apr. 2013 - completează O. nr. 33/2012 
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 O. nr. 521/2013 
 M. Of. nr. 244/29 apr. 2013 - modifică O. nr. 663/110/76/2012 
 
 O. nr. 541/2013 
 M. Of. nr. 240/25 apr. 2013 - modifică O. nr. 2561/2011 
 
 O. nr. 632/2013 
 M. Of. nr. 308/29 mai 2013 - modifică O. nr. 161/2013 
 
 O. nr. 689/2013 
 M. Of. nr. 315/31 mai 2013 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 698/2013 
 M. Of. nr. 298/24 mai 2013 - modifică O. nr. 559/2013 
 
 O. nr. 851/2013 
 M. Of. nr. 390/29 iun. 2013 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 946/2013 
 M. Of. nr. 426/12 iul. 2013 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 1242/2013 
 M. Of. nr. 508/12 aug. 2013 - completează O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 1341/2013 
 M. Of. nr. 526/21 aug. 2013 - modifică O. nr. 526/2004 
 
 O. nr. 1349/2013 
 M. Of. nr. 545/28 aug. 2013 - modifică O. nr. 1816/2008 
 
 O. nr. 1711/2013 
 M. Of. nr. 646/21 oct. 2013 - modifică O. nr. 1870/2004 
 
 O. nr. 1722/2013 
 M. Of. nr. 647/22 oct. 2013 - completează O. nr. 161/2013 
 
 O. nr. 1778/2013 
 M. Of. nr. 668/31 oct. 2013 - modifică O. nr. 2635/2011 
 
 O. nr. 1916/2013 
 M. Of. nr. 739/29 nov. 2013 - modifică O. nr. 2007/2008 
 
 O. nr. 2002/2013 
 M. Of. nr. 803/19 dec. 2013 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 2006/2013 
 M. Of. nr. 807/19 dec. 2013 - modifică O. nr. 1271/2004 
 
 O. nr. 2007/2013 
 M. Of. nr. 789/16 dec. 2013 - modifică O. nr. 246/2005 
 
 O. nr. 2011/2013 
 M. Of. nr. 786/16 dec. 2013 - modifică O. nr. 1801/1995 
 
 O. nr. 2021/2013 
 M. Of. nr. 831/24 dec. 2013 - modifică O. nr. 1917/2005 
 Modificări: 
 - O. nr. 3391/2019  (M. Of. nr. 900/7 nov. 2019) 

 
 O. nr. 2030/2013 
 M. Of. nr. 842/30 dec. 2013 - modifică O. nr. 1393/2006 
 
 O. nr. 2067/2013 
 M. Of. nr. 6/7 ian. 2014 - modifică O. nr. 3055/2009 
 - modifică O. nr. 1286/2012 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 O. nr. 1445/1293/2269/2013 
 M. Of. nr. 749/3 dec. 2013 - completează O. nr. 1081/M-1/690/480/2005 
 
 O. nr. 1446/1294/2268/2013 
 M. Of. nr. 746/2 dec. 2013 - completează O. nr. 1080/M-1/689/481/2005 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 O. nr. 1020/1704/2013 
 M. Of. nr. 486/2 aug. 2013 - modifică O. nr. 2479/3525/2011 
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 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 970/648/2013 
 M. Of. nr. 495/6 aug. 2013 - completează O. nr. 296/2007 
 
 O. nr. 1869/1227/2013 
 M. Of. nr. 721/22 nov. 2013 - modifică O. nr. 326/94/2013 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 1977/2757/1580/2013 
 M. Of. nr. 57/23 ian. 2014 - modifică O. nr. 1045/2084/793/2012 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 184/2013 
 M. Of. nr. 101/20 feb. 2013 - modifică O. nr. 52/2012 
 
 O. nr. 342/2013 
 M. Of. nr. 194/5 apr. 2013 - modifică O. nr. 1221/2009 
 
 O. nr. 476/2013 
 M. Of. nr. 244/29 apr. 2013 - modifică O. nr. 52/2012 
 
 O. nr. 608/2013 
 M. Of. nr. 323/4 iun. 2013 - modifică O. nr. 1950/2012 
 
 O. nr. 641/2013 
 M. Of. nr. 341/11 iun. 2013 - modifică O. nr. 52/2012 
 
 O. nr. 878/2013 
 M. Of. nr. 432/16 iul. 2013 - modifică O. nr. 1950/2012 
 
 O. nr. 1023/2013 
 M. Of. nr. 504/9 aug. 2013 - modifică O. nr. 1415/2009 
 
 O. nr. 3136/2013 
 M. Of. nr. 609/1 oct. 2013 - modifică O. nr. 1950/2012 
 
 O. nr. 3763/2013 
 M. Of. nr. 799/18 dec. 2013 - modifică O. nr. 892/2012 
 
 O. nr. 3883/2013 
 M. Of. nr. 2/6 ian. 2014 - modifică O. nr. 52/2012 
 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 592/1283/2013 
 M. Of. nr. 521/20 aug. 2013 - modifică O. nr. 2116/2007 
 
 O. nr. 1236/1933/2013 
 M. Of. nr. 745/2 dec. 2013 - completează O. nr. 2116/2007 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 765/C/2013 
 M. Of. nr. 190/4 apr. 2013 - modifică O. nr. 1417/C/2006 
 
 O. nr. 875/C/2013 
 M. Of. nr. 148/20 mar. 2013 - modifică O. nr. 210/2001 
 
 O. nr. 2239/C/2013 
 M. Of. nr. 440/18 iul. 2013 - modifică O. nr. 2475/C/2011 
 
 O. nr. 3058/C/2013 
 M. Of. nr. 662/29 oct. 2013 - modifică O. nr. 120/C/2011 
 
 O. nr. 3309/C/2013 
 M. Of. nr. 713/20 nov. 2013 - modifică O. nr. 1483/C/2006 
 
 O. nr. 3760/C/2013 
 M. Of. nr. 777/12 dec. 2013 - modifică O. nr. 46/C/2011 
 
 O. nr. 4078/C/2013 
 M. Of. nr. 35/16 ian. 2014 - modifică O. nr. 3166/C/2012 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 

 O. nr. 195/2013 



 
 M. Of. nr. 90/12 feb. 2013 - modifică O. nr. 1355/2012 
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 O. nr. 578/2013 
 M. Of. nr. 198/8 apr. 2013 - modifică O. nr. 400/2013 
 
 O. nr. 654/2013 
 M. Of. nr. 251/30 apr. 2013 - completează O. nr. 89/2013 
 
 O. nr. 855/2013 
 M. Of. nr. 337/10 iun. 2013 - modifică O. nr. 255/2007 
 
 O. nr. 1770/2013 
 M. Of. nr. 474/31 iul. 2013 - modifică O. nr. 1225/2013 
 
 O. nr. 1882/2013 
 M. Of. nr. 490/2 aug. 2013 - modifică O. nr. 610/2009 
 
 O. nr. 2181/2013 
 M. Of. nr. 635/15 oct. 2013 - modifică O. nr. 1225/2013 
 
 O. nr. 2631/2013 
 M. Of. nr. 703/15 nov. 2013 - modifică O. nr. 714/2010 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 1176/2013 
 M. Of. nr. 403/4 iul. 2013 - modifică O. nr. 150/2011 
 
 O. nr. 1446/2013 
 M. Of. nr. 435/17 iul. 2013 - modifică O. nr. 1027/2013 
 
 O. nr. 1501/2013 
 M. Of. nr. 438/18 iul. 2013 - modifică O. nr. 1027/2013 
 
 O. nr. 1663/2013 
 M. Of. nr. 514/14 aug. 2013 - modifică O. nr. 1207/2013 
 
 O. nr. 1786/2013 
 M. Of. nr. 559/3 sep. 2013 - modifică O. nr. 1545/2013 
 
 O. nr. 1794/2013 
 M. Of. nr. 566/5 sep. 2013 - modifică O. nr. 3808/2012 
 
 O. nr. 2589/2013 
 M. Of. nr. 831/24 dec. 2013 - modifică O. nr. 2765/2012 
 
 O. nr. 2731/2013 
 M. Of. nr. 46/20 ian. 2014 - modifică O. nr. 3808/2012 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 150/132/2013 
 M. Of. nr. 78/6 feb. 2013 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
 O. nr. 2176/931/2013 
 M. Of. nr. 692/13 nov. 2013 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 O. nr. 559/M.26/34/8157/2013 
 M. Of. nr. 204/10 apr. 2013 - modifică O. nr. 1453/M.34/18769/10161/2011 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 1068/537/2013 
 M. Of. nr. 384/27 iun. 2013 - modifică O. nr. 79/384/2008 
 
  MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 

 O. nr. 261/2013 
 M. Of. nr. 255/8 mai 2013 - modifică O. nr. 473/2009 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1/2013 
 M. Of. nr. 12/8 ian. 2013 - modifică O. nr. 1246/2012 
 
 O. nr. 175/2013 
 M. Of. nr. 108/22 feb. 2013 - completează O. nr. 1384/2010 
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 O. nr. 360/2013 
 M. Of. nr. 151/21 mar. 2013 - modifică O. nr. 1509/2008 
 
 O. nr. 361/2013 
 M. Of. nr. 151/21 mar. 2013 - modifică O. nr. 1222/2010 
 
 O. nr. 371/2013 
 M. Of. nr. 156/25 mar. 2013 - modifică O. nr. 1763/2007 
 
 O. nr. 424/2013 
 M. Of. nr. 178/1 apr. 2013 - modifică O. nr. 323/2011 
 
 O. nr. 425/2013 
 M. Of. nr. 178/1 apr. 2013 - modifică O. nr. 1085/2012 
 
 O. nr. 428/2013 
 M. Of. nr. 176/1 apr. 2013 - modifică O. nr. 712/2012 
 
 O. nr. 532/2013 
 M. Of. nr. 234/23 apr. 2013 - modifică O. nr. 422/2013 
 
 O. nr. 564/2013 
 M. Of. nr. 237/24 apr. 2013 - modifică O. nr. 1268/2012 
 
 O. nr. 568/2013 
 M. Of. nr. 248/30 apr. 2013 - modifică O. nr. 1843/2008 
 
 O. nr. 659/2013 
 M. Of. nr. 310/29 mai 2013 - modifică O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 660/2013 
 M. Of. nr. 286/21 mai 2013 - modifică O. nr. 323/2011 
 
 O. nr. 715/2013 
 M. Of. nr. 324/4 iun. 2013 - modifică O. nr. 1268/2012 
 
 O. nr. 738/2013 
 M. Of. nr. 360/18 iun. 2013 - modifică O. nr. 712/2012 
 
 O. nr. 793/2013 
 M. Of. nr. 379/26 iun. 2013 - modifică O. nr. 1009/2010 
 
 O. nr. 816/2013 
 M. Of. nr. 429/15 iul. 2013 - modifică O. nr. 422/2013 
 
 O. nr. 871/2013 
 M. Of. nr. 461/25 iul. 2013 - modifică O. nr. 1384/2010 
 
 O. nr. 877/2013 
 M. Of. nr. 465/26 iul. 2013 - modifică O. nr. 1147/2011 
 
 O. nr. 1032/2013 
 M. Of. nr. 552/30 aug. 2013 - modifică O. nr. 1085/2012 
 
 O. nr. 1041/2013 
 M. Of. nr. 570/6 sep. 2013 - modifică O. nr. 1093/2004 
 
 O. nr. 1078/2013 
 M. Of. nr. 600/26 sep. 2013 - modifică O. nr. 92/2013 
 
 O. nr. 1118/2013 
 M. Of. nr. 604/27 sep. 2013 - modifică O. nr. 359/2013 
 
 O. nr. 1145/2013 
 M. Of. nr. 627/9 oct. 2013 - completează O. nr. 1079/2013 
 
 O. nr. 1150/2013 
 M. Of. nr. 661/29 oct. 2013 - modifică O. nr. 422/2013 
 
 O. nr. 1214/2013 
 M. Of. nr. 670/1 nov. 2013 - completează O. nr. 658/2013 
 
 O. nr. 1241/2013 
 M. Of. nr. 658/25 oct. 2013 - modifică O. nr. 860/2013 
 
 O. nr. 1330/2013 
 M. Of. nr. 719/22 nov. 2013 - modifică O. nr. 658/2013 
 
 O. nr. 1347/2013 



 
 M. Of. nr. 775/12 dec. 2013 - modifică O. nr. 1524/2009 
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 O. nr. 1367/2013 
 M. Of. nr. 704/18 nov. 2013 - modifică O. nr. 359/2013 
 
 O. nr. 1443/2013 
 M. Of. nr. 750/4 dec. 2013 - completează O. nr. 456/2013 
 
 O. nr. 1446/2013 
 M. Of. nr. 760/6 dec. 2013 - modifică O. nr. 1091/2013 
 
 O. nr. 1549/2013 
 M. Of. nr. 833/24 dec. 2013 - modifică O. nr. 422/2013 
 
 O. nr. 1554/2013 
 M. Of. nr. 834/24 dec. 2013 - modifică O. nr. 456/2013 
 
 O. nr. 1589/2013 
 M. Of. nr. 19/11 ian. 2014 - modifică O. nr. 323/2011 
 
 O. nr. 1675/2013 
 M. Of. nr. 85/4 feb. 2014 - modifică O. nr. 359/2013 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 207/151/2013 
 M. Of. nr. 115/28 feb. 2013 - modifică O. nr. 1330/880/2012 
 
 O. nr. 208/157/2013 
 M. Of. nr. 115/28 feb. 2013 - modifică O. nr. 1334/878/2012 
 
 O. nr. 449/195/2013 
 M. Of. nr. 196/8 apr. 2013 - modifică O. nr. 862/547/2011 
 
 O. nr. 511/196/2013 
 M. Of. nr. 238/25 apr. 2013 - modifică O. nr. 868/542/2011 
 
 O. nr. 590/232/2013 
 M. Of. nr. 256/8 mai 2013 - completează O. nr. 862/547/2011 
 
 O. nr. 691/261/2013 
 M. Of. nr. 295/23 mai 2013 - completează O. nr. 868/542/2011 
 
 O. nr. 851/384/2013 
 M. Of. nr. 426/12 iul. 2013 - modifică O. nr. 862/547/2011 
 
 O. nr. 1033/579/2013 
 M. Of. nr. 552/30 aug. 2013 - modifică O. nr. 862/547/2011 
 
 O. nr. 1503/1009/2013 
 M. Of. nr. 786/16 dec. 2013 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
 
 O. nr. 1509/733/2013 
 M. Of. nr. 43/20 ian. 2014 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 89/5 feb. 2014) 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 1063/1001/90/2013 
 M. Of. nr. 677/4 nov. 2013 - modifică O. nr. 387/251/2002 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 354/1641/2013 
 M. Of. nr. 230/22 apr. 2013 - modifică O. nr. 697/112/2011 
 
 O. nr. 753/2424/2013 
 M. Of. nr. 516/14 aug. 2013 - modifică O. nr. 697/112/2011 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 O. nr. 581/3848/2013 
 M. Of. nr. 345/12 iun. 2013 - modifică O. nr. 1225/5031/2003 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 O. nr. 692/982/2013 
 M. Of. nr. 313/30 mai 2013 - modifică O. nr. 762/1992/2007 
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  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 767/2013 
 M. Of. nr. 286/21 mai 2013 - modifică O. nr. 1294/2012 
 
 O. nr. 788/2013 
 M. Of. nr. 290/22 mai 2013 - modifică O. nr. 980/2011 
 - modifică O. nr. 1640/2012 
 
 O. nr. 895/2013 
 M. Of. nr. 417/10 iul. 2013 - modifică O. nr. 982/2011 
 
 O. nr. 919/2013 
 M. Of. nr. 433/16 iul. 2013 - modifică H.G. nr. 1326/2009 
 
 O. nr. 1022/2013 
 M. Of. nr. 542/28 aug. 2013 - modifică O. nr. 2131/2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 600/26 sep. 2013) 

 
 O. nr. 1044/2013 
 M. Of. nr. 543/28 aug. 2013 - modifică O. nr. 2134/2005 
 
 O. nr. 1049/2013 
 M. Of. nr. 561/4 sep. 2013 - modifică O. nr. 211/2003 
 - modifică O. nr. 2132/2005 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 627/9 oct. 2013) 

 
 O. nr. 1051/2013 
 M. Of. nr. 540/27 aug. 2013 - modifică O. nr. 1815/2005 
 
 O. nr. 1055/2013 
 M. Of. nr. 548/29 aug. 2013 - completează O. nr. 1286/2012 
 
 O. nr. 1068/2013 
 M. Of. nr. 585/16 sep. 2013 - modifică O. nr. 536/2012 
 
 O. nr. 1152/2013 
 M. Of. nr. 610/1 oct. 2013 - modifică O. nr. 982/2011 
 
 O. nr. 1216/2013 
 M. Of. nr. 622/7 oct. 2013 - modifică O. nr. 69/2012 
 
 O. nr. 1227/2013 
 M. Of. nr. 85/4 feb. 2014 - modifică O. nr. 1553/2008 
 
 O. nr. 1348/2013 
 M. Of. nr. 679/5 nov. 2013 - completează O. nr. 318/2006 
 
 O. nr. 1567/2013 
 M. Of. nr. 844/30 dec. 2013 - modifică O. nr. 980/2011 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 843/962/628/2013 
 M. Of. nr. 429/15 iul. 2013 - modifică O. nr. 28/75/2008 
 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 130/2013 
 M. Of. nr. 536/26 aug. 2013 - modifică O. nr. 663/110/76/2012 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 10/2013 
 M. Of. nr. 93/14 feb. 2013 - modifică Decizia nr. 17/2006 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 122/2013 
 M. Of. nr. 99/19 feb. 2013 - modifică Decizia nr. 226/2012 
 
 Decizia nr. 269/2013 
 M. Of. nr. 457/24 iul. 2013 - modifică Decizia nr. 233/2013 
 
 Decizia nr. 427/2013 
 M. Of. nr. 630/10 oct. 2013 - completează Decizia nr. 192/2013 
 
 Decizia nr. 430/2013 
 M. Of. nr. 637/15 oct. 2013 - modifică Decizia nr. 105/2013 
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 2014 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 123/2014 
 M. Of. nr. 87/4 feb. 2014 - modifică O. nr. 1950/2012 
 
 O. nr. 530/2014 
 M. Of. nr. 247/7 apr. 2014 - modifică O. nr. 52/2012 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 1014/2014 
 M. Of. nr. 707/29 sep. 2014 - modifică O. nr. 890/2014 
 
 O. nr. 1140/2014 
 M. Of. nr. 809/6 nov. 2014 - modifică O. nr. 700/2014 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 85/2014 
 M. Of. nr. 342/9 mai 2014 - modifică O. nr. 139/2010 
 
 O. nr. 159/2014 
 M. Of. nr. 771/23 oct. 2014 - modifică O. nr. 112/2014 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 H. nr. 41/2014 
 M. Of. nr. 388/26 mai 2014 - modifică H. nr. 28/2013 
 
 H. nr. 50/2014 
 M. Of. nr. 457/23 iun. 2014 - modifică H. nr. 27/2014 
 Modificări: 
 - H. nr. 89/2014  (M. Of. nr. 880/4 dec. 2014) 

 
 H. nr. 75/2014 
 M. Of. nr. 708/29 sep. 2014 - modifică H. nr. 28/2013 
 
 H. nr. 89/2014 
 M. Of. nr. 880/4 dec. 2014 - modifică H. nr. 27/2014 
 - modifică H. nr. 50/2014 
 
 N. nr. 2/2014 
 M. Of. nr. 202/21 mar. 2014 - modifică H. nr. 52/2013 
 
 N. nr. 5/2014 
 M. Of. nr. 279/16 apr. 2014 - completează O. nr. 3/2008 
 - completează O. nr. 4/2008 

 Modificări: 
 - N. nr. 28/2015  (M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) - abrogă art. III 

 
 N. nr. 12/2014 
 M. Of. nr. 444/18 iun. 2014 - completează H. nr. 16/2009 
 
 N. nr. 13/2014 
 M. Of. nr. 474/27 iun. 2014 - modifică H. nr. 15/2010 
 
 N. nr. 14/2014 
 M. Of. nr. 474/27 iun. 2014 - modifică H. nr. 27/2007 
 - modifică H. nr. 5/2013 
 
 N. nr. 15/2014 
 M. Of. nr. 474/27 iun. 2014 - modifică H. nr. 17/2006 
 - modifică H. nr. 64/2013 
 
 N. nr. 17/2014 
 M. Of. nr. 521/14 iul. 2014 - modifică H. nr. 27/2010 
 
 N. nr. 22/2014 
 M. Of. nr. 822/11 nov. 2014 - modifică O. nr. 8/2011 
 - modifică O. nr. 9/2011 
 
 N. nr. 25/2014 
 M. Of. nr. 835/17 nov. 2014 - modifică O. nr. 18/2009 
 
 N. nr. 27/2014 
 M. Of. nr. 969/30 dec. 2014 - modifică O. nr. 10/2012 
 
 R. nr. 2/2014 
 M. Of. nr. 129/21 feb. 2014 - modifică H. nr. 28/2013 
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 R. nr. 7/2014 
 M. Of. nr. 305/24 apr. 2014 - modifică O. nr. 12/2006 
 
 R. nr. 8/2014 
 M. Of. nr. 393/28 mai 2014 - modifică H. nr. 44/2013 
 
 R. nr. 13/2014 
 M. Of. nr. 626/27 aug. 2014 - modifică O. nr. 60/2005 
 - modifică O. nr. 23/2006 
 - modifică O. nr. 121/2006 
 - modifică O. nr. 83/2008 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 
 R. nr. 15/2014 
 M. Of. nr. 834/17 nov. 2014 - modifică H. nr. 44/2013 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 7/2014 
 M. Of. nr. 96/7 feb. 2014 - modifică O. nr. 88/2013 
 
 O. nr. 16/2014 
 M. Of. nr. 201/21 mar. 2014 - completează O. nr. 84/2013 
 
 O. nr. 20/2014 
 M. Of. nr. 229/1 apr. 2014 - modifică O. nr. 103/2008 
 - modifică O. nr. 8/2009 
 - modifică O. nr. 12/2009 
 - modifică O. nr. 14/2009 
 - modifică O. nr. 15/2009 
 - modifică O. nr. 16/2009 
 - modifică O. nr. 17/2009 
 - modifică O. nr. 20/2009 
 - modifică O. nr. 23/2009 
 - modifică O. nr. 25/2009 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 27/2009 
 - modifică O. nr. 28/2009 
 - modifică O. nr. 29/2009 
 - modifică O. nr. 30/2009 
 - modifică O. nr. 31/2009 
 - modifică O. nr. 32/2009 
 - modifică O. nr. 33/2009 
 - modifică O. nr. 34/2009 
 - modifică O. nr. 35/2009 
 - modifică O. nr. 36/2009 
 - modifică O. nr. 37/2009 
 - modifică O. nr. 38/2009 
 - modifică O. nr. 39/2009 
 - modifică O. nr. 40/2009 
 - modifică O. nr. 41/2009 
 - modifică O. nr. 42/2009 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 - modifică O. nr. 83/2009 
 - modifică O. nr. 27/2010 
 - modifică O. nr. 3/2011 
 - modifică O. nr. 16/2011 
 - modifică O. nr. 30/2011 
 - modifică O. nr. 35/2011 
 - modifică O. nr. 81/2013 
 - modifică O. nr. 85/2013 
 - modifică O. nr. 13/2014 
 
 O. nr. 47/2014 
 M. Of. nr. 450/19 iun. 2014 - modifică O. nr. 13/2014 
 Modificări: 
 

- O. nr. 93/2014  (M. Of. nr. 714/30 sep. 2014) 
- O. nr. 58/2014  (M. Of. nr. 479/28 iun. 2014) 

 
 - O. nr. 122/2014  (M. Of. nr. 865/27 nov. 2014) 

 
 O. nr. 52/2014 
 M. Of. nr. 473/27 iun. 2014 - modifică O. nr. 88/2013 
 
 O. nr. 53/2014 
 M. Of. nr. 478/28 iun. 2014 - modifică O. nr. 16/2013 
 
 O. nr. 55/2014 
 M. Of. nr. 475/27 iun. 2014 - modifică O. nr. 39/2013 
 - modifică O. nr. 1/2014 
 
 O. nr. 58/2014 
 M. Of. nr. 479/28 iun. 2014 - modifică O. nr. 103/2008 
 - modifică O. nr. 8/2009 
 - modifică O. nr. 14/2009 
 - modifică O. nr. 17/2009 
 - modifică O. nr. 23/2009 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 28/2009 
 - modifică O. nr. 29/2009 
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 - modifică O. nr. 30/2009 
 - modifică O. nr. 31/2009 
 - modifică O. nr. 32/2009 
 - modifică O. nr. 34/2009 
 - modifică O. nr. 35/2009 
 - modifică O. nr. 36/2009 
 - modifică O. nr. 37/2009 
 - modifică O. nr. 40/2009 
 - modifică O. nr. 41/2009 
 - modifică O. nr. 42/2009 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 - modifică O. nr. 83/2009 
 - modifică O. nr. 27/2010 
 - modifică O. nr. 16/2011 
 - modifică O. nr. 30/2011 
 - modifică O. nr. 35/2011 
 - modifică O. nr. 81/2013 
 - modifică O. nr. 85/2013 
 - modifică O. nr. 13/2014 
 - modifică O. nr. 22/2014 
 - modifică O. nr. 27/2014 
 - modifică O. nr. 34/2014 
 - modifică O. nr. 40/2014 
 - modifică O. nr. 44/2014 
 - modifică O. nr. 45/2014 
 - modifică O. nr. 39/2014 
 - modifică O. nr. 37/2014 
 - modifică O. nr. 38/2014 
 - modifică O. nr. 41/2014 
 - modifică O. nr. 43/2014 
 - modifică O. nr. 46/2014 
 - modifică O. nr. 47/2014 
 
 O. nr. 59/2014 
 M. Of. nr. 521/14 iul. 2014 - modifică O. nr. 74/2013 
 
 O. nr. 63/2014 
 M. Of. nr. 537/18 iul. 2014 - modifică O. nr. 59/2013 
 
 O. nr. 75/2014 
 M. Of. nr. 601/12 aug. 2014 - modifică O. nr. 118/2013 
 
 O. nr. 80/2014 
 M. Of. nr. 610/18 aug. 2014 - modifică O. nr. 70/2014 
 
 O. nr. 87/2014 
 M. Of. nr. 713/30 sep. 2014 - modifică O. nr. 11/2014 
 
 O. nr. 88/2014 
 M. Of. nr. 709/29 sep. 2014 - modifică O. nr. 16/2013 
 
 O. nr. 93/2014 
 M. Of. nr. 714/30 sep. 2014 - modifică O. nr. 103/2008 
 - modifică O. nr. 8/2009 
 - modifică O. nr. 14/2009 
 - modifică O. nr. 17/2009 
 - modifică O. nr. 23/2009 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 28/2009 
 - modifică O. nr. 29/2009 
 - modifică O. nr. 30/2009 
 - modifică O. nr. 31/2009 
 - modifică O. nr. 32/2009 
 - modifică O. nr. 34/2009 
 - modifică O. nr. 35/2009 
 - modifică O. nr. 36/2009 
 - modifică O. nr. 37/2009 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 - modifică O. nr. 40/2009 
 - modifică O. nr. 83/2009 
 - modifică O. nr. 27/2010 
 - modifică O. nr. 16/2011 
 - modifică O. nr. 30/2011 
 - modifică O. nr. 35/2011 
 - modifică O. nr. 81/2013 
 - modifică O. nr. 27/2014 
 - modifică O. nr. 22/2014 
 - modifică O. nr. 34/2014 
 - modifică O. nr. 40/2014 
 - modifică O. nr. 43/2014 
 - modifică O. nr. 44/2014 
 - modifică O. nr. 45/2014 
 - modifică O. nr. 39/2014 
 - modifică O. nr. 37/2014 
 - modifică O. nr. 38/2014 
 - modifică O. nr. 41/2014 
 - modifică O. nr. 46/2014 
 - modifică O. nr. 47/2014 
 
 O. nr. 94/2014 



 
 M. Of. nr. 726/3 oct. 2014 - modifică O. nr. 60/2014 
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 O. nr. 100/2014 
 M. Of. nr. 758/20 oct. 2014 - modifică O. nr. 33/2009 
 
 O. nr. 101/2014 
 M. Of. nr. 758/20 oct. 2014 - modifică O. nr. 38/2009 
 
 O. nr. 102/2014 
 M. Of. nr. 758/20 oct. 2014 - modifică O. nr. 39/2009 
 
 O. nr. 122/2014 
 M. Of. nr. 865/27 nov. 2014 - modifică O. nr. 85/2013 
 - modifică O. nr. 22/2014 
 - modifică O. nr. 27/2014 
 - modifică O. nr. 34/2014 
 - modifică O. nr. 46/2014 
 - modifică O. nr. 37/2014 
 - modifică O. nr. 39/2014 
 - modifică O. nr. 40/2014 
 - modifică O. nr. 45/2014 
 - modifică O. nr. 38/2014 
 - modifică O. nr. 41/2014 
 - modifică O. nr. 43/2014 
 - modifică O. nr. 44/2014 
 - modifică O. nr. 47/2014 
 - modifică O. nr. 92/2014 
 - modifică O. nr. 91/2014 
 - modifică O. nr. 99/2014 
 - modifică O. nr. 98/2014 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 171/2014 
 M. Of. nr. 423/6 iun. 2014 - modifică O. nr. 259/2004 
 
 O. nr. 201/2014 
 M. Of. nr. 457/23 iun. 2014 - modifică O. nr. 116/2007 
 
 O. nr. 202/2014 
 M. Of. nr. 457/23 iun. 2014 - modifică O. nr. 259/2004 
 - modifică H.G. nr. 745/2007 
 - modifică O. nr. 206/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 64/2014 
 M. Of. nr. 73/29 ian. 2014 - modifică Decizia nr. 551/2012 
 
 Decizia nr. 582/2014 
 M. Of. nr. 244/4 apr. 2014 - modifică Decizia nr. 127/2009 
 
 Decizie nr. 852/2014 
 M. Of. nr. 448/19 iun. 2014 - modifică Decizia nr. 551/2012 
 
 Decizia nr. 1405/2014 
 M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 - modifică Decizia nr. 562/2014 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 8/2014 
 M. Of. nr. 28/14 ian. 2014 - modifică O. nr. 392/2013 
 
 O. nr. 414/2014 
 M. Of. nr. 758/20 oct. 2014 - modifică O. nr. 392/2013 
 
 O. nr. 594/2014 
 M. Of. nr. 937/22 dec. 2014 - modifică O. nr. 72/2010 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 22/2014 
 M. Of. nr. 125/20 feb. 2014 - modifică O. nr. 39/2010 
 
 O. nr. 36/2014 
 M. Of. nr. 219/27 mar. 2014 - modifică O. nr. 201/2007 
 
 O. nr. 38/2014 
 M. Of. nr. 219/27 mar. 2014 - modifică O. nr. 57/2010 
 
 O. nr. 39/2014 
 M. Of. nr. 219/27 mar. 2014 - modifică O. nr. 16/2010 
 
 O. nr. 40/2014 
 M. Of. nr. 219/27 mar. 2014 - modifică O. nr. 111/2008 



 

 3824

 
 O. nr. 41/2014 
 M. Of. nr. 219/27 mar. 2014 - modifică O. nr. 81/2008 
 
 O. nr. 42/2014 
 M. Of. nr. 300/24 apr. 2014 - modifică O. nr. 45/2005 
 
 O. nr. 61/2014 
 M. Of. nr. 600/12 aug. 2014 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 O. nr. 69/2014 
 M. Of. nr. 387/26 mai 2014 - modifică O. nr. 109/2005 
 
 O. nr. 141/2014 
 M. Of. nr. 601/12 aug. 2014 - modifică O. nr. 54/2010 
 
 O. nr. 144/2014 
 M. Of. nr. 600/12 aug. 2014 - modifică O. nr. 24/2010 
 
 O. nr. 166/2014 
 M. Of. nr. 762/21 oct. 2014 - modifică O. nr. 206/2006 
 
 O. nr. 191/2014 
 M. Of. nr. 918/17 dec. 2014 - modifică O. nr. 10/2008 
 
 O. nr. 192/2014 
 M. Of. nr. 911/15 dec. 2014 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 194/2014 
 M. Of. nr. 921/18 dec. 2014 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 O. nr. 196/2014 
 M. Of. nr. 921/18 dec. 2014 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 O. nr. 43/1187/127/1254/2681/1667/2014 
 M. Of. nr. 792/30 oct. 2014 - modifică O. nr. 30/366/337/1511/577/2004 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 188/2014 
 M. Of. nr. 846/20 nov. 2014 - modifică H. nr. 42/2013 
 
 H. nr. 189/2014 
 M. Of. nr. 842/19 nov. 2014 - modifică H. nr. 75/2014 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 

 H. nr. 2/2014 
 M. Of. nr. 295/23 apr. 2014 - modifică H. nr. 3/2008 
 
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
  INSPECŢIA JUDICIARĂ 

 O. nr. 60/2014 
 M. Of. nr. 724/2 oct. 2014 - modifică O. nr. 24/2012 
 (v. O. nr. 134/2018 (I.J.) - M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018) 

 
  DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ 

 O. nr. 760/2014 
 M. Of. nr. 682/18 sep. 2014 - modifică O. nr. 514/2014 
 
  DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM 

 O. nr. 545/2014 
 M. Of. nr. 230/1 apr. 2014 - modifică O. nr. 473/2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 273/14 apr. 2014) - rectifică titlul 

 
 O. nr. 717/2014 
 M. Of. nr. 469/26 iun. 2014 - modifică O. nr. 473/2014 
 
 DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT ŞI PROMOVAREA  
 EXPORTURILOR 

 O. nr. 448/2014 
 M. Of. nr. 669/11 sep. 2014 - modifică O. nr. 318/2014 
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 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 236/2014 
 M. Of. nr. 929/19 dec. 2014 - modifică O. nr. 65/2003 
 
 
 GUVERN 

 DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT ŞI PROMOVAREA  
 EXPORTURILOR 

 O. nr. 359/2014 
 M. Of. nr. 550/25 iul. 2014 - modifică O. nr. 340/2014 
 
 O. nr. 411/2014 
 M. Of. nr. 572/31 iul. 2014 - modifică O. nr. 290/2013 
 - modifică O. nr. 340/2014 
 
 O. nr. 413/2014 
 M. Of. nr. 578/1 aug. 2014 - modifică O. nr. 340/2014 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 101/2014 
 M. Of. nr. 845/20 nov. 2014 - modifică O. nr. 490/2005 
 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE 

 O. nr. 95/2014 
 M. Of. nr. 915/16 dec. 2014 - modifică H.G. nr. 999/2008 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 1/2014 
 M. Of. nr. 25/13 ian. 2014 - modifică O. nr. 100/2011 
 
 O. nr. 12/2014 
 M. Of. nr. 75/30 ian. 2014 - modifică O. nr. 66/2013 
 
 O. nr. 14/2014 
 M. Of. nr. 86/4 feb. 2014 - completează O. nr. 90/2013 
 
 O. nr. 15/2014 
 M. Of. nr. 96/7 feb. 2014 - modifică O. nr. 66/2013 
 
 O. nr. 16/2014 
 M. Of. nr. 88/4 feb. 2014 - modifică O. nr. 665/2008 
 - modifică O. nr. 69/2009 
 
 O. nr. 20/2014 
 M. Of. nr. 101/10 feb. 2014 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 21/2014 
 M. Of. nr. 103/11 feb. 2014 - modifică O. nr. 66/2013 
 
 O. nr. 27/2014 
 M. Of. nr. 135/25 feb. 2014 - modifică O. nr. 695/2008 
 
 O. nr. 31/2014 
 M. Of. nr. 184/14 mar. 2014 - completează O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 33/2014 
 M. Of. nr. 182/13 mar. 2014 - completează O. nr. 66/2013 
 
 O. nr. 46/2014 
 M. Of. nr. 222/28 mar. 2014 - modifică O. nr. 243/2011 
 
 O. nr. 70/2014 
 M. Of. nr. 339/8 mai 2014 - modifică O. nr. 180/2013 
 
 O. nr. 74/2014 
 M. Of. nr. 376/21 mai 2014 - modifică O. nr. 71/2013 
 
 O. nr. 79/2014 
 M. Of. nr. 393/28 mai 2014 - modifică O. nr. 604/2008 
 
 O. nr. 91/2014 
 M. Of. nr. 442/17 iun. 2014 - modifică O. nr. 157/2012 
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 O. nr. 95/2014 
 M. Of. nr. 483/30 iun. 2014 - modifică O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 102/2014 
 M. Of. nr. 506/8 iul. 2014 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 110/2014 
 M. Of. nr. 543/22 iul. 2014 - modifică O. nr. 268/2010 
 
 O. nr. 112/2014 
 M. Of. nr. 556/28 iul. 2014 - modifică O. nr. 87/2010 
 
 O. nr. 113/2014 
 M. Of. nr. 579/4 aug. 2014 - modifică O. nr. 636/2008 
 
 O. nr. 114/2014 
 M. Of. nr. 559/29 iul. 2014 - modifică O. nr. 49/2014 
 
 O. nr. 123/2014 
 M. Of. nr. 591/7 aug. 2014 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 132/2014 
 M. Of. nr. 626/27 aug. 2014 - modifică O. nr. 360/2004 
 
 O. nr. 142/2014 
 M. Of. nr. 712/30 sep. 2014 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 143/2014 
 M. Of. nr. 699/24 sep. 2014 - modifică O. nr. 52/2013 
 
 O. nr. 149/2014 
 M. Of. nr. 725/3 oct. 2014 - modifică O. nr. 163/2011 
 
 O. nr. 150/2014 
 M. Of. nr. 786/29 oct. 2014 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 151/2014 
 M. Of. nr. 766/22 oct. 2014 - modifică O. nr. 1319/2006 
 
 O. nr. 154/2014 
 M. Of. nr. 777/24 oct. 2014 - completează O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 155/2014 
 M. Of. nr. 773/23 oct. 2014 - modifică O. nr. 100/2011 
 
 O. nr. 157/2014 
 M. Of. nr. 803/4 nov. 2014 - modifică O. nr. 94/2010 
 
 O. nr. 159/2014 
 M. Of. nr. 880/4 dec. 2014 - modifică O. nr. 104/2014 
 
 O. nr. 170/2014 
 M. Of. nr. 859/25 nov. 2014 - modifică O. nr. 665/2008 
 - modifică O. nr. 69/2009 
 
 O. nr. 173/2014 
 M. Of. nr. 879/3 dec. 2014 - modifică O. nr. 268/2010 
 
 O. nr. 183/2014 
 M. Of. nr. 940/22 dec. 2014 - modifică O. nr. 286/2012 
 
 O. nr. 192/2014 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2015 - modifică O. nr. 160/2013 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 122/1750/2014 
 M. Of. nr. 748/14 oct. 2014 - modifică O. nr. 99/2914/2013 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 O. nr. 85/755/1287/2014 
 M. Of. nr. 541/22 iul. 2014 - modifică O. nr. 1389/513/2008-282/2007 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 271/2014 
 M. Of. nr. 144/27 feb. 2014 - modifică O. nr. 1366/2005 
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 O. nr. 336/2014 
 M. Of. nr. 161/5 mar. 2014 - completează O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 439/2014 
 M. Of. nr. 211/25 mar. 2014 - modifică O. nr. 1229/2013 
 
 O. nr. 578/2014 
 M. Of. nr. 371/20 mai 2014 - modifică O. nr. 431/2014 
 
 O. nr. 706/2014 
 M. Of. nr. 372/20 mai 2014 - completează O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 737/2014 
 M. Of. nr. 362/16 mai 2014 - modifică O. nr. 1253/2013 
 
 O. nr. 836/2014 
 M. Of. nr. 419/5 iun. 2014 - modifică O. nr. 1348/2005 
 - modifică O. nr. 1349/2005 
 
 O. nr. 844/2014 
 M. Of. nr. 393/28 mai 2014 - modifică O. nr. 573/2014 
 
 O. nr. 987/2014 
 M. Of. nr. 454/20 iun. 2014 - modifică O. nr. 1253/2013 
 
 O. nr. 1043/2014 
 M. Of. nr. 489/1 iul. 2014 - completează O. nr. 1253/2013 
 
 O. nr. 1210/2014 
 M. Of. nr. 551/25 iul. 2014 - modifică O. nr. 849/2004 
 
 O. nr. 1255/2014 
 M. Of. nr. 572/31 iul. 2014 - completează O. nr. 1253/2013 
 
 O. nr. 1293/2014 
 M. Of. nr. 616/21 aug. 2014 - completează O. nr. 149/2005 
 
 O. nr. 1321/2014 
 M. Of. nr. 625/26 aug. 2014 - modifică O. nr. 573/2014 
 
 O. nr. 1355/2014 
 M. Of. nr. 659/8 sep. 2014 - modifică O. nr. 1229/2013 
 
 O. nr. 1398/2014 
 M. Of. nr. 674/15 sep. 2014 - modifică O. nr. 573/2014 
 
 O. nr. 1453/2014 
 M. Of. nr. 739/10 oct. 2014 - modifică O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 1454/2014 
 M. Of. nr. 714/30 sep. 2014 - modifică O. nr. 124/2011 
 
 O. nr. 1572/2014 
 M. Of. nr. 770/23 oct. 2014 - modifică O. nr. 855/2014 
 
 O. nr. 1802/2014 
 M. Of. nr. 858/25 nov. 2014 - modifică O. nr. 124/2011 
 
 O. nr. 1825/2014 
 M. Of. nr. 861/26 nov. 2014 - modifică O. nr. 573/2014 
 
 O. nr. 1865/2014 
 M. Of. nr. 905/12 dec. 2014 - modifică O. nr. 1139/2013 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 1356/1093/384/2014 
 M. Of. nr. 741/10 oct. 2014 - modifică O. nr. 522/798/317/2003 
 
 O. nr. 1393/1071/360/2014 
 M. Of. nr. 673/12 sep. 2014 - modifică O. nr. 724/1082/360/2013 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.125/2014 
 M. Of. nr. 876/3 dec. 2014 - modifică O. nr. M.115/2013 
 
 O. nr. M.127/2014 
 M. Of. nr. 921/18 dec. 2014 - modifică O. nr. M.67/2014 
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 O. nr. M.133/2014 
 M. Of. nr. 942/23 dec. 2014 - modifică O. nr. M.99/2009 
 - modifică O. nr. M.92/2013 
 
 O. nr. M.134/2014 
 M. Of. nr. 969/30 dec. 2014 - completează O. nr. M.115/2013 
 
 O. nr. M.17/2014 
 M. Of. nr. 137/25 feb. 2014 - modifică O. nr. M.112/2008 
 
 O. nr. M.52/2014 
 M. Of. nr. 326/6 mai 2014 - modifică O. nr. M.84/2009 
 
 O. nr. M.78/2014 
 M. Of. nr. 534/17 iul. 2014 - modifică O. nr. M.39/2010 
 
 O. nr. M.79/2014 
 M. Of. nr. 540/21 iul. 2014 - modifică O. nr. M.31/2008 
 
 O. nr. M.83/2014 
 M. Of. nr. 577/1 aug. 2014 - modifică O. nr. M.110/2009 
 
 O. nr. M.89/2014 
 M. Of. nr. 618/22 aug. 2014 - modifică O. nr. M.129/2009 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2275/2014 
 M. Of. nr. 312/28 apr. 2014 - modifică O. nr. 2173/2013 
 
 O. nr. 2357/2014 
 M. Of. nr. 410/3 iun. 2014 - modifică O. nr. 2379/2006 
 
 O. nr. 2624/2014 
 M. Of. nr. 707/29 sep. 2014 - modifică O. nr. 2066/2011 
 
 O. nr. 2780/2014 
 M. Of. nr. 868/28 nov. 2014 - modifică O. nr. 2335/2006 
 
 O. nr. 2793/2014 
 M. Of. nr. 877/3 dec. 2014 - modifică O. nr. 2379/2006 
 
 O. nr. 2815/2014 
 M. Of. nr. 897/10 dec. 2014 - modifică O. nr. 2237/2004 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 199/2014 
 M. Of. nr. 137/25 feb. 2014 - modifică O. nr. 1851/2013 
 
 O. nr. 374/2014 
 M. Of. nr. 194/19 mar. 2014 - modifică O. nr. 839/2009 
 
 O. nr. 490/2014 
 M. Of. nr. 275/15 apr. 2014 - modifică O. nr. 287/2008 
 
 O. nr. 491/2014 
 M. Of. nr. 275/15 apr. 2014 - modifică O. nr. 155/2008 
 
 O. nr. 506/2014 
 M. Of. nr. 296/23 apr. 2014 - modifică O. nr. 261/2008 
 
 O. nr. 835/2014 
 M. Of. nr. 425/10 iun. 2014 - modifică O. nr. 2701/2010 
 
 O. nr. 862/2014 
 M. Of. nr. 430/12 iun. 2014 - modifică O. nr. 636/2009 
 
 O. nr. 919/2014 
 M. Of. nr. 442/17 iun. 2014 - modifică O. nr. 1851/2013 
 
 O. nr. 1451/2014 
 M. Of. nr. 610/18 aug. 2014 - modifică O. nr. 2980/2013 
 
 O. nr. 1455/2014 
 M. Of. nr. 652/4 sep. 2014 - modifică O. nr. 943/2013 
 
 O. nr. 1730/2014 
 M. Of. nr. 713/30 sep. 2014 - modifică O. nr. 1851/2013 
 Rectificare: 



 
 (M. Of. nr. 743/13 oct. 2014) 
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 O. nr. 1914/2014 
 M. Of. nr. 763/21 oct. 2014 - modifică O. nr. 785/2014 
 
 O. nr. 2194/2014 
 M. Of. nr. 942/23 dec. 2014 - modifică O. nr. 785/2014 
 
 O. nr. 2206/2014 
 M. Of. nr. 875/2 dec. 2014 - modifică O. nr. 1851/2013 
 
 O. nr. 2581/2014 
 M. Of. nr. 944/23 dec. 2014 - modifică O. nr. 785/2014 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 609/98/2014 
 M. Of. nr. 506/8 iul. 2014 - modifică O. nr. 2141/92/2013 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 494/179/2014 
 M. Of. nr. 306/25 apr. 2014 - modifică O. nr. 185/744/2012 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 124/56/347/2014 
 M. Of. nr. 237/2 apr. 2014 - modifică O. nr. 850/3641/2008 
 
 O. nr. 1023/993/756/2014 
 M. Of. nr. 595/8 aug. 2014 - completează O. nr. 2368/1058/1501/2012 
 
 O. nr. 1654/960/1356//2014 
 M. Of. nr. 734/8 oct. 2014 - modifică O. nr. 336/128/634/2014 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 18/251/2014 
 M. Of. nr. 171/10 mar. 2014 - modifică O. nr. 163/540/23/2009 
 
 O. nr. 391/633/2014 
 M. Of. nr. 338/8 mai 2014 - modifică O. nr. 252/489/2012 
 
 O. nr. 1920/1408/2014 
 M. Of. nr. 757/17 oct. 2014 - modifică O. nr. 64/39/2014 
 
 O. nr. 2425/1656/2014 
 M. Of. nr. 891/8 dec. 2014 - modifică O. nr. 64/39/2014 
 
 O. nr. 2539/1775/2014 
 M. Of. nr. 929/19 dec. 2014 - modifică O. nr. 64/39/2014 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 1460/2014 
 M. Of. nr. 388/26 mai 2014 - modifică O. nr. 4137/2013 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 557/2014 
 M. Of. nr. 336/8 mai 2014 - modifică O. nr. 663/2010 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE 
 O. nr. 758/342/2014 
 M. Of. nr. 448/19 iun. 2014 - modifică O. nr. 2286/2008 
 - modifică O. nr. 2287/2008 
 - modifică O. nr. 2200/2009 
 - modifică O. nr. 2201/2009 
 - modifică O. nr. 393/2010 
 - modifică O. nr. 156/2011 
 - modifică O. nr. 675/2011 
 - modifică O. nr. 222/2012 
 - modifică O. nr. 899/2012 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 
 O. nr. 1169/120237/2014 
 M. Of. nr. 790/30 oct. 2014 - modifică O. nr. 184/2000 
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 MINISTERUL ECONOMIEI 
 DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE  
 O. nr. 265/2014 
 M. Of. nr. 246/7 apr. 2014 - modifică O. nr. 156/2011 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
  DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM 

 O. nr. 782/2014 
 M. Of. nr. 626/27 aug. 2014 - modifică O. nr. 473/2014 
 
 O. nr. 980/2014 
 M. Of. nr. 766/22 oct. 2014 - modifică O. nr. 473/2014 
 
 O. nr. 1017/2014 
 M. Of. nr. 821/11 nov. 2014 - modifică O. nr. 942/2014 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
  DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM 

 O. nr. 577/2014 
 M. Of. nr. 256/9 apr. 2014 - modifică O. nr. 473/2014 
 
 O. nr. 732/2014 
 M. Of. nr. 524/14 iul. 2014 - modifică O. nr. 440/2014 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 3080/2014 
 M. Of. nr. 117/17 feb. 2014 - modifică O. nr. 5451/2013 
 
 O. nr. 3225/2014 
 M. Of. nr. 381/22 mai 2014 - modifică O. nr. 4806/2012 
 
 O. nr. 3240/2014 
 M. Of. nr. 340/8 mai 2014 - modifică O. nr. 5561/2011 
 
 O. nr. 3275/2014 
 M. Of. nr. 270/11 apr. 2014 - modifică O. nr. 5451/2013 
 
 O. nr. 3483/2014 
 M. Of. nr. 364/16 mai 2014 - modifică O. nr. 5219/2010 
 
 O. nr. 3597/2014 
 M. Of. nr. 463/25 iun. 2014 - modifică O. nr. 6143/2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 505/8 iul. 2014) 

 
 
 M. Of. nr. 483/30 iun. 2014 - modifică O. nr. 5555/2011 

O. nr. 3608/2014 

 
 O. nr. 3838/2014 
 M. Of. nr. 518/11 iul. 2014 - modifică O. nr. 5565/2011 
 - modifică O. nr. 5734/2013 
 
 O. nr. 3855/2014 
 M. Of. nr. 551/25 iul. 2014 - modifică O. nr. 3235/2014 
 
 O. nr. 4420/2014 
 M. Of. nr. 674/15 sep. 2014 - modifică O. nr. 4888/2013 
 
 O. nr. 4421/2014 
 M. Of. nr. 657/5 sep. 2014 - modifică O. nr. 5222/2011 
 
 O. nr. 4436/2014 
 M. Of. nr. 790/30 oct. 2014 - modifică O. nr. 5219/2010 
 
 O. nr. 4874/2014 
 M. Of. nr. 831/14 nov. 2014 - modifică O. nr. 3385/2014 
 
 O. nr. 4875/2014 
 M. Of. nr. 831/14 nov. 2014 - modifică O. nr. 3468/2014 
 
 O. nr. 4899/2014 
 M. Of. nr. 834/17 nov. 2014 - modifică O. nr. 3615/2014 
 
 O. nr. 4948/2014 
 M. Of. nr. 880/4 dec. 2014 - modifică O. nr. 3638/2014 
 
 O. nr. 4949/2014 
 M. Of. nr. 880/4 dec. 2014 - modifică O. nr. 3644/2014 
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 - modifică O. nr. 3650/2014 
 
 O. nr. 4952/2014 
 M. Of. nr. 880/4 dec. 2014 - modifică O. nr. 5108/2009 
 
 O. nr. 4956/2014 
 M. Of. nr. 878/3 dec. 2014 - modifică O. nr. 4489/2014 
 
 O. nr. 5108/2014 
 M. Of. nr. 919/17 dec. 2014 - modifică O. nr. 4895/2014 
 
 O. nr. 5120/2014 
 M. Of. nr. 944/23 dec. 2014 - modifică O. nr. 5553/2011 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 16/2014 
 M. Of. nr. 33/16 ian. 2014 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 17/2014 
 M. Of. nr. 25/13 ian. 2014 - modifică O. nr. 1059/2008 
 
 O. nr. 86/2014 
 M. Of. nr. 69/28 ian. 2014 - modifică O. nr. 664/2012 
 
 O. nr. 132/2014 
 M. Of. nr. 84/3 feb. 2014 - modifică O. nr. 119/2014 
 
 O. nr. 201/2014 
 M. Of. nr. 119/18 feb. 2014 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 295/2014 
 M. Of. nr. 172/11 mar. 2014 - modifică O. nr. 2595/2011 
 
 O. nr. 550/2014 
 M. Of. nr. 264/10 apr. 2014 - modifică O. nr. 1561/2004 
 
 O. nr. 671/2014 
 M. Of. nr. 361/16 mai 2014 - modifică O. nr. 1801/1995 
 Modificări: 
 
 - O. nr. 3344/2017  (M. Of. nr. 24/10 ian. 2018) 

- O. nr. 151/2015  (M. Of. nr. 119/16 feb. 2015) 

 
 O. nr. 710/2014 
 M. Of. nr. 388/26 mai 2014 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 791/2014 
 M. Of. nr. 447/19 iun. 2014 - modifică O. nr. 2225/994/2009 
 
 O. nr. 808/2014 
 M. Of. nr. 475/27 iun. 2014 - modifică O. nr. 1059/2008 
 
 O. nr. 811/2014 
 M. Of. nr. 451/20 iun. 2014 - modifică O. nr. 720/2014 
 
 O. nr. 845/2014 
 M. Of. nr. 486/30 iun. 2014 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 880/2014 
 M. Of. nr. 504/7 iul. 2014 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 981/2014 
 M. Of. nr. 566/30 iul. 2014 - completează O. nr. 720/2014 
 
 O. nr. 988/2014 
 M. Of. nr. 586/6 aug. 2014 - modifică O. nr. 2561/2011 
 
 O. nr. 1026/2014 
 M. Of. nr. 603/13 aug. 2014 - modifică O. nr. 1235/2003 
 
 O. nr. 1036/2014 
 M. Of. nr. 593/8 aug. 2014 - modifică O. nr. 978/2014 
 
 O. nr. 1135/2014 
 M. Of. nr. 643/1 sep. 2014 - modifică O. nr. 997/2014 
 
 O. nr. 1162/2014 
 M. Of. nr. 649/3 sep. 2014 - modifică O. nr. 1071/2014 
 
 O. nr. 1191/2014 
 M. Of. nr. 670/12 sep. 2014 - modifică O. nr. 1917/2005 
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 O. nr. 1309/2014 
 M. Of. nr. 708/29 sep. 2014 - modifică O. nr. 1177/2014 
 
 O. nr. 1341/2014 
 M. Of. nr. 725/3 oct. 2014 - modifică O. nr. 720/2014 
 
 O. nr. 1346/2014 
 M. Of. nr. 733/7 oct. 2014 - modifică O. nr. 2179/1528/2010 
 
 O. nr. 1347/2014 
 M. Of. nr. 733/7 oct. 2014 - modifică O. nr. 820/2010 
 
 O. nr. 1369/2014 
 M. Of. nr. 741/10 oct. 2014 - modifică O. nr. 1071/2014 
 
 O. nr. 1400/2014 
 M. Of. nr. 767/22 oct. 2014 - modifică O. nr. 1917/2005 
 - completează O. nr. 556/2014 
 
 O. nr. 1481/2014 
 M. Of. nr. 824/12 nov. 2014 - modifică O. nr. 809/2012 
 
 O. nr. 1531/2014 
 M. Of. nr. 815/7 nov. 2014 - modifică O. nr. 1368/2014 
 
 O. nr. 1650/2014 
 M. Of. nr. 900/11 dec. 2014 - modifică O. nr. 1271/2004 
 
 O. nr. 1769/2014 
 M. Of. nr. 922/18 dec. 2014 - modifică O. nr. 1628/2014 
 
 O. nr. 1798/2014 
 M. Of. nr. 967/30 dec. 2014 - modifică O. nr. 246/2005 
 
 O. nr. 1799/2014 
 M. Of. nr. 1/5 ian. 2015 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 1800/2014 
 M. Of. nr. 967/30 dec. 2014 - modifică O. nr. 136/2014 
 
 O. nr. 1801/2014 
 M. Of. nr. 4/5 ian. 2015 - modifică O. nr. 1801/1995 
 
 O. nr. 1806/2014 
 M. Of. nr. 965/30 dec. 2014 - modifică O. nr. 1780/2014 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 225/2014 
 M. Of. nr. 149/28 feb. 2014 - modifică O. nr. 5/2010 
 
 O. nr. 353/2014 
 M. Of. nr. 172/11 mar. 2014 - modifică O. nr. 1156/2009 
 
 O. nr. 1296/2014 
 M. Of. nr. 412/3 iun. 2014 - modifică O. nr. 2605/2010 
 
 O. nr. 1672/2014 
 M. Of. nr. 462/24 iun. 2014 - modifică O. nr. 52/2012 
 - modifică O. nr. 938/2013 
 - modifică O. nr. 117/2014 
 
 O. nr. 1703/2014 
 M. Of. nr. 510/9 iul. 2014 - modifică O. nr. 1950/2012 
 
 O. nr. 1742/2014 
 M. Of. nr. 489/1 iul. 2014 - modifică O. nr. 3504/2013 
 
 O. nr. 2280/2014 
 M. Of. nr. 560/29 iul. 2014 - modifică O. nr. 3361/2013 
 
 O. nr. 2869/2014 
 M. Of. nr. 693/23 sep. 2014 - modifică O. nr. 127/2014 
 
 O. nr. 3998/2014 
 M. Of. nr. 942/23 dec. 2014 - modifică O. nr. 5/2010 
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 O. nr. 4018/2014 
 M. Of. nr. 952/29 dec. 2014 - modifică O. nr. 52/2012 
 
 O. nr. 4024/2014 
 M. Of. nr. 2/5 ian. 2015 - modifică O. nr. 1950/2012 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 O. nr. 90/635/2014 
 M. Of. nr. 250/8 apr. 2014 - modifică O. nr. 296/29767/2007 
 
  MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 981/2014 
 M. Of. nr. 708/29 sep. 2014 - modifică O. nr. 635/2014 
 
 O. nr. 982/2014 
 M. Of. nr. 708/29 sep. 2014 - modifică O. nr. 637/2014 
 
 O. nr. 989/2014 
 M. Of. nr. 716/1 oct. 2014 - modifică O. nr. 1117/2170//2010 
 
 O. nr. 1015/2014 
 M. Of. nr. 742/13 oct. 2014 - modifică O. nr. 970/2014 
 
 O. nr. 1091/2014 
 M. Of. nr. 793/30 oct. 2014 - modifică O. nr. 1117/2170//2010 
 
 O. nr. 1099/2014 
 M. Of. nr. 817/10 nov. 2014 - modifică O. nr. 1086/2014 
 
 O. nr. 1294/2014 
 M. Of. nr. 918/17 dec. 2014 - modifică O. nr. 1149/2014 
 - modifică O. nr. 1145/2014 
 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 185/692/2014 
 M. Of. nr. 374/21 mai 2014 - modifică O. nr. 2161/2008 
 
 O. nr. 901/1199//2014 
 M. Of. nr. 670/12 sep. 2014 - modifică O. nr. 2116/2007 
 
 O. nr. 1098/1553/2014 
 M. Of. nr. 852/21 nov. 2014 - modifică O. nr. 2116/2007 
 
 O. nr. 1141/1652/2014 
 M. Of. nr. 933/21 dec. 2014 - modifică O. nr. 625/1947/2011 
 
 O. nr. 1268/1694/2014 
 M. Of. nr. 905/12 dec. 2014 - modifică O. nr. 2116/2007 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 930/C/2014 
 M. Of. nr. 197/20 mar. 2014 - modifică O. nr. 3691/C/2013 
 
 O. nr. 931/C/2014 
 M. Of. nr. 210/25 mar. 2014 - modifică O. nr. 3692/C/2013 
 
 O. nr. 2325/C/2014 
 M. Of. nr. 579/4 aug. 2014 - modifică O. nr. 1318/C/2012 
 
 O. nr. 2881/C/2014 
 M. Of. nr. 622/26 aug. 2014 - modifică O. nr. 3029/C/2013 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE   
 O. nr. 192/2014 
 M. Of. nr. 129/21 feb. 2014 - modifică O. nr. 578/2006 
 
 O. nr. 256/2014 
 M. Of. nr. 193/19 mar. 2014 - modifică O. nr. 464/2009 
 
 O. nr. 719/2014 
 M. Of. nr. 355/14 mai 2014 - modifică O. nr. 405/2010 
 
 O. nr. 738/2014 
 M. Of. nr. 382/23 mai 2014 - modifică O. nr. 4048/2012 
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 O. nr. 825/2014 
 M. Of. nr. 434/13 iun. 2014 - modifică O. nr. 1108/2007 
 - modifică O. nr. 669/1304/2009 
 
 O. nr. 865/2014 
 M. Of. nr. 439/17 iun. 2014 - modifică O. nr. 255/2007 
 - modifică O. nr. 1108/2007 
 - modifică O. nr. 410/2008 
 
 O. nr. 938/2014 
 M. Of. nr. 450/19 iun. 2014 - modifică O. nr. 1108/2007 
 
 O. nr. 948/2014 
 M. Of. nr. 464/25 iun. 2014 - modifică O. nr. 1274/2011 
 
 O. nr. 1436/2014 
 M. Of. nr. 620/25 aug. 2014 - completează O. nr. 2112/2013 
 
 O. nr. 1444/2014 
 M. Of. nr. 631/28 aug. 2014 - modifică O. nr. 2851/2011 
 
 O. nr. 1467/2014 
 M. Of. nr. 679/17 sep. 2014 - modifică O. nr. 1601/2013 
 
 O. nr. 2051/2014 
 M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 - modifică O. nr. 1450/2010 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 O. nr. 824/2272/2014 
 M. Of. nr. 460/24 iun. 2014 - modifică O. nr. 1225/721/2005 
 - modifică O. nr. 1224/722/2005 
 - modifică O. nr. 2743/3189/2011 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 1095/945/1601/2014 
 M. Of. nr. 666/10 sep. 2014 - modifică O. nr. 2742/3190/305/2011 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 1612/1437/1028/2014 
 M. Of. nr. 783/28 oct. 2014 - modifică O. nr. 1415/3399/2008 
 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
  DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ 

 O. nr. 81/2014 
 M. Of. nr. 124/19 feb. 2014 - modifică O. nr. 772/2007 
 
 O. nr. 87/2014 
 M. Of. nr. 141/26 feb. 2014 - modifică O. nr. 1225/2013 
 
 O. nr. 293/2014 
 M. Of. nr. 241/4 apr. 2014 - modifică O. nr. 83/2014 
 
 O. nr. 302/2014 
 M. Of. nr. 301/24 apr. 2014 - modifică O. nr. 539/2009 
 
 O. nr. 669/2014 
 M. Of. nr. 617/21 aug. 2014 - modifică O. nr. 1346/2011 
 - modifică O. nr. 1540/2011 
 
 O. nr. 728/2014 
 M. Of. nr. 668/11 sep. 2014 - modifică O. nr. 596/2014 
 
 O. nr. 815/2014 
 M. Of. nr. 740/10 oct. 2014 - modifică O. nr. 1540/2011 
 
 O. nr. 927/2014 
 M. Of. nr. 829/13 nov. 2014 - completează O. nr. 837/2014 
 
 O. nr. 931/2014 
 M. Of. nr. 863/27 nov. 2014 - modifică O. nr. 1645/2013 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 91/2014 
 M. Of. nr. 75/30 ian. 2014 - modifică O. nr. 3808/2012 
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 O. nr. 98/2014 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2014 - modifică O. nr. 1156/2011 
 
 O. nr. 254/2014 
 M. Of. nr. 159/5 mar. 2014 - modifică O. nr. 594/2013 
 
 O. nr. 433/138/2014 
 M. Of. nr. 245/7 apr. 2014 - completează O. nr. 1832/856/2011 
 
 O. nr. 1907/2014 
 M. Of. nr. 736/9 oct. 2014 - modifică O. nr. 3808/2012 
 
 O. nr. 2327/2014 
 M. Of. nr. 925/18 dec. 2014 - modifică O. nr. 3808/2012 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 190/76/2014 
 M. Of. nr. 160/5 mar. 2014 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
 O. nr. 1419/328/2014 
 M. Of. nr. 631/28 aug. 2014 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 707/538/2014 
 M. Of. nr. 354/14 mai 2014 - modifică O. nr. 762/1992/2007 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 34/2014 
 M. Of. nr. 21/13 ian. 2014 - modifică O. nr. 1446/2009 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 50/21 ian. 2014) 

 
 O. nr. 209/2014 
 M. Of. nr. 152/3 mar. 2014 - modifică O. nr. 422/2013 
 
 O. nr. 267/2014 
 M. Of. nr. 175/11 mar. 2014 - modifică O. nr. 1043/2010 
 
 O. nr. 270/2014 
 M. Of. nr. 188/17 mar. 2014 - modifică O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 408/2014 
 M. Of. nr. 294/22 apr. 2014 - modifică O. nr. 255/2014 
 
 O. nr. 515/2014 
 M. Of. nr. 354/14 mai 2014 - completează O. nr. 1597/2006 
 
 O. nr. 722/2014 
 M. Of. nr. 473/27 iun. 2014 - modifică O. nr. 658/2013 
 
 O. nr. 727/2014 
 M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 - modifică O. nr. 323/2011 
 
 O. nr. 746/2014 
 M. Of. nr. 472/26 iun. 2014 - modifică O. nr. 422/2013 
 
 O. nr. 772/2014 
 M. Of. nr. 492/2 iul. 2014 - modifică O. nr. 456/2013 
 
 O. nr. 822/2014 
 M. Of. nr. 513/9 iul. 2014 - modifică O. nr. 167/2014 
 
 O. nr. 825/2014 
 M. Of. nr. 524/14 iul. 2014 - modifică O. nr. 1242/2007 
 - modifică O. nr. 1763/2007 
 
 O. nr. 908/2014 
 M. Of. nr. 591/7 aug. 2014 - modifică O. nr. 33/2014 
 
 O. nr. 912/2014 
 M. Of. nr. 589/6 aug. 2014 - modifică O. nr. 284/2007 
 
 O. nr. 926/2014 
 M. Of. nr. 614/20 aug. 2014 - modifică O. nr. 50/2004 
 
 O. nr. 930/2014 
 M. Of. nr. 615/20 aug. 2014 - modifică O. nr. 1136/2007 
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 O. nr. 959/2014 
 M. Of. nr. 626/27 aug. 2014 - modifică O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 983/2014 
 M. Of. nr. 631/28 aug. 2014 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 1047/2014 
 M. Of. nr. 678/17 sep. 2014 - modifică O. nr. 1763/2007 
 
 O. nr. 1140/2014 
 M. Of. nr. 734/8 oct. 2014 - modifică O. nr. 1079/2013 
 
 O. nr. 1156/2014 
 M. Of. nr. 736/9 oct. 2014 - modifică O. nr. 809/2009 
 
 O. nr. 1192/2014 
 M. Of. nr. 769/23 oct. 2014 - modifică O. nr. 1512/2013 
 
 O. nr. 1200/2014 
 M. Of. nr. 755/16 oct. 2014 - modifică O. nr. 861/2014 
 
 O. nr. 1207/2014 
 M. Of. nr. 757/17 oct. 2014 - modifică O. nr. 422/2013 
 
 O. nr. 1208/2014 
 M. Of. nr. 766/22 oct. 2014 - modifică O. nr. 33/2014 
 
 O. nr. 1211/2014 
 M. Of. nr. 769/23 oct. 2014 - modifică O. nr. 1843/2008 
 
 O. nr. 1354/2014 
 M. Of. nr. 849/21 nov. 2014 - modifică O. nr. 1043/2010 
 
 O. nr. 1575/2014 
 M. Of. nr. 946/23 dec. 2014 - modifică O. nr. 456/2013 
 
 O. nr. 1609/2014 
 M. Of. nr. 955/29 dec. 2014 - modifică O. nr. 422/2013 
 
 O. nr. 1621/2014 
 M. Of. nr. 10/7 ian. 2015 - modifică O. nr. 1512/2013 
 
 O. nr. 1657/2014 
 M. Of. nr. 9/7 ian. 2015 - modifică O. nr. 33/2014 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 298/203/2014 
 M. Of. nr. 215/26 mar. 2014 - completează O. nr. 674/252/2012 
 
 O. nr. 622/363/2014 
 M. Of. nr. 402/30 mai 2014 - modifică O. nr. 868/542/2011 
 
 O. nr. 626/364/2014 
 M. Of. nr. 402/30 mai 2014 - modifică O. nr. 867/541/2011 
 
 O. nr. 648/406/2014 
 M. Of. nr. 417/5 iun. 2014 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
 
 O. nr. 656/359/2014 
 M. Of. nr. 422/6 iun. 2014 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 
 O. nr. 1042/547/2014 
 M. Of. nr. 759/20 oct. 2014 - modifică O. nr. 340/214/2014 
 
 O. nr. 1209/669/2014 
 M. Of. nr. 775/24 oct. 2014 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 
 O. nr. 1556/865/2014 
 M. Of. nr. 948/23 dec. 2014 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
  
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 32/127/24/2014 
 M. Of. nr. 151/28 feb. 2014 - modifică O. nr. 387/251/2002 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 425/62/2014 
 M. Of. nr. 338/8 mai 2014 - modifică O. nr. 168/418/2008 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 433/1042/92/2014 
 M. Of. nr. 513/9 iul. 2014 - modifică O. nr. 10/368/11/2010 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 1033/2014 
 M. Of. nr. 495/3 iul. 2014 - modifică O. nr. 2133/2005 
 
 O. nr. 1069/2014 
 M. Of. nr. 524/14 iul. 2014 - modifică O.G. nr. 112/1999 
 - modifică O. nr. 1697/2012 
 
 O. nr. 1126/2014 
 M. Of. nr. 496/3 iul. 2014 - modifică O. nr. 1816/2005 
 
 O. nr. 1148/2014 
 M. Of. nr. 544/23 iul. 2014 - modifică O. nr. 458/2002 
 
 O. nr. 1186/2014 
 M. Of. nr. 570/31 iul. 2014 - modifică O. nr. 1070/2006 
 
 O. nr. 1280/2014 
 M. Of. nr. 657/5 sep. 2014 - modifică O. nr. 1079/2014 
 
 O. nr. 1388/2014 
 M. Of. nr. 750/15 oct. 2014 - modifică O. nr. 1894/2002 
 
 O. nr. 1444/2014 
 M. Of. nr. 780/27 oct. 2014 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 O. nr. 1445/2014 
 M. Of. nr. 769/23 oct. 2014 - modifică O. nr. 2132/2005 
 
 O. nr. 1466/2014 
 M. Of. nr. 791/30 oct. 2014 - modifică O. nr. 1186/2001 
 - modifică O. nr. 1817/2005 
 - modifică O. nr. 1815/2005 
 - modifică O. nr. 1816/2005 
 - modifică O. nr. 1482/2006 
 - modifică O. nr. 2229/2006 
 
 O. nr. 1546/2014 
 M. Of. nr. 852/21 nov. 2014 - modifică O. nr. 2190/2005 
 
 O. nr. 1562/2014 
 M. Of. nr. 860/26 nov. 2014 - modifică O. nr. 1553/2008 
 
 O. nr. 1649/2014 
 M. Of. nr. 20/12 ian. 2015 - modifică O. nr. 815/2010 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT ŞI  
 PROMOVAREA EXPORTURILOR 
 
 M. Of. nr. 895/9 dec. 2014 - modifică O. nr. 842/303/573/845/2013 

O. nr. 1551/1244/573/2014 

 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 1672/1768/1298/2014 
 M. Of. nr. 926/18 dec. 2014 - modifică O. nr. 28/75/2008 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 273/2014 
 M. Of. nr. 721/1 oct. 2014 - modifică Decizia nr. 207/2014 
 
 
 

 2015 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 1340/2015 
 M. Of. nr. 914/10 dec. 2015 - modifică O. nr. 700/2014 
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 Modificări: 
 - Sentinţă civilă nr. 113/2016  (M. Of. nr. 890/23 oct. 2018) 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 12/2015 
 M. Of. nr. 90/3 feb. 2015 - modifică O. nr. 13/2010 
 
 O. nr. 364/2015 
 M. Of. nr. 908/8 dec. 2015 - modifică O. nr. 245/2015 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 I. nr. 1/2015 
 M. Of. nr. 343/19 mai 2015 - modifică I. nr. 2/2014 
 
 I. nr. 2/2015 
 M. Of. nr. 665/2 sep. 2015 - modifică I. nr. 2/2014 
 
 N. nr. 13/2015 
 M. Of. nr. 672/3 sep. 2015 - modifică H. nr. 22/2011 
 
 N. nr. 20/2015 
 M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 - modifică N. nr. 7/2013 
 
 R. nr. 4/2015 
 M. Of. nr. 213/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 60/2005 
 - modifică O. nr. 10/2010 
 
 R. nr. 6/2015 
 M. Of. nr. 378/29 mai 2015 - modifică O. nr. 12/2006 
 
 R. nr. 7/2015 
 M. Of. nr. 373/28 mai 2015 - modifică H. nr. 28/2013 
 
 R. nr. 11/2015 
 M. Of. nr. 747/7 oct. 2015 - modifică O. nr. 60/2005 
 - modifică O. nr. 23/2006 
 - modifică O. nr. 121/2006 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 - modifică O. nr. 10/2010 
 - modifică R. nr. 3/2015 
 Modificări: 
 - R. nr. 6/2016  (M. Of. nr. 420/3 iun. 2016) 

 
 R. nr. 12/2015 
 M. Of. nr. 892/27 nov. 2015 - modifică H. nr. 28/2013 
 
 R. nr. 13/2015 
 M. Of. nr. 951/22 dec. 2015 - modifică R. nr. 16/2014 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 651/2015 
 M. Of. nr. 638/21 aug. 2015 - modifică Decizia nr. 144/EN/2006 
 - modifică Decizia nr. 3444/2007 
 - modifică Decizia nr. 321/2008 
 - modifică Decizia nr. 379/2013 
 - modifică Decizia nr. 380/2013 
 - modifică Decizia nr. 376/2013 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 23/2015 
 M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 13/2014 
 
 O. nr. 24/2015 
 M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 126/2014 
 
 O. nr. 25/2015 
 M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 127/2014 
 
 O. nr. 29/2015 
 M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 138/2014 
 
 O. nr. 33/2015 
 M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 121/2014 
 
 O. nr. 34/2015 
 M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 46/2014 
 
 O. nr. 37/2015 
 M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 41/2014 
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 O. nr. 38/2015 
 M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 125/2014 
 
 O. nr. 39/2015 
 M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 38/2014 
 
 O. nr. 42/2015 
 M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 128/2014 
 
 O. nr. 43/2015 
 M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 129/2014 
 
 O. nr. 44/2015 
 M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 131/2014 
 
 O. nr. 45/2015 
 M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 44/2014 
 
 O. nr. 46/2015 
 M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 132/2014 
 
 O. nr. 48/2015 
 M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 134/2014 
 
 O. nr. 50/2015 
 M. Of. nr. 212/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 45/2014 
 
 O. nr. 51/2015 
 M. Of. nr. 212/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 39/2014 
 
 O. nr. 53/2015 
 M. Of. nr. 212/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 98/2014 
 
 O. nr. 54/2015 
 M. Of. nr. 212/30 mar. 2015 - modifică O. nr. 136/2014 
 
 O. nr. 63/2015 
 M. Of. nr. 271/22 apr. 2015 - modifică O. nr. 21/2015 
 
 O. nr. 68/2015 
 M. Of. nr. 259/17 apr. 2015 - modifică O. nr. 25/2004 
 - modifică O. nr. 60/2013 
 - modifică O. nr. 82/2014 
 
 O. nr. 69/2015 
 M. Of. nr. 301/4 mai 2015 - modifică O. nr. 147/2014 
 
 O. nr. 97/2015 
 M. Of. nr. 468/29 iun. 2015 - modifică O. nr. 107/2014 
 
 O. nr. 100/2015 
 M. Of. nr. 508/9 iul. 2015 - modifică O. nr. 48/2014 
 
 O. nr. 105/2015 
 M. Of. nr. 482/1 iul. 2015 - modifică O. nr. 81/2013 
 - modifică O. nr. 85/2013 
 - modifică O. nr. 34/2014 
 - modifică O. nr. 37/2014 
 - modifică O. nr. 46/2014 
 - modifică O. nr. 92/2014 
 - modifică O. nr. 91/2014 
 - modifică O. nr. 99/2014 
 - modifică O. nr. 98/2014 
 - modifică O. nr. 120/2014 
 - modifică O. nr. 123/2014 
 - modifică O. nr. 131/2014 
 - modifică O. nr. 133/2014 
 - modifică O. nr. 134/2014 
 - modifică O. nr. 135/2014 
 - modifică O. nr. 136/2014 
 - modifică O. nr. 124/2014 
 - modifică O. nr. 125/2014 
 - modifică O. nr. 126/2014 
 - modifică O. nr. 20/2015 
 - modifică O. nr. 55/2015 
 - modifică O. nr. 56/2015 
 - modifică O. nr. 21/2015 
 - modifică O. nr. 65/2015 
 - modifică O. nr. 64/2015 
 - modifică O. nr. 72/2015 
 - modifică O. nr. 71/2015 
 - modifică O. nr. 73/2015 
 - modifică O. nr. 74/2015 
 - modifică O. nr. 77/2015 
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 - modifică O. nr. 76/2015 
 - modifică O. nr. 79/2015 
 - modifică O. nr. 80/2015 
 - modifică O. nr. 82/2015 
 - modifică O. nr. 81/2015 
 
 O. nr. 135/2015 
 M. Of. nr. 621/14 aug. 2015 - modifică O. nr. 139/2014 
 
 O. nr. 138/2015 
 M. Of. nr. 664/1 sep. 2015 - modifică O. nr. 48/2014 
 
 O. nr. 148/2015 
 M. Of. nr. 754/9 oct. 2015 - modifică O. nr. 15/2015 
 
 O. nr. 151/2015 
 M. Of. nr. 766/14 oct. 2015 - modifică O. nr. 49/2013 
 
 O. nr. 155/2015 
 M. Of. nr. 806/29 oct. 2015 - modifică O. nr. 16/2013 
 
 O. nr. 158/2015 
 M. Of. nr. 898/3 dec. 2015 - modifică O. nr. 12/2015 
 
 O. nr. 160/2015 
 M. Of. nr. 893/27 nov. 2015 - modifică O. nr. 47/2007 
 - modifică O. nr. 47/2008 
 - modifică O. nr. 16/2013 
 
 O. nr. 181/2015 
 M. Of. nr. 972/29 dec. 2015 - modifică O. nr. 140/2015 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 337/2015 
 M. Of. nr. 529/16 iul. 2015 - modifică H.G. nr. 259/2004 
 - modifică H.G. nr. 745/2007 
 - modifică O. nr. 206/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 344/2015 
 M. Of. nr. 280/27 apr. 2015 - modifică Decizia nr. 629/2010 
 
 Decizia nr. 687/2015 
 M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 - modifică Decizia nr. 551/2012 
 
 Decizia nr. 1079/2015 
 M. Of. nr. 891/27 nov. 2015 - modifică Decizia nr. 127/2009 
 - modifică Decizia nr. 336/2013 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 103/2015 
 M. Of. nr. 302/4 mai 2015 - modifică O. nr. 102/2004 
 
 O. nr. 123/2015 
 M. Of. nr. 238/8 apr. 2015 - modifică O. nr. 72/2010 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 O. nr. 72/1026/2015 
 M. Of. nr. 320/11 mai 2015 - modifică O. nr. 296/29767/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 17/2015 
 M. Of. nr. 150/2 mar. 2015 - modifică O. nr. 205/2007 
 
 O. nr. 25/2015 
 M. Of. nr. 194/24 mar. 2015 - modifică O. nr. 40/2010 
 
 O. nr. 30/2015 
 M. Of. nr. 228/3 apr. 2015 - modifică O. nr. 187/2007 
 Abrogare 
 - O. nr. 53/2021  (M. Of. nr. 360/8 apr. 2021) - odată cu O. nr. 187/2007, la data de 28 ianuarie 2022 

 
 O. nr. 31/2015 
 M. Of. nr. 235/7 apr. 2015 - modifică O. nr. 83/2014 
 
 O. nr. 32/2015 
 M. Of. nr. 306/5 mai 2015 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 77/2015 



 
 M. Of. nr. 566/29 iul. 2015 - modifică O. nr. 45/2010 
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 O. nr. 84/2015 
 M. Of. nr. 618/14 aug. 2015 - modifică O. nr. 81/2008 
 
 O. nr. 88/2015 
 M. Of. nr. 635/20 aug. 2015 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 113/2015 
 M. Of. nr. 770/15 oct. 2015 - modifică O. nr. 187/2007 
 Abrogare 
 - O. nr. 53/2021  (M. Of. nr. 360/8 apr. 2021) - odată cu O. nr. 187/2007, la data de 28 ianuarie 2022 

 
 O. nr. 148/2015 
 M. Of. nr. 891/27 nov. 2015 - modifică O. nr. 175/2014 
 
 O. nr. 186/2015 
 M. Of. nr. 953/23 dec. 2015 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 O. nr. 188/2015 
 M. Of. nr. 953/23 dec. 2015 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 O. nr. 193/2015 
 M. Of. nr. 24/13 ian. 2016 - modifică O. nr. 96/2014 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 125/2015 
 M. Of. nr. 231/6 apr. 2015 - modifică O. nr. 101/2005 
 - modifică O. nr. 103/2005 
 - modifică O. nr. 104/2005 
 - modifică O. nr. 105/2005 
 - modifică O. nr. 287/2005 
 - modifică O. nr. 295/2005 
 - modifică O. nr. 302/2005 
 - modifică O. nr. 299/2005 
 - modifică O. nr. 318/2005 
 - modifică O. nr. 322/2005 
 - modifică O. nr. 324/2005 
 - modifică O. nr. 344/2005 
 - modifică O. nr. 345/2005 
 - modifică O. nr. 360/2005 
 - modifică O. nr. 125/2007 
 
 O. nr. 126/2015 
 M. Of. nr. 231/6 apr. 2015 - modifică O. nr. 107/2005 
 - modifică O. nr. 120/2005 
 - modifică O. nr. 121/2005 
 - modifică O. nr. 288/2005 
 - modifică O. nr. 303/2005 
 - modifică O. nr. 304/2005 
 - modifică O. nr. 306/2005 
 - modifică O. nr. 315/2005 
 - modifică O. nr. 354/2005 
 - modifică O. nr. 359/2005 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 1/2015 
 M. Of. nr. 55/22 ian. 2015 - modifică H. nr. 75/2014 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 

 H. nr. 2/2015 
 M. Of. nr. 414/11 iun. 2015 - modifică H. nr. 2/2007 
 
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
  INSPECŢIA JUDICIARĂ 

 O. nr. 36/2015 
 M. Of. nr. 694/15 sep. 2015 - modifică O. nr. 24/2012 
 (v. O. nr. 134/2018 (I.J.) - M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018) 

 
 
 GUVERN 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 182/2015 
 M. Of. nr. 897/2 dec. 2015 - modifică O. nr. 663/110/76/2012 
 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE 

 O. nr. 7/2015 
 M. Of. nr. 69/27 ian. 2015 - modifică H.G. nr. 56/2008 
 
 O. nr. 125/2015 



 
 M. Of. nr. 781/20 oct. 2015 - modifică H.G. nr. 189/2008 
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 O. nr. 143/2015 
 M. Of. nr. 74/2 feb. 2016 - modifică H.G. nr. 641/2010 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 1420/2015 
 M. Of. nr. 762/13 oct. 2015 - modifică O. nr. 882/2012 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 I. nr. 10/2015 
 M. Of. nr. 105/10 feb. 2015 - modifică I. nr. 167/2009 
 
 I. nr. 50/2015 
 M. Of. nr. 384/2 iun. 2015 - modifică Instrucţiuni nr. 82/2010 
 
 O. nr. 3/2015 
 M. Of. nr. 73/28 ian. 2015 - modifică O. nr. 149/2013 
 
 O. nr. 11/2015 
 M. Of. nr. 107/10 feb. 2015 - modifică O. nr. 521/2008 
 
 O. nr. 21/2015 
 M. Of. nr. 161/9 mar. 2015 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 22/2015 
 M. Of. nr. 164/9 mar. 2015 - modifică O. nr. 665/2008 
 - modifică O. nr. 69/2009 
 
 O. nr. 26/2015 
 M. Of. nr. 223/1 apr. 2015 - modifică O. nr. 60/2010 
 
 O. nr. 27/2015 
 M. Of. nr. 243/9 apr. 2015 - modifică O. nr. 288/2011 
 
 O. nr. 28/2015 
 M. Of. nr. 254/16 apr. 2015 - modifică O. nr. 71/2013 
 
 O. nr. 42/2015 
 M. Of. nr. 320/11 mai 2015 - modifică O. nr. 51/2014 
 
 O. nr. 48/2015 
 M. Of. nr. 348/20 mai 2015 - modifică O. nr. 100/2011 
 
 O. nr. 51/2015 
 M. Of. nr. 402/8 iun. 2015 - modifică O. nr. 321/2007 
 
 O. nr. 52/2015 
 M. Of. nr. 396/5 iun. 2015 - modifică O. nr. 51/2014 
 
 O. nr. 53/2015 
 M. Of. nr. 448/23 iun. 2015 - modifică O. nr. 274/2009 
 
 O. nr. 54/2015 
 M. Of. nr. 457/25 iun. 2015 - completează O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 56/2015 
 M. Of. nr. 473/30 iun. 2015 - modifică O. nr. 52/2012 
 
 O. nr. 66/2015 
 M. Of. nr. 521/13 iul. 2015 - completează O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 86/2015 
 M. Of. nr. 601/10 aug. 2015 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 89/2015 
 M. Of. nr. 607/11 aug. 2015 - modifică O. nr. 1352/2006 
 
 O. nr. 90/2015 
 M. Of. nr. 596/7 aug. 2015 - modifică O. nr. 90/2013 
 
 O. nr. 97/2015 
 M. Of. nr. 639/21 aug. 2015 - modifică O. nr. 268/2010 
 
 O. nr. 98/2015 
 M. Of. nr. 655/31 aug. 2015 - modifică O. nr. 8/2011 
 
 O. nr. 100/2015 
 M. Of. nr. 665/2 sep. 2015 - modifică O. nr. 490/2008 
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 O. nr. 104/2015 
 M. Of. nr. 661/1 sep. 2015 - modifică O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 113/2015 
 M. Of. nr. 690/11 sep. 2015 - completează O. nr. 521/2008 
 
 O. nr. 115/2015 
 M. Of. nr. 741/5 oct. 2015 - modifică O. nr. 657/2008 
 
 O. nr. 116/2015 
 M. Of. nr. 720/24 sep. 2015 - modifică O. nr. 695/2008 
 
 O. nr. 122/2015 
 M. Of. nr. 740/2 oct. 2015 - modifică O. nr. 243/2011 
 
 O. nr. 154/2015 
 M. Of. nr. 904/7 dec. 2015 - modifică O. nr. 143/2015 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 16/1/2015 
 M. Of. nr. 145/26 feb. 2015 - modifică O. nr. 393/87/2013 
 
 O. nr. 108/374/2015 
 M. Of. nr. 699/16 sep. 2015 - modifică O. nr. 2142/91/2013 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 10/2015 
 M. Of. nr. 36/16 ian. 2015 - modifică O. nr. 272/2010 
 
 O. nr. 287/2015 
 M. Of. nr. 87/2 feb. 2015 - modifică O. nr. 83/2015 
 
 O. nr. 699/2015 
 M. Of. nr. 281/27 apr. 2015 - completează O. nr. 171/2002 
 
 O. nr. 711/2015 
 M. Of. nr. 312/7 mai 2015 - modifică O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 737/2015 
 M. Of. nr. 300/30 apr. 2015 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 1017/2015 
 M. Of. nr. 333/15 mai 2015 - modifică O. nr. 1253/2013 
 
 O. nr. 1412/2015 
 M. Of. nr. 432/17 iun. 2015 - modifică O. nr. 1266/2005 
 
 O. nr. 1420/2015 
 M. Of. nr. 417/12 iun. 2015 - completează O. nr. 149/2005 
 
 O. nr. 1468/2015 
 M. Of. nr. 411/10 iun. 2015 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 1474/2015 
 M. Of. nr. 431/17 iun. 2015 - modifică O. nr. 1648/2014 
 
 O. nr. 1541/2015 
 M. Of. nr. 424/15 iun. 2015 - modifică O. nr. 1414/2015 
 
 O. nr. 1650/2015 
 M. Of. nr. 546/22 iul. 2015 - modifică O. nr. 392/2009 
 
 O. nr. 1778/2015 
 M. Of. nr. 594/6 aug. 2015 - modifică O. nr. 1348/2005 
 
 O. nr. 1791/2015 
 M. Of. nr. 607/11 aug. 2015 - modifică O. nr. 946/2014 
 
 O. nr. 1874/2015 
 M. Of. nr. 641/24 aug. 2015 - modifică O. nr. 1266/2005 
 
 O. nr. 2010/2015 
 M. Of. nr. 729/29 sep. 2015 - modifică O. nr. 1801/2014 
 
 O. nr. 2088/2015 
 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015 - modifică O. nr. 1763/2014 
 Rectificare: 



 
 (M. Of. nr. 929/15 dec. 2015) 
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 O. nr. 2346/2015 
 M. Of. nr. 867/20 nov. 2015 - modifică O. nr. 1414/2015 
 
 O. nr. 2508/2015 
 M. Of. nr. 931/16 dec. 2015 - modifică O. nr. 1414/2015 
 
 O. nr. 3432/2015 
 M. Of. nr. 26/14 ian. 2016 - modifică O. nr. 143/2010 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 571/371/2015 
 M. Of. nr. 589/5 aug. 2015 - modifică O. nr. 407/2051/2013 
 
 O. nr. 1565/269/2015 
 M. Of. nr. 501/8 iul. 2015 - modifică O. nr. 20/208/2015 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.1/2015 
 M. Of. nr. 21/12 ian. 2015 - modifică O. nr. M.129/2009 
 
 O. nr. M.100/2015 
 M. Of. nr. 765/14 oct. 2015 - modifică O. nr. M.112/2008 
 
 O. nr. M.2/2015 
 M. Of. nr. 21/12 ian. 2015 - modifică O. nr. M.102/2009 
 
 O. nr. M.4/2015 
 M. Of. nr. 90/3 feb. 2015 - modifică O. nr. M.101/2011 
 
 O. nr. M.43/2015 
 M. Of. nr. 364/26 mai 2015 - modifică O. nr. M.119/2013 
 
 O. nr. M.44/2015 
 M. Of. nr. 340/19 mai 2015 - modifică O. nr. M.110/2009 
 
 O. nr. M.54/2015 
 M. Of. nr. 420/12 iun. 2015 - modifică O. nr. M.99/2010 
 
 O. nr. M.57/2015 
 M. Of. nr. 434/18 iun. 2015 - modifică O. nr. M.39/2010 
 - modifică O. nr. M.30/2012 
 
 O. nr. M.62/2015 
 M. Of. nr. 531/16 iul. 2015 - modifică O. nr. M.102/2009 
 
 O. nr. M.70/2015 
 M. Of. nr. 588/5 aug. 2015 - completează O. nr. M.122/2014 
 
 O. nr. M.81/2015 
 M. Of. nr. 664/1 sep. 2015 - modifică O. nr. M.31/2008 
 
 O. nr. M.97/2015 
 M. Of. nr. 741/5 oct. 2015 - modifică O. nr. M.132/2012 
 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 O. nr. M.52/71/2750/8209/229/803/1070/2015 
 M. Of. nr. 830/6 nov. 2015 - modifică O. nr. M.55/107/2587/C/10357/210/496/831/2014 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2828/2015 
 M. Of. nr. 113/15 feb. 2016 - modifică O. nr. 2314/2004 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 175/23 feb. 2018) 

 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 158/2015 
 M. Of. nr. 35/15 ian. 2015 - modifică O. nr. 1851/2013 
 
 O. nr. 355/2015 
 M. Of. nr. 546/22 iul. 2015 - modifică O. nr. 496/2015 
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 O. nr. 465/2015 
 M. Of. nr. 613/13 aug. 2015 - modifică O. nr. 1851/2013 
 
 O. nr. 502/2015 
 M. Of. nr. 621/14 aug. 2015 - modifică O. nr. 496/2015 
 
 O. nr. 509/2015 
 M. Of. nr. 641/24 aug. 2015 - modifică O. nr. 396/2004 
 
 O. nr. 776/2015 
 M. Of. nr. 737/1 oct. 2015 - modifică O. nr. 496/2015 
 
 O. nr. 779/2015 
 M. Of. nr. 751/8 oct. 2015 - modifică O. nr. 197/2012 
 
 O. nr. 947/2015 
 M. Of. nr. 810/30 oct. 2015 - modifică O. nr. 1851/2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 852/17 nov. 2015) 

 
 O. nr. 1036/2015 
 M. Of. nr. 851/17 nov. 2015 - modifică O. nr. 951/2015 
 
 O. nr. 1090/2015 
 M. Of. nr. 896/27 nov. 2015 - modifică O. nr. 636/2009 
 
 O. nr. 1942/2015 
 M. Of. nr. 939/18 dec. 2015 - modifică O. nr. 685/2008 
 - modifică O. nr. 137/2012 
 
 O. nr. 1982/2015 
 M. Of. nr. 922/11 dec. 2015 - modifică O. nr. 252/2015 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 3152395/978/2015 
 M. Of. nr. 649/27 aug. 2015 - modifică O. nr. 832/3157/2009 
 
 O. nr. 490/2579/1144/2015 
 M. Of. nr. 734/1 oct. 2015 - modifică O. nr. 712/634/2009 
 
 O. nr. 661/2720/1377/2015 
 M. Of. nr. 792/26 oct. 2015 - modifică O. nr. 1147/2007/620/2008 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 282/259/2015 
 M. Of. nr. 193/23 mar. 2015 - modifică O. nr. 163/540/23/2009 
 
 O. nr. 476/922/2015 
 M. Of. nr. 611/12 aug. 2015 - modifică O. nr. 159/38/2015 
 
 O. nr. 589/1154/2015 
 M. Of. nr. 762/13 oct. 2015 - modifică O. nr. 163/540/23/2009 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 

 O. nr. 591/2015 
 M. Of. nr. 685/9 sep. 2015 - modifică O. nr. 547/2009 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 271/2015 
 M. Of. nr. 182/17 mar. 2015 - modifică O. nr. 1212/2014 
 
 O. nr. 428/2015 
 M. Of. nr. 264/21 apr. 2015 - modifică O. nr. 1378/2014 
 
 O. nr. 781/2015 
 M. Of. nr. 218/1 apr. 2015 - modifică H.G. nr. 75/2008 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 O. nr. 3070/2015 
 M. Of. nr. 48/21 ian. 2015 - modifică O. nr. 650/2014 
 
 O. nr. 3400/2015 
 M. Of. nr. 218/1 apr. 2015 - modifică O. nr. 5530/2011 
 
 O. nr. 3473/2015 
 M. Of. nr. 259/17 apr. 2015 - modifică O. nr. 4387/2014 
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 O. nr. 3676/2015 
 M. Of. nr. 252/15 apr. 2015 - modifică O. nr. 4432/2014 
 
 O. nr. 3807/2015 
 M. Of. nr. 367/27 mai 2015 - modifică O. nr. 3530/2015 
 
 O. nr. 3808/2015 
 M. Of. nr. 367/27 mai 2015 - modifică O. nr. 4491/2014 
 
 O. nr. 4265/2015 
 M. Of. nr. 456/24 iun. 2015 - modifică O. nr. 4430/2014 
 
 O. nr. 4487/2015 
 M. Of. nr. 581/3 aug. 2015 - modifică O. nr. 5559/2013 
 
 O. nr. 4621/2015 
 M. Of. nr. 601/10 aug. 2015 - modifică O. nr. 4619/2014 
 
 O. nr. 4624/2015 
 M. Of. nr. 599/7 aug. 2015 - modifică O. nr. 5567/2011 
 
 O. nr. 5036/2015 
 M. Of. nr. 680/8 sep. 2015 - modifică O. nr. 5574/2011 
 
 O. nr. 5079/2015 
 M. Of. nr. 686/10 sep. 2015 - modifică O. nr. 4496/2015 
 
 O. nr. 5087/2015 
 M. Of. nr. 741/5 oct. 2015 - modifică O. nr. 4433/2014 
 
 O. nr. 5088/2015 
 M. Of. nr. 743/5 oct. 2015 - modifică O. nr. 5219/2010 
 
 O. nr. 5237/2015 
 M. Of. nr. 711/22 sep. 2015 - modifică O. nr. 4895/2014 
 
 O. nr. 5238/2015 
 M. Of. nr. 711/22 sep. 2015 - modifică O. nr. 4959/2013 
 
 O. nr. 5239/2015 
 M. Of. nr. 711/22 sep. 2015 - modifică O. nr. 5625/2012 
 
 O. nr. 5287/2015 
 M. Of. nr. 739/2 oct. 2015 - modifică O. nr. 4802/2014 
 
 O. nr. 5381/2015 
 M. Of. nr. 745/6 oct. 2015 - modifică O. nr. 4403/2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 791/23 oct. 2015) 

 
 O. nr. 5439/2015 
 M. Of. nr. 783/21 oct. 2015 - modifică O. nr. 5561/2011 
 
 O. nr. 5442/2015 
 M. Of. nr. 807/29 oct. 2015 - modifică O. nr. 5564/2011 
 
 O. nr. 5602/2015 
 M. Of. nr. 886/26 nov. 2015 - modifică O. nr. 2.713/2007 
 
 O. nr. 5784/2015 
 M. Of. nr. 882/25 nov. 2015 - modifică O. nr. 5179/2015 
 
  MINISTERUL ENERGIEI 

 O. nr. 1778/2015 

 
 M. Of. nr. 940/18 dec. 2015 - modifică O. nr. 2286/2008 
 - modifică O. nr. 2201/2009 
 - modifică O. nr. 393/2010 
 - modifică O. nr. 899/2012 
 - modifică O. nr. 344/2014 
 
  MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 995/2015 
 M. Of. nr. 588/5 aug. 2015 - modifică O. nr. 675/2011 
 
 O. nr. 1065/2015 
 M. Of. nr. 687/10 sep. 2015 - modifică O. nr. 794/2015 
 
 O. nr. 1165/2015 



 
 M. Of. nr. 783/21 oct. 2015 - modifică O. nr. 980/2015 
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 O. nr. 1234/2015 
 M. Of. nr. 797/27 oct. 2015 - modifică O. nr. 741/2015 
 
 O. nr. 1235/2015 
 M. Of. nr. 797/27 oct. 2015 - modifică O. nr. 962/2015 
 
 O. nr. 1236/2015 
 M. Of. nr. 797/27 oct. 2015 - modifică O. nr. 794/2015 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 102/2015 
 M. Of. nr. 83/30 ian. 2015 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 151/2015 
 M. Of. nr. 119/16 feb. 2015 - completează O. nr. 1801/1995 
 - completează O. nr. 671/2014 
 
 O. nr. 157/2015 
 M. Of. nr. 123/17 feb. 2015 - modifică O. nr. 228/2014 
 
 O. nr. 178/2015 
 M. Of. nr. 130/20 feb. 2015 - modifică O. nr. 2509/2008 
 
 O. nr. 195/2015 
 M. Of. nr. 142/25 feb. 2015 - modifică O. nr. 1338/2014 
 
 O. nr. 221/2015 
 M. Of. nr. 165/10 mar. 2015 - modifică O. nr. 3471/2008 
 
 O. nr. 223/2015 
 M. Of. nr. 159/6 mar. 2015 - modifică O. nr. 1235/2003 
 
 O. nr. 252/2015 
 M. Of. nr. 173/12 mar. 2015 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 271/2015 
 M. Of. nr. 185/18 mar. 2015 - modifică O. nr. 720/2014 
 
 O. nr. 501/2015 
 M. Of. nr. 294/29 apr. 2015 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 564/2015 
 M. Of. nr. 342/19 mai 2015 - modifică O. nr. 664/2012 
 
 O. nr. 665/2015 
 M. Of. nr. 424/15 iun. 2015 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 670/2015 
 M. Of. nr. 417/12 iun. 2015 - modifică O. nr. 625/2015 
 
 O. nr. 750/2015 
 M. Of. nr. 468/29 iun. 2015 - modifică O. nr. 419/2015 
 
 O. nr. 755/2015 
 M. Of. nr. 463/26 iun. 2015 - modifică O. nr. 417/2015 
 
 O. nr. 805/2015 
 M. Of. nr. 524/14 iul. 2015 - modifică O. nr. 1801/1995 
 
 O. nr. 812/2015 
 M. Of. nr. 540/20 iul. 2015 - modifică O. nr. 8/2014 
 
 O. nr. 813/2015 
 M. Of. nr. 514/10 iul. 2015 - modifică O. nr. 758/2015 
 
 O. nr. 842/2015 
 M. Of. nr. 542/21 iul. 2015 - modifică O. nr. 736/2015 
 
 O. nr. 896/2015 
 M. Of. nr. 590/5 aug. 2015 - completează O. nr. 1235/2003 
 
 O. nr. 930/2015 
 M. Of. nr. 623/17 aug. 2015 - modifică O. nr. 2007/2008 
 
 O. nr. 969/2015 
 M. Of. nr. 643/25 aug. 2015 - modifică O. nr. 86/2005 
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 O. nr. 1082/2015 
 M. Of. nr. 699/16 sep. 2015 - modifică O. nr. 2465/2010 
 
 O. nr. 1113/2015 
 M. Of. nr. 700/17 sep. 2015 - modifică O. nr. 246/2005 
 
 O. nr. 1115/2015 
 M. Of. nr. 700/17 sep. 2015 - modifică O. nr. 501/2013 
 
 O. nr. 1119/2015 
 M. Of. nr. 725/28 sep. 2015 - modifică O. nr. 2225/994/2009 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 767/14 oct. 2015) 

 
 O. nr. 1138/2015 
 M. Of. nr. 715/23 sep. 2015 - modifică O. nr. 1022/851/2012 
 
 O. nr. 1139/2015 
 M. Of. nr. 742/5 oct. 2015 - modifică O. nr. 923/2014 
 
 O. nr. 1157/2015 
 M. Of. nr. 798/27 oct. 2015 - modifică O. nr. 2561/2011 
 
 O. nr. 1198/2015 
 M. Of. nr. 759/12 oct. 2015 - modifică O. nr. 1286/2012 
 - modifică O. nr. 1802/2014 
 
 O. nr. 3826/2015 
 M. Of. nr. 857/18 nov. 2015 - modifică O. nr. 419/2015 
 
 O. nr. 3832/2015 
 M. Of. nr. 870/20 nov. 2015 - modifică O. nr. 1870/2004 
 - suspendă O. nr. 1870/2004 
 
 O. nr. 4141/2015 
 M. Of. nr. 6/6 ian. 2016 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 4153/2015 
 M. Of. nr. 986/31 dec. 2015 - modifică O. nr. 4075/2015 
 
 O. nr. 4160/2015 
 M. Of. nr. 21/12 ian. 2016 - modifică O. nr. 1286/2012 
 - modifică O. nr. 1802/2014 

 Modificări: 
 - O. nr. 1240/2021  (M. Of. nr. 999/20 oct. 2021) 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 444/837/2015 
 M. Of. nr. 316/8 mai 2015 - modifică O. nr. 1022/851/2012 
 
 O. nr. 525/836/2015 
 M. Of. nr. 322/12 mai 2015 - modifică O. nr. 28/75/2008 
 
 O. nr. 4040/4337/2015 
 M. Of. nr. 929/15 dec. 2015 - modifică O. nr. 1022/851/2012 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 141/2015-2256/1569/2014 
 M. Of. nr. 139/24 feb. 2015 - modifică O. nr. 1045/2084/793/2012 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 838/2015 
 M. Of. nr. 279/24 apr. 2015 - modifică O. nr. 1950/2012 
 
 O. nr. 1301/2015 
 M. Of. nr. 445/22 iun. 2015 - modifică O. nr. 2365/2014 
 
 O. nr. 2097/2015 
 M. Of. nr. 634/20 aug. 2015 - modifică O. nr. 1221/2009 
 
 O. nr. 3250/2015 
 M. Of. nr. 905/7 dec. 2015 - modifică O. nr. 1950/2012 
 
 O. nr. 3602/2015 
 M. Of. nr. 930/16 dec. 2015 - modifică O. nr. 3494/2013 
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 O. nr. 3605/2015 
 M. Of. nr. 926/15 dec. 2015 - modifică O. nr. 52/2012 
 
  MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 730/2015 
 M. Of. nr. 222/1 apr. 2015 - modifică O. nr. 700/2015 
 
 O. nr. 881/2015 
 M. Of. nr. 307/6 mai 2015 - modifică O. nr. 860/2015 
 
 O. nr. 1955/2015 
 M. Of. nr. 358/25 mai 2015 - modifică O. nr. 1086/2014 
 
 O. nr. 1998/2015 
 M. Of. nr. 374/28 mai 2015 - modifică O. nr. 860/2015 
 
 O. nr. 2517/2015 
 M. Of. nr. 650/27 aug. 2015 - modifică O. nr. 1056/2014 
 
 O. nr. 3062/2015 
 M. Of. nr. 832/6 nov. 2015 - modifică O. nr. 635/2014 
 
 O. nr. 4309/2015 
 M. Of. nr. 926/15 dec. 2015 - modifică O. nr. 903/2015 
 
 O. nr. 4387/2015 
 M. Of. nr. 956/23 dec. 2015 - modifică O. nr. 1117/2170//2010 
 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 2140/695/2015 
 M. Of. nr. 567/29 iul. 2015 - modifică O. nr. 2507/2007 
 
 O. nr. 3144/3830/2015 
 M. Of. nr. 859/18 nov. 2015 - modifică O. nr. 1415/3399/2008 
 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 2318/673/2015 
 M. Of. nr. 567/29 iul. 2015 - modifică O. nr. 2241/2008 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 
 M. Of. nr. 249/14 apr. 2015 - modifică O. nr. 1316/C/2012 

O. nr. 1166/C/2015 

 
 O. nr. 1412/C/2015 
 M. Of. nr. 318/11 mai 2015 - modifică O. nr. 120/C/2011 
 
 O. nr. 1439/C/2015 
 M. Of. nr. 303/4 mai 2015 - modifică O. nr. 1820/C/2011 
 
 O. nr. 1650/C/2015 
 M. Of. nr. 367/27 mai 2015 - modifică O. nr. 2632/C/2014 
 
 O. nr. 1951/C/2015 
 M. Of. nr. 500/7 iul. 2015 - modifică O. nr. 2412/C/2013 
 
 O. nr. 2154/C/2015 
 M. Of. nr. 494/6 iul. 2015 - modifică O. nr. 1643/C/2015 
 
 O. nr. 3988/C/2015 
 M. Of. nr. 897/2 dec. 2015 - modifică O. nr. 1643/C/2015 
 
 O. nr. 4057/C/2015 
 M. Of. nr. 929/15 dec. 2015 - modifică O. nr. 3166/C/2012 
 
 O. nr. 4354/C/2015 
 M. Of. nr. 34/18 ian. 2016 - modifică O. nr. 1318/C/2012 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 416/2015 
 M. Of. nr. 457/25 iun. 2015 - modifică Decizia nr. 550/2011 
 
  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 172/2015 
 M. Of. nr. 155/4 mar. 2015 - modifică O. nr. 367/2010 
 Rectificare: 



 
 (M. Of. nr. 200/25 mar. 2015) 
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 O. nr. 1733/2015 
 M. Of. nr. 877/24 nov. 2015 - modifică O. nr. 576/2009 
 
 O. nr. 1999/2015 
 M. Of. nr. 971/29 dec. 2015 - modifică O. nr. 610/2009 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 836/2015 
 M. Of. nr. 282/27 apr. 2015 - modifică O. nr. 594/2013 
 
 O. nr. 1751/2015 
 M. Of. nr. 709/22 sep. 2015 - modifică O. nr. 2765/2012 
 
 O. nr. 1905/2015 
 M. Of. nr. 757/12 oct. 2015 - modifică O. nr. 1685/2015 
 
 O. nr. 2000/2015 
 M. Of. nr. 786/22 oct. 2015 - modifică O. nr. 886/2013 
 
 O. nr. 2190/2015 
 M. Of. nr. 868/20 nov. 2015 - modifică O. nr. 713/2013 
 
 O. nr. 2271/2015 
 M. Of. nr. 845/13 nov. 2015 - modifică O. nr. 2765/2012 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 123/123/2015 
 M. Of. nr. 161/9 mar. 2015 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 747/168/2015  (M. Of. nr. 200/25 mar. 2015) 

 
 O. nr. 747/168/2015 
 M. Of. nr. 200/25 mar. 2015 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 - modifică O. nr. 123/123/2015 
 
 O. nr. 2196/513/2015 
 M. Of. nr. 892/27 nov. 2015 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 131/90/2015 
 M. Of. nr. 91/3 feb. 2015 - modifică O. nr. 762/1992/2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 106/10 feb. 2015) 

 
  MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 

 O. nr. 517/2015 
 M. Of. nr. 799/28 oct. 2015 - modifică O. nr. 436/2015 
 
 O. nr. 518/2015 
 M. Of. nr. 799/28 oct. 2015 - modifică O. nr. 435/2015 
 
 O. nr. 520/2015 
 M. Of. nr. 851/26 oct. 2016 - modifică O. nr. 437/2015 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 30/2015 
 M. Of. nr. 44/19 ian. 2015 - modifică O. nr. 1085/2012 
 
 O. nr. 85/2015 
 M. Of. nr. 84/30 ian. 2015 - completează O. nr. 1085/2012 
 
 O. nr. 169/2015 
 M. Of. nr. 139/24 feb. 2015 - completează O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 240/2015 
 M. Of. nr. 166/10 mar. 2015 - completează O. nr. 658/2013 
 
 O. nr. 245/2015 
 M. Of. nr. 166/10 mar. 2015 - modifică O. nr. 422/2013 
 
 O. nr. 249/2015 
 M. Of. nr. 171/12 mar. 2015 - modifică O. nr. 255/2014 
 
 O. nr. 277/2015 
 M. Of. nr. 185/18 mar. 2015 - modifică O. nr. 1512/2013 
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 O. nr. 355/2015 
 M. Of. nr. 212/30 mar. 2015 - completează O. nr. 888/2014 
 
 O. nr. 387/2015 
 M. Of. nr. 224/2 apr. 2015 - modifică O. nr. 861/2014 
 
 O. nr. 392/2015 
 M. Of. nr. 251/15 apr. 2015 - modifică O. nr. 281/2010 
 
 O. nr. 409/2015 
 M. Of. nr. 245/9 apr. 2015 - modifică O. nr. 1193/2007 
 
 O. nr. 410/2015 
 M. Of. nr. 244/9 apr. 2015 - modifică O. nr. 1057/2011 
 
 O. nr. 441/2015 
 M. Of. nr. 252/15 apr. 2015 - modifică O. nr. 323/2011 
 
 O. nr. 442/2015 
 M. Of. nr. 248/10 apr. 2015 - modifică O. nr. 698/2001 
 - modifică O. nr. 1406/2006 
 
 O. nr. 568/2015 
 M. Of. nr. 306/5 mai 2015 - modifică O. nr. 412/2015 
 
 O. nr. 583/2015 
 M. Of. nr. 315/8 mai 2015 - completează O. nr. 1527/2014 
 
 O. nr. 595/2015 
 M. Of. nr. 337/18 mai 2015 - modifică O. nr. 284/2007 
 
 O. nr. 596/2015 
 M. Of. nr. 322/12 mai 2015 - completează O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 632/2015 
 M. Of. nr. 383/2 iun. 2015 - modifică O. nr. 1147/2011 
 
 O. nr. 669/2015 
 M. Of. nr. 385/3 iun. 2015 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 677/2015 
 M. Of. nr. 384/2 iun. 2015 - modifică O. nr. 1030/2009 
 
 O. nr. 701/2015 
 M. Of. nr. 438/18 iun. 2015 - modifică O. nr. 386/2015 
 
 O. nr. 768/2015 
 M. Of. nr. 466/29 iun. 2015 - modifică O. nr. 1384/2010 
 
 O. nr. 965/2015 
 M. Of. nr. 588/5 aug. 2015 - completează O. nr. 867/2015 
 
 O. nr. 981/2015 
 M. Of. nr. 620/14 aug. 2015 - completează O. nr. 652/2015 
 
 O. nr. 984/2015 
 M. Of. nr. 617/13 aug. 2015 - modifică O. nr. 446/2015 
 
 O. nr. 996/2015 
 M. Of. nr. 643/25 aug. 2015 - modifică O. nr. 1509/2008 
 
 O. nr. 997/2015 
 M. Of. nr. 629/19 aug. 2015 - modifică O. nr. 720/2014 
 
 O. nr. 1087/2015 
 M. Of. nr. 721/25 sep. 2015 - modifică O. nr. 1843/2008 
 
 O. nr. 1088/2015 
 M. Of. nr. 698/16 sep. 2015 - modifică O. nr. 1043/2010 
 
 O. nr. 1100/2015 
 M. Of. nr. 743/5 oct. 2015 - modifică O. nr. 813/2015 
 
 O. nr. 1122/2015 
 M. Of. nr. 697/15 sep. 2015 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 1170/2015 
 M. Of. nr. 721/25 sep. 2015 - modifică O. nr. 450/2015 
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 O. nr. 1255/2015 
 M. Of. nr. 780/20 oct. 2015 - modifică O. nr. 1162/2010 
 
 O. nr. 1287/2015 
 M. Of. nr. 783/21 oct. 2015 - modifică O. nr. 386/2015 
 
 O. nr. 1325/2015 
 M. Of. nr. 793/26 oct. 2015 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 1346/2015 
 M. Of. nr. 804/29 oct. 2015 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 1360/2015 
 M. Of. nr. 815/3 nov. 2015 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 1377/2015 
 M. Of. nr. 822/4 nov. 2015 - modifică O. nr. 608/2013 
 
 O. nr. 1542/2015 
 M. Of. nr. 926/15 dec. 2015 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 1548/2015 
 M. Of. nr. 934/17 dec. 2015 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 1549/2015 
 M. Of. nr. 955/23 dec. 2015 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 1708/2015 
 M. Of. nr. 3/5 ian. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 1721/2015 
 M. Of. nr. 7/6 ian. 2016 - modifică O. nr. 183/2005 
 - modifică O. nr. 1246/2012 
 - modifică O. nr. 860/2013 
 - modifică O. nr. 1170/2014 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 31/25/2015 
 M. Of. nr. 44/19 ian. 2015 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 382/190/2015 
 M. Of. nr. 218/1 apr. 2015 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 483/217/2015 
 M. Of. nr. 276/23 apr. 2015 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 493/198/2015 
 M. Of. nr. 299/30 apr. 2015 - modifică O. nr. 868/542/2011 
 
 O. nr. 506/210/2015 
 M. Of. nr. 294/29 apr. 2015 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
 
 O. nr. 801/331/2015 
 M. Of. nr. 517/10 iul. 2015 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 
 O. nr. 815/468/2015 
 M. Of. nr. 480/1 iul. 2015 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1201/828/2015 
 M. Of. nr. 732/30 sep. 2015 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 
 O. nr. 1213/954/2015 
 M. Of. nr. 737/1 oct. 2015 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1282/975/2015 
 M. Of. nr. 767/14 oct. 2015 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1363/1014/2015 
 M. Of. nr. 814/2 nov. 2015 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1494/1120/2015 
 M. Of. nr. 900/3 dec. 2015 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1566/1073/2015 
 M. Of. nr. 956/23 dec. 2015 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 
 O. nr. 1750/1506/2015 
 M. Of. nr. 1/4 ian. 2016 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 O. nr. 101/3180/2015 
 M. Of. nr. 146/27 feb. 2015 - completează O. nr. 1141/1386/2007 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 O. nr. 89/113/2015 
 M. Of. nr. 91/3 feb. 2015 - completează O. nr. 725/12709/2002 
 Abrogare 
 - O. nr. 1306/1883/2016  (M. Of. nr. 994/9 dec. 2016) - odată cu O. nr. 725/12709/2002 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 64/2015 
 M. Of. nr. 97/6 feb. 2015 - modifică O. nr. 75/2014 
 
 O. nr. 148/2015 
 M. Of. nr. 168/11 mar. 2015 - modifică O. nr. 1312/2014 
 
 O. nr. 498/2015 
 M. Of. nr. 237/7 apr. 2015 - modifică O. nr. 2134/2005 
 
 O. nr. 639/2015 
 M. Of. nr. 342/19 mai 2015 - modifică O. nr. 920/2003 
 
 O. nr. 679/2015 
 M. Of. nr. 411/10 iun. 2015 - modifică O. nr. 1058/2007 
 
 O. nr. 682/2015 
 M. Of. nr. 422/15 iun. 2015 - modifică O. nr. 2133/2005 
 
 O. nr. 706/2015 
 M. Of. nr. 411/10 iun. 2015 - modifică O. nr. 249/2011 
 
 O. nr. 707/2015 
 M. Of. nr. 422/15 iun. 2015 - modifică O. nr. 2156/2005 
 
 O. nr. 718/2015 
 M. Of. nr. 434/18 iun. 2015 - modifică O. nr. 208/2013 
 
 O. nr. 723/2015 
 M. Of. nr. 436/18 iun. 2015 - modifică O. nr. 153/2011 
 
 O. nr. 746/2015 
 M. Of. nr. 435/18 iun. 2015 - modifică H.G. nr. 1326/2009 
 
 O. nr. 821/2015 
 M. Of. nr. 476/30 iun. 2015 - modifică O. nr. 193/2015 
 
 O. nr. 920/2015 
 M. Of. nr. 637/21 aug. 2015 - modifică O. nr. 1079/2014 
 
 O. nr. 1001/2015 
 M. Of. nr. 701/17 sep. 2015 - modifică O. nr. 980/2011 
 
 O. nr. 1048/2015 
 M. Of. nr. 812/2 nov. 2015 - modifică O. nr. 1697/2012 
 
 O. nr. 1064/2015 
 M. Of. nr. 749/7 oct. 2015 - modifică O. nr. 982/2011 
 
 O. nr. 1169/2015 
 M. Of. nr. 839/10 nov. 2015 - modifică O. nr. 536/2012 
 
 O. nr. 1688/2015 
 M. Of. nr. 955/23 dec. 2015 - modifică O. nr. 1482/2006 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 1219/1100/2015 
 M. Of. nr. 876/24 nov. 2015 - modifică O. nr. 289/2170/2013 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 76/2015 
 M. Of. nr. 542/21 iul. 2015 - modifică Decizia nr. 65/2015 
 
 PRIMUL-MINISTRU   
 Decizia nr. 172/2015 
 M. Of. nr. 524/14 iul. 2015 - modifică Decizia nr. 254/2014 
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 2016 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 514/2016 
 M. Of. nr. 75/2 feb. 2016 - modifică O. nr. 3744/2015 
 
 O. nr. 2070/2016 
 M. Of. nr. 706/12 sep. 2016 - modifică O. nr. 2594/2015 
 
 O. nr. 3418/2016 
 M. Of. nr. 960/28 nov. 2016 - modifică O. nr. 3744/2015 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 978/2016 
 M. Of. nr. 625/16 aug. 2016 - modifică O. nr. 107/2010 
 
 O. nr. 1079/2016 
 M. Of. nr. 708/13 sep. 2016 - modifică O. nr. 803/2016 
 
 O. nr. 1142/2016 
 M. Of. nr. 757/28 sep. 2016 - modifică O. nr. 1083/2016 
 
 O. nr. 1323/2016 
 M. Of. nr. 834/21 oct. 2016 - modifică O. nr. 1174/2016 
 
 O. nr. 1335/2016 
 M. Of. nr. 825/19 oct. 2016 - modifică O. nr. 1098/2016 
 
 O. nr. 1365/2016 
 M. Of. nr. 859/28 oct. 2016 - modifică O. nr. 1082/2016 
 
 O. nr. 1366/2016 
 M. Of. nr. 859/28 oct. 2016 - modifică O. nr. 1150/2016 
 
 O. nr. 1380/2016 
 M. Of. nr. 867/31 oct. 2016 - modifică O. nr. 1094/2016 
 
 O. nr. 1412/2016 
 M. Of. nr. 932/21 nov. 2016 - modifică O. nr. 1293/2016 
 
 O. nr. 1413/2016 
 M. Of. nr. 928/17 nov. 2016 - modifică O. nr. 1179/2016 
 
 O. nr. 1414/2016 
 M. Of. nr. 918/15 nov. 2016 - modifică O. nr. 1140/2016 
 
 O. nr. 1415/2016 
 M. Of. nr. 913/14 nov. 2016 - modifică O. nr. 1138/2016 
 
 O. nr. 1420/2016 
 M. Of. nr. 918/15 nov. 2016 - modifică O. nr. 1149/2016 
 
 O. nr. 1422/2016 
 M. Of. nr. 932/21 nov. 2016 - modifică O. nr. 1305/2016 
 
 O. nr. 1454/2016 
 M. Of. nr. 988/8 dec. 2016 - modifică O. nr. 1110/2016 
 
 O. nr. 1456/2016 
 M. Of. nr. 987/8 dec. 2016 - modifică O. nr. 1092/2016 
 
 O. nr. 1548/2016 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2017 - modifică O. nr. 1094/2016 
 
 O. nr. 1550/2016 
 M. Of. nr. 30/11 ian. 2017 - modifică O. nr. 700/2014 
 
 O. nr. 1600/2016 
 M. Of. nr. 65/26 ian. 2017 - modifică O. nr. 107/2010 
 
 O. nr. 1601/2016 
 M. Of. nr. 69/26 ian. 2017 - modifică O. nr. 1202/2016 
 
 O. nr. 1602/2016 
 M. Of. nr. 69/26 ian. 2017 - modifică O. nr. 1112/2016 
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 O. nr. 1604/2016 
 M. Of. nr. 69/26 ian. 2017 - modifică O. nr. 1094/2016 
 
 O. nr. 1608/2016 
 M. Of. nr. 66/26 ian. 2017 - modifică O. nr. 700/2014 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 32/2016 
 M. Of. nr. 97/9 feb. 2016 - modifică O. nr. 13/2010 
 
 O. nr. 116/2016 
 M. Of. nr. 394/24 mai 2016 - modifică O. nr. 87/2008 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 H. nr. 67/2016 
 M. Of. nr. 1070/30 dec. 2016 - modifică H. nr. 76/2015 
 
 N. nr. 2/2016 
 M. Of. nr. 63/28 ian. 2016 - modifică O. nr. 1/2008 
 
 N. nr. 27/2016 
 M. Of. nr. 417/2 iun. 2016 - modifică N. nr. 34/2015 
 
 N. nr. 35/2016 
 M. Of. nr. 654/25 aug. 2016 - modifică N. nr. 7/2013 
 
 N. nr. 36/2016 
 M. Of. nr. 648/24 aug. 2016 - modifică N. nr. 26/2014 
 
 R. nr. 1/2016 
 M. Of. nr. 64/28 ian. 2016 - modifică R. nr. 9/2015 
 
 R. nr. 5/2016 
 M. Of. nr. 374/16 mai 2016 - modifică R. nr. 10/2015 
 
 R. nr. 6/2016 
 M. Of. nr. 420/3 iun. 2016 - modifică O. nr. 121/2006 
 - modifică O. nr. 10/2010 
 - modifică R. nr. 11/2015 
 
 R. nr. 7/2016 
 M. Of. nr. 570/27 iul. 2016 - modifică R. nr. 16/2014 
 - modifică N. nr. 24/2015 
 - modifică N. nr. 25/2015 
 
 R. nr. 8/2016 
 M. Of. nr. 956/28 nov. 2016 - modifică O. nr. 12/2006 
 - modifică N. nr. 16/2015 
 - modifică N. nr. 4/2016 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 4/2016 
 M. Of. nr. 128/18 feb. 2016 - modifică O. nr. 84/2013 
 
 O. nr. 9/2016 
 M. Of. nr. 229/29 mar. 2016 - modifică O. nr. 58/2015 
 
 O. nr. 10/2016 
 M. Of. nr. 263/7 apr. 2016 - modifică O. nr. 180/2015 
 
 O. nr. 28/2016 
 M. Of. nr. 534/15 iul. 2016 - modifică O. nr. 115/2013 
 
 O. nr. 30/2016 
 M. Of. nr. 491/30 iun. 2016 - modifică O. nr. 131/2014 
 - modifică O. nr. 133/2014 
 - modifică O. nr. 55/2015 
 - modifică O. nr. 64/2015 
 - modifică O. nr. 65/2015 
 - modifică O. nr. 71/2015 
 - modifică O. nr. 73/2015 
 - modifică O. nr. 72/2015 
 - modifică O. nr. 74/2015 
 - modifică O. nr. 76/2015 
 - modifică O. nr. 77/2015 
 - modifică O. nr. 79/2015 
 - modifică O. nr. 82/2015 
 - modifică O. nr. 81/2015 
 - modifică O. nr. 80/2015 
 - modifică O. nr. 112/2015 
 - modifică O. nr. 114/2015 
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 - modifică O. nr. 115/2015 
 - modifică O. nr. 116/2015 
 - modifică O. nr. 111/2015 
 - modifică O. nr. 113/2015 
 - modifică O. nr. 117/2015 
 - modifică O. nr. 122/2015 
 - modifică O. nr. 123/2015 
 - modifică O. nr. 124/2015 
 - modifică O. nr. 125/2015 
 - modifică O. nr. 126/2015 
 - modifică O. nr. 127/2015 
 - modifică O. nr. 132/2015 
 - modifică O. nr. 133/2015 
 - modifică O. nr. 137/2015 
 - modifică O. nr. 143/2015 
 - modifică O. nr. 141/2015 
 - modifică O. nr. 142/2015 
 - modifică O. nr. 144/2015 
 - modifică O. nr. 146/2015 
 - modifică O. nr. 154/2015 
 - modifică O. nr. 22/2016 
 - modifică O. nr. 20/2016 
 
 O. nr. 43/2016 
 M. Of. nr. 654/25 aug. 2016 - modifică O. nr. 40/2016 
 
 O. nr. 44/2016 
 M. Of. nr. 662/29 aug. 2016 - modifică O. nr. 14/2016 
 
 O. nr. 49/2016 
 M. Of. nr. 772/3 oct. 2016 - modifică O. nr. 114/2013 
 
 O. nr. 51/2016 
 M. Of. nr. 778/4 oct. 2016 - modifică O. nr. 32/2013 
 - modifică O. nr. 60/2013 
 - modifică O. nr. 115/2014 
 
 O. nr. 53/2016 
 M. Of. nr. 759/29 sep. 2016 - modifică O. nr. 115/2013 
 
 O. nr. 59/2016 
 M. Of. nr. 759/29 sep. 2016 - modifică O. nr. 133/2014 
 - modifică O. nr. 131/2014 
 - modifică O. nr. 64/2015 
 - modifică O. nr. 65/2015 
 - modifică O. nr. 71/2015 
 - modifică O. nr. 73/2015 
 - modifică O. nr. 72/2015 
 - modifică O. nr. 74/2015 
 - modifică O. nr. 76/2015 
 - modifică O. nr. 77/2015 
 - modifică O. nr. 81/2015 
 - modifică O. nr. 82/2015 
 - modifică O. nr. 79/2015 
 - modifică O. nr. 80/2015 
 - modifică O. nr. 116/2015 
 - modifică O. nr. 117/2015 
 - modifică O. nr. 111/2015 
 - modifică O. nr. 123/2015 
 - modifică O. nr. 126/2015 
 - modifică O. nr. 125/2015 
 - modifică O. nr. 122/2015 
 - modifică O. nr. 127/2015 
 - modifică O. nr. 132/2015 
 - modifică O. nr. 137/2015 
 - modifică O. nr. 143/2015 
 - modifică O. nr. 141/2015 
 - modifică O. nr. 142/2015 
 - modifică O. nr. 144/2015 
 - modifică O. nr. 146/2015 
 - modifică O. nr. 154/2015 
 
 O. nr. 75/2016 
 M. Of. nr. 866/31 oct. 2016 - modifică O. nr. 16/2013 
 
 O. nr. 76/2016 
 M. Of. nr. 893/8 nov. 2016 - modifică O. nr. 33/2014 
 
 O. nr. 77/2016 
 M. Of. nr. 957/28 nov. 2016 - modifică O. nr. 48/2014 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 497/2016 
 M. Of. nr. 401/26 mai 2016 - modifică Decizia nr. 1131/2014 
 
 
 M. Of. nr. 806/13 oct. 2016 

Decizia nr. 1040/2016 
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 Decizia nr. 1170/2016 
 M. Of. nr. 973/5 dec. 2016 - modifică Decizia nr. 1023/2008 
 - modifică Decizia nr. 336/2013 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 

 O. nr. 415/2016 
 M. Of. nr. 708/13 sep. 2016 - modifică O. nr. 65/2013 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 28/2016 
 M. Of. nr. 195/16 mar. 2016 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 O. nr. 40/2016 
 M. Of. nr. 317/26 apr. 2016 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 62/2016 
 M. Of. nr. 424/6 iun. 2016 - modifică H.G. nr. 1214/2009 
 
 O. nr. 69/2016 
 M. Of. nr. 406/30 mai 2016 - modifică O. nr. 16/2010 
 
 O. nr. 89/2016 
 M. Of. nr. 641/22 aug. 2016 - completează O. nr. 83/2014 
 
 O. nr. 130/2016 
 M. Of. nr. 1002/13 dec. 2016 - modifică O. nr. 35/2016 
 
 O. nr. 139/2016 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2017 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 140/2016 
 M. Of. nr. 1056/28 dec. 2016 - modifică O. nr. 35/2011 
 
 O. nr. 146/2016 
 M. Of. nr. 1050/27 dec. 2016 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 O. nr. 147/2016 
 M. Of. nr. 1050/27 dec. 2016 - modifică O. nr. 64/2007 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 

 H. nr. 2/2016 
 M. Of. nr. 231/29 mar. 2016 - modifică H. nr. 2/2007 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 365/2016 
 M. Of. nr. 639/19 aug. 2016 - modifică O. nr. 172/2015 
 
 O. nr. 603/2016 
 M. Of. nr. 791/7 oct. 2016 - modifică O. nr. 85/2016 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

 O. nr. 134/2016 
 M. Of. nr. 446/15 iun. 2016 - modifică O. nr. 47/2016 
 
 O. nr. 310/2016 
 M. Of. nr. 639/19 aug. 2016 - modifică O. nr. 141/2013 
 
 O. nr. 335/2016 
 M. Of. nr. 714/15 sep. 2016 - modifică O. nr. 141/2013 
 
 
 GUVERN 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 371/2016 

 
 M. Of. nr. 968/29 nov. 2016 - modifică Decizia nr. 312/2015 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 I. nr. 115/2016 
 M. Of. nr. 584/1 aug. 2016 - modifică I. nr. 111/2013 
 
 I. nr. 147/2016 
 M. Of. nr. 799/11 oct. 2016 - modifică Instrucţiuni nr. 82/2010 
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 O. nr. 6/2016 
 M. Of. nr. 63/28 ian. 2016 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 7/2016 
 M. Of. nr. 57/26 ian. 2016 - modifică O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 9/2016 
 M. Of. nr. 46/20 ian. 2016 - modifică O. nr. 665/2008 
 - modifică O. nr. 69/2009 
 
 O. nr. 20/2016 
 M. Of. nr. 86/5 feb. 2016 - modifică O. nr. 143/2015 
 
 O. nr. 56/2016 
 M. Of. nr. 239/31 mar. 2016 - modifică O. nr. 77/2015 
 
 O. nr. 73/2016 
 M. Of. nr. 320/26 apr. 2016 - modifică O. nr. 65/2014 
 
 O. nr. 90/2016 
 M. Of. nr. 436/10 iun. 2016 - modifică O. nr. 120/2010 
 
 O. nr. 99/2016 
 M. Of. nr. 487/30 iun. 2016 - modifică O. nr. 243/2011 
 
 O. nr. 102/2016 
 M. Of. nr. 476/27 iun. 2016 - modifică O. nr. 76/2015 
 
 O. nr. 107/2016 
 M. Of. nr. 531/14 iul. 2016 - modifică O. nr. 288/2011 
 
 O. nr. 134/2016 
 M. Of. nr. 687/5 sep. 2016 - modifică O. nr. 160/2013 
 
 O. nr. 146/2016 
 M. Of. nr. 757/28 sep. 2016 - completează O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 155/2016 
 M. Of. nr. 768/30 sep. 2016 - modifică O. nr. 665/2008 
 - modifică O. nr. 140/2016 
 
 O. nr. 171/2016 
 M. Of. nr. 886/4 nov. 2016 - modifică O. nr. 100/2011 
 
 O. nr. 180/2016 
 M. Of. nr. 939/22 nov. 2016 - modifică O. nr. 143/2015 
 
 O. nr. 187/2016 
 M. Of. nr. 954/25 nov. 2016 - modifică O. nr. 25/2016 
 
 O. nr. 207/2016 
 M. Of. nr. 1032/21 dec. 2016 - modifică O. nr. 100/2011 
 
 O. nr. 208/2016 
 M. Of. nr. 1064/29 dec. 2016 - modifică O. nr. 15/2015 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 92/2016 
 M. Of. nr. 79/3 feb. 2016 - modifică O. nr. 149/2010 
 
 O. nr. 215/2016 
 M. Of. nr. 170/7 mar. 2016 - modifică O. nr. 150/2010 
 
 O. nr. 234/2016 
 M. Of. nr. 137/23 feb. 2016 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 315/2016 
 M. Of. nr. 199/17 mar. 2016 - modifică O. nr. 619/2015 
 - modifică O. nr. 249/2016 
 
 O. nr. 321/2016 
 M. Of. nr. 236/30 mar. 2016 - modifică O. nr. 1348/2005 
 - modifică O. nr. 1349/2005 
 
 O. nr. 331/2016 
 M. Of. nr. 211/22 mar. 2016 - modifică O. nr. 249/2016 
 
 O. nr. 360/2016 
 M. Of. nr. 229/29 mar. 2016 - modifică O. nr. 708/2015 
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 O. nr. 788/2016 
 M. Of. nr. 348/6 mai 2016 - modifică O. nr. 2143/2015 
 
 O. nr. 800/2016 
 M. Of. nr. 357/10 mai 2016 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 806/2016 
 M. Of. nr. 382/19 mai 2016 - modifică O. nr. 708/2015 
 
 O. nr. 808/2016 
 M. Of. nr. 393/23 mai 2016 - modifică O. nr. 1977/2014 
 
 O. nr. 809/2016 
 M. Of. nr. 375/16 mai 2016 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 817/2016 
 M. Of. nr. 409/31 mai 2016 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 818/2016 
 M. Of. nr. 418/2 iun. 2016 - completează O. nr. 364/2016 
 
 O. nr. 823/2016 
 M. Of. nr. 428/7 iun. 2016 - modifică O. nr. 1801/2014 
 
 O. nr. 834/2016 
 M. Of. nr. 533/15 iul. 2016 - modifică O. nr. 2373/2015 
 
 O. nr. 835/2016 
 M. Of. nr. 497/4 iul. 2016 - modifică O. nr. 116/2016 
 
 O. nr. 838/2016 
 M. Of. nr. 483/29 iun. 2016 - modifică O. nr. 1763/2014 
 
 O. nr. 839/2016 
 M. Of. nr. 508/6 iul. 2016 - modifică O. nr. 703/2013 
 
 O. nr. 851/2016 
 M. Of. nr. 540/19 iul. 2016 - modifică O. nr. 2112/2015 
 
 O. nr. 852/2016 
 M. Of. nr. 543/19 iul. 2016 - modifică O. nr. 1731/2015 
 
 O. nr. 854/2016 
 M. Of. nr. 553/22 iul. 2016 - modifică O. nr. 3433/2015 
 
 O. nr. 859/2016 
 M. Of. nr. 568/27 iul. 2016 - modifică O. nr. 285/2016 
 
 O. nr. 863/2016 
 M. Of. nr. 561/25 iul. 2016 - modifică O. nr. 1763/2014 
 
 O. nr. 866/2016 
 M. Of. nr. 576/28 iul. 2016 - modifică O. nr. 1801/2014 
 
 O. nr. 885/2016 
 M. Of. nr. 610/10 aug. 2016 - modifică O. nr. 242/2008 
 
 O. nr. 896/2016 
 M. Of. nr. 667/30 aug. 2016 - modifică O. nr. 202/2016 
 
 O. nr. 898/2016 
 M. Of. nr. 689/6 sep. 2016 - modifică O. nr. 30/2016 
 
 O. nr. 918/2016 
 M. Of. nr. 769/30 sep. 2016 - modifică O. nr. 143/2010 
 
 O. nr. 924/2016 
 M. Of. nr. 792/7 oct. 2016 - modifică O. nr. 816/2016 
 
 O. nr. 933/2016 
 M. Of. nr. 819/17 oct. 2016 - modifică O. nr. 1763/2014 
 
 O. nr. 954/2016 
 M. Of. nr. 867/31 oct. 2016 - modifică O. nr. 249/2016 
 - modifică O. nr. 895/2016 
 
 O. nr. 965/2016 
 M. Of. nr. 929/18 nov. 2016 - completează O. nr. 1266/2005 
 - completează O. nr. 1265/2005 
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 - completează O. nr. 1366/2005 
 - completează O. nr. 150/2010 
 - completează O. nr. 155/2010 
 
 O. nr. 976/2016 
 M. Of. nr. 1001/13 dec. 2016 - modifică O. nr. 816/2016 
 
 O. nr. 997/2016 
 M. Of. nr. 1024/20 dec. 2016 - modifică O. nr. 1638/2015 
 
 O. nr. 1000/2016 
 M. Of. nr. 1058/28 dec. 2016 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 1003/2016 
 M. Of. nr. 1064/29 dec. 2016 - modifică O. nr. 364/2016 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 546/716/2016 
 M. Of. nr. 292/18 apr. 2016 - modifică O. nr. 154/204/2016 
 
 O. nr. 824/1096/2016 
 M. Of. nr. 454/17 iun. 2016 - completează O. nr. 154/204/2016 
 - modifică O. nr. 284/613/2016 
 
 O. nr. 915/1978/2016 
 M. Of. nr. 842/24 oct. 2016 - modifică O. nr. 284/613/2016 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 195/431/15/2016 
 M. Of. nr. 184/11 mar. 2016 - modifică O. nr. 352/636/54/2015 
 
 O. nr. 869/1650/111/2016 
 M. Of. nr. 855/27 oct. 2016 - modifică O. nr. 352/636/54/2015 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  
 O. nr. 799/2016 
 M. Of. nr. 357/10 mai 2016 - modifică O. nr. 149/2004 
 
 O. nr. 881/2016 
 M. Of. nr. 596/5 aug. 2016 - modifică O. nr. 476/2016 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.10/2016 
 M. Of. nr. 59/27 ian. 2016 - modifică O. nr. M.57/2013 
 
 O. nr. M.121/2016 
 M. Of. nr. 814/14 oct. 2016 - modifică O. nr. M.69/2015 
 
 O. nr. M.130/2016 
 M. Of. nr. 945/24 nov. 2016 - modifică O. nr. M.82/2008 
 
 O. nr. M.133/2016 
 M. Of. nr. 925/17 nov. 2016 - modifică O. nr. M.63/2013 
 
 O. nr. M.136/2016 
 M. Of. nr. 934/21 nov. 2016 - modifică O. nr. M.30/2012 
 
 O. nr. M.151/2016 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2017 - modifică O. nr. M.59/2015 
 
 O. nr. M.34/2016 
 M. Of. nr. 211/22 mar. 2016 - modifică O. nr. M.87/2014 
 
 O. nr. M.57/2016 
 M. Of. nr. 335/3 mai 2016 - modifică O. nr. M.87/2009 
 
 O. nr. M.62/2016 
 M. Of. nr. 383/19 mai 2016 - modifică O. nr. M.4/2014 
 
 O. nr. M.63/2016 
 M. Of. nr. 379/18 mai 2016 - modifică O. nr. M.102/2012 
 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
 O. nr. M.114/2221/6074/2016 
 M. Of. nr. 4/4 ian. 2017 - completează H.G. nr. 485/2005 
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  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 351/2016 
 M. Of. nr. 642/22 aug. 2016 - modifică O. nr. 282/2016 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 3758/2016 
 M. Of. nr. 709/13 sep. 2016 - modifică O. nr. 2335/2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 792/7 oct. 2016) 

 
 O. nr. 3968/2016 
 M. Of. nr. 1002/13 dec. 2016 - modifică O. nr. 2297/2006 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 386/2016 
 M. Of. nr. 306/21 apr. 2016 - modifică O. nr. 2055/2005 
 
 O. nr. 902/2016 
 M. Of. nr. 488/30 iun. 2016 - modifică O. nr. 685/2008 
 
 O. nr. 996/2016 
 M. Of. nr. 542/19 iul. 2016 - modifică O. nr. 2237/2010 
 Modificări: 
 - O. nr. 2185/2019  (M. Of. nr. 593/18 iul. 2019) 

 
 O. nr. 1080/2016 
 M. Of. nr. 597/5 aug. 2016 - completează O. nr. 547/2009 
 
 O. nr. 2775/2016 
 M. Of. nr. 872/1 nov. 2016 - modifică O. nr. 292/2016 
 
 O. nr. 2902/2016 
 M. Of. nr. 913/14 nov. 2016 - modifică O. nr. 1851/2013 
 
 O. nr. 3218/2016 
 M. Of. nr. 1070/30 dec. 2016 - completează O. nr. 2901/2013 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 1018/2239/1643/2016 
 M. Of. nr. 746/26 sep. 2016 - completează O. nr. 340/607/190/2016 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

 O. nr. 207/2016 
 M. Of. nr. 205/21 mar. 2016 - modifică O. nr. 971/2014 
 
 O. nr. 493/2016 
 M. Of. nr. 454/17 iun. 2016 - modifică O. nr. 186/2011 
 
 O. nr. 915/2016 
 M. Of. nr. 675/1 sep. 2016 - modifică O. nr. 838/2016 
 
 O. nr. 1053/2016 
 M. Of. nr. 769/30 sep. 2016 - modifică O. nr. 2786/2010 
 
 O. nr. 1260/2016 
 M. Of. nr. 892/8 nov. 2016 - modifică O. nr. 838/2016 
 
 O. nr. 1421/2016 
 M. Of. nr. 1024/20 dec. 2016 - modifică O. nr. 971/2014 
 
  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 O. nr. 3599/2016 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2016 - modifică O. nr. 5195/2015 
 
 O. nr. 3600/2016 
 M. Of. nr. 310/22 apr. 2016 - modifică O. nr. 5179/2015 
 
 O. nr. 3637/2016 
 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016 - modifică O. nr. 3060/2014 
 
 O. nr. 3682/2016 
 M. Of. nr. 348/6 mai 2016 - modifică O. nr. 5219/2010 
 
 O. nr. 3698/2016 
 M. Of. nr. 354/9 mai 2016 - modifică O. nr. 5694/2015 
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 O. nr. 3755/2016 
 M. Of. nr. 376/17 mai 2016 - modifică O. nr. 3107/2016 
 
 O. nr. 4421/2016 
 M. Of. nr. 554/22 iul. 2016 - modifică O. nr. 5694/2015 
 
 O. nr. 4576/2016 
 M. Of. nr. 579/29 iul. 2016 - modifică O. nr. 5756/2012 
 
 O. nr. 5005/2016 
 M. Of. nr. 677/1 sep. 2016 - modifică O. nr. 6194/2012 
 
 O. nr. 5386/2016 
 M. Of. nr. 967/29 nov. 2016 - modifică O. nr. 5561/2011 
 
 O. nr. 5387/2016 
 M. Of. nr. 970/29 nov. 2016 - modifică O. nr. 5564/2011 
 
 O. nr. 5773/2016 
 M. Of. nr. 950/25 nov. 2016 - modifică O. nr. 4403/2015 
 
 O. nr. 5896/2016 
 M. Of. nr. 1006/15 dec. 2016 - modifică O. nr. 5076/2014 
 
 O. nr. 5905/2016 
 M. Of. nr. 384/23 mai 2017 - modifică O. nr. 5219/2010 
 
 O. nr. 6140/2016 
 M. Of. nr. 40/13 ian. 2017 - modifică O. nr. 4194/2015 
 
 O. nr. 6141/2016 
 M. Of. nr. 35/12 ian. 2017 - modifică O. nr. 4691/2016 
 
 O. nr. 6142/2016 
 M. Of. nr. 40/13 ian. 2017 - modifică O. nr. 5042/2016 
 
 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 3618/594/2016 
 M. Of. nr. 381/19 mai 2016 - modifică O. nr. 4317/943/2014 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 O. nr. 3099/2016 
 M. Of. nr. 381/19 mai 2016 - modifică O. nr. 5114/2014 
 
 O. nr. 5773/2016 
 M. Of. nr. 950/25 nov. 2016 - modifică O. nr. 4403/2015 
 
  MINISTERUL ENERGIEI 

 O. nr. 292/2016 
 M. Of. nr. 139/23 feb. 2016 - modifică O. nr. 2286/2008 
 - modifică O. nr. 2201/2009 
 - modifică O. nr. 393/2010 
 
 O. nr. 626/2016 
 M. Of. nr. 487/30 iun. 2016 - modifică O. nr. 2201/2009 
 
 MINISTERUL ENERGIEI 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 584/1292/2016 
 M. Of. nr. 669/31 aug. 2016 - modifică O. nr. 2201/2009 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 32/2016 
 M. Of. nr. 23/13 ian. 2016 - modifică O. nr. 4075/2015 
 
 O. nr. 50/2016 
 M. Of. nr. 63/28 ian. 2016 - modifică O. nr. 50/2011 
 
 O. nr. 64/2016 
 M. Of. nr. 75/2 feb. 2016 - modifică O. nr. 1059/2008 
 
 O. nr. 111/2016 
 M. Of. nr. 65/28 ian. 2016 - modifică O. nr. 2225/994/2009 
 
 O. nr. 124/2016 
 M. Of. nr. 79/3 feb. 2016 - modifică O. nr. 2007/2008 
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 O. nr. 233/2016 
 M. Of. nr. 130/19 feb. 2016 - modifică O. nr. 82/2016 
 
 O. nr. 280/2016 
 M. Of. nr. 178/9 mar. 2016 - modifică O. nr. 668/2014 
 
 O. nr. 378/2016 
 M. Of. nr. 219/24 mar. 2016 - modifică O. nr. 3831/2015 
 
 O. nr. 385/2016 
 M. Of. nr. 228/28 mar. 2016 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 386/2016 
 M. Of. nr. 228/28 mar. 2016 - modifică O. nr. 501/2013 
 
 O. nr. 783/2016 
 M. Of. nr. 467/22 iun. 2016 - modifică O. nr. 659/2015 
 
 O. nr. 823/2016 
 M. Of. nr. 439/13 iun. 2016 - modifică O. nr. 2561/2011 
 
 O. nr. 864/2016 
 M. Of. nr. 497/4 iul. 2016 - modifică O. nr. 809/2012 
 
 O. nr. 1058/2016 
 M. Of. nr. 529/14 iul. 2016 - modifică O. nr. 104/2016 
 - modifică O. nr. 103/2016 
 - modifică O. nr. 220/2016 
 
 O. nr. 1938/2016 
 M. Of. nr. 680/2 sep. 2016 - modifică O. nr. 1286/2012 
 - modifică O. nr. 1802/2014 
 
 O. nr. 2158/2016 
 M. Of. nr. 683/2 sep. 2016 - modifică O. nr. 532/2016 
 
 O. nr. 2209/2016 
 M. Of. nr. 707/12 sep. 2016 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 2373/2016 
 M. Of. nr. 796/10 oct. 2016 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 2403/2016 
 M. Of. nr. 793/7 oct. 2016 - modifică O. nr. 1801/2011 
 
 O. nr. 2414/2016 
 M. Of. nr. 814/14 oct. 2016 - modifică O. nr. 417/2015 
 
 O. nr. 2908/2016 
 M. Of. nr. 1070/30 dec. 2016 - modifică O. nr. 3471/2008 
 
 O. nr. 2920/2016 
 M. Of. nr. 20/9 ian. 2017 - modifică O. nr. 105/2016 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 148/61/2016 
 M. Of. nr. 343/5 mai 2016 - modifică O. nr. 1501/2006 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 794/2016 
 M. Of. nr. 150/26 feb. 2016 - modifică O. nr. 3775/2015 
 
 O. nr. 950/2016 
 M. Of. nr. 188/14 mar. 2016 - modifică O. nr. 52/2012 
 
 O. nr. 952/2016 
 M. Of. nr. 186/11 mar. 2016 - modifică O. nr. 3744/2015 
 
 O. nr. 1053/2016 
 M. Of. nr. 209/22 mar. 2016 - modifică O. nr. 587/2016 
 
 O. nr. 1105/2016 
 M. Of. nr. 242/1 apr. 2016 - modifică O. nr. 3769/2015 
 
 O. nr. 1110/2016 
 M. Of. nr. 257/6 apr. 2016 - modifică O. nr. 3622/2015 
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 O. nr. 1164/2016 
 M. Of. nr. 274/12 apr. 2016 - modifică O. nr. 558/2016 
 
 O. nr. 1437/2016 
 M. Of. nr. 336/3 mai 2016 - modifică O. nr. 3744/2015 
 
 O. nr. 1659/2016 
 M. Of. nr. 409/31 mai 2016 - modifică O. nr. 3631/2015 
 
 O. nr. 2264/2016 
 M. Of. nr. 578/29 iul. 2016 - modifică O. nr. 3769/2015 
 
 O. nr. 2266/2016 
 M. Of. nr. 578/29 iul. 2016 - modifică O. nr. 558/2016 
 
 O. nr. 2328/2016 
 M. Of. nr. 601/8 aug. 2016 - modifică O. nr. 3769/2015 
 
 O. nr. 2329/2016 
 M. Of. nr. 626/16 aug. 2016 - modifică O. nr. 1849/2016 
 - modifică O. nr. 1850/2016 
 
 O. nr. 3620/2016 
 M. Of. nr. 1023/20 dec. 2016 - modifică O. nr. 1850/2016 
 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 1143/649/2296/2016 
 M. Of. nr. 771/3 oct. 2016 - modifică O. nr. 842/303/573/845/2013 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 167/C/2016 
 M. Of. nr. 107/11 feb. 2016 - modifică O. nr. 2908/C/2013 
 
 O. nr. 1470/C/2016 
 M. Of. nr. 326/27 apr. 2016 - modifică O. nr. 1643/C/2015 
 
 O. nr. 1886/C/2016 
 M. Of. nr. 392/23 mai 2016 - modifică O. nr. 2333/C/2013 
 
 O. nr. 2207/c/2016 
 M. Of. nr. 461/22 iun. 2016 - modifică O. nr. 1082/C/2014 
 
 O. nr. 3540/C/2016 
 M. Of. nr. 801/11 oct. 2016 - completează O. nr. 46/C/2011 
 
 O. nr. 3624/C/2016 
 M. Of. nr. 834/21 oct. 2016 - modifică O. nr. 2632/C/2014 
 
 O. nr. 4181/C/2016 
 M. Of. nr. 978/6 dec. 2016 - modifică O. nr. 1322/C/2000 
 - modifică O. nr. 2985/C/2000 
 - modifică O. nr. 210/2001 
 - modifică O. nr. 1813/C/2008 
 - modifică O. nr. 606/C/2010 
 - modifică O. nr. 2333/C/2013 
 - modifică O. nr. 1494/C/2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016) 

 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 352/2016 
 M. Of. nr. 217/24 mar. 2016 - modifică Decizia nr. 508/2014 
 
  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 153/2016 
 M. Of. nr. 102/10 feb. 2016 - modifică O. nr. 539/2009 
 
 O. nr. 222/2016 
 M. Of. nr. 134/22 feb. 2016 - modifică O. nr. 219/2008 
 Modificări: 
 - O. nr. 1620/2017  (M. Of. nr. 111/5 feb. 2018) 

 
 O. nr. 614/2016 
 M. Of. nr. 270/8 apr. 2016 - modifică O. nr. 1601/2013 
 
 O. nr. 617/2016 
 M. Of. nr. 305/21 apr. 2016 - modifică O. nr. 594/2006 
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 O. nr. 765/2016 
 M. Of. nr. 349/6 mai 2016 - modifică O. nr. 1108/2007 
 
 O. nr. 958/2016 
 M. Of. nr. 419/3 iun. 2016 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 980/2016 
 M. Of. nr. 412/1 iun. 2016 - modifică O. nr. 410/2008 
 
 O. nr. 1751/2016 
 M. Of. nr. 752/27 sep. 2016 - modifică O. nr. 951/2016 
 
 O. nr. 1927/2016 
 M. Of. nr. 823/18 oct. 2016 - modifică O. nr. 719/2016 
 - modifică O. nr. 951/2016 
 
 O. nr. 1986/2016 
 M. Of. nr. 862/28 oct. 2016 - modifică L. nr. 212/2015 
 
 O. nr. 2121/2016 
 M. Of. nr. 902/9 nov. 2016 - modifică O. nr. 1346/2011 
 - modifică O. nr. 1540/2011 
 - modifică O. nr. 837/2014 
 
 O. nr. 2298/2016 
 M. Of. nr. 1028/21 dec. 2016 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 2315/2016 
 M. Of. nr. 998/12 dec. 2016 - modifică O. nr. 1559/2016 
 
 O. nr. 2413/2016 
 M. Of. nr. 1064/29 dec. 2016 - modifică O. nr. 578/2006 
 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 
 O. nr. 1877/1155/2016 
 M. Of. nr. 842/24 oct. 2016 - modifică O. nr. 1494/846/2016 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 138/2016 
 M. Of. nr. 93/8 feb. 2016 - modifică O. nr. 399/2013 
 
 O. nr. 143/2016 
 M. Of. nr. 101/10 feb. 2016 - modifică O. nr. 594/2013 
 
 O. nr. 1445/2016 
 M. Of. nr. 680/2 sep. 2016 - modifică O. nr. 1343/2016 
 
 O. nr. 2278/2016 
 M. Of. nr. 1033/22 dec. 2016 - modifică O. nr. 2765/2012 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 936/448/2016 
 M. Of. nr. 421/3 iun. 2016 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 O. nr. 505/M9/40/8027/2016 
 M. Of. nr. 199/17 mar. 2016 - modifică O. nr. 1453/M.34/18769/10161/2011 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 874/554/2016 
 M. Of. nr. 376/17 mai 2016 - modifică O. nr. 762/1992/2007 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 93/2016 
 M. Of. nr. 67/29 ian. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 132/2016 
 M. Of. nr. 100/9 feb. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 133/2016 
 M. Of. nr. 93/8 feb. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
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 O. nr. 207/2016 
 M. Of. nr. 165/4 mar. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 219/2016 
 M. Of. nr. 173/8 mar. 2016 - modifică O. nr. 386/2015 
 
 O. nr. 226/2016 
 M. Of. nr. 179/10 mar. 2016 - modifică O. nr. 1059/2009 
 
 O. nr. 239/2016 
 M. Of. nr. 177/9 mar. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 278/2016 
 M. Of. nr. 177/9 mar. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 318/2016 
 M. Of. nr. 204/18 mar. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 391/2016 
 M. Of. nr. 234/30 mar. 2016 - modifică O. nr. 1043/2010 
 
 O. nr. 525/2016 
 M. Of. nr. 330/28 apr. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 646/2016 
 M. Of. nr. 395/24 mai 2016 - modifică O. nr. 488/2016 
 
 O. nr. 671/2016 
 M. Of. nr. 414/1 iun. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 755/2016 
 M. Of. nr. 487/30 iun. 2016 - modifică O. nr. 869/2015 
 
 O. nr. 764/2016 
 M. Of. nr. 486/29 iun. 2016 - completează O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 769/2016 
 M. Of. nr. 486/29 iun. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 907/2016 
 M. Of. nr. 589/3 aug. 2016 - modifică O. nr. 446/2015 
 
 O. nr. 919/2016 
 M. Of. nr. 589/3 aug. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 931/2016 
 M. Of. nr. 625/16 aug. 2016 - modifică O. nr. 386/2015 
 
 O. nr. 936/2016 
 M. Of. nr. 641/22 aug. 2016 - modifică O. nr. 512/2014 
 
 O. nr. 941/2016 
 M. Of. nr. 637/19 aug. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 974/2016 
 M. Of. nr. 722/19 sep. 2016 - modifică O. nr. 658/2013 
 
 O. nr. 981/2016 
 M. Of. nr. 677/1 sep. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 990/2016 
 M. Of. nr. 690/6 sep. 2016 - modifică O. nr. 867/2015 
 
 O. nr. 1028/2016 
 M. Of. nr. 700/8 sep. 2016 - modifică O. nr. 255/2014 
 
 O. nr. 1065/2016 
 M. Of. nr. 732/21 sep. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 1075/2016 
 M. Of. nr. 760/29 sep. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 1085/2016 
 M. Of. nr. 768/30 sep. 2016 - modifică O. nr. 810/2015 
 
 O. nr. 1096/2016 
 M. Of. nr. 791/7 oct. 2016 - modifică O. nr. 914/2006 
 
 O. nr. 1102/2016 



 
 M. Of. nr. 787/6 oct. 2016 - modifică O. nr. 1043/2010 
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 O. nr. 1109/2016 
 M. Of. nr. 786/6 oct. 2016 - modifică O. nr. 1509/2008 
 
 O. nr. 1119/2016 
 M. Of. nr. 845/25 oct. 2016 - modifică O. nr. 658/2013 
 
 O. nr. 1174/2016 
 M. Of. nr. 851/26 oct. 2016 - modifică O. nr. 444/2016 
 
 O. nr. 1326/2016 
 M. Of. nr. 945/24 nov. 2016 - modifică O. nr. 142/2016 
 
 O. nr. 1354/2016 
 M. Of. nr. 963/28 nov. 2016 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 1365/2016 
 M. Of. nr. 976/6 dec. 2016 - modifică O. nr. 867/2015 
 
 O. nr. 1375/2016 
 M. Of. nr. 988/8 dec. 2016 - modifică O. nr. 870/2004 
 
 O. nr. 1395/2016 
 M. Of. nr. 1005/14 dec. 2016 - modifică O. nr. 860/2013 
 
 O. nr. 1409/2016 
 M. Of. nr. 1006/15 dec. 2016 - modifică O. nr. 4/2016 
 
 O. nr. 1411/2016 
 M. Of. nr. 1027/21 dec. 2016 - modifică O. nr. 482/2007 
 
 O. nr. 1467/2016 
 M. Of. nr. 1045/23 dec. 2016 - modifică O. nr. 386/2015 
 
 O. nr. 1508/2016 
 M. Of. nr. 13/6 ian. 2017 - modifică O. nr. 85/2013 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 70/38/2016 
 M. Of. nr. 52/25 ian. 2016 - modifică O. nr. 886/218/2007 
 
 O. nr. 106/74/2016 
 M. Of. nr. 92/8 feb. 2016 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 228/119/2016 
 M. Of. nr. 168/4 mar. 2016 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 414/183/2016 
 M. Of. nr. 240/31 mar. 2016 - modifică O. nr. 1703/1502/2015 
 
 O. nr. 458/184/2016 
 M. Of. nr. 297/19 apr. 2016 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 711/276/2016 
 M. Of. nr. 439/13 iun. 2016 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 779/393/2016 
 M. Of. nr. 494/1 iul. 2016 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
 
 O. nr. 802/401/2016 
 M. Of. nr. 501/5 iul. 2016 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 921/623/2016 
 M. Of. nr. 603/8 aug. 2016 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 944/645/2016 
 M. Of. nr. 628/16 aug. 2016 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 982/685/2016 
 M. Of. nr. 677/1 sep. 2016 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1070/683/2016 
 M. Of. nr. 754/28 sep. 2016 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 
 O. nr. 1105/813/2016 
 M. Of. nr. 782/5 oct. 2016 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
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 O. nr. 1110/841/2016 
 M. Of. nr. 807/13 oct. 2016 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
 
 O. nr. 1249/903/2016 
 M. Of. nr. 889/7 nov. 2016 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1283/901/2016 
 M. Of. nr. 926/17 nov. 2016 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 
 O. nr. 1622/1051/2016 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 910/1657/99/2016 
 M. Of. nr. 694/7 sep. 2016 - modifică O. nr. 10/368/11/2010 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 O. nr. 1055/2076/2016 
 M. Of. nr. 868/31 oct. 2016 - modifică O. nr. 1256/443/2008 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 213/2016 
 M. Of. nr. 273/11 apr. 2016 - modifică O. nr. 1697/2012 
 
 O. nr. 361/2016 
 M. Of. nr. 362/11 mai 2016 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 O. nr. 572/2016 
 M. Of. nr. 573/28 iul. 2016 - modifică O. nr. 2131/2005 
 
 O. nr. 578/2016 
 M. Of. nr. 578/29 iul. 2016 - modifică O. nr. 982/2011 
 
 O. nr. 678/2016 
 M. Of. nr. 663/30 aug. 2016 - modifică O. nr. 995/2011 
 
 O. nr. 740/2016 
 M. Of. nr. 664/30 aug. 2016 - completează O. nr. 1252/2014 
 
 O. nr. 1088/2016 
 M. Of. nr. 700/8 sep. 2016 - modifică O. nr. 536/2012 
 
 O. nr. 1134/2016 
 M. Of. nr. 760/29 sep. 2016 - modifică O. nr. 982/2011 
 
 O. nr. 1237/2016 
 M. Of. nr. 842/24 oct. 2016 - modifică O. nr. 2262/2005 
 
 O. nr. 1319/2016 
 M. Of. nr. 857/27 oct. 2016 - modifică O. nr. 2133/2005 
 
 O. nr. 1339/2016 
 M. Of. nr. 878/2 nov. 2016 - modifică O. nr. 153/2011 
 
 O. nr. 1392/2016 
 M. Of. nr. 923/16 nov. 2016 - modifică O. nr. 1058/2007 
 
 O. nr. 1423/2016 
 M. Of. nr. 944/23 nov. 2016 - modifică O. nr. 161/2016 
 
 O. nr. 1480/2016 
 M. Of. nr. 1041/23 dec. 2016 - modifică O. nr. 1261/2007 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 1150/160/2016 
 M. Of. nr. 865/31 oct. 2016 - modifică O. nr. 108/368/2010 
 
 O. nr. 1241/168/2016 
 M. Of. nr. 870/31 oct. 2016 - modifică O. nr. 510/230/2007 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 1357/2950/2016 
 M. Of. nr. 923/16 nov. 2016 - modifică O. nr. 289/2170/2013 
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 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 O. nr. 596/1308/2016 
 M. Of. nr. 642/22 aug. 2016 - modifică O. nr. 816/1349/2015 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 76/2016 
 M. Of. nr. 147/25 feb. 2016 - modifică Decizia nr. 12/2016 
 
 Decizia nr. 288/2016 
 M. Of. nr. 678/1 sep. 2016 - modifică Decizia nr. 312/2015 
 
 Decizia nr. 367/2016 
 M. Of. nr. 962/28 nov. 2016 - modifică Decizia nr. 192/2016 
 
 Decizia nr. 372/2016 
 M. Of. nr. 973/5 dec. 2016 - modifică Decizia nr. 170/2015 
 
 

 2017 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 592/2017 
 M. Of. nr. 88/31 ian. 2017 - modifică O. nr. 591/2016 
 
 O. nr. 2661/2017 
 M. Of. nr. 750/19 sep. 2017 - modifică O. nr. 2759/2016 
 
 O. nr. 3480/2017 
 M. Of. nr. 995/14 dec. 2017 - modifică O. nr. 3006/2016 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 15/2017 
 M. Of. nr. 71/27 ian. 2017 - modifică O. nr. 1098/2016 
 
 O. nr. 147/2017 
 M. Of. nr. 96/2 feb. 2017 - modifică O. nr. 1096/2016 
 
 O. nr. 262/2017 
 M. Of. nr. 172/9 mar. 2017 - modifică O. nr. 1096/2016 
 
 O. nr. 263/2017 
 M. Of. nr. 153/1 mar. 2017 - modifică O. nr. 700/2014 
 
 O. nr. 353/2017 
 M. Of. nr. 206/24 mar. 2017 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 511/2017 
 M. Of. nr. 403/29 mai 2017 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 512/2017 
 M. Of. nr. 399/26 mai 2017 - modifică O. nr. 1083/2016 
 
 O. nr. 518/2017 
 M. Of. nr. 469/22 iun. 2017 - modifică O. nr. 1092/2016 
 - modifică O. nr. 1201/2016 
 
 O. nr. 519/2017 
 M. Of. nr. 456/19 iun. 2017 - modifică O. nr. 1158/2016 
 
 O. nr. 520/2017 
 M. Of. nr. 480/26 iun. 2017 - modifică O. nr. 1090/2016 
 - modifică O. nr. 1113/2016 
 - modifică O. nr. 1139/2016 
 
 O. nr. 524/2017 
 M. Of. nr. 459/20 iun. 2017 - modifică O. nr. 1162/2016 
 - modifică O. nr. 1298/2016 
 - modifică O. nr. 1393/2016 
 
 O. nr. 532/2017 
 M. Of. nr. 451/16 iun. 2017 - modifică O. nr. 1232/2016 
 
 O. nr. 539/2017 
 M. Of. nr. 485/27 iun. 2017 - modifică O. nr. 1123/2016 
 - modifică O. nr. 1148/2016 
 
 O. nr. 541/2017 
 M. Of. nr. 484/27 iun. 2017 - modifică O. nr. 1305/2016 
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 - modifică O. nr. 283/2017 
 
 O. nr. 542/2017 
 M. Of. nr. 484/27 iun. 2017 - modifică O. nr. 1121/2016 
 - modifică O. nr. 1213/2016 
 - modifică O. nr. 1209/2016 
 - modifică O. nr. 1220/2016 
 
 O. nr. 575/2017 
 M. Of. nr. 473/22 iun. 2017 - modifică O. nr. 1124/2016 
 - modifică O. nr. 1190/2016 
 
 O. nr. 576/2017 
 M. Of. nr. 473/22 iun. 2017 - modifică O. nr. 1114/2016 
 - modifică O. nr. 1134/2016 
 
 O. nr. 577/2017 
 M. Of. nr. 479/26 iun. 2017 - modifică O. nr. 1164/2016 
 - modifică O. nr. 1238/2016 
 
 O. nr. 578/2017 
 M. Of. nr. 479/26 iun. 2017 - modifică O. nr. 1131/2016 
 - modifică O. nr. 1161/2016 
 
 O. nr. 580/2017 
 M. Of. nr. 474/23 iun. 2017 - modifică O. nr. 1165/2016 
 - modifică O. nr. 1304/2016 
 
 O. nr. 581/2017 
 M. Of. nr. 484/27 iun. 2017 - modifică O. nr. 1149/2016 
 - modifică O. nr. 1182/2016 
 
 O. nr. 591/2017 
 M. Of. nr. 521/5 iul. 2017 - modifică O. nr. 1272/2016 
 - modifică O. nr. 1305/2016 
 - modifică O. nr. 283/2017 
 
 O. nr. 592/2017 
 M. Of. nr. 517/4 iul. 2017 - modifică O. nr. 1088/2016 
 - modifică O. nr. 1205/2016 
 
 O. nr. 593/2017 
 M. Of. nr. 517/4 iul. 2017 - modifică O. nr. 1136/2016 
 - modifică O. nr. 1204/2016 
 
 O. nr. 594/2017 
 M. Of. nr. 543/11 iul. 2017 - modifică O. nr. 1097/2016 
 - modifică O. nr. 1151/2016 
 - modifică O. nr. 1154/2016 
 - modifică O. nr. 1135/2016 
 - modifică O. nr. 1178/2016 
 
 O. nr. 595/2017 
 M. Of. nr. 543/11 iul. 2017 - modifică O. nr. 1111/2016 
 
 O. nr. 601/2017 
 M. Of. nr. 502/30 iun. 2017 - modifică O. nr. 1152/2016 
 
 O. nr. 602/2017 
 M. Of. nr. 528/6 iul. 2017 - modifică O. nr. 1203/2016 
 
 O. nr. 603/2017 
 M. Of. nr. 527/6 iul. 2017 - modifică O. nr. 1129/2016 
 
 O. nr. 604/2017 
 M. Of. nr. 502/30 iun. 2017 - modifică O. nr. 1098/2016 
 
 O. nr. 605/2017 
 M. Of. nr. 526/6 iul. 2017 - modifică O. nr. 1086/2016 
 - modifică O. nr. 1157/2016 
 - modifică O. nr. 1212/2016 
 
 O. nr. 606/2017 
 M. Of. nr. 510/3 iul. 2017 - modifică O. nr. 1089/2016 
 - modifică O. nr. 1095/2016 
 - modifică O. nr. 1137/2016 
 
 O. nr. 658/2017 
 M. Of. nr. 570/18 iul. 2017 - modifică O. nr. 1093/2016 
 - modifică O. nr. 1159/2016 
 - modifică O. nr. 1194/2016 
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 O. nr. 659/2017 
 M. Of. nr. 554/13 iul. 2017 - modifică O. nr. 1139/2016 
 
 O. nr. 919/2017 
 M. Of. nr. 570/18 iul. 2017 - modifică O. nr. 1175/2016 
 - modifică O. nr. 1206/2016 
 
 O. nr. 920/2017 
 M. Of. nr. 570/18 iul. 2017 - modifică O. nr. 1155/2016 
 
 O. nr. 921/2017 
 M. Of. nr. 570/18 iul. 2017 - modifică O. nr. 1156/2016 
 - modifică O. nr. 1191/2016 
 
 O. nr. 927/2017 
 M. Of. nr. 606/27 iul. 2017 - modifică O. nr. 1092/2016 
 - modifică O. nr. 1150/2016 
 - modifică O. nr. 1170/2016 
 - modifică O. nr. 1208/2016 
 
 O. nr. 933/2017 
 M. Of. nr. 606/27 iul. 2017 - modifică O. nr. 1136/2016 
 
 O. nr. 946/2017 
 M. Of. nr. 582/20 iul. 2017 - modifică O. nr. 1124/2016 
 
 O. nr. 947/2017 
 M. Of. nr. 621/1 aug. 2017 - modifică O. nr. 1394/2016 
 
 O. nr. 949/2017 
 M. Of. nr. 621/1 aug. 2017 - modifică O. nr. 1117/2016 
 - modifică O. nr. 1118/2016 
 - modifică O. nr. 1096/2016 
 - modifică O. nr. 1113/2016 
 - modifică O. nr. 1123/2016 
 - modifică O. nr. 1127/2016 
 - modifică O. nr. 1128/2016 
 
 O. nr. 950/2017 
 M. Of. nr. 621/1 aug. 2017 - modifică O. nr. 1094/2016 
 - modifică O. nr. 1110/2016 
 - modifică O. nr. 1112/2016 
 - modifică O. nr. 1138/2016 
 - modifică O. nr. 1140/2016 
 - modifică O. nr. 1179/2016 
 
 O. nr. 959/2017 
 M. Of. nr. 630/2 aug. 2017 - modifică O. nr. 1131/2016 
 - modifică O. nr. 1161/2016 
 
 O. nr. 964/2017 
 M. Of. nr. 626/2 aug. 2017 - modifică O. nr. 1087/2016 
 - modifică O. nr. 1162/2016 
 - modifică O. nr. 1298/2016 
 - modifică O. nr. 1336/2016 
 - modifică O. nr. 1334/2016 
 
 O. nr. 1090/2017 
 M. Of. nr. 656/9 aug. 2017 - modifică O. nr. 1150/2016 
 
 O. nr. 1109/2017 
 M. Of. nr. 677/18 aug. 2017 - modifică O. nr. 1092/2016 
 
 O. nr. 1134/2017 
 M. Of. nr. 690/25 aug. 2017 - modifică O. nr. 1279/2016 
 
 O. nr. 1164/2017 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017 - modifică O. nr. 1202/2016 
 
 O. nr. 1165/2017 
 M. Of. nr. 700/30 aug. 2017 - modifică O. nr. 1098/2016 
 - modifică O. nr. 1111/2016 
 - modifică O. nr. 1157/2016 
 - modifică O. nr. 1212/2016 
 - modifică O. nr. 1207/2016 
 - modifică O. nr. 1327/2016 
 
 O. nr. 1171/2017 
 M. Of. nr. 738/14 sep. 2017 - modifică O. nr. 700/2014 
 
 O. nr. 1180/2017 
 M. Of. nr. 728/8 sep. 2017 - modifică O. nr. 1185/2016 
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 O. nr. 1240/2017 
 M. Of. nr. 805/11 oct. 2017 - modifică O. nr. 1123/2016 
 
 O. nr. 1333/2017 
 M. Of. nr. 856/30 oct. 2017 - modifică O. nr. 448/2017 
 
 O. nr. 1389/2017 
 M. Of. nr. 902/16 nov. 2017 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 1421/2017 
 M. Of. nr. 909/21 nov. 2017 - modifică O. nr. 1212/2016 
 
 O. nr. 1424/2017 
 M. Of. nr. 943/29 nov. 2017 - modifică O. nr. 1185/2016 
 
 O. nr. 1426/2017 
 M. Of. nr. 911/21 nov. 2017 - modifică O. nr. 1157/2016 
 
 O. nr. 1430/2017 
 M. Of. nr. 944/29 nov. 2017 - modifică O. nr. 1111/2016 
 
 O. nr. 1450/2017 
 M. Of. nr. 943/29 nov. 2017 - modifică O. nr. 1165/2016 
 
 O. nr. 1517/2017 
 M. Of. nr. 940/28 nov. 2017 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 1537/2017 
 M. Of. nr. 1016/21 dec. 2017 - modifică O. nr. 1212/2016 
 
 O. nr. 1542/2017 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2018 - modifică O. nr. 1098/2016 
 - modifică O. nr. 1157/2016 
 - modifică O. nr. 1222/2016 
 
 O. nr. 1589/2017 
 M. Of. nr. 61/19 ian. 2018 - modifică O. nr. 1112/2016 
 - modifică O. nr. 1138/2016 
 
 O. nr. 1592/2017 
 M. Of. nr. 41/17 ian. 2018 - modifică O. nr. 1222/2016 
 
 O. nr. 1595/2017 
 M. Of. nr. 64/22 ian. 2018 - modifică O. nr. 1098/2016 
 - modifică O. nr. 1111/2016 
 - modifică O. nr. 1212/2016 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 87/2017 
 M. Of. nr. 367/17 mai 2017 - modifică O. nr. 87/2008 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 N. nr. 1/2017 
 M. Of. nr. 67/26 ian. 2017 - modifică N. nr. 41/2015 
 
 N. nr. 2/2017 
 M. Of. nr. 145/27 feb. 2017 - modifică N. nr. 14/2015 
 
 N. nr. 4/2017 
 M. Of. nr. 201/23 mar. 2017 - completează N. nr. 21/2016 
 
 N. nr. 6/2017 
 M. Of. nr. 245/10 apr. 2017 - modifică N. nr. 41/2015 
 
 N. nr. 8/2017 
 M. Of. nr. 315/3 mai 2017 - modifică N. nr. 1/2015 
 
 N. nr. 10/2017 
 M. Of. nr. 318/4 mai 2017 - modifică H. nr. 5/2013 
 
 N. nr. 11/2017 
 M. Of. nr. 318/4 mai 2017 - modifică H. nr. 64/2013 
 
 N. nr. 12/2017 
 M. Of. nr. 318/4 mai 2017 - modifică N. nr. 26/2014 
 
 N. nr. 13/2017 
 M. Of. nr. 312/2 mai 2017 - modifică H. nr. 26/2006 
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 N. nr. 17/2017 
 M. Of. nr. 407/30 mai 2017 - modifică N. nr. 4/2016 
 
 N. nr. 21/2017 
 M. Of. nr. 678/18 aug. 2017 - modifică H. nr. 3/2013 
 
 N. nr. 25/2017 
 M. Of. nr. 976/8 dec. 2017 - modifică H. nr. 23/2009 
 
 N. nr. 26/2017 
 M. Of. nr. 988/13 dec. 2017 - modifică H. nr. 26/2009 
 
 N. nr. 29/2017 
 M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017 - modifică N. nr. 1/2015 
 
 R. nr. 3/2017 
 M. Of. nr. 391/24 mai 2017 - completează R. nr. 16/2014 
 
 R. nr. 4/2017 
 M. Of. nr. 470/22 iun. 2017 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 5/2017 
 M. Of. nr. 619/1 aug. 2017 - modifică O. nr. 15/2006 
 - modifică O. nr. 121/2006 
 - modifică O. nr. 26/2009 
 - modifică O. nr. 10/2010 
 
 R. nr. 7/2017 
 M. Of. nr. 674/17 aug. 2017 - modifică R. nr. 16/2014 
 
 R. nr. 8/2017 
 M. Of. nr. 718/5 sep. 2017 - modifică R. nr. 16/2014 
 
 R. nr. 9/2017 
 M. Of. nr. 773/29 sep. 2017 - modifică R. nr. 4/2016 
 
 R. nr. 11/2017 
 M. Of. nr. 857/31 oct. 2017 - modifică R. nr. 3/2016 
 
 R. nr. 12/2017 
 M. Of. nr. 931/27 nov. 2017 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 13/2017 
 M. Of. nr. 992/14 dec. 2017 - modifică R. nr. 10/2015 
 
 R. nr. 15/2017 
 M. Of. nr. 1036/28 dec. 2017 - modifică R. nr. 16/2014 
 
 R. nr. 16/2017 
 M. Of. nr. 1015/21 dec. 2017 - modifică R. nr. 9/2016 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 9/2017 
 M. Of. nr. 219/30 mar. 2017 - modifică O. nr. 162/2014 
 
 O. nr. 15/2017 
 M. Of. nr. 184/15 mar. 2017 - modifică O. nr. 178/2015 
 
 O. nr. 19/2017 
 M. Of. nr. 221/31 mar. 2017 - modifică O. nr. 58/2015 
 
 O. nr. 24/2017 
 M. Of. nr. 221/31 mar. 2017 - modifică O. nr. 131/2014 
 - modifică O. nr. 82/2015 
 - modifică O. nr. 112/2015 
 - modifică O. nr. 143/2015 
 - modifică O. nr. 54/2016 
 - modifică O. nr. 55/2016 
 - modifică O. nr. 58/2016 
 - modifică O. nr. 56/2016 
 - modifică O. nr. 57/2016 
 - modifică O. nr. 64/2016 
 - modifică O. nr. 65/2016 
 - modifică O. nr. 66/2016 
 - modifică O. nr. 67/2016 
 - modifică O. nr. 62/2016 
 - modifică O. nr. 63/2016 
 - modifică O. nr. 72/2016 
 - modifică O. nr. 70/2016 
 - modifică O. nr. 73/2016 
 - modifică O. nr. 80/2016 
 - modifică O. nr. 81/2016 
 - modifică O. nr. 82/2016 
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 - modifică O. nr. 83/2016 
 - modifică O. nr. 84/2016 
 - modifică O. nr. 89/2016 
 - modifică O. nr. 92/2016 
 - modifică O. nr. 95/2016 
 - modifică O. nr. 96/2016 
 - modifică O. nr. 97/2016 
 - modifică O. nr. 98/2016 
 - modifică O. nr. 101/2016 
 - modifică O. nr. 91/2016 
 - modifică O. nr. 94/2016 
 - modifică O. nr. 100/2016 
 - modifică O. nr. 99/2016 
 - modifică O. nr. 90/2016 
 - modifică O. nr. 93/2016 
 
 O. nr. 26/2017 
 M. Of. nr. 224/31 mar. 2017 - modifică O. nr. 8/2017 
 
 O. nr. 29/2017 
 M. Of. nr. 262/13 apr. 2017 - modifică O. nr. 118/2016 
 
 O. nr. 33/2017 
 M. Of. nr. 323/5 mai 2017 - modifică O. nr. 178/2015 
 
 O. nr. 36/2017 
 M. Of. nr. 393/25 mai 2017 - completează O. nr. 16/2013 
 
 O. nr. 37/2017 
 M. Of. nr. 414/6 iun. 2017 - modifică O. nr. 61/2015 
 
 O. nr. 38/2017 
 M. Of. nr. 414/6 iun. 2017 - modifică Decizia nr. 2667/2014 
 
 O. nr. 39/2017 
 M. Of. nr. 412/31 mai 2017 - modifică O. nr. 15/2015 
 
 O. nr. 44/2017 
 M. Of. nr. 450/16 iun. 2017 - modifică O. nr. 111/2014 
 
 O. nr. 62/2017 
 M. Of. nr. 613/28 iul. 2017 - modifică O. nr. 61/2014 
 
 O. nr. 63/2017 
 M. Of. nr. 613/28 iul. 2017 - modifică O. nr. 114/2014 
 
 O. nr. 64/2017 
 M. Of. nr. 644/7 aug. 2017 - modifică O. nr. 118/2016 
 
 O. nr. 73/2017 
 M. Of. nr. 639/4 aug. 2017 - modifică O. nr. 40/2016 
 
 O. nr. 79/2017 
 M. Of. nr. 683/23 aug. 2017 - modifică O. nr. 4/2015 
 
 O. nr. 80/2017 
 M. Of. nr. 721/6 sep. 2017 - modifică O. nr. 116/2013 
 
 O. nr. 81/2017 
 M. Of. nr. 721/6 sep. 2017 - modifică O. nr. 114/2013 
 
 O. nr. 86/2017 
 M. Of. nr. 769/28 sep. 2017 - modifică O. nr. 84/2013 
 
 O. nr. 94/2017 
 M. Of. nr. 822/18 oct. 2017 - modifică O. nr. 15/2015 
 
 O. nr. 95/2017 
 M. Of. nr. 822/18 oct. 2017 - modifică O. nr. 111/2014 
 
 O. nr. 100/2017 
 M. Of. nr. 848/26 oct. 2017 - modifică O. nr. 117/2013 
 
 O. nr. 103/2017 
 M. Of. nr. 847/26 oct. 2017 - modifică O. nr. 95/2014 
 
 O. nr. 104/2017 
 M. Of. nr. 858/31 oct. 2017 - completează O. nr. 139/2014 
 
 O. nr. 105/2017 
 M. Of. nr. 933/27 nov. 2017 - modifică O. nr. 115/2013 
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 O. nr. 124/2017 
 M. Of. nr. 30/12 ian. 2018 - modifică O. nr. 28/2014 
 
 O. nr. 127/2017 
 M. Of. nr. 1031/28 dec. 2017 - modifică O. nr. 77/2017 
 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
  DEPARTAMENTUL PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 

 Decizia nr. 1111/2017 
 M. Of. nr. 655/9 aug. 2017 - modifică Decizia nr. 2794/2014 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 
 M. Of. nr. 937/28 nov. 2017 - modifică O. nr. 79/2017 

O. nr. 407/2017 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 25/2017 
 M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 29/2017 
 M. Of. nr. 213/29 mar. 2017 - modifică H.G. nr. 1214/2009 
 
 O. nr. 62/2017 
 M. Of. nr. 399/26 mai 2017 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 70/2017 
 M. Of. nr. 473/22 iun. 2017 - modifică O. nr. 29/2008 
 
 O. nr. 77/2017 
 M. Of. nr. 586/21 iul. 2017 - modifică H.G. nr. 1214/2009 
 
 O. nr. 90/2017 
 M. Of. nr. 672/17 aug. 2017 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 112/2017 
 M. Of. nr. 910/21 nov. 2017 - modifică O. nr. 35/2016 
 
 O. nr. 126/2017 
 M. Of. nr. 988/13 dec. 2017 - modifică O. nr. 96/2014 
 - modifică O. nr. 44/2017 
 
 O. nr. 134/2017 
 M. Of. nr. 1015/21 dec. 2017 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 O. nr. 135/2017 
 M. Of. nr. 1015/21 dec. 2017 - modifică O. nr. 64/2007 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 

 H. nr. 1/2017 
 M. Of. nr. 207/27 mar. 2017 - modifică H. nr. 2/2007 
 
 H. nr. 2/2017 
 M. Of. nr. 207/27 mar. 2017 - modifică H. nr. 3/2008 
 
 
 GUVERN 
  MINISTERUL ECONOMIEI 

 
 M. Of. nr. 838/23 oct. 2017 - modifică O. nr. 186/2011 

O. nr. 1129/2017 

 
 
 GUVERN 
  OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

 O. nr. 347/2017 
 M. Of. nr. 839/24 oct. 2017 - modifică O. nr. 141/2013 
 
 
 GUVERN 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 721/2017 
 M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017 - modifică Decizia nr. 53/2011 
 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE 

 O. nr. 16/2017 
 M. Of. nr. 307/28 apr. 2017 - modifică H.G. nr. 56/2008 
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 O. nr. 32/2017 
 M. Of. nr. 580/20 iul. 2017 - modifică H.G. nr. 58/2008 
 
 O. nr. 75/2017 
 M. Of. nr. 723/6 sep. 2017 - modifică H.G. nr. 398/2008 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 1626/2017 
 M. Of. nr. 745/15 sep. 2017 - modifică O. nr. 1743/2010 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 I. nr. 23/2017 
 M. Of. nr. 172/9 mar. 2017 - modifică Instrucţiuni nr. 82/2010 
 
 I. nr. 94/2017 
 M. Of. nr. 646/7 aug. 2017 - modifică I. nr. 45/2015 
 
 O. nr. 2/2017 
 M. Of. nr. 57/19 ian. 2017 - modifică O. nr. 157/2012 
 
 O. nr. 6/2017 
 M. Of. nr. 71/27 ian. 2017 - modifică O. nr. 188/2016 
 
 O. nr. 7/2017 
 M. Of. nr. 106/7 feb. 2017 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 12/2017 
 M. Of. nr. 88/31 ian. 2017 - completează O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 20/2017 
 M. Of. nr. 132/21 feb. 2017 - modifică O. nr. 90/2013 
 
 O. nr. 24/2017 
 M. Of. nr. 172/9 mar. 2017 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 32/2017 
 M. Of. nr. 207/27 mar. 2017 - modifică O. nr. 138/2016 
 
 O. nr. 36/2017 
 M. Of. nr. 276/20 apr. 2017 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 42/2017 
 M. Of. nr. 314/3 mai 2017 - modifică O. nr. 133/2016 
 
 O. nr. 58/2017 
 M. Of. nr. 431/12 iun. 2017 - modifică O. nr. 1501/2006 
 - modifică O. nr. 268/2010 
 - modifică O. nr. 163/2011 
 - modifică O. nr. 260/2011 
 - modifică O. nr. 123/2013 
 
 O. nr. 76/2017 
 M. Of. nr. 486/27 iun. 2017 - modifică O. nr. 76/2015 
 
 O. nr. 87/2017 
 M. Of. nr. 577/19 iul. 2017 - modifică O. nr. 35/2014 
 - modifică O. nr. 108/2014 
 
 O. nr. 90/2017 
 M. Of. nr. 586/21 iul. 2017 - modifică O. nr. 96/2016 
 
 O. nr. 98/2017 
 M. Of. nr. 684/23 aug. 2017 - modifică O. nr. 1454/2006 
 
 O. nr. 110/2017 
 M. Of. nr. 730/11 sep. 2017 - modifică O. nr. 4/2017 
 
 O. nr. 113/2017 
 M. Of. nr. 761/25 sep. 2017 - modifică O. nr. 269/2007 
 
 O. nr. 128/2017 
 M. Of. nr. 872/6 nov. 2017 - modifică O. nr. 74/2015 
 
 O. nr. 134/2017 
 M. Of. nr. 918/22 nov. 2017 - modifică O. nr. 521/2008 
 
 O. nr. 138/2017 
 M. Of. nr. 918/22 nov. 2017 - modifică O. nr. 176/2012 
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 O. nr. 143/2017 
 M. Of. nr. 922/23 nov. 2017 - modifică O. nr. 77/2015 
 
 O. nr. 144/2017 
 M. Of. nr. 917/22 nov. 2017 - modifică O. nr. 154/2004 
 - modifică O. nr. 140/2016 
 - modifică O. nr. 177/2016 
 
 O. nr. 151/2017 
 M. Of. nr. 992/14 dec. 2017 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 162/2017 
 M. Of. nr. 1042/29 dec. 2017 - modifică O. nr. 96/2016 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 44/2017 
 M. Of. nr. 150/28 feb. 2017 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 50/2017 
 M. Of. nr. 160/3 mar. 2017 - modifică O. nr. 703/2013 
 
 O. nr. 57/2017 
 M. Of. nr. 177/13 mar. 2017 - modifică O. nr. 114/2013 
 
 O. nr. 73/2017 
 M. Of. nr. 197/21 mar. 2017 - completează O. nr. 61/2012 
 
 O. nr. 84/2017 
 M. Of. nr. 242/7 apr. 2017 - modifică O. nr. 116/2016 
 
 O. nr. 97/2017 
 M. Of. nr. 280/21 apr. 2017 - modifică O. nr. 708/2015 
 
 O. nr. 99/2017 
 M. Of. nr. 324/5 mai 2017 - modifică O. nr. 1348/2005 
 - modifică O. nr. 1349/2005 
 
 O. nr. 104/2017 
 M. Of. nr. 283/21 apr. 2017 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 105/2017 
 M. Of. nr. 306/28 apr. 2017 - modifică O. nr. 43/2017 
 
 O. nr. 106/2017 
 M. Of. nr. 311/2 mai 2017 - modifică O. nr. 816/2016 
 
 O. nr. 139/2017 
 M. Of. nr. 354/12 mai 2017 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 150/2017 
 M. Of. nr. 387/24 mai 2017 - modifică O. nr. 1763/2014 
 
 O. nr. 151/2017 
 M. Of. nr. 461/20 iun. 2017 - modifică O. nr. 155/2010 
 
 O. nr. 177/2017 
 M. Of. nr. 422/8 iun. 2017 - modifică O. nr. 708/2015 
 
 O. nr. 182/2017 
 M. Of. nr. 427/9 iun. 2017 - modifică O. nr. 30/2016 
 
 O. nr. 208/2017 
 M. Of. nr. 477/23 iun. 2017 - modifică O. nr. 1801/2014 
 
 O. nr. 214/2017 
 M. Of. nr. 515/4 iul. 2017 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 226/2017 
 M. Of. nr. 539/10 iul. 2017 - modifică O. nr. 3433/2015 
 
 O. nr. 234/2017 
 M. Of. nr. 547/11 iul. 2017 - modifică O. nr. 125/2017 
 
 O. nr. 259/2017 
 M. Of. nr. 621/1 aug. 2017 - modifică O. nr. 30/2016 
 
 O. nr. 262/2017 
 M. Of. nr. 615/31 iul. 2017 - modifică O. nr. 966/2016 
 



 

 3878

 O. nr. 263/2017 
 M. Of. nr. 627/2 aug. 2017 - modifică O. nr. 1727/2015 
 
 O. nr. 271/2017 
 M. Of. nr. 651/8 aug. 2017 - modifică O. nr. 167/2017 
 
 O. nr. 273/2017 
 M. Of. nr. 660/10 aug. 2017 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 312/2017 
 M. Of. nr. 754/21 sep. 2017 - modifică O. nr. 1801/2014 
 
 O. nr. 313/2017 
 M. Of. nr. 793/6 oct. 2017 - modifică O. nr. 483/2016 
 
 O. nr. 325/2017 
 M. Of. nr. 830/19 oct. 2017 - modifică O. nr. 966/2016 
 
 O. nr. 341/2017 
 M. Of. nr. 840/24 oct. 2017 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 342/2017 
 M. Of. nr. 847/26 oct. 2017 - modifică O. nr. 116/2016 
 
 O. nr. 370/2017 
 M. Of. nr. 903/17 nov. 2017 - modifică O. nr. 125/2017 
   
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 32/363/753/667/2017 
 M. Of. nr. 566/17 iul. 2017 - completează O. nr. 566/1445/725/2014 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 31/2582/2017 
 M. Of. nr. 226/3 apr. 2017 - modifică O. nr. 1846/2408/2014 
 
 O. nr. 274/5864/2017 
 M. Of. nr. 740/14 sep. 2017 - modifică O. nr. 1846/2408/2014 
 
 O. nr. 275/5863/2017 
 M. Of. nr. 740/14 sep. 2017 - modifică O. nr. 20/208/2015 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 296/2327/2017 
 M. Of. nr. 699/30 aug. 2017 - modifică O. nr. 1272/26503/2005 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 O. nr. 95/627/2017 
 M. Of. nr. 269/18 apr. 2017 - modifică O. nr. 12/144/2017 
 
 O. nr. 324/1379/2017 
 M. Of. nr. 890/13 nov. 2017 - modifică O. nr. 13/142/2017 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.101/2017 
 M. Of. nr. 730/11 sep. 2017 - modifică O. nr. M.31/2008 
 
 O. nr. M.116/2017 
 M. Of. nr. 800/10 oct. 2017 - modifică O. nr. M.122/2013 
 
 O. nr. M.123/2017 
 M. Of. nr. 811/13 oct. 2017 - modifică O. nr. M.70/2016 
 
 O. nr. M.125/2017 
 M. Of. nr. 807/12 oct. 2017 - modifică O. nr. M.75/2009 
 
 O. nr. M.131/2017 
 M. Of. nr. 880/8 nov. 2017 - modifică O. nr. M.9/2008 
 
 O. nr. M.134/2017 
 M. Of. nr. 888/13 nov. 2017 - modifică O. nr. M.94/2017 
 
 O. nr. M.137/2017 
 M. Of. nr. 936/28 nov. 2017 - modifică O. nr. M.132/2012 



 

 3879

 
 O. nr. M.143/2017 
 M. Of. nr. 930/27 nov. 2017 - modifică O. nr. M.120/2015 
 
 O. nr. M.157/2017 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2018 - modifică O. nr. M.129/2009 
 
 O. nr. M.162/2017 
 M. Of. nr. 1009/20 dec. 2017 - modifică O. nr. M.112/2008 
 
 O. nr. M.17/2017 
 M. Of. nr. 197/21 mar. 2017 - modifică O. nr. M.30/2012 
 - modifică O. nr. M.69/2015 
 
 O. nr. M.30/2017 
 M. Of. nr. 296/26 apr. 2017 - modifică O. nr. M.53/2015 
 
 O. nr. M.38/2017 
 M. Of. nr. 338/9 mai 2017 - modifică O. nr. M.84/2009 
 
 O. nr. M.60/2017 
 M. Of. nr. 482/26 iun. 2017 - modifică O. nr. M.78/2011 
 
 O. nr. M.63/2017 
 M. Of. nr. 472/22 iun. 2017 - modifică O. nr. M.30/2012 
 
 O. nr. M.64/2017 
 M. Of. nr. 498/29 iun. 2017 - modifică O. nr. M.63/2013 
 
 O. nr. M.71/2017 
 M. Of. nr. 570/18 iul. 2017 - modifică O. nr. M.101/2011 
 
 O. nr. M.82/2017 
 M. Of. nr. 662/10 aug. 2017 - modifică O. nr. M.112/2008 
 
 O. nr. M.92/2017 
 M. Of. nr. 695/28 aug. 2017 - modifică O. nr. M.97/2014 
 
  MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 208/2017 
 M. Of. nr. 228/3 apr. 2017 - completează O. nr. 1540/2011 
 
 O. nr. 1372/2017 
 M. Of. nr. 825/18 oct. 2017 - modifică O. nr. 2526/2016 
 
 O. nr. 1391/2017 
 M. Of. nr. 877/7 nov. 2017 - modifică O. nr. 2020/2016 
 
 O. nr. 1397/2017 
 M. Of. nr. 873/7 nov. 2017 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 1598/2017 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2018 - modifică O. nr. 1763/2015 
 
 O. nr. 1620/2017 
 M. Of. nr. 111/5 feb. 2018 - modifică O. nr. 219/2008 
 - modifică O. nr. 222/2016 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 514/2017 
 M. Of. nr. 520/5 iul. 2017 - completează O. nr. 449/2017 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE 

 O. nr. 2616/2017 
 M. Of. nr. 804/11 oct. 2017 - modifică O. nr. 2379/2006 
 
 O. nr. 2693/2017 
 M. Of. nr. 893/14 nov. 2017 - modifică O. nr. 2335/2006 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 209/2017 
 M. Of. nr. 104/7 feb. 2017 - modifică O. nr. 1851/2013 
 
 O. nr. 2641/2017 
 M. Of. nr. 252/11 apr. 2017 - modifică O. nr. 157/2007 
 
 O. nr. 5591/2017 
 M. Of. nr. 676/18 aug. 2017 - modifică O. nr. 2112/2013 
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 O. nr. 5976/2017 
 M. Of. nr. 796/9 oct. 2017 - modifică O. nr. 2044/2016 
 
 O. nr. 6394/2017 
 M. Of. nr. 841/24 oct. 2017 - modifică O. nr. 2822/2017 
 
 O. nr. 6398/2017 
 M. Of. nr. 829/19 oct. 2017 - modifică O. nr. 3423/2017 
 
 O. nr. 6609/2017 
 M. Of. nr. 870/3 nov. 2017 - modifică O. nr. 3423/2017 
 
 O. nr. 6783/2017 
 M. Of. nr. 926/24 nov. 2017 - modifică O. nr. 2586/2017 
 
 O. nr. 7067/2017 
 M. Of. nr. 993/14 dec. 2017 - modifică O. nr. 2822/2017 
 
 O. nr. 7110/2017 
 M. Of. nr. 1002/18 dec. 2017 - modifică O. nr. 3423/2017 
 
 O. nr. 7195/2017 
 M. Of. nr. 1028/27 dec. 2017 - modifică O. nr. 2822/2017 
 
 O. nr. 7209/2017 
 M. Of. nr. 1028/27 dec. 2017 - modifică O. nr. 3254/2016 
 
 O. nr. 7211/2017 
 M. Of. nr. 1029/27 dec. 2017 - modifică O. nr. 1838/2016 
 
 O. nr. 7299/2017 
 M. Of. nr. 1036/28 dec. 2017 - modifică O. nr. 7166/2017 
 
 O. nr. 7331/2017 
 M. Of. nr. 19/9 ian. 2018 - modifică O. nr. 5559/2017 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 5687/1799/2017 
 M. Of. nr. 713/4 sep. 2017 - modifică O. nr. 340/607/190/2016 
 
 O. nr. 7029/3340/2017 
 M. Of. nr. 31/12 ian. 2018 - modifică O. nr. 340/607/190/2016 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 1228/2017 
 M. Of. nr. 891/13 nov. 2017 - modifică O. nr. 743/2017 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 3104/2017 
 M. Of. nr. 61/20 ian. 2017 - modifică O. nr. 5784/2016 
 
 O. nr. 3138/2017 
 M. Of. nr. 113/10 feb. 2017 - modifică O. nr. 5272/2015 
 
 O. nr. 3150/2017 
 M. Of. nr. 103/6 feb. 2017 - modifică O. nr. 3004/2017 
 
 O. nr. 3151/2017 
 M. Of. nr. 112/9 feb. 2017 - modifică O. nr. 5739/2016 
 
 O. nr. 3160/2017 
 M. Of. nr. 112/9 feb. 2017 - modifică O. nr. 4619/2014 
 
 O. nr. 3367/2017 
 M. Of. nr. 156/2 mar. 2017 - modifică O. nr. 5561/2011 
 
 O. nr. 3471/2017 
 M. Of. nr. 215/29 mar. 2017 - modifică O. nr. 6125/2016 
 
 O. nr. 3768/2017 
 M. Of. nr. 279/20 apr. 2017 - modifică O. nr. 3035/2012 
 
 O. nr. 3792/2017 
 M. Of. nr. 322/4 mai 2017 - modifică O. nr. 3556/2017 
 
 O. nr. 3793/2017 
 M. Of. nr. 323/5 mai 2017 - modifică O. nr. 5069/2016 
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 O. nr. 3794/2017 
 M. Of. nr. 325/5 mai 2017 - modifică O. nr. 5077/2016 
 
 O. nr. 3851/2017 
 M. Of. nr. 355/12 mai 2017 - modifică O. nr. 3841/2012 
 
 O. nr. 3858/2017 
 M. Of. nr. 366/17 mai 2017 - modifică O. nr. 5825/2016 
 
 O. nr. 3873/2017 
 M. Of. nr. 547/11 iul. 2017 - modifică O. nr. 6156/2016 
 
 O. nr. 4093/2017 
 M. Of. nr. 537/10 iul. 2017 - modifică O. nr. 5248/2011 
 
 O. nr. 4104/2017 
 M. Of. nr. 523/5 iul. 2017 - modifică O. nr. 3392/2017 
 
 O. nr. 4218/2017 
 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 - modifică O. nr. 3850/2017 
 
 O. nr. 4366/2017 
 M. Of. nr. 576/19 iul. 2017 - modifică O. nr. 3392/2017 
 
 O. nr. 4764/2017 
 M. Of. nr. 797/9 oct. 2017 - modifică O. nr. 3411/2017 
 
 O. nr. 4802/2017 
 M. Of. nr. 749/19 sep. 2017 - modifică O. nr. 5349/2011 
 
 O. nr. 4925/2017 
 M. Of. nr. 801/10 oct. 2017 - modifică O. nr. 5042/2016 
 
 O. nr. 4926/2017 
 M. Of. nr. 799/10 oct. 2017 - modifică O. nr. 5849/2016 
 
 O. nr. 5076/2017 
 M. Of. nr. 808/12 oct. 2017 - modifică O. nr. 3392/2017 
 
 O. nr. 5524/2017 
 M. Of. nr. 1000/18 dec. 2017 - modifică O. nr. 5114/2014 
 
 O. nr. 5643/2017 
 M. Of. nr. 1034/28 dec. 2017 - modifică O. nr. 6125/2016 
 
 O. nr. 5658/2017 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2018 - modifică O. nr. 4315/2014 
 
 O. nr. 5686/2017 
 M. Of. nr. 114/6 feb. 2018 - modifică O. nr. 3475/2017 
 
  MINISTERUL ENERGIEI 

 O. nr. 390/2017 
 M. Of. nr. 358/15 mai 2017 - modifică O. nr. 747/2004 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1/2017 
 M. Of. nr. 18/9 ian. 2017 - modifică O. nr. 2007/2008 
 
 O. nr. 81/2017 
 M. Of. nr. 47/17 ian. 2017 - modifică O. nr. 2922/2016 
 
 O. nr. 107/2017 
 M. Of. nr. 60/20 ian. 2017 - modifică O. nr. 720/2014 
 
 O. nr. 384/2017 
 M. Of. nr. 169/8 mar. 2017 - modifică O. nr. 517/2016 
 
 O. nr. 398/2017 
 M. Of. nr. 166/7 mar. 2017 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 543/2017 
 M. Of. nr. 243/7 apr. 2017 - modifică O. nr. 450/2016 
 
 O. nr. 670/2017 
 M. Of. nr. 348/11 mai 2017 - modifică O. nr. 90/2017 
 



 

 3882

 O. nr. 730/2017 
 M. Of. nr. 378/22 mai 2017 - modifică O. nr. 663/110/76/2012 
 
 O. nr. 768/2017 
 M. Of. nr. 415/6 iun. 2017 - modifică O. nr. 2873/2016 
 
 O. nr. 894/2017 
 M. Of. nr. 467/21 iun. 2017 - completează O. nr. 450/2016 
 
 O. nr. 983/2017 
 M. Of. nr. 545/11 iul. 2017 - modifică O. nr. 246/2005 
 
 O. nr. 995/2017 
 M. Of. nr. 559/14 iul. 2017 - modifică O. nr. 450/2016 
 
 O. nr. 1026/2017 
 M. Of. nr. 603/26 iul. 2017 - modifică O. nr. 517/2016 
 
 O. nr. 1178/2017 
 M. Of. nr. 646/7 aug. 2017 - modifică O. nr. 417/2015 
 - modifică O. nr. 774/2015 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 683/23 aug. 2017) 

 
 O. nr. 2035/2017 
 M. Of. nr. 707/31 aug. 2017 - completează O. nr. 614/2013 
 
 O. nr. 2331/2017 
 M. Of. nr. 745/15 sep. 2017 - modifică O. nr. 221/2016 
 
 O. nr. 2332/2017 
 M. Of. nr. 721/6 sep. 2017 - modifică O. nr. 923/2014 
 
 O. nr. 2359/2017 
 M. Of. nr. 735/13 sep. 2017 - modifică O. nr. 417/2015 
 
 O. nr. 2379/2017 
 M. Of. nr. 730/11 sep. 2017 - modifică O. nr. 1271/2004 
 
 O. nr. 2412/2017 
 M. Of. nr. 762/25 sep. 2017 - modifică O. nr. 324/2016 
 
 O. nr. 2426/2017 
 M. Of. nr. 749/19 sep. 2017 - modifică O. nr. 720/2014 
 
 O. nr. 2540/2017 
 M. Of. nr. 789/5 oct. 2017 - modifică O. nr. 1235/2003 
 
 O. nr. 2541/2017 
 M. Of. nr. 789/5 oct. 2017 - modifică O. nr. 246/2005 
 
 O. nr. 2590/2017 
 M. Of. nr. 791/6 oct. 2017 - modifică O. nr. 2004/2013 
 
 O. nr. 2644/2017 
 M. Of. nr. 816/16 oct. 2017 - modifică O. nr. 2225/994/2009 
 
 O. nr. 2744/2017 
 M. Of. nr. 812/13 oct. 2017 - modifică O. nr. 517/2016 
 
 O. nr. 2780/2017 
 M. Of. nr. 898/15 nov. 2017 - modifică O. nr. 664/2012 
 
 O. nr. 2827/2017 
 M. Of. nr. 873/7 nov. 2017 - completează O. nr. 1969/2007 
 - completează O. nr. 1802/2014 
 - completează O. nr. 2844/2016 
 
 O. nr. 2998/2017 
 M. Of. nr. 919/23 nov. 2017 - modifică O. nr. 246/2005 
 
 O. nr. 3189/2017 
 M. Of. nr. 1001/18 dec. 2017 - modifică O. nr. 2844/2016 
 
 O. nr. 3190/2017 
 M. Of. nr. 1005/19 dec. 2017 - modifică O. nr. 417/2015 
 
 O. nr. 3243/2017 
 M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017 - modifică O. nr. 3139/2017 
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 O. nr. 3259/2017 
 M. Of. nr. 24/10 ian. 2018 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 3315/2017 
 M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017 - modifică O. nr. 3244/2017 
 
 O. nr. 3338/2017 
 M. Of. nr. 32/15 ian. 2018 - modifică O. nr. 517/2016 
 
 O. nr. 3344/2017 
 M. Of. nr. 24/10 ian. 2018 - modifică O. nr. 1801/1995 
 - modifică O. nr. 671/2014 
 
 O. nr. 3345/2017 
 M. Of. nr. 70/23 ian. 2018 - modifică O. nr. 1059/2008 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 3132/472/2017 
 M. Of. nr. 49/18 ian. 2018 - modifică O. nr. 1155/868/2016 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 1016/3824/2017 
 M. Of. nr. 752/20 sep. 2017 - modifică O. nr. 4031/2067/2015 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 94/2017 
 M. Of. nr. 35/12 ian. 2017 - modifică O. nr. 1887/2016 
 
 O. nr. 581/2017 
 M. Of. nr. 105/7 feb. 2017 - modifică O. nr. 3775/2015 
 
 O. nr. 590/2017 
 M. Of. nr. 87/31 ian. 2017 - modifică O. nr. 558/2016 
 
 O. nr. 866/2017 
 M. Of. nr. 187/16 mar. 2017 - modifică O. nr. 1885/2016 
 
 O. nr. 867/2017 
 M. Of. nr. 187/16 mar. 2017 - modifică O. nr. 1194/2016 
 
 O. nr. 869/2017 
 M. Of. nr. 175/10 mar. 2017 - modifică O. nr. 587/2016 
 
 O. nr. 877/2017 
 M. Of. nr. 181/14 mar. 2017 - completează O. nr. 531/2016 
 
 O. nr. 1006/2017 
 M. Of. nr. 297/26 apr. 2017 - modifică O. nr. 841/2015 
 
 O. nr. 1024/2017 
 M. Of. nr. 321/4 mai 2017 - modifică O. nr. 560/2016 
 
 O. nr. 1232/2017 
 M. Of. nr. 262/13 apr. 2017 - modifică O. nr. 3699/2015 
 
 O. nr. 1381/2017 
 M. Of. nr. 342/10 mai 2017 - modifică O. nr. 631/2016 
 
 O. nr. 1886/2017 
 M. Of. nr. 518/4 iul. 2017 - modifică O. nr. 1022/2562/2016 
 
 O. nr. 2309/2017 
 M. Of. nr. 635/3 aug. 2017 - modifică O. nr. 3626/2016 
 
 O. nr. 2853/2017 
 M. Of. nr. 783/3 oct. 2017 - modifică O. nr. 3845/2015 
 
 O. nr. 2899/2017 
 M. Of. nr. 802/10 oct. 2017 - modifică O. nr. 2012/2016 
 
 O. nr. 2932/2017 
 M. Of. nr. 828/19 oct. 2017 - completează O. nr. 560/2016 
 - completează O. nr. 1023/2017 
 
 O. nr. 2935/2017 
 M. Of. nr. 812/13 oct. 2017 - modifică O. nr. 587/2016 
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 O. nr. 2949/2017 
 M. Of. nr. 830/19 oct. 2017 - modifică O. nr. 1155/2016 
 
 O. nr. 2950/2017 
 M. Of. nr. 830/19 oct. 2017 - modifică O. nr. 967/2017 
 
 O. nr. 3289/2017 
 M. Of. nr. 929/27 nov. 2017 - modifică O. nr. 3846/2015 
 
 O. nr. 3300/2017 
 M. Of. nr. 938/28 nov. 2017 - modifică O. nr. 2011/2016 
 
 O. nr. 3501/2017 
 M. Of. nr. 980/11 dec. 2017 - modifică O. nr. 558/2016 
 
 O. nr. 3726/2017 
 M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017 - modifică O. nr. 3695/2016 
 
 O. nr. 3733/2017 
 M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017 - modifică O. nr. 1155/2016 
 - modifică O. nr. 967/2017 
 
 O. nr. 4142/2017 
 M. Of. nr. 8/4 ian. 2018 - modifică O. nr. 3626/2016 
 
 O. nr. 4160/2017 
 M. Of. nr. 14/8 ian. 2018 - modifică O. nr. 3386/2016 
 
 
 MINISTERUL FUNCŢIEI PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 3769/2017 
 M. Of. nr. 1033/28 dec. 2017 - modifică O. nr. 3140/2016 
 
 O. nr. 3781/2017 
 M. Of. nr. 1037/28 dec. 2017 - modifică O. nr. 587/2016 
 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 103/C/2017 
 M. Of. nr. 59/20 ian. 2017 - modifică O. nr. 820/C/2015 
 - modifică O. nr. 821/C/2015 
 
 O. nr. 115/C/2017 
 M. Of. nr. 75/30 ian. 2017 - modifică O. nr. 2412/C/2013 
 
 O. nr. 1042/C/2017 
 M. Of. nr. 229/4 apr. 2017 - modifică O. nr. 820/C/2015 
 - modifică O. nr. 821/C/2015 
 
 O. nr. 1284/C/2017/2017 
 M. Of. nr. 541/10 iul. 2017 - modifică O. nr. 1650/C/2011 
 
 O. nr. 1618/C/2017 
 M. Of. nr. 468/22 iun. 2017 - modifică O. nr. 2333/C/2013 
 
 O. nr. 1619/C/2017 
 M. Of. nr. 484/27 iun. 2017 - modifică O. nr. 1494/C/2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 578/19 iul. 2017) 

 
 O. nr. 2340/C/2017 
 M. Of. nr. 768/27 sep. 2017 - modifică O. nr. 120/C/2011 
 
 O. nr. 2681/C/2017 
 M. Of. nr. 838/23 oct. 2017 - modifică O. nr. 1316/C/2012 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 500.101/2017 
 M. Of. nr. 748/18 sep. 2017 - modifică Decizia nr. 757/2017 
 
  MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 459/2017 
 M. Of. nr. 199/22 mar. 2017 - modifică O. nr. 1601/2013 
 
 O. nr. 758/2017 
 M. Of. nr. 377/19 mai 2017 - modifică O. nr. 1004/2011 
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 O. nr. 857/2017 
 M. Of. nr. 473/22 iun. 2017 - modifică O. nr. 1559/2016 
 
 O. nr. 1078/2017 
 M. Of. nr. 630/2 aug. 2017 - modifică O. nr. 1798/2007 
 - completează O. nr. 1052/2014 
 
 O. nr. 1116/2017 
 M. Of. nr. 658/10 aug. 2017 - modifică O. nr. 660/2017 
 
 O. nr. 1117/2017 
 M. Of. nr. 658/10 aug. 2017 - modifică O. nr. 661/2017 
 
 O. nr. 1364/2017 
 M. Of. nr. 893/14 nov. 2017 - modifică O. nr. 660/2017 
 
 O. nr. 1433/2017 
 M. Of. nr. 989/13 dec. 2017 - modifică O. nr. 3836/2012 
 
 O. nr. 1503/2017 
 M. Of. nr. 1030/28 dec. 2017 - modifică O. nr. 578/2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 112/6 feb. 2018) 

 
  MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 157/2017 
 M. Of. nr. 153/1 mar. 2017 - modifică O. nr. 399/2013 
 
 O. nr. 463/2017 
 M. Of. nr. 295/26 apr. 2017 - modifică O. nr. 1453/M.34/18769/10161/2011 
 
 O. nr. 623/2017 
 M. Of. nr. 316/3 mai 2017 - modifică O. nr. 1887/2016 
 
 O. nr. 1532/2017 
 M. Of. nr. 685/23 aug. 2017 - modifică O. nr. 1058/2016 
 
 O. nr. 1535/2017 
 M. Of. nr. 714/4 sep. 2017 - modifică O. nr. 594/2013 
 
 O. nr. 1536/2017 
 M. Of. nr. 716/5 sep. 2017 - modifică O. nr. 886/2013 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 198/1938/2017 
 M. Of. nr. 229/4 apr. 2017 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
 O. nr. 1786/5384/2017 
 M. Of. nr. 909/21 nov. 2017 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
  MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT 

 O. nr. 665/2017 
 M. Of. nr. 426/8 iun. 2017 - modifică O. nr. 839/2016 
 
 O. nr. 666/2017 
 M. Of. nr. 426/8 iun. 2017 - modifică O. nr. 838/2016 
 
 O. nr. 870/2017 
 M. Of. nr. 618/31 iul. 2017 - modifică O. nr. 689/2017 
 
 O. nr. 1199/2017 
 M. Of. nr. 759/22 sep. 2017 - modifică O. nr. 692/2017 
 
 O. nr. 1295/2017 
 M. Of. nr. 808/12 oct. 2017 - modifică O. nr. 692/2017 
 
 O. nr. 1593/2017 
 M. Of. nr. 927/24 nov. 2017 - modifică O. nr. 894/2017 
 
 O. nr. 1594/2017 
 M. Of. nr. 927/24 nov. 2017 - modifică O. nr. 1066/2017 
 
  MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

 O. nr. 243/2017 
 M. Of. nr. 955/4 dec. 2017 - modifică O. nr. 2/2017 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 



 

 3886

 O. nr. 92/2017 
 M. Of. nr. 123/15 feb. 2017 - completează O. nr. 1170/2014 
 
 O. nr. 102/2017 
 M. Of. nr. 119/13 feb. 2017 - completează O. nr. 43/2017 
 
 O. nr. 146/2017 
 M. Of. nr. 129/17 feb. 2017 - modifică O. nr. 1030/2009 
 
 O. nr. 244/2017 
 M. Of. nr. 187/16 mar. 2017 - modifică O. nr. 1470/2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 220/30 mar. 2017) 

 
 O. nr. 272/2017 
 M. Of. nr. 183/15 mar. 2017 - modifică O. nr. 85/2013 
 
 O. nr. 369/2017 
 M. Of. nr. 216/29 mar. 2017 - modifică O. nr. 85/2013 
 
 O. nr. 372/2017 
 M. Of. nr. 227/3 apr. 2017 - modifică O. nr. 1043/2010 
 
 O. nr. 417/2017 
 M. Of. nr. 252/11 apr. 2017 - modifică O. nr. 1763/2007 
 
 O. nr. 487/2017 
 M. Of. nr. 323/5 mai 2017 - modifică O. nr. 861/2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 372/18 mai 2017) 

 
 O. nr. 489/2017 
 M. Of. nr. 307/28 apr. 2017 - completează O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 491/2017 
 M. Of. nr. 342/10 mai 2017 - completează O. nr. 875/2015 
 
 O. nr. 544/2017 
 M. Of. nr. 380/22 mai 2017 - modifică O. nr. 380/2015 
 
 O. nr. 553/2017 
 M. Of. nr. 376/19 mai 2017 - modifică O. nr. 1454/2014 
 
 O. nr. 593/2017 
 M. Of. nr. 401/29 mai 2017 - modifică O. nr. 870/2004 
 
 O. nr. 620/2017 
 M. Of. nr. 411/31 mai 2017 - modifică O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 648/2017 
 M. Of. nr. 480/26 iun. 2017 - modifică O. nr. 888/2014 
 
 O. nr. 657/2017 
 M. Of. nr. 450/16 iun. 2017 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 695/2017 
 M. Of. nr. 486/27 iun. 2017 - modifică O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 793/2017 
 M. Of. nr. 584/21 iul. 2017 - modifică O. nr. 1171/2015 
 
 O. nr. 796/2017 
 M. Of. nr. 594/25 iul. 2017 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 860/2017 
 M. Of. nr. 620/1 aug. 2017 - completează O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 886/2017 
 M. Of. nr. 637/4 aug. 2017 - modifică O. nr. 1345/2016 
 
 O. nr. 905/2017 
 M. Of. nr. 677/18 aug. 2017 - modifică O. nr. 1509/2008 
 
 O. nr. 906/2017 
 M. Of. nr. 644/7 aug. 2017 - modifică O. nr. 592/2017 
 
 O. nr. 926/2017 
 M. Of. nr. 679/19 aug. 2017 - modifică O. nr. 183/2005 
 
 O. nr. 947/2017 
 M. Of. nr. 690/25 aug. 2017 - modifică O. nr. 1406/2006 
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 O. nr. 954/2017 
 M. Of. nr. 698/29 aug. 2017 - modifică O. nr. 284/2007 
 
 O. nr. 963/2017 
 M. Of. nr. 726/7 sep. 2017 - modifică O. nr. 1376/2016 
 
 O. nr. 1020/2017 
 M. Of. nr. 733/12 sep. 2017 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1038/2017 
 M. Of. nr. 736/13 sep. 2017 - modifică O. nr. 1345/2016 
 
 O. nr. 1040/2017 
 M. Of. nr. 735/13 sep. 2017 - completează O. nr. 448/2015 
 
 O. nr. 1041/2017 
 M. Of. nr. 735/13 sep. 2017 - completează O. nr. 450/2015 
 
 O. nr. 1042/2017 
 M. Of. nr. 735/13 sep. 2017 - modifică O. nr. 867/2015 
 
 O. nr. 1043/2017 
 M. Of. nr. 735/13 sep. 2017 - completează O. nr. 875/2015 
 
 O. nr. 1142/2017 
 M. Of. nr. 779/2 oct. 2017 - modifică O. nr. 1527/2014 
 
 O. nr. 1149/2017 
 M. Of. nr. 801/10 oct. 2017 - modifică O. nr. 1093/2004 
 
 O. nr. 1203/2017 
 M. Of. nr. 834/20 oct. 2017 - modifică O. nr. 2071/2008 
 
 O. nr. 1249/2017 
 M. Of. nr. 873/7 nov. 2017 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1257/2017 
 M. Of. nr. 890/13 nov. 2017 - modifică O. nr. 1242/2007 
 
 O. nr. 1291/2017 
 M. Of. nr. 889/13 nov. 2017 - completează O. nr. 284/2007 
 
 O. nr. 1390/2017 
 M. Of. nr. 998/15 dec. 2017 - modifică O. nr. 183/2005 
 
 O. nr. 1398/2017 
 M. Of. nr. 1001/18 dec. 2017 - modifică O. nr. 1170/2014 
 
 O. nr. 1399/2017 
 M. Of. nr. 1001/18 dec. 2017 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 1461/2017 
 M. Of. nr. 26/11 ian. 2018 - modifică O. nr. 914/2006 
 
 O. nr. 1496/2017 
 M. Of. nr. 27/11 ian. 2018 - modifică O. nr. 1202/2017 
 
 O. nr. 1530/2017 
 M. Of. nr. 1041/29 dec. 2017 - modifică O. nr. 1162/2010 
 
 O. nr. 1537/2017 
 M. Of. nr. 1042/29 dec. 2017 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 
 O. nr. 1071/16413/2017 
 M. Of. nr. 802/10 oct. 2017 - modifică O. nr. 1082/731/2016 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 1463/2017/1/16/2018 
 M. Of. nr. 82/29 ian. 2018 - modifică O. nr. 185/153/2002 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 150/57/2017 
 M. Of. nr. 142/24 feb. 2017 - modifică O. nr. 674/252/2012 
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 O. nr. 193/143/2017 
 M. Of. nr. 152/28 feb. 2017 - modifică O. nr. 1306/1883/2016 
 
 O. nr. 207/143/2017 
 M. Of. nr. 160/3 mar. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 365/181/2017 
 M. Of. nr. 216/29 mar. 2017 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
 
 O. nr. 395/246/2017 
 M. Of. nr. 237/6 apr. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 516/309/2017 
 M. Of. nr. 325/5 mai 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 531/325/2017 
 M. Of. nr. 343/10 mai 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 633/411/2017 
 M. Of. nr. 425/8 iun. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 658/437/2017 
 M. Of. nr. 447/15 iun. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 728/508/2017 
 M. Of. nr. 512/3 iul. 2017 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 
 O. nr. 737/491/2017 
 M. Of. nr. 528/6 iul. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 790/778/2017 
 M. Of. nr. 564/17 iul. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 885/827/2017 
 M. Of. nr. 627/2 aug. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 933/862/2017 
 M. Of. nr. 669/16 aug. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1178/987/2017 
 M. Of. nr. 816/16 oct. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1261/1138/2017 
 M. Of. nr. 864/1 nov. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 
 O. nr. 1342/1192/2017 
 M. Of. nr. 906/20 nov. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1384/1230/2017 
 M. Of. nr. 956/4 dec. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1440/1277//2017 
 M. Of. nr. 999/15 dec. 2017 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 1484/7310/2017 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2018 - modifică O. nr. 697/112/2011 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 O. nr. 678/4252/2017 
 M. Of. nr. 529/6 iul. 2017 - modifică O. nr. 1141/1386/2007 
 
 O. nr. 911/4758/2017 
 M. Of. nr. 727/7 sep. 2017 - modifică O. nr. 1141/1386/2007 
 
 O. nr. 1236/5419/2017 
 M. Of. nr. 850/27 oct. 2017 - modifică O. nr. 1163/5313/2017 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 O. nr. 1252/1907/2017 
 M. Of. nr. 956/4 dec. 2017 - modifică O. nr. 1378/2287/2011 
 
 O. nr. 1259/1906/2017 
 M. Of. nr. 935/27 nov. 2017 - modifică O. nr. 1306/1883/2016 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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 MINISTERUL MEDIULUI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 870/1170/98/2017 
 M. Of. nr. 801/10 oct. 2017 - modifică O. nr. 10/205/19/2013 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 871/1300/104/2017 
 M. Of. nr. 849/26 oct. 2017 - modifică O. nr. 637/2492/50/2012 
 
 O. nr. 1346/1478/130/2017 
 M. Of. nr. 1033/28 dec. 2017 - modifică O. nr. 637/2492/50/2012 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 22/2017 
 M. Of. nr. 37/12 ian. 2017 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 O. nr. 33/2017 
 M. Of. nr. 95/2 feb. 2017 - modifică O. nr. 735/2015 
 
 O. nr. 84/2017 
 M. Of. nr. 105/7 feb. 2017 - modifică O. nr. 75/2014 
 
 O. nr. 403/2017 
 M. Of. nr. 285/24 apr. 2017 - modifică O. nr. 358/2012 
 
 O. nr. 407/2017 
 M. Of. nr. 281/21 apr. 2017 - modifică O. nr. 536/2012 
 
 O. nr. 408/2017 
 M. Of. nr. 281/21 apr. 2017 - modifică O. nr. 982/2011 
 
 O. nr. 477/2017 
 M. Of. nr. 338/9 mai 2017 - modifică O. nr. 655/2016 
 
 O. nr. 478/2017 
 M. Of. nr. 358/15 mai 2017 - modifică O. nr. 656/2016 
 
 O. nr. 494/2017 
 M. Of. nr. 375/19 mai 2017 - modifică O. nr. 2134/2005 
 
 O. nr. 516/2017 
 M. Of. nr. 349/11 mai 2017 - modifică H.G. nr. 231/2016 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 162/2017  (M. Of. nr. 1001/18 dec. 2017) 

 
 O. nr. 600/2017 
 M. Of. nr. 436/13 iun. 2017 - modifică O. nr. 146/2011 
 
 O. nr. 601/2017 
 M. Of. nr. 455/19 iun. 2017 - modifică O. nr. 995/2011 
 
 O. nr. 731/2017 
 M. Of. nr. 535/7 iul. 2017 - modifică O. nr. 733/2013 
 
 O. nr. 770/2017 
 M. Of. nr. 592/24 iul. 2017 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 O. nr. 1203/2017 
 M. Of. nr. 667/16 aug. 2017 - modifică O. nr. 422/2011 
 
 O. nr. 1236/2017 
 M. Of. nr. 675/18 aug. 2017 - modifică H.G. nr. 232/2016 
 
 O. nr. 1237/2017 
 M. Of. nr. 694/28 aug. 2017 - modifică O. nr. 350/2016 
 
 O. nr. 1292/2017 
 M. Of. nr. 758/22 sep. 2017 - modifică O. nr. 1697/2012 
 
 O. nr. 1580/2017 
 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 O. nr. 1591/2017 
 M. Of. nr. 888/13 nov. 2017 - modifică O. nr. 1723/2014 
 
 O. nr. 1678/2017 
 M. Of. nr. 996/15 dec. 2017 - modifică O. nr. 2133/2005 
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 O. nr. 1797/2017 
 M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 232/2016 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 O. nr. 1575/1358/2017 
 M. Of. nr. 906/20 nov. 2017 - modifică O. nr. 169/1801/2011 
 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
  AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ 

 Decizia nr. 175/2017 
 M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017 - modifică H.G. nr. 231/2016 
 - modifică Decizia nr. 141/2017 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 232/15 mar. 2018) 

 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 182/2017 
 M. Of. nr. 139/23 feb. 2017 - modifică Decizia nr. 287/2016 
 
 Decizia nr. 577/2017 
 M. Of. nr. 657/9 aug. 2017 - modifică Decizia nr. 312/2015 
 
 

 2018 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 673/2018 
 M. Of. nr. 243/20 mar. 2018 - modifică O. nr. 63/2017 
 - modifică O. nr. 967/2017 
 
 O. nr. 2343/2018 
 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 - completează O. nr. 1155/2016 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 5/2018 
 M. Of. nr. 118/7 feb. 2018 - modifică O. nr. 1135/2016 
 
 O. nr. 28/2018 
 M. Of. nr. 116/6 feb. 2018 - modifică O. nr. 1249/2017 
 
 O. nr. 35/2018 
 M. Of. nr. 140/14 feb. 2018 - modifică O. nr. 1149/2016 
 
 O. nr. 103/2018 
 M. Of. nr. 153/19 feb. 2018 - modifică O. nr. 1174/2016 
 - modifică O. nr. 1232/2016 
 
 O. nr. 209/2018 
 M. Of. nr. 264/26 mar. 2018 - modifică O. nr. 1358/2017 
 
 O. nr. 211/2018 
 M. Of. nr. 264/26 mar. 2018 - modifică O. nr. 1667/2017 
 
 O. nr. 217/2018 
 M. Of. nr. 244/20 mar. 2018 - modifică O. nr. 1445/2016 
 
 O. nr. 224/2018 
 M. Of. nr. 218/12 mar. 2018 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 233/2018 
 M. Of. nr. 271/28 mar. 2018 - modifică O. nr. 1087/2016 
 - modifică O. nr. 1162/2016 
 - modifică O. nr. 1298/2016 
 - modifică O. nr. 1279/2016 
 - modifică O. nr. 1334/2016 
 - modifică O. nr. 1393/2016 
 - modifică O. nr. 1603/2016 
 
 O. nr. 248/2018 
 M. Of. nr. 329/16 apr. 2018 - modifică O. nr. 108/2018 
 
 O. nr. 250/2018 
 M. Of. nr. 329/16 apr. 2018 - modifică O. nr. 107/2010 
 
 O. nr. 262/2018 
 M. Of. nr. 358/25 apr. 2018 - modifică O. nr. 1566/2017 
 - modifică O. nr. 1585/2017 
 - modifică O. nr. 1652/2017 
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 - modifică O. nr. 1594/2017 
 - modifică O. nr. 108/2018 
 
 O. nr. 293/2018 
 M. Of. nr. 396/9 mai 2018 - modifică O. nr. 1162/2016 
 
 O. nr. 313/2018 
 M. Of. nr. 359/25 apr. 2018 - completează O. nr. 1016/2016 
 
 O. nr. 318/2018 
 M. Of. nr. 392/7 mai 2018 - modifică O. nr. 1358/2017 
 
 O. nr. 325/2018 
 M. Of. nr. 357/24 apr. 2018 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 381/2018 
 M. Of. nr. 498/18 iun. 2018 - modifică O. nr. 1445/2016 
 
 O. nr. 406/2018 
 M. Of. nr. 544/29 iun. 2018 - modifică O. nr. 1401/2017 
 
 O. nr. 407/2018 
 M. Of. nr. 544/29 iun. 2018 - modifică O. nr. 1358/2017 
 
 O. nr. 423/2018 
 M. Of. nr. 612/17 iul. 2018 - modifică O. nr. 700/2014 
 - modifică O. nr. 1738/2015 
 
 O. nr. 433/2018 
 M. Of. nr. 620/18 iul. 2018 - modifică O. nr. 1480/2017 
 
 O. nr. 453/2018 
 M. Of. nr. 619/18 iul. 2018 - modifică O. nr. 1667/2017 
 
 O. nr. 849/2018 
 M. Of. nr. 748/29 aug. 2018 - modifică O. nr. 11/2018 
 
 O. nr. 883/2018 
 M. Of. nr. 742/28 aug. 2018 - modifică O. nr. 1157/2016 
 
 O. nr. 901/2018 
 M. Of. nr. 742/28 aug. 2018 - modifică O. nr. 1133/2016 
 
 O. nr. 933/2018 
 M. Of. nr. 761/4 sep. 2018 - modifică O. nr. 1439/2017 
 - modifică O. nr. 1569/2017 
 
 O. nr. 1036/2018 
 M. Of. nr. 839/2 oct. 2018 - modifică O. nr. 1330/2017 
 
 O. nr. 1037/2018 
 M. Of. nr. 839/2 oct. 2018 - modifică O. nr. 1196/2016 
 
 O. nr. 1052/2018 
 M. Of. nr. 857/9 oct. 2018 - modifică O. nr. 231/2018 
 
 O. nr. 1075/2018 
 M. Of. nr. 847/5 oct. 2018 - modifică O. nr. 1445/2016 
 
 O. nr. 1104/2018 
 M. Of. nr. 869/15 oct. 2018 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 1159/2018 
 M. Of. nr. 981/20 nov. 2018 - modifică O. nr. 1369/2017 
 
 O. nr. 1607/2018 
 M. Of. nr. 1037/6 dec. 2018 - modifică O. nr. 107/2010 
 
 O. nr. 1616/2018 
 M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018 - modifică O. nr. 1138/2016 
 
 O. nr. 1662/2018 
 M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018 - modifică O. nr. 1504/2017 
 
 O. nr. 1667/2018 
 M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018 - modifică O. nr. 283/2017 
 
 O. nr. 1671/2018 
 M. Of. nr. 46/17 ian. 2019 - modifică O. nr. 1594/2017 
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 O. nr. 1672/2018 
 M. Of. nr. 46/17 ian. 2019 - modifică O. nr. 132/2018 
 
 O. nr. 1771/2018 
 M. Of. nr. 83/1 feb. 2019 - modifică O. nr. 1615/2018 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 117/2018 
 M. Of. nr. 500/19 iun. 2018 - modifică O. nr. 13/2010 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 N. nr. 1/2018 
 M. Of. nr. 66/23 ian. 2018 - modifică N. nr. 14/2015 
 
 N. nr. 2/2018 
 M. Of. nr. 71/23 ian. 2018 - modifică N. nr. 39/2015 
 
 N. nr. 3/2018 
 M. Of. nr. 110/5 feb. 2018 - modifică N. nr. 19/2015 
 
 N. nr. 6/2018 
 M. Of. nr. 356/24 apr. 2018 - modifică N. nr. 20/2016 
 
 N. nr. 7/2018 
 M. Of. nr. 375/2 mai 2018 - modifică N. nr. 16/2015 
 - modifică N. nr. 28/2015 
 - modifică N. nr. 4/2016 
 - modifică N. nr. 21/2016 
 - modifică N. nr. 20/2017 
 - completează R. nr. 6/2017 
 
 N. nr. 8/2018 
 M. Of. nr. 513/21 iun. 2018 - completează N. nr. 14/2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 569/5 iul. 2018) 

 
 N. nr. 9/2018 
 M. Of. nr. 519/25 iun. 2018 - modifică N. nr. 41/2015 
 
 N. nr. 10/2018 
 M. Of. nr. 514/22 iun. 2018 - modifică N. nr. 36/2015 
 
 N. nr. 15/2018 
 M. Of. nr. 844/4 oct. 2018 - completează N. nr. 15/2016 
 
 N. nr. 17/2018 
 M. Of. nr. 968/15 nov. 2018 - modifică N. nr. 1/2015 
 
 N. nr. 22/2018 
 M. Of. nr. 39/15 ian. 2019 - modifică N. nr. 19/2015 
 
 R. nr. 2/2018 
 M. Of. nr. 347/20 apr. 2018 - completează O. nr. 67/2004 
 - modifică O. nr. 3/2012 
 - modifică R. nr. 9/2014 
 - completează R. nr. 10/2015 
 Modificări: 
 - R. nr. 12/2018  (M. Of. nr. 919/31 oct. 2018) 

 
 R. nr. 3/2018 
 M. Of. nr. 376/2 mai 2018 - completează R. nr. 16/2014 
 
 R. nr. 4/2018 
 M. Of. nr. 414/15 mai 2018 - modifică R. nr. 9/2015 
 
 R. nr. 6/2018 
 M. Of. nr. 486/13 iun. 2018 - modifică R. nr. 3/2014 
 
 R. nr. 7/2018 
 M. Of. nr. 576/9 iul. 2018 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 9/2018 
 M. Of. nr. 683/6 aug. 2018 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 16/2018 
 M. Of. nr. 1077/19 dec. 2018 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 17/2018 
 M. Of. nr. 34/11 ian. 2019 - modifică R. nr. 16/2014 
 
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 
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 O. nr. 47/2018 
 M. Of. nr. 248/21 mar. 2018 - modifică O. nr. 651/2016 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 718/2018 
 M. Of. nr. 762/4 sep. 2018 - modifică Decizia nr. 1112/2017 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 1/2018 
 M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 - modifică O. nr. 22/2017 
 - modifică O. nr. 41/2017 
 - modifică O. nr. 40/2017 
 - modifică O. nr. 57/2017 
 - modifică O. nr. 60/2017 
 - modifică O. nr. 61/2017 
 - modifică O. nr. 56/2017 
 - modifică O. nr. 58/2017 
 - modifică O. nr. 59/2017 
 - modifică O. nr. 66/2017 
 - modifică O. nr. 67/2017 
 - modifică O. nr. 68/2017 
 - modifică O. nr. 69/2017 
 - modifică O. nr. 70/2017 
 - modifică O. nr. 65/2017 
 - modifică O. nr. 71/2017 
 - modifică O. nr. 87/2017 
 - modifică O. nr. 88/2017 
 - modifică O. nr. 89/2017 
 - modifică O. nr. 90/2017 
 - modifică O. nr. 91/2017 
 
 O. nr. 20/2018 
 M. Of. nr. 98/1 feb. 2018 - modifică O. nr. 60/2016 
 
 O. nr. 23/2018 
 M. Of. nr. 83/29 ian. 2018 - modifică O. nr. 49/2013 
 
 O. nr. 32/2018 
 M. Of. nr. 136/13 feb. 2018 - modifică O. nr. 73/2014 
 
 O. nr. 33/2018 
 M. Of. nr. 121/8 feb. 2018 - modifică O. nr. 4/2015 
 
 O. nr. 41/2018 
 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 - modifică O. nr. 118/2013 
 
 O. nr. 42/2018 
 M. Of. nr. 302/4 apr. 2018 - modifică O. nr. 162/2015 
 
 O. nr. 62/2018 
 M. Of. nr. 287/30 mar. 2018 - modifică O. nr. 131/2014 
 - modifică O. nr. 112/2015 
 - modifică O. nr. 41/2017 
 - modifică O. nr. 40/2017 
 - modifică O. nr. 56/2017 
 - modifică O. nr. 57/2017 
 - modifică O. nr. 60/2017 
 - modifică O. nr. 61/2017 
 - modifică O. nr. 58/2017 
 - modifică O. nr. 59/2017 
 - modifică O. nr. 69/2017 
 - modifică O. nr. 70/2017 
 - modifică O. nr. 66/2017 
 - modifică O. nr. 67/2017 
 - modifică O. nr. 68/2017 
 - modifică O. nr. 71/2017 
 - modifică O. nr. 65/2017 
 - modifică O. nr. 87/2017 
 - modifică O. nr. 88/2017 
 - modifică O. nr. 89/2017 
 - modifică O. nr. 90/2017 
 - modifică O. nr. 91/2017 
 - modifică O. nr. 9/2018 
 - modifică O. nr. 8/2018 
 - modifică O. nr. 14/2018 
 - modifică O. nr. 15/2018 
 - modifică O. nr. 16/2018 
 - modifică O. nr. 3/2018 
 - modifică O. nr. 4/2018 
 - modifică O. nr. 5/2018 
 - modifică O. nr. 10/2018 
 - modifică O. nr. 11/2018 
 - modifică O. nr. 12/2018 
 - modifică O. nr. 13/2018 
 
 O. nr. 65/2018 
 M. Of. nr. 289/30 mar. 2018 - modifică O. nr. 77/2017 
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 O. nr. 68/2018 
 M. Of. nr. 315/10 apr. 2018 - modifică O. nr. 97/2013 
 
 O. nr. 69/2018 
 M. Of. nr. 314/10 apr. 2018 - modifică O. nr. 16/2013 
 
 O. nr. 88/2018 
 M. Of. nr. 361/26 apr. 2018 - modifică O. nr. 131/2014 
 - modifică O. nr. 112/2015 
 - modifică O. nr. 58/2017 
 - modifică O. nr. 61/2017 
 - modifică O. nr. 67/2017 
 - modifică O. nr. 68/2017 
 - modifică O. nr. 69/2017 
 - modifică O. nr. 65/2017 
 - modifică O. nr. 88/2017 
 - modifică O. nr. 89/2017 
 - modifică O. nr. 91/2017 
 - modifică O. nr. 87/2017 
 - modifică O. nr. 16/2018 
 - modifică O. nr. 3/2018 
 - modifică O. nr. 4/2018 
 
 O. nr. 91/2018 
 M. Of. nr. 437/23 mai 2018 - modifică O. nr. 139/2014 
 
 O. nr. 92/2018 
 M. Of. nr. 452/31 mai 2018 - modifică O. nr. 62/2008 
 
 O. nr. 99/2018 
 M. Of. nr. 451/30 mai 2018 - modifică O. nr. 40/2016 
 
 O. nr. 111/2018 
 M. Of. nr. 596/13 iul. 2018 - modifică O. nr. 59/2013 
 
 O. nr. 112/2018 
 M. Of. nr. 566/5 iul. 2018 - modifică O. nr. 42/2013 
 - modifică O. nr. 34/2013 
 - modifică O. nr. 65/2013 
 - modifică O. nr. 84/2014 
 - modifică O. nr. 182/2015 
 - modifică O. nr. 64/2018 
 - modifică O. nr. 70/2018 
 - modifică O. nr. 72/2018 
 - modifică O. nr. 90/2018 
 
 O. nr. 113/2018 
 M. Of. nr. 560/4 iul. 2018 - modifică O. nr. 11/2014 
 - modifică O. nr. 141/2014 
 
 O. nr. 114/2018 
 M. Of. nr. 538/28 iun. 2018 - modifică O. nr. 123/2017 
 
 O. nr. 156/2018 
 M. Of. nr. 656/27 iul. 2018 - modifică O. nr. 112/2015 
 - modifică O. nr. 103/2018 
 - modifică O. nr. 104/2018 
 
 O. nr. 161/2018 
 M. Of. nr. 681/6 aug. 2018 - modifică O. nr. 16/2013 
 
 O. nr. 162/2018 
 M. Of. nr. 748/29 aug. 2018 - modifică O. nr. 71/2018 
 
 O. nr. 163/2018 
 M. Of. nr. 759/3 sep. 2018 - modifică O. nr. 4/2015 
 
 O. nr. 166/2018 
 M. Of. nr. 788/13 sep. 2018 - modifică O. nr. 2/2017 
 
 O. nr. 167/2018 
 M. Of. nr. 801/19 sep. 2018 - modifică O. nr. 16/2013 
 
 O. nr. 175/2018 
 M. Of. nr. 865/12 oct. 2018 - modifică O. nr. 61/2013 
 
 O. nr. 176/2018 
 M. Of. nr. 876/17 oct. 2018 - modifică O. nr. 51/2013 
 
 O. nr. 178/2018 
 M. Of. nr. 901/26 oct. 2018 - modifică O. nr. 77/2017 
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 O. nr. 180/2018 
 M. Of. nr. 901/26 oct. 2018 - modifică O. nr. 15/2015 
 
 O. nr. 184/2018 
 M. Of. nr. 929/5 nov. 2018 - modifică O. nr. 111/2014 
 
 - O. nr. 66/2019  (M. Of. nr. 433/31 mai 2019) 

Modificări: 

 
 O. nr. 185/2018 
 M. Of. nr. 966/15 nov. 2018 - modifică O. nr. 95/2018 
 
 O. nr. 186/2018 
 M. Of. nr. 966/15 nov. 2018 - modifică O. nr. 96/2018 
 
 O. nr. 190/2018 
 M. Of. nr. 948/9 nov. 2018 - completează O. nr. 117/2013 
 
 O. nr. 192/2018 
 M. Of. nr. 970/16 nov. 2018 - modifică O. nr. 123/2017 
 
 O. nr. 193/2018 
 M. Of. nr. 1068/18 dec. 2018 - modifică O. nr. 169/2018 
 
 O. nr. 204/2018 
 M. Of. nr. 1066/17 dec. 2018 - modifică O. nr. 16/2013 
 
 O. nr. 206/2018 
 M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018 - modifică O. nr. 123/2017 
 
 O. nr. 211/2018 
 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 - modifică O. nr. 12/2015 
 
 O. nr. 213/2018 
 M. Of. nr. 23/9 ian. 2019 - modifică O. nr. 80/2013 
 
 O. nr. 214/2018 
 M. Of. nr. 27/10 ian. 2019 - modifică O. nr. 72/2017 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 510/2018 
 M. Of. nr. 979/20 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 745/2007 
 - modifică O. nr. 206/2007 
 
 O. nr. 520/2018 
 M. Of. nr. 1033/5 dec. 2018 - modifică O. nr. 82/2015 
 
 O. nr. 573/2018 
 M. Of. nr. 1095/22 dec. 2018 - modifică O. nr. 79/2017 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 381/2018 
 M. Of. nr. 414/15 mai 2018 - modifică Decizia nr. 144/EN/2006 
 
 Decizia nr. 395/2018 
 M. Of. nr. 403/10 mai 2018 - modifică Decizia nr. 1113/2017 
 
 Decizia nr. 888/2018 
 M. Of. nr. 880/18 oct. 2018 - modifică Decizia nr. 311/2016 
 
 Decizia nr. 1062/2018 
 M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018 - modifică Decizia nr. 551/2012 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 551/2018 
 M. Of. nr. 1100/27 dec. 2018 - modifică O. nr. 103/2010 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 17/2018 
 M. Of. nr. 193/2 mar. 2018 - modifică O. nr. 35/2016 
 
 O. nr. 43/2018 
 M. Of. nr. 422/17 mai 2018 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 O. nr. 79/2018 
 M. Of. nr. 711/16 aug. 2018 - modifică O. nr. 83/2014 
 
 O. nr. 96/2018 
 M. Of. nr. 674/2 aug. 2018 - modifică O. nr. 106/2015 
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 O. nr. 102/2018 
 M. Of. nr. 711/16 aug. 2018 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 O. nr. 106/2018 
 M. Of. nr. 718/20 aug. 2018 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 108/2018 
 M. Of. nr. 712/16 aug. 2018 - modifică O. nr. 205/2007 
 
 O. nr. 126/2018 
 M. Of. nr. 793/17 sep. 2018 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 154/2018 
 M. Of. nr. 908/29 oct. 2018 - modifică O. nr. 21/2018 
 
 O. nr. 158/2018 
 M. Of. nr. 995/23 nov. 2018 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 O. nr. 165/2018 
 M. Of. nr. 943/8 nov. 2018 - modifică O. nr. 35/2016 
 
 O. nr. 185/2018 
 M. Of. nr. 1030/4 dec. 2018 - modifică O. nr. 35/2016 
 
 O. nr. 187/2018 
 M. Of. nr. 16/8 ian. 2019 - modifică O. nr. 41/2006 
 
 O. nr. 188/2018 
 M. Of. nr. 1065/17 dec. 2018 - modifică O. nr. 106/2015 
 
 O. nr. 203/2018 
 M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 O. nr. 206/2018 
 M. Of. nr. 48/18 ian. 2019 - modifică O. nr. 113/2008 
 
  AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 O. nr. 53/2018 
 M. Of. nr. 454/31 mai 2018 - modifică H. nr. 18/2016 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 3/2018 
 M. Of. nr. 86/30 ian. 2018 - modifică H. nr. 21/2015 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 

 H. nr. 1/2018 
 M. Of. nr. 944/8 nov. 2018 - modifică H. nr. 3/2008 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 96/2018 
 M. Of. nr. 414/15 mai 2018 - modifică O. nr. 10/2018 
 
 
 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 102/2018 
 M. Of. nr. 449/30 mai 2018 - modifică O. nr. 202/2002 
 
 O. nr. 129/2018 
 M. Of. nr. 517/25 iun. 2018 - modifică O. nr. 56/2004 
 
 
 GUVERN 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 176/2018 
 M. Of. nr. 328/13 apr. 2018 - modifică Decizia nr. 427/2017 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 2/2018 
 M. Of. nr. 19/9 ian. 2018 - modifică O. nr. 140/2017 
 
 O. nr. 3/2018 
 M. Of. nr. 98/1 feb. 2018 - modifică O. nr. 120/2010 
 
 O. nr. 8/2018 
 M. Of. nr. 137/13 feb. 2018 - modifică O. nr. 150/2013 
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 O. nr. 9/2018 
 M. Of. nr. 122/8 feb. 2018 - modifică O. nr. 199/2016 
 
 O. nr. 10/2018 
 M. Of. nr. 135/13 feb. 2018 - modifică O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 17/2018 
 M. Of. nr. 177/26 feb. 2018 - modifică O. nr. 163/2016 
 
 O. nr. 20/2018 
 M. Of. nr. 186/28 feb. 2018 - modifică O. nr. 24/2009 
 
 O. nr. 25/2018 
 M. Of. nr. 257/23 mar. 2018 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 34/2018 
 M. Of. nr. 326/13 apr. 2018 - modifică O. nr. 144/2016 
 
 O. nr. 35/2018 
 M. Of. nr. 314/10 apr. 2018 - completează O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 44/2018 
 M. Of. nr. 434/22 mai 2018 - modifică O. nr. 262/2007 
 
 O. nr. 46/2018 
 M. Of. nr. 412/15 mai 2018 - modifică O. nr. 140/2017 
 
 O. nr. 47/2018 
 M. Of. nr. 458/4 iun. 2018 - modifică O. nr. 126/2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 769/6 sep. 2018) 

 
 
 M. Of. nr. 465/6 iun. 2018 - modifică O. nr. 23/2015 

O. nr. 49/2018 

 
 O. nr. 54/2018 
 M. Of. nr. 483/12 iun. 2018 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 71/2018 
 M. Of. nr. 544/29 iun. 2018 - modifică O. nr. 96/2016 
 
 O. nr. 74/2018 
 M. Of. nr. 593/12 iul. 2018 - modifică O. nr. 140/2017 
 
 O. nr. 78/2018 
 M. Of. nr. 589/11 iul. 2018 - modifică Instrucțiuni nr. 171/2001 
 - modifică O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 82/2018 
 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018 - modifică O. nr. 236/2009 
 Abrogare 
 - O. nr. 183/2021  (M. Of. nr. 1173/10 dec. 2021) - odată cu O. nr. 236/2009, la data de 01.01.2025 

 
 O. nr. 83/2018 
 M. Of. nr. 685/7 aug. 2018 - modifică O. nr. 30/2015 
 
 O. nr. 93/2018 
 M. Of. nr. 762/4 sep. 2018 - modifică O. nr. 19/2018 
 
 O. nr. 100/2018 
 M. Of. nr. 780/11 sep. 2018 - modifică O. nr. 140/2016 
 
 O. nr. 101/2018 
 M. Of. nr. 784/12 sep. 2018 - modifică O. nr. 140/2017 
 
 O. nr. 108/2018 
 M. Of. nr. 855/9 oct. 2018 - modifică O. nr. 521/2008 
 
 O. nr. 110/2018 
 M. Of. nr. 866/12 oct. 2018 - modifică O. nr. 24/2009 
 
 O. nr. 113/2018 
 M. Of. nr. 902/26 oct. 2018 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 118/2018 
 M. Of. nr. 924/1 nov. 2018 - modifică O. nr. 60/2010 
 
 O. nr. 136/2018 
 M. Of. nr. 1046/10 dec. 2018 - modifică O. nr. 53/2017 
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 O. nr. 140/2018 
 M. Of. nr. 1065/17 dec. 2018 - modifică O. nr. 49/2014 
 
 O. nr. 147/2018 
 M. Of. nr. 1070/18 dec. 2018 - completează O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 155/2018 
 M. Of. nr. 27/10 ian. 2019 - modifică O. nr. 140/2017 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 38/2018 
 M. Of. nr. 155/19 feb. 2018 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 540/2018 
 M. Of. nr. 308/5 apr. 2018 - modifică O. nr. 68/2017 
 
 O. nr. 554/2018 
 M. Of. nr. 311/10 apr. 2018 - modifică O. nr. 1648/2014 
 
 O. nr. 569/2018 
 M. Of. nr. 377/2 mai 2018 - modifică O. nr. 1348/2005 
 - modifică O. nr. 1349/2005 
 
 O. nr. 573/2018 
 M. Of. nr. 330/16 apr. 2018 - modifică O. nr. 39/2018 
 
 O. nr. 637/2018 
 M. Of. nr. 367/27 apr. 2018 - modifică O. nr. 857/2016 
 
 O. nr. 1049/2018 
 M. Of. nr. 438/24 mai 2018 - modifică O. nr. 1763/2014 
 
 O. nr. 1208/2018 
 M. Of. nr. 544/29 iun. 2018 - modifică O. nr. 266/2017 
 
 O. nr. 1219/2018 
 M. Of. nr. 573/6 iul. 2018 - modifică O. nr. 1801/2014 
 
 O. nr. 1224/2018 
 M. Of. nr. 669/1 aug. 2018 - completează O. nr. 1268/2005 
 
 O. nr. 1258/2018 
 M. Of. nr. 685/7 aug. 2018 - modifică O. nr. 188/2017 
 
 O. nr. 1293/2018 
 M. Of. nr. 725/22 aug. 2018 - modifică O. nr. 167/2017 
 
 O. nr. 1294/2018 
 M. Of. nr. 828/27 sep. 2018 - modifică O. nr. 168/2017 
 
 O. nr. 1299/2018 
 M. Of. nr. 723/22 aug. 2018 - modifică O. nr. 155/2010 
 
 O. nr. 1301/2018 
 M. Of. nr. 749/30 aug. 2018 - modifică O. nr. 188/2017 
 
 O. nr. 1357/2018 
 M. Of. nr. 787/13 sep. 2018 - modifică O. nr. 83/2018 
 
 O. nr. 1379/2018 
 M. Of. nr. 807/20 sep. 2018 - modifică O. nr. 125/2017 
 
 O. nr. 1383/2018 
 M. Of. nr. 917/31 oct. 2018 - modifică O. nr. 169/2017 
 
 O. nr. 1388/2018 
 M. Of. nr. 916/31 oct. 2018 - modifică O. nr. 170/2017 
 
 O. nr. 1389/2018 
 M. Of. nr. 923/1 nov. 2018 - modifică O. nr. 157/2017 
 
 O. nr. 1394/2018 
 M. Of. nr. 833/28 sep. 2018 - modifică O. nr. 1186/2014 
 
 O. nr. 1395/2018 
 M. Of. nr. 980/20 nov. 2018 - modifică O. nr. 188/2017 
 
 O. nr. 1400/2018 
 M. Of. nr. 845/4 oct. 2018 - modifică O. nr. 386/2017 
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 O. nr. 1401/2018 
 M. Of. nr. 848/5 oct. 2018 - modifică O. nr. 1727/2015 
 
 O. nr. 1416/2018 
 M. Of. nr. 891/23 oct. 2018 - modifică O. nr. 999/2016 
 
 O. nr. 1443/2018 
 M. Of. nr. 83/1 feb. 2019 - modifică O. nr. 483/2016 
 
 O. nr. 1464/2018 
 M. Of. nr. 994/23 nov. 2018 - modifică O. nr. 1002/2016 
 
 O. nr. 1490/2018 
 M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018 - modifică O. nr. 1198/2018 
 
 O. nr. 1524/2018 
 M. Of. nr. 45/17 ian. 2019 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 549/4553/2018 
 M. Of. nr. 352/23 apr. 2018 - modifică O. nr. 1846/2408/2014 
 
 O. nr. 550/4554/2018 
 M. Of. nr. 351/23 apr. 2018 - modifică O. nr. 20/208/2015 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 O. nr. 18/202/2018 
 M. Of. nr. 230/15 mar. 2018 - modifică O. nr. 126/807/2017 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 O. nr. 1259/813/2018 
 M. Of. nr. 706/14 aug. 2018 - modifică O. nr. 546/352/2018 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 1527/2018/52/339/20/2019 
 M. Of. nr. 122/15 feb. 2019 - modifică O. nr. 352/636/54/2015 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 1300/2018 
 M. Of. nr. 716/20 aug. 2018 - modifică O. nr. 149/2010 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.105/2018 
 M. Of. nr. 549/2 iul. 2018 - modifică O. nr. M.59/2015 
 
 O. nr. M.108/2018 
 M. Of. nr. 590/12 iul. 2018 - modifică O. nr. M.107/2009 
 - modifică O. nr. M.18/2011 
 
 O. nr. M.12/2018 
 M. Of. nr. 74/25 ian. 2018 - modifică O. nr. M.144/2012 
 
 O. nr. M.126/2018 
 M. Of. nr. 712/16 aug. 2018 - modifică O. nr. M.129/2009 
 
 O. nr. M.13/2018 
 M. Of. nr. 74/25 ian. 2018 - modifică O. nr. M.70/2016 
 
 O. nr. M.14/2018 
 M. Of. nr. 131/12 feb. 2018 - modifică O. nr. M.102/2012 
 
 O. nr. M.169/2018 
 M. Of. nr. 843/3 oct. 2018 - modifică O. nr. M.111/2011 
 
 O. nr. M.177/2018 
 M. Of. nr. 863/11 oct. 2018 - modifică O. nr. M.102/2012 
 
 O. nr. M.18/2018 
 M. Of. nr. 152/19 feb. 2018 - modifică O. nr. M.124/2017 
 
 O. nr. M.185/2018 
 M. Of. nr. 902/26 oct. 2018 - modifică O. nr. M.97/2014 
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 O. nr. M.19/2018 
 M. Of. nr. 214/9 mar. 2018 - modifică O. nr. M.120/2014 
 
 O. nr. M.192/2018 
 M. Of. nr. 961/14 nov. 2018 - modifică O. nr. M.102/2012 
 
 O. nr. M.193/2018 
 M. Of. nr. 922/1 nov. 2018 - completează O. nr. M.132/2012 
 
 O. nr. M.219/2018 
 M. Of. nr. 1068/18 dec. 2018 - modifică O. nr. M.31/2008 
 
 O. nr. M.225/2018 
 M. Of. nr. 1099/27 dec. 2018 - modifică O. nr. M.30/2012 
 - modifică O. nr. M.69/2015 
 - modifică O. nr. M.70/2016 
 - modifică O. nr. M.124/2017 
 
 - O. nr. M.105/2019  (M. Of. nr. 413/27 mai 2019) 

Modificări: 

 - O. nr. M.168/2019  (M. Of. nr. 702/27 aug. 2019) 

 
 O. nr. M.228/2018 
 M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018 - modifică O. nr. M.27/2014 
 
 O. nr. M.235/2018 
 M. Of. nr. 52/21 ian. 2019 - modifică O. nr. M.129/2016 
 
 O. nr. M.41/2018 
 M. Of. nr. 238/19 mar. 2018 - modifică O. nr. M.30/2012 
 
 O. nr. M.48/2018 
 M. Of. nr. 313/10 apr. 2018 - modifică O. nr. M.30/2012 
 - modifică O. nr. M.69/2015 
 - modifică O. nr. M.124/2017 
 - modifică O. nr. M.8/2018 
 
 O. nr. M.6/2018 
 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018 - modifică O. nr. M.59/2015 
 
 O. nr. M.8/2018 
 M. Of. nr. 53/18 ian. 2018 - modifică O. nr. M.30/2012 
 - modifică O. nr. M.69/2015 

 Modificări: 
 - O. nr. M.48/2018  (M. Of. nr. 313/10 apr. 2018) 

 
 O. nr. M.9/2018 
 M. Of. nr. 53/18 ian. 2018 - modifică O. nr. M.115/2013 
 
 O. nr. M.99/2018 
 M. Of. nr. 507/20 iun. 2018 - modifică O. nr. M.108/2013 
 
  MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 146/2018 
 M. Of. nr. 228/14 mar. 2018 - modifică O. nr. 353/2008 
 
 O. nr. 319/2018 
 M. Of. nr. 335/17 apr. 2018 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 379/2018 
 M. Of. nr. 332/16 apr. 2018 - modifică O. nr. 454/2013 
 
 O. nr. 404/2018 
 M. Of. nr. 359/25 apr. 2018 - modifică O. nr. 694/2016 
 
 O. nr. 428/2018 
 M. Of. nr. 475/8 iun. 2018 - modifică O. nr. 1645/2013 
 
 O. nr. 524/2018 
 M. Of. nr. 450/30 mai 2018 - modifică O. nr. 540/2009 
 
 O. nr. 627/2018 
 M. Of. nr. 514/22 iun. 2018 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 924/2018 
 M. Of. nr. 851/8 oct. 2018 - modifică O. nr. 797/2018 
 
 O. nr. 1165/2018 
 M. Of. nr. 1086/21 dec. 2018 - modifică O. nr. 2526/2016 
 
 MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 
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 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 785/1298/2018 
 M. Of. nr. 714/17 aug. 2018 - modifică O. nr. 452/105951/2001 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 286/2018 
 M. Of. nr. 235/16 mar. 2018 - modifică O. nr. 235/2008 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE 

 O. nr. 2604/2017 
 M. Of. nr. 678/3 aug. 2018 - modifică O. nr. 2319/2018 
 
 O. nr. 2630/2018 
 M. Of. nr. 765/5 sep. 2018 - completează O. nr. 2260/2008 
 
 O. nr. 2807/2018 
 M. Of. nr. 969/15 nov. 2018 - modifică O. nr. 2797/2017 
 
 O. nr. 2941/2018 
 M. Of. nr. 1066/17 dec. 2018 - modifică O. nr. 2313/2018 
 
 O. nr. 4003/2018 
 M. Of. nr. 29/10 ian. 2019 - modifică O. nr. 2173/2013 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 2253/2018 
 M. Of. nr. 223/13 mar. 2018 - modifică O. nr. 3254/2016 
 
 O. nr. 2254/2018 
 M. Of. nr. 221/12 mar. 2018 - modifică O. nr. 760/2016 
 
 O. nr. 2258/2018 
 M. Of. nr. 229/14 mar. 2018 - modifică O. nr. 2980/2013 
 
 O. nr. 4513/2018 
 M. Of. nr. 349/20 apr. 2018 - modifică O. nr. 3293/2016 
 
 O. nr. 4750/2018 
 M. Of. nr. 447/29 mai 2018 - modifică O. nr. 891/2015 
 
 O. nr. 4955/2018 
 M. Of. nr. 513/21 iun. 2018 - modifică O. nr. 7021/2017 
 
 O. nr. 4971/2018 
 M. Of. nr. 505/20 iun. 2018 - modifică O. nr. 490/2005 
 
 O. nr. 5341/2018 
 M. Of. nr. 729/23 aug. 2018 - modifică O. nr. 2319/2004 
 
 O. nr. 5549/2018 
 M. Of. nr. 770/6 sep. 2018 - modifică O. nr. 4988/2018 
 
 O. nr. 5550/2018 
 M. Of. nr. 754/31 aug. 2018 - modifică O. nr. 4999/2018 
 
 O. nr. 5682/2018 
 M. Of. nr. 911/30 oct. 2018 - modifică O. nr. 728/2015 
 
 O. nr. 6025/2018 
 M. Of. nr. 977/19 nov. 2018 - modifică O. nr. 364/2015 
 
 O. nr. 6026/2018 
 M. Of. nr. 966/15 nov. 2018 - modifică O. nr. 2463/2013 
 
 O. nr. 6208/2018 
 M. Of. nr. 1005/27 nov. 2018 - modifică O. nr. 2544/2018 
 
 O. nr. 6397/2018 
 M. Of. nr. 1079/20 dec. 2018 - modifică O. nr. 2400/2017 
 
 O. nr. 6426/2018 
 M. Of. nr. 1081/20 dec. 2018 - modifică O. nr. 3205/2016 
 
 O. nr. 6444/2018 
 M. Of. nr. 1066/17 dec. 2018 - modifică O. nr. 2544/2018 
 
 O. nr. 6466/2018 
 M. Of. nr. 1113/28 dec. 2018 - modifică O. nr. 2901/2013 
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 O. nr. 6480/2018 
 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 - modifică O. nr. 4540/2018 
 
 O. nr. 6543/2018 
 M. Of. nr. 1113/28 dec. 2018 - modifică O. nr. 2544/2018 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 5169/2428/2018 
 M. Of. nr. 597/13 iul. 2018 - modifică O. nr. 1120/1030/2014 
 
 O. nr. 5617/2459/2018 
 M. Of. nr. 788/13 sep. 2018 - modifică O. nr. 4597/1698/2018 
 
 O. nr. 5888/2917/2018 
 M. Of. nr. 889/22 oct. 2018 - modifică O. nr. 4597/1698/2018 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 171/2018 
 M. Of. nr. 121/8 feb. 2018 - modifică O. nr. 2502/2014 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI 

 
 M. Of. nr. 952/12 nov. 2018 - modifică O. nr. 1277/2016 

O. nr. 1404/2018 

 
 O. nr. 1406/2018 
 M. Of. nr. 955/13 nov. 2018 - modifică O. nr. 548/2016 
 
 O. nr. 1649/2018 
 M. Of. nr. 55/22 ian. 2019 - modifică O. nr. 349/2013 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 3017/2018 
 M. Of. nr. 52/18 ian. 2018 - modifică O. nr. 5485/2017 
 
 O. nr. 3062/2018 
 M. Of. nr. 116/6 feb. 2018 - modifică O. nr. 6102/2016 
 
 O. nr. 3102/2018 
 M. Of. nr. 112/6 feb. 2018 - modifică O. nr. 4869/2014 
 
 O. nr. 3111/2018 
 M. Of. nr. 137/13 feb. 2018 - modifică O. nr. 5052/2012 
 
 O. nr. 3194/2018 
 M. Of. nr. 165/21 feb. 2018 - modifică O. nr. 3475/2017 
 
 O. nr. 3217/2018 
 M. Of. nr. 191/1 mar. 2018 - modifică O. nr. 5268/2015 
 
 O. nr. 3218/2018 
 M. Of. nr. 220/12 mar. 2018 - modifică O. nr. 5232/2015 
 
 O. nr. 3480/2018 
 M. Of. nr. 358/25 apr. 2018 - modifică O. nr. 5576/2011 
 
 O. nr. 3529/2018 
 M. Of. nr. 346/20 apr. 2018 - modifică O. nr. 5472/2017 
 
 O. nr. 3565/2018 
 M. Of. nr. 390/7 mai 2018 - modifică O. nr. 4511/2017 
 
 O. nr. 3751/2018 
 M. Of. nr. 447/29 mai 2018 - modifică O. nr. 3560/2018 
 
 O. nr. 3755/2018 
 M. Of. nr. 488/13 iun. 2018 - modifică O. nr. 4796/2017 
 
 O. nr. 3768/2018 
 M. Of. nr. 506/20 iun. 2018 - modifică O. nr. 4774/2014 
 
 O. nr. 3914/2018 
 M. Of. nr. 503/19 iun. 2018 - modifică O. nr. 4403/2015 
 
 O. nr. 4005/2018 
 M. Of. nr. 551/2 iul. 2018 - modifică O. nr. 3844/2016 
 
 O. nr. 4030/2018 



 
 M. Of. nr. 614/17 iul. 2018 - modifică O. nr. 3732/2013 
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 O. nr. 4110/2018 
 M. Of. nr. 621/18 iul. 2018 - modifică O. nr. 5570/2011 
 
 O. nr. 4129/2018 
 M. Of. nr. 660/30 iul. 2018 - modifică O. nr. 3850/2017 
 
 O. nr. 4174/2018 
 M. Of. nr. 680/6 aug. 2018 - modifică O. nr. 6156/2016 
 
 O. nr. 4203/2018 
 M. Of. nr. 691/8 aug. 2018 - modifică O. nr. 3035/2012 
 
 O. nr. 4215/2018 
 M. Of. nr. 723/22 aug. 2018 - modifică O. nr. 3622/2018 
 
 O. nr. 4251/2018 
 M. Of. nr. 815/24 sep. 2018 - modifică O. nr. 4542/2017 
 
 O. nr. 4451/2018 
 M. Of. nr. 856/9 oct. 2018 - modifică O. nr. 5076/2014 
 
 O. nr. 4828/2018 
 M. Of. nr. 783/12 sep. 2018 - modifică O. nr. 3590/2016 
 
 O. nr. 5054/2018 
 M. Of. nr. 816/24 sep. 2018 - modifică O. nr. 5803/2016 
 
 O. nr. 5350/2018 
 M. Of. nr. 904/26 oct. 2018 - modifică O. nr. 4165/2018 
 
 O. nr. 5415/2018 
 M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 - modifică O. nr. 4827/2018 
 
 O. nr. 5461/2018 
 M. Of. nr. 990/22 nov. 2018 - modifică O. nr. 6564/2011 
 
 O. nr. 5531/2018 
 M. Of. nr. 1060/14 dec. 2018 - modifică O. nr. 3823/2013 
 
 O. nr. 5728/2018 
 M. Of. nr. 20/9 ian. 2019 - modifică O. nr. 5460/2018 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 O. nr. 3900/1822/2018 
 M. Of. nr. 654/27 iul. 2018 - completează O. nr. 3058/943/2018 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1176/2018 
 M. Of. nr. 93/31 ian. 2018 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 1242/2018 
 M. Of. nr. 116/6 feb. 2018 - modifică O. nr. 720/2014 
 
 O. nr. 1243/2018 
 M. Of. nr. 120/7 feb. 2018 - modifică O. nr. 1802/2014 
 - modifică O. nr. 2844/2016 
 - modifică O. nr. 3103/2017 
 
 O. nr. 1450/2018 
 M. Of. nr. 147/15 feb. 2018 - modifică O. nr. 3139/2017 
 
 O. nr. 1523/2018 
 M. Of. nr. 205/7 mar. 2018 - modifică O. nr. 2007/2008 
 - modifică O. nr. 663/110/76/2012 
 - modifică O. nr. 228/2014 
 
 O. nr. 1731/2018 
 M. Of. nr. 300/3 apr. 2018 - completează O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 1827/2018 
 M. Of. nr. 358/25 apr. 2018 - completează O. nr. 668/2014 
 
 O. nr. 1834/2018 
 M. Of. nr. 382/4 mai 2018 - modifică O. nr. 417/2015 
 
 O. nr. 1850/2018 
 M. Of. nr. 382/4 mai 2018 - modifică O. nr. 2336/2011 
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 O. nr. 1863/2018 
 M. Of. nr. 358/25 apr. 2018 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 1907/2018 
 M. Of. nr. 411/15 mai 2018 - modifică O. nr. 50/2011 
 
 O. nr. 1951/2018 
 M. Of. nr. 414/15 mai 2018 - modifică O. nr. 2873/2016 
 
 O. nr. 1976/2018 
 M. Of. nr. 386/4 mai 2018 - modifică O. nr. 1801/2011 
 
 O. nr. 2152/2018 
 M. Of. nr. 506/20 iun. 2018 - modifică O. nr. 1718/2011 
 
 O. nr. 2431/2018 
 M. Of. nr. 561/4 iul. 2018 - modifică O. nr. 417/2015 
 
 O. nr. 2458/2018 
 M. Of. nr. 565/5 iul. 2018 - completează O. nr. 517/2016 
 
 O. nr. 2591/2018 
 M. Of. nr. 707/14 aug. 2018 - modifică O. nr. 50/2011 
 
 O. nr. 2616/2018 
 M. Of. nr. 662/30 iul. 2018 - modifică O. nr. 923/2014 
 
 O. nr. 2627/2018 
 M. Of. nr. 663/31 iul. 2018 - modifică O. nr. 3139/2017 
 
 O. nr. 2924/2018 
 M. Of. nr. 736/27 aug. 2018 - modifică O. nr. 3139/2017 
 
 O. nr. 3067/2018 
 M. Of. nr. 792/17 sep. 2018 - modifică O. nr. 1802/2014 
 - modifică O. nr. 2844/2016 
 
 O. nr. 3078/2018 
 M. Of. nr. 789/14 sep. 2018 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 3241/2018 
 M. Of. nr. 852/8 oct. 2018 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 3436/2018 
 M. Of. nr. 935/6 nov. 2018 - modifică O. nr. 2328/2018 
 
 O. nr. 3439/2018 
 M. Of. nr. 914/30 oct. 2018 - modifică O. nr. 3286/2018 
 
 O. nr. 3456/2018 
 M. Of. nr. 942/7 nov. 2018 - modifică O. nr. 1802/2014 
 - modifică O. nr. 2844/2016 
 - modifică O. nr. 3103/2017 
 
 O. nr. 3626/2018 
 M. Of. nr. 1011/29 nov. 2018 - modifică O. nr. 221/2016 
 
 O. nr. 3740/2018 
 M. Of. nr. 1063/17 dec. 2018 - modifică O. nr. 3320/2018 
 
 O. nr. 3776/2018 
 M. Of. nr. 1055/13 dec. 2018 - modifică O. nr. 3648/2018 
 
 O. nr. 3858/2018 
 M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018 - completează O. nr. 3809/2018 
 
 O. nr. 3896/2018 
 M. Of. nr. 20/9 ian. 2019 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 3898/2018 
 M. Of. nr. 14/7 ian. 2019 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 O. nr. 2626/618/2018 
 M. Of. nr. 667/31 iul. 2018 - modifică O. nr. 2311/452/2018 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1155/2018 
 M. Of. nr. 405/11 mai 2018 - modifică O. nr. 888/2018 
 
 O. nr. 1203/2018 
 M. Of. nr. 424/18 mai 2018 - modifică O. nr. 587/2016 
 
 O. nr. 1263/2018 
 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 - modifică O. nr. 2901/2016 
 
 O. nr. 1627/2018 
 M. Of. nr. 575/6 iul. 2018 - modifică O. nr. 1886/2016 
 
 O. nr. 2601/2018 
 M. Of. nr. 935/6 nov. 2018 - modifică O. nr. 1887/2016 
 
 O. nr. 2716/2018 
 M. Of. nr. 937/6 nov. 2018 - modifică O. nr. 3610/2016 
 În toate ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care se face trimitere/referire la noţiunea de  
 

Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, această noţiune se înlocuieşte cu noţiunea administraţiile  
administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice  

 
judeţene ale finanţelor publice şi Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul Direcţiei Generale   

 Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti. 

 
 O. nr. 2851/2018 
 M. Of. nr. 998/26 nov. 2018 - modifică O. nr. 3626/2016 
 
 O. nr. 2892/2018 
 M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018 - modifică O. nr. 1613/2018 
 
 O. nr. 2942/2018 
 M. Of. nr. 1008/28 nov. 2018 - modifică O. nr. 560/2016 
 - modifică O. nr. 1023/2017 
 
 O. nr. 3105/2018 
 M. Of. nr. 1067/17 dec. 2018 - modifică O. nr. 587/2016 
 
 O. nr. 3148/2018 
 M. Of. nr. 1091/21 dec. 2018 - modifică O. nr. 1612/2018 
 
 O. nr. 3200/2018 
 M. Of. nr. 18/8 ian. 2019 - modifică O. nr. 3386/2016 
 
  MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 525/2018 
 M. Of. nr. 492/14 iun. 2018 - modifică O. nr. 5795/2017 
 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 O. nr. 775/3939/2018 
 M. Of. nr. 714/17 aug. 2018 - modifică O. nr. 568/3090/2018 
 
 O. nr. 1540/2018/14/2019 
 M. Of. nr. 27/10 ian. 2019 - modifică O. nr. 951/780/2018 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 
 M. Of. nr. 383/4 mai 2018 - completează O. nr. 120/C/2011 

O. nr. 1399/C/2018 

 
 O. nr. 1947/C/2018 
 M. Of. nr. 514/22 iun. 2018 - modifică O. nr. 2412/C/2013 
 
 O. nr. 2337/C/2018 
 M. Of. nr. 477/11 iun. 2018 - modifică O. nr. 2632/C/2014 
 
 O. nr. 3032/C/2018 
 M. Of. nr. 720/21 aug. 2018 - modifică O. nr. 120/C/2011 
 
 O. nr. 3216/C/2018 
 M. Of. nr. 726/22 aug. 2018 - modifică O. nr. 1940/C/2018 
 
 O. nr. 3926/C/2018 
 M. Of. nr. 895/24 oct. 2018 - modifică O. nr. 46/C/2011 
 Modificări: 
 - O. nr. 4464/C/2018  (M. Of. nr. 986/21 nov. 2018) 

 
 O. nr. 4419/C/2018 
 M. Of. nr. 37/14 ian. 2019 - modifică O. nr. 1288/C/2017 
 
 O. nr. 4464/C/2018 
 M. Of. nr. 986/21 nov. 2018 - completează O. nr. 3926/C/2018 
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 O. nr. 5407/C/2018 
 M. Of. nr. 34/11 ian. 2019 - modifică O. nr. 2773/C/2017 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 363/2018 
 M. Of. nr. 194/2 mar. 2018 - modifică Decizia nr. 500165/2017 
 
 Decizia nr. 383/2018 
 M. Of. nr. 253/22 mar. 2018 - modifică Decizia nr. 463/2017 
 
 Decizia nr. 441/2018 
 M. Of. nr. 412/15 mai 2018 - modifică Decizia nr. 581/2016 
 
 Decizia nr. 593/2018 
 M. Of. nr. 820/25 sep. 2018 - modifică Decizia nr. 463/2017 
 
 Decizia nr. 708/2018 
 M. Of. nr. 1060/14 dec. 2018 - modifică Decizia nr. 490/2016 
 
  MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 70/2018 
 M. Of. nr. 118/7 feb. 2018 - modifică O. nr. 591/2017 
 
 O. nr. 161/2018 
 M. Of. nr. 257/23 mar. 2018 - modifică O. nr. 2851/2011 
 
 O. nr. 169/2018 
 M. Of. nr. 282/29 mar. 2018 - modifică O. nr. 89/2013 
 
 O. nr. 241/2018 
 M. Of. nr. 222/12 mar. 2018 - modifică O. nr. 661/2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 398/9 mai 2018) 

 
 O. nr. 278/2018 
 M. Of. nr. 250/21 mar. 2018 - modifică O. nr. 660/2017 
 
 O. nr. 415/2018 
 M. Of. nr. 381/3 mai 2018 - modifică O. nr. 757/2004 
 
 O. nr. 443/2018 
 M. Of. nr. 444/25 mai 2018 - modifică L. nr. 212/2015 
 
 O. nr. 444/2018 
 M. Of. nr. 424/18 mai 2018 - modifică O. nr. 89/2013 
 
 O. nr. 474/2018 
 M. Of. nr. 439/24 mai 2018 - modifică O. nr. 1378/2017 
 
 O. nr. 487/2018 
 M. Of. nr. 484/12 iun. 2018 - modifică O. nr. 1601/2013 
 
 O. nr. 512/2018 
 M. Of. nr. 464/5 iun. 2018 - modifică O. nr. 1450/2010 
 
 O. nr. 963/2018 
 M. Of. nr. 791/14 sep. 2018 - modifică O. nr. 661/2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 343/2019  (M. Of. nr. 275/10 apr. 2019) 

 
 O. nr. 964/2018 
 M. Of. nr. 791/14 sep. 2018 - modifică O. nr. 660/2017 
 
 O. nr. 1005/2018 
 M. Of. nr. 827/27 sep. 2018 - completează O. nr. 592/2017 
 
 O. nr. 1169/2018 
 M. Of. nr. 942/7 nov. 2018 - modifică O. nr. 741/2018 
 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 394/1937/2018 
 M. Of. nr. 415/16 mai 2018 - modifică O. nr. 1144/1672/2017 
 
 O. nr. 448/2010/2018 
 M. Of. nr. 457/4 iun. 2018 - modifică O. nr. 1488/3198/2017 
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  MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 945/2018 
 M. Of. nr. 193/2 mar. 2018 - modifică O. nr. 399/2013 
 
 O. nr. 1485/2018 
 M. Of. nr. 419/16 mai 2018 - modifică O. nr. 489/2018 
 
 O. nr. 1949/2018 
 M. Of. nr. 820/25 sep. 2018 - modifică O. nr. 1085/2018 
 
 O. nr. 1986/2018 
 M. Of. nr. 820/25 sep. 2018 - modifică O. nr. 342/2009 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 1635/342/2018 
 M. Of. nr. 566/5 iul. 2018 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
 O. nr. 1943/4869/2018 
 M. Of. nr. 810/21 sep. 2018 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 1070/403/2018 
 M. Of. nr. 296/2 apr. 2018 - modifică O. nr. 762/1992/2007 
 
  MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT 

 O. nr. 1240/2018 
 M. Of. nr. 822/26 sep. 2018 - modifică O. nr. 692/2017 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1/2018 
 M. Of. nr. 24/10 ian. 2018 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 6/2018 
 M. Of. nr. 88/30 ian. 2018 - modifică O. nr. 1171/2015 
 
 O. nr. 40/2018 
 M. Of. nr. 73/25 ian. 2018 - modifică O. nr. 861/2014 
 
 O. nr. 159/2018 
 M. Of. nr. 133/12 feb. 2018 - modifică O. nr. 444/2016 
 
 O. nr. 161/2018 
 M. Of. nr. 107/5 feb. 2018 - modifică O. nr. 131/2016 
 
 O. nr. 179/2018 
 M. Of. nr. 140/14 feb. 2018 - modifică O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 184/2018 
 M. Of. nr. 114/6 feb. 2018 - modifică O. nr. 869/2015 
 
 O. nr. 212/2018 
 M. Of. nr. 153/19 feb. 2018 - modifică O. nr. 1018/2014 
 
 O. nr. 284/2018 
 M. Of. nr. 228/14 mar. 2018 - modifică O. nr. 658/2013 
 
 O. nr. 340/2018 
 M. Of. nr. 263/26 mar. 2018 - modifică O. nr. 1043/2010 
 
 O. nr. 407/2018 
 M. Of. nr. 288/30 mar. 2018 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 453/2018 
 M. Of. nr. 321/12 apr. 2018 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 475/2018 
 M. Of. nr. 346/20 apr. 2018 - modifică O. nr. 1446/2009 
 
 O. nr. 528/2018 
 M. Of. nr. 366/26 apr. 2018 - modifică O. nr. 254/2018 
 
 O. nr. 563/2018 
 M. Of. nr. 421/17 mai 2018 - completează O. nr. 457/2001 
 
 O. nr. 575/2018 
 M. Of. nr. 406/11 mai 2018 - modifică O. nr. 254/2018 
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 O. nr. 587/2018 
 M. Of. nr. 393/8 mai 2018 - modifică O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 703/2018 
 M. Of. nr. 459/4 iun. 2018 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 730/2018 
 M. Of. nr. 486/13 iun. 2018 - modifică O. nr. 1384/2010 
 
 O. nr. 811/2018 
 M. Of. nr. 532/27 iun. 2018 - modifică O. nr. 446/2015 
 
 O. nr. 814/2018 
 M. Of. nr. 526/26 iun. 2018 - modifică O. nr. 50/2004 
 
 O. nr. 837/2018 
 M. Of. nr. 582/10 iul. 2018 - modifică O. nr. 1573/2016 
 
 O. nr. 904/2018 
 M. Of. nr. 644/24 iul. 2018 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 920/2018 
 M. Of. nr. 692/8 aug. 2018 - modifică O. nr. 658/2013 
 
 O. nr. 937/2018 
 M. Of. nr. 690/8 aug. 2018 - completează O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 939/2018 
 M. Of. nr. 698/10 aug. 2018 - completează O. nr. 1170/2014 
 
 O. nr. 940/2018 
 M. Of. nr. 690/8 aug. 2018 - completează O. nr. 855/2017 
 
 O. nr. 985/2018 
 M. Of. nr. 713/16 aug. 2018 - modifică O. nr. 131/2016 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 762/4 sep. 2018) 

 
 O. nr. 994/2018 
 M. Of. nr. 720/21 aug. 2018 - modifică O. nr. 119/2014 
 
 O. nr. 1021/2017 
 M. Of. nr. 768/6 sep. 2018 - modifică O. nr. 189/2016 
 
 O. nr. 1230/2018 
 M. Of. nr. 830/28 sep. 2018 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1246/2018 
 M. Of. nr. 830/28 sep. 2018 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 1266/2018 
 M. Of. nr. 855/9 oct. 2018 - modifică O. nr. 444/2016 
 
 O. nr. 1278/2018 
 M. Of. nr. 881/18 oct. 2018 - modifică O. nr. 592/2017 
 
 O. nr. 1280/2018 
 M. Of. nr. 861/10 oct. 2018 - modifică O. nr. 1170/2014 
 
 O. nr. 1281/2018 
 M. Of. nr. 863/11 oct. 2018 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 1325/2018 
 M. Of. nr. 892/23 oct. 2018 - modifică O. nr. 444/2016 
 
 O. nr. 1355/2018 
 M. Of. nr. 937/6 nov. 2018 - modifică O. nr. 1202/2017 
 
 O. nr. 1378/2018 
 M. Of. nr. 919/31 oct. 2018 - modifică O. nr. 119/2014 
 
 O. nr. 1385/2018 
 M. Of. nr. 945/8 nov. 2018 - modifică O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 1506/2018 
 M. Of. nr. 1011/29 nov. 2018 - modifică O. nr. 251/2017 
 
 O. nr. 1544/2018 
 M. Of. nr. 1073/18 dec. 2018 - modifică O. nr. 131/2016 
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 O. nr. 1558/2018 
 M. Of. nr. 1109/28 dec. 2018 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1567/2018 
 M. Of. nr. 20/9 ian. 2019 - modifică O. nr. 1842/2008 
 
 O. nr. 1614/2018 
 M. Of. nr. 6/3 ian. 2019 - modifică O. nr. 1202/2017 
 
 O. nr. 1616/2018 
 M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018 - modifică O. nr. 450/2015 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 63/2018/1309/2017 
 M. Of. nr. 62/22 ian. 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 178/354/2018 
 M. Of. nr. 105/2 feb. 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 350/411/2018 
 M. Of. nr. 255/22 mar. 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 401/835/2018 
 M. Of. nr. 274/28 mar. 2018 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
 
 O. nr. 414/839/2018 
 M. Of. nr. 304/4 apr. 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 456/842/2018 
 M. Of. nr. 334/17 apr. 2018 - modifică O. nr. 867/541/2011 
 
 O. nr. 457/843/2018 
 M. Of. nr. 332/16 apr. 2018 - modifică O. nr. 868/542/2011 
 
 O. nr. 526/878/2018 
 M. Of. nr. 349/20 apr. 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 601/896/2018 
 M. Of. nr. 390/7 mai 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 758/966/2018 
 M. Of. nr. 518/25 iun. 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 841/1097/2018 
 M. Of. nr. 545/29 iun. 2018 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 846/1106/2018 
 M. Of. nr. 567/5 iul. 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 909/1163/2018 
 M. Of. nr. 634/20 iul. 2018 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 942/1175/2018  (M. Of. nr. 652/26 iul. 2018) 

 
 O. nr. 910/1161/2018 
 M. Of. nr. 634/20 iul. 2018 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 911/1162/2018 
 M. Of. nr. 634/20 iul. 2018 - modifică O. nr. 726/507/2017 
 
 O. nr. 942/1175/2018 
 M. Of. nr. 652/26 iul. 2018 - modifică O. nr. 909/1163/2018 
 
 O. nr. 978/1186/2018 
 M. Of. nr. 692/8 aug. 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1110/1228/2018 
 M. Of. nr. 776/10 sep. 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1300/13372018 
 M. Of. nr. 864/11 oct. 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1430/1422/2018 
 M. Of. nr. 947/9 nov. 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1512/1546/2018 
 M. Of. nr. 1018/29 nov. 2018 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 1523/1555/2018 



 
 M. Of. nr. 1030/4 dec. 2018 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
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 O. nr. 1524/1552/2018 
 M. Of. nr. 1034/5 dec. 2018 - completează O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1545/1560/2018 
 M. Of. nr. 1063/17 dec. 2018 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 1560/1592/2018 
 M. Of. nr. 1088/21 dec. 2018 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 1677/1609/2018 
 M. Of. nr. 4/3 ian. 2019 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 O. nr. 251/3333/2018 
 M. Of. nr. 297/3 apr. 2018 - completează O. nr. 1141/1386/2007 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 O. nr. 1491/2534/2018 
 M. Of. nr. 1079/20 dec. 2018 - modifică O. nr. 1306/1883/2016 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 698/557/91/2018 
 M. Of. nr. 826/27 sep. 2018 - modifică O. nr. 637/2492/50/2012 
 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 201/2018 
 M. Of. nr. 235/16 mar. 2018 - modifică O. nr. 14/2018 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 25/2018 
 M. Of. nr. 79/26 ian. 2018 - modifică O. nr. 2055/2006 
 
 O. nr. 59/2018 
 M. Of. nr. 105/2 feb. 2018 - modifică O. nr. 606/2017 
 
 O. nr. 270/2018 
 M. Of. nr. 248/21 mar. 2018 - modifică O. nr. 1252/2014 
 
 O. nr. 334/2018 
 M. Of. nr. 292/2 apr. 2018 - modifică O. nr. 1266/2014 
 
 O. nr. 401/2018 
 M. Of. nr. 341/19 apr. 2018 - modifică O. nr. 229/2003 
 
 O. nr. 402/2018 
 M. Of. nr. 319/11 apr. 2018 - modifică O. nr. 2133/2005 
 
 O. nr. 474/2018 
 M. Of. nr. 425/18 mai 2018 - modifică O. nr. 213/2013 
 
 O. nr. 927/2018 
 M. Of. nr. 424/18 mai 2018 - modifică O. nr. 350/2016 
 
 O. nr. 942/2018 
 M. Of. nr. 437/23 mai 2018 - modifică H.G. nr. 1326/2009 
 
 O. nr. 963/2018 
 M. Of. nr. 478/11 iun. 2018 - modifică O. nr. 1070/2006 
 
 O. nr. 1018/2018 
 M. Of. nr. 548/2 iul. 2018 - modifică O. nr. 536/2012 
 
 O. nr. 1052/2018 
 M. Of. nr. 485/13 iun. 2018 - modifică O. nr. 1064/2007 
 
 O. nr. 1085/2018 
 M. Of. nr. 499/18 iun. 2018 - completează O. nr. 1817/2005 
 
 O. nr. 1098/2018 
 M. Of. nr. 526/26 iun. 2018 - modifică O. nr. 615/2015 
 
 O. nr. 1122/2018 
 M. Of. nr. 565/5 iul. 2018 - modifică O. nr. 342/2017 
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 O. nr. 1187/2018 
 M. Of. nr. 690/8 aug. 2018 - modifică O. nr. 315/2011 
 
 O. nr. 1237/2018 
 M. Of. nr. 717/20 aug. 2018 - modifică O. nr. 1266/2014 
 
 O. nr. 1255/2018 
 M. Of. nr. 737/27 aug. 2018 - modifică O. nr. 2132/2005 
 
 O. nr. 1273/2018 
 M. Of. nr. 735/24 aug. 2018 - modifică O. nr. 733/2013 
 
 O. nr. 1313/2018 
 M. Of. nr. 774/7 sep. 2018 - modifică O. nr. 536/2012 
 
 O. nr. 1340/2018 
 M. Of. nr. 810/21 sep. 2018 - modifică O. nr. 1309/2012 
 
 O. nr. 1453/2018 
 M. Of. nr. 808/20 sep. 2018 - modifică O. nr. 735/2015 
 
 O. nr. 1485/2018 
 M. Of. nr. 868/15 oct. 2018 - modifică O. nr. 139/2014 
 
 O. nr. 1489/2018 
 M. Of. nr. 890/23 oct. 2018 - modifică O. nr. 181/2015 
 
 O. nr. 1504/2018 
 M. Of. nr. 857/9 oct. 2018 - modifică O. nr. 1252/2014 
 
 O. nr. 1612/2018 
 M. Of. nr. 971/16 nov. 2018 - modifică H.G. nr. 232/2016 
 
 O. nr. 1734/2018 
 M. Of. nr. 1027/3 dec. 2018 - modifică O. nr. 536/2012 
 
 O. nr. 1779/2018 
 M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 O. nr. 1805/2018 
 M. Of. nr. 1039/7 dec. 2018 - modifică O. nr. 683/2017 
 
 O. nr. 1824/2018 
 M. Of. nr. 1060/14 dec. 2018 - modifică O. nr. 980/2011 
 
 O. nr. 1856/2018 
 M. Of. nr. 18/8 ian. 2019 - modifică O. nr. 1186/2001 
 - modifică O. nr. 1816/2005 
 - modifică O. nr. 2229/2006 
 
 O. nr. 1911/2018 
 M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018 - modifică O. nr. 1817/2005 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 1319/107/2018 
 M. Of. nr. 886/22 oct. 2018 - modifică O. nr. 510/230/2007 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 1583/6119/2018 
 M. Of. nr. 959/13 nov. 2018 - modifică O. nr. 289/2170/2013 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 350/1946/2018 
 M. Of. nr. 449/30 mai 2018 - modifică O. nr. 266/312/2005 
 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
  AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ 

 Decizia nr. 386/2018 
 M. Of. nr. 491/14 iun. 2018 - modifică H.G. nr. 231/2016 
 - modifică Decizia nr. 141/2017 
 - modifică Decizia nr. 176/2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 792/17 sep. 2018) 

 
  MINISTERUL TURISMULUI 



 

 3912

 O. nr. 798/2018 
 M. Of. nr. 394/8 mai 2018 - modifică O. nr. 65/2013 
 
 O. nr. 984/2018 
 M. Of. nr. 607/16 iul. 2018 - modifică O. nr. 292/2003 
 
 O. nr. 1179/2018 
 M. Of. nr. 882/19 oct. 2018 - modifică O. nr. 65/2013 
 În cuprinsul Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu  
 

Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte sintagma "agenţie de turism  
funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  

 
touroperatoare' cu "agenţie de turism organizatoare" şi sintagma "agenţie de turism detailistă" cu "agenţie de turism   

 intermediară" 

 
 
 
 
 
 2019 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1086/2019 
 M. Of. nr. 303/18 apr. 2019 - modifică O. nr. 819/2019 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 5/2019 
 M. Of. nr. 73/30 ian. 2019 - modifică O. nr. 1411/2017 
 
 O. nr. 7/2019 
 M. Of. nr. 74/30 ian. 2019 - modifică O. nr. 1667/2017 
 
 O. nr. 18/2019 
 M. Of. nr. 54/21 ian. 2019 - modifică O. nr. 570/2018 
 
 O. nr. 20/2019 
 M. Of. nr. 122/15 feb. 2019 - modifică O. nr. 1558/2018 
 
 O. nr. 25/2019 
 M. Of. nr. 98/7 feb. 2019 - modifică O. nr. 1130/2018 
 
 O. nr. 197/2019 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2019 - modifică O. nr. 1593/2018 
 
 O. nr. 719/2019 
 M. Of. nr. 172/4 mar. 2019 - modifică O. nr. 1667/2017 
 
 O. nr. 730/2019 
 M. Of. nr. 200/13 mar. 2019 - modifică O. nr. 10/2018 
 
 O. nr. 796/2019 
 M. Of. nr. 174/5 mar. 2019 - modifică O. nr. 16/2019 
 
 O. nr. 820/2019 
 M. Of. nr. 235/27 mar. 2019 - modifică O. nr. 1646/2017 
 
 O. nr. 867/2019 
 M. Of. nr. 251/2 apr. 2019 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 1020/2019 
 M. Of. nr. 275/10 apr. 2019 - modifică O. nr. 1420/2017 
 - modifică O. nr. 1410/2017 
 - modifică O. nr. 1/2018 
 
 O. nr. 1043/2019 
 M. Of. nr. 287/15 apr. 2019 - modifică O. nr. 1585/2017 
 - modifică O. nr. 108/2018 
 
 O. nr. 1095/2019 
 M. Of. nr. 322/24 apr. 2019 - modifică O. nr. 1118/2018 
 
 O. nr. 1120/2019 
 M. Of. nr. 345/6 mai 2019 - modifică O. nr. 1585/2017 
 
 O. nr. 1619/2019 
 M. Of. nr. 374/14 mai 2019 - modifică O. nr. 1521/2017 
 
 O. nr. 1620/2019 
 M. Of. nr. 374/14 mai 2019 - modifică O. nr. 104/2018 
 
 O. nr. 1621/2019 
 M. Of. nr. 374/14 mai 2019 - modifică O. nr. 1280/2017 
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 O. nr. 1623/2019 
 M. Of. nr. 374/14 mai 2019 - modifică O. nr. 1667/2017 
 
 O. nr. 1652/2019 
 M. Of. nr. 374/14 mai 2019 - modifică O. nr. 1414/2017 
 
 O. nr. 1653/2019 
 M. Of. nr. 374/14 mai 2019 - modifică O. nr. 1305/2017 
 
 O. nr. 1710/2019 
 M. Of. nr. 405/23 mai 2019 - completează O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 1744/2019 
 M. Of. nr. 458/7 iun. 2019 - modifică O. nr. 1254/2017 
 - modifică O. nr. 1256/2017 
 - modifică O. nr. 1380/2017 
 - modifică O. nr. 1462/2017 
 
 O. nr. 1745/2019 
 M. Of. nr. 457/6 iun. 2019 - modifică O. nr. 145/2018 
 
 O. nr. 1769/2019 
 M. Of. nr. 475/11 iun. 2019 - modifică O. nr. 3/2018 
 
 O. nr. 2677/2019 
 M. Of. nr. 618/25 iul. 2019 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 2886/2019 
 M. Of. nr. 754/17 sep. 2019 - completează O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 3330/2019 
 M. Of. nr. 988/9 dec. 2019 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 3407/2019 
 M. Of. nr. 1023/19 dec. 2019 - modifică O. nr. 1764/2019 
 
 O. nr. 3441/2019 
 M. Of. nr. 1057/31 dec. 2019 - modifică O. nr. 1445/2016 
 
 O. nr. 3442/2019 
 M. Of. nr. 1055/31 dec. 2019 - modifică O. nr. 700/2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 34/20 ian. 2020) 

 
 O. nr. 3470/2019 
 M. Of. nr. 5/7 ian. 2020 - modifică O. nr. 16/2019 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 

 O. nr. 16647/2019 
 M. Of. nr. 970/2 dec. 2019 - modifică O. nr. 14409/2019 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 128/2019 
 M. Of. nr. 99/8 feb. 2019 - modifică O. nr. 139/2010 
 
 O. nr. 138/2019 
 M. Of. nr. 165/1 mar. 2019 - modifică O. nr. 138/2010 
 
 O. nr. 172/2019 
 M. Of. nr. 203/14 mar. 2019 - modifică O. nr. 13/2010 
 
 O. nr. 175/2019 
 M. Of. nr. 238/28 mar. 2019 - modifică O. nr. 138/2010 
 
 O. nr. 223/2019 
 M. Of. nr. 444/4 iun. 2019 - modifică O. nr. 138/2010 
 
 O. nr. 266/2019 
 M. Of. nr. 599/22 iul. 2019 - modifică O. nr. 138/2010 
 
 O. nr. 275/2019 
 M. Of. nr. 639/1 aug. 2019 - modifică O. nr. 156/2016 
 
 O. nr. 281/2019 
 M. Of. nr. 638/1 aug. 2019 - modifică O. nr. 204/2019 
 
 O. nr. 282/2019 
 M. Of. nr. 638/1 aug. 2019 - modifică O. nr. 32/2018 
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 O. nr. 285/2019 
 M. Of. nr. 660/8 aug. 2019 - modifică O. nr. 244/2019 
 
 O. nr. 299/2019 
 M. Of. nr. 682/19 aug. 2019 - modifică O. nr. 32/2018 
 
 O. nr. 426/2019 
 M. Of. nr. 2/6 ian. 2020 - modifică O. nr. 94/2009 
 
 O. nr. 427/2019 
 M. Of. nr. 1056/31 dec. 2019 - modifică O. nr. 13/2010 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 I. nr. 1/2019 
 M. Of. nr. 652/6 aug. 2019 - modifică I. nr. 2/2016 
 
 N. nr. 1/2019 
 M. Of. nr. 76/30 ian. 2019 - modifică N. nr. 4/2018 
 
 N. nr. 2/2019 
 M. Of. nr. 124/18 feb. 2019 - modifică N. nr. 39/2015 
 
 N. nr. 4/2019 
 M. Of. nr. 193/12 mar. 2019 - modifică N. nr. 1/2015 
 
 N. nr. 5/2019 
 M. Of. nr. 207/15 mar. 2019 - modifică N. nr. 36/2015 
 
 N. nr. 6/2019 
 M. Of. nr. 256/3 apr. 2019 - modifică N. nr. 41/2015 
 
 N. nr. 8/2019 
 M. Of. nr. 266/8 apr. 2019 - modifică N. nr. 14/2015 
 
 N. nr. 9/2019 
 M. Of. nr. 322/24 apr. 2019 - modifică N. nr. 7/2017 
 
 N. nr. 17/2019 
 M. Of. nr. 545/3 iul. 2019 - modifică N. nr. 34/2016 
 
 N. nr. 18/2019 
 M. Of. nr. 539/1 iul. 2019 - modifică H. nr. 9/2010 
 
 N. nr. 19/2019 
 M. Of. nr. 629/29 iul. 2019 - modifică H. nr. 15/2010 
 - modifică N. nr. 11/2015 
 
 N. nr. 22/2019 
 M. Of. nr. 802/3 oct. 2019 - modifică H. nr. 22/2011 
 
 N. nr. 27/2019 
 M. Of. nr. 983/6 dec. 2019 - modifică N. nr. 13/2019 
 
 R. nr. 2/2019 
 M. Of. nr. 113/13 feb. 2019 - modifică R. nr. 6/2017 
 
 R. nr. 3/2019 
 M. Of. nr. 277/11 apr. 2019 - modifică R. nr. 4/2016 
 
 R. nr. 4/2019 
 M. Of. nr. 257/3 apr. 2019 - modifică H. nr. 44/2013 
 
 R. nr. 6/2019 
 M. Of. nr. 531/28 iun. 2019 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 7/2019 
 M. Of. nr. 542/2 iul. 2019 - modifică R. nr. 16/2014 
 
 R. nr. 8/2019 
 M. Of. nr. 632/30 iul. 2019 - modifică R. nr. 12/2018 
 
 R. nr. 9/2019 
 M. Of. nr. 697/23 aug. 2019 - modifică R. nr. 2/2016 
 
 R. nr. 11/2019 
 M. Of. nr. 924/15 nov. 2019 - modifică R. nr. 3/2014 
 
 R. nr. 14/2019 
 M. Of. nr. 1020/19 dec. 2019 - modifică R. nr. 10/2016 
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 R. nr. 15/2019 
 M. Of. nr. 9/8 ian. 2020 - modifică R. nr. 13/2019 
 
 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 R. nr. 12/3/2019 
 M. Of. nr. 1012/17 dec. 2019 - modifică R. nr. 14/7/2018 
 
 
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 386/2019 
 M. Of. nr. 939/22 nov. 2019 - modifică O. nr. 322/2019 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 3/2019 
 M. Of. nr. 51/21 ian. 2019 - modifică O. nr. 91/2015 
 
 O. nr. 5/2019 
 M. Of. nr. 98/7 feb. 2019 - modifică O. nr. 62/2013 
 
 O. nr. 9/2019 
 M. Of. nr. 81/31 ian. 2019 - modifică O. nr. 84/2013 
 
 O. nr. 12/2019 
 M. Of. nr. 101/8 feb. 2019 - modifică O. nr. 15/2015 
 
 O. nr. 15/2019 
 M. Of. nr. 152/26 feb. 2019 - modifică O. nr. 59/2013 
 
 O. nr. 16/2019 
 M. Of. nr. 152/26 feb. 2019 - modifică O. nr. 180/2015 
 
 O. nr. 17/2019 
 M. Of. nr. 141/21 feb. 2019 - modifică O. nr. 26/2018 
 - modifică O. nr. 11/2019 
 
 O. nr. 43/2019 
 M. Of. nr. 266/8 apr. 2019 - completează O. nr. 85/2014 
 
 O. nr. 46/2019 
 M. Of. nr. 246/29 mar. 2019 - modifică O. nr. 77/2017 
 
 O. nr. 47/2019 
 M. Of. nr. 246/29 mar. 2019 - modifică O. nr. 35/2019 
 - modifică O. nr. 40/2019 
 
 O. nr. 49/2019 
 M. Of. nr. 296/17 apr. 2019 - modifică O. nr. 116/2013 
 
 O. nr. 50/2019 
 M. Of. nr. 344/6 mai 2019 - modifică O. nr. 78/2014 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 497/19 iun. 2019) 

 
 O. nr. 53/2019 
 M. Of. nr. 301/18 apr. 2019 - modifică O. nr. 40/2019 
 
 O. nr. 59/2019 
 M. Of. nr. 410/24 mai 2019 - modifică O. nr. 18/2019 
 
 O. nr. 60/2019 
 M. Of. nr. 410/24 mai 2019 - modifică O. nr. 45/2017 
 
 O. nr. 61/2019 
 M. Of. nr. 410/24 mai 2019 - modifică O. nr. 41/2019 
 
 O. nr. 62/2019 
 M. Of. nr. 410/24 mai 2019 - modifică O. nr. 217/2018 
 
 O. nr. 65/2019 
 M. Of. nr. 432/31 mai 2019 - modifică O. nr. 15/2015 
 
 O. nr. 66/2019 
 M. Of. nr. 433/31 mai 2019 - modifică O. nr. 111/2014 
 - modifică O. nr. 184/2018 
 
 O. nr. 72/2019 
 M. Of. nr. 483/13 iun. 2019 - modifică O. nr. 106/2014 
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 O. nr. 74/2019 
 M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 - modifică O. nr. 201/2018 
 
 O. nr. 120/2019 
 M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 - modifică O. nr. 112/2015 
 
 O. nr. 155/2019 
 M. Of. nr. 522/26 iun. 2019 - modifică O. nr. 84/2013 
 
 O. nr. 156/2019 
 M. Of. nr. 522/26 iun. 2019 - modifică O. nr. 123/2017 
 
 O. nr. 158/2019 
 M. Of. nr. 534/28 iun. 2019 - modifică O. nr. 34/2016 
 Modificări: 
 
 - O. nr. 13/2021  (M. Of. nr. 225/5 mar. 2021) 

- O. nr. 215/2019  (M. Of. nr. 982/5 dec. 2019) 

 
 O. nr. 159/2019 
 M. Of. nr. 603/23 iul. 2019 - modifică O. nr. 114/2013 
 
 O. nr. 162/2019 
 M. Of. nr. 606/23 iul. 2019 - modifică O. nr. 118/2019 
 
 O. nr. 165/2019 
 M. Of. nr. 715/30 aug. 2019 - modifică O. nr. 162/2014 
 
 O. nr. 168/2019 
 M. Of. nr. 646/5 aug. 2019 - modifică O. nr. 25/2017 
 
 O. nr. 169/2019 
 M. Of. nr. 648/5 aug. 2019 - modifică O. nr. 62/2013 
 
 O. nr. 170/2019 
 M. Of. nr. 652/6 aug. 2019 - modifică O. nr. 16/2013 
 - modifică O. nr. 105/2018 
 - modifică O. nr. 52/2019 
 
 O. nr. 174/2019 
 M. Of. nr. 663/9 aug. 2019 - modifică O. nr. 84/2017 
 
 O. nr. 178/2019 
 M. Of. nr. 690/21 aug. 2019 - modifică O. nr. 32/2013 
 - modifică O. nr. 49/2013 
 - modifică O. nr. 73/2013 
 - modifică O. nr. 82/2014 
 - modifică O. nr. 76/2017 
 - modifică O. nr. 31/2018 
 
 O. nr. 179/2019 
 M. Of. nr. 691/21 aug. 2019 - modifică O. nr. 105/2018 
 
 O. nr. 180/2019 
 M. Of. nr. 679/14 aug. 2019 - modifică O. nr. 139/2014 
 
 O. nr. 181/2019 
 M. Of. nr. 729/5 sep. 2019 - modifică O. nr. 12/2015 
 
 O. nr. 183/2019 
 M. Of. nr. 738/10 sep. 2019 - modifică O. nr. 25/2016 
 
 O. nr. 184/2019 
 M. Of. nr. 733/6 sep. 2019 - modifică O. nr. 102/2015 
 
 O. nr. 189/2019 
 M. Of. nr. 775/24 sep. 2019 - modifică O. nr. 36/2016 
 
 O. nr. 194/2019 
 M. Of. nr. 805/4 oct. 2019 - modifică O. nr. 226/2018 
 - modifică O. nr. 227/2018 
 
 O. nr. 200/2019 
 M. Of. nr. 875/30 oct. 2019 - modifică O. nr. 198/2019 
 
 O. nr. 201/2019 
 M. Of. nr. 916/13 nov. 2019 - modifică O. nr. 25/2016 
 
 O. nr. 202/2019 
 M. Of. nr. 910/11 nov. 2019 - modifică O. nr. 32/2013 
 
 O. nr. 203/2019 



 
 M. Of. nr. 924/15 nov. 2019 - modifică O. nr. 169/2018 
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 O. nr. 205/2019 
 M. Of. nr. 932/20 nov. 2019 - modifică O. nr. 38/2019 
 
 O. nr. 207/2019 
 M. Of. nr. 942/25 nov. 2019 - modifică O. nr. 217/2018 
 
 O. nr. 208/2019 
 M. Of. nr. 942/25 nov. 2019 - modifică O. nr. 41/2019 
 
 O. nr. 209/2019 
 M. Of. nr. 972/3 dec. 2019 - modifică O. nr. 34/2013 
 - modifică O. nr. 80/2013 
 - modifică O. nr. 8/2014 
 - modifică O. nr. 73/2014 
 - modifică O. nr. 84/2014 
 - modifică O. nr. 104/2014 
 - modifică O. nr. 13/2015 
 - modifică O. nr. 12/2015 
 - modifică O. nr. 163/2015 
 - modifică O. nr. 64/2018 
 - modifică O. nr. 90/2018 
 - modifică O. nr. 109/2018 
 - modifică O. nr. 110/2018 
 - modifică O. nr. 170/2018 
 - modifică O. nr. 173/2018 
 - modifică O. nr. 171/2018 
 - modifică O. nr. 172/2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1018/18 dec. 2019) 

 
 O. nr. 210/2019 
 M. Of. nr. 937/21 nov. 2019 - modifică O. nr. 15/2015 
 
 O. nr. 212/2019 
 M. Of. nr. 956/28 nov. 2019 - modifică O. nr. 123/2017 
 
 O. nr. 214/2019 
 M. Of. nr. 985/6 dec. 2019 - modifică O. nr. 61/2016 
 
 O. nr. 215/2019 
 M. Of. nr. 982/5 dec. 2019 - modifică O. nr. 16/2013 
 - modifică O. nr. 34/2016 
 - modifică O. nr. 158/2019 
 
 O. nr. 221/2019 
 M. Of. nr. 1012/17 dec. 2019 - modifică O. nr. 18/2014 
 
 O. nr. 230/2019 
 M. Of. nr. 1011/16 dec. 2019 - modifică O. nr. 16/2013 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 107/2019 
 M. Of. nr. 275/10 apr. 2019 - modifică O. nr. 22/2017 
 
 O. nr. 132/2019 
 M. Of. nr. 357/8 mai 2019 - modifică O. nr. 206/2007 
 
 O. nr. 133/2019 
 M. Of. nr. 368/13 mai 2019 - modifică O. nr. 207/2007 
 
 O. nr. 134/2019 
 M. Of. nr. 365/10 mai 2019 - modifică O. nr. 272/2007 
 
 O. nr. 291/2019 
 M. Of. nr. 559/8 iul. 2019 - modifică H.G. nr. 745/2007 
 
 O. nr. 504/2019 
 M. Of. nr. 859/24 oct. 2019 - modifică H.G. nr. 745/2007 
 - modifică O. nr. 206/2007 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Decizia nr. 238/2019 
 M. Of. nr. 1057/31 dec. 2019 - modifică Decizia nr. 161/2018 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 1012/2019 
 M. Of. nr. 874/30 oct. 2019 - modifică Decizia nr. 160/2015 
 
 Decizia nr. 1372/2019 
 M. Of. nr. 6/7 ian. 2020 - modifică Decizia nr. 551/2012 
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  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 3/2019 
 M. Of. nr. 52/21 ian. 2019 - modifică O. nr. 35/2016 
 
 O. nr. 13/2019 
 M. Of. nr. 113/13 feb. 2019 - modifică O. nr. 39/2010 
 
 O. nr. 19/2019 
 M. Of. nr. 146/25 feb. 2019 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 37/2019 
 M. Of. nr. 226/25 mar. 2019 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 38/2019 
 M. Of. nr. 234/27 mar. 2019 - modifică O. nr. 1/2014 
 
 O. nr. 54/2019 
 M. Of. nr. 340/3 mai 2019 - modifică O. nr. 37/2010 
 
 O. nr. 106/2019 
 M. Of. nr. 761/19 sep. 2019 - modifică O. nr. 111/2008 
 
 O. nr. 107/2019 
 M. Of. nr. 762/19 sep. 2019 - modifică O. nr. 57/2010 
 
 O. nr. 114/2019 
 M. Of. nr. 809/4 oct. 2019 - modifică O. nr. 64/2007 
 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 119/2019 
 M. Of. nr. 855/23 oct. 2019 - modifică O. nr. 109/2005 
 
 O. nr. 122/2019 
 M. Of. nr. 900/7 nov. 2019 - modifică O. nr. 16/2010 
 - modifică O. nr. 97/2015 
 
 O. nr. 123/2019 
 M. Of. nr. 900/7 nov. 2019 - modifică O. nr. 24/2010 
 
 O. nr. 124/2019 
 M. Of. nr. 880/1 nov. 2019 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 132/2019 
 M. Of. nr. 1056/31 dec. 2019 - modifică O. nr. 98/2015 
 
 O. nr. 133/2019 
 M. Of. nr. 962/29 nov. 2019 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 134/2019 
 M. Of. nr. 968/2 dec. 2019 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 O. nr. 143/2019 
 M. Of. nr. 1013/17 dec. 2019 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 O. nr. 157/2019 
 M. Of. nr. 17/13 ian. 2020 - completează O. nr. 96/2014 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 56/290/2019 
 M. Of. nr. 383/16 mai 2019 - modifică O. nr. 129/566/2007 
 
  AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 O. nr. 561/2019 
 M. Of. nr. 782/26 sep. 2019 - modifică O. nr. 383/2019 
 
 
 GUVERN 
  MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE 

 O. nr. 2702/2019 
 M. Of. nr. 629/29 iul. 2019 - modifică O. nr. 2379/2006 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

 O. nr. 34/2019 
 M. Of. nr. 59/23 ian. 2019 - modifică O. nr. 141/2013 
 Rectificare: 



 
 (M. Of. nr. 78/31 ian. 2019) 
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 O. nr. 434/2019 
 M. Of. nr. 1031/23 dec. 2019 - modifică O. nr. 2862/2019 
 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE 

 O. nr. 116/2019 
 M. Of. nr. 13/10 ian. 2020 - modifică H.G. nr. 53/2008 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 768/2019 
 M. Of. nr. 389/17 mai 2019 - modifică O. nr. 730/2019 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 5/2019 
 M. Of. nr. 58/23 ian. 2019 - modifică O. nr. 136/2017 
 
 O. nr. 6/2019 
 M. Of. nr. 58/23 ian. 2019 - modifică O. nr. 489/2005 
 - modifică O. nr. 283/2002 
 - modifică O. nr. 438/2003 
 
 O. nr. 10/2019 
 M. Of. nr. 71/29 ian. 2019 - modifică O. nr. 177/2016 
 
 O. nr. 33/2019 
 M. Of. nr. 274/10 apr. 2019 - modifică O. nr. 163/2016 
 
 O. nr. 40/2019 
 M. Of. nr. 311/22 apr. 2019 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 44/2019 
 M. Of. nr. 301/18 apr. 2019 - modifică O. nr. 140/2017 
 
 O. nr. 45/2019 
 M. Of. nr. 301/18 apr. 2019 - modifică O. nr. 262/2007 
 
 O. nr. 50/2019 
 M. Of. nr. 369/13 mai 2019 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 51/2019 
 M. Of. nr. 340/3 mai 2019 - modifică O. nr. 13/2019 
 
 O. nr. 53/2019 
 M. Of. nr. 400/22 mai 2019 - modifică O. nr. 262/2011 
 
 O. nr. 54/2019 
 M. Of. nr. 427/30 mai 2019 - modifică O. nr. 137/2018 
 
 O. nr. 55/2019 
 M. Of. nr. 447/5 iun. 2019 - modifică O. nr. 66/2014 
 
 O. nr. 60/2019 
 M. Of. nr. 417/28 mai 2019 - modifică O. nr. 160/2013 
 
 O. nr. 66/2019 
 M. Of. nr. 470/10 iun. 2019 - modifică O. nr. 10/2016 
 
 O. nr. 69/2019 
 M. Of. nr. 501/20 iun. 2019 - modifică O. nr. 150/2018 
 
 O. nr. 72/2019 
 M. Of. nr. 547/3 iul. 2019 - modifică O. nr. 8/2016 
 
 O. nr. 73/2019 
 M. Of. nr. 537/1 iul. 2019 - modifică O. nr. 164/2016 
 
 O. nr. 76/2019 
 M. Of. nr. 545/3 iul. 2019 - modifică O. nr. 140/2017 
 
 O. nr. 82/2019 
 M. Of. nr. 562/9 iul. 2019 - modifică O. nr. 140/2016 
 - modifică O. nr. 177/2016 
 
 O. nr. 87/2019 
 M. Of. nr. 612/24 iul. 2019 - modifică O. nr. 147/2013 
 



 

 3920

 O. nr. 111/2019 
 M. Of. nr. 727/4 sep. 2019 - modifică O. nr. 49/2014 
 
 O. nr. 115/2019 
 M. Of. nr. 756/17 sep. 2019 - modifică O. nr. 243/2011 
 
 O. nr. 118/2019 
 M. Of. nr. 748/13 sep. 2019 - modifică O. nr. 119/2017 
 
 O. nr. 133/2019 
 M. Of. nr. 939/22 nov. 2019 - modifică O. nr. 108/2016 
 
 O. nr. 150/2019 
 M. Of. nr. 1006/13 dec. 2019 - modifică O. nr. 599/2008 
 
 O. nr. 154/2019 
 M. Of. nr. 2/6 ian. 2020 - modifică O. nr. 136/2017 
   
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 66/2019 
 M. Of. nr. 106/12 feb. 2019 - modifică O. nr. 167/2017 
 
 O. nr. 68/2019 
 M. Of. nr. 70/29 ian. 2019 - modifică O. nr. 1343/2018 
 
 O. nr. 90/2019 
 M. Of. nr. 118/14 feb. 2019 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 212/2019 
 M. Of. nr. 238/28 mar. 2019 - modifică O. nr. 1348/2005 
 - modifică O. nr. 1349/2005 
 
 O. nr. 250/2019 
 M. Of. nr. 250/2 apr. 2019 - modifică O. nr. 1495/2018 
 
 O. nr. 252/2019 
 M. Of. nr. 270/9 apr. 2019 - modifică O. nr. 60/2017 
 
 O. nr. 271/2019 
 M. Of. nr. 481/13 iun. 2019 - modifică O. nr. 188/2017 
 
 O. nr. 281/2019 
 M. Of. nr. 318/23 apr. 2019 - modifică O. nr. 266/2017 
 
 O. nr. 294/2019 
 M. Of. nr. 380/15 mai 2019 - modifică O. nr. 1523/2018 
 
 O. nr. 298/2019 
 M. Of. nr. 377/14 mai 2019 - modifică O. nr. 1404/2018 
 
 O. nr. 357/2019 
 M. Of. nr. 520/26 iun. 2019 - modifică O. nr. 1531/2018 
 
 O. nr. 365/2019 
 M. Of. nr. 542/2 iul. 2019 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 406/2019 
 M. Of. nr. 615/25 iul. 2019 - modifică O. nr. 83/2018 
 
 O. nr. 421/2019 
 M. Of. nr. 638/1 aug. 2019 - modifică O. nr. 211/2017 
 
 O. nr. 440/2019 
 M. Of. nr. 665/9 aug. 2019 - modifică O. nr. 1727/2015 
 
 O. nr. 443/2019 
 M. Of. nr. 685/20 aug. 2019 - modifică O. nr. 34/2011 
 
 O. nr. 497/2019 
 M. Of. nr. 845/17 oct. 2019 - modifică O. nr. 188/2017 
 
 O. nr. 498/2019 
 M. Of. nr. 811/7 oct. 2019 - modifică O. nr. 406/2017 
 
 O. nr. 500/2019 
 M. Of. nr. 828/11 oct. 2019 - modifică O. nr. 816/2016 
 
 O. nr. 503/2019 



 
 M. Of. nr. 819/9 oct. 2019 - modifică O. nr. 341/2019 
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 O. nr. 527/2019 
 M. Of. nr. 881/1 nov. 2019 - modifică O. nr. 999/2016 
 
 O. nr. 577/2019 
 M. Of. nr. 1048/30 dec. 2019 - modifică O. nr. 182/2009 
 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE  
 O. nr. M.105/2019 
 M. Of. nr. 413/27 mai 2019 - modifică O. nr. M.59/2015 
 - modifică O. nr. M.69/2015 
 - modifică O. nr. M.225/2018 
 
 O. nr. M.120/2019 
 M. Of. nr. 517/25 iun. 2019 - modifică O. nr. M.101/2012 
 
 O. nr. M.138/2019 
 M. Of. nr. 596/19 iul. 2019 - modifică O. nr. M.132/2012 
 
 O. nr. M.145/2019 
 M. Of. nr. 640/2 aug. 2019 - modifică O. nr. M.112/2008 
 
 O. nr. M.168/2019 
 M. Of. nr. 702/27 aug. 2019 - modifică O. nr. M.70/2016 
 - modifică O. nr. M.124/2017 
 - modifică O. nr. M.225/2018 
 
 O. nr. M.171/2019 
 M. Of. nr. 729/5 sep. 2019 - modifică O. nr. M.122/2016 
 
 O. nr. M.188/2019 
 M. Of. nr. 788/27 sep. 2019 - modifică O. nr. M.87/2009 
 
 O. nr. M.224/2019 
 M. Of. nr. 1002/12 dec. 2019 - modifică O. nr. M.120/2015 
 
 O. nr. M.234/2019 
 M. Of. nr. 20/14 ian. 2020 - modifică O. nr. M.102/2012 
 
 O. nr. M.240/2019 
 M. Of. nr. 23/14 ian. 2020 - modifică O. nr. M.21/2010 
 
 O. nr. M.241/2019 
 M. Of. nr. 23/14 ian. 2020 - modifică O. nr. M.94/2017 
 
 O. nr. M.30/2019 
 M. Of. nr. 199/13 mar. 2019 - modifică O. nr. M.110/2014 
 
 O. nr. M.6/2019 
 M. Of. nr. 45/17 ian. 2019 - modifică O. nr. M.94/2017 
 
 O. nr. M.74/2019 
 M. Of. nr. 346/6 mai 2019 - modifică O. nr. M.84/2009 
 
 O. nr. M.89/2019 
 M. Of. nr. 373/14 mai 2019 - modifică O. nr. M.124/2017 
 
 O. nr. M.97/2019 
 M. Of. nr. 420/29 mai 2019 - modifică O. nr. M.102/2012 
 
  MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 613/2019 
 M. Of. nr. 336/3 mai 2019 - modifică O. nr. 946/2018 
 
 O. nr. 768/2019 
 M. Of. nr. 544/3 iul. 2019 - modifică O. nr. 246/2006 
 
 O. nr. 1043/2019 
 M. Of. nr. 787/27 sep. 2019 - modifică O. nr. 565/2019 
 - modifică O. nr. 673/2019 
 
  MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 O. nr. 455/2019 
 M. Of. nr. 702/27 aug. 2019 - modifică O. nr. 3822/2015 
 
 O. nr. 552/2019 
 M. Of. nr. 810/7 oct. 2019 - completează O. nr. 677/2018 
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  MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE 

 O. nr. 2092/2019 
 M. Of. nr. 192/11 mar. 2019 - modifică O. nr. 2526/2014 
 
 O. nr. 2414/2019 
 M. Of. nr. 426/30 mai 2019 - modifică O. nr. 2335/2006 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 497/19 iun. 2019) 
 (M. Of. nr. 1000/12 dec. 2019) 

 
 O. nr. 2415/2019 
 M. Of. nr. 447/5 iun. 2019 - modifică O. nr. 2066/2011 
 
 O. nr. 2978/2019 
 M. Of. nr. 813/8 oct. 2019 - modifică O. nr. 3765/2016 
 
 O. nr. 3029/2019 
 M. Of. nr. 865/28 oct. 2019 - modifică O. nr. 2025/2018 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 1642/2019 
 M. Of. nr. 397/21 mai 2019 - modifică O. nr. 3485/2013 
 
 
 O. nr. 1686/2019 
 M. Of. nr. 404/23 mai 2019 - modifică O. nr. 1851/2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 473/11 iun. 2019) 

 
 
 M. Of. nr. 593/18 iul. 2019 - modifică O. nr. 996/2016 

O. nr. 2185/2019 

 
 O. nr. 2579/2019 
 M. Of. nr. 830/11 oct. 2019 - modifică O. nr. 2237/2013 
 
 O. nr. 2580/2019 
 M. Of. nr. 830/11 oct. 2019 - modifică O. nr. 316/2009 
 
 O. nr. 2581/2019 
 M. Of. nr. 830/11 oct. 2019 - modifică O. nr. 102/2011 
 
 O. nr. 2651/2019 
 M. Of. nr. 784/26 sep. 2019 - modifică O. nr. 3254/2016 
 
 O. nr. 2675/2019 
 M. Of. nr. 799/2 oct. 2019 - modifică O. nr. 2088/2019 
 
 O. nr. 2878/2019 
 M. Of. nr. 848/18 oct. 2019 - modifică O. nr. 1851/2013 
 
 (M. Of. nr. 880/1 nov. 2019) 

Rectificare: 

 
 O. nr. 2956/2019 
 M. Of. nr. 928/18 nov. 2019 - modifică O. nr. 2465/2013 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 1156/1697/2019 
 M. Of. nr. 170/4 mar. 2019 - modifică O. nr. 509/2.471/2009 
 
 O. nr. 2125/2397/2019 
 M. Of. nr. 578/15 iul. 2019 - modifică O. nr. 4597/1698/2018 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 818/2019 
 M. Of. nr. 228/25 mar. 2019 - modifică O. nr. 3260/2018 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 112/2019 
 M. Of. nr. 802/3 oct. 2019 - modifică O. nr. 130/2011 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 5093/2019 
 M. Of. nr. 726/4 sep. 2019 - modifică O. nr. 5460/2018 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
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 O. nr. 3015/2019 
 M. Of. nr. 50/18 ian. 2019 - modifică O. nr. 3035/2012 
 
 O. nr. 3125/2019 
 M. Of. nr. 152/26 feb. 2019 - modifică O. nr. 4839/2004 
 
 O. nr. 3132/2019 
 M. Of. nr. 131/19 feb. 2019 - modifică O. nr. 4829/2018 
 
 O. nr. 3199/2019 
 M. Of. nr. 162/28 feb. 2019 - modifică O. nr. 3622/2018 
 
 O. nr. 3233/2019 
 M. Of. nr. 236/27 mar. 2019 - modifică O. nr. 4869/2014 
 
 O. nr. 3238/2019 
 M. Of. nr. 215/19 mar. 2019 - modifică O. nr. 5062/2017 
 
 O. nr. 3687/2019 
 M. Of. nr. 252/2 apr. 2019 - modifică O. nr. 5219/2010 
 
 O. nr. 3707/2019 
 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019 - modifică O. nr. 5929/2012 
 
 O. nr. 3767/2019 
 M. Of. nr. 263/5 apr. 2019 - modifică O. nr. 5235/2018 
 
 O. nr. 3780/2019 
 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019 - modifică O. nr. 4234/2013 
 
 O. nr. 3862/2019 
 M. Of. nr. 267/8 apr. 2019 - modifică O. nr. 5460/2018 
 
 O. nr. 3870/2019 
 M. Of. nr. 301/18 apr. 2019 - modifică O. nr. 5005/2014 
 
 O. nr. 3879/2019 
 M. Of. nr. 364/10 mai 2019 - modifică O. nr. 3.458/2004 
 
 O. nr. 3880/2019 
 M. Of. nr. 364/10 mai 2019 - modifică O. nr. 3.410/2006 
 
 O. nr. 3881/2019 
 M. Of. nr. 364/10 mai 2019 - modifică O. nr. 4.598/2004 
 
 O. nr. 3886/2019 
 M. Of. nr. 287/15 apr. 2019 - modifică O. nr. 5460/2018 
 
 O. nr. 3947/2019 
 M. Of. nr. 388/17 mai 2019 - modifică O. nr. 4824/2018 
 
 O. nr. 4007/2019 
 M. Of. nr. 474/11 iun. 2019 - modifică O. nr. 3475/2017 
 
 O. nr. 4217/2019 
 M. Of. nr. 478/12 iun. 2019 - modifică O. nr. 3933/2017 
 
 O. nr. 4276/2019 
 M. Of. nr. 508/24 iun. 2019 - modifică O. nr. 3844/2016 
 
 O. nr. 4687/2019 
 M. Of. nr. 657/7 aug. 2019 - modifică O. nr. 3622/2018 
 
 O. nr. 4736/2019 
 M. Of. nr. 710/29 aug. 2019 - modifică O. nr. 3714/2018 
 
 O. nr. 4789/2019 
 M. Of. nr. 734/6 sep. 2019 - modifică O. nr. 3141/2019 
 
 O. nr. 4866/2019 
 M. Of. nr. 716/30 aug. 2019 - modifică O. nr. 6156/2016 
 
 O. nr. 5071/2019 
 M. Of. nr. 827/10 oct. 2019 - completează O. nr. 4232/2013 
 
 O. nr. 5078/2019 
 M. Of. nr. 827/10 oct. 2019 - completează O. nr. 3618/2014 
 
 O. nr. 5085/2019 
 M. Of. nr. 764/20 sep. 2019 - modifică O. nr. 5576/2011 
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 O. nr. 5086/2019 
 M. Of. nr. 732/6 sep. 2019 - modifică O. nr. 3590/2016 
 
 O. nr. 5104/2019 
 M. Of. nr. 741/11 sep. 2019 - modifică O. nr. 5062/2017 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 O. nr. 4024/889/2019 
 M. Of. nr. 482/13 iun. 2019 - completează O. nr. 3058/943/2018 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 5532/2019 
 M. Of. nr. 1036/24 dec. 2019 - modifică O. nr. 4948/2019 
 
 O. nr. 5543/2019 
 M. Of. nr. 13/10 ian. 2020 - modifică O. nr. 5219/2010 
 
 O. nr. 5558/2019 
 M. Of. nr. 14/10 ian. 2020 - modifică O. nr. 4507/2018 
 
 O. nr. 5618/2019 
 M. Of. nr. 5/7 ian. 2020 - modifică O. nr. 6102/2016 
 
 O. nr. 5664/2019 
 M. Of. nr. 13/10 ian. 2020 - modifică O. nr. 6125/2016 
 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 103/2019 
 M. Of. nr. 87/4 feb. 2019 - modifică O. nr. 923/2014 
 
 O. nr. 128/2019 
 M. Of. nr. 70/29 ian. 2019 - modifică O. nr. 517/2016 
 
 O. nr. 147/2019 
 M. Of. nr. 57/22 ian. 2019 - modifică O. nr. 3809/2018 
 
 O. nr. 1687/2019 
 M. Of. nr. 133/19 feb. 2019 - modifică O. nr. 3139/2017 
 
 O. nr. 1750/2019 
 M. Of. nr. 180/6 mar. 2019 - modifică O. nr. 2873/2016 
 
 O. nr. 1799/2019 
 M. Of. nr. 221/21 mar. 2019 - modifică O. nr. 774/2015 
 
 O. nr. 1878/2019 
 M. Of. nr. 229/26 mar. 2019 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 1908/2019 
 M. Of. nr. 269/9 apr. 2019 - modifică O. nr. 2007/2008 
 
 O. nr. 2004/2019 
 M. Of. nr. 308/19 apr. 2019 - modifică O. nr. 1059/2008 
 - modifică O. nr. 2225/994/2009 
 
 O. nr. 2080/2019 
 M. Of. nr. 332/2 mai 2019 - modifică O. nr. 501/2013 
 
 O. nr. 2081/2019 
 M. Of. nr. 379/15 mai 2019 - modifică O. nr. 496/2014 
 
 O. nr. 2140/2019 
 M. Of. nr. 363/10 mai 2019 - modifică O. nr. 417/2015 
 
 O. nr. 2215/2019 
 M. Of. nr. 509/24 iun. 2019 - modifică O. nr. 3663/2008 
 
 O. nr. 2407/2019 
 M. Of. nr. 514/25 iun. 2019 - modifică O. nr. 517/2016 
 
 O. nr. 2425/2019 
 M. Of. nr. 548/3 iul. 2019 - modifică O. nr. 1235/2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 611/24 iul. 2019) 

 
 O. nr. 2464/2019 
 M. Of. nr. 657/7 aug. 2019 - modifică O. nr. 324/2016 
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 O. nr. 2650/2019 
 M. Of. nr. 640/2 aug. 2019 - modifică O. nr. 2488/2019 
 
 O. nr. 2698/2019 
 M. Of. nr. 713/30 aug. 2019 - modifică O. nr. 2005/2008 
 
 O. nr. 2876/2019 
 M. Of. nr. 729/5 sep. 2019 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 2883/2019 
 M. Of. nr. 738/10 sep. 2019 - modifică O. nr. 1235/2003 
 
 O. nr. 2894/2019 
 M. Of. nr. 785/27 sep. 2019 - modifică O. nr. 660/2017 
 
 O. nr. 3192/2019 
 M. Of. nr. 805/4 oct. 2019 - modifică O. nr. 517/2016 
 
 O. nr. 3207/2019 
 M. Of. nr. 796/1 oct. 2019 - modifică O. nr. 2306/2009 
 
 O. nr. 3308/2019 
 M. Of. nr. 874/30 oct. 2019 - completează O. nr. 1386/2019 
 
 O. nr. 3391/2019 
 M. Of. nr. 900/7 nov. 2019 - modifică O. nr. 1917/2005 
 - modifică O. nr. 2021/2013 
 
 O. nr. 3397/2019 
 M. Of. nr. 882/1 nov. 2019 - modifică O. nr. 425/2008 
 
 O. nr. 3494/2019 
 M. Of. nr. 923/15 nov. 2019 - modifică O. nr. 3265/2019 
 
 O. nr. 3799/2019 
 M. Of. nr. 1045/24 dec. 2019 - modifică O. nr. 3751/2019 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ 
 O. nr. 2677/238/2019 
 M. Of. nr. 672/12 aug. 2019 - modifică O. nr. 2023/172/2019 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 O. nr. 2368/2604/C/2019 
 M. Of. nr. 532/28 iun. 2019 - modifică O. nr. 1022/2562/2016 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 426/2019 
 M. Of. nr. 140/21 feb. 2019 - modifică O. nr. 587/2016 
 
 O. nr. 451/2019 
 M. Of. nr. 156/27 feb. 2019 - completează O. nr. 1281/2018 
 
 O. nr. 452/2019 
 M. Of. nr. 156/27 feb. 2019 - completează O. nr. 1612/2018 
 
 O. nr. 508/2019 
 M. Of. nr. 171/4 mar. 2019 - modifică O. nr. 3236/2018 
 
 O. nr. 509/2019 
 M. Of. nr. 171/4 mar. 2019 - modifică O. nr. 558/2016 
 
 O. nr. 857/2019 
 M. Of. nr. 273/10 apr. 2019 - modifică O. nr. 4156/2017 
 
 O. nr. 1437/2019 
 M. Of. nr. 452/5 iun. 2019 - modifică O. nr. 49/2019 
 
 O. nr. 1699/2019 
 M. Of. nr. 529/28 iun. 2019 - modifică O. nr. 63/2017 
 - modifică O. nr. 967/2017 
 
 O. nr. 1886/2019 
 M. Of. nr. 561/9 iul. 2019 - modifică O. nr. 49/2019 
 
 O. nr. 1888/2019 



 
 M. Of. nr. 592/18 iul. 2019 - modifică O. nr. 631/2016 
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 O. nr. 1960/2019 
 M. Of. nr. 600/22 iul. 2019 - modifică O. nr. 90/2016 
 
 O. nr. 2010/2019 
 M. Of. nr. 688/20 aug. 2019 - modifică O. nr. 3494/2013 
 
 O. nr. 2098/2019 
 M. Of. nr. 673/13 aug. 2019 - modifică O. nr. 727/2019 
 
 O. nr. 2201/2019 
 M. Of. nr. 697/23 aug. 2019 - modifică O. nr. 3607/2016 
 
 O. nr. 2254/2019 
 M. Of. nr. 694/22 aug. 2019 - modifică O. nr. 2460/2016 
 
 O. nr. 2273/2019 
 M. Of. nr. 700/26 aug. 2019 - modifică O. nr. 3049/2017 
 
 O. nr. 2531/2019 
 M. Of. nr. 778/25 sep. 2019 - modifică O. nr. 1080/2019 
 
 O. nr. 3008/2019 
 M. Of. nr. 945/26 nov. 2019 - modifică O. nr. 3654/2015 
 
 O. nr. 3194/2019 
 M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019 - modifică O. nr. 3731/2016 
 
 O. nr. 3321/2019 
 M. Of. nr. 1011/16 dec. 2019 - modifică O. nr. 3626/2016 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 O. nr. 406/2019 
 M. Of. nr. 526/27 iun. 2019 - modifică O. nr. 150/2018 
 
 O. nr. 494/2019 
 M. Of. nr. 692/21 aug. 2019 - modifică O. nr. 87/2018 
 
 O. nr. 573/2019 
 M. Of. nr. 827/10 oct. 2019 - modifică O. nr. 135/2018 
 
 O. nr. 623/2019 
 M. Of. nr. 946/26 nov. 2019 - modifică O. nr. 383/2019 
 
 O. nr. 663/2019 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019 - modifică O. nr. 150/2018 
 
  MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 798/2019 
 M. Of. nr. 392/20 mai 2019 - modifică O. nr. 2586/2017 
 
 O. nr. 1626/2019 
 M. Of. nr. 778/25 sep. 2019 - modifică O. nr. 2044/2016 
 
 O. nr. 1627/2019 
 M. Of. nr. 778/25 sep. 2019 - modifică O. nr. 1838/2016 
 
 O. nr. 2590/2019 
 M. Of. nr. 29/16 ian. 2020 - modifică O. nr. 5795/2017 
 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 274/1384/2019 
 M. Of. nr. 113/13 feb. 2019 - modifică O. nr. 3080/2008 
 
 O. nr. 1266/2730/2019 
 M. Of. nr. 715/30 aug. 2019 - modifică O. nr. 698/1425/2016 
 
  MINISTERUL FUNCŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 2623/2019 
 M. Of. nr. 621/26 iul. 2019 - modifică O. nr. 2768/2017 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 30/C/2019 
 M. Of. nr. 56/22 ian. 2019 - modifică O. nr. 1941/C/2018 
 Rectificare: 



 
 (M. Of. nr. 113/13 feb. 2019) 
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 O. nr. 109/C/2019 
 M. Of. nr. 66/28 ian. 2019 - modifică O. nr. 2792/C/2017 
 
 O. nr. 342/C/2019 
 M. Of. nr. 105/11 feb. 2019 - modifică O. nr. 120/C/2011 
 
 O. nr. 513/C/2019 
 M. Of. nr. 113/13 feb. 2019 - modifică O. nr. 2908/C/2013 
 
 O. nr. 2382/C/2019 
 M. Of. nr. 623/26 iul. 2019 - modifică O. nr. 120/C/2011 
 
 O. nr. 2861/C/2019 
 M. Of. nr. 602/22 iul. 2019 - modifică O. nr. 2773/C/2017 
 
 O. nr. 4887/C/2019 
 M. Of. nr. 970/2 dec. 2019 - modifică O. nr. 927/C/2006 
 
 O. nr. 5098/C/2019 
 M. Of. nr. 1006/13 dec. 2019 - modifică O. nr. 2875/C/2019 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 426/2019 
 M. Of. nr. 442/4 iun. 2019 - modifică Decizia nr. 500027/2017 
 
 Decizia nr. 460/2019 
 M. Of. nr. 550/4 iul. 2019 - modifică Decizia nr. 757/2017 
 
 Decizia nr. 462/2019 
 M. Of. nr. 575/15 iul. 2019 - modifică Decizia nr. 490/2016 
 
 Decizia nr. 545/2019 
 M. Of. nr. 855/23 oct. 2019 - modifică Decizia nr. 757/2017 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 3379/2019 
 M. Of. nr. 1042/24 dec. 2019 - modifică O. nr. 2088/2019 
 
 O. nr. 3454/2019 
 M. Of. nr. 4/6 ian. 2020 - modifică O. nr. 839/2009 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 3411/3817/2019 
 M. Of. nr. 17/13 ian. 2020 - modifică O. nr. 1121/1075/2014 
 
  MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 149/2019 
 M. Of. nr. 156/27 feb. 2019 - modifică O. nr. 578/2006 
 
 (M. Of. nr. 292/16 apr. 2019) 

Rectificare: 

 
 O. nr. 232/2019 
 M. Of. nr. 197/12 mar. 2019 - modifică O. nr. 1287/2018 
 
 O. nr. 343/2019 
 M. Of. nr. 275/10 apr. 2019 - modifică O. nr. 661/2017 
 - modifică O. nr. 963/2018 
 
 O. nr. 373/2019 
 M. Of. nr. 359/9 mai 2019 - modifică O. nr. 1601/2013 
 
 O. nr. 520/2019 
 M. Of. nr. 478/12 iun. 2019 - modifică O. nr. 591/2017 
 
 O. nr. 856/2019 
 M. Of. nr. 723/3 sep. 2019 - modifică O. nr. 1287/2018 
 
 O. nr. 878/2019 
 M. Of. nr. 747/13 sep. 2019 - completează O. nr. 1108/2007 
 
  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 1031/2019 
 M. Of. nr. 972/3 dec. 2019 - modifică O. nr. 760/2018 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
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 O. nr. 591/2019 
 M. Of. nr. 276/11 apr. 2019 - modifică O. nr. 399/2013 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 635/1348/2019 
 M. Of. nr. 308/19 apr. 2019 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 901/2460/2019 
 M. Of. nr. 574/12 iul. 2019 - modifică O. nr. 2073/1623/2014 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 741/577/2019 
 M. Of. nr. 293/16 apr. 2019 - modifică O. nr. 762/1992/2007 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 940/944/650/2019 
 M. Of. nr. 567/10 iul. 2019 - modifică O. nr. 721/481/310/2019 
 
 O. nr. 1221/1283/765/2019 
 M. Of. nr. 697/23 aug. 2019 - modifică O. nr. 721/481/310/2019 
 
  MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT 

 O. nr. 1133/2019 
 M. Of. nr. 509/24 iun. 2019 - modifică O. nr. 1854/2018 
 
 O. nr. 1439/2019 
 M. Of. nr. 833/14 oct. 2019 - modifică O. nr. 1229/2019 
 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 2/2019 
 M. Of. nr. 36/14 ian. 2019 - modifică O. nr. 1500/2009 
 
 O. nr. 124/2019 
 M. Of. nr. 99/8 feb. 2019 - modifică O. nr. 1149/2007 
 
 O. nr. 140/2019 
 M. Of. nr. 92/5 feb. 2019 - completează O. nr. 450/2015 
 
 O. nr. 253/2019 
 M. Of. nr. 157/27 feb. 2019 - completează O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 264/2019 
 M. Of. nr. 161/28 feb. 2019 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 451/2019 
 M. Of. nr. 241/28 mar. 2019 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 465/2019 
 M. Of. nr. 282/12 apr. 2019 - modifică O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 798/2019 
 M. Of. nr. 414/27 mai 2019 - modifică O. nr. 1509/2008 
 
 O. nr. 803/2019 
 M. Of. nr. 440/3 iun. 2019 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 805/2019 
 M. Of. nr. 440/3 iun. 2019 - modifică O. nr. 1246/2012 
 
 O. nr. 808/2019 
 M. Of. nr. 464/7 iun. 2019 - modifică O. nr. 1224/2010 
 
 O. nr. 812/2019 
 M. Of. nr. 427/30 mai 2019 - modifică O. nr. 183/2005 
 
 O. nr. 978/2019 
 M. Of. nr. 536/28 iun. 2019 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1045/2019 
 M. Of. nr. 567/10 iul. 2019 - modifică O. nr. 1406/2006 
 
 O. nr. 1046/2019 



 
 M. Of. nr. 590/18 iul. 2019 - modifică O. nr. 1170/2014 
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 O. nr. 1049/2019 
 M. Of. nr. 582/16 iul. 2019 - modifică O. nr. 1162/2010 
 
 O. nr. 1152/2019 
 M. Of. nr. 642/2 aug. 2019 - modifică O. nr. 402/2018 
 
 O. nr. 1315/2019 
 M. Of. nr. 712/29 aug. 2019 - modifică O. nr. 1718/2004 
 
 O. nr. 1323/2019 
 M. Of. nr. 737/9 sep. 2019 - modifică O. nr. 476/2017 
 
 O. nr. 1403/2019 
 M. Of. nr. 783/26 sep. 2019 - modifică O. nr. 1137/2018 
 
 O. nr. 1428/2019 
 M. Of. nr. 807/4 oct. 2019 - modifică O. nr. 1162/2010 
 
 O. nr. 1439/2019 
 M. Of. nr. 807/4 oct. 2019 - modifică O. nr. 1056/2019 
 
 O. nr. 1477/2019 
 M. Of. nr. 813/8 oct. 2019 - modifică O. nr. 1202/2017 
 
 O. nr. 1529/2019 
 M. Of. nr. 834/15 oct. 2019 - modifică O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 1536/2019 
 M. Of. nr. 849/21 oct. 2019 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1614/2019 
 M. Of. nr. 870/29 oct. 2019 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 1746/2019 
 M. Of. nr. 939/22 nov. 2019 - modifică O. nr. 1509/2008 
 
 O. nr. 1778/2019 
 M. Of. nr. 963/29 nov. 2019 - completează O. nr. 1009/2016 
 
 O. nr. 1860/2019 
 M. Of. nr. 1018/18 dec. 2019 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 1878/2019 
 M. Of. nr. 1010/16 dec. 2019 - modifică O. nr. 1670/2019 
 
 O. nr. 1880/2019 
 M. Of. nr. 1010/16 dec. 2019 - modifică O. nr. 1509/2008 
 
 O. nr. 1908/2019 
 M. Of. nr. 1/6 ian. 2020 - modifică O. nr. 444/2016 
 
 O. nr. 1929/2019 
 M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019 - modifică O. nr. 607/2019 
 
 O. nr. 1942/2019 
 M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1950/2019 
 M. Of. nr. 1/6 ian. 2020 - modifică O. nr. 714/2018 
 
 O. nr. 1959/2019 
 M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019 - modifică O. nr. 1879/2019 
 
 O. nr. 1968/2019 
 M. Of. nr. 17/13 ian. 2020 - modifică O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 2134/2019 
 M. Of. nr. 20/14 ian. 2020 - modifică O. nr. 1093/2004 
 - modifică O. nr. 764/2005 
 - modifică O. nr. 1126/2006 
 - modifică O. nr. 1069/2007 
 - modifică O. nr. 613/2009 
 - modifică O. nr. 275/2012 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 133/198/2019 
 M. Of. nr. 92/5 feb. 2019 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
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 O. nr. 273/251/2019 
 M. Of. nr. 163/28 feb. 2019 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 329/262/2019 
 M. Of. nr. 201/13 mar. 2019 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 383/274//2019 
 M. Of. nr. 216/19 mar. 2019 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 442/290/2019 
 M. Of. nr. 236/27 mar. 2019 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 624/429/2019 
 M. Of. nr. 337/3 mai 2019 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 841/528/2019 
 M. Of. nr. 463/7 iun. 2019 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 856/544/2019 
 M. Of. nr. 464/7 iun. 2019 - modifică O. nr. 78/14/2018 
 
 O. nr. 980/610/2019 
 M. Of. nr. 530/28 iun. 2019 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 1052/620/2019 
 M. Of. nr. 560/8 iul. 2019 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1223/715/2019 
 M. Of. nr. 661/8 aug. 2019 - modifică O. nr. 735/976/2018 
 
 O. nr. 1230/712/2019 
 M. Of. nr. 663/9 aug. 2019 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1319/784/2019 
 M. Of. nr. 721/2 sep. 2019 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 
 O. nr. 1320/781/2019 
 M. Of. nr. 721/2 sep. 2019 - modifică O. nr. 726/507/2017 
 
 O. nr. 1321/783/2019 
 M. Of. nr. 721/2 sep. 2019 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 1384/778/2019 
 M. Of. nr. 748/13 sep. 2019 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1483/884/2019 
 M. Of. nr. 812/7 oct. 2019 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 1555/878/2019 
 M. Of. nr. 846/18 oct. 2019 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1671/959/2019 
 M. Of. nr. 885/4 nov. 2019 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1701/986/2019 
 M. Of. nr. 908/11 nov. 2019 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 1732/1005/2019 
 M. Of. nr. 924/15 nov. 2019 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1852/1108/2019 
 M. Of. nr. 1003/13 dec. 2019 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1927/1159/2019 
 M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 1850/3069/2019 
 M. Of. nr. 115/14 feb. 2020 - modifică O. nr. 1141/1386/2007 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 O. nr. 938/4363/2019 
 M. Of. nr. 599/22 iul. 2019 - completează O. nr. 973/4592/2010 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 O. nr. 941/4362/2019 
 M. Of. nr. 622/26 iul. 2019 - modifică O. nr. 1141/1386/2007 
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  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 321/2019 
 M. Of. nr. 95/6 feb. 2019 - modifică O. nr. 664/2018 
 
 O. nr. 835/2019 
 M. Of. nr. 738/10 sep. 2019 - modifică O. nr. 553/2019 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 512/2019 
 M. Of. nr. 144/22 feb. 2019 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 O. nr. 537/2019 
 M. Of. nr. 178/6 mar. 2019 - modifică O. nr. 974/2018 
 
 O. nr. 620/2019 
 M. Of. nr. 235/27 mar. 2019 - modifică O. nr. 1132/2004 
 
 O. nr. 722/2019 
 M. Of. nr. 341/3 mai 2019 - modifică O.G. nr. 112/1999 
 - modifică O. nr. 1697/2012 
 
 O. nr. 748/2019 
 M. Of. nr. 303/18 apr. 2019 - modifică O. nr. 1463/2018 
 
 O. nr. 856/2019 
 M. Of. nr. 475/11 iun. 2019 - modifică O. nr. 139/2014 
 
 O. nr. 858/2019 
 M. Of. nr. 475/11 iun. 2019 - modifică O. nr. 2134/2005 
 
 O. nr. 910/2019 
 M. Of. nr. 497/19 iun. 2019 - completează O. nr. 2261/2005 
 
 O. nr. 918/2019 
 M. Of. nr. 488/14 iun. 2019 - completează O. nr. 2156/2005 
 
 O. nr. 924/2019 
 M. Of. nr. 488/14 iun. 2019 - modifică O. nr. 1817/2005 
 
 O. nr. 926/2019 
 M. Of. nr. 540/2 iul. 2019 - modifică O. nr. 1447/2014 
 
 O. nr. 928/2019 
 M. Of. nr. 510/24 iun. 2019 - completează O. nr. 248/1999 
 
 O. nr. 953/2019 
 M. Of. nr. 509/24 iun. 2019 - modifică O. nr. 1212/2015 
 - modifică O. nr. 1214/2015 
 
 O. nr. 975/2019 
 M. Of. nr. 597/19 iul. 2019 - modifică O. nr. 1532/2017 
 
 O. nr. 1044/2019 
 M. Of. nr. 627/29 iul. 2019 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 O. nr. 1045/2019 
 M. Of. nr. 627/29 iul. 2019 - modifică O. nr. 7/2014 
 
 O. nr. 1047/2019 
 M. Of. nr. 627/29 iul. 2019 - modifică O. nr. 342/2017 
 
 O. nr. 1049/2019 
 M. Of. nr. 617/25 iul. 2019 - modifică O. nr. 628/2003 
 
 O. nr. 1082/2019 
 M. Of. nr. 656/7 aug. 2019 - modifică O. nr. 1252/2014 
 
 O. nr. 1083/2019 
 M. Of. nr. 669/12 aug. 2019 - modifică O. nr. 335/2018 
 
 O. nr. 1085/2019 
 M. Of. nr. 648/5 aug. 2019 - modifică O. nr. 982/2011 
 
 O. nr. 1095/2019 
 M. Of. nr. 689/21 aug. 2019 - modifică O. nr. 630/2007 
 
 O. nr. 1170/2019 
 M. Of. nr. 699/26 aug. 2019 - completează O. nr. 1288/2006 
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 O. nr. 1182/2019 
 M. Of. nr. 709/29 aug. 2019 - modifică O. nr. 733/2013 
 
 O. nr. 1191/2019 
 M. Of. nr. 715/30 aug. 2019 - modifică O. nr. 606/2017 
 
 O. nr. 1225/2019 
 M. Of. nr. 749/13 sep. 2019 - modifică O. nr. 600/2016 
 
 O. nr. 1333/2019 
 M. Of. nr. 835/15 oct. 2019 - modifică O. nr. 181/2008 
 
 O. nr. 1352/2019 
 M. Of. nr. 818/9 oct. 2019 - modifică O. nr. 1817/2005 
 
 O. nr. 1398/2019 
 M. Of. nr. 840/16 oct. 2019 - modifică O. nr. 562/2019 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 766/62/2019 
 M. Of. nr. 480/12 iun. 2019 - modifică O. nr. 647/127/2016 
 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
  AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ 

 Decizia nr. 621/2019 
 M. Of. nr. 421/29 mai 2019 - modifică H.G. nr. 231/2016 
 - modifică Decizia nr. 141/2017 
 - modifică Decizia nr. 176/2017 
 
 Decizia nr. 699/2019 
 M. Of. nr. 840/16 oct. 2019 - modifică H.G. nr. 231/2016 
 - modifică Decizia nr. 141/2017 
 - modifică Decizia nr. 176/2017 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 228/2019 
 M. Of. nr. 1036/24 dec. 2019 - modifică O. nr. 1836/2018 
 
 O. nr. 237/2019 
 M. Of. nr. 1/6 ian. 2020 - modifică O. nr. 422/2011 
 
 O. nr. 267/2019 
 M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019 - modifică O. nr. 562/2019 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 O. nr. 6/3160/2019 
 M. Of. nr. 931/19 nov. 2019 - modifică O. nr. 289/2170/2013 
 

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii  
Prevederile prezentului ordin se aplică numai în iarna 2019-2020 pe drumurile de interes naţional aflate în administrarea  

 
 Rutiere - S.A., iar pentru administratorii de drumuri judeţene şi drumuri comunale sunt orientative, cu rol de recomandare 

 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 638/2019 
 M. Of. nr. 606/23 iul. 2019 - modifică O. nr. 1204/2010 
 
 O. nr. 874/2019 
 M. Of. nr. 845/17 oct. 2019 - modifică O. nr. 1183/2018 
 - modifică O. nr. 156/2019 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 81/2019 
 M. Of. nr. 727/4 sep. 2019 - modifică Decizia nr. 266/2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 771/24 sep. 2019) 

 
  SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 

 
 M. Of. nr. 226/20 mar. 2020 

O. nr. 1699/2019 

 
 

 2020 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 2/2020 
 M. Of. nr. 43/22 ian. 2020 - modifică O. nr. 819/2016 
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 O. nr. 691/2020 
 M. Of. nr. 151/25 feb. 2020 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 692/2020 
 M. Of. nr. 161/27 feb. 2020 - modifică O. nr. 570/2018 
 
 O. nr. 842/2020 
 M. Of. nr. 265/31 mar. 2020 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 1207/2020 
 M. Of. nr. 346/29 apr. 2020 - modifică O. nr. 700/2014 
 
 O. nr. 1256/2020 
 M. Of. nr. 414/19 mai 2020 - modifică O. nr. 107/2010 
 
 O. nr. 1336/2020 
 M. Of. nr. 453/29 mai 2020 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 1347/2020 
 M. Of. nr. 449/28 mai 2020 - modifică O. nr. 1/2020 
 
 O. nr. 1445/2020 
 M. Of. nr. 553/26 iun. 2020 - modifică O. nr. 16/2019 
 
 O. nr. 1449/2020 
 M. Of. nr. 557/26 iun. 2020 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 1552/2020 
 M. Of. nr. 731/13 aug. 2020 - modifică O. nr. 1764/2019 
 
 O. nr. 1575/2020 
 M. Of. nr. 731/13 aug. 2020 - modifică O. nr. 819/2016 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 9/2020 
 M. Of. nr. 32/17 ian. 2020 - modifică O. nr. 103/2002 
 
 O. nr. 14/2020 
 M. Of. nr. 38/20 ian. 2020 - modifică O. nr. 294/2019 
 
 O. nr. 194/2020 
 M. Of. nr. 573/1 iul. 2020 - modifică O. nr. 294/2019 
 
 O. nr. 233/2020 
 M. Of. nr. 662/27 iul. 2020 - modifică O. nr. 32/2018 
 
 O. nr. 248/2020 
 M. Of. nr. 690/3 aug. 2020 - modifică O. nr. 53/2008 
 
 O. nr. 257/2020 
 M. Of. nr. 756/19 aug. 2020 - modifică O. nr. 94/2009 
 
 O. nr. 284/2020 
 M. Of. nr. 892/30 sep. 2020 - modifică O. nr. 122/2006 
 
 O. nr. 394/2020 
 M. Of. nr. 5/5 ian. 2021 - modifică O. nr. 94/2009 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 I. nr. 2/2020 
 M. Of. nr. 249/26 mar. 2020 - modifică I. nr. 1/2016 
 
 I. nr. 5/2020 
 M. Of. nr. 749/18 aug. 2020 - modifică I. nr. 2/2016 
 
 N. nr. 3/2020 
 M. Of. nr. 72/31 ian. 2020 - modifică H. nr. 9/2010 
 
 N. nr. 4/2020 
 M. Of. nr. 119/14 feb. 2020 - modifică N. nr. 3/2019 
 
 N. nr. 7/2020 
 M. Of. nr. 155/26 feb. 2020 - completează H. nr. 15/2010 
 - modifică N. nr. 11/2015 
 
 N. nr. 8/2020 
 M. Of. nr. 159/27 feb. 2020 - modifică N. nr. 1/2015 
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 N. nr. 14/2020 
 M. Of. nr. 247/25 mar. 2020 - modifică N. nr. 25/2016 
 
 N. nr. 15/2020 
 M. Of. nr. 253/27 mar. 2020 - modifică N. nr. 39/2015 
 - modifică N. nr. 40/2015 
 
 N. nr. 20/2020 
 M. Of. nr. 265/31 mar. 2020 - modifică N. nr. 3/2014 
 
 N. nr. 21/2020 
 M. Of. nr. 277/2 apr. 2020 - modifică N. nr. 28/2015 
 - modifică N. nr. 21/2016 
 - modifică N. nr. 4/2018 
 - modifică N. nr. 19/2018 
 - modifică N. nr. 24/2019 
 
 N. nr. 22/2020 
 M. Of. nr. 302/10 apr. 2020 

 Modificări: 
 - N. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 347/6 apr. 2021) 

 
 N. nr. 27/2020 
 M. Of. nr. 469/3 iun. 2020 - modifică N. nr. 13/2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 530/19 iun. 2020) 

 
 N. nr. 28/2020 
 M. Of. nr. 499/12 iun. 2020 - modifică N. nr. 14/2015 
 
 N. nr. 29/2020 
 M. Of. nr. 684/31 iul. 2020 - modifică N. nr. 34/2016 
 
 N. nr. 30/2020 
 M. Of. nr. 671/29 iul. 2020 - modifică N. nr. 7/2017 
 
 N. nr. 36/2020 
 M. Of. nr. 819/7 sep. 2020 - modifică N. nr. 20/2017 
 
 N. nr. 38/2020 
 M. Of. nr. 863/22 sep. 2020 - modifică H. nr. 23/2012 
 - modifică N. nr. 26/2015 
 
 Normă nr. 40/2020 
 M. Of. nr. 1033/5 nov. 2020 - modifică N. nr. 2/2020 
 
 N. nr. 43/2020 
 M. Of. nr. 1251/17 dec. 2020 - modifică N. nr. 33/2017 
 
 N. nr. 44/2020 
 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 - completează N. nr. 1/2015 
 
 N. nr. 45/2020 
 M. Of. nr. 5/5 ian. 2021 - completează N. nr. 18/2018 
 
 N. nr. 46/2020 
 M. Of. nr. 1304/29 dec. 2020 - modifică N. nr. 21/2016 
 
 R. nr. 1/2020 
 M. Of. nr. 63/30 ian. 2020 - modifică R. nr. 5/2018 
 
 R. nr. 2/2020 
 M. Of. nr. 72/31 ian. 2020 - modifică R. nr. 16/2014 
 
 R. nr. 4/2020 
 M. Of. nr. 274/1 apr. 2020 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 9/2020 
 M. Of. nr. 337/27 apr. 2020 - modifică R. nr. 9/2014 
 - modifică R. nr. 16/2014 
 - modifică R. nr. 10/2015 
 - modifică R. nr. 15/2018 
 
 R. nr. 10/2020 
 M. Of. nr. 507/15 iun. 2020 - modifică R. nr. 2/2016 
 - modifică R. nr. 3/2016 
 - modifică N. nr. 33/2017 
 - modifică N. nr. 4/2018 
 - modifică R. nr. 1/2019 
 - modifică N. nr. 13/2019 
 - modifică R. nr. 13/2019 
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 R. nr. 11/2020 
 M. Of. nr. 535/23 iun. 2020 - modifică R. nr. 16/2014 
 
 R. nr. 12/2020 
 M. Of. nr. 603/9 iul. 2020 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 13/2020 
 M. Of. nr. 617/14 iul. 2020 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 16/2020 
 M. Of. nr. 680/30 iul. 2020 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 19/2020 
 M. Of. nr. 780/26 aug. 2020 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 20/2020 
 M. Of. nr. 789/28 aug. 2020 - modifică R. nr. 9/2014 
 - modifică R. nr. 7/2020 
 
 R. nr. 21/2020 
 M. Of. nr. 816/4 sep. 2020 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 24/2020 
 M. Of. nr. 1143/26 nov. 2020 - modifică R. nr. 11/2018 
 
 R. nr. 26/2020 
 M. Of. nr. 1132/25 nov. 2020 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 27/2020 
 M. Of. nr. 1288/24 dec. 2020 - modifică R. nr. 16/2014 
 
 R. nr. 29/2020 
 M. Of. nr. 38/13 ian. 2021 - modifică R. nr. 13/2019 
 
 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 R. nr. 18/8/2020 
 M. Of. nr. 775/25 aug. 2020 - modifică R. nr. 14/7/2018 
 
 R. nr. 23/10/2020 
 M. Of. nr. 1304/29 dec. 2020 - modifică R. nr. 10/4/2018 
 
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 46/2020 
 M. Of. nr. 135/20 feb. 2020 - modifică O. nr. 432/2019 
 
 
 O. nr. 186/2020 
 M. Of. nr. 485/9 iun. 2020 - modifică O. nr. 32/2020 
 
 O. nr. 209/2020 
 M. Of. nr. 538/23 iun. 2020 - modifică O. nr. 95/2018 
 
 O. nr. 235/2020 
 M. Of. nr. 584/3 iul. 2020 - completează O. nr. 207/2020 
 
 O. nr. 315/2020 
 M. Of. nr. 816/4 sep. 2020 - completează O. nr. 275/2020 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 3/2020 
 M. Of. nr. 28/16 ian. 2020 - modifică O. nr. 223/2019 
 
 O. nr. 11/2020 
 M. Of. nr. 68/31 ian. 2020 - modifică O. nr. 157/2018 
 
 O. nr. 15/2020 
 M. Of. nr. 92/7 feb. 2020 - modifică O. nr. 16/2013 
 - modifică O. nr. 85/2017 
 
 O. nr. 19/2020 
 M. Of. nr. 348/30 apr. 2020 - modifică O. nr. 162/2014 
 
 O. nr. 22/2020 
 M. Of. nr. 203/13 mar. 2020 - modifică O. nr. 59/2013 
 
 O. nr. 23/2020 
 M. Of. nr. 225/20 mar. 2020 - modifică O. nr. 16/2013 
 - modifică O. nr. 40/2019 
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 - modifică O. nr. 52/2019 
 
 O. nr. 65/2020 
 M. Of. nr. 274/1 apr. 2020 - modifică O. nr. 49/2013 
 - modifică O. nr. 78/2014 
 - modifică O. nr. 82/2014 
 - modifică O. nr. 76/2017 
 Modificări: 
 - O. nr. 26/2021  (M. Of. nr. 331/1 apr. 2021) 

 
 O. nr. 66/2020 
 M. Of. nr. 308/13 apr. 2020 - modifică O. nr. 18/2014 
 
 O. nr. 68/2020 
 M. Of. nr. 318/16 apr. 2020 - modifică O. nr. 59/2013 
 
 O. nr. 71/2020 
 M. Of. nr. 341/28 apr. 2020 - modifică O. nr. 179/2015 
 
 O. nr. 72/2020 
 M. Of. nr. 357/5 mai 2020 - modifică O. nr. 217/2018 
 
 O. nr. 73/2020 
 M. Of. nr. 384/13 mai 2020 - modifică O. nr. 189/2018 
 
 O. nr. 76/2020 
 M. Of. nr. 414/19 mai 2020 - modifică O. nr. 2/2017 
 
 O. nr. 80/2020 
 M. Of. nr. 424/21 mai 2020 - modifică O. nr. 62/2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 453/29 mai 2020) 

 
 O. nr. 82/2020 
 M. Of. nr. 450/28 mai 2020 - modifică O. nr. 41/2019 
 
 O. nr. 84/2020 
 M. Of. nr. 495/11 iun. 2020 - modifică O. nr. 105/2018 
 
 O. nr. 87/2020 
 M. Of. nr. 511/16 iun. 2020 - modifică O. nr. 115/2018 
 
 O. nr. 92/2020 
 M. Of. nr. 529/19 iun. 2020 - modifică O. nr. 179/2018 
 
 O. nr. 95/2020 
 M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 - modifică O. nr. 217/2018 
 - modifică O. nr. 38/2019 
 
 O. nr. 131/2020 
 M. Of. nr. 550/26 iun. 2020 - modifică O. nr. 123/2017 
 
 O. nr. 132/2020 
 M. Of. nr. 568/30 iun. 2020 - modifică O. nr. 228/2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 637/20 iul. 2020) 

 
 O. nr. 145/2020 
 M. Of. nr. 637/20 iul. 2020 - modifică O. nr. 16/2013 
 - modifică O. nr. 16/2020 
 - modifică O. nr. 78/2020 
 
 O. nr. 148/2020 
 M. Of. nr. 680/30 iul. 2020 - modifică O. nr. 34/2016 
 
 O. nr. 153/2020 
 M. Of. nr. 786/28 aug. 2020 - modifică O. nr. 171/2019 
 
 O. nr. 155/2020 
 M. Of. nr. 805/2 sep. 2020 - modifică O. nr. 204/2019 
 
 O. nr. 159/2020 
 M. Of. nr. 829/9 sep. 2020 - modifică O. nr. 36/2019 
 
 O. nr. 160/2020 
 M. Of. nr. 831/10 sep. 2020 - modifică O. nr. 59/2013 
 
 O. nr. 161/2020 
 M. Of. nr. 834/11 sep. 2020 - modifică O. nr. 64/2020 
 
 O. nr. 162/2020 
 M. Of. nr. 857/18 sep. 2020 - modifică O. nr. 74/2014 
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 O. nr. 163/2020 
 M. Of. nr. 835/11 sep. 2020 - modifică O. nr. 5/2014 
 
 O. nr. 165/2020 
 M. Of. nr. 885/29 sep. 2020 - modifică O. nr. 157/2018 
 - modifică O. nr. 226/2018 
 
 O. nr. 174/2020 
 M. Of. nr. 900/5 oct. 2020 - modifică O. nr. 128/2020 
 
 O. nr. 177/2020 
 M. Of. nr. 921/9 oct. 2020 - modifică O. nr. 102/2016 
 
 O. nr. 180/2020 
 M. Of. nr. 958/19 oct. 2020 - modifică O. nr. 45/2017 
 
 O. nr. 181/2020 
 M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020 - modifică O. nr. 84/2014 
 - modifică O. nr. 64/2018 
 
 O. nr. 184/2020 
 M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020 - modifică O. nr. 25/2016 
 
 O. nr. 186/2020 
 M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020 - modifică O. nr. 60/2016 
 
 O. nr. 187/2020 
 M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020 - modifică O. nr. 29/2016 
 - modifică O. nr. 235/2019 
 
 O. nr. 189/2020 
 M. Of. nr. 973/22 oct. 2020 - modifică O. nr. 123/2017 
 
 O. nr. 191/2020 
 M. Of. nr. 1033/5 nov. 2020 - modifică O. nr. 2/2017 
 
 O. nr. 192/2020 
 M. Of. nr. 1033/5 nov. 2020 - modifică O. nr. 227/2018 
 - modifică O. nr. 69/2020 
 
 O. nr. 197/2020 
 M. Of. nr. 1037/6 nov. 2020 - modifică O. nr. 12/2015 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1132/25 nov. 2020) 

 
 O. nr. 198/2020 
 M. Of. nr. 1043/7 nov. 2020 - modifică O. nr. 80/2013 
 
 O. nr. 202/2020 
 M. Of. nr. 1054/10 nov. 2020 - modifică O. nr. 217/2018 
 
 O. nr. 203/2020 
 M. Of. nr. 1039/6 nov. 2020 - modifică O. nr. 41/2019 
 
 O. nr. 206/2020 
 M. Of. nr. 1032/5 nov. 2020 - modifică O. nr. 204/2019 
 
 O. nr. 207/2020 
 M. Of. nr. 1004/29 oct. 2020 - modifică O. nr. 169/2018 
 
 O. nr. 224/2020 
 M. Of. nr. 1208/10 dec. 2020 - modifică O. nr. 88/2015 
 
 O. nr. 225/2020 
 M. Of. nr. 1237/16 dec. 2020 - modifică O. nr. 239/2019 
 
 O. nr. 226/2020 
 M. Of. nr. 1237/16 dec. 2020 - modifică O. nr. 61/2013 
 
 O. nr. 227/2020 
 M. Of. nr. 1237/16 dec. 2020 - modifică O. nr. 85/2014 
 
 O. nr. 230/2020 
 M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020 - modifică O. nr. 63/2020 
 - modifică O. nr. 213/2020 
 
 O. nr. 231/2020 
 M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020 - modifică O. nr. 61/2020 
 - modifică O. nr. 213/2020 
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 O. nr. 238/2020 
 M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020 - modifică O. nr. 111/2014 
 
 O. nr. 239/2020 
 M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020 - modifică O. nr. 123/2017 
 
 O. nr. 241/2020 
 M. Of. nr. 1288/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 171/2020 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 O. nr. 67/2020 
 M. Of. nr. 318/16 apr. 2020 - modifică O. nr. 239/2019 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 467/2020 
 M. Of. nr. 1029/4 nov. 2020 - modifică O. nr. 22/2017 
 
 O. nr. 469/2020 
 M. Of. nr. 1055/10 nov. 2020 - modifică O. nr. 22/2017 
 
 O. nr. 471/2020 
 M. Of. nr. 1080/14 nov. 2020 - modifică H.G. nr. 745/2007 
 - modifică O. nr. 206/2007 
 
 O. nr. 563/2020 
 M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020 - modifică O. nr. 79/2017 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 820/2020 
 M. Of. nr. 737/14 aug. 2020 - modifică Decizia nr. 1023/2008 
 
 Decizia nr. 1239/2020 
 M. Of. nr. 44/14 ian. 2021 - modifică Decizia nr. 551/2012 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 48/2020 
 M. Of. nr. 294/8 apr. 2020 - modifică O. nr. 47/2010 
 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 63/2020 
 M. Of. nr. 371/8 mai 2020 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 82/2020 
 M. Of. nr. 439/26 mai 2020 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 111/2020 
 M. Of. nr. 606/10 iul. 2020 - modifică O. nr. 35/2016 
 
 O. nr. 115/2020 
 M. Of. nr. 729/12 aug. 2020 - completează O. nr. 187/2007 
 - completează O. nr. 201/2007 
 - completează O. nr. 81/2008 
 - completează O. nr. 111/2008 
 - completează O. nr. 16/2010 
 - completează O. nr. 57/2010 
 - completează O. nr. 72/2013 
 - completează O. nr. 73/2013 
 - completează O. nr. 114/2013 
 - modifică O. nr. 83/2014 
 - completează O. nr. 175/2014 
 - modifică O. nr. 97/2015 
 - completează O. nr. 44/2017 
 - completează O. nr. 79/2019 
 
 O. nr. 143/2020 
 M. Of. nr. 824/8 sep. 2020 - modifică O. nr. 1/2014 
 
 O. nr. 144/2020 
 M. Of. nr. 818/5 sep. 2020 - modifică O. nr. 175/2014 
 
 O. nr. 155/2020 
 M. Of. nr. 967/21 oct. 2020 - modifică O. nr. 98/2015 
 
 O. nr. 156/2020 
 M. Of. nr. 891/30 sep. 2020 - modifică O. nr. 97/2015 
 
 O. nr. 157/2020 
 M. Of. nr. 873/24 sep. 2020 - modifică O. nr. 57/2010 
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 O. nr. 166/2020 
 M. Of. nr. 991/27 oct. 2020 - modifică O. nr. 16/2010 
 
 O. nr. 178/2020 
 M. Of. nr. 1058/11 nov. 2020 - modifică O. nr. 35/2016 
 
 O. nr. 192/2020 
 M. Of. nr. 1205/10 dec. 2020 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 214/2020 
 M. Of. nr. 1292/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 O. nr. 215/2020 
 M. Of. nr. 1292/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 O. nr. 186/3874/2020 
 M. Of. nr. 1069/12 nov. 2020 - modifică O. nr. 152/3476/2020 
 
  COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 15/2020 
 M. Of. nr. 327/22 apr. 2020 - modifică H. nr. 74/2013 
 
  COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHEREA MACROPRUDENȚIALĂ 

 R. nr. 1/2020 
 M. Of. nr. 1277/22 dec. 2020 - modifică R. nr. 2/2017 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI 

 
 M. Of. nr. 962/20 oct. 2020 

Decizia nr. 549/2020 

 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 114/2020 
 M. Of. nr. 427/21 mai 2020 - modifică O. nr. 96/2018 
 
 O. nr. 123/2020 
 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 - modifică O. nr. 160/2011 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 187/2020 
 M. Of. nr. 474/4 iun. 2020 - modifică O. nr. 358/2019 
 
 O. nr. 322/2020 
 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020 - modifică O. nr. 432/2019 
 
 
 
 GUVERN 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 183/2020 
 M. Of. nr. 252/26 mar. 2020 - modifică Decizia nr. 312/2015 
 
 Decizia nr. 422/2020 
 M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020 - completează Decizia nr. 385/2020 
 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE 

 O. nr. 127/2020 
 M. Of. nr. 650/23 iul. 2020 - modifică H.G. nr. 189/2008 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 478/2020 
 M. Of. nr. 222/19 mar. 2020 - modifică O. nr. 1100/2017 
 
 O. nr. 1787/2020 
 M. Of. nr. 960/19 oct. 2020 - modifică O. nr. 1627/2019 
 
 O. nr. 2204/2020 
 M. Of. nr. 1078/13 nov. 2020 - modifică O. nr. 1627/2019 
 
 O. nr. 2311/2020 



 
 M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020 - modifică O. nr. 1627/2019 
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 O. nr. 2365/2020 
 M. Of. nr. 1166/2 dec. 2020 - modifică O. nr. 1627/2019 
 
 O. nr. 2376/2020 
 M. Of. nr. 1168/3 dec. 2020 - modifică O. nr. 1627/2019 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL CULTURII 
 O. nr. 821/2890/2020 
 M. Of. nr. 486/9 iun. 2020 - modifică O. nr. 1182/2628/2016 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 232/1989/2020 
 M. Of. nr. 584/3 iul. 2020 - modifică L. nr. 198/2008 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 2/2020 
 M. Of. nr. 23/14 ian. 2020 - modifică O. nr. 1259/2006 
 
 O. nr. 23/2020 
 M. Of. nr. 126/18 feb. 2020 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 32/2020 
 M. Of. nr. 152/25 feb. 2020 - modifică O. nr. 203/2016 
 
 O. nr. 47/2020 
 M. Of. nr. 229/20 mar. 2020 - modifică O. nr. 100/2011 
 
 O. nr. 64/2020 
 M. Of. nr. 334/24 apr. 2020 - completează O. nr. 14/2018 
 
 O. nr. 65/2020 
 M. Of. nr. 400/15 mai 2020 - modifică O. nr. 30/2015 
 
 O. nr. 66/2020 
 M. Of. nr. 370/8 mai 2020 - modifică O. nr. 129/2016 
 
 O. nr. 72/2020 
 M. Of. nr. 493/10 iun. 2020 - modifică O. nr. 129/2019 
 
 O. nr. 77/2020 
 M. Of. nr. 427/21 mai 2020 - modifică O. nr. 14/2018 
 
 O. nr. 87/2020 
 M. Of. nr. 479/5 iun. 2020 - modifică O. nr. 140/2016 
 - modifică O. nr. 177/2016 
 - modifică O. nr. 135/2019 
 
 O. nr. 89/2020 
 M. Of. nr. 492/10 iun. 2020 - modifică O. nr. 160/2017 
 
 O. nr. 111/2020 
 M. Of. nr. 670/29 iul. 2020 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 120/2020 
 M. Of. nr. 725/11 aug. 2020 - modifică O. nr. 1501/2006 
 
 O. nr. 128/2020 
 M. Of. nr. 811/3 sep. 2020 

 
 O. nr. 146/2020 
 M. Of. nr. 886/29 sep. 2020 - modifică O. nr. 18/2016 
 
 O. nr. 148/2020 
 M. Of. nr. 911/7 oct. 2020 - modifică O. nr. 135/2015 
 
 O. nr. 149/2020 
 M. Of. nr. 963/20 oct. 2020 - modifică O. nr. 268/2010 
 
 O. nr. 152/2020 
 M. Of. nr. 1051/10 nov. 2020 - modifică O. nr. 121/2014 
 
 O. nr. 155/2020 
 M. Of. nr. 1029/4 nov. 2020 - modifică O. nr. 106/2018 
 
 O. nr. 161/2020 
 M. Of. nr. 1075/13 nov. 2020 - modifică O. nr. 490/2008 
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 O. nr. 163/2020 
 M. Of. nr. 1154/27 nov. 2020 - modifică O. nr. 599/2008 
 
 O. nr. 175/2020 
 M. Of. nr. 1236/16 dec. 2020 - modifică O. nr. 288/2011 
 
 O. nr. 1789/2020 
 M. Of. nr. 963/20 oct. 2020 - modifică O. nr. 654/2020 
 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
  DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 4660253/2020 
 M. Of. nr. 1175/4 dec. 2020 - modifică O. nr. 4660012/2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4660271/2020  (M. Of. nr. 1180/5 dec. 2020) 

 
 O. nr. 4660254/2020 
 M. Of. nr. 1175/4 dec. 2020 - modifică O. nr. 4660013/2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 4660271/2020  (M. Of. nr. 1180/5 dec. 2020) 

 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 4309/IG/2020 
 M. Of. nr. 616/14 iul. 2020 - modifică O. nr. 223/IG/2017 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 1/2020 
 M. Of. nr. 53/28 ian. 2020 - modifică O. nr. 1348/2005 
 - modifică O. nr. 1349/2005 
 Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 iunie 2020 

 
 O. nr. 6/2020 
 M. Of. nr. 22/14 ian. 2020 - modifică O. nr. 45/2019 
 
 O. nr. 7/2020 
 M. Of. nr. 48/23 ian. 2020 - modifică O. nr. 772/2016 
 
 O. nr. 8/2020 
 M. Of. nr. 48/23 ian. 2020 - modifică O. nr. 1269/2005 
 - modifică O. nr. 1366/2005 
 
 O. nr. 32/2020 
 M. Of. nr. 82/5 feb. 2020 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 39/2020 
 M. Of. nr. 101/11 feb. 2020 - modifică O. nr. 1343/2018 
 
 O. nr. 44/2020 
 M. Of. nr. 118/14 feb. 2020 - modifică O. nr. 45/2019 
 
 O. nr. 64/2020 
 M. Of. nr. 306/13 apr. 2020 - modifică O. nr. 46/2012 
 
 O. nr. 67/2020 
 M. Of. nr. 174/3 mar. 2020 - modifică O. nr. 1002/2016 
 
 
 O. nr. 75/2020 
 M. Of. nr. 253/27 mar. 2020 - modifică O. nr. 1205/2018 
 
 O. nr. 93/2020 
 M. Of. nr. 331/23 apr. 2020 - modifică O. nr. 1508/2018 
 
 O. nr. 109/2020 
 M. Of. nr. 335/24 apr. 2020 - modifică O. nr. 1253/2013 
 
 O. nr. 115/2020 
 M. Of. nr. 454/29 mai 2020 - modifică O. nr. 194/2019 
 
 O. nr. 119/2020 
 M. Of. nr. 389/14 mai 2020 - modifică O. nr. 1266/2005 
 - modifică O. nr. 1269/2005 
 - modifică O. nr. 1268/2005 
 - modifică O. nr. 1267/2005 
 - modifică O. nr. 1366/2005 
 - modifică O. nr. 150/2010 
 - modifică O. nr. 149/2010 
 - modifică O. nr. 155/2010 
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 - modifică O. nr. 784/2016 
 
 O. nr. 127/2020 
 M. Of. nr. 380/12 mai 2020 - modifică O. nr. 619/2015 
 
 O. nr. 130/2020 
 M. Of. nr. 408/18 mai 2020 - modifică O. nr. 52/2020 
 
 O. nr. 155/2020 
 M. Of. nr. 525/18 iun. 2020 - modifică O. nr. 364/2016 
 - modifică O. nr. 1508/2018 
 - modifică O. nr. 1516/2018 
 - modifică O. nr. 1531/2018 
 - modifică O. nr. 1529/2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 281/2020  (M. Of. nr. 877/25 sep. 2020) 

 
 O. nr. 176/2020 
 M. Of. nr. 594/7 iul. 2020 - modifică O. nr. 406/2017 
 
 O. nr. 218/2020 
 M. Of. nr. 743/17 aug. 2020 - modifică O. nr. 406/2017 
 
 O. nr. 219/2020 
 M. Of. nr. 743/17 aug. 2020 - modifică O. nr. 74/2012 
 
 O. nr. 234/2020 
 M. Of. nr. 818/5 sep. 2020 - modifică O. nr. 1205/2018 
 
 O. nr. 241/2020 
 M. Of. nr. 811/3 sep. 2020 - modifică O. nr. 1253/2013 
 
 O. nr. 247/2020 
 M. Of. nr. 788/28 aug. 2020 - modifică O. nr. 483/2016 
 
 O. nr. 252/2020 
 M. Of. nr. 815/4 sep. 2020 - modifică O. nr. 30/2016 
 
 O. nr. 255/2020 
 M. Of. nr. 786/28 aug. 2020 - modifică O. nr. 1404/2018 
 
 O. nr. 261/2020 
 M. Of. nr. 876/25 sep. 2020 - modifică O. nr. 568/2019 
 
 O. nr. 264/2020 
 M. Of. nr. 861/21 sep. 2020 - modifică O. nr. 52/2020 
 
 O. nr. 281/2020 
 M. Of. nr. 877/25 sep. 2020 - modifică O. nr. 1508/2018 
 - modifică O. nr. 1531/2018 
 - modifică O. nr. 1529/2018 
 - modifică O. nr. 155/2020 
 - modifică O. nr. 240/2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 293/2020  (M. Of. nr. 930/12 oct. 2020) 

 
 O. nr. 293/2020 
 M. Of. nr. 930/12 oct. 2020 - modifică O. nr. 240/2020 
 - modifică O. nr. 281/2020 
 
 O. nr. 297/2020 
 M. Of. nr. 957/19 oct. 2020 - modifică O. nr. 1414/2015 
 
 O. nr. 307/2020 
 M. Of. nr. 1020/3 nov. 2020 - modifică O. nr. 1731/2015 
 
 O. nr. 308/2020 
 M. Of. nr. 1022/3 nov. 2020 - modifică O. nr. 107/2017 
 
 O. nr. 319/2020 
 
 Prevederile prezentului ordin se aplică cererilor de plată depuse începând cu campania 2020 

M. Of. nr. 1074/13 nov. 2020 - modifică O. nr. 194/2019 

 
 O. nr. 330/2020 
 M. Of. nr. 1193/8 dec. 2020 - modifică O. nr. 857/2016 
 
 O. nr. 341/2020 
 M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020 - modifică O. nr. 1002/2016 
 
 O. nr. 342/2020 
 M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020 - modifică O. nr. 1353/2018 
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 O. nr. 349/2020 
 M. Of. nr. 1274/22 dec. 2020 - modifică O. nr. 877/2016 
 
 O. nr. 352/2020 
 M. Of. nr. 1283/23 dec. 2020 - modifică O. nr. 946/2014 
 
 O. nr. 359/2020 
 M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 1198/2018 
 
 O. nr. 360/2020 
 M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 285/2016 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 274/153/2020 
 M. Of. nr. 896/2 oct. 2020 - modifică O. nr. 248/79/2017 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 120/68/2020 
 M. Of. nr. 375/11 mai 2020 - modifică O. nr. 97/63/2020 
 
 O. nr. 224/126/2020 
 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020 - modifică O. nr. 97/63/2020 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL CULTURII 
 O. nr. 311/2020/94/M.12/2021/3525/2020 
 M. Of. nr. 127/8 feb. 2021 - modifică O. nr. 719/740/M.57/2333/2014 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 358/2020/71/2021 
 M. Of. nr. 131/9 feb. 2021 - modifică O. nr. 358/763/2016 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 153/1024/2020 
 M. Of. nr. 490/10 iun. 2020 - modifică O. nr. 143/949/2020 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 112/904/208/2020 
 M. Of. nr. 538/23 iun. 2020 - modifică O. nr. 724/1082/360/2013 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.109/2020 
 M. Of. nr. 506/15 iun. 2020 - modifică O. nr. M.15/2015 
 
 O. nr. M.112/2020 
 M. Of. nr. 518/17 iun. 2020 - modifică O. nr. M.217/2019 
 Aplicarea prevederilor art. 23 alin. (6) din Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie  
 a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea  
 calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării  
 naţionale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, astfel cum a fost  
 modificat prin prezentul ordin, se suspendă până la data de 30 septembrie 2020. 

 
 O. nr. M.145/2020 
 M. Of. nr. 673/29 iul. 2020 - modifică O. nr. M.59/2015 
 
 O. nr. M.147/2020 
 M. Of. nr. 690/3 aug. 2020 - modifică O. nr. M.97/2014 
 
 O. nr. M.150/2020 
 M. Of. nr. 698/4 aug. 2020 - modifică O. nr. M.31/2008 
 
 O. nr. M.152/2020 
 M. Of. nr. 720/10 aug. 2020 - modifică O. nr. M.110/2014 
 
 O. nr. M.154/2020 
 M. Of. nr. 738/14 aug. 2020 - modifică O. nr. M.9/2008 
 
 O. nr. M.162/2020 
 M. Of. nr. 787/28 aug. 2020 - modifică O. nr. M.103/2020 
 
 O. nr. M.173/2020 
 M. Of. nr. 866/23 sep. 2020 - modifică O. nr. M.63/2013 
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 O. nr. M.186/2020 
 M. Of. nr. 921/9 oct. 2020 

 
 O. nr. M.20/2020 
 M. Of. nr. 96/10 feb. 2020 - modifică O. nr. M.102/2012 
 
 O. nr. M.222/2020 
 M. Of. nr. 1265/21 dec. 2020 - modifică O. nr. M.144/2012 
 
 O. nr. M.229/2020 
 M. Of. nr. 1327/31 dec. 2020 - modifică O. nr. M.120/2015 
 
 O. nr. M.230/2020 
 M. Of. nr. 1327/31 dec. 2020 - modifică O. nr. M.122/2014 
 
 O. nr. M.231/2020 
 M. Of. nr. 23/8 ian. 2021 - modifică O. nr. M.69/2015 
 
 O. nr. M.25/2020 
 M. Of. nr. 133/19 feb. 2020 - modifică O. nr. M.20/2010 
 
 O. nr. M.3/2020 
 M. Of. nr. 34/20 ian. 2020 - completează O. nr. M.113/2008 
 
 O. nr. M.57/2020 
 M. Of. nr. 260/30 mar. 2020 - modifică O. nr. M.25/2017 
 
 O. nr. M.62/2020 
 M. Of. nr. 279/3 apr. 2020 - modifică O. nr. M.151/2017 
 
 O. nr. M.79/2020 
 M. Of. nr. 331/23 apr. 2020 - modifică O. nr. M.161/2018 
 
 O. nr. M.82/2020 
 M. Of. nr. 378/12 mai 2020 - modifică O. nr. M.5/2015 
 
 O. nr. M.87/2020 
 M. Of. nr. 365/6 mai 2020 - modifică O. nr. M.84/2009 
 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 O. nr. M.92/69/1763/C/122450/307/18/522/2020 
 M. Of. nr. 393/14 mai 2020 - modifică O. nr. M.55/107/2587/C/10357/210/496/831/2014 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2800/2020 
 M. Of. nr. 298/9 apr. 2020 - modifică O. nr. 2408/2011 
 
 O. nr. 2826/2020 
 M. Of. nr. 346/29 apr. 2020 - modifică O. nr. 2883/2017 
 
 intrarea în vigoare a prezentului ordin. 

Prezentul ordin nu se aplică solicitărilor de acordare a aprobărilor nominale transmise Ministerului Culturii înainte de  

 
 O. nr. 2860/2020 
 M. Of. nr. 481/5 iun. 2020 - modifică O. nr. 2531/2020 
 
 O. nr. 3190/2020 
 M. Of. nr. 894/1 oct. 2020 - modifică O. nr. 2495/2010 
 
 O. nr. 3450/2020 
 M. Of. nr. 1294/28 dec. 2020 - modifică O. nr. 2173/2013 
 
 O. nr. 3461/2020 
 M. Of. nr. 1309/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 2231/2011 
 
 O. nr. 3507/2020 
 M. Of. nr. 1305/29 dec. 2020 - modifică O. nr. 2231/2019 
 
 O. nr. 3508/2020 
 M. Of. nr. 1305/29 dec. 2020 - modifică O. nr. 2527/2019 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 4465/2020 
 M. Of. nr. 16/7 ian. 2021 - modifică O. nr. 2980/2013 
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  MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 3679/2020 
 M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020 - completează O. nr. 3396/2020 
 
 O. nr. 3680/2020 
 M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 2989/2020 
 
 O. nr. 3682/2020 
 M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 3083/2020 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 589/2020 
 M. Of. nr. 225/20 mar. 2020 - modifică O. nr. 364/2010 
 
 O. nr. 822/2020 
 M. Of. nr. 275/2 apr. 2020 - modifică O. nr. 791/2020 
 
 O. nr. 872/2020 
 M. Of. nr. 312/14 apr. 2020 - modifică O. nr. 791/2020 
 
 O. nr. 1706/2020 
 M. Of. nr. 385/13 mai 2020 - modifică O. nr. 791/2020 
 
 O. nr. 1722/2020 
 M. Of. nr. 390/14 mai 2020 - modifică O. nr. 890/2020 
 
 O. nr. 1730/2020 
 M. Of. nr. 419/20 mai 2020 - modifică O. nr. 791/2020 
 
 O. nr. 1930/2020 
 M. Of. nr. 716/10 aug. 2020 - modifică O. nr. 1277/2015 
 
 O. nr. 2654/2020 
 M. Of. nr. 721/11 aug. 2020 - modifică O. nr. 1854/2018 
 
 O. nr. 2673/2020 
 M. Of. nr. 730/12 aug. 2020 - completează O. nr. 791/2020 
 
 O. nr. 3641/2020 
 M. Of. nr. 8/5 ian. 2021 - modifică O. nr. 1882/2020 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 3063/2020 
 M. Of. nr. 74/3 feb. 2020 - modifică O. nr. 4750/2019 
 
 O. nr. 3237/2020 
 M. Of. nr. 147/25 feb. 2020 - modifică O. nr. 3714/2018 
 
 O. nr. 3309/2020 
 M. Of. nr. 165/28 feb. 2020 - modifică O. nr. 5346/2011 
 
 O. nr. 4032/2020 
 M. Of. nr. 358/5 mai 2020 - modifică O. nr. 5567/2011 
 - modifică O. nr. 3667/2019 
 
 O. nr. 4151/2020 
 M. Of. nr. 383/13 mai 2020 - modifică O. nr. 3473/2017 
 
 O. nr. 4205/2020 
 M. Of. nr. 372/8 mai 2020 - modifică O. nr. 6102/2016 
 
 O. nr. 4216/2020 
 M. Of. nr. 411/18 mai 2020 - completează O. nr. 4750/2019 
 
 O. nr. 4244/2020 
 M. Of. nr. 390/14 mai 2020 - modifică O. nr. 3277/2020 
 
 O. nr. 4247/2020 
 M. Of. nr. 413/19 mai 2020 - modifică O. nr. 6143/2011 
 
 O. nr. 4248/2020 
 M. Of. nr. 399/15 mai 2020 - modifică O. nr. 4916/2019 
 
 O. nr. 4253/2020 
 M. Of. nr. 399/15 mai 2020 - modifică O. nr. 3241/2020 
 
 O. nr. 4261/2020 
 M. Of. nr. 424/21 mai 2020 - modifică O. nr. 3307/2020 
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 O. nr. 4302/2020 
 M. Of. nr. 441/26 mai 2020 - modifică O. nr. 5259/2019 
 
 O. nr. 4303/2020 
 M. Of. nr. 438/25 mai 2020 - modifică O. nr. 5561/2011 
 
 O. nr. 4307/2020 
 M. Of. nr. 438/25 mai 2020 - modifică O. nr. 4950/2019 
 
 O. nr. 4317/2020 
 M. Of. nr. 442/26 mai 2020 - modifică O. nr. 4948/2019 
 
 O. nr. 4321/2020 
 M. Of. nr. 441/26 mai 2020 - modifică O. nr. 4435/2014 
 
 O. nr. 4322/2020 
 M. Of. nr. 438/25 mai 2020 - modifică O. nr. 4432/2014 
 
 (M. Of. nr. 488/10 iun. 2020) 

Rectificare: 

 
 O. nr. 4323/2020 
 M. Of. nr. 439/26 mai 2020 - modifică O. nr. 5222/2011 
 
 O. nr. 4324/2020 
 M. Of. nr. 437/25 mai 2020 - modifică O. nr. 5033/2016 
 
 O. nr. 4325/2020 
 M. Of. nr. 435/22 mai 2020 - modifică O. nr. 5087/2019 
 
 O. nr. 4326/2020 
 M. Of. nr. 440/26 mai 2020 - completează O. nr. 5068/2016 
 
 O. nr. 4440/2020 
 M. Of. nr. 488/10 iun. 2020 - modifică O. nr. 4916/2019 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 521/18 iun. 2020) 

 
 O. nr. 4441/2020 
 M. Of. nr. 488/10 iun. 2020 - modifică O. nr. 4950/2019 
 
 O. nr. 4450/2020 
 M. Of. nr. 486/9 iun. 2020 - modifică O. nr. 4433/2014 
 
 O. nr. 4458/2020 
 M. Of. nr. 517/17 iun. 2020 - modifică O. nr. 4908/2018 
 
 O. nr. 4459/2020 
 M. Of. nr. 514/16 iun. 2020 - modifică O. nr. 4668/2019 
 
 O. nr. 4494/2020 
 M. Of. nr. 497/11 iun. 2020 - modifică O. nr. 5005/2014 
 
 O. nr. 4532/2020 
 M. Of. nr. 521/18 iun. 2020 - modifică O. nr. 4948/2019 
 
 O. nr. 4567/2020 
 M. Of. nr. 555/26 iun. 2020 - completează O. nr. 3556/2017 
 
 O. nr. 4596/2020 
 M. Of. nr. 562/29 iun. 2020 - completează O. nr. 3844/2016 
 
 O. nr. 4617/2020 
 M. Of. nr. 545/25 iun. 2020 - modifică O. nr. 5087/2019 
 
 O. nr. 4667/2020 
 M. Of. nr. 593/7 iul. 2020 - modifică O. nr. 5259/2019 
 
 O. nr. 4680/2020 
 M. Of. nr. 604/9 iul. 2020 - modifică O. nr. 4950/2019 
 
 O. nr. 4714/2020 
 M. Of. nr. 673/29 iul. 2020 - modifică O. nr. 5076/2014 
 
 O. nr. 4726/2020 
 M. Of. nr. 699/4 aug. 2020 - completează O. nr. 3788/2016 
 
 O. nr. 5271/2020 
 M. Of. nr. 829/9 sep. 2020 - modifică O. nr. 5315/2018 
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 O. nr. 5356/2020 
 M. Of. nr. 905/6 oct. 2020 - completează O. nr. 4018/2013 
 
 O. nr. 5400/2020 
 M. Of. nr. 925/9 oct. 2020 - completează O. nr. 5858/2016 
 
 O. nr. 5446/2020 
 M. Of. nr. 900/5 oct. 2020 - modifică O. nr. 5490/2013 
 
 O. nr. 5448/2020 
 M. Of. nr. 905/6 oct. 2020 - completează O. nr. 3618/2014 
 
 O. nr. 5528/2020 
 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020 - modifică O. nr. 4524/2020 
 
 O. nr. 5565/2020 
 M. Of. nr. 849/16 sep. 2020 - modifică O. nr. 4979/2020 
 
 O. nr. 5585/2020 
 M. Of. nr. 905/6 oct. 2020 - modifică O. nr. 4655/2020 
 
 O. nr. 5618/2020 
 M. Of. nr. 875/25 sep. 2020 - completează O. nr. 5568/2011 
 
 O. nr. 5619/2020 
 M. Of. nr. 875/25 sep. 2020 - modifică O. nr. 5570/2011 
 
 O. nr. 5629/2020 
 M. Of. nr. 920/9 oct. 2020 - modifică O. nr. 6156/2016 
 
 O. nr. 5736/2020 
 M. Of. nr. 967/21 oct. 2020 - modifică O. nr. 3473/2017 
 
 O. nr. 5924/2020 
 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 - modifică O. nr. 3035/2012 
 
 O. nr. 5927/2020 
 M. Of. nr. 1073/13 nov. 2020 - modifică O. nr. 4488/2020 
 
 O. nr. 5977/2020 
 M. Of. nr. 1063/11 nov. 2020 - modifică O. nr. 5447/2020 
 
 O. nr. 6018/2020 
 M. Of. nr. 1200/9 dec. 2020 - modifică O. nr. 3103/2019 
 
 O. nr. 6037/2020 
 M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020 - modifică O. nr. 3141/2019 
 
 O. nr. 6063/2020 
 M. Of. nr. 1232/15 dec. 2020 - modifică O. nr. 5219/2010 
 
 O. nr. 6100/2020 
 M. Of. nr. 1222/14 dec. 2020 - modifică O. nr. 3475/2017 
 
 O. nr. 6122/2020 
 M. Of. nr. 1194/8 dec. 2020 - modifică O. nr. 5972/2020 
 
 O. nr. 6199/2020 
 M. Of. nr. 13/7 ian. 2021 - modifică O. nr. 3845/2009 
 
 O. nr. 6360/2020 
 M. Of. nr. 1307/29 dec. 2020 - modifică O. nr. 3822/2015 
 
 O. nr. 6368/2020 
 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 - modifică Decizia nr. 9281/2015 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 O. nr. 3201/543/2020 
 M. Of. nr. 174/3 mar. 2020 - modifică O. nr. 3177/660/2019 
 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 3208/2020 
 M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 3155/2020 
 
 O. nr. 3214/2020 
 M. Of. nr. 1306/29 dec. 2020 - modifică O. nr. 3155/2020 
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 O. nr. 3224/2020 
 M. Of. nr. 1316/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 3155/2020 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1/2020 
 M. Of. nr. 17/13 ian. 2020 - modifică O. nr. 3265/2019 
 
 O. nr. 5/2020 
 M. Of. nr. 23/14 ian. 2020 - modifică O. nr. 2482/2017 
 
 O. nr. 9/2020 
 M. Of. nr. 16/13 ian. 2020 - modifică O. nr. 501/2013 
 
 O. nr. 13/2020 
 M. Of. nr. 12/9 ian. 2020 - modifică O. nr. 3751/2019 
 
 O. nr. 56/2020 
 M. Of. nr. 30/16 ian. 2020 - modifică O. nr. 246/2005 
 
 O. nr. 260/2020 
 M. Of. nr. 74/3 feb. 2020 - modifică O. nr. 517/2016 
 
 O. nr. 547/2020 
 M. Of. nr. 82/5 feb. 2020 - modifică O. nr. 246/2005 
 
 O. nr. 1802/2020 
 M. Of. nr. 248/25 mar. 2020 - modifică O. nr. 1671/2020 
 
 O. nr. 1819/2020 
 M. Of. nr. 279/3 apr. 2020 - modifică O. nr. 246/2005 
 - completează O. nr. 660/2017 
 
 O. nr. 1830/2020 
 M. Of. nr. 302/10 apr. 2020 - modifică O. nr. 583/2016 
 
 O. nr. 1918/2020 
 M. Of. nr. 364/6 mai 2020 - modifică O. nr. 1899/2020 
 
 O. nr. 2012/2020 
 M. Of. nr. 494/11 iun. 2020 - modifică O. nr. 660/2017 
 
 O. nr. 2013/2020 
 M. Of. nr. 483/5 iun. 2020 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 2068/2020 
 M. Of. nr. 586/3 iul. 2020 - modifică O. nr. 1886/2020 
 
 O. nr. 2116/2020 
 M. Of. nr. 635/20 iul. 2020 - completează O. nr. 129/2019 
 - modifică O. nr. 1998/2019 
 - modifică O. nr. 3265/2019 
 
 O. nr. 2148/2020 
 M. Of. nr. 628/17 iul. 2020 - modifică O. nr. 103/2016 
 
 O. nr. 2168/2020 
 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020 - modifică O. nr. 2073/2020 
 
 O. nr. 2197/2020 
 M. Of. nr. 680/30 iul. 2020 - modifică O. nr. 2007/2008 
 - modifică O. nr. 228/2014 
 - modifică O. nr. 1909/2019 
 
 O. nr. 2381/2020 
 M. Of. nr. 759/20 aug. 2020 - modifică O. nr. 2007/2008 
 
 O. nr. 2609/2020 
 M. Of. nr. 773/25 aug. 2020 - modifică O. nr. 90/2017 
 
 (M. Of. nr. 879/25 sep. 2020) 

Rectificare: 

 
 O. nr. 2636/2020 
 M. Of. nr. 794/31 aug. 2020 - modifică O. nr. 2225/994/2009 
 
 O. nr. 2742/2020 
 M. Of. nr. 857/18 sep. 2020 - modifică O. nr. 2007/2008 
 - modifică O. nr. 1909/2019 
 
 O. nr. 2797/2020 
 M. Of. nr. 899/2 oct. 2020 - modifică O. nr. 2007/2008 
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 O. nr. 2803/2020 
 M. Of. nr. 901/5 oct. 2020 - modifică O. nr. 1886/2020 
 
 O. nr. 2977/2020 
 M. Of. nr. 1074/13 nov. 2020 - modifică O. nr. 2007/2008 
 
 O. nr. 2981/2020 
 M. Of. nr. 1094/17 nov. 2020 - completează O. nr. 1059/2008 
 
 O. nr. 2990/2020 
 M. Of. nr. 1093/17 nov. 2020 - modifică O. nr. 3139/2017 
 
 O. nr. 2998/2020 
 M. Of. nr. 1211/11 dec. 2020 - modifică O. nr. 2810/2019 
 
 O. nr. 3037/2020 
 M. Of. nr. 1210/11 dec. 2020 - modifică O. nr. 1665/2020 
 
 O. nr. 3179/2020 
 M. Of. nr. 1279/22 dec. 2020 - completează O. nr. 2100/2020 
 
 O. nr. 3192/2020 
 M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 660/2017 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 O. nr. 50/462/2020 
 M. Of. nr. 62/29 ian. 2020 - modifică O. nr. 2311/452/2018 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
 O. nr. 2032/776/2020 
 M. Of. nr. 580/2 iul. 2020 - modifică O. nr. 3247/1179//2017 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 
 M. Of. nr. 123/17 feb. 2020 - modifică O. nr. 146/2018 

O. nr. 454/2020 

 
 O. nr. 614/2020 
 M. Of. nr. 181/5 mar. 2020 - modifică O. nr. 147/2020 
 
 O. nr. 706/2020 
 M. Of. nr. 217/17 mar. 2020 - modifică O. nr. 3386/2016 
 
 O. nr. 883/2020 
 M. Of. nr. 288/6 apr. 2020 - modifică O. nr. 3626/2016 
 
 O. nr. 934/2020 
 M. Of. nr. 325/21 apr. 2020 - modifică O. nr. 962/2016 
 
 O. nr. 935/2020 
 M. Of. nr. 325/21 apr. 2020 - modifică O. nr. 587/2016 
 
 O. nr. 936/2020 
 M. Of. nr. 325/21 apr. 2020 - modifică O. nr. 147/2020 
 
 O. nr. 987/2020 
 M. Of. nr. 368/7 mai 2020 - modifică O. nr. 63/2017 
 - modifică O. nr. 967/2017 
 
 O. nr. 1107/2020 
 M. Of. nr. 468/3 iun. 2020 - modifică O. nr. 139/2020 
 
 O. nr. 3011/2020 
 M. Of. nr. 651/23 iul. 2020 - modifică O. nr. 587/2016 
 
 O. nr. 3281/2020 
 M. Of. nr. 764/21 aug. 2020 - modifică O. nr. 3769/2015 
 
 O. nr. 3486/2020 
 M. Of. nr. 881/28 sep. 2020 - modifică O. nr. 1984/2019 
 
 O. nr. 3488/2020 
 M. Of. nr. 873/24 sep. 2020 - modifică O. nr. 2554/2016 
 
 O. nr. 3711/2020 
 M. Of. nr. 949/15 oct. 2020 - completează O. nr. 1443/2019 
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 O. nr. 3942/2020 
 M. Of. nr. 1123/23 nov. 2020 - modifică O. nr. 63/2017 
 
 O. nr. 4072/2020 
 M. Of. nr. 1246/17 dec. 2020 - modifică O. nr. 3386/2016 
 
 O. nr. 4156/2020 
 M. Of. nr. 1309/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 2901/2016 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 O. nr. 224/2020 
 M. Of. nr. 358/5 mai 2020 - modifică O. nr. 89/2018 
 - modifică O. nr. 90/2018 
 - completează O. nr. 383/2019 
 
 O. nr. 260/2020 
 M. Of. nr. 508/15 iun. 2020 - modifică O. nr. 166/2018 
 
 O. nr. 272/2020 
 M. Of. nr. 621/15 iul. 2020 - modifică O. nr. 90/2018 
 
 O. nr. 274/2020 
 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020 - modifică O. nr. 87/2018 
 - modifică O. nr. 88/2018 
 - modifică O. nr. 89/2018 
 
 O. nr. 391/2020 
 M. Of. nr. 1126/23 nov. 2020 - modifică O. nr. 135/2018 
 
 O. nr. 392/2020 
 M. Of. nr. 1138/26 nov. 2020 - modifică O. nr. 90/2018 
 
  MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 577/2020 
 M. Of. nr. 421/20 mai 2020 - modifică O. nr. 7136/2017 
 
 O. nr. 858/2020 
 M. Of. nr. 696/4 aug. 2020 - modifică O. nr. 931/2018 
 
 O. nr. 1182/2020 
 M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020 - modifică O. nr. 1581/2019 
 
 O. nr. 1526/2020 
 M. Of. nr. 1299/28 dec. 2020 - modifică O. nr. 533/2016 
 
 O. nr. 1545/2020 
 M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 772/2018 
 
 O. nr. 1546/2020 
 M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 5795/2017 
 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI 
 O. nr. 1144/2575/2020 
 M. Of. nr. 908/7 oct. 2020 - modifică O. nr. 1093/2083/2020 
 
 O. nr. 1145/2576/2020 
 M. Of. nr. 912/7 oct. 2020 - modifică O. nr. 1092/2083/2020 
 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 492/1845/2020 
 M. Of. nr. 331/23 apr. 2020 - modifică O. nr. 3080/2008 
 
 O. nr. 876/2233/2020 
 M. Of. nr. 735/13 aug. 2020 - modifică O. nr. 3080/2008 
 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 165/650/1956/2020 
 M. Of. nr. 439/26 mai 2020 - modifică O. nr. 842/303/573/845/2013 
 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
 
 O. nr. 493/587/2020 



 
 M. Of. nr. 383/13 mai 2020 - modifică O. nr. 952/781/2018 
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  MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 

 O. nr. 1583/2020 
 M. Of. nr. 1313/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 194/2018 
 
 O. nr. 1584/2020 
 M. Of. nr. 1313/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 351/2018 
 
 MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 
 MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 1586/3678/2020 
 M. Of. nr. 1314/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 1060/2857/2020 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 796/C/2020 
 M. Of. nr. 220/18 mar. 2020 - modifică O. nr. 2772/C/2017 
 
 O. nr. 1485/C/2020 
 M. Of. nr. 297/8 apr. 2020 - modifică O. nr. 3147/C/2018 
 
 O. nr. 1676/C/2020 
 M. Of. nr. 386/13 mai 2020 - modifică O. nr. 820/C/2015 
 - modifică O. nr. 1291/C/2017 
 - modifică O. nr. 2415/C/2018 
 
 O. nr. 3013/C/2020 
 M. Of. nr. 701/5 aug. 2020 - modifică O. nr. 2140/C/2016 
 
 O. nr. 3258/C/2020 
 M. Of. nr. 789/28 aug. 2020 - modifică O. nr. 1417/C/2006 
 
 O. nr. 3504/C/2020 
 M. Of. nr. 877/25 sep. 2020 - modifică O. nr. 2412/C/2013 
 
 O. nr. 6887/C/2020 
 M. Of. nr. 1135/25 nov. 2020 - modifică O. nr. 2333/C/2013 
 
 O. nr. 6974/C/2020 
 M. Of. nr. 1264/21 dec. 2020 - modifică O. nr. 2594/C/2008 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 311/2020 
 M. Of. nr. 75/3 feb. 2020 - modifică Decizia nr. 500494/2017 
 
 Decizia nr. 384/2020 
 M. Of. nr. 249/26 mar. 2020 - modifică Decizia nr. 490/2016 
 
 Decizia nr. 484/2020 
 M. Of. nr. 584/3 iul. 2020 - modifică Decizia nr. 757/2017 
 
 Decizia nr. 562/2020 
 M. Of. nr. 867/23 sep. 2020 - modifică Decizia nr. 443/2016 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 1127/2020 
 M. Of. nr. 156/26 feb. 2020 - modifică O. nr. 3254/2016 
 
 O. nr. 1263/2020 
 M. Of. nr. 214/17 mar. 2020 - modifică O. nr. 5559/2017 
 
 O. nr. 1395/2020 
 M. Of. nr. 307/13 apr. 2020 - modifică O. nr. 4988/2018 
 
 O. nr. 1396/2020 
 M. Of. nr. 310/14 apr. 2020 - modifică O. nr. 4999/2018 
 
 O. nr. 1490/2020 
 M. Of. nr. 412/19 mai 2020 - completează O. nr. 2400/2017 
 
 O. nr. 1496/2020 
 M. Of. nr. 425/21 mai 2020 - modifică O. nr. 2088/2019 
 
 O. nr. 1525/2020 
 M. Of. nr. 446/27 mai 2020 - completează O. nr. 3254/2016 
 
 O. nr. 1526/2020 



 
 M. Of. nr. 446/27 mai 2020 - completează O. nr. 5559/2017 
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 O. nr. 2139/2020 
 M. Of. nr. 496/11 iun. 2020 - modifică O. nr. 1881/2019 
 
 O. nr. 3494/2020 
 M. Of. nr. 696/4 aug. 2020 - modifică O. nr. 233/2016 
 
 O. nr. 4039/2020 
 M. Of. nr. 1083/16 nov. 2020 - modifică O. nr. 768/2015 
 
 O. nr. 4201/2020 
 M. Of. nr. 1241/16 dec. 2020 - modifică O. nr. 2068/2015 
 - modifică O. nr. 144/2016 
 
 O. nr. 4213/2020 
 M. Of. nr. 1233/15 dec. 2020 - modifică O. nr. 6510/2017 
 
 O. nr. 4214/2020 
 M. Of. nr. 1237/16 dec. 2020 - modifică O. nr. 6509/2017 
 
 O. nr. 4276/2020 
 M. Of. nr. 1246/17 dec. 2020 - modifică O. nr. 2088/2019 
 
 O. nr. 4277/2020 
 M. Of. nr. 1246/17 dec. 2020 - modifică O. nr. 2154/2020 
 
 O. nr. 4287/2020 
 M. Of. nr. 1325/31 dec. 2020 - modifică O. nr. 576/2003 
 
 O. nr. 4316/2020 
 M. Of. nr. 1283/23 dec. 2020 - modifică O. nr. 760/2016 
 - modifică O. nr. 2400/2017 
 - modifică O. nr. 2578/2017 
 - modifică O. nr. 7021/2017 
 - modifică O. nr. 2587/2019 
 
 O. nr. 4422/2020 
 M. Of. nr. 1303/29 dec. 2020 - modifică O. nr. 2154/2020 
 
 O. nr. 4433/2020 
 M. Of. nr. 1306/29 dec. 2020 - modifică O. nr. 1259/2019 
 
 O. nr. 4439/2020 
 M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020 - modifică O. nr. 3254/2016 
 - modifică O. nr. 5559/2017 
 - modifică O. nr. 6795/2017 
 - modifică O. nr. 4999/2018 
 - modifică O. nr. 4988/2018 
 - modifică O. nr. 1881/2019 
 - modifică O. nr. 3685/2020 
 
 O. nr. 4442/2020 
 M. Of. nr. 1303/29 dec. 2020 - modifică O. nr. 2088/2019 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 3325/2072/2020 
 M. Of. nr. 569/30 iun. 2020 - modifică O. nr. 1121/1075/2014 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 3482/2773/961/2020 
 M. Of. nr. 880/25 sep. 2020 - modifică O. nr. 340/607/190/2016 
 
  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 60/2020 
 M. Of. nr. 52/27 ian. 2020 - modifică O. nr. 591/2017 
 
 O. nr. 208/2020 
 M. Of. nr. 111/13 feb. 2020 - modifică O. nr. 2851/2011 
 
 O. nr. 262/2020 
 M. Of. nr. 180/5 mar. 2020 - modifică O. nr. 19/2010 
 
 O. nr. 329/2020 
 M. Of. nr. 193/10 mar. 2020 - modifică O. nr. 1601/2013 
 
 O. nr. 452/2020 



 
 M. Of. nr. 229/20 mar. 2020 - modifică L. nr. 212/2015 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 325/21 apr. 2020) 

 
 
 O. nr. 485/2020 
 M. Of. nr. 265/31 mar. 2020 - modifică O. nr. 1106/2018 
 
 O. nr. 560/2020 
 M. Of. nr. 289/7 apr. 2020 - modifică O. nr. 594/2006 
 
 O. nr. 933/2020 
 M. Of. nr. 298/9 apr. 2020 - modifică O. nr. 766/2018 
 
 O. nr. 934/2020 
 M. Of. nr. 292/7 apr. 2020 - modifică O. nr. 324/2020 
 - modifică O. nr. 323/2020 
 
 O. nr. 1263/2020 
 M. Of. nr. 584/3 iul. 2020 - modifică O. nr. 1112/2018 
 
 O. nr. 1347/2020 
 M. Of. nr. 596/8 iul. 2020 - modifică O. nr. 324/2020 
 - modifică O. nr. 323/2020 
 
 O. nr. 1382/2020 
 M. Of. nr. 646/22 iul. 2020 - completează O. nr. 105/2003 
 
 O. nr. 1393/2020 
 M. Of. nr. 617/14 iul. 2020 - modifică O. nr. 1162/2020 
 
 O. nr. 1396/2020 
 M. Of. nr. 647/22 iul. 2020 - modifică O. nr. 1601/2013 
 
 O. nr. 1448/2020 
 M. Of. nr. 666/28 iul. 2020 - modifică O. nr. 1276/2020 
 
 O. nr. 1555/2020 
 M. Of. nr. 778/26 aug. 2020 - modifică O. nr. 1362/2018 
 
 O. nr. 1759/2020 
 M. Of. nr. 958/19 oct. 2020 - completează O. nr. 837/2014 
 
 O. nr. 1776/2020 
 M. Of. nr. 921/9 oct. 2020 - modifică O. nr. 2020/2016 
 
 O. nr. 1850/2020 
 M. Of. nr. 959/19 oct. 2020 - modifică O. nr. 353/2008 
 - modifică O. nr. 1115/2015 
 - modifică O. nr. 395/2018 
 - modifică O. nr. 997/2020 
 - modifică O. nr. 1400/2020 
 
 O. nr. 1865/2020 
 M. Of. nr. 1029/4 nov. 2020 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 1867/2020 
 M. Of. nr. 964/20 oct. 2020 - modifică O. nr. 323/2020 
 
 O. nr. 2048/2020 
 M. Of. nr. 1123/23 nov. 2020 - modifică O. nr. 324/2020 
 
 O. nr. 2092/2020 
 M. Of. nr. 1186/7 dec. 2020 - modifică O. nr. 1162/2020 
 
 O. nr. 2200/2020 
 M. Of. nr. 1228/14 dec. 2020 - modifică O. nr. 2089/2020 
 
 O. nr. 2303/2020 
 M. Of. nr. 40/13 ian. 2021 - modifică O. nr. 1534/2016 
 
 O. nr. 2339/2020 
 M. Of. nr. 21/8 ian. 2021 - modifică O. nr. 64/2019 
 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 O. nr. 1274/2036/2020 
 M. Of. nr. 625/16 iul. 2020 - modifică O. nr. 2743/3189/2011 
 - modifică O. nr. 1494/846/2016 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
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 O. nr. 1106/2020 
 M. Of. nr. 576/1 iul. 2020 - modifică O. nr. 740/2020 
 
 O. nr. 1107/2020 
 M. Of. nr. 576/1 iul. 2020 - modifică O. nr. 741/2020 
 
 
 O. nr. 1108/2020 
 M. Of. nr. 576/1 iul. 2020 - modifică O. nr. 848/2020 
 
 O. nr. 1426/2020 
 M. Of. nr. 865/22 sep. 2020 - modifică O. nr. 741/2020 
 
 O. nr. 1432/2020 
 M. Of. nr. 873/24 sep. 2020 - modifică O. nr. 741/2020 
 
 O. nr. 1468/2020 
 M. Of. nr. 933/12 oct. 2020 - modifică O. nr. 741/2020 
 
 O. nr. 1600/2020 
 M. Of. nr. 1073/13 nov. 2020 - modifică O. nr. 741/2020 
 
 O. nr. 1705/2020 
 M. Of. nr. 1168/3 dec. 2020 - modifică O. nr. 848/2020 
 
 O. nr. 1706/2020 
 M. Of. nr. 1168/3 dec. 2020 - modifică O. nr. 740/2020 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 1477/1056/2020 
 M. Of. nr. 965/20 oct. 2020 - modifică O. nr. 1832/856/2011 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL CULTURII 
 O. nr. 1017/2880/2020 
 M. Of. nr. 474/4 iun. 2020 - modifică O. nr. 743/2802/2020 
 
 O. nr. 1109/2974/2020 
 M. Of. nr. 581/2 iul. 2020 - modifică O. nr. 743/2802/2020 
 
 O. nr. 1707/3436/2020 
 M. Of. nr. 1207/10 dec. 2020 - modifică O. nr. 743/2802/2020 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 1288/5871/2020 
 M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020 - completează O. nr. 1151/4115/2018 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 O. nr. 1110/654/2020 
 M. Of. nr. 582/2 iul. 2020 - modifică O. nr. 742/493/2020 
 
 O. nr. 1708/1531/2020 
 M. Of. nr. 1207/10 dec. 2020 - modifică O. nr. 742/493/2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020) 

 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 286/2020 
 M. Of. nr. 155/26 feb. 2020 - modifică O. nr. 85/2002 
 
 O. nr. 342/2020 
 M. Of. nr. 266/31 mar. 2020 - modifică O. nr. 85/2002 
 
 O. nr. 389/2020 
 M. Of. nr. 351/30 apr. 2020 - modifică O. nr. 346/2020 
 
 O. nr. 491/2020 
 M. Of. nr. 566/30 iun. 2020 - modifică O. nr. 457/2020 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 8/2020 
 M. Of. nr. 14/10 ian. 2020 - modifică O. nr. 1879/2019 
 
 O. nr. 15/2020 
 M. Of. nr. 22/14 ian. 2020 - modifică O. nr. 1030/2009 
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 Modificări: 
 - O. nr. 178/2020  (M. Of. nr. 103/11 feb. 2020) 

 
 O. nr. 66/2020 
 M. Of. nr. 46/23 ian. 2020 - modifică O. nr. 824/2006 
 
 O. nr. 178/2020 
 M. Of. nr. 103/11 feb. 2020 - modifică O. nr. 1030/2009 
 - modifică O. nr. 15/2020 
 
 O. nr. 273/2020 
 M. Of. nr. 145/24 feb. 2020 - modifică O. nr. 860/2013 
 Modificări: 
 - O. nr. 546/2020  (M. Of. nr. 277/2 apr. 2020) 

 
 
 M. Of. nr. 197/11 mar. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 

O. nr. 397/2020 

 
 O. nr. 398/2020 
 M. Of. nr. 235/23 mar. 2020 - modifică O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 399/2020 
 M. Of. nr. 211/16 mar. 2020 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 435/2020 
 M. Of. nr. 250/26 mar. 2020 - modifică O. nr. 16/2018 
 
 O. nr. 479/2020 
 M. Of. nr. 233/22 mar. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 500/2020 
 M. Of. nr. 252/26 mar. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 503/2020 
 M. Of. nr. 253/27 mar. 2020 - modifică O. nr. 487/2020 
 
 O. nr. 522/2020 
 M. Of. nr. 258/30 mar. 2020 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 523/2020 
 M. Of. nr. 258/30 mar. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 534/2020 
 M. Of. nr. 258/30 mar. 2020 - completează O. nr. 1301/2007 
 
 O. nr. 537/2020 
 M. Of. nr. 267/31 mar. 2020 - modifică O. nr. 1009/2016 
 
 O. nr. 538/2020 
 M. Of. nr. 267/31 mar. 2020 - modifică O. nr. 194/2015 
 - modifică O. nr. 874/2015 
 
 O. nr. 540/2020 
 M. Of. nr. 271/1 apr. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 546/2020 
 M. Of. nr. 277/2 apr. 2020 - modifică O. nr. 273/2020 
 
 O. nr. 554/2020 
 M. Of. nr. 281/3 apr. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 561/2020 
 M. Of. nr. 286/6 apr. 2020 - modifică O. nr. 85/2013 
 
 O. nr. 562/2020 
 M. Of. nr. 282/3 apr. 2020 - completează O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 568/2020 
 M. Of. nr. 284/4 apr. 2020 - modifică O. nr. 499/2020 
 
 O. nr. 570/2020 
 M. Of. nr. 292/7 apr. 2020 - modifică O. nr. 436/2020 
 
 O. nr. 578/2020 
 M. Of. nr. 289/7 apr. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 589/2020 
 M. Of. nr. 294/8 apr. 2020 - modifică O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 614/2020 
 M. Of. nr. 306/13 apr. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
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 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 331/23 apr. 2020) 

 
 O. nr. 615/2020 
 M. Of. nr. 306/13 apr. 2020 - modifică O. nr. 1032/2011 
 
 O. nr. 634/2020 
 M. Of. nr. 324/21 apr. 2020 - modifică O. nr. 860/2013 
 
 O. nr. 639/2020 
 M. Of. nr. 325/21 apr. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 684/2020 
 M. Of. nr. 335/24 apr. 2020 - modifică O. nr. 499/2020 
 
 O. nr. 689/2020 
 M. Of. nr. 339/27 apr. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 713/2020 
 M. Of. nr. 348/30 apr. 2020 - completează O. nr. 1343/2006 
 
 O. nr. 733/2020 
 M. Of. nr. 364/6 mai 2020 - modifică O. nr. 658/2013 
 
 O. nr. 742/2020 
 M. Of. nr. 378/12 mai 2020 - modifică O. nr. 1376/2016 
 
 O. nr. 744/2020 
 M. Of. nr. 363/6 mai 2020 - completează O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 752/2020 
 M. Of. nr. 368/7 mai 2020 - completează O. nr. 499/2020 
 
 O. nr. 765/2020 
 M. Of. nr. 372/8 mai 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 788/2020 
 M. Of. nr. 400/15 mai 2020 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 805/2020 
 M. Of. nr. 385/13 mai 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 820/2020 
 M. Of. nr. 399/15 mai 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 825/2020 
 M. Of. nr. 409/18 mai 2020 - modifică O. nr. 1764/2006 
 
 O. nr. 860/2020 
 M. Of. nr. 432/22 mai 2020 - modifică O. nr. 487/2020 
 
 O. nr. 873/2020 
 M. Of. nr. 437/25 mai 2020 - modifică O. nr. 828/2020 
 
 O. nr. 909/2020 
 M. Of. nr. 446/27 mai 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 963/2020 
 M. Of. nr. 464/2 iun. 2020 - modifică O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 978/2020 
 M. Of. nr. 470/3 iun. 2020 - modifică O. nr. 807/2020 
 
 O. nr. 1010/2020 
 M. Of. nr. 482/5 iun. 2020 - modifică O. nr. 153/2003 
 
 O. nr. 1014/2020 
 M. Of. nr. 493/10 iun. 2020 - modifică O. nr. 183/2005 
 
 O. nr. 1097/2020 
 M. Of. nr. 524/18 iun. 2020 - completează O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 1190/2020 
 M. Of. nr. 571/30 iun. 2020 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 1226/2020 
 M. Of. nr. 587/3 iul. 2020 - modifică O. nr. 807/2020 
 
 O. nr. 1272/2020 
 M. Of. nr. 619/15 iul. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
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 O. nr. 1331/2020 
 M. Of. nr. 664/27 iul. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1348/2020 
 M. Of. nr. 698/4 aug. 2020 - modifică O. nr. 1509/2008 
 
 O. nr. 1353/2020 
 M. Of. nr. 687/31 iul. 2020 - modifică O. nr. 861/2014 
 
 O. nr. 1354/2020 
 M. Of. nr. 686/31 iul. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1355/2020 
 M. Of. nr. 688/31 iul. 2020 - modifică O. nr. 1765/2006 
 
 O. nr. 1356/2020 
 M. Of. nr. 688/31 iul. 2020 - modifică O. nr. 1718/2004 
 
 - O. nr. 2162/2020  (M. Of. nr. 1279/22 dec. 2020) 

Modificări: 

 
 O. nr. 1357/2020 
 M. Of. nr. 688/31 iul. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1362/2020 
 M. Of. nr. 688/31 iul. 2020 - modifică O. nr. 739/2017 
 
 O. nr. 1371/2020 
 M. Of. nr. 694/3 aug. 2020 - modifică O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 1417/2020 
 M. Of. nr. 719/10 aug. 2020 - modifică O. nr. 489/2020 
 
 O. nr. 1418/2020 
 M. Of. nr. 719/10 aug. 2020 - modifică O. nr. 487/2020 
 
 O. nr. 1421/2020 
 M. Of. nr. 725/11 aug. 2020 - modifică O. nr. 654/2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 768/21 aug. 2020) 

 
 O. nr. 1435/2020 
 M. Of. nr. 754/19 aug. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1467/2020 
 M. Of. nr. 782/27 aug. 2020 - modifică O. nr. 1333/2020 
 
 O. nr. 1471/2020 
 M. Of. nr. 794/31 aug. 2020 - modifică O. nr. 444/2016 
 
 O. nr. 1474/2020 
 M. Of. nr. 785/27 aug. 2020 - modifică O. nr. 654/2020 
 
 O. nr. 1480/2020 
 M. Of. nr. 815/4 sep. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1492/2020 
 M. Of. nr. 797/31 aug. 2020 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 1504/2020 
 M. Of. nr. 811/3 sep. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1550/2020 
 M. Of. nr. 824/8 sep. 2020 - modifică O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 1562/2020 
 M. Of. nr. 834/11 sep. 2020 - modifică O. nr. 527/1999 
 
 O. nr. 1563/2020 
 M. Of. nr. 834/11 sep. 2020 - completează O. nr. 646/2019 
 
 O. nr. 1591/2020 
 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020 - modifică O. nr. 1078/2010 
 
 O. nr. 1598/2020 
 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1643/2020 
 M. Of. nr. 882/28 sep. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
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 O. nr. 1662/2020 
 M. Of. nr. 883/28 sep. 2020 - completează O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 1667/2020 
 M. Of. nr. 891/30 sep. 2020 - modifică O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 1686/2020 
 M. Of. nr. 900/5 oct. 2020 - modifică O. nr. 1376/2016 
 
 O. nr. 1690/2020 
 M. Of. nr. 902/5 oct. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1727/2020 
 M. Of. nr. 920/9 oct. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1731/2020 
 M. Of. nr. 934/12 oct. 2020 - modifică O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 1760/2020 
 M. Of. nr. 961/20 oct. 2020 - modifică O. nr. 153/2003 
 
 O. nr. 1775/2020 
 M. Of. nr. 968/21 oct. 2020 - modifică O. nr. 1076/2019 
 
 O. nr. 1794/2020 
 M. Of. nr. 969/21 oct. 2020 - completează O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1810/2020 
 M. Of. nr. 996/28 oct. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1819/2020 
 M. Of. nr. 993/27 oct. 2020 - modifică O. nr. 1513/2020 
 
 O. nr. 1826/2020 
 M. Of. nr. 994/28 oct. 2020 - modifică O. nr. 843/2020 
 
 O. nr. 1833/2020 
 M. Of. nr. 1009/30 oct. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1837/2020 
 M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1839/2020 
 M. Of. nr. 1025/3 nov. 2020 - modifică O. nr. 905/2020 
 
 O. nr. 1865/2020 
 M. Of. nr. 1025/3 nov. 2020 - completează O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 1879/2020 
 M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020 - modifică O. nr. 1699/2020 
 
 O. nr. 1886/2020 
 M. Of. nr. 1042/6 nov. 2020 - modifică O. nr. 1829/2020 
 
 O. nr. 1993/2020 
 M. Of. nr. 1088/17 nov. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2006/2020 
 M. Of. nr. 1101/18 nov. 2020 - modifică O. nr. 1712/2020 
 
 O. nr. 2008/2020 
 M. Of. nr. 1107/19 nov. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 2017/2020 
 M. Of. nr. 1111/20 nov. 2020 - modifică O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 2021/2020 
 M. Of. nr. 1138/26 nov. 2020 - modifică O. nr. 867/2015 
 
 O. nr. 2022/2020 
 M. Of. nr. 1134/25 nov. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2041/2020 
 M. Of. nr. 1148/27 nov. 2020 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 2045/2020 
 M. Of. nr. 1136/25 nov. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 2054/2020 



 
 M. Of. nr. 1167/3 dec. 2020 - modifică O. nr. 487/2020 

 3959

 
 O. nr. 2064/2020 
 M. Of. nr. 1171/3 dec. 2020 - modifică O. nr. 1419/2017 
 
 O. nr. 2067/2020 
 M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020 - modifică O. nr. 1244/2020 
 
 O. nr. 2077/2020 
 M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020 - modifică O. nr. 1674/2020 
 
 O. nr. 2082/2020 
 M. Of. nr. 1301/29 dec. 2020 - modifică O. nr. 1241/2019 
 
 O. nr. 2089/2020 
 M. Of. nr. 1249/17 dec. 2020 - modifică O. nr. 444/2019 
 
 O. nr. 2125/2020 
 M. Of. nr. 1247/17 dec. 2020 - modifică O. nr. 1887/2020 
 
 O. nr. 2153/2020 
 M. Of. nr. 1290/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 446/2015 
 
 O. nr. 2162/2020 
 M. Of. nr. 1279/22 dec. 2020 - modifică O. nr. 1356/2020 
 
 O. nr. 2167/2020 
 M. Of. nr. 1275/22 dec. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2169/2020 
 M. Of. nr. 1290/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2178/2020 
 M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 607/2019 
 
 O. nr. 2179/2020 
 M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 2181/2020 
 M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 2232/2020 
 M. Of. nr. 1303/29 dec. 2020 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 2237/2020 
 M. Of. nr. 1300/29 dec. 2020 - modifică O. nr. 1032/2011 
 
 O. nr. 2239/2020 
 M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 1513/2020 
 
 O. nr. 2240/2020 
 M. Of. nr. 1315/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 1829/2020 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 973/699/2020 
 M. Of. nr. 470/3 iun. 2020 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 115/293/2020 
 M. Of. nr. 69/31 ian. 2020 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 371/374/2020 
 M. Of. nr. 189/9 mar. 2020 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 474/402/2020 
 M. Of. nr. 236/23 mar. 2020 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
 
 O. nr. 501/394/2020 
 M. Of. nr. 255/27 mar. 2020 - modifică O. nr. 735/976/2018 
 
 O. nr. 502/417/2020 
 M. Of. nr. 253/27 mar. 2020 - modifică O. nr. 15/2018/1311/2017 
 
 O. nr. 539/437/2020 
 M. Of. nr. 267/31 mar. 2020 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 Modificări: 
 - O. nr. 802/529/2020  (M. Of. nr. 389/14 mai 2020) 
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 M. Of. nr. 273/1 apr. 2020 - modifică O. nr. 1605/875/2014 

O. nr. 541/426/2020 

 
 O. nr. 633/470/2020 
 M. Of. nr. 321/16 apr. 2020 - modifică O. nr. 15/2018/1311/2017 
 
 O. nr. 743/523/2020 
 M. Of. nr. 366/6 mai 2020 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 802/529/2020 
 M. Of. nr. 389/14 mai 2020 - completează O. nr. 539/437/2020 
 
 O. nr. 803/530/2020 
 M. Of. nr. 389/14 mai 2020 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 872/543/2020 
 M. Of. nr. 435/22 mai 2020 - modifică O. nr. 15/2018/1311/2017 
 
 O. nr. 1011/709/2020 
 M. Of. nr. 475/4 iun. 2020 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 1074/724/2020 
 M. Of. nr. 503/12 iun. 2020 - completează O. nr. 15/2018/1311/2017 
 
 O. nr. 1224/756/2020 
 M. Of. nr. 590/6 iul. 2020 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1360/811/2020 
 M. Of. nr. 693/3 aug. 2020 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1395/830/2020 
 M. Of. nr. 708/6 aug. 2020 - modifică O. nr. 15/2018/1311/2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 746/17 aug. 2020) 

 
 
 M. Of. nr. 813/3 sep. 2020 - modifică O. nr. 1605/875/2014 

O. nr. 1505/928/2020 

 
 O. nr. 1508/933/2020 
 M. Of. nr. 814/3 sep. 2020 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 1509/934/2020 
 M. Of. nr. 814/3 sep. 2020 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 
 O. nr. 1546/938/2020 
 M. Of. nr. 820/7 sep. 2020 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1091/16 nov. 2021) 

 
 O. nr. 1602/946/2020 
 M. Of. nr. 865/22 sep. 2020 - modifică O. nr. 15/2018/1311/2017 
 
 O. nr. 1700/981/2020 
 M. Of. nr. 906/6 oct. 2020 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1790/1071/2020 
 M. Of. nr. 972/21 oct. 2020 - completează O. nr. 868/542/2011 
 
 O. nr. 1818/1111/2020 
 M. Of. nr. 993/27 oct. 2020 - modifică O. nr. 15/2018/1311/2017 
 
 O. nr. 1844/1119/2020 
 M. Of. nr. 1013/30 oct. 2020 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 1851/1120/2020 
 M. Of. nr. 1026/4 nov. 2020 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 2051/1160/2020 
 M. Of. nr. 1154/27 nov. 2020 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 2076/1167/2020 
 M. Of. nr. 1186/7 dec. 2020 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 2168/1189/2020 
 M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020 - modifică O. nr. 735/976/2018 
 
 O. nr. 2172/2020 
 M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 2231/1213/2020 
 M. Of. nr. 1299/28 dec. 2020 - modifică O. nr. 1822/1105/2020 
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 O. nr. 2242/1230/2020 
 M. Of. nr. 2/4 ian. 2021 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 3/3131/2020 
 M. Of. nr. 134/19 feb. 2020 - modifică O. nr. 1141/1386/2007 
 
 O. nr. 4/3166/2020 
 M. Of. nr. 131/19 feb. 2020 - modifică O. nr. 1141/1386/2007 
 
 O. nr. 833/4446/2020 
 M. Of. nr. 696/4 aug. 2020 - modifică O. nr. 1141/1386/2007 
 
 O. nr. 1382/248/2020 
 M. Of. nr. 851/17 sep. 2020 - completează O. nr. 1141/1386/2007 
 
 O. nr. 1803/5966/2020 
 M. Of. nr. 1088/17 nov. 2020 - completează O. nr. 1141/1386/2007 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 1258/5880/1727/828/2020 
 M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020 - modifică O. nr. 968/5194/1945/714/2016 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 1225/2223/2020 
 M. Of. nr. 748/18 aug. 2020 - modifică O. nr. 858/1194/2012 
 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 525/2020 
 M. Of. nr. 359/5 mai 2020 - completează O. nr. 1166/2019 
 
 O. nr. 979/2020 
 M. Of. nr. 793/31 aug. 2020 - modifică O. nr. 455/2019 
 
 O. nr. 980/2020 
 M. Of. nr. 793/31 aug. 2020 - modifică O. nr. 471/2019 
 
 O. nr. 1178/2020 
 M. Of. nr. 853/17 sep. 2020 - modifică O. nr. 1166/2019 
 
 O. nr. 1189/2020 
 M. Of. nr. 839/14 sep. 2020 - modifică O. nr. 832/2017 
 
 O. nr. 1344/2020 
 M. Of. nr. 915/8 oct. 2020 - modifică O. nr. 1166/2019 
 
 O. nr. 1350/2020 
 M. Of. nr. 947/15 oct. 2020 - modifică O. nr. 553/2019 
 
 O. nr. 1415/2020 
 M. Of. nr. 1020/3 nov. 2020 - modifică O. nr. 1199/2020 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 26/2020 
 M. Of. nr. 14/7 ian. 2021 - modifică O. nr. 1296/2017 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 46/2020 
 M. Of. nr. 29/16 ian. 2020 - modifică O. nr. 2190/2005 
 
 O. nr. 57/2020 
 M. Of. nr. 54/28 ian. 2020 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 O. nr. 77/2020 
 M. Of. nr. 41/21 ian. 2020 - modifică O. nr. 2133/2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 123/17 feb. 2020) 

 
 O. nr. 642/2020 
 M. Of. nr. 163/28 feb. 2020 - modifică O. nr. 1723/2014 
 
 O. nr. 700/2020 
 M. Of. nr. 220/18 mar. 2020 - modifică O. nr. 218/2006 
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 O. nr. 892/2020 
 M. Of. nr. 331/23 apr. 2020 - modifică O. nr. 1064/2007 
 
 O. nr. 907/2020 
 M. Of. nr. 370/8 mai 2020 - modifică O.G. nr. 112/1999 
 - modifică O. nr. 1697/2012 
 
 O. nr. 910/2020 
 M. Of. nr. 376/11 mai 2020 - modifică O. nr. 630/2007 
 
 O. nr. 960/2020 
 M. Of. nr. 424/21 mai 2020 - modifică O. nr. 2133/2005 
 - modifică O. nr. 2131/2005 
 - modifică O. nr. 181/2008 
 
 O. nr. 961/2020 
 M. Of. nr. 420/20 mai 2020 - modifică O. nr. 1213/2015 
 
 O. nr. 965/2020 
 M. Of. nr. 381/12 mai 2020 - modifică H.G. nr. 146/2020 
 
 O. nr. 975/2020 
 M. Of. nr. 393/14 mai 2020 - modifică O. nr. 980/2011 
 
 O. nr. 983/2020 
 M. Of. nr. 425/21 mai 2020 - modifică O. nr. 1212/2015 
 - modifică O. nr. 1214/2015 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 584/3 iul. 2020) 

 
 O. nr. 1021/2020 
 M. Of. nr. 476/4 iun. 2020 - modifică O. nr. 490/2000 
 
 O. nr. 1030/2020 
 M. Of. nr. 457/29 mai 2020 - modifică O. nr. 733/2013 
 
 O. nr. 1098/2020 
 M. Of. nr. 582/2 iul. 2020 - modifică H.G. nr. 232/2016 
 
 O. nr. 1447/2020 
 M. Of. nr. 706/6 aug. 2020 - modifică O. nr. 411/2016 
 
 O. nr. 1448/2020 
 M. Of. nr. 706/6 aug. 2020 - modifică O. nr. 917/2013 
 - aprobă O. nr. 1448/2020 (aprobare) 
 
 O. nr. 1476/2020 
 M. Of. nr. 704/5 aug. 2020 - actualizează O. nr. 697/2020 
 
 O. nr. 1477/2020 
 M. Of. nr. 703/5 aug. 2020 - modifică H.G. nr. 146/2020 
 
 O. nr. 1478/2020 
 M. Of. nr. 740/14 aug. 2020 - modifică O. nr. 244/2020 
 
 O. nr. 1629/2020 
 M. Of. nr. 740/14 aug. 2020 - modifică O. nr. 611/2019 
 
 O. nr. 1745/2020 
 M. Of. nr. 848/16 sep. 2020 - modifică O. nr. 980/2011 
 
 O. nr. 1875/2020 
 M. Of. nr. 936/13 oct. 2020 - modifică O. nr. 767/2015 
 
 O. nr. 1908/2020 
 M. Of. nr. 968/21 oct. 2020 - modifică O. nr. 1817/2005 
 
 O. nr. 2061/2020 
 M. Of. nr. 1165/2 dec. 2020 - modifică O. nr. 982/2011 
 
 O. nr. 2066/2020 
 M. Of. nr. 1224/14 dec. 2020 - modifică O. nr. 1836/2018 
 
 O. nr. 2092/2020 
 M. Of. nr. 1200/9 dec. 2020 - modifică O. nr. 1493/2017 
 
 O. nr. 2093/2020 
 M. Of. nr. 1200/9 dec. 2020 - modifică O. nr. 1532/2017 
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 O. nr. 2133/2020 
 M. Of. nr. 1217/11 dec. 2020 - modifică O. nr. 153/2011 
 - completează O. nr. 1050/2013 
 
 O. nr. 2141/2020 
 M. Of. nr. 1241/16 dec. 2020 - modifică H.G. nr. 146/2020 
 
 O. nr. 2182/2020 
 M. Of. nr. 1283/23 dec. 2020 - modifică O. nr. 697/2020 
 
 O. nr. 2205/2020 
 M. Of. nr. 1296/28 dec. 2020 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 O. nr. 2207/2020 
 M. Of. nr. 1292/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 1836/2018 
 
 O. nr. 2209/2020 
 M. Of. nr. 1298/28 dec. 2020 - modifică O. nr. 697/2020 
 
 O. nr. 2222/2020 
 M. Of. nr. 46/15 ian. 2021 - modifică O. nr. 2131/2005 
 
 O. nr. 2223/2020 
 M. Of. nr. 19/8 ian. 2021 - modifică O. nr. 2132/2005 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 O. nr. 1840/3955/2020 
 M. Of. nr. 976/22 oct. 2020 - modifică O. nr. 289/2170/2013 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 661/424/2020 
 M. Of. nr. 298/9 apr. 2020 - modifică O. nr. 169/1801/2011 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 143/2020 
 M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020 - modifică Decizia nr. 130/2020 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 300/2020 
 M. Of. nr. 713/7 aug. 2020 - modifică Decizia nr. 223/2020 
 
 
 
  
 
 
 2021 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1608/2021 
 M. Of. nr. 1039/1 nov. 2021 - modifică O. nr. 2547/2019 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 205/2021 
 M. Of. nr. 194/26 feb. 2021 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 348/2021 
 M. Of. nr. 349/6 apr. 2021 - completează O. nr. 1016/2016 
 
 O. nr. 643/2021 
 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021 - modifică O. nr. 819/2016 
 
 O. nr. 656/2021 
 M. Of. nr. 614/22 iun. 2021 - completează O. nr. 1/2020 
 
 O. nr. 1219/2021 
 M. Of. nr. 1092/16 nov. 2021 - modifică O. nr. 819/2016 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 19/2021 
 M. Of. nr. 127/8 feb. 2021 - modifică O. nr. 13/2010 
 
 O. nr. 66/2021 
 M. Of. nr. 276/19 mar. 2021 - modifică O. nr. 198/2009 
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 O. nr. 100/2021 
 M. Of. nr. 499/13 mai 2021 - modifică O. nr. 122/2006 
 
 O. nr. 192/2021 
 M. Of. nr. 1028/28 oct. 2021 

 
 O. nr. 229/2021 
 M. Of. nr. 1180/14 dec. 2021 - modifică O. nr. 13/2010 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 N. nr. 1/2021 
 M. Of. nr. 51/18 ian. 2021 - completează N. nr. 19/2015 
 
 N. nr. 2/2021 
 M. Of. nr. 130/8 feb. 2021 - modifică H. nr. 22/2011 
 
 N. nr. 3/2021 
 M. Of. nr. 179/22 feb. 2021 - modifică N. nr. 28/2015 
 
 N. nr. 4/2021 
 M. Of. nr. 279/19 mar. 2021 - modifică N. nr. 27/2017 
 
 N. nr. 5/2021 
 M. Of. nr. 324/31 mar. 2021 - modifică N. nr. 14/2015 
 
 N. nr. 6/2021 
 M. Of. nr. 322/30 mar. 2021 - modifică N. nr. 21/2016 
 
 N. nr. 8/2021 
 M. Of. nr. 347/6 apr. 2021 - modifică N. nr. 22/2020 
 
 N. nr. 12/2021 
 M. Of. nr. 721/22 iul. 2021 - modifică N. nr. 28/2017 
 
 N. nr. 13/2021 
 M. Of. nr. 711/19 iul. 2021 - modifică N. nr. 1/2015 
 
 N. nr. 14/2021 
 M. Of. nr. 710/19 iul. 2021 - modifică N. nr. 18/2018 
 
 N. nr. 15/2021 
 M. Of. nr. 695/14 iul. 2021 - modifică H. nr. 26/2006 
 
 N. nr. 16/2021 
 M. Of. nr. 695/14 iul. 2021 - modifică N. nr. 26/2014 
 
 N. nr. 17/2021 
 M. Of. nr. 697/14 iul. 2021 - modifică H. nr. 64/2013 
 
 N. nr. 18/2021 
 M. Of. nr. 730/26 iul. 2021 - modifică H. nr. 5/2013 
 
 N. nr. 24/2021 
 M. Of. nr. 872/10 sep. 2021 - modifică N. nr. 4/2018 
 
 N. nr. 28/2021 
 M. Of. nr. 969/11 oct. 2021 - completează N. nr. 13/2020 
 
 N. nr. 29/2021 
 M. Of. nr. 1000/20 oct. 2021 - modifică N. nr. 13/2018 
 
 N. nr. 30/2021 
 M. Of. nr. 1187/15 dec. 2021 - modifică N. nr. 39/2015 
 
 R. nr. 1/2021 
 M. Of. nr. 48/15 ian. 2021 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 3/2021 
 M. Of. nr. 86/27 ian. 2021 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 5/2021 
 M. Of. nr. 283/22 mar. 2021 - modifică O. nr. 100/2010 
 
 R. nr. 6/2021 
 M. Of. nr. 294/24 mar. 2021 - modifică R. nr. 7/2020 
 
 R. nr. 8/2021 
 M. Of. nr. 412/20 apr. 2021 - modifică R. nr. 4/2016 
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 R. nr. 9/2021 
 M. Of. nr. 457/29 apr. 2021 - modifică O. nr. 12/2006 
 
 R. nr. 10/2021 
 M. Of. nr. 680/9 iul. 2021 - modifică R. nr. 4/2021 
 
 R. nr. 11/2021 
 M. Of. nr. 780/12 aug. 2021 - modifică R. nr. 10/2015 
 
 R. nr. 12/2021 
 M. Of. nr. 902/21 sep. 2021 - modifică R. nr. 10/2016 
 
 R. nr. 13/2021 
 M. Of. nr. 915/24 sep. 2021 - modifică R. nr. 5/2018 
 
 R. nr. 14/2021 
 M. Of. nr. 975/13 oct. 2021 - modifică R. nr. 7/2020 
 
 R. nr. 17/2021 
 M. Of. nr. 1006/21 oct. 2021 - modifică R. nr. 6/2017 
 
 R. nr. 19/2021 
 M. Of. nr. 1249/30 dec. 2021 - modifică R. nr. 16/2014 
 
 R. nr. 20/2021 
 M. Of. nr. 54/18 ian. 2022 - modifică R. nr. 1/2019 
 
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 63/2021 
 M. Of. nr. 315/29 mar. 2021 - modifică O. nr. 433/2020 
 
 O. nr. 321/2021 
 M. Of. nr. 1048/2 nov. 2021 - modifică O. nr. 35/2021 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 1/2021 
 M. Of. nr. 75/25 ian. 2021 - modifică O. nr. 217/2018 
 
 O. nr. 2/2021 
 M. Of. nr. 65/20 ian. 2021 - modifică O. nr. 41/2019 
 
 O. nr. 3/2021 
 M. Of. nr. 75/25 ian. 2021 - modifică O. nr. 169/2018 
 
 O. nr. 4/2021 
 M. Of. nr. 75/25 ian. 2021 - modifică O. nr. 171/2019 
 
 O. nr. 5/2021 
 M. Of. nr. 65/20 ian. 2021 - modifică O. nr. 88/2015 
 - modifică O. nr. 171/2020 
 
 O. nr. 6/2021 
 M. Of. nr. 75/25 ian. 2021 - modifică O. nr. 188/2020 
 
 O. nr. 8/2021 
 M. Of. nr. 175/22 feb. 2021 - modifică O. nr. 115/2013 
 
 O. nr. 12/2021 
 M. Of. nr. 220/4 mar. 2021 - completează O. nr. 195/2020 
 
 O. nr. 13/2021 
 M. Of. nr. 225/5 mar. 2021 - modifică O. nr. 16/2013 
 - modifică O. nr. 158/2019 
 - modifică O. nr. 130/2020 
 
 O. nr. 14/2021 
 M. Of. nr. 248/11 mar. 2021 - modifică O. nr. 228/2020 
 
 O. nr. 16/2021 
 M. Of. nr. 262/16 mar. 2021 - modifică O. nr. 59/2013 
 
 O. nr. 19/2021 
 M. Of. nr. 280/19 mar. 2021 - modifică O. nr. 204/2019 
 
 O. nr. 20/2021 
 M. Of. nr. 280/19 mar. 2021 - modifică O. nr. 38/2019 
 
 O. nr. 22/2021 
 M. Of. nr. 313/29 mar. 2021 - modifică O. nr. 25/2017 
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 O. nr. 23/2021 
 M. Of. nr. 348/6 apr. 2021 - modifică O. nr. 53/2017 
 
 O. nr. 24/2021 
 M. Of. nr. 375/12 apr. 2021 - modifică O. nr. 65/2013 
 - modifică O. nr. 84/2014 
 - modifică O. nr. 64/2018 
 - modifică O. nr. 90/2018 
 - modifică O. nr. 109/2018 
 - modifică O. nr. 110/2018 
 - modifică O. nr. 170/2018 
 - modifică O. nr. 173/2018 
 - modifică O. nr. 171/2018 
 - modifică O. nr. 172/2018 
 
 O. nr. 25/2021 
 M. Of. nr. 394/15 apr. 2021 - modifică O. nr. 90/2015 
 - modifică O. nr. 227/2018 
 
 O. nr. 26/2021 
 M. Of. nr. 331/1 apr. 2021 - modifică O. nr. 65/2020 
 
 O. nr. 27/2021 
 M. Of. nr. 335/1 apr. 2021 - modifică O. nr. 55/2012 
 - modifică O. nr. 49/2013 
 - modifică O. nr. 78/2014 
 - modifică O. nr. 23/2016 
 - modifică O. nr. 27/2018 
 - modifică O. nr. 160/2019 
 - modifică O. nr. 64/2020 
 - modifică O. nr. 61/2020 
 - modifică O. nr. 129/2020 
 
 O. nr. 29/2021 
 M. Of. nr. 420/21 apr. 2021 - modifică O. nr. 105/2018 
 
 O. nr. 30/2021 
 M. Of. nr. 528/21 mai 2021 - modifică O. nr. 16/2020 
 
 O. nr. 33/2021 
 M. Of. nr. 550/27 mai 2021 - modifică O. nr. 213/2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 595/15 iun. 2021) 

 
 O. nr. 36/2021 
 M. Of. nr. 602/16 iun. 2021 - modifică O. nr. 12/2016 
 
 O. nr. 40/2021 
 M. Of. nr. 585/10 iun. 2021 - modifică O. nr. 111/2014 
 
 O. nr. 45/2021 
 M. Of. nr. 618/23 iun. 2021 - modifică O. nr. 59/2013 
 
 O. nr. 48/2021 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 - modifică O. nr. 4/2015 
 
 O. nr. 49/2021 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 - modifică O. nr. 77/2017 
 
 O. nr. 51/2021 
 M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 - modifică O. nr. 179/2018 
 
 O. nr. 53/2021 
 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 - modifică O. nr. 36/2019 
 
 O. nr. 82/2021 
 M. Of. nr. 651/1 iul. 2021 - modifică O. nr. 235/2019 
 Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2021, cu excepţia prevederilor art. I pct. 25-27, 33 şi 34, care intră în vigoare  
 la data de 1 iulie 2022.(M. Of. nr. 1227/24 dec. 2021 - O. nr. 138/2021) 
 Modificări: 
 - O. nr. 138/2021  (M. Of. nr. 1227/24 dec. 2021) 

 
 O. nr. 84/2021 
 M. Of. nr. 687/12 iul. 2021 - modifică O. nr. 96/2017 
 
 O. nr. 85/2021 
 M. Of. nr. 667/6 iul. 2021 - modifică O. nr. 74/2014 
 
 O. nr. 86/2021 
 M. Of. nr. 687/12 iul. 2021 - modifică O. nr. 102/2016 
 
 O. nr. 90/2021 
 M. Of. nr. 735/27 iul. 2021 - completează O. nr. 28/2017 
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 O. nr. 91/2021 
 M. Of. nr. 746/30 iul. 2021 - modifică O. nr. 235/2019 
 
 O. nr. 92/2021 
 M. Of. nr. 786/16 aug. 2021 - modifică O. nr. 149/2020 
 
 O. nr. 93/2021 
 M. Of. nr. 797/19 aug. 2021 - modifică O. nr. 21/2020 
 
 O. nr. 94/2021 
 M. Of. nr. 815/25 aug. 2021 - modifică O. nr. 88/2015 
 - modifică O. nr. 177/2018 
 
 O. nr. 96/2021 
 M. Of. nr. 837/1 sep. 2021 - modifică O. nr. 213/2020 
 
 O. nr. 100/2021 
 M. Of. nr. 936/30 sep. 2021 - modifică O. nr. 217/2018 
 
 O. nr. 101/2021 
 M. Of. nr. 936/30 sep. 2021 - completează O. nr. 169/2018 
 
 O. nr. 102/2021 
 M. Of. nr. 960/7 oct. 2021 - modifică O. nr. 15/2015 
 
 O. nr. 103/2021 
 M. Of. nr. 988/15 oct. 2021 - modifică O. nr. 199/2020 
 
 O. nr. 106/2021 
 M. Of. nr. 983/14 oct. 2021 - modifică O. nr. 111/2014 
 
 O. nr. 109/2021 
 M. Of. nr. 1007/21 oct. 2021 - modifică O. nr. 171/2019 
 
 O. nr. 111/2021 
 M. Of. nr. 1028/28 oct. 2021 - modifică O. nr. 123/2017 
 
 O. nr. 112/2021 
 M. Of. nr. 1045/2 nov. 2021 - modifică O. nr. 199/2020 
 
 O. nr. 115/2021 
 M. Of. nr. 1147/2 dec. 2021 - modifică O. nr. 12/2015 
 
 O. nr. 116/2021 
 M. Of. nr. 1126/25 nov. 2021 - modifică O. nr. 139/2014 
 
 O. nr. 125/2021 
 M. Of. nr. 1165/8 dec. 2021 - modifică O. nr. 173/2020 
 
 O. nr. 126/2021 
 M. Of. nr. 1180/14 dec. 2021 - modifică O. nr. 16/2013 
 
 O. nr. 129/2021 
 M. Of. nr. 1233/28 dec. 2021 - modifică O. nr. 1/2015 
 
 O. nr. 138/2021 
 M. Of. nr. 1227/24 dec. 2021 - modifică O. nr. 37/2007 
 - modifică O. nr. 6/2017 
 - modifică O. nr. 82/2021 
 - modifică O. nr. 83/2021 
 
 O. nr. 139/2021 
 M. Of. nr. 1227/24 dec. 2021 - modifică O. nr. 29/2016 
 - modifică O. nr. 78/2020 
 
 O. nr. 144/2021 
 M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021 - modifică O. nr. 228/2020 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 139/2021 
 M. Of. nr. 298/24 mar. 2021 - modifică O. nr. 322/2020 
 
 O. nr. 243/2021 
 M. Of. nr. 534/24 mai 2021 - modifică O. nr. 322/2020 
 
 O. nr. 323/2021 
 M. Of. nr. 710/19 iul. 2021 - modifică O. nr. 32/2021 
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 O. nr. 325/2021 
 M. Of. nr. 710/19 iul. 2021 - modifică O. nr. 505/2019 
 
 O. nr. 495/2021 
 M. Of. nr. 935/30 sep. 2021 - modifică O. nr. 79/2017 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 120/2021 
 M. Of. nr. 324/31 mar. 2021 - modifică Decizia nr. 1212/2020 
 
 Decizia nr. 199/2021 
 M. Of. nr. 549/27 mai 2021 - completează Decizia nr. 551/2012 
 
 Decizia nr. 224/2021 
 M. Of. nr. 614/22 iun. 2021 - modifică Decizia nr. 353/2015 
 
 Decizia nr. 248/2021 
 M. Of. nr. 669/7 iul. 2021 - modifică Decizia nr. 311/2016 
 
 Decizia nr. 431/2021 
 M. Of. nr. 842/3 sep. 2021 - modifică Decizia nr. 1212/2020 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 2/2021 
 M. Of. nr. 26/11 ian. 2021 - modifică O. nr. 110/2010 
 
 O. nr. 8/2021 
 M. Of. nr. 67/21 ian. 2021 - modifică O. nr. 35/2016 
 
 O. nr. 37/2021 
 M. Of. nr. 241/10 mar. 2021 - modifică O. nr. 205/2007 
 
 O. nr. 42/2021 
 M. Of. nr. 367/9 apr. 2021 - modifică O. nr. 16/2010 
 
 O. nr. 49/2021 
 M. Of. nr. 354/7 apr. 2021 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 55/2021 
 M. Of. nr. 436/26 apr. 2021 - modifică O. nr. 16/2010 
 - modifică O. nr. 79/2019 
 
 O. nr. 96/2021 
 M. Of. nr. 715/20 iul. 2021 - modifică O. nr. 125/2016 
 
 O. nr. 112/2021 
 M. Of. nr. 830/31 aug. 2021 - modifică O. nr. 39/2010 
 
 O. nr. 128/2021 
 M. Of. nr. 1067/8 nov. 2021 - modifică O. nr. 64/2012 
 
 O. nr. 135/2021 
 M. Of. nr. 1041/1 nov. 2021 - modifică O. nr. 201/2007 
 - modifică O. nr. 96/2014 
 
 O. nr. 165/2021 
 M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021 - modifică O. nr. 64/2007 
 
 O. nr. 168/2021 
 M. Of. nr. 1225/23 dec. 2021 - modifică O. nr. 113/2008 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 74/201/71/919/1274/1149/2021 
 M. Of. nr. 892/17 sep. 2021 - modifică O. nr. 30/366/337/1511/577/2004 
 
  AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 O. nr. 137/2021 
 M. Of. nr. 470/5 mai 2021 - modifică O. nr. 383/2019 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 

 H. nr. 1/2021 
 M. Of. nr. 385/14 apr. 2021 - modifică H. nr. 2/2007 
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 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
  INSPECŢIA JUDICIARĂ 

 O. nr. 87/2021 
 M. Of. nr. 884/15 sep. 2021 - completează O. nr. 49/2021 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1275/2021 
 M. Of. nr. 808/23 aug. 2021 - modifică O. nr. 3626/2016 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 59/2021 
 M. Of. nr. 290/23 mar. 2021 - modifică O. nr. 32/2020 
 
 O. nr. 132/2021 
 M. Of. nr. 559/31 mai 2021 - modifică O. nr. 433/2020 
 
 O. nr. 268/2021 
 M. Of. nr. 922/27 sep. 2021 - modifică O. nr. 35/2021 
 
 O. nr. 344/2021 
 M. Of. nr. 1081/11 nov. 2021 - completează O. nr. 316/2021 
 
 GUVERN 
  COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 H. nr. 51/2021 
 M. Of. nr. 736/27 iul. 2021 - modifică H. nr. 43/2021 
 
 H. nr. 59/2021 
 M. Of. nr. 784/13 aug. 2021 - modifică H. nr. 43/2021 
 
 H. nr. 107/2021 
 M. Of. nr. 1144/27 nov. 2021 - completează H. nr. 43/2021 
 - modifică H. nr. 106/2021 

 Modificări: 
 - H. nr. 108/2021  (M. Of. nr. 1145/28 nov. 2021) 

 
 H. nr. 108/2021 
 M. Of. nr. 1145/28 nov. 2021 - modifică H. nr. 43/2021 
 - modifică H. nr. 106/2021 
 - modifică H. nr. 107/2021 
 
 GUVERN 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 480/2021 
 M. Of. nr. 922/27 sep. 2021 - completează Decizia nr. 391/2021 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 597/2021 
 M. Of. nr. 228/6 mar. 2021 - modifică O. nr. 1124/2015 
 
 O. nr. 1935/2021 
 M. Of. nr. 760/4 aug. 2021 - modifică O. nr. 1124/2015 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 I. nr. 43/2021 
 M. Of. nr. 273/18 mar. 2021 - modifică I. nr. 9/2013 
 
 I. nr. 164/2021 
 M. Of. nr. 1050/3 nov. 2021 - modifică I. nr. 166/2016 
 
 O. nr. 10/2021 
 M. Of. nr. 64/20 ian. 2021 - modifică O. nr. 150/2018 
 
 O. nr. 17/2021 
 M. Of. nr. 84/27 ian. 2021 - modifică O. nr. 155/2019 
 
 O. nr. 24/2021 
 M. Of. nr. 171/19 feb. 2021 - completează O. nr. 28/2018 
 
 O. nr. 25/2021 
 M. Of. nr. 180/23 feb. 2021 - modifică O. nr. 136/2017 
 
 O. nr. 29/2021 
 M. Of. nr. 185/24 feb. 2021 - modifică O. nr. 262/2007 
 - modifică O. nr. 236/2009 
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 O. nr. 30/2021 
 M. Of. nr. 181/23 feb. 2021 - completează O. nr. 23/2015 
 
 O. nr. 31/2021 
 M. Of. nr. 188/25 feb. 2021 - modifică O. nr. 64/2014 
 
 O. nr. 32/2021 
 M. Of. nr. 185/24 feb. 2021 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 39/2021 
 M. Of. nr. 247/11 mar. 2021 - modifică O. nr. 121/2014 
 
 O. nr. 56/2021 
 M. Of. nr. 406/19 apr. 2021 - modifică O. nr. 137/2018 
 
 O. nr. 60/2021 
 M. Of. nr. 429/23 apr. 2021 - modifică O. nr. 155/2019 
 
 O. nr. 69/2021 
 M. Of. nr. 518/19 mai 2021 - modifică O. nr. 243/2011 
 
 O. nr. 95/2021 
 M. Of. nr. 629/25 iun. 2021 - completează O. nr. 53/2017 
 
 O. nr. 100/2021 
 M. Of. nr. 719/22 iul. 2021 - modifică O. nr. 187/2014 
 
 O. nr. 115/2021 
 M. Of. nr. 823/27 aug. 2021 - modifică O. nr. 521/2008 
 
 O. nr. 116/2021 
 M. Of. nr. 873/13 sep. 2021 - modifică O. nr. 490/2008 
 
 O. nr. 117/2021 
 M. Of. nr. 823/27 aug. 2021 - modifică O. nr. 231/2012 
 
 O. nr. 119/2021 
 M. Of. nr. 824/27 aug. 2021 - modifică O. nr. 199/2011 
 - modifică O. nr. 140/2016 
 - modifică O. nr. 177/2016 
 
 O. nr. 121/2021 
 M. Of. nr. 859/8 sep. 2021 - modifică O. nr. 176/2012 
 
 O. nr. 123/2021 
 M. Of. nr. 878/14 sep. 2021 - modifică O. nr. 20/2021 
 
 O. nr. 127/2021 
 M. Of. nr. 879/14 sep. 2021 - modifică O. nr. 62/2017 
 
 O. nr. 161/2021 
 M. Of. nr. 1051/3 nov. 2021 - modifică O. nr. 48/2021 
 
 O. nr. 163/2021 
 M. Of. nr. 1050/3 nov. 2021 - modifică O. nr. 33/2020 
 
 O. nr. 170/2021 
 M. Of. nr. 1089/15 nov. 2021 - modifică O. nr. 321/2007 
 
 O. nr. 189/2021 
 M. Of. nr. 1221/23 dec. 2021 - completează O. nr. 137/2018 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 O. nr. 150/138/2021 
 M. Of. nr. 1058/4 nov. 2021 - modifică O. nr. 61/113/2018 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
  DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
 M. Of. nr. 171/19 feb. 2021 

O. nr. 6457/2021 

 
 O. nr. 6604/2021 
 M. Of. nr. 248/11 mar. 2021 - modifică O. nr. 6578/2021 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 1/2021 
 M. Of. nr. 79/25 ian. 2021 - modifică O. nr. 1529/2018 
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 O. nr. 28/2021 
 M. Of. nr. 125/5 feb. 2021 - modifică O. nr. 1343/2018 
 
 O. nr. 30/2021 
 M. Of. nr. 128/8 feb. 2021 - modifică O. nr. 45/2019 
 
 O. nr. 51/2021 
 M. Of. nr. 269/17 mar. 2021 - modifică O. nr. 1508/2018 
 - modifică O. nr. 1516/2018 
 - modifică O. nr. 1531/2018 
 - modifică O. nr. 1529/2018 
 
 O. nr. 55/2021 
 M. Of. nr. 290/23 mar. 2021 - modifică O. nr. 1205/2018 
 
 O. nr. 59/2021 
 M. Of. nr. 278/19 mar. 2021 - modifică O. nr. 1369/2018 
 
 O. nr. 73/2021 
 M. Of. nr. 353/7 apr. 2021 - modifică O. nr. 188/2017 
 
 O. nr. 76/2021 
 M. Of. nr. 422/21 apr. 2021 - modifică O. nr. 364/2016 
 
 O. nr. 81/2021 
 M. Of. nr. 378/12 apr. 2021 - modifică O. nr. 136/2020 
 
 O. nr. 92/2021 
 M. Of. nr. 478/7 mai 2021 - completează O. nr. 42/2020 
 
 O. nr. 105/2022 
 M. Of. nr. 558/31 mai 2021 - modifică O. nr. 251/2017 
 
 O. nr. 136/2021 
 M. Of. nr. 658/2 iul. 2021 - modifică O. nr. 45/2021 
 
 O. nr. 137/2021 
 M. Of. nr. 694/13 iul. 2021 - modifică O. nr. 445/2008 
 
 O. nr. 152/2021 
 M. Of. nr. 735/27 iul. 2021 - modifică O. nr. 149/2010 
 - modifică O. nr. 155/2010 
 
 O. nr. 160/2021 
 M. Of. nr. 769/9 aug. 2021 - modifică O. nr. 483/2016 
 
 O. nr. 161/2021 
 M. Of. nr. 725/23 iul. 2021 - modifică O. nr. 1353/2018 
 
 O. nr. 179/2021 
 M. Of. nr. 763/5 aug. 2021 - modifică O. nr. 211/2020 
 
 O. nr. 185/2021 
 M. Of. nr. 806/23 aug. 2021 - modifică O. nr. 1348/2005 
 - modifică O. nr. 1349/2005 
 
 O. nr. 228/2021 
 M. Of. nr. 899/20 sep. 2021 - completează O. nr. 1265/2005 
 - completează O. nr. 1366/2005 
 - completează O. nr. 150/2010 
 - completează O. nr. 149/2010 
 - completează O. nr. 155/2010 
 
 O. nr. 245/2021 
 M. Of. nr. 933/30 sep. 2021 - modifică O. nr. 158/2017 
 
 O. nr. 251/2021 
 M. Of. nr. 964/8 oct. 2021 - modifică O. nr. 304/2017 
 
 O. nr. 253/2021 
 M. Of. nr. 959/7 oct. 2021 - modifică O. nr. 194/2019 
 
 O. nr. 263/2021 
 M. Of. nr. 968/11 oct. 2021 - modifică O. nr. 1731/2015 
 
 O. nr. 284/2021 
 M. Of. nr. 1049/2 nov. 2021 - modifică O. nr. 43/2017 
 
 O. nr. 300/2021 
 M. Of. nr. 1046/2 nov. 2021 - modifică O. nr. 80/2021 
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 O. nr. 307/2021 
 M. Of. nr. 1090/15 nov. 2021 - modifică O. nr. 262/2021 
 
 O. nr. 335/2021 
 M. Of. nr. 1155/6 dec. 2021 - modifică O. nr. 946/2014 
 
 O. nr. 345/2021 
 M. Of. nr. 1235/28 dec. 2021 - modifică O. nr. 149/2010 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 338/2380/175/2021 
 M. Of. nr. 71/25 ian. 2022 - modifică O. nr. 352/636/54/2015 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 23/351/356/2021 
 M. Of. nr. 329/1 apr. 2021 - modifică O. nr. 1356/2018/1343/2018/51/2019 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 15/2021 
 M. Of. nr. 81/26 ian. 2021 - modifică O. nr. 137/2020 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.107/2021 
 M. Of. nr. 578/8 iun. 2021 - modifică O. nr. M.7/2021 
 
 O. nr. M.120/2021 
 M. Of. nr. 667/6 iul. 2021 - modifică O. nr. M.110/2009 
 
 O. nr. M.122/2021 
 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 - modifică O. nr. M.122/2014 
 
 O. nr. M.159/2021 
 M. Of. nr. 787/16 aug. 2021 - modifică O. nr. M.40/2016 
 
 O. nr. M164/2021 
 M. Of. nr. 808/23 aug. 2021 - modifică O. nr. M.122/2016 
 
 O. nr. M.174/2021 
 M. Of. nr. 827/30 aug. 2021 - modifică O. nr. M.161/2018 
 
 O. nr. M.205/2021 
 M. Of. nr. 985/14 oct. 2021 - modifică O. nr. M.39/2010 
 - modifică O. nr. M.217/2019 
 
 O. nr. M.207/2021 
 M. Of. nr. 1013/22 oct. 2021 - modifică O. nr. M.92/2013 
 
 O. nr. M.21/2021 
 M. Of. nr. 110/2 feb. 2021 - modifică O. nr. M.110/2014 
 
 O. nr. M.218/2021 
 M. Of. nr. 1134/26 nov. 2021 - completează O. nr. M.7/2021 
 
 O. nr. M.226/2021 
 M. Of. nr. 1218/22 dec. 2021 - modifică O. nr. M.70/2016 
 - modifică O. nr. M.124/2017 
 
 O. nr. M229/2021 
 M. Of. nr. 1232/28 dec. 2021 - modifică O. nr. M.197/2020 
 
 O. nr. M.29/2021 
 M. Of. nr. 129/8 feb. 2021 - modifică O. nr. M.217/2019 
 
 O. nr. M.3/2021 
 M. Of. nr. 47/15 ian. 2021 - modifică O. nr. M.39/2010 
 
 O. nr. M.35/2021 
 M. Of. nr. 176/22 feb. 2021 - modifică O. nr. M.101/2011 
 
 O. nr. M.37/2021 
 M. Of. nr. 185/24 feb. 2021 - modifică O. nr. M.59/2015 
 
 O. nr. M.40/2021 
 M. Of. nr. 205/2 mar. 2021 - completează O. nr. M.9/2008 
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 O. nr. M.57/2021 
 M. Of. nr. 290/23 mar. 2021 - completează O. nr. M.30/2012 
 - modifică O. nr. M.69/2015 
 
 O. nr. M.68/2021 
 M. Of. nr. 350/6 apr. 2021 - modifică O. nr. M.69/2015 
 
 O. nr. M.76/2021 
 M. Of. nr. 406/19 apr. 2021 - modifică O. nr. M.120/2014 
 
 O. nr. M.78/2021 
 M. Of. nr. 408/19 apr. 2021 - modifică O. nr. M.30/2012 
 
 O. nr. M.99/2021 
 M. Of. nr. 524/20 mai 2021 - modifică O. nr. M.149/2012 
 
 O. nr. 130/2021 
 M. Of. nr. 658/2 iul. 2021 - modifică O. nr. M.30/2012 
 
  MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII 

 O. nr. 33/2021 
 M. Of. nr. 468/5 mai 2021 - modifică O. nr. 3463/2020 
 
 O. nr. 331/2021 
 M. Of. nr. 735/27 iul. 2021 - modifică O. nr. 3463/2020 
 
 O. nr. 572/2021 
 M. Of. nr. 975/13 oct. 2021 - modifică O. nr. 3822/2015 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2657/2021 
 M. Of. nr. 277/19 mar. 2021 - modifică O. nr. 2562/2010 
 
 O. nr. 3094/2021 
 M. Of. nr. 607/18 iun. 2021 - modifică O. nr. 2231/2019 
 
 O. nr. 3167/2021 
 M. Of. nr. 624/24 iun. 2021 - modifică O. nr. 2239/2019 
 
 O. nr. 3186/2021 
 M. Of. nr. 683/9 iul. 2021 - modifică O. nr. 3245/1805/2020 
 
 O. nr. 3504/2021 
 M. Of. nr. 965/8 oct. 2021 - modifică O. nr. 2515/2018 
 
 O. nr. 3744/2021 
 M. Of. nr. 1164/8 dec. 2021 - modifică O. nr. 2526/2014 
 
 MINISTERUL CULTURII 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 3028/686/2021 
 M. Of. nr. 505/14 mai 2021 - completează O. nr. 3245/1805/2020 
 
 O. nr. 3032/721/2021 
 M. Of. nr. 525/20 mai 2021 - modifică O. nr. 3245/1805/2020 
 
 O. nr. 3107/851//2021 
 M. Of. nr. 589/11 iun. 2021 - modifică O. nr. 3245/1805/2020 
 
 O. nr. 3214/1379/2021 
 M. Of. nr. 737/28 iul. 2021 - modifică O. nr. 3245/1805/2020 
 
 O. nr. 3546/2225/2021 
 M. Of. nr. 1007/21 oct. 2021 - modifică O. nr. 3245/1805/2020 
 
 O. nr. 3600/2285/2021 
 M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021 - modifică O. nr. 3245/1805/2020 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 49/2021 
 M. Of. nr. 79/25 ian. 2021 - modifică O. nr. 1851/2013 
 
 O. nr. 430/2021 
 M. Of. nr. 349/6 apr. 2021 - modifică O. nr. 3363/2020 
 
 O. nr. 519/2021 
 M. Of. nr. 417/21 apr. 2021 - modifică O. nr. 5425/2018 
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 O. nr. 577/2021 
 M. Of. nr. 451/27 apr. 2021 - modifică O. nr. 3246/2016 
 
 O. nr. 662/2021 
 M. Of. nr. 485/11 mai 2021 - modifică O. nr. 2088/2019 
 
 O. nr. 663/2021 
 M. Of. nr. 493/12 mai 2021 - modifică O. nr. 2154/2020 
 
 O. nr. 696/2021 
 M. Of. nr. 534/24 mai 2021 - modifică O. nr. 4423/2020 
 
 O. nr. 787/2021 
 M. Of. nr. 631/28 iun. 2021 - modifică O. nr. 343/2007 
 
 O. nr. 846/2021 
 M. Of. nr. 668/7 iul. 2021 - modifică O. nr. 25/2021 
 
 O. nr. 963/2021 
 M. Of. nr. 729/26 iul. 2021 - modifică O. nr. 2237/2010 
 
 O. nr. 1015/2021 
 M. Of. nr. 737/28 iul. 2021 - modifică O. nr. 60/2021 
 
 O. nr. 1155/2021 
 M. Of. nr. 810/24 aug. 2021 - modifică O. nr. 2475/2020 
 
 O. nr. 1309/2021 
 M. Of. nr. 920/27 sep. 2021 - modifică O. nr. 456/2014 
 
 O. nr. 1311/2021 
 M. Of. nr. 920/27 sep. 2021 - modifică O. nr. 2211/2013 
 
 O. nr. 1312/2021 
 M. Of. nr. 917/24 sep. 2021 - modifică O. nr. 2154/2020 
 
 O. nr. 1314/2021 
 M. Of. nr. 917/24 sep. 2021 - modifică O. nr. 664/2021 
 
 O. nr. 1315/2021 
 M. Of. nr. 917/24 sep. 2021 - modifică O. nr. 2088/2019 
 
 O. nr. 1347/2021 
 M. Of. nr. 950/5 oct. 2021 - modifică O. nr. 6711/2017 
 
 O. nr. 1419/2021 
 M. Of. nr. 964/8 oct. 2021 - modifică O. nr. 838/2021 
 
 O. nr. 1558/2021 
 M. Of. nr. 1079/11 nov. 2021 - modifică O. nr. 685/2008 
 
 O. nr. 1633/2021 
 M. Of. nr. 1123/25 nov. 2021 - modifică O. nr. 137/2012 
 
 O. nr. 1889/2021 
 M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021 - modifică O. nr. 2154/2020 
 
 O. nr. 1890/2021 
 M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021 - modifică O. nr. 2088/2019 
 
 O. nr. 1894/2021 
 M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021 - modifică O. nr. 664/2021 
 
 O. nr. 1956/2021 
 M. Of. nr. 1231/27 dec. 2021 - modifică O. nr. 4002/2020 
 - modifică O. nr. 4003/2020 
 
 O. nr. 2004/2021 
 M. Of. nr. 1242/29 dec. 2021 - modifică O. nr. 2088/2019 
 
 O. nr. 2005/2021 
 M. Of. nr. 1242/29 dec. 2021 - modifică O. nr. 664/2021 
 
 O. nr. 2006/2021 
 M. Of. nr. 1242/29 dec. 2021 - modifică O. nr. 2154/2020 
 
 O. nr. 2056/2021 
 M. Of. nr. 1252/30 dec. 2021 - modifică O. nr. 2980/2013 
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 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 MINISTERUL CULTURII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 
 O. nr. 699/3015/86/47/2011/9502/316/10/616/874/2021 
 M. Of. nr. 564/2 iun. 2021 - modifică O. nr. 2212/2391/M.40/59/2868/C/16317/263/151/419/2018 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 O. nr. 845/755/2021 
 M. Of. nr. 653/1 iul. 2021 - modifică O. nr. 1121/1075/2014 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 199/2021 
 M. Of. nr. 289/23 mar. 2021 - modifică O. nr. 1886/2019 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 218/2021 
 M. Of. nr. 335/1 apr. 2021 - modifică O. nr. 3083/2020 
 
 O. nr. 1008/2021 
 M. Of. nr. 611/18 iun. 2021 - modifică O. nr. 991/2021 
 
 O. nr. 1015/2021 
 M. Of. nr. 624/24 iun. 2021 - modifică O. nr. 991/2021 
 
 O. nr. 1019/2021 
 M. Of. nr. 627/25 iun. 2021 - modifică O. nr. 991/2021 
 
 O. nr. 1127/2021 
 M. Of. nr. 713/20 iul. 2021 - modifică O. nr. 991/2021 
 
 O. nr. 1146/2021 
 M. Of. nr. 723/22 iul. 2021 - modifică O. nr. 3083/2020 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 O. nr. 3009/2021 
 M. Of. nr. 40/13 ian. 2021 - modifică O. nr. 4843/2009 
 
 O. nr. 3108/2021 
 M. Of. nr. 45/15 ian. 2021 - completează O. nr. 5447/2020 
 
 O. nr. 3151/2021 
 M. Of. nr. 88/27 ian. 2021 - modifică O. nr. 4511/2017 
 
 O. nr. 3160/2021 
 M. Of. nr. 85/27 ian. 2021 - modifică O. nr. 3665/2019 
 
 O. nr. 3164/2021 
 M. Of. nr. 70/22 ian. 2021 - modifică O. nr. 5599/2020 
 
 O. nr. 3165/2021 
 M. Of. nr. 70/22 ian. 2021 - modifică O. nr. 5991/2020 
 
 O. nr. 3173/2021 
 M. Of. nr. 114/3 feb. 2021 - completează O. nr. 5819/2016 
 
 O. nr. 3174/2021 
 M. Of. nr. 94/28 ian. 2021 - modifică O. nr. 5005/2014 
 
 O. nr. 3189/2021 
 M. Of. nr. 136/10 feb. 2021 - modifică O. nr. 6143/2011 
 
 O. nr. 3199/2021 
 M. Of. nr. 106/1 feb. 2021 - modifică O. nr. 6102/2016 
 
 O. nr. 3200/2021 
 M. Of. nr. 106/1 feb. 2021 - modifică O. nr. 6125/2016 
 
 O. nr. 3203/2021 
 M. Of. nr. 102/29 ian. 2021 - modifică O. nr. 5457/2020 
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 O. nr. 3337/2021 
 M. Of. nr. 211/3 mar. 2021 - modifică O. nr. 5449/2020 
 
 O. nr. 3460/2021 
 M. Of. nr. 234/8 mar. 2021 - modifică O. nr. 3300/2021 
 
 O. nr. 3481/2021 
 M. Of. nr. 268/17 mar. 2021 - modifică O. nr. 4979/2020 
 
 O. nr. 3499/2021 
 M. Of. nr. 278/19 mar. 2021 - modifică O. nr. 3449/2021 
 
 O. nr. 3558/2021 
 M. Of. nr. 319/30 mar. 2021 - modifică O. nr. 3125/2020 
 
 O. nr. 3563/2021 
 M. Of. nr. 349/6 apr. 2021 - modifică O. nr. 3844/2016 
 
 O. nr. 3647/2021 
 M. Of. nr. 377/12 apr. 2021 - modifică O. nr. 3462/2021 
 
 O. nr. 3659/2021 
 M. Of. nr. 563/2 iun. 2021 - completează O. nr. 5863/2016 
 
 O. nr. 3663/2021 
 M. Of. nr. 456/28 apr. 2021 - modifică O. nr. 5460/2020 
 
 O. nr. 3665/2021 
 M. Of. nr. 464/4 mai 2021 - modifică O. nr. 3141/2019 
 
 O. nr. 3691/2021 
 M. Of. nr. 455/28 apr. 2021 - completează O. nr. 4797/2017 
 
 O. nr. 3713/2021 
 M. Of. nr. 435/26 apr. 2021 - modifică O. nr. 5561/2011 
 
 O. nr. 3721/2021 
 M. Of. nr. 456/28 apr. 2021 - modifică O. nr. 5457/2020 
 
 O. nr. 3744/2021 
 M. Of. nr. 482/10 mai 2021 - modifică O. nr. 5455/2020 
 
 O. nr. 3764/2021 
 M. Of. nr. 620/24 iun. 2021 - completează O. nr. 5703/2015 
 
 O. nr. 3770/2021 
 M. Of. nr. 484/11 mai 2021 - modifică O. nr. 5459/2020 
 
 O. nr. 3775/2021 
 M. Of. nr. 479/10 mai 2021 - modifică O. nr. 5449/2020 
 
 O. nr. 3780/2021 
 M. Of. nr. 677/8 iul. 2021 - completează O. nr. 5839/2016 
 
 O. nr. 3847/2021 
 M. Of. nr. 674/8 iul. 2021 - modifică O. nr. 4869/2014 
 
 O. nr. 3852/2021 
 M. Of. nr. 555/28 mai 2021 - modifică O. nr. 5453/2020 
 
 O. nr. 3858/2021 
 M. Of. nr. 560/31 mai 2021 - modifică O. nr. 5457/2020 
 
 O. nr. 3859/2021 
 M. Of. nr. 561/31 mai 2021 - completează O. nr. 4433/2014 
 
 O. nr. 3909/2021 
 M. Of. nr. 621/24 iun. 2021 - modifică O. nr. 3475/2018 
 
 O. nr. 3994/2021 
 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021 - modifică O. nr. 4488/2020 
 
 O. nr. 4484/2021 
 M. Of. nr. 744/29 iul. 2021 - modifică O. nr. 4204/2021 
 
 O. nr. 4594/2021 
 M. Of. nr. 806/23 aug. 2021 - modifică O. nr. 4750/2019 
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 O. nr. 4996/2021 
 M. Of. nr. 888/16 sep. 2021 - completează O. nr. 5618/2011 
 
 O. nr. 5001/2021 
 M. Of. nr. 876/13 sep. 2021 - completează O. nr. 5196/2015 
 
 O. nr. 5012/2021 
 M. Of. nr. 1234/28 dec. 2021 - completează O. nr. 4514/2014 
 
 O. nr. 5075/2021 
 M. Of. nr. 890/16 sep. 2021 - modifică O. nr. 3672/2019 
 
 O. nr. 5091/2021 
 M. Of. nr. 853/7 sep. 2021 - modifică O. nr. 3074/2019 
 
 O. nr. 5094/2021 
 M. Of. nr. 889/16 sep. 2021 - modifică O. nr. 4056/2021 
 
 O. nr. 5195/2021 
 M. Of. nr. 848/6 sep. 2021 - modifică O. nr. 4597/2021 
 
 O. nr. 5215/2021 
 M. Of. nr. 899/20 sep. 2021 - modifică O. nr. 6156/2016 
 
 O. nr. 5340/2021 
 M. Of. nr. 994/18 oct. 2021 - modifică O. nr. 5315/2018 
 
 O. nr. 5454/2021 
 M. Of. nr. 979/13 oct. 2021 - modifică O. nr. 4597/2021 
 
 O. nr. 5505/2021 
 M. Of. nr. 1080/11 nov. 2021 - modifică O. nr. 5052/2012 
 
 O. nr. 5550/2021 
 M. Of. nr. 1064/5 nov. 2021 - modifică O. nr. 5447/2020 
 
 O. nr. 5609/2021 
 M. Of. nr. 34/12 ian. 2022 - modifică O. nr. 5219/2010 
 
 O. nr. 5822/2021 
 M. Of. nr. 1201/17 dec. 2021 - modifică O. nr. 4597/2021 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 O. nr. 3861/360/2021 
 M. Of. nr. 578/8 iun. 2021 - completează O. nr. 5039/2126/2018 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 5349/2041/2021 
 M. Of. nr. 956/6 oct. 2021 - modifică O. nr. 5338/2015/2021 
 
 O. nr. 5558/2389/2021 
 M. Of. nr. 1064/5 nov. 2021 - modifică O. nr. 5338/2015/2021 
 
 O. nr. 5608/2506/2021 
 M. Of. nr. 1105/19 nov. 2021 - completează O. nr. 5338/2015/2021 
 
 MINISTERUL ENERGIEI   
 O. nr. 544/2021 
 M. Of. nr. 719/22 iul. 2021 - modifică O. nr. 1843/2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 788/17 aug. 2021) 

 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 27/2021 
 M. Of. nr. 31/12 ian. 2021 - modifică O. nr. 1917/2005 
 
 O. nr. 259/2021 
 M. Of. nr. 197/26 feb. 2021 - modifică O. nr. 2482/2017 
 
 O. nr. 400/2021 
 M. Of. nr. 262/16 mar. 2021 - modifică O. nr. 86/2005 
 
 O. nr. 410/2021 
 M. Of. nr. 285/22 mar. 2021 - modifică O. nr. 1802/2014 
 - modifică O. nr. 2844/2016 
 
 O. nr. 420/2021 



 
 M. Of. nr. 285/22 mar. 2021 - modifică O. nr. 2062/2018 
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 O. nr. 421/2021 
 M. Of. nr. 285/22 mar. 2021 - modifică O. nr. 668/2015 
 
 O. nr. 452/2021 
 M. Of. nr. 326/31 mar. 2021 - modifică O. nr. 1861/2020 
 
 O. nr. 468/2021 
 M. Of. nr. 366/9 apr. 2021 - modifică O. nr. 1957/2019 
 
 O. nr. 474/2021 
 M. Of. nr. 361/8 apr. 2021 - modifică O. nr. 221/2016 
 
 O. nr. 499/2021 
 M. Of. nr. 410/20 apr. 2021 - modifică O. nr. 583/2016 
 
 O. nr. 508/2021 
 M. Of. nr. 424/22 apr. 2021 - modifică O. nr. 1886/2020 
 
 O. nr. 555/2021 
 M. Of. nr. 515/18 mai 2021 - modifică O. nr. 923/2014 
 
 O. nr. 576/2021 
 M. Of. nr. 516/18 mai 2021 - modifică O. nr. 2880/2020 
 
 O. nr. 629/2021 
 M. Of. nr. 589/11 iun. 2021 - modifică O. nr. 3216/2020 
 
 O. nr. 683/2021 
 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021 - modifică O. nr. 3139/2017 
 
 O. nr. 741/2021 
 M. Of. nr. 650/1 iul. 2021 - modifică O. nr. 101/2016 
 - modifică O. nr. 105/2016 
 
 O. nr. 764/2021 
 M. Of. nr. 880/14 sep. 2021 - modifică O. nr. 2810/2019 
 
 O. nr. 1004/2021 
 M. Of. nr. 786/16 aug. 2021 - modifică O. nr. 1886/2020 
 
 O. nr. 1021/2021 
 M. Of. nr. 804/20 aug. 2021 - modifică O. nr. 3004/2017 
 
 O. nr. 1159/2021 
 M. Of. nr. 907/22 sep. 2021 - modifică O. nr. 809/2012 
 
 O. nr. 1160/2021 
 M. Of. nr. 902/21 sep. 2021 - modifică O. nr. 1235/2003 
 
 O. nr. 1239/2021 
 M. Of. nr. 1012/22 oct. 2021 - modifică O. nr. 1802/2014 
 - modifică O. nr. 2844/2016 
 Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2021, cu  
 

obiectivele de mediu menţionate la art. 9 lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al  
excepţia prevederilor art. I pct. 3 şi 5 şi ale art. II pct. 2, care se aplică astfel: a) de la 1 ianuarie 2022, în ceea ce priveşte  

 
Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a   
Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020; şi   

 b) de la 1 ianuarie 2023, în ceea ce priveşte obiectivele de mediu menţionate la art. 9 lit. c)-f) din Regulamentul (UE) 2020/852  
 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 85/2022  (M. Of. nr. 100/1 feb. 2022) 

 
 O. nr. 1449/2021 
 M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021 - modifică O. nr. 1059/2008 
 
 O. nr. 1459/2021 
 M. Of. nr. 1164/8 dec. 2021 - modifică O. nr. 246/2005 
 - modifică O. nr. 3139/2017 
 
 O. nr. 1533/2021 
 M. Of. nr. 1203/20 dec. 2021 - modifică O. nr. 2201/2020 
 - modifică O. nr. 3216/2020 
 
 O. nr. 1568/2021 
 M. Of. nr. 1214/21 dec. 2021 - modifică O. nr. 1536/2021 
 
 O. nr. 1592/2021 
 M. Of. nr. 28/10 ian. 2022 - modifică O. nr. 1802/2014 
 - modifică O. nr. 2844/2016 
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 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII 
 O. nr. 710/187/2021 
 M. Of. nr. 652/1 iul. 2021 - modifică O. nr. 2311/452/2018 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 O. nr. 966/1208/2021 
 M. Of. nr. 885/15 sep. 2021 - modifică O. nr. 1938/4735/2018 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 3/2021 
 M. Of. nr. 33/12 ian. 2021 - modifică O. nr. 3626/2016 
 
 O. nr. 409/2021 
 M. Of. nr. 278/19 mar. 2021 - modifică O. nr. 1503/2016 
 - modifică O. nr. 3725/2017 
 
 O. nr. 722/2021 
 M. Of. nr. 607/18 iun. 2021 - modifică O. nr. 3494/2013 
 
 O. nr. 758/2021 
 M. Of. nr. 519/19 mai 2021 - modifică O. nr. 2117/2018 
 
 O. nr. 1047/2021 
 M. Of. nr. 779/12 aug. 2021 - modifică O. nr. 1975/2019 
 
 O. nr. 1075/2021 
 M. Of. nr. 673/8 iul. 2021 - modifică O. nr. 1022/2562/2016 
 
 O. nr. 1189/2021 
 M. Of. nr. 753/3 aug. 2021 - modifică O. nr. 4077/2020 
 
 O. nr. 1211/2021 
 M. Of. nr. 807/23 aug. 2021 - modifică O. nr. 1887/2016 
 
 O. nr. 1251/2021 
 M. Of. nr. 802/20 aug. 2021 - modifică O. nr. 2862/2019 
 
 O. nr. 1355/2021 
 M. Of. nr. 899/20 sep. 2021 - modifică O. nr. 1891/2016 
 
 O. nr. 1518/2021 
 M. Of. nr. 1028/28 oct. 2021 - modifică O. nr. 1890/2016 
 
 O. nr. 1619/2021 
 M. Of. nr. 991/18 oct. 2021 - completează O. nr. 3607/2016 
 
 O. nr. 1832/2021 
 M. Of. nr. 1096/17 nov. 2021 - modifică O. nr. 2202/2015 
 
 O. nr. 1940/2021 
 M. Of. nr. 1179/14 dec. 2021 - modifică O. nr. 3631/2015 
 
 O. nr. 1941/2021 
 M. Of. nr. 1191/16 dec. 2021 - modifică O. nr. 631/2016 
 
 O. nr. 1942/2021 
 M. Of. nr. 1175/13 dec. 2021 - modifică O. nr. 1387/2021 
 
 O. nr. 2028/2021 
 
 

M. Of. nr. 1230/27 dec. 2021 - modifică O. nr. 2921/2016 

 MINISTERUL FINANŢELOR 
  AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 O. nr. 93/2021 
 M. Of. nr. 356/7 apr. 2021 - modifică O. nr. 201/2019 
 
 O. nr. 124/2021 
 M. Of. nr. 396/15 apr. 2021 - modifică O. nr. 60/2018 
 
 O. nr. 610/2021 
 M. Of. nr. 912/23 sep. 2021 - modifică O. nr. 89/2018 
 - modifică O. nr. 90/2018 
 - modifică O. nr. 383/2019 
 
 O. nr. 650/2021 
 M. Of. nr. 1095/17 nov. 2021 - modifică O. nr. 266/2018 
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 O. nr. 709/2021 
 
 

M. Of. nr. 1190/15 dec. 2021 - modifică O. nr. 383/2019 

 MINISTERUL FINANŢELOR 
  OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

 O. nr. 86/2021 
 
 

M. Of. nr. 645/30 iun. 2021 - modifică O. nr. 404/2020 

 MINISTERUL FINANŢELOR 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 111/2021 
 
 

M. Of. nr. 510/17 mai 2021 - modifică O. nr. 14/2021 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 51/2021 
 M. Of. nr. 59/19 ian. 2021 - modifică O. nr. 587/2016 
 
 O. nr. 551/2021 
 M. Of. nr. 377/12 apr. 2021 - modifică O. nr. 1612/2018 
 
  MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 

 O. nr. 803/2021 
 M. Of. nr. 752/2 aug. 2021 - completează O. nr. 690/2021 
 
 O. nr. 1109/2021 
 M. Of. nr. 997/19 oct. 2021 - modifică O. nr. 859/2021 
 
 O. nr. 1110/2021 
 M. Of. nr. 991/18 oct. 2021 - modifică O. nr. 860/2021 
 
 O. nr. 1293/2021 
 M. Of. nr. 1126/25 nov. 2021 - modifică O. nr. 894/2020 
 
 O. nr. 1480/2021 
 M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021 - modifică O. nr. 690/2021 
 
 O. nr. 1481/2021 
 M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021 - modifică O. nr. 1290/2021 
 
 MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 O. nr. 792/1000/2021 
 M. Of. nr. 811/24 aug. 2021 - modifică O. nr. 3080/2008 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 476/C/2021 
 M. Of. nr. 141/11 feb. 2021 - modifică O. nr. 482/C/2020 
 
 O. nr. 543/C/2021 
 M. Of. nr. 136/10 feb. 2021 - modifică O. nr. 2415/C/2018 
 
 O. nr. 1098/C/2021 
 M. Of. nr. 189/25 feb. 2021 - completează O. nr. 46/C/2011 
 
 O. nr. 2291/C/2021 
 M. Of. nr. 414/20 apr. 2021 - modifică O. nr. 927/C/2006 
 
 O. nr. 2391/C/2021 
 M. Of. nr. 435/26 apr. 2021 - modifică O. nr. 820/C/2015 
 - modifică O. nr. 1291/C/2017 
 
 O. nr. 3002/C/2021 
 M. Of. nr. 568/3 iun. 2021 - modifică O. nr. 2588/C/2019 
 
 O. nr. 3726/C/2021 
 M. Of. nr. 697/14 iul. 2021 - modifică O. nr. 1848/C/2021 
 
 O. nr. 3874/c/2021 
 M. Of. nr. 734/27 iul. 2021 - modifică O. nr. 2415/C/2018 
 
 O. nr. 5842/C/2021 
 
 

M. Of. nr. 1210/21 dec. 2021 - modifică O. nr. 4302/C/2021 

 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 322/2021 
 M. Of. nr. 70/22 ian. 2021 - modifică Decizia nr. 859/2016 
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 Decizia nr. 408/2021 
 M. Of. nr. 229/8 mar. 2021 - modifică Decizia nr. 500460/2017 
 
 Decizia nr. 514/2021 
 M. Of. nr. 385/14 apr. 2021 - modifică Decizia nr. 463/2017 
 
 Decizia nr. 983/2021 
 M. Of. nr. 902/21 sep. 2021 - modifică Decizia nr. 443/2016 
 
 Decizia nr. 1035/2021 
 M. Of. nr. 1059/4 nov. 2021 - modifică Decizia nr. 534/2020 
 
 Decizia nr. 1087/2021 
 M. Of. nr. 1187/15 dec. 2021 - modifică Decizia nr. 360/2020 
 
 Decizia nr. 1106/2021 
 M. Of. nr. 30/11 ian. 2022 - modifică Decizia nr. 500165/2017 
 
  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 67/2021 
 M. Of. nr. 83/26 ian. 2021 - modifică O. nr. 1763/2015 
 
 O. nr. 110/2021 
 M. Of. nr. 111/2 feb. 2021 - modifică O. nr. 323/2020 
 - modifică O. nr. 324/2020 
 
 O. nr. 121/2021 
 M. Of. nr. 109/1 feb. 2021 - modifică O. nr. 1287/2018 
 
 O. nr. 203/2021 
 M. Of. nr. 181/23 feb. 2021 - modifică O. nr. 1400/2020 
 
 O. nr. 421/2021 
 M. Of. nr. 279/19 mar. 2021 - modifică O. nr. 1039/2010 
 
 O. nr. 486/2021 
 M. Of. nr. 395/15 apr. 2021 - modifică O. nr. 1346/2011 
 
 O. nr. 487/2021 
 M. Of. nr. 454/28 apr. 2021 - modifică O. nr. 1540/2011 
 
 O. nr. 516/2021 
 M. Of. nr. 393/15 apr. 2021 - modifică O. nr. 923/2018 
 
 O. nr. 572/2021 
 M. Of. nr. 356/7 apr. 2021 - modifică O. nr. 1708/2020 
 
 O. nr. 675/2021 
 M. Of. nr. 432/23 apr. 2021 - modifică O. nr. 323/2020 
 
 O. nr. 676/2021 
 M. Of. nr. 433/23 apr. 2021 - modifică O. nr. 324/2020 
 
 O. nr. 786/2021 
 M. Of. nr. 488/11 mai 2021 - modifică O. nr. 2089/2020 
 Modificări: 
 - O. nr. 822/2021  (M. Of. nr. 560/31 mai 2021) 

 
 O. nr. 820/2021 
 M. Of. nr. 608/18 iun. 2021 - modifică O. nr. 1256/2020 
 
 O. nr. 822/2021 
 M. Of. nr. 560/31 mai 2021 - modifică O. nr. 786/2021 
 
 O. nr. 838/2021 
 M. Of. nr. 589/11 iun. 2021 - modifică O. nr. 1106/2018 
 
 O. nr. 843/2021 
 M. Of. nr. 642/30 iun. 2021 - modifică O. nr. 917/2014 
 
 O. nr. 908/2021 
 M. Of. nr. 589/11 iun. 2021 - modifică O. nr. 324/2020 
 
 O. nr. 909/2021 
 M. Of. nr. 589/11 iun. 2021 - modifică O. nr. 323/2020 
 
 O. nr. 992/2021 
 M. Of. nr. 679/9 iul. 2021 - modifică O. nr. 2358/2010 
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 O. nr. 1144/2021 
 M. Of. nr. 735/27 iul. 2021 - modifică O. nr. 193/2002 
 
 O. nr. 1286/2021 
 M. Of. nr. 760/4 aug. 2021 - modifică O. nr. 2020/2016 
 
 O. nr. 1288/2021 
 M. Of. nr. 760/4 aug. 2021 - modifică O. nr. 1162/2020 
 
 O. nr. 1461/2021 
 M. Of. nr. 849/6 sep. 2021 - modifică O. nr. 1601/2013 
 
 O. nr. 1470/2021 
 M. Of. nr. 859/8 sep. 2021 - modifică O. nr. 324/2020 
 
 O. nr. 1548/2021 
 M. Of. nr. 868/10 sep. 2021 - modifică O. nr. 2057/2020 
 
 O. nr. 1746/2021 
 M. Of. nr. 958/7 oct. 2021 - modifică O. nr. 2089/2020 
 
 O. nr. 1773/2021 
 M. Of. nr. 983/14 oct. 2021 - modifică O. nr. 1106/2018 
 
 O. nr. 1939/2021 
 M. Of. nr. 1095/17 nov. 2021 - modifică O. nr. 359/2019 
 
 O. nr. 1945/2021 
 M. Of. nr. 1043/1 nov. 2021 - modifică O. nr. 766/2018 
 
 O. nr. 1955/2021 
 M. Of. nr. 1042/1 nov. 2021 - modifică O. nr. 2057/2020 
 
 O. nr. 2002/2021 
 M. Of. nr. 1083/11 nov. 2021 - modifică O. nr. 2089/2020 
 
 O. nr. 2165/2021 
 M. Of. nr. 1186/15 dec. 2021 - modifică O. nr. 2202/2020 
 
 O. nr. 2171/2021 
 M. Of. nr. 1167/9 dec. 2021 - modifică O. nr. 594/2006 
 
 O. nr. 2190/2021 
 M. Of. nr. 1234/28 dec. 2021 - completează O. nr. 1362/2018 
 
 O. nr. 2326/2021 
 M. Of. nr. 1230/27 dec. 2021 - completează O. nr. 393/2019 
 
 O. nr. 2340/2021 
 M. Of. nr. 1194/16 dec. 2021 - modifică O. nr. 1287/2018 
 
 O. nr. 2346/2021 
 M. Of. nr. 1203/20 dec. 2021 - modifică O. nr. 1962/2021 
 
 O. nr. 2349/2021 
 M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021 - modifică O. nr. 64/2019 
 
 O. nr. 2384/2021 
 M. Of. nr. 18/6 ian. 2022 - completează O. nr. 1108/2007 
 
 O. nr. 2385/2021 
 M. Of. nr. 1231/27 dec. 2021 - modifică O. nr. 1287/2018 
 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 O. nr. 1951/1216/2021 
 M. Of. nr. 1234/28 dec. 2021 - modifică O. nr. 838/591/2019 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 103/2021 
 M. Of. nr. 94/28 ian. 2021 - modifică O. nr. 1263/2019 
 
 O. nr. 361/2021 
 M. Of. nr. 377/12 apr. 2021 - modifică O. nr. 1149/2020 
 
 O. nr. 519/2021 
 M. Of. nr. 753/3 aug. 2021 - modifică O. nr. 1263/2019 
 - modifică O. nr. 1360/2019 
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 O. nr. 540/2021 
 M. Of. nr. 622/24 iun. 2021 - modifică O. nr. 741/2020 
 
 O. nr. 585/2021 
 M. Of. nr. 712/19 iul. 2021 - modifică O. nr. 64/2003 
 
 O. nr. 790/2021 
 M. Of. nr. 1045/2 nov. 2021 - completează O. nr. 2004/2018 
 
 O. nr. 1043/2021 
 M. Of. nr. 1113/23 nov. 2021 - modifică O. nr. 82/2019 
 
 O. nr. 1120/2021 
 
 

M. Of. nr. 1126/25 nov. 2021 - modifică O. nr. 1004/2021 

 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 349/2021 
 M. Of. nr. 830/31 aug. 2021 - modifică O. nr. 2/2021 
 
 O. nr. 391/2021 
 M. Of. nr. 972/12 oct. 2021 

 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 4/2021 
 M. Of. nr. 15/7 ian. 2021 - modifică O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 19/2021 
 M. Of. nr. 62/20 ian. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 20/2021 
 M. Of. nr. 62/20 ian. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 90/2021 
 M. Of. nr. 131/9 feb. 2021 - modifică O. nr. 1202/2017 
 
 O. nr. 98/2021 
 M. Of. nr. 134/9 feb. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 99/2021 
 M. Of. nr. 136/10 feb. 2021 - completează O. nr. 6/2020 
 
 O. nr. 100/2021 
 M. Of. nr. 136/10 feb. 2021 - modifică O. nr. 444/2016 
 
 O. nr. 177/2021 
 M. Of. nr. 176/22 feb. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 178/2021 
 M. Of. nr. 174/19 feb. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 193/2021 
 M. Of. nr. 188/25 feb. 2021 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 218/2021 
 M. Of. nr. 184/24 feb. 2021 - completează O. nr. 1582/2020 
 
 O. nr. 234/2021 
 M. Of. nr. 195/26 feb. 2021 - completează O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 241/2021 
 M. Of. nr. 204/2 mar. 2021 - modifică O. nr. 1674/2020 
 
 O. nr. 257/2021 
 M. Of. nr. 230/8 mar. 2021 - modifică O. nr. 1030/2009 
 
 O. nr. 334/2021 
 M. Of. nr. 261/16 mar. 2021 - modifică O. nr. 527/1999 
 
 O. nr. 335/2021 
 M. Of. nr. 240/9 mar. 2021 - completează O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 336/2021 
 M. Of. nr. 257/15 mar. 2021 - modifică O. nr. 4/2016 
 
 O. nr. 338/2021 
 M. Of. nr. 248/11 mar. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 366/2021 



 
 M. Of. nr. 265/17 mar. 2021 - modifică O. nr. 807/2020 
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 O. nr. 368/2021 
 M. Of. nr. 274/18 mar. 2021 - completează O. nr. 1582/2020 
 
 O. nr. 369/2021 
 M. Of. nr. 273/18 mar. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 380/2021 
 M. Of. nr. 296/24 mar. 2021 - modifică O. nr. 658/2013 
 
 O. nr. 383/2021 
 M. Of. nr. 305/26 mar. 2021 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 387/2021 
 M. Of. nr. 296/24 mar. 2021 - modifică O. nr. 1419/2017 
 
 O. nr. 389/2021 
 M. Of. nr. 296/24 mar. 2021 - modifică O. nr. 875/2015 
 
 O. nr. 390/2021 
 M. Of. nr. 296/24 mar. 2021 - modifică O. nr. 448/2015 
 
 O. nr. 399/2021 
 M. Of. nr. 298/24 mar. 2021 - modifică O. nr. 316/2021 
 
 O. nr. 403/2021 
 M. Of. nr. 321/30 mar. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 440/2021 
 M. Of. nr. 323/30 mar. 2021 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 450/2021 
 M. Of. nr. 328/31 mar. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 456/2021 
 M. Of. nr. 344/5 apr. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 483/2021 
 M. Of. nr. 371/9 apr. 2021 - completează O. nr. 905/2020 
 
 O. nr. 487/2021 
 M. Of. nr. 372/9 apr. 2021 - modifică O. nr. 436/2020 
 
 O. nr. 505/2021 
 M. Of. nr. 374/12 apr. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 511/2021 
 M. Of. nr. 392/15 apr. 2021 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 529/2021 
 M. Of. nr. 436/26 apr. 2021 - modifică O. nr. 436/2020 
 
 O. nr. 532/2021 
 M. Of. nr. 434/23 apr. 2021 - completează O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 533/2021 
 M. Of. nr. 434/23 apr. 2021 - modifică O. nr. 487/2020 
 
 O. nr. 535/2021 
 M. Of. nr. 449/27 apr. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 537/2021 
 M. Of. nr. 440/26 apr. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 549/2021 
 M. Of. nr. 456/28 apr. 2021 - completează O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 551/2021 
 M. Of. nr. 508/17 mai 2021 - modifică O. nr. 895/2006 
 
 O. nr. 559/2021 
 M. Of. nr. 462/29 apr. 2021 - modifică O. nr. 50/2004 
 
 O. nr. 561/2021 
 M. Of. nr. 462/29 apr. 2021 - modifică O. nr. 316/2021 
 
 O. nr. 573/2021 
 M. Of. nr. 476/7 mai 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
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 O. nr. 574/2021 
 M. Of. nr. 476/7 mai 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 640/2021 
 M. Of. nr. 482/10 mai 2021 - modifică O. nr. 85/2013 
 
 O. nr. 671/2021 
 M. Of. nr. 493/12 mai 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 677/2021 
 M. Of. nr. 498/13 mai 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 702/2021 
 M. Of. nr. 524/20 mai 2021 - modifică O. nr. 867/2015 
 
 O. nr. 732/2021 
 M. Of. nr. 543/26 mai 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 734/2021 
 M. Of. nr. 550/27 mai 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 573/7 iun. 2021) 

 
 O. nr. 746/2021 
 M. Of. nr. 564/2 iun. 2021 - modifică O. nr. 488/2016 
 
 O. nr. 753/2021 
 M. Of. nr. 554/28 mai 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 793/2021 
 M. Of. nr. 603/17 iun. 2021 - modifică O. nr. 418/2005 
 
 O. nr. 891/2021 
 M. Of. nr. 595/15 iun. 2021 - modifică O. nr. 828/2020 
 
 O. nr. 897/2021 
 M. Of. nr. 613/22 iun. 2021 - modifică O. nr. 1674/2020 
 
 O. nr. 931/2021 
 M. Of. nr. 603/17 iun. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 937/2021 
 M. Of. nr. 609/18 iun. 2021 - completează O. nr. 1582/2020 
 
 O. nr. 948/2021 
 M. Of. nr. 613/22 iun. 2021 - completează O. nr. 644/2021 
 
 O. nr. 1028/2021 
 M. Of. nr. 637/29 iun. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1029/2021 
 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 - modifică O. nr. 1674/2020 
 
 O. nr. 1030/2021 
 M. Of. nr. 636/29 iun. 2021 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 1033/2021 
 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 - modifică O. nr. 5/2020 
 
 O. nr. 2042/2021 
 M. Of. nr. 963/8 oct. 2021 - completează O. nr. 444/2019 
 
 O. nr. 1054/2021 
 M. Of. nr. 639/29 iun. 2021 - completează O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1067/2021 
 M. Of. nr. 639/29 iun. 2021 - modifică O. nr. 112/2007 
 
 O. nr. 1087/2021 
 M. Of. nr. 643/30 iun. 2021 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1114/2021 
 M. Of. nr. 659/2 iul. 2021 - modifică O. nr. 1829/2020 
 
 O. nr. 1120/2021 
 M. Of. nr. 659/2 iul. 2021 - modifică O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 1167/2021 
 M. Of. nr. 695/14 iul. 2021 - completează O. nr. 450/2015 
 



 

 3986

 O. nr. 1178/2021 
 M. Of. nr. 681/9 iul. 2021 - completează O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1300/2021 
 M. Of. nr. 712/19 iul. 2021 - modifică O. nr. 316/2021 
 
 O. nr. 1351/2021 
 M. Of. nr. 718/21 iul. 2021 - modifică O. nr. 85/2013 
 
 O. nr. 1367/2021 
 M. Of. nr. 742/29 iul. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1375/2021 
 M. Of. nr. 756/3 aug. 2021 - modifică O. nr. 1453/2018 
 
 O. nr. 1377/2021 
 M. Of. nr. 736/27 iul. 2021 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1397/2021 
 M. Of. nr. 750/2 aug. 2021 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 1399/2021 
 M. Of. nr. 769/9 aug. 2021 - modifică O. nr. 1501/2016 
 
 O. nr. 1402/2021 
 M. Of. nr. 747/30 iul. 2021 - modifică O. nr. 1244/2020 
 
 O. nr. 1427/2021 
 M. Of. nr. 776/11 aug. 2021 - modifică O. nr. 1509/2008 
 
 O. nr. 1519/2021 
 M. Of. nr. 780/12 aug. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1554/2021 
 M. Of. nr. 807/23 aug. 2021 - modifică O. nr. 6/2020 
 
 O. nr. 1555/2021 
 M. Of. nr. 807/23 aug. 2021 - completează O. nr. 450/2015 
 
 O. nr. 1599/2021 
 M. Of. nr. 814/25 aug. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1612/2021 
 M. Of. nr. 816/26 aug. 2021 - modifică O. nr. 1674/2020 
 
 O. nr. 1627/2021 
 M. Of. nr. 814/25 aug. 2021 - modifică O. nr. 1244/2020 
 
 O. nr. 1638/2021 
 M. Of. nr. 815/25 aug. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1690/2021 
 M. Of. nr. 825/27 aug. 2021 - completează O. nr. 316/2021 
 
 O. nr. 1695/2021 
 M. Of. nr. 831/31 aug. 2021 - modifică O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 1754/2021 
 M. Of. nr. 849/6 sep. 2021 - modifică O. nr. 1244/2020 
 
 O. nr. 1755/2021 
 M. Of. nr. 848/6 sep. 2021 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 1762/2021 
 M. Of. nr. 852/7 sep. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 1769/2021 
 M. Of. nr. 875/13 sep. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 1777/2021 
 M. Of. nr. 904/21 sep. 2021 - modifică O. nr. 1887/2020 
 
 O. nr. 1885/2021 
 M. Of. nr. 897/20 sep. 2021 - modifică O. nr. 1456/2020 
 
 O. nr. 1911/2021 
 M. Of. nr. 914/24 sep. 2021 - modifică O. nr. 316/2021 
 
 O. nr. 1921/2021 



 
 M. Of. nr. 919/24 sep. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
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 O. nr. 1963/2021 
 M. Of. nr. 932/29 sep. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 1966/2021 
 M. Of. nr. 935/30 sep. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2004/2021 
 M. Of. nr. 940/1 oct. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 2047/2021 
 M. Of. nr. 964/8 oct. 2021 - completează O. nr. 5/2020 
 
 O. nr. 2053/2021 
 M. Of. nr. 973/12 oct. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 2054/2021 
 M. Of. nr. 973/12 oct. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2096/2021 
 M. Of. nr. 977/13 oct. 2021 - modifică O. nr. 1032/2011 
 
 O. nr. 2103/2021 
 M. Of. nr. 978/13 oct. 2021 - modifică O. nr. 487/2020 
 
 O. nr. 2117/2021 
 M. Of. nr. 983/14 oct. 2021 - completează O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2140/2021 
 M. Of. nr. 985/14 oct. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 2144/2021 
 M. Of. nr. 988/15 oct. 2021 - modifică O. nr. 905/2009 
 
 O. nr. 2147/2021 
 M. Of. nr. 988/15 oct. 2021 - modifică O. nr. 1033/2011 
 
 O. nr. 2183/2021 
 M. Of. nr. 989/15 oct. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 2214/2021 
 M. Of. nr. 1003/20 oct. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 2223/2021 
 M. Of. nr. 1004/20 oct. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2278/2021 
 M. Of. nr. 1012/22 oct. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 2292/2021 
 M. Of. nr. 1020/26 oct. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 2293/2021 
 M. Of. nr. 1025/27 oct. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2294/2021 
 M. Of. nr. 1026/27 oct. 2021 - completează O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2314/2021 
 M. Of. nr. 1022/26 oct. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 2322/2021 
 M. Of. nr. 1046/2 nov. 2021 - completează O. nr. 477/2009 
 
 O. nr. 2359/2021 
 M. Of. nr. 1050/3 nov. 2021 - modifică O. nr. 1863/2021 
 
 O. nr. 2364/2021 
 M. Of. nr. 1057/4 nov. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 2387/2021 
 M. Of. nr. 1064/5 nov. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2459/2021 
 M. Of. nr. 1096/17 nov. 2021 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 2504/2021 
 M. Of. nr. 1107/22 nov. 2021 - modifică O. nr. 740/2021 
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 O. nr. 2505/2021 
 M. Of. nr. 1107/22 nov. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 2509/2021 
 M. Of. nr. 1113/23 nov. 2021 - modifică O. nr. 1765/2006 
 
 O. nr. 2519/2021 
 M. Of. nr. 1128/26 nov. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2600/2021 
 M. Of. nr. 1138/26 nov. 2021 - modifică O. nr. 434/2021 
 
 O. nr. 2652/2021 
 M. Of. nr. 1175/13 dec. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2653/2021 
 M. Of. nr. 1174/13 dec. 2021 - modifică O. nr. 1674/2020 
 
 O. nr. 2654/2021 
 M. Of. nr. 1175/13 dec. 2021 - modifică O. nr. 72/2021 
 
 O. nr. 2680/2021 
 M. Of. nr. 1186/15 dec. 2021 - modifică O. nr. 153/2003 
 
 O. nr. 2875/2021 
 M. Of. nr. 1228/24 dec. 2021 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 2890/2021 
 M. Of. nr. 1226/24 dec. 2021 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 O. nr. 2892/2021 
 M. Of. nr. 1231/27 dec. 2021 - modifică O. nr. 1165/2020 
 
 O. nr. 2897/2021 
 M. Of. nr. 1233/28 dec. 2021 - completează O. nr. 1829/2020 
 
 O. nr. 2899/2021 
 M. Of. nr. 1232/28 dec. 2021 - modifică O. nr. 1376/2016 
 
 O. nr. 2961/2021 
 M. Of. nr. 1246/30 dec. 2021 - modifică O. nr. 487/2020 
 
 O. nr. 3006/2021 
 M. Of. nr. 1257/31 dec. 2021 - modifică O. nr. 377/2017 
 
 O. nr. 3008/2021 
 M. Of. nr. 1257/31 dec. 2021 - modifică O. nr. 1718/2004 
 
 O. nr. 3009/2021 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2022 - modifică O. nr. 1513/2020 
 
 O. nr. 3018/2021 
 M. Of. nr. 7/4 ian. 2022 - modifică O. nr. 368/2017 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 1398/729/2021 
 M. Of. nr. 745/30 iul. 2021 - modifică O. nr. 15/2018/1311/2017 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 74/108/2021 
 M. Of. nr. 102/29 ian. 2021 - completează O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 101/105/2021 
 M. Of. nr. 138/10 feb. 2021 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 220/372/2021 
 M. Of. nr. 197/26 feb. 2021 - modifică O. nr. 68/101/2021 
 
 O. nr. 276/389/2021 
 M. Of. nr. 226/5 mar. 2021 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 451/428/2021 
 M. Of. nr. 328/31 mar. 2021 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 454/435/2021 
 M. Of. nr. 344/5 apr. 2021 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
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 O. nr. 552/4692021 
 M. Of. nr. 460/29 apr. 2021 - modifică O. nr. 868/542/2011 
 
 O. nr. 553/471/2021 
 M. Of. nr. 460/29 apr. 2021 - completează O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 554/472/2021 
 M. Of. nr. 460/29 apr. 2021 - modifică O. nr. 68/101/2021 
 
 O. nr. 562/483/2021 
 M. Of. nr. 468/5 mai 2021 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 643/489/2021 
 M. Of. nr. 614/22 iun. 2021 - modifică O. nr. 1123/849/2016 
 
 O. nr. 645/501//2021 
 M. Of. nr. 490/11 mai 2021 - modifică O. nr. 68/101/2021 
 
 O. nr. 1098/647/2021 
 M. Of. nr. 697/14 iul. 2021 - modifică O. nr. 564/499/2021 
 
 O. nr. 1112/638/2021 
 M. Of. nr. 663/5 iul. 2021 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1119/640/2021 
 M. Of. nr. 659/2 iul. 2021 - modifică O. nr. 1782/576/2006 
 - modifică O. nr. 397/836/2018 
 
 O. nr. 1154/645/2021 
 M. Of. nr. 683/9 iul. 2021 - modifică O. nr. 867/541/2011 
 
 O. nr. 1155/671/2021 
 M. Of. nr. 683/9 iul. 2021 - modifică O. nr. 868/542/2011 
 
 O. nr. 1359/694/2021 
 M. Of. nr. 731/26 iul. 2021 - modifică O. nr. 1068/627/2021 
 
 O. nr. 1509/735/2021 
 M. Of. nr. 777/11 aug. 2021 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1667/813/2021 
 M. Of. nr. 840/2 sep. 2021 - modifică O. nr. 564/499/2021 
 
 O. nr. 1770/808/2021 
 M. Of. nr. 862/9 sep. 2021 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 1898/855/2021 
 M. Of. nr. 905/21 sep. 2021 - modifică O. nr. 15/2018/1311/2017 
 
 O. nr. 1909/856/2021 
 M. Of. nr. 913/23 sep. 2021 

 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1091/16 nov. 2021) 

 
 O. nr. 1929/848/2021 
 M. Of. nr. 926/28 sep. 2021 - modifică O. nr. 68/101/2021 
 
 O. nr. 2022/901/2021 
 M. Of. nr. 955/6 oct. 2021 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 2178/931/2021 
 M. Of. nr. 993/18 oct. 2021 - modifică O. nr. 68/101/2021 
 
 O. nr. 2213/937/2021 
 M. Of. nr. 1009/22 oct. 2021 - completează O. nr. 1068/627/2021 
 
 O. nr. 2348/969/2021 
 M. Of. nr. 1048/2 nov. 2021 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 2473/1017/2021 
 M. Of. nr. 1098/18 nov. 2021 - modifică O. nr. 1192/745/2020 
 
 O. nr. 2477/999/2021 
 M. Of. nr. 1105/19 nov. 2021 - modifică O. nr. 1068/627/2021 
 
 O. nr. 2633/1048/2021 
 M. Of. nr. 1161/7 dec. 2021 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
 
 O. nr. 3007/1146/2021 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2022 - modifică O. nr. 1605/875/2014 
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 O. nr. 3010/1149/2021 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2022 - modifică O. nr. 674/252/2012 
 
 O. nr. 3011/1147/2021 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2022 - modifică O. nr. 1068/627/2021 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 O. nr. 10/11/M.15/47/2021 
 M. Of. nr. 65/20 ian. 2021 - modifică O. nr. 2171/181/M223/4380/2020 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 1747/124/2021 
 M. Of. nr. 844/3 sep. 2021 - modifică O. nr. 1103/95/2020 
 
 O. nr. 2283/157/2021 
 M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021 - modifică O. nr. 1103/95/2020 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 O. nr. 934/96/M.141/1017/2021 
 M. Of. nr. 713/20 iul. 2021 - modifică O. nr. 2171/181/M223/4380/2020 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 O. nr. 1293/144/104/1002/2021 
 M. Of. nr. 698/14 iul. 2021 - completează O. nr. 2171/181/M223/4380/2020 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI 
 O. nr. 684/3880/2021 
 M. Of. nr. 691/13 iul. 2021 - modifică O. nr. 1141/1386/2007 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 O. nr. 929/4472/663/2021 
 M. Of. nr. 760/4 aug. 2021 - modifică O. nr. 1076/4518/3936/2020 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE 
 O. nr. 2284/1817/2021 
 M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021 - modifică O. nr. 685/939/2021 
 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 47/2021 
 M. Of. nr. 146/12 feb. 2021 - modifică O. nr. 1441/2020 
 
 O. nr. 258/2021 
 M. Of. nr. 456/28 apr. 2021 - modifică O. nr. 610/2020 
 
 O. nr. 277/2021 
 M. Of. nr. 502/14 mai 2021 - modifică O. nr. 1573/2020 
 
 O. nr. 648/2021 
 M. Of. nr. 876/13 sep. 2021 - modifică O. nr. 336/2021 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 107/2021 
 M. Of. nr. 143/11 feb. 2021 - modifică O. nr. 244/2020 
 
 O. nr. 165/2021 
 M. Of. nr. 237/9 mar. 2021 - modifică O. nr. 806/2007 
 - modifică O. nr. 764/2015 
 - modifică O. nr. 1338/2016 
 
 O. nr. 213/2021 
 M. Of. nr. 325/31 mar. 2021 - modifică O. nr. 1836/2018 
 
 O. nr. 244/2021 
 M. Of. nr. 418/21 apr. 2021 - modifică O. nr. 1254/2019 
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 O. nr. 245/2021 
 M. Of. nr. 392/15 apr. 2021 - modifică O. nr. 1472/2018 
 
 O. nr. 340/2021 
 M. Of. nr. 487/11 mai 2021 - modifică O. nr. 1816/2005 
 
 O. nr. 369/2021 
 M. Of. nr. 530/21 mai 2021 - modifică O. nr. 1058/2007 
 
 O. nr. 852/2021 
 M. Of. nr. 665/6 iul. 2021 - modifică O. nr. 697/2020 
 
 O. nr. 869/2021 
 M. Of. nr. 624/24 iun. 2021 - modifică O. nr. 2134/2005 
 
 O. nr. 955/2021 
 M. Of. nr. 702/15 iul. 2021 - modifică O. nr. 1472/2018 
 
 O. nr. 956/2021 
 M. Of. nr. 705/16 iul. 2021 - modifică O. nr. 1132/2013 
 
 O. nr. 1024/2021 
 M. Of. nr. 772/10 aug. 2021 - modifică O. nr. 1338/2016 
 
 O. nr. 1049/2021 
 M. Of. nr. 776/11 aug. 2021 - modifică O. nr. 980/2011 
 
 O. nr. 1123/2021 
 M. Of. nr. 862/9 sep. 2021 - modifică O. nr. 733/2013 
 
 O. nr. 1165/2021 
 M. Of. nr. 896/20 sep. 2021 - completează O. nr. 608/2017 
 
 O. nr. 1223/2021 
 M. Of. nr. 905/21 sep. 2021 - modifică O. nr. 2131/2005 
 
 O. nr. 1280/2021 
 M. Of. nr. 1029/28 oct. 2021 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 O. nr. 1309/2021 
 M. Of. nr. 991/18 oct. 2021 - modifică O. nr. 1026/2021 
 
 O. nr. 1353/2021 
 M. Of. nr. 1067/8 nov. 2021 - modifică O. nr. 1613/2014 
 
 O. nr. 1387/2021 
 M. Of. nr. 1087/15 nov. 2021 - modifică O. nr. 161/2016 
 
 O. nr. 1414/2021 
 M. Of. nr. 1167/9 dec. 2021 - modifică O. nr. 1836/2018 
 
 O. nr. 1421/2021 
 M. Of. nr. 1174/13 dec. 2021 - modifică O. nr. 1252/2014 
 
 O. nr. 1435/2021 
 M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021 - modifică O. nr. 982/2011 
 
 O. nr. 1438/2021 
 M. Of. nr. 1167/9 dec. 2021 - modifică O. nr. 767/2015 
 
 O. nr. 1511/2021 
 M. Of. nr. 1205/20 dec. 2021 - modifică H.G. nr. 146/2020 
 
 O. nr. 1533/2021 
 M. Of. nr. 1231/27 dec. 2021 - modifică O. nr. 1305/2012 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 O. nr. 1367/1594/2021 
 M. Of. nr. 1092/16 nov. 2021 - modifică O. nr. 289/2170/2013 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 9/2021 
 M. Of. nr. 175/22 feb. 2021 - completează Decizia nr. 6/2021 
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 2.6.2. ACTE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRATIVE AUTONOME 
 
 
 1995 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 C. nr. 34/1995 
 M. Of. nr. 243/24 oct. 1995 - modifică N. nr. VI/3150/1992 
 - modifică R. nr. 10/1994 
 - modifică C. nr. 11/1995 
 - modifică C. nr. 9/1995 
 - modifică C. nr. 15/1995 
 - modifică N.T. nr. 9/1994 
 - modifică N.T. nr. 10/1994 
 - modifică N.T. nr. 16/1994 
 Modificări: 
 - R. nr. 12/2007  (M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 

 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Decizia nr. D. 86/1995 
 M. Of. nr. 159/24 iul. 1995 - modifică Decizia nr. D. 20/1995 
 
 

 1996 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 C. nr. 29/1996 
 M. Of. nr. 331/9 dec. 1996 - modifică C. nr. 23/1996 
 
 

 1997 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 C. nr. 30/1997 
 M. Of. nr. 342/4 dec. 1997 - modifică R. nr. 1/1996 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Decizia nr. 3775/1997 
 M. Of. nr. 51/26 mar. 1997 - modifică O. nr. 18/1996 
 
 Decizia nr. 3776/1997 
 M. Of. nr. 51/26 mar. 1997 - modifică O. nr. 18/1996 
 
 Ordonanţa nr. 23/1997 
 M. Of. nr. 296/31 oct. 1997 - modifică Ordonanţa nr. 22/1997 
 
 O. nr. 1/1997 
 M. Of. nr. 23/12 feb. 1997 - modifică O. nr. 19/1996 
 
 O. nr. 3/1997 
 M. Of. nr. 24/14 feb. 1997 - modifică O. nr. 32/1996 
 
 O. nr. 5/1997 
 M. Of. nr. 47/19 mar. 1997 - modifică O. nr. 32/1996 
 
 O. nr. 10/1997 
 M. Of. nr. 85/8 mai 1997 - modifică O. nr. 32/1996 
 
 O. nr. 12/1997 
 M. Of. nr. 113/6 iun. 1997 - modifică O. nr. 19/1996 
 
 O. nr. 15/1997 
 M. Of. nr. 156/15 iul. 1997 - modifică O. nr. 32/1996 
 
 

 1998 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 O. nr. 2/1998 
 M. Of. nr. 119/19 mar. 1998 - modifică O. nr. 26/1996 
 
 O. nr. 8/1998 
 M. Of. nr. 166/28 apr. 1998 - modifică O. nr. 14/1996 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 
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 O. nr. 41/1998 
 M. Of. nr. 186/20 mai 1998 - modifică Regulament/1997 
 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 190/22 mai 1998) 

 
 
 1999 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 C. nr. 18/1999 
 M. Of. nr. 397/20 aug. 1999 - modifică O. nr. 37/1997 
 - modifică C. nr. 9/1998 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 O. nr. 14/1999 
 M. Of. nr. 326/9 iul. 1999 - modifică O. nr. 32/1996 
 
 O. nr. 21/1999 
 M. Of. nr. 29/26 ian. 2000 - modifică O. nr. 2/1999 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 26/1999 
 M. Of. nr. 348/23 iul. 1999 - modifică Statut/1999 
 
 

 2000 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 207/2000 
 M. Of. nr. 681/20 dec. 2000 - modifică O. nr. 140/2000 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 O. nr. 5/2000 
 M. Of. nr. 376/14 aug. 2000 - modifică O. nr. 32/1996 
 
  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 H. nr. 00/36/2000 
 M. Of. nr. 450/12 sep. 2000 - modifică H. nr. 1/1995 
 
 

 2001 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 C. nr. 24/2001 
 M. Of. nr. 714/9 nov. 2001 - modifică R. nr. 1/1995 
 - modifică O. nr. 37/1997 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 18/2001 
 M. Of. nr. 125/13 mar. 2001 - modifică O. nr. 43/2000 
 
 O. nr. 322/2001 
 M. Of. nr. 272/25 mai 2001 - modifică O. nr. 74/2000 
 
 O. nr. 562/2001 
 M. Of. nr. 76/31 ian. 2002 - modifică O. nr. 43/2000 
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
 O. nr. 323/1808/2001 
 M. Of. nr. 272/25 mai 2001 - modifică O. nr. 269/79/2001 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 O. nr. 3/2001 
 M. Of. nr. 366/31 mai 2002 

 Modificări: 
 - O. nr. 8/2004  (M. Of. nr. 303/6 apr. 2004) 

 
 O. nr. 6/2001 
 M. Of. nr. 608/27 sep. 2001 - modifică O. nr. 9/2000 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 14/2001 
 M. Of. nr. 97/26 feb. 2001 - modifică Regulament/1997 
 
 O. nr. 212/2001 
 M. Of. nr. 828/21 dec. 2001 - modifică Regulament/1997 
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 2002 
 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 C. nr. 2/2002 
 M. Of. nr. 27/17 ian. 2002 - modifică C. nr. 42/1995 
 - modifică R. nr. 1/1996 

 Modificări: 
 - C. nr. 28/2005  (M. Of. nr. 716/8 aug. 2005) 

 
 C. nr. 25/2002 
 M. Of. nr. 572/2 aug. 2002 - modifică C. nr. 9/1998 
 Modificări: 
 - C. nr. 2/2005  (M. Of. nr. 31/11 ian. 2005) 

 
 C. nr. 42/2002 
 M. Of. nr. 816/11 nov. 2002 - modifică N. nr. 10/2000 
 
 C. nr. 48/2002 
 M. Of. nr. 943/23 dec. 2002 - modifică C. nr. 23/2002 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 233/2002 
 M. Of. nr. 684/17 sep. 2002 - modifică O. nr. 139/2002 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Decizia nr. 272/2002 
 M. Of. nr. 925/18 dec. 2002 - modifică Decizia nr. 260/2002 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizia nr. 20/2002 
 M. Of. nr. 169/11 mar. 2002 - modifică Decizia nr. 121/2001 
 
 

 2003 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 C. nr. 15/2003 
 M. Of. nr. 277/19 apr. 2003 - modifică O. nr. 1982/5/2001 
 - modifică O. nr. 2/2003 
 
 C. nr. 28/2003 
 M. Of. nr. 682/26 sep. 2003 - modifică R. nr. 6/2002 
 
 O. nr. 5/2003 
 M. Of. nr. 580/14 aug. 2003 - modifică O. nr. 3/2000 
 - precedat de O. nr. 2/2001 
 - precedat de O. nr. 8/2001 
 - precedat de O. nr. 6/2002 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 22/2003 
 M. Of. nr. 438/20 iun. 2003 - modifică H. nr. 20/2003 
 
 H. nr. 24/2003 
 M. Of. nr. 794/11 nov. 2003 - modifică H. nr. 20/2003 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Decizia nr. 194/2003 
 M. Of. nr. 289/25 apr. 2003 - modifică Decizia nr. 193/2003 
 
 Decizia nr. 242/2003 
 M. Of. nr. 439/20 iun. 2003 - modifică Decizia nr. 219/2003 
 
 Decizia nr. 707/2003 
 M. Of. nr. 580/14 aug. 2003 - modifică Decizia nr. 193/2003 
 
 Decizia nr. 713/2003 
 M. Of. nr. 608/27 aug. 2003 - modifică Decizia nr. 193/2003 
 
 Decizia nr. 730/2003 
 M. Of. nr. 632/3 sep. 2003 - modifică Decizia nr. 247/2003 
 
 Decizia nr. 820/2003 
 M. Of. nr. 796/12 nov. 2003 - modifică Decizia nr. 219/2003 
 



 

 3995

 Decizia nr. 918/2003 
 M. Of. nr. 35/16 ian. 2004 - modifică Decizia nr. 219/2003 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Decizia nr. 1148/2003 
 M. Of. nr. 286/24 apr. 2003 - modifică Decizia nr. D. 20/1995 
   
 O. nr. 16/2003 
 M. Of. nr. 275/18 apr. 2003 - modifică O. nr. 9/1999 
 
 O. nr. 22/2003 
 M. Of. nr. 341/20 mai 2003 - modifică O. nr. 108/2002 
 
 O. nr. 29/2003 
 M. Of. nr. 577/12 aug. 2003 - modifică O. nr. 7/2003 
 
 O. nr. 30/2003 
 M. Of. nr. 577/12 aug. 2003 - modifică O. nr. 23/2003 
 
 O. nr. 31/2003 
 M. Of. nr. 578/13 aug. 2003 - modifică O. nr. 108/2002 
 
 O. nr. 40/2003 
 M. Of. nr. 803/14 nov. 2003 - modifică O. nr. 108/2002 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 13/2003 
 M. Of. nr. 491/8 iul. 2003 - modifică H. nr. 9/1998 
 
 

 2004 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 C. nr. 3/2004 
 M. Of. nr. 202/8 mar. 2004 - modifică R. nr. 1/2000 
 
 C. nr. 9/2004 
 M. Of. nr. 416/10 mai 2004 - modifică R. nr. 6/2002 
 
 C. nr. 26/2004 
 M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004 - modifică R. nr. 6/2002 
 
 C. nr. 30/2004 
 M. Of. nr. 1249/24 dec. 2004 - modifică N. nr. 5/2004 
 
 N. nr. 9/2004 
 M. Of. nr. 786/26 aug. 2004 - modifică N. nr. 12/2003 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1017/4 nov. 2004) 

 
 R. nr. 5/2004 
 M. Of. nr. 799/30 aug. 2004 - modifică R. nr. 2/2004 
 
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 H. nr. 110/2004 
 M. Of. nr. 527/11 iun. 2004 - modifică H. nr. 87/2004 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Decizia nr. 7/2004 
 M. Of. nr. 61/23 ian. 2004 - modifică Decizia nr. 796/2003 
 
 Decizia nr. 89/2004 
 M. Of. nr. 122/11 feb. 2004 - modifică Decizia nr. 119/2003 
 
 Decizia nr. 132/2004 
 M. Of. nr. 187/3 mar. 2004 - modifică Decizia nr. 256/2003 
 
 Decizia nr. 134/2004 
 M. Of. nr. 199/5 mar. 2004 - modifică Decizia nr. 249/2003 
 
 Decizia nr. 140/2004 
 M. Of. nr. 211/10 mar. 2004 - modifică Decizia nr. 219/2003 
 
 Decizia nr. 227/2004 
 M. Of. nr. 435/14 mai 2004 - modifică Decizia nr. 721/2003 
 
 Decizia nr. 229/2004 
 M. Of. nr. 458/21 mai 2004 - modifică Decizia nr. 249/2003 
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 Decizia nr. 279/2004 
 M. Of. nr. 602/5 iul. 2004 - modifică Decizia nr. 219/2003 
 Modificări: 
 - Decizia nr. 313/2004  (M. Of. nr. 665/23 iul. 2004) 

 
 Decizia nr. 313/2004 
 M. Of. nr. 665/23 iul. 2004 - modifică H.G. nr. 1417/2002 
 - modifică Decizia nr. 219/2003 
 - modifică H.G. nr. 516/2003 
 - modifică Decizia nr. 279/2004 
 
 Decizia nr. 318/2004 
 M. Of. nr. 665/23 iul. 2004 - modifică Decizia nr. 193/2004 
 
 Decizia nr. 391/2004 
 M. Of. nr. 728/12 aug. 2004 - modifică Decizia nr. 219/2003 
 
 Decizia nr. 440/2004 
 M. Of. nr. 858/20 sep. 2004 - modifică Decizia nr. 219/2003 
 
 Decizia nr. 465/2004 
 M. Of. nr. 870/23 sep. 2004 - modifică Decizia nr. 219/2003 
 
 Decizia nr. 504/2004 
 M. Of. nr. 921/11 oct. 2004 - modifică Decizia nr. 219/2003 
 
 Decizia nr. 600/2004 
 M. Of. nr. 1231/21 dec. 2004 - modifică Decizia nr. 219/2003 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 O. nr. 8/2004 
 M. Of. nr. 303/6 apr. 2004 - modifică O. nr. 7/1997 
 - modifică O. nr. 3/2001 
 
 O. nr. 14/2004 
 M. Of. nr. 442/18 mai 2004 - modifică O. nr. 108/2002 
 
 O. nr. 34/2004 
 M. Of. nr. 731/13 aug. 2004 - modifică O. nr. 29/2004 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 71/2004 
 M. Of. nr. 374/29 apr. 2004 - modifică O. nr. 61/2004 
 
 O. nr. 122/2004 
 M. Of. nr. 525/10 iun. 2004 - modifică O. nr. 92/2002 
 
 O. nr. 130/2004 
 M. Of. nr. 521/9 iun. 2004 - modifică O. nr. 63/2004 
 
 O. nr. 150/2004 
 M. Of. nr. 601/5 iul. 2004 - modifică O. nr. 63/2004 
 
 O. nr. 197/2004 
 M. Of. nr. 822/7 sep. 2004 - modifică O. nr. 61/2004 
 
 O. nr. 220/2004 
 M. Of. nr. 847/16 sep. 2004 - modifică O. nr. 27/2000 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 276/2004 
 M. Of. nr. 13/5 ian. 2005 - modifică H. nr. 157/2004 
 
  FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 H. nr. 14.2.a/III//2004 
 M. Of. nr. 746/17 aug. 2004 - modifică H. nr. 16/IV/2002 
 - modifică H. nr. 4/II/2002 
 
 

 2005 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 C. nr. 2/2005 
 M. Of. nr. 31/11 ian. 2005 - modifică C. nr. 9/1998 
 - modifică C. nr. 25/2002 
 
 C. nr. 6/2005 
 M. Of. nr. 141/16 feb. 2005 - modifică R. nr. 6/2002 
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 C. nr. 18/2005 
 M. Of. nr. 504/14 iun. 2005 - modifică N. nr. 5/2004 
 
 C. nr. 24/2005 
 M. Of. nr. 620/16 iul. 2005 - modifică R. nr. 6/2002 
 
 C. nr. 28/2005 
 M. Of. nr. 716/8 aug. 2005 - modifică R. nr. 1/1996 
 - modifică C. nr. 2/2002 
 
 N. nr. 12/2005 
 M. Of. nr. 840/16 sep. 2005 - modifică N. nr. 12/2003 
 
 R. nr. 6/2005 
 M. Of. nr. 636/20 iul. 2005 - modifică R. nr. 4/2005 
 - modifică N. nr. 5/2005 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 50/2005 
 M. Of. nr. 687/1 aug. 2005 - modifică H. nr. 49/2005 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 O. nr. 4/2005 
 M. Of. nr. 123/8 feb. 2005 - modifică O. nr. 29/2004 
 
 O. nr. 13/2005 
 M. Of. nr. 295/8 apr. 2005 - modifică O. nr. 64/2004 
 - modifică O. nr. 65/2004 
 - modifică O. nr. 66/2004 
 - modifică O. nr. 67/2004 
 
 O. nr. 26/2005 
 M. Of. nr. 496/13 iun. 2005 - modifică O. nr. 23/1999 
 
 O. nr. 27/2005 
 M. Of. nr. 496/13 iun. 2005 - modifică O. nr. 90/2002 
 
 O. nr. 78/2005 
 M. Of. nr. 29/12 ian. 2006 - modifică O. nr. 90/2002 
 
  CONSILIUL DE ASOCIERE DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ROMÂNIA 

 Decizia nr. 2/2005 
 M. Of. nr. 613/14 iul. 2005 - modifică Decizia nr. 1/1995 (C.A.U.E.R.) 
 - modifică L. nr. 20/1993 
 
  CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST 

 H. nr. 11/2005 
 M. Of. nr. 162/21 feb. 2006 - modifică Regulament/2004 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 128/2005 
 M. Of. nr. 379/5 mai 2005 - modifică H. nr. 157/2004 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 R. nr. 1/2005 
 M. Of. nr. 120/8 feb. 2006 - modifică O. nr. 1/2004 
 - modifică N. nr. 1/2004 
 - modifică R. nr. 2/2004 
 - modifică R. nr. 4/2004 
 
 

 2006 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 C. nr. 4/2006 
 M. Of. nr. 227/13 mar. 2006 - modifică C. nr. 11/1995 
 
 N. nr. 9/2006 
 M. Of. nr. 586/6 iul. 2006 - modifică N. nr. 12/2003 
 
 N. nr. 25/2006 
 M. Of. nr. 1015/20 dec. 2006 - modifică N. nr. 6/1998 
 
 R. nr. 4/2006 
 M. Of. nr. 695/15 aug. 2006 - modifică R. nr. 4/2005 
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 R. nr. 5/2006 
 M. Of. nr. 800/22 sep. 2006 - modifică R. nr. 4/2005 
 
 R. nr. 7/2006 
 M. Of. nr. 861/20 oct. 2006 - modifică R. nr. 1/2000 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 56/2006 
 M. Of. nr. 234/15 mar. 2006 - modifică H. nr. 55/2005 
   
 H. nr. 57/2006 
 M. Of. nr. 234/15 mar. 2006 - modifică H. nr. 20/2003 
 
 H. nr. 63/2006 
 M. Of. nr. 572/3 iul. 2006 - modifică H. nr. 39/2005 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 54/2006 
 M. Of. nr. 220/10 mar. 2006 - modifică O. nr. 277/2005 
 
 O. nr. 167/2006 
 M. Of. nr. 365/26 apr. 2006 - modifică O. nr. 277/2005 
 
 O. nr. 461/2006 
 M. Of. nr. 824/6 oct. 2006 - modifică O. nr. 315/2006 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 6/2006 
 M. Of. nr. 933/17 nov. 2006 - modifică Decizia nr. 67/2005 
 
 Decizia nr. 12/2006 
 M. Of. nr. 933/17 nov. 2006 - modifică Decizia nr. 7/2006 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 O. nr. 9/2006 
 M. Of. nr. 115/7 feb. 2006 - suspendă O. nr. 18/2005 
 - precedat de O. nr. 23/2005 
 
 O. nr. 18/2006 
 M. Of. nr. 191/28 feb. 2006 - modifică O. nr. 70/2005 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 222/10 mar. 2006) 

 
 
 M. Of. nr. 604/12 iul. 2006 - modifică O. nr. 12/2006 

O. nr. 55/2006 

 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 32/2006 
 M. Of. nr. 244/17 mar. 2006 - modifică O. nr. 120/2004 
 
  FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 H. nr. 32/IV/2006 
 M. Of. nr. 595/10 iul. 2006 - modifică H. nr. 6a/IX/2005 
 
 

 2007 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 C. nr. 3/2007 
 M. Of. nr. 93/6 feb. 2007 - modifică C. nr. 24/2006 
 
 C. nr. 22/2007 
 M. Of. nr. 636/17 sep. 2007 - modifică R. nr. 6/2002 
 
 N. nr. 9/2007 
 M. Of. nr. 463/10 iul. 2007 - modifică N. nr. 13/2004 
 - modifică N. nr. 15/2006 

 Modificări: 
 - R. nr. 31/2011  (M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) - la data de 27 aprilie 2012 

 
 N. nr. 10/2007 
 M. Of. nr. 463/10 iul. 2007 - modifică N. nr. 3/2005 
 
 N. nr. 14/2007 
 M. Of. nr. 751/6 nov. 2007 - modifică N. nr. 4/1995 
 
 O. nr. 1/2007 
 M. Of. nr. 47/22 ian. 2007 - modifică O. nr. 7/2006 
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 O. nr. 4/2007 
 M. Of. nr. 119/16 feb. 2007 - completează O. nr. 2/2006 
 
 O. nr. 20/2007 
 M. Of. nr. 896/28 dec. 2007 - modifică O. nr. 2/2006 
 
 R. nr. 7/2007 
 M. Of. nr. 719/24 oct. 2007 - modifică R. nr. 1/2000 
 
 R. nr. 12/2007 
 M. Of. nr. 856/13 dec. 2007 - modifică C. nr. 11/1995 
 - modifică C. nr. 24/1995 
 - modifică C. nr. 34/1995 
 - modifică C. nr. 38/1995 
 - modifică C. nr. 33/1995 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 93/2007 
 M. Of. nr. 539/8 aug. 2007 - modifică H. nr. 39/2005 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 448/2007 
 M. Of. nr. 427/27 iun. 2007 - modifică O. nr. 559/2006 
 
 O. nr. 636/2007 
 M. Of. nr. 608/4 sep. 2007 - modifică O. nr. 345/2006 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 9/2007 
 M. Of. nr. 810/28 nov. 2007 - modifică Decizia nr. 11/2005 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 22/2007 
 M. Of. nr. 674/3 oct. 2007 - modifică Decizia nr. 67/2005 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 H. nr. 58/2007 
 M. Of. nr. 589/27 aug. 2007 - modifică H. nr. 17/2006 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 422/2007 
 M. Of. nr. 421/25 iun. 2007 - modifică H. nr. 325/2005 
 
 H. nr. 452/2007 
 M. Of. nr. 530/6 aug. 2007 - modifică H. nr. 127/2007 
 
 H. nr. 625/2007 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2008 - completează H. nr. 173/2007 
 
 H. nr. 653/2007 
 M. Of. nr. 695/12 oct. 2007 - modifică H. nr. 186/2007 
 
 H. nr. 731/2007 
 M. Of. nr. 803/26 nov. 2007 - modifică H. nr. 439/2006 
 - modifică H. nr. 652/2007 
 
  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 H. nr. 07/79/2007 
 M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 - modifică H. nr. 00/33/2000 
 
  FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 H. nr. 1/VI/2007 
 M. Of. nr. 659/26 sep. 2007 - modifică H. nr. 2/II/2007 
 
 H. nr. 2/IV/2007 
 M. Of. nr. 443/29 iun. 2007 - modifică H. nr. 6a/IX/2005 
 
  ORDINUL GEODEZILOR DIN ROMÂNIA 

 O. nr. 5/2007 
 M. Of. nr. 792/21 nov. 2007 - modifică R. nr. 1/2007 
 
 

 2008 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
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 N. nr. 6/2008 
 M. Of. nr. 509/7 iul. 2008 - modifică Norme-cadru nr. 7/1994 
 Modificări: 
 - N. nr. 10/2008  (M. Of. nr. 660/19 sep. 2008) 
 - N. nr. 1/2009  (M. Of. nr. 30/15 ian. 2009) 

 
 
 M. Of. nr. 512/8 iul. 2008 - modifică Norme-cadru nr. 6/1994 

N. nr. 7/2008 

 Modificări: 
 
 - N. nr. 2/2009  (M. Of. nr. 30/15 ian. 2009) 

- N. nr. 11/2008  (M. Of. nr. 660/19 sep. 2008) 

 
 N. nr. 10/2008 
 M. Of. nr. 660/19 sep. 2008 - modifică N. nr. 6/2008 
   
 N. nr. 11/2008 
 M. Of. nr. 660/19 sep. 2008 - modifică N. nr. 7/2008 
 
 N. nr. 12/2008 
 M. Of. nr. 727/28 oct. 2008 - modifică N. nr. 4/1995 
 
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 H. nr. 100/2008 
 M. Of. nr. 403/29 mai 2008 - modifică H. nr. 75/2008 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 162/2008 
 M. Of. nr. 163/3 mar. 2008 - modifică O. nr. 559/2006 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 7/2008 
 M. Of. nr. 399/27 mai 2008 - completează Decizia nr. 4/2008 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 O. nr. 13/2008 
 M. Of. nr. 686/8 oct. 2008 - modifică O. nr. 1/2008 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 O. nr. 52/2008 
 M. Of. nr. 322/23 apr. 2008 - modifică O. nr. 6/2004 
 
 O. nr. 59/2008 
 M. Of. nr. 440/12 iun. 2008 - modifică O. nr. 12/2006 
 
 O. nr. 89/2008 
 M. Of. nr. 550/21 iul. 2008 - modifică O. nr. 71/2005 
 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

 H. nr. 963/2008 
 M. Of. nr. 357/8 mai 2008 - modifică H. nr. 12/2007 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 79/2008 
 M. Of. nr. 115/13 feb. 2008 - modifică H. nr. 676/2007 
 
 H. nr. 81/2008 
 M. Of. nr. 89/5 feb. 2008 - modifică H. nr. 127/2007 
 
 H. nr. 394/2008 
 M. Of. nr. 378/19 mai 2008 - modifică H. nr. 183/2007 
 
 H. nr. 659/2008 
 M. Of. nr. 511/8 iul. 2008 - modifică H. nr. 621/2006 
 
 H. nr. 729/2008 
 M. Of. nr. 602/12 aug. 2008 - completează H. nr. 325/2005 
 
 H. nr. 817/2008 
 M. Of. nr. 654/16 sep. 2008 - modifică H. nr. 320/2006 
 
 H. nr. 912/2008 
 M. Of. nr. 734/30 oct. 2008 - modifică H. nr. 127/2007 
 
 H. nr. 1121/2008 
 M. Of. nr. 824/8 dec. 2008 - modifică H. nr. 293/2007 
 
 H. nr. 1485/2008 
 M. Of. nr. 896/30 dec. 2008 - modifică H. nr. 127/2007 
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  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 H. nr. 08/61/2008 
 M. Of. nr. 660/19 sep. 2008 - modifică H. nr. 07/58/2007 
 
 H. nr. 08/90/2008 
 M. Of. nr. 466/23 iun. 2008 - modifică H. nr. 1/1995 
 
 H. nr. 08/93/2008 
 M. Of. nr. 454/18 iun. 2008 - modifică H. nr. 00/33/2000 
 
  FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 H. nr. 3/III/2008 
 M. Of. nr. 389/22 mai 2008 - modifică H. nr. 2/II/2007 
   
 H. nr. 4/III/2008 
 M. Of. nr. 371/15 mai 2008 - modifică H. nr. 2/VI/2007 
 
 H. nr. 9.1/VI/2008 
 M. Of. nr. 718/22 oct. 2008 - modifică H. nr. 2/II/2007 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 3/2008 
 M. Of. nr. 828/9 dec. 2008 - modifică H. nr. 3/2007 
 
 

 2009 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 N. nr. 1/2009 
 M. Of. nr. 30/15 ian. 2009 - completează Norme-cadru nr. 7/1994 
 - completează N. nr. 6/2008 
 
 N. nr. 2/2009 
 M. Of. nr. 30/15 ian. 2009 - completează Norme-cadru nr. 6/1994 
 - completează N. nr. 7/2008 
 
 N.T. nr. 3/2009 
 M. Of. nr. 114/25 feb. 2009 - modifică N.T. nr. 4/2008 
 
 N.T. nr. 4/2009 
 M. Of. nr. 114/25 feb. 2009 - modifică N.T. nr. 5/2008 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 436/2009 
 M. Of. nr. 226/7 apr. 2009 - modifică O. nr. 346/2006 
 
 O. nr. 575/2009 
 M. Of. nr. 312/12 mai 2009 - modifică O. nr. 592/2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 461/3 iul. 2009) 

 
 O. nr. 586/2009 
 M. Of. nr. 333/19 mai 2009 - modifică O. nr. 559/2006 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 

 
 M. Of. nr. 913/24 dec. 2009 - modifică Decizia nr. 112/2009 

Decizia nr. 135/2009 

 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 3/2009 
 M. Of. nr. 147/9 mar. 2009 - modifică Decizia nr. 4/2008 
 
  COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 

 H. nr. 2/2009 
 M. Of. nr. 481/13 iul. 2009 - completează R./2007 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 O. nr. 12/2009 
 M. Of. nr. 543/5 aug. 2009 - modifică O. nr. 3/2008 
 - modifică O. nr. 4/2008 
 - modifică O. nr. 5/2008 
 
 O. nr. 19/2009 
 M. Of. nr. 621/16 sep. 2009 - modifică O. nr. 23/2008 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 
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 H. nr. 25/2009 
 M. Of. nr. 693/15 oct. 2009 - modifică H. nr. 39/2008 
 
 H. nr. 29/2009 
 M. Of. nr. 843/7 dec. 2009 - modifică H. nr. 23/2008 
 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

 H. nr. 128/2009 
 M. Of. nr. 913/24 dec. 2009 - modifică H. nr. 5/2007 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 597/2009 
 M. Of. nr. 252/15 apr. 2009 - completează H. nr. 185/2007 
 
 H. nr. 632/2009 
 M. Of. nr. 274/28 apr. 2009 - completează H. nr. 325/2005 
   
 H. nr. 633/2009 
 M. Of. nr. 287/4 mai 2009 - modifică H. nr. 182/2007 
 
 H. nr. 634/2009 
 M. Of. nr. 287/4 mai 2009 - modifică H. nr. 126/2007 
 
 H. nr. 635/2009 
 M. Of. nr. 306/11 mai 2009 - modifică H. nr. 181/2007 
 
 H. nr. 727/2009 
 M. Of. nr. 313/12 mai 2009 - modifică H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 1789/2009 
 M. Of. nr. 732/28 oct. 2009 - completează H. nr. 293/2007 
 
 H. nr. 2150/2009 
 M. Of. nr. 47/21 ian. 2010 - modifică H. nr. 621/2006 
 
 H. nr. 2223/2009 
 M. Of. nr. 12/8 ian. 2010 - modifică H. nr. 322/2005 
 
  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 H. nr. 09/180/2009 
 M. Of. nr. 862/10 dec. 2009 - modifică H. nr. 08/91/2008 
 
 H. nr. 09/64/2009 
 M. Of. nr. 252/15 apr. 2009 - modifică H. nr. 07/58/2007 
 
  FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 H. nr. 1/II/2009 
 M. Of. nr. 169/18 mar. 2009 - modifică H. nr. 2/II/2007 
 
 H. nr. 1/XI/2009 
 M. Of. nr. 129/25 feb. 2010 - modifică H. nr. 2/II/2007 
 
 H. nr. 2/II/2009 
 M. Of. nr. 159/16 mar. 2009 - modifică H. nr. 6a/IX/2005 
 
 H. nr. 2.3/I/2009 
 M. Of. nr. 56/29 ian. 2009 - modifică H. nr. 2/VI/2007 
 
 H. nr. 7.1/IX/2009 
 M. Of. nr. 129/25 feb. 2010 - modifică H. nr. 3/VIII/2007 
 
 H. nr. 9.3/II/2009 
 M. Of. nr. 169/18 mar. 2009 - modifică H. nr. 2/VI/2007 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 3/2009 
 M. Of. nr. 527/30 iul. 2009 - modifică H. nr. 3/2007 
 
 

 2010 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 O. nr. 3/2010 
 M. Of. nr. 165/15 mar. 2010 - modifică O. nr. 8/2006 
 
 O. nr. 4/2010 
 M. Of. nr. 196/29 mar. 2010 - modifică O. nr. 18/2007 
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 O. nr. 24/2010 
 M. Of. nr. 834/13 dec. 2010 - completează O. nr. 15/2009 
 
 O. nr. 1191/2010 
 M. Of. nr. 836/14 dec. 2010 - completează O. nr. 34/2008 
 
 R. nr. 1/2010 
 M. Of. nr. 39/18 ian. 2010 - modifică R. nr. 18/2009 
 
 R. nr. 2/2010 
 M. Of. nr. 39/18 ian. 2010 - modifică R. nr. 20/2009 
 
 R. nr. 5/2010 
 M. Of. nr. 281/29 apr. 2010 - modifică R. nr. 20/2009 
 
 R. nr. 8/2010 
 M. Of. nr. 477/12 iul. 2010 - modifică R. nr. 2/2008 
   
 R. nr. 22/2010 
 M. Of. nr. 690/14 oct. 2010 - modifică R. nr. 18/2009 
 
 R. nr. 25/2010 
 M. Of. nr. 856/21 dec. 2010 - modifică R. nr. 18/2009 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 640/2010 
 M. Of. nr. 549/5 aug. 2010 - modifică O. nr. 615/2010 
 
 O. nr. 708/2010 
 M. Of. nr. 615/31 aug. 2010 - modifică O. nr. 615/2010 
 
 O. nr. 737/2010 
 M. Of. nr. 668/30 sep. 2010 - modifică O. nr. 615/2010 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 692/15 oct. 2010) 

 
 O. nr. 977/2010 
 M. Of. nr. 824/9 dec. 2010 - modifică O. nr. 615/2010 
 
 O. nr. 1106/2010 
 M. Of. nr. 14/6 ian. 2011 - modifică O. nr. 615/2010 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 H. nr. 24/2010 
 M. Of. nr. 722/29 oct. 2010 - modifică H. nr. 26/2007 
 
 H. nr. 25/2010 
 M. Of. nr. 730/2 nov. 2010 - modifică H. nr. 57/2007 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 O. nr. 5/2010 
 M. Of. nr. 128/25 feb. 2010 - modifică O. nr. 12/2006 
 
 O. nr. 37/2010 
 M. Of. nr. 401/16 iun. 2010 - modifică O. nr. 59/2007 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 136/2010 
 M. Of. nr. 235/14 apr. 2010 - modifică O. nr. 61/2004 
 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

 H. nr. 263/2010 
 M. Of. nr. 279/29 apr. 2010 - modifică H. nr. 5/2007 
 
 H. nr. 517/2010 
 M. Of. nr. 27/12 ian. 2011 - modifică H. nr. 5/2007 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 129/2010 
 M. Of. nr. 124/24 feb. 2010 - modifică H. nr. 621/2006 
 
 H. nr. 163/2010 
 M. Of. nr. 221/8 apr. 2010 - modifică H. nr. 186/2007 
 
 H. nr. 596/2010 
 M. Of. nr. 498/19 iul. 2010 - completează H. nr. 325/2005 
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 H. nr. 837/2010 
 M. Of. nr. 706/22 oct. 2010 - modifică H. nr. 676/2007 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 19/2010 
 M. Of. nr. 730/2 nov. 2010 - modifică H. nr. 32/2009 
 
 H. nr. 25/2010 
 M. Of. nr. 14/6 ian. 2011 - modifică H. nr. 32/2009 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 3/2010 
 M. Of. nr. 591/20 aug. 2010 - modifică H. nr. 3/2007 
 
 

 2011 
 
  ACADEMIA ROMÂNĂ 

 H. nr. 1/2011 
 M. Of. nr. 436/22 iun. 2011 - modifică Statut/2009 
 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 O. nr. 12 bis/2011 
 M. Of. nr. 766/31 oct. 2011 - modifică O. nr. 1/2011 
 - modifică O. nr. 2/2011 
 - modifică O. nr. 3/2011 
 
 O. nr. 15/2011 
 M. Of. nr. 766/31 oct. 2011 - modifică O. nr. 23/2010 
 - modifică O. nr. 6/2011 
 
 O. nr. 28/2011 
 M. Of. nr. 931/29 dec. 2011 - modifică O. nr. 18/2007 
 
 O. nr. 29/2011 
 M. Of. nr. 933/29 dec. 2011 - modifică O. nr. 27/2010 
 
 R. nr. 1/2011 
 M. Of. nr. 283/21 apr. 2011 - modifică R. nr. 6/2002 
 
 R. nr. 7/2011 
 M. Of. nr. 510/19 iul. 2011 - modifică R. nr. 3/2007 
 - modifică R. nr. 11/2007 
 - modifică R. nr. 6/2008 
 - modifică R. nr. 9/2008 
 - modifică R. nr. 3/2009 
 - modifică R. nr. 28/2009 
 
 R. nr. 10/2011 
 M. Of. nr. 549/3 aug. 2011 - modifică R. nr. 18/2009 
 
 R. nr. 29/2011 
 M. Of. nr. 908/21 dec. 2011 - modifică R. nr. 18/2009 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 243/2011 
 M. Of. nr. 736/19 oct. 2011 - modifică H. nr. 164/2010 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 H. nr. 11/2011 
 M. Of. nr. 629/2 sep. 2011 - modifică H. nr. 4/2007 
 
 H. nr. 13/2011 
 M. Of. nr. 715/11 oct. 2011 - modifică H. nr. 13/2008 
 
  CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 Decizia nr. 4/2011 
 M. Of. nr. 160/4 mar. 2011 - modifică Reguli/2010 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 28/2011 
 M. Of. nr. 66/26 ian. 2011 - modifică O. nr. 974/2010 
 
 O. nr. 435/2011 
 M. Of. nr. 231/1 apr. 2011 - modifică O. nr. 974/2010 
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 O. nr. 446/2011 
 M. Of. nr. 254/11 apr. 2011 - modifică O. nr. 615/2010 
 
 O. nr. 465/2011 
 M. Of. nr. 290/26 apr. 2011 - modifică O. nr. 729/2009 
 
 O. nr. 515/2011 
 M. Of. nr. 310/5 mai 2011 - modifică O. nr. 615/2010 
 
 O. nr. 527/2011 
 M. Of. nr. 386/2 iun. 2011 - modifică O. nr. 559/2006 
 
 O. nr. 589/2011 
 M. Of. nr. 507/18 iul. 2011 - modifică O. nr. 346/2006 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 O. nr. 15/2011 
 M. Of. nr. 915/22 dec. 2011 - modifică O. nr. 18/2009 
 
 O. nr. 18/2011 
 M. Of. nr. 937/29 dec. 2011 - modifică O. nr. 2/2009 
 - modifică O. nr. 8/2011 
 - modifică O. nr. 9/2011 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 O. nr. 6/2011 
 M. Of. nr. 70/27 ian. 2011 - modifică O. nr. 12/2006 
 
 O. nr. 107/2011 
 M. Of. nr. 896/16 dec. 2011 - modifică O. nr. 15/2006 
 - modifică O. nr. 23/2006 
 - modifică O. nr. 121/2006 
 
 O. nr. 112/2011 
 M. Of. nr. 2/3 ian. 2012 - modifică O. nr. 60/2005 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 425/2011 
 M. Of. nr. 186/17 mar. 2011 - modifică O. nr. 724/2010 
 
 O. nr. 710/2011 
 M. Of. nr. 673/21 sep. 2011 - modifică O. nr. 499/2010 
 
 O. nr. 940/2011 
 M. Of. nr. 10/5 ian. 2012 - modifică O. nr. 426/2011 
 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

 H. nr. 2018/2011 
 M. Of. nr. 396/6 iun. 2011 - completează H. nr. 5/2007 
 
 H. nr. 2247/2011 
 M. Of. nr. 581/17 aug. 2011 - modifică H. nr. 5/2007 
 
 H. nr. 2450/2011 
 M. Of. nr. 634/6 sep. 2011 - modifică H. nr. 5/2007 
 
 H. nr. 2570/2011 
 M. Of. nr. 686/28 sep. 2011 - modifică H. nr. 5/2007 
 
 H. nr. 2826/2011 
 M. Of. nr. 842/28 nov. 2011 - modifică H. nr. 12/2007 
 
 H. nr. 2892/2011 
 M. Of. nr. 883/14 dec. 2011 - modifică H. nr. 5/2007 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizia nr. 459/2011 
 M. Of. nr. 534/28 iul. 2011 - completează Decizia nr. 220/2011 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 355/2011 
 M. Of. nr. 392/3 iun. 2011 - modifică H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 380/2011 
 M. Of. nr. 459/30 iun. 2011 - modifică H. nr. 183/2007 
 
 H. nr. 381/2011 



 
 M. Of. nr. 431/21 iun. 2011 - încetat valabilitatea pentru H. nr. 886/2008 (C.S.M.) 
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 - modifică H. nr. 152/2006 
 - modifică H. nr. 439/2006 
 
 H. nr. 470/2011 
 M. Of. nr. 550/3 aug. 2011 - modifică H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 750/2011 
 M. Of. nr. 807/15 nov. 2011 - modifică H. nr. 621/2006 
 
 H. nr. 830/2011 
 M. Of. nr. 852/2 dec. 2011 - modifică H. nr. 181/2007 
 
 H. nr. 832/2011 
 M. Of. nr. 867/8 dec. 2011 - modifică H. nr. 325/2005 
 
  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 H.G. nr. 11/215/2011 
 M. Of. nr. 142/25 feb. 2011 - modifică H. nr. 00/33/2000 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 H. nr. 1/2011 
 M. Of. nr. 369/26 mai 2011 - modifică H. nr. 19/2010 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 4/2011 

 
 M. Of. nr. 555/4 aug. 2011 - modifică H. nr. 3/2007 
 
 

 2012 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 N. nr. 1/2012 
 M. Of. nr. 411/20 iun. 2012 - modifică N. nr. 5/2003 
 
 O. nr. 2/2012 
 M. Of. nr. 55/24 ian. 2012 - modifică O. nr. 8/2006 
 
 O. nr. 3/2012 
 M. Of. nr. 58/24 ian. 2012 - modifică O. nr. 7/2006 
 
 O. nr. 5/2012 
 M. Of. nr. 363/29 mai 2012 - modifică O. nr. 8/2006 
 
 O. nr. 6/2012 
 M. Of. nr. 474/12 iul. 2012 - modifică O. nr. 1/2011 
 
 O. nr. 12/2012 
 M. Of. nr. 763/13 nov. 2012 - modifică O. nr. 8/2006 
 
 R. nr. 3/2012 
 M. Of. nr. 54/23 ian. 2012 - modifică R. nr. 1/2000 
 
 R. nr. 4/2012 
 M. Of. nr. 123/20 feb. 2012 - modifică R. nr. 6/2002 
 
 R. nr. 6/2012 
 M. Of. nr. 341/19 mai 2012 - modifică R. nr. 4/2005 
 
 R. nr. 8/2012 
 M. Of. nr. 408/19 iun. 2012 - modifică R. nr. 20/2009 
 
 R. nr. 10/2012 
 M. Of. nr. 471/11 iul. 2012 - modifică R. nr. 18/2009 
 
 R. nr. 14/2012 
 M. Of. nr. 763/13 nov. 2012 - modifică R. nr. 1/2000 
 
 R. nr. 15/2012 
 M. Of. nr. 808/3 dec. 2012 - completează R. nr. 18/2009 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 18/2012 
 M. Of. nr. 498/19 iul. 2012 - modifică H. nr. 212/2011 
 
 H. nr. 35/2012 
 M. Of. nr. 684/3 oct. 2012 - modifică H. nr. 265/2011 
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  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 55/2012 
 M. Of. nr. 490/17 iul. 2012 - modifică Decizia nr. 10/2007 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 O. nr. 4/2012 
 M. Of. nr. 160/9 mar. 2012 - modifică O. nr. 113108/2006 
 
 O. nr. 6/2012 
 M. Of. nr. 225/4 apr. 2012 - modifică O. nr. 9/2011 
 - modifică O. nr. 8/2011 
 
 O. nr. 18/2012 
 M. Of. nr. 689/5 oct. 2012 - modifică O. nr. 3/2008 
 - modifică O. nr. 4/2008 
 - modifică O. nr. 5/2008 
 
 O. nr. 20/2012 
 M. Of. nr. 706/16 oct. 2012 - completează O. nr. 16/2012 
 
 O. nr. 23/2012 
 M. Of. nr. 898/28 dec. 2012 - modifică O. nr. 9/2012 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 H. nr. 7/2012 
 M. Of. nr. 227/4 apr. 2012 - modifică H. nr. 23/2008 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 242/10 apr. 2012) 
 

 
 H. nr. 11/2012 
 M. Of. nr. 263/23 apr. 2012 - modifică H. nr. 27/2010 
 
 H. nr. 38/2012 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2013 - modifică H. nr. 22/2011 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 142/18 mar. 2013) 

 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 O. nr. 118/2012 
 M. Of. nr. 685/3 oct. 2012 - modifică O. nr. 6/2004 
 
 O. nr. 136/2012 
 M. Of. nr. 822/6 dec. 2012 - completează O. nr. 60/2005 
 - modifică O. nr. 23/2006 
 - modifică O. nr. 44/2009 
 
 O. nr. 141/2012 
 M. Of. nr. 880/22 dec. 2012 - modifică O. nr. 8/2010 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 1155/2012 
 M. Of. nr. 860/19 dec. 2012 - modifică O. nr. 724/2010 
 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

 H. nr. 7/2012 
 M. Of. nr. 70/27 ian. 2012 - modifică H. nr. 5/2007 
 
 H. nr. 195/2012 
 M. Of. nr. 224/4 apr. 2012 - modifică H. nr. 5/2007 
 
 H. nr. 1044/2012 
 M. Of. nr. 210/13 apr. 2013 - modifică H. nr. 12/2007 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 49/2012 
 M. Of. nr. 96/7 feb. 2012 - modifică H. nr. 186/2007 
 
 (M. Of. nr. 139/1 mar. 2012) 

Rectificare: 

 (M. Of. nr. 171/16 mar. 2012) 

 
 H. nr. 142/2012 
 M. Of. nr. 178/20 mar. 2012 - modifică H. nr. 181/2007 
 
 H. nr. 144/2012 
 M. Of. nr. 199/27 mar. 2012 - modifică H. nr. 676/2007 
 
 H. nr. 580/2012 
 M. Of. nr. 481/13 iul. 2012 - modifică H. nr. 74/2012 
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 H. nr. 610/2012 
 M. Of. nr. 478/12 iul. 2012 - modifică H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 799/2012 
 M. Of. nr. 698/11 oct. 2012 - modifică H. nr. 621/2006 
 
 H. nr. 803/2012 
 M. Of. nr. 682/2 oct. 2012 - modifică H. nr. 184/2007 
 
 H. nr. 819/2012 
 M. Of. nr. 704/15 oct. 2012 - completează H. nr. 185/2007 
 
 H. nr. 911/2012 
 M. Of. nr. 754/9 nov. 2012 - modifică H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 994/2012 
 M. Of. nr. 746/6 nov. 2012 - completează H. nr. 181/2007 
 
 H. nr. 1094/2012 
 M. Of. nr. 6/4 ian. 2013 - completează H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 1095/2012 
 M. Of. nr. 891/27 dec. 2012 - modifică H. nr. 181/2007 
 
 H. nr. 1130/2012 
 M. Of. nr. 890/27 dec. 2012 - modifică H. nr. 74/2012 
 
 H. nr. 1171/2012 
 M. Of. nr. 891/27 dec. 2012 - modifică H. nr. 126/2007 
 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 1/2012 
 M. Of. nr. 57/25 ian. 2013 - modifică H. nr. 1/2009 
 
 H. nr. 2/2012 
 M. Of. nr. 58/25 ian. 2013 - modifică H. nr. 3/2009 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 7/2012 
 M. Of. nr. 594/20 aug. 2012 - modifică H. nr. 64/2011 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 H. nr. 1/2012 
 M. Of. nr. 365/30 mai 2012 - modifică H. nr. 19/2010 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 1/2012 
 M. Of. nr. 134/14 mar. 2013 - modifică H. nr. 3/2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 253/7 mai 2013) 

 
 H. nr. 3/2012 
 M. Of. nr. 794/26 nov. 2012 - modifică H. nr. 3/2007 
 
 

 2013 
 
  ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 7/2013 
 M. Of. nr. 826/23 dec. 2013 - modifică H. nr. 4/2012 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 O. nr. 2/2013 
 M. Of. nr. 125/7 mar. 2013 - modifică O. nr. 27/2010 
 
 O. nr. 3/2013 
 M. Of. nr. 513/14 aug. 2013 - modifică O. nr. 10/2012 
 
 R. nr. 8/2013 
 M. Of. nr. 11/8 ian. 2014 - modifică R. nr. 7/2012 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 H. nr. 5/2013 
 M. Of. nr. 188/3 apr. 2013 - modifică H. nr. 9/2008 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
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 O. nr. 211/2013 
 M. Of. nr. 267/13 mai 2013 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 599/2013 
 M. Of. nr. 594/23 sep. 2013 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 739/2013 
 M. Of. nr. 680/5 nov. 2013 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 968/2013 
 M. Of. nr. 780/13 dec. 2013 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 978/2013 
 M. Of. nr. 787/16 dec. 2013 - modifică O. nr. 633/2012 
 
 O. nr. 1020/2013 
 M. Of. nr. 842/30 dec. 2013 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 1048/2013 
 M. Of. nr. 845/30 dec. 2013 - completează O. nr. 190/2013 
 
  COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 2/2013 
 M. Of. nr. 685/7 nov. 2013 - modifică Decizia nr. 3/2008 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 22/2013 
 M. Of. nr. 373/25 iun. 2013 - modifică Decizia nr. 5/2007 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 445/22 iul. 2013) 

 
 Decizia nr. 34/2013 
 M. Of. nr. 373/25 iun. 2013 - modifică Decizia nr. 15/2012 
 
 
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 4/2013 
 M. Of. nr. 714/20 nov. 2013 - modifică H. nr. 1/2006 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 O. nr. 4/2013 
 M. Of. nr. 56/24 ian. 2013 - modifică O. nr. 10/2012 
 
 O. nr. 6/2013 
 M. Of. nr. 66/31 ian. 2013 - modifică O. nr. 16/2012 
 
 O. nr. 9/2013 
 M. Of. nr. 95/15 feb. 2013 - modifică O. nr. 9/2012 
 
 O. nr. 11/2013 
 M. Of. nr. 223/18 apr. 2013 - modifică O. nr. 16/2012 
 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

 H. nr. 4346/2013 
 M. Of. nr. 657/25 oct. 2013 - modifică H. nr. 5/2007 
 
 H. nr. 4911/2013 
 M. Of. nr. 13/9 ian. 2014 - completează H. nr. 5/2007 
 
 H. nr. 5315/2013 
 M. Of. nr. 831/24 dec. 2013 - completează H. nr. 12/2007 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizia nr. 141/2013 
 M. Of. nr. 179/1 apr. 2013 - modifică Decizia nr. 220/2011 
 
 Decizia nr. 614/2013 
 M. Of. nr. 693/13 nov. 2013 - modifică Decizia nr. 277/2013 
 
  CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE 

 Decizia nr. 45/2013 
 M. Of. nr. 734/28 nov. 2013 - modifică Decizia nr. 17/2010 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 49/2013 
 M. Of. nr. 104/21 feb. 2013 - completează H. nr. 127/2007 
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 H. nr. 50/2013 
 M. Of. nr. 86/8 feb. 2013 - modifică H. nr. 181/2007 
 
 H. nr. 545/2013 
 M. Of. nr. 365/19 iun. 2013 - modifică H. nr. 621/2006 
 
 H. nr. 549/2013 
 M. Of. nr. 367/20 iun. 2013 - modifică H. nr. 183/2007 
 
 H. nr. 549 bis/2013 
 M. Of. nr. 457/24 iul. 2013 - modifică H. nr. 183/2007 
 
 H. nr. 550/2013 
 M. Of. nr. 370/21 iun. 2013 - completează H. nr. 173/2007 
 
 H. nr. 551/2013 
 M. Of. nr. 370/21 iun. 2013 - completează H. nr. 126/2007 
 
 H. nr. 552/2013 
 M. Of. nr. 375/25 iun. 2013 - modifică H. nr. 185/2007 
 
 H. nr. 654/2013 
 M. Of. nr. 375/25 iun. 2013 - modifică H. nr. 676/2007 
 
 H. nr. 832/2013 
 M. Of. nr. 536/26 aug. 2013 - modifică H. nr. 621/2006 
 
 H. nr. 873/2013 
 M. Of. nr. 581/12 sep. 2013 - modifică H. nr. 74/2012 
 
 H. nr. 881/2013 
 M. Of. nr. 577/10 sep. 2013 - completează H. nr. 676/2007 
 
 H. nr. 1081/2013 
 M. Of. nr. 669/31 oct. 2013 - completează H. nr. 322/2005 
 
 
 H. nr. 1170/2013 
 M. Of. nr. 727/26 nov. 2013 - modifică H. nr. 320/2006 
 
 H. nr. 1409/2013 
 M. Of. nr. 18/10 ian. 2014 - modifică H. nr. 676/2007 
 
  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 H. nr. 13/294/2013 
 M. Of. nr. 39/17 ian. 2014 - modifică H. nr. 1/1995 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 1/2013 
 M. Of. nr. 411/8 iul. 2013 - modifică H. nr. 1/2009 
 
 H. nr. 2/2013 
 M. Of. nr. 763/9 dec. 2013 - modifică H. nr. 1/2009 
 
 H. nr. 11/2013 
 M. Of. nr. 233/23 apr. 2013 - modifică H. nr. 32/2009 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 769/2013 
 M. Of. nr. 497/7 aug. 2013 - modifică H. nr. 64/2011 
 
 H. nr. 852/2013 
 M. Of. nr. 33/16 ian. 2014 - modifică H. nr. 64/2011 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 H. nr. 1/2013 
 M. Of. nr. 374/25 iun. 2013 - modifică H. nr. 19/2010 
 
 H. nr. 10/2013 
 M. Of. nr. 406/5 iul. 2013 - modifică H. nr. 19/2010 
 
 

 2014 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 M. Of. nr. 832/14 nov. 2014 

C. nr. 40/2014 
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 O. nr. 4/2014 
 M. Of. nr. 604/13 aug. 2014 - modifică O. nr. 10/2012 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 655/5 sep. 2014) 

 
 O. nr. 7/2014 
 M. Of. nr. 825/12 nov. 2014 - modifică O. nr. 27/2010 
 
 R. nr. 2/2014 
 M. Of. nr. 374/21 mai 2014 - modifică R. nr. 12/2005 
 
 R. nr. 5/2014 
 M. Of. nr. 963/30 dec. 2014 - completează R. nr. 5/2013 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 R. nr. 1/9/2014 
 M. Of. nr. 92/6 feb. 2014 - modifică O. nr. 23/120/113136//2006 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 73/2014 
 M. Of. nr. 948/23 dec. 2014 - modifică H. nr. 48/2014 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 33/2014 
 M. Of. nr. 82/31 ian. 2014 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 36/2014 
 M. Of. nr. 88/4 feb. 2014 - modifică O. nr. 729/2009 
 
 O. nr. 209/2014 
 M. Of. nr. 231/1 apr. 2014 - modifică O. nr. 1012/2013 
 
 - O. nr. 474/2014  (M. Of. nr. 493/2 iul. 2014) 

Modificări: 

 
 O. nr. 221/2014 
 M. Of. nr. 227/31 mar. 2014 - modifică O. nr. 190/2013 
   
 O. nr. 269/2014 
 M. Of. nr. 318/30 apr. 2014 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 270/2014 
 M. Of. nr. 317/30 apr. 2014 - modifică O. nr. 268/2013 
 
 O. nr. 358/2014 
 M. Of. nr. 404/30 mai 2014 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 559/2014 
 M. Of. nr. 660/8 sep. 2014 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 692/2014 
 M. Of. nr. 820/11 nov. 2014 - modifică O. nr. 1012/2013 
 
 O. nr. 695/2014 
 M. Of. nr. 771/23 oct. 2014 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 820/2014 
 M. Of. nr. 895/9 dec. 2014 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 876/2014 
 M. Of. nr. 956/29 dec. 2014 - modifică O. nr. 190/2013 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 3/2014 
 M. Of. nr. 580/4 aug. 2014 - modifică Decizia nr. 5/2007 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 1/2014 
 M. Of. nr. 176/11 mar. 2014 - modifică Decizia nr. 4/2008 
 
  COMISIA DE CONCURS PENTRU RECRUTAREA ÎNALŢILOR FUNCŢIONARI PUBLICI 

 R. nr. 3/2014 
 M. Of. nr. 548/24 iul. 2014 - modifică R. nr. 1/2008 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 

 O. nr. 249/2014 
 M. Of. nr. 716/1 oct. 2014 - modifică O. nr. 82/2014 
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  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 221/2014 
 M. Of. nr. 446/18 iun. 2014 - modifică O. nr. 426/2011 
 
 O. nr. 354/2014 
 M. Of. nr. 713/30 sep. 2014 - modifică O. nr. 668/2011 
 
 O. nr. 437/2014 
 M. Of. nr. 791/30 oct. 2014 - modifică O. nr. 724/2010 
 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

 H. nr. 5/2014 
 M. Of. nr. 269/11 apr. 2014 - modifică H. nr. 5/2007 
 
 H. nr. 52/2014 
 M. Of. nr. 41/16 ian. 2015 - modifică H. nr. 5/2007 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizia nr. 197/2014 
 M. Of. nr. 243/4 apr. 2014 - modifică Decizia nr. 220/2011 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 129/2014 
 M. Of. nr. 90/5 feb. 2014 - modifică H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 232/2014 
 M. Of. nr. 191/18 mar. 2014 - completează H. nr. 185/2007 
 
 H. nr. 338/2014 
 M. Of. nr. 194/19 mar. 2014 - modifică H. nr. 320/2006 
 
 H. nr. 546/2014 
 M. Of. nr. 418/5 iun. 2014 - modifică H. nr. 173/2007 
 
 H. nr. 577/2014 
 M. Of. nr. 380/22 mai 2014 - modifică H. nr. 176/2014 
 
 H. nr. 693/2014 
 M. Of. nr. 487/1 iul. 2014 - modifică H. nr. 325/2005 
 
 H. nr. 694/2014 
 M. Of. nr. 483/30 iun. 2014 - modifică H. nr. 801/2012 
 
 H. nr. 827/2014 
 M. Of. nr. 528/16 iul. 2014 - modifică H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 828/2014 
 M. Of. nr. 528/16 iul. 2014 - modifică H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 866/2014 
 M. Of. nr. 541/22 iul. 2014 - modifică H. nr. 126/2007 
 
 H. nr. 1047/2014 
 M. Of. nr. 748/14 oct. 2014 - modifică H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 1255/2014 
 M. Of. nr. 7/6 ian. 2015 - modifică H. nr. 293/2007 
 
 
 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 

 O. nr. 243/2014 
 M. Of. nr. 716/1 oct. 2014 - modifică O. nr. 280/2013 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 H. nr. 1/2014 
 M. Of. nr. 434/13 iun. 2014 - modifică H. nr. 19/2010 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 79/2014 
 M. Of. nr. 556/28 iul. 2014 - modifică H. nr. 72/2013 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 601/12 aug. 2014) 

 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 3/2014 
 M. Of. nr. 804/4 nov. 2014 - modifică H. nr. 3/2007 
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 2015 
 
  ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 4/2015 
 M. Of. nr. 946/21 dec. 2015 - modifică H. nr. 5/2014 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 O. nr. 1/2015 
 M. Of. nr. 270/22 apr. 2015 - modifică O. nr. 8/2006 
 
 O. nr. 2/2015 
 M. Of. nr. 270/22 apr. 2015 - modifică O. nr. 7/2006 
 
 O. nr. 7/2015 
 M. Of. nr. 540/20 iul. 2015 - modifică O. nr. 27/2010 
 
 O. nr. 8/2015 
 M. Of. nr. 614/13 aug. 2015 - modifică O. nr. 10/2012 
 
 O. nr. 9/2015 
 M. Of. nr. 777/19 oct. 2015 - modifică O. nr. 22/2011 
 
 R. nr. 2/2015 
 M. Of. nr. 163/9 mar. 2015 - completează R. nr. 17/2012 
 
 R. nr. 4/2015 
 M. Of. nr. 275/23 apr. 2015 - modifică R. nr. 2/2012 
 
 R. nr. 5/2015 
 M. Of. nr. 400/8 iun. 2015 - modifică R. nr. 25/2011 
 
 R. nr. 7/2015 
 M. Of. nr. 777/19 oct. 2015 - modifică R. nr. 5/2013 
 
 R. nr. 8/2015 
 M. Of. nr. 777/19 oct. 2015 - modifică R. nr. 25/2011 
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA   
 H. nr. 11/2015 
 M. Of. nr. 144/26 feb. 2015 - modifică H. nr. 35/2014 
 
 H. nr. 53/2015 
 M. Of. nr. 789/23 oct. 2015 - modifică H. nr. 8/2015 
 
 H. nr. 58/2015 
 M. Of. nr. 900/3 dec. 2015 - modifică H. nr. 72/2006 
 
 H. nr. 81/2015 
 M. Of. nr. 42/20 ian. 2016 - modifică H. nr. 74/2014 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 114/2015 
 M. Of. nr. 185/18 mar. 2015 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 163/2015 
 M. Of. nr. 225/2 apr. 2015 - modifică O. nr. 729/2009 
 
 O. nr. 167/2015 
 M. Of. nr. 224/2 apr. 2015 - modifică O. nr. 190/2013 
 
 O. nr. 193/2015 
 M. Of. nr. 222/1 apr. 2015 - modifică O. nr. 268/2013 
 
 O. nr. 547/2015 
 M. Of. nr. 616/13 aug. 2015 - modifică O. nr. 268/2013 
 
 O. nr. 819/2015 
 M. Of. nr. 721/25 sep. 2015 - modifică O. nr. 268/2013 
 
 O. nr. 829/2015 
 M. Of. nr. 732/30 sep. 2015 - modifică O. nr. 615/2010 
 
 O. nr. 1060/2015 
 M. Of. nr. 902/4 dec. 2015 - modifică O. nr. 280/2015 
 
 O. nr. 1476/2015 



 
 M. Of. nr. 988/31 dec. 2015 - modifică O. nr. 268/2013 
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 O. nr. 1477/2015 
 M. Of. nr. 24/13 ian. 2016 - modifică O. nr. 280/2015 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 2/2015 
 M. Of. nr. 269/22 apr. 2015 - modifică Decizia nr. 59/2011 
 
 (M. Of. nr. 384/2 iun. 2015) 

Rectificare: 

 Modificări: 
 - Decizia nr. 12/2015  (M. Of. nr. 857/18 nov. 2015) 

 
 Decizia nr. 3/2015 
 M. Of. nr. 577/31 iul. 2015 - modifică Decizia nr. 5/2007 
 
 Decizia nr. 5/1/2015 
 M. Of. nr. 862/19 nov. 2015 - modifică Decizia nr. 5/2007 
 
 Decizia nr. 12/2015 
 M. Of. nr. 857/18 nov. 2015 - modifică Decizia nr. 2/2015 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 1/2015 
 M. Of. nr. 85/2 feb. 2015 - modifică Decizia nr. 9/2014 
 
 Decizia nr. 24/2015 
 M. Of. nr. 746/6 oct. 2015 - modifică Decizia nr. 20/2015 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 513/2015 
 M. Of. nr. 684/9 sep. 2015 - modifică O. nr. 499/2010 
 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

 H. nr. 24/2015 
 M. Of. nr. 293/29 apr. 2015 - modifică H. nr. 5/2007 
 
 H. nr. 29/2015 
 M. Of. nr. 334/15 mai 2015 - completează H. nr. 5/2007 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizia nr. 350/2015 
 M. Of. nr. 533/17 iul. 2015 - completează Decizia nr. 72/2012 
 
 Decizia nr. 405/2015 
 M. Of. nr. 686/10 sep. 2015 - modifică Decizia nr. 277/2013 
 
  CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE 

 Decizia nr. 39/2015 
 M. Of. nr. 914/10 dec. 2015 - modifică Decizia nr. 26/2013 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 53/2015 
 M. Of. nr. 105/10 feb. 2015 - modifică H. nr. 126/2007 
 
 H. nr. 113/2015 
 M. Of. nr. 122/17 feb. 2015 - modifică H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 148/2015 
 M. Of. nr. 122/17 feb. 2015 - modifică H. nr. 621/2006 
 
 H. nr. 193/2015 
 M. Of. nr. 215/31 mar. 2015 - completează H. nr. 676/2007 
 
 H. nr. 327/2015 
 M. Of. nr. 287/28 apr. 2015 - modifică H. nr. 325/2005 
 
 H. nr. 477/2015 
 M. Of. nr. 359/25 mai 2015 - modifică H. nr. 293/2007 
 
 H. nr. 893/2015 
 M. Of. nr. 789/23 oct. 2015 - modifică H. nr. 181/2007 
 
 H. nr. 894/2015 
 M. Of. nr. 745/6 oct. 2015 - modifică H. nr. 183/2007 
 
 H. nr. 1047/2015 
 M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 - modifică H. nr. 173/2007 
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 H. nr. 1048/2015 
 M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 - modifică H. nr. 320/2006 
 
 H. nr. 1050/2015 
 M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 - modifică H. nr. 621/2006 
 
 H. nr. 1051/2015 
 M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 - modifică H. nr. 74/2012 
 
 H. nr. 1052/2015 
 M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 - modifică H. nr. 293/2007 
 
 H. nr. 1157/2015 
 M. Of. nr. 858/18 nov. 2015 - modifică H. nr. 676/2007 
 
 H. nr. 1264/2015 
 M. Of. nr. 971/29 dec. 2015 - modifică H. nr. 181/2007 
 
 H. nr. 1324/2015 
 M. Of. nr. 974/29 dec. 2015 - modifică H. nr. 325/2005 
 
 H. nr. 1378/2015 
 M. Of. nr. 15/8 ian. 2016 - modifică H. nr. 621/2006 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 1/2015 
 M. Of. nr. 807/29 oct. 2015 - completează H. nr. 3/2009 
 
 H. nr. 2/2015 
 M. Of. nr. 49/21 ian. 2015 - modifică H. nr. 26/2009 
 
 H. nr. 23/2015 
 M. Of. nr. 807/29 oct. 2015 - modifică H. nr. 32/2009 
 
 H. nr. 36/2015 
 M. Of. nr. 5/5 ian. 2016 - modifică H. nr. 1/2009 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 13/2015 
 M. Of. nr. 649/27 aug. 2015 - modifică H. nr. 64/2011 
 
 H. nr. 1069/2015 
 M. Of. nr. 173/12 mar. 2015 - completează H. nr. 64/2011 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 H. nr. 13/2015 
 M. Of. nr. 25/14 ian. 2016 - modifică H. nr. 19/2010 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 4/2015 
 M. Of. nr. 930/16 dec. 2015 - modifică H. nr. 10/2014 
 
 H. nr. 90/2015 
 M. Of. nr. 793/26 oct. 2015 - modifică H. nr. 74/2013 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 2/2015 
 M. Of. nr. 888/26 nov. 2015 - modifică H. nr. 3/2007 
 
 

 2016 
 
  ACADEMIA DE ŞTIINŢE JURIDICE DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 1/2016 
 M. Of. nr. 485/29 iun. 2016 - modifică Statut/2015 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 H. nr. 20/2016 
 M. Of. nr. 307/21 apr. 2016 - modifică H. nr. 11/2015 
 
 H. nr. 24/2016 
 M. Of. nr. 361/11 mai 2016 - modifică H. nr. 12/2016 
 
 H. nr. 27/2016 
 M. Of. nr. 388/20 mai 2016 - modifică H. nr. 12/2016 
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 H. nr. 40/2016 
 M. Of. nr. 834/21 oct. 2016 - modifică H. nr. 11/2015 
 
 H. nr. 46/2016 
 M. Of. nr. 927/17 nov. 2016 - modifică H. nr. 39/2016 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 
 M. Of. nr. 807/13 oct. 2016 

C. nr. 19/2016 

 
 O. nr. 2/2016 
 M. Of. nr. 282/14 apr. 2016 - modifică O. nr. 4/2015 
 
 O. nr. 4/2016 
 M. Of. nr. 424/6 iun. 2016 - suspendă O. nr. 1/2016 
 
 O. nr. 6/2016 
 M. Of. nr. 621/12 aug. 2016 - modifică O. nr. 10/2012 
 
 O. nr. 7/2016 
 M. Of. nr. 832/20 oct. 2016 - modifică O. nr. 27/2010 
 - modifică O. nr. 6/2015 
 
 R. nr. 4/2016 
 M. Of. nr. 706/12 sep. 2016 - modifică R. nr. 2/2012 
 
 R. nr. 5/2016 
 M. Of. nr. 755/28 sep. 2016 - modifică R. nr. 17/2012 
 
 R. nr. 8/2016 
 M. Of. nr. 807/13 oct. 2016 - modifică R. nr. 6/2002 
 
 R. nr. 9/2016 
 M. Of. nr. 990/8 dec. 2016 - modifică R. nr. 5/2013 
 
 R. nr. 10/2016 
 M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016 - modifică R. nr. 20/2009 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 39/2016 
 M. Of. nr. 543/19 iul. 2016 - modifică H. nr. 35/2014 
 
 H. nr. 47/2016 
 M. Of. nr. 571/27 iul. 2016 - modifică H. nr. 1/2016 
 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 H. nr. 10/2016 
 M. Of. nr. 868/31 oct. 2016 - modifică H. nr. 10/2015 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 106/2016 
 M. Of. nr. 166/4 mar. 2016 - modifică O. nr. 280/2015 
 
 O. nr. 236/2016 
 M. Of. nr. 361/11 mai 2016 - modifică O. nr. 280/2015 
 
 O. nr. 417/2016 
 M. Of. nr. 591/3 aug. 2016 - modifică O. nr. 627/2010 
 
 O. nr. 883/2016 
 M. Of. nr. 852/26 oct. 2016 - completează O. nr. 734/2016 
 
 O. nr. 886/2016 
 M. Of. nr. 895/8 nov. 2016 - modifică O. nr. 507/2015 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 1/1/2016 
 M. Of. nr. 909/11 nov. 2016 - modifică Decizia nr. 5/2007 
 
 Decizia nr. 1/2016 
 M. Of. nr. 257/6 apr. 2016 - modifică Decizia nr. 5/2008 
 
 Decizia nr. 12/2016 
 M. Of. nr. 11/5 ian. 2017 - modifică Decizia nr. 5/2008 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
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 Decizia nr. 1/2016 
 M. Of. nr. 41/19 ian. 2016 - modifică Decizia nr. 26/2015 
 
 Decizia nr. 19/2016 
 M. Of. nr. 802/11 oct. 2016 - modifică Decizia nr. 16/2016 
 
 Decizia nr. 22/2016 
 M. Of. nr. 1063/29 dec. 2016 - modifică Decizia nr. 5/2008 
 
 H. nr. 2/2016 
 M. Of. nr. 268/8 apr. 2016 - modifică H. nr. 2/2012 
 
 H. nr. 3/2016 
 M. Of. nr. 981/7 dec. 2016 - modifică H. nr. 2/2012 
 
  COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI 

 H. nr. 4/2016 
 M. Of. nr. 148/28 feb. 2017 - modifică H. nr. 3/2013 
 
  COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 

 H. nr. 1/2016 
 M. Of. nr. 460/21 iun. 2016 - modifică H. nr. 1/2012 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 440/2016 
 M. Of. nr. 514/7 iul. 2016 - modifică O. nr. 561/2014 
 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

 H. nr. 24/2016 
 M. Of. nr. 527/13 iul. 2016 - modifică H. nr. 5/2007 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 
 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016 - modifică Decizia nr. 412/2007 

Decizia nr. 223/2016 

 
  CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE 

 Decizia nr. 247/2016 
 M. Of. nr. 595/4 aug. 2016 - modifică Decizia nr. 19/2014 
 
 Decizia nr. 330/2016 
 M. Of. nr. 1013/16 dec. 2016 - modifică Decizia nr. 18/2014 
 
 Decizia nr. 331/2016 
 M. Of. nr. 1013/16 dec. 2016 - modifică Decizia nr. 35/2016 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 44/2016 
 M. Of. nr. 58/27 ian. 2016 - modifică H. nr. 621/2006 
 
 H. nr. 340/2016 
 M. Of. nr. 302/20 apr. 2016 - modifică H. nr. 1027/2012 
 
 H. nr. 503/2016 
 M. Of. nr. 381/19 mai 2016 - modifică H. nr. 322/2005 
 
 H. nr. 637/2016 
 M. Of. nr. 477/27 iun. 2016 - modifică H. nr. 325/2005 
 
 H. nr. 711/2016 
 M. Of. nr. 526/13 iul. 2016 - modifică H. nr. 621/2006 
 
 H. nr. 712/2016 
 M. Of. nr. 527/13 iul. 2016 - modifică H. nr. 325/2005 
 
 H. nr. 713/2016 
 M. Of. nr. 527/13 iul. 2016 - modifică H. nr. 186/2007 
 
 H. nr. 896/2016 
 M. Of. nr. 549/21 iul. 2016 - modifică H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 897/2016 
 M. Of. nr. 549/21 iul. 2016 - modifică H. nr. 621/2006 
 
 H. nr. 1189/2016 
 M. Of. nr. 891/8 nov. 2016 - modifică H. nr. 325/2005 
 
 H. nr. 1309/2016 



 
 M. Of. nr. 913/14 nov. 2016 - modifică H. nr. 186/2007 
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 H. nr. 1585/2016 
 M. Of. nr. 1072/30 dec. 2016 - modifică H. nr. 127/2007 
 
 H. nr. 1615/2016 
 M. Of. nr. 1072/30 dec. 2016 - modifică H. nr. 1260/2014 
 
 H. nr. 1637/2016 
 M. Of. nr. 1051/27 dec. 2016 - modifică H. nr. 325/2005 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 1/2016 
 M. Of. nr. 255/6 apr. 2016 - modifică H. nr. 1/2009 
 
 H. nr. 9/2016 
 M. Of. nr. 243/1 apr. 2016 - modifică H. nr. 32/2009 
 
 H. nr. 10/2016 
 M. Of. nr. 267/8 apr. 2016 - modifică H. nr. 1/2009 
 
 H. nr. 30/2016 
 M. Of. nr. 813/14 oct. 2016 - modifică H. nr. 4/2016 
 
 H. nr. 31/2016 
 M. Of. nr. 856/27 oct. 2016 - modifică H. nr. 3/2009 
 
 H. nr. 37/2016 
 M. Of. nr. 112/9 feb. 2017 - modifică H. nr. 4/2016 
 
 H. nr. 38/2016 
 M. Of. nr. 112/9 feb. 2017 - modifică H. nr. 7/2016 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 61/2016 
 M. Of. nr. 764/30 sep. 2016 - modifică H. nr. 11/2014 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 2/2016 
 M. Of. nr. 824/19 oct. 2016 - modifică H. nr. 3/2007 
 
 H. nr. 3/2016 
 M. Of. nr. 919/15 nov. 2016 - modifică H. nr. 3/2007 
 
 

 2017 
 
 
 
  ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 4/2017 
 M. Of. nr. 992/14 dec. 2017 - modifică H. nr. 4/2012 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 O. nr. 7/2017 
 M. Of. nr. 668/16 aug. 2017 - modifică O. nr. 10/2012 
 Modificări: 
 - O. nr. 12/2019  (M. Of. nr. 17/13 ian. 2020) 

 
 O. nr. 8/2017 
 M. Of. nr. 683/23 aug. 2017 - modifică O. nr. 27/2010 
 
 O. nr. 11/2017 
 M. Of. nr. 891/13 nov. 2017 - modifică O. nr. 4/2015 
 
 R. nr. 1/2017 
 M. Of. nr. 760/25 sep. 2017 - modifică R. nr. 20/2009 
 
 R. nr. 2/2017 
 M. Of. nr. 12/5 ian. 2018 - modifică R. nr. 5/2013 
 
 R. nr. 3/2017 
 M. Of. nr. 1018/22 dec. 2017 - modifică R. nr. 2/2012 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 2/2017 
 M. Of. nr. 42/16 ian. 2017 - modifică H. nr. 121/2016 
 
 H. nr. 7/2017 



 
 M. Of. nr. 130/20 feb. 2017 - modifică H. nr. 121/2016 
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 H. nr. 30/2017 
 M. Of. nr. 362/16 mai 2017 - modifică H. nr. 4/2017 
 
 H. nr. 71/2017 
 M. Of. nr. 651/8 aug. 2017 - modifică H. nr. 4/2017 
 
 H. nr. 85/2017 
 M. Of. nr. 789/5 oct. 2017 - modifică H. nr. 55/2017 
 
 H. nr. 105/2017 
 M. Of. nr. 915/22 nov. 2017 - modifică H. nr. 4/2017 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 H. nr. 9/2017 
 M. Of. nr. 514/4 iul. 2017 - modifică H. nr. 7/2014 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 152/2017 
 M. Of. nr. 184/15 mar. 2017 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 271/2017 
 M. Of. nr. 249/11 apr. 2017 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 310/2017 
 M. Of. nr. 306/28 apr. 2017 - completează O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 313/2017 
 M. Of. nr. 333/8 mai 2017 - modifică O. nr. 280/2015 
 
 O. nr. 352/2017 
 M. Of. nr. 407/30 mai 2017 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 406/2017 
 M. Of. nr. 411/31 mai 2017 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 408/2017 
 M. Of. nr. 489/27 iun. 2017 - modifică O. nr. 273/2017 
 
 O. nr. 460/2017 
 M. Of. nr. 511/3 iul. 2017 - modifică O. nr. 273/2017 
 
 O. nr. 487/2017 
 M. Of. nr. 541/10 iul. 2017 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 775/2017 
 M. Of. nr. 582/20 iul. 2017 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 799/2017 
 M. Of. nr. 630/2 aug. 2017 - modifică O. nr. 273/2017 
 
 O. nr. 820/2017 
 M. Of. nr. 607/27 iul. 2017 - completează O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 846/2017 
 M. Of. nr. 665/11 aug. 2017 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 855/2017 
 M. Of. nr. 665/11 aug. 2017 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 943/2017 
 M. Of. nr. 762/25 sep. 2017 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 960/2017 
 M. Of. nr. 770/28 sep. 2017 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1039/2017 
 M. Of. nr. 867/2 nov. 2017 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1187/2017 
 M. Of. nr. 900/16 nov. 2017 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 1221/2017 
 M. Of. nr. 950/29 nov. 2017 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1229/2017 
 M. Of. nr. 990/13 dec. 2017 - modifică O. nr. 141/2017 
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 O. nr. 1251/2017 
 M. Of. nr. 1036/28 dec. 2017 - modifică O. nr. 268/2013 
 
 O. nr. 1278/2017 
 M. Of. nr. 1043/29 dec. 2017 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1307/2017 
 M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017 - modifică O. nr. 245/2017 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 1/1/2017 
 M. Of. nr. 502/30 iun. 2017 - modifică Decizia nr. 5/2007 
 
 Decizia nr. 3/2CN/2017 
 M. Of. nr. 511/3 iul. 2017 - modifică Decizia nr. 5/2008 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 1/2017 
 M. Of. nr. 110/9 feb. 2017 - completează Decizia nr. 9/2014 
 
 Decizia nr. 21/2017 
 M. Of. nr. 694/28 aug. 2017 - modifică Decizia nr. 16/2016 
 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

 H. nr. 2/2017 
 M. Of. nr. 132/21 feb. 2017 - modifică H. nr. 5/2007 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizia nr. 63/2017 
 M. Of. nr. 141/24 feb. 2017 - modifică Decizia nr. 220/2011 
 
 Decizia nr. 128/2017 
 M. Of. nr. 190/17 mar. 2017 - modifică Decizia nr. 72/2012 
 
  CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE 

 Decizia nr. 14/2017 
 M. Of. nr. 201/23 mar. 2017 - modifică Decizia nr. 18/2014 
 
 Decizia nr. 30/2017 
 M. Of. nr. 424/8 iun. 2017 - modifică Decizia nr. 18/2014 
 
 Decizia nr. 32/2017 
 M. Of. nr. 461/20 iun. 2017 - modifică Decizia nr. 27/2014 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 140/2017 
 M. Of. nr. 136/23 feb. 2017 - modifică H. nr. 182/2007 
 
 H. nr. 141/2017 
 M. Of. nr. 130/20 feb. 2017 - modifică H. nr. 1375/2015 
 
 H. nr. 179/2017 
 M. Of. nr. 204/24 mar. 2017 - modifică H. nr. 325/2005 
 
 H. nr. 567/2017 
 M. Of. nr. 445/15 iun. 2017 - modifică H. nr. 173/2007 
 
 H. nr. 568/2017 
 M. Of. nr. 445/15 iun. 2017 - modifică H. nr. 320/2006 
 
 H. nr. 569/2017 
 M. Of. nr. 445/15 iun. 2017 - modifică H. nr. 74/2012 
 
 H. nr. 570/2017 
 M. Of. nr. 430/12 iun. 2017 - modifică H. nr. 293/2007 
 
 H. nr. 572/2017 
 M. Of. nr. 430/12 iun. 2017 - completează H. nr. 1260/2014 
 
 H. nr. 633/2017 
 M. Of. nr. 428/9 iun. 2017 - modifică H. nr. 801/2012 
 
 H. nr. 681/2017 
 M. Of. nr. 493/29 iun. 2017 - modifică H. nr. 74/2012 
 
 H. nr. 1478/2017 
 M. Of. nr. 30/12 ian. 2018 - modifică H. nr. 183/2007 
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  CURTEA DE CONTURI 

 H. nr. 205/2017 
 M. Of. nr. 500/30 iun. 2017 - modifică H. nr. 155/2014 
 
 CURTEA DE CONTURI 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 
 M. Of. nr. 655/9 aug. 2017 - modifică O. nr. 285/138/2016 

O. nr. 983/960/2017 

 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE 

 R. nr. 1/2017 
 M. Of. nr. 155/2 mar. 2017 - modifică R. nr. 2/2016 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 26/2017 
 M. Of. nr. 818/17 oct. 2017 - modifică H. nr. 35/2015 
 
 H. nr. 27/2017 
 M. Of. nr. 818/17 oct. 2017 - modifică H. nr. 3/2009 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 2/2017 
 M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017 - modifică H. nr. 10/2014 
 
 H. nr. 10/2017 
 M. Of. nr. 319/4 mai 2017 - modifică H. nr. 9/2015 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 2/2017 
 M. Of. nr. 792/6 oct. 2017 - modifică H. nr. 3/2007 
 
 

 2018 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 N. nr. 2/2018 
 M. Of. nr. 238/19 mar. 2018 - modifică N. nr. 2/2010 
 
 O. nr. 1/2018 
 M. Of. nr. 258/23 mar. 2018 - modifică O. nr. 22/2011 
 
 O. nr. 2/2018 
 M. Of. nr. 238/19 mar. 2018 - modifică O. nr. 7/2006 
 
 O. nr. 6/2018 
 M. Of. nr. 708/14 aug. 2018 - modifică O. nr. 10/2012 
 
 O. nr. 7/2018 
 M. Of. nr. 1007/28 nov. 2018 - modifică O. nr. 4/2015 
 
 O. nr. 10/2018 
 M. Of. nr. 5/3 ian. 2019 - modifică O. nr. 27/2010 
 
 R. nr. 1/2018 
 M. Of. nr. 141/14 feb. 2018 - modifică R. nr. 5/2013 
 
 R. nr. 2/2018 
 M. Of. nr. 255/22 mar. 2018 - modifică R. nr. 25/2011 
 
 R. nr. 5/2018 
 M. Of. nr. 881/18 oct. 2018 - modifică R. nr. 5/2013 
 
 R. nr. 6/2018 
 M. Of. nr. 950/9 nov. 2018 - modifică R. nr. 17/2012 
 Modificări: 
 - R. nr. 5/2020  (M. Of. nr. 596/8 iul. 2020) 

 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 70/2018 
 M. Of. nr. 711/16 aug. 2018 - modifică H. nr. 35/2014 
 
 H. nr. 71/2018 
 M. Of. nr. 746/29 aug. 2018 - modifică H. nr. 16/2016 
 
 H. nr. 74/2018 
 M. Of. nr. 969/15 nov. 2018 - modifică H. nr. 60/2018 
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 H. nr. 82/2018 
 M. Of. nr. 971/16 nov. 2018 - modifică H. nr. 67/2018 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018) 

 
 H. nr. 83/2018 
 M. Of. nr. 954/12 nov. 2018 - modifică H. nr. 35/2014 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 H. nr. 8/2018 
 M. Of. nr. 952/12 nov. 2018 - modifică O.G. nr. 71/2001 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 33/2018 
 M. Of. nr. 78/26 ian. 2018 - modifică O. nr. 299/2017 
 
 O. nr. 34/2018 
 M. Of. nr. 71/23 ian. 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 301/2018 
 M. Of. nr. 112/6 feb. 2018 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 390/2018 
 M. Of. nr. 181/27 feb. 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 413/2018 
 M. Of. nr. 319/11 apr. 2018 - modifică O. nr. 729/2009 
 
 O. nr. 895/2018 
 M. Of. nr. 387/7 mai 2018 - modifică O. nr. 299/2017 
 
 O. nr. 932/2018 
 M. Of. nr. 450/30 mai 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 961/2018 
 M. Of. nr. 476/8 iun. 2018 - completează O. nr. 268/2013 
 
 O. nr. 1074/2018 
 M. Of. nr. 559/4 iul. 2018 - modifică O. nr. 299/2017 
 
 O. nr. 1139/2018 
 M. Of. nr. 598/13 iul. 2018 - completează O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 1158/2018 
 M. Of. nr. 639/23 iul. 2018 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 1165/2018 
 M. Of. nr. 660/30 iul. 2018 - modifică O. nr. 273/2017 
 
 O. nr. 1177/2018 
 M. Of. nr. 662/30 iul. 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1229/2018 
 M. Of. nr. 759/3 sep. 2018 - modifică O. nr. 141/2017 
   
 O. nr. 1296/2018 
 M. Of. nr. 825/26 sep. 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1328/2018 
 M. Of. nr. 830/28 sep. 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1331/2018 
 M. Of. nr. 833/28 sep. 2018 - modifică O. nr. 268/2013 
 
 O. nr. 1332/2018 
 M. Of. nr. 834/1 oct. 2018 - modifică O. nr. 299/2017 
 
 O. nr. 1340/2018 
 M. Of. nr. 840/2 oct. 2018 - completează O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1381/2018 
 M. Of. nr. 876/17 oct. 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1395/2018 
 M. Of. nr. 897/24 oct. 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1407/2018 
 M. Of. nr. 910/30 oct. 2018 - modifică O. nr. 141/2017 
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 O. nr. 1470/2018 
 M. Of. nr. 950/9 nov. 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1488/2018 
 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1545/2018 
 M. Of. nr. 1009/28 nov. 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1547/2018 
 M. Of. nr. 1018/29 nov. 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1559/2018 
 M. Of. nr. 1069/18 dec. 2018 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 1590/2018 
 M. Of. nr. 1087/21 dec. 2018 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1608/2018 
 M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018 - completează O. nr. 245/2017 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 1411/2018 
 M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018 - modifică O. nr. 724/2010 
 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

 H. nr. 118/2018 
 M. Of. nr. 679/6 aug. 2018 - modifică H. nr. 5/2007 
 
 H. nr. 119/2018 
 M. Of. nr. 650/26 iul. 2018 - modifică H. nr. 5/2007 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 186/2018 
 M. Of. nr. 249/21 mar. 2018 - modifică H. nr. 676/2007 
 
 H. nr. 295/2018 
 M. Of. nr. 304/4 apr. 2018 - modifică H. nr. 182/2007 
 
 H. nr. 317/2018 
 M. Of. nr. 304/4 apr. 2018 - modifică H. nr. 676/2007 
 
 H. nr. 432/2018 
 M. Of. nr. 394/8 mai 2018 - modifică H. nr. 193/2006 
 
 H. nr. 708/2018 
 M. Of. nr. 557/3 iul. 2018 - modifică H. nr. 325/2005 
 
 H. nr. 714/2018 
 M. Of. nr. 539/28 iun. 2018 - modifică H. nr. 127/2007 
 
 H. nr. 819/2018 
 M. Of. nr. 693/8 aug. 2018 - modifică H. nr. 185/2007 
 
 H. nr. 820/2018 
 M. Of. nr. 693/8 aug. 2018 - modifică H. nr. 181/2007 
 
 H. nr. 943/2018 
 M. Of. nr. 888/22 oct. 2018 - modifică H. nr. 127/2007 
 
 H. nr. 1044/2018 
 M. Of. nr. 978/19 nov. 2018 - modifică H. nr. 911/2018 
 
 H. nr. 1069/2018 
 M. Of. nr. 1054/13 dec. 2018 - modifică H. nr. 325/2005 
 - modifică H. nr. 186/2007 
 
  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 H. nr. 18/443/2018 
 M. Of. nr. 298/3 apr. 2018 - modifică H. nr. 1/1995 
 
  CURTEA DE CONTURI 

 H. nr. 28/2018 
 M. Of. nr. 91/31 ian. 2018 - modifică H. nr. 87/2009 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE 

 R. nr. 1/2018 



 
 M. Of. nr. 151/16 feb. 2018 - modifică R. nr. 2/2016 
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  ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 33/2018 
 M. Of. nr. 1117/29 dec. 2018 - modifică H. nr. 32/2009 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 18/2018 
 M. Of. nr. 557/3 iul. 2018 - modifică H. nr. 32/2009 
 
 H. nr. 27/2018 
 M. Of. nr. 861/10 oct. 2018 - modifică H. nr. 32/2009 
 
 H. nr. 34/2018 
 M. Of. nr. 1068/18 dec. 2018 - modifică H. nr. 31/2017 
 
 H. nr. 35/2018 
 M. Of. nr. 1077/19 dec. 2018 - modifică H. nr. 7/2016 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 428/2018 
 M. Of. nr. 64/25 ian. 2019 - modifică H. nr. 64/2011 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 H. nr. 11/2018 
 M. Of. nr. 514/22 iun. 2018 - modifică H. nr. 19/2010 
 
 H. nr. 12/2018 
 M. Of. nr. 514/22 iun. 2018 - modifică H. nr. 2/2014 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 72/2018 
 M. Of. nr. 477/11 iun. 2018 - modifică H. nr. 74/2013 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 2/2018 
 M. Of. nr. 548/2 iul. 2018 - modifică H. nr. 3/2007 
 
 

 2019 
 
  ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 4/2019 
 M. Of. nr. 1033/23 dec. 2019 - modifică H. nr. 5/2014 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 H. nr. 8/2019 
 M. Of. nr. 210/18 mar. 2019 - modifică H. nr. 11/2015 
 
 H. nr. 40/2019 
 M. Of. nr. 896/6 nov. 2019 - modifică H. nr. 38/2019 
 
 H. nr. 41/2019 
 M. Of. nr. 902/8 nov. 2019 - modifică H. nr. 38/2019 
 
 H. nr. 43/2019 
 M. Of. nr. 928/18 nov. 2019 - modifică H. nr. 38/2019 
 
 H. nr. 44/2019 
 M. Of. nr. 935/20 nov. 2019 - modifică H. nr. 38/2019 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 O. nr. 1/2019 
 M. Of. nr. 70/29 ian. 2019 - modifică O. nr. 9/2017 
 - modifică O. nr. 10/2017 
 
 O. nr. 2/2019 
 M. Of. nr. 213/18 mar. 2019 - modifică O. nr. 8/2018 
 
 O. nr. 3/2019 
 M. Of. nr. 241/28 mar. 2019 - modifică O. nr. 6/2015 
 
 O. nr. 7/2019 
 M. Of. nr. 680/19 aug. 2019 - modifică O. nr. 10/2012 
 
 - O. nr. 12/2019  (M. Of. nr. 17/13 ian. 2020) 

Modificări: 
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 M. Of. nr. 920/14 nov. 2019 - modifică O. nr. 4/2015 

O. nr. 9/2019 

 
 O. nr. 12/2019 
 M. Of. nr. 17/13 ian. 2020 - modifică O. nr. 7/2017 
 - modifică O. nr. 7/2019 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 79/2019 
 M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019 - modifică H. nr. 52/2019 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 H. nr. 4/2019 
 M. Of. nr. 186/8 mar. 2019 - modifică H. nr. 14/2011 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 194/2019 
 M. Of. nr. 80/31 ian. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 252/2019 
 M. Of. nr. 163/28 feb. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 263/2019 
 M. Of. nr. 201/13 mar. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 293/2019 
 M. Of. nr. 241/28 mar. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 299/2019 
 M. Of. nr. 246/29 mar. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 462/2019 
 M. Of. nr. 397/21 mai 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 574/2019 
 M. Of. nr. 490/14 iun. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 613/2019 
 M. Of. nr. 529/28 iun. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 619/2019 
 M. Of. nr. 530/28 iun. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 Rectificare: 
 
 (M. Of. nr. 588/17 iul. 2019) 

(M. Of. nr. 566/10 iul. 2019) 

 
 O. nr. 625/2019 
 M. Of. nr. 566/10 iul. 2019 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 639/2019 
 M. Of. nr. 679/14 aug. 2019 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 660/2019 
 M. Of. nr. 603/23 iul. 2019 - modifică O. nr. 299/2017 
 
 O. nr. 732/2019 
 M. Of. nr. 667/9 aug. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 774/2019 
 M. Of. nr. 708/28 aug. 2019 - modifică O. nr. 280/2015 
 
 O. nr. 834/2019 
 M. Of. nr. 752/16 sep. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 898/2019 
 M. Of. nr. 833/14 oct. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 914/2019 
 M. Of. nr. 848/18 oct. 2019 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 988/2019 
 M. Of. nr. 908/11 nov. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1099/2019 
 M. Of. nr. 976/4 dec. 2019 - modifică O. nr. 268/2013 
 
 O. nr. 1100/2019 
 M. Of. nr. 977/4 dec. 2019 - modifică O. nr. 299/2017 
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 O. nr. 1105/2019 
 M. Of. nr. 964/29 nov. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 1033/23 dec. 2019) 

 
 O. nr. 1106/2019 
 M. Of. nr. 964/29 nov. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1120/2019 
 M. Of. nr. 999/12 dec. 2019 - modifică O. nr. 299/2017 
 
 O. nr. 1121/2019 
 M. Of. nr. 1004/13 dec. 2019 - modifică O. nr. 268/2013 
 
 O. nr. 1122/2019 
 M. Of. nr. 995/11 dec. 2019 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 1131/2019 
 M. Of. nr. 992/10 dec. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1152/2019 
 M. Of. nr. 1018/18 dec. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1166/2019 
 M. Of. nr. 1034/23 dec. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1175/2019 
 M. Of. nr. 1052/30 dec. 2019 - modifică O. nr. 245/2017 
 
  COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 2/2019 
 M. Of. nr. 608/24 iul. 2019 - modifică Decizia nr. 1/2007 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 2/2CN/2019 
 M. Of. nr. 273/10 apr. 2019 - modifică Decizia nr. 10/2007 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 2/2019 
 M. Of. nr. 281/12 apr. 2019 - modifică Decizia nr. 5/2008 
 
  COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 3/2019 
 M. Of. nr. 397/21 mai 2019 - modifică Decizia nr. 5/2007 
 
 Decizia nr. 29/2CN/2019 
 M. Of. nr. 87/6 feb. 2020 - modifică Decizia nr. 24/2CN/2019 
 
  COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI 

 H. nr. 5/2019 
 M. Of. nr. 912/12 nov. 2019 - modifică H. nr. 3/2013 
 
  COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI 

 H. nr. 1/2019 
 M. Of. nr. 12/9 ian. 2020 - modifică R./2007 
 - modifică H. nr. 1/2012 
 
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 7/2019 
 M. Of. nr. 570/11 iul. 2019 - modifică H. nr. 1/2019 
 
 H. nr. 9/2019 
 M. Of. nr. 631/30 iul. 2019 - modifică H. nr. 1/2019 
 
 H. nr. 11/2019 
 M. Of. nr. 822/9 oct. 2019 - modifică H. nr. 3/2013 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 406/2019 
 M. Of. nr. 365/10 mai 2019 - modifică O. nr. 377/2017 
 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

 H. nr. 55/2019 
 M. Of. nr. 344/6 mai 2019 - modifică H. nr. 39/2015 
 
 H. nr. 156/2019 
 M. Of. nr. 769/23 sep. 2019 - modifică H. nr. 39/2015 
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 H. nr. 174/2019 
 M. Of. nr. 920/14 nov. 2019 - modifică H. nr. 5/2007 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizia nr. 155/2019 
 M. Of. nr. 75/30 ian. 2019 - modifică Decizia nr. 72/2012 
 
 Decizia nr. 396/2019 
 M. Of. nr. 388/17 mai 2019 - completează Decizia nr. 72/2012 
 
 Decizia nr. 614/2019 
 M. Of. nr. 517/25 iun. 2019 - modifică Decizia nr. 220/2011 
 
 Decizia nr. 848/2019 
 M. Of. nr. 805/4 oct. 2019 - modifică Decizia nr. 781/2019 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 193/2019 
 M. Of. nr. 805/4 oct. 2019 - modifică H. nr. 1073/2018 
 
 H. nr. 286/2019 
 M. Of. nr. 6/7 ian. 2020 - modifică H. nr. 127/2007 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE 

 R. nr. 1/2019 
 M. Of. nr. 173/5 mar. 2019 - modifică R. nr. 2/2016 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 3/2019 
 M. Of. nr. 89/5 feb. 2019 - modifică H. nr. 26/2009 
 
 H. nr. 10/2019 
 M. Of. nr. 776/25 sep. 2019 - modifică H. nr. 32/2009 
 
 H. nr. 18/2019 
 M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019 - completează H. nr. 32/2009 
 
 H. nr. 21/2019 
 M. Of. nr. 1029/20 dec. 2019 - modifică H. nr. 31/2017 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 431/2019 
 M. Of. nr. 281/12 apr. 2019 - modifică H. nr. 64/2011 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 19/2019 
 M. Of. nr. 501/20 iun. 2019 - modifică H. nr. 11/2014 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 3/2019 
 M. Of. nr. 461/7 iun. 2019 - modifică H. nr. 3/2007 
 
 

 2020 
 
  ACADEMIA ROMÂNĂ 

 H. nr. 1/2020 
 M. Of. nr. 968/21 oct. 2020 - modifică Statut/2009 
 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 H. nr. 1/2020 
 M. Of. nr. 555/26 iun. 2020 - modifică H. nr. 1/2016 
 
 H. nr. 3/2020 
 M. Of. nr. 681/31 iul. 2020 - modifică H. nr. 12/2016 
 
 H. nr. 13/2020 
 M. Of. nr. 869/23 sep. 2020 - modifică H. nr. 36/2019 
 - modifică H. nr. 12/2020 

 Modificări: 
 - H. nr. 16/2020  (M. Of. nr. 878/25 sep. 2020) 

 
 H. nr. 16/2020 
 M. Of. nr. 878/25 sep. 2020 - completează H. nr. 13/2020 
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  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 O. nr. 3/2020 
 M. Of. nr. 537/23 iun. 2020 - modifică O. nr. 8/2019 
 
 O. nr. 4/2020 
 M. Of. nr. 746/17 aug. 2020 - modifică O. nr. 10/2012 
 
 O. nr. 6/2020 
 M. Of. nr. 1234/15 dec. 2020 - modifică O. nr. 7/2006 
 
 O. nr. 7/2020 
 M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020 - modifică O. nr. 2/2014 
 
 O. nr. 8/2020 
 M. Of. nr. 27/11 ian. 2021 - modifică O. nr. 9/2017 
 - modifică O. nr. 10/2017 
 
 R. nr. 1/2020 
 M. Of. nr. 101/11 feb. 2020 - modifică R. nr. 20/2009 
 
 R. nr. 3/2020 
 M. Of. nr. 454/29 mai 2020 - modifică R. nr. 2/2012 
 
 R. nr. 4/2020 
 M. Of. nr. 596/8 iul. 2020 - modifică R. nr. 20/2009 
 
 R. nr. 5/2020 
 M. Of. nr. 596/8 iul. 2020 - modifică R. nr. 17/2012 
 - modifică R. nr. 6/2018 
 
 R. nr. 6/2020 
 M. Of. nr. 599/8 iul. 2020 

 
 R. nr. 7/2020 
 M. Of. nr. 711/7 aug. 2020 - modifică R. nr. 4/2005 
 
 R. nr. 11/2020 
 M. Of. nr. 1296/28 dec. 2020 - modifică R. nr. 5/2013 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 30/2020 
 M. Of. nr. 274/1 apr. 2020 - modifică H. nr. 51/2015 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 H. nr. 7/2020 
 M. Of. nr. 324/21 apr. 2020 - modifică H. nr. 3/2017 
 
 H. nr. 10/2020 
 M. Of. nr. 488/10 iun. 2020 - modifică H. nr. 3/2017 
 
  CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 Decizia nr. 10/2020 
 M. Of. nr. 172/2 mar. 2020 - modifică Decizia nr. 5/2017 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 14/2020 
 M. Of. nr. 54/28 ian. 2020 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 292/2020 
 M. Of. nr. 56/28 ian. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 314/2020 
 M. Of. nr. 84/5 feb. 2020 - modifică O. nr. 141/2017 
   
 O. nr. 352/2020 
 M. Of. nr. 130/19 feb. 2020 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 377/2020 
 M. Of. nr. 167/28 feb. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 431/2020 
 M. Of. nr. 255/27 mar. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 438/2020 
 M. Of. nr. 269/31 mar. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 442/2020 
 M. Of. nr. 300/9 apr. 2020 - completează O. nr. 1549/2018 
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 O. nr. 520/2020 
 M. Of. nr. 349/30 apr. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 533/2020 
 M. Of. nr. 390/14 mai 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 538/2020 
 M. Of. nr. 390/14 mai 2020 - modifică O. nr. 507/2015 
 
 O. nr. 647/2020 
 M. Of. nr. 441/26 mai 2020 - modifică O. nr. 540/2020 
 
 O. nr. 705/2020 
 M. Of. nr. 456/29 mai 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 706/2020 
 M. Of. nr. 466/2 iun. 2020 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 715/2020 
 M. Of. nr. 491/10 iun. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 722/2020 
 M. Of. nr. 502/12 iun. 2020 - completează O. nr. 540/2020 
 
 O. nr. 728/2020 
 M. Of. nr. 537/23 iun. 2020 - modifică O. nr. 299/2017 
 
 O. nr. 744/2020 
 M. Of. nr. 575/1 iul. 2020 - modifică O. nr. 280/2015 
 
 O. nr. 748/2020 
 M. Of. nr. 565/29 iun. 2020 - modifică O. nr. 540/2020 
 
 O. nr. 769/2020 
 M. Of. nr. 621/15 iul. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 848/2020 
 M. Of. nr. 756/19 aug. 2020 - completează O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 854/2020 
 M. Of. nr. 771/24 aug. 2020 - completează O. nr. 507/2015 
 
 O. nr. 925/2020 
 M. Of. nr. 807/2 sep. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 952/2020 
 M. Of. nr. 842/14 sep. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 975/2020 
 M. Of. nr. 904/6 oct. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1073/2020 
 M. Of. nr. 965/20 oct. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1109/2020 
 M. Of. nr. 998/28 oct. 2020 - completează O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1124/2020 
 M. Of. nr. 1029/4 nov. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1138/2020 
 M. Of. nr. 1050/9 nov. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1168/2020 
 M. Of. nr. 1165/2 dec. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
   
 O. nr. 1172/2020 
 M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020 - completează O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1188/2020 
 M. Of. nr. 1239/16 dec. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1197/2020 
 M. Of. nr. 1265/21 dec. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1212/2020 
 M. Of. nr. 1304/29 dec. 2020 - modifică O. nr. 559/2006 
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 O. nr. 1225/2020 
 M. Of. nr. 1314/30 dec. 2020 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1229/2020 
 M. Of. nr. 1314/30 dec. 2020 - completează O. nr. 245/2017 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 5/2020 
 M. Of. nr. 1324/31 dec. 2020 - modifică Decizia nr. 16/2016 
 
  COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 1/1AGN/2020 
 M. Of. nr. 81/5 feb. 2020 - modifică Decizia nr. 5/2007 
 
 Decizia nr. 4/1AGN/2020 
 M. Of. nr. 215/17 mar. 2020 - modifică Decizia nr. 5/2007 
 
 Decizia nr. 5/2CN/2020 
 M. Of. nr. 215/17 mar. 2020 - modifică Decizia nr. 25/2CN/2019 
 
 Decizia nr. 6/2CN/2020 
 M. Of. nr. 214/17 mar. 2020 - modifică Decizia nr. 5/2008 
 
 Decizia nr. 16/2CN/2020 
 M. Of. nr. 548/25 iun. 2020 - modifică Decizia nr. 6/2015 
 
 Decizia nr. 20/2CN/2020 
 M. Of. nr. 19/8 ian. 2021 - modifică Decizia nr. 11/2005 
 
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 2/2020 
 M. Of. nr. 82/26 ian. 2021 - modifică H. nr. 4/2019 
 
 H. nr. 3/2020 
 M. Of. nr. 82/26 ian. 2021 - modifică H. nr. 4/2019 
 
 H. nr. 8/2020 
 M. Of. nr. 811/3 sep. 2020 - completează H. nr. 1/2019 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 58/2020 
 M. Of. nr. 57/29 ian. 2020 - modifică O. nr. 386/2010 
 
 O. nr. 712/2020 
 M. Of. nr. 682/31 iul. 2020 - modifică O. nr. 407/2019 
 
 O. nr. 721/2020 
 M. Of. nr. 713/7 aug. 2020 - modifică O. nr. 509/2015 
 
 O. nr. 1076/2020 
 M. Of. nr. 1158/1 dec. 2020 - modifică O. nr. 724/2010 
 
 O. nr. 1077/2020 
 M. Of. nr. 1158/1 dec. 2020 - modifică O. nr. 1037/2019 
 
 O. nr. 1078/2020 
 M. Of. nr. 1155/27 nov. 2020 - completează O. nr. 377/2017 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizia nr. 203/2020 
 M. Of. nr. 179/4 mar. 2020 - modifică Decizia nr. 72/2012 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 26/2020 
 M. Of. nr. 193/10 mar. 2020 - modifică H. nr. 325/2005 
 
 H. nr. 27/2020 
 M. Of. nr. 193/10 mar. 2020 - modifică H. nr. 186/2007 
 
 H. nr. 155/2020 
 M. Of. nr. 697/4 aug. 2020 - modifică H. nr. 1073/2018 
 
 H. nr. 217/2020 
 M. Of. nr. 1132/25 nov. 2020 - modifică H. nr. 186/2007 
 
 H. nr. 527/2020 
 M. Of. nr. 480/5 iun. 2020 - completează H. nr. 947/2019 
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 H. nr. 733/2020 
 M. Of. nr. 372/8 mai 2020 - modifică H. nr. 1375/2015 
 
 H. nr. 1032/2020 
 M. Of. nr. 693/3 aug. 2020 - completează H. nr. 1348/2019 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 24/2020 
 M. Of. nr. 1032/5 nov. 2020 - modifică H. nr. 4/2020 
 
 O. nr. 28/2020 
 M. Of. nr. 51/18 ian. 2021 - modifică H. nr. 2/2009 
 
 

 2021 
 
  ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-ŞIŞEŞTI" 

 H. nr. 1/2021 
 M. Of. nr. 574/7 iun. 2021 - completează H. nr. 1/2011 
 
  ACADEMIA ROMÂNĂ 

 H. nr. 4/2021 
 M. Of. nr. 1152/3 dec. 2021 - modifică Statut/2009 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 H. nr. 5/2021 
 M. Of. nr. 739/28 iul. 2021 - modifică H. nr. 36/2019 
 
  AVOCATUL POPORULUI 

 O. nr. 44/2021 
 M. Of. nr. 370/9 apr. 2021 - modifică O. nr. 153/2019 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 O. nr. 2/2021 
 M. Of. nr. 351/6 apr. 2021 - modifică O. nr. 6/2019 
 
 O. nr. 3/2021 
 M. Of. nr. 452/28 apr. 2021 

 
 O. nr. 4/2021 
 M. Of. nr. 787/16 aug. 2021 - modifică O. nr. 10/2012 
 
 O. nr. 5/2021 
 M. Of. nr. 1094/17 nov. 2021 - modifică O. nr. 4/2015 
 
 O. nr. 6/2021 
 M. Of. nr. 1130/26 nov. 2021 - modifică O. nr. 12/2015 
 
 R. nr. 1/2021 
 M. Of. nr. 204/2 mar. 2021 - modifică R. nr. 2/2012 
 
 R. nr. 2/2021 
 M. Of. nr. 599/16 iun. 2021 - modifică R. nr. 2/2020 
 
 R. nr. 3/2021 
 M. Of. nr. 907/22 sep. 2021 - modifică R. nr. 20/2009 
 
 R. nr. 5/2021 
 M. Of. nr. 1181/14 dec. 2021 - modifică R. nr. 4/2019 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 35/2021 
 M. Of. nr. 305/26 mar. 2021 - completează H. nr. 86/2018 
 
 H. nr. 36/2021 
 M. Of. nr. 307/26 mar. 2021 - modifică H. nr. 52/2019 
   
 H. nr. 79/2021 
 M. Of. nr. 750/2 aug. 2021 - modifică H. nr. 86/2018 
 
 H. nr. 80/2021 
 M. Of. nr. 749/2 aug. 2021 - modifică H. nr. 35/2014 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 H. nr. 3/2021 



 
 M. Of. nr. 128/8 feb. 2021 - modifică H. nr. 3/2017 
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 - modifică H. nr. 13/2020 
 
 H. nr. 4/2021 
 M. Of. nr. 299/25 mar. 2021 - modifică H. nr. 11/2020 
 
 H. nr. 6/2021 
 M. Of. nr. 265/17 mar. 2021 - modifică H. nr. 13/2020 
 
 H. nr. 8/2021 
 M. Of. nr. 701/15 iul. 2021 - completează H. nr. 13/2020 
 
 H. nr. 9/2021 
 M. Of. nr. 701/15 iul. 2021 - modifică H. nr. 2/2021 
 
 H. nr. 10/2021 
 M. Of. nr. 701/15 iul. 2021 - completează H. nr. 11/2020 
 
 H. nr. 12/2021 
 M. Of. nr. 969/11 oct. 2021 - modifică H. nr. 11/2020 
 - modifică H. nr. 11/2021 
 
 H. nr. 13/2021 
 M. Of. nr. 960/7 oct. 2021 - completează H. nr. 3/2017 
 
  CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 Decizia nr. 8/2021 
 M. Of. nr. 540/25 mai 2021 - modifică Decizia nr. 5/2017 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 O. nr. 65/2021 
 M. Of. nr. 64/20 ian. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 98/2021 
 M. Of. nr. 112/2 feb. 2021 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 99/2021 
 M. Of. nr. 101/29 ian. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 107/2021 
 M. Of. nr. 121/4 feb. 2021 - modifică O. nr. 299/2017 
 
 O. nr. 119/2021 
 M. Of. nr. 144/11 feb. 2021 - completează O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 128/2021 
 M. Of. nr. 170/19 feb. 2021 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 370/2021 
 M. Of. nr. 395/15 apr. 2021 - modifică O. nr. 559/2006 
 
 O. nr. 371/2021 
 M. Of. nr. 395/15 apr. 2021 - modifică O. nr. 729/2009 
 
 O. nr. 379/2021 
 M. Of. nr. 220/4 mar. 2021 - completează O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 381/2021 
 M. Of. nr. 221/4 mar. 2021 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 387/2021 
 M. Of. nr. 196/26 feb. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 388/2021 
 M. Of. nr. 222/4 mar. 2021 - modifică O. nr. 288/2014 
 
 O. nr. 402/2021 
 M. Of. nr. 265/17 mar. 2021 - modifică O. nr. 299/2017 
 
 O. nr. 429/2021 
 M. Of. nr. 323/30 mar. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
   
 O. nr. 442/2021 
 M. Of. nr. 364/8 apr. 2021 - modifică O. nr. 1192/2020 
 
 O. nr. 484/2021 
 M. Of. nr. 487/11 mai 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 485/2021 



 
 M. Of. nr. 487/11 mai 2021 - modifică O. nr. 299/2017 
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 O. nr. 500/2021 
 M. Of. nr. 498/13 mai 2021 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 528/2021 
 M. Of. nr. 532/24 mai 2021 - modifică O. nr. 280/2015 
 
 O. nr. 556/2021 
 M. Of. nr. 560/31 mai 2021 - completează O. nr. 615/2010 
 
 O. nr. 591/2021 
 M. Of. nr. 605/17 iun. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 626/2021 
 M. Of. nr. 634/28 iun. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 634/2021 
 M. Of. nr. 642/30 iun. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 635/2021 
 M. Of. nr. 651/1 iul. 2021 - modifică O. nr. 299/2017 
 
 O. nr. 636/2021 
 M. Of. nr. 642/30 iun. 2021 - modifică O. nr. 507/2015 
 
 O. nr. 710/2021 
 M. Of. nr. 741/29 iul. 2021 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 716/2021 
 M. Of. nr. 736/27 iul. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 739/2021 
 M. Of. nr. 782/13 aug. 2021 - modifică O. nr. 559/2006 
 
 O. nr. 766/2021 
 M. Of. nr. 780/12 aug. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 778/2021 
 M. Of. nr. 805/23 aug. 2021 - modifică O. nr. 705/2021 
 
 O. nr. 831/2021 
 M. Of. nr. 870/10 sep. 2021 - modifică O. nr. 141/2017 
 
 O. nr. 849/2021 
 M. Of. nr. 902/21 sep. 2021 - modifică O. nr. 705/2021 
 
 O. nr. 878/2021 
 M. Of. nr. 913/23 sep. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 938/2021 
 M. Of. nr. 1012/22 oct. 2021 - modifică O. nr. 346/2006 
 
 O. nr. 978/2021 
 M. Of. nr. 1073/9 nov. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 981/2021 
 M. Of. nr. 1096/17 nov. 2021 - modifică O. nr. 887/2021 
 
 O. nr. 1018/2021 
 M. Of. nr. 1105/19 nov. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1065/2021 
 M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1085/2021 
 M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1093/2021 
 M. Of. nr. 1215/21 dec. 2021 - completează O. nr. 245/2017 
 
 O. nr. 1148/2021 
 M. Of. nr. 1/3 ian. 2022 - modifică O. nr. 705/2021 
   
 O. nr. 1150/2021 
 M. Of. nr. 1250/30 dec. 2021 - modifică O. nr. 245/2017 
 
  COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 2/2021 



 
 M. Of. nr. 132/9 feb. 2021 - modifică Decizia nr. 3/2008 
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  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 6/2021 
 M. Of. nr. 746/30 iul. 2021 - modifică Decizia nr. 16/2016 
 
  COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 2/1AGN/2021 
 M. Of. nr. 141/11 feb. 2021 - modifică Decizia nr. 5/2007 
 
 Decizia nr. 2/2CN/2021 
 M. Of. nr. 99/29 ian. 2021 - modifică Decizia nr. 18/2CN/2019 
 
 Decizia nr. 3/1AGN/2021 
 M. Of. nr. 297/24 mar. 2021 - modifică Decizia nr. 5/2007 
 
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 52/2021 
 M. Of. nr. 1000/20 oct. 2021 - modifică H. nr. 1/2019 
 
 H. nr. 62/2021 
 M. Of. nr. 1107/22 nov. 2021 - modifică H. nr. 1/2019 
 
 H. nr. 63/2021 
 M. Of. nr. 1104/19 nov. 2021 - modifică H. nr. 1/2019 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 O. nr. 77/2021 
 M. Of. nr. 153/15 feb. 2021 - suspendă O. nr. 1267/2017 
 
  CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA 

 H. nr. 3/2021 
 M. Of. nr. 1203/20 dec. 2021 - modifică H. nr. 22/2009 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 H. nr. 41/2021 
 M. Of. nr. 232/8 mar. 2021 - modifică H. nr. 173/2007 
 
 H. nr. 75/2021 
 M. Of. nr. 428/22 apr. 2021 - modifică H. nr. 127/2007 
 
 H. nr. 76/2021 
 M. Of. nr. 408/19 apr. 2021 - modifică H. nr. 183/2007 
 
 H. nr. 80/2021 
 M. Of. nr. 72/22 ian. 2021 - completează H. nr. 681/2019 
 
 H. nr. 137/2021 
 M. Of. nr. 153/15 feb. 2021 - modifică H. nr. 681/2019 
 
 H. nr. 148/2021 
 M. Of. nr. 1016/25 oct. 2021 - modifică H. nr. 102/2021 
 
 H. nr. 180/2021 
 M. Of. nr. 1030/28 oct. 2021 - completează H. nr. 127/2007 
 
 H. nr. 188/2021 
 M. Of. nr. 1128/26 nov. 2021 - modifică H. nr. 182/2007 
 
 H. nr. 426/2021 
 M. Of. nr. 372/9 apr. 2021 - modifică H. nr. 1348/2019 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 3/2021 
 M. Of. nr. 135/10 feb. 2021 - completează H. nr. 32/2009 
 
 H. nr. 4/2021 
 M. Of. nr. 297/24 mar. 2021 - modifică H. nr. 35/2015 
 
 H. nr. 24/2021 
 M. Of. nr. 464/4 mai 2021 - completează H. nr. 1/2009 
 
 H. nr. 28/2021 

 
 M. Of. nr. 668/7 iul. 2021 - modifică H. nr. 32/2009 
 
 H. nr. 37/2021 



 
 M. Of. nr. 748/2 aug. 2021 - completează H. nr. 32/2009 
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 H. nr. 40/2021 
 M. Of. nr. 973/12 oct. 2021 - modifică H. nr. 35/2015 
 
 H. nr. 46/2021 
 M. Of. nr. 1061/5 nov. 2021 - completează H. nr. 32/2009 
 
 H. nr. 49/2021 
 M. Of. nr. 1222/23 dec. 2021 - completează H. nr. 32/2009 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 195/2021 
 M. Of. nr. 1055/4 nov. 2021 - modifică H. nr. 64/2011 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 25/2021 
 M. Of. nr. 919/24 sep. 2021 - modifică H. nr. 10/2014 
 



CAPITOLUL 3 
 

ACTE NORMATIVE EMISE ÎN PERIOADA 1887 – 22 DECEMBRIE 
1989, PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL/BULETINUL OFICIAL, 

INTEGRAL ORI PARŢIAL ÎN VIGOARE SAU  
NEABROGATE EXPRES* 

 
 

3.1. Legi şi Decrete-Legi 
3.2. Decrete ale Consiliului de Stat 
3.3. Decrete ale Preşedintelui R.S.R. 
3.4. Hotărâri ale Consiliului de Miniştri 

                                                                 
* Notă: pentru actele normative neabrogate expres, dar care au fost înlocuite cu alte acte, s-a făcut, în dreptul acestora, trimitere la noile 
reglementări, în materia respectivă, cu semnul v. (vezi). 
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 3.1. LEGI ŞI DECRETE-LEGI 

 
 
  1887  
 
 
 D.(L.) nr. 1233/1887 
 Codul de comerţ 
 M. Of. nr. 31/10 mai 1887 
 Modificări: 
 - L.nr.165 (D.nr.662)/1944  (M. Of. nr. 74/28 mar. 1944) 
 - L.nr.590 (D.nr.2.335)/1945  (M. Of. nr. 167/26 iul. 1945) 
 - L.nr.63 (D.nr.611)/1947  (M. Of. nr. 75 bis/31 mar. 1947) 
 - L.nr.180 (D.nr.1.178)/1947  (M. Of. nr. 129/10 iun. 1947) 
 - D.nr.154/1948  (M. Of. nr. 166/21 iul. 1948) 
 - D.nr.185/1949  (B. Of. nr. 25/30 apr. 1949) 
 - D.nr.205/1950  (B. Of. nr. 68/12 aug. 1950) 
 - D.nr.247/1950  (B. Of. nr. 104/16 nov. 1950) 
 - L. nr. 3/1972  (B. Of. nr. 41/24 apr. 1972) 
 - D.nr.424 (L.nr.74)/1972  (B. Of. nr. 121/4 nov. 1972) 
 - L. nr. 31/1990  (M. Of. nr. 126-127/17 nov. 1990) 
 - L. nr. 64/1995  (M. Of. nr. 130/29 iun. 1995) 
 - L. nr. 136/1995  (M. Of. nr. 303/30 dec. 1995) 
 - O.U.G. nr. 32/1997  (M. Of. nr. 133/27 iun. 1997) 
 - L. nr. 99/1999  (M. Of. nr. 236/27 mai 1999) 
 - O.U.G. nr. 138/2000  (M. Of. nr. 479/2 oct. 2000) 
 - O.U.G. nr. 290/2000  (M. Of. nr. 706/29 dec. 2000) 
 - O.U.G. nr. 59/2001  (M. Of. nr. 217/27 apr. 2001) 
 - L. nr. 219/2005  (M. Of. nr. 609/14 iul. 2005) 
 - L. nr. 69/2005  (M. Of. nr. 612/14 iul. 2005) - respinge O.U.G. nr. 59/2001 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. LXXXV (85)/2007  (M. Of. nr. 685/7 oct. 2008) - art. 3 pct. 11 
 - Decizia nr. LXXXIV (84)/2007  (M. Of. nr. 697/14 oct. 2008) - art. 907 
 Modificări: 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - abrogă, la data de 1 oct. 2011, Codul de comerţ, cu excepţia art.  
 46-55, 57, 58 şi 907-935, care se abrogă la data intrării în vigoare a  
 Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a  
 cărţii a II-a "Despre comerţul maritim şi despre navigaţie", care se  
 abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim 
 - L. nr. 135/2011  (M. Of. nr. 484/7 iul. 2011) - modifică art. 908 
 - O.U.G. nr. 79/2011  (M. Of. nr. 696/30 sep. 2011) - abrogă Codul de comerţ, cu excepţia dispoziţiilor art. 46-55, 57, 58  
 şi 907-935, aplicabile în continuare în raporturile dintre  
 profesionişti, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr.  
 134/2010, a cărţii a II-a "Despre comerţul maritim şi despre  
 navigaţie", precum şi a dispoziţiilor art. 948, 953, 954 alin. (1) şi  
 955, care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. LXXXV (85)/2007 - M. Of. nr. 685/7 oct. 2008; Decizia I.C.C.J. nr. LXXXIV (84)/2007- M. Of. nr. 697/14 oct. 2008  
 (art. 907)); 
 
 

(Editat cu toate Modificările intervenite până în anul 1944 de Ministerul Justiţiei) 

  1916  
 
 
 D.(L.) nr. 1284/1916 
 Societatea de numismatică 
 
 

M. Of. nr. 3/16 apr. 1916 

  1918  
 
 
 D.-L. nr. 1632/1918 
 Codul jurisdicţiei de prize maritime 
 
 

M. Of. nr. 236/4 ian. 1918 

 D.-L. nr. 3631 (D. nr. 5451/1920)/1918 
 Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Satmarului şi Maramureşului cu Vechiul Regat al României 
 M. Of. nr. 212/13 dec. 1918 
 

  1919  
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 D.-L. nr. 1053/1919 
 Adoptarea calendarului gregorian pe ziua de 1 aprilie 1919 
 
 

M. Of. nr. 274/6 mar. 1919 

  1930  
 
 
 L. nr. 148 (D. nr. 2142)/1930 
 Funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri 
 M. Of. nr. 127/12 iun. 1930 
 Modificări: 
 - L.nr.987 (D.nr.3.119)/1941  (M. Of. nr. 269/12 nov. 1941) 
 - D.nr.378/1960  (B. Of. nr. 22/20 oct. 1960) 
 
  1931  
 
 
 L. nr. 176 (D. nr. 2713)/1931 
 Stabilirea orei oficiale 
 
 

M. Of. nr. 171/27 iul. 1931 

  1934  
 
 
 L. nr. 58 (D. nr. 1249)/1934 
 Cambia şi biletul la ordin 
 M. Of. nr. 100/1 mai 1934 
 Modificări: 
 - D.(L)nr.1.161/1935  (M. Of. nr. 94/20 apr. 1935) 
 - L.nr.739 (D.nr.3.673)/1940  (M. Of. nr. 256/1 nov. 1940) 
 - L.nr.394/1943  (M. Of. nr. 143/23 iun. 1943) 
 - L.nr.515/1946  (M. Of. nr. 153/5 iul. 1946) 
 - D.C.R.E.S.M.nr.64/1947  (M. Of. nr. 224/29 sep. 1947) 
 - D.C.R.E.S.M.nr.171/1948  (M. Of. nr. 7/9 ian. 1948) 
 - D.nr.247/1950  (B. Of. nr. 104/16 nov. 1950) 
 - O.G. nr. 11/1993  (M. Of. nr. 201/23 aug. 1993) 
 - L. nr. 83/1994  (M. Of. nr. 292/14 oct. 1994) 
 - O.U.G. nr. 39/2008  (M. Of. nr. 284/11 apr. 2008) - la 11 mai 2008, modifică art. 8, art. 15, art. 59 alin. 2; 
  introduce art. 461-463, art. 1051 
 - L. nr. 163/2009  (M. Of. nr. 322/14 mai 2009) - modifică art. 1 pct. 3, art. 8, art. 104 pct.7); 
  introduce pct.31 la art. 1, pct. 8) şi 9) la art. 104 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 4/2009  (M. Of. nr. 381/4 iun. 2009) - art. 61 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 62 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până  
 la 1 februarie 2013 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) -  prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până  
 la 15 februarie 2013 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 13/2012  (M. Of. nr. 129/11 mar. 2013) - art. 61 alin. 4 
 Modificări: 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 381/4 iun. 2009 (art. 61); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2012 - M. Of. nr. 129/11 mar. 2012 (art. 61 alin.  
 4)) 
 
 L. nr. 59 (D. nr. 1250)/1934 
 Legea asupra cecului 
 M. Of. nr. 100/1 mai 1934 
 Modificări: 
 - L.nr.394/1943  (M. Of. nr. 143/23 iun. 1943) 
 - L.nr.515/1946  (M. Of. nr. 153/5 iul. 1946) 
 - D.C.R.E.S.M.nr.64/1947  (M. Of. nr. 224/29 sep. 1947) 
 - D.C.R.E.S.M.nr.171/1948  (M. Of. nr. 7/9 ian. 1948) 
 - O.G. nr. 11/1993  (M. Of. nr. 201/23 aug. 1993) 
 - L. nr. 83/1994  (M. Of. nr. 292/14 oct. 1994) 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. IX/2005  (M. Of. nr. 123/9 feb. 2006) - art. 84 alin 1 pct. 2 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 38/2008  (M. Of. nr. 284/11 apr. 2008) - la 11 mai 2008, modifică art. 11, art. 17, art. 27 alin. 1, art. 30 alin.  
 1, art. 51 alin. 2, art. 59 alin. 1, art. 62 alin. 1, art. 75; 
 introduce art. 321-323; 
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 abrogă art. 27 alin. 2, art. 29 alin. 2 
 - L. nr. 127/2009  (M. Of. nr. 294/6 mai 2009) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 38/2008 şi introduce  
 pct. 7 şi 8 la art. 1 şi alin. 2 la art. 11 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 43/2008  (M. Of. nr. 372/3 iun. 2009) - art. 84 
 - Decizia nr. 4/2009  (M. Of. nr. 381/4 iun. 2009) - art. 53 
 Modificări: 
 - L. nr. 76/2012  (M. Of. nr. 365/30 mai 2012) - modifică la 1 septembrie 2012, art. 54 
 - O.U.G. nr. 44/2012  (M. Of. nr. 606/23 aug. 2012) - prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până  
 la 1 februarie 2013 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 84, art. 85 
 - O.U.G. nr. 4/2013  (M. Of. nr. 68/31 ian. 2013) -  prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până  
 la 15 februarie 2013 
 Referire CSJ/ICCJ 
 - Decizia nr. 13/2012  (M. Of. nr. 129/11 mar. 2013) - art. 53 alin. 4 
 Modificări: 
 - L. nr. 214/2013  (M. Of. nr. 388/28 iun. 2013) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 4/2013 
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. IX/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006 (art. 84 alin. 1 pct. 2); Decizia I.C.C.J. nr. 43/2008 - M. Of. nr. 372/3 iun. 2009  
 (art. 84); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 381/4 iun. 2009 (art. 53); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2012 - M. Of. nr. 129/11 mar. 2012 (art. 53  
 alin. 4)) 
 
  1937  
 
 
 L. nr. 153 (D. nr. 1775)/1937 
 Magazinele generale şi warantarea mărfurilor şi cerealelor 
 M. Of. nr. 81/7 apr. 1937 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 17, art. 19-28 

  1938  
 
 
 L. nr. 478 (D. nr. 3406)/1938 
 Extinderea în Bucovina a legislaţiei 
 
 

M. Of. nr. 228/1 oct. 1938 

 D.-L. nr. 511 (D. nr. 3510)/1938 
 Punerea în aplicare în Bucovina a Legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare 
 M. Of. nr. 240/15 oct. 1938 
 Modificări: 
 - D.nr.3.773/1939  (M. Of. nr. 243/20 oct. 1939) 
 - L.nr.543 (D.nr.2.095)/1946  (M. Of. nr. 158/11 iul. 1946) 
 
 

- D.nr.378/1960  (B. Of. nr. 22/20 oct. 1960) 

  1943  
 
 
 L. nr. 389 (D. nr. 1730)/1943 
 Extinderea legislaţiei civile şi comerciale în România de peste Carpaţi 
 M. Of. nr. 142/22 iun. 1943 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 146/26 iun. 1943) 
 (M. Of. nr. 265/12 nov. 1943) 
 Modificări: 
 - L.nr.241 (D.nr.1.431)/1947  (M. Of. nr. 157/12 iul. 1947) 
 
 

- D.nr.32/1954  (B. Of. nr. 9/31 ian. 1954) 

  1945  
 
 
 L. nr. 86 (D. nr. 309)/1945 
 Statutul naţionalităţilor minoritare 
 M. Of. nr. 30/7 feb. 1945 
 Modificări: 
 - L.nr.629/1945  (M. Of. nr. 176/6 aug. 1945) 
 - L.nr.961 (D.nr.3.386)/1946  (M. Of. nr. 278 bis/30 nov. 1946) 
 
 L. nr. 260 (D. nr. 1079)/1945 
 Legislaţia aplicabilă în Transilvania de Nord, precum şi drepturile dobândite în acest teritoriu în timpul ocupaţiunii ungare 
 
 

M. Of. nr. 78/4 apr. 1945 

  1947  
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 L. nr. 241 (D. nr. 1431)/1947 
 Punerea în aplicare în Transilvania a Legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare din 27 aprilie 1938 
 M. Of. nr. 157/12 iul. 1947 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.378/1960  (B. Of. nr. 22/20 oct. 1960) 

  1968  
 
 
 L. nr. 2/1968 
 Organizarea administrativă a teritoriului României 
 B. Of. nr. 17-18/17 feb. 1968 
 Republicare: 
  (B. Of. nr. 54-55/27 iul. 1981) 
 Modificări: 
 - D.nr.263 (L.nr.31)/1981  (B. Of. nr. 65/3 sep. 1981) 
 - D.nr.320 (L.nr.35)/1981  (B. Of. nr. 82/28 oct. 1981) 
 - D.nr.366 (L.nr.40)/1981  (B. Of. nr. 104/9 dec. 1981) 
 - D.nr.115 (L.nr.21)/1982  (B. Of. nr. 32/29 mar. 1982) 
 - D.nr.408 (L.nr.31)/1982  (B. Of. nr. 100/3 nov. 1982) 
 - D.nr.377/1983  (B. Of. nr. 76/14 oct. 1983) 
 - D.nr.368 (L.nr.10)/1985  (B. Of. nr. 65/2 dec. 1985) 
 - D.nr.209 (L.nr.17)/1986  (B. Of. nr. 36/19 iun. 1986) 
 - D.nr.279/1988  (B. Of. nr. 51/27 sep. 1988) 
 - D.-L. nr. 38/1990  (M. Of. nr. 14/23 ian. 1990) 
 - L. nr. 24/1993  (M. Of. nr. 94/15 mai 1993) 
 - L. nr. 66/1994  (M. Of. nr. 188/22 iul. 1994) 
 - L. nr. 67/1994  (M. Of. nr. 188/22 iul. 1994) 
 - L. nr. 104/1994  (M. Of. nr. 328/28 nov. 1994) 
 - L. nr. 11/1995  (M. Of. nr. 12/24 ian. 1995) 
 - L. nr. 24/1995  (M. Of. nr. 65/10 apr. 1995) 
 - L. nr. 72/1995  (M. Of. nr. 139/6 iul. 1995) 
 - L. nr. 76/1995  (M. Of. nr. 145/12 iul. 1995) 
 - L. nr. 86/1995  (M. Of. nr. 214/20 sep. 1995) 
 - L. nr. 35/1996  (M. Of. nr. 102/20 mai 1996) 
 - L. nr. 160/1997  (M. Of. nr. 288/24 oct. 1997) 
 - L. nr. 165/1997  (M. Of. nr. 288/24 oct. 1997) 
 - L. nr. 167/1997  (M. Of. nr. 288/24 oct. 1997) 
 - L. nr. 18/1998  (M. Of. nr. 13/16 ian. 1998) 
 - L. nr. 204/1998  (M. Of. nr. 429/12 nov. 1998) 
 - L. nr. 205/1998  (M. Of. nr. 429/12 nov. 1998) 
 - L. nr. 72/1999  (M. Of. nr. 195/5 mai 1999) 
 - L. nr. 80/1999  (M. Of. nr. 207/13 mai 1999) 
 - L. nr. 122/2000  (M. Of. nr. 323/11 iul. 2000) 
 - L. nr. 123/2000  (M. Of. nr. 323/11 iul. 2000) 
 - L. nr. 172/2000  (M. Of. nr. 516/20 oct. 2000) 
 - L. nr. 179/2000  (M. Of. nr. 519/23 oct. 2000) 
 - L. nr. 180/2000  (M. Of. nr. 519/23 oct. 2000) 
 - L. nr. 181/2000  (M. Of. nr. 519/23 oct. 2000) 
 - L. nr. 191/2000  (M. Of. nr. 545/3 nov. 2000) 
 - L. nr. 201/2000  (M. Of. nr. 571/16 nov. 2000) 
 - L. nr. 220/2000  (M. Of. nr. 617/30 nov. 2000) 
 - L. nr. 221/2000  (M. Of. nr. 617/30 nov. 2000) 
 - L. nr. 223/2000  (M. Of. nr. 617/30 nov. 2000) 
 - L. nr. 343/2001  (M. Of. nr. 370/9 iul. 2001) 
 - L. nr. 351/2001  (M. Of. nr. 408/24 iul. 2001) 
 - L. nr. 580/2001  (M. Of. nr. 702/5 nov. 2001) 
 - L. nr. 581/2001  (M. Of. nr. 702/5 nov. 2001) 
 - L. nr. 614/2001  (M. Of. nr. 716/9 nov. 2001) 
 - L. nr. 796/2001  (M. Of. nr. 20/15 ian. 2002) 
 - L. nr. 25/2002  (M. Of. nr. 59/28 ian. 2002) 
 - L. nr. 103/2002  (M. Of. nr. 185/18 mar. 2002) 
 - L. nr. 104/2002  (M. Of. nr. 185/18 mar. 2002) 
 - L. nr. 105/2002  (M. Of. nr. 185/18 mar. 2002) 
 - L. nr. 257/2002  (M. Of. nr. 309/10 mai 2002) 
 - L. nr. 331/2002  (M. Of. nr. 402/11 iun. 2002) 
 - L. nr. 353/2002  (M. Of. nr. 425/18 iun. 2002) 
 - L. nr. 429/2002  (M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) 
 - L. nr. 430/2002  (M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) 
 - L. nr. 431/2002  (M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) 
 - L. nr. 432/2002  (M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) 
 - L. nr. 494/2002  (M. Of. nr. 504/12 iul. 2002) 
 - L. nr. 492/2002  (M. Of. nr. 522/18 iul. 2002) 
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 - L. nr. 497/2002  (M. Of. nr. 522/18 iul. 2002) 
 - L. nr. 537/2002  (M. Of. nr. 707/27 sep. 2002) 
 - L. nr. 530/2002  (M. Of. nr. 720/3 oct. 2002) 
 - L. nr. 531/2002  (M. Of. nr. 720/3 oct. 2002) 
 - L. nr. 532/2002  (M. Of. nr. 720/3 oct. 2002) 
 - L. nr. 544/2002  (M. Of. nr. 726/4 oct. 2002) 
 - L. nr. 605/2002  (M. Of. nr. 816/11 nov. 2002) 
 - L. nr. 674/2002  (M. Of. nr. 947/23 dec. 2002) 
 - L. nr. 676/2002  (M. Of. nr. 947/23 dec. 2002) 
 - L. nr. 27/2003  (M. Of. nr. 45/28 ian. 2003) 
 - L. nr. 28/2003  (M. Of. nr. 45/28 ian. 2003) 
 - L. nr. 675/2002  (M. Of. nr. 62/1 feb. 2003) 
 - L. nr. 102/2003  (M. Of. nr. 222/3 apr. 2003) 
 - L. nr. 103/2003  (M. Of. nr. 222/3 apr. 2003) 
 - L. nr. 144/2003  (M. Of. nr. 280/22 apr. 2003) 
 - L. nr. 140/2003  (M. Of. nr. 284/23 apr. 2003) 

 - L. nr. 170/2003  (M. Of. nr. 310/8 mai 2003) 
 - L. nr. 171/2003  (M. Of. nr. 310/8 mai 2003) 
 - L. nr. 185/2003  (M. Of. nr. 321/13 mai 2003) 
 - L. nr. 205/2003  (M. Of. nr. 351/22 mai 2003) 
 - L. nr. 206/2003  (M. Of. nr. 351/22 mai 2003) 
 - L. nr. 207/2003  (M. Of. nr. 351/22 mai 2003) 
 - L. nr. 208/2003  (M. Of. nr. 351/22 mai 2003) 
 - L. nr. 209/2003  (M. Of. nr. 351/22 mai 2003) 
 - L. nr. 259/2003  (M. Of. nr. 434/19 iun. 2003) 
 - L. nr. 260/2003  (M. Of. nr. 434/19 iun. 2003) 
 - L. nr. 261/2003  (M. Of. nr. 434/19 iun. 2003) 
 - L. nr. 262/2003  (M. Of. nr. 434/19 iun. 2003) 
 - L. nr. 263/2003  (M. Of. nr. 434/19 iun. 2003) 
 - L. nr. 336/2003  (M. Of. nr. 498/10 iul. 2003) 
 - L. nr. 340/2003  (M. Of. nr. 517/17 iul. 2003) 
 - L. nr. 341/2003  (M. Of. nr. 517/17 iul. 2003) 
 - L. nr. 342/2003  (M. Of. nr. 517/17 iul. 2003) 
 - L. nr. 343/2003  (M. Of. nr. 517/17 iul. 2003) 
 - L. nr. 344/2003  (M. Of. nr. 517/17 iul. 2003) 
 - L. nr. 339/2003  (M. Of. nr. 519/18 iul. 2003) 
 - L. nr. 334/2003  (M. Of. nr. 523/21 iul. 2003) 
 - L. nr. 335/2003  (M. Of. nr. 523/21 iul. 2003) 
 - L. nr. 337/2003  (M. Of. nr. 523/21 iul. 2003) 
 - L. nr. 338/2003  (M. Of. nr. 523/21 iul. 2003) 
 - L. nr. 376/2003  (M. Of. nr. 692/3 oct. 2003) 
 - L. nr. 377/2003  (M. Of. nr. 692/3 oct. 2003) 
 - L. nr. 384/2003  (M. Of. nr. 692/3 oct. 2003) 
 - L. nr. 378/2003  (M. Of. nr. 696/6 oct. 2003) 
 - L. nr. 382/2003  (M. Of. nr. 696/6 oct. 2003) 
 - L. nr. 391/2003  (M. Of. nr. 696/6 oct. 2003) 
 - L. nr. 407/2003  (M. Of. nr. 740/22 oct. 2003) 
 - L. nr. 408/2003  (M. Of. nr. 740/22 oct. 2003) 
 - L. nr. 409/2003  (M. Of. nr. 740/22 oct. 2003) 
 - L. nr. 410/2003  (M. Of. nr. 740/22 oct. 2003) 
 - L. nr. 471/2003  (M. Of. nr. 831/24 nov. 2003) 
 - L. nr. 472/2003  (M. Of. nr. 831/24 nov. 2003) 
 - L. nr. 473/2003  (M. Of. nr. 831/24 nov. 2003) 
 - L. nr. 546/2003  (M. Of. nr. 913/19 dec. 2003) 
 - L. nr. 547/2003  (M. Of. nr. 917/20 dec. 2003) 
 - L. nr. 548/2003  (M. Of. nr. 917/20 dec. 2003) 
 - L. nr. 582/2003  (M. Of. nr. 931/23 dec. 2003) 
 - L. nr. 583/2003  (M. Of. nr. 931/23 dec. 2003) 
 - L. nr. 584/2003  (M. Of. nr. 931/23 dec. 2003) 
 - L. nr. 585/2003  (M. Of. nr. 931/23 dec. 2003) 
 - L. nr. 586/2003  (M. Of. nr. 931/23 dec. 2003) 
 - L. nr. 15/2004  (M. Of. nr. 174/1 mar. 2004) 
 - L. nr. 16/2004  (M. Of. nr. 174/1 mar. 2004) 
 - L. nr. 17/2004  (M. Of. nr. 174/1 mar. 2004) 
 - L. nr. 10/2004  (M. Of. nr. 179/2 mar. 2004) 
 - L. nr. 18/2004  (M. Of. nr. 181/2 mar. 2004) 
 - L. nr. 12/2004  (M. Of. nr. 184/3 mar. 2004) 
 - L. nr. 19/2004  (M. Of. nr. 188/4 mar. 2004) 
 - L. nr. 20/2004  (M. Of. nr. 192/4 mar. 2004) 
 - L. nr. 21/2004  (M. Of. nr. 192/4 mar. 2004) 
 - L. nr. 13/2004  (M. Of. nr. 198/5 mar. 2004) 
 - L. nr. 14/2004  (M. Of. nr. 198/5 mar. 2004) 
 - L. nr. 45/2004  (M. Of. nr. 245/19 mar. 2004) 
 - L. nr. 46/2004  (M. Of. nr. 245/19 mar. 2004) 
 - L. nr. 37/2004  (M. Of. nr. 249/22 mar. 2004) 
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 - L. nr. 78/2004  (M. Of. nr. 289/1 apr. 2004) 
 - L. nr. 79/2004  (M. Of. nr. 289/1 apr. 2004) 
 - L. nr. 80/2004  (M. Of. nr. 289/1 apr. 2004) 
 - L. nr. 81/2004  (M. Of. nr. 289/1 apr. 2004) 
 - L. nr. 82/2004  (M. Of. nr. 306/7 apr. 2004) 
 - L. nr. 83/2004  (M. Of. nr. 310/7 apr. 2004) 
 - L. nr. 84/2004  (M. Of. nr. 310/7 apr. 2004) 
 - L. nr. 85/2004  (M. Of. nr. 316/9 apr. 2004) 
 - L. nr. 86/2004  (M. Of. nr. 316/9 apr. 2004) 
 - L. nr. 87/2004  (M. Of. nr. 316/9 apr. 2004) 
 - L. nr. 115/2004  (M. Of. nr. 370/28 apr. 2004) 
 - L. nr. 139/2004  (M. Of. nr. 373/28 apr. 2004) 
 - L. nr. 140/2004  (M. Of. nr. 373/28 apr. 2004) 
 - L. nr. 134/2004  (M. Of. nr. 376/29 apr. 2004) 
 - L. nr. 135/2004  (M. Of. nr. 390/3 mai 2004) 
 - L. nr. 136/2004  (M. Of. nr. 394/4 mai 2004) 
 - O.U.G. nr. 30/2004  (M. Of. nr. 407/6 mai 2004) 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 410/7 mai 2004) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - L. nr. 203/2004  (M. Of. nr. 483/28 mai 2004) 
 - L. nr. 217/2004  (M. Of. nr. 507/7 iun. 2004) 
 - L. nr. 234/2004  (M. Of. nr. 556/23 iun. 2004) 
 - L. nr. 235/2004  (M. Of. nr. 556/23 iun. 2004) 
 - L. nr. 236/2004  (M. Of. nr. 556/23 iun. 2004) 
 - L. nr. 327/2004  (M. Of. nr. 652/20 iul. 2004) 
 - L. nr. 332/2004  (M. Of. nr. 659/22 iul. 2004) 
 - L. nr. 438/2004  (M. Of. nr. 989/27 oct. 2004) 
 - L. nr. 545/2004  (M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004) - la 1 ian. 2005 
 - L. nr. 546/2004  (M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004) - la 1 ian. 2005 
 - L. nr. 547/2004  (M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004) - la 1 ian. 2005 
 - L. nr. 541/2004  (M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004) - la 1 ian. 2005 
 - L. nr. 542/2004  (M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004) - la 1 ian. 2005 
 - L. nr. 543/2004  (M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004) - la 1 ian. 2005 
 - L. nr. 544/2004  (M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004) - la 1 ian. 2005 
 - L. nr. 561/2004  (M. Of. nr. 1197/14 dec. 2004) - la 1 ianuarie 2005 
 - L. nr. 4/2005  (M. Of. nr. 183/3 mar. 2005) 
 - L. nr. 5/2005  (M. Of. nr. 183/3 mar. 2005) 
 - L. nr. 67/2005  (M. Of. nr. 251/25 mar. 2005) 
 - L. nr. 103/2005  (M. Of. nr. 378/5 mai 2005) 
 - L. nr. 176/2005  (M. Of. nr. 499/13 iun. 2005) 
 - L. nr. 197/2005  (M. Of. nr. 550/28 iun. 2005) 
 - L. nr. 207/2005  (M. Of. nr. 578/5 iul. 2005) 
 - L. nr. 214/2005  (M. Of. nr. 602/12 iul. 2005) 
 - L. nr. 215/2005  (M. Of. nr. 610/14 iul. 2005) 
 - L. nr. 270/2005  (M. Of. nr. 903/10 oct. 2005) 
 - L. nr. 385/2005  (M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005) 
 - L. nr. 386/2005  (M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005) 
 - L. nr. 401/2005  (M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005) 
 - L. nr. 402/2005  (M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005) 
 - L. nr. 413/2005  (M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005) 
 - L. nr. 414/2005  (M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005) 
 - L. nr. 415/2005  (M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005) 
 - L. nr. 53/2006  (M. Of. nr. 238/16 mar. 2006) 
 - L. nr. 109/2006  (M. Of. nr. 377/3 mai 2006) 
 - L. nr. 239/2006  (M. Of. nr. 521/16 iun. 2006) 
 - L. nr. 257/2006  (M. Of. nr. 553/27 iun. 2006) 
 - L. nr. 322/2006  (M. Of. nr. 631/21 iul. 2006) 
 - L. nr. 361/2006  (M. Of. nr. 799/22 sep. 2006) 
 - L. nr. 362/2006  (M. Of. nr. 799/22 sep. 2006) 
 - L. nr. 423/2006  (M. Of. nr. 967/4 dec. 2006) 
 - L. nr. 460/2006  (M. Of. nr. 995/13 dec. 2006) 
 - L. nr. 461/2006  (M. Of. nr. 995/13 dec. 2006) 
 - L. nr. 63/2007  (M. Of. nr. 223/2 apr. 2007) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 369/2007  (M. Of. nr. 898/28 dec. 2007) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 370/2007  (M. Of. nr. 898/28 dec. 2007) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 374/2007  (M. Of. nr. 11/7 ian. 2008) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 375/2007  (M. Of. nr. 11/7 ian. 2008) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 108/2008  (M. Of. nr. 374/16 mai 2008) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 110/2008  (M. Of. nr. 374/16 mai 2008) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 181/2008  (M. Of. nr. 710/20 oct. 2008) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 86/2010  (M. Of. nr. 342/21 mai 2010) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 48/2011  (M. Of. nr. 245/7 apr. 2011) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 150/2011  (M. Of. nr. 482/7 iul. 2011) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 164/2011  (M. Of. nr. 510/19 iul. 2011) - modifică în mod corespunzător anexa 
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 - L. nr. 217/2011  (M. Of. nr. 842/28 nov. 2011) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 214/2012  (M. Of. nr. 777/19 nov. 2012) - modifică în mod corespunzător anexa 
 - L. nr. 226/2017  (M. Of. nr. 956/4 dec. 2017) - modifică anexa în mod corespunzător 
 - L. nr. 290/2018  (M. Of. nr. 1052/12 dec. 2018) - modifică art. 2, art. 3, art. 4, art. 5; 
  în anexă, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale care conţin în  
 denumirea acestora litera „î” aceasta se va înlocui cu litera „â” prin  
 aplicarea regulilor stabilite prin Hotărârea Adunării generale a  
 Academiei Române, din 17 februarie 1993, privind revenirea la „â”  
 şi „sunt” în grafia limbii române; 
  înlocuiește în anexă, denumirea şi componenţa unităţilor  
 administrativ-teritoriale; 
  introduce alin. (2) la art. 9, art.10; 
  completează anexa cu tabelul „Documentar - Situaţie statistică  
 privind organizarea administrativă a teritoriului României”; 
  abrogă art. 6, 7 și 8 
 - L. nr. 37/2019  (M. Of. nr. 54/21 ian. 2019) - modifică anexa în mod corespunzător 
 Rectificare: 
 (M. Of. nr. 453/5 iun. 2019) - rectifică anexa 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 57/2019  (M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) - modifică art. 3, art. 4 alin. (1) și (2) și art. 5 alin. (1) 

 Rectificare: 
 
 

(M. Of. nr. 587/17 iul. 2019) - rectifică anexa 

  1969  
 
 
 L. nr. 22/1969 
 Lege privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor operatorilor economici,  
 autorităţilor sau instituţiilor publice 
 B. Of. nr. 132/18 nov. 1969 
 Modificări: 
 - L. nr. 54/1994  (M. Of. nr. 181/15 iul. 1994) - modifică art. 15; 
  înlocuiește termenii "organizații socialiste" cu termenii "agenți  
 economici, autorități sau instituții publice" 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 1 alin. 1, art. 4, art. 35,  
 art. 37; 
 abrogă anexa 
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 3.2. DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT 

 
 
  1949  
 
 
 D. nr. 267/1949 
 Decret nr. 267 pentru recunoaşterea Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română, ca persoană juridică de utilitate publică 
 B. Of. nr. 40/25 iun. 1949 
 
 D. nr. 342/1949 
 Organizarea şi funcţionarea "Fondului muzical al compozitorilor" 
 B. Of. nr. 54/20 aug. 1949 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 326/1993  (M. Of. nr. 170/21 iul. 1993) 

  1950  
 
 
 D. nr. 7/12 ian. 1950 
 Aprobarea regulamentului de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române 
 Nepublicat 
 
 D. nr. 237/1950 
 Ocrotirea monumentelor naturii 
 B. Of. nr. 93/18 oct. 1950 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.126/11 iun. 1952  

 D. nr. 266/23 dec. 1950 
 Recunoaşterea Uniunii Artiştilor Plastici ca persoană juridică de utilitate publică 
 Nepublicat 
 
 D. nr. 271/29 dec. 1950 
 Recunoaşterea Uniunii Compozitorilor ca persoană juridică de utilitate publică 
 
 

Nepublicat 

 D. nr. 1203/14 nov. 1950 
 Aprobarea statutelor de organizare şi funcţionare ale: Cultului creştin baptist, Cultului creştin adventist de ziua a şaptea, Cultului creştin  
 după evanghelie, Cultului penticostal sau Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi Federaţia reprezentativă a cultelor evanghelice recunoscute 
 Nepublicat 
 Modificări: 
 - D.nr.216/5 iun. 1954  
 - H.G. nr. 58/2008  (M. Of. nr. 59/25 ian. 2008) - abrogă Statutul Cultului creştin baptist 
 - H.G. nr. 189/2008  (M. Of. nr. 214/20 mar. 2008) - abrogă Statutul Cultului penticostal sau Biserica lui Dumnezeu  
 Apostolică şi Federaţia reprezentativă a cultelor evanghelice  
 recunoscute 
 - H.G. nr. 399/2008  (M. Of. nr. 324/24 apr. 2008) - abrogă Statutul Cultului creştin adventist de ziua a şaptea 
 
 

- H.G. nr. 897/2008  (M. Of. nr. 638/4 sep. 2008) 

  1951  
 
 
 D. nr. 39/1951 
 Fondul literar al scriitorilor 
 B. Of. nr. 31/13 mar. 1951 
 

  1954  
 
 
 D. nr. 32/1954 
 Punerea în aplicare a Codului familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice 
 B. Of. nr. 9/31 ian. 1954 
 Modificări: 
 - L.nr.4/1956  (B. Of. nr. 11/4 apr. 1956) 
 - L. nr. 71/2011  (M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) - abrogă decretul, la data de 1 oct. 2011,  cu excepţia art. 30-43,  
 
 

care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 

 D. nr. 134/1954 
 Protecţia nucului şi valorificarea lemnului de nuc 
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 B. Of. nr. 20/29 apr. 1954 
 Modificări: 
 - D.nr.119/1959  (B. Of. nr. 12/17 apr. 1959) 
 
 

- L. nr. 11/1974  (B. Of. nr. 105/29 iul. 1974) 

 D. nr. 294/1954 
 Organizarea şi funcţionarea Fondului Plastic 
 B. Of. nr. 38/9 aug. 1954 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.333/1958  (B. Of. nr. 28/29 iul. 1958) 

  1955  
 
 
 D. nr. 199/1955 
 Taxele de timbru 
 B. Of. nr. 14/5 iun. 1955 
 Modificări: 
 - D.nr.69/1958  (B. Of. nr. 8/12 feb. 1958) 
 - D.nr.884 (L.nr.31)/1967  (B. Of. nr. 85/30 sep. 1967) 
 - D.nr.27 (L.nr.11)/1970  (B. Of. nr. 3/31 ian. 1970) 
 - O.G. nr. 15/1992  (M. Of. nr. 209/26 aug. 1992) 
 - L. nr. 114/1992  (M. Of. nr. 311/30 nov. 1992) 
 - O.G. nr. 4/1996  (M. Of. nr. 19/26 ian. 1996) 
 - L. nr. 105/1997  (M. Of. nr. 136/30 iun. 1997) 
 - L. nr. 146/1997  (M. Of. nr. 173/29 iul. 1997) 
 - O.G. nr. 12/1998  (M. Of. nr. 40/30 ian. 1998) 
 - L. nr. 122/1998  (M. Of. nr. 226/19 iun. 1998) 
 - L. nr. 117/1999  (M. Of. nr. 321/6 iul. 1999) 
 
 

(v. O.U.G. nr. 80/2013) 

 D. nr. 591/1955 
 Reglementarea contractelor privitoare la executarea lucrărilor de artă plastică, precum şi a achiziţiilor de lucrări de artă plastică şi de  
 obiecte de muzeu 
 B. Of. nr. 34/24 dec. 1955 
 Rectificare: 
 (B. Of. nr. 3/28 ian. 1956) 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.321/1956  (B. Of. nr. 18/27 iun. 1956) 

  1956  
 
 
 D. nr. 718/1956 
 Înfiinţarea caselor de pensii şi ajutoare în cadrul cultelor 
 B. Of. nr. 2/16 ian. 1957 
 

  1958  
 
 
 D. nr. 94/1958 
 Organizarea şi funcţionarea caselor de ajutor reciproc de pe lângă unităţile militare din Ministerul Apărării Naţionale şi unităţile militare şi  
 militarizate din Ministerul de Interne 
 
 

B. Of. nr. 14/26 mar. 1958 

  1959  
 
 
 D. nr. 381/1959 
 Declararea zilei de 25 octombrie ca "Ziua Forţelor Armate" 
 
 

B. Of. nr. 27/5 oct. 1959 

  1965  
 
 
 D. nr. 112 (L. nr. 7)/1965 
 Acordarea unor drepturi personalului muncitor trimis să lucreze în ţări cu climă greu de suportat 
 B. Of. nr. 10/22 mar. 1965 
 Modificări: 
 - L. nr. 26/1967  (B. Of. nr. 113/28 dec. 1967) 
 - L. nr. 31/1991  (M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 
 - L. nr. 19/2000  (M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 D. nr. 975 (L. nr. 5/1966)/1965 
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 Valorificarea bunurilor predate organizaţiilor socialiste pentru executarea unor lucrări sau în consignaţie şi neridicate în termen de un an  
 de la data terminării lucrării sau expirării contractului de consignaţie 
 B. Of. nr. 24/30 dec. 1965 
 
 

  1967  
 
 
 D. nr. 1059 (L. nr. 40)/1967 
 Protecţia sanitară a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apă potabilă şi a apelor minerale pentru cură internă 
 
 

B. Of. nr. 98/17 nov. 1967 

  1968  
 
 
 D. nr. 1037 (L. nr. 50)/1 nov. 1968 
 Organizarea şi funcţionarea instituţiilor militare de învăţământ pentru pregătirea ofiţerilor 
 Nepublicat 
 Republicare: 
 
 

 (B. Of. nr. 69/31 aug. 1978) 

  1969  
 
 
 D. nr. 590 (L. nr. 39)/1969 
 Înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Medicale 
 B. Of. nr. 90/21 aug. 1969 
 Modificări: 
 - D.nr.210 (L.nr.81)/1973  (B. Of. nr. 42/30 mar. 1973) 
 - D.nr.167/1976  (B. Of. nr. 55/16 iun. 1976) 
 
 

- L. nr. 264/2004  (M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 

  1970  
 
 
 D. nr. 167/1970 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Peru 
 
 

B. Of. nr. 25/25 mar. 1970 

 D. nr. 370/1970 
 Autorizarea funcţionării în România a Institutului internaţional de tehnologie şi economie apicolă al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor  
 de Apicultură - APIMONDIA 
 B. Of. nr. 97/3 aug. 1970 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.54/1984  (B. Of. nr. 13/17 feb. 1984) 

 D. nr. 380/1970 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Ecuador 
 B. Of. nr. 104/19 aug. 1970 
 

  1971  
 
 
 D. nr. 205/1971 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Bolivia 
 
 

B. Of. nr. 70/5 iun. 1971 

 D. nr. 304 (L. nr. 63)/1971 
 Siguranţa în funcţionare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, cazanelor, aparaturii de măsură, control şi automatizare din organizaţiile  
 socialiste de stat 
 
 

B. Of. nr. 109/23 sep. 1971 

 D. nr. 348 (L. nr. 75)/1971 
 Înfiinţarea Universităţii din Braşov 
 
 

B. Of. nr. 124/13 oct. 1971 

 D. nr. 360/1971 
 Instituirea "Zilei metalurgistului" 
 
 

B. Of. nr. 128/20 oct. 1971 

 D. nr. 403/1971 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Democratică Populară a Yemenului 
 
 

B. Of. nr. 136/27 oct. 1971 
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 D. nr. 473 (L. nr. 21/1972)/1971 
 Încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţii militare de învăţământ şi instituţii civile de învăţământ superior,  
 pentru care cheltuielile de întreţinere se suportă de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul de Interne 
 B. Of. nr. 166/31 dec. 1971 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.236/1984  (B. Of. nr. 56/18 iul. 1984) 

 D. nr. 481/1971 
 Decret pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare 
 B. Of. nr. 10/28 ian. 1972 
 Modificări: 
 - L. nr. 190/2007 (aderare)  (M. Of. nr. 425/26 iun. 2007) 
 
  1972  
 
 
 D. nr. 34/1972 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Islamică Mauritania 
 
 

B. Of. nr. 18/9 feb. 1972 

 D. nr. 37/1972 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Democratică Sudan 
 
 

B. Of. nr. 18/9 feb. 1972 

 D. nr. 507/1972 
 Instituirea "Zilei energeticianului" 
 
 

B. Of. nr. 154/21 dec. 1972 

 D. nr. 546 (L. nr. 15/1973)/1972 
 Recunoaşterea vechimii în munca juridică a absolvenţilor cu diplomă ai facultăţilor de drept, care ocupă unele funcţii în sistemul organelor  
 puterii şi administraţiei de stat, precum şi în organizaţiile obşteşti 
 
 

B. Of. nr. 163/30 dec. 1972 

  1973  
 
 
 D. nr. 48/1973 
 Instituirea "Zilei constructorilor de maşini" 
 B. Of. nr. 16/19 feb. 1973 
 
 D. nr. 154/1973 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Costa Rica 
 
 

B. Of. nr. 35/25 mar. 1973 

 D. nr. 176/1973 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Statele Unite Mexicane 
 
 

B. Of. nr. 36/26 mar. 1973 

 D. nr. 217/1973 
 Înfiinţarea Consulatului general al României în Statele Unite ale Americii 
 
 

B. Of. nr. 53/16 apr. 1973 

 D. nr. 228/1973 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Populară Bangladesh 
 B. Of. nr. 53/16 apr. 1973 
 
 D. nr. 252/1973 
 Constituirea Societăţii mixte româno-italiene RIFIL, aprobarea contractului de societate şi a statutului societăţii 
 
 

B. Of. nr. 60/27 apr. 1973 

 D. nr. 428/1973 
 Constituirea Societăţii mixte cu răspundere limitată ROM CONTROL DATA, aprobarea contractului de societate şi a statutului societăţii 
 B. Of. nr. 118/2 aug. 1973 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.108/29 apr. 1977  

 D. nr. 475/1973 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Etiopia 
 B. Of. nr. 133/29 aug. 1973 
 
 D. nr. 519/1973 
 Atribuirea numelui "Constantin Daicoviciu" comunei Căvărani din judeţul Caraş-Severin 
 
 

B. Of. nr. 145/27 sep. 1973 
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 D. nr. 522 (L. nr. 125)/1973 
 Îndeplinirea serviciului militar de către studenţii de la specialităţile "instrumente" şi "canto" din cadrul conservatoarelor de muzică 
 
 

B. Of. nr. 145/27 sep. 1973 

 D. nr. 542/1973 
 Aprobarea constituirii Societăţii mixte Fabrica de reductoare REŞITA-RENK, societate pe acţiuni 
 
 

B. Of. nr. 189/2 dec. 1973 

 D. nr. 555/1973 
 Însemnul Universităţii din Bucureşti 
 
 

B. Of. nr. 165/24 oct. 1973 

 D. nr. 588 (L. nr. 135)/1973 
 Valorificarea florilor de mină care nu conţin aur nativ 
 B. Of. nr. 167/26 oct. 1973 
 Republicare: 
  (B. Of. nr. 195/8 dec. 1973) 
 Modificări: 
 - D.nr.8/1983  (B. Of. nr. 2/13 ian. 1983) 
 
 

- L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 11 

 D. nr. 591/1973 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Noua Zeelandă şi încetarea activităţii Consulatului general al României din Noua Zeelandă 
 
 

B. Of. nr. 193/5 dec. 1973 

 D. nr. 592/1973 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Australia 
 B. Of. nr. 193/5 dec. 1973 
 
 D. nr. 657 (L. nr. 16/1974)/1973 
 Unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Institutului central de chimie Icechim 
 B. Of. nr. 200/17 dec. 1973 
 Modificări: 
 - D.nr.22/1977  (B. Of. nr. 12/8 feb. 1977) 
 
 

- D.nr.112/1977  (B. Of. nr. 37/5 mai 1977) 

 D. nr. 688 (L. nr. 20/1974)/1973 
 Reglementarea activităţii de zbor în spaţiul aerian al României 
 
 

B. Of. nr. 208/29 dec. 1973 

 D. nr. 702 (L. nr. 25/1974)/1973 
 Înfiinţarea Institutului de petrol şi gaze în municipiul Ploieşti 
 
 

B. Of. nr. 211/30 dec. 1973 

  1974  
 
 
 D. nr. 101/1974 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Kenya 
 B. Of. nr. 59/11 apr. 1974 
 
 D. nr. 105 (L. nr. 34)/1974 
 Înfiinţarea Universităţii din Galaţi şi a institutelor de învăţământ superior din Baia Mare şi Piteşti 
 
 

B. Of. nr. 39/23 mar. 1974 

 D. nr. 228 (L. nr. 91)/1974 
 Organizarea programului de lucru în unităţile de aviaţie civilă 
 
 

B. Of. nr. 162/24 dec. 1974 

  1975  
 
 
 D. nr. 15/1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii Metroul Bucureşti 
 B. Of. nr. 17/3 feb. 1975 
 Modificări: 
 - D.nr.354/21 nov. 1980  
 - D.nr.175/1977  (B. Of. nr. 52/22 iun. 1977) 
 - D.nr.126/1978  (B. Of. nr. 31/12 apr. 1978) 
 - D.nr.66/1990  (M. Of. nr. 12/19 ian. 1990) 
 
 D. nr. 56 (L. nr. 24)/1975 
 Pregătirea de conducători auto profesionişti 
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B. Of. nr. 53/4 iun. 1975 

 D. nr. 57 (L. nr. 25)/1975 
 Pregătirea conducătorilor de autovehicule amatori 
 
 

B. Of. nr. 53/4 iun. 1975 

 D. nr. 114 (L. nr. 51)/1975 
 Îmbunătăţirea activităţii de producere şi valorificare a plantelor medicinale şi aromatice 
 B. Of. nr. 110/29 oct. 1975 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.3/1988  (B. Of. nr. 2/20 ian. 1988) 

  1976  
 
 
 D. nr. 36/1976 
 Reglementarea activităţilor de export-import şi cooperare economică internaţională în domeniul nuclear 
 B. Of. nr. 22/12 mar. 1976 
 
 D. nr. 203/1976 
 Înfiinţarea Institutului de învăţământ superior din Sibiu 
 B. Of. nr. 61/30 iun. 1976 
 
 D. nr. 209 (L. nr. 32)/1976 
 Aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 
 
 

B. Of. nr. 64/6 iul. 1976 

 D. nr. 307/1976 
 Înfiinţarea unor profile şi specializări la institutele politehnice din Cluj-Napoca şi din Iaşi, precum şi la universităţile din Braşov, Craiova  
 şi Galaţi 
 
 

B. Of. nr. 81/9 sep. 1976 

 D. nr. 358/1976 
 Aprobarea participării Băncii Române de Comerţ Exterior la înfiinţarea Băncii mixte vest-germano-române Frankfurt-Bukarest Bank A.G. 
 
 

B. Of. nr. 95/8 nov. 1976 

 D. nr. 359/1976 
 Aprobarea constituirii Societăţii mixte pe acţiuni româno-libiană pentru transporturi maritime Roliship, a contractului de asociere şi a  
 statutului societăţii 
 
 

B. Of. nr. 95/8 nov. 1976 

 D. nr. 360 (L. nr. 34)/1976 
 Aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unităţile de transporturi 
 B. Of. nr. 100/13 nov. 1976 
 Abrogare 
 - L. nr. 195/2020  (M. Of. nr. 820/7 sep. 2020) - la 7 mar. 2021 
 Modificări: 
 - O.U.G. nr. 8/2021  (M. Of. nr. 168/18 feb. 2021) - abrogat la data de 1 aprilie 2022 
 - O.U.G. nr. 130/2021  (M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021) - abrogat la data de 1 ianuarie 2023 
 
 D. nr. 361 (L. nr. 35)/1976 
 Aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unităţile de poştă şi telecomunicaţii 
 
 

B. Of. nr. 101/15 nov. 1976 

 D. nr. 424/1976 
 Aprobarea constituirii Societăţii mixte OLTCIT S.A., a contractului de societate şi a statutului societăţii 
 
 

B. Of. nr. 116/27 dec. 1976 

  1977  
 
 
 D. nr. 1 (L. nr. 12)/1977 
 Unele condiţii de livrare a produselor către Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne 
 
 

B. Of. nr. 2/10 ian. 1977 

 D. nr. 93 (L. nr. 17)/1977 
 Preţurile de vânzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat 
 B. Of. nr. 33/22 apr. 1977 
 Modificări: 
 - D.nr.216/1981  (B. Of. nr. 57/6 aug. 1981) 
 - D.nr.256/1984  (B. Of. nr. 57/20 iul. 1984) 
 
 D. nr. 100 (L. nr. 18)/1977 
 Acordarea unor drepturi femeilor donatoare de lapte de mamă 
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B. Of. nr. 36/27 apr. 1977 

 D. nr. 112/1977 
 Unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Institutului central de chimie - Icechim 
 B. Of. nr. 37/5 mai 1977 
 Modificări: 
 - D.nr.61/1980  (B. Of. nr. 21/10 mar. 1980) 
 - D.nr.350/1980  (B. Of. nr. 100/25 nov. 1980) 
 - D.nr.70/1985  (B. Of. nr. 11/2 mar. 1985) 
 - H.G. nr. 1315/1996  (M. Of. nr. 338/11 dec. 1996) 
 
 
 D. nr. 302/1977 
 Înfiinţarea Centrului de cercetări şi inginerie tehnologică pentru articole casnice, jucării şi accesorii 
 
 

B. Of. nr. 94/29 aug. 1977 

 D. nr. 330 (L. nr. 63)/1977 
 Unele măsuri pentru atragerea personalului la locurile de muncă productive din subteran 
 B. Of. nr. 100/19 sep. 1977 
 Modificări: 
 - D.nr.401/26 dec. 1980  
 - D.nr.184 (L.nr.23)/1978  (B. Of. nr. 42/20 mai 1978) 
 - L.nr.4/1978  (B. Of. nr. 55/11 iul. 1978) 
 - D.nr.46 (L.nr.17)/1982  (B. Of. nr. 17/15 feb. 1982) 
 - D.nr.274/1982  (B. Of. nr. 68/22 iul. 1982) 
 - D.nr.75/1987  (B. Of. nr. 10/21 mar. 1987) 
 - L. nr. 49/1992  (M. Of. nr. 107/26 mai 1992) 
 
 

(v. L. nr. 130/1996) 

 D. nr. 333/1977 
 Organizarea şi funcţionarea Institutului de cercetare şi inginerie tehnologică pentru irigaţii şi drenaje, precum şi unele Modificări ale  
 anexei nr. 1 la Decretul Consiliului de Stat nr. 139/1974 
 
 

B. Of. nr. 100/19 sep. 1977 

  1978  
 
 
 D. nr. 33/1978 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul producţiei de utilaj petrolier şi minier 
 B. Of. nr. 9/16 feb. 1978 
 Modificări: 
 - D.nr.310/1982  (B. Of. nr. 76/4 sep. 1982) 
 - H.G. nr. 276/1999  (M. Of. nr. 181/28 apr. 1999) 
 
 D. nr. 152/1978 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de biologie şi patologie celulară 
 B. Of. nr. 36/3 mai 1978 
 
 D. nr. 237/1978 
 Stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea liniilor electrice care trec prin păduri şi prin terenuri  
 agricole 
 
 

B. Of. nr. 58/13 iul. 1978 

 D. nr. 277/1978 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului naţional al industriei aeronautice române 
 B. Of. nr. 70/1 aug. 1978 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.224/1985  (B. Of. nr. 37/29 iul. 1985) 

  1979  
 
 
 D. nr. 53/1979 
 Aprobarea participării I.S.C.E. Chim-importexport şi I.S.C.E. Danubiana la constituirea în Spania a societăţii mixte CAROCHEM S.A. 
 B. Of. nr. 17/21 feb. 1979 
 
 D. nr. 95 (L. nr. 9)/1979 
 Condiţiile de stabilire a terenurilor de aeronautică, a zonelor de siguranţă şi a servituţilor aeronautice 
 
 

B. Of. nr. 26/13 mar. 1979 

 D. nr. 186/1979 
 Organizarea unor unităţi de cercetare şi producţie în domeniul agrozootehnic 
 
 

B. Of. nr. 48/19 mai 1979 
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 D. nr. 256/1979 
 Înfiinţarea Institutului de tracologie 
 B. Of. nr. 57/7 iul. 1979 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 785/1991  (M. Of. nr. 254/18 dec. 1991) 

 D. nr. 279 (L. nr. 26)/1979 
 Titlurile şi uniformele personalului din activitatea minieră 
 B. Of. nr. 68/31 iul. 1979 
 
 D. nr. 284 (L. nr. 31)/1979 
 Stabilirea sectoarelor municipiului Bucureşti 
 B. Of. nr. 69/1 aug. 1979 
 Modificări: 
 - L. nr. 69/1991  (M. Of. nr. 238/28 nov. 1991) 
 
 

- L. nr. 215/2001  (M. Of. nr. 204/23 apr. 2001) 

 D. nr. 322/1979 
 Aprobarea participării Băncii Române de Comerţ Exterior la constituirea Băncii Italo-Române, societate pe acţiuni, cu sediul în Italia 
 
 

B. Of. nr. 33/23 apr. 1980 

 D. nr. 336/1979 
 Aprobarea participării Administraţiei Asigurărilor de Stat (ADAS) la înfiinţarea în străinătate, a unei societăţi mixte de asigurare şi a unei  
 agenţii mixte de subscrieri-plasamente în domeniul reasigurărilor 
 
 

B. Of. nr. 79/4 oct. 1979 

 D. nr. 382/1979 
 Îmbunătăţirea sistemului informaţional hidrometeorologic 
 
 

B. Of. nr. 86/7 nov. 1979 

 D. nr. 428/1979 
 Autorizarea funcţionării în România a sucursalei Băncii mixte vest-germano-române Frankfurt-Bukarest Bank AG din Frankfurt / Main, R.  
 F. Germania 
 
 

B. Of. nr. 8/28 ian. 1980 

 D. nr. 429/1979 
 Autorizarea funcţionării în România a unei sucursale externe a băncii "Soci't' G'n'rale" din Paris 
 
 

B. Of. nr. 8/28 ian. 1980 

  1980  
 
 
 D. nr. 11/1980 
 Aprobarea participării Centralei industriale de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri la constituirea, în Statele Unite Mexicane, a  
 Societăţii anonime mixte cu capital variabil "Productora Mexicana de Farmacos" 
 
 

B. Of. nr. 12/9 feb. 1980 

 D. nr. 50/1980 
 Aprobarea participării Antreprizei române de construcţii-montaj - ARCOM la constituirea unei societăţi mixte pentru construcţii în  
 Republica Federală Nigeria 
 
 

B. Of. nr. 22/17 mar. 1980 

 D. nr. 61/1980 
 Înfiinţarea Institutului de energetică chimică şi biochimică în componenţa Institutului central de chimie din subordinea Ministerului  
 Industriei Chimice 
 
 

B. Of. nr. 21/10 mar. 1980 

 D. nr. 165/1980 
 Înfiinţarea unor unităţi de cercetare şi producţie cu profil aeronautic 
 
 

B. Of. nr. 40/22 mai 1980 

 D. nr. 185/1980 
 Deschiderea şi funcţionarea punctului de control de trecere a frontierei de stat Petea pentru traficul internaţional 
 
 

B. Of. nr. 46/13 iun. 1980 

 D. nr. 192/1980 
 Aprobarea participării Întreprinderii de comerţ exterior "ROMAGRIMEX" la constituirea unei societăţi mixte de pescuit  
 româno-mauritaniene 
 
 

B. Of. nr. 51/24 iun. 1980 

 D. nr. 194/1980 
 Folosirea fondului locativ de către persoanele juridice străine, reprezentanţele acestora şi persoanele fizice străine aflate pe teritoriul  
 României 
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 B. Of. nr. 51/24 iun. 1980 
 Modificări: 
 
 

- D.-L. nr. 148/1990  (M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 D. nr. 203/1980 
 Aprobarea constituirii Societăţii mixte româno-bulgare de cooperare economică şi comercializare "Dunărea" S.A. a contractului de  
 asociere şi a statutului societăţii 
 
 

B. Of. nr. 7/4 feb. 1981 

 D. nr. 287/1980 
 Stabilirea căilor aeriene, aeroporturilor şi aerodromurilor repartizate aviaţiei civile 
 B. Of. nr. 77/25 sep. 1980 
 Modificări: 
 - D.nr.390/1985  (B. Of. nr. 68/16 dec. 1985) 
 
 D. nr. 405/1980 
 Aprobarea normelor pentru executarea lucrărilor agricole de bază la culturile de cereale şi plante tehnice 
 
 

B. Of. nr. 120/30 dec. 1980 

  1981  
 
 
 D. nr. 15 (L. nr. 8)/1981 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului României 
 B. Of. nr. 3/23 ian. 1981 
 Modificări: 
 - D.nr.263/1981  (B. Of. nr. 65/3 sep. 1981) 
 - D.nr.368/1985  (B. Of. nr. 65/2 dec. 1985) 
 - D.nr.209/1986  (B. Of. nr. 36/19 iun. 1986) 
 
 D. nr. 212 (L. nr. 28)/1981 
 Expertizele în domeniul navigaţiei civile 
 
 

B. Of. nr. 56/28 iul. 1981 

 D. nr. 216 (L. nr. 29)/1981 
 Modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea preţurilor limită ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului, a preţurilor  
 de contractare ale locuinţelor proprietate personală şi a preţurilor de vânzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat 
 B. Of. nr. 57/6 aug. 1981 
 Modificări: 
 - D.nr.256/1984  (B. Of. nr. 57/20 iul. 1984) 
 
 

- H.G. nr. 608/1990  (M. Of. nr. 78/29 mai 1990) 

 D. nr. 288/1981 
 Aprobarea participării Centralei industriale de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri Bucureşti la Societatea RAMFARMA S.A. cu  
 sediul în Madrid, Spania 
 
 

B. Of. nr. 78/12 oct. 1981 

 D. nr. 299/1981 
 Aprobarea participării Întreprinderii de comerţ exterior NAVLOMAR Bucureşti la constituirea - împreună cu firma E. G. LOUKEDES din  
 Pireu, Grecia - a Societăţii mixte CROSSWORLD MARITIMA, societate anonimă pe acţiuni, cu sediul în oraşul Panama, Republica  
 Panama 
 
 

B. Of. nr. 78/12 oct. 1981 

 D. nr. 340 (L. nr. 39)/1981 
 Regimul emiţătoarelor radioelectrice 
 B. Of. nr. 92/27 nov. 1981 
 Modificări: 
 - L. nr. 187/2012  (M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) - modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 6 
 
 D. nr. 344/1981 
 Aprobarea emisiunii de monede comemorative din aur şi argint ale României 
 B. Of. nr. 97/30 nov. 1981 

 
 

(v. L. nr. 101/1998, L. nr. 58/1998) 

  1982  
 
 
 D. nr. 55/1982 
 Aprobarea participării Întreprinderii de comerţ exterior Navlomar Bucureşti la constituirea, împreună cu firma SERSHIP Co. Ltd. - Beirut  
 (Liban), a societăţii mixte SELMAR CORPORATION - Monrovia, societate pe acţiuni cu răspundere limitată, cu sediul în Monrovia -  
 Liberia 
 
 

B. Of. nr. 24/1 mar. 1982 

 D. nr. 257 (L. nr. 25)/1982 



 

 4053

 Regimul vegetaţiei forestiere de pe terenurile situate în afara fondului forestier şi funcţionarea instalaţiilor de prelucrat lemn rotund în  
 cherestea 
 B. Of. nr. 63/10 iul. 1982 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 26/1996  (M. Of. nr. 93/8 mai 1996) 

 D. nr. 271/1982 
 Autorizarea vânzării în străinătate, în scop numismatic de monede metalice şi bancnote româneşti 
 B. Of. nr. 68/22 iul. 1982 

 (v. L. nr. 101/1998, L. nr. 58/1998) 
 
 D. nr. 349/1982 
 Aprobarea deschiderii şi funcţionării punctului de control de trecere a frontierei de stat pe aeroportul Timişoara 
 
 

B. Of. nr. 89/8 oct. 1982 

  1983  
 
 
 
 D. nr. 142/1983 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare, inginerie tehnologică şi producţie în domeniul fabricaţiei maşinilor, instalaţiilor  
 şi utilajelor pentru industria minieră 
 
 

B. Of. nr. 31/30 apr. 1983 

  1984  
 
 
 D. nr. 256 (L. nr. 21)/1984 
 Îmbunătăţirea regimului de construire a locuinţelor şi modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea preţurilor limită ale locuinţelor  
 care se construiesc din fondurile statului, a preţurilor de contractare ale locuinţelor proprietate personală şi a preţurilor de vânzare ale  
 locuinţelor din fondul locativ de stat 
 B. Of. nr. 57/20 iul. 1984 
 Modificări: 
 
 

- O.U.G. nr. 40/1997  (M. Of. nr. 154/14 iul. 1997) 

  1985  
 
 
 D. nr. 143/1985 
 Deschiderea unor puncte de control pentru trecerea frontierei de stat 
 
 

B. Of. nr. 24/14 mai 1985 

 D. nr. 176 (L. nr. 8)/1985 
 Stabilirea condiţiilor de calitate de bază admise la recepţionarea cerealelor leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase, predate la  
 fondul de stat, fondul de furaje şi fondul de seminţe 
 B. Of. nr. 30/18 iun. 1985 

 (v. O.U.G. nr. 141/2002) 
 
 D. nr. 260/1985 
 Aprobarea participării Întreprinderii de comerţ exterior Vitrocim-Forexim la societatea pe acţiuni cu răspundere limitată Carombois din  
 Republica Centrafricană 
 B. Of. nr. 41/21 aug. 1985 
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 3.3. DECRETE ALE PREŞEDINTELUI R.S.R. 

 
 
  1974  
 
 
 D.P. nr. 13/1974 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Arabă Libiană 
 B. Of. nr. 61/15 apr. 1974 
 
 D.P. nr. 15/1974 
 Aprobarea funcţionării în România a sucursalei Băncii Manufacturers Hanover Trust Co.New York N.Y. - S.U.A. 
 
 

B. Of. nr. 55/7 apr. 1974 

 D.P. nr. 24/1974 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Regatul Haşemit al Iordaniei 
 
 

B. Of. nr. 61/15 apr. 1974 

 D.P. nr. 31/1974 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Statul Kuwait 
 
 

B. Of. nr. 73/4 mai 1974 

 D.P. nr. 45/1974 
 Înfiinţarea Consulatului general al României în Berlinul Occidental 
 B. Of. nr. 75/13 mai 1974 
 
 D.P. nr. 57/1974 
 Ridicarea Legaţiei României din Republica Federativă a Braziliei la rangul de ambasadă 
 
 

B. Of. nr. 77/25 mai 1974 

 D.P. nr. 259/1974 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Regatul Thailanda, la Bangkok 
 
 

B. Of. nr. 169/30 dec. 1974 

  1975  
 
 
 D.P. nr. 15/1975 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Filipine, la Manila 
 
 

B. Of. nr. 17/3 feb. 1975 

 D.P. nr. 86/1975 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Malayezia, la Kuala Lumpur 
 B. Of. nr. 102/29 nov. 1975 
 

  1976  
 
 
 D.P. nr. 23/1976 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Senegal 
 
 

B. Of. nr. 20/6 mar. 1976 

 D.P. nr. 220/1976 
 Aprobarea participării Băncii Române de Comerţ Exterior, Băncii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară şi Băncii de Investiţii la  
 înfiinţarea Băncii egipteano-române, cu sediul la Cairo 
 B. Of. nr. 71/16 iul. 1976 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.391/22 dec. 1981  

  1977  
 
 
 D.P. nr. 197/1977 
 Aprobarea reţelei rutiere a României 
 B. Of. nr. 80/2 aug. 1977 
 Modificări: 
 
 

- D.P.nr.180/1984  (B. Of. nr. 70/3 sep. 1984) 

  1980  
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 D.P. nr. 165/1980 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Zimbabwe, la Salisbury 
 
 

B. Of. nr. 61/26 iul. 1980 

 D.P. nr. 250/1980 
 Stabilirea Comisiei de atestare a personalului aeronautic din aviaţia civilă 
 B. Of. nr. 81/11 oct. 1980 
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 3.4. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE MINIŞTRI 

 
 
  1950  
 
 
 H.C.M. nr. 1057/1950 
 Măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de salarizare şi a condiţiilor de trai ale muncitorilor care lucrează în subteran în minele de cărbuni 
 C.H.D. nr. 86/3 oct. 1950 
 Modificări: 
 - H.C.M.nr.2.496/7 dec. 1954  
 Rectificare: 
 (B. Of. nr. 87/4 oct. 1950) 
 Modificări: 
 - H.C.M. nr. 255/1951  (C.H.D. nr. 40/4 apr. 1951) 
 - H.C.M.nr.4/1951  (B. Of. nr. 86/5 aug. 1951) 
 - H.C.M.nr.230/1979  (B. Of. nr. 107/25 dec. 1979) 
 Abrogare 
 - H.G. nr. 233/2004  (M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 Repunere în vigoare 
 - RECTIFICARE  (M. Of. nr. 338/19 apr. 2004) 
 (v. L. nr. 130/1996) 
 
 H.C.M. nr. 1303/1950 
 Privind stabilirea regimului special de remunerare a personalului ce va asigura exploatarea staţiilor de Cable Herţiene ale Comitetului de  
 Radio, situate la altitudini de la 600-2.500 m. 
 Nepublicat 
 Modificări: 
 - H.C.M. nr. 2848/1952  (Nepublicat) 
 - L. nr. 57/1974  (B. Of. nr. 133-134/1 nov. 1974) 
 - H.C.M. nr. 304/1975  (B. Of. nr. 39/21 apr. 1975) 
 Abrogare 
 - H.G. nr. 735/1997  (M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 Repunere în vigoare 
 - H.G. nr. 861/1997  (M. Of. nr. 373/22 dec. 1997) - Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 735/1997, publicată 
 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 24 noiembrie  
 1997, 
 se modifică în sensul cã se elimină mențiunile referitoare la  
 Hotărârea 
 
 

Consiliului de Miniștri nr. 1.303 din 9 decembrie 1950 

  1951  
 
 
 H.C.M. nr. 255/1951 
 Măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în exploatările de minereuri 
 C.H.D. nr. 40/4 apr. 1951 
 Modificări: 
 - H.C.M.nr.1136/3 mart. 1952  
 - H.C.M.nr.230/1979  (B. Of. nr. 107/25 dec. 1979) 
 Abrogare 
 - H.G. nr. 233/2004  (M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 Repunere în vigoare 
 - RECTIFICARE  (M. Of. nr. 338/19 apr. 2004) 
 
 

(v. L. nr. 130/1996) 

  1954  
 
 
 H.C.M. nr. 1720/1954 
 Organizarea şi funcţionarea şcolilor populare de artă 
 C.H.D. nr. 49/20 sep. 1954 
 

  1956  
 
 
 H.C.M. nr. 1048/1956 
 Înfiinţarea Institutului de arheologie al Academiei Române 
 C.H.D. nr. 30/1 iul. 1956 
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  1957  
 
 
 H.C.M. nr. 632/1957 
 Aprobarea normelor de remunerare a autorilor şi stabilirea tarifelor şi modalităţilor de plată 
 C.H.D. nr. 50/15 aug. 1957 
 Modificări: 
 - D.C.M.nr.49/27 febr. 1958  
 - H.C.M.nr.1.842/2 dec. 1957  
 - H.C.M.nr.91/1958  (C.H.D. nr. 5/5 feb. 1958) 
 - H.C.M.nr.1.641/1965  (B. Of. nr. 19/19 feb. 1965) 
 - H.C.M. nr. 768/1972  (B. Of. nr. 77/17 iul. 1972) 
 - H.G. nr. 810/1991  (M. Of. nr. 255/19 dec. 1991) 
 - H.G. nr. 250/1993  (M. Of. nr. 148/2 iul. 1993) 
 - H.G. nr. 521/1999  (M. Of. nr. 325/8 iul. 1999) 
 
 

- H.G. nr. 769/1999  (M. Of. nr. 472/30 sep. 1999) 

 H.C.M. nr. 1387/1957 
 Instituirea "Zilei petrolistului" şi sărbătorirea centenarului industriei petrolifere româneşti 
 C.H.D. nr. 63/9 sep. 1957 
 
 H.C.M. nr. 1683/1957 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru atragerea şi permanentizarea muncitorilor în industria minieră şi îmbunătăţirea nivelului de trai, cu  
 modificările ulterioare 
 Nepublicat 
 Abrogare 
 - H.G. nr. 233/2004  (M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 Repunere în vigoare 
 
 

- RECTIFICARE  (M. Of. nr. 338/19 apr. 2004) 

  1958  
 
 
 H.C.M. nr. 758/1958 
 Autorizarea înfiinţării Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia şi Africa 
 C.H.D. nr. 23/15 iun. 1958 
 

  1961  
 
 
 H.C.M. nr. 458/1961 
 Hotărâre privind participarea României ca membru în Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (F.A.O) 
 Nepublicat 
 Modificări: 
 
 

- H.G. nr. 531/1994  (M. Of. nr. 264/20 sep. 1994) 

  1963  
 
 
 H.C.M. nr. 405/1963 
 Scutirea oficiilor diplomatice şi consulare străine, precum şi a membrilor personalului acestora de taxe de timbru şi taxe anuale pentru  
 autovehicule 
 
 

C.H.D. nr. 39 bis/20 nov. 1963 

 H.C.M. nr. 875/1963 
 Constituirea Comitetului Naţional al Veteranilor din Războiul Antifascist 
 C.H.D. nr. 37/27 oct. 1963 
 Modificări: 
 
 

- H.C.M.nr.581/11 mai 1970  

  1964  
 
 
 H.C.M. nr. 482/1964 
 Înfiinţarea Studioului cinematografic Anima-film Bucureşti 
 
 

C.H.D. nr. 37/18 iul. 1964 

 Dispoziţia C.M. nr. 485/1964 
 Dispoziţie privind declararea ca monument al naturii a Dumbravei Vadului cu Poienile cu narcise 
 
 

C.H.D. nr. 35/2 iul. 1964 

 H.C.M. nr. 842/1964 
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 Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi  
 Cultură) 
 C.H.D. nr. 48/29 oct. 1964 
 Modificări: 
 
 

- H.C.M.nr.1.058/1967  (B. Of. nr. 44/20 mai 1967) 

  1965  
 
 
 H.C.M. nr. 770/1965 
 Unele măsuri pentru asigurarea transporturilor negabaritice sau cu tonaje depăşite, pe reţeaua de căi ferate şi drumuri publice 
 C.H.D. nr. 31/21 aug. 1965 
 Modificări: 
 - L.nr.31/1974  (B. Of. nr. 107/31 iul. 1974) 
 (v. O.G. nr. 43/1997) 
 
 H.C.M. nr. 894/1965 
 Înfiinţarea Universităţii din Craiova 
 
 

B. Of. nr. 2/10 sep. 1965 

 H.C.M. nr. 1621/1965 
 Atribuirea denumirii de "Nicolae Iorga" Institutului de Istorie din Bucureşti al Academiei Române 
 
 

B. Of. nr. 15/30 nov. 1965 

  1966  
 
 
 H.C.M. nr. 221/1966 
 Atribuirea denumirii de "George Călinescu" Institutului de Istorie şi teorie literară al Academiei Române 
 
 

B. Of. nr. 6/26 feb. 1966 

 H.C.M. nr. 271/1966 
 Instituirea "Zilei Constructorului din România" 
 B. Of. nr. 7/4 mar. 1966 
 

  1967  
 
 
 H.C.M. nr. 614/1967 
 Autorizarea înfiinţării asociaţiei Automobil Clubul Român 
 
 

B. Of. nr. 27/23 mar. 1967 

  1968  
 
 
 H.C.M. nr. 805/1968 
 Organizarea Târgului internaţional Bucureşti 
 B. Of. nr. 51/15 apr. 1968 
 Modificări: 
 
 

- H.C.M. nr. 480/1972  (Nepublicat) 

 H.C.M. nr. 2733/1968 
 Instituirea "Zilei tipografilor" din România 
 
 

B. Of. nr. 157/11 dec. 1968 

  1969  
 
 
 H.C.M. nr. 789/1969 
 Hotărâre privind reglementarea timpului de lucru şi transportului angajaţilor din unităţile miniere, cu modificările ulterioare 
 Nepublicat 
 Abrogare 
 - H.G. nr. 233/2004  (M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 Repunere în vigoare 
 
 

- RECTIFICARE  (M. Of. nr. 338/19 apr. 2004) 

 H.C.M. nr. 1127/1969 
 Înfiinţarea Muzeului marinei române 
 
 

B. Of. nr. 63/2 iun. 1969 

 H.C.M. nr. 1758/1969 
 Aprobarea statutului Academiei de Ştiinţe Medicale şi unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea acestei academii 
 B. Of. nr. 99/8 sep. 1969 
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 Modificări: 
 
 

- H.C.M.nr.108/1977  (B. Of. nr. 41/16 mai 1977) 

 H.C.M. nr. 2230/1969 
 Gestionarea bunurilor materiale 
 B. Of. nr. 138/8 dec. 1969 
 Modificări: 
 - H.C.M.nr.46/1972  (B. Of. nr. 13/1 feb. 1972) 
 
 

- H.C.M.nr.65/1976  (B. Of. nr. 18/23 feb. 1976) 

 H.C.M. nr. 2373/1969 
 Evidenţa, deplasarea şi circulaţia pe teritoriul României a membrilor misiunilor diplomatice, reprezentanţelor permanente, oficiilor  
 consulare, reprezentanţelor consular-comerciale, precum şi a altor categorii de străini 
 
 

B. Of. nr. 149/23 dec. 1969 

  1970  
 
 
 H.C.M. nr. 59/1970 
 Înfiinţarea Facultăţii de medicină generală în cadrul Universităţii din Craiova 
 B. Of. nr. 5/12 feb. 1970 
 
 H.C.M. nr. 294/1970 
 Înfiinţarea Muzeului de istorie al României 
 B. Of. nr. 24/24 mar. 1970 
 
 H.C.M. nr. 909/1970 
 Înfiinţarea Facultăţii de îmbunătăţiri funciare în cadrul Institutului Agronomic "N. Bălcescu" din Bucureşti 
 
 

B. Of. nr. 78/9 iul. 1970 

 H.C.M. nr. 1210/1970 
 Organizarea ergoterapiei în unităţile medico-sanitare şi de asistenţă socială 
 B. Of. nr. 106/3 sep. 1970 
 Modificări: 
 
 

- D.nr.151/1975  (B. Of. nr. 130/12 dec. 1975) 

 H.C.M. nr. 1272/1970 
 Înfiinţarea Institutului de subingineri din Hunedoara 
 
 

B. Of. nr. 133/17 sep. 1970 

 H.C.M. nr. 1949/1970 
 Înfiinţarea Centrului de calcul al Universităţii din Bucureşti 
 
 

B. Of. nr. 1/4 ian. 1971 

  1971  
 
 
 H.C.M. nr. 131/1971 
 Autorizarea înfiinţării Asociaţiei Române de Marketing 
 B. Of. nr. 21/16 feb. 1971 
 
 H.C.M. nr. 321/1971 
 Înfiinţarea Institutului de subingineri din Reşiţa 
 B. Of. nr. 44/1 apr. 1971 
 
 H.C.M. nr. 342/1971 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind protecţia nucului şi valorificarea lemnului de nuc 
 B. Of. nr. 45/3 apr. 1971 

 (v. L. nr. 348/2003) 
 
 H.C.M. nr. 850/1971 
 Autorizarea înfiinţării Asociaţiei bucătarilor şi cofetarilor din România 
 
 

B. Of. nr. 88/15 iul. 1971 

 H.C.M. nr. 926/1971 
 Înfiinţarea Staţiunii experimentale pentru mecanizarea lucrărilor agricole pe pante/Cluj, în cadrul Institutului de cercetări pentru  
 mecanizarea agriculturii din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
 
 

B. Of. nr. 89/29 iul. 1971 

 H.C.M. nr. 981/1971 
 Aprobarea Statutului Institutului român de consulting "ROMCONSULT" 
 B. Of. nr. 97/10 aug. 1971 
 Modificări: 
 - H.C.M.nr.1.080/18 sept. 1972  



 
 

 4060

 H.C.M. nr. 1112/1971 
 Înfiinţarea şi organizarea Comitetului Naţional Român pentru Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 
 
 

B. Of. nr. 12/14 feb. 1973 

 H.C.M. nr. 1285/1971 
 Înfiinţarea facultăţilor în cadrul Universităţii din Braşov, precum şi stabilirea duratei studiilor la aceste facultăţi 
 
 

B. Of. nr. 128/20 oct. 1971 

 H.C.M. nr. 1721/1971 
 Înfiinţarea Staţiunii experimentale agricole Teleorman, în cadrul Institutului de cercetări pentru cereale şi plante tehnice din subordinea  
 Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
 
 

B. Of. nr. 169/31 dec. 1971 

  1972  
 
 
 H.C.M. nr. 455/1972 
 Formularele folosite în activitatea de cazier judiciar 
 B. Of. nr. 43/29 apr. 1972 

 (v. L. nr. 290/2004) 
 
 H.C.M. nr. 694/1972 
 Înfiinţarea Staţiunii experimentale viticole Pietroasele în cadrul Institutului de cercetări pentru viticultură şi vinificaţie 
 
 

B. Of. nr. 72/26 iun. 1972 

 H.C.M. nr. 1043/1972 
 Înfiinţarea Oficiului Centrului comun ONUDI/România pe lângă Ministerul Industriei Chimice 
 B. Of. nr. 99/16 sep. 1972 
 Modificări: 
 
 

- H.C.M.nr.70/31 ian. 1973  

 H.C.M. nr. 1561/1972 
 Înfiinţarea şi organizarea Centrului medical de fono-audiologie şi chirurgie funcţională O.R.L. în subordinea Ministerului Sănătăţii 
 B. Of. nr. 156/25 dec. 1972 
 Modificări: 
 
 

- L. nr. 57/1974  (B. Of. nr. 133-134/1 nov. 1974) 

  1973  
 
 
 H.C.M. nr. 211/1973 
 Autorizarea unităţilor spitaliceşti şi altor instituţii cu caracter social din România de a utiliza valuta dobândită prin donaţii sau legate  
 externe 
 B. Of. nr. 22/4 mar. 1973 

 (v. L. nr. 32/1994) 
 
 H.C.M. nr. 1432/1973 
 Aprobarea participării Institutului de proiectări tehnologice pentru industria uşoară la constituirea, împreună cu guvernul Statului de  
 Sud/Est al Nigeriei/Calabar, a Societăţii mixte româno/nigeriene "RONITEX COMPANY LIMITED", societate cu răspundere limitată pe  
 acţiuni 
 
 

B. Of. nr. 171/31 oct. 1973 

  1974  
 
 
 H.C.M. nr. 112/1974 
 Aprobarea participării Întreprinderii de comerţ exterior "Romagrimex" Bucureşti la constituirea, împreună cu Camera de Agricultură din  
 Republica Africa Centrală, a Societăţii mixte româno/centrafricane "SOMCAROM" societate de economie mixtă pe acţiuni 
 
 

B. Of. nr. 21/19 feb. 1974 

 H.C.M. nr. 430/1974 
 Aprobarea participării Întreprinderii de comerţ exterior "Forexim" Bucureşti la constituirea, împreună cu Oficiul Naţional al Pădurilor din  
 Republica Africa Centrală, a Societăţii mixte româno/centrafricane "LOROMBOIS"/societate de economie mixtă pe acţiuni 
 
 

B. Of. nr. 70/26 apr. 1974 

 H.C.M. nr. 604/1974 
 Unele măsuri referitoare la proiectarea, construcţia, organizarea şi exploatarea depozitelor de materii explozive de stoc, aparţinând  
 întreprinderilor producătoare de muniţii şi armament, din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi  
 Electrotehnicii 
 
 

B. Of. nr. 108/1 aug. 1974 

  1975  
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 H.C.M. nr. 191/1975 
 Aprobarea participării Întreprinderii de comerţ exterior ROMAGRIMEX la constituirea, împreună cu Republica Populară Congo, a  
 societăţii mixte româno/congoleze "Societe Cotonniere Congolaise" 
 
 

B. Of. nr. 34/7 apr. 1975 

 H.C.M. nr. 202/1975 
 Aprobarea participării Întreprinderii de comerţ exterior ROMAGRIMEX la constituirea unui număr de 4 societăţi mixte  
 arabolibiano/române 
 
 

B. Of. nr. 34/7 apr. 1975 

 H.C.M. nr. 987/1975 
 Aprobarea participării Întreprinderii de comerţ exterior ROMAGRIMEX la constituirea, împreună cu Departamentul Agriculturii din  
 Republica Zair, a societăţii mixte Româno-zaireze "Societe d'Exploitation Agro-Industrielles ZAIROM" 
 
 

B. Of. nr. 107/25 oct. 1975 

 H.C.M. nr. 1056/1975 
 Stabilirea unor măsuri de executare a Decretului nr. 114/1975 privind îmbunătăţirea activităţii de producere şi valorificare a plantelor  
 medicinale şi aromatice, precum şi regimul de contractare şi achiziţie la aceste plante 
 
 

B. Of. nr. 121/20 nov. 1975 

 H.C.M. nr. 1070/1975 
 Aprobarea participării Centralei industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei la constituirea Societăţii mixte Inter-Continental Leathers  
 Limited în statul Tamil Nadu-Indua 
 B. Of. nr. 127/5 dec. 1975 
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 4.1.  LEGI ŞI DECRETE-LEGI 
 EMISE ÎNAINTE DE 22 DECEMBRIE 1989 
 
 
 1864 
 
 
 D.(L.) nr. 1655/1864 - M. Of. nr. 271/4 dec. 1864 
 Codul civil 
 (Editat cu toate Modificările intervenite până în anul 1981 de Ministerul Justiţiei) 
 (Abrogare, cu excepţia dispoziţiilor art. 1169-1174 şi art. 1176-1206, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă prin  
 O.U.G. nr. 79/2011 - M. Of. nr. 696/30 sep. 2011) 
 
 
 1865 
 
 
 Decret/9 sept. 1865 - M. Of. nr. 200/11 sep. 1865 
 Codul de procedură civilă 
 (Republicat cu toate modificările intervenite până în anul 1979 în ediţia întocmită de Ministerul Justiţiei) 
 (Abrogare la 1 septembrie 2012 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 

 Republicare: 
 (M. Of. nr. 45/24 feb. 1948) 
 

 1879 
 
 
 L. nr. 313/1879 - M. Of. nr. 40/20 feb. 1879 
 Lege pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte şi pentru adaosul unui alineat la art. 1089 din Codul civil 
 (Abrogare la data de 1 oct. 2011 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
 
 
 1924 
 
 
 L. nr. 21/1924 - M. Of. nr. 27/7 feb. 1924 
 Legea pentru persoanele juridice 
 (Abrogată prin O.G. nr. 26/2000 - M. Of. nr. 39/31 ian. 2000) 
 
 

 1933 
 
 
 L. nr. 93 (D. nr. 1110)/1933 - M. Of. nr. 90/20 apr. 1933 
 Organizarea Cadastrului funciar şi introducerea cărţilor funduare 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 1934 
 
 
 L. nr. 70/1934 - M. Of. nr. 105/8 mai 1934 
 Organizarea şi reglementarea comerţului de bancă 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 
 L. nr. 178 (D. nr. 2315)/1934 - M. Of. nr. 173/30 iul. 1934 
 Reglementarea contractului de consignaţie 
 (T) 
 
 

 1937 
 
 
 L. nr. 43/1937 (D. nr. 1008/1937) - M. Of. nr. 60/13 mar. 1937 
 Lege pentru ratificarea a 3 convenţii internaţionale, relative la vase de navigaţie 
 (SE) 
 
 
 L. nr. 118/1937 - M. Of. nr. 76/1 apr. 1937 
 Exploatarea şi poliţia Căilor Ferate Române 
 (Abrogată prin L. nr. 129/1996 - M. Of. nr. 268/30 oct. 1996) 
 
 
 L. nr. 122 (D. nr. 1612)/1937 - M. Of. nr. 76/1 apr. 1937 
 Organizarea şi funcţionarea Muzeului Militar Naţional 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 ▼ Convenţie internaţională pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, încheiată la Bruxelles la 25 august 1924 
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(Denunţare prin L. nr. 9/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002) 

 

 1938 
 
 
 D.-L. nr. 115 (D. nr. 1642)/1938 - M. Of. nr. 95/27 apr. 1938 
 Unificarea dispoziţiilor referitoare la cărţile funciare 
 (Se abrogă după definitivarea cadastrului la nivelul întregii ţări, potrivit art. 72 din L. nr. 7/1996 - M. Of. nr. 61/26 mar. 1996 şi Abrogare la data de 1 oct. 2011 prin L. nr.  
 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
 
 
 L. nr. 306 (D. nr. 2772)/1938 - M. Of. nr. 179/5 aug. 1938 
 Executarea imobiliară şi abrogarea Legii nr. 230 din 11 iunie 1930 pentru unificarea unor dispoziţii referitoare la executarea silită 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 
 1940 
 
 
 L. nr. 744 (D. nr. 3627)/1940 - M. Of. nr. 257/2 nov. 1940 
 Înfiinţarea şi organizarea staţiunilor columbofile civile 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 
 1943 
 
 
 L. nr. 603 (D. nr. 2483)/1943 - M. Of. nr. 212/10 sep. 1943 
 Simplificarea procedurii împărţelilor judiciare 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 138/2000 - M. Of. nr. 479/2 oct. 2000, la data de 2 mai 2001, potrivit O.U.G. nr. 290/2000 - M. Of. nr. 706/29 dec. 2000) 
 
 

 1944 
 
 
 L. nr. 319 (D. nr. 1126)/1944 - M. Of. nr. 133/10 iun. 1944 
 Dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor 
 (Abrogare la data de 1 oct. 2011 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
 
 
 1945 
 
 
 L. nr. 52/1945 (D. nr. 150) - M. Of. nr. 17/21 ian. 1945 
 Sindicatele profesionale 
 (Abrogată prin L. nr. 54/ 1991 - M. Of. nr. 164/7 aug. 1991) 
 
 
 L. nr. 187/1945 (D. nr. 816) - M. Of. nr. 68 bis/23 mar. 1945 
 Înfăptuirea reformei agrare 
 (T) 
 
 

 1946 
 
 
 L. nr. 163 (D. nr. 772)/1946 - M. Of. nr. 62/14 mar. 1946 
 Înlocuirea provizorie cu cărţi de evidenţă funciară a cărţilor funciare distruse, sustrase sau pierdute 
 (Abrogare la data de 1 oct. 2011 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
 
 
 L. nr. 543 (D. nr. 2095)/1946 - M. Of. nr. 158/11 iul. 1946 
 Înscrierea în cartea funciară a drepturilor imobiliare provenite dintr-o succesiune deschisă pe teritoriul Vechiului Regat 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 

 1947 
 
 
 L. nr. 242 (D. nr. 1432)/1947 - M. Of. nr. 157/12 iul. 1947 
 Transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară 
 (Se abrogă după definitivarea cadastrului la nivelul întregii ţări, potrivit art. 72 din Legea nr. 7/1996 - M. Of. nr. 61/26 mar. 1996 şi Abrogare la data de 1 oct. 2011 prin L.  
 nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
 
 
 L. nr. 289 (D. nr. 1714)/1947 - M. Of. nr. 189/18 aug. 1947 
 Desfiinţarea şi interzicerea organizaţiilor de tip fascist, profascist sau terorist, politice, militare sau paramilitare 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
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 1948 
 
 
 L. nr. 36/1948 - M. Of. nr. 49/28 feb. 1948 
 
 Recunoaşterea Asociaţiei Române pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste <<ARLUS>> ca persoană juridică de utilitate publică 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 1953 
 
 
 L. nr. 4/1953 - B. Of. nr. 1/4 ian. 1954 
 Codul familiei 
 (Abrogare la data de 1 oct. 2011 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 

 Republicare: 
 (B. Of. nr. 13/18 apr. 1956) 
 

 1956 
 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 
▼ Convenţie sanitar-veterinară dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia, semnată la Belgrad la 4 august 1956 

 
 
 ▼ Convenţie privind protecţia plantelor agricole şi forestiere împotriva dăunătorilor şi agenţilor patogeni dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă  
 Iugoslavia, semnată la Bucureşti la 25 septembrie 1956 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 
 
 ▼ Acord privind serviciul poştal între Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia, Bucureşti, 13 ianuarie 1956. 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 
 
 ▼ Acord cu privire la serviciile aeriene între Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia, Belgrad, 1 februarie 1956 
 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 

 

 1961 
 
 ▼ Acord  dintre Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în problemele vamale, semnat la 22 decembrie  
 1960. 
 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 129/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 162/25 feb. 2004) 

 
 1962 
 
 
 L. nr. 3/1962 - B. Of. nr. 28/30 dec. 1962 
 Codul silvic 
 (Abrogată prin L. nr. 26/1996 - M. Of. nr. 93/8 mai 1996) 
 
 

 1965 
 
 
 Constituţia/1965 - B. Of. nr. 1/21 aug. 1965 
 Constituţia României 
 (Abrogată prin Constituţia României - M. Of. nr. 233/21 nov. 1991) 
 
 
 L. nr. 5/1965 - B. Of. nr. 21/23 dec. 1965 
 Protecţia muncii 
 (Abrogată prin L. nr. 90/1996 - M. Of. nr. 157/23 iul. 1996) 
 
 
 Regulament/1965 - B. Of. nr. 22/24 dec. 1965 
 Regulamentul de funcţionare a Marii Adunări Naţionale 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 149 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 ▼ Acord de colaborare culturală între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 27 mai 1965 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 1967 
 
 
 L. nr. 1/1967 - B. Of. nr. 67/26 iul. 1967 
 Judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale 
 (Abrogată prin L. nr. 29/1990 - M. Of. nr. 122/8 nov. 1990) 
 
 
 L. nr. 25/1967 - B. Of. nr. 113/28 dec. 1967 
 Amnistierea unor infracţiuni, graţierea şi reducerea unor pedepse 
 (T) 
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 L. nr. 26/1967 - B. Of. nr. 113/28 dec. 1967 
 Concediul de odihnă 
 (Abrogată prin L. nr. 6/1992 - M. Of. nr. 16/10 feb. 1992) 
 
 
 L. nr. 28/1967 - B. Of. nr. 114/29 dec. 1967 
 Mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu 
 (Abrogată prin L. nr. 84/1998 - M. Of. nr. 161/23 apr. 1998) 
 
 
 L. nr. 29/1967 - B. Of. nr. 114/29 dec. 1967 
 Dezvoltarea activităţii de educaţie fizică şi sport 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 Republicare: 
 (B. Of. nr. 40/11 mai 1977) 

 
 ▼ Acord între Republica Socialistă România şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia cu privire la colaborarea tehnico-ştiinţifică în domeniul folosirii energiei nucleare în  
 scopuri paşnice, Bucureşti, 16 septembrie 1967 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 
 
 
 1968 
 
 
 L. nr. 13/1968 - B. Of. nr. 64/15 mai 1968 
 Exercitarea meseriilor de către meşteşugari în ateliere proprii 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 L. nr. 14/1968 - B. Of. nr. 64/15 mai 1968 
 Organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 66/1990 - M. Of. nr. 23/9 feb. 1990) 
 
 
 L. nr. 15/1968 - B. Of. nr. 79-79 bis/21 iun. 1968 
 Codul penal 
 Ediţie Oficială - 1997 - publicată de Ministerul Justiţiei 
 (Abrogare la data de 1 februarie 2014 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 

 Republicare: 
 (B. Of. nr. 55-56/23 apr. 1973) 

 
 

(M. Of. nr. 65/16 apr. 1997) 

 L. nr. 16/1968 - B. Of. nr. 80/22 iun. 1968 

 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 17/1968 - B. Of. nr. 80/22 iun. 1968 
 Reglementarea unor condiţii de remunerare a personalului care îndeplineşte funcţii de conducere, tehnico-administrative şi de specialitate 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 
 
 
 L. nr. 18/1968 - B. Of. nr. 81/24 iun. 1968 
 Controlul provenienţei unor bunuri ale persoanelor fizice care nu au fost dobândite în mod licit 
 (Abrogată prin L. nr. 115/1996 - M. Of. nr. 263/28 oct. 1996) 
 
 
 L. nr. 19/1968 - B. Of. nr. 81/24 iun. 1968 
 Regimul juridic al terenurilor fără construcţii din perimetrul construibil al municipiilor şi oraşelor 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 
 
 
 L. nr. 29/1968 - B. Of. nr. 145-146/12 nov. 1968 
 Codul de procedură penală 
 ( Abrogare la 1 februarie 2014 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 

 Republicare: 
 
 

(M. Of. nr. 78/30 apr. 1997) 

 L. nr. 30/1968 - B. Of. nr. 147/13 nov. 1968 

 Punerea în aplicare a Codului penal al României din 21 iunie 1968 
 (SE) 
 
 
 L. nr. 31/1968 - B. Of. nr. 147/13 nov. 1968 
 Punerea în aplicare a Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 
 (SE) 
 
 
 L. nr. 32/1968 - B. Of. nr. 148/14 nov. 1968 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
 (Abrogată prin O.G. nr. 2/2001 - M. Of. nr. 410/25 iul. 2001) 
 
 
 L. nr. 33/1968 - B. Of. nr. 149/15 nov. 1968 
 Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei 
 (Abrogată prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 
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 L. nr. 57/1968 - B. Of. nr. 168/26 dec. 1968 
 Organizarea şi funcţionarea consiliilor populare 
 (Abrogată prin L. nr. 69/1991 - M. Of. nr. 238/28 nov. 1991) 
 
 
 L. nr. 58/1968 - B. Of. nr. 169/27 dec. 1968 
 Organizarea judecătorească 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 L. nr. 59/1968 - B. Of. nr. 169/27 dec. 1968 
 Comisiile de judecată 
 (Abrogată prin L. nr. 104/1992 - M. Of. nr. 244/1 oct. 1992) 
 
 
 L. nr. 60/1968 - B. Of. nr. 169/27 dec. 1968 
 Organizarea şi funcţionarea Procuraturii României 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 L. nr. 62/1968 - B. Of. nr. 170/28 dec. 1968 
 Amortizarea fondurilor fixe 
 (Abrogată prin L. nr. 15/1994 - M. Of. nr. 80/29 mar. 1994) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul R.S. România şi Guvernul R.P. Ungare privind desfiinţarea vizelor de intrare-ieşire pentru călătoriile oficiale şi particulare, precum şi a vizelor de  
 tranzit, încheiată la Budapesta la 1 noiembrie 1967 
 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 1075/2003 (aprobare) - M. Of. nr. 664/19 sep. 2003) 

 
 1969 
 
 
 L. nr. 5/1969 - B. Of. nr. 32/14 mar. 1969 
 Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 1/1989 - M. Of. nr. 4/27 dec. 1989) 
 
 
 L. nr. 6/1969 - B. Of. nr. 33/15 mar. 1969 
 Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România 
 (Abrogată prin L. nr. 128/1997 - M. Of. nr. 158/16 iul. 1997) 
 
 
 L. nr. 21/1969 - B. Of. nr. 132/18 nov. 1969 
 Organizarea şi funcţionarea miliţiei 
 (Abrogată prin L. nr. 26/1994 - M. Of. nr. 123/18 mai 1994) 
 
 
 L. nr. 23/1969 - B. Of. nr. 132/18 nov. 1969 
 Executarea pedepselor 
 (Abrogare la 1 sep. 2009 prin L. nr. 294/2004 - M. Of. nr. 591/1 iul. 2004 şi prin L. nr. 275/2006 (cu excepţia dispoziţiilor referitoare la executarea pedepselor la locul de  
 muncă)) 
 Republicare: 
 
 

(B. Of. nr. 62/2 mai 1973) 

 L. nr. 24/1969 - B. Of. nr. 146/17 dec. 1969 

 Organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştrii al Republicii Socialiste România 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 
 L. nr. 25/1969 - B. Of. nr. 146/17 dec. 1969 
 Regimul străinilor în România 
 (Abrogată prin L. nr. 123/2001 - M. Of. nr. 168/3 apr. 2001) 
 
 
 L. nr. 28/1969 - B. Of. nr. 148/19 dec. 1969 
 Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România 
 (Abrogată prin O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995) 
 
 
 L. nr. 73/1969 - B. Of. nr. 154/29 dec. 1969 
 Regimul produselor şi al substanţelor stupefiante 
 (Abrogare la 5 iulie 2006 prin L. nr. 339/2005 - M. Of. nr. 1095/5 dec. 2005) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea în domeniul turismului, Bucureşti, 21 iulie  
 1969 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Polone privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare,  
 semnată la Bucureşti la 10 februarie 1969 
 (Încetat valabilitatea prin H.G. nr. 1339/2001 - M. Of. nr. 54/25 ian. 2002 şi Încetare valabilitate prin H.G. nr. 583/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 593/8 iul. 2005) 
 
 
 1970 
 
 
 L. nr. 1/1970 - B. Of. nr. 27/27 mar. 1970 
 Organizarea şi disciplina muncii în unităţi 
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 (Abrogare prin L. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 72/5 feb. 2003) 
 
 
 L. nr. 3/1970 - B. Of. nr. 28/28 mar. 1970 
 Regimul ocrotirii unor categorii de minori 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 26 - M. Of. nr. 120/12 iun. 1997) 
 
 
 L. nr. 4/1970 - B. Of. nr. 79/10 iul. 1970 
 Organizarea producţiei şi a muncii în agricultură 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 L. nr. 5/1970 - B. Of. nr. 80/10 iul. 1970 
 Gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar 
 (Abrogată prin L. nr. 30/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 
 
 
 L. nr. 6/1970 - B. Of. nr. 80/10 iul. 1970 
 Organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 67/1990 - M. Of. nr. 23/9 feb. 1990) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul R.S.R. şi Guvernul R.S.F.I. privind micul trafic de călători în zona de frontieră, încheiat la Belgrad la 13 ianuarie 1970 
 
 

(Denunţare prin H.G. nr. 979/2004 - M. Of. nr. 592/1 iul. 2004) 

 
 1971 
 
 
 L. nr. 1/1971 - B. Of. nr. 33/17 mar. 1971 
 Activitatea de comerţ exterior, de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică a Republicii Socialiste România 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 2/1971 - B. Of. nr. 34/18 mar. 1971 
 Perfecţionarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unităţi 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 L. nr. 3/1971 - B. Of. nr. 35/18 mar. 1971 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 Republicare: 
 (B. Of. nr. 1/2 ian. 1973) 

 
 

(B. Of. nr. 27/5 mar. 1974) 

 L. nr. 4/1971 - B. Of. nr. 35/18 mar. 1971 

 Lege privind extrădarea 
 (Abrogată prin L. nr. 296/2001 - M. Of. nr. 326/18 iun. 2001) 
 
 
 L. nr. 5/1971 - B. Of. nr. 36/18 mar. 1971 
 Actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei 
 (Abrogată prin L. nr. 105/1996 - M. Of. nr. 237/30 sep. 1996) 
 
 
 L. nr. 7/1971 - B. Of. nr. 50/29 apr. 1971 

 Organizarea şi dezvoltarea activităţilor industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcţii şi prestări de servicii în unităţile aparţinând consiliilor populare, cooperaţiei  
 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

agricole, meşteşugăreşti şi de consum 

 
 
 L. nr. 8/1971 - B. Of. nr. 51/29 apr. 1971 
 Organizarea, administrarea şi folosirea pajiştilor, loturilor zootehnice şi semincere, precum şi a staţiunilor comunale de montă 
 (Abrogare prin L. nr. 72/2002 - M. Of. nr. 72/31 ian. 2002) 
 
 
 L. nr. 9/1971 - B. Of. nr. 52/29 apr. 1971 
 Cantinele - restaurant 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 L. nr. 12/1971 - B. Of. nr. 131/21 oct. 1971 
 Încadrarea şi promovarea în muncă a personalului din unităţile socialiste de stat 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 13/1971 - B. Of. nr. 132/21 oct. 1971 
 Producerea, folosirea şi controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor pentru producţia agricolă vegetală 
 (Abrogată prin L. nr. 75/1995 - M. Of. nr. 150/14 iul. 1995) 
 
 
 L. nr. 14/1971 - B. Of. nr. 133/22 oct. 1971 
 Gospodărirea resurselor materiale, a fondurilor fixe şi aprovizionarea tehnico-materială 
 (Abrogată prin L. nr. 15/1990 - M. Of. nr. 98/8 aug. 1990) 
 
 
 L. nr. 15/1971 - B. Of. nr. 134/22 oct. 1971 
 Organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ 
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 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 
 L. nr. 19/1971 - B. Of. nr. 154/16 dec. 1971 
 Regimul preţurilor şi tarifelor 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 21/1971 - B. Of. nr. 156/17 dec. 1971 
 Legea viei şi vinului 
 (Abrogată prin L. nr. 67/1997 - M. Of. nr. 81/5 mai 1991) 
 
 
 L. nr. 23/1971 - B. Of. nr. 157/17 dec. 1971 

 
 Apărarea secretului de stat în România 
 (Abrogare prin L. nr. 182/2002 - M. Of. nr. 248/12 apr. 2002) 
 
 
 L. nr. 24/1971 - B. Of. nr. 157/17 dec. 1971 
 Legea cetăţeniei române 
 (Abrogată prin L. nr. 21/1991 - M. Of. nr. 44/6 mar. 1991) 
 
 
 1972 
 
 
 L. nr. 3/1972 - B. Of. nr. 41/24 apr. 1972 
 Activitatea de comerţ interior 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 6/1972 - B. Of. nr. 42/24 apr. 1972 
 Organizarea şi funcţionarea controlului oamenilor muncii 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 7/1972 - B. Of. nr. 43/29 apr. 1972 
 Cazierul judiciar 
 (Abrogare la data de 30 iulie 2004 prin L. nr. 290/2004 - M. Of. nr. 586/30 iun. 2004) 
 
 
 L. nr. 8/1972 - B. Of. nr. 135/25 nov. 1972 
 Dezvoltarea economico-socială planificată a României 
 (Abrogată prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 
 
 
 L. nr. 9/1972 - B. Of. nr. 136/26 nov. 1972 
 Legea finanţelor 
 (Abrogată prin L. nr. 10/1991 - M. Of. nr. 23/30 ian. 1991) 
 
 
 L. nr. 10/1972 - B. Of. nr. 140/1 dec. 1972 
 Codul muncii al României 
 (Abrogare prin L. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 72/5 feb. 2003) 
 
 
 L. nr. 13/1972 - B. Of. nr. 138/29 nov. 1972 
 Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 
 (Abrogare prin L. nr. 540/2002 - M. Of. nr. 723/3 oct. 2002) 
 
 
 L. nr. 14/1972 - B. Of. nr. 160/29 dec. 1972 
 Organizarea apărării naţionale a Republicii Socialiste România 
 (Abrogată prin L. nr. 46/1996 - M. Of. nr. 120/11 iun. 1996) 
 
 
 L. nr. 15/1972 - B. Of. nr. 161/29 dec. 1972 
 Organizarea şi funcţionarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice şi Sociale 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 ▼ Convenţia sanitar veterinară dintre Republica Socialistă România şi Republica Cipru, semnată la Nicosia la 23 iunie 1971 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 945/2003 - M. Of. nr. 603/26 aug. 2003 şi Încetare valabilitate prin H.G. nr. 945/2003 (aprobare) - M. Of. nr. 603/26 aug. 2003) 
 
 

 1973 
 
 
 L. nr. 2/1973 - B. Of. nr. 44/30 mar. 1973 
 Curtea Superioară de Control Financiar 
 (Abrogată prin D. nr. 94/1990 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1990) 
 
 
 L. nr. 4/1973 - B. Of. nr. 46/31 mar. 1973 
 Dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie 
 (Abrogată prin L. nr. 50/1991 - M. Of. nr. 163/7 aug. 1991) 
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 L. nr. 5/1973 - B. Of. nr. 47/31 mar. 1973 
 Administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietar şi chiriaşi 
 (Abrogată succesiv, ultimul act fiind O.U.G. nr. 40/1999 - M. Of. nr. 148/8 apr. 1999) 
 
 
 L. nr. 8/1973 - B. Of. nr. 49/6 apr. 1973 
 Lege pentru modificarea L. nr. 23/1969 privind executarea pedepselor 
 (Abrogare la 1 sep. 2009, odată cu L. nr. 23/1969 prin L. nr. 294/2004 - M. Of. nr. 591/1 iul. 2004) 
 
 
 L. nr. 9/1973 - B. Of. nr. 91/23 iun. 1973 
 Protecţia mediului înconjurător 
 (Abrogată prin L. nr. 137/1995 - M. Of. nr. 304/30 dec. 1995) 
 
 
 L. nr. 10/1973 - B. Of. nr. 92/25 iun. 1973 
 Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 ▼ Convenţie dintre R.S.R. şi Republica Federală Germania privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor şi averii, semnată la Bonn la 29 iunie 1973 
 
 

(Încetare valabilitate prin O. nr. 228/2004 - M. Of. nr. 123/11 feb. 2004) 

 ▼ Acord  între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind activitatea reprezentanţilor organismelor naţionale de  
 propagandă şi informaţii turistice, Belgrad, 6 decembrie 1972 
 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 

 
 1974 
 
 
 L. nr. 3/1974 - B. Of. nr. 48/1 apr. 1974 
 Legea presei din România 
 (Abrogare prin L. nr. 95/2012 - M. Of. nr. 453/6 iul. 2012) 

 Republicare: 
 
 

(B. Of. nr. 3/19 ian. 1978) 

 L. nr. 4/1974 - B. Of. nr. 49/2 apr. 1974 

 Atribuţiile şi răspunderile consiliilor de conducere, preşedinţilor, inginerilor şefi, contabililor şefi, ale celorlalte cadre tehnice şi economice din cooperativele agricole de producţie,  
 precum şi ale direcţiilor generale judeţene pentru agricultură şi industrie alimentară 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 5/1974 - B. Of. nr. 49/2 apr. 1974 

 Atribuţiile şi răspunderile consiliilor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor şefi, contabililor şefi, şefilor de ferme şi ale celorlalte cadre tehnice şi economice din unităţile agricole  
 de stat, precum şi ale organelor de conducere colectivă şi directorilor din trusturile judeţene de întreprinderi agricole de stat 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 6/1974 - B. Of. nr. 49/2 apr. 1974 
 Principalele atribuţii ale consiliilor populare în domeniul agriculturii 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 7/1974 - B. Of. nr. 51/3 apr. 1974 
 Realizarea, exploatarea, întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare 
 (Abrogată prin L. nr. 84/1996 - M. Of. nr. 159/24 iul. 1996) 
 
 
 L. nr. 8/1974 - B. Of. nr. 52/4 apr. 1974 
 Legea apelor 
 (Abrogată prin L. nr. 107/1996 - M. Of. nr. 244/8 oct. 1996) 
 
 
 L. nr. 9/1974 - B. Of. nr. 53/5 apr. 1974 
 Controlul financiar preventiv 
 (Abrogată prin L. nr. 30/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 
 
 
 L. nr. 10/1974 - B. Of. nr. 54/6 apr. 1974 
 Lege privind rechiziţiile 
 (Abrogată prin L. nr. 132/1997 - M. Of. nr. 161/18 iul. 1997) 
 
 
 L. nr. 11/1974 - B. Of. nr. 105/29 iul. 1974 
 Legea pomiculturii 
 (Abrogare la 28 oct 2003 prin L. nr. 348/2003 - M. Of. nr. 541/28 iul. 2003) 
 
 
 L. nr. 12/1974 - B. Of. nr. 106/30 iul. 1974 
 Piscicultura şi pescuitul 
 (Abrogată prin L. nr. 192/2001 - M. Of. nr. 200/20 apr. 2001) 
 
 
 L. nr. 13/1974 - B. Of. nr. 107/31 iul. 1974 
 Legea drumurilor 
 (Abrogată prin O.G. nr. 43/1997 - M. Of. nr. 221/21 aug. 1997) 
 
 
 L. nr. 57/1974 - B. Of. nr. 133-134/1 nov. 1974 
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 Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 L. nr. 58/1974 - B. Of. nr. 135/1 nov. 1974 
 Sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 1/1989 - M. Of. nr. 4/27 dec. 1989) 
 
 
 L. nr. 59/1974 - B. Of. nr. 138/5 nov. 1974 
 Legea fondului funciar 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989 (art. 44 - 50), L. nr. 18/1991 - M. Of. nr. 37/20 feb. 1991 (art. 1-36, art. 51-79), L. nr. 7/1996 - M. Of. nr. 61/26  
 mar. 1996 (art. 37-43)) 
 
 
 L. nr. 60/1974 - B. Of. nr. 136/2 nov. 1974 
 Legea sanitară veterinară 
 (Abrogare prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 

 Republicare: 

  
 (M. Of. nr. 266/30 dec. 1991) 

 (M. Of. nr. 626/2 sep. 2003) 
 
 L. nr. 61/1974 - B. Of. nr. 136/2 nov. 1974 

 Desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din România 
 (Abrogare prin O.G. nr. 7/2003 - M. Of. nr. 59/1 feb. 2003) 
 
 
 L. nr. 62/1974 - B. Of. nr. 137/2 nov. 1974 
 Invenţiile şi inovaţiile 
 (Abrogată prin L. nr. 64/1991 - M. Of. nr. 212/21 oct. 1991) 
 
 
 L. nr. 63/1974 - B. Of. nr. 137/2 nov. 1974 
 Ocrotirea patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România 
 (Abrogată prin D. nr. 90/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990) 
 
 
 L. nr. 67/1974 - B. Of. nr. 161/23 dec. 1974 
 Legea electorală a Republicii Socialiste România 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 92/1990 - M. Of. nr. 35/18 mar. 1990) 
 
 
 H.M.A.N. nr. 10/1974 - B. Of. nr. 139/9 nov. 1974 

 Raportul Guvernului Republicii Socialiste România asupra aplicării Hotărârilor de partid şi de stat cu privire la introducerea regimului de economii la energie, combustibil, materii  
 prime, materiale şi cheltuieli administrativ-gospodăreşti 
 (Abrogată prin D.- L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai. 1990) 
 
 ▼ Convenţie consulară între Republica Socialistă România şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, Belgrad, 24 ianuarie 1974 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea economică, tehnică şi ştiinţifică, precum şi  
 cooperarea şi specializarea în producţie pe termen lung, Bucureşti, 11 iulie 1974 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 
 
 
 1975 
 
 
 L. nr. 1/1975 - B. Of. nr. 30/21 mar. 1975 
 Depunerea jurământului de credinţă şi devotament faţă de Republica Socialistă România 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 
 
 
 L. nr. 5/1975 - B. Of. nr. 82/29 iul. 1975 
 Congresul, Camera legislativă şi conferinţele consiliilor populare 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 
 L. nr. 37/1975 - B. Of. nr. 123/26 nov. 1975 
 Sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile urbane şi rurale 
 (Abrogată prin O.G. nr. 43/1997 - M. Of. nr. 221/29 aug. 1997) 
 
 
 L. nr. 40/1975 - B. Of. nr. 134/25 dec. 1975 
 Creşterea şi ameliorarea animalelor 
 (Abrogare prin L. nr. 72/2002 - M. Of. nr. 72/31 ian. 2002) 

 Republicare: 
 
 

(B. Of. nr. 57/9 iul. 1980) 

 L. nr. 41/1975 - B. Of. nr. 134/25 dec. 1975 

 Regimul tăierii animalelor 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 L. nr. 42/1975 - B. Of. nr. 135/26 dec. 1975 
 Producţia bunurilor alimentare 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
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 L. nr. 43/1975 - B. Of. nr. 136/27 dec. 1975 
 Stabilirea normelor privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor 
 (Abrogată prin O.G. nr. 43/1997 - M. Of. nr. 221/29 aug. 1997) 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor, semnat la Bucureşti la 31 mai 1975 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 

 1976 
 
 
 L. nr. 1/1976 - B. Of. nr. 34/22 apr. 1976 
 Programul naţional de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialistă România 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 47/1990 - M. Of. nr. 19/5 feb. 1990) 
 
 
 L. nr. 2/1976 - B. Of. nr. 35/23 apr. 1976 
 Programul naţional pentru conservarea şi dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976 - 2010 
 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 48/1990 - M. Of. nr. 19/5 feb. 1990) 
 
 
 L. nr. 24/1976 - B. Of. nr. 98/11 nov. 1976 
 Recrutarea şi repartizarea forţei de muncă 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 25/1976 - B. Of. nr. 98/11 nov. 1976 
 Încadrarea într-o muncă utilă a persoanelor apte de muncă 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 
 
 
 L. nr. 26/1976 - B. Of. nr. 99/12 nov. 1976 
 Economia vânatului şi vânătoarea 
 (Abrogată prin L. nr. 103/1996 - M. Of. nr. 235/27 sep. 1996) 
 
 
 L. nr. 28/1976 - B. Of. nr. 120/31 dec. 1976 
 Organizarea producţiei de legume şi cartofi, precum şi valorificarea legumelor, cartofilor şi fructelor 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 1977 
 
 
 L. nr. 1/1977 - B. Of. nr. 60/8 iul. 1977 
 Impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor socialiste de stat 
 (Abrogată prin L. nr. 32/1991 - M. Of. nr. 70/3 apr. 1991) 
 
 
 L. nr. 2/1977 - B. Of. nr. 60/8 iul. 1977 
 Impozitul agricol 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 L. nr. 3/1977 - B. Of. nr. 82/6 aug. 1977 
 Pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială 
 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 
 L. nr. 4/1977 - B. Of. nr. 61/8 iul. 1977 
 Pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie 
 (Abrogată prin L. nr. 80/1992 - M. Of. nr. 180/29 iul. 1992) 
 
 
 L. nr. 5/1977 - B. Of. nr. 61/8 iul. 1977 
 Pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate 
 (Abrogată prin L. nr. 80/1992 - M. Of. nr. 180/29 iul. 1992) 
 
 
 L. nr. 6/1977 - B. Of. nr. 62/8 iul. 1977 
 Rolul şi atribuţiile maistrului în producţie 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 L. nr. 8/1977 - B. Of. nr. 64/9 iul. 1977 
 Asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor 
 (Abrogată prin O.G. nr. 2/1994 - M. Of. nr. 18/24 ian. 1994 şi prin L. nr. 10/1995 - M. Of. nr. 12/24 ian. 1995) 
 
 
 L. nr. 29/1977 - B. Of. nr. 112/28 oct. 1977 
 Normele de adresare în relaţiile dintre cetăţenii Republicii Socialiste România 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 1/1989 - M. Of. nr. 4/27 dec. 1989) 
 
 
 L. nr. 32/1977 - B. Of. nr. 112/28 oct. 1977 
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 Consiliul Organizării Economico-Sociale 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 
 L. nr. 33/1977 - B. Of. nr. 111/28 oct. 1977 
 Aprobarea Imnului de stat al Republicii Socialiste România 
 (Abrogată prin L. nr. 75/1994 - M. Of. nr. 237/26 aug. 1994) 
 
 
 1978 
 
 
 L. nr. 1/1978 - B. Of. nr. 24/27 mar. 1978 
 Activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 2/1978 - B. Of. nr. 24/27 mar. 1978 
 Apărarea civilă în Republica Socialistă România 
 (Abrogată prin L. nr. 106/1996 - M. Of. nr. 241/3 oct. 1996) 
 
 
 L. nr. 3/1978 - B. Of. nr. 54/10 iul. 1978 
 Asigurarea sănătăţii populaţiei 
 (Abrogare la data de 28 mai 2006 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 
 L. nr. 5/1978 - B. Of. nr. 56/12 iul. 1978 
 Organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la funcţionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare 
 (Abrogată prin L. nr. 15/1990 - M. Of. nr. 98/8 aug. 1990) 
 
 
 L. nr. 27/1978 - B. Of. nr. 100/11 nov. 1978 
 Legea metrologiei 
 (Abrogată prin O.G. nr. 20/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992) 
 
 
 L. nr. 28/1978 - B. Of. nr. 113/26 dec. 1978 
 Legea educaţiei şi învăţământului 
 (Abrogată prin L. nr. 84/1995 - M. Of. nr. 167/31 iul. 1995) 
 
 
 L. nr. 29/1978 - B. Of. nr. 114/27 dec. 1978 
 Formarea, planificarea, destinaţia şi vărsarea beneficiilor 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 30/1978 - B. Of. nr. 115/28 dec. 1978 
 Codul vamal al Republicii Socialiste România 
 (Abrogată prin L. nr. 141/1997 - M. Of. nr. 180/1 aug. 1997) 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 21 august 1978 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 1979 
 
 
 L. nr. 2/1979 - B. Of. nr. 59/13 iul. 1979 
 Modificarea şi completarea Legii finanţelor nr. 9/1972 
 (Abrogată prin L. nr. 10/1991 - M. Of. nr. 23/30 ian. 1991) 
 
 ▼ Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1978 
 
 

(Retragerea României din această Convenţie prin L. nr. 793/2001 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2002) 

 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind echivalarea actelor de studii eliberate în cele două ţări,  
 Belgrad, 19 octombrie 1978 
 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 

 
 1980 
 
 
 L. nr. 2/1980 - B. Of. nr. 89/22 oct. 1980 
 Dezvoltarea industriei mici 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 L. nr. 4/1980 - B. Of. nr. 90/22 oct. 1980 
 Obligaţia cadrelor de conducere din activitatea economico-socială şi a altor activităţi de partid şi de stat de a declara bunurile de valoare, proprietate personală 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 7/1980 - B. Of. nr. 90/22 oct. 1980 
 Organizarea excursiilor cu turişti români în străinătate 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 L. nr. 9/1980 - B. Of. nr. 109/23 dec. 1980 
 Legea investiţiilor 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 L. nr. 10/1980 - B. Of. nr. 110/23 dec. 1980 

 Actualizarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor de producţie şi de livrare a produselor către unităţile socialiste, precum şi a preţurilor de producţie, de  
 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

contractare şi de achiziţie în agricultură 

 
 
 L. nr. 12/1980 - B. Of. nr. 111/24 dec. 1980 
 Întărirea autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 13/1980 - B. Of. nr. 111/24 dec. 1980 
 Constituirea, repartizarea şi folosirea pe judeţe a resurselor pentru aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, legume şi fructe 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 ▼ Acord  privind Programul pe termen lung al colaborării economice şi tehnico-ştiinţifice dintre Republica Socialistă România şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia,  
 Belgrad, 24 octombrie 1980 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 
 
 
 1981 
 
 
 L. nr. 4/1981 - B. Of. nr. 48/9 iul. 1981 
 Legea gospodăriei comunale 
 (Abrogată prin L. nr. 326/2001 - M. Of. nr. 359/4 iul. 2001) 
 
 
 L. nr. 22/1981 - B. Of. nr. 100/2 dec. 1981 

 Obligaţia activiştilor de partid, de stat şi ai organizaţiilor de masă şi obşteşti, a cadrelor din conducerea unităţilor socialiste, a specialiştilor din agricultură şi din alte domenii de  
 activitate de a locui în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 1/1989 - M. Of. nr. 4/27 dec. 1989) 
 
 
 L. nr. 25/1981 - B. Of. nr. 115/29 dec. 1981 
 Impozitele şi taxele locale 
 (Abrogată prin L. nr. 27/1994 - M. Of. nr. 127/24 mai 1994) 
 
 

 1982 
 
 
 L. nr. 1/1982 - B. Of. nr. 36/6 apr. 1982 
 Legea retribuirii muncii în unităţile agricole cooperatiste 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 L. nr. 2/1982 - B. Of. nr. 37/7 apr. 1982 
 Organizarea producerii şi folosirii raţionale a resurselor de nutreţuri 
 (Abrogare prin L. nr. 72/2002 - M. Of. nr. 72/31 ian. 2002) 
 
 
 L. nr. 3/1982 - B. Of. nr. 104/20 nov. 1982 
 Participarea, cu părţi sociale a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 1/1989 - M. Of. nr. 4/27 dec. 1989) 
 
 
 L. nr. 5/1982 - B. Of. nr. 105/20 nov. 1982 
 Protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor 
 (Abrogare prin O.G. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 592/28 aug. 2007) 
 
 
 L. nr. 6/1982 - B. Of. nr. 106/20 nov. 1982 
 Asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare 
 (Abrogare prin O.G. nr. 7/2003 - M. Of. nr. 59/1 feb. 2003) 
 
 
 L. nr. 10/1982 - B. Of. nr. 114/18 dec. 1982 

 Obligaţiile şi răspunderile consiliilor populare, unităţilor socialiste şi ale cetăţenilor pentru buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie a localităţilor urbane şi rurale, păstrarea ordinii şi  
 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

disciplinei publice 

 
 ▼ Convenţie dintre Guvernul Regatului Maroc şi Guvernul Republicii Socialiste România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la  
 11 septembrie 1981 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 5/2004 (ratificare) - M. Of. nr. 161/24 feb. 2004) 
 
 

 1983 
 
 
 L. nr. 2/1983 - B. Of. nr. 151/9 iul. 1983 
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 Principiile de bază ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii 
 (Abrogată prin L. nr. 14/1991 - M. Of. nr. 32/9 feb. 1991) 
 
 
 L. nr. 3/1983 - B. Of. nr. 151/9 iul. 1983 
 Contract - angajament 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 
 
 
 H.M.A.N. nr. 4/1983 - B. Of. nr. 49/6 iul. 1983 

 Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii, perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii şi  
 creşterea retribuţiei în acest cincinal 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 
 H.M.A.N. nr. 5/1983 - B. Of. nr. 49/6 iul. 1983 

 Programul naţional pentru asigurarea unor producţii agricole sigure şi stabile prin creşterea potenţialului productiv al pământului, mai buna organizare şi folosire în mod unitar a  
 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

terenurilor agricole, a întregii suprafeţe a ţării, realizarea irigaţiilor pe circa 55 - 60 la sută din suprafaţa arabilă a lucrărilor de desecări şi combatere a eroziunii solului 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la  
 10 februarie 1983 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
 
 ▼ Acord comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Kenya, semnat la Nairobi la 18 februarie 1983 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 304/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 249/22 mar. 2004) 
 
 
 1984 
 
 
 L. nr. 1/1984 - B. Of. nr. 27/27 mar. 1984 
 Regimul de navigaţie pe Canalul Dunăre - Marea Neagră 
 (Abrogată prin O.G. nr. 79/2000 - M. Of. nr. 413/30 aug. 2000) 
 
 
 L. nr. 20/1984 - B. Of. nr. 91/21 dec. 1984 
 Tipizarea şi standardizarea produselor, construcţiilor şi tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale şi energetice, ridicarea calităţii şi nivelului tehnic al produselor 
 (Abrogată prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 H.M.A.N. nr. 1/1984 - B. Of. nr. 25/26 mar. 1984 
 Programul privind creşterea mai accentuată a productivităţii muncii şi perfecţionarea organizării şi normării muncii în perioada 1983 - 1985 şi până în 1990 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 
 H.M.A.N. nr. 2/1984 - B. Of. nr. 26/27 mar. 1984 

 Programul privind îmbunătăţirea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, reducerea consumului de materii prime, de combustibili şi energie şi valorificarea superioară a materiilor  
 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

prime şi materialelor în perioada 1983 - 1985 şi până în 1990 

 
 
 H.M.A.N. nr. 5/1984 - B. Of. nr. 53/2 iul. 1984 
 Aprobarea Programului de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 1/1989 - M. Of. nr. 4/27 dec. 1989) 
 
 

 1985 
 
 
 L. nr. 1/1985 - B. Of. nr. 62/18 nov. 1985 
 Autoconducerea, autogestiunea economico-financiară şi autofinanţarea unităţilor administrativ teritoriale 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 1/1989 - M. Of. nr. 4/27 dec. 1989) 
 
 
 L. nr. 5/1985 - B. Of. nr. 71/20 dec. 1985 
 Creşterea productivităţii muncii, perfecţionarea organizării şi normării producţiei şi a muncii 
 (Abrogată prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 1986 
 
 
 L. nr. 1/1986 - B. Of. nr. 21/10 apr. 1986 
 Retribuirea în acord global şi în acord direct a personalului muncitor 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 68/1990 - M. Of. nr. 24/9 feb. 1990 şi prin L. nr. 14/1991 - M. Of. nr. 32/1991) 
 
 
 L. nr. 2/1986 - B. Of. nr. 42/2 iul. 1986 
 Legea Planului naţional unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1986 - 1990 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 
 L. nr. 3/1986 - B. Of. nr. 42/2 iul. 1986 
 Legea Planului de dezvoltare a agriculturii şi industriei alimentare pe perioada 1986 - 1990 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
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 L. nr. 24/1986 - B. Of. nr. 77/15 dec. 1986 
 Organizarea Congresului şi conferinţelor judeţene ale oamenilor muncii, alegerea şi atribuţiile organelor acestora 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
 
 
 L. nr. 25/1986 - B. Of. nr. 77/15 dec. 1986 

 Organizarea Congresului şi conferinţelor judeţene ale ţărănimii, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură, industrie alimentară, silvicultură şi gospodărire a apelor, alegerea şi  
 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

atribuţiile acestora 

 
 
 1987 
 
 
 L. nr. 2/1987 - B. Of. nr. 52/9 nov. 1987 
 Conservarea, protejarea şi dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor raţională, economică şi menţinerea echilibrului ecologic 
 (Abrogată succesiv, ultimul act de abrogare parţială este L. nr. 31/2000 - M. Of. nr. 144/6 apr. 2000) 
 
 
 L. nr. 6/1987 - B. Of. nr. 63/30 dec. 1987 

 Constituirea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale a României, având rolul elaborării orientărilor de perspectivă şi a planurilor naţionale unice de dezvoltare  
 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

economică şi socială a ţării 

 
 
 1988 
 
 
 L. nr. 3/1988 - B. Of. nr. 18/2 apr. 1988 
 Încheierea şi executarea contractelor economice 
 (Abrogată prin L. nr. 15/1990 - M. Of. nr. 98/8 aug. 1990) 
 
 
 L. nr. 4/1988 - B. Of. nr. 36/4 iul. 1988 
 Majorarea retribuţiilor personalului muncitor 
 (Abrogată prin L. nr. 14/1991 - M. Of. nr. 32/9 feb. 1991) 
 
 
 L. nr. 5/1988 - B. Of. nr. 36/4 iul. 1988 
 Majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă şi limită de vârstă, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă şi a pensiilor invalizilor de război 
 (T) 
 
 
 L. nr. 6/1988 - B. Of. nr. 36/4 iul. 1988 
 Statutul juridic al unităţilor socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare 
 (Abrogată prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 
 
 
 L. nr. 14/1988 - B. Of. nr. 62/7 dec. 1988 
 Perfecţionarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătăţirea sistemului de formare a preţurilor 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 34/1990 - M. Of. nr. 13/20 ian. 1990) 
 
 
 L. nr. 15/1988 - B. Of. nr. 62/7 dec. 1988 
 Perfecţionarea sistemului de retribuire pentru stimularea producţiei de export şi a exportului 
 (Abrogată prin L. nr. 14/1991 - M. Of. nr. 32/9 feb. 1991) 
 
 
 1989 
 
 
 L. nr. 3/1989 - B. Of. nr. 14/25 apr. 1989 
 Interzicerea creditelor din străinătate 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 
 
 
 L. nr. 4/1989 - B. Of. nr. 24/5 iul. 1989 
 Asigurarea şi controlul calităţii produselor şi serviciilor 
 (Abrogată prin O.G. nr. 21/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992) 
 
 
 L. nr. 5/1989 - B. Of. nr. 24/5 iul. 1989 
 Gospodărirea raţională, protecţia şi asigurarea calităţii apelor 
 (Abrogată prin L. nr. 107/1996 - M. Of. nr. 244/8 oct. 1996) 
 
 
 H.M.A.N. nr. 6/1989 - B. Of. nr. 39/1 dec. 1989 
 Programul privind autoconducerea şi autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populaţiei cu produse agroalimentare şi bunuri industriale de consum pe anul 1990 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 
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 4.2.  DECRETE-LEGI 
 EMISE DUPĂ 22 DECEMBRIE 1989 

 
 
 1989 
 
 
 D.-L. nr. 2/1989 - M. Of. nr. 4/27 dec. 1989 
 Constituirea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 3/1989 - M. Of. nr. 6/29 dec. 1989 
 Stabilirea tarifului la energia electrică livrată populaţiei 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 5/1989 - M. Of. nr. 7/30 dec. 1989 
 Urmărirea, judecarea şi pedepsirea unor infracţiuni 
 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 
 
 
 D.-L. nr. 6/1989 - M. Of. nr. 8/31 dec. 1989 
 Abrogarea unor decrete 
 (SE) 
 
 
 D.-L. nr. 7/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989 
 Repatrierea cetăţenilor români şi a foştilor cetăţeni români 
 (Abrogat prin L. nr. 146/1998 - M. Of. nr. 262/14 iul. 1998) 
 
 
 D.-L. nr. 8/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989 
 Înregistrarea şi funcţionarea partidelor politice şi a organizaţiilor obşteşti în România 
 (Abrogat prin L. nr. 27/1996 - M. Of. nr. 87/29 apr. 1996) 
 
 
 D.-L. nr. 10/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989 
 Constituirea, organizarea şi funcţionarea Guvernului României 
 (Abrogat prin L. nr. 37/1990 - M. Of. nr. 137/8 dec. 1990) 
 
 
 1990 
 
 
 D.-L. nr. 1/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
 Unele măsuri ca urmare a încetării activităţii sau reorganizării unor organe centrale şi locale de stat 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 2/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
 Organizarea adunărilor publice 
 (Abrogat prin L. nr. 60/1991 - M. Of. nr. 192/25 sep. 1991) 
 
 
 D.-L. nr. 3/1990 - M. Of. nr. 2/5 ian. 1990 
 Amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 4/1990 - M. Of. nr. 3/6 ian. 1990 
 Organizarea şi funcţionarea Academiei Române 
 (Abrogat prin L. nr. 752/2001 - M. Of. nr. 843/28 dec. 2001) 
 
 
 D.-L. nr. 5/1990 - M. Of. nr. 3/6 ian. 1990 
 Acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române 
 (Abrogat prin L. nr. 2/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 
 
 
 D.-L. nr. 7/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990 
 Înfiinţarea unor tribunale militare extraordinare pentru judecarea şi pedepsirea actelor teroriste 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 D.-L. nr. 8/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990 
 Organizarea şi funcţionarea organelor locale ale administraţiei de stat 
 (Abrogat prin L. nr. 5/1990 - M. Of. nr. 92/20 iul. 1990) 
 
 
 D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990 
 Abrogarea unor legi şi decrete 
 (SE) 
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 D.-L. nr. 10/1990 - M. Of. nr. 6/10 ian. 1990 
 Regimul paşapoartelor şi al călătoriilor în străinătate 
 (Abrogat succesiv prin O.G. nr. 65/1997 - M. Of. nr. 226/30 aug. 1997 şi L. nr. 123/2001 - M. Of. nr. 168/3 apr. 2001) 
 
 
 D.-L. nr. 11/1990 - M. Of. nr. 7/12 ian. 1990 
 Consumul gazelor naturale 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 12/1990 - M. Of. nr. 7/12 ian. 1990 
 Decret lege privind abrogarea şi modificarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală 
 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 
 D.-L. nr. 13/1990 - M. Of. nr. 7/12 ian. 1990 
 Unele măsuri în legătură cu asigurările de stat 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 14/1990 - M. Of. nr. 7/12 ian. 1990 
 Abrogarea reglementărilor referitoare la repartizarea în producţie a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, cursurile de zi 
 (SE) 
 
 
 D.-L. nr. 15/1990 - M. Of. nr. 7/12 ian. 1990 
 Decret-lege privind urmărirea, judecarea şi pedepsirea unor infracţiuni de speculă 
 (Abrogare la data de 1 februarie 2014 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 
 D.-L. nr. 16/1990 - M. Of. nr. 7/12 ian. 1990 
 Modul de calcul al unor pensii militare 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 19/1990 - M. Of. nr. 8/13 ian. 1990 
 Instituirea Comisiei Naţionale pentru Rezolvarea Sesizărilor şi Doleanţelor Cetăţenilor 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 22/1990 - M. Of. nr. 8/13 ian. 1990 
 Abrogarea unor acte normative 
 (SE) 
 
 
 D.-L. nr. 23/1990 - M. Of. nr. 9/14 ian. 1990 
 Graţierea unor pedepse 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 24/1990 - M. Of. nr. 10/15 ian. 1990 
 Decret-lege privind sancţionarea ocupării abuzive a locuinţelor din fondul locativ de stat 
 (Abrogare la data de 1 februarie 2014 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 
 D.-L. nr. 25/1990 - M. Of. nr. 10/15 ian. 1990 
 Utilizarea şi salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activităţii 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 28/1990 - M. Of. nr. 10/15 ian. 1990 
 Desfăşurarea activităţii de investiţii 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 29/1990 - M. Of. nr. 11/17 ian. 1990 
 Instituirea referendumului naţional 
 (Abrogat prin L. nr. 3/2000 - M. Of. nr. 84/24 feb. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 31/1990 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1990 
 Concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an 
 (Abrogat prin L. nr. 120 /1997 - M. Of. nr. 149/11 iul. 1997) 
 
 
 D.-L. nr. 33/1990 - M. Of. nr. 13/20 ian. 1990 
 Repartizarea în muncă, potrivit pregătirii şi calificării, a persoanelor neîncadrate care solicită loc de muncă 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 34/1990 - M. Of. nr. 13/20 ian. 1990 
 Abrogarea unor acte normative în domeniul preţurilor 
 (SE) 
 
 
 D.-L. nr. 39/1990 - M. Of. nr. 15/25 ian. 1990 
 Măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor publice 
 (Abrogat prin L. nr. 60/1991 - M. Of. nr. 192/25 sep. 1991) 
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 D.-L. nr. 40/1990 - M. Of. nr. 15/25 ian. 1990 
 Decret-lege privind Imnul de stat al României 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 
 D.-L. nr. 41/1990 - M. Of. nr. 16/27 ian. 1990 
 Decret-lege privind asigurarea unui climat de ordine şi legalitate 
 (Abrogare la data de 1 februarie 2014 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 
 D.-L. nr. 43/1990 - M. Of. nr. 17/30 ian. 1990 
 Decret-lege privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 
 D.-L. nr. 44/1990 - M. Of. nr. 18/2 feb. 1990 
 Stabilirea cursurilor în lei ale valutelor altor state 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 45/1990 - M. Of. nr. 18/2 feb. 1990 
 Regimul juridic al frontierei de stat a României 
 (Abrogat prin L. nr. 56/1992 - M. Of. nr. 126/9 iun. 1992) 
 
 
 D.-L. nr. 47/1990 - M. Of. nr. 19/5 feb. 1990 
 Abrogarea Legii nr. 1/1976 pentru adoptarea "Programului naţional de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialistă România" 
 (SE) 
 
 
 D.-L. nr. 48/1990 - M. Of. nr. 19/5 feb. 1990 
 Abrogarea Legii nr. 2/1976 pentru adoptarea "Programului naţional pentru conservarea şi dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976 - 2010" 
 (SE) 
 
 
 D.-L. nr. 49/1990 - M. Of. nr. 19/5 feb. 1990 
 Modificarea unor prevederi din Decretul nr. 92/1984 privind îmbunătăţirea organizării unităţilor de construcţii-montaj, în vederea preluării execuţiei lucrărilor în antrepriză 
 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 
 
 
 D.-L. nr. 50/1990 - M. Of. nr. 19/5 feb. 1990 

 Măsuri pentru anularea unor penalităţi, trecerea în conservare şi scoaterea din funcţiune a unor fonduri fixe, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi altor bunuri materiale fără  
 mişcare 
 (Abrogat prin L. nr. 15/1994 - M. Of. nr. 80/29 mar. 1994) 
 
 
 D.-L. nr. 51/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990 
 Vechimea în muncă a soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate 
 (Abrogat la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 52/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990 
 Abrogarea Decretului nr. 11/1989 
 (SE) 
 
 
 D.-L. nr. 53/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990 
 Majorarea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole 
 (Abrogat prin L. nr. 80/1992 - M. Of. nr. 180/29 iul. 1992) 
 
 
 D.-L. nr. 54/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990 
 Decret-lege privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative 
 (Abrogare prin L. nr. 507/2002 - M. Of. nr. 582/6 aug. 2002) 
 
 
 D.-L. nr. 55/1990 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1990 
 Jurământul militar 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 119/1990 - M. Of. nr. 51/17 apr. 1990) 
 
 
 D.-L. nr. 56/1990 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1990 
 Consumul de energie termică pentru populaţie 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 57/1990 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1990 
 Salarizarea personalului din organele, instituţiile şi organizaţiile care şi-au încetat activitatea 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 59/1990 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1990 
 Majorarea unor pensii din cadrul asigurărilor sociale de stat şi a unor pensii militare (vezi indexări) 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 60/1990 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1990 
 Pensionarea cu reducere de vârstă a unor salariaţi 
 (T) 
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 D.-L. nr. 64/1990 - M. Of. nr. 23/9 feb. 1990 
 Anularea unor majorări de întârziere 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 65/1990 - M. Of. nr. 23/9 feb. 1990 

 Decret-lege privind aprobarea normelor de constituire a compartimentelor funcţionale din ministere, celelalte organe centrale, centrale industriale, întreprinderi, fabrici, uzine,  
 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

exploatări şi alte unităţi de stat similare 

 
 
 D.-L. nr. 67/1990 - M. Of. nr. 23/9 feb. 1990 
 Organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi de credit 
 (Abrogat prin L. nr. 109/1996 - M. Of. nr. 252/18 oct. 1996) 
 
 
 D.-L. nr. 68/1990 - M. Of. nr. 24/9 feb. 1990 
 Decret-lege pentru înlăturarea unor inechităţi în salarizarea personalului 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 
 D.-L. nr. 70/1990 - M. Of. nr. 24/9 feb. 1990 
 Modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la pensii, asigurări sociale şi ocrotiri sociale 
 (Abrogat la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 73/1990 - M. Of. nr. 24/9 feb. 1990 
 Modificarea articolului 4 litera a) din Decretul-lege nr. 8/1990 privind organizarea şi funcţionarea organelor locale ale administraţiei de stat 
 (Abrogat prin L. nr. 5/1990 - M. Of. nr. 92/20 iul. 1990) 
 
 
 D.-L. nr. 75/1990 - M. Of. nr. 25/26 feb. 1990 
 Majorarea preţurilor de contractare şi de achiziţie şi acordarea unor avantaje producătorilor agricoli 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 76/1990 - M. Of. nr. 27/10 feb. 1990 
 Stabilirea unor pensii minime pentru răniţii şi urmaşii celor decedaţi în timpul revoluţiei 
 (Abrogat prin L. nr. 42/1990 - M. Of. nr. 147/19 dec. 1990) 
 
 
 D.-L. nr. 79/1990 - M. Of. nr. 27/10 feb. 1990 
 Modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la salarizare şi alte drepturi ale personalului trimis în străinătate pentru realizarea de obiective şi lucrări 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 
 D.-L. nr. 80/1990 - M. Of. nr. 27/10 feb. 1990 
 Organizarea activităţii cinematografice 
 (Abrogat prin O.U.G. nr. 67/1997 - M. Of. nr. 295/30 oct. 1997) 
 
 
 D.-L. nr. 81/1990 - M. Of. nr. 27/10 feb. 1990 
 Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 82/1990 - M. Of. nr. 28/14 feb. 1990 
 Componenţa Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională şi a biroului executiv al acestuia, precum şi comisiile de specialitate ale consiliului 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 83/1990 - M. Of. nr. 29/17 feb. 1990 
 Modalităţile de restituire a părţilor sociale ale salariaţilor 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 84/1990 - M. Of. nr. 30/22 feb. 1990 
 Confecţionarea şi vânzarea verighetelor din aur pentru populaţie 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 85/1990 - M. Of. nr. 30/22 feb. 1990 
 Abrogarea Decretului nr. 50/1989 privind unele măsuri referitoare la regimul pietrelor semipreţioase naturale 
 (SE) 
 
 
 D.-L. nr. 87/1990 - M. Of. nr. 30/22 feb. 1990 
 Aprobarea nivelului de salarizare pentru personalul Ministerului Cultelor 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 88/1990 - M. Of. nr. 31/26 feb. 1990 
 Decret-lege privind unele măsuri de ocrotire a organelor de stat, a instituţiilor publice, a sediilor partidelor şi formaţiunilor politice, a liniştii cetăţenilor şi a ordinii de drept 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 
 D.-L. nr. 90/1990 - M. Of. nr. 32/1 mar. 1990 
 Unele măsuri pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în România 
 (Abrogat prin L. nr. 51/1995 - M. Of. nr. 116/9 iun. 1995) 
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 D.-L. nr. 92/1990 - M. Of. nr. 35/18 mar. 1990 
 Alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României 
 (Abrogat prin L. nr. 69/1992 - M. Of. nr. 164/16 iul. 1992) 
 
 
 D.-L. nr. 93/1990 - M. Of. nr. 36/19 mar. 1990 
 Modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262/5 iunie 1957 
 (Abrogat prin L. nr. 35/1994 - M. Of. nr. 150/14 iun. 1994) 
 
 
 D.-L. nr. 94/1990 - M. Of. nr. 36/19 mar. 1990 
 Instituirea "Timbrului teatral" 
 (Abrogat prin L. nr. 35/1994 - M. Of. nr. 150/14 iun. 1994) 
 
 
 D.-L. nr. 95/1990 - M. Of. nr. 36/19 mar. 1990 
 Decret-lege privind trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile în unităţile de stat 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 
 D.-L. nr. 96/1990 - M. Of. nr. 37/20 mar. 1990 
 Unele măsuri pentru atragerea investiţiei de capital străin în România 
 (Abrogat prin L. nr. 35/1991 - M. Of. nr. 73/10 apr. 1991) 
 
 
 D.-L. nr. 99/1990 - M. Of. nr. 37/20 mar. 1990 
 Modul de îndeplinire a serviciului militar în termen şi cu termen redus 
 (Abrogat prin L. nr. 46/1996 - M. Of. nr. 120/11 iun. 1996) 
 
 
 D.-L. nr. 100/1990 - M. Of. nr. 40/21 mar. 1990 
 Decret-lege privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 
 (Abrogare prin O.G. nr. 63/2002 - M. Of. nr. 646/30 aug. 2002) 

 Republicare: 
 (M. Of. nr. 118/30 oct. 1990) 
 
 
 D.-L. nr. 103/1990 - M. Of. nr. 41/23 mar. 1990 

 Unele măsuri referitoare la durata serviciului militar 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 104/1990 - M. Of. nr. 47/1 apr. 1990 
 Activităţile pentru care Guvernul adoptă hotărâri 
 (Abrogat prin L. nr. 37/1990 - M. Of. nr. 137/8 dec. 1990) 
 
 
 D.-L. nr. 107/1990 - M. Of. nr. 47/1 apr. 1990 
 Activitatea de vânzare de mărfuri la preţuri cu amănuntul pe valută convertibilă prin unităţile Ministerului Turismului 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 108/1990 - M. Of. nr. 47/1 apr. 1990 
 Acordarea burselor pentru elevii care urmează cursurile şcolilor militare ale Ministerului de Interne 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 109/1990 - M. Of. nr. 47/1 apr. 1990 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a salarizării personalului muncitor din Radioteleviziunea Română 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 112/1990 - M. Of. nr. 48/2 apr. 1990 
 Decret lege privind modificarea şi completarea art. 189 din Codul penal 
 (Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 15/1968 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 
 D.-L. nr. 113/1990 - M. Of. nr. 48/2 apr. 1990 
 Modificarea şi abrogarea unor prevederi din Decretul-lege nr. 45/1990 privind regimul juridic al frontierei de stat a României 
 (Abrogat prin L. nr. 56/1992 - M. Of. nr. 126/9 iun. 1992) 
 
 
 D.-L. nr. 114/1990 - M. Of. nr. 48/2 apr. 1990 
 Încadrarea unor categorii de salariaţi în grupele I şi II de muncă 
 (Abrogat la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 115/1990 - M. Of. nr. 48/2 apr. 1990 
 Pensionarea cu reducere de vârstă a avocaţilor 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 116/1990 - M. Of. nr. 48/2 apr. 1990 
 Abrogarea Decretului nr. 99 din 30 iulie 1975 
 (SE) 
 
 
 D.-L. nr. 117/1990 - M. Of. nr. 48/2 apr. 1990 
 Abrogarea unor acte normative 
 (SE) 
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 D.-L. nr. 119/1990 - M. Of. nr. 51/17 apr. 1990 
 Conţinutul jurământului militar 
 (Abrogat prin L. nr. 46/1996 - M. Of. nr. 120/11 iun. 1996) 
 
 
 D.-L. nr. 120/1990 - M. Of. nr. 51/17 apr. 1990 
 Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pentru Adunarea Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 123/1990 - M. Of. nr. 54/25 apr. 1990 

 Dobânzile ce se plătesc populaţiei de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru depunerile economiilor băneşti pe instrumente de economisire, precum şi de către bănci pentru  
 depuneri ale părţilor sociale 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 D.-L. nr. 128/1990 - M. Of. nr. 55/25 apr. 1990 
 Majorarea unor pensii din cadrul sistemului de pensionare a avocaţilor 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 129/1990 - M. Of. nr. 55/25 apr. 1990 
 Modificarea şi completarea D. nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 
 (Abrogat prin O.U.G. nr. 221/2000, în termen de 6 luni de la data publicării în M. Of. nr. 610/28 nov. 2000) 
 
 
 D.-L. nr. 130/1990 - M. Of. nr. 55/25 apr. 1990 
 Decret lege pentru completarea Legii nr. 1/1970 a organizării şi disciplinei muncii în unităţile de stat 
 (Abrogare odată cu L. nr. 1/1970 prin L. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 72/5 feb. 2003) 
 
 
 D.-L. nr. 133/1990 - M. Of. nr. 55/25 apr. 1990 
 Abrogarea unor prevederi din domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi proiectării 
 (SE) 
 
 
 D.-L. nr. 134/1990 - M. Of. nr. 55/25 apr. 1990 
 Abrogarea D. nr. 223/1978 privind stabilirea sumelor în valută la care au dreptul persoanele care călătoresc în străinătate în interes personal 
 (SE) 
 
 
 D.-L. nr. 135/1990 - M. Of. nr. 55/25 apr. 1990 
 Statutul observatorilor străini pentru alegerile din 20 mai 1990 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 136/1990 - M. Of. nr. 65/12 mai 1990 
 Unele măsuri referitoare la Radioteleviziunea Română 
 (Abrogat prin L. nr. 41/1994 - M. Of. nr. 153/18 iun. 1994) 
 
 
 D.-L. nr. 137/1990 - M. Of. nr. 75/21 mai 1990 
 Unele dispoziţii referitoare la cetăţenia română 
 (Abrogat prin L. nr. 21/1991 - M. Of. nr. 44/6 mar. 1991) 
 
 
 D.-L. nr. 138/1990 - M. Of. nr. 65/12 mai 1990 
 Îmbunătăţirea condiţiilor pentru ocrotirea, educarea, şcolarizarea şi pregătirea profesională a copiilor şi tinerilor cu deficienţe fizice sau intelectuale şi a minorilor inadaptaţi 
 (Abrogat prin O.G. nr. 56/1994 - M. Of. nr. 243/30 aug. 1994) 
 
 
 D.-L. nr. 139/1990 - M. Of. nr. 65/12 mai 1990 
 Decret-lege privind camerele de comerţ şi industrie din România 
 (Abrogare prin L. nr. 335/2007 - M. Of. nr. 836/6 dec. 2007) 
 
 
 D.-L. nr. 140/1990 - M. Of. nr. 65/12 mai 1990 
 Încadrarea şi salarizarea personalului din unităţile de justiţie şi procuratură 
 (Abrogat prin L. nr. 52/1991 - M. Of. nr. 163/7 aug. 1991) 
 
 
 D.-L. nr. 142/1990 - M. Of. nr. 65/12 mai 1990 
 Instituirea "Timbrului cinematografic" 
 (Abrogat prin L. nr. 35/1994 - M. Of. nr. 150/14 iun. 1994) 
 
 
 D.-L. nr. 144/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990 
 Prelungirea termenului de aplicare a D.-L. nr.25/ 1990 cu privire la utilizarea şi salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activităţii 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 145/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990 
 Stabilirea unor măsuri privind pensiile avocaţilor 
 (T) 
 
 
 D.-L. nr. 146/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990 
 Modificarea şi abrogarea unor prevederi din Legea nr. 3/1988 privind încheierea şi executarea contractelor economice 
 (Abrogat prin L. nr. 15/1990 - M. Of. nr. 98/8 aug. 1990) 
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 D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990 
 Declararea ca abrogate a unor acte normative 
 (SE) 
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 4.3.  LEGI EMISE DUPĂ 22 DECEMBRIE 1989 

 
 
 1990 
 
 ▼ Acord cadru de colaborare şi cooperare dintre Armata României şi Armata Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 29  
 noiembrie 1990 
 /1990\AC 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 394/2003 (ratificare) - M. Of. nr. 708/10 oct. 2003) 
 
 L. nr. 1/1990 - M. Of. nr. 88/2 iul. 1990 
 Organizarea şi funcţionarea serviciilor Preşedinţiei României 

 (Abrogată prin L. nr. 47/1994 - M. Of. nr. 175/11 iul. 1994) 
 
 L. nr. 2/1990 - M. Of. nr. 89/5 iul. 1990 
 Aprobarea bugetului Preşedinţiei României 

 (T) 
 
 L. nr. 3/1990 - M. Of. nr. 91/14 iul. 1990 
 Bugetul Parlamentului României 

 (T) 
 
 L. nr. 5/1990 - M. Of. nr. 92/20 iul. 1990 
 Administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor până la organizarea de alegeri locale 

 (Abrogată prin L. nr. 69/1991 - M. Of. nr. 238/28 nov. 1991) 
 
 L. nr. 6/1990 - M. Of. nr. 92/20 iul. 1990 
 Lege privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 95/1 aug. 1990 
 Lege privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 L. nr. 10/1990 - M. Of. nr. 95/1 aug. 1990 
 Proclamarea Zilei naţionale a României 

 
 

(SE) 

 L. nr. 11/1990 - M. Of. nr. 95/1 aug. 1990 
 Lege privind încuviinţarea adopţiei 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 159/26 iul. 1991) 
 (M. Of. nr. 159/25 iul. 1995) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 25/1997 - M. Of. nr. 120/12 iun. 1997) 

 L. nr. 12/1990 - M. Of. nr. 97/8 aug. 1990 
 Lege privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, de comerţ sau prestări de servicii ilicite 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 133/20 iun. 1991) 
 (M. Of. nr. 291/5 mai 2009) 
 (M. Of. nr. 121/18 feb. 2014) 
 (Abrogare prin L. nr. 222/2020 - M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020) 
 
 L. nr. 14/1990 - M. Of. nr. 97/8 aug. 1990 
 Salarizarea membrilor Curţii Supreme de Justiţie şi a aparatului acesteia 

 (Abrogată prin L. nr. 52/1991 - M. Of. nr. 163/7 aug. 1991) 
 
 L. nr. 16/1990 - M. Of. nr. 99/9 aug. 1990 
 Salarizarea funcţiilor de conducere a prefecturilor şi primăriilor 

 (Abrogată prin L. nr. 40/1991 - M. Of. nr. 126/7 iun. 1991) 
 
 L. nr. 20/1990 - M. Of. nr. 112/10 oct. 1990 
 Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi Codul de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 21/1990 - M. Of. nr. 113/16 oct. 1990 
 Trecerea Direcţiei generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Justiţiei 

 (T) 
 
 L. nr. 22/1990 - M. Of. nr. 113/16 oct. 1990 
 Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 

 (Abrogare odată cu D.-L. nr. 100/1990 prin O.G. nr. 63/2002 - M. Of. nr. 646/30 aug. 2002) 
 
 L. nr. 23/1990 - M. Of. nr. 113/16 oct. 1990 
 Abrogarea Decretului nr. 367/1981 privind înfiinţarea centrelor industrial-agrare Motru şi Rovinari, în judeţul Gorj, şi a direcţiilor administrativ-economice Motru şi Rovinari 

 (SE) 
 
 L. nr. 25/1990 - M. Of. nr. 118/30 oct. 1990 
 Completarea art. 37 din D. nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 51/1995 - M. Of. nr. 116/9 iun. 1995) 

 L. nr. 27/1990 - M. Of. nr. 122/8 nov. 1990 
 Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat 

 
 

(Abrogare odată cu D-.L. nr. 43/1990 prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 L. nr. 28/1990 - M. Of. nr. 122/8 nov. 1990 
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 Modificarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 221/2000, în termen de 6 luni de la data publicării în M. Of. nr. 610/28 nov. 2000) 
 
 L. nr. 29/1990 - M. Of. nr. 122/8 nov. 1990 
 Legea contenciosului administrativ 

 (Abrogare prin L. nr. 554/2004 - M. Of. nr. 1154/7 dec. 2004) 
 
 L. nr. 30/1990 - M. Of. nr. 125/16 nov. 1990 
 Lege privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă 

 (Abrogare prin L. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 72/5 feb. 2003) 
 
 L. nr. 32/1990 - M. Of. nr. 128/17 nov. 1990 
 Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Codului de procedură penală 

 
 

(Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 

 L. nr. 36/1990 - M. Of. nr. 137/8 dec. 1990 
 Autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite 

 
 

(T) 

 L. nr. 37/1990 - M. Of. nr. 137/8 dec. 1990 
 Organizarea şi funcţionarea Guvernului 

 (Abrogată prin L. nr. 90/2001 - M. Of. nr. 164/2 apr. 2001) 
 
 L. nr. 38/1990 - M. Of. nr. 142/13 dec. 1990 
 Extinderea prevederilor D.-L. nr. 118/1990 şi la persoanele deportate în străinătate după 23 august 1944 

 (Abrogată prin L. nr. 59/1991 - M. Of. nr. 187/18 sep. 1991) 
 
 L. nr. 39/1990 - M. Of. nr. 142/13 dec. 1990 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 

 (Abrogare prin L. nr. 415/2002 - M. Of. nr. 494/10 iul. 2002) 
 
 L. nr. 41/1990 - M. Of. nr. 147/19 dec. 1990 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogată prin O.G. nr. 41/1999 - M. Of. nr. 388/16 aug. 1999) 
 
 L. nr. 42/1990 - M. Of. nr. 147/19 dec. 1990 
 Lege pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 146/13 iul. 1991) 
 (M. Of. nr. 204/21 aug. 1992) 
 (M. Of. nr. 198/23 aug. 1996) 
 (Abrogare prin L. nr. 341/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004) 
 
 
 1991 
 
 L. nr. 1/1991 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1991 
 Lege privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 266/30 dec. 1991) 
 (M. Of. nr. 199/14 aug. 1992) 
 (M. Of. nr. 257/14 sep. 1994) 
 (Abrogare prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 
 
 L. nr. 2/1991 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1991 
 Lege privind cumulul de funcţii 

 (Abrogare prin L. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 72/5 feb. 2003) 
 
 L. nr. 3/1991 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1991 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental 

 (Abrogare odată cu L. nr. 6/1990 prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 L. nr. 4/1991 - M. Of. nr. 5/12 ian. 1991 
 Lege privind încheierea şi ratificarea tratatelor 

 (Abrogare la 12 februarie 2004 prin L. nr. 590/2003 - M. Of. nr. 23/12 ian. 2004) 
 
 L. nr. 10/1991 - M. Of. nr. 23/30 ian. 1991 
 Finanţele publice 

 (Abrogată prin L. nr. 72/1996 - M. Of. nr. 152/17 iul. 1996) 
 
 L. nr. 12/1991 - M. Of. nr. 25/31 ian. 1991 
 Impozitul pe profit 

 (Abrogată prin O.G. nr. 70/1994 - M. Of. nr. 246/31 aug. 1994) 
 
 L. nr. 13/1991 - M. Of. nr. 32/9 feb. 1991 
 Contractul colectiv de muncă 

 (Abrogată prin L. nr. 130/1996 - M. Of. nr. 259/24 oct. 1996) 
 
 L. nr. 14/1991 - M. Of. nr. 32/9 feb. 1991 
 Legea salarizării 

 (Abrogare prin L. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 72/5 feb. 2003) 
 
 L. nr. 15/1991 - M. Of. nr. 33/11 feb. 1991 
 Soluţionarea conflictelor colective de muncă 

 
 

(Abrogată la data de 1 ian. 2000 prin L. nr. 168/1999 - M. Of. nr. 582/29 nov. 1999) 

 L. nr. 16/1991 - M. Of. nr. 34/18 feb. 1991 
 Aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1991 

 (T) 
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 L. nr. 17/1991 - M. Of. nr. 34/18 feb. 1991 
 Scutirea de plată a valorii neamortizate aferente autovehiculelor scoase din funcţiune în anul 1983 şi 1985 de către întreprinderile de transport local 

 (T) 
 
 L. nr. 20/1991 - M. Of. nr. 41/1 mar. 1991 
 Legea rectificativă asupra bugetului de stat pe anul 1990 

 (T) 
 
 L. nr. 22/1991 - M. Of. nr. 65/29 mar. 1991 
 Bugetul administraţiei centrale de stat pe anul 1991 

 (T) 
 
 L. nr. 30/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 94/2011 - M. Of. nr. 799/11 nov. 2011) 

 L. nr. 32/1991 - M. Of. nr. 70/3 apr. 1991 
 Impozitul pe salarii 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 140/29 iun. 1993) 
 (M. Of. nr. 19/26 ian. 1996) 
 (M. Of. nr. 185/12 aug. 1996) 
 
 

(Abrogată la 1 ian. 2000 prin O.G. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) 

 L. nr. 33/1991 - M. Of. nr. 70/3 apr. 1991 
 Activitatea bancară 

 (Abrogată prin L. nr. 58/1998 - M. Of. nr. 121/23 mar. 1998) 
 
 L. nr. 34/1991 - M. Of. nr. 70/3 apr. 1991 
 Statutul Băncii Naţionale a României 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 101/1998 - M. Of. nr. 203/1 apr. 1998) 

 L. nr. 35/1991 - M. Of. nr. 73/10 apr. 1991 
 Regimul investiţiilor străine 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 185/2 aug. 1993) 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 31/1997 - M. Of. nr. 125/19 iun. 1997, precum şi facilităţile în derulare îşi încetează aplicabilitatea potrivit O.U.G. nr. 42/2002 - M. Of. nr. 241/10  
 apr. 2002) 
 L. nr. 42/1991 - M. Of. nr. 129/17 iun. 1991 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite 

 (Abrogare odată cu L. nr. 12/1990 prin L. nr. 222/2020 - M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020) 
 
 L. nr. 43/1991 - M. Of. nr. 135/25 iun. 1991 

 Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din  
 Decembrie 1989 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 42/1990 prin L. nr. 341/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004) 

 L. nr. 47/1991 - M. Of. nr. 151/19 iul. 1991 
 Constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 32/2000 - M. Of. nr. 148/10 apr. 2000) 

 L. nr. 52/1991 - M. Of. nr. 163/7 aug. 1991 
 Salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 215/1 sep. 1993) 
 (Abrogată prin L. nr. 50/1996 - M. Of. nr. 130 /24 iun. 1996 şi L. nr. 56/1996 - M. Of. nr. 139/4 iul. 1996) 
 
 L. nr. 54/1991 - M. Of. nr. 164/7 aug. 1991 
 Lege cu privire la sindicate 

 (Abrogare prin L. nr. 54/2003 - M. Of. nr. 73/5 feb. 2003) 
 
 L. nr. 55/1991 - M. Of. nr. 167/14 aug. 1991 
 Modificarea articolului 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit 

 (Abrogată prin O.G. nr. 70/1994 - M. Of. nr. 246 /31 aug. 1994) 
 
 L. nr. 58/1991 - M. Of. nr. 169/16 aug. 1991 
 Lege privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active din patrimoniul acestora 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 88/1997 - M. Of. nr. 381/29 dec. 1997) 
 
 L. nr. 62/1991 - M. Of. nr. 203/4 oct. 1991 
 Instituirea "Timbrului muzical" 

 (Abrogată prin L. nr. 35/1994 - M. Of. nr. 150/14 iun. 1994) 
 
 L. nr. 63/1991 - M. Of. nr. 203/4 oct. 1991 
 Instituirea "Timbrului folcloric" 

 (Abrogată prin L. nr. 35/1994 - M. Of. nr. 150/14 iun. 1994) 
 
 L. nr. 66/1991 - M. Of. nr. 223/6 nov. 1991 
 Constituirea şi utilizarea fondului special, pe anul 1991, la Ministerul Sănătăţii 

 
 

(T) 

 L. nr. 69/1991 - M. Of. nr. 238/28 nov. 1991 
 Legea administraţiei publice locale 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 79/18 apr. 1996) 
 (Abrogată prin L. nr. 215/2001 - M. Of. nr. 204/23 apr. 2001 şi Abrogare prin L. nr. 286/2006 - M. Of. nr. 621/18 iul. 2006) 
 
 L. nr. 70/1991 - M. Of. nr. 239/28 nov. 1991 
 Lege privind alegerile locale 
 Republicare: 
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 (M. Of. nr. 79/18 apr. 1996) 
 (Abrogare prin L. nr. 67/2004 - M. Of. nr. 271/29 mar. 2004) 
 
 L. nr. 72/1991 - M. Of. nr. 251/16 dec. 1991 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională 

 (Abrogare odată cu L. nr. 1/1991 prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 
 
 L. nr. 73/1991 - M. Of. nr. 251/16 dec. 1991 
 Stabilirea unor drepturi de asigurări sociale, precum şi de modificare şi completare a unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale şi pensii 

 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 L. nr. 74/1991 - M. Of. nr. 251/16 dec. 1991 
 Împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991 

 (T) 
 
 L. nr. 75/1991 - M. Of. nr. 251/16 dec. 1991 
 Lege pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 

 (Abrogare odată cu L. nr. 60/1974 prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungaria privind stabilirea unui regim de CER DESCHIS, semnat la  
 Bucureşti la 11 mai 1991 
 L. nr. 76/1991 (ratificare) - M. Of. nr. 252/17 dec. 1991 
 (Abrogare prin O. nr. 2483/2016 - M. Of. nr. 13/6 ian. 2017) 
 
 ▼ Protocol privind desfiinţarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnat la Budapesta la 28 iunie 1991 

 
 L. nr. 78/1991 (ratificare) - M. Of. nr. 262/23 dec. 1991 
 
 

(SE) 

 L. nr. 80/1991 - M. Of. nr. 263/23 dec. 1991 
 Decontarea prin compensare a plăţilor restante din economie 

 (SE) 
 
 
 1992 
 
 ▼ Înţelegere de colaborare dintre Ministerul de Interne al României şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Polone,  
 semnată la Varşovia la 13 august 1992 
 /1992\INT 
 (Încetare aplicabilitate prin L. nr. 188/2002 - M. Of. nr. 278/25 apr. 2002) 
 
 L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992 
 Abrogarea unor acte normative 

 (SE) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea  
 evaziunii fiscale, cu privire la impozitele pe venit, semnat la Beijing la 16 ianuarie 1991 
 L. nr. 5/1992 (ratificare) - M. Of. nr. 10/31 ian. 1992 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 99/2017 (ratificare) - M. Of. nr. 351/12 mai 2017) 

 L. nr. 6/1992 - M. Of. nr. 16/10 feb. 1992 
 Lege privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor 

 (Abrogare prin L. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 72/5 feb. 2003) 
 
 ▼ Acord comercial şi de plăţi între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pe perioada  
 1991-1993, semnat la Phenian la 27 ianuarie 1991 
 L. nr. 8/1992 (ratificare) - M. Of. nr. 19/12 feb. 1992 
 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Ankara la 24 ianuarie 1991 
 L. nr. 10/1992 (ratificare) - M. Of. nr. 19/12 feb. 1992 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 12/2009 (ratificare) - M. Of. nr. 107/23 feb. 2009) 

 ▼ Protocol privind încetarea valabilităţii Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală, semnat la Varşovia la 14 mai  
 1955, şi a Protocolului referitor la prelungirea duratei valabilităţii acestuia, semnat la Varşovia la 26 aprilie 1985 
 L. nr. 19/1992 (ratificare) - M. Of. nr. 41/16 mar. 1992 
 (SE) 
 
 L. nr. 20/1992 - M. Of. nr. 39/11 mar. 1992 

 Salarizarea în anul 1992 a deputaţilor şi senatorilor, Preşedintelui şi Guvernului României, a personalului din aparatul Parlamentului României, a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi a  
 celorlalte organe ale puterii executive, precum şi a personalului din organele puterii judecătoreşti 
 (T) 
 
 L. nr. 21/1992 - M. Of. nr. 50/25 mar. 1992 
 Rectificarea bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991 

 (T) 
 
 L. nr. 28/1992 - M. Of. nr. 57/3 apr. 1992 

 Lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi a celorlalte  
 organe ale puterii executive 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 36/1992 - M. Of. nr. 69/21 apr. 1992 
 Bugetul de stat pe anul 1992 

 (T) 
 
 L. nr. 37/1992 - M. Of. nr. 73/23 apr. 1992 
 Protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară 

 (T) 
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 L. nr. 39/1992 - M. Of. nr. 73/23 apr. 1992 
 Lege privind prelungirea aplicării unor măsuri pentru frânarea procesului inflaţionist şi a şomajului, stabilite de art. 8 din Legea salarizării nr. 14/1991 

 (T) 
 
 L. nr. 40/1992 - M. Of. nr. 73/23 apr. 1992 
 Stabilirea impozitului pe dividende la societăţile comerciale 

 (Abrogată prin O.G. nr. 26/1995 - M. Of. nr. 201/30 aug. 1995) 
 
 L. nr. 41/1992 - M. Of. nr. 73/23 apr. 1992 
 Scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariaţilor pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din judeţele Bacău, Neamţ şi Suceava 

 (T) 
 
 L. nr. 42/1992 - M. Of. nr. 80/30 apr. 1992 
 Aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 şi a unor măsuri de protecţie a fondului forestier 

 
 

(T) 

 L. nr. 45/1992 - M. Of. nr. 100/21 mai 1992 

 Stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi a mijloacelor  
 de transport pe apă, deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice 

 (Abrogată succesiv expres şi implicit prin L. nr. 27/1994 - M. Of. nr. 127/24 mai 1994, O.G. nr. 48/1994 - M. Of. nr. 242/29 aug. 1994, L. nr. 105/1997 - M. Of. nr. 136/30 iun.  
 1997, L. nr. 117/1999 - M. Of. nr. 321/6 iul. 1999, O.G. nr. 59/1999 - M. Of. nr. 405/26 aug. 1999) 
 L. nr. 48/1992 - M. Of. nr. 104/25 mai 1992 
 Legea audiovizualului 

 (Abrogare prin L. nr. 504/2002 - M. Of. nr. 534/22 iul. 2002) 
 
 L. nr. 49/1992 - M. Of. nr. 107/26 mai 1992 
 Modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale 

 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 L. nr. 52/1992 - M. Of. nr. 117/2 iun. 1992 
 Depunerea unor sume în contul "Moldova" 

 (T) 
 
 L. nr. 53/1992 - M. Of. nr. 119/4 iun. 1992 
 Protecţia specială a persoanelor handicapate 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 102/1999 - M. Of. nr. 310/30 iun. 1999) 
 
 L. nr. 54/1992 - M. Of. nr. 119/4 iun. 1992 
 Impozitul pe sumele obţinute din vânzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat 

 
 

(SE) 

 L. nr. 56/1992 - M. Of. nr. 126/9 iun. 1992 
 Frontiera de stat a României 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 396/24 aug. 2000) 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 105/2001 - M. Of. nr. 352/30 iun. 2001) 
 
 L. nr. 57/1992 - M. Of. nr. 131/12 iun. 1992 
 Încadrarea în muncă a persoanelor handicapate 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 102/1999 - M. Of. nr. 310/30 iun. 1999) 
 
 L. nr. 58/1992 - M. Of. nr. 140/23 iun. 1992 
 Lege cu privire la corelarea salariilor prevăzute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 şi Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societăţile comerciale şi regiile autonome 

 (T) 
 
 L. nr. 60/1992 - M. Of. nr. 145/29 iun. 1992 
 Modificarea şi completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti 

 (Abrogată prin L. nr. 56/1996 - M. Of. nr. 139/4 iul. 1996) 
 
 L. nr. 61/1992 - M. Of. nr. 153/3 iul. 1992 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1992 

 (T) 
 
 L. nr. 62/1992 - M. Of. nr. 157/13 iul. 1992 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1992 

 (T) 
 
 L. nr. 65/1992 - M. Of. nr. 166/17 iul. 1992 
 Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal, privind unele fapte de corupţie 

 (Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 15/1968 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 L. nr. 66/1992 - M. Of. nr. 166/17 iul. 1992 
 Acordarea unor facilităţi pentru atragerea de capital străin în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 134/1995 - M. Of. nr. 301/29 dec. 1995) 

 L. nr. 68/1992 - M. Of. nr. 164/16 iul. 1992 
 Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 

 L. nr. 69/1992 - M. Of. nr. 164/16 iul. 1992 
 Lege pentru alegerea Preşedintelui României 

 (Abrogare prin L. nr. 370/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 
 
 L. nr. 76/1992 - M. Of. nr. 178/28 iul. 1992 
 Lege privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 172/22 iul. 1993) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 72/ 22 apr. 1997) 

 L. nr. 77/1992 - M. Of. nr. 176/25 iul. 1992 
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 Stabilirea datei alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României 

 (T) 
 
 L. nr. 80/1992 - M. Of. nr. 180/29 iul. 1992 
 Pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 37/9 feb. 1994) 
 
 

(Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 

 L. nr. 83/1992 - M. Of. nr. 173/22 iul. 1992 
 Lege privind procedura urgentă de urmărire şi judecare pentru unele infracţiuni de corupţie 

 (Abrogare la 1 februarie 2014 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 86/1992 - M. Of. nr. 181/30 iul. 1992 
 Lege pentru modificarea şi completarea L. nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională 

 (Abrogare odată cu L. nr. 1/1991 prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 
 
 L. nr. 87/1992 - M. Of. nr. 181/30 iul. 1992 
 Angajarea în muncă a absolvenţilor învăţământului superior, liceal, postliceal, profesional, complementar şi de ucenici, promoţia 1992 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 267/18 nov. 1993) 
 
 

(T) 

 L. nr. 88/1992 - M. Of. nr. 181/30 iul. 1992 
 Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 încheiat la Atena la 16 septembrie 1991 
 L. nr. 90/1992 (ratificare) - M. Of. nr. 192/11 aug. 1992 
 (Înlocuire prin L. nr. 166/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 288/24 oct. 1997) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiat  
 la Ierusalim la 2 septembrie 1991 
 L. nr. 91/1992 (ratificare) - M. Of. nr. 192/11 aug. 1992 
 
 

(Înlocuit prin L. nr. 59/1999 - M. Of. nr. 182/28 apr. 1999) 

 L. nr. 93/1992 - M. Of. nr. 194/12 aug. 1992 

 Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din L. nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul  
 Revoluţiei din Decembrie 1989 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 42/1990 prin L. nr. 341/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004) 

 L. nr. 104/1992 - M. Of. nr. 244/1 oct. 1992 

 Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a altor legi, precum şi pentru abrogarea L. nr. 59/1968 şi a D. nr. 218 /1977 (L. nr. 23/1969, C. m. , C.  
 p. civ. , L. nr. 58/1968) 
 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 105/1992 - M. Of. nr. 245/1 oct. 1992 
 Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat 

 (Abrogare la 1 septembrie 2012 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 
 
 L. nr. 108/1992 - M. Of. nr. 251/8 oct. 1992 

 Abrogarea D. nr. 24/1970 privind urmărirea şi judecarea unor infracţiuni, depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unor  
 amenzi 
 
 

(SE) 

 L. nr. 109/1992 - M. Of. nr. 251/8 oct. 1992 
 Lege pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 48/1992 prin L. nr. 504/2002 - M. Of. nr. 534/22 iul. 2002) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Helsinki la 26 martie 1992 
 L. nr. 113/1992 (ratificare) - M. Of. nr. 302/25 nov. 1992 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 şi Abrogare prin O. nr. 2186/2020 - M. Of. nr. 1163/2 dec. 2020) 

 L. nr. 115/1992 - M. Of. nr. 318/8 dec. 1992 
 Prelungirea termenului de încheiere a acţiunii de distribuire a certificatelor de proprietate, prevăzut de Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 

 (T) 
 
 L. nr. 120/1992 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1993 
 Taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie 

 (Abrogată prin O.G. nr. 41/1998 - M. Of. nr. 43/ 30 ian. 1998) 
 
 L. nr. 122/1992 - M. Of. nr. 328/22 dec. 1992 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1992 

 (T) 
 
 L. nr. 126/1992 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1993 
 Abrogarea unor acte normative aplicabile în domeniul ocrotirii sănătăţii 

 (SE) 
 
 L. nr. 130/1992 - M. Of. nr. 338/30 dec. 1992 
 Aprobarea O.G. nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) 
 
 
 1993 
 
 L. nr. 3/1993 - M. Of. nr. 45/1 mar. 1993 
 Respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1992 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul pe circulaţie la ţiţeiul din producţia internă şi la gazele naturale 
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 (SE) 
 
 
 L. nr. 11/1993 - M. Of. nr. 57/18 mar. 1993 
 Aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992 

 
 

(T) 

 L. nr. 12/1993 - M. Of. nr. 57/18 mar. 1993 
 Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1992 

 
 

(T) 

 L. nr. 14/1993 - M. Of. nr. 65/18 mar. 1993 
 Aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 37/1992 privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară 

 (T) 
 
 ▼ Acord între statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) şi România, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992 
 L. nr. 19/1993 (ratificare) - M. Of. nr. 75/16 apr. 1993 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Acorduri bilaterale între România şi statele A.E.L.S. privind comerţul cu produse agricole de bază 
 L. nr. 19/1993 (ratificare) - M. Of. nr. 75/16 apr. 1993 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Declaraţie comună a statelor A.E.L.S. şi a României privind extinderea regulilor de origine 
 L. nr. 19/1993 (ratificare) - M. Of. nr. 75/16 apr. 1993 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Minută convenită cu ocazia semnării acordului de comerţ liber dintre statele A.E.L.S. şi România 
 L. nr. 19/1993 (ratificare) - M. Of. nr. 75/16 apr. 1993 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere privind acordul dintre statele A.E.L.S. şi România 
 L. nr. 19/1993 (ratificare) - M. Of. nr. 75/16 apr. 1993 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 21/1993 - M. Of. nr. 89/11 mai 1993 
 Legea bugetului de stat pe anul 1993 

 
 

(T) 

 L. nr. 22/1993 - M. Of. nr. 89/11 mai 1993 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1993 

 
 

(T) 

 L. nr. 23/1993 - M. Of. nr. 90/12 mar. 1993 
 Aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1993 

 (T) 
 
 L. nr. 25/1993 - M. Of. nr. 97/18 mai 1993 
 Abilitarea Guvernului de a modera creşterea salariilor prin introducerea unor impozite suplimentare pe cale de ordonanţă, în vederea frânării procesului inflaţionist şi a şomajului 

 (T) 
 
 L. nr. 26/1993 - M. Of. nr. 109/28 mai 1993 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2005 prin L. nr. 371/2004 - M. Of. nr. 878/27 sep. 2004) 
 
 L. nr. 29/1993 - M. Of. nr. 115/1 iun. 1993 
 Stabilirea drepturilor aferente anului 1992, în favoarea unei categorii de persoane fizice ale căror terenuri agricole au trecut în proprietatea statului 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat  
 la Bucureşti la 26 iulie 1991 
 L. nr. 30/1993 (ratificare) - M. Of. nr. 115/1 iun. 1993 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 32/1993 - M. Of. nr. 120/8 iun. 1993 
 Punerea în aplicare, cu începere de la 1 iulie 1993, a Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată - aprobată prin Legea nr. 130/1992, emisă în baza Legii nr. 81/1992 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) 

 L. nr. 34/1993 - M. Of. nr. 128/15 iun. 1993 
 Integrarea sistemului de asigurări sociale al cooperaţiei meşteşugăreşti în sistemul asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 L. nr. 36/1993 - M. Of. nr. 137/28 iun. 1993 
 Lege privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 748/26 oct. 2003) 
 
 L. nr. 38/1993 - M. Of. nr. 137/28 iun. 1993 

 Împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992 şi refinanţarea ratei scadente în anul 1992 la împrumutul de stat contractat pentru finanţarea deficitului bugetului de  
 stat înregistrat în anul 1991 
 (T) 
 
 L. nr. 41/1993 - M. Of. nr. 139/29 iun. 1993 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României 

 (T) 
 
 L. nr. 42/1993 - M. Of. nr. 144/1 iul. 1993 
 Accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 286/11 dec. 1995) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 82/1997 - M. Of. nr. 380/29 dec. 1997) 

 L. nr. 43/1993 - M. Of. nr. 149/6 iul. 1993 
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 Lege pentru completarea şi modificarea Legii nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea  
 incapacităţii de plată şi a blocajului financiar 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 76/1992 prin O.U.G. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 72/22 apr. 1997) 

 L. nr. 45/1993 - M. Of. nr. 147/1 iul. 1993 
 Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 47/1993 - M. Of. nr. 153/8 iul. 1993 
 Lege cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii 

 (Abrogare prin L. nr. 273/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 
 
 L. nr. 52/1993 - M. Of. nr. 157/12 iul. 1993 
 Integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Ortodoxe Române în sistemul asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 L. nr. 54/1993 - M. Of. nr. 160/14 iul. 1993 
 Lege pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 209/13 mai 1999) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 247/2005 - M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) 

 L. nr. 56/1993 - M. Of. nr. 159/13 iul. 1993 
 Legea Curţii Supreme de Justiţie 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 56/8 feb. 1999) 
 
 

(Abrogare abrogă la 29 sep. 2004, art. 1-5, art. 7-11, art. 17-26, art. 27-35, art. 44-54, art. 56 şi art. 57 prin L. nr. 304/2004 - M. Of. nr. 576/29 iun. 2004) 

 L. nr. 63/1993 - M. Of. nr. 236/29 sep. 1993 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 1/1993 privind unele măsuri pentru aplicarea taxei pe valoarea adăugată 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) 
 
 L. nr. 68/1993 - M. Of. nr. 246/15 oct. 1993 
 Lege privind garantarea în plată a salariului minim 

 (Abrogare prin L. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 72/5 feb. 2003) 
 
 L. nr. 69/1993 - M. Of. nr. 250/21 oct. 1993 
 Lege privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură 

 (Abrogată la 1 ian. 2003 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 L. nr. 70/1993 - M. Of. nr. 256/1 nov. 1993 
 Acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în judeţele Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi 

 (T) 
 
 L. nr. 71/1993 - M. Of. nr. 258/3 nov. 1993 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993, emisă în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi  
 autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat 
 
 

(T) 

 ▼ Amendamentele la articolele 24 şi 25 ale Constituţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, adoptate la cea de-a 39-a sesiune a  
 Adunării Mondiale a Sănătăţii potrivit Rezoluţiei din 12 mai 1986 
 L. nr. 72/1993 (acceptare) - M. Of. nr. 258/3 nov. 1993 
 
 

(Înlocuită prin L. nr. 79/1999 - M. Of. nr. 207/13 mai 1999) 

 L. nr. 80/1993 - M. Of. nr. 267/18 nov. 1993 
 Protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice 

 (T) 
 
 L. nr. 81/1993 - M. Of. nr. 275/29 nov. 1993 

 Lege privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi  
 economiei vânatului 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 85/2006 - M. Of. nr. 926/15 nov. 2006) 

 L. nr. 83/1993 - M. Of. nr. 284/7 dec. 1993 
 Sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli 

 (Abrogată prin L. nr. 193 /1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
 
 L. nr. 87/1993 - M. Of. nr. 305/23 dec. 1993 
 Acordarea unor ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 noiembrie 1993 - 30 aprilie 1994 

 
 

(T) 

 L. nr. 88/1993 - M. Of. nr. 307/27 dec. 1993 
 Lege privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 552/11 nov. 1999) 
 
 

(Abrogare la 20 octombrie 2005 prin O.U.G. nr. 75/2005 - M. Of. nr. 642/20 iul. 2005) 

 L. nr. 91/1993 - M. Of. nr. 3/10 ian. 1994 
 Datoria publică 

 (Abrogată prin L. nr. 81/1999 - M. Of. nr. 215/17 mai 1999) 
 
 L. nr. 92/1993 - M. Of. nr. 316/30 dec. 1993 
 Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1993 

 (T) 
 
 ▼ Înţelegere de colaborare între Ministerul de Interne al României şi Ministerul de Interne al Republicii Slovace, semnată la  
 Bratislava la 20 septembrie 1993 
 H.G. nr. 773/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 16/21 ian. 1994 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 202/2004 (ratificare) - M. Of. nr. 488/31 mai 2004) 
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 1994 
 
 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Polone privind  
 cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 23 februarie 1994; 
 /1994\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 319/2013(ratificare) - M. Of. nr. 759/6 dec. 2013) 
 
 L. nr. 8/1994 - M. Of. nr. 62/10 mar. 1994 
 Lege privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin L. nr. 392/2006 - M. Of. nr. 892/2 nov. 2006) 
 
 L. nr. 12/1994 - M. Of. nr. 65/14 mar. 1994 
 Aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1994 

 (T) 
 
 L. nr. 13/1994 - M. Of. nr. 71/18 mar. 1994 
 Constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice 

 (Abrogată prin L. nr. 118/1996 - M. Of. nr. 261/25 oct. 1996) 
 
 L. nr. 14/1994 - M. Of. nr. 71/18 mar. 1994 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993 

 (T) 
 
 L. nr. 16/1994 - M. Of. nr. 91/7 apr. 1994 
 Legea arendării 

 (Abrogare la data de 1 oct. 2011 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
 
 L. nr. 17/1994 - M. Of. nr. 100/18 apr. 1994 
 Prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafeţe locative 

 (T) 
 
 L. nr. 20/1994 - M. Of. nr. 94/12 apr. 1994 

 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe  
 ale puterii executive 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 ▼ Acord de cooperare între România şi Republica Africa de Sud, încheiat la Pretoria la 20 octombrie 1993 
 L. nr. 25/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 119/12 mai 1994 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 26/1994 - M. Of. nr. 123/18 mai 1994 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 218/2002 - M. Of. nr. 305/9 mai 2002) 

 L. nr. 27/1994 - M. Of. nr. 127/24 mai 1994 
 Lege privind impozitele şi taxele locale 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 273/22 iul. 1998) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 

 L. nr. 28/1994 - M. Of. nr. 127/24 mai 1994 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994 

 (T) 
 
 L. nr. 34/1994 - M. Of. nr. 140/2 iun. 1994 
 Lege privind impozitul pe terenul agricol 

 (Abrogare prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 L. nr. 36/1994 - M. Of. nr. 148/10 iun. 1994 
 Legea bugetului de stat pe anul 1994 

 (T) 
 
 L. nr. 42/1994 - M. Of. nr. 165/30 iun. 1994 

 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului  
 României 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 ▼ Rezoluţia (94)10 privind Acordul parţial lărgit de înfiinţare a Centrului European de Limbi Moderne (adoptată de Comitetul  
 Miniştrilor la 8 aprilie 1994 în cadrul celei de-a 511-a reuniuni a delegaţilor miniştrilor) 
 L. nr. 48/1996 (aderare) - M. Of. nr. 119/7 iun. 1996 
 
 

(T) 

 L. nr. 50/1994 - M. Of. nr. 179/14 iul. 1994 
 Unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 6/15 ian. 1996) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 23/2000 - M. Of. nr. 136/30 mar. 2000) 

 L. nr. 51/1994 - M. Of. nr. 177/12 iul. 1994 
 Continuarea aplicării măsurilor prevăzute de Legea nr. 80/1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice 

 
 

(T) 

 L. nr. 52/1994 - M. Of. nr. 210/11 aug. 1994 
 Lege privind valorile mobiliare şi bursele de valori 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 28/2002 - M. Of. nr. 238/9 apr. 2002) 
 
 L. nr. 53/1994 - M. Of. nr. 179/14 iul. 1994 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994 emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe 

 (T) 
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 L. nr. 57/1994 - M. Of. nr. 184/20 iul. 1994 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională 

 (Abrogare odată cu L. nr. 1/1991 prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat  
 la Bucureşti la 8 noiembrie 1993 
 L. nr. 62/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 201/3 aug. 1994 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 ▼ Acord între România şi Republica Ungaria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16  
 septembrie 1993 
 L. nr. 63/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 201/3 aug. 1994 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 65/1994 - M. Of. nr. 188/22 iul. 1994 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1994, emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe 

 (SE) 
 
 L. nr. 72/1994 - M. Of. nr. 190/25 iul. 1994 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 73/1994 - M. Of. nr. 190/25 iul. 1994 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1 şi a anexei la aceasta, din 19 mai 1993, privind moderarea creşterii salariilor în anul 1993 prin introducerea unor impozite suplimentare în vederea frânării  
 procesului inflaţionist şi a şomajului, emisă în baza dispoziţiilor art. 107 alin. (3) şi art. 114 alin. (3) din Constituţie şi a Legii nr. 25/1993 
 (T) 
 
 L. nr. 77/1994 - M. Of. nr. 209/11 aug. 1994 
 Participarea salariaţilor, membrilor consiliului de administraţie şi/sau managerilor la cumpărarea de acţiuni emise de societăţile comerciale care se privatizează 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 88/1997 - M. Of. nr. 381/29 dec. 1997) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Vilnius la 8 martie 1994 
 L. nr. 82/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 291/13 oct. 1994 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 şi Încetare valabilitate: prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 87/1994 - M. Of. nr. 299/24 oct. 1994 
 Lege pentru combaterea evaziunii fiscale 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 545/29 iul. 2003) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 241/2005 - M. Of. nr. 672/27 iul. 2005) 

 L. nr. 88/1994 - M. Of. nr. 303/26 oct. 1994 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităţilor de cult din ţară şi a personalului deservent  
 al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate 
 (Abrogată prin O.G. nr. 72/2000 - M. Of. nr. 407/29 aug. 2000) 
 
 L. nr. 89/1994 - M. Of. nr. 305/28 oct. 1994 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1994, emisă în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe 

 (Abrogată prin L. nr. 136/1995 - M. Of. nr. 303/30 dec. 1995) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 1993 
 L. nr. 92/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 308/3 nov. 1994 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 şi Încetare valabilitate: prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 93/1994 - M. Of. nr. 314/11 nov. 1994 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 158/1999 - M. Of. nr. 519/26 oct. 1999) 

 ▼ Acord de comerţ liber între România şi Republica Moldova, încheiat la Bucureşti la 15 februarie 1994 
 L. nr. 94/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 340-340 bis/8 dec. 1994 
 (Încetare valabilitate la data aderării României la Uniunea Europeană prin H.G. nr. 85/2006 (aprobare) - M. Of. nr. 103/2 feb. 2006 şi Încetare valabilitate prin L. nr.  
 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Protocol A la acest acord 
 L. nr. 94/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 340-340 bis/8 dec. 1994 
 (Încetare valabilitate la data aderării României la Uniunea Europeană prin H.G. nr. 85/2006 (aprobare) - M. Of. nr. 103/2 feb. 2006 şi Încetare valabilitate prin L. nr.  
 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Acord între România şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3  
 martie 1994 
 L. nr. 97/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 316/15 nov. 1994 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 şi Încetare valabilitate: prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 
 
 L. nr. 98/1994 - M. Of. nr. 317/16 nov. 1994 
 Lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 325/24 apr. 2008) 
 
 

(Abrogare la 1 iunie 2011 prin L. nr. 254/2010 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2010) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Bucureşti la 1 iunie 1994 
 L. nr. 106/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 331/30 nov. 1994 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Varşovia la 23 iunie 1994 
 L. nr. 109/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 334/2 dec. 1994 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Zagreb la 8 iunie 1994 
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 L. nr. 111/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 334/2 dec. 1994 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 112/1994 - M. Of. nr. 332/30 nov. 1994 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30 din 22 iulie 1994 privind finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare pe anul 1994 

 
 

(T) 

 ▼ Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos,  
 semnat la Bucureşti la 19 aprilie 1994 
 L. nr. 114/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 337/6 dec. 1994 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 ▼ Protocol la acest acord, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 1994 
 L. nr. 114/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 337/6 dec. 1994 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 şi Încetare valabilitate: prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 
 
 L. nr. 116/1994 - M. Of. nr. 336/5 dec. 1994 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994 

 (T) 
 
 L. nr. 117/1994 - M. Of. nr. 344/12 dec. 1994 
 Acordarea dreptului absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor de stat de a continua studiile universitare în învăţământul superior de lungă durată în anul universitar 1994 - 1995 

 (T) 
 
 L. nr. 128/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66 din 24 august 1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 
 
 L. nr. 134/1994 - M. Of. nr. 366/30 dec. 1994 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39 din 5 august 1994 privind îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar 

 (T) 
 
 L. nr. 136/1994 - M. Of. nr. 368/30 dec. 1994 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29 din 22 iulie 1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2005, odată cu O.G. nr. 29/1994 prin O.G. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) 
 
 L. nr. 137/1994 - M. Of. nr. 368/30 dec. 1994 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1994 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994 

 (T) 
 
 ▼ Acord de comerţ liber între România şi Republica Slovacă, încheiat la Bucureşti la 11 noiembrie 1994 
 L. nr. 140/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 370-370 bis/30 dec. 1994 
 
 

(Încetat aplicabilitatea prin L. nr. 90/1997 - M. Of. nr. 108/30 mai 1997) 

 ▼ Acord de comerţ liber între România şi Republica Cehă, încheiat la Praga la 24 octombrie 1994 Declaraţie comună, semnată  
 la 24 octombrie 1994 
 L. nr. 141/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 371-371 bis/30 dec. 1994 
 
 

(Încetat aplicabilitatea prin L. nr. 90/1997 - M. Of. nr. 108/30 mai 1997) 

 L. nr. 144/1994 - M. Of. nr. 374/31 dec. 1994 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37 din 5 august 1994 privind unele măsuri în legătură cu eliberarea şi păstrarea paşapoartelor 

 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 65/1997 - M. Of. nr. 226/30 aug. 1997) 

 L. nr. 145/1994 - M. Of. nr. 374/31 dec. 1994 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană, Delta Dunării şi litoralul Mării Negre 

 (Abrogată prin O.G. nr. 63/1997 - M. Of. nr. 226/30 aug. 1997) 
 
 L. nr. 146/1994 - M. Of. nr. 374/31 dec. 1994 
 Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 32/1994 prin O.U.G. nr. 35/1997 şi cu O.G. nr. 56/1994 prin L. nr. 326/2003 prin L. nr. 326/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 
 1995 
 
 L. nr. 1/1995 - M. Of. nr. 5/13 ian. 1995 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 2/1995 - M. Of. nr. 5/13 ian. 1995 
 Pensionarea anticipată 

 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 L. nr. 3/1995 - M. Of. nr. 5/13 ian. 1995 
 Continuarea aplicării măsurilor prevăzute de Legea nr. 80/1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice 

 (T) 
 
 L. nr. 4/1995 - M. Of. nr. 9/19 ian. 1995 
 Lege privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România 

 (Abrogare prin L. nr. 282/2005 - M. Of. nr. 915/13 oct. 2005) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994 
 L. nr. 7/1995 (ratificare) - M. Of. nr. 7/17 ian. 1995 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 12/1995 - M. Of. nr. 27/7 feb. 1995 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994, emisă în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite  
 externe 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 34/2003 - M. Of. nr. 62/1 feb. 2003) 
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 L. nr. 13/1995 - M. Of. nr. 41/27 feb. 1995 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice 

 (Abrogată prin O.G. nr. 80/2001 - M. Of. nr. 542/1 sep. 2001) 
 
 L. nr. 15/1995 - M. Of. nr. 41/27 feb. 1995 
 Aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1995 

 (T) 
 
 L. nr. 21/1995 - M. Of. nr. 49/16 mar. 1995 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995 

 (T) 
 
 L. nr. 22/1995 - M. Of. nr. 53/22 mar. 1995 
 Legea bugetului de stat pe anul 1995 

 
 

(T) 

 L. nr. 45/1995 - M. Of. nr. 109/1 iun. 1995 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1995 pentru modificarea unor prevederi ale Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul  
 din producţia internă şi gazele naturale 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 82 - M. Of. nr. 380/29 dec. 1997) 
 
 L. nr. 46/1995 - M. Of. nr. 109/1 iun. 1995 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1995 referitoare la perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) 
 
 L. nr. 48/1995 - M. Of. nr. 107/31 mai 1995 
 Lege privind proclamarea Zilei Eroilor 

 (Abrogare la 7 noiembrie 2003 prin L. nr. 379/2003 - M. Of. nr. 700/7 oct. 2003) 
 
 L. nr. 49/1995 - M. Of. nr. 106/31 mai 1995 
 Actualizarea pensiilor militare de stat în raport cu solda de grad 

 (T) 
 
 L. nr. 55/1995 - M. Of. nr. 122/19 iun. 1995 
 Accelerarea procesului de privatizare 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 88/1997 - M. Of. nr. 381/29 dec. 1997) 
 
 L. nr. 58/1995 - M. Of. nr. 124/21 iun. 1995 
 Lege pentru modificarea şi completarea articolului 25 din Legea arendării nr. 16/1994 

 (Abrogare - odată cu L. nr. 16/1994 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
 
 L. nr. 59/1995 - M. Of. nr. 124/21 iun. 1995 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor importate în cadrul tranzacţiilor de leasing, precum şi la  
 regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor şi componentelor folosite în producţia proprie a unor agenţi economici 
 (Abrogată prin L. nr. 90/1998 - M. Of. nr. 170/30 apr. 1998) 
 
 L. nr. 61/1995 - M. Of. nr. 128/27 iun. 1995 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1995 privind acordarea unei compensaţii băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 ianuarie - 31 martie 1995 

 (T) 
 
 L. nr. 62/1995 - M. Of. nr. 128/27 iun. 1995 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1995 privind creşterea competenţei autorităţilor publice locale pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale investiţiilor de  
 interes judeţean sau local 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 10/1991 prin L. nr. 72/1996 - M. Of. nr. 152/17 iul. 1996) 

 ▼ Acord între România şi Spania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie  
 1995 
 L. nr. 63/1995 (ratificare) - M. Of. nr. 128/27 iun. 1995 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 
 
 L. nr. 64/1995 - M. Of. nr. 130/29 iun. 1995 
 Lege privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 608/13 dec. 1999) 
 (M. Of. nr. 1066/17 nov. 2004) 
 
 

(Abrogare la 20 iulie 2006 prin L. nr. 85/2006 - M. Of. nr. 359/21 apr. 2006) 

 L. nr. 66/1995 - M. Of. nr. 129/28 iun. 1995 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995 cu privire la condiţiile de creştere a salariilor în anul 1995 la regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 

 (T) 
 
 L. nr. 67/1995 - M. Of. nr. 131/29 iun. 1995 
 Lege privind ajutorul social (vezi indexări) 

 
 

(Abrogată la 1 ian. 2002 prin L. nr. 416/2001 - M. Of. nr. 401/20 iul.2001) 

 L. nr. 70/1995 - M. Of. nr. 132/30 iun. 1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 14/1995 prin L. nr. 440/2004 - M. Of. nr. 985/26 oct. 2004) 

 L. nr. 73/1995 - M. Of. nr. 145/12 iul. 1995 
 Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare 

 (Abrogare la 20 ianuarie 2004 prin L. nr. 477/2003 - M. Of. nr. 824/20 nov. 2003) 
 
 L. nr. 74/1995 - M. Of. nr. 149/14 iul. 1995 
 Lege privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 650/12 dec. 2000) 
 
 

(Abrogare la 30 iulie 2004 prin L. nr. 306/2004 - M. Of. nr. 578/30 iun. 2004) 

 L. nr. 77/1995 - M. Of. nr. 146/12 iul. 1995 
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 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1995 cu privire la taxele de timbru stabilite pe tranşe de valori, la actele între vii, translative ale dreptului la proprietate şi ale altor drepturi reale privind  
 bunurile imobiliare 
 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 37/1995 - M. Of. nr. 203/1 sep. 1995) 

 L. nr. 78/1995 - M. Of. nr. 146/12 iul. 1995 
 Lege privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare 

 (Abrogare la 1 ian. 2002 prin O.U.G. nr. 118/2001 - M. Of. nr. 612/28 sep. 2001) 
 
 L. nr. 81/1995 - M. Of. nr. 156/20 iul. 1995 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 83/1995 - M. Of. nr. 166/31 iul. 1995 
 Unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă 

 (Abrogată prin L. nr. 130/1999 - M. Of. nr. 355/27 iul. 1999) 
 
 L. nr. 84/1995 - M. Of. nr. 167/31 iul. 1995 
 Legea învăţământului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 1/5 ian. 1996) 
 (M. Of. nr. 606/10 dec. 1999) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Paris la 21 martie 1995 
 L. nr. 88/1995 (ratificare) - M. Of. nr. 239/19 oct. 1995 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 şi Încetare valabilitate: prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 ▼ Protocol la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea şi protejarea reciprocă a  
 investiţiilor, semnat la Paris la 21 martie 1995 
 L. nr. 88/1995 (ratificare) - M. Of. nr. 239/19 oct. 1995 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 şi Încetare valabilitate: prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 95/1995 - M. Of. nr. 255/8 nov. 1995 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1995 privind modificarea plafoanelor de aprobare a obiectivelor de investiţii pentru autorităţile administraţiei publice centrale 

 (Abrogată prin L. nr. 72/1996 - M. Of. nr. 152/17 iul. 1996) 
 
 L. nr. 97/1995 - M. Of. nr. 257/8 nov. 1995 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului  
 forestier, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vânatului 
 (Abrogare odată cu L. nr. 81/1993 prin O.U.G. nr. 85/2006 - M. Of. nr. 926/15 nov. 2006) 
 
 L. nr. 98/1995 - M. Of. nr. 257/8 nov. 1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilităţilor fiscale pentru funcţionarea "Fondului Româno-American de Investiţii" 

 (Abrogare odată cu O.G.nr. 28/1995 prin O.U.G. nr. 26/2005 - M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) 
 
 L. nr. 99/1995 - M. Of. nr. 257/8 nov. 1995 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de  
 stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii 
 
 

(SE) 

 L. nr. 101/1995 - M. Of. nr. 270/21 nov. 1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 26/1995 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 L. nr. 102/1995 - M. Of. nr. 270/21 nov. 1995 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1995 cu privire la bonificarea dobânzii la creditele acordate pentru constituirea stocurilor de produse agricole, agroalimentare şi hortiviticole din recolta  
 anului 1995 
 (T) 
 
 L. nr. 104/1995 - M. Of. nr. 270/21 nov. 1995 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1995 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 (T) 
 
 L. nr. 105/1995 - M. Of. nr. 270/21 nov. 1995 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială 

 (Abrogată prin O.G. nr. 12/1998 - M. Of. nr. 40/30 ian. 1998) 
 
 L. nr. 106/1995 - M. Of. nr. 270/21 nov. 1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 32/1995 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind promovarea şi  
 protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Londra la 13 iulie 1995 
 L. nr. 109/1995 (ratificare) - M. Of. nr. 273/23 nov. 1995 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 113/1995 - M. Of. nr. 282/5 dec. 1995 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1995 cu privire la perfecţionarea unor reglementări referitoare la datoria publică internă, garantarea creditelor interne şi la datoria publică  
 externă, precum şi în legătură cu formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 66/1994 prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 
 
 L. nr. 114/1995 - M. Of. nr. 282/5 dec. 1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu O.G. nr. 24/1995 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 L. nr. 115/1995 - M. Of. nr. 282/5 dec. 1995 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1995 privind unele măsuri pentru perfecţionarea coordonării şi sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii 

 (T) 
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 L. nr. 117/1995 - M. Of. nr. 284/8 dec. 1995 
 Integrarea sistemului asigurărilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, creştin de rit vechi şi musulman în sistemul asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 L. nr. 119/1995 - M. Of. nr. 286/11 dec. 1995 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de  
 întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie 
 
 

(Abrogată prin OU.G. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 72/22 apr. 1997) 

 L. nr. 122/1995 - M. Of. nr. 293/19 dec. 1995 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată 

 (Abrogată la data de 1 ian. 2000 prin O.G. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) 
 
 L. nr. 123/1995 - M. Of. nr. 293/19 dec. 1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 42/1995 prin L. nr. 19/2011 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2011) 
 
 L. nr. 124/1995 - M. Of. nr. 293/19 dec. 1995 
 Lege privind unele ordonanţe ale Guvernului 

 (Abrogare la 24 ianuarie 2005, odată cu O.G. nr.47/1994 prin L. nr. 481/2004 - M. Of. nr. 1094/24 nov. 2004) 
 
 L. nr. 125/1995 - M. Of. nr. 297/27 dec. 1995 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice 

 (Abrogată prin OU.G. nr. 85/1997 - M. Of. nr. 378/29 dec. 1997) 
 
 L. nr. 127/1995 - M. Of. nr. 298/28 dec. 1995 
 Integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România în sistemul asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 L. nr. 130/1995 - M. Of. nr. 298/28 dec. 1995 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 131/1995 - M. Of. nr. 301/29 dec. 1995 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 132/1995 - M. Of. nr. 301/29 dec. 1995 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 23/1995 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 L. nr. 134/1995 - M. Of. nr. 301/29 dec. 1995 
 Legea petrolului 

 
 

(Abrogare la 15 sep. 2004 prin L. nr. 238/2004 - M. Of. nr. 535/15 iun. 2004) 

 L. nr. 136/1995 - M. Of. nr. 303/30 dec. 1995 
 Lege privind asigurările şi reasigurările în România 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 54/2016 - M. Of. nr. 723/19 sep. 2016 şi Abrogare prin L. nr. 132/2017 - M. Of. nr. 431/12 iun. 2017) 

 L. nr. 137/1995 - M. Of. nr. 304/30 dec. 1995 
 Legea protecţiei mediului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 70/17 feb. 2000) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 195/2005 - M. Of. nr. 1196/30 dec. 2005) 
 
 
 1996 
 
 L. nr. 2/1996 - M. Of. nr. 23/31 ian. 1996 

 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului  
 României, republicată 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 ▼ Acord comercial şi de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba, semnat la Havana la 5  
 februarie 1995 
 L. nr. 11/1996 (ratificare) - M. Of. nr. 63/28 mar. 1996 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 şi Încetare valabilitate la 2 aprilie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 

 ▼ Acord comercial şi de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Paraguay, semnat la Asuncion la  
 21 mai 1994 
 L. nr. 13/1996 (ratificare) - M. Of. nr. 63/28 mar. 1996 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 şi Încetare valabilitate la data de 13 iunie 2011 prin O. nr. 1404/2011 - M. Of. nr. 753/26 oct. 2011) 

 ▼ Acord de cooperare economico-comercială între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai  
 1994 
 L. nr. 14/1996 (ratificare) - M. Of. nr. 63/28 mar. 1996 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 15/1996 - M. Of. nr. 69/5 apr. 1996 
 Statutul şi regimul refugiaţilor în România 

 (Abrogată prin O.G. nr. 102/2000 - M. Of. nr. 436/3 sep. 2000) 
 
 L. nr. 18/1996 - M. Of. nr. 75/11 apr. 1996 
 Lege privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 
 L. nr. 19/1996 - M. Of. nr. 72/10 apr. 1996 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995 

 (T) 
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 L. nr. 20/1996 - M. Of. nr. 70/8 apr. 1996 
 Unele măsuri necesare pentru desfăşurarea campaniei agricole din primăvara anului 1996, ca urmare a stării de urgenţă din agricultură 

 (T) 
 
 L. nr. 25/1996 - M. Of. nr. 77/13 apr. 1996 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 70/1991 prin L. nr. 67/2004 - M. Of. nr. 271/29 mar. 2004) 
 
 L. nr. 26/1996 - M. Of. nr. 93/8 mai 1996 
 Codul silvic 

 (Abrogare prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 
 
 L. nr. 27/1996 - M. Of. nr. 87/29 apr. 1996 
 Legea partidelor politice 

 (Abrogare succesiv prin L. nr. 14/2003 şi prin L. nr. 43/2003 prin L. nr. 43/2003 - M. Of. nr. 54/30 ian. 2003) 
 
 L. nr. 28/1996 - M. Of. nr. 92/7 mai 1996 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1995 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995 

 (T) 
 
 L. nr. 29/1996 - M. Of. nr. 91-91 bis/6 mai 1996 
 Legea bugetului de stat pe anul 1996 

 (T) 
 
 L. nr. 30/1996 - M. Of. nr. 96/13 mai 1996 

 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16 - 22  
 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi celor care au participat direct, în perioada 16 - 25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie  
 1989 
 (Abrogare odată cu L. nr. 42/1990 prin L. nr. 341/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004) 
 
 L. nr. 32/1996 - M. Of. nr. 99/16 mai 1996 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996 

 (T) 
 
 L. nr. 34/1996 - M. Of. nr. 105/23 mai 1996 
 Aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996 

 (Abrogare la data de 1 februarie 2014 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 ▼ Acord comercial şi de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia, semnat la Bucureşti la 9  
 octombrie 1995 
 L. nr. 36/1996 (ratificare) - M. Of. nr. 111/30 mai 1996 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 şi Încetare valabilitate la 18 februarie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 

 ▼ Acord comercial şi de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Liban, semnat la Bucureşti la 18  
 octombrie 1994 
 L. nr. 37/1996 (ratificare) - M. Of. nr. 111/30 mai 1996 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 şi Încetare valabilitate la 19 decembrie 2006 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 

 ▼ Acord între România şi Republica Bolivia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 9  
 octombrie 1995 
 L. nr. 39/1996 (ratificare) - M. Of. nr. 111/30 mai 1996 
 
 

(Încetare valabilitate la 16 martie 2017 prin O. nr. 475/2014 - M. Of. nr. 162/5 mar. 2014) 

 L. nr. 42/1996 - M. Of. nr. 109/29 mai 1996 
 Integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale cineaştilor în sistemul asigurărilor sociale de stat 

 
 

(Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 

 L. nr. 46/1996 - M. Of. nr. 120/11 iun. 1996 
 Lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare 

 
 

(Abrogare la data de 1 ianuarie 2007 prin L. nr. 446/2006 - M. Of. nr. 990/12 dec. 2006) 

 L. nr. 49/1996 - M. Of. nr. 131/25 iun. 1996 
 Contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anii 1990 şi 1991 

 (T) 
 
 L. nr. 50/1996 - M. Of. nr. 130/24 iun. 1996 
 Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 563/18 nov. 1999) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 72/31 ian. 2007) 

 L. nr. 51/1996 - M. Of. nr. 134/27 iun. 1996 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 25/1995 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 
 
 L. nr. 53/1996 - M. Of. nr. 134/27 iun. 1996 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1996 privind modificarea plafonului valoric în limita căruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea şi anularea timbrelor mobile 

 (Abrogată prin L. nr. 146/1997 - M. Of. nr. 173/29 iul. 1997) 
 
 L. nr. 54/1996 - M. Of. nr. 134/27 iun. 1996 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare 

 (Abrogată la data de 1 ian. 2000 prin O.G. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) 
 
 L. nr. 56/1996 - M. Of. nr. 139/4 iul. 1996 
 Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal 

 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 6 noiembrie 1995 
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 L. nr. 57/1996 (ratificare) - M. Of. nr. 142/8 iul. 1996 
 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 675/2019 (aprobare) - M. Of. nr. 752/16 sep. 2019) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Ljubljana la 24 ianuarie 1996 
 L. nr. 64/1996 (ratificare) - M. Of. nr. 144/10 iul. 1996 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 65/1996 - M. Of. nr. 140/5 iul. 1996 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 66/1996 - M. Of. nr. 140/5 iul. 1996 
 Lege privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 28/26 ian. 1999) 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a Statutului C.E.C. - S.A., cu excepţia dispoziţiilor art. 4, care rămân în vigoare până la data prevăzută la art. 4 alin. (1) prin O.U.G. nr.  
 42/2005) 
 L. nr. 70/1996 - M. Of. nr. 147/12 iul. 1996 

 Lege pentru modificarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie  
 1989 
 (Abrogare odată cu L. nr. 42/1990 prin L. nr. 341/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004) 
 
 L. nr. 71/1996 - M. Of. nr. 166/29 iul. 1996 
 Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Căi de comunicaţie 

 (Abrogare prin L. nr. 363/2006 - M. Of. nr. 806/26 sep. 2006) 
 
 L. nr. 72/1996 - M. Of. nr. 152/17 iul. 1996 
 Lege privind finanţele publice 

 (Abrogare prin L. nr. 500/2002 - M. Of. nr. 597/13 aug. 2002) 
 
 L. nr. 73/1996 - M. Of. nr. 174/2 aug. 1996 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Abrogare prin L. nr. 414/2002 - M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) 
 
 L. nr. 74/1996 - M. Of. nr. 156/22 iul. 1996 
 Legea telecomunicaţiilor 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 79/2002 - M. Of. nr. 457/27 iun. 2002) 
 
 L. nr. 75/1996 - M. Of. nr. 150/17 iul. 1996 
 Lege pentru stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează 

 (Abrogare prin L. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 72/5 feb. 2003) 
 
 L. nr. 79/1996 - M. Of. nr. 150/17 iul. 1996 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993 

 (Abrogare odată cu L. nr. 56/1993 prin L. nr. 304/2004 - M. Of. nr. 576/29 iun. 2004) 
 
 L. nr. 83/1996 - M. Of. nr. 156/22 iul. 1996 
 Legea serviciilor poştale 

 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 31/2002 - M. Of. nr. 87/1 feb. 2002) 

 L. nr. 84/1996 - M. Of. nr. 159/24 iul. 1996 
 Legea îmbunătăţirilor funciare 

 (Abrogare cu excepţia prevederilor art. 31 referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, care se abrogă în termen de 30 zile de la data de intrare în vigoare a legii  
 prin L. nr. 138/2004 - M. Of. nr. 369/28 apr. 2004) 
 L. nr. 87/1996 - M. Of. nr. 150/17 iul. 1996 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 69/1998 - M. Of. nr. 515/30 dec. 1998) 
 
 L. nr. 90/1996 - M. Of. nr. 157/23 iul. 1996 
 Legea protecţiei muncii 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 47/29 ian. 2001) 
 
 

(Abrogare la 1 octombrie 2006 prin L. nr. 319/2006 - M. Of. nr. 646/26 iul. 2006) 

 L. nr. 101/1996 - M. Of. nr. 231/25 sep. 1996 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1996 cu privire la completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 215/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999) 
 
 L. nr. 102/1996 - M. Of. nr. 231/25 sep. 1996 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere 

 (T) 
 
 L. nr. 103/1996 - M. Of. nr. 235/27 sep. 1996 
 Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 328/17 mai 2002) 
 (Abrogare prin L. nr. 407/2006 - M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) 
 
 L. nr. 104/1996 - M. Of. nr. 239-239 bis/1 oct. 1996 
 Contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1992 

 (T) 
 
 L. nr. 105/1996 - M. Of. nr. 237/30 sep. 1996 
 Lege privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 97/2005 - M. Of. nr. 641/20 iul. 2005) 
 
 L. nr. 106/1996 - M. Of. nr. 241/3 oct. 1996 
 
 Legea protecţiei civile 
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 (Abrogare la 24 ianuarie 2005 prin L. nr. 481/2004 - M. Of. nr. 1094/24 nov. 2004) 
 
 L. nr. 108/1996 - M. Of. nr. 251/17 oct. 1996 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 11/1996 prin O.G. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) 
 
 L. nr. 109/1996 - M. Of. nr. 252/18 oct. 1996 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum 

 L. nr. 117/1996 - M. Of. nr. 255/22 oct. 1996 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania  
 agricolă din primăvara anului 1996 
 (T) 
 
 L. nr. 118/1996 - M. Of. nr. 261/25 oct. 1996 
 Lege privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 150/15 apr. 1998) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 

 L. nr. 129/1996 - M. Of. nr. 268/30 oct. 1996 
 Transportul pe căile ferate române 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 12/1998 - M. Of. nr. 254/8 iul. 1998) 
 
 L. nr. 130/1996 - M. Of. nr. 259/24 oct. 1996 
 Lege privind contractul colectiv de muncă 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 184/19 mai 1998) 
 (Abrogare prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 
 
 L. nr. 131/1996 - M. Of. nr. 264/28 oct. 1996 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare 

 (Abrogare prin L. nr. 70/2015 - M. Of. nr. 242/9 apr. 2015) 
 
 L. nr. 133/1996 - M. Of. nr. 273/1 nov. 1996 
 Lege pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare 

 (Abrogare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prin L. nr. 243/2019 - M. Of. nr. 1035/24 dec. 2019) 
 
 L. nr. 134/1996 - M. Of. nr. 264/28 oct. 1996 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1996 privind unele măsuri pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din luna noiembrie 1996 

 (T) 
 
 L. nr. 136/1996 - M. Of. nr. 271/31 oct. 1996 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţie terestre - autostrăzi şi căi ferate 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 30/1995 prin L. nr. 528/2004 - M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004) 
 
 L. nr. 137/1996 - M. Of. nr. 264/28 oct. 1996 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 16/2001 - M. Of. nr. 66/7 feb. 2001) 
 
 L. nr. 140/1996 - M. Of. nr. 289/14 nov. 1996 
 Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal 

 (SE) 
 
 L. nr. 141/1996 - M. Of. nr. 289/14 nov. 1996 
 Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală 

 
 

(SE) 

 L. nr. 142/1996 - M. Of. nr. 348/24 dec. 1996 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 
 1997 
 
 L. nr. 1/1997 - M. Of. nr. 10/27 ian. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1996 privind regimul deductibilităţii sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi salariale 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României, pe de o parte, şi Uniunea Economică Belgo-Luxemburgheză, pe de altă parte, privind  
 promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bruxelles la 4 martie 1996 
 L. nr. 8/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 20/6 feb. 1997 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 şi Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 şi Încetare valabilitate: prin  
 L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Bucureşti la 25 aprilie 1996 
 L. nr. 9/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 21/10 feb. 1997 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 220/2010 (ratificare) - M. Of. nr. 789/25 nov. 2010) 

 L. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 17/5 feb. 1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1996 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 66/1994 prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Quito la 21 martie 1996 
 L. nr. 12/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 22/11 feb. 1997 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 72/2009 - M. Of. nr. 228/7 apr. 2009) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Australiei privind comerţul şi cooperarea economică, încheiat la Bucureşti la 8  
 noiembrie 1995 
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 L. nr. 13/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 22/11 feb. 1997 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 şi Încetare valabilitate la 6 decembrie 2006 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 

 L. nr. 17/1997 - M. Of. nr. 26/18 feb. 1997 
 Lege pentru modificarea articolului 3301 din Codul de procedură civilă 

 
 

(Abrogare - la 1 septembrie 2012 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 

 L. nr. 18/1997 - M. Of. nr. 32/27 feb. 1997 
 Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr.136/1994 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2005, odată cu O.G. nr. 29/1994 prin O.G. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) 

 L. nr. 20/1997 - M. Of. nr. 42/14 mar. 1997 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1996 privind drepturile personalului a cărui activitate a fost temporar întreruptă ca urmare a limitării furnizării energiei electrice, în perioada  
 9-26 februarie 1996 
 (T) 
 
 ▼ Schimbul de note, anexă la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea  
 reciprocă a investiţiilor, încheiat la Atena la 16 septembrie 1991, ratificat prin Legea nr. 90 din 29 iulie 1992 
 L. nr. 27/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 46/18 mar. 1997 
 
 

(Acordul este înlocuit prin L. nr. 166/1997- M. Of. nr. 288/24 oct. 1997) 

 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 4/1996, adoptată la a IV-a sesiune din 19 martie 1996, amendament la Acordul  
 de comerţ liber dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), ratificat prin Legea nr. 19 din 6  
 
 L. nr. 28/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 47/19 mar. 1997 

aprilie 1993 

 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 7/1996, adoptată la a IV-a sesiune din 19 martie 1996, amendament la Acordul  
 de comerţ liber dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), ratificat prin Legea nr. 19 din 6  
 aprilie 1993 
 L. nr. 28/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 47/19 mar. 1997 
 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 8/1996, adoptată la a IV-a sesiune din 19 martie 1996, amendament la Acordul  
 de comerţ liber dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), ratificat prin Legea nr. 19 din 6  
 aprilie 1993 
 L. nr. 28/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 47/19 mar. 1997 
 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 29/1997 - M. Of. nr. 49/21 mar. 1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 24/1996 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 L. nr. 31/1997 - M. Of. nr. 43/14 mar. 1997 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1996 privind asigurarea surselor financiare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu  
 conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba 
 
 

(T) 

 ▼ Acord între România şi Republica Austria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 15  
 mai 1996 
 L. nr. 34/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 47/19 mar. 1997 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 
 
 L. nr. 36/1997 - M. Of. nr. 54/1 apr. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea şi completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăţilor bancare 

 (Abrogată prin L. nr. 58/1998 - M. Of. nr. 121/23 mar. 1998) 
 
 L. nr. 37/1997 - M. Of. nr. 54/1 apr. 1997 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1997 pentru amânarea plăţii ultimei tranşe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporaţia Financiară Internaţională - CFI - prevăzută  
 de Legea nr. 11/1992 
 
 

(T) 

 L. nr. 40/1997 - M. Of. nr. 56/3 apr. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1996 privind asigurarea surselor de finanţare pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare şi de seminţe din recolta anului 1996 

 (T) 
 
 L. nr. 41/1997 - M. Of. nr. 56/3 apr. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome 

 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 64/2001 - M. Of. nr. 536/1 sep. 2001) 

 L. nr. 42/1997 - M. Of. nr. 56/3 apr. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1996 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) 

 L. nr. 43/1997 - M. Of. nr. 56/3 apr. 1997 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1996 privind modificarea listei-anexă nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul din  
 producţia internă şi gazele naturale, republicată 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 82/1997 - M. Of. nr. 380/29 dec. 1997) 
 
 L. nr. 44/1997 - M. Of. nr. 56/3 apr. 1997 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere aprobată  
 prin Legea nr. 102/1996 
 
 

(T) 

 L. nr. 46/1997 - M. Of. nr. 58/8 apr. 1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1996 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare 

 
 

(T) 

 L. nr. 47/1997 - M. Of. nr. 58/8 apr. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/1996 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 
 

(T) 



 4102

 
 L. nr. 48/1997 - M. Of. nr. 58/8 apr. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1996 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1996 

 (T) 
 
 L. nr. 51/1997 - M. Of. nr. 61/10 apr. 1997 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1997 pentru ratificarea Protocolului privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexă la  
 Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 192/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996 
 L. nr. 54/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 69/18 apr. 1997 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Acord de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la  
 Tunis la 16 octombrie 1995 
 L. nr. 60/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 67/17 apr. 1997 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 şi Încetare valabilitate la 22 mai 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 

 L. nr. 61/1997 - M. Of. nr. 68/17 apr. 1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1997 privind stabilirea plafonului de îndatorare externă a României pentru anul 1997 

 (T) 
 
 L. nr. 62/1997 - M. Of. nr. 73/23 apr. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole 

 
 

(T) 

 L. nr. 65/1997 - M. Of. nr. 74/24 apr. 1997 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 1/1991 prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 

 L. nr. 66/1997 - M. Of. nr. 73/23 apr. 1997 
 Lege cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a personalului burselor de valori 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 25/2002 - M. Of. nr. 226/4 apr. 2002) 
 
 L. nr. 67/1997 - M. Of. nr. 81/5 mai 1997 
 Legea viei şi vinului 

 (Abrogare prin L. nr. 244/2002 - M. Of. nr. 333/20 mai 2002) 
 
 L. nr. 69/1997 - M. Of. nr. 77/29 apr. 1997 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice  
 supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurenţei 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 133/2 apr. 1998) 
 
 L. nr. 71/1997 - M. Of. nr. 77/29 apr. 1997 
 Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 

 (T) 
 
 L. nr. 72/1997 - M. Of. nr. 76-76 bis/29 apr. 1997 
 Bugetul de stat pe anul 1997 

 (T) 
 
 L. nr. 73/1997 - M. Of. nr. 87/12 mai 1997 
 Acordarea unei compensaţii băneşti pentru acoperirea creşterii preţului pâinii, în perioada aprilie-septembrie 1997 

 
 

(T) 

 L. nr. 75/1997 - M. Of. nr. 87/12 mai 1997 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1996 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996 

 
 

(T) 

 L. nr. 76/1997 - M. Of. nr. 87/12 mai 1997 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996 

 (T) 
 
 L. nr. 77/1997 - M. Of. nr. 87/12 mai 1997 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996 

 (T) 
 
 L. nr. 78/1997 - M. Of. nr. 87/12 mai 1997 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996 

 (T) 
 
 L. nr. 81/1997 - M. Of. nr. 89/14 mai 1997 
 Lege privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România 

 (Abrogare la 30 iul. 2004 prin L. nr. 305/2004 - M. Of. nr. 578/30 iun. 2004) 
 
 L. nr. 82/1997 - M. Of. nr. 94/20 mai 1997 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1996 referitoare la prelungirea aplicării unor măsuri prevăzute la art. 25 alin. (1) şi la art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind  
 reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996 
 
 

(T) 

 L. nr. 89/1997 - M. Of. nr. 107/30 mai 1997 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 58/1997 - M. Of. nr. 265/3 oct. 1997) 

 ▼ Acord privind aderarea României la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat  
 la Bucureşti la 12 aprilie 1997 
 L. nr. 90/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 108/30 mai 1997 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 şi Încetare valabilitate la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 
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 L. nr. 91/1997 - M. Of. nr. 111/4 iun. 1997 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi  
 Dezvoltare, vărsată în moneda naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent. 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 6/1997 prin O.U.G. nr. 112/2006 - M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006) 
 
 L. nr. 92/1997 - M. Of. nr. 111/4 iun. 1997 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica  
 Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României faţă de Republica Polonă, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997 
 
 

(SE) 

 L. nr. 94/1997 - M. Of. nr. 111/4 iun. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanţurilor contabile ale agenţilor economici, pe anul 1996 

 
 

(T) 

 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 1996 
 L. nr. 99/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 136/30 iun. 1997 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Acord de cooperare economică, comercială şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar, semnat la Bucureşti  
 la 6 iunie 1996 
 L. nr. 100/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 131/25 iun. 1997 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la Bucureşti la 11 iunie 1996 
 L. nr. 101/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 129/24 iun. 1997 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 102/1997 - M. Of. nr. 134/30 iun. 1997 
 Contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1993 

 
 

(T) 

 L. nr. 103/1997 - M. Of. nr. 130/25 iun. 1997 
 Contul anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1993 

 
 

(T) 

 L. nr. 104/1997 - M. Of. nr. 132/26 iun. 1997 

 Lege pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului  
 României 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 105/1997 - M. Of. nr. 136/30 iun. 1997 
 Soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 62/6 februarie 2001) 
 
 ▼ Acord cu privire la măsurile de întărire a încrederii şi securităţii, suplimentare faţă de Documentul O.S.C.E. de la Viena, 1994,  
 şi la dezvoltarea relaţiilor militare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 6 septembrie  
 
 L. nr. 107/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 135/30 iun. 1997 

1996 

 
 

(Abrogare prin O. nr. 2483/2016 - M. Of. nr. 13/6 ian. 2017) 

 L. nr. 108/1997 - M. Of. nr. 132/26 iun. 1997 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a  
 concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare. 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999) 
 
 L. nr. 109/1997 - M. Of. nr. 141/7 iul. 1997 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 

 (Abrogare prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 
 
 L. nr. 110/1997 - M. Of. nr. 142/7 iul. 1997 
 Modificarea articolului 6 lit.A i) punctul 6 din Ordonanţa Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 215/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999) 
 
 L. nr. 111/1997 - M. Of. nr. 142/7 iul. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1997 pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 12/1998 - M. Of. nr. 254/8 iul. 1998) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare  
 secrete de stat, semnat la Debreţin la 17 februarie 1997 
 L. nr. 117/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 143/8 iul. 1997 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 140/2019 (ratificare) - M. Of. nr. 619/25 iul. 2019) 

 L. nr. 120/1997 - M. Of. nr. 149/11 iul. 1997 
 Concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani 

 
 

(Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 

 L. nr. 123/1997 - M. Of. nr. 149/11 iul. 1997 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 32/1995 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 

 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucureşti la 18  
 septembrie 1996 
 L. nr. 124/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 156/15 iul. 1997 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Acord între România şi Republica Federală Germania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor de capital,  
 semnat la Bonn la 25 iunie 1996 
 L. nr. 125/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 154/14 iul. 1997 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 
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 ▼ Protocol la Acordul între România şi Republica Federală Germania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor  
 de capital, semnat la Bonn la 25 iunie 1996 
 L. nr. 125/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 154/14 iul. 1997 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 128/1997 - M. Of. nr. 158/16 iul. 1997 
 Lege privind Statutul personalului didactic 

 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 L. nr. 133/1997 - M. Of. nr. 161/18 iul. 1997 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru  
 ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 23/1995 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 L. nr. 134/1997 - M. Of. nr. 169/24 iul. 1997 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 137/1997 - M. Of. nr. 170/25 iul. 1997 
 Lege privind graţierea unor pedepse 

 (T) 
 
 L. nr. 141/1997 - M. Of. nr. 180/1 aug. 1997 
 Lege privind Codul vamal al României 

 (Abrogare la 19 iunie 2006 prin L. nr. 86/2006 - M. Of. nr. 350/19 apr. 2006) 
 
 L. nr. 143/1997 - M. Of. nr. 172/28 iul. 1997 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 130/1996 prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 

 L. nr. 145/1997 - M. Of. nr. 178/31 iul. 1997 
 Legea asigurărilor sociale de sănătate 

 (Abrogare cu excepţia prevederilor referitoare la contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi la colectarea şi utilizarea fondurilor de asigurări sociale de sănătate care  
 rămân aplicabile până la 1 ian. 2003 prin O.U.G. nr. 150/2002 - M. Of. nr. 838/20 nov. 2002) 
 L. nr. 146/1997 - M. Of. nr. 173/29 iul. 1997 
 Lege privind taxele judiciare de timbru 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 L. nr. 151/1997 - M. Of. nr. 172/28 iul. 1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie 

 (Abrogare prin L. nr. 469/2002 - M. Of. nr. 529/19 iul. 2002) 
 
 L. nr. 154/1997 - M. Of. nr. 245/19 sep. 1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1997 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de produse de uz fitosanitar 

 (T) 
 
 L. nr. 158/1997 - M. Of. nr. 288/24 oct. 1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol 

 (Abrogată la 1 ian. 2003 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 L. nr. 159/1997 - M. Of. nr. 288/24 oct. 1997 

 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi  
 Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole 
 
 

(SE) 

 L. nr. 161/1997 - M. Of. nr. 288/24 oct. 1997 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/1997 privind competenţa stabilirii de către autorităţile administraţiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi a  
 consumului lunar de carburanţi 
 (Abrogată prin O.G. nr. 80/2001 - M. Of. nr. 542/1 sep. 2001) 
 
 L. nr. 162/1997 - M. Of. nr. 288/24 oct. 1997 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de  
 învăţământ 
 (Abrogare prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 
 
 L. nr. 164/1997 - M. Of. nr. 288/24 oct. 1997 

 Lege privind pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al  
 drumurilor publice 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat  
 la Atena la 23 mai 1997 
 L. nr. 166/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 288/24 oct. 1997 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 179/1997 - M. Of. nr. 305/10 nov. 1997 
 Lege pentru completarea Legii nr.26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 

 (Abrogare odată cu L. nr. 26/1994 prin L. nr. 218/2002 - M. Of. nr. 305/9 mai 2002) 
 
 L. nr. 180/1997 - M. Of. nr. 305/10 nov. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente 

 (Abrogată prin O.G. nr.83/1998 - M. Of. nr. 315/27 aug. 1998) 
 
 L. nr. 181/1997 - M. Of. nr. 314/17 nov. 1997 
 Impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 85/1997 - M. Of. nr. 378/29 dec. 1997) 
 
 L. nr. 190/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare  
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 a condiţiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997 
 (T) 
 
 L. nr. 191/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea grâului din recolta anului 1997,  
 proprietate a producătorilor agricoli şi arendaşilor 
 
 

(T) 

 L. nr. 192/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/1997 privind constituirea fondului pentru preluarea grâului din recolta anului 1997, necesar consumului intern 

 (T) 
 
 L. nr. 193/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997 
 Lege pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum şi pentru abrogarea unor hotărâri ale Guvernului date în aplicarea acestei legi 

 
 

(SE) 

 L. nr. 194/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare 

 
 

(Abrogată la 1 ian. 2003 odată cu L. nr. 27/1994 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 

 L. nr. 200/1997 - M. Of. nr. 338/2 dec. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori 

 (T) 
 
 L. nr. 203/1997 - M. Of. nr. 350/10 dec. 1997 
 Integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 L. nr. 209/1997 - M. Of. nr. 361/16 dec. 1997 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru  
 urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 17/1999 - M. Of. nr. 102/10 mar. 1999) 
 
 L. nr. 210/1997 - M. Of. nr. 366/18 dec. 1997 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor la societăţile comerciale pentru care Fondul Proprietăţii  
 de Stat a dispus dizolvarea 
 
 

(T) 

 L. nr. 212/1997 - M. Of. nr. 366/18 dec. 1997 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 60/1997 prin L. nr. 307/2006 - M. Of. nr. 633/21 iul. 2006) 
 
 L. nr. 214/1997 - M. Of. nr. 366/18 dec. 1997 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1997 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 66/1994 prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 
 
 L. nr. 216/1997 - M. Of. nr. 372/22 dec. 1997 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria minieră şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999) 
 
 ▼ Acord de comerţ liber între România şi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997 
 L. nr. 218/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 373/22 dec. 1997 
 
 

(Încetare valabilitate la data aderării României la U.E. prin L. nr. 303/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 644/26 iul. 2006) 

 L. nr. 219/1997 - M. Of. nr. 375/24 dec. 1997 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a  
 concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare 
 (T) 
 
 L. nr. 221/1997 - M. Of. nr. 396/31 dec. 1997 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 
 1998 
 
 L. nr. 2/1998 - M. Of. nr. 8/13 ian. 1998 
 Lege privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane 

 
 

(Abrogare la data de 27 iulie 2006 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 

 L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998 
 Declararea ca abrogate a unor acte normative 

 
 

(SE) 

 L. nr. 19/1998 - M. Of. nr. 12/16 ian. 1998 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materialele, piesele de schimb,  
 componentele, echipamentele şi aparatura, importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale 
 (T) 
 
 L. nr. 26/1998 - M. Of. nr. 16/19 ian. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

 (T) 
 
 L. nr. 29/1998 - M. Of. nr. 30-30 bis/27 ian. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 

 (T) 
 
 L. nr. 30/1998 - M. Of. nr. 29/27 ian. 1998 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 
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 (SE) 
 
 L. nr. 31/1998 - M. Of. nr. 29/27 ian. 1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/1997 privind modificarea art.63 alin. (4) din Legea telecomunicaţiilor nr.74/1996 

 (Abrogare odată cu L. nr. 74/1996 la 27 sep. 2002 prin O.U.G. nr. 79/2002 - M. Of. nr. 457/27 iun. 2002) 
 
 L. nr. 32/1998 - M. Of. nr. 29/27 ian. 1998 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/1997 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi  
 Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole, aprobată şi modificată prin Legea nr.62/1997 
 
 

(T) 

 L. nr. 33/1998 - M. Of. nr. 29/27 ian. 1998 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor  
 1994-1996 
 (T) 
 
 L. nr. 35/1998 - M. Of. nr. 32/28 ian. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 

 (T) 
 
 L. nr. 36/1998 - M. Of. nr. 49/4 feb. 1998 

 Respingerea Ordonanţei Guvernului nr.26/1996 privind regimul proiectării, avizării, aprobării şi executării obiectivelor noi de investiţii ce se realizează de către Banca Naţională a României şi  
 de Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
 
 

(SE) 

 L. nr. 40/1998 - M. Of. nr. 87/24 feb. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/1997 privind unele măsuri de conservare şi de închidere a minelor 

 (SE) 
 
 L. nr. 41/1998 - M. Of. nr. 87/24 feb. 1998 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări  
 geologice 
 (T) 
 
 L. nr. 42/1998 - M. Of. nr. 87/24 feb. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/1997 privind unele măsuri pentru asigurarea stocurilor de păcură şi combustibil lichid uşor pentru iarna 1997-1998 

 (T) 
 
 L. nr. 43/1998 - M. Of. nr. 87/24 feb. 1998 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor  
 Miniere 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 64/1997 prin O.U.G. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 139/5 mar. 2009) 

 L. nr. 45/1998 - M. Of. nr. 89/25 feb. 1998 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome 

 (SE) 
 
 L. nr. 46/1998 - M. Of. nr. 89/25 feb. 1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1996 privind modificarea Legii partidelor politice nr. 27/1996 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 27/1996 prin L. nr. 14/2003 - M. Of. nr. 25/17 ian. 2003) 

 L. nr. 48/1998 - M. Of. nr. 102/4 mar. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 32/2000 - M. Of. nr. 148/10 apr. 2000) 

 L. nr. 51/1998 - M. Of. nr. 102/4 mar. 1998 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau  
 părţilor sociale ale societăţilor comerciale 
 (Abrogare la 1 ian. 2007, odată cu O.G. nr. 48/1997 prin L. nr. 67/2006 - M. Of. nr. 276/28 mar. 2006) 
 
 ▼ Convenţia Europeană privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la  
 meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985, în cadrul Consiliului Europei 
 L. nr. 53/1998 (ratificare) - M. Of. nr. 108/10 mar. 1998 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 6/2018 (ratificare) - M. Of. nr. 37/16 ian. 2018) 

 L. nr. 54/1998 - M. Of. nr. 102/4 mar. 1998 
 Lege privind circulaţia juridică a terenurilor 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 247/2005 - M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) 

 L. nr. 57/1998 - M. Of. nr. 110/10 mar. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusă, cu reducere de vârstă, a femeilor care lucrează în industria minieră 

 
 

(T) 

 L. nr. 58/1998 - M. Of. nr. 121/23 mar. 1998 
 Lege privind activitatea bancară 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 78/24 ian. 2005) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 

 L. nr. 61/1998 - M. Of. nr. 113/16 mar. 1998 
 Legea minelor 

 (Abrogare prin L. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 197/27 mar. 2003) 
 
 L. nr. 62/1998 - M. Of. nr. 120/20 mar. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/1997 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare 

 (T) 
 
 L. nr. 65/1998 - M. Of. nr. 126/26 mar. 1998 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr.16/1994 

 (Abrogare - odată cu L. nr. 16/1994 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
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 L. nr. 66/1998 - M. Of. nr. 140/7 apr. 1998 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 

 (SE) 
 
 L. nr. 67/1998 - M. Of. nr. 140/7 apr. 1998 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 

 (SE) 
 
 L. nr. 68/1998 - M. Of. nr. 140/7 apr. 1998 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/1997 pentru aplicarea unor articole din Legea învăţământului nr.84/1995 începând cu anul şcolar 1998/1999 

 (SE) 
 
 L. nr. 73/1998 - M. Of. nr. 142/8 apr. 1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 68/1997 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 L. nr. 75/1998 - M. Of. nr. 144/9 apr. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată 

 
 

(Abrogată, odată cu L. nr. 32/1991, la data de 1 ian. 2000 prin O.G. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) 

 L. nr. 81/1998 - M. Of. nr. 150/15 apr. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1997 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată 

 (T) 
 
 L. nr. 83/1998 - M. Of. nr. 159/22 apr. 1998 
 Lege privind procedura falimentului instituţiilor de credit 

 (Abrogare prin O.G. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 84/30 ian. 2004) 
 
 L. nr. 85/1998 - M. Of. nr. 165/27 apr. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din învăţământ 

 (Abrogată prin L. nr. 154/1998 - M. Of. nr. 266/16 iul. 1998) 
 
 L. nr. 87/1998 - M. Of. nr. 168/29 apr. 1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/1997 cu privire la adopţie 

 (Abrogare la 1 ian. 2005, odată cu O.U.G. nr. 25/1997 prin L. nr. 273/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 
 
 L. nr. 88/1998 - M. Of. nr. 169/29 apr. 1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare 

 (Abrogare prin L. nr. 70/2015 - M. Of. nr. 242/9 apr. 2015) 
 
 L. nr. 89/1998 - M. Of. nr. 170/30 apr. 1998 
 Legea apiculturii 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 549/5 aug. 2010) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 383/2013 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2014) 

 L. nr. 91/1998 - M. Of. nr. 169/29 apr. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997 

 
 

(T) 

 L. nr. 92/1998 - M. Of. nr. 167/28 apr. 1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 6/1998 prin O.U.G. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 62/27 ian. 2010) 

 L. nr. 95/1998 - M. Of. nr. 179/14 mai 1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovării 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 8/1997 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 
 
 L. nr. 100/1998 - M. Of. nr. 204/1 iun. 1998 
 Lege privind asistenţa de sănătate publică 

 (Abrogare la data de 28 mai 2006 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 101/1998 - M. Of. nr. 203/1 iun. 1998 
 Lege privind Statutul Băncii Naţionale a României 

 (Abrogare la 30 iulie 2004 prin L. nr. 312/2004 - M. Of. nr. 582/30 iun. 2004) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Columbia, semnat la Bucureşti la 31 iulie 1997 
 L. nr. 104/1998 (ratificare) - M. Of. nr. 200/29 mai 1998 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 L. nr. 105/1998 - M. Of. nr. 198/28 mai 1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu L. nr. 27/1994 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 L. nr. 106/1998 - M. Of. nr. 200/29 mai 1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1994 prin L. nr. 414/2002 - M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) 
 
 L. nr. 108/1998 - M. Of. nr. 205/2 iun. 1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 26/1997 prin L. nr. 153/2017 - M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) 
 
 L. nr. 109/1998 - M. Of. nr. 207-207 bis/3 iun. 1998 
 Legea bugetului de stat pe anul 1998 

 (T) 
 
 L. nr. 110/1998 - M. Of. nr. 208/3 iun. 1998 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 
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 (T) 
 
 L. nr. 112/1998 - M. Of. nr. 212/9 iun. 1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

 (Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 ▼ Acord comercial şi de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Venezuela, semnat la Bucureşti la  
 4 iulie 1996 
 L. nr. 114/1998 (ratificare) - M. Of. nr. 219/16 iun. 1998 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 L. nr. 115/1998 - M. Of. nr. 212/9 iun. 1998 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/1997 privind utilizarea disponibilităţilor existente în urma execuţiei bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr.45/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr.21/1997 
 
 

(T) 

 L. nr. 116/1998 - M. Of. nr. 224/18 iun. 1998 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române 

 (Abrogare la 13 martie 2005 prin L. nr. 550/2004 - M. Of. nr. 1175/13 dec. 2004) 
 
 L. nr. 120/1998 - M. Of. nr. 225/18 iun. 1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/1998 pentru modificarea articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 32/1995 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 

 L. nr. 122/1998 - M. Of. nr. 226/19 iun. 1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin L. nr. 343/2006 - M. Of. nr. 662/1 aug. 2006) 

 L. nr. 126/1998 - M. Of. nr. 229/24 iun. 1998 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi  
 salariale, de asigurări sau de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

 (Abrogare expres sau implicit succesiv prin: O.U.G. nr. 17/1999, O.U.G. nr. 102/1999, O.U.G. nr. 203/1999, L. nr. 142/1999, O.G. nr. 72/2000, L. nr. 19/2000 şi L. nr.  
 76/2002 prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 
 L. nr. 127/1998 - M. Of. nr. 229/24 iun. 1998 

 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte  
 normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 
 
 

(SE) 

 L. nr. 128/1998 - M. Of. nr. 232/25 iun. 1998 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului de energie termică în lunile  
 sezonului rece şi de majorarea preţului acesteia, pentru unele categorii ale populaţiei, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/1997 
 (T) 
 
 L. nr. 135/1998 - M. Of. nr. 241/2 iul. 1998 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de  
 salarii, care, de regulă, se acordă la finele anului 
 
 

(T) 

 L. nr. 138/1998 - M. Of. nr. 252-252 bis/7 iul. 1998 
 Contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1994 

 (SE) 
 
 L. nr. 141/1998 - M. Of. nr. 260/13 iul. 1998 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/1997 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi  
 finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare 
 (T) 
 
 L. nr. 142/1998 - M. Of. nr. 260/13 iul. 1998 
 Lege privind acordarea tichetelor de masă 

 (Abrogare la 1 ian. 2019 prin L. nr. 165/2018 - M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) 
 
 L. nr. 143/1998 - M. Of. nr. 260/13 iul. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reformă 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 56/1998 - M. Of. nr. 515/30 dec. 1998) 
 
 L. nr. 146/1998 - M. Of. nr. 262/14 iul. 1998 
 Declararea ca abrogat a Decretului-lege nr.7/1989 privind repatrierea cetăţenilor români şi a foştilor cetăţeni români 

 (SE) 
 
 L. nr. 147/1998 - M. Of. nr. 262/14 iul. 1998 
 Lege privind impozitul pe spectacole 

 (Abrogare prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 L. nr. 148/1998 - M. Of. nr. 263/15 iul. 1998 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 149/1998 - M. Of. nr. 265/16 iul. 1998 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/1997 pentru completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti 

 (SE) 
 
 L. nr. 150/1998 - M. Of. nr. 265/16 iul. 1998 
 Lege privind acordarea de sprijin comunităţilor româneşti de pretutindeni 

 (Abrogare prin L. nr. 299/2007 - M. Of. nr. 792/21 nov. 2007) 
 
 L. nr. 151/1998 - M. Of. nr. 265/16 iul. 1998 
 Lege privind dezvoltarea regională în România 

 (Abrogare la 29 august 2004 prin L. nr. 315/2004 - M. Of. nr. 577/29 iun. 2004) 
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 L. nr. 153/1998 - M. Of. nr. 267/17 iul. 1998 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr.56/1993 

 (Abrogare odată cu L. nr. 56/1993 prin L. nr. 304/2004 - M. Of. nr. 576/29 iun. 2004) 
 
 L. nr. 154/1998 - M. Of. nr. 266/16 iul. 1998 
 Lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 155/1998 - M. Of. nr. 267/17 iul. 1998 
 Organizarea sesiunii extraordinare a examenului de bacalaureat în anul 1998 

 (T) 
 
 L. nr. 161/1998 - M. Of. nr. 285/3 aug. 1998 

 Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr.53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul  
 Parlamentului României 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 162/1998 - M. Of. nr. 284/31 iul. 1998 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de 800 mii tone porumb boabe şi a primei pentru valorificarea la intern a cantităţii  
 de 150 mii tone grâu pentru panificaţie, din recolta anului 1997 
 (T) 
 
 L. nr. 164/1998 - M. Of. nr. 284/31 iul. 1998 
 Lege pentru modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată 

 (Abrogare odată cu L. nr. 70/1991 prin L. nr. 67/2004 - M. Of. nr. 271/29 mar. 2004) 
 
 L. nr. 165/1998 - M. Of. nr. 289/6 aug. 1998 

 Lege privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru  
 creşterea animalelor, în perioada 1998-2001 
 (Abrogare la 1 ian. 2002 prin O.U.G. nr. 40/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001) 
 
 L. nr. 167/1998 - M. Of. nr. 374/1 oct. 1998 
 Integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, în sistemul asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la 29 aprilie 1997 
 L. nr. 170/1998 (ratificare) - M. Of. nr. 381/6 oct. 1998 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 şi Încetare valabilitate la 30 iunie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 

 ▼ Protocol adiţional nr.6 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Varşovia la 19 decembrie 1997 
 L. nr. 173/1998 (acceptare) - M. Of. nr. 384/9 oct. 1998 
 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 L. nr. 175/1998 - M. Of. nr. 383/8 oct. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998 

 (T) 
 
 L. nr. 177/1998 - M. Of. nr. 388/13 oct. 1998 
 Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite 

 (Abrogare odată cu L. nr. 12/1990 prin L. nr. 222/2020 - M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020) 
 
 L. nr. 178/1998 - M. Of. nr. 388/13 oct. 1998 
 Lege pentru modificarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor 

 (T) 
 
 L. nr. 179/1998 - M. Of. nr. 389/14 oct. 1998 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/1997 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral,  
 neamortizate integral 
 
 

(T) 

 L. nr. 180/1998 - M. Of. nr. 389/14 oct. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/1997 pentru completarea art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 
 

(Abrogată la 1 ian. 2000 prin O.U.G. nr. 215/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999) 

 L. nr. 182/1998 - M. Of. nr. 389/14 oct. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998 

 (T) 
 
 L. nr. 184/1998 - M. Of. nr. 389/14 oct. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere 

 (T) 
 
 L. nr. 185/1998 - M. Of. nr. 392/15 oct. 1998 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1998 pentru modificarea anexei nr. 1 şi a anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe  
 indirecte 
 (T) 
 
 L. nr. 189/1998 - M. Of. nr. 404/22 oct. 1998 
 Lege privind finanţele publice locale 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2004 prin O.U.G. nr. 45/2003 - M. Of. nr. 431/19 iun. 2003) 
 
 L. nr. 190/1998 - M. Of. nr. 394/16 oct. 1998 
 Lege pentru modificarea art.16 alin.2 din Legea nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu L. nr. 18/1996 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 L. nr. 192/1998 - M. Of. nr. 405/23 oct. 1998 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării  
 Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare 
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(T) 

 L. nr. 195/1998 - M. Of. nr. 413/30 oct. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (T) 
 
 L. nr. 196/1998 - M. Of. nr. 417/5 nov. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte 

 (T) 
 
 ▼ Acord de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la  
 Bucureşti la 20 ianuarie 1998 
 L. nr. 201/1998 (ratificare) - M. Of. nr. 426/11 nov. 1998 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 209/1998 - M. Of. nr. 432/16 nov. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

 (T) 
 
 L. nr. 210/1998 - M. Of. nr. 432/16 nov. 1998 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea grâului din recolta  
 anului 1998 
 (T) 
 
 L. nr. 214/1998 - M. Of. nr. 446/23 nov. 1998 
 Lege privind autorizarea regularizării diferenţelor de dobândă aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sănătăţii, cu garanţia statului, pe relaţia Germania 

 (T) 
 
 L. nr. 215/1998 - M. Of. nr. 446/23 nov. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.106/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998 

 (T) 
 
 L. nr. 216/1998 - M. Of. nr. 446/23 nov. 1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/1997 privind regimul paşapoartelor în România 

 (Abrogare odată cu O.G.nr. 65/1997, la data de 29 ianuarie 2006 prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 
 
 L. nr. 218/1998 - M. Of. nr. 453/26 nov. 1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată 

 (T) 
 
 L. nr. 219/1998 - M. Of. nr. 459/30 nov. 1998 
 Lege privind regimul concesiunilor 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 L. nr. 221/1998 - M. Of. nr. 459/30 nov. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.107/1998 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar 

 (T) 
 
 L. nr. 224/1998 - M. Of. nr. 459/30 nov. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/1998 privind instituirea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a magazinelor ''duty-free'' şi ''duty-free diplomatic'' 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 208/1999 - M. Of. nr. 647/30 dec. 1999) 
 
 L. nr. 228/1998 - M. Of. nr. 473/9 dec. 1998 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 82/1998 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 L. nr. 231/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul  
 audiovizualului 
 (T) 
 
 L. nr. 237/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale 
 
 

(T) 

 L. nr. 242/1998 - M. Of. nr. 488/18 dec. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/1998 privind regimul premiilor anuale sau al altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998 

 (T) 
 
 L. nr. 243/1998 - M. Of. nr. 488/18 dec. 1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 126/1998 pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 12/1990 prin L. nr. 222/2020 - M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020) 

 L. nr. 246/1998 - M. Of. nr. 495/22 dec. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice 

 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) 

 L. nr. 247/1998 - M. Of. nr. 493/22 dec. 1998 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri 

 (T) 
 
 L. nr. 249/1998 - M. Of. nr. 511/30 dec. 1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1994 prin L. nr. 414/2002 - M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) 
 
 L. nr. 250/1998 - M. Of. nr. 516/30 dec. 1998 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a Statutului CEC - S.A., odată cu L.nr. 66/1996 prin O.U.G. nr. 42/2005 - M. Of. nr. 463/1 iun. 2005) 
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 L. nr. 254/1998 - M. Of. nr. 516/30 dec. 1998 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 

 (Abrogare odată cu L. nr. 60/1974 prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 
 
 L. nr. 258/1998 - M. Of. nr. 516/30 dec. 1998 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată  
 prin Legea nr.108/1996 
 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu O.G. nr. 11/1996 prin O.G. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) 
 
 L. nr. 259/1998 - M. Of. nr. 521/31 dec. 1998 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 260/1998 - M. Of. nr. 523/31 dec. 1998 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de  
 sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstinicilor 
 (T) 
 
 
 1999 
 
 L. nr. 1/1999 - M. Of. nr. 4/13 ian. 1999 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare 

 (T) 
 
 L. nr. 17/1999 - M. Of. nr. 8/15 ian. 1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/1997 pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române 

 (T) 
 
 L. nr. 19/1999 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1999 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 

 (Abrogare odată cu L. nr. 48/1992 prin L. nr. 504/2002 - M. Of. nr. 534/22 iul. 2002) 
 
 L. nr. 21/1999 - M. Of. nr. 18/21 ian. 1999 
 Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor 

 (Abrogare prin L. nr. 656/2002 - M. Of. nr. 904/12 dec. 2002) 
 
 L. nr. 22/1999 - M. Of. nr. 18/21 ian. 1999 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului  
 cinematografic naţional 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 67/1997 prin L. nr. 630/2002 - M. Of. nr. 889/9 dec. 2002) 

 L. nr. 26/1999 - M. Of. nr. 31/27 ian. 1999 
 Lege pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

 (Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 L. nr. 27/1999 - M. Of. nr. 35/28 ian. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 14/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 28/1999 - M. Of. nr. 35/28 ian. 1999 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor  
 comerciale de morărit şi/sau de panificaţie 
 
 

(T) 

 L. nr. 29/1999 - M. Of. nr. 35/28 ian. 1999 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de  
 impozite şi taxe 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 68/1997 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 L. nr. 36/1999 - M. Of. nr. 97-97 bis/8 mar. 1999 
 Legea bugetului de stat pe anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 37/1999 - M. Of. nr. 99/9 mar. 1999 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 38/1999 - M. Of. nr. 108/15 mar. 1999 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/1998 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii  
 cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea grâului din recolta anului 1998 
 (T) 
 
 L. nr. 41/1999 - M. Of. nr. 122/24 mar. 1999 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 45/2000 - M. Of. nr. 192/4 mai 2000) 
 
 L. nr. 44/1999 - M. Of. nr. 130/31 mar. 1999 

 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grîului din recolta  
 anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie 
 (SE) 
 
 L. nr. 53/1999 - M. Of. nr. 160/16 apr. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 

 (T) 
 
 L. nr. 54/1999 - M. Of. nr. 165/20 apr. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 
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 (T) 
 
 L. nr. 55/1999 - M. Of. nr. 165/20 apr. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 

 (T) 
 
 L. nr. 58/1999 - M. Of. nr. 168/21 apr. 1999 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/1998 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile  
 Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 192/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001) 
 
 L. nr. 64/1999 - M. Of. nr. 168/21 apr. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1997 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 
 
 L. nr. 65/1999 - M. Of. nr. 168/21 apr. 1999 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1998 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 7 la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Praga la 10  
 decembrie 1998, precum şi pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol 
 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 71/1999 - M. Of. nr. 195/5 mai 1999 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/1998 privind desfăşurarea bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 76/1999 - M. Of. nr. 195/5 mai 1999 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/1998 cu privire la modificarea şi completarea art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 215/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999) 

 L. nr. 81/1999 - M. Of. nr. 215/17 mai 1999 
 Legea datoriei publice 

 
 

(Abrogare la 1 ian. 2005 prin L. nr. 313/2004 - M. Of. nr. 577/29 iun. 2004) 

 L. nr. 82/1999 - M. Of. nr. 228/21 mai 1999 
 Lege privind înlocuirea închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii 

 (Abrogare prin O.G. nr. 55/2002 - M. Of. nr. 642/30 aug. 2002) 
 
 L. nr. 83/1999 - M. Of. nr. 246/1 iun. 1999 

 Respingerea Ordonanţei Guvernului nr.6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţională a Căilor Ferate Române  
 (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi Bucureşti la 30 iunie 1998 
 (SE) 
 
 L. nr. 84/1999 - M. Of. nr. 246/1 iun. 1999 

 Respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (A.N.D.)  
 pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 şi la Bucureşti la 24 iulie 1998 
 
 

(SE) 

 L. nr. 86/1999 - M. Of. nr. 246/1 iun. 1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2004, odată cu L. nr. 189/1998 prin O.U.G. nr. 45/2003 - M. Of. nr. 431/19 iun. 2003) 

 L. nr. 88/1999 - M. Of. nr. 246/1 iun. 1999 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol  
 natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 36/2001 - M. Of. nr. 115/7 mar. 2001) 
 
 L. nr. 90/1999 - M. Of. nr. 247/1 iun. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat 

 (T) 
 
 L. nr. 92/1999 - M. Of. nr. 247/1 iun. 1999 

 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului  
 Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe 
 
 

(SE) 

 L. nr. 93/1999 - M. Of. nr. 247/1 iun. 1999 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuţii ale comitetului de conducere şi ale preşedintelui Curţii de Conturi 

 
 

(SE) 

 L. nr. 94/1999 - M. Of. nr. 248/1 iun. 1999 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/1998 privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de  
 valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 128/1998 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 
 
 L. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 248/1 iun. 1999 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea  
 privată a statului 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 128/1998 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 

 L. nr. 102/1999 - M. Of. nr. 255/3 iun. 1999 
 Respingerea Ordonanţei Guvernului nr.43/1995 privind unele măsuri pentru conservarea patrimoniului naţional al cinematografiei 

 
 

(SE) 

 L. nr. 103/1999 - M. Of. nr. 273/16 iun. 1999 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru  
 persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată  
 prin Legea nr. 108/1997 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999) 
 
 L. nr. 104/1999 - M. Of. nr. 273/16 iun. 1999 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997 

 (Abrogare odată cu L. nr. 50/1996 prin O.G. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 72/31 ian. 2007) 
 
 L. nr. 107/1999 - M. Of. nr. 304/29 iun. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 81/1998 prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 
 
 L. nr. 110/1999 - M. Of. nr. 281/18 iun. 1999 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1998 

 
 

(T) 

 ▼ Acord de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei  
 nucleare, semnat la Washington, la 15 iulie 1998 
 L. nr. 111/1999 (ratificare) - M. Of. nr. 298/25 iun. 1999 
 
 

(Denunţare prin L. nr. 273/2008 - M. Of. nr. 770/17 nov. 2008) 

 L. nr. 112/1999 - M. Of. nr. 297/25 iun. 1999 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate  
 pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, şi anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova 
 
 

(T) 

 L. nr. 117/1999 - M. Of. nr. 321/6 iul. 1999 
 Lege privind taxele extrajudiciare de timbru 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) 

 L. nr. 120/1999 - M. Of. nr. 330/13 iul. 1999 

 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata creanţelor fiscale către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul  
 încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ale Societăţii Comerciale "Tractorul" - S.A. Braşov 
 (SE) 
 
 L. nr. 121/1999 - M. Of. nr. 330/13 iul. 1999 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare 

 (SE) 
 
 L. nr. 122/1999 - M. Of. nr. 340/16 iul. 1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu L. nr  27/1994 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 L. nr. 123/1999 - M. Of. nr. 340/16 iul. 1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art.27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu L. nr  27/1994 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 L. nr. 124/1999 - M. Of. nr. 340/16 iul. 1999 
 Respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române 

 (SE) 
 
 L. nr. 127/1999 - M. Of. nr. 344/20 iul. 1999 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1998 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută  
 sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului  
 Concurenţei 
 (Abrogată odată cu O.U.G. nr. 7/1998 prin O.U.G. nr. 36/2001 - M. Of. nr. 115/7 mar. 2001) 
 
 L. nr. 128/1999 - M. Of. nr. 344/20 iul. 1999 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite  
 asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale 
 
 

(Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 

 L. nr. 129/1999 - M. Of. nr. 344/20 iul. 1999 
 Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României 

 (Abrogare odată cu O.G. nr.26/1993 prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 
 
 L. nr. 130/1999 - M. Of. nr. 355/27 iul. 1999 
 Lege privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 190/20 mar. 2007) 
 (Abrogare cu excepţia art. 2-16 care se abrogă la data de 1 februarie 2011 prin O.U.G. nr. 123/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 
 
 L. nr. 131/1999 - M. Of. nr. 345/21 iul. 1999 

 Lege pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care  
 ocupă funcţii de demnitate publică 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 133/1999 - M. Of. nr. 349/23 iul. 1999 
 Lege privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 

 (Abrogare prin L. nr. 346/2004 - M. Of. nr. 681/29 iul. 2004) 
 
 L. nr. 134/1999 - M. Of. nr. 345/21 iul. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici 

 (T) 
 
 L. nr. 135/1999 - M. Of. nr. 345/21 iul. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art.6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 
 

(T) 

 L. nr. 137/1999 - M. Of. nr. 345/21 iul. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar 

 
 

(T) 

 L. nr. 139/1999 - M. Of. nr. 345/21 iul. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare 
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 (Abrogare prin O.U.G. nr. 25/2002 - M. Of. nr. 226/4 apr. 2002) 
 
 L. nr. 140/1999 - M. Of. nr. 346/22 iul. 1999 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 141/1999 - M. Of. nr. 355/27 iul. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 96/1998 prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 
 
 L. nr. 142/1999 - M. Of. nr. 361/29 iul. 1999 
 Lege privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 375/3 iun. 2009) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 143/1999 - M. Of. nr. 370/3 aug. 1999 
 Lege privind ajutorul de stat 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 744/16 aug. 2005) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 117/2006 - M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006) 
 
 L. nr. 144/1999 - M. Of. nr. 361/29 iul. 1999 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor 

 (Abrogare la 20 octombrie 2005, odată cu L. nr. 88/1993 prin O.U.G. nr. 75/2005 - M. Of. nr. 642/20 iul. 2005) 
 
 L. nr. 146/1999 - M. Of. nr. 370/3 aug. 1999 
 Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor 

 (Abrogare la data de 19 sep. 2003 prin L. nr. 270/2003 - M. Of. nr. 438/20 iun. 2003) 
 
 L. nr. 147/1999 - M. Of. nr. 359/28 iul. 1999 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize şi la taxa pe valoarea adăugată 

 (T) 
 
 L. nr. 148/1999 - M. Of. nr. 360/29 iul. 1999 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor  
 impozite indirecte 
 
 

(T) 

 L. nr. 151/1999 - M. Of. nr. 370/3 aug. 1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 L. nr. 156/1999 - M. Of. nr. 500/18 oct. 1999 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României 

 (Abrogare la 30 iulie 2004, odată cu L. nr. 101/1998 prin L. nr. 312/2004 - M. Of. nr. 582/30 iun. 2004) 
 
 L. nr. 157/1999 - M. Of. nr. 500/18 oct. 1999 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 2/2001 - M. Of. nr. 10/9 ian. 2001) 
 
 L. nr. 159/1999 - M. Of. nr. 512/22 oct. 1999 
 Lege pentru completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995 

 (Abrogare odată cu L. nr.137/1995 prin O.U.G. nr. 195/2005 - M. Of. nr. 1196/30 dec. 2005) 
 
 L. nr. 163/1999 - M. Of. nr. 543/5 nov. 1999 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat  
 pe anul 1998 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 165/1999 - M. Of. nr. 553/12 nov. 1999 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc şi de pasăre 

 (T) 
 
 L. nr. 166/1999 - M. Of. nr. 550/11 nov. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 69/1998 prin O.U.G. nr. 77/2009 - M. Of. nr. 439/26 iun. 2009) 

 L. nr. 167/1999 - M. Of. nr. 550/11 nov. 1999 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 

 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 168/1999 - M. Of. nr. 582/29 nov. 1999 
 Lege privind soluţionarea conflictelor de muncă 

 (Abrogare cu excepţia art. 26-39, care se abrogă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la art. 177 prin L. nr. 62/2011 - M. Of.  
 nr. 322/10 mai 2011) 
 L. nr. 172/1999 - M. Of. nr. 584/30 nov. 1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/1999 pentru modificarea anexei nr. 9a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 (T) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie  
 1998 
 L. nr. 176/1999 (ratificare) - M. Of. nr. 586/2 dec. 1999 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 177/1999 - M. Of. nr. 584/30 nov. 1999 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecţia Copilului 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 192/1999 - M. Of. nr. 599/8 dec. 1999) 

 L. nr. 178/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999 



 4115

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/1999 pentru completarea art.14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 (T) 
 
 L. nr. 179/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federală  
 Iugoslavia 
 (T) 
 
 L. nr. 180/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele  
 produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe  
 şi industriei de apărare 
 
 

(T) 

 L. nr. 181/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999 

 Respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 123/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele  
 produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe  
 şi industriei de apărare 
 (SE) 
 
 L. nr. 182/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea art.37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 (T) 
 
 L. nr. 183/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 (T) 
 
 L. nr. 184/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea  
 bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 
 (T) 
 
 L. nr. 187/1999 - M. Of. nr. 603/9 dec. 1999 
 Lege privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 24/2008 - M. Of. nr. 182/10 mar. 2008) 
 
 L. nr. 188/1999 - M. Of. nr. 600/8 dec. 1999 
 Lege privind Statutul funcţionarilor publici 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 251/22 mar. 2004) 
 (M. Of. nr. 365/29 mai 2007) 
 (Abrogare cu excepţia prevederilor art. 20, 201—2010, ale art. 60 alin. (3), ale art. 601—604,621—6213 şi ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării  
 performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată în anul 2019 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 L. nr. 191/1999 - M. Of. nr. 611/14 dec. 1999 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării  
 tehnologice şi inovării 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 8/1997 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 
 
 L. nr. 193/1999 - M. Of. nr. 613/15 dec. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din învăţământul de stat 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 105/1998 prin O.G. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 60/30 ian. 2009) 
 
 L. nr. 195/1999 - M. Of. nr. 628/23 dec. 1999 
 Lege pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 196/1999 - M. Of. nr. 625/22 dec. 1999 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.87/1998 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar 

 (Abrogare la 20 octombrie 2005, odată cu O.G. nr. 87/1998 prin O.U.G. nr. 75/2005 - M. Of. nr. 642/20 iul. 2005) 
 
 L. nr. 203/1999 - M. Of. nr. 646/30 dec. 1999 
 Lege privind permisele de muncă 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 544/17 iun. 2004) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 

 L. nr. 206/1999 - M. Of. nr. 654/31 dec. 1999 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 
 

(T) 

 L. nr. 207/1999 - M. Of. nr. 654/31 dec. 1999 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi  
 finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare 
 (T) 
 
 L. nr. 209/1999 - M. Of. nr. 654/31 dec. 1999 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1998 privind stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 30 noiembrie 1998 

 (SE) 
 
 
 2000 
 
 L. nr. 10/2000 - M. Of. nr. 101/8 mar. 2000 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/1999 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse, echipamente şi servicii aferente, importate pentru  
 înzestrarea Serviciului Român de Informaţii 
 (T) 
 
 L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000 
 Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
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 (Abrogare prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 20/2000 - M. Of. nr. 131/28 mar. 2000 

 Lege privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi şi de 5% garanţie de bună execuţie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectrică  
 de 2 x 330 MW Pucheng - Republica Populară Chineză 
 
 

(T) 

 L. nr. 27/2000 - M. Of. nr. 135/30 mar. 2000 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 28/2000 - M. Of. nr. 135/30 mar. 2000 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase  
 şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999 
 (T) 
 
 L. nr. 31/2000 - M. Of. nr. 144/6 apr. 2000 
 Lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

 (Abrogare prin L. nr. 171/2010 - M. Of. nr. 513/23 iul. 2010) 
 
 L. nr. 32/2000 - M. Of. nr. 148/10 apr. 2000 
 Lege privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări 

 (Abrogare la 1 octombrie 2018, cf. art. 39 din L. nr. 236/2018 prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 
 
 L. nr. 36/2000 - M. Of. nr. 164/18 apr. 2000 

 Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului  
 1996 
 
 

(SE) 

 L. nr. 38/2000 - M. Of. nr. 166/19 apr. 2000 
 Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1995 

 
 

(SE) 

 L. nr. 39/2000 - M. Of. nr. 173/24 apr. 2000 
 Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997 

 
 

(SE) 

 L. nr. 40/2000 - M. Of. nr. 173/24 apr. 2000 
 Aprobarea contului de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995 

 (SE) 
 
 L. nr. 41/2000 - M. Of. nr. 173/24 apr. 2000 
 Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1996 

 (SE) 
 
 L. nr. 42/2000 - M. Of. nr. 170/20 apr. 2000 

 Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului  
 1997 
 (SE) 
 
 L. nr. 43/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000 

 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe  
 anul 1999 
 
 

(SE) 

 L. nr. 44/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 45/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 46/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 47/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 48/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 (T) 
 
 L. nr. 49/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 50/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 51/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 61/2000 - M. Of. nr. 185/28 apr. 2000 

 Lege pentru aplicarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles  
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 la 19 iunie 1995 
 (Abrogare prin L. nr. 291/2007 - M. Of. nr. 758/8 nov. 2007) 
 
 L. nr. 62/2000 - M. Of. nr. 185/28 apr. 2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 

 (Abrogare odată cu L. nr. 60/1974 prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 
 
 L. nr. 63/2000 - M. Of. nr. 185/28 apr. 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1998 privind planificarea apărării naţionale a României 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 52/1998 prin L. nr. 473/2004 - M. Of. nr. 1052/12 nov. 2004) 
 
 L. nr. 64/2000 - M. Of. nr. 181/27 apr. 2000 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de  
 cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 25/1995 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 

 L. nr. 65/2000 - M. Of. nr. 180/26 apr. 2000 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului  
 de Telecomunicaţii Speciale 
 (T) 
 
 L. nr. 67/2000 - M. Of. nr. 183/27 apr. 2000 
 Lege pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale 

 (abrogare prin O.G. nr. 36/2002, odată cu L. nr. 27/1994 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 L. nr. 73/2000 - M. Of. nr. 207/11 mai 2000 
 Lege privind Fondul pentru mediu 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 889/9 dec. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 196/2005 - M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005) 

 L. nr. 76/2000 - M. Of. nr. 195/5 mai 2000 
 Legea bugetului de stat pe anul 2000 

 
 

(T) 

 L. nr. 77/2000 - M. Of. nr. 198/8 mai 2000 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 

 
 

(T) 

 L. nr. 79/2000 - M. Of. nr. 215/16 mai 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu şi porumb boabe 

 
 

(T) 

 L. nr. 81/2000 - M. Of. nr. 215/16 mai 2000 
 Respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte 

 (SE) 
 
 L. nr. 82/2000 - M. Of. nr. 215/16 mai 2000 

 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1999 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte 
 (SE) 
 
 L. nr. 84/2000 - M. Of. nr. 215/16 mai 2000 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte 

 (SE) 
 
 L. nr. 85/2000 - M. Of. nr. 218/18 mai 2000 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea  
 grâului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, acordată producătorilor agricoli prin societăţile comerciale de morărit şi/sau de panificaţie 
 
 

(T) 

 L. nr. 93/2000 - M. Of. nr. 217/17 mai 2000 
 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/1999 pentru organizarea şi finanţarea aniversării a 10 ani de la Revoluţia anticomunistă română 

 (T) 
 
 L. nr. 97/2000 - M. Of. nr. 250/6 iun. 2000 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de uz fitosanitar 

 (T) 
 
 L. nr. 99/2000 - M. Of. nr. 256/8 iun. 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE 

 (Abrogare la 30 de zile de la data publicării Legii nr.318/2003 prin L. nr. 318/2003 - M. Of. nr. 511/16 iul. 2003) 
 
 L. nr. 105/2000 - M. Of. nr. 299/30 iun. 2000 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere şi respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei  
 Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 44/1997 prin O.U.G. nr. 109/2005 - M. Of. nr. 655/22 iul. 2005) 

 L. nr. 106/2000 - M. Of. nr. 296/29 iun. 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare 

 (T) 
 
 L. nr. 112/2000 - M. Of. nr. 299/30 iun. 2000 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor  
 acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 
 (Abrogare odată cu L. nr. 42/1990 prin L. nr. 341/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004) 
 
 L. nr. 113/2000 - M. Of. nr. 302/3 iul. 2000 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convenţiilor internaţionale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în  
 privinţa predării-preluării condamnaţilor 
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(Abrogare odată cu O.G. nr. 69/1999, la 1 sep. 2004 prin L. nr. 302/2004 - M. Of. nr. 594/1 iul. 2004) 

 L. nr. 114/2000 - M. Of. nr. 323/11 iul. 2000 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adîugată a unor bunuri provenite din import 

 (T) 
 
 L. nr. 115/2000 - M. Of. nr. 323/11 iul. 2000 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului  
 de Informaţii Externe 
 (T) 
 
 L. nr. 116/2000 - M. Of. nr. 323/11 iul. 2000 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare 

 (SE) 
 
 L. nr. 117/2000 - M. Of. nr. 323/11 iul. 2000 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea  
 Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

(T) 

 L. nr. 118/2000 - M. Of. nr. 323/11 iul. 2000 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea unor acţiuni destinate sărbătoririi în  
 România a Anului internaţional al vârstnicilor 
 (T) 
 
 L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000 
 Declararea ca abrogate a unor acte normative 

 (SE) 
 
 L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000 
 Declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate 

 (SE) 
 
 L. nr. 125/2000 - M. Of. nr. 331/17 iul. 2000 
 Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 126/2000 - M. Of. nr. 333/18 iul. 2000 

 Lege de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 55/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale  
 magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 56/1996 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 128/2000 - M. Of. nr. 345/25 iul. 2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României 

 (Abrogare odată cu O.G. nr.26/1993 prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 
 
 L. nr. 129/2000 - M. Of. nr. 361/3 aug. 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1997 privind bursele de mărfuri 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 27/2002 - M. Of. nr. 232/8 apr. 2002) 
 
 L. nr. 130/2000 - M. Of. nr. 355/31 iul. 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 29/1997 prin L. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 222/19 mar. 2020) 
 
 L. nr. 134/2000 - M. Of. nr. 346/25 iul. 2000 
 Regimul parcurilor industriale 

 (Abrogată prin O.G. nr. 65/2001 - M. Of. nr. 536/1 sep. 2001) 
 
 L. nr. 136/2000 - M. Of. nr. 345/25 iul. 2000 

 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei  
 publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome 
 
 

(SE) 

 L. nr. 145/2000 - M. Of. nr. 354/28 iul. 2000 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.48/1992 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 48/1992 prin L. nr. 504/2002 - M. Of. nr. 534/22 iul. 2002) 

 L. nr. 151/2000 - M. Of. nr. 354/28 iul. 2000 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun  
 minorilor 
 (Abrogare la 1 ian. 2009 odată cu O.U.G. nr. 55/1999 prin O.G. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2008) 
 
 L. nr. 157/2000 - M. Of. nr. 471/28 sep. 2000 
 Planul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanţarea acestuia de la bugetul de stat 

 (Abrogată prin L. nr. 411/2001 - M. Of. nr. 401/20 iul. 2001) 
 
 L. nr. 159/2000 - M. Of. nr. 486/5 oct. 2000 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 89/1999 prin O.G. nr. 9/2011 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2011) 
 
 L. nr. 170/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate 

 (T) 
 
 L. nr. 171/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1999 privind achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie pentru consumul intern 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a informaţiilor, a materialelor şi a  
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 documentelor secrete de stat, semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999 
 L. nr. 173/2000 (ratificare) - M. Of. nr. 534/30 oct. 2000 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 325/2007 (ratificare) - M. Of. nr. 817/30 nov. 2007) 

 L. nr. 176/2000 - M. Of. nr. 544/2 nov. 2000 
 Lege privind dispozitivele medicale 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 79/24 ian. 2005) 
 
 

(Abrogare la data intrării în vigoare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 prin O.U.G. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 104/11 feb. 2014) 

 L. nr. 177/2000 - M. Of. nr. 522/24 oct. 2000 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996 

 (Abrogare la 1 octombrie 2006, odată cu L. nr. 90/1996 prin L. nr. 319/2006 - M. Of. nr. 646/26 iul. 2006) 
 
 L. nr. 178/2000 - M. Of. nr. 525/25 oct. 2000 
 Lege privind produsele cosmetice 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 91/27 ian. 2005) 
 (M. Of. nr. 120/17 feb. 2011) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 104/11 feb. 2014) 

 L. nr. 184/2000 - M. Of. nr. 532/30 oct. 2000 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor instalaţii şi echipamente importate, care concură la înzestrarea  
 Ministerului Apărării Naţionale 
 (T) 
 
 L. nr. 185/2000 - M. Of. nr. 532/30 oct. 2000 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 8 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la  
 Budapesta la 20 octombrie 1999 
 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 187/2000 - M. Of. nr. 532/30 oct. 2000 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi  
 Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 192/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001) 
 
 L. nr. 192/2000 - M. Of. nr. 560/10 nov. 2000 
 Lege pentru modificarea şi completarea art. 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România 

 (Abrogare la 30 iulie 2004, odată cu L.nr. 74/1995 prin L. nr. 306/2004 - M. Of. nr. 578/30 iun. 2004) 
 
 L. nr. 194/2000 - M. Of. nr. 561/13 nov. 2000 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/1999 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii  
 şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 66/1997 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 L. nr. 197/2000 - M. Of. nr. 568/15 nov. 2000 
 Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal 

 (Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 15/1968 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 L. nr. 199/2000 - M. Of. nr. 577/17 nov. 2000 
 Lege privind utilizarea eficientă a energiei 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 734/8 oct. 2002) 
 (M. Of. nr. 954/27 nov. 2006) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 22/2008 - M. Of. nr. 628/29 aug. 2008) 

 L. nr. 202/2000 - M. Of. nr. 588/21 nov. 2000 
 Lege privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire 

 (Abrogare la data de 3 februarie 2006 prin L. nr. 344/2005 - M. Of. nr. 1093/5 dec. 2005) 
 
 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucureşti la 11  
 octombrie 1999 
 L. nr. 214/2000 (ratificare) - M. Of. nr. 628/5 dec. 2000 
 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 592/2009 (aprobare) - M. Of. nr. 347/25 mai 2009) 

 L. nr. 215/2000 - M. Of. nr. 618/30 nov. 2000 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte 

 
 

(SE) 

 L. nr. 217/2000 - M. Of. nr. 618/30 nov. 2000 

 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite  
 indirecte 
 (SE) 
 
 L. nr. 218/2000 - M. Of. nr. 617/30 nov. 2000 
 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 291/2000 - M. Of. nr. 706/29 dec. 2000) 
 
 L. nr. 225/2000 - M. Of. nr. 629/5 dec. 2000 

 Lege privind modificarea alin. 2 al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării  
 produselor din tutun minorilor 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2009 odată cu O.U.G. nr. 55/1999 prin O.G. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2008) 

 L. nr. 230/2000 - M. Of. nr. 629/5 dec. 2000 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii  
 participării României la Expoziţia Mondială EXPO 2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000 
 (T) 
 
 L. nr. 232/2000 - M. Of. nr. 635/7 dec. 2000 
 Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/1999 pentru modificarea art.1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române 

 (SE) 
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 2001 
 
 L. nr. 5/2001 - M. Of. nr. 61/5 feb. 2001 
 Lege privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicaţii destinate diasporei româneşti 

 (Abrogare prin O.G. nr. 31/2002 - M. Of. nr. 87/1 feb. 2002) 
 
 L. nr. 6/2001 - M. Of. nr. 61/5 feb. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi  
 acordate Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

(T) 

 L. nr. 8/2001 - M. Of. nr. 61/5 feb. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorină şi gaze naturale în vederea  
 stimulării producţiei agricole aferente anului 1999 
 (T) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei,  
 semnată la Bucureşti la 30 iunie 1999 
 L. nr. 11/2001 (ratificare) - M. Of. nr. 95/23 feb. 2001 
 
 

(Încetare valabilitate prin O. nr. 195/2008 - M. Of. nr. 259/2 apr. 2008) 

 ▼ Convenţie între Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la  
 Bucureşti la 30 iunie 1999 
 L. nr. 13/2001 (ratificare) - M. Of. nr. 95/23 feb. 2001 
 
 

(Încetare valabilitate prin O. nr. 195/2008 - M. Of. nr. 259/2 apr. 2008) 

 L. nr. 16/2001 - M. Of. nr. 97/26 feb. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere,  
 adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 76/2000 prin O.U.G. nr. 82/2008 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2008) 
 
 L. nr. 24/2001 - M. Of. nr. 116/7 mar. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2000 privind modificarea şi completarea Legii viei şi vinului nr. 67/1997 

 (Abrogare odată cu L. nr. 67/1997 prin L. nr. 244/2002 - M. Of. nr. 333/20 mai 2002) 
 
 L. nr. 26/2001 - M. Of. nr. 116/7 mar. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii contractate în anul  
 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii 
 
 

(T) 

 L. nr. 27/2001 - M. Of. nr. 116/7 mar. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate  
 înzestrării Serviciului de Informaţii Externe 
 (T) 
 
 L. nr. 30/2001 - M. Of. nr. 116/7 mar. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1999 pentru completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor  
 comerciale 
 
 

(SE) 

 L. nr. 33/2001 - M. Of. nr. 122/12 mar. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 9, semnat la Varşovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de  
 comerţ liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992 
 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 L. nr. 34/2001 - M. Of. nr. 122/12 mar. 2001 

 Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 275/2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare  
 administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 192/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001) 
 
 L. nr. 35/2001 - M. Of. nr. 122/12 mar. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul  
 bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 39/2001 - M. Of. nr. 123/13 mar. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi  
 constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 141/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002) 
 
 L. nr. 40/2001 - M. Of. nr. 122/12 mar. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat 

 (T) 
 
 L. nr. 41/2001 - M. Of. nr. 123/13 mar. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2000 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare 

 (Abrogare prin L. nr. 778/2001 - M. Of. nr. 15/14 ian. 2002) 
 
 L. nr. 42/2001 - M. Of. nr. 123/13 mar. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 29/2000 prin O.U.G. nr. 192/2005 - M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) 
 
 L. nr. 46/2001 - M. Of. nr. 175/6 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 219/1999 prin O.U.G. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 83/19 feb. 2001) 
 
 L. nr. 47/2001 - M. Of. nr. 126/14 mar. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2000 privind finanţarea drepturilor de personal cuvenite medicilor şi farmaciştilor stagiari sau rezidenţi şi personalului de  
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 cercetare din unităţile sanitare 
 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia informaţiilor militare secrete schimbate,  
 semnat la Sofia la 29 martie 2000 
 L. nr. 51/2001 (ratificare) - M. Of. nr. 138/20 mar. 2001 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 67/2007 (ratificare) - M. Of. nr. 218/30 mar. 2007) 

 L. nr. 52/2001 - M. Of. nr. 132/16 mar. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă  
 personalului din industria minieră şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice 
 (SE) 
 
 L. nr. 63/2001 - M. Of. nr. 132/16 mar. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/1999 pentru alocarea în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului  
 Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, precum şi Ministerului Tineretului şi  
 Sportului pentru Comitetul Olimpic Român 
 
 

(T) 

 L. nr. 65/2001 - M. Of. nr. 137/20 mar. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide, realizat în anul 1991 în cadrul Programului guvernamental de  
 importuri critice, şi a diferenţelor de preţ şi de curs, aferente importului de ulei brut, realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 274/1992 
 (T) 
 
 L. nr. 72/2001 - M. Of. nr. 135/19 mar. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat,  
 modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 

 L. nr. 74/2001 - M. Of. nr. 135/19 mar. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art.3 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea  
 Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor  
 pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 
 (T) 
 
 L. nr. 76/2001 - M. Of. nr. 135/19 mar. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificaţie livrat din recolta anului 1999,  
 destinat consumului intern 
 
 

(T) 

 L. nr. 78/2001 - M. Of. nr. 143/22 mar. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/1999 pentru amânarea de la plată a obligaţiilor vamale (taxe vamale, suprataxă de import şi T.V.A. în vamă) aferente  
 importurilor de combustibili necesari Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000 
 (T) 
 
 L. nr. 81/2001 - M. Of. nr. 147/23 mar. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 65/1998 prin L. nr. 495/2004 - M. Of. nr. 1136/1 dec. 2004) 
 
 L. nr. 86/2001 - M. Of. nr. 147/23 mar. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 65/1998 prin L. nr. 495/2004 - M. Of. nr. 1136/1 dec. 2004) 
 
 L. nr. 90/2001 - M. Of. nr. 164/2 apr. 2001 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 93/2001 - M. Of. nr. 155/29 mar. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru  
 autorităţile şi instituţiile publice 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 63/1994 prin O.G. nr. 80/2001 - M. Of. nr. 542/1 sep. 2001) 

 L. nr. 97/2001 - M. Of. nr. 159/29 mar. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/1999 pentru completarea alin.(1) al art.5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului  
 special pentru dezvoltarea sistemului energetic 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2005, odată cu O.G. nr. 29/1994 prin O.G. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) 
 
 L. nr. 98/2001 - M. Of. nr. 157/29 mar. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 100/2001 - M. Of. nr. 158/29 mar. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 293/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaţiei  
 juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 
 

(SE) 

 L. nr. 103/2001 - M. Of. nr. 158/29 mar. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art.2 alin.(3) pct. B lit. d din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I,  
 II sau III de muncă 
 (Abrogare odată cu D. nr. 247/1977 prin L. nr. 164/2001 - M. Of. nr. 183/10 apr. 2001) 
 
 L. nr. 105/2001 - M. Of. nr. 156/29 mar. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import 

 (T) 
 
 L. nr. 108/2001 - M. Of. nr. 156/29 mar. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2000 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1994 prin L. nr. 414/2002 - M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) 
 
 ▼ Protocol adiţional nr. 10, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA),  
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 Cracovia, 21 decembrie 1992 
 L. nr. 115/2002 (ratificare) - M. Of. nr. 193/21 mar. 2002 
 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 117/2001 - M. Of. nr. 162/30 mar. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr.  
 92/1992 pentru organizarea judecătorească 
 (SE) 
 
 L. nr. 119/2001 - M. Of. nr. 162/30 mar. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantităţilor de 1.000 tone de benzină şi 300 tone de ulei mineral, acordate ca  
 ajutor umanitar Republicii Moldova 
 
 

(T) 

 L. nr. 120/2001 - M. Of. nr. 161/30 mar. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de  
 cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 2000 
 (T) 
 
 L. nr. 121/2001 - M. Of. nr. 161/30 mar. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 223/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi  
 Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000 
 (Abrogare odată cu L. nr. 165/1998 prin O.U.G. nr. 40/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001) 
 
 L. nr. 123/2001 - M. Of. nr. 168/3 apr. 2001 
 Lege privind regimul străinilor în România 

 (Abrogare la data de 26 ian. 2003 prin O.U.G. nr. 194/2002 - M. Of. nr. 955/27 dec. 2002) 
 
 L. nr. 125/2001 - M. Of. nr. 170/4 apr. 2001 

 Lege privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea  
 vânzării produselor din tutun minorilor 
 (Abrogare la 1 ian. 2009 odată cu O.U.G. nr. 55/1999 prin O.G. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2008) 
 
 L. nr. 126/2001 - M. Of. nr. 170/4 apr. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 60/1997 prin L. nr. 307/2006 - M. Of. nr. 633/21 iul. 2006) 
 
 L. nr. 127/2001 - M. Of. nr. 170/4 apr. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 282/2000 pentru modificarea şi completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire  
 a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 132/2001 - M. Of. nr. 171/4 apr. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/1999 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din  
 învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 1999-2000 
 
 

(T) 

 L. nr. 134/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la  
 Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 208/2000 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 L. nr. 136/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 

 (T) 
 
 L. nr. 137/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 

 (T) 
 
 L. nr. 138/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 261/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 

 (T) 
 
 L. nr. 139/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 

 (T) 
 
 L. nr. 140/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 

 
 

(T) 

 L. nr. 141/2001 - M. Of. nr. 173/5 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 

 
 

(T) 

 L. nr. 142/2001 - M. Of. nr. 171/4 apr. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 280/2000 pentru modificarea anexei nr. 3/11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea  
 bugetului de stat pe anul 2000 
 (T) 
 
 L. nr. 155/2001 - M. Of. nr. 182/10 apr. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism 

 (SE) 
 
 L. nr. 156/2001 - M. Of. nr. 182/10 apr. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2000 pentru modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor  
 comerciale din turism 
 
 

(SE) 
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 L. nr. 157/2001 - M. Of. nr. 185/11 apr. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1999 pentru completarea prevederilor alin.(1) al art.3 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 3/1992 prin O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) 
 
 L. nr. 158/2001 - M. Of. nr. 185/11 apr. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor  
 producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice 
 
 

(SE) 

 L. nr. 159/2001 - M. Of. nr. 185/11 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/1999 privind organizarea şi desfăşurarea celei de a doua sesiuni a examenului naţional de capacitate în anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 164/2001 - M. Of. nr. 183/10 apr. 2001 
 Lege privind pensiile militare de stat 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 748/14 oct. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 L. nr. 166/2001 - M. Of. nr. 184/11 apr. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de  
 plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999 
 
 

(T) 

 L. nr. 169/2001 - M. Of. nr. 184/11 apr. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998  
 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială 
 (Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 L. nr. 173/2001 - M. Of. nr. 189/13 apr. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2000 privind aprobarea compensaţiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificaţie livrat din recolta anului  
 2000, destinat consumului intern 
 
 

(T) 

 L. nr. 174/2001 - M. Of. nr. 189/13 apr. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispoziţii legale cu privire la contribuţia agenţilor economici la constituirea Fondului asigurărilor  
 sociale ale agricultorilor 
 
 

(SE) 

 L. nr. 175/2001 - M. Of. nr. 189/13 apr. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română"-S.A. pentru plata la domiciliul  
 beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflaţi în evidenţa Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii 
 (SE) 
 
 L. nr. 178/2001 - M. Of. nr. 189/13 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 

 (T) 
 
 L. nr. 181/2001 - M. Of. nr. 205/24 apr. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru  
 finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 165/1998 prin O.U.G. nr. 40/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001) 

 L. nr. 182/2001 - M. Of. nr. 191/13 apr. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a  
 fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000 
 (Abrogare odată cu L. nr. 165/1998 prin O.U.G. nr. 40/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001) 
 
 L. nr. 183/2001 - M. Of. nr. 190/13 apr. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 42/1995 prin L. nr. 19/2011 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2011) 
 
 L. nr. 185/2001 - M. Of. nr. 200/20 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 186/2001 - M. Of. nr. 196/19 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001 

 (T) 
 
 L. nr. 189/2001 - M. Of. nr. 196/19 apr. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1994 prin L. nr. 414/2002 - M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) 
 
 L. nr. 190/2001 - M. Of. nr. 198/19 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2000 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2000 

 (T) 
 
 L. nr. 191/2001 - M. Of. nr. 194/18 apr. 2001 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 

 
 

(T) 

 L. nr. 192/2001 - M. Of. nr. 200/20 apr. 2001 
 Lege privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 627/2 sep. 2003) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 180/10 mar. 2008) 

 L. nr. 195/2001 - M. Of. nr. 206/24 apr. 2001 
 Legea voluntariatului 
 Republicare: 
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 (M. Of. nr. 276/25 apr. 2007) 
 (Abrogare prin L. nr. 78/2014 - M. Of. nr. 469/26 iun. 2014) 
 
 
 L. nr. 196/2001 - M. Of. nr. 206/24 apr. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu O.U.G. 44/1997 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 L. nr. 198/2001 - M. Of. nr. 206/24 apr. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de acţiune comunitară "Tineret" şi plata contribuţiei financiare  
 la acest program 
 (T) 
 
 L. nr. 200/2001 - M. Of. nr. 209/25 apr. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială 

 (SE) 
 
 L. nr. 206/2001 - M. Of. nr. 212/26 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 71/1999 prin L. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 200/3 mar. 2006) 
 
 L. nr. 210/2001 - M. Of. nr. 213/26 apr. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/1999 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor cantităţi  
 de gaze naturale provenite din import 
 
 

(T) 

 L. nr. 212/2001 - M. Of. nr. 213/26 apr. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2007, odată cu O.G. nr. 47/1998 prin L. nr. 392/2006 - M. Of. nr. 892/2 nov. 2006) 

 L. nr. 213/2001 - M. Of. nr. 213/26 apr. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 
 

(SE) 

 L. nr. 215/2001 - M. Of. nr. 204/23 apr. 2001 
 Legea administraţiei publice locale 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 123/20 feb. 2007) 
 (Abrogare cu excepţia art. 30-34, 55, 551, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 991,101 şi art. 102, care se abrogă la data desfăşurării alegerilor pentru alegerea autorităţilor  
 administraţiei publice locale care se organizează începând cu anul 2020 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 L. nr. 216/2001 - M. Of. nr. 214/26 apr. 2001 
 Legea bugetului de stat pe anul 2001 

 (T) 
 
 L. nr. 219/2001 - M. Of. nr. 227/4 mai 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1999 privind finanţarea activităţii Direcţiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 68/1999 prin L. nr. 48/2012 - M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) 
 
 L. nr. 220/2001 - M. Of. nr. 227/4 mai 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi  
 instituţiile publice 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 63/1994 prin O.G. nr. 80/2001 - M. Of. nr. 542/1 sep. 2001) 
 
 L. nr. 221/2001 - M. Of. nr. 227/4 mai 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III  
 de muncă 
 (SE) 
 
 L. nr. 222/2001 - M. Of. nr. 229/4 mai 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale  
 Iugoslavia 
 
 

(T) 

 L. nr. 223/2001 - M. Of. nr. 229/4 mai 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 

 
 

(SE) 

 L. nr. 224/2001 - M. Of. nr. 229/4 mai 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/1999 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 (T) 
 
 L. nr. 225/2001 - M. Of. nr. 229/4 mai 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 

 (Abrogare la 1 mai 2004, odată cu O.U.G. nr. 296/2000 prin O.U.G. nr. 23/2004 - M. Of. nr. 359/23 apr. 2004) 
 
 L. nr. 226/2001 - M. Of. nr. 229/4 mai 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România 

 (Abrogare la 29 august 2004, odată cu L. nr. 151/1998 prin L. nr. 315/2004 - M. Of. nr. 577/29 iun. 2004) 
 
 L. nr. 229/2001 - M. Of. nr. 231/7 mai 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României 

 (Abrogare odată cu O.G. nr.26/1993 prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 
 
 L. nr. 230/2001 - M. Of. nr. 231/7 mai 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 246/2000 pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1994 prin L. nr. 414/2002 - M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) 
 
 L. nr. 232/2001 - M. Of. nr. 231/7 mai 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2000 privind finanţarea continuării şi finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea  
 Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) 
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(T) 

 L. nr. 234/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (SE) 
 
 L. nr. 235/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (SE) 
 
 L. nr. 236/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza  
 aparate de marcat electronice fiscale 
 (Abrogare prin L. nr. 64/2002 - M. Of. nr. 97/4 feb. 2002) 
 
 L. nr. 237/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare 

 (T) 
 
 L. nr. 238/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării şi acordarea permisului de operare 

 (SE) 
 
 L. nr. 239/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren  
 proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov 
 (SE) 
 
 L. nr. 242/2001 - M. Of. nr. 265/23 mai 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru  
 unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2002 odată cu O.G. nr. 72/2000 prin O.G. nr. 82/2001 - M. Of. nr. 543/1 sep. 2001) 
 
 L. nr. 243/2001 - M. Of. nr. 265/23 mai 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru  
 Locuinţe 
 
 

(Abrogare odată cu OU.G. nr. 143/1999 prin O.U.G. nr. 105/2005 - M. Of. nr. 647/21 iul. 2005) 

 L. nr. 244/2001 - M. Of. nr. 289/1 iun. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase  
 din România 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 72/2000 prin O.G. nr. 82/2001 - M. Of. nr. 543/1 sep. 2001) 
 
 L. nr. 247/2001 - M. Of. nr. 296/6 iun. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2005, o dată cu O.G. nr. 79/1998 prin O.G. nr. 10/2005 - M. Of. nr. 96/28 ian. 2005) 
 
 L. nr. 248/2001 - M. Of. nr. 264/23 mai 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanţe active necesare la fabricarea de  
 îngrăşăminte chimice şi produse fitosanitare 
 
 

(T) 

 L. nr. 252/2001 - M. Of. nr. 266/23 mai 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 12/2001, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din  
 reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 L. nr. 253/2001 - M. Of. nr. 264/23 mai 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea şi completarea art.43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată 

 (SE) 
 
 L. nr. 255/2001 - M. Of. nr. 266/23 mai 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 292/2000 prin O.U.G. nr. 40/2016 - M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) 
 
 L. nr. 258/2001 - M. Of. nr. 273/25 mai 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2000 privind admiterea cu taxă în învăţământul preuniversitar de stat, în licee, şcoli profesionale şi şcoli de ucenici peste cifra  
 de şcolarizare pentru care se asigură finanţare de la bugetul de stat 
 
 

(SE) 

 L. nr. 259/2001 - M. Of. nr. 273/25 mai 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietăţii de Stat prin Banca de  
 Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finanţării parţiale a importurilor de păcură, gaze naturale şi cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic  
 1999-2000 
 (T) 
 
 L. nr. 262/2001 - M. Of. nr. 271/25 mai 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare 

 (Abrogare prin L. nr. 70/2015 - M. Of. nr. 242/9 apr. 2015) 
 
 L. nr. 264/2001 - M. Of. nr. 271/25 mai 2001 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 
 
 L. nr. 266/2001 - M. Of. nr. 270/24 mai 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din  
 învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000/2001 
 
 

(SE) 

 L. nr. 269/2001 - M. Of. nr. 283/31 mai 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar 
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 (SE) 
 
 L. nr. 270/2001 - M. Of. nr. 283/31 mai 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 115/2000 privind parteneriatul social în educaţie şi formare profesională iniţială 

 (SE) 
 
 ▼ Acord de comerţ liber între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001 
 L. nr. 271/2001 (ratificare) - M. Of. nr. 281/30 mai 2001 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 şi Încetare valabilitate la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 
 
 L. nr. 277/2001 - M. Of. nr. 301/7 iun. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate  
 de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2000 
 (T) 
 
 L. nr. 280/2001 - M. Of. nr. 297/7 iun. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul  
 gazelor naturale 
 
 

(SE) 

 L. nr. 281/2001 - M. Of. nr. 305/8 iun. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 36/2003 - M. Of. nr. 34/22 ian. 2003) 

 L. nr. 282/2001 - M. Of. nr. 305/8 iun. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor  
 comerciale care se privatizează 
 (SE) 
 
 L. nr. 283/2001 - M. Of. nr. 306/11 iun. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/1999 privind exceptarea unor societăţi comerciale de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1999 privind  
 administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome 
 
 

(SE) 

 L. nr. 284/2001 - M. Of. nr. 306/11 iun. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producţia proprie a  
 investiţiilor străine 
 (SE) 
 
 L. nr. 285/2001 - M. Of. nr. 306/11 iun. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată 

 (SE) 
 
 L. nr. 286/2001 - M. Of. nr. 304/8 iun. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar 

 (SE) 
 
 L. nr. 287/2001 - M. Of. nr. 306/11 iun. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare 

 (SE) 
 
 L. nr. 289/2001 - M. Of. nr. 303/8 iun. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare 

 (SE) 
 
 L. nr. 291/2001 - M. Of. nr. 303/8 iun. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice 

 (SE) 
 
 L. nr. 292/2001 - M. Of. nr. 309/11 iun. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de  
 dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 
 (SE) 
 
 L. nr. 294/2001 - M. Of. nr. 303/8 iun. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei  
 Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 
 (SE) 
 
 ▼ Decizia nr. 8/2001 a Comitetului mixt România-Turcia privind modificarea Protocolului D referitor la definirea conceptului de  
 "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, la Acordul de comerţ liber dintre România şi Republica Turcia,  
 
 H.G. nr. 295/2002 (acceptare) - M. Of. nr. 278/25 apr. 2002 

semnat la Ankara la 29 aprilie 1997 

 
 

(Încetare valabilitate la data aderării României la U.E. prin L. nr. 303/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 644/26 iul. 2006) 

 L. nr. 295/2001 - M. Of. nr. 303/8 iun. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor  
 speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale 
 (SE) 
 
 L. nr. 296/2001 - M. Of. nr. 326/18 iun. 2001 
 Lege privind extrădarea 

 (Abrogare la 1 sep. 2004 prin L. nr. 302/2004 - M. Of. nr. 594/1 iul. 2004) 
 
 L. nr. 297/2001 - M. Of. nr. 308/11 iun. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii  
 obligaţiilor faţă de bugetul de stat 
 (SE) 
 
 L. nr. 300/2001 - M. Of. nr. 309/11 iun. 2001 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea  
 asigurărilor, precum şi pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 32/2000 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018) prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 

 L. nr. 304/2001 - M. Of. nr. 308/11 iun. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2000 pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din  
 instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 305/2001 - M. Of. nr. 312/12 iun. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe  
 cupoane atribuite gratuit 
 
 

(SE) 

 L. nr. 310/2001 - M. Of. nr. 332/21 iun. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a  
 persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective 
 (SE) 
 
 L. nr. 311/2001 - M. Of. nr. 332/21 iun. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a  
 persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective 
 (SE) 
 
 L. nr. 315/2001 - M. Of. nr. 333/21 iun. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 38/2000 prin O.U.G. nr. 111/2003 - M. Of. nr. 748/26 oct. 2003) 
 
 L. nr. 318/2001 - M. Of. nr. 333/21 iun. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999 

 (T) 
 
 L. nr. 323/2001 - M. Of. nr. 342/27 iun. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România 

 
 

(Abrogare la data de 16 august 2006, odată cu O.G. nr. 102/2000 prin L. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 428/18 mai 2006) 

 L. nr. 324/2001 - M. Of. nr. 341/27 iun. 2001 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 
 

(T) 

 L. nr. 326/2001 - M. Of. nr. 359/4 iul. 2001 
 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală 

 (Abrogare la data de 21 martie 2007 prin L. nr. 51/2006 - M. Of. nr. 254/21 mar. 2006) 
 
 L. nr. 327/2001 - M. Of. nr. 356/3 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului  
 de Telecomunicaţii Speciale 
 (T) 
 
 L. nr. 328/2001 - M. Of. nr. 356/3 iul. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/1999 pentru modificarea anexei nr.II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul  
 bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 329/2001 - M. Of. nr. 358/4 iul. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2000 pentru modificarea anexei nr. IV/2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a  
 salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 330/2001 - M. Of. nr. 358/4 iul. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite  
 din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996 
 
 

(SE) 

 L. nr. 334/2001 - M. Of. nr. 370/9 iul. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii  
 judecătoreşti 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 56/1996 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 337/2001 - M. Of. nr. 378/11 iul. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2004, odată cu L. nr. 189/1998 prin O.U.G. nr. 45/2003 - M. Of. nr. 431/19 iun. 2003) 
 
 L. nr. 338/2001 - M. Of. nr. 370/9 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2001 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Comercială "Sidex"-S.A. Galaţi 

 (T) 
 
 L. nr. 339/2001 - M. Of. nr. 370/9 iul. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2000 pentru completarea art.5 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea  
 Fondului naţional de solidaritate 
 
 

(SE) 

 L. nr. 341/2001 - M. Of. nr. 370/9 iul. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României 

 (SE) 
 
 L. nr. 346/2001 - M. Of. nr. 373/10 iul. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1998 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 
 

(SE) 
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 L. nr. 347/2001 - M. Of. nr. 373/10 iul. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de  
 restructurare 
 
 

(SE) 

 L. nr. 353/2001 - M. Of. nr. 380/12 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi  
 ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi  
 comerciale 
 (Abrogare la 1 martie 2002 odată cu O.U.G. nr. 195/2000 prin L. nr. 84/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002) 
 
 L. nr. 354/2001 - M. Of. nr. 380/12 iul. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor  
 acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 42/1990 prin L. nr. 341/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004) 

 L. nr. 355/2001 - M. Of. nr. 380/12 iul. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin.(1) al art.103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992 

 (SE) 
 
 L. nr. 356/2001 - M. Of. nr. 380/12 iul. 2001 
 Legea patronatelor 

 (Abrogare prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 
 
 L. nr. 357/2001 - M. Of. nr. 380/12 iul. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2000 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Regional al Iniţiativei de Cooperare în  
 Sud-Estul Europei pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere 
 (Abrogare prin O.G. nr. 30/2013 - M. Of. nr. 551/30 aug. 2013) 
 
 L. nr. 358/2001 - M. Of. nr. 382/12 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informaţiei 

 (T) 
 
 L. nr. 359/2001 - M. Of. nr. 382/12 iul. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea şi completarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 

 (SE) 
 
 L. nr. 362/2001 - M. Of. nr. 382/12 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 33/2000 prin O.U.G. nr. 194/2005 - M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005) 

 L. nr. 363/2001 - M. Of. nr. 382/12 iul. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea  
 Fondului naţional de solidaritate 
 (SE) 
 
 L. nr. 364/2001 - M. Of. nr. 385/13 iul. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de  
 persoanele fizice şi juridice nerezidente 
 
 

(SE) 

 L. nr. 366/2001 - M. Of. nr. 385/13 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 118/1999 prin L. nr. 292/2011 - M. Of. nr. 905/20 dec. 2011) 
 
 L. nr. 370/2001 - M. Of. nr. 388/16 iul. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului şi Sportului a schimbării destinaţiei sau desfiinţării unor baze sportive  
 aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale 
 (SE) 
 
 L. nr. 376/2001 - M. Of. nr. 386/16 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1999 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparţinând agenţilor economici din industrie 

 (T) 
 
 L. nr. 377/2001 - M. Of. nr. 388/16 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate  
 fizic sau moral, neamortizate integral 
 
 

(T) 

 L. nr. 381/2001 - M. Of. nr. 386/16 iul. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru  
 dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2005, odată cu O.G. nr. 29/1994 prin O.G. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) 
 
 L. nr. 383/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 385/2001 - M. Of. nr. 390/17 iul. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 29/2000 prin O.U.G. nr. 192/2005 - M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) 
 
 L. nr. 386/2001 - M. Of. nr. 390/17 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar,  
 precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti 
 
 

(T) 

 L. nr. 387/2001 - M. Of. nr. 390/17 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar 

 (T) 
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 L. nr. 388/2001 - M. Of. nr. 392/18 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren  
 cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat 
 (T) 
 
 L. nr. 389/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogare prin L. nr. 346/2006 - M. Of. nr. 654/28 iul. 2006) 
 
 L. nr. 390/2001 - M. Of. nr. 389/17 iul. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2001 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din  
 instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 391/2001 - M. Of. nr. 389/17 iul. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacităţilor de producţie militară în producţie civilă 

 
 

(SE) 

 L. nr. 392/2001 - M. Of. nr. 392/18 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect  
 constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri 
 (Abrogare la 1 iul. 2003 odată cu O.U.G. nr. 58/1999 prin O.G. nr. 39/2003 - M. Of. nr. 66/2 feb. 2003) 
 
 L. nr. 393/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 

 (SE) 
 
 L. nr. 394/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru  
 Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 64/1997 prin O.U.G. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 139/5 mar. 2009) 

 L. nr. 395/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi  
 celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 57/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 399/2001 - M. Of. nr. 393/18 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora,  
 care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 160/1999 prin L. nr. 256/2018 - M. Of. nr. 964/14 nov. 2018) 

 L. nr. 401/2001 - M. Of. nr. 393/18 iul. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 

 (Abrogare odată cu L. nr. 48/1992 prin L. nr. 504/2002 - M. Of. nr. 534/22 iul. 2002) 
 
 L. nr. 403/2001 - M. Of. nr. 392/18 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plată, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite  
 proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 101/1999 prin O.U.G. nr. 18/2014 - M. Of. nr. 305/24 apr. 2014) 
 
 L. nr. 404/2001 - M. Of. nr. 393/18 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul  
 energetic nr. 2 la Centrala termoelectrică de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Populară Chineză 
 (T) 
 
 L. nr. 410/2001 - M. Of. nr. 401/20 iul. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr.I, II, IV şi V la Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 411/2001 - M. Of. nr. 401/20 iul. 2001 
 Lege pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanţarea acestuia de la bugetul de stat 

 (SE) 
 
 L. nr. 412/2001 - M. Of. nr. 401/20 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/1999 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparţinând agenţilor economici din construcţii 

 (T) 
 
 L. nr. 413/2001 - M. Of. nr. 402/20 iul. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru  
 realizarea locuinţelor 
 (SE) 
 
 L. nr. 414/2001 - M. Of. nr. 402/20 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994  
 privind valorile mobiliare şi bursele de valori 
 
 

(SE) 

 L. nr. 415/2001 - M. Of. nr. 406/23 iul. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea  
 întreprinderilor mici şi mijlocii 
 (Abrogare odată cu L. nr. 133/1999 prin L. nr. 346/2004 - M. Of. nr. 681/29 iul. 2004) 
 
 L. nr. 418/2001 - M. Of. nr. 402/20 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare 

 (T) 
 
 L. nr. 419/2001 - M. Of. nr. 402/20 iul. 2001 
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 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 

 (SE) 
 
 L. nr. 421/2001 - M. Of. nr. 402/20 iul. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii  
 şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut 
 (SE) 
 
 L. nr. 425/2001 - M. Of. nr. 403/20 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2000 privind garantarea unui plasament interbancar 

 (T) 
 
 L. nr. 426/2001 - M. Of. nr. 411/25 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 78/2000 prin L. nr. 211/2011 - M. Of. nr. 837/25 nov. 2011) 
 
 L. nr. 430/2001 - M. Of. nr. 403/20 iul. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/1999 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 

 (SE) 
 
 L. nr. 432/2001 - M. Of. nr. 403/20 iul. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1999 pentru modificarea art.17 lit.B.s din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (SE) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Riga la 27 noiembrie 2001 
 L. nr. 433/2002 (ratificare) - M. Of. nr. 508/15 iul. 2002 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 434/2001 - M. Of. nr. 403/20 iul. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 

 
 

(T) 

 L. nr. 437/2001 - M. Of. nr. 404/20 iul. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art.41 din Legea bancară nr. 58/1998 

 (Abrogare odată cu L. nr. 58/1998 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 
 
 L. nr. 439/2001 - M. Of. nr. 411/25 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a  
 protecţiei vânatului nr. 103/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, precum şi  
 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 
 
 

(Abrogare la 22 decembrie 2006, odată cu L. nr. 103/1996 prin L. nr. 407/2006 - M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) 

 L. nr. 440/2001 - M. Of. nr. 409/24 iul. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare"-S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor  
 Funciare 
 (SE) 
 
 L. nr. 442/2001 - M. Of. nr. 399/20 iul. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu  
 Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională 
 
 

(SE) 

 L. nr. 446/2001 - M. Of. nr. 399/20 iul. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 281/2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea  
 organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare 
 
 

(T) 

 L. nr. 451/2001 - M. Of. nr. 416/26 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 200/2000, de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care se transpune Directiva 67/548/CEE prin O.U.G. nr. 145/2008 - M. Of. nr.  
 754/7 nov. 2008; H.G. nr. 1408/2008 - M.Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
 L. nr. 452/2001 - M. Of. nr. 413/25 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 221/2000 prin L. nr. 72/2016 - M. Of. nr. 342/5 mai 2016) 
 
 L. nr. 456/2001 - M. Of. nr. 410/25 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 461/2001 - M. Of. nr. 425/31 iul. 2001 
 Lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România 

 (Abrogare la 30 iulie 2004 prin L. nr. 307/2004 - M. Of. nr. 578/30 iun. 2004) 
 
 L. nr. 462/2001 - M. Of. nr. 433/2 aug. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 236/2000 prin O.U.G. nr. 57/2007 - M. Of. nr. 442/29 iun. 2007) 
 
 L. nr. 463/2001 - M. Of. nr. 432/1 aug. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 60/2000, la 28 august 2004 prin L. nr. 351/2004 - M. Of. nr. 679/28 iul. 2004) 
 
 L. nr. 465/2001 - M. Of. nr. 422/30 iul. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 16/2001 prin L. nr. 211/2011 - M. Of. nr. 837/25 nov. 2011) 
 
 L. nr. 467/2001 - M. Of. nr. 423/30 iul. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului  
 pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2001, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind  
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 sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea, din producţia internă, de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prăsilă, precum şi  
 pentru construirea şi amenajarea de spaţii pentru cazarea şi creşterea animalelor, sere, solarii, înfiinţări de plantaţii viticole nobile, pomicole, arbuşti fructiferi 
 (SE) 
 
 L. nr. 469/2001 - M. Of. nr. 545/3 sep. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod  
 abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 
 

(T) 

 L. nr. 471/2001 - M. Of. nr. 603/26 sep. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice 

 (SE) 
 
 L. nr. 472/2001 - M. Of. nr. 603/26 sep. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice 

 (SE) 
 
 L. nr. 473/2001 - M. Of. nr. 603/26 sep. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice 

 (SE) 
 
 L. nr. 474/2001 - M. Of. nr. 607/27 sep. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile  
 publice 
 
 

(SE) 

 L. nr. 475/2001 - M. Of. nr. 607/27 sep. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile  
 publice 
 (SE) 
 
 L. nr. 476/2001 - M. Of. nr. 607/27 sep. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile  
 publice 
 (SE) 
 
 L. nr. 477/2001 - M. Of. nr. 607/27 sep. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile  
 publice 
 
 

(SE) 

 L. nr. 478/2001 - M. Of. nr. 609/27 sep. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori 

 
 

(SE) 

 L. nr. 479/2001 - M. Of. nr. 609/27 sep. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri  
 premergătoare privatizării băncilor 
 (SE) 
 
 L. nr. 480/2001 - M. Of. nr. 609/27 sep. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării  
 băncilor 
 
 

(SE) 

 L. nr. 481/2001 - M. Of. nr. 609/27 sep. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare  
 privatizării băncilor 
 (SE) 
 
 L. nr. 482/2001 - M. Of. nr. 611/27 sep. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori 

 (SE) 
 
 L. nr. 483/2001 - M. Of. nr. 614/28 sep. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în ţară a specialiştilor tineri 

 (SE) 
 
 L. nr. 484/2001 - M. Of. nr. 614/28 sep. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 73/1999 prin O.G. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 435/3 aug. 2001) 
 
 L. nr. 485/2001 - M. Of. nr. 614/28 sep. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România 

 (SE) 
 
 L. nr. 486/2001 - M. Of. nr. 614/28 sep. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 

 (Abrogare prin L. nr. 301/2002 - M. Of. nr. 339/22 mai 2002) 
 
 L. nr. 487/2001 - M. Of. nr. 614/28 sep. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2000 privind organizarea în universităţi a unor formaţiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulaţie internaţională 

 (SE) 
 
 L. nr. 488/2001 - M. Of. nr. 614/28 sep. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2000 privind managementul calităţii în învăţământul superior 

 
 

(SE) 

 L. nr. 492/2001 - M. Of. nr. 623/3 oct. 2001 
 Lege pentru completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 
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 (Abrogare odată cu L. nr. 109/1997 prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 
 
 L. nr. 493/2001 - M. Of. nr. 625/4 oct. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2000 pentru modificarea art.2 lit.a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a  
 asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale 
 
 

(SE) 

 L. nr. 494/2001 - M. Of. nr. 625/4 oct. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2000 pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a  
 asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale 
 (SE) 
 
 L. nr. 495/2001 - M. Of. nr. 633/9 oct. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie 

 (SE) 
 
 L. nr. 499/2001 - M. Of. nr. 635/10 oct. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 189/2000 prin O.G. nr. 29/2004 - M. Of. nr. 90/31 ian. 2004) 
 
 L. nr. 501/2001 - M. Of. nr. 635/10 oct. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria  
 statului 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 66/1994 prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 

 L. nr. 502/2001 - M. Of. nr. 635/10 oct. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin  
 trezoreria statului 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 66/1994 prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 
 
 L. nr. 503/2001 - M. Of. nr. 635/10 oct. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 66/1994 prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 
 
 L. nr. 504/2001 - M. Of. nr. 634/10 oct. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor  
 care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul  
 Oficiului Concurenţei 
 
 

(SE) 

 L. nr. 505/2001 - M. Of. nr. 642/15 oct. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 22/1992 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 

 L. nr. 506/2001 - M. Of. nr. 648/16 oct. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de  
 organele Ministerului Finanţelor Publice 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 13/2001 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 
 
 L. nr. 509/2001 - M. Of. nr. 643/15 oct. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art.44 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 32/2000 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018) prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 
 
 L. nr. 510/2001 - M. Of. nr. 643/15 oct. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/1997 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată 

 (SE) 
 
 L. nr. 514/2001 - M. Of. nr. 648/16 oct. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare  
 neperformante preluate la datoria publică internă 
 
 

(SE) 

 L. nr. 518/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 233/2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi  
 utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse agricole 
 (SE) 
 
 L. nr. 519/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă 

 (SE) 
 
 L. nr. 520/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a  
 copilului 
 
 

(SE) 

 L. nr. 522/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite  
 indirecte 
 (SE) 
 
 L. nr. 523/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România 

 (SE) 
 
 L. nr. 524/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informaţii Externe 

 (T) 
 
 L. nr. 525/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001 
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 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul  
 acestora 
 
 

(SE) 

 L. nr. 529/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

 (SE) 
 
 L. nr. 530/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import 

 (T) 
 
 L. nr. 532/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 135/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr.  
 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare 
 (SE) 
 
 L. nr. 533/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii 

 (SE) 
 
 L. nr. 534/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 

 (SE) 
 
 L. nr. 535/2001 - M. Of. nr. 658/19 oct. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor  
 medicale 
 (SE) 
 
 L. nr. 538/2001 - M. Of. nr. 661/22 oct. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 

 (Abrogare odată cu L. nr. 60/1974 prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 
 
 L. nr. 541/2001 - M. Of. nr. 658/19 oct. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori  
 cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
 
 

(T) 

 L. nr. 546/2001 - M. Of. nr. 676/25 oct. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a  
 plantelor şi carantină fitosanitară 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 71/1999 prin L. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 200/3 mar. 2006) 
 
 L. nr. 547/2001 - M. Of. nr. 676/25 oct. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Abrogare prin L. nr. 345/2002 - M. Of. nr. 371/1 iun. 2002) 
 
 L. nr. 548/2001 - M. Of. nr. 676/25 oct. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor  
 comerciale 
 (SE) 
 
 L. nr. 549/2001 - M. Of. nr. 676/25 oct. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 82/1998 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 
 
 L. nr. 550/2001 - M. Of. nr. 676/25 oct. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă 

 (Abrogare odată cu L. nr. 203/1999 prin O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 
 
 L. nr. 551/2001 - M. Of. nr. 676/25 oct. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea şi implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate şi a altor  
 zone cu dezechilibre economice şi sociale 
 (SE) 
 
 L. nr. 552/2001 - M. Of. nr. 677/26 oct. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 88/2001 prin O.U.G. nr. 101/2006 - M. Of. nr. 1015/20 dec. 2006 şi Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la  
 art. 3 alin. (5) din O.U.G. nr. 20/2014 prin L. nr. 123/2015 - M. Of. nr. 386/3 iun. 2015) 
 L. nr. 553/2001 - M. Of. nr. 677/26 oct. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispoziţii privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru  
 persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică 
 
 

(SE) 

 L. nr. 555/2001 - M. Of. nr. 684/30 oct. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani  
 reprezentând ajutoare şi plăţi compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere 
 (SE) 
 
 L. nr. 557/2001 - M. Of. nr. 684/30 oct. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii 

 (SE) 
 
 L. nr. 558/2001 - M. Of. nr. 684/30 oct. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/1999 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului  
 navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de  
 navigaţie maritime "Navrom"-S.A. Constanţa şi "Romline" - S.A. Constanţa 
 (T) 
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 L. nr. 559/2001 - M. Of. nr. 684/30 oct. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport,  
 achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime "Navrom"-S.A. Constanţa şi "Romline"-S.A.  
 Constanţa 
 
 

(T) 

 L. nr. 560/2001 - M. Of. nr. 684/30 oct. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996 

 (Abrogare la 27 sep. 2002 odată cu L. nr. 74/1996 prin O.U.G. nr. 79/2002 - M. Of. nr. 457/27 iun. 2002) 
 
 L. nr. 561/2001 - M. Of. nr. 684/30 oct. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 40/2002 - M. Of. nr. 233/8 apr. 2002) 

 L. nr. 565/2001 - M. Of. nr. 688/30 oct. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare 

 
 

(SE) 

 L. nr. 566/2001 - M. Of. nr. 688/30 oct. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub  
 luciu de apă 
 (SE) 
 
 L. nr. 569/2001 - M. Of. nr. 688/30 oct. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în  
 rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri  
 administrative abuzive 
 (SE) 
 
 L. nr. 571/2001 - M. Of. nr. 669/24 oct. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2001 pentru prelungirea valabilităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de  
 import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import 
 (T) 
 
 L. nr. 573/2001 - M. Of. nr. 695/1 nov. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii 

 (Abrogare la doi ani, odată cu O.U.G. nr. 147/1999 prin L. nr. 138/2004 - M. Of. nr. 369/28 apr. 2004) 
 
 L. nr. 589/2001 - M. Of. nr. 708/7 nov. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/1999 pentru modificarea art.47 alin.(1) şi (2) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 

 (Abrogare la 22 decembrie 2006, odată cu L. nr. 103/1996 prin L. nr. 407/2006 - M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) 
 
 L. nr. 590/2001 - M. Of. nr. 708/7 nov. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 şi a  
 dobânzilor aferente acestor credite 
 (SE) 
 
 L. nr. 591/2001 - M. Of. nr. 708/7 nov. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic  
 şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 
 (SE) 
 
 L. nr. 592/2001 - M. Of. nr. 708/7 nov. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 

 (SE) 
 
 L. nr. 593/2001 - M. Of. nr. 708/7 nov. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate 

 (Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu O.U.G. nr. 119/1999 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 595/2001 - M. Of. nr. 711/8 nov. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni  
 a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţi de Stat la unele societăţi comerciale 
 (SE) 
 
 L. nr. 600/2001 - M. Of. nr. 711/8 nov. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achiziţionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile 

 (SE) 
 
 L. nr. 601/2001 - M. Of. nr. 711/8 nov. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii  
 Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) 
 (SE) 
 
 L. nr. 602/2001 - M. Of. nr. 713/8 nov. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 

 (SE) 
 
 L. nr. 605/2001 - M. Of. nr. 713/8 nov. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 259/2000 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar 

 (SE) 
 
 L. nr. 606/2001 - M. Of. nr. 713/8 nov. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2000 privind protejarea monumentelor istorice 

 
 

(SE) 

 L. nr. 608/2001 - M. Of. nr. 712/8 nov. 2001 
 Lege privind evaluarea conformităţii produselor 
 Republicare: 
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 (M. Of. nr. 313/6 apr. 2006) 
 (M. Of. nr. 419/4 iun. 2008) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 

 L. nr. 609/2001 - M. Of. nr. 713/8 nov. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 

 (SE) 
 
 L. nr. 610/2001 - M. Of. nr. 716/9 nov. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2001 privind modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 

 (SE) 
 
 L. nr. 611/2001 - M. Of. nr. 716/9 nov. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000 pentru modificarea alin.2 al art.74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare 

 (SE) 
 
 L. nr. 613/2001 - M. Of. nr. 716/9 nov. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2000 pentru completarea alin. 2 al art.74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost  
 modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000 
 (SE) 
 
 L. nr. 624/2001 - M. Of. nr. 727/15 nov. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 45/2000 prin O.G. nr. 25/2006 - M. Of. nr. 84/30 ian. 2006) 
 
 L. nr. 627/2001 - M. Of. nr. 740/20 nov. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/1999 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare  
 financiară a Băncii Agricole - S.A. 
 (SE) 
 
 L. nr. 630/2001 - M. Of. nr. 754/27 nov. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct.V al art.17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne 

 (Abrogare odată cu abrogarea parţială a L. nr. 40/1990 prin O.U.G. nr. 63/2003 - M. Of. nr. 462/28 iun. 2003) 
 
 L. nr. 631/2001 - M. Of. nr. 754/27 nov. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 107/1999 prin O.G. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 728/23 aug. 2018) 
 
 L. nr. 632/2001 - M. Of. nr. 749/23 nov. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea, din producţia internă, de tractoare, combine, maşini şi  
 utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prăsilă, precum şi pentru construirea şi amenajarea de spaţii pentru cazarea şi creşterea animalelor, sere, solarii, înfiinţări de plantaţii viticole  
 nobile, pomicole, arbuşti fructiferi 
 (SE) 
 
 L. nr. 633/2001 - M. Of. nr. 749/23 nov. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 

 (T) 
 
 L. nr. 634/2001 - M. Of. nr. 749/23 nov. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români în contul Băncii  
 Române de Comerţ Exterior - S.A., potrivit legislaţiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989 
 
 

(T) 

 L. nr. 635/2001 - M. Of. nr. 749/23 nov. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea şi utilizarea Fondului România 

 (Abrogată la 1 ian.2002 odată cu O.U.G. nr. 95/2001 prin O.U.G. nr. 163/2001 - M. Of. nr. 798/13 dec.2001) 
 
 L. nr. 636/2001 - M. Of. nr. 760/29 nov. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata  
 taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 
 (T) 
 
 L. nr. 640/2001 - M. Of. nr. 768/3 dec. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 104/2002 - M. Of. nr. 676/11 sep. 2002) 
 
 L. nr. 643/2001 - M. Of. nr. 768/3 dec. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare  
 neperformante preluate la datoria publică internă 
 
 

(SE) 

 L. nr. 645/2001 - M. Of. nr. 758/28 nov. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României 

 (Abrogare odată cu O.G. nr.26/1993 prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 
 
 L. nr. 646/2001 - M. Of. nr. 758/28 nov. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 277/2000 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare 

 (T) 
 
 L. nr. 647/2001 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 648/2001 - M. Of. nr. 763/29 nov. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară  
 nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la  
 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000 
 
 

(SE) 

 L. nr. 650/2001 - M. Of. nr. 752/26 nov. 2001 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 104/2000 prin L. nr. 573/2004 - M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004) 
 
 L. nr. 651/2001 - M. Of. nr. 752/26 nov. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 105/2000 prin L. nr. 574/2004 - M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004) 
 
 L. nr. 653/2001 - M. Of. nr. 752/26 nov. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1999 prin O.G. nr. 82/2004 - M. Of. nr. 796/27 aug. 2004) 

 L. nr. 654/2001 - M. Of. nr. 749/23 nov. 2001 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 

 
 

(Abrogare la 22 decembrie 2006, odată cu L. nr. 103/1996 prin L. nr. 407/2006 - M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) 

 L. nr. 655/2001 - M. Of. nr. 773/4 dec. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei 

 (Abrogare la data de 28 iul. 2011 prin L. nr. 104/2011 - M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) 
 
 L. nr. 656/2001 - M. Of. nr. 773/4 dec. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul  
 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale 
 (T) 
 
 L. nr. 657/2001 - M. Of. nr. 796/13 dec. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi  
 seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit 
 
 

(Abrogare la 30 zile de la publicare odată cu O.G. nr. 56/2000 prin O.U.G. nr. 141/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002) 

 L. nr. 659/2001 - M. Of. nr. 773/4 dec. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi  
 serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu  
 avizul Oficiului Concurenţei 
 (SE) 
 
 L. nr. 661/2001 - M. Of. nr. 764/30 nov. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 284/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 662/2001 - M. Of. nr. 775/5 dec. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului  
 de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru  
 persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 668/2001 - M. Of. nr. 772/4 dec. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice 

 (SE) 
 
 L. nr. 669/2001 - M. Of. nr. 772/4 dec. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 257/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor 

 (SE) 
 
 ▼ Acord comercial de cooperare economică şi de plăţi între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate  
 Coreene, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2000 
 L. nr. 673/2001 (ratificare) - M. Of. nr. 775/5 dec. 2001 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 676/2001 - M. Of. nr. 800/14 dec. 2001 
 Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor 

 (Abrogare prin L. nr. 506/2004 - M. Of. nr. 1101/25 nov. 2004) 
 
 L. nr. 677/2001 - M. Of. nr. 790/12 dec. 2001 
 Lege pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

 (Abrogare la data de 25 mai 2018, cf. art. V alin. (1) din L. nr. 129/2018 prin L. nr. 129/2018 - M. Of. nr. 503/19 iun. 2018) 
 
 L. nr. 685/2001 - M. Of. nr. 793/13 dec. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor  
 agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia internă 
 
 

(SE) 

 L. nr. 686/2001 - M. Of. nr. 784/11 dec. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import 

 (T) 
 
 L. nr. 687/2001 - M. Of. nr. 784/11 dec. 2001 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice 

 
 

(SE) 

 L. nr. 691/2001 - M. Of. nr. 795/13 dec. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea  
 sistemului energetic 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2005, odată cu O.G. nr. 29/1994 prin O.G. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) 
 
 L. nr. 692/2001 - M. Of. nr. 795/13 dec. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul  
 social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200  
 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare 
 
 

(SE) 
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 L. nr. 693/2001 - M. Of. nr. 806/17 dec. 2001 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum şi  
 unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor 
 
 

(SE) 

 L. nr. 694/2001 - M. Of. nr. 795/13 dec. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov,  
 "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a  
 Îmbunătăţirilor Funciare 
 (SE) 
 
 L. nr. 704/2001 - M. Of. nr. 807/17 dec. 2001 
 Lege privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală 

 (Abrogare la 1 sep. 2004 prin L. nr. 302/2004 - M. Of. nr. 594/1 iul. 2004) 
 
 L. nr. 705/2001 - M. Of. nr. 814/18 dec. 2001 
 Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială 

 (Abrogare prin L. nr. 47/2006 - M. Of. nr. 239/16 mar. 2006) 
 
 L. nr. 706/2001 - M. Of. nr. 785/11 dec. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de  
 impozite şi taxe 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 68/1997 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 
 
 L. nr. 710/2001 - M. Of. nr. 785/11 dec. 2001 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 270/2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligaţiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populaţiei către asociaţiile  
 de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000 - martie 2001 
 (SE) 
 
 L. nr. 711/2001 - M. Of. nr. 785/11 dec. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 160/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 712/2001 - M. Of. nr. 803/14 dec. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2000 pentru modificarea alin. 1 - 3 ale art.37 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993 

 (Abrogare odată cu L. nr. 56/1993 prin L. nr. 304/2004 - M. Of. nr. 576/29 iun. 2004) 
 
 L. nr. 713/2001 - M. Of. nr. 803/14 dec. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2000 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 L. nr. 714/2001 - M. Of. nr. 803/14 dec. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraţilor şi a celorlalte categorii de personal din organele autorităţii  
 judecătoreşti 
 (T) 
 
 L. nr. 716/2001 - M. Of. nr. 803/14 dec. 2001 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului "Geothermie Călimăneşti" 

 (T) 
 
 L. nr. 717/2001 - M. Of. nr. 803/14 dec. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal  
 din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 80/2001 prin O.U.G. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 154/22 mar. 2013) 

 L. nr. 722/2001 - M. Of. nr. 797/13 dec. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

 
 

(SE) 

 L. nr. 725/2001 - M. Of. nr. 794/13 dec. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici 

 
 

(SE) 

 L. nr. 726/2001 - M. Of. nr. 796/13 dec. 2001 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române  
 de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. 
 (T) 
 
 L. nr. 731/2001 - M. Of. nr. 816/18 dec. 2001 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare 

 (SE) 
 
 L. nr. 735/2001 - M. Of. nr. 807/17 dec. 2001 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2001 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii  
 nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind  
 sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 737/2001 - M. Of. nr. 806/17 dec. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14 alin.(1) lit.e din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România 

 (Abrogare odată cu O.G.nr. 65/1997, la data de 29 ianuarie 2006 prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 
 
 L. nr. 738/2001 - M. Of. nr. 802/14 dec. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art.152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 (Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 739/2001 - M. Of. nr. 807/17 dec. 2001 

 Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a ediţii a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomaţi români şi străini, sub egida Fundaţiei Europene  
 "Titulescu" 
 (T) 
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 L. nr. 742/2001 - M. Of. nr. 807/17 dec. 2001 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 L. nr. 743/2001 - M. Of. nr. 784/11 dec. 2001 
 Legea bugetului de stat pe anul 2002 

 (SE) 
 
 L. nr. 744/2001 - M. Of. nr. 785/11 dec. 2001 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 

 (SE) 
 
 L. nr. 751/2001 - M. Of. nr. 840/27 dec. 2001 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 753/2001 - M. Of. nr. 4/7 ian. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor 

 (SE) 
 
 L. nr. 754/2001 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale  
 agenţilor economici 
 
 

(T) 

 L. nr. 756/2001 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2002 
 Lege asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate 

 
 

(Abrogare la 1 sep. 2004 prin L. nr. 302/2004 - M. Of. nr. 594/1 iul. 2004) 

 L. nr. 757/2001 - M. Of. nr. 3/7 ian. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2001 pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993 

 (Abrogare odată cu L. nr.56/1993 prin L. nr. 304/2004 - M. Of. nr. 576/29 iun. 2004) 
 
 L. nr. 758/2001 - M. Of. nr. 3/7 ian. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 

 (Abrogare odată cu L. nr. 60/1974 prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 
 
 L. nr. 759/2001 - M. Of. nr. 6/8 ian. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară  
 nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa,  
 România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000 
 
 

(SE) 

 L. nr. 760/2001 - M. Of. nr. 23/16 ian. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 32/1998 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 L. nr. 761/2001 - M. Of. nr. 23/16 ian. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea  
 de titluri de stat 
 (SE) 
 
 L. nr. 764/2001 - M. Of. nr. 19/15 ian. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea  
 modernizării Complexului Sportiv Dinamo Bucureşti 
 
 

(T) 

 L. nr. 765/2001 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2000 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 

 
 

(SE) 

 L. nr. 768/2001 - M. Of. nr. 34/18 ian. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de  
 control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii 
 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 232/2003 - M. Of. nr. 373/31 mai 2003) 
 
 L. nr. 771/2001 - M. Of. nr. 19/15 ian. 2002 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăţi compensatorii de care beneficiază, potrivit  
 legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere 
 
 

(SE) 

 L. nr. 773/2001 - M. Of. nr. 17/15 ian. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa  
 circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor 
 (Abrogare la 30 aprilie 2013, odată cu O.U.G. nr. 41/1998 prin O.U.G. nr. 8/2013 - M. Of. nr. 115/28 feb. 2013) 
 
 L. nr. 774/2001 - M. Of. nr. 14/11 ian. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2004, odată cu L. nr. 189/1998 prin O.U.G. nr. 45/2003 - M. Of. nr. 431/19 iun. 2003) 
 
 L. nr. 776/2001 - M. Of. nr. 28/17 ian. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de  
 cercetare-dezvoltare 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 25/1995 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 
 
 L. nr. 778/2001 - M. Of. nr. 15/14 ian. 2002 
 Lege privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 103/2008 - M. Of. nr. 641/8 sep. 2008) 
 



 4139

 
 L. nr. 781/2001 - M. Of. nr. 28/17 ian. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 32/1995 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 L. nr. 782/2001 - M. Of. nr. 28/17 ian. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice 

 (SE) 
 
 L. nr. 784/2001 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2001 pentru modificarea art. 4 alin.(6) lit.(d) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit şi a art. 15 şi 27 din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Abrogare succesiv odată cu O.G. nr. 70/1994 prin L. nr. 414/2002 şi odată cu O.U.G. nr. 17/2000 prin L. nr. 345/2002 - M. Of. nr. 371/1 iun. 2002 şi Abrogare şi, succesiv,  
 prin L. nr. 414/2002 prin L. nr. 345/2002 - M. Of. nr. 371/1 iun. 2002) 
 L. nr. 786/2001 - M. Of. nr. 39/21 ian. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 
 
 L. nr. 787/2001 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 

 (SE) 
 
 L. nr. 789/2001 - M. Of. nr. 39/21 ian. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii  
 Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000 
 (T) 
 
 L. nr. 791/2001 - M. Of. nr. 37/21 ian. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 41/2000, la 28 august 2004 prin L. nr. 351/2004 - M. Of. nr. 679/28 iul. 2004) 
 
 L. nr. 794/2001 - M. Of. nr. 29/17 ian. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 51/1999 prin O.G. nr. 17/2018 - M. Of. nr. 755/31 aug. 2018) 
 
 L. nr. 795/2001 - M. Of. nr. 39/21 ian. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2000 privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi  
 cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 10/2000, la data de 19 martie 2007 prin L. nr. 16/2007 - M. Of. nr. 43/19 ian. 2007 şi Abrogare prin L. nr. 150/2015 - M. Of. nr. 459/25 iun.  
 
 

2015) 

 2002 
 
 ▼ Protocol adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002 
 O.U.G. nr. 1/2003 (ratificare) - M. Of. nr. 55/31 ian. 2003 
 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 4/2002 - M. Of. nr. 42/22 ian. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi  
 societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului 
 
 

(SE) 

 L. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru  
 întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000 
 (SE) 
 
 L. nr. 7/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învăţământul superior de stat peste locurile finanţate de la bugetul de stat 

 (SE) 
 
 L. nr. 10/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului 

 (SE) 
 
 L. nr. 11/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul  
 străinilor în România 
 
 

(SE) 

 L. nr. 13/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr.  
 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (SE) 
 
 L. nr. 15/2002 - M. Of. nr. 48/24 ian. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru  
 Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 57/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 16/2002 - M. Of. nr. 48/24 ian. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (SE) 
 
 L. nr. 17/2002 - M. Of. nr. 41/21 ian. 2002 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile  
 naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000 
 (SE) 
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 L. nr. 18/2002 - M. Of. nr. 50/24 ian. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor  
 deţinute la Societatea Comercială "Gerom" - S.A. Buzău 
 (T) 
 
 L. nr. 22/2002 - M. Of. nr. 50/24 ian. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 23/2002 - M. Of. nr. 50/24 ian. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale 

 (SE) 
 
 L. nr. 26/2002 - M. Of. nr. 26/17 ian. 2002 

 Lege privind aprobarea plăţilor restante pentru costurile de participare, pe perioada 1998-2001, la experimentele Centrului European pentru Cercetări Nucleare - CERN, de către Ministerul  
 Educaţiei şi Cercetării 
 
 

(T) 

 L. nr. 35/2002 - M. Of. nr. 59/28 ian. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor  
 ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2001 
 (T) 
 
 L. nr. 41/2002 - M. Of. nr. 65/30 ian. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr.58/2001 prin O.G. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2008) 
 
 L. nr. 43/2002 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase 

 (SE) 
 
 L. nr. 45/2002 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale 

 (SE) 
 
 L. nr. 47/2002 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde  
 lei Societăţii Comerciale "Comtim" - S.A. Timişoara 
 (T) 
 
 L. nr. 56/2002 - M. Of. nr. 49/24 ian. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor  
 mici şi mijlocii 
 (Abrogare odată cu L. nr. 133/1999 prin L. nr. 346/2004 - M. Of. nr. 681/29 iul. 2004) 
 
 L. nr. 59/2002 - M. Of. nr. 49/24 ian. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 79/2001 prin O.U.G. nr. 79/2008 - M. Of. nr. 465/23 iun. 2008) 
 
 L. nr. 60/2002 - M. Of. nr. 65/30 ian. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 106/1999 prin O.U.G. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 427/11 iun. 2014) 
 
 L. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 65/30 ian. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală 

 (T) 
 
 L. nr. 63/2002 - M. Of. nr. 73/31 ian. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 

 L. nr. 66/2002 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 226/2000 prin L. nr. 247/2005 - M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) 

 L. nr. 71/2002 - M. Of. nr. 52/25 ian. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului 

 (Abrogare la 1 ian. 2005, odată cu O.U.G. nr.123/2001 prin L. nr. 272/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 
 
 L. nr. 72/2002 - M. Of. nr. 72/31 ian. 2002 
 Legea zootehniei 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 235/2 apr. 2014) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 32/2019 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2019) 

 L. nr. 73/2002 - M. Of. nr. 110/8 feb. 2002 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România 

 (Abrogare prin O.G. nr. 45/2005 - M. Of. nr. 754/18 aug. 2005) 
 
 L. nr. 74/2002 - M. Of. nr. 99/5 feb. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 16/1998 prin O.U.G. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 256/23 mar. 2004) 
 
 L. nr. 75/2002 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2002 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 96/1998 prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 
 
 L. nr. 79/2002 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei  
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 de apărare 
 (SE) 
 
 L. nr. 82/2002 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare 

 (T) 
 
 L. nr. 83/2002 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2002 
 Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 49 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 85/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii  
 industriale 
 
 

(SE) 

 L. nr. 86/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament şi instalaţii sportive al federaţiilor sportive naţionale  
 şi al Comitetului Olimpic Român 
 (SE) 
 
 L. nr. 88/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2000 privind finanţarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor 

 (SE) 
 
 L. nr. 89/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului 

 (SE) 
 
 L. nr. 91/2002 - M. Of. nr. 157/5 mar. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod  
 abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 
 

(T) 

 L. nr. 93/2002 - M. Of. nr. 157/5 mar. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul  
 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale, contractate în anii anteriori 
 (T) 
 
 L. nr. 99/2002 - M. Of. nr. 169/11 mar. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 131/2000 prin L. nr. 108/2010 - M. Of. nr. 378/8 iun. 2010) 
 
 L. nr. 100/2002 - M. Of. nr. 173/13 mar. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 

 (SE) 
 
 L. nr. 101/2002 - M. Of. nr. 173/13 mar. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 

 (SE) 
 
 L. nr. 106/2002 - M. Of. nr. 185/18 mar. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 81/2001 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 107/2002 - M. Of. nr. 185/18 mar. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2002 privind finanţarea restanţelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind  
 acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat 
 (T) 
 
 L. nr. 108/2002 - M. Of. nr. 185/18 mar. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar 

 (T) 
 
 L. nr. 109/2002 - M. Of. nr. 185/18 mar. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu O.G. nr. 11/1996 prin O.G. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) 
 
 L. nr. 112/2002 - M. Of. nr. 189/20 mar. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecţia mediului 

 (T) 
 
 L. nr. 113/2002 - M. Of. nr. 189/20 mar. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995 

 (SE) 
 
 ▼ Acord, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea art. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul  
 Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17  
 
 L. nr. 113/2003 (ratificare) - M. Of. nr. 236/7 apr. 2003 

februarie 1997 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 117/1997 (ratificare) prin L. nr. 140/2019 (ratificare) - M. Of. nr. 619/25 iul. 2019) 

 L. nr. 114/2002 - M. Of. nr. 189/20 mar. 2002 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale  
 societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998 
 
 

(SE) 

 L. nr. 120/2002 - M. Of. nr. 193/21 mar. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei 
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 (Abrogare odată cu L. nr. 199/2000 prin O.G. nr. 22/2008 - M. Of. nr. 628/29 aug. 2008) 
 
 L. nr. 127/2002 - M. Of. nr. 190/20 mar. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară 

 (Abrogare prin O.G. nr. 89/2003 - M. Of. nr. 623/30 aug. 2003) 
 
 L. nr. 129/2002 - M. Of. nr. 190/20 mar. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor  
 neprivative de libertate 
 
 

( Abrogare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 prin L. nr. 252/2013 - M. Of. nr. 512/14 aug. 2013) 

 L. nr. 131/2002 - M. Of. nr. 195/21 mar. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezoluţiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind  
 combaterea terorismului internaţional 
 (Abrogare odată cu O.U.G.nr. 153/2001 prin L. nr. 206/2005 - M. Of. nr. 601/12 iul. 2005) 
 
 L. nr. 132/2002 - M. Of. nr. 339/22 mai 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 

 (SE) 
 
 L. nr. 135/2002 - M. Of. nr. 205/26 mar. 2002 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agenţilor economici producători interni sau importatori de alcool,  
 băuturi alcoolice spirtoase şi băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile speciale 
 
 

(SE) 

 L. nr. 136/2002 - M. Of. nr. 205/26 mar. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la  
 bugetul acestui fond 
 (Abrogare prin O.G. nr. 29/2003 - M. Of. nr. 62/1 feb. 2003) 
 
 L. nr. 138/2002 - M. Of. nr. 235/8 apr. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2000 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2000 pentru  
 modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 
 (Abrogare succesiv odată cu O.G. nr. 27/2000 prin O.U.G. nr. 158/2001şi L. nr. 521/2002 prin L. nr. 521/2002 - M. Of. nr. 571/2 aug. 2002) 
 
 L. nr. 139/2002 - M. Of. nr. 233/8 apr. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 87/2001, la data de 8 mai 2007 prin L. nr. 101/2006 - M. Of. nr. 393/8 mai 2006) 
 
 L. nr. 141/2002 - M. Of. nr. 339/22 mai 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 

 (SE) 
 
 L. nr. 142/2002 - M. Of. nr. 235/8 apr. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum şi a  
 taxelor vamale de bază aferente acestora 
 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu O.U.G. nr. 171/2002 prin O.U.G. nr. 204/2002 - M. Of. nr. 957/27 dec. 2002) 
 
 L. nr. 143/2002 - M. Of. nr. 235/8 apr. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2001 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 11, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European  
 de Comerţ Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992 
 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 L. nr. 145/2002 - M. Of. nr. 235/8 apr. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1999 pentru modificarea alin. 1 al art. 3 din Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra  
 sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor 
 
 

(SE) 

 L. nr. 148/2002 - M. Of. nr. 389/7 iun. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică 

 
 

(SE) 

 L. nr. 149/2002 - M. Of. nr. 339/22 mai 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul  
 financiar preventiv 
 (SE) 
 
 L. nr. 150/2002 - M. Of. nr. 384/5 iun. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice 

 (SE) 
 
 L. nr. 158/2002 - M. Of. nr. 247/12 apr. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, modificarea  
 Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 

 L. nr. 159/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru  
 alegerea Preşedintelui României 
 (Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 
 
 L. nr. 160/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr.  
 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 

 L. nr. 161/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 70/1991 prin L. nr. 67/2004 - M. Of. nr. 271/29 mar. 2004) 
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 L. nr. 162/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996 

 (SE) 
 
 L. nr. 163/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002 
 Lege pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 

 (Abrogare odată cu L. nr. 117/1999 prin L. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) 
 
 L. nr. 164/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătăţirea modului de funcţionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii 

 (SE) 
 
 L. nr. 166/2002 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole 

 (Abrogare prin L. nr. 37/2015 - M. Of. nr. 172/12 mar. 2015) 
 
 L. nr. 170/2002 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea şi completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 70/1991 prin L. nr. 67/2004 - M. Of. nr. 271/29 mar. 2004) 
 
 L. nr. 171/2002 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 (Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 
 
 L. nr. 172/2002 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 (Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 
 
 L. nr. 173/2002 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2002 

 Lege pentru modificarea art. 21 alin. (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul  
 Parlamentului României, republicată 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 175/2002 - M. Of. nr. 254/16 apr. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea  
 Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României 
 (Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 
 
 ▼ Acord general între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic,  
 comercial, investiţional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv şi de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002 
 L. nr. 176/2003 (ratificare) - M. Of. nr. 329/15 mai 2003 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006; Abrogare prin O. nr. 1149/2019 - M.Of. nr. 628/29 iul. 2019) 

 L. nr. 177/2002 - M. Of. nr. 258/17 apr. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii  
 Europene şi în alte state 
 (Abrogare odată cu O.U.G.nr. 144/2001, la data aderării la Uniunea Europeană prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 
 
 L. nr. 178/2002 - M. Of. nr. 258/17 apr. 2002 
 Lege privind abrogarea art. 71 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase 

 (Abrogare odată cu D. nr. 177/1948 prin L. nr. 489/2006 - M. Of. nr. 11/8 ian. 2007) 
 
 L. nr. 186/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 
 
 L. nr. 189/2002 - M. Of. nr. 490/9 iul. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 132/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

 (SE) 
 
 L. nr. 190/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi  
 finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 25/1995 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 

 L. nr. 193/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de susţinere a învăţământului de stat 

 (SE) 
 
 L. nr. 194/2002 - M. Of. nr. 267/22 apr. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 

 (Abrogare odată cu L. nr. 48/1992 prin L. nr. 504/2002 - M. Of. nr. 534/22 iul. 2002) 
 
 L. nr. 195/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport 

 (Abrogare la 31 decembrie 2013 prin O.G. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) 
 
 L. nr. 200/2002 - M. Of. nr. 300/8 mai 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 97/2000 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 
 
 L. nr. 206/2002 - M. Of. nr. 275/24 apr. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 

 (SE) 
 
 L. nr. 207/2002 - M. Of. nr. 275/24 apr. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 

 (SE) 
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 L. nr. 208/2002 - M. Of. nr. 275/24 apr. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 

 (SE) 
 
 L. nr. 209/2002 - M. Of. nr. 275/24 apr. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 

 (SE) 
 
 L. nr. 210/2002 - M. Of. nr. 275/24 apr. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 

 (SE) 
 
 L. nr. 211/2002 - M. Of. nr. 277/24 apr. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 (SE) 
 
 L. nr. 212/2002 - M. Of. nr. 331/17 mai 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.U.G. nr. 60/2001 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 L. nr. 213/2002 - M. Of. nr. 324/16 mai 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea  
 pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 124/2000 prin O.G. nr. 25/2006 - M. Of. nr. 84/30 ian. 2006) 

 L. nr. 214/2002 - M. Of. nr. 316/14 mai 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei  
 moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 49/2000 prin O.U.G. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 438/28 iun. 2007) 
 
 L. nr. 216/2002 - M. Of. nr. 288/29 apr. 2002 
 Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 (Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 217/2002 - M. Of. nr. 288/29 apr. 2002 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 27/1996 

 (Abrogare odată cu L. nr. 27/1996 prin L. nr. 43/2003 - M. Of. nr. 54/30 ian. 2003) 
 
 L. nr. 219/2002 - M. Of. nr. 288/29 apr. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare 

 (T) 
 
 L. nr. 221/2002 - M. Of. nr. 288/29 apr. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2002 

 (T) 
 
 L. nr. 225/2002 - M. Of. nr. 290/29 apr. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 35 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată 

 (T) 
 
 L. nr. 234/2002 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr.85/2001 prin L. nr. 230/2007 - M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) 

 L. nr. 236/2002 - M. Of. nr. 299/7 mai 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 164/2001 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 L. nr. 244/2002 - M. Of. nr. 333/20 mai 2002 
 Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 633/14 sep. 2007) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 164/2015 - M. Of. nr. 472/30 iun. 2015) 

 L. nr. 245/2002 - M. Of. nr. 313/13 mai 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 38/1998 prin O.G. nr. 23/2009 - M. Of. nr. 601/31 aug. 2009) 
 
 L. nr. 246/2002 - M. Of. nr. 304/9 mai 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998 

 (Abrogare odată cu L. nr. 58/1998 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 
 
 L. nr. 249/2002 - M. Of. nr. 304/9 mai 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat 

 (Abrogare odată cu L. nr. 164/2001 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 252/2002 - M. Of. nr. 307/9 mai 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie  
 domiciliate în România 
 
 

(Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu O.U.G. nr. 112/2001 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 

 L. nr. 254/2002 - M. Of. nr. 303/8 mai 2002 

 Lege privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică  
 sau privată a statului 
 (Abrogare prin L. nr. 507/2004 - M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) 
 
 L. nr. 262/2002 - M. Of. nr. 335/20 mai 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste  
 de credit 
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(SE) 

 L. nr. 264/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România 

 (Abrogare la data de 16 august 2006, odată cu O.G. nr. 102/2000 prin L. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 428/18 mai 2006) 
 
 L. nr. 267/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea  
 cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit 
 (SE) 
 
 L. nr. 268/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2001 privind înfiinţarea Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 

 (SE) 
 
 L. nr. 269/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti 

 (SE) 
 
 L. nr. 270/2002 - M. Of. nr. 335/20 mai 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti 

 (SE) 
 
 L. nr. 271/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2001 privind înfiinţarea Universităţii "George Bacovia" din Bacău 

 
 

(SE) 

 L. nr. 272/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2001 privind înfiinţarea Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti 

 
 

(SE) 

 L. nr. 273/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti 

 (SE) 
 
 L. nr. 280/2002 - M. Of. nr. 403/12 iun. 2002 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente  
 anului 2000 
 (SE) 
 
 L. nr. 281/2002 - M. Of. nr. 423/18 iun. 2002 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general annual al datoriei publice,  
 aferente anului 1998 
 
 

(SE) 

 L. nr. 282/2002 - M. Of. nr. 431/20 iun. 2002 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente  
 anului 1999 
 (SE) 
 
 L. nr. 284/2002 - M. Of. nr. 374/3 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 86/2001 prin L. nr. 92/2007 - M. Of. nr. 262/19 apr. 2007) 
 
 L. nr. 293/2002 - M. Of. nr. 390/7 iun. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu 

 (Abrogare odată cu L. nr. 73/2000 prin O.U.G. nr. 196/2005 - M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005) 
 
 L. nr. 294/2002 - M. Of. nr. 365/30 mai 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 82/1998 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 
 
 L. nr. 295/2002 - M. Of. nr. 380/5 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată 

 (Abrogare -la 1 septembrie 2012, odată cu O.G. nr. 5/2001 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 
 
 L. nr. 298/2002 - M. Of. nr. 356/28 mai 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 89/2000 prin L. nr. 297/2018 - M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018) 
 
 L. nr. 299/2002 - M. Of. nr. 452/27 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar 

 
 

(Abrogare la 11 decembrie 2011, odată cu O.U.G. nr. 149/2001 prin O.U.G. nr. 56/2011 - M. Of. nr. 435/22 iun. 2011) 

 L. nr. 300/2002 - M. Of. nr. 409/13 iun. 2002 
 Lege privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 121/2006 - M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006) 

 L. nr. 302/2002 - M. Of. nr. 338/21 mai 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 80/1999 privind constituirea Fondului special pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiţie din Bucureşti 

 (SE) 
 
 L. nr. 303/2002 - M. Of. nr. 338/21 mai 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulaţie şi comercializare a produselor farmaceutice 

 (SE) 
 
 L. nr. 308/2002 - M. Of. nr. 364/30 mai 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2002 privind acordarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice, pesticide, seminţe şi material săditor certificate 

 (T) 
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 L. nr. 311/2002 - M. Of. nr. 379/5 iun. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale 

 (Abrogare la data de 11 iulie 2009, odată cu O.G. nr. 9/1992 prin L. nr. 226/2009 - M. Of. nr. 397/11 iun. 2009) 
 
 L. nr. 312/2002 - M. Of. nr. 419/17 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000 

 (SE) 
 
 L. nr. 313/2002 - M. Of. nr. 420/17 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999 

 (SE) 
 
 L. nr. 314/2002 - M. Of. nr. 420/17 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998 

 (SE) 
 
 L. nr. 315/2002 - M. Of. nr. 380/5 iun. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte  
 normative 
 
 

(SE) 

 L. nr. 318/2002 - M. Of. nr. 395/10 iun. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a  
 bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 128/1998 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 
 
 L. nr. 321/2002 - M. Of. nr. 395/10 iun. 2002 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor  
 legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 (SE) 
 
 L. nr. 325/2002 - M. Of. nr. 422/18 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice 

 (Abrogare prin O.G. nr. 22/2008 - M. Of. nr. 628/29 aug. 2008) 
 
 L. nr. 327/2002 - M. Of. nr. 422/18 iun. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 328/2002 - M. Of. nr. 402/11 iun. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate,  
 precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei 
 (Abrogare prin O.G. nr. 36/2006 - M. Of. nr. 692/14 aug. 2006 şi Abrogare la 21 martie 2007 prin L. nr. 325/2006 - M. Of. nr. 651/27 iul. 2006) 
 
 L. nr. 329/2002 - M. Of. nr. 402/11 iun. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de  
 valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 128/1998 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 
 
 L. nr. 330/2002 - M. Of. nr. 402/11 iun. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice 

 (SE) 
 
 L. nr. 336/2002 - M. Of. nr. 418/17 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman 

 (Abrogare la data de 27 iulie 2006, odată cu O.U.G. nr. 152/1999 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 337/2002 - M. Of. nr. 452/27 iun. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea  
 Tarifului intern de călători în transportul feroviar 
 (SE) 
 
 L. nr. 338/2002 - M. Of. nr. 446/25 iun. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 339/2002 - M. Of. nr. 416/14 iun. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri  
 financiare 
 
 

(SE) 

 L. nr. 340/2002 - M. Of. nr. 418/17 iun. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman 

 (SE) 
 
 L. nr. 341/2002 - M. Of. nr. 446/25 iun. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea şi completarea 
 Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
 (SE) 
 
 L. nr. 342/2002 - M. Of. nr. 474/3 iul. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar 

 (T) 
 
 L. nr. 344/2002 - M. Of. nr. 389/7 iun. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi  
 sănătate publică 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 98/1994 prin L. nr. 254/2010 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2010) 
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 L. nr. 345/2002 - M. Of. nr. 371/1 iun. 2002 
 Lege privind taxa pe valoarea adăugată 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 653/15 sep. 2003) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 L. nr. 347/2002 - M. Of. nr. 425/18 iun. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale 

 
 

(Abrogare la 1 ian. 2005, odată cu O.U.G. nr. 121/2001 prin L. nr. 273/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 

 L. nr. 348/2002 - M. Of. nr. 411/13 iun. 2002 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2001 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor  
 procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale 
 (SE) 
 
 L. nr. 354/2002 - M. Of. nr. 424/18 iun. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 355/2002 - M. Of. nr. 447/26 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în România 

 (Abrogare prin L. nr. 163/2015 - M. Of. nr. 470/30 iun. 2015) 
 
 L. nr. 356/2002 - M. Of. nr. 425/18 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 9/2000 prin O.G. nr. 13/2011 - M. Of. nr. 607/29 aug. 2011) 
 
 L. nr. 357/2002 - M. Of. nr. 446/25 iun. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998 

 (Abrogare odată cu L.  nr. 58/1998 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 
 
 L. nr. 361/2002 - M. Of. nr. 417/14 iun. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare 

 
 

(SE) 

 L. nr. 370/2002 - M. Of. nr. 406/12 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor 

 
 

(Abrogare la 13 oct. 2004, odată cu O.U.G. nr. 76/2001 prin L. nr. 359/2004 - M. Of. nr. 839/13 sep. 2004) 

 L. nr. 371/2002 - M. Of. nr. 429/20 iun. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 

 
 

(Abrogare la 21 martie 2007, odată cu L. nr. 326/2001 prin L. nr. 51/2006 - M. Of. nr. 254/21 mar. 2006) 

 L. nr. 374/2002 - M. Of. nr. 483/5 iul. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 

 (Abrogare odată cu L. nr. 60/1974 prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 
 
 L. nr. 378/2002 - M. Of. nr. 448/26 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2002 prin L. nr. 161/2003 - M. Of. nr. 279/21 apr. 2003) 
 
 L. nr. 381/2002 - M. Of. nr. 442/24 iun. 2002 
 Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 

 (Abrogare prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 
 
 L. nr. 385/2002 - M. Of. nr. 449/26 iun. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999  
 privind produsele medicamentoase de uz uman 
 
 

(SE) 

 L. nr. 386/2002 - M. Of. nr. 449/26 iun. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999  
 privind produsele medicamentoase de uz uman 
 (SE) 
 
 L. nr. 387/2002 - M. Of. nr. 469/1 iul. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor,  
 precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 168/2001 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 
 
 L. nr. 388/2002 - M. Of. nr. 429/20 iun. 2002 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile  
 publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
 

(SE) 

 L. nr. 390/2002 - M. Of. nr. 443/24 iun. 2002 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi  
 instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 L. nr. 391/2002 - M. Of. nr. 460/28 iun. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din  
 domeniul jocurilor de noroc 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 69/1998 prin O.U.G. nr. 77/2009 - M. Of. nr. 439/26 iun. 2009) 
 
 L. nr. 392/2002 - M. Of. nr. 460/28 iun. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a  
 salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
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 L. nr. 393/2002 - M. Of. nr. 460/28 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 

 (T) 
 
 ▼ Acord între statele participante la Brigada multinaţională în aşteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operaţiuni O.N.U.  
 privind statutul forţelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001 
 L. nr. 397/2002 (ratificare) - M. Of. nr. 469/1 iul. 2002 
 
 

(Retragere prin L. nr. 284/2009 - M. Of. nr. 492/15 iul. 2009) 

 L. nr. 398/2002 - M. Of. nr. 460/28 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 

 (Abrogare odată cu O.G. nr.18/2002 prin O.U.G. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 246/28 mar. 2008) 
 
 L. nr. 402/2002 - M. Of. nr. 452/27 iun. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului  
 intern de călători în transportul feroviar 
 (Abrogare la 11 decembrie 2011, odată cu O.U.G. nr. 149/2001 prin O.U.G. nr. 56/2011 - M. Of. nr. 435/22 iun. 2011) 
 
 L. nr. 404/2002 - M. Of. nr. 493/9 iul. 2002 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a  
 procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare 
 
 

(SE) 

 L. nr. 405/2002 - M. Of. nr. 493/9 iul. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuţiilor de  
 asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări  
 Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 odată cu O.U.G. nr. 96/2001 prin L. nr. 232/2003 - M. Of. nr. 373/31 mai 2003) 

 L. nr. 406/2002 - M. Of. nr. 455/27 iun. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea aplicabilităţii unor facilităţi 

 (T) 
 
 L. nr. 407/2002 - M. Of. nr. 455/27 iun. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României 

 (Abrogare la 30 iulie 2004, odată cu L. nr. 101/1998 prin L. nr. 312/2004 - M. Of. nr. 582/30 iun. 2004) 
 
 L. nr. 410/2002 - M. Of. nr. 493/9 iul. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 

 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 39/2015 - M. Of. nr. 655/31 aug. 2015) 

 L. nr. 411/2002 - M. Of. nr. 465/28 iun. 2002 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 
 

(T) 

 L. nr. 414/2002 - M. Of. nr. 456/27 iun. 2002 
 Lege privind impozitul pe profit 

 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 L. nr. 417/2002 - M. Of. nr. 482/5 iul. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr.  
 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 L. nr. 425/2002 - M. Of. nr. 497/10 iul. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul  
 ştiinţei, tehnologiei şi inovării 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 59/1997 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 
 
 L. nr. 427/2002 - M. Of. nr. 497/10 iul. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preţurile şi tarifele pentru energia electrică şi termică 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 63/1998 şi O.U.G. nr. 29/1998 prin L. nr. 318/2003 prin L. nr. 318/2003 - M. Of. nr. 511/16 iul. 2003) 
 
 L. nr. 434/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru  
 înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 133/1999 prin L. nr. 346/2004 - M. Of. nr. 681/29 iul. 2004) 

 L. nr. 441/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea  
 Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri şi/sau prestării de servicii efectuate  
 de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare şi reparaţie generală a 100 vagoane de călători de către firma "Alstom - De Dietrich Feroviaire" din Franţa, finanţat din  
 credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca "Paribas" - Franţa, contractat cu garanţia statului 
 
 

(T) 

 L. nr. 442/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 29/2000 prin O.U.G. nr. 192/2005 - M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) 

 L. nr. 445/2002 - M. Of. nr. 569/1 aug. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001 

 
 

(T) 

 L. nr. 448/2002 - M. Of. nr. 531/22 iul. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 

 
 

(T) 

 L. nr. 453/2002 - M. Of. nr. 504/12 iul. 2002 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari  
 din cadrul Curţii de Conturi 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 160/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 454/2002 - M. Of. nr. 504/12 iul. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol 

 (SE) 
 
 L. nr. 456/2002 - M. Of. nr. 504/12 iul. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 

 (SE) 
 
 L. nr. 457/2002 - M. Of. nr. 505/12 iul. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor  
 economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 (SE) 
 
 L. nr. 463/2002 - M. Of. nr. 523/18 iul. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit pe anul 2001 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 7/2001 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 L. nr. 467/2002 - M. Of. nr. 524/18 iul. 2002 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 22/1992 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 468/2002 - M. Of. nr. 551/29 iul. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice 

 
 

(Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.G. nr. 20/2002 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 

 L. nr. 469/2002 - M. Of. nr. 529/19 iul. 2002 
 Lege privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 246/2009 - M. Of. nr. 450/30 iun. 2009) 

 L. nr. 470/2002 - M. Of. nr. 559/30 iul. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.G. nr. 16/2002 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 L. nr. 471/2002 - M. Of. nr. 535/23 iul. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale 

 (Abrogare prin L. nr. 43/2014 - M. Of. nr. 326/6 mai 2014) 
 
 L. nr. 472/2002 - M. Of. nr. 524/18 iul. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 141/2001 prin L. nr. 535/2004 - M. Of. nr. 1161/8 dec. 2004) 
 
 L. nr. 482/2002 - M. Of. nr. 518/17 iul. 2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti 

 (Abrogare prin L. nr. 183/2021 - M. Of. nr. 651/1 iul. 2021) 
 
 L. nr. 483/2002 - M. Of. nr. 518/17 iul. 2002 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov 

 (Abrogare prin L. nr. 317/2018 - M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018) 
 
 L. nr. 485/2002 - M. Of. nr. 518/17 iul. 2002 
 Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti 

 (Abrogare prin L. nr. 319/2018 - M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018) 
 
 L. nr. 490/2002 - M. Of. nr. 533/22 iul. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 65/2001 prin L. nr. 186/2013 - M. Of. nr. 421/11 iul. 2013) 
 
 L. nr. 491/2002 - M. Of. nr. 522/18 iul. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare 

 (Abrogare odată cu O.U.G.nr. 40/2002 prin O.U.G. nr. 26/2005 - M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) 
 
 L. nr. 493/2002 - M. Of. nr. 543/25 iul. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 7/2001 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 L. nr. 495/2002 - M. Of. nr. 524/18 iul. 2002 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România 

 
 

(Abrogare la 30 iulie 2004, odată cu L.nr. 74/1995 prin L. nr. 306/2004 - M. Of. nr. 578/30 iun. 2004) 

 L. nr. 496/2002 - M. Of. nr. 520/18 iul. 2002 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România 

 (Abrogare la 30 iulie 2004, odată cu L. nr. 461/2001 prin L. nr. 307/2004 - M. Of. nr. 578/30 iun. 2004) 
 
 L. nr. 498/2002 - M. Of. nr. 524/18 iul. 2002 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România 

 (Abrogare la 30 iul. 2004, odată cu L. nr. 81/1997 prin L. nr. 305/2004 - M. Of. nr. 578/30 iun. 2004) 
 
 L. nr. 505/2002 - M. Of. nr. 523/18 iul. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 79/1999 prin O.U.G. nr. 86/2006 - M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) 
 
 L. nr. 507/2002 - M. Of. nr. 582/6 aug. 2002 
 Lege privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice 

 (Abrogare la 29 sep. 2004 prin L. nr. 300/2004 - M. Of. nr. 576/29 iun. 2004) 
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 L. nr. 509/2002 - M. Of. nr. 581/6 aug. 2002 
 Lege privind agenţii comerciali permanenţi 

 (Abrogare la data de 1 oct. 2011 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
 
 L. nr. 512/2002 - M. Of. nr. 576/5 aug. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate 

 (Abrogare la 29 iulie 2004, odată cu O.U.G. nr. 27/2002 prin L. nr. 297/2004 - M. Of. nr. 571/29 iun. 2004) 
 
 L. nr. 513/2002 - M. Of. nr. 539/24 iul. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 

 (Abrogare la 29 iulie 2004, odată cu O.U.G. nr. 26/2002 prin L. nr. 297/2004 - M. Of. nr. 571/29 iun. 2004) 
 
 L. nr. 516/2002 - M. Of. nr. 522/18 iul. 2002 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie  
 socială la domiciliul beneficiarilor 
 
 

(SE) 

 L. nr. 517/2002 - M. Of. nr. 555/29 iul. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi  
 încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 
 (SE) 
 
 L. nr. 518/2002 - M. Of. nr. 555/29 iul. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi  
 încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 
 (SE) 
 
 L. nr. 519/2002 - M. Of. nr. 555/29 iul. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 102/1999 prin L. nr. 448/2006 - M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006) 
 
 L. nr. 520/2002 - M. Of. nr. 522/18 iul. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 521/2002 - M. Of. nr. 571/2 aug. 2002 
 Lege privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor 

 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 L. nr. 522/2002 - M. Of. nr. 602/14 aug. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 36/2002 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 L. nr. 523/2002 - M. Of. nr. 567/1 aug. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 158/2001 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 L. nr. 524/2002 - M. Of. nr. 567/1 aug. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor 

 (SE) 
 
 L. nr. 525/2002 - M. Of. nr. 576/5 aug. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate 

 (Abrogare la 29 iulie 2994, odată cu O.U.G. nr. 28/2002 prin L. nr. 297/2004 - M. Of. nr. 571/29 iun. 2004) 
 
 L. nr. 527/2002 - M. Of. nr. 602/14 aug. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 111/2011 - M. Of. nr. 925/27 dec. 2011) 
 
 L. nr. 533/2002 - M. Of. nr. 720/3 oct. 2002 
 Lege pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 22/1992 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 535/2002 - M. Of. nr. 706/27 sep. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 

 (Abrogare odată cu L. nr. 145/1997 prin O.U.G. nr. 150/2002 cu excepţia prevederilor feritoare la utilizarea fondurilor de asiguări sociale de sănătate care rămân aplicabile  
 până la data de 1 ian.  2003 prin O.U.G. nr. 150/2002 - M. Of. nr. 838/20 nov. 2002) 
 L. nr. 536/2002 - M. Of. nr. 706/27 sep. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de  
 transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid 
 
 

(SE) 

 L. nr. 538/2002 - M. Of. nr. 723/3 oct. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2001 privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti 

 (SE) 
 
 L. nr. 539/2002 - M. Of. nr. 723/3 oct. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Emanuel" din Oradea 

 (SE) 
 
 L. nr. 541/2002 - M. Of. nr. 733/8 oct. 2002 
 Lege privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 
 
 L. nr. 545/2002 - M. Of. nr. 726/4 oct. 2002 
 Lege privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 (Abrogare prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 
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 L. nr. 554/2002 - M. Of. nr. 757/16 oct. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor  
 formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor 
 
 

(SE) 

 L. nr. 557/2002 - M. Of. nr. 767/22 oct. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în România 

 
 

(SE) 

 L. nr. 562/2002 - M. Of. nr. 770/23 oct. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2002 pentru prorogarea termenelor prevăzute în Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a  
 municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret 
 (T) 
 
 L. nr. 564/2002 - M. Of. nr. 770/23 oct. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din  
 structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 75/2002 prin O.U.G. nr. 64/2003 - M. Of. nr. 464/29 iun. 2003) 

 L. nr. 574/2002 - M. Of. nr. 787/30 oct. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea şi completarea Codului penal 

 
 

(Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 15/1968 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 

 L. nr. 578/2002 - M. Of. nr. 787/30 oct. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3  
 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001 
 (T) 
 
 L. nr. 580/2002 - M. Of. nr. 780/25 oct. 2002 

 Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii  
 Europene şi în alte state 
 
 

(Abrogare la data aderării la Uniunea Europeană, odată cu O.U.G. nr. 144/2001 prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 

 L. nr. 589/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România  
 în societate bancară pe acţiuni 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a Statutului CEC - S.A., odată cu O.U.G.nr. 61/2002 prin O.U.G. nr. 42/2005 - M. Of. nr. 463/1 iun. 2005) 
 
 L. nr. 590/2002 - M. Of. nr. 794/31 oct. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul  
 metalelor preţioase în România 
 (T) 
 
 L. nr. 594/2002 - M. Of. nr. 817/12 nov. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 125/1998 prin O.U.G. nr. 72/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) 
 
 L. nr. 596/2002 - M. Of. nr. 827/18 nov. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor 

 (SE) 
 
 L. nr. 597/2002 - M. Of. nr. 827/18 nov. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 83/1998 prin O.G. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 84/30 ian. 2004) 
 
 L. nr. 599/2002 - M. Of. nr. 829/18 nov. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 86/2002 prin O.G. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007) 

 L. nr. 600/2002 - M. Of. nr. 829/18 nov. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari  
 din cadrul Curţii de Conturi 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 160/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 601/2002 - M. Of. nr. 829/18 nov. 2002 
 Lege pentru completarea Legii nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează 

 (Abrogare odată cu L. nr. 75/1996 prin L. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 72/5 feb. 2003) 
 
 L. nr. 602/2002 - M. Of. nr. 829/18 nov. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor 

 (T) 
 
 L. nr. 603/2002 - M. Of. nr. 830/18 nov. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 

 (SE) 
 
 L. nr. 604/2002 - M. Of. nr. 830/18 nov. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei,  
 cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor 
 
 

(SE) 

 L. nr. 614/2002 - M. Of. nr. 832/19 nov. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 54/2002 prin O.G. nr. 16/2010 - M. Of. nr. 538/2 aug. 2010) 
 
 L. nr. 615/2002 - M. Of. nr. 832/19 nov. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale destinate  
 comercializării şi acordarea permisului de operare 
 (SE) 
 



 4152

 L. nr. 616/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 

 (SE) 
 
 L. nr. 618/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 

 (SE) 
 
 L. nr. 619/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 

 (SE) 
 
 L. nr. 620/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 

 
 

(SE) 

 L. nr. 621/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 

 
 

(SE) 

 L. nr. 628/2002 - M. Of. nr. 848/25 nov. 2002 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat 

 (SE) 
 
 L. nr. 629/2002 - M. Of. nr. 848/25 nov. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001 

 (Abrogare prin L. nr. 78/2014 - M. Of. nr. 469/26 iun. 2014) 
 
 L. nr. 630/2002 - M. Of. nr. 889/9 dec. 2002 
 Legea cinematografiei 

 (Abrogare prin O.G. nr. 39/2005 - M. Of. nr. 704/4 aug. 2005) 
 
 L. nr. 631/2002 - M. Of. nr. 863/29 nov. 2002 
 Legea bugetului de stat pe anul 2003 

 (SE) 
 
 L. nr. 632/2002 - M. Of. nr. 871/3 dec. 2002 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 

 (SE) 
 
 L. nr. 633/2002 - M. Of. nr. 896/10 dec. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de  
 cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 
 

(Abrogare odată cu Legea nr. 290/2002 prin L. nr. 45/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009) 

 L. nr. 634/2002 - M. Of. nr. 915/16 dec. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

 
 

(Abrogare la 21 martie 2007, odată cu O.G. nr. 32/2002 prin L. nr. 241/2006 - M. Of. nr. 563/29 iun. 2006) 

 L. nr. 636/2002 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse  
 aeriene regulate 
 (Abrogare odată cu O.G. nr.52/2002 prin L. nr. 234/2007 - M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) 
 
 L. nr. 637/2002 - M. Of. nr. 931/19 dec. 2002 
 Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 
 
 L. nr. 638/2002 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2002 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societăţii Comerciale "Petrotel" - S.A. Ploieşti, prevăzută în  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, şi la protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din  
 domeniul petrolier 
 (SE) 
 
 L. nr. 639/2002 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2002 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr.57/2002 prin L. nr. 242/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 
 
 L. nr. 645/2002 - M. Of. nr. 901/12 dec. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2002 prin O.U.G. nr. 152/2005 - M. Of. nr. 1078/30 nov. 2005) 
 
 L. nr. 647/2002 - M. Of. nr. 909/13 dec. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei  
 contractuale 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 469/2002 prin L. nr. 246/2009 - M. Of. nr. 450/30 iun. 2009) 

 L. nr. 648/2002 - M. Of. nr. 901/12 dec. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului,  
 stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr.58/2001 prin O.G. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2008) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Stockholm la 29 mai 2002 
 L. nr. 651/2002 (ratificare) - M. Of. nr. 901/12 dec. 2002 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 şi Abrogare prin O. nr. 671/2020 - M. Of. nr. 357/5 mai 2020) 

 L. nr. 656/2002 - M. Of. nr. 904/12 dec. 2002 
 Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării  terorismului 
 Republicare: 
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 (M. Of. nr. 702/12 oct. 2012) 
 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 

 L. nr. 657/2002 - M. Of. nr. 937/20 dec. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor  
 ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2002 
 
 

(T) 

 L. nr. 661/2002 - M. Of. nr. 923/17 dec. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru  
 suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale 
 (T) 
 
 L. nr. 662/2002 - M. Of. nr. 930/19 dec. 2002 
 Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 7/2001 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 L. nr. 664/2002 - M. Of. nr. 930/19 dec. 2002 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2002 pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în  
 cadrul operaţiunilor de vămuire 
 (Abrogare la data de 3 februarie 2006, odată cu L. nr. 202/2000 prin L. nr. 344/2005 - M. Of. nr. 1093/5 dec. 2005) 
 
 L. nr. 666/2002 - M. Of. nr. 935/20 dec. 2002 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a  
 fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002 
 
 

(T) 

 L. nr. 677/2002 - M. Of. nr. 947/23 dec. 2002 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 54/2002 prin L. nr. 360/2013 - M. Of. nr. 818/21 dec. 2013) 
 
 L. nr. 680/2002 - M. Of. nr. 947/23 dec. 2002 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 683/2002 - M. Of. nr. 950/24 dec. 2002 
 Lege pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România 

 (Abrogare odată cu L. nr. 123/2001 prin O.U.G. nr. 194/2002 - M. Of. nr. 955/27 dec. 2002) 
 
 ▼ Decizia nr. 2/2002 a Comitetului mixt România - Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată la Geneva la 19  
 aprilie 2002, privind modificarea Protocolului D al Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb  
 (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992 
 
 H.G. nr. 1093/2002 (acceptare) - M. Of. nr. 749/14 oct. 2002 

Amendamente la Protocolul D (Monopoluri) 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 
 2003 
 
 L. nr. 1/2003 - M. Of. nr. 26/20 ian. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul  
 Public 
 (T) 
 
 ▼ Acord privind aderarea Republicii Croaţia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5  
 decembrie 2002 
 O.U.G. nr. 1/2003 (ratificare) - M. Of. nr. 55/31 ian. 2003 
 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 5/2003 - M. Of. nr. 26/20 ian. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată 

 (Abrogare -la 1 septembrie 2012, odată cu O.G. nr. 5/2001 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 
 
 L. nr. 10/2003 - M. Of. nr. 32/22 ian. 2003 
 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 102/1999 prin L. nr. 448/2006 - M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006) 

 L. nr. 16/2003 - M. Of. nr. 38/23 ian. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 96/2002, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017-M.Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr.  
 681/22 aug. 2017) 
 L. nr. 17/2003 - M. Of. nr. 38/23 ian. 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru  
 suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale 
 (T) 
 
 L. nr. 18/2003 - M. Of. nr. 38/23 ian. 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi  
 întreprinderile publice, precum şi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 97/2002 prin L. nr. 603/2003 - M. Of. nr. 930/23 dec. 2003) 

 L. nr. 29/2003 - M. Of. nr. 45/28 ian. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în  
 România 
 (Abrogare la data de 29 ianuarie 2006, odată cu O.G. nr. 65/1997 prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 
 
 L. nr. 34/2003 - M. Of. nr. 42/27 ian. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi  
 funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional 
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(SE) 

 L. nr. 42/2003 - M. Of. nr. 51/29 ian. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura 

 (Abrogare odată cu L. nr.192/2001 prin O.U.G. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 180/10 mar. 2008) 
 
 L. nr. 43/2003 - M. Of. nr. 54/30 ian. 2003 
 Lege privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 

 (Se abrogă, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat şi la Curtea de Conturi, care se abrogă la data de 1 iulie 2007 prin O.U.G. nr.  
 1/2007 - M. Of. nr. 97/8 feb. 2007 şi Abrogare se abrogă,  cu excepţia dispoziţiilor referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat şi la Curtea de Conturi, care se  
 abrogă la data de 1 iulie 2007 prin O.U.G. nr. 1/2007 - M. Of. nr. 97/8 feb. 2007) 
 L. nr. 44/2003 - M. Of. nr. 51/29 ian. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 95/2002 prin O.U.G. nr. 47/2017 - M. Of. nr. 506/30 iun. 2017) 
 
 L. nr. 49/2003 - M. Of. nr. 54/30 ian. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1997 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 
 
 L. nr. 51/2003 - M. Of. nr. 57/31 ian. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 130/2000 prin O.U.G. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 427/11 iun. 2014) 

 L. nr. 54/2003 - M. Of. nr. 73/5 feb. 2003 
 Legea sindicatelor 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 

 L. nr. 58/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 

 (Abrogare odată cu L. nr. 109/1997 prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 
 
 L. nr. 61/2003 - M. Of. nr. 183/24 mar. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi  
 dezvoltarea turismului 
 (SE) 
 
 L. nr. 62/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  
 Agenţiei Naţionale a Medicamentului 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 125/1998 prin O.U.G. nr. 72/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) 

 L. nr. 65/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003 
 Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 16/1998 prin O.U.G. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 256/23 mar. 2004) 

 L. nr. 76/2003 - M. Of. nr. 193/26 mar. 2003 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 32/2000 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018) prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 
 
 L. nr. 78/2003 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac  
 obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a  
 fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 168/2001 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 

 L. nr. 79/2003 - M. Of. nr. 193/26 mar. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 61/2002 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 L. nr. 80/2003 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2003 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 
 

(SE) 

 L. nr. 81/2003 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare,  
 aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996 
 (T - SE - SE) 
 
 L. nr. 82/2003 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului 

 (Abrogare la 20 iulie 2006, odată cu L. nr. 64/1995 prin L. nr. 85/2006 - M. Of. nr. 359/21 apr. 2006) 
 
 L. nr. 83/2003 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2003 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 (SE) 
 
 L. nr. 87/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 4/1991 prin L. nr. 590/2003 - M. Of. nr. 23/12 ian. 2004) 
 
 L. nr. 94/2003 - M. Of. nr. 195/26 mar. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003 

 (T) 
 
 L. nr. 95/2003 - M. Of. nr. 195/26 mar. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 36/2002 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 L. nr. 97/2003 - M. Of. nr. 184/25 mar. 2003 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 

 (SE) 
 
 L. nr. 98/2003 - M. Of. nr. 184/25 mar. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 

 (SE) 
 
 L. nr. 99/2003 - M. Of. nr. 184/25 mar. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 

 
 

(SE) 

 L. nr. 105/2003 - M. Of. nr. 232/5 apr. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 95/2002 prin O.U.G. nr. 47/2017 - M. Of. nr. 506/30 iun. 2017) 

 L. nr. 106/2003 - M. Of. nr. 232/5 apr. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 44/1997 prin O.U.G. nr. 109/2005 - M. Of. nr. 655/22 iul. 2005) 
 
 L. nr. 111/2003 - M. Of. nr. 243/9 apr. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 24/2001 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 L. nr. 117/2003 - M. Of. nr. 253/12 apr. 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acţiuni deţinute de Societatea Comercială "Electrica" -  
 S.A. 
 (T) 
 
 L. nr. 123/2003 - M. Of. nr. 260/15 apr. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croaţia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA),  
 semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, şi a Protocolului adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002 
 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 133/2003 - M. Of. nr. 267/17 apr. 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în  
 proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţă totală de până la 2,5 ha 
 (T) 
 
 L. nr. 136/2003 - M. Of. nr. 273/18 apr. 2003 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor faţă de bugetul de stat 

 (SE) 
 
 L. nr. 138/2003 - M. Of. nr. 273/18 apr. 2003 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 (SE) 
 
 L. nr. 139/2003 - M. Of. nr. 273/18 apr. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea art. 138 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de  
 investiţii financiare şi pieţele reglementate 
 
 

(SE) 

 L. nr. 142/2003 - M. Of. nr. 284/23 apr. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002 

 (T) 
 
 L. nr. 148/2003 - M. Of. nr. 277/19 apr. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002 

 (T) 
 
 L. nr. 149/2003 - M. Of. nr. 276/19 apr. 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea  
 Fondului de garantare pentru certificatele de depozit 
 (Abrogare prin L. nr. 101/2014 - M. Of. nr. 516/10 iun. 2014) 
 
 L. nr. 150/2003 - M. Of. nr. 276/19 apr. 2003 
 Legea creditului agricol pentru producţie 

 (Abrogare prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 
 
 L. nr. 151/2003 - M. Of. nr. 277/19 apr. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii  
 pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 
 (Abrogare la 1 mai 2004, odată cu O.U.G. nr. 296/2000 prin O.U.G. nr. 23/2004 - M. Of. nr. 359/23 apr. 2004) 
 
 L. nr. 158/2003 - M. Of. nr. 276/19 apr. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998 

 (T) 
 
 L. nr. 166/2003 - M. Of. nr. 305/7 mai 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului  
 nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi 
 (T) 
 
 L. nr. 168/2003 - M. Of. nr. 322/13 mai 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale  
 aferente acestora 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 608/2003 - M. Of. nr. 928/23 dec. 2003) 

 L. nr. 180/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru  
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 autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
 (SE) 
 
 ▼ Decizia nr. 11/2003 a Comitetului mixt România-Turcia, adoptată prin procedură scrisă la Istanbul la 21 noiembrie 2003,  
 privind amendarea anexelor VII şi VIII la Acordul de comerţ liber dintre România şi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29  
 aprilie 1997 
 H.G. nr. 181/2004 (acceptare) - M. Of. nr. 168/26 feb. 2004 
 
 

(Încetare valabilitate la data aderării României la U.E. prin L. nr. 303/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 644/26 iul. 2006) 

 L. nr. 181/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile  
 administraţiei publice şi instituţiile publice 
 
 

(SE) 

 L. nr. 182/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2002 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru  
 autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
 (SE) 
 
 L. nr. 183/2003 - M. Of. nr. 321/13 mai 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate 

 (Abrogare odată cu L. nr. 105/1996 prin O.U.G. nr. 97/2005 - M. Of. nr. 641/20 iul. 2005) 
 
 L. nr. 184/2003 - M. Of. nr. 321/13 mai 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor  
 internaţionale acreditate în România, precum şi ale personalului acestora 
 
 

(T) 

 L. nr. 187/2003 - M. Of. nr. 333/16 mai 2003 
 Lege privind competenţa de jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în materie civilă şi comercială pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 119/2006 - M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006) 
 
 ▼ Acord de comerţ liber dintre România şi Serbia şi Muntenegru, semnat la Bucureşti la 23 decembrie 2003 
 L. nr. 188/2004 (ratificare) - M. Of. nr. 469/25 mai 2004 
 
 

(Încetare valabilitate la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 

 L. nr. 192/2003 - M. Of. nr. 338/19 mai 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 36/2002 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 L. nr. 195/2003 - M. Of. nr. 342/20 mai 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi  
 potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 
 (T) 
 
 L. nr. 199/2003 - M. Of. nr. 347/21 mai 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea  
 temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale 
 (T) 
 
 L. nr. 204/2003 - M. Of. nr. 351/22 mai 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din  
 România în societate bancară pe acţiuni 
 
 

(Abrogare la data intrării în vigoare a Statutului CEC - S.A., odată cu O.U.G.nr. 173/2002 prin O.U.G. nr. 42/2005 - M. Of. nr. 463/1 iun. 2005) 

 L. nr. 211/2003 - M. Of. nr. 351/22 mai 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 174/2002 prin O.U.G. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 155/12 mar. 2009) 

 L. nr. 220/2003 - M. Of. nr. 367/29 mai 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.  
 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 
 

(T) 

 L. nr. 228/2003 - M. Of. nr. 360/27 mai 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici 

 (T) 
 
 L. nr. 233/2003 - M. Of. nr. 374/31 mai 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru  
 suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale 
 (Abrogare la 1 ian. 2005, odată cu O.U.G. nr. 121/2001 prin L. nr. 273/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 
 
 L. nr. 234/2003 - M. Of. nr. 403/10 iun. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi  
 Republica Moldova 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 748/26 oct. 2003) 
 
 L. nr. 235/2003 - M. Of. nr. 403/10 iun. 2003 

 Lege privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de  
 membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 94/2004 - M. Of. nr. 803/31 aug. 2004) 

 L. nr. 239/2003 - M. Of. nr. 394/6 iun. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 14/2003 prin O.U.G. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 
 
 L. nr. 244/2003 - M. Of. nr. 414/13 iun. 2003 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 

 (SE) 
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 L. nr. 245/2003 - M. Of. nr. 414/13 iun. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 
 
 L. nr. 246/2003 - M. Of. nr. 429/18 iun. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.G. nr. 20/2002 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 L. nr. 251/2003 - M. Of. nr. 414/13 iun. 2003 
 Lege privind aprobarea plafonului de îndatorare publică internă a României pentru anul 2003 

 (T) 
 
 L. nr. 255/2003 - M. Of. nr. 429/18 iun. 2003 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea şi completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 

 (SE) 
 
 L. nr. 256/2003 - M. Of. nr. 429/18 iun. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România 

 (Abrogare la 29 august 2004, odată cu L. nr. 151/1998 prin L. nr. 315/2004 - M. Of. nr. 577/29 iun. 2004) 
 
 L. nr. 265/2003 - M. Of. nr. 434/19 iun. 2003 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 

 (SE) 
 
 L. nr. 266/2003 - M. Of. nr. 424/17 iun. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi  
 efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 89/2000 prin L. nr. 297/2018 - M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018) 

 L. nr. 268/2003 - M. Of. nr. 430/19 iun. 2003 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 270/2003 - M. Of. nr. 438/20 iun. 2003 
 Legea spitalelor 

 (Abrogare la data de 28 mai 2006 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 273/2003 - M. Of. nr. 452/25 iun. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 12/2003 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 L. nr. 274/2003 - M. Of. nr. 451/25 iun. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă 

 (Abrogare odată cu L. nr. 203/1999 prin O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 
 
 L. nr. 276/2003 - M. Of. nr. 451/25 iun. 2003 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării 

 (SE) 
 
 L. nr. 277/2003 - M. Of. nr. 451/25 iun. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul  
 ştiinţei, tehnologiei şi inovării 
 
 

(SE) 

 L. nr. 278/2003 - M. Of. nr. 451/25 iun. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 176/2002 prin O.U.G. nr. 36/2004 - M. Of. nr. 488/31 mai 2004) 

 L. nr. 279/2003 - M. Of. nr. 454/26 iun. 2003 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 286/2003 - M. Of. nr. 473/2 iul. 2003 
 Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 (Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 
 
 L. nr. 292/2003 - M. Of. nr. 473/2 iul. 2003 
 Lege privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 118/2006 - M. Of. nr. 1038/28 dec. 2006) 
 
 L. nr. 293/2003 - M. Of. nr. 501/10 iul. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.G. nr. 16/2002 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 L. nr. 294/2003 - M. Of. nr. 505/14 iul. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995 

 (Abrogare odată cu L. nr. 137/1995 prin O.U.G. nr. 195/2005 - M. Of. nr. 1196/30 dec. 2005) 
 
 L. nr. 295/2003 - M. Of. nr. 471/1 iul. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind  
 acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţă totală de până la 2,5 ha 
 
 

(T) 

 L. nr. 297/2003 - M. Of. nr. 472/2 iul. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea  
 economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. 
 (SE) 
 
 L. nr. 304/2003 - M. Of. nr. 551/31 iul. 2003 
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 Lege pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 343/5 mai 2008) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 111/2011 - M. Of. nr. 925/27 dec. 2011) 

 L. nr. 309/2003 - M. Of. nr. 516/17 iul. 2003 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor 

 
 

(SE) 

 L. nr. 310/2003 - M. Of. nr. 516/17 iul. 2003 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (SE) 
 
 L. nr. 313/2003 - M. Of. nr. 521/21 iul. 2003 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, precum şi a contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului  
 de şomaj pe anul 2001 
 (SE) 
 
 L. nr. 315/2003 - M. Of. nr. 510/15 iul. 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din  
 învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii  
 de demnitate publică 
 (T) 
 
 L. nr. 318/2003 - M. Of. nr. 511/16 iul. 2003 
 Legea energiei electrice 

 (Abrogare prin L. nr. 13/2007 - M. Of. nr. 51/23 ian. 2007) 
 
 L. nr. 325/2003 - M. Of. nr. 510/15 iul. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului  
 aflat în dificultate 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 26/1997 prin L. nr. 153/2017 - M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) 

 L. nr. 326/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003 

 Lege privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi  
 sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 65/2014 - M. Of. nr. 760/20 oct. 2014) 
 
 L. nr. 328/2003 - M. Of. nr. 507/15 iul. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 odată cu L. nr. 46/1996 prin L. nr. 446/2006 - M. Of. nr. 990/12 dec. 2006) 
 
 L. nr. 330/2003 - M. Of. nr. 516/17 iul. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2002 privind societăţile de credit ipotecar 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 200/2002 prin L. nr. 93/2009 - M. Of. nr. 259/21 apr. 2009) 
 
 L. nr. 331/2003 - M. Of. nr. 516/17 iul. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a  
 societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 254/2002 prin L. nr. 507/2004 - M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) 

 L. nr. 346/2003 - M. Of. nr. 563/5 aug. 2003 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente  
 anului 2001 
 (SE) 
 
 L. nr. 347/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 177/2002 prin O.U.G. nr. 27/2006 - M. Of. nr. 314/7 apr. 2006) 
 
 L. nr. 349/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (SE) 
 
 L. nr. 350/2003 - M. Of. nr. 526/22 iul. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994 

 (Abrogare - odată cu L. nr. 16/1994 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
 
 L. nr. 351/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003 
 Lege pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman 

 (Abrogare la data de 27 iulie 2006, odată cu O.U.G. nr. 152/1999 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 355/2003 - M. Of. nr. 524/21 iul. 2003 
 Lege privind răspunderea transportatorilor aerieni şi a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 234/2007 - M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) 

 L. nr. 358/2003 - M. Of. nr. 530/23 iul. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare  a creanţelor bugetelor locale 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 39/2003 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 L. nr. 380/2003 - M. Of. nr. 692/3 oct. 2003 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică şi termică 

 (SE) 
 
 L. nr. 385/2003 - M. Of. nr. 697/6 oct. 2003 
 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei 

 (Abrogare la 1 ian. 2005, odată cu O.U.G. nr. 25/1997 prin L. nr. 273/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 
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 L. nr. 386/2003 - M. Of. nr. 692/3 oct. 2003 
 Lege pentru modificarea şi completarea art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.U.G. nr. 60/2001 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 L. nr. 387/2003 - M. Of. nr. 698/6 oct. 2003 
 Lege privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 120/2006 - M. Of. nr. 1045/29 dec. 2006) 
 
 L. nr. 388/2003 - M. Of. nr. 697/6 oct. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea  
 cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001 
 (T) 
 
 ▼ Acord de comerţ liber dintre România şi Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003 
 L. nr. 397/2003 (ratificare) - M. Of. nr. 741/23 oct. 2003 
 
 

(Încetare valabilitate la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 

 ▼ Acord  de comerţ liber dintre România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003 
 L. nr. 398/2003 (ratificare) - M. Of. nr. 745/24 oct. 2003 
 
 

(Încetare valabilitate la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 

 L. nr. 403/2003 - M. Of. nr. 708/10 oct. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate 

 (Abrogare la 20 octombrie 2006, odată cu O..U.G. nr. 56/2003 prin L. nr. 275/2006 - M. Of. nr. 627/20 iul. 2006) 
 
 L. nr. 406/2003 - M. Of. nr. 721/15 oct. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române  
 pentru Investiţii Străine 

 (Abrogare odată cu L. nr. 390/2002, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 9 prin care se reglem. organizarea, statutul, organele de conducere,  
 atribuţiile şi competenţele Agenţiei Române pentru Investiţii prin O.U.G. nr. 85/2008 - M. Of. nr. 474/27 iun. 2008 şi Abrogare odată cu L. nr. 390/2002, la data intrării în  
 vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în  
 anexele nr. 1 şi 2 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 L. nr. 426/2003 - M. Of. nr. 744/23 oct. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie  
 pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 96/2002, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017-M.Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr.  
 681/22 aug. 2017) 
 L. nr. 431/2003 - M. Of. nr. 773/4 nov. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor  
 industriale reciclabile 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 16/2001 prin L. nr. 211/2011 - M. Of. nr. 837/25 nov. 2011) 

 L. nr. 433/2003 - M. Of. nr. 773/4 nov. 2003 
 Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 61/2002 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 
 
 L. nr. 449/2003 - M. Of. nr. 812/18 nov. 2003 
 Lege privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 347/6 mai 2008) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 140/2021 - M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021) 
 
 L. nr. 454/2003 - M. Of. nr. 829/22 nov. 2003 
 Lege privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 123/2006 - M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006) 
 
 L. nr. 463/2003 - M. Of. nr. 817/19 nov. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale 

 (Abrogare la data de 11 iulie 2009, odată cu O.G. nr. 9/1992 prin L. nr. 226/2009 - M. Of. nr. 397/11 iun. 2009) 
 
 L. nr. 466/2003 - M. Of. nr. 837/25 nov. 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi  
 rutiere naţionale 
 
 

(Abrogare odată cu O.G.nr.17/2002 prin O.G. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 565/16 aug. 2007) 

 L. nr. 467/2003 - M. Of. nr. 835/25 nov. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în  
 România 
 (Abrogare la data de 16 august 2006, odată cu O.G. nr. 102/2000 prin L. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 428/18 mai 2006) 
 
 L. nr. 469/2003 - M. Of. nr. 819/19 nov. 2003 
 Lege privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră 

 (Abrogare la data de 4 iunie 2007 prin L. nr. 112/2007 - M. Of. nr. 298/4 mai 2007) 
 
 L. nr. 470/2003 - M. Of. nr. 835/25 nov. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003 

 (T) 
 
 L. nr. 475/2003 - M. Of. nr. 820/19 nov. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public 

 (Abrogare la data de 21 martie 2007, odată cu O.G. nr. 42/2003 prin L. nr. 230/2006 - M. Of. nr. 517/15 iun. 2006) 
 
 L. nr. 476/2003 - M. Of. nr. 814/18 nov. 2003 

 Lege privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  
 caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 36/2007 - M. Of. nr. 335/17 mai 2007) 

 L. nr. 479/2003 - M. Of. nr. 836/25 nov. 2003 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat 

 (Abrogare odată cu L. nr. 164/2001 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
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 L. nr. 481/2003 - M. Of. nr. 836/25 nov. 2003 
 Lege pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura 

 (Abrogare odată cu L. nr.192/2001 prin O.U.G. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 180/10 mar. 2008) 
 
 L. nr. 485/2003 - M. Of. nr. 876/10 dec. 2003 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998 

 (Abrogare odată cu L. nr. 58/1998 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 
 
 L. nr. 490/2003 - M. Of. nr. 830/24 nov. 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a  
 bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 128/1999 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 
 
 L. nr. 500/2003 - M. Of. nr. 848/27 nov. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003 

 (SE) 
 
 L. nr. 501/2003 - M. Of. nr. 850/28 nov. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 

 (SE) 
 
 L. nr. 503/2003 - M. Of. nr. 876/10 dec. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 608/2001 prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 

 L. nr. 506/2003 - M. Of. nr. 865/5 dec. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 

 
 

(Abrogare la 21 martie 2007, odată cu L. nr. 326/2001 prin L. nr. 51/2006 - M. Of. nr. 254/21 mar. 2006) 

 L. nr. 507/2003 - M. Of. nr. 853/2 dec. 2003 
 Legea bugetului de stat pe anul 2004 

 (SE) 
 
 ▼ Protocol adiţional nr. 13, semnat la Bled la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), semnat la  
 Cracovia la 21 decembrie 1992 
 L. nr. 508/2003 (ratificare) - M. Of. nr. 877/10 dec. 2003 
 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Protocol adiţional nr. 14, semnat la Bled la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), semnat la  
 Cracovia la 21 decembrie 1992 
 L. nr. 508/2003 (ratificare) - M. Of. nr. 877/10 dec. 2003 
 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Acord privind amendarea Acordului Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la  
 Bled la 4 iulie 2003 
 L. nr. 509/2003 (ratificare) - M. Of. nr. 877/10 dec. 2003 
 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 512/2003 - M. Of. nr. 876/10 dec. 2003 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind  
 registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor 
 
 

(SE) 

 L. nr. 513/2003 - M. Of. nr. 857/3 dec. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor  
 formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor 
 (SE) 
 
 L. nr. 519/2003 - M. Of. nr. 864/4 dec. 2003 
 Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 

 (SE) 
 
 L. nr. 522/2003 - M. Of. nr. 897/15 dec. 2003 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor 

 (SE) 
 
 ▼ Decizia Comitetului mixt România-A.E.L.S. nr. 1/2003 (adoptată prin procedură scrisă la 23 ianuarie 2003) - Amendamente la  
 Protocolul B al Acordului dintre România şi Statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10  
 
 H.G. nr. 523/2003 (acceptare) - M. Of. nr. 339/19 mai 2003 

decembrie 1992 

 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Decizia nr. 10/2003 a Comitetului mixt România-Turcia (adoptată prin procedură scrisă) privind modificarea Protocolului D al  
 Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997 referitor la definirea  
 
 H.G. nr. 524/2003 (acceptare) - M. Of. nr. 339/19 mai 2003 

conceptului de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă 

 
 

(Încetare valabilitate la data aderării României la U.E. prin L. nr. 303/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 644/26 iul. 2006) 

 L. nr. 529/2003 - M. Of. nr. 897/15 dec. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 79/2003 prin O.U.G. nr. 66/2011 - M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) 
 
 L. nr. 530/2003 - M. Of. nr. 897/15 dec. 2003 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României 

 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 531/2003 - M. Of. nr. 897/15 dec. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 30/2003 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
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 L. nr. 534/2003 - M. Of. nr. 895/15 dec. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 75/2003, la 180 de zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 57/2019 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 535/2003 - M. Of. nr. 910/19 dec. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.G. nr. 20/2002 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 L. nr. 537/2003 - M. Of. nr. 911/19 dec. 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul  
 Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 53/2003 prin O.U.G. nr. 105/2005 - M. Of. nr. 647/21 iul. 2005) 
 
 L. nr. 545/2003 - M. Of. nr. 915/20 dec. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 59/2003 prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 
 
 L. nr. 552/2003 - M. Of. nr. 922/22 dec. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru  
 domeniul locativ 
 (Abrogare odată cu L. nr. 541/2002 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 
 
 L. nr. 553/2003 - M. Of. nr. 915/20 dec. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări  
 sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003 
 
 

(SE) 

 L. nr. 555/2003 - M. Of. nr. 915/20 dec. 2003 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat 

 (Abrogare odată cu L. nr. 164/2001 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 559/2003 - M. Of. nr. 909/19 dec. 2003 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 562/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,  
 reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 (SE) 
 
 L. nr. 563/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,  
 reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 
 

(SE) 

 L. nr. 564/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,  
 reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 (SE) 
 
 L. nr. 565/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de  
 restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 
 

(SE) 

 L. nr. 566/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de  
 restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 (SE) 
 
 L. nr. 567/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de  
 restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 (SE) 
 
 L. nr. 568/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,  
 reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 
 

(SE) 

 L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003 
 Lege privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 575/2003 - M. Of. nr. 931/23 dec. 2003 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de  
 Administraţie 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 81/2001 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 577/2003 - M. Of. nr. 1/5 ian. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 580/2003 - M. Of. nr. 938/24 dec. 2003 
 Lege privind modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 

 (Abrogare odată cu L. nr. 60/1974 prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 
 
 L. nr. 581/2003 - M. Of. nr. 938/24 dec. 2003 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari 

 (SE) 
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 L. nr. 594/2003 - M. Of. nr. 938/24 dec. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de  
 produse strategice 
 (SE) 
 
 L. nr. 595/2003 - M. Of. nr. 1/5 ian. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 36/2003 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 596/2003 - M. Of. nr. 930/23 dec. 2003 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli  
 pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv 
 
 

(T) 

 L. nr. 597/2003 - M. Of. nr. 939/24 dec. 2003 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol  
 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv 
 (SE) 
 
 L. nr. 599/2003 - M. Of. nr. 936/24 dec. 2003 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de  
 produse strategice 
 
 

(SE) 

 L. nr. 600/2003 - M. Of. nr. 936/24 dec. 2003 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 90/2003 prin L. nr. 215/2004 - M. Of. nr. 531/14 iun. 2004) 
 
 L. nr. 603/2003 - M. Of. nr. 930/23 dec. 2003 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 143/1999 prin O.U.G. nr. 117/2006 - M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006) 

 L. nr. 604/2003 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 63/2003 prin O.U.G. nr. 30/2007 - M. Of. nr. 309/9 mai 2007) 

 L. nr. 605/2003 - M. Of. nr. 930/23 dec. 2003 
 Lege privind modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003 

 (Abrogare odată cu L. nr. 150/2003 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 
 
 L. nr. 606/2003 - M. Of. nr. 1/5 ian. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995 

 (Abrogare la 15 sep. 2004, odată cu L. nr. 134/1995 prin L. nr. 238/2004 - M. Of. nr. 535/15 iun. 2004) 
 
 L. nr. 607/2003 - M. Of. nr. 936/24 dec. 2003 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 608/2003 - M. Of. nr. 928/23 dec. 2003 
 Lege pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 94/2004 - M. Of. nr. 1115/27 nov. 2004) 
 
 
 2004 
 
 L. nr. 7/2004 - M. Of. nr. 157/23 feb. 2004 
 Lege privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 525/2 aug. 2007) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 L. nr. 8/2004 - M. Of. nr. 178/2 mar. 2004 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de  
 siguranţă 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 89/2003 prin L. nr. 202/2016 - M. Of. nr. 900/9 nov. 2016) 
 
 ▼ Acord între România şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetăţenilor români şi  
 spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2004 
 L. nr. 8/2005 (ratificare) - M. Of. nr. 180/2 mar. 2005 
 
 

(Denunţare prin L. nr. 226/2010 - M. Of. nr. 798/29 nov. 2010) 

 L. nr. 23/2004 - M. Of. nr. 187/3 mar. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 90/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 L. nr. 29/2004 - M. Of. nr. 218/12 mar. 2004 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea  
 unor activităţi economice de către persoane fizice 
 (T) 
 
 L. nr. 34/2004 - M. Of. nr. 239/18 mar. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 35/2004 - M. Of. nr. 239/18 mar. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.U.G. nr. 60/2001 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 L. nr. 41/2004 - M. Of. nr. 250/22 mar. 2004 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 105/2003 prin L. nr. 277/2010 - M. Of. nr. 889/30 dec. 2010) 
 
 L. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 242/18 mar. 2004 
 Lege privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român 

 (Abrogare prin L. nr. 121/2011 - M. Of. nr. 427/17 iun. 2011) 
 
 L. nr. 67/2004 - M. Of. nr. 271/29 mar. 2004 
 Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 333/17 mai 2007) 
 (Abrogare prin L. nr. 115/2015 - M. Of. nr. 349/20 mai 2015) 
 
 L. nr. 72/2004 - M. Of. nr. 286/1 apr. 2004 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare  
 pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice 
 (SE) 
 
 L. nr. 73/2004 - M. Of. nr. 286/1 apr. 2004 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente 

 (SE) 
 
 L. nr. 74/2004 - M. Of. nr. 308/7 apr. 2004 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete,  
 produse din tutun şi băuturi alcoolice 
 
 

(SE) 

 L. nr. 75/2004 - M. Of. nr. 308/7 apr. 2004 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru  
 ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice 
 (SE) 
 
 L. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 305/6 apr. 2004 

 Lege privind unele măsuri de protecţie socială acordate, ca urmare a restructurării Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., personalului  
 aeronautic civil 
 
 

(T) 

 L. nr. 95/2004 - M. Of. nr. 333/16 apr. 2004 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi  
 Societăţii Române de Televiziune 
 (SE) 
 
 L. nr. 96/2004 - M. Of. nr. 333/16 apr. 2004 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei  
 Naţionale a Medicamentului 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 125/1998 prin O.U.G. nr. 72/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) 

 L. nr. 97/2004 - M. Of. nr. 333/16 apr. 2004 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar 

 (SE) 
 
 L. nr. 102/2004 - M. Of. nr. 321/14 apr. 2004 
 Lege privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti 

 
 

(Abrogare la 1 septembrie 2008 prin L. nr. 353/2007 - M. Of. nr. 860/17 dec. 2007) 

 L. nr. 108/2004 - M. Of. nr. 336/16 apr. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin L. nr. 273/2006 - M. Of. nr. 618/18 iul. 2006) 

 L. nr. 109/2004 - M. Of. nr. 330/16 apr. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004 

 
 

(T) 

 L. nr. 110/2004 - M. Of. nr. 325/15 apr. 2004 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile  
 desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut 
 (SE) 
 
 L. nr. 111/2004 - M. Of. nr. 336/16 apr. 2004 

 Lege pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre  
 maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 65/2014 - M. Of. nr. 760/20 oct. 2014) 

 L. nr. 112/2004 - M. Of. nr. 336/16 apr. 2004 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de  
 închiriere 
 (T) 
 
 L. nr. 118/2004 - M. Of. nr. 357/23 apr. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 127/2003 prin O.U.G. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 201/30 mar. 2010) 
 
 L. nr. 119/2004 - M. Of. nr. 357/23 apr. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere 

 (Abrogare la data de 1 noiembrie 2009, odată cu O.G. nr. 6/2004 prin O.U.G. nr. 113/2009 - M. Of. nr. 685/12 oct. 2009) 
 
 L. nr. 120/2004 - M. Of. nr. 408/6 mai 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 96/1998 prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 
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 L. nr. 122/2004 - M. Of. nr. 387/3 mai 2004 
 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 97/2000 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 
 
 L. nr. 124/2004 - M. Of. nr. 354/22 apr. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 

 (Abrogare odată cu L. nr. 381/2002 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 
 
 L. nr. 127/2004 - M. Of. nr. 377/29 apr. 2004 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de  
 apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 130/2004 - M. Of. nr. 364/26 apr. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă 

 (Abrogare odată cu L. nr. 203/1999 prin O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 
 
 L. nr. 132/2004 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare 

 (Abrogare la 90 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1) prin O.U.G. nr. 74/2013 - M. Of. nr. 389/29 iun. 2013) 
 
 L. nr. 137/2004 - M. Of. nr. 394/4 mai 2004 
 Lege pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole 

 (Abrogare prin L. nr. 37/2015 - M. Of. nr. 172/12 mar. 2015) 
 
 L. nr. 141/2004 - M. Of. nr. 396/4 mai 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 (Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 144/2004 - M. Of. nr. 411/7 mai 2004 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii  
 Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 14/2003 prin O.U.G. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 

 L. nr. 148/2004 - M. Of. nr. 433/14 mai 2004 

 Lege pentru abrogarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administraţia  
 Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 (SE) 
 
 L. nr. 151/2004 - M. Of. nr. 460/21 mai 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003 

 (Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu L. nr. 270/2003 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 152/2004 - M. Of. nr. 462/24 mai 2004 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale  
 conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 17/2002 prin O.G. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 565/16 aug. 2007) 

 L. nr. 155/2004 - M. Of. nr. 451/20 mai 2004 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2004 privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a  
 tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale 
 (Abrogare la 1 ian. 2005, odată cu O.U.G. nr. 121/2001 prin L. nr. 273/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 
 
 L. nr. 159/2004 - M. Of. nr. 451/20 mai 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 161/2004 - M. Of. nr. 466/25 mai 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 11/2004 prin L. nr. 107/2011 - M. Of. nr. 430/20 iun. 2011) 
 
 L. nr. 164/2004 - M. Of. nr. 446/19 mai 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar 

 (T) 
 
 L. nr. 166/2004 - M. Of. nr. 457/21 mai 2004 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activităţii de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, precum şi instituirea drepturilor cuvenite  
 acţionarilor societăţilor comerciale deţinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului 
 
 

(Abrogare odată cu O.G.nr. 35/2004 prin O.U.G. nr. 37/2005 - M. Of. nr. 397/11 mai 2005) 

 L. nr. 168/2004 - M. Of. nr. 456/20 mai 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003 

 
 

(Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu L. nr. 270/2003 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 

 L. nr. 170/2004 - M. Of. nr. 456/20 mai 2004 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi  
 sănătate publică 
 (Abrogare odată cu L. nr. 98/1994 prin L. nr. 254/2010 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2010) 
 
 L. nr. 172/2004 - M. Of. nr. 473/26 mai 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 

 (Abrogare odată cu L. nr. 136/1995 prin O.U.G. nr. 54/2016 - M. Of. nr. 723/19 sep. 2016 şi Abrogare odată cu L. nr. 136/1995 prin L. nr. 132/2017 - M. Of. nr. 431/12 iun.  
 2017) 
 
 L. nr. 173/2004 - M. Of. nr. 455/20 mai 2004 

 Lege pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul  
 sanitar 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr.58/2001 prin O.G. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2008) 
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 L. nr. 174/2004 - M. Of. nr. 465/25 mai 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 L. nr. 176/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România 

 (Abrogare la data de 16 august 2006, odată cu O.G. nr. 102/2000 prin L. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 428/18 mai 2006) 
 
 L. nr. 179/2004 - M. Of. nr. 485/31 mai 2004 
 Lege privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor 

 (Abrogare prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 195/2004 - M. Of. nr. 470/26 mai 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 

 
 

(Abrogare - la 1 septembrie 2012 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 

 L. nr. 198/2004 - M. Of. nr. 487/31 mai 2004 
 Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 255/2010 - M. Of. nr. 853/20 dec. 2010) 

 L. nr. 212/2004 - M. Of. nr. 505/4 iun. 2004 
 Lege asigurărilor private de sănătate 

 (Abrogare la data de 27 iulie 2006 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 214/2004 - M. Of. nr. 507/7 iun. 2004 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea  
 activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 (Abrogare prin L. nr. 284/2010 - M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) 
 
 L. nr. 218/2004 - M. Of. nr. 507/7 iun. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă 

 (Abrogare odată cu L. nr. 130/1996 prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 
 
 L. nr. 224/2004 - M. Of. nr. 507/7 iun. 2004 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi 

 (SE) 
 
 L. nr. 225/2004 - M. Of. nr. 507/7 iun. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România 

 (Abrogare la data de 29 ianuarie 2006, odată cu O.G.nr. 65/1997 prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 
 
 L. nr. 226/2004 - M. Of. nr. 507/7 iun. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă 

 
 

(T) 

 L. nr. 246/2004 - M. Of. nr. 532/14 iun. 2004 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor  
 pentru evaluarea conformităţii 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 38/1998 prin O.G. nr. 23/2009 - M. Of. nr. 601/31 aug. 2009) 
 
 L. nr. 249/2004 - M. Of. nr. 600/5 iul. 2004 
 Lege privind pensiile ocupaţionale 

 (Abrogare prin L. nr. 204/2006 - M. Of. nr. 470/31 mai 2006) 
 
 L. nr. 252/2004 - M. Of. nr. 561/24 iun. 2004 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind  
 înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale  
 şi a unor instituţii publice 
 (SE) 
 
 L. nr. 254/2004 - M. Of. nr. 561/24 iun. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 95/2002 prin O.U.G. nr. 47/2017 - M. Of. nr. 506/30 iun. 2017) 
 
 L. nr. 266/2004 - M. Of. nr. 565/25 iun. 2004 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare,  
 serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate 
 (Abrogare la 29 iulie 2004, odată cu O.U.G. nr. 28/2002 prin L. nr. 297/2004 - M. Of. nr. 571/29 iun. 2004) 
 
 L. nr. 268/2004 - M. Of. nr. 616/7 iul. 2004 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor  
 normative 
 
 

(SE) 

 L. nr. 274/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 108/17 feb. 2010) 
 
 

(Abrogare la 21 aprilie 2014 prin O.U.G. nr. 11/2014 - M. Of. nr. 203/21 mar. 2014) 

 L. nr. 275/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004 
 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 12/2001, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din  
 reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 L. nr. 276/2004 - M. Of. nr. 574/29 iun. 2004 
 Lege pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 277/2004 - M. Of. nr. 580/30 iun. 2004 
 Lege privind constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole 
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 (Abrogare prin O.G. nr. 37/2005 - M. Of. nr. 652/22 iul. 2005) 
 
 L. nr. 278/2004 - M. Of. nr. 579/30 iun. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit 

 (Abrogare la 25 octombrie 2013 prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 
 
 L. nr. 282/2004 - M. Of. nr. 580/30 iun. 2004 
 Lege privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 14/2011 - M. Of. nr. 134/22 feb. 2011) 
 
 L. nr. 289/2004 - M. Of. nr. 611/6 iul. 2004 
 Lege privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 319/23 apr. 2008) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 50/2010 - M. Of. nr. 389/11 iun. 2010) 

 L. nr. 291/2004 - M. Of. nr. 569/28 iun. 2004 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 
 

(T) 

 L. nr. 292/2004 - M. Of. nr. 592/1 iul. 2004 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice  
 de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 293/2004 - M. Of. nr. 581/30 iun. 2004 
 Lege privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 628/22 sep. 2009) 
 (M. Of. nr. 264/10 apr. 2014) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 145/2019 - M. Of. nr. 631/30 iul. 2019) 

 L. nr. 294/2004 - M. Of. nr. 591/1 iul. 2004 
 Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 286/2009 - M. Of. nr. 510/24 iul. 2009) 

 L. nr. 298/2004 - M. Of. nr. 593/1 iul. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura 

 (Abrogare odată cu L. nr.192/2001 prin O.U.G. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 180/10 mar. 2008) 
 
 L. nr. 299/2004 - M. Of. nr. 593/1 iul. 2004 
 Lege privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracţiunile de falsificare de monede sau de alte valori 

 (Abrogare la data de 10 octombrie 2006 prin L. nr. 278/2006 - M. Of. nr. 601/12 iul. 2006) 
 
 L. nr. 300/2004 - M. Of. nr. 576/29 iun. 2004 
 Lege privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 44/2008 - M. Of. nr. 328/25 apr. 2008) 
 
 L. nr. 301/2004 - M. Of. nr. 575/29 iun. 2004 
 Lege - Codul penal 

 (Abrogare prin L. nr. 286/2009 - M. Of. nr. 510/24 iul. 2009) 
 
 L. nr. 305/2004 - M. Of. nr. 578/30 iun. 2004 
 Lege privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România 

 (Abrogare prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 306/2004 - M. Of. nr. 578/30 iun. 2004 
 Lege privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România 

 (Abrogare prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 307/2004 - M. Of. nr. 578/30 iun. 2004 
 Lege privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 144/2008 - M. Of. nr. 785/24 nov. 2008) 
 
 L. nr. 308/2004 - M. Of. nr. 582/30 iun. 2004 
 Lege privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România 

 (Abrogare prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 309/2004 - M. Of. nr. 593/1 iul. 2004 
 Lege privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European 

 
 

(Abrogare la data aderării României la Uniunea Europeană prin O.U.G. nr. 102/2005 - M. Of. nr. 646/21 iul. 2005) 

 L. nr. 313/2004 - M. Of. nr. 577/29 iun. 2004 
 Legea datoriei publice 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 64/2007 - M. Of. nr. 439/28 iun. 2007) 

 L. nr. 316/2004 - M. Of. nr. 592/1 iul. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică 

 (Abrogare odată cu L. nr. 98/1994 prin L. nr. 254/2010 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2010) 
 
 L. nr. 333/2004 - M. Of. nr. 674/27 iul. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu 

 (Abrogare odată cu L. nr. 73/2000 prin O.U.G. nr. 196/2005 - M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005) 
 
 L. nr. 335/2004 - M. Of. nr. 674/27 iul. 2004 

 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi  
 exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 168/2001 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 
 
 L. nr. 339/2004 - M. Of. nr. 668/26 iul. 2004 
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 Lege-cadru privind descentralizarea 

 (Abrogare prin L. nr. 195/2006 - M. Of. nr. 453/25 mai 2006) 
 
 L. nr. 340/2004 - M. Of. nr. 658/21 iul. 2004 
 Lege privind prefectul şi instituţia prefectului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 225/24 mar. 2008) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 344/2004 - M. Of. nr. 674/27 iul. 2004 
 Lege pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 347/2004 - M. Of. nr. 670/26 iul. 2004 
 Legea muntelui 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 448/30 iun. 2009) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 197/2018 - M. Of. nr. 659/30 iul. 2018) 

 L. nr. 349/2004 - M. Of. nr. 683/29 iul. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 351/2004 - M. Of. nr. 679/28 iul. 2004 
 Legea gazelor 

 (Abrogare prin L. nr. 160/2012 - M. Of. nr. 685/3 oct. 2012) 
 
 L. nr. 352/2004 - M. Of. nr. 683/29 iul. 2004 
 Lege pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 354/2004 - M. Of. nr. 687/30 iul. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 ▼ Acord dintre România şi Regatul Spaniei privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la Bucureşti  
 la 3 martie 2004 
 L. nr. 363/2004 (ratificare) - M. Of. nr. 863/22 sep. 2004 
 
 

(Încetare valabilitate prin L273/2010 (ratificare) - M. Of. nr. 14/6 ian. 2011) 

 L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004 
 Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 (Abrogare la data de 12 aprilie 2008 prin L. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 196/13 mar. 2008) 
 
 ▼ Decizia Comitetului mixt România - AELS nr. 3/2004 (adoptată prin procedură scrisă la 1 aprilie 2004)-Amendamente la art.  
 19 şi 25 şi la anexa II şi abrogarea anexelor XII şi XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comerţ liber dintre  
 
 L. nr. 374/2004 (acceptare) - M. Of. nr. 898/4 oct. 2004 

România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb 

 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 380/2004 - M. Of. nr. 898/4 oct. 2004 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală de către  
 comercianţi, precum şi a autorizaţiei de funcţionare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale 
 
 

(SE) 

 L. nr. 393/2004 - M. Of. nr. 912/7 oct. 2004 
 Lege privind Statutul aleşilor locali 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 397/2004 - M. Of. nr. 941/14 oct. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 44/1997 prin O.U.G. nr. 109/2005 - M. Of. nr. 655/22 iul. 2005) 
 
 L. nr. 403/2004 - M. Of. nr. 976/25 oct. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 32/2000 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018) prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 
 
 L. nr. 404/2004 - M. Of. nr. 940/14 oct. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 
 
 L. nr. 406/2004 - M. Of. nr. 941/14 oct. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 608/2001 prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 
 
 L. nr. 407/2004 - M. Of. nr. 956/19 oct. 2004 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc 

 (SE) 
 
 L. nr. 409/2004 - M. Of. nr. 1013/3 nov. 2004 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente  
 anului 2002 
 
 

(SE) 

 L. nr. 417/2004 - M. Of. nr. 982/26 oct. 2004 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002, precum şi a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul  
 2002 
 (SE) 
 
 L. nr. 428/2004 - M. Of. nr. 997/29 oct. 2004 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic,  
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 precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea  
 şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi  
 funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 
 

(SE) 

 L. nr. 431/2004 - M. Of. nr. 996/28 oct. 2004 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea şi completarea  
 Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice  
 "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 (Abrogare odată cu Legea nr. 290/2002 prin L. nr. 45/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009) 
 
 L. nr. 433/2004 - M. Of. nr. 996/28 oct. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale 

 (Abrogare la data de 11 iulie 2009, odată cu O.G. nr. 9/1992 prin L. nr. 226/2009 - M. Of. nr. 397/11 iun. 2009) 
 
 L. nr. 441/2004 - M. Of. nr. 1004/1 nov. 2004 
 Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 19/2005 - M. Of. nr. 234/21 mar. 2005) 
 
 L. nr. 443/2004 - M. Of. nr. 1035/9 nov. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 58/1998 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 

 L. nr. 444/2004 - M. Of. nr. 1035/9 nov. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 

 
 

(SE) 

 L. nr. 445/2004 - M. Of. nr. 1034/9 nov. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 

 (SE) 
 
 L. nr. 463/2004 - M. Of. nr. 1050/12 nov. 2004 

 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul  
 sanitar 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr.58/2001 prin O.G. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2008) 
 
 L. nr. 467/2004 - M. Of. nr. 1057/15 nov. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 14/2003 prin O.U.G. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 
 
 L. nr. 473/2004 - M. Of. nr. 1052/12 nov. 2004 
 Lege privind planificarea apărării 

 (Abrogare prin L. nr. 203/2015 - M. Of. nr. 555/27 iul. 2015) 
 
 L. nr. 476/2004 - M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 

 (SE) 
 
 L. nr. 477/2004 - M. Of. nr. 1105/26 nov. 2004 
 Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 L. nr. 478/2004 - M. Of. nr. 1051/12 nov. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 

 
 

(SE) 

 L. nr. 479/2004 - M. Of. nr. 1051/12 nov. 2004 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli  
 pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv 
 (T) 
 
 L. nr. 480/2004 - M. Of. nr. 1088/23 nov. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 485/2004 - M. Of. nr. 1096/24 nov. 2004 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică şi lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare  
 2004-2005 
 
 

(T) 

 L. nr. 491/2004 - M. Of. nr. 1096/24 nov. 2004 
 Lege privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 234/2007 - M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) 

 L. nr. 492/2004 - M. Of. nr. 1071/18 nov. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.U.G. nr. 60/2001 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 L. nr. 493/2004 - M. Of. nr. 1071/18 nov. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă 

 (Abrogare - la 1 septembrie 2012 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 
 
 L. nr. 494/2004 - M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 498/2004 - M. Of. nr. 1070/18 nov. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 53/2003 prin O.U.G. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 116/15 feb. 2007) 
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 L. nr. 504/2004 - M. Of. nr. 1119/29 nov. 2004 
 Lege privind instituţiile publice de spectacole şi concerte 

 (Abrogare prin O.G. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 
 
 L. nr. 505/2004 - M. Of. nr. 1133/1 dec. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor 

 (Abrogare odată cu L nr. 300/2002 prin O.U.G. nr. 121/2006 - M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006) 
 
 L. nr. 508/2004 - M. Of. nr. 1089/23 nov. 2004 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 78/2016 - M. Of. nr. 938/22 nov. 2016) 
 
 L. nr. 510/2004 - M. Of. nr. 1082/22 nov. 2004 
 Lege privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 111/2011 - M. Of. nr. 925/27 dec. 2011) 

 L. nr. 511/2004 - M. Of. nr. 1121/29 nov. 2004 
 Legea bugetului de stat pe anul 2005 

 
 

(T) 

 L. nr. 512/2004 - M. Of. nr. 1128/30 nov. 2004 
 Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 

 (T) 
 
 L. nr. 513/2004 - M. Of. nr. 1120/29 nov. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 96/1998 prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 
 
 L. nr. 514/2004 - M. Of. nr. 1108/26 nov. 2004 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 82/2004 prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 
 
 L. nr. 515/2004 - M. Of. nr. 1108/26 nov. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 77/2004 prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 
 
 L. nr. 523/2004 - M. Of. nr. 1123/29 nov. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003 

 (Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu L. nr. 270/2003 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 528/2004 - M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum şi a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.G. nr. 16/2002 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 L. nr. 534/2004 - M. Of. nr. 1135/1 dec. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 539/2004 - M. Of. nr. 1130/30 nov. 2004 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes naţional a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucureşti, incluzând Noul  
 Centru Civic şi Centrul Istoric, şi stabilirea condiţiilor de realizare a investiţiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă 
 (SE) 
 
 L. nr. 548/2004 - M. Of. nr. 1164/8 dec. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 552/2004 - M. Of. nr. 1215/17 dec. 2004 
 Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport 

 (Abrogare prin L. nr. 227/2006 - M. Of. nr. 518/15 iun. 2006) 
 
 L. nr. 557/2004 - M. Of. nr. 1200/15 dec. 2004 
 Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare 

 (Abrogare odată cu L. nr. 387/2003 prin O.U.G. nr. 120/2006 - M. Of. nr. 1045/29 dec. 2006) 
 
 L. nr. 575/2004 - M. Of. nr. 1210/16 dec. 2004 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 576/2004 - M. Of. nr. 1223/20 dec. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 577/2004 - M. Of. nr. 1250/24 dec. 2004 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii cinematografiei nr. 630/2002 

 (Abrogare odată cu L. nr. 630/2002 prin O.G. nr. 39/2005 - M. Of. nr. 704/4 aug. 2005) 
 
 L. nr. 579/2004 - M. Of. nr. 1210/16 dec. 2004 
 Lege privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 35/2005 - M. Of. nr. 397/11 mai 2005) 
 
 L. nr. 581/2004 - M. Of. nr. 1233/21 dec. 2004 
 Lege privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente şi produse de uz fitosanitar 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 107/2007 - M. Of. nr. 275/25 apr. 2007) 

 L. nr. 583/2004 - M. Of. nr. 1228/21 dec. 2004 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de  
 asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu O.U.G. nr. 150/2002 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
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 L. nr. 590/2004 - M. Of. nr. 1232/21 dec. 2004 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2004 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a  
 Senatului 
 (Abrogare la data de 12 apr. 2008, odată cu L. nr. 373/2004 prin L. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 196/13 mar. 2008) 
 
 L. nr. 598/2004 - M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în  
 sistemul sanitar 
 
 

(SE) 

 L. nr. 602/2004 - M. Of. nr. 1283/30 dec. 2004 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 
 2005 
 
 L. nr. 11/2005 - M. Of. nr. 184/3 mar. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de  
 referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei 
 (Abrogare prin O.G. nr. 36/2006 - M. Of. nr. 692/14 aug. 2006 şi Abrogare la 21 martie 2007 prin L. nr. 325/2006 - M. Of. nr. 651/27 iul. 2006) 
 
 L. nr. 12/2005 - M. Of. nr. 182/2 mar. 2005 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare 

 (SE) 
 
 L. nr. 18/2005 - M. Of. nr. 182/2 mar. 2005 
 Lege pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă 

 (Abrogare odată cu L. nr. 203/1999 prin O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 
 
 L. nr. 21/2005 - M. Of. nr. 191/7 mar. 2005 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din  
 Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 44/1997 prin O.U.G. nr. 109/2005 - M. Of. nr. 655/22 iul. 2005) 
 
 L. nr. 30/2005 - M. Of. nr. 201/9 mar. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către  
 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti 
 (T) 
 
 L. nr. 35/2005 - M. Of. nr. 238/22 mar. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în  
 muncă a persoanelor cu handicap 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 102/1999 prin L. nr. 448/2006 - M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006) 

 L. nr. 49/2005 - M. Of. nr. 239/22 mar. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale  
 aferente acestora 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr.94/2004 prin L. nr. 4/2006 - M. Of. nr. 48/19 ian. 2006) 
 
 L. nr. 51/2005 - M. Of. nr. 235/21 mar. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat 

 (Abrogare odată cu L. nr. 164/2001 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 52/2005 - M. Of. nr. 235/21 mar. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

 (Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 L. nr. 54/2005 - M. Of. nr. 235/21 mar. 2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004 

 (T) 
 
 ▼ Acord privind cooperarea dintre România şi Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, şi pentru reglementarea unor  
 măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precedă aderării şi după data aderării la Uniunea  
 
 L. nr. 58/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 300/4 apr. 2006 

Europeană 

 
 L. nr. 69/2005 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2005 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea  
 Codului de procedură civilă 
 
 

(SE) 

 L. nr. 73/2005 - M. Of. nr. 313/14 apr. 2005 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a  
 înnoirii Parcului naţional auto 
 (SE) 
 
 L. nr. 75/2005 - M. Of. nr. 324/18 apr. 2005 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca  
 Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Societe Generale 
 
 

(SE) 

 L. nr. 77/2005 - M. Of. nr. 301/11 apr. 2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 22/2005 prin O.U.G. nr. 70/2010 - M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) 
 
 L. nr. 78/2005 - M. Of. nr. 301/11 apr. 2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat 
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 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 4/2005 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 79/2005 - M. Of. nr. 309/13 apr. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005 

 (T) 
 
 L. nr. 81/2005 - M. Of. nr. 303/12 apr. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 608/2001 prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 
 
 L. nr. 82/2005 - M. Of. nr. 324/18 apr. 2005 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior 

 (SE) 
 
 L. nr. 84/2005 - M. Of. nr. 309/13 apr. 2005 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti  
 ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 
 

(T) 

 L. nr. 85/2005 - M. Of. nr. 303/12 apr. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal 

 (Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 15/1968 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 L. nr. 91/2005 - M. Of. nr. 322/15 apr. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări  
 sociale 
 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 94/2005 - M. Of. nr. 322/15 apr. 2005 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor  
 comerciale "RAFO" -  S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti 
 
 

(SE) 

 L. nr. 96/2005 - M. Of. nr. 325/18 apr. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 L. nr. 99/2005 - M. Of. nr. 387/9 mai 2005 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societăţii Comerciale  
 "Tractorul UTB" - S.A. Braşov 
 (SE) 
 
 L. nr. 106/2005 - M. Of. nr. 385/6 mai 2005 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 

 (SE) 
 
 L. nr. 107/2005 - M. Of. nr. 385/6 mai 2005 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 

 (SE) 
 
 L. nr. 108/2005 - M. Of. nr. 385/6 mai 2005 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 

 (SE) 
 
 L. nr. 112/2005 - M. Of. nr. 377/5 mai 2005 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind  
 sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (T) 
 
 L. nr. 113/2005 - M. Of. nr. 395/10 mai 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura 

 (Abrogare odată cu L. nr.192/2001 prin O.U.G. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 180/10 mar. 2008) 
 
 L. nr. 114/2005 - M. Of. nr. 389/9 mai 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2007, odată cu O.U.G. nr. 45/2003 prin L. nr. 273/2006 - M. Of. nr. 618/18 iul. 2006) 
 
 L. nr. 117/2005 - M. Of. nr. 389/9 mai 2005 
 Lege pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 90/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 123/2005 - M. Of. nr. 414/17 mai 2005 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea  
 Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi 
 (SE) 
 
 L. nr. 124/2005 - M. Of. nr. 414/17 mai 2005 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru  
 privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi 
 (SE) 
 
 L. nr. 129/2005 - M. Of. nr. 425/19 mai 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia  
 publică centrală 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 32/1998 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 L. nr. 131/2005 - M. Of. nr. 420/18 mai 2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
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 (Abrogare prin L. nr. 115/2015 - M. Of. nr. 349/20 mai 2015) 
 
 L. nr. 134/2005 - M. Of. nr. 436/24 mai 2005 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş 

 (Abrogare prin L. nr. 318/2018 - M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018) 
 
 L. nr. 140/2005 - M. Of. nr. 426/19 mai 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea  
 construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport 
 
 

(Abrogare la 31 decembrie 2013 prin O.G. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) 

 L. nr. 141/2005 - M. Of. nr. 430/20 mai 2005 
 Lege pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupaţionale 

 
 

(SE) 

 L. nr. 142/2005 - M. Of. nr. 426/19 mai 2005 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale ''Laminorul“ — S.A. Brăila 

 
 

(SE) 

 L. nr. 147/2005 - M. Of. nr. 423/19 mai 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică 

 (Abrogare odată cu L. nr. 98/1994 prin L. nr. 254/2010 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2010) 
 
 L. nr. 158/2005 - M. Of. nr. 449/26 mai 2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese 

 (Abrogare prin L. nr. 176/2010 - M. Of. nr. 621/2 sep. 2010) 
 
 L. nr. 160/2005 - M. Of. nr. 470/2 iun. 2005 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni  
 contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală 
 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 162/2005 - M. Of. nr. 470/2 iun. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului  
 Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 508/2004 prin O.U.G. nr. 78/2016 - M. Of. nr. 938/22 nov. 2016) 

 L. nr. 163/2005 - M. Of. nr. 466/1 iun. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 164/2005 - M. Of. nr. 467/1 iun. 2005 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (SE) 
 
 L. nr. 177/2005 - M. Of. nr. 502/14 iun. 2005 
 Lege pentru completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională 

 (Abrogare prin L. nr. 163/2015 - M. Of. nr. 470/30 iun. 2015) 
 
 L. nr. 181/2005 - M. Of. nr. 500/14 iun. 2005 

 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor  
 categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 80/2001 prin O.U.G. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 154/22 mar. 2013) 

 L. nr. 183/2005 - M. Of. nr. 521/20 iun. 2005 
 Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 96/1998 prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare  
 "Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005 
 O.U.G. nr. 183/2005 (ratificare) - M. Of. nr. 1171/23 dec. 2005 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 38/2008 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) 
 
 L. nr. 194/2005 - M. Of. nr. 592/8 iul. 2005 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996 

 (Abrogare la 1 octombrie 2006, odată cu L. nr. 90/1996 prin L. nr. 319/2006 - M. Of. nr. 646/26 iul. 2006) 
 
 L. nr. 195/2005 - M. Of. nr. 550/28 iun. 2005 
 Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 196/2005 - M. Of. nr. 550/28 iun. 2005 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru  
 privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi 
 
 

(SE) 

 L. nr. 201/2005 - M. Of. nr. 584/6 iul. 2005 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România 

 
 

(SE) 

 L. nr. 206/2005 - M. Of. nr. 601/12 iul. 2005 
 Lege privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 202/2008 - M. Of. nr. 825/8 dec. 2008) 

 L. nr. 209/2005 - M. Of. nr. 568/1 iul. 2005 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 210/2005 - M. Of. nr. 580/5 iul. 2005 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 L. nr. 212/2005 - M. Of. nr. 602/12 iul. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A.  
 Braşov 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 53/2003 prin O.U.G. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 116/15 feb. 2007) 
 
 L. nr. 213/2005 - M. Of. nr. 597/11 iul. 2005 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

 (SE) 
 
 L. nr. 216/2005 - M. Of. nr. 590/7 iul. 2005 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 (Abrogare odată cu L. nr. 393/2004 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 219/2005 - M. Of. nr. 609/14 iul. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 

 (Abrogare la 1 septembrie 2012 odată cu Codul de procedură civilă prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 
 
 L. nr. 221/2005 - M. Of. nr. 624/18 iul. 2005 
 Lege pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România 

 (Abrogare odată cu L. nr. 306/2004 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 L. nr. 222/2005 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le  
 are în administrare şi a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiţiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind  
 autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare 
 (SE) 
 
 L. nr. 223/2005 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2005 
 Lege pentru modificarea şi completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 226/2005 - M. Of. nr. 630/19 iul. 2005 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 
 

(SE) 

 L. nr. 227/2005 - M. Of. nr. 630/19 iul. 2005 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea  
 Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 (SE) 
 
 L. nr. 228/2005 - M. Of. nr. 607/13 iul. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 229/2005 - M. Of. nr. 607/13 iul. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu 

 (Abrogare odată cu L. nr. 73/2000 prin O.U.G. nr. 196/2005 - M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005) 
 
 L. nr. 230/2005 - M. Of. nr. 618/15 iul. 2005 
 Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 656/2002 prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 
 
 L. nr. 231/2005 - M. Of. nr. 608/13 iul. 2005 
 Lege privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole 

 (Abrogare prin O.G. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2010) 
 
 L. nr. 234/2005 - M. Of. nr. 620/16 iul. 2005 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării  
 unor bunuri proprietate publică şi proprietate privată a statului 
 
 

(SE) 

 L. nr. 237/2005 - M. Of. nr. 627/19 iul. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice 

 
 

(Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.U.G. nr. 60/2001 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 

 L. nr. 240/2005 - M. Of. nr. 663/26 iul. 2005 
 Lege privind societăţile de microfinanţare 

 (Abrogare prin L. nr. 93/2009 - M. Of. nr. 259/21 apr. 2009) 
 
 L. nr. 249/2005 - M. Of. nr. 678/28 iul. 2005 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului 

 (Abrogare la 20 iulie 2006, odată cu L. nr. 64/1995 prin L. nr. 85/2006 - M. Of. nr. 359/21 apr. 2006) 
 
 L. nr. 250/2005 - M. Of. nr. 734/12 aug. 2005 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a  
 ministerelor 
 (SE) 
 
 L. nr. 255/2005 - M. Of. nr. 861/23 sep. 2005 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări  
 sociale de sănătate pe anul 2005 
 
 

(T) 

 L. nr. 264/2005 - M. Of. nr. 900/7 oct. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte 
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 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 29/2000 prin O.U.G. nr. 192/2005 - M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) 
 
 L. nr. 271/2005 - M. Of. nr. 900/7 oct. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2005 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul  
 sezonului de vânătoare 2005-2006 
 
 

(T) 

 L. nr. 273/2005 - M. Of. nr. 907/11 oct. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi  
 administrarea fondului forestier naţional, republicată 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 96/1998 prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 
 
 L. nr. 276/2005 - M. Of. nr. 903/10 oct. 2005 
 Lege pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994 

 (Abrogare odată cu L. nr. 16/1994 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
 
 ▼ Decizia nr. 1 a Comitetului mixt România - Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind definirea  
 noţiunii de produse originare şi metode de cooperare administrativă, din Acordul de Comerţ Liber dintre România şi Statul  
 Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001 
 L. nr. 278/2005 (acceptare) - M. Of. nr. 934/19 oct. 2005 
 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 271/2001 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 L. nr. 283/2005 - M. Of. nr. 897/7 oct. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 

 (Abrogare odată cu L. nr. 136/1995 prin O.U.G. nr. 54/2016 - M. Of. nr. 723/19 sep. 2016) 
 
 L. nr. 288/2005 - M. Of. nr. 922/17 oct. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004 

 (Abrogare odată cu L. nr. 351/2004 prin L. nr. 160/2012 - M. Of. nr. 685/3 oct. 2012) 
 
 L. nr. 292/2005 - M. Of. nr. 959/28 oct. 2005 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 (SE) 
 
 L. nr. 301/2005 - M. Of. nr. 962/31 oct. 2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005 

 (T) 
 
 ▼ Protocol  adiţional dintre România şi Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România  
 şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994 
 L. nr. 306/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 634/24 iul. 2006 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 
 
 L. nr. 307/2005 - M. Of. nr. 967/1 nov. 2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare 

 (T) 
 
 ▼ Decizia nr. 12/2005 a Comitetului mixt România-Turcia nr. 12/2005 referitoare la decizia de amendare a Protocolului D  
 privind definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare administrativă, în cadrul Acordului de comerţ liber  
 dintre România şi Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997 
 L. nr. 308/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 997/10 nov. 2005 
 
 

(Încetare valabilitate la data aderării României la U.E. prin L. nr. 303/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 644/26 iul. 2006) 

 L. nr. 321/2005 - M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 324/2005 - M. Of. nr. 1019/17 nov. 2005 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 200/2000, de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care se transpune Directiva 67/548/CEE prin O.U.G. nr. 145/2008 - M. Of. nr.  
 754/7 nov. 2008 ; H.G. nr. 1408/2008 - M.Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
 
 L. nr. 327/2005 - M. Of. nr. 1033/22 nov. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea  
 sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 
 

(Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu O.U.G. nr. 150/2002 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 

 L. nr. 331/2005 - M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din  
 administraţia publică locală 
 (T) 
 
 L. nr. 335/2005 - M. Of. nr. 1101/7 dec. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de  
 odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 17/2002 prin O.G. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 565/16 aug. 2007) 

 L. nr. 345/2005 - M. Of. nr. 1086/2 dec. 2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 128/2005 prin L. nr. 141/2010 - M. Of. nr. 498/19 iul. 2010) 

 L. nr. 352/2005 - M. Of. nr. 1098/6 dec. 2005 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de  
 stat pe anul 2005 
 (SE) 
 
 L. nr. 353/2005 - M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 

 (T) 
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 L. nr. 354/2005 - M. Of. nr. 1098/6 dec. 2005 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 

 (T) 
 
 L. nr. 355/2005 - M. Of. nr. 1098/6 dec. 2005 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea  
 bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 
 
 

(T) 

 L. nr. 366/2005 - M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 377/2005 - M. Of. nr. 1138/15 dec. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă 

 (Abrogare odată cu L. nr. 203/1999 prin O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 
 
 L. nr. 378/2005 - M. Of. nr. 1138/15 dec. 2005 
 Lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent 

 (Abrogare odată cu L. nr.300/2004 prin O.U.G. nr. 44/2008 - M. Of. nr. 328/25 apr. 2008) 
 
 L. nr. 379/2005 - M. Of. nr. 1151/19 dec. 2005 
 Lege bugetului de stat pe anul 2006 

 (T) 
 
 L. nr. 380/2005 - M. Of. nr. 1150/19 dec. 2005 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 

 (T) 
 
 L. nr. 382/2005 - M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 384/2005 - M. Of. nr. 1162/21 dec. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale  
 pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 64/1997 prin O.U.G. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 139/5 mar. 2009) 

 L. nr. 388/2005 - M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă  
 agricolă 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 22/2005 prin O.U.G. nr. 70/2010 - M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) 
 
 L. nr. 392/2005 - M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic  
 pentru apeluri de urgenţă 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr.18/2002 prin O.U.G. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 246/28 mar. 2008) 

 L. nr. 399/2005 - M. Of. nr. 22/10 ian. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 29/1997, la data de 19 iunie 2020 prin L. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 222/19 mar. 2020) 

 L. nr. 403/2005 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 170/2014 - M. Of. nr. 925/18 dec. 2014) 

 L. nr. 404/2005 - M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 407/2005 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2006 
 Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice 

 (Abrogare prin L. nr. 255/2010 - M. Of. nr. 853/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 408/2005 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în  
 punctele de trecere a frontierei de stat a României 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 86/2002 prin O.G. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007) 
 
 L. nr. 412/2005 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru  
 domeniul locativ 
 (Abrogare odată cu L. nr. 541/2002 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 
 
 
 2006 
 
 L. nr. 3/2006 - M. Of. nr. 41/17 ian. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 

 (T) 
 
 L. nr. 4/2006 - M. Of. nr. 48/19 ian. 2006 
 Lege pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora 

 (Abrogare prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 
 
 L. nr. 5/2006 - M. Of. nr. 41/17 ian. 2006 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj  
 pe anul 2003 
 (SE) 
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 L. nr. 6/2006 - M. Of. nr. 78/27 ian. 2006 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general  
 anual al datoriei publice, aferente anului 2003 
 (SE) 
 
 L. nr. 21/2006 - M. Of. nr. 56/20 ian. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare  
 naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 27/2006 - M. Of. nr. 212/8 mar. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi  
 funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
 (SE) 
 
 L. nr. 28/2006 - M. Of. nr. 206/6 mar. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare 

 (SE) 
 
 L. nr. 31/2006 - M. Of. nr. 225/13 mar. 2006 
 Lege privind securitizarea creanţelor 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2020 - M. Of. nr. 673/29 iul. 2020) 
 
 L. nr. 32/2006 - M. Of. nr. 264/23 mar. 2006 
 Lege privind obligaţiunile ipotecare 

 (Abrogare prin L. nr. 304/2015 - M. Of. nr. 902/4 dec. 2015) 
 
 L. nr. 33/2006 - M. Of. nr. 200/3 mar. 2006 
 Lege privind băncile de credit ipotecar 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 
 
 L. nr. 35/2006 - M. Of. nr. 206/6 mar. 2006 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie 

 (SE) 
 
 L. nr. 36/2006 - M. Of. nr. 200/3 mar. 2006 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea  
 unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 
 (Abrogare odată cu L. nr. 656/2002 prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 
 
 L. nr. 39/2006 - M. Of. nr. 220/10 mar. 2006 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români,  
 la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state şi a art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în  
 România 
 
 

(SE) 

 L. nr. 44/2006 - M. Of. nr. 220/10 mar. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 L. nr. 45/2006 - M. Of. nr. 220/10 mar. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii  
 Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 14/2003 prin O.U.G. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 
 
 L. nr. 47/2006 - M. Of. nr. 239/16 mar. 2006 
 Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială 

 (Abrogare prin L. nr. 292/2011 - M. Of. nr. 905/20 dec. 2011) 
 
 L. nr. 55/2006 - M. Of. nr. 322/10 apr. 2006 
 Lege privind siguranţa feroviară 

 (Abrogare cu excepţia anexei nr. 5 care se abrogă la data prevăzută la art. 30 alin. (1). prin O.U.G. nr. 73/2019 - M. Of. nr. 1002/12 dec. 2019) 
 
 L. nr. 56/2006 - M. Of. nr. 291/31 mar. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei 

 (Abrogare odată cu L. nr. 199/2000 prin O.G. nr. 22/2008 - M. Of. nr. 628/29 aug. 2008) 
 
 L. nr. 62/2006 - M. Of. nr. 268/24 mar. 2006 
 Lege privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 51/2006 - M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) 
 
 L. nr. 65/2006 - M. Of. nr. 276/28 mar. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru  
 încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 
 
 L. nr. 69/2006 - M. Of. nr. 268/24 mar. 2006 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de  
 Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
 (SE) 
 
 L. nr. 72/2006 - M. Of. nr. 288/30 mar. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 48/2005 prin L. nr. 38/2010 - M. Of. nr. 157/11 mar. 2010) 
 
 L. nr. 73/2006 - M. Of. nr. 285/29 mar. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 47/2005 prin O.G. nr. 24/2016 - M. Of. nr. 664/30 aug. 2016) 
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 L. nr. 78/2006 - M. Of. nr. 293/31 mar. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea  
 caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005 
 
 

(T) 

 L. nr. 80/2006 - M. Of. nr. 278/28 mar. 2006 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor  
 nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora 
 (SE) 
 
 L. nr. 84/2006 - M. Of. nr. 327/11 apr. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 

 (Abrogare la 1 dec. 2013 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 
 
 L. nr. 85/2006 - M. Of. nr. 359/21 apr. 2006 
 Lege privind procedura insolvenţei 

 (Abrogare la 25 octombrie 2013 prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 
 
 L. nr. 90/2006 - M. Of. nr. 336/14 apr. 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru şomaj 

 (T) 
 
 L. nr. 91/2006 - M. Of. nr. 328/12 apr. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005 

 (T) 
 
 L. nr. 100/2006 - M. Of. nr. 375/2 mai 2006 
 Lege privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006 

 (T) 
 
 L. nr. 102/2006 - M. Of. nr. 398/9 mai 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere 

 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 625/2 sep. 2011) 

 L. nr. 104/2006 - M. Of. nr. 387/5 mai 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate  
 privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 
 (T) 
 
 L. nr. 106/2006 - M. Of. nr. 369/27 apr. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 

 (T) 
 
 L. nr. 111/2006 - M. Of. nr. 379/3 mai 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1) prin O.U.G. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 362/26 mai 2015) 
 
 L. nr. 113/2006 - M. Of. nr. 421/16 mai 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 32/2000 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018) prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 
 
 L. nr. 114/2006 - M. Of. nr. 413/12 mai 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 26/2005 prin O.U.G. nr. 189/2008 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2008) 
 
 L. nr. 116/2006 - M. Of. nr. 400/9 mai 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura 

 (Abrogare odată cu L. nr.192/2001 prin O.U.G. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 180/10 mar. 2008) 
 
 L. nr. 118/2006 - M. Of. nr. 403/10 mai 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea  
 calităţii educaţiei 
 (T) 
 
 L. nr. 130/2006 - M. Of. nr. 419/15 mai 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 

 (Abrogare la 22 decembrie 2006, odată cu L. nr. 103/1996 prin L. nr. 407/2006 - M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) 
 
 L. nr. 131/2006 - M. Of. nr. 420/16 mai 2006 
 Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară 

 (Abrogare odată cu L. nr. 58/1998 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 
 
 ▼ Acord între România şi Jersey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la  
 Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la St. Heiler la 27 octombrie 2006 
 L. nr. 134/2007 (ratificare) - M. Of. nr. 385/7 iun. 2007 
 
 

(Abrogare prin O. nr. 2353/2016 - M. Of. nr. 9/4 ian. 2017) 

 ▼ Acord între România şi Guernsey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la  
 Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la St. Peter Port la 17 octombrie 2006 
 L. nr. 134/2007 (ratificare) - M. Of. nr. 385/7 iun. 2007 
 
 

(Abrogare prin O. nr. 2353/2016 - M. Of. nr. 9/4 ian. 2017) 

 ▼ Convenţie între România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informaţii referitoare  
 la veniturile din economii sub forma plăţilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie  
 2006 şi la Willemstad la 20 octombrie 2006 
 L. nr. 134/2007 (ratificare) - M. Of. nr. 385/7 iun. 2007 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2019 prin O. nr. 1498/2018 - M. Of. nr. 733/24 aug. 2018) 

 ▼ Convenţie între România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru Aruba privind schimbul automat de informaţii referitoare la  
 veniturile din economii sub forma plăţilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie  
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 2006 şi la Den Haag la 1 noiembrie 2006 
 L. nr. 134/2007 (ratificare) - M. Of. nr. 385/7 iun. 2007 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2019 prin O. nr. 1498/2018 - M. Of. nr. 733/24 aug. 2018) 

 L. nr. 135/2006 - M. Of. nr. 429/18 mai 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte 

 (SE) 
 
 L. nr. 137/2006 - M. Of. nr. 429/18 mai 2006 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare  
 critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 194/2005 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 

 L. nr. 138/2006 - M. Of. nr. 426/17 mai 2006 
 Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 16/2001 prin L. nr. 211/2011 - M. Of. nr. 837/25 nov. 2011) 
 
 L. nr. 141/2006 - M. Of. nr. 427/17 mai 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006 

 (T) 
 
 L. nr. 147/2006 - M. Of. nr. 427/17 mai 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul  
 public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 4/2005 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 149/2006 - M. Of. nr. 431/18 mai 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi  
 administrarea Fondului forestier naţional 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 96/1998 prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 

 L. nr. 153/2006 - M. Of. nr. 431/18 mai 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din  
 administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 154/2006 - M. Of. nr. 433/19 mai 2006 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte  
 drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 
 

(T) 

 L. nr. 158/2006 - M. Of. nr. 444/23 mai 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 L. nr. 162/2006 - M. Of. nr. 433/19 mai 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 L. nr. 166/2006 - M. Of. nr. 436/19 mai 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 L. nr. 167/2006 - M. Of. nr. 436/19 mai 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 22/2006 prin O.U.G. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) 
 
 L. nr. 172/2006 - M. Of. nr. 436/19 mai 2006 
 Lege pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 

 (Abrogare odată cu L. nr. 136/1995 prin O.U.G. nr. 54/2016 - M. Of. nr. 723/19 sep. 2016) 
 
 L. nr. 179/2006 - M. Of. nr. 437/19 mai 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale  
 poliţiştilor 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 179/2004 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 L. nr. 181/2006 - M. Of. nr. 450/24 mai 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului 

 (Abrogare odată cu L. nr. 340/2004 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 185/2006 - M. Of. nr. 443/23 mai 2006 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi  
 financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale 
 (SE) 
 
 L. nr. 193/2006 - M. Of. nr. 446/23 mai 2006 
 Lege privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă 

 (Abrogare la 1 ian. 2019 prin L. nr. 165/2018 - M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) 
 
 L. nr. 195/2006 - M. Of. nr. 453/25 mai 2006 
 Legea-cadru a descentralizării 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 198/2006 - M. Of. nr. 452/25 mai 2006 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea  
 Agenţiei SAPARD 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 472/26 iun. 2014) 

 L. nr. 215/2006 - M. Of. nr. 465/30 mai 2006 
 Lege pentru modificarea art. 5 şi 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 
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 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 222/2006 - M. Of. nr. 482/2 iun. 2006 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din  
 Uniunea Europeană 
 
 

(T) 

 L. nr. 223/2006 - M. Of. nr. 497/8 iun. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994 

 (Abrogare - odată cu L. nr. 16/1994 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
 
 L. nr. 226/2006 - M. Of. nr. 509/13 iun. 2006 
 Lege privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 L. nr. 233/2006 - M. Of. nr. 508/13 iun. 2006 

 Lege privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind  
 salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi 
 (T) 
 
 L. nr. 236/2006 - M. Of. nr. 515/14 iun. 2006 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete  
 medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 
 
 

(Încetat efecte juridice prin D.C.C. nr. 871/2007 - M. Of. nr. 701 din 17 oct. 2007) 

 L. nr. 238/2006 - M. Of. nr. 521/16 iun. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 178/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (11 ) al art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999  
 privind produsele medicamentoase de uz uman 
 (T) 
 
 L. nr. 242/2006 - M. Of. nr. 562/29 iun. 2006 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj  
 pe anul 2004 
 (SE) 
 
 L. nr. 243/2006 - M. Of. nr. 554/27 iun. 2006 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 

 (SE) 
 
 L. nr. 244/2006 - M. Of. nr. 605/13 iul. 2006 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general  
 anual al datoriei publice, aferente anului 2004 
 
 

(SE) 

 L. nr. 245/2006 - M. Of. nr. 556/27 iun. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de  
 călători 
 (Abrogare prin L. nr. 92/2007 - M. Of. nr. 262/19 apr. 2007) 
 
 L. nr. 249/2006 - M. Of. nr. 554/27 iun. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 (Abrogare odată cu L. nr. 393/2004 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 250/2006 - M. Of. nr. 554/27 iun. 2006 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 90/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 251/2006 - M. Of. nr. 574/4 iul. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 252/2006 - M. Of. nr. 553/27 iun. 2006 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. şi a Companiei Naţionale  
 "Imprimeria Naţională" - S.A., precum şi pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora 
 (SE) 
 
 L. nr. 254/2006 - M. Of. nr. 563/29 iun. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 

 (T) 
 
 L. nr. 260/2006 - M. Of. nr. 575/4 iul. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru  
 reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 174/2002 prin O.U.G. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 155/12 mar. 2009) 
 
 L. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 573/3 iul. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006 

 (T) 
 
 L. nr. 271/2006 - M. Of. nr. 740/30 aug. 2006 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 

 (SE) 
 
 L. nr. 275/2006 - M. Of. nr. 627/20 iul. 2006 
 Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

 
 

(Abrogare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 prin L. nr. 254/2013 - M. Of. nr. 514/14 aug. 2013) 

 L. nr. 279/2006 - M. Of. nr. 596/11 iul. 2006 
 Lege privind personalizarea centralizată a paşapoartelor cu date biometrice 
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 (Abrogare prin O.U.G. nr. 94/2008 - M. Of. nr. 485/30 iun. 2008) 
 
 L. nr. 282/2006 - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006 

 Lege pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul  
 sanitar 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 286/2006 - M. Of. nr. 621/18 iul. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 (Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 288/2006 - M. Of. nr. 591/7 iul. 2006 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 
 

(T) 

 L. nr. 291/2006 - M. Of. nr. 598/11 iul. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată 

 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 L. nr. 299/2006 - M. Of. nr. 605/13 iul. 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport 

 (Abrogare la 11 feb. 2008 odată cu O.G. nr. 11/2006 prin L. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 24/11 ian. 2008) 
 
 L. nr. 310/2006 - M. Of. nr. 634/24 iul. 2006 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2005 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 (SE) 
 
 L. nr. 311/2006 - M. Of. nr. 634/24 iul. 2006 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului  de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (SE) 
 
 L. nr. 313/2006 - M. Of. nr. 616/17 iul. 2006 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003 

 (SE) 
 
 L. nr. 314/2006 - M. Of. nr. 617/18 iul. 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 315/2006 - M. Of. nr. 617/18 iul. 2006 
 Lege privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 118/2010 - M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) 

 L. nr. 316/2006 - M. Of. nr. 614/17 iul. 2006 

 Lege pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în  
 valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România 
 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 317/2006 - M. Of. nr. 624/19 iul. 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 320/2006 - M. Of. nr. 626/20 iul. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole 

 (Abrogare prin L. nr. 37/2015 - M. Of. nr. 172/12 mar. 2015) 
 
 L. nr. 323/2006 - M. Of. nr. 624/19 iul. 2006 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind  
 sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (T) 
 
 L. nr. 335/2006 - M. Of. nr. 629/20 iul. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte  
 drepturi de asigurări sociale 
 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 337/2006 - M. Of. nr. 625/20 iul. 2006 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de  
 concesiune de servicii 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 

 L. nr. 338/2006 - M. Of. nr. 629/20 iul. 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 L. nr. 339/2006 - M. Of. nr. 651/27 iul. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001 

 (Abrogare prin L. nr. 78/2014 - M. Of. nr. 469/26 iun. 2014) 
 
 L. nr. 343/2006 - M. Of. nr. 662/1 aug. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 344/2006 - M. Of. nr. 636/24 iul. 2006 
 Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale 

 (Abrogare la 20 mai 2017 prin L. nr. 16/2017 - M. Of. nr. 196/21 mar. 2017) 
 
 L. nr. 345/2006 - M. Of. nr. 650/27 iul. 2006 
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 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 236/2000 prin O.U.G. nr. 57/2007 - M. Of. nr. 442/29 iun. 2007) 
 
 L. nr. 355/2006 - M. Of. nr. 640/25 iul. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii  
 români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state 
 (Abrogare prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 
 
 L. nr. 358/2006 - M. Of. nr. 793/20 sep. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care  
 desfăşoară activităţi economice în mod independent 
 (Abrogare odată cu L. nr. 300/2004 prin O.U.G. nr. 44/2008 - M. Of. nr. 328/25 apr. 2008) 
 
 L. nr. 368/2006 - M. Of. nr. 820/5 oct. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor  
 forestiere de reproducere 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 11/2004 prin L. nr. 107/2011 - M. Of. nr. 430/20 iun. 2011) 

 L. nr. 370/2006 - M. Of. nr. 837/11 oct. 2006 

 Lege pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi  
 interconectarea acestora 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 111/2011 - M. Of. nr. 925/27 dec. 2011) 
 
 L. nr. 373/2006 - M. Of. nr. 848/16 oct. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto 

 (SE) 
 
 L. nr. 375/2006 - M. Of. nr. 837/11 oct. 2006 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de  
 reglementare a comunicaţiilor 
 
 

(SE) 

 L. nr. 390/2006 - M. Of. nr. 898/6 nov. 2006 
 Lege pentru completarea Legii apiculturii nr. 89/1998 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 89/1998 prin L. nr. 383/2013 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2014) 

 L. nr. 392/2006 - M. Of. nr. 892/2 nov. 2006 
 Lege pentru abrogarea unor acte normative 

 
 

(SE) 

 L. nr. 395/2006 - M. Of. nr. 892/2 nov. 2006 
 Lege pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 86/2002 prin O.G. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007) 
 
 L. nr. 396/2006 - M. Of. nr. 892/2 nov. 2006 
 Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei 

 (Abrogare prin L. nr. 118/2010 - M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) 
 
 L. nr. 404/2006 - M. Of. nr. 947/23 nov. 2006 
 Lege privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare 

 (Abrogare prin L. nr. 213/2016 - M. Of. nr. 910/11 nov. 2016) 
 
 L. nr. 405/2006 - M. Of. nr. 947/23 nov. 2006 
 Lege privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 

 (Abrogare odată cu L. nr. 656/2002 prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 
 
 L. nr. 416/2006 - M. Of. nr. 946/23 nov. 2006 
 Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 469/2002 prin L. nr. 246/2009 - M. Of. nr. 450/30 iun. 2009) 
 
 L. nr. 424/2006 - M. Of. nr. 968/4 dec. 2006 
 Lege pentru modificarea art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 65/2001 prin L. nr. 186/2013 - M. Of. nr. 421/11 iul. 2013) 
 
 L. nr. 428/2006 - M. Of. nr. 965/30 nov. 2006 
 Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 439/2006 - M. Of. nr. 973/5 dec. 2006 
 Lege pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

 (Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 L. nr. 442/2006 - M. Of. nr. 969/4 dec. 2006 
 Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 L. nr. 447/2006 - M. Of. nr. 970/5 dec. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 

 
 

(T) 

 L. nr. 449/2006 - M. Of. nr. 995/13 dec. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de  
 asigurări sociale 
 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 451/2006 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 

 (Abrogare odată cu L. nr. 109/1997 prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 
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 L. nr. 456/2006 - M. Of. nr. 995/13 dec. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 

 (T) 
 
 L. nr. 457/2006 - M. Of. nr. 995/13 dec. 2006 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 

 (T) 
 
 L. nr. 459/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 

 (Abrogare - la 1 septembrie 2012 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 
 
 L. nr. 463/2006 - M. Of. nr. 1018/21 dec. 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 203/1999 prin O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 

 L. nr. 464/2006 - M. Of. nr. 1005/18 dec. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi  
 preparatelor chimice periculoase 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 200/2000, de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care se transpune Directiva 67/548/CEE prin O.U.G. nr. 145/2008 - M. Of. nr.  
 754/7 nov. 2008; H.G. nr. 1408/2008 - M.Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
 L. nr. 466/2006 - M. Of. nr. 1017/21 dec. 2006 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea  
 locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 

 L. nr. 475/2006 - M. Of. nr. 1017/21 dec. 2006 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul  
 2006 
 (T) 
 
 L. nr. 478/2006 - M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna  
 anului 2006 
 (T) 
 
 L. nr. 480/2006 - M. Of. nr. 1025/22 dec. 2006 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 481/2006 - M. Of. nr. 1025/22 dec. 2006 
 Lege pentru completarea art. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 482/2006 - M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006 
 Lege privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 118/2010 - M. Of. nr. 441/30 iun. 2010) 

 L. nr. 486/2006 - M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006 
 Legea bugetului de stat pe anul 2007 

 
 

(SE) 

 L. nr. 487/2006 - M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 

 (SE) 
 
 L. nr. 492/2006 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2007 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea  
 Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 67/2006 prin O.U.G. nr. 74/2009 - M. Of. nr. 434/25 iun. 2009) 
 
 L. nr. 496/2006 - M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 502/2006 - M. Of. nr. 1051/29 dec. 2006 
 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 (T) 
 
 L. nr. 504/2006 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2007 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi  
 Comerţului pe anul 2005 
 (T) 
 
 L. nr. 506/2006 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură 

 (Abrogare odată cu L. nr. 231/2005 prin O.G. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2010) 
 
 L. nr. 510/2006 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de  
 vânătoare 2006-2007 
 (T) 
 
 L. nr. 512/2006 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 ▼ Protocol adiţional, semnat la Praga la 28 februarie 2006, la Înţelegerea dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi  
 Ministerul Apărării din Republica Cehă privind protecţia informaţiilor militare secrete, semnată la Bucureşti la 17 iulie 2000 
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 H.G. nr. 739/2006 (aprobare) - M. Of. nr. 531/20 iun. 2006 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 272/2010 (ratificare) - M. Of. nr. 10/5 ian. 2011) 
 
 
 
 2007 
 
 L. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2007 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006 

 (SE) 
 
 L. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 30/17 ian. 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 109/2005 privind transporturile rutiere 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 625/2 sep. 2011) 

 L. nr. 13/2007 - M. Of. nr. 51/23 ian. 2007 
 Legea energiei electrice 

 (Abrogare prin L. nr. 160/2012 - M. Of. nr. 685/3 oct. 2012) 
 
 L. nr. 16/2007 - M. Of. nr. 43/19 ian. 2007 
 Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez 

 (Suspendare pentru o perioadă de 45 de zile (termenul se împlineşte la data de 24 ian. 2009), după care operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie prin D.C.C. nr.  
 1150/2008 - M. Of. nr. 832/10 dec. 2008) 
 L. nr. 22/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 54/2006 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 27/2007 - M. Of. nr. 38/18 ian. 2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 78/2000 prin L. nr. 211/2011 - M. Of. nr. 837/25 nov. 2011) 
 
 L. nr. 29/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.851din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor  
 active ale statului 
 
 

(SE) 

 L. nr. 30/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 45/2006 prin O.U.G. nr. 163/2008 - M. Of. nr. 815/4 dec. 2008) 

 L. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 165/8 mar. 2007 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a  
 Pădurilor - Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor 
 (SE) 
 
 L. nr. 38/2007 - M. Of. nr. 165/8 mar. 2007 

 Lege pentru abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr. 388/1976 privind regimul de lucru, nivelul retribuţiei şi unele drepturi pentru personalul care lucrează pe platforme de foraj marin şi pe  
 navele maritime cu care se execută lucrări de prospecţiuni geologice, geofizice şi geotehnice, precum şi alte lucrări sau activităţi speciale necesare forajului marin 
 
 

(SE) 

 L. nr. 50/2007 - M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 7/2004 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 L. nr. 55/2007 - M. Of. nr. 186/19 mar. 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a  
 Penitenciarelor 
 (Abrogare odată cu L. nr. 293/2004 prin L. nr. 145/2019 - M. Of. nr. 631/30 iul. 2019) 
 
 L. nr. 62/2007 - M. Of. nr. 223/2 apr. 2007 
 Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 608/2001 prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 
 
 L. nr. 70/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din  
 spaţiul rural 
 
 

(T - SE - SE) 

 L. nr. 71/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 7/2006 prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 

 L. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 32/2000 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018) prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 

 L. nr. 79/2007 - M. Of. nr. 225/2 apr. 2007 
 Lege pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 83/2007 - M. Of. nr. 243/11 apr. 2007 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002 

 (Abrogare prin L. nr. 164/2015 - M. Of. nr. 472/30 iun. 2015) 
 
 L. nr. 85/2007 - M. Of. nr. 237/5 apr. 2007 
 Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" 

 (Abrogare prin L. nr. 255/2010 - M. Of. nr. 853/20 dec. 2010) 
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 L. nr. 89/2007 - M. Of. nr. 242/11 apr. 2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar 

 (Abrogare odată cu L. nr. 307/2004 prin O.U.G. nr. 144/2008 - M. Of. nr. 785/24 nov. 2008) 
 
 L. nr. 90/2007 - M. Of. nr. 242/11 apr. 2007 
 Lege pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat 

 (Abrogare odată cu L. nr. 164/2001 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 91/2007 - M. Of. nr. 264/19 apr. 2007 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 

 (Abrogare prin O.G. nr. 39/2015 - M. Of. nr. 655/31 aug. 2015) 
 
 L. nr. 102/2007 - M. Of. nr. 275/25 apr. 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 133/2006 prin O.U.G. nr. 78/2011 - M. Of. nr. 682/26 sep. 2011) 

 L. nr. 106/2007 - M. Of. nr. 275/25 apr. 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale  
 personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 107/2007 - M. Of. nr. 275/25 apr. 2007 
 Lege pentru abrogarea Legii nr. 581/2004 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente şi produse de uz fitosanitar 

 (SE) 
 
 L. nr. 108/2007 - M. Of. nr. 275/25 apr. 2007 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 111/2007 - M. Of. nr. 300/5 mai 2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 82/2006, la data de 8 februarie 2021 prin L. nr. 168/2020 - M. Of. nr. 715/8 aug. 2020) 
 
 L. nr. 113/2007 - M. Of. nr. 298/4 mai 2007 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României  
 la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca  
 Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent 
 (SE) 
 
 L. nr. 116/2007 - M. Of. nr. 303/7 mai 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea  
 locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 

 L. nr. 119/2007 - M. Of. nr. 303/7 mai 2007 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat 

 (SE) 
 
 L. nr. 125/2007 - M. Of. nr. 310/9 mai 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor  
 funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 123/2006 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 
 
 L. nr. 128/2007 - M. Of. nr. 309/9 mai 2007 

 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a  
 contractelor de concesiune de servicii 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 
 
 L. nr. 136/2007 - M. Of. nr. 358/25 mai 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 129/2006 prin O.U.G. nr. 119/2010 - M. Of. nr. 892/30 dec. 2010) 
 
 L. nr. 137/2007 - M. Of. nr. 354/24 mai 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 77/2014 - M. Of. nr. 893/9 dec. 2014) 
 
 L. nr. 139/2007 - M. Of. nr. 352/23 mai 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură  
 începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 191/23 mar. 2015) 
 
 L. nr. 140/2007 - M. Of. nr. 348/22 mai 2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură 

 (Abrogare odată cu L. nr. 231/2005 prin O.G. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2010) 
 
 L. nr. 141/2007 - M. Of. nr. 348/22 mai 2007 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid 

 (SE) 
 
 L. nr. 146/2007 - M. Of. nr. 357/25 mai 2007 
 Lege privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 156/2007 - M. Of. nr. 883/21 dec. 2007) 
 
 L. nr. 147/2007 - M. Of. nr. 388/8 iun. 2007 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei Europene în  
 România 
 
 

(SE) 

 L. nr. 148/2007 - M. Of. nr. 388/8 iun. 2007 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 
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 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 149/2007 - M. Of. nr. 388/8 iun. 2007 
 Lege pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 150/2007 - M. Of. nr. 388/8 iun. 2007 
 Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 154/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 (Abrogare odată cu L. nr. 142/1998 prin L. nr. 165/2018 - M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) 
 
 L. nr. 156/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

 (SE) 
 
 L. nr. 160/2007 - M. Of. nr. 394/12 iun. 2007 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 162/2007 - M. Of. nr. 400/14 iun. 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007 

 
 

(T) 

 L. nr. 167/2007 - M. Of. nr. 406/18 iun. 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2007 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei  
 de stat a României 
 (SE) 
 
 L. nr. 175/2007 - M. Of. nr. 406/18 iun. 2007 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale  
 personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 
 

(SE) 

 L. nr. 176/2007 - M. Of. nr. 413/20 iun. 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte  
 organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 1/2007 prin O.U.G. nr. 37/2008 - M. Of. nr. 276/8 apr. 2008) 
 
 L. nr. 178/2007 - M. Of. nr. 413/20 iun. 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 

 (T) 
 
 L. nr. 179/2007 - M. Of. nr. 413/20 iun. 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 

 (T) 
 
 L. nr. 180/2007 - M. Of. nr. 413/20 iun. 2007 
 Lege pentru abrogarea dispoziţiilor cap. III1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 

 (SE) 
 
 L. nr. 181/2007 - M. Of. nr. 412/20 iun. 2007 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 70/2010 - M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) 
 
 L. nr. 186/2007 - M. Of. nr. 425/26 iun. 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 121/2006 prin L. nr. 142/2018 - M. Of. nr. 519/25 iun. 2018) 
 
 L. nr. 187/2007 - M. Of. nr. 425/26 iun. 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special  
 din sistemul administraţiei penitenciare 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 203/2007 - M. Of. nr. 454/5 iul. 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice  
 de apărare naţională, ordine publica şi siguranţă naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 205/2007 - M. Of. nr. 467/11 iul. 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum  
 şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 79/2003 prin O.U.G. nr. 66/2011 - M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) 

 L. nr. 207/2007 - M. Of. nr. 463/10 iul. 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice 

 
 

(SE) 

 L. nr. 211/2007 - M. Of. nr. 460/9 iul. 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 113/2011 - M. Of. nr. 921/23 dec. 2011) 

 L. nr. 217/2007 - M. Of. nr. 454/5 iul. 2007 
 Lege pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciara a terenurilor agricole 

 (Abrogare prin L. nr. 150/2015 - M. Of. nr. 459/25 iun. 2015) 
 
 L. nr. 218/2007 - M. Of. nr. 453/4 iul. 2007 
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 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte  
 drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 16/2007 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 219/2007 - M. Of. nr. 457/6 iul. 2007 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi salarizaţi potrivit  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 
 (T) 
 
 L. nr. 228/2007 - M. Of. nr. 471/12 iul. 2007 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

 (Abrogare la 15 martie 2018, odată cu O.U.G. nr. 30/2006 prin O.U.G. nr. 98/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 
 
 L. nr. 230/2007 - M. Of. nr. 490/23 iul. 2007 
 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 (Abrogare prin L. nr. 196/2018 - M. Of. nr. 660/30 iul. 2018) 
 
 L. nr. 231/2007 - M. Of. nr. 474/16 iul. 2007 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind  
 sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (T) 
 
 L. nr. 234/2007 - M. Of. nr. 490/23 iul. 2007 

 Lege pentru abrogarea Legii nr. 355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni şi a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional, a  
 Legii nr. 491/2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne şi a Ordonanţei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni  
 pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate 
 
 

(SE) 

 L. nr. 242/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007 
 Lege privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă 

 (SE) 
 
 L. nr. 249/2007 - M. Of. nr. 498/25 iul. 2007 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul  
 naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 29/2007 prin O.U.G. nr. 64/2009 - M. Of. nr. 413/17 iun. 2009) 
 
 L. nr. 250/2007 - M. Of. nr. 486/19 iul. 2007 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 253/2007 - M. Of. nr. 498/25 iul. 2007 
 Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 158 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 260/2007 - M. Of. nr. 506/27 iul. 2007 
 Lege privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 109/2009 - M. Of. nr. 689/13 oct. 2009) 
 
 L. nr. 270/2007 - M. Of. nr. 678/4 oct. 2007 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii  
 Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
 (SE) 
 
 L. nr. 273/2007 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 278/2007 - M. Of. nr. 708/19 oct. 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal,  
 care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
 
 

(SE) 

 L. nr. 284/2007 - M. Of. nr. 733/30 oct. 2007 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 (SE) 
 
 L. nr. 286/2007 - M. Of. nr. 749/5 nov. 2007 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 
 

(SE) 

 L. nr. 288/2007 - M. Of. nr. 749/5 nov. 2007 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei 

 
 

(Abrogare - odată cu L. nr. 4/1953 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 

 L. nr. 297/2007 - M. Of. nr. 763/12 nov. 2007 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 

 (SE) 
 
 L. nr. 304/2007 - M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 

 (Abrogare odată cu L. nr. 136/1995 prin O.U.G. nr. 54/2016 - M. Of. nr. 723/19 sep. 2016) 
 
 L. nr. 305/2007 - M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor  
 comerciale 
 (SE) 
 
 L. nr. 306/2007 - M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 
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 Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de  
 terorism 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019 şi Abrogare odată cu L. nr. 656/2002 prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 

 L. nr. 309/2007 - M. Of. nr. 793/22 nov. 2007 

 Lege privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor  
 tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a  
 materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată  
 la Berna la 9 mai 1980 
 
 

(Retragere prin L. nr. 184/2012 - M. Of. nr. 751/7 nov. 2012) 

 L. nr. 329/2007 - M. Of. nr. 810/28 nov. 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie  
 (Convenţia EUROPOL) 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 61/2007 prin L. nr. 55/2012 - M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) 
 
 L. nr. 337/2007 - M. Of. nr. 841/8 dec. 2007 
 Lege pentru completarea art. 195 din Codul penal 

 (Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 15/1968 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 L. nr. 345/2007 - M. Of. nr. 846/10 dec. 2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2007 pentru modificarea şi completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002 

 (Abrogare odată cu L. nr. 72/2002 prin L. nr. 32/2019 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2019) 
 
 L. nr. 355/2007 - M. Of. nr. 839/7 dec. 2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 179/2004 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 365/2007 - M. Of. nr. 898/28 dec. 2007 
 Lege pentru modificarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 372/2007 - M. Of. nr. 899/28 dec. 2007 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 L. nr. 378/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale  
 unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 1/2007 prin O.U.G. nr. 37/2008 - M. Of. nr. 276/8 apr. 2008) 
 
 L. nr. 379/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea  
 şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 46/2007 prin L. nr. 105/2011 - M. Of. nr. 434/21 iun. 2011) 

 L. nr. 382/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de  
 Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. 
 (SE) 
 
 L. nr. 387/2007 - M. Of. nr. 901/31 dec. 2007 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 

 (SE) 
 
 L. nr. 388/2007 - M. Of. nr. 902/31 dec. 2007 
 Legea bugetului de stat pe anul 2008 

 (SE) 
 
 
 2008 
 
 L. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Lege privind modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 29/15 ian. 2008 
 Lege pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2010 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 40/17 ian. 2008 
 Lege pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 L. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 40/17 ian. 2008 
 Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 

 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 L. nr. 14/2008 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2008 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii  
 nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 
 (Abrogare odată cu L. nr. 164/2001 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 ▼ Protocol dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele  
 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993 
 L. nr. 17/2009 (ratificare) - M. Of. nr. 105/20 feb. 2009 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 şi Încetare valabilitate: prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 

 L. nr. 20/2008 - M. Of. nr. 170/5 mar. 2008 
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 Lege pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994 

 (Abrogare odată cu L. nr. 16/1994 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 
 
 L. nr. 25/2008 - M. Of. nr. 170/5 mar. 2008 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 

 (SE) 
 
 L. nr. 32/2008 - M. Of. nr. 197/14 mar. 2008 
 Lege pentru completarea art. 10 din Legea învăţământului nr. 84/1995 

 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 L. nr. 33/2008 - M. Of. nr. 197/14 mar. 2008 
 Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995 

 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 L. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 196/13 mar. 2008 

 Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei  
 publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 (Abrogare prin L. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015) 
 
 L. nr. 38/2008 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2008 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei  
 Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005 
 
 

(SE) 

 L. nr. 41/2008 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2008 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor  
 dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
 (Abrogare odată cu L. nr. 301/2004 prin L. nr. 286/2009 - M. Of. nr. 510/24 iul. 2009) 
 
 L. nr. 42/2008 - M. Of. nr. 246/28 mar. 2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere 

 (Abrogare prin O.G. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 625/2 sep. 2011) 
 
 L. nr. 43/2008 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2008 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 
 
 

(SE) 

 L. nr. 50/2008 - M. Of. nr. 228/25 mar. 2008 
 Lege pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 118/1999 prin L. nr. 292/2011 - M. Of. nr. 905/20 dec. 2011) 
 
 L. nr. 54/2008 - M. Of. nr. 228/25 mar. 2008 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor  
 nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 67/2006 prin O.U.G. nr. 74/2009 - M. Of. nr. 434/25 iun. 2009) 
 
 L. nr. 57/2008 - M. Of. nr. 228/25 mar. 2008 
 Lege pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 58/2008 - M. Of. nr. 228/25 mar. 2008 
 Lege pentru completarea art. 258 din Codul penal 

 (Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 15/1968 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 L. nr. 60/2008 - M. Of. nr. 228/25 mar. 2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 65/2008 - M. Of. nr. 237/27 mar. 2008 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea  
 Preşedintelui României 
 
 

(SE) 

 L. nr. 72/2008 - M. Of. nr. 283/11 apr. 2008 
 Lege pentru modificarea alin. (11 ) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 

 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 39/2015 - M. Of. nr. 655/31 aug. 2015) 

 L. nr. 78/2008 - M. Of. nr. 286/14 apr. 2008 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială 

 (SE) 
 
 L. nr. 80/2008 - M. Of. nr. 290/15 apr. 2008 

 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la  
 Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 67/2006 prin O.U.G. nr. 74/2009 - M. Of. nr. 434/25 iun. 2009) 
 
 L. nr. 83/2008 - M. Of. nr. 291/15 apr. 2008 

 Lege privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic,  
 al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 123/2006 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 

 L. nr. 87/2008 - M. Of. nr. 292/15 apr. 2008 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru  
 încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 
 
 L. nr. 90/2008 - M. Of. nr. 291/15 apr. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale 



 4189

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 113/2011 - M. Of. nr. 921/23 dec. 2011) 
 
 L. nr. 92/2008 - M. Of. nr. 292/15 apr. 2008 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc 

 (SE) 
 
 L. nr. 96/2008 - M. Of. nr. 304/18 apr. 2008 
 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 45/2006 prin O.U.G. nr. 163/2008 - M. Of. nr. 815/4 dec. 2008) 
 
 L. nr. 99/2008 - M. Of. nr. 340/2 mai 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) 
 
 L. nr. 103/2008 - M. Of. nr. 371/15 mai 2008 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului  
 din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 106/2008 - M. Of. nr. 369/14 mai 2008 
 Lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit 

 (Abrogare prin L. nr. 255/2010 - M. Of. nr. 853/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 107/2008 - M. Of. nr. 374/16 mai 2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 115/2008 - M. Of. nr. 384/21 mai 2008 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

 (SE) 
 
 L. nr. 118/2008 - M. Of. nr. 410/2 iun. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale 

 (Abrogare  la 1 septembrie 2012, odată cu O.U.G. nr. 119/2007 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 
 
 L. nr. 122/2008 - M. Of. nr. 413/2 iun. 2008 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru  
 aceste servicii 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 147/2007 prin L. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 222/19 mar. 2020) 

 L. nr. 125/2008 - M. Of. nr. 413/2 iun. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 73/2007 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 

 L. nr. 130/2008 - M. Of. nr. 485/30 iun. 2008 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru  
 reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 25/2007 prin O.U.G. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) 
 
 L. nr. 131/2008 - M. Of. nr. 485/30 iun. 2008 
 Lege pentru completarea art. 116 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 (Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 132/2008 - M. Of. nr. 522/10 iul. 2008 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 134/2008 - M. Of. nr. 522/10 iul. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României 

 (Abrogare prin O.G. nr. 25/2014 - M. Of. nr. 640/30 aug. 2014) 
 
 L. nr. 135/2008 - M. Of. nr. 522/10 iul. 2008 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a  
 membrilor personalului diplomatic şi consular 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 36/2003 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 L. nr. 136/2008 - M. Of. nr. 522/10 iul. 2008 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 (SE) 
 
 L. nr. 143/2008 - M. Of. nr. 531/15 iul. 2008 
 Lege pentru completarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 144/2008 - M. Of. nr. 531/15 iul. 2008 
 Lege pentru completarea art. 7 din Legea învăţământului nr. 84/1995 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 161/2008 - M. Of. nr. 684/7 oct. 2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004 

 (Abrogare odată cu L. nr. 347/2004 prin L. nr. 197/2018 - M. Of. nr. 659/30 iul. 2018) 
 
 L. nr. 168/2008 - M. Of. nr. 709/20 oct. 2008 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit  
 şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 27/2008 prin O.U.G. nr. 74/2009 - M. Of. nr. 434/25 iun. 2009) 

 L. nr. 175/2008 - M. Of. nr. 710/20 oct. 2008 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 
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 (SE) 
 
 L. nr. 179/2008 - M. Of. nr. 707/17 oct. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 12/2008 prin O.G. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 601/31 aug. 2009) 
 
 L. nr. 182/2008 - M. Of. nr. 718/22 oct. 2008 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care  
 se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de  
 Stat" 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 9/2008 prin O.U.G. nr. 49/2018 - M. Of. nr. 492/14 iun. 2018) 
 
 L. nr. 183/2008 - M. Of. nr. 718/22 oct. 2008 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor ş terenului aferent acestora,  
 aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 9/2008 prin O.U.G. nr. 49/2018 - M. Of. nr. 492/14 iun. 2018) 
 
 L. nr. 184/2008 - M. Of. nr. 740/31 oct. 2008 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 198/2004 prin L. nr. 255/2010 - M. Of. nr. 853/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 189/2008 - M. Of. nr. 722/24 oct. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 42/2008 prin O.U.G. nr. 70/2010 - M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) 
 
 L. nr. 209/2008 - M. Of. nr. 736/30 oct. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 13/2008 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 218/2008 - M. Of. nr. 738/31 oct. 2008 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 L. nr. 221/2008 - M. Of. nr. 730/28 oct. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ 

 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 15/2008 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 235/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri  
 organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale 
 (SE) 
 
 L. nr. 236/2008 - M. Of. nr. 746/4 nov. 2008 
 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 105/2003 prin L. nr. 277/2010 - M. Of. nr. 889/30 dec. 2010) 
 
 L. nr. 237/2008 - M. Of. nr. 746/4 nov. 2008 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 14/2008 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 243/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 

 
 

(SE) 

 L. nr. 244/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 

 (SE) 
 
 L. nr. 245/2008 - M. Of. nr. 748/5 nov. 2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 

 (SE) 
 
 L. nr. 246/2008 - M. Of. nr. 748/5 nov. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare 

 (SE) 
 
 L. nr. 247/2008 - M. Of. nr. 746/4 nov. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 

 (SE) 
 
 L. nr. 248/2008 - M. Of. nr. 746/4 nov. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007 

 (SE) 
 
 L. nr. 249/2008 - M. Of. nr. 749/6 nov. 2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 

 (SE) 
 
 L. nr. 250/2008 - M. Of. nr. 746/4 nov. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 

 (SE) 
 
 L. nr. 251/2008 - M. Of. nr. 750/6 nov. 2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006 

 (SE) 
 
 L. nr. 252/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 
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 (SE) 
 
 L. nr. 253/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 

 (SE) 
 
 L. nr. 254/2008 - M. Of. nr. 749/6 nov. 2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 

 (SE) 
 
 L. nr. 262/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 

 Lege pentru modificarea alin. (5) şi (6) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor  
 sociale de stat 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 4/2005 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 L. nr. 263/2008 - M. Of. nr. 775/19 nov. 2008 
 Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 L. nr. 272/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 16/2008 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 273/2008 - M. Of. nr. 770/17 nov. 2008 

 Lege pentru denunţarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15  
 iulie 1998 
 (SE) 
 
 L. nr. 277/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 

 (SE) 
 
 L. nr. 278/2008 - M. Of. nr. 768/14 nov. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 90/2008 prin L. nr. 162/2017 - M. Of. nr. 548/12 iul. 2017) 
 
 L. nr. 280/2008 - M. Of. nr. 855/19 dec. 2008 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general  
 anual al datoriei publice, aferente anului 2005 
 (SE) 
 
 L. nr. 281/2008 - M. Of. nr. 790/26 nov. 2008 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj  
 pe anul 2005 
 (SE) 
 
 L. nr. 282/2008 - M. Of. nr. 790/26 nov. 2008 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj  
 pe anul 2006 
 
 

(SE) 

 L. nr. 283/2008 - M. Of. nr. 857/19 dec. 2008 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general  
 anual al datoriei publice, aferente anului 2006 
 (SE) 
 
 L. nr. 285/2008 - M. Of. nr. 778/20 nov. 2008 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 

 (SE) 
 
 L. nr. 288/2008 - M. Of. nr. 780/21 nov. 2008 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747 (18) referitoare la aplicarea  
 măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale 
 
 

(SE) 

 L. nr. 294/2008 - M. Of. nr. 789/25 nov. 2008 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

 
 

(SE) 

 L. nr. 295/2008 - M. Of. nr. 789/25 nov. 2008 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca  
 poliţie politică 
 (SE) 
 
 L. nr. 297/2008 - M. Of. nr. 784/24 nov. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007 

 (SE) 
 
 L. nr. 298/2008 - M. Of. nr. 780/21 nov. 2008 

 Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea  
 Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 

 (Suspendare pentru o perioadă de 45 zile (termenul se împlineşte la 6 ianuarie 2010) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie prin D.C.C. nr. 1258/2009 - M.  
 Of. nr. 798/23 nov. 2009) 
 L. nr. 299/2008 - M. Of. nr. 784/24 nov. 2008 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 

 
 

(SE) 

 L. nr. 304/2008 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2008 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale  
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 personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 308/2008 - M. Of. nr. 898/31 dec. 2008 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul  
 Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 
 (SE) 
 
 
 2009 
 
 L. nr. 2/2009 - M. Of. nr. 105/20 feb. 2009 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

 
 

(SE) 

 L. nr. 6/2009 - M. Of. nr. 104/20 feb. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2007 pentru stabilirea orei de începere şi de închidere a votării la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007  
 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României 
 (SE) 
 
 L. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 105/20 feb. 2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 105/20 feb. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind  
 executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 301/2004 prin L. nr. 286/2009 - M. Of. nr. 510/24 iul. 2009) 

 L. nr. 25/2009 - M. Of. nr. 131/3 mar. 2009 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa a  
 unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
 (SE) 
 
 L. nr. 32/2009 - M. Of. nr. 163/17 mar. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate  
 şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 96/2002, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017-M.Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr.  
 681/22 aug. 2017) 
 L. nr. 33/2009 - M. Of. nr. 168/18 mar. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 

 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 L. nr. 35/2009 - M. Of. nr. 167/17 mar. 2009 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr.  
 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului  
 forestier naţional, precum şi adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes  
 naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul naţional silvic 
 
 

(SE) 

 L. nr. 39/2009 - M. Of. nr. 168/18 mar. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 L. nr. 40/2009 - M. Of. nr. 168/18 mar. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum  
 şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 79/2003 prin O.U.G. nr. 66/2011 - M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) 
 
 L. nr. 41/2009 - M. Of. nr. 171/19 mar. 2009 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor  
 personalului armatei participant la acţiuni militare 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 82/2006, la data de 8 februarie 2021 prin L. nr. 168/2020 - M. Of. nr. 715/8 aug. 2020) 

 L. nr. 46/2009 - M. Of. nr. 190/26 mar. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi  
 funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi  
 şi Intervenţie pentru Agricultură 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 472/26 iun. 2014) 
 
 L. nr. 48/2009 - M. Of. nr. 190/26 mar. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a  
 prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea  
 acestora pentru obiectivul convergenţă 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 29/2007 prin O.U.G. nr. 64/2009 - M. Of. nr. 413/17 iun. 2009) 
 
 L. nr. 51/2009 - M. Of. nr. 224/7 apr. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor  
 nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 67/2006 prin O.U.G. nr. 74/2009 - M. Of. nr. 434/25 iun. 2009) 
 
 L. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 224/7 apr. 2009 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 

 (SE) 
 
 L. nr. 58/2009 - M. Of. nr. 227/7 apr. 2009 
 Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 (Abrogare odată cu L. nr. 393/2004 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 70/2009 - M. Of. nr. 231/8 apr. 2009 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 71/2009 - M. Of. nr. 231/8 apr. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 32/1995 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 L. nr. 72/2009 - M. Of. nr. 228/7 apr. 2009 

 Lege pentru încetarea valabilităţii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Quito la 21 martie  
 1996, ratificat prin Legea nr. 12/1997 
 (SE) 
 
 L. nr. 75/2009 - M. Of. nr. 231/8 apr. 2009 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o  
 instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal 
 (Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu O.U.G. nr. 78/2008 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 L. nr. 80/2009 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2008 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului  
 financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 123/2006 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 

 L. nr. 81/2009 - M. Of. nr. 221/6 apr. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 84/2009 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de  
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (SE) 
 
 L. nr. 90/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 94/2009 - M. Of. nr. 250/15 apr. 2009 
 Lege privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile 

 (Abrogare prin L. nr. 149/2012 - M. Of. nr. 509/24 iul. 2012) 
 
 L. nr. 117/2009 - M. Of. nr. 279/29 apr. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 119/2009 - M. Of. nr. 285/30 apr. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor  
 didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat 
 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 120/2009 - M. Of. nr. 285/30 apr. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea  
 aparatului de lucru al Guvernului 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 25/2007 prin O.U.G. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) 
 
 L. nr. 121/2009 - M. Of. nr. 293/5 mai 2009 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă 

 (SE) 
 
 L. nr. 126/2009 - M. Of. nr. 294/6 mai 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor  
 structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi  
 utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 29/2007 prin O.U.G. nr. 64/2009 - M. Of. nr. 413/17 iun. 2009) 
 
 L. nr. 138/2009 - M. Of. nr. 311/12 mai 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile  
 publice finanţate integral din venituri extrabugetare 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 14/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 L. nr. 148/2009 - M. Of. nr. 303/8 mai 2009 

 Lege respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea  
 Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. 
 (SE) 
 
 L. nr. 149/2009 - M. Of. nr. 303/8 mai 2009 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008  
 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 
 (SE) 
 
 L. nr. 150/2009 - M. Of. nr. 308/11 mai 2009 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie  
 şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acţiuni 
 
 

(SE) 

 L. nr. 154/2009 - M. Of. nr. 322/14 mai 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 155/2009 - M. Of. nr. 322/14 mai 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
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 L. nr. 157/2009 - M. Of. nr. 323/14 mai 2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 39/2007 prin O.G. nr. 8/2022 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2022) 
 
 L. nr. 162/2009 - M. Of. nr. 322/14 mai 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea  
 asigurărilor 
 (Abrogare odată cu L. nr. 32/2000 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018) prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 
 
 L. nr. 164/2009 - M. Of. nr. 321/14 mai 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 169/2009 - M. Of. nr. 321/14 mai 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe  
 nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 46/2007 prin L. nr. 105/2011 - M. Of. nr. 434/21 iun. 2011) 

 L. nr. 170/2009 - M. Of. nr. 337/20 mai 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a  
 Penitenciarelor 
 (Abrogare odată cu L. nr. 293/2004 prin L. nr. 145/2019 - M. Of. nr. 631/30 iul. 2019) 
 
 L. nr. 180/2009 - M. Of. nr. 335/20 mai 2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 

 (SE) 
 
 L. nr. 181/2009 - M. Of. nr. 335/20 mai 2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 

 (SE) 
 
 L. nr. 182/2009 - M. Of. nr. 335/20 mai 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 185/2009 - M. Of. nr. 362/29 mai 2009 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (SE) 
 
 L. nr. 191/2009 - M. Of. nr. 365/1 iun. 2009 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere 

 
 

(SE) 

 L. nr. 194/2009 - M. Of. nr. 365/1 iun. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 L. nr. 195/2009 - M. Of. nr. 365/1 iun. 2009 
 Lege privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală 

 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 200/2009 - M. Of. nr. 390/9 iun. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de  
 bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual  
 din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru  
 persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 L. nr. 203/2009 - M. Of. nr. 389/9 iun. 2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 

 (Abrogare prin O.G. nr. 26/2013 - M. Of. nr. 549/29 aug. 2013) 
 
 L. nr. 204/2009 - M. Of. nr. 389/9 iun. 2009 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri  
 economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi  
 locale 
 
 

(SE) 

 L. nr. 205/2009 - M. Of. nr. 389/9 iun. 2009 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri  
 economico-financiare la nivelul unor operatori economici 
 (SE) 
 
 L. nr. 208/2009 - M. Of. nr. 385/9 iun. 2009 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de  
 serviciu 
 
 

(SE) 

 L. nr. 209/2009 - M. Of. nr. 385/9 iun. 2009 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 211/2009 - M. Of. nr. 393/10 iun. 2009 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2007 privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 
 

(SE) 

 L. nr. 212/2009 - M. Of. nr. 393/10 iun. 2009 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2007 privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 (SE) 



 4195

 
 L. nr. 216/2009 - M. Of. nr. 396/11 iun. 2009 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007 

 (SE) 
 
 L. nr. 218/2009 - M. Of. nr. 396/11 iun. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere 

 (Abrogare prin O.G. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 625/2 sep. 2011) 
 
 L. nr. 219/2009 - M. Of. nr. 396/11 iun. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi  
 înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 127/2003 prin O.U.G. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 201/30 mar. 2010) 
 
 L. nr. 223/2009 - M. Of. nr. 389/9 iun. 2009 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare 

 (SE) 
 
 L. nr. 229/2009 - M. Of. nr. 403/15 iun. 2009 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor  
 speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 
 (SE) 
 
 L. nr. 232/2009 - M. Of. nr. 403/15 iun. 2009 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii 

 (SE) 
 
 L. nr. 233/2009 - M. Of. nr. 403/15 iun. 2009 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru  
 Comunicaţii 
 (SE) 
 
 L. nr. 237/2009 - M. Of. nr. 405/15 iun. 2009 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din  
 Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 
 

(SE) 

 L. nr. 238/2009 - M. Of. nr. 405/15 iun. 2009 

 Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor,  
 
 Republicare: 

precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice 

 (M. Of. nr. 474/12 iul. 2012) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 363/2018 - M. Of. nr. 13/7 ian. 2019) 

 L. nr. 246/2009 - M. Of. nr. 450/30 iun. 2009 
 Lege pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale 

 (SE) 
 
 L. nr. 250/2009 - M. Of. nr. 462/3 iul. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 L. nr. 251/2009 - M. Of. nr. 462/3 iul. 2009 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 

 
 

(SE) 

 L. nr. 256/2009 - M. Of. nr. 480/10 iul. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 L. nr. 259/2009 - M. Of. nr. 484/13 iul. 2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar 

 (T) 
 
 L. nr. 265/2009 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 5/2009, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din  
 reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 L. nr. 266/2009 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2009 
 Lege pentru modificarea şi completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998 

 (Abrogare odată cu L. nr. 89/1998 prin L. nr. 383/2013 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2014) 
 
 L. nr. 273/2009 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2009 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 L. nr. 274/2009 - M. Of. nr. 473/9 iul. 2009 
 Lege privind înfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti 

 (Abrogare prin L. nr. 316/2018 - M. Of. nr. 1101/27 dec. 2018) 
 
 L. nr. 276/2009 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

 (Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 L. nr. 277/2009 - M. Of. nr. 486/14 iul. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6  
 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 
 (Abrogare la 25 octombrie 2013, odată cu L. nr. 85/2006 prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 
 
 L. nr. 290/2009 - M. Of. nr. 653/2 oct. 2009 
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 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi  
 desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 9 2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 
 
 

(SE) 

 L. nr. 297/2009 - M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) 
 
 L. nr. 299/2009 - M. Of. nr. 653/2 oct. 2009 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor  
 comerciale la care statul este acţionar 
 (SE) 
 
 L. nr. 314/2009 - M. Of. nr. 694/15 oct. 2009 

 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de  
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 
 

(Abrogare la 15 martie 2018, odată cu O.U.G. nr. 30/2006 prin O.U.G. nr. 98/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 

 L. nr. 323/2009 - M. Of. nr. 708/21 oct. 2009 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi  
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind  
 Statutul aleşilor locali 
 (Abrogare prin L. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015) 
 
 L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009 
 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 (Abrogare prin L. nr. 284/2010 - M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) 
 
 L. nr. 335/2009 - M. Of. nr. 776/13 nov. 2009 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule 

 (SE) 
 
 L. nr. 343/2009 - M. Of. nr. 779/13 nov. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 L. nr. 358/2009 - M. Of. nr. 795/20 nov. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea  
 locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 
 
 L. nr. 367/2009 - M. Of. nr. 805/25 nov. 2009 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 372/2009 - M. Of. nr. 816/27 nov. 2009 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale  
 directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 191/23 mar. 2015) 

 L. nr. 375/2009 - M. Of. nr. 833/3 dec. 2009 
 Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 L. nr. 376/2009 - M. Of. nr. 835/3 dec. 2009 
 Lege pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 90/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 L. nr. 379/2009 - M. Of. nr. 870/14 dec. 2009 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul  
 aparatului de lucru al Guvernului 
 (SE) 
 
 L. nr. 380/2009 - M. Of. nr. 873/15 dec. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor  
 financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 90/2008 prin L. nr. 162/2017 - M. Of. nr. 548/12 iul. 2017) 

 L. nr. 381/2009 - M. Of. nr. 870/14 dec. 2009 
 Lege privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc 

 
 

(Abrogare la 25 octombrie 2013 prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 

 L. nr. 384/2009 - M. Of. nr. 870/14 dec. 2009 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 
 

(T) 

 L. nr. 386/2009 - M. Of. nr. 890/18 dec. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii  
 Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea 
 (SE) 
 
 L. nr. 387/2009 - M. Of. nr. 898/22 dec. 2009 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului  
 didactic 
 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
 
 
 2010 
 
 L. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 17/11 ian. 2010 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii 

 (Abrogare la 21 aprilie 2014, odată cu L. nr. 274/2004 prin O.U.G. nr. 11/2014 - M. Of. nr. 203/21 mar. 2014) 
 
 L. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 17/11 ian. 2010 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament  
 Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 
 (SE) 
 
 L. nr. 15/2010 - M. Of. nr. 144/4 mar. 2010 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat 

 (SE) 
 
 L. nr. 16/2010 - M. Of. nr. 144/4 mar. 2010 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip  
 desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat 
 (SE) 
 
 L. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 144/4 mar. 2010 
 Lege pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare prin L. nr. 76/2010 - M. Of. nr. 307/11 mai 2010) 
 
 L. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 143/4 mar. 2010 

 Lege pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării  
 şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 168/2001 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 
 
 L. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 143/4 mar. 2010 
 Lege pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 25/2010 - M. Of. nr. 145/5 mar. 2010 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 

 (Abrogare la 25 octombrie 2013, odată cu L. nr. 85/2006 prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 
 
 L. nr. 36/2010 - M. Of. nr. 157/11 mar. 2010 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a  
 unor baze sportive din spaţiul rural 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 7/2006 prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 

 L. nr. 38/2010 - M. Of. nr. 157/11 mar. 2010 
 Lege pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă 

 (SE) 
 
 L. nr. 41/2010 - M. Of. nr. 170/16 mar. 2010 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice 

 
 

(T - SE) 

 L. nr. 59/2010 - M. Of. nr. 222/8 apr. 2010 
 Lege pentru modificarea art. 55 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 L. nr. 61/2010 - M. Of. nr. 214/6 apr. 2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 76/2010 - M. Of. nr. 307/11 mai 2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 81/2010 - M. Of. nr. 300/10 mai 2010 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 

 (SE) 
 
 L. nr. 83/2010 - M. Of. nr. 329/19 mai 2010 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009, odată cu L. nr. 275/2006 prin L. nr. 254/2013 - M. Of. nr. 514/14 aug. 2013) 
 
 L. nr. 87/2010 - M. Of. nr. 471/8 iul. 2010 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general  
 anual al datoriei publice, aferente anului 2007 
 
 

(SE) 

 L. nr. 93/2010 - M. Of. nr. 351/27 mai 2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal 

 
 

(Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 15/1968 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 

 L. nr. 107/2010 - M. Of. nr. 375/7 iun. 2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010 

 
 

(T) 

 L. nr. 110/2010 - M. Of. nr. 375/7 iun. 2010 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv 

 (SE) 
 
 L. nr. 111/2010 - M. Of. nr. 405/17 iun. 2010 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania  
 Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010 
 (T) 
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 L. nr. 121/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A. 

 (SE) 
 
 L. nr. 122/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe  
 anul 2009 
 
 

(SE) 

 L. nr. 125/2010 - M. Of. nr. 466/7 iul. 2010 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj  
 pe anul 2007 
 (SE) 
 
 L. nr. 126/2010 - M. Of. nr. 516/23 iul. 2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 

 (SE) 
 
 L. nr. 127/2010 - M. Of. nr. 453/2 iul. 2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 

 (SE) 
 
 L. nr. 131/2010 - M. Of. nr. 464/7 iul. 2010 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 89/1998 

 (Abrogare odată cu L. nr. 89/1998 prin L. nr. 383/2013 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2014) 
 
 L. nr. 136/2010 - M. Of. nr. 462/6 iul. 2010 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru  
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 21/2010 prin O.U.G. nr. 75/2021 - M. Of. nr. 645/30 iun. 2021) 
 
 L. nr. 140/2010 - M. Of. nr. 471/8 iul. 2010 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 147/2010 - M. Of. nr. 490/16 iul. 2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 150/2010 - M. Of. nr. 490/16 iul. 2010 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului  
 naţional de dezvoltare 
 
 

(SE) 

 L. nr. 169/2010 - M. Of. nr. 505/21 iul. 2010 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 

 (Abrogare la 25 octombrie 2013, odată cu L. nr. 85/2006 prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 
 
 L. nr. 175/2010 - M. Of. nr. 502/20 iul. 2010 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 230/2007 prin L. nr. 196/2018 - M. Of. nr. 660/30 iul. 2018) 

 L. nr. 178/2010 - M. Of. nr. 676/5 oct. 2010 
 Legea parteneriatului public-privat 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 100/2016 - M. Of. nr. 392/23 mai 2016) 

 L. nr. 179/2010 - M. Of. nr. 695/18 oct. 2010 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

 (SE) 
 
 L. nr. 185/2010 - M. Of. nr. 694/18 oct. 2010 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul  
 2010 
 (T) 
 
 L. nr. 188/2010 - M. Of. nr. 699/20 oct. 2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 193/2010 - M. Of. nr. 7/4 ian. 2011 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general  
 anual al datoriei publice, aferente anului 2008 
 
 

(SE) 

 L. nr. 194/2010 - M. Of. nr. 712/26 oct. 2010 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj  
 pe anul 2008 
 (SE) 
 
 L. nr. 195/2010 - M. Of. nr. 718/28 oct. 2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 24/2010, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017 şi Abrogare odată cu O.U.G. nr.  
 24/2010, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017 - M. Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017) 
 L. nr. 197/2010 - M. Of. nr. 724/29 oct. 2010 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 113/2009, la 13 decembrie 2019 prin L. nr. 209/2019 - M. Of. nr. 913/13 nov. 2019) 
 
 L. nr. 205/2010 - M. Of. nr. 765/16 nov. 2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 
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 (Abrogare la 1 dec. 2013 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 
 
 
 L. nr. 209/2010 - M. Of. nr. 769/17 nov. 2010 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţă 

 
 

(SE) 

 L. nr. 210/2010 - M. Of. nr. 773/18 nov. 2010 
 Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 220/2013 - M. Of. nr. 408/5 iul. 2013) 

 ▼ Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2010, privind  
 amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea  
 reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994 
 L. nr. 218/2010 (ratificare) - M. Of. nr. 789/25 nov. 2010 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017 şi Încetare valabilitate: prin L. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 198/21 mar. 2017) 
 
 L. nr. 226/2010 - M. Of. nr. 798/29 nov. 2010 

 Lege pentru denunţarea Acordului dintre România şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la  
 Bucureşti la 1 septembrie 2004 
 (SE) 
 
 L. nr. 254/2010 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2010 
 Lege pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică 

 (SE) 
 
 L. nr. 266/2010 - M. Of. nr. 878/28 dec. 2010 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi  
 Internelor pe anul 2010 
 
 

(T) 

 L. nr. 268/2010 - M. Of. nr. 870/27 dec. 2010 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2010 pentru finanţarea, în anul 2010, a Programului "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti" 

 (T) 
 
 L. nr. 278/2010 - M. Of. nr. 898/31 dec. 2010 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de  
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 
 
 L. nr. 284/2010 - M. Of. nr. 877/28 dec. 2010 
 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 (Abrogare prin L. nr. 153/2017 - M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) 
 
 L. nr. 285/2010 - M. Of. nr. 878/28 dec. 2010 
 Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice 

 (Abrogare prin L. nr. 153/2017 - M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) 
 
 
 2011 
 
 L. nr. 8/2011 - M. Of. nr. 159/4 mar. 2011 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă 

 (SE) 
 
 L. nr. 14/2011 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 16/2011 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 113/2009, la 13 decembrie 2019 prin L. nr. 209/2019 - M. Of. nr. 913/13 nov. 2019) 
 
 L. nr. 19/2011 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2011 
 Lege pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării 

 (SE) 
 
 L. nr. 46/2011 - M. Of. nr. 245/7 apr. 2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 L. nr. 59/2011 - M. Of. nr. 329/12 mai 2011 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de  
 aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 21/2010 prin O.U.G. nr. 75/2021 - M. Of. nr. 645/30 iun. 2021) 

 L. nr. 63/2011 - M. Of. nr. 323/10 mai 2011 
 Lege privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ 

 
 

(Abrogare la 1 august 2016 prin O.U.G. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 434/9 iun. 2016) 

 L. nr. 65/2011 - M. Of. nr. 335/16 mai 2011 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară 

 (Abrogare odată cu L. nr. 55/2006 prin O.U.G. nr. 73/2019 - M. Of. nr. 1002/12 dec. 2019) 
 
 L. nr. 78/2011 - M. Of. nr. 413/14 iun. 2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici 

 (T) 
 
 L. nr. 88/2011 - M. Of. nr. 411/10 iun. 2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
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 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 101/2011 - M. Of. nr. 449/28 iun. 2011 
 Lege pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 223/28 mar. 2014) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 90/2021 - M. Of. nr. 413/20 apr. 2021) 

 L. nr. 109/2011 - M. Of. nr. 428/20 iun. 2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 

 (T) 
 
 L. nr. 110/2011 - M. Of. nr. 428/20 iun. 2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 

 
 

(T) 

 L. nr. 119/2011 - M. Of. nr. 569/10 aug. 2011 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general  
 anual al datoriei publice, aferente anului 2009 
 (SE) 
 
 L. nr. 120/2011 - M. Of. nr. 436/22 iun. 2011 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj  
 pe anul 2009 
 (SE) 
 
 L. nr. 126/2011 - M. Of. nr. 433/21 iun. 2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 L. nr. 127/2011 - M. Of. nr. 437/22 iun. 2011 
 Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică 

 (Abrogare prin L. nr. 210/2019 - M. Of. nr. 914/13 nov. 2019) 
 
 L. nr. 129/2011 - M. Of. nr. 444/24 iun. 2011 
 Lege privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 115/2015 - M. Of. nr. 349/20 mai 2015) 

 L. nr. 140/2011 - M. Of. nr. 481/7 iul. 2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 50/2008 prin L. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012) 

 L. nr. 141/2011 - M. Of. nr. 481/7 iul. 2011 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru  
 autovehicule 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 50/2008 prin L. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012) 
 
 L. nr. 142/2011 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2011 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 50/2008 prin L. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012) 
 
 L. nr. 145/2011 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2011 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania  
 Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2011 
 
 

(T) 

 L. nr. 165/2011 - M. Of. nr. 511/19 iul. 2011 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică  
 şi siguranţă naţională 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 223/2015 - M. Of. nr. 556/27 iul. 2015) 
 
 L. nr. 178/2011 - M. Of. nr. 730/17 oct. 2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă 

 (SE) 
 
 L. nr. 181/2011 - M. Of. nr. 733/19 oct. 2011 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada  
 iunie-august 2010 
 
 

(T) 

 L. nr. 196/2011 - M. Of. nr. 795/9 nov. 2011 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 
 (SE) 
 
 L. nr. 207/2011 - M. Of. nr. 817/18 nov. 2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit 

 (Abrogare la 25 octombrie 2013, odată cu O.G. nr. 10/2004 prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 
 
 L. nr. 211/2011 - M. Of. nr. 837/25 nov. 2011 
 Lege privind regimul deşeurilor 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 220/28 mar. 2014) 
 (Abrogare cu excepția art. 61, care rămâne în vigoare încă 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I prin  
 O.U.G. nr. 92/2021 - M. Of. nr. 820/26 aug. 2021) 
 
 L. nr. 214/2011 - M. Of. nr. 819/21 nov. 2011 
 Lege pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 34/2013 - M. Of. nr. 267/13 mai 2013) 
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 L. nr. 222/2011 - M. Of. nr. 852/2 dec. 2011 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei  
 sociale 
 
 

(SE) 

 L. nr. 223/2011 - M. Of. nr. 852/2 dec. 2011 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din  
 sistemul justiţiei 
 (SE) 
 
 L. nr. 228/2011 - M. Of. nr. 863/7 dec. 2011 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute  
 în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 
 
 

(SE) 

 L. nr. 229/2011 - M. Of. nr. 863/7 dec. 2011 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în  
 titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 
 (SE) 
 
 L. nr. 238/2011 - M. Of. nr. 861/7 dec. 2011 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru  
 instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 
 (Abrogare prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019 şi Abrogare odată cu L. nr. 656/2002 prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 
 
 L. nr. 279/2011 - M. Of. nr. 872/9 dec. 2011 

 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a  
 contractelor de concesiune de servicii 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 

 L. nr. 289/2011 - M. Of. nr. 900/19 dec. 2011 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile 

 (Abrogare prin L. nr. 8/2012 - M. Of. nr. 20/10 ian. 2012) 
 
 
 2012 
 
 L. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 19/10 ian. 2012 

 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de  
 stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 96/2002, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017-M.Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr.  
 681/22 aug. 2017) 
 
 L. nr. 8/2012 - M. Of. nr. 20/10 ian. 2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 21/2011, la data de 13 iunie 2018 prin O.U.G. nr. 35/2018 - M. Of. nr. 407/14 mai 2018) 
 
 L. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012 
 Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 9/2013 - M. Of. nr. 119/4 mar. 2013) 

 L. nr. 13/2012 - M. Of. nr. 48/20 ian. 2012 
 Lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 L. nr. 15/2012 - M. Of. nr. 20/10 ian. 2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 L. nr. 19/2012 - M. Of. nr. 27/12 ian. 2012 
 Lege pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004 

 (Abrogare prin L. nr. 123/2012 - M. Of. nr. 485/16 iul. 2012) 
 
 L. nr. 20/2012 - M. Of. nr. 27/12 ian. 2012 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

 (Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 L. nr. 30/2012 - M. Of. nr. 180/20 mar. 2012 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor  
 acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar 
 
 

(SE) 

 L. nr. 31/2012 - M. Of. nr. 190/23 mar. 2012 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale  
 aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 
 

(Abrogare la 15 martie 2018, odată cu O.U.G. nr. 30/2006 prin O.U.G. nr. 98/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 

 L. nr. 34/2012 - M. Of. nr. 181/21 mar. 2012 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 

 (SE) 
 
 L. nr. 42/2012 - M. Of. nr. 183/21 mar. 2012 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru  
 încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 
 (T - SE - SE) 
 
 L. nr. 46/2012 - M. Of. nr. 183/21 mar. 2012 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor  
 minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 



 4202

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 54/2002 prin L. nr. 360/2013 - M. Of. nr. 818/21 dec. 2013) 

 L. nr. 48/2012 - M. Of. nr. 185/22 mar. 2012 
 Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate 

 (Abrogare prin L. nr. 351/2018 - M. Of. nr. 8/4 ian. 2019) 
 
 L. nr. 49/2012 - M. Of. nr. 185/22 mar. 2012 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice  
 de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul  
 administraţiei penitenciare 
 (SE) 
 
 L. nr. 55/2012 - M. Of. nr. 185/22 mar. 2012 
 Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol) 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 206/24 mar. 2014) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 56/2018 - M. Of. nr. 211/8 mar. 2018) 

 L. nr. 74/2012 - M. Of. nr. 346/22 mai 2012 
 Lege pentru completarea art. 21 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 (Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 81/2012 - M. Of. nr. 400/14 iun. 2012 

 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în  
 activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 238/2009 prin L. nr. 363/2018 - M. Of. nr. 13/7 ian. 2019) 

 L. nr. 82/2012 - M. Of. nr. 406/18 iun. 2012 

 Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi  de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum  
 
 Republicare: 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 

 (M. Of. nr. 211/25 mar. 2014) 
 
 

(SE) 

 L. nr. 89/2012 - M. Of. nr. 455/6 iul. 2012 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

 (SE) 
 
 L. nr. 92/2012 - M. Of. nr. 455/6 iul. 2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 70/2011, de la 1 noiembrie 2021 prin L. nr. 226/2021 - M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) 
 
 L. nr. 94/2012 - M. Of. nr. 455/6 iul. 2012 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă  
 pentru ţiţei şi produse petroliere 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 54/2002 prin L. nr. 360/2013 - M. Of. nr. 818/21 dec. 2013) 
 
 L. nr. 95/2012 - M. Of. nr. 453/6 iul. 2012 
 Lege privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr. 3/1974 

 (SE) 
 
 L. nr. 96/2012 - M. Of. nr. 453/6 iul. 2012 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi  
 funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 472/26 iun. 2014) 

 L. nr. 106/2012 - M. Of. nr. 461/9 iul. 2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 112/2012 - M. Of. nr. 457/6 iul. 2012 

 Lege pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul  
 de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 (Abrogare prin L. nr. 223/2015 - M. Of. nr. 556/27 iul. 2015) 
 
 L. nr. 113/2012 - M. Of. nr. 457/6 iul. 2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 

 (Abrogare prin O.G. nr. 39/2015 - M. Of. nr. 655/31 aug. 2015) 
 
 L. nr. 116/2012 - M. Of. nr. 461/9 iul. 2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii 

 (T) 
 
 L. nr. 126/2012 - M. Of. nr. 484/16 iul. 2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 L. nr. 130/2012 - M. Of. nr. 491/18 iul. 2012 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 

 (SE) 
 
 L. nr. 135/2012 - M. Of. nr. 512/25 iul. 2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 96/2012 - M. Of. nr. 884/22 dec. 2012) 
 
 L. nr. 139/2012 - M. Of. nr. 496/19 iul. 2012 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului 

 (SE) 
 
 L. nr. 148/2012 - M. Of. nr. 509/24 iul. 2012 
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 Lege privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 111/2013 - M. Of. nr. 809/19 dec. 2013) 
 
 L. nr. 159/2012 - M. Of. nr. 680/1 oct. 2012 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2008 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez 

 (SE) 
 
 L. nr. 161/2012 - M. Of. nr. 685/3 oct. 2012 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul  
 2012 
 (T) 
 
 L. nr. 162/2012 - M. Of. nr. 691/8 oct. 2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 L. nr. 175/2012 - M. Of. nr. 712/18 oct. 2012 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 

 (SE) 
 
 L. nr. 176/2012 - M. Of. nr. 712/18 oct. 2012 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004 

 (SE) 
 
 L. nr. 177/2012 - M. Of. nr. 712/18 oct. 2012 
 Lege pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 182/2012 - M. Of. nr. 725/25 oct. 2012 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 19/2012 prin L. nr. 153/2017 - M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) 
 
 L. nr. 185/2012 - M. Of. nr. 724/25 oct. 2012 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la  
 autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege 
 (Abrogare odată cu L. nr. 9/2012 prin O.U.G. nr. 9/2013 - M. Of. nr. 119/4 mar. 2013) 
 
 L. nr. 186/2012 - M. Of. nr. 725/25 oct. 2012 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare  
 pentru autovehicule 
 (SE) 
 
 L. nr. 208/2012 - M. Of. nr. 772/15 nov. 2012 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 213/2012 - M. Of. nr. 772/15 nov. 2012 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională  
 iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
 

(T) 

 L. nr. 220/2012 - M. Of. nr. 784/21 nov. 2012 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  
 Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 472/26 iun. 2014) 
 
 
 2013 
 
 L. nr. 9/2013 - M. Of. nr. 121/5 mar. 2013 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 (SE) 
 
 L. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 121/5 mar. 2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 19/2011 prin L. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 222/19 mar. 2020) 
 
 L. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 127/8 mar. 2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit 

 
 

(Abrogare la 25 octombrie 2013, odată cu O.G. nr. 10/2004 prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 

 L. nr. 25/2013 - M. Of. nr. 123/6 mar. 2013 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în  
 anul 2008 personalului din învăţământ 
 (SE) 
 
 L. nr. 30/2013 - M. Of. nr. 125/7 mar. 2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 

 (Abrogare odată cu L. nr. 148/2012 prin O.U.G. nr. 111/2013 - M. Of. nr. 809/19 dec. 2013) 
 
 L. nr. 38/2013 - M. Of. nr. 142/18 mar. 2013 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte  
 normative 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 25/2007 prin O.U.G. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) 

 L. nr. 39/2013 - M. Of. nr. 131/12 mar. 2013 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor  
 Statului şi Privatizării în Industrie 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (5) din O.U.G. nr. 20/2014 prin L. nr. 123/2015 - M. Of. nr. 386/3 iun. 2015) 
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 L. nr. 60/2013 - M. Of. nr. 158/25 mar. 2013 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a  
 unor baze sportive din spaţiul rural 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 7/2006 prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 
 
 L. nr. 83/2013 - M. Of. nr. 199/9 apr. 2013 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a  
 cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative 
 
 

(SE) 

 L. nr. 84/2013 - M. Of. nr. 201/9 apr. 2013 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile  
 materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii 
 (T) 
 
 L. nr. 85/2013 - M. Of. nr. 201/9 apr. 2013 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii  
 nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice  
 "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 
 

(SE) 

 L. nr. 88/2013 - M. Of. nr. 197/8 apr. 2013 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  
 precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 
 (Abrogare prin L. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015) 
 
 L. nr. 90/2013 - M. Of. nr. 197/8 apr. 2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 213/15 apr. 2013 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru  
 Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. 
 (T) 
 
 L. nr. 92/2013 - M. Of. nr. 213/15 apr. 2013 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul  
 2012 
 (T) 
 
 L. nr. 96/2013 - M. Of. nr. 213/15 apr. 2013 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul  
 aleşilor locali 
 (Abrogare prin L. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015) 
 
 L. nr. 100/2013 - M. Of. nr. 211/15 apr. 2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 L. nr. 102/2013 - M. Of. nr. 211/15 apr. 2013 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de  
 panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 96/2002, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017-M.Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr.  
 681/22 aug. 2017) 
 L. nr. 105/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile 

 
 

(SE) 

 L. nr. 119/2013 - M. Of. nr. 241/26 apr. 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 40/2011 prin O.U.G. nr. 71/2021 - M. Of. nr. 646/30 iun. 2021) 

 L. nr. 121/2013 - M. Of. nr. 246/29 apr. 2013 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul  
 aleşilor locali 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015) 

 L. nr. 123/2013 - M. Of. nr. 246/29 apr. 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 

 (T) 
 
 L. nr. 124/2013 - M. Of. nr. 251/30 apr. 2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 

 
 

(T) 

 L. nr. 125/2013 - M. Of. nr. 250/30 apr. 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare 

 
 

(T) 

 L. nr. 142/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 

 (T) 
 
 L. nr. 143/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 

 (T) 
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 L. nr. 145/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului 

 (SE) 
 
 L. nr. 147/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 

 (T) 
 
 L. nr. 148/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 

 (T) 
 
 L. nr. 153/2013 - M. Of. nr. 253/7 mai 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 

 (T) 
 
 L. nr. 154/2013 - M. Of. nr. 253/7 mai 2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 

 (T) 
 
 L. nr. 155/2013 - M. Of. nr. 253/7 mai 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 

 (T) 
 
 L. nr. 174/2013 - M. Of. nr. 336/10 iun. 2013 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului  
 de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 24/2010, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017 şi Abrogare odată cu O.U.G. nr.  
 24/2010, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017 - M. Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017) 
 
 L. nr. 183/2013 - M. Of. nr. 369/20 iun. 2013 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 

 (SE) 
 
 L. nr. 193/2013 - M. Of. nr. 387/28 iun. 2013 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de  
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 77/2012 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 
 
 L. nr. 210/2013 - M. Of. nr. 397/2 iul. 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 20/2012 prin O.G. nr. 9/2022 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2022) 
 
 L. nr. 215/2013 - M. Of. nr. 401/3 iul. 2013 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării 

 (SE) 
 
 L. nr. 225/2013 - M. Of. nr. 437/17 iul. 2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 30/2013 prin L. nr. 107/2016 - M. Of. nr. 409/31 mai 2016) 
 
 L. nr. 233/2013 - M. Of. nr. 444/19 iul. 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013 

 
 

(T) 

 L. nr. 236/2013 - M. Of. nr. 444/19 iul. 2013 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi  
 comerciale 
 (SE) 
 
 L. nr. 241/2013 - M. Of. nr. 441/19 iul. 2013 
 Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 223/2015 - M. Of. nr. 556/27 iul. 2015) 
 
 L. nr. 259/2013 - M. Of. nr. 612/2 oct. 2013 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin  
 concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare 
 
 

(T) 

 L. nr. 262/2013 - M. Of. nr. 621/7 oct. 2013 
 Lege pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 L. nr. 287/2013 - M. Of. nr. 693/13 nov. 2013 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii  
 cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003  
 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca  
 urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de  
 compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la  
 un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul  
 proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 

 (Suspendare O.U.G. nr. 10/2013 pentru o perioadă de 45 zile (termenul se împlineşte la 9 martie 2014), după care operează prevederile art. 147 din Constituţie, prin D.C.C.  
 nr. 528/2013 - M. Of. nr. 63/24 ian. 2014) 
 
 L. nr. 291/2013 - M. Of. nr. 701/15 nov. 2013 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 142/1998, la 1 ian. 2019 prin L. nr. 165/2018 - M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) 
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 L. nr. 293/2013 - M. Of. nr. 699/14 nov. 2013 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei  
 Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
 
 

(T) 

 L. nr. 294/2013 - M. Of. nr. 699/14 nov. 2013 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de  
 bacalaureat 2013 
 (T) 
 
 L. nr. 304/2013 - M. Of. nr. 723/25 nov. 2013 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada  
 sezonului rece 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 70/2011, de la 1 noiembrie 2021 prin L. nr. 226/2021 - M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) 

 L. nr. 324/2013 - M. Of. nr. 746/2 dec. 2013 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei 

 (SE) 
 
 L. nr. 338/2013 - M. Of. nr. 777/12 dec. 2013 
 Lege  privind modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 115/2015 - M. Of. nr. 349/20 mai 2015) 

 L. nr. 344/2013 - M. Of. nr. 811/20 dec. 2013 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de  
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 94/2007 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 
 
 L. nr. 345/2013 - M. Of. nr. 811/20 dec. 2013 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de  
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 72/2009 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 

 L. nr. 346/2013 - M. Of. nr. 811/20 dec. 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 19/2009 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 
 
 L. nr. 347/2013 - M. Of. nr. 812/20 dec. 2013 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de  
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 143/2008 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 
 
 L. nr. 360/2013 - M. Of. nr. 818/21 dec. 2013 
 Lege privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere 

 (Abrogare prin L. nr. 85/2018 - M. Of. nr. 308/5 apr. 2018) 
 
 L. nr. 362/2013 - M. Of. nr. 819/21 dec. 2013 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie  
 pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 96/2002, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017-M.Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr.  
 681/22 aug. 2017) 
 
 L. nr. 364/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 

 (T) 
 
 L. nr. 365/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 

 
 

(T) 

 L. nr. 366/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 

 
 

(T) 

 L. nr. 367/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 

 (T) 
 
 L. nr. 381/2013 - M. Of. nr. 846/30 dec. 2013 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României 

 (Abrogare prin L. nr. 216/2015 - M. Of. nr. 546/22 iul. 2015) 
 
 
 2014 
 
 L. nr. 20/2014 - M. Of. nr. 191/18 mar. 2014 
 Lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 (Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 37/2014 - M. Of. nr. 255/8 apr. 2014 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 9/2013 prin L. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) 
 
 L. nr. 40/2014 - M. Of. nr. 275/15 apr. 2014 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de  
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 35/2013 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 

 L. nr. 66/2014 - M. Of. nr. 391/27 mai 2014 
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 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente 

 (SE) 
 
 L. nr. 92/2014 - M. Of. nr. 500/4 iul. 2014 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi  
 reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor 
 (SE) 
 
 L. nr. 98/2014 - M. Of. nr. 506/8 iul. 2014 
 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 29/1997, la data de 19 iunie 2020 prin L. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 222/19 mar. 2020) 
 
 L. nr. 116/2014 - M. Of. nr. 536/18 iul. 2014 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi  
 Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila 
 (SE) 
 
 L. nr. 120/2014 - M. Of. nr. 541/22 iul. 2014 
 Lege pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat 

 (Abrogare prin L. nr. 125/2014 - M. Of. nr. 700/24 sep. 2014) 
 
 L. nr. 123/2014 - M. Of. nr. 687/19 sep. 2014 
 Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 150/2014 - M. Of. nr. 778/27 oct. 2014 

 Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor  
 drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 82/2006, la data de 8 februarie 2021 prin L. nr. 168/2020 - M. Of. nr. 715/8 aug. 2020) 
 
 L. nr. 152/2014 - M. Of. nr. 881/4 dec. 2014 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi  
 directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme  
 de asociere în agricultură 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 191/23 mar. 2015) 
 
 
 2015 
 
 L. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2015 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 

 (SE) 
 
 L. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2015 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015) 

 L. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2015 
 Lege pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 

 (Abrogare  prin O.U.G. nr. 51/2016 - M. Of. nr. 726/20 sep. 2016  2016 la 31 decembrie 2017) 
 
 L. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 144/26 feb. 2015 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi  
 directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme  
 de asociere în agricultură 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 191/23 mar. 2015) 
 
 L. nr. 34/2015 - M. Of. nr. 172/12 mar. 2015 
 Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 (Abrogare odată cu L. nr. 230/2007 prin L. nr. 196/2018 - M. Of. nr. 660/30 iul. 2018) 
 
 L. nr. 36/2015 - M. Of. nr. 172/12 mar. 2015 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie 

 (SE) 
 
 L. nr. 54/2015 - M. Of. nr. 198/25 mar. 2015 
 Lege pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 58/2015 - M. Of. nr. 205/27 mar. 2015 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de  
 Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş 
 (SE) 
 
 L. nr. 103/2015 - M. Of. nr. 336/18 mai 2015 
 Lege pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională 

 (Abrogare prin L. nr. 189/2021 - M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) 
 
 L. nr. 116/2015 - M. Of. nr. 357/25 mai 2015 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de  
 stimulare a cumpărării de autoturisme noi 
 (SE) 
 
 L. nr. 119/2015 - M. Of. nr. 361/26 mai 2015 
 Lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 (Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 172/2015 - M. Of. nr. 480/1 iul. 2015 
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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile  
 regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 30/2013 prin L. nr. 107/2016 - M. Of. nr. 409/31 mai 2016) 

 L. nr. 178/2015 - M. Of. nr. 481/1 iul. 2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 185/2015 - M. Of. nr. 490/3 iul. 2015 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 

 (Abrogare odată cu L. nr. 284/2010 prin L. nr. 153/2017 - M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) 
 
 L. nr. 187/2015 - M. Of. nr. 499/7 iul. 2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 L. nr. 200/2015 - M. Of. nr. 555/27 iul. 2015 
 Lege pentru modificarea art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 (Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 202/2015 - M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 
 Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 89/2000 prin L. nr. 297/2018 - M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018) 
 
 L. nr. 205/2015 - M. Of. nr. 546/22 iul. 2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 

 (Abrogare odată cu L. nr. 178/2010 prin L. nr. 100/2016 - M. Of. nr. 392/23 mai 2016) 
 
 L. nr. 206/2015 - M. Of. nr. 546/22 iul. 2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 

 (Abrogare odată cu L. nr. 178/2010 prin L. nr. 100/2016 - M. Of. nr. 392/23 mai 2016) 
 
 L. nr. 253/2015 - M. Of. nr. 818/3 nov. 2015 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada  
 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare 
 (T) 
 
 L. nr. 277/2015 - M. Of. nr. 847/15 nov. 2015 
 Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 (Abrogare odată cu L. nr. 230/2007 prin L. nr. 196/2018 - M. Of. nr. 660/30 iul. 2018) 
 
 L. nr. 296/2015 - M. Of. nr. 884/25 nov. 2015 
 Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 70/2011, de la 1 noiembrie 2021 prin L. nr. 226/2021 - M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) 
 
 L. nr. 354/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 (Abrogare odată cu L. nr. 284/2010 prin L. nr. 153/2017 - M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) 
 
 
 2016 
 
 L. nr. 17/2016 - M. Of. nr. 174/8 mar. 2016 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 (Abrogare odată cu L. nr. 230/2007 prin L. nr. 196/2018 - M. Of. nr. 660/30 iul. 2018) 
 
 L. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 171/7 mar. 2016 

 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de  
 concesiune de servicii 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 
 
 L. nr. 25/2016 - M. Of. nr. 169/7 mar. 2016 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de  
 bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 35/2015 prin O.G. nr. 4/2019 - M. Of. nr. 81/31 ian. 2019) 
 
 L. nr. 34/2016 - M. Of. nr. 219/24 mar. 2016 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale  
 protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 
 
 

(SE) 

 L. nr. 36/2016 - M. Of. nr. 220/24 mar. 2016 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 
 

(SE) 

 L. nr. 37/2016 - M. Of. nr. 220/24 mar. 2016 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate 

 (SE) 
 
 L. nr. 44/2016 - M. Of. nr. 225/25 mar. 2016 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de  
 secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 
 (T) 
 
 L. nr. 67/2016 - M. Of. nr. 304/20 apr. 2016 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.  
 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

(T) 
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 L. nr. 68/2016 - M. Of. nr. 323/27 apr. 2016 

 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial  
 de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 96/2002, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017-M.Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr.  
 681/22 aug. 2017) 
 
 L. nr. 81/2016 - M. Of. nr. 348/6 mai 2016 

 Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor  
 drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 82/2006, la data de 8 februarie 2021 prin L. nr. 168/2020 - M. Of. nr. 715/8 aug. 2020) 
 
 L. nr. 107/2016 - M. Of. nr. 409/31 mai 2016 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile  
 regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 63/2015 prin L. nr. 328/2018 - M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) 

 L. nr. 119/2016 - M. Of. nr. 478/28 iun. 2016 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de  
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (SE) 
 
 L. nr. 129/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 

 (T) 
 
 L. nr. 130/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 

 (T) 
 
 L. nr. 131/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare 

 (T) 
 
 L. nr. 132/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 

 (T) 
 
 L. nr. 133/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare 

 (T) 
 
 L. nr. 134/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 

 (T) 
 
 L. nr. 135/2016 - M. Of. nr. 526/13 iul. 2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 

 (T) 
 
 L. nr. 136/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 

 
 

(T) 

 L. nr. 137/2016 - M. Of. nr. 530/14 iul. 2016 

 Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul  
 2014 
 (SE) 
 
 L. nr. 138/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 

 (T) 
 
 L. nr. 139/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 

 (T) 
 
 L. nr. 207/2016 - M. Of. nr. 910/11 nov. 2016 
 Lege privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 76/2020 - M. Of. nr. 432/22 mai 2020) 
 
 L. nr. 218/2016 - M. Of. nr. 931/18 nov. 2016 
 Lege pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 (Abrogare odată cu L. nr. 142/1998 prin L. nr. 165/2018 - M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) 
 
 L. nr. 231/2016 - M. Of. nr. 944/23 nov. 2016 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de  
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (SE) 
 
 L. nr. 233/2016 - M. Of. nr. 954/25 nov. 2016 
 Lege privind parteneriatul public-privat 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 39/2018 - M. Of. nr. 427/18 mai 2018) 
 
 
 2017 
 
 L. nr. 8/2017 - M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de  
 procedură penală 
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(SE) 

 L. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 157/2 mar. 2017 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 (SE) 
 
 L. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 194/20 mar. 2017 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor  
 publice 
 (SE) 
 
 L. nr. 15/2017 - M. Of. nr. 194/20 mar. 2017 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii  
 transnaţionale 
 
 

(Abrogare odata cu L nr. 344/2006 prin L. nr. 16/2017 - M. Of. nr. 196/21 mar. 2017) 

 L. nr. 19/2017 - M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând  
 patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil 
 (SE) 
 
 L. nr. 20/2017 - M. Of. nr. 194/20 mar. 2017 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea  
 asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil 
 
 

(SE) 

 L. nr. 28/2017 - M. Of. nr. 211/28 mar. 2017 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de  
 aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru  
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 21/2010 prin O.U.G. nr. 75/2021 - M. Of. nr. 645/30 iun. 2021) 
 
 L. nr. 32/2017 - M. Of. nr. 214/29 mar. 2017 
 Lege pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 (Abrogare odată cu L. nr. 393/2004 și L nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 38/2017 - M. Of. nr. 219/30 mar. 2017 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării  
 dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii si studenţii care sunt cetăteni ai Republicii Moldova si care studiază în  
 România 
 (T) 
 
 L. nr. 51/2017 - M. Of. nr. 248/11 apr. 2017 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală 

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

 (SE) 
 
 L. nr. 67/2017 - M. Of. nr. 271/19 apr. 2017 
 Lege pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 (Abrogare odată cu L. nr. 230/2007 prin L. nr. 196/2018 - M. Of. nr. 660/30 iul. 2018) 
 
 L. nr. 76/2017 - M. Of. nr. 297/26 apr. 2017 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25  
 ianuarie 2017 
 
 

(T) 

 L. nr. 81/2017 - M. Of. nr. 313/2 mai 2017 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor  
 măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 (SE) 
 
 L. nr. 86/2017 - M. Of. nr. 313/2 mai 2017 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii  
 nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 
 

(SE) 

 L. nr. 109/2017 - M. Of. nr. 385/23 mai 2017 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distantă sau cu frecventă redusă de a continua studiile la  
 programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate 
 (SE) 
 
 L. nr. 113/2017 - M. Of. nr. 394/25 mai 2017 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării  
 dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România 
 (T) 
 
 L. nr. 114/2017 - M. Of. nr. 394/25 mai 2017 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi  
 a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea  
 valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost  
 suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 63/2015 prin L. nr. 328/2018 - M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) 
 
 L. nr. 121/2017 - M. Of. nr. 408/30 mai 2017 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului  
 de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 24/2010, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017 şi Abrogare odată cu O.U.G. nr.  
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 24/2010, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017 - M. Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017) 
 
 L. nr. 125/2017 - M. Of. nr. 415/6 iun. 2017 

 Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării  
 terorismului 
 (Abrogare prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019 şi Abrogare odată cu L. nr. 656/2002 prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 
 
 L. nr. 129/2017 - M. Of. nr. 422/8 iun. 2017 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte  
 normative 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O.U.G. nr. 1/2017 prin O.U.G. nr. 68/2019 - M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) 
 
 L. nr. 131/2017 - M. Of. nr. 420/7 iun. 2017 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 

 (SE) 
 
 L. nr. 135/2017 - M. Of. nr. 440/14 iun. 2017 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a  
 unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri 
 
 

(T) 

 L. nr. 138/2017 - M. Of. nr. 444/14 iun. 2017 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor  
 suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale 
 (SE) 
 
 L. nr. 140/2017 - M. Of. nr. 461/20 iun. 2017 
 Lege pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 (Abrogare odată cu L. nr. 393/2004 și L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 141/2017 - M. Of. nr. 461/20 iun. 2017 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru  
 stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei 
 
 

(SE) 

 L. nr. 146/2017 - M. Of. nr. 491/28 iun. 2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

 
 

(T) 

 L. nr. 148/2017 - M. Of. nr. 500/30 iun. 2017 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a  
 Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017 
 (T) 
 
 L. nr. 149/2017 - M. Of. nr. 500/30 iun. 2017 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013  
 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 
 
 

(SE) 

 L. nr. 156/2017 - M. Of. nr. 511/3 iul. 2017 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere 

 
 

(SE) 

 L. nr. 163/2017 - M. Of. nr. 544/11 iul. 2017 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 
 

(SE) 

 L. nr. 166/2017 - M. Of. nr. 554/13 iul. 2017 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 211/2011 prin O.U.G. nr. 92/2021 - M. Of. nr. 820/26 aug. 2021) 
 
 L. nr. 233/2017 - M. Of. nr. 961/5 dec. 2017 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul  
 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
 (SE) 
 
 L. nr. 243/2017 - M. Of. nr. 975/8 dec. 2017 
 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

 (SE) 
 
 L. nr. 249/2017 - M. Of. nr. 993/14 dec. 2017 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în  
 domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

(Încetare aplicabilitate odată cu O.U.G. nr. 1/2017 prin O.U.G. nr. 68/2019 - M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) 

 L. nr. 271/2017 - M. Of. nr. 1036/28 dec. 2017 
 Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 20/2012 prin O.G. nr. 9/2022 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2022) 
 
 L. nr. 275/2017 - M. Of. nr. 1036/28 dec. 2017 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 23/2017, la data de 1 feb. 2020 prin O.U.G. nr. 78/2019 - M. Of. nr. 1031/23 dec. 2019) 
 
 L. nr. 277/2017 - M. Of. nr. 8/4 ian. 2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 107/1999 prin O.G. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 728/23 aug. 2018) 
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 2018 
 
 L. nr. 37/2018 - M. Of. nr. 67/23 ian. 2018 
 Lege privind promovarea transportului ecologic 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 71/2021 - M. Of. nr. 646/30 iun. 2021) 
 
 L. nr. 47/2018 - M. Of. nr. 187/28 feb. 2018 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor  
 esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei 
 (SE) 
 
 L. nr. 50/2018 - M. Of. nr. 187/28 feb. 2018 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor  
 laptelui matern 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 207/2016 prin O.U.G. nr. 76/2020 - M. Of. nr. 432/22 mai 2020) 

 L. nr. 156/2018 - M. Of. nr. 554/3 iul. 2018 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 169/2018 - M. Of. nr. 594/12 iul. 2018 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura  
 Didactică şi Pedagogică" prin transformare 
 (SE) 
 
 L. nr. 180/2018 - M. Of. nr. 627/19 iul. 2018 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 25/2007 prin O.U.G. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) 
 
 L. nr. 265/2018 - M. Of. nr. 978/19 nov. 2018 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 32/2015 prin O.U.G. nr. 77/2021 - M. Of. nr. 645/30 iun. 2021) 
 
 L. nr. 353/2018 - M. Of. nr. 4/3 ian. 2019 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora 

 (Abrogare odată cu L. nr. 449/2003 prin O.U.G. nr. 140/2021 - M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021) 
 
 L. nr. 358/2018 - M. Of. nr. 9/4 ian. 2019 
 Lege pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 29/1997, la data de 19 iunie 2020 prin L. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 222/19 mar. 2020) 
 
 
 2019 
 
 L. nr. 3/2019 - M. Of. nr. 18/8 ian. 2019 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii  
 străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019 
 (T) 
 
 L. nr. 24/2019 - M. Of. nr. 36/14 ian. 2019 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul  
 2018 

 (Abrogare odată cu L. nr. 188/1999, cu excepţia prevederilor art. 20, 201-2010, ale art. 60 alin. (3), ale art. 601-604,621-6213 şi ale anexei nr. 2 care se aplică pentru  
 realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată în anul 2019 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5  
 iul. 2019) 
 
 L. nr. 42/2019 - M. Of. nr. 187/8 mar. 2019 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei  
 participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 82/2006, la data de 8 februarie 2021 prin L. nr. 168/2020 - M. Of. nr. 715/8 aug. 2020) 
 
 L. nr. 88/2019 - M. Of. nr. 345/6 mai 2019 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 (Abrogare odată cu L. nr. 393/2004 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 L. nr. 116/2019 - M. Of. nr. 509/24 iun. 2019 
 Lege pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 (SE) 
 
 L. nr. 168/2019 - M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve  
 de ţiţei şi de produse petroliere 
 
 

(SE) 

 L. nr. 187/2019 - M. Of. nr. 861/24 oct. 2019 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve  
 de ţiţei şi de produse petroliere 
 (SE) 
 
 L. nr. 188/2019 - M. Of. nr. 865/28 oct. 2019 
 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 211/2011 prin O.U.G. nr. 92/2021 - M. Of. nr. 820/26 aug. 2021) 
 
 L. nr. 203/2019 - M. Of. nr. 903/8 nov. 2019 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

 (SE) 
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 2020 
 
 L. nr. 9/2020 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2020 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontalière pentru prevenirea şi combaterea  
 actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii nationale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii nationale 
 (SE) 
 
 L. nr. 16/2020 - M. Of. nr. 137/20 feb. 2020 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul  
 Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
 (SE) 
 
 L. nr. 34/2020 - M. Of. nr. 271/1 apr. 2020 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane 

 (SE) 
 
 L. nr. 63/2020 - M. Of. nr. 424/21 mai 2020 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 

 (SE) 
 
 L. nr. 160/2020 - M. Of. nr. 680/30 iul. 2020 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind  
 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 (SE) 
 
 L. nr. 166/2020 - M. Of. nr. 699/4 aug. 2020 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a  
 persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de  
 urgenţă 
 (SE) 
 
 L. nr. 199/2020 - M. Of. nr. 825/9 sep. 2020 
 Lege privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 120/2021 - M. Of. nr. 960/7 oct. 2021) 
 
 
 2021 
 
 L. nr. 33/2021 - M. Of. nr. 263/17 mar. 2021 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor  
 instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi 
 
 

(T) 

 L. nr. 49/2021 - M. Of. nr. 286/22 mar. 2021 

 Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi  
 completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 (SE) 
 
 L. nr. 84/2021 - M. Of. nr. 403/16 apr. 2021 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 

 (SE) 
 
 L. nr. 85/2021 - M. Of. nr. 403/16 apr. 2021 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 215/2020 prin L. nr. 198/2021 - M. Of. nr. 712/19 iul. 2021) 
 
 L. nr. 98/2021 - M. Of. nr. 446/27 apr. 2021 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 

 (SE) 
 
 L. nr. 99/2021 - M. Of. nr. 446/27 apr. 2021 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de  
 ambalaje 
 
 

(SE) 

 L. nr. 100/2021 - M. Of. nr. 446/27 apr. 2021 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi  
 regimul stării de urgenţă 
 (SE) 
 
 L. nr. 119/2021 - M. Of. nr. 470/5 mai 2021 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat 

 (SE) 
 
 L. nr. 120/2021 - M. Of. nr. 470/5 mai 2021 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale 

 (SE) 
 
 L. nr. 151/2021 - M. Of. nr. 573/7 iun. 2021 
 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor 

 (SE) 
 
 L. nr. 228/2021 - M. Of. nr. 933/30 sep. 2021 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri  
 pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 (SE) 
 
 L. nr. 255/2021 - M. Of. nr. 990/15 oct. 2021 
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 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
 
 

(SE) 

 L. nr. 260/2021 - M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021 

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor  
 dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 
 (SE) 
 



 4215

 

 4.4.  HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII CONSTITUANTE 
 
 
 1990 
 
 H.A.C. nr. 1/1990 - M. Of. nr. 90/12 iul. 1990 
 Regulamentul Adunării Constituante 

 (T) 
 
 
 1991 
 
 H.A.C. nr. 3/1991 - M. Of. nr. 230/15 nov. 1991 
 Unele măsuri în vederea adoptării Constituţiei României 

 
 

(T) 
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 4.5. HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR 
 
 
 1990 
 
 H.A.D. nr. 1/1990 - M. Of. nr. 85-86/20 iun. 1990 
 Aprobarea Normelor preliminare privind activitatea Adunării Deputaţilor 

 (T) 
 
 H.A.D. nr. 4/1990 - M. Of. nr. 85-86/20 iun. 1990 
 Validarea alegerii deputaţilor aleşi în Adunarea Deputaţilor la 20 mai 1990 

 (T) 
 
 H.A.D. nr. 6/1990 - M. Of. nr. 85-86/20 iun. 1990 
 Modificarea art. 13 alin. 2 din Normele preliminare privind activitatea Adunării Deputaţilor, aprobate prin Hotărârea Adunării Deputaţilor nr. 1/1990 

 (T) 
 
 H.A.D. nr. 10/1990 - M. Of. nr. 85-86/20 iun. 1990 
 Aprobarea jurământului Preşedintelui României 

 (T) 
 
 H.A.D. nr. 12/1990 - M. Of. nr. 87/28 iun. 1990 
 Regulamentul Adunării Deputaţilor 

 (Abrogată prin H.C.D. nr. 8/1994 - M. Of. nr. 50/25 feb. 1994) 
 
 H.A.D. nr. 13/1990 
 Structura organizatorică a aparatului Adunării Deputaţilor 

 (Abrogată prin H.C.D. nr. 10/1995 - M. Of. nr. 56/24 mar. 1995) 
 
 
 1991 
 
 H.A.D. nr. 2/1991 - M. Of. nr. 32/9 feb. 1991 
 Hotărâre cu privire la cererea Guvernului de a se aproba trimiterea unei misiuni umanitare în Arabia Saudită 

 (T) 
 
 H.A.D. nr. 8/1991 - M. Of. nr. 127/10 iun. 1991 
 Înfiinţarea unei comisii speciale pentru avizarea proiectului Legii privatizării 

 
 

(T) 

 H.A.D. nr. 10/1991 - M. Of. nr. 141/8 iul. 1991 
 Înfiinţarea unei comisii speciale pentru avizarea proiectului Legii privatizării 

 
 

(T) 

 H.A.D. nr. 13/1991 - M. Of. nr. 160/27 iul. 1991 
 Modificarea şi completarea Hotărârii Adunării Deputaţilor nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaţilor 

 (Abrogată prin H.C.D. nr. 8/1994 - M. Of. nr. 50/25 feb. 1994) 
 
 H.A.D. nr. 14/1991 - M. Of. nr. 160/27 iul. 1991 
 Completarea punctului 12 al articolului 45 din Hotărârea Adunării Deputaţilor nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaţilor 

 (Abrogată prin H.C.D. nr. 8/1994 - M. Of. nr. 50/25 feb. 1994) 
 
 H.A.D. nr. 15/1991 - M. Of. nr. 160/27 iul. 1991 
 Modificarea punctului 11 al articolului 45 din Hotărârea Adunării Deputaţilor nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaţilor 

 (Abrogată prin H.C.D. nr. 8/1994 - M. Of. nr. 50/25 feb. 1994) 
 
 H.A.D. nr. 18/1991 - M. Of. nr. 205/8 oct. 1991 
 Înfiinţarea unei comisii speciale de anchetă 

 (T) 
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 4.6.  HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

 

 
 1990 
 
 
 H.P. nr. 1/1990 - M. Of. nr. 96/2 aug. 1990 
 Grupul român al Uniunii Interparlamentare 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 2/1990 - M. Of. nr. 119/2 aug. 1990 
 Acordarea statutului de comisie permanentă Comisiei de redactare a proiectului Constituţiei României 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 3/1990 - M. Of. nr. 119/2 nov. 1990 
 Cererea Guvernului de a i se acorda competenţe sporite în implementarea reformei economice 
 (T) 
 
 
 1991 
 
 
 H.P. nr. 12/1991 - M. Of. nr. 114/24 mai 1991 
 Aprobarea planului de credite financiare externe cu garanţie guvernamentală ce se pot contracta în semestrul I 1991 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 25/1991 - M. Of. nr. 209/14 oct. 1991 
 Înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 27/1991 - M. Of. nr. 258/20 dec. 1991 
 Aprobarea plafoanelor de credite financiare externe cu garanţie guvernamentală ce se pot contracta în semestrul II/1991 şi semestrul I/1992 
 (T) 
 
 
 1992 
 
 
 H.P. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 13/5 feb. 1992 
 Măsuri legate de acordarea timpului de emisie la TV partidelor şi formaţiunilor politice în campania electorală pentru alegerile locale de la 9 februarie 1992 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 3/1992 - M. Of. nr. 23/19 feb. 1992 
 Raportul Comisiei parlamentare de audiere a persoanelor care, după 22 decembrie 1989 au fost nevoite să-şi părăsească locul de muncă şi domiciliul din judeţele Harghita şi Covasna 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 11/1992 - M. Of. nr. 296/23 nov. 1992 
 Acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 1993 
 
 
 H.P. nr. 10/1993 - M. Of. nr. 37/22 feb. 1993 
 Constituirea grupului Român al Uniunii Interparlamentare 
 (Abrogat prin H.P. nr. 13/1996 - M. Of. nr. 248/24 dec. 1996) 
 
 
 H.P. nr. 12/1993 - M. Of. nr. 37/22 feb. 1993 
 Constituirea grupurilor parlamentare de prietenie 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 26/1993 - M. Of. nr. 100/20 mai 1993 
 Instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea propunerii legislative privind Statutul deputatului şi senatorului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 28/1993 - M. Of. nr. 121/8 iun. 1993 
 Cererea Guvernului României de a aproba participarea României cu un spital militar de campanie la operaţiunea O.N.U. de menţinere a păcii în Somalia - UNOSOM - II 
 (T) 
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 H.P. nr. 29/1993 - M. Of. nr. 126/14 iun. 1993 
 Constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind actele de corupţie 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 36/1993 - M. Of. nr. 249/19 oct. 1993 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru combaterea corupţiei 
 (T) 
 
 
 1994 
 
 
 H.P. nr. 3/1994 - M. Of. nr. 81/30 mar. 1994 
 Aprobarea Raportului de activitate al Fondului Proprietăţii de Stat în anul 1993 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 4/1994 - M. Of. nr. 81/30 mar. 1994 
 Aprobarea Programului de privatizare al Fondului proprietăţii de Stat pentru anul 1994 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 6/1994 - M. Of. nr. 118/11 mai 1994 

 Instituirea Comisiei comune de anchetă asupra atribuirii de locuinţe pentru parlamentari, membri ai Guvernului şi pentru persoane din aparatul Parlamentului, Guvernului şi  
 
 (T) 

Preşedinţiei în perioada 1990 - 1994 

 
 
 H.P. nr. 12/1994 - M. Of. nr. 159/24 iun. 1994 

 Unele măsuri referitoare la continuarea activităţii Comisiei comune de anchetă asupra atribuirii de locuinţe pentru parlamentari, membri ai Guvernului şi pentru persoane din aparatul  
 
 (T) 

Parlamentului, Guvernului şi Preşedinţiei în perioada 1990 - 1994 

 
 
 H.P. nr. 14/1994 - M. Of. nr. 160/24 iun. 1994 
 Aprobarea participării României cu o echipă chirurgicală militară la operaţiunea O.N.U. de asistenţă umanitară în Rwanda "UNAMIR" 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 19/1994 - M. Of. nr. 286/10 oct. 1994 

 Aprobarea intrării şi staţionării în apele teritoriale ale României, în perioada 25 - 26 octombrie 1994, a unor nave militare străine, participante la aplicaţia "Partener maritim", sub  
 egida Parteneriatului pentru Pace 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 22/1994 - M. Of. nr. 290/12 oct. 1994 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru combaterea corupţiei 
 (T) 
 
 
 1995 
 
 
 H.P. nr. 1/1995 - M. Of. nr. 51/20 mar. 1995 
 Aprobarea participării României la operaţiunile de menţinere a păcii UNAVEM III din Angola 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 4/1995 - M. Of. nr. 64/7 apr. 1995 
 Constituirea şi componenţa nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 10/1995 - M. Of. nr. 136/5 iul. 1995 
 Aprobarea intrării şi staţionării unor unităţi militare străine pe teritoriul României 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 18/1995 - M. Of. nr. 275/24 nov. 1995 

 Aprobarea unor măsuri rezultate din dezbaterea Raportului Comisiei comune de anchetă asupra atribuirii de locuinţe pentru parlamentari, membrii ai Guvernului şi pentru persoane  
 din aparatul Parlamentului, Guvernului şi Preşedinţiei în perioada 1990 - 1994 
 (T) 
 
 
 1996 
 
 
 H.P. nr. 8/1996 - M. Of. nr. 221/16 sep. 1996 
 Instituirea Comisiei parlamentare speciale pentru stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 12/1996 - M. Of. nr. 342/12 dec. 1996 
 Acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
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 H.P. nr. 13/1996 - M. Of. nr. 348/24 dec. 1996 
 Constituirea Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 25/1996 - M. Of. nr. 347/19 dec. 1996 
 Aprobarea participării României la Forţa de Stabilizare (SFOR) în Republica Bosnia-Herţegovina 
 (T) 
 
 
 1997 
 
 
 H.P. nr. 3/1997 - M. Of. nr. 63/14 apr. 1997 
 Participarea României la Forţa Multinaţională de protecţie în Albania 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 4/1997 - M. Of. nr. 63/14 apr. 1997 
 Abilitarea unor comisii permanente ale celor două Camere de a efectua o anchetă la Fondurile Proprietăţii Private 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 7/1997 - M. Of. nr. 107/30 mai 1997 
 Hotărâre privind aprobarea intrării, staţionării şi trecerii unor unităţi şi subunităţi militare din armatele altor state pe teritoriul României, cu efective şi tehnică militară 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 8/1997 - M. Of. nr. 119/11 iun. 1997 
 Aprobarea execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 1993 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 121/12 iun. 1997 
 Aprobarea desfăşurării unui exerciţiu naval 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 12/1997 - M. Of. nr. 137/30 iun. 1997 

 Prelungirea termenului de prezentare a rapoartelor unor comisii permanente ale celor două Camere, abilitate de a efectua o anchetă la Fondurile Proprietăţii private prin Hotărârea  
 
 (T) 

Parlamentului nr.4/1997 

 
 
 H.P. nr. 13/1997 - M. Of. nr. 339/3 dec. 1997 
 Constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind evaluarea situaţiei Societăţii Române de Televiziune 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 14/1997 - M. Of. nr. 346/8 dec. 1997 
 Constituirea şi componenţa nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 19/1997 - M. Of. nr. 342/4 dec. 1997 
 Aprobarea desfăşurării unui exerciţiu bilateral România - SUA 
 (T) 
 
 
 1998 
 
 
 H.P. nr. 1/1998 - M. Of. nr. 63/11 feb. 1998 
 Modificarea componenţei şi structurii Guvernului României 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 2/1998 - M. Of. nr. 106/6 mar. 1998 

 Aprobarea participării unor unităţi şi subunităţi din armatele altor state la aplicaţii, exerciţii şi activităţi de pregătire în comun cu unităţi şi subunităţi ale Armatei României, pe  
 
 (T) 

teritoriul naţional, în perioada martie-decembrie 1998 

 
 
 H.P. nr. 6/1998 - M. Of. nr. 152/16 apr. 1998 
 Acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 172/6 mai 1998 
 Aprobarea constituirii şi componenţei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 11/1998 - M. Of. nr. 178/13 mai 1998 

 Aprobarea participării unor unităţi şi subunităţi din armatele altor state la aplicaţii, exerciţii şi activităţi de pregătire în comun cu unităţi şi subunităţi ale Armatei României, pe  
 
 (T) 

teritoriul naţional, în perioada mai-iunie 1998 
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 H.P. nr. 13/1998 - M. Of. nr. 214/10 iun. 1998 

 Constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi alegerea membrilor  
 
 (Abrogată prin H.P. nr. 44/1998 - M. Of. nr. 417/5 nov. 1998) 

acesteia 

 
 
 H.P. nr. 20/1998 - M. Of. nr. 217/15 iun. 1998 
 Aprobarea execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 1994 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 21/1998 - M. Of. nr. 226/19 iun. 1998 

 Aprobarea participării, în continuare, a României la Forţa internaţională de menţinere a păcii în Republica Bosnia-Herţegovina, începând cu data de 21 iunie 1998 până la data de 30  
 iunie 1999 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 26/1998 - M. Of. nr. 257/9 iul. 1998 

 Aprobarea intrării şi staţionării pe teritoriul României a două divizioane de rachete antiaeriene ale armatei naţionale a Republicii Moldova pentru executarea unor activităţi de  
 pregătire pentru luptă şi trageri antiaeriene 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 34/1998 - M. Of. nr. 355/17 sep. 1998 

 Aprobarea participării unor unităţi (subunităţi) din armatele altor state la aplicaţii, exerciţii şi activităţi de pregătire în comun cu unităţi (subunităţi) ale armatei României, pe teritoriul  
 naţional, în perioada septembrie-noiembrie 1998 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 39/1998 - M. Of. nr. 393/16 oct. 1998 
 Hotarâre privind aprobarea de către Parlamentul României a accesului în spaţiul aerian al României 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 40/1998 - M. Of. nr. 397/20 oct. 1998 
 Aprobarea intrării şi staţionării pe teritoriul naţional a unei subunităţi din armata Republicii Franceze 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 42/1998 - M. Of. nr. 411/29 oct. 1998 
 Hotărâre privind aprobarea de către Parlament a participării României la misiunea O.S.C.E. de verificare în Kosovo, precum şi la misiunea de supraveghere aeriană în Kosovo 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 53/1998 - M. Of. nr. 505/29 dec. 1998 

 Raportul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi al Comisiei economice a Senatului cu privire la ancheta desfăşurată la Fondurile  
 Proprietăţii Private 
 (T) 
 
 
 1999 
 
 
 H.P. nr. 1/1999 - M. Of. nr. 24/22 ian. 1999 
 Măsurile politice şi legislative pentru normalizarea situaţiei conflictuale din Valea Jiului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 3/1999 - M. Of. nr. 59/11 feb. 1999 

 Aprobarea participării unor unităţi şi subunităţi din armatele altor state la activităţi de pregătire în comun cu unităţi şi subunităţi ale armatei române, pe teritoriul României, în  
 perioada februarie-aprilie 1999 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 4/1999 - M. Of. nr. 68/18 feb. 1999 
 Exercitarea în continuare a mandatului membrilor Curţii de Conturi 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 5/1999 - M. Of. nr. 68/18 feb. 1999 
 Constituirea şi componenţa nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Columbia 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 12/1999 - M. Of. nr. 107/15 mar. 1999 
 Prorogarea termenului prevăzut în Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1999 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 14/1999 - M. Of. nr. 172/22 apr. 1999 
 Aprobarea cererii Alianţei Nord-Atlantice de acordare a accesului nerestrictiv în spaţiul aerian al României 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 15/1999 - M. Of. nr. 214/17 mai 1999 
 Aprobarea participării unor unităţi şi subunităţi din armatele altor state la activităţi de pregătire în comun cu unităţi şi subunităţi ale armatei României pe teritoriul naţional 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 17/1999 - M. Of. nr. 281/18 iun. 1999 
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 Aprobarea participării, în continuare, a României la Forţa de Stabilizare în Republica Bosnia-Herţegovina (SFOR), începând cu data de 1 iulie 1999 şi până la data de 30 iunie 2000 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 18/1999 - M. Of. nr. 281/18 iun. 1999 

 Aprobarea trecerii pe teritoriul României a eşaloanelor de transport, cu trupe şi tehnică militară, reprezentând contingentele KFOR în Kosovo (Republica Federală Iugoslavia) ale  
 Republicii Polone şi Republicii Cehe 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 19/1999 - M. Of. nr. 281/18 iun. 1999 

 Aprobarea participării unor unităţi şi subunităţi din armatele altor state la activităţi de pregătire în comun cu unităţi şi subunităţi ale armatei României, pe teritoriul naţional, în  
 perioada iulie-noiembrie 1999 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 23/1999 - M. Of. nr. 292/24 iun. 1999 
 Aprobarea constituirii şi componenţei nominale a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 24/1999 - M. Of. nr. 292/24 iun. 1999 
 Aprobarea constituirii şi componenţei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucureşti-Chişinău 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 27/1999 - M. Of. nr. 297/25 iun. 1999 

 Hotărâre privind prelungirea mandatului contingentului de 20 de poliţişti români din Grupul Internaţional de Poliţie (I.P.T.F.) din Bosnia-Herţegovina, participarea României cu 25 de  
 poliţişti la Misiunea O.N.U. din Kosovo, redesfăşurarea în Kosovo a unor ofiţeri de poliţie români din cadrul Grupului Internaţional de Poliţie (I.P.T.F.) din Bosnia-Herţegovina şi  
 
 (T) 

participarea cu 10 ofiţeri de legătură din Ministerul Apărării Naţionale la Misiunea O.N.U. din Kosovo 

 
 
 H.P. nr. 28/1999 - M. Of. nr. 297/25 iun. 1999 
 Hotărâre privind aprobarea trecerii nemijlocite a Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" la îndeplinirea acţiunilor în cadrul Rezervei Strategice SFOR în Bosnia-Herţegovina 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 29/1999 - M. Of. nr. 320/5 iul. 1999 

 Modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului nr. 18/1999 privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a eşaloanelor de transport, cu trupe şi tehnică militară, reprezentând  
 contingentele KFOR în Kosovo (Republica Federală Iugoslavia) ale Republicii Polone şi Republicii Cehe 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 30/1999 - M. Of. nr. 444/13 sep. 1999 

 Hotărâre privind aprobarea participării României cu 11 ofiţeri de legătură/observatori din Ministerul Apărării Naţionale la Misiunea O.N.U. de menţinere a păcii în Republica  
 Democrată Congo 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 31/1999 - M. Of. nr. 444/13 sep. 1999 

 Aprobarea participării unor unităţi şi subunităţi din armatele altor state la activităţi de pregătire în comun cu unităţi şi subunităţi ale armatei române, pe teritoriul României, în  
 perioada septembrie-decembrie 1999 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 33/1999 - M. Of. nr. 450/16 sep. 1999 
 Constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind desfăşurarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale de către Fondul Proprietăţii de Stat în anul 1997 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 34/1999 - M. Of. nr. 453/17 sep. 1999 
 Tranzitarea teritoriului României de către două eşaloane de transport, cu personal şi tehnică militară aparţinând Republicii Slovace, pentru unitatea proprie din cadrul KFOR 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 36/1999 - M. Of. nr. 494/13 oct. 1999 

 Trecerea pe teritoriul României a unui eşalon militar al Republicii Italiene, cu efective şi tehnică necesare operaţiunii NATO Joint Guardian de la Priştina-Kosovo (Republica  
 
 (T) 

Federală Iugoslavia) 

 
 
 H.P. nr. 37/1999 - M. Of. nr. 494/13 oct. 1999 

 Modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 19/1999 privind aprobarea participării unor unităţi şi subunităţi din armatele altor state la activităţi de pregătire în comun cu unităţi  
 
 (T) 

şi subunităţi ale armatei României, pe teritoriul naţional, în perioada iulie - noiembrie 1999 

 
 
 H.P. nr. 39/1999 - M. Of. nr. 512/22 oct. 1999 

 Aprobarea participării unor subunităţi aparţinând armatei Statelor Unite ale Americii, cu efective şi tehnică de luptă, la o activitate de pregătire în comun cu subunităţi ale armatei  
 
 (T) 

României, pe teritoriul naţional 

 
 
 H.P. nr. 42/1999 - M. Of. nr. 538/4 nov. 1999 
 Aprobarea Raportului privind execuţia balanţei de plăţi externe, a creanţelor şi angajamentelor externe ale României pe anul 1997 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 44/1999 - M. Of. nr. 556/15 nov. 1999 
 Trecerea pe teritoriul României a unui eşalon militar al Republicii Cehe cu efective, tehnică şi materiale militare pentru contingentul din Kosovo (Republica Federală Iugoslavia) 
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 (T) 
 
 
 H.P. nr. 45/1999 - M. Of. nr. 556/15 nov. 1999 
 Trecerea pe teritoriul României a unui tren ce transportă un spital militar de campanie cu efective şi tehnica din dotare din Republica Turcia în Republica Cehă 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 46/1999 - M. Of. nr. 576/25 nov. 1999 
 Trecerea pe teritoriul României a 8 trenuri militare care transportă efective, tehnică, armament, muniţie şi materiale aparţinând armatei Regatului Ţărilor de Jos 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 47/1999 - M. Of. nr. 576/25 nov. 1999 

 Trecerea pe teritoriul României a unui tren militar care transportă tehnică şi materiale pentru contingentul KFOR al armatei Statelor Unite ale Americii din Kosovo (Republica  
 
 (T) 

Federală Iugoslavia) 

 
 
 H.P. nr. 50/1999 - M. Of. nr. 583/30 nov. 1999 
 Trecerea pe teritoriul României a unui tren militar ce transportă efective, tehnică şi containere cu diverse materiale, aparţinând armatei Republicii Cehe 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 51/1999 - M. Of. nr. 583/30 nov. 1999 
 Participarea României cu un spital militar de campanie şi cu 20 de ofiţeri de stat major la Forţa Internaţională de Pace - KFOR din Kosovo (Republica Federală Iugoslavia) 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 52/1999 - M. Of. nr. 583/30 nov. 1999 

 Hotărâre privind suplimentarea cu 20 de poliţişti a efectivelor Poliţiei Române participante la Misiunea O.N.U. din Kosovo (Republica Federală Iugoslavia), în componenţa Grupului  
 
 (T) 

Internaţional de Poliţie 

 
 
 H.P. nr. 53/1999 - M. Of. nr. 610/14 dec. 1999 

 Trecerea pe teritoriul României a unui tren militar ce transportă efective, tehnică şi containere cu diverse materiale, aparţinând contingentului armatei S.U.A. - KFOR din Kosovo  
 
 (T) 

(Republica Federală Iugoslavia) 

 
 
 H.P. nr. 54/1999 - M. Of. nr. 627/23 dec. 1999 

 Trecerea pe teritoriul României a unui tren militar ce transportă efective, tehnică şi containere cu muniţie şi diverse materiale pentru contingentul armatei Regatului Ţărilor de Jos -  
 
 (T) 

KFOR din Kosovo (Republica Federală Iugoslavia) 

 
 
 H.P. nr. 55/1999 - M. Of. nr. 627/23 dec. 1999 

 Trecerea pe teritoriul României a unui tren militar ce transportă efective, armament, muniţie, tehnică şi containere cu diverse materiale de la contingentul armatei Regatului Ţărilor de  
 
 (T) 

Jos - KFOR din Kosovo (Republica Federală Iugoslavia) 

 
 
 H.P. nr. 56/1999 - M. Of. nr. 627/23 dec. 1999 

 Trecerea pe teritoriul României a unui tren militar ce transportă efective, armament, muniţie, tehnică şi diverse materiale de la contingentul armatei Republicii Italia - KFOR din  
 
 (T) 

Kosovo (Republica Federală Iugoslavia) 

 
 
 H.P. nr. 57/1999 - M. Of. nr. 625/22 dec. 1999 
 Acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 58/1999 - M. Of. nr. 627/23 dec. 1999 

 Aprobarea participării unor unităţi şi subunităţi din armatele altor state la activităţi de pregătire în comun cu unităţi şi subunităţi ale armatei României, pe teritoriul naţional, în  
 perioada 6 ianuarie - 12 martie 2000 
 (T) 
 
 
 2000 
 
 
 H.P. nr. 1/2000 - M. Of. nr. 114/16 mar. 2000 

 Hotărâre privind suplimentarea contribuţiei României la Misiunea O.N.U. de menţinere a păcii în Republica Democrată Congo cu 9 ofiţeri de legătură/observatori din Ministerul  
 Apărării Naţionale 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 2/2000 - M. Of. nr. 114/16 mar. 2000 
 Aprobarea trecerii pe teritoriul României a unui tren militar cu efective, armament şi tehnică de luptă ale armatei Republicii Polone 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 3/2000 - M. Of. nr. 114/16 mar. 2000 

 Hotărâre privind aprobarea extinderii mandatului Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" din Rezerva Strategică pentru Forţa de Stabilizare (SFOR), pentru a executa misiuni şi  
 în sprijinul KFOR, în Kosovo (Republica Federală Iugoslavia) 
 (T) 
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 H.P. nr. 9/2000 - M. Of. nr. 114/16 mar. 2000 
 Constituirea şi componenţa nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Tunisiană 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 10/2000 - M. Of. nr. 115/16 mar. 2000 
 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 1999 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 11/2000 - M. Of. nr. 114/16 mar. 2000 
 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 18/2000 - M. Of. nr. 257/8 iun. 2000 
 Constituirea şi componenţa nominală a Grupului Parlamentar de prietenie cu fosta Republică Iugoslavă Macedonia 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 257/8 iun. 2000 

 Hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 24 de ofiţeri a efectivelor de poliţie ale României care participă la Misiunea Organizaţiei Naţiunilor Unite din Kosovo (UNMIK-Kosovo),  
 
 (T) 

Republica Federală Iugoslavia 

 
 
 H.P. nr. 20/2000 - M. Of. nr. 257/8 iun. 2000 

 Prelungirea termenului de depunere a raportului Comisiei parlamentare de anchetă privind desfăşurarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale de către Fondul Proprietăţii  
 de Stat în anul 1997 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 22/2000 - M. Of. nr. 298/30 iun. 2000 
 Hotărâre privind aprobarea participării în continuare a României la Forţa de Stabilizare în Republica Bosnia-Herţegovina (SFOR) 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 23/2000 - M. Of. nr. 298/30 iun. 2000 

 Hotărâre pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind modul de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi a pieţei  
 monetare de către Banca Naţională a României, pornind de la constatarea stării de încetare de plăţi FNI - SOV INVEST, precum şi pentru verificări la societăţile comerciale cu  
 capital majoritar de stat şi la instituţiile publice implicate în cazul FNI - SOV INVEST 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 24/2000 - M. Of. nr. 298/30 iun. 2000 

 Constituirea Comisiei de anchetă privind modul de finanţare a partidelor, formaţiunilor politice şi a candidaţilor la Preşedinţia României în campaniile electorale din anii 1990, 1992  
 şi 1996 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 25/2000 - M. Of. nr. 298/30 iun. 2000 
 Instituirea comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul bugetului Curţii de Conturi 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 462/22 sep. 2000 
 Hotărâre privind suplimentarea participării României la Misiunea O.N.U. de menţinere a păcii în Republica Democrată Congo cu 20 de militari din Ministerul Apărării Naţionale 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 30/2000 - M. Of. nr. 462/22 sep. 2000 
 Hotărâre privind participarea României la Misiunea O.N.U. de menţinere a păcii în Etiopia şi Eritreea cu 8 ofiţeri de legătură din Ministerul Apărării Naţionale 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 35/2000 - M. Of. nr. 473/29 sep. 2000 
 Raportul Comisiei parlamentare de anchetă, instituită prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2000 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 36/2000 - M. Of. nr. 495/10 oct. 2000 

 Instituirea Comisiei parlamentare speciale pentru verificarea îndeplinirii de către Ministerul de Interne a obligaţiilor legale privind întocmirea listelor electorale permanente şi a  
 
 (T) 

cărţilor de alegător, precum şi distribuirea cărţilor de alegător 

 
 
 H.P. nr. 37/2000 - M. Of. nr. 511/18 oct. 2000 
 Constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 38/2000 - M. Of. nr. 604/24 nov. 2000 

 Hotărâre pentru aprobarea participării României la Misiunea O.N.U. de menţinere a păcii în Etiopia şi Eritreea (U.N.M.E.E.), cu 4 militari din Ministerul Apărării Naţionale, în statul  
 major al Brigăzii Multinaţionale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Forţelor O.N.U. în Aşteptare (S.H.I.R.B.R.I.G.) 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 39/2000 - M. Of. nr. 700/28 dec. 2000 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
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 2001 
 
 
 H.P. nr. 1/2001 - M. Of. nr. 69/8 feb. 2001 

 Hotărâre privind continuarea participării României la Misiunea KFOR cu efectivele existente în Kosovo şi suplimentarea acestora cu un pluton de poliţie militară destinat traficului  
 rutier, compus din 25 de militari, precum şi cu 20 de ofiţeri şi subofiţeri de stat major care vor încadra structurile de comandă ale KFOR, începând cu 1 aprilie 2001 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 9/2001 - M. Of. nr. 127/14 mar. 2001 
 Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 12/2001 - M. Of. nr. 223/3 mai 2001 
 Hotărâre privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 325/18 iun. 2001 

 Hotărâre privind continuarea participării României la Forţa de Stabilizare din Bosnia-Herţegovina (SFOR) cu efectivele existente şi suplimentarea acestora cu 6 militari în cadrul  
 plutonului de poliţie militară şi cu 5 militari în cadrul Celulei Naţionale de Informaţii (RO-NIC) de pe lângă Comandamentul SFOR, începând cu data de 1 iulie 2001 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 589/20 sep. 2001 

 Hotărâre privind suplimentarea participării României la Forţa de Stabilizare din Bosnia-Herţegovina (SFOR) şi la Forţa de Menţinere a Păcii din Kosovo, Republica Federală  
 Iugoslavia (KFOR), cu forţe din Ministerul Apărării Naţionale 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 24/2001 - M. Of. nr. 619/1 oct. 2001 
 Hotărâre privind instituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2000 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 28/2001 - M. Of. nr. 675/25 oct. 2001 
 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2001 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 29/2001 - M. Of. nr. 738/19 nov. 2001 

 Hotărâre privind înlocuirea unor unităţi militare române din cadrul Rezervei Strategice a Forţei de Stabilizare din Bosnia-Herţegovina (SFOR) şi a Forţei Multinaţionale de Menţinere  
 
 (T) 

a Păcii din Kosovo (KFOR), la care participă România 

 
 
 H.P. nr. 30/2001 - M. Of. nr. 738/19 nov. 2001 
 Hotărâre privind extinderea participării României la misiunile de menţinere a păcii în regiunea Balcanilor, în domeniul informaţiilor militare 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 31/2001 - M. Of. nr. 809/17 dec. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 1999 şi a contului de execuţie bugetară la 31  
 decembrie 1999 al Societăţii Române de Radiodifuziune 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 32/2001 - M. Of. nr. 809/17 dec. 2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Contului de execuţie bugetară pe anul 2000 al Societăţii Române de Radiodifuziune 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 33/2001 - M. Of. nr. 809/17 dec. 2001 
 Hotărâre pentru respingerea Raportului anual al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune pentru anul 2000 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 34/2001 - M. Of. nr. 809/17 dec. 2001 
 Hotărâre pentru constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Algeriană Democratică şi Populară 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 35/2001 - M. Of. nr. 820/19 dec. 2001 
 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2002 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 38/2001 - M. Of. nr. 832/21 dec. 2001 

 Hotărâre privind participarea României în cadrul forţei internaţionale de asistenţă din Afganistan, precum şi împuternicirea Guvernului de a stabili forţele, mijloacele, finanţarea şi  
 
 (T) 

condiţiile în care se va asigura participarea la această misiune 

 
 
 2002 
 
 
 H.P. nr. 1/2002 - M. Of. nr. 125/15 feb. 2002 
 Hotărâre privind extinderea participării României la capabilităţile sistemului C4I în cadrul misiunii KFOR din Kosovo 
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 (T) 
 
 
 H.P. nr. 2/2002 - M. Of. nr. 125/15 feb. 2002 
 Hotărâre privind participarea României în cadrul forţei speciale de poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo cu o subunitate de jandarmi 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 4/2002 - M. Of. nr. 203/26 mar. 2002 
 Hotărâre privind suplimentarea participării României, în cadrul Operaţiunii "FINGAL" din Afghanistan, cu 10 ofiţeri de stat major din Ministerul Apărării Naţionale 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 15/2002 - M. Of. nr. 295/30 apr. 2002 
 Hotărâre privind participarea României la Operaţia "Enduring Freedom" din Afganistan 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 19/2002 - M. Of. nr. 438/24 iun. 2002 

 Hotărâre privind participarea României în cadrul Comandamentului Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii din Kosovo (KFOR) şi Comandamentului Forţei de Stabilizare din  
 Bosnia-Herţegovina (SFOR), pe toată perioada de desfăşurare a acţiunilor militare 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 23/2002 - M. Of. nr. 453/27 iun. 2002 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru elaborarea propunerii legislative privind revizuirea Constituţiei 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 29/2002 - M. Of. nr. 807/6 nov. 2002 

 Hotărâre privind participarea României la Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herţegovina cu 75 de poliţişti în cadrul forţei în aşteptare şi în zona de  
 
 (T) 

responsabilitate 

 
 
 2003 
 
 
 H.P. nr. 1/2003 - M. Of. nr. 90/13 feb. 2003 
 Hotărâre privind suplimentarea participării României în cadrul Comandamentului Central American 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 2/2003 - M. Of. nr. 90/13 feb. 2003 
 Hotărâre privind participarea României la Coaliţia împotriva Irakului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 8/2003 - M. Of. nr. 219/2 apr. 2003 
 Hotărâre pentru constituirea Comisiei comune speciale privind efectuarea unei analize asupra Proiectului de dezvoltare minieră Roşia Montană 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 9/2003 - M. Of. nr. 273/18 apr. 2003 
 Hotărâre privind participarea României în cadrul misiunii militare a Uniunii Europene din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 10/2003 - M. Of. nr. 273/18 apr. 2003 
 Hotărâre privind participarea României la punerea în practică a conceptului "echipe pentru reconstrucţia provinciilor din Afghanistan" 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 12/2003 - M. Of. nr. 314/9 mai 2003 
 Hotărâre privind participarea României la procesul de constituire şi operaţionalizare a noii armate afgane, în perioada mai 2003 - iulie 2004 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 15/2003 - M. Of. nr. 441/23 iun. 2003 
 Hotărâre privind participarea României cu unităţi şi subunităţi din Ministerul Apărării Naţionale la faza a IV-a de stabilizare şi reconstrucţie din Irak 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 16/2003 - M. Of. nr. 436/19 iun. 2003 
 Hotărâre privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 17/2003 - M. Of. nr. 465/30 iun. 2003 
 Hotărâre privind suplimentarea participării României cu formaţiuni speciale din Ministerul Apărării Naţionale la misiunile de stabilizare şi reconstrucţie din Irak 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 18/2003 - M. Of. nr. 467/30 iun. 2003 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 19/2003 - M. Of. nr. 465/30 iun. 2003 
 Hotărâre privind instituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2001 
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 (T) 
 
 
 H.P. nr. 20/2003 - M. Of. nr. 465/30 iun. 2003 
 Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2003 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 22/2003 - M. Of. nr. 710/10 oct. 2003 
 Hotărâre privind suplimentarea participării României cu personal din Ministerul Apărării Naţionale la faza a IV-a de stabilizare şi reconstrucţie din Irak 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 24/2003 - M. Of. nr. 710/10 oct. 2003 

 Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut de art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2003 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 
 (T) 

pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale 

 
 
 H.P. nr. 30/2003 - M. Of. nr. 916/20 dec. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2003 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor  
 legislative privind legile electorale 
 
 (T) 
 
 
 2004 
 
 
 H.P. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 194/4 mar. 2004 
 Hotărâre privind suplimentarea participării României cu efective militare în Afghanistan 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 5/2004 - M. Of. nr. 212/10 mar. 2004 
 Hotărâre pentru aprobarea modificării structurii şi componenţei Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 8/2004 - M. Of. nr. 422/11 mai 2004 
 Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2001 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 9/2004 - M. Of. nr. 415/10 mai 2004 
 Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2002 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 17/2004 - M. Of. nr. 964/21 oct. 2004 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru repartizarea timpilor de antenă 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 24/2004 - M. Of. nr. 1265/29 dec. 2004 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 2005 
 
 
 H.P. nr. 16/2005 - M. Of. nr. 210/11 mar. 2005 
 Hotărâre privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2003 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 17/2005 - M. Of. nr. 214/14 mar. 2005 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 18/2005 - M. Of. nr. 214/14 mar. 2005 

 Hotărâre privind instituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru modificarea şi completarea Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi  
 Senatului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 19/2005 - M. Of. nr. 214/14 mar. 2005 
 Hotărâre pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind evaluarea activităţii Societăţii Române de Televiziune şi a Societăţii Române de Radiodifuziune 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 24/2005 - M. Of. nr. 364/28 apr. 2005 
 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut în Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2005 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 25/2005 - M. Of. nr. 367/29 apr. 2005 
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 Hotărâre privind modificarea Listei Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 29/2005 - M. Of. nr. 510/15 iun. 2005 

 Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2004 şi a contului de execuţie bugetară pe anul  
 2004 al Societăţii Române de Radiodifuziune 
 (SE) 
 
 
 H.P. nr. 48/2005 - M. Of. nr. 1177/27 dec. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 16/2005 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei  
 bugetului Curţii de Conturi pe anul 2003 
 (T) 
 
 
 Declaraţie/2005 - M. Of. nr. 690/1 aug. 2005 
 Declaraţia de politică generală privind reconstrucţia României după inundaţii, integrarea în Uniunea Europeană şi reforma în justiţie 
 (SE) 
 
 
 2006 
 
 
 H.P. nr. 7/2006 - M. Of. nr. 417/15 mai 2006 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a  
 Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 16/2006 - M. Of. nr. 522/16 iun. 2006 
 Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2003 
 (SE) 
 
 
 H.P. nr. 17/2006 - M. Of. nr. 522/16 iun. 2006 
 Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2004 
 (SE) 
 
 
 H.P. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 884/30 oct. 2006 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea  
 
 (T) 

campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor 

 
 
 H.P. nr. 39/2006 - M. Of. nr. 884/30 oct. 2006 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceauşescu 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 40/2006 - M. Of. nr. 884/30 oct. 2006 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 52/2006 - M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României 
 (Abrogare prin H.P. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 391/3 iun. 2011) 
 
 
 2007 
 
 
 H.P. nr. 1/2007 - M. Of. nr. 117/16 feb. 2007 

 Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări  
 
 (T) 

şi clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea 

 
 
 H.P. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 117/16 feb. 2007 

 Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări  
 
 (T) 

şi clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceauşescu 

 
 
 H.P. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 151/2 mar. 2007 
 Hotărâre privind constituirea unei comisii comune de anchetă ca urmare a propunerii de suspendare din funcţie a Preşedintelui României 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 155/5 mar. 2007 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea  
 
 (T) 

campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor 

 
 
 H.P. nr. 19/2007 - M. Of. nr. 231/3 apr. 2007 
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 Hotărâre privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 265/19 apr. 2007 
 Hotărâre privind suspendarea din funcţie a Preşedintelui României 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 273/24 apr. 2007 
 Hotărâre privind stabilirea obiectului şi a datei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României 
 (SE) 
 
 
 H.P. nr. 26/2007 - M. Of. nr. 280/26 apr. 2007 
 Hotărâre pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 29/2007 - M. Of. nr. 294/3 mai 2007 

 Hotărâre privind aprobarea intrării şi staţionării forţelor Statelor Unite ale Americii pe teritoriul României în vederea desfăşurării activităţilor stabilite prin "Acordul dintre România şi  
 Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României", semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006 
 (Abrogare prin H.P. nr. 21/2015 - M. Of. nr. 225/2 apr. 2015) 
 
 
 H.P. nr. 35/2007 - M. Of. nr. 372/31 mai 2007 

 Hotărâre privind abilitarea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2003 de a exercita controlul  
 execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2005 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 372/31 mai 2007 

 Hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să  
 verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 42/2007 - M. Of. nr. 374/1 iun. 2007 

 Hotărâre privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ cu privire la introducerea votului uninominal pentru alegerea  
 membrilor Parlamentului, începând cu următoarele alegeri 
 (SE) 
 
 
 H.P. nr. 46/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informaţiile furnizate cu  
 privire la interceptarea comunicaţiilor 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 52/2007 - M. Of. nr. 421/25 iun. 2007 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea şi clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din  
 sumele obţinute din privatizări, destinat construcţiei de locuinţe sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod  
 abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 62/2007 - M. Of. nr. 449/3 iul. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii  
 legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi  
 
 (T) 

alegerea europarlamentarilor 

 
 
 H.P. nr. 63/2007 - M. Of. nr. 631/13 sep. 2007 

 Hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei comisii comune parlamentare de anchetă care să  
 
 (T) 

verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor 

 
 
 H.P. nr. 64/2007 - M. Of. nr. 633/14 sep. 2007 
 Hotărâre pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Societăţii Române de Televiziune 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 72/2007 - M. Of. nr. 713/22 oct. 2007 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă în vederea alegerii membrilor din România în Parlamentul  
 European 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 76/2007 - M. Of. nr. 713/22 oct. 2007 

 Hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să  
 verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 77/2007 - M. Of. nr. 767/13 nov. 2007 

 Hotărâre pentru constituirea Comisiei parlamentare speciale referitoare la repartizarea şi monitorizarea timpilor de antenă în vederea campaniei vizând referendumul naţional privind  
 introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României 
 (SE) 
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 H.P. nr. 81/2007 - M. Of. nr. 767/13 nov. 2007 

 Hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 64/2007 pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă  
 
 (T) 

privind activitatea Societăţii Române de Televiziune 

 
 
 H.P. nr. 82/2007 - M. Of. nr. 841/8 dec. 2007 

 Hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să  
 
 (T) 

verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor 

 
 
 H.P. nr. 83/2007 - M. Of. nr. 841/8 dec. 2007 
 Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Muntenegru 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 88/2007 - M. Of. nr. 874/20 dec. 2007 

 Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea  
 
 (T) 

campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor 

 
 
 H.P. nr. 89/2007 - M. Of. nr. 874/20 dec. 2007 

 Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări  
 
 (T) 

şi clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceauşescu 

 
 
 H.P. nr. 90/2007 - M. Of. nr. 874/20 dec. 2007 

 Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări  
 
 (T) 

şi clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea 

 
 
 H.P. nr. 91/2007 - M. Of. nr. 874/20 dec. 2007 

 Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 52/2007 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea  
 şi clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obţinute din privatizări, destinat construcţiei de locuinţe sociale, prevăzut la art.  
 
 (T) 

44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

 
 
 2008 
 
 
 H.P. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 224/24 mar. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii  
 legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi  
 alegerea europarlamentarilor, cu modificările ulterioare 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 224/24 mar. 2008 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 64/2007 pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Societăţii Române de  
 Televiziune 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 224/24 mar. 2008 
 Hotărâre pentru constituirea Comisiei comune de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind cazul "Parcul Bordei" 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 31/2008 - M. Of. nr. 869/22 dec. 2008 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 32/2008 - M. Of. nr. 880/24 dec. 2008 
 Hotărâre privind continuarea participării României cu unităţi şi subunităţi din Ministerul Apărării la stabilizarea Republicii Irak 
 (T) 
 
 
 2009 
 
 
 H.P. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 83/11 feb. 2009 
 Hotărâre privind schimbarea structurii Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 154/12 mar. 2009 

 Hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a  
 Codului de procedură civilă 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 435/25 iun. 2009 
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 Hotărâre pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de  
 
 (T) 

urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă 

 
 
 H.P. nr. 31/2009 - M. Of. nr. 459/2 iul. 2009 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea naţională 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 33/2009 - M. Of. nr. 635/25 sep. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de  
 urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 34/2009 - M. Of. nr. 638/28 sep. 2009 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei intervenite în funcţionarea justiţiei 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 36/2009 - M. Of. nr. 692/14 oct. 2009 
 Hotărâre pentru adoptarea moţiunii de cenzură şi retragerea încrederii Guvernului 
 (SE) 
 
 
 H.P. nr. 38/2009 - M. Of. nr. 756/5 nov. 2009 
 Hotărâre privind transmiterea de către Guvernul României a proiectului Bugetului de stat şi a proiectului Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 39/2009 - M. Of. nr. 907/23 dec. 2009 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 2010 
 
 
 H.P. nr. 16/2010 - M. Of. nr. 239/15 apr. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de  
 urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 18/2010 - M. Of. nr. 239/15 apr. 2010 
 Hotărâre privind organizarea audierilor, în cadrul Grupului pentru combaterea traficului de persoane, ale reprezentanţilor instituţiilor publice cu atribuţii în acest domeniu 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 19/2010 - M. Of. nr. 264/22 apr. 2010 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României 
 (Încetare aplicabilitate prin H.P. nr. 17/2013 - M. Of. nr. 95/15 feb. 2013) 
 
 
 H.P. nr. 29/2010 - M. Of. nr. 384/10 iun. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de  
 urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 31/2010 - M. Of. nr. 438/30 iun. 2010 
 Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Irak 
 (T) 
 
 
 2011 
 
 
 H.P. nr. 2/2011 - M. Of. nr. 175/11 mar. 2011 

 Hotărâre privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor Curţii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009  
 şi 2010 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 393/3 iun. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
 pachetului de legi privind securitatea naţională 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 9/2011 - M. Of. nr. 390/3 iun. 2011 
 Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 10/2011 - M. Of. nr. 391/3 iun. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2011 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul  
 execuţiei bugetelor Curţii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009 



 
 (T) 
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 H.P. nr. 14/2011 - M. Of. nr. 671/20 sep. 2011 
 Hotărâre privind completarea structurii şi componenţei Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 887/14 dec. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2011 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei  
 
 (T) 

bugetelor Curţii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009 

 
 
 2012 
 
 
 H.P. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 107/9 feb. 2012 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 203/27 mar. 2012 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse şi elaborarea unei propuneri legislative privind  
 alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
 (Încetare aplicabilitate prin H.P. nr. 18/2013 - M. Of. nr. 95/15 feb. 2013) 
 
 
 H.P. nr. 14/2012 - M. Of. nr. 301/7 mai 2012 

 Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2012 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea  
 propunerilor legislative depuse şi elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
 (Încetare aplicabilitate odată cu H. nr. 6/2012 prin H.P. nr. 18/2013 - M. Of. nr. 95/15 feb. 2013) 
 
 
 H.P. nr. 15/2012 - M. Of. nr. 302/7 mai 2012 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 392/12 iun. 2012 
 Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2011 
 (SE) 
 
 
 H.P. nr. 33/2012 - M. Of. nr. 457/6 iul. 2012 
 Hotărâre privind suspendarea din funcţie a Preşedintelui României 
 (SE) 
 
 
 H.P. nr. 34/2012 - M. Of. nr. 457/6 iul. 2012 
 Hotărâre privind stabilirea obiectului şi a datei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 45/2012 - M. Of. nr. 877/21 dec. 2012 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 2013 
 
 
 H.P. nr. 13/2013 - M. Of. nr. 88/11 feb. 2013 
 Hotărâre privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 17/2013 - M. Of. nr. 95/15 feb. 2013 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 18/2013 - M. Of. nr. 95/15 feb. 2013 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii  
 partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 46/2013 - M. Of. nr. 364/19 iun. 2013 
 Hotărâre privind exercitarea Preşedinţiei române a Dimensiunii parlamentare a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 56/2013 - M. Of. nr. 588/17 sep. 2013 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor  
 
 (T) 

auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România 

 
 
 H.P. nr. 57/2013 - M. Of. nr. 663/29 oct. 2013 
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 Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia Elveţiană 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 58/2013 - M. Of. nr. 650/22 oct. 2013 

 Hotărâre pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării  
 
 (T) 

activităţilor miniere în România 

 
 
 H.P. nr. 59/2013 - M. Of. nr. 650/22 oct. 2013 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor  
 
 (T) 

legislative privind legile electorale 

 
 
 H.P. nr. 74/2013 - M. Of. nr. 777/12 dec. 2013 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi 
 (T) 
 
 
 2014 
 
 
 H.P. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 157/4 mar. 2014 
 Hotărâre privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 244/4 apr. 2014 

 Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
 propunerilor legislative privind legile electorale 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 7/2014 - M. Of. nr. 244/4 apr. 2014 

 Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 74/2013 privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru  
 verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 30/2014 - M. Of. nr. 468/25 iun. 2014 

 Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
 propunerilor legislative privind legile electorale 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 44/2014 - M. Of. nr. 911/15 dec. 2014 
 Hotărâre privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României 
 (T) 
 
 
 2015 
 
 
 H.P. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 91/3 feb. 2015 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor  
 
 (T) 

legislative privind legile electorale 

 
 
 H.P. nr. 8/2015 - M. Of. nr. 107/10 feb. 2015 

 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
 
 (T) 

propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României 

 
 
 H.P. nr. 21/2015 - M. Of. nr. 225/2 apr. 2015 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului României nr. 29/2007 privind aprobarea intrării şi staţionării forţelor Statelor Unite ale Americii pe teritoriul României în vederea  
 desfăşurării activităţilor stabilite prin "Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României", semnat la  
 Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006 
 (SE) 
 
 
 H.P. nr. 33/2015 - M. Of. nr. 450/23 iun. 2015 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 36/2015 - M. Of. nr. 687/10 sep. 2015 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor  
 electorale 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 44/2015 - M. Of. nr. 754/9 oct. 2015 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
 propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale 



 
 (T) 
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 H.P. nr. 45/2015 - M. Of. nr. 853/17 nov. 2015 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 2016 
 
 
 H.P. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 120/16 feb. 2016 

 Hotărâre privind participarea Armatei României, în anul 2016, exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la activităţi de instruire a forţelor de securitate irakiene în cadrul Coaliţiei  
 
 (T) 

Internaţionale anti-ISIL/Daesh, condusă de Statele Unite ale Americii 

 
 
 H.P. nr. 10/2016 - M. Of. nr. 304/20 apr. 2016 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea rapoartelor de audit financiar ale Curţii de Conturi şi pentru controlul  
 
 (T) 

execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi 

 
 
 H.P. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 305/21 apr. 2016 

 Hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind situaţia celor două entităţi energetice, Societatea Complexul Energetic  
 
 (T) 

Hunedoara şi Societatea Complexul Energetic Oltenia 

 
 
 2017 
 
 
 H.P. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2017 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 2/2017 - M. Of. nr. 45/16 ian. 2017 

 Hotărâre privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a  
 
 (T) 

unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României 

 
 
 H.P. nr. 4/2017 - M. Of. nr. 105/7 feb. 2017 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat  
 
 (T) 

rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României 

 
 
 H.P. nr. 6/2017 - M. Of. nr. 119/13 feb. 2017 

 Hotărâre privind continuarea misiunii Armatei României, începând cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh şi extinderea ariei de dislocare prin includerea  
 
 (T) 

teritoriului statului Kuweit 

 
 
 H.P. nr. 24/2017 - M. Of. nr. 215/29 mar. 2017 

 Hotărâre pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei  
 Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea  
 bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 39/2017 - M. Of. nr. 355/12 mai 2017 

 Hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul  
 scrutinului prezidenţial 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 44/2017 - M. Of. nr. 504/30 iun. 2017 

 Hotărâre privind completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea  
 aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 45/2017 - M. Of. nr. 498/29 iun. 2017 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru întregirea Neamului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 53/2017 - M. Of. nr. 496/29 iun. 2017 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 56/2017 - M. Of. nr. 745/15 sep. 2017 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru  
 celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru întregirea Neamului 
 (T) 
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 H.P. nr. 61/2017 - M. Of. nr. 745/15 sep. 2017 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea  
 
 (T) 

aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial 

 
 
 H.P. nr. 67/2017 - M. Of. nr. 776/29 sep. 2017 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi  
 
 (T) 

Anticorupţie 

 
 
 H.P. nr. 68/2017 - M. Of. nr. 776/29 sep. 2017 
 Hotărâre pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 69/2017 - M. Of. nr. 776/29 sep. 2017 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 76/2017 - M. Of. nr. 807/12 oct. 2017 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului  
 Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 80/2017 - M. Of. nr. 805/11 oct. 2017 

 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru  
 verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 83/2017 - M. Of. nr. 825/18 oct. 2017 

 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 84/2017 - M. Of. nr. 830/19 oct. 2017 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru  
 
 (T) 

coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 

 
 
 H.P. nr. 89/2017 - M. Of. nr. 877/7 nov. 2017 

 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 
 (T) 

privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 
 
 H.P. nr. 91/2017 - M. Of. nr. 877/7 nov. 2017 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea  
 
 (T) 

aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial 

 
 
 H.P. nr. 95/2017 - M. Of. nr. 915/22 nov. 2017 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea,  
 
 (T) 

unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 

 
 
 H.P. nr. 99/2017 - M. Of. nr. 1028/27 dec. 2017 

 Hotărâre privind modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor  
 
 (T) 

pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial 

 
 
 2018 
 
 
 H.P. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 84/29 ian. 2018 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 128/9 feb. 2018 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 
 (T) 

pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 

 
 
 H.P. nr. 6/2018 - M. Of. nr. 128/9 feb. 2018 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 67/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi  
 
 (T) 

Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie 
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 H.P. nr. 10/2018 - M. Of. nr. 138/13 feb. 2018 

 Hotărâre privind raportul final al Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de  
 
 (SE) 

rezultatul scrutinului prezidenţial 

 
 
 H.P. nr. 11/2018 - M. Of. nr. 160/20 feb. 2018 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea activităţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, domnul  
 
 (T) 

Pahonţu Lucian-Silvan, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care excedează cadrului legal de funcţionare 

 
 
 H.P. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 341/19 apr. 2018 

 Hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii  
 
 (T) 

naţionale 

 
 
 H.P. nr. 20/2018 - M. Of. nr. 341/19 apr. 2018 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 24/2018 - M. Of. nr. 591/12 iul. 2018 

 Hotărâre privind raportul final al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de  
 Protecţie şi Anticorupţie 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 30/2018 - M. Of. nr. 585/10 iul. 2018 

 Hotărâre privind întocmirea unui raport comun de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru apărare,  
 ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 31/2018 - M. Of. nr. 585/10 iul. 2018 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecţie şi Pază în activitatea  
 unor partide politice şi în activitatea unor lideri ai acestor partide 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 32/2018 - M. Of. nr. 577/9 iul. 2018 
 Hotărâre privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi 
 (T) 
 
 
 2019 
 
 
 H.P. nr. 10/2019 - M. Of. nr. 298/18 apr. 2019 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 32/2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul  
 execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 12/2019 - M. Of. nr. 498/19 iun. 2019 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în materie electorală 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 15/2019 - M. Of. nr. 530/28 iun. 2019 

 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia derulării procesului electoral la  
 
 (T) 

alegerile din 26 mai 2019 

 
 
 H.P. nr. 22/2019 - M. Of. nr. 888/4 nov. 2019 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 2020 
 
 
 H.P. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 208/14 mar. 2020 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 23/2020 - M. Of. nr. 574/1 iul. 2020 

 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia deplasării muncitorilor sezonieri  
 români la cules de sparanghel 
 (T) 
 
 
 H.P. nr. 31/2020 - M. Of. nr. 1284/23 dec. 2020 
 Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului 
 (T) 
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 4.6.1.  HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 1992 
 
 
 H.C.D. nr. 56/1992 - M. Of. nr. 277/6 nov. 1992 
 Constituirea unei comisii speciale pentru elaborarea propunerilor de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 68/1992 - M. Of. nr. 331/24 dec. 1992 
 Înfiinţarea unei comisii de anchetă 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 69/1992 - M. Of. nr. 338/30 dec. 1992 
 Încuviinţarea Comisiei pentru industrie şi servicii de a porni o anchetă 
 (T) 
 
 
 
 1993 
 
 
 H.C.D. nr. 5/1993 - M. Of. nr. 22/9 feb. 1993 
 Instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative cu privire la decoraţiile şi titlurile de onoare naţionale române 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 7/1993 - M. Of. nr. 27/12 feb. 1993 
 Încuviinţarea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară şi servicii specifice de a porni o anchetă 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 13/1993 - M. Of. nr. 35/18 feb. 1993 
 Modificarea art. 2 al Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 69/1992 privind încuviinţarea Comisiei pentru industrii şi servicii de a porni o anchetă 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 38/1993 - M. Of. nr. 85/5 mai 1993 
 Completarea structurii organizatorice a aparatului Camerei Deputaţilor 
 (Abrogată prin H.C.D. nr. 10/1995 - M. Of. nr. 56/24 mar. 1995) 
 
 
 H.C.D. nr. 41/1993 - M. Of. nr. 101/20 mai 1993 
 Încuviinţarea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare de a porni o anchetă 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 42/1993 - M. Of. nr. 101/20 mai 1993 
 Încuviinţarea Comisiei pentru sănătate şi familie de a porni o anchetă 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 44/1993 - M. Of. nr. 112/31 mai 1993 
 Prelungirea termenului stabilit de art. 1 alin. 2 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 69/1992 privind încuviinţarea Comisiei pentru industrii şi servicii de a porni o anchetă 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 47/1993 - M. Of. nr. 219/7 sep. 1993 
 Componenţa grupurilor parlamentare 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 48/1993 - M. Of. nr. 219/7 sep. 1993 
 Modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 
 (Abrogată prin H.C.D. nr. 8/1994 - M. Of. nr. 50/25 feb. 1994) 
 
 
 H.C.D. nr. 53/1993 - M. Of. nr. 219/7 sep. 1993 
 Modificarea structurii organizatorice a aparatului Camerei Deputaţilor 
 (Abrogată prin H.C.D. nr. 10/1995 - M. Of. nr. 56/24 mar. 1995) 
 
 
 H.C.D. nr. 55/1993 - M. Of. nr. 223/14 sep. 1993 
 Prelungirea termenului stabilit de art.1 alin.2 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 69/1992 privind încuviinţarea Comisiei pentru industrii şi servicii de a porni o anchetă 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 64/1993 - M. Of. nr. 249/19 oct. 1993 
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 Încuviinţarea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci de a porni o anchetă 
 (T) 

 
 
 1994 
 
 
 H.C.D. nr. 5/1994 - M. Of. nr. 47/23 feb. 1994 

 Aprobarea Memorandumului privind politica economică a Guvernului României pentru anii 1994-1995, convenit cu Fondul Monetar Internaţional 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 6/1994 - M. Of. nr. 52/1 mar. 1994 
 Instituirea unei comisii speciale pentru avizarea unei propuneri legislative 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 7/1994 - M. Of. nr. 61/9 mar. 1994 
 Raportul întocmit de Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor privind situaţia flotei comerciale române în perioada 1990-1993 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 11/1994 - M. Of. nr. 83/1 apr. 1994 
 Organizarea Bibliotecii Camerei Deputaţilor 
 (Abrogată prin H.C.D. nr. 10/1995 - M. Of. nr. 56/24 mar. 1995) 
 
 
 H.C.D. nr. 12/1994 - M. Of. nr. 87/4 apr. 1994 
 Prelungirea termenului stabilit de art. 1 alin. 2 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 64/1993 privind încuviinţarea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci de a porni o anchetă 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 14/1994 - M. Of. nr. 98/15 apr. 1994 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Deputaţilor pe anul 1994 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 15/1994 - M. Of. nr. 98/15 apr. 1994 
 Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Deputaţilor pe anul 1993 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 17/1994 - M. Of. nr. 112/3 mai 1994 
 Instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative cu privire la organizarea şi funcţionarea partidelor politice 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 18/1994 - M. Of. nr. 116 bis/9 mai 1994 
 Organizarea Centrului Internaţional de Conferinţe 
 (Abrogată prin H.C.D. nr. 10/1995 - M. Of. nr. 56/24 mar. 1995) 
 
 
 H.C.D. nr. 21/1994 - M. Of. nr. 150/14 iun. 1994 

 Prelungirea termenului stabilit de art. 3 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 17/1994 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative cu privire la  
 
 (T) 

organizarea şi funcţionarea partidelor politice 

 
 
 H.C.D. nr. 31/1994 - M. Of. nr. 306/31 oct. 1994 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Deputaţilor pe anul 1995 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 33/1994 - M. Of. nr. 321/18 mar. 1994 
 Modificarea structurii serviciilor Camerei Deputaţilor 
 (Abrogată prin H.C.D. nr. 10/1995 - M. Of. nr. 56/24 mar. 1995) 
 
 
 
 1995 
 
 
 H.C.D. nr. 6/1995 - M. Of. nr. 45/9 mar. 1995 

 Prelungirea termenului de depunere a lucrărilor Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative cu privire la decoraţiile şi titlurile de onoare naţionale române, instituită  
 
 (T) 

prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/1993 

 
 
 H.C.D. nr. 7/1995 - M. Of. nr. 50/17 mar. 1995 
 Avizarea unei propuneri legislative 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 10/1995 - M. Of. nr. 56/24 mar. 1995 
 Structura serviciilor Camerei Deputaţilor 
 (Abrogată prin H.C.D. nr. 18/1997 - M. Of. nr. 115/6 iun. 1997) 
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 H.C.D. nr. 19/1995 - M. Of. nr. 113/5 iun. 1995 
 Aprobarea intrării şi staţionării în apele teritoriale ale României a unor nave militare străine 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 23/1995 - M. Of. nr. 124/21 iun. 1995 
 Instituirea Comisiei speciale pentru avizarea proiectului de lege privind cadastrul general şi publicitatea imobiliară 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 33/1995 - M. Of. nr. 228/4 oct. 1995 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Deputaţilor pe anul 1996 
 (Abrogată prin H.C.D. nr. 5/1996 - M. Of. nr. 57/18 mar. 1996) 
 
 
 H.C.D. nr. 43/1995 - M. Of. nr. 295/21 dec. 1995 
 Aprobarea participării României la Forţa de Implementare a Păcii în Bosnia-Herţegovina 
 (T) 
 
 
 
 1996 
 
 
 H.C.D. nr. 5/1996 - M. Of. nr. 57/18 mar. 1996 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Deputaţilor pe anul 1996 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 6/1996 - M. Of. nr. 57/18 mar. 1996 
 Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 1995 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 11/1996 - M. Of. nr. 116/6 iun. 1996 

 Aprobarea desfăşurării pe teritoriul României, în anul 1996, a unor aplicaţii, exerciţii şi activităţi de pregătire militară ale Armatei Române, cu participarea unor subunităţi (unităţi)  
 militare străine 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 33/1996 - M. Of. nr. 240/2 oct. 1996 
 Organizarea Centrului de informare, documentare şi studii parlamentare 
 (Abrogată prin H.C.D. nr. 18/1997 - M. Of. nr. 115/6 iun. 1997) 
 
 
 H.C.D. nr. 34/1996 - M. Of. nr. 245/9 oct. 1996 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Deputaţilor pe anul 1997 
 (Abrogată prin H.C.D. nr. 9/1997 - M. Of. nr. 55/2 apr. 1997) 
 
 
 
 1997 
 
 
 H.C.D. nr. 9/1997 - M. Of. nr. 55/2 apr. 1997 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Deputaţilor pe anul 1997 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 12/1997 - M. Of. nr. 73/23 apr. 1997 
 Instituirea Comisiei speciale pentru îmbunătăţirea propunerii legislative privind sistemul naţional de decoraţii al României 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 15/1997 - M. Of. nr. 107/30 mai 1997 
 Constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor de modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 18/1997 - M. Of. nr. 115/6 iun. 1997 
 Structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputaţilor 
 (Abrogată prin H.C.D. nr. 30/2001 - M. Of. nr. 216/26 apr. 2001) 
 
 
 H.C.D. nr. 31/1997 - M. Of. nr. 266/6 oct. 1997 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Deputaţilor pe anul 1998 
 (T) 
 
 
 
 1998 
 
 
 H.C.D. nr. 12/1998 - M. Of. nr. 144/9 apr. 1998 
 Constituirea Comisiei de anchetă privind situaţia economiei forestiere din România 
 (T) 
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 H.C.D. nr. 17/1998 - M. Of. nr. 189/21 mai 1998 
 Contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 1996 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 18/1998 - M. Of. nr. 189/21 mai 1998 
 Contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 1997 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 21/1998 - M. Of. nr. 208/3 iun. 1998 

 Referitoare la prelungirea termenului pentru depunerea raportului de către Comisia de anchetă privind situaţia economiei forestiere din România, constituită prin Hotărârea Camerei  
 Deputaţilor nr.12 din 6 aprilie 1998 
 (T) 
 
 
 Apel/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998 
 Apel Camera Deputaţilor 
 (T) 
 
 
 
 1999 
 
 
 H.C.D. nr. 12/1999 - M. Of. nr. 176/26 apr. 1999 

 Contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 1998 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 13/1999 - M. Of. nr. 176/26 apr. 1999 
 Modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.42/1996 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 22/1999 - M. Of. nr. 262/9 iun. 1999 

 Constituirea Comisiei de anchetă a Camerei Deputaţilor pentru analiza situaţiei create la Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune prin sistarea de  
 
 (T) 

către Compania Naţională de Electricitate - S.A. a alimentării cu energie electrică a unor staţii de emisie 

 
 
 H.C.D. nr. 23/1999 - M. Of. nr. 288/22 iun. 1999 

 Prelungirea termenului pentru depunerea raportului de către Comisia de anchetă a Camerei Deputaţilor pentru analiza situaţiei create la Societatea Română de Radiodifuziune prin  
 
 (T) 

sistarea de către Compania Naţională de Electricitate - S.A. a alimentării cu energie electrică a unor staţii de emisie 

 
 
 H.C.D. nr. 33/1999 - M. Of. nr. 539/4 nov. 1999 
 Înfiinţarea Grupului parlamentar de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 34/1999 - M. Of. nr. 544/5 nov. 1999 

 Constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor pentru investigarea cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieţi omeneşti, generate de  
 ploile torenţiale căzute în unele zone ale ţării 
 (T) 
 
 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 O. nr. 6/1999 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1999 
 Ordin privind procedura publicării, republicării şi rectificării actelor în Monitorul Oficial al României 
 (Abrogare prin O. nr. 1432/2010 - M. Of. nr. 81/31 ian. 2011) 
 
 
 
 2000 
 
 
 H.C.D. nr. 5/2000 - M. Of. nr. 63/14 feb. 2000 
 Hotărâre referitoare la raportul Comisiei de anchetă privind situaţia economiei forestiere din România 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 6/2000 - M. Of. nr. 63/14 feb. 2000 
 Încuviinţarea Comisiei pentru industrii şi servicii de a porni o anchetă 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 130/28 mar. 2000 

 Prelungirea termenului pentru îmbunătăţirea propunerii legislative privind sistemul naţional de decoraţii al României de către Comisia specială instituită prin Hotărârea Camerei  
 Deputaţilor nr. 12/1997 
 (T) 
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 H.C.D. nr. 20/2000 - M. Of. nr. 160/17 apr. 2000 
 Contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 1999 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 37/2000 - M. Of. nr. 504/13 oct. 2000 
 Hotărâre referitoare la Raportul de anchetă al Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Societatea Naţională de Telecomunicaţii "Romtelecom"-S.A. 
 (T) 
 
 
 
 2001 
 
 
 H.C.D. nr. 30/2001 - M. Of. nr. 216/26 apr. 2001 

 Hotărâre privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputaţilor 
 (Abrogare prin H.C.D. nr. 23/2006 - M. Of. nr. 583/5 iul. 2006) 
 
 
 H.C.D. nr. 31/2001 - M. Of. nr. 216/26 apr. 2001 

 Hotărâre referitoare la Raportul Comisiei speciale pentru investigarea cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore urmate de pierderi de vieţi omeneşti, generate de ploile  
 torenţiale căzute în unele zone ale ţării 
 (T) 
 
 
 
 2002 
 
 
 H.C.D. nr. 12/2002 - M. Of. nr. 364/30 mai 2002 
 Hotărâre privind constituirea Forumului Constituţional 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 23/2002 - M. Of. nr. 816/11 nov. 2002 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2000 
 (SE) 
 
 
 H.C.D. nr. 24/2002 - M. Of. nr. 816/11 nov. 2002 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2001 
 (SE) 
 
 
 
 2003 
 
 
 H.C.D. nr. 10/2003 - M. Of. nr. 435/19 iun. 2003 
 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 30/2001 privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputaţilor 
 (Abrogare odată cu H.C.D. nr. 30/2001 prin H.C.D. nr. 23/2006 - M. Of. nr. 583/5 iul. 2006) 
 
 
 H.C.D. nr. 12/2003 - M. Of. nr. 435/19 iun. 2003 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2002 
 (SE) 
 
 
 
 2004 
 
 
 

BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 H. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 619/8 iul. 2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului 
 (Abrogare odată cu H. nr. 5/2002 prin O. nr. 153/2019 - M. Of. nr. 938/21 nov. 2019) 
 
 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 O. nr. 100/2004 - M. Of. nr. 338/19 apr. 2004 

 Ordin pentru completarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării şi rectificării actelor în Monitorul Oficial al  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1432/2010 - M. Of. nr. 81/31 ian. 2011) 

României 

 
 
 
 2005 
 
 
 H.C.D. nr. 31/2005 - M. Of. nr. 940/21 oct. 2005 

 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2003 
 (SE) 
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 2006 
 
 
 H.C.D. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 493/7 iun. 2006 
 Hotărâre privind încuviinţarea înfiinţării subcomisiei de anchetă pentru cercetarea modului în care au fost aplicate şi respectate măsurile de prevenire şi combatere a gripei aviare 
 (T) 
 
 
 
 H.C.D. nr. 23/2006 - M. Of. nr. 583/5 iul. 2006 
 Hotărâre privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor 
 (Abrogare prin H.C.D. nr. 21/2013 - M. Of. nr. 365/19 iun. 2013) 
 
 
 H.C.D. nr. 31/2006 - M. Of. nr. 922/14 nov. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2009 
 (Abrogare prin H.C.D. nr. 6/2019 - M. Of. nr. 168/1 mar. 2019) 

 Republicare: 
 
 

(M. Of. nr. 450/30 iun. 2009) 

 H.C.D. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 988/11 dec. 2006 

 Hotărâre privind instituirea Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza activităţii Ministerului Economiei şi Comerţului 
 (T) 
 
 
 
 

BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 H. nr. 1/2006 - M. Of. nr. 498/8 iun. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 419/10 iul. 2013) 

 Republicare: 
 (M. Of. nr. 775/16 nov. 2012) 

 
 

 2007 
 
 
 H.C.D. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 112/14 feb. 2007 

 Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 34/2006 privind instituirea Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza  
 activităţii Ministerului Economiei şi Comerţului 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 5/2007 - M. Of. nr. 134/23 feb. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2007 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 134/23 feb. 2007 

 Hotărâre privind încuviinţarea pornirii unei anchete parlamentare de către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, în vederea cercetării legalităţii retrocedării  
 
 (T) 

Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia 

 
 
 H.C.D. nr. 7/2007 - M. Of. nr. 134/23 feb. 2007 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2004 
 (SE) 
 
 
 H.C.D. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 134/23 feb. 2007 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2005 
 (SE) 
 
 
 H.C.D. nr. 16/2007 - M. Of. nr. 212/28 mar. 2007 

 Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 34/2006 privind instituirea Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza  
 
 (T) 

activităţii Ministerului Economiei şi Comerţului 

 
 
 H.C.D. nr. 18/2007 - M. Of. nr. 262/19 apr. 2007 

 Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 6/2007 privind încuviinţarea pornirii unei anchete parlamentare de către  
 
 (T) 

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, în vederea cercetării legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia 

 
 
 H.C.D. nr. 30/2007 - M. Of. nr. 449/3 iul. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006, aprobat prin  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 31/2006 prin H.C.D. nr. 6/2019 - M. Of. nr. 168/1 mar. 2019) 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006, precum şi a statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2007, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2007 

 
 
 H.C.D. nr. 31/2007 - M. Of. nr. 441/29 iun. 2007 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2006 
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 (SE) 
 
 
 H.C.D. nr. 35/2007 - M. Of. nr. 634/14 sep. 2007 
 Hotărâre privind completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 5/2007 pentru aprobarea Statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2007 
 (T) 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 H. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 307/9 mai 2007 
 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României 
 (T) 
 
 
 H. nr. 17/2007 - M. Of. nr. 767/13 nov. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României 
 (T) 
 
 
 
 

BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 H. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 378/4 iun. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 1/2006 prin H. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 419/10 iul. 2013) 

justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale 

 
 
 H. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 445/29 iun. 2007 
 Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, republicat 
 (Abrogare odată cu H. nr. 5/2002 prin O. nr. 153/2019 - M. Of. nr. 938/21 nov. 2019) 
 
 
 H. nr. 7/2007 - M. Of. nr. 726/26 oct. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea timpilor de antenă repartizaţi partidelor politice în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru  
 Parlamentul European 
 (T) 
 
 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 O. nr. 493/2007 - M. Of. nr. 398/13 iun. 2007 

 Ordin pentru modificarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării şi rectificării actelor în Monitorul Oficial al  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1432/2010 - M. Of. nr. 81/31 ian. 2011) 

României 

 
 
 
 2008 
 
 
 H.C.D. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 176/7 mar. 2008 
 Hotărâre privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru sănătate şi familie a unei anchete cu privire la modul de privatizare a Societăţii Comerciale "Antibiotice" - S.A. Iaşi 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 215/20 mar. 2008 

 Hotărâre privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a unei anchete cu privire la acuzaţiile de concurenţă neloială şi practică  
 
 (T) 

monopolistă practicate de supermarketuri 

 
 
 H.C.D. nr. 15/2008 - M. Of. nr. 373/15 mai 2008 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă a Camerei Deputaţilor pentru verificarea unor aspecte referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curţii de Conturi 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 460/19 iun. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2008 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 18/2008 - M. Of. nr. 475/27 iun. 2008 
 Hotărâre pentru încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 19/2008 - M. Of. nr. 475/27 iun. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 13/2008 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a unei  
 
 (T) 

anchete cu privire la acuzaţiile de concurenţă neloială şi practică monopolistă practicate de supermarketuri 

 
 
 H.C.D. nr. 20/2008 - M. Of. nr. 475/27 iun. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 15/2008 privind constituirea Comisiei de anchetă a Camerei Deputaţilor pentru verificarea unor aspecte referitoare la  
 
 (T) 

activitatea unor membri din conducerea Curţii de Conturi 
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 H.C.D. nr. 36/2008 - M. Of. nr. 713/21 oct. 2008 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2007 
 (SE) 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 H. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 669/26 sep. 2008 
 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 
 (T) 
 
 
 H. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 697/14 oct. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României,  
 părţile I-VII 
 
 

(T) 

 
 
 

BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 H. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 673/30 sep. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al  
 
 (Abrogare prin H.B.P. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 762/11 nov. 2008) 

senatorilor, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2006 

 
 
 H. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 762/11 nov. 2008 

 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de aplicare a  
 prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei  
 Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2006 
 (SE) 
 
 
 
 2009 
 
 
 H.C.D. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 129/2 mar. 2009 

 Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situaţiei Societăţii Comerciale "Nicolina" - S.A. şi a modului în care Autoritatea pentru  
 Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 19/2009 - M. Of. nr. 255/16 apr. 2009 

 Hotărâre privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul  
 modificării Legii petrolului nr. 238/2004 şi a altor acte normative conexe 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 255/16 apr. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2009 privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situaţiei  
 Societăţii Comerciale "Nicolina" - S.A. şi a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 23/2009 - M. Of. nr. 315/12 mai 2009 
 Hotărâre privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercială "Nicolina" - S.A. 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 315/12 mai 2009 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor şi a Regulamentului de organizare şi  
 funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 
 (Abrogare odată cu H. nr. 31/2006 prin H.C.D. nr. 6/2019 - M. Of. nr. 168/1 mar. 2019) 
 
 
 H.C.D. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 436/25 iun. 2009 

 Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica  
 
 (T) 

Iacob-Ridzi, pentru organizarea "Zilei Tineretului" 

 
 
 H.C.D. nr. 27/2009 - M. Of. nr. 441/26 iun. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2009 privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situaţiei  
 Societăţii Comerciale "Nicolina" - S.A. şi a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005 - decembrie  
 2008 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 28/2009 - M. Of. nr. 441/26 iun. 2009 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a  
 statului de funcţii pe anul 2006 
 (Abrogare odată cu H. nr. 31/2006 prin H.C.D. nr. 6/2019 - M. Of. nr. 168/1 mar. 2019) 
 
 
 H.C.D. nr. 30/2009 - M. Of. nr. 448/30 iun. 2009 

 Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul privind "Campania de  
 promovare a Programului Operaţional Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare" la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunţ de participare 
 (T) 
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 H.C.D. nr. 32/2009 - M. Of. nr. 444/29 iun. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2009 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercială "Nicolina" -  
 
 (T) 

S.A. 

 
 
 H.C.D. nr. 36/2009 - M. Of. nr. 519/28 iul. 2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului şi a imaginii României 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 38/2009 - M. Of. nr. 613/10 sep. 2009 

 Hotărâre privind prelungirea termenului pentru depunerea raportului de către Comisia parlamentară de anchetă privind situaţia sistemelor de irigaţii, precum şi a altor sectoare de  
 
 (T) 

îmbunătăţiri funciare 

 
 
 H.C.D. nr. 47/2009 - M. Of. nr. 713/22 oct. 2009 
 Hotărâre referitoare la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului şi a imaginii României 
 (SE) 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 H. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 353/26 mai 2009 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României,  
 părţile I-VII 
 (T) 
 
 
 H. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 810/26 nov. 2009 
 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 
 (T) 
 
 
 
 2010 
 
 
 H.C.D. nr. 9/2010 - M. Of. nr. 238/14 apr. 2010 
 Hotărâre referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situaţia sistemelor de irigaţii, precum şi a altor sectoare de îmbunătăţiri funciare 
 (SE) 
 
 
 H.C.D. nr. 21/2010 - M. Of. nr. 641/14 sep. 2010 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2008 
 (SE) 
 
 
 H.C.D. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 641/14 sep. 2010 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2009 
 (SE) 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 H. nr. 11/2010 - M. Of. nr. 467/7 iul. 2010 
 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 
 (T) 
 
 
 H. nr. 13/2010 - M. Of. nr. 793/26 nov. 2010 
 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I–VII 
 (T) 
 
 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 O. nr. 1432/2010 - M. Of. nr. 81/31 ian. 2011 
 Ordin privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României 
 (Abrogare prin O. nr. 747/2012 - M. Of. nr. 487/17 iul. 2012) 
 
 
 
 2011 
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 H. nr. 5/2011 - M. Of. nr. 419/15 iun. 2011 
 Hotărâre privind modificarea tarifului pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba maghiară 
 (T) 
 
 
 H. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 799/11 nov. 2011 
 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 
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 (T) 
 
 
 
 

BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 H. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 692/29 sep. 2011 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului 
 (Abrogare odată cu H. nr. 5/2002 prin O. nr. 153/2019 - M. Of. nr. 938/21 nov. 2019) 
 
 
 
 2012 
 
 
 H.C.D. nr. 34/2012 - M. Of. nr. 672/26 sep. 2012 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2011 
 (SE) 
 
 
 
 

BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 H. nr. 3/2012 - M. Of. nr. 719/23 oct. 2012 
 Hotărâre privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului 
 (Abrogare odată cu H. nr. 5/2002 prin O. nr. 153/2019 - M. Of. nr. 938/21 nov. 2019) 
 
 
 
 

SECRETARIATUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 O. nr. 747/2012 - M. Of. nr. 487/17 iul. 2012 

 Ordin privind abrogarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.432/2010 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în  
 
 (SE) 

numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României 

 
 
 
 2013 
 
 
 H.C.D. nr. 21/2013 - M. Of. nr. 365/19 iun. 2013 
 Hotărâre privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor 
 (Abrogare prin H.C.D. nr. 42/2018 - M. Of. nr. 525/26 iun. 2018) 
 
 
 H.C.D. nr. 23/2013 - M. Of. nr. 386/28 iun. 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013 
 (Abrogare prin H.C.D. nr. 42/2018 - M. Of. nr. 525/26 iun. 2018) 
 
 
 
 2015 
 
 
 H.C.D. nr. 39/2015 - M. Of. nr. 295/29 apr. 2015 

 Hotărâre privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor  
 
 (T) 

Maritime - S.A. Constanţa 

 
 
 H.C.D. nr. 41/2015 - M. Of. nr. 311/7 mai 2015 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2013 
 (T - SE) 
 
 
 H.C.D. nr. 42/2015 - M. Of. nr. 311/7 mai 2015 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2014 
 (T - SE) 
 
 
 H.C.D. nr. 48/2015 - M. Of. nr. 373/28 mai 2015 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2012 
 (SE) 
 
 
 
 2016 
 
 
 H.C.D. nr. 119/2016 - M. Of. nr. 903/10 nov. 2016 

 Hotărâre privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete parlamentare cu tema  
 "Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti  
 
 (T) 

pe pieţele-ţintă" 
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BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 H. nr. 4/2016 - M. Of. nr. 486/29 iun. 2016 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a Centrului "Expert electoral" 
 (Abrogare prin H.P. nr. 2/2019 - M. Of. nr. 313/22 apr. 2019) 
 
 
 
 2017 
 
 
 H.C.D. nr. 5/2017 - M. Of. nr. 45/16 ian. 2017 

 Hotărâre privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016  
 de către Guvernul României 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 6/2017 - M. Of. nr. 45/16 ian. 2017 
 Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 21/2017 - M. Of. nr. 215/29 mar. 2017 

 Hotărâre pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea  
 condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 100/2017 - M. Of. nr. 1028/27 dec. 2017 
 Hotărâre privind completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013 
 (Abrogare odată cu H.C.D. nr. 23/2013 prin H.C.D. nr. 42/2018 - M. Of. nr. 525/26 iun. 2018) 
 
 
 
 2018 
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 Decizia nr. 5/2018 - M. Of. nr. 762/4 sep. 2018 
 Decizie privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 
 (T) 
 
 
 
 2019 
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 Decizia nr. 1/2019 - M. Of. nr. 88/4 feb. 2019 
 Decizie privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 
 (T) 
 
 
 Decizia nr. 17/2019 - M. Of. nr. 956/28 nov. 2019 
 Decizie privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 
 (T) 
 
 
 
 

BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 H. nr. 2/2019 - M. Of. nr. 313/22 apr. 2019 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente 
 (Abrogare prin H.P. nr. 4/2020 - M. Of. nr. 992/27 oct. 2020) 
 
 
 
 2020 
 
 
 H.C.D. nr. 6/2020 - M. Of. nr. 194/10 mar. 2020 
 Hotărâre pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situaţia cazurilor copiilor dispăruţi 
 (T) 
 
 
 H.C.D. nr. 8/2020 - M. Of. nr. 451/28 mai 2020 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor pentru elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România 
 (T) 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 Decizia nr. 7/2020 - M. Of. nr. 1250/17 dec. 2020 
 Decizie privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 
 (T) 
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 2021 
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 Decizia nr. 5/2021 - M. Of. nr. 303/25 mar. 2021 
 Decizie privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 
 (T) 
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 4.6.2  HOTĂRÂRI ALE SENATULUI 

 
 
 1990 
 
 
 H.S. nr. 1/1990 - M. Of. nr. 85-86/20 iun. 1990 
 Aprobarea Regulamentului provizoriu privind activitatea Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 5/1990 - M. Of. nr. 85-86/20 iun. 1990 
 Modificarea art.13 alin. 2 din Regulamentul provizoriu privind activitatea Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 1/1990 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 85-86/20 iun. 1990 
 Instituirea unei comisii de redactare a proiectului de regulament al Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 10/1990 - M. Of. nr. 85-86/20 iun. 1990 
 Aprobarea jurământului Preşedintelui României 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 11/1990 - M. Of. nr. 85-86/20 iun. 1990 
 Aprobarea unei moţiuni a Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 13/1990 - M. Of. nr. 87 bis/28 iun. 1990 
 Regulamentul Senatului 
 (Abrogată prin H.S. nr. 16/1993 - M. Of. nr. 178/27 iul. 1993) 
 
 
 H.S. nr. 14/1990 - M. Of. nr. 87 bis/28 iun. 1990 
 Aprobarea componenţei Guvernului României 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 15/1990 
 Structura organizatorică a aparatului Senatului 
 (Abrogată prin H.S. nr. 21/1993 - M. Of. nr. 141/7 iul. 1993) 
 
 
 H.S. nr. 17/1990 - M. Of. nr. 88 bis/3 iul. 1990 
 Aprobarea denumirii, domeniilor de activitate şi numărul membrilor comisiilor permanente ale Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 19/1990 - M. Of. nr. 89 bis/10 iul. 1990 
 Aprobarea Declaraţiei-program a Guvernului României 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 25/1990 - M. Of. nr. 108/27 sep. 1990 
 Aniversarea a 525 de ani de la declararea oraşului Bucureşti - capitală a Ţării Româneşti 
 (T) 
 
 
 
 1991 
 
 
 H.S. nr. 3/1991 - M. Of. nr. 32/9 feb. 1991 
 Hotărâre cu privire la cererea Guvernului de a aproba trimiterea unei misiuni umanitare în Arabia Saudită 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 4/1991 - M. Of. nr. 67/30 mar. 1991 
 Modificarea Hotărârii Senatului nr. 17/1990 privind aprobarea denumirii, domeniilor de activitate şi numărului membrilor comisiilor permanente ale Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 6/1991 - M. Of. nr. 102/14 mai 1991 
 Aprobarea unor modificări în componenţa Guvernului României 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 8/1991 - M. Of. nr. 142/8 iul. 1991 
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 Înfiinţarea unei comisii speciale pentru avizarea proiectului Legii privatizării 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 10/1991 - M. Of. nr. 147/17 iul. 1991 
 Modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 17/1990 privind aprobarea denumirii, domeniilor de activitate şi numărului membrilor comisiilor permanente ale Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 12/1991 - M. Of. nr. 199/2 oct. 1991 
 (T) 

 
 
 H.S. nr. 15/1991 - M. Of. nr. 215/22 oct. 1991 
 Aprobarea componenţei Guvernului României 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 16/1991 - M. Of. nr. 215/22 oct. 1991 
 Completarea componenţei Guvernului României 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 19/1991 - M. Of. nr. 89 bis/10 iul. 1991 
 Aprobarea Declaraţiei-program a Guvernului României 
 (T) 
 
 
 
 1992 
 
 
 H.S. nr. 3/1992 - M. Of. nr. 6/24 ian. 1992 
 Instituirea unei comisii de anchetă 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 8/1992 - M. Of. nr. 23/19 feb. 1992 
 Stabilirea termenului pentru prezentarea raportului Comisiei pentru cercetarea evenimentelor din Decembrie 1989 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 25/1992 - M. Of. nr. 169/20 iul. 1992 

 Rapoartele întocmite de Comisia de anchetă a Senatului pentru stabilirea adevărului şi eliminarea suspiciunii, neîncrederii şi prezentării false a unor fapte de corupţie cu caracter grav,  
 
 (T) 

pretins săvârşite în perioada ianuarie 1990 - decembrie 1991 

 
 
 H.S. nr. 38/1992 - M. Of. nr. 275/5 nov. 1992 
 Aprobarea numărului şi denumirii Comisiilor permanente ale Senatului şi a numărului de membri al acestora 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 39/1992 - M. Of. nr. 281/10 nov. 1992 
 Instituirea unei comisii pentru elaborarea propunerilor de modificare a regulamentului Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 40/1992 - M. Of. nr. 286/16 nov. 1992 
 Majorarea numărului maxim de membri la unele comisii permanente 
 (T) 
 
 
 
 1993 
 
 
 H.S. nr. 10/1993 - M. Of. nr. 54/12 mar. 1993 
 Modificarea Hotărârii Senatului nr. 41/1992 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Senatului 
 (Abrogată prin H.S. nr. 32/1993 - M. Of. nr. 278/30 nov. 1993) 
 
 
 H.S. nr. 15/1993 - M. Of. nr. 138/28 iun. 1993 
 Comisia pentru cercetarea evenimentelor din decembrie 1989 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 16/1993 - M. Of. nr. 178/27 iul. 1993 
 Hotărâre privind Regulamentul Senatului 
 (Încetare aplicabilitate prin H.S. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 948/25 oct. 2005) 

 Republicare: 
 (M. Of. nr. 58/2 feb. 2001) 
 
 
 H.S. nr. 33/1993 - M. Of. nr. 312/29 dec. 1993 

 Constituirea unei comisii speciale 
 (T) 
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 1994 
 
 
 
 H.S. nr. 4/1994 - M. Of. nr. 47/23 feb. 1994 
 Memorandumul privind politica economică a Guvernului României pentru anii 1994-1995, convenit cu Fondul Monetar Internaţional 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 5/1994 - M. Of. nr. 48/24 feb. 1994 
 Obiectivele verificării, de către Curtea de Conturi, a exerciţiilor bugetare pe anii 1990 şi 1991 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 11/1994 - M. Of. nr. 87/4 apr. 1994 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 
 (Încetare aplicabilitate odată cu H.S. nr. 16/1993 prin H.S. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 948/25 oct. 2005) 
 
 
 H.S. nr. 14/1994 - M. Of. nr. 102/21 apr. 1994 
 Înfiinţarea unei comisii de anchetă cu privire la blocajul financiar în agricultură 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 16/1994 - M. Of. nr. 122/17 mai 1994 
 Contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1993 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 17/1994 - M. Of. nr. 122/17 mai 1994 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1994 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 33/1994 - M. Of. nr. 312/9 nov. 1994 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1995 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 35/1994 - M. Of. nr. 322/18 nov. 1994 
 Majorarea numărului maxim de membri ai Comisiei economice 
 (T) 
 
 
 
 1995 
 
 
 H.S. nr. 6/1995 - M. Of. nr. 113/5 iun. 1995 
 Aprobarea intrării şi staţionării în apele teritoriale ale României a unor nave militare străine 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 15/1995 - M. Of. nr. 233/10 oct. 1995 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1996 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 17/1995 - M. Of. nr. 253/7 nov. 1995 
 Majorarea numărului maxim de membrii ai Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 23/1995 - M. Of. nr. 296/22 dec. 1995 
 aprobarea participării României la Forţa de Implementare a Păcii în Bosnia-Herţegovina 
 (T) 
 
 
 
 1996 
 
 
 H.S. nr. 8/1996 - M. Of. nr. 41/27 feb. 1996 

 Efectuarea de către Curtea de Conturi a unui control asupra gestiunii resurselor financiare ale Fondurilor Proprietăţii Private şi ale Fondului Proprietăţii de Stat 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 11/1996 - M. Of. nr. 61/26 mar. 1996 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1996, rectificat 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 12/1996 - M. Of. nr. 78/18 apr. 1996 
 Contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1995 
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 (T) 
 
 
 H.S. nr. 14/1996 - M. Of. nr. 198/28 mai 1996 

 Hotărâre cu privire la aprobarea desfăşurării pe teritoriul României, în anul 1996, a unor aplicaţii, exerciţii şi activităţi de pregătire militară ale Armatei Române, cu participarea unor  
 subunităţi (unităţi) militare străine 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 18/1996 - M. Of. nr. 136/28 iun. 1996 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 
 (Încetare aplicabilitate odată cu H.S. nr. 16/1993 prin H.S. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 948/25 oct. 2005) 
 
 
 H.S. nr. 30/1996 - M. Of. nr. 241/3 oct. 1996 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1997 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 39/1996 - M. Of. nr. 328/9 dec. 1996 
 Aprobarea numărului şi denumirii comisiilor permanente ale Senatului, precum şi a numărului de membri ai acestora 
 (T) 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI 

 H. nr. 4/1996 - M. Of. nr. 136/28 iun. 1996 
 Asigurarea permanenţei la Senat de către membrii Biroului permanent în perioada vacanţei parlamentare de vară, iulie-august 1996 
 (T) 
 
 
 
 1997 
 
 
 H.S. nr. 4/1997 - M. Of. nr. 29/21 feb. 1997 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor reglementări cu privire la structura organizatorică a aparatului Senatului 
 (Încetare aplicabilitate odată cu H.S. nr. 16/1993 prin H.S. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 948/25 oct. 2005) 
 
 
 H.S. nr. 9/1997 - M. Of. nr. 39/11 mar. 1997 
 Instituirea unei comisii pentru elaborarea propunerilor de modificare a Regulamentului Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 50/25 mar. 1997 
 Contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 1996 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 21/1997 - M. Of. nr. 141/7 iul. 1997 
 Structura serviciilor Senatului 
 (Abrogată prin H.S. nr. 20/2001 - M. Of. nr. 233/9 mai 2001) 
 
 
 H.S. nr. 25/1997 - M. Of. nr. 266/6 oct. 1997 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1998 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 26/1997 - M. Of. nr. 300/4 nov. 1997 
 Constituirea unei comisii speciale de analiză a situaţiei din agricultură 
 (T) 
 
 
 
 1999 
 
 
 H.S. nr. 5/1999 - M. Of. nr. 59/11 feb. 1999 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1999 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 6/1999 - M. Of. nr. 113/19 mar. 1999 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 
 (Încetare aplicabilitate odată cu H.S. nr. 16/1993 prin H.S. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 948/25 oct. 2005) 
 
 
 H.S. nr. 8/1999 - M. Of. nr. 130/31 mar. 1999 
 Contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1998 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 10/1999 - M. Of. nr. 266/10 iun. 1999 

 Iniţierea unei anchete (analize) de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Senatului asupra oportunităţii alocării unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Română de  
 Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. 
 (T) 
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 H.S. nr. 11/1999 - M. Of. nr. 289/23 iun. 1999 
 Constituirea şi procedura de lucru a Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului de modificare şi completare a Regulamentului Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 12/1999 - M. Of. nr. 318/2 iul. 1999 

 Prelungirea datei depunerii Raportului Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Senatului privind iniţierea unei anchete (analize) asupra oportunităţii alocării unor fonduri de la  
 
 (T) 

bugetul de stat pentru Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. 

 
 
 H.S. nr. 19/1999 - M. Of. nr. 498/15 oct. 1999 
 Înfiinţarea unei comisii de anchetă privind activitatea Ministerului Culturii în perioada decembrie 1996 - octombrie 1999 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 20/1999 - M. Of. nr. 498/15 oct. 1999 
 Înfiinţarea unei comisii de anchetă asupra activităţii Fondului Proprietăţii de Stat 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 21/1999 - M. Of. nr. 498/15 oct. 1999 

 Înfiinţarea unei comisii de anchetă privind cercetarea condiţiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM şi a consecinţelor acestei privatizări în plan economic şi al siguranţei  
 
 (T) 

naţionale 

 
 
 H.S. nr. 28/1999 - M. Of. nr. 655/31 dec. 1999 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2000 
 (Abrogată prin H.S. nr. 9/2000 - M. Of. nr. 135/30 mar. 2000) 
 
 
 
 2000 
 
 
 H.S. nr. 7/2000 - M. Of. nr. 58/8 feb. 2000 

 Prelungirea datei depunerii Raportului Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Senatului privind iniţierea unei anchete (analize) asupra oportunităţii alocării unor fonduri de la  
 bugetul de stat pentru BANCOREX 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 8/2000 - M. Of. nr. 129/28 mar. 2000 
 Contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 1999 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 9/2000 - M. Of. nr. 135/30 mar. 2000 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2000 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 14/2000 - M. Of. nr. 280/21 iun. 2000 
 Constituirea unei comisii speciale pentru avizarea propunerii legislative privind instituirea medaliei "400 de ani de la Unirea Ţărilor Române sub sceptrul lui Mihai Viteazul" 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 297/30 iun. 2000 

 Prelungirea datei de depunere a Raportului Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Senatului privind iniţierea unei anchete (analize) asupra oportunităţii alocării unor fonduri de la  
 bugetul de stat pentru Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 35/2000 - M. Of. nr. 481/2 oct. 2000 

 Înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru cercetarea condiţiilor în care s-au privatizat societăţile comerciale agricole, desfăşurarea campaniei de recoltare a grâului din vara acestui  
 an, precum şi pregătirea şi derularea activităţilor din campania de toamnă 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 38/2000 - M. Of. nr. 521/23 oct. 2000 
 Raportul Comisiei de anchetă asupra activităţii Fondului Proprietăţii de Stat, instituită prin Hotărârea Senatului nr. 20/1999 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 40/2000 - M. Of. nr. 546/6 nov. 2000 

 Hotărâre referitoare la Raportul Comisiei de anchetă privind cercetarea condiţiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM şi a consecinţelor acestei privatizări în plan economic şi  
 
 (T) 

al siguranţei naţionale, înfiinţată prin Hotărârea Senatului nr. 21/1999 

 
 
 H.S. nr. 41/2000 - M. Of. nr. 560/10 nov. 2000 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2001 
 (Abrogată prin H.S. nr. 19/2001 - M. Of. nr. 155/29 mar. 2001) 
 
 
 H.S. nr. 44/2000 - M. Of. nr. 628/5 dec. 2000 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 40/2000 referitoare la Raportul Comisiei de anchetă privind cercetarea condiţiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM şi a  
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 consecinţelor acestei privatizări în plan economic şi al siguranţei naţionale, înfiinţată prin Hotărârea Senatului nr. 21/1999 
 (T) 
 
 
 
 2001 
 
 
 H.S. nr. 5/2001 - M. Of. nr. 43/25 ian. 2001 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 
 (Încetare aplicabilitate odată cu H.S. nr. 16/1993 prin H.S. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 948/25 oct. 2005) 
 
 
 
 H.S. nr. 18/2001 - M. Of. nr. 145/23 mar. 2001 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2000 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 19/2001 - M. Of. nr. 155/29 mar. 2001 
 Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2001 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 20/2001 - M. Of. nr. 233/9 mai 2001 
 Hotărâre privind structura serviciilor Senatului 
 (Abrogare la 1 mai 2008 prin H.S. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 199/14 mar. 2008) 

 Republicare: 
 (M. Of. nr. 544/29 iul. 2003) 
 
 
 H.S. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 332/21 iun. 2001 

 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat 
 (Încetare aplicabilitate odată cu H.S. nr. 16/1993 prin H.S. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 948/25 oct. 2005) 
 
 
 H.S. nr. 31/2001 - M. Of. nr. 632/9 oct. 2001 
 Hotărâre pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă privind cercetarea condiţiilor în care a fost privatizată Societatea Comercială "Balneoclimaterică"-S.A. Sovata 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 32/2001 - M. Of. nr. 632/9 oct. 2001 
 Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2002 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 35/2001 - M. Of. nr. 713/8 nov. 2001 

 Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 31/2001 pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă privind cercetarea condiţiilor în care a fost privatizată Societatea  
 Comercială "Balneoclimaterica" - S.A. Sovata 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 37/2001 - M. Of. nr. 844/28 dec. 2001 

 Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 31/2001 pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă privind cercetarea condiţiilor în care a fost privatizatăSocietatea  
 Comercială "Balneoclimaterica" - S.A. Sovata 
 (T) 
 
 
 Declaraţie/2001 - M. Of. nr. 234/9 mai 2001 
 Declaraţia Senatului României cu ocazia Zilei Europei 
 (T) 
 
 
 
 
 2002 
 
 
 H.S. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 224/3 apr. 2002 
 Hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind cercetarea condiţiilor în care a fost privatizată Societatea Comercială "Balneoclimaterica" - S.A. Sovata 
 (SE) 
 
 
 H.S. nr. 7/2002 - M. Of. nr. 224/3 apr. 2002 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2001 
 (SE) 
 
 
 H.S. nr. 11/2002 - M. Of. nr. 746/11 oct. 2002 
 Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2003 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 15/2002 - M. Of. nr. 947/23 dec. 2002 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat 
 (Încetare aplicabilitate odată cu H.S. nr. 16/1993 prin H.S. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 948/25 oct. 2005) 
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BIROUL PERMANENT AL SENATULUI 

 H. nr. 5/2002 - M. Of. nr. 326/16 mai 2002 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului 
 (Abrogare prin O. nr. 153/2019 - M. Of. nr. 938/21 nov. 2019) 

 Republicare: 
 (M. Of. nr. 922/11 oct. 2004) 

 (M. Of. nr. 758/27 oct. 2011) 

 
 

 2003 
 
 
 H.S. nr. 5/2003 - M. Of. nr. 186/25 mar. 2003 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2002 
 (T) 
 
 
 
 H.S. nr. 10/2003 - M. Of. nr. 350/22 mai 2003 
 Hotărâre privind completarea art. 56 alin. (2) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Încetare aplicabilitate odată cu H.S. nr. 16/1993 prin H.S. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 948/25 oct. 2005) 
 
 
 H.S. nr. 11/2003 - M. Of. nr. 459/27 iun. 2003 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 20/2001 privind structura serviciilor Senatului 
 (Abrogare la 1 mai 2008 odată cu H.S. nr. 20/2001 prin H.S. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 199/14 mar. 2008) 
 
 
 H.S. nr. 18/2003 - M. Of. nr. 764/30 oct. 2003 
 Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2004 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 20/2003 - M. Of. nr. 834/24 nov. 2003 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, republicat 
 (Încetare aplicabilitate odată cu H.S. nr. 16/1993 prin H.S. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 948/25 oct. 2005) 
 
 
 
 2004 
 
 
 H.S. nr. 16/2004 - M. Of. nr. 393/4 mai 2004 

 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2003 
 (SE) 
 
 
 H.S. nr. 53/2004 - M. Of. nr. 953/18 oct. 2004 
 Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2005 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 61/2004 - M. Of. nr. 1248/23 dec. 2004 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Încetare aplicabilitate odată cu H.S. nr. 16/1993 prin H.S. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 948/25 oct. 2005) 
 
 
 
 2005 
 
 
 H.S. nr. 8/2005 - M. Of. nr. 168/25 feb. 2005 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 14/2005 - M. Of. nr. 438/24 mai 2005 

 Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 8/2005 privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru modificarea şi completarea  
 Regulamentului Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 16/2005 - M. Of. nr. 796/1 sep. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 8/2005 privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 25/2005 - M. Of. nr. 904/10 oct. 2005 
 Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2006 
 (SE) 
 
 
 H.S. nr. 27/2005 - M. Of. nr. 921/14 oct. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 8/2005 privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 
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 (T) 
 
 
 H.S. nr. 29/2005 - M. Of. nr. 1177/27 dec. 2005 

 Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate  
 de CIA pe teritoriul României 
 (T) 
 
 
 
 2006 
 
 
 H.S. nr. 6/2006 - M. Of. nr. 164/21 feb. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de  
 detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 9/2006 - M. Of. nr. 184/27 feb. 2006 
 Hotărâre privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 344/17 apr. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de  
 
 (T) 

detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României 

 
 
 H.S. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 388/5 mai 2006 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 
 (T) 

Senatului 

 
 
 H.S. nr. 17/2006 - M. Of. nr. 486/5 iun. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de  
 
 (T) 

detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României 

 
 
 H.S. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 542/23 iun. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de  
 
 (T) 

detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României 

 
 
 H.S. nr. 20/2006 - M. Of. nr. 564/29 iun. 2006 
 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 20/2001 privind structura serviciilor Senatului, republicată 
 (Abrogare la 1 mai 2008 odată cu H.S. nr. 20/2001 prin H.S. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 199/14 mar. 2008) 
 
 
 H.S. nr. 23/2006 - M. Of. nr. 572/3 iul. 2006 

 Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului "Cathedral Plaza" în  
 imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice "Sfântul Iosif" din Bucureşti, precum şi a proiectelor de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul  
 
 (T) 

Bucureşti 

 
 
 H.S. nr. 25/2006 - M. Of. nr. 760/6 sep. 2006 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 27/2006 - M. Of. nr. 785/18 sep. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 23/2006 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate şi de  
 oportunitate privind construirea imobilului "Cathedral Plaza" în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice "Sfântul Iosif" din Bucureşti, precum şi a proiectelor de construire  
 
 (T) 

şi de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucureşti 

 
 
 H.S. nr. 28/2006 - M. Of. nr. 785/18 sep. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de  
 
 (T) 

detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României 

 
 
 H.S. nr. 35/2006 - M. Of. nr. 847/16 oct. 2006 
 Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2007 
 (SE) 
 
 
 H.S. nr. 38/2006 - M. Of. nr. 888/31 oct. 2006 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 23/2006 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de  
 legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului "Cathedral Plaza" în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice "Sfântul Iosif" din Bucureşti, precum şi a proiectelor  
 
 (T) 

de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucureşti 
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 H.S. nr. 39/2006 - M. Of. nr. 896/3 nov. 2006 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 
 (T) 

Senatului 

 
 
 H.S. nr. 40/2006 - M. Of. nr. 934/17 nov. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea concluziilor Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului "Cathedral Plaza"  
 în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice "Sfântul Iosif" din Bucureşti, precum şi a proiectelor de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din  
 municipiul Bucureşti 
 (SE) 
 
 
 H.S. nr. 41/2006 - M. Of. nr. 952/27 nov. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de  
 detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 42/2006 - M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006 
 Hotărâre pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 43/2006 - M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 
 (T) 

Senatului 

 
 
 
 2007 
 
 
 H.S. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 118/16 feb. 2007 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anii 2004 şi 2005 
 (SE) 
 
 
 H.S. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 120/19 feb. 2007 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 5/2007 - M. Of. nr. 133/23 feb. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea concluziilor Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului "Cathedral Plaza"  
 în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice "Sfântul Iosif" din Bucureşti, precum şi a proiectelor de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din  
 
 (SE) 

municipiul Bucureşti 

 
 
 H.S. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 146/28 feb. 2007 

 Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind  
 
 (T) 

privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. 

 
 
 H.S. nr. 13/2007 - M. Of. nr. 223/2 apr. 2007 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 390/8 iun. 2007 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 42/2006 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind privatizarea  
 Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 27/2007 - M. Of. nr. 441/29 iun. 2007 
 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 20/2001 privind structura serviciilor Senatului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare la 1 mai 2008 odată cu H.S. nr. 20/2001 prin H.S. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 199/14 mar. 2008) 
 
 
 H.S. nr. 38/2007 - M. Of. nr. 665/28 sep. 2007 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 
 (T) 

Senatului, cu modificările ulterioare 

 
 
 H.S. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 754/6 nov. 2007 

 Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind  
 
 (T) 

privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. 

 
 
 H.S. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 840/7 dec. 2007 
 Hotărâre privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Primăria Generală a Municipiului Bucureşti 
 (T) 
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 H.S. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 862/17 dec. 2007 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 
 (T) 

Senatului, cu modificările ulterioare 

 
 
 H.S. nr. 58/2007 - M. Of. nr. 866/18 dec. 2007 

 Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind  
 
 (T) 

privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. 

 
 
 
 2008 
 
 
 H.S. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 199/14 mar. 2008 
 Hotărâre privind structura serviciilor Senatului 
 (Abrogare prin H.S. nr. 13/2009 - M. Of. nr. 435/25 iun. 2009) 
 
 
 H.S. nr. 15/2008 - M. Of. nr. 350/7 mai 2008 

 Hotărâre privind aprobarea Raportului Comisiei de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor  
 
 (SE) 

închiriate de CIA pe teritoriul României 

 
 
 H.S. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 337/1 mai 2008 

 Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind  
 privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 357/8 mai 2008 
 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea părăsirii României de către domnul Omar Hayssam 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 18/2008 - M. Of. nr. 370/15 mai 2008 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului 
 (Abrogare odată cu H.S. nr. 11/2008 prin H.S. nr. 13/2009 - M. Of. nr. 435/25 iun. 2009) 
 
 
 H.S. nr. 25/2008 - M. Of. nr. 493/2 iul. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului 
 (Abrogare odată cu H.S. nr. 11/2008 prin H.S. nr. 13/2009 - M. Of. nr. 435/25 iun. 2009) 
 
 
 H.S. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 649/12 sep. 2008 
 Hotărâre privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 47/2008 - M. Of. nr. 675/1 oct. 2008 

 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea tăierilor ilegale din fondul forestier şi a modului în care s-au respectat contractele dintre statul român şi  
 marile societăţi comerciale privatizate cu referire la angajamentele de protecţie a mediului 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 48/2008 - M. Of. nr. 675/1 oct. 2008 
 Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii de anchetă privind activitatea Institutului Cultural Român 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 67/2008 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2008 
 Hotărâre privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor de senatori 
 (T) 
 
 
 
 2009 
 
 
 H.S. nr. 13/2009 - M. Of. nr. 435/25 iun. 2009 
 Hotărâre privind structura serviciilor Senatului 
 (Abrogare prin H.S. nr. 8/2013 - M. Of. nr. 121/5 mar. 2013) 
 
 
 
 2010 
 
 
 H.S. nr. 8/2010 - M. Of. nr. 646/16 sep. 2010 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2009 
 (SE) 
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 H.S. nr. 29/2010 - M. Of. nr. 766/16 nov. 2010 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 13/2009 privind structura serviciilor Senatului şi alte măsuri organizatorice 
 (Abrogare odată cu H.S. nr. 13/2009 prin H.S. nr. 8/2013 - M. Of. nr. 121/5 mar. 2013) 
 
 
 
 2012 
 
 
 H.S. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 373/1 iun. 2012 
 Hotărâre pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 32/2012 - M. Of. nr. 671/25 sep. 2012 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 16/2012 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale privind Restituirea Proprietăţilor din  
 perioada 2009-2012 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 38/2012 - M. Of. nr. 699/11 oct. 2012 

 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de anchetă privind abuzurile semnalate în activităţile desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice în cazul votului de la referendumul din 29  
 iulie 2012 
 (T) 
 
 
 
 
 2013 
 
 
 H.S. nr. 17/2013 - M. Of. nr. 202/9 apr. 2013 

 Hotărâre pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
 (Încetare aplicabilitate prin H.S. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 418/5 iun. 2014) 
 
 
 H.S. nr. 46/2013 - M. Of. nr. 378/26 iun. 2013 

 Hotărâre privind modificarea articolului 5 al Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan,  
 
 (Încetare aplicabilitate prin H.S. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 418/5 iun. 2014) 

judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 
 
 H.S. nr. 72/2013 - M. Of. nr. 771/10 dec. 2013 

 Hotărâre privind modificarea articolului 5 din Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu  
 
 (Încetare aplicabilitate prin H.S. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 418/5 iun. 2014) 

Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 
 
 
 2014 
 
 
 H.S. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 418/5 iun. 2014 
 Hotărâre privind încetarea activităţii unei comisii de anchetă 
 (SE) 
 
 
 
 2015 
 
 
 H.S. nr. 48/2015 - M. Of. nr. 452/24 iun. 2015 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România 
 (T) 
 
 
 H.S. nr. 72/2015 - M. Of. nr. 825/5 nov. 2015 

 Hotărâre pentru modificarea art. 6 şi 7 din Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept  
 în România 
 (T) 
 
 
 
 2016 
 
 
 H.S. nr. 45/2016 - M. Of. nr. 241/1 apr. 2016 
 Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2015 
 (SE) 
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 2017 
 
 
 H.S. nr. 22/2017 - M. Of. nr. 186/15 mar. 2017 

 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor  
 
 (T) 

alimentare 
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 4.7. DECRETE 
 

 4.7.1. DECRETE EMISE ÎNAINTE DE 22 DECEMBRIE 1989 
 
 4.7.1.1.  DECRETE 

 
 
 1924 
 
 
 D. nr. 772/1924 - M. Of. nr. 87/19 apr. 1924 
 Regulament de aplicare a dispoziţiilor Legii pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 
 
 1929 
 
 
 D. nr. 2171/1929 - M. Of. nr. 189/29 iul. 1929 
 Regulamentul de transport pe căile ferate române 
 (Abrogat prin O.G. nr. 41/1997 - M. Of. nr. 220/29 aug. 1997) 
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 4.7.1.2.  DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT 

 
 
 1948 
 
 
 D. nr. 16/1948 - M. Of. nr. 101/30 apr. 1948 
 Înfiinţarea "Ordinului Muncii" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 40/1948 - M. Of. nr. 10/13 ian. 1948 
 Înfiinţarea Ordinului "Steaua Republicii Populare Române" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 175/1948 - M. Of. nr. 177/3 aug. 1948 
 Reforma învăţământului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 177/1948 - M. Of. nr. 178/4 aug. 1948 
 Regimul general al cultelor religioase 

 (Abrogare prin L. nr. 489/2006 - M. Of. nr. 11/8 ian. 2007) 

 
 
 D. nr. 196/1948 - M. Of. nr. 186/13 aug. 1948 
 Înfiinţarea şi decernarea premiilor naţionale de artă, literatură şi publicistică 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 358/1948 - M. Of. nr. 281/2 dec. 1948 
 Stabilirea situaţiei de drept a fostului cult greco-catolic 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 

 
 
 1949 
 
 
 D. nr. 17/1949 - M. Of. nr. 11/14 ian. 1949 
 Editarea şi difuzarea cărţii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 31/1949 - M. Of. nr. 24/29 ian. 1949 
 Stimularea activităţii ştiinţifice, literare şi artistice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 129/1949 
 Stabilirea regimului culturilor în depozite 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 133/1949 - B. Of. nr. 15 bis/2 apr. 1949 
 Organizarea cooperaţiei 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 172/1949 - B. Of. nr. 23/28 apr. 1949 
 Instituirea "Medaliei Muncii" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 233/23 febr. 1949 
 Aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române 

 (Abrogare prin H.G. nr. 53/2008 - M. Of. nr. 50/22 ian. 2008) 

 
 
 D. nr. 269/1949 - B. Of. nr. 40/25 iun. 1949 
 Organizarea muncii de descărcare, manipulare şi încărcare a obiectelor şi mărfurilor, în cadrul activităţii instituţiilor şi întreprinderilor de stat 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 308/1949 - B. Of. nr. 49/28 iul. 1949 
 Înfiinţarea Ordinului "Apărarea Patriei" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 309/1949 - B. Of. nr. 49/28 iul. 1949 
 Înfiinţarea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" 
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 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 358/1949 - B. Of. nr. 54/20 aug. 1949 
 Organizarea caselor de ajutor reciproc pe lângă sindicate 

 (Abrogat prin L. nr. 122/1996 - M. Of. nr. 262/25 oct. 1996) 

 
 
 D. nr. 447/1949 - B. Of. nr. 84/29 dec. 1949 
 Instituirea Premiului de Stat 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 588/1 iun. 1949 
 Aprobarea Statutului Bisericii Evanghelice Luterane Sinodo-Presbiteriale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 400/2008 - M. Of. nr. 296/16 apr. 2008) 

 
 
 D. nr. 589/1 iun. 1949 
 Aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului mozaic 

 (Abrogare prin H.G. nr. 999/2008 - M. Of. nr. 670/29 sep. 2008) 

 
 
 D. nr. 590/1 iun. 1949 
 Aprobarea Statutului de organizare a Cultului musulman 

 (Abrogare prin H.G. nr. 628/2008 - M. Of. nr. 469/25 iun. 2008) 

 
 
 D. nr. 591/1 iun. 1949 
 Aprobarea Statutului Bisericii Reformate 

 (Abrogare la data de 4 apr. 2008 prin H.G. nr. 186/2008 - M. Of. nr. 171/5 mar. 2008) 

 
 
 D. nr. 592/1 iun. 1949 
 Aprobarea Statutului de organizare a Bisericii Unitariene 

 (Abrogare prin H.G. nr. 641/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010) 

 
 
 D. nr. 593/1 iun. 1949 
 Aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Bisericii Armeano-Gregoriană 

 (Abrogare prin H.G. nr. 56/2008 - M. Of. nr. 57/24 ian. 2008) 

 
 
 D. nr. 627/14 iun. 1949 
 Aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului evanghelic-luteran C.A. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 898/2008 - M. Of. nr. 637/4 sep. 2008) 

 
 
 D. nr. 637/16 iun. 1949 
 Aprobarea Statutului Cultului creştin de rit vechi (lipovenesc) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 398/2008 - M. Of. nr. 365/13 mai 2008) 

 
 
 1950 
 
 
 D. nr. 76/1950 - B. Of. nr. 31/31 mar. 1950 
 Producerea, transportul, distribuţia şi vânzarea energiei electrice 

 (Abrogat prin O.U.G. nr. 63/1998 - M. Of. nr. 519/30 dec. 1998) 

 
 
 D. nr. 85/1950 - B. Of. nr. 32/1 apr. 1950 
 Exercitarea controlului minier 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 86/1950 - B. Of. nr. 32/1 apr. 1950 
 Reglementarea eliberării certificatelor 

 (Abrogare prin O.G. nr. 33/2002 - M. Of. nr. 88/2 feb. 2002) 

 
 
 D. nr. 114/1950 - B. Of. nr. 41/13 mai 1950 
 Instituirea distincţiei "Act de mulţumire" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 203/1950 - B. Of. nr. 83/28 sep. 1950 
 Înfiinţarea titlurilor ce se pot acorda oamenilor de ştiinţă, tehnicienilor şi artiştilor 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 249/1950 
 Stabilirea regimului pădurilor necesare intereselor militare 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 
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 1951 
 
 
 
 D. nr. 71/1951 - B. Of. nr. 60/31 mai 1951 
 Prevenirea şi combaterea turbării la câini 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 74/1951 - B. Of. nr. 64/13 iun. 1951 
 Înregistrarea la stat a cooperativelor, uniunilor şi centralelor uniunilor cooperative şi a unităţilor economice de pe lângă instituţii şi organizaţii sociale 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 111/1951 - B. Of. nr. 81/27 iul. 1951 
 Reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare 

 (Abrogată prin O.G. nr. 128/1998 - M. Of. nr. 328/29 aug. 1998) 

 
 
 D. nr. 138/1951 - B. Of. nr. 86/5 aug. 1951 

 Acordarea "Ordinului Muncii" şi "Medaliei Muncii" muncitorilor minieri subterani, maiştrilor minieri, cadrelor de ingineri şi tehnicieni şi personalului de conducere din minele de  
 cărbuni şi din minele de metale feroase şi neferoase pentru stagiul în muncă şi activitate ireproşabilă 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 168/1951 - B. Of. nr. 97/28 sep. 1951 
 Instituirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 195/1951 - B. Of. nr. 109/8 nov. 1951 
 Instituirea titlului de onoare de Mamă Eroină, a ordinului Mamă Eroină, a ordinului Gloria Maternă şi a Medaliei Maternităţii 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 1952 
 
 
 D. nr. 131/1952 - B. Of. nr. 30/18 iun. 1952 

 Răspunderea pentru nepredarea în termen de către gospodăriile agricole individuale şi cetăţeni a produselor agricole supuse colectării, precum şi procedura de urmărire silită a  
 executării acestor obligaţiuni 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 302/1952 - B. Of. nr. 46/9 sep. 1952 
 Procedura graţierii 

 (Abrogare prin L. nr. 546/2002 - M. Of. nr. 755/16 oct. 2002) 

 
 
 D. nr. 321/13 sep. 1952 
 Decret privind păstrarea şi evidenţa dosarelor de anchetă clasate şi a persoanelor care apar în aceste dosare 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 387/1952 - B. Of. nr. 4/13 oct. 1952 
 Urmărirea unor datorii pe cale notarială 

 (Abrogat prin L. nr. 36/1995 - M. Of. nr. 92/16 mai 1995) 

 
 
 D. nr. 431/1952 
 Decret privind construirea, întreţinerea şi exploatarea căilor ferate industriale şi a funicularelor 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a H.G. nr. 2299/2004 prin O.G. nr. 60/2004 - M. Of. nr. 741/17 aug. 2004) 

 
 
 D. nr. 461/1952 - B. Of. nr. 11/18 dec. 1952 
 Instituirea medaliei "A 5-a aniversare a Republicii Populare Române" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 462/1952 
 Aprobarea Regulamentului privind descrierea şi modul de purtare a Medaliei "A cincea aniversare a Republicii Populare Române" 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 1953 
 
 
 D. nr. 40/1953 - B. Of. nr. 2/22 ian. 1953 
 Procedura succesorală notarială 

 (Abrogat prin L. nr. 36/1995 - M. Of. nr. 92/16 mai 1995) 
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 D. nr. 121/1953 - B. Of. nr. 9/8 mar. 1953 
 Înfiinţarea titlului de "Medic emerit" 

 (Abrogată prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 198/1953 
 Reorganizarea Şcolii militare de muzică 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 307/1953 - B. Of. nr. 27/29 aug. 1953 
 Reglementarea executării silite a hotărârilor judecătoreşti prin decontare bancară 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 380/1953 - B. Of. nr. 34/25 sep. 1953 
 Instituirea medaliei jubiliare "10 ani de la înfiinţarea primelor unităţi ale Armatei" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 414/1953 
 Aprobarea Regulamentului privind caracteristicile "Medaliei Muncii" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 415/1953 
 Aprobarea Regulamentului privind caracteristicile "Ordinului Muncii" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 416/1953 - B. Of. nr. 41/20 oct. 1953 
 Stabilirea drepturilor personalului navigant profesionist din aeronautica civilă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 444/1953 - B. Of. nr. 43/28 oct. 1953 

 Transmiterea unor terenuri agricole - rezerve de stat - în folosinţă veşnică unor gospodării agricole colective şi în proprietatea unor ţărani muncitori cu pământ puţin şi familii  
 numeroase 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 510/1953 - B. Of. nr. 55/23 dec. 1953 
 Folosirea sigiliilor cu stema statului 

 (Abrogat prin L. nr. 102/1992 - M. Of. nr. 236/24 sep. 1992) 

 
 
 D. nr. 512/1953 - B. Of. nr. 52/8 dec. 1953 
 Introducerea de titluri pentru personalul de conducere, inginerii, tehnicienii, brigadierii şi maiştri din sectorul extractiv al industriei de petrol şi gazelor naturale 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 516/1953 - B. Of. nr. 58/30 dec. 1953 
 Codul aerian 

 (Abrogat prin L. nr. 130/2000 - M. Of. nr. 355/31 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 575/1953 - B. Of. nr. 4/18 ian. 1954 
 Aprobarea Regulamentului privind caracteristicile şi modul de purtare a medaliei jubiliare "10 ani de la înfiinţarea primelor unităţi ale Armatei" 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 1954 
 
 
 D. nr. 31/1954 - B. Of. nr. 8/30 ian. 1954 
 Persoanele fizice şi persoanele juridice 

 (Abrogare la data de 1 oct. 2011 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 

 
 
 D. nr. 72/1954 
 Repartizarea sarcinii de valorificare a unor bunuri ce ies din dotarea armatei între Ministerul Industriei Uşoare şi UCECOM 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 131/1954 
 Modificarea Regulamentului privind titlul de onoare de "Mamă Eroină" şi ordinul "Mamă Eroină" 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 132/1954 
 Modificarea Regulamentului privind "Medalia Maternităţii" 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 133/1954 
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 Modificarea Regulamentului privind ordinul "Gloria Maternă" 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 153/1954 - B. Of. nr. 22/11 mai 1954 
 Impozitul pe veniturile populaţiei 

 (Abrogat prin O.U.G. nr. 85/1997 - M. Of. nr. 378/29 dec. 1997) 

 
 
 D. nr. 211/1954 - B. Of. nr. 28/10 iun. 1954 
 Instituirea ordinului şi a medaliei "Meritul Militar" şi aprobarea Regulamentului privind conferirea şi descrierea ordinului şi medaliei "Meritul Militar" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 281/1954 - B. Of. nr. 34/21 iul. 1954 
 Organizarea şi exercitarea avocaturii 

 (Abrogat prin L. nr. 51/1995 - M. Of. nr. 116/9 iun. 1995) 

 
 
 D. nr. 311/1954 - B. Of. nr. 38/9 aug. 1954 
 Stabilirea dobânzilor legale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 478/1954 - B. Of. nr. 46/10 dec. 1954 
 Donaţiile făcute statului 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 
 
 D. nr. 517/1954 - B. Of. nr. 1/12 ian. 1955 
 Desfiinţarea unor taxe de timbru şi autorizarea stabilirii unor taxe speciale pentru acoperirea cheltuielilor administrativ-gospodăreşti ale organelor arbitrale departamentale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1955 
 
 
 D. nr. 95/1955 - B. Of. nr. 6/4 apr. 1955 
 Organizarea şi funcţionarea Fondului de arhitectură 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 143/1955 - B. Of. nr. 8/30 apr. 1955 
 Organizarea şi funcţionarea oficiilor juridice 

 (Abrogare prin L. nr. 514/2003 - M. Of. nr. 867/5 dec. 2003) 

 
 
 D. nr. 197/1955 - B. Of. nr. 10/25 mai 1955 
 Exploatarea serviciilor de poştă şi telecomunicaţii 

 (Abrogat prin L. nr. 74/1996 şi L. nr. 83/1996 - M. Of. nr. 156/22 iul. 1996) 

 
 
 D. nr. 244/1955 - B. Of. nr. 18/30 iun. 1955 
 Reglementarea transmiterii unor bunuri imobile proprietatea statului către unităţile cooperatiste 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 253/1955 - B. Of. nr. 18/30 iun. 1955 
 Înlesnirea repatrierii unor cetăţeni şi foşti cetăţeni români şi amnistierea celor repatriaţi 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 325/1955 - B. Of. nr. 26/23 sep. 1955 
 Reglementarea modului de conferire a ordinelor şi medaliilor persoanelor decorate cu ordine sau medalii în perioada 23 august 1944 - 30 decembrie 1947 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 403/1955 - B. Of. nr. 26/23 sep. 1955 
 Decret pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute de art. 14 şi art. 18 din Decretul nr. 143/1955 

 (Abrogare odată cu D. nr. 143/1955 prin L. nr. 514/2003 - M. Of. nr. 867/5 dec. 2003) 

 
 
 D. nr. 409/1955 - B. Of. nr. 26/23 sep. 1955 
 Reglementarea transmiterii bunurilor proprietatea statului 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 490/1955 - B. Of. nr. 31/17 nov. 1955 
 Înfiinţarea obligaţiei de plată a împrumutului agricol 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 530/1955 - B. Of. nr. 32/7 dec. 1955 
 Instituirea medaliei "Pentru paza contra incendiilor" şi aprobarea Regulamentului privind descrierea şi modul de purtare a medaliei 
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 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 592/1955 - B. Of. nr. 34/24 dec. 1955 
 Reglementarea exercitării profesiei pentru unele categorii de artişti liber-profesionişti şi a organizării de spectacole şi turnee în afara planurilor de muncă ale instituţiilor artistice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1956 
 
 
 D. nr. 39/1956 - B. Of. nr. 3/28 ian. 1956 
 Reglementarea regimului apelor teritoriale 

 (Abrogat prin L. nr. 17/1990 - M. Of. nr. 99/9 aug. 1990) 

 
 
 D. nr. 137/1956 - B. Of. nr. 10/23 mar. 1956 
 Înfierea unui cetăţean român de către un străin, precum şi înfierea unui străin de către un cetăţean român 

 (Abrogat prin L. nr. 11/1990 - M. Of. nr. 95/1 aug. 1990) 

 
 
 D. nr. 205/1956 

 Stabilirea unor drepturi pentru cetăţenii şi foştii cetăţeni români repatriaţi pe baza Decretului nr. 253/1955 privind înlesnirea repatrierii unor cetăţeni şi foşti cetăţeni români şi  
 amnistierea celor repatriaţi 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 321/1956 - B. Of. nr. 18/27 iun. 1956 
 Dreptul de autor 

 (Abrogat prin L. nr. 8/1996 - M. Of. nr. 60/26 mar. 1996) 

 
 
 D. nr. 375/1956 - B. Of. nr. 22/4 aug. 1956 
 Reconstituirea actelor, documentelor şi evidenţelor cu conţinut financiar pierdute, sustrase sau distruse 

 (Abrogat prin L. nr. 82/1991 - M. Of. nr. 265/27 dec. 1991) 

 
 
 D. nr. 416/6 aug. 1956 
 Decret privind reglementarea raporturilor dintre Sfaturile populare şi organele locale de miliţie 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 691/1956 - B. Of. nr. 13/26 apr. 1957 
 Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnică dintre Republica Populară Română şi Republica Federativă Yugoslavia, semnat la 27 octombrie 1956 

 (Încetat aplicabilitatea parţial, în relaţiile cu Rep. Slovenia, prin H.G. nr. 874/2001 - M. Of. nr. 581/17 sep. 2001) 

 
 
 D. nr. 697/1956 - B. Of. nr. 1/9 ian. 1957 
 Protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 ▼ Convenţie sanitar-veterinară dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia, semnată la Belgrad la 4 august 1956 
 D. nr. 524/1956 (ratificare) - B. Of. nr. 27/26 oct. 1956 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 

 
 ▼ Convenţie privind protecţia plantelor agricole şi forestiere împotriva dăunătorilor şi agenţilor patogeni dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă  
 Iugoslavia, semnată la Bucureşti la 25 septembrie 1956 
 D. nr. 643/1956 (ratificare) - B. Of. nr. 37/29 dec. 1956 
 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 951/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 605/6 iul. 2004) 

 1957 
 
 
 D. nr. 64/1957 
 Grupele de ajutor ale miliţiei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 95/1957 - B. Of. nr. 9/11 mar. 1957 
 Instituirea medaliei "50 de ani de la Răscoala ţăranilor din 1907" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 217/1957 - B. Of. nr. 15/15 iun. 1957 
 Stabilirea modului de acordare a asistenţei sanitare veterinare şi a materialelor de uz veterinar 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 262/1957 - B. Of. nr. 15/15 iun. 1957 
 Modificarea articolului III din Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activităţii ştiinţifice, precum şi pentru înfiinţarea timbrului literar al scriitorilor 

 (Abrogat prin L. nr. 35/1994 - M. Of. nr. 150/14 iun. 1994) 

 
 
 D. nr. 504/1957 - B. Of. nr. 29/21 oct. 1957 
 Producţia, vânzarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice 
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 (Abrogat prin L. nr. 27/1994 - M. Of. nr. 127/24 mai 1994) 

 
 
 D. nr. 517/1957 - B. Of. nr. 31/15 nov. 1957 
 Instituirea medaliei "De Strajă Patriei" şi aprobarea Regulamentului privind descrierea şi modul de purtare a medaliei 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 1958 
 
 
 D. nr. 105/1958 - B. Of. nr. 13/12 mar. 1958 
 Instituirea medaliei "A 25-a aniversare a eroicelor lupte ale ceferiştilor şi petroliştilor" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 133/1958 - B. Of. nr. 14/26 mar. 1958 
 Aprobarea Regulamentului privind locul ierarhic, modul de purtare şi caracteristicile medaliei "A 25-a aniversare a eroicelor lupte ale ceferiştilor şi petroliştilor" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 144/1958 - B. Of. nr. 15/29 mar. 1958 
 Reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii 

 (Abrogat prin L. nr. 50/1991 - M. Of. nr. 163/7 aug. 1991) 

 
 
 D. nr. 167/1958 - B. Of. nr. 19/21 apr. 1958 
 Prescripţia extinctivă 

 (Abrogare la data de 1 oct. 2011 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 

 Republicare: 
 (B. Of. nr. 11/15 iul. 1960) 
 
 
 D. nr. 246/1958 - B. Of. nr. 24/2 iun. 1958 

 Reglementarea acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 283/1958 - B. Of. nr. 26/21 iun. 1958 
 Reglementarea transformării adopţiilor încuviinţate înainte de intrarea în vigoare a Codului Familiei în înfiere cu toate efectele unei filiaţii fireşti 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 371/1958 - B. Of. nr. 32/19 aug. 1958 
 Organizarea şi funcţionarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni 

 (Abrogat prin L. nr. 66/1996 - M. Of. nr. 140/5 iul. 1996) 

 
 
 D. nr. 407/1958 - B. Of. nr. 36/15 oct. 1958 
 Reglementarea vechimii neîntrerupte în muncă a militarilor şi militarizaţilor trecuţi în rezervă sau retragere şi reîncadraţi în muncă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 545/1958 - B. Of. nr. 41/30 dec. 1958 
 Reglementarea amplasării construcţiilor, precum şi a trecerii în proprietatea statului a terenurilor şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrări sau unor acţiuni de interes de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 50/1991 - M. Of. nr. 163/7 aug. 1991) 

 
 
 1959 
 
 
 D. nr. 19/1959 - B. Of. nr. 3/23 ian. 1959 
 Organizarea şi funcţionarea instituţiilor artistice de spectacole 

 (Abrogare prin L. nr. 504/2004 - M. Of. nr. 1119/29 nov. 2004) 

 
 
 D. nr. 48/1959 - B. Of. nr. 7/6 mar. 1959 
 Cursurile de scurtă durată pentru pregătirea muncitorilor şi a personalului tehnico-administrativ 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 115/1959 - B. Of. nr. 10/30 mar. 1959 

 Lichidarea rămăşiţelor oricăror forme de exploatare a omului de către om în agricultură, în scopul ridicării continue a nivelului de trai material şi cultural al ţărănimii muncitoare şi al  
 dezvoltării construcţiei socialiste 
 (Abrogat prin L. nr. 18/1991 - M. Of. nr. 37/20 feb. 1991) 

 
 
 D. nr. 190/1959 - B. Of. nr. 16/17 iun. 1959 
 Instituirea Ordinului "23 August" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 191/1959 - B. Of. nr. 16/17 iun. 1959 
 Instituirea medaliei "Virtutea Ostăşească" 
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 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 1960 
 
 
 D. nr. 203/1960 - B. Of. nr. 8/17 iun. 1960 
 Stabilirea Zilei Aviaţiei şi a Zilei Marinei 

 (Abrogare prin L. nr. 382/2004 - M. Of. nr. 896/1 oct. 2004) 

 
 
 D. nr. 210/1960 - B. Of. nr. 8/17 iun. 1960 
 Regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 Republicare: 
 (B. Of. nr. 119/4 oct. 1971) 

 (B. Of. nr. 56/17 mai 1972) 
 
 D. nr. 219/1960 - B. Of. nr. 10/1 iul. 1960 

 Obligaţiile organizaţiilor socialiste debitoare, ca urmare a prescripţiei extinctive 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 221/1960 - B. Of. nr. 10/1 iul. 1960 
 Executarea silită împotriva persoanelor fizice a plăţii impozitelor şi taxelor neachitate în termen şi a creanţelor băneşti ale organizaţiilor socialiste, precum şi executarea confiscării 

 (Abrogat prin O.G. nr. 11/1996 - M. Of. nr. 23/31 ian. 1996) 

 
 
 D. nr. 278/1960 - B. Of. nr. 13/28 iul. 1960 
 Actele de stare civilă 

 (Abrogat prin L. nr. 119/1996 - M. Of. nr. 282/11 nov. 1996) 

 
 
 D. nr. 377/1960 - B. Of. nr. 22/20 oct. 1960 
 Organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat 

 (Abrogat prin L. nr. 36/1995 - M. Of. nr. 92/16 mai 1995) 

 
 
 D. nr. 446/1960 - B. Of. nr. 1/4 ian. 1961 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării aparatului bancar 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 466/1960 (31 dec. 1960) 
 Reglementarea transmiterii bunurilor de la şi către Partidul Comunist Român 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 1961 
 
 
 D. nr. 118/1961 - B. Of. nr. 13/20 mai 1961 
 Instituirea medaliei "40 de ani de la înfiinţarea Partidului Comunist din România" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 170/1961 - B. Of. nr. 18/7 iul. 1961 
 Premiul de Stat 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 291/1961 - B. Of. nr. 24/7 oct. 1961 
 Folosirea terenurilor necesare executării prospecţiunilor geologice şi geofizice şi lucrărilor petroliere şi miniere cu caracter temporar 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 1962 
 
 
 D. nr. 135/1962 
 Încetarea activităţii Asociaţiei voluntare pentru sprijinirea apărării patriei 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 179/1962 - B. Of. nr. 5/29 mar. 1962 

 Impozitul pe veniturile cooperativelor şi ale celorlalte organizaţii cooperatiste, de consum şi meşteşugăreşti, precum şi ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale  
 organizaţiilor obşteşti 
 (Abrogat prin L. nr. 12/1991 - M. Of. nr. 25/31 ian. 1991) 

 
 
 D. nr. 290/1962 - B. Of. nr. 10/12 mai 1962 
 Instituirea medaliei "¤n cinstea încheierii colectivizării agriculturii" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 D. nr. 484/1962 
 Planificarea şi executarea cheltuielilor pentru securitatea statului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 953/1962 - B. Of. nr. 26/21 dec. 1962 
 Reglementarea de către Consiliul de Miniştrii a unor venituri ale bugetului de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1963 
 
 
 D. nr. 280/1963 - B. Of. nr. 10/15 iun. 1963 
 Instituirea ordinului şi a medaliei "În Serviciul Patriei" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 395/1963 
 Autorizarea efectuării unor operaţiuni cu monedă românească în străinătate 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 

 
 
 1964 
 
 
 D. nr. 139/1964 - B. Of. nr. 3/6 apr. 1964 
 Reglementarea transmiterii unor bunuri mobile proprietate de stat în proprietatea persoanelor fizice 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 504/1964 - B. Of. nr. 11/19 aug. 1964 

 Instituirea medaliei "A XX-a Aniversare a Eliberării Patriei" (Regulamentul privind descrierea, locul ierarhic şi modul de purtare a medaliei "A XX-a Aniversare a Eliberării Patriei"  
 aprobat prin Decretul nr.504/1964, este publicat în B. Of. nr. 13 din 10 oct. 1964) 
 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 507/1964 - B. Of. nr. 13/10 oct. 1964 
 Aprobarea Regulamentului privind descrierea şi modul de purtare a însemnelor "Ordinului Steaua Republicii Populare Române" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 642/1964 - B. Of. nr. 15/25 oct. 1964 
 Instituirea medaliei jubiliare "A XX-a Aniversare a Zilei Forţelor Armate" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 787/1964 - B. Of. nr. 21/22 dec. 1964 
 Stabilirea premiilor Academiei 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 841/1964 - B. Of. nr. 1/3 ian. 1965 
 Reglementarea ieşirii din indiviziune a statului 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 1965 
 
 
 D. nr. 404 (L. nr. 14)/1965 - B. Of. nr. 19/12 iun. 1965 

 Avansarea în contul proprietarilor persoane fizice a sumelor necesare pentru efectuarea reparaţiilor la clădirile cu mai multe apartamente dintre care unele sunt proprietate de stat, iar  
 altele proprietatea persoanelor fizice 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 716 (L. 27)/1965 - B. Of. nr. 2/10 sep. 1965 
 Organizarea Buletinului Oficial al Republicii Socialiste România 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1966 
 
 
 D. nr. 271/1966 - B. Of. nr. 16/13 apr. 1966 
 Ordinul "Steaua Republicii Socialiste România" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 272/1966 - B. Of. nr. 16/13 apr. 1966 

 Instituirea ordinului şi medaliei "Tudor Vladimirescu" (Regulamentul privind descrierea, locul ierarhic şi modul de purtare a ordinului şi medaliei este publicat în B. Of. nr. 20/30 apr.  
 1966) 
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 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 328 (L. nr. 14)/1966 - B. Of. nr. 28-29/31 mai 1966 
 Circulaţia pe drumurile publice 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 195/2002 - M. Of. nr. 958/28 dec. 2002) 

 Republicare: 
 
 

(B. Of. nr. 49/28 iun. 1984) 

 D. nr. 329 (L. nr. 15)/1966 - B. Of. nr. 21/3 mai 1966 

 Sancţionarea unor contravenţii la regulile de călătorie cu trenul 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 333/1966 - B. Of. nr. 22/4 mai 1966 
 Instituirea ordinului şi medaliei "Meritul Sportiv" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 446 (L. nr. 19)/1966 - B. Of. nr. 27/27 mai 1966 
 Organizarea instituţiilor şi serviciilor medico-legale 

 (Abrogat prin O.G. nr. 1/2000 - M. Of. nr. 22/21 ian. 2000) 

 
 
 D. nr. 737/1966 - B. Of. nr. 63/7 oct. 1966 
 Instituirea ordinului şi medaliei "Meritul Ştiinţific" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 738/1966 - B. Of. nr. 63/7 oct. 1966 
 Instituirea ordinului şi medaliei "Meritul cultural" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 770 (L. 36)/1966 - B. Of. nr. 60/1 oct. 1966 
 Reglementarea întreruperii cursului sarcinii 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 1/1989 - M. Of. nr. 4/27 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 1015 (L. 43)/1966 - B. Of. nr. 82/24 dec. 1966 
 Transmiterea cu plată a bunurilor mobile proprietate de stat în proprietatea organizaţiilor cooperatiste sau a altor organizaţii obşteşti 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 1016 (L. 44)/1966 - B. Of. nr. 82/24 dec. 1966 

 Reglementarea acordării drapelului de luptă al unităţilor şi marilor unităţi de toate armele, modificarea înfăţişării pavilioanelor şi flamurilor navelor marinei militare şi navelor  
 grănicereşti, înfiinţarea mărcii distinctive şi mărcilor de comandament la navele marinei militare şi navele grănicereşti, a geacului pentru navele marinei militare şi a pavilionului  
 distinctiv pentru navele grănicereşti 
 (Abrogat prin L. nr. 34/1995 - M. Of. nr. 80/2 mai 1995) 

 
 
 1967 
 
 
 D. nr. 1058 (L. nr. 39)/1967 - B. Of. nr. 100/28 nov. 1967 
 Titlurile ştiinţifice 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 89/2011 - M. Of. nr. 801/11 nov. 2011) 

 
 
 1968 
 
 
 D. nr. 406 (L. 28)/1968 - B. Of. nr. 56/7 mai 1968 
 Înfiinţarea Protocolului de Stat de pe lângă Consiliul de Stat 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 565/1968 - B. Of. nr. 87/5 iul. 1968 
 Ordinul şi medalia "Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 972 (L. 42)/1968 - B. Of. nr. 141/5 nov. 1968 
 Însemnele Republicii Socialiste România 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990 şi prin L. nr. 102/1992 - M. Of. nr. 236/24 sep. 1992) 

 
 
 D. nr. 974 (L. 44)/1968 - B. Of. nr. 136/29 oct. 1968 

 Condiţiile de extragere a substanţelor minerale utile pentru construcţii din cariere şi balastierele aflate în administrarea directă a comitetelor executive şi a birourilor executive ale  
 consiliilor populare 
 (Abrogat prin L. nr. 107/1996 - M. Of. nr. 244/8 oct. 1996) 

 
 
 D. nr. 975 (L. nr. 45)/1968 - B. Of. nr. 136/29 oct. 1968 
 Decret cu privire la nume 
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 (Abrogare prin O.G. nr. 41/2003 - M. Of. nr. 68/2 feb. 2003) 

 
 
 D. nr. 976 (L. nr. 46)/1968 - B. Of. nr. 136/29 oct. 1968 
 Sancţiunea disciplinară cu arest pentru militari 

 (Abrogare prin L. nr. 345/2004 - M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 

 
 
 D. nr. 977/1968 - B. Of. nr. 136/29 oct. 1968 
 Modificarea alineatului 2 din articolul 2 din Decretul nr. 262/1957 

 (Abrogat prin L. nr. 35/1994 - M. Of. nr. 150/14 iun. 1994) 

 
 
 1969 
 
 
 D. nr. 54/1969 - B. Of. nr. 21/5 feb. 1969 

 Instituirea ordinului şi medaliei "Meritul Sanitar" (Regulamentul privind descrierea, locul ierarhic şi modul de purtare a ordinului şi medaliei "Meritul Sanitar" a fost publicat în B. Of.  
 nr. 64 din 16 iun. 1969) 
 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 201 (L. nr. 19)/1969 - B. Of. nr. 29/11 mar. 1969 
 Modalitatea de calcul a fracţiunilor de leu la încasarea chiriilor 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 452 (L. 30)/1969 - B. Of. nr. 59/22 mai 1969 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogat prin L. nr. 126/1992 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1993) 

 
 
 D. nr. 546/1969 - B. Of. nr. 82/29 iul. 1969 
 Instituirea medaliei "A 25-a Aniversare a Eliberării Patriei" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 589 (L. 38)/1969 - B. Of. nr. 89/21 aug. 1969 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 648 (L. 43)/1969 - B. Of. nr. 108/8 oct. 1969 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 649 (L. 44)/1969 - B. Of. nr. 108/8 oct. 1969 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei Electrice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 650 (L. 45)/1969 - B. Of. nr. 108/8 oct. 1969 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 673 (L. 53)/1969 - B. Of. nr. 109/8 oct. 1969 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 674/1969 - B. Of. nr. 109/8 oct. 1969 
 Stabilirea unor măsuri privind îndrumarea, coordonarea şi controlul în domeniul construcţiilor, arhitecturii şi sistematizării 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 678 (L. 57)/1969 - B. Of. nr. 106/7 oct. 1969 
 Regimul de pază a frontierei de stat 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 45/1990 - M. Of. nr. 18/2 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 777/1969 - B. Of. nr. 136/1 dec. 1969 
 Înfiinţarea Consulatului general al Republicii Socialiste România în Republica Socialistă Cehoslovacă 

 (T) 

 
 
 D. nr. 783 (L. 68)/1969 - B. Of. nr. 129/15 nov. 1969 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 784 (L. 69)/1969 - B. Of. nr. 129/15 nov. 1969 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 
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 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 871 (L. nr. 8/1970)/1969 - B. Of. nr. 155/30 dec. 1969 
 Acordarea unor drepturi pensionarilor invalizi şi accidentaţi de război 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 1970 
 
 
 D. nr. 24 (L. 9)/1970 - B. Of. nr. 3/31 ian. 1970 
 Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni, depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi 

 (Abrogat prin L. nr. 108/1992 - M. Of. nr. 251/8 oct. 1992) 

 
 
 D. nr. 55 (L. 15)/1970 - B. Of. nr. 21/18 mar. 1970 
 Organizarea şi funcţionarea Băncii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 122 (L. nr. 19)/1970 - B. Of. nr. 22/18 mar. 1970 
 Organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 Republicare: 
 (B. Of. nr. 86/15 iun. 1973) 
 
 
 D. nr. 124 (L. 21)/1970 - B. Of. nr. 23/18 mar. 1970 

 Organizarea şi funcţionarea Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România 

 (Abrogat prin L. nr. 34/1991 - M. Of. nr. 70/3 apr. 1991) 

 
 
 D. nr. 125 (L. 22)/1970 - B. Of. nr. 23/18 mar. 1970 
 Organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 127 (L. 24)/1970 - B. Of. nr. 23/18 mar. 1970 
 Reglementarea transmiterii unor bunuri mobile proprietate de stat în proprietatea Organizaţiei Pionierilor 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 134/1970 - B. Of. nr. 20/17 mar. 1970 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Africa Centrală 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 149 (L. 28)/1970 - B. Of. nr. 26/26 mar. 1970 
 Reglementarea transmiterii bunurilor de la şi către Uniunea Tineretului Comunist 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 152 (L. 31)/1970 - B. Of. nr. 34/14 apr. 1970 
 Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Centrale de Statistică 

 (Abrogat prin O.G. nr. 9/1992 - M. Of. nr. 207/25 aug. 1992) 

 
 
 D. nr. 153 (L. 32)/1970 - B. Of. nr. 33/13 apr. 1970 
 Stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică 

 (Abrogat prin L. nr. 61/1991 - M. Of. nr. 196/27 sep. 1991) 

 
 
 D. nr. 156 (L. 35)/1970 - B. Of. nr. 32/12 apr. 1970 
 Regimul paşapoartelor 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 10/1990 - M. Of. nr. 6/10 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 287 (L. 38)/1970 - B. Of. nr. 62/13 iun. 1970 
 Unele măsuri pentru sprijinirea cetăţenilor ale căror locuinţe au fost distruse sau grav avariate din cauza calamităţilor naturale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 414 (L. 50)/1970 - B. Of. nr. 110/10 sep. 1970 
 Trecerea Direcţiei Centrale de Statistică ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 457/1970 - B. Of. nr. 128/3 nov. 1970 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Populară Congo 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 503 (L. nr. 54)/1970 - B. Of. nr. 143/16 dec. 1970 
 Instituirea stemelor judeţelor şi municipiilor 
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 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 504 (L. 55)/1970 - B. Of. nr. 143/16 dec. 1970 
 Aprobarea Statutului Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România 

 (Abrogat prin L. nr. 34/1991 - M. Of. nr. 70/3 apr. 1991) 

 
 
 D. nr. 539 (L. 27)/1970 - B. Of. nr. 153/25 dec. 1970 
 Înfiinţarea Ministerului Turismului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1971 
 
 
 D. nr. 15 (L. 29)/1971 - B. Of. nr. 10/27 ian. 1971 
 Autorizarea şi funcţionarea în Republica Socialistă România a reprezentanţelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 122/1990 - M. Of. nr. 54/25 apr. 1990) 

 
 
 D. nr. 76/1971 - B. Of. nr. 31/16 mar. 1971 
 Instituirea medaliei "A 50-a aniversare a Partidului Comunist Român" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 77 (L. 35)/1971 - B. Of. nr. 31/16 mar. 1971 
 Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 78 (L. 36)/1971 - B. Of. nr. 32/16 mar. 1971 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 79 (L. nr. 37)/1971 - B. Of. nr. 32/16 mar. 1971 
 Expertiza contabilă şi expertiza tehnică 

 (Abrogat prin O.G. nr. 2/2000 - M. Of. nr. 26/25 ian. 2000) 

 
 
 D. nr. 166/1971 - B. Of. nr. 56/6 mai 1971 
 Instituirea titlului de "Erou al Republicii Socialiste România" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 167/1971 - B. Of. nr. 56/6 mai 1971 
 Instituirea Ordinului "Victoria Socialismului" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 253 (L. nr. 54)/1971 - B. Of. nr. 90/30 iul. 1971 
 Contribuţia de întreţinere în unele instituţii de ocrotire 

 (Abrogat prin L. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 104/9 mar. 2000) 

 
 
 D. nr. 303 (L. 62)/1971 - B. Of. nr. 109/23 sep. 1971 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 305 (L. 64)/1971 - B. Of. nr. 111/26 sep. 1971 
 Activitatea geodezică, topofotogrammetrică şi cartografică, precum şi procurarea, deţinerea şi folosirea datelor şI documentelor rezultate din această activitate 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1996 - M. Of. nr. 61/26 mar. 1996) 

 
 
 D. nr. 341/1971 - B. Of. nr. 124/13 oct. 1971 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Zambia 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 367 (L. 77)/1971 - B. Of. nr. 135/26 oct. 1971 
 Regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive 

 (Abrogat prin L. nr. 126/1995 - M. Of. nr. 298/28 dec. 1995 şi L. nr. 17/1996 - M. Of. nr. 74/11 apr. 1996) 

 
 
 D. nr. 468 (L. 16/1972)/1971 - B. Of. nr. 165/30 dec. 1971 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de aplicare şi de popularizare a legislaţiei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 469 (L. 17/1972)/1971 - B. Of. nr. 163/30 dec. 1971 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 
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 D. nr. 470 (L. 18/1972)/1971 - B. Of. nr. 161/28 dec. 1971 
 Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Asigurărilor de Stat 

 (Abrogat prin L. nr. 47/1991 - M. Of. nr. 151/19 iul. 1991) 

 
 
 D. nr. 471 (L. 19/1972)/1971 - B. Of. nr. 161/28 dec. 1971 
 Asigurările de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 136/1995 - M. Of. nr. 303/30 dec. 1995) 

 
 
 D. nr. 472/1971 - B. Of. nr. 164/30 dec. 1971 
 Fondul Arhivistic Naţional al Republicii Socialiste România 

 (Abrogat prin L. nr. 16/1996 - M. Of. nr. 71/9 apr. 1996) 

 
 
 1972 
 
 
 D. nr. 133/1972 
 Determinarea bazei de calcul a pensiei pentru persoanele care au deţinut funcţia de ambasador sau de ministru plenipotenţiar, ca şefi de misiuni diplomatice 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 139/1972 - B. Of. nr. 40/23 apr. 1972 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul la unele specii de peşte proaspăt, congelat şi sărat, provenit din pescuitul oceanic şi marin, din producţie proprie şi import 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 230/1972 
 Stabilirea preţului de producţie pentru elicopterul uşor I.A.R. 316 B Alouette III tip Standard şi autoatelierul tip AVABA pentru verificarea operativă la bord avion 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 250/1972 
 Unele măsuri de stabilire a preţurilor cu amănuntul şi a tarifelor în staţiunile balneoclimaterice de pe litoral frecventate de turişti străini în perioada 1 iulie - 31 august 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 265/1972 - B. Of. nr. 74/11 iul. 1972 
 Stabilirea preţului cu amănuntul la păstrăvii de consum 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 292/1972 - B. Of. nr. 81/26 iul. 1972 
 Majorarea preţului cu amănuntul la piure de castane, borcan tip B.C.D.K. cu închidere Omnia, capacitate 240 ml 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 302/1972 - B. Of. nr. 127/16 nov. 1972 
 Aprobarea stemelor judeţelor şi municipiilor 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 355/1972 - B. Of. nr. 102/25 sep. 1972 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru maşinile de gătit electrice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 356/1972 
 Modificarea nivelului preţului cu amănuntul la unele cărţi beletristice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 388/1972 - B. Of. nr. 122/6 nov. 1972 

 Stabilirea preţurilor şi tarifelor fixe sau limită la produsele, grupele şi subgrupele de produse sau servicii, precum şi la obiectele de construcţii care constituie nomenclatura Consiliului  
 de Stat 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 389 (L. nr. 65)/1972 - B. Of. nr. 112/18 oct. 1972 
 Contribuţia pentru asigurările sociale de stat 

 (Abrogat la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 391/1972 - B. Of. nr. 111/14 oct. 1972 
 Instituirea medaliei "25 de ani de la proclamarea Republicii" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 424 (L. 74)/1972 - B. Of. nr. 121/4 nov. 1972 
 Constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor mixte în Republica Socialistă România 

 (Abrogat prin L. nr. 35/1991 - M. Of. nr. 73/10 apr. 1991) 
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 D. nr. 425 (L. 75)/1972 - B. Of. nr. 121/4 nov. 1972 
 Impozitul pe beneficiile societăţilor mixte constituite în Republica Socialistă România 

 (Abrogat prin L. nr. 73/1996 - M. Of. nr. 174/2 aug. 1996) 

 
 
 D. nr. 443 (L. nr. 76)/1972 - B. Of. nr. 132/23 nov. 1972 
 Navigaţia civilă 

 (Abrogare prin L. nr. 191/2003 - M. Of. nr. 332/16 mai 2003) 

 
 
 D. nr. 444 (L. 77)/1972 - B. Of. nr. 130/21 nov. 1972 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogat prin L. nr. 41/1990 - M. Of. nr. 147/19 dec. 1990) 

 
 
 D. nr. 446 (L. 79)/1972 - B. Of. nr. 131/22 nov. 1972 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Interior 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 497/1972 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru pomi de iarnă de răşinoase 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 521/1972 - B. Of. nr. 157/27 dec. 1972 
 Graţierea unor pedepse 

 (T) 

 
 
 D. nr. 545 (L. nr. 14/1973)/1972 - B. Of. nr. 162/30 dec. 1972 
 Executarea măsurii educative a internării minorilor infractori într-un centru de reeducare 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 prin L. nr. 254/2013 - M. Of. nr. 514/14 aug. 2013) 

 
 
 ▼ Convenţie dintre Guvernul României şi Guvernul Bulgariei, privind colaborarea vamală, încheiată la Sofia la 24 noiembrie 1971 
 D. nr. 145/1972 (ratificare) - B. Of. nr. 49/9 mai 1972 
 (Încetat valabilitatea prin H.G. nr. 292/1999 aprobare - M. Of. nr. 188/30 apr. 1999) 
 
 
 1973 
 
 
 D. nr. 29 (L. 20)/1973 - B. Of. nr. 8/31 ian. 1973 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 73/1973 - B. Of. nr. 21/1 mar. 1973 
 Reducerea preţului cu amănuntul la fulgii de porumb 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 76 (L. 22)/1973 - B. Of. nr. 22/4 mar. 1973 
 Conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 78 (L. nr. 24)/1973 - B. Of. nr. 23/5 mar. 1973 
 Organizarea şi funcţionarea consiliilor şi comisiilor tehnico-economice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 103 (L. 33)/1973 - B. Of. nr. 29/14 mar. 1973 
 Stabilirea normelor unitare de organizare a ministerelor şi a celorlalte organe centrale de stat 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 65/1990 - M. Of. nr. 23/9 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 146 (L. 63)/1973 - B. Of. nr. 41/29 mar. 1973 
 Structura organizatorică a Procuraturii Generale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 162 (L. 68)/1973 - B. Of. nr. 65/11 mai 1973 
 Stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile economice 

 (Abrogat prin H.G. nr. 120/1991 - M. Of. nr. 40/26 feb. 1991 şi prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 167 (L. 72)/1973 (22 mart. 1973) 
 Structura organizatorică a aparatului Marii Adunări Naţionale 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 168 (L. 73)/1973 (22 mart. 1973) 
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 Structura organizatorică a aparatului Consiliului de Stat 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 175 (L. 74)/1973 (24 mart. 1973) 
 Programul de lucru pentru realizarea planului de stat de investiţii 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 207/1973 
 Organizarea Comisiei Guvernamentale de Colaborare şi Cooperare Economică şi Tehnică 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 208 (L. nr. 79)/1973 - B. Of. nr. 42/30 mar. 1973 
 Organizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni, Administraţiei Asigurărilor de Stat şi Administraţiei de Stat Loto-Pronosport 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 215 (L. 84)/1973 - B. Of. nr. 50/10 apr. 1973 
 Obligativitatea rezolvării cu promptitudine a cererilor de oferte de export şi a corespondenţei privind relaţiile economice externe 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 224/1973 - B. Of. nr. 53/16 apr. 1973 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Gabon 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 227 (L. 85)/1973 - B. Of. nr. 51/11 apr. 1973 
 Regimul orelor de muncă prestate în zilele de repaus săptămânal şi celelalte zile nelucrătoare de către personalul navigant îmbarcat 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 242/1973 
 Trecerea grupului de aviaţie al Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 267/1973 - B. Of. nr. 72/21 mai 1973 
 Înfiinţarea Consulatului general al României în Canada 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 276 (L. 92)/1973 - B. Of. nr. 70/16 mai 1973 
 Reglementarea impunerii unor venituri realizate în Republica Socialistă România de persoanele fizice şi juridice nerezidente 

 (Abrogat prin O.G. nr. 47/1997 - M. Of. nr. 224/30 aug. 1997) 

 
 
 D. nr. 296/1973 - B. Of. nr. 68/14 mai 1973 
 Stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile sanitare 

 (Abrogat prin L. nr. 126/1992 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1993) 

 
 
 D. nr. 297 (L. 101)/1973 - B. Of. nr. 68/14 mai 1973 
 Stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile de cercetare şi de proiectare 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 133/1990 - M. Of. nr. 55/25 apr. 1990) 

 
 
 D. nr. 299/1973 (17 mai 1973) 
 Constituirea la Consiliul de Miniştri a Grupului de jurişti pentru asistenţă juridică în raporturile de comerţ exterior 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 380 (L. 109)/1973 - B. Of. nr. 104/16 iul. 1973 
 Organizarea achiziţionării de piei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 394 (L. 113)/1973 - B. Of. nr. 105/17 iul. 1973 
 Impunerea veniturilor realizate din închirieri de imobile 

 (Abrogat prin O.U.G. nr. 85/ 1997 - M. Of. nr. 378/ 29 dec. 1997) 

 
 
 D. nr. 397/1973 - B. Of. nr. 105/17 iul. 1973 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la unele sortimente de nisipuri cuarţoase pentru fabricarea sticlei şi geamurilor şi pentru turnătorie 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 398 (L. nr. 116)/1973 - B. Of. nr. 106/18 iul. 1973 
 Activităţile de livrare şi asistenţă tehnică de specialitate la montajul şi punerea în funcţiune a utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor complexe 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 410/1973 - B. Of. nr. 103/13 iul. 1973 
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 Îmbunătăţirea sistemului de contractare şi achiziţii la animale, păsări, peşte şi ouă, precum şi modificarea preţurilor cu amănuntul la carne, produse din carne, păsări, peşte şi ouă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 451 (L. nr. 121)/1973 - B. Of. nr. 125/14 aug. 1973 
 Pregătirea personalului aeronautic necesar aviaţiei civile 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 455/1973 
 Modificarea limitei maxime de preţ la uleiurile vegetale industriale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 499 (L. 123)/1973 - B. Of. nr. 134/3 aug. 1973 
 Organizarea unitară a activităţii din informatică şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea elaborării sistemelor de conducere economică 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 502 (L.124)/1973 - B. Of. nr. 140/18 sep. 1973 
 Înfiinţarea şi organizarea Institutului de marină "Mircea cel Bătrân" şi a Liceului militar de marină "Alexandru Ioan Cuza" 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 523/1973 - B. Of. nr. 146/28 sep. 1973 
 Aprobarea tarifelor etalon reaşezate, precum şi unele măsuri pentru stabilirea tarifelor reaşezate, pentru transporturile de mărfuri pe calea ferată şi cu mijloace auto 

 (Abrogat prin L. nr. 129/1996 - M. Of. nr. 268/30 oct. 1996) 

 
 
 D. nr. 524/1973 - B. Of. nr. 147/1 oct. 1973 

 Stabilirea preţurilor la blocurile şi plăcile de marmură şi piatră de construcţii (travertin şi calcar), utilizate în construcţii pentru lucrări interioare şi exterioare şi la produsele rezultate  
 din acestea 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 531 (L. 126)/1973 - B. Of. nr. 155/11 oct. 1973 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de proiectare în industria chimică 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 535 (L. 128)/1973 - B. Of. nr. 160/17 oct. 1973 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare şi proiectare în industria construcţiilor de maşini 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 547 (L. 130)/1973 - B. Of. nr. 161/19 oct. 1973 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de cercetare şi proiectare în industria electronică, electrotehnică, automatică, maşini-unelte şi mecanică fină 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 553/1973 
 Stabilirea preţului de producţie şi livrare pentru avionul agricol I.A.R. 882 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 561 (L. 131)/1973 - B. Of. nr. 165/24 oct. 1973 
 Organizarea şi funcţionarea formaţiunilor sanitare voluntare ale Societăţii de Cruce Roşie din Republica Socialistă România 

 (Abrogat prin L. nr. 139/1995 - M. Of. nr. 303/30 dec. 1995) 

 
 
 D. nr. 587 (L. nr. 134)/1973 - B. Of. nr. 168/27 oct. 1973 
 Funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 

 (Abrogare la 25 iunie 2008 prin L. nr. 64/2008 - M. Of. nr. 240/27 mar. 2008) 

 
 
 D. nr. 620 (L. nr. 140)/1973 - B. Of. nr. 181/18 nov. 1973 
 Măsuri de dezvoltare a bazei energetice şi de folosire mai judicioasă a combustibililor şi energiei 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 623 (L.141)/1973 - B. Of. nr. 184/22 nov. 1973 
 Organizarea şi funcţionarea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 139/1990 - M. Of. nr. 65/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 630 (L. nr. 142)/1973 - B. Of. nr. 184/22 nov. 1973 
 Stabilirea săptămânii reduse de lucru pentru personalul care lucrează în subteran în minele din Valea Jiului 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 644/1973 - B. Of. nr. 187/29 nov. 1973 
 Reducerea preţurilor cu amănuntul şi de producţie la frigiderele electrice cu compresor din producţie internă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 D. nr. 655 (L. 14/1974)/1973 - B. Of. nr. 200/17 dec. 1973 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare şi proiectare în industria energiei electrice şi termice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 680/1973 - B. Of. nr. 207/28 dec. 1973 
 Organizarea şi funcţionarea Comisiei permanente pentru avizarea şi controlul consumurilor de combustibili, energie electrică şi termică 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 681/1973 - B. Of. nr. 207/28 dec. 1973 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la produsele din ramurile extracţia şi transportul ţiţeiului şi gazelor naturale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 682/1973 - B. Of. nr. 207/28 dec. 1973 
 Stabilirea preţurilor de producţie, de livrare şi a adaosurilor comerciale la produsele de bază din industria prelucrării ţiţeiului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 683/1973 - B. Of. nr. 207/28 dec. 1973 

 Stabilirea preţurilor de livrare la produsele de bază din ramurile extracţia şi prepararea minereurilor neferoase, feroase, a substanţelor minerale nemetalifere şi a sării, precum şi a  
 rabatului comercial la sare 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 684/1973 - B. Of. nr. 207/28 dec. 1973 
 Stabilirea preţurilor de livrare şi a rabatului comercial la produsele de bază ale industriei cărbunelui 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 685/1973 - B. Of. nr. 207/28 dec. 1973 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi livrare la produsele de bază din ramura industriei energiei electrice şi termice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 686 (L. 18/1974)/1973 - B. Of. nr. 208/29 dec. 1973 
 Asigurarea calităţii produselor provenite din import 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 687 (L. 19/1974)/1973 - B. Of. nr. 208/29 dec. 1973 
 Reglementarea participării unităţilor române cu activitate de comerţ exterior la licitaţii în străinătate 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 689 (L. 21/1974)/1973 - B. Of. nr. 1/3 ian. 1974 
 Aprobarea Statutului pentru organizarea activităţii şi promovarea personalului de cercetare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 692 (L. 23/1974)/1973 - B. Of. nr. 209/29 dec. 1973 
 Registrul agricol 

 (Abrogat prin L. nr. 68/1991 - M. Of. nr. 240/28 nov. 1991) 

 
 
 D. nr. 703 (L. nr. 26/1974)/1973 - B. Of. nr. 2/4 ian. 1974 
 Stabilirea normelor unitare de structură pentru instituţiile cultural educative 

 (Abrogare prin L. nr. 504/2004 - M. Of. nr. 1119/29 nov. 2004) 

 Republicare: 
 
 

(B. Of. nr. 140/28 dec. 1977) 

 1974 
 
 
 D. nr. 6/1974 - B. Of. nr. 12/1 feb. 1974 
 Instituirea ordinului şi medaliei "Meritul agricol" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 8/1974 - B. Of. nr. 12/1 feb. 1974 
 Stabilirea locului unor ordine şi medalii în ierarhia decoraţiilor României 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 30/1974 - B. Of. nr. 77/25 mai 1974 
 Ridicarea Consulatului României în Republica San Marino la rangul de consulat general 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 61 (L. 30)/1974 - B. Of. nr. 25/1 mar. 1974 
 Autorizarea Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România şi a Băncii Române de Comerţ Exterior de a acorda dobânzi la disponibilităţile din conturile în valută 

 (Abrogat prin L. nr. 33/1991 - M. Of. nr. 70/3 apr. 1991) 
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 D. nr. 80/1974 - B. Of. nr. 31/9 mar. 1974 
 Componenţa şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru protecţia Mediului Înconjurător 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 93 (L. 33)/1974 - B. Of. nr. 36/19 mar. 1974 
 Unele măsuri pentru transferul maşinilor-unelte şi utilajelor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 94/1974 - B. Of. nr. 55/7 apr. 1974 
 Înfiinţarea Consulatului general al României la Zagreb - Republica Socialistă Federativă Iugoslavia 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 102/1974 - B. Of. nr. 59/11 apr. 1974 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Burundi 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 103/1974 - B. Of. nr. 59/11 apr. 1974 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Malgaşă 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 110 (L. 35)/1974 - B. Of. nr. 50/3 apr. 1974 
 Amnistierea unor infracţiuni 

 (T) 

 
 
 D. nr. 111/1974 (10 apr. 1974) 
 Structura organizatorică a aparatului Consiliului de Miniştri 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 115 (L. nr. 39)/1974 - B. Of. nr. 63/18 apr. 1974 
 Reglementarea activităţii de inspecţie comercială de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 129/1974 - B. Of. nr. 67/23 apr. 1974 
 Acordul de schimburi culturale dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 20 septembrie 1973 

 (Încetat valabilitatea prin H.G. nr. 750/2001 - M. Of. nr. 475/20 aug. 2001) 

 
 
 D. nr. 138 (L. 42)/1974 - B. Of. nr. 74/8 mai 1974 
 Stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile de informare documentară 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 141/1990 - M. Of. nr. 65/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 139/1974 (30 apr. 1974) 

 Aprobarea listelor unităţilor de cercetare şi de proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile de cercetare şi de  
 proiectare 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 140 (L. 43)/1974 - B. Of. nr. 74/8 mai 1974 
 Stabilirea normelor unitare de structură pentru redacţiile ziarelor şi revistelor 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 65/1990 - M. Of. nr. 23/9 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 145 (L. 45)/1974 - B. Of. nr. 79/1 iun. 1974 
 Aprobarea normelor de structură pentru unităţile din agricultura cooperatistă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 147 (L. 46)/1974 - B. Of. nr. 81/14 iun. 1974 
 Nomenclatorul profilurilor şi specializărilor din învăţământul superior, precum şi instituţiile şi facultăţile din sistemul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 151/1974 - B. Of. nr. 85/21 iun. 1974 
 Instituirea medaliei "30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascistă" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 152 (L. 49)/1974 - B. Of. nr. 85/21 iun. 1974 
 Regimul licitaţiilor la importul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi la construirea de obiective economice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 153 (L. 50)/1974 - B. Of. nr. 84/20 iun. 1974 
 Reglementarea activităţii didactice a personalului didactic titular din învăţământul superior, care îndeplineşte funcţii în aparatul de partid, de stat sau al unor organizaţii obşteşti 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 D. nr. 155/1974 
 Organizarea Consiliului de Coordonare a Producţiei de Tehnică Militară 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 169/1974 
 Încadrarea în muncă a unor persoane 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 175 (L. 70)/1974 - B. Of. nr. 108/1 aug. 1974 

 Construirea, vânzarea şi repararea de locuinţe, cu plata în valută, pentru persoanele care nu au cetăţenia română dar care domiciliază sau vor să-şi stabilească domiciliul în Republica  
 Socialistă România 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 177/1974 
 Completarea şi modificarea structurii organizatorice a Centralei industriale de autocamioane şi turisme Braşov 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 179/1974 
 Tipizarea cazanelor de abur, apă caldă şi fierbinte 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 183/1974 - B. Of. nr. 119/26 sep. 1974 
 Instituirea medaliei "A XXX-a Aniversare a Zilei armatei României" 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 184 (L. nr. 72)/1974 - B. Of. nr. 120/2 oct. 1974 
 Prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vânzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 190/1974 - B. Of. nr. 121/12 oct. 1974 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de asistenţă tehnică şi service şi de asigurare cu piese de schimb pentru autoturismele de oraş de fabricaţie indigenă 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 196/1974 - B. Of. nr. 127/25 oct. 1974 
 Înfiinţarea Centralei editoriale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 202 (L. nr. 75)/1974 - B. Of. nr. 130/31 oct. 1974 
 Adoptarea Statutului privind funcţionarea Sistemului energetic naţional şi disciplina lucrătorilor din acest sistem 

 (Abrogat prin O.U.G. nr. 63/1998 - M. Of. nr. 519/30 dec. 1998) 

 
 
 D. nr. 203 (L. nr. 76)/1974 - B. Of. nr. 131/31 oct. 1974 
 Înfiinţarea şi organizarea de secţii maritime şi fluviale la unele instanţe judecătoreşti şi unităţi de procuratură 

 (Abrogare - la 1 septembrie 2012 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 

 
 
 D. nr. 210 (L. 83)/1974 - B. Of. nr. 132/31 oct. 1974 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare şi proiectare în industria extractivă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 211 (L. 84)/1974 - B. Of. nr. 147-148/22 nov. 1974 
 Declararea ca abrogate a unor acte normative 

 (SE) 

 
 
 D. nr. 220 (L. 85)/1974 - B. Of. nr. 140/11 nov. 1974 
 Regimul sumelor stabilite ca disponibile de către unele organe de control financiar 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 223 (L. 87)/1974 - B. Of. nr. 152/6 dec. 1974 
 Reglementarea situaţiei unor bunuri 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 225 (L. 89)/1974 - B. Of. nr. 154/9 dec. 1974 
 Asigurarea suprafeţelor locative necesare străinilor care se află temporar în România 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 4/1989 - M. Of. nr. 7/30 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 229/1974 
 Completarea şi modificarea structurii organizatorice a Centralei industriale de autocamioane şi turisme Braşov şi a Întreprinderii de autocamioane Braşov 
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 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 230 (L. nr. 6/1975)/1974 - B. Of. nr. 165/26 dec. 1974 
 Îndeplinirea de către ministerele cu caracter economic a funcţiei de organ central coordonator 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 232 (L. 8/1975)/1974 - B. Of. nr. 10/16 ian. 1975 
 Prevenirea şi stingerea incendiilor 

 (Abrogat prin O.G. nr. 60/1997 - M. Of. nr. 225/30 aug. 1997) 

 
 
 D. nr. 233 (L. nr. 9/1975)/1974 - B. Of. nr. 165/26 dec. 1974 
 Unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri în valută 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 234 (L. nr. 10/1975)/1974 - B. Of. nr. 166/26 dec. 1974 
 Dobânzile, comisioanele, taxele şi tarifele bancare în relaţiile cu unităţile socialiste, alte persoane juridice şi persoanele fizice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 242/1974 
 Exporturile complexe 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste Române şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene civile, semnat la Washington la 4 decembrie 1973 
 D. nr. 127/1974 (ratificare) - B. Of. nr. 69/25 iul. 1974 
 
 

(Înlocuit prin L. nr. 136/1999 - M. Of. nr. 353/26 iul. 1999) 

 1975 
 
 
 D. nr. 167 (L. nr. 8/1976)/1975 - B. Of. nr. 138/29 dec. 1975 
 Majorarea duratei concediului de odihnă şi a alocaţiei de hrană ale militarilor în termen 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 11/1975 - B. Of. nr. 15/23 ian. 1975 

 Înfiinţarea Trustului de construcţii montaje şi reparaţii în industria chimică Bucureşti şi reorganizarea Centralei de utilaje, automatizare, reparaţii în industria chimică din subordinea  
 Ministerului Industriei Chimice 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 13/1975 - B. Of. nr. 15/23 ian. 1975 

 Comisia Centrală de Stat a Patrimoniului Cultural Naţional, Direcţia patrimoniului cultural naţional, oficiile pentru patrimoniul cultural naţional - judeţene şi al municipiului Bucureşti  
 -, precum şi laboratoarele de restaurare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional 
 (Abrogat prin D. nr. 90/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 21 (L. 13)/1975 - B. Of. nr. 28/19 mar. 1975 
 Compunerea comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 24 (L. nr. 16)/1975 - B. Of. nr. 32/27 mar. 1975 
 Stabilirea săptămânii reduse de lucru pentru personalul care lucrează în subteran de la Întreprinderea minieră Căpeni 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 29/1975 
 Acordarea unor indemnizaţii speciale 

 (Abrogat prin L. nr. 41/1994 - M. Of. nr. 153/18 iun. 1994) 

 
 
 D. nr. 36/1975 - B. Of. nr. 34/7 apr. 1975 
 Reorganizarea activităţii unităţilor de cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului şi a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice 

 (Abrogat prin O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995) 

 
 
 D. nr. 37/1975 - B. Of. nr. 34/7 apr. 1975 
 Reorganizarea activităţii unor unităţi de cercetare ştiinţifică 

 (Abrogat prin O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995) 

 
 
 D. nr. 40/1975 

 Înfiinţarea Întreprinderii de utilaj greu Craiova din cadrul Centralei industriale de utilaj energetic, metalurgic şi maşini de ridicat de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei  
 Construcţiilor de Maşini Grele şi începerea lucrărilor pregătitoare de bază 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 42 (L. 18)/1975 - B. Of. nr. 42/6 mai 1975 
 Normele de structură ale asociaţiilor economice dintre unităţile de stat şi cooperativele agricole de producţie 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 



 

 4282

 
 
 D. nr. 46/1975 

 Extinderea la toate unităţile de alimentaţie publică a unor prevederi ale Decretului nr. 83/1974 pentru modificarea anexei nr. 4 a Decretului nr. 410/1973 privind îmbunătăţirea  
 sistemului de contractare şi achiziţii la animale, păsări, peşte şi ouă, precum şi modificarea preţurilor cu amănuntul la carne, produse din carne, păsări, peşte şi ouă 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 51 (L. 20)/1975 - B. Of. nr. 50/30 mai 1975 
 Stabilirea programului de funcţionare a unităţilor comerciale şi de alimentaţie publică 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 52 (L. 21)/1975 - B. Of. nr. 52/31 mai 1975 
 Participarea unităţilor economice române la societăţile mixte în străinătate 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 54 (L. 22)/1975 - B. Of. nr. 50/30 mai 1975 
 Repartizarea în producţie a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior de la învăţământul de zi 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 14/1990 - M. Of. nr. 7/12 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 58/1975 - B. Of. nr. 54/5 iun. 1975 
 Atribuţiile şi normele de stabilire şi modificare a preţurilor la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 59 (L. nr. 26)/1975 - B. Of. nr. 54/5 iun. 1975 

 Stabilirea vechimii necesare pentru promovarea în funcţie (meserie) pe niveluri de calificare sau categorii de încadrare superioare a personalului operativ şi muncitorilor din unităţile  
 de turism încadraţi în activitatea de producţie prin policalificare, în perioada din afara sezonului 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 63/1975 - B. Of. nr. 57/9 iun. 1975 
 Acordul de cooperare culturală dintre Guvernul Republicii.Socialiste România şi Guvernul Statelor Unite Mexicane semnat la Ciudad de Mexico, la 25 octombrie 1974 

 (Abrogat prin H.G. nr. 481/2000 - M. Of. nr. 280/21 iun. 2000) 

 
 
 D. nr. 68/1975 - B. Of. nr. 54/5 iun. 1975 
 Îmbunătăţirea regimului de construire a locuinţelor din fondurile statului sau din fondurile populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie 

 (Abrogat prin L. nr. 114/1996 - M. Of. nr. 254/21 oct. 1996) 

 
 
 D. nr. 70 (L. 29)/1975 - B. Of. nr. 53/4 iun. 1975 
 Unele măsuri referitoare la organizarea şi sistematizarea zonelor şi platformelor industriale precum şi la proiectarea şi realizarea obiectivelor de investiţii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 71 (L. nr. 30)/1975 - B. Of. nr. 66/25 iun. 1975 
 Înfiinţarea Institutului naţional de motoare termice 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 72/1975 
 Regimul preţurilor în unităţile de alimentaţie publică destinate a servi cu prioritate turismul internaţional 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 76 (L. 32)/1975 - B. Of. nr. 73/15 iul. 1975 
 Unele măsuri referitoare la desfacerea băuturilor alcoolice prin unităţile comerţului socialist 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 79 (L. 33)/1975 - B. Of. nr. 73/15 iul. 1975 
 Trecerea activităţii de cercetare geologică a platformei continentale a Mării Negre de la Institutul român de cercetări marine la Institutul de geologie şi geofizică 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 95 (L. 44)/1975 - B. Of. nr. 83/30 iul. 1975 
 Trimiterea la studii, doctorat şi specializare în străinătate 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 96 (L. 45)/1975 - B. Of. nr. 84/31 iul. 1975 
 Asigurarea intervenţiei în caz de accident nuclear 

 (Abrogat prin O.G. nr. 47/1994 - M. Of. nr. 242/29 aug. 1994) 

 
 
 D. nr. 97 (L. 46)/1975 - B. Of. nr. 85/1 aug. 1975 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a calităţii produselor din ramura industriei uşoare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 98 (L. 47)/1975 - B. Of. nr. 85/1 aug. 1975 
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 Regimul soldărilor de mărfuri din comerţ 

 (Abrogat prin H.G. nr. 279/1990 - M. Of. nr. 44/30 mar. 1990) 

 
 
 D. nr. 99/1975 - B. Of. nr. 85/1 aug. 1975 
 Trecerea controlului produselor finite din unităţilor Ministerului Industriei Uşoare în subordinea directă a Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 116/1990 - M. Of. nr. 48/2 apr. 1990) 

 
 
 D. nr. 100 (L. 48)/1975 - B. Of. nr. 85/1 aug. 1975 
 Elaborarea de noi standarde de stat şi norme interne departamentale pentru bunurile de consum din ramura industriei uşoare 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 102 (L. nr. 49)/1975 - B. Of. nr. 90/11 aug. 1975 
 Aprobarea amplasării şi executării construcţiilor de orice fel în zona funcţională turistică a litoralului românesc al Mării Negre 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 109/1975 
 Stabilirea unor măsuri necesare începerii executării Canalului navigabil Dunăre - Marea Neagră din cadrul Complexului hidroenergetic şi de transport Dunăre - Marea Neagră 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 115/1975 - B. Of. nr. 113/1 nov. 1975 
 Regimul tarifelor pentru cazare în cabane şi popasuri turistice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 116/1975 - B. Of. nr. 109/28 nov. 1975 
 Consiliul Sanitar Superior 

 (Abrogat prin L. nr. 126/1992 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1993) 

 
 
 D. nr. 117 (L. nr. 52)/1975 - B. Of. nr. 111/30 oct. 1975 
 Regimul mormintelor şi operelor comemorative de război 

 (Abrogare la 7 noiembrie 2003 prin L. nr. 379/2003 - M. Of. nr. 700/7 oct. 2003) 

 
 
 D. nr. 125/1975 - B. Of. nr. 112/31 oct. 1975 
 Stabilirea programului de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică de la aeroporturile internaţionale Bucureşti-Otopeni şi Constanţa-Mihail Kogălniceanu 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 140/1975 - B. Of. nr. 124/27 nov. 1975 
 Reorganizarea Direcţiei generale comerciale a municipiului Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 141/1975 
 Retribuirea personalului din unităţile de cult 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 151/1975 - B. Of. nr. 130/12 dec. 1975 
 Autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat 

 (Abrogare prin L. nr. 500/2002 - M. Of. nr. 597/13 aug. 2002) 

 
 
 D. nr. 155 (L. 6/1976)/1975 - B. Of. nr. 137/29 dec. 1975 
 Organizarea apărării împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase 

 (Abrogat prin L. nr. 107/1996 - M. Of. nr. 244/8 oct. 1996) 

 
 
 D. nr. 156/1975 - B. Of. nr. 137/29 dec. 1975 
 Organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Apelor, direcţiilor apelor şi oficiilor de gospodărire a apelor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 159/1975 - B. Of. nr. 137/29 dec. 1975 
 Înlocuirea denumirii unor funcţii 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 165/1975 
 Nivelul dobânzii la unele credite acordate organizaţiilor cooperatiste şi autorizarea acestora de a vinde cupoane de ţesături meşteşugarilor cu ateliere proprii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 168 (L. 9/1976)/1975 - B. Of. nr. 141/31 dec. 1975 
 Unele măsuri referitoare la transportul personalului nelocalnic la şi de la locul de muncă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 1976 
 
 
 D. nr. 11/1976 - B. Of. nr. 4/29 ian. 1976 
 Regimul de înălţime a clădirilor de locuit 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 16/1976 - B. Of. nr. 14/13 feb. 1976 
 Aprobarea Metodologiei generale de tehnică legislativă privind pregătirea şi sistematizarea proiectelor de acte normative 

 (Abrogat prin L. nr. 24/2000 - M. Of. nr. 139/31 mar. 2000) 

 
 
 D. nr. 29 (L. 15)/1976 - B. Of. nr. 16/16 feb. 1976 
 Acordarea dreptului crescătorilor-îngriji-torilor de ovine de a deţine animale proprietate personală în turmele încredinţate spre îngrijire 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 31/1976 
 Înfiinţarea Combinatului siderurgic Călăraşi şi a Întreprinderii de construcţii şi montaje siderurgice Călăraşi 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 39/1976 
 Reglementarea unor probleme financiare la cooperativele agricole de producţie 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 43/1976 - B. Of. nr. 23/15 mar. 1976 
 Regimul preţurilor pentru materialul de reproducţie la animale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 68 (L. 16)/1976 - B. Of. nr. 24/20 mar. 1976 
 Schimbarea domiciliului din alte localităţi în oraşe declarate potrivit legii oraşe mari 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 1/1989 - M. Of. nr. 4/27 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 73/1976 
 Unele măsuri în legătură cu plata cărbunelui folosit în centralele termice de cvartal de locuinţe din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 80/1976 
 Unele măsuri pentru proiectarea şi executarea lucrărilor Canalului navigabil Dunăre - Marea Neagră 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 83/1976 
 Aprobarea normelor de structură şi a structurilor organizatorice tip pentru unele instituţii cultural-educative din subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 84/1976 - B. Of. nr. 28/6 apr. 1976 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului Aviaţiei Civile, precum şi a unor unităţi din subordinea acestui departament 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 85/1976 
 Constituirea şi utilizarea fondului ministrului (preşedintelui), fondului editurii, fondului redactorului-şef şi fondului rectorului 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 88/1976 
 Condiţiile speciale de muncă la Întreprinderea de produse refractare "9 mai" Turda 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 92 (L. nr. 17)/1976 - B. Of. nr. 37/26 apr. 1976 
 Carnetul de muncă 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2011 prin L. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 72/5 feb. 2003) 

 
 
 D. nr. 93 (L. 18)/1976 - B. Of. nr. 38/27 apr. 1976 
 Normele pentru calcularea recompenselor băneşti cuvenite autorilor invenţiilor aplicate în economia naţională 

 (Abrogat prin L. nr. 64/1991 - M. Of. nr. 212/21 oct. 1991) 

 
 
 D. nr. 94/1976 - B. Of. nr. 38/27 apr. 1976 
 Înfiinţarea şi organizarea Facultăţii de medicină militară 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 137/1976 - B. Of. nr. 48/24 mai 1976 
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 Aprobarea tarifelor privind retribuirea arbitrilor Comisiei de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 139/1990 - M. Of. nr. 65/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 138/1976 - B. Of. nr. 48/24 mai 1976 
 Înfiinţarea Trustului produselor zaharoase în cadrul Centralei producţiei şi industrializării sfeclei de zahăr din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Ali-mentare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 141/19 mai 1976 
 Decret privind unele măsuri de organizare la Combinatul siderurgic Galaţi şi Întreprinderea de construcţii şi montaje siderurgice Galaţi 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 143/1976 - B. Of. nr. 48/24 mai 1976 
 Înfiinţarea unor centrale industriale şi unităţi sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerul Industriei Uşoare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 160 (L. 20)/1976 - B. Of. nr. 54/15 iun. 1976 
 Organizarea şi funcţionarea Consiliului central şi a consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale de coordonare a activităţii organizaţiilor cooperatiste 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 67/1990 - M. Of. nr. 23/9 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 164/1976 
 Drepturile băneşti ale personalului navigant din aviaţia civilă trimis la perfecţionare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 170/1976 - B. Of. nr. 55/16 iun. 1976 
 Organizarea şi funcţionarea Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 193/1976 - B. Of. nr. 59/25 iun. 1976 
 Organizarea anuală a Târgului de mostre de bunuri de consum 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 198/1976 - B. Of. nr. 61/30 iun. 1976 
 Organizarea activităţii de export-import şi cooperare economică internaţională în întreprinderi şi centrale industriale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 204 (L. 29)/1976 - B. Of. nr. 63/5 iul. 1976 
 Interpretarea general-obligatorie a legilor 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 207 (L. nr. 30)/1976 - B. Of. nr. 63/5 iul. 1976 
 Răspunderea materială a militarilor 

 (Abrogat prin O.G. nr. 121/1998 - M. Of. nr. 328/29 aug. 1998) 

 
 
 D. nr. 208 (L. 31)/1976 - B. Of. nr. 63/5 iul. 1976 
 Evaluarea pagubelor aduse avutului obştesc prin lipsuri sau degradări de bunuri 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 228/1976 - B. Of. nr. 72/19 iul. 1976 
 Organizarea unor secţii de subingineri în cadrul institutelor pedagogice şi al unor întreprinderi industriale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 238/1976 
 Înfiinţarea unor unităţi şi subunităţi în cadrul unor întreprinderi de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 244/1976 - B. Of. nr. 74/23 iul. 1976 
 Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru obţinerea de către medicii primari a gradelor I şi II 

 (Abrogat prin L. nr. 126/1992 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1993) 

 
 
 D. nr. 246/1976 - B. Of. nr. 74/23 iul. 1976 
 Instituirea unor funcţii la ministere şi celelalte organe de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 268/1976 
 Constituirea colectivului de coordonare a programului de energetică nucleară 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 310/1976 - B. Of. nr. 81/9 sep. 1976 
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 Decret privind atribuirea numelui "Emil Bodnăraş" ca denumire, ca denumire, comunei Bădeuţi, judeţul Suceava şi unor străzi din municipiile Suceava, Timişoara şi Bucureşti,  
 Liceului pedagogic din municipiul Suceava şi unui amfiteatru de la Academia militară din municipiul Bucureşti 
 (T) 

 
 
 D. nr. 334/1976 - B. Of. nr. 85/25 sep. 1976 

 Organizarea, în cadrul Spitalului clinic Fundeni din Bucureşti, a activităţii de asistenţă medicală în domeniul bolilor cardiovasculare, precum şi trecerea sa din subordinea Consiliului  
 popular al municipiului Bucureşti în subordinea Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 345/1976 - B. Of. nr. 88/16 oct. 1976 
 Înfiinţarea şi desfiinţarea unor centrale industriale din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 362 (L. nr. 36)/1976 - B. Of. nr. 92/3 nov. 1976 
 Comitetele cetăţeneşti de părinţi şi consiliile comitetelor cetăţeneşti de părinţi 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 363 (L. 37)/1976 - B. Of. nr. 102/16 nov. 1976 
 Taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie acordate 

 (Abrogat prin L. nr. 64/1991 - M. Of. nr. 212/21 oct. 1991) 

 
 
 D. nr. 373 (L. 41)/1976 - B. Of. nr. 104/4 dec. 1976 
 Unele măsuri pentru întărirea disciplinei valutare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 394/1976 (2 dec. 1976) 
 Îmbunătăţirea preţurilor de producţie şi de livrare reaşezate 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 395 (L. 45)/1976 - B. Of. nr. 109-110/9 dec. 1976 
 Tariful vamal de import al Republicii Socialiste România 

 (Abrogat prin H.G. nr. 673/1991 - M. Of. nr. 221/2 nov. 1991 şi prin O.G. nr. 26/1993 - M. Of. nr. 213/31 aug. 1993) 

 
 
 D. nr. 401/1976 - B. Of. nr. 115/23 dec. 1976 
 Structura organizatorică a aparatului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 402/1976 
 Înfiinţarea Întreprinderii pentru construcţii de maşini şi utilaje grele în municipiul Giurgiu şi unele măsuri pentru începerea lucrărilor de investiţii 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 409/1976 - B. Of. nr. 115/23 dec. 1976 
 Stabilirea unor măsuri ca urmare a îmbunătăţirii structurii organizatorice a ministerelor şi celorlalte organe centrale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 411/1976 - B. Of. nr. 112/20 dec. 1976 

 Înfiinţarea unor întreprinderi în subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor precum şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor din  
 subordinea acestui minister 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 425/1976 

 Aprobarea normelor privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români angajaţi la societăţile mixte cu sediul în străinătate, precum şi ale cetăţenilor români delegaţi în consiliile  
 de administraţie şi comisiile de cenzori ale societăţilor mixte cu sediul în ţară sau străinătate 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 426/1976 - B. Of. nr. 117/30 dec. 1976 
 Unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Institutului central de cercetări economice 

 (Desfiinţat prin D. nr. 10/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 443 (L. nr. 9/1977)/1976 - B. Of. nr. 117/30 dec. 1976 
 Mai buna valorificare a concepţiei tehnico-ştiinţifice proprii, a licenţelor achiziţionate şi condiţiile de aprobare a solicitărilor din import 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 447 (L. 11/1977)/1976 - B. Of. nr. 118/31 dec. 1976 

 Stabilirea preţurilor limită ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului şi preţurile de contractare ale locuinţelor proprietate personală care se execută cu sprijinul statului  
 în credite şi execuţie 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 451/1976 - B. Of. nr. 118/31 dec. 1976 



 

 4287

 Reorganizarea Institutului de cercetări metalurgice ICEM - Bucureşti 

 (Abrogat prin O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995) 

 
 
 D. nr. 452/1976 
 Aprobarea înfiinţării şi încadrarea în grad de organizare a Asociaţiei economice de stat şi cooperatiste Jimbolia-judeţul Timiş 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 1977 
 
 
 D. nr. 5/1977 - B. Of. nr. 5/17 ian. 1977 

 Trecerea unor unităţi de mobilă din subordinea consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti în subordinea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de  
 Construcţii 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 6/1977 - B. Of. nr. 4/15 ian. 1977 
 Unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Central de Fizică 

 (Abrogat prin H.G. nr. 119/1990 - M. Of. nr. 219/2 sep. 1992) 

 
 
 D. nr. 18/1977 
 Unele măsuri organizatorice pentru unităţile din sistemul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 67/1990 - M. Of. nr. 23/9 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 23/1977 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 25/1977 
 Aprobarea traseelor conductelor magistrale şi a normativului pentru stabilirea lăţimii culoarelor necesare construcţiei conductelor metalice îngropate, în ramura petrol şi gaze 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 27/1977 

 Acordarea burselor şi asigurarea cheltuielilor de transport internaţional pentru cadrele trimise pe o durată de doi ani în Republica Populară Chineză, pentru specializare în domeniul  
 limbii chineze 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 28/1977 
 Aprovizionarea cu combustibil a navelor flotei maritime, fluviale şi de pescuit oceanic 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 29/1977 

 Trecerea Întreprinderii de utilaje şi piese de schimb Miercurea-Ciuc în subordinea Centralei industriale de tractoare şi maşini agricole Braşov, aprobarea unor măsuri pentru realizarea  
 investiţiei "Întreprinderea de utilaje şi piese de schimb Gheorgheni" judeţul Harghita, precum şi trecerea Întreprinderii de articole metalice pentru mobilă şi binale Arad în subordinea  
 Centralei pentru utilaje şi piese de schimb Bucureşti 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 38/1977 - B. Of. nr. 14/21 feb. 1977 

 Organizarea Centralei pentru legume şi fructe şi a activităţii de cercetare şi inginerie tehnologică, îndrumare a legumiculturii, floriculturii, pomiculturii şi culturii cartofului, precum şi  
 modificarea normelor unitare de structură pentru activitatea de producere, industrializare şi valorificare a legumelor şi fructelor 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 39/1977 - B. Of. nr. 14/21 feb. 1977 
 Reorganizarea Centralei de construcţii-montaj Bucureşti din subordinea Consiliului popular al municipiului Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 41/1977 - B. Of. nr. 16/23 feb. 1977 

 Trecerea Institutului de cercetări pentru viticultură şi vinificaţie Valea Călugărească şi a staţiunilor de cercetări viticole din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice în  
 subordinea Centralei viei şi vinului 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 53/1977 - B. Of. nr. 20/15 mar. 1977 
 Unele măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de morărit, decorticat şi panificaţie 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 57/1977 
 Aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului Societatea mixtă "OLTCIT" -S.A. 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 74/1977 
 Unele măsuri pentru raţionalizarea şi gospodărirea economicoasă a parcului de autoturisme aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne 
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 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 80 (L. 14)/1977 - B. Of. nr. 32/21 apr. 1977 
 Primirea la studii pe cont propriu, în Republica Socialistă România, a cetăţenilor străini 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 81/1977 - B. Of. nr. 32/21 apr. 1977 

 Modul în care cetăţenii români pot să presteze servicii în favoarea persoanelor juridice străine, reprezentanţelor acestora şi persoanelor fizice străine, care desfăşoară activitate pe  
 teritoriul Republicii Socialiste România 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 4/1989 - M. Of. nr. 7/30 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 90/1977 - B. Of. nr. 36/27 apr. 1977 
 Instituirea drapelului de luptă al gărzilor patriotice şi reglementarea acordării acestuia 

 (Abrogat prin L. nr. 75/1994 - M. Of. nr. 237/26 aug. 1994 şi prin L. nr. 46/1996 - M. Of. nr. 120/19 iun. 1996) 

 
 
 D. nr. 102/1977 
 Aprobarea înfiinţării şi încadrării în grad de organizare a unor asociaţii economice de stat şi cooperatiste 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 120/1977 - B. Of. nr. 42/20 mai 1977 
 Unele măsuri de reorganizare a unor unităţi din cadrul Ministerului Industriei Chimice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 135/1977 
 Organizarea activităţilor de investiţii mecano-energetice şi de automatizare, în centrale, unităţi asimilate acestora şi întreprinderi 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 139/1977 - B. Of. nr. 45 bis/2 iun. 1977 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării sericiculturii 

 (Abrogare prin L. nr. 72/2002 - M. Of. nr. 72/31 ian. 2002) 

 
 
 D. nr. 142/1977 
 Trecerea activităţii unor unităţi de desfacere cu amănuntul şi de alimentaţie publică din unele localităţi de la organizaţiile cooperaţiei de consum la întreprinderile comerciale de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 143/1977 
 Reglementarea unor probleme financiare la cooperativele agricole de producţie 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 145/1977 
 Completarea şi modificarea structurilor organizatorice ale unor centrale industriale organizate pe structura unei întreprinderi din ramura industriei construcţiilor de maşini 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 180/1977 
 Aprobarea planului de măsuri privind organizarea strămutării gospodăriilor afectate de unele lucrări energetice, precum şi ajutoarele şi înlesnirile ce se acordă celor strămutaţi 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 182 (L. 23)/1977 - B. Of. nr. 52/22 iun. 1977 
 Recuperarea şi regularizarea unor credite acordate în vederea construirii sau cumpărării de locuinţe proprietate personală 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 189 (L. 25)/1977 - B. Of. nr. 54/28 iun. 1977 
 Unele măsuri referitoare la încheierea actelor juridice cu caracter patrimonial de către personalul din organele centrale şi locale de stat şi obşteşti, precum şi din alte instituţii de stat 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 190 (L. nr. 26)/1977 - B. Of. nr. 65/9 iul. 1977 
 Distincţiile de stat în România 

 (Abrogat prin L. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 146/7 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 191/1977 - B. Of. nr. 55/29 iun. 1977 
 Reglementarea plăţii onorariilor pentru asistenţă juridică acordată persoanelor având domiciliul sau sediul în străinătate 

 (Abrogat prin L. nr. 51/1995 - M. Of. nr. 116/9 iun. 1995) 

 
 
 D. nr. 195 (L. 28)/1977 - B. Of. nr. 55/29 iun. 1977 
 Asigurarea unităţilor industriale cu locuinţe necesare personalului acestora 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 211 (L. 41)/1977 - B. Of. nr. 68/14 iul. 1977 
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 Majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de producţie 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 214 (L. nr. 43)/1977 - B. Of. nr. 83/6 aug. 1977 
 Pensiile militare de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 164/2001 - M. Of. nr. 183/10 apr. 2001) 

 
 
 D. nr. 215 (L. 44)/1977 - B. Of. nr. 70/16 iul. 1977 
 Încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III de muncă 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 114/1990 - M. Of. nr. 48/2 apr. 1990) 

 
 
 D. nr. 216 (L. nr. 45)/1977 - B. Of. nr. 70/16 iul. 1977 
 Criteriile şi normele de încadrare în gradele de invaliditate 

 (Abrogat la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 217 (L. nr. 46)/1977 - B. Of. nr. 70/16 iul. 1977 
 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurări sociale şi a comisiilor de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă 

 (Abrogat la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 

 
 
 D. nr. 218 (L. 47)/1977 - B. Of. nr. 71/17 iul. 1977 
 Unele măsuri tranzitorii referitoare la sancţionarea şi reeducarea prin muncă a unor persoane care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală 

 (Abrogat prin L. nr. 104/1992 - M. Of. nr. 244/1 oct. 1992) 

 
 
 D. nr. 219/1977 - B. Of. nr. 72/18 iul. 1977 

 Conducerea unitară a activităţii de producţie a agregatelor minerale pentru construcţii, înfiinţarea Centralei de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcţii  
 Târgovişte în subordinea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, precum şi trecerea unor unităţi în subordinea acestei centrale 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 220/1977 - B. Of. nr. 73/19 iul. 1977 

 Trecerea unităţilor cu activitate de producţie industrială din subordinea consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în subordinea unor întreprinderi, centrale industriale  
 şi unităţi asimilate acestora, de sub îndrumarea şi controlul unor ministere şi altor organe centrale de stat 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 222/1977 - B. Of. nr. 74/19 iul. 1977 
 Interzicerea, în unele domenii, a utilizării şi consumului de cupru şi aliaje de cupru 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 232/1977 - B. Of. nr. 75/26 iul. 1977 
 Unele măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de piscicultură, pescuit şi industrializare a peştelui 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 237 (L. nr. 49)/1977 - B. Of. nr. 75/26 iul. 1977 
 Stabilirea unor măsuri ca urmare a raţionalizării numărului de personal din centrale industriale, întreprinderi, instituţii social-culturale şi alte unităţi socialiste de stat sau obşteşti 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 240/ 27 iul. 1977 
 Decret privind activitatea Centrului de scafandri 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 244/1977 
 Stabilirea drepturilor nete de retribuire ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 245 (L. nr. 51)/1977 - B. Of. nr. 77/29 iul. 1977 
 Pensiile I.O.V.R. 

 (Abrogată prin L. nr. 49/1999 - M. Of. nr. 135/1 apr. 1999) 

 
 
  D. nr. 247/1977 

 (Abrogat prin L. nr. 164/2001 - M. Of. nr. 183/10 apr. 2001) 

 
 
 D. nr. 248 (L. nr. 53)/1977 - B. Of. nr. 85/7 aug. 1977 
 Criteriile şi normele de încadrare în grade de invaliditate a militarilor din cadrele permanente 

 (Abrogat prin L. nr. 164/2001 - M. Of. nr. 183/10 apr. 2001) 

 
 
 D. nr. 249 (L. nr. 54)/1977 - B. Of. nr. 85/7 aug. 1977 
 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi a comisiilor de expertiză medico-militară 

 (Abrogat prin L. nr. 164/2001 - M. Of. nr. 183/10 apr. 2001) 
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 D. nr. 250/1977 - B. Of. nr. 81/3 aug. 1977 
 Înfiinţarea Trustului de construcţii pentru economia forestieră şi materiale de construcţii - Buzău 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 251/1977 - B. Of. nr. 81/3 aug. 1977 

 Competenţa de stabilire a reţetelor de fabricaţie şi a preţurilor de livrare la nutreţurile combinate, precum şi stabilirea tarifelor la unele operaţiuni şi preţurilor de livrare la materii  
 prime destinate producţiei acestor nutreţuri 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 259/1977 
 Unele măsuri pentru refacerea imobilelor avariate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în municipiul Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 269/1977 - B. Of. nr. 86/12 aug. 1977 

 Unele măsuri de organizare pentru realizarea lucrărilor de construcţii-montaj de pe platforma petrochimică Midia-Năvodari şi înfiinţarea trusturilor de construcţii industriale Brăila şi  
 Oradea 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 270/1977 - B. Of. nr. 94/29 aug. 1977 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a organizării şi activităţii din industria cărbunelui 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 273/1977 - B. Of. nr. 86/12 aug. 1977 
 Organizarea concentrării maşinilor şi utilajelor grele de construcţii în unităţi specializate 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 280/1977 - B. Of. nr. 92/26 aug. 1977 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a organizării comerţului interior 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 285/1977 - B. Of. nr. 88/19 aug. 1977 
 Înfiinţarea Întreprinderii pentru administrarea clădirilor, în subordinea Oficiului Economic Central Carpaţi 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 286 (L. 57)/1977 - B. Of. nr. 89/20 aug. 1977 
 Acordarea de credite cetăţenilor sinistraţi ale căror locuinţe au fost distruse sau demolate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 290/1977 - B. Of. nr. 90/22 aug. 1977 
 Aprobarea Normelor generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998 şi prin O.G. nr. 60/1997 - M. Of. nr. 225/30 aug. 1997) 

 
 
 D. nr. 297 (L. 60)/1977 - B. Of. nr. 92/26 aug. 1977 
 Regimul materialelor explozive în economie 

 (Abrogat prin L. nr. 126/1995 - M. Of. nr. 298/28 dec. 1995) 

 
 
 D. nr. 303/1977 - B. Of. nr. 94/29 aug. 1977 
 Schimbarea subordonării unor întreprinderi industriale 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 326/1977 (13 sept. 1977) 
 Aprobarea în continuare a duratei de lucru la 6 ore pe zi pentru personalul încadrat la unele instalaţii ale Centralei industriale de produse anorganice Râmnicu Vâlcea 

 (Abrogat prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 D. nr. 332/1977 - B. Of. nr. 100/19 sep. 1977 
 Modul de stabilire a preţurilor de achiziţie şi a preţurilor cu amănuntul la obiectele uzate, de toate categoriile, rezultate din gospodării individuale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
 
 
 D. nr. 345/1977 
 Înlocuirea unor materiale explozive cu termen de depozitare limitat aflate în depozitele Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 346 (L. 65)/1977 - B. Of. nr. 105/4 nov. 1977 
 Aprobarea statutelor organizaţiilor cooperatiste din agricultură 

 (Abrogat prin L. nr. 36/1991 - M. Of. nr. 97/6 mai 1991) 

 
 
 D. nr. 348/1977 - B. Of. nr. 7/8 oct. 1977 
 Trecerea unor unităţi de alimentaţie publică în subordinea Departamentului Aviaţiei Civile - Compania TAROM 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 D. nr. 370/1977 
 Trecerea unor întreprinderi din subordinea Ministerului de Interne în subordinea unor centrale industriale de sub îndrumarea şi controlul unor ministere 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 375/1977 - B. Of. nr. 110/21 oct. 1977 
 Reorganizarea Institutului de studii şi proiectări hidroenergetice de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 376/1977 

 Trecerea Bazei de Export Palas - Constanţa din cadrul Oficiului economic central "Carpaţi" la Întreprinderea de comerţ exterior Prodexport din subordinea Ministerului Agriculturii şi  
 Industriei Alimentare 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 386 (L. 70)/1977 - B. Of. nr. 117/16 nov. 1977 
 Atribuirea sau schimbarea de denumiri 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 100/1990 - M. Of. nr. 40/21 mar. 1990) 

 
 
 D. nr. 387/1977 - B. Of. nr. 116/16 nov. 1977 
 Aprobarea Statutului privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor 

 (Republicat în M. Of. nr. 393/31 dec. 1997) 
 (Abrogat după 24 de luni de la data intrării în vigoare a L. nr. 114/1996) 
 
 
 D. nr. 391/1977 
 Unele drepturi ale personalului Ministerului Apărării Naţionale care participă la activităţi de producţie în bazinele miniere 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 407 (L. 76)/1977 - B. Of. nr. 120/18 nov. 1977 
 Stabilirea unor răspunderi în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 414 (L. 77)/1977 - B. Of. nr. 120/18 nov. 1977 
 Înlocuirea unor noţiuni în legislaţia Republicii Socialiste România 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 452/1977 
 Regimul de finanţare a taurinelor şi ovinelor adulte de reproducţie, la unităţile agricole de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 468 (L. 6/1978)/1977 - B. Of. nr. 136/21 dec. 1977 
 Organizarea şi efectuarea transporturilor cu autovehicule 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 131/1990 - M. Of. nr. 55/25 apr. 1990) 

 
 
 D. nr. 473/1977 - B. Of. nr. 138/27 dec. 1977 
 Organizarea şi funcţionarea Radioteleviziunii Române 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 136/1990 - M. Of. nr. 65/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 479/1977 
 Unele măsuri pentru refacerea imobilelor avariate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în judeţul Prahova 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 486 (L. 10/1978)/1977 - B. Of. nr. 1/5 ian. 1978 

 Aprobarea normei de aprovizionare cu echipament, a regulamentului uniformelor şi a modului de suportare a cheltuielilor necesare asigurării cu echipament, mijloace materiale şi a  
 altor cheltuieli determinate de organizarea, pregătirea de luptă şi acţiune a gărzilor patriotice 
 (Abrogat prin L. nr. 46/1996 - M. Of. nr. 120/11 iun. 1996) 

 
 
 D. nr. 488/1977 
 Acordarea unor credite cooperativelor agricole de producţie 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 493/1977 

 Stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la televizoarele alb-negru cu tranzistoare şi circuite integrate, modificarea preţurilor de producţie şi de livrare la toate componentele  
 electronice din producţia internă, precum şi reducerea preţurilor cu amănuntul la unele televizoare cu tuburi electronice şi hibride 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 501/1977 - B. Of. nr. 141/30 dec. 1977 
 Reorganizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
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 D. nr. 503/1977 
 Aprobarea structurii organizatorice şi încadrarea în grupa a IV-a de ramuri a Bazei de aprovizionare şi intendenţă din cadrul Centralei Canalul Dunăre - Marea Neagră 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 507/1977 - B. Of. nr. 141/30 dec. 1977 

 Organizarea unor activităţi de prestări servicii şi de producţie industrială de la consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi încadrarea în grade de organizare a  
 unor unităţi şi subunităţi 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1978 
 
 
 D. nr. 27/1978 - B. Of. nr. 9/16 feb. 1978 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării Combinatului minier Oltenia de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 55/1978 - B. Of. nr. 13/2 mar. 1978 
 Aprobarea Normelor generale de organi-zare şi dezvoltare a reţelei comerciale şi de alimentaţie publică 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 56/1978 - B. Of. nr. 14/3 mar. 1978 
 Organizarea Comisiei centrale de partid şi de stat pentru sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale şi a comisiilor locale de sistematizare 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 1/1989 - M. Of. nr. 4/27 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 57/1978 - B. Of. nr. 14/3 mar. 1978 
 Organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru arhitectură şi sistematizare a municipiului Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 61/1978 - B. Of. nr. 16/6 mar. 1978 

 Convenţia dintre Republica Socialistă România şi republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital,  
 semnată la Helsinki, 18 august 1977 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 311/2000 - M. Of. nr. 221/19 mai 2000) 

 
 
 D. nr. 70/1978 (7 mart. 1978) 
 Aprobarea Regulamentului privind organizarea, pregătirea şi executarea transporturilor feroviare de importanţă excepţională 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 22/1990 - M. Of. nr. 8/13 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 71 (L. 17)/1978 - B. Of. nr. 19/15 mar. 1978 

 Organizarea şi desfăşurarea întrecerii socialiste între consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi  
 comunale 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 72 (L. nr. 18)/1978 - B. Of. nr. 20/16 mar. 1978 
 Aprobarea Statutului cooperării în producţie între întreprinderi industriale de stat şi cooperative meşteşugăreşti 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 79/1978 
 Asigurarea unor drepturi financiare pentru rezerviştii şi pensionarii militari care îndeplinesc funcţii în gărzile patriotice 

 (Abrogat prin L. nr. 46/1996 - M. Of. nr. 120/11 iun. 1996) 

 
 
 D. nr. 82/1978 (13 mart. 1978) 
 Organizarea, pregătirea şi executarea transporturilor de importanţă excepţională cu nave 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 6/1989 - M. Of. nr. 8/31 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 88/1978 - B. Of. nr. 21/17 mar. 1978 

 Unele măsuri în legătură cu preluarea, de către Ministerul Muncii, a activităţii de asigurări sociale şi pensii pentru membrii cooperativelor agricole de producţie şi ţăranii cu  
 gospodărie individuală din zonele necooperativizate 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 100/1978 - B. Of. nr. 26/30 mar. 1978 
 Constituirea Consiliului asigurărilor sociale şi pensiilor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 111/1978 - B. Of. nr. 27/6 apr. 1978 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul producţiei de autoturisme 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 113/1978 
 Schimbarea subordonării Întreprinderii de Utilaj Greu Craiova 
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 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 121/1978 - B. Of. nr. 29/8 apr. 1978 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne 

 (Abrogat prin L. nr. 40/1990 - M. Of. nr. 146/18 dec. 1990) 

 
 
 D. nr. 137/1978 - B. Of. nr. 33/22 apr. 1978 

 Preluarea de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a organizării, îndrumării şi coordonării activităţilor industriale, de prestări de servicii şi de valorificare ale  
 cooperativelor agricole de producţie şi asociaţiilor economice intercooperatiste 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 140/1978 (20 apr. 1978) 
 Organizarea activităţii pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale, incendiilor sau catastrofelor de mari proporţii 

 (Abrogat prin O.G. nr. 47/1994 - M. Of. nr. 242/29 aug. 1994) 

 
 
 D. nr. 143/1978 
 Unele măsuri pentru refacerea imobilelor din fondul locativ de stat avariate, ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în judeţul Prahova 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 145/1978 - B. Of. nr. 36/3 mai 1978 
 Stabilirea normelor unitare de structură pentru fabricile de ape minerale din subordinea Centralei berii, spirtului şi amidonului 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 149/1978 - B. Of. nr. 36/3 mai 1978 
 Organizarea şi dezvoltarea turismului de masă 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 150/1978 
 Unele măsuri pentru refacerea imobilelor din fondul locativ şi social - culturale, avariate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în judeţul Dolj 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 156/1978 - B. Of. nr. 37/9 mai 1978 
 Majorarea preţurilor cu amănuntul la unele produse din import 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 160/1978 
 Colectarea, transportul şi distribuirea corespondenţei secrete 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 163/1978 - B. Of. nr. 38/11 mai 1978 

 Aprobarea standardului de stat STAS 11100/1-77, "Zonare seismică, Macrozonarea teritoriului Republicii Socialiste România" şi proiectarea construcţiilor în vederea îmbunătăţirii  
 protecţiei antiseismice 
 (Abrogat prin O.G. nr. 19/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992) 

 
 
 D. nr. 182/1978 
 Unele măsuri referitoare la recrutarea muncitorilor necalificaţi pentru unităţile din industria extractivă şi construcţii-montaj subordonate Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 184 (L. nr. 23)/1978 - B. Of. nr. 42/20 mai 1978 

 Extinderea unor prevederi ale Decretului Consiliului de Stat nr. 330 din 1977 la personalul muncitor care lucrează în subteran la unităţile geologice din subordinea Ministerului  
 Minelor, Petrolului şi Geologiei 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 223/1978 (28 iun. 1978) 
 Stabilirea sumelor în valută la care au dreptul persoanele care călătoresc în străinătate, în interes personal 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 134/1990 - M. Of. nr. 55/25 apr. 1990) 

 
 
 D. nr. 225/1978 
 Stabilirea contribuţiei nete lunare acordate de la bugetul de stat la retribuirea personalului clerical şi majorarea acesteia în etapa I, anul 1978 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 229/1978 
 Unele drepturi ale militarilor în termen care lucrează în unităţile miniere 

 (Abrogare prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 232 (L. 31)/1978 - B. Of. nr. 53/7 iul. 1978 
 Stabilirea alocaţiilor zilnice de hrană în unităţi sanitare 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 132/1990 - M. Of. nr. 55/25 apr. 1990) 
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 D. nr. 243/1978 - B. Of. nr. 58/13 iul. 1978 
 Regimul distribuţiei şi consumului de gaze naturale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 244 (L. nr. 34)/1978 - B. Of. nr. 63/15 iul. 1978 
 Regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 prin O.U.G. nr. 190/2000 - M. Of. nr. 572/16 nov. 2000) 

 
 
 D. nr. 245 (L. 35)/1978 - B. Of. nr. 59/13 iul. 1978 

 Aprobarea statutelor asociaţiilor producătorilor agricoli cu gospodării individuale din localităţile necooperativizate, statutul asociaţiei crescătorilor de bovine şi ovine din localităţile  
 necooperativizate şi statutul asociaţiei pomicultorilor din localităţile necooperativizate 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 250 (L. nr. 40)/1978 - B. Of. nr. 61/14 iul. 1978 
 Retribuirea muncii desfăşurate de avocaţi pentru acordarea asistenţei juridice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 251 (L. nr. 41)/1978 - B. Of. nr. 61/14 iul. 1978 
 Pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 

 (Abrogat prin O.U.G. nr. 221/2000, în termen de 6 luni de la data publicării în M. Of. nr. 610/28 nov. 2000) 

 
 
 D. nr. 252 (L. nr. 42)/1978 - B. Of. nr. 62/15 iul. 1978 

 Aprobarea normelor privind condiţiile în care se poate efectua tăierea animalelor în situaţii speciale, clasarea pentru tăiere a femelelor de bovine şi ovine, precum şi cu privire la  
 aplicarea unor măsuri sanitare veterinare speciale pentru prevenirea difuzării epizootiilor şi acordarea unor despăgubiri celor care au suferit pagube prin aplicarea acestor măsuri 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 253 (L. 43)/1978 - B. Of. nr. 62/15 iul. 1978 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 260/1978 - B. Of. nr. 65/17 iul. 1978 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în portul Constanţa 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 273/1978 
 Baterea şi punerea în circulaţie a unei monede de 5 lei confecţionată din aluminiu 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 282/1978 
 Stabilirea unor măsuri privind activitatea de exploatare a Metroului Bucureşti 

 (Abrogat parţial prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991şi S.E.) 

 
 
 D. nr. 293/1978 - B. Of. nr. 73/9 aug. 1978 
 Unele măsuri de organizare a activităţii în portul Constanţa 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 294 (L. 44)/1978 - B. Of. nr. 73/9 mar. 1978 
 Portul liber Sulina 

 (Abrogat prin L. nr. 84/1992 - M. Of. nr. 182/30 iul. 1992) 

 
 
 D. nr. 296 (L. nr. 45)/1978 - B. Of. nr. 73/9 aug. 1978 
 Unele măsuri pentru asigurarea unităţilor din domeniile minelor, petrolului şi geologiei cu specialişti cu studii superioare 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 299/1978 - B. Of. nr. 74/10 aug. 1978 
 Înfiinţarea Întreprinderii pentru administrarea cantinelor şi cazare - Valea Jiului 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 309/11 aug. 1978 
 Decret privind unele măsuri pentru asigurarea derulării ritmice şi operative a mărfurilor de comerţ exterior prin porturile maritime româneşti 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 310 (L. 48)/1978 - B. Of. nr. 76/15 aug. 1978 
 Acordarea unor drepturi materiale personalului muncitor în activitatea de manipulare a mărfurilor în portul Constanţa 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 315/1978 (19 aug. 1978) 

 Trecerea activităţii de control tehnic de calitate de la unele întreprinderi din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini în subordinea Inspectoratului General de Stat  
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 pentru Controlul Calităţii Produselor 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 117/1990 - M. Of. nr. 48/2 apr. 1990) 

 
 
 D. nr. 319/1978 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la unele nave maritime, precum şi modul de amortizare a acestora 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 326/1978 - B. Of. nr. 78/29 aug. 1978 
 Organizarea şi funcţionarea Comisiei centrale şi a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de floricultură, dendrologie şi arhitectură peisagistică 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 335 (L. nr. 49)/1978 - B. Of. nr. 80/2 sep. 1978 
 Aducerea la îndeplinire a unor prevederi din Legea nr. 6/1977 privind rolul şi atribuţiile maistrului în producţie 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 340/1978 
 Decret privind unele măsuri în vederea asigurării sanitare a forţelor armate şi a victimelor din rândul populaţiei în situaţii excepţionale 

 (Abrogare la 20 ianuarie 2004 prin L. nr. 477/2003 - M. Of. nr. 824/20 nov. 2003) 

 
 
 D. nr. 379/1978 

 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul pregătirii fabricaţiei de tractoare la unele unităţi de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de  
 Maşini 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 410/1978 - B. Of. nr. 92/24 oct. 1978 
 Unele măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de producţie a firelor şi fibrelor artificiale 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 411/1978 
 Acordarea gradelor de ofiţeri şi generali, precum şi înaintarea ofiţerilor şi generalilor în gradele următoare 

 (Abrogat prin D. nr. 17/1990 - M. Of. nr. 2/5 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 429/1978 - B. Of. nr. 103/15 nov. 1978 
 Prelevarea pentru societate a unei părţi din valoarea producţiei nete 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 430/1978 - B. Of. nr. 103/15 nov. 1978 
 Unele măsuri pentru apărarea civilă 

 (Abrogat prin L. nr. 106/1996 - M. Of. nr. 241/3 oct. 1996) 

 
 
 D. nr. 436/1978 - B. Of. nr. 95/4 nov. 1978 
 Repartizarea în muncă a absolvenţilor in stituţiilor de învăţământ superior medical şi farmaceutic 

 (Abrogat prin L. nr. 126/1992 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1993) 

 
 
 D. nr. 445 (L. 55)/1978 - B. Of. nr. 95/4 nov. 1978 
 Încadrarea temporară în muncă în activitatea productivă din anumite sectoare ale economiei naţionale, a unor categorii de pensionari 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 451 (L. 56)/1978 - B. Of. nr. 97/8 nov. 1978 
 Unele măsuri de asigurare a producerii bunurilor de consum şi de retribuire a unor categorii de personal preluat de la industria locală 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 458/1978 
 Reglementarea unor probleme financiare la cooperativele agricole de producţie 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 469/1978 (20 nov. 1978) 

 Trecerea activităţii de control tehnic de calitate de la unele întreprinderi din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini la Inspectoratul General de Stat pentru  
 Controlul Calităţii Produselor 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 117/1990 - M. Of. nr. 48/2 apr. 1990) 

 
 
 D. nr. 472/1978 - B. Of. nr. 105/23 nov. 1978 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie de construcţii metalice din unităţile Ministerului Construcţiilor Industriale 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 485/1978 

 Suportarea de către unităţile socialiste care preiau produse agricole a contribuţiei statului la constituirea fondurilor necesare plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale  

 ale membrilor cooperativelor agricole de producţie şi ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 
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 D. nr. 515 (L. 57)/1978 - B. Of. nr. 110/20 dec. 1978 
 Majorarea pensiilor unor invalizi şi accidentaţi de război 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 525/1978 
 Stabilirea unor măsuri în legătură cu lichidarea patrimoniului unităţilor sanitare cu plată, ca urmare a încetării activităţii acestora 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 528/1978 
 Reglementarea schimbării autovehiculelor şi anvelopelor auto din dotarea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 529/1978 
 Constituirea fondului de acoperire a eventualelor riscuri care se pot produce pe timpul transportului fructelor de pădure şi ciupercilor comestibile livrate la export 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 552/1978 - B. Of. nr. 4/9 ian. 1979 

 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi a activităţii de producţie, de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de  
 proiectare în unităţile ministerului 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
  D. nr. 582/1978 (29 aug. 1978) 

 (Abrogat prin L. nr. 46/1996 - M. Of. nr. 120/11 iun. 1996) 

 
 
 1979 
 
 
 D. nr. 23/1979 - B. Of. nr. 8/22 ian. 1979 
 Înfiinţarea Întreprinderii miniere pentru exploatarea şisturilor bituminoase Anina 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 24/1979 
 Unele măsuri în legătură cu muncitorii care execută în subteran lucrări hidroenergetice 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 27/1979 
 Retribuirea personalului muncitor de la Combinatul siderurgic Călăraşi 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 35/1979 (25 ian. 1979) 
 Acordarea burselor pentru elevii cursurilor şi şcolilor militare al Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 22/1990 - M. Of. nr. 8/13 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 41/1979 
 Suplimentarea spaţiului de operare a navelor cu cereale în portul Constanţa 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 42/1979 
 Instituirea unor măsuri excepţionale de protecţie împotriva pestei porcine africane la importurile de şroturi de soia de origine braziliană 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 51/1979 

 Aprobarea influenţelor asupra indicatorilor de plan pe anul 1979 pe industria socialistă şi al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, ca urmare a nerealizării resurselor de  
 materii prime din recolta pe 1978 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 62/1979 
 Modificarea denumirii unor unităţi de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 63/1979 
 Drepturile unor cadre militare detaşate la Întreprinderea Metroul Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 65/1979 

 Modificarea anexei - Departamentul Agriculturii de Stat - la Decretul nr. 162/1973 şi încadrarea în grad de organizare a unor unităţi din componenţa Întreprinderii agricole de stat  
 "Insula Mare a Brăilei" 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 
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 D. nr. 84/2 mar. 1979 
 Decret privind acordarea materialelor igienico-sanitare 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 91/1979 
 Acordarea unor drepturi personalului muncitor care execută lucrările de investiţii de pe platformele Midia, Năvodari şi Combinatul chimic Cernavodă 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 93/1979 - B. Of. nr. 25/12 mar. 1979 
 Normarea stocurilor de mărfuri în comerţul cu ridicata 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 94/1979 - B. Of. nr. 26/13 mar. 1979 
 Donarea de sânge în scopuri terapeutice 

 (Abrogat prin L. nr. 126/1992 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1993) 

 
 
 D. nr. 100/1979 (7 mart. 1979) 
 Aplicarea Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii 

 (Abrogat prin L. nr. 14/ 1991 - M. Of. nr. 32/9 feb. 1991) 

 
 
 D. nr. 117/1979 
 Organizarea activităţii de arbitraj valutar în cadrul Băncii Române de Comerţ Exterior 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 123/1979 
 Aprobarea reţelei tarifare pentru retribuirea unor muncitori de la Combinatul de fibre sintetice Câmpulung Muscel 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 127/2 apr. 1979 

 Decret  privind stabilirea procentelor sau cantităţilor de predare a mijloacelor de transport auto, navale şi aeriene, a instalaţiilor şi tehnicii de aerodrom, a tehnicii de construcţii,  
 precum şi a altor bunuri din economia naţională, care pot fi rechiziţionate 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 128/1979 
 Aprobarea reţelei tarifare de retribuire a unor muncitori calificaţi de la Combinatul petrochimic Teleajen şi Întreprinderea rafinăria Vega 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 146/1979 
 Acordarea de înlesniri financiare unor unităţi agricole cooperatiste 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 153/1979 - B. Of. nr. 41/16 apr. 1979 
 Unele măsuri pentru realizarea fondului de marfă destinat exportului şi stabilirea unităţilor specializate pentru producţia de export 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 163/1979 
 Unele măsuri pentru creşterea producţiei de lignit 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 164/1979 - B. Of. nr. 45/8 mai 1979 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 168/1979 
 Expertizarea şi stabilirea aptitudinii de zbor a personalului din aviaţia militară şi civilă, precum şi a cosmonauţilor 

 (Abrogat prin O.U.G. nr. 4/2000 - M. Of. nr. 68/16 feb. 2000) 

 
 
 D. nr. 170/1979 
 Autorizarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare de a face schimb de buletine de epizootii cu ţările cu care Republica Socialistă România are relaţii diplomatice 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 179/1979 
 Aprobarea reţelei tarifare pentru retribuirea unor muncitori de la Combinatul chimic Giurgiu 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 180/1979 - B. Of. nr. 47/16 mai 1979 
 Înfiinţarea Administraţiei Canalului Dunăre - Marea Neagră 
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 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 190 (L. 16)/1979 - B. Of. nr. 49/19 mai 1979 
 Stabilirea orei oficiale de vară pe teritoriul Republicii Socialiste România 

 (Abrogat prin O.G. nr. 20/1997 - M. Of. nr. 200/20 aug. 1997) 

 
 
 D. nr. 204/1979 

 Înfiinţarea Trustului de construcţii şi instalaţii pentru Centrale nuclearo-electrice, din subordinea Ministerului Energiei Electrice şi unele măsuri pentru realizarea lucrărilor de  
 construcţii şi instalaţii la centralele nuclearo-electrice 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 258/1979 
 Unele măsuri pentru execuţia Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier II 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 261/1979 
 Unele măsuri pentru asigurarea cadrelor corespunzătoare la unităţile din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 270 (L. nr. 23)/1979 - B. Of. nr. 62/18 iul. 1979 
 Termenele de plată a retribuţiilor, alocaţiilor de stat pentru copii, altor drepturi băneşti cuvenite personalului muncitor, precum şi a pensiilor şi burselor 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 276/1979 - B. Of. nr. 63/25 iul. 1979 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 277 (L. 24)/1979 - B. Of. nr. 64/26 iul. 1979 
 Unele măsuri pentru raţionalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasă a parcului de autovehicule 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 131/1990 - M. Of. nr. 55/25 apr. 1990) 

 
 
 D. nr. 283 (L. 30)/1979 - B. Of. nr. 67/31 iul. 1979 
 Stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea consumului de energie electrică, energie termică şi gaze naturale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 299/1979 - B. Of. nr. 74/13 aug. 1979 
 Paza armată a pepinierelor piscicole din Delta Dunării 

 (Abrogat prin L. nr. 17/1996 - M. Of. nr. 74/11 apr. 1996) 

 
 
 D. nr. 315/1979 (28 aug. 1979) 
 Stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucrează în condiţii deosebite de muncă la unele instalaţii din industria chimică 

 (Abrogat prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 D. nr. 318/1979 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea aprovizionării şi desfacerii producţiei societăţilor mixte de producţie din Republica Socialistă România 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 337/1979 
 Utilizarea combustibililor pentru gătitul în bucătăriile apartamentelor din noile blocuri de locuinţe 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 342/1979 
 Aplicarea în continuare din anul 1979 a prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 536/1978 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 343/1979 - B. Of. nr. 79/4 oct. 1979 
 Înfiinţarea Aeroportului Caransebeş, în subordinea Departamentului Aviaţiei Civile 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 349/1979 
 Trecerea Secţiei depozitare-încărcare din cadrul Întreprinderii miniere Rovinari la Întreprinderea electrocentrale Rovinari 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 357/1979 
 Regimul rezervelor de stat de produse industriale şi agricole vegetale 

 (Abrogat prin L. nr. 82/1992 - M. Of. nr. 182/30 iul. 1992) 

 
 
 D. nr. 377/1979 - B. Of. nr. 87/9 nov. 1979 
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 Unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosinţă locală sau proprie din dotarea unităţilor socialiste 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 379/1979 

 Unele măsuri de îmbunătăţire a organizării activităţii de producţie la Combinatul petrochimic Piteşti, din subordinea Centralei industriale de rafinării şi petrochimie Ploieşti, de sub  
 îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 390 (L. 36)/1979 - B. Of. nr. 88/15 nov. 1979 
 Suportarea amenzilor şi penalităţilor de către unităţile economice socialiste 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 407 (L. nr. 37)/1979 - B. Of. nr. 92/30 nov. 1979 
 Majorarea pensiilor 

 (T) 

 
 
 D. nr. 409/1979 

 Acordarea unui spor de 25% şi de 20% din retribuţia tarifară pentru munca în timpul nopţii în unele întreprinderi subordonate Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini,  
 Ministerului Industriei Uşoare şi Ministerului Industriei Chimice 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 413 (L. nr. 38)/1979 - B. Of. nr. 94/6 dec. 1979 
 Aprobarea Statutului personalului din aviaţia civilă a României 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 414/1979 - B. Of. nr. 95/7 dec. 1979 
 Stabilirea valorilor limită admisibile ale principalelor substanţe poluante din apele uzate înainte de evacuarea acestora 

 (Abrogat prin L. nr. 107/1996 - M. Of. nr. 244/8 oct. 1996) 

 
 
 D. nr. 415 (L. nr. 40)/1979 - B. Of. nr. 95/7 dec. 1979 
 Organizarea şi funcţionarea unităţilor socialiste militarizate în timp de război 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 416 (L. nr. 41)/1979 - B. Of. nr. 95/7 dec. 1979 
 Modul de acţiune împotriva aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spaţiul aerian al României 

 (Abrogată prin L. nr. 257/2001 - M. Of. nr. 273/25 mai 2001) 

 
 
 D. nr. 427/1979 
 Modul în care cetăţenii români pot să presteze unele servicii în favoarea sucursalei din Bucureşti a Băncii Manufacturers Hanover Trust Co., New York 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 444/1979 

 Organizarea Comisiei Guvernamentale pentru preţuri externe şi eficienţa comerţului exterior, precum şi a comisiilor pentru preţuri externe şi eficienţa comerţului exterior în cadrul  
 unor ministere 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 453/ 24 dec. 1979 
 Decret privind înfiinţarea unor centre teritoriale de calcul electronic 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 465 (L. nr. 14)/1979 - B. Of. nr. 1/3 ian. 1980 
 Recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea şi circulaţia ambalajelor 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 466 (L. nr. 15)/1979 - B. Of. nr. 2/3 ian. 1980 
 Regimul produselor şi substanţelor toxice 

 (Abrogare prin L. nr. 263/2005 - M. Of. nr. 899/7 oct. 2005) 

 
 
 D. nr. 467/1979 - B. Of. nr. 3/4 ian. 1980 
 Evaluarea construcţiilor, terenurilor şi plantaţiilor ce se preiau, cu plată, în proprietatea statului, prin expropriere sau în alte cazuri prevăzute de lege 

 (Abrogat prin L. nr. 33/1994 - M. Of. nr. 139/2 iun. 1994) 

 
 
 D. nr. 478/1979 

 Taxele aplicabile aeronavelor străine pen-tru utilizarea aeroporturilor civile, a instalaţiilor şi serviciilor de navigaţie aeriană de pe teritoriul Republicii Socialiste România, precum şi  
 pentru asistenţa tehnică şi comercială acordată acestor  aeronave, călătorilor, bagajelor şi mesageriilor transportate la bordul lor 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998 şi prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 ▼ Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1978 
 D. nr. 70/1979 (ratificare) - B. Of. nr. 19/5 mar. 1979 
 (Retragerea României din această Convenţie prin L. nr. 793/2001 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2002) 
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 1980 
 
 
 D. nr. 10/1980 - B. Of. nr. 7/26 ian. 1980 
 Înfiinţarea şi organizarea Centralei şi întreprinderilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru recuperarea şi valorificarea materialelor refolosibile 

 (Abrogat prin H.G. nr. 120/1991 - M. Of. nr. 40/26 feb. 1991) 

 
 
 D. nr. 32/1980 - B. Of. nr. 9-10/1 feb. 1980 
 Organizarea direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 37/1980 - B. Of. nr. 13/14 feb. 1980 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind poluarea apelor naţionale navigabile de către nave maritime şi fluviale 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 46/1980 - B. Of. nr. 16/27 feb. 1980 
 Extragerea şi valorificarea aurului din nisipurile aluvionare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 52/1980 (23 febr. 1980) 
 Aprobarea în continuare a duratei timpului de lucru de 6 ore pe zi pentru personalul muncitor încadrat la unele instalaţii ale Centralei de produse anorganice Râmnicu Vâlcea 

 (Abrogat prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 D. nr. 60/1980 - B. Of. nr. 20/8 mar. 1980 
 Organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 64/1980 
 Trecerea capacităţii de construcţii şi reparaţii de nave de mare tonaj de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 66/1980 
 Aprobarea noilor condiţii de calitate pentru unele produse petroliere 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 67/5 mar. 1980 
 Decret privind organizarea activităţii de producere, livrare şi montare a echipamentelor pentru centralele nuclearo-electrice 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 68/1980 (5 mart. 1980) 
 Uniformele şi drepturile de echipament ale militarilor din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne în timp de pace 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 69/1980 (5 mart. 1980) 
 Drepturile de hrană în timp de pace ale efectivelor Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 70/5 mar. 1980 
 Decret privind regimul de hrănire şi echipare, pe timp de război, a efectivelor Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 78/1980 

 Taxele aplicabile aeronavelor româneşti pentru utilizarea aeroporturilor civile, a instalaţiilor şi serviciilor de navigaţie aeriană de pe teritoriul Republicii Socialiste România, precum şi  
 pentru asistenţă tehnică acordată acestor aeronave, călătorilor, bagajelor şi mesageriilor transportate la bordul lor 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 99/1980 - B. Of. nr. 24/25 mar. 1980 
 Tipizarea mărcilor şi produselor din oţel 

 (Abrogat prin O.G. nr. 19/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992) 

 
 
 D. nr. 101 (L. nr. 21)/1980 - B. Of. nr. 25/26 mar. 1980 
 Organizarea unor activităţi de prestări de servicii în condiţiile stabilirii pe bază de cotă-parte din încasări a veniturilor cuvenite persoanelor ce desfăşoară aceste activităţi 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 127/1980 
 Autofinanţarea activităţii Direcţiei penitenciarelor din Ministerul de Interne şi a unităţilor subordonate acesteia 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 D. nr. 146 (L. nr. 23)/1980 - B. Of. nr. 37/7 mai 1980 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a circulaţiei, utilizării şi recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se desfac prin comerţul cu amănuntul 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 152/1980 

 Construirea unor artere de circulaţie, exproprierea unor terenuri şi construcţii, precum şi scoaterea din funcţiune şi demolarea unor construcţii, în vederea sistematizării zonei centrale  
 
 
 a municipiului Bucureşti 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 153/1980 - B. Of. nr. 38/16 mai 1980 
 Unele măsuri referitoare la constituirea şi utilizarea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 169 (L. nr. 25)/1980 - B. Of. nr. 43/26 mai 1980 
 Unele măsuri pentru retribuirea şi încadrarea personalului din unităţi agricole socialiste 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 170/1980 

 Trecerea activităţii de cercetare şi proiectare tehnologică uzinală de la unităţile de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică la întreprinderi constructoare de maşini din cadrul  
 Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de pregătire tehnologică a fabricaţiei la aceste unităţi 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 176/1980 - B. Of. nr. 44/6 iun. 1980 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor de export de centrale telefonice, precum şi de montare şi service pentru instalaţii de automatizare şi de telecomunicaţii 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 179/1980 
 Înfiinţarea unui compartiment de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională în cadrul Oficiului economic central "Carpaţi" 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 180/1980 - B. Of. nr. 44/6 iun. 1980 
 Aprobarea înfiinţării unor asociaţii economice cooperatiste şi de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 187/1980 - B. Of. nr. 49/20 iun. 1980 
 Unele măsuri de organizare la Combinatul minier Oltenia 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 198 (L. 28)/1980 - B. Of. nr. 52/28 iun. 1980 
 Atribuirea de burse şi alte forme de sprijin material elevilor şi studenţilor 

 (Abrogat prin H.G. nr. 730/1991 - M. Of. nr. 225/ 7 nov. 1991 şi prin H.G. nr. 625/1991 - M. Of. nr. 194/26 sep. 1991) 

 
 
 D. nr. 205/1980 - B. Of. nr. 56/8 iul. 1980 
 Aprobarea înfiinţării unor asociaţii economice cooperatiste şi de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 281/1980 

 Trecerea secţiei pentru producerea făinurilor proteice furajere Timişoara, din cadrul Întreprinderii "Protan" Bucureşti la Combinatul pentru producerea şi industrializarea cărnii de  
 porc Timiş 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 282/1980 

 Unele măsuri de îmbunătăţire a organizării grupurilor energetice din centralele termoelectrice Rovinari şi Turceni, subordonate Centralei industriale de producere a energiei electrice  
 şi termice 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 286/1980 
 Unele măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de pescuit oceanic 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 300/1980 
 Creditarea curentă a exporturilor româneşti efectuate în Republica Zair şi neîncasate la termen 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 307/1980 

 Trecerea "Secţiei Bălceşti pentru producţii în cooperare cu industria republicană" din Întreprinderea judeţeană de gospodărie comunală şi locativă Vâlcea, la Întreprinderea  
 Electroputere Craiova, din subordinea Centralei industriale de maşini şi aparataje electrice Craiova 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 
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 D. nr. 312 (L. 34)/1980 - B. Of. nr. 82/15 oct. 1980 
 Acordarea uniformelor de serviciu şi echipamentului vestimentar tipizat pentru personalul din unităţile socialiste de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 313 (L. nr. 35)/1980 - B. Of. nr. 83/16 oct. 1980 
 Asistenţa bolnavilor psihici periculoşi 

 (Abrogare prin L. nr. 487/2002 - M. Of. nr. 589/8 aug. 2002) 

 
 
 D. nr. 314/1980 - B. Of. nr. 83/16 oct. 1980 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind călătoria cu metroul 

 (Abrogare prin L. nr. 150/2005 - M. Of. nr. 441/25 mai 2005) 

 
 
 D. nr. 333 (L. nr. 36)/1980 - B. Of. nr. 95/1 nov. 1980 
 Unele măsuri pentru stimularea personalului muncitor din industria extractivă care depăşeşte producţia planificată la extracţia de ţiţei, cărbune şi alte materii prime 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 341/1980 
 Gradarea Societăţii mixte "Fabrica de reductoare Reşiţa Renk" S.A. şi stabilirea modului de retribuire a personalului muncitor român 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 351/1980 

 Unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi introducere a progresului tehnic în domeniul materialelor ultrapure şi semiconductoare  
 pentru industria electronică, electrotehnică, aerospaţială şi tehnica nucleară 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 356/1980 
 Aprobarea executării unor lucrări geologice de către Întreprinderea de cooperare economică cu străinătatea în domeniul petrolului şi gazelor "ROMPETROL" 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 358/1980 
 Dezvoltarea construcţiei de locuinţe în zona bazinelor carbonifere Oltenia, judeţul Gorj, şi Valea Jiului, judeţul Hunedoara 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 367/1980 (4 dec. 1980) 
 Unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 373/1980 - B. Of. nr. 103/10 dec. 1980 
 Trecerea Institutului român de cercetări marine Constanţa din subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 391 (L. nr. 6/1981)/1980 - B. Of. nr. 114/26 dec. 1980 
 Organizarea prestărilor de servicii pentru industrializarea unor produse ale producătorilor agricoli 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 392/1980 (23 dec. 1980) 

 Actualizarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor de producţie şi de livrare în industrie, a preţurilor de deviz în construcţii şi a tarifelor la serviciile prestate  
 unităţilor socialiste 
 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 393/1980 - B. Of. nr. 115/26 dec. 1980 
 Actualizarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor de producţie, contractare şi achiziţie la unele produse agricole 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 401/1980 
 Acordarea unor avantaje materiale personalului muncitor care lucrează la minele de argilă din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 402/1980 
 Stabilirea unor măsuri privind realizarea cooperării cu Republica Populară Angola în domeniul pregătirii cadrelor aeronautice 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 403/1980 - B. Of. nr. 119/30 dec. 1980 
 Înfiinţarea Consulatului General al României cu sediul în Montreal - Canada 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 409/1980 
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 Unele drepturi ce se acordă personalului muncitor încadrat la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 410/1980 
 Stabilirea timpului de lucru pentru personalul care lucrează la instalaţia de fabricare a Gamacidului B a Combinatului petrochimic Borzeşti 

 (Abrogat prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 D. nr. 415/1980 
 Aprobarea retribuţiilor tarifare în valută pentru personalul muncitor trimis în misiune permanentă în străinătate 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 418/1980 - B. Of. nr. 123/31 dec. 1980 
 Tipizarea construcţiilor, tehnologiilor, precum şi a materialelor şi elementelor pentru construcţii şi instalaţii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1981 
 
 
 D. nr. 1/1981 
 Călătoriile gratuite pe căile ferate în interes personal şi călătoriile gratuite pe căile ferate, cu navele fluviale NAVROM şi cu autovehicule, în interes de serviciu 

 (Abrogat prin O.G. nr. 112/1999 - M. Of. nr. 425/31 aug. 1999) 

 
 
 D. nr. 14/1981 
 Unele măsuri pentru aplicarea sistemului de retribuire pe bază de cote procentuale a personalului muncitor din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 16/1981 - B. Of. nr. 5/27 ian. 1981 
 Constituirea consiliilor populare provizorii ale judeţelor Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi, al sectorului agricol Ilfov, precum şi a comitetelor executive ale acestora 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 24/1981 - B. Of. nr. 10/16 feb. 1981 
 Aprobarea înfiinţării unor asociaţii economice de stat şi cooperatiste 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 25/1981 - B. Of. nr. 10 bis/16 feb. 1981 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a contractării, livrării şi facturării laminatelor feroase şi neferoase 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 32/1981 
 Modul de calculare a pensiilor după 1 ianuarie 1981 pentru persoanele a căror retribuţie a fost majorată în cincinalul 1976-1980 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 33/1981 - B. Of. nr. 11/24 feb. 1981 
 Unele măsuri pentru perfecţionarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul industriei alimentare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 48/1981 
 Acoperirea diferenţelor dintre tariful de călătorie şi posturi la Întreprinderea de exploatare a metroului Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 63 (L. nr. 14)/1981 - B. Of. nr. 17/25 mar. 1981 
 Modul de recuperare a unor pagube aduse avutului obştesc 

 (Abrogare prin L. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 72/5 feb. 2003) 

 
 
 D. nr. 70/1981 - B. Of. nr. 23/31 mar. 1981 
 Unele măsuri pentru organizarea unităţilor socialiste din judeţele Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa, precum şi din sectorul agricol Ilfov din subordinea municipiului Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 92/1981 - B. Of. nr. 27/16 apr. 1981 
 Folosirea unor spaţii aparţinând unităţilor socialiste, de stat şi cooperatiste, pentru activităţi de servicii auto şi alte prestări de servicii către populaţie 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 107/1981 

 Trecerea unor unităţi de îmbuteliere a apelor minerale din componenţa Centralei berii, spirtului, amidonului şi apelor minerale şi a unor formaţii de lucru de la unele întreprinderi, în  
 cadrul unor întreprinderi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 108/1981 (22 apr. 1981) 
 Drepturile personalului care participă la organizarea, pregătirea şi executarea zborurilor de importanţă excepţională 
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 (Abrogat prin D.-L. nr. 22/1990 - M. Of. nr. 8/13 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 117/1981 - B. Of. nr. 33/18 mai 1981 
 Asigurarea pieselor de schimb şi organizarea activităţii de service şi asistenţă tehnică în străinătate, pentru produsele de export 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 118/1981 
 Vânzarea de mărfuri prin unităţi comerciale din străinătate 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 120/1981 - B. Of. nr. 35/21 mai 1981 

 Unele măsuri pentru protejarea şi valorificarea materialelor, obiectelor sau a unor elemente componente rezultate din demolarea, transformarea sau repararea construcţiilor, precum şi  
 
 
 pentru consemnarea documentară a unor zone, ansambluri şi clădiri 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 124/1981 

 Organizarea parcului de autovehicule şi remorci auto din dotarea Întreprinderii de preparate şi conserve din carne Bucureşti într-o autobază-secţie, prin derogare de la prevederile  
 Decretului nr. 377/1979 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 128/1981 
 Încadrarea în grad de organizare a unor cooperative agricole de producţie şi asociaţii intercooperatiste 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 142/1981 
 Acoperirea diferenţelor de tarif pentru prestaţiile efectuate de întreprinderile de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 164/1981 
 Trecerea Preventoriului TBC Sânpetru, judeţul Braşov, din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea Consiliului popular al judeţului Braşov 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 167/1981 
 Unele măsuri de intensificare a ritmului de executare la lucrările Canalului Dunăre - Marea Neagră 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 170/1981 - B. Of. nr. 44/30 iun. 1981 

 Modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 298/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi înfiinţarea unor unităţi de cercetare şi  
 producţie în domeniul zootehniei, nutriţiei animale şi medicinei veterinare 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 174/1981 - B. Of. nr. 44 bis/30 iun. 1981 
 Tipizarea liniilor şi instalaţiilor tehnologice şi produselor 

 (Abrogat prin O.G. nr. 19/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992) 

 
 
 D. nr. 188/1981 
 Acoperirea unor cheltuieli pentru diferenţele de preţ din activitatea de comerţ exterior 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 194/1981 - B. Of. nr. 52/20 iul. 1981 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unor întreprinderi de comerţ exterior 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 197/1981 

 Reglementarea diferenţelor de preţ la produsele industriale destinate fondului pieţei şi la serviciile prestate populaţiei rezultate în urma actualizării şi îmbunătăţirii preţurilor prin  
 Decretul nr. 392 din 23 decembrie 1980 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 205 (L. 27)/1981 - B. Of. nr. 56/28 iul. 1981 
 Vânzarea de mărfuri şi prestarea de servicii cu plata în rate 

 (Abrogat prin H.G. nr. 280/1990 - M. Of. nr. 46/31 mar. 1990) 

 
 
 D. nr. 209/1981 - B. Of. nr. 56/28 iul. 1981 

 Folosirea unor spaţii libere sau care nu sunt utilizate la întreaga capacitate, aparţinând unităţilor socialiste de stat, cooperatiste şi organizaţiilor obşteşti, pentru producţie, industrie  
 mică, prestări de servicii sau activităţi comerciale şi ale micilor meşteşugari 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 210/1981 
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 Majorarea numărului maxim de autoturisme pentru activitatea GETAX la Consiliul popular al judeţului Constanţa 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 221/1981 
 Completarea structurii organizatorice a Întreprinderii "23 August" Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 230/1981 - B. Of. nr. 59/21 aug. 1981 
 Stabilirea zonelor de protecţie în jurul platformelor de observaţii meteorologice 

 (Abrogat prin L. nr. 107/1996 - M. Of. nr. 244/8 oct. 1996) 

 
 
 D. nr. 234/1981 - B. Of. nr. 61/22 aug. 1981 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru construcţii în străinătate, precum şi stabilirea unor măsuri privind activitatea de construcţii în străinătate 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 247/1981 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de service şi asistenţă tehnică la autoturisme 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 249/1981 - B. Of. nr. 64/1 sep. 1981 
 Modul de stabilire a preţurilor de achiziţie şi de livrare pentru unele materiale şi piese de schimb refolosibile 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 250 (L. 30)/1981 - B. Of. nr. 64/1 sep. 1981 
 Stabilirea regimului de folosire a drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în alte state, care transportă mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul Republicii Socialiste România 

 (Abrogat prin L. nr. 118/1996 - M. Of. nr. 261/25 oct. 1996) 

 
 
 D. nr. 273/1981 - B. Of. nr. 71/9 sep. 1981 

 Înfiinţarea unor centrale industriale şi unităţi de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în subordinea Ministerului Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnică şi  
 Electronică 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 276/1981 - B. Of. nr. 72/12 sep. 1981 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare, proiectare şi producţie a metalelor neferoase şi rare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 281 (L. 32)/1981 - B. Of. nr. 74/22 sep. 1981 
 Organizarea "Săptămânii Crucii Roşii" din Republica Socialistă România 

 (Abrogat prin L. nr. 139/1995 - M. Of. nr. 303/30 dec. 1995) 

 
 
 D. nr. 304/1981 

 Unele măsuri pentru înlocuirea cu gaze naturale a unor consumuri de combustibili petrolieri în instalaţii tehnologice şi de producerea energiei termice existente, în localităţi cu reţea  
 de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 306 (L. 33)/1981 - B. Of. nr. 77/9 oct. 1981 
 Măsuri pentru prevenirea şi combaterea unor fapte care afectează buna aprovizionare a populaţiei 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 313 (L. 34)/1981 - B. Of. nr. 79/17 oct. 1981 
 Unele măsuri referitoare la întărirea autoconducerii şi autoaprovizionării teritoriale, precum şi la asigurarea aprovizionării în bune condiţii a populaţiei cu pâine, făină şi mălai 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 331/1981 
 Trecerea depozitului de cărbune Roşia din cadrul Întreprinderii miniere Rovinari la Întreprinderea electrocentrale Rovinari 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 332/1981 - B. Of. nr. 85/16 nov. 1981 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de execuţie la Canalul Dunăre - Marea Neagră 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 337/1981 - B. Of. nr. 90-91/27 nov. 1981 
 Aprobarea Regulamentului vamal 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 362/1981 - B. Of. nr. 103/8 dec. 1981 
 Distanţele de plantare la viţa de vie 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 
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 D. nr. 365/1981 - B. Of. nr. 104/9 dec. 1981 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării unor unităţi din industria cărbunelui 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 367/1981 - B. Of. nr. 104/9 dec. 1981 
 Înfiinţarea centrelor industrial-agrare Motru şi Rovinari, în judeţul Gorj, şi a direcţiilor administrativ-economice Motru şi Rovinari 

 (Abrogat prin L. nr. 23/1990 - M. Of. nr. 113/16 oct. 1990) 

 
 
 D. nr. 378/1981 
 Stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru personalul din secţia de prelucrare a gudronului din cadrul Uzinei Cocso-Chimice a Combinatului siderurgic Galaţi 

 (Abrogat prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 D. nr. 389/1981 - B. Of. nr. 109/23 dec. 1981 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Întreprinderii de comerţ exterior ROMENERGO Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 390/1981 
 Participarea Băncii Române de Comerţ Exterior la majorarea capitalului Băncii Anglo-Române 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 400 (L. nr. 13/1982)/1981 - B. Of. nr. 112/29 dec. 1981 

 Instituirea unor reguli privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, întărirea ordinii şi disciplinei în muncă în unităţile cu foc continuu sau care au instalaţii cu  
 grad ridicat de pericol în exploatare 
 (Abrogare la 1 octombrie 2006, odată cu L. nr. 90/1996 prin L. nr. 319/2006 - M. Of. nr. 646/26 iul. 2006) 

 Republicare: 
 
 

(B. Of. nr. 5/11 ian. 1982) 

 D. nr. 412/1981 

 Finanţarea utilajelor şi instalaţiilor destinate unor investiţii sistate sau amânate 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 415/1981 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare la huile mixte şi slam cu putere calorifică de 3150 kcal/kg 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 416/1981 - B. Of. nr. 119/31 dec. 1981 
 Înfiinţarea unor unităţi în subordinea Ministerului Geologiei 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 425/1981 - B. Of. nr. 118/31 dec. 1981 
 Stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale 

 (Abrogat prin L. nr. 27/1994 - M. Of. nr. 127/24 mai 1994) 

 
 
 1982 
 
 
 D. nr. 1 (L. nr. 14)/1982 - B. Of. nr. 1/7 ian. 1982 
 Efectuarea recensământului animalelor domestice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 4 (L. nr. 16)/1982 - B. Of. nr. 3/8 ian. 1982 

 Îmbunătăţirea activităţii de mecanizare şi reglementarea raporturilor dintre staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi unităţile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale de  
 stat şi cooperatiste 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 5/1982 - B. Of. nr. 4/9 ian. 1982 
 Organizarea Direcţiei de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 45/1982 - B. Of. nr. 17/15 feb. 1982 
 Majorarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor cu amănuntul la produsele agroalimentare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 46 (L. nr. 17)/1982 - B. Of. nr. 17/15 feb. 1982 
 Majorarea retribuţiilor tarifare ale personalului muncitor, a alocaţiilor de stat pentru copii, a pensiilor şi alte drepturi care se acordă în raport de nivelul retribuţiilor sau pensiilor 

 (T) 

 
 
 D. nr. 47/1982 
 Majorarea retribuţiilor tarifare ale personalului militar din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi din alte unităţi din sectorul special 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 



 

 4307

 
 
 D. nr. 48/1982 
 Modificarea preţurilor de producţie şi de livrare la unele materii prime şi produse, precum şi a tarifelor la unele servicii prestate unităţilor socialiste 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 49 (L. 18)/1982 - B. Of. nr. 18/16 feb. 1982 
 Scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi declasarea unor bunuri materiale din administrarea unităţilor socialiste de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 15/1994 - M. Of. nr. 80/29 mar. 1994) 

 
 
 D. nr. 50/1982 - B. Of. nr. 19/16 feb. 1982 

 Aprobarea normelor de furajare, pe specii, categorii de animale şi păsări şi pe unitate de produs, pentru unităţile agricole socialiste, precum şi unele măsuri pentru utilizarea eficientă  
 şi raţională a furajelor 
 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 65 (L. 19)/1982 - B. Of. nr. 20/17 feb. 1982 
 Organizarea activităţii creşelor şi grădiniţelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor pentru copiii din aceste unităţi 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 81/1982 
 Stabilirea nivelurilor de retribuire pentru unele funcţii din Întreprinderea de maşini-unelte şi agregate Bucureşti şi din Întreprinderea mecanică fină Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 92/1982 - B. Of. nr. 26/9 mar. 1982 
 Înfiinţarea şi îmbunătăţirea organizării unor centrale industriale din subordinea Ministerului Industriei Uşoare 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 95 (L. 20)/1982 - B. Of. nr. 26/9 mar. 1982 
 Unele măsuri pentru asigurarea tăierii la greutatea economică a ovinelor 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 98/1982 - B. Of. nr. 27/15 mar. 1982 
 Înfiinţarea Combinatului pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi, judeţul Călăraşi 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 111/1982 
 Stabilirea retribuţiilor tarifare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în Republica Socialistă Vietnam şi Republica Populară Polonă 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 117/1982 - B. Of. nr. 32/29 mar. 1982 
 Stabilirea unităţilor specializate pentru producţia de export 

 (T) 

 
 
 D. nr. 136/1982 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a conducerii combinatelor miniere Rovinari şi Motru 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 139/1982 - B. Of. nr. 38/9 apr. 1982 
 Îmbunătăţirea preţurilor de producţie, contractare şi achiziţie la unele furaje grosiere şi fibroase, precum şi la gunoiul de grajd 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 140/1982 - B. Of. nr. 38/9 apr. 1982 
 Aprobarea proiectelor tip pentru construcţii de locuinţe 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 153/1982 - B. Of. nr. 40/12 apr. 1982 
 Majorarea preţurilor cu amănuntul la ciment, var şi ipsos, precum şi la unele materiale de construcţii destinate fondului pieţei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 155/1982 - B. Of. nr. 40/12 apr. 1982 
 Tipizarea construcţiilor şi elementelor pentru construcţii şi instalaţii din ramura turism 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 167/1982 

 Aprobarea achiziţionării de către Administraţia Asigurărilor de Stat (ADAS) a unei cote de participare la Agenţia de subscriere în domeniul asigurărilor CULLUM  
 UNDERWRITING AGENCIES LIMITED - Londra 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 191/1982 
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 Aprobarea planului de măsuri pentru realizarea strămutărilor din zona afectată de executarea investiţiei "Lacuri de acumulare pe Mostiştea", exproprierea şi scoaterea din producţia  
 agricolă a unor terenuri, exproprierea unor construcţii, precum şi demolarea şi scoaterea din funcţiune a unor construcţii, situate în judeţul Călăraşi 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 194/1982 - B. Of. nr. 47/17 mai 1982 
 Organizarea Întreprinderii de foraj şi exploatare a sondelor marine, în subordinea Ministerului Petrolului 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 201/1982 

 Aprobarea Planului de măsuri pentru realizarea strămutărilor din zona afectată de executarea investiţiei "Amenajarea hidroenergetică a râului Someşul Mic, aval de Tarniţa", precum  
 şi exproprierea, scoaterea din producţia agricolă şi din fondul forestier a unor terenuri, exproprierea, scoaterea din funcţiune şi demolarea unor construcţii 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 232/1982 
 Modificarea preţurilor de producţie şi de livrare în industrie, a tariferilor în transporturi şi a preţurilor de deviz pentru activitatea de construcţii-montaj 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 240 (L. nr. 24)/1982 - B. Of. nr. 61/30 iun. 1982 
 Stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termică, gaze naturale şi alţi combustibili 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
 
 
 D. nr. 242/1982 - B. Of. nr. 62/2 iul. 1982 

 Stabilirea tarifelor de plată a lucrărilor agricole executate mecanizat de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, precum şi modificarea indicatorilor de plan, pe anul 1982, ai  
 Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 259/1982 - B. Of. nr. 65/15 iul. 1982 
 Stabilirea taxelor consulare 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 260 (L. nr. 27)/1982 - B. Of. nr. 65/15 iul. 1982 
 Sancţionarea unor fapte privind bunurile încredinţate spre transport unităţilor socialiste 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 263/1982 
 Acordarea de compensaţii cadrelor militare, pentru majorările de preţuri şi tarife la energia electrică, energia termică, gaze naturale şi alţi combustibili 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 274/1982 - B. Of. nr. 68/22 iul. 1982 

 Extinderea prevederilor Decretului nr. 330 din 19 septembrie 1977 referitoare la acordarea unei mese calde gratuite la intrarea în schimb, personalului din unităţile miniere care  
 lucrează în subteran şi la personalul care lucrează în carierele din bazinele miniere Rovinari, Motru-Jilţ şi Horezu 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 295/1982 
 Unele drepturi ce se acordă personalului muncitor de la Întreprinderea de produse cărbunoase Slatina 

 (Abrogat prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 D. nr. 309/1982 - B. Of. nr. 75/31 aug. 1982 
 Stabilirea preţurilor de producţie, de contractare şi de achiziţie la animalele de tracţiune 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 310/1982 - B. Of. nr. 76/4 sep. 1982 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de reparaţii şi asigurarea pieselor de schimb pentru utilajele miniere din dotarea unităţilor Combinatului minier Valea Jiului 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 312/1982 - B. Of. nr. 77/9 sep. 1982 

 Modificarea preţurilor de achiziţie la unele categorii de piei brute şi păr de animale provenite de la cooperativele agricole de producţie, alte unităţi socialiste şi de la gospodăriile  
 populaţiei 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 318/1982 - B. Of. nr. 78/10 sep. 1982 
 Reorganizarea întreprinderii de comerţ exterior Petrolexportimport Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 320/1982 - B. Of. nr. 80/14 sep. 1982 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Silviculturii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 334/1982 
 Baterea şi punerea în circulaţie a unei monede divizionare de 25 bani confecţionată din aluminiu 
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 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 340/1982 - B. Of. nr. 84/20 sep. 1982 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 342/1982 
 Unele măsuri de intensificare a ritmului de execuţie la lucrările Canalului Dunăre - Marea Neagră 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 354/1982 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Trustului de construcţii-montaj Gorj, din subordinea Consiliului popular al judeţului Gorj 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 381/1982 - B. Of. nr. 92/18 oct. 1982 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la unele sortimente de pâine, lapte de consum şi produse din lapte 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 386/1982 - B. Of. nr. 94/29 oct. 1982 
 Organizarea şi funcţionarea Institutului de cercetare proiectare şi inginerie tehnologică pentru maşini şi utilaje agricole Băneasa Bucureşti 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 390/1982 
 Aprobarea transportului gratuit, pentru vizitarea familiei al personalului muncitor detaşat la şantierele de construcţii-montaj ale Ministerului Energiei Electrice 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 391/1982 

 Producerea de piese de schimb în vederea constituirii unui fond de marfă pentru export, destinat activităţii de service în străinătate, precum şi satisfacerii prompte a unor cereri la  
 export, la întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 396 (L. nr. 12)/1982 - B. Of. nr. 97/1 nov. 1982 

 Autorizarea unităţilor Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor de a efectua contractările şi achiziţiile de animale şi lapte de la gospodăriile  
 populaţiei 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 397/1982 - B. Of. nr. 96/1 nov. 1982 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Gospodărirea Unitară a Fondului Funciar 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 400 (L. 28)/1982 - B. Of. nr. 98/2 nov. 1982 
 Controlul pentru trecerea frontierei de stat a României 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 45/1990 - M. Of. nr. 18/2 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 401/1982 - B. Of. nr. 98/2 nov. 1982 
 Aprobarea Regulamentului privind exploatarea portului liber Sulina 

 (Abrogat prin L. nr. 84/1992 - M. Of. nr. 182/30 iul. 1992) 

 
 
 D. nr. 402 (L. 29)/1982 - B. Of. nr. 95/1 nov. 1982 

 Obligaţiile persoanelor care cer şi li se aprobă să se stabilească definitiv în străinătate de a plăti integral datoriile pe care le au faţă de stat, organizaţii socialiste şi persoane fizice,  
 precum şi de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu şcolarizarea lor 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 427/1982 - B. Of. nr. 107/22 nov. 1982 
 Unele măsuri pentru creşterea producţiei şi îmbunătăţirea aprovizionării populaţiei cu săpunuri şi detergenţi 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 434/1982 

 Aprobarea planului de măsuri pentru realizarea strămutărilor din zona afectată de executarea investiţiei "Îndiguirea râului Prut pe sectorul Sculeni-Ţuţora-Gorbani şi amenajarea zonei  
 de vărsare a râului Jijia" judeţul Iaşi, precum şi exproprierea, demolarea şi scoaterea din funcţiune a unor construcţii 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 456/1982 
 Modificarea preţurilor de livrare la unele materii prime şi materiale provenite din import şi la ţiţeiul din producţia internă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 ▼ Schimb de Note verbale din 11 august 1981 şi 21 decembrie 1981, referitoare la prelungirea valabilităţii Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Române şi guvernul  
 Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene civile, semnat la Washington la 4 decembrie 1973 
 D. nr. 166/1982 (ratificare) - B. Of. nr. 44/24 apr. 1982 
 (T) 
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 1983 
 
 
 D. nr. 8/1983 - B. Of. nr. 2/13 ian. 1983 
 Trecerea Direcţiei Generale a Vămilor din subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale în subordinea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogare prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 9/1983 (12 ian. 1983) 
 Drepturile ce se acordă soldaţilor şi gradaţilor rezervişti concentraţi pentru executarea de lucrări în economia naţională 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 22/1990 - M. Of. nr. 8/13 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 12/1983 
 Stabilirea preţurilor de achiziţie la melci vii, broaşte vii şi a preţurilor de producţie şi livrare la carnea de melci şi pulpe de broaşte 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 14/1983 
 Creditarea pieselor de schimb auto disponibile 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 20/1983 - B. Of. nr. 4/22 ian. 1983 
 Regimul tarifelor în unităţile de cazare turistică din Republica Socialistă România 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 30/1983 - B. Of. nr. 8/5 feb. 1983 
 Trecerea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară din subordinea Consiliului de Miniştri în subordinea Comitetului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 31/1983 - B. Of. nr. 8/5 feb. 1983 
 Trecerea Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii din subordinea Consiliului de Miniştri în subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 32/1983 - B. Of. nr. 8/5 feb. 1983 

 Trecerea Institutului central pentru conducere şi informatică din subordinea Consiliului Organizării Economico-Sociale în subordinea Comitetului Naţional pentru Ştiinţă şi  
 Tehnologie 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 40/1983 - B. Of. nr. 10/14 feb. 1983 
 Înfiinţarea Întreprinderii pentru administrarea cantinelor şi cazare Rovinari şi a Întreprinderii pentru administrarea cantinelor şi cazare Motru 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 72/1983 - B. Of. nr. 13/9 mar. 1983 
 Trecerea unor păşuni şi fâneţe din zona montană şi perimetrul forestier din celelalte zone şi a unor unităţi de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la Ministerul Silviculturii 

 (T) 

 
 
 D. nr. 73/1983 
 Modificarea preţurilor la masa lemnoasă pe picior, precum şi la unele produse şi grupe de produse rezultate din exploatarea şi industrializarea lemnului 

 (Abrogat prin L. nr. 16/1991 - M. Of. nr. 34/18 feb. 1991) 

 
 
 D. nr. 86/1983 - B. Of. nr. 16/28 mar. 1983 
 Stabilirea obiectivelor şi instalaţiilor nucleare cărora li se aplică prevederile Legii nr. 6/1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 89/1983 - B. Of. nr. 16/28 mar. 1983 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la unele sortimente de săpunuri specialităţi şi detergenţi pastă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 92/1983 - B. Of. nr. 17/28 mar. 1983 
 Aprobarea Programului de amenajare şi exploatare integrală a Deltei Dunării 

 (Abrogat prin D. nr. 103/1990 - M. Of. nr. 22/8 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 93 (L. 7)/1983 - B. Of. nr. 18/28 mar. 1983 
 Aprobarea statutelor organizaţiilor socialiste din agricultură 

 (Abrogat prin L. nr. 36/1991 - M. Of. nr. 97/6 mai 1991) 

 
 
 D. nr. 94 (L. nr. 8)/1983 - B. Of. nr. 19/29 mar. 1983 
 Declararea animalelor, înstrăinarea şi tăierea bovinelor şi cabalinelor 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
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 D. nr. 96 (L. 10)/1983 - B. Of. nr. 19/29 mar. 1983 
 Vânzarea produselor agricole de către producătorii individuali, precum şi unele măsuri pentru asigurarea respectării preţurilor maximale de mercurial 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 97 (L. nr. 11)/1983 - B. Of. nr. 20/29 mar. 1983 
 Unele măsuri pentru intensificarea acţiunii de igienizare şi curăţire a pădurilor 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 98 (L. 12)/1983 - B. Of. nr. 21/30 mar. 1983 
 Regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi al maşinilor de scris 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 1/1989 - M. Of. nr. 4/27 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 140/1983 
 Constituirea unui fond special în valută, prin care să se asigure finanţarea programului de construire a centralelor nuclearo-electrice în Republica Socialistă România 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 151/1983 
 Modul de acordare a creditelor reprezentând contravaloarea în lei a exporturilor către Republica Socialistă Vietnam în cadrul creditelor guvernamentale aprobate 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 171/1983 - B. Of. nr. 35/16 mai 1983 
 Îmbunătăţirea activităţii în domeniul industriei extractive de petrol şi gaze 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 201/1983 - B. Of. nr. 41/18 iun. 1983 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pe metru linear, metru pătrat sau pe bucată în vederea stimulării reducerii consumului de materii prime şi materiale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 210/1983 - B. Of. nr. 42/21 iun. 1983 
 Înfiinţarea întreprinderilor de execuţie şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi a întreprinderii de construcţii-montaj Delta Dunării 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 233/1983 - B. Of. nr. 47/4 iul. 1983 
 Îmbunătăţirea activităţii în domeniul prospecţiunilor şi explorărilor geologice prin foraj cu sonde, foraj cu sondeze şi lucrări miniere 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 235/1983 
 Unele măsuri în domeniul cursurilor valutare şi preţului de livrare la gaze naturale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 242/1983 
 Măsuri pentru asigurarea forţei de muncă în unele unităţi agricole de stat sau cooperatiste 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 245/1983 - B. Of. nr. 50/8 iul. 1983 
 Îmbunătăţirea activităţii de desfacere a produselor petroliere 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 261/1983 - B. Of. nr. 58/26 iul. 1983 
 Înfiinţarea Întreprinderii miniere Valea de Brazi 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 276/1983 
 Fabricarea unor combine şi module de recoltat porumb destinate agriculturii fără omologarea prototipurilor 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 279 (L. 19)/1983 - B. Of. nr. 60/1 aug. 1983 
 Reglementarea asistenţei medicale cu plată 

 (Abrogat prin L. nr. 126/1992 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1993) 

 
 
 D. nr. 295/1983 
 Regimul de stabilire a tarifelor de intrare la spectacolele teatrale, muzicale şi cinematografice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 296/1983 - B. Of. nr. 61/10 aug. 1983 
 Stabilirea tarifelor pentru transporturile de produse cu mijloace de tracţiune animală 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 D. nr. 297/1983 - B. Of. nr. 62/13 aug. 1983 
 Stabilirea taxei de trecere cu autovehiculele a podului peste Dunăre de la Giurgeni- Vadu Oii 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 313/1983 - B. Of. nr. 65/27 aug. 1983 
 Reorganizarea aparatului propriu al comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 325 (L. nr. 20)/1983 - B. Of. nr. 66/10 sep. 1983 
 Majorarea retribuţiei personalului muncitor 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 329/1983 

 Trecerea atelierului de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcţii Pojorâta-Pârâul Cailor din cadrul Ministerului Industrializării Lemnului şi Materialelor de  
 Construcţii în cadrul Ministerului Minelor 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 335 (L. 21)/1983 - B. Of. nr. 69/13 sep. 1983 
 Aplicarea formei de retribuire în acord global şi a altor forme de retribuire specifice unor ramuri sau activităţi 

 (Abrogat prin L. nr. 14/1991 - M. Of. nr. 32/9 feb. 1991) 

 
 
 D. nr. 336 (L. 22)/1983 - B. Of. nr. 70/17 sep. 1983 
 Calcularea, eliberarea şi controlul utilizării fondului de retribuire 

 (Abrogat prin L. nr. 14/1991 - M. Of. nr. 32/9 feb. 1991) 

 
 
 D. nr. 337/1983 - B. Of. nr. 74/5 oct. 1983 

 Aprobarea conţinutului contractului-angajament pentru întreprinderi, centrale, ministere, alte organe centrale şi comitete executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului  
 Bucureşti, precum şi a conţinutului angajamentelor individuale 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 338/1983 
 (Abrogat prin L. nr. 6/1992 - M. Of. nr. 16/10 feb. 1992) 

 
 
 D. nr. 349 (L. nr. 26)/1983 - B. Of. nr. 71/22 sep. 1983 

 Retribuirea personalului muncitor din întreprinderile de comerţ exterior şi compartimentele autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior, precum şi din unităţile române ale  
 reţelei externe de comercializare şi de service 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 351/1983 
 Regularizarea cheltuielilor cu contrastaliile plătite până la 31 decembrie 1981 şi nerecuperate de întreprinderile de comerţ exterior 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 378/1983 - B. Of. nr. 77/17 oct. 1983 
 Înfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi în Delta Dunării 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 379/1983 - B. Of. nr. 80/19 oct. 1983 
 Înfiinţarea întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice 

 (T) 

 
 
 D. nr. 384/1983 - B. Of. nr. 79/18 oct. 1983 
 Unele măsuri pentru accelerarea decontărilor în domeniul investiţiilor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 435/1983 
 Constituirea Sectorului pentru urmărirea realizării producţiei de export, a exportului şi a activităţii de cooperare economică internaţională 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 477 (L. 2/1984)/1983 - B. Of. nr. 103/26 dec. 1983 
 Paza bunurilor 

 (Abrogat prin L. nr. 18/1996 - M. Of. nr. 75/11 apr. 1996) 

 
 
 D. nr. 478 (L. nr. 3/1984)/1983 - B. Of. nr. 104/26 dec. 1983 
 Scoaterea din inventar a animalelor de muncă 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 1984 
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 D. nr. 1/1984 
 Stabilirea tarifelor etalon pentru trecerea navelor prin Canalul Dunăre - Marea Neagră şi unele măsuri pentru amortizarea acestora 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
  D. nr. 12/1984 

 (Abrogat prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 D. nr. 22/1984 - B. Of. nr. 6/25 ian. 1984 
 Îmbunătăţirea activităţii de turism internaţional, precum şi de negociere şi încheiere a contractelor externe de turism 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 40/1984 - B. Of. nr. 11/8 feb. 1984 
 Îmbunătăţirea activităţii Întreprinderii agricole de stat Insula Mare a Brăilei 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 44/1984 
 Reglementarea creditelor comerciale externe amânate sau reeşalonate la plată 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 54/1984 - B. Of. nr. 13/17 feb. 1984 

 Unele măsuri referitoare la funcţionarea în Republica Socialistă România a Institutului internaţional de tehnologie şi economie apicolă al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de  
 Apicultură - APIMONDIA 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 56/1984 - B. Of. nr. 14/21 feb. 1984 
 Unele măsuri în domeniul cursurilor valutare, amortizării, dobânzilor şi preţului la ţiţei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 60/1984 - B. Of. nr. 15/23 feb. 1984 
 Reorganizarea aparatului organelor locale de specialitate ale administraţiei de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 69 (L. 4)/1984 - B. Of. nr. 16-17/1 mar. 1984 
 Contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 70 (L. 5)/1984 - B. Of. nr. 16-17/1 mar. 1984 
 Contractările şi achiziţiile de animale, păsări şi produse animale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 82/1984 - B. Of. nr. 19/14 mar. 1984 
 Îmbunătăţirea activităţii de mecanizare a unor întreprinderi agricole de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 87/1984 - B. Of. nr. 20/17 mar. 1984 
 Îmbunătăţirea normelor unitare de structură pentru unele organe locale de specialitate ale administraţiei de stat 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 92/1984 - B. Of. nr. 21/19 mar. 1984 
 Îmbunătăţirea organizării unităţilor de construcţii-montaj, în vederea preluării execuţiei lucrărilor în antrepriză 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 97/1984 - B. Of. nr. 22/19 mar. 1984 
 Măsuri de reorganizare a aparatului central al Academiei Republicii Socialiste România şi a unităţilor din subordine 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 4/1990 - M. Of. nr. 3/6 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 134/1984 - B. Of. nr. 32/18 apr. 1984 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în trasportul fluvial de mărfuri 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 136/1984 - B. Of. nr. 33/19 apr. 1984 
 Îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 137/1984 - B. Of. nr. 34/19 apr. 1984 
 Îmbunătăţirea organizării unităţilor cu activitate de construcţii-montaj în străinătate, în vederea preluării execuţiei lucrărilor în antrepriză 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 
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 D. nr. 138 (L. nr. 9)/1984 - B. Of. nr. 34/19 apr. 1984 
 Retribuirea în acord global a personalului care execută lucrări de construcţii-montaj în străinătate 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 139 (L. nr. 10)/1984 - B. Of. nr. 34/19 apr. 1984 
 Încheierea contractelor de acord global prin preluarea în antrepriză a lucrărilor de construcţii-montaj 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 143/1984 - B. Of. nr. 35/21 apr. 1984 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în transportul auto internaţional 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 148 (L. nr. 12)/1984 - B. Of. nr. 38/3 mai 1984 
 Regimul de utilizare, recondiţionare şi valorificare după exploatare a anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice şi bunurilor de consum din cauciuc 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 151 (L. 13)/1984 - B. Of. nr. 39/8 mai 1984 

 Condiţiile de preluare spre execuţie, prin acţiuni de muncă patriotică, a unor lucrări, de către organizaţiile Uniunii Tineretului Comunist şi Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti  
 din România 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 154/1984 - B. Of. nr. 40/16 mai 1984 
 Utilizarea raţională a resurselor energetice prin modernizarea echipamentelor pentru producerea energiei electrice şi termice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 155/1984 
 Îmbunătăţirea organizării Întreprinderii de produse cărbunoase Slatina 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 
 
 
 D. nr. 177/1984 - B. Of. nr. 42/25 mai 1984 
 Instituirea medaliei comemorative "Canalul Dunăre - Marea Neagră" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 185/1984 
 Stabilirea unor măsuri pentru creşterea stimulării întreprinderilor şi a oamenilor muncii în realizarea şi depăşirea producţiei pentru export 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 195/1984 - B. Of. nr. 45/6 iun. 1984 
 Instituirea Zilei brigadierilor 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 226/1984 

 Modul de decontare şi creditare de către Banca Română de Comerţ Exterior a mărfurilor produse de unităţile din subordinea Ministerului Industriei Uşoare, livrate în regim de  
 consignaţie pe pieţele externe 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 264/1984 
 Modificarea preţurilor de producţie şi de livrare, pentru nave maritime şi fluviale, precum şi modificarea unor indicatori de plan pe anul 1984 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 279/1984 - B. Of. nr. 61/4 aug. 1984 
 Aprobarea sistemei de tractoare, maşini, instalaţii şi echipamente agricole şi zootehnice pentru dotarea agriculturii 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 281/1984 
 Majorarea retribuţiei cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi din alte unităţi din sectorul special 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 283 (L. nr. 23)/1984 - B. Of. nr. 62/6 aug. 1984 
 Majorarea pensiilor 

 (T) 

 
 
 D. nr. 284/1984 - B. Of. nr. 62/6 aug. 1984 
 Majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de producţie şi ale ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 285 (L. nr. 25)/1984 - B. Of. nr. 62/6 aug. 1984 
 Majorarea pensiilor de asigurări sociale ale avocaţilor 

 (T) 
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 D. nr. 288/1984 - B. Of. nr. 63/9 aug. 1984 
 Instituirea medaliei comemorative "A 40-a aniversare a revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 290 (L. 26)/1984 - B. Of. nr. 64/9 aug. 1984 
 Amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse 

 (T) 

 
 
 D. nr. 302/1984 
 Unele măsuri pentru fabricarea pe stoc şi creditarea a 6 elicoptere mijlocii IAR-30 PUMA 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 322/1984 

 Acordarea zilnică a unei mese calde gratuite personalului muncitor încadrat la instalaţiile de aglomerare nr. 2, electroliza plumbului nr. 2 şi instalaţia furnal nr. 2 de la Întreprinderea  
 metalurgică de metale neferoase Copşa Mică din subordinea Ministerului Industriei Chimice 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 323/1984 - B. Of. nr. 73/17 sep. 1984 
 Stabilirea emblemei de marcare a aeronavelor, tehnicii de blindate, automobile şi tractoare, care aparţin forţelor armate ale României 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 363/1984 - B. Of. nr. 77/22 oct. 1984 
 Îmbunătăţirea Organizării Ministerului Construcţiilor Industriale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 379/1984 - B. Of. nr. 80/27 oct. 1984 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie în domeniul fabricaţiei de tractoare şi autovehicule 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 380/1984 

 Reducerea preţurilor la produse, piese şi subansambluri executate în industria orizontală, la produse finite, piese de schimb, reparaţii de maşini şi utilaje şi la unele materiale  
 refolosibile, precum şi modificarea preţurilor la unele produse asimilate în ţară 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 381/1984 - B. Of. nr. 81/29 oct. 1984 
 Dobânzile bancare în relaţiile cu unităţile socialiste, alte persoane juridice şi persoanele fizice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 382 (L. 28)/1984 - B. Of. nr. 81/29 oct. 1984 
 Stabilirea cursului în lei al valutelor altor state 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 44/1990 - M. Of. nr. 18/2 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 383 (L. nr. 28)/1984 - B. Of. nr. 81/29 oct. 1984 
 Perfecţionarea sistemului de stimulare a oamenilor muncii şi a întreprinderilor în obţinerea de beneficii suplimentare 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 384 (L. nr. 29)/1984 - B. Of. nr. 82/29 oct. 1984 
 Aprobarea Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre - Marea Neagră 

 (Abrogată prin O.G. nr. 79/2000 - M. Of. nr. 413/30 aug. 2000) 

 
 
 D. nr. 385 (L. nr. 30)/1984 - B. Of. nr. 83/30 oct. 1984 

 Modificarea şi completarea Decretului nr. 468/1977 cu privire la organizarea şi efectuarea transporturilor cu autovehicule, precum şi unele măsuri pentru asigurarea transportului de  
 mărfuri în condiţii de reducere a consumului de carburanţi şi lubrifianţi 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 395/1984 - B. Of. nr. 85/6 nov. 1984 
 Reorganizarea Centralei Industriei Bumbacului 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 413/1984 - B. Of. nr. 88/28 nov. 1984 
 Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificării 

 (Desfiinţat prin D. nr. 6/1989 - M. Of. nr. 8/29 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 464/1984 

 Stabilirea tarifului de prelucrare a ţiţeiului din import pentru export de produse petroliere şi petrochimice, precum şi reglementarea unor probleme financiare referitoare la această  
 activitate 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 1985 
 
 
 D. nr. 23/1985 
 Unele măsuri pentru realizarea autoturismului de oraş de foarte mic litraj 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 25/1985 - B. Of. nr. 4/29 ian. 1985 
 Stabilirea normei de reprezentare pentru alegerea deputaţilor în Marea Adunare Naţională 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 26/1985 - B. Of. nr. 4/29 ian. 1985 
 Stabilirea modelului listei de alegători, al buletinelor de vot şi al ştampilei de control pentru alegerea deputaţilor în Marea Adunare Naţională şi în consiliile populare 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 27/1985 - B. Of. nr. 5/30 ian. 1985 
 Delimitarea, numerotarea şi denumirea circumscripţiilor electorale pentru alegerea deputaţilor în Marea Adunare Naţională 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 28/1985 - B. Of. nr. 5/30 ian. 1985 
 Stabilirea numărului circumscripţiilor electorale pentru alegerea deputaţilor în consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 38/1985 
 Aprobarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, specializate pentru producerea şi industrializarea cărnii destinate exportului 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 40/1985 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru producţia de apărare şi înzestrare a armatei 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 42 (L. 6)/1985 - B. Of. nr. 6/9 feb. 1985 
 Emisiunea, gestionarea, conservarea şi valorificarea timbrelor şi efectelor poştale cu timbru imprimat 

 (Abrogat prin D. nr. 106/1990 - M. Of. nr. 24/9 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 53/1985 
 Organizarea Comisiei centrale pentru coordonarea şi urmărirea participării unităţilor economice româneşti la licitaţii în străinătate pentru exporturi complexe 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 58/1985 - B. Of. nr. 9/21 feb. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 60/1985 
 Aprobarea indicilor medii de reducere a preţurilor de deviz pentru lucrările geologice şi de foraj 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 61/1985 
 Măsurile pentru realizarea programului de energetică nucleară 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 63/1985 
 Unele măsuri pentru construirea de obiective din industria de gaze a U.R.S.S. 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 70/1985 - B. Of. nr. 11/2 mar. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Ministerului Industriei Chimice şi a unităţilor din subordinea sa 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 71/1985 - B. Of. nr. 12/4 mar. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Ministerului Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii, precum şi a unităţilor din subordinea sa 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 81 (L. 7)/1985 - B. Of. nr. 13/18 mar. 1985 
 Unele măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a litigiilor dintre unităţile socialiste 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 83/1985 
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 Înfiinţarea Întreprinderii-antrepriză de construcţii nuclearo-electrice Victoria 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 84/1985 
 Trecerea Întreprinderii nuclearo-electrice Cernavodă din subordinea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară în subordinea Ministerului Energiei Electrice 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 91/1985 
 Unele măsuri pentru folosirea raţională şi economisirea unor combustibili 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 101/1985 
 Unele măsuri pentru realizarea investiţiilor la Întreprinderea de Avioane Bacău 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 112/1985 - B. Of. nr. 20/18 apr. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de transporturi auto în unităţile miniere din industria carboniferă 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 128/1985 - B. Of. nr. 22/30 apr. 1985 
 Unele măsuri referitoare la activitatea "Automobil Clubului Român" (A.C.R.) 

 (Abrogat prin D. nr. 85/1990 - M. Of. nr. 18/2 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 146/1985 - B. Of. nr. 25/18 mai 1985 
 Îmbunătăţirea organizării direcţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară, judeţene şi a municipiului Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 196/1985 - B. Of. nr. 33/10 iul. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii piscicole 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 203/13 iul. 1985 
 Decret privind constituirea ca rezervă de stat în cadrul Comitetului pentru Energia Nucleară a produsului "Combustibil nuclear" pentru centrale nuclearo-electrice 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 219/1985 - B. Of. nr. 37/29 iul. 1985 
 Înfiinţarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi a Ministerului Industriei Electrotehnice 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 220/1985 - B. Of. nr. 37/29 iul. 1985 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 221/1985 - B. Of. nr. 37/29 iul. 1985 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 222/1985 - B. Of. nr. 37/29 iul. 1985 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Electrotehnice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 223/1985 - B. Of. nr. 37/29 iul. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 224/1985 - B. Of. nr. 37/29 iul. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 225/1985 - B. Of. nr. 37/29 iul. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 236/1985 - B. Of. nr. 38/3 aug. 1985 
 Îmbunătăţirea activităţii Consiliului Naţional al Apelor, direcţiilor apelor, Întreprinderii Stânca şi oficiilor de gospodărire a apelor 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 240/1985 - B. Of. nr. 39/9 aug. 1985 
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 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Uşoare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 241/1985 - B. Of. nr. 39/9 aug. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Uşoare 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 242/1985 - B. Of. nr. 40/10 aug. 1985 
 Înfiinţarea Ministerului Industriei Chimice şi Ministerului Industriei Petrochimice 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 244/1985 - B. Of. nr. 40/10 aug. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 246/1985 - B. Of. nr. 40/10 aug. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Petrochimice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 269/1985 
 Îmbunătăţirea activităţii unor unităţi organizate în profil teritorial 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 273/1985 
 Unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de realizare a producţiei de energie electrică în centralele termoelectrice Rovinari şi Turceni 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 302/1985 - B. Of. nr. 49/7 oct. 1985 
 Înfiinţarea Întreprinderii de sârme şi cabluri Hârşova 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 317/1985 
 Decret al Consiliului de Stat 

 (SE) 

 
 
 D. nr. 324/1985 - B. Of. nr. 51/19 oct. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de asistenţă tehnică şi service pentru maşini, instalaţii şi utilaje pentru industria minieră 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 341/1985 - B. Of. nr. 55/11 nov. 1985 
 Înfiinţarea Întreprinderii de piese turnate Olteniţa 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 346/1985 - B. Of. nr. 56/13 nov. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 347/1985 - B. Of. nr. 57/13 nov. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului Industriei Electrotehnice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 348/1985 - B. Of. nr. 58/14 nov. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului Industriei de Utilaj Greu 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 357/1985 - B. Of. nr. 64/26 nov. 1985 
 Îmbunătăţirea activităţii de producere, industrializare şi livrare a cărnii la export 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 358/1985 - B. Of. nr. 64/26 nov. 1985 
 Îmbunătăţirea aprovizionării cu lapte şi produse lactate a municipiului Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 359/1985 - B. Of. nr. 64/26 nov. 1985 
 Îmbunătăţirea activităţii de aprovizionare a Capitalei cu produse horticole 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 366/1985 
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 Activitatea de vânzare în ţară a mărfurilor româneşti pe valută convertibilă 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 373/1985 - B. Of. nr. 65/2 dec. 1985 
 Înfiinţarea Întreprinderii electrocentrale Piteşti 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 392/1985 - B. Of. nr. 77/27 dec. 1985 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 396/1985 - B. Of. nr. 73/23 dec. 1985 
 Trecerea activităţii de desfacere a produselor agroalimentare de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la Ministerul Comerţului Interior 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 397/1985 - B. Of. nr. 73/23 dec. 1985 
 Perfecţionarea organizării activităţii de construcţii-montaj şi de reparaţii capitale la centralele electrice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 398/1985 - B. Of. nr. 78/28 dec. 1985 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 401/1985 - B. Of. nr. 77/27 dec. 1985 
 Organizarea consiliilor pentru industrializarea şi achiziţionarea produselor agricole judeţene şi al municipiului Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 408/1985 (26 dec. 1985) 
 Unele măsuri referitoare la apărarea secretului de stat şi la modul de stabilire a relaţiilor cu străinii 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 4/1989 - M. Of. nr. 7/30 dec. 1989) 

 
 
 D. nr. 409 (L. 4/1986)/1985 - B. Of. nr. 76/26 dec. 1985 
 Majorarea contribuţiei persoanelor fără copii 

 (Abrogat prin L. nr. 32/1991 - M. Of. nr. 70/30 apr. 1991) 

 
 
 D. nr. 410 (L. 5/1986)/1985 - B. Of. nr. 76/26 dec. 1985 
 Alocaţia de stat şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi soţiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 430/1985 - B. Of. nr. 80/30 dec. 1985 

 Unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de reparare a mijloacelor de transport auto din cadrul Ministerului Minelor şi modificarea unor indicatori de plan economici şi financiari pe  
 anul 1985 ai Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor şi Ministerului Minelor 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 433/1985 - B. Of. nr. 81/30 dec. 1985 
 Înfiinţarea Centralei nutreţurilor concentrate 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 434/1985 - B. Of. nr. 82/31 dec. 1985 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 439/1985 - B. Of. nr. 83/31 dec. 1985 
 Organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Învăţământului şi a consiliilor ştiinţei şi învăţământului judeţene şi al municipiului Bucureşti 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 1986 
 
 
 D. nr. 10/1986 - B. Of. nr. 2/17 ian. 1986 
 Aprobarea şi utilizarea formularelor tipizate în unităţile socialiste şi perfecţionarea sistemului informaţional 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 19 (L. nr. 11)/1986 - B. Of. nr. 5/22 ian. 1986 
 Stabilirea unor măsuri pentru perfecţionarea mecanismului economico-financiar 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 28/1986 
 Unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a programului pentru realizarea producţiei de cărbune 
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 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 53/1986 
 Trecerea carierei de calcar Celea-Hârşova de la Întreprinderea judeţeană de producţie industrială şi prestări de servicii Constanţa la Întreprinderea minieră Dobrogea-Constanţa 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
  D. nr. 64/1986 

 (Abrogat prin H.G. nr. 120/1991 - M. Of. nr. 40/26 feb. 1991) 

 
 
 D. nr. 77 (L. 13)/1986 - B. Of. nr. 12/10 mar. 1986 
 Evaluarea, în câmp, a producţiei agricole vegetale 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 78/1986 - B. Of. nr. 13/11 mar. 1986 

 Elaborarea şi executarea planurilor de cultură şi de producţie, precum şi a planurilor de producţie în zootehnie ale unităţilor agricole socialiste, gospodăriilor membrilor cooperativelor  
 agricole de producţie şi producătorilor particulari 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 114/1986 - B. Of. nr. 20/9 apr. 1986 

 Trecerea unor autovehicule de la întreprinderile de transport specializat pentru agricultură şi industria alimentară la întreprinderile de producţie din subordinea Ministerului Industriei  
 Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 115/1986 - B. Of. nr. 20/9 apr. 1986 
 Îmbunătăţirea activităţii de contractare, achiziţionare şi desfacere a legumelor şi fructelor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 120 (L. 14)/1986 - B. Of. nr. 23/14 apr. 1986 

 Acordarea de avansuri băneşti unităţilor agricole de stat şi cooperatiste, membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor agricoli particulari, care contractează  
 livrarea de produse agricole la fondul de stat, precum şi acordarea de credite pentru activitatea de producţie 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 142 (L. nr. 15)/1986 - B. Of. nr. 25/26 apr. 1986 
 Instituirea zonei economice exclusive a României în Marea Neagră 

 (Abrogare prin L. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2002) 

 
 
 D. nr. 150/1986 
 Îmbunătăţirea activităţii Întreprinderii antrepriza de construcţii şi montaje miniere Petroşani 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 153/1986 - B. Of. nr. 27/9 mai 1986 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 156/1986 - B. Of. nr. 27/9 mai 1986 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 157/1986 - B. Of. nr. 27/9 mai 1986 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 158/1986 - B. Of. nr. 27/9 mai 1986 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionării şi prestărilor de servicii pentru populaţie 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 159/1986 - B. Of. nr. 27/9 mai 1986 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii de investiţii, a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a activităţii de investiţii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 160/1986 - B. Of. nr. 27/9 mai 1986 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Financiar-Bancar 

 (Abrogat prin L. nr. 33/1991 - M. Of. nr. 70/3 apr. 1991) 

 
 
 D. nr. 161/1986 - B. Of. nr. 28/12 mai 1986 
 Aprobarea criteriilor specifice privind organizarea şi retribuirea muncii în acord global şi în acord direct pe ramuri şi sectoare de activitate 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 68/1990 - M. Of. nr. 24/9 feb. 1990) 
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 D. nr. 163/1986 
 Asigurarea bazei materiale a producţiei destinate exportului 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 164/1986 - B. Of. nr. 29/13 mai 1986 
 Îmbunătăţirea activităţii în domeniul industriei miniere 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 185 (L. 16)/1986 - B. Of. nr. 32/2 iun. 1986 
 Amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse 

 (T) 

 
 
 D. nr. 206/1986 
 Îmbunătăţirea activităţii Trustului antrepriză generală de construcţii-montaj Dolj 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
  D. nr. 234/1986 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 44/1990 - M. Of. nr. 18/2 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 236/1986 - B. Of. nr. 41/30 iun. 1986 
 Normativele financiare la produsele agricole vegetale şi animale din unităţile agricole socialiste 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 242/1986 
 Aprobarea unor măsuri necesare începerii executării obiectivului de investiţii "Canal Dunăre-Bucureşti" 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 245/1986 - B. Of. nr. 44/5 iul. 1986 
 Înfiinţarea unor unităţi în sistemul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 250 (L. nr. 28)/1986 - B. Of. nr. 49/19 iul. 1986 
 Stabilirea normelor şi normativelor de stoc pentru materii prime şi materiale, producţia neterminată şi produse finite 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 251/1986 - B. Of. nr. 47/12 iul. 1986 
 Modificarea şi completarea statutului cooperativei meşteşugăreşti şi al cooperativei de invalizi 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 306/1986 
 Îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 313/1986 
 Finanţarea cerealelor, seminţelor oleaginoase şi leguminoaselor boabe preluate la fondul de stat, fondul de furaje şi de seminţe 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 318/1986 - B. Of. nr. 72/22 nov. 1986 
 Perfecţionarea organizării şi modernizarea proceselor de producţie, creşterea eficienţei economice în toate sectoarele de activitate 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 326/1986 - B. Of. nr. 58/15 oct. 1986 
 Instituirea titlului de "Erou al Noii Revoluţii Agrare" din Republica Socialistă România 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 327/1986 - B. Of. nr. 59/16 oct. 1986 

 Stabilirea criteriilor de conferire a titlului de "Erou al Noii Revoluţii Agrare" şi a altor distincţii judeţelor şi unităţilor agricole socialiste, pentru realizări deosebite în sporirea  
 producţiei agricole 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 328 (L. nr. 29)/1986 - B. Of. nr. 59/16 oct. 1986 
 Transmiterea unor păduri şi terenuri forestiere şi a unor plantaţii şi perdele forestiere în administrarea directă a unităţilor silvice din subordinea Ministerului Silviculturii 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 341/1986 (21 oct. 1986) 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în transporturile navale 

 (Abrogat prin D. nr. 66/1990 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1990) 
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 D. nr. 359/1986 - B. Of. nr. 68/5 nov. 1986 
 Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Preţuri 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 360/1986 - B. Of. nr. 69/6 oct. 1986 
 Organizarea şi desfăşurarea referendumului în legătură cu reducerea de către Republica Socialistă România cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare 

 (T) 

 
 
 D. nr. 380/1986 
 Unele măsuri pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a consiliilor pentru industrializarea şi achiziţionarea produselor agricole 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 383/1986 
 Modificarea preţurilor de producţie şi de livrare la produse din industria orizontală, la unele utilaje, maşini şi agregate, precum şi la ţiţei şi gaze naturale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 393/1986 

 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de reparaţii capitale şi modernizări ale instalaţiilor şi agregatelor electroenergetice la întreprinderile de electrocentrale şi reţele electrice  
 din cadrul Ministerului Energiei Electrice 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 420/1986 - B. Of. nr. 79/25 dec. 1986 
 Înfiinţarea Întreprinderii de comerţ exterior Carpaţi 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 428/1986 - B. Of. nr. 80/27 dec. 1986 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de transport auto în bazinele carbonifere 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 434/1986 - B. Of. nr. 81/31 dec. 1986 
 Îmbunătăţirea activităţii de producţie şi livrare a legumelor, fructelor proaspete şi a producţiei de carne pentru consumul intern şi la export 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 435 (L. nr. 8/1987)/1986 - B. Of. nr. 81/31 dec. 1986 
 Încadrarea în muncă şi acordarea unor drepturi cadrelor militare trecute în rezervă şi personalului muncitor civil devenit disponibil în urma reducerii efectivelor 

 (T) 

 
 ▼ Schimb de Note verbale din 25 şi 30 ianuarie 1985 referitoare la prelungirea valabilităţii Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Române şi guvernul Statelor Unite ale  
 Americii privind transporturile aeriene civile, semnat la Washington la 4 decembrie 
 D. nr. 174/1986 (ratificare) - B. Of. nr. 31/28 mai 1986 
 (T) 
 
 
 1987 
 
 
 D. nr. 23/1987 - B. Of. nr. 4/5 feb. 1987 
 Constituirea aparatului de specialitate al Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 28/1987 - B. Of. nr. 5/7 feb. 1987 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile chimiei, petrochimiei şi industriei uşoare 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 37/1987 

 Stabilirea normelor de stoc pentru materii prime, materiale, producţie neterminată, produse finite, precum şi a normativelor de mijloace circulante şi credite la 1000 lei producţie  
 marfă industrială din activitatea de bază 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 42/1987 - B. Of. nr. 6/20 feb. 1987 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producere, industrializare şi livrare a cărnii la export şi de aprovizionare a Capitalei cu carne 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 56/1987 - B. Of. nr. 8/7 mar. 1987 
 Înfiinţarea Bazei de aprovizionare şi desfacere Bucureşti în subordinea directă a Ministerului Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 61/1987 - B. Of. nr. 8/7 mar. 1987 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile mine, petrol, geologie, energie electrică şi termică 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
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 D. nr. 75/1987 - B. Of. nr. 10/21 mar. 1987 
 Îmbunătăţirea activităţii de montaj şi reparaţii capitale pentru excavatoare cu rotor şi maşini de haldat 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 86/1987 (27 mart. 1987) 
 Reducerea consumurilor de materiale de construcţii pentru investiţii 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 140/1987 
 Decalarea perioadelor de preţuri la unele legume, cartofi şi fructe 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 146/1987 - B. Of. nr. 23/28 mai 1987 
 Dobânzile ce se încasează şi se plătesc de către bănci şi alte unităţi socialiste 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 148/1987 - B. Of. nr. 24/29 mai 1987 
 Aprobarea normativelor economico-financiare la principalele produse şi grupe de produse industriale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 158/1987 - B. Of. nr. 26/17 iun. 1987 
 Instituirea medaliei jubiliare "25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii în Republica Socialistă România" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 165/1987 - B. Of. nr. 28/26 iun. 1987 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării întreprinderilor de comerţ exterior 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 166/1987 
 Retribuirea personalului din formaţia de intervenţie pentru lucrări speciale la unele instalaţii de la Întreprinderea metalurgică de metale neferoase Copşa Mică 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 171/1987 - B. Of. nr. 29/4 iul. 1987 
 Îmbunătăţirea activităţii Combinatului siderurgic Galaţi 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 210/1987 (29 aug. 1987) 
 Unele măsuri în legătură cu realizarea lucrărilor de construcţii la obiectivul "Casa Republicii" 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 22/1990 - M. Of. nr. 8/13 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 213/1987 - B. Of. nr. 35/1 sep. 1987 
 Reorganizarea Centralei industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 215/1987 - B. Of. nr. 36/4 sep. 1987 
 Reorganizarea Ministerului Industriei Chimice şi Ministerului Industriei Petrochimice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 216/1987 - B. Of. nr. 36/4 sep. 1987 
 Reorganizarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 217/1987 - B. Of. nr. 36/4 sep. 1987 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 218/1987 - B. Of. nr. 36/4 sep. 1987 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 219/1987 - B. Of. nr. 36/4 sep. 1987 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Petrolului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 220/1987 - B. Of. nr. 36/4 sep. 1987 
 Organizarea şi funcţionarea Centralei-departament a Geologiei 

 (Abrogat prin D. nr. 200/1990 - M. Of. nr. 56-57/26 apr. 1990) 
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  D. nr. 235/1987 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 44/1990 - M. Of. nr. 18/2 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 258/1987 
 Executarea unor apartamente şi altor obiective de investiţii în municipiul Bucureşti (15.000 apartamente) 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 270/1987 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a organizării Uzinei electrice de termoficare II Oradea-Est 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 272 (L. nr. 15)/1987 - B. Of. nr. 53/11 nov. 1987 
 Unele măsuri pentru raţionalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrică 

 (Abrogat prin O.U.G. nr. 63/1998 - M. Of. nr. 519/30 dec. 1998) 

 
 
 D. nr. 276/1987 - B. Of. nr. 54/21 nov. 1987 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie în domeniul fabricaţiei de tractoare, autovehicule şi maşini agricole 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 294/1987 - B. Of. nr. 56/4 dec. 1987 
 Înfiinţarea Şantierului naval Hârşova 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 310 (L. nr. 16)/1987 - B. Of. nr. 58/14 dec. 1987 
 Unele măsuri în legătură cu plata fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 311/1987 
 Aprobarea tarifelor în transporturi, poştă şi telecomunicaţii 

 (Abrogat prin L. nr. 129/1996 - M. Of. nr. 268/30 oct. 1996) 

 
 
 D. nr. 320/1987 
 Stabilirea indicatorilor de plan economici şi financiari pentru Ministerul Minelor, Ministerul Petrolului şi Centrala-departament a Geologiei 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 342/1987 - B. Of. nr. 65/31 dec. 1987 
 Unele măsuri privind îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 ▼ Schimb de Note verbale din 16 decembrie 1986 şi 30 ianuarie 1987 referitoare la prelungirea valabilităţii Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Române şi guvernul  
 Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene civile 
 D. nr. 152/1987 (ratificare) - B. Of. nr. 25/5 mai 1987 
 (T) 
 
 
 1988 
 
 
 D. nr. 2/1988 - B. Of. nr. 2/20 ian. 1988 
 Înfiinţarea Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 4/1988 - B. Of. nr. 2/20 ian. 1988 

 Trecerea unor unităţi de industrializare a legumelor şi fructelor din componenţa unor întreprinderi pentru legume şi fructe la Trustul pentru producerea conservelor şi sucurilor  
 Bucureşti şi unele întreprinderi din subordinea sa 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 5/1988 - B. Of. nr. 3/23 ian. 1988 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior din domeniile agriculturii, industriei alimentare şi contractării şi achiziţionării produselor agricole 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 12/1988 - B. Of. nr. 6/30 ian. 1988 
 Înfiinţarea Întreprinderii electrocentrale Giurgiu 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 25/1988 - B. Of. nr. 7/4 feb. 1988 
 Reorganizarea activităţii Trustului inului şi cânepii Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 35/1988 - B. Of. nr. 8/10 feb. 1988 
 Perfecţionarea sistemului asigurărilor de stat 
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 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 57/1988 (23 febr. 1988) 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de încărcare-descărcare şi expediere a mărfurilor şi eliminarea imobilizării mijloacelor de transport 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 22/1990 - M. Of. nr. 8/13 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 78/1988 (7 mart. 1988) 
 Constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului valutar centralizat al statului 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 135/1988 - B. Of. nr. 26/21 mai 1988 
 Înfiinţarea şi organizarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 144/1988 - B. Of. nr. 28/31 mai 1988 
 Îmbunătăţirea activităţii organizatorice a unor unităţi industriale din sistemul Ministerului Industriei Uşoare 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 149/1988 - B. Of. nr. 29/3 iun. 1988 
 Îmbunătăţirea activităţii de montă şi fătare la bovine, ovine şi porcine 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 154/1988 
 Aprobarea măsurilor cu privire la perfecţionarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătăţirea sistemului de formare a preţurilor şi tarifelor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 158/1988 - B. Of. nr. 31/11 iun. 1988 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de contractare şi livrare a lânii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 206/1988 - B. Of. nr. 40/26 iul. 1988 
 Aplicarea majorării retribuţiilor personalului muncitor 

 (T) 

 
 
 D. nr. 210/1988 - B. Of. nr. 41/28 iul. 1988 

 Aplicarea majorării pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă şi limită de vârstă, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă, a pensiilor invalizilor de război şi a  
 pensiilor militare 
 (T) 

 
 
 D. nr. 259/1988 - B. Of. nr. 49/6 sep. 1988 
 Modul de aprobare a normelor pentru consumurile materiale şi energetice la produse, servicii şi în construcţii 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 4/20 ian. 1992) 

 
 
 D. nr. 282/1988 
 Valorificarea, utilizarea, transformarea şi scoaterea din funcţiune a unor mijloace de transport auto şi maşini agricole retrase din exploatare, cu durată de serviciu normată neexpirată 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 315/1988 - B. Of. nr. 54/14 oct. 1988 

 Asigurarea producţiei de energie şi folosirea raţională a energiei electrice, termice şi a gazelor naturale şi regimul de lucru al unităţilor economice şi sociale pe perioada de iarnă  
 1988-1989 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 350/1988 
 Constituirea fondului centralizat de materii prime şi materiale de bază 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 351/1988 
 Constituirea fondului centralizat al statului de produse agricole şi alimentare pentru consum şi eliberarea acestora 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 358/1988 - B. Of. nr. 58/26 nov. 1988 

 Extinderea aplicării prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 69/1984 şi la produsele agricole livrate la fondul de stat de către unităţile de morărit în regim prestator din sectorul  
 socialist 
 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 363/1988 

 Acordarea unor facilităţi de manipulare şi depozitare a mărfurilor străine în porturile maritime şi fluviale româneşti, precum şi pentru trecerea navelor prin Canalul Dunăre-Marea  
 Neagră şi ramificaţia Poarta Albă-Midia, Năvodari 
 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 
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 D. nr. 369/1988 - B. Of. nr. 63/8 dec. 1988 
 Înfiinţarea Trustului "Plafar" 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D. nr. 370/1988 - B. Of. nr. 63/8 dec. 1988 
 Îmbunătăţirea organizării activităţii de contractare şi achiziţionare a legumelor şi fructelor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 381/1988 - B. Of. nr. 65/19 dec. 1988 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării unităţilor de comerţ exterior 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1989 
 
 
 D. nr. 2/1989 - B. Of. nr. 1/5 ian. 1989 
 Modalitatea de suportare a dobânzilor plătite de unităţile socialiste la creditele bancare suplimentare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 3/1989 - B. Of. nr. 1/5 ian. 1989 
 Unele măsuri referitoare la negocierea şi semnarea contractelor externe 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 11/1989 - B. Of. nr. 4/19 ian. 1989 

 Reglementarea vânzărilor de mărfuri către întreprinderi, instituţii, organizaţii cooperatiste şi obşteşti cu plata prin virament, prin unităţile de desfacere ale comerţului de stat şi  
 cooperatist 
 (Abrogat prin D.-L. nr. 52/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 49/1989 - B. Of. nr. 6/8 mar. 1989 
 Exploatarea şi repartizarea în consum a blocurilor de marmură, calcar policrom, travertin şi granit 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 50/1989 - B. Of. nr. 6/8 mar. 1989 
 Unele măsuri referitoare la regimul pietrelor semipreţioase naturale 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 85/1990 - M. Of. nr. 30/22 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 55/1989 - B. Of. nr. 7/17 mar. 1989 
 Unele măsuri de perfecţionare a regimului vamal 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 67/1989 
 Îmbunătăţirea componenţei Trusturilor de producere, industrializare şi livrare a cărnii la export şi de aprovizionare a Capitalei cu carne 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
  D. nr. 88/1989 

 (Abrogat prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 D. nr. 105/1989 - B. Of. nr. 16/26 apr. 1989 

 Fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor şi fondul de premiere pentru anul 1989 şi cotele de constituire a acestor  
 fonduri pe anul 1989 
 (Abrogat prin L. nr. 14/1991 - M. Of. nr. 32/9 feb. 1991) 

 
 
 D. nr. 108/1989 - B. Of. nr. 16/26 apr. 1989 
 Asigurarea conducerii locale de stat în unele unităţi administrativ - teritoriale 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 110/1989 - B. Of. nr. 16/26 apr. 1989 
 Înfiinţarea Compartimentului de comerţ exterior "Romexim" 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 163/1989 (11 iul. 1989) 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 4/8 ian. 1990) 

 
 
 D. nr. 216/1989 
 Modificarea unor preţuri de producţie şi de livrare la ţiţei, cărbuni energetici şi energie termică 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 D. nr. 220/1989 - B. Of. nr. 29/15 sep. 1989 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării unor unităţi agricole de stat şi cooperatiste 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 258/1989 
 Trecerea unor întreprinderi comerciale de stat din subordinea Ministerului Comerţului Interior în subordinea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 260/1989 - B. Of. nr. 33/23 oct. 1989 
 Îmbunătăţirea activităţii Ministerului Industriei Metalurgice, precum şi a unităţilor din sistemul acestuia 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 261/1989 
 Aprovizionarea populaţiei cu ulei comestibil şi zahăr 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 262/1989 - B. Of. nr. 32/21 oct. 1989 
 Unele măsuri în domeniul industriei alimentare 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 272/1989 - B. Of. nr. 35/4 nov. 1989 
 Reorganizarea Comitetului de Stat al Planificării şi a Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 280/1989 (13 nov. 1989) 
 Stabilirea normelor de consum la carne şi peşte pentru desfacerile prin comerţul socialist, precum şi pentru cantine, unităţi sanitare, unităţi de alimentaţie publică şi de turism 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 149/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990) 

 
 
 D. nr. 305/1989 - B. Of. nr. 40/8 dec. 1989 
 Înfiinţarea Întreprinderii de Tricotaje Vaslui 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
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 4.7.2. DECRETE EMISE DUPĂ 22 DECEMBRIE 1989 
 

 4.7.2.1.  DECRETE ALE C.F.S.N./C.P.U.N. 

 
 
 1989 
 
 
 D. nr. 4/1989 - M. Of. nr. 5/27 dec. 1989 
 Trecerea în componenţa Ministerului Apărării Naţionale a Departamentului securităţii statului şi a altor organe din subordinea Ministerului de Interne 

 (T) 

 
 
 D. nr. 6/1989 - M. Of. nr. 6/29 dec. 1989 
 Înfiinţarea Ministerului Economiei Naţionale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 10/1989 - M. Of. nr. 6/29 dec. 1989 
 Înfiinţarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 11/1989 - M. Of. nr. 6/29 dec. 1989 
 Înfiinţarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Mediului Înconjurător 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 52/1990 - M. Of. nr.20 /6 feb. 1990) 

 
 
 D. nr. 12/1989 - M. Of. nr. 6/29 dec. 1989 
 Înfiinţarea Ministerului Culturii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 25/1989 - M. Of. nr. 7/30 dec. 1989 
 Înfiinţarea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 27/1989 - M. Of. nr. 8/31 dec. 1989 
 Înfiinţarea unor organe centrale 

 (Abrogare prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 31/1989 - M. Of. nr. 8/31 dec. 1989 

 Trecerea Centralei industriale de maşini-unelte Bucureşti din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii în subordinea Ministerului Industriei  
 Construcţiilor de Maşini 
 (Abrogare prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 33/1989 - M. Of. nr. 8/31 dec. 1989 
 Desfiinţarea Departamentului securităţii statului 

 (SE) 

 
 
 D. nr. 34/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989 

 Trecerea Trustului-antrepriză generală "Energomontaj" şi a Antreprizei "Nuclearomontaj" din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini în subordinea Ministerului  
 Energiei Electrice 
 (Abrogare prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 35/1989 - M. Of. nr. 9/31 dec. 1989 
 Trecerea gărzilor patriotice şi a activităţii de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei la Ministerul Apărării Naţionale 

 (Abrogare prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 1990 
 
 
 D.C.P.U.N. - 26 mart. 1990 
 Înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii 

 (Abrogat prin L. nr. 14/1992 - M. Of. nr. 33/3 mar. 1992) 

 
 
 D. nr. 1/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
 Desfiinţarea unor organe centrale 

 (SE) 

 
 
 D. nr. 2/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
 Desfiinţarea Consiliului Organizării Economico-Sociale 
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 (SE) 

 
 
 D. nr. 3/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
 Desfiinţarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice şi Sociale 

 (SE) 

 
 
 D. nr. 4/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
 Desfiinţarea Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare 

 (SE) 

 
 
 D. nr. 5/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
 Desfiinţarea Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole 

 (SE) 

 
 
 D. nr. 7/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
 Înfiinţarea Ministerului Comerţului Exterior 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 8/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
 Înfiinţarea Ministerului Transporturilor şi Ministerului Poştelor şi Telecomunicaţiilor 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 9/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
 Înfiinţarea Ministerului Geologiei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 13/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
 Modificarea Decretului nr. 444/1972 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogat prin L. nr. 41/1990 - M. Of. nr. 147/19 dec. 1990) 

 
 
 D. nr. 16/1990 - M. Of. nr. 2/5 ian. 1990 
 Decret privind trecerea în subordinea Ministerului Apărării Naţionale a Spitalului Elias şi a Oficiului farmaceutic nr. 3 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 17/2007 - M. Of. nr. 204/26 mar. 2007) 

 
 
 D. nr. 17/1990 - M. Of. nr. 2/5 ian. 1990 
 Abrogarea Decretului nr. 411/1978 

 (SE) 

 
 
 D. nr. 24/1990 - M. Of. nr. 3/6 ian. 1990 
 Înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 31/1990 - M. Of. nr. 5/9 ian. 1990 
 Înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 32/1990 - M. Of. nr. 5/9 ian. 1990 
 Structura şi efectivele Ministerului de Interne 

 (Abrogat prin L. nr. 40/1990 - M. Of. nr. 146/18 dec. 1990) 

 
 
 D. nr. 55/1990 - M. Of. nr. 10/15 ian. 1990 
 Înfiinţarea Ministerului Industriei Lemnului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 56/1990 - M. Of. nr. 10/15 ian. 1990 
 Înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Industria Mică şi Servicii 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 65/1990 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1990 
 Înfiinţarea Ministerului Construcţiilor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 66/1990 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1990 
 Trecerea în subordinea directă a Ministerului Transporturilor, desfiinţarea şi schimbarea sediului unor unităţi 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 67/1990 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1990 
 Desfiinţarea Departamentului Cultelor şi înfiinţarea Ministerului Cultelor 
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 (SE) 

 
 
 D. nr. 86/1990 - M. Of. nr. 18/2 feb. 1990 
 Organizarea Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate 

 (Abrogat prin O.G. nr. 18/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992) 

 
 
 D. nr. 89/1990 - M. Of. nr. 19/5 feb. 1990 
 Desfiinţarea Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenţă în unităţile socialiste 

 (SE) 

 
 
 D. nr. 90/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990 
 Înfiinţarea şi organizarea Comisiei muzeelor şi colecţiilor 

 (Abrogat prin O.G. nr. 68/1994 - M. Of. nr. 247/31 aug. 1994) 

 
 
 D. nr. 91/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990 
 Înfiinţarea şi organizarea Comisiei naţionale a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice 

 (Abrogat prin O.G. nr. 68/1994 - M. Of. nr. 247 /31 aug. 1994) 

 
 
 D. nr. 93/1990 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1990 
 Înfiinţarea Oficiului pentru Administraţia Locală 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 94/1990 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1990 
 Înfiinţarea Corpului de control economico-financiar al primului-ministru al Guvernului 

 (Abrogat prin L. nr. 30 /1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 D. nr. 103/1990 - M. Of. nr. 22/8 feb. 1990 
 Sistarea lucrărilor de amenajare a Deltei Dunării 

 (T) 

 
 
 D. nr. 104/1990 - M. Of. nr. 22/8 feb. 1990 
 Înfiinţarea Departamentului de metalurgie neferoasă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D. nr. 105/1990 - M. Of. nr. 24/9 feb. 1990 
 Înfiinţarea Comisiei Naţionale de Informatică 

 (Abrogat prin O.U.G. nr. 56/1998 - M. Of. nr.515/30 dec. 1998) 

 
 
 D. nr. 169/1990 - M. Of. nr. 36/19 mar. 1990 
 Stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României 

 (T) 

 
 
 D. nr. 200/1990 - M. Of. nr. 56-57/26 apr. 1990 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Geologiei 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 

 
 
 D. nr. 220/1990 - M. Of. nr. 66/12 mai 1990 
 Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

 (Abrogat prin L. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 324/12 iul. 2000) 
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 4.7.2.2.  DECRETE ALE PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI 

 
 
 1992 
 
 
 D. nr. 223/1992 - M. Of. nr. 307/27 nov. 1992 
 Numirea Guvernului României 

 (T) 

 
 
 1996 
 
 
 D. nr. 6/1996 - M. Of. nr. 13/20 ian. 1996 
 Unele măsuri de remaniere guvernamentală 

 (T) 

 
 
 D. nr. 591/1996 - M. Of. nr. 343/12 dec. 1996 
 Numirea Guvernului României 

 (T) 

 
 
 1997 
 
 
 D. nr. 622/1997 - M. Of. nr. 345/5 dec. 1997 
 Unele măsuri de remaniere guvernamentală 

 (T) 

 
 
 1998 
 
 
 D. nr. 108/1998 - M. Of. nr. 131/31 mar. 1998 
 Revocarea din funcţie a primului-ministru 

 (SE) 

 
 
 D. nr. 131/1998 - M. Of. nr. 154/17 apr. 1998 
 Revocarea din funcţie a membrilor Guvernului României 

 (SE) 

 
 
 D. nr. 132/1998 - M. Of. nr. 154/17 apr. 1998 
 Numirea Guvernului României 

 (SE) 

 
 
 D. nr. 453/1998 - M. Of. nr. 490/18 dec. 1998 
 Componenţa Guvernului României 

 (T) 

 
 
 1999 
 
 
 D. nr. 433/1999 - M. Of. nr. 626/22 dec. 1999 
 Numirea Guvernului României 

 (T) 

 
 
 2000 
 
 
 D. nr. 611/2000 - M. Of. nr. 700/28 dec. 2000 
 Decret pentru numirea Guvernului României 

 (T) 

 
 
 2003 
 
 
 D. nr. 393/2003 - M. Of. nr. 436/19 iun. 2003 
 Decret privind revocarea din funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului 

 (T) 
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 2020 
 
 
 
 D. nr. 195/2020 - M. Of. nr. 212/16 mar. 2020 
 Decret privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României 

 (T) 

 
 
 D. nr. 240/2020 - M. Of. nr. 311/14 apr. 2020 
 Decret privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României 

 (T) 
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 4.8.  DECRETE ALE PREŞEDINTELUI R.S.R. 
 EMISE ÎNAINTE DE 22 DECEMBRIE 1989 
 
 
 1974 
 
 
 D.P. nr. 12/1974 - B. Of. nr. 61/15 apr. 1974 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Coasta de Fildeş 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D.P. nr. 17/1974 - B. Of. nr. 60/12 apr. 1974 
 Stabilirea preţului de contractare, producţie şi livrare la grâul tare şi a preţurilor de producţie şi livrare a făinurilor rezultate din acesta 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 28/1974 
 Instituirea unei comisii de partid şi de stat pentru asigurarea folosirii raţionale a spaţiilor destinate birourilor în ministere şi celelalte organizaţii centrale 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000/M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D.P. nr. 44/1974 
 Stabilirea funcţiilor din unităţile socialiste pentru care se poate acorda o cameră separată cu destinaţia de birou, precum şi limitele suprafeţei acesteia 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000/M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D.P. nr. 49/1974 - B. Of. nr. 77/25 mai 1974 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Liberia 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D.P. nr. 58/1974 - B. Of. nr. 77/25 mai 1974 
 Stabilirea preţurilor de livrare limită, precum şi a rabatului comercial la produsele de bază din silvicultură şi ramura exploatarea şi industrializarea lemnului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 65/1974 
 Modificarea preţului de contractare limită la fânuri (de lucernă, trifoi şi fân natural) 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 110/1974 - 8 iul. 1974 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru obiectele şi bijuteriile din aur şi argint, precum şi la aurul dentar 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 84/1990/M. Of. nr. 30/ 22 feb. 1990) 

 
 
 D.P. nr. 131/1974 - B. Of. nr. 100/22 iul. 1974 
 Stabilirea preţurilor de livrare, precum şi a rabatului comercial la produsele de bază din ramura industriei materialelor de construcţii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 132/1974 - B. Of. nr. 100/22 iul. 1974 
 Stabilirea preţurilor de livrare limită maximă, precum şi a rabatului comercial la produsele de bază din ramura industriei prelucrării lemnului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 133/1974 - B. Of. nr. 104/27 iul. 1974 
 Stabilirea preţurilor de livrare limită maximă, precum şi a rabatului comercial, la produsele de bază din ramura industriei celulozei şi hârtiei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 168/1974 - B. Of. nr. 113/22 aug. 1974 
 Stabilirea preţurilor de producţie, livrare şi cu amănuntul la glutamat de sodiu, substanţă pentru uz alimentar 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 197/1974 - B. Of. nr. 128/26 oct. 1974 

 Majorarea preţurilor de livrare la gogoşile uscate de mătase naturală de dud, la firele de mătase naturală şi la produsele finite destinate fondului în afara pieţei, precum şi majorarea  
 preţurilor cu amănuntul la produsele finite din mătase naturală destinate fondului pieţei 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 224/1974 
 Stabilirea preţului la zahărul tos şi glucoză, livrate în scop productiv 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 227/1974 - B. Of. nr. 151/4 dec. 1974 
 Înfiinţarea Consulatului general al României în Suedia, cu sediul în Gotteborg 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
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 D.P. nr. 241/1974 - B. Of. nr. 146/20 nov. 1974 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Sierra Leone 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D.P. nr. 269/1974 - B. Of. nr. 169/30 dec. 1974 

 Stabilirea preţurilor reaşezate de livrare, precum şi a rabatului comercial la produsele de bază din ramurile industriei metalurgice feroase, neferoase şi metale rare, materiale refractare  
 şi abrazive 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 273/1974 
 Modificarea preţurilor de producţie şi de livrare la unele produse din ramura extracţia şi transportul ţiţeiului şi gazelor naturale şi din industria prelucrării ţiţeiului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1975 
 
 
 D.P. nr. 2/1975 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru elicopterul uşor I.A.R. 316 B Alouette III tip Standard 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 3/1975 

 Reaşezarea preţurilor de producţie şi de livrare a cotelor de rabat comercial şi a condiţiilor de livrare la produsele din industria pielăriei, blănăriei, încălţămintei şi prelucrării  
 cauciucului, precum şi din industria sticlei, porţelanului şi faianţei 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 4/1975 
 Stabilirea preţurilor reaşezate de producţie şi de livrare, precum şi a rabatului comercial la produsele de bază din ramura industriei chimice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 5/1975 
 Reaşezarea preţurilor de producţie, precum şi a rabaturilor comerciale la produsele de bază din ramura industriei alimentare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
  D.P. nr. 52/1975 

 (Abrogat prin D. nr. 90/1990/M. Of. nr. 20/ 6 feb. 1990) 

 
 
 D.P. nr. 53/1975 - B. Of. nr. 33/4 apr. 1975 

 Categoriile de bunuri culturale care nu fac parte din patrimoniul cultural naţional şi criteriile de avizare de către Comisia Centrală de Stat a Patrimoniului Cultural Naţional pentru  
 trimiterea lor peste graniţă 
 (Abrogat prin D. nr. 90/1990/M. Of. nr. 20/ 6 feb. 1990) 

 
 
 D.P. nr. 54/1975 - B. Of. nr. 40/24 apr. 1975 
 Înfiinţarea Consulatului general al României în Elveţia, cu sediul la Zurich 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D.P. nr. 82/1975 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru utilajele energetice ale turboagregatului de 330 MW 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 84/1975 - B. Of. nr. 48/23 mai 1975 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Mozambic, la Lourenco Marques 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D.P. nr. 104/1975 
 Reaşezarea preţurilor de producţie la produsele din ramura industriei alimentare la a căror fabricaţie se utilizează zahăr ca materie primă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 146/1975 - B. Of. nr. 72/14 iul. 1975 
 Modificarea preţurilor cu amănuntul la unele băuturi alcoolice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 148/1975 - B. Of. nr. 71/13 iul. 1975 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul la combustibili, unele bunuri de consum nealimentar şi a tarifelor la unele servicii prestate populaţiei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 169/1975 - B. Of. nr. 93/22 aug. 1975 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru unele utilaje tehnologice ale liniei de ciment de 3.000 tone pe zi 
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 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 188/1975 - B. Of. nr. 44/11 mai 1975 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Sri Lanka, la Colombo 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D.P. nr. 197/1975 
 Stabilirea unor preţuri de producţie şi de livrare la energia termică produsă în regim de termoficare şi extinderea unor preve-deri din Decretul nr. 685/1973 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 198/1975 
 Modificarea preţurilor de producţie şi de livrare ale unor produse de bază din ramura industriei chimice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 199/1975 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la piei brute şi păr de animale livrate de abatoare către unităţile industriei uşoare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 200/1975 
 Aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare reaşezate, precum şi a rabatului comercial la produsele din ramura industriei construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 238/1975 - B. Of. nr. 118/11 nov. 1975 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru unele cazane de abur 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 250/1975 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul la vânatul împuşcat 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 254/1975 - B. Of. nr. 125/29 nov. 1975 
 Înfiinţarea Combinatului chimic Giurgiu 

 (SE) 

 
 
 D.P. nr. 261/1975 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la curci şi curcani 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 293/1975 - B. Of. nr. 141/31 dec. 1975 
 Stabilirea preţului la motoreta "Mobra mini" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1976 
 
 
 D.P. nr. 1/1976 

 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare reaşezate la produsele din ramura industriei construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor, destinate exportului şi a fondului pieţei,  
 fabricate de unităţile industriei locale de stat, cooperaţiei meşteşugăreşti, cooperaţiei de consum şi Asociaţiei Crescătorilor de Albine 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 2/1976 - 5 ian. 1976 
 Aplicarea în ramura construcţii a preţurilor de deviz reaşezate pentru lucrările de construcţii-montaj şi de reparaţii la construcţii 

 (Abrogat prin L. nr. 1/1992/M. Of. nr. 4/ 20 ian. 1992) 

 
 
 D.P. nr. 11/1976 
 Reducerea preţului cu amănuntul pentru unele sortimente de ţigarete cu filtru, importate din Republica Populară Albania 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 24/1976 - B. Of. nr. 16/16 feb. 1976 
 Stabilirea preţurilor de achiziţie şi de livrare la deşeuri de hârtie şi cartoane constituind maculatură pentru industria hârtiei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 25/1976 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru vagonul de tramvai de mare capacitate şi viteză sporită, articulat şi cu suspensie silenţioasă tip V 3 A 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 41/1976 - B. Of. nr. 22/12 mar. 1976 

 Stabilirea preţurilor de producţie reaşezate la băuturi răcoritoare, ape minerale, ape gazoase, bioxid de carbon în capsule pentru autosifon, precum şi modificarea preţurilor cu  
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 amănuntul la apele minerale 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 120/1976 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru transformatorul bloc de putere tip TTU-FS, 400 MVA, 400/24 Kw cu reglaj în absenţa tensiunii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 153/1976 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru încărcătorul frontal pe şenile de 180 CP, tip S. 1800 IF, echipat cu încărcător şi scarificator 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 179/1976 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cazanul de abur de 1.035 tone pe oră cu combustibil păcură 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 210/1976 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru unele metale preţioase şi aliaje din metale preţioase destinate lucrărilor dentare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 211/1976 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la nava bulk carrier de 55.000 TDW 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 234/1976 - B. Of. nr. 73/20 iul. 1976 
 Modificarea preţurilor de producţie, contractare, achiziţie şi cu amănuntul la mierea de albine 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 303/1976 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare la platforma de foraj marin 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 369/1976 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru unele transportoare de mare capacitate 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 373/1976 
 Modificarea anexei nr.1 la DP 148/1975 privind stabilirea preţului cu amănuntul la combustibili, unele bunuri de consum nealimentar şi a tarifelor la unele servicii prestate populaţiei 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 374/1976 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la covoarele manuale pluşate şi ţesute 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1977 
 
 
 D.P. nr. 23/1977 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru caja cuarto 430/1270 x 1250 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 35/1977 

 Stabilirea preţurilor de contractare, achiziţie şi de producţie la ovine şi caprine vii, viţei sub 150 kg, lână, lapte de oaie şi seminţe de dovleac, precum şi a preţurilor cu amănuntul la  
 carne şi pastramă de ovine şi caprine, brânzeturile din lapte de oaie, ulei de seminţe de dovleac, precum şi la covoare din lână şi lână în amestec lucrate mecanic 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 50/1977 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare la amidonul oxidat 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 94/1977 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru avionul IAR-824 tip standard 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 139/1977 - B. Of. nr. 42/20 mai 1977 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare şi a preţurilor cu amănuntul pentru pluguri cu tracţiune animală 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 181/1977 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru draga absorbantă-refulantă cu debitul de 3.500 m3/oră hidromasă şi 350 m3/oră material solid 
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 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 191/1977 - B. Of. nr. 67/12 iul. 1977 
 Aprobarea reţelei liceelor, a planurilor de şcolarizare pentru învăţământul liceal, şcolile profesionale şi şcolile de maiştri 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D.P. nr. 193/1977 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru turbina hidraulică Francis de 85.000 Kw şi pentru hidrogeneratorul vertical sindron de 90.000 Kwa 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 212/1977 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru calculatorul electronic Felix tip C-512/512 ko în configuraţie standard 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 213/1977 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru elicopterul mijlociu IAR-330 PUMA în varianta standard, faza de integrare în fabricaţie 2 B şi 3 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 219/1977 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare la huila spălată pentru cocs din bazinul carbonifer Valea Jiului, preparaţia Coroieşti 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 221/1977 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru utilajele energetice ale turboagregatului de 150 MW 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 222/1977 - B. Of. nr. 93/27 aug. 1977 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru piele sintetică şi unele semifabricate de talpă şi piele 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 247/1977 - B. Of. nr. 104/30 sep. 1977 
 Stabilirea tarifelor pentru staţiunile balneoclimaterice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 264/1977 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru coloana de distilare atmosferică 101-C 1 şi de 2.300 mc 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 265/1977 - B. Of. nr. 110/21 oct. 1977 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru uniformele "Organizaţiei Şoimii patriei" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 290/1977 - B. Of. nr. 131/5 dec. 1977 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru autoturismele tip Moskvici 1500 model 2140 şi tip Lada 1500 Vaz 2103, import U.R.S.S. 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 312/1977 
 Corectarea unor preţuri de producţie şi de livrare reaşezate 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 317/1977 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru motonava LENA de 2.100 tone, destinată exportului în U.R.S.S. 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 318/1977 
 Majorarea tarifelor în valută pentru transportul mărfurilor în tranzit pe căile ferate române, în relaţiile dintre ţările nesocialiste şi pentru prestaţiile auxiliare acestor transporturi 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1978 
 
 
 D.P. nr. 17/1978 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru locomotiva Diesel electrică de 4.000 CP şi a principalelor subansambluri 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
  D.P. nr. 26/1978 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 100/1990/M. Of. nr. 40/ 21 mar. 1990) 
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 D.P. nr. 39/1978 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru reactor 110 R.1 (R.2) de 91,8 m3 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 66/1978 

 Tipizarea capacităţilor de producţie ale forjelor, a componenţei grupurilor tehnologice şi a utilajelor de forjare-matriţare, precum şi a caracteristicilor secţiunilor tip de hale pentru  
 turnătorii de piese de serie din fontă şi oţel 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 67/1978 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru răcitor cu aer de 24.000 mp 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 92/1978 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru aparat de încărcare furnal de 2.700 mc cu contrapresiune 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 182/1978 
 Stabilirea preţului plafon pentru platforma plutitoare autoridicătoare pentru derocări sub apă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 183/1978 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru motonava tip Lena de 2.100 tone, export în U.R.S.S. 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000/M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D.P. nr. 186/1978 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru cazan de abur de 520 tone abur pe oră cu combustibil şisturi bituminoase 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 216/1978 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru tractorul agricol articulat cu motor Diesel de 180 CP tip A. 1800 A 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 217/1978 

 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru tractorul agricol articulat pe roţi egale echipat cu lamă de buldozer, tip A. 36.000 L şi A 3.602 L şi tractorul articulat pe roţi egale  
 echipat cu încărcător frontal, tip A. 3600 IF şi A. 3602 IF 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 219/1978 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru cazanul de abur de 120 tone abur pe oră şi pentru cazanele de apă fierbinte de 50 şi de 100 Gcal pe oră, cu combustibil lignit 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 220/1978 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru caja de tragere 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 222/1978 
 Modificarea unor preţuri de producţie şi de livrare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 245/1978 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru motoare Diesel semirapide şi lente destinate propulsiei navale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 253/1978 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cazan de abur de 420 tone abur pe oră cu combustibil lignit 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 272/1978 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cazan de apă fierbinte de 10 Gcal/oră, tip CAFLO, cu combustibil lignit 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 273/1978 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare la platformele de foraj marin 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 354/1978 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru reactor de uree 
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 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1979 
 
 
 D.P. nr. 31/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru convertizor de 160 tone cu fund detaşabil, desen 35061 - 1.1 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 32/1979 

 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru turbina hidraulică radială-axială Francis tip FVM 78-326 de 78.000 kw şi pentru hidrogeneratorul vertical sincron tip HVS  
 463/160-14 de 85.000 KVA 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 60/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru maşina de şarjare laterală 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 61/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare la macaraua turn pivotantă de 1000 tm 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 62/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cuptor electric cu arc de 100 tone oţel 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 78/1979 - B. Of. nr. 24/10 mar. 1979 
 Măsuri pentru rentabilizarea unor bunuri de consum 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 113/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare la scutul mecanizat pentru executarea tunelurilor de cale ferată cu diametrul de 9 m 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 151/1979 - B. Of. nr. 46/14 mai 1979 
 Măsuri pentru rentabilizarea unor bunuri de consum alimentare 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D.P. nr. 186/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru presa hidraulică de forjare de 12.000 tone forţă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 223/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru instalaţia de turbocompresoare de la fabricile de amoniac tip kellog din combinatele de îngrăşăminte chimice 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 249/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru mineralierul de 65.000 tdw 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 251/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru strungul carusel cu 2 montanţi deplasabili şi traversă mobilă, cu comandă numerică de conturare pe 2+3 axe, tip SC 125/160 D-NC 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 295/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare la excavatorul pe şenile cu tracţiune electrică, cu cupa de 8-10 mc, tip ESE 8001 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 296/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare la draga maritimă nepropulsată, cu cupe, debit 750 m3/oră 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 297/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru compensator sincron de 60 MVAr tip CH 60-6 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 303/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare la instalaţia pneumatică plutitoare pentru descărcarea şi transbordarea cerealelor 
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 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 338/1979 
 Scutirea de taxe vamale a unor ansambluri şi subansambluri, ce se importă, destinate producţiei de maşini şi utilaje pentru industria uşoară 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 347/1979 
 Stabilirea preţurilor de producţie, de livrare şi cu amănuntul la produsele industriei chimice şi industriei uşoare la care, conform standardelor, au apărut noi clase de calitate 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 361/1979 
 Stabilirea preţului cu amănuntul pentru autoturismul DACIA R-20 GTL 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 362/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru autobasculanta Diesel hidraulică de 100 tone, tip DAC 180-100 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
  D.P. nr. 372/1979 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 100/1990/M. Of. nr. 40/21 mar. 1990) 

 
 
 D.P. nr. 420/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cargoul de linie de 15.000 tdw proiect 1049/3 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 424/1979 
 Modificarea preţurilor de producţie, de contractare, de livrare şi cu amănuntul la unele produse agricole vegetale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1980 
 
 
 D.P. nr. 27/1980 
 Modificarea preţurilor de producţie şi de livrare la unele produse şi a tarifelor la unele servicii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 29/1980 - B. Of. nr. 13/14 feb. 1980 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru autoturismele de teren tip ARO-10.4 şi ARO-10.1 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 36/1980 - B. Of. nr. 16/27 feb. 1980 
 Preţurile de achiziţie de la populaţie ale aurului, platinei şi argintului 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 71/1980 
 Aprobarea de tarife unice pentru servicii prestate în domeniul informaticii 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 81/1980 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru polimerizator final de 20 metri cubi şi de 11,4 metri cubi 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 82/1980 - B. Of. nr. 33/23 apr. 1980 

 Stabilirea preţurilor de contractare, de achiziţie, de producţie şi de livrare la plantele medicinale şi aromatice, a preţurilor de producţie şi de livrare la uleiurile eterice şi a preţurilor de  
 producţie la unele medicamente şi produse cosmetice 
 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 137/1980 - B. Of. nr. 51/24 iun. 1980 
 Stabilirea preţului cu amănuntul pentru automobilul de teren tip ARO-244 echipat cu motor Diesel 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 138/1980 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru avionul de şcoală şi antrenament IAK-52, pe loturi de avioane - export în U.R.S.S. 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 139/1980 
 Modificarea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la filmele radiografice medicale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 D.P. nr. 145/1980 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul pentru maşinile automate de spălat rufe 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 148/1980 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul la unele produse nealimentare şi a cotelor de adaos comercial la unele produse ce se vând prin unităţile de alimentaţie publică 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 149/1980 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru autobuzul urban de mare capacitate, articulat, tip DAC 117-UD 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 175/1980 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru maşini de încărcat şi transportat MIT-1 P 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 197/1980 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul la unele bunuri de consum alimentar de calitate superioară 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 198/1980 - B. Of. nr. 64/11 aug. 1980 
 Preţurile cu amănuntul şi de producţie la peştele oceanic şi marin 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 202/1980 - B. Of. nr. 65/18 aug. 1980 
 Preţurile cu amănuntul la peştele pescuit în apele Mării Negre 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 206/1980 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru nava frigorifică de preluat şi transportat peşte de 6.800 tdw 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 251/1980 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cargoul multifuncţional de 15.000 tdw, proiect 930/3 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 261/1980 - B. Of. nr. 93/29 oct. 1980 
 Stabilirea preţurilor de achiziţie, de producţie şi de livrare la fructele de pădure şi ciupercile comestibile, din flora spontană 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 277/1980 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru maşina de frezat longitudinal cu portal şi afişaj de cote tip FLP 3100-1 A 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 288/1980 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru unele turbine hidraulice şi hidrogeneratoare 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 289/1980 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru pod rulant de forjare de 350+150 tf - 33,5 m 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 309/1980 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul la fasole boabe şi linte 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 324/1980 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cargoul tip ROLL on/Roll off de 4.100 tdw, proiect R.781/3 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 332/1980 
 Preţurile cu amănuntul la conservele cu fasole boabe 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 333/1980 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul şi de producţie la unt de masă cu 65% grăsime şi la unt în amestec cu margarină 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 D.P. nr. 334/1980 - B. Of. nr. 119/30 dec. 1980 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare, precum şi a preţurilor cu amănuntul la radioreceptorul auto LIRA S-755 T şi la unele variante ale acestuia 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 343/1980 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru autobasculanta de 50 tone, cu transmisie Clark, tip DAC 90-61 C 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1981 
 
 
 D.P. nr. 1/1981 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cuptor cu vatra mobilă de 230 mp 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 12/1981 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru vagonul cu oală tip melanjor, capacitatea 365 tone 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 13/1981 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru centru de prelucrare cu ax orizontal şi comandă numerică de conturare tip CPAF 132-NCC 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 150/1981 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru cargoul maritim costier de 270 tone tip FOB-5 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 188/1981 - B. Of. nr. 59/21 aug. 1981 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la pieile brute crupon de porcine 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 273/1981 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru pod rulant cu portic de 2 x 400/80 tf -36 m 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 285/1981 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru excavatorul cu roată cu cupe tip SCH RS 1400 şi maşina de haldat tip ARS 1800 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 293/1981 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru produsul "Presa de perforare-expandare de 650 tf" 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 294/1981 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru instalaţia de foraj pentru puţuri miniere F 400.4-DH-M 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1982 
 
 
 D.P. nr. 31/1982 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru rezervorul sferic de 3.000 mc, destinat exportului în Turcia 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 32/1982 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru tancul petrolier de 6.000/7.000 tdw, proiect R 1598 tip Caspica 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 48/1982 - B. Of. nr. 25/5 mar. 1982 
 Înfiinţarea Ambasadei României în Republica Populară Benin, la Cotonou 

 (Abrogare prin L. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 

 
 
 D.P. nr. 100/1982 
 Aprobarea Normativului privind stabilirea numărului de telefoane directe la unităţile socialiste 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000/M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D.P. nr. 107/1982 
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 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru nava de comandament tip ZK 102, proiect 1122/3 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 108/1982 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru nava supertrauler tip Atlantic de 5.279 tone 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 229/1982 - B. Of. nr. 73/19 aug. 1982 
 Stabilirea preţurilor de livrare la purceii destinaţi creşterii şi îngrăşării 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 342/1982 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru unele instalaţii de utilaje 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 347/1982 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru instalaţia de tratarea oţelului sub vid cu aport de căldură şi decarburare avansată 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 
 1983 
 
 
 D.P. nr. 9/1983 - B. Of. nr. 3/17 ian. 1983 
 Stabilirea preţului cu amănuntul pentru autoturismul DACIA 1410 Sport-standard 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 48/1983 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru instalaţia de desprăfuire electrică de 1.340.000 mc/oră 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 49/1983 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru maşina agregat specială de strunjit şi filetat mufe - desen 5405 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 50/1983 
 Aprobarea preţurilor pentru radiatorul din tablă de oţel ROTERM 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 75/1983 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru macaraua plutitoare, cu greifer şi cârlig de 25/32 tone forţă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 97/1983 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi cu amănuntul pentru autoturismul OLTCIT Club (TA 2-R standard) 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 116/1983 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru instalaţia de extracţie cu draga aspirorefulantă, proiect 1379/3 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 157/1983 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru platforma plutitoare cu instalaţia tehnologică de ciuruire şi preconcentrare, proiect 1134/3 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 228/1983 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru nava de agrement, maritimă, costieră, proiect 1130/3 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1984 
 
 
 D.P. nr. 106/1984 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru docul plutitor de 10.000 tone forţă de ridicare, proiect 1294/2 - 105 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 193/1984 
 Aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare şi preţurilor plafon pentru unele nave maritime şi fluviale 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 D.P. nr. 194/1984 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru avionul agricol IAR - 827 A 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 195/1984 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru "Maşina de frezat longitudinal" cu două portale mobile, cu comandă numerică, tip FPM 4000 NC 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 281/1984 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru platforma de foraj marin 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1985 
 
 
 D.P. nr. 33/1985 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru combina autopropulsată de recoltat porumb ştiuleţi depănuşaţi, pe 6 rânduri C 6 P 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 64/1985 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru avionul ROMBAC 1-11 seria 560 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 79/1985 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru nava maritimă de comandament tip ZK 101, proiect 1123 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 89/1985 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru maşina de prelucrat la interior ţevi, tip GAX 900 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 97/1985 
 Completarea anexei nr. 1 la Decretul nr. 106/1980 privind stabilirea obiectivelor care se asigură cu pază militară de către Ministerul de Interne 

 (Abrogat prin L. nr. 121/2000/M. Of. nr. 325/12 iul. 2000) 

 
 
 D.P. nr. 208/1985 - B. Of. nr. 50/18 oct. 1985 
 Instituirea stării de necesitate şi a regimului militarizat în unităţile din sistemul energetic naţional 

 (Abrogat prin D.-L. nr. 9/1989/M. Of. nr. 9/31 dec. 1989) 

 
 
 D.P. nr. 283/1985 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru platforma fixă nr. 1 pentru exploatarea petrolieră din Marea Neagră 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1986 
 
 
 D.P. nr. 210/1986 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru maxipresa de 4.000 tf 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1988 
 
 
 D.P. nr. 33/1988 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru platforma fixă tip 2 pentru exploatarea petrolieră din Marea Neagră 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 157/1988 
 Aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare pentru instalaţia de forat galerii orizontale FGO 3,2 M (INGO 3,2M) 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 158/1988 
 Aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare pentru ciocanul de matriţat cu contralovitură 25.000 da Nm şi ciocanul de matriţare cu contralovitură de 63.000 da Nm 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 159/1988 
 Aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare pentru foarfeca de debitare, şutare blumuri, de 1250 tone forţă, desen 493.18-250.1 
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 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 160/1988 
 Aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare şi a preţurilor plafon pentru unele nave maritime 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 D.P. nr. 179/1988 
 Aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare pentru unele utilaje şi echipamente destinate Centralei nuclearo-electrice Cernavodă 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 

 
 
 1989 
 
 
 D.P. nr. 132/1989 
 Aprobarea preţurilor de producţie şi de livrare pentru avionul de şcoală, antrenament şi atac la sol IAR - 99 

 (Abrogat prin L. nr. 7/1998/M. Of. nr. 9/13 ian. 1998) 
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 4.9. ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 
 

 4.9.1. ORDONANŢE ALE GUVERNULUI 
 
 
 1992 
 
 O.G. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 60/7 apr. 1992 
  Ordonanţă privind registrul agricol 

 (Abrogare prin O.G. nr. 28/2008 - M. Of. nr. 628/29 aug. 2008) 
 
 O.G. nr. 2/1992 - M. Of. nr. 185/3 aug. 1992 
  Determinarea despăgubirilor în cazul unei pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi economiei vânatului 

 (Abrogată prin O.G. nr. 27/1993 - M. Of. nr. 251/21 oct. 1993 şi prin L. nr. 81/20 nov. 1993 - M. Of. nr. 275/29 nov. 1993) 
 
 O.G. nr. 3/1992 - M. Of. nr. 200/17 aug. 1992 
 Taxa pe valoarea adăugată 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 3/11 ian. 1995) 
 (M. Of. nr. 288/12 dec. 1995) 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 130/1992 - M. Of. nr. 338/30 dec. 1992) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) 

 O.G. nr. 4/1992 - M. Of. nr. 183/31 iul. 1992 
  Accizele la carburanţi 

 (Abrogată prin O.G. nr. 28/1992 - M. Of. nr. 215/28 aug. 1992, care a fost respinsă prin L. nr. 3/24 feb. 1993 - M. Of. nr. 45/1 mar. 1993) 
 
 O.G. nr. 5/1992 - M. Of. nr. 183/31 iul. 1992 
  Taxele speciale de consumaţie (accize) pentru produse din import şi din ţară 

 (SE) 
 
 O.G. nr. 6/1992 - M. Of. nr. 198/13 aug. 1992 
 Asigurarea fondurilor necesare în anul 1992 pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 (Aprobată prin L. nr. 114/1992 - M. Of. nr. 311/30 nov. 1992) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 7/1992 - M. Of. nr. 198/13 aug. 1992 
 Împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992 

 (Aprobată cu completări prin L. nr. 114/1992 - M. Of. nr. 311/30 nov. 1992) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 9/1992 - M. Of. nr. 207/25 aug. 1992 
 Ordonanţă privind organizarea statisticii oficiale 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 75/23 mar. 1994) 
 (M. Of. nr. 763/18 oct. 2002) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 11/1994 - M. Of. nr. 65/14 mar. 1994) 
 
 

(Abrogare la data de 11 iulie 2009 prin L. nr. 226/2009 - M. Of. nr. 397/11 iun. 2009) 

 O.G. nr. 10/1992 - M. Of. nr. 208/26 aug. 1992 
 Aprobarea Statutului-cadru al Fondului Proprietăţii Private 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 114/1992 - M. Of. nr. 311/30 nov. 1992) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 11/1992 - M. Of. nr. 209/26 aug. 1992 
  Modul de desfăşurare şi impozitare a activităţii de taximetrie auto 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 85/1997 - M. Of. nr. 378/9 dec. 1997) 
 
 O.G. nr. 12/1992 - M. Of. nr. 210/27 aug. 1992 

 Punerea la dispoziţia autorităţilor publice locale a sumei de 26 miliarde lei din încasările obţinute în anul 1992 la fondul constituit din influenţele rezultate din reevaluarea, în anul 1991, a  
 stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate şi produse finite, de către agenţii economici cu capital de stat, ca urmare a acţiunilor de liberalizare a preţurilor 
 (Aprobată prin L. nr. 114/1992 - M. Of. nr. 311/30 nov. 1992) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 14/1992 - M. Of. nr. 209/26 aug. 1992 
 Modificarea nivelului majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului 

 (Abrogată prin O.G. nr. 34/1995 - M. Of. nr. 202/31 aug. 1995) 
 
 O.G. nr. 15/1992 - M. Of. nr. 209/26 aug. 1992 
 Ordonanţă cu privire la impozitele şi taxele locale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 114/1992 - M. Of. nr. 311/30 nov. 1992) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 16/1992 - M. Of. nr. 209/26 aug. 1992 
  Taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului 

 (Abrogată prin O.G. nr. 9/1993 - M. Of. nr. 201/23 aug. 1993) 
 
 O.G. nr. 17/1992 - M. Of. nr. 209/26 aug. 1992 
 Introducerea taxei de studiu la învăţământul superior de stat, în anul universitar 1992/1993, pentru studenţii admişi peste planul de şcolarizare aprobat prin hotărâre de Guvern 

 (Aprobată prin L. nr. 89/1993 - M. Of. nr. 312/29 dec. 1993) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 19/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992 
 Activitatea de standardizare în România 
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 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 11/1994 - M. Of. nr. 65/14 mar. 1994) 
 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 39/1998 - M. Of. nr. 43/ 30 ian. 1998) 

 O.G. nr. 22/1992 - M. Of. nr. 213/28 aug. 1992 
 Ordonanţă privind finanţarea ocrotirii sănătăţii 

 (Aprobată prin L. nr. 114/1992 - M. Of. nr. 31/30 nov. 1992) 

 (Abrogare cu excepţia prevederilor privind cota de 12% din încasări din activităţi publicitare la produse de tutun, ţigări şi băuturi alcoolice care se abrogă la data de 1  
 ianuarie 2007 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 O.G. nr. 25/1992 - M. Of. nr. 214/28 aug. 1992 
 Calitatea în construcţii 

 (Respinsă prin L. nr. 11/1994 - M. Of. nr. 65/14 mar. 1994) 
 
 O.G. nr. 26/1992 - M. Of. nr. 215/28 aug. 1992 
  Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor 

 (Abrogată prin L. nr. 27/1994 - M. Of. nr. 127/24 mai 1994) 
 
 O.G. nr. 28/1992 - M. Of. nr. 215/28 aug. 1992 
  Accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul pe circulaţie la ţiţeiul din producţia internă şi la gazele naturale 

 (Respinsă prin L. nr. 3/24 feb. 1993 - M. Of. nr. 45/1 mar. 1993) 
 
 
 1993 
 
 O.G. nr. 1/1993 - M. Of. nr. 102/21 mai 1993 
 Moderarea creşterii salariilor în anul 1993 prin introducerea unor impozite suplimentare în vederea frânării procesului inflaţionist şi a şomajului 

 (Aprobată prin L. nr. 73/1994 - M. Of. nr. 190/25 iul. 1994) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 4/1993 - M. Of. nr. 183/30 iul. 1993 

 Acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităţilor de cult din ţară şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în  
 străinătate 
 (Aprobată prin L. nr. 88/1994 - M. Of. nr. 303/26 oct. 1994) 
 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 72/2000 - M. Of. nr. 407/29 aug. 2000) 

 O.G. nr. 5/1993 - M. Of. nr. 183/30 iul. 1993 

 Ordonanţă privind soluţionarea unor cazuri de imposibilitate de plată a unor agenţi economici, prin aplicarea regimului de deducere, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 aprobată prin  
 Legea nr. 130/1992, la unele produse scutite de taxa pe valoarea adăugată 
 (Aprobată prin L. nr. 83/1994 - M. Of. nr. 292/14 oct. 1994) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 8/1993 - M. Of. nr. 189/9 aug. 1993 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1993 

 (Aprobată prin L. nr. 71/28 oct. 1993 - M. Of. nr. 258/3 nov. 1993) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 10/1993 - M. Of. nr. 201/23 aug. 1993 
 Ordonanţă privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice 

 (Aprobată prin L. nr. 102/1994 - M. Of. nr. 321/18 nov. 1994) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 12/1993 - M. Of. nr. 202/23 aug. 1993 
 Achiziţiile publice 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 281/4 dec. 1995) 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 83/1994 - M. Of. nr. 292/14 oct. 1994) 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001) 
 
 O.G. nr. 13/1993 - M. Of. nr. 202/23 aug. 1993 
 Ordonanţă privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România 

 (Aprobată prin L. nr. 102/1994 - M. Of. nr. 321/18 nov. 1994) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 22/2009 - M. Of. nr. 599/31 aug. 2009) 

 O.G. nr. 14/1993 - M. Of. nr. 202/23 aug. 1993 
 Actualizarea taxei de studiu în învăţământul superior de stat începând cu anul universitar 1993/1994 pentru studenţii admişi peste planul de şcolarizare aprobat prin hotărâre a Guvernului 

 (Aprobată prin L. nr. 102/1994 - M. Of. nr. 321/18 nov. 1994) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 16/1993 - M. Of. nr. 205/25 aug. 1993 
  Taxele pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc 

 (Abrogată prin O.G. nr. 5/1996 - M. Of. nr. 19/26 ian. 1996) 
 
 O.G. nr. 22/1993 - M. Of. nr. 209/30 aug. 1993 

 Ordonanţă privind scutirea de plată a impozitului pe veniturile realizate de consultanţii străini pentru activitatea desfăşurată în România, în cadrul unor acorduri internaţionale guvernamentale sau  
 neguvernamentale de finanţare gratuită 
 (Aprobată prin L. nr. 102/1994 - M. Of. nr. 321/18 nov. 1994) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.G. nr. 24/1993 - M. Of. nr. 210/30 aug. 1993 
 Ordonanţă privind reglementarea constituirii şi funcţionării fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiară 

 (Aprobată prin L. nr. 83/1994 - M. Of. nr. 292/14 oct. 1994) 

 (Abrogare în termen de 12 luni prin O.U.G. nr. 26/2002 - M. Of. nr. 229/5 apr. 2002. Potrivit art. 103 din O.U.G. nr. 26/2002, modificat prin L. nr. 513/2002 - M. Of. nr.  
 539/24 iul. 2002, O.G. nr. 24/1993 se aplică în continuare societăţilor de investiţii financiare, înfiinţate conform Legii nr. 133/1996 cu excepţia art. 27 lit. a şi b, până la data  
 intrării în vigoare a legii speciale prevăzută la art. 102 (12 luni) prin O.U.G. nr. 26/2002 - M. Of. nr. 229/5 apr. 2002 şi Abrogare la 29 iulie 2004 prin L. nr. 297/2004 - M.  
 Of. nr. 571/29 iun. 2004) 
 O.G. nr. 25/1993 - M. Of. nr. 210/30 aug. 1993 
 Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 301/24 oct. 1994) 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 83/1994 - M. Of. nr. 292/14 oct. 1994) 
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(Abrogată prin L. nr. 133/1999 - M. Of. nr. 349/23 iul. 1999) 

 O.G. nr. 26/1993 - M. Of. nr. 213/31 aug. 1993 
 Ordonanţă privind Tariful vamal de import al României 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 102/1994 - M. Of. nr. 321/18 nov. 1994) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 

 O.G. nr. 27/1993 - M. Of. nr. 251/21 oct. 1993 

 Determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere de pe terenurile proprietate publică situate în afara fondului forestier, precum şi economiei  
  vânatului 

 (Abrogată prin L. nr. 81/1993 - M. Of. nr. 275/29 nov. 1993) 
 
 
 1994 
 
 O.G. nr. 2/1994 - M. Of. nr. 18/24 ian. 1994 
 Calitatea în construcţii 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 10/1995 - M. Of. nr. 12/24 ian. 1995) 

 O.G. nr. 5/1994 - M. Of. nr. 19/25 ian. 1994 
  Modificarea accizelor la băuturi alcoolice şi la ţigări de calitate superioară, precum şi instituirea de accize la autoturisme de oraş cu capacitate cilindrică de peste 1.800 cm3, noi sau rulate 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 22/1994 - M. Of. nr. 102/21 apr. 1994) 

 O.G. nr. 6/1994 - M. Of. nr. 19/25 ian. 1994 
 referitoare la perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Aprobată prin L. nr. 119/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) 

 O.G. nr. 11/1994 - M. Of. nr. 21/25 ian. 1994 

 Actualizarea nivelului de primire şi a limitelor de despăgubire la asigurarea prin efectul legii, de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule, începând cu data de 1  
 ianuarie 1994 
 (Aprobată prin L. nr. 89/1994 - M. Of. nr. 305/28 oct. 1994) 
 (Abrogată prin L. nr. 136/1995 - M. Of. nr. 303/30 dec. 1995) 
 
 O.G. nr. 13/1994 - M. Of. nr. 21/25 ian. 1994 
 Moderarea inflaţiei prin prelungirea aplicării impozitului suplimentar asupra fondului de salarii 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 53/1994 - M. Of. nr. 179/14 iul. 1994) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 14/1994 - M. Of. nr. 21/25 ian. 1994 
  Modificarea Anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 

 (Respinsă prin L. nr. 119/1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994 şi Abrogare odată cu O.G. nr.26/1993 prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 
 
 O.G. nr. 18/1994 - M. Of. nr. 28/28 ian. 1994 
 Ordonanţă privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 12/1995 - M. Of. nr. 27/7 feb. 1995) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 34/2003 - M. Of. nr. 62/1 feb. 2003) 

 O.G. nr. 21/1994 - M. Of. nr. 28/28 ian. 1994 

 Ordonanţă privind unele măsuri pentru continuarea lucrărilor la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă în vederea punerii în funcţiune a Unităţii nr. 1 şi asigurarea condiţiilor de finanţare a  
 acestor lucrări 
 (Aprobată prin L. nr. 82/1995 - M. Of. nr. 160/25 iul. 1995) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 23/1994 - M. Of. nr. 205/9 aug. 1994 
 Măsuri de reglementare a unor probleme de ordin financiar în activitatea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 

 (Aprobată prin L. nr. 132/1994 - M. Of. nr. 359/23 dec. 1994) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 27/1994 - M. Of. nr. 198/29 iul. 1994 
  Completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţă a fondului construit existent 

 (Respinsă prin L. nr. 124/1995 - M. Of. nr. 293/19 dec. 1995) 
 
 O.G. nr. 28/1994 - M. Of. nr. 205/9 aug. 1994 
 Plata majorărilor de întârziere şi a unor sume restante datorate statului 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 132/1994 - M. Of. nr. 359/23 dec. 1994) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 29/1994 - M. Of. nr. 208/10 aug. 1994 
 Ordonanţă privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic 

 (Aprobată prin L. nr. 136/1994 - M. Of. nr. 368/30 dec. 1994) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2005 prin O.G. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) 

 O.G. nr. 30/1994 - M. Of. nr. 225/19 aug. 1994 
 Finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare pe anul 1994 

 (Aprobată prin L. nr. 112/1994 - M. Of. nr. 332/30 nov. 1994) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 31/1994 - M. Of. nr. 218/16 aug. 1994 
 Regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 93/1994 - M. Of. nr. 314/11 nov. 1994) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 158/1999 - M. Of. nr. 519/26 oct. 1999) 

 O.G. nr. 32/1994 - M. Of. nr. 217/16 aug. 1994 
 Încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 

 (Aprobată prin L. nr. 146/1994 - M. Of. nr. 374/31 dec. 1994) 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 35/1997 - M. Of. nr. 151/11 iul. 1997) 
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 O.G. nr. 33/1994 - M. Of. nr. 217/16 aug. 1994 
 
 Perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 123/ 1994 - M. Of. nr. 346/14 dec. 1994) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) 

 O.G. nr. 37/1994 - M. Of. nr. 245/30 aug. 1994 
 Unele măsuri în legătură cu eliberarea şi păstrarea paşapoartelor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 144/1994 - M. Of. nr. 374/31dec. 1994) 
 (Abrogată prin O.G. nr. 65/1997 - M. Of. nr. 226/30 aug. 1997) 
 
 O.G. nr. 39/1994 - M. Of. nr. 240/29 aug. 1994 
 Ordonanţă privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 24/2 feb. 1995) 
 (M. Of. nr. 182/8 aug. 1996) 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 134/1994 - M. Of. nr. 366/30 dec. 1994) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 44/1994 - M. Of. nr. 241/29 aug. 1994 
 Ordonanţă privind completarea articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al României 

 (Abrogare odată cu O.G. nr.26/1993 prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 
 
 O.G. nr. 46/1994 - M. Of. nr. 241/29 aug. 1994 
 Măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de continuarea aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 (Aprobată prin L. nr. 132/1994 - M. Of. nr. 359/23 dec. 1994) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 47/1994 - M. Of. nr. 242/29 aug. 1994 
 Ordonanţă privind apărarea împotriva dezastrelor 

 (Aprobată prin L. nr. 124/1995 - M. Of. nr. 293/19 dec. 1995) 
 
 

(Abrogare la 24 ianuarie 2005 prin L. nr. 481/2004 - M. Of. nr. 1094/24 nov. 2004) 

 O.G. nr. 50/1994 - M. Of. nr. 245/30 aug. 1994 
 Instituirea unei taxe de trecere a frontierei în vederea constituirii unor resurse destinate protecţiei sociale 

 
 

(T) 

 O.G. nr. 56/1994 - M. Of. nr. 243/30 aug. 1994 
 Ordonanţă privind actualizarea normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate copiilor din leagăne, case de copii şi instituţii de învăţământ special 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 146/1994 - M. Of. nr. 374/31 dec. 1994) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2004 prin L. nr. 326/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 

 O.G. nr. 60/1994 - M. Of. nr. 245/30 aug. 1994 
 Asanarea situaţiei financiare la Regia Autonomă "Romcereal", ca urmare a majorării nivelului dobânzilor bancare şi al tarifelor de transport aferente livrărilor de grâu pentru panificaţie 

 (Aprobată cu completări prin L. nr. 132/1994 - M. Of. nr. 359/23 dec. 1994) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 62/1994 - M. Of. nr. 245/30 aug. 1994 
 Stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană, Delta Dunării şi litoralul Mării Negre 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 145/1994 - M. Of. nr. 374/31 dec. 1994) 
 (Abrogată prin O.G. nr. 63/1997 - M. Of. nr. 226/ 30 aug. 1997) 
 
 O.G. nr. 63/1994 - M. Of. nr. 245/30 aug. 1994 
 Actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 13/1995 - M. Of. nr. 41/27 feb. 1995) 
 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 80/2001 - M. Of. nr. 542/1 sep. 2001) 

 O.G. nr. 66/1994 - M. Of. nr. 243/30 aug. 1994 
 Ordonanţă privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 303/30 dec. 1995) 
 (M. Of. nr. 29/21 feb. 1997) 
 (M. Of. nr. 141/8 apr. 1998) 
 (Aprobată prin L. nr. 128/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 

 O.G. nr. 67/1994 - M. Of. nr. 243/30 aug. 1994 
 Regularizarea exerciţiului financiar pentru anul 1993 

 (Aprobată prin L. nr. 132/1994 - M. Of. nr. 359/23 dec. 1994) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 70/1994 - M. Of. nr. 246/31 aug. 1994 
 Ordonanţă privind impozitul pe profit 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 40/12 mar. 1997) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 73/1996 - M. Of. nr. 174/2 aug. 1996) 
 (Abrogare prin L. nr. 414/2002 - M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) 
 
 
 1995 
 
 O.G. nr. 1/1995 - M. Of. nr. 13/24 ian. 1995 
 Acordarea unei compensaţii băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 ianuarie - 31 martie 1995 

 (Aprobată prin L. nr. 61/1995 - M. Of. nr. 128/27 iun. 1995) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 3/1995 - M. Of. nr. 16/26 ian. 1995 
 Modificarea unor prevederi ale Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale 

 (Aprobată prin L. nr. 45/1995 - M. Of. nr. 109/1 iun. 1995) 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 82/ 1997 - M. Of. nr. 380/29 dec. 1997) 
 
 O.G. nr. 8/1995 - M. Of. nr. 20/31 ian. 1995 
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 Taxele de timbru, stabilite pe tranşe de valori, la actele între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare 

 (Abrogată prin O.G. nr. 37/1995 - M. Of. nr. 203/1 sep. 1995) 
 
 O.G. nr. 9/1995 - M. Of. nr. 20/31 ian. 1995 
 Perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Aprobată prin L. nr. 46/1995 - M. Of. nr. 109/1 iun. 1995) 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) 
 
 O.G. nr. 10/1995 - M. Of. nr. 22/1 feb. 1995 
 Ordonanţă privind creşterea competenţei autorităţilor publice locale pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale investiţiilor de interes judeţean sau local 

 (Aprobată prin L. nr. 62/1995 - M. Of. nr. 128/27 iun. 1995) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 10/1991 prin L. nr. 72/1996 - M. Of. nr. 152/17 iul. 1996) 

 O.G. nr. 12/1995 - M. Of. nr. 26/3 feb. 1995 

 Unele măsuri referitoare la regimul vamal al maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor importate în cadrul tranzacţiilor de leasing, precum şi la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb,  
 materialelor şi componentelor folosite în producţia proprie a unor agenţi economici 
 (Aprobată prin L. nr. 59/1995 - M. Of. nr. 124/21 iun. 1995) 
 (Abrogată prin L. nr. 90/1998 - M. Of. nr. 170/30 apr. 1998) 
 
 O.G. nr. 13/1995 - M. Of. nr. 26/3 feb. 1995 

 Unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a  
 decontărilor în economie 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 119/1995 - M. Of. nr. 286/11 dec. 1995) 
 (Abrogată cu excepţia art. 16 prin O.U.G. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 72/22 apr. 1997, iar prevederile art. 16 sunt îndeplinite deoarece condiţia pentru care rămăsese în vigoare  
 s-a realizat prin apariţia H.G. nr. 335/1995 - M. Of. nr. 100/24 mai 1995 - SE şi Abrogare cu excepţia art. 16 prin O.U.G. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 72/22 apr. 1997) 
 O.G. nr. 14/1995 - M. Of. nr. 26/3 feb. 1995 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului 

 (Aprobată prin L. nr. 70/1995 - M. Of. nr. 132/30 iun. 1995) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 440/2004 - M. Of. nr. 985/26 oct. 2004) 

 O.G. nr. 18/1995 - M. Of. nr. 184/15 aug. 1995 
 Modificarea plafoanelor de aprobare a obiectivelor de investiţii pentru autorităţile administraţiei publice centrale 

 (Abrogată prin L. nr. 72/1996 - M. Of. nr. 152/17 iul. 1996) 
 
 O.G. nr. 20/1995 - M. Of. nr. 184/15 aug. 1995 
 Măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 (Aprobată prin L. nr. 104/1995 - M. Of. nr. 270/21 nov. 1995) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 21/1995 - M. Of. nr. 188/18 aug. 1995 
 Bonificarea dobânzii la creditele acordate pentru constituirea stocurilor de produse agricole, agroalimentare şi hortiviticole din recolta anului 1995 

 (Aprobată prin L. nr. 102/1995 - M. Of. nr. 270/21 nov. 1995) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 23/1995 - M. Of. nr. 193/25 aug. 1995 
 Ordonanţă privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 374/23 dec. 1997) 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 132/1995 - M. Of. nr. 301/29 dec. 1995) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.G. nr. 24/1995 - M. Of. nr. 193/25 aug. 1995 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale 

 (Aprobată prin L. nr. 114/1995 - M. Of. nr. 282/5 dec. 1995) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 34/1994 şi L. nr. 27/1994 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 

 O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995 
 Ordonanţă privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 51/1996 - M. Of. nr. 134/27 iun. 1996) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 

 O.G. nr. 26/1995 - M. Of. nr. 201/30 aug. 1995 
 Ordonanţă privind impozitul pe dividende 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 101/1995 - M. Of. nr. 270/21 nov. 1995) 
 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 O.G. nr. 27/1995 - M. Of. nr. 196/29 aug. 1995 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afara fondului  
 forestier, situate pe terenurile proprietate publică şi privată, şi economiei vânatului 
 (Aprobată prin L. nr. 97/1995 - M. Of. nr. 257/8 nov. 1995) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 81/1993 prin O.U.G. nr. 85/2006 - M. Of. nr. 926/15 nov. 2006) 

 O.G. nr. 28/1995 - M. Of. nr. 196/29 aug. 1995 
 Ordonanţă privind acordarea facilităţilor fiscale pentru funcţionarea "Fondului Româno-American de Investiţii" 

 (Aprobată prin L. nr. 98/1995 - M. Of. nr. 257/8 nov. 1995) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 26/2005 - M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) 

 O.G. nr. 30/1995 - M. Of. nr. 203/1 sep. 1995 
 Ordonanţă privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre - autostrăzi şi căi ferate 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 136/1996 - M. Of. nr. 271/31 oct. 1996) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 528/2004 - M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004) 

 O.G. nr. 31/1995 - M. Of. nr. 201/30 aug. 1995 
  Reglementarea regimului de producere, circulaţie şi comercializare a produselor farmaceutice 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 152/1999 - M. Of. nr. 508/20 oct. 1999 şi Respinsă prin L. nr. 303/2002 - M. Of. nr. 338/21 mai 2002) 
 
 O.G. nr. 32/1995 - M. Of. nr. 201/30 aug. 1995 
 Ordonanţă privind timbrul judiciar 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 106/1995 - M. Of. nr. 270/21 nov. 1995) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
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 O.G. nr. 33/1995 - M. Of. nr. 202/31 aug. 1995 
 Măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel 

 (Aprobată prin L. nr. 137/1996 - M. Of. nr. 264/28 oct. 1996) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 16/2001 - M. Of. nr. 66/7 feb. 2001) 

 O.G. nr. 34/1995 - M. Of. nr. 202/31 aug. 1995 

 Unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor  
 locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii 
 (Aprobată prin L. nr. 99/1995 - M. Of. nr. 257/8 nov. 1995) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 36/1995 - M. Of. nr. 202/31 aug. 1995 
 Ordonanţă privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 113/1995 - M. Of. nr. 282/5 dec. 1995) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 66/1994 prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 

 O.G. nr. 37/1995 - M. Of. nr. 203/1 sep. 1995 
 Stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 105/1995 - M. Of. nr. 270/21 nov. 1995) 
 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 12/1998 - M. Of. nr. 40/30 ian. 1998) 

 O.G. nr. 38/1995 - M. Of. nr. 200/30 aug. 1995 
 Unele măsuri pentru perfecţionarea coordonării şi sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii 

 (Aprobată prin L. nr. 115/1995 - M. Of. nr. 282/5 dec. 1995) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 39/1995 - M. Of. nr. 203/1 sep. 1995 
  Instituirea regimului de vânzare cu plata în rate a activelor şi acţiunilor societăţilor comerciale cu capital de stat 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 37/1997 - M. Of. nr. 150/11 iul. 1997) 

 O.G. nr. 40/1995 - M. Of. nr. 204/2 sep. 1995 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1995 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 19/1996 - M. Of. nr. 72/10 apr. 1996) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 42/1995 - M. Of. nr. 203/1 sep. 1995 
 Ordonanţă privind producţia de produse alimentare destinate comercializării 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 686/8 oct. 2008) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 123/1995 - M. Of. nr. 293/19 dec. 1995) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 19/2011 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2011) 

 O.G. nr. 43/1995 - M. Of. nr. 203/1 sep. 1995 
  Unele măsuri pentru conservarea patrimoniului naţional al cinematografiei 

 
 

(Respinsă prin L. nr.102/1999 - M. Of. nr. 255/3 iun. 1999) 

 O.G. nr. 44/1995 - M. Of. nr. 203/1 sep. 1995 
 Îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 125/1995 - M. Of. nr. 297/27 dec. 1995) 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 85/1997 - M. Of. nr. 378/29 dec. 1997) 
 
 
 1996 
 
 O.G. nr. 2/1996 - M. Of. nr. 19/26 ian. 1996 
 Completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată (O.G. nr. 3/1992) 

 (Aprobată prin L. nr. 101/1996 - M. Of. nr. 231/25 sep. 1996) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 215/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999) 

 O.G. nr. 4/1996 - M. Of. nr. 19/26 ian. 1996 
 Modificarea plafonului valoric în limita căruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea şi anularea timbrelor mobile 

 (Aprobată prin L. nr. 53/1996 - M. Of. nr. 134/27 iun. 1996) 
 
 

(Abrogată prin L. nr. 146/1997 - M. Of. nr. 173/29 iul. 1997) 

 O.G. nr. 5/1996 - M. Of. nr. 19/26 ian. 1996 
 Actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 87/1996 - M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 69/1998 - M. Of. nr. 515/30 dec. 1998) 
 
 O.G. nr. 11/1996 - M. Of. nr. 23/31 ian. 1996 
 Ordonanţă privind executarea creanţelor bugetare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 108/1996 - M. Of. nr. 251/17 oct. 1996) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2003 prin O.G. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) 

 O.G. nr. 13/1996 - M. Of. nr. 24/31 ian. 1996 
 Acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere 

 (Aprobată prin L. nr. 102/1996 - M. Of. nr. 231/25 sep. 1996) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 15/1996 - M. Of. nr. 24/31 ian. 1996 
 Ordonanţă privind întărirea disciplinei financiar-valutare 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 131/1996 - M. Of. nr. 264/28 oct. 1996) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 70/2015 - M. Of. nr. 242/9 apr. 2015) 

 O.G. nr. 20/1996 - M. Of. nr. 170/30 iul. 1996 
 Modificarea listei-anexă nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale, republicată 

 (Aprobată prin L. nr. 43/1997 - M. Of. nr. 56/3 apr. 1997) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 82/1997 - M. Of. nr. 380/29 dec. 1997) 
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 O.G. nr. 23/1996 - M. Of. nr. 175/5 aug. 1996 
 Repartizarea profitului la regiile autonome 

 (Aprobată prin L. nr. 41/1997 - M. Of. nr. 56/3 apr. 1997) 
 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 64/2001 - M. Of. nr. 536/1 sep. 2001) 

 O.G. nr. 24/1996 - M. Of. nr. 175/5 aug. 1996 
 Ordonanţă privind impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 29/1997 - M. Of. nr. 49/21 mar. 1997) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.G. nr. 26/1996 - M. Of. nr. 180/7 aug. 1996 
  Regimul proiectării, avizării, aprobării şi executării obiectivelor noi de investiţii ce se realizează de către Banca Naţională a României şi de Casa de Economii şi Consemnaţiuni 

 (Respinsă prin L. nr. 36/1998 - M. Of. nr. 48/3 feb. 1998) 
 
 O.G. nr. 29/1996 - M. Of. nr. 183/8 aug. 1996 

 Ordonanţă privind asigurarea surselor financiare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas  
 - Republica Cuba 
 (Aprobată prin L. nr. 31/1997 - M. Of. nr. 43/14 mar. 1997) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 37/1996 - M. Of. nr. 204/30 aug. 1996 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

 (Aprobată prin L. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 17/5 feb. 1997) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 66/1994 prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 

 O.G. nr. 38/1996 - M. Of. nr. 204/30 aug. 1996 
  Modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 58/1997 - M. Of. nr. 265/3 oct. 1997) 
 
 O.G. nr. 41/1996 - M. Of. nr. 204/30 aug. 1996 
  Unele măsuri pentru conversia capacităţilor de producţie militară în producţie civilă 

 (Respinsă prin L. nr. 391/2001 - M. Of. nr. 389/17 iul. 2001) 
 
 O.G. nr. 42/1996 - M. Of. nr. 204/30 aug. 1996 
  Regularizarea influenţelor financiare înregistrate de Agenţia Naţională a Produselor Agricole - R.A. ca urmare a reorganizării şi restructurării Regiei Autonome "Romcereal" 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 16/1997 - M. Of. nr. 91/15 mai 1997) 
 
 O.G. nr. 43/1996 - M. Of. nr. 205-205 bis/30 aug. 1996 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1996 

 (Aprobată prin L. nr. 76/1997 - M. Of. nr. 87/12 mai 1997) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 44/1996 - M. Of. nr. 350/27 dec. 1996 

 Ordonanţă referitoare la prelungirea unor termene prevăzute la art. 25 alin. (1) şi la art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de  
 cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 82/1997 - M. Of. nr. 94/20 mai 1997) 
 (T) 
 
 
 1997 
 
 O.G. nr. 1/1997 - M. Of. nr. 3/13 ian. 1997 
 Ordonanţă privind stabilirea plafonului de îndatorare externă a României pentru anul 1997 

 (Aprobată prin L. nr. 61/1997 - M. Of. nr. 68/17 apr. 1997) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 5/1997 - M. Of. nr. 11/29 ian. 1997 
 Amânarea plăţii ultimei tranşe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporaţia Financiară Internaţională - C. F. I. - prevăzută de Legea nr. 11/1992 

 (Aprobată prin L. nr. 37/1997 - M. Of. nr. 54/1 apr. 1997) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 6/1997 - M. Of. nr. 11/29 ian. 1997 

 Ordonanţă pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare vărsată în monedă naţională şi existentă în  
 contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 91/1997 - M. Of. nr. 111/4 iun. 1997) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 112/2006 - M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006) 

 O.G. nr. 8/1997 - M. Of. nr. 14/31 ian. 1997 
 Ordonanţă privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 95/1998 - M. Of. nr. 179/14 mai 1998) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 

 O.G. nr. 9/1997 - M. Of. nr. 177/30 iul. 1997 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 104/1999 - M. Of. nr. 273/16 iun. 1999) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 50/1996 prin O.G. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 72/31 ian. 2007) 

 O.G. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 185/5 aug. 1997 
 Acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 91/1998 - M. Of. nr. 169/29 apr. 1998) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 11/1997 - M. Of. nr. 185/5 aug. 1997 
 Acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 179/1998 - M. Of. nr. 389/14 oct. 1998) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 14/1997 - M. Of. nr. 193/13 aug. 1997 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 
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 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 29/1998 - M. Of. nr. 30/27 ian. 1998) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 15/1997 - M. Of. nr. 195/15 aug. 1997 
 Stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor la societăţile comerciale pentru care Fondul Proprietăţii de Stat a luat măsuri de dizolvare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 210/1997 - M. Of. nr. 366/18 dec. 1997) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 17/1997 - M. Of. nr. 199/19 aug. 1997 

 Ordonanţă cu privire la unele măsuri de protecţie pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor  
 de restructurare, privatizare, lichidare 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 219/1997 - M. Of. nr. 375/24 dec. 1997) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 21/1997 - M. Of. nr. 200/20 aug. 1997 
 Instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 200/1997 - M. Of. nr. 338/2 dec. 1997) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 22/1997 - M. Of. nr. 200/20 aug. 1997 
 Unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria minieră şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 216/1997 - M. Of. nr. 372/22 dec. 1997) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999) 

 O.G. nr. 26/1997 - M. Of. nr. 208/26 aug. 1997 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 88/1998 - M. Of. nr. 169/29 apr. 1998) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 70/2015 - M. Of. nr. 242/9 apr. 2015) 

 O.G. nr. 27/1997 - M. Of. nr. 208/26 aug. 1997 
 Completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 

 (Aprobată prin L. nr. 48/1998 - M. Of. nr. 102/4 mar. 1998) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 32/2000 - M. Of. nr. 148/10 apr. 2000) 

 O.G. nr. 29/1997 - M. Of. nr. 208/26 aug. 1997 
 Ordonanţă privind Codul aerian civil 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 45/26 ian. 2001) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 130/2000 - M. Of. nr. 355/31 iul. 2000) 
 
 

(Abrogare la data de 19 iunie 2020 prin L. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 222/19 mar. 2020) 

 O.G. nr. 39/1997 - M. Of. nr. 219/29 aug. 1997 
 Pensionarea pentru munca depusă şi limită de vârstă, cu reducere de vârstă, a femeilor care lucrează în industria minieră 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 57/1998 - M. Of. nr. 110/10 mar. 1998) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 40/1997 - M. Of. nr. 219/29 aug. 1997 
  Modificarea şi completarea Legii nr. 129/1996 privind transporturile pe căile ferate române 

 (Respinsă prin L. nr. 124/1999 - M. Of. nr. 340/16 iul. 1999) 
 
 O.G. nr. 41/1997 - M. Of. nr. 220/29 aug. 1997 
 Ordonanţă privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România 

 (Abrogare prin O.G. nr. 7/2005 - M. Of. nr. 101/31 ian. 2005 şi Respinsă prin L. nr. 201/2005 - M. Of. nr. 584/6 iul. 2005) 
 
 O.G. nr. 44/1997 - M. Of. nr. 222/29 aug. 1997 
 Ordonanţă privind transporturile rutiere 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 105/2000 - M. Of. nr. 299/30 iun. 2000) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 109/2005 - M. Of. nr. 655/22 iul. 2005 şi Abrogare prin L. nr. 102/2006 - M. Of. nr. 398/9 mai 2006) 

 O.G. nr. 46/1997 - M. Of. nr. 223/29 aug. 1997 
 Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 35/1998 - M. Of. nr. 32/28 ian. 1998) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 47/1997 - M. Of. nr. 224/30 aug. 1997 
 Impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice şi juridice nerezidente 

 (Aprobată prin L. nr. 180/1997 - M. Of. nr. 305/10 nov. 1997) 
 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 83/1998 - M. Of. nr. 315/27 aug. 1998) 

 O.G. nr. 48/1997 - M. Of. nr. 224/30 aug. 1997 
 Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 51/1998 - M. Of. nr. 102/4 mar. 1998) 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin L. nr. 67/2006 - M. Of. nr. 276/28 mar. 2006) 
 
 O.G. nr. 49/1997 - M. Of. nr. 224/30 aug. 1997 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 214/1997 - M. Of. nr. 366/18 dec. 1997) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 66/1994 prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 

 O.G. nr. 53/1997 - M. Of. nr. 224/30 aug. 1997 
 Ordonanţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 258/1998 - M.Of. nr.516/30 dec. 1998) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu O.G. nr. 11/1996 prin O.G. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) 

 O.G. nr. 55/1997 - M. Of. nr. 225/30 aug. 1997 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii  
 de personal 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 126/2000 - M. Of. nr. 333/18 iul. 2000) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 56/1996 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.G. nr. 56/1997 - M. Of. nr. 225/30 aug. 1997 
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 Ordonanţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea şi completarea Legi nr.50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din  
 organele autorităţii judecătoreşti 
 (Aprobată prin L. nr. 104/1999 - M. Of. nr. 273/16 iun. 1999) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 50/1996 prin O.G. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 72/31 ian. 2007) 
 
 O.G. nr. 57/1997 - M. Of. nr. 225/30 aug. 1997 
 Măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 (Aprobată prin L. nr. 26/1998 - M. Of. nr. 16/19 ian. 1998) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 58/1997 - M. Of. nr. 225/30 aug. 1997 

 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin  
 Legea nr.51/1996, cu modificările ulterioare 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 64/2000 - M.Of. nr. 181/27 apr. 2000) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 25/1995 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 

 O.G. nr. 59/1997 - M. Of. nr. 225/30 aug. 1997 
 Ordonanţă cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării 

 (Abrogare prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 276/2003 - M. Of. nr. 451/25 iun. 2003) 
 
 O.G. nr. 60/1997 - M. Of. nr. 225/30 aug. 1997 
 Ordonanţă privind apărarea împotriva incendiilor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 212/1997 - M. Of. nr. 366/18 dec. 1997) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 307/2006 - M. Of. nr. 633/21 iul. 2006) 

 O.G. nr. 61/1997 - M. Of. nr. 226/30 aug. 1997 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare 

 (Aprobată prin L. nr. 194/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu L. nr. 27/1994 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 O.G. nr. 62/1997 - M. Of. nr. 226/30 aug. 1997 
  Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată 

 (Abrogare odată cu L. nr. 32/1991 prin O.G. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) 
 
 O.G. nr. 65/1997 - M. Of. nr. 226/30 aug. 1997 
 Ordonanţă privind regimul paşapoartelor în România 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 216/1998 - M. Of. nr. 446/23 nov. 1998) 
 
 

(Abrogare la data de 29 ianuarie 2006 prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 

 O.G. nr. 68/1997 - M. Of. nr. 227/30 aug. 1997 
 Ordonanţă privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 121/24 mar. 1999) 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 73/1998 - M. Of. nr. 142/8 apr. 1998) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 O.G. nr. 69/1997 - M. Of. nr. 227/30 aug. 1997 
 Ordonanţă privind pieţele reglementate de mărfuri, servicii şi instrumente derivate 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 129/2000 - M. Of. nr. 361/3 aug. 2000) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 27/2002 - M. Of. nr. 232/8 apr. 2002) 

 O.G. nr. 70/1997 - M. Of. nr. 227/30 aug. 1997 
 Ordonanţă privind controlul fiscal 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 64/1999 - M. Of. nr. 168/21 apr. 1999) 
 (Abrogare prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 
 
 
 1998 
 
 O.G. nr. 3/1998 - M. Of. nr. 31/28 ian. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea termenului prevăzut la art.27 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 776/2001 - M. Of. nr. 28/17 ian. 2002) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 25/1995 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 
 
 O.G. nr. 6/1998 - M. Of. nr. 27/27 ian. 1998 
  Modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii 

 (Abrogată odată cu L. nr. 32/1991 prin O.G. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 419/31 aug. 1999 Respinsă prin L. nr. 557/2001 - M. Of. nr. 684/30 oct. 2001) 
 
 O.G. nr. 9/1998 - M. Of. nr. 40/30 ian. 1998 
 Instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 175/1998 - M. Of. nr. 383/8 oct. 1998) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 10/1998 - M. Of. nr. 40/30 ian. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 120/1998 - M. Of. nr. 225/18 iun. 1998) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 32/1995 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 

 O.G. nr. 11/1998 - M. Of. nr. 40/30 ian. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 112/1998 - M. Of. nr. 212/9 iun. 1998) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 

 O.G. nr. 12/1998 - M. Of. nr. 40/30 ian. 1998 
 Ordonanţă privind taxele de timbru pentru activitatea notarială 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 586/7 aug. 2002) 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 122/1998 - M. Of. nr. 226/19 iun. 1998) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin L. nr. 343/2006 - M. Of. nr. 662/1 aug. 2006) 
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 O.G. nr. 13/1998 - M. Of. nr. 40/30 ian. 1998 
 Modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 290/2000 - M. Of. nr. 706/29 dec. 2000  şi Respinsă prin L. nr. 787/2001 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2002) 
 
 O.G. nr. 14/1998 - M. Of. nr. 40/30 ian. 1998 
 Ordonanţă privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 27/1999 - M. Of. nr. 35/28 ian. 1999) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.G. nr. 16/1998 - M. Of. nr. 39/30 ian. 1998 
 Ordonanţă privind Statutul personalului vamal 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 74/2002 - M. Of. nr. 99/5 feb. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 256/23 mar. 2004) 

 O.G. nr. 20/1998 - M. Of. nr. 41/30 ian. 1998 
 Ordonanţă privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc 

 
 

(Abrogare la 29 iulie 2004 prin L. nr. 297/2004 - M. Of. nr. 571/29 iun. 2004 şi Respinsă prin L. nr. 407/2004 - M. Of. nr. 956/19 oct. 2004) 

 O.G. nr. 24/1998 - M. Of. nr. 41/30 ian. 1998 
 Aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1998 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 110/1999 - M. Of. nr. 281/18 iun. 1999) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 25/1998 - M. Of. nr. 41/30 ian. 1998 
 Protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie 

 (Abrogată prin L. nr. 93/1998 - M. Of. nr. 186/20 mai 1998 Respinsă prin L. nr. 495/2001 - M. Of. nr. 633/9 oct. 2001) 
 
 O.G. nr. 27/1998 - M. Of. nr. 41/30 ian. 1998 
 Ordonanţă pentru majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin Legea nr.25/1969 privind regimul străinilor în România 

 (Respinsă prin L. nr. 11/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002) 
 
 O.G. nr. 28/1998 - M. Of. nr. 41/30 ian. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 59/1997 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 277/2003 - M. Of. nr. 451/25 iun. 2003) 
 
 O.G. nr. 30/1998 - M. Of. nr. 41/30 ian. 1998 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum şi unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare şi a  
 laboratoarelor 
 (Abrogată odată cu O.G. nr. 19/1992 prin O.G. nr. 39/1998 - M. Of. nr. 43/30 ian 1998 Respinsă prin L. nr. 693/2001 - M. Of. nr. 806/17 dec. 2001) 
 
 O.G. nr. 31/1998 - M. Of. nr. 41/30 ian. 1998 

 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii  
 Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 192/1998 - M. Of. nr. 405/23 oct. 1998) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 32/1998 - M. Of. nr. 42/30 ian. 1998 
 Ordonanţă privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 760/2001 - M. Of. nr. 23/16 ian. 2002) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 O.G. nr. 37/1998 - M. Of. nr. 43/30 ian. 1998 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice şi juridice nerezidente 

 (Respinsă prin L. nr. 364/2001 - M. Of. nr. 385/13 iul. 2001) 
 
 O.G. nr. 38/1998 - M. Of. nr. 43/30 ian. 1998 
 Ordonanţă privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformităţi 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 245/2002 - M. Of. nr. 313/13 mai 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 23/2009 - M. Of. nr. 601/31 aug. 2009) 

 O.G. nr. 39/1998 - M. Of. nr. 43/30 ian. 1998 
 Ordonanţă privind activitatea de standardizare naţională 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 355/2002 - M. Of. nr. 447/26 iun. 2002) 
 (Abrogare prin L. nr. 163/2015 - M. Of. nr. 470/30 iun. 2015) 
 
 O.G. nr. 40/1998 - M. Of. nr. 43/30 ian. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 249/1998 - M. Of. nr. 511/30 dec. 1998) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1994 prin L. nr. 414/2002 - M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) 

 O.G. nr. 43/1998 - M. Of. nr. 278/27 iul. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului 

 (Respinsă prin L. nr. 61/2003 - M. Of. nr. 183/24 mar. 2003) 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 61/2003 - M. Of. nr. 183/24 mar. 2003) 

 O.G. nr. 44/1998 - M. Of. nr. 278/27 iul. 1998 
  Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în România 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 557/2002 - M. Of. nr. 767/22 oct. 2002) 

 O.G. nr. 47/1998 - M. Of. nr. 284/31 iul. 1998 
 Ordonanţă privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 212/2001 - M. Of. nr. 213/26 apr. 2001) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin L. nr. 392/2006 - M. Of. nr. 892/2 nov. 2006) 

 O.G. nr. 49/1998 - M. Of. nr. 295/11 aug. 1998 
 Alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea grâului din recolta anului 1998 

 (Aprobată prin L. nr. 210/1998 - M. Of. nr. 432/16 nov. 1998) 
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(T) 

 O.G. nr. 50/1998 - M. Of. nr. 295/11 aug. 1998 

 Aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, acordată producătorilor agricoli prin societăţile comerciale de morărit  
 şi/sau de panificaţie 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 28/1999 - M. Of. nr. 35/28 ian. 1999) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 52/1998 - M. Of. nr. 302/18 aug. 1998 
 Ordonanţă privind planificarea apărării naţionale a României 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 525/25 oct. 2000) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 63/2000 - M. Of. nr. 185/28 apr. 2000) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 473/2004 - M. Of. nr. 1052/12 nov. 2004) 

 O.G. nr. 54/1998 - M. Of. nr. 302/18 aug. 1998 
 Ordonanţă privind admiterea, cu taxă, în învăţământul superior de stat peste locurile finanţate de la bugetul de stat 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 133/2000 - M. Of. nr. 465/25 sep.2000 şi repusă în vigoare ca urmare a suspendării O.U.G. nr. 133/2000 prin O.U.G. nr. 295/2000 - M. Of. nr.  
 707/30 dec.2000 şi Respinsă prin L. nr. 7/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002) 
 
 O.G. nr. 55/1998 - M. Of. nr. 302/18 aug. 1998 
 Completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/1993 privind achiziţiile publice 

 (Abrogată odată cu O.G. nr. 12/1993 prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001 şi  Respinsă prin L. nr. 782/2001 - M. Of. nr. 28/17 ian. 2002) 
 
 O.G. nr. 59/1998 - M. Of. nr. 308/25 aug. 1998 
 Completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială 

 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 30/1999 - M. Of. nr. 43/29 ian. 1999 şi Respinsă prin L. nr. 200/2001 - M. Of. nr. 209/25 apr. 2001) 

 O.G. nr. 62/1998 - M. Of. nr. 308/25 aug. 1998 
 Instituirea taxei anuale pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor ''duty-free'' şi ''duty-free diplomatic'' 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 224/1998 - M. Of. nr. 459/30 nov. 1998) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 208/1999 - M. Of. nr. 647/30 dec. 1999) 

 O.G. nr. 65/1998 - M. Of. nr. 314/27 aug. 1998 
 Ordonanţă privind salarizarea unor categorii de diplomaţi 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 81/2001 - M. Of. nr. 147/23 mar. 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 495/2004 - M. Of. nr. 1136/1 dec. 2004) 

 O.G. nr. 66/1998 - M. Of. nr. 308/25 aug. 1998 
 Finanţarea instituţiilor de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 346/2001 - M. Of. nr. 373/10 iul. 2001) 

 O.G. nr. 69/1998 - M. Of. nr. 314/27 aug. 1998 

 Unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor  
 Ferate Române 
 (Aprobată prin L. nr. 188/2001 - M. Of. nr. 196/19 apr. 2001) 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999, O.U.G. nr. 77/2000 - M. Of. nr. 283/22 iun. 2000 şi prin L. nr. 312/2001 - M. Of. nr. 365/6 iul. 2001, cu  
 excepţia prevederilor care reglementează executarea plăţilor compensatorii aflate în derulare la data de 22 iunie 2000 până la epuizarea acestor plăţi) 
 
 O.G. nr. 72/1998 - M. Of. nr. 316/27 aug. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 786/2001 - M. O.f. nr. 39/21 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 

 O.G. nr. 73/1998 - M. Of. nr. 313/27 aug. 1998 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 105/2000 - M. Of. nr. 299/30 iun. 2000) 

 O.G. nr. 78/1998 - M. Of. nr. 313/27 aug. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe 

 (Aprobată prin L. nr. 29/1999 - M.Of. nr. 35/28 ian. 1999) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 68/1997 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 O.G. nr. 79/1998 - M. Of. nr. 313/27 aug. 1998 
 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 247/2001 - M. Of. nr. 296/6 iun. 2001) 
 
 

(Abrogare la 30 iunie 2005 prin O.G. nr. 10/2005 - M. Of. nr. 96/28 ian. 2005) 

 O.G. nr. 81/1998 - M. Of. nr. 313/27 aug. 1998 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 107/1999 - M. Of. nr. 304/29 iun. 1999) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 

 O.G. nr. 82/1998 - M. Of. nr. 313/27 aug. 1998 
 Ordonanţă privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 712/1 oct. 2002) 
 (Aprobată prin L. nr. 228/1998 - M. Of. nr. 473/9 dec. 1998) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 O.G. nr. 83/1998 - M. Of. nr. 315/27 aug. 1998 
 Ordonanţă privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente 

 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003 şi Respinsă prin L. nr. 73/2004 - M. Of. nr. 286/1 apr. 2004) 

 O.G. nr. 86/1998 - M. Of. nr. 315/27 aug. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 23/1995 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003 şi Respinsă prin L. nr. 74/2004 - M. Of. nr. 308/7 apr. 2004) 
 
 O.G. nr. 87/1998 - M. Of. nr. 314/27 aug. 1998 
 Ordonanţă privind evaluarea şi acreditarea învăţământului preuniversitar 
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 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 196/1999 - M. Of. nr. 625/22 dec. 1999) 
 
 

(Abrogare la 20 octombrie 2005 prin O.U.G. nr. 75/2005 - M. Of. nr. 642/20 iul. 2005) 

 O.G. nr. 90/1998 - M. Of. nr. 316/27 aug. 1998 
 Măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 209/1998 - M. Of. nr. 432/16 nov. 1998) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 91/1998 - M. Of. nr. 316/27 aug. 1998 

 Ordonanţă privind acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români în contul Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A., potrivit legislaţiei  
 în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 634/2001 - M. Of. nr. 749/23 nov. 2001) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 94/1998 - M. Of. nr. 320/28 aug. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 560/2001 - M.Of. nr. 684/30 oct. 2001) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 74/1996 prin O.U.G. nr. 79/2002 - M. Of. nr. 457/27 iun. 2002) 
 
 O.G. nr. 96/1998 - M. Of. nr. 320/28 aug. 1998 
 Ordonanţă privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 23/24 ian. 2000) 
 (M. Of. nr. 122/26 feb. 2003) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 141/1999 - M. Of. nr. 355/27 iul. 1999) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 

 O.G. nr. 97/1998 - M. Of. nr. 321/28 aug. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

 (Aprobată prin L. nr. 501/2001 - M.Of. nr. 635/10 oct. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 66/1994 prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 

 O.G. nr. 104/1998 - M. Of. nr. 321/28 aug. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 254/1998 - M. Of. nr. 516/30 dec. 1998) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 60/1974 prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 

 O.G. nr. 105/1998 - M. Of. nr. 321/28 aug. 1998 
 Ordonanţă privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, acreditate 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 193/1999 - M. Of. nr. 613/15 dec. 1999) 
 (Abrogare prin O.G. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 60/30 ian. 2009) 
 
 O.G. nr. 106/1998 - M. Of. nr. 326/29 aug. 1998 
 Modificarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 215/1998 - M. Of. nr. 446/23 nov. 1998) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 107/1998 - M. Of. nr. 326/29 aug. 1998 
 Asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 221/1998 - M. Of. nr. 459/30 nov. 1998) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 113/1998 - M. Of. nr. 324/29 aug. 1998 

 Ordonanţă privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide, realizat în anul 1991 în cadrul Programului guvernamental de importuri critice, şi a diferenţelor de preţ şi de  
 curs, aferente importului de ulei brut, realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.274/1992 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 65/2001 - M. Of. nr. 137/20 mar. 2001) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 123/1998 - M. Of. nr. 328/29 aug. 1998 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea  
 Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 181/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999) 

 O.G. nr. 125/1998 - M. Of. nr. 329/31 aug. 1998 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 594/2002 - M. Of. nr. 817/12 nov. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 72/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) 

 O.G. nr. 126/1998 - M. Of. nr. 328/29 aug. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite 

 (Aprobată prin L. nr. 243/1998 - M.Of.nr. 488/18 dec. 1998) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 12/1990 prin L. nr. 222/2020 - M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020) 

 O.G. nr. 128/1998 - M. Of. nr. 328/29 aug. 1998 
 Ordonanţă  pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 707/5 aug. 2004) 
 (M. Of. nr. 863/26 sep. 2005) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 248/1 iun. 1999) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 

 O.G. nr. 129/1998 - M. Of. nr. 328/29 aug. 1998 

 Ordonanţă privind declararea ca zonă de interes naţional a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucureşti, incluzând Noul Centru Civic şi Centru Istoric, şi stabilirea condiţiilor  
 de realizare a investiţiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă 
 (Respinsă prin L. nr. 539/2004 - M. Of. nr. 1130/30 nov. 2004) 
 
 O.G. nr. 130/1998 - M. Of. nr. 328/29 aug. 1998 
 Regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 41/1999 - M. Of. nr. 122/24 mar. 1999) 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 45/2000 - M. Of. nr. 192/4 mai 2000) 
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 O.G. nr. 131/1998 - M. Of. nr. 329/31 aug. 1998 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat 

 (Abrogare prin L. nr. 792/2001 - M. Of. nr. 23/16 ian. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 761/2001 - M. Of. nr. 23/16 ian. 2002) 
 
 
 1999 
 
 O.G. nr. 1/1999 - M. Of. nr. 5/14 ian. 1999 
 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte 

 (Abrogată prin L. nr. 148/1999 - M. Of. nr. 360/29 iul. 1999 şi respinsă prin L. nr. 81/2000 - M. Of. nr. 215/16 mai 2000) 
 
 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţională a Căilor Ferate Române  
 (S.N.C.F.R..), semnat la Luxemburg şi Bucureşti la 30 iunie 1998 
 O.G. nr. 6/1999 (ratificare) - M. Of. nr. 38/29 ian. 1999 

 ▼ Acord de împrumut între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (A.N.D.), semnat  
 la Luxemburg la 21 iulie 1998, şi la Bucureşti, la 24 iulie 1998 
 O.G. nr. 7/1999 (ratificare) - M. Of. nr. 39/29 ian. 1999 

 O.G. nr. 9/1999 - M. Of. nr. 36/29 ian. 1999 

 Pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice 

 (Aprobată prin L. nr. 93/2001 - M. Of. nr. 155/29 mar. 2001) 
 
 

(Abrogată odată cu O.G. nr. 63/1994 prin O.G. nr. 80/2001 - M. Of. nr. 542/1 sep. 2001) 

 O.G. nr. 10/1999 - M. Of. nr. 36/29 ian. 1999 
 Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 781/2001 - M. O.f. nr. 28/17 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 32/1995 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 

 O.G. nr. 11/1999 - M. Of. nr. 36/29 ian. 1999 
 Ordonanţă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999 

 (Aprobată prin L. nr. 185/2001 - M. Of. nr. 200/20 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 13/1999 - M. Of. nr. 36/29 ian. 1999 

 Ordonanţă pentru modificarea alin. 1 al art. 3 din Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control  
 sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor 
 (Abrogare odată cu L. nr. 105/1997 prin O.U.G. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 62/6 feb. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 145/2002 - M. Of. nr. 235/8 apr. 2002) 
 
 O.G. nr. 14/1999 - M. Of. nr. 36/29 ian. 1999 
 Ordonanţă privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul acestui fond 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 136/2002 - M. Of. nr. 205/26 mar. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 29/2003 - M. Of. nr. 62/1 feb. 2003) 

 O.G. nr. 19/1999 - M. Of. nr. 40/29 ian. 1999 
 Acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 377/2001 - M. Of. nr. 388/16 iul. 2001) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 20/1999 - M. Of. nr. 40/29 ian. 1999 
 Completarea prevederilor alin. (1) al art. 3 din ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Aprobată prin L. nr. 157/2001 - M. Of. nr. 185/11 apr. 2001) 
 
 

(Abrogată odată cu O.G. nr. 3/1992, prin O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000) 

 O.G. nr. 23/1999 - M. Of. nr. 42/29 ian. 1999 
 Ordonanţă privind constituirea fondurilor de garantare 

 (Respinsă prin L. nr. 361/2002 - M. Of. nr. 417/14 iun. 2002) 
 
 O.G. nr. 25/1999 - M. Of. nr. 42/29 ian. 1999 
 Scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral, aparţinând agenţilor economici 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 376/2001 - M. Of. nr. 386/16 iul. 2001) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 26/1999 - M. Of. nr. 42/29 ian. 1999 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea  
 nr. 136/1994, cu modificările ulterioare 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 381/2001 - M. Of. nr. 386/16 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2005, odată cu O.G. nr. 29/1994 prin O.G. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) 

 O.G. nr. 30/1999 - M. Of. nr. 43/29 ian. 1999 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială 

 (Aprobată prin L. nr. 169/2001 - M. Of. nr. 184/11 apr. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 

 O.G. nr. 31/1999 - M. Of. nr. 44/30 ian. 1999 
 Ordonanţă privind aprobarea primei de export la grâu şi porumb boabe 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 79/2000 - M. Of. nr. 215/16 mai 2000) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 32/1999 - M. Of. nr. 44/30 ian. 1999 
 Instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 27/2000 - M. Of. nr. 135/30 mar. 2000) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 33/1999 - M. Of. nr. 44/30 ian. 1999 
 Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 183/2001 - M. Of. nr. 190/13 apr. 2001) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 42/1995 prin L. nr. 19/2011 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2011) 
 
 
 O.G. nr. 34/1999 - M. Of. nr. 44/30 ian. 1999 
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 Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole  

 din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998 -2000 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 181/2001 - M. Of. nr. 205/24 apr. 2001) 
 
 

(Abrogată la 1 ian.2002 odată cu L. nr. 165/1998, prin O.U.G. nr. 40/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar.2001) 

 O.G. nr. 36/1999 - M. Of. nr. 47/30 ian. 1999 

 Sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea, din producţia internă, de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prăsilă, precum şi  
 pentru construirea şi amenajarea de spaţii pentru cazarea şi creşterea animalelor, sere, solarii, înfiinţări de plantaţii viticole nobile, pomicole, arbuşti fructiferi 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 40/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001 Respinsă prin L. nr. 632/2001 - M. Of. nr. 749/23 nov. 2001) 
 
 O.G. nr. 37/1999 - M. Of. nr. 358/28 iul. 1999 
 Ordonanţă privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare 

 (Aprobată prin L. nr. 106/2000 - M. Of. nr. 296/29 iun. 2000) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 41/1999 - M. Of. nr. 388/16 aug. 1999 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 74/2000 - M. Of. nr.271/15 iun. 2000 Respinsă prin L. nr. 234/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001) 
 
 O.G. nr. 50/1999 - M. Of. nr. 401/24 aug. 1999 
 Scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informaţiei 

 (Aprobată prin L. nr. 358/2001 - M. Of. nr. 382/12 iul. 2001) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 51/1999 - M. Of. nr. 420/31 aug. 1999 
 Ordonanţă privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 794/2001 - M. Of. nr. 29/17 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 17/2018 - M. Of. nr. 755/31 aug. 2018) 

 O.G. nr. 54/1999 - M. Of. nr. 405/26 aug. 1999 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor 

 (Respinsă prin L. nr. 480/2001 - M. Of. nr. 609/27 sep. 2001) 
 
 O.G. nr. 55/1999 - M. Of. nr. 411/27 aug. 1999 
 Executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă 

 (Abrogată prin L. nr. 409/2001 - M. Of. nr. 398/19 iul. 2001 Respinsă prin L. nr. 519/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001) 
 
 O.G. nr. 57/1999 - M. Of. nr. 405/26 aug. 1999 

 Obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului şi Sportului a schimbării destinaţiei sau desfiinţării unor baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor  
  administrativ-teritoriale 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 370/2001 - M. Of. nr. 388/16 iul. 2001) 

 O.G. nr. 68/1999 - M. Of. nr. 415/30 aug. 1999 
 Ordonanţă privind finanţarea activităţii Direcţiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei 

 (Aprobată prin L. nr. 219/2001 - M. Of. nr. 227/4 mai 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 48/2012 - M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) 

 O.G. nr. 69/1999 - M. Of. nr. 415/30 aug. 1999 
 Ordonanţă pentru facilitarea aplicării convenţiilor internaţionale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privinţa predării-preluării condamnaţilor 

 (Aprobată prin L. nr. 113/2000 - M. Of. nr. 302/3 iul. 2000) 
 
 

(Abrogare la 1 sep. 2004 prin L. nr. 302/2004 - M. Of. nr. 594/1 iul. 2004) 

 O.G. nr. 70/1999 - M. Of. nr. 415/30 aug. 1999 
 Ordonanţă privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000 - 2010 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 653/2001 - M. Of. nr. 752/26 nov. 2001) 
 (Abrogare prin O.G. nr. 82/2004 - M. Of. nr. 796/27 aug. 2004) 
 
 O.G. nr. 71/1999 - M. Of. nr. 420/31 aug. 1999 
 Organizarea şi finanţarea aniversării a 10 ani de la Revoluţia anticomunistă română 

 (Aprobată prin L. nr. 93/2000 - M. Of. nr. 217/17 mai 2000) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 419/31 aug. 1999 
 Ordonanţă privind impozitul pe venit 

 (Abrogare prin O.G. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 435/3 aug. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 206/2002 - M. Of. nr. 275/24 apr. 2002) 
 
 O.G. nr. 74/1999 - M. Of. nr. 417/30 aug. 1999 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte 

 (Abrogată odată cu O.U.G. nr. 82/1997 prin O.G. nr. 27/2001 - M. Of. nr. 42/31 ian. 2001 Respinsă prin L. nr. 522/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001) 
 
 O.G. nr. 75/1999 - M. Of. nr. 420/31 aug. 1999 
 Ordonanţă privind constituirea Fondului special de susţinere a învăţământului de stat 

 
 

(Abrogată la 1 ian. 2002 prin O.U.G. nr. 163/2001 - M. Of. nr. 798/13 dec.2001 şi Respinsă prin L. nr. 193/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002) 

 O.G. nr. 78/1999 - M. Of. nr. 420/31 aug. 1999 

 Prelungirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr.  
 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 
 (Aprobată prin L. nr. 74/2001- M. Of. nr. 135/19 mar. 2001) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 79/1999 - M. Of. nr. 421/31 aug. 1999 
 Ordonanţă privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare 

 (Aprobată prin L. nr. 505/2002 - M. Of. nr. 523/18 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 86/2006 - M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) 

 O.G. nr. 80/1999 - M. Of. nr. 421/31 aug. 1999 
 Ordonanţă privind constituirea Fondului special pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiţie din Bucureşti 

 (Respinsă prin L. nr. 302/2002 - M. Of. nr. 338/21 mai 2002) 
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 O.G. nr. 82/1999 - M. Of. nr. 423/31 aug. 1999 
 Modificarea şi completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă 

 (Aprobată prin L. nr. 221/2001 - M. Of. nr. 227/4 mai 2001) 
 
 

(Abrogată odată cu D. nr. 247/1977 prin L. nr. 164/2001 - M. Of. nr. 183/10 apr. 2001) 

 O.G. nr. 83/1999 - M. Of. nr. 423/31 aug. 1999 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 311/2002 - M. Of. nr. 379/5 iun. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 150/2002 - M. Of. nr. 384/5 iun. 2002) 

 O.G. nr. 84/1999 - M. Of. nr. 423/31 aug. 1999 
 Scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparţinând agenţilor economici din construcţii 

 (Aprobată prin L. nr. 412/2001 - M. Of. nr. 401/20 iul. 2001) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 85/1999 - M. Of. nr. 423/31 aug. 1999 
 Ordonanţă privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament şi instalaţii sportive al federaţiilor sportive naţionale şi al Comitetului Olimpic Român 

 (Respinsă prin L. nr. 86/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002) 
 
 O.G. nr. 89/1999 - M. Of. nr. 423/31 aug. 1999 
 Ordonanţă privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 159/2000 - M. Of. nr. 486/5 oct. 2000) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 9/2011 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2011) 

 O.G. nr. 96/1999 - M. Of. nr. 426/31 aug. 1999 
 Constituirea şi utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 32/2001 - M. Of. nr. 110/5 mar. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 85/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002) 

 O.G. nr. 99/1999 - M. Of. nr. 423/31 aug. 1999 
 Atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării şi acordarea permisului de operare 

 (Abrogată prin O.G. nr. 57/2000 - M. Of. nr. 41/31 ian. 200 Respinsă prin L. nr. 238/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001) 
 
 O.G. nr. 106/1999 - M. Of. nr. 431/31 aug. 1999 
 Ordonanţă privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 168/5 mar. 2008) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 60/2002 - M. Of. nr. 65/30 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 427/11 iun. 2014) 

 O.G. nr. 107/1999 - M. Of. nr. 431/31 aug. 1999 
 Ordonanţă privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 387/7 iun. 2007) 
 (M. Of. nr. 448/16 iun. 2008) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 631/2001 - M. Of. nr. 754/27 nov. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 728/23 aug. 2018) 

 O.G. nr. 108/1999 - M. Of. nr. 429/31 aug. 1999 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la Normele legale de igienă şi sănătate publică 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 344/2002 - M. Of. nr. 389/7 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 98/1994 prin L. nr. 254/2010 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2010) 

 O.G. nr. 109/1999 - M. Of. nr. 423/31 aug. 1999 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 505/2001 - M. Of. nr. 642/15 oct. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 22/1992 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 

 O.G. nr. 110/1999 - M. Of. nr. 425/31 aug. 1999 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003 şi Respinsă prin L. nr. 310/2003 - M. Of. nr. 516/17 iul. 2003) 
 
 O.G. nr. 113/1999 - M. Of. nr. 430/31 aug. 1999 
 Reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 97/2001 - M. Of. nr. 349/29 iun. 2001 Respinsă prin L. nr. 753/2001 - M. Of. nr. 4/7 ian. 2002) 
 
 O.G. nr. 114/1999 - M. Of. nr. 430/31 aug. 1999 

 Ordonanţă pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte  
 organe ale puterii executive, republicată 
 (Aprobată prin L. nr. 176/2001 - M. Of. nr. 189/13 apr. 2001) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.G. nr. 116/1999 - M. Of. nr. 426/31 aug. 1999 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996 

 (Abrogare odată cu L83/1996 prin O.G. nr. 31/2002 - M. Of. nr. 87/1 feb. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 162/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002) 
 
 O.G. nr. 118/1999 - M. Of. nr. 431/31 aug. 1999 
 Achiziţiile publice 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001 Respinsă prin L. nr. 473/2001 - M. Of. nr. 603/26 sep. 2001) 
 
 O.G. nr. 120/1999 - M. Of. nr. 431/31 aug. 1999 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 502/2001 - M. Of. nr. 635/10 oct. 2001) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 66/1994 prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 
 
 
 
 2000 
 
 O.G. nr. 3/2000 - M. Of. nr. 26/25 ian. 2000 
 Ordonanţă privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 581/2003 - M. Of. nr. 938/24 dec. 2003) 
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 O.G. nr. 4/2000 - M. Of. nr. 25/24 ian. 2000 
 Ordonanţă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2000 

 (Aprobată prin L. nr. 190/2001 - M. Of. nr. 198/19 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 9/2000 - M. Of. nr. 26/25 ian. 2000 
 Ordonanţă privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 356/2002 - M. Of. nr. 425/18 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 13/2011 - M. Of. nr. 607/29 aug. 2011) 

 O.G. nr. 10/2000 - M. Of. nr. 26/25 ian. 2000 

 Ordonanţă privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate  
 pe teritoriul României 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 795/2001 - M. Of. nr. 39/21 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 19 martie 2007 prin L. nr. 16/2007 - M. Of. nr. 43/19 ian. 2007 şi Abrogare prin L. nr. 150/2015 - M. Of. nr. 459/25 iun. 2015) 

 O.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 36/29 ian. 2000 
 Stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în ţară a specialiştilor tineri 

 (Respinsă prin L. nr. 483/2001 - M. Of. nr. 614/28 sep. 2001) 
 
 O.G. nr. 18/2000 - M. Of. nr. 36/29 ian. 2000 
 Unele măsuri pentru aprobarea şi implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate şi a altor zone cu dezechilibre economice şi sociale 

 (Respinsă prin L. nr. 551/2001 - M. Of. nr. 676/25 oct. 2001) 
 
 O.G. nr. 22/2000 - M. Of. nr. 36/29 ian. 2000 
 Ordonanţă privind îmbunătăţirea modului de funcţionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii 

 (Respinsă prin L. nr. 164/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002) 
 
 O.G. nr. 25/2000 - M. Of. nr. 35/29 ian. 2000 
 Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice 

 (Aprobată prin L. nr. 220/2001 - M. Of. nr. 227/4 mai 2001) 
 
 

(Abrogată odată cu O.G. nr. 63/1994 prin O.G. nr. 80/2001 - M. Of. nr. 542/1 sep. 2001) 

 O.G. nr. 27/2000 - M. Of. nr. 42/31 ian. 2000 
 Ordonanţă privind regimul produselor supuse accizelor 

 (Abrogare succesiv prin O.U.G. nr. 158/2001 şi L. nr. 521/2002 prin O.U.G. nr. 158/2001 - M. Of. nr. 767/30 nov. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 618/2002 - M. Of. nr. 851/26  
 nov. 2002) 
 O.G. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 41/31 ian. 2000 
 Ordonanţă privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 325/2002 - M. Of. nr. 422/18 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 22/2008 - M. Of. nr. 628/29 aug. 2008) 

 O.G. nr. 34/2000 - M. Of. nr. 41/31 ian. 2000 
 Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii viei şi vinului nr. 67/1997 

 (Aprobată prin L. nr. 24/2001 - M. Of. nr. 116/7 mar. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 67/1997 prin L. nr. 244/2002 - M. Of. nr. 333/20 mai 2002) 

 O.G. nr. 35/2000 - M. Of. nr. 43/31 ian. 2000 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

 (Aprobată prin L. nr. 503/2001 - M. Of. nr. 635/10 oct. 2001) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 66/1994 prin O.U.G. nr. 146/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002) 
 
 O.G. nr. 36/2000 - M. Of. nr. 39/31 ian. 2000 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 391/2002 - M. Of. nr. 460/28 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 69/1998 prin O.U.G. nr. 77/2009 - M. Of. nr. 439/26 iun. 2009) 

 O.G. nr. 37/2000 - M. Of. nr. 44/31 ian. 2000 

 Ordonanţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit  
 legii, în proprietatea privată a statului 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 318/2002 - M. Of. nr. 395/10 iun. 2002) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 128/1998 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 
 
 O.G. nr. 41/2000 - M. Of. nr. 45/31 ian. 2000 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 791/2001 - M. Of. nr. 37/21 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare la 28 august 2004 prin L. nr. 351/2004 - M. Of. nr. 679/28 iul. 2004) 

 O.G. nr. 45/2000 - M. Of. nr. 41/31 ian. 2000 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 624/2001 - M. Of. nr. 727/15 nov. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 25/2006 - M. Of. nr. 84/30 ian. 2006) 

 O.G. nr. 48/2000 - M. Of. nr. 43/31 ian. 2000 
  Ordonanţă pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice 

 (Respinsă prin L. nr. 594/2003 - M. Of. nr. 938/24 dec. 2003) 
 
 O.G. nr. 49/2000 - M. Of. nr. 48/31 ian. 2000 
 Ordonanţă privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 214/2002 - M. Of. nr. 316/14 mai 2002) 
 
 

(Abrogare succesiv prin O.U.G. nr. 43/2007 şi O.U.G. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 438/28 iun. 2007) 

 O.G. nr. 51/2000 - M. Of. nr. 43/31 ian. 2000 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii 

 (Respinsă prin L. nr. 533/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001) 
 
 O.G. nr. 52/2000 - M. Of. nr. 43/31 ian. 2000 
 Completarea unor dispoziţii privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică 

 (Respinsă prin L. nr. 553/2001 - M. Of. nr. 677/26 oct. 2001) 
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 O.G. nr. 55/2000 - M. Of. nr. 44/31 ian. 2000 
 Ordonanţă privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 41/2001 - M. Of. nr. 123/13 mar. 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 778/2001 - M. Of. nr. 15/14 ian. 2002) 

 O.G. nr. 56/2000 - M. Of. nr. 45/31 ian. 2000 

 Ordonanţă privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele  
 de depozit 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 39/2001 - M. Of. nr. 123/13 mar. 2001) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 141/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002) 
 
 O.G. nr. 57/2000 - M. Of. nr. 41/31 ian. 2000 
  Ordonanţă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării şi acordarea permisului de operare 

 (Respinsă prin L. nr. 615/2002 - M. Of. nr. 832/19 nov. 2002) 
 
 O.G. nr. 59/2000 - M. Of. nr. 43/31 ian. 2000 
  Managementul calităţii în învăţământul superior 

 (Suspendată prin O.U.G. nr. 295/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 Respinsă prin L. nr. 488/2001 - M. Of. nr. 614/28 sep. 2001) 
 
 O.G. nr. 60/2000 - M. Of. nr. 46/31 ian. 2000 
 Ordonanţă privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 463/2001 - M. Of. nr. 432/1 aug. 2001) 
 
 

(Abrogare la 28 august 2004 prin L. nr. 351/2004 - M. Of. nr. 679/28 iul. 2004) 

 O.G. nr. 64/2000 - M. Of. nr. 395/23 aug. 2000 
 Ordonanţă pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 

 (Aprobată prin L. nr. 56/2002 - M. Of. nr. 49/24 ian. 2002) 
 (Suspendată  prin O.U.G. nr. 295/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 şi Abrogare odată cu L. nr. 133/1999 prin L. nr. 346/2004 - M. Of. nr. 681/29 iul. 2004) 
 
 O.G. nr. 70/2000 - M. Of. nr. 407/29 aug. 2000 
 Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice 

 (Respinsă prin L. nr. 668/2001 - M. Of. nr. 772/4 dec. 2001) 
 
 O.G. nr. 72/2000 - M. Of. nr. 407/29 aug. 2000 
 Ordonanţă privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 244/2001 - M. Of. nr. 289/1 iun. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 82/2001 - M. Of. nr. 543/1 sep. 2001) 

 O.G. nr. 73/2000 - M. Of. nr. 407/29 aug. 2000 
 Organizarea în universităţi a unor formaţiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulaţie internaţională 

 (Respinsă prin L. nr. 487/2001 - M. Of. nr. 614/28 sep. 2001) 
 
 O.G. nr. 74/2000 - M. Of. nr. 407/29 aug. 2000 
 Modificarea art.9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (Suspendată prin O.U.G. nr. 295/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 Respinsă prin L. nr. 213/2001 - M. Of. nr. 213/26 apr. 2001) 
 
 ▼ Rezoluţia A.747(18) Aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie  
 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale 
 O.G. nr. 76/2000 (acceptare) - M. Of. nr. 412/30 aug. 2000 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 82/2008 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2008) 
 
 O.G. nr. 83/2000 - M. Of. nr. 425/1 sep. 2000 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 334/2001 - M. Of. nr. 370/9 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 56/1996 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.G. nr. 85/2000 - M. Of. nr. 421/1 sep. 2000 
  Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 

 (Respinsă prin L. nr. 141/2002 - M. Of. nr. 339/22 mai 2002) 
 
 O.G. nr. 87/2000 - M. Of. nr. 421/1 sep. 2000 
  Ordonanţă privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 37/2002 - M. Of. nr. 91/2 feb. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 43/2002 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2002) 

 O.G. nr. 88/2000 - M. Of. nr. 421/1 sep. 2000 
 Ordonanţă privind finanţarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 37/2002 - M. Of. nr. 91/2 feb. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 88/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002) 

 O.G. nr. 89/2000 - M. Of. nr. 423/1 sep. 2000 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 298/2002 - M. Of. nr. 356/28 mai 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 297/2018 - M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018) 

 O.G. nr. 92/2000 - M. Of. nr. 423/1 sep. 2000 
 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 129/2002 - M. Of. nr. 190/20 mar. 2002) 
 
 

( Abrogare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 prin L. nr. 252/2013 - M. Of. nr. 512/14 aug. 2013) 

 O.G. nr. 93/2000 - M. Of. nr. 421/1 sep. 2000 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 549/2001 - M. Of. nr. 676/25 oct. 2001) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 82/1998 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 
 
 O.G. nr. 100/2000 - M. Of. nr. 436/3 sep. 2000 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman 

 (Respinsă prin L. nr. 340/2002 - M. Of. nr. 418/17 iun. 2002) 
 
 O.G. nr. 102/2000 - M. Of. nr. 436/3 sep. 2000 
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 Ordonanţă privind statutul şi regimul refugiaţilor în România 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 1136/1 dec. 2004) 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 323/2001 - M. Of. nr. 342/27 iun. 2001) 
 
 

(Abrogare la data de 16 august 2006 prin L. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 428/18 mai 2006) 

 O.G. nr. 103/2000 - M. Of. nr. 436/3 sep. 2000 
 Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică 

 (Respinsă prin L. nr. 148/2002 - M. Of. nr. 389/7 iun. 2002) 
 
 O.G. nr. 104/2000 - M. Of. nr. 436/3 sep. 2000 
 Ordonanţă privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 650/2001 - M. Of. nr. 752/26 nov. 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 573/2004 - M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004) 

 O.G. nr. 105/2000 - M. Of. nr. 436/3 sep. 2000 
 Ordonanţă privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 651/2001 - M. Of. nr. 752/26 nov. 2001) 
 (Abrogare prin L. nr. 574/2004 - M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004) 
 
 O.G. nr. 106/2000 - M. Of. nr. 436/3 sep. 2000 
 Constituirea şi organizarea clerului militar 

 (Abrogată prin L. nr. 195/2000 - M. Of. nr. 561/13 nov. 2000 Respinsă prin L. nr. 286/2001 - M. Of. nr. 304/8 iun. 2001) 
 
 O.G. nr. 111/2000 - M. Of. nr. 426/2 sep. 2000 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice 

 (Abrogare prin L. nr. 311/2002 - M. Of. nr. 379/5 iun. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 330/2002 - M. Of. nr. 402/11 iun. 2002) 
 
 O.G. nr. 113/2000 - M. Of. nr. 425/1 sep. 2000 

 Ordonanţă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în  
 proprietatea privată a statului 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 321/2002 - M. Of. nr. 395/10 iun. 2002) 

 O.G. nr. 114/2000 - M. Of. nr. 425/1 sep. 2000 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor 

 (Aprobată prin L. nr. 126/2001 - M. Of. nr. 170/4 apr. 2001) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 60/1997 prin L. nr. 307/2006 - M. Of. nr. 633/21 iul. 2006) 
 
 O.G. nr. 115/2000 - M. Of. nr. 432/2 sep. 2000 
 Parteneriatul social în educaţie şi formare profesională iniţială 

 (Respinsă prin L. nr. 270/2001 - M. Of. nr.283/31 mai 2001) 
 
 O.G. nr. 119/2000 - M. Of. nr. 425/1 sep. 2000 

 Modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor  
 deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 292/2001 - M. Of. nr. 309/11 iun. 2001) 

 O.G. nr. 124/2000 - M. Of. nr. 427/2 sep. 2000 

 Ordonanţă pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a  
 programelor pentru calculator 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 213/2002 - M. Of. nr. 324/16 mai 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 25/2006 - M. Of. nr. 84/30 ian. 2006) 

 O.G. nr. 130/2000 - M. Of. nr. 431/2 sep. 2000 
 Ordonanţă privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 177/7 mar. 2008) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 51/2003 - M. Of. nr. 57/31 ian. 2003) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 427/11 iun. 2014) 

 O.G. nr. 131/2000 - M. Of. nr. 434/3 sep. 2000 
 Ordonanţă privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 750/15 oct. 2002) 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 99/2002 - M. Of. nr. 169/11 mar. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 108/2010 - M. Of. nr. 378/8 iun. 2010) 

 O.G. nr. 132/2000 - M. Of. nr. 434/3 sep. 2000 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

 (Suspendată prin O.U.G. nr. 295/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 şi Respinsă prin L. nr. 189/2002 - M. Of. nr. 490/9 iul. 2002) 
 
 O.G. nr. 133/2000 - M. Of. nr. 431/2 sep. 2000 
 Ordonanţă privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 127/2002 - M. Of. nr. 190/20 mar. 2002) 
 (Abrogare prin O.G. nr. 89/2003 - M. Of. nr. 623/30 aug. 2003) 
 
 O.G. nr. 135/2000 - M. Of. nr. 430/2 sep. 2000 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare 

 (Respinsă prin L. nr. 532/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001) 
 
 
 2001 
 
 O.G. nr. 5/2001 - M. Of. nr. 422/30 iul. 2001 
 Ordonanţă privind procedura somaţiei de plată 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 295/2002 - M. Of. nr. 380/5 iun. 2002) 
 (Abrogare la 1 septembrie 2012 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 
 
 O.G. nr. 6/2001 - M. Of. nr. 422/30 iul. 2001 
 Organizarea celei de-a XI-a ediţii a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomaţi români şi străini, sub egida Fundaţiei Europene "Titulescu" 

 (Aprobată prin L. nr. 739/2001 - M. Of. nr. 807/17 dec. 2001) 
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(T) 

 O.G. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 435/3 aug. 2001 
 Ordonanţă privind impozitul pe venit 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 493/2002 - M. Of. nr. 543/25 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.G. nr. 8/2001 - M. Of. nr. 430/31 iul. 2001 
 Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol 

 (Respinsă prin L. nr. 454/2002 - M. Of. nr. 504/12 iul. 2002) 
 
 O.G. nr. 9/2001 - M. Of. nr. 430/31 iul. 2001 

 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi  
 indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului 
 (Aprobată prin L. nr. 15/2002 - M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 57/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.G. nr. 10/2001 - M. Of. nr. 449/8 aug. 2001 
 Ordonanţă pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003 şi Respinsă prin L. nr. 349/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 O.G. nr. 11/2001 - M. Of. nr. 461/13 aug. 2001 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe 

 (Aprobată prin L. nr. 706/2001 - M. Of. nr. 785/11 dec. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 68/1997 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 ▼ Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară  
 nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru  
 managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie  
 2000 
 O.G. nr. 14/2001 (ratificare) - M. Of. nr. 474/20 aug. 2001 

 (Memorandumul a fost ratificat prin L. nr. 512/2001 - M. Of. nr. 763/29 nov. 2001) 
 
 O.G. nr. 18/2001 - M. Of. nr. 481/21 aug. 2001 

 OG.nr.18/2001 (ratificare) : Memorandum de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru  
 Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi  
 la Bucureşti la 22 decembrie 2000 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 759/2001 - M. Of. nr. 6/8 ian. 2002 ; Respingere, deoarece Memorandumul a fost ratificat prin L. nr. 497/2001 - M. Of. nr. 6/8 ian. 2002) 

 O.G. nr. 24/2001 - M. Of. nr. 472/17 aug. 2001 
 Ordonanţă privind impunerea microîntreprinderilor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 111/2003 - M. Of. nr. 243/9 apr. 2003) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.G. nr. 26/2001 - M. Of. nr. 470/16 aug. 2001 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 (Aprobată prin L. nr. 109/2002 - M. Of. nr. 185/18 mar. 2002) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu O.G. nr. 11/1996 prin O.G. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 644/30 aug. 2002) 

 O.G. nr. 27/2001 - M. Of. nr. 498/24 aug. 2001 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 445/2002 - M. Of. nr. 569/1 aug. 2002) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 28/2001 - M. Of. nr. 500/24 aug. 2001 
 Ordonanţă privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 

 (Aprobată prin L. nr. 448/2002 - M. Of. nr. 531/22 iul. 2002) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 34/2001 - M. Of. nr. 511/28 aug. 2001 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

 (Aprobată prin L. nr. 742/2001 - M. Of. nr. 807/17 dec. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 

 O.G. nr. 53/2001 - M. Of. nr. 531/31 aug. 2001 

 Ordonanţă pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit şi a art. 15 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind  
 taxa pe valoarea adăugată 
 (Aprobată prin L. nr. 784/2001 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare și, succesiv, prin L. nr. 414/2002 prin L. nr. 345/2002 - M. Of. nr. 371/1 iun. 2002) 

 O.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 531/31 aug. 2001 
 Ordonanţă pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic 

 (Aprobată prin L. nr. 691/2001 - M. Of. nr. 795/13 dec. 2001) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2005, odată cu O.G. nr. 29/1994 prin O.G. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) 
 
 
 O.G. nr. 62/2001 - M. Of. nr. 531/31 aug. 2001 
 Ordonanţă pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 758/2001 - M. Of. nr. 3/7 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 60/1974 prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 

 O.G. nr. 65/2001 - M. Of. nr. 536/1 sep. 2001 
 Ordonanţă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 490/2002 - M. Of. nr. 533/22 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 186/2013 - M. Of. nr. 421/11 iul. 2013) 

 O.G. nr. 67/2001 - M. Of. nr. 538/1 sep. 2001 

 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi  
 externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 4/2002 - M. Of. nr. 42/22 ian. 2002) 
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 O.G. nr. 68/2001 - M. Of. nr. 538/1 sep. 2001 
 Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 146/1999, la data de 19 sep. 2003 prin L. nr. 270/2003 - M. Of. nr. 438/20 iun. 2003 şi Respinsă prin L. nr. 309/2003 - M. Of. nr. 516/17 iul. 2003) 
 
 O.G. nr. 72/2001 - M. Of. nr. 540/1 sep. 2001 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 

 (Respinsă prin L. nr. 132/2002 - M. Of. nr. 339/22 mai 2002) 
 
 O.G. nr. 75/2001 - M. Of. nr. 540/1 sep. 2001 
 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 664/23 iul. 2004) 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 410/2002 - M. Of. nr. 493/9 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 39/2015 - M. Of. nr. 655/31 aug. 2015) 

 O.G. nr. 78/2001 - M. Of. nr. 541/1 sep. 2001 
 Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 120/2002 - M. Of. nr. 193/21 mar. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 199/2000 prin O.G. nr. 22/2008 - M. Of. nr. 628/29 aug. 2008) 

 O.G. nr. 81/2001 - M. Of. nr. 542/1 sep. 2001 
 Ordonanţă privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 106/2002 - M. Of. nr. 185/18 mar. 2002) 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi  
 instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 O.G. nr. 85/2001 - M. Of. nr. 544/1 sep. 2001 
 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 234/2002 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 230/2007 - M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) 

 O.G. nr. 86/2001 - M. Of. nr. 544/1 sep. 2001 
 Ordonanţă privind serviciile regulate de transport public local de călători 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 284/2002 - M. Of. nr. 374/3 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 92/2007 - M. Of. nr. 262/19 apr. 2007) 

 O.G. nr. 87/2001 - M. Of. nr. 543/1 sep. 2001 
 Ordonanţă privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 139/2002 - M. Of. nr. 233/8 apr. 2002) 
 (Abrogare la data de 8 mai 2007 prin L. nr. 101/2006 - M. Of. nr. 393/8 mai 2006) 
 
 
 2002 
 
 O.G. nr. 1/2002 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2002 
 Ordonanţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 190/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 25/1995 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 

 O.G. nr. 2/2002 - M. Of. nr. 66/30 ian. 2002 
 Ordonanţă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2002 

 (Aprobată prin L. nr. 221/2002 - M. Of. nr. 288/29 apr. 2002) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 3/2002 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2002 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 425/2002 - M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 59/1997 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 
 
 O.G. nr. 4/2002 - M. Of. nr. 70/31 ian. 2002 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 294/2002 - M. Of. nr. 365/30 mai 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 82/1998 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 O.G. nr. 13/2002 - M. Of. nr. 82/1 feb. 2002 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România 

 (Aprobată prin L. nr. 264/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 16 august 2006, odată cu O.G. nr. 102/2000 prin L. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 428/18 mai 2006) 

 O.G. nr. 16/2002 - M. Of. nr. 94/2 feb. 2002 
 Ordonanţă privind contractele de parteneriat public-privat 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 470/2002 - M. Of. nr. 559/30 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 30 iunie 2006 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 

 O.G. nr. 17/2002 - M. Of. nr. 94/2 feb. 2002 

 Ordonanţă privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al  
 lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 466/2003 - M. Of. nr. 837/25 nov. 2003) 
 (Abrogare prin O.G. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 565/16 aug. 2007) 
 
 O.G. nr. 18/2002 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2002 
 Ordonanţă privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 398/2002 - M. Of. nr. 460/28 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 246/28 mar. 2008) 

 O.G. nr. 20/2002 - M. Of. nr. 86/1 feb. 2002 
 Ordonanţă privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 468/2002 - M. Of. nr. 551/29 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 30 iunie 2006 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 

 O.G. nr. 30/2002 - M. Of. nr. 86/1 feb. 2002 
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 Ordonanţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar 

 (Abrogare prin L. nr. 299/2002 - M. Of. nr. 452/27 iun. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 337/2002 - M. Of. nr. 452/27 iun. 2002) 
 
 O.G. nr. 32/2002 - M. Of. nr. 94/2 feb. 2002 
 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 634/2002 - M. Of. nr. 915/16 dec. 2002) 
 (Abrogare la 21 martie 2007 prin L. nr. 241/2006 - M. Of. nr. 563/29 iun. 2006) 
 
 O.G. nr. 34/2002 - M. Of. nr. 88/2 feb. 2002 
 Ordonanţă privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 527/2002 - M. Of. nr. 602/14 aug. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 111/2011 - M. Of. nr. 925/27 dec. 2011) 

 O.G. nr. 35/2002 - M. Of. nr. 90/2 feb. 2002 
 Ordonanţă pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 673/2002 - M. Of. nr. 953/24 dec. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002 
 Ordonanţă privind impozitele şi taxele locale 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 670/10 sep. 2002) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 522/2002 - M. Of. nr. 602/14 aug. 2002) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.G. nr. 37/2002 - M. Of. nr. 95/2 feb. 2002 
 Ordonanţă pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 471/2002 - M. Of. nr. 535/23 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 43/2014 - M. Of. nr. 326/6 mai 2014) 

 O.G. nr. 38/2002 - M. Of. nr. 95/2 feb. 2002 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2003 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2003) 
 
 

(Abrogare la 20 iulie 2006, odată cu L. nr. 64/1995 prin L. nr. 85/2006 - M. Of. nr. 359/21 apr. 2006) 

 O.G. nr. 40/2002 - M. Of. nr. 509/15 iul. 2002 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile  
 publice 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 182/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003) 

 O.G. nr. 41/2002 - M. Of. nr. 505/12 iul. 2002 

 Ordonanţă pentru prorogarea termenelor prevăzute în Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru  
 Tineret 
 (Aprobată prin L. nr. 562/2002 - M. Of. nr. 770/23 oct. 2002) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 42/2002 - M. Of. nr. 577/5 aug. 2002 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 

 (Aprobată prin L. nr. 97/2003 - M. Of. nr. 184/25 mar. 2003) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 50/2002 - M. Of. nr. 579/5 aug. 2002 

 Ordonanţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către  
 Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 578/2002 - M. Of. nr. 787/30 oct. 2002) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 52/2002 - M. Of. nr. 609/16 aug. 2002 
 Ordonanţă privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 636/2002 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 234/2007 - M. Of. nr. 490/23 iul. 2007) 

 O.G. nr. 53/2002 - M. Of. nr. 633/27 aug. 2002 
 Ordonanţă privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 96/2003 - M. Of. nr. 195/26 mar. 2003) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 O.G. nr. 54/2002 - M. Of. nr. 633/27 aug. 2002 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 614/2002 - M. Of. nr. 832/19 nov. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 16/2010 - M. Of. nr. 538/2 aug. 2010) 

 O.G. nr. 58/2002 - M. Of. nr. 642/30 aug. 2002 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 629/2002 - M. Of. nr. 848/25 nov. 2002) 
 (Abrogare prin L. nr. 78/2014 - M. Of. nr. 469/26 iun. 2014) 
 
 O.G. nr. 59/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002 
 Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 664/2002 - M. Of. nr. 930/19 dec. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 3 februarie 2006, odată cu L. nr. 202/2000 prin L. nr. 344/2005 - M. Of. nr. 1093/5 dec. 2005) 

 O.G. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 644/30 aug. 2002 
 Ordonanţă privind colectarea creanţelor bugetare 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 582/14 aug. 2003) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 79/2003 - M. Of. nr. 193/26 mar. 2003) 
 (Abrogare prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 
 
 O.G. nr. 62/2002 - M. Of. nr. 646/30 aug. 2002 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal 
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 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 49/2003 - M. Of. nr. 54/30 ian. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1997 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 O.G. nr. 65/2002 - M. Of. nr. 647/31 aug. 2002 
 Ordonanţă privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 

 (Respinsă prin L. nr. 265/2003 - M. Of. nr. 434/19 iun. 2003) 
 
 O.G. nr. 66/2002 - M. Of. nr. 649/31 aug. 2002 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" -  
 S.A. Galaţi 
 (Respinsă prin L. nr. 123/2005 - M. Of. nr. 414/17 mai 2005 şi Abrogare prin L. nr. 122/2005 - M. Of. nr. 415/17 mai 2005) 
 
 O.G. nr. 68/2002 - M. Of. nr. 649/31 aug. 2002 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 

 (Respinsă prin L. nr. 181/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003) 
 
 O.G. nr. 73/2002 - M. Of. nr. 650/31 aug. 2002 
 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat 

 (Abrogare la 21 martie 2007 prin L. nr. 325/2006 - M. Of. nr. 651/27 iul. 2006 şi Respinsă prin L. nr. 119/2007 - M. Of. nr. 303/7 mai 2007) 
 
 
 2003 
 
 O.G. nr. 6/2003 - M. Of. nr. 41/24 ian. 2003 
  Ordonanţă privind acordarea unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 5/2003 - M. Of. nr. 119/25 feb. 2003 şi Respinsă prin L. nr. 244/2003 - M. Of. nr. 414/13 iun. 2003) 

 O.G. nr. 12/2003 - M. Of. nr. 59/1 feb. 2003 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii  
 Reale Mobiliare 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 266/2003 - M. Of. nr. 424/17 iun. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 89/2000 prin L. nr. 297/2018 - M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018) 

 O.G. nr. 14/2003 - M. Of. nr. 63/1 feb. 2003 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 239/2003 - M. Of. nr. 394/6 iun. 2003) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 

 O.G. nr. 16/2003 - M. Of. nr. 64/2 feb. 2003 

 Ordonanţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la  
 adopţiile internaţionale 
 (Aprobată prin L. nr. 199/2003 - M. Of. nr. 347/21 mai 2003) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 18/2003 - M. Of. nr. 61/1 feb. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 71/2003 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2003 şi Respinsă prin L. nr. 95/2004 - M. Of. nr. 333/16 apr. 2004) 
 
 O.G. nr. 23/2003 - M. Of. nr. 64/2 feb. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 246/2003 - M. Of. nr. 429/18 iun. 2003) 
 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.G. nr. 20/2002 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 O.G. nr. 25/2003 - M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 

 (Respinsă prin L. nr. 180/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003) 
 
 O.G. nr. 27/2003 - M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 256/2003 - M. Of. nr. 429/18 iun. 2003) 
 
 

(Abrogare la 29 august 2004, odată cu L. nr. 151/1998 prin L. nr. 315/2004 - M. Of. nr. 577/29 iun. 2004) 

 O.G. nr. 30/2003 - M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate 

 (Aprobată prin L. nr. 183/2003 - M. Of. nr. 321/13 mai 2003) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 105/1996 prin O.U.G. nr. 97/2005 - M. Of. nr. 641/20 iul. 2005) 
 
 O.G. nr. 32/2003 - M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 274/2003 - M. Of. nr. 451/25 iun. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 203/1999 prin O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 

 O.G. nr. 37/2003 - M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

 (Respinsă prin L. nr. 213/2005 - M. Of. nr. 597/11 iul. 2005 şi Abrogare prin L. nr. 246/2005 - M. Of. nr. 656/25 iul. 2005) 
 
 O.G. nr. 39/2003 - M. Of. nr. 66/2 feb. 2003 
 Ordonanţă privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 358/2003 - M. Of. nr. 530/23 iul. 2003) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 O.G. nr. 42/2003 - M. Of. nr. 68/2 feb. 2003 
 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 475/2003 - M. Of. nr. 820/19 nov. 2003) 
 
 

(Abrogare la data de 21 martie 2007 prin L. nr. 230/2006 - M. Of. nr. 517/15 iun. 2006) 

 O.G. nr. 44/2003 - M. Of. nr. 520/18 iul. 2003 

 Ordonanţă pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale,  
  companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
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(Respinsă prin L. nr. 562/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) 

 O.G. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 584/15 aug. 2003 
 Ordonanţă privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 498/2004 - M. Of. nr. 1070/18 nov. 2004) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 116/15 feb. 2007) 

 O.G. nr. 57/2003 - M. Of. nr. 607/27 aug. 2003 
 Ordonanţă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003 

 (Aprobată prin L. nr. 470/2003 - M. Of. nr. 835/25 nov. 2003) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 59/2003 - M. Of. nr. 615/29 aug. 2003 
 Ordonanţă privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 545/2003 - M. Of. nr. 915/20 dec. 2003) 
 (Abrogare prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 
 
 O.G. nr. 63/2003 - M. Of. nr. 616/29 aug. 2003 

 Ordonanţă pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale,  
 companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 (Respinsă prin L. nr. 563/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) 
 
 O.G. nr. 65/2003 - M. Of. nr. 618/30 aug. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 

 (Aprobată prin L. nr. 506/2003 - M. Of. nr. 865/5 dec. 2003) 
 
 

(Abrogare la 21 martie 2007, odată cu L. nr. 326/2001 prin L. nr. 51/2006 - M. Of. nr. 254/21 mar. 2006) 

 O.G. nr. 66/2003 - M. Of. nr. 619/30 aug. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 96/2004 - M. Of. nr. 333/16 apr. 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 125/1998 prin O.U.G. nr. 72/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) 

 O.G. nr. 67/2003 - M. Of. nr. 618/30 aug. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale 

 (Aprobată prin L. nr. 463/2003 - M. Of. nr. 817/19 nov. 2003) 
 
 

(Abrogare la data de 11 iulie 2009, odată cu O.G. nr. 9/1992 prin L. nr. 226/2009 - M. Of. nr. 397/11 iun. 2009) 

 O.G. nr. 69/2003 - M. Of. nr. 618/30 aug. 2003 

 Ordonanţă pentru completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale,  
  companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 

 (Respinsă prin L. nr. 564/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) 
 
 O.G. nr. 71/2003 - M. Of. nr. 621/30 aug. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 503/2003 - M. Of. nr. 876/10 dec. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 608/2001 prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 

 O.G. nr. 72/2003 - M. Of. nr. 621/30 aug. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 123/2004 - M. Of. nr. 354/22 apr. 2004) 
 
 

(Abrogare la data de 27 iulie 2006, odată cu O.U.G. nr. 152/1999 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 

 O.G. nr. 73/2003 - M. Of. nr. 622/30 aug. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 535/2003 - M. Of. nr. 910/19 dec. 2003) 
 
 

(Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.G. nr. 20/2002 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 

 O.G. nr. 74/2003 - M. Of. nr. 622/30 aug. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 575/2003 - M. Of. nr. 931/23 dec. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 81/2001 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 

 O.G. nr. 75/2003 - M. Of. nr. 619/30 aug. 2003 
 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 534/2003 - M. Of. nr. 895/15 dec. 2003) 
 (Abrogare la 180 de zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 57/2019 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 O.G. nr. 79/2003 - M. Of. nr. 622/30 aug. 2003 
 Ordonanţă privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 529/2003 - M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 66/2011 - M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) 
 
 
 O.G. nr. 82/2003 - M. Of. nr. 624/31 aug. 2003 

 Ordonanţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit  
 legii, în proprietatea privată a statului 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 490/2003 - M. Of. nr. 830/24 nov. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 128/1999 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 

 O.G. nr. 84/2003 - M. Of. nr. 622/30 aug. 2003 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România 

 (Aprobată prin L. nr. 225/2004 - M. Of. nr. 507/7 iun. 2004) 
 (Abrogare la data de 29 ianuarie 2006, odată cu O.G.nr. 65/1997 prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 
 
 O.G. nr. 87/2003 - M. Of. nr. 623/30 aug. 2003 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 500/2003 - M. Of. nr. 848/27 nov. 2003) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 88/2003 - M. Of. nr. 620/30 aug. 2003 
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 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 

 (Aprobată prin L. nr. 501/2003 - M. Of. nr. 850/28 nov. 2003) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 89/2003 - M. Of. nr. 623/30 aug. 2003 
 Ordonanţă privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 8/2004 - M. Of. nr. 178/2 mar. 2004) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 202/2016 - M. Of. nr. 900/9 nov. 2016) 

 O.G. nr. 90/2003 - M. Of. nr. 624/31 aug. 2003 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 600/2003 - M. Of. nr. 936/24 dec. 2003) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 215/2004 - M. Of. nr. 531/14 iun. 2004) 

 O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003 
 Ordonanţă privind Codul de procedură fiscală 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 560/24 iun. 2004) 
 (M. Of. nr. 863/26 sep. 2005) 
 (M. Of. nr. 513/31 iul. 2007) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 174/2004 - M. Of. nr. 465/25 mai 2004) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 O.G. nr. 93/2003 - M. Of. nr. 935/24 dec. 2003 
 Ordonanţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

 (Aprobată prin L. nr. 112/2004 - M. Of. nr. 336/16 apr. 2004) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 94/2003 - M. Of. nr. 935/24 dec. 2003 
 Ordonanţă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003 

 (Aprobată prin L. nr. 168/2004 - M. Of. nr. 456/20 mai 2004) 
 (Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu L. nr. 270/2003 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 
 2004 
 
 O.G. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 23/12 ian. 2004 
 Ordonanţă privind măsuri financiare în sistemul sanitar 

 (Respinsă prin L. nr. 97/2004 - M. Of. nr. 333/16 apr. 2004) 
 
 O.G. nr. 2/2004 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2004 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 144/2004 - M. Of. nr. 411/7 mai 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 14/2003 prin O.U.G. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 

 O.G. nr. 3/2004 - M. Of. nr. 48/20 ian. 2004 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformităţii 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 246/2004 - M. Of. nr. 532/14 iun. 2004) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 38/1998 prin O.G. nr. 23/2009 - M. Of. nr. 601/31 aug. 2009) 
 
 O.G. nr. 5/2004 - M. Of. nr. 65/26 ian. 2004 
 Ordonanţă pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică 

 (Aprobată prin L. nr. 170/2004 - M. Of. nr. 456/20 mai 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 98/1994 prin L. nr. 254/2010 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2010) 

 O.G. nr. 6/2004 - M. Of. nr. 82/30 ian. 2004 
 Ordonanţă privind transferurile transfrontaliere 

 (Aprobată prin L. nr. 119/2004 - M. Of. nr. 357/23 apr. 2004) 
 
 

(Abrogare la data de 1 noiembrie 2009 prin O.U.G. nr. 113/2009 - M. Of. nr. 685/12 oct. 2009) 

 O.G. nr. 7/2004 - M. Of. nr. 78/30 ian. 2004 
 Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 

 (Aprobată prin L. nr. 124/2004 - M. Of. nr. 354/22 apr. 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 381/2002 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 

 O.G. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 84/30 ian. 2004 
 Ordonanţă privind falimentul instituţiilor de credit 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 278/2004 - M. Of. nr. 579/30 iun. 2004) 
 
 

(Abrogare la 25 octombrie 2013 prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 

 O.G. nr. 11/2004 - M. Of. nr. 85/30 ian. 2004 
 Ordonanţă privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 161/2004 - M. Of. nr. 466/25 mai 2004) 
 (Abrogare prin L. nr. 107/2011 - M. Of. nr. 430/20 iun. 2011) 
 
 O.G. nr. 13/2004 - M. Of. nr. 87/30 ian. 2004 
 Ordonanţă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 109/2004 - M. Of. nr. 330/16 apr. 2004) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 16/2004 - M. Of. nr. 87/30 ian. 2004 

 Ordonanţă privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea  
  unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 194/2004 - M. Of. nr. 486/31 mai 2004 şi Respinsă prin L. nr. 252/2004 - M. Of. nr. 561/24 iun. 2004) 

 O.G. nr. 25/2004 - M. Of. nr. 88/31 ian. 2004 

 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează  
 transporturi rutiere 
 (Aprobată prin L. nr. 152/2004 - M. Of. nr. 462/24 mai 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr.17/2002 prin O.G. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 565/16 aug. 2007) 
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 O.G. nr. 35/2004 - M. Of. nr. 91/31 ian. 2004 

 Ordonanţă privind unele măsuri de unificare a activităţii de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, precum şi instituirea drepturilor cuvenite acţionarilor societăţilor comerciale deţinute  
 public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului 
 (Aprobată prin L. nr. 166/2004 - M. Of. nr. 457/21 mai 2004) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 37/2005 - M. Of. nr. 397/11 mai 2005) 
 
 O.G. nr. 40/2004 - M. Of. nr. 92/31 ian. 2004 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 151/2004 - M. Of. nr. 460/21 mai 2004) 
 
 

(Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu L. nr. 270/2003 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 

 O.G. nr. 43/2004 - M. Of. nr. 92/31 ian. 2004 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România 

 (Aprobată prin L. nr. 176/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004) 
 
 

(Abrogare la data de 16 august 2006, odată cu O.G. nr. 102/2000 prin L. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 428/18 mai 2006) 

 O.G. nr. 46/2004 - M. Of. nr. 610/6 iul. 2004 
 Ordonanţă pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere 

 (Aprobată prin L. nr. 397/2004 - M. Of. nr. 941/14 oct. 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 44/1997 prin O.U.G. nr. 109/2005 - M. Of. nr. 655/22 iul. 2005) 

 O.G. nr. 48/2004 - M. Of. nr. 657/21 iul. 2004 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 

 (Aprobată prin L. nr. 478/2004 - M. Of. nr. 1051/12 nov. 2004) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 49/2004 - M. Of. nr. 656/21 iul. 2004 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 

 (Aprobată prin L. nr. 445/2004 - M. Of. nr. 1034/9 nov. 2004) 
 (SE) 
 
 O.G. nr. 53/2004 - M. Of. nr. 690/30 iul. 2004 

 Ordonanţă pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului  
 Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi  
  Moaşelor din România şi din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 60/2004 - M. Of. nr. 806/1 sep. 2004 şi Respinsă prin L. nr. 428/2004 - M. Of. nr. 997/29 oct. 2004) 

 O.G. nr. 55/2004 - M. Of. nr. 690/30 iul. 2004 
 Ordonanţă privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 404/2004 - M. Of. nr. 940/14 oct. 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 

 O.G. nr. 56/2004 - M. Of. nr. 695/2 aug. 2004 

 Ordonanţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi  
 funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 (Aprobată prin L. nr. 431/2004 - M. Of. nr. 996/28 oct. 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu Legea nr. 290/2002 prin L. nr. 45/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009) 

 O.G. nr. 62/2004 - M. Of. nr. 741/17 aug. 2004 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 406/2004 - M. Of. nr. 941/14 oct. 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 608/2001 prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 

 O.G. nr. 68/2004 - M. Of. nr. 773/24 aug. 2004 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 523/2004 - M. Of. nr. 1123/29 nov. 2004) 
 
 

(Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu L. nr. 270/2003 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 

 O.G. nr. 71/2004 - M. Of. nr. 774/24 aug. 2004 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 433/2004 - M. Of. nr. 996/28 oct. 2004) 
 (Abrogare la data de 11 iulie 2009, odată cu O.G. nr. 9/1992 prin L. nr. 226/2009 - M. Of. nr. 397/11 iun. 2009) 
 
 O.G. nr. 75/2004 - M. Of. nr. 774/24 aug. 2004 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice 

 (Aprobată prin L. nr. 492/2004 - M. Of. nr. 1071/18 nov. 2004) 
 
 

(Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.U.G. nr. 60/2001 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 

 O.G. nr. 77/2004 - M. Of. nr. 791/27 aug. 2004 
 Ordonanţă pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 515/2004 - M. Of. nr. 1108/26 nov. 2004) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 

 O.G. nr. 82/2004 - M. Of. nr. 796/27 aug. 2004 
 Ordonanţă privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 514/2004 - M. Of. nr. 1108/26 nov. 2004) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 

 O.G. nr. 83/2004 - M. Of. nr. 793/27 aug. 2004 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 494/2004 - M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.G. nr. 87/2004 - M. Of. nr. 796/27 aug. 2004 
 Ordonanţă pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică şi lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005 

 (Aprobată prin L. nr. 485/2004 - M. Of. nr. 1096/24 nov. 2004) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 91/2004 - M. Of. nr. 801/30 aug. 2004 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 
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 (Aprobată prin L. nr. 476/2004 - M. Of. nr. 1061/16 nov. 2004) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 92/2004 - M. Of. nr. 798/30 aug. 2004 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 

 (Aprobată prin L. nr. 444/2004 - M. Of. nr. 1035/9 nov. 2004) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 93/2004 - M. Of. nr. 798/30 aug. 2004 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 583/2004 - M. Of. nr. 1228/21 dec. 2004) 
 (Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu O.U.G. nr. 150/2002 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 
 2005 
 
 O.G. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 29/10 ian. 2005 

 Ordonanţă privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind  
 transporturile rutiere 
 (Aprobată prin L. nr. 21/2005 - M. Of. nr. 191/7 mar. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 44/1997 prin O.U.G. nr. 109/2005 - M. Of. nr. 655/22 iul. 2005) 

 O.G. nr. 4/2005 - M. Of. nr. 84/25 ian. 2005 
 Ordonanţă pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005 

 (Aprobată prin L. nr. 79/2005 - M. Of. nr. 309/13 apr. 2005) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 6/2005 - M. Of. nr. 97/28 ian. 2005 
 Ordonanţă pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 35/2005 - M. Of. nr. 238/22 mar. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 102/1999 prin L. nr. 448/2006 - M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006) 

 O.G. nr. 9/2005 - M. Of. nr. 97/28 ian. 2005 

 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor  
 de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul  
 bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 112/2005 - M. Of. nr. 377/5 mai 2005) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 12/2005 - M. Of. nr. 98/28 ian. 2005 
 Ordonanţă pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

 (Aprobată prin L. nr. 52/2005 - M. Of. nr. 235/21 mar. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 

 O.G. nr. 14/2005 - M. Of. nr. 98/28 ian. 2005 

 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a  
 Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 (Aprobată prin L. nr. 84/2005 - M. Of. nr. 309/13 apr. 2005) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 18/2005 - M. Of. nr. 101/31 ian. 2005 
 Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică 

 (Aprobată prin L. nr. 147/2005 - M. Of. nr. 423/19 mai 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 98/1994 prin L. nr. 254/2010 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2010) 

 O.G. nr. 19/2005 - M. Of. nr. 101/31 ian. 2005 
 Ordonanţă pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor 

 (Aprobată prin L. nr. 81/2005 - M. Of. nr. 303/12 apr. 2005) 
 
 

( Abrogare odată cu L. nr. 608/2001 prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 

 O.G. nr. 20/2005 - M. Of. nr. 101/31 ian. 2005 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 210/2005 - M. Of. nr. 580/5 iul. 2005) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 O.G. nr. 22/2005 - M. Of. nr. 102/31 ian. 2005 
 Ordonanţă privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 77/2005 - M. Of. nr. 301/11 apr. 2005) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 70/2010 - M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) 
 
 O.G. nr. 26/2005 - M. Of. nr. 635/19 iul. 2005 
 Ordonanţă privind managementul instituţiilor publice de cultură 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 114/2006 - M. Of. nr. 413/12 mai 2006) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 189/2008 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2008) 

 O.G. nr. 31/2005 - M. Of. nr. 641/20 iul. 2005 

 Ordonanţă pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,  
 precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 21/2006 - M. Of. nr. 56/20 ian. 2006) 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 O.G. nr. 43/2005 - M. Of. nr. 699/3 aug. 2005 

 Ordonanţă pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în  
 statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state şi a art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România 

 (Abrogare la data aderării la U.E., odată cu O.U.G. nr. 144/2001 prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005 şi Respinsă prin L. nr. 39/2006 - M. Of. nr. 220/10 mar.  
 2006) 
 
 O.G. nr. 44/2005 - M. Of. nr. 732/11 aug. 2005 
 Ordonanţă privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 301/2005 - M. Of. nr. 962/31 oct. 2005) 
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(T) 

 O.G. nr. 45/2005 - M. Of. nr. 754/18 aug. 2005 
 Ordonanţă privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 307/2005 - M. Of. nr. 967/1 nov. 2005) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 47/2005 - M. Of. nr. 778/26 aug. 2005 
 Ordonanţă privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 73/2006 - M. Of. nr. 285/29 mar. 2006) 
 (Abrogare prin O.G. nr. 24/2016 - M. Of. nr. 664/30 aug. 2016) 
 
 O.G. nr. 48/2005 - M. Of. nr. 781/29 aug. 2005 
 Ordonanţă privind organizarea pieţei laptelui de vacă 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 72/2006 - M. Of. nr. 288/30 mar. 2006) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 38/2010 - M. Of. nr. 157/11 mar. 2010) 

 O.G. nr. 51/2005 - M. Of. nr. 793/31 aug. 2005 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 45/2006 - M. Of. nr. 220/10 mar. 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 14/2003 prin O.U.G. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 

 O.G. nr. 55/2005 - M. Of. nr. 799/2 sep. 2005 

 Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care  
 efectuează transporturi rutiere 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 335/2005 - M. Of. nr. 1101/7 dec. 2005) 
 (Abrogare odată cu O.G.nr.17/2002 prin O.G. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 565/16 aug. 2007) 
 
 
 2006 
 
 O.G. nr. 3/2006 - M. Of. nr. 59/23 ian. 2006 

 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor  
 de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul  
 bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 323/2006 - M. Of. nr. 624/19 iul. 2006) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 6/2006 - M. Of. nr. 79/27 ian. 2006 
 Ordonanţă pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

 (Aprobată prin L. nr. 118/2006 - M. Of. nr. 403/10 mai 2006) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 7/2006 - M. Of. nr. 78/27 ian. 2006 
 Ordonanţă privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 71/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007) 
 
 

( Abrogare la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 

 O.G. nr. 11/2006 - M. Of. nr. 83/30 ian. 2006 
 Ordonanţă pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 299/2006 - M. Of. nr. 605/13 iul. 2006) 
 
 

(Abrogare la 11 feb. 2008 prin L. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 24/11 ian. 2008) 

 O.G. nr. 13/2006 - M. Of. nr. 83/30 ian. 2006 
 Ordonanţă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 141/2006 - M. Of. nr. 427/17 mai 2006) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 80/30 ian. 2006 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 167/2006 - M. Of. nr. 436/19 mai 2006) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 637/6 sep. 2011) 
 
 O.G. nr. 29/2006 - M. Of. nr. 92/31 ian. 2006 

 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia  
 centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 (Aprobată prin L. nr. 154/2006 - M. Of. nr. 433/19 mai 2006) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 689/11 aug. 2006 
 Ordonanţă privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006 

 (Aprobată prin L. nr. 475/2006 - M. Of. nr. 1017/21 dec. 2006) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 39/2006 - M. Of. nr. 722/23 aug. 2006 
 Ordonanţă privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006 

 (Respinsă prin L. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2007) 
 
 O.G. nr. 42/2006 - M. Of. nr. 723/23 aug. 2006 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 

 (Aprobată prin L. nr. 456/2006 - M. Of. nr. 995/13 dec. 2006) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 43/2006 - M. Of. nr. 722/23 aug. 2006 
 Ordonanţă pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 496/2006 - M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 O.G. nr. 46/2006 - M. Of. nr. 745/31 aug. 2006 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 
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 (Aprobată cu completări prin L. nr. 447/2006 - M. Of. nr. 970/5 dec. 2006) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 49/2006 - M. Of. nr. 745/31 aug. 2006 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă 

 (Aprobată prin L. nr. 463/2006 - M. Of. nr. 1018/21 dec. 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 203/1999 prin O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 

 O.G. nr. 51/2006 - M. Of. nr. 745/31 aug. 2006 
 Ordonanţă pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 506/2006 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2007) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 231/2005 prin O.G. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2010) 

 O.G. nr. 52/2006 - M. Of. nr. 746/31 aug. 2006 
 Ordonanţă pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007 

 (Aprobată prin L. nr. 510/2006 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2007) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 53/2006 - M. Of. nr. 746/31 aug. 2006 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

 (Aprobată prin L. nr. 464/2006 - M. Of. nr. 1005/18 dec. 2006) 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 200/2000, de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care se transpune Directiva 67/548/CEE prin O.U.G. nr. 145/2008 - M. Of. nr.  
 754/7 nov. 2008;  H.G. nr. 1408/2008 - M.Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
 
 O.G. nr. 62/2006 - M. Of. nr. 747/1 sep. 2006 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din  
 sectorul sanitar 
 (Aprobată prin L. nr. 106/2007 - M. Of. nr. 275/25 apr. 2007) 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 
 2007 
 
 O.G. nr. 1/2007 - M. Of. nr. 30/17 ian. 2007 

 Ordonanţă privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei  
 publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 176/2007 - M. Of. nr. 413/20 iun. 2007) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 37/2008 - M. Of. nr. 276/8 apr. 2008) 
 
 O.G. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007 
 Ordonanţă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României 

 (Aprobată prin L. nr. 167/2007 - M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2007 
 Ordonanţă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007 

 (Aprobată prin L. nr. 162/2007 - M. Of. nr. 400/14 iun. 2007) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 9/2007 - M. Of. nr. 72/31 ian. 2007 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice 

 (Aprobată prin L. nr. 207/2007 - M. Of. nr. 463/10 iul. 2007) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 10/2007 - M. Of. nr. 80/1 feb. 2007 

 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor  
 de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul  
 bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 231/2007 - M. Of. nr. 474/16 iul. 2007) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 84/2 feb. 2007 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate  
 necorespunzător 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 205/2007 - M. Of. nr. 467/11 iul. 2007) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 79/2003 prin O.U.G. nr. 66/2011 - M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) 

 O.G. nr. 15/2007 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2007 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională ordine publică şi siguranţă  
 naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 203/2007 - M. Of. nr. 454/5 iul. 2007) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.G. nr. 16/2007 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2007 

 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia  
 centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 (Aprobată prin L. nr. 218/2007 - M. Of. nr. 453/4 iul. 2007) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.G. nr. 19/2007 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2007 
 Ordonanţă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 

 (Abrogare prin L. nr. 26/2008 - M. Of. nr. 168/5 mar. 2008 şi Respinsă prin L. nr. 25/2008 - M. Of. nr. 170/5 mar. 2008) 
 
 O.G. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 84/2 feb. 2007 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 

 (Aprobată prin L. nr. 187/2007 - M. Of. nr. 425/26 iun. 2007) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.G. nr. 26/2007 - M. Of. nr. 86/2 feb. 2007 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 



 4374

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 246/2008 - M. Of. nr. 748/5 nov. 2008) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 27/2007 - M. Of. nr. 86/2 feb. 2007 
 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 la Curtea de Conturi a României 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 219/2007 - M. Of. nr. 457/6 iul. 2007) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 29/2007 - M. Of. nr. 86/2 feb. 2007 

 Ordonanţă privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor  
 implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 249/2007 - M. Of. nr. 498/25 iul. 2007) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 64/2009 - M. Of. nr. 413/17 iun. 2009) 

 O.G. nr. 34/2007 - M. Of. nr. 556/14 aug. 2007 
  Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. 

 (Respinsă prin L. nr. 382/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007) 
 
 O.G. nr. 35/2007 - M. Of. nr. 574/22 aug. 2007 
  Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 89/2008 - M. Of. nr. 310/21 apr. 2008 şi Respinsă prin L. nr. 136/2008 - M. Of. nr. 522/10 iul. 2008) 

 O.G. nr. 39/2007 - M. Of. nr. 589/27 aug. 2007 
 Ordonanţă privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 157/2009 - M. Of. nr. 323/14 mai 2009) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 8/2022 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2022) 

 O.G. nr. 40/2007 - M. Of. nr. 584/24 aug. 2007 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 

 (Aprobată prin L. nr. 247/2008 - M. Of. nr. 746/4 nov. 2008) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 42/2007 - M. Of. nr. 598/30 aug. 2007 

 Ordonanţă pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub  
 autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale 
 (Aprobată prin L. nr. 378/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 1/2007 prin O.U.G. nr. 37/2008 - M. Of. nr. 276/8 apr. 2008) 

 O.G. nr. 45/2007 - M. Of. nr. 598/30 aug. 2007 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 42/2008 - M. Of. nr. 246/28 mar. 2008) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 625/2 sep. 2011) 

 O.G. nr. 46/2007 - M. Of. nr. 603/31 aug. 2007 

 Ordonanţă privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul  
 "Cooperare teritorială europeană" 
 (Aprobată prin L. nr. 379/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007) 
 (Abrogare prin L. nr. 105/2011 - M. Of. nr. 434/21 iun. 2011) 
 
 
 2008 
 
 O.G. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2008 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă  
 naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale  
 poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 49/2012 - M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) 

 O.G. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2008 
 Ordonanţă privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 179/2008 - M. Of. nr. 707/17 oct. 2008) 
 (Abrogare prin O.G. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 601/31 aug. 2009) 
 
 O.G. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2008 
 Ordonanţă privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008 

 (Aprobată prin L. nr. 209/2008 - M. Of. nr. 736/30 oct. 2008) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.G. nr. 14/2008 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2008 

 Ordonanţă privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000  
 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi 
 (Aprobată prin L. nr. 237/2008 - M. Of. nr. 746/4 nov. 2008) 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 O.G. nr. 15/2008 - M. Of. nr. 82/1 feb. 2008 
 Ordonanţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 221/2008 - M. Of. nr. 730/28 oct. 2008) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.G. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 84/1 feb. 2008 
 Ordonanţă privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 272/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.G. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 83/1 feb. 2008 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din  
 sectorul sanitar 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 304/2008 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2008) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
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 O.G. nr. 18/2008 - M. Of. nr. 551/22 iul. 2008 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 

 (Aprobată prin L. nr. 299/2008 - M. Of. nr. 784/24 nov. 2008) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 19/2008 - M. Of. nr. 559/24 iul. 2008 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de  
 stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 (Aprobată prin L. nr. 48/2009 - M. Of. nr. 190/26 mar. 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 29/2007 prin O.U.G. nr. 64/2009 - M. Of. nr. 413/17 iun. 2009) 

 O.G. nr. 20/2008 - M. Of. nr. 613/20 aug. 2008 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate  
 necorespunzător 
 (Aprobată prin L. nr. 40/2009 - M. Of. nr. 168/18 mar. 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 79/2003 prin O.U.G. nr. 66/2011 - M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) 

 O.G. nr. 22/2008 - M. Of. nr. 628/29 aug. 2008 
 Ordonanţă privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie 

 (Abrogare prin L. nr. 121/2014 - M. Of. nr. 574/1 aug. 2014 şi Respinsă prin L. nr. 36/2015 - M. Of. nr. 172/12 mar. 2015) 
 
 O.G. nr. 25/2008 - M. Of. nr. 628/29 aug. 2008 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

 ( abrogă ordonanţa cu excepţia art. unic pct. 7 referitor la modificarea art. 9 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 196/2005, care produce efecte până la data de 31 dec. 2010 prin L.  
 nr. 167/2010 - M. Of. nr. 504/20 iul. 2010 şi Respinsă prin L. nr. 179/2010 - M. Of. nr. 695/18 oct. 2010) 
 O.G. nr. 26/2008 - M. Of. nr. 628/29 aug. 2008 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007 

 (Aprobată prin L. nr. 297/2008 - M. Of. nr. 784/24 nov. 2008) 
 (SE) 
 
 
 2009 
 
 O.G. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 44/26 ian. 2009 
  Ordonanţă pentru stabilirea unor măsuri financiar - bugetare 

 (Respinsă prin L. nr. 223/2009 - M. Of. nr. 389/9 iun. 2009) 
 
 O.G. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 60/30 ian. 2009 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate 

 (Aprobată prin L. nr. 265/2009 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi  
 instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 
 O.G. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 480/10 iul. 2009 
 Ordonanţă pentru completarea art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv 

 (Respinsă prin L. nr. 110/2010 - M. Of. nr. 375/7 iun. 2010) 
 
 O.G. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 581/20 aug. 2009 

 Ordonanţă privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze  
  provizoriu sau acreditate 

 (Abrogare la data de 9 feb. 2011 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011 şi Respinsă prin L. nr. 109/2017 - M. Of. nr. 385/23 mai 2017) 
 
 O.G. nr. 16/2009 - M. Of. nr. 598/31 aug. 2009 

 Ordonanţă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în  
 agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 (Aprobată prin L. nr. 372/2009 - M. Of. nr. 816/27 nov. 2009) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 191/23 mar. 2015) 

 O.G. nr. 19/2009 - M. Of. nr. 600/31 aug. 2009 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 

 (Aprobată prin L. nr. 126/2010 - M. Of. nr. 516/23 iul. 2010) 
 
 

(SE - SE) 

 O.G. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 599/31 aug. 2009 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 

 (Aprobată prin L. nr. 127/2010 - M. Of. nr. 453/2 iul. 2010) 
 
 

(SE) 

 O.G. nr. 25/2009 - M. Of. nr. 599/31 aug. 2009 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii 

 (Aprobată prin L. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 17/11 ian. 2010) 
 (Abrogare la 21 aprilie 2014, odată cu L. nr. 274/2004 prin O.U.G. nr. 11/2014 - M. Of. nr. 203/21 mar. 2014) 
 
 
 2010 
 
 O.G. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 54/25 ian. 2010 
  Ordonanţă privind modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţă 

 (Respinsă prin L. nr. 209/2010 - M. Of. nr. 769/17 nov. 2010) 
 
 O.G. nr. 5/2010 - M. Of. nr. 69/29 ian. 2010 
  Ordonanţă pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale 

 (Abrogare prin L. nr. 118/2010 - M. Of. nr. 441/30 iun. 2010 şi Respinsă prin L. nr. 222/2011 - M. Of. nr. 852/2 dec. 2011) 
 
 O.G. nr. 18/2010 - M. Of. nr. 590/19 aug. 2010 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 

 (Aprobată prin L. nr. 148/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013) 
 (T) 
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 O.G. nr. 19/2010 - M. Of. nr. 590/19 aug. 2010 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 

 (Aprobată prin L. nr. 155/2013 - M. Of. nr. 253/7 mai 2013) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 21/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 

 (Aprobată prin L. nr. 46/2012 - M. Of. nr. 183/21 mar. 2012) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 54/2002 prin L. nr. 360/2013 - M. Of. nr. 818/21 dec. 2013) 

 O.G. nr. 27/2010 - M. Of. nr. 616/31 aug. 2010 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere 

 (Abrogare prin O.G. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 625/2 sep. 2011 şi Respinsă prin L. nr. 156/2017 - M. Of. nr. 511/3 iul. 2017) 
 
 
 2011 
 
 O.G. nr. 4/2011 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2011 
 Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile 

 (Aprobată prin L. nr. 289/2011 - M. Of. nr. 900/19 dec. 2011) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 8/2012 - M. Of. nr. 20/10 ian. 2012) 

 O.G. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 560/5 aug. 2011 
 Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 

 (Aprobată prin L. nr. 142/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 19/2011 - M. Of. nr. 608/29 aug. 2011 
 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil 

 (Aprobată prin L. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 121/5 mar. 2013) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 29/1997, la data de 19 iunie 2020 prin L. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 222/19 mar. 2020) 

 O.G. nr. 20/2011 - M. Of. nr. 612/30 aug. 2011 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 94/2012 - M. Of. nr. 455/6 iul. 2012) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 54/2002 prin L. nr. 360/2013 - M. Of. nr. 818/21 dec. 2013) 

 O.G. nr. 21/2011 - M. Of. nr. 623/1 sep. 2011 
 Ordonanţă privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 8/2012 - M. Of. nr. 20/10 ian. 2012) 
 
 

(Abrogare la data de 13 iunie 2018 prin O.U.G. nr. 35/2018 - M. Of. nr. 407/14 mai 2018) 

 O.G. nr. 25/2011 - M. Of. nr. 628/2 sep. 2011 
 Ordonanţă pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 113/2012 - M. Of. nr. 457/6 iul. 2012) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 39/2015 - M. Of. nr. 655/31 aug. 2015) 

 O.G. nr. 29/2011 - M. Of. nr. 626/2 sep. 2011 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 126/2012 - M. Of. nr. 484/16 iul. 2012) 
 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 
 2012 
 
 O.G. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2012 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 162/2012 - M. Of. nr. 691/8 oct. 2012) 
 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 O.G. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 523/27 iul. 2012 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din  
 învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore 
 (Aprobată prin L. nr. 102/2013 - M. Of. nr. 211/15 apr. 2013) 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 96/2002, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017-M.Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr.  
 681/22 aug. 2017) 
 
 O.G. nr. 11/2012 - M. Of. nr. 562/8 aug. 2012 

 Ordonanţă pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi  
 de modificare şi completare a unor acte normative 
 (Respinsă prin L. nr. 83/2013 - M. Of. nr. 199/9 apr. 2013) 
 
 
 O.G. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 593/20 aug. 2012 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit 

 (Aprobată prin L. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 127/8 mar. 2013) 
 (Abrogare la 25 octombrie 2013, odată cu O.G. nr. 10/2004 prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 
 
 O.G. nr. 13/2012 - M. Of. nr. 614/27 aug. 2012 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 

 (Aprobată prin L. nr. 147/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 14/2012 - M. Of. nr. 616/27 aug. 2012 
 Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 

 (Aprobată prin L. nr. 143/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 15/2012 - M. Of. nr. 621/29 aug. 2012 
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 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 208/2012 - M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.G. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 618/28 aug. 2012 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 100/2013 - M. Of. nr. 211/15 apr. 2013) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 O.G. nr. 20/2012 - M. Of. nr. 623/30 aug. 2012 
 Ordonanţă privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 210/2013 - M. Of. nr. 397/2 iul. 2013) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 9/2022 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2022) 

 O.G. nr. 21/2012 - M. Of. nr. 623/30 aug. 2012 
 Ordonanţă pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 

 (Aprobată prin L. nr. 30/2013 - M. Of. nr. 125/7 mar. 2013) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 148/2012 prin O.U.G. nr. 111/2013 - M. Of. nr. 809/19 dec. 2013) 
 
 O.G. nr. 24/2012 - M. Of. nr. 622/30 aug. 2012 

 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi  
 Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 220/2012 - M. Of. nr. 784/21 nov. 2012) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 472/26 iun. 2014) 
 
 
 2013 
 
 O.G. nr. 13/2013 - M. Of. nr. 456/24 iul. 2013 
 Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013 

 (Aprobată prin L. nr. 294/2013 - M. Of. nr. 699/14 nov. 2013) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 17/2013 - M. Of. nr. 493/5 aug. 2013 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 

 (Aprobată prin L. nr. 364/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013) 
 (T) 
 
 O.G. nr. 18/2013 - M. Of. nr. 494/5 aug. 2013 
 Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 

 (Aprobată prin L. nr. 366/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 22/2013 - M. Of. nr. 526/21 aug. 2013 

 Ordonanţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea  
 ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
 (Aprobată prin L. nr. 293/2013 - M. Of. nr. 699/14 nov. 2013) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 27/2013 - M. Of. nr. 548/29 aug. 2013 
 Ordonanţă  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 

 (Aprobată prin L. nr. 304/2013 - M. Of. nr. 723/25 nov. 2013) 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 70/2011, de la 1 noiembrie 2021 prin L. nr. 226/2021 - M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) 
 
 
 2014 
 
 O.G. nr. 9/2014 - M. Of. nr. 588/6 aug. 2014 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 

 (Aprobată prin L. nr. 135/2016 - M. Of. nr. 526/13 iul. 2016) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 10/2014 - M. Of. nr. 586/6 aug. 2014 
 Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 

 (Aprobată prin L. nr. 136/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016) 
 (T) 
 
 
 2015 
 
 O.G. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 178/2015 - M. Of. nr. 481/1 iul. 2015) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.G. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 520/13 iul. 2015 

 Ordonanţă privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe  
  acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale 

 (Abrogare prin L. nr. 284/2018 - M. Of. nr. 1013/29 nov. 2018 şi Respinsă prin L. nr. 9/2020 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2020) 
 
 O.G. nr. 14/2015 - M. Of. nr. 506/8 iul. 2015 

 Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul  
  cheltuielilor publice 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 233/2017 - M. Of. nr. 961/5 dec. 2017) 

 O.G. nr. 15/2015 - M. Of. nr. 535/17 iul. 2015 
 Ordonanţă pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 354/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 284/2010 prin L. nr. 153/2017 - M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) 
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 O.G. nr. 20/2015 - M. Of. nr. 576/31 iul. 2015 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 

 (Aprobată prin L. nr. 138/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 21/2015 - M. Of. nr. 576/31 iul. 2015 
 Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 

 (Aprobată prin L. nr. 139/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 35/2015 - M. Of. nr. 651/27 aug. 2015 

 Ordonanţă privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea  
 preţurilor acestora 
 (Aprobată prin L. nr. 25/2016 - M. Of. nr. 169/7 mar. 2016) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 4/2019 - M. Of. nr. 81/31 ian. 2019) 

 O.G. nr. 40/2015 - M. Of. nr. 655/31 aug. 2015 
  Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 9/2013 prin L. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 15/6 ian. 2017 şi Respinsă prin L. nr. 243/2017 - M. Of. nr. 975/8 dec. 2017) 
 
 
 2016 
 
 O.G. nr. 9/2016 - M. Of. nr. 66/29 ian. 2016 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 353/2018 - M. Of. nr. 4/3 ian. 2019) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 449/2003 prin O.U.G. nr. 140/2021 - M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021) 

 O.G. nr. 14/2016 - M. Of. nr. 627/16 aug. 2016 
 Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 

 (T) 
 
 O.G. nr. 15/2016 - M. Of. nr. 628/16 aug. 2016 
 Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 

 (T) 
 
 O.G. nr. 17/2016 - M. Of. nr. 653/25 aug. 2016 
 Ordonanţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 146/2017 - M. Of. nr. 491/28 iun. 2017) 
 (T) 
 
 
 2017 
 
 O.G. nr. 16/2017 - M. Of. nr. 703/30 aug. 2017 

 Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea  
 Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - SA., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 
 (Abrogare prin L. nr. 50/2021 - M. Of. nr. 315/29 mar. 2021) 
 
 O.G. nr. 23/2017 - M. Of. nr. 706/31 aug. 2017 
 Ordonanţă privind plata defalcată a TVA 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 275/2017 - M. Of. nr. 1036/28 dec. 2017) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 78/2019 - M. Of. nr. 1031/23 dec. 2019 şi Abrogare la data de 1 februarie 2020 prin O.U.G. nr. 78/2019 - M. Of. nr. 1031/23 dec. 2019) 

 O.G. nr. 26/2017 - M. Of. nr. 706/31 aug. 2017 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 277/2017 - M. Of. nr. 8/4 ian. 2018) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 107/1999 prin O.G. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 728/23 aug. 2018) 
 
 
 2018 
 
 O.G. nr. 3/2018 - M. Of. nr. 735/24 aug. 2018 

 Ordonanţă pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei  
 României la Consiliul Uniunii Europene 2019 
 (Aprobată prin L. nr. 3/2019 - M. Of. nr. 18/8 ian. 2019) 
 
 

(T) 

 O.G. nr. 15/2018 - M. Of. nr. 754/31 aug. 2018 

 Ordonanţă pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor  
 termene 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 49/2021 - M. Of. nr. 286/22 mar. 2021) 
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 4.9.2. ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI 
 
 
 1992 
 
 O.U.G. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 329/23 dec. 1992 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1992 

 (Aprobată prin L. nr. 11/11 mar. 1993 - M. Of. nr. 57/18 mar. 1993) 
 (T) 
 
 
 1993 
 
 O.U.G. nr. 2/1993 - M. Of. nr. 280/1 dec. 1993 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1993 

 (Aprobată prin L. nr. 14/1994 - M. Of. nr. 71/18 mar. 1994) 
 (T) 
 
 
 1994 
 
 O.U.G. nr. 1/1994 - M. Of. nr. 294/18 oct. 1994 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1994 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 116/1994 - M. Of. nr. 336/5 dec. 1994) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 2/1994 - M. Of. nr. 329/28 nov. 1994 
 Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 137/1994 - M. Of. nr. 368/30 dec. 1994) 
 (T) 
 
 
 1995 
 
 O.U.G. nr. 1/1995 - M. Of. nr. 46/10 mar. 1995 
 Condiţiile de creştere a salariilor în anul 1995 la regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 66/1995 - M. Of. nr. 129/28 iun. 1995) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 2/1995 - M. Of. nr. 260/10 nov. 1995 
 Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995 

 (Aprobată prin L. nr. 28/1996 - M. Of. nr. 92/7 mai 1996) 
 (T) 
 
 
 1996 
 
 O.U.G. nr. 1/1996 - M. Of. nr. 49/7 mar. 1996 
 Drepturile personalului a cărui activitate a fost temporar întreruptă ca urmare a limitării furnizării energiei electrice, în perioada 9-26 februarie 1996 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 20/1997 - M. Of. nr. 42/14 mar. 1997) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 2/1996 - M. Of. nr. 111/30 mai 1996 

 Completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996, precum şi modificarea Legii nr.  
 20/1996 privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea campaniei agricole din primăvara anului 1996, ca urmare a stării de urgenţă din agricultură 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 117/1996 - M. Of. nr. 255/22 oct. 1996) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 3/1996 - M. Of. nr. 133/26 iun. 1996 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii partidelor politice nr. 27/1996 

 (Aprobată prin L. nr. 46/1998 - M. Of. nr. 89/25 feb. 1998) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 27/1996 prin L. nr. 14/2003 - M. Of. nr. 25/17 ian. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 5/1996 - M. Of. nr. 207/2 sep. 1996 
 Măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 (Aprobată prin L. nr. 47/1997 - M. Of. nr. 58/8 apr. 1997) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 6/1996 - M. Of. nr. 223/18 sep. 1996 
 Regimul deductibilităţii sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi salariale 

 (Aprobată prin L. nr. 1/1997 - M. Of. nr. 10/27 ian. 1997) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 7/1996 - M. Of. nr. 232/26 sep. 1996 
 Asigurarea surselor de finanţare pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare şi de seminţe din recolta anului 1996 

 (Aprobată prin L. nr. 40/1997 - M. Of. nr. 56/3 apr. 1997) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 8/1996 - M. Of. nr. 236/30 sep. 1996 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare 

 (Aprobată prin L. nr. 46/1997 - M. Of. nr. 58/8 apr. 1997) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 9/1996 - M. Of. nr. 242/3 oct. 1996 
 Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996 

 (Aprobată prin L. nr. 75/1997 - M. Of. nr. 87/12 mai 1997) 
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(T) 

 O.U.G. nr. 10/1996 - M. Of. nr. 242/3 oct. 1996 
 Unele măsuri pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din luna noiembrie 1996 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 134/1996 - M. Of. nr. 264/28 oct. 1996) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 11/1996 - M. Of. nr. 290/15 nov. 1996 
 Modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1996 

 (Aprobată prin L. nr. 48/1997 - M. Of. nr. 58/8 apr. 1997) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 12/1996 - M. Of. nr. 298-298 bis/21 nov. 1996 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1996 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 78/1997 - M. Of. nr. 87/12 mai 1997) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 13/1996 - M. Of. nr. 346-346 bis/19 dec. 1996 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1996 

 (Aprobată prin L. nr. 77/1997 - M. Of. nr. 87/12 mai 1997) 
 (T) 
 
 
 1997 
 
 ▼ Decizia nr. 1/97 a Consiliului de Asociere din 31 ianuarie 1997 privind modificarea Protocolului nr. 4 referitor la definirea  
 noţiunii de "produse originare" şi la metodele de cooperare administrativă, întocmit la Bruxelles la 31 ianuarie 1997 
 O.U.G. nr. 1/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 13/31 ian. 1997 

 (Înlocuire prin O.U.G. nr. 192/2001 (ratificare) - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001) 
 
 ▼ Protocolul privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de coo-perare administrativă, anexă la Acordul  
 european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de  
 altă parte 
 O.U.G. nr. 1/1997 (ratificare) - M. Of. nr. 13/31 ian. 1997 

 (Înlocuire prin O.U.G. nr. 192/2001 (ratificare) - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 3/1997 - M. Of. nr. 32/27 feb. 1997 

 Produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor  
 stabili cu avizul Oficiului Concurenţei. 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 69/1997 - M. Of. nr. 77/29 apr. 1997) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr.7/1998 - M. Of. nr.133/2 apr. 1998) 

 O.U.G. nr. 6/1997 - M. Of. nr. 36/5 mar. 1997 
 Constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 62/1997 - M. Of. nr. 73/23 apr. 1997) 
 
 

(T) 

 ▼ Protocol încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polonă în problema lichidării  
 datoriei în valută convertibilă a României faţă de Republica Polonă, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997 
 O.U.G. nr. 7/1997 (aprobare) - M. Of. nr. 56/3 apr. 1997 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 583/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 593/8 iul. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 8/1997 - M. Of. nr. 60/9 apr. 1997 
 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 159/1997 - M. Of. nr. 288/24 oct. 1997) 

 O.U.G. nr. 9/1997 - M. Of. nr. 64/15 apr. 1997 

 Unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere  
 operaţională a activităţii, privatizare sau lichidare 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 108/1997- M. Of. nr. 132/26 iun. 1997) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999) 

 O.U.G. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 72/22 apr. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 151/1997 - M. Of. nr. 172/28 iul. 1997) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 469/2002 - M. Of. nr. 529/19 iul. 2002) 

 O.U.G. nr. 12/1997 - M. Of. nr. 74/24 apr. 1997 
 Prelungirea termenului de depunere a bilanţurilor contabile ale agenţilor economici, pe anul 1996 

 (Aprobată prin L. nr. 94/1997 - M. Of. nr. 111/4 iun. 1997) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 15/1997 - M. Of. nr. 88/13 mai 1997 
 Modificarea şi completarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 

 (Respinsă prin L. nr. 359/2001 - M. Of. nr. 382/12 iul. 2001 şi Abrogare prin O.U.G. nr. 88/1997 - M. Of. nr. 381/29 dec. 1997) 
 
 O.U.G. nr. 16/1997 - M. Of. nr. 91/15 mai 1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţională a Produselor Agricole - R. A. din activitatea anilor 1994-1996 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 33/1998 - M. Of. nr. 29/27 ian. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 17/1997 - M. Of. nr. 91/15 mai 1997 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 133/1997 - M. Of. nr. 161/18 iul. 1997) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 23/1995 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 18/1997 - M. Of. nr. 93/19 mai 1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de produse de uz fitosanitar 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 154/1997 - M. Of. nr. 245/19 sep. 1997) 
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(T) 

 O.U.G. nr. 20/1997 - M. Of. nr. 95/20 mai 1997 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (Aprobată prin L. nr. 164/1997 - M. Of. nr. 288/24 oct. 1997) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 

 O.U.G. nr. 22/1997 - M. Of. nr. 105/29 mai 1997 
 Modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată 

 (Abrogată odată cu L. nr. 69/1991 prin L. nr. 215/2001 - M. Of. nr. 204/23 apr. 2001 Respinsă prin L. nr. 510/2001 - M. Of. nr. 643/15 oct. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 25/1997 - M. Of. nr. 120/12 iun. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la regimul juridic al adopţiei 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 87/1998 - M. Of. nr. 168/29 apr. 1998) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2005 prin L. nr. 273/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 

 O.U.G. nr. 26/1997 - M. Of. nr. 120/12 iun. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind protecţia copilului aflat în dificultate 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 276/24 iul. 1998) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 108/1998 - M. Of. nr. 205/2 iun. 1998) 
 (Abrogare prin L. nr. 153/2017 - M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 31/1997 - M. Of. nr. 125/19 iun. 1997 
 Regimul investiţiilor străine în România 

 (Abrogată prin L. nr. 241/1998 - M. Of. nr. 483/16 dec. 1998 Respinsă prin L. nr. 523/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 523/2001 - M. Of. nr. 653/17  
 oct. 2001) 
 O.U.G. nr. 33/1997 - M. Of. nr. 135/30 iun. 1997 
 Competenţa stabilirii de către autorităţile administraţiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi 

 (Aprobată prin L. nr. 161/1997 - M. Of. nr. 288/24 oct. 1997) 
 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 80/2001 - M. Of. nr. 542/1 sep. 2001) 

 O.U.G. nr. 34/1997 - M. Of. nr. 151/11 iul. 1997 
 Sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 190/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 35/1997 - M. Of. nr. 151/11 iul. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 162/1997 - M. Of. nr. 288/24 oct. 1997) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 

 O.U.G. nr. 36/1997 - M. Of. nr. 152/14 iul. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 151/1999 - M. Of. nr. 370/3 aug. 1999) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 37/1997 - M. Of. nr. 150/11 iul. 1997 
  Modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 88/1997 - M. Of. nr. 381/29 dec. 1997 Respinsă prin L. nr. 287/2001 - M. Of. nr. 306/11 iun. 2001) 

 O.U.G. nr. 38/1997 - M. Of. nr. 150/11 iul. 1997 
 Modificarea şi completarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează 

 (Abrogată odată cu L. nr. 77/1994 prin O.U.G. nr. 88/1997 - M. Of. nr. 381/29 dec. 1997 Respinsă prin L. nr. 282/2001 - M. Of. nr. 305/8 iun. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 42/1997 - M. Of. nr. 153/14 iul. 1997 

 Îmbunătăţirea protecţiei sociale a persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi a urmaşilor celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria  
 Revoluţiei din decembrie 1989 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 209/1997 - M. Of. nr. 361/16 dec. 1997) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 17/1999 - M. Of. nr.102/10 mar. 1999) 

 O.U.G. nr. 44/1997 - M. Of. nr. 153/14 iul. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind suspendarea impozitului pe venitul agricol 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 158/1997 - M. Of. nr. 288/14 oct. 1997) 
 
 

(Abrogată la 1 ia. 2003 prin O.G.nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 

 O.U.G. nr. 45/1997 - M. Of. nr. 153/14 iul. 1997 
 Alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea în custodie a grâului din recolta anului 1997, proprietate a produ-cătorilor agricoli şi a arendaşilor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 191/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 46/1997 - M. Of. nr. 153/14 iul. 1997 
 Constituirea fondului pentru preluarea grâului din recolta anului 1997, necesar consumului intern 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 192/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 47/1997 - M. Of. nr. 231/4 sep. 1997 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii nivelului şi a bazei de calcul al unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţă socială (L.  
 nr. 53/1992, L. nr. 42/1990, O.G. nr. 4/1993, O.G. nr. 38/1994, L. nr. 72/1997, L. nr. 85/1996, L. nr. 80/1992, L. nr. 15/1996, L. nr. 1/1991) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 126/1998 - M. Of. nr. 229/24 iun. 1998) 

 (Abrogare expres sau implicit succesiv prin:O.U.G. nr. 17/1999, O.U.G. nr. 102/1999, O.U.G. nr. 203/1999, L. nr. 142/1999, O.G. nr. 72/2000, L. nr. 19/2000 şi L. nr. 76/2002  
 prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 48/1997 - M. Of. nr. 239/12 sep. 1997 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere"  
  la Banca Agricolă - S.A. 

 (Abrogată prin L. nr.166/1998 - M. Of. nr. 304/20 aug. 1998) 
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 O.U.G. nr. 50/1997 - M. Of. nr. 245/19 sep. 1997 

 Aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materialele, piesele de schimb, componentele, echipamentele şi aparatura, importate pentru  
 înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale 
 (Aprobată prin L. nr. 19/1998 - M. Of. nr. 12/16 ian. 1998) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 51/1997 - M. Of. nr. 245/19 sep. 1997 
 Conservarea şi încetarea activităţii unor mine 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 40/1998 - M. Of. nr. 87/24 feb. 1998) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 53/1997 - M. Of. nr. 253/25 sep. 1997 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome 

 (Respinsă prin L. nr. 45/1998 - M. Of. nr. 89/25 feb. 1998) 
 
 O.U.G. nr. 54/1997 - M. Of. nr. 254/26 sep. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 63 alin. 4 din Legea comunicaţiilor nr. 74/1996 

 (Aprobată prin L.nr. 31/1998 - M. Of. nr. 29/27 ian. 1998) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 74/1996 prin O.U.G. nr. 79/2002 - M. Of. nr. 457/27 iun. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 55/1997 - M. Of. nr. 258/29 sep. 1997 

 Modificarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale,  
 de asigurări sau de asistenţă socială şi nivelul salariului minim brut pe ţară 
 (Respinsă prin L. nr. 127/1998 - M. Of. nr. 229/24 iun. 1998) 
 
 O.U.G. nr. 58/1997 - M. Of. nr. 265/3 oct. 1997 
 Modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare 

 (Abrogată prin L. nr. 99/1999 - M. Of. nr. 236/27 mai 1999 Respinsă prin L. nr. 289/2001 - M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 59/1997 - M. Of. nr. 267/6 oct. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar 

 (Respinsă prin L. nr. 299/2009 - M. Of. nr. 653/2 oct. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 60/1997 - M. Of. nr. 274/13 oct. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 41/1998 - M. Of. nr. 87/24 feb. 1998) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 61/1997 - M. Of. nr. 278/15 oct. 1997 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă  
 şi ştiinţifice 
 (Abrogată odată cu O.G. nr. 44/1995 prin O.U.G. nr. 85/1997 - M. Of. nr. 378/29 dec. 1997 Respinsă prin L. nr. 158/2001 - M. Of. nr. 185/11 apr. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 62/1997 - M. Of. nr. 279/16 oct. 1997 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 

 (Respinsă prin L. nr.30/1998 - M. Of. nr.29/27 ian. 1998) 
 
 O.U.G. nr. 63/1997 - M. Of. nr. 284/21 oct. 1997 
 Unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare 

 (Aprobată prin L. nr. 62/1998 - M. Of. nr. 120/20 mar. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 64/1997 - M. Of. nr. 291/27 oct. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 43/1998 - M. Of. nr. 87/24 feb. 1998) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 139/5 mar. 2009) 

 O.U.G. nr. 66/1997 - M. Of. nr. 294/29 oct. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut 

 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003 şi Respinsă prin L. nr. 110/2004 - M. Of. nr. 325/15 apr. 2004) 
 
 O.U.G. nr. 67/1997 - M. Of. nr. 295/30 oct. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 282/18 iun. 1999) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 22/1999 - M. Of. nr. 18/21 ian. 1999) 
 (Abrogare prin L. nr. 630/2002 - M. Of. nr. 889/9 dec. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 68/1997 - M. Of. nr. 294/29 oct. 1997 
 Aplicarea unor articole din Legea învăţământului nr. 84/1995 începând cu anul şcolar 1998/1999 

 (Respinsă prin L. nr.68/1998 - M. Of. nr.140/7 apr. 1998) 
 
 O.U.G. nr. 69/1997 - M. Of. nr. 302/5 nov. 1997 

 Acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece şi de majorarea preţului acesteia, pentru unele  
 categorii ale populaţiei, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 128/1998 - M. Of. nr. 232/25 iun. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 74/1997 - M. Of. nr. 311/14 nov. 1997 
 Unele măsuri pentru asigurarea stocurilor de păcură şi combustibil lichid uşor pentru iarna 1997-1998 

 (Aprobată prin L. nr. 42/1998 - M. Of. nr. 87/24 feb. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 75/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997 
 Completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti 

 (Respinsă prin L. nr. 149/1998 - M. Of. nr. 265/16 iul. 1998) 
 
 O.U.G. nr. 76/1997 - M. Of. nr. 330/26 nov. 1997 
 Majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din învăţământ 
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 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 85/1998 - M. Of. nr. 165/27 apr. 1998) 
 
 

(Abrogată prin L. nr. 154/1998 - M. Of. nr. 266/16 iul. 1998) 

 O.U.G. nr. 77/1997 - M. Of. nr. 328/25 nov. 1997 
 Rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 

 (Respinsă prin L. nr. 66/1998 - M. Of. nr.140/7 apr. 1998) 
 
 O.U.G. nr. 78/1997 - M. Of. nr. 356/15 dec. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea articolului 1 din Legea nr.2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române 

 (Aprobată prin L. nr. 17/1999 - M. Of. nr. 8/15 ian 1999) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 80/1997 - M. Of. nr. 367/18 dec. 1997 
 Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 

 (Respinsă prin L. nr. 67/1998 - M. Of. nr.140/7 apr. 1998) 
 
 O.U.G. nr. 81/1997 - M. Of. nr. 365/17 dec. 1997 
 Reglementarea plăţii premiilor anuale pe anul 1997 sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii, care, de regulă, se acordă la finele anului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 135/1998 - M. Of. nr. 241/2 iul. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 82/1997 - M. Of. nr. 380/29 dec. 1997 
 Regimul accizelor şi al altor impozite indirecte 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 196/1998 - M. Of. nr. 417/5 nov. 1998) 
 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 27/2000 - M. Of. nr. 42/31 ian. 2000) 

 O.U.G. nr. 83/1997 - M. Of. nr. 375/24 dec. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Aprobată prin L. nr. 106/1998 - M. Of. nr. 200/29 mai 1998) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1994 prin L. nr. 414/2002 - M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) 

 O.U.G. nr. 84/1997 - M. Of. nr. 375/24 dec. 1997 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale 

 (Aprobată cu modificări prin L.nr. 105/1998 - M.Of.nr. 198/28 mai 1998) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2003 odată cu L. nr. 27/1994 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 

 O.U.G. nr. 85/1997 - M. Of. nr. 378/29 dec. 1997 
 Impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 246/1998 - M. Of. nr. 495/22 dec. 1998) 
 (Abrogată prin O.G. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) 
 
 O.U.G. nr. 86/1997 - M. Of. nr. 375/24 dec. 1997 
 Aprobarea primei de export pentru cantitatea de 800 mii tone porumb boabe şi a primei pentru valorificarea la intern a cantităţii de 150 mii tone grâu pentru panificaţie, din recolta anului 1997 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 162/1998 - M. Of. nr. 284/31 iul. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 91/1997 - M. Of. nr. 384/30 dec. 1997 
 Prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. 1 din O.G. nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare 

 (Aprobată prin L. nr. 141/1998 - M. Of. nr. 260/13 iul. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 93/1997 - M. Of. nr. 386/30 dec. 1997 

 Utilizarea disponibilităţilor existente în urma execuţiei bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr.  
 21/1997 
 (Aprobată prin L. nr. 115/1998 - M. Of. nr. 212/9 iun. 1998) 
 (T) 
 
 
 1998 
 
 O.U.G. nr. 1/1998 - M. Of. nr. 26/26 ian. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată 

 (Aprobată cu modificări prin L.nr. 218/1998 - M.Of.nr. 453/26 nov. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 4/1998 - M. Of. nr. 111/11 mar. 1998 
 Reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998 

 (Aprobată prin L. nr. 182/1998 - M. Of. nr. 389/14 oct. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 5/1998 - M. Of. nr. 125/25 mar. 1998 
 Reorganizarea Consiliului pentru Reformă 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 143/1998 - M. Of. nr. 260/13 iul. 1998) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 56/1998 - M. Of. nr. 515/30 dec. 1998) 

 O.U.G. nr. 6/1998 - M. Of. nr. 129/30 mar. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 175/7 mai 1998) 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 92/1998 - M. Of. nr. 167/28 apr. 1998) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 62/27 ian. 2010) 

 O.U.G. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 133/2 apr. 1998 

 Preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al  
 regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 88/1999 - M. Of. nr. 246/1 iun. 1999) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 36/2001 - M. Of. nr. 115/7 mar. 2001) 

 O.U.G. nr. 9/1998 - M. Of. nr. 165/27 apr. 1998 
 Constituirea fondurilor de restructurare 
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 (Respinsă prin L. nr. 116/2000 - M. Of. nr. 323/11 iul. 2000) 
 
 O.U.G. nr. 10/1998 - M. Of. nr. 180/14 mai 1998 

 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societăţii Comerciale ''Petrotel'' - S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.72/1997, şi la  
 protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul petrolier 
 (Respinsă prin L. nr. 638/2002 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 14/1998 - M. Of. nr. 357-357 bis/21 sep. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 

 (Aprobată prin L. nr. 53/1999 - M. Of. nr. 160/16 apr. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 15/1998 - M. Of. nr. 359/22 sep. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu O.G. nr. 11/1996 prin O.G. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 644/30 aug. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 138/2003 - M. Of. nr. 273/18 apr. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 16/1998 - M. Of. nr. 359/22 sep. 1998 

 Ordonanţă de urgenţă pentru pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990  
 privind societăţile comerciale 
 (Aprobată prin L.nr. 237/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 19/1998 - M. Of. nr. 368/29 sep. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 

 (Aprobată prin L. nr. 54/1999 - M. Of. nr. 165/20 apr. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 20/1998 - M. Of. nr. 368/29 sep. 1998 

 Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor  
 comerciale de morărit şi/sau de panificaţie 
 (Respinsă prin L. nr. 44/1999 - M. Of. nr. 130/31 mar. 1999) 
 
 O.U.G. nr. 22/1998 - M. Of. nr. 370/29 sep. 1998 
 Instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 247/1998 - M. Of. nr. 493/22 dec. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 23/1998 - M. Of. nr. 371/30 sep. 1998 
 Alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor 

 (Aprobată prin L. nr. 260/1998 - M. Of. nr.523/31 dec. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 25/1998 - M. Of. nr. 378/2 oct. 1998 

 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de  
 monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 
 (Abrogată odată cu O.U.G. nr. 7/1998 prin O.U.G. nr. 36/2001 - M. Of. nr. 115/7 mar. 2001 Respinsă prin L. nr. 504/2001 - M. Of. nr. 634/10 oct. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 26/1998 - M. Of. nr. 387/12 oct. 1998 
 Unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare 

 (Aprobată prin L. nr. 1/1999 - M. Of. nr. 4/13 ian. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 28/1998 - M. Of. nr. 393/16 oct. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 163/1999 - M. Of. nr. 543/5 nov. 1999) 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 29/1998 - M. Of. nr. 407/27 oct. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E. 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 99/2000 - M. Of. nr. 256/8 iun. 2000) 
 
 

(Abrogare la 30 de zile de la data publicării Legii nr.318/2003 prin L. nr. 318/2003 - M. Of. nr. 511/16 iul. 2003) 

 O.U.G. nr. 30/1998 - M. Of. nr. 421/6 nov. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 

 (Abrogare cu excepţia prevederilor referitoare la contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi la colectarea şi utilizarea fondurilor de asigurări sociale de sănătate care  
 rămân aplicabile până la 1 ian. 2003 prin O.U.G. nr. 150/2002 - M. Of. nr. 838/20 nov. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 107/2005 - M. Of. nr. 385/6 mai 2005) 
 
 O.U.G. nr. 31/1998 - M. Of. nr. 419/5 nov. 1998 

 Unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale,  
 ordinii publice şi siguranţei naţionale 
 (Aprobată prin L. nr. 128/1999 - M. Of. nr. 344/20 iul. 1999) 
 
 

(Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 

 O.U.G. nr. 32/1998 - M. Of. nr. 436/17 nov. 1998 
 Privatizarea societăţilor comerciale din turism 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 52/2001 - M. Of. nr. 175/6 apr. 2001 Respinsă prin L. nr. 155/2001 - M. Of. nr. 182/10 apr. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 34/1998 - M. Of. nr. 432/16 nov. 1998 
 Reorganizarea Departamentului pentru Protecţia Copilului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 177/1999 - M. Of. nr. 584/30 nov. 1999) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 192/1999 - M. Of. nr. 599/8 dec. 1999) 

 O.U.G. nr. 35/1998 - M. Of. nr. 432/16 nov. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat 

 (Aprobată prin L. nr. 90/1999 - M. Of. nr. 247/1 iun. 1999) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 36/1998 - M. Of. nr. 437/18 nov. 1998 
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 Unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de  
 Electricitate ''Renel'', Regiei Autonome a Gazelor Naturale ''Romgaz'' Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului ''Petrom'' Bucureşti 
 (Aprobată prin L. nr. 187/2001 - M. Of. nr. 196/19 apr. 2001) 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999, O.U.G. nr. 77/2000 - M. Of. nr. 283/22 iun. 2000 şi prin L. nr. 312/2001 - M. Of. nr. 365/6 iul. 2001, cu  
 excepţia prevederilor care reglementează executarea plăţilor compensatorii aflate în derulare la data de 22 iunie 2000 până la epuizarea acestor plăţi) 
 O.U.G. nr. 37/1998 - M. Of. nr. 439/18 nov. 1998 
 Desfăşurarea bacalaureatului în sesiunile anului şcolar 1998/1999 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 71/1999 - M. Of. nr. 195/5 mai 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 38/1998 - M. Of. nr. 440/19 nov. 1998 

 Ordonanţă de urgenţă privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate,  
 potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 94/1999 - M. Of. nr. 248/1 iun. 1999) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 128/1998 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 

 O.U.G. nr. 39/1998 - M. Of. nr. 440/19 nov. 1998 
 Regimul premiilor anuale sau al altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 242/1998 - M. Of. nr. 488/18 dec. 1998) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 40/1998 - M. Of. nr. 453/26 nov. 1998 
 Stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 30 noiembrie 1998 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 209/1999 - M. Of. nr. 654/31 dec. 1999) 

 O.U.G. nr. 41/1998 - M. Of. nr. 456/27 nov. 1998 

 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei  
 Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 773/2001 - M. Of. nr. 17/15 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare la 30 aprilie 2013 prin O.U.G. nr. 8/2013 - M. Of. nr. 115/28 feb. 2013) 

 O.U.G. nr. 42/1998 - M. Of. nr. 460/30 nov. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 191/1999 - M. Of. nr. 611/14 dec. 1999) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 8/1997 prin O.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 643/30 aug. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 43/1998 - M. Of. nr. 460/30 nov. 1998 

 Acordarea unor facilităţi la plata creanţelor fiscale către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ale Societăţii  
 Comerciale ''Tractorul''-S.A. Braşov 
 (Respinsă prin L. nr. 120/1999 - M. Of. nr. 330/13 iul. 1999) 
 
 O.U.G. nr. 44/1998 - M. Of. nr. 460/30 nov. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii locuinţei nr.114/1996 

 (Respinsă prin L. nr. 603/2002 - M. Of. nr. 830/18 nov. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 47/1998 - M. Of. nr. 471/8 dec. 1998 

 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de  
 Agenţia Naţională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, şi anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova 
 (Aprobată prin L. nr. 112/1999 - M. Of. nr. 297/25 iun. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 48/1998 - M. Of. nr. 475-475 bis/10 dec. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 

 (Aprobată prin L. nr. 55/1999 - M. Of. nr. 165/20 apr. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 52/1998 - M. Of. nr. 496/22 dec. 1998 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca  
 urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 103/1999 - M. Of. nr. 273/16 iun. 1999) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999) 

 O.U.G. nr. 53/1998 - M. Of. nr. 496/22 dec. 1998 
 Acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 13/1999 - M. Of. nr. 89/2 mar. 1999 Respinsă prin L. nr.121/1999 - M. Of. nr. 330/13 iul. 1999) 
 
 O.U.G. nr. 56/1998 - M. Of. nr. 515/30 dec. 1998 
 Unele măsuri pentru restructurarea Guvernului 

 (Aprobată prin L. nr. 157/1999 - M. Of. nr. 500/18 oct. 1999) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 2/2001 - M. Of. nr. 10/9 ian. 2001) 

 O.U.G. nr. 61/1998 - M. Of. nr. 517/30 dec. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 86/1999 - M. Of. nr. 246/1 iun. 1999) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2004, odată cu L. nr. 189/1998 prin O.U.G. nr. 45/2003 - M. Of. nr. 431/19 iun. 2003) 

 O.U.G. nr. 63/1998 - M. Of. nr. 519/30 dec. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind energia electrică şi termică 

 (Abrogare la 30 de zile de la data publicării Legii nr.318/2003 prin L. nr. 318/2003 - M. Of. nr. 511/16 iul. 2003 şi Respinsă prin L. nr. 380/2003 - M. Of. nr. 692/3 oct. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 65/1998 - M. Of. nr. 515/30 dec. 1998 
 Modificarea art.47 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 

 (Respinsă prin L. nr. 592/2001 - M. Of. nr. 708/7 nov. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 66/1998 - M. Of. nr. 515/30 dec. 1998 
 Regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 şi a dobânzilor aferente acestor credite 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 49/2000 - M. Of. nr. 203/11 mai 2000 Respinsă prin L. nr. 590/2001 - M. Of. nr. 708/7 nov. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 68/1998 - M. Of. nr. 515/30 dec. 1998 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria minieră şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări  
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 geologice 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999 Respinsă prin L. nr. 52/2001 - M. Of. nr. 132/16 mar. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 69/1998 - M. Of. nr. 515/30 dec. 1998 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 166/1999 - M. Of. nr. 550/11 nov. 1999) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 77/2009 - M. Of. nr. 439/26 iun. 2009) 

 ▼ Protocolul adiţional nr.7 la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998 
 O.U.G. nr. 70/1998 (ratificare) - M. Of. nr. 518/30 dec. 1998 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Amendarea Protocolului nr.4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene  
 şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al  
 
 O.U.G. nr. 71/1998 (aprobare) - M. Of. nr. 518/30 dec. 1998 

articolului 15 din protocol 

 (Aprobată prin L. nr. 58/1999 - M. Of. nr. 168/21 apr. 1999) 
 
 

(Înlocuită prin O.U.G. nr. 192/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001) 

 O.U.G. nr. 72/1998 - M. Of. nr. 523/31 dec. 1998 
 Modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 

 (Respinsă prin L. nr. 419/2001 - M. Of. nr. 402/20 iul. 2001) 
 
 
 1999 
 
 O.U.G. nr. 2/1999 - M. Of. nr. 49/1 feb. 1999 

 Modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea  
 unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale 
 (Aprobată prin L. nr. 72/2001 - M. Of. nr. 135/19 mar. 2001) 
 
 

(Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 

 O.U.G. nr. 3/1999 - M. Of. nr. 50/3 feb. 1999 
 Completarea alin. (1) al art. 14 din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 

 (Respinsă prin L. nr. 30/2001 - M. Of. nr. 116/7 mar. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 4/1999 - M. Of. nr. 57/9 feb. 1999 
 Unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor 

 (Aprobată prin L. nr. 180/2001 - M. Of. nr. 203/23 apr. 2001) 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999, O.U.G. nr. 77/2000 - M. Of. nr. 283/22 iun. 2000 şi prin L. nr. 312/2001 - M. Of. nr. 365/6 iul. 2001, cu  
 excepţia prevederilor care reglementează executarea plăţilor compensatorii aflate în derulare la data de 22 iunie 2000 până la epuizarea acestor plăţi) 
 
 O.U.G. nr. 5/1999 - M. Of. nr. 64/16 feb. 1999 
 Modificarea art. 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române 

 (Respinsă prin L. nr. 232/2000 - M. Of. nr. 635/7 dec. 2000) 
 
 O.U.G. nr. 6/1999 - M. Of. nr. 65/16 feb. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 139/1999 - M. Of. nr. 345/21 iul. 1999) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 229/2000 - M. Of. nr. 606/25 nov. 2000) 

 O.U.G. nr. 7/1999 - M. Of. nr. 63/16 feb. 1999 

 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele  
 financiare externe 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 92/1999 - M. Of. nr. 247/1 iun. 1999) 

 O.U.G. nr. 10/1999 - M. Of. nr. 78/25 feb. 1999 

 Prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor  
 impozite indirecte 
 (Abrogată prin L. nr. 148/1999 - M. Of. nr. 360/29 iul. 1999 şi respinsă prin L. nr. 82/2000 - M. Of. nr. 215/16 mai 2000) 
 
 O.U.G. nr. 11/1999 - M. Of. nr. 79/25 feb. 1999 
 Acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 134/1999 - M. Of. nr. 345/21 iul. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 14/1999 - M. Of. nr. 87/2 mar. 1999 
 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte 

 (Abrogată prin L. nr. 148/1999 - M. Of. nr. 360/29 iul. 1999 şi respinsă prin L. nr. 84/2000 - M. Of. nr. 215/16 mai 2000) 
 
 O.U.G. nr. 15/1999 - M. Of. nr. 92/3 mar. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 122/1999 - M. Of. nr. 340/16 iul. 1999) 
 (Abrogată la 1 ian. 2003 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 16/1999 - M. Of. nr. 98/8 mar. 1999 
 Scutirea de la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente 

 (Respinsă prin L. nr. 66/2014 - M. Of. nr. 391/27 mai 2014) 
 
 O.U.G. nr. 17/1999 - M. Of. nr. 102/10 mar. 1999 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru  
 victoria Revoluţiei din decembrie 1989 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 112/2000 - M. Of. nr. 299/30 iun. 2000) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 42/1990 prin L. nr. 341/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004) 

 O.U.G. nr. 19/1999 - M. Of. nr. 117/22 mar. 1999 
 Aprobarea primei de export la carnea de porc şi de pasăre 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 165/1999 - M. Of. nr. 553/12 nov. 1999) 
 
 

(T) 
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 O.U.G. nr. 20/1999 - M. Of. nr. 117/22 mar. 1999 
 Suspendarea temporară a unor atribuţii ale comitetului de conducere şi ale preşedintelui Curţii de Conturi 

 (Respinsă prin L. nr.93/1999 - M. Of. nr.247/1 iun. 1999) 
 
 O.U.G. nr. 21/1999 - M. Of. nr. 119/23 mar. 1999 
 Scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producţia proprie a investiţiilor străine 

 (Respinsă prin L. nr. 284/2001 - M. Of. nr. 306/11 iun. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 22/1999 - M. Of. nr. 124/25 mar. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu O.G. nr. 11/1996 prin O.G. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 644/30 aug. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 81/2003 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 23/1999 - M. Of. nr. 177/26 apr. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 628/2002 - M. Of. nr. 848/25 nov. 2002) 

 O.U.G. nr. 24/1999 - M. Of. nr. 130/31 mar. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 246/2002 - M. Of. nr. 304/9 mai 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L.  nr. 58/1998 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 

 O.U.G. nr. 26/1999 - M. Of. nr. 130/31 mar. 1999 
 Unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 215/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999 şi Respinsă prin L. nr. 516/2002 - M. Of. nr. 522/18 iul. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 27/1999 - M. Of. nr. 130/31 mar. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale 

 (Aprobată prin L. nr. 123/1999 - M. Of. nr. 340/16 iul. 1999) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 27/1994 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 

 O.U.G. nr. 29/1999 - M. Of. nr. 131/31 mar. 1999 
 Unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate 

 (Aprobată prin L. nr. 170/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 30/1999 - M. Of. nr. 131/31 mar. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 128/2000 - M. Of. nr. 345/25 iul. 2000) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr.26/1993 prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 

 O.U.G. nr. 31/1999 - M. Of. nr. 131/31 mar. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Respinsă prin L. nr. 432/2001 - M. Of. nr. 403/20 iul. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 32/1999 - M. Of. nr. 127/26 mar. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 (Aprobată prin L. nr. 135/1999 - M. Of. nr. 345/21 iul. 1999) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 35/1999 - M. Of. nr. 138/2 apr. 1999 
 Alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea unor acţiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internaţional al vârstnicilor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 118/2000 - M. Of. nr. 323/11 iul. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 36/1999 - M. Of. nr. 137/2 apr. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind garantarea unui plasament interbancar 

 (Aprobată prin L. nr. 137/1999 - M. Of. nr. 345/21 iul. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 38/1999 - M. Of. nr. 140/6 apr. 1999 
 Modificarea şi completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 565/2001 - M. Of. nr. 688/30 oct. 2001) 

 O.U.G. nr. 41/1999 - M. Of. nr. 148/8 apr. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu O.G. nr. 11/1996 prin O.G. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 644/30 aug. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 83/2003 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 42/1999 - M. Of. nr. 151/13 apr. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 62/2000 - M. Of. nr. 185/28 apr. 2000) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 60/1974 prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 

 O.U.G. nr. 43/1999 - M. Of. nr. 148/8 apr. 1999 

 Autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garanţie ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale,  
 acordat Societăţii Comerciale "Comtim" - S.A. Timişoara de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 66/1999 - M. Of. nr. 223/20 mai 1999 şi Respinsă prin L. nr. 165/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002) 

 O.U.G. nr. 45/1999 - M. Of. nr. 153/14 apr. 1999 
 Aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe 

 (Aprobată prin L. nr. 115/2000 - M. Of. nr. 323/11 iul. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 46/1999 - M. Of. nr. 153/14 apr. 1999 
 Aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Aprobată prin L. nr. 117/2000 - M. Of. nr. 323/11 iul. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 47/1999 - M. Of. nr. 166/20 apr. 1999 
 Completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Respinsă prin L. nr. 430/2001 - M. Of. nr. 403/20 iul. 2001) 
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 O.U.G. nr. 48/1999 - M. Of. nr. 173/23 apr. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 145/2000 - M. Of. nr. 354/28 iul. 2000) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 48/1992 prin L. nr. 504/2002 - M. Of. nr. 534/22 iul. 2002) 

 O.U.G. nr. 49/1999 - M. Of. nr. 170/22 apr. 1999 
 Administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome 

 (Respinsă prin L. nr. 136/2000 - M. Of. nr. 345/25 iul. 2000) 
 
 O.U.G. nr. 50/1999 - M. Of. nr. 186/29 apr. 1999 
 Aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse, echipamente şi servicii aferente, importate pentru înzestrarea Serviciului Român de Informaţii 

 (Aprobată prin L. nr. 10/2000 - M. Of. nr. 101/8 mar. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 53/1999 - M. Of. nr. 187/30 apr. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea statutului de refugiat unor cetăţeni sau rezidenţi din Republica Federală Iugoslavia 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 179/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 54/1999 - M. Of. nr. 190/30 apr. 1999 
 Asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de uz fitosanitar 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 97/2000 - M. Of. nr. 250/6 iun. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 55/1999 - M. Of. nr. 190/30 apr. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 461/21 sep. 2000) 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 151/2000 - M. Of. nr. 354/28 iul. 2000) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2009 prin O.G. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2008) 

 O.U.G. nr. 56/1999 - M. Of. nr. 190/30 apr. 1999 

 Modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul  
 1998 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 57/1999 - M. Of. nr. 190/30 apr. 1999 
 Aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor, echipamentelor şi serviciilor aferente, importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 

 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 58/1999 - M. Of. nr. 190/30 apr. 1999 

 Ordonanţă de urgenţă privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor  
 locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 392/2001 - M. Of. nr. 392/18 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare la 1 iul. 2003 prin O.G. nr. 39/2003 - M. Of. nr. 66/2 feb. 2003) 

 O.U.G. nr. 59/1999 - M. Of. nr. 198/7 mai 1999 
 Aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor instalaţii şi echipamente importate, care concură la înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Aprobată prin L. nr. 184/2000 - M. Of. nr. 532/30 sep. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 60/1999 - M. Of. nr. 212/14 mai 1999 
  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 23/1995 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003 şi  Respinsă prin L. nr. 72/2004 - M. Of. nr. 286/1 apr. 2004) 

 O.U.G. nr. 64/1999 - M. Of. nr. 225/20 mai 1999 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor 

 (Respinsă prin L. nr. 481/2001 - M. Of. nr. 609/27 sep. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 65/1999 - M. Of. nr. 225/20 mai 1999 
 Salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare 

 (Abrogată prin L. nr. 409/2001 - M. Of. nr. 398/19 iul. 2001 la data înregistrării contractului colectiv de muncă, condiţie realizată Respinsă prin L. nr. 731/2001 - M. Of. nr.  
 816/18 dec. 2001) 
 O.U.G. nr. 66/1999 - M. Of. nr. 223/20 mai 1999 
 Autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societăţii Comerciale "Comtim" - S.A. Timişoara 

 (Aprobată prin L. nr. 47/2002 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 67/1999 - M. Of. nr. 231/24 mai 1999 
 Unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice 

 (Respinsă prin L. nr. 291/2001 - M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 68/1999 - M. Of. nr. 228/21 mai 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind stimularea plăţii obligaţiilor faţă de bugetul de stat 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 136/2003 - M. Of. nr. 273/18 apr. 2003) 

 O.U.G. nr. 69/1999 - M. Of. nr. 232/25 mai 1999 
 Scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import 

 (Aprobată prin L. nr. 114/2000 - M. Of. nr. 323/11 iul. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 70/1999 - M. Of. nr. 232/25 mai 1999 
 Achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie pentru consumul intern 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 171/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 71/1999 - M. Of. nr. 232/25 mai 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară 
 Republicare: 
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 (M. Of. nr. 742/11 oct. 2002) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 206/2001 - M. Of. nr. 212/26 apr. 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 200/3 mar. 2006) 

 O.U.G. nr. 74/1999 - M. Of. nr. 242/31 mai 1999 
 Scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 

 (Aprobată prin L. nr. 178/2001 - M. Of. nr. 189/13 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 76/1999 - M. Of. nr. 250/2 iun. 1999 
 Exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanţe active necesare la fabricarea de îngrăşăminte chimice şi produse fitosanitare 

 (Aprobată prin L. nr. 248/2001 - M. Of. nr. 264/23 mai 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 78/1999 - M. Of. nr. 258/4 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 

 (Aprobată prin L. nr. 589/2001 - M. Of. nr. 708/7 nov. 2001) 
 
 

(Abrogare la 22 decembrie 2006, odată cu L. nr. 103/1996 prin L. nr. 407/2006 - M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) 

 O.U.G. nr. 82/1999 - M. Of. nr. 262/9 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare 

 (Aprobată prin L. nr. 262/2001 - M. Of. nr. 271/25 mai 2001) 
 (Abrogare prin L. nr. 70/2015 - M. Of. nr. 242/9 apr. 2015) 
 
 O.U.G. nr. 86/1999 - M. Of. nr. 270/11 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 (Aprobată prin L. nr. 183/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 87/1999 - M. Of. nr. 270/11 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 (Aprobată prin L. nr. 182/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 91/1999 - M. Of. nr. 277/17 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 (Aprobată prin L. nr. 281/2001 - M. Of. nr. 305/8 iun. 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 36/2003 - M. Of. nr. 34/22 ian. 2003) 

 O.U.G. nr. 92/1999 - M. Of. nr. 277/17 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 184/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 93/1999 - M. Of. nr. 286/22 iun. 1999 

 Aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate  
 în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime "Navrom" - S.A. Constanţa şi "Romline"-S.A. Constanţa 
 (Aprobată prin L. nr. 559/2001 - M. Of. nr. 684/30 oct. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 94/1999 - M. Of. nr. 286/22 iun. 1999 
 Sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999 

 (Aprobată prin L. nr. 318/2001 - M. Of. nr. 333/21 iun. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 101/1999 - M. Of. nr. 309/30 iun. 1999 

 Ordonanţă de urgenţă privind valorificarea şi transmiterea fără plată, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea  
 şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 403/2001 - M. Of. nr. 392/18 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 18/2014 - M. Of. nr. 305/24 apr. 2014) 

 O.U.G. nr. 102/1999 - M. Of. nr. 310/30 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 519/2002 - M. Of. nr. 555/29 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 448/2006 - M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006) 

 O.U.G. nr. 104/1999 - M. Of. nr. 313/30 iun. 1999 
 Acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorină şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999 

 (Aprobată prin L. nr. 8/2001 - M. Of. nr. 61/5 feb. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 106/1999 - M. Of. nr. 313/30 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 178/1999 - M. Of. nr. 590/3 dec. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 107/1999 - M. Of. nr. 313/30 iun. 1999 
 Modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată 

 (Abrogată odată cu L. nr. 69/1991 prin L. nr. 215/2001 - M. Of. nr. 204/23 apr. 2001 Respinsă prin L. nr. 253/2001 - M. Of. nr. 264/23 mai 2001) 
 
 O.U.G. nr. 108/1999 - M. Of. nr. 313/30 iun. 1999 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor faţă de bugetul de stat 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 297/2001 - M. Of. nr. 308/11 iun. 2001) 

 O.U.G. nr. 111/1999 - M. Of. nr. 313/30 iun. 1999 
 Finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 1999 - 2000 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 132/2001 - M. Of. nr. 171/4 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 112/1999 - M. Of. nr. 313/30 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi desfăşurarea celei de a doua sesiuni a examenului naţional de capacitate în anul 1999 
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 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 159/2001 - M. Of. nr. 185/11 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 113/1999 - M. Of. nr. 315/30 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 158/2003 - M. Of. nr. 276/19 apr. 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 114/1999 - M. Of. nr. 312/30 iun. 1999 
 Suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 97/2000 - M. Of. nr. 330/14 iul. 2000 şi O.U.G. nr. 272/2000 - M. Of. nr. 676/19 dec. 2000 şi Respinsă prin L. nr. 267/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai  
 2002) 
 O.U.G. nr. 116/1999 - M. Of. nr. 312/30 iun. 1999 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 

 (Respinsă prin L. nr. 535/2001 - M. Of. nr. 658/19 oct. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 118/1999 - M. Of. nr. 312/30 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 366/2001 - M. Of. nr. 385/13 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 292/2011 - M. Of. nr. 905/20 dec. 2011) 

 O.U.G. nr. 119/1999 - M. Of. nr. 312/30 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 593/2001 - M. Of. nr. 708/7 nov. 2001) 
 (Abrogare la data de 28 mai 2006 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 121/1999 - M. Of. nr. 313/30 iun. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. 9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 172/1999 - M. Of. nr. 584/30 nov. 1999) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 122/1999 - M. Of. nr. 313/30 iun. 1999 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care  
 ocupă funcţii de demnitate publică 
 (Aprobată prin L. nr. 35/2001 - M. Of. nr. 122/12 mar. 2001) 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 124/1999 - M. Of. nr. 442/10 sep. 1999 
 Modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 141/1999 - M. Of. nr. 466/24 sep. 1999 Respinsă prin L. nr. 43/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000) 
 
 O.U.G. nr. 125/1999 - M. Of. nr. 442/10 sep. 1999 

 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea  
 drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime "Navrom" - S.A. Constanţa şi "Romline"-S.A. Constanţa 
 (Aprobată prin L. nr. 558/2001 - M. Of. nr. 684/30 oct. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 128/1999 - M. Of. nr. 445/14 sep. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 236/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 64/2002 - M. Of. nr. 97/4 feb. 2002) 

 O.U.G. nr. 129/1999 - M. Of. nr. 445/14 sep. 1999 
 Modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 35/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001 Respinsă prin L. nr. 609/2001 - M. Of. nr. 713/8 nov. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 131/1999 - M. Of. nr. 454/20 sep. 1999 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor  
 agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000 
 (Aprobată prin L. nr. 182/2001 - M. Of. nr. 191/13 apr. 2001) 
 (Abrogată la 1 ian. 2002 odată cu L. nr. 165/1998, prin O.U.G.  nr. 40/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 132/1999 - M. Of. nr. 455/20 sep. 1999 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole,  
  precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia internă 

 (Abrogată odată cu O.G. nr. 36/1999 prin O.U.G. nr. 40/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001 Respinsă prin L. nr. 685/2001 - M. Of. nr. 793/13 dec. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 134/1999 - M. Of. nr. 454/20 sep. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraţilor şi a celorlalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti 

 (Aprobată prin L. nr. 714/2001 - M. Of. nr. 803/14 dec. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 135/1999 - M. Of. nr. 458/21 sep. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 

 (Aprobată prin L. nr. 47/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 138/1999 - M. Of. nr. 468/27 sep. 1999 
 Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

 (Respinsă prin L. nr. 722/2001 - M. Of. nr. 797/13 dec. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 139/1999 - M. Of. nr. 468/27 sep. 1999 

 Exceptarea unor societăţi comerciale de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care  
 statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 283/2001 - M. Of. nr. 306/11 iun. 2001) 

 O.U.G. nr. 140/1999 - M. Of. nr. 465-465 bis/24 sep. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 

 (Aprobată prin L. nr. 44/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000) 
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(T) 

 O.U.G. nr. 141/1999 - M. Of. nr. 466/24 sep. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 

 (Aprobată prin L. nr. 45/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 142/1999 - M. Of. nr. 481/5 oct. 1999 
 Instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 28/2000 - M. Of. nr. 135/30 mar. 2000) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 143/1999 - M. Of. nr. 474/30 sep. 1999 
 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte 

 (Respinsă prin L. nr. 215/2000 - M. Of. nr. 618/30 nov. 2000) 
 
 O.U.G. nr. 145/1999 - M. Of. nr. 481/5 oct. 1999 
 Unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare 

 (Aprobată prin L. nr. 29/2001 - M. Of. nr. 116/7 mar. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 147/1999 - M. Of. nr. 493/13 oct. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 573/2001 - M. Of. nr. 695/1 nov. 2001) 
 
 

(Abrogare la doi ani prin L. nr. 138/2004 - M. Of. nr. 369/28 apr. 2004) 

 O.U.G. nr. 148/1999 - M. Of. nr. 491/13 oct. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 243/2001 - M. Of. nr. 265/23 mai 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 105/2005 - M. Of. nr. 647/21 iul. 2005) 

 O.U.G. nr. 149/1999 - M. Of. nr. 501/18 oct. 1999 
 Aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificaţie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 76/2001 - M. Of. nr. 135/19 mar. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 150/1999 - M. Of. nr. 501/18 oct. 1999 
 Modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 444/2001 - M. Of. nr. 409/24 iul. 2001 Respinsă prin L. nr. 548/2001 - M. Of. nr. 676/25 oct. 2001) 

 O.U.G. nr. 151/1999 - M. Of. nr. 501/18 oct. 1999 
 Stingerea unor obligaţii bugetare 

 (Aprobată prin L. nr. 418/2001 - M. Of. nr. 402/20 iul. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 152/1999 - M. Of. nr. 508/20 oct. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind medicamentele de uz uman 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 336/2002 - M. Of. nr. 418/17 iun. 2002) 

 (Abrogare la data de 27 iulie 2006, cu excepţia art. 109 alin. (11) a cărui valabilitate încetează la data de 31 decembrie 2006 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr.  
 2006) 
 
 O.U.G. nr. 154/1999 - M. Of. nr. 510/21 oct. 1999 
 Modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A. 

 (Respinsă prin L. nr. 627/2001 - M. Of. nr. 740/20 nov. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 155/1999 - M. Of. nr. 510/21 oct. 1999 
  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 145/1997 prin O.U.G. nr. 150/2002 - M. Of. nr. 838/20 nov. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 106/2005 - M. Of. nr. 385/6 mai 2005) 

 O.U.G. nr. 160/1999 - M. Of. nr. 526/28 oct. 1999 

 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre  
 marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 399/2001 - M. Of. nr. 393/18 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 256/2018 - M. Of. nr. 964/14 nov. 2018) 

 O.U.G. nr. 161/1999 - M. Of. nr. 529/29 oct. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 

 (Aprobată prin L. nr. 46/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 162/1999 - M. Of. nr. 529/29 oct. 1999 

 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru  
 categoriile defavorizate ale populaţiei 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 328/2002 - M. Of. nr. 402/11 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 36/2006 - M. Of. nr. 692/14 aug. 2006 şi Abrogare la 21 martie 2007 prin L. nr. 325/2006 - M. Of. nr. 651/27 iul. 2006) 

 O.U.G. nr. 165/1999 - M. Of. nr. 533/2 nov. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic 

 (Aprobată prin L. nr. 97/2001 - M. Of. nr. 159/29 mar. 2001) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2005, odată cu O.G. nr. 29/1994 prin O.G. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) 
 
 O.U.G. nr. 166/1999 - M. Of. nr. 527/29 oct. 1999 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte 

 (Respinsă prin L. nr. 217/2000 - M. Of. nr. 618/30 nov. 2000) 
 
 O.U.G. nr. 167/1999 - M. Of. nr. 536/3 nov. 1999 
 Aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naţionale 

 (Aprobată prin L. nr. 6/2001 - M. Of. nr. 61/5 feb. 2001) 
 
 

(T) 
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 O.U.G. nr. 168/1999 - M. Of. nr. 536/3 nov. 1999 
 Măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 (Aprobată prin L. nr. 224/2001 - M. Of. nr. 229/4 mai 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 171/1999 - M. Of. nr. 542/5 nov. 1999 

 Alocarea în anul 1999, din resursele Fondului Proprietăţii de Stat, a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei  
 Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, precum şi Ministerului Tineretului şi Sportului pentru Comitetul  
 Olimpic Român 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 63/2001 - M. Of. nr. 132/16 mar. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 177/1999 - M. Of. nr. 551/11 nov. 1999 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de  
 cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 166/2001 - M. Of. nr. 184/11 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 178/1999 - M. Of. nr. 551/11 nov. 1999 
 Majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat 

 (Aprobată prin L. nr. 40/2001 - M. Of. nr. 122/12 mar. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 180/1999 - M. Of. nr. 555/15 nov. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 

 (Aprobată prin L. nr. 48/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 183/1999 - M. Of. nr. 562/17 nov. 1999 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă  
 funcţii de demnitate publică 
 (Aprobată prin L. nr. 328/2001 - M. Of. nr. 356/3 iul. 2001) 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 184/1999 - M. Of. nr. 562/17 nov. 1999 

 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria  
 Revoluţiei din decembrie 1989 
 (Aprobată prin L. nr. 354/2001 - M. Of. nr. 380/12 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 42/1990 prin L. nr. 341/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004) 

 O.U.G. nr. 185/1999 - M. Of. nr. 564/19 nov. 1999 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a  
 concedierilor colective 
 (Respinsă prin L. nr. 311/2000 - M. Of. nr. 332/21 iun. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 186/1999 - M. Of. nr. 567/19 nov. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor 

 (Respinsă prin L. nr. 596/2002 - M. Of. nr. 827/18 nov. 2002 şi Abrogare prin L. nr. 597/2002 - M. Of. nr. 827/18 nov. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 187/1999 - M. Of. nr. 575/25 nov. 1999 
 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare 

 (Aprobată prin L. nr. 237/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 189/1999 - M. Of. nr. 580/29 nov. 1999 
 Alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informaţii Externe 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 524/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001) 
 (T) 
 
 ▼ Amendarea Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile  
 Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte 
 O.U.G. nr. 190/1999 (aprobare) - M. Of. nr. 599/8 dec. 1999 
 (Aprobată prin L. nr. 187/2000 - M. Of. nr. 532/30 oct. 2000) 
 
 

(Înlocuită prin O.U.G. nr. 192/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001) 

 O.U.G. nr. 191/1999 - M. Of. nr. 598/8 dec. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 

 (Aprobată prin L. nr. 49/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 192/1999 - M. Of. nr. 599/8 dec. 1999 
 Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţii şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 12/2001 - M. Of. nr. 63/6 feb. 2001 Respinsă prin L. nr. 520/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 193/1999 - M. Of. nr. 604/10 dec. 1999 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor 

 (Respinsă prin L. nr. 479/2001 - M. Of. nr. 609/27 sep. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 197/1999 - M. Of. nr. 612/15 dec. 1999 

 Unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română"-S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflaţi în evidenţa  
 Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 175/2001 - M. Of. nr. 189/13 apr. 2001) 

 O.U.G. nr. 198/1999 - M. Of. nr. 607/13 dec. 1999 
 Privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 268/2001 - M. Of. nr. 299/7 iun. 2001 Respinsă prin L. nr. 566/2001 - M. Of. nr. 688/30 oct. 2001) 

 O.U.G. nr. 199/1999 - M. Of. nr. 632-632 bis/24 dec. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 

 (Aprobată prin L. nr. 50/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000) 
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(T) 

 O.U.G. nr. 200/1999 - M. Of. nr. 634/27 dec. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 

 (Aprobată prin L. nr. 51/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 201/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999 

 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru  
 activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut 
 (Aprobată prin L. nr. 194/2000 - M. Of. nr. 561/13 nov. 2000) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 66/1997 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 202/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999 
 Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice 

 (Respinsă prin L. nr. 687/2001 - M. Of. nr. 784/11 dec. 2001) 
 
 ▼ Protocol adiţional nr. 8 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999 
 O.U.G. nr. 204/1999 (ratificare) - M. Of. nr. 650/30 dec. 1999 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 207/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999 
 Înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice 

 (Aprobată prin L. nr. 218/2000 - M. Of. nr. 617/30 nov. 2000) 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 291/2000 - M. Of. nr. 706/29 dec. 2000) 

 O.U.G. nr. 208/1999 - M. Of. nr. 647/30 dec. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 640/2001 - M. Of. nr. 768/3 dec. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 104/2002 - M. Of. nr. 676/11 sep. 2002) 

 O.U.G. nr. 209/1999 - M. Of. nr. 647/30 dec. 1999 
 Scutirea temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import 

 (Aprobată prin L. nr. 210/2001 - M. Of. nr. 213/26 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 210/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999 

 Amânarea de la plată a obligaţiilor vamale (taxe vamale, suprataxă de import şi T.V.A. în vamă) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. pe  
 perioada iernii 1999-2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 78/2001 - M. Of. nr. 143/22 mar. 2001) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 211/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu O.G. nr. 11/1996 prin O.G. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 644/30 aug. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 80/2003 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 213/1999 - M. Of. nr. 650/29 dec. 1999 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare 

 (Respinsă prin L. nr. 347/2001 - M. Of. nr. 373/10 iul. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 215/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999 
 Modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată 

 (Abrogată, odată cu O.G. nr. 3/1992, prin O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000 Respinsă prin L. nr. 285/2001 - M. Of. nr. 306/11 iun. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 216/1999 - M. Of. nr. 650/30 dec. 1999 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 774/2001 - M. Of. nr. 14/11 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2004, odată cu L. nr. 189/1998 prin O.U.G. nr. 45/2003 - M. Of. nr. 431/19 iun. 2003) 

 O.U.G. nr. 219/1999 - M. Of. nr. 650/30 dec. 1999 
 Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit 

 (Aprobată prin L. nr. 46/2001 - M. Of. nr. 175/6 apr. 2001) 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 83/19 feb. 2001) 
 
 
 2000 
 
 O.U.G. nr. 1/2000 - M. Of. nr. 52/2 feb. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României 

 (Aprobată prin L. nr. 229/2001 - M. Of. nr. 231/7 mai 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr.26/1993 prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 

 O.U.G. nr. 2/2000 - M. Of. nr. 63/14 feb. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază  
 în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 13/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002) 

 O.U.G. nr. 3/2000 - M. Of. nr. 68/16 feb. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui credit Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietăţii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A.  
 pentru asigurarea finanţării parţiale a importurilor de păcură, gaze naturale şi cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999 - 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 259/2001 - M. Of. nr. 273/25 mai 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 5/2000 - M. Of. nr. 74/21 feb. 2000 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate 

 (Respinsă prin L. nr. 363/2001 - M. Of. nr. 382/12 iul. 2001 Abrogată prin L. nr. 366/2001 - M. Of. nr. 385/13 iul. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 6/2000 - M. Of. nr. 74/21 feb. 2000 
 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Respinsă prin L. nr. 294/2001 - M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) 
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 O.U.G. nr. 8/2000 - M. Of. nr. 83/23 feb. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru  
 abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (Aprobată prin L. nr. 662/2001 - M. Of. nr. 775/5 dec. 2001) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 9/2000 - M. Of. nr. 93/1 mar. 2000 

 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în  
 România în cadrul unor acorduri de împrumut 
 (Respinsă prin L. nr. 421/2001 - M. Of. nr. 402/20 iul. 2001 şi abrogată parţial prin O.G. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 435/3 aug. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 11/2000 - M. Of. nr. 94/1 mar. 2000 

 Aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii contractante în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne şi Serviciului Român de  
 Informaţii 
 (Aprobată prin L. nr. 26/2001 - M. Of. nr. 116/7 mar. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 15/2000 - M. Of. nr. 111/14 mar. 2000 
 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 117/2001 - M. Of. nr. 162/30 mar. 2001) 

 O.U.G. nr. 16/2000 - M. Of. nr. 111/14 mar. 2000 
 Completarea art.5 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 339/2001 - M. Of. nr. 370/9 iul. 2001 Abrogată prin L. nr. 366/2001 - M. Of. nr. 385/13 iul. 2001) 

 O.U.G. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 547/2001 - M. Of. nr. 676/25 oct. 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 345/2002 - M. Of. nr. 371/1 iun. 2002) 

 O.U.G. nr. 18/2000 - M. Of. nr. 120/20 mar. 2000 
 Prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice 

 (Abrogată odată cu O.G. nr. 118/1999 prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001 Respinsă prin L. nr. 475/2001 - M. Of. nr. 607/27 sep. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 21/2000 - M. Of. nr. 129/28 mar. 2000 

 Majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A.  
 Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare 
 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 89/2000 - M. Of. nr. 308/4 iul. 2000 Respinsă prin L. nr. 694/2001 - M. Of. nr. 795/13 dec. 2001) 

 O.U.G. nr. 23/2000 - M. Of. nr. 136/30 mar. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 440/2001 - M. Of. nr. 409/24 iul. 2001) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 24/2000 - M. Of. nr. 138/31 mar. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar 

 (Aprobată prin L. nr. 383/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 25/2000 - M. Of. nr. 141/3 apr. 2000 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă 

 (Abrogată odată cu O.G. nr. 55/1999 prin L. nr. 409/2001 - M. Of. nr. 398/19 iul. 2001 Respinsă prin L. nr. 514/2001 - M. Of. nr. 648/16 oct. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 28/2000 - M. Of. nr. 153/13 apr. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale 

 (Aprobată prin L. nr. 161/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 70/1991 prin L. nr. 67/2004 - M. Of. nr. 271/29 mar. 2004) 
 
 O.U.G. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 160/17 apr. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind sprijinul acordat producătorilor de lapte 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 42/2001 - M. Of. nr. 123/13 mar. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 192/2005 - M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) 

 O.U.G. nr. 30/2000 - M. Of. nr. 160/17 apr. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995 

 (Respinsă prin L. nr. 113/2002 - M. Of. nr. 189/20 mar. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 32/2000 - M. Of. nr. 163/18 apr. 2000 

 Aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale, contractate în anii  
 anteriori 
 (Aprobată prin L. nr. 93/2002 - M. Of. nr. 157/5 mar. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 33/2000 - M. Of. nr. 163/18 apr. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor 

 (Aprobată prin L. nr. 362/2001 - M. Of. nr. 382/12 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 194/2005 - M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005) 

 O.U.G. nr. 35/2000 - M. Of. nr. 165/19 apr. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 63/2002 - M. Of. nr. 73/31 ian. 2002) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 36/2000 - M. Of. nr. 177/25 apr. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice 

 (Respinsă prin L. nr. 599/2003 - M. Of. nr. 936/24 dec. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 37/2000 - M. Of. nr. 178/25 apr. 2000 

 Acordarea unui împrumut din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziţia Mondială EXPO 2000 "Om - Natură -  
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 Tehnologie", Hanovra 2000 
 (Aprobată prin L. nr. 230/2000 - M. Of. nr. 629/5 dec. 2000) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 38/2000 - M. Of. nr. 178/25 apr. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne 

 (Aprobată prin L. nr. 315/2001 - M. Of. nr. 333/21 iun. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 111/2003 - M. Of. nr. 748/26 oct. 2003) 

 O.U.G. nr. 39/2000 - M. Of. nr. 178/25 apr. 2000 
 Modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism 

 (Abrogată odată cu O.U.G. nr. 32/1998 prin O.U.G. nr. 52/2001 - M. Of. nr. 175/6 apr. 2001 şi respinsă prin L. nr. 156/2001 - M. Of. nr. 182/10 apr. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 40/2000 - M. Of. nr. 181/27 apr. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 

 (Respinsă prin L. nr. 518/2002 - M. Of. nr. 555/29 iul. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 41/2000 - M. Of. nr. 183/27 apr. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Aprobată prin L. nr. 22/2002 - M. Of. nr. 50/24 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 44/2000 - M. Of. nr. 188/3 mai 2000 
 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale 

 (Respinsă prin L. nr. 280/2001 - M. Of. nr. 297/7 iun. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 46/2000 - M. Of. nr. 203/11 mai 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 

 (Respinsă prin L. nr. 149/2002 - M. Of. nr. 339/22 mai 2002) 
 
 O.U.G. nr. 47/2000 - M. Of. nr. 203/11 mai 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 23/1995 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003 şi Respinsă prin L. nr. 75/2004 - M. Of. nr. 308/7 apr. 2004) 

 O.U.G. nr. 48/2000 - M. Of. nr. 203/11 mai 2000 
 Comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi a Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 291/2000 - M. Of. nr. 706/29 dec. 2000 Respinsă prin L. nr. 442/2001 - M. Of. nr. 399/20 iul. 2001) 

 O.U.G. nr. 53/2000 - M. Of. nr. 227/23 mai 2000 
  Unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale 

 (Abrogată prin O.G. nr. 34/2001 - M. Of. nr. 511/28 aug. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 45/2002 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 54/2000 - M. Of. nr. 227/23 mai 2000 
 Abrogarea unor dispoziţii legale cu privire la contribuţia agenţilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor 

 (Aprobată prin L. nr. 174/2001 - M. Of. nr. 189/13 apr. 2001) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 56/2000 - M. Of. nr. 227/23 mai 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998 

 (Aprobată prin L. nr. 437/2001 - M. Of. nr. 404/20 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 58/1998 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 

 O.U.G. nr. 57/2000 - M. Of. nr. 227/23 mai 2000 

 Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului  
 Consiliului 
 (Aprobată prin L. nr. 395/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 58/2000 - M. Of. nr. 229/24 mai 2000 
 Unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000 

 (Respinsă prin L. nr. 17/2002 - M. Of. nr. 41/21 ian. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 60/2000 - M. Of. nr. 240/31 mai 2000 
 Modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare 

 (Respinsă prin L. nr. 611/2001 - M. Of. nr. 716/9 nov. 2001) 
 
 
 O.U.G. nr. 61/2000 - M. Of. nr. 240/31 mai 2000 
 Aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe 

 (Aprobată prin L. nr. 27/2001 - M. Of. nr. 116/7 mar. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 63/2000 - M. Of. nr. 240/31 mai 2000 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui  
 României şi modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale 
 (Aprobată prin L. nr. 158/2002 - M. Of. nr. 247/12 apr. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 

 O.U.G. nr. 64/2000 - M. Of. nr. 243/1 iun. 2000 
 Modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori 

 (Respinsă prin L. nr. 482/2001 - M. Of. nr. 611/27 sep. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 66/2000 - M. Of. nr. 251/6 iun. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 

 (Aprobată cu completări prin L. nr. 647/2001 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 67/2000 - M. Of. nr. 251/6 iun. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri referitoare la preţurile şi tarifele pentru energia electrică şi termică 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 427/2002 - M. Of. nr. 497/10 iul. 2002) 
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 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 7/1998 prin O.U.G. nr. 36/2001 şi cu O.U.G. nr. 63/1998 şi O.U.G. nr. 29/1998 prin L. nr. 318/2003 prin L. nr. 318/2003 - M. Of. nr. 511/16  
 iul. 2003) 
 O.U.G. nr. 68/2000 - M. Of. nr. 251/6 iun. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de  
 Reconstrucţie a Zonelor Miniere 
 (Aprobată prin L. nr. 394/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001) 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 64/1997 prin O.U.G. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 139/5 mar. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 69/2000 - M. Of. nr. 268/14 iun. 2000 
 Modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi aprotecţiei vânatului nr. 103/1996 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 35/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001 Respinsă prin L. nr. 602/2001 - M. Of. nr. 713/8 nov. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 72/2000 - M. Of. nr. 265/13 iun. 2000 

 Modificarea art.2 lit.a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de  
 persoane prevăzute în legi speciale 
 (Respinsă prin L. nr. 493/2001 - M. Of. nr. 625/4 oct. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 74/2000 - M. Of. nr. 271/15 iun. 2000 
 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 14/2001 - M. Of. nr. 65/7 feb. 2001 Respinsă prin L. nr. 235/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001) 
 
 O.U.G. nr. 77/2000 - M. Of. nr. 283/22 iun. 2000 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a  
 concedierilor colective 
 (Respinsă prin L. nr. 310/2001 - M. Of. nr. 332/21 iun. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 78/2000 - M. Of. nr. 283/22 iun. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul deşeurilor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 426/2001 - M. Of. nr. 411/25 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 211/2011 - M. Of. nr. 837/25 nov. 2011) 

 O.U.G. nr. 80/2000 - M. Of. nr. 290/27 iun. 2000 
 Admiterea cu taxă în învăţământul preuniversitar de stat, în licee, şcoli profesionale şi şcoli de ucenici peste cifra de şcolarizare pentru care se asigură finanţare de la bugetul de stat 

 (Respinsă prin L. nr. 258/2001 - M. Of. nr. 273/25 mai 2001) 
 
 O.U.G. nr. 81/2000 - M. Of. nr. 291/27 iun. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea  
 înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
 (Aprobată prin L. nr. 541/2001 - M. Of. nr. 658/19 oct. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 82/2000 - M. Of. nr. 293/28 iun. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 327/2002 - M. Of. nr. 422/18 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 O.U.G. nr. 84/2000 - M. Of. nr. 288/26 iun. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind garantarea unui plasament interbancar 

 (Aprobată prin L. nr. 425/2001 - M. Of. nr. 403/20 iul. 2001) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 85/2000 - M. Of. nr. 291/27 iun. 2000 
 Finanţarea drepturilor de personal cuvenite medicilor şi farmaciştilor stagiari sau rezidenţi şi personalului de cercetare din unităţile sanitare 

 (Aprobată prin L. nr. 47/2001 - M. Of. nr. 126/14 mar. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 87/2000 - M. Of. nr. 302/3 iul. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 

 (Abrogată la 1 ian.2002 prin O.G. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 435/3 aug.2001 şi Respinsă prin L. nr. 208/2002 - M. Of. nr. 275/24 apr. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 88/2000 - M. Of. nr. 313/6 iul. 2000 
 Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) 

 (Respinsă prin L. nr. 601/2001 - M. Of. nr. 711/8 nov. 2001) 
 
 
 O.U.G. nr. 89/2000 - M. Of. nr. 308/4 iul. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" -  
 S.A. Braşov, "MAT"-S.A. Craiova, "HART"-S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO"-S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a  
 Îmbunătăţirilor Funciare 
 (Aprobată prin L. nr. 692/2001 - M. Of. nr. 795/13 dec. 2001) 
 (SE) 
 
 O.U.G. nr. 90/2000 - M. Of. nr. 310/5 iul. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 374/2002 - M. Of. nr. 483/5 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 60/1974 prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 

 O.U.G. nr. 91/2000 - M. Of. nr. 308/4 iul. 2000 
 Organizarea sistemului naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar 

 (Respinsă prin L. nr. 269/2001 - M. Of. nr. 283/31 mai 2001) 
 
 O.U.G. nr. 95/2000 - M. Of. nr. 307/4 iul. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine  
 publică şi siguranţă naţională 
 (Respinsă prin L. nr. 388/2002 - M. Of. nr. 429/20 iun. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 97/2000 - M. Of. nr. 330/14 iul. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizaţiile cooperatiste de credit 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 200/2002 - M. Of. nr. 300/8 mai 2002) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 
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 O.U.G. nr. 98/2000 - M. Of. nr. 302/3 iul. 2000 

 Modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,  
 precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996 
 (Suspendată prin O.U.G. nr. 295/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 Respinsă prin L. nr. 330/2001 - M. Of. nr. 358/4 iul. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 102/2000 - M. Of. nr. 311/5 iul. 2000 

 Modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane  
 prevăzute în legi speciale 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 494/2001 - M. Of. nr. 625/4 oct. 2001) 

 O.U.G. nr. 109/2000 - M. Of. nr. 312/5 iul. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de  
 depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 657/2001 - M. Of. nr. 796/13 dec. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 56/2000 prin O.U.G. nr. 141/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002) 

 O.U.G. nr. 111/2000 - M. Of. nr. 313/6 iul. 2000 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi agenţilor economici 

 (Aprobată prin L. nr. 754/2001 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 113/2000 - M. Of. nr. 311/5 iul. 2000 
 Modificarea alin.(1) al art.103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 355/2001 - M. Of. nr. 380/12 iul. 2001) 

 O.U.G. nr. 116/2000 - M. Of. nr. 311/5 iul. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 45 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, precum şi pentru stabilirea unor alte măsuri  
 tranzitorii 
 (Aprobată prin L. nr. 300/2001 - M. Of. nr. 309/11 iun. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 32/2000 (v. art. 39 din L. nr.236/2018) prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 

 O.U.G. nr. 117/2000 - M. Of. nr. 303/4 iul. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile  
 autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000 
 (Respinsă prin L. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 119/2000 - M. Of. nr. 305/4 iul. 2000 
 Completarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000 

 (Respinsă prin L. nr. 613/2001 - M. Of. nr. 716/9 nov. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 303/4 iul. 2000 
 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 117 din Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice 

 (Abrogată, odată cu O.G. nr. 118/1999, prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001 Respinsă prin L. nr. 474/2001 - M. Of. nr. 607/27 sep. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 122/2000 - M. Of. nr. 312/5 iul. 2000 
 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice 

 (Abrogată, odată cu O.G. nr. 118/1999, prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001 Respinsă prin L. nr. 471/2001 - M. Of. nr. 603/26 sep. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 125/2000 - M. Of. nr. 312/5 iul. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor 

 (Aprobată prin L. nr. 86/2001 - M. Of. nr. 147/23 mar. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 65/1998 prin L. nr. 495/2004 - M. Of. nr. 1136/1 dec. 2004) 

 O.U.G. nr. 126/2000 - M. Of. nr. 311/5 iul. 2000 
 Finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000/2001 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 266/2001 - M. Of. nr. 270/24 mai 2001) 

 O.U.G. nr. 129/2000 - M. Of. nr. 311/5 iul. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României 

 (Aprobată prin L. nr. 159/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 

 O.U.G. nr. 130/2000 - M. Of. nr. 306/4 iul. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 98/2001 - M. Of. nr. 157/29 mar. 2001) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 132/2000 - M. Of. nr. 465/25 sep. 2000 
 Prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 

 (Respinsă prin L. nr. 591/2001 - M. Of. nr. 708/7 nov. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 134/2000 - M. Of. nr. 476/30 sep. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 

 (Abrogată succesiv odată cu O.G. nr. 27/2000 prin O.U.G. nr. 158/2001 - M. Of. nr. 767/30 nov. 2001 şi prin L. nr. 521/2002 - M. Of. nr. 571/2 aug. 2002 şi Respinsă prin L.  
 nr. 616/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002) 
 O.U.G. nr. 137/2000 - M. Of. nr. 462/22 sep. 2000 
 Modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăţi compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 67/2001 - M. Of. nr. 254/17 mai 2001 Respinsă prin L. nr. 771/2001 - M. Of. nr. 19/15 ian. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 138/2000 - M. Of. nr. 479/2 oct. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 219/2005 - M. Of. nr. 609/14 iul. 2005) 
 
 

(Abrogare la 1 septembrie 2012 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 

 O.U.G. nr. 139/2000 - M. Of. nr. 467/26 sep. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Aprobată prin L. nr. 108/2001 - M. Of. nr. 156/29 mar. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1994 prin L. nr. 414/2002 - M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) 
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 O.U.G. nr. 140/2000 - M. Of. nr. 467/26 sep. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României 

 (Aprobată prin L. nr. 160/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 

 O.U.G. nr. 141/2000 - M. Of. nr. 470/27 sep. 2000 
 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice 

 
 

(Abrogată odată cu O.G. nr. 118/1999 prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001 Respinsă prin L. nr. 476/2001 - M. Of. nr. 607/27 sep. 2001) 

 O.U.G. nr. 143/2000 - M. Of. nr. 471/28 sep. 2000 
 Organizarea studiilor de masterat din România 

 (Suspendată prin O.U.G. nr. 295/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 Respinsă prin L. nr. 485/2001 - M. Of. nr. 614/28 sep. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 144/2000 - M. Of. nr. 473/29 sep. 2000 
 Alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2000 

 (Aprobată prin L. nr. 277/2001 - M. Of. nr. 301/7 iun. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 145/2000 - M. Of. nr. 478-478 bis/30 sep. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 

 (Aprobată prin L. nr. 139/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 146/2000 - M. Of. nr. 477/30 sep. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 

 (Aprobată prin L. nr. 136/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 150/2000 - M. Of. nr. 488/6 oct. 2000 

 Modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter  
 de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 
 
 

(Abrogată odată cu O.U.G. nr. 7/1998 prin O.U.G. nr. 36/2001 - M. Of. nr. 115/7 mar. 2001 Respinsă prin L. nr. 659/2001 - M. Of. nr. 773/4 dec. 2001) 

 O.U.G. nr. 152/2000 - M. Of. nr. 517/20 oct. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi  
  constituirea Fondului cinematografic naţional 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 67/1997 prin L. nr. 630/2002 - M. Of. nr. 889/9 dec. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 34/2003 - M. Of. nr. 42/27 ian. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 154/2000 - M. Of. nr. 498/11 oct. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui  
 României 
 (Aprobată prin L. nr. 175/2002 - M. Of. nr. 254/16 apr. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 

 O.U.G. nr. 155/2000 - M. Of. nr. 505/13 oct. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 

 (Aprobată prin L. nr. 140/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 156/2000 - M. Of. nr. 505/13 oct. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 

 (Aprobată prin L. nr. 137/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 157/2000 - M. Of. nr. 504/13 oct. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 
 (Aprobată prin L. nr. 138/2002 - M. Of. nr. 235/8 apr. 2002) 
 
 

(Abrogare succesiv odată cu O.G. nr. 27/2000 prin O.U.G. nr. 158/2001şi L. nr. 521/2002 prin L. nr. 521/2002 - M. Of. nr. 571/2 aug. 2002) 

 O.U.G. nr. 158/2000 - M. Of. nr. 510/18 oct. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea compensaţiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificaţie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern 

 (Aprobată prin L. nr. 173/2001 - M. Of. nr. 189/13 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 160/2000 - M. Of. nr. 510/18 oct. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi 

 (Aprobată prin L. nr. 711/2001 - M. Of. nr. 785/11 dec. 2001) 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 161/2000 - M. Of. nr. 557/9 nov. 2000 
  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu L. nr. 18/1996 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003 şi Respinsă prin L. nr. 522/2003 - M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 164/2000 - M. Of. nr. 514/19 oct. 2000 

 Instituirea unor măsuri pentru stimularea agenţilor economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase şi băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligaţiilor  
 către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile speciale 
 (Abrogată prin O.U.G. nr. 252/2000 - M. Of. nr. 641/8 dec. 2000 şi Respinsă prin L. nr. 135/2002 - M. Of. nr. 205/26 mar. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 165/2000 - M. Of. nr. 514/19 oct. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 (Aprobată prin L. nr. 171/2002 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 

 O.U.G. nr. 166/2000 - M. Of. nr. 523/24 oct. 2000 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă 

 (Abrogată prin L. nr. 409/2001 - M. Of. nr. 398/19 iul. 2001 Respinsă prin L. nr. 643/2001 - M. Of. nr. 768/3 dec. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 168/2000 - M. Of. nr. 525/25 oct. 2000 
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 Unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora 

 (Respinsă prin L. nr. 525/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 171/2000 - M. Of. nr. 531/27 oct. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Respinsă prin L. nr. 16/2002 - M. Of. nr. 48/24 ian. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 172/2000 - M. Of. nr. 531/27 oct. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 550/2001 - M. Of. nr. 676/25 oct. 2001) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 203/1999 prin O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 
 
 O.U.G. nr. 174/2000 - M. Of. nr. 533/30 oct. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 385/2001 - M. Of. nr. 390/17 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 29/2000 prin O.U.G. nr. 192/2005 - M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) 

 O.U.G. nr. 176/2000 - M. Of. nr. 533/30 oct. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri  
 aparţinând cultelor religioase din România 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 242/2001 - M. Of. nr. 265/23 mai 2001) 
 
 

(Abrogată la 1 ianuarie 2002 odată cu O.G. nr. 72/2000, prin O.G. nr. 82/2001 - M. Of. nr. 543/1 sep. 2001) 

 O.U.G. nr. 177/2000 - M. Of. nr. 535/31 oct. 2000 
 Completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 

 (Suspendată prin O.U.G. nr. 295/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 Respinsă prin L. nr. 223/2001 - M. Of. nr. 229/4 mai 2001) 
 
 O.U.G. nr. 180/2000 - M. Of. nr. 537/31 oct. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 

 (Abrogare cu excepţia prevederilor referitoare la contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi la colectarea şi utilizarea fondurilor de asigurări sociale de sănătate care  
 rămân aplicabile până la 1 ian. 2003 prin O.U.G. nr. 150/2002 - M. Of. nr. 838/20 nov. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 108/2005 - M. Of. nr. 385/6 mai 2005) 
 
 O.U.G. nr. 181/2000 - M. Of. nr. 551/8 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului 

 (Abrogată la data de 1 ian.2002 prin O.U.G. nr. 158/2001 - M. Of. nr. 767/30 nov.2001 şi Respinsă prin L. nr. 89/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 185/2000 - M. Of. nr. 553/8 nov. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. IV/2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din  
 sectorul bugetar 
 (Aprobată prin L. nr. 329/2001 - M. Of. nr. 358/4 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 186/2000 - M. Of. nr. 553/8 nov. 2000 
 Prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice 

 (Abrogată, odată cu O.G. nr. 118/1999, prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001 Respinsă prin L. nr. 477/2001 - M. Of. nr. 607/27 sep. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 187/2000 - M. Of. nr. 561/13 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 27/2000 prin O.U.G. nr. 158/2001 - M. Of. nr. 767/30 nov. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 621/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 188/2000 - M. Of. nr. 561/13 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 645/2001 - M. Of. nr. 758/28 nov. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr.26/1993 prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 

 O.U.G. nr. 189/2000 - M. Of. nr. 567/15 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind stingerea unor obligaţii bugetare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 499/2001 - M. Of. nr. 635/10 oct. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 29/2004 - M. Of. nr. 90/31 ian. 2004) 

 O.U.G. nr. 191/2000 - M. Of. nr. 572/16 nov. 2000 
 Aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov 

 (Respinsă prin L. nr. 239/2001 - M. Of. nr. 263/22 mai 2001) 
 
 O.U.G. nr. 192/2000 - M. Of. nr. 572/16 nov. 2000 
 Exceptarea de la plata accizelor a cantităţii de 1.000 tone de benzină şi 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova 

 (Aprobată prin L. nr. 119/2001 - M. Of. nr. 162/30 mar. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 193/2000 - M. Of. nr. 567/15 nov. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrică de 2 x 330  
 MW - Pucheng, Republica Populară Chineză 
 (Aprobată prin L. nr. 404/2001 - M. Of. nr. 393/18 iul. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 195/2000 - M. Of. nr. 580/20 nov. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care se importă prin  
 credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 353/2001 - M. Of. nr. 380/12 iul. 2001) 
 (Abrogare prin L. nr. 84/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 197/2000 - M. Of. nr. 580/20 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 

 (Respinsă prin L. nr. 765/2001 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 200/2000 - M. Of. nr. 593/22 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 451/2001 - M. Of. nr. 416/26 iul. 2001) 

 (Abrogarea se aplică de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care se transpune Directiva 67/548/CEE prin O.U.G. nr. 145/2008 - M. Of. nr. 754/7 nov. 2008 -   
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 H.G. nr. 1408/2008 M.Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
 O.U.G. nr. 201/2000 - M. Of. nr. 589/21 nov. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracţionalităţii  
 transfrontaliere 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 357/2001 - M. Of. nr. 380/12 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 30/2013 - M. Of. nr. 551/30 aug. 2013) 

 O.U.G. nr. 202/2000 - M. Of. nr. 589/21 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind finanţarea continuării şi finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) 

 (Aprobată prin L. nr. 232/2001 - M. Of. nr. 231/7 mai 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 203/2000 - M. Of. nr. 589/21 nov. 2000 
 Participarea României în anul 2000 la Programul de acţiune comunitară "Tineret" şi plata contribuţiei financiare la acest program 

 (Aprobată prin L. nr. 198/2001 - M. Of. nr. 206/24 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 205/2000 - M. Of. nr. 594/22 nov. 2000 
 Conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale 

 (Suspendată prin O.U.G. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 83/19 feb. 2001 Respinsă prin L. nr. 295/2001 - M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 206/2000 - M. Of. nr. 594/22 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 713/2001 - M. Of. nr. 803/14 dec. 2001) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 207/2000 - M. Of. nr. 594/22 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 456/2001 - M. Of. nr. 410/25 iul. 2001) 
 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 O.U.G. nr. 208/2000 - M. Of. nr. 594/22 nov. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind  
 garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naţionale 
 (Aprobată prin L. nr. 134/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 209/2000 - M. Of. nr. 585/17 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 

 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 27/2000 prin O.U.G. nr. 158/2001 - M. Of. nr. 767/30 nov. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 620/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002) 

 O.U.G. nr. 211/2000 - M. Of. nr. 594/22 nov. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna  
 anului 2000 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 120/2001 - M. Of. nr. 161/30 mar. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 212/2000 - M. Of. nr. 594/22 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 (Aprobată prin L. nr. 172/2002 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2002) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 68/1992 prin L. nr. 373/2004 - M. Of. nr. 887/29 sep. 2004) 
 
 O.U.G. nr. 218/2000 - M. Of. nr. 606/25 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 630/2001 - M. Of. nr. 754/27 nov. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu abrogarea parţială a L. nr. 40/1990 prin O.U.G. nr. 63/2003 - M. Of. nr. 462/28 iun. 2003) 

 O.U.G. nr. 219/2000 - M. Of. nr. 606/25 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 337/2001 - M. Of. nr. 378/11 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2004, odată cu L. nr. 189/1998 prin O.U.G. nr. 45/2003 - M. Of. nr. 431/19 iun. 2003) 

 O.U.G. nr. 220/2000 - M. Of. nr. 606/25 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 386/2002 - M. Of. nr. 449/26 iun. 2002) 

 O.U.G. nr. 221/2000 - M. Of. nr. 610/28 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 452/2001 - M. Of. nr. 413/25 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 72/2016 - M. Of. nr. 342/5 mai 2016) 

 O.U.G. nr. 222/2000 - M. Of. nr. 606/25 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 (Respinsă prin L. nr. 211/2002 - M. Of. nr. 277/24 apr. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 223/2000 - M. Of. nr. 606/25 nov. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor  
 aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000 
 (Aprobată prin L. nr. 121/2001 - M. Of. nr. 161/30 mar. 2001) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 165/1998 prin O.U.G. nr. 40/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 224/2000 - M. Of. nr. 606/25 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. 1-3 ale art. 37 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993 

 (Aprobată prin L. nr. 712/2001 - M. Of. nr. 803/14 dec. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 56/1993 prin L. nr. 304/2004 - M. Of. nr. 576/29 iun. 2004) 

 O.U.G. nr. 225/2000 - M. Of. nr. 606/25 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 

 (Aprobată prin L. nr. 486/2001 - M. Of. nr. 614/28 sep. 2001) 
 (Abrogare prin L. nr. 301/2002 - M. Of. nr. 339/22 mai 2002) 



 4401

 
 O.U.G. nr. 226/2000 - M. Of. nr. 606/25 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 66/2002 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 247/2005 - M. Of. nr. 653/22 iul. 2005) 

 O.U.G. nr. 227/2000 - M. Of. nr. 606/25 nov. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică  
 şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 (Aprobată prin L. nr. 304/2001 - M. Of. nr. 308/11 iun. 2001) 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 228/2000 - M. Of. nr. 616/30 nov. 2000 
 Protejarea monumentelor istorice 

 (Abrogată prin L. nr. 422/2001 - M. Of. nr. 407/24 iul. 2001 Respinsă prin L. nr. 606/2001 - M. Of. nr. 713/8 nov. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 229/2000 - M. Of. nr. 606/25 nov. 2000 
 Modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 27/2001 - M. Of. nr.102/28 feb. 2001 Respinsă prin L. nr. 478/2001 - M. Of. nr. 609/27 sep. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 230/2000 - M. Of. nr. 624/4 dec. 2000 
 Organizarea şi funcţionarea fondurilor universale de pensii 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 295/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000) 
 
 O.U.G. nr. 231/2000 - M. Of. nr. 612/29 nov. 2000 
 Modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor 

 (Suspendată prin O.U.G. nr. 295/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 Respinsă prin L. nr. 413/2001 - M. Of. nr. 402/20 iul. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 232/2000 - M. Of. nr. 613/29 nov. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluui nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii  
 pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
 

(O.U.G. nr. 95/2000 suspendată prin O.U.G. nr. 295/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 şi Respinsă prin L. nr. 457/2002 - M. Of. nr. 505/12 iul. 2002) 

 O.U.G. nr. 233/2000 - M. Of. nr. 614/29 nov. 2000 
 Sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse agricole 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 518/2001 - M. Of. nr. 653/17 oct. 2001) 

 O.U.G. nr. 235/2000 - M. Of. nr. 614/29 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 

 (Abrogată la 1 ian. 2002 prin O.G. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 435/3 aug. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 210/2002 - M. Of. nr. 275/24 apr. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 236/2000 - M. Of. nr. 625/4 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 462/2001 - M. Of. nr. 433/2 aug. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2007 - M. Of. nr. 442/29 iun. 2007) 

 O.U.G. nr. 237/2000 - M. Of. nr. 614/29 nov. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 603/2001 - M. Of. nr. 713/8 nov. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 21/1999 prin L. nr. 656/2002 - M. Of. nr. 904/12 dec. 2002) 

 O.U.G. nr. 243/2000 - M. Of. nr. 633/6 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind protecţia atmosferei 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 655/2001 - M. Of. nr. 773/4 dec. 2001) 
 
 

(Abrogare la data de 28 iul. 2011 prin L. nr. 104/2011 - M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) 

 O.U.G. nr. 245/2000 - M. Of. nr. 640/8 dec. 2000 
 Stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 33/2001 - M. Of. nr. 108/2 mar. 2001 Respinsă prin L. nr. 725/2001 - M. Of. nr. 794/13 dec. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 246/2000 - M. Of. nr. 635/7 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Aprobată prin L. nr. 230/2001 - M. Of. nr. 231/7 mai 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 70/1994 prin L. nr. 414/2002 - M. Of. nr. 456/27 iun. 2002) 

 O.U.G. nr. 250/2000 - M. Of. nr. 660/15 dec. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcţii prevăzute ęn anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de  
 stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar 
 (Aprobată prin L. nr. 410/2001 - M. Of. nr. 401/20 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 252/2000 - M. Of. nr. 641/8 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 

 (Abrogare odată cu O.G. nr. 27/2000 prin O.U.G. nr. 158/2001 - M. Of. nr. 767/30 nov. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 619/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 254/2000 - M. Of. nr. 647/12 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 

 (Aprobată prin L. nr. 393/2002 - M. Of. nr. 460/28 iun. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 255/2000 - M. Of. nr. 647/12 dec. 2000 
 Prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială "Gerom"-S.A. Buzău 

 (Aprobată prin L. nr. 18/2002 - M. Of. nr. 50/24 ian. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 257/2000 - M. Of. nr. 649/12 dec. 2000 
 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 33/2001 - M. Of. nr. 108/2 mar. 2001 Respinsă prin L. nr. 669/2001 - M. Of. nr. 772/4 dec. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 259/2000 - M. Of. nr. 659/15 dec. 2000 
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 Organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 58/2001 - M. Of. nr. 215/26 apr. 2001 Respinsă prin L. nr. 605/2001 - M. Of. nr. 713/8 nov. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 260/2000 - M. Of. nr. 655/14 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 141/2001 - M. Of. nr. 173/5 apr. 2001) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 261/2000 - M. Of. nr. 656/14 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 

 (Aprobată prin L. nr. 138/2001 - M. Of. nr. 172/4 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 266/2000 - M. Of. nr. 662/15 dec. 2000 
 Completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 

 (Respinsă prin L. nr. 534/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001) 
 
 ▼ Protocolul adiţional nr. 9 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Varşovia la 15 noiembrie 2000 
 O.U.G. nr. 267/2000 (ratificare) - M. Of. nr. 667/16 dec. 2000 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 268/2000 - M. Of. nr. 662/15 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 226/2001 - M. Of. nr. 229/4 mai 2001) 
 
 

(Abrogare la 29 august 2004, odată cu L. nr. 151/1998 prin L. nr. 315/2004 - M. Of. nr. 577/29 iun. 2004) 

 O.U.G. nr. 269/2000 - M. Of. nr. 663/15 dec. 2000 
 Urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţii comerciale 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 296/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 şi Respinsă prin L. nr. 23/2002 - M. Of. nr. 50/24 ian. 2002) 

 O.U.G. nr. 270/2000 - M. Of. nr. 663/15 dec. 2000 
 Unele înlesniri acordate la plata obligaţiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populaţiei către asociaţiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000-martie 2001 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 710/2001 - M. Of. nr. 785/11 dec. 2001) 

 O.U.G. nr. 272/2000 - M. Of. nr. 676/19 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 262/2002 - M. Of. nr. 335/20 mai 2002) 

 O.U.G. nr. 273/2000 - M. Of. nr. 677/19 dec. 2000 
 Modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României 

 (Respinsă prin L. nr. 341/2001 - M. Of. nr. 370/9 iul. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 274/2000 - M. Of. nr. 677/19 dec. 2000 

 Modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din  
 motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive 
 (Respinsă prin L. nr. 569/2001 - M. Of. nr. 688/30 oct. 2001) 
 
 ▼ Protocolul nr. 4 privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul  
 european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de  
 
 O.U.G. nr. 275/2000 (aprobarea amendării) - M. Of. nr. 677/19 dec. 2000 

altă parte 

 (Aprobată prin L. nr. 34/2001 - M. Of. nr. 122/12 mar. 2001) 
 
 

(Înlocuit prin O.U.G. nr. 192/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001) 

 O.U.G. nr. 277/2000 - M. Of. nr. 682/20 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare 

 (Aprobată prin L. nr. 646/2001 - M. Of. nr. 758/28 nov. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 280/2000 - M. Of. nr. 683/20 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. 3/11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 

 (Aprobată prin L. nr. 142/2001 - M. Of. nr. 171/4 apr. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 281/2000 - M. Of. nr. 689/21 dec. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de  
 cercetare-dezvoltare 
 (Aprobată prin L. nr. 446/2001 - M. Of. nr. 399/20 iul. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 282/2000 - M. Of. nr. 687/21 dec. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual  
 din sectorul bugetar 
 (Aprobată prin L. nr. 127/2001 - M. Of. nr. 170/4 apr. 2001) 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 284/2000 - M. Of. nr. 696/27 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 661/2001 - M. Of. nr. 764/30 nov. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 O.U.G. nr. 285/2000 - M. Of. nr. 70/9 feb. 2001 
 Structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

 (Respinsă prin L. nr. 529/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 292/2000 - M. Of. nr. 706/29 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 255/2001 - M. Of. nr. 266/23 mai 2001) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 40/2016 - M. Of. nr. 490/30 iun. 2016) 
 
 O.U.G. nr. 293/2000 - M. Of. nr. 706/29 dec. 2000 
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 Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe,  
 aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 100/2001 - M. Of. nr. 158/29 mar. 2001 Abrogată prin L. nr. 254/2001 - M. Of. nr. 266/23 mai 2001) 

 O.U.G. nr. 296/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 225/2001 - M. Of. nr. 229/4 mai 2001) 
 
 

(Abrogare la 1 mai 2004 prin O.U.G. nr. 23/2004 - M. Of. nr. 359/23 apr. 2004) 

 O.U.G. nr. 297/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 415/2001 - M. Of. nr. 406/23 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 133/1999 prin L. nr. 346/2004 - M. Of. nr. 681/29 iul. 2004) 

 O.U.G. nr. 300/2000 - M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 

 Ordonanţă de urgenţă pentru pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Energiei – ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 789/2001 - M. Of. nr. 39/21 ian. 2002) 
 (Abrogare prin L. nr. 318/2003 - M. Of. nr. 511/16 iul. 2003) 
 
 
 2001 
 
 O.U.G. nr. 4/2001 - M. Of. nr. 20/12 ian. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea temporară de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal, cuvenite statului, pentru unele bunuri provenite din import 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 105/2001 - M. Of. nr. 156/29 mar. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 6/2001 - M. Of. nr. 31/17 ian. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001 

 (Aprobată prin L. nr. 186/2001 - M. Of. nr. 196/19 apr. 2001) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 8/2001 - M. Of. nr. 34/19 ian. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia 

 (Aprobată prin L. nr. 222/2001 - M. Of. nr. 229/4 mai 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 11/2001 - M. Of. nr. 66/7 feb. 2001 
 Unele măsuri pentru achiziţionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile 

 (Respinsă prin L. nr. 600/2001 - M. Of. nr. 711/8 nov. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 12/2001 - M. Of. nr. 63/6 feb. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia  Drepturilor Copilului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 252/2001 - M. Of. nr. 266/23 mai 2001) 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi  
 instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 62/6 feb. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 506/2001 - M. Of. nr. 648/16 oct. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 14/2001 - M. Of. nr. 65/7 feb. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 389/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 346/2006 - M. Of. nr. 654/28 iul. 2006) 

 O.U.G. nr. 16/2001 - M. Of. nr. 66/7 feb. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 104/7 feb. 2002) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 465/2001 - M. Of. nr. 422/30 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 211/2011 - M. Of. nr. 837/25 nov. 2011) 

 O.U.G. nr. 17/2001 - M. Of. nr. 83/19 feb. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 546/2001 - M. Of. nr. 676/25 oct. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 71/1999 prin L. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 200/3 mar. 2006) 

 O.U.G. nr. 21/2001 - M. Of. nr. 83/19 feb. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 

 (Aprobată prin L. nr. 393/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001) 
 (SE) 
 
 O.U.G. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 83/19 feb. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit 

 (Aprobată prin L. nr. 305/2001 - M. Of. nr. 312/12 iun. 2001) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 83/19 feb. 2001 

 Suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului  
 fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 595/2001 - M. Of. nr. 711/8 nov. 2001) 

 O.U.G. nr. 26/2001 - M. Of. nr. 98/26 feb. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 401/2001 - M. Of. nr. 393/18 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 48/1992 prin L. nr. 504/2002 - M. Of. nr. 534/22 iul. 2002) 
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 O.U.G. nr. 27/2001 - M. Of. nr. 102/28 feb. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori 

 (Aprobată prin L. nr. 414/2001 - M. Of. nr. 402/20 iul. 2001) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 30/2001 - M. Of. nr. 106/1 mar. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 388/2001 - M. Of. nr. 392/18 iul. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 33/2001 - M. Of. nr. 108/2 mar. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii  
 judecătoreşti 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 386/2001 - M. Of. nr. 390/17 iul. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 34/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Comercială "Sidex"-S.A. Galaţi 

 (Aprobată prin L. nr. 338/2001 - M. Of. nr. 370/9 iul. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 35/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 şi a Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vântului nr. 103/1996, precum şi pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a  
 protecţiei vânatului nr. 103/1996 
 (Aprobată prin L. nr. 439/2001 - M. Of. nr. 411/25 iul. 2001) 
 
 

(Abrogare la 22 decembrie 2006, odată cu L. nr. 103/1996 prin L. nr. 407/2006 - M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) 

 O.U.G. nr. 38/2001 - M. Of. nr. 129/15 mar. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi  
 siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 (Aprobată prin L. nr. 390/2001 - M. Of. nr. 389/17 iul. 2001) 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 40/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor  
 agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2001, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru  
 achiziţionarea, din producţia internă, de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prăsilă, precum şi pentru construirea şi amenajarea de spaţii pentru  
 cazarea şi creşterea animalelor, sere, solarii, înfiinţări de plantaţii viticole nobile, pomicole, arbuşti fructiferi 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 467/2001 - M. Of. nr. 423/30 iul. 2001) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 42/2001 - M. Of. nr. 147/23 mar. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 387/2001 - M. Of. nr. 390/17 iul. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 43/2001 - M. Of. nr. 148/26 mar. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 

 (Aprobată prin L. nr. 561/2001 - M. Of. nr. 684/30 oct. 2001) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 40/2002 - M. Of. nr. 233/8 apr. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 44/2001 - M. Of. nr. 151/28 mar. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor 

 (Respinsă prin L. nr. 456/2002 - M. Of. nr. 504/12 iul. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 46/2001 - M. Of. nr. 157/29 mar. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 

 (Aprobată prin L. nr. 484/2001 - M. Of. nr. 614/28 sep. 2001) 
 
 

(Abrogată la 1 ian. 2002 prin O.G. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 435/3 aug. 2001) 

 O.U.G. nr. 47/2001 - M. Of. nr. 161/30 mar. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 

 (Respinsă prin L. nr. 517/2002 - M. Of. nr. 555/29 iul. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 48/2001 - M. Of. nr. 161/30 mar. 2001 
 Suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice 

 
 

(Abrogată odată cu O.G. nr. 118/1999 prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001 Respinsă prin L. nr. 472/2001 - M. Of. nr. 603/26 sep. 2001) 

 O.U.G. nr. 49/2001 - M. Of. nr. 161/30 mar. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 338/2002 - M. Of. nr. 446/25 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 50/2001 - M. Of. nr. 163/30 mar. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea valabilităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri  
 provenite din import 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 571/2001 - M. Of. nr. 669/24 oct. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 51/2001 - M. Of. nr. 175/6 apr. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor 

 (Aprobată prin L. nr. 509/2001 - M. Of. nr. 643/15 oct. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 32/2000 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018) prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 

 O.U.G. nr. 56/2001 - M. Of. nr. 208/24 apr. 2001 
 Modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 

 (Respinsă prin L. nr. 610/2001 - M. Of. nr. 716/9 nov. 2001) 
 
 O.U.G. nr. 58/2001 - M. Of. nr. 215/26 apr. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar 
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 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 41/2002 - M. Of. nr. 65/30 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2008) 

 O.U.G. nr. 59/2001 - M. Of. nr. 217/27 apr. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 

 (Abrogare prin L. nr. 219/2005 - M. Of. nr. 609/14 iul. 2005 şi Respinsă prin L. nr. 69/2005 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind achiziţiile publice 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 212/2002 - M. Of. nr. 331/17 mai 2002) 
 (Abrogare la data de 30 iunie 2006 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 O.U.G. nr. 61/2001 - M. Of. nr. 231/7 mai 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 538/2001 - M. Of. nr. 661/22 oct. 2001) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2004) 

 O.U.G. nr. 62/2001 - M. Of. nr. 238/10 mai 2001 
 Conversia în acţiuni a unor sume datorate statului 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 115/2001 - M. Of. nr. 612/28 sep. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 10/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 63/2001 - M. Of. nr. 231/7 mai 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import 

 (Aprobată prin L. nr. 530/2001 - M. Of. nr. 654/18 oct. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 67/2001 - M. Of. nr. 254/17 mai 2001 

 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăţi compensatorii de care  
 beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere 
 (Aprobată prin L. nr. 555/2001 - M. Of. nr. 684/30 oct. 2001) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 71/2001 - M. Of. nr. 264/23 mai 2001 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului  
 didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în  
 sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (Aprobată prin L. nr. 735/2001 - M. Of. nr. 807/17 dec. 2001) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 72/2001 - M. Of. nr. 265/23 mai 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 170/2002 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2002) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 70/1991 prin L. nr. 67/2004 - M. Of. nr. 271/29 mar. 2004) 
 
 O.U.G. nr. 73/2001 - M. Of. nr. 274/28 mai 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 

 (Aprobată prin L. nr. 633/2001 - M. Of. nr. 749/23 nov. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 74/2001 - M. Of. nr. 271/25 mai 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 738/2001 - M. Of. nr. 802/14 dec. 2001) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 O.U.G. nr. 75/2001 - M. Of. nr. 283/31 mai 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 311/2002 - M. Of. nr. 379/5 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 11 iulie 2009, odată cu O.G. nr. 9/1992 prin L. nr. 226/2009 - M. Of. nr. 397/11 iun. 2009) 

 O.U.G. nr. 76/2001 - M. Of. nr. 283/31 mai 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 413/14 iun. 2002) 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 370/2002 - M. Of. nr. 406/12 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare la 13 oct. 2004 prin L. nr. 359/2004 - M. Of. nr. 839/13 sep. 2004) 

 O.U.G. nr. 77/2001 - M. Of. nr. 291/1 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 

 
 

(Abrogată la 1 ian. 2002 prin O.G. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 435/3 aug. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 207/2002 - M. Of. nr. 275/24 apr. 2002) 

 O.U.G. nr. 78/2001 - M. Of. nr. 298/7 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 

 (Respinsă prin L. nr. 101/2002 - M. Of. nr. 173/13 mar. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 79/2001 - M. Of. nr. 297/7 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 59/2002 - M. Of. nr. 49/24 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 79/2008 - M. Of. nr. 465/23 iun. 2008) 

 O.U.G. nr. 80/2001 - M. Of. nr. 313/12 iun. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul autorităţilor publice, ministerelor,  
 celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 717/2001 - M. Of. nr. 803/14 dec. 2001) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 154/22 mar. 2013) 
 
 O.U.G. nr. 82/2001 - M. Of. nr. 317/14 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului "Geothermie Călimăneşti" 

 (Aprobată prin L. nr. 716/2001 - M. Of. nr. 803/14 dec. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 85/2001 - M. Of. nr. 325/18 iun. 2001 
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 Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat 

 (Aprobată prin L. nr. 249/2002 - M. Of. nr. 304/9 mai 2002) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 164/2001 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 86/2001 - M. Of. nr. 338/26 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 737/2001 - M. Of. nr. 806/17 dec. 2001) 
 
 

(Abrogare la 29 ianuarie 2006, odată cu O.G.nr. 65/1997 prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 

 O.U.G. nr. 89/2001 - M. Of. nr. 338/26 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 65/30 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 15/1968 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 

 O.U.G. nr. 92/2001 - M. Of. nr. 347/29 iun. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării  
 Naţionale 
 (Aprobată prin L. nr. 656/2001 - M. Of. nr. 773/4 dec. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 93/2001 - M. Of. nr. 347/29 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 293/2002 - M. Of. nr. 390/7 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 73/2000 prin O.U.G. nr. 196/2005 - M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005) 

 O.U.G. nr. 94/2001 - M. Of. nr. 347/29 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 

 
 

(Abrogată la 1 ian. 2002 prin O.G. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 435/3 aug. 2001 şi Respinsă prin L. nr. 209/2002 - M. Of. nr. 275/24 apr. 2002) 

 O.U.G. nr. 95/2001 - M. Of. nr. 347/29 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind constituirea şi utilizarea Fondului România 

 (Aprobată prin L. nr. 635/2001 - M. Of. nr. 749/23 nov. 2001) 
 
 

(Abrogată la 1 ian.2002 prin O.U.G. nr. 163/2001 - M. Of. nr. 798/13 dec.2001) 

 O.U.G. nr. 96/2001 - M. Of. nr. 349/29 iun. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă privind controlul asupra încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi soluţionarea  
 contestaţiilor privind măsurile dispuse prin actele de control 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 768/2001 - M. Of. nr. 34/18 ian. 2002) 
 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 232/2003 - M. Of. nr. 373/31 mai 2003) 
 
 O.U.G. nr. 98/2001 - M. Of. nr. 345/29 iun. 2001 
 Scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import 

 (Aprobată prin L. nr. 686/2001 - M. Of. nr. 784/11 dec. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 101/2001 - M. Of. nr. 350/29 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 

 (Respinsă prin L. nr. 100/2002 - M. Of. nr. 173/13 mar. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 103/2001 - M. Of. nr. 350/29 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 

 (Aprobată prin L. nr. 636/2001 - M. Of. nr. 760/29 nov. 2001) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 107/2001 - M. Of. nr. 352/30 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Respinsă prin L. nr. 341/2002 - M. Of. nr. 446/25 iun. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 108/2001 - M. Of. nr. 352/30 iun. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind exploataţiile agricole 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 166/2002 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 37/2015 - M. Of. nr. 172/12 mar. 2015) 

 O.U.G. nr. 109/2001 - M. Of. nr. 460/13 aug. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie  
 1989 
 (Aprobată prin L. nr. 469/2001 - M. Of. nr. 545/3 sep. 2001) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 112/2001 - M. Of. nr. 549/3 sep. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 252/2002 - M. Of. nr. 307/9 mai 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 1 februarie 2014 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 

 O.U.G. nr. 113/2001 - M. Of. nr. 558/7 sep. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993 

 (Aprobată prin L. nr. 757/2001 - M. Of. nr. 3/7 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 56/1993 prin L. nr. 304/2004 - M. Of. nr. 576/29 iun. 2004) 

 O.U.G. nr. 114/2001 - M. Of. nr. 578/14 sep. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizării Complexului Sportiv Dinamo Bucureşti 

 (Aprobată prin L. nr. 764/2001 - M. Of. nr. 19/15 ian. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 116/2001 - M. Of. nr. 611/27 sep. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei  
 Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 35/2002 - M. Of. nr. 59/28 ian. 2002) 
 (T) 
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 O.U.G. nr. 118/2001 - M. Of. nr. 612/28 sep. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare 

 (Aprobată prin L. nr. 79/2002 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2002) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 121/2001 - M. Of. nr. 633/9 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale 

 (Aprobată cu completări prin L. nr. 347/2002 - M. Of. nr. 425/18 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2005 prin L. nr. 273/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 

 O.U.G. nr. 123/2001 - M. Of. nr. 643/15 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 71/2002 - M. Of. nr. 52/25 ian. 2002) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2005 prin L. nr. 272/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 

 O.U.G. nr. 127/2001 - M. Of. nr. 663/23 oct. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic  
 "Sidex" - S.A. Galaţi 
 (Respinsă prin L. nr. 124/2005 - M. Of. nr. 414/17 mai 2005 şi Abrogare prin L. nr. 122/2005 - M. Of. nr. 415/17 mai 2005) 
 
 O.U.G. nr. 128/2001 - M. Of. nr. 677/26 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 

 (Respinsă prin L. nr. 268/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002) 
 
 O.U.G. nr. 129/2001 - M. Of. nr. 677/26 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti 

 (Respinsă prin L. nr. 538/2002 - M. Of. nr. 723/3 oct. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 130/2001 - M. Of. nr. 677/26 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Universităţii "Emanuel" din Oradea 

 (Respinsă prin L. nr. 539/2002 - M. Of. nr. 723/3 oct. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 131/2001 - M. Of. nr. 677/26 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti 

 (Respinsă prin L. nr. 269/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002) 
 
 O.U.G. nr. 132/2001 - M. Of. nr. 677/26 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti 

 (Respinsă prin L. nr. 270/2002 - M. Of. nr. 335/20 mai 2002) 
 
 O.U.G. nr. 133/2001 - M. Of. nr. 677/26 oct. 2001 
  Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Universităţii "George Bacovia" din Bacău 

 (Respinsă prin L. nr. 271/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002) 
 
 O.U.G. nr. 134/2001 - M. Of. nr. 677/26 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti 

 (Respinsă prin L. nr. 272/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002) 
 
 O.U.G. nr. 135/2001 - M. Of. nr. 677/26 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 273/2002 - M. Of. nr. 343/23 mai 2002) 

 O.U.G. nr. 136/2001 - M. Of. nr. 671/24 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 407/2002 - M. Of. nr. 455/27 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare la 30 iulie 2004, odată cu L. nr. 101/1998 prin L. nr. 312/2004 - M. Of. nr. 582/30 iun. 2004) 

 O.U.G. nr. 137/2001 - M. Of. nr. 671/24 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 357/2002 - M. Of. nr. 446/25 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 58/1998 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 

 O.U.G. nr. 138/2001 - M. Of. nr. 671/24 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 597/2002 - M. Of. nr. 827/18 nov. 2002) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 83/1998 prin O.G. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 84/30 ian. 2004) 
 
 O.U.G. nr. 139/2001 - M. Of. nr. 693/31 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare 

 (Aprobată prin L. nr. 82/2002 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 141/2001 - M. Of. nr. 691/31 oct. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 472/2002 - M. Of. nr. 524/18 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 535/2004 - M. Of. nr. 1161/8 dec. 2004) 

 O.U.G. nr. 144/2001 - M. Of. nr. 725/14 nov. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 177/2002 - M. Of. nr. 258/17 apr. 2002) 
 
 

(Abrogare la data aderării la Uniunea Europeană prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 

 O.U.G. nr. 145/2001 - M. Of. nr. 720/12 nov. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie  
 1989 
 (Aprobată prin L. nr. 91/2002 - M. Of. nr. 157/5 mar. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 149/2001 - M. Of. nr. 743/21 nov. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar 
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 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 299/2002 - M. Of. nr. 452/27 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare la 11 decembrie 2011 prin O.U.G. nr. 56/2011 - M. Of. nr. 435/22 iun. 2011) 

 O.U.G. nr. 153/2001 - M. Of. nr. 769/3 dec. 2001 
 pentru aplicarea Rezoluţiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional 

 (Aprobată prin L. nr. 131/2002 - M. Of. nr. 195/21 mar. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 206/2005 - M. Of. nr. 601/12 iul. 2005) 

 O.U.G. nr. 156/2001 - M. Of. nr. 761/29 nov. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 219/2002 - M. Of. nr. 288/29 apr. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 157/2001 - M. Of. nr. 759/28 nov. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind garantarea unui plasament interbancar 

 (Aprobată prin L. nr. 108/2002 - M. Of. nr. 185/18 mar. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 158/2001 - M. Of. nr. 767/30 nov. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul accizelor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 523/2002 - M. Of. nr. 567/1 aug. 2002) 
 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 160/2001 - M. Of. nr. 802/14 dec. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (Aprobată prin L. nr. 186/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 

 O.U.G. nr. 161/2001 - M. Of. nr. 780/7 dec. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale 

 (Respinsă prin L. nr. 348/2002 - M. Of. nr. 411/13 iun. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 164/2001 - M. Of. nr. 815/18 dec. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman 

 (Respinsă prin L. nr. 385/2002 - M. Of. nr. 449/26 iun. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 165/2001 - M. Of. nr. 815/18 dec. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecţia mediului 

 (Aprobată prin L. nr. 112/2002 - M. Of. nr. 189/20 mar. 2002) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 166/2001 - M. Of. nr. 815/18 dec. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat 

 (Aprobată prin L. nr. 236/2002 - M. Of. nr. 299/7 mai 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 164/2001 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 168/2001 - M. Of. nr. 823/20 dec. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate  
 dezafectate 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 387/2002 - M. Of. nr. 469/1 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 171/2001 - M. Of. nr. 848-848 bis/29 dec. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum şi a taxelor vamale de bază aferente acestora 

 (Aprobată prin L. nr. 142/2002 - M. Of. nr. 235/8 apr. 2002) 
 
 

(Abrogată la 1 ian. 2003 prin O.U.G. nr. 204/2002 - M. Of. nr. 957/29 dec. 2002) 

 O.U.G. nr. 174/2001 - M. Of. nr. 831/21 dec. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior 

 (Respinsă prin L. nr. 82/2005 - M. Of. nr. 324/18 apr. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 179/2001 - M. Of. nr. 839/27 dec. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului,  
 gazolinei, condensatului şi etanului lichid 
 (Respinsă prin L. nr. 536/2002 - M. Of. nr. 706/27 sep. 2002) 
 
 ▼ Protocol adiţional nr. 11, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA),  
 Cracovia, 21 decembrie 1992 
 O.U.G. nr. 183/2001 (ratificare) - M. Of. nr. 846/28 dec. 2001 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 184/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 520/2002 - M. Of. nr. 522/18 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 187/2001 - M. Of. nr. 848/29 dec. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 342/2002 - M. Of. nr. 474/3 iul. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 189/2001 - M. Of. nr. 848/29 dec. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor  
 împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 405/2002 - M. Of. nr. 493/9 iul. 2002) 
 (Abrogare la 1 ian. 2004 odată cu O.U.G.nr. 96/2001 prin L. nr. 232/2003 - M. Of. nr. 373/31 mai 2003) 
 
 O.U.G. nr. 190/2001 - M. Of. nr. 848/29 dec. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 228/2002 - M. Of. nr. 290/29 apr. 2002) 
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(Abrogare prin O.G. nr. 39/2015 - M. Of. nr. 655/31 aug. 2015) 

 O.U.G. nr. 193/2001 - M. Of. nr. 848/29 dec. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 

 (Aprobată prin L. nr. 194/2002 - M. Of. nr. 267/22 apr. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 48/1992 prin L. nr. 504/2002 - M. Of. nr. 534/22 iul. 2002) 

 O.U.G. nr. 194/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate,  
 potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 329/2002 - M. Of. nr. 402/11 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 128/1998 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 

 O.U.G. nr. 195/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001 
 Ordonanţă de urgenţă privind repartizarea profitului Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. 

 (Aprobată prin L. nr. 195/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002) 
 ( Abrogare la 31 decembrie 2013 prin O.G. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) 
 
 
 2002 
 
 ▼ Protocol adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002 

 
 O.U.G. nr. 1/2003 (ratificare) - M. Of. nr. 55/31 ian. 2003 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 2/2002 - M. Of. nr. 41/21 ian. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind finanţarea restanţelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de  
 minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 107/2002 - M. Of. nr. 185/18 mar. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 5/2002 - M. Of. nr. 90/2 feb. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 378/2002 - M. Of. nr. 448/26 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 161/2003 - M. Of. nr. 279/21 apr. 2003) 

 O.U.G. nr. 9/2002 - M. Of. nr. 120/14 feb. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 

 (Aprobată prin L. nr. 371/2002 - M. Of. nr. 429/20 iun. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 10/2002 - M. Of. nr. 128/18 feb. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 354/2002 - M. Of. nr. 424/18 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 13/2002 - M. Of. nr. 134/20 feb. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare 

 (Respinsă prin L. nr. 339/2002 - M. Of. nr. 416/14 iun. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 15/2002 - M. Of. nr. 143/25 feb. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de  
 apărare 
 (Respinsă prin L. nr. 404/2002 - M. Of. nr. 493/9 iul. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 18/2002 - M. Of. nr. 146/26 feb. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 442/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 29/2000 prin O.U.G. nr. 192/2005 - M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) 

 O.U.G. nr. 21/2002 - M. Of. nr. 159/5 mar. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice, pesticide, seminţe şi material săditor certificate 

 (Aprobată prin L. nr. 308/2002 - M. Of. nr. 364/30 mai 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 23/2002 - M. Of. nr. 177/14 mar. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din  
 sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001 
 (Aprobată prin L. nr. 392/2002 - M. Of. nr. 460/28 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 24/2002 - M. Of. nr. 183/18 mar. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor 

 (Respinsă prin L. nr. 604/2002 - M. Of. nr. 830/18 nov. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 26/2002 - M. Of. nr. 229/5 apr. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 513/2002 - M. Of. nr. 539/24 iul. 2002) 
 (Abrogare la 29 iulie 2004 prin L. nr. 297/2004 - M. Of. nr. 571/29 iun. 2004) 
 
 O.U.G. nr. 27/2002 - M. Of. nr. 232/8 apr. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 512/2002 - M. Of. nr. 576/5 aug. 2002) 
 
 

(Abrogare la 29 iulie 2004 prin L. nr. 297/2004 - M. Of. nr. 571/29 iun. 2004) 

 O.U.G. nr. 28/2002 - M. Of. nr. 238/9 apr. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 525/2002 - M. Of. nr. 576/5 aug. 2002) 
 (Abrogare la 29 iulie 2004 prin L. nr. 297/2004 - M. Of. nr. 571/29 iun. 2004) 
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 O.U.G. nr. 29/2002 - M. Of. nr. 197/22 mar. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 453/2002 - M. Of. nr. 504/12 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 160/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 30/2002 - M. Of. nr. 202/26 mar. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative 

 (Aprobată prin L. nr. 315/2002 - M. Of. nr. 380/5 iun. 2002) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 33/2002 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul  
 personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de  
 bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (Aprobată prin L. nr. 417/2002 - M. Of. nr. 482/5 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 34/2002 - M. Of. nr. 223/3 apr. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 645/2002 - M. Of. nr. 901/12 dec. 2002) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 152/2005 - M. Of. nr. 1078/30 nov. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 35/2002 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar 

 (Aprobată prin L. nr. 402/2002 - M. Of. nr. 452/27 iun. 2002) 
 
 

(Abrogare la 11 decembrie 2011, odată cu O.U.G. nr. 149/2001 prin O.U.G. nr. 56/2011 - M. Of. nr. 435/22 iun. 2011) 

 O.U.G. nr. 37/2002 - M. Of. nr. 223/3 apr. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 434/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 133/1999 prin L. nr. 346/2004 - M. Of. nr. 681/29 iul. 2004) 

 O.U.G. nr. 40/2002 - M. Of. nr. 233/8 apr. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru recuperarea arieratelor bugetare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 491/2002 - M. Of. nr. 522/18 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 26/2005 - M. Of. nr. 296/8 apr. 2005) 

 O.U.G. nr. 42/2002 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind încetarea aplicabilităţii unor facilităţi 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 406/2002 - M. Of. nr. 455/27 iun. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 47/2002 - M. Of. nr. 267/22 apr. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 606/2003 - M. Of. nr. 1/5 ian. 2004) 
 (Abrogare la 15 sep. 2004, odată cu L. nr. 134/1995 prin L. nr. 238/2004 - M. Of. nr. 535/15 iun. 2004) 
 
 O.U.G. nr. 48/2002 - M. Of. nr. 276/24 apr. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor 

 (Respinsă prin L. nr. 524/2002 - M. Of. nr. 567/1 aug. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 53/2002 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit pe anul 2001 

 (Aprobată prin L. nr. 463/2002 - M. Of. nr. 523/18 iul. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 7/2001 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 54/2002 - M. Of. nr. 319/14 mai 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 677/2002 - M. Of. nr. 947/23 dec. 2002) 
 (Abrogare prin L. nr. 360/2013 - M. Of. nr. 818/21 dec. 2013) 
 
 O.U.G. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 351/27 mai 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 639/2002 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2002) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 242/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 

 O.U.G. nr. 58/2002 - M. Of. nr. 351/27 mai 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din  
 Codul de procedură penală 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 160/2005 - M. Of. nr. 470/2 iun. 2005) 
 (Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 
 
 O.U.G. nr. 60/2002 - M. Of. nr. 369/31 mai 2002 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi  
 autorizarea funcţionării comercianţilor 
 (Respinsă prin L. nr. 554/2002 - M. Of. nr. 757/16 oct. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 61/2002 - M. Of. nr. 377/4 iun. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 589/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002) 
 
 

(Abrogare la data intrării în vigoare a Statutului CEC - S.A., odată cu L.nr. 66/1996 prin O.U.G. nr. 42/2005 - M. Of. nr. 463/1 iun. 2005) 

 O.U.G. nr. 62/2002 - M. Of. nr. 369/31 mai 2002 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 6 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii,  
 industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 633/2002 - M. Of. nr. 896/10 dec. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu Legea nr. 290/2002 prin L. nr. 45/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009) 

 O.U.G. nr. 63/2002 - M. Of. nr. 373/3 iun. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 
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 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 535/2002 - M. Of. nr. 706/27 sep. 2002) 

 (Abrogare Cu excepţia prevederilor referitoare la contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi la colectarea şi utilizarea fondurilor de asigurări sociale de sănătate care  
 rămân aplicabile până la 1 ian. 2003 prin O.U.G. nr. 150/2002 - M. Of. nr. 838/20 nov. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 64/2002 - M. Of. nr. 373/3 iun. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în  
 sectorul sanitar 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 648/2002 - M. Of. nr. 901/12 dec. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr.58/2001 prin O.G. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2008) 

 O.U.G. nr. 67/2002 - M. Of. nr. 416/14 iun. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România 

 (Aprobată prin L. nr. 590/2002 - M. Of. nr. 794/31 oct. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 69/2002 - M. Of. nr. 425/18 iun. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 

 (Abrogare odată cu L. nr. 145/1997 prin O.U.G. nr. 150/2002 - M. Of. nr. 838/20 nov. 2002) 
 
 O.U.G. nr. 75/2002 - M. Of. nr. 450/26 iun. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum  
 şi a aparatului de lucru al Guvernului 
 (Aprobată prin L. nr. 564/2002 - M. Of. nr. 770/23 oct. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 64/2003 - M. Of. nr. 464/29 iun. 2003) 

 O.U.G. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 455/27 iun. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 42/2003 - M. Of. nr. 51/29 ian. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr.192/2001 prin O.U.G. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 180/10 mar. 2008) 

 O.U.G. nr. 86/2002 - M. Of. nr. 450/26 iun. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 599/2002 - M. Of. nr. 829/18 nov. 2002) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007) 

 O.U.G. nr. 91/2002 - M. Of. nr. 465/28 iun. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 294/2003 - M. Of. nr. 505/14 iul. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr.137/1995 prin O.U.G. nr. 195/2005 - M. Of. nr. 1196/30 dec. 2005) 

 O.U.G. nr. 93/2002 - M. Of. nr. 453/27 iun. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal 

 (Aprobată prin L. nr. 574/2002 - M. Of. nr. 787/30 oct. 2002) 
 (Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 15/1968 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 
 
 O.U.G. nr. 95/2002 - M. Of. nr. 463/28 iun. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind industria de apărare 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 44/2003 - M. Of. nr. 51/29 ian. 2003) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 47/2017 - M. Of. nr. 506/30 iun. 2017) 

 O.U.G. nr. 96/2002 - M. Of. nr. 631/26 aug. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de  
 stat şi private cu program normal de 4 ore 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 16/2003 - M. Of. nr. 38/23 ian. 2003) 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017-M.Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 97/2002 - M. Of. nr. 631/26 aug. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi completarea art. 6 din  
 Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 18/2003 - M. Of. nr. 38/23 ian. 2003) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 603/2003 - M. Of. nr. 930/23 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 98/2002 - M. Of. nr. 631/26 aug. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi 

 (Aprobată prin L. nr. 600/2002 - M. Of. nr. 829/18 nov. 2002) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 160/2000 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 99/2002 - M. Of. nr. 652/2 sep. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor 

 (Aprobată prin L. nr. 602/2002 - M. Of. nr. 829/18 nov. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 102/2002 - M. Of. nr. 673/11 sep. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001  
 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 78/2003 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 168/2001 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 112/2002 - M. Of. nr. 704/26 sep. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 647/2002 - M. Of. nr. 909/13 dec. 2002) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 469/2002 prin L. nr. 246/2009 - M. Of. nr. 450/30 iun. 2009) 

 O.U.G. nr. 119/2002 - M. Of. nr. 727/4 oct. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România 

 (Aprobată prin L. nr. 29/2003 - M. Of. nr. 45/28 ian. 2003) 
 (Abrogare la data de 29 ianuarie 2006, odată cu O.G.nr. 65/1997 prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 122/2002 - M. Of. nr. 724/3 oct. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 138 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate 
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 (Abrogare prin O.U.G. nr. 165/2002 - M. Of. nr. 864/29 nov. 2002 şi Respinsă prin L. nr. 139/2003 - M. Of. nr. 273/18 apr. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 123/2002 - M. Of. nr. 734/8 oct. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor  
 referitoare la adopţiile internaţionale 
 (Aprobată prin L. nr. 661/2002 - M. Of. nr. 923/17 dec. 2002) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 131/2002 - M. Of. nr. 763/18 oct. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 151/2003 - M. Of. nr. 277/19 apr. 2003) 
 
 

(Abrogare la 1 mai 2004, odată cu O.U.G. nr. 296/2000 prin O.U.G. nr. 23/2004 - M. Of. nr. 359/23 apr. 2004) 

 O.U.G. nr. 133/2002 - M. Of. nr. 770/23 oct. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea numărului maxim de posturi pentru anul 2002 la Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Public 

 (Aprobată prin L. nr. 1/2003 - M. Of. nr. 26/20 ian. 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 137/2002 - M. Of. nr. 786/29 oct. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul  
 Siderurgic Reşiţa" - S.A. 
 (Abrogare prin L. nr. 296/2003 - M. Of. nr. 472/2 iul. 2003 şi Respinsă prin L. nr. 297/2003 - M. Of. nr. 472/2 iul. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 138/2002 - M. Of. nr. 786/29 oct. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 95/2003 - M. Of. nr. 195/26 mar. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 36/2002 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 141/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 149/2003 - M. Of. nr. 276/19 apr. 2003) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 101/2014 - M. Of. nr. 516/10 iun. 2014) 

 O.U.G. nr. 142/2002 - M. Of. nr. 804/5 nov. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată 

 (Aprobată prin L. nr. 5/2003 - M. Of. nr. 26/20 ian. 2003) 
 
 

(Abrogare la 1 septembrie 2012, odată cu O.G. nr. 5/2001 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 

 O.U.G. nr. 144/2002 - M. Of. nr. 811/7 nov. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 

 (Aprobată prin L. nr. 98/2003 - M. Of. nr. 184/25 mar. 2003) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 145/2002 - M. Of. nr. 810/7 nov. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 

 (Aprobată prin L. nr. 99/2003 - M. Of. nr. 184/25 mar. 2003) 
 (SE) 
 
 O.U.G. nr. 150/2002 - M. Of. nr. 838/20 nov. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 (Abrogare la data de 28 mai 2006 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 151/2002 - M. Of. nr. 821/13 nov. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor  
 referitoare la adopţiile internaţionale 
 (Aprobată prin L. nr. 17/2003 - M. Of. nr. 38/23 ian. 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 156/2002 - M. Of. nr. 850/25 nov. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor 
 (Respinsă prin L. nr. 512/2003 - M. Of. nr. 876/10 dec. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 157/2002 - M. Of. nr. 850/25 nov. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 350/2003 - M. Of. nr. 526/22 iul. 2003) 
 
 

(Abrogare - odată cu L. nr. 16/1994 prin L. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2011) 

 O.U.G. nr. 158/2002 - M. Of. nr. 843/22 nov. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţă totală de  
 până la 2,5 ha 
 (Aprobată prin L. nr. 133/2003 - M. Of. nr. 267/17 apr. 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 161/2002 - M. Of. nr. 858/27 nov. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului 

 (Aprobată prin L. nr. 62/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 125/1998 prin O.U.G. nr. 72/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) 

 O.U.G. nr. 164/2002 - M. Of. nr. 865/29 nov. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind plata obligaţiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002 

 (Aprobată prin L. nr. 75/2003 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 165/2002 - M. Of. nr. 864/29 nov. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate 

 (Aprobată prin L. nr. 266/2004 - M. Of. nr. 565/25 iun. 2004) 
 
 

(Abrogare la 29 iulie 2004, odată cu O.U.G. nr. 28/2002 prin L. nr. 297/2004 - M. Of. nr. 571/29 iun. 2004) 

 O.U.G. nr. 168/2002 - M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 
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 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003 

 (Aprobată prin L. nr. 94/2003 - M. Of. nr. 195/26 mar. 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 170/2002 - M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 106/2003 - M. Of. nr. 232/5 apr. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 44/1997 prin O.U.G. nr. 109/2005 - M. Of. nr. 655/22 iul. 2005) 

 O.U.G. nr. 173/2002 - M. Of. nr. 913/14 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 204/2003 - M. Of. nr. 351/22 mai 2003) 
 
 

(Abrogare la data intrării în vigoare a Statutului CEC - S.A., odată cu L.nr. 66/1996 prin O.U.G. nr. 42/2005 - M. Of. nr. 463/1 iun. 2005) 

 O.U.G. nr. 174/2002 - M. Of. nr. 890/9 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 211/2003 - M. Of. nr. 351/22 mai 2003) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 155/12 mar. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 175/2002 - M. Of. nr. 911/14 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (Aprobată cu completări prin L. nr. 105/2003 - M. Of. nr. 232/5 apr. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 95/2002 prin O.U.G. nr. 47/2017 - M. Of. nr. 506/30 iun. 2017) 

 O.U.G. nr. 176/2002 - M. Of. nr. 913/14 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 278/2003 - M. Of. nr. 451/25 iun. 2003) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 36/2004 - M. Of. nr. 488/31 mai 2004) 

 O.U.G. nr. 177/2002 - M. Of. nr. 924/18 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 347/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 27/2006 - M. Of. nr. 314/7 apr. 2006) 

 O.U.G. nr. 182/2002 - M. Of. nr. 922/17 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002 

 (Aprobată cu completări prin L. nr. 148/2003 - M. Of. nr. 277/19 apr. 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 183/2002 - M. Of. nr. 922/17 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002 

 (Aprobată prin L. nr. 142/2003 - M. Of. nr. 284/23 apr. 2003) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 186/2002 - M. Of. nr. 933/19 dec. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 160/2000 
 (Aprobată prin L. nr. 195/2003 - M. Of. nr. 342/20 mai 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 191/2002 - M. Of. nr. 951/24 dec. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire  
 a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază  
 în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 220/2003 - M. Of. nr. 367/29 mai 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 192/2002 - M. Of. nr. 949/24 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 228/2003 - M. Of. nr. 360/27 mai 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 196/2002 - M. Of. nr. 954/24 dec. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru  
 modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din  
 Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică" 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 315/2003 - M. Of. nr. 510/15 iul. 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 197/2002 - M. Of. nr. 956/27 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 

 (Respinsă prin L. nr. 255/2003 - M. Of. nr. 429/18 iun. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 198/2002 - M. Of. nr. 956/27 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor 

 (Aprobată prin L. nr. 87/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 4/1991 prin L. nr. 590/2003 - M. Of. nr. 23/12 ian. 2004) 

 O.U.G. nr. 199/2002 - M. Of. nr. 956/27 dec. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi ale  
 personalului acestora 
 (Aprobată prin L. nr. 184/2003 - M. Of. nr. 321/13 mai 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 200/2002 - M. Of. nr. 956/27 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind societăţile de credit ipotecar 

 (Aprobată prin L. nr. 330/2003 - M. Of. nr. 516/17 iul. 2003) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 93/2009 - M. Of. nr. 259/21 apr. 2009) 

 O.U.G. nr. 203/2002 - M. Of. nr. 962/28 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acţiuni deţinute de Societatea Comercială "Electrica" - S.A. 
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 (Aprobată prin L. nr. 117/2003 - M. Of. nr. 253/12 apr. 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 204/2002 - M. Of. nr. 957/27 dec. 2002 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora 

 (Aprobată prin L. nr. 168/2003 - M. Of. nr. 322/13 mai 2003) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 608/2003 - M. Of. nr. 928/23 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 207/2002 - M. Of. nr. 961/28 dec. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de  
 diplomaţi 
 (Aprobată prin L. nr. 166/2003 - M. Of. nr. 305/7 mai 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 209/2002 - M. Of. nr. 961/28 dec. 2002 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial  
 de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 331/2003 - M. Of. nr. 516/17 iul. 2003) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 254/2002 prin L. nr. 507/2004 - M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004) 
 
 
 2003 
 
 ▼ Acord privind aderarea Republicii Croaţia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5  
 decembrie 2002 
 O.U.G. nr. 1/2003 (ratificare) - M. Of. nr. 55/31 ian. 2003 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 90/1997 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 93/14 feb. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale 

 (Aprobată prin L. nr. 192/2003 - M. Of. nr. 338/19 mai 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 36/2002 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 5/2003 - M. Of. nr. 119/25 feb. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 

 (Aprobată prin L. nr. 245/2003 - M. Of. nr. 414/13 iun. 2003) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 

 O.U.G. nr. 6/2003 - M. Of. nr. 114/24 feb. 2003 
  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

 (Respinsă prin L. nr. 268/2004 - M. Of. nr. 616/7 iul. 2004) 
 
 O.U.G. nr. 7/2003 - M. Of. nr. 131/28 feb. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor  
 referitoare la adopţiile internaţionale 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 233/2003 - M. Of. nr. 374/31 mai 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 9/2003 - M. Of. nr. 167/17 mar. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.  
 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 577/2003 - M. Of. nr. 1/5 ian. 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 11/2003 - M. Of. nr. 168/18 mar. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova 

 (Aprobată prin L. nr. 234/2003 - M. Of. nr. 403/10 iun. 2003) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 748/26 oct. 2003) 

 O.U.G. nr. 12/2003 - M. Of. nr. 167/17 mar. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 273/2003 - M. Of. nr. 452/25 iun. 2003) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 15/2003 - M. Of. nr. 204/28 mar. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 293/2003 - M. Of. nr. 501/10 iul. 2003) 
 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.G. nr. 16/2002 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 O.U.G. nr. 22/2003 - M. Of. nr. 252/11 apr. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi  
 naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 (Respinsă prin L. nr. 565/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 23/2003 - M. Of. nr. 259/14 apr. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 9/2003 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 553/2003 - M. Of. nr. 915/20 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 25/2003 - M. Of. nr. 281/22 apr. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 325/2003 - M. Of. nr. 510/15 iul. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 26/1997 prin L. nr. 153/2017 - M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) 

 O.U.G. nr. 29/2003 - M. Of. nr. 289/25 apr. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în  
 îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţă totală de până la 2,5 ha 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 295/2003 - M. Of. nr. 471/1 iul. 2003) 
 
 

(T) 
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 O.U.G. nr. 30/2003 - M. Of. nr. 294/25 apr. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale 

 (Aprobată prin L. nr. 531/2003 - M. Of. nr. 897/15 dec. 2003) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 32/2003 - M. Of. nr. 344/20 mai 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare 

 (Aprobată prin L. nr. 328/2003 - M. Of. nr. 507/15 iul. 2003) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2007 odată cu L. nr. 46/1996 prin L. nr. 446/2006 - M. Of. nr. 990/12 dec. 2006) 

 O.U.G. nr. 34/2003 - M. Of. nr. 354/23 mai 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine 

 (Aprobată prin L. nr. 406/2003 - M. Of. nr. 721/15 oct. 2003) 

 (Abrogare odată cu L. nr. 390/2002, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 9 prin care se reglem. organizarea, statutul, organele de conducere,  
 atribuţiile şi competenţele Agenţiei Române pentru Investiţii prin O.U.G. nr. 85/2008 - M. Of. nr. 474/27 iun. 2008 şi Abrogare odată cu L. nr. 390/2002, la data intrării în  
 vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în  
 anexele nr. 1 şi 2 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 35/2003 - M. Of. nr. 362/28 mai 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea  
 funcţionării comercianţilor 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 513/2003 - M. Of. nr. 857/3 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 36/2003 - M. Of. nr. 376/2 iun. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 595/2003 - M. Of. nr. 1/5 ian. 2004) 
 (Abrogare prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 44/2003 - M. Of. nr. 405/10 iun. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic  
 de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001 
 (Aprobată prin L. nr. 388/2003 - M. Of. nr. 697/6 oct. 2003) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 45/2003 - M. Of. nr. 431/19 iun. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind finanţele publice locale 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 108/2004 - M. Of. nr. 336/16 apr. 2004) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin L. nr. 273/2006 - M. Of. nr. 618/18 iul. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 46/2003 - M. Of. nr. 420/16 iun. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor  
 societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 (Respinsă prin L. nr. 566/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 53/2003 - M. Of. nr. 452/25 iun. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 537/2003 - M. Of. nr. 911/19 dec. 2003) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 105/2005 - M. Of. nr. 647/21 iul. 2005) 

 O.U.G. nr. 56/2003 - M. Of. nr. 457/27 iun. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate 

 (Aprobată prin L. nr. 403/2003 - M. Of. nr. 708/10 oct. 2003) 
 
 

(Abrogare la 20 octombrie 2006 prin L. nr. 275/2006 - M. Of. nr. 627/20 iul. 2006) 

 O.U.G. nr. 58/2003 - M. Of. nr. 460/28 iun. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 195/2004 - M. Of. nr. 470/26 mai 2004) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 61/2003 - M. Of. nr. 461/28 iun. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 431/2003 - M. Of. nr. 773/4 nov. 2003) 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 16/2001 prin L. nr. 211/2011 - M. Of. nr. 837/25 nov. 2011) 
 
 O.U.G. nr. 63/2003 - M. Of. nr. 462/28 iun. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 604/2003 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2004) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 30/2007 - M. Of. nr. 309/9 mai 2007) 

 O.U.G. nr. 65/2003 - M. Of. nr. 465/30 iun. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor  
 societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 567/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 68/2003 - M. Of. nr. 590/19 aug. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 34/2004 - M. Of. nr. 239/18 mar. 2004) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 70/2003 - M. Of. nr. 600/25 aug. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de  
 stat 
 (Aprobată prin L. nr. 426/2003 - M. Of. nr. 744/23 oct. 2003) 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 96/2002, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017-M.Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr.  
 681/22 aug. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 72/2003 - M. Of. nr. 610/28 aug. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha  
 inclusiv 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 596/2003 - M. Of. nr. 930/23 dec. 2003) 
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(T) 

 O.U.G. nr. 76/2003 - M. Of. nr. 640/9 sep. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România 

 (Aprobată prin L. nr. 467/2003 - M. Of. nr. 835/25 nov. 2003) 
 
 

(Abrogare la data de 16 august 2006, odată cu O.G. nr. 102/2000 prin L. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 428/18 mai 2006) 

 O.U.G. nr. 78/2003 - M. Of. nr. 657/17 sep. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei  
 alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 147/2004 - M. Of. nr. 435/14 mai 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu Legea nr. 290/2002 prin L. nr. 45/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009) 

 O.U.G. nr. 82/2003 - M. Of. nr. 680/26 sep. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2  
  milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 597/2003 - M. Of. nr. 939/24 dec. 2003) 

 O.U.G. nr. 86/2003 - M. Of. nr. 694/3 oct. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 333/2004 - M. Of. nr. 674/27 iul. 2004) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 73/2000 prin O.U.G. nr. 196/2005 - M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 88/2003 - M. Of. nr. 708/10 oct. 2003 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale,  
 companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 (Respinsă prin L. nr. 568/2003 - M. Of. nr. 932/23 dec. 2003) 
 
 O.U.G. nr. 91/2003 - M. Of. nr. 712/13 oct. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea Gărzii Financiare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 132/2004 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2004) 
 
 

(Abrogare la 90 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1) prin O.U.G. nr. 74/2013 - M. Of. nr. 389/29 iun. 2013) 

 O.U.G. nr. 99/2003 - M. Of. nr. 747/26 oct. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ 

 (Aprobată prin L. nr. 552/2003 - M. Of. nr. 922/22 dec. 2003) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 541/2002 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 

 O.U.G. nr. 105/2003 - M. Of. nr. 747/26 oct. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală 

 (Aprobată cu completări prin L. nr. 41/2004 - M. Of. nr. 250/22 mar. 2004) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 277/2010 - M. Of. nr. 889/30 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 106/2003 - M. Of. nr. 747/26 oct. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 35/2004 - M. Of. nr. 239/18 mar. 2004) 
 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.U.G. nr. 60/2001 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 O.U.G. nr. 109/2003 - M. Of. nr. 748/26 oct. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Codului de procedură penală 

 (Aprobată cu completări prin L. nr. 159/2004 - M. Of. nr. 451/20 mai 2004) 
 
 

(Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 

 O.U.G. nr. 110/2003 - M. Of. nr. 748/26 oct. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată 

 (Aprobată prin L. nr. 607/2003 - M. Of. nr. 936/24 dec. 2003) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 119/2003 - M. Of. nr. 777/5 nov. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 29/2004 - M. Of. nr. 218/12 mar. 2004) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 123/2003 - M. Of. nr. 919/22 dec. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 164/2004 - M. Of. nr. 446/19 mai 2004) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 127/2003 - M. Of. nr. 931/23 dec. 2003 
 Ordonanţă de urgenţă privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 118/2004 - M. Of. nr. 357/23 apr. 2004) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 201/30 mar. 2010) 
 
 
 2004 
 
 O.U.G. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 113/6 feb. 2004 

 Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile  
 internaţionale 
 (Aprobată prin L. nr. 155/2004 - M. Of. nr. 451/20 mai 2004) 
 
 

(Abrogare la 1 ian. 2005, odată cu O.U.G. nr. 121/2001 prin L. nr. 273/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 

 O.U.G. nr. 2/2004 - M. Of. nr. 137/16 feb. 2004 

 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă  
 naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 (Aprobată prin L. nr. 127/2004 - M. Of. nr. 377/29 apr. 2004) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 5/2004 - M. Of. nr. 237/17 mar. 2004 
  Ordonanţă de urgenţă privind autorizarea unor împrumuturi 
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 (Abrogare prin O.U.G. nr. 19/2004 - M. Of. nr. 322/14 apr. 2004 şi Respinsă prin L. nr. 224/2004 - M. Of. nr. 507/7 iun. 2004) 
 
 O.U.G. nr. 9/2004 - M. Of. nr. 246/19 mar. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă 

 (Aprobată prin L. nr. 218/2004 - M. Of. nr. 507/7 iun. 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 130/1996 prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 

 O.U.G. nr. 14/2004 - M. Of. nr. 289/1 apr. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă 

 (Aprobată prin L. nr. 226/2004 - M. Of. nr. 507/7 iun. 2004) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 17/2004 - M. Of. nr. 336/16 apr. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 214/2004 - M. Of. nr. 507/7 iun. 2004) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 284/2010 - M. Of. nr. 877/28 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 22/2004 - M. Of. nr. 361/26 apr. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (Aprobată prin L. nr. 254/2004 - M. Of. nr. 561/24 iun. 2004) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 95/2002 prin O.U.G. nr. 47/2017 - M. Of. nr. 506/30 iun. 2017) 

 O.U.G. nr. 29/2004 - M. Of. nr. 427/12 mai 2004 

 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă  
 naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii 
 (Aprobată prin L. nr. 292/2004 - M. Of. nr. 592/1 iul. 2004) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 51/2004 - M. Of. nr. 570/29 iun. 2004 

 Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală de către comercianţi, precum şi a autorizaţiei de funcţionare  
 de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale 
 (Aprobată prin L. nr. 380/2004 - M. Of. nr. 898/4 oct. 2004) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 55/2004 - M. Of. nr. 592/1 iul. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului de procedură penală 

 (Aprobată prin L. nr. 548/2004 - M. Of. nr. 1164/8 dec. 2004) 
 
 

(Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 

 O.U.G. nr. 59/2004 - M. Of. nr. 804/31 aug. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 534/2004 - M. Of. nr. 1135/1 dec. 2004) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 61/2004 - M. Of. nr. 816/3 sep. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului unor categorii de producători agricoli 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 479/2004 - M. Of. nr. 1051/12 nov. 2004) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 64/2004 - M. Of. nr. 846/15 sep. 2004 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei  
 alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 525/2004 - M. Of. nr. 1115/27 nov. 2004) 
 (Abrogare odată cu Legea nr. 290/2002 prin L. nr. 45/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 65/2004 - M. Of. nr. 840/14 sep. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului de procedură civilă 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 493/2004 - M. Of. nr. 1071/18 nov. 2004) 
 
 

(Abrogare - la 1 septembrie 2012 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 

 O.U.G. nr. 67/2004 - M. Of. nr. 855/17 sep. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Aprobată prin L. nr. 91/2005 - M. Of. nr. 322/15 apr. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 69/2004 - M. Of. nr. 883/28 sep. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 113/2005 - M. Of. nr. 395/10 mai 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr.192/2001 prin O.U.G. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 180/10 mar. 2008) 

 O.U.G. nr. 72/2004 - M. Of. nr. 909/6 oct. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală 

 (Aprobată prin L. nr. 575/2004 - M. Of. nr. 1210/16 dec. 2004) 
 
 

(Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 

 O.U.G. nr. 74/2004 - M. Of. nr. 924/11 oct. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 507/2004 - M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004 şi Respinsă prin L. nr. 12/2005 - M. Of. nr. 182/2 mar. 2005) 

 O.U.G. nr. 80/2004 - M. Of. nr. 941/14 oct. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 (Aprobată prin L. nr. 590/2004 - M. Of. nr. 1232/21 dec. 2004) 
 
 

(Abrogare la data de 12 apr. 2008, odată cu L. nr. 373/2004 prin L. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 196/13 mar. 2008) 

 O.U.G. nr. 81/2004 - M. Of. nr. 947/15 oct. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar 

 (Abrogare prin L. nr. 597/2004 - M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004 şi Respinsă prin L. nr. 598/2004 - M. Of. nr. 1225/20 dec. 2004) 
 
 O.U.G. nr. 83/2004 - M. Of. nr. 1024/5 nov. 2004 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei  
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 prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 11/2005 - M. Of. nr. 184/3 mar. 2005) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 36/2006 - M. Of. nr. 692/14 aug. 2006 şi Abrogare la 21 martie 2007 prin L. nr. 325/2006 - M. Of. nr. 651/27 iul. 2006) 

 O.U.G. nr. 93/2004 - M. Of. nr. 1071/18 nov. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat 

 (Aprobată prin L. nr. 51/2005 - M. Of. nr. 235/21 mar. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 164/2001 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 94/2004 - M. Of. nr. 1115/27 nov. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora 

 (Aprobată prin L. nr. 49/2005 - M. Of. nr. 239/22 mar. 2005) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 4/2006 - M. Of. nr. 48/19 ian. 2006) 

 O.U.G. nr. 100/2004 - M. Of. nr. 1073/18 nov. 2004 

 Ordonanţă de urgenţă privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei  
 Sucevei şi Rădăuţilor 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 165/8 mar. 2007) 

 O.U.G. nr. 101/2004 - M. Of. nr. 1070/18 nov. 2004 

 Ordonanţă de urgenţă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" -  
 S.A. Oneşti 
 (Respinsă prin L. nr. 94/2005 - M. Of. nr. 322/15 apr. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 103/2004 - M. Of. nr. 1097/24 nov. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie 

 (Respinsă prin L. nr. 35/2006 - M. Of. nr. 206/6 mar. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 108/2004 - M. Of. nr. 1103/25 nov. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Laminorul" - S.A. Brăila 

 (Respinsă prin L. nr. 142/2005 - M. Of. nr. 426/19 mai 2005) 
 
 O.U.G. nr. 109/2004 - M. Of. nr. 1115/27 nov. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Codului penal 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 85/2005 - M. Of. nr. 303/12 apr. 2005) 
 
 

(Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 15/1968 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 

 O.U.G. nr. 112/2004 - M. Of. nr. 1115/27 nov. 2004 
  Ordonanţă de urgenţă privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 99/2005 - M. Of. nr. 387/9 mai 2005) 

 O.U.G. nr. 123/2004 - M. Of. nr. 1154/7 dec. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 96/2005 - M. Of. nr. 325/18 apr. 2005) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 127/2004 - M. Of. nr. 1198/15 dec. 2004 

 Ordonanţă de urgenţă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Societe  
 Generale 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 75/2005 - M. Of. nr. 324/18 apr. 2005) 

 O.U.G. nr. 132/2004 - M. Of. nr. 1216/17 dec. 2004 

 Ordonanţă de urgenţă privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în  
 administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
 (Respinsă prin L. nr. 25/2009 - M. Of. nr. 131/3 mar. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 134/2004 - M. Of. nr. 1234/21 dec. 2004 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic  
 "Sidex" - S.A. Galaţi 
 (Abrogare prin L. nr. 122/2005 - M. Of. nr. 415/17 mai 2005 şi Respinsă prin L. nr. 196/2005 - M. Of. nr. 550/28 iun. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 138/2004 - M. Of. nr. 1281/30 dec. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 163/2005 - M. Of. nr. 466/1 iun. 2005) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 139/2004 - M. Of. nr. 1280/30 dec. 2004 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004 

 (Aprobată prin L. nr. 54/2005 - M. Of. nr. 235/21 mar. 2005) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 142/2004 - M. Of. nr. 1280/30 dec. 2004 

 Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a  
 unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 30/2005 - M. Of. nr. 201/9 mar. 2005) 
 (T) 
 
 
 2005 
 
 O.U.G. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 97/28 ian. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 73/2005 - M. Of. nr. 313/14 apr. 2005) 

 O.U.G. nr. 4/2005 - M. Of. nr. 119/7 feb. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat 

 (Aprobată cu completări prin L. nr. 78/2005 - M. Of. nr. 301/11 apr. 2005) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 7/2005 - M. Of. nr. 177/1 mar. 2005 



 4419

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor  
 de Criminalitate Organizată şi Terorism 
 (Aprobată prin L. nr. 162/2005 - M. Of. nr. 470/2 iun. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 508/2004 prin O.U.G. nr. 78/2016 - M. Of. nr. 938/22 nov. 2016) 

 O.U.G. nr. 8/2005 - M. Of. nr. 175/1 mar. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

 (Aprobată prin L. nr. 131/2005 - M. Of. nr. 420/18 mai 2005) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 115/2015 - M. Of. nr. 349/20 mai 2015) 

 O.U.G. nr. 9/2005 - M. Of. nr. 174/28 feb. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale 

 (Aprobată cu completări prin L. nr. 114/2005 - M. Of. nr. 389/9 mai 2005) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007, odată cu O.U.G. nr. 45/2003 prin L. nr. 273/2006 - M. Of. nr. 618/18 iul. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 10/2005 - M. Of. nr. 173/28 feb. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 129/2005 - M. Of. nr. 425/19 mai 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 32/1998 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 O.U.G. nr. 11/2005 - M. Of. nr. 179/2 mar. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor 

 (Respinsă prin L. nr. 375/2006 - M. Of. nr. 837/11 oct. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 14/2005 - M. Of. nr. 200/9 mar. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese 

 (Aprobată prin L. nr. 158/2005 - M. Of. nr. 449/26 mai 2005) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 176/2010 - M. Of. nr. 621/2 sep. 2010) 

 O.U.G. nr. 20/2005 - M. Of. nr. 234/21 mar. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 140/2005 - M. Of. nr. 426/19 mai 2005) 
 
 

( Abrogare la 31 decembrie 2013 prin O.G. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 611/24 aug. 2012) 

 O.U.G. nr. 24/2005 - M. Of. nr. 263/30 mar. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Respinsă prin L. nr. 164/2005 - M. Of. nr. 467/1 iun. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 30/2005 - M. Of. nr. 367/29 apr. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Respinsă prin L. nr. 226/2005 - M. Of. nr. 630/19 iul. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 33/2005 - M. Of. nr. 404/13 mai 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale ''Tractorul UTB'' - S.A. Braşov 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 212/2005 - M. Of. nr. 602/12 iul. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 53/2003 prin O.U.G. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 116/15 feb. 2007) 

 O.U.G. nr. 35/2005 - M. Of. nr. 397/11 mai 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare şi a Hotărârii Guvernului nr.  
 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiţiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de  
 serviciu pe care le are în administrare 
 (Aprobată prin L. nr. 222/2005 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2005) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 36/2005 - M. Of. nr. 407/13 mai 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate publică şi proprietate privată  
 a statului 
 (Respinsă prin L. nr. 234/2005 - M. Of. nr. 620/16 iul. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 38/2005 - M. Of. nr. 425/19 mai 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 327/2005 - M. Of. nr. 1033/22 nov. 2005) 
 
 

(Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu O.U.G. nr. 150/2002 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 

 O.U.G. nr. 39/2005 - M. Of. nr. 430/20 mai 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Aprobată prin L. nr. 228/2005 - M. Of. nr. 607/13 iul. 2005) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 O.U.G. nr. 40/2005 - M. Of. nr. 430/20 mai 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 237/2005 - M. Of. nr. 627/19 iul. 2005) 
 
 

(Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.U.G. nr. 60/2001 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 

 O.U.G. nr. 41/2005 - M. Of. nr. 453/27 mai 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu 

 (Aprobată prin L. nr. 229/2005 - M. Of. nr. 607/13 iul. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 73/2000 prin O.U.G. nr. 196/2005 - M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005) 

 O.U.G. nr. 45/2005 - M. Of. nr. 464/1 iun. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Respinsă prin L. nr. 227/2005 - M. Of. nr. 630/19 iul. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 46/2005 - M. Of. nr. 488/9 iun. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 255/2005 - M. Of. nr. 861/23 sep. 2005) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 56/2005 - M. Of. nr. 556/29 iun. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către  



 4420

 Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora 
 (Respinsă prin L. nr. 80/2006 - M. Of. nr. 278/28 mar. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 57/2005 - M. Of. nr. 556/29 iun. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor 

 (Aprobată prin L. nr. 382/2005 - M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 58/2005 - M. Of. nr. 552/28 iun. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului  
 penal 
 (Aprobată prin L. nr. 41/2008 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 304/2004 prin L. nr. 286/2009 - M. Of. nr. 510/24 iul. 2009 şi Abrogare odată cu L. nr. 301/2004 prin L. nr. 286/2009 - M. Of. nr. 510/24 iul. 2009) 

 O.U.G. nr. 61/2005 - M. Of. nr. 562/30 iun. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 283/2005 - M. Of. nr. 897/7 oct. 2005) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 54/2016 - M. Of. nr. 723/19 sep. 2016 şi Abrogare odată cu L. nr. 136/1995 prin O.U.G. nr. 54/2016 - M. Of. nr. 723/19 sep. 2016) 

 O.U.G. nr. 66/2005 - M. Of. nr. 577/5 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 353/2005 - M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 67/2005 - M. Of. nr. 570/4 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 

 (Aprobată prin L. nr. 354/2005 - M. Of. nr. 1098/6 dec. 2005) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 72/2005 - M. Of. nr. 573/4 iul. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor  
 de Reconstrucţie a Zonelor Miniere 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 384/2005 - M. Of. nr. 1162/21 dec. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 64/1997 prin O.U.G. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 139/5 mar. 2009) 

 O.U.G. nr. 74/2005 - M. Of. nr. 572/4 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 111/2006 - M. Of. nr. 379/3 mai 2006) 
 
 

(Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1) prin O.U.G. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 362/26 mai 2015) 

 O.U.G. nr. 76/2005 - M. Of. nr. 618/15 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 

 (Respinsă prin L. nr. 250/2005 - M. Of. nr. 734/12 aug. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 77/2005 - M. Of. nr. 633/19 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 264/2005 - M. Of. nr. 900/7 oct. 2005) 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 29/2000 prin O.U.G. nr. 192/2005 - M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 81/2005 - M. Of. nr. 623/18 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 

 (Aprobată prin L. nr. 392/2005 - M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 18/2002 prin O.U.G. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 246/28 mar. 2008) 

 O.U.G. nr. 82/2005 - M. Of. nr. 627/19 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, pisică sălbatică şi râs, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005-2006 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2005 - M. Of. nr. 900/7 oct. 2005) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 83/2005 - M. Of. nr. 627/19 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată 

 (Aprobată prin L. nr. 273/2005 - M. Of. nr. 907/11 oct. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 96/1998 prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 

 O.U.G. nr. 86/2005 - M. Of. nr. 627/19 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 412/2005 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 541/2002 prin O.U.G. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2006) 

 O.U.G. nr. 89/2005 - M. Of. nr. 634/19 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 292/2005 - M. Of. nr. 959/28 oct. 2005) 

 O.U.G. nr. 95/2005 - M. Of. nr. 637/20 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 408/2005 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 86/2002 prin O.G. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007) 

 O.U.G. nr. 98/2005 - M. Of. nr. 637/20 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 321/2005 - M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 99/2005 - M. Of. nr. 643/20 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 

 (Respinsă prin L. nr. 243/2006 - M. Of. nr. 554/27 iun. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 107/2005 - M. Of. nr. 645/21 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 (Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu O.U.G. nr. 150/2002 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006 şi Respinsă prin L. nr. 310/2006 - M. Of. nr. 634/24 iul.  
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 2006) 
 O.U.G. nr. 108/2005 - M. Of. nr. 654/22 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 331/2005 - M. Of. nr. 1013/15 nov. 2005) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 109/2005 - M. Of. nr. 655/22 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind transporturile rutiere 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 102/2006 - M. Of. nr. 398/9 mai 2006) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 625/2 sep. 2011) 

 O.U.G. nr. 110/2005 - M. Of. nr. 654/22 iul. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se  
 desfăşoară activităţi conexe actului medical 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 236/2006 - M. Of. nr. 515/14 iun. 2006) 
 
 

(Încetat efecte juridice prin D.C.C. nr. 871/2007 - M. Of. nr. 701 din 17 oct. 2007) 

 O.U.G. nr. 116/2005 - M. Of. nr. 660/25 iul. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 288/2005 - M. Of. nr. 922/17 oct. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 351/2004 prin L. nr. 160/2012 - M. Of. nr. 685/3 oct. 2012) 

 O.U.G. nr. 121/2005 - M. Of. nr. 809/6 sep. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă 

 (Aprobată prin L. nr. 388/2005 - M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 22/2005 prin O.U.G. nr. 70/2010 - M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 124/2005 - M. Of. nr. 842/19 sep. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 

 (Respinsă prin L. nr. 320/2015 - M. Of. nr. 928/15 dec. 2015 şi Respinsă prin L. nr. 320/2015 - M. Of. nr. 928/15 dec. 2015) 
 
 O.U.G. nr. 128/2005 - M. Of. nr. 866/26 sep. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 345/2005 - M. Of. nr. 1086/2 dec. 2005) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 141/2010 - M. Of. nr. 498/19 iul. 2010) 

 O.U.G. nr. 129/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 166/2006 - M. Of. nr. 436/19 mai 2006) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 O.U.G. nr. 130/2005 - M. Of. nr. 892/5 oct. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă 

 (Aprobată prin L. nr. 377/2005 - M. Of. nr. 1138/15 dec. 2005) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 203/1999 prin O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 

 O.U.G. nr. 131/2005 - M. Of. nr. 883/3 oct. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a  
 Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
 (Aprobată prin L. nr. 27/2006 - M. Of. nr. 212/8 mar. 2006) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 132/2005 - M. Of. nr. 892/5 oct. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 

 (Respinsă prin L. nr. 352/2005 - M. Of. nr. 1098/6 dec. 2005) 
 
 O.U.G. nr. 135/2005 - M. Of. nr. 897/7 oct. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării  
 actelor de terorism 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 36/2006 - M. Of. nr. 200/3 mar. 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 656/2002 prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 

 O.U.G. nr. 140/2005 - M. Of. nr. 909/11 oct. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 28/2006 - M. Of. nr. 206/6 mar. 2006) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 11/2006 - M. Of. nr. 184/27 feb. 2006) 

 O.U.G. nr. 142/2005 - M. Of. nr. 939/20 oct. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 

 (Aprobată prin L. nr. 355/2005 - M. Of. nr. 1098/6 dec. 2005) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 143/2005 - M. Of. nr. 934/19 oct. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi  
 populaţiei pentru plata energiei termice 
 (Aprobată prin L. nr. 65/2006 - M. Of. nr. 276/28 mar. 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 

 O.U.G. nr. 147/2005 - M. Of. nr. 1004/11 nov. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile  
 produse în anul 2005 
 (Aprobată prin L. nr. 78/2006 - M. Of. nr. 293/31 mar. 2006) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 152/2005 - M. Of. nr. 1078/30 nov. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 84/2006 - M. Of. nr. 327/11 apr. 2006) 
 
 

(Abrogare la 1 dec. 2013 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 

 O.U.G. nr. 154/2005 - M. Of. nr. 1012/15 nov. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 
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 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 106/2006 - M. Of. nr. 369/27 apr. 2006) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 155/2005 - M. Of. nr. 1011/15 nov. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 

 (Aprobată prin L. nr. 3/2006 - M. Of. nr. 41/17 ian. 2006) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 160/2005 - M. Of. nr. 1050/25 nov. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi  
 completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 (Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu O.U.G. nr. 150/2002 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006 şi Respinsă prin L. nr. 311/2006 - M. Of. nr. 634/24 iul.  
 2006) 
 
 O.U.G. nr. 163/2005 - M. Of. nr. 1061/28 nov. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

 (Respinsă prin L. nr. 69/2006 - M. Of. nr. 268/24 mar. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 165/2005 - M. Of. nr. 1100/6 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 158/2006 - M. Of. nr. 444/23 mai 2006) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 O.U.G. nr. 167/2005 - M. Of. nr. 1100/6 dec. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor  
 administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 
 (Aprobată prin L. nr. 104/2006 - M. Of. nr. 387/5 mai 2006) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 170/2005 - M. Of. nr. 1126/13 dec. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor  
 sociale de stat 
 (Aprobată prin L. nr. 147/2006 - M. Of. nr. 427/17 mai 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 4/2005 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 172/2005 - M. Of. nr. 1126/13 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005 

 (Aprobată prin L. nr. 91/2006 - M. Of. nr. 328/12 apr. 2006) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 175/2005 - M. Of. nr. 1131/14 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 89/2007 - M. Of. nr. 242/11 apr. 2007) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 307/2004 prin O.U.G. nr. 144/2008 - M. Of. nr. 785/24 nov. 2008) 
 
 O.U.G. nr. 176/2005 - M. Of. nr. 1131/14 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru şomaj 

 (Aprobată prin L. nr. 90/2006 - M. Of. nr. 336/14 apr. 2006) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 177/2005 - M. Of. nr. 1161/21 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 149/2006 - M. Of. nr. 431/18 mai 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 96/1998 prin L. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 

 O.U.G. nr. 178/2005 - M. Of. nr. 1149/19 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (11 ) al art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman 

 (Aprobată prin L. nr. 238/2006 - M. Of. nr. 521/16 iun. 2006) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 179/2005 - M. Of. nr. 1142/16 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 181/2006 - M. Of. nr. 450/24 mai 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 340/2004 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 O.U.G. nr. 181/2005 - M. Of. nr. 1171/23 dec. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr.  
 348/2004 privind denominarea monedei naţionale 
 (Respinsă prin L. nr. 185/2006 - M. Of. nr. 443/23 mai 2006) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare  
 "Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005 
 O.U.G. nr. 183/2005 (ratificare) - M. Of. nr. 1171/23 dec. 2005 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 38/2008 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) 
 
 O.U.G. nr. 185/2005 - M. Of. nr. 1171/23 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor 

 (Aprobată prin L. nr. 179/2006 - M. Of. nr. 437/19 mai 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 179/2004 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 187/2005 - M. Of. nr. 1188/29 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 260/2006 - M. Of. nr. 575/4 iul. 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 174/2002 prin O.U.G. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 155/12 mar. 2009) 

 O.U.G. nr. 192/2005 - M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte 

 (Aprobată prin L. nr. 135/2006 - M. Of. nr. 429/18 mai 2006) 
 
 

(T - SE) 
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 O.U.G. nr. 193/2005 - M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 

 (Aprobată prin L. nr. 130/2006 - M. Of. nr. 419/15 mai 2006) 
 
 

(Abrogare la 22 decembrie 2006, odată cu L. nr. 103/1996 prin L. nr. 407/2006 - M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) 

 O.U.G. nr. 194/2005 - M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor  
 vulnerabile 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 137/2006 - M. Of. nr. 429/18 mai 2006) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 201/2005 - M. Of. nr. 1191/29 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 113/2006 - M. Of. nr. 421/16 mai 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 32/2000 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018) prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 

 O.U.G. nr. 202/2005 - M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. şi a Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., precum şi pentru  
 modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora 
 (Respinsă prin L. nr. 252/2006 - M. Of. nr. 553/27 iun. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 203/2005 - M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 162/2006 - M. Of. nr. 433/19 mai 2006) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 204/2005 - M. Of. nr. 1189/29 dec. 2005 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe  
 şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 153/2006 - M. Of. nr. 431/18 mai 2006) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 206/2005 - M. Of. nr. 1175/27 dec. 2005 
 Ordonanţă de urgenţă  pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003 

 (Abrogare la data de 28 mai 2006, odată cu L. nr. 270/2003 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006 şi Respinsă prin L. nr. 313/2006 - M. Of. nr. 616/17 iul. 2006) 
 
 
 2006 
 
 O.U.G. nr. 2/2006 - M. Of. nr. 133/13 feb. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 

 (Respinsă prin L. nr. 271/2006 - M. Of. nr. 740/30 aug. 2006) 
 
 O.U.G. nr. 6/2006 - M. Of. nr. 153/17 feb. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători 

 (Aprobată prin L. nr. 245/2006 - M. Of. nr. 556/27 iun. 2006) 
 
 

(Abrogare la data de 1 octombrie 2006 prin L. nr. 102/2006 - M. Of. nr. 398/9 mai 2006) 

 O.U.G. nr. 8/2006 - M. Of. nr. 171/22 feb. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 504/2006 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2007) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 13/2006 - M. Of. nr. 185/27 feb. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 198/2006 - M. Of. nr. 452/25 mai 2006) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 472/26 iun. 2014) 

 O.U.G. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 185/27 feb. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unui contingent tarifar la importul unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 222/2006 - M. Of. nr. 482/2 iun. 2006) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 16/2006 - M. Of. nr. 182/27 feb. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică 

 (Abrogare odată cu L. nr. 187/1999 prin O.U.G. nr. 24/2008 - M. Of. nr. 182/10 mar. 2008 şi Respinsă prin L. nr. 295/2008 - M. Of. nr. 789/25 nov. 2008) 
 
 O.U.G. nr. 20/2006 - M. Of. nr. 216/9 mar. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 573/3 iul. 2006) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 21/2006 - M. Of. nr. 269/24 mar. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 314/2006 - M. Of. nr. 617/18 iul. 2006) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 271/27 mar. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 338/2006 - M. Of. nr. 629/20 iul. 2006) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 O.U.G. nr. 24/2006 - M. Of. nr. 287/30 mar. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Aprobată prin L. nr. 335/2006 - M. Of. nr. 629/20 iul. 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 29/2006 - M. Of. nr. 337/14 apr. 2006 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în  
 statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state 
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 (Aprobată prin L. nr. 355/2006 - M. Of. nr. 640/25 iul. 2006) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 

 O.U.G. nr. 30/2006 - M. Of. nr. 365/26 apr. 2006 

 Ordonanţă de urgenţă privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a  
 contractelor de concesiune de servicii 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 228/2007 - M. Of. nr. 471/12 iul. 2007) 
 
 

(Abrogare la 15 martie 2018 prin O.U.G. nr. 98/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 

 O.U.G. nr. 32/2006 - M. Of. nr. 375/2 mai 2006 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 

 (Aprobată prin L. nr. 254/2006 - M. Of. nr. 563/29 iun. 2006) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 33/2006 - M. Of. nr. 374/2 mai 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 317/2006 - M. Of. nr. 624/19 iul. 2006) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 337/2006 - M. Of. nr. 625/20 iul. 2006) 
 (Abrogare prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 
 
 O.U.G. nr. 38/2006 - M. Of. nr. 474/1 iun. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 373/2006 - M. Of. nr. 848/16 oct. 2006) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 40/2006 - M. Of. nr. 493/7 iun. 2006 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod  
 independent 
 (Aprobată prin L. nr. 358/2006 - M. Of. nr. 793/20 sep. 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr.300/2004 prin O.U.G. nr. 44/2008 - M. Of. nr. 328/25 apr. 2008) 

 O.U.G. nr. 41/2006 - M. Of. nr. 532/20 iun. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 

 (Aprobată prin L. nr. 451/2006 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 109/1997 prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 

 O.U.G. nr. 42/2006 - M. Of. nr. 522/16 iun. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere 

 (Aprobată prin L. nr. 368/2006 - M. Of. nr. 820/5 oct. 2006) 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 11/2004 prin L. nr. 107/2011 - M. Of. nr. 430/20 iun. 2011) 
 
 O.U.G. nr. 43/2006 - M. Of. nr. 525/19 iun. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 

 (SE) 
 
 O.U.G. nr. 45/2006 - M. Of. nr. 565/29 iun. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 30/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 163/2008 - M. Of. nr. 815/4 dec. 2008) 

 O.U.G. nr. 46/2006 - M. Of. nr. 565/29 iun. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Aprobată prin L. nr. 449/2006 - M. Of. nr. 995/13 dec. 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 47/2006 - M. Of. nr. 565/29 iun. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 55/2007 - M. Of. nr. 186/19 mar. 2007) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 293/2004 prin L. nr. 145/2019 - M. Of. nr. 631/30 iul. 2019) 

 O.U.G. nr. 48/2006 - M. Of. nr. 566/30 iun. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid 

 (Respinsă prin L. nr. 141/2007 - M. Of. nr. 348/22 mai 2007) 
 
 O.U.G. nr. 52/2006 - M. Of. nr. 568/30 iun. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 

 (Aprobată prin L. nr. 457/2006 - M. Of. nr. 995/13 dec. 2006) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 54/2006 - M. Of. nr. 569/30 iun. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 22/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 O.U.G. nr. 57/2006 - M. Of. nr. 759/6 sep. 2006 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru  
 plata energiei termice 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 466/2006 - M. Of. nr. 1017/21 dec. 2006) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 

 O.U.G. nr. 61/2006 - M. Of. nr. 790/19 sep. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 27/2007 - M. Of. nr. 38/18 ian. 2007) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 78/2000 prin L. nr. 211/2011 - M. Of. nr. 837/25 nov. 2011) 

 O.U.G. nr. 65/2006 - M. Of. nr. 781/14 sep. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006 
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 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 478/2006 - M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 66/2006 - M. Of. nr. 782/15 sep. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului 

 (Respinsă prin L. nr. 29/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007) 
 
 O.U.G. nr. 67/2006 - M. Of. nr. 787/18 sep. 2006 

 Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi  
 prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 492/2006 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2007) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 74/2009 - M. Of. nr. 434/25 iun. 2009) 

 O.U.G. nr. 69/2006 - M. Of. nr. 788/18 sep. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Aprobată prin L. nr. 512/2006 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2007) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 73/2006 - M. Of. nr. 807/26 sep. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere 

 (Aprobată prin L. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 30/17 ian. 2007) 
 (Abrogare prin O.G. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 625/2 sep. 2011) 
 
 O.U.G. nr. 78/2006 - M. Of. nr. 861/20 oct. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural 

 (Respinsă prin L. nr. 70/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007) 
 
 O.U.G. nr. 82/2006 - M. Of. nr. 896/3 nov. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 111/2007 - M. Of. nr. 300/5 mai 2007) 
 
 

(Abrogare la data de 8 februarie 2021 prin L. nr. 168/2020 - M. Of. nr. 715/8 aug. 2020) 

 O.U.G. nr. 87/2006 - M. Of. nr. 916/10 nov. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor 

 (Aprobată prin L. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 32/2000 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018) prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 
 
 O.U.G. nr. 89/2006 - M. Of. nr. 947/23 nov. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 

 (Aprobată prin L. nr. 178/2007 - M. Of. nr. 413/20 iun. 2007) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 90/2006 - M. Of. nr. 945/23 nov. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 

 (Aprobată prin L. nr. 179/2007 - M. Of. nr. 413/20 iun. 2007) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 101/2006 - M. Of. nr. 1015/20 dec. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 308/2008 - M. Of. nr. 898/31 dec. 2008) 

 O.U.G. nr. 104/2006 - M. Of. nr. 1007/19 dec. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 (Respinsă prin L. nr. 284/2007 - M. Of. nr. 733/30 oct. 2007) 
 
 O.U.G. nr. 107/2006 - M. Of. nr. 1029/27 dec. 2006 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru  
 plata energiei termice 
 (Aprobată prin L. nr. 116/2007 - M. Of. nr. 303/7 mai 2007) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 

 O.U.G. nr. 110/2006 - M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 372/2007 - M. Of. nr. 899/28 dec. 2007) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 O.U.G. nr. 112/2006 - M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006 

 Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru  
 Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a  
 fiecărui an precedent 
 (Aprobată prin L. nr. 113/2007 - M. Of. nr. 298/4 mai 2007) 
 (SE) 
 
 O.U.G. nr. 115/2006 - M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu  
 Caracter Personal 
 (Respinsă prin L. nr. 270/2007 - M. Of. nr. 678/4 oct. 2007) 
 
 O.U.G. nr. 117/2006 - M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 137/2007 - M. Of. nr. 354/24 mai 2007) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 77/2014 - M. Of. nr. 893/9 dec. 2014) 

 O.U.G. nr. 129/2006 - M. Of. nr. 1045/29 dec. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 136/2007 - M. Of. nr. 358/25 mai 2007) 
 
 

(Abrogare la data de 29 ian. 2011 prin O.U.G. nr. 119/2010 - M. Of. nr. 892/30 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 121/2006 - M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul juridic al precursorilor de droguri 
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 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 186/2007 - M. Of. nr. 425/26 iun. 2007) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 142/2018 - M. Of. nr. 519/25 iun. 2018) 

 O.U.G. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei Europene în România 

 (Respinsă prin L. nr. 147/2007 - M. Of. nr. 388/8 iun. 2007) 
 
 O.U.G. nr. 123/2006 - M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 125/2007 - M. Of. nr. 310/9 mai 2007) 
 (Abrogare prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 125/2006 - M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006 

 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din  
 Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 139/2007 - M. Of. nr. 352/23 mai 2007) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 191/23 mar. 2015) 

 O.U.G. nr. 127/2006 - M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 140/2007 - M. Of. nr. 348/22 mai 2007) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 231/2005 prin O.G. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 130/2006 - M. Of. nr. 1056/30 dec. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind Inspecţia Socială 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 211/2007 - M. Of. nr. 460/9 iul. 2007) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 113/2011 - M. Of. nr. 921/23 dec. 2011) 

 O.U.G. nr. 131/2006 - M. Of. nr. 1046/29 dec. 2006 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor  
 de Criminalitate Organizată şi Terorism 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 508/2004 prin O.U.G. nr. 78/2016 - M. Of. nr. 938/22 nov. 2016 şi Respinsă prin L. nr. 16/2020 - M. Of. nr. 137/20 feb. 2020) 

 O.U.G. nr. 133/2006 - M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 102/2007 - M. Of. nr. 275/25 apr. 2007) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 78/2011 - M. Of. nr. 682/26 sep. 2011) 

 O.U.G. nr. 134/2006 - M. Of. nr. 1046/29 dec. 2006 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 106/2008 - M. Of. nr. 659/18 sep. 2008 şi Respinsă prin L. nr. 2/2009 - M. Of. nr. 105/20 feb. 2009) 
 
 
 2007 
 
 O.U.G. nr. 1/2007 - M. Of. nr. 97/8 feb. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 

 (Respinsă prin L. nr. 251/2009 - M. Of. nr. 462/3 iul. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 129/22 feb. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 156/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 5/2007 - M. Of. nr. 129/22 feb. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 (Aprobată prin L. nr. 154/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 142/1998 prin L. nr. 165/2018 - M. Of. nr. 599/13 iul. 2018) 
 
 O.U.G. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 129/22 feb. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 249/2008 - M. Of. nr. 749/6 nov. 2008) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 7/2007 - M. Of. nr. 129/22 feb. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 

 (Respinsă prin L. nr. 43/2008 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) 
 
 O.U.G. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 134/23 feb. 2007 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul  
 European şi a art. 9 2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 
 (Respinsă prin L. nr. 290/2009 - M. Of. nr. 653/2 oct. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 9/2007 - M. Of. nr. 135/23 feb. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 

 (Respinsă prin L. nr. 297/2007 - M. Of. nr. 763/12 nov. 2007) 
 
 O.U.G. nr. 10/2007 - M. Of. nr. 141/27 feb. 2007 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului  
 Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 (Respinsă prin L. nr. 175/2007 - M. Of. nr. 406/18 iun. 2007) 
 
 O.U.G. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului se stat pe anul 2007 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 248/2008 - M. Of. nr. 746/4 nov. 2008) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 22/2007 - M. Of. nr. 230/3 apr. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
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 (Aprobată prin L. nr. 60/2008 - M. Of. nr. 228/25 mar. 2008) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 25/2007 - M. Of. nr. 270/23 apr. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 99/2008 - M. Of. nr. 340/2 mai 2008) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) 

 O.U.G. nr. 27/2007 - M. Of. nr. 278/25 apr. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României 

 (Aprobată prin L. nr. 65/2008 - M. Of. nr. 237/27 mar. 2008) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 31/2007 - M. Of. nr. 303/7 mai 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 (Abrogare la data de 12 apr. 2008, odată cu L. nr. 373/2004 prin L. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 196/13 mar. 2008 şi Respinsă prin L. nr. 211/2009 - M. Of. nr. 393/10 iun. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 32/2007 - M. Of. nr. 310/9 mai 2007 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 243/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 35/2007 - M. Of. nr. 317/11 mai 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 
 

(Abrogare la data de 12 apr. 2008, odată cu L. nr. 373/2004 prin L. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 196/13 mar. 2008 şi Respinsă prin L. nr. 212/2009 - M. Of. nr. 393/10 iun. 2009) 

 O.U.G. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 335/17 mai 2007 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 244/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 38/2007 - M. Of. nr. 335/17 mai 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Respinsă prin L. nr. 286/2007 - M. Of. nr. 749/5 nov. 2007) 
 
 O.U.G. nr. 40/2007 - M. Of. nr. 335/17 mai 2007 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 245/2008 - M. Of. nr. 748/5 nov. 2008) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 42/2007 - M. Of. nr. 368/30 mai 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 

 (Aprobată prin L. nr. 130/2008 - M. Of. nr. 485/30 iun. 2008) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 25/2007 prin O.U.G. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) 

 O.U.G. nr. 47/2007 - M. Of. nr. 374/1 iun. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 254/2008 - M. Of. nr. 749/6 nov. 2008) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 50/2007 - M. Of. nr. 387/7 iun. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 

 (Respinsă prin L. nr. 305/2007 - M. Of. nr. 784/19 nov. 2007) 
 
 O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 134/2008 - M. Of. nr. 522/10 iul. 2008) 
 (Abrogare prin O.G. nr. 25/2014 - M. Of. nr. 640/30 aug. 2014) 
 
 O.U.G. nr. 61/2007 - M. Of. nr. 439/28 iun. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia EUROPOL) 

 (Aprobată prin L. nr. 329/2007 - M. Of. nr. 810/28 nov. 2007) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 55/2012 - M. Of. nr. 185/22 mar. 2012) 

 O.U.G. nr. 66/2007 - M. Of. nr. 441/29 iun. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002 

 (Aprobată prin L. nr. 345/2007 - M. Of. nr. 846/10 dec. 2007) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 72/2002 prin L. nr. 32/2019 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2019) 

 O.U.G. nr. 72/2007 - M. Of. nr. 441/29 iun. 2007 

 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de  
 lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Respinsă prin L. nr. 84/2009 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 444/29 iun. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 125/2008 - M. Of. nr. 413/2 iun. 2008) 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi  
 instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 75/2007 - M. Of. nr. 443/29 iun. 2007 

 Ordonanţă de urgenţă privind exceptarea de la plată a taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 -  
 Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, precum şi adoptarea unor măsuri  
 pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul  
 naţional silvic 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 35/2009 - M. Of. nr. 167/17 mar. 2009) 

 O.U.G. nr. 77/2007 - M. Of. nr. 444/29 iun. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 14/2008 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2008) 
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(Abrogare odată cu L. nr. 164/2001 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 78/2007 - M. Of. nr. 445/29 iun. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 

 (Aprobată prin L. nr. 253/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 80/2007 - M. Of. nr. 445/29 iun. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 135/2008 - M. Of. nr. 522/10 iul. 2008) 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 36/2003 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 83/2007 - M. Of. nr. 445/29 iun. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 355/2007 - M. Of. nr. 839/7 dec. 2007) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 179/2004 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 88/2007 - M. Of. nr. 639/19 sep. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 

 (Aprobată prin L. nr. 252/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 94/2007 - M. Of. nr. 676/4 oct. 2007 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de  
 lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Aprobată prin L. nr. 344/2013 - M. Of. nr. 811/20 dec. 2013) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 

 O.U.G. nr. 95/2007 - M. Of. nr. 678/4 oct. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială 

 (Respinsă prin L. nr. 78/2008 - M. Of. nr. 286/14 apr. 2008) 
 
 O.U.G. nr. 104/2007 - M. Of. nr. 685/9 oct. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc 

 (Respinsă prin L. nr. 92/2008 - M. Of. nr. 292/15 apr. 2008) 
 
 O.U.G. nr. 106/2007 - M. Of. nr. 703/18 oct. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 61/2010 - M. Of. nr. 214/6 apr. 2010) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 O.U.G. nr. 107/2007 - M. Of. nr. 695/12 oct. 2007 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice  
 centrale 
 (Respinsă prin L. nr. 235/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008) 
 
 O.U.G. nr. 111/2007 - M. Of. nr. 692/11 oct. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006 

 (Aprobată prin L. nr. 251/2008 - M. Of. nr. 750/6 nov. 2008) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 116/2007 - M. Of. nr. 737/31 oct. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 90/2008 - M. Of. nr. 291/15 apr. 2008) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 113/2011 - M. Of. nr. 921/23 dec. 2011) 

 O.U.G. nr. 117/2007 - M. Of. nr. 732/30 oct. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 162/2009 - M. Of. nr. 322/14 mai 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 32/2000 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018) prin L. nr. 236/2018 - M. Of. nr. 853/8 oct. 2018) 

 O.U.G. nr. 119/2007 - M. Of. nr. 738/31 oct. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 118/2008 - M. Of. nr. 410/2 iun. 2008) 
 (Abrogare - la 1 septembrie 2012 prin L. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 365/30 mai 2012) 
 
 O.U.G. nr. 120/2007 - M. Of. nr. 745/2 nov. 2007 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole  
 comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
 (Aprobată prin L. nr. 54/2008 - M. Of. nr. 228/25 mar. 2008) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 67/2006 prin O.U.G. nr. 74/2009 - M. Of. nr. 434/25 iun. 2009) 

 O.U.G. nr. 121/2007 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2007 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi  
 populaţiei pentru plata energiei termice 
 (Aprobată prin L. nr. 87/2008 - M. Of. nr. 292/15 apr. 2008) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 

 O.U.G. nr. 122/2007 - M. Of. nr. 756/7 nov. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004 

 (Abrogare odată cu L. nr. 351/2004 prin L. nr. 160/2012 - M. Of. nr. 685/3 oct. 2012 şi Respinsă prin L. nr. 176/2012 - M. Of. nr. 712/18 oct. 2012) 
 
 O.U.G. nr. 126/2007 - M. Of. nr. 760/9 nov. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

 (Respinsă prin L. nr. 115/2008 - M. Of. nr. 384/21 mai 2008) 
 
 O.U.G. nr. 128/2007 - M. Of. nr. 776/15 nov. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Aprobată prin L. nr. 107/2008 - M. Of. nr. 374/16 mai 2008) 
 (Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 
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 O.U.G. nr. 129/2007 - M. Of. nr. 776/15 nov. 2007 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de  
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 198/2009 - M. Of. nr. 393/10 iun. 2009) 

 O.U.G. nr. 131/2007 - M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 

 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea orei de începere şi de închidere a votării la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea  
 membrilor Parlamentului României 
 (Aprobată prin L. nr. 6/2009 - M. Of. nr. 104/20 feb. 2009) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 133/2007 - M. Of. nr. 788/20 nov. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007 

 (Respinsă prin L. nr. 216/2009 - M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 134/2007 - M. Of. nr. 795/22 nov. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 

 (Aprobată prin L. nr. 250/2008 - M. Of. nr. 746/4 nov. 2008) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 140/2007 - M. Of. nr. 858/13 dec. 2007 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor  
 Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 (Aprobată prin L. nr. 103/2008 - M. Of. nr. 371/15 mai 2008) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 147/2007 - M. Of. nr. 880/21 dec. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii 

 (Aprobată prin L. nr. 122/2008 - M. Of. nr. 413/2 iun. 2008) 
 (Abrogare la data de 19 iunie 2020 prin L. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 222/19 mar. 2020) 
 
 O.U.G. nr. 155/2007 - M. Of. nr. 884/21 dec. 2007 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 188/2010 - M. Of. nr. 699/20 oct. 2010) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 
 2008 
 
 O.U.G. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 95/6 feb. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 24/2008 - M. Of. nr. 182/10 mar. 2008 şi Respinsă prin L. nr. 294/2008 - M. Of. nr. 789/25 nov. 2008) 
 
 O.U.G. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 105/11 feb. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 170/2009 - M. Of. nr. 337/20 mai 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 293/2004 prin L. nr. 145/2019 - M. Of. nr. 631/30 iul. 2019) 

 O.U.G. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 120/15 feb. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului,  
 administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 (Aprobată prin L. nr. 183/2008 - M. Of. nr. 718/22 oct. 2008) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 49/2018 - M. Of. nr. 492/14 iun. 2018) 

 O.U.G. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 158/29 feb. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 

 (Respinsă prin L. nr. 175/2008 - M. Of. nr. 710/20 oct. 2008) 
 
 O.U.G. nr. 19/2008 - M. Of. nr. 163/3 mar. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 194/2009 - M. Of. nr. 365/1 iun. 2009) 
 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 O.U.G. nr. 21/2008 - M. Of. nr. 173/6 mar. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004 

 (Aprobată prin L. nr. 161/2008 - M. Of. nr. 684/7 oct. 2008) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 347/2004 prin L. nr. 197/2018 - M. Of. nr. 659/30 iul. 2018) 

 O.U.G. nr. 25/2008 - M. Of. nr. 188/12 mar. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 

 (Aprobată prin L. nr. 277/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 27/2008 - M. Of. nr. 203/17 mar. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare  
 alocate de la bugetul de stat 
 (Aprobată prin L. nr. 168/2008 - M. Of. nr. 709/20 oct. 2008) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 74/2009 - M. Of. nr. 434/25 iun. 2009) 

 O.U.G. nr. 31/2008 - M. Of. nr. 224/24 mar. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 105/20 feb. 2009) 
 
 

(Abrogare la 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 29/1968 prin L. nr. 255/2013 - M. Of. nr. 515/14 aug. 2013) 

 O.U.G. nr. 40/2008 - M. Of. nr. 277/9 apr. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez 

 (Respinsă prin L. nr. 159/2012 - M. Of. nr. 680/1 oct. 2012) 
 
 O.U.G. nr. 42/2008 - M. Of. nr. 305/18 apr. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti 
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 (Aprobată prin L. nr. 189/2008 - M. Of. nr. 722/24 oct. 2008) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 70/2010 - M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) 

 O.U.G. nr. 47/2008 - M. Of. nr. 322/23 apr. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m 2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului  
 aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 (Aprobată prin L. nr. 182/2008 - M. Of. nr. 718/22 oct. 2008) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 9/2008 prin O.U.G. nr. 49/2018 - M. Of. nr. 492/14 iun. 2018) 

 O.U.G. nr. 50/2008 - M. Of. nr. 327/25 apr. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 

 (Aprobată prin L. nr. 140/2011 - M. Of. nr. 481/7 iul. 2011) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012) 

 O.U.G. nr. 53/2008 - M. Of. nr. 333/30 apr. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere  
 a finanţării actelor de terorism 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 238/2011 - M. Of. nr. 861/7 dec. 2011) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019 şi Abrogare odată cu L. nr. 656/2002 prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 

 O.U.G. nr. 58/2008 - M. Of. nr. 361/12 mai 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune  
 alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 
 (Aprobată prin L. nr. 51/2009 - M. Of. nr. 224/7 apr. 2009) 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 67/2006 prin O.U.G. nr. 74/2009 - M. Of. nr. 434/25 iun. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 65/2008 - M. Of. nr. 418/4 iun. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare  
 Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
 (Aprobată prin L. nr. 46/2009 - M. Of. nr. 190/26 mar. 2009) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 472/26 iun. 2014) 

 O.U.G. nr. 69/2008 - M. Of. nr. 420/4 iun. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 148/2009 - M. Of. nr. 303/8 mai 2009) 

 O.U.G. nr. 71/2008 - M. Of. nr. 433/10 iun. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 41/2009 - M. Of. nr. 171/19 mar. 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 82/2006, la data de 8 februarie 2021 prin L. nr. 168/2020 - M. Of. nr. 715/8 aug. 2020) 

 O.U.G. nr. 73/2008 - M. Of. nr. 440/12 iun. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de  
 organele judiciare în cursul procesului penal 
 (Aprobată prin L. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 105/20 feb. 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 301/2004 prin L. nr. 286/2009 - M. Of. nr. 510/24 iul. 2009) 

 O.U.G. nr. 74/2008 - M. Of. nr. 451/17 iun. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 218/2009 - M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 625/2 sep. 2011) 

 O.U.G. nr. 77/2008 - M. Of. nr. 465/23 iun. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar 

 (Aprobată prin L. nr. 71/2009 - M. Of. nr. 231/8 apr. 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 32/1995 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 

 O.U.G. nr. 78/2008 - M. Of. nr. 465/23 iun. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin.  
 3 lit. c) din Codul penal 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 75/2009 - M. Of. nr. 231/8 apr. 2009) 
 
 

(Abrogare la data de 1 februarie 2014 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 

 O.U.G. nr. 79/2008 - M. Of. nr. 465/23 iun. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 203/2009 - M. Of. nr. 389/9 iun. 2009) 
 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 26/2013 - M. Of. nr. 549/29 aug. 2013) 

 O.U.G. nr. 80/2008 - M. Of. nr. 468/24 iun. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 

 (Aprobată prin L. nr. 285/2008 - M. Of. nr. 778/20 nov. 2008) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 82/2008 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la  
 navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale 
 (Aprobată prin L. nr. 288/2008 - M. Of. nr. 780/21 nov. 2008) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 83/2008 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 39/2009 - M. Of. nr. 168/18 mar. 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 87/2008 - M. Of. nr. 474/27 iun. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat 

 (Respinsă prin L. nr. 15/2010 - M. Of. nr. 144/4 mar. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 88/2008 - M. Of. nr. 480/30 iun. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 
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 (Aprobată prin L. nr. 33/2009 - M. Of. nr. 168/18 mar. 2009) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 89/2008 - M. Of. nr. 480/30 iun. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 250/2009 - M. Of. nr. 462/3 iul. 2009) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 90/2008 - M. Of. nr. 481/30 iun. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 278/2008 - M. Of. nr. 768/14 nov. 2008) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 162/2017 - M. Of. nr. 548/12 iul. 2017) 

 O.U.G. nr. 91/2008 - M. Of. nr. 480/30 iun. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 90/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 95/2008 - M. Of. nr. 485/30 iun. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din  
 învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 32/2009 - M. Of. nr. 163/17 mar. 2009) 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 96/2002, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017-M.Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr.  
 681/22 aug. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 96/2008 - M. Of. nr. 485/30 iun. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea  
 unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 85/2013 - M. Of. nr. 201/9 apr. 2013) 

 O.U.G. nr. 97/2008 - M. Of. nr. 630/29 aug. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004  
 pentru alegerea autorităţilor administrației publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 323/2009 - M. Of. nr. 708/21 oct. 2009) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015) 

 O.U.G. nr. 100/2008 - M. Of. nr. 637/4 sep. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Aprobată prin L. nr. 154/2009 - M. Of. nr. 322/14 mai 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 106/2008 - M. Of. nr. 659/18 sep. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 22/2009 - M. Of. nr. 174/19 mar. 2009 şi Respinsă prin L. nr. 232/2009 - M. Of. nr. 403/15 iun. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 107/2008 - M. Of. nr. 661/22 sep. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor 

 (Aprobată prin L. nr. 70/2009 - M. Of. nr. 231/8 apr. 2009) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 110/2008 - M. Of. nr. 661/22 sep. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere 

 (Respinsă prin L. nr. 191/2009 - M. Of. nr. 365/1 iun. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 112/2008 - M. Of. nr. 680/3 oct. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 

 (Aprobată prin L. nr. 181/2009 - M. Of. nr. 335/20 mai 2009) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 115/2008 - M. Of. nr. 671/29 sep. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 

 (Aprobată prin L. nr. 120/2009 - M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 25/2007 prin O.U.G. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) 

 O.U.G. nr. 121/2008 - M. Of. nr. 680/3 oct. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor 

 (Aprobată prin L. nr. 219/2009 - M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 127/2003 prin O.U.G. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 201/30 mar. 2010) 

 O.U.G. nr. 122/2008 - M. Of. nr. 684/7 oct. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea participării României, în calitate de "ţară parteneră", la manifestarea expoziţională internaţională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart",  
 în perioada 17-25 ianuarie 2009 
 (Aprobată prin L. nr. 65/2009 - M. Of. nr. 225/7 apr. 2009) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 125/2008 - M. Of. nr. 694/13 oct. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Aprobată prin L. nr. 81/2009 - M. Of. nr. 221/6 apr. 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 O.U.G. nr. 127/2008 - M. Of. nr. 705/16 oct. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 164/2009 - M. Of. nr. 321/14 mai 2009) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 128/2008 - M. Of. nr. 730/28 oct. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a  
 unor pachete de acţiuni 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 150/2009 - M. Of. nr. 308/11 mai 2009) 
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 O.U.G. nr. 131/2008 - M. Of. nr. 706/17 oct. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare 

 (Aprobată prin L. nr. 138/2009 - M. Of. nr. 311/12 mai 2009) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 14/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 135/2008 - M. Of. nr. 728/28 oct. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 205/2009 - M. Of. nr. 389/9 iun. 2009) 

 O.U.G. nr. 136/2008 - M. Of. nr. 739/31 oct. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 

 (Respinsă prin L. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 224/7 apr. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 143/2008 - M. Of. nr. 805/2 dec. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de  
 lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Aprobată prin L. nr. 347/2013 - M. Of. nr. 812/20 dec. 2013) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 

 O.U.G. nr. 145/2008 - M. Of. nr. 754/7 nov. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

 (Aprobată prin L. nr. 213/2009 - M. Of. nr. 396/11 iun. 2009) 
 (SE) 
 
 O.U.G. nr. 149/2008 - M. Of. nr. 787/25 nov. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul  
 instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 169/2009 - M. Of. nr. 321/14 mai 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 46/2007 prin L. nr. 105/2011 - M. Of. nr. 434/21 iun. 2011) 

 O.U.G. nr. 151/2008 - M. Of. nr. 759/11 nov. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ 

 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 15/2008 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009 şi Respinsă prin L. nr. 25/2013 - M. Of. nr. 123/6 mar. 2013) 

 O.U.G. nr. 154/2008 - M. Of. nr. 787/25 nov. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi  
 faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 
 (Respinsă prin L. nr. 34/2016 - M. Of. nr. 219/24 mar. 2016) 
 
 O.U.G. nr. 155/2008 - M. Of. nr. 778/20 nov. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 117/2009 - M. Of. nr. 279/29 apr. 2009) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 156/2008 - M. Of. nr. 778/20 nov. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 185/2009 - M. Of. nr. 362/29 mai 2009) 

 O.U.G. nr. 159/2008 - M. Of. nr. 792/26 nov. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 81/2010 - M. Of. nr. 300/10 mai 2010) 

 O.U.G. nr. 160/2008 - M. Of. nr. 792/26 nov. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal,  
 zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului 
 (Aprobată prin L. nr. 80/2009 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 123/2006 prin L. nr. 281/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 163/2008 - M. Of. nr. 815/4 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea 

 (Aprobată prin L. nr. 386/2009 - M. Of. nr. 890/18 dec. 2009) 
 (SE) 
 
 O.U.G. nr. 167/2008 - M. Of. nr. 789/25 nov. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de  
 masterat şi din învăţământul universitar de doctorat 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 119/2009 - M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 168/2008 - M. Of. nr. 780/21 nov. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ  
 liceal şi profesional de stat 
 (Respinsă prin L. nr. 16/2010 - M. Of. nr. 144/4 mar. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 172/2008 - M. Of. nr. 787/25 nov. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 

 (Abrogare odată cu L. nr. 13/2007 prin L. nr. 160/2012 - M. Of. nr. 685/3 oct. 2012 şi Respinsă prin L. nr. 175/2012 - M. Of. nr. 712/18 oct. 2012) 
 
 O.U.G. nr. 173/2008 - M. Of. nr. 792/26 nov. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 277/2009 - M. Of. nr. 486/14 iul. 2009) 
 
 

(Abrogare la 25 octombrie 2013, odată cu L. nr. 85/2006 prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 

 O.U.G. nr. 176/2008 - M. Of. nr. 804/2 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A. 

 (Respinsă prin L. nr. 121/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 180/2008 - M. Of. nr. 805/2 dec. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit  
 multietajate 
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(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 174/2002 prin O.U.G. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 155/12 mar. 2009 şi Respinsă prin L. nr. 229/2009 - M. Of. nr. 403/15 iun. 2009) 

 O.U.G. nr. 186/2008 - M. Of. nr. 810/3 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 

 (Aprobată prin L. nr. 180/2009 - M. Of. nr. 335/20 mai 2009) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 191/2008 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Aprobată prin L. nr. 182/2009 - M. Of. nr. 335/20 mai 2009) 
 
 

(Abrogare la data de 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995 prin L. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2011) 

 O.U.G. nr. 192/2008 - M. Of. nr. 815/4 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 226/2008 - M. Of. nr. 899/31 dec. 2008 şi Respinsă prin L. nr. 121/2009 - M. Of. nr. 293/5 mai 2009) 

 O.U.G. nr. 194/2008 - M. Of. nr. 826/9 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 170/2009 - M. Of. nr. 337/20 mai 2009 şi Respinsă prin L. nr. 237/2009 - M. Of. nr. 405/15 iun. 2009) 

 O.U.G. nr. 198/2008 - M. Of. nr. 824/8 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Codului penal 

 (Aprobată cu completări prin L. nr. 93/2010 - M. Of. nr. 351/27 mai 2010) 
 
 

(Abrogare la data de 1 februarie 2014, odată cu L. nr. 15/1968 prin L. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2012) 

 O.U.G. nr. 199/2008 - M. Of. nr. 819/5 dec. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar  
 salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat  
 potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică,  
 precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale 
 (Aprobată prin L. nr. 200/2009 - M. Of. nr. 390/9 iun. 2009) 
 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 O.U.G. nr. 200/2008 - M. Of. nr. 815/4 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 343/2009 - M. Of. nr. 779/13 nov. 2009) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 O.U.G. nr. 208/2008 - M. Of. nr. 825/8 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 218/2008 - M. Of. nr. 836/11 dec. 2008 şi Respinsă prin L. nr. 335/2009 - M. Of. nr. 776/13 nov. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 209/2008 - M. Of. nr. 826/9 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Aprobată prin L. nr. 155/2009 - M. Of. nr. 322/14 mai 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 19/2000 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 O.U.G. nr. 211/2008 - M. Of. nr. 842/15 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii 

 (Respinsă prin L. nr. 233/2009 - M. Of. nr. 403/15 iun. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 212/2008 - M. Of. nr. 837/12 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 276/2009 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2009) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 
 
 O.U.G. nr. 218/2008 - M. Of. nr. 836/11 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 141/2011 - M. Of. nr. 481/7 iul. 2011) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 50/2008 prin L. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012) 

 O.U.G. nr. 219/2008 - M. Of. nr. 858/19 dec. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 222/2008 - M. Of. nr. 899/31 dec. 2008 şi Respinsă prin L. nr. 149/2009 - M. Of. nr. 303/8 mai 2009) 

 O.U.G. nr. 220/2008 - M. Of. nr. 858/19 dec. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate  
 de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 (Aprobată prin L. nr. 126/2009 - M. Of. nr. 294/6 mai 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 29/2007 prin O.U.G. nr. 64/2009 - M. Of. nr. 413/17 iun. 2009) 

 O.U.G. nr. 222/2008 - M. Of. nr. 899/31 dec. 2008 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele  
 măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 204/2009 - M. Of. nr. 389/9 iun. 2009) 

 O.U.G. nr. 224/2008 - M. Of. nr. 899/31 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 

 (SE) 
 
 O.U.G. nr. 225/2008 - M. Of. nr. 899/31 dec. 2008 
 Ordonanţă de urgenţă privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei 

 (Respinsă prin L. nr. 223/2011 - M. Of. nr. 852/2 dec. 2011) 
 
 O.U.G. nr. 228/2008 - M. Of. nr. 3/5 ian. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 (Respinsă prin L. nr. 9/2013 - M. Of. nr. 121/5 mar. 2013) 
 
 O.U.G. nr. 230/2008 - M. Of. nr. 4/5 ian. 2009 
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  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu 

 (Respinsă prin L. nr. 208/2009 - M. Of. nr. 385/9 iun. 2009) 
 
 
 2009 
 
 O.U.G. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 84/11 feb. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 

 (Respinsă prin L. nr. 379/2009 - M. Of. nr. 870/14 dec. 2009) 
 
 O.U.G. nr. 7/2009 - M. Of. nr. 103/19 feb. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 

 (Aprobată prin L. nr. 142/2011 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2011) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 50/2008 prin L. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012) 

 O.U.G. nr. 17/2009 - M. Of. nr. 145/9 mar. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 198/2013 - M. Of. nr. 395/1 iul. 2013) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 

 O.U.G. nr. 19/2009 - M. Of. nr. 156/12 mar. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice 

 (Aprobată prin L. nr. 346/2013 - M. Of. nr. 811/20 dec. 2013) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 

 O.U.G. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 176/20 mar. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului 

 (Aprobată prin L. nr. 297/2009 - M. Of. nr. 645/1 oct. 2009) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) 
 
 O.U.G. nr. 29/2009 - M. Of. nr. 194/27 mar. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 256/2009 - M. Of. nr. 480/10 iul. 2009) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 31/2009 - M. Of. nr. 211/1 apr. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar 

 (Aprobată prin L. nr. 259/2009 - M. Of. nr. 484/13 iul. 2009) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 37/2009 - M. Of. nr. 264/22 apr. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 105/2009 - M. Of. nr. 668/6 oct. 2009 şi Respinsă prin L. nr. 41/2010 - M. Of. nr. 170/16 mar. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 42/2009 - M. Of. nr. 324/15 mai 2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului de procedură civilă 

 (Respinsă prin L. nr. 8/2011 - M. Of. nr. 159/4 mar. 2011) 
 
 O.U.G. nr. 45/2009 - M. Of. nr. 341/21 mai 2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare 

 (Respinsă prin L. nr. 150/2010 - M. Of. nr. 490/16 iul. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 72/2009 - M. Of. nr. 426/23 iun. 2009 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de  
 lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Aprobată prin L. nr. 345/2013 - M. Of. nr. 811/20 dec. 2013) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 

 O.U.G. nr. 78/2009 - M. Of. nr. 442/29 iun. 2009 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale  
 consolidate 
 (Aprobată prin L. nr. 380/2009 - M. Of. nr. 873/15 dec. 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 90/2008 prin L. nr. 162/2017 - M. Of. nr. 548/12 iul. 2017) 

 O.U.G. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 452/1 iul. 2009 

 Ordonanţă de urgenţă pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea  
 Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 
 (Respinsă prin L. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 17/11 ian. 2010) 
 
 O.U.G. nr. 94/2009 - M. Of. nr. 602/31 aug. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 

 (Respinsă prin L. nr. 130/2012 - M. Of. nr. 491/18 iul. 2012) 
 
 O.U.G. nr. 97/2009 - M. Of. nr. 618/14 sep. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri pentru organizarea examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2009-2010 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 384/2009 - M. Of. nr. 870/14 dec. 2009) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 100/2009 - M. Of. nr. 633/24 sep. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 

 (Aprobată prin L. nr. 122/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 106/2009 - M. Of. nr. 681/9 oct. 2009 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru  
 plata energiei termice 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 358/2009 - M. Of. nr. 795/20 nov. 2009) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011) 
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 O.U.G. nr. 109/2009 - M. Of. nr. 689/13 oct. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 76/2010 - M. Of. nr. 307/11 mai 2010) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 112/2009 - M. Of. nr. 685/12 oct. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 

 (Aprobată prin L. nr. 36/2010 - M. Of. nr. 157/11 mar. 2010) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 7/2006 prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 

 O.U.G. nr. 113/2009 - M. Of. nr. 685/12 oct. 2009 
 Ordonanţă de urgenţă privind serviciile de plată 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 197/2010 - M. Of. nr. 724/29 oct. 2010) 
 (Abrogare la 13 decembrie 2019 prin L. nr. 209/2019 - M. Of. nr. 913/13 nov. 2019) 
 
 
 2010 
 
 O.U.G. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 62/27 ian. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar 

 (Abrogare prin L. nr. 284/2010 - M. Of. nr. 877/28 dec. 2010 şi Respinsă prin L. nr. 30/2012 - M. Of. nr. 180/20 mar. 2012) 
 
 O.U.G. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 76/3 feb. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 38/2013 - M. Of. nr. 142/18 mar. 2013) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 25/2007 prin O.U.G. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) 

 O.U.G. nr. 4/2010 - M. Of. nr. 93/10 feb. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010 

 (Aprobată prin L. nr. 107/2010 - M. Of. nr. 375/7 iun. 2010) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 8/2010 - M. Of. nr. 112/19 feb. 2010 

 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării  
 Naţionale în anul 2010 
 (Aprobată prin L. nr. 111/2010 - M. Of. nr. 405/17 iun. 2010) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 13/2010 - M. Of. nr. 136/1 mar. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010 

 (Aprobată prin L. nr. 185/2010 - M. Of. nr. 694/18 oct. 2010) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 18/2010 - M. Of. nr. 162/12 mar. 2010 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de  
 drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 228/2011 - M. Of. nr. 863/7 dec. 2011) 

 O.U.G. nr. 21/2010 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2010 

 Ordonanţă de urgenţă privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a  
 Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 136/2010 - M. Of. nr. 462/6 iul. 2010) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 75/2021 - M. Of. nr. 645/30 iun. 2021) 

 O.U.G. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 201/30 mar. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 147/2010 - M. Of. nr. 490/16 iul. 2010) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 195/2010 - M. Of. nr. 718/28 oct. 2010) 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017 şi Abrogare la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2  
 (H.G. nr. 640/2017 - M. Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 28/2010 - M. Of. nr. 230/12 apr. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru finanţarea, în anul 2010, a Programului "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti" 

 (Aprobată prin L. nr. 268/2010 - M. Of. nr. 870/27 dec. 2010) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 37/2010 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 207/2011 - M. Of. nr. 817/18 nov. 2011) 
 (Abrogare la 25 octombrie 2013, odată cu O.G. nr. 10/2004 prin O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 şi Abrogare prin L. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 466/25 iun. 2014) 
 
 O.U.G. nr. 39/2010 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 46/2011 - M. Of. nr. 245/7 apr. 2011) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 O.U.G. nr. 40/2010 - M. Of. nr. 283/30 apr. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 

 (Aprobată cu completări prin L. nr. 205/2010 - M. Of. nr. 765/16 nov. 2010) 
 
 

(Abrogare la 1 dec. 2013 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 

 O.U.G. nr. 42/2010 - M. Of. nr. 296/6 mai 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010 

 (Aprobată prin L. nr. 266/2010 - M. Of. nr. 878/28 dec. 2010) 
 
 

(T) 
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 O.U.G. nr. 45/2010 - M. Of. nr. 337/20 mai 2010 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi  
 salariale personalului din sectorul bugetar 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 229/2011 - M. Of. nr. 863/7 dec. 2011) 

 O.U.G. nr. 59/2010 - M. Of. nr. 442/30 iun. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 88/2011 - M. Of. nr. 411/10 iun. 2011) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 61/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată 

 (Aprobată prin L. nr. 16/2011 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2011) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 113/2009, la 13 decembrie 2019 prin L. nr. 209/2019 - M. Of. nr. 913/13 nov. 2019) 

 O.U.G. nr. 73/2010 - M. Of. nr. 448/1 iul. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 (Respinsă prin L. nr. 163/2017 - M. Of. nr. 544/11 iul. 2017 şi Respinsă prin L. nr. 163/2017 - M. Of. nr. 544/11 iul. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 76/2010 - M. Of. nr. 453/2 iul. 2010 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de  
 lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 278/2010 - M. Of. nr. 898/31 dec. 2010) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 

 O.U.G. nr. 77/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului 

 (Respinsă prin L. nr. 145/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013) 
 
 O.U.G. nr. 79/2010 - M. Of. nr. 638/10 sep. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării 

 (Respinsă prin L. nr. 215/2013 - M. Of. nr. 401/3 iul. 2013) 
 
 O.U.G. nr. 86/2010 - M. Of. nr. 662/27 sep. 2010 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi  
 populaţiei pentru plata energiei termice 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 5/2003 prin O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011 şi Respinsă prin L. nr. 42/2012 - M. Of. nr. 183/21 mar. 2012 şi Respinsă prin L.  
 nr. 42/2012 - M. Of. nr. 183/21 mar. 2012) 
 
 O.U.G. nr. 87/2010 - M. Of. nr. 669/30 sep. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 14/2011 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2011) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 88/2010 - M. Of. nr. 669/30 sep. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 126/2011 - M. Of. nr. 433/21 iun. 2011) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 O.U.G. nr. 95/2010 - M. Of. nr. 731/3 nov. 2010 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor  
 pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 (Aprobată prin L. nr. 59/2011 - M. Of. nr. 329/12 mai 2011) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 21/2010 prin O.U.G. nr. 75/2021 - M. Of. nr. 645/30 iun. 2021) 

 O.U.G. nr. 103/2010 - M. Of. nr. 780/22 nov. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 

 (Aprobată prin L. nr. 110/2011 - M. Of. nr. 428/20 iun. 2011) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 104/2010 - M. Of. nr. 780/22 nov. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 

 (Aprobată prin L. nr. 109/2011 - M. Of. nr. 428/20 iun. 2011) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 113/2010 - M. Of. nr. 853/20 dec. 2010 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009  
 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 196/2011 - M. Of. nr. 795/9 nov. 2011) 

 O.U.G. nr. 118/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010 
 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 50/2008 prin L. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012 şi Respinsă prin L. nr. 186/2012 - M. Of. nr. 725/25 oct. 2012) 
 
 
 2011 
 
 O.U.G. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 81/31 ian. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 (Aprobată prin L. nr. 165/2011 - M. Of. nr. 511/19 iul. 2011) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 223/2015 - M. Of. nr. 556/27 iul. 2015) 
 
 O.U.G. nr. 16/2011 - M. Of. nr. 141/24 feb. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii 

 (Aprobată prin L. nr. 116/2012 - M. Of. nr. 461/9 iul. 2012) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 159/4 mar. 2011 

 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul  
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 Apărării Naţionale în anul 2011 
 (Aprobată prin L. nr. 145/2011 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2011) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 203/24 mar. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010 

 (Aprobată prin L. nr. 181/2011 - M. Of. nr. 733/19 oct. 2011) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 29/2011 - M. Of. nr. 200/22 mar. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată 

 (Aprobată prin L. nr. 15/2012 - M. Of. nr. 20/10 ian. 2012) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 O.U.G. nr. 39/2011 - M. Of. nr. 284/21 apr. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 

 (Aprobată prin L. nr. 205/2015 - M. Of. nr. 546/22 iul. 2015) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 178/2010 prin L. nr. 100/2016 - M. Of. nr. 392/23 mai 2016) 

 O.U.G. nr. 40/2011 - M. Of. nr. 307/4 mai 2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 

 (Aprobată prin L. nr. 119/2013 - M. Of. nr. 241/26 apr. 2013) 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 71/2021 - M. Of. nr. 646/30 iun. 2021) 
 
 O.U.G. nr. 45/2011 - M. Of. nr. 331/12 mai 2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 

 (Respinsă prin L. nr. 34/2012 - M. Of. nr. 181/21 mar. 2012) 
 
 O.U.G. nr. 47/2011 - M. Of. nr. 365/25 mai 2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile 

 (Respinsă prin L. nr. 105/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 
 
 O.U.G. nr. 52/2011 - M. Of. nr. 411/10 iun. 2011 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de  
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 31/2012 - M. Of. nr. 190/23 mar. 2012) 
 (Abrogare la 15 martie 2018, odată cu O.U.G. nr. 30/2006 prin O.U.G. nr. 98/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 68/2011 - M. Of. nr. 457/30 iun. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 77/2011 - M. Of. nr. 680/26 sep. 2011 şi Respinsă prin L. nr. 89/2012 - M. Of. nr. 455/6 iul. 2012) 
 
 O.U.G. nr. 70/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 

 (Aprobată prin L. nr. 92/2012 - M. Of. nr. 455/6 iul. 2012) 
 
 

(Abrogare de la 1 noiembrie 2021 prin L. nr. 226/2021 - M. Of. nr. 891/16 sep. 2021) 

 O.U.G. nr. 78/2011 - M. Of. nr. 682/26 sep. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 135/2012 - M. Of. nr. 512/25 iul. 2012) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 96/2012 - M. Of. nr. 884/22 dec. 2012) 

 O.U.G. nr. 86/2011 - M. Of. nr. 729/17 oct. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 

 (Aprobată prin L. nr. 206/2015 - M. Of. nr. 546/22 iul. 2015) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 100/2016 - M. Of. nr. 392/23 mai 2016 şi Abrogare odată cu L. nr. 178/2010 prin L. nr. 100/2016 - M. Of. nr. 392/23 mai 2016) 

 O.U.G. nr. 96/2011 - M. Of. nr. 818/19 nov. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 

 (Aprobată prin L. nr. 153/2013 - M. Of. nr. 253/7 mai 2013) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 97/2011 - M. Of. nr. 818/19 nov. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 

 (Aprobată prin L. nr. 124/2013 - M. Of. nr. 251/30 apr. 2013) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 104/2011 - M. Of. nr. 857/5 dec. 2011 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi  
 Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD 
 (Aprobată prin L. nr. 96/2012 - M. Of. nr. 453/6 iul. 2012) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 472/26 iun. 2014) 

 O.U.G. nr. 117/2011 - M. Of. nr. 940/30 dec. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă privind constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 139/2012 - M. Of. nr. 496/19 iul. 2012) 

 O.U.G. nr. 125/2011 - M. Of. nr. 938/30 dec. 2011 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 106/2012 - M. Of. nr. 461/9 iul. 2012) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 
 
 
 2012 
 
 O.U.G. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 79/31 ian. 2012 

 Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei  
 achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege 
 (Aprobată prin L. nr. 185/2012 - M. Of. nr. 724/25 oct. 2012) 
 (Abrogare odată cu L. nr. 9/2012 prin O.U.G. nr. 9/2013 - M. Of. nr. 119/4 mar. 2013) 
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 O.U.G. nr. 3/2012 - M. Of. nr. 167/14 mar. 2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012 

 (Aprobată prin L. nr. 161/2012 - M. Of. nr. 685/3 oct. 2012) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 19/2012 - M. Of. nr. 340/18 mai 2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 182/2012 - M. Of. nr. 725/25 oct. 2012) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 153/2017 - M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) 

 O.U.G. nr. 37/2012 - M. Of. nr. 441/3 iul. 2012 

 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine  
 publică şi siguranţă naţională 
 (Aprobată prin L. nr. 213/2012 - M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 38/2012 - M. Of. nr. 445/4 iul. 2012 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 

 (Respinsă prin L. nr. 183/2013 - M. Of. nr. 369/20 iun. 2013) 
 
 O.U.G. nr. 45/2012 - M. Of. nr. 631/3 sep. 2012 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 

 (Aprobată prin L. nr. 39/2013 - M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) 
 
 

(Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (5) din O.U.G. nr. 20/2014 prin L. nr. 123/2015 - M. Of. nr. 386/3 iun. 2015) 

 O.U.G. nr. 46/2012 - M. Of. nr. 634/5 sep. 2012 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea  
 autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare  
 şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 
 (Aprobată prin L. nr. 88/2013 - M. Of. nr. 197/8 apr. 2013) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015) 

 O.U.G. nr. 49/2012 - M. Of. nr. 650/12 sep. 2012 
 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 174/2013 - M. Of. nr. 336/10 iun. 2013) 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 24/2010, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017 şi Abrogare odată cu O.U.G. nr.  
 24/2010, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017 - M. Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 52/2012 - M. Of. nr. 671/25 sep. 2012 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 

 (Aprobată prin L. nr. 60/2013 - M. Of. nr. 158/25 mar. 2013) 
 
 

(Abrogare odată cu O.G. nr. 7/2006 prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 

 O.U.G. nr. 59/2012 - M. Of. nr. 706/16 oct. 2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 236/2013 - M. Of. nr. 444/19 iul. 2013) 

 O.U.G. nr. 61/2012 - M. Of. nr. 730/29 oct. 2012 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 

 (Aprobată prin L. nr. 123/2013 - M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 62/2012 - M. Of. nr. 731/29 oct. 2012 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 

 (Aprobată prin L. nr. 154/2013 - M. Of. nr. 253/7 mai 2013) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 65/2012 - M. Of. nr. 752/8 nov. 2012 
 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţa pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012 

 (Aprobată prin L. nr. 92/2013 - M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 67/2012 - M. Of. nr. 753/8 nov. 2012 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea  
 autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 (Aprobată prin L. nr. 121/2013 - M. Of. nr. 246/29 apr. 2013) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015) 

 O.U.G. nr. 70/2012 - M. Of. nr. 789/23 nov. 2012 

 Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea  
 autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 (Aprobată prin L. nr. 96/2013 - M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015) 

 O.U.G. nr. 72/2012 - M. Of. nr. 799/28 nov. 2012 

 Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători  
 "C.F.R. - Călători" - S.A. 
 (Aprobată prin L. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 213/15 apr. 2013) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 77/2012 - M. Of. nr. 827/10 dec. 2012 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de  
 lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 193/2013 - M. Of. nr. 387/28 iun. 2013) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 

 O.U.G. nr. 87/2012 - M. Of. nr. 857/18 dec. 2012 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 90/2013 - M. Of. nr. 197/8 apr. 2013) 
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(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 89/2012 - M. Of. nr. 868/20 dec. 2012 

 Ordonanţă de urgenţă privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României  
 la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 84/2013 - M. Of. nr. 201/9 apr. 2013) 
 (T) 
 
 
 2013 
 
 O.U.G. nr. 9/2013 - M. Of. nr. 119/4 mar. 2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 37/2014 - M. Of. nr. 255/8 apr. 2014) 
 (Abrogare prin L. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 114/28 feb. 2013 

 Ordonanţă de urgenţă pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în  
 proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova ia 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau  
 compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării  
 Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru  
 bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi  
 Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră,  
 semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 287/2013 - M. Of. nr. 693/13 nov. 2013) 

 (Suspendare pentru o perioadă de 45 zile (termenul se împlineşte la 9 martie 2014), după care operează prevederile art. 147 din Constituţie prin D.C.C. nr. 528/2013 - M. Of.  
 nr. 63/24 ian. 2014) 
 O.U.G. nr. 18/2013 - M. Of. nr. 176/1 apr. 2013 

 Ordonanţă de urgenţă pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice"Transelectrica" - S.A. şi  
 la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 113/14 feb. 2014 şi Respinsă prin L. nr. 58/2015 - M. Of. nr. 205/27 mar. 2015) 

 O.U.G. nr. 29/2013 - M. Of. nr. 220/17 apr. 2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013 

 (Aprobată prin L. nr. 233/2013 - M. Of. nr. 444/19 iul. 2013) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 30/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 225/2013 - M. Of. nr. 437/17 iul. 2013) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 107/2016 - M. Of. nr. 409/31 mai 2016) 

 O.U.G. nr. 31/2013 - M. Of. nr. 237/24 apr. 2013 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de  
 lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016 şi Respinsă prin L. nr. 119/2016 - M. Of. nr. 478/28 iun. 2016) 
 
 O.U.G. nr. 35/2013 - M. Of. nr. 251/30 apr. 2013 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de  
 lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 (Aprobată prin L. nr. 40/2014 - M. Of. nr. 275/15 apr. 2014) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 

 O.U.G. nr. 36/2013 - M. Of. nr. 251/30 apr. 2013 

 Ordonanţă de urgenţă privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de  
 disponibilizare 
 (Aprobată cu completări prin L. nr. 259/2013 - M. Of. nr. 612/2 oct. 2013) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 59/2013 - M. Of. nr. 355/14 iun. 2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei 

 (Respinsă prin L. nr. 324/2013 - M. Of. nr. 746/2 dec. 2013) 
 
 O.U.G. nr. 67/2013 - M. Of. nr. 387/28 iun. 2013 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial  
 de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 362/2013 - M. Of. nr. 819/21 dec. 2013) 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 96/2002, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017-M.Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr.  
 681/22 aug. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 77/2013 - M. Of. nr. 393/29 iun. 2013 

 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile  
 publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 92/2014 - M. Of. nr. 500/4 iul. 2014) 

 O.U.G. nr. 81/2013 - M. Of. nr. 390/29 iun. 2013 

 Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de  
 Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila 
 (Respinsă prin L. nr. 116/2014 - M. Of. nr. 536/18 iul. 2014) 
 
 O.U.G. nr. 82/2013 - M. Of. nr. 549/29 aug. 2013 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

 (Respinsă prin L. nr. 36/2016 - M. Of. nr. 220/24 mar. 2016) 
 
 O.U.G. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 620/4 oct. 2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 

 (Respinsă prin L. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2015) 
 
 O.U.G. nr. 96/2013 - M. Of. nr. 646/21 oct. 2013 
 Ordonanţă de urgenţă privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României 
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 (Aprobată prin L. nr. 381/2013 - M. Of. nr. 846/30 dec. 2013) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 216/2015 - M. Of. nr. 546/22 iul. 2015) 

 O.U.G. nr. 99/2013 - M. Of. nr. 672/1 nov. 2013 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 365/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 100/2013 - M. Of. nr. 672/1 nov. 2013 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 

 (Aprobată prin L. nr. 367/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013) 
 (T) 
 
 
 2014 
 
 O.U.G. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 113/14 feb. 2014 

 Ordonanţă de urgenţă privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice  
 "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 117/2014 - M. Of. nr. 527/16 iul. 2014) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 86/2014 - M. Of. nr. 920/17 dec. 2014) 

 O.U.G. nr. 12/2014 - M. Of. nr. 206/24 mar. 2014 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea  
 autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 (Aprobată prin L. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2015) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015) 

 O.U.G. nr. 13/2014 - M. Of. nr. 227/31 mar. 2014 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor  
 din sectorul gazelor naturale 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 138/2017 - M. Of. nr. 444/14 iun. 2017) 

 O.U.G. nr. 14/2014 - M. Of. nr. 241/4 apr. 2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 63/2015 - M. Of. nr. 220/1 apr. 2015) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 19/2014 - M. Of. nr. 308/25 apr. 2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată prin L. nr. 15/2015 - M. Of. nr. 144/26 feb. 2015) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 26/2014 - M. Of. nr. 384/23 mai 2014 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare,  
 care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 (Aprobată prin L. nr. 152/2014 - M. Of. nr. 881/4 dec. 2014) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 191/23 mar. 2015) 

 O.U.G. nr. 42/2014 - M. Of. nr. 472/26 iun. 2014 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul  
 Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 172/2015 - M. Of. nr. 480/1 iul. 2015) 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 30/2013 prin L. nr. 107/2016 - M. Of. nr. 409/31 mai 2016) 
 
 O.U.G. nr. 46/2014 - M. Of. nr. 475/27 iun. 2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 şi Respinsă prin L. nr. 61/2017 - M. Of. nr. 266/14 apr. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 51/2014 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2014 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de  
 lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 34/2006 prin L. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016 şi Respinsă prin L. nr. 231/2016 - M. Of. nr. 944/23 nov. 2016) 

 O.U.G. nr. 54/2014 - M. Of. nr. 639/30 aug. 2014 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se  
 acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 (Aprobată prin L. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 144/26 feb. 2015) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 191/23 mar. 2015) 

 O.U.G. nr. 55/2014 - M. Of. nr. 646/2 sep. 2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală 

 (Respinsă prin L. nr. 51/2017 - M. Of. nr. 248/11 apr. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 59/2014 - M. Of. nr. 718/1 oct. 2014 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 

 (Aprobată prin L. nr. 129/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 60/2014 - M. Of. nr. 719/1 oct. 2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 

 (Aprobată prin L. nr. 130/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 70/2014 - M. Of. nr. 811/6 nov. 2014 
 Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 185/2015 - M. Of. nr. 490/3 iul. 2015) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 153/2017 - M. Of. nr. 492/28 iun. 2017) 

 O.U.G. nr. 72/2014 - M. Of. nr. 837/17 nov. 2014 
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 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi 

 (Abrogare prin L. nr. 88/2015 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2015 şi Respinsă prin L. nr. 116/2015 - M. Of. nr. 357/25 mai 2015) 
 
 
 O.U.G. nr. 75/2014 - M. Of. nr. 888/5 dec. 2014 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 

 (Aprobată prin L. nr. 132/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016) 
 (T) 
 
 
 2015 
 
 O.U.G. nr. 6/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 187/2015 - M. Of. nr. 499/7 iul. 2015) 
 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin L. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015) 

 O.U.G. nr. 7/2015 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 37/2016 - M. Of. nr. 220/24 mar. 2016) 

 O.U.G. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 335/15 mai 2015 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 194/20 mar. 2017 şi Respinsă prin L. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 194/20 mar. 2017) 

 O.U.G. nr. 19/2015 - M. Of. nr. 433/17 iun. 2015 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată  
 persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare 
 (Aprobată prin L. nr. 253/2015 - M. Of. nr. 818/3 nov. 2015) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 23/2015 - M. Of. nr. 469/29 iun. 2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 66/2017 - M. Of. nr. 762/25 sep. 2017 şi Respinsă prin L. nr. 47/2018 - M. Of. nr. 187/28 feb. 2018) 
 
 O.U.G. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 476/30 iun. 2015 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale 

 (Aprobată prin L. nr. 15/2017 - M. Of. nr. 194/20 mar. 2017) 
 (Abrogare odata cu L. nr. 344/2006 prin L. nr. 16/2017 - M. Of. nr. 196/21 mar. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 29/2015 - M. Of. nr. 474/30 iun. 2015 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice  
 centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 (Respinsă prin L. nr. 81/2017 - M. Of. nr. 313/2 mai 2017) 
 
 O.U.G. nr. 32/2015 - M. Of. nr. 474/30 iun. 2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 265/2018 - M. Of. nr. 978/19 nov. 2018) 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 77/2021 - M. Of. nr. 645/30 iun. 2021) 

 O.U.G. nr. 45/2015 - M. Of. nr. 798/27 oct. 2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 44/2016 - M. Of. nr. 225/25 mar. 2016) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 48/2015 - M. Of. nr. 807/29 oct. 2015 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 

 (Aprobată prin L. nr. 134/2016 - M. Of. nr. 519/11 iul. 2016) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 63/2015 - M. Of. nr. 984/30 dec. 2015 

 Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul  
 Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de  
 persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată 
 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 107/2016 - M. Of. nr. 409/31 mai 2016) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 328/2018 - M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) 

 O.U.G. nr. 66/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015 

 Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de  
 restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 
 (Respinsă prin L. nr. 149/2017 - M. Of. nr. 500/30 iun. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 67/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015 
 Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 67/2016 - M. Of. nr. 304/20 apr. 2016) 
 (T) 
 
 
 2016 
 
 O.U.G. nr. 10/2016 - M. Of. nr. 258/6 apr. 2016 

 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în  
 categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 19/2017 - M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 şi Respinsă prin L. nr. 19/2017 - M. Of. nr. 196/21 mar. 2017) 

 O.U.G. nr. 15/2016 - M. Of. nr. 367/12 mai 2016 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 131/2017 - M. Of. nr. 420/7 iun. 2017) 

 O.U.G. nr. 16/2016 - M. Of. nr. 371/13 mai 2016 
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 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată  
 persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri 
 (Aprobată prin L. nr. 135/2017 - M. Of. nr. 440/14 iun. 2017) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 19/2016 - M. Of. nr. 407/30 mai 2016 

 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea  
 unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil 
 (Respinsă prin L. nr. 20/2017 - M. Of. nr. 194/20 mar. 2017 şi Respinsă prin L. nr. 20/2017 - M. Of. nr. 194/20 mar. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 25/2016 - M. Of. nr. 486/29 iun. 2016 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe  
 teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 (Aprobată prin L. nr. 28/2017 - M. Of. nr. 211/28 mar. 2017) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 21/2010 prin O.U.G. nr. 75/2021 - M. Of. nr. 645/30 iun. 2021) 

 O.U.G. nr. 28/2016 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2016 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 

 (Respinsă prin L. nr. 98/2021 - M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) 
 
 O.U.G. nr. 38/2016 - M. Of. nr. 489/30 iun. 2016 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

 (Respinsă prin L. nr. 99/2021 - M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) 
 
 O.U.G. nr. 54/2016 - M. Of. nr. 723/19 sep. 2016 
 Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie 

 (Abrogare prin L. nr. 132/2017 - M. Of. nr. 431/12 iun. 2017 şi Respinsă prin L. nr. 122/2019 - M. Of. nr. 554/5 iul. 2019) 
 
 O.U.G. nr. 59/2016 - M. Of. nr. 768/30 sep. 2016 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 (Respinsă prin L. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 157/2 mar. 2017 şi Respinsă prin L. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 157/2 mar. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 66/2016 - M. Of. nr. 805/12 oct. 2016 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în  
 şcoli 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 121/2017 - M. Of. nr. 408/30 mai 2017) 

 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 24/2010, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017 şi Abrogare odată cu O.U.G. nr.  
 24/2010, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2 (H.G. nr. 640/2017 - M. Of. nr. 736/13 sep. 2017) prin O.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 681/22 aug. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 68/2016 - M. Of. nr. 823/18 oct. 2016 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 166/2017 - M. Of. nr. 554/13 iul. 2017) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 211/2011 prin O.U.G. nr. 92/2021 - M. Of. nr. 820/26 aug. 2021) 

 O.U.G. nr. 75/2016 - M. Of. nr. 891/8 nov. 2016 

 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica  
 Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România 
 (Aprobată prin L. nr. 38/2017 - M. Of. nr. 219/30 mar. 2017) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 86/2016 - M. Of. nr. 961/28 nov. 2016 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 

 (T) 
 
 O.U.G. nr. 87/2016 - M. Of. nr. 962/28 nov. 2016 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 

 (T) 
 
 O.U.G. nr. 89/2016 - M. Of. nr. 978/6 dec. 2016 

 Ordonanţă de urgenţă privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11  
 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România 
 (Aprobată prin L. nr. 113/2017 - M. Of. nr. 394/25 mai 2017) 
 
 

(T) 

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

 (Respinsă prin L. nr. 141/2017 - M. Of. nr. 461/20 iun. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 95/2016 - M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de  
 procedură civilă 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 260/2021 - M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021) 

 O.U.G. nr. 100/2016 - M. Of. nr. 1052/27 dec. 2016 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de  
 construcţii 
 (Respinsă prin L. nr. 86/2017 - M. Of. nr. 313/2 mai 2017) 
 
 
 2017 
 
 O.U.G. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 12/5 ian. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 (Aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 129/2017 - M. Of. nr. 422/8 iun. 2017) 
 
 

(Încetare aplicabilitate prin O.U.G. nr. 68/2019 - M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) 

 O.U.G. nr. 5/2017 - M. Of. nr. 60/20 ian. 2017 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se  
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 efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de  
 transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestor a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 114/2017 - M. Of. nr. 394/25 mai 2017) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 63/2015 prin L. nr. 328/2018 - M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) 

 O.U.G. nr. 7/2017 - M. Of. nr. 63/25 ian. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 

 (Aprobată prin L. nr. 76/2017 - M. Of. nr. 297/26 apr. 2017) 
 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 92/1 feb. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2017 şi Respinsă prin L. nr. 8/2017 - M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 şi Respinsă prin L. nr. 8/2017 - M. Of. nr. 144/24  
 feb. 2017) 
 
 O.U.G. nr. 31/2017 - M. Of. nr. 286/24 apr. 2017 

 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în  
 perioada 6-9 octombrie 2017 
 (Aprobată prin L. nr. 148/2017 - M. Of. nr. 500/30 iun. 2017) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 35/2017 - M. Of. nr. 343/10 mai 2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern 

 (Aprobată prin L. nr. 50/2018 - M. Of. nr. 187/28 feb. 2018) 
 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 207/2016 prin O.U.G. nr. 76/2020 - M. Of. nr. 432/22 mai 2020) 

 O.U.G. nr. 39/2017 - M. Of. nr. 422/8 iun. 2017 

 Ordonanţă de urgenţă privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei  
 nr. 21/1996 

 (Suspendare pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 39/2017, în ansamblul său (termenul se împlineşte la 6 septembrie 2020) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituţie prin D.C.C. nr. 239/2020 - M. Of. nr. 649/23 iul. 2020 şi Suspendare admite obiecţia de neconstituâionalitate şi suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr.  
 39/2017, în ansamblul său (termenul se împlineşte la 6 septembrie 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie prin D.C.C. nr. 239/2020 - M. Of. nr. 649/23  
 iul. 2020 şi Suspendare admite obiecţia de neconstituâionalitate şi suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 39/2017, în ansamblul său (termenul se împlineşte la 5  
 septembrie 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie prin D.C.C. nr. 239/2020 - M. Of. nr. 649/23 iul. 2020 şi Suspendare admite obiecţia de  
 neconstituţionalitate şi suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 39/2017, în ansamblul său (termenul se împlineşte la 5 septembrie 2020) după care operează  
 prevederile art. 147 din Constituţie prin D.C.C. nr. 239/2020 - M. Of. nr. 649/23 iul. 2020 şi Suspendare admite obiecţia de neconstituţionalitate şi suspendă pentru 45 de zile  
 dispoziţiile O.U.G. nr. 39/2017, în ansamblul său (termenul se împlineşte la 5 septembrie 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie prin D.C.C. nr.  
 239/2020 - M. Of. nr. 649/23 iul. 2020) 
 
 O.U.G. nr. 50/2017 - M. Of. nr. 508/30 iun. 2017 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru  
 modificarea şi completarea unor acte normative 
 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 249/2017 - M. Of. nr. 993/14 dec. 2017) 
 
 

(Încetare aplicabilitate odată cu O.U.G. nr. 1/2017 prin O.U.G. nr. 68/2019 - M. Of. nr. 898/6 nov. 2019) 

 O.U.G. nr. 63/2017 - M. Of. nr. 737/13 sep. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 

 (T) 
 
 O.U.G. nr. 64/2017 - M. Of. nr. 737/13 sep. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 

 
 

(T) 

 O.U.G. nr. 76/2017 - M. Of. nr. 835/20 oct. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 169/2018 - M. Of. nr. 594/12 iul. 2018 şi Respinsă prin L. nr. 169/2018 - M. Of. nr. 594/12 iul. 2018) 

 O.U.G. nr. 80/2017 - M. Of. nr. 894/14 nov. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere 

 (Abrogare odată cu L. nr. 360/2013 prin L. nr. 85/2018 - M. Of. nr. 308/5 apr. 2018 şi Respinsă prin L. nr. 187/2019 - M. Of. nr. 861/24 oct. 2019) 
 
 O.U.G. nr. 83/2017 - M. Of. nr. 905/17 nov. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 

 (T) 
 
 O.U.G. nr. 84/2017 - M. Of. nr. 905/17 nov. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 

 (T) 
 
 O.U.G. nr. 86/2017 - M. Of. nr. 945/29 nov. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere 

 (Abrogare odată cu L. nr. 360/2013 prin L. nr. 85/2018 - M. Of. nr. 308/5 apr. 2018 şi Respinsă prin L. nr. 168/2019 - M. Of. nr. 815/8 oct. 2019) 
 
 O.U.G. nr. 104/2017 - M. Of. nr. 1037/28 dec. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat 

 (Abrogare odată cu L. nr. 233/2016 prin O.U.G. nr. 39/2018 - M. Of. nr. 427/18 mai 2018 şi Respinsă prin L. nr. 119/2021 - M. Of. nr. 470/5 mai 2021) 
 
 O.U.G. nr. 105/2017 - M. Of. nr. 1017/21 dec. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 

 (Respinsă prin L. nr. 84/2021 - M. Of. nr. 403/16 apr. 2021) 
 
 O.U.G. nr. 109/2017 - M. Of. nr. 1026/27 dec. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 70/2018 - M. Of. nr. 625/19 iul. 2018) 
 
 O.U.G. nr. 115/2017 - M. Of. nr. 1043/29 dec. 2017 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 

 (Aprobată prin L. nr. 180/2018 - M. Of. nr. 627/19 iul. 2018) 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 25/2007 prin O.U.G. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021) 
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 2018 
 
 O.U.G. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 152/19 feb. 2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 203/2019 - M. Of. nr. 903/8 nov. 2019) 

 O.U.G. nr. 75/2018 - M. Of. nr. 631/19 iul. 2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor 

 (Suspendare pentru 45 de zile pentru dispoziţiile O.U.G. nr. 75/2018 (termenul se împlineşte în data de 17 iulie 2019), după care operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie,  
 prin D.C.C. nr. 214/2019 - M. Of. nr. 435/3 iun. 2019 şi Respinsă prin L. nr. 151/2021 - M. Of. nr. 573/7 iun. 2021 şi Respinsă prin L. nr. 151/2021 - M. Of. nr. 573/7 iun.  
 2021) 
 O.U.G. nr. 78/2018 - M. Of. nr. 774/7 sep. 2018 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 

 (T) 
 
 O.U.G. nr. 79/2018 - M. Of. nr. 774/7 sep. 2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 

 (T) 
 
 O.U.G. nr. 91/2018 - M. Of. nr. 864/11 oct. 2018 

 Ordonanţă de urgenţă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor  
 drepturi acestuia si urmaşilor celui decedat 
 (Aprobată prin L. nr. 42/2019 - M. Of. nr. 187/8 mar. 2019) 
 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 82/2006, la data de 8 februarie 2021 prin L. nr. 168/2020 - M. Of. nr. 715/8 aug. 2020) 

 O.U.G. nr. 101/2018 - M. Of. nr. 999/27 nov. 2018 
 Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 

 (T) 
 
 O.U.G. nr. 102/2018 - M. Of. nr. 999/27 nov. 2018 
 Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 

 (T) 
 
 
 2019 
 
 O.U.G. nr. 51/2019 - M. Of. nr. 535/28 iun. 2019 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane 

 (Respinsă prin L. nr. 34/2020 - M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) 
 
 O.U.G. nr. 62/2019 - M. Of. nr. 725/3 sep. 2019 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi  
 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice 

 (Suspendare pentru 45 de zile dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă (termenul se împlineşte la data de 26 aprilie 2020), după care operează prevederile art. 147 din Constituţie  
 prin D.C.C. nr. 83/2020 - M. Of. nr. 204/13 mar. 2020) 
 O.U.G. nr. 88/2019 - M. Of. nr. 1053/30 dec. 2019 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 

 
 

(Respinsă prin L. nr. 63/2020 - M. Of. nr. 424/21 mai 2020) 

 O.U.G. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019 
 Ordonanţă de urgenţă privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 

 (Suspendare pentru o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr. 91/2019 (termenul se împlineşte la data de  5 iunie 2021), după care operează prevederile art. 147 alin.  
 
 

(1) din Constituţie prin D.C.C. nr. 198/2021 - M. Of. nr. 421/21 apr. 2021) 

 2020 
 
 O.U.G. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 31/16 ian. 2020 

 Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor  
 cu handicap 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 160/2020 - M. Of. nr. 680/30 iul. 2020) 

 O.U.G. nr. 17/2020 - M. Of. nr. 103/11 feb. 2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale 

 (Abrogare prin L. nr. 17/2021 - M. Of. nr. 254/12 mar. 2021 şi Respinsă prin L. nr. 120/2021 - M. Of. nr. 470/5 mai 2021) 
 
 O.U.G. nr. 23/2020 - M. Of. nr. 106/12 feb. 2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice 

 (Suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său (termenul se împlineşte la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din  
 Constituţie prin D.C.C. nr. 221/2020 - M. Of. nr. 594/7 iul. 2020 şi Abrogare prin O.U.G. nr. 114/2020 - M. Of. nr. 614/13 iul. 2020) 
 O.U.G. nr. 25/2020 - M. Of. nr. 109/12 feb. 2020 

 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile  
 şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

 (Suspendare pentru 45 de zile (termenul se împlineşte la 22 august 2020), după care operează prevederile art. 145 din Constituţie prin D.C.C. nr. 229/2020 - M. Of. nr. 602/9  
 iul. 2020 şi Abrogare prin O.U.G. nr. 145/2020 - M. Of. nr. 776/25 aug. 2020 şi Respinsă prin L. nr. 255/2021 - M. Of. nr. 990/15 oct. 2021) 
 O.U.G. nr. 26/2020 - M. Of. nr. 118/14 feb. 2020 

 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi  
 desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate 

 (Suspendare pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 26/2020 (termenul se împlineşte la data de 30 aprilie 2020), după care operează prevederile art. 147 din Constituţie prin  
 D.C.C. nr. 150/2020 - M. Of. nr. 215/17 mar. 2020) 
 
 O.U.G. nr. 34/2020 - M. Of. nr. 268/31 mar. 2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 

 (Suspendare pentru 45 de zile dispoziţiile ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său (termenul se împlineşte la data de 26 iunie 2020), după care operează prevederile art. 147  
 din Constituţie prin D.C.C. nr. 152/2020 - M. Of. nr. 387/13 mai 2020 şi Respinsă prin L. nr. 100/2021 - M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) 
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 O.U.G. nr. 44/2020 - M. Of. nr. 297/8 apr. 2020 

 Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020,  
 precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 228/2021 - M. Of. nr. 933/30 sep. 2021) 

 O.U.G. nr. 76/2020 - M. Of. nr. 432/22 mai 2020 
 Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern 

 (Aprobată prin L. nr. 111/2021 - M. Of. nr. 457/29 apr. 2021) 
 
 

(SE) 

 O.U.G. nr. 82/2020 - M. Of. nr. 447/27 mai 2020 

 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii  
 şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă 
 
 

(Respinsă prin L. nr. 166/2020 - M. Of. nr. 699/4 aug. 2020) 

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

 (Respinsă prin L. nr. 15/2022 - M. Of. nr. 33/11 ian. 2022) 
 
 O.U.G. nr. 183/2020 - M. Of. nr. 997/28 oct. 2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice 

 (Aprobată cu modificări prin L. nr. 33/2021 - M. Of. nr. 263/17 mar. 2021) 
 (T) 
 
 O.U.G. nr. 215/2020 - M. Of. nr. 1316/30 dec. 2020 
 Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel 

 (Aprobată prin L. nr. 85/2021 - M. Of. nr. 403/16 apr. 2021) 
 
 

(Abrogare prin L. nr. 198/2021 - M. Of. nr. 712/19 iul. 2021) 
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 4.10.  HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE MINIŞTRI 
 EMISE ÎNAINTE DE 22 DECEMBRIE 1989 
 
 
 1929 
 
 ▼ Tratat de conciliere şi arbitraj între România şi Polonia, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1929 
 /1929\T 
 
 

(SE) 

 1945 
 
 ▼ Acord de colaborare economică între Regatul României şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la Moscova la 8 mai 1945 
 /1945\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Protocol la Acordul de colaborare economică între Regatul României şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la Moscova la 8 mai 1945 
 /1945\P 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 1948 
 
 ▼ Convenţie privitoare la cooperarea economică dintre Republica Populară Română şi Republica Polonă, semnată la Bucureşti la 10 septembrie 1948 
 /1948\CV 

 
 ▼ Convenţie privind schimbul de mărfuri şi plăţi între Republica Populară Română şi Republica Polonă, semnată la Bucureşti la 10 septembrie 1948 
 /1948\CV1 
 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 583/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 593/8 iul. 2005) 

 1949 
 
 
 H.C.M. nr. 810/1949 - B. Of. nr. 51/1 aug. 1949 
 Interzicerea funcţionării pe întreg teritoriul Republicii Populare Române a mai multor formaţiuni şi organizaţiuni, ce formează diferite ordine şi congregaţiuni romano-catolice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 831/1991 - M. Of. nr. 259/20 dec. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 903/1949 
 Declararea zilei de 23 august ca sărbătoare naţională 

 (Abrogată prin L. nr. 10/1990 - M. Of. nr. 95/1 aug. 1990) 

 
 
 1950 
 
 ▼ Acord privind colaborarea ştiinţifico-tehnică între Republica Populară Română şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la Moscova la 17 februarie 1950 
 /1950\A 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 H.C.M. nr. 348/1950 
 Prevenirea şi combaterea intoxicaţiei cu plumb la Întreprinderea de Stat "Acumulatorul" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 1951 
 
 
 /1951\A 

▼ Acord privitor la colaborarea culturală între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 12 decembrie 1951 

 
 

(T) 

 H.C.M. nr. 91/1951 - B. Of. nr. 21/12 feb. 1951 
 Stabilirea tarifelor radiofonice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 198/1951 
 Aprobarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea "Fondului Literar al Scriitorilor din Republica Populară Română" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 242/1951 
 Înfiinţarea Oficiului pentru deservirea corpului diplomatic 

 (Abrogată prin H.G. nr. 107/1992 - M. Of. nr. 42/17 mar. 1992) 

 
 
 H.C.C. al P.M.R. şi a C.M. nr. 965/1951 - B. Of. nr. 95/15 sep. 1951 
 Măsuri de îmbunătăţire a acţiunii de radioficare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1390/1951 
 Reglementarea cedării sălilor de cinematograf aflate în folosinţa întreprinderilor cinematografice 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1542/1951 - B. Of. nr. 120/29 dec. 1951 
 Măsuri ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea activităţii bibliotecilor din Republica Populară Română 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1553/1951 
 Stabilirea unor adaosuri de preţ pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare de transport ale mărfurilor vândute la sate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1952 
 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1952, semnat la Bucureşti la 30 iulie 1952 
 
 /1952\A 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 57/1952 - B. Of. nr. 3/15 ian. 1952 
 Planificarea operativă a transporturilor 

 (Abrogată prin L. nr. 129/1996 - M. Of. nr. 268/30 oct. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 147/1952 - B. Of. nr. 7/26 ian. 1952 
 Efectuarea reformei băneşti şi reducerile de preţuri 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 149/1952 - B. Of. nr. 7/26 ian. 1952 
 Punerea în circulaţie a noilor bilete de bancă şi monedelor divizionare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 181/1952 - B. Of. nr. 8/6 feb. 1952 
 Instituirea "Zilei feroviarilor din Republica Populară România" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 815/1994 - M. Of. nr. 338/7 dec. 1994) 

 
 
 H.C.M. nr. 352/1952 
 Organizarea carantinei fitosanitare şi măsurile de carantină fitosanitare pentru protecţia plantelor agricole împotriva dăunătorilor, bolilor şi buruienilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 852/1952 
 Punerea în mod temporar la dispoziţia Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport, a Confederaţiei Generale a Muncii şi a asociaţiilor sportive a sportivilor fruntaşi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1407/1952 
 Transportul şi cazarea pentru miniştri adjuncţi şi cei cu funcţii echivalente 

 (Abrogată prin H.G. nr. 543/1995 - M. Of. nr. 174/7 aug. 1995) 

 
 
 H.C.C. al P.M.R. şi a C.M. nr. 1408/1952 - B. Of. nr. 39/1 aug. 1952 
 Măsuri de îmbunătăţire a difuzării presei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2026/1952 - C.H.D. nr. 1/10 oct. 1952 

 Micşorarea termenului de încărcare, descărcare a mărfurilor, precum şi majorarea contrastaliilor şi taxelor de locaţie pentru depăşirea termenelor libere de încărcare, descărcare cu  
 mijloace feroviare, navale şi auto 
 (Abrogată prin L. nr. 129/1996 - M. Of. nr. 268/30 oct. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 2061/1952 
 Punerea în aplicare a regulamentului pentru organizarea transporturilor feroviare marşrutizate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2238/1952 - C.H.D. nr. 5/27 oct. 1952 
 Regimul lucrărilor de traducere şi stabilirea tarifelor pentru personalul nescriptic folosit în lucrările de traducere sau cu caracter redacţional 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2337/1952 - C.H.D. nr. 6/1 nov. 1952 
 Reduceri şi scutiri de majorări de întârziere la plata impozitelor şi taxelor, acordate oamenilor muncii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2848/1952 

 Extinderea H.C.M. nr. 1303/1950 privind stabilirea regimului special de remunerare a personalului ce va asigura extinderea staţiilor de Cable Herţiene ale Comitetului de Radio,  
 situate la altitudini de la 600/2500 m, asupra salariaţilor de la staţiile de 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1953 
 
 
 /1953\A1 

▼ Acord între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză asupra colaborării ştiinţifice şi tehnice, semnat la Beijing la 9 ianuarie 1953 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1953, semnat la Beijing la 19 ianuarie 1953 
 /1953\A2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul Sesiunii I a Comisiei Mixte de colaborare tehnico-ştiinţifice între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 15 octombrie  
 1953 
 /1953\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan de muncă pentru aplicarea Acordului de colaborare culturală dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1953 
 /1953\PL 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Regulamentul Comisiei Mixte de colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 1953 
 /1953\R 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 205/1953 
 (Abrogată prin H.G. nr. 815/1994 - M. Of. nr. 338/7 dec. 1994) 

 
 
 H.C.M. nr. 206/1953 
 Sărbătorirea "Zilei Ceferiştilor" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 815/1994 - M. Of. nr. 338/7 dec. 1994) 

 
 
 H.C.M. nr. 635/1953 - C.H.D. nr. 16/9 mar. 1953 
 Înfiinţarea insignei "Evidenţiat în munca medico-sanitară" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1558/1953 - C.H.D. nr. 35/29 mai 1953 
 Combaterea omizii păroase a dudului Hyphantria cunea 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 2059/1953 
 Plata diurnelor şi cheltuielilor de transport ale personalului Procuraturii Republicii Populare Române, trimis în delegaţie în interes de serviciu 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2320/1953 
 Achiziţiile unităţilor de alimentaţie publică ale comerţului de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2681/1953 
 Stabilirea drepturilor elevilor din şcolile profesionale speciale, precum şi ale ocrotiţilor din unităţile de ocrotiri sociale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2977/1953 - C.H.D. nr. 56/5 sep. 1953 
 Declararea zilei de 13 septembrie ca "Ziua Pompierilor" din Republica Populară Română 

 (Abrogată prin L. nr. 121/1996 - M. Of. nr. 257/23 oct. 1996) 

 
 
  H.C.M. nr. 3135/1953 

 (Abrogată prin H.G. nr. 657/1991 - M. Of. nr. 204/4 oct. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 3708/1953 
 Îmbunătăţirea sistemului de plata muncii şi a condiţiilor de trai ale personalului silvic 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 3759/1953 
 Achiziţiile unităţilor de alimentaţie publică, de stat şi cooperatiste 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 4009/1953 - C.H.D. nr. 76/9 dec. 1953 
 Aprobarea Instrucţiunilor Ministerului Justiţiei şi Procurorului General al României, privitoare la plata cheltuielilor martorilor şi a remuneraţiei experţilor şi interpreţilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
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 1954 
 
 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1954, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 1954 
 /1954\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol de încheiere la contractele comerciale pe anul 1951 şi la Acordul privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară  
 Chineză pe anul 1952, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 1954 
 /1954\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul Sesiunii a II-a a Comisiei Mixte de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 15  
 octombrie 1954 
 /1954\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan de muncă pentru aplicarea Acordului de colaborare culturală între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1954, semnat la Beijing la 28 mai  
 1954 
 /1954\PL 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză privind comandarea a zece turbine generatoare electrice de către Republica Populară  
 Chineză Republicii Populare Române, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 1954 
 /1954\SN1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză privind tratarea balanţei comerciale, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 1954 
 /1954\SN2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Convenţie vamală privind importul temporar al vehiculelor rutiere particulare, New-York, 4 iunie 1954 
 Convenţie/1954 
 
 

(Abrogată şi înlocuită prin L. nr. 395/2002 - M. Of. nr. 511/16 iul. 2002) 

 Dispoziţia C.M. nr. 29/1954 

 Aprobarea Instrucţiunilor-anexă în legătură cu aplicarea H.C.M. nr. 509 din 13 aprilie 1954 privind întregirea fracţiilor de bani la preţurile de vânzare cu amănuntul - întocmite de  
 Ministerul Comerţului Interior de comun acord cu Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 127/1954 
 Mărirea conţinutului în aur a leului şi fixarea preţului de cumpărare a aurului de către Banca de Stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 458/1954 
 Declararea de "monumente ale naturii" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 509/1954 
 Întregirea fracţiilor de bani la preţurile de vânzare cu amănuntul 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
  H.C.M. nr. 518/1954 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 790/1954 
 Înfiinţarea întreprinderii de stat "Editura pentru Literatură Politică" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 942/1954 
 Organizarea şi funcţionarea cinematografelor săteşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 976/1954 - C.H.D. nr. 36/7 iul. 1954 
 Aprobarea Regulamentului de exploatare comercială a porturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 983/1954 
 Îmbunătăţirea sistemului de asigurare a şcolilor cu manuale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1058/1954 - C.H.D. nr. 38/22 iul. 1954 
 Stăvilirea şi combaterea râiei negre a cartofului Synchytrium endobioticum (Schilb, Perc.) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
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 H.C.M. nr. 1069/1954 - C.H.D. nr. 37/18 iul. 1954 
 Instituirea insignei "Evidenţiat în munca culturală de masă" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1072/1954 
 Reorganizarea Grădinii Botanice din Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1122/1954 - C.H.D. nr. 39/23 iul. 1954 
 Înfiinţarea parcelelor şcolare experimentale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1242/1954 
 Organizarea şi funcţionarea caravanelor cinematografice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1505/1954 - C.H.D. nr. 47/26 aug. 1954 
 Reglementarea plăţii orelor de muncă prestate peste timpul normal de lucru de către salariaţii care lucrează în tură continuă, turnus, în ore de gardă şi de serviciu pe unitate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2138/1954 
 Preluarea îndeplinirii formalităţilor de vămuire de către Întreprinderea de stat pentru transport şi expediţiuni internaţionale "Romtrans" 

 (Abrogată prin L. nr. 129/1996 - M. Of. nr. 268/30 oct. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 2583/1954 
 Asigurarea apariţiei şi expedierii la timp a ziarelor şi publicaţiilor periodice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2810/1954 - C.H.D. nr. 5/28 ian. 1955 
 Stabilirea preţului de vânzare cu amănuntul la sodă caustică superioară în solzi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1955 
 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1955, semnat la Beijing la 20 ianuarie 1955 
 /1955\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Convenţie cu privire la schimbul poştal şi de telecomunicaţii între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 30 iulie 1955 
 /1955\CV 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol de încheiere la Acordul privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Chineză şi Republica Populară Română pe anul 1953, semnat la Beijing la 20  
 ianuarie 1955 
 /1955\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul Sesiunii a III-a a Comisiei Mixte de colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 22  
 octombrie 1955 
 /1955\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan de muncă pentru aplicarea Acordului de colaborare culturală între Republica Populară Chineză şi Republica Populară Română pe anul 1955, semnat la Bucureşti la 10  
 martie 1955 
 /1955\PL 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note asupra soldului conturilor băncilor de Stat stabilit în Acordul privitor la schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară  
 Chineză pe anul 1954, semnat la Beijing la 11 octombrie 1955 
 /1955\SN 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 Decizia C.M. nr. 21/1955 
 Unele drepturi de transport pentru personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale 

 (Abrogat prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 270/1955 

 Stabilirea numărului de ore suplimentare pe care le pot efectua anual unele meserii din cadrul Ministerului Industriei Cărbunelui şi stabilirea duratei normale de lucru pe unele funcţii  
 din cadrul aceluiaşi minister 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 661/1955 - C.H.D. nr. 21/27 apr. 1955 
 Păstrarea şi folosirea monumentelor de cultură 
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 (Abrogată prin D. nr. 90/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 742/1955 
 Aprobarea preţurilor de vânzare la "Chibrituri pentru menaj" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 911/1955 - C.H.D. nr. 30/5 iun. 1955 
 Stabilirea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1070/1955 
 Îmbunătăţirea sistemului de salarizare, stimularea calificării muncitorilor şi creşterea productivităţii muncii în industria cărbunelui 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1093/1955 - C.H.D. nr. 34/3 iul. 1955 
 Aprobarea Regulamentului privind întocmirea şi executarea Bugetului asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1969/1955 
 Hotărâre privind prevenirea şi tratarea evenimentelor de cale ferată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 2022/1955 - C.H.D. nr. 51/3 oct. 1955 
 Stabilirea tarifului abonamentelor de călătorie pentru salariaţi şi şcolari şi a taxelor de călătorie pentru copii pe căile ferate forestiere şi industriale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2027/1955 - C.H.D. nr. 51/3 oct. 1955 
 Autorizarea înfiinţării "Asociaţiei pentru Naţiunile Unite" din România şi statutul ei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 2213/1955 - C.H.D. nr. 53/28 oct. 1955 
 Stabilirea tarifelor de tras şi transport cu animale şi cu mijloace de tracţiune animală pe drumuri, şosele şi în interiorul comunelor şi al oraşelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2519/1955 
 Exceptarea restaurantului Ministerului Afacerilor Interne de la H.C.M. nr. 2701/1954 şi funcţionarea lui ca gospodărie socialistă internă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2853/1955 
 Dreptul personalului unităţilor sanitare de a lua masa la cantina care deserveşte bolnavii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 524/1991 - M. Of. nr. 174/26 aug. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 3054/1955 
 Livrarea şi plata lânii produse de către întreprinderile agricole de stat pe baza randamentului rezultat la spălare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1956 
 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1956, semnat la Bucureşti la 3 ianuarie 1956 
 /1956\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul Sesiunii a IV-a a Comisiei Mixte de Colaborare tehnica-ştiinţifică între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 12  
 decembrie 1956 
 /1956\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan de muncă pentru aplicarea Acordului de colaborare culturală între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 13 februarie 1956 
 /1956\PL 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză privind modificarea "Condiţiunilor generale de livrare pe 1956", semnat la Bucureşti la 28  
 aprilie 1956 
 /1956\SN 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 75/1956 
 Instituirea insignei pentru absolvenţii academiilor militare din Republica Populară Română 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 173/1956 
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 Organizarea cursurilor de limbi străine pentru personalul Ministerului Afacerilor Externe şi al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 308/1956 

 Vânzarea timbrelor şi efectelor poştale şi de telecomunicaţii, precum şi stabilirea rabatului comercial acordat unităţilor de desfacere din afara sistemului Ministerului Poştelor şi  
 Telecomunicaţiilor 
 (Abrogată prin H.G. nr. 1014/10 sep. 1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 365/1956 - C.H.D. nr. 13/17 mar. 1956 
 Acordarea dreptului de folosire a sigiliului cu stema Republicii Populare Române unor unităţi de învăţământ şi educaţie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 446/1956 
 Instituirea Comisiei filatelice şi colectarea timbrelor poştale uzate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1014/10 sep. 1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 452/1956 - C.H.D. nr. 16/5 apr. 1956 

 Aprobarea Regulamentului privind relaţiile dintre organele difuzării presei din Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor şi editurile şi administraţiile de ziare şi publicaţii  

 periodice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 587/1956 
 Reorganizarea restaurantelor militare ale Ministerului Forţelor Armate ale R.P.R. conform Decretului nr. 199/1949 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 907/1956 - B. Of. nr. 27/26 oct. 1956 
 Stabilirea duratei de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale 

 (Abrogată prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 1012/1956 - C.H.D. nr. 28/18 iun. 1956 
 Autorizarea înfiinţării Asociaţiei oamenilor de ştiinţă din România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 1457/1956 
 Îmbunătăţirea sistemului de difuzare a manualelor şcolare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1792/1956 
 Înfiinţarea Casei Culturale Studenţeşti - Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1875/1956 
 Înfiinţarea Muzeului Muzicii Româneşti "George Enescu" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1878/1956 - C.H.D. nr. 52/13 oct. 1956 
 Aprobarea unor măsuri pentru stimularea difuzorilor voluntari de presă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1906/1956 - C.H.D. nr. 52/13 oct. 1956 
 Instituirea insignei "Pentru merite miliţieneşti" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1981/1956 - C.H.D. nr. 53/16 oct. 1956 
 Unele măsuri organizatorice în sistemul caselor de economii şi consemnaţiuni 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2345/1956 
 Instituirea "Zilei grănicerilor din Republica Populară Română" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2424/1956 
 Organizarea comisiilor permanente de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică pe ramuri ale Republicii Populare Române 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2434/1956 
 Afilierea Institutului pentru proiectarea construcţiilor tip la Consiliul internaţional al clădirilor pentru cercetări, studii şi documentare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
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 H.C.M. nr. 2596/1956 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii cinematografice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2775/1956 - C.H.D. nr. 5/15 ian. 1957 
 Organizarea experimentării lucrărilor de construcţii-montaj pe şantiere 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1957 
 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1957, semnat la Beijing la 19 aprilie 1957 
 /1957\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind condiţiile instruirii tehnice de producţie a specialiştilor şi  
 muncitorilor români şi sovietici, semnat la Moscova la 19 decembrie 1957 
 /1957\A1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind condiţiile trimiterii specialiştilor români în URSS şi a  
 specialiştilor sovietici in RPR pentru acordarea de ajutor tehnic şi alte prestaţii, semnat la Moscova la 19 decembrie 1957 
 /1957\A2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Protocolul Sesiunii a V-a a Comisiei Mixte de Colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză*, semnat la Bucureşti la 10  
 septembrie 1957 
 /1957\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan pentru aplicarea Acordului de colaborare culturală între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1957, semnat la Beijing la 21 februarie 1957 
 /1957\PL 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 352/1957 - C.H.D. nr. 27/9 mar. 1957 
 Reglementarea unor cumpărări şi angajarea de lucrări şi servicii în afara sectorului socialist 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 435/1957 
 Înfiinţarea Departamentului cultelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 454/1957 - C.H.D. nr. 34/6 apr. 1957 
 Asistenţa bătrânilor pensionari şi nepensionari 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 629/1957 - C.H.D. nr. 37 bis/3 mai 1957 

 Organizarea comisiilor regionale şi birourilor raionale de preţuri şi reglementarea atribuţiilor comitetelor executive ale sfaturilor populare în domeniul stabilirii preţurilor la legume,  
 zarzavaturi şi fructe 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 803/1957 
 Reglementarea nomenclaturii funcţiilor, salariilor tarifare şi altor drepturi ale personalului redacţional din presă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 880/1957 (aprobare) - C.H.D. 46/26 iun. 1957 

 HCM.nr.880/1957 (aprobare) : Acordul dintre Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Regal al Suediei privind transporturile aeriene civile, semnat la Bucureşti la 15  
 aprilie 1957 
 (Înlocuit prin L. nr. 175/1999 (ratificare) - M. Of. nr. 594/6 dec. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 905/1957 
 Stabilirea duratei timpului de lucru la unele categorii de muncitori din întreprinderile economice tutelate de Ministerul Forţelor Armate 

 (Abrogată prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 906/1957 
 Stabilirea noului preţ al încălţămintei reformate ce iese din dotarea armatei şi se valorifică în circuitul economic 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 995/1957 
 Reglementarea unor drepturi şi obligaţii ale factorilor şi agenţilor poştali 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1078/1957 - C.H.D. nr. 55/12 aug. 1957 



 

 4454

 Reglementarea încasării şi predării către stat a uiumului de la mori, prese de ulei, centre de schimb ulei şi batoze de bătut porumb, precum şi plata uiumului la batoză provenit de la  
 garniturile de treier din sistemul particular 
 (Abrogată prin H.G. nr. 968/1994 - M. Of. nr. 373/31 dec. 1994) 

 
 
 H.C.M. nr. 1365/1957 
 Îmbunătăţirea asistenţei medico-sanitare şi a sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare şi de prevederi sociale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1368/1957 - C.H.D. nr. 58/3 sep. 1957 
 Stabilirea preţurilor de vânzare cu amănuntul la unele sorturi de şuruburi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1386/1957 

 Înfiinţarea unei staţii experimentale stuficole Delta Dunării şi pentru acordarea unui spor special asupra salariului tarifar angajaţilor din unităţile Ministerului Industriei Petrolului şi  
 Chimiei care lucrează în Deltă şi Lunca Dunării 
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1569/1957 
 Folosirea unor imobile destinate prin construcţie unor scopuri militare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1737/1957 - C.H.D. nr. 74/26 nov. 1957 
 Modificarea unor tarife telefonice, de radio şi radioficare, precum şi aplicarea unor măsuri în sectoarele de telefonie şi radio 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 
 H.C.M. nr. 1931/1957 - C.H.D. nr. 79 bis/15 dec. 1957 

 Aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Decretului nr. 325/1955 privind reglementarea modului de conferire a ordinelor şi medaliilor R.P.R. persoanelor decorate cu ordine sau  
 medalii în perioada 23 august 1944 - 30 decembrie 1947 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1996/1957 
 Aprobarea tarifelor emisiunilor de radiodifuziune şi televiziune 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1958 
 
 
 /1958\ PL 

▼ Plan pentru aplicarea Acordului de colaborare culturală între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1958, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1958 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1958, semnat la Bucureşti la 31 martie 1958 
 /1958\A1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la dezvoltarea schimbului de mărfuri în anii 1959-1962, semnat la  
 Beijing la 21 iulie 1958 
 /1958\A2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Polone privind constituirea Comisiei Guvernamentale Româno-Polone pentru  
 colaborare economică, semnată la Varşovia la 9 decembrie 1958 
 /1958\CV1 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 583/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 593/8 iul. 2005) 

 
 ▼ Declaraţia comună a Guvernului Republicii Populare Române şi a Guvernului Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing la 7 aprilie 1958 
 /1958\DCL 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol încheiat între secretarii Părţilor română şi chineză ai Comisiei Mixte de Colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Populară Română şi Republica Populară  
 Chineză, semnat la Beijing la 25 octombrie 1958 
 /1958\P 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 Decizia C.M. nr. 49/1958 
 Încadrarea drepturilor patrimoniale cuvenite unor moştenitori pentru editarea operelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 101/1958 
 Reglementarea valorificării, în scop filatelic, a timbrelor poştale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1014/1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 299/1958 
 Intensificarea acţiunii de electrificare a satelor 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 243/1990 - M. Of. nr. 44/30 mar. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 636/1958 
 Aprobarea efectuării unor cheltuieli de la art. 18 "Alte cheltuieli din planurile de cheltuieli ale procuratorilor de regiune" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 787/1958 
 Salarizarea personalului navigant şi auxiliar de pe navele comerciale, maritime şi fluviale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 833/1958 - C.H.D. nr. 26/8 iul. 1958 
 Sărbătorirea a 100 de ani de la apariţia primelor mărci poştale româneşti, emisiunile "Cap de bour" şi de la organizarea poştei în Principatul Moldovei 

 (T) 

 
 
 H.C.M. nr. 899/1958 
 Constituirea Comitetului Naţional de Irigaţii şi Desecări al Republicii Populare Române şi afilierea acestuia la Comisia Internaţională de Irigaţii şi Desecări 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1009/1958 
 Exceptarea de la aplicarea dispoziţiilor Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1553/1951, a centrelor muncitoreşti şi a localităţilor balneoclimaterice din mediul rural 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1014/1958 - C.H.D. nr. 29/22 iul. 1958 
 Organizarea şi efectuarea alegerilor de asesori populari 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1315/1958 - C.H.D. nr. 43/28 sep. 1958 
 Trecerea sarcinilor prevăzute de art. 3 lit. a din Decretul nr. 409 din 23 septembrie 1955, asupra altor organe de stat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 1701/1958 - C.H.D. nr. 55 bis/20 dec. 1958 

 Reglementarea modului de finanţare a organizării şantierelor de construcţii-montaj şi trecerea ca mijloace fixe la organizaţiile de construcţii-montaj a unor construcţii şi utilaje  
 prevăzute în proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcţii-montaj 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1865/1958 
 Unele măsuri cu caracter financiar 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1959 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la cursul valutelor şi plăţile necomerciale, semnat la Beijing la 13  
 februarie 1959 
 /1959\A1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1959, semnat la Beijing la 22 martie 1959 
 /1959\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul Sesiunii a VI-a a Comisiei Mixte de Colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 12  
 octombrie 1959 
 /1959\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan de muncă pentru aplicarea pe anul 1959 a Acordului de colaborare culturală între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 10  
 martie 1959 
 /1959\PL 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză privind asistenţa medicală a personalului diplomatic şi altor resortisanţi, semnat la Bucureşti  
 la 2 ianuarie 1959 
 /1959\SN1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note privind recalcularea plăţilor necomerciale prevăzute în Acordul între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire  
 la cursul valutar şi plăţile necomerciale, dispuse în 1958, semnat la Beijing la 13 februarie 1959 
 /1959\SN2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză privind furnizarea de către China României a fusurilor pentru fabrici textile, semnat la Beijing  
 la 23 martie 1959 
 /1959\SN3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
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 ▼ Schimb de scrisori între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză privind efectuarea şi virarea plăţilor pentru transportul pasagerilor pe calea ferată, a  
 bagajelor lor şi a expedierilor expres, semnat la Beijing la 13 februarie 1959 
 /1959\SS 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
 
 
 H.C.M. nr. 257/1959 
 Hotărâre privind raţionalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul căilor ferate şi drumurilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 49/1959 
 Hotărâre privind obligativitatea montării şi folosirii contoarelor în instalaţiile de gaze naturale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 57/1959 
 Reglementarea condiţiilor de angajare sau detaşare a personalului sezonier în unităţile de alimentaţie publică din staţiunile balneoclimaterice, pe timpul sezonului de vară 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 208/1959 
 Stabilirea duratei timpului de lucru a unor categorii de muncitori de la Fabrica "Nivea" 

 (Abrogată prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 234/1959 
 Difuzarea gratuită a publicaţiilor Academiei Republicii Socialiste România, editate de Editura Academiei Republicii Socialiste România, precum şi de alte edituri 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 655/1959 (aprobare) - C.H.D. 21/22 iun. 1959 

 HCM.nr.655/1959 (aprobare) : Acordul dintre Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Regal al Norvegiei privind transporturile aeriene civile, semnat la Bucureşti la 16  
 iunie 1958 
 (Înlocuit prin L. nr. 173/1999 (ratificare) - M. Of. nr. 591/6 dec. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 674/1959 (aprobare) - C.H.D. 21/22 iun. 1959 

 HCM.nr.674/1959 (aprobare) : Acordul dintre Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Regal al Danemarcei privind transporturile aeriene civile, semnat la Bucureşti la 25  
 iunie 1958 
 (Înlocuit prin L. nr. 174/1999 ratificare - M. Of. nr. 593/6 dec. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 822/1959 - C.H.D. nr. 23 bis/30 iun. 1959 
 Reglementarea drepturilor băneşti ale angajaţilor care se deplasează în interes de serviciu şi ale celor detaşaţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 543/1995 - M. Of. nr. 174/7 aug. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 941/1959 - C.H.D. nr. 26/25 iul. 1959 
 Unele măsuri referitoare la circulaţia mărfurilor între organizaţiile socialiste, în scopul asigurării integrităţii mărfurilor la expediţie, transport şi destinaţie 

 (Abrogată prin L. nr. 129/1996 - M. Of. nr. 268/30 oct. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 1053/1959 
 Regimul indemnizaţiilor şi sporurilor ce se pot acorda salariaţilor nelocalnici trimişi la lucrări pe şantiere sau în locuri izolate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1079/1959 
 Stabilirea drepturilor băneşti ale personalului Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1117/1959 
 Reglementarea acordării premiilor, alimentaţiei de efort a sportivilor fruntaşi şi a învoirilor din producţie a sportivilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1167/1959 - C.H.D. nr. 41/21 oct. 1959 
 Regimul de vânzare către stat a strugurilor, vinurilor şi rachiurilor naturale 

 (Abrogată prin L. nr. 67/1997 - M. Of. nr. 81/5 mai 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1701/1959 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul la unele produse industriale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1960 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind condiţiile reciproce de studiu ale studenţilor şi aspiranţilor în  
 institutele civile de învăţământ superior şi instituţiile de cercetări ştiinţifice, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 1960 
 /1960\A1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 
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 ▼ Protocol între Ministerul Finanţelor al Republicii Populare Române şi Ministerul Finanţelor al Republicii Populare Polone cu privire la decontarea cotei-părţi cuvenite părţii  
 polone ca rezultat al lichidării Societăţii Române pentru Selecţionare şi Înmulţirea Seminţelor Agricole ''S.I.S.A.“ — societate pe acţiuni, semnat la Bucureşti, la 24 septembrie  
 1960 
 /1960\P 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 583/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 593/8 iul. 2005) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1960, semnat la Beijing la 15 martie 1960 
 /1960\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol încheiat de secretarii Părţilor Chineză şi Română ai Comisiei Mixte de colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Populară Română şi Republica Populară  
 Chineză*, semnat la Bucureşti la 13 decembrie 1960 
 /1960\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan pentru aplicarea pe anul 1960 a Acordului de colaborare culturală dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 16 februarie  
 1960 
 /1960\PL 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Convenţie europeană referitoare la regimul vamal al paletelor utilizate în transporturile internaţionale, Geneva, 9 decembrie 1960 
 Convenţie/1960 
 
 
 H.C.M. nr. 62/1960 
 Autorizarea unor biblioteci să efectueze schimburi de tipărituri, periodice ştiinţifice proprii şi microfilme cu instituţiile similare din străinătate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 Dispoziţie C.M. nr. 77/1960 - C.H.D. nr. 23 bis/16 iul. 1960 
 Decontarea cheltuielilor de transport ale salariaţilor care se deplasează în interesul serviciului în cadrul localităţii de reşedinţă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 543/24 iul. 1995 - M. Of. nr. 174/7 aug. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 128/1960 
 Măsuri organizatorice în sectorul teatral subordonat Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti (înfiinţarea unor teatre) 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 137/1960 - C.H.D. nr. 7/27 feb. 1960 
 Aprobarea statutului radiocomunicaţiilor din Republica Populară Română 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 257/1960 
 Baterea şi punerea în circulaţie a unor noi monede metalice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 309/1960 
 Trecerea unor sarcini de aprovizionare de la Ministerul Economiei Forestiere la Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum şi la Ministerul Comerţului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 362/1960 - C.H.D. nr. 17/18 mai 1960 

 Aprobarea modificării Regulamentului privind recepţia, expediţia şi primirea mărfurilor, precum şi stabilirea răspunderii expeditorului, cărăuşului şi destinatarului în circulaţia  
 mărfurilor între organizaţiile socialiste, aprobat prin H.C.M. nr. 941 din 
 (Abrogată prin L. nr. 129/1996 - M. Of. nr. 268/30 oct. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 475/1960 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în sectorul minelor de minereuri radioactive din cadrul Departamentului Minelor Neferoase M.A.I. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 792/1960 - C.H.D. nr. 21/1 iul. 1960 

 Aplicarea Decretului nr. 221/1960 cu privire la executarea silită împotriva persoanelor fizice a plăţii impozitelor şi taxelor neachitate în termen şi a creanţelor băneşti ale  
 organizaţiilor socialiste, precum şi cu privire la executarea confiscării 
 (Abrogată prin O.G. nr. 11/1996 - M. Of. nr. 23/31 ian. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 1000/1960 
 Îmbunătăţirea popularizării şi difuzării cărţii la sate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
  H.C.M. nr. 1090/1960 

 (Abrogată prin L. nr. 119/1996 - M. Of. nr. 282/11 nov. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 1242/1960 - C.H.D. nr. 35/6 sep. 1960 
 Reglementarea confecţionării ştampilelor şi sigiliilor fără stema Republicii Populare Române, precum şi sancţionarea contravenţiilor la aceste dispoziţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1247/1960 
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 Reglementarea drepturilor şi obligaţiilor jucătorilor şi antrenorilor de fotbal din echipele de categoria A şi B 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1518/1960 - C.H.D. nr. 39/20 oct. 1960 
 Aprobarea Regulamentului privind aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat 

 (Abrogată prin L. nr. 36/1995 - M. Of. nr. 92/16 mai 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 1727/1960 
 Stabilirea preţurilor de vânzare pentru strugurii şi vinurile livrate de unităţile agricole de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1739/1960 
 Stabilirea zilelor nelucrătoare 

 (Abrogată prin L. nr. 75/1996 - M. Of. nr. 150/17 iul. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 1784/1960 
 Reducerea preţurilor cu amănuntul la unele produse din lut 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1845/1960 
 Drepturile referitoare la refacerea sănătăţii piloţilor de pe avioane turboreactoare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1881/1960 
 Aprobarea planului de credite pe termen scurt şi a planului de casă pe trimestrul I/1961 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1961 
 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1961, semnat la Bucureşti la 7 iulie 1961 
 /1961\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan de muncă pentru aplicarea pe anul 1961 a Acordului de colaborare culturală dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 17  
 martie 1961 
 /1961\PL 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză privind modificarea Acordului din 1959 cu privire la cursul valutelor şi plăţile necomerciale,  
 semnat la Bucureşti la 1 iulie 1961şi 1 august 1961 
 /1961\SN 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Convenţie vamală privind înlesnirile acordate pentru importul mărfurilor destinate a fi prezentate sau utilizate la expoziţii, târguri, congrese sau manifestări similare, Bruxelles,  
 8 iunie 1961 
 Convenţie/1961 
 (Abrogată şi înlocuită prin L. nr. 395/2002 - M. Of. nr. 511/16 iul. 2002) 

 
 H.C.M. nr. 421/1961 

 Hotărâre privind autorizarea înfiinţării Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului şi măsurile pentru organizarea în anul 1964 în capitala Republicii Populare Române a celui  

 de-al VIII-lea Congres Internaţional al Societăţii Internaţionale pentru Ştiinţa Solului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 30/1961 
 Reglementarea refacerii mijloacelor fixe avariate de agenţi naturali în sectorul exploatărilor forestiere şi al căilor ferate (C.F.R.) 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 124/1961 
 Organizarea participării întreprinderilor comerciale şi industriale din Republica Populară Română la târgurile şi expoziţiile internaţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 384/1961 
 Unele măsuri în legătură cu activitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni 

 (Abrogată prin H.G. nr. 70/1999 - M. Of. nr.60/11 feb. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 510/1961 
 Stabilirea preţului de vânzare cu amănuntul pentru chibrituri tip Brăila în cutii de carton 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 515/1961 - C.H.D. nr. 23/31 aug. 1961 
 Aprobarea Instrucţiunilor privind preluarea, evaluarea, repartizarea şi valorificarea bunurilor confiscate 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 520/1961 - C.H.D. nr. 23/31 aug. 1961 
 Înregistrarea, funcţionarea şi deţinerea mijloacelor de tipărire, a utilajelor pentru confecţii de hârtie şi carton, precum şi a utilajelor pentru legătorie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.C. al P.M.R. şi a C.M. nr. 543/1961 
 Asimilarea fabricaţiei de compresoare şi organizarea producţiei de matriţe pentru cauciuc şi mase plastice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 Decizia C.M. nr. 558/1961 
 Autorizarea Înfiinţării şi funcţionării în R.P.Română a unei reprezentanţe a Societăţii franceze "Bureau Veritas", Registrul internaţional de clasificare a navelor şi aeronavelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 659/1961 - C.H.D. nr. 28 bis/19 oct. 1961 
 Reglementarea eliberării bonurilor pentru cantităţi fixe de carburanţi şi lubrifianţi auto 

 (Abrogată prin H.G. nr. 12/10 ian. 1992 - M. Of. nr. 16/10 feb. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 721/1961 
 Unele măsuri în sectorul metalelor rare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 723/1961 
 Creditarea întreprinderilor de difuzare a cărţii de sub îndrumarea şi controlul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 741/1961 - C.H.D. nr. 32/25 nov. 1961 
 Regimul de lucru cu surse de radiaţii nucleare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 1962 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind înfiinţarea punctului comun rutier Borş, semnată la Bucureşti la 30  
 septembrie 1962. 
 /1962\CV 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 191/2005 (ratificare) - M. Of. nr. 571/4 iul. 2005) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1962, semnat la Beijing la 29 mai 1962 
 /1962\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a VII-a a Comisiei Mixte de colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 17 iulie  
 1962 
 /1962\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan pentru aplicarea pe anul 1962 a Acordului de colaborare culturală dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 17 februarie  
 1962 
 /1962\PL 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 13/1962 
 Îmbunătăţirea salarizării personalului operativ din bucătăriile şi laboratoarele de cofetărie-patiserie ale alimentaţiei publice şi pentru instituirea distincţiei de "Maestru în arta culinară" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 272/1962 
 Reglementarea achiziţionării, prelucrării şi valorificării fructelor de pădure şi ciupercilor comestibile 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 311/1962 - C.H.D. nr. 11 bis/6 apr. 1962 
 Organizarea executării reparaţiilor capitale de tractoare şi trolii S.80 şi S.100, de motoare Diesel peste 80 C.P. şi de pompe cu piston pentru foraj şi extracţie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 474/1962 
 Autorizarea înfiinţării Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea, ca organizaţie obştească 

 (Abrogată prin H.G. nr. 354/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 483/1962 - C.H.D. nr. 14 bis/29 mai 1962 
 Aprobarea schemei de clasificare a ramurilor economiei naţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 656/ 1997 - M. Of. nr. 301/ 5 nov. 1997) 
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 H.C.M. nr. 504/1962 
 Unele măsuri pentru asigurarea cazării muncitorilor constructori 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 548/1962 - C.H.D. nr. 19/16 iun. 1962 

 Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comitetului pentru Premiul de Stat al Republicii Populare Române şi a Regulamentului privind acordarea Premiului de  
 Stat al Republicii Populare Române 
 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 600/1962 
 Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea, ca organizaţie obştească 

 (Abrogată prin H.G. nr. 354/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 757/1962 - C.H.D. nr. 23/27 iul. 1962 
 Înfiinţarea Comitetului Naţional al Geologilor din România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 948/1962 
 Stabilirea preţurilor de vânzare pentru vinuri, ţuică şi rachiu natural 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.C. al P.M.R. şi a C.M. nr. 1052/1962 - C.H.D. nr. 32/10 nov. 1962 
 Îmbunătăţirea învăţământului seral şi fără frecvenţă de cultură generală şi superior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1056/1962 - C.H.D. nr. 31/8 nov. 1962 
 Consumul de sare iodată din zonele guşogene 

 (Abrogată prin H.G. nr. 779/1995 - M. Of. nr. 233/10 oct. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 1112/1962 
 Stabilirea unor drepturi pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat din transporturile navale, precum şi pentru docherii din porturi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1187/1962 - C.H.D. nr. 37/3 dec. 1962 
 Vânzarea de autoturisme către populaţie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1273/1962 
 Acoperirea unor cheltuieli specifice asigurărilor sociale, din bugetul asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1274/1962 
 Stabilirea retribuţiilor procentuale în reţeaua difuzării presei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1276/1962 - C.H.D. nr. 39/27 dec. 1962 
 Impozitul pe circulaţia mărfurilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1109/1990 - M. Of. nr. 115/23 oct. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 1278/1962 - C.H.D. nr. 39/27 dec. 1962 
 Impozitul pe spectacole 

 (Abrogată prin H.G. nr. 679/1991 - M. Of. nr. 226/12 nov. 1991) 

 
 
 Dispoziţie C.M. nr. 1335/31 dec. 1962 
 Autorizarea funcţionării Secţiunii Naţionale Române a Uniunii Medicale Balcanice 

 (Abrogată prin D.-L. nr. 143/1990 - M. Of. nr. 65/12 mai 1990) 

 
 
 1963 
 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1963, semnat la Bucureşti la 8 aprilie 1963 
 /1963\A1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord privind colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 8 iunie 1963 
 /1963\A2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1964, semnat la Beijing la 27 decembrie 1963 
 /1963\A3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
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 ▼ Protocolul Sesiunii a VIII-a a Comisiei Mixte de colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 8 iunie  
 1963 
 /1963\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan pentru aplicarea pe anul 1963 a Acordului de colaborare culturală dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 5 iulie 1963 
 /1963\PL 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 Dispoziţie C.M. nr. 16/1963 
 Imprimarea biletelor de bancă, a biletelor de tezaur şi baterea monedei metalice în anul 1963 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 80/1963 
 Întregirea fracţiilor în bani la preţurile cu amănuntul ale cărţilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 121/1963 
 Unele măsuri în vederea îmbunătăţirii şi stimulării introducerii tehnicii noi în întreprinderile industriale 

 (Abrogată prin O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 124/1963 - C.H.D. nr. 9/22 mar. 1963 
 Aprobarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Academiei Republicii Populare Române 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 170/1963 
 Unele măsuri pentru calificarea şi cointeresarea materială a personalului operativ şi muncitorilor care lucrează în unităţile de alimentaţie publică şi hoteliere din staţiunea Mamaia 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 172/1963 
 Exercitarea activităţii comerciale şi de alimentaţie publică în staţiile de cale ferată 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 307/1963 - C.H.D. nr. 17/29 mai 1963 

 Aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor şi a Normativului pentru constituirea stocului minim de materiale şi mijloace necesare apărării  
 împotriva inundaţiilor şi gheţurilor 
 (Abrogată prin H.G. nr. 615/1992 - M. Of. nr. 273/3 nov. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 516/1963 
 Înfiinţarea întreprinderilor economice subordonate Ministerului de Interne 

 (Abrogată prin H.G. nr. 98/1991 - M. Of. nr. 38/23 feb. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 601/1963 
 Aprobarea standardelor de stat 879-63, 1545-63, 3221-63 şi 2900-63 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 702/1963 

 Organizarea unor cursuri de specializare a muncitorilor şi a personalului tehnico-administrativ din industria petrolieră şi chimică, care urmează a fi trimişi în străinătate pentru  
 acordare de asistenţă tehnică 
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 769/1963 - C.H.D. nr. 31/6 oct. 1963 
 Unele măsuri pentru dezvoltarea apiculturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 827/1963 
 Îmbunătăţirea regimului de cumpărare a fânurilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 830/1963 

 Înfiinţarea "Întreprinderii de colectarea şi transportul paielor pentru industria de celuloză" de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei, precum şi  
 stabilirea preţurilor pentru paiele balotate 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1003/1963 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea condi-ţiilor de activitate în domeniul artelor plastice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1062/1963 

 Aprobarea Statutului referitor la clasificarea şi primele ce se acordă personalului navigant, personalului tehnic de aviaţie şi paraşutiştilor militari din forţele armate ale Republicii  
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 Socialiste România 
 (Abrogată prin L. nr. 35/1990 - M. Of. nr. 134/5 dec. 1990) 

 
 
 1964 
 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză pe anul 1965, semnat la Bucureşti la 9 decembrie 1964 
 /1964\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul Sesiunii a IX-a a Comisiei Mixte de colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză*, semnat la Bucureşti la 5 iulie  
 1964 
 /1964\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan pentru aplicarea pe anii 1964 şi 1965 a Acordului de colaborare culturală între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 23  
 ianuarie 1964 
 /1964\PL 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 11/1964 - C.H.D. nr. 3/1 feb. 1964 
 Stabilirea tarifelor în vederea asigurării contoarelor pentru gaze naturale şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea aprovizionării populaţiei cu combustibil 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 98/1964 - C.H.D. nr. 6/2 mar. 1964 
 Introducerea noilor modele de uniforme şcolare şi stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru aceste uniforme 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 102/1964 - C.H.D. nr. 10/10 mar. 1964 
 Generalizarea externatului în învăţământul superior medical 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 103/1964 
 Scoaterea comunelor incluse în teritoriul administrativ al oraşelor regionale şi al oraşului Constanţa de sub prevederile H.C.M. nr. 1.553/1951 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 354/1964 - C.H.D. nr. 26/6 iun. 1964 
 Unele măsuri pentru creşterea încasărilor din activitatea turistică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 362/1964 
 Drepturile personalului medico-sanitar detaşat în staţiunile Mamaia şi Eforie Nord în vederea asigurării asistenţei sanitare a turiştilor străini 

 (Abrogată prin H.G. nr. 524/1991 - M. Of. nr. 174/26 aug. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 382/1964 - C.H.D. nr. 30/24 iun. 1964 
 Practica studenţilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 484/1964 
 Modalitatea asigurării documentelor de transport pentru unele persoane chemate în faţa organelor judiciare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 564/1964 
 Drepturile personalului Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile din Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, detaşat pe Litoral pentru asigurarea transportului de turişti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 574/1964 - C.H.D. nr. 39/1 aug. 1964 

 Unele drepturi ce se acordă în ţară angajaţilor scoşi din producţie pentru a fi încadraţi în organizaţii internaţionale, precum şi soţiilor salariate care îşi urmează soţii trimişi în misiuni  
 permanente în străinătate 
 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 822/1964 - C.H.D. nr. 48/29 oct. 1964 

 Emiterea instrucţiunilor cu privire la stabilirea diferenţelor admisibile la analizarea cerealelor, leguminoaselor-boabe şi seminţelor de plante oleaginoase şi furajere, destinate  

 industrializării, consumului şi furajării, precum şi a derivatelor acestora 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 909/1964 
 Îmbunătăţirea salarizării şi alte drepturi ce se acordă unor categorii de angajaţi ai Oficiului Naţional de Turism "Carpaţi" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 924/1964 
 Statutul corpului maiştrilor militari 
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 (Abrogată prin L. nr. 80/1995 - M. Of. nr. 155/20 iul. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 1002/1964 - C.H.D. nr. 59/18 dec. 1964 
 Aprobarea "Regulamentului privind contractul de proiectare" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
  H.C.M. nr. 1010/1964 

 (Abrogată prin H.G. nr. 769/1992 - M. Of. nr. 14/29 ian. 1993) 

 
 
 1965 
 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză pe anul 1966, semnat la Beijing la 21 decembrie  1965 
 /1965\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul Sesiunii a X-a a Comisiei Mixte de colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză*, semnat la Beijing la 11 mai  
 1965 
 /1965\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Proces-verbal cu privire la tranzitarea de către Republica Populară Chineză a materialelor speciale oferite de Republica Socialistă România ca ajutor pentru Republica  
 Democrată Vietnam, semnat la Beijing la 13 noiembrie 1965 
 /1965\PV 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord de colaborare culturală între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 27 mai 1965 
 H.C.M. nr. 728/1965 (aprobare) - C.H.D. nr. 29/29 iul. 1965 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 12/1965 - C.H.D. nr. 1/18 ian. 1965 
 Autorizarea vânzării unor mărfuri în vagoanele restaurant şi de dormit şi a introducerii şi scoaterii din ţară a sumelor realizate din aceste vânzări 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 204/1965 
 Stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele categorii de personal din cadrul întreprinderilor regionale de electricitate 

 (Abrogată prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 228/1965 - C.H.D. nr. 9/10 apr. 1965 
 Stabilirea tarifelor pentru hoteluri şi unele măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii hoteliere 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 405/1965 - C.H.D. nr. 13/17 mai 1965 

 Repartizarea, valorificarea şi stabilirea tarifelor pentru locurile de odihnă şi tratament balnear, precum şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii întreprinderilor economice  
 balneoclimaterice ale sfaturilor populare 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 500/1965 - C.H.D. nr. 22/9 iun. 1965 
 Organizarea excursiilor, taberelor şcolare şi a coloniilor de preşcolari 

 (Abrogată prin H.G. nr. 491/1995 - M. Of. nr. 157/20 iul. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 522/1965 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul şi a preţurilor cu ridicata ale industriei pentru unele bunuri de consum şi piese de schimb, precum şi a preţurilor unor publicaţii periodice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 527/1965 - C.H.D. nr. 24/25 iun. 1965 
 Înfiinţarea Comitetului Naţional al Deceniului Hidrologic Internaţional 

 (Abrogată prin H.G. nr. 419/1993 - M. Of. nr. 217/3 sep. 1993) 

 
 
 H.C.M. nr. 539/1965 

 Exceptarea produselor alimentare destinate aprovizionării muncitorilor forestieri de la prevederile H.C.M. nr. 1.553/1951 privind stabilirea unor adaosuri de preţ pentru acoperirea  
 cheltuielilor suplimentare de transport ale mărfurilor vândute la sate 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 570/1965 - C.H.D. nr. 26/13 iul. 1965 
 Reglementarea vânzării, cumpărării şi circulaţiei grâului, secarei, porumbului, precum şi făinurilor acestora 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997)   
 
 H.C.M. nr. 753/1965 - C.H.D. nr. 31/21 aug. 1965 
 Reglementarea garanţiei de bună funcţionare şi durabilitate a unor bunuri de folosinţă îndelungată vândute de către organizaţiile comerţului socialist 

 (Abrogată prin H.G. nr. 394/8 iun. 1995 - M. Of. nr. 122/19 iun. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 802/1965 - C.H.D. nr. 32/21 aug. 1965 



 

 4464

 Remunerarea pe bază de cotă procentuală şi tarife, precum şi drepturile personalului astfel remunerat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 880/1965 - C.H.D. nr. 33/21 aug. 1965 
 Acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 

 
 
 H.C.M. nr. 912/1965 
 Indemnizaţia de parcurs pentru personalul de pe autovehiculele de deservire generală din unităţile Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1056/1965 

 Exceptarea produselor alimentare desfăcute prin unele unităţi de alimentaţie publică de la prevederile H.C.M. nr. 1.553/1951 privind stabilirea unor adaosuri de preţ pentru acoperirea  
 cheltuielilor suplimentare de transport ale mărfurilor vândute la sate 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1177/1965 
 Statutul corpului ofiţerilor Forţelor Armate ale Republicii Socialiste România 

 (Abrogată prin L. nr. 80/1995 - M. Of. nr. 155/20 iul. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 1178/1965 
 Statutul corpului subofiţerilor Forţelor Armate ale Republicii Socialiste România 

 (Abrogată prin L. nr. 80/1995 - M. Of. nr. 155/20 iul. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 1196/1965 
 Aprobarea standardelor de stat: 882-65, 930-65 şi 3220-65 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1577/1965 
 Creditarea unor stocuri de tutunuri brute fermentate la fabricile de tigarete şi întreprinderi de fermentarea tutunului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
  H.C.M. nr. 2558/1965 

 (Abrogată prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 1966 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cu privire la crearea Comisiei interguvernamentale  
 româno-sovietice de colaborare economică, semnată la Moscova la 8 octombrie 1966 
 /1966\CV 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Protocol dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze, cu privire la tranzitarea materialelor speciale în Vietnam, semnat la Beijing la  
 4 martie 1966 
 /1966\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul Sesiunii a XI-a a Comisiei Mixte de colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză *, semnat la Bucureşti la 28  
 iulie 1966 
 /1966\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan pentru aplicarea pe anii 1966 şi 1967 a Acordului de colaborare culturală între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 11  
 februarie 1966 
 /1966\PL 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la tranzitarea prin China a materialelor speciale oferite de  
 România ca ajutor Republicii Democrate Vietnam, semnat la Beijing la 14 septembrie 1966 
 /1966\SN 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.C. al P.C.R. şi a C.M. nr. 26/1966 - B. Of. nr. 1/12 ian. 1966 
 Sprijinirea de către stat a cetăţenilor de la oraşe în construirea de locuinţe proprietate personală 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 35/1966 - B. Of. nr. 2/20 ian. 1966 
 Cheltuielile care se pot efectua pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi campionatelor şcolare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 168/1992 - M. Of. nr. 70/21 apr. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 270/1966 
 Utilizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a fondului special de valută 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
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 H.C.M. nr. 457/1966 - B. Of. nr. 11/30 mar. 1966 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Administraţiei de Stat Loto-pronosport 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 591/1966 

 Alocarea anual Ministerului de Interne a sumei de 10.000 lei în vederea popularizării regulilor de circulaţie şi stimularea materială a conducătorilor de autovehicule pentru concursul  
 voluntar acordat organelor miliţiei în combaterea abaterilor de la regulile de circulaţie 
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 772/1966 - B. Of. nr. 28-29/31 mai 1966 
 Aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328 din 29 aprilie 1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector 

 (Abrogare prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 

 Republicare: 
 (B. Of. nr. 49/28 iun. 1984) 

 
 

(M. Of. nr. 229/21 mai 1999) 

 H.C.M. nr. 1031/1966 - B. Of. nr. 30/1 iun. 1966 

 Aprobarea normelor de perisabilitate în timpul depozitării, conservării şi manipulării cerealelor, leguminoaselor boabe şi oleaginoaselor, la unităţile de sub îndrumarea şi controlul  
 Comitetului de stat pentru valorificarea produselor agricole 
 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 1085/1966 - B. Of. nr. 33/8 iun. 1966 
 Aprobarea Regulamentului de Aplicare a Decretului nr.446/1966 pentru organizarea instituţiilor şi serviciilor medico-legale 

 (Abrogată prin O.G. nr. 1/2000 - M. Of. nr. 22/21 ian. 2000) 

 
 
 H.C.M. nr. 1225/1966 
 Baterea monedelor metalice cu denumirea statului "Republica Socialistă România" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1265/1966 
 Retribuţiile tarifare în valută şi alte drepturi materiale pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 837/1995 - M. Of. nr. 249/1 nov. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 1381/1966 
 Aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru corul de copii al Radioteleviziunii Române 

 (Abrogată prin H.G. nr. 482/1993 - M. Of. nr. 239/5 oct. 1993) 

 
 
 H.C.M. nr. 1472/1966 - B. Of. nr. 43/15 iul. 1966 

 Trecerea Institutului de proiectări şi cercetări pentru utilaj petrolier Bucureşti de la Ministerul Petrolului la Ministerul Industrei Construcţiilor de Maşini, precum şi stabilirea profitului  
 acestui institut 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1954/1966 
 Imprimarea biletelor de bancă cu noua denumire a statului "Republica Socialistă România" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.C. al P.C.R. şi a C.M. nr. 1966/1966 - B. Of. nr. 59/26 sep. 1966 
 Instituirea "Zilei Recoltei" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1975/1966 - B. Of. nr. 58/24 sep. 1966 
 Unele măsuri pentru dezvoltarea producţiei de pâine în comune 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2223/1966 
 Modul de finanţare a activităţii pioniereşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2745/1966 - B. Of. nr. 78/9 dec. 1966 
 Trimiterea de delegaţi permanenţi care să reprezinte interesele Navrom în porturile maritime străine 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2896/1966 - B. Of. nr. 2/4 ian. 1967 
 Declararea, cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 

 (Abrogată prin L. nr. 90/1996 - M. Of. nr. 157/23 iul. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 2920/1966 
 Aprobarea standardelor de stat STAS 6386-66 şi 6387-66 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
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 H.C.M. nr. 2996/1966 

 Aprobarea proiectului de ansamblu al lucrărilor pentru realizarea obiectului principal al Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier, a studiilor tehnico-economice ale  
 unor lucrări conexe, precum şi construirea unor obiecte în zona Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier 
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 1967 
 
 
 /1967\A1 

▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză pe anul 1967, semnat la Bucureşti la 14 februarie 1967 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XII-a a Comisiei de Colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză *, semnat la Beijing la 23 octombrie  
 1967 
 /1967\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză pe anul 1968, semnat la Beijing la 30 decembrie 1967 
 /1968\A 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 294/1967 - B. Of. nr. 23/14 mar. 1967 
 Planificarea, finanţarea şi executarea lucrărilor geologice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 326/1967 

 Constituirea şi folosirea ca mijloace speciale extrabugetare a sumelor încasate de către Ministerul Forţelor Armate, pentru lucrările şi prestaţiile efectuate în favoarea Ministerului de  
 Construcţii pentru Industria Chimică şi Rafinării, precum şi stabilirea unor drepturi pentru militarii care participă la executarea acestor lucrări 
 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 368/1967 
 Unele drepturi materiale ale doctoranzilor, celor care urmează cursul postuniversitar, studenţilor, elevilor şi cursanţilor de la şcolile şi cursurile de partid 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 435/1967 

 Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor, serviciilor şi birourilor de personal, evidenţa personalului, precum şi metodologia activităţii de personal şi  
 unele măsuri privitoare la îmbunătăţirea activităţii acestora 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 862/1967 - B. Of. nr. 34/20 apr. 1967 
 Închirierea spaţiilor locative deţinute de cetăţeni, pentru cazarea turiştilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 930/1967 - B. Of. nr. 39/28 apr. 1967 
 Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi campionatelor şcolare ale şcolilor profesionale şi tehnice care primesc absolvenţi ai şcolilor generale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1320/1967 - B. Of. nr. 53/15 iun. 1967 
 Întocmirea dărilor de seamă contabile asupra executării bugetului de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
  H.C.M. nr. 1378/1967 

 (Abrogată prin H.G. nr. 237/1991 - M. Of. nr. 87/23 apr. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 1379/1967 
 Organizarea asistenţei medicale în unităţile medico-sanitare speciale şi dispensarele medicale regionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1409/1967 - B. Of. nr. 57/26 iun. 1967 
 Înfiinţarea Centrului de antrenament şi perfecţionarea personalului din aeronautica civilă din subordinea Ministerului Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 1519/1967 
 Unele măsuri referitoare la trimiterea bolnavilor pentru tratament medical în străinătate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1674/1967 - B. Of. nr. 68/27 iul. 1967 
 Convenţie de colaborare în domeniul turismului, Bucureşti, 15 iunie 1967 

 (Încetat valabilitatea prin H.G. nr. 309/1999 - M. Of. nr. 200/10 mai 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1826/1967 - B. Of. nr. 74/16 aug. 1967 
 Răspunderea organizaţiilor comerciale faţă de cumpărători pentru vânzarea de bunuri de consum cu lipsuri calitative 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 665/1995 - M. Of. nr. 206/6 sep. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 1828/1967 
 Unele măsuri privind evitarea pătrunderii în reţeaua comercială a mărfurilor necorespunzătoare calitativ 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2156/1967 

 Modificarea denumirii şi a obiectului Sanatoriului TBC din oraşul Predeal, regiunea Braşov, şi desfiinţarea Sanatoriului climateric de nevroze din comuna Săvârşin, regiunea Banat,  
 din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale 
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2380/1967 - B. Of. nr. 83/23 sep. 1967 

 Reorganizarea şi înfiinţarea unor institute de cercetări agricole, precum şi trecerea centrelor regionale de reproducţie şi selecţie a animalelor din subordinea Consiliului Superior al  
 Agriculturii în subordinea consiliilor agricole regionale 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2730/1967 
 Reglementarea concediilor de studii pentru cei ce urmează învăţământul superior şi postuniversitar de partid 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2910/1967 - B. Of. nr. 101/1 dec. 1967 
 Aplicarea Decretului nr. 1058/1967 privind titlurile ştiinţifice în Republica Socialistă România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 301/1996 - M. Of. nr. 102/20 mai 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 2918/1967 
 Creditarea unor lucrări de organizare a şantierelor de construcţii-montaj 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2963/1967 - B. Of. nr. 108/16 dec. 1967 
 Stabilirea tarifelor de cazare şi a preţurilor de desfacere a mărfurilor la cabanele turistice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 3120/1967 - B. Of. nr. 111/26 dec. 1967 
 Unele măsuri pentru utilizarea mai eficientă a forţei de muncă specializate în sectorul sanitar 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 3139/1967 - B. Of. nr. 111/26 dec. 1967 
 Includerea unor foraje executate de Comitetul de Stat al Apelor pentru alimentarea cu apă a cooperativelor agricole de producţie, în reţeaua de foraje pentru studiul apelor subterane 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 3236/1967 - B. Of. nr. 1/5 ian. 1968 

 Reglementarea schimbului unor bunuri de consum cu alte ţări şi înfiinţarea întreprinderii de stat pentru comerţul exterior "Mercur", sub îndrumarea şi controlul Ministerului  
 Comerţului Interior 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 3251/1967 - B. Of. nr. 1/5 ian. 1968 
 Unele măsuri pentru creşterea producţiei de cărămizi din argilă arsă şi a varului bulgări, fabricate pe plan local 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1968 
 
 
 H.C.M. nr. 40/1968 
 Unele măsuri în legătură cu publicitatea pentru produse străine prin emisiunile de radio şi televiziune, presă, publicaţii şi cinematografie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 63/1968 - B. Of. nr. 5/23 ian. 1968 
 Înfiinţarea întreprinderii "Hotel Intercontinental Bucureşti" sub îndrumarea şi controlul Oficiului Naţional de Turism al Republicii Socialiste România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 75/1968 - B. Of. nr. 7/26 ian. 1968 

 Hotărâre privind aprobarea Convenţiei între Guvernul R.S. România şi Guvernul R.P. Ungare privind desfiinţarea vizelor de intrare-ieşire pentru călătoriile oficiale şi particulare,  
 precum şi a vizelor de tranzit, încheiată la Budapesta la 1 noiembrie 1967 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 1075/2003 - M. Of. nr. 664/19 sep. 2003) 

 
 
 H.C.M. nr. 77/1968 - B. Of. nr. 8/27 ian. 1968 
 Aplicarea Legii nr.28 din 28 dec. 1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu 

 (Abrogată prin L. nr. 84/ 1998 - M. Of. nr. 161/ 23 apr. 1998) 
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 H.C.M. nr. 367/1968 - B. Of. nr. 20/19 feb. 1968 
 Stabilirea numărului judecătoriilor şi notariatelor de stat locale, precum şi a razei lor teritoriale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 392/1968 - B. Of. nr. 24/23 feb. 1968 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul la sape pentru agricultură, cazmale, pluguri şi brăzdare (fiare de plug) 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 409/1968 - B. Of. nr. 25/26 feb. 1968 
 Organizarea şi funcţionarea direcţiilor comerciale judeţene şi a Direcţiei comerciale a municipiului Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 474/1968 - B. Of. nr. 33/14 mar. 1968 
 Unele măsuri referitoare la Academia Ştefan Gheorghiu pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid, social-politice, economice şi administraţiei de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 492/1968 - B. Of. nr. 35/16 mar. 1968 
 Unele măsuri pentru sprijinirea cooperaţiei meşteşugăreşti şi a cooperaţiei de consum în sporirea producţiei de bunuri de consum şi a serviciilor prestate populaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
  H.C.M. nr. 527/1968 

 (Abrogată prin H.G. nr. 419/1993 - M. Of. nr. 217/3 sep. 1993) 

 
 
 H.C.M. nr. 535/1968 - B. Of. nr. 53/22 apr. 1968 
 Editarea buletinului oficial al Consiliului popular al municipiului Bucureşti şi al buletinelor oficiale ale consiliilor populare judeţene 

 (Abrogată prin H.G. nr. 471/1991 - M. Of. nr. 165/8 aug. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 542/1968 

 Finanţarea de la buget a unor construcţii şi instalaţii hidrometrice, hidrogeologice şi dispozitive pentru măsurarea debitelor de apă, aparţinând Ministerului Agriculturii, Industriei  
 Alimentare şi Apelor 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 629/1968 - B. Of. nr. 46/9 apr. 1968 
 Unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 29 din 29 dec. 1967 cu privire la dezvoltarea activităţii de educaţie fizică şi sport 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 Republicare: 
 
 

(B. Of. nr. 112/14 sep. 1970) 

 H.C.M. nr. 642/1968 

 Aprobarea standardelor de stat pentru grâu, făină şi pâine 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 766/1968 - B. Of. nr. 48/11 apr. 1968 
 Stabilirea cuantumului diurnelor fixe şi indemnizaţiilor care se acordă angajaţilor trimişi în delegare sau detaşaţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 940/1968 - B. Of. nr. 59/10 mai 1968 
 Unele măsuri pentru folosirea posturilor telefonice şi receptoarelor de radio şi de televiziune de către organizaţiile socialiste 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1036/1968 - B. Of. nr. 65/16 mai 1968 
 Crearea evidenţei centralizate a traducerilor ştiinţifice şi tehnice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1057/1968 - B. Of. nr. 66/17 mai 1968 

 Aprobarea Regulamentului privind compunerea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru soluţionrea litigiilor privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu din cadrul  
 Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii 
 (Abrogată prin L. nr. 84/ 1998 - M. Of. nr. 161/ 23 apr. 1998) 

 
 
 H.C.M. nr. 1060/1968 - B. Of. nr. 67/20 mai 1968 
 Acordarea unor gratuităţi pentru transportul pensionarilor şi beneficiarilor de ajutor social încadraţi în gradul I de invaliditate şi a unor nevăzători 

 (Abrogată prin L. nr. 53/1992 - M. Of. nr. 119/4 iun. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 1100/1968 - B. Of. nr. 69/22 mai 1968 
 Stabilirea normativelor pentru controlul tehnic, întreţinerea, consumurile şi reparaţiile parcului de automobile şi remorci auto 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1148/1968 - B. Of. nr. 70/28 mai 1968 

 Trecerea activităţii de achiziţie, preluare, prelucrare şi livrare a penelor şi părului destinate pentru export, de la Ministerul Comerţului Exterior la Uniunea Centrală a Cooperativelor  
 de Consum 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1149/1968 - B. Of. nr. 95/14 iul. 1968 

 Stabilirea criteriilor pentru determinarea locurilor de muncă cu condiţii deosebite pentru care se acordă concedii suplimentare de odihnă şi a locurilor de muncă pentru care durata  
 concediului suplimentar de odihnă poate depăşi 12 zile lucrătoare 
 (Abrogată prin L. nr. 6/1992 - M. Of. nr. 16/10 feb. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 1189/1968 
 Administrarea unor unităţi comerciale prin angajaţi mandatari 

 (Abrogată prin D.-L. nr. 54/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 1356/1968 
 Calcularea ajutoarelor materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat, angajaţilor din unităţile la care se experimentează sau se aplică noul sistem de salarizare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1358/1968 - B. Of. nr. 86/5 iul. 1968 
 Organizarea şi funcţionarea Registrului Naval Român şi unele măsuri pentru supravegherea tehnică şi clasificarea navelor maritime şi de navigaţie interioară sub pavilion român 

 (Abrogată prin H.G. nr. 530/1990 - M. Of. nr. 73/17 mai 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 1370/1968 - B. Of. nr. 86/3 iul. 1968 
 Modificarea rabaturilor comerciale la unele produse 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1485/1968 - B. Of. nr. 92/11 iul. 1968 
 Aprobarea statutului şi a structurii organizatorice a Băncii Române de Comerţ Exterior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1356/1990 - M. Of. nr. 10/18 ian. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 1492/1968 
 Reglementarea unor condiţii de remunerare a membrilor Academiei Republicii Socialiste România şi a altor oameni de ştiinţă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1530/1968 
 Constituirea unui fond special la dispoziţia preşedintelui Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1597/1968 - B. Of. nr. 99/18 iul. 1968 

 Trecerea unor activităţi de export-import de la Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Comerţului Interior şi Ministerul Economiei Forestiere la Uniunea Centrală a  
 Cooperativelor Meşteşugăreşti şi la Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, precum şi autorizarea acestor organizaţii centrale de a înfiinţa o întreprindere de comerţ exterior 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1862/1968 
 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea aprovizionării necesare realizării planului tehnic al Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1947/1968 - B. Of. nr. 123/16 sep. 1968 
 Introducerea libretului de economii cu câştiguri în materiale de construcţie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 70/1999 - M. Of. nr.60/11 feb. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2008/1968 - B. Of. nr. 124/21 sep. 1968 
 Reglementarea utilizării şi retribuţiei unor specialişti în sectorul sanitar 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2020/1968 
 Stabilirea drepturilor băneşti ale deputaţilor consiliilor populare judeţene aflaţi în deplasare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2076/1968 
 Unele măsuri în legătură cu publicitatea produselor străine la bazele sportive 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2080/1968 - B. Of. nr. 124/21 sep. 1968 
 Organizarea căminelor-atelier 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2170/1968 - B. Of. nr. 127/1 oct. 1968 
 Autorizarea înfiinţării Biroului de Turism pentru Tineret al Uniunii Tineretului Comunist, precum şi stabilirea unor măsuri cu privire la funcţionarea sa 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
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 H.C.M. nr. 2486/1968 
 Stabilirea duratei timpului de lucru şi acordarea sporului pentru condiţii deosebite de muncă unor salariaţi de la Combinatul chimic Craiova şi Combinatul de fibre artificiale Brăila 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2556/1968 - B. Of. nr. 151/18 nov. 1968 
 Stabilirea preţurilor cu amănuntul la radiatoare din fontă pentru calorifer 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2567/1968 - B. Of. nr. 151/18 nov. 1968 
 Autorizarea înfiinţării Centrului de cercetări pentru problemele tineretului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 2595/1968 - B. Of. nr. 156/26 nov. 1968 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul învăţământului obligatoriu de cultură generală 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2740/1968 - B. Of. nr. 159/14 dec. 1968 
 Examenul de diplomă în instituţiile de învăţământ superior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2763/1968 - M. Of. nr. 167/22 dec. 1968 

 Aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice şi a listei tarifelor pentru energia electrică, precum şi stabilirea unor măsuri în legătură cu aplicarea acestui  
 regulament 
 (Abrogată prin H.G. nr. 236/1993 - M. Of. nr. 134/24 iun. 1993) 

 
 
 H.C.M. nr. 2890/1968 - B. Of. nr. 3/8 ian. 1969 
 Declararea zilei de 7 aprilie ca "Ziua sănătăţii" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 1969 
 
 
 /1969\A1 

▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză pe anul 1969, semnat la Bucureşti la 3 iunie 1969 

 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 1711/1969 
 Hotărâre privind acordarea unor drepturi muncitorilor din activitatea portuară, cu modificările ulterioare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 52/1969 

 Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor în întreprinderile cu profil de industrie alimentară de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei  
 Alimentare 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 139/1969 - B. Of. nr. 14/29 ian. 1969 
 Executarea Legii nr. 62 din 27 decembrie 1968 privind amortizarea fondurilor fixe 

 (Abrogată prin L. nr. 15/1994 - M. Of. nr. 80/29 mar. 1994) 

 
 
 H.C.M. nr. 140/1969 - B. Of. nr. 13/28 ian. 1969 
 Prevenirea accidentelor turistice şi organizarea acţiunii de salvare în munţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1269/1996 - M. Of. nr. 320/2 dec. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 172/1969 
 Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor în întreprinderile de industrie uşoară de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 234/1969 - B. Of. nr. 28/6 mar. 1969 
 Uniforma pentru comandanţii şi tinerii care participă la activitatea de pregătire pentru apărarea patriei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 307/1969 
 Modul de repartizare a unor suprafeţe locative din fondul locativ de stat aflat în administrarea întreprinderilor de stat, subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 310/1969 
 Unele măsuri pentru executarea telefericelor cu cabină, telescaunelor şi schilifturilor necesare turismului în staţiunile de munte 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 401/1969 - B. Of. nr. 29/11 mar. 1969 
 Unele măsuri referitoare la personalul didactic de la Centrul de perfecţionare a cadrelor care muncesc cu pionierii 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 404/1969 - B. Of. nr. 29/11 mar. 1969 
 Stabilirea numărului şi razei teritoriale a tribunalelor militare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 516/1969 
 aprobarea categoriilor de clădiri de cazare din domeniul turismului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 565/1969 
 Organizarea unor activităţi pentru turiştii străini de către Consiliul Superior al Agriculturii în colaborare cu Oficiul Naţional de Turism al Republicii Socialiste România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 567/1969 - B. Of. nr. 44/28 mar. 1969 
 Aprobarea categoriilor de clădiri diversificate din domeniul învăţământului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 568/1969 - B. Of. nr. 45/29 mar. 1969 
 Aprobarea categoriilor de clădiri diversificate pentru magazine şi unităţi de alimentaţie publică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 589/1969 
 Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor în întreprinderile de industrie locală ale consiliilor populare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 597/1969 - B. Of. nr. 44/28 mar. 1969 
 Utilizarea şi retribuirea cu ora sau pe lucrare a unor angajaţi din alte sectoare de activitate, în cadrul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor de Export 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 740/1969 - B. Of. nr. 51/11 apr. 1969 
 Coordonarea de către Ministerul Comerţului Interior a activităţii de aprovizionare cu combustibili solizi şi de desfacere a acestora 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 765/1969 
 Suportarea costului chiriei pentru angajaţi de către unele unităţi miniere şi de construcţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 840/1969 
 Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor în unităţile din industria materialelor de construcţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 931/1969 - B. Of. nr. 62/29 mai 1969 
 Angajarea în muncă a studenţilor de la învăţământul de zi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1108/1969 - B. Of. nr. 61/26 mai 1969 

 Stabilirea normelor de venit şi încadrarea localităţilor în zone, în vederea stabilirii impozitului pe veniturile agricole realizate de gospodăriile agricole, altele decât unităţile de stat şi  
 cooperativele agricole de producţie 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1299/1969 
 Aprobarea raportării producţiei şi a livrărilor la unele sortimente de celuloză şi hârtie pe bază de indici de echivalenţă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1314/1969 - B. Of. nr. 68/20 iun. 1969 
 Aprobarea categoriilor de clădiri diversificate din domeniul culturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1315/1969 - B. Of. nr. 68/20 iun. 1969 
 Aprobarea categoriilor de clădiri diversificate în domeniul sănătăţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 356/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 1316/1969 - B. Of. nr. 68/20 iun. 1969 
 Categoriile de clădiri diversificate pentru creşe şi grădiniţe 

 (Abrogată prin H.G. nr. 356/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 1382/1969 - B. Of. nr. 74/2 iul. 1969 
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 Aprobarea stabilirii de către Ministerul Finanţelor a modalităţii de calcul al fracţiunilor de leu la toate sumele ce se încasează şi se plătesc de către organizaţiile socialiste 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1520/1969 
 Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor în unităţile din industria de exploatare şi prelucrarea lemnului şi din silvicultură 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1701/1969 - B. Of. nr. 96/30 aug. 1969 

 Trecerea activităţilor de navlosire, agenturare, aprovizionare şi prestare de servicii la nave, precum şi de expediţie maritimă şi fluvială prin porturile româneşti de la Ministerul  
 Comerţului Exterior la Ministerul Transporturilor şi înfiinţarea întreprinderii de navlosire, agenturare şi aprovizionare de nave – Navlomar – sub îndrumarea şi controlul Ministerului  
 Transporturilor 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 
 H.C.M. nr. 1889/1969 
 Unele măsuri în legătură cu înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1932/1969 
 Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor la unităţile agricole de stat de sub îndrumarea şi controlul Consiliului Superior al Agriculturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2008/1969 
 Autorizarea Ministerului de Interne de a folosi personal care să fie plătit din fondul nescriptic pentru trierea şi prelucrarea fondului arhivistic cu caracter operativ 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2037/1969 - B. Of. nr. 113/18 oct. 1969 
 Dezvoltarea activităţii Casei de Economii şi Consemnaţiuni 

 (Abrogată prin H.G. nr. 70/1999 - M. Of. nr.60/11 feb. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2064/1969 - B. Of. nr. 121/5 nov. 1969 
 Organizarea şi funcţionarea Comisiei superioare de diplome din cadrul Ministerului Învăţământului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2165/1969 
 Unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Interior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2189/1969 - B. Of. nr. 137/4 dec. 1969 
 Aprobarea Statutului tip al Asociaţiei de cooperare pentru construirea de locuinţe proprietate personală şi stabilirea unor norme de aplicare a Legii nr. 9 din 9 mai 1968 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2215/1969 - B. Of. nr. 139/9 dec. 1969 
 Unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii editoriale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2256/1969 - B. Of. nr. 138/8 dec. 1969 

 Acordarea de credite populaţiei pentru locuinţe proprietate personală de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi stabilirea nivelului dobânzilor la unele categorii de operaţiuni de  
 credit 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2282/1969 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind executarea unor pedepse şi a măsurii arestării preventive 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 56/2003 - M. Of. nr. 457/27 iun. 2003) 

 
 
 H.C.M. nr. 2285/1969 - B. Of. nr. 150/24 dec. 1969 
 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 51/1992 - M. Of. nr. 26/24 feb. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 2288/1969 - B. Of. nr. 150/24 dec. 1969 

 Sancţionarea contravenţiilor la normele privind regimul multiplicatoarelor, al materialelor necesare reproducerii scrierilor şi al ştampilelor şi sigiliilor fără stema Republicii Socialiste  
 România 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2290/1969 - B. Of. nr. 150/24 dec. 1969 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul actelor de stare civilă 

 (Abrogată prin L. nr. 119/1996 - M. Of. nr. 282/11 nov. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 2306/1969 - B. Of. nr. 151/25 dec. 1969 
 Organizarea Institutului pentru Studierea Conjuncturii Economice Internaţionale 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2350/1969 
 Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor în unităţile de transporturi căi ferate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2351/1969 
 Experimentarea noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor în unităţile sanitare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2368/1969 - B. Of. nr. 149/23 dec. 1969 
 Stabilirea preţului cu amănuntul la autoturismul de oraş "Dacia 1300", standard 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2382/1969 
 Experimentarea noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor pentru personalul din navigaţia civilă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2383/1969 
 Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor în unităţile din ramura construcţii-montaj 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 2466/1969 - B. Of. nr. 155/30 dec. 1969 
 Acordarea unor gratuităţi pentru transportul invalizilor şi accidentaţilor de război, încadraţi în gradul I de invaliditate sau mari mutilaţi, precum şi însoţitorilor acestora 

 (Abrogată prin L. nr. 53/1992 - M. Of. nr. 119/4 iun. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 2487/1969 - B. Of. nr. 158/31 dec. 1969 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la dispoziţiile legale privind funcţionarea serviciilor de poştă şi telecomunicaţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2488/1969 - B. Of. nr. 157/31 dec. 1969 

 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la dispoziţiile legale privind morile cu regim de măciniş prestator şi vânzarea, cumpărarea şi circulaţia grâului, secarei, porumbului şi  
 făinurilor acestora 
 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2489/1969 - B. Of. nr. 160/31 dec. 1969 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind standardele de stat 

 (Abrogată prin O.G. nr. 19/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 2490/1969 - B. Of. nr. 158/31 dec. 1969 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind amplasarea şi autorizarea construirii, reparării şi desfiinţării construcţiilor şi a altor lucrări 

 (Abrogată prin L. nr. 50/1991 - M. Of. nr. 163/7 aug. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 2491/1969 - B. Of. nr. 160/31 dec. 1969 

 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei de toate formele, precum şi la normele privind proiectarea  
 instalaţiilor energetice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 2493/1969 - B. Of. nr. 158/31 dec. 1969 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite în domeniul utilizării produselor petroliere şi gazelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 2494/1969 - B. Of. nr. 158/31 dec. 1969 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul muncii şi ocrotirilor sociale 

 (Abrogată prin L. nr. 90/1996 - M. Of. nr. 157/23 iul. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 2495/1969 - B. Of. nr. 158/31 dec. 1969 
 Coordonarea executării lucrărilor edilitare în zona pieţelor şi drumurilor publice din municipii şi oraşe, precum şi stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2496/1969 - B. Of. nr. 157/31 dec. 1969 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite în domeniul apelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 138/1994 - M. Of. nr. 99/18 apr. 1994) 

 
 
 H.C.M. nr. 2498/1969 - B. Of. nr. 157/31 dec. 1969 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
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 H.C.M. nr. 2500/1969 - B. Of. nr. 158/31 dec. 1969 
 Executarea unor dispoziţii ale Decretului nr. 504/1957, precum şi stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul producţiei, vânzării, circulaţiei şi desfacerii băuturilor alcoolice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2503/1969 - B. Of. nr. 156/31 dec. 1969 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regulile generale de comerţ 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 2504/1969 - B. Of. nr. 157/31 dec. 1969 

 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul întreţinerii şi folosirii drumurilor forestiere şi al transporturilor pe căile forestiere şi cu funiculare fixe, precum şi în sectorul  
 valorificării stufului 
 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 2506/1969 - B. Of. nr. 156/31 dec. 1969 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile 

 (Abrogată prin L. nr. 98/1994 - M. Of. nr. 317/16 nov. 1994) 
 
 
 H.C.M. nr. 2507/1969 - B. Of. nr. 161/31 dec. 1969 

 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe calea ferată, auto, pe apele naţionale şi teritoriale, precum si folosirea şi menţinerea în bună stare a  
 drumurilor naţionale 
 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 2508/1969 - B. Of. nr. 159/31 dec. 1969 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale privind invenţiile, inovaţiile şi raţionalizările, precum şi mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu 

 (Abrogată prin L. nr. 84/1998 - M. Of. nr. 161/23 apr. 1998) 

 
 
 1970 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în realizarea unei centrale atomo-electrice în  
 Republica Socialistă România, semnat la Moscova la 26 mai 1970 
 /1970\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză pe anul 1970, semnat la Beijing la 28 martie 1970 
 /1970\A2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la ajutorul nerambursabil şi creditul oferit României de către China,  
 semnat la Beijing la 1 august 1970 
 /1970\A3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către China României a unui credit pe termen lung, fără  
 dobândă, în valută liberă, semnat la Beijing la 25 noiembrie 1970 
 /1970\A4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la ajutorul material nerambursabil oferit de către Republica  
 Populară Chineză Republicii Socialiste România, semnat la Beijing la 29 iunie 1970 
 /1970\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la acordarea materialelor militare, a utilajelor complete pentru  
 producţia militară şi a asistenţei tehnice de către China României, semnat la Beijing la 1 august 1970 
 /1970\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XIII-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză *, semnat la Bucureşti la 20  
 octombrie 1970 
 /1970\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la acordarea utilajelor complete pentru producţia militară şi a  
 asistenţei tehnice de către China României, semnat la Beijing la 31 decembrie 1970 
 /1970\P4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note cu privire la tranzitarea prin China în anul 1970, de către România, a materialelor speciale oferite de Republica Socialistă România Frontului Patriotic Laoţian,  
 semnat la Beijing la 30 mai 1970 
 /1970\SN1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note cu privire la tranzitarea prin China în anul 1970, a 50 de autocamioane pe care Republica Socialistă România le acordă Republicii Democrate Vietnam, semnat  
 la Beijing la 20 iunie 1970 
 /1970\SN2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză privind plata creditului fără dobândă, pe termen lung, în valută liberă acordat de China  



 
 României, semnat la Beijing la 3 decembrie 1970 
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 /1970\SN3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză privind tranzitarea prin China a materialelor speciale oferite de Republica Socialistă  
 România Republicii Democrate Vietnam pe 1970, semnat la Beijing la 8 decembrie 1970 
 /1970\SN4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord dintre Guvernul R.S.R. şi Guvernul R.S.F.I. privind micul trafic de călători în zona de frontieră, încheiat la Belgrad la 13 ianuarie 1970 
 H.C.M. nr. 988/1970 (aprobare) - B. Of. nr. 101/10 aug. 1970 
 (Denunţare prin H.G. nr. 979/2004 - M. Of. nr. 592/1 iul. 2004) 
 
 H.C.M. nr. 46/1970 
 Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor în unităţile din ramura circulaţiei mărfurilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 57/1970 

 Asigurarea fondurilor valutare necesare participării Întreprinderii de stat pentru comerţul exterior "Geomin" la unele societăţi mixte româno-chiliene, precum şi pentru finanţarea  
 biroului de inginerie minieră, ce se înfiinţează în Republica Peru 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 68/1970 - B. Of. nr. 6/13 feb. 1970 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară, impozitele, taxele şi primele de asigurare prin efectul legii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 76/1970 
 Măsuri pentru îmbunătăţirea organizării administraţiei centrale şi a unităţilor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Republicii Socialiste România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 77/1970 - B. Of. nr. 13/4 mar. 1970 
 Aplicarea sistemului contractual în activitatea de cercetare ştiinţifică 

 (Abrogată prin O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 94/1970 - B. Of. nr. 8/18 feb. 1970 
 Trecerea de la Ministerul Industriei Alimentare la Ministerul Comerţului Interior a unor activităţi de import de produse alimentare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 105/1970 
 Modificarea preţurilor cu amănuntul la unele bunuri de consum din import 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 135/1970 
 Drepturile materiale ce se acordă membrilor formaţiilor şi ansamblurilor artistice ale Palatului Pionierilor din Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 148/1970 
 Unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 194/1970 
 Experimentarea noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor personalului din sectorul educaţiei fizice şi sportului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 215/1970 
 Experimentarea noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor personalului din presă, edituri şi unităţi de documentare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 424/1970 - B. Of. nr. 32/12 apr. 1970 
 Stabilirea unor măsuri în legătură cu regimul paşapoartelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 443/1970 
 Unele măsuri pentru execuţia, finanţarea şi acordarea de credite pentru construcţia de locuinţe proprietate personală 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 454/1970 - B. Of. nr. 42/4 mai 1970 
 Regimul de stabilire a cheltuielilor speciale de export 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 494/1970 
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 Înfiinţarea unor întreprinderi sub îndrumarea şi controlul Ministerului Comerţului Interior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 527/1970 - B. Of. nr. 61/12 iun. 1970 
 Aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România şi unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea acestei Academii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 528/1970 - B. Of. nr. 43/7 mai 1970 
 Înfiinţarea centralei "Delta Dunării" sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Alimentare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 545/1970 - B. Of. nr. 41/30 apr. 1970 
 Reglementarea unor impozite pe veniturile populaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 547/1970 - B. Of. nr. 58/5 iun. 1970 
 Organizarea activităţii de proiectare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 565/1970 - B. Of. nr. 52/23 mai 1970 

 Aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, precum şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării unităţilor de cercetare ştiinţifică ale Ministerului Agriculturii şi  
 Silviculturii 
 (Abrogat prin H.G. nr. 509/1993 - M. Of. nr. 247/15 oct. 1993) 

 
 
 H.C.M. nr. 599/1970 
 Aplicarea prevederilor art. 9 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.932/1969 şi specialiştilor din agricultură cu studii superioare din C.A.P. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 758/1970 
 Creditarea unor stocuri supranormative disponibile de piese de schimb auto şi pentru materialul rulant de cale ferată 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 820/1970 - B. Of. nr. 116/1 oct. 1970 
 Uniforma pentru comandanţii de pionieri şi pentru activiştii Organizaţiei Pionierilor din Republica Socialistă România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 821/1970 - B. Of. nr. 70/25 iun. 1970 
 Stabilirea unor măsuri în aplicarea Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 822/1970 - B. Of. nr. 69/22 iun. 1970 
 Alocaţiile zilnice de hrană pentru acţiunile bugetare şi consumurile colective din sectorul special 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 833/1970 
 Înfiinţarea şi Organizarea Oficiului Economic Central "Carpaţi" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 846/1970 
 Determinarea şi evidenţa folosirii capacităţilor de producţie în industrie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 877/1970 - B. Of. nr. 78/9 iul. 1970 
 Unele măsuri referitoare la reorganizarea unor instituţii şi întreprinderi cultural-artistice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 899/1970 - B. Of. nr. 77/8 iul. 1970 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind regimul produselor şi substanţelor stupefiante 

 (Abrogată prin H.G. nr. 75/1991 - M. Of. nr. 20/28 ian. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 901/1970 (aprobare) - B. Of. nr. 99/7 aug. 1970 

 HCM.nr.901/1970 (aprobare) : Convenţie între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, încheiată  
 la 24 aprilie 1970 
 (Încetat aplicabilitatea prin H.G. nr. 124/1999 - M. Of. nr. 94/4 mar. 1999 şi Încetare valabilitate prin O. nr. 80/2012 - M. Of. nr. 105/9 feb. 2012) 

 
 
 H.C.M. nr. 948/1970 
 Unele măsuri pentru asigurarea transporturilor de mărfuri, în vederea realizării sarcinilor de export şi import 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
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 H.C.M. nr. 958/1970 - B. Of. nr. 87/20 iul. 1970 
 Stabilirea preţului cu amănuntul pentru autoturismul de oraş "Dacia 1100" sport 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1034/1970 
 Unele măsuri în vederea optimizării transporturilor pe calea ferată a materiilor prime şi materialelor de masă 

 (Abrogată prin L. nr. 129/1996 - M. Of. nr. 268/30 oct. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 1047/1970 - B. Of. nr. 84/16 iul. 1970 
 Aplicarea Legii nr. 5/1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar 

 (Abrogată prin L. nr. 30/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 1052/1970 - B. Of. nr. 88/21 iul. 1970 

 Reglementarea afilierii oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă şi specialiştilor români la organizaţii ştiinţifice şi tehnice naţionale şi internaţionale, precum şi la organizaţii culturale  
 internaţionale din străinătate 
 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1054/1970 - B. Of. nr. 89/24 iul. 1970 
 Unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1063/1970 
 Salarizarea contabililor şefi din cooperativele agricole de producţie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1081/1970 
 Remunerarea cadrelor artistice angajate pe bază de contract pentru realizarea de filme 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1100/1970 

 Aprobarea Normelor privind asigurarea calităţii, nivelului tehnic şi performanţelor superioare ale instalaţiilor complexe, liniilor tehnologice, echipamentelor, maşinilor, utilajelor  
 unicate de importanţă deosebită, a avioanelor, navelor şi aparaturii ce 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1117/1970 - B. Of. nr. 98/6 aug. 1970 
 Folosirea manualelor şcolare atribuite gratuit elevilor şi personalului didactic de la şcoli generale şi licee 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1206/1970 

 Hotărâre privind aprobarea constituirii de stocuri de materiale sanitare consumabile la Ministerul Sănătăţii, Ministerul Forţelor Armate, Consiliul Securităţii Statului, Ministerul  
 Afacerilor Interne, Ministerul Industriei Chimice, pentru situaţii de război 
 (Abrogare prin L. nr. 477/2003 - M. Of. nr. 824/20 nov. 2003) 

 
 
 H.C.M. nr. 1257/1970 
 Înfiinţarea Întreprinderii pentru comerţul cu ridicata de produse textile-încălţăminte Braşov, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Comerţului Interior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1290/1970 
 Remunerarea activităţii prestate în cadrul comisiilor de examinare pentru constatarea calificării în condiţiile Legii nr. 13/1968 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1318/1970 - B. Of. nr. 115/30 sep. 1970 
 Înfiinţarea unor întreprinderi industriale de stat sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1324/1970 - B. Of. nr. 118/5 oct. 1970 
 Aplicarea sistemului contractual în activitatea cabinetelor judeţene, municipale şi orăşeneşti pentru probleme de organizare ştiinţifică a producţiei şi a muncii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1507/1970 
 Organizarea şi funcţionarea Comisiei guvernamentale de colaborare şi cooperare economică şi tehnică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1587/1970 - B. Of. nr. 132/24 nov. 1970 
 Unele măsuri de raţionalizare a consumului de material lemnos 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
  H.C.M. nr. 1720/1970 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 846/1992 - M. Of. nr. 11/25 ian. 1993) 

 
 
 H.C.M. nr. 1731/1970 
 Înfiinţarea Centrului de calcul al sistemului financiar-bancar 

 (Abrogată prin H.G. nr. 783/1990 - M. Of. nr. 88/9 mai 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 1779/1970 - B. Of. nr. 159/31 dec. 1970 
 Ţinuta vestimentară a delegaţiilor de stare civilă la oficierea căsătoriilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 1783/1970 
 Aprobarea Regulamentului pentru asigurarea ordinii navigaţiei pe lacul Snagov 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1835/1970 - B. Of. nr. 150/21 dec. 1970 
 Unele măsuri în legătură cu aprovizionarea tehnico-materială pentru activitatea de cercetare ştiinţifică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1885/1970 - B. Of. nr. 156/29 dec. 1970 
 Organizarea şi conducerea contabilităţii, atribuţiile şi răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil 

 (Abrogată prin L. nr. 82/1991 - M. Of. nr. 265/27 dec. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 1951/1970 
 Internarea în Secţia A din Spitalul Elias şi în alte unităţi sanitare a persoanelor cu funcţiile prevăzute în anexă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 356/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 1952/1970 

 Desfiinţarea Direcţiei medicale speciale a Ministerului Sănătăţii şi trecerea unor unităţi medico-sanitare în subordinea acestui minister sau a unor comitete executive ale consiliilor  
 populare judeţene 
 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1957/1970 
 Modificarea preţurilor cu amănuntul la împâslitura din fibre de sticlă bitumată tip I.A. şi la cartonul bitumat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1970/1970 - B. Of. nr. 2/5 ian. 1971 
 Îmbunătăţirea cointeresării materiale a lucrătorilor din întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1971 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind schimbul de mărfuri principale pe perioada 1972-1975, semnat la  
 Bucureşti la 18 februarie 1971 
 /1971\A1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză pe anul 1971, semnat la Bucureşti la 18 februarie 1971 
 /1971\A2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la acordarea de către China României a unui credit pe termen lung,  
 fără dobândă, în valută liberă şi a unui credit pe termen lung, fără dobândă, în mărfuri, semnat la Beijing la 28 octombrie 1971 
 /1971\A3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Comunicat comun româno-chinez, semnat la Beijing la 9 iunie 1971 
 /1971\COM 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea de către China României de obiective de instalaţii complete  
 şi asistenţă tehnică, semnat la Beijing la 22 martie 1971 
 /1971\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind condiţiile de livrare de instalaţii complete şi materiale fumizate de către  
 China României, semnat la Beijing la 22 martie 1971 
 /1971\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind tratamentul şi condiţiile de muncă ale tehnicienilor care vor fi trimişi de  
 către China în România, semnat la Beijing la 22 martie 1971 
 /1971\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
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 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea nerambursabilă de către China României de instalaţii  
 militare, semnat la Beijing la 31 august 1971 
 /1971\P4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea de către China României de obiective de instalaţii complete  
 şi asistenţă tehnică, semnat la Beijing la 16 octombrie 1971 
 /1971\P5 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză pe anul 1972 semnat la Beijing la 26 noiembrie 1971 
 /1971\P6 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind lărgirea anvergurii topitoriei de siliciu purificat, semnat la  
 Beijing la 16 octombrie 1971 
 /1971\SN 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de scrisori între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind oferirea de către China României de obiective pentru  
 industria militară, semnat la Beijing la 23 septembrie 1971 
 /1971\SS 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 25/1971 
 (Abrogată prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 42/1971 

 Acordarea de credite întreprinderilor de stat pentru exportul de studii, proiecte, realizarea de lucrări şi prestarea de servicii în străinătate în domeniul construcţii-montaj, pentru  
 completarea fondurilor de organizare a şantierelor 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 142/1971 - B. Of. nr. 22/17 feb. 1971 
 Stabilirea taxelor de timbru privitoare la înstrăinarea unor imobile 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1295/1990 - M. Of. nr. 148/20 dec. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 271/1971 
 Stabilirea drepturilor băneşti în lei pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate pentru perioada concediului de odihnă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 837/1995 - M. Of. nr. 249/1 nov. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 275/1971 - B. Of. nr. 40/26 mar. 1971 
 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei de stat geologică-minieră 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 330/1971 
 Unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 350/1971 - B. Of. nr. 45/3 apr. 1971 
 Finanţarea acţiunilor de amendare a solurilor acide şi alcaline ce aparţin cooperativelor agricole de producţie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 351/1971 - B. Of. nr. 45/3 apr. 1971 
 Efectuarea cheltuielilor pentru reclama comercială 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 352/1971 
 Aprobarea utilizării clasificării unitare a produselor şi serviciilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 364/1971 

 Reglementarea unor drepturi ce se acordă personalului trimis de unităţile din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini să acorde asistenţă tehnică la recepţia, montajul,  
 probele sau punerea în funcţiune a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor executate 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 388/1971 - B. Of. nr. 47/14 apr. 1971 
 Trecerea caselor de cultură ale studenţilor din subordinea Ministerului Învăţământului în subordinea "Asociaţiilor studenţeşti din România" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 394/1971 - B. Of. nr. 47/14 apr. 1971 
 Unele măsuri pentru dezvoltarea în cooperaţia meşteşugărească a activităţilor de proiectare, de construcţii şi reparaţii în construcţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
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 H.C.M. nr. 494/1971 
 Salarizarea personalului tehnic-administrativ şi operativ din cadrul Întreprinderii Hotel Intercontinental Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 504/1971 - B. Of. nr. 60/14 mai 1971 
 Remunerarea specialiştilor folosiţi în comisiile de examinare şi de acordare a certificatelor de traducător 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 511/1971 
 Indicatorii tehnico-economici la investiţia instalaţia sodă caustică electrolitică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 576/1971 - B. Of. nr. 60/14 mai 1971 

 Organizarea activităţii de "service" în străinătate şi în ţară pentru produsele executate de unităţile cu statut de centrală, întreprinderile, fabricile şi uzinele ce funcţionează în  
 componenţa acestora sau în subordinea ministerelor şi celorlalte organe 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 606/1971 
 Drepturile băneşti ale ambasadorilor pe perioada pregătirii, în vederea trimiterii la misiunile diplomatice ale României 

 (Abrogată prin H.G. nr. 837/1995 - M. Of. nr. 249/1 nov. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 660/1971 
 Unele măsuri în legătură cu constituirea fondului pentru introducerea tehnicii noi la unităţile de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice 

 (Abrogată prin O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 678/1971 - B. Of. nr. 70/6 iun. 1971 
 Înfiinţarea Întreprinderii pentru desfacerea cu ridicata a mărfurilor alimentare din import 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 723/1971 
 Creditarea întreprinderilor de difuzare a cărţii sub îndrumarea şi controlul C.C.E.S. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 724/1971 - B. Of. nr. 76/22 iun. 1971 
 Înfiinţarea unor întreprinderi industriale de stat, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 789/1971 
 Stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi de la Grupul industrial de chimie Râmnicu Vâlcea 

 (Abrogată prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 837/1971 
 Stabilirea personalului la formele de reprezentare economică în străinătate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 837/1995 - M. Of. nr. 249/1 nov. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 845/1971 - B. Of. nr. 88/15 iul. 1971 
 Stabilirea cuantumului retribuţiei experţilor contabili şi experţilor tehnici 

 (Abrogată prin H.G. nr. 519/1991 - M. Of. nr. 173/22 aug. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 924/1971 

 Aprobarea statutului disciplinar al salariaţilor din secţiile de fabricare, laboratoarele de analiză-cercetare şi depozitele de pulberi şi explozivi din cadrul unităţilor subordonate  
 Ministerului Industriei Chimice 
 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 933/1971 - B. Of. nr. 90/30 iul. 1971 

 Stabilirea de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti a funcţiilor care dau dreptul la decontarea cheltuielilor efectuate cu mijloace de  
 transport în comun în cadrul municipiilor sau oraşelor de reşedinţă 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 955/1971 
 Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei "Instalaţia de acrilonmetil II" Piteşti (timp de lucru redus) 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 980/1971 
 Înfiinţarea şi organizarea Institutului român ROM-CONSULT 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1004/1971 - B. Of. nr. 98/14 aug. 1971 
 Plata lucrărilor executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii în raport cu producţia obţinută de cooperativele agricole de producţie 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1167/1971 
 Majorarea fondului statutar al Băncii de Investiţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1218/1971 - B. Of. nr. 123/11 oct. 1971 
 Predarea către unităţile agricole cooperatiste a unor fonduri fixe şi mijloace circulante casate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1250/1971 

 Reglementarea unor drepturi şi obligaţii băneşti ale cetăţenilor români angajaţi ai organizaţiilor internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la H.C.M. nr. 1265 din 16  
 iunie 1966 privind salarizarea şi alte drepturi cuvenite personalului trimis în misiune permanentă în străinătate 
 (Abrogată prin H.G. nr. 837/1995 - M. Of. nr. 249/1 nov. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 1278/1971 
 Unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1346/1971 - B. Of. nr. 128/20 oct. 1971 
 Unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste 

 (Abrogare prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1369/1971 - B. Of. nr. 135/26 oct. 1971 
 Unele măsuri în legătură cu regimul armelor şi muniţiilor şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la acest regim 

 (Abrogat prin L. nr. 17/1996 - M. Of. nr. 74/11 apr. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 1415/1971 
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenţă în unităţile socialiste 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1438/1971 
 Stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi ai Fabricii de antibiotice Iaşi 

 (Abrogată prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 1528/1971 - B. Of. nr. 4/11 ian. 1972 
 Reducerea preţurilor cu amănuntul la radioreceptoarele şi televizoarele din producţia internă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1540/1971 - B. Of. nr. 150/8 dec. 1971 
 Regimul de preţ al produselor de carieră şi balastieră 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1573/1971 
 Înfiinţarea Institutului de ştiinţe politice şi de studiere a problemei naţionale al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 
 H.C.M. nr. 1699/1971 
 Extinderea prevederilor articolului 5 din H.C.M. nr. 1.386/1957 asupra întregului personal încadrat în Centrala "Delta Dunării" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1715/1971 - B. Of. nr. 162/30 dec. 1971 
 Stabilirea unor măsuri în executarea Decretului nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat 

 (Abrogată prin L. nr. 136/1995 - M. Of. nr. 303/30 dec. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 1732/1971 
 Unele măsuri în legătură cu organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1733/1971 - B. Of. nr. 3/5 ian. 1972 
 Reorganizarea unităţilor agricole de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1972 
 
 ▼ Protocolul sesiunii a XIV-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 14 martie 1972 
 /1972\P1 
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 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către China României de obiective pentru producţia  
 militară, semnat la Beijing la 27 aprilie 1972 
 /1972\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1973, semnat la Bucureşti la 27  
 noiembrie 1972 
 /1972\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză cu privire la tranzitarea prin Republica Populară Chineză a materialelor speciale furnizate  
 de către Republica Socialistă România Frontului Patriotic Laoţian, semnat la Beijing la 12 aprilie 1972 
 /1972\SN1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la timpul de plată a creditului pe termen lung, fără dobândă, în  
 valută liberă oferit de către China României,  semnat la Beijing la 14 aprilie 1972 
 /1972\SN2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză cu privire la tranzitarea gratuită a materialelor speciale, acordate suplimentar de către  
 Republica Socialistă România Republicii Democrate Vietnam, semnat la Beijing la 10 iunie 1972 
 /1972\SN3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză privind oferirea nerambursabilă de către China României de piese de schimb pentru avioane,  
 semnat la Beijing la Bucureşti la 15 septembrie 1972 
 /1972\SN4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind echivalentul în aur al celor două credite fără dobândă în dolari  
 americani, acordate de către China României, semnat la Beijing la 23 septembrie 1972 şi la 4 octombrie 1972 
 /1972\SN5 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind aplicarea în continuare în anul 1973 a creditului în mărfuri, pe  
 termen lung fără dobândă, în valoare de 30 mil. $, acordat de către China României, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 1972 şi la 27 noiembrie 1972 
 /1972\SN6 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnică semnat între părţile contractante la 29 martie 1968 la Bucureşti şi Protocolul adiţional semnat la Bucureşti la 14 iunie 1972. 
 HCM/1972\A 
 
 

(Înlocuire prin H.G. nr. 480/2003 (aprobare) - M. Of. nr. 309/8 mai 2003) 

 H.C.M. nr. 18/1972 

 Modul de stabilire a relaţiilor organizaţiilor socialiste şi salariaţilor acestora cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Socialistă România, oficiile diplomatice, organizaţiile  
 sau reprezentanţele statelor străine sau cu cetăţenii străini 
 (Abrogată prin D.-L. nr. 4/1989 - M. Of. nr. 7/30 dec. 1989) 

 
 
 H.C.M. nr. 19/1972 - B. Of. nr. 5/14 ian. 1972 
 Unele măsuri în legătură cu apărarea secretului de stat 

 (Abrogare prin L. nr. 182/2002 - M. Of. nr. 248/12 apr. 2002) 

 
 
 H.C.M. nr. 21/1972 
 Aprobarea programului de măsuri pentru reducerea poluării atmosferei şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în unităţile economice din bazinul industrial Copşa Mică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 218/1972 - B. Of. nr. 27/6 mar. 1972 
 Înfiinţarea şi organizarea staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii şi a trusturilor staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 249/1972 - B. Of. nr. 31/18 mar. 1972 
 Stabilirea preţului cu amănuntul pentru chibrituri din carton - format plic 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 270/1972 
 Drepturile în valută cuvenite şoferilor care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 273/1972 

 Autorizarea Ministerului Industriei Chimice de a prelucra deşeuri cu conţinut de metale platinice, de a livra sitele catalitice şi platina afinată produse şi stabilirea preţului de livrare  
 către Banca Naţională a Republicii Socialiste România a platinei afinate 
 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 299/1972 - B. Of. nr. 34/25 mar. 1972 
 Autorizarea Ministerului Apărării Naţionale de a organiza periodic Festivalul cântecului ostăşesc 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 372/1972 - B. Of. nr. 45/5 mai 1972 
 Subordonarea unor instituţii de învăţământ superior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 469/1972 - B. Of. nr. 52/12 mai 1972 
 Termenele maxime de stabilire şi avizare a preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile noi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 480/1972 
 Unele reglementări în legătură cu organizarea de către Camera de Comerţ a manifestărilor expoziţionale internaţionale şi expoziţiilor străine în Republica Socialistă România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 509/1972 

 Remunerarea colaboratorilor externi utilizaţi de către biroul de brevete şi invenţii pentru străinătate de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România pentru  
 efectuarea lucrărilor specifice, în legătură cu brevetarea invenţiilor şi înregistrarea mărcilor de fabrică, de comerţ şi de serviciu 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 513/1972 - B. Of. nr. 54/15 mai 1972 
 Înfiinţarea Întreprinderii comerciale de stat "Central" în municipiul Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 539/1972 
 Autorizarea Uniunii Generale a Sindicatelor din România de a utiliza valuta realizată din activităţile proprii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 557/1972 
 Înfiinţarea unor întreprinderi în subordinea Ministerului Comerţului Interior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 624/1972 
 Finanţarea de la bugetul de stat a unor activităţi de pregătire a cadrelor pentru prelucrarea automată a datelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 695/1972 
 Reducerea duratei timpului de lucru la Secţia distileria de gudron din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 768/1972 - B. Of. nr. 77/17 iul. 1972 
 Majorarea tarifelor de remunerare a autorilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 772/1972 
 Unele măsuri cu caracter financiar pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 768/1972 privind normele şi tarifele de remunerare a autorilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 773/1972 - B. Of. nr. 78/18 iul. 1972 
 Unele măsuri referitoare la organizarea producţiei cinematografice şi a difuzării filmelor 

 (Abrogată prin D.-L. nr. 80/1990 - M. Of. nr. 27/10 feb. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 780/1972 - B. Of. nr. 77/17 iul. 1972 
 Contractarea, preluarea, condiţionarea, valorificarea şi controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor 

 (Abrogată prin L. nr. 75/1995 - M. Of. nr. 150/14 iul. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 864/1972 - B. Of. nr. 84/3 aug. 1972 
 Detaşarea personalului medical pentru asigurarea asistenţei medicale la bordul navelor de pescuit oceanic 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 1061/1972 
 Completarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 907 din 31 mai 1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1062/1972 
 Stabilirea duratei timpului de lucru de 6 ore pe zi pentru unii salariaţi de la Combinatul chimic Victoria - oraşul Victoria 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1155/1972 
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 Utilizarea colaboratorilor externi de către Ministerul de Interne 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1166/1972 

 Transferarea Facultăţii de forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze din cadrul Institutului de petrol, gaze şi geologie din Bucureşti în cadrul Institutului de petrol  
 din Ploieşti 
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1214/1972 
 Completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 907/1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1230/1972 
 Unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Preţuri 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1238/1972 
 Stabilirea preţurilor de producţie, livrare şi cu amănuntul pentru garnituri anvelope velo, dimensiunea 20 x 2,125 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1303/1972 

 Unele măsuri referitoare la trecerea activităţii aeronautice civile şi a unităţilor de aviaţie civilă la Ministerul Apărării Naţionale, precum şi pentru îmbunătăţirea activităţii aviaţiei  
 utilitare şi sanitare 
 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1320/1972 
 Îmbunătăţirea organizării învăţământului seral de subingineri 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1396/1972 
 Autorizarea Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România de a distruge biletele de bancă improprii circulaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1400/1972 - B. Of. nr. 148/12 dec. 1972 
 Unele măsuri referitoare la funcţionarea RTV 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1417/1972 
 Stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi de la Centrul industrial de fibre chimice Săvineşti 

 (Abrogată prin L. nr. 31/1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 1425/1972 
 Unele măsuri pentru funcţionarea Centrului European al UNESCO pentru învăţământul superior, cu sediul în Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1434/1972 
 Autorizarea înfiinţării Asociaţiei "România" şi a organului ei de presă "Tribuna României" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 354/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 1505/1972 
 Aplicarea şi experimentarea unor elemente de cointeresare materială a salariaţilor din unităţile miniere 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1510/1972 
 Înfiinţarea Oficiului judeţean de turism Tulcea 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1544/1972 
 Stabilirea duratei timpului de lucru de 7 ore pe zi pentru unii salariaţi de la Fabrica de medicamente Biofarm - Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1560/1972 - B. Of. nr. 157/27 dec. 1972 
 Introducerea sistemului informaţional pentru urmărirea preţurilor de producţie şi de livrare din industrie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1562/1972 - B. Of. nr. 158/27 dec. 1972 
 Înfiinţarea Institutului central de biologie şi unele măsuri privind organizarea unor unităţi de cercetare de biologie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
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 H.C.M. nr. 1577/1972 
 Modificarea articolelor 6 şi 7 din H.C.M. nr. 837/1971 

 (Abrogată prin H.G. nr. 837/1995 - M. Of. nr. 249/1 nov. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 1639/1972 
 Reglementarea unor probleme referitoare la personalul trimis în misiune permanentă în străinătate şi completarea anexei nr. 3 la H.C.M. nr. 1265/1966 

 (Abrogată prin H.G. nr. 837/1995 - M. Of. nr. 249/1 nov. 1995) 

 
 
 1973 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în construirea fabricii de celuloză de la Ust-Ilim  
 (URSS), semnat la Moscova la 15 iunie 1973 
 /1973\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la "Expoziţia descoperirilor arheologice a Republicii Populare  
 Chineze", semnat la Beijing la 24 noiembrie 1973 
 /1973\A2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în construirea Combinatului minier de preparare  
 a azbestului de la Kiembai, semnat la Moscova la 30 noiembrie 1973 
 /1973\A3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Convenţie între Consiliul General pentru Educaţie Fizică şi Sport al Republicii Socialiste România şi GKKFiT al Republicii Populare Polone cu privire la cooperarea în  
 domeniul culturii fizice, semnată la Bucureşti la 8 noiembrie 1973 
 /1973\CV 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 583/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 593/8 iul. 2005) 

 
 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în construirea în Republica Socialistă  
 România a uzinei pentru fabricarea sodei caustice, clorului, produşilor cloruraţi şi livrarea unei părţi din aceşti produşi în Uniunea Sovietică, semnată la Bucureşti la 3 august  
 
 /1973\CV1 

1973 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea de către China României de instalaţii complete şi asistenţă  
 tehnică, semnat la Beijing la 19 ianuarie 1973 
 /1973\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XV-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 31 mai 1973 
 /1973\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către China României de obiective pentru industria  
 militară, semnat la Beijing la 31 august 1973 
 /1973\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1974, semnat la Beijing la 23  
 noiembrie 1973 
 /1973\P4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note cu privire la modificarea sumei reglementate prin Protocolul privind tranzitul pe calea ferată prin Republica Populară Chineză a materialelor speciale acordate  
 de Republica Socialistă România Republicii Democrate Vietnam, semnat la 31 ianuarie 1973, semnat la Beijing la 10 aprilie 1973 şi la 4 mai 1973 
 /1973\SN1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de scrisori între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză privind tranzitarea prin China a materialelor speciale oferite de către Republica  
 Socialistă România Frontului Patriotic Laoţian, semnat la Beijing la 10 octombrie 1973 
 /1973\SS 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 48/1973 
 Constituirea unui stoc de intervenţie la Ministerul Sănătăţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 113/1973 
 Autorizarea Ministerului de Interne de a folosi personal, inclusiv pensionari, pentru activitatea de evidenţă a populaţiei, care să fie plătit din fondul nescriptic 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 118/1973 
 Cheltuielile ce se pot suporta de Ministerul Apărării Naţionale pentru persoanele străine care efectuează practică sau specializare în domeniul militar, în R.S.România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 254/1973 - B. Of. nr. 35/25 mar. 1973 
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 Înfiinţarea Institutului central de matematică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 255/1990 - M. Of. nr. 220/2 nov. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 337/1973 
 Înfiinţarea Întreprinderii pentru comerţul cu ridicata de produse alimentare Reşiţa în subordinea Ministerului Comerţului Interior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 342/1973 
 Aplicarea Decretului nr. 141/1973 pentru modificarea Decretului nr. 783/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 367/1973 - B. Of. nr. 128/17 aug. 1973 
 Unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 386/19 apr. 1973 
 Stabilirea normelor de consum de combustibil şi a stocurilor normate de combustibil pentru unităţile Ministerului Apărării Naţionale şi al Ministerului de Interne 

 (Abrogată prin H.G. nr.786/1998 - M. Of. nr.430/12 nov. 1998) 

 
 
 H.C.M. nr. 387/1973 
 Autorizarea Centrului de hematologie Bucureşti de a utiliza valuta dobândită în scop de cercetare ştiinţifică medicală 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 413/1973 

 Interzicerea primirii de autoturisme de către ministere, celelalte organe centrale şi locale, precum şi de unităţile subordonate acestora, direct sau prin salariaţii lor, sub formă de  
 cadouri, comisioane, donaţii sau cu orice alt titlu, de la persoane fizice sau juridice străine 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 423/1973 - B. Of. nr. 64/10 mai 1973 
 Înfiinţarea Centrului de calcul al industriei chimice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 469/1973 - B. Of. nr. 64/10 mai 1973 
 Durata zilei de muncă în agricultură 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 537/1973 
 Stabilirea funcţiilor şi retribuţiilor tarifare ale funcţiilor de la comisiile cooperativelor de credit (judeţene şi centrală) 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 569/1973 - B. Of. nr. 80/5 iun. 1973 
 Unele măsuri pentru perfecţionarea sistemului de baze şi depozite pentru aprovizionarea tehnico-materială 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 583/1973 - B. Of. nr. 74/28 mai 1973 
 Înfiinţarea Întreprinderii de articole tehnice din cauciuc şi cauciuc regenerat în municipiul Târgu Jiu 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 632/1973 - B. Of. nr. 83/8 iun. 1973 

 Unele măsuri referitoare la Academia "Ştefan Gheorghiu" pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid, social-politice, economice şi administraţiei de stat, de pe  
 lângă Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 778/1973 
 (Abrogată prin H.G. nr. 983/1990 - M. Of. nr. 105/14 sep. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 780/1973 
 Dotarea unităţilor şi organelor Ministerului de Interne cu câini şi cai pentru serviciu 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 860/1973 - B. Of. nr. 107/19 iul. 1973 
 Stabilirea măsurilor de executare a Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 880/1973 - B. Of. nr. 108/20 iul. 1973 

 Stabilirea măsurilor de executare a dispoziţiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiilor de locuinţe, vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de  
 case de odihnă proprietate personală 
 (Abrogată prin L. nr. 50/1991 - M. Of. nr. 163/7 aug. 1991) 
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 H.C.M. nr. 881/1973 
 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Instalaţia Captan", Combinatul chimic Borzeşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 889/1973 

 Modul de pregătire şi cheltuielile ce se suportă de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne pentru persoanele din alte state care se instruiesc în cadrul celor două  
 ministere, cât şi dreptul ce se acordă personalului acestor ministere, trimis în străinătate în calitate de instructori, profesori sau consilieri 
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 941/1973 - B. Of. nr. 117/1 aug. 1973 
 Organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale a vămilor Republicii Socialiste România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 969/1973 - B. Of. nr. 122/10 aug. 1973 

 Unele măsuri de aplicare a Decretului nr. 162/1973 la centralele industriale, unităţile asimilate acestora, întreprinderile şi celelalte unităţi economice aflate în subordinea Consiliului  
 Culturii şi Educaţiei Socialiste 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 994/1973 
 Durata zilei de muncă în activitatea de colectare şi topire a tulpinilor de in şi cânepă din unităţile subordonate Ministerului Industriei Uşoare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 995/1973 
 Autorizarea Băncii Române de Comerţ Exterior de a folosi fond nescriptic în scopul valorificării mai rapide a mijloacelor de plată străine încasate pe timpul sezonului turistic de vară 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1025/1973 
 Drepturile băneşti cuvenite pe timpul şcolarizării femeilor admise ca eleve la cursurile de pregătire pentru a deveni cadre militare permanente în Ministerul Apărării Naţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1089/1973 - B. Of. nr. 134/30 aug. 1973 
 Modificarea alocaţiilor zilnice de hrană pentru acţiunile bugetare, precum şi consumurile colective din sectorul special 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1113/1973 
 Aprobarea standardului de stat pentru "Vagoane de cale ferată cu ecartament normal - vagoane de marfă - caracteristici tehnice generale" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1164/1973 
 Aprobarea efectuării de ore suplimentare peste plafonul de 120 de ore anual prevăzut de Codul muncii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1204/1973 
 Construirea, vânzarea şi repararea de locuinţe şi alte clădiri cu plata în valută 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1282/1973 
 Stabilirea unor măsuri referitoare la paza, apărarea şi securitatea aeroporturilor şi aeronavelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1319/1973 - B. Of. nr. 159/16 oct. 1973 
 Înfiinţarea Întreprinderii Filatura de lână pieptănată Buzău în subordinea Centralei industriei lânii Bucureşti, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1348/1973 - B. Of. nr. 161/19 oct. 1973 

 Înfiinţarea Întreprinderii electrocentrale Turnu Măgurele în subordinea Centralei industriale a energiei electrice şi termice de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei  
 Electrice 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1391/1973 - B. Of. nr. 171/31 oct. 1973 
 Înfiinţarea unor întreprinderi de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1437/1973 - B. Of. nr. 178/14 nov. 1973 
 Unele măsuri pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1462/1973 - B. Of. nr. 177/12 nov. 1973 
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 Schimbarea denumirii şi obiectului activităţii Întreprinderii de tâmplărie metalică Buzău 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1466/1973 
 (Abrogată prin H.G. nr. 1222/1990 - M. Of. nr. 132 bis/26 nov. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 1489/1973 - B. Of. nr. 182/20 nov. 1973 

 Înfiinţarea, cu titlu experimental, de cursuri pentru calificarea de conducători de autobuze şi autotaximetre de către Întreprinderea de transport Bucureşti şi pentru modificarea  
 articolelor 117 şi 145 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 
 (Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003 şi Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 1517/1973 

 Trecerea unor activităţi de aprovizionare-desfacere de la întreprinderile cu activitate comercială cu ridicata la bazele judeţene de aprovizionare tehnico-materială şi a municipiului  
 Bucureşti 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1533/1973 - B. Of. nr. 189/2 dec. 1973 
 Formularele cu regim special 

 (Abrogată prin L. nr. 82/1991 - M. Of. nr. 265/27 dec. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 1542/1973 
 Unele măsuri referitoare la organizarea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1615/1973 
 Aparatul Comisiei pentru problemele de paşapoarte şi vize de pe lângă Consiliul de Miniştri 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1670/1973 - B. Of. nr. 203/21 dec. 1973 
 Comasarea Întreprinderii mecanice de utilaj tehnologic Ploieşti la Întreprinderea de utilaj chimic Ploieşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1679/1973 - B. Of. nr. 205/27 dec. 1973 
 Înfiinţarea Întreprinderii de asistenţă tehnică şi "service" pentru autoturisme Dacia-Piteşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1749/1973 
 Finanţarea de la buget a cheltuielilor pentru acţiunile de propagandă agricolă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1775/1973 

 Stabilirea preţurilor de producţie şi livrare la produsele de bază şi secundare din ramurile extracţia şi prepararea minereurilor neferoase, feroase, de mangan, a substanţelor minerale  
 nemetalifere şi sare, în aplicarea Decretului nr. 683/1973 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1776/1973 

 Stabilirea preţurilor de livrare a ţiţeiului pe calităţi şi pe combinate petroliere şi aprobarea cuantumului cheltuielilor de descoperire a rezervelor pe unitate de produs care se va include  
 în preţul de cost al ţiţeiului şi al gazului metan extras 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1777/1973 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la produsele de bază şi secundare din industria cărbunelui, în aplicarea Decretului nr. 684/1973 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1778/1973 
 Unele măsuri în aplicarea Decretului nr. 682/1973 cu privire la stabilirea preţurilor de producţie, de livrare şi a adaosurilor comerciale la produsele din industria prelucrării ţiţeiului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1974 
 
 ▼ Acord de colaborare în domeniul sănătăţii publice între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la Bucureşti la 8 februarie  
 1974 
 /1974\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în dezvoltarea pe teritoriul URSS a producţiei  
 unor tipuri de feroaliaje şi livrările de feroaliaje legate de aceasta din URSS în RSR, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 1974 
 /1974\A1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 
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 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind livrarea din URSS a utilajelor şi acordarea de asistenţă  
 tehnică pentru construirea în RSR a unei staţii de radiodifuziune  pe unde scurte, semnată la Moscova la 13 iunie 1974 
 /1974\CV1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea de către China României de obiective de instalaţii complete  
 şi asistenţă tehnică, semnat la Beijing la 30 septembrie 1974 
 /1974\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către China României de obiective pentru industria  
 militară, semnat la Beijing la 12 decembrie 1974 
 /1974\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1975, semnat la Bucureşti la 14  
 decembrie 1974 
 /1974\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XVI-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 21 decembrie  
 1974 
 /1974\P4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan de muncă pentru aplicarea Acordului de colaborare în domeniul sănătăţii publice, între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze,  
 pe anul 1974, semnat la Bucureşti la 8 februarie 1974 
 /1974\PL 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note privind deschiderea de către partea română a liniei aeriene Bucureşti-Beijing, semnat la Beijing la 29 martie 1974 şi la 18 aprilie 1974 
 /1974\SN1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la aducerea modificărilor la "Protocolul privind furnizarea de  
 către China României de obiective de instalaţii complete şi asistenţă tehnică" semnat la 22 martie 1971, precum şi la Anexa respectivă, semnat la Bucureşti la 10 aprilie 1974 
 /1974\SN2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la modificarea "Protocolului privind furnizarea de către China  
 României de obiective de instalaţii complete şi asistenţă tehnică", semnat la 16 octombrie, semnat la Bucureşti la 10 aprilie 1974 
 /1974\SN3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note cu privire la tranzitarea prin Republica Populară Chineză a 5 microbuze, acordate suplimentar de către Republica Socialistă România Republicii Democrate  
 Vietnam, semnat la Beijing la 20 aprilie 1974 
 /1974\SN4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea nerambursabilă în 1975 de către China României de  
 piese de schimb pentru avionul de tip Hong V, semnat la Bucureşti la 8 iulie 1974 
 /1974\SN5 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note cu privire la survolul asupra teritoriului românesc al avionului chinez al cursei Beijing-Karachi-Paris, semnat la Beijing la 21 septembrie 1974 şi la 8 octombrie  
 1974 
 /1974\SN6 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note cu privire la survolul asupra teritoriului românesc al avionului chinez al cursei Beijing- Teheran-Bucureşti-Tirana, semnat la Beijing la 30 septembrie 1974 şi la  
 8 octombrie 1974 
 /1974\SN7 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 88/1974 

 Trecerea activităţii cultural-educative şi unităţilor de cultură de la întreprinderile balneoclimaterice şi oficiile judeţene de turism la comitetele de cultură şi educaţie socialistă  
 municipale sau orăşeneşti de pe lângă comitetele executive ale birourilor executive ale consiliilor populare 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 113/1974 - B. Of. nr. 21/19 feb. 1974 
 Cuantumul majorărilor de întârziere şi stabilirea termenelor de plată pentru sumele datorate bugetului de stat potrivit dispoziţiilor legale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 122/1974 - B. Of. nr. 21/19 feb. 1974 
 Modul de stabilire şi acoperire a pierderilor provocate de acţiunea negativă a factorilor naturali la unităţile agricole de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 177/1974 - B. Of. nr. 32/12 mar. 1974 
 Unele măsuri de reorganizare a unor centrale şi întreprinderi din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei şi a Ministerului Industriei Metalurgice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
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 H.C.M. nr. 178/1974 

 Îmbunătăţirea structurii organizatorice a centralelor, a unităţilor asimilate acestora, precum şi a celorlalte unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi  
 Apelor 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 182/1974 - B. Of. nr. 31/9 mar. 1974 
 Unele măsuri pentru organizarea şi dezvoltarea producţiei de plante textile şi mătase naturală 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 226/1974 - B. Of. nr. 42/26 mar. 1974 
 Înfiinţarea Întreprinderii de casete de radio şi televizoare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 227/1974 - B. Of. nr. 35/18 mar. 1974 
 Încheierea de contracte de către unităţile de cercetare cu editurile de specialitate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 243/1974 - B. Of. nr. 42/26 mar. 1974 

 Schimbarea denumirii şi obiectului de activitate al Combinatului de prelucrare a lemnului Topliţa, precum şi trecerea acestui combinat în subordinea Centralei de exploatare a  
 lemnului Bucureşti 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 290/1974 - B. Of. nr. 42/26 mar. 1974 
 Înfiinţarea Întreprinderii "Textila" - Buzău 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 
 H.C.M. nr. 343/1974 - B. Of. nr. 59/11 apr. 1974 
 Unele măsuri referitoare la sprijinirea activităţii Asociaţiile Generale a Crescătorilor de Păsări şi Animale Mici "AVIROM" din Republica Socialistă România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 485/1990 - M. Of. nr. 63/9 mai 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 360/1974 - B. Of. nr. 60/12 apr. 1974 
 Înfiinţarea Întreprinderii de materiale de construcţii Doiceşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 372/1974 - B. Of. nr. 60/12 apr. 1974 
 Înfiinţarea unor întreprinderi industriale de stat sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 406/1974 - B. Of. nr. 73/4 mai 1974 

 Trecerea unor întreprinderi de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor şi Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor sub  
 îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 414/1974 - B. Of. nr. 70/26 apr. 1974 

 Stabilirea limitelor maxime de preţuri şi tarife pentru grupele şi subgrupele de produse şi servicii care constituie nomenclatura ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor  
 executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 425/1974 
 Unele măsuri referitoare la şcolarizarea cetăţenilor străini în Republica Socialistă România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 476/1974 
 (Abrogată prin L. nr. 22/1991 - M. Of. nr. 65/29 mar. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 521/1974 
 Unele măsuri pentru reducerea consumului de hârtii şi cartoane 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 580/1974 
 Stabilirea preţurilor de contractare şi achiziţie la fânul natural 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 581/1974 
 Reaşezarea preţurilor de producţie şi de livrare la produsele din ramurile silviculturii, exploatării şi industrializării lemnului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 636/1974 - B. Of. nr. 108/1 aug. 1974 
 Înfiinţarea Combinatului de îngrăşăminte chimice Bacău 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 639/1974 
 Reglementarea duratei timpului de lucru în perioada sezonului pe litoral 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 776/1974 - B. Of. nr. 118/23 sep. 1974 
 Înfiinţarea Întreprinderii "Ciocanul" Nădrag 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 783/1974 - B. Of. nr. 98/11 iul. 1974 
 Înfiinţarea Întreprinderii de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie în subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 788/1974 - B. Of. nr. 98/11 iul. 1974 
 Înfiinţarea unor întreprinderi de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 793/1974 - B. Of. nr. 98/11 iul. 1974 
 Aprobarea Regimului de zbor în spaţiul aerian al României 

 (Abrogare la data de 6 dec. 2010 prin H.G. nr. 912/2010 - M. Of. nr. 633/8 sep. 2010) 

 
 
 H.C.M. nr. 799/1974 
 Stabilirea unor măsuri pentru exploatarea şi valorificarea masei lemnoase provenite din doborâturi de vânt şi tăieri pentru igiena pădurii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 821/1974 - B. Of. nr. 99/20 iul. 1974 
 Înfiinţarea Bazei de aprovizionare şi desfacere Peştişu Mare-Hunedoara, precum şi modificarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 569/1973 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 881/1974 
 Reaşezarea preţurilor de producţie şi de livrare a produselor din ramura industriei celulozei şi hârtiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 906/1974 
 Reaşezarea preţurilor de producţie şi de livrare la produsele din ramura industriei materialelor de construcţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 915/1974 - B. Of. nr. 111/9 aug. 1974 
 Livrarea şi plata lânii produse de către cooperativele agricole de producţie şi asociaţiile intercooperatiste, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 3.054/1955 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1028/1974 - B. Of. nr. 127/25 oct. 1974 
 Tarifele maxime de cazare în căminele muncitoreşti pentru tineret 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 1036/1974 - B. Of. nr. 114/29 aug. 1974 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind cercetarea geologică, protecţia şi exploatarea raţională a zăcămintelor de substanţe minerale utile 

 (Abrogată prin H.G. nr. 417 bis/1993 - M. Of. nr. 247/15 oct. 1993) 

 
 
 H.C.M. nr. 1091/1974 
 Asigurarea producţiei de maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 1128/1974 
 Scutirea de impunere a unor venituri realizate în Republica Socialistă România de persoanele juridice nerezidente 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1153/1974 - B. Of. nr. 117/11 sep. 1974 
 Înfiinţarea Întreprinderii de tricotaje "Bucovina" Rădăuţi în subordinea Centralei industriei tricotajelor Bucureşti, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1206/1974 
 Aprobarea tipizării, asimilării de noi tipuri de compresoare, profilării şi specializării întreprinderilor constructoare de compresoare, precum şi unele măsuri pentru aplicarea lor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1267/1974 - B. Of. nr. 123/16 oct. 1974 
 Stabilirea preţului cu amănuntul pentru autoturismul Dacia 1301 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1268/1974 
 Înfiinţarea unor întreprinderi de stat şi unele măsuri în legătură cu preluarea de către stat a unor unităţi economice intercooperatiste 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1348/1974 - B. Of. nr. 139/9 nov. 1974 
 Înfiinţarea Întreprinderii de echipamente periferice Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1350/1974 
 Înfiinţarea unor întreprinderi de sere şi unele măsuri în legătură cu preluarea de către stat a unor unităţi economice intercooperatiste 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1381/1974 - B. Of. nr. 141/12 nov. 1974 
 Stabilirea unor măsuri privind reorganizarea parcului de transporturi auto 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1397/1974 - B. Of. nr. 139/9 nov. 1974 
 Unele măsuri pentru aplicarea Hotărârii Marii Adunări Naţionale privind realizarea de economii la cheltuielile unităţilor socialiste 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1434/1974 - B. Of. nr. 143/14 nov. 1974 
 Regimul de finanţare a unor lucrări cu caracter economic 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1494/1974 - B. Of. nr. 150/26 nov. 1974 
 Înfiinţarea Întreprinderii de agrement şi producţie industrială pentru turism în subordinea Ministerului Turismului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1579/1974 - B. Of. nr. 156/16 dec. 1974 
 Înfiinţarea Combinatului petrochimic Timişoara 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1596/1974 - B. Of. nr. 3/6 ian. 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii "TRANSMAR" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1598/1974 
 Aplicarea D. nr. 138/1974 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile de informare documentară 

 (Abrogată prin D.-L. nr. 141/1990 - M. Of. nr. 65/12 mai 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 1604/1974 
 Aprobarea "Programului pentru creşterea factorului final de recuperare la zăcămintele de ţiţei din Republica Socialistă România" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1639/1974 
 Reorganizarea unor unităţi din sectorul sanitar 

 (Abrogată prin H.G. nr. 356/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 1658/1974 - B. Of. nr. 3/6 ian. 1975 

 Regimul preţurilor la lucrările de reparaţii la maşini, utilaje şi părţile lor componente ce se execută în unităţile de stat specializate sau sectoare specializate din cadrul altor unităţi de  
 stat 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1667/1974 

 Modul de stabilire a sumelor în valută necesare procurării unor materiale şi piese de schimb şi efectuării de reparaţii incidentale la navele maritime, fluviale şi de pescuit oceanic,  
 precum şi pentru asigurarea materialelor documentare necesare activităţii Registrului naval român 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1668/1974 - B. Of. nr. 2/5 ian. 1975 
 Aprobarea tipizării principalelor aparate pentru instalaţii de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului, precum şi a profilării şi specializării întreprinderilor producătoare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1672/1974 - B. Of. nr. 168/26 dec. 1974 
 Planificarea, finanţarea şi raportarea cheltuielilor de protecţie a muncii 

 (Abrogată prin L. nr. 90/1996 - M. Of. nr. 157/23 iul. 1996) 
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 H.C.M. nr. 1674/1974 - B. Of. nr. 12/18 ian. 1975 
 Procurarea publicaţiilor periodice şi a cărţilor de către unităţile socialiste 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1718/1974 - B. Of. nr. 6/11 ian. 1975 

 Trecerea reţelelor şi instalaţiilor de distribuţie a gazelor naturale de la comitetele executive ale consiliilor populare la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, precum şi unele  
 măsuri în legătură cu îmbunătăţirea activităţii în acest sector 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1734/1974 - B. Of. nr. 2/5 ian. 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii avicole de stat Alexandria, Teleorman 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1739/1974 
 Stabilirea preţurilor reaşezate de producţie şi de livrare la produsele din industria metalurgiei feroase, neferoase şi metale rare, materiale refractare şi abrazive 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1746/1974 - B. Of. nr. 8/14 ian. 1975 
 Unităţile economice care îndeplinesc funcţiile de furnizor general extern, furnizor general intern şi proiectant general pentru exporturile complexe 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1975 
 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către China României de obiective pentru industria militară,  
 semnat la Bucureşti la 12 decembrie 1975 
 /1975\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea nerambursabilă de către China României a unei părţi  
 de materiale tehnice, utilaj pentru reparaţie şi piese de schimb, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie 1974 şi la Beijing la 10 aprilie 1975 
 /1975\SN1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
 

 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind scutirea reciprocă de taxe vamale la obiectele pentru uz public  
 importate de reprezentanţii companiilor de transport aerian, semnat la Beijing la 13 mai 1975 şi la 10 noiembrie 1975 
 /1975\SN2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor, semnat la Bucureşti la 31 mai 1975 
 HCM947/1975\A - B. Of. nr. 103/4 oct. 1975 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 8/1975 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la produsele din ramura industriei alimentare, precum şi a preţurilor de livrare la produsele agricole vegetale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 9/1975 
 Stabilirea preţurilor reaşezate de producţie şi de livrare la produsele din ramura industriei chimice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 10/1975 

 Stabilirea preţurilor reaşezate de producţie şi de livrare la produsele din industria pielăriei, blănăriei, încălţămintei şi prelucrării cauciucului, precum şi din industria sticlei,  
 porţelanului şi faianţei 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 23/1975 - B. Of. nr. 14/21 ian. 1975 
 Înfiinţarea staţiunilor didactice experimentale pentru instruirea studenţilor în condiţii de producţie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 533/1991 - M. Of. nr. 141/24 iun. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 26/1975 - B. Of. nr. 23/5 mar. 1975 
 Autorizarea Ministerului Muncii de a efectua în valută unele operaţiuni ocazionate de activitatea de asigurări sociale de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 62/1975 
 Tipizarea locomotivelor de manevră şi a locomotivelor pentru linii magistrale, precum şi specializarea producţiei acestora 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 66/1975 
 Prestarea de servicii pe bază de abonament de către unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 70/1975 
 Încadrarea lucrărilor agricole din unităţile agricole de stat, pe grupele din sectoarele vegetal şi zootehnic şi diferenţierea lucrărilor pe categorii pentru mecanicii agricoli 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 72/1975 
 Acordarea sporului de vechime unor categorii de personal din exploatarea căilor ferate, încadrarea locomotivelor pe grupe şi criteriile de încadrare a autovehiculelor pe grupe 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 75/1975 
 Încadrarea unităţilor de presă pe niveluri de salarizare 

 (Abrogată prin D.-L. nr. 65/1990 - M. Of. nr. 23/9 feb. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 76/1975 
 Încadrarea unităţilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare tehnologică 

 (Abrogată prin O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 107/1975 - B. Of. nr. 20/18 feb. 1975 
 Înfiinţarea unor întreprinderi agricole de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 108/1975 - B. Of. nr. 20/18 feb. 1975 
 Unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Centralei editoriale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 125/1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii de utilaj tehnologic Buzău 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 144/1975 
 Durata zilei de muncă a echipelor de transmisii, înregistrări şi filmări ale Radioteleviziunii Române 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 145/1975 
 Stabilirea preţului cu amănuntul pentru radioreceptorul "S.720 T.Gloria" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 152/1975 - B. Of. nr. 23/5 mar. 1975 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul irigaţiilor şi al celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 922/1995 - M. Of. nr. 280/30 nov. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 177/1975 
 Aprobarea înfiinţării unor asociaţii economice de stat şi cooperatiste 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 178/1975 - B. Of. nr. 32/27 mar. 1975 
 Unele măsuri referitoare la organizarea activităţii piscicole 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 180/1975 - B. Of. nr. 33/4 apr. 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii de produse refractare Pleaşa-Ploieşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 184/1975 - B. Of. nr. 25/15 mar. 1975 
 Schimbarea denumirii şi obiectului de activitate ale Întreprinderii de produse ceramice Odobeşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 186/1975 - B. Of. nr. 32/27 mar. 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii de maşini agregat şi maşini-unelte speciale în municipiul Iaşi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 196/1975 - B. Of. nr. 39/21 apr. 1975 
 Tipizarea turbinelor cu abur cu puteri între 2,5 şi 12 MW şi a generatoarelor electrice cu puteri între 3 şi 12 MW 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 199/1975 

 Aprobarea "Programului prioritar actualizat pentru cercetarea geologică a platformei continentale româneşti a Mării Negre şi forajul pe mare", precum şi unele măsuri pentru  
 realizarea acestui program 
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 219/1975 
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 Perfecţionarea sistemului informaţional de urmărire a evoluţiei preţurilor cu amănuntul pentru mărfurile cumpărate şi a tarifelor pentru serviciile utilizate de populaţie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 300/1975 - B. Of. nr. 35/9 apr. 1975 
 Schimbarea denumirii Întreprinderii de oţeluri aliate Târgovişte în Combinatul de oţeluri speciale "Târgovişte" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 303/1975 - B. Of. nr. 36/10 apr. 1975 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru "Combină autopropulsată pentru recondiţionarea şi reaşezarea balastului în cale MCBV-450" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 304/1975 - B. Of. nr. 39/21 apr. 1975 
 Acordarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului de protecţie şi a echipamentului de lucru, precum şi acordarea materialelor igienico-sanitare 

 (Abrogată prin L. nr. 90/1996 - M. Of. nr. 157/23 iul. 1996) 

 
 
 H.C.M. nr. 311/1975 - B. Of. nr. 36/10 apr. 1975 
 Criteriile de stabilire a valorilor nominale ale bunurilor din patrimoniul cultural naţional 

 (Abrogată prin D. nr. 90/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 312/1975 
 (Abrogată prin D. nr. 90/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 341/1975 - B. Of. nr. 37/12 apr. 1975 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de pescuit şi protecţia fondului piscicol 

 (Abrogată prin H.G. nr. 971/1994 - M. Of. nr. 2/10 ian. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 350/1975 - B. Of. nr. 37/12 apr. 1975 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor cu privire la producţia agricolă vegetală 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 351/1975 
 Autorizarea Ministerului de Interne de a folosi pensionari militari pentru organizarea sistemului de evidenţă a străinilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 
 H.C.M. nr. 367/1975 - B. Of. nr. 60/12 iun. 1975 
 Normele maximale de dotare cu mobilier şi obiecte de inventar a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi de birou în unităţile socialiste 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 409/1975 - B. Of. nr. 44/10 mai 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii de şuruburi Botoşani şi Întreprinderii de şuruburi Sighetu Marmaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 411/1975 - B. Of. nr. 44/10 mai 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii navale de elice, piese turnate din metale neferoase, piese turnate şi forjate din oţel în municipiul Galaţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 412/1975 - B. Of. nr. 44/10 mai 1975 

 Organizarea Institutului de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi organizarea teritoriului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare pe principiul gestiunii  
 economice 
 (SE) 

 
 
 H.C.M. nr. 425/1975 - B. Of. nr. 44/10 mai 1975 
 Aprobarea Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea utilizării mijloacelor de transport feroviar, auto şi pe apă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 426/1975 - B. Of. nr. 46/20 mai 1975 
 Aprobarea standardului de stat STAS 930-75 "Reţele electrice. Tensiuni nominale şi abateri admisibile" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 430/1975 - B. Of. nr. 45/14 mai 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii de prelucrare mase plastice Focşani 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 471/1975 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare reaşezate la produsele din ramura industriei alimentare la a căror fabricaţie se utilizează zahăr ca materie primă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
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 H.C.M. nr. 485/1975 - B. Of. nr. 49/28 mai 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii miniere Voivozi şi a Întreprinderii miniere Sălaj prin divizarea Combinatului cărbunelui Oradea 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 495/1975 - B. Of. nr. 49/28 mai 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii de maşini-unelte pentru presare şi forjare în municipiul Târgu Jiu 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 536/1975 
 Modul de finanţare a acţiunii de ameliorare a cailor de muncă, desfăşurată prin depozitele de armăsari pentru monta publică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 637/ 1998 - M. Of. nr. 376/ 1 oct. 1998) 

 
 
 H.C.M. nr. 551/1975 
 Regimul tarifelor în valută pentru serviciile prestate organizaţiilor, firmelor sau persoanelor fizice străine, de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 589/1975 - B. Of. nr. 68/30 iun. 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii pentru industrializarea sfeclei de zahăr, cu sediul în oraşul Paşcani, judeţul Iaşi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 590/1975 
 Durata zilei de muncă în industria forestieră şi silvicultură 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 593/1975 
 Limita numărului de muncitori specialişti la întreprinderile subordonate Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 656/1975 - B. Of. nr. 74/16 iul. 1975 
 Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind evidenţa, folosirea, protecţia şi ameliorarea terenurilor agricole 

 (Abrogată prin L. nr. 18/1991 - M. Of. nr. 37/20 feb. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 659/1975 - B. Of. nr. 74/16 iul. 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii de matriţe şi piese din fontă pentru industria chimică Odorheiu Secuiesc 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 
 H.C.M. nr. 752/1975 - B. Of. nr. 93/22 aug. 1975 
 Înfiinţarea şi schimbarea denumirii şi sediului unor întreprinderi agricole de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 753/1975 - B. Of. nr. 93/22 aug. 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii pentru producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor, cu sediul în oraşul Huşi, judeţul Vaslui 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 808/1975 - B. Of. nr. 97/6 sep. 1975 
 Înfiinţarea Combinatului petrochimic Năvodari 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 810/1975 (aprobare) - B. Of. nr. 97/6 sep. 1975 

 HCM.nr.810/1975 (aprobare) : Acordul comercial şi Acordul de cooperare economică şi industrială dintre Guvernul Statelor Unite Mexicane şi Guvernul Republicii Socialiste  
 România, semnate la 25 octombrie 1974 şi respectiv, la 10 iunie 1975 
 (Înlocuit prin L. nr. 176/1999 ratificare - M. Of. nr. 586/2 dec. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 822/1975 - B. Of. nr. 97/6 sep. 1975 
 Înfiinţarea unor întreprinderi de stat în municipiile Reşiţa şi Focşani 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 854/1975 
 Modul de stabilire a preţurilor pentru producţia internă de filme cinematografice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 871/1975 - B. Of. nr. 101/24 sep. 1975 
 Stabilirea preţului cu amănuntul pentru autoturismul de teren tip ARO-240 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 879/1975 - B. Of. nr. 101/24 sep. 1975 
 Stabilirea preţului de producţie şi preţului cu amănuntul pentru produsul loţiunea "Delta" spray împotriva ţânţarilor 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 912/1975 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare reaşezate la produsele din ramura industriei construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 922/1975 - B. Of. nr. 104/11 oct. 1975 
 Înfiinţarea Organizaţiei de comerţ exterior "Delta" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 929/1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii pentru legume şi fructe "Berceni" şi a Întreprinderii pentru legume şi fructe "Militari" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 930/1975 - B. Of. nr. 103/4 oct. 1975 
 Înfiinţarea Întreprinderii de contactoare în municipiul Buzău 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 938/1975 
 Baterea şi punerea în circulaţie a monedelor metalice divizionare de 5 bani şi de 15 bani confecţionate din aluminiu 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 976/1975 - B. Of. nr. 107/25 oct. 1975 
 Recensământul mijloacelor de transport auto şi tehnicii de construcţii din economia naţională 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 995/1975 

 Acordarea burselor de studii şi specializare şi asigurarea cheltuielilor de transport internaţional pentru elevii şi personalul didactic din Republica Socialistă România care efectuează  
 studii la şcoala de coregrafie din Moscova U.R.S.S. 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1067/1975 - B. Of. nr. 119/17 nov. 1975 

 Înfiinţarea Întreprinderii electro-centrale Curtea de Argeş, în subordinea Centralei industriale a energiei electrice şi termice de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei  
 Electrice 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1105/1975 - B. Of. nr. 122/21 nov. 1975 
 Aprobarea Acordului de colaborare culturală şi ştiinţifică dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugalia, semnat la Bucureşti la 6 ianuarie 1975 

 (Încetat valabilitatea prin L. nr. 96/2001 - M. Of. nr. 165/2 apr. 2001) 
 
 
 H.C.M. nr. 1116/1975 - B. Of. nr. 127/5 dec. 1975 
 Îmbunătăţirea analizei pe bază de bilanţ, creşterea operativităţii şi calităţii informaţiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unităţilor socialiste de stat 

 (Abrogată prin L. nr. 82/1991 - M. Of. nr. 265/27 dec. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 1270/1975 - B. Of. nr. 139/30 dec. 1975 
 Aprobarea Nomenclatorului produselor pentru care se elaborează balanţe, coordonatorii şi competenţele de aprobare a balanţelor materiale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 1341/1975 - B. Of. nr. 141/31 dec. 1975 
 Deschiderea pe Aeroportul Bacău a unui punct de control pentru trecerea frontierei de stat a turiştilor străini, transportaţi cu avioane româneşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
 H.C.M. nr. 1397/1975 
 Repartizarea bazinelor piscicole proprietate de stat între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii 

 (Abrogată prin L. nr. 107/1996 - M. Of. nr. 244/8 oct. 1996) 

 
 
 1976 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind schimbul de mărfuri principale pe perioada 1976-1980, semnat la Beijing  
 la 29 ianuarie 1976 
 /1976\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1976, semnat la Beijing la 29  
 ianuarie 1976 
 /1976\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XVII-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 16 aprilie  
 1976 
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 /1976\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea nerambursabilă de către China României de piese de  
 schimb pentru avionul de tip Hong V şi materiale tehnice pentru tunuri, semnat la Beijing la 3 aprilie 1976 şi la Bucureşti la 5 mai 1976 
 /1976\SN 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 41/1976 - B. Of. nr. 8/6 feb. 1976 
 Reglementarea modului de întocmire a devizelor lucrărilor de construcţii-montaj şi de reparaţii la construcţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 42/1976 - B. Of. nr. 6/4 feb. 1976 
 Schimbarea denumirii Întreprinderii de alumină Tulcea în "Combinatul metalurgic Tulcea" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 54/1976 
 Organizarea îndeplinirii sarcinilor trasate de conducerea de partid şi de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 74/1976 - B. Of. nr. 18/23 feb. 1976 
 Aprobarea introducerii nomenclatorului unităţilor economice şi sociale, precum şi a nomenclatorului unităţilor administrativ-teritoriale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 329/1976 
 (Abrogată prin H.G. nr. 485/1990 - M. Of. nr. 63/9 mai 1990) 

 
 
 H.C.M. nr. 424/1976 

 Aprobarea funcţionării în cadrul Centrului de formare şi perfecţionare pentru cadrele din industria hotelieră şi turism Bucureşti, din subordinea Ministerului Turismului, a unei  
 subunităţi cu gestiune economică autofinanţată 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 427/1976 - B. Of. nr. 111/10 dec. 1976 

 Funcţionarea Centrului de organizare, calcul şi perfecţionare a cadrelor pentru industria alimentară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Departamentul Industriei  
 Alimentare, pe principiul autofinanţării 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1977 
 
 ▼ Convenţie între Republica Socialistă România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea sub forma cooperării în producţia de utilaje pentru centrale  
 nucleare electrice, semnată la Moscova la 19 august 1977 
 /1977\CV1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea de asistenţă Republicii Socialiste România în  
 organizarea reparării avioanelor AN-24, semnat la Moscova la 13 decembrie 1977 
 /1977\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 
 

 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1977, semnat la Bucureşti la 24  
 ianuarie 1977 
 /1977\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea de către China României de obiective de instalaţii complete,  
 semnat la Beijing  la 6 aprilie 1977 
 /1977\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol sesiunii a XVIII a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 25 iulie 1977 
 /1977\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1978, semnat la Beijing la 21  
 decembrie 1977 
 /1977\P4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea nerambursabilă de către China României de avionul  
 de tip Hong V, semnat la Beijing la 6 aprilie 1977 
 /1977\SN1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea nerambursabilă de către China României de piese de  
 schimb pentru avionul de tip Hong V în anul 1977, semnat la Bucureşti la 26 mai 1977 şi la 3 iunie 1977 
 /1977\SN2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
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 ▼ Schimb de note între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză privind relaţiile culturale în anul 1977, semnat la Beijing la 15 iulie 1977 şi la 8 august 1977 
 /1977\SN3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind vizita în China a trei experţi români pentru cercetarea la  
 proiectarea şi experimentarea turboreactorului de aviaţie, semnat la Beijing la 26 septembrie 1977 
 /1977\SN4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea nerambursabilă de către China României de materiale  
 de reparaţie pentru avioane şi tunuri, semnat la Beijing la 5 noiembrie 1977 şi la Bucureşti la 19 mai 1977 
 /1977\SN5 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de scrisori între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la furnizarea de către China României de materiale tehnice  
 şi eşantioane pentru industria militară, semnat la Beijing la 6 aprilie 1977 
 /1977\SS 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 89/1977 
 Schimbarea denumirii Întreprinderii de utilaj de morărit Topleţ 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 131/1977 - B. Of. nr. 51/18 iun. 1977 

 HCM.nr.131/1977 (aprobare) : Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Polone privind transporturile aeriene civile, semnat la Bucureşti  
 la 29 ianuarie 1977 
 (Înlocuit prin L. nr. 141/2000 (ratificare) - M. Of. nr. 356/31 iul. 2000) 

 
 
 H.C.M. nr. 211/1977 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru şalanda maritimă cu propulsie proprie, tip autodescărcător hidroklapp, capacitate de transport 940 mc 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 254/1977 - B. Of. nr. 113/29 oct. 1977 
 Aprobarea unor standarde de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 290/1977 - B. Of. nr. 139/27 dec. 1977 
 Aprobarea standardului de stat STAS 177-77 "Produse petroliere. Combustibil lichid pentru uz neindustrial, tip P şi M" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 318/1977 
 Majorarea tarifelor în valută pentru transportul mărfurilor în tranzit pe C.F.R. în relaţia dintre ţările nesocialiste şi pentru preţurile auxiliare ale acestor transporturi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1978 
 
 ▼ Acord între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză privind colaborarea economică şi tehnică pe termen lung, semnat la Beijing la 19 mai 1978 
 /1978\A2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind constituirea Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare  
 economică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 21 august 1978 
 /1978\A3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea tehnică în domeniul combaterii bolilor animalelor, semnat la  
 Bucureşti la 21 august 1978 
 /1978\A4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 21 august 1978 
 /1978\A5 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
 

 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în domeniul economiei piscicole, semnat la  
 Bucureşti la 3 februarie 1978 
 /1978\CV1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Protocol privind crearea Comisiei mixte guvernamentale româno-sovietice de colaborare culturală, semnat la Bucureşti la 10 ianuarie 1978 
 /1978\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze, privind rambursarea de către România, prin livrări de instalaţii complete, a  
 creditelor acordate de China, semnat la Beijing la 19 mai 1978 
 /1978\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
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 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea de către China României de instalaţii complete pentru  
 obiective industriale, semnat la Beijing la 19 mai 1978 
 /1978\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea de către China României de obiective de instalaţii complete,  
 pentru industria militară, semnat la Beijing la 19 mai 1978 
 /1978\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea tehnică în producţie, semnat la Bucureşti la 21 august 1978 
 
 /1978\P4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind condiţiile de viaţă şi de muncă ale personalului tehnico-ingineresc  
 solicitat şi trimis reciproc şi ale practicanţilor trimişi reciproc, semnat la Bucureşti la 21 august 1978 
 /1978\P5 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1979, semnat la Bucureşti la 21  
 august 1978 
 /1978\P6 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XIX-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 16  
 noiembrie 1978 
 /1978\P7 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan de aplicare a Acordului de colaborare culturală dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză pe anii 1978 şi 1979, semnat la Beijing la 19 mai  
 1978 
 /1978\PL 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Proces-verbal între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea submarinelor şi instruirea personalului tehnic de către  
 China României, semnat la Beijing la 1 august 1978 
 /1978\PV 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind obiectivele de colaborare tehnico-ştiinţifică în industria militară,  
 semnat la Beijing la 19 mai 1978 
 /1978\SN1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrările reciproce de nave, semnat la Beijing la 19 mai 1978 
 /1978\SN2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea nerambursabilă de către China României de piese de  
 schimb pentru avionul de tip Hong V, semnat la Bucureşti la 27 iunie 1978 şi la 8 iulie 1978 
 /1978\SN3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 21 august 1978 
 HCM255/1978\A - B. Of. nr. 96/6 nov. 1978 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 32/1978 - B. Of. nr. 18/9 mar. 1978 
 Modul de determinare a normelor de stoc şi a normativelor mijloacelor circulante 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 59/1978 
 (Abrogată prin H.G. nr. 646/1992 - M. Of. nr. 272/2 nov. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 85/1978 
 Schimbarea denumirii Întreprinderii Industria Sârmei Câmpia Turzii în "Combinatul metalurgic Câmpia Turzii" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 102/1978 - B. Of. nr. 47/14 iun. 1978 
 Aprobarea unor standarde de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 121/1978 - B. Of. nr. 51/4 iul. 1978 
 Aprobarea unor standarde de stat STAS 500/1-78 "Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii tehnice generale de calitate" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 184/1978 - B. Of. nr. 77/25 aug. 1978 
 Aprobarea unor standarde de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
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 H.C.M. nr. 188/1978 - B. Of. nr. 77/25 aug. 1978 
 Aprobarea standardului de stat STAS 882-78 "Fonte brute. Condiţii tehnice generale de calitate" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 253/1978 - B. Of. nr. 96/6 nov. 1978 
 Aprobarea standardului de stat STAS 4531-78 "Căi ferate înguste. Gabarite" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 261/1978 
 (Abrogată prin H.G. nr. 646/1992 - M. Of. nr. 272/2 nov. 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 281/1978 
 Stabilirea preţului de producţie şi cu amănuntul la frigiderul electric cu compresor cu 2 uşi independente, capacitate totală 225 litri, din producţia internă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1979 
 
 ▼ Condiţiile generale de muncă şi de viaţă ale personalului tehnic solicita reciproc de către părţile română şi chineză, semnat la Beijing la 15 februarie 1979 
 
 /1979\ACT 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind specializarea şi cooperarea în producţia mijloacelor  
 chimice pentru protecţia plantelor, îngrăşămintelor minerale şi a altor produse chimice şi livrărilor reciproce ale acestor produse, semnată la Bucureşti la 24 octombrie 1979 
 /1979\CV 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea la realizarea Combinatului pentru cărbune cocsificabil în  
 judeţul HUOXIAN, semnat la Bucureşti la 5 septembrie 1979 
 /1979\CV1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind reglementarea decontării plăţilor necomerciale reciproce între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 25  
 decembrie 1979 
 /1979\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul primei sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi tehnică, semnat la Beijing la 22 mai 1979 
 /1979\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de note privind prelungirea curselor aeriene ale ambelor părţi, semnat la Beijing la 27 aprilie 1979 şi la 20 iunie 1979 
 /1979\SN 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 16/1979 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru maşina de profilat prisma de balast MP 150 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 20/1979 - B. Of. nr. 8/22 ian. 1979 
 Acord comercial general dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la Bucureşti la 6 octombrie 1978 

 (Încetat valabilitatea prin L. nr. 169/1999 - M. Of. nr. 586/2 dec. 1999 şi Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 

 
 
 H.C.M. nr. 49/1979 - B. Of. nr. 23/8 mar. 1979 
 Aprobarea standardului de stat STAS 2900-79 "Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 60/1979 - B. Of. nr. 33/29 mar. 1979 
 Instituirea comisiei de avizare a modelelor de jucării 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 67/1979 - B. Of. nr. 42/26 apr. 1979 
 Aprobarea unor standarde de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 103/1979 
 Încadrarea temporară în muncă, în activitatea productivă din unele unităţi ale Ministerului Industriei Uşoare, a unor categorii de pensionari 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 104/1979 
 Încadrarea temporară în muncă a unor pensionari la unele unităţi ale Ministerului Turismului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
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 H.C.M. nr. 123/1979 
 (Abrogată prin H.G. nr. 237/1992 - M. Of. nr. 105/25 mai 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 135/1979 - B. Of. nr. 74/13 aug. 1979 

 Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind înfiinţarea Comisiei mixte guvernamentale pentru colaborare culturală  

 (Bucureşti, 20 martie 1979) 

 (Încetat valabilitatea prin L. nr. 30/2000 - M. Of. nr. 143/6 apr. 2000) 

 
 
 H.C.M. nr. 139/1979 - B. Of. nr. 74/13 aug. 1979 
 Aprobarea standardului de stat STAS 7450-79 "Oţeluri carbon de calitate şi aliate pentru tratament termic, destinate construcţiei de maşini. Condiţii tehnice generale de calitate" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 169/1979 
 (Abrogată prin H.G. nr. 242/1992 - M. Of. nr. 105/25 mai 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 182/1979 
 Stabilirea preţului plafon al instalaţiei mobile pentru sudat şine de cale ferată tip ISM 544 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1980 
 
 
 /1980\ACT 

▼ Condiţiile generale de muncă şi de viaţă ale practicanţilor trimişi reciproc de partea română şi partea chineză, semnat la Bucureşti la 29 mai 1980 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1980, semnat la Beijing la 29  
 februarie 1980 
 /1980\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol sesiunii a XX-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 27 mai 1980 
 /1980\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul celei de a doua sesiuni a Comisiei guvemamenta1e româno-chineze de colaborare economică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 29 mai 1980 
 /1980\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Program de lungă durată al dezvoltării specializării şi cooperării în producţie între Republica Socialistă România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la  
 Moscova la 20 mai 1980 
 /1980\PG 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Schimb de scrisori între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la modificarea, înregistrarea şi decontarea plăţilor la  
 obiective complete, semnat la Bucureşti la 29 mai 1980 
 /1980\SS 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 34/1980 - B. Of. nr. 31/18 apr. 1980 
 Aprobarea standardului de stat STAS 1545-80 "Poduri pentru străzi şi şosele. Pasarele. Acţiuni." 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 101/1980 
 Stabilirea tarifelor în valută pentru prestaţiile şi serviciile efectuate în portul liber Sulina 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
  H.C.M. nr. 203/1980 

 (Abrogată prin H.G. nr. 646/1992 - M. Of. nr. 272/2 nov. 1992) 

 
 
 1981 
 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1981, semnat la Bucureşti la 14  
 martie 1981 
 /1981\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XXI-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 28 mai 1981 
 /1981\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul celei de a treia sesiuni a Comisiei guvemamenta1e sino-române de colaborare economică şi tehnică*, semnat la Beijing la 24 noiembrie 1981 
 /1981\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Program de aplicare a Acordului de colaborare culturală dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză pe anii 1980 şi 1981, semnat la Bucureşti la 29  



 
 ianuarie 1981 
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 /1981\PG 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Proces-verbal privind colaborarea tehnică sino-română în domeniul industriei militare şi în alte domenii, semnat la Beijing la 24 noiembrie 1981 
 /1981\PV 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Regulamentul Comisiei Mixte de colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 28 mai 1981 
 /1981\R 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de scrisori între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la amânarea rambursării de către România a ultimei rate a  
 creditului în devize libere, fără dobândă, acordat de către China României, semnat la Beijing la 31 decembrie 1981 
 /1981\SS 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 37/1981 
 Constituirea Comandamentului antiepizootic central 

 (Abrogată prin H.G. nr. 468/1995 - M. Of. nr. 151/17 iul. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 78/1981 - B. Of. nr. 45/8 iul. 1981 
 Convenţia sanitar-veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Arabe Siriene, Bucureşti, 1976 

 (Încetat valabilitatea prin H.G. nr. 420/2000 - M. Of. nr. 237/30 mai 2000 şi Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 

 
 
 H.C.M. nr. 92/1981 - B. Of. nr. 51/14 iul. 1981 
 Aprobarea standardului de stat STAS 6389-81 "Tacâmuri. Condiţii tehnice generale de calitate" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 146/1981 
 (Abrogată prin H.G. nr. 239/1992 - M. Of. nr. 105/25 mai 1992) 

 
 
 1982 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul folosirii energiei nucleare în scopul paşnice,  
 semnat la Beijing la 16 aprilie 1982 
 /1982\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Condiţii generale de aplicare a prevederilor Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea  
 tehnico-ştiinţifică din 21.08.1978, semnat la Beijing la 16 aprilie 1982 
 /1982\ACT 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord-program între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind dezvoltarea pe termen lung a colaborării economice şi  
 tehnico-ştiinţifice, semnat la Beijing la 16 aprilie 1982 
 /1982\AP 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în construirea în Republica Socialistă  
 România a unei centrale nuclearo-electrice, semnată la Moscova la 9 septembrie 1982 
 /1982\CV 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1982, semnat la Beijing la 24  
 februarie 1982 
 /1982\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Program de aplicare a Acordului de colaborare culturală dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze, pe anii 1982-1985, semnat la  
 Beijing la 16 aprilie 1982 
 /1982\PG1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Program de aplicare a Acordului de colaborare în domeniul sănătăţii publice între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anii  
 1981-1985, semnat la Bucureşti la 16 aprilie 1982 
 /1982\PG2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XXII-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză *, semnat la Beijing la 16 aprilie  
 1982 
 DCS227/1982\P 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 6/1982 - B. Of. nr. 10/26 ian. 1982 
 Stabilirea unităţilor cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje ori maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 
 
  H.C.M. nr. 158/1982 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 245/1992 - M. Of. nr. 105/25 mai 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 208/1982 - B. Of. nr. 119/31 dec. 1982 
 Aprobarea Normelor obligatorii pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii din fermele zootehnice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1983 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare în domeniul industriei de apărare, semnat la Bucureşti  
 la 24 iunie 1983 
 /1983\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Minuta privind colaborarea în domeniul producţiei militare stabilită cu prilejul celei de a IV-a sesiuni a Comisiei guvemamenta1e româno-chineze de colaborare economică şi  
 tehnică*, semnat la Bucureşti la 10 februarie 1983 
 /1983\MIN 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul celei de a patra sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi tehnică*, semnat la Bucureşti la 10 februarie 1983 
 /1983\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1983, semnat la Bucureşti la 10  
 februarie 1983 
 /1983\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XXIII-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză *, semnat la Bucureşti la 19 mai  
 1983 
 /1983\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Schimb de scrisori între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Popu1are Chineze cu privire la amânarea rambursării de către România Chinei a  
 devizelor libere, semnat la Bucureşti la 10 februarie 1983 
 /1983\SS 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la  
 10 februarie 1983 
 DCS482/1983\A - B. Of. nr. 106/27 dec. 1983 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 1984 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în domeniul producerii în Republica Socialistă  
 România şi livrării în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste a elicopterelor de tip KA-126, a motoarelor TV-0-100, reductoarelor şi pieselor de schimb pentru acestea,  
 semnat la Moscova la 19 martie 1984 
 /1984\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Minută privind colaborarea în domeniul producţiei militare stabilită cu prilejul celei de a V-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi  
 tehnică*, semnat la Beijing la 4 aprilie 1984 
 /1984\MIN 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1984, semnat la Beijing la 17  
 ianuarie 1984 
 /1984\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul celei de a V-a sesiuni a Comisiei guvemamenta1e româno-chineze de colaborare economică şi tehnică*, semnat la Beijing la 5 iunie 1984 
 /1984\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XXIV-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză *, semnat la Beijing la 9 iunie  
 1984 
 /1984\P3 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 5/1984 - B. Of. nr. 8/30 ian. 1984 
 Aprobarea regulamentelor privind uniformele de serviciu şi echipamentul vestimentar tipizat pentru personalul din unităţile socialiste de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 24/1984 - B. Of. nr. 9/31 ian. 1984 
 Aprobarea Regulamentului privind ţinuta vestimentară de şedinţă la instanţele judecătoreşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 175/1984 - B. Of. nr. 75/17 oct. 1984 
 Aprobarea Normelor tehnice referitoare la recepţia la fondul de stat a cerealelor, leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase şi condiţiile de calitate a acestora 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
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 H.C.M. nr. 190/1984 
 Aprobarea Normelor maxime de perisabilitate a produselor din activitatea de aprovizionare tehnico-materială, precum şi din reţeaua comercială 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1985 
 
 ▼ Acord între Republica Socialistă România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind dezvoltarea relaţiilor economice-comerciale în anii 1986-1990, semnat la  
 Moscova la 18 martie 1985 
 /1985\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale în anii 1986-1990, semnat la  
 Beijing la 11 octombrie 1985 
 /1985\A1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind operaţiunile de barter, în devize convertibile, pentru perioada 1986-1990,  
 semnat la Beijing la 11 octombrie 1985 
 /1985\A2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Acord de lungă durată între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind schimbul de mărfuri principale pe perioada 1986-1990,  
 semnat la Beijing la 11 octombrie 1985 
 /1985\A3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Convenţie între Republica Socialistă România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind livrarea din RSR în URSS de utilaje pentru industria petrolieră şi alte mărfuri  
 şi de ţiţei din URSS în RSR în anii 1986-1990, semnat la Moscova la 18 martie 1985 
 /1985\CV 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Protocol la Acordul din 24 iunie 1983 dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în domeniul  
 industriei de apărare, semnat la Moscova la 14 decembrie 1985 
 /1985\P 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1985, semnat la Bucureşti la 22  
 ianuarie 1985 
 /1985\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XXV-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză *, semnat la Bucureşti la 11 iulie  
 1985 
 /1985\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
 

 ▼ Protocolul celei de a VI-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi tehnică*, semnat la Bucureşti la 8 august 1985 
 /1985\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1986, semnat la Beijing la 25  
 decembrie 1985 
 /1985\P4 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Proces-verbal privind realizarea acţiunilor de colaborare tehnico-ştiinţifică între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză pe baza schimbului reciproc de  
 specialişti, semnat la Bucureşti la 11 iulie 1985 
 /1985\PV 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 14/1985 
 Aprobarea preţului de producţie şi de livrare pentru aruncător de proiectile reactive calibrul 122 mm 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 15/1985 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru autostaţia de radioreleu 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 57/1985 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru maşina de găurit lingouri şi pahare, tip 6 x P 350/450 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 193/1985 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru autostaţia radioreleu R 4050 D 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1986 
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 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind livrările de utilaje şi acordarea de asistenţă tehnică în  
 construirea de întreprinderi industriale şi alte obiective în anii 1986-1990, semnat la Moscova la 5 august 1986 
 /1986\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 93/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006) 

 
 ▼ Convenţie între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Polone privind colaborarea pentru menţinerea capacităţilor de extracţie a sulfului în  
 Polonia şi asigurarea livrărilor de lungă durată de sulf către România, semnată la Bucureşti la 30 mai 1986 
 /1986\CV 
 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 583/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 593/8 iul. 2005) 

 
 ▼ Minuta celei de a VII-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi tehnică privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la  
 Beijing la 18 noiembrie 1986 
 /1986\MIN 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul sesiunii a XXVI-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză *, semnat la Beijing la 18  
 noiembrie 1986 
 /1986\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul celei de a VII-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi tehnică Beijing, 18 noiembrie 1986 
 /1986\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1987, semnat la Bucureşti la 4  
 decembrie 1986 
 /1986\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Program de aplicare a Acordului de colaborare culturală dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze, pe perioada 1986-1990  
 Bucureşti, 29 octombrie 1986 
 /1986\PG1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Programul între Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză privind cooperarea tehnico-ştiinţifică, semnat la Beijing la 18 noiembrie 1986 
 /1986\PG2 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

  H.C.M. nr. 4/1986 

 (Abrogată prin H.G. nr. 203/1992 - M. Of. nr. 91/13 mai 1992) 

 
 
  H.C.M. nr. 23/1986 

 (Abrogată prin H.G. nr. 468/1995 - M. Of. nr. 151/17 iul. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 71/1986 
 Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pentru sistemul de curenţi purtători F-3020 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
  H.C.M. nr. 75/1986 

 (Abrogată prin H.G. nr. 306/1991 - M. Of. nr. 102/14 mai 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 118/1986 
 Stabilirea preţului de producţie şi de livrare pentru "Staţia de emisie recepţie tip 1231 ER" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
  H.C.M. nr. 139/1986 

 (Abrogată prin H.G. nr. 240/1992 - M. Of. nr. 105/25 mai 1992) 

 
 
  H.C.M. nr. 202/1986 

 (Abrogată prin H.G. nr. 646/1992 - M. Of. nr. 272/2 nov. 1992) 

 
 
  H.C.M. nr. 207/1986 

 (Abrogată prin H.G. nr. 367/1996 - M. Of. nr. 116/6 iun. 1996) 

 
 
 1987 
 
 ▼ Minuta privind colaborarea în domeniul tehnico-militar convenită la cea de a VIII-a sesiune a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi tehnică*,  
 semnat la Bucureşti la 10 septembrie 1987 
 /1987\MIN 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul celei de a VIII-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi tehnică* Bucureşti, 10 septembrie 1987 
 /1987\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
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 ▼ Protocolul sesiunii a XXVII-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză *, semnat la Bucureşti la 19  
 septembrie 1987 
 /1987\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1988 Beijing, 20 noiembrie 1987 
 /1987\P3 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Plan de aplicare a Acordului de colaborare în domeniul sănătăţii publice între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anii  
 1986-1990 Beijing, 2 martie 1987 
 /1987\PL 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 14/1987 
 Modificarea unor dări de seamă statistice prevăzute în anexa nr. 40 la Decretul nr. 10/1986 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 22/1987 
 Modificarea unor formulare tipizate ale bilanţurilor contabile 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 34/1987 - B. Of. nr. 12/28 mar. 1987 
 Modificarea periodicităţii de raportare şi completarea dării de seamă statistice de stat, cod 60-1-0601A - "Îndeplinirea planului de aprovizionare tehnico-materială" (Apr.) 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 60/1987 - B. Of. nr. 14/16 apr. 1987 
 Modificarea, completarea şi introducerea unor formulare tipizate pentru activitatea bancară 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 69/1987 

 Introducerea dării de seamă statistice departamentale MCECEI, 60-4-1A "Preţurile externe rezultate din contracte şi efectiv realizate pe relaţia devize convertibile (clearing ţări  
 socialiste)" 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 119/1987 
 Introducerea şi utilizarea unui formular tipizat comun în activitatea financiară şi contabilă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
  H.C.M. nr. 166/1987 

 (Abrogată prin H.G. nr. 238/1992 - M. Of. nr. 105/25 mai 1992) 

 
 
  H.C.M. nr. 176/1987 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1332/1990 - M. Of. nr. 3/10 ian. 1991) 

 
 
 H.C.M. nr. 211/1987 
 Completarea dării de seamă statistice departamentale NA 60-4-3A "Realizarea principalelor lucrări şi acţiuni în zootehnie" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 1988 
 
 ▼ Minuta privind colaborarea în domeniul industriei de apărare stabilită cu prilejul celei de a IX-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică  
 şi tehnică*, semnat la Beijing la 17 octombrie 1988 
 /1988\MIN 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
 

 ▼ Protocolul sesiunii a XXVIII-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză *, semnat la Beijing la 11  
 octombrie 1988 
 /1988\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul celei de a IX-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi tehnică*, semnat la Beijing la 17 octombrie 1988 
 /1988\P2 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 H.C.M. nr. 10/1988 
 Modificarea dării de seamă statistice de stat prevăzută la pct. 102 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 10/1986 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 13/1988 

 Utilizarea în industria republicană a sistemului de urmărire operativă a principalilor indicatori economico-financiari, precum şi scurtarea termenelor de depunere a situaţiei lunare a  
 principalilor indicatori economico-financiari, a bilanţurilor şi dărilor de seamă contabile şi pentru efectuarea analizei rezultatelor economico-financiare 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
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 H.C.M. nr. 24/1988 - B. Of. nr. 14/3 mar. 1988 
 Aprobarea normativelor economico-financiare pe produse şi grupe de produse industriale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 31/1988 
 Modificarea unor formulare tipizate comune din activitatea financiară şi contabilă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 35/1988 
 Declararea Deltei Dunării zonă balneoclimaterică de categoria I 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 
 
 H.C.M. nr. 66/1988 

 Modificarea dării de seamă statistice interdepartamentale MCE.CEI, 60-3-1A "Contractarea şi realizarea exportului şi importului în cadrul planului şi a altor operaţiuni decât cele  
 prevăzute în plan" 
 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 76/1988 - B. Of. nr. 46-48/29 aug. 1988 
 Aprobarea contractelor model 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 77/1988 - B. Of. nr. 25/20 mai 1988 
 Etapele şi modalităţile de contractare şi de soluţionare a eventualelor obiecţiuni sau neînţelegeri la încheierea contractelor economice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 82/1988 
 Domeniile de activitate în care primul-ministru, prim-viceprim-miniştrii şi viceprim-miniştrii îşi exercită atribuţiile ce le revin potrivit legii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 116/1988 
 Aprobarea contractelor interne model de comerţ exterior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 H.C.M. nr. 121/1988 - B. Of. nr. 46-48/29 aug. 1988 
 Aprobarea contractului model pentru activitatea de cercetare ştiinţifică 

 (Abrogată prin O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995) 

 
 
 H.C.M. nr. 146/1988 
 Modificarea dării de seamă statistice interdepartamentale MCI 60-3-6 A "Activitatea de alimentaţie publică din reţeaua comerţului socialist şi din unităţile de consum colectiv" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
  H.C.M. nr. 150/1988 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1271/1990 - M. Of. nr. 111/28 mai 1992) 

 
 
  H.C.M. nr. 175/1988 

 (Abrogată prin H.G. nr. 203/1992 - M. Of. nr. 91/13 mai 1992) 

 
 
  H.C.M. nr. 180/1988 

 (Abrogată prin H.G. nr. 241/1992 - M. Of. nr. 105/25 mai 1992) 

 
 
 H.C.M. nr. 188/1988 
 Domeniile de activitate în care primul-ministru, prim-viceprim-miniştrii şi viceprim-miniştrii guvernului îşi exercită atribuţiile ce le revin potrivit legii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 
 
 
  H.C.M. nr. 191/1988 

 (Abrogată prin H.G. nr. 236/1992 - M. Of. nr. 105/25 mai 1992) 

 
 
 1989 
 
 ▼ Acord între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind adâncirea colaborării economice şi tehnico-ştiinţifice pe termen lung,  
 semnat la Bucureşti la 21 septembrie 1989 
 /1989\A 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Minuta privind cooperarea în domeniul industriei de apărare la cea de a X-a sesiune a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi tehnică*, semnat  
 la Bucureşti la 21 septembrie 1989 
 /1989\MIN 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 
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 ▼ Protocol privind schimbul de mărfuri şi plăţile între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1989, semnat la Bucureşti la 16  
 februarie 1989 
 /1989\P1 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul Sesiunii a XXIX-a a Comisiei de colaborare tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Chineză *, semnat la Bucureşti la 17  
 august 1989 
 /1989\P2 
 (Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

 
 ▼ Protocolul celei de a X-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi tehnică* Bucureşti, 21 septembrie 1989 
 /1989\P3 
 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003) 

  H.C.M. nr. 201/1989 

 (Abrogată prin H.G. nr. 108/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990) 

 
 
  H.C.M. nr. 202/1989 

 (Abrogată prin H.G. nr. 244/1992 - M. Of. nr. 105/25 mai 1992) 
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 4.11. HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 
 
 
 1990 
 
 H.G. nr. 4/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
  Trecerea Trustului-antrepriză generală "Energoconstrucţia" din cadrul Ministerului Construcţiilor Industriale în subordinea Ministerului Energiei Electrice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 5/1990 - M. Of. nr. 1/3 ian. 1990 
  Înfiinţarea şi organizarea Întreprinderii de Comerţ Exterior "Mercur" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 18/1990 - M. Of. nr. 3/6 ian. 1990 
  Trecerea Direcţiei de montaj şi reparaţii capitale utilaj energetic şi tehnologic din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini la Ministerul Energiei Electrice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 28/1990 - M. Of. nr. 6/10 ian. 1990 
  Înfiinţarea Institutului pentru Sondarea Opiniei Publice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 495/1991 - M. Of. nr. 162/1 aug. 1991) 
 
 H.G. nr. 29/1990 - M. Of. nr. 6/10 ian. 1990 
  Categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice oficiale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 949/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992) 
 
 H.G. nr. 35/1990 - M. Of. nr. 8/13 ian. 1990 
  Trecerea Întreprinderii de Comerţ Exterior "Carpaţi" în subordinea Ministerului Comerţului Exterior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 36/1990 - M. Of. nr. 8/13 ian. 1990 
  Reorganizarea activităţii de comerţ exterior în cadrul unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 40/1990 - M. Of. nr. 9/14 ian. 1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de comerţ exterior "Romenergo" Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 41/1990 - M. Of. nr. 9/14 ian. 1990 
  Unele măsuri referitoare la învăţământul superior - cursuri de zi 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 H.G. nr. 41bis/1990 - M. Of. nr. 9/14 ian. 1990 
  Unele măsuri referitoare la învăţământul superior seral 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 H.G. nr. 42/1990 - M. Of. nr. 9/14 ian. 1990 
  Trecerea Centrului de Perfecţionare a Cadrelor - CEPECA - în subordinea Ministerului Economiei Naţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 299/1990 - M. Of. nr. 72/22 apr. 1992) 
 
 H.G. nr. 43/1990 - M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
  Unele măsuri pentru refacerea fondului de carte al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti 

 (T) 
 
 H.G. nr. 52/1990 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1990 
  Unele măsuri pentru anularea unor penalităţi, trecerea în conservare şi scoaterea din funcţiune a unor fonduri fixe, cererea şi declasarea mijloacelor fixe şi altor bunuri materiale fără mişcare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 56/1990 - M. Of. nr. 13/20 ian. 1990 
  Trecerea Întreprinderii de Comerţ Exterior "Icecoop - Ilexim" din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti - UCECOM 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 57/1990 
  Structura organizatorică a Ministerului Poştelor şi Telecomunicaţiilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 59/1990 - M. Of. nr. 13/20 ian. 1990 
  Măsuri referitoare la învăţământul seperior fără frecvenţă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 61/1990 - M. Of. nr. 13/20 ian. 1990 
  Acordarea de facilităţi cetăţenilor români care dobândesc sume în valută 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 63/1990 - M. Of. nr. 14/23 ian. 1990 
  Constituirea Comisiei pentru identificarea şi preluarea în patrimoniul statului a bunurilor care au aparţinut fostului Partid Comunist Român 

 (T) 
 
 H.G. nr. 65/1990    
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 (Abrogată prin H.G. nr. 961/1990 - M. Of. nr. 94/14 apr. 1992) 
 
 H.G. nr. 72/1990 - M. Of. nr. 16/27 ian. 1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de comerţ exterior "Comturist" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 73/1990 - M. Of. nr. 16/27 ian. 1990 
  Unele măsuri pentru menţinerea stabilităţii sistemului energetic naţional 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 83/1990 - M. Of. nr. 17/30 ian. 1990 
  Unele măsuri în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştri 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 84/1990 - M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
  Structura organizatorică a Comisiei Naţionale pentru Statistică 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 86/1990 - M. Of. nr. 18/2 feb. 1990 
  Organizarea Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 983/1990 - M. Of. nr. 105/14 sep. 1990) 

 H.G. nr. 93/1990 
  Trecerea pe principiul finanţării de la buget a unor activităţi din cadrul Ministerului Transporturilor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 95/1990 
  Stabilirea unor fonduri fixe care nu sunt supuse amortizării 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 98/1990 - M. Of. nr. 19/15 feb. 1990 
  Înfiinţarea Centralei Industriei Mobilei Braşov 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 99/1990 - M. Of. nr. 19/5 feb. 1990 
  Înfiinţarea unor combinate şi întreprinderi în subordinea Centralei de Prelucrare a Lemnului Bucureşti şi Centralei de Exploatare a Lemnului Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
   

H.G. nr. 101/1990 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 105/1990 
  Structura organizatorică a Institutului Român pentru Sondarea Opiniei Publice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 106/1990 
  Aprobarea structurii organizatorice a Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 107/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990 
  Instituirea de comisii interministeriale pentru examinarea şi soluţionarea solicitărilor şi propunerilor reprezentanţilor oamenilor muncii din diferite sectoare de activitate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 108/1990 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1990 
  Abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 201/31 august 1989 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 109/1990 - M. Of. nr. 191/24 sep. 1991 
  Cercetarea selectivă a bugetelor de familie în România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 87/1995 - M. Of. nr. 38/22 feb. 1995) 
 
 H.G. nr. 112/1990   
 (Abrogată prin H.G. nr. 569/1990 - M. Of. nr.235/23 sep. 1992) 
 
 H.G. nr. 114/1990 
  Organizarea şi funcţionarea în subordinea Ministerului Economiei Naţionale a Direcţiei generale de producţie şi prestaţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 119/1990 - M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
  Hotărâre privind structura organizatorică a Institutului de Fizică Atomică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1608/2008 - M. Of. nr. 844/16 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 120/1990 - M. Of. nr. 28/14 feb. 1990 
  Unele măsuri pentru conducerea activităţii economice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1082/1990 - M. Of. nr. 114/22 oct. 1990) 
 
 H.G. nr. 122/1990 - M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
  Eşalonarea restituirii părţilor sociale ale oamenilor muncii din unităţile economice de stat şi sursele financiare din care se face această restituire 

 (T) 
 
 H.G. nr. 124/1990 - M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
   

Înfiinţarea Institutului de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Ocrotirii Sociale 
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 (SE) 
 
 H.G. nr. 131/1990 - M. Of. nr. 28/14 feb. 1990 
  Încetarea pregătirii militare a studentelor 

 (SE) 
 
   

H.G. nr. 132/1990 

 (Abrogată prin H.G. nr. 149/ 1991 - M. Of. nr. 52/15 mar. 1991) 
 
 H.G. nr. 135/1990 - M. Of. nr. 28/14 feb. 1990 
  Reorganizarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 136/1990 - M. Of. nr. 68/16 apr. 1992 
  Desfiinţarea Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 137/1990 
  Drepturile în valută ce se acordă personalului din activitatea de transporturi internaţionale pe căile ferate, auto, aeriene şi navale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 138/1990 
  Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 884/1990 - M. Of. nr. 88/9 mai 1992) 
 
 H.G. nr. 139/1990 
  Înfiinţarea unor trusturi horticole 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 140/1990   
 (Abrogată prin H.G. nr. 390/ 1993 - M. Of. nr. 204/24 aug. 1993) 
 
 H.G. nr. 143/1990 - M. Of. nr. 68/16 apr. 1992 
  Structura organizatorică a Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 482/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992) 
 
 H.G. nr. 144/1990   
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 145/1990 - M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
  Restituirea părţilor sociale depuse de salariaţi la unităţile economice de stat 

 (T) 
 
   

H.G. nr. 146/1990 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
   

H.G. nr. 147/1990 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
   

H.G. nr. 148/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 150/1990 
  Structura organizatorică a Ministerului Comerţului Interior 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

   
H.G. nr. 151/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 152/1990   
 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 153/1990   
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 154/1990 
  Înfiinţarea Institutului de modă pentru industria uşoară 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 156/1990   
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 157/1990 
  Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 162/1990 - M. Of. nr. 31/26 feb. 1990 
  Atribuţiile Comisiei guvernamentale pentru judeţul Timiş 

 (T) 
 
 H.G. nr. 163/1990 
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  Activităţile şi întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Electrotehnice şi Electronice, cu condiţii de muncă specifice metalurgiei neferoase 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 164/1990 - M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
  Stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul combinatelor şi întreprinderilor din metalurgia neferoasă 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 167/1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de prelucrare a cărnii Bucureşti - Splai 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 171/1990 
  Înfiinţarea Comisiei de dezvoltare tehnică şi tehnologică în Ministerul Industriei Electrotehnicii şi Electronicii 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 173/1990 

 Acordarea unor drepturi pentru condiţii deosebite personalului din activitatea de construcţii-montaj care realizează lucrările de extinderi, modernizări sau reparaţii ale capacităţilor de producţie  
  din combinatele şi întreprinderile din metalurgia neferoasă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 174/1990 - M. Of. nr. 219/2 sep. 1992 
  Posibilitatea unităţilor cooperaţiei meşteşugăreşti de a se aproviziona cu unele materii prime şi materiale prin relaţii directe cu furnizorii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 177/1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Comerţ Exterior "Silvexim" în subordinea Departamentului Pădurilor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Mediului Înconjurător 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 178/1990 
  Acordarea unor drepturi personalului de la Întreprinderea chimică "Carbosin" Copşa Mică şi celui de la fabricarea şi ambalarea negrului de fum din cadrul Combinatului petrochimic Piteşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 179/1990 - M. Of. nr. 68/16 apr. 1992 
  Aprobarea reţelei centrelor de perfecţionare a personalului din subordinea unor ministere şi organe centrale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 180/1990 
  Constituirea Comisiei Guvernamentale pentru elaborarea Programului economic al Guvernului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 181/1990 
  Trecerea la Ministerul Industriei Lemnului a activităţii de celuloză şi hârtie 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 182/1990 
  Organizarea activităţii Ministerului Energiei Electrice şi a unităţilor din sistemul acestuia 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

   
H.G. nr. 184/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 185/1990 - M. Of. nr. 44/30 mar. 1990 
  Organizarea şi funcţionarea direcţiilor de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 H.G. nr. 187/1990 
  Preluarea activităţilor de extracţie şi îmbuteliere a apelor minerale carbogazoase de masă şi a bioxidului de carbon natural de către Ministerul Geologiei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 189/1990 
  Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice şi a unor unităţi din subordinea sa 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 191/1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii "Electrofar" Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
   

H.G. nr. 192/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 1006/ 1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990) 

   
H.G. nr. 193/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 805/1991 - M. Of. nr. 191/24 sep. 1991) 

 H.G. nr. 194/1990   
 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 987/ 1990 - M. Of. nr. 105/14 sep. 1990) 

 H.G. nr. 196/1990 - M. Of. nr. 44/30 mar. 1990 

 Autorizarea Băncii de Investiţii de a acorda credite întreprinderilor mici, asociaţiilor cu scop lucrativ, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care prestează activităţi economice în mod  
  independent 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 286/1991 - M. Of. nr. 109/21 mai 1991) 
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 H.G. nr. 200/1990 
  Structura organizatorică a Administraţiei Asigurărilor de Stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 201/1990 - M. Of. nr. 33-34/8 mar. 1990 
  Hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative 

 (Abrogare prin L. nr. 507/2002 - M. Of. nr. 582/6 aug. 2002) 
 
 H.G./PR nr. 205/1990   
 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 207/1990 - M. Of. nr. 44/30 mar. 1990 
  Acordarea de despăgubiri persoanelor fizice care deţin autoturisme proprietate personală, neasigurate facultativ la ADAS, avariate ori distruse în timpul Revoluţiei din decembrie 1989 

 (T) 
 
 H.G./PR nr. 214/1990   
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 216/1990 - M. Of. nr. 44/30 mar. 1990 
  Stabilirea preţului de vânzare cu amănuntul pentru cafea naturală boabe, prăjită sau măcinată 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 221/1990 
  Hotărâre privind abrogarea unor prevederi privind limitarea duratei concediului anual de odihnă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 222/1990 - M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 
  Predarea de către Ministerul Afacerilor Externe a bunurilor mobile şi imobile care aparţin fostei Nunţiaturi Apostolice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 223/1990 
  Înfiinţarea Direcţiei Generale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 224/1990 
  Trecerea unor atribuţii în competenţa Ministerului Învăţământului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 225/1990 - M. Of. nr. 72/22 apr. 1992 
  Transformarea unor institute de învăţământ superior în universităţi 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 228/1990 - M. Of. nr. 44/30 mar. 1990 
  Unele măsuri pentru înfiinţarea unor puncte şi magazine de prezentare şi desfacere de către unităţi producătoare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 237/1990 - M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 
  Structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Informatică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 386/1993 - M. Of. nr. 207/27 aug. 1993) 
 
 H.G. nr. 239/1990 
  Stabilirea unui spor de 25% din salariul tarifar, pentru munca prestată în timpul nopţii, în unităţile subordonate Ministerului Industriei Metalurgice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 240/1990 
  Hotărâre privind  unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în unităţile subordonate Ministerului Industriei Metalurgice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 241/1990 - M. Of. nr. 72/22 apr. 1992 
  Acordarea materialelor igienico-sanitare în unităţile din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 248/1990 
  Aprobarea structurii organizatorice a Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 252/1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Industrializarea Cărnii Şimleu Silvaniei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 254/1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Construcţii şi reparaţii Nave "2 Mai" Mangalia 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 261/1990 - M. Of. nr. 45/31 mar. 1990 
  Stabilirea reţelelor tarifare şi a nivelurilor de salarizare pentru muncitorii din agricultura de stat 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 H.G. nr. 262/1990 - M. Of. nr. 45/31 mar. 1990 
  Hotărâre privind înfiinţarea unor unităţi agricole de stat şi unele măsuri de îmbunătăţire a organizării activităţii unităţilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 



 4515

 H.G. nr. 263/1990 - M. Of. nr. 72/22 apr. 1992 
  Autorizarea Ministerului Culturii să stabilească tarifele şi modalităţile de plată pentru remunerarea colaboratorilor din domeniile culturii şi artei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 571/1995 - M. Of. nr. 191/23 aug. 1995) 
 
 H.G. nr. 268/1990 
  Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în unităţile subordonate Ministerului Industriei Metalurgice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 270/1990 
  Înfiinţarea unor întreprinderi de extracţie a apelor minerale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 272/1990 
  Plata muncii prestate în timpul nopţii în unele unităţi ale Ministerului Poştelor şi Telecomunicaţiilor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 273/1990 - M. Of. nr. 45/31 mar. 1990 
  Pregătirea recensământului populaţiei şi locuinţelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 276/1990 
  Unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii organelor locale ale Administraţiei de Stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 277/1990 - M. Of. nr. 44/30 mar. 1990 
  Atribuţiile şi modul de funcţionare a Oficiului pentru Administraţia Locală 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 279/1990 - M. Of. nr. 44/30 mar. 1990 
  Regimul soldărilor de mărfuri din comerţul de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 776/1991 - M. Of. nr. 237/25 nov. 1991) 
 
 H.G. nr. 280/1990 - M. Of. nr. 46/31 mar. 1990 
  Hotărâre privind vânzarea de mărfuri, prestarea de servicii şi executarea de lucrări cu plata în rate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 283/1990 - M. Of. nr. 39/21 mar. 1990 
  Numerotarea circumscripţiilor electorale şi stabilirea numărului deputaţilor şi senatorilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 293/1990 
  Autorizarea Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum şi de Credit de a utiliza o parte din valuta încasată pentru realizarea unor obligaţiuni de plăţi valutare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 298/1990 
  Structura organizatorică a Ministerului Învăţământului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 299/1990 - M. Of. nr. 72/22 apr. 1992 
  Înfiinţarea Departamentului de Management în subordinea Ministerului Muncii şi Ocrotirii Sociale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 313/1990 
  Acordarea unor drepturi personalului care lucrează în subteran în unităţile de construcţii hidroenergetice 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

  H.G. nr. 314/1990 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 315/1990 - M. Of. nr. 46/31 mar. 1990 
  Majorarea indemnizaţiei de delegare şi de detaşare pentru persoanele care se deplasează în alte localităţi în interesul serviciului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 412/1991 - M. Of. nr. 138/31 iul. 1991) 
 
 H.G. nr. 316/1990 
  Unele măsuri pentru stimularea colectivelor de salariaţi din Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini în promovarea exportului de produse cu un grad înalt de competitivitate 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 317/1990 - M. Of. nr. 60/5 mai 1990 
  Schimbul valutar pentru cetăţenii români care călătoresc peste graniţă în interes personal 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 319/1990 
  Primirea şi acordarea de credite în valută de Banca de Investiţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 321/1990 - M. Of. nr. 46/31 mar. 1990 
  Autorizarea Centralei "PECO" Bucureşti de a vinde cu plata în valută, prin unităţile sale, mărfuri primite în consignaţie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 330/1990 - M. Of. nr. 46/31 mar. 1990 
  Majorarea preţurilor de achiziţie şi de livrare la unele materiale refolosibile 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
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 H.G. nr. 331/1990 - M. Of. nr. 46/31 mar. 1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Publicitate Turistică Publiturism 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 332/1990 - M. Of. nr. 52/21 apr. 1990 
  Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu transportul personalului nelocalnic din sectorul forestier şi aprobarea tarifelor pentru scosul şi apropiatul materialului lemnos în pădure 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 335/1990 - M. Of. nr. 46/31 mar. 1990 
  Unele măsuri din domeniul asigurării şi controlului calităţii produselor, lucrărilor de construcţii şi serviciilor, precum şi din cel al metrologiei 

 (Abrogată prin O.G. nr. 21/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992) 
 
 H.G. nr. 336/1990 
  Stabilirea modelului buletinelor de vot, al ştampilelor secţiilor de votare şi al celor necesare votării 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 340/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 
  Aprobarea planului de credite pe trimestrul II/1990 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 341/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 
  Procurarea echipamentelor de comunicare - telex - pentru dotarea primăriilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a unor ministere şi organe centrale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 351/1990 
  Acordarea personalităţii juridice unor întreprinderi şi unităţi din subordinea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 353/1990 
  Înfiinţarea săptămânalului de politică externă "Lumea Azi" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 354/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 
 Hotărâre privind înfiinţarea Fundaţiei Culturale Române 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 218/22 sep. 1995) 

 (Abrogare prin L. nr. 356/2003 - M. Of. nr. 529/23 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 356/1990 - M. Of. nr. 52/21 apr. 1990 
  Punerea la dispoziţia Căilor Ferate Române a sumelor reprezentând locaţiile pentru imobilizarea vagoanelor de marfă în cazul depăşirii termenelor de încărcare-descărcare a acestora 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 357/1990 
  Înfiinţarea Companiei Autonome de Turism pentru Tineret 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 358/1990 - M. Of. nr. 46/31 mar. 1990 
  Completarea cu un post de viceprimar la primăriile judeţene şi stabilirea salariilor tarifare de încadrare a personalului din aparatul propriu al primăriilor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 1345/1990 - M. Of. nr. 4/11 ian. 1991) 

 H.G. nr. 360/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 
  Calificarea muncitorilor în unităţi de stat 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 362/1990 - M. Of. nr. 52/21 apr. 1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Bere şi Băuturi Chitila 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 365/1990 - M. Of. nr. 49/9 apr. 1990 
  Stabilirea normelor unitare de structură pentru conducerea şi aparatul propriu al primăriilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1345/1990 - M. Of. nr. 4/11 ian. 1991) 
 
 H.G. nr. 367/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 
  Plata muncii prestate în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, de către personalul din staţiile de salvare 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 368/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 
  Aprobarea numărului maxim de posturi din unităţile teritoriale ale Ministerului Justiţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 369/1990 

 Stabilirea unor drepturi pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţi, subunităţi cu profil de oţelării, turnătorii, forjă, tratamente termice şi acoperiri metalice, din cadrul ramurii  
  construcţiilor de maşini 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 371/1990 - M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 1082/1990 - M. Of. nr. 114/22 oct. 1990) 

 H.G. nr. 374/1990 - M. Of. nr. 220/2 sep. 1992 
  Funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 222/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) 
 
 
 H.G. nr. 375/1990 
  Unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională, în cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 376/1990 
  Acordarea sporului pentru munca de noapte salariaţilor din întreprinderile Ministerului Industriei Uşoare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 377/1990 
  Înfiinţarea şi organizarea Întreprinderii de comerţ exterior "ILEXIM" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 382/1990 - M. Of. nr. 49/9 apr. 1990 
  Regimul de trimitere în străinătate a cetăţenilor români pentru a acorda asistenţă de specialitate nelegată de livrări 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 386/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 
  Stabilirea salariilor tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în Polonia şi Republica Socialistă Vietnam 

 (Abrogată prin H.G. nr. 837/19 oct. 1995 - M. Of. nr. 249/1 nov. 1995) 
 
 H.G. nr. 387/1990 - M. Of. nr. 53/23 apr. 1990 
  Unele măsuri în legătură cu asigurarea autovehiculelor 

 (Abrogată prin L. nr. 136/1995 - M. Of. nr. 303/30 dec. 1995) 
 
 H.G. nr. 388/1990 
  Salarizarea personalului de la Monetăria Statului şi Imprimeria Băncii Naţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 389/1990 - M. Of. nr. 53/23 apr. 1990 
  Hotărâre privind înfiinţarea de sucursale ale Băncii Române de Comerţ Exterior pe teritoriul ţării 

 (Încetare aplicabilitate prin H. nr. 9/1999 - M. Of. nr. 369/2 aug. 1999 şi Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 391/1990 - M. Of. nr. 53/23 apr. 1990 
  Administrarea provizorie a caselor, cluburilor şi bazelor de agrement pentru tineret de către Compania Autonomă de Turism pentru Tineret 

 (T) 
 
 H.G. nr. 392/1990 - M. Of. nr. 53/23 apr. 1990 
  Înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Producţie de Medicamente Antitumorale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 396/1990 - M. Of. nr. 53/23 apr. 1990 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Cercetări şi Asistenţă Medicală în oraşul Şimleu Silvaniei 

 
 

(Abrogare la data de 26 mar. 2011 prin H.G. nr. 129/2011 - M. Of. nr. 139/24 feb. 2011) 

 H.G. nr. 399/1990 - M. Of. nr. 53/23 apr. 1990 
  Reorganizarea activităţii de avizare a consumurilor de combustibili şi energie 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 623/1993 - M. Of. nr. 288/10 dec. 1993) 

 H.G. nr. 407/1990 - M. Of. nr. 156/9 iul. 1992 
  Reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 409/1990 
  Înfiinţarea " Întreprinderii de Exploatare şi Producţie Industrială Teleferice - Braşov" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 410/1990 
  Unele măsuri referitoare la salarizarea unor categorii de personal din unităţile Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 411/1990 - M. Of. nr. 53/23 apr. 1990 
  Cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de stat pentru salariaţii răniţi în timpul revoluţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 412/1990 - M. Of. nr. 235/23 sep. 1992 
  Organizarea activităţii de perfecţionare a personalului din industria minieră şi activitatea geologică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 414/1990 - M. Of. nr. 53/23 apr. 1990 
  Schimbarea denumirii Întreprinderii "Steaua Roşie" Bucureşti în "Întreprinderea de aparatură şi echipament hidraulic - HESPER Bucureşti" 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 415/1990 
  Structura organizatorică a Agenţiei de Presă Rompres 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 416/1990 
  Unele măsuri în aplicarea prevederilor Decretului-lege nr. 92/1990, pentru alegerea Parlamentului şi Preşedintelui României 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
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 H.G. nr. 417/1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii "Someşul" Gherla 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 418/1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Prelucrări Mecanice Roşiorii de Vede 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 422/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Maşini-Unelte Cluj-Napoca 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 424/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 
  Reglementarea unor probleme în legătură cu aplicarea Decretului-Lege nr. 30/1990 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 427/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 
  Aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale a Vămilor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 147/1996 - M. Of. nr. 71/9 apr. 1996) 

 H.G. nr. 428/1990 - M. Of. nr. 74/23 apr. 1992 
  Instituirea de noi grade didactice în învăţământul superior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 430/1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Comerţ Exterior AGROEXPORT 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 431/1990 - M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 
  Înfiinţarea Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne 

 (Abrogată prin H.G. nr. 137/1991 - M. Of. nr. 120/4 iun. 1992) 
 
 H.G. nr. 434/1990 - M. Of. nr. 104/13 sep. 1990 
  Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Oficiului Muncii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 737/2003 - M. Of. nr. 483/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 436/1990 - M. Of. nr. 58-59/28 apr. 1990 
  Stabilirea locurilor de muncă sau activităţilor ce dau dreptul la concediu suplimentar de odihnă, precum şi durata acestuia 

 (Abrogată prin L. nr. 6/1992 - M. Of. nr. 16/10 feb. 1992) 
 
 H.G. nr. 438/1990 - M. Of. nr. 58-59/28 apr. 1990 
  Înfiinţarea şi organizarea Comisiei Zonei Montane din România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 785/1992 - M. Of. nr. 332/28 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 440/1990 - M. Of. nr. 66/5 mai 1990 
  Atribuirea burselor de şcolarizare şi pe bază de contract şi altor forme de sprijin material elevilor şi studenţilor de la învăţământul de zi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 730/1991 - M. Of. nr. 225/7 nov. 1991) 
 
 H.G. nr. 441/1990 - M. Of. nr. 61/7 mai 1990 
  Posibilitatea unităţilor Cooperaţiei de Consum de a se aproviziona cu unele materii prime şi materiale prin relaţii directe cu furnizorii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 443/1990 - M. Of. nr. 62/8 mai 1990 
  Stabilirea taxelor consulare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 H.G. nr. 445/1990 - M. Of. nr. 61/7 mai 1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Comerţ Exterior "ECOMES" în subordinea Centralei Industriale de Echipament Special Bucureşti 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 446/1990 - M. Of. nr. 61/7 mai 1990 
  Efectuarea de operaţiuni de încasări şi plăţi în valută, angajarea şi acordarea de credite în valută de către Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară, specifice profilului său de activitate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 449/1990 - M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 
  Unele modificări şi completări ale reglementărilor în vigoare, referitoare la întocmirea devizelor în activitatea de investiţii şi reparaţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 376/1994 - M. Of. nr. 203/5 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 452/1990 - M. Of. nr. 61/7 mai 1990 
  Stabilirea salariilor tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în Ungaria 

 (Abrogată prin H.G. nr. 837/1995 - M. Of. nr. 249/1 nov. 1995) 
 
   

H.G. nr. 454/1990 

 (Abrogată prin H.G. nr. 130/1991 - M. Of. nr. 57/21 mar. 1991) 
 
   

H.G. nr. 456/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 

 H.G. nr. 457/1990 - M. Of. nr. 61/7 mai 1990 
  Activitatea Asociaţiei de drept internaţional şi relaţii internaţionale 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 41/2000 - M. Of. nr. 21/21 ian. 2000) 
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 H.G. nr. 459/1990 - M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 
  Desfiinţarea Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 464/1990 
  Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Producţie şi Prestaţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 468/1990 - M. Of. nr. 61/7 mai 1990 
  Încadrarea în muncă în unităţile poligrafice a unor categorii de pensionari 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
  H.G. nr. 469/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 521/1992 - M. Of. nr. 233/22 sep. 1992) 

 H.G. nr. 470/1990 - M. Of. nr. 61/7 mai 1990 
 Hotărâre privind reorganizarea activităţii de arbitrajare în cadrul Băncii Române de Comerţ Exterior 

 (Finalizarea procesului de restructurare şi fuziune cu BCR prin O.G. nr. 39/1999 - M. Of. nr. 363/30 iul. 1999 şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a  
 BRCE-Bancorex-S.A. prin H. nr. 9/1999 - M. Of. nr. 369/2 aug. 1999 şi Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 474/1990 
  Salarizarea personalului de la Unitatea tipografică din subordinea Administraţiei de Stat Loto-Pronosport 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 475/1990 - M. Of. nr. 63/9 mai 1990 
  Atribuirea de locuri de muncă absolvenţilor învăţământului superior medical şi farmaceutic după efectuarea internatului generalizat 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 576/1992 - M. Of. nr. 253/12 oct. 1992) 

 H.G. nr. 476/1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Acumulatori Bistriţa 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 477/1990 - M. Of. nr. 87/8 mai 1992 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole 

 (Abrogare prin H.G. nr. 751/2010 - M. Of. nr. 552/5 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 478/1990 - M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 

 Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistriţa ce se  
  încadrează în grupele I şi a II-a de muncă în vederea pensionării, 

 (Abrogată prin H.G. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 479/1990 
  Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării sericiculturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 480/1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Exploatare Portuară pentru produse din Lemn Galaţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 481/1990 - M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 
  Încadrarea personalului în grupele I şi a II-a de muncă de la locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite apărute după anul 1969 în unităţile Ministerului Industriei Metalurgice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 482/1990   
 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 264/1991 - M. Of. nr. 99/9 mai 1991) 

 H.G. nr. 483/1990 - M. Of. nr. 63/9 mai 1990 
  Înfiinţarea inspectoratelor pentru protecţia mediului înconjurător 

 (Abrogată prin H.G. nr. 264/1991 - M. Of. nr. 99/9 mai 1991) 
 
 H.G. nr. 484/1990 - M. Of. nr. 63/9 mai 1990 
  Hotărâre privind stabilirea alocaţiilor zilnice de hrană şi a normativelor de personal în unităţile de asistenţă socială 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 486/1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii Mecanice de Material Rulant Ploieşti 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 487/1990 - M. Of. nr. 64/10 mai 1990 
  Aprobarea normelor referitoare la numirea şi transferarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul 1990 - 1991 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 488/1990 - M. Of. nr. 63/9 mai 1990 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Medicină Socială "Christiana" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1014/2002 - M. Of. nr. 700/25 sep. 2002) 
 
 H.G. nr. 489/1990 - M. Of. nr. 77/28 mai 1990 
  Stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru produsele din import destinate fondului pieţei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 464/1991 - M. Of. nr. 158/26 iul. 1991) 
 
 H.G. nr. 491/1990 - M. Of. nr. 64/10 mai 1990 
  Reorganizarea actualelor baze de aprovizionare tehnico-materială din subordinea Ministerului Economiei Naţionale 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 492/1990 - M. Of. nr. 235/23 sep. 1992 
  Aprobarea înfiinţării distribuţiei de gaze naturale în unele localităţi din Valea Jiului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 494/1990 - M. Of. nr. 70/15 mai 1990 
  Înfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi din subordinea şi în cadrul Ministerului Transporturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 495/1990 
  Reorganizarea Direcţiei Generale Comerciale a municipiului Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 500/1990 - M. Of. nr. 235/23 sep. 1992 
  Hotărâre privind trecerea unor unităţi de cercetare din domeniul antropologiei la Academia Română 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1754/2006 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2007) 
 
 H.G. nr. 502/1990   
 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 585/1992 - M. Of. nr. 297/23 nov. 1992) 

 H.G. nr. 503/1990 - M. Of. nr. 65/12 mai 1990 
  Înfiinţarea Direcţiei de comerţ exterior din cadrul Centralei de turism O.N.T. "Litoral" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 504/1990 
  Înfiinţarea şi organizarea Întreprinderii de Excursii Externe ROMEXTUR 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 512/1990 - M. Of. nr. 67/14 mai 1990 
  Înfiinţarea Companiei de Construcţii Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 89/1991 - M. Of. nr. 28/2 feb. 1991) 
 
 H.G. nr. 512/P.R./1990 
  Hotărâre privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul Combinatului Metalurgic de Metale Neferoase Copşa Mică 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 

 H.G. nr. 513/1990 - M. Of. nr. 67/14 mai 1990 
  Hotărâre privind normele de organizare a unităţilor de construcţii-montaj de stat 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G./PR nr. 513/1990 
  Stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul combinatelor şi întreprinderilor din metalurgia neferoasă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 514/1990 - M. Of. nr. 70/15 mai 1990 
  Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării unităţilor din cadrul Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 515/1990 - M. Of. nr. 70/15 mai 1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii Mecanice Breaza 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 516/1990 - M. Of. nr. 70/15 mai 1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Asistenţă Tehnică şi Service pentru Maşini-Unelte Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 517/1990 - M. Of. nr. 70/15 mai 1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii mecanice Târgovişte 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 518/1990 - M. Of. nr. 70/15 mai 1990 
  Repartizarea în muncă a absolvenţilor învăţământului superior promoţia 1990 

 (T) 
 
 H.G. nr. 519/1990 - M. Of. nr. 70/15 mai 1990 
  Înfiinţarea şi organizarea Întreprinderii de comerţ exterior "Farmexim" în subordinea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 521/1990 - M. Of. nr. 71-72/16 mai 1990 
  Organizarea şi funcţionarea învăţământului în România în anul şcolar (universitar) 1990/1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 461/1991 - M. Of. nr. 157/25 iul. 1991 şi H.G. nr. 458/2000 - M. Of. nr. 287/26 iun. 2000) 
 
 H.G. nr. 522/1990 - M. Of. nr. 71-72/16 mai 1990 
  Stabilirea alocaţiilor zilnice de hrană în unităţile sanitare (vezi indexări) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 523/1990 - M. Of. nr. 71-72/16 mai 1990 
  Modificarea preţurilor cu amănuntul la unele tipuri de componente electronice şi a preţurilor de producţie, livrare şi cu amănuntul la baterii - elemente galvanice 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 527/1990 - M. Of. nr. 73/17 mai 1990 
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  Dizolvarea şi lichidarea Societăţii Mixte Româno-Zambiene MOZAMBO 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 530/1990 - M. Of. nr. 73/17 mai 1990 
  Organizarea şi funcţionarea Registrului Naval Român 

 (Abrogată prin H.G. nr. 302/1991 - M. Of. nr. 246/30 nov. 1991) 
 
 H.G. nr. 532/1990 - M. Of. nr. 73/17 mai 1990 
  Majorarea preţurilor de producţie şi cu amănuntul la covoarele manuale, înnodate şi ţesute 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 533/1990 - M. Of. nr. 73/17 mai 1990 
  Organizarea Centrului internaţional de comerţ 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 535/1990 - M. Of. nr. 73/17 mai 1990 
  Repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor "Fondului Libertatea" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 269/1991 - M. Of. nr. 151/2 iul. 1992) 
 
 H.G. nr. 537/1990 - M. Of. nr. 73/17 mai 1990 

 Funcţionarea direcţiilor financiare judeţene, Direcţiei generale financiare a municipiului Bucureşti, administraţiilor financiare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Sectorului  
  agricol Ilfov, precum şi a serviciilor sau birourilor financiare orăşeneşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 542/1990 

 Stabilirea unor drepturi pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţi, subunităţi şi formaţii de lucru cu profil de oţelării, turnătorii, forjă, tratamente termice şi acoperiri metalice, din  
  ramura construcţii de maşini 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 544/1990 
  Salarizarea personalului din sucursalele şi filialele Băncii Naţionale a României, Băncii pentru Agricultură şi Industria Alimentară, Băncii de Investiţii şi Băncii Române de Comerţ Exterior 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 546/1990 - M. Of. nr. 82/4 mai 1992 
  Stabilirea salariilor tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 837/1995 - M. Of. nr. 249/1 nov. 1995) 
 
 H.G. nr. 550/1990 - M. Of. nr. 74/18 mai 1990 
  Reorganizarea Academiei Militare şi înfiinţarea Academiei Tehnice Militare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 611/1992 - M. Of. nr. 269/30 oct. 1992) 
 
 H.G. nr. 558/1990 
  Alocaţia de hrană pentru personalul navigant 

 (Abrogată prin H.G. nr. 185/1994 - M. Of. nr. 113/4 mai 1994) 
 
 H.G. nr. 559/1990 - M. Of. nr. 87/8 mai 1992 
  Acordarea unor drepturi personalului din industria chimică şi petrochimică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 560/1990 
  Salariile tarifare pentru personalul cuprins în activitatea de asigurare a calităţii şi controlului tehnic de calitate a lucrărilor de construcţii-montaj la centrale nucleare electrice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 561/1990 
  Hotărâre privind transportul salariaţilor nelocalnici din organizaţiile care participă la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj a obiectivelor de investiţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 563/1990 
  Aprobarea preţurilor de producţie şi cu amănuntul pentru autoturismele OLTCIT - CLUB 11R şi OLTCIT - CLUB 11RL 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 564/1990 
  Acordarea unor drepturi de salarizare personalului care execută lucrări de construcţii şi montaje de utilaje şi instalaţii - de bază şi conexe - pentru Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 566/1990 - M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 
  Reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Poştelor şi Telecomunicaţiilor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 568/1990 
  Aprobarea unor măsuri în vederea rentabilizării economice şi sociale a unor unităţi industriale de stat în procesul tranziţiei spre economia de piaţă 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 572/1990 
  Trecerea Spitalului "Elias", a policlinicii pendinte de spital şi a Oficiului farmaceutic nr.3 în subordinea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 574/1990 - M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 
  Transferul în gestiunea instituţiilor financiar-bancare din municipiul Bucureşti, a clădirilor, altor mijloace fixe şi obiecte de inventar 

 (Abrogată prin H.G. nr. 764/1990 - M. Of. nr. 86/7 mai 1992) 
 
 H.G. nr. 575/1990 
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  Hotărâre privind reprezentarea economică permanentă a României în străinătate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 578/1990 
  Modificarea unor preţuri în industria extractivă de ţiţei şi gaze 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 579/1990 - M. Of. nr. 76/23 mai 1990 
  Înfiinţarea unor întreprinderi de industrie alimentară 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 584/1990 
  Acordarea unor drepturi personalului din unităţile aparţinând Ministerului Industriei Lemnului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 588/1990 
  Redistribuirea unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 590/1990 - M. Of. nr. 85/6 mai 1992 
  Acordarea unor drepturi personalului din industria alimentară 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 592/1990 - M. Of. nr. 85/6 mai 1992 
  Preţurile de cumpărare a materiilor şi materialelor de construcţii achiziţionate de către unităţile de cult 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 594/1990 - M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 
  Plata fondului de participare la beneficii şi a fondului de premiere anuală pe anul 1989 

 (T) 
 
 H.G. nr. 597/1990 - M. Of. nr. 77/28 mai 1990 
  Autorizarea Ministerului Apărării Naţionale de a avea relaţii de vânzare-cumpărare cu persoane fizice care nu desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 599/1990 - M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii "Grand-Hotel" Bucureşti, în subordinea Ministerului Turismului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 602/1990 - M. Of. nr. 235/23 sep. 1992 
  Trecerea Ansamblului Coral "Madrigal" în subordinea Ministerului Culturii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 611/1990 - M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 
  Înfiinţarea şi organizarea Întreprinderii "Termorom" Cluj-Napoca 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 612/1990 - M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 
  Înfiinţarea şi organizarea Întreprinderii de comerţ exterior "Metanef" 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 613/1990 

 Preluarea de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a activităţii de desfacere cu amănuntul, de la întreprinderile comerciale de stat, pentru legume şi fructe, din subordinea  
  Ministerului Comerţului Interior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 614/1990 - M. Of. nr. 85/6 mai 1992 
  Modificarea componenţei Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de călători în zona de frontieră 

 (Abrogată prin H.G. nr. 83/1994 - M. Of. nr. 77/25 mar. 1994) 
 
 H.G. nr. 615/1990 
  Salarizarea personalului unităţilor de cercetare ştiinţifică din subordinea Academiei Române 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 616/1990 - M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de Industrializare a cărnii Făgăraş 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 617/1990 - M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii "Ideal" Mediaş 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
  H.G. nr. 619/1990 

 (Abrogată prin H.G. nr. 945/1990 - M. Of. nr. 100/15 aug. 1990) 
 
 H.G. nr. 620/1990 - M. Of. nr. 85/6 mai 1992 
  Drepturile personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 

 (Abrogată prin H.G. nr. 647/1993 - M. Of. nr. 293/16 dec. 1993) 
 
 H.G. nr. 623/1990 
  Modificarea preţului de producţie şi de livrare la melasă pentru producţia de alcool şi a preţului de producţie a alcoolului din melasă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
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 H.G. nr. 626/1990 - M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 

 Trecerea Întreprinderii de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcţii Bragadiru în subordinea Centralei-antrepriză generală de construcţii-montaj din subordinea Primăriei  
  municipiului Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 627/1990 
  Vânzarea de către UCECOM de mărfuri, cu plata în valută, primite în consignaţie de la parteneri externi, precum şi mărfuri executate de unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 629/1990 - M. Of. nr. 278/7 nov. 1992 
  Achiziţionarea, recondiţionarea şi valorificarea unor bunuri de folosinţă îndelungată, de uz personal, şi a unor subansamble sau piese ale acestora, provenite de la unităţi economice de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 632/1990 - M. Of. nr. 278/7 nov. 1992 
  Înfiinţarea Trustului Romplast 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 634/1990 
  Unele măsuri pentru stimularea colectivelor de salariaţi din Ministerul Industriei Electrotehnice şi Electronice, în promovarea exportului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 643/1990 
  Reînfiinţarea Întreprinderii de magazine "PRODAS" Bucureşti în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 644/1990 - M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 
  Reducerea riscului de avariere a construcţiilor afectate de cutremure 

 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 67/1997 - M. Of. nr. 227/ 30 aug. 1997 şi H.G. nr. 735/ 1997 - M. Of. nr. 323/ 24 nov. 1997) 

 H.G. nr. 645/1990 
  Înfiinţarea Trustului de producţie şi comercializare a confecţiilor Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 646/1990 - M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 
  Înfiinţarea unor întreprinderi la Ministerul Industriei Uşoare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 647/1990 - M. Of. nr. 86/7 mai 1992 
  Acordarea unor drepturi personalului din unităţile subordonate Ministerului Industriei Uşoare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 648/1990 
  Acordarea personalităţii juridice a întreprinderilor pe care sunt constituite centralele industriale din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 649/1990 - M. Of. nr. 80/7 iun. 1990 
  Înfiinţarea şi organizarea Întreprinderii navale de elice Galaţi în subordinea Centralei industriale navale Galaţi, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 650/1990 
  Acordarea concediului de odihnă pentru personalul din unităţile subordonate Ministerului Industriei Uşoare 

 (Abrogată prin L. nr. 6/1992 - M. Of. nr. 16/10 feb. 1992) 
 
 H.G. nr. 653/1990 
  Structura organizatorică a Editurii "Presa Liberă" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 659/1990 - M. Of. nr. 278/7 nov. 1992 
  Salarizarea personalului din unităţile teritoriale ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 660/1990 
  Salarizarea personalului din sucursalele Administraţiei Asigurărilor de Stat 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 665/1990 
  Schimbarea denumirii "Întreprinderii Restaurantul Militar Bucureşti" în Compania economică de alimentaţie publică şi prestări servicii "VULTURUL" 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 666/1990 
  Acordarea calităţii de persoană juridică Centrului de Calcul şi Service Hard din cadrul Centralei Industriale Mecanice şi de Articole Casnice Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 667/1990 
  Plata muncii prestate în timpul nopţii, în unităţi ale Ministerului Poştelor şi Telecomunicaţiilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 668/1990 - M. Of. nr. 83/15 iun. 1990 
  Înfiinţarea Centrului naţional pentru încercarea şi atestarea tractoarelor şi maşinilor agricole 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 669/1990 
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 Aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de posturi ale Comisiei Guvernamentale de Colaborare şi Cooperare Economică şi Tehnică   
 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 671/1990 - M. Of. nr. 86/7 mai 1992 
  Încadrarea în grupa I de muncă în vederea pensionării a personalului existent la I.R.E.M.O.A.S. Bucureşti, în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 672/1990 

 Acordarea unor drepturi personalului din întreprinderile, unităţile şi subunităţile de producţie industrială, exploatare portuară şi de servicii tehnice, aparţinând Departamentului Industriei  
  Materialelor de Construcţii şi Instalaţii din cadrul Ministerului Construcţiilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 673/1990 
  Majorarea preţurilor la unele produse din industria materialelor de construcţii şi instalaţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 674/1990 
  Stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase 

 (Abrogată prin L. nr. 31/ 1991 - M. Of. nr. 64/27 mar. 1991) 
 
 H.G. nr. 681/1990 - M. Of. nr. 278/7 nov. 1992 
  Repartizarea pe posturi didactice a absolvenţilor liceelor pedagogice - promoţia 1990 

 (T) 
 
 H.G. nr. 683/1990 

 Acordarea unor drepturi pentru personalul care lucrează la realizarea galeriilor în subteran, a puţurilor pentru castelele de echilibru, în cariere şi alte activităţi miniere, din amenajările  
  hidrotehnice şi hidroenergetice 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 685/1990 - M. Of. nr. 83/15 iun. 1990 
  Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 626/ 1997 - M. Of. nr. 271/ 9 oct. 1997) 

 H.G. nr. 686/1990 
  Înfiinţarea Întreprinderii de izolatoare electrice din sticlă Botoşani 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
   

H.G. nr. 687/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 983/1990 - M. Of. nr. 105 - 14 sep. 1990) 

 H.G. nr. 689/1990 
  Trecerea activităţii de export şi import plante medicinale şi aromatice de la Întreprinderea de Comerţ Exterior Fructexport la Trustul PLAFAR Bucureşti 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 691/1990 
  Modificarea preţurilor de producţie şi de livrare ale unor produse destinate exportului, în vederea rentabilizării acestora 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
   

H.G. nr. 693/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 264/1991 - M. Of. nr. 99/9 mai 1991) 

 H.G. nr. 695/1990 
  Înfiinţarea unor întreprinderi industriale în subordinea Centralei industriale de autoturisme Piteşti-Colibaşi 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 696/1990 
  Modul de salarizare a personalului din industria energiei electrice şi termice care exercită cumul de meserii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 702/1990 
  Vânzarea de mărfuri la preţul cu amănuntul, pe valută convertibilă, prin unităţi din reţeaua Ministerului Comerţului Interior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 704/1990 
  Vânzarea de mărfuri cu plata în valută de către cooperaţia de consum şi de credit 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 712/1990 
  Salarizarea muncitorilor din unele unităţi ale Ministerului Industriei Metalurgice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 713/1990 
  Acordarea unui spor la salariul tarifar de 25% pentru munca prestată în timpul nopţii, în întreprinderile din cadrul ramurii construcţiilor de maşini 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 714/1990 
  Unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii de comerţ exterior din cadrul Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 719/1990 
  Aprobarea Statutului Companiei Autonome de Turism pentru Tineret 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 723/1990 
  Înfiinţarea Grupului Industrial CHEMA, pentru producţia şi comercializarea de instalaţii şi echipamente tehnologice complexe prin dotarea acestuia cu capital social 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 726/1990 
  Majorarea tarifelor pentru confecţii pe comandă şi măsură individuală, destinate cadrelor militare, executate de unităţi ale cooperaţiei meşteşugăreşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 731/1990 
  Înfiinţarea Trustului "ROMPELI" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 733/1990 
  Stabilirea unor tarife în transporturile navale de mărfuri 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 741/1990 - M. Of. nr. 86/7 mai 1992 
  Impozitul pe beneficii la unităţile economice de stat 

 (Abrogată prin L. nr. 12/1991 - M. Of. nr. 25/31 ian. 1991) 
 
  H.G. nr. 744/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 137/1991 - M. Of. nr. 120/4 iun. 1992) 

 H.G. nr. 749/1990 
  Creşterea capacităţii de acţiune şi îmbunătăţirea structurii organizatorice a Comandamentului Trupelor de Pază şi Ordine 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 753/1990 
  Autorizarea Radioteleviziunii Române de a desfăşura activitatea de comerţ exterior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 754/1990 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Resurselor şi Industriei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 761/1990 
  Scutirea de plata contribuţiei persoanelor fără copii, a unor categorii din personalul clerical 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 763/1990 - M. Of. nr. 101/24 aug. 1990 
  Înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome Române de Turism şi Prestaţii "DACOREX & Co" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1217/1990 - M. Of. nr. 109/27 mai 1992) 
 
 H.G. nr. 765/1990 - M. Of. nr. 280/9 nov. 1992 
  Trecerea unor unităţi comerciale specializate de produse alimentare la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 769/1990 

 Stabilirea preţurilor de producţie, de livrare şi cu amănuntul la hârtia de ziar şi hârtia de tipar, a tarifelor pentru executarea de lucrări poligrafice, precum şi modul de impozitare a veniturilor din  
  sectorul de presă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 770/1990 
  Stabilirea preţurilor de producţie ale produselor livrate ca piese de schimb 

 (Abrogată prin H.G. nr. 239/1991 - M. Of. nr. 66/29 mar. 1991) 
 
 H.G. nr. 771/1990 
  Modificarea preţului de producţie şi cu amănuntul la butelii pentru gaze lichefiate comprimate, reper 80.00 A, greutate 13 kg STAS-2666-62 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 772/1990 
  Aprobarea unor preţuri pentru modul grup social şi utilităţi pentru platforme fixe suport sonde satelit şi nava de stimulare şi cimentarea sondei marine 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 775/1990 
  Aprobarea preţurilor cu amănuntul pentru desfacerea către populaţie a unor maşini, utilaje, instalaţii, echipamente, aparatură şi autovehicule 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 779/1990 - M. Of. nr. 276/5 nov. 1992 
  Dizolvarea şi lichidarea Societăţii Româno-Marocane Somima 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 783/1990 - M. Of. nr. 88/9 mai 1992 
  Înfiinţarea Centrului de Calcul Electronic al Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 447/ 1997 - M. Of. nr. 197/ 18 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 784/1990 - M. Of. nr. 101/24 aug. 1990 
  Impozitul pe circulaţia mărfurilor la produsele desfăcute de societăţile comerciale şi de persoanele fizice sau juridice autorizate, altele decât unităţile de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1109/1990 - M. Of. nr. 115/23 oct. 1990) 
 
 H.G. nr. 785/1990 
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 Organizarea Consiliului pentru Reformă, Relaţii şi Informaţii Publice   
 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 790/1990 
  Încetarea scutirii de taxe poştale a obiectelor de corespondenţă şi a coletelor poştale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 791/1990 
  Desfiinţarea Centralei industriale de coloranţi, lacuri şi detergenţi Bucureşti şi reorganizarea Întreprinderii de lacuri şi vopsele "Policolor" - Bucureşti 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 798/1990 
  Majorarea preţurilor de achiziţie, de producţie şi livrare la fructe şi ciuperci comestibile, din flora spontană 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 805/1990 - M. Of. nr. 191/24 sep. 1991 
  Organizarea şi atribuţiile Ministerului Comerţului şi Turismului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 815/1992 - M. Of. nr. 340/30 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 811/1990 
  Acordarea unor drepturi personalului din cadrul Departamentului Industriei Lemnului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
   

H.G. nr. 812/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 10/1991 - M. Of. nr. 7/15 ian. 1991) 

 H.G. nr. 823/1990 
  Organizarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 858/1991 - M. Of. nr. 37/9 mar. 1992) 
 
 H.G. nr. 824/1990 
  Înfiinţarea Oficiului Naţional al Rezervelor Materiale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 825/1990 
  Norme de hrană a Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 826/1990 
  Competenţele de stabilire a preţurilor la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 834/1990 - M. Of. nr. 295 bis/21 nov. 1992 
  Organizarea, atribuţiile şi modul de funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogată prin H.G. nr. 814/1992 - M. Of. nr. 337/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 857/1990 
  Organizarea Comisiei Naţionale de Prognoză, Plan şi Conjunctură Economică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 858/1990 
  Organizarea Agenţiei Române pentru Promovarea Investiţiilor şi Asistenţei Economice din Străinătate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 182/1991 - M. Of. nr. 52/30 mar. 1992) 
 
 H.G. nr. 861/1990 - M. Of. nr. 101/24 aug. 1990 
  Aprobarea structurii organizatorice a Centrului Naţional al Cinematografiei şi a unor măsuri de organizare a unităţilor din subordinea acestuia 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 870/1990   
 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 797/1992 - M. Of. nr. 333/28 dec. 1992) 

 H.G. nr. 873/1990   
 (Abrogată prin H.G. nr. 983/1990 - M. Of. nr. 105/14 sep. 1990) 
 
 H.G. nr. 879/1990 - M. Of. nr. 88/9 mai 1992 
  Organizarea şi atribuţiile Ministerului Comunicaţiilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 797/1992 - M. Of. nr. 333/28 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 883/1990 - M. Of. nr. 101/24 aug. 1990 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "ROM-POST-TELECOM" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 448/1991 - M. Of. nr. 155/23 iul. 1991) 
 
 H.G. nr. 884/1990 - M. Of. nr. 88/9 mai 1992 
  Organizarea şi atribuţiile Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 785/1992 - M. Of. nr. 332/28 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 905/1990 
  Schimbarea subordonării Centralei industriale pentru metale rare Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 906/1990 
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 Reorganizarea şcolilor militare de ofiţeri din subordinea Ministerului Apărării Naţionale   
 (Abrogată prin H.G. nr. 190/1991 - M. Of. nr. 80/16 apr. 1991) 
 
 H.G. nr. 907/1990 
  Constituirea şi eliberarea fondului de salarii în unităţile de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 909/1990 
  Salarizarea personalului de la Combinatul de Fire şi Fibre Artificiale Suceava 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 910/1990 
  Salarizarea personalului de la Combinatul Chimic Giurgiu 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

  H.G. nr. 912/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 1345/1990 - M. Of. nr. 4/11 ian. 1991) 

 H.G. nr. 916/1990 
  Stabilirea categoriei judeţelor pentru aplicarea Legii nr. 16/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 410/1991 - M. Of. nr. 143/11 iul. 1991) 

 H.G. nr. 917/1990   
 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 1345/1990 - M. Of. nr. 4/11 ian. 1991) 

 H.G. nr. 919/1990   
 (Abrogată prin H.G. nr. 1043/1995 - M. Of. nr. 299/28 dec. 1995) 
 
 H.G. nr. 920/1990 - M. Of. nr. 88/9 mai 1992 
  Încadrarea în muncă în unităţile de industrie alimentară a unor categorii de pensionari 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 932/1990 
  Îndrumar pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor L. nr. 5/1990 

 (Abrogată prin L. nr. 69/1991 - M. Of. nr. 238/28 nov. 1991) 
 
 H.G. nr. 934/1990 
  Organizarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şcolare şi a altor forme de petrecere a timpului liber, pentru preşcolari şi elevi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 939/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 595/1992 - M. Of. nr. 265/27 oct. 1992) 

 H.G. nr. 940/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 812/1992 - M. Of. nr. 337/29 dec. 1992) 

 H.G. nr. 942/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 811/1992 - M. Of. nr. 336/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 944/1990 - M. Of. nr. 102/25 aug. 1990 
  Unele măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunii de recoltare a porumbului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 945/1990 - M. Of. nr. 100/15 aug. 1990 
  Inventarierea şi reevaluarea patrimoniului unităţilor economice de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 946/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Completarea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 279/19 martie 1990 

 (Abrogată prin H.G. nr. 776/1991 - M. Of. nr. 237/25 nov. 1991) 
 
 H.G. nr. 949/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice şi oficiale 

 (Abrogată prin O.G. nr. 37/1994 - M. Of. nr. 245/30 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 952/1990 - M. Of. nr. 102/25 aug. 1990 
  Unele măsuri de stabilire a programelor de funcţionare a magazinelor şi unităţilor de alimentaţie publică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 955/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Majorarea numărului maxim de posturi la unităţile teritoriale ale Ministerului Justiţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 957/1990 
  Predarea şi preluarea unor activităţi de către Primăria Capitalei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 958/1990 - M. Of. nr. 102/25 aug. 1990 
 Organizarea unor activităţi de agrement tip cazino 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 181/1992 - M. Of. nr. 162/15 iul. 1992) 
 
 H.G. nr. 959/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Hotărâre privind constituirea Comisiei guvernamentale pentru participarea României la crearea unei noi organizaţii interguvernamentale de colaborare economică multilaterală, în locul C.A.E.R. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 961/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 799/1992 - M. Of. nr. 333/28 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 962/1990 - M. Of. nr. 249/7 oct. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 793/1992 - M. Of. nr. 333/28 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 969/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Constituirea Comisiei guvernamentale pentru cercetarea, prevenirea şi combaterea sustragerilor de bunuri din unităţile producătoare şi din circuitul comercial normal 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 973/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Schimbarea subordonării Întreprinderii pentru Nutreţuri Concentrate a Sectorului agricol Ilfov 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 974/1990 - M. Of. nr. 102/25 aug. 1990 
  Acoperirea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru efectuarea operaţiunilor electorale potrivit prevederilor Decretului-Lege nr. 92/1990 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 975/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Prevenirea scoaterii ilicite peste graniţă şi comercializării în străinătate a produselor agroindustriale şi a bunurilor industriale de larg consum 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 976/1990 - M. Of. nr. 102/25 aug. 1990 
  Organizarea sistemului de aprovizionare de la intern a agenţilor economici ce îşi desfăşoară activitatea în baza decretelor-lege nr. 54/1990 şi nr. 96/1990 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 978/1990 - M. Of. nr. 105/14 sep. 1990 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 979/1990 - M. Of. nr. 105/14 sep. 1990 
  Numirea şi salarizarea secretarului şi subsecretarilor de stat la Ministerul Afacerilor Externe 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 983/1990 - M. Of. nr. 105/14 sep. 1990 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 264/1991 - M. Of. nr. 99/9 mai 1991) 
 
 H.G. nr. 984/1990 - M. Of. nr. 105/14 sep. 1990 
  Reglementări pentru unele meserii şi funcţii specifice transporturilor pe căile ferate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 986/1990 - M. Of. nr. 105/14 sep. 1990 
  Autorizarea efectuării unor operaţiuni bancare pe teritoriul României 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 987/1990 - M. Of. nr. 105/14 sep. 1990 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 813/1992 - M. Of. nr. 337/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 988/1990 - M. Of. nr. 105/14 sep. 1990 
  Şcolarizarea cetăţenilor străini în România ca bursieri ai statului Român 

 (T) 
 
 H.G. nr. 989/1990 - M. Of. nr. 105/14 sep. 1990 
  Acordarea unor burse de studii şi de doctorat Republicii Socialiste Sovietice Moldova 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 991/1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 
  Unele măsuri pentru realizarea Centrului de comerţ internaţional Bucureşti 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 H.G. nr. 994/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 800/1992 - M. Of. nr. 332/28 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 997/1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 
  Stabilirea alocaţiilor zilnice de hrană pentru activitatea sportivă de performanţă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 998/1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 
  Stimularea încasărilor valutare din activitatea sportivă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 123/1991 - M. Of. nr. 42/2 mar. 1991) 
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 H.G. nr. 999/1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 
 
  Reglementarea donării de sânge în scopuri terapeutice 

 (Abrogată prin L. nr. 4/ 1995 - M. Of. nr. 9/19 ian. 1995) 
 
 H.G. nr. 1001/1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 
  Hotărâre privind stabilirea unui sistem unitar de plăţi pentru produsele şi serviciile de gospodărire a apelor 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 107/2002 - M. Of. nr. 691/20 sep. 2002) 
 
 H.G. nr. 1004/1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 
  Autorizarea exploatării masei lemnoase pe trimestrul IV 1990 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1006/1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 
  Structura organizatorică şi stabilirea numărului de personal al Casei de Economii şi Consemnaţiuni 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 1008/1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 
  Stabilirea preţurilor de livrare la cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase începând cu recolta anului 1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 H.G. nr. 1009/1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 
  Înfiinţarea unei staţiuni pentru mecanizarea agriculturii 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 1011/1990 
  Reorganizarea Băncii Naţionale a României şi înfiinţarea "Băncii Comerciale Române" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 1014/1990 - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 
  Valorificarea, conservarea, evidenţa şi păstrarea timbrelor şi efectelor poştale cu timbru imprimat şi la organizarea Comisiei filatelice 

 (Abrogat prin L. nr. 83/1996 - M. Of. nr. 156/22 iul. 1996) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, semnat la Bucureşti la 7 august 1990 
 H.G. nr. 1015/1990 (aprobare) - M. Of. nr. 106/15 sep. 1990 

 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 

 H.G. nr. 1019/1990 - M. Of. nr. 94/14 mai 1992 
  Aprobarea înfiinţării unor posturi de pază şi ordine cu efective de poliţie la sediile instanţelor judecătoreşti şi al Ministerului Justiţiei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 593/1993 - M. Of. nr. 269/22 nov. 1993) 

 H.G. nr. 1027/1990 - M. Of. nr. 107/26 sep. 1990 
  Cazarea cetăţenilor străini şcolarizaţi în România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 1028/1990 - M. Of. nr. 229/15 nov. 1991 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în  
  acest sector 

 (Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 1030/1990 
  Autorizarea Ministerului Apărării Naţionale de a angaja militari pe bază de contract 

 (Abrogată prin H.G. nr. 503/1993 - M. Of. nr. 239/5 oct. 1993) 
 
 H.G. nr. 1032/1990 - M. Of. nr. 107/26 sep. 1990 
  Constituirea Comitetului pentru sprijinirea instituţiilor de ocrotire a copilului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 103/1993 - M. Of. nr. 70/15 apr. 1993) 
 
 H.G. nr. 1035/1990 - M. Of. nr. 107/26 sep. 1990 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Apelor Minerale din România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 786/1997 - M. Of. nr. 356/15 dec. 1997) 
 
 H.G. nr. 1046/1990 - M. Of. nr. 110/29 sep. 1990 
  Aplicarea unor prevederi din regimul vamal al bunurilor aparţinând persoanelor fizice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1047/1990 - M. Of. nr. 110/29 sep. 1990 
  Cazarea unor studenţi şi doctoranzi în hotelurile "Tranzit" şi "Oltenia" din Bucureşti 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1050/1990 - M. Of. nr. 111/2 oct. 1990 
  Achiziţionarea unor cantităţi de porumb de la cooperativele agricole, membrii cooperatori şi ceilalţi producători agricoli particulari 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 1051/1990 - M. Of. nr. 111/2 oct. 1990 

 Egalizarea preţurilor de livrare a energiei electrice, energiei termice, carburanţilor şi lubrifianţilor către consumatorii din industrie, agricultură, transporturi şi alte servicii cu preţurile cu  
  amănuntul practicate la vânzarea lor către populaţie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 1058/1990 - M. Of. nr. 109/27 mai 1992 
  Înfiinţarea, în cadrul prefecturilor judeţene şi Primăriei Municipiului Bucureşti, a Direcţiei de programe şi urbanism comercial 

 (SE) 
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 H.G. nr. 1062/1990 - M. Of. nr. 135/6 dec. 1990 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru stimularea activităţii agenţilor economici privaţi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 1065/1990 - M. Of. nr. 113/16 oct. 1990 

 Gratuităţile şi reducerile de tarife pentru călătoria cu mijloacele de transport feroviare şi auto acordate invalizilor şi veteranilor de război, pensionarilor invalizi ca urmare a participării la  
  Revoluţia din Decembrie 1989, văduvelor de război şi văduvelor celor căzuţi în revoluţie 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 44/1994 - M. Of. nr. 172/7 iul. 1994) 

 H.G. nr. 1067/1990 - M. Of. nr. 295 bis/21 nov. 1992 
  Baterea şi punerea în circulaţie a unei monede de 10 lei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1070/1990 - M. Of. nr. 119/2 nov. 1990 
  Hotărâre pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic şi Consular al României 

 (Abrogare prin L. nr. 269/2003 - M. Of. nr. 441/23 iun. 2003) 
 
 H.G. nr. 1076/1990 - M. Of. nr. 113/16 oct. 1990 
  Schimbarea subordonării Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

 (Abrogată prin H.G. nr. 62/1991 - M. Of. nr. 16/24 ian. 1991 şi prin H.G. nr. 222/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 1077/1990 - M. Of. nr. 109/27 mai 1992 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Informare şi Documentare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1606/2008 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 1078/1990 - M. Of. nr. 113/16 oct. 1990 
  Schimbarea subordonării Institutului de Fizică Atomică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 1079/1990 - M. Of. nr. 113/16 oct. 1990 
  Efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1080/1990 - M. Of. nr. 114/22 oct. 1990 

 Hotărâre pentru completarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 935 din 10 august 1990 privind aplicarea de către România a Rezoluţiei nr. 661/1990 a Consiliului de Securitate al  
  O.N.U. 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 46/2004 - M. Of. nr. 101/3 feb. 2004) 

 H.G. nr. 1081/1990 - M. Of. nr. 114/22 oct. 1990 

 Determinarea preţurilor de deviz pentru lucrările noi de construcţii şi a celor de reparaţii la construcţii şi la instalaţiile aferente acestora, care se execută pentru populaţie de unităţile de stat şi  
  cooperatiste autorizate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 1082/1990 - M. Of. nr. 114/22 oct. 1990 
  Unele măsuri pentru conducerea activităţii până la reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, conform prevederilor Legii nr. 15/1990 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1086/1990 
  Hotărâre privind acordera unor drepturi personalului din transporturile navale şi activităţi portuare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 1089/1990 - M. Of. nr. 109/27 mai 1992 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 987/1990 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 813/1992 - M. Of. nr. 337/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 1092/1990 - M. Of. nr. 115/23 oct. 1990 
  Aplicarea preţurilor de livrare la energia electrică, energia termică, carburanţi şi lubrifianţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 1093/1990 - M. Of. nr. 295 bis/21 nov. 1992 

 Aprobarea încetării activităţii şi dezafectarea Fabricii de Celofibră, precum şi a unor măsuri în vederea reluării activităţii Fabricii de Fire, Mătase, Viscoză de la Combinatul de Fire şi Fibre  
  Artificiale Suceava 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1100/1990 - M. Of. nr. 295/21 nov. 1992 
  Hotărâre pentru înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap 

 (Abrogare prin O.G. nr. 14/2003 - M. Of. nr. 63/1 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 1103/1990 - M. Of. nr. 114/22 oct. 1990 
  Stabilirea alocaţiilor zilnice de hrană pentru unele unităţi şi activităţi de învăţământ 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1105/1990 - M. Of. nr. 295 bis/21 nov. 1992 
  Stabilirea condiţiilor de acordare a sprijinului material pentru urmaşii membrilor Academiei Române 

 (Abrogată prin L. nr. 86/ 1998 - M. Of. nr. 165/ 27 apr. 1998) 
 
 H.G. nr. 1107/1990 - M. Of. nr. 114/22 oct. 1990 
  Hotărâre privind instituirea taxei unice de magazinaj asupra bunurilor reţinute de organele vamale la intrarea în ţară 

 (Abrogare prin H.G. nr. 150/1996 - M. Of. nr. 61/26 mar. 1996) 
 
 H.G. nr. 1109/1990 - M. Of. nr. 115/23 oct. 1990 
  Liberalizarea preţurilor şi măsuri de protecţie socială 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 1135/1990 - M. Of. nr. 115/23 oct. 1990 
  Încetarea activităţii unor centrale industriale şi unităţi cu statut similar 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1137/1990 - M. Of. nr. 115/23 oct. 1990 
  Desfiinţarea Trustului pentru Aprovizionarea Capitalei cu Carne 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1140/1990 
  Reorganizarea Departamentului pentru Comunicaţii de Masă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 1144/1990 - M. Of. nr. 119/2 nov. 1990 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor - LAREX 

 (Abrogată prin H.G. nr. 625/1999 - M. Of. nr. 396/19 aug. 1999) 
 
 H.G. nr. 1145/1990 - M. Of. nr. 119/2 nov. 1990 
  Hotărâre privind acoperirea cheltuielilor publicaţiilor editate de Ministerul Culturii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 1146/1990 
  Dizolvarea Consiliului pentru promovarea cooperării şi integrării economice internaţionale 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 1149/1990 - M. Of. nr. 109/27 mai 1992 
  Stabilirea tarifelor în transporturi 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 H.G. nr. 1151/1990 - M. Of. nr. 119/2 nov. 1990 
  Modul de încadrare a personalului din activitatea de contractări şi achiziţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 1154/1990 - M. Of. nr. 119/2 nov. 1990 
  Hotărâre cu privire la modul de stabilire a preţurilor şi tarifelor prin negociere cu agenţii economici pentru produsele şi serviciile din atribuţia Guvernului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 1156/1990 - M. Of. nr. 109/27 mai 1992 
  Deschiderea învăţământului superior cu durată de 3 ani (subingineri, conductori arhitecţi şi profesori II) 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 1157/1990 - M. Of. nr. 109/27 mai 1992 
  Unele măsuri pentru asanarea pierderilor din activitatea anului 1989 existente la regiile autonome, societăţile comerciale cu capital de stat şi celelalte unităţi economice de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 219/1993 - M. Of. nr. 113/31 mai 1993) 
 
 H.G. nr. 1161/1990 - M. Of. nr. 119/2 nov. 1990 
  Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 939/1997 - M. Of. nr. 5/9 ian. 1998) 
 
 H.G. nr. 1163/1990 - M. Of. nr. 120/5 nov. 1990 
  Indexarea salariilor şi pensiilor ca urmare a liberalizării preţurilor şi tarifelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 219/1991 - M. Of. nr. 66/29 mar. 1991) 
 
 H.G. nr. 1164/1990 - M. Of. nr. 120/5 nov. 1990 
  Unele măsuri referitoare la tarifele de abonament radio-tv şi salarizarea respectivilor remizieri 

 (Abrogată prin H.G. nr. 516/1994 - M. Of. nr. 265/20 sep. 1994) 
 
 H.G. nr. 1165/1990 - M. Of. nr. 120/5 nov. 1990 
  Îmbunătăţirea activităţii de pază 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 1168/1990 - M. Of. nr. 120/5 nov. 1990 
  Majorarea cu sută la sută a dobânzilor care se acordă populaţiei de Casa de Economii şi Consemnaţiuni 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 1169/1990 - M. Of. nr. 295 bis/21 nov. 1992 
  Încetarea activităţii de producţie la Combinatul de Îngrăşăminte Chimice Arad 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1170/1990 - M. Of. nr. 191/24 sep. 1991 
  Aprobarea structurii organizatorice a Ministerului Comerţului şi Turismului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 796/1992 - M. Of. nr. 333/28 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 1175/1990 

 Acordarea unor drepturi băneşti ca adaos la veniturile realizate de specialiştii români care lucrează în Secretariatul CAER şi organizaţiile economice şi tehnico-ştiinţifice ale ţărilor membre ale  
  CAER 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 1190/1990 - M. Of. nr. 123/9 nov. 1990 
  Stabilirea preţurilor cu ridicata şi cu amănuntul la ţigarete şi produse din tutun din fabricaţie internă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 776/1991 - M. Of. nr. 237/25 nov. 1991) 
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 H.G. nr. 1192/1990 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1991 
  Hotărâre pentru protecţia populaţiei împotriva unor practici ilicite în activitatea de proiectare, execuţie, reparaţii şi întreţinere de lucrări de construcţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 1194/1990 - M. Of. nr. 129/19 nov. 1990 
  Aplicarea tarifului vamal de import în condiţiile liberalizării preţurilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 673/1991 - M. Of. nr. 221/2 nov. 1991) 
 
 ▼ Schimb de note din 19 martie 1990 referitoare la prelungirea valabilităţii şi completarea Acordului dintre Guvernul României  
 şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene civile, semnat la Washington la 4 dec. 1973 
 H.G. nr. 1197/1990 (aprobare) - M. Of. nr. 129/19 nov. 1990 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1199/1990 - M. Of. nr. 19/26 ian. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 365/1998 - M. Of. nr. 246/3 iul. 1998) 
 
 H.G. nr. 1208/1990 - M. Of. nr. 109/27 mai 1992 
  Hotărâre privind înfiinţarea Editurii Fundaţiei Culturale Române 

 (Abrogare prin L. nr. 356/2003 - M. Of. nr. 529/23 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1211/1990 - M. Of. nr. 132/26 nov. 1990 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Lignitului din România 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 58/1995 - M. Of. nr. 28/7 feb. 1995) 

 H.G. nr. 1212/1990 - M. Of. nr. 132/26 nov. 1990 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Huilei din România 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 806/1998 - M. Of. nr. 442/ 20 nov. 1998) 

 H.G. nr. 1214/1990 - M. Of. nr. 132/26 nov. 1990 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Tutunului din România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 918/1997 - M. Of. nr. 2/ 6 ian 1998) 
 
 H.G. nr. 1215/1990 - M. Of. nr. 132/26 nov. 1990 
  Regimul de lucru al unităţilor de construcţii în perioada decembrie 1990 - februarie 1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 101/1991 - M. Of. nr. 35/19 feb. 1991) 
 
 H.G. nr. 1217/1990 - M. Of. nr. 109/27 mai 1992 
  Desfiinţarea şi înfiinţarea unor unităţi economice de reprezentare şi protocol 

 (Abrogată prin H.G. nr. 567/1993 - M. Of. nr. 259/4 nov. 1993) 
 
   

H.G. nr. 1218/1990 

 (Abrogată prin H.G. nr. 112/ 1991 - M. Of. nr. 53/18 mar. 1991) 
 
 H.G. nr. 1223/1990 - M. Of. nr. 109/27 mai 1992 
  Încadrarea în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor locuri de muncă sau activităţi din construcţii-montaj 

 (Abrogată prin H.G. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 1228/1990 - M. Of. nr. 140/12 dec. 1990 
  Aprobarea Metodologiei concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 457/1997 - M. Of. nr. 213/28 aug. 1997 şi L. nr. 219/1998 - M. Of. nr. 450/30 nov. 1998) 
 
 H.G. nr. 1230/1990 - M. Of. nr. 17/25 ian. 1991 
  Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale pe acţiuni "Palatul Sportului" 

 (Abrogare la data lichidării S.C. "Palatul Sportului" prin H.G. nr. 250/2003 - M. Of. nr. 171/18 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 1235/1990 
  Extinderea limitată a aplicării prevederilor Decretului nr. 445/1978 referitoare la cumulul pensiei cu salariul 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 1246/1990 - M. Of. nr. 141/12 dec. 1990 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Unifarm" 

 (Abrogată prin H.G. nr.892/1998 - M. Of. nr.487/17 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 1247/1990 - M. Of. nr. 141/12 dec. 1990 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Institutul Cantacuzino" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 133/1994 - M. Of. nr. 94/12 apr. 1994) 
 
 H.G. nr. 1255/1990 - M. Of. nr. 141/12 dec. 1990 
  Încetarea activităţii unor centrale industriale şi unităţi cu statut similar 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1257/1990 
  Structura organizatorică a Băncii Naţionale a României 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Africa de Sud, semnat la Pretoria la 25 octombrie 1990 
 H.G. nr. 1261/1990 (aprobare) - M. Of. nr. 143/13 dec. 1990 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 1265/1990 
  Preţul de contractare şi achiziţie la porci vii pentru tăiere, în greutate de peste 105 kg 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 1270/1990 - M. Of. nr. 111/28 mai 1992 
  Finanţarea de la bugetul statului a unor obiective de investiţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 119/1993 - M. Of. nr. 69/2 apr. 1993) 
 
 H.G. nr. 1274/1990 - M. Of. nr. 144/14 dec. 1990 
  Reducerea unor taxe vamale de import şi instituirea regimului de "drawback" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 626/ 1997 - M. Of. nr. 271/ 9 oct. 1997) 
 
 H.G. nr. 1275/1990 - M. Of. nr. 26/31 ian. 1991 
  Hotărâre privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 84/2003 - M. Of. nr. 694/3 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 1283/1990 - M. Of. nr. 144/14 dec. 1990 
  Programul de lucru în perioada 24 - 25 decembrie 1990 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1284/1990 - M. Of. nr. 144/14 dec. 1990 
  Unele măsuri de organizare şi finanţare a unităţilor de cercetare-dezvoltare 

 (Abrogată prin O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995) 
 
 H.G. nr. 1285/1990 - M. Of. nr. 145 bis/17 dec. 1990 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Plumbului şi Zincului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 832/1997 - M. Of. nr. 364/17 dec. 1997) 

 H.G. nr. 1286/1990 - M. Of. nr. 145 bis/17 dec. 1990 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Sării 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 767/ 1997 - M. Of. nr. 335/ 28 nov. 1997) 

 H.G. nr. 1287/1990 - M. Of. nr. 145 bis/17 dec. 1990 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Cuprului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 808/ 1998 - M. Of. nr. 444/ 20 nov. 1998) 
 
 H.G. nr. 1288/1990 - M. Of. nr. 145 bis/17 dec. 1990 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Nemetaliferelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 604/1992 - M. Of. nr. 322/9 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 1289/1990 - M. Of. nr. 145 bis/17 dec. 1990 
  Înfiinţarea Regiei Autonome pentru Metale Rare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 785/ 1997 - M. Of. nr. 356/ 15 dec. 1997) 
 
 H.G. nr. 1290/1990 - M. Of. nr. 149/27 dec. 1990 
  Organizarea şi funcţionarea corpului de control comercial în cadrul primăriilor şi prefecturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 1295/1990 - M. Of. nr. 148/20 dec. 1990 
 Taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea 

 (Abrogată prin L. nr. 146/1997 - M. Of. nr. 173/29 iul. 1997, O.G. nr. 8/1995 - M. Of. nr. 20/31 ian. 1995, O.G. nr. 37/1995 - M. Of. nr. 203/1 sep. 1995, O.G. nr. 12/1998 - M.  
 Of. nr. 40/30 iun. 1998) 
 
 H.G. nr. 1299/1990 - M. Of. nr. 148/20 dec. 1990 
  Acordarea unor reduceri de tarife pentru călătoria cu mijloace de transport feroviare şi aeriene 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 1305/1990 - M. Of. nr. 112/29 mai 1992 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 431/1990 privind înfiinţarea Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne şi stabilirea denumirii acestei şcoli 

 (Abrogată prin H.G. nr. 137/1991 - M. Of. nr. 120/3 iun. 1992) 
 
 H.G. nr. 1310/1990 - M. Of. nr. 112/29 mai 1992 
  Stabilirea normelor unitare de structură pentru conducerea şi aparatul propriu al Primăriei municipiului Bucureşti, al primăriilor sectoarelor 1 - 6 şi a sectorului agricol Ilfov 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 1311/1990 - M. Of. nr. 112/29 mai 1992 
  Completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 620/1990 privind drepturile personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 647/1993 - M. Of. nr. 293/16 dec. 1993) 

 H.G. nr. 1314/1990 - M. Of. nr. 112/29 mai 1992 
  Unele măsuri financiare în vederea asigurării echilibrului bugetar pe anul 1990 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1317/1990 - M. Of. nr. 149/27 dec. 1990 
  Acordarea şi rambursarea creditelor necesare construirii de locuinţe din fondul locativ de stat în judeţe pe anul 1990 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1319/1990 - M. Of. nr. 112/29 mai 1992 
  Modificarea unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 940/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 812/1992 - M. Of. nr. 337/ 29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 1321/1990 - M. Of. nr. 2/9 ian. 1991 
  Înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. 

 (Abrogată prin O.G. nr. 45/ 1997 - M. Of. nr. 223/ 29 aug. 1997) 
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 H.G. nr. 1322/1990 - M. Of. nr. 2/9 ian. 1991 
 Acordarea şi rambursarea creditelor necesare construirii de locuinţe din fondul locativ de stat în municipiul Bucureşti pe anul 1990  
 (T) 
 
 H.G. nr. 1328/1990 - M. Of. nr. 3/10 ian. 1991 
  Constituirea Comisiei de specialişti pentru analizarea posibilităţii normale de recoltare a pădurilor şi a cotei anuale de tăiere în perioada 1992 - 1995 şi nivel 2000 

 (T) 
 
   

H.G. nr. 1329/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 324/1997 - M. Of. nr. 147/10 iul. 1997) 

   
H.G. nr. 1331/1990 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 63/1991 - M. Of. nr. 16/24 ian. 1991) 

 H.G. nr. 1335/1990 - M. Of. nr. 3/10 ian. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Pădurilor "ROMSILVA" 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 1112/1996 - M. Of. nr. 285/13 nov. 1996) 

 H.G. nr. 1338/1990 - M. Of. nr. 3/10 ian. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Adminis-traţia Naţională a Aeroporturilor din România" 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 125/1992 - M. Of. nr. 56/2 apr. 1992) 

 H.G. nr. 1343/1990 - M. Of. nr. 4/11 ian. 1991 
  Unele măsuri pentru conducerea activităţii societăţilor comerciale înfiinţate prin reorganizarea unităţilor economice de stat conform Legii nr. 15/1990 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1345/1990 - M. Of. nr. 4/11 ian. 1991 
  Stabilirea normelor unitare de structură pentru conducerea şi aparatul propriu al prefecturilor şi primăriilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 1348/1990 - M. Of. nr. 4/11 ian. 1991 
  Completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/20 noiembrie 1990 

 (Abrogată prin H.G. nr. 101/1991 - M. Of. nr. 35/19 feb. 1991) 
 
 H.G. nr. 1350/1990 - M. Of. nr. 149/27 dec. 1990 
  Programul de lucru în perioada 31 decembrie 1990 - 21 ianuarie 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1355/1990 
 (Abrogată prin H.G. nr. 464/1991 - M. Of. nr. 158/26 iul. 1991) 
 
 H.G. nr. 1356/1990 - M. Of. nr. 10/18 ian. 1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Băncii Române de Comerţ Exterior - S. A. 

 (Finalizarea procesului de restructurare şi fuziune cu BCR prin O.G. nr. 39/1999 - M. Of. nr. 363/30 iul. 1999 şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a  
 BRCE-Bancorex-S.A. prin H. nr. 9/1999 - M. Of. nr. 369/2 aug. 1999 şi Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 1360/1990 
  Unele măsuri de restructurare a activităţii industriale, în scopul utilizării raţionale a resurselor energetice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 1362/1990 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Plafar" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 143/1999 - M. Of. nr. 110/17 mar. 1999) 
 
 H.G. nr. 1363/1990 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1991 
  Preluarea colecţiei de trofee de vânat şi obiecte cu specific vânătoresc de către Ministerul Mediului - Departamentul pădurilor şi valorificarea acestora 

 (Abrogată prin H.G. nr. 691/1996 - M. Of. nr. 195/21 aug. 1996) 
 
 H.G. nr. 1364/1990 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1991 
  Interzicerea exportului de lemn brut sau produse semifabricate din lemn 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1366/1990 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1991 
  Hotărâre privind atribuţiile şi răspunderile în informatizarea societăţii româneşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 1367/1990 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1991 
  Stabilirea unor măsuri organizatorice la direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 
 1991 
 
 H.G. nr. 6/1991 - M. Of. nr. 7/15 ian. 1991 
  Regimul de export şi de import 

 (Abrogată prin H.G. nr. 472/1991 - M. Of. nr. 160/27 iul. 1991) 
 
 H.G. nr. 7/1991 - M. Of. nr. 7/15 ian. 1991 
  Unele măsuri financiare pentru stimularea suplimentară a exporturilor 

 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 3/1992 - M. Of. nr. 200/17 aug. 1992) 

 H.G. nr. 8/1991 - M. Of. nr. 7/15 ian. 1991 
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  Asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea importurilor de produse prevăzute în balanţele materiale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 3/1992 - M. Of. nr. 28/26 feb. 1992) 
 
 H.G. nr. 11/1991 
 (Abrogată prin H.G. nr. 705/1998 - M. Of. nr. 401/22 oct. 1998) 
 
 H.G. nr. 16/1991 - M. Of. nr. 8/16 ian. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş 

 (Abrogată prin H.G. nr. 491/1998 - M. Of. nr. 305/21 aug. 1998) 
 
 H.G. nr. 23/1991 - M. Of. nr. 9/17 ian. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" - R.A., Bucureşti 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 49/ 1997 - M. Of. nr. 241/ 15 sep. 1997) 
 
 H.G. nr. 28/1991 - M. Of. nr. 10/18 ian. 1991 
  Hotărâre privind asigurarea aplicării uniforme a dispoziţiilor legale referitoare la reforma economică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 34/1991 - M. Of. nr. 11/19 ian. 1991 
  Înfiinţarea regiilor autonome de exploatare, transport şi prelucrare primară a lemnului "Estrel" Suceava, "Vestrel" Braşov şi "Sudrel" Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 15/1994 - M. Of. nr. 46/22 feb. 1994) 
 
 H.G. nr. 35/1991 - M. Of. nr. 11/19 ian. 1991 
  Instituirea brevetului pentru agenţii economici de comerţ şi turism 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 106/1991 - M. Of. nr. 35/19 feb. 1991) 

 H.G. nr. 37/1991 - M. Of. nr. 11/19 ian. 1991 
  Unele măsuri de limitare a consumului de benzină şi motorină 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 525/1991 - M. Of. nr. 174/26 aug. 1991) 

 H.G. nr. 40/1991 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1991 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru perfecţionarea activităţii în punctele de control treceri frontieră 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 41/1991 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1991 
  Aplicarea unor restricţii temporare în domeniul vamal 

 (T) 
 
 H.G. nr. 42/1991 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1991 
  Sprijinul umanitar acordat de statul român refugiaţilor somalezi în România 

 (T) 
 
 H.G. nr. 43/1991 - M. Of. nr. 13/21 ian. 1991 
  Organizarea şi funcţionarea Subsecretariatului de stat al aviaţiei civile 

 (Abrogată prin H.G. nr. 426/1991 - M. Of. nr. 132/16 iun. 1992) 
 
 H.G. nr. 47/1991 - M. Of. nr. 16/24 ian. 1991 
  Încetarea activităţii Departamentului energiei electrice şi termice 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 48/1991 - M. Of. nr. 16/24 ian. 1991 
  Completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 883 din 30 iulie 1990 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Rom-Post-Telecom" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 448/1991 - M. Of. nr. 155/23 iul. 1991) 
 
 H.G. nr. 51/1991 
  Organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 52/1991 - M. Of. nr. 15/23 ian. 1991 
  Impozitul pe salarii 

 (Abrogată prin L. nr. 32/1991 - M. Of. nr. 70/3 apr. 1991) 
 
 H.G. nr. 57/1991 - M. Of. nr. 120/4 iun. 1992 
  Finanţarea unei acţiuni din rezerva bugetară 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 62/1991 - M. Of. nr. 16/24 ian. 1991 
  Subordonarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 222/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) 

 H.G. nr. 63/1991 - M. Of. nr. 16/24 ian. 1991 
  Constituirea Comitetului Român pentru Adopţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 502/1997 - M. Of. nr. 244/ 18 sep. 1997) 
 
 H.G. nr. 64/1991 - M. Of. nr. 16/24 ian. 1991 
  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea economică şi financiară a unităţilor economice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 65/1991 - M. Of. nr. 20/28 ian. 1991 
  Împuternicirea Băncii Naţionale a României de a organiza Bursa de Valori 

 (T) 
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 H.G. nr. 66/1991 - M. Of. nr. 20/28 ian. 1991 
  Componenţa şi Regulamentul-cadru de funcţionare ale Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 459/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 67/1991 
  Hotărâre privind autorizarea Ministerului de Interne de a angaja militari pe bază de contract. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 72/1991 - M. Of. nr. 20/28 ian. 1991 
  Constituirea şi administrarea fondului de contrapartidă rezultat din comercializarea ajutoarelor economice din străinătate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 470/1992 - M. Of. nr. 227/14 sep. 1992) 
 
 H.G. nr. 75/1991 - M. Of. nr. 20/28 ian. 1991 
  Hotărâre pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind regimul produselor şi substanţelor stupefiante 

 (Abrogare la 5 iulie 2006 prin L. nr. 339/2005 - M. Of. nr. 1095/5 dec. 2005) 
 
 H.G. nr. 76/1991 - M. Of. nr. 20/28 ian. 1991 
  Organizarea atestării pe post a salariaţilor din administraţia de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 77/1991 - M. Of. nr. 151/2 iul. 1992 
  Schimbarea destinaţiei de locuinţe în grădiniţă pentru copii a construcţiei situate în municipiul Ploieşti, Str. 23 August nr. 17, precum şi mutarea locatarilor în alte apartamente 

 (Abrogată prin H.G. nr. 399/1996 - M. Of. nr. 118/7 iun. 1996) 
 
 H.G. nr. 79/1991 - M. Of. nr. 22/29 ian. 1991 
  Înfiinţarea Societăţii Comerciale "Solaris" - S. A. 

 (SE) 
 
  H.G. nr. 84/1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 140/1991 - M. Of. nr.48/11 mar. 1996) 
 
 H.G. nr. 85/1991 - M. Of. nr. 36/20 feb. 1991 

 Hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe m.p., la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie din fondul locativ de stat, precum şi la spaţiile comerciale, spaţiile administrative, sedii de  
  organisme şi organizaţii 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 H.G. nr. 90/1991 - M. Of. nr. 30/4 feb. 1991 
  Unele măsuri pentru motivaţia consumatorilor în utilizarea raţională a gazelor naturale, energiei electrice şi termice 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 540/1995 - M. Of. nr. 169/2 aug. 1995) 

 H.G. nr. 94/1991 - M. Of. nr. 38/23 feb. 1991 
  Majorarea numărului maxim de posturi în cadrul Direcţiei generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 95/1991 - M. Of. nr. 120/4 iun. 1992 
  Înfiinţarea unui post de subsecretar de stat şi modificarea numărului maxim de posturi în aparatul central al Ministerului Justiţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 813/1992 - M. Of. nr. 337/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 97/1991 - M. Of. nr. 38/23 feb. 1991 

 Hotărâre privind sprijinirea activităţii persoanelor fizice, persoanelor juridice şi organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, care desfăşoară în România activităţi cu caracter umanitar,  
  medical şi social 

 (Abrogare prin H.G. nr. 820/2011 - M. Of. nr. 591/22 aug. 2011) 
 
 H.G. nr. 99/1991 - M. Of. nr. 35/19 feb. 1991 
  Plata personalului agenţilor economici a căror activitate s-a întrerupt temporar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 100/1991 - M. Of. nr. 35/19 feb. 1991 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284 din 8 decembrie 1990 privind unele măsuri de organizare şi finanţare a unităţilor de cercetare-dezvoltare 

 (Abrogată prin O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995) 
 
 H.G. nr. 101/1991 - M. Of. nr. 35/19 feb. 1991 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/1990 cu privire la regimul de lucru al unităţilor de construcţii în perioada decembrie 1990 - februarie 1991 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 105/1991 - M. Of. nr. 35/19 feb. 1991 
  Modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 37 din 14 ianuarie 1991 cu privire la limitarea consumului de benzină şi motorină 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 525/1991 - M. Of. nr. 174/26 aug. 1991) 

 H.G. nr. 106/1991 - M. Of. nr. 35/19 feb. 1991 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 35/1991 privind instituirea brevetului pentru agenţii economici din comerţ şi turism 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 107/1991 - M. Of. nr. 35/19 feb. 1991 
  Plata recompensei pentru munca prestată, în anul 1990, de personalul din Departamentul Căilor Ferate şi din unităţile subordonate acestuia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 109/1991 - M. Of. nr. 40/26 feb. 1991 
  Hotărâre privind stabilirea taxelor de afişaj în municipiul Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 112/1991 - M. Of. nr. 53/18 mar. 1991 
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  Înfiinţarea unor regii autonome 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1268/1996 - M. Of. nr. 320/2 dec. 1996) 
 
 H.G. nr. 120/1991 - M. Of. nr. 40/26 feb. 1991 
  Încetarea activităţii unor centrale industriale şi unităţi cu statut similar 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 121/1991 - M. Of. nr. 42/2 mar. 1991 
  Hotărâre privind modul de utilizare a sumelor valutare realizate de Uniunea Arhitecţilor din România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 122/1991 - M. Of. nr. 40/26 feb. 1991 
  Finanţarea investiţiilor Regiei Autonome de Electricitate "Renel" pentru anul 1991 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 126/1991 
  Unele măsuri pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.169 din 2 noiembrie 1990 referitoare la încetarea activităţii de producţie a Combinatului de Îngrăşăminte Chimice Arad 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 127/1991 - M. Of. nr. 45/7 mar. 1991 
  Stabilirea salariilor pentru angajaţii societăţilor comerciale în anul 1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 21/ 1992 - M. Of. nr. 7/ 24 ian. 1992 cu excepţia pct.4 din nota la anexa 3; L. nr. 49/1992 - M. Of. nr. 107/26 mai 1992 abrogă pct.4 din nota la anexa  
 3) 
 H.G. nr. 129/1991 - M. Of. nr. 56/20 mar. 1991 
  Înfiinţarea Societăţii Comerciale pentru Informatică şi Agricultură - "Agrinfo" - S.A. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 700/1995 - M. Of. nr. 209/11 sep. 1995) 
 
 H.G. nr. 130/1991 - M. Of. nr. 57/21 mar. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 816/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994) 
 
 H.G. nr. 131/1991 - M. Of. nr. 43/4 mar. 1991 

 Aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a  
  proprietarilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 1172/2001 - M. Of. nr. 829/21 dec. 2001) 

 H.G. nr. 133/1991 - M. Of. nr. 45/7 mar. 1991 
  Stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 19/1992 - M. Of. nr. 7/24 ian. 1992) 

 H.G. nr. 134/1991 - M. Of. nr. 45/7 mar. 1991 
  Acordarea unui credit special unităţilor agricole cooperatiste pentru plata datoriilor către staţiunile pentru mecanizarea agriculturii 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 136/1991 
  Completarea claselor soldei de funcţie ale maiştrilor militari şi subofiţerilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 137/1991 - M. Of. nr. 120/4 iun. 1992 
  Hotărâre privind înfiinţarea Academiei de Poliţie a Ministerului de Interne 

 (Abrogare la 1 oct. 2007 prin H.G. nr. 294/2007 - M. Of. nr. 231/3 apr. 2007 - SE) 
 
 H.G. nr. 140/1991 - M. Of. nr. 48/11 mar. 1991 
  Metodologia atribuirii în locaţie de gestiune sau închirierii unor subunităţi prin licitaţie directă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 457/ 1997 - M. Of. nr. 213/ 28 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 141/1991 - M. Of. nr. 48/11 mar. 1991 
  Modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 37 din 14 ianuarie 1991 privind unele măsuri de limitare a consumului de benzină şi motorină 

 (Abrogată prin H.G. nr. 525/1991 - M. Of. nr. 174/26 aug. 1991) 
 
 H.G. nr. 142/1991 - M. Of. nr. 48/11 mar. 1991 
  Constituirea Consiliului Interministerial de Coordonare Economică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 143/1991 
  Reorganizarea Consiliului pentru Reformă, Relaţii şi Informaţii Publice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 144/1991 - M. Of. nr. 45/7 mar. 1991 
  Plata fondului de participare la beneficii şI a fondului de premiere anuală pe anul 1990 

 (T) 
 
 H.G. nr. 145/1991 - M. Of. nr. 60/22 mar. 1991 
  Hotărâre privind înfiinţarea Regiei Autonome "Zirom" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 900/2005 - M. Of. nr. 765/23 aug. 2005) 
 
  H.G. nr. 146/1991 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 324/1997 - M. Of. nr. 147/10 iul. 1997) 

 H.G. nr. 147/1991 
 Înfiinţarea Regiei Autonome Romag Drobeta   
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 (Abrogată prin H.G. nr. 195/1992 - M. Of. nr. 97/18 mai. 1992) 
 
 H.G. nr. 154/1991 - M. Of. nr. 51/15 mar. 1991 
  Asigurarea fondurilor necesare pentru plata pensiilor şi ajutoarelor sociale ale ţărănimii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 163/1991 - M. Of. nr. 120/4 iun. 1992 
  Înfiinţarea Oficiului pentru Controlul Calităţii Vinului şi Băuturilor Alcoolice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 573/1992 - M. Of. nr. 254/12 oct. 1992) 
 
 H.G. nr. 166/1991 - M. Of. nr. 134/18 iun. 1992 
  Aprobarea schimbării destinaţiei unor clădiri de locuit situate în judeţul Dâmboviţa 

 (Abrogată prin H.G. nr. 399/1996 - M. Of. nr. 118/7 iun. 1996) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal român din  
 întreprinderi cu sediul în România pentru a activa pe bază de contracte de lucrări, încheiată la Bucureşti la 31 iulie 1990 
 H.G. nr. 167/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 61/23 mar. 1991 

 
 

(Înlocuit prin H.G. nr. 930/1999 (aprobare) - M. Of. nr. 581/29 nov. 1999) 

 H.G. nr. 170/1991 - M. Of. nr. 61/23 mar. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Imprimeriilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 96/1999 - M. Of. nr.70/22 feb. 1999) 
 
 H.G. nr. 173/1991 - M. Of. nr. 58/21 mar. 1991 
  Hotărâre privind scutirea de plata taxelor vamale a filialei Societăţii Internaţionale de Telecomunicaţii Aeronautice în România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 174/1991 
  Unele măsuri de aplicare eşalonată a liberalizării preţurilor şi a măsurilor de protecţie socială 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 176/1991 - M. Of. nr. 58/21 mar. 1991 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru participarea la licitaţiile valutare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 ▼ Acord de cooperare economică şi comercială între Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Buenos  
 Aires la 27 noiembrie 1990 
 H.G. nr. 180/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 71/3 apr. 1991 

 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 

  H.G. nr. 181/1991 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 324/1997 - M. Of. nr. 147/10 iul. 1997) 

 H.G. nr. 182/1991 - M. Of. nr. 52/30 mar. 1992 
  Constituirea Agenţiei Române de Dezvoltare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 179/1992 - M. Of. nr. 108/27 mai 1992) 
 
 H.G. nr. 183/1991 - M. Of. nr. 75/11 apr. 1991 
  Hotărâre privind organizarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 542/1995 - M. Of. nr. 166/31 iul. 1995) 

 H.G. nr. 185/1991 
  Hotărâre privind înfiinţarea Regiei autonome "Rami-Dacia" 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 605/2004 - M. Of. nr. 397/4 mai 2004) 

 H.G. nr. 189/1991 - M. Of. nr. 71/3 apr. 1991 
  Aprobarea înfiinţării Băncii de Export-Import a României - societate pe acţiuni - (Romanian Eximbank) 

 (Abrogată prin L. nr. 96/2000 - M. Of. nr. 250/6 iun. 2000) 
 
 H.G. nr. 191/1991 - M. Of. nr. 71/3 apr. 1991 
  Hotărâre privind preţurile de contractare şi de achiziţie garantate de stat şi avantajele ce se acordă producătorilor agricoli pentru principalele produse vegetale preluate la fondul de stat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 195/1991 - M. Of. nr. 71/3 apr. 1991 
  Organizarea activităţii de control al modului de stabilire şi plată a ajutorului de şomaj 

 (Abrogată prin H.G. nr. 592/ 1997 - M. Of. nr. 271/ 9 oct. 1997) 
 
 H.G. nr. 196/1991 - M. Of. nr. 77/13 apr. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Apelor "Apele Române" - R. A. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 981/1998 - M. Of. nr. 530/31 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 200/1991 - M. Of. nr. 120/4 iun. 1992 
  Aprobarea, în vederea semnării, a textului Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria 

 (T) 
 
 H.G. nr. 205/1991 - M. Of. nr. 92/29 apr. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Radionav" Constanţa 

 (Abrogată prin H.G. nr. 525/ 1998 - M. Of. nr. 339/ 9 sep. 1998) 
 
 H.G. nr. 207/1991 - M. Of. nr. 80/16 apr. 1991 
  Instituirea taxei de comision pentru sumele în lei depuse la unităţile vamale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 554/1991 - M. Of. nr. 176/29 aug. 1991) 
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 ▼ Protocol addendum la Acordul comercial dintre România şi Republica Peru pentru perioada 1991-1995, semnat la Lima la 23  
 ianuarie 1991 
 H.G. nr. 209/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 80/16 apr. 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 211/1991 - M. Of. nr. 66/29 mar. 1991 
  Unele măsuri în domeniul preţurilor şi tarifelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 213/1991 - M. Of. nr. 120/4 iun. 1992 
  Acordarea unor despăgubiri pentru pagubele provocate în timpul evenimentelor din iunie 1990 

 (T) 
 
 H.G. nr. 215/1991 - M. Of. nr. 78/15 apr. 1991 
  Finanţarea unor servicii de consultanţă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 216/1991 - M. Of. nr. 78/15 apr. 1991 
  Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu activitatea persoanelor care îndeplinesc funcţiile de primar şi viceprimar 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 219/1991 - M. Of. nr. 66/29 mar. 1991 
  Hotărâre privind indexarea şi compensarea salariilor şi pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I. O. V. R. şi alte măsuri de protecţie socială 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 220/1991 - M. Of. nr. 66/29 mar. 1991 

 Plata în avans către salariaţi a jumătate din sumele reprezentând compensaţia şi indexarea pe luna aprilie 1991 cuvenite ca urmare a aplicării etapei a II-a a programului de liberalizare a  
  preţurilor şi de protecţie socială 

 (T) 
 
 H.G. nr. 232/1991 - M. Of. nr. 76/12 apr. 1991 
  Utilizarea sumelor încasate din comercializarea energiei electrice primite ca ajutor economic din Germania 

 (T) 
 
 H.G. nr. 233/1991 - M. Of. nr. 76/12 apr. 1991 
  Modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.065/5 octombrie 1990 

 (Abrogată prin L. nr. 44/1994 - M. Of. nr. 172/7 iul. 1994) 
 
 H.G. nr. 236/1991 - M. Of. nr. 87/23 apr. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Romtehnica" Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 738/2001 - M. Of. nr. 455/9 aug. 2001) 
 
 H.G. nr. 237/1991 - M. Of. nr. 87/23 apr. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Romfarm" Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 454/1992 - M. Of. nr. 218/1 sep. 1992) 
 
 H.G. nr. 238/1991 - M. Of. nr. 66/29 mar. 1991 
  Modificarea cursului oficial al leului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 3/1992 - M. Of. nr. 28/26 feb. 1992) 
 
 H.G. nr. 239/1991 - M. Of. nr. 66/29 mar. 1991 
  Etapa a doua de liberalizare a preţurilor şi tarifelor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 464/1991 - M. Of. nr. 158/26 iul. 1991) 

 H.G. nr. 243/1991 - M. Of. nr. 82/17 apr. 1991 
  Preţurile de contractare şi de achiziţie garantate de stat şi avantajele ce se acordă producătorilor agricoli la animale, păsări vii şi produse animale, preluate la fondul de stat 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 539/ 1991 - M. Of. nr. 175/26 aug. 1991) 

 H.G. nr. 246/1991 - M. Of. nr. 82/17 apr. 1991 
  Unele măsuri referitoare la obiectivul de investiţii "Casa Republicii" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 372/1993 - M. Of. nr. 184/31 iul. 1993) 
 
 H.G. nr. 248/1991 - M. Of. nr. 91/25 apr. 1991 
  Infiinţarea Regiei Autonome de Difuzare a Cărţii, Discurilor şi altor Bunuri Culturale "Arcadia" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 697/1993 - M. Of. nr. 308/28 dec. 1993) 
 
 H.G. nr. 250/1991 - M. Of. nr. 90/25 apr. 1991 
  Modificarea statutelor unor societăţi comerciale cu capital integral de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 251/1991 - M. Of. nr. 90/25 apr. 1991 
  Instituirea taxei pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decât pentru producţia vegetală, agricolă sau silvică 

 (Abrogată prin L. nr. 69/1993 - M. Of. nr. 250/21 oct. 1993) 
 
 H.G. nr. 252/1991 - M. Of. nr. 90/25 apr. 1991 
  Programul de participări ale României la târguri şi expoziţii internaţionale în anul 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 253/1991 - M. Of. nr. 90/25 apr. 1991 
  Angajarea rezervei bugetare pentru dotarea Gărzii Financiare 

 (T) 
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 H.G. nr. 254/1991 - M. Of. nr. 90/25 apr. 1991 
  Dotarea unităţilor vamale cu mijloace de transport 

 (Abrogată prin H.G. nr. 147/1996 - M. Of. nr. 71/9 apr. 1996) 
 
 H.G. nr. 255/1991 - M. Of. nr. 96/3 mai 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Institutul de Montanologie" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 636/1998 - M. Of. nr. 376/1 oct. 1998) 
 
 H.G. nr. 256/1991 - M. Of. nr. 90/25 apr. 1991 

 Destinaţiile diferenţelor favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor materiale existente la regiile autonome, societăţile comerciale cu capital de stat şi unităţile economice de stat la 31 martie  
  1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 219/1993 - M. Of. nr. 113/31 mai 1993) 
 
 H.G. nr. 257/1991 - M. Of. nr. 89/24 apr. 1991 

 Modificarea nivelului unor taxe stabilite în sume fixe, datorate statului în lei de persoanele fizice şi juridice, şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică  
  deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 45/1992 - M. Of. nr. 100/21 mai 1992) 

 H.G. nr. 260/1991 - M. Of. nr. 82/17 apr. 1991 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului de Control al Guvernului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
   

H.G. nr. 261/1991 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 324/1997 - M. Of. nr. 147/10 iul. 1997) 

 H.G. nr. 264/1991 - M. Of. nr. 99/9 mai 1991 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 792/1992 - M. Of. nr. 332/28 dec. 1992) 

 ▼ Convenţie europeană privind protecţia animalelor în transport internaţional, semnată în anul 1968 de Consiliul Europei 
 H.G. nr. 267/1991 (aderare) - M. Of. nr. 111/22 mai 1991 

 (Denunţare prin L. nr. 71/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 316/7 apr. 2006) 
 
 H.G. nr. 270/1991 - M. Of. nr. 93/30 apr. 1991 
  Instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 

 (Abrogată prin L. nr. 71/1991 - M. Of. nr. 247/6 dec. 1991) 
 
 H.G. nr. 274/1991 - M. Of. nr. 99/9 mai 1991 
  Taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor 

 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 41/1998 - M. Of. nr. 43/30 ian. 1998) 

  H.G. nr. 275/1991 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 521/1991 - M. Of. nr. 233/22 sep. 1992) 

 H.G. nr. 276/1991 - M. Of. nr. 103/14 mai 1991 
  Înfiinţarea Societăţii Comerciale pe acţiuni "Sicomex" - S.A. 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 880/1995 - M. Of. nr. 271/22 nov. 1995) 

  H.G. nr. 281/1991 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 435/1991 - M. Of. nr. 145/12 iul. 1991) 

  H.G. nr. 284/1991 

 (Abrogată prin H.G. nr.521/1992 - M. Of. nr. 233/12 sep. 1992) 
 
 H.G. nr. 288/1991 - M. Of. nr. 104/15 mai 1991 
 Hotărâre privind calificarea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 100/24 mai 1995) 
 (M. Of. nr. 36/20 feb. 1996) 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 

 H.G. nr. 290/1991 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale pentru importul unor produse alimentare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 291/1991 - M. Of. nr. 110/22 mai 1991 
  Aprobarea Regulamentului Organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea lucrărilor publice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 592/ 1993 - M. Of. nr. 281/2 dec. 1993) 
 
 H.G. nr. 300/1991 - M. Of. nr. 109/21 mai 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole" 

 (Abrogată prin H.G. nr.620/1998 - M. Of. nr. 362/24 sep. 1998) 
 
 H.G. nr. 302/1991 - M. Of. nr. 246/30 nov. 1991 
  Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Registrul Naval Român" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1133/2002 - M. Of. nr. 784/29 oct. 2002) 
 
 H.G. nr. 303/1991 - M. Of. nr. 297 bis/23 nov. 1992 
  Imprimarea şi punerea în circulaţie a unei bancnote cu valoare nominală de 500 lei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 307/1991 - M. Of. nr. 100/10 mai 1991 
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  Salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 281/1993 - M. Of. nr. 135/25 iun. 1993 şi H.G. nr. 647/1993 - M. Of. nr. 293/16 dec. 1993) 
 
 H.G. nr. 310/1991 - M. Of. nr. 93/30 apr. 1991 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 260/5 aprilie 1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 311/1991 - M. Of. nr. 93/30 apr. 1991 
  Aplicarea unor restricţii temporare în domeniul vamal 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 312/1991 - M. Of. nr. 93/30 apr. 1991 
  Adaosurile comerciale 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 776/1991 - M. Of. nr. 237/25 nov. 1991) 

 H.G. nr. 317/1991 - M. Of. nr. 114/24 mai 1991 
  Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Facultăţii Militare de Educaţie Fizică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1220/2003 - M. Of. nr. 762/30 oct. 2003) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italia cu privire la promovarea şi garantarea reciprocă a investiţiilor,  
 semnat la Roma la 6 decembrie 1990 
 H.G. nr. 319/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 113/23 mai 1991 

 
 H.G. nr. 328/1991 - M. Of. nr. 68/16 apr. 1992 

  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 788/1992 - M. Of. nr. 336/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 331/1991 
  Hotărâre privind funcţionarea Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1423/2009 - M. Of. nr. 845/8 dec. 2009) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Malayeziei, semnat la Kuala Lumpur Malayezia la 1 martie 1991 
 H.G. nr. 338/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 123/6 iun. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 349/1991 - M. Of. nr. 114/24 mai 1991 
  Aprobarea unor scutiri de taxe vamale pentru lucrările de metrou 

 (T) 
 
 H.G. nr. 354/1991 - M. Of. nr. 123/6 iun. 1992 
  Hotărâre privind modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.001 din 4 septembrie 1990 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1001/1990 prin O.U.G. nr. 107/2002 - M. Of. nr. 691/20 sep. 2002) 
 
 H.G. nr. 358/1991 - M. Of. nr. 137/1 iul. 1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 95/13 apr. 1994) 
 (M. Of. nr. 653/14 sep. 2011) 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei  
 Autonome „Monitorul Oficial”, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 14 septembrie 2011. prin L. nr. 208/2018 - M. Of. nr. 649/26 iul. 2018 şi  
 Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. III alin. (1) prin L. nr. 208/2018 - M. Of. nr. 649/26 iul. 2018) 
 H.G. nr. 362/1991 - M. Of. nr. 128/14 iun. 1991 
  Înfiinţarea Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos Galaţi ca regie autonomă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1373/2000 - M. Of. nr. 42/24 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 366/1991 - M. Of. nr. 128/14 iun. 1991 
  Acordarea de credite tinerilor căsătoriţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 370/1991 - M. Of. nr. 128/14 iun. 1991 

 Unele măsuri pentru realizarea contractelor externe semnate cu U.R.S.S., care se execută cu plata în contrapartidă cu materii prime (gaze naturale şi minereu de fier), cuprinse în balanţa de  
  import, în cadrul convenţiilor guvernamentale Sovetabad şi Krivoi Rog 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 161/1994 - M. Of. nr. 105/26 apr. 1994) 

 ▼ Protocol de cooperare economico-comercială între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei, semnat la  
 Brasilia la 13 martie 1991 
 H.G. nr. 371/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 128/14 iun. 1991 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile la 6 martie 1991 

 
 H.G. nr. 372/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 130/18 iun. 1991 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006  şi Încetare valabilitate la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 
 
 ▼ Acord de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile la 6 martie  
 1991 
 H.G. nr. 372/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 130/18 iun. 1991 

 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 

 ▼ Acord privind comerţul şi plăţile între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Mongole, semnat la Ulan Bator la 5  
 aprilie 1991 
 H.G. nr. 373/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 131/18 iun. 1991 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
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 H.G. nr. 376/1991 - M. Of. nr. 130/18 iun. 1991 
  Acoperirea necesarului de credite bugetare, aferent gratuităţilor şi reducerilor de tarife pentru călătoria cu mijloacele de transport feroviare şi auto 

 (T) 
 
 H.G. nr. 377/1991 - M. Of. nr. 132/19 mai 1991 
  Suplimentarea bugetului judeţului Constanţa în vederea finanţării acţiunilor organizate cu prilejul împlinirii a 2250 ani de la prima menţiune scrisă a Constanţei (Tomis) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 386/1991 
  Plata personalului agenţilor economici din industria chimică şi petrochimică a căror activitate s-a întrerupt temporar 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 387/1991 
  Organizarea Departamentului Informaţiilor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 

 H.G. nr. 392/1991 - M. Of. nr. 138/3 iul. 1991 
  Exceptarea de taxe vamale pentru importurile necesare unităţilor din subordinea Primăriei municipiului Bucureşti 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 393/1991 - M. Of. nr. 138/3 iul. 1991 
  Modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 6 din 10 ianuarie 1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 472/1991 - M. Of. nr. 160/8 aug. 1991) 
 
 H.G. nr. 395/1991 - M. Of. nr. 167/14 aug. 1991 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară  
  judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 477/1990 prin H.G. nr. 751/2010 - M. Of. nr. 552/5 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 398/1991 - M. Of. nr. 143/11 iul. 1991 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 239/29.03.1991 cu privire la etapa a doua de liberalizare a preţurilor şi tarifelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 464/ 1991 - M. Of. nr. 158/ 26 iul. 1991) 
 
 H.G. nr. 399/1991 - M. Of. nr. 149/18 iul. 1991 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 

 (Abrogată prin H.G. nr. 220/1995 - M. Of. nr. 72/20 apr. 1995) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind desfiinţarea regimului de vize,  
 încheiată la Bucureşti la data de 11 martie 1991 
 H.G. nr. 402/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 140/5 iul. 1991 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 179/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 169/26 feb. 2004) 
 
 H.G. nr. 405/1991 - M. Of. nr. 144/12 iul. 1991 
  Salarizarea personalului din Administraţia Naţională a Drumurilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 276/1994 - M. Of. nr. 155/21 iun. 1994) 
 
 H.G. nr. 406/1991 - M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 

 Locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal din Combinatul de Metalurgie Neferoasă Copşa Mică, Întreprinderea de Metalurgie Neferoasă Firiza şi Întreprinderea Metalurgică  
  "Neferal" Bucureşti ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de pensionare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 

 H.G. nr. 409/1991 - M. Of. nr. 143/11 iul. 1991 
  Completarea anexei nr. 1, art. 5 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 130/25.02.1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 816/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994) 
 
 H.G. nr. 412/1991 - M. Of. nr. 138/3 iul. 1991 
  Modificarea unor reglementări referitoare la cheltuielile de delegare-detaşare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 543/1995 - M. Of. nr. 174/7 aug. 1995) 
 
 H.G. nr. 414/1991 - M. Of. nr. 143/11 iul. 1991 
  Hotărâre privind finanţarea acţiunilor de promovare turistică 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 H.G. nr. 415/1991 - M. Of. nr. 140/5 iul. 1991 
  Stabilirea tarifului de distribuţie a energiei termice livrate la consumatori din sistemul de termoficare a municipiului Bucureşti 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 420/1991 - M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
  Impozitul pe circulaţia mărfurilor la Radioteleviziunea Română 

 (Abrogată prin H.G. nr. 695/1991 - M. Of. nr. 52/30 mar. 1992 şi prin L. nr. 48 /1992 - M. Of. nr. 104/25 mai 1992) 
 
 H.G. nr. 421/1991 - M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
  Finanţarea acţiunilor prilejuite de reuniunea ţărilor dunărene din 25-26 iunie 1991, ce va avea loc la Bucureşti 

 (T) 
 
 H.G. nr. 422/1991 - M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
  Hotărâre privind acoperirea unor cheltuieli determinate de funcţionarea Consiliului de experţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

 (T) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Namibia, semnat la Windhoek la 14 mai 1991 
 H.G. nr. 424/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 145/12 iul. 1991 
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 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 426/1991 - M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 798/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 429/1991 - M. Of. nr. 151/2 iul. 1992 
  Modul de aprobare a extinderii consumului de gaze naturale la gospodăriile populaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 538/1999 - M. Of. nr. 328/9 iul. 1999) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Bucureşti la 3 mai 1991 
 H.G. nr. 430/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 145/12 iul. 1991 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate la 27 februarie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 437/1991 - M. Of. nr. 145/12 iul. 1991 

 Trecerea Uzinei "G" Râmnicu Vâlcea, din subordinea Departamentului industriei chimice şi petrochimice al Ministerului Industriei, în structura Institutului de fizică atomică din subordinea  
  Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei şi reorganizarea sa ca Institut de criogenie şi separări izotopice 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 439/1991 - M. Of. nr. 115/1 iun. 1992 
  Salarizarea personalului din Administraţia Naţională a Aeroporturilor din România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 523/1996 - M. Of. nr. 148/15 iul. 1996) 
 
 H.G. nr. 441/1991 - M. Of. nr. 154/23 iul. 1991 
  Unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute şi neterminate până la data de 1 iulie 1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 678/1999 - M. Of. nr. 411/27 aug. 1999) 
 
 H.G. nr. 442/1991 - M. Of. nr. 150/18 iul. 1991 
  Autorizarea Institutului Român de Standardizare să desfăşoare activităţi de import-export şi comercializare de standarde şi alte publicaţii de specialitate 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 443/1991 - M. Of. nr. 150/18 iul. 1991 
  Plata salariilor contabililor-şefi din cooperativele agricole, în perioada 1 iulie - 31 decembrie 1991 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 445/1991 - M. Of. nr. 150/18 iul. 1991 
  Preţurile de contractare şi de achiziţie pentru cantităţile de grâu, orz şi orzoaică ce se livrează la fondul de stat şi furaje din recolta anului 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 447/1991 - M. Of. nr. 160/27 iul. 1991 
  Hotărâre privind preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 452/1991 - M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
  Completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 307/25 aprilie 1991 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 314/1992 - M. Of. nr. 155/8 iul. 1992) 
 
 H.G. nr. 453/1991 - M. Of. nr. 142/11 iul. 1991 
  Constituirea, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor de lichidare a patrimoniului uniunilor judeţene, a Sectorului agricol Ilfov şi Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 459/1991 - M. Of. nr. 158/26 iul. 1991 
  Suportarea din rezerva bugetară a cheltuielilor necesare publicării în Monitorul Oficial al României a listei cetăţenilor români aflaţi în străinătate care au solicitat renunţarea la cetăţenia română 

 (T) 
 
 H.G. nr. 461/1991 - M. Of. nr. 157/25 iul. 1991 
  Organizarea şi funcţionarea învăţământului în România în anul şcolar (universitar) 1991/1992 

 (Abrogată prin H.G. nr. 283/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993) 
 
 H.G. nr. 463/1991 - M. Of. nr. 158/26 iul. 1991 
  Încadrarea în muncă a absolvenţilor învăţământului superior şi liceal, promoţia 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 464/1991 - M. Of. nr. 158/26 iul. 1991 
  Reglementarea regimului preţurilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 465/1991 - M. Of. nr. 158/26 iul. 1991 
  Decontarea prin compensare a plăţilor restante existente în economie 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 470/1991 - M. Of. nr. 161/29 iul. 1991 
  Modul de impunere a veniturilor realizate din drepturi de autor ale artiştilor plastici 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 625/1993 - M. Of. nr. 275/29 nov. 1993) 

 H.G. nr. 471/1991 - M. Of. nr. 165/8 aug. 1991 
  Hotărâre privind editarea monitorului oficial al judeţului şi al municipiului Bucureşti 

 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin O.G. nr. 75/2003 - M. Of. nr. 619/30 aug. 2003) 
 
 H.G. nr. 472/1991 - M. Of. nr. 160/27 iul. 1991 
 Regimul de import şi de export   
 (Abrogată prin H.G. nr. 726/1991 - M. Of. nr. 224/6 nov. 1991) 
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 H.G. nr. 476/1991 - M. Of. nr. 160/27 iul. 1991 
  Plata salariilor unor specialişti care lucrează în cooperativele agricole 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 485/1991 - M. Of. nr. 161/29 iul. 1991 
  Acordarea unui ajutor de urgenţă Republicii Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 486/1991 - M. Of. nr. 161/29 iul. 1991 
  Infiinţarea Regiei Autonome "Studioul Cinematografic Sahia-Film" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1268/1996 - M. Of. nr. 320/2 dec. 1996) 
 
 H.G. nr. 487/1991 - M. Of. nr. 160/27 iul. 1991 
  Normarea parcului auto şi a consumului de carburant 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 490/1991 - M. Of. nr. 188/18 sep. 1991 
  Hotărâre privind concepţia generală a informatizării societăţii româneşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 491/1991 - M. Of. nr. 167/14 aug. 1991 
  Unele măsuri în legătură cu asigurarea locuinţelor şi altor clădiri aparţinând persoanelor fizice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 493/1991 - M. Of. nr. 170/19 aug. 1991 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 794/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 495/1991 - M. Of. nr. 162/1 aug. 1991 
  Încetarea activităţii Institutului român pentru sondarea opiniei publice (IRSOP) 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 496/1991 - M. Of. nr. 132/16 iun. 1992 
  Aplicarea legilor şi a hotărârilor de guvern 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 390/1993 - M. Of. nr. 204/24 aug. 1993) 

 H.G. nr. 497/1991 - M. Of. nr. 167/14 aug. 1991 
  Hotărâre privind organizarea controlului financiar de stat în ministere şi alte organe ale administraţiei publice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 H.G. nr. 498/1991 - M. Of. nr. 141/24 iun. 1992 
  Salarizarea personalului regiilor autonome "Romag Drobeta" Drobeta-Turnu Severin şi "Zirom" Giurgiu 

 (Abrogată prin H.G. nr. 47/2000 - M. Of. nr. 30/26 ian. 2000) 
 
 H.G. nr. 500/1991 - M. Of. nr. 170/19 aug. 1991 
  Hotărâre privind strategia dezvoltării comunicaţiilor în România în perioada 1991 - 2005 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 503/1991 - M. Of. nr. 175/26 aug. 1991 
  Organizaţiile patronale ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat 

 (Abrogată prin L. nr. 356/2001 - M. Of. nr. 380/12 iul. 2001) 
 
 H.G. nr. 504/1991 - M. Of. nr. 171/20 aug. 1991 
  Înfiinţarea şi finanţarea Centrului de Consultanţă şi Servicii pentru Întreprinzătorii Particulari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 508/1991 - M. Of. nr. 172/21 aug. 1991 
  Autorizarea Societăţii Comerciale "Rompetrol" - S.A. să încheie contracte de concesionare a unor perimetre către investitori străini 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1043/1995 - M. Of. nr. 299/28 dec. 1995) 
 
 H.G. nr. 512/1991 - M. Of. nr. 172/21 aug. 1991 
  Salarizarea personalului din unităţile de cult 

 (Abrogată prin H.G. nr. 122/1992 - M. Of. nr. 49/24 mar. 1992) 
 
 H.G. nr. 513/1991 - M. Of. nr. 172/21 aug. 1991 
  Trecerea Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale din subordinea Prefecturii Judeţului Sibiu în subordinea Ministerului Culturii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 515/1991 - M. Of. nr. 172/21 aug. 1991 
  Înfiinţarea Centrului Naţional pentru Aşezări Umane (habitat) 

 (Abrogată prin H.G. nr. 711/2001 - M. Of. nr. 442/7 aug. 2001) 
 
 H.G. nr. 519/1991 - M. Of. nr. 173/22 aug. 1991 
  Hotărâre privind plata experţilor şi a altor specialişti care efectuează expertize judiciare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 H.G. nr. 520/1991 - M. Of. nr. 173/22 aug. 1991 
  Salarizarea personalului din Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 881/1999 - M. Of. nr. 546/8 nov. 1999) 

 H.G. nr. 521/1991 - M. Of. nr. 174/26 aug. 1991 
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  Acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului Gărzii financiare 

 (Abrogată prin L. nr. 33/1993 - M. Of. nr. 125/11 iun. 1993) 
 
 H.G. nr. 522/1991 - M. Of. nr. 174/26 aug. 1991 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 795/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 525/1991 - M. Of. nr. 174/26 aug. 1991 
  Încetarea aplicabilităţii dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 37 din 14 ianuarie 1991 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 526/1991 - M. Of. nr. 167/14 aug. 1991 
  Majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I. O. V. R. 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 527/1991 - M. Of. nr. 167/14 aug. 1991 
  Unele măsuri pentru înlăturarea efectelor seismelor care au avut loc în judeţul Timiş în luna iulie 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 531/1991 - M. Of. nr. 175/26 aug. 1991 
  Hotărâre cu privire la administrarea fondurilor constituite din contribuţia de asigurări sociale de 2%, conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 219/1991 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 533/1991 - M. Of. nr. 141/24 iun. 1992 
  Reorganizarea unor staţiuni didactice-experimentale în agricultură ca regii autonome 

 (Abrogată prin H.G. nr. 123/1993 - M. Of. nr. 75/16 apr. 1993) 
 
 H.G. nr. 536/1991 
  Registrul agricol 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 539/1991 - M. Of. nr. 175/26 aug. 1991 

 Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 243/3 aprilie 1991 privind preţurile de contractare şi de achiziţie garantate de stat şi avantajele ce se acordă producătorilor agricoli la animale, păsări vii şi  
  produse preluate la fondul de stat 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 540/1991 - M. Of. nr. 175/26 aug. 1991 
  Hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru medicamentele de uz uman 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 899/2013 - M. Of. nr. 724/25 nov. 2013) 

 H.G. nr. 545/1991 - M. Of. nr. 178/2 sep. 1991 
  Supravegherea calităţii produselor şi serviciilor în scopul prevenirii şi combaterii faptelor care pot afecta viaţa sau sănătatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului înconjurător 

 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 21/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992) 

 H.G. nr. 547/1991 - M. Of. nr. 178/2 sep. 1991 
  Instituirea taxei anuale pe audiovizual 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 549/1991 - M. Of. nr. 176/29 aug. 1991 
  Acordarea unor facilităţi pentru şcolarizarea în România a cetăţenilor de origine română având domiciliul în străinătate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 288/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993) 
 
 H.G. nr. 550/1991 - M. Of. nr. 152/2 iul. 1992 

 Modificarea unui articol al Hotărârii Guvernului nr. 399 din 10 iunie 1991 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din  
  Decembrie 1989 

 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 553/1991 - M. Of. nr. 174/26 aug. 1991 
  Măsuri de lichidare a urmărilor provocate de calamităţile naturale din iulie 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 554/1991 - M. Of. nr. 176/29 aug. 1991 
  Hotărâre privind instituirea comisionului pentru sumele în lei şi în valută consemnate prin unităţile vamale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 555/1991 - M. Of. nr. 176/29 aug. 1991 
  Crearea şi funcţionarea Centrului Euro-Atlantic Bucureşti 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 41/2000 - M. Of. nr. 21/21 ian. 2000) 

 H.G. nr. 556/1991 - M. Of. nr. 176/29 aug. 1991 
  Înfiinţarea Departamentului reglementării comerţului şi turismului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 

 H.G. nr. 560/1991 
  Plata personalului agenţilor economici a căror activitate se întrerupe temporar, datorită neasigurării unor resurse din ţară şi din import 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 561/1991 - M. Of. nr. 182/11 sep. 1991 
  Decontarea la intern a zahărului şi laptelui praf importate în anul 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 563/1991 - M. Of. nr. 261/21 dec. 1991 
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  Hotărâre privind valorificarea arhivei Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1384/2004 - M. Of. nr. 831/9 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 565/1991 - M. Of. nr. 182/11 sep. 1991 
  Unele măsuri de executare a lucrărilor agricole pentru recolta anului 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 569/1991 - M. Of. nr. 183/12 sep. 1991 
  Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii la Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 572/1991 - M. Of. nr. 141/24 iun. 1992 
  Constituirea fondurilor necesare acţiunilor de recuperare a unor tablouri aparţinând patrimoniului naţional 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 574/1991 - M. Of. nr. 182/11 sep. 1991 
  Atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 32/2000 - M. Of. nr. 148/10 apr. 2000) 

 H.G. nr. 575/1991 - M. Of. nr. 141/24 iun. 1992 
  Concesionarea construcţiei, întreţinerii şi exploatării unor autostrăzi în România 

 (Revocată concesionarea prin H.G. nr. 589/1994 - M. Of. nr. 274/28 sep. 1994) 
 
 H.G. nr. 576/1991 - M. Of. nr. 179/6 sep. 1991 
  Acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare pentru tineri români din Republica Moldova şi R.S.S. Ucraineană şi tipărirea unor manuale şcolare pentru Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 578/1991 - M. Of. nr. 179/6 sep. 1991 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 183/1991 Organizarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative 

 (Abrogată prin H.G. nr. 542/1995 - M. Of. nr. 166/31 iul. 1995) 
 
 H.G. nr. 579/1991 - M. Of. nr. 177/2 sep. 1991 
  Hotărâre cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială 

 (T) 
 
 H.G. nr. 580/1991 - M. Of. nr. 182/11 sep. 1991 
  Modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 307/1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 314/1992 - M. Of. nr. 155/8 iul. 1992) 
 
 H.G. nr. 581/1991 - M. Of. nr. 152/2 iul. 1992 
  Desemnarea Grupei române în Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru Porţile de Fier 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1177/2001 - M. Of. nr. 789/12 dec. 2001) 
 
 H.G. nr. 584/1991 - M. Of. nr. 179/6 sep. 1991 
  Hotărâre privind deblocarea plăţilor în economie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 588/1991 - M. Of. nr. 183/12 sep. 1991 
  Organizarea, finanţarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar din industria energiei electrice şi termice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 589/1991 - M. Of. nr. 152/2 iul. 1992 
  Atribuirea pe termen limitat a unui spaţiu pentru depozitarea ajutoarelor primite din străinătate 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 590/1991 - M. Of. nr. 182/11 sep. 1991 
  Comisia centrală de repartizare a fondurilor băneşti constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 553/1991 şi a celor depuse de către persoane fizice şi juridice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 591/1991 - M. Of. nr. 184/13 sep. 1991 
  Scutirea de taxe vamale pentru mărfurile importate din Republica Moldova 

 (Abrogată prin L. nr. 94/1994 - M. Of. nr. 340/8 dec. 1994) 
 
 H.G. nr. 594/1991 - M. Of. nr. 184/13 sep. 1991 
  Hotărâre privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice 

 (Abrogare la data de 25 iunie 2003 prin L. nr. 167/2003 - M. Of. nr. 291/25 apr. 2003) 
 
 H.G. nr. 596/1991 - M. Of. nr. 191/24 sep. 1991 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/1990 privind cercetarea selectivă a bugetelor de familie în România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 87/1995 - M. Of. nr. 28/22 feb. 1995) 
 
 H.G. nr. 598/1991 - M. Of. nr. 191/24 sep. 1991 
  Modificarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 805/20 iul. 1990 Organizarea şi atribuţiile Ministerului Comerţului şi Turismului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 815/1992 - M. Of. nr. 340/30 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 602/1991 - M. Of. nr. 189/19 sep. 1991 
  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului pentru controlul calităţii vinului şi băuturilor alcoolice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 482/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992) 
 
 H.G. nr. 611/1991 - M. Of. nr. 234/22 nov. 1991 
 Subvenţionarea de la bugetul administraţiei centrale de stat a unor sortimente de carne şi preparate din carne   
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 (T) 
 
 H.G. nr. 617/1991 - M. Of. nr. 194/26 sep. 1991 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de energie electrică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 618/1991 - M. Of. nr. 194/26 sep. 1991 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de zahăr 

 (T) 
 
 H.G. nr. 619/1991 - M. Of. nr. 194/26 sep. 1991 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de hârtie de ziar şi tipărit 

 (T) 
 
 H.G. nr. 620/1991 - M. Of. nr. 194/26 sep. 1991 
  Scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariaţilor pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din judeţele Bacău, Neamţ şi Suceava 

 (Abrogată prin L. nr. 41/1992 - M. Of. nr. 73/23 apr. 1992) 
 
 H.G. nr. 622/1991 
  Unele măsuri referitoare la asigurarea tehnico-materială a Sectorului de apărare şi ordine publică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 624/1991 - M. Of. nr. 194/26 sep. 1991 
  Instituirea taxei de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal şi de învăţământ superior 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 360/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992) 

 H.G. nr. 626/1991 - M. Of. nr. 195/27 sep. 1991 
  Măsurile ce se vor lua de unele ministere, în urma dizolvării unor societăţi comerciale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 627/1991 - M. Of. nr. 195/27 sep. 1991 
  Şcolarizarea cetăţenilor din alte ţări în România, în anul de învăţământ 1991/1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 628/1991 - M. Of. nr. 210/15 oct. 1991 
  Acordarea unui ajutor umanitar Albaniei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 631/1991 - M. Of. nr. 195/27 sep. 1991 
  Înfiinţarea Institutului Român de Studii Internaţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 41/2000 - M. Of. nr. 21/21 ian. 2000) 
 
 H.G. nr. 632/1991 - M. Of. nr. 143/25 iun. 1992 
  Măsurile ce se întreprind pentru asigurarea fondurilor valutare necesare aprovizionării cu purtători de energie pentru perioada septembrie 1991 - martie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 633/1991 - M. Of. nr. 152/2 iul. 1992 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Pelendava" Craiova şi regularizarea unor operaţiuni financiare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 149/1993 - M. Of. nr. 76/20 apr. 1993) 
 
 H.G. nr. 634/1991 - M. Of. nr. 193/26 sep. 1991 
  Aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de active ale societăţilor comerciale cu capital de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 457/ 1997 - M. Of. nr. 213/ 28 aug. 1997) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind  
 schimbul de mărfuri şi servicii pe anul 1991, semnat la Belgrad la 20 decembrie 1990 
 H.G. nr. 637/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 201/3 oct. 1991 

 
 

(T) 

 ▼ Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania, privind schimbul de mărfuri şi plăţile pe  
 perioada 1991 - 1993, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 1990 
 H.G. nr. 639/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 201/3 oct. 1991 

 (Înlocuite de Înţelegerile Acord şi Protocol aprobate prin H.G. nr. 260/1992 - M. Of. nr. 114/29 mai 1992) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Socialiste Albania privind schimbul de mărfuri şi plăţile pe  
 perioada 1991, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 1990 
 H.G. nr. 639/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 201/3 oct. 1991 

 
 

(Înlocuite de Înţelegerile Acord şi Protocol aprobate prin H.G. nr. 260/1992 - M. Of. nr. 114/29 mai 1992) 

 H.G. nr. 644/1991 - M. Of. nr. 143/25 iun. 1992 
  Organizarea, funcţionarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar din ramura metalurgiei feroase şi neferoase 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 

 H.G. nr. 645/1991 - M. Of. nr. 202/3 oct. 1991 
 Hotărâre privind înfiinţarea Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 216/21 sep. 1995) 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 76/2017 - M. Of. nr. 835/20 oct. 2017 şi Abrogare prin H.G. nr. 612/2018 - M. Of. nr. 692/8 aug. 2018) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea economică şi schimburile  
 comerciale, semnat la Chişinău la 6 august 1991 
 H.G. nr. 650/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 202/3 oct. 1991 

 (Încetare valabilitate la data aderării României la Uniunea Europeană prin H.G. nr. 85/2006 (aprobare) - M. Of. nr. 103/2 feb. 2006) 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea Comisiei interguvernamentale de  
 colaborare economică, comercială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Chişinău la 6 august 1991 
 H.G. nr. 650/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 202/3 oct. 1991 

 (Încetare valabilitate la data aderării României la Uniunea Europeană prin H.G. nr. 85/2006 (aprobare) - M. Of. nr. 103/2 feb. 2006) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea comercial-economică  
 în anul 1991 
 H.G. nr. 654/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 208/11 oct. 1991 

 
 

(T) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind trecerea la noul mecanism al  
 relaţiilor economice între România şi U.R.S.S., semnat la Moscova la 30 noiembrie 1990 
 H.G. nr. 654/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 208/11 oct. 1991 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative Cehe şi Slovace privind schimburile de mărfuri şi plăţile  
 după 1 ianuarie 1991, semnat la Brno la 11 septembrie 1991 
 H.G. nr. 655/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 219/31 oct. 1991 

 (Încetat valabilitatea prin L. nr. 30/2000 - M. Of. nr. 143/6 apr. 2000) 
 
 H.G. nr. 656/1991 - M. Of. nr. 143/25 iun. 1992 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 426/1991 de organizare şi funcţionare a Ministerului Transporturilor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 798/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992) 

 H.G. nr. 657/1991 - M. Of. nr. 204/4 oct. 1991 
  Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 3.135/1953 şi stabilirea de către Academia Română a unor îndreptări ale ortografiei limbii române 

 
 

(SE) 

 ▼ Acord comercial şi de plăţi între Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la Bucureşti la 25 iulie 1991 

 
 H.G. nr. 660/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 833/21 ian. 1993 

 (Înlocuit prin Acordul aprobat prin H.G. nr. 215/1993 - M. Of. nr. 113/31 mai 1993) 
 
 H.G. nr. 662/1991 - M. Of. nr. 209/14 oct. 1991 
  Modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii 

 (Abrogată prin O.G. nr.128/1998 - M-Of. nr. 328/29 aug. 1998) 
 
 H.G. nr. 665/1991 - M. Of. nr. 207/9 oct. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Institutul Naţional de Medicină Veterinară" 

 (Abrogată prin H.G. nr.638/1998 - M. Of. nr. 376/1 oct. 1998) 
 
 H.G. nr. 667/1991 - M. Of. nr. 205/8 oct. 1991 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea prestigiului social al funcţionarilor publici 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 668/1991 - M. Of. nr. 210/15 oct. 1991 
  Unele măsuri legate de desfiinţarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc şi de crearea unei noi structuri de colaborare economică multilaterală 

 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 669/1991 - M. Of. nr. 143/25 iun. 1992 
  Aprobarea numărului maxim de posturi din unităţile notariale de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 670/1991 - M. Of. nr. 206/9 oct. 1991 
  Hotărâre privind modificarea tranşelor de venit lunar impozabil şi a cotelor de impozit stabilite prin anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 219/1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 671/1991 - M. Of. nr. 205/8 oct. 1991 
  Aprobarea de noi racorduri de gaze naturale la gospodăriile populaţiei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 742/1991 - M. Of. nr. 218/30 oct. 1991) 

 H.G. nr. 673/1991 - M. Of. nr. 221/2 nov. 1991 
  Tariful vamal de import al României 

 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 26/ 1993 - M. Of. nr. 213/31 aug. 1993) 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind lichidarea creanţelor şi obligaţiilor reciproce în  
 relaţiile de plăţi, existente la 31 decembrie 1990, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 1990 
 H.G. nr. 675/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 211/16 oct. 1991 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 583/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 593/8 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 679/1991 - M. Of. nr. 226/12 nov. 1991 
  Impozitul pe spectacole 

 (Abrogată prin L. nr. 147/1998 - M. Of. nr. 262/14 iul. 1998) 
 
 H.G. nr. 680/1991 - M. Of. nr. 226/12 nov. 1991 
  Unele măsuri de finanţare a activităţii de control al statului asupra calităţii construcţiilor, lucrărilor publice, urbanismului şi amenajării teritoriului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 456/1994 - M. Of. nr. 223/18 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 682/1991 - M. Of. nr. 213/21 oct. 1991 
  Hotărâre privind crearea organismelor "Tempus" în România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1338/2001 - M. Of. nr. 37/21 ian. 2002) 
 
 H.G. nr. 684/1991 - M. Of. nr. 143/25 iul. 1992 
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 Unele măsuri în organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei   
 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 685/1991 - M. Of. nr. 143/25 iun. 1992 
  Plata personalului agenţilor economici din domeniul transporturilor navale a căror activitate se reduce temporar datorită blocării navigaţiei pe canalul Sulina 

 (T) 
 
 H.G. nr. 686/1991 - M. Of. nr. 216/28 oct. 1991 
  Înfiinţarea şi funcţionarea Regiei de Exploatare a Metroului Bucureşti 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 482/1999 - M. Of. nr. 293/24 iun. 1999) 

 H.G. nr. 694/1991 - M. Of. nr. 213/21 oct. 1991 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plăţi pentru produsele şi serviciile de gospodărire a apelor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1001/1990 prin O.U.G. nr. 107/2002 - M. Of. nr. 691/20 sep. 2002) 

 H.G. nr. 695/1991 - M. Of. nr. 52/30 mar. 1992 
  Unele măsuri de aplicare a taxei anuale pe audiovizual şi a tarifelor de abonament 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 699/1991 - M. Of. nr. 221/2 nov. 1991 
  Organizarea, finanţarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar de transporturi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 700/1991 - M. Of. nr. 220/1 nov. 1991 
  Asigurarea fondurilor de şcolarizare necesare elevilor care se pregătesc pentru aviaţia civilă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 702/1991 - M. Of. nr. 152/2 iul. 1992 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Cai de Rasă" 

 (Abrogată prin H.G. nr.637/1998 - M. Of. nr.376/1 oct. 1998) 
 
 H.G. nr. 703/1991 - M. Of. nr. 222/4 nov. 1991 
  Unele măsuri referitoare la comisiile mixte hidrotehnice, create în baza unor acorduri şi convenţii guvernamentale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 177/1997 - M. Of. nr. 85/8 iun. 1997) 
 
 H.G. nr. 704/1991 - M. Of. nr. 220/1 nov. 1991 
  Acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului de control financiar de stat al Ministerului Economiei şi Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 706/1991 - M. Of. nr. 222/4 nov. 1991 
  Organizarea şi funcţionarea filialei Iaşi a Centrului pentru perfecţionarea personalului din administraţia publică locală 

 (Abrogată prin H.G. nr. 542/1995 - M. Of. nr. 166/31 iul. 1995) 
 
 H.G. nr. 707/1991 - M. Of. nr. 219/31 oct. 1991 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia Râului Argeş" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 53/1993 - M. Of. nr. 36/19 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 708/1991 - M. Of. nr. 218/30 oct. 1991 
  Hotărâre privind scutirea de impozit pe circulaţia mărfurilor în activitatea de cercetare-dezvoltare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

 H.G. nr. 709/1991 - M. Of. nr. 224/6 nov. 1991 
  Unele măsuri pentru consolidarea construcţiilor din fondul de stat şi particular avariate de cutremure 

 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 20/1994 - M. Of. nr. 28/28 ian. 1994) 

 H.G. nr. 713/1991 - M. Of. nr. 218/30 oct. 1991 
  Modificarea unor articole din Hotărârea Guvernului nr. 405/14 iunie 1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 276/1994 - M. Of. nr. 155/21 iun. 1994) 
 
 H.G. nr. 715/1991 - M. Of. nr. 218/30 oct. 1991 
 Hotărâre privind scutirea de taxe vamale a tehnicii de calcul destinate învăţământului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 130/11 iun. 1992) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 720/1991 - M. Of. nr. 75/24 apr. 1992 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1151/2012 - M. Of. nr. 808/3 dec. 2012) 
 
 H.G. nr. 723/1991 - M. Of. nr. 218/30 oct. 1991 

 Regimul operaţiunilor comerciale cu decontare în conturi de cliring, de barter sau de cooperare, convenite pe baza unor acorduri guvernamentale, al celor încheiate pentru recuperarea creanţelor  
  externe ale statului, precum şi al celor care se realizează pe baza unor credite acordate sau contractate la nivel guvernamental 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 165/1994 - M. Of. nr. 114/5 mai 1994) 

 H.G. nr. 724/1991 - M. Of. nr. 261/21 dec. 1991 
  Autorizarea funcţionării în România a asociaţiei "Ilien Adoptions International" Ltd, pe o durată de 2 ani 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 725/1991 - M. Of. nr. 297 bis/23 nov. 1992 
  Structura, sediul şi modul de finanţare ale Centrului Euro-Atlantic Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 41/2000 - M. Of. nr. 21/21 ian. 2000) 
 
 H.G. nr. 726/1991 - M. Of. nr. 224/16 nov. 1991 
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 Regimul licenţelor de import şi export   
 (Abrogată prin H.G. nr. 215/1992 - M. Of. nr. 91/13 mai 1992) 
 
 H.G. nr. 730/1991 - M. Of. nr. 225/7 nov. 1991 
  Atribuirea burselor de şcolarizare, burselor de merit şi a altor forme de sprijin material elevilor de la învăţământul de stat, curs de zi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 284/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993) 
 
 H.G. nr. 731/1991 - M. Of. nr. 227/13 nov. 1991 
  Aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 925/1995 - M. Of. nr. 286/11 dec. 1995) 

 H.G. nr. 734/1991 - M. Of. nr. 225/7 nov. 1991 
  Dotarea cu mijloace de transport a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 456/1994 - M. Of. nr. 223/18 aug. 1994) 

 H.G. nr. 748/1991 - M. Of. nr. 143/25 iun. 1992 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Administraţia Publică Locală 

 (Abrogată prin H.G. nr. 106/1998 - M. Of. nr. 92/26 feb. 1998) 
 
 H.G. nr. 750/1991 - M. Of. nr. 143/25 iun. 1992 
  Hotărâre privind unele măsuri de intensificare a lucrărilor agricole de toamnă şi de aplicare a Legii fondului funciar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 751/1991 - M. Of. nr. 237/25 nov. 1991 
  Asigurarea condiţiilor de funcţionare a magazinelor de vânzare pe valută în regim "duty-free" în punctele de trecere a frontierei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 755/1991 - M. Of. nr. 68/16 apr. 1992 
  Activitatea de pilotaj a navelor în porturi, rade şi canale navigabile 

 (Abrogată prin H.G. nr. 517/1998 - M. Of. nr. 331/2 sep. 1998) 
 
 H.G. nr. 756/1991 - M. Of. nr. 229/15 nov. 1991 

 Hotărâre pentru modificarea unor dispoziţii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în  
  acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966 

 
 

(Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 

 H.G. nr. 759/1991 - M. Of. nr. 237/25 nov. 1991 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 493/17 iulie 1991 de organizare şi funcţionare a Ministerului Industriei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 794/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992) 

 H.G. nr. 760/1991 - M. Of. nr. 232/19 nov. 1991 
  Plata personalului agenţilor economici a căror activitate s-a întrerupt temporar 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 764/1991 - M. Of. nr. 232/19 nov. 1991 
  Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu respectarea regimului licenţelor de export şi import 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1900/2006 - M. Of. nr. 1053/29 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 765/1991 - M. Of. nr. 237/25 nov. 1991 
  Aplicarea de către România a Rezoluţiei nr. 713/1991 a Consiliului de Securitate al O.N.U. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 530/1996 - M. Of. nr. 138/3 iul. 1996) 
 
 H.G. nr. 767/1991 - M. Of. nr. 237/25 nov. 1991 
  Coordonarea activităţii unor structuri din cadrul Guvernului şi a unor organe de specialitate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 769/1991 - M. Of. nr. 247/6 dec. 1991 
  Structura organizatorică şi efectivele Ministerului de Interne 

 (Abrogată prin H.G. nr. 122/1993) 
 
 H.G. nr. 771/1991 - M. Of. nr. 232/19 nov. 1991 
  Reducerea taxelor vamale la importul de citrice proaspete 

 (T) 
 
 H.G. nr. 772/1991 - M. Of. nr. 244/30 nov. 1991 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/1990 privind efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România 

 (T) 
 
 H.G. nr. 773/1991 - M. Of. nr. 237/25 nov. 1991 
  Stabilirea preţurilor de vânzare cu amănuntul ale carburanţilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 774/1991 - M. Of. nr. 232/19 nov. 1991 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de medicamente 

 (T) 
 
 H.G. nr. 775/1991 - M. Of. nr. 232/19 nov. 1991 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de cartofi şi ceapă 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 776/1991 - M. Of. nr. 237/25 nov. 1991 
  Regimul preţurilor şi tarifelor, în condiţiile unificării cursurilor de schimb ale leului 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 777/1991 - M. Of. nr. 244/30 nov. 1991 
  Hotărâre privind unele măsuri de dezvoltare a relaţiilor comerciale dintre România şi Republica Moldova în anii 1991 şi 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 779/1991 - M. Of. nr. 244/30 nov. 1991 
  Impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele 

 (Abrogată prin H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr.338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 780/1991 - M. Of. nr. 241/29 nov. 1991 
  Hotărâre cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială, pentru perioada noiembrie - decembrie 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 781/1991 - M. Of. nr. 244/30 nov. 1991 
  Stabilirea impozitului pe dividende la societăţile comerciale 

 (Abrogată prin L. nr. 40/1992 - M. Of. nr. 73/23 apr. 1992) 
 
 H.G. nr. 782/1991 - M. Of. nr. 244/30 nov. 1991 
  Impozitul pe sumele obţinute din vânzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat 

 (Abrogată prin L. nr. 54/1992 - M. Of. nr. 119/4 iun. 1992) 
 
 H.G. nr. 783/1991 - M. Of. nr. 254/18 dec. 1991 
  Înfiinţarea unui post de secretar de stat la Ministerul Justiţiei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 813/1992 - M. Of. nr. 337/29 dec. 1992) 

 H.G. nr. 786/1991 
  Reorganizarea structurilor din domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şI lucrărilor publice ale prefecturilor şi primăriilor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 74/1992 - M. Of. nr. 30/28 feb. 1992) 

 H.G. nr. 787/1991 
  Plata personalului Societăţii Comerciale "ROMSEH"-S.A.-Focşani, a cărei activitate s-a întrerupt temporar urmare incendiului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 475/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 789/1991 - M. Of. nr. 260/21 dec. 1991 
  Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 794/1993 - M. Of. nr. 45/21 feb. 1994) 
 
 H.G. nr. 790/1991 - M. Of. nr. 242/29 nov. 1991 
  Stabilirea unor măsuri pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor care revin Guvernului din Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional asupra Constituţiei României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 791/1991 - M. Of. nr. 242/29 nov. 1991 

 Măsurile organizatorice şi financiare ce urmează a fi luate la nivelul organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional asupra  
  Constituţiei României 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 793/1991 - M. Of. nr. 254/18 dec. 1991 
  Unele măsuri în organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 798/1991 - M. Of. nr. 254/18 dec. 1991 
  Scutirea de taxe vamale pentru 8 maşini de injecţie importate de Societatea Comercială Arteca Jilava - S.A. 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 801/1991 - M. Of. nr. 256/19 dec. 1991 
  Modificarea structurii organizatorice a Ministerului Mediului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 792/1992 - M. Of. nr. 332/28 dec. 1992) 

 H.G. nr. 801 bis/1991 - M. Of. nr. 256/19 dec. 1991 
  Modificarea şi abrogarea unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/1990 Unele măsuri de organizare şi finanţare a unităţilor de cercetare-dezvoltare 

 (Abrogată prin O.G. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995) 
 
 H.G. nr. 803/1991 - M. Of. nr. 256/19 dec. 1991 
  Acordarea unor bonificaţii la preţul carburanţilor destinaţi consumului tehnologic 

 (Abrogată prin H.G. nr. 197/1993 - M. Of. nr. 83/30 apr. 1993) 
 
 H.G. nr. 804/1991 - M. Of. nr. 255/19 dec. 1991 
  Impozitul pe profit 

 (Abrogată prin O.G. nr. 70/1994 - M. Of. nr. 246/31 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 806/1991 - M. Of. nr. 248/8 dec. 1991 
  Stabilirea datei pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 807/1991 - M. Of. nr. 254/18 dec. 1991 
  Acordarea unor reduceri de tarife pe calea ferată pentru studenţi şI elevi, în perioada vacanţei de iarnă 1991/1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 808/1991 - M. Of. nr. 254/18 dec. 1991 
  Măsuri de lichidare a urmărilor provocate de cutremurul din decembrie 1991 în judeţul Timiş 

 (T) 
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 H.G. nr. 809/1991 - M. Of. nr. 254/18 dec. 1991 
  Unele măsuri în legătură cu asigurarea locuinţelor şi altor clădiri aparţinând persoanelor fizice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 812/1991 - M. Of. nr. 254/18 dec. 1991 
  Aplicarea temporară de reduceri şi exceptări de taxe vamale de import 

 (T) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 1991 
 H.G. nr. 820/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 264/23 dec. 1991 

 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate la 23 februarie 2006 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 

 H.G. nr. 821/1991 - M. Of. nr. 257/19 dec. 1991 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale a importurilor de cizme de protecţie din cauciuc pentru mineri 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 824/1991 - M. Of. nr. 253/18 dec. 1991 
  Stabilirea unor măsuri pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor care revin Guvernului din Legea privind alegerile locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 825/1991 - M. Of. nr. 253/18 dec. 1991 
  Stabilirea modelului listelor electorale pentru alegerea consiliilor locale şI a primarilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 826/1991 - M. Of. nr. 253/18 dec. 1991 
  Stabilirea modelului buletinelor de vot pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 827/1991 - M. Of. nr. 253/18 dec. 1991 
  Stabilirea modelului ştampilelor necesare votării, precum şi a proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării şi a certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi primarului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 831/1991 - M. Of. nr. 259/20 dec. 1991 
  Abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 810 din 29 iulie 1949 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 832/1991 - M. Of. nr. 257/19 dec. 1991 
  Stabilirea sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou ca zile nelucrătoare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 833/1991 - M. Of. nr. 264/23 dec. 1991 
  Modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.032/1990 privind constituirea Comitetului pentru sprijinirea instituţiilor de ocrotire a copilului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 103/1993 - M. Of. nr. 70/5 apr. 1993) 
 
 H.G. nr. 835/1991 - M. Of. nr. 259/20 dec. 1991 
  Decontarea la intern a cantităţilor de grâu importat în perioada 1 decembrie 1991 - 30 iunie 1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 836/1991 - M. Of. nr. 1/6 ian. 1992 
  Stabilirea modelului ştampilei cu menţiunea "Votat" 

 
 

(T) 

 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Panama, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 1991 
 H.G. nr. 838/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 2/9 ian. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate la 26 mai 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 
 
 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Panama, semnat la Bucureşti la 18  
 octombrie 1991 
 H.G. nr. 838/1991 (aprobare) - M. Of. nr. 2/9 ian. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 842/1991 - M. Of. nr. 2/9 ian. 1992 
  Desemnarea şi utilizarea contului principal al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat şi al regiilor autonome 

 (Abrogată prin H.G. nr. 83/1993 - M. Of. nr. 51/8 mar. 1993) 
 
 H.G. nr. 843/1991 - M. Of. nr. 3/15 ian. 1992 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Indexare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 939/2002 - M. Of. nr. 665/9 sep. 2002) 
 
 H.G. nr. 844/1991 - M. Of. nr. 3/15 ian. 1992 
  Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior 

 (Abrogare prin H.G. nr. 534/2007 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 847/1991 - M. Of. nr. 3/5 ian. 1992 
  Asigurarea fondurilor necesare acoperirii plăţii avansului pentru achiziţionarea din import de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române a unor vagoane de călători şi de dormit 

 (T) 
 
  H.G. nr. 848/1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 42/1992 - M. Of. nr. 16/10 feb. 1992) 
 
 H.G. nr. 852/1991 - M. Of. nr. 29/27 feb. 1992 
 Exceptarea temporară de taxe vamale de import   
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 (T) 
 
 H.G. nr. 855/1991 - M. Of. nr. 29/27 feb. 1992 
  Finanţarea alegerilor locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 856/1991 - M. Of. nr. 115/1 iun. 1992 
  Modificarea şi completarea H.G. nr. 439/1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 523/1996 - M. Of. nr. 148/15 iun. 1996) 
 
 H.G. nr. 857/1991 - M. Of. nr. 29/27 feb. 1992 
  Introducerea şi înmatricularea în România a unor autocamioane trimise cu titlu de ajutor umanitar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 858/1991 - M. Of. nr. 37/9 mar. 1992 
  Reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea žntreprinderilor Mici şi Mijlocii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 4/1993 - M. Of. nr. 24/10 feb. 1993) 
 
 
 1992 
 
 H.G. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 23/19 feb. 1992 

 Unele măsuri referitoare la negocierea acordului de asociere a României la Comunităţile Europene (C.E.) şi la intensificarea cooperării cu ţările Asociaţiei Europene a Liberului Schimb  
  (A.E.L.S.) 

 
 

(Abrogată prin H.G nr. 140/1995 - M. Of. nr. 51/20 mar. 1995) 

 H.G. nr. 2/1992 - M. Of. nr. 16/10 feb. 1992 
  Hotărâre privind realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a noilor consumatori 

 
 

(Abrogare la data de 4 decembrie 2003 prin H.G. nr. 867/2003 - M. Of. nr. 559/4 aug. 2003) 

 H.G. nr. 3/1992 - M. Of. nr. 28/26 feb. 1992 
  Cursul de transformare în lei pentru operaţiuni vamale şi evaluare în vamă 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 4/1992 - M. Of. nr. 13/5 feb. 1992 
  Regimul unor bunuri provenite din ajutoare şi donaţii cu caracter umanitar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 6/1992 - M. Of. nr. 13/5 feb. 1992 
  Abrogarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 620/1990 

 (Abrogată prin H.G. nr. 647/1993 - M. Of. nr. 293/16 dec. 1993) 
 
 H.G. nr. 7/1992 - M. Of. nr. 16/10 feb. 1992 
  Scutirea de taxe vamale a importului tehnicii de calcul destinate informatizării Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 9/1992 - M. Of. nr. 16/10 feb. 1992 
  Stabilirea alocaţiilor zilnice de hrană pentru activitatea sportivă de performanţă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 10/1992 - M. Of. nr. 52/30 mar. 1992 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182 din 20 martie 1991 privind constituirea Agenţiei Române de Dezvoltare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 179/1992 - M. Of. nr. 108/27 mai 1992) 
 
 H.G. nr. 14/1992 - M. Of. nr. 7/24 ian. 1992 
  Prelungirea aplicării unor restricţii temporare în domeniul vamal 

 (T) 
 
 H.G. nr. 15/1992 - M. Of. nr. 28/26 feb. 1992 
  De completare şi modificare a Hotărârii Guvernului nr. 994/1990 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 800/1992 - M. Of. nr. 332/28 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 16/1992 - M. Of. nr. 28/26 feb. 1992 
  Completarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 493/1991, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 759/1991, referitor la organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 794/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992) 

 H.G. nr. 19/1992 - M. Of. nr. 7/24 ian. 1992 
  Stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară şi a coeficientului de indexare a salariilor pentru perioada ianuarie - aprilie 1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 20/1992 - M. Of. nr. 7/24 ian. 1992 
  Indexarea unor venituri ale populaţiei, la 1 ianuarie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 21/1992 - M. Of. nr. 7/24 ian. 1992 
  Sistemul de stabilire a fondului de salarii la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 22/1992 - M. Of. nr. 7/24 ian. 1992 
  Unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (T) 
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 H.G. nr. 23/1992 - M. Of. nr. 8/28 ian. 1992 
  Finanţarea participării României la Expoziţia universală Era Descoperirilor - Sevilla - 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 25/1992 - M. Of. nr. 11/3 feb. 1992 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 328/ 1991privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 788/1992 - M. Of. nr. 336/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 26/1992 - M. Of. nr. 11/3 feb. 1992 
  Hotărâre privind reevaluarea unor active şi pasive ca urmare a unificării cursurilor de schimb ale leului şi regimului de preţuri şi tarife în aceste condiţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 27/1992 - M. Of. nr. 11/3 feb. 1992 
  Stabilirea tarifelor orare şi a salariilor de bază în cazul desfăşurării unor activităţi plătite cu ora sau prin cumul de funcţii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 28/1992 - M. Of. nr. 13/5 feb. 1992 
  Crearea Comitetului Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 288/2001 - M. Of. nr. 124/13 mar. 2001) 

 ▼ Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind schimbul de mărfuri cu decontarea în cliring,  
 semnat la Plovdiv la 24 septembrie 1991 
 H.G. nr. 29/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 14/6 feb. 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 35/1992 - M. Of. nr. 13/5 feb. 1992 
  Înfiinţarea Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 103/1993 - M. Of. nr. 70/5 apr. 1993) 
 
 H.G. nr. 37/1992 - M. Of. nr. 13/5 feb. 1992 
  Stabilirea unor măsuri pentru exercitarea dreptului la vot de către studenţi şI elevi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 38/1992 - M. Of. nr. 52/30 mar. 1992 
  Modificarea articolului 4 alineatele 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 51/1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 40/1992 - M. Of. nr. 18/11 feb. 1992 
  Stabilirea alocaţiei zilnice de hrană pentru componenţii loturilor olimpice în vederea participării la Jocurile Olimpice de la Barcelona 

 (T) 
 
 H.G. nr. 42/1992 - M. Of. nr. 16/10 feb. 1992 
  Unele măsuri de aplicare a taxei anuale pe audiovizual şi a tarifelor de abonament 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 43/1992 - M. Of. nr. 17/11 feb. 1992 

 Completarea unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 1.295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra  
  actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea 

 (Abrogată prin O.G. nr. 37/1995 - M. Of. nr. 203/1 sep. 1995) 
 
 H.G. nr. 48/1992 - M. Of. nr. 20/17 feb. 1992 
  Înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor 

 (Abrogată prin L. nr. 142/ 1997 - M. Of. nr. 170/ 25 iul. 1997) 
 
 H.G. nr. 50/1992 - M. Of. nr. 99/21 mai 1992 
  Constituirea serviciului de contencios al Ministerului Mediului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 792/1992 - M. Of. nr. 332/28 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 51/1992 - M. Of. nr. 26/24 feb. 1992 
  Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor 

 (Abrogată succesiv prin H.G. nr. 571/1998 - M. Of. nr. 347/14 sep. 1998 şi H.G. nr. 678/1998 - M. Of. nr. 384/9 oct. 1998) 
 
 H.G. nr. 52/1992 - M. Of. nr. 28/26 feb. 1992 

 Hotărâre privind crearea Comitetului Interdepartamental pentru coordonarea participării României la programele internaţionale de asistenţă destinate noilor state independente de pe teritoriul  
  fostei Uniuni Sovietice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 

 H.G. nr. 54/1992 - M. Of. nr. 26/24 feb. 1992 
  Unele măsuri de intensificare a lucrărilor agricole de primăvară şi de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 57/1992 - M. Of. nr. 28/26 feb. 1992 
  Unele măsuri pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, proiectare, expertiză şi consulting în instituţiile de învăţământ superior 

 (Abrogată prin L. nr. 51/1996 - M. Of. nr. 134/27 iun. 1996) 
 
 H.G. nr. 59/1992 - M. Of. nr. 30 bis/29 feb. 1992 
  Stabilirea numărului de viceprimari 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 60/1992 - M. Of. nr. 27/25 feb. 1992 

 Stabilirea modelului listei de electori, al ştampilei necesare votării, al procesului-verbal privind operaţiunile de votare şi de stabilire a rezultatelor votării, precum şi al certificatului doveditor al  
  alegerii consilierilor în consiliile judeţene şi al Sectorului Agricol Ilfov 



 4555

 
 

(T) 

 H.G. nr. 61/1992 - M. Of. nr. 27/25 feb. 1992 
  Stabilirea modelului buletinelor de vot pentru alegerea consiliilor judeţene şi a Consiliului Sectorului Agricol Ilfov 

 (T) 
 
 ▼ Acord comercial şi de plăţi dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam şi a scrisorilor  
 interguvernamentale privind reglementarea contului de cliring la data de 31 decembrie 1990, semnat la Hanoi la 4 decembrie  
 1991 
 H.G. nr. 64/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 29/27 feb. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate la 31 decembrie 2006 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 72/1992 - M. Of. nr. 38/10 mar. 1992 

 Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 723/1991 privind regimul operaţiunilor comerciale cu decontare în conturi de cliring, de barter sau de cooperare, convenite pe baza unor  
 acorduri guvernamentale, al celor încheiate pentru recuperarea creanţelor externe ale statului, precum şi al celor care se realizează pe baza unor credite acordate sau contractate la nivel  
  guvernamental 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 165/1994 - M. Of. nr. 114/5 mai 1994) 

 H.G. nr. 73/1992 - M. Of. nr. 30/28 feb. 1992 

 Stabilirea tarifelor de călătorie pe bază de bilet şi abonament la transportul în comun de călători cu tramvaie, troleibuze şi autobuze în municipiul Bucureşti şi modul de acoperire a diferenţelor  
  de tarif 

 (Abrogată prin H.G. nr. 206/1993 - M. Of. nr. 136/28 apr. 1993) 
 
 H.G. nr. 74/1992 - M. Of. nr. 30/28 feb. 1992 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 786/1991 privind reorganizarea structurilor din domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi lucrărilor publice ale prefecturilor şi primăriilor 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 75/1992 - M. Of. nr. 30/28 feb. 1992 
  Unele măsuri referitoare la funcţionarea Centrului Euroatlantic Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 41/2000 - M. Of. nr. 21/21 ian. 2000) 
 
 H.G. nr. 76/1992 - M. Of. nr. 36/5 mar. 1992 
  Programul de participări ale României la târgurile şi expoziţiile internaţionale în anul 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 82/1992 - M. Of. nr. 35/5 mar. 1992 
  Măsuri de prevenire a plăţilor restante în economie 

 (T) 
 
 H.G. nr. 83/1992 - M. Of. nr. 31/2 mar. 1992 
  Prorogarea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 37 din 27 ianuarie 1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 84/1992 - M. Of. nr. 35/5 mar. 1992 
  Aprobarea Sintezei programelor naţionale pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 85/1992 - M. Of. nr. 24/19 feb. 1992 
  Stabilirea datei pentru alegerea consilierilor şi a primarilor în circumscripţiile electorale în care aceştia nu au fost aleşi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 100/1992 - M. Of. nr. 43/17 mar. 1992 
  Stabilirea preţurilor de vânzare cu amănuntul ale carburanţilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 103/1992 - M. Of. nr. 47/23 mar. 1992 
  Hotărâre pentru aprobarea regulamentului-cadru orientativ de funcţionare a consiliilor locale 

 (Abrogare prin O.G. nr. 35/2002 - M. Of. nr. 90/2 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 105/1992 - M. Of. nr. 47/23 mar. 1992 
  Subvenţionarea temporară, de la bugetul de stat, a cantităţilor de carne de porcine şi pasăre în viu, prelu-ate la fondul de consum 

 (Abrogată prin H.G. nr. 221/1992 - M. Of. nr. 99/21 mai 1992) 
 
 H.G. nr. 107/1992 - M. Of. nr. 42/17 mar. 1992 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Locato" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 240/2001 - M. Of. nr. 88/21 feb. 2001) 
 
 H.G. nr. 108/1992 - M. Of. nr. 42/17 mar. 1992 
  Introducerea şi înmatricularea în România a unor autobuze de către regii autonome şi societăţi comerciale cu activitate de transport public de pasageri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 115/1992 - M. Of. nr. 44/18 mar. 1992 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12 din 10 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Romcereal" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 628/1992 - M. Of. nr. 269/30 oct. 1992) 
 
 H.G. nr. 116/1992 - M. Of. nr. 71/22 apr. 1992 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 328/1991 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 788/1992 - M. Of. nr. 336/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 118/1992 - M. Of. nr. 56/2 apr. 1992 
  Structura şi atribuţiile aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor, precum şi finanţarea acestuia 

 (Abrogată prin H.G. nr. 935/1996 - M. Of. nr. 259/24 oct. 1996) 
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 ▼ Acord comercial dintre Guvernul României şi Guvernul statului Kuwait, încheiat la Kuwait la 21 mai 1991 

 
 H.G. nr. 119/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 56/2 apr. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 120/1992 - M. Of. nr. 49/24 mar. 1992 

 Corectarea coeficientului de indexare a salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi la regiile autonome la care salariile se negociază, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.  
  19/1992, pentru perioada martie - aprilie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 121/1992 - M. Of. nr. 53/30 mar. 1992 

 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 97/1991 privind sprijinirea activităţii persoanelor fizice, persoanelor juridice şi organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, care  
  desfăşoară în România activităţi cu caracter umanitar, medical şi social 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 97/1991 prin H.G. nr. 820/2011 - M. Of. nr. 591/22 aug. 2011) 
 
 H.G. nr. 126/1992 - M. Of. nr. 49/24 mar. 1992 
  Extinderea aplicării unor hotărâri ale Guvernului şi pentru alegerile locale din 19 aprilie 1992 sau alte zile ulterioare ce se vor stabili de Guvern 

 (T) 
 
 H.G. nr. 127/1992 - M. Of. nr. 54/31 mar. 1992 
  Hotărâre pentru aprobarea statutului-cadru orientativ al comunei şi oraşului 

 (Abrogare prin O.G. nr. 53/2002 - M. Of. nr. 633/27 aug. 2002) 
 
 H.G. nr. 130/1992 - M. Of. nr. 55/1 apr. 1992 
  Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 819/1991 cu privire la reglementarea unor probleme financiar-valutare în legătură cu exportul şi importul în cliring şi operaţiuni de barter 

 (T) 
 
 H.G. nr. 132/1992 - M. Of. nr. 55/1 apr. 1992 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 999/1990 privind reglementarea donării de sânge în scopuri terapeutice 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 4/1995 - M. Of. nr. 9/19 ian. 1995) 

 H.G. nr. 133/1992 - M. Of. nr. 46 bis/20 mar. 1992 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 134/1992 - M. Of. nr. 55/1 apr. 1992 
  Exceptarea de taxe vamale a importurilor de zahăr rafinat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 137/1992 - M. Of. nr. 46 bis/20 mar. 1992 
  Stabilirea datei alegerii primarului din circumscripţia electorală Târgu Mureş 

 (T) 
 
 H.G. nr. 138/1992 - M. Of. nr. 58/3 apr. 1992 
  Avizarea şi aprobarea dezvoltării reţelelor de alimentare cu gaze naturale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 538/1999 - M. Of. nr. 328/9 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 139/1992 - M. Of. nr. 60/7 apr. 1992 
  Modificarea unor articole din Hotărârea Guvernului nr. 835/1991 privind decontarea la intern a cantităţilor de grâu importat în perioada 1 decembrie 1991 - 30 iunie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 143/1992 - M. Of. nr. 59/6 apr. 1992 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 925/1995 - M. Of. nr. 286/11 dec. 1995) 
 
 H.G. nr. 147/1992 - M. Of. nr. 59/6 apr. 1992 
  Hotărâre privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 827/2018 - M. Of. nr. 904/26 oct. 2018) 
 
 H.G. nr. 148/1992 - M. Of. nr. 57/3 apr. 1992 
  Acordarea unor facilităţi la călătoria pe calea ferată pentru studenţi, elevi şi pensionari 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 149/1992 - M. Of. nr. 57/3 apr. 1992 

 Hotărâre privind corectarea coeficientului de indexare a salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi la regiile autonome la care salariile se negociază şi de majorare a  
  salariului de bază minim brut pe ţară, prevăzut de a Guvernului nr. 19/1992, pentru perioada martie - aprilie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 150/1992 - M. Of. nr. 57/3 apr. 1992 
  Corectarea coeficientului de indexare a pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi a altor venituri ale populaţiei, cu începere de la 1 martie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 151/1992 - M. Of. nr. 78/29 apr. 1992 
  Aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă pe anul 1992 

 (Abrogată prin H.G. nr. 343/1993 - M. Of. nr. 176/26 iul. 1993) 
 
 H.G. nr. 152/1992 - M. Of. nr. 79/30 apr. 1992 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 499/2003 - M. Of. nr. 348/22 mai 2003) 
 
 H.G. nr. 154/1992 - M. Of. nr. 63/10 apr. 1992 
  Aprobarea Metodologiei de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 457/ 1997 - M. Of. nr. 213/ 28 aug. 1997) 
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 H.G. nr. 158/1992 - M. Of. nr. 66/13 apr. 1992 
  Exceptarea de taxe vamale a importurilor de furaje combinate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 160/1992 - M. Of. nr. 77/29 apr. 1992 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.001/1990 Stabilirea unui sistem unitar de plăţi pentru produsele şi serviciile de gospodărire a apelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 206/1993 - M. Of. nr. 136/28 iun. 1993) 
 
 H.G. nr. 163/1992 - M. Of. nr. 77/29 apr. 1992 

 Înmatricularea în România a unor autoturisme, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către  
  autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind programele Corpului Păcii în România, semnat  
 la Washington la 24 ianuarie 1992 
 H.G. nr. 166/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 70/21 apr. 1992 

 
 

(Încetare valabilitate la 30 septembrie 2013 prin O. nr. 475/2014 - M. Of. nr. 162/5 mar. 2014) 

 H.G. nr. 167/1992 - M. Of. nr. 70/21 apr. 1992 
  Constituirea şi funcţionarea Sistemului naţional de certificare a calităţii 

 (Abrogată prin O.G. nr. 38/1998 - M. Of. nr. 43/30 ian. 1998) 
 
 H.G. nr. 168/1992 - M. Of. nr. 70/21 apr. 1992 

 Cheltuielile care se pot efectua pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale, cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice, campionatelor şi concursurilor sportive şcolare şi valoarea  
  premiilor ce se pot acorda formaţiilor de elevi şi elevilor la fazele finale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 369/1994 - M. Of. nr. 212/12 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 173/1992 - M. Of. nr. 80/30 apr. 1992 
  Protecţia populaţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul ale carburanţilor pe anul 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 177/1992 - M. Of. nr. 81/4 mai 1992 
  Exceptarea temporară de taxe vamale de import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 178/1992 - M. Of. nr. 102/22 mai 1992 
  Finanţarea acţiunilor prilejuite de reuniunea de experţi a statelor din zona Mării Negre, ce va avea loc la Bucureşti în perioada 6 - 7 mai 1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 179/1992 - M. Of. nr. 108/27 mai 1992 
  Reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 35/1993 - M. Of. nr. 28/12 feb. 1993) 

 H.G. nr. 181/1992 - M. Of. nr. 162/15 iul. 1992 
  Definirea jocurilor de noroc şi stabilirea contravenţiilor la regimul practicării acestor jocuri în România 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 130/ 1997 - M. Of. nr. 70/ 18 apr. 1997) 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind schimburile de mărfuri şi plăţile în anul 1992 
 H.G. nr. 183/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 97/18 mai 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 189/1992 - M. Of. nr. 90/12 mai 1992 
  Acordarea unui împrumut de 30 mii tone grâu Republicii Moldova 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 196/1992 - M. Of. nr. 97/18 mai 1992 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 493/1991 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 794/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992) 

 H.G. nr. 199/1992 - M. Of. nr. 76/24 apr. 1992 
  Stabilirea ca sărbătoare legală a zilei de 27 aprilie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 200/1992 - M. Of. nr. 76/24 apr. 1992 
  Stabilirea ca sărbătoare legală a zilei de 1 Mai 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 201/1992 - M. Of. nr. 108/27 mai 1992 
  Decontarea la intern a cantităţilor de grâu importate în perioada 1 aprilie - 30 iunie 1992 

 (T) 
 
 ▼ Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Gruzia privind schimburile de mărfuri şi plăţile pe anul 1992,  
 semnat la Bucureşti la 24 martie 1992 
 H.G. nr. 204/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 97/18 mai 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 205/1992 - M. Of. nr. 108/27 mai 1992 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 715 din 10 octombrie 1991 privind scutirea de taxe vamale a tehnicii de calcul destinate învăţământului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 715/1991 prin H.G. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 206/1992 - M. Of. nr. 84/5 mai 1992 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 208/1992 - M. Of. nr. 84/5 mai 1992 
 Anularea unor reduceri temporare de taxe vamale de import  
 (T) 
 
 H.G. nr. 209/1992 - M. Of. nr. 108/27 mai 1992 
  Unele măsuri de achitare a datoriei României faţă de Republica Federativă Cehă şi Slovacă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 210/1992 - M. Of. nr. 108/27 mai 1992 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 112/1991 privind înfiinţarea unor regii autonome, precum şi pentru adoptarea unor măsuri referitoare la reorganizarea acestora 

 (Abrogată prin H.G. nr. 553/1992 - M. Of. nr. 241/29 sep. 1992) 
 
 H.G. nr. 214/1992 - M. Of. nr. 84/5 mai 1992 
  Amânarea datei alegerii primarului din Circumscripţia electorală Târgu Mureş, judeţul Mureş 

 (T) 
 
 H.G. nr. 215/1992 - M. Of. nr. 91/13 mai 1992 
  Hotărâre privind regimul licenţelor de export şi import al României 

 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 1526/2003 - M. Of. nr. 937/24 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 216/1992 - M. Of. nr. 84/5 mai 1992 
  Instituirea de suprataxe vamale la importul unor mărfuri 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 505/1993 - M. Of. nr. 237/1 oct. 1993) 

 H.G. nr. 218/1992 - M. Of. nr. 89/11 mai 1992 
  Hotărâre pentru modificarea, începând cu 1 mai 1992, a coeficientului de indexare a salariilor şi a salariului de bază minim brut pe ţară prevăzut de a Guvernului nr. 19/1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 219/1992 - M. Of. nr. 89/11 mai 1992 
  Indexarea şi compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, IOVR şi a altor venituri ale populaţiei, cu începere de la 1 mai 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 220/1992 - M. Of. nr. 108/27 mai 1992 
  Aprobarea principiilor de bază ale Statutului medicului în România 

 (Abrogată prin L. nr. 74/1995 - M. Of. nr. 149/14 iul. 1995) 
 
 H.G. nr. 223/1992 - M. Of. nr. 114/28 mai 1992 

 Normele de organizare şi efectuare a transporturilor auto internaţionale de persoane şi mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudeţean şi judeţean şi a transporturilor auto de  
  mărfuri agabaritice şi periculoase 

 (Abrogată succesiv prin O.G. nr. 44/1997- M. Of. nr. 222/29 aug. 1997 şi prin H.G. nr. 625/1998 - M. Of. nr. 373/1 oct. 1998) 
 
 H.G. nr. 227/1992 - M. Of. nr. 102/22 mai 1992 
  Taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie 

 (Abrogată prin L. nr. 120/1992 - M. Of. nr. 1/8 ian. 1993) 
 
 H.G. nr. 228/1992 - M. Of. nr. 133/17 iun. 1992 

 Hotărâre privind protejarea producătorilor naţionali şi a pieţei interne de competiţia neloială rezultată din importul unor produse la preţ de dumping sau subvenţionat, precum şi de exportul la  
  preţuri sub nivelul celor practicate pe piaţa internă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1900/2006 - M. Of. nr. 1053/29 dec. 2006) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine, semnat la Bucureşti la 19 martie 1992 
 H.G. nr. 230/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 105/25 mai 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate la 29 noiembrie 2006 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 233/1992 - M. Of. nr. 105/25 mai 1992 
  Clasificarea pe categorii de încadrare a unităţilor de cazare şi de alimentaţie publică 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 843/1999 - M. Of. nr. 510/21 oct. 1999) 

 H.G. nr. 235/1992 - M. Of. nr. 150/1 iul. 1992 
  Acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, precum şi alte forme de sprijin material pentru tinerii români din Republica Moldova şi Ucraina 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 252/1992 - M. Of. nr. 150/1 iul. 1992 
  Divizarea şi fuziunea societăţilor comerciale cu capital integral de stat 

 (Abrogată prin O.G. nr. 49/1994 - M. Of. nr. 242/29 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 253/1992 - M. Of. nr. 108/27 mai 1992 
  Organizarea, coordonarea şi finanţarea învăţământului sanitar postliceal 

 (Abrogată prin H.G. nr. 283/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993) 
 
 H.G. nr. 254/1992 - M. Of. nr. 121/5 iun. 1992 
  Aprobarea Regulamentului-cadru Organizarea şi funcţionarea Fondului Proprietăţii de Stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 643/1992 - M. Of. nr. 262/21 oct. 1992) 
 
 H.G. nr. 255/1992 - M. Of. nr. 106/26 mai 1992 
  Acordarea unor burse pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională în România a unor specialişti din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 259/1992 - M. Of. nr. 98/20 mai 1992 
  Stabilirea datei alegerii primarului din Circumscripţia electorală Târgu Mureş, judeţul Mureş 

 (T) 
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 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind lichidarea obligaţiilor reciproce rezultate din  
 relaţiile comerciale şi de plăţi din anul 1991, semnat la Tirana 
 H.G. nr. 260/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 114/29 mai 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 261/1992 - M. Of. nr. 144/26 iun. 1992 
  Garantarea creditelor acordate Băncii Comerciale Române - S.A. de către EFI BANCA - Italia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 263/1992 - M. Of. nr. 114/29 mai 1992 
  Reglementarea operaţiunilor comerciale cu decontarea în conturi de cliring, de barter sau de cooperare cu Republica Moldova 

 (Abrogată prin H.G. nr. 267/ 1997 - M. Of. nr. 123/ 17 iun. 1997) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea în vederea pregătirii şi  
 perfecţionării de specialişti şi factori de conducere din economie, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 1992 
 H.G. nr. 269/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 127/10 iun. 1992 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea  
 tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 28 aprilie 1992 
 H.G. nr. 270/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 127/10 iun. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 ▼ Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la comerţ şi plăţi în anul 1992, semnat la  
 Bucureşti la 28 aprilie 1992 
 H.G. nr. 270/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 127/10 iun. 1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 273/1992 - M. Of. nr. 127/10 iun. 1992 
  Importul de grâu pentru panificaţie necesar consumului până la noua recoltă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 274/1992 - M. Of. nr. 133/17 iun. 1992 
  Importul unor materii prime furajere, boabe soia şi ulei brut de floarea soarelui în perioada mai-august 1992 şi modul de decontare la intern a cantităţilor respective 

 (T) 
 
 H.G. nr. 277/1992 - M. Of. nr. 124/8 iun. 1992 
  Unele măsuri pentru corelarea pensiilor cu salariile şi corectarea raporturilor între unele categorii de pensii de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 278/1992 - M. Of. nr. 124/8 iun. 1992 
  Alocarea fondurilor necesare pregătirii cadrelor militare, studenţilor, elevilor şi militarilor în termen din Republica Moldova în instituţii de învăţământ şi unităţi ale Ministerului de Interne 

 (T) 
 
 H.G. nr. 284/1992 - M. Of. nr. 118/2 iun. 1992 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 285/1992 - M. Of. nr. 135/19 iun. 1992 
  Unele măsuri pentru fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 1993 la instituţiile publice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 290/1992 - M. Of. nr. 135/19 iun. 1992 
  Cantinele de ajutor social 

 (Abrogată prin L. nr. 208/1997 - M. Of. nr. 363/17 dec. 1997) 
 
 H.G. nr. 293/1992 - M. Of. nr. 139/22 iun. 1992 

 Hotărâre pentru aprobarea atribuţiilor, competenţelor şi modului de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru  
  derularea activităţii de finanţare şi asigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi contul statului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 534/2007 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 294/1992 - M. Of. nr. 135/19 iun. 1992 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 844 din 20 decembrie 1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior 

 (T) 
 
 H.G. nr. 297/1992 - M. Of. nr. 150/1 iul. 1992 
  Aprobarea programului de protecţie socială a elevilor şi studenţilor de la învăţământul de stat - cursuri de zi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 300/1992 - M. Of. nr. 140/23 iun. 1992 
  Scutirea de taxe vamale a importului tehnicii de calcul destinate informatizării activităţii Preşedinţiei României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 302/1992 - M. Of. nr. 187/5 aug. 1992 
  Înfiinţarea unor societăţi comerciale prin desprinderea unor subunităţi din cadrul Regiei Autonome a Nemetaliferelor Cluj 

 (Abrogată prin H.G. nr. 604/1992 - M. Of. nr. 322/9 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 314/1992 - M. Of. nr. 155/8 iul. 1992 

 Corelarea salariilor personalului încadrat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 307/1991 cu nivelul salariilor de la societăţile comerciale şi regiile autonome, precum şi pentru modificarea  
  şi completarea anexelor nr. 1 - 12 la hotărârea menţionată 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 281/1993 - M. Of. nr. 135/25 iun. 1993) 

 H.G. nr. 318/1992 - M. Of. nr. 144/26 iun. 1992 
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 Completarea Hotărârii Guvernului nr. 773/1991 privind stabilirea preţurilor de vânzare cu amănuntul ale carburanţilor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 100/1992 şi a cărei valabilitate se  
  prelungeşte până la sfârşitul anului 1992 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 173/1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 320/1992 - M. Of. nr. 144/26 iun. 1992 
  Hotărâre privind majorarea cu 10% a plafonului creditului tehnic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 777/1991, acordat pentru operaţiuni comerciale în cliring cu Republica Moldova 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 329/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 
  Destinaţiile diferenţelor favorabile rezultate din reevaluarea activelor şi pasivelor în valută şi a stocurilor de valori materiale, efectuată în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/22 ianuarie 1992 

 (Abrogată prin H.G. nr. 219/1993 - M. Of. nr. 113/31 mai 1993) 
 
 H.G. nr. 330/1992 - M. Of. nr. 150/1 iul. 1992 
  Constituirea şi utilizarea de către Ministerul Apărării Naţionale a fondului special extrabugetar destinat acoperirii unor nevoi de cheltuieli materiale şi de capital pe anul 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 331/1992 - M. Of. nr. 144/26 iun. 1992 
  Vânzarea unor terenuri ale societăţilor comerciale cu capital de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 457/ 1997 - M. Of. nr. 213/ 28 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 335/1992 - M. Of. nr. 158/13 iul. 1992 
  Completarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 493/1991 de organizare şi funcţionare a Ministerului Industriei, cu modificările ulterioare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 794/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 336/1992 - M. Of. nr. 158/13 iul. 1992 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/1991 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 792/1992 - M. Of. nr. 332/28 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 337/1992 - M. Of. nr. 158/13 iul. 1992 
  Folosirea temporară a unor terenuri forestiere în alte scopuri decât producţia silvică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 339/1992 - M. Of. nr. 158/13 iul. 1992 

 HG.nr.339/1992 (aprobare) : Protocolul sesiunii a VI-a a Comisiei mixte româno-chiliene şi Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador, semnat la Quito la 24  
  aprilie 1992 şi Acord de cooperare economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador, semnat la Quito la 24 aprilie 1992 

 
 

(Abrogare prin O. nr. 2167/2012 - M. Of. nr. 58/25 ian. 2013) 

 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador, semnat la Quito la 24 aprilie 1992 
 H.G. nr. 339/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 158/13 iul. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador, semnat la Quito la 24  
 aprilie 1992 
 H.G. nr. 339/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 158/13 iul. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate prin O. nr. 2167/2012 - M. Of. nr. 58/25 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 340/1992 - M. Of. nr. 138/22 iun. 1992 
  Hotărâre privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător 

 (Abrogare prin H.G. nr. 228/2004 - M. Of. nr. 189/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 341/1992 - M. Of. nr. 158/13 iul. 1992 
  Unele măsuri pentru asigurarea finanţării deficitului bugetar înregistrat pe anul 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 342/1992 - M. Of. nr. 158/13 iul. 1992 
  Suplimentarea transferurilor de la bugetul de stat la bugetele locale în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale pe anul 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 343/1992 - M. Of. nr. 156/9 iul. 1992 
  Suportarea pierderilor determinate de editarea manualelor şcolare necesare elevilor din Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 345/1992 - M. Of. nr. 156/9 iul. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea învăţământului în România în anul şcolar (universitar) 1992/1993 

 (Abrogată prin H.G. nr. 283/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993) 
 
 H.G. nr. 348/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1992 la fondul social constituit la judeţul Bacău, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 349/1992 - M. Of. nr. 154/3 iul. 1992 
  Înregistrarea fiscală a agenţilor economici plătitori de impozite şi taxe 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 224/1993 - M. Of. nr. 118/4 iun. 1993) 

 H.G. nr. 354/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 
  Asigurarea cu fonduri şi salarizarea personalului ambasadelor României în Ucraina, Republica Belarus şi Republica Lituania 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 355/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 
  Unele măsuri referitoare la tarifele de abonament pentru radio şi televiziune 

 (Abrogată prin H.G. nr. 516/ 1994 - M. Of. nr. 265/20 sep. 1994 şI H.G. nr. 363/1996 - M. Of. nr. 105/23 mai 1996) 
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 H.G. nr. 356/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 
  Abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar 

 (SE) 
 
 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine, încheiat la Manila la 6 mai  
 1992 
 H.G. nr. 359/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 362/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 
  Suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru organizarea "Forumului românilor şi originarilor din România" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 364/1992 - M. Of. nr. 163/15 iul. 1992 
  Corelarea salariilor personalului încadrat în regiile autonome cu specific deosebit cu nivelul salariilor de la societăţile comerciale şi regiile autonome 

 (T) 
 
 H.G. nr. 368/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 
  Stabilirea tarifelor de cazare şi a regiei de cantină, care se plătesc de către elevi şi studenţi 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 369/1992 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1992 
  Hotărâre privind înfiinţarea Universităţii "Eftimie Murgu" în municipiul Reşiţa 

 H.G. nr. 371/1992 - M. Of. nr. 172/22 iul. 1992 

  Şcolarizarea cetăţenilor din alte ţări în România, în anul de învăţământ 1992/1993 

 (Abrogată prin H.G. nr. 288/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind schimburile de mărfuri şi plăţile pe anul 1992,  
 semnat la Chişinău la 19 mai 1992 
 H.G. nr. 374/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 167/17 iul. 1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 376/1992 - M. Of. nr. 167/17 iul. 1992 
  Dizolvarea Consiliului Local al Comunei Livezile, judeţul Alba, şi stabilirea datei pentru noi alegeri 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 377/1992 - M. Of. nr. 167/17 iul. 1992 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului de Presă al Guvernului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 379/1992 - M. Of. nr. 172/22 iul. 1992 
  Aprobarea principiilor de bază ale Statutului asistentului medical în România 

 (Abrogată prin L. nr. 461/2001 - M. Of. nr. 425/31 iul. 2001) 
 
 H.G. nr. 385/1992 - M. Of. nr. 176/25 iul. 1992 

 Aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi în Legea pentru alegerea Preşedintelui  
  României 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 398/1992 - M. Of. nr. 185/3 aug. 1992 

 Stabilirea unor măsuri pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce revin Guvernului din Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi din Legea pentru alegerea Preşedintelui  
  României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 406/1992 - M. Of. nr. 200/17 aug. 1992 
  Aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonanţei nr. 3/1992 referitoare la taxa pe valoarea adăugată 

 (Abrogată prin H.G. nr. 233/1993 - M. Of. nr. 114/31 mai 1993) 
 
 H.G. nr. 410/1992 - M. Of. nr. 189/6 aug. 1992 
  Exceptarea de la taxele vamale a unui lot de 40 de autoturisme 

 (T) 
 
 H.G. nr. 411/1992 - M. Of. nr. 184/1 aug. 1992 
  Încetarea, cu data de 1 august 1992, a subvenţionării de la bugetul de stat a diferenţelor de tarif pentru transportul interurban de călători pe bază de abonament cu mijloace auto şi pe calea ferată 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 414/1992 - M. Of. nr. 205/21 aug. 1992 
  Scoaterea definitivă a unor materiale din rezerva de mobilizare constituită la Ministerul Sănătăţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 418/1992 - M. Of. nr. 199/14 aug. 1992 
  Unele măsuri pentru lichidarea urmărilor calamităţilor naturale produse în unele zone din judeţul Constanţa 

 (T) 
 
 H.G. nr. 419/1992 - M. Of. nr. 189/6 aug. 1992 
  Acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei Deputaţilor, Senatului şi Preşedintelui României, în anul 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 420/1992 - M. Of. nr. 203/19 aug. 1992 
  Importul de şrot de soia, orz furajer, medicamente de uz veterinar, aditivi furajeri şi modul de decontare la intern a cantităţilor respective 

 (T) 
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 H.G. nr. 422/1992 - M. Of. nr. 203/19 aug. 1992 
  Acoperirea diferenţelor de preţ la carne şi produse din carne pe luna iunie 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 423/1992 - M. Of. nr. 203/19 aug. 1992 
  Unele măsuri financiare de preţ la carne şi produse din carne pe luna iunie 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 426/1992 - M. Of. nr. 206/24 aug. 1992 
  Hotărâre privind colectarea, transportul şi distribuirea corespondenţei secrete 

 (Abrogare la data de 13 martie 2003 prin H.G. nr. 1349/2002 - M. Of. nr. 909/13 dec. 2002) 
 
 H.G. nr. 427/1992 - M. Of. nr. 206/24 aug. 1992 
  Înfiinţarea Institutului Superior de Informaţii în subordinea Serviciului Român de Informaţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 206/1995 - M. Of. nr. 67/12 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 430/1992 - M. Of. nr. 206/24 aug. 1992 
  Modificarea structurii organizatorice a Ministerului Comunicaţiilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 797/1992 - M. Of. nr. 333/28 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 436/1992 - M. Of. nr. 205/21 aug. 1992 
  Unele măsuri referitoare la utilizarea grâului numai pentru panificaţie şi asigurarea fondului de seminţe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 437/1992 - M. Of. nr. 201/18 aug. 1992 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru  
  sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător 

 
 

(Abrogare odată cu H.G.nr.340/1992 prin H.G. nr. 228/2004 - M. Of. nr. 189/4 mar. 2004) 

 H.G. nr. 440/1992 - M. Of. nr. 218/1 sep. 1992 
  Aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 54/1992 şi la lucrările agricole din vara şi toamna anului agricol 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 443/1992 - M. Of. nr. 208/26 aug. 1992 
  Aprobarea statutelor proprii ale Fondurilor Proprietăţii Private 

 (T) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind livrările de mărfuri, prestările de servicii şi plăţile în  
 anul 1992, semnat la Bucureşti la 10 iunie 1992 
 H.G. nr. 444/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 222/7 sep. 1992 

 (T) 
 
 ▼ Acord privind cooperarea comercială între Guvernul României şi Guvernul Republicii Yemen, semnat la Bucureşti la 29 iunie  
 1992 
 H.G. nr. 447/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 222/7 sep. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 ▼ Acord privind cooperarea economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Yemen, semnat la Bucureşti la  
 29 iunie 1992 
 H.G. nr. 447/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 222/7 sep. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 ▼ Protocolul primei sesiuni a Comitetului economic interguvernamental româno-yemenit de cooperare economică, tehnică,  
 comercială, culturală şi ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 29 iunie 1992 
 H.G. nr. 447/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 222/7 sep. 1992 

 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 

 H.G. nr. 448/1992 - M. Of. nr. 207/25 aug. 1992 

 Completarea unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 1.295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra  
  actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea 

 (Abrogată prin O.G. nr. 37/1995 - M. Of. nr. 203/1 sep. 1995) 
 
 H.G. nr. 449/1992 - M. Of. nr. 214/28 aug. 1992 
  Hotărâre privind instituirea garanţiei bancare de bună execuţie a licenţelor de export la produse supuse regimului de contingente 

 (Abrogare prin L. nr. 299/2005 - M. Of. nr. 956/27 oct. 2005) 
 
 H.G. nr. 450/1992 - M. Of. nr. 214/28 aug. 1992 
  Finanţarea de la bugetul de stat a cheltuielilor cu energia electrică pentru aducţiunea apei în sistemele de irigaţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 453/1992 - M. Of. nr. 222/7 sep. 1992 

 Suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru acoperirea unor cheltuieli legate de participarea cursanţilor din Republica Moldova la cursurile de perfecţionare pentru  
  personalul din administraţia publică locală 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 455/1992 - M. Of. nr. 222/7 sep. 1992 
  Unele măsuri referitoare la ocuparea postului de director general de prefectură 

 (Abrogată prin H.G. nr. 935/1996 - M. Of. nr. 259/24 oct. 1996) 
 
 H.G. nr. 458/1992 - M. Of. nr. 225/10 sep. 1992 

 Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 493/1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 759/1991, Hotărârea Guvernului nr. 16/1992 şi Hotărârea Guvernului nr. 335/1992 şi  
  unele măsuri de aplicare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 794/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992) 
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 H.G. nr. 460/1992 - M. Of. nr. 222/7 sep. 1992 
  Autorizarea funcţionării în România a filialei Societăţii "Canadian Executive Service Organization" 

 (Abrogată prin. H.G. nr. 722/2000 - M. Of. nr. 412/30 aug. 2000) 
 
 H.G. nr. 462/1992 - M. Of. nr. 225/10 sep. 1992 
  Suportarea cheltuielilor de cazare în unele cazuri speciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 465/1992 - M. Of. nr. 225/10 sep. 1992 
  Aprobarea deschiderii temporare a punctului de control pentru trecerea frontierei Variaşu Mic, judeţul Arad 

 (T) 
 
 H.G. nr. 467/1992 - M. Of. nr. 227/14 sep. 1992 
  Înmatricularea în România a unor autobuze de către regii autonome cu activitate de transport public de pasageri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 469/1992 - M. Of. nr. 227/14 sep. 1992 

 Exceptarea de taxe vamale a mărfurilor importate şi comercializate în regim de "duty free", precum şi prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentanţelor diplomatice şi  
  personalului acestora 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 359/1998 - M. Of. nr. 244/3 iul. 1998) 

 H.G. nr. 470/1992 - M. Of. nr. 227/14 sep. 1992 
  Administrarea fondului rezultat din comercializarea ajutoarelor economice din străinătate 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 794/1997 - M. Of. nr. 358/16 dec. 1997) 

 H.G. nr. 471/1992 - M. Of. nr. 227/14 sep. 1992 
  Aprobarea unor operaţiuni financiare ale statului cu Societatea Comercială "Electronum" - S.A. 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 481/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală 

 (Abrogată prin H.G. nr. 225/1995 - M. Of. nr. 72/20 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 482/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 26/1994 - M. Of. nr. 31/1 feb. 1994) 
 
 H.G. nr. 483/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992 
  Funcţionarea Institutului Român de Standardizare ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul standardizării 

 (Abrogată prin H.G. nr. 224/1995 - M. Of. nr. 72/20 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 484/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 767/1991 privind coordonarea activităţii unor structuri din cadrul Guvernului şi a unor organe de specialitate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 486/1992 - M. Of. nr. 255/13 oct. 1992 
  Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc şi unele modificări la Hotărârea Guvernului nr. 181/1992 

 (Abrogată prin H.G. nr. 130/ 1997 - M. Of. nr. 70/ 18 apr. 1997) 
 
 H.G. nr. 489/1992 - M. Of. nr. 215/28 aug. 1992 
  Exceptarea temporară de taxe vamale de import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 495/1992 - M. Of. nr. 228/15 sep. 1992 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.335/1990 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1112/1996 - M. Of. nr. 285/13 nov. 1996) 
 
 H.G. nr. 496/1992 - M. Of. nr. 226/11 sep. 1992 
  Corectarea fondului de salarii pentru care societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu au obligaţia să plătească impozit suplimentar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 499/1992 - M. Of. nr. 216/31 aug. 1992 
  Hotărâre cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 500/1992 - M. Of. nr. 216/31 aug. 1992 
  Indexarea şi compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I. O. V. R. şi a altor venituri ale populaţiei cu începere de la 1 septembrie 1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 502/1992 - M. Of. nr. 229/16 sep. 1992 

 Hotărâre de modificare a art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene  
  şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 477/1990 prin H.G. nr. 751/2010 - M. Of. nr. 552/5 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 504/1992 - M. Of. nr. 226/11 sep. 1992 
  Exceptarea temporară de taxe vamale pentru unele poziţii tarifare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 509/1992 - M. Of. nr. 229/16 sep. 1992 
  Măsuri de lichidare a urmărilor calamităţilor naturale produse în judeţul Covasna 

 (T) 
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 H.G. nr. 510/1992 - M. Of. nr. 229/16 sep. 1992 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1992 la fondul special constituit în judeţul Suceava pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din anul 1991 şi 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 511/1992 - M. Of. nr. 239/25 sep. 1992 

 Asigurarea resurselor financiare pentru terminarea şi darea în folosinţă, în municipiul Târgovişte, a patru blocuri de locuinţe aflate în stadii avansate de execuţie, în vederea mutării locatarilor  
  blocului 39 A, grav avariat de seisme 

 (T) 
 
 H.G. nr. 512/1992 - M. Of. nr. 229/16 sep. 1992 
  Măsuri de lichidare a urmărilor calamităţilor naturale, produse în judeţul Sibiu în luna iunie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 513/1992 - M. Of. nr. 229/16 sep. 1992 
  Măsuri de lichidare a urmărilor calamităţilor naturale, produse în judeţul Alba în luna iunie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 517/1992 - M. Of. nr. 230/17 sep. 1992 
  Hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă Constanţa şi completarea obiectului de activitate al acestuia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 449/2003 - M. Of. nr. 307/7 mai 2003) 
 
 H.G. nr. 528/1992 - M. Of. nr. 240/28 sep. 1992 
  Modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 942/10 august 1990 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 811/1992 - M. Of. nr. 336/29 dec. 1992) 

 H.G. nr. 530/1992 - M. Of. nr. 233/22 sep. 1992 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 331/1991 privind funcţionarea Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 331/1991 prin H.G. nr. 1423/2009 - M. Of. nr. 845/8 dec. 2009) 

 H.G. nr. 531/1992 - M. Of. nr. 233/22 sep. 1992 
  Realizarea unor măsuri de apărare civilă 

 (Abrogată prin L. nr. 106/1996 - M. Of. nr. 241/3 oct. 1996) 
 
 H.G. nr. 535/1992 - M. Of. nr. 233/22 sep. 1992 
  Stabilirea cantităţii de gaze naturale destinate gospodăriilor populaţiei pentru perioada trimestrul IV/1992 - trimestrul III/1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 537/1992 - M. Of. nr. 239/25 sep. 1992 
  Măsurile necesare pentru buna desfăşurare a lucrărilor aferente culturilor de cereale păioase în campania agricolă din toamna anului 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 539/1992 - M. Of. nr. 239/25 sep. 1992 
  Organizarea controlului în domeniul asigurărilor sociale de stat şi unele măsuri pentru încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 592/ 1997 - M. Of. nr. 271/ 9 oct. 1997) 
 
 H.G. nr. 540/1992 - M. Of. nr. 239/25 sep. 1992 
  Hotărâre privind decontarea la intern a cantităţilor de grâu importat după 1 iulie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 543/1992 - M. Of. nr. 239/25 sep. 1992 
  Acoperirea pagubelor produse de calamităţi naturale la Societatea Comercială "Dobrogea" - S.A. Constanţa, în luna iulie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 547/1992 - M. Of. nr. 246/5 oct. 1992 
  Regimul importului şi exportului de produse speciale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 434/1993 - M. Of. nr. 217/3 sep. 1993) 
 
 H.G. nr. 548/1992 - M. Of. nr. 246/5 oct. 1992 

 Aprobarea, în vederea semnării, a textului Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la  
  impozitele pe venit şi pe câştigurile din capital 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică,  
 încheiat la Bucureşti la 28 iulie 1992 
 H.G. nr. 549/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 246/5 oct. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 351/2008 (aprobare) - M. Of. nr. 258/2 apr. 2008) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind livrările de mărfuri şi prestările de servicii în anul 1992,  
 încheiat la Bucureşti la 28 iulie 1992 
 H.G. nr. 549/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 246/5 oct. 1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 550/1992 - M. Of. nr. 246/5 oct. 1992 
  Hotărâre referitoare la adoptarea unor măsuri de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 552/1992 - M. Of. nr. 258/15 oct. 1992 
  Circulaţia titlurilor de valoare 

 (Abrogată prin O.G. nr. 18/1993 - M. Of. nr. 206/26 aug. 1993) 
 
 H.G. nr. 554/1992 - M. Of. nr. 248/5 oct. 1992 
 Exceptarea temporară de taxe vamale de import   
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 (T) 
 
 H.G. nr. 557/1992 - M. Of. nr. 246/5 oct. 1992 
  Unele măsuri de constituire a fondului asigurărilor sociale pentru agricultori 

 (Abrogată prin O.G. nr. 70/1994 - M. Of. nr. 246/31 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 561/1992 - M. Of. nr. 250/7 oct. 1992 
  Finanţarea parţială, pe anul 1992, a Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 564/1992 - M. Of. nr. 250/7 oct. 1992 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe  
  drumurile publice 

 
 

(Abrogare la data de 25 iunie 2003 odată cu H.G. 594/1991 prin L. nr. 167/2003 - M. Of. nr. 291/25 apr. 2003) 

 H.G. nr. 569/1992 - M. Of. nr. 251/8 oct. 1992 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 522/1991 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 795/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992) 

 H.G. nr. 573/1992 - M. Of. nr. 254/12 oct. 1992 
  Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea, în componenţa Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor a Diviziei pentru Controlul Calităţii Vinului şi Băuturilor Alcoolice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 223/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 575/1992 - M. Of. nr. 259/16 oct. 1992 
  Hotărâre cu privire la experimentarea noului sistem de contabilitate şi constituirea Colegiului Consultativ al Contabilităţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1449/2002 - M. Of. nr. 933/19 dec. 2002) 
 
 H.G. nr. 576/1992 - M. Of. nr. 253/12 oct. 1992 
  Reînfiinţarea instituţiei internatului în medicină şi farmacie şi organizarea stagiului practic de un an, pentru absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 554/1994 - M. Of. nr. 258/15 sep. 1994) 
 
 H.G. nr. 580/1992 - M. Of. nr. 299/24 nov. 1992 
  Hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 354/1990 privind înfiinţarea Fundaţiei Culturale Române 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 354/1990 prin L. nr. 356/2003 - M. Of. nr. 529/23 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 583/1992 - M. Of. nr. 254/12 oct. 1992 
  Decontarea la intern a zahărului importat în anul 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 588/1992 - M. Of. nr. 265/27 oct. 1992 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 260/1991 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului de Control al Guvernului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 860/1992 - M. Of. nr. 21/8 feb. 1993) 
 
 H.G. nr. 589/1992 - M. Of. nr. 264/23 oct. 1992 
  Acordarea de credite pentru constituirea stocurilor de produse agricole şi agroalimentare la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în anul 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 593/1992 - M. Of. nr. 251/8 oct. 1992 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 595/1992 - M. Of. nr. 265/27 oct. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 218/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) 

 H.G. nr. 596/1992 - M. Of. nr. 264/23 oct. 1992 
  Înfiinţarea Regiei Autonome "Imprimeria Naţională" 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 199/2000 - M. Of. nr. 581/20 nov. 2000) 

 H.G. nr. 602/1992 - M. Of. nr. 265/27 oct. 1992 
  Suplimentarea numărului de posturi la Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi şi la inspectoratele de stat teritoriale pentru handicapaţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 939/1997 - M. Of. nr. 5/ 9 ian. 1998) 
 
 H.G. nr. 607/1992 - M. Of. nr. 265/27 oct. 1992 
  Reorganizarea sistemului de asigurări sociale şi pensii pentru personalul Bisericii Ortodoxe Române 

 (Abrogată prin L. nr. 52/1993 - M. Of. nr. 157/12 iul. 1993) 
 
 H.G. nr. 608/1992 - M. Of. nr. 256/14 oct. 1992 

 Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 730/1991 privind atribuirea burselor de şcolarizare, burselor de merit şi a altor forme de sprijin material elevilor de la învăţământul de stat,  
  curs de zi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 284/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993) 
 
 H.G. nr. 610/1992 - M. Of. nr. 262/21 oct. 1992 
  Hotărâre privind cartea de identitate a vehiculului 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 171 alin. (2) din O.G. nr. 78/2000 prin O.G. nr. 35/2005 - M. Of. nr. 673/27 iul. 2005 şi Abrogare prin H.G.  
 nr. 159/2016 - M. Of. nr. 208/21 mar. 2016) 
 
 H.G. nr. 611/1992 - M. Of. nr. 269/30 oct. 1992 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Înalte Studii Militare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1027/2003 - M. Of. nr. 646/11 sep. 2003) 
 
 H.G. nr. 612/1992 - M. Of. nr. 269/30 oct. 1992 
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  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Academiei Tehnice Militare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 264/2007 - M. Of. nr. 193/21 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 615/1992 - M. Of. nr. 273/3 nov. 1992 

 Aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi  
  mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor şi gheţurilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 638/1999 - M. Of. nr. 385/13 aug. 1999) 
 
 H.G. nr. 618/1992 - M. Of. nr. 265/27 oct. 1992 
  Hotărâre privind trecerea de pe gaze naturale pe combustibil lichid a unor consumatori industriali din afara sferei de activitate a Ministerului Industriei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 619/1992 - M. Of. nr. 259/16 oct. 1992 
  Fuziunea unor societăţi comerciale din domeniul industriei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 199/1993 - M. Of. nr. 90/12 mai 1993) 
 
 H.G. nr. 620/1992 - M. Of. nr. 265/27 oct. 1992 
  Încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier 

 (Abrogată prin H.G. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 621/1992 - M. Of. nr. 252/9 oct. 1992 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 419/1992 privind acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei Deputaţilor, Senatului şi Preşedintelui României în anul 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 622/1992 - M. Of. nr. 269/30 oct. 1992 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 940/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 812/1992 - M. Of. nr. 337/29 dec. 1992) 
 
 H.G. nr. 625/1992 - M. Of. nr. 262/21 oct. 1992 

 Hotărâre pentru înmatricularea în România a unor autovehicule şi remorcilor acestora, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea  
  îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice 

 
 

(Abrogare la data de 25 iunie 2003 odată cu H.G. 594/1991 prin L. nr. 167/2003 - M. Of. nr. 291/25 apr. 2003) 

 H.G. nr. 626/1992 - M. Of. nr. 303/25 nov. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistică şi a Consiliului de Orientare şi Coordonare a Activităţii de Statistică 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 628/1992 - M. Of. nr. 269/30 oct. 1992 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/10 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Romcereal" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 481/1993 - M. Of. nr. 239/5 oct. 1993) 
 
 H.G. nr. 629/1992 - M. Of. nr. 266/28 oct. 1992 
  Asigurarea fondurilor necesare introducerii în rezerva de stat a produsului uraniu în concentrat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 630/1992 - M. Of. nr. 262/21 oct. 1992 
  Unele măsuri de organizare a activităţii vamale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 147/1996 - M. Of. nr. 71/9 apr. 1996) 
 
 H.G. nr. 632/1992 - M. Of. nr. 247/5 oct. 1992 

 Completarea Hotărârii Guvernului nr. 385/1992 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului,  
  precum şi în Legea pentru alegerea Preşedintelui României 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 633/1992 - M. Of. nr. 266/28 oct. 1992 
  Aprobarea ieşirii Administraţiei Române de Poştă şi Telecomunicaţii din Organizaţia de colaborare a ţărilor socialiste în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 637/1992 - M. Of. nr. 266/28 oct. 1992 
  Hotărâre privind finanţarea de la bugetul de stat a unor filme de desen animat şi documentare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 638/1992 - M. Of. nr. 266/28 oct. 1992 
  Acoperirea pagubelor produse de calamităţi naturale la Societatea Comercială "Olimpus" - S.A. Mangalia şi Sucursala Agroindustrială Chitila 

 (T) 
 
 H.G. nr. 641/1992 - M. Of. nr. 263 bis/22 oct. 1992 
  Hotărâre privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la transporturile rutiere internaţionale, instituită prin H. C. M. nr. 917/1975 

 (Abrogare prin H.G. nr. 797/2011 - M. Of. nr. 575/12 aug. 2011) 
 
 H.G. nr. 643/1992 - M. Of. nr. 262/21 oct. 1992 
  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat 

 (Abrogată prin H.G. nr.55/1998 - M. Of. nr.66/12 feb. 1998) 
 
 H.G. nr. 644/1992 - M. Of. nr. 271/2 nov. 1992 
  Autorizarea garantării unui credit extern contractat de Regia Autonomă "Apele Române" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 650/1992 - M. Of. nr. 282/11 nov. 1992 
  Integrarea sistemului asigurărilor sociale şi pensiilor artiştilor plastici în sistemul asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogată prin L. nr. 127/1995 - M. Of. nr. 298/28 dec. 1995) 
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 H.G. nr. 653/1992 - M. Of. nr. 282/11 nov. 1992 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru creditarea producătorilor agricoli în vederea achiziţionării de tractoare şi maşini agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 656/1992 - M. Of. nr. 271/2 nov. 1992 
  Trecerea Editurii Tehnice din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei - Departamentul Ştiinţei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 659/1992 - M. Of. nr. 274/4 nov. 1992 

 Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară  
  judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 477/1990 prin H.G. nr. 751/2010 - M. Of. nr. 552/5 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 667/1992 - M. Of. nr. 263 bis/22 oct. 1992 
  Stabilirea preţurilor de vânzare cu amănuntul pentru carburanţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 747/1992 - M. Of. nr. 292/19 nov. 1992) 
 
 H.G. nr. 673/1992 - M. Of. nr. 290/19 nov. 1992 
  Şcolarizarea unor cetăţeni de origine etnică română 

 (Abrogată prin H.G. nr. 288/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993) 
 
 ▼ Memorandum-Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la relaţiile economice bilaterale,  
 semnat la Havana la 19 septembrie 1992 
 H.G. nr. 674/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 290/19 nov. 1992 

 (Înlocuit prin L. nr. 11/1996 - M. Of. nr. 63/28 mar. 1996) 
 
 H.G. nr. 676/1992 - M. Of. nr. 271/2 nov. 1992 
  Exceptarea temporară de taxe vamale de import 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 683/1992 - M. Of. nr. 298/24 nov. 1992 
  Finanţarea parţială, pe anul 1992, a Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 688/1992 - M. Of. nr. 298/24 nov. 1992 
  Modificarea H.C.M. nr. 2.494/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul muncii şi ocrotirilor sociale 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 90/1996 - M. Of. nr. 157/ 23 iul. 1996) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kîrgîzstan, cu privire la comerţ şi cooperarea tehnico-ştiinţifică,  
 încheiat la Bucureşti la 18 septembrie 1992 
 H.G. nr. 692/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 300/24 nov. 1992 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kîrgîzstan cu privire la schimburile de mărfuri şi plăţile în anul 1992,  
 încheiat la Bucureşti la 18 septembrie 1992 
 H.G. nr. 692/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 300/24 nov. 1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 694/1992 - M. Of. nr. 300/24 nov. 1992 

 Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară  
  judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 477/1990 prin H.G. nr. 751/2010 - M. Of. nr. 552/5 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 697/1992 - M. Of. nr. 285 bis/13 nov. 1992 
  Sumele cuvenite bugetului de stat ca urmare a modificării preţurilor cu amănuntul la carburanţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 747/1992 - M. Of. nr. 292/19 nov. 1992) 
 
 H.G. nr. 703/1992 - M. Of. nr. 304/26 nov. 1992 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.041/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni în turism 

 (Abrogată prin H.G. nr. 96/1993 - M. Of. nr. 71/8 apr. 1993) 
 
 H.G. nr. 706/1992 - M. Of. nr. 305/26 nov. 1992 
  Acoperirea diferenţelor de preţ la zahărul destinat populaţiei pentru perioada aprilie-august 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 715/1992 - M. Of. nr. 306/27 nov. 1992 
  Modificarea articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 405/27 iulie 1992 

 (Abrogată prin H.G. nr. 216/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 717/1992 - M. Of. nr. 297/23 nov. 1992 
  Recuperarea unor documente aparţinând Fondului Arhivistic Naţional 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 721/1992 - M. Of. nr. 279/23 nov. 1992 
  Înfiinţarea Centrului Naţional de Formare, Consultanţă şi Management pentru Asigurarea Calităţii 

 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 39/1998 - M. Of. nr. 43/30 ian. 1998) 

 H.G. nr. 722/1992 - M. Of. nr. 308/27 nov. 1992 
  Aprobarea fuziunii Societăţii Comerciale cu capital integral de stat "Solaris" - S. A. cu Societatea Naţională a Căilor Ferate Române 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 723/1992 - M. Of. nr. 313/4 dec. 1992 
  Preluarea în plată, prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, a ajutoarelor acordate emigranţilor politici greci prin societatea de Cruce Roşie din România 
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 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 H.G. nr. 727/1992 - M. Of. nr. 314/4 dec. 1992 
  Hotărâre privind finanţarea şi susţinerea promovării mijloacelor agricole universale de capacităţi şi puteri mici şi mijlocii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 729/1992 - M. Of. nr. 325/14 dec. 1992 
  Organizarea activităţii de întocmire şi eliberare a cărţii de alegător 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 63/2000 - M. Of. nr. 240/31 mai 2000) 
 
 H.G. nr. 732/1992 - M. Of. nr. 303/25 nov. 1992 

 Hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 26/1992 privind reevaluarea unor active şi pasive ca urmare a unificării cursurilor de schimb ale leului şi regimului de preţuri şi  
  tarife în aceste condiţii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 737/1992 - M. Of. nr. 326/15 dec. 1992 
  Programul de participări ale României la târgurile şI expoziţiile internaţionale pe anul 1993 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 739/1992 - M. Of. nr. 326/15 dec. 1992 
  Contribuţiile voluntare în lei la programele şi fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 742/1992 - M. Of. nr. 326/15 dec. 1992 
  Măsuri de organizare a Agenţiei Naţionale de Presă "Rompres" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 560/1994 - M. Of. nr. 266/21 sep. 1994) 
 
 H.G. nr. 747/1992 - M. Of. nr. 292/19 nov. 1992 
  Stabilirea preţurilor cu amănuntul şi a accizelor la carburanţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 197/1993 - M. Of. nr. 83/30 apr. 1993) 
 
 H.G. nr. 750/1992 - M. Of. nr. 339/30 dec. 1992 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 291/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea lucrărilor publice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 592/1993 - M. Of. nr. 281/2 dec. 1993) 
 
 H.G. nr. 751/1992 - M. Of. nr. 325/14 dec. 1992 
  Hotărâre privind modificarea Regimului de zbor în spaţiul aerian al României 

 (Abrogare la data de 6 dec. 2010, odată cu H.C.M. nr. 793/1974 prin H.G. nr. 912/2010 - M. Of. nr. 633/8 sep. 2010) 
 
 ▼ Înţelegerea între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Albania privind colaborarea în  
 domeniul militar, semnată la Bucureşti la 7 octombrie 1992 
 H.G. nr. 752/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 324/11 dec. 1992 

 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 133/2004 (ratificare) - M. Of. nr. 376/29 apr. 2004) 

 H.G. nr. 754/1992 - M. Of. nr. 324/11 dec. 1992 
  Constituirea şi utilizarea de către Ministerul de Interne a fondului special extrabugetar rezultat din valorificarea în ţară şi la export a unor produse aflate în dotare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 757/1992 - M. Of. nr. 39/23 feb. 1993 
  Aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor art. 2 lit. d), e), f), g), i), k), l) şi m) din Hotărârea Guvernului nr. 482/1992 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 1822/2005 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2006) 
 
 H.G. nr. 760/1992 - M. Of. nr. 327/18 dec. 1992 
  Acordarea unei indemnizaţii lunare tinerilor români aflaţi la studii universitare, doctorat şi stagii de specializare în străinătate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 782/1993 - M. Of. nr. 22/26 ian. 1994) 
 
 ▼ Addendum la Acord comercial şi de plăţi între Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la Bucureşti la 30 iulie  
 1992 
 H.G. nr. 761/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 325/14 dec. 1992 

 (T) 
 
  H.G. nr. 764/1992 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 130/1997 - M. Of. nr. 70/18 apr. 1997) 

 H.G. nr. 765/1992 - M. Of. nr. 301/24 nov. 1992 
  Modificarea articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 747/1992 privind stabilirea preţurilor cu amănuntul şi a accizelor la carburanţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 197/1993 - M. Of. nr. 83/30 apr. 1993) 
 
 H.G. nr. 766/1992 - M. Of. nr. 325/14 dec. 1992 
  Finanţarea dezvoltării Centrului European al UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) din Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1272/2000 - M. Of. nr. 659/15 dec. 2000) 
 
 H.G. nr. 768/1992 - M. Of. nr. 325/14 dec. 1992 
  Reglementarea folosirii şi gestionării formularelor tipizate comune şi specifice în legătură cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată 

 (T) 
 
 H.G. nr. 770/1992 - M. Of. nr. 308/27 nov. 1992 
  Declararea ca zi nelucrătoare a zilei de 1 decembrie 1992 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 771/1992 - M. Of. nr. 310/28 nov. 1992 
  Aplicarea de către România a Rezoluţiei nr. 787/1992 a Consiliului de Securitate O.N.U. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 940/1995 - M. Of. nr. 275/24 nov. 1995) 
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 H.G. nr. 773/1992 - M. Of. nr. 310/28 nov. 1992 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, cu începere de la 1 noiembrie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 774/1992 - M. Of. nr. 310/28 nov. 1992 
  Hotărâre cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, pentru perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 775/1992 - M. Of. nr. 310/28 nov. 1992 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 747/1992, cu modificările ulterioare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 197/1993 - M. Of. nr. 83/30 apr. 1993) 
 
 H.G. nr. 778/1992 - M. Of. nr. 313/4 dec. 1992 
  Instituirea de scutiri temporare de taxe vamale de import la unele produse alimentare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 785/1992 - M. Of. nr. 332/28 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 480/1994 - M. Of. nr. 251/6 sep. 1994) 
 
 H.G. nr. 786/1992 - M. Of. nr. 328/22 dec. 1992 
  Decontarea cantităţilor de lapte praf şI unt ce se vor importa în luna decembrie 1992 şi trimestrul I/1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 788/1992 - M. Of. nr. 336/29 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 449/1994 - M. Of. nr. 219/ 16 aug. 1994 şi H.G. nr. 447/1997 - M. Of. nr. 197/18 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 789/1992 - M. Of. nr. 328/22 dec. 1992 
  Exceptarea temporară de taxe vamale de import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 791/1992 - M. Of. nr. 332/28 dec. 1992 
  Organizarea Pomului de Crăciun 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 792/1992 - M. Of. nr. 332/28 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 457/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994) 

 H.G. nr. 793/1992 - M. Of. nr. 333/28 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 448/1994 - M. Of. nr. 219/16 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 794/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 451/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 795/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 456/1994 - M. Of. nr. 223/18 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 796/1992 - M. Of. nr. 333/28 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 455/1994 - M. Of. nr. 223/18 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 797/1992 - M. Of. nr. 333/28 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 453/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 798/1992 - M. Of. nr. 335/29 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 202/ 1994 - M. Of. nr. 132/ 27 mai 1994 şi prin H.G. nr. 452/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 799/1992 - M. Of. nr. 333/28 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 460/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 800/1992 - M. Of. nr. 332/28 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 462/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 801/1992 - M. Of. nr. 328/22 dec. 1992 
  Încheierea procesului de negociere a preţurilor şi tarifelor în baza Hotărârii Guvernului nr. 412/1992 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 206/1993 - M. Of. nr. 136/28 iun. 1993) 

 H.G. nr. 807/1992 - M. Of. nr. 331 bis/24 dec. 1992 
  Stabilirea sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou ca zile nelucrătoare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 808/1992 - M. Of. nr. 337/29 dec. 1992 
 Exceptarea de taxe vamale de import 



 4570

 
 (T) 
 
 H.G. nr. 809/1992 - M. Of. nr. 337/29 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 459/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 810/1992 - M. Of. nr. 336/29 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză 

 (Abrogată prin H.G. nr. 214/1995 - M. Of. nr. 70/18 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 811/1992 - M. Of. nr. 336/29 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 461/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 812/1992 - M. Of. nr. 337/29 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 458/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 813/1992 - M. Of. nr. 337/29 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 450/1994 - M. Of. nr. 220/17 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 814/1992 - M. Of. nr. 337/29 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 479/1994 - M. Of. nr. 236/26 aug. 1994) 

 H.G. nr. 815/1992 - M. Of. nr. 340/30 dec. 1992 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 454/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994) 

 H.G. nr. 816/1992 - M. Of. nr. 8/20 ian. 1993 
  Exceptarea de taxe vamale la importul de instalaţii şi maşini utilaje pentru industria lemnului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 818/1992 - M. Of. nr. 9/21 ian. 1993 
  Autorizarea efectuării plăţilor aferente timpilor de antenă acordaţi de Radioteleviziunea Română în campania electorală pentru alegerile legislative şi prezidenţiale din anul 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 819/1992 - M. Of. nr. 12/28 ian. 1993 
  Înfiinţarea unor notariate de stat locale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 820/1992 - M. Of. nr. 9/21 ian. 1993 
  Aprobarea finanţării sistemului informatic global al Ministerului Afacerilor Externe şi garantarea creditului extern acordat pentru realizarea acestui sistem 

 (T) 
 
 H.G. nr. 821/1992 - M. Of. nr. 8/20 ian. 1993 
  Reglementarea situaţiei unor bunuri din Pavilionul României la Expoziţia Universală "Era descoperirilor" - Sevilla 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 835/1992 - M. Of. nr. 342/31 dec. 1992 
  Stabilirea preţurilor cu amănuntul la carburanţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 836/1992 - M. Of. nr. 342/31 dec. 1992 
  Accizele la carburanţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 197/1993 - M. Of. nr. 83/30 apr. 1993) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea  
 tehnico-ştiinţifică, încheiat la Bucureşti la 4 decembrie 1992 
 H.G. nr. 837/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 10/22 ian. 1993 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 839/1992 - M. Of. nr. 12/28 ian. 1993 
  Modificarea datei de la care se vor utiliza formularele tipizate comune şi specifice în legătură cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată 

 (T) 
 
 H.G. nr. 840/1992 - M. Of. nr. 5/15 ian. 1993 
  Compensarea preţurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman 

 (Abrogată prin H.G. nr. 751/1997 - M. Of. nr. 332/ 27 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 846/1992 - M. Of. nr. 11/25 ian. 1993 

 Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă prin reorganizarea actualului Institut de Expertiză Medicală şi Recuperare a  
  Capacităţii de Muncă 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 13/2004 - M. Of. nr. 56/23 ian. 2004) 

 H.G. nr. 859/1992 - M. Of. nr. 12/28 ian. 1993 
  Amânarea restituirii, de către Republica Moldova, României, a unor cantităţi de grâu împrumutate în anii 1991 şi 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 861/1992 - M. Of. nr. 6/18 ian. 1993 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plăţi pentru produsele şi serviciile de gospodărire a apelor 
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 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1001/1990 prin O.U.G. nr. 107/2002 - M. Of. nr. 691/20 sep. 2002) 
 
 
 
 1993 
 
 H.G. nr. 1/1993 - M. Of. nr. 23/10 feb. 1993 
  Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 213/1995 - M. Of. nr. 69/14 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 2/1993 - M. Of. nr. 17/3 feb. 1993 
  Exceptarea de la plată a comisionului vamal pentru activitatea de prelucrare a ţiţeiului din import în sistem processing 

 (T) 
 
 H.G. nr. 4/1993 - M. Of. nr. 24/10 feb. 1993 
  Organizarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 217/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) 

 H.G. nr. 25/1993 - M. Of. nr. 19/5 feb. 1993 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 26/1993 - M. Of. nr. 19/5 feb. 1993 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 27/1993 - M. Of. nr. 19/5 feb. 1993 
  Stabilirea datei pentru alegerea primarului oraşului Marghita, judeţul Bihor 

 (T) 
 
 ▼ Acord de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova, semnat la  
 Chişinău la 14 decembrie 1992 
 H.G. nr. 31/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 23/10 feb. 1993 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 75/2013 (ratificare) - M. Of. nr. 200/9 apr. 2013) 
 
 H.G. nr. 32/1993 - M. Of. nr. 23/10 feb. 1993 
  Unele măsuri de reorganizare a activităţii vamale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 147/1996 - M. Of. nr. 71/9 apr. 1996) 
 
 H.G. nr. 33/1993 - M. Of. nr. 22/9 feb. 1993 
  Exceptări şi reduceri de taxe vamale de import (H.G. nr. 812/1991, H.G. nr. 158/1992) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 35/1993 - M. Of. nr. 28/12 feb. 1993 
  Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 216/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) 

 H.G. nr. 39/1993 - M. Of. nr. 22/9 feb. 1993 
  Autorizarea Ministerului Finanţelor pentru garantarea importului de grâu de panificaţie, ce se va efectua în perioada 1 ianuarie - 31 martie 1993, şi de ţiţei, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 1993 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 40/1993 - M. Of. nr. 26/11 feb. 1993 
  Importul de grâu de panificaţie în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 1993 şi modul de decontare la intern 

 (T) 
 
 H.G. nr. 55/1993 - M. Of. nr. 47/3 mar. 1993 
  Exceptarea de la taxe vamale a unor poziţii tarifare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 59/1993 - M. Of. nr. 46/2 mar. 1993 
  Modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 345/1998 - M. Of. nr. 242/3 iul. 1998) 
 
 H.G. nr. 60/1993 - M. Of. nr. 47/3 mar. 1993 
  Modificare a Hotărârii Guvernului nr. 800/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 462/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 61/1993 - M. Of. nr. 43/26 feb. 1993 
  Hotărâre privind sprijinirea producătorilor agricoli în procurarea de tractoare şi maşini agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 62/1993 - M. Of. nr. 46/2 mar. 1993 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 64/1993 - M. Of. nr. 46/2 mar. 1993 
  Hotărâre privind metodologia de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 25/2003 - M. Of. nr. 64/2 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 68/1993 - M. Of. nr. 46/2 mar. 1993 
  Dizolvarea Consiliului Local al Comunei Cireşu, judeţul Mehedinţi, şi stabilirea datei pentru noi alegeri 

 (SE) 
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 H.G. nr. 69/1993 - M. Of. nr. 67/31 mar. 1993 
  Hotărâre privind modul de constituire şi finanţare a stocului de uraniu în concentrat 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 118/2011 - M. Of. nr. 931/29 dec. 2011) 
 
 H.G. nr. 72/1993 - M. Of. nr. 44/26 feb. 1993 
  Regimul vamal al bunurilor importate ce fac obiectul tranzacţiilor leasing 

 (Abrogată prin L. nr. 90/1998 - M. Of. nr. 170/30 apr. 1998) 
 
 H.G. nr. 73/1993 - M. Of. nr. 52/8 mar. 1993 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 999/1990 privind reglementarea donării de sânge în scopuri terapeutice 

 (Abrogată prin L. nr. 4/1995 - M. Of. nr. 9/19 ian. 1995) 
 
 H.G. nr. 85/1993 - M. Of. nr. 54/12 mar. 1993 
  Aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 54/1992 pentru realizarea producţiei agricole a anului 1993 şi pregătirea producţiei agricole a anului 1994 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 87/1993 - M. Of. nr. 59/22 mar. 1993 
  Organizarea şi funcţionarea Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 220/1995 - M. Of. nr. 72/20 apr. 1995) 

 H.G. nr. 89/1993 - M. Of. nr. 50/5 mar. 1993 
  Integrarea sistemului asigurărilor sociale şi pensiilor scriitorilor în sistemul asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 H.G. nr. 90/1993 - M. Of. nr. 59/22 mar. 1993 
  Unele măsuri referitoare la lichidarea patrimoniului fostului C.A.E.R. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 92/1993 - M. Of. nr. 60/24 mar. 1993 

 Prelungirea valabilităţii Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei cu privire la exportul unor ţesături şi produse textile din România, pentru import în  
  Canada 

 (T) 
 
 H.G. nr. 94/1993 - M. Of. nr. 50/5 mar. 1993 
  Hotărâre cu privire la indexarea salariilor şi stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, pentru perioada ianuarie - aprilie 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 95/1993 - M. Of. nr. 50/5 mar. 1993 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna ianuarie 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 96/1993 - M. Of. nr. 71/8 apr. 1993 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 703/1992 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 97/1993 - M. Of. nr. 58/19 mar. 1993 
  Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului Naţional Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1188/2006 - M. Of. nr. 776/13 sep. 2006) 

 H.G. nr. 98/1993 - M. Of. nr. 56/15 mar. 1993 
  Exceptări şi reduceri de taxe vamale de import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 100/1993 - M. Of. nr. 61/25 mar. 1993 
  Unele măsuri pentru asigurarea spaţiilor şi dotărilor necesare Curţii de Conturi, camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti 

 (T) 
 
 H.G. nr. 101/1993 - M. Of. nr. 67/31 mar. 1993 
  Unele măsuri pentru asigurarea importurilor de pesticide necesare tratării seminţelor şi ierbicidării culturilor în campania agricolă din primăvara anului 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 103/1993 - M. Of. nr. 70/5 apr. 1993 
  Înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Protecţia Copilului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 16/1997 - M. Of. nr. 17/ 5 feb. 1997) 
 
 H.G. nr. 111/1993 - M. Of. nr. 64/26 mar. 1993 
  Atribuirea unor spaţii pentru funcţionarea Curţii de Conturi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1268/1996 - M. Of. nr. 320/2 dec. 1996) 
 
 H.G. nr. 112/1993 - M. Of. nr. 70/5 apr. 1993 
  Componenţa, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe Sociale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 906/2001 - M. Of. nr. 596/21 sep. 2001) 
 
 H.G. nr. 118/1993 - M. Of. nr. 70/5 apr. 1993 
  Autorizarea Băncii de Export-Import a României - S.A. de a acorda agenţilor economici credite cu dobândă redusă pentru sprijinirea activităţii de export în anul 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 121/1993 - M. Of. nr. 68/31 mar. 1993 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 124/1993 - M. Of. nr. 72/9 apr. 1993 
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  Hotărâre cu privire la indexarea salariilor şi stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, pentru perioada martie - aprilie 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 125/1993 - M. Of. nr. 72/9 apr. 1993 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna martie 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 126/1993 - M. Of. nr. 90/12 mai 1993 
  Unele măsuri pentru reforma serviciilor medicale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 136/1993 - M. Of. nr. 74/12 apr. 1993 
  Stabilirea zilei a doua de Paşti ca zi nelucrătoare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 137/1993 - M. Of. nr. 74/12 apr. 1993 
  Organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Minorităţile Naţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 17/1997 - M. Of. nr. 17/ 5 feb. 1997) 
 
 H.G. nr. 138/1993 - M. Of. nr. 74/12 apr. 1993 
  Acordarea unui ajutor umanitar Republicii Islamice Iran ca urmare a inundaţiilor catastrofale înregistrate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 149/1993 - M. Of. nr. 76/20 apr. 1993 
  Desfiinţarea Regiei Autonome "Pelendava" Craiova 

 (Abrogată prin H.G. nr. 60/1995 - M. Of. nr. 40/24 feb. 1995) 
 
 H.G. nr. 154/1993 - M. Of. nr. 80/27 apr. 1993 
  Demiterea din funcţie a unui primar, precum şi stabilirea datei pentru noi alegeri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 155/1993 - M. Of. nr. 82/30 apr. 1993 
  Măsurile pentru asigurarea unei activităţi comerciale normale în condiţiile eliminării subvenţiilor la unele produse începând cu data de 1 mai 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 160/1993 - M. Of. nr. 85/5 mai 1993 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 843/1991 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Indexare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 843/1991 prin H.G. nr. 939/2002 - M. Of. nr. 665/9 sep. 2002) 
 
 H.G. nr. 164/1993 - M. Of. nr. 86/7 mai 1993 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 460/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 171/1993 - M. Of. nr. 86/7 mai 1993 
  Acoperirea pierderilor din calamităţi, înregistrate în anul 1991 de către unele societăţi comerciale agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 177/1993 - M. Of. nr. 82/30 apr. 1993 
  Hotărâre cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, începând cu 1 mai 1993 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 178/1993 - M. Of. nr. 82/30 apr. 1993 
  Indexarea şi compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu 1 mai 1993 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 179/1993 - M. Of. nr. 82/30 apr. 1993 
  Hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor şi tarifelor la unele produse şi servicii destinate populaţiei, în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat (în vigoare numai art. 7) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 711/2005 - M. Of. nr. 634/19 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 196/1993 - M. Of. nr. 96/18 mai 1993 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/1992 

 (Abrogată prin H.G. nr. 515/1993 - M. Of. nr. 246/15 oct. 1993) 
 
 H.G. nr. 197/1993 - M. Of. nr. 83/30 apr. 1993 
  Stabilirea preţurilor cu amănuntul la carburanţii auto 

 (T) 
 
 H.G. nr. 199/1993 - M. Of. nr. 90/12 mai 1993 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 619 din 2 octombrie 1992 privind fuziunea Societăţii Comerciale "Electronica" - S.A. cu Societatea Comercială "Electronica Service" - S.A. 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 203/1993 - M. Of. nr. 86/7 mai 1993 
  Stabilirea datei pentru alegerea consiliului local în Circumscripţia electorală Dichiseni, judeţul Călăraşi 

 (T) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la comerţ şi plăţi în anul 1993, semnat la Minsk la  
 23 martie 1993 
 H.G. nr. 204/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 92/14 mai 1993 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 207/1993 - M. Of. nr. 126/14 iun. 1993 
  Mărfurile contingentate, cele pentru care se returnează anticipat contravaloarea stimulentelor acordate producătorilor, precum şi cele neadmise temporar la export pe anul 1993 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 208/1993 - M. Of. nr. 101/20 mai 1993 

 Hotărâre privind modificarea articolului 13 din Hotărârea Guvernului nr. 177 din 24 aprilie 1993 cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară  
  începând cu 1 mai 1993 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 209/1993 - M. Of. nr. 101/20 mai 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 812/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 458/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 213/1993 - M. Of. nr. 106/25 mai 1993 
  Garantarea unui credit în valută pentru achiziţionarea de aparatură medicală 

 
 

(T) 

 ▼ Acord comercial şi de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la New Delhi la 23  
 februarie 1993 
 H.G. nr. 215/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 113/31 mai 1993 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 1092/2007 (aprobare) - M. Of. nr. 638/18 sep. 2007) 
 
 H.G. nr. 219/1993 - M. Of. nr. 113/31 mai 1993 
  Abrogarea hotărârilor Guvernului nr. 1.157 din 30.10.1990, nr. 256 din 5.04.1991 şi nr. 329 din 15.06.1992 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 221/1993 - M. Of. nr. 123/10 iun. 1993 
  Participarea României la Expoziţia Internaţională Taejon - Republica Coreea 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 222/1993 - M. Of. nr. 113/31 mai 1993 
  Modificarea art. 2 lit. A pct. 6 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 800/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 462/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 224/1993 - M. Of. nr. 118/4 iun. 1993 
  Atribuirea codului fiscal pentru plătitorii de impozite şi taxe 

 (Abrogată prin O.G. nr. 82/1998 - M. Of. nr. 313/27 aug. 1998) 
 
 H.G. nr. 226/1993 - M. Of. nr. 115/1 iun. 1993 
  Completarea şi modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 66/1991 privind componenţa şi Regulamentul-cadru de funcţionare a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 459/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994) 

  H.G. nr. 227/1993 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 130/1997 - M. Of. nr. 70/18 apr. 1997) 

 H.G. nr. 228/1993 - M. Of. nr. 123/10 iun. 1993 
  Acordarea de la bugetul de stat a primei incluse în preţul de achiziţie pentru grâu, porumb şi orz, începând cu data de 5 martie 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 229/1993 - M. Of. nr. 119/7 iun. 1993 
  Unele măsuri de organizare şi funcţionare a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 

 (Abrogată prin L. nr. 92/1996 - M. Of. nr. 169/30 iul. 1996) 
 
 H.G. nr. 231/1993 - M. Of. nr. 123/10 iun. 1993 
  Dizolvarea Consiliului comunei Grojdibodu, judeţul Olt şi stabilirea datei pentru organizarea de noi alegeri 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 233/1993 - M. Of. nr. 114/31 mai 1993 
  Aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 973/1994 - M. Of. nr. 3/11 ian. 1995) 

 H.G. nr. 236/1993 - M. Of. nr. 134/24 iun. 1993 
  Aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 170/1999 - M. Of. nr. 129/30 mar. 1999) 
 
 H.G. nr. 240/1993 - M. Of. nr. 123/10 iun. 1993 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 649/1992 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 243/1993 - M. Of. nr. 124/11 iun. 1993 
  Hotărâre cu privire la indexarea salariilor cu începere de la 1 iunie 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 244/1993 - M. Of. nr. 124/11 iun. 1993 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna iunie 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 252/1993 - M. Of. nr. 142/30 iun. 1993 
  Reglementarea operaţiunii de reactualizare a valorii cotei din capitalul subscris de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în lei până la 30 iunie 1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 254/1993 - M. Of. nr. 148/2 iul. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 793/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 448/1994 - M. Of. nr. 219/16 aug. 1994) 
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 H.G. nr. 260/1993 - M. Of. nr. 148/2 iul. 1993 
  Organizarea Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici şi Mijlocii, cu sediul la Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 216/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 263/1993 - M. Of. nr. 148/2 iul. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 794/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 451/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 277/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993 
  Acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, precum şi alte forme de sprijin material pentru tinerii români din Republica Moldova şi Ucraina primiţi la studii în România 

 (T) 
 
 H.G. nr. 280/1993 - M. Of. nr. 130/18 iun. 1993 
  Modificarea unor preţuri cu amănuntul la carburanţii auto 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 0282/1993 

 Hotărâre cu privire la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Pază şi Serviciul de  
  Telecomunicaţii Speciale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 283/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993 
  Unele măsuri referitoare la desfăşurarea învăţământului în anul şcolar (universitar) 1993/1994 

 (Abrogată prin H.G. nr. 301/1998 - M. Of. nr. 215/11 iun. 1998) 
 
 H.G. nr. 284/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993 
  Atribuirea burselor şcolare, burselor de merit şi premiilor pentru elevii din învăţământul de stat, curs de zi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 657/1994 - M. Of. nr. 285/7 oct. 1994) 
 
 H.G. nr. 285/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993 
  Acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum şi ajutoare sociale pentru studenţii români de la cursurile de zi, fără taxă de studiu, din instituţiile de învăţământ superior de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 657/1994 - M. Of. nr. 285/7 oct. 1994) 
 
 H.G. nr. 286/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993 
  Stabilirea tarifelor de cazare la căminele studenţeşti şi a regiei de cantină 

 (Abrogată prin H.G. nr. 859/1995 - M. Of. nr. 250/1 nov. 1995) 
 
 H.G. nr. 287/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993 
  Trimiterea unor cetăţeni români la specializare postuniversitară sau doctorat în străinătate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 697/1996 - M. Of. nr. 199/26 aug. 1996) 
 
 H.G. nr. 290/1993 - M. Of. nr. 171/22 iul. 1993 
  Acordarea unei indemnizaţii lunare cadrelor didactice române care predau limba, literatura şi civilizaţia românească în străinătate 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 642/1995 - M. Of. nr. 196/29 aug. 1995 şi prin H.G. nr. 257/1997 - M. Of. nr. 112/5 iun. 1997) 

 H.G. nr. 293/1993 - M. Of. nr. 148/2 iul. 1993 

 Modificarea art. 14 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea  
  Guvernului nr. 130 din 25 februarie 1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 816/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994) 
 
 H.G. nr. 299/1993 - M. Of. nr. 138/28 iun. 1993 

 Modul de stabilire a fondului de salarii pentru care societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere nu au obligaţia să plătească  
  impozit suplimentar, în temeiul art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 300/1993 - M. Of. nr. 145/1 iul. 1993 

 Modificarea tranşelor de venit lunar impozabil şi a nivelului sumelor stabilite la art. 6 lit. c) şi art. 7 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, astfel cum a fost modificată şi  
  completată prin Legea nr. 35/1993 

 (Abrogată prin O.G. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) 
 
 H.G. nr. 312/1993 - M. Of. nr. 155/8 iul. 1993 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Baskortostan cu privire la colaborarea comercial-economică, semnat la  
 Bucureşti la 20 mai 1993 
 H.G. nr. 319/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 186/3 aug. 1993 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 ▼ Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Baskortostan privind schimbul de mărfuri şi plăţile pe anul 1993,  
 semnat la Bucureşti la 20 mai 1993 
 H.G. nr. 319/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 186/3 aug. 1993 

 (T) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Damasc la 13 aprilie 1993 
 H.G. nr. 323/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 186/3 aug. 1993 

 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 

 ▼ Acord de cooperare economică, comercială şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite, semnat la  
 Abu-Dhabi la 11 aprilie 1993 
 H.G. nr. 324/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 186/3 aug. 1993 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 325/1993 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1993 
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  Unele măsuri de lichidare a urmărilor calamităţilor naturale produse în judeţul Covasna 

 (T) 
 
 H.G. nr. 326/1993 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1993 
  Integrarea sistemului asigurărilor sociale şi pensiilor compozitorilor şi muzicologilor în sistemul asigurărilor sociale de stat 

 (Abrogare prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 H.G. nr. 328/1993 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1993 
  Unele măsuri referitoare la tarifele de abonament pentru Radioteleviziune 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 516/1994 - M. Of. nr. 265/20 sep. 1994) 

 H.G. nr. 331/1993 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1993 
  Acordarea de la bugetul de stat a primei pentru grâul preluat la fondul de consum 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 72/1994 - M. Of. nr. 53/1 mar. 1994) 

 H.G. nr. 332/1993 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1993 
  Unele măsuri de corelare a pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a pensiei suplimentare cu evoluţia salariilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 333/1993 - M. Of. nr. 180/28 iul. 1993 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 439/1991 privind salarizarea personalului din Administraţia Naţională a Aeroporturilor din România 

 (Abrogată prin H.G. nr. 523/1996 - M. Of. 148/15 iul. 1996) 
 
 H.G. nr. 335/1993 - M. Of. nr. 180/28 iul. 1993 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1991 privind salarizarea personalului din Administraţia Naţională a Drumurilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 276/1994 - M. Of. nr. 155/21 iun. 1994) 
 
 H.G. nr. 338/1993 - M. Of. nr. 170/21 iul. 1993 

 Hotărâre privind atribuirea unui număr de posturi şi stabilirea numărului total al magistraţilor şi personalului auxiliar, administrativ şi de serviciu de la judecătorii, tribunale, curţi de apel şi de la  
  toate parchetele 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 39/2014 - M. Of. nr. 66/27 ian. 2014) 

 H.G. nr. 343/1993 - M. Of. nr. 178/26 iul. 1993 
  Aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 280/1994 - M. Of. 164/30 iun. 1994) 
 
 H.G. nr. 344/1993 - M. Of. nr. 193/11 aug. 1993 
  Unele măsuri referitoare la utilizarea cerealelor din recolta anului 1993 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 346/1993 - M. Of. nr. 187/5 aug. 1993 
  Aprobarea deschiderii temporare a unor puncte de control pentru trecerea frontierei în judeţul Arad 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 347/1993 - M. Of. nr. 181/29 iul. 1993 
  Instituirea de contingente tarifare cu scutire şi cu reducere de taxe vamale de import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 349/1993 - M. Of. nr. 197/18 aug. 1993 
  Înfiinţarea Secretariatului Tripartit pentru Dialog Social 

 (Abrogată prin H.G. nr. 185/1998 - M. Of. nr. 131/31 mar. 1996) 
 
 H.G. nr. 351/1993 - M. Of. nr. 187/5 aug. 1993 
  Efectuarea unui plasament financiar din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale, în vederea finanţării deficitelor bugetului de stat pe anii 1992 şi 1993 

 (Abrogată prin H.G. nr. 568/1996 - M. Of. nr. 157/23 iul. 1996) 
 
 H.G. nr. 357/1993 - M. Of. nr. 197/18 aug. 1993 
  Asigurarea fondurilor necesare organizării în România a întâlnirii miniştrilor responsabili cu sectorul aşezărilor umane din ţările Europei Centrale şi de Est, în perioada 24-26 martie 1993 

 (T) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 3 februarie 1993 
 H.G. nr. 358/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 196/16 aug. 1993 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 360/1993 - M. Of. nr. 196/16 aug. 1993 
  Înfiinţarea Institutului de Microtehnologie în subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 370/1993 - M. Of. nr. 219/7 sep. 1993 
  Organizarea centrelor de pregătire în domeniul protecţiei civile 

 (Abrogată prin H.G. nr. 308/1995 - M. Of. nr. 94/18 mai 1995) 
 
 H.G. nr. 379/1993 - M. Of. nr. 223/14 sep. 1993 
  Aprobarea şi punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind circulaţia materialelor lemnoase şi a altor produse ale pădurii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 735/1998 - M. Of. nr. 413/30 oct. 1998) 
 
 H.G. nr. 380/1993 - M. Of. nr. 184/31 iul. 1993 

 Completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/1993 privind modul de stabilire a fondului de salarii pentru care societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome la  
  care salariile se stabilesc prin negociere nu au obligaţia să plătească impozit suplimentar, în temeiul art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 381/1993 - M. Of. nr. 184/31 iul. 1993 
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 Hotărâre cu privire la indexarea pe trimestrul III 1993 a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul  
  societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 382/1993 - M. Of. nr. 184/31 iul. 1993 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna iulie 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 384/1993 - M. Of. nr. 203/24 aug. 1993 

 Acoperirea soldului nefavorabil al diferenţelor de curs înregistrat la livrările de mărfuri şi plata cash în contrapartidă cu importul de gaze din Federaţia Rusă efectuat în perioada 11 noiembrie  
  1991 - 30 septembrie 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 386/1993 - M. Of. nr. 207/27 aug. 1993 
  Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Informatică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 215/1995 - M. Of. nr. 70/18 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 390/1993 - M. Of. nr. 204/24 aug. 1993 
  Aprobarea Metodologiei privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative 

 (Abrogată prin H.G. nr. 851/ 1997 - M. Of. nr. 3/7 ian. 1998) 
 
 H.G. nr. 391/1993 - M. Of. nr. 203/24 aug. 1993 
  Hotărâre privind asigurarea resurselor financiare pentru reluarea procesului investiţional la blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 950/2002 - M. Of. nr. 688/18 sep. 2002) 
 
 H.G. nr. 392/1993 - M. Of. nr. 193/11 aug. 1993 
  Impozitul la ţiţeiul din producţia internă, corectat potrivit Legii nr. 42/1993 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 92/1997 - M. Of. nr. 57/ 4 apr. 1997) 

 H.G. nr. 393/1993 - M. Of. nr. 197/18 aug. 1993 
  Completarea Normelor pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 233/1993 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 94/1994 - M. Of. nr. 79/28 mar. 1994) 

 H.G. nr. 408/1993 - M. Of. nr. 215/1 sep. 1993 
  Utilizarea creditelor cu dobândă redusă acordată pentru lucrările agricole în baza Hotărârii Guvernului nr. 440/1992 şi a Hotărârii Guvernului nr. 85/1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 411/1993 - M. Of. nr. 221/8 sep. 1993 

 Împuternicirea Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos Galaţi de a transmite fără plată, către persoanele sinistrate în urma accidentului navei Rostok, unele construcţii situate în localitatea Ilganii  
  de Sus, comuna Maliuc, judeţul Tulcea 

 (T) 
 
 H.G. nr. 414/1993 - M. Of. nr. 217/3 sep. 1993 
  Hotărâre privind acordarea, în anul 1993, a unor facilităţi la călătoria pe calea ferată pentru pensionari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 417/1993 - M. Of. nr. 217/3 sep. 1993 
  Programul energetic pentru iarna 1993 - 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 417 bis/1993 - M. Of. nr. 247/15 oct. 1993 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 221/1995 - M. Of. nr. 72/20 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 419/1993 - M. Of. nr. 217/3 sep. 1993 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 792/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 457/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994) 

 H.G. nr. 420/1993 - M. Of. nr. 218/6 sep. 1993 

 Alocarea de fonduri pentru consolidarea unui bloc de locuinţe afectat de seism şi pentru terminarea unor blocuri de locuinţe în care se vor muta actualii locatari, si- tuate în municipiul Târgovişte,  
  judeţul Dâmboviţa 

 (T) 
 
 H.G. nr. 421/1993 - M. Of. nr. 218/6 sep. 1993 
  Alocarea de fonduri pentru consolidarea unor blocuri de locuinţe afectate de seisme, situate în judeţul Prahova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 422/1993 - M. Of. nr. 218/6 sep. 1993 
  Alocarea de fonduri pentru expertizarea, proiectarea şi consolidarea unor blocuri de locuinţe afectate de seisme, situate în judeţul Vaslui 

 (T) 
 
 H.G. nr. 423/1993 - M. Of. nr. 218/6 sep. 1993 
  Alocarea de fonduri pentru consolidarea unor blocuri de locuinţe afectate de seisme, situate în judeţul Vrancea 

 (T) 
 
 H.G. nr. 424/1993 - M. Of. nr. 234/28 sep. 1993 
  Competenţele şi formele de stimulare a activităţii de export în numele şi în contul statului în anul 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 426/1993 - M. Of. nr. 226/17 sep. 1993 
  Alocarea unor fonduri de la bugetul de stat pe anul 1993 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din luna mai 1993, în judeţul Vaslui 

 (T) 
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 H.G. nr. 428/1993 - M. Of. nr. 237/1 oct. 1993 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1991 privind salarizarea personalului din Administraţia Naţională a Drumurilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 276/1994 - M. Of. nr. 155/21 iun. 1994) 
 
 H.G. nr. 436/1993 - M. Of. nr. 221/8 sep. 1993 
  Asigurarea creditelor cu dobândă redusă pentru finanţarea lucrărilor agricole din toamna anului 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 437/1993 - M. Of. nr. 226/17 sep. 1993 
  Utilizarea, cu titlu temporar, a "Fondului la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova" drept credit tehnic 

 (Abrogată prin H.G. nr. 627/1993 - M. Of. nr. 273/26 nov. 1993) 
 
 H.G. nr. 438/1993 - M. Of. nr. 226/17 sep. 1993 
  Aprobarea unor acţiuni prioritare de integrare culturală între România şi Republica Moldova şi pentru alocarea fondurilor necesare finanţării acestor acţiuni 

 (T) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind schimburile de mărfuri şi plăţile în anii 1993 - 1994,  
 semnat la Chişinău la 28 iunie 1993 
 H.G. nr. 439/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 227/20 sep. 1993 

 (T) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind livrările de mărfuri, prestările de servicii şi plăţile în  
 anul 1993, semnat la Bucureşti la 23 iunie 1993 
 H.G. nr. 445/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 229/22 sep. 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 446/1993 - M. Of. nr. 227/20 sep. 1993 
  Organizarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unor şcoli de şoferi profesionişti pentru persoanele care urmează să satisfacă stagiul militar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 449/1993 - M. Of. nr. 228/21 sep. 1993 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru refacerea lucrărilor distruse ca urmare a inundaţiilor ce au avut loc în comuna Cacica din judeţul Suceava 

 (T) 
 
 H.G. nr. 471/1993 - M. Of. nr. 224/14 sep. 1993 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 472/1993 - M. Of. nr. 224/14 sep. 1993 
  Dizolvarea Consiliului Local al Comunei Botiza, judeţul Maramureş 

 (T) 
 
 H.G. nr. 473/1993 - M. Of. nr. 229/22 sep. 1993 
  Declararea averilor de către funcţionarii publici din cadrul autorităţilor puterii executive 

 (Abrogată prin L. nr. 115/1996 - M. Of. nr. 263/28 oct. 1996) 
 
 H.G. nr. 476/1993 - M. Of. nr. 237/1 oct. 1993 
  Exceptarea temporară de taxe vamale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 482/1993 - M. Of. nr. 239/5 oct. 1993 
  Hotărâre pentru abrogarea H. C. M. nr. 1.381/1966 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru Corul de copii al Radioteleviziunii Române 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 485/1993 - M. Of. nr. 237/1 oct. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 449/1994 - M. Of. nr. 219/16 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 486/1993 - M. Of. nr. 263/11 nov. 1993 
  Creşterea siguranţei în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor care reprezintă surse de mare risc 

 (T) 
 
 H.G. nr. 487/1993 - M. Of. nr. 250/21 oct. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 452/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 488/1993 - M. Of. nr. 237/1 oct. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 453/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 489/1993 - M. Of. nr. 247/15 oct. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 815/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 454/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 490/1993 - M. Of. nr. 237/1 oct. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 796/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 455/1994 - M. Of. nr. 223/18 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 491/1993 - M. Of. nr. 242/11 oct. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 795/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 456/1994 - M. Of. nr. 223/18 aug. 1994) 
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 H.G. nr. 492/1993 - M. Of. nr. 237/1 oct. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 792/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 457/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 493/1993 - M. Of. nr. 237/1 oct. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 812/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 458/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 494/1993 - M. Of. nr. 237/1 oct. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 809/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 459/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 495/1993 - M. Of. nr. 237/1 oct. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 799/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 460/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994) 

 H.G. nr. 496/1993 - M. Of. nr. 237/1 oct. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 800/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 462/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994) 

 H.G. nr. 498/1993 - M. Of. nr. 242/11 oct. 1993 
  Aprobarea Normelor referitoare la constituirea şi utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile subordonate acestuia 

 (Abrogată prin H.G. nr. 154/ 1997 - M. Of. nr. 79/ 30 apr. 1997) 
 
 H.G. nr. 503/1993 - M. Of. nr. 239/5 oct. 1993 
  Autorizarea Ministerului Apărării Naţionale de a angaja militari pe bază de contract 

 (Abrogată prin L. nr. 46/1996 - M. Of. nr. 120/11 iun. 1996) 
 
 H.G. nr. 505/1993 - M. Of. nr. 237/1 oct. 1993 
  Încetarea aplicabilităţii suprataxelor vamale de import 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 509/1993 - M. Of. nr. 247/15 oct. 1993 
  Hotărâre privind funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Siseşti" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1180/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 511/1993 - M. Of. nr. 242/11 oct. 1993 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru înfiinţarea unui birou de schimburi  
 româno-americane în domeniile învăţământului şi ştiinţei, semnat la Bucureşti la 30 iulie 1992 
 H.G. nr. 512/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 240/6 oct. 1993 

 
 

(Încetat valabilitatea prin L. nr. 749/2001 - M. Of. nr. 843/28 dec. 2001) 

 H.G. nr. 514/1993 - M. Of. nr. 242/11 oct. 1993 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor din luna mai 1993 în judeţul Bacău 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 515/1993 - M. Of. nr. 246/15 oct. 1993 
  Structura Guvernului României şi a aparatului său de lucru 

 (Abrogată prin H.G. nr. 520/1994 - M. Of. nr. 236/26 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 516/1993 - M. Of. nr. 242/11 oct. 1993 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru refacerea unor lucrări distruse de calamităţile naturale produse în judeţul Galaţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 517/1993 - M. Of. nr. 242/11 oct. 1993 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru refacerea lucrărilor distruse de ploile torenţiale căzute în luna mai 1993 în unele localităţi din judeţul Neamţ 

 (T) 
 
 H.G. nr. 518/1993 - M. Of. nr. 245/14 oct. 1993 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului gardienilor publici 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 24/14 feb. 1997) 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2005 prin L. nr. 371/2004 - M. Of. nr. 878/27 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 535/1993 - M. Of. nr. 250/21 oct. 1993 
  Asigurarea unor fonduri necesare organizării primului congres al Spiritualităţii româneşti din Balcani şi din zonele învecinate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 536/1993 - M. Of. nr. 243/12 oct. 1993 
  Majorarea primelor de producţie la unele produse agricole şi alimentare 

 
 

(Abrogată succesiv prin H.G. nr. 72/1994 - M. Of. nr. 53/1 mar. 1994, H.G. nr. 459/1995 - M. Of. nr. 132/30 iun. 1995 şi H.G. nr. 133/1997 - M. Of. nr. 73/23 apr. 1997) 

 H.G. nr. 537/1993 - M. Of. nr. 250/21 oct. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 436/1993 privind asigurarea creditelor cu dobândă redusă pentru finanţarea lucrărilor agricole din toamna anului 1993 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 539/1993 - M. Of. nr. 253/25 oct. 1993 
  Deschiderea unor contingente tarifare valorice exceptate de la plata taxelor vamale de import 

 (T) 
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 H.G. nr. 541/1993 - M. Of. nr. 250/21 oct. 1993 
  Aprobarea Programului de asanare a efectivelor de animale purtătoare de boli transmisibile la om şi refacerea şeptelului 

 (T) 
 
 ▼ Acord comercial, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Costa Rica, semnat la San José la 12 iulie 1991 
 H.G. nr. 544/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 252/22 oct. 1993 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Costa Rica, semnat la San José la 12  
 iulie 1991 
 H.G. nr. 544/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 252/22 oct. 1993 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 548/1993 - M. Of. nr. 276/30 nov. 1993 

 Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru continuarea lucrărilor de refacere a obiectivelor de interes public distruse de calamităţile naturale din anii 1991-1993 în judeţul  
  Suceava 

 (T) 
 
 H.G. nr. 549/1993 - M. Of. nr. 276/30 nov. 1993 

 Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale în localităţile Sângeorz-Băi, Măgura Ilvei, Ilva Mare şi Leşu din judeţul  
  Bistriţa-Năsăud 

 (T) 
 
 H.G. nr. 564/1993 - M. Of. nr. 249/19 oct. 1993 
  Modificarea impozitului prevăzut la poziţia 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 42/1993 

 (Abrogată prin H.G. nr. 39/1994 - M. Of. nr. 42/16 feb. 1994) 
 
 H.G. nr. 565/1993 - M. Of. nr. 254/26 oct. 1993 
  Hotărâre privind scutirea de impozit pe redevenţele plătite de Compania de Transporturi Aeriene Române - Tarom - S. A. pentru achiziţionarea de aeronave tip Boeing 

 (T) 
 
 H.G. nr. 566/1993 - M. Of. nr. 254/26 oct. 1993 
  Hotărâre privind efectuarea unui plasament financiar în favoarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 567/1993 - M. Of. nr. 259/4 nov. 1993 
  Organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 854/2000 - M. Of. nr. 492/9 oct. 2000) 

 H.G. nr. 581/1993 - M. Of. nr. 267/18 nov. 1993 
  Garantarea de către stat a plăţilor ce decurg din creditul extern tip GSM - 102 în valoare de 15 milioane dolari pentru importul de bumbac ce se va efectua în trimestrul IV/1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 586/1993 - M. Of. nr. 261/8 nov. 1993 
  Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

 (T) 
 
 H.G. nr. 587/1993 - M. Of. nr. 261/8 nov. 1993 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 588/1993 - M. Of. nr. 261/8 nov. 1993 

 Hotărâre cu privire la indexarea pe trimestrul IV/1993 a salariului mediu brut pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor  
  comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 591/1993 - M. Of. nr. 264/12 nov. 1993 
 Hotărâre privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 7/12 ian. 1998) 
 (M. Of. nr. 75/21 feb. 2000) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 577/2008 - M. Of. nr. 442/12 iun. 2008) 
 
 H.G. nr. 593/1993 - M. Of. nr. 269/22 nov. 1993 
  Hotărâre privind măsuri pentru asigurarea poliţiei instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, a pazei sediilor acestora, precum şi a protecţiei magistraţilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 719/2005 - M. Of. nr. 647/21 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 600/1993 - M. Of. nr. 270/23 nov. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/1993 Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 213/1995 - M. Of. nr. 69/14 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 602/1993 - M. Of. nr. 267/18 nov. 1993 
  Alocarea unor fonduri pentru consolidarea unor blocuri de locuinţe afectate de seisme în judeţul Covasna 

 (T) 
 
 H.G. nr. 603/1993 - M. Of. nr. 267/18 nov. 1993 
  Alocarea de fonduri pentru consolidarea unui bloc de locuinţe afectat de seisme în municipiul Buzău 

 (T) 
 
 H.G. nr. 610/1993 - M. Of. nr. 282/3 dec. 1993 

 Autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un credit contractat de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" cu Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. pentru finanţarea Programului de  
  energetică nucleară 

 
 

(T) 
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 H.G. nr. 612/1993 - M. Of. nr. 282/3 dec. 1993 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile României cu Republica Moldova, pe anul 1993, a sumei de 399,4 milioane lei pentru finanţarea unor acţiuni privind  
  construirea şi repararea unor lăcaşuri de cult, pregătirea de cadre şi dotarea cu literatură şi materiale specifice cultului ortodox din Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 613/1993 - M. Of. nr. 282/3 dec. 1993 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 1993 în comuna Ciuchici din judeţul Caraş-Severin 

 (T) 
 
 H.G. nr. 615/1993 - M. Of. nr. 281/2 dec. 1993 
  Trecerea Complexului Sportiv Naţional Poiana Braşov de la Ministerul Tineretului şi Sportului în folosinţă gratuită, pe termen determinat, la Comitetul Olimpic Român 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1179/1996 - M. Of. nr. 292/18 nov. 1996) 
 
 H.G. nr. 616/1993 - M. Of. nr. 277/30 nov. 1993 
  Hotărâre pentru modificarea unor dispoziţii privind sancţiunile contravenţionale 

 (Abrogare prin L. nr. 119/1996 - M. Of. nr. 282/11 nov. 1996) 
 
 H.G. nr. 620/1993 - M. Of. nr. 282/3 dec. 1993 

 Autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta creditele bancare ce vor fi contractate de către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" şi Regia Autonomă a Lignitului Târgu Jiu cu Banca  
  Comercială Română - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 623/1993 - M. Of. nr. 288/10 dec. 1993 
  Organizarea activităţii de avizare a utilizării combustibililor şi energiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 538/1999 - M. Of. nr. 328/9 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 625/1993 - M. Of. nr. 275/29 nov. 1993 
  Modificarea şi completarea H.C.M. nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populaţiei 

 (Abrogată prin O.G. nr. 44/1995 - M. Of. nr. 203/1 sep. 1995) 
 
 H.G. nr. 631/1993 - M. Of. nr. 288/10 dec. 1993 

 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 70/1993 privind acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în judeţele  
  Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinţi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 635/1993 - M. Of. nr. 282/3 dec. 1993 

 Aprobarea Normelor privind constituirea şi utilizarea fondului pentru stimularea personalului din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi din direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială  
  care desfăşoară activitate de control 

 (Abrogată prin H.G. nr. 266/2001 - M. Of. nr. 115/7 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 637/1993 - M. Of. nr. 274/29 nov. 1993 
  Stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 1 decembrie 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 647/1993 - M. Of. nr. 293/16 dec. 1993 
  Unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 

 (Abrogată prin H.G. nr. 518/1995 - M. Of. nr. 154/19 iul. 1995) 
 
 H.G. nr. 649/1993 - M. Of. nr. 287/9 dec. 1993 
  Finanţarea a 60 teme de cercetare dezvoltare din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 668/1993 - M. Of. nr. 286/8 dec. 1993 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 669/1993 - M. Of. nr. 295/17 dec. 1993 

 Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de ploile abundente şi alunecările de teren din lunile mai şi iunie 1993 în judeţul  
  Prahova 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 674/1993 - M. Of. nr. 301/21 dec. 1993 
  Hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/1991 privind înfiinţarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" a Ministerului de Interne 

 
 

(Abrogare la 1 oct. 2007 odată cu H.G. nr. 137/1991 prin H.G. nr. 294/2007 - M. Of. nr. 231/3 apr. 2007) 

 H.G. nr. 676/1993 - M. Of. nr. 295/17 dec. 1993 
  Stabilirea cuantumului bursei de şcolarizare pentru elevii din Republica Moldova, din Ucraina şi din alte state, care studiază în ţara noastră, ca bursieri ai statului român 

 (T) 
 
 H.G. nr. 683/1993 - M. Of. nr. 285/8 dec. 1993 
  Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

 (T) 
 
 H.G. nr. 684/1993 - M. Of. nr. 285/8 dec. 1993 

 Hotărâre cu privire la indexarea salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu  
  capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice, cu începere de la 1 decembrie 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 685/1993 - M. Of. nr. 285/8 dec. 1993 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna decembrie 1993 

 (T) 
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 H.G. nr. 686/1993 - M. Of. nr. 296/17 dec. 1993 
 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 793/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 448/1994 - M. Of. nr. 219/16 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 689/1993 - M. Of. nr. 287/9 dec. 1993 
  Importul cantităţii de 60 000 tone păcură pentru constituirea stocului de iarnă 1993 - 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 691/1993 - M. Of. nr. 297/17 dec. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 794/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 774/1993 - M. Of. nr. 11/18 ian. 1994) 
 
 H.G. nr. 696/1993 - M. Of. nr. 305/23 dec. 1993 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 515/1993 privind structura Guvernului României şi a aparatului său de lucru 

 (Abrogată prin H.G. nr. 520/1994 - M. Of. nr. 236/26 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 697/1993 - M. Of. nr. 308/28 dec. 1993 
  Reorganizarea unor unităţi din sistemul Ministerului Culturii 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 617/1998 - M. Of. nr. 365/25 sep. 1998) 

 H.G. nr. 703/1993 - M. Of. nr. 295/17 dec. 1993 
  Organizarea "Pomului de Crăciun" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 704/1993 - M. Of. nr. 303-303 bis/22 dec. 1993 
  Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991 

 (Abrogare prin H.G. nr. 22/2003 - M. Of. nr. 44/27 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 705/1993 - M. Of. nr. 298/17 dec. 1993 
  Hotărâre privind acordarea de reduceri pentru transportul pe calea ferată al elevilor şi studenţilor, în perioada vacanţelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 42/2017 - M. Of. nr. 91/1 feb. 2017) 
 
 H.G. nr. 706/1993 - M. Of. nr. 312/29 dec. 1993 
  Organizarea şi atribuţiile Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reformă Economică 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 5/1998 - M. Of. nr. 125/25 mar. 1998) 
 
 H.G. nr. 708/1993 - M. Of. nr. 306/24 dec. 1993 
  Alocarea de fonduri pentru consolidarea unui bloc de locuinţe afectat de seisme în municipiul Brăila 

 (T) 
 
 H.G. nr. 710/1993 - M. Of. nr. 306/24 dec. 1993 
  Modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 811/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 461/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 713/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, pe anul 1993, a sumei de 4,0 milioane lei pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Programului  
 comun de măsuri pe anul 1993, ca urmare a Protocolului de conlucrare dintre Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Ministerul Arhitecturii şi Construcţiilor din  
  Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 714/1993 - M. Of. nr. 14/20 ian. 1994 
  Decontarea cheltuielilor efectuate de companiile aeriene române pentru transportul în ţările de origine sau de plecare al cetăţenilor străini aflaţi ilegal pe teritoriul României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 718/1993 - M. Of. nr. 312/29 dec. 1993 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru continuarea lucrărilor de înlăturare a efectelor unor calamităţi naturale în comuna Baia de Arieş, judeţul Alba 

 (T) 
 
 H.G. nr. 721/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru executarea lucrărilor de consolidare a versantului de nord-vest, situat în zona Terasei Băncuţa din oraşul Fălticeni, judeţul Suceava 

 (T) 
 
 H.G. nr. 722/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 

 Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru eliminarea pagubelor produse de alunecările de teren care au avut loc în comuna Slobozia Conachi, satul Izvoarele, din judeţul  
  Galaţi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 723/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru înlăturarea pagubelor produse de inundaţiile care au avut loc în comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 724/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, pe anul 1993, a sumei de 245 milioane lei pentru livrări de medicamente de uz veterinar, motoare  
  electrice pentru maşini de spălat şi instalaţii sanitare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 731/1993 - M. Of. nr. 305/23 dec. 1993 
  Autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta creditul bancar care se contractează de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei în anul 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 732/1993 - M. Of. nr. 309/28 dec. 1993 
  Hotărâre privind modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor în Tariful vamal de import al României (O.G. nr. 26/1993) 
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 (Abrogare odată cu O.G. nr.26/1993 prin L. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 496/24 iul. 2007) 
 
 H.G. nr. 734/1993 - M. Of. nr. 14/20 ian. 1994 
 Exceptarea de la plata taxelor vamale a unor aparate şI utilaje pentru dotarea unităţilor de cercetare ştiinţifică şI dezvoltare tehnologică  
 (T) 
 
 H.G. nr. 735/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, pe anul 1993, a sumei de 13 milioane lei pentru sprijinirea Republicii Moldova cu cadre didactice  
  din România în anul şcolar (universitar) 1993/1994 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 737/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Harghita 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 738/1993 - M. Of. nr. 308/28 dec. 1993 
  Stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 31 decembrie 1993 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 739/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 
  Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu asigurarea plăţii în valută a cotizaţiilor la organismele internaţionale, datorate de către instituţiile publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 272/2005 - M. Of. nr. 320/15 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 741/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, pe anul 1993, a sumei de 95 milioane lei în vederea elaborării unor studii tehnice necesare pentru  
  dezvoltarea căilor ferate din Republica Moldova, în scopul integrării acestora în reţeaua de transporturi europene 

 (T) 
 
 H.G. nr. 746/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 
  Finanţarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, pe anul 1993, a 200 abonamente complete la publicaţiile Institutului Român de Standardizare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 747/1993 - M. Of. nr. 13/19 ian. 1994 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1993 a sumei de 16,5 milioane lei, pentru îndeplinirea prevederilor Protocolului privind  
  dezvoltarea relaţiilor dintre Ministerul Tineretului şi Sportului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 750/1993 - M. Of. nr. 15/20 ian. 1994 
  Suportarea cheltuielilor determinate de participarea României cu un spital militar de campanie la operaţiunea O.N.U. de menţinere a păcii în Somalia - UNOSOM II 

 (T) 
 
 H.G. nr. 752/1993 - M. Of. nr. 15/20 ian. 1994 

 Alocarea către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1993 a sumei de 42,2 milioane lei,  
  pentru acţiuni de colaborare cu Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 753/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 

 Alocarea sumei de 200 milioane lei din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1993, pentru elaborarea Programului de priorităţi ale lucrărilor  
  de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 881/1994 - M. Of. nr. 358/23 dec. 1994) 

 H.G. nr. 754/1993 - M. Of. nr. 15/20 ian. 1994 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1993 a sumei de 25 milioane lei pentru finanţarea proiectului de constituire a Muzeului  
  Satului de la Chişinău - Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 755/1993 - M. Of. nr. 21/25 ian. 1994 

 Disponibilizarea sumei de 4,5 milioane lei din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 1993 pentru acoperirea cheltuielilor de specializare a 63 participanţi din Republica Moldova la  
  cursurile de vară ale Universităţii Mării Negre 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 757/1993 - M. Of. nr. 24/26 ian. 1994 
  Punerea în circulaţie a noilor paşapoarte româneşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 460/2001 - M. Of. nr. 272/25 mai 2001) 
 
 H.G. nr. 758/1993 - M. Of. nr. 31/1 feb. 1994 
  Aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 63/2000 - M. Of. nr. 240/31 mai 2000) 

 H.G. nr. 768/1993 - M. Of. nr. 33/3 feb. 1994 

 Aprobarea prelungirii valabilităţii Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei cu privire la exportul unor ţesături şi produse textile din România, pentru import  
  în Canada 

 (T) 
 
 H.G. nr. 769/1993 - M. Of. nr. 10/18 ian. 1994 
  Stabilirea şi plata ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 noiembrie 1993 - 30 aprilie 1994 

 (T) 
 
 ▼ Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la schimburile de mărfuri şi plăţile pe anii 1993 -  
 1994, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993 
 H.G. nr. 771/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 15/20 ian. 1994 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind returnarea-readmisia cetăţenilor celor două ţări, care  
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 au intrat ilegal sau a căror şedere pe teritoriul celuilalt stat a devenit ilegală, semnat la Bratislava la 20 septembrie 1993 
 H.G. nr. 772/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 16/21 ian. 1994 

 
 

(Încetare valabilitate prin O.U.G. nr. 84/2005 (ratificare) - M. Of. nr. 633/19 iul. 2005) 

 ▼ Înţelegere de colaborare între Ministerul de Interne al României şi Ministerul de Interne al Republicii Slovace, semnată la  
 Bratislava la 20 septembrie 1993 
 H.G. nr. 773/1993 (aprobare) - M. Of. nr. 16/21 ian. 1994 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 202/2004 (ratificare) - M. Of. nr. 488/31 mai 2004) 
 
 H.G. nr. 774/1993 - M. Of. nr. 11/18 ian. 1994 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 794/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 451/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 780/1993 - M. Of. nr. 22/26 ian. 1994 
  Înfiinţarea Agenţiei de Restructurare 

 (Desfiinţată prin O.U.G. nr. 88/1997 - M. Of. nr. 381/29 dec. 1997) 
 
 H.G. nr. 782/1993 - M. Of. nr. 22/26 ian. 1994 
  Acordarea unor indemnizaţii lunare tinerilor români aflaţi la studii în străinătate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1070/2001 - M. Of. nr. 731/16 nov. 2001) 
 
 H.G. nr. 785/1993 - M. Of. nr. 22/26 ian. 1994 
  Stabilirea plafonului de venituri brute lunare în vederea acordării burselor sociale pentru studenţii români de la cursurile de zi, fără taxă de studiu, din instituţiile de învăţământ superior de stat 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 129/1994 - M. Of. nr. 94/12 apr. 1994) 

 H.G. nr. 786/1993 - M. Of. nr. 48/24 feb. 1994 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti  
  constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1257/2011 - M. Of. nr. 934/29 dec. 2011) 
 
 H.G. nr. 789/1993 - M. Of. nr. 33/3 feb. 1994 

 Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 574/1991 privind atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 788/1992  
  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin L. nr. 32/2000 - M. Of. nr. 148/10 apr. 2000) 
 
 H.G. nr. 794/1993 - M. Of. nr. 45/21 feb. 1994 
 Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 362/27 dec. 1994) 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1247/2002 - M. Of. nr. 837/20 nov. 2002) 

 H.G. nr. 796/1993 - M. Of. nr. 49/25 feb. 1994 

 Sumele fixe care se acordă societăţilor comerciale de profil pentru unele seminţe livrate producătorilor agricoli individuali şi asociaţiilor agricole organizate potrivit Legii nr. 18/1991 şi Legii nr.  
  36/1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 782/1995 - M. Of. nr. 231/6 oct. 1995) 
 
 ▼ Prelungirea valabilităţii Acordului comercial şi de plăţi între Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la  
 Bucureşti la 25 iulie 1991 
 H.G. nr. 833/1992 (aprobare) - M. Of. nr. 9/21 ian. 1993 

 (T) 
 
 
 1994 
 
 H.G. nr. 1/1994 - M. Of. nr. 41/14 feb. 1994 
  Stabilirea nivelului alocaţiilor pe hectar care se acordă producătorilor agricoli în anul 1994 potrivit art. 3 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 83/1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 20/1994 - M. Of. nr. 21/25 ian. 1994 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 24/1994 - M. Of. nr. 54/2 mar. 1994 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.275/1990 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1275/1990 prin O.U.G. nr. 84/2003 - M. Of. nr. 694/3 oct. 2003) 

 H.G. nr. 25/1994 - M. Of. nr. 26/28 ian. 1994 
  Prelungirea perioadei de folosire a resurselor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 436/1993 şi alocarea de resurse pentru campania agricolă din primăvara anului 1994 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 26/1994 - M. Of. nr. 31/1 feb. 1994 
  Reorganizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 223/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 27/1994 - M. Of. nr. 55/3 mar. 1994 
  Aprobarea Programului naţional de cercetare-dezvoltare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 28/1994 - M. Of. nr. 39/11 feb. 1994 
  Hotărâre privind şcolarizarea solicitanţilor de azil şi a refugiaţilor în România 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 30/1994 - M. Of. nr. 35/7 feb. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea primarului în Circumscripţia electorală Domneşti, sectorul agricol Ilfov 
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 (T) 
 
 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la  
 Bucureşti la 27 octombrie 1993 
 H.G. nr. 32/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 40/11 feb. 1994 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 34/1994 - M. Of. nr. 30/31 ian. 1994 

 Hotărâre cu privire la indexarea, pe trimestrul I/1994, a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul  
  societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 35/1994 - M. Of. nr. 30/31 ian. 1994 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna ianuarie 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 38/1994 - M. Of. nr. 62/10 mar. 1994 
  Hotărâre privind suplimentarea efectivelor Ministerului de Interne 

 (T) 
 
 H.G. nr. 39/1994 - M. Of. nr. 42/16 feb. 1994 
  Corectarea impozitului prevăzut la poziţia 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 42/1993 

 (Abrogată prin H.G. nr. 169/1994 - M. Of. nr. 107/27 apr. 1994) 
 
 H.G. nr. 41/1994 - M. Of. nr. 49/25 feb. 1994 

 Suplimentarea cu 50 de locuri a cifrei de şcolarizare prevăzute pentru studii fără plata taxelor şcolare, cu suportarea integrală, pe cont propriu, a cheltuielilor de întreţinere, aprobată pentru tinerii  
  de origine română din străinătate prin Hotărârea Guvernului nr. 288/1993 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 689/1994 - M. Of. nr. 310/7 nov. 1994) 

 H.G. nr. 42/1994 - M. Of. nr. 48/24 feb. 1994 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 509/1993 şi a Hotărârii Guvernului nr. 785/1992 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 509/1993 prin H.G. nr. 1180/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002) 

 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Zambia, semnat la Lusaka la 10 septembrie 1993 
 H.G. nr. 44/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 48/24 feb. 1994 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 48/1994 - M. Of. nr. 62/10 mar. 1994 
  Organizarea activităţii de cercetare în domeniul fizicii Pământului 

 (Abrogată prin H.G. nr.1313/1996 - M. Of. nr. 330/ 9 dec. 1996) 
 
 H.G. nr. 60/1994 - M. Of. nr. 56/3 mar. 1994 
  Aprobarea Programului geologic la nivel naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 1994 - 1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 62/1994 - M. Of. nr. 95/13 apr. 1994 
  Reorganizarea căpităniilor de port din România 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr.627/1998 - M. Of. nr.373/1 oct. 1998) 

 H.G. nr. 68/1994 - M. Of. nr. 66/14 mar. 1994 
  Hotărâre pentru urgentarea începerii execuţiei unor puncte de control pentru trecerea frontierei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 70/1994 - M. Of. nr. 70/17 mar. 1994 
  Sistemul de preţuri de referinţă şi taxe de compensaţie la importul de vinuri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 71/1994 - M. Of. nr. 60/8 mar. 1994 

 Majorarea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar ca urmare a sporirii eficienţei economice a activităţii desfăşurate pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de  
  stat şi regiile autonome 

 (T) 
 
 H.G. nr. 72/1994 - M. Of. nr. 53/1 mar. 1994 

 Declararea produselor agricole de importanţă naţională, stabilirea primelor ce se acordă producătorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate să le acorde, precum şi a normelor de acordare,  
  utilizare şi control al acestora 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 294/ 1996 - M. Of. nr. 89/ 30 apr. 1996 şi L. nr. 193/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 

 H.G. nr. 75/1994 - M. Of. nr. 105/26 apr. 1994 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Guvernamentale pentru Restructurarea Industriei de Apărare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 853/1995 - M. Of. nr. 254/7 nov. 1995) 
 
 H.G. nr. 77/1994 - M. Of. nr. 68/15 mar. 1994 
  Calcularea şi reflectarea amortizării în cheltuielile de producţie sau de circulaţie de către agenţii economici în anul 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 79/1994 - M. Of. nr. 71/18 mar. 1994 
  Asigurarea fondurilor necesare continuării activităţii de înfiinţare a corpurilor gardienilor publici 

 (T) 
 
 H.G. nr. 81/1994 - M. Of. nr. 86/4 apr. 1994 

 Acordarea de alocaţii de la bugetul de stat producătorilor agricoli, în vederea procurării de efectiv matcă, reproducători şi pentru menţinerea în exploatare de efective matcă de vaci şi bivoliţe,  
  precum şi cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare şi control al utilizării alocaţiilor 

 
 

(T) 
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 H.G. nr. 82/1994 - M. Of. nr. 71/18 mar. 1994 
  Subvenţionarea unor produse din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere, precum şi aprobarea criteriilor de fundamentare a subvenţiilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 311/1999 - M. Of. nr. 175/26 apr. 1999) 
 
 H.G. nr. 83/1994 - M. Of. nr. 77/25 mar. 1994 
  Modificarea componenţei Comisiei Mixte interguvernamentale româno-iugoslave pe problemele traficului de călători 

 (Abrogată prin H.G. nr. 342/1997 - M. Of. nr. 160/17 iul. 1997) 
 
 H.G. nr. 85/1994 - M. Of. nr. 68/15 mar. 1994 
  Asigurarea fondurilor necesare în anul 1994 pentru continuarea aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 87/1994 - M. Of. nr. 77/25 mar. 1994 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1992 privind clasificarea pe categorii de încadrare a unităţilor de cazare şi de alimentaţie publică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 114/1995 - M. Of. nr. 42/6 mar. 1995) 
 
 H.G. nr. 88/1994 - M. Of. nr. 77/25 mar. 1994 
  Programul de participare a României la târgurile şi expoziţiile internaţionale pe anul 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 90/1994 - M. Of. nr. 68/15 mar. 1994 
  Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

 (T) 
 
 H.G. nr. 91/1994 - M. Of. nr. 82/31 mar. 1994 
  Reorganizarea activităţii de cercetare în domeniul geologiei şi geofizicii 

 (Abrogat prin H.G. nr. 1302/1996 - M. Of. nr. 332/ 10 dec. 1996) 
 
 H.G. nr. 94/1994 - M. Of. nr. 79/28 mar. 1994 

 Modificarea şi completarea Normelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 233/1993, pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, modificată şi  
  completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1993 şi Ordonanţa Guvernului nr. 6/1994 

 (Abrogată prin H.G. nr. 973/1994 - M. Of. nr. 3 /11 ian. 1995) 
 
 ▼ Acord de comerţ liber între România şi Republica Moldova, încheiat la Bucureşti la 15 februarie 1994 
 L. nr. 94/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 340-340 bis/8 dec. 1994 

 (Încetare valabilitate la data aderării României la Uniunea Europeană prin H.G. nr. 85/2006 (aprobare) - M. Of. nr. 103/2 feb. 2006 şi Încetare valabilitate prin L. nr.  
 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 
 ▼ Protocol A la acest acord 
 L. nr. 94/1994 (ratificare) - M. Of. nr. 340-340 bis/8 dec. 1994 

 (Încetare valabilitate la data aderării României la Uniunea Europeană prin H.G. nr. 85/2006 (aprobare) - M. Of. nr. 103/2 feb. 2006 şi Încetare valabilitate prin L. nr.  
 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 
 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind formarea şi  
 perfecţionarea pregătirii unor tineri din Republica Moldova în instituţiile militare de învăţământ din România, semnat la  
 
 H.G. nr. 95/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 80/29 mar. 1994 

Chişinău la 14 septembrie 1993 

 (Abrogată prin H.G. nr. 818/2000 - M. Of. nr. 484/4 oct. 2000) 
 
 H.G. nr. 125/1994 - M. Of. nr. 89/5 apr. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor consilii locale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 126/1994 - M. Of. nr. 89/5 apr. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 129/1994 - M. Of. nr. 94/12 apr. 1994 
  Stabilirea plafonului de venituri brute lunare în vederea acordării burselor sociale pentru studenţii români de la cursurile de zi, fără taxă de studiu, din instituţiile de învăţământ superior de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 133/1994 - M. Of. nr. 94/12 apr. 1994 
  Hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome "Institutul Cantacuzino" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 352/2002 - M. Of. nr. 320/15 mai 2002) 
 
 H.G. nr. 135/1994 - M. Of. nr. 90/6 apr. 1994 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 358/1991, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. III alin. (1) prin L. nr. 208/2018 - M. Of. nr. 649/26 iul. 2018) 
 
 H.G. nr. 136/1994 - M. Of. nr. 84/1 apr. 1994 
  Aprobarea deschiderii temporare, în anul 1994, a unor puncte de control pentru trecerea frontierei în judeţul Arad 

 (T) 
 
 H.G. nr. 137/1994 - M. Of. nr. 84/1 apr. 1994 
  Stabilirea zilei a doua de Paşti ca zi nelucrătoare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 138/1994 - M. Of. nr. 99/18 apr. 1994 
  Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul apelor 

 (Abrogată prin L. nr. 107/1996 - M. Of. nr. 244/8 oct. 1996) 
 
 H.G. nr. 139/1994 - M. Of. nr. 85/1 apr. 1994 
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 Acordarea, utilizarea şi controlul utilizării subvenţiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii parţiale a dobânzii aferente creditelor bancare pe termen scurt acordate producătorilor agricoli  
  pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor şi pentru creşterea păsărilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 142/1994 - M. Of. nr. 85 bis/1 apr. 1994 
  Deschiderea unui contingent tarifar valoric exceptat de la plata taxelor vamale de import 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 144/1994 - M. Of. nr. 85 bis/1 apr. 1994 
  Exceptarea temporară de taxe vamale a unor bunuri din import 

 (T) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran, semnat la Bucureşti la 3 februarie 1994 
 H.G. nr. 145/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 99/18 apr. 1994 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind colaborarea economică, semnat la Bucureşti la 25  
 ianuarie 1994 
 H.G. nr. 146/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 99/18 apr. 1994 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 444/2010 (aprobare) - M. Of. nr. 396/15 iun. 2010) 
 
 H.G. nr. 148/1994 - M. Of. nr. 92 bis/9 apr. 1994 
  Completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/1993 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 

 (Abrogată prin H.G. nr. 518/1995 - M. Of. nr. 154/19 iul. 1995) 
 
 ▼ Înţelegere de colaborare între Ministerul de Interne al României şi Ministerul de Interne al Republicii Cehe, semnată la Praga  
 la 25 ianuarie 1994 
 H.G. nr. 154/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 107/27 apr. 1994 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 465/2002 (ratificare) - M. Of. nr. 559/30 iul. 2002) 
 
 H.G. nr. 160/1994 - M. Of. nr. 98/15 apr. 1994 
  Alocarea şi utilizarea din resursele bugetului de stat pe anul 1994 a fondurilor necesare finanţării lucrărilor la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 165/1994 - M. Of. nr. 114/5 mai 1994 
  Efectuarea de operaţiuni legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 276/1995 - M. Of. nr. 91/15 mai 1995) 

 H.G. nr. 168/1994 - M. Of. nr. 124/19 mai 1994 
  Organizarea în România, în anul 1995, a unor manifestări dedicate celei de-a 50-a aniversare a UNESCO şi a celei de-a X-a aniversări a Anului Internaţional al Tineretului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 169/1994 - M. Of. nr. 107/27 apr. 1994 
  Corectarea impozitului prevăzut la poziţia 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 42/1993 

 (Abrogată prin H.G. nr. 776/1994 - M. Of. nr. 322/18 nov. 1994) 
 
 H.G. nr. 171/1994 - M. Of. nr. 110/29 apr. 1994 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea şi recalificarea şomerilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 288/1991 prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 174/1994 - M. Of. nr. 112/3 mai 1994 
  Modificarea anexei nr. 2 litera A la Hotărârea Guvernului nr. 809 din 28 decembrie 1992 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 459/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 177/1994 - M. Of. nr. 108/28 apr. 1994 

 Hotărâre cu privire la indexarea pe trimestrul II/1994 a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul  
  societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 178/1994 - M. Of. nr. 108/28 apr. 1994 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna aprilie 1994 

 
 

(T) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea comercial-economică, semnat la  
 Taşkent la 11 februarie 1994 
 H.G. nr. 180/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 115/6 mai 1994 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Abrogare prin H.G. nr. 426/2014 (aprobare) - M. Of. nr. 391/27 mai 2014) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind schimburile de mărfuri şi plăţile în anul 1994,  
 semnat la Almatî la 15 februarie 1994 
 H.G. nr. 181/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 117/10 mai 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 186/1994 - M. Of. nr. 111/29 apr. 1994 
  Exceptarea de taxe vamale a importului de medicamente finanţat prin creditul acordat de Banca Mondială 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 188/1994 - M. Of. nr. 112/3 mai 1994 

 Hotărâre privind aprobarea asocierii României la Programul de cooperare în domeniul audiovizualului "Eureka Audiovizual" şi la Observatorul Audiovizual European şi alocarea fondurilor  
  necesare pentru plata contribuţiei României pe anul 1993 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1315/2003 - M. Of. nr. 823/20 nov. 2003) 
 
 H.G. nr. 189/1994 - M. Of. nr. 109/28 apr. 1994 
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  Alocarea şi utilizarea din resursele bugetului de stat pe anul 1994 a fondurilor necesare finanţării unor unităţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 193/1994 - M. Of. nr. 116/9 mai 1994 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 811/1992 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 461/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994) 
 
 H.G. nr. 194/1994 - M. Of. nr. 116/9 mai 1994 
  Acordarea de avansuri pentru realizarea investiţiilor publice 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 404/1994 - M. Of. nr. 191/26 iul. 1994) 

 ▼ Acord de comerţ şi cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei, semnat la  
 Brasilia la 23 februarie 1994 
 H.G. nr. 195/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 124/19 mai 1994 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind livrările de mărfuri, prestările de servicii şi plăţile în  
 anul 1994, semnat la Vilnius la 8 martie 1994 
 H.G. nr. 206/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 150/14 iun. 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 216/1994 - M. Of. nr. 138/1 iun. 1994 
  Hotărâre privind finanţarea caselor de cultură studenţeşti şi a complexelor cultural-sportive studenţeşti 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 801/2004 - M. Of. nr. 488/31 mai 2004) 

 H.G. nr. 233/1994 - M. Of. nr. 137/1 iun. 1994 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 H.G. nr. 242/1994 - M. Of. nr. 144/7 iun. 1994 

 Acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin material pentru tinerii români din Republica Moldova, precum şi suportarea cheltuielilor determinate de editarea  
  manualelor şi cursurilor necesare elevilor şi studenţilor din Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 245/1994 - M. Of. nr. 142/3 iun. 1994 
  Deschiderea unui contingent tarifar valoric exceptat de la plata taxelor vamale de import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 255/1994 - M. Of. nr. 146/8 iun. 1994 
  Acoperirea diferenţelor de curs valutar aferente importului de presă pentru documentare realizat până la 11 nov. 1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 256/1994 - M. Of. nr. 152/17 iun. 1994 
  Aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 766/ 1997 - M. Of. nr. 352/ 10 dec. 1997) 
 
 H.G. nr. 258/1994 - M. Of. nr. 147/9 iun. 1994 

 Reglementarea operaţiunii de menţinere a valorii cotei din capitalul subscris de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.), vărsată în lei şi existentă în contul  
  B.I.R.D. la Banca Naţională a României la 30 iunie 1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 261/1994 - M. Of. nr. 193/28 iul. 1994 
  Aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 şi 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în construcţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 766/1997 - M. Of. nr. 352/ 10 dec. 1997) 
 
 H.G. nr. 266/1994 - M. Of. nr. 180/15 iul. 1994 
  Aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe 

 (Abrogată prin H.G. nr.964/1998 - M. Of. nr.520/30 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 267/1994 - M. Of. nr. 149/13 iun. 1994 

 Subvenţionarea în proporţie de 70% a dobânzii aferente creditelor bancare acordate de către băncile comerciale producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi  
  utilaje agricole 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 193/ 1997 - M. Of. nr. 324/ 24 nov. 1997) 

 H.G. nr. 268/1994 - M. Of. nr. 151/15 iun. 1994 
  Organizarea unor manifestări destinate promovării imaginii României în S.U.A. şi Canada cu ocazia turneului final al Campionatului Mondial de Fotbal - S.U.A., 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 272/1994 - M. Of. nr. 193/28 iul. 1994 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 492/2018 - M. Of. nr. 594/12 iul. 2018) 

 H.G. nr. 276/1994 - M. Of. nr. 155/21 iun. 1994 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.275/8 decembrie 1990 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1275/1990 prin O.U.G. nr. 84/2003 - M. Of. nr. 694/3 oct. 2003) 

 H.G. nr. 277/1994 - M. Of. nr. 155/21 iun. 1994 
  Majorarea cantităţilor, contingentate la export în anul 1994, de cherestea de răşinoase şi fag 

 (T) 
 
 H.G. nr. 279/1994 - M. Of. nr. 166/1 iul. 1994 
  Aprobarea folosirii definitive şi temporare a unor terenuri forestiere în alte scopuri decât cele silvice 

 (T) 
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 H.G. nr. 280/1994 - M. Of. nr. 164/30 iun. 1994 
  Aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 404/1997 - M. Of. nr.192/12 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 287/1994 - M. Of. nr. 166/1 iul. 1994 

 Utilizarea fondurilor aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 36/1994, în valoare de 18 miliarde lei, de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în vederea continuării acţiunii de aplicare a  
  Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 (T) 
 
 H.G. nr. 322/1994 - M. Of. nr. 162/27 iun. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 323/1994 - M. Of. nr. 170/6 iul. 1994 
  Aprobarea Programului cercetărilor statistice pe anul 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 325/1994 - M. Of. nr. 163/29 iun. 1994 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale, în limita unui contingent tarifar, a importului unor instrumente muzicale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 333/1994 - M. Of. nr. 160/24 iun. 1994 
  Stabilirea preţurilor minime garantate de achiziţie pentru produsele de importanţă naţională 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 347/1994 - M. Of. nr. 186/21 iul. 1994 
  Instituirea pazei militare la sediul Fondului Proprietăţii de Stat 

 
 

(SE) 

   
H.G. nr. 348/1994 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 60/1995 - M. Of. nr. 40/24 feb. 1995) 

 H.G. nr. 349/1994 - M. Of. nr. 169/5 iul. 1994 

 Aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării subvenţiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 70% din dobânda aferentă creditelor bancare pe  
  termen mediu acordate producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 353/1994 - M. Of. nr. 167/1 iul. 1994 
  Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

 (T) 
 
 H.G. nr. 354/1994 - M. Of. nr. 167/1 iul. 1994 
  Garantarea creditării stocurilor de grâu şi orz-orzoaică preluate din recolta anului 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 355/1994 - M. Of. nr. 167/1 iul. 1994 
  Acordarea de subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetul Fondului de risc şi de accident 

 (T) 
 
 H.G. nr. 363/1994 - M. Of. nr. 174/8 iul. 1994 
  Sistemul de preţuri de referinţă şi taxe de compensaţie la importul de produse agroalimentare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 367/1994 - M. Of. nr. 179/14 iul. 1994 
  Suportarea cheltuielilor determinate de participarea României cu o echipă chirurgicală militară la operaţiunea ONU de asistenţă din Ruanda UNIMIR 

 (T) 
 
 H.G. nr. 369/1994 - M. Of. nr. 212/12 aug. 1994 

 Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, a concursurilor pe obiecte de învăţământ, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi a campionatelor şi  
  concursurilor sportive şcolare naţionale şi internaţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 536/2016 - M. Of. nr. 610/10 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 370/1994 - M. Of. nr. 185/20 iul. 1994 
 Hotărâre privind introducerea experimentală a unui nou sistem de acordare a asistenţei medicale şi de alocare a resurselor în acest domeniu 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 361/27 dec. 1994) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 372/1994 - M. Of. nr. 179/14 iul. 1994 
  Acordarea unei prime de vacanţă personalului din învăţământ 

 (T) 
 
 H.G. nr. 376/1994 - M. Of. nr. 203/5 aug. 1994 
  Hotărâre privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1179/2002 - M. Of. nr. 804/5 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 380/1994 - M. Of. nr. 185/20 iul. 1994 
  Nivelul maxim al preţului la energia termică livrată populaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 461/1995 - M. Of. nr. 132/30 iun. 1995) 
 
 H.G. nr. 382/1994 - M. Of. nr. 212/12 aug. 1994 

 Trecerea activităţii de extracţie şi de prelucrare a minereului de fier şi a nisipului cuarţos de la Exploatarea minieră Iara din subordinea Societăţii Comerciale "Cominex Nemetalifere" - S. A. la  
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  Regia Autonomă a Cuprului 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind înfiinţarea Consiliului consultativ interguvernamental  
 româno-ucrainean de colaborare comercial-economică, încheiat la Bucureşti la 19 aprilie 1994 
 H.G. nr. 389/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 221/17 aug. 1994 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate prin H.G. nr. 351/2008(aprobare) - M. Of. nr. 258/2 apr. 2008) 
 
 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind livrările de mărfuri si prestările de servicii în anul 1994,  
 încheiat la Bucureşti la 19 aprilie 1994 
 H.G. nr. 389/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 221/17 aug. 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 392/1994 - M. Of. nr. 202/4 aug. 1994 
  Aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 766/1997 - M. Of. nr. 352/ 10 dec. 1997) 
 
 H.G. nr. 393/1994 - M. Of. nr. 202/4 aug. 1994 
  Aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 766/1997 - M. Of. nr. 352/ 10 dec. 1997) 
 
 H.G. nr. 398/1994 - M. Of. nr. 228/22 aug. 1994 

 Completarea Hotărârii Guvernului nr. 285/1993 Acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum şi ajutoare sociale pentru studenţii români de la cursurile de zi, fără taxă de studiu, din  
  instituţiile de învăţământ superior de stat 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 657/1994 - M. Of. nr. 285/7 oct. 1994) 

 H.G. nr. 399/1994 - M. Of. nr. 239/29 aug. 1994 
  Organizarea unei conferinţe a miniştrilor ştiinţei, cercetării şi tehnologiei din Europa Centrală şi de Est 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 404/1994 - M. Of. nr. 191/26 iul. 1994 
  Acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 193/1995 - M. Of. nr. 63/5 apr. 1995) 

 H.G. nr. 426/1994 - M. Of. nr. 228/22 aug. 1994 
  Unele măsuri referitoare la desfăşurarea învăţământului în anul şcolar (universitar) 1994/1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 431/1994 - M. Of. nr. 228/22 aug. 1994 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1994 pentru acordarea unui sprijin financiar familiilor sinistrate ca urmare a inundaţiilor din luna decembrie 1993 în judeţul Maramureş 

 (T) 
 
 H.G. nr. 433/1994 - M. Of. nr. 196/29 iul. 1994 
  Aprobarea deschiderii temporare a Punctului de control pentru trecerea frontierei Urziceni, judeţul Satu Mare (România) - V llaj (Ungaria) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 434/1994 - M. Of. nr. 204/8 aug. 1994 
  Acordarea unei compensaţii salariaţilor din cadrul regiilor autonome la trecerea acestora în şomaj în anul 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 435/1994 - M. Of. nr. 203/5 aug. 1994 
  Indicatorii de eficienţă economică specifici ce pot fi utilizaţi la regiile autonome miniere pentru majorarea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar 

 (T) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind preluarea persoanelor, semnată la Bucureşti la 1  
 septembrie 1992 
  H.G. nr. 438/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 261/16 sep. 1994 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Suediei privind preluarea reciprocă a cetăţenilor unuia dintre state, aflaţi ilegal pe  
 teritoriul celuilalt stat, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 1993 
 H.G. nr. 439/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 261/16 sep. 1994 

 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 642/2001 - M. Of. nr. 768/3 dec. 2001) 

 ▼ Protocol adiţional la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Suediei privind preluarea reciprocă a cetăţenilor unuia  
 dintre state, aflaţi ilegal pe teritoriul celuilalt stat, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 1993 
 H.G. nr. 439/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 261/16 sep. 1994 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 642/2001 - M. Of. nr. 768/3 dec. 2001) 
 
 ▼ Protocol dintre Ministerul de Interne al României şi Ministerul de Interne al Republicii Ungare pentru aplicarea Convenţiei  
 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind preluarea persoanelor, semnat la Bucureşti la 22 aprilie 1994 
 H.G. nr. 440/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 261/16 sep. 1994 

 (Încetare valabilitate prin O.G. nr. 12/2002 (ratificare) - M. Of. nr. 82/1 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 443/1994 - M. Of. nr. 204/8 aug. 1994 

 Hotărâre cu privire la indexarea pe trimestrul III/1994 a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul  
  societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 444/1994 - M. Of. nr. 204/8 aug. 1994 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna iulie 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 448/1994 - M. Of. nr. 219/16 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 188/1999 - M. Of. nr. 122/24 mar. 1999) 
 
 H.G. nr. 449/1994 - M. Of. nr. 219/16 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 447/ 1997 - M. Of. nr. 197/ 18 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 450/1994 - M. Of. nr. 220/17 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 65/1997 - M. Of. nr.43 /14 mar. 1997) 
 
 H.G. nr. 451/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 382/1997 - M. Of. nr. 166/ 23 iul. 1997) 
 
 H.G. nr. 452/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 44/ 1997 - M. Of. nr. 38/7 mar. 1997) 
 
 H.G. nr. 453/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 129/ 1997 - M. Of. nr. 71/ 21 apr. 1997) 
 
 H.G. nr. 454/1994 - M. Of. nr. 229/22 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 382/1997 - M. Of. nr. 166/ 23 iul. 1997) 

 H.G. nr. 455/1994 - M. Of. nr. 223/18 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 58/1997 - M. Of. nr. 42/14 mar. 1997) 

 H.G. nr. 456/1994 - M. Of. nr. 223/18 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 3/2001 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 457/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 568/1997 - M. Of. nr. 266/ 6 oct. 1997) 
 
 H.G. nr. 458/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 690/1997 - M. Of. nr. 309/ 13 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 459/1994 - M. Of. nr. 226/19 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 729/1997 - M. Of. nr. 317/ 18 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 460/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 244/1997 - M. Of. nr. 110/3 iun. 1997) 
 
 H.G. nr. 461/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 642/1994 - M. Of. nr. 288/11 oct. 1994) 
 
 H.G. nr. 462/1994 - M. Of. nr. 230/23 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 405/1997 - M. Of. nr. 186/6 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 464/1994 - M. Of. nr. 235/25 aug. 1994 
  Contribuţiile voluntare în lei ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale O.N.U., pe anul 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 465/1994 - M. Of. nr. 235/25 aug. 1994 

 Aprobarea indicatorului de eficienţă economică pentru Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în vederea corectării fondului de salarii care poate fi consumat fără obligaţia de a plăti  
  impozit suplimentar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 466/1994 - M. Of. nr. 235/25 aug. 1994 

 Indicatorul de eficienţă economică specific ce poate fi utilizat de Regia de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucureşti pentru majorarea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit  
  suplimentar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 467/1994 - M. Of. nr. 233/24 aug. 1994 
  Salarizarea personalului din unele unităţi de cercetare-dezvoltare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 476/1994 - M. Of. nr. 255/9 sep. 1994 
  Continuarea activităţii Centrului de Consultanţă şi Servicii pentru Întreprinzătorii Particulari (H.G. nr. 504/1991) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 479/1994 - M. Of. nr. 236/26 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 837/1999 - M. Of. nr. 507/20 oct. 1999) 
 
 H.G. nr. 480/1994 - M. Of. nr. 251/6 sep. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 390/ 1997 - M. Of. nr. 182/ 4 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 481/1994 - M. Of. nr. 232/25 aug. 1994 
  Modificarea temporară a taxelor vamale la unele produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 488/1994 - M. Of. nr. 216/15 aug. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală Iratoşu, judeţul Arad 

 (T) 
 
 H.G. nr. 489/1994 - M. Of. nr. 216/15 aug. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală Dragalina, judeţul Călăraşi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 490/1994 - M. Of. nr. 216/15 aug. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală Traian Vuia, judeţul Timiş 

 (T) 
 
 H.G. nr. 491/1994 - M. Of. nr. 216/15 aug. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală Cornetu, sectorul agricol Ilfov 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 492/1994 - M. Of. nr. 216/15 aug. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 499/1994 - M. Of. nr. 213/12 aug. 1994 
  Instituirea regimului special de supraveghere economico-financiară la unele regii autonome 

 (Abrogată prin H.G. nr. 212/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 506/1994 - M. Of. nr. 254/9 sep. 1994 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 507/1994 - M. Of. nr. 262/19 sep. 1994 
  Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 516/1994 - M. Of. nr. 265/20 sep. 1994 
  Hotărâre privind taxa de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune 

 (Abrogare prin H.G. nr. 186/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 517/1994 - M. Of. nr. 271/26 sep. 1994 
  Hotărâre privind taxa de înscriere şi de abonament pentru serviciul public de televiziune 

 (Abrogare prin H.G. nr. 185/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 520/1994 - M. Of. nr. 236/26 aug. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului României 

 (Abrogată prin H.G. nr. 78/2000 - M. Of. nr. 51/2 feb. 2000) 
 
 H.G. nr. 523/1994 - M. Of. nr. 233/25 aug. 1994 
  Unităţile cuprinse în programul de reformă a sectorului sanitar pe anul 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 531/1994 - M. Of. nr. 264/20 sep. 1994 
  Reorganizarea Comitetului Naţional F.A.O. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 870/2001 - M. Of. nr. 575/14 sep. 2001) 
 
 H.G. nr. 532/1994 - M. Of. nr. 266/21 sep. 1994 
  Aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de la bugetul de stat a primelor de împădurire, potrivit Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 193/ 1997 - M. Of. nr. 324/ 24 nov. 1997) 

 H.G. nr. 538/1994 - M. Of. nr. 261/16 sep. 1994 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/1994 privind exceptarea temporară de taxe vamale a unor bunuri din import 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 542/1994 - M. Of. nr. 236/26 aug. 1994 
  Modificarea şi completarea hotărârilor Guvernului nr. 267/1994 şi nr. 349/1994 

 (Abrogată prin H.G. nr. 352/1995 - M. Of. nr. 111/ 2 iun. 1995) 
 
 H.G. nr. 547/1994 - M. Of. nr. 275/28 sep. 1994 
  Unele măsuri de protecţie socială a locuitorilor din Delta Dunării 

 (Abrogată prin H.G. nr. 595/2000 - M. Of. nr. 327/14 iul. 2000) 
 
 H.G. nr. 548/1994 - M. Of. nr. 253/7 sep. 1994 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1994 ale regiilor autonome care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministerelor şi a altor organe de specialitate ale administraţiei  
  publice centrale 

 (T) 
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 H.G. nr. 552/1994 - M. Of. nr. 261/16 sep. 1994 
 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale pentru importul unor echipamente şI accesorii electronice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 554/1994 - M. Of. nr. 258/15 sep. 1994 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 576/1992 privind  
  reînfiinţarea instituţiei internatului în medicină şi farmacie şi organizarea stagiului practic de un an, pentru absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 560/1994 - M. Of. nr. 266/21 sep. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă "Rompres" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 886/2001 - M. Of. nr. 594/21 sep. 2001) 
 
 ▼ Înţelegerea de colaborare dintre Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale din Republica  
 Polonă pe anii 1994 - 1996, semnată la Sinaia la 2 iunie 1994 
 H.G. nr. 569/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 272/27 sep. 1994 

 
 

(T) 

 ▼ Protocolul privind colaborarea şi schimburile în domeniul învăţământului superior în anul universitar 1994 - 1995 între  
 Ministerul Învăţământului din România şi Comitetul de Stat pentru Învăţământul Superior al Federaţiei Ruse, semnat la Sinaia  
 la 3 iunie 1994 
 H.G. nr. 569/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 272/27 sep. 1994 

 (T) 
 
 ▼ Protocolul de colaborare dintre Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Moldova  
 pentru anul de învăţământ 1994 - 1995, semnat la Sinaia la 3 iunie 1994 
 H.G. nr. 569/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 272/27 sep. 1994 

 (T) 
 
 ▼ Protocolul privind colaborarea şi schimburile în domeniul învăţământului în anul de învăţământ 1994 - 1995 între Ministerul  
 Învăţământului din România şi Ministerul Învăţământului din Federaţia Rusă, semnat la Sinaia la 3 iunie 1994 
 H.G. nr. 569/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 272/27 sep. 1994 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 579/1994 - M. Of. nr. 253/7 sep. 1994 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1994 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe, în perioada lunilor mai, iunie, iulie şi august 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 580/1994 - M. Of. nr. 249/2 sep. 1994 
  Vămuirea unor categorii de bunuri 

 (Abrogată prin H.G. nr. 626/ 1997 - M. Of. nr. 271/ 9 oct. 1997) 
 
 H.G. nr. 581/1994 - M. Of. nr. 249/2 sep. 1994 
  Reducerea temporară, până la 31 decembrie 1994, a taxelor vamale de import pentru autoturisme 

 (Abrogată prin H.G. nr. 950/1994 - M. Of. nr. 369/30 dec. 1994) 
 
 H.G. nr. 582/1994 - M. Of. nr. 258/15 sep. 1994 

 Hotărâre pentru modificarea unor dispoziţii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în  
  acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966 

 
 

(Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 

 H.G. nr. 586/1994 - M. Of. nr. 284/6 oct. 1994 
  Efectuarea recensământului general agricol 

 (Abrogată prin H.G. nr. 920/1998 - M. Of. nr. 500/24 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 589/1994 - M. Of. nr. 274/28 sep. 1994 
  Revocarea încredinţării execuţiei, întreţinerii şi exploatării în sistem de concesionare a unor trasee de autostrăzi 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 605/1994 - M. Of. nr. 275/28 sep. 1994 
  Stimularea în anul 1994, în numele şi în contul statului, a activităţii de export, prin instrumente financiar-bancare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 613/1994 - M. Of. nr. 281/4 oct. 1994 

 Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1994 pentru reconstruirea blocului de locuinţe din str. Librăriei nr. 2, distrus în urma exploziei, repararea blocurilor din vecinătate afectate şi  
  ajutorarea familiilor sinistrate din oraşul Comăneşti, judeţul Bacău 

 (T) 
 
 H.G. nr. 614/1994 - M. Of. nr. 275/28 sep. 1994 
  Unele măsuri de reglementare a rambursării creditelor şi dobânzilor aferente pentru producătorii agricoli din judeţele care au suferit pierderi datorită calamităţilor naturale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 615/1994 - M. Of. nr. 275/28 sep. 1994 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 634/1994 - M. Of. nr. 279/3 oct. 1994 
  Acordarea licenţelor şi brevetelor de turism 

 (Abrogată prin H.G. nr.513/1998 - M. Of. nr. 312/27 aug. 1998) 
 
 H.G. nr. 639/1994 - M. Of. nr. 277/29 sep. 1994 
  Asigurarea creditelor cu dobândă redusă pentru finanţarea lucrărilor agricole din toamna anului 1994 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 640/1994 - M. Of. nr. 277/29 sep. 1994 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 354/1994 cu privire la garantarea creditării stocurilor de grâu şi orz-orzoaică preluate din recolta anului 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 641/1994 - M. Of. nr. 277/29 sep. 1994 
  Declararea produselor agricole de importanţă naţională 

 (T) 
 
 H.G. nr. 642/1994 - M. Of. nr. 288/11 oct. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 

 (Abrogată prin H.G. nr.134/1998 - M. Of. nr.119/19 mar. 1998) 
 
 H.G. nr. 645/1994 - M. Of. nr. 275/28 sep. 1994 
  Prelungirea aplicării Hotărârii Guvernului nr. 414/1993 privind acordarea în anul 1993 a unor facilităţi la călătoria pe calea ferată pentru pensionari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 651/1994 - M. Of. nr. 279/3 oct. 1994 
  Acordarea unui ajutor umanitar Republicii Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 652/1994 - M. Of. nr. 270 bis/23 sep. 1994 

 Aprobarea deschiderii temporare a Punctului de control pentru trecerea frontierei între localităţile Cenad (România) şi Kiszombor (Ungaria) în zilele 23, 24 şi 25 septembrie 1994 pentru cetăţeni  
  români şi unguri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 657/1994 - M. Of. nr. 285/7 oct. 1994 
  Acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum şi ajutoare sociale pentru studenţii şi elevii români din învăţământul de stat, cursuri de zi, fără taxă de studiu 

 (Abrogată prin H.G. nr. 859/1995 - M. Of. nr. 250/1 nov. 1995) 
 
 H.G. nr. 659/1994 - M. Of. nr. 287/10 oct. 1994 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 88/1994 privind Programul de participare a României la târgurile şi expoziţiile internaţionale pe anul 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 671/1994 - M. Of. nr. 293/17 oct. 1994 
  Înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Ştiinţă şi Tehnologie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 508/1997 - M. Of. nr. 247/22 sep. 1997) 
 
 H.G. nr. 679/1994 - M. Of. nr. 290/12 oct. 1994 
  Aprobarea deţinerii de autoturisme de către federaţiile sportive, cluburile sportive, complexele sportive naţionale şi direcţiile judeţene pentru tineret şi sport 

 (Abrogată prin H.G. nr. 309/1997 - M. Of. nr. 139/ 3 iul. 1997) 
 
 H.G. nr. 682/1994 - M. Of. nr. 311/8 nov. 1994 
  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru concesionarea de terenuri şi construcţii din zonele libere 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1998/2004 - M. Of. nr. 1166/9 dec. 2004) 
 
 ▼ Protocol de colaborare dintre Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale din Turcia pe perioada  
 1994-1996, semnat la Bucureşti la 18 aprilie 1994 
 H.G. nr. 683/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 297/20 oct. 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 685/1994 - M. Of. nr. 297/20 oct. 1994 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale pentru importul de echipamente şi utilaje industriale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 686/1994 - M. Of. nr. 303/26 oct. 1994 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 23/2000 - M. Of. nr. 136/30 mar. 2000) 
 
 H.G. nr. 687/1994 - M. Of. nr. 297/20 oct. 1994 
  Modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 283/1993 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea învăţământului în anul şcolar (universitar) 1993/1994 

 (Abrogată prin H.G. nr. 796/1994 - M. Of. nr. 328/28 nov. 1994) 
 
 H.G. nr. 719/1994 - M. Of. nr. 300/24 oct. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală Timiş, judeţul Alba 

 (T) 
 
 H.G. nr. 720/1994 - M. Of. nr. 300/24 oct. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală Călăraşi, judeţul Călăraşi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 721/1994 - M. Of. nr. 300/24 oct. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală Măldăeni, judeţul Teleorman 

 (T) 
 
 H.G. nr. 722/1994 - M. Of. nr. 300/24 oct. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 727/1994 - M. Of. nr. 301/24 oct. 1994 

 Hotărâre privind aprobarea şcolarizării a 10 tineri din Republica Moldova în Şcoala Militară pentru Pregătirea Subofiţerilor de Penitenciare a Direcţiei generale a penitenciarelor din subordinea  
 Ministerului Justiţiei 
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(Abrogare prin H.G. nr. 991/2013 - M. Of. nr. 803/19 dec. 2013) 

 H.G. nr. 728/1994 - M. Of. nr. 325/24 nov. 1994 
  Aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 766/ 1997 - M. Of. nr. 352/ 10 dec. 1997) 
 
 H.G. nr. 735/1994 - M. Of. nr. 309/4 nov. 1994 
  Aprobarea achiziţionării unui imobil pentru Ambasada României la Conakry - Republica Guineea 

 (Abrogată prin H.G. nr. 817/1995 - M. Of. nr. 247/31 oct. 1995) 
 
 H.G. nr. 737/1994 - M. Of. nr. 308/3 nov. 1994 
  Aplicarea de către România a măsurilor stabilite prin Rezoluţia nr. 943/1994 a Consiliului de Securitate al ONU 

 (Abrogată prin H.G. nr. 940/1995 - M. Of. nr. 275/24 nov. 1995) 
 
 H.G. nr. 738/1994 - M. Of. nr. 308/3 nov. 1994 
  Aplicarea de către România a măsurilor stabilite prin Rezoluţia nr. 942/1994 a Consiliului de Securitate al ONU 

 (Abrogată prin H.G. nr. 940/1995 - M. Of. nr. 275/24 nov. 1995) 
 
 H.G. nr. 742/1994 - M. Of. nr. 305/28 oct. 1994 
  Îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu 

 (Abrogată prin H.G. nr. 47/2000 - M. Of. nr. 30/26 ian. 2000) 
 
 H.G. nr. 747/1994 - M. Of. nr. 313/10 nov. 1994 
  Finanţarea diferenţelor de curs valutar aferente operaţiunilor de consemnare a garanţiilor în valută 

 (T) 
 
 H.G. nr. 748/1994 - M. Of. nr. 313/10 nov. 1994 
  Finanţarea, în completare, de la bugetul de stat în anul 1994, a filmelor de interes naţional, de importanţă deosebită pentru cultura românească, precum şi a filmelor de mare complexitate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 754/1994 - M. Of. nr. 316/15 nov. 1994 
  Utilizarea în anul 1994 a fondurilor de contrapartidă generate de ajutoarele acordate României de Uniunea Europeană 

 (T) 
 
 H.G. nr. 756/1994 - M. Of. nr. 317/16 nov. 1994 
  Mărfurile exceptate de la plata taxelor vamale de import în temeiul prevederilor Legii nr. 83/1993, modificată 

 
 

(T) 

 ▼ Acord economic şi comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la Bucureşti la 12 iulie  
 1994 
 H.G. nr. 759/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 322/18 nov. 1994 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 784/2007 (aprobare) - M. Of. nr. 558/15 aug. 2007) 
 
 H.G. nr. 766/1994 - M. Of. nr. 322/18 nov. 1994 
  Unele măsuri în aplicarea hotărârilor de organizare şi funcţionare a ministerelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 767/1994 - M. Of. nr. 320/17 nov. 1994 

 Nivelul şi destinaţia creditelor cu dobândă bonificată pentru executarea lucrărilor agricole din toamna anului 1994, preluarea produselor agricole de bază şi constituirea stocurilor de produse  
  agroalimentare acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1994 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 768/1994 - M. Of. nr. 320/17 nov. 1994 
  Aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării primelor de la bugetul de stat pentru porcine şi păsări vii 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 294/1996 - M. Of. nr. 89/30 apr. 1996) 

 H.G. nr. 770/1994 - M. Of. nr. 321/18 nov. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 771/1994 - M. Of. nr. 321/18 nov. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală Deleni, judeţul Constanţa 

 (T) 
 
 H.G. nr. 772/1994 - M. Of. nr. 318/16 nov. 1994 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari şi consilii locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 773/1994 - M. Of. nr. 327/25 nov. 1994 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1994 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe, în perioada lunilor martie - septembrie 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 774/1994 - M. Of. nr. 327/25 nov. 1994 
  Acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate în anul agricol 1993 - 1994 şi aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor financiare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 776/1994 - M. Of. nr. 322/18 nov. 1994 
  Corectarea impozitului prevăzut la poziţia 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 42/1993 

 (Abrogată prin H.G. nr. 2/1995 - M. Of. nr. 5/13 ian. 1995) 
 
 H.G. nr. 777/1994 - M. Of. nr. 322/18 nov. 1994 
  Prelungirea aplicării Hotărârii Guvernului nr. 245/1994 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 779/1994 - M. Of. nr. 326/25 nov. 1994 
 Completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/1993 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar   
 (Abrogată prin H.G. nr. 518/1995 - M. Of. nr. 154/19 iul. 1995) 
 
 H.G. nr. 798/1994 - M. Of. nr. 327/25 nov. 1994 
  Indicatorul de eficienţă economică specific ce poate fi utilizat de Societatea Română de Televiziune pentru majorarea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 806/1994 - M. Of. nr. 339/7 dec. 1994 
  Asigurarea şi creditarea stocurilor de combustibil lichid uşor şi păcură destinate producerii energiei termice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 810/1994 - M. Of. nr. 331/30 nov. 1994 

 Corelarea pensiilor de asigurări sociale de stat, a pensiilor suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat, a pensiilor I.O.V.R. şi a celor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările  
  ulterioare, cu evoluţia salariilor în anul 1994 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 812/1994 - M. Of. nr. 338/7 dec. 1994 
  Modificarea unor condiţii de scoatere din ţară a carburanţilor de către persoanele fizice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 328/1998 - M. Of. nr. 232/25 iun. 1998) 
 
 H.G. nr. 816/1994 - M. Of. nr. 350/19 dec. 1994 
  Organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Loteria Naţională" 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 159/1999 - M. Of. nr.515/25 oct. 1999) 
 
 H.G. nr. 817/1994 - M. Of. nr. 331/30 nov. 1994 
  Stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 1 decembrie 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 820/1994 - M. Of. nr. 340/8 dec. 1994 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 794/1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 794/1993 prin H.G. nr. 1247/2002 - M. Of. nr. 837/20 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 821/1994 - M. Of. nr. 340/8 dec. 1994 

 Indicatorii de eficienţă economică ce pot fi utilizaţi pentru majorarea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar de către societăţile comerciale cu capital majoritar de stat  
  din ramura industriei metalurgice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 823/1994 - M. Of. nr. 340/8 dec. 1994 
  Suportarea cheltuielilor de transport în vederea efectuării concediului de odihnă în ţară pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 837/1995 - M. Of. nr. 249/1 nov. 1995) 

 H.G. nr. 826/1994 - M. Of. nr. 339/7 dec. 1994 
  Transmiterea Grădiniţei de Copii Vulcan în administrarea Ministerului Învăţământului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 827/1994 - M. Of. nr. 335/5 dec. 1994 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a hârtiei de ziar 

 (T) 
 
  H.G. nr. 0828/1994 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 110/1997 - M. Of. nr. 66/ 16 apr. 1997) 

 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger la 28  
 iunie 1994 
 H.G. nr. 835/1994 (aprobare) - M. Of. nr. 342/9 dec. 1994 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate la 14 martie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 838/1994 - M. Of. nr. 342/9 dec. 1994 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de conducte de polietilenă de înaltă densitate şi a accesoriilor pentru lucrări de refacere a reţelelor de alimentare cu apă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 840/1994 - M. Of. nr. 343/12 dec. 1994 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1994 ale regiilor autonome "Administraţia Zonei Libere Galaţi" şi "Administraţia Zonei Libere Brăila", care îşi desfăşoară activitatea sub  
  autoritatea Ministerului Transporturilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 849/1994 - M. Of. nr. 340/8 dec. 1994 
  Majorarea cantităţii de cherestea de răşinoase şi fag, contingentate la export 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 856/1994 - M. Of. nr. 344/12 dec. 1994 
  Garantarea unor credite bancare aferente Programului naţional de asigurare a resurselor energetice pentru sezonul rece 1994 - 1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 857/1994 - M. Of. nr. 344/12 dec. 1994 

 Alocarea sumei de 200 milioane lei din rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru organizarea manifestărilor prilejuite de comemorarea a 5 ani de la Victoria Revoluţiei române din  
  Decembrie 1989 

 (T) 
 
 H.G. nr. 859/1994 - M. Of. nr. 352/20 dec. 1994 
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 Completarea Hotărârii Guvernului nr. 657/1994 privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum şi ajutoare sociale pentru studenţii şi elevii români din învăţământul de stat,  
  cursuri de zi, fără taxă de studiu 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 859/1995 - M. Of. nr. 250/1 nov. 1995) 

 H.G. nr. 863/1994 - M. Of. nr. 359/23 dec. 1994 
  Acordarea unor fonduri băneşti de la bugetul de stat pentru realizarea activităţilor şi acţiunilor prevăzute la art. 13 din Legea nr. 83/1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 873/1994 - M. Of. nr. 358/23 dec. 1994 
  Aprobarea concesionării activităţii de pilotaj în porturile Constanţa, Mangalia şi Midia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 880/1994 - M. Of. nr. 355/22 dec. 1994 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1994 a sumei de 100 milioane lei pentru finanţarea înzestrării cu carte în limba română a  
  bibliotecilor publice de stat din Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 881/1994 - M. Of. nr. 358/23 dec. 1994 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1994 a sumei de 200 milioane lei pentru finanţarea elaborării Programului de priorităţi ale  
  lucrărilor de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 882/1994 - M. Of. nr. 355/22 dec. 1994 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1994 a sumei de 100 milioane lei pentru sprijinirea elevilor şi studenţilor din Republica  
  Moldova, bursieri ai statului român 

 (T) 
 
 H.G. nr. 883/1994 - M. Of. nr. 358/23 dec. 1994 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1994 a sumei de 120 milioane lei pentru finanţarea unor activităţi sportive realizate în anul  
  1994 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 884/1994 - M. Of. nr. 355/22 dec. 1994 
  Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1994 a sumei de 100 milioane lei pentru finanţarea unor teme de cercetare-dezvoltare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 885/1994 - M. Of. nr. 355/22 dec. 1994 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1994 a sumei de 31,8 milioane lei pentru finanţarea a 200 abonamente complete la  
  publicaţiile Institutului Român de Standardizare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 886/1994 - M. Of. nr. 363/28 dec. 1994 
  Participarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei la Expoziţia internaţională CENTEREX95 - Viena 

 (T) 
 
 H.G. nr. 888/1994 - M. Of. nr. 360/27 dec. 1994 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 739/2003 - M. Of. nr. 495/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 889/1994 - M. Of. nr. 355/22 dec. 1994 
  Aprobarea modificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1994 ale regiilor autonome "Poşta Română" şi "Radiocomunicaţii" de sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 890/1994 - M. Of. nr. 355/22 dec. 1994 
  Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul radiocomunicaţiilor şi al protecţiei radioelectrice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 236/2006 - M. Of. nr. 181/24 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 894/1994 - M. Of. nr. 353/21 dec. 1994 
  Organizarea Pomului de Crăciun 

 (T) 
 
 H.G. nr. 895/1994 - M. Of. nr. 353/21 dec. 1994 
  Stabilirea ca zile nelucrătoare a zilelor de 26 decembrie 1994 şi 2 ianuarie 1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 896/1994 - M. Of. nr. 353/21 dec. 1994 

 Disponibilizarea unor transferuri din bugetul de stat pentru asigurarea protecţiei sociale şi majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a transferurilor din bugetul de stat pentru  
  investiţii, după caz, la unele judeţe, pe anul 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 897/1994 - M. Of. nr. 355/22 dec. 1994 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1994 a sumei de 150 milioane lei pentru plata livrărilor de utilaje la Fabrica de ţevi Sudate  
  din Făleşti - Republica Moldova, în anul 1994 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 898/1994 - M. Of. nr. 355/22 dec. 1994 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1994 a sumei de 100 milioane lei pentru finanţarea unor proiecte teatrale şi de presă  
  cultural-artistică din Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 899/1994 - M. Of. nr. 355/22 dec. 1994 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1994 a sumei de 45 milioane lei în vederea înzestrării cu carte în limba română a unor  
  instituţii culturale din Republica Moldova 
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(T) 

 H.G. nr. 900/1994 - M. Of. nr. 358/23 dec. 1994 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1994 a sumei de 19 milioane lei pentru sprijinirea Republicii Moldova cu cadre didactice  
  din România în anul de învăţământ 1994 - 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 901/1994 - M. Of. nr. 358/23 dec. 1994 
  Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1994 a sumei de 3,2 milioane lei pentru finanţarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 903/1994 - M. Of. nr. 353/21 dec. 1994 
  Amânarea la plată a dobânzilor datorate de producătorii agricoli care au înregistrat pierderi cauzate de calamităţi naturale în anul agricol 1993 - 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 904/1994 - M. Of. nr. 373/30 dec. 1994 

 Autorizarea decontării unor teme de cercetare-dezvoltare contractate de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti" şi  
  completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/1994 privind aprobarea Programului naţional de cercetare-dezvoltare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 905/1994 - M. Of. nr. 363/28 dec. 1994 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 499/1994 cu privire la instituirea regimului special de supraveghere economico-financiară la unele regii autonome 

 (Abrogată prin H.G. nr. 212/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 936/1994 - M. Of. nr. 365/29 dec. 1994 
  Hotărâre pentru aplicarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 943/1994 - M. Of. nr. 367/30 dec. 1994 
  Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 948/1994 - M. Of. nr. 367/30 dec. 1994 
  Prelungirea valabilităţii Hotărârii Guvernului nr. 70 din 24 februarie 1994 şi a Hotărârii Guvernului nr. 363 din 27 iunie 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 949/1994 - M. Of. nr. 367/30 dec. 1994 

 Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import pentru produse laminate plate din alte oţeluri aliate, aşa-zis magnetice, laminate la cald şi la rece, cu textură granulară neorientată, în  
  limita unui contingent valoric 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 950/1994 - M. Of. nr. 369/30 dec. 1994 
  Modificarea temporară a taxelor vamale la importul de autoturisme 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 951/1994 - M. Of. nr. 369/30 dec. 1994 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1994 a sumei de 31 milioane lei pentru acoperirea financiară a acţiunilor de cooperare în  
  domeniul silviculturii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 957/1994 - M. Of. nr. 374/31 dec. 1994 

 Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1994 pentru continuarea lucrărilor de refacere a obiectivelor de interes public distruse de calamităţile naturale din anii 1991-1994 în judeţul  
  Suceava 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 958/1994 - M. Of. nr. 374/31 dec. 1994 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1994 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în anii 1992-1994 în judeţul Covasna 

 (T) 
 
 H.G. nr. 968/1994 - M. Of. nr. 373/30 dec. 1994 
  Abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1.078/1957 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 971/1994 - M. Of. nr. 2/10 ian. 1995 
  Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de pescuit şi de protecţie a fondului piscicol 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 192/2001 - M. Of. nr. 200/20 apr. 2001) 

 H.G. nr. 972/1994 - M. Of. nr. 373/30 dec. 1994 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 165/1994 privind efectuarea de operaţiuni legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic 

 (Abrogată prin H.G. nr. 276/1995 - M. Of. nr. 91/15 mai 1995) 
 
 H.G. nr. 973/1994 - M. Of. nr. 3/11 ian. 1995 
  Aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Abrogată prin H.G. nr. 809/1995 - M. Of. nr. 245/26 oct. 1995) 
 
 H.G. nr. 974/1994 - M. Of. nr. 6/16 ian. 1995 
  Aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la impozitul pe profit 

 (Abrogată prin H.G. nr. 402/2000 - M. Of. nr. 262/12 iun. 2000) 
 
 H.G. nr. 976/1994 - M. Of. nr. 374/31 dec. 1994 
  Importul de gaze naturale efectuat de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" pentru anul 1994 şi în continuare pentru anul 1995 

 (T) 
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 H.G. nr. 977/1994 - M. Of. nr. 374/31 dec. 1994 
  Deschiderea unui contingent tarifar valoric exceptat de la plata taxelor vamale de import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 978/1994 - M. Of. nr. 2/10 ian. 1995 
  Hotărâre privind menţinerea consumului de gaze naturale la unele societăţi comerciale din afara sferei de activitate a Ministerului Industriilor 

 (T) 
 
 
 1995 
 
 H.G. nr. 2/1995 - M. Of. nr. 5/13 ian. 1995 
  Corectarea impozitului prevăzut la poziţia 2 din anexa nr.2 la Legea nr. 42/1993 

 (Abrogată prin H.G. nr. 92/1997 - M. Of. nr. 57/4 apr. 1997) 
 
 H.G. nr. 11/1995 - M. Of. nr. 20/31 ian. 1995 
  Comasarea societăţilor comerciale "Sala Palatului" - S.A. Bucureşti şi "Olimp" - S.A. Bucureşti cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 12/1995 - M. Of. nr. 22/1 feb. 1995 
  Programul de participare a României, cu pavilion naţional, la târgurile şi expoziţiile internaţionale în anul 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 15/1995 - M. Of. nr. 23/2 feb. 1995 
  Hotărâre privind instituirea unui contingent tarifar exceptat temporar de la plata taxelor vamale de import 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 18/1995 - M. Of. nr. 13/24 ian. 1995 
  Acordarea de subvenţii de la bugetul de stat în anul 1995 pentru realizarea produselor din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive şi rare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 56/1995 - M. Of. nr. 25/3 feb. 1995 
  Stabilirea cantităţilor de îngrăşăminte chimice ce se acordă pe hectar, sub formă de alocaţie 

 (T) 
 
 H.G. nr. 58/1995 - M. Of. nr. 28/7 feb. 1995 
  Înfiinţarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia şi a Regiei Autonome a Cărbunelui Ploieşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 575/ 1997 - M. Of. nr. 260/ 30 sep. 1997 şi prin H.G. nr. 576/1997 - M. Of. nr. 260/30 sep. 1997) 
 
 H.G. nr. 79/1995 - M. Of. nr. 35/16 feb. 1995 
 Hotărâre pentru aprobarea unor reglementări privind exportul de animale vii 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 393/31 dec. 1997) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 463/2002 - M. Of. nr. 350/27 mai 2002) 
 
 H.G. nr. 86/1995 - M. Of. nr. 38/22 feb. 1995 
  Alocarea unor fonduri pentru modernizarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Calafat, judeţul Dolj, reprezentând contribuţia României la Programul regional PHARE 

 (T) 
 
 H.G. nr. 87/1995 - M. Of. nr. 38/22 feb. 1995 
  Aprobarea Programului cercetărilor statistice pe anul 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 90/1995 - M. Of. nr. 40/24 feb. 1995 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale pentru importul unor utilaje poligrafice 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea  
 tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994 
 H.G. nr. 92/1995 (aprobare) - M. Of. nr. 39/23 feb. 1995 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 100/1995 - M. Of. nr. 46/10 mar. 1995 
  Acordarea unui ajutor umanitar populaţiei sinistrate din oraşul Kobe - Japonia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 109/1995 - M. Of. nr. 42/6 mar. 1995 
  Unele măsuri pentru organizarea unor acţiuni de protocol în ţară de către aparatul de lucru al Guvernului 

 (Încetat aplicarea prin H.G. nr. 169/ 1997 - M. Of. nr. 84/ 7 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 114/1995 - M. Of. nr. 42/6 mar. 1995 
  Clasificarea pe stele şi categorii a structurilor de primire turistice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 601/ 1997 - M. Of. nr. 279/ 16 oct. 1997) 
 
 H.G. nr. 116/1995 - M. Of. nr. 42/6 mar. 1995 
  Hotărâre privind abilitarea inspectorilor din cadrul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute în Legea nr. 98/1994 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1121/2005 - M. Of. nr. 886/4 oct. 2005) 
 
 H.G. nr. 118/1995 - M. Of. nr. 42/6 mar. 1995 
  Modul de aplicare şi în anul 1995 a Hotărârii Guvernului nr. 404/1994 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 193/1995 - M. Of. nr. 63/5 apr. 1995) 
 
 H.G. nr. 119/1995 - M. Of. nr. 43/7 mar. 1995 



 4600

  Exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale la unele produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 139/1995 - M. Of. nr. 48/14 mar. 1995 

 Completarea punctului VI din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 435/1994 cu privire la indicatorii de eficienţă economică specifici ce pot fi utilizaţi la regiile autonome miniere pentru majorarea  
  fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 141/1995 - M. Of. nr. 51/20 mar. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Integrare Europeană 

 (Abrogată prin H.G. nr. 41/2000 - M. Of. nr. 21/21 ian. 2000) 
 
 H.G. nr. 144/1995 - M. Of. nr. 51/20 mar. 1995 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului unor mijloace de transport 

 (T) 
 
 H.G. nr. 145/1995 - M. Of. nr. 54/23 mar. 1995 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 340/1992 şi stabilirea unor excepţii de la prevederile acestei hotărâri 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 340/1992 prin H.G. nr. 228/2004 - M. Of. nr. 189/4 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 151/1995 - M. Of. nr. 54/23 mar. 1995 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului unor echipamente şI materiale de telecomunicaţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 152/1995 - M. Of. nr. 54/23 mar. 1995 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea  
  contravenţiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966 

 
 

(Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 

 H.G. nr. 153/1995 - M. Of. nr. 52/20 mar. 1995 
  Asigurarea surselor de creditare pentru realizarea producţiei agricole vegetale în anul 1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 154/1995 - M. Of. nr. 52/20 mar. 1995 

 Acordarea de alocaţii de la bugetul de stat producătorilor agricoli, în vederea procurării de efective matcă, reproducători şi pentru menţinerea în exploatare de efective matcă de vaci şi bivoliţe,  
  precum şi cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare şi control al utilizării alocaţiilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 157/1995 - M. Of. nr. 57/28 mar. 1995 
  Participarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva 

 (T) 
 
 H.G. nr. 159/1995 - M. Of. nr. 57/28 mar. 1995 
  Stabilirea preţului minim garantat de achiziţie la grâu pentru panificaţie din recolta anului 1995 

 (Abrogată prin H.G. nr. 241/1996 - M. Of. nr. 83/23 apr. 1996) 
 
 H.G. nr. 172/1995 - M. Of. nr. 62/4 apr. 1995 

 Aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor  
  comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 179/1995 - M. Of. nr. 60/31 mar. 1995 
  Hotărâre privind creşterea pensiilor suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 181/1995 - M. Of. nr. 63/5 apr. 1995 
  Finanţarea celei de-a III-a Conferinţe sub titlul "U.S. ELECTRIC TECHNOLOGIES CONFERENCE", ce va avea loc la Bucureşti în perioada 2 - 5 aprilie 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 182/1995 - M. Of. nr. 60/31 mar. 1995 

 Hotărâre cu privire la indexarea salariilor pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit şi la stabilirea valorii indexării medii pe salariat, pentru regiile  
  autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat în trimestrul II/1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 183/1995 - M. Of. nr. 60/31 mar. 1995 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna aprilie 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 184/1995 - M. Of. nr. 60/31 mar. 1995 
  Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

 (T) 
 
 H.G. nr. 186/1995 - M. Of. nr. 65/10 apr. 1995 
 Hotărâre privind constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia numerică a personalului din instituţiile publice 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 7/12 ian. 1998) 

 (Abrogare prin O.G. nr. 09/2017 - M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 191/1995 - M. Of. nr. 62/4 apr. 1995 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucureşti 

 (T) 
 
 H.G. nr. 193/1995 - M. Of. nr. 63/5 apr. 1995 
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  Acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 368/1996 - M. Of. nr. 109/29 mai 1996) 
 
 H.G. nr. 194/1995 - M. Of. nr. 63/5 apr. 1995 
  Mărfurile exceptate în anul 1995 de la plata taxelor vamale în temeiul Legii nr. 83/1993, modificată 

 (T) 
 
 H.G. nr. 195/1995 - M. Of. nr. 63/5 apr. 1995 
  Stabilirea preţului de referinţă la importul de făină 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 198/1995 - M. Of. nr. 65/10 apr. 1995 
  Programul de cercetare-dezvoltare pe materiale DURREF 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 200/1995 - M. Of. nr. 63/5 apr. 1995 
  Prelungirea valabilităţii Hotărârii Guvernului nr. 70/1994 şi a Hotărârii Guvernului nr. 363/1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 203/1995 - M. Of. nr. 67/12 apr. 1995 

 Hotărâre privind modul de organizare şi de participare la pregătirea persoanelor cu funcţii de conducere în sistemul autorităţilor administraţiei publice, a conducătorilor agenţilor economici şi ai  
  instituţiilor publice cu sarcini la mobilizare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe linia apărării naţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 969/2007 - M. Of. nr. 598/30 aug. 2007) 
 
 H.G. nr. 213/1995 - M. Of. nr. 69/14 apr. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 677/1998 - M. Of. nr. 381/6 oct. 1998) 
 
 H.G. nr. 214/1995 - M. Of. nr. 70/18 apr. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză 

 (Abrogată prin H.G. nr. 55/1999 - M. Of. nr. 48/30 ian. 1999) 
 
 H.G. nr. 215/1995 - M. Of. nr. 70/18 apr. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Informatică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 973/1998 - M. Of. nr. 527/31 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 216/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 51/1998 - M. Of. nr. 51/5 feb. 1998) 

 H.G. nr. 217/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 51/1998 - M. Of. nr. 51/5 feb. 1998) 

 H.G. nr. 218/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte 

 (Abrogată prin H.G. nr. 63/1998 - M. Of. nr. 71/16 feb. 1998) 
 
 H.G. nr. 220/1995 - M. Of. nr. 72/20 apr. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 (Abrogată prin H.G. nr. 300/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 221/1995 - M. Of. nr. 72/20 apr. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 368/1999 - M. Of. nr.234/26 mai 1999) 
 
 H.G. nr. 222/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

 (Abrogată prin H.G. nr. 573/1998 - M. Of. nr. 345/11 sep. 1998) 
 
 H.G. nr. 223/1995 - M. Of. nr. 71/19 apr. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 776/2000 - M. Of. nr. 458/18 sep. 2000) 
 
 H.G. nr. 224/1995 - M. Of. nr. 72/20 apr. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Institutului Român de Standardizare 

 (Abrogată prin O.G. nr. 39/1998 - M. Of. nr. 43/30 ian. 1998) 
 
 H.G. nr. 225/1995 - M. Of. nr. 72/20 apr. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală 

 (Abrogată prin O.G. nr. 104/1999 - M. Of. nr. 426/31 aug. 1999, act modificator la O.G. nr. 20/1992 - M. Of. nr. 212/28 aug. 1992 şi prin H.G. nr. 853/1999 - M. Of. nr.  
 516/25 oct. 1999) 
 
 H.G. nr. 229/1995 - M. Of. nr. 73/21 apr. 1995 
  Alocarea unor fonduri din rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului 

 (Abrogată prin L. nr. 92/1996 - M. Of. nr. 169/30 iul. 1996) 
 
 H.G. nr. 234/1995 - M. Of. nr. 74/25 apr. 1995 

 Indicatorii specifici pe baza cărora se va calcula creşterea productivităţii muncii, respectiv a eficienţei economice în anul 1995 faţă de anul 1994, în funcţie de care se determină creşterea  
  justificată a salariului mediu în anul 1995 faţă de cel aferent lunii noiembrie 1994 

 (T) 
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 H.G. nr. 235/1995 - M. Of. nr. 77/27 apr. 1995 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale, în limita unui contingent tarifar, a importului de lapte praf destinat copiilor în vârstă de 0 - 1 an 

 (T) 
 
 H.G. nr. 236/1995 - M. Of. nr. 69/14 apr. 1995 
  Stabilirea zilei a doua de Paşti ca zi nelucrătoare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 237/1995 - M. Of. nr. 69/14 apr. 1995 
  Aprobarea deschiderii temporare, în anul 1995, a unor puncte de control pentru trecerea frontierei în judeţul Arad 

 (T) 
 
 H.G. nr. 240/1995 - M. Of. nr. 83/4 mai 1995 
  Contribuţiile voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 246/1995 - M. Of. nr. 78/28 apr. 1995 
  Stabilirea cantităţilor contingentate la exportul de produse lemnoase şi a normelor privind condiţiile de eliberare a licenţelor de export pentru anul 1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 248/1995 - M. Of. nr. 88/10 mai 1995 
  Transmiterea unui imobil, situat în judeţul Sibiu, în administrarea Serviciului Român de Informaţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 64/1996 - M. Of. nr. 58/19 mar. 1996) 
 
 H.G. nr. 249/1995 - M. Of. nr. 85/5 mai 1995 
  Exportul unei cantităţi de 100.000 tone porumb boabe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 251/1995 - M. Of. nr. 76/27 apr. 1995 
  Stabilirea zilei de 1 mai ca zi nelucrătoare 

 (T) 
 
 ▼ Înţelegere de colaborare în domeniul sănătăţii publice şi ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din România şi  
 Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova pentru anii 1994 - 1996, semnată la Chişinău la 19 iulie 1994 
 H.G. nr. 262/1995 (aprobare) - M. Of. nr. 86/8 mai 1995 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 222/2011 (aprobare) - M. Of. nr. 197/22 mar. 2011) 
 
 H.G. nr. 269/1995 - M. Of. nr. 79/2 mai 1995 
  Hotărâre privind majorarea costului mesei calde la unităţile din activitatea minieră 

 (T) 
 
 H.G. nr. 275/1995 - M. Of. nr. 88/10 mai 1995 
  Majorarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor în unele unităţi bugetare 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 154/1998 - M. Of. nr. 266/16 iul. 1998) 

 H.G. nr. 276/1995 - M. Of. nr. 91/15 mai 1995 
  Hotărâre privind efectuarea de operaţiuni legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic 

 
 

(Abrogare la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 1526/2003 - M. Of. nr. 937/24 dec. 2003) 

 H.G. nr. 284/1995 - M. Of. nr. 88/10 mai 1995 

 Aprobarea Programului privind activităţile şi acţiunile ce vor fi întreprinse de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în anul 1995, potrivit art. 13 din Legea nr. 83/1993 şi Hotărârii  
  Guvernului nr. 863/1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 285/1995 - M. Of. nr. 88/10 mai 1995 
  Suplimentarea numărului de posturi la direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială 

 (T) 
 
 H.G. nr. 296/1995 - M. Of. nr. 91/15 mai 1995 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea şi recalificarea şomerilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 288/1991 prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 311/1995 - M. Of. nr. 93/17 mai 1995 
  Prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 316/1995 - M. Of. nr. 95/19 mai 1995 
  Aprobarea Regulamentului privind organizarea examenelor pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1181/1996 - M. Of. nr. 303/22 nov. 1996) 
 
 H.G. nr. 325/1995 - M. Of. nr. 95/19 mai 1995 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 326/1995 - M. Of. nr. 93/17 mai 1995 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a hârtiei de ziar 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 335/1995 - M. Of. nr. 100/24 mai 1995 
 Hotărâre privind regimul constituirii, utilizării şi deductibilităţii fiscale a provizioanelor agenţilor economici şi societăţilor bancare 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 87/29 apr. 1996) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 830/2002 - M. Of. nr. 606/15 aug. 2002) 
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 H.G. nr. 336/1995 - M. Of. nr. 100/24 mai 1995 

 Alocarea de fonduri din bugetul de stat pentru organizarea Conferinţei paneuropene a miniştrilor de justiţie (Bucureşti, 5 - 7 iunie 1995) şi a reuniunii pregătitoare a Conferinţei celor 47 de  
  miniştri de justiţie din ţările francofone (Bucureşti, 25 - 26 mai 1995) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 337/1995 - M. Of. nr. 105/30 mai 1995 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Industriilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 342/1995 - M. Of. nr. 113/5 iun. 1995 
  Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru vânzarea masei lemnoase destinate agenţilor economici 

 (Abrogată prin H.G. nr.695/1998 - M. Of. nr.395/19 oct. 1998) 
 
 H.G. nr. 343/1995 - M. Of. nr. 107/31 mai 1995 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome Monitorul Oficial 

 (T) 
 
 H.G. nr. 345/1995 - M. Of. nr. 114/6 iun. 1995 
  Aprobarea scoaterii din funcţiune şi a valorificării, de către Regia Autonomă "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române", a materialului rulant excendentar 

 (Abrogată prin H.G. nr. 12/1996 - M. Of. nr. 13/20 ian. 1996) 
 
 H.G. nr. 346/1995 - M. Of. nr. 114 bis/6 iun. 1995 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 354/1990 privind înfiinţarea Fundaţiei Culturale Române 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 354/1990 prin L. nr. 356/2003 - M. Of. nr. 529/23 iul. 2003) 

 H.G. nr. 352/1995 - M. Of. nr. 111/2 iun. 1995 
  Subvenţionarea, în proporţie de 70%, a dobânzii aferente creditelor bancare acordate de băncile comerciale producătorilor agricoli în temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 193/ 1997 - M. Of. nr. 94/ 20 mai 1997) 

 H.G. nr. 353/1995 - M. Of. nr. 108/31 mai 1995 
  Taxele vamale de import pentru produse agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 355/1995 - M. Of. nr. 115/8 iun. 1995 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 361/1995 - M. Of. nr. 114/6 iun. 1995 
  Aprobarea efectuării unor cheltuieli de protocol de către Ministerul Afacerilor Externe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 362/1995 - M. Of. nr. 114/6 iun. 1995 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome a Imprimeriilor de sub autoritatea Ministerului Culturii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 364/1995 - M. Of. nr. 115/8 iun. 1995 
  Hotărâre privind organizarea Festivalului şi Concursului Internaţional "George Enescu" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 368/1995 - M. Of. nr. 114 bis/6 iun. 1995 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional "Loteria Naţională" şi "Imprimeria Naţională" de sub autoritatea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 369/1995 - M. Of. nr. 114 bis/6 iun. 1995 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 372/1995 - M. Of. nr. 114 bis/6 iun. 1995 
  Constituirea fondului de redresare financiară la dispoziţia Guvernului 

 (T) 
 
 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Bucureşti la  
 24 noiembrie 1994 
 H.G. nr. 377/1995 (aprobare) - M. Of. nr. 114 bis/6 iun. 1995 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 378/1995 - M. Of. nr. 119/14 iun. 1995 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 379/1995 - M. Of. nr. 119/14 iun. 1995 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome "Multiproduct" de sub autoritatea Ministerului Justiţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 380/1995 - M. Of. nr. 119/14 iun. 1995 
  Aprobarea decontării la intern a operaţiunilor aferente creditului comercial acordat României de către Guvernul Republicii Populare Chineze în baza acordului semnat la 8 iulie 1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 533/1996 - M. Of. nr. 149/16 iul. 1996) 
 
 H.G. nr. 381/1995 - M. Of. nr. 120/15 iun. 1995 
  Formarea unor stocuri de medicamente de către Ministerul Sănătăţii 

 (T) 
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 H.G. nr. 386/1995 - M. Of. nr. 121/16 iun. 1995 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru continuarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale care au avut loc în judeţul Hunedoara 

 (T) 
 
 H.G. nr. 394/1995 - M. Of. nr. 122/19 iun. 1995 
 Hotărâre privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată, destinate consumatorilor 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 10/27 ian. 1997) 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin L. nr. 449/2003 - M. Of. nr. 812/18 nov. 2003) 

 H.G. nr. 395/1995 - M. Of. nr. 121/16 iun. 1995 

 Reglementarea operaţiunii de menţinere a valorii cotei din capitalul subscris de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.), vărsată în lei şi existentă în contul  
  B.I.R.D. la Banca Naţională a României la data de 30 iunie 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 397/1995 - M. Of. nr. 121/16 iun. 1995 
  Stabilirea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii la 8 000 lei pe lună 

 (T) 
 
 H.G. nr. 398/1995 - M. Of. nr. 124/21 iun. 1995 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome "Unifarm", regie de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 399/1995 - M. Of. nr. 131/29 iun. 1995 
  Aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii pentru componentele sistemului calităţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 650/2001 - M. Of. nr. 416/26 iul. 2001) 
 
 H.G. nr. 409/1995 - M. Of. nr. 120/15 iun. 1995 

 Acordarea din fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului de facilităţi personalului disponibilizat potrivit art. 22 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/ 1995, precum şi de credite  
  fără dobândă unor regii autonome şi societăţi comerciale consumatoare de energie electrică şi gaze naturale potrivit art. 18 lit. b) din aceeaşi ordonanţă 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 410/1995 - M. Of. nr. 119/14 iun. 1995 

 Completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 234/1995 cuprinzând indicatorii specifici de măsurare a creşterii productivităţii muncii, respectiv a eficienţei economice, ce pot fi luaţi în calcul  
  pentru justificarea creşterii salariului mediu în cursul anului 1995 faţă de cel aferent lunii noiembrie 1994 

 (T) 
 
 H.G. nr. 412/1995 - M. Of. nr. 132/30 iun. 1995 
  Acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei afectate de inundaţiile din judeţele Olt şi Teleorman 

 (T) 
 
 H.G. nr. 413/1995 - M. Of. nr. 132/30 iun. 1995 
  Acordarea unui ajutor umanitar populaţiei sinistrate din oraşul Băileşti, judeţul Dolj 

 (T) 
 
 H.G. nr. 417/1995 - M. Of. nr. 134/3 iul. 1995 

 Aprobarea efectuării unor cheltuieli de protocol de către Ministerul Afacerilor Externe pentru organizarea Reuniunii la nivel de înalţi funcţionari din statele membre ale Cooperării Economice la  
  Marea Neagră 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 419/1995 - M. Of. nr. 124/21 iun. 1995 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 421/1995 - M. Of. nr. 134/3 iul. 1995 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 79/1995 pentru aprobarea unor reglementări privind exportul de animale vii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 79/1995 prin H.G. nr. 463/2002 - M. Of. nr. 350/27 mai 2002) 
 
 H.G. nr. 426/1995 - M. Of. nr. 135/3 iul. 1995 
  Asigurarea surselor de creditare pentru preluarea, la fondul de consum, seminţe şi furaje, a cantităţilor de grâu contractate şi de orz, din producţia anului 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 429/1995 - M. Of. nr. 142/10 iul. 1995 
  Manifestările ştiinţifice cu participare internaţională care se vor organiza în România în anul 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 438/1995 - M. Of. nr. 135/3 iul. 1995 
  Aprobarea criteriilor de acordare a sumelor sub formă de alocaţii nerambursabile (granturi) pentru finanţarea unor teme de cercetare de către Academia Română 

 (T) 
 
 H.G. nr. 441/1995 - M. Of. nr. 139/6 iul. 1995 
  Hotărâre pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe apele naţionale navigabile şi în porturi 

 (Abrogare la data de 14 sep. 2007 prin H.G. nr. 876/2007 - M. Of. nr. 557/15 aug. 2007) 
 
 H.G. nr. 447/1995 - M. Of. nr. 136/5 iul. 1995 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe în lunile mai şi iunie 1995, precum şi în anii anteriori 

 (T) 
 
 H.G. nr. 449/1995 - M. Of. nr. 136/5 iul. 1995 
  Instituirea de către România a unui moratoriu de un an la exportul de mine antiinfanterie (antipersonal) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 459/1995 - M. Of. nr. 132/30 iun. 1995 
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  Stabilirea preţului minim, garantat, de achiziţie şi a primelor ce se acordă de la bugetul de stat pentru laptele de vacă - materie primă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 293/1996 - M. Of. nr. 89/30 apr. 1996) 
 
 H.G. nr. 460/1995 - M. Of. nr. 132/30 iun. 1995 
   

Stabilirea preţurilor minime, garantate, de achiziţie şi a primelor ce se acordă de la bugetul de stat la porcine şi păsări vii livrate pentru industrializare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 293/1996 - M. Of. nr. 89/30 apr. 1996) 
 
 H.G. nr. 461/1995 - M. Of. nr. 132/30 iun. 1995 
  Nivelul maxim al preţului la energia termică livrată populaţiei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 541/1996 - M. Of. nr. 143/8 iul. 1996) 

 H.G. nr. 467/1995 - M. Of. nr. 142/10 iul. 1995 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 468/1995 - M. Of. nr. 151/17 iul. 1995 
  Constituirea şi componenţa Comandamentului antiepizootic central 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1004/2001 - M. Of. nr. 647/16 oct. 2001) 
 
 H.G. nr. 469/1995 - M. Of. nr. 151/17 iul. 1995 
  Aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 1995 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învăţământului şi ştiinţei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 476/1995 - M. Of. nr. 138/6 iul. 1995 
  Funcţionarea Secretariatului naţional şi a secretariatelor judeţene pentru urmărirea aplicării Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 479/1995 - M. Of. nr. 152/17 iul. 1995 
  Hotărâre pentru modificarea H.C.M. nr. 19/1972 privind unele măsuri în legătură cu apărarea secretului de stat 

 (Abrogare prin L. nr. 182/2002 - M. Of. nr. 248/12 apr. 2002) 
 
 H.G. nr. 482/1995 - M. Of. nr. 140/7 iul. 1995 

 Hotărâre cu privire la indexarea salariilor pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit şi la stabilirea valorii indexării medii pe salariat, pentru regiile  
  autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, în trimestrul III/1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 483/1995 - M. Of. nr. 140/7 iul. 1995 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu 1 iulie 1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 488/1995 - M. Of. nr. 152/17 iul. 1995 
  Unele măsuri referitoare la desfăşurarea învăţământului în anul şcolar (universitar) 1995/1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 489/1995 - M. Of. nr. 146/12 iul. 1995 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 491/1995 - M. Of. nr. 157/20 iul. 1995 
  Organizarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şcolare şi a altor forme de petrecere a timpului liber pentru preşcolari şi elevi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 86/1999 - M. Of. nr. 69/18 feb. 1999) 
 
 H.G. nr. 493/1995 - M. Of. nr. 153/17 iul. 1995 

 Suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 1995 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în vederea trimiterii la tratament în străinătate a persoanelor care au suferit  
  afecţiuni deosebit de grave în timpul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 

 (T) 
 
 H.G. nr. 499/1995 - M. Of. nr. 158/21 iul. 1995 
  Aprobarea Normelor metodologice privind distribuirea cupoanelor nominative de privatizare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 500/1995 - M. Of. nr. 153/17 iul. 1995 
  Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, pe anul 1995, a sumei de 175 milioane lei pentru finanţarea unor teme de cercetare-dezvoltare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 501/1995 - M. Of. nr. 156/20 iul. 1995 
  Autorizarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Finanţelor de a emite norme de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 502/1995 - M. Of. nr. 153/17 iul. 1995 
  Normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi la Ministerul Afacerilor Externe 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 1136/2001 - M. Of. nr. 759/28 nov. 2001) 

 H.G. nr. 506/1995 - M. Of. nr. 170/2 aug. 1995 
  Aprobarea alocării fondurilor pentru cofinanţarea proiectelor de valorificare şi transfer tehnologic al unor rezultate obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 520/1995 - M. Of. nr. 161/26 iul. 1995 
  Bonificarea dobânzilor la creditele bancare acordate pentru realizarea lucrărilor agricole vegetale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 524/1995 - M. Of. nr. 153/17 iul. 1995 
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  Acordarea unui ajutor umanitar gratuit Republicii Albania constând în 10 mii tone grâu de panificaţie 

 (T) 
 
 H.G. nr. 526/1995 - M. Of. nr. 157/20 iul. 1995 
   

Exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de conducet de polietilenă de înaltă densitate şi de accesorii pentru lucrări de refacere a reţelelor de alimentare cu apă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 527/1995 - M. Of. nr. 153/17 iul. 1995 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 193/1995 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 368/1996 - M. Of. nr. 109/29 mai 1996) 

 H.G. nr. 528/1995 - M. Of. nr. 161/26 iul. 1995 

 Acordarea, utilizarea şi controlul alocaţiilor, primelor subvenţiilor, compensaţiilor şi altor forme de sprijin de la bugetul de stat, acordate producătorilor agricoli în baza Legii nr. 83/1993, precum  
  şi modificarea unor hotărâri ale Guvernului emise în executarea acestei legi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 534/1995 - M. Of. nr. 164/27 iul. 1995 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 370 milioane lei pentru plata livrărilor de utilaje şi echipamente pentru  
  prima linie de fabricaţie de ţevi sudate de la Fabrica "Protos" din Făleşti, Republica Moldova, în anul 1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 535/1995 - M. Of. nr. 161/26 iul. 1995 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale a unor autosanitare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 540/1995 - M. Of. nr. 169/2 aug. 1995 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/1991 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 543/1995 - M. Of. nr. 174/7 aug. 1995 

 Hotărâre privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în  
 
 Republicare: 

cadrul localităţii, în interesul serviciului 

 (M. Of. nr. 220/13 sep. 1996) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1860/2006 - M. Of. nr. 1046/29 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 544/1995 - M. Of. nr. 169/2 aug. 1995 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Băncii Naţionale a României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 545/1995 - M. Of. nr. 169/2 aug. 1995 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" de sub autoritatea Ministerului Învăţământului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 546/1995 - M. Of. nr. 173/4 aug. 1995 
  Finanţarea unor acţiuni cuprinse în Programul de acţiuni privind colaborarea dintre România şi Republica Moldova în domeniul administraţiei publice locale pe anul 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 551/1995 - M. Of. nr. 165/28 iul. 1995 
  Deschiderea temporară a Punctului de control pentru trecerea frontierei Urziceni (România) - Vàllaj (Ungaria), pentru trafic rutier internaţional de călători 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 555/1995 - M. Of. nr. 174/7 aug. 1995 
  Proiectul Regional pentru Sprijinirea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor Independente 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 557/1995 - M. Of. nr. 174/7 aug. 1995 
  Acordarea din fondul de redresare financiară a unor facilităţi personalului disponibilizat potrivit art. 22 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 559/1995 - M. Of. nr. 172/3 aug. 1995 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 565/1995 - M. Of. nr. 178/9 aug. 1995 
  Aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, precum şi modalităţile de plată a drepturilor reglementate de lege 

 (Abrogată prin H.G. nr.125/1996 - M. Of. nr. 55/ 15 mar. 1996 şi H.G. nr.59/1997 - M. Of. nr. 47/19 mar. 1997) 
 
 H.G. nr. 568/1995 - M. Of. nr. 185/16 aug. 1995 
  Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993, privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 294/ 1997 - M. Of. nr. 130/ 25 iun. 1997 şi H.G. nr.442/1998 - M. Of. nr.292/10 aug. 1998) 
 
 H.G. nr. 571/1995 - M. Of. nr. 191/23 aug. 1995 
  Stabilirea tarifelor pentru remunerarea colaboratorilor fără drept de autor, utilizate în unităţile bugetare din domeniul culturii şi artei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 488/ 1997 - M. Of. nr. 236/ 10 sep. 1997) 
 
 H.G. nr. 581/1995 - M. Of. nr. 184/15 aug. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Problemele Românilor de Pretutindeni 

 (Abrogată prin H.G. nr. 42/ 1998 - M. Of. nr. 56/ 9 feb. 1998) 
 
 H.G. nr. 583/1995 - M. Of. nr. 184/15 aug. 1995 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de diagnostic şi tratament al judeţului Argeş 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 494/2009 - M. Of. nr. 299/7 mai 2009) 
 
 H.G. nr. 588/1995 - M. Of. nr. 181/11 aug. 1995 

 Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1995 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de împlinirea a 400 de ani de la istorica victorie de la Călugăreni, obţinută de Voievodul Mihai  
  Viteazul 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 602/1995 - M. Of. nr. 181/11 aug. 1995 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 119/1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 603/1995 - M. Of. nr. 183/14 aug. 1995 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "LOCATO" de sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 604/1995 - M. Of. nr. 183/14 aug. 1995 

 Alocarea unor sume din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1995 pentru continuarea cercetărilor arheologice la Aşezământul Căpriana,  
  Republica Moldova, şi acordarea unor burse de studii pentru cercetători din Republica Moldova în domeniul arheologiei şi istoriei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 605/1995 - M. Of. nr. 190/21 aug. 1995 
  Alocarea unor sume din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1995, în vederea realizării unor lucrări de infrastructură rutieră 

 (T) 
 
 H.G. nr. 606/1995 - M. Of. nr. 183/14 aug. 1995 
  Aprobarea finanţării din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, pe anul 1995, a editării unui lexicon tehnic 

 (T) 
 
 H.G. nr. 607/1995 - M. Of. nr. 183/14 aug. 1995 
  Aprobarea finanţării din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, pe anul 1995, a unor acţiuni de tineret şi sportive 

 (T) 
 
 H.G. nr. 617/1995 - M. Of. nr. 187/18 aug. 1995 
  Aprobarea Nomenclatorului agenţilor economici, al sectoarelor şi al categoriilor profesionale din sectorul producţiei de apărare, care beneficiază de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 618/1995 - M. Of. nr. 205/4 sep. 1995 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a  
  manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 645/1991 prin O.U.G. nr. 76/2017 - M. Of. nr. 835/20 oct. 2017 şi Abrogare prin H.G. nr. 612/2018 - M. Of. nr. 692/8 aug. 2018) 
 
 H.G. nr. 626/1995 - M. Of. nr. 190/21 aug. 1995 
  Aprobarea listei societăţilor comerciale care se privatizează potrivit Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 628/1995 - M. Of. nr. 192/24 aug. 1995 
  Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale în unele localităţi din ţară, precum şi extinderea consumului de gaze naturale la gospodăriile populaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 636/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 150 milioane lei pentru achiziţionarea de cărţi şi alte materiale didactice  
  pentru învăţământ, organizarea unor cursuri de perfecţionare, precum şi pentru construirea unui liceu în Chişinău – Republica Moldova 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 637/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 25 milioane lei, pentru realizarea în România a practicii în producţie  
  pentru studenţi care învaţă în universităţi din Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 638/1995 - M. Of. nr. 195/25 aug. 1995 
  Hotărâre de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 936/1994 pentru aplicarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 640/1995 - M. Of. nr. 199/30 aug. 1995 
  Acordarea unui ajutor umanitar gratuit pentru refugiaţii din Republica Federativă Iugoslavia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 642/1995 - M. Of. nr. 196/29 aug. 1995 
  Hotărâre privind acordarea unei indemnizaţii lunare cadrelor didactice române care predau limba, literatura şi civilizaţia românească în străinătate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 261/2008 - M. Of. nr. 203/17 mar. 2008) 
 
 ▼ Acord dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Moldova privind  
 colaborarea în domeniul protecţiei civile în timp de pace, semnat la Bucureşti şi la Chişinău în anul 1994 
 H.G. nr. 643/1995 (aprobare) - M. Of. nr. 196/29 aug. 1995 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 65/2013(ratificare) - M. Of. nr. 200/9 apr. 2013) 
 
 H.G. nr. 644/1995 - M. Of. nr. 196/29 aug. 1995 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 50 milioane lei pentru sprijinirea Republicii Moldova cu cadre didactice  
  din România în anul 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 645/1995 - M. Of. nr. 201/30 aug. 1995 
  Preluarea la datoria publică internă a unor cheltuieli neregularizate 
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 (T) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Cairo la 20 mai 1995 

 
 H.G. nr. 647/1995 (aprobare) - M. Of. nr. 198/30 aug. 1995 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 651/1995 - M. Of. nr. 196/29 aug. 1995 
 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 50 milioane lei pentru finanţarea achiziţionării de carte românească  
 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind returnarea-readmisia cetăţenilor celor două ţări, a  
 căror intrare sau şedere pe teritoriul celuilalt stat este ilegală, semnat la Tăcen la 11 aprilie 1995 
 H.G. nr. 652/1995 (aprobare) - M. Of. nr. 198/30 aug. 1995 

 
 

(Încetat aplicarea prin L. nr. 513/2001 - M. Of. nr. 663/23 oct. 2001) 

 H.G. nr. 654/1995 - M. Of. nr. 195/25 aug. 1995 
  Asigurarea şi creditarea stocurilor de combustibili pentru iarna 1995 - 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 655/1995 - M. Of. nr. 195/25 aug. 1995 
  Suplimentarea bugetelor locale pe anul 1995 din suma rezervată pentru plata ajutorului social, potrivit legii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 659/1995 - M. Of. nr. 206/6 sep. 1995 
  Hotărâre privind completarea prevederilor anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 369/1994 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 369/1994 prin H.G. nr. 536/2016 - M. Of. nr. 610/10 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 663/1995 - M. Of. nr. 194/25 aug. 1995 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 60 milioane lei pentru susţinerea financiară a manifestărilor prilejuite de  
  organizarea la Chişinău a Festivalului teatral consacrat sărbătoririi Centenarului „Lucian Blaga“ şi a „Zilelor limbii române“ 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 665/1995 - M. Of. nr. 206/6 sep. 1995 
  Hotărâre privind înlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezintă deficienţe de calitate 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin L. nr. 449/2003 - M. Of. nr. 812/18 nov. 2003) 

 H.G. nr. 683/1995 - M. Of. nr. 205/4 sep. 1995 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 684/1995 - M. Of. nr. 202/31 aug. 1995 
  Organizarea şi desfăşurarea Concursului Internaţional de Urbanism "Bucureşti 2000" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 687/1995 - M. Of. nr. 205/4 sep. 1995 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 364/1995 privind organizarea Festivalului şi Concursului Internaţional "George Enescu" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 697/1995 - M. Of. nr. 207/7 sep. 1995 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 698/1995 - M. Of. nr. 219/22 sep. 1995 
  Constituirea stocurilor de produse agroalimentare din recolta anului 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 699/1995 - M. Of. nr. 209/11 sep. 1995 
  Subvenţionarea, în proporţie de 60%, a dobânzii aferente creditelor bancare acordate de băncile comerciale producătorilor agricoli pentru realizarea lucrărilor agricole din toamna anului 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 700/1995 - M. Of. nr. 209/11 sep. 1995 
  Hotărâre privind reînfiinţarea Centrului de Calcul al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 739/2003 - M. Of. nr. 495/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 705/1995 - M. Of. nr. 209/11 sep. 1995 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 50 milioane lei pentru finanţarea activităţilor comune de standardizare,  
  certificare, acreditare şi metrologie 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 711/1995 - M. Of. nr. 210/13 sep. 1995 
  Hotărâre privind deschiderea temporară a unui punct de control pentru trecerea frontierei în zona militară a Aeroportului Internaţional Otopeni 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 781/2005 - M. Of. nr. 699/3 aug. 2005) 

 H.G. nr. 715/1995 - M. Of. nr. 216/21 sep. 1995 
  Nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune 

 (Abrogată prin H.G. nr. 363/1996 - M. Of. nr. 105/23 mai 1996) 
 
 H.G. nr. 720/1995 - M. Of. nr. 216/21 sep. 1995 
  Aprobarea suplimentării bugetului de cheltuieli pe anul 1995 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învăţământului şi ştiinţei 

 (T) 
 
 ▼ Acord dintre Ministerul Comerţului din România şi Ministerul Industriei şi Comerţului din Republica Lituania cu privire la  
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 colaborarea comercial-economică pe anul 1995 
 H.G. nr. 726/1995 (aprobare) - M. Of. nr. 212/18 sep. 1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 735/1995 - M. Of. nr. 224/29 sep. 1995 
  Declararea produselor agricole de importanţă naţională în anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 744/1995 - M. Of. nr. 221/26 sep. 1995 

 Acordarea, din Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului, de credite fără dobândă unor societăţi comerciale consumatoare de energie electrică şi gaze naturale potrivit art. 18 lit. b)  
  din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 748/1995 - M. Of. nr. 225/29 sep. 1995 
  Modul de repartizare şi utilizare a unor fonduri alocate, potrivit art. 42 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 750/1995 - M. Of. nr. 223/28 sep. 1995 

 Stabilirea Normelor speciale privind mandatarea între persoanele fizice în scopul efectuării operaţiunilor de schimb al cupoanelor nominative de privatizare şi/sau carnetelor cu certificate de  
  proprietate contra acţiuni ale societăţilor comerciale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 759/1995 - M. Of. nr. 231/6 oct. 1995 
  Aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 

 (Abrogată prin L. nr. 73/1996 - M. Of. nr. 174/2 aug. 1996) 
 
 H.G. nr. 777/1995 - M. Of. nr. 230/6 oct. 1995 
  Scutirea totală de la plata amortizării a unor active corporale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 778/1995 - M. Of. nr. 251/1 nov. 1995 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în  
  acest sector 

 (Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 779/1995 - M. Of. nr. 233/10 oct. 1995 
  Hotărâre privind reglementarea consumului de sare iodată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 568/2002 - M. Of. nr. 407/12 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 780/1995 - M. Of. nr. 233/10 oct. 1995 

 Hotărâre privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot să acorde asistenţă, precum şi unele servicii în favoarea cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate  
  în situaţii deosebite 

 (Abrogare prin L. nr. 62/2019 - M. Of. nr. 299/18 apr. 2019) 
 
 H.G. nr. 782/1995 - M. Of. nr. 231/6 oct. 1995 
  Nivelul reducerilor de preţuri pentru seminţele folosite în campania agricolă din toamna anului 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 783/1995 - M. Of. nr. 231/6 oct. 1995 
  Autorizarea efectuării plăţii subvenţiilor pentru acoperirea a 60% din dobânda aferentă creditelor bancare acordate producătorilor agricoli 

 (T) 
 
 H.G. nr. 784/1995 - M. Of. nr. 231/6 oct. 1995 

 Autorizarea plăţii subvenţiilor pentru acoperirea diferenţei de dobândă pe perioada august - decembrie 1994 la creditele acordate producătorilor agricoli pentru executarea lucrărilor agricole în  
  toamna anului 1994 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 793/1995 - M. Of. nr. 235/13 oct. 1995 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/1995 privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Internaţional de Urbanism Bucureşti 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 794/1995 - M. Of. nr. 235/13 oct. 1995 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, pe anul 1995, a sumei de 75 milioane lei pentru finanţarea lucrărilor de amenajare a podurilor din  
  Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 798/1995 - M. Of. nr. 235/13 oct. 1995 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 654/1995 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de combustibili pentru iarna 1995 - 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 800/1995 - M. Of. nr. 235/13 oct. 1995 
  Prelungirea, în anul 1995, a aplicării Hotărârii Guvernului nr. 414/1993 privind acordarea unor facilităţi la călătoria pe calea ferată pentru pensionari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 801/1995 - M. Of. nr. 236/16 oct. 1995 

 Hotărâre cu privire la indexarea salariilor pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit şi la stabilirea valorii indexării medii pe salariat pentru regiile  
  autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat în trimestrul IV/1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 802/1995 - M. Of. nr. 236/16 oct. 1995 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu 1 octombrie 1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 803/1995 - M. Of. nr. 235/13 oct. 1995 
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  Organizarea Festivalului Uniunii Teatrelor din Europa - ediţia a IV-a 

 (T) 
 
 H.G. nr. 809/1995 - M. Of. nr. 245/26 oct. 1995 
   

Aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1178/1996 - M. Of. nr. 311/27 nov. 1996) 
 
 H.G. nr. 811/1995 - M. Of. nr. 246/30 oct. 1995 
  Aprobarea "I.M.L. 1-95 - Instrucţiuni de metrologie legală - Transmiterea unităţii de măsură" şi "I.M.L. 2-95 - Instrucţiuni de metrologie legală - Aprobarea de model" 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 318/1998 - M. Of. nr.228/23 iun. 1998) 

 H.G. nr. 813/1995 - M. Of. nr. 247/31 oct. 1995 
  Distribuirea manualelor şcolare elevilor din învăţământul profesional şi liceal 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 838/1995 - M. Of. nr. 245/26 oct. 1995 
  Condiţiile pentru acordarea compensaţiilor care nu se supun impozitului pe salarii, acordate salariaţilor disponibilizaţi cu ocazia restructurării agenţilor economici cu capital majoritar privat 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999) 
 
 H.G. nr. 840/1995 - M. Of. nr. 250/1 nov. 1995 
  Aprobarea alocării fondurilor pentru cofinanţarea proiectelor de valorificare şi transfer tehnologic al unor rezultate obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 852/1995 - M. Of. nr. 247/31 oct. 1995 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 855/1995 - M. Of. nr. 251/1 nov. 1995 
  Aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 55/1995 cu privire la privatizarea societăţilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultură de tip "Agromec", "Servagromec" şi "Agroservice" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 457/ 1997 - M. Of. nr. 213/ 28 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 856/1995 - M. Of. nr. 245/26 oct. 1995 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1995 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea a 600 de ani de la atestarea municipiului Giurgiu 

 (T) 
 
 H.G. nr. 857/1995 - M. Of. nr. 266/15 nov. 1995 
  Aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 3 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1995 

 (Abrogată prin L. nr.121/1995 - M. Of. nr. 287/11 dec. 1995) 
 
 H.G. nr. 859/1995 - M. Of. nr. 250/1 nov. 1995 
  Acordarea de burse şi alte facilităţi financiare şi materiale pentru copiii, elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 407/1997- M. Of. nr. 191/11 aug. 1997şi H.G. nr. 445/1997 - M. Of. nr. 195/ 15 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 868/1995 - M. Of. nr. 247/31 oct. 1995 

 Corelarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., a celor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, şi a pensiilor agricultorilor, precum şi a ajutoarelor sociale stabilite pe baza  
  legislaţiei de pensii, cu evoluţia salariilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 869/1995 - M. Of. nr. 246/30 oct. 1995 

 Majorarea cantităţilor contingentate la exportul de produse lemnoase pentru anul 1995 şi prelungirea valabilităţii licenţelor de export eliberate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.  
  246/1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 880/1995 - M. Of. nr. 271/22 nov. 1995 
  Organizarea şi funcţionarea Centrului Român de Comerţ Exterior 

 (Abrogată prin H.G. nr. 905/2001 - M. Of. nr. 604/26 sep. 2001) 
 
 H.G. nr. 884/1995 - M. Of. nr. 257/8 nov. 1995 
  Unele măsuri pentru achiziţionarea şi vânzarea gazelor naturale importate din Federaţia Rusă în cadrul Convenţiei interguvernamentale "Orenburg" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 887/1995 - M. Of. nr. 264/14 nov. 1995 
  Normele metodologice privind vânzarea, contra numerar, a acţiunilor societăţilor comerciale cu capital de stat care se privatizează potrivit Legii nr. 55/1995 

 (Abrogată prin H.G. nr. 457/ 1997 - M. Of. nr. 213/ 28 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 889/1995 - M. Of. nr. 263/14 nov. 1995 
  Asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare de toamnă - iarnă a localităţilor izolate din Delta Dunării 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 890/1995 - M. Of. nr. 263/14 nov. 1995 

 Alocarea unei sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru executarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale care au avut loc în oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, în  
  perioada mai - iunie 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 924/1995 - M. Of. nr. 280/30 nov. 1995 

 Aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării subvenţiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 60% din dobânda aferentă creditelor bancare  
  acordate producătorilor agricoli în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 699/1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 936/1995 - M. Of. nr. 280/30 nov. 1995 
  Suplimentarea bugetelor locale pe anul 1995 din suma rămasă de repartizat pentru plata ajutorului social potrivit legii 

 (T) 



 4611

 
 H.G. nr. 939/1995 - M. Of. nr. 278/28 nov. 1995 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificative pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Industriilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 942/1995 - M. Of. nr. 281/4 dec. 1995 
  Aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 303/2001 - M. Of. nr. 134/19 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 948/1995 - M. Of. nr. 279/29 nov. 1995 

 Acordarea din Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului, de facilităţi personalului disponibilizat şi de credite fără dobândă unor agenţi economici consumatori de energie electrică şi  
  gaze naturale, potrivit art. 18 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 952/1995 - M. Of. nr. 279/29 nov. 1995 
  Stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 1 decembrie 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 953/1995 - M. Of. nr. 283/7 dec. 1995 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 956/1995 - M. Of. nr. 286/11 dec. 1995 
  Garantarea unui credit extern în favoarea Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii feroviare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 1074/1996 - M. Of. nr. 295/20 nov. 1996) 

 ▼ Acord comercial şi de cooperare economică, industrială şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice  
 Pakistan, semnat la Islamabad la 10 iulie 1995 
 H.G. nr. 971/1995 (aprobare) - M. Of. nr. 289/13 dec. 1995 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 976/1995 - M. Of. nr. 287/11 dec. 1995 
  Înfiinţarea Centrului Român pentru Promovarea Cooperării Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN) în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 463/1999 - M. Of. nr. 284/21 iun. 1999) 
 
 H.G. nr. 980/1995 - M. Of. nr. 291/15 dec. 1995 
  Verificarea, certificarea bilanţului contabil şi prestarea serviciilor în domeniul contabilităţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 483/1996 - M. Of. nr. 137/2 iul. 1996) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania cu privire la relaţiile comerciale şi economice, semnat la  
 Tirana la 27 martie 1995 
 H.G. nr. 990/1995 (aprobare) - M. Of. nr. 293/19 dec. 1995 

 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 347/2007 (aprobare) - M. Of. nr. 276/25 apr. 2007) 

 H.G. nr. 993/1995 - M. Of. nr. 289/13 dec. 1995 
  Organizarea "Pomului de Crăciun" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 994/1995 - M. Of. nr. 291/15 dec. 1995 
  Hotărâre privind completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 1000/1995 - M. Of. nr. 291/15 dec. 1995 
  Asigurarea şi creditarea stocurilor de combustibili pentru iarna 1995 - 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1002/1995 - M. Of. nr. 293/19 dec. 1995 

 Acordarea, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 1995, a sumei de 200,0 milioane lei pentru transportul în ţările de origine sau de plecare al cetăţenilor străini aflaţi  
  ilegal pe teritoriul României 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1003/1995 - M. Of. nr. 291/15 dec. 1995 
  Stabilirea ca zile nelucrătoare a sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1004/1995 - M. Of. nr. 293/19 dec. 1995 

 Alocarea, din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, pe anul 1995, a sumei de 300 milioane lei pentru înzestrarea cu carte în limba română a unor  
  instituţii culturale din Republica Moldova, precum şi pentru continuarea proiectului de construire a Muzeului Satului din Chişinău 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1005/1995 - M. Of. nr. 290/14 dec. 1995 
  Deschiderea unui contingent tarifar valoric, exceptat temporar de la plata taxelor vamale de import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1014/1995 - M. Of. nr. 296/22 dec. 1995 
  Organizarea şi finanţarea participării României la Târgul Comercial Internaţional pentru Locuire, Tehnologii pentru Construcţii şi Aşezări Umane - Habitat II 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1017/1995 - M. Of. nr. 296/22 dec. 1995 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile României cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 550 milioane lei pentru achiziţionarea de manuale şcolare şi  
  literatură didactică şi suplimentarea bursei studenţilor din Republica Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1018/1995 - M. Of. nr. 296/22 dec. 1995 
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 Alocarea pe anul 1995 a sumei de 66 milioane lei Ministerului Sănătăţii din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile României cu Republica Moldova, în scopul finanţării  
  cheltuielilor de tratament medical efectuate de Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie din Dezna, judeţul Arad, pentru copiii şi însoţitorii acestora din Republica Moldova 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1019/1995 - M. Of. nr. 296/22 dec. 1995 

 Aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării subvenţiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 60% din dobânda aferentă creditelor bancare  
  acordate pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1028/1995 - M. Of. nr. 296/22 dec. 1995 
  Prelungirea, în anul 1996, a aplicării Hotărârii Guvernului nr. 414/1993 privind acordarea unor facilităţi la călătoria pe calea ferată pentru pensionari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1029/1995 - M. Of. nr. 297/27 dec. 1995 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1037/1995 - M. Of. nr. 299/28 dec. 1995 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 398 milioane lei pentru plata livrărilor de utilaje şi echipamente pentru  
  prima linie de fabricaţie de ţevi sudate de la Fabrica "Protos" din Făleşti – Republica Moldova, în anul 1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1038/1995 - M. Of. nr. 299/28 dec. 1995 

 Alocarea unei sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru continuarea lucrărilor de execuţie a tronsonului experimental pentru înlăturarea efectelor calamităţilor şi asigurarea stabilităţii terasei  
  Covurlui pe malul Lacului Brateş, în zona căii ferate dintre localităţile Galaţi şi Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1041/1995 - M. Of. nr. 299/28 dec. 1995 
  Produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere la care se vor acorda subvenţii de la bugetul de stat în anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1042/1995 - M. Of. nr. 299/28 dec. 1995 
  Aprobarea Convenţiei privind alocarea unor sume din Fondul special pentru învăţământ cantinelor studenţeşti, în vederea aprovizionării de iarnă cu unele produse alimentare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1048/1995 - M. Of. nr. 303/30 dec. 1995 
  Aprobarea Acordului pentru încheierea decontărilor în ruble transferabile, precum şi transformarea şi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Republicii Federale Germania 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1055/1995 - M. Of. nr. 4/11 ian. 1996 
  Taxele vamale de import pentru produse agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1057/1995 - M. Of. nr. 299/28 dec. 1995 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a hârtiei de ziar 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1062/1995 - M. Of. nr. 5/12 ian. 1996 
  Programul de participare a României, cu pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale în anul 1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1064/1995 - M. Of. nr. 302/29 dec. 1995 
  Acordarea unor ajutoare umanitare de urgenţă populaţiei din judeţele afectate de inundaţiile din luna decembrie 1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1065/1995 - M. Of. nr. 302/29 dec. 1995 

 Compensarea, pe seama excedentului rezultat din execuţia definitivă a bugetului trezoreriei statului, pe anul 1994, a împrumuturilor temporare şi a dobânzilor aferente acestor împrumuturi  
 acordate din trezoreria statului bugetului Fondului de risc şi de accident, precum şi a dobânzilor aferente împrumuturilor acordate din trezoreria statului pentru acoperirea temporară a deficitului  
  bugetului de stat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1071/1995 - M. Of. nr. 302/29 dec. 1995 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/1995 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea învăţământului şcolar (universitar) 1995/1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1077/1995 - M. Of. nr. 302/29 dec. 1995 
  Prelungirea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 976/1994 şi în anul 1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1080/1995 - M. Of. nr. 5/12 ian. 1996 
  Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru dezvoltarea relaţiilor economice româno-japoneze 

 (Abrogare prin H.G. nr. 847/2006 - M. Of. nr. 580/5 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 1081/1995 - M. Of. nr. 306/30 dec. 1995 
  Hotărâre privind modificarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 293/1992 prin H.G. nr. 534/2007 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 1082/1995 - M. Of. nr. 302/29 dec. 1995 
  Autorizarea efectuării unor plăţi în vederea dotării unor biblioteci publice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1083/1995 - M. Of. nr. 302/29 dec. 1995 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome de sub autoritatea Centrului Naţional al Cinematografiei 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 1085/1995 - M. Of. nr. 306/30 dec. 1995 
  Hotărâre pentru modificarea unor dispoziţii din Regulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966 modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1995 

 (Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 1095/1995 - M. Of. nr. 3/10 ian. 1996 
  Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1096/1995 - M. Of. nr. 3/10 ian. 1996 

 Hotărâre privind aprobarea Criteriilor de atribuire spre execuţie a programelor, subprogramelor, temelor şi acţiunilor componente ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare  
  tehnologică "ORIZONT 2000" 

 (T) 
 
 
 

  
 
 1996 
 
 H.G. nr. 1/1996 - M. Of. nr. 3/10 ian. 1996 
  Prelungirea valabilităţii licenţelor de export pentru produse lemnoase, eliberate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246/1995 

 (T) 
 
 ▼ Protocolul privind realizarea Înţelegerii de colaborare dintre Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul  
 Învăţământului din Ucraina în anul de învăţământ 1995 - 1996, semnat la Bucureşti la 25 august 1995 
 H.G. nr. 3/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 11/18 ian. 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 12/1996 - M. Of. nr. 13/20 ian. 1996 

 Hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a valorificării, de către Regia Autonomă "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române", a materialului rulant amortizat integral şi a  
  deşeurilor metalice feroase şi neferoase 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 19/1996 - M. Of. nr. 21/30 ian. 1996 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor, târgurilor şi oboarelor 

 (Abrogare la 26 apr. 2004 prin H.G. nr. 348/2004 - M. Of. nr. 269/26 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 30/1996 - M. Of. nr. 20/29 ian. 1996 
  Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 55/1995 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 32/1996 - M. Of. nr. 22/30 ian. 1996 

 Unele măsuri în aplicarea art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, în legătură cu asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor  
  prin accidente de autovehicule 

 (T) 
 
 H.G. nr. 33/1996 - M. Of. nr. 24/31 ian. 1996 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului Nr. 517/1994 privind taxa de înscriere şi de abonament pentru serviciul public de televiziune 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 517/1994 prin H.G. nr. 185/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 41/1996 - M. Of. nr. 30/13 feb. 1996 
  Aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi asigurarea securităţii turiştilor în structurile de primire turistice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 237/2001 - M. Of. nr. 92/22 feb. 2001) 
 
 H.G. nr. 52/1996 - M. Of. nr. 30/13 feb. 1996 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor, republicată 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 288/1991 prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la  
 Bucureşti la 6 noiembrie 1995 
 L. nr. 57/1996 (ratificare) - M. Of. nr. 142/8 iul. 1996 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 675/2019 (aprobare) - M. Of. nr. 752/16 sep. 2019) 
 
 H.G. nr. 61/1996 - M. Of. nr. 36/20 feb. 1996 
  Acordarea unui ajutor umanitar Republicii Populare Chineze pentru populaţia sinistrată în urma cutremurului din provincia Yunnan 

 (T) 
 
 H.G. nr. 67/1996 - M. Of. nr. 32/15 feb. 1996 
  Stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi pentru autorităţile administraţiei publice locale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 68/1996 - M. Of. nr. 32/15 feb. 1996 
  Stabilirea cantităţilor de îngrăşăminte chimice ce se acordă pe hectar, sub formă de alocaţie, producătorilor agricoli în anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 69/1996 - M. Of. nr. 35/19 feb. 1996 
  Aprobarea Programului cercetărilor statistice pe anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 73/1996 - M. Of. nr. 36/20 feb. 1996 
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  Nivelul reducerilor de preţuri pentru seminţele folosite în campania agricolă din primăvara anului 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 75/1996 - M. Of. nr. 38/22 feb. 1996 
  Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 ▼ Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 26 iunie 1995 
 H.G. nr. 76/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 38/22 feb. 1996 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate la 23 februarie 2007 prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 336/18 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 77/1996 - M. Of. nr. 38/22 feb. 1996 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind atestarea staţiunilor turistice   
 (Abrogare prin H.G. nr. 1122/2002 - M. Of. nr. 770/23 oct. 2002) 
 
 H.G. nr. 78/1996 - M. Of. nr. 40/26 feb. 1996 
  Atestarea şi utilizarea ghizilor de turism 

 (Abrogată prin H.G. nr. 305/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 81/1996 - M. Of. nr. 36/20 feb. 1996 
  Stabilirea valorii terenurilor neagricole aflate în patrimoniul societăţilor comerciale de tip "Agromec", "Servagromec" şi "Agroservice" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 457/ 1997 - M. Of. nr. 213/ 28 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 87/1996 - M. Of. nr. 38/22 feb. 1996 
  Hotărâre privind majorarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din Institutul "Cantacuzino" Bucureşti 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 94/1996 - M. Of. nr. 38/22 feb. 1996 
  Subvenţionarea în proporţie de 60% a dobânzii aferente creditelor bancare acordate de băncile comerciale producătorilor agricoli pentru realizarea lucrărilor agricole în primăvara anului 1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 96/1996 - M. Of. nr. 63/28 mar. 1996 
  Autorizarea Băncii Naţionale a României să garanteze un depozit, în valută, la Banca Română de Comerţ Exterior - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 97/1996 - M. Of. nr. 42/28 feb. 1996 
  Aplicarea în continuare a prevederilor referitoare la pensionare din Hotărârile Guvernului nr. 267/1990 şi nr. 314/1990 

 (Abrogare prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 H.G. nr. 98/1996 - M. Of. nr. 45/5 mar. 1996 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 953/1995 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 99/1996 - M. Of. nr. 40/26 feb. 1996 
  Prelungirea aplicării hotărârilor Guvernului nr. 119/1995 şi nr. 602/1995 pentru mărfuri sosite în ţară până la 15 ianuarie 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 100/1996 - M. Of. nr. 40/26 feb. 1996 

 Aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea, virarea şi controlul respectării destinaţiei sumelor ce se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale, potrivit prevederilor art.  
  8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 59/ 1997 - M. Of. nr. 267/ 6 oct. 1997) 

 ▼ Protocol de colaborare între Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Moldova pe  
 anul de învăţământ 1995/1996, semnat la Bucureşti la 21 iunie 1995 
 H.G. nr. 106/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 41/27 feb. 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 107/1996 - M. Of. nr. 48/6 mar. 1996 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 220/10 mar. 2006) 
 
 H.G. nr. 110/1996 - M. Of. nr. 41/27 feb. 1996 

 Alocarea din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1996 a sumei de 375 milioane lei, în vederea achitării circuitelor pentru retransmiterea  
  emisiunilor Programului I al Societăţii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova în anul 1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 113/1996 - M. Of. nr. 45/5 mar. 1996 
  Aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportului 

 
 

(Abrogat prin H.G. nr. 806/2001 - M. Of. nr. 530/31 aug. 2001) 

 H.G. nr. 122/1996 - M. Of. nr. 46/5 mar. 1996 
  Plata, în anul 1996, a premiilor personalului din unităţile bugetare, rămase neachitate în anul 1995 din lipsa disponibilităţilor bugetare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 123/1996 - M. Of. nr. 43/29 feb. 1996 
  Prelungirea valabilităţii licenţelor de export pentru produse lemnoase, eliberate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 869/1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 125/1996 - M. Of. nr. 55/15 mar. 1996 

 Hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr.  
  67/1995 

 (Abrogată la 1 ian.2002 prin L. nr. 416/2001 - M. Of. nr. 401/20 iul.2001) 
 



 4615

 H.G. nr. 130/1996 - M. Of. nr. 57/18 mar. 1996 
  Aprobarea Programului concret de activităţi şi acţiuni ce se vor întreprinde de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în anul 1996, stabilit în aplicarea art. 13 din Legea nr. 83/1993 

 (T) 
 
 H.G. nr. 136/1996 - M. Of. nr. 57/18 mar. 1996 
  Hotărâre privind autorizarea editării unor publicaţii ale Ministerului de Interne şi finanţarea cheltuielilor de funcţionare a acestora 

 (Abrogare prin H.G. nr. 116/2007 - M. Of. nr. 109/13 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 147/1996 - M. Of. nr. 71/9 apr. 1996 
  Organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale a vămilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 170/2001 - M. Of. nr. 40/23 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 149/1996 - M. Of. nr. 61/26 mar. 1996 
 
  Funcţionarea comisionarilor în vamă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 626/ 1997 - M. Of. nr. 271/ 9 oct. 1997) 
 
 H.G. nr. 150/1996 - M. Of. nr. 61/26 mar. 1996 
  Păstrarea bunurilor sub supraveghere vamală pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de introducere în ţară 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 626/ 1997 - M. Of. nr. 271/ 9 oct. 1997) 

 H.G. nr. 151/1996 - M. Of. nr. 61/26 mar. 1996 
  Hotărâre pentru sancţionarea unor încălcări ale regimului valutar 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 797/2007 - M. Of. nr. 514/31 iul. 2007) 

 H.G. nr. 156/1996 - M. Of. nr. 58/19 mar. 1996 
  Unele măsuri pentru asigurarea finanţării importurilor de păcură prevăzute în programul energetic naţional pe lunile februarie şi martie 1996 

 (Abrogată prin H.G. nr. 826/1996 - M. Of. nr. 228/24 sep. 1996) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind colaborarea economică, semnat  
 la Belgrad la 28 noiembrie 1995 
 H.G. nr. 158/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 60/26 mar. 1996 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 591/2009 (aprobare) - M. Of. nr. 359/28 mai 2009) 
 
 H.G. nr. 159/1996 - M. Of. nr. 58/19 mar. 1996 
  Exceptarea unor categorii de persoane handicapate de la perceperea comisionului prevăzut la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 166/1996 - M. Of. nr. 59/22 mar. 1996 
  Categoriile de cheltuieli şi obiectivele pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi pentru protejarea zonelor calamitate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 173/1996 - M. Of. nr. 59/22 mar. 1996 
  Importul de păcură efectuat de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" pentru anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 179/1996 - M. Of. nr. 69/5 apr. 1996 
  Organizarea manifestării WORKSHOP WORLD WATCH 1996 de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 180/1996 - M. Of. nr. 63/28 mar. 1996 
  Cuantumul alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 191/1996 - M. Of. nr. 64/29 mar. 1996 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 192/1996 - M. Of. nr. 64/29 mar. 1996 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 335/1995 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 335/1995 prin H.G. nr. 830/2002 - M. Of. nr. 606/15 aug. 2002) 
 
 H.G. nr. 196/1996 - M. Of. nr. 65/1 apr. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import destinate sistemului de marcare la ţigarete şi produse din tutun 

 (T) 
 
 H.G. nr. 201/1996 - M. Of. nr. 64/29 mar. 1996 
  Participarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva 

 (T) 
 
 H.G. nr. 208/1996 - M. Of. nr. 65/1 apr. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale în limita unui contingent valoric a unor bunuri din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 209/1996 - M. Of. nr. 69/5 apr. 1996 
  Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind instituirea şi evidenţa inventarului general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1597/2002 - M. Of. nr. 42/27 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 210/1996 - M. Of. nr. 66/1 apr. 1996 
  Hotărâre cu privire la indexarea salariilor începând cu luna aprilie 1996 

 (T) 
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 H.G. nr. 211/1996 - M. Of. nr. 66/1 apr. 1996 
  Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocaţiilor de stat pentru copii şi a altor venituri ale populaţiei începând cu 1 aprilie 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 217/1996 - M. Of. nr. 83/23 apr. 1996 

 Suportarea de către Ministerul Afacerilor Externe a cheltuielilor de organizare a Reuniunii Grupului de Lucru pentru Probleme Organizatorice al Cooperării Economice a Mării Negre şi a  
  întâlnirii miniştrilor afacerilor externe ai statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 233/1996 - M. Of. nr. 80/19 apr. 1996 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 953/1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 239/1996 - M. Of. nr. 80/19 apr. 1996 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1996 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 240/1996 - M. Of. nr. 69/5 apr. 1996 
  Stabilirea zilei a doua de Paşti ca zi nelucrătoare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 241/1996 - M. Of. nr. 83/23 apr. 1996 
  Stabilirea preţului minim garantat de achiziţie şi a primei ce se acordă de la bugetul de stat la grâul pentru panificaţie din recolta anului 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 252/1996 - M. Of. nr. 75/11 apr. 1996 
  Regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996 

 (Abrogată prin O.G. nr. 61/2001 - M. Of. nr. 531/31 aug. 2001) 
 
 H.G. nr. 257/1996 - M. Of. nr. 84/24 apr. 1996 
  Acordarea unui ajutor umanitar Republicii Bosnia şi Herţegovina 

 (T) 
 
 H.G. nr. 264/1996 - M. Of. nr. 78/18 apr. 1996 
  Stabilirea datei alegerilor locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 265/1996 - M. Of. nr. 78/18 apr. 1996 
  Stabilirea măsurilor care revin Guvernului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 266/1996 - M. Of. nr. 81/19 apr. 1996 
  Aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 267/1996 - M. Of. nr. 78/18 apr. 1996 
  Efectuarea cheltuielilor pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 268/1996 - M. Of. nr. 78/18 apr. 1996 
  Numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene 

 (T) 
 
 H.G. nr. 269/1996 - M. Of. nr. 78/18 apr. 1996 
  Stabilirea modelului listelor electorale pentru alegerile locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 270/1996 - M. Of. nr. 78/18 apr. 1996 
  Stabilirea modelului ştampilelor care vor fi folosite la alegerile locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 272/1996 - M. Of. nr. 91/6 mai 1996 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 2342/2004 - M. Of. nr. 2/3 ian. 2005) 
 
 H.G. nr. 274/1996 - M. Of. nr. 93/8 mai 1996 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 856/1994 privind garantarea unor credite bancare aferente Programului naţional de asigurare a resurselor energetice pentru sezonul rece 1994-1995 

 (T) 
 
 H.G. nr. 275/1996 - M. Of. nr. 85/26 apr. 1996 
  Stabilirea cantităţilor contingentate la exportul de produse lemnoase din pădurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva", până la 31 august 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 285/1996 - M. Of. nr. 85/26 apr. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a hârtiei de ziar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 289/1996 - M. Of. nr. 87/29 apr. 1996 
  Stabilirea zilei de 1 mai ca zi nelucrătoare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 291/1996 - M. Of. nr. 88/30 apr. 1996 
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  Stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 8/ 1997 - M. Of. nr.12/30 ian. 1997) 
 
 H.G. nr. 293/1996 - M. Of. nr. 89/30 apr. 1996 

 Stabilirea preţurilor minime garantate de achiziţie şi a primelor ce se acordă de la bugetul de stat la porcine şi păsări vii livrate pentru industrializare şi la laptele de vacă şi de bivoliţă - materie  
  primă -, precum şi de completare a Hotărârii Guvernului nr. 555/1994 

 (Abrogată prin H.G. nr. 133/1997 - M. Of. nr. 73/ 23 apr. 1997) 
 
 H.G. nr. 294/1996 - M. Of. nr. 89/30 apr. 1996 

 Aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării primelor de la bugetul de stat pentru grâul pentru panificaţie, laptele de vacă cu 3,5% grăsime şi laptele de bivoliţă cu 7%  
  grăsime - materie primă -, porcine şi păsări vii destinate industrializării, precum şi pentru viţeii obţinuţi de la vacile şi junincile însămânţate artificial sau prin montă cu reproducători atestaţi 

 (Abrogată prin L. nr. 193/ 1997 - M. Of. nr. 324/ 24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 295/1996 - M. Of. nr. 90/2 mai 1996 
 Stabilirea modelului buletinelor de vot pentru alegerile locale din anul 1996   
 (T) 
 
 H.G. nr. 296/1996 - M. Of. nr. 90/2 mai 1996 
  Stabilirea modelului proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor locale din anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 298/1996 - M. Of. nr. 94/9 mai 1996 
  Alocarea unor sume pentru organizarea Congresului Internaţional de Tracologie 

 (T) 
 
 H.G. nr. 301/1996 - M. Of. nr. 102/20 mai 1996 
  Organizarea şi desfăşurarea doctoratului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 590/1997 - M. Of. nr. 272/9 oct. 1997) 

 H.G. nr. 302/1996 - M. Of. nr. 94/9 mai 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unui contingent tarifar valoric de hrană destinată puietului de păstrăv 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 309/1996 - M. Of. nr. 99/16 mai 1996 

 Hotărâre privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care  
  beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 435/2020 - M. Of. nr. 466/2 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 310/1996 - M. Of. nr. 99/16 mai 1996 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/1991 privind crearea organismelor "Tempus" în România 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 682/1991 prin H.G. nr. 1338/2001 - M. Of. nr. 37/21 ian. 2002) 
 
 H.G. nr. 316/1996 - M. Of. nr. 96/13 mai 1996 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 98/1996 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 953/1995 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 321/1996 - M. Of. nr. 100/17 mai 1996 
  Acordarea unui ajutor umanitar Libanului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 324/1996 - M. Of. nr. 101/20 mai 1996 
  Hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 339/1996 - M. Of. nr. 101/20 mai 1996 
  Finanţarea unor cheltuieli pentru organizarea Seminarului internaţional "Activitatea autorităţilor publice locale pentru sprijinul populaţiei în caz de accident pe un amplasament chimic" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 340/1996 - M. Of. nr. 101/20 mai 1996 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996 pentru organizarea acţiunilor omagiale dedicate aniversării a 400 de ani de atestare documentară a municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 353/1996 - M. Of. nr. 99/16 mai 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale pentru unele bunuri necesare continuării procesului de privatizare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 355/1996 - M. Of. nr. 100/17 mai 1996 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 98/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 356/1996 - M. Of. nr. 99/16 mai 1996 
  Organizarea Festivalului Naţional de Teatru "Ion Luca Caragiale" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 363/1996 - M. Of. nr. 105/23 mai 1996 
  Nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune 

 (Abrogată prin H.G. nr. 78/1997 - M. Of. nr. 48/ 20 mar. 1997) 
 
 H.G. nr. 364/1996 - M. Of. nr. 105/23 mai 1996 

 Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi  
  economice pe baza liberei iniţiative 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 201/1990 - prin L. nr. 507/2002 prin L. nr. 507/2002 - M. Of. nr. 582/6 aug. 2002) 
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 H.G. nr. 368/1996 - M. Of. nr. 109/29 mai 1996 
  Acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 85/ 1997 - M. Of. nr. 51/ 26 mar. 1997) 
 
 H.G. nr. 374/1996 - M. Of. nr. 117/6 iun. 1996 
  Acordarea unor ajutoare umanitare de urgenţă populaţiei din judeţele afectate de inundaţiile din luna mai 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 375/1996 - M. Of. nr. 111/30 mai 1996 

 Alocarea de la rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului a sumei de 100 milioane lei pentru ajutorarea familiilor sinistrate ca urmare a incendiului din data de 21 mai 1996 din cartierul Colentina  
  - sectorul 2, Bucureşti 

 (T) 
 
 H.G. nr. 382/1996 - M. Of. nr. 113/3 iun. 1996 
  Aprobarea normelor şi a regulilor în domeniul producerii, circulaţiei produselor farmaceutice, precum şi controlul acestora 

 (Abrogată la 1 ian. 2000 prin O.U.G. nr. 152/1999 - M. Of. nr. 508/20 oct. 1999) 
 
 H.G. nr. 386/1996 - M. Of. nr. 166/29 iul. 1996 
  Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale în unele localităţi din ţară, precum şi extinderea consumului de gaze naturale la gospodăriile populaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 388/1996 - M. Of. nr. 111/30 mai 1996 
  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru exercitarea dreptului de vot de către studenţi şi elevi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 389/1996 - M. Of. nr. 112/31 mai 1996 
 Hotărâre privind vânzarea către actualii deţinători a unor spaţii comerciale construite din fondurile statului şi aflate în administrarea consiliilor locale şi a regiilor autonome de interes local 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 13/31 ian. 1997) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1341/2002 - M. Of. nr. 915/16 dec. 2002) 
 
 H.G. nr. 392/1996 - M. Of. nr. 117/6 iun. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 393/1996 - M. Of. nr. 113/3 iun. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 398/1996 - M. Of. nr. 117/6 iun. 1996 
  Aprobarea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar (universitar) 1996/1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 399/1996 - M. Of. nr. 118/7 iun. 1996 
  Abrogarea hotărârilor Guvernului nr. 77/1991 şi nr. 166/1991 

 (SE) 
 
 ▼ Protocol privind colaborarea şi schimburile în domeniul învăţământului superior între Ministerul Învăţământului din România  
 şi Comitetul de Stat al Federaţiei Ruse pentru învăţământ superior pe anii de învăţământ 1995/1996 şi 1996/1997, semnat la  
 
 H.G. nr. 407/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 118/7 iun. 1996 

Bucureşti la 28 decembrie 1995 

 (temporar) 
 
 ▼ Protocol privind colaborarea şi schimburile în domeniul învăţământului în anii de învăţământ 1995/1996 şi 1996/1997 dintre  
 Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Învăţământului din Federaţia Rusă, semnat la Bucureşti la 28 decembrie  
 
 H.G. nr. 407/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 118/7 iun. 1996 

1995 

 
 

(T) 

 ▼ Acord între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind desfiinţarea reciprocă a obligativităţii vizelor pentru  
 titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu sau speciale, semnat la Bucureşti la 9 februarie 1996 
 H.G. nr. 409/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 120/11 iun. 1996 

 (Suspendare prin H.G. nr. 1531/2003 (aprobare) - M. Of. nr. 20/12 ian. 2004) 
 
 ▼ Acord de colaborare în domeniul arhivistic dintre Direcţia generală a arhivelor statului din cadrul Ministerului de Interne al  
 României şi Arhivele Republicii Macedonia, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 1995 
 H.G. nr. 410/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 118/7 iun. 1996 

 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 387/2013 (aprobare) - M. Of. nr. 379/26 iun. 2013) 

 ▼ Protocol de colaborare în domeniul arhivistic dintre Direcţia Generală a Arhivelor Statului din România şi Direcţia Generală  
 a Arhivelor Statului din Turcia pe perioada 1995-1996, semnat la Bucureşti la 27 iunie 1995 
 H.G. nr. 410/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 118/7 iun. 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 415/1996 - M. Of. nr. 117/6 iun. 1996 
  Măsuri în domeniul exportului unor produse agricole 

 (Abrogată prin H.G. nr. 162/1997 - M. Of. nr. 83/7 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 419/1996 - M. Of. nr. 123/14 iun. 1996 

 Modul de repartizare şi de utilizare a unor fonduri aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, în vederea promovării imaginii şi a intereselor româneşti peste hotare, precum  
  şi pentru realizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 420/1996 - M. Of. nr. 127/19 iun. 1996 



 4619

 Modul de repartizare a unor fonduri aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1996, nr. 29/1996, în vederea sprijinirii activităţii românilor din afara graniţelor de către Consiliul pentru  
  Problemele Românilor de Pretutindeni 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 438/1996 - M. Of. nr. 125/17 iun. 1996 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecărilor de teren 

 (Abrogare la 28 noiembrie 2004 prin H.G. nr. 1491/2004 - M. Of. nr. 885/28 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 439/1996 - M. Of. nr. 125/17 iun. 1996 

 Alocarea unor sume pentru organizarea acţiunilor omagiale dedicate aniversării a 450 de ani de atestare documentară şi a 131 de ani de la înfiinţarea învăţământului public în oraşul Săveni,  
  judeţul Botoşani 

 (T) 
 
 H.G. nr. 441/1996 - M. Of. nr. 122/13 iun. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 443/1996 - M. Of. nr. 123/14 iun. 1996 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Rasirom" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 444/1996 - M. Of. nr. 127/19 iun. 1996 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Rami-Dacia", regie de interes naţional de sub autoritatea Ministerului de Interne 

 (T) 
 
 H.G. nr. 445/1996 - M. Of. nr. 122/13 iun. 1996 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 pentru regiile autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Industriilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 447/1996 - M. Of. nr. 122/13 iun. 1996 
  Acoperirea unor cheltuieli legate de desfăşurarea activităţii birourilor electorale în ziua alegerilor locale din 16 iunie 1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 450/1996 - M. Of. nr. 125/17 iun. 1996 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 953/1995 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 453/1996 - M. Of. nr. 127/19 iun. 1996 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 454/1996 - M. Of. nr. 127/19 iun. 1996 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie de interes naţional de sub autoritatea Camerei Deputaţilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 455/1996 - M. Of. nr. 127/19 iun. 1996 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Unifarm", regie de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 468/1996 - M. Of. nr. 128/20 iun. 1996 
  Asigurarea şi creditarea stocurilor de combustibili pentru programul energetic 1996-1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 469/1996 - M. Of. nr. 128/20 iun. 1996 
  Asigurarea resurselor valutare necesare realizării Programului energetic în temeiul prevederilor art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 483/1996 - M. Of. nr. 137/2 iul. 1996 
  Prestarea serviciilor în domeniul contabilităţii, verificarea şi certificarea bilanţului contabil în baza prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 

 (Abrogată prin O.G. nr. 61/2001 - M. Of. nr. 531/31 aug. 2001) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea şi cooperarea în domeniul poştelor şi  
 telecomunicaţiilor, semnat la Chişinău la 27 decembrie 1995 
 H.G. nr. 484/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 145/11 iul. 1996 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 298/2012(aprobare) - M. Of. nr. 315/11 mai 2012) 
 
 H.G. nr. 487/1996 - M. Of. nr. 135/28 iun. 1996 
  Constituirea şi utilizarea de fonduri de stimulare a personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile subordonate acestuia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 501/1996 - M. Of. nr. 134/27 iun. 1996 
  Stabilirea preţului de achiziţie garantat de stat şi a primei ce se acordă de la bugetul de stat pentru cantităţile de grâu preluate la fondul de consum 

 (Abrogată prin H.G. nr. 133/1997 - M. Of. nr. 73/23 apr. 1997) 
 
 H.G. nr. 504/1996 - M. Of. nr. 135/28 iun. 1996 

 Acordarea de facilităţi, din Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului, personalului disponibilizat, precum şi de credite fără dobândă unor agenţi economici consumatori de energie  
  electrică şi gaze naturale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 505/1996 - M. Of. nr. 137/2 iul. 1996 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome a Imprimeriilor "Coresi" de sub autoritatea Ministerului Culturii 

 
 

(T) 
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 H.G. nr. 507/1996 - M. Of. nr. 137/2 iul. 1996 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Multiproduct" de sub autoritatea Ministerului Justiţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 508/1996 - M. Of. nr. 137/2 iul. 1996 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 509/1996 - M. Of. nr. 136/28 iun. 1996 
  Scutirea totală de la calculul amortizării a unor active corporale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 511/1996 - M. Of. nr. 136/28 iun. 1996 
  Transmiterea unui imobil situat în comuna Baloteşti, sectorul agricol Ilfov, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 
 

(Anulată prin H.G. nr.186/1997 - M. Of. nr. 116/9 iul. 1997) 

 H.G. nr. 512/1996 - M. Of. nr. 148/15 iul. 1996 
  Reorganizarea unor regii autonome aeroportuare care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 38/1997 - M. Of. nr. 34/4 mar. 1997) 

 H.G. nr. 513/1996 - M. Of. nr. 138/3 iul. 1996 
  Organizarea şi structura aparatului tehnic de specialitate al Prefecturii Judeţului Ilfov 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 514/1996 - M. Of. nr. 135/28 iun. 1996 
  Prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 447/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 523/1996 - M. Of. nr. 148/15 iul. 1996 
  Salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 594/1999 - M. Of. nr. 371/4 aug. 1999) 
 
 H.G. nr. 524/1996 - M. Of. nr. 145/11 iul. 1996 

 Menţinerea valorii cotei de participare a României la capitalul social al Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în moneda naţională şi existentă în contul Băncii  
  Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie 1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 527/1996 - M. Of. nr. 136/28 iun. 1996 
  Asigurarea surselor de creditare pentru preluarea la fondul de consum, seminţe şi furaje a cantităţilor de grâu şi orz din recolta anului 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 528/1996 - M. Of. nr. 137/2 iul. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unui contingent tarifar de 30 mii tone malţ 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 529/1996 - M. Of. nr. 137/2 iul. 1996 
  Reducerea temporară a taxelor vamale la importul de cartofi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 530/1996 - M. Of. nr. 138/3 iul. 1996 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 765/1991 referitoare la instituirea embargoului asupra armelor şi echipamentului militar împotriva statelor din fosta Iugoslavie 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 533/1996 - M. Of. nr. 149/16 iul. 1996 
  Aprobarea decontării la intern a operaţiunilor aferente creditului comercial acordat României de către Guvernul Republicii Populare Chineze în baza acordului semnat la 8 iulie 1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 138/1997 - M. Of. nr.74/24 apr. 1997) 
 
 H.G. nr. 540/1996 - M. Of. nr. 146/11 iul. 1996 
  Înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Română de Petrol" - S.A. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 234/1997 - M. Of. nr. 108/30 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 541/1996 - M. Of. nr. 143/8 iul. 1996 
  Nivelul maxim al preţului la energia termică livrată populaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 239/1997 - M. Of. nr. 108/30 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 542/1996 - M. Of. nr. 143/8 iul. 1996 
  Hotărâre cu privire la compensarea şi indexarea salariilor începând cu luna iulie 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 543/1996 - M. Of. nr. 143/8 iul. 1996 

 Indexarea şi compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocaţiilor de stat pentru copii, ajutoarelor sociale şi altor venituri ale populaţiei, începând cu  
  luna iulie 1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 545/1996 - M. Of. nr. 170/30 iul. 1996 
  Asigurarea şi creditarea stocurilor de păcură şi combustibil lichid uşor pentru populaţie în iarna 1996-1997 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 552/1996 - M. Of. nr. 157/23 iul. 1996 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Locato" de sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe 

 (T) 
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 H.G. nr. 556/1996 - M. Of. nr. 153/19 iul. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale şi reducerea temporară a taxelor vamale pentru unele produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 557/1996 - M. Of. nr. 153/19 iul. 1996 
  Aprobarea bugetului pe anul 1996 al Biroului de Schimburi Româno-Americane în domeniile învăţământului şi ştiinţei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 558/1996 - M. Of. nr. 157/23 iul. 1996 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" de sub autoritatea Ministerului Învăţământului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 559/1996 - M. Of. nr. 157/23 iul. 1996 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei generale a statului pe anul 1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 563/1996 - M. Of. nr. 169/30 iul. 1996 

 Valorificarea producţiei de grâu, orz de toamnă, orzoaică de toamnă şi orzoaică de primăvară din recolta anului 1996 a societăţilor comerciale agricole şi a societăţilor comerciale de tip  
  "Agromec", "Servagromec" şi "Agroservice", înfiinţate în baza Legii nr. 15/1990 

 (T) 
 
 H.G. nr. 564/1996 - M. Of. nr. 163/25 iul. 1996 
  Subvenţionarea în proporţie de 75% a dobânzii creditelor bancare acordate de băncile comerciale producătorilor agricoli, pentru înfiinţarea şi refacerea plantaţiilor pomicole şi viticole 

 (Abrogată prin L. nr. 193/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 565/1996 - M. Of. nr. 170/30 iul. 1996 
  Aplicarea măsurilor de protecţie socială a pensiilor de asigurări sociale de stat şi militare, stabilite şi recalculate după data de 1 august 1996 

 (Abrogată la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 H.G. nr. 568/1996 - M. Of. nr. 157/23 iul. 1996 

 Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 351/1993 privind efectuarea unui plasament financiar din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale în vederea finanţării deficitelor bugetului de  
  stat pe anii 1992 şi 1993 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 569/1996 - M. Of. nr. 166/29 iul. 1996 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Finanţelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 570/1996 - M. Of. nr. 166/29 iul. 1996 
  Trecerea Policlinicii Vitan din municipiul Bucureşti în subordinea Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 858/1996 - M. Of. nr. 237/30 sep. 1996) 
 
 H.G. nr. 577/1996 - M. Of. nr. 164/26 iul. 1996 
  Deschiderea temporară a Punctului de control pentru trecerea frontierei Urziceni (România) - Vàllaj (Ungaria), pentru trafic rutier internaţional de călători 

 (T) 
 
 H.G. nr. 578/1996 - M. Of. nr. 171/31 iul. 1996 
  Stabilirea datei alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 579/1996 - M. Of. nr. 171/31 iul. 1996 
  Stabilirea numărului de ordine al scrutinului din cartea de alegător, pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale din anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 580/1996 - M. Of. nr. 171/31 iul. 1996 
  Măsurile referitoare la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a Preşedintelui României din anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 581/1996 - M. Of. nr. 171/31 iul. 1996 

 Aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi în Legea nr. 69/1992 pentru  
  alegerea Preşedintelui României 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 582/1996 - M. Of. nr. 171/31 iul. 1996 
  Participarea observatorilor interni la alegerile parlamentare şi prezidenţiale din anul 1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 583/1996 - M. Of. nr. 171/31 iul. 1996 
  Acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a Preşedintelui României din anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 584/1996 - M. Of. nr. 171/31 iul. 1996 
  Stabilirea modelului listei electorale speciale pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale din anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 585/1996 - M. Of. nr. 171/31 iul. 1996 
  Stabilirea modelelor proceselor-verbale şi a altor formulare necesare constatării rezultatelor pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale din anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 588/1996 - M. Of. nr. 159/24 iul. 1996 
  Acordarea primelor de la bugetul de stat pentru cantităţile de grâu preluate la fondul de consum de către Agenţia Naţională a Produselor Agricole - R. A. 

 (T) 
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 H.G. nr. 590/1996 - M. Of. nr. 155/22 iul. 1996 
  Reglementarea eliberării medicamentelor în regim de gratuitate şi compensat prin farmaciile din spitale şi policlinici 

 (Abrogată prin H.G. nr. 751/1997 - M. Of. nr. 332/27 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 594/1996 - M. Of. nr. 162/25 iul. 1996 
  Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

 (T) 
 
 H.G. nr. 597/1996 - M. Of. nr. 179/6 aug. 1996 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 598/1996 - M. Of. nr. 180/7 aug. 1996 
 Sprijinirea producătorilor agricoli în organizarea de exploataţii zootehnice   
 (Abrogată prin L. nr. 193/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 599/1996 - M. Of. nr. 179/6 aug. 1996 
  Participarea cercetării ştiinţifice româneşti la unele manifestări promoţionale peste hotare în anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 600/1996 - M. Of. nr. 179/6 aug. 1996 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 613/1996 - M. Of. nr. 180/7 aug. 1996 
  Plata contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 615/1996 - M. Of. nr. 181/7 aug. 1996 

 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Comerţului pe anul 1996 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru înfiinţarea şi funcţionarea Biroului comercial al  
  României în oraşul Ho Chi Minh - Republica Socialistă Vietnam 

 (T) 
 
 H.G. nr. 624/1996 - M. Of. nr. 185/12 aug. 1996 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1996 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe, în semestrul I/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 628/1996 - M. Of. nr. 186/12 aug. 1996 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada  
  delegării, detaşării şi deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului 

 (Abrogare odată cu H.G.543/1995 prin H.G. nr. 1860/2006 - M. Of. nr. 1046/29 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 629/1996 - M. Of. nr. 188/13 aug. 1996 
  Măsuri pentru asigurarea calităţii produselor şi certificarea acesteia 

 (Abrogată prin H.G. nr. 168/1997 - M. Of. nr. 85/8 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 646/1996 - M. Of. nr. 193/19 aug. 1996 

 Alocarea de sume din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1996, în vederea finanţării unor acţiuni de integrare economică şi culturală dintre  
  România şi Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 649/1996 - M. Of. nr. 188/13 aug. 1996 

 Utilizarea Fondurilor de contrapartidă constituite din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Comisia Europeană, Guvernul Italiei şi Guvernul  
  Confederaţiei Elveţiene 

 (T) 
 
 H.G. nr. 650/1996 - M. Of. nr. 187/13 aug. 1996 
  Acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din judeţele afectate de fenomenele meteorologice din lunile iulie şi august 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 652/1996 - M. Of. nr. 193/19 aug. 1996 
  Deschiderea unui contingent la exportul de fier vechi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 654/1996 - M. Of. nr. 193/19 aug. 1996 

 Completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/1996 privind acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a Preşedintelui României din anul  
  1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 655/1996 - M. Of. nr. 193/19 aug. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului cantităţii de 5.000 tone hârtie de ziar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 672/1996 - M. Of. nr. 191/15 aug. 1996 
  Unele măsuri pentru asigurarea finanţării unor importuri de păcură prevăzute în Programul energetic naţional pentru perioada aprilie 1996 - martie 1997 

 (T) 
 
 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. Nr. 1/1996 (adoptată la a IV-a sesiune din 19 martie 1996) - Amendament la  
 Protocolul A 
 H.G. nr. 675/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 196/22 aug. 1996 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
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 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. Nr. 2/1996 (adoptată la a IV-a sesiune din 19 martie 1996) - Amendament la  
 anexa nr. II 
 H.G. nr. 675/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 196/22 aug. 1996 

 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. Nr. 3/1996 - Prelungirea derogării de la prevederile art. 23 din Protocolul B 
 H.G. nr. 675/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 196/22 aug. 1996 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. Nr. 5/1996 (adoptată la a IV-a sesiune din 19 martie 1996) - Amendament la  
 anexa nr. V 
 H.G. nr. 675/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 196/22 aug. 1996 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. Nr. 6/1996 (adoptată la a IV-a sesiune din 19 martie 1996) - Amendament la  
 anexa nr. VI 
 H.G. nr. 675/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 196/22 aug. 1996 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 677/1996 - M. Of. nr. 194/20 aug. 1996 

 Suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 1996 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru aniversarea a 75 de ani de la primul spectacol al Operei Naţionale  
  Române din Bucureşti 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 687/1996 - M. Of. nr. 194/20 aug. 1996 

 Suportarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 12 - 14 septembrie 1996, a Reuniunii de experţi guvernamentali din  
  Europa Centrală şi de Est, de evaluare a implementării Platformei pentru Acţiune adoptată la cea de-a IV-a Conferinţă mondială privind condiţia femeii, de la Beijing 

 (T) 
 
 H.G. nr. 689/1996 

 Aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de bunuri şi de servicii care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională şi a Regulamentului privind procedurile de  
  valorificare a bunurilor care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 1186/2001 - M. Of. nr. 815/18 dec. 2001) 

 H.G. nr. 691/1996 - M. Of. nr. 195/21 aug. 1996 
  Hotărâre privind înfiinţarea Muzeului Cinegetic al Carpaţilor "Posada" 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1140/2012 - M. Of. nr. 808/3 dec. 2012) 

 H.G. nr. 695/1996 - M. Of. nr. 196/22 aug. 1996 
  Stabilirea cantităţilor de îngrăşăminte chimice ce se acordă producătorilor agricoli, sub formă de alocaţii, în toamna anului 1996, pentru recolta anului 1997 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 696/1996 - M. Of. nr. 196/22 aug. 1996 
  Nivelul reducerilor de preţuri pentru seminţele folosite la însămânţare în toamna anului 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 706/1996 - M. Of. nr. 197/23 aug. 1996 
  Constituirea unui contingent la exportul de produse lemnoase din pădurile administrate de Regia Naţională a Pădurilor, în anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 710/1996 - M. Of. nr. 200/27 aug. 1996 
  Hotărâre privind intrarea, ieşirea din ţară şi tranzitul mărfurilor purtătoare de accize 

 (Abrogare prin H.G. nr. 157/2012 - M. Of. nr. 172/16 mar. 2012) 
 
 ▼ Convenţie sanitar-veterinară între Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnată la Tbilisi la 26 martie 1996 
 H.G. nr. 712/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 199/26 aug. 1996 

 
 

(Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor şi  
 carantinei fitosanitare, semnată la Baku la 27 martie 1996 
 H.G. nr. 713/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 200/27 aug. 1996 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la  
 Baku la 27 martie 1996 
 H.G. nr. 714/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 199/26 aug. 1996 

 
 

(Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 

 H.G. nr. 727/1996 - M. Of. nr. 202/29 aug. 1996 
  Subvenţionarea, în proporţie de 60%, a dobânzii aferente creditelor bancare acordate de băncile comerciale producătorilor agricoli pentru efectuarea lucrărilor agricole din toamna anului 1996 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 193/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 

 H.G. nr. 728/1996 - M. Of. nr. 202/20 aug. 1996 
  Exceptarea de plata taxelor vamale a unor bunuri din import necesare pregătirii alegerilor prezidenţiale şI parlamentare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 729/1996 - M. Of. nr. 204/30 aug. 1996 
  Prelungirea cu un an a moratoriului la exportul din România de mine anti-infanterie (antipersonal) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 733/1996 - M. Of. nr. 204/30 aug. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse provenite din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 734/1996 - M. Of. nr. 202/29 aug. 1996 
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  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unui contingent tarifar de 200 mii tone orz de consum din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 736/1996 - M. Of. nr. 208/3 sep. 1996 
  Modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 599/1996 privind participarea cercetării ştiinţifice româneşti la unele manifestări promoţionale peste hotare în anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 742/1996 - M. Of. nr. 214/10 sep. 1996 

 Hotărâre cu privire la modul de acordare a compensaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 542/1996 pentru personalul care beneficiază de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995,  
  modificată prin Legea nr. 22/1996 

 (T) 
 
 ▼ Protocol adiţional la Înţelegerea de colaborare în domeniul sănătăţii publice şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul  
 Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova, semnat la Chişinău la 24 aprilie 1996 
 
 H.G. nr. 743/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 212/9 sep. 1996 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 222/2011 (aprobare) - M. Of. nr. 197/22 mar. 2011) 
 
 H.G. nr. 745/1996 - M. Of. nr. 212/9 sep. 1996 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 756/1996 - M. Of. nr. 213/9 sep. 1996 
  Aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea de la bugetul de stat, în anul 1996, a partidelor politice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 757/1996 - M. Of. nr. 212/9 sep. 1996 
  Unele măsuri în legătură cu aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 629/1996 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 759/1996 - M. Of. nr. 214/10 sep. 1996 
  Hotărâre privind reorganizarea Editurii pentru Tineret şi Sport "Editis" din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului în Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Tineret - "Infotin" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 198/2002 - M. Of. nr. 182/18 mar. 2002) 
 
 H.G. nr. 764/1996 - M. Of. nr. 215/11 sep. 1996 

 Aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru bonificarea dobânzilor la creditele acordate în baza Hotărârii  
  Guvernului nr. 727/1996 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 775/1996 - M. Of. nr. 224/19 sep. 1996 
  Aprobarea structurii organizatorice şi de personal a Oficiului Concurenţei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 277/2001 - M. Of. nr. 119/8 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 776/1996 - M. Of. nr. 215/11 sep. 1996 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 364/1995 privind organizarea Festivalului şi Concursului Internaţional "George Enescu" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 777/1996 - M. Of. nr. 215/11 sep. 1996 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Centrului Naţional al Cinematografiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 781/1996 - M. Of. nr. 217/12 sep. 1996 
  Stabilirea cantităţilor contingentate la exportul de produse lemnoase şi a produselor lemnoase neadmise la export în anul 1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 784/1996 - M. Of. nr. 226/23 sep. 1996 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 106/2002 - M. Of. nr. 147/27 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 785/1996 - M. Of. nr. 226/23 sep. 1996 
  Aprobarea Normelor metodologice privind denumirea, marcarea şi etichetarea produselor textile destinate populaţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 332/2001 - M. Of. nr. 166/2 apr. 2001) 
 
 H.G. nr. 786/1996 - M. Of. nr. 222/17 sep. 1996 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice în comercializarea produselor de  
  folosinţă îndelungată, destinate consumatorilor 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin L. nr. 449/2003 - M. Of. nr. 812/18 nov. 2003) 
 
 H.G. nr. 789/1996 - M. Of. nr. 217/12 sep. 1996 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/1994 privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, a concursurilor pe obiecte de învăţământ,  
  pe meserii, cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi a campionatelor şi concursurilor sportive şcolare naţionale şi internaţionale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 369/1994 prin H.G. nr. 536/2016 - M. Of. nr. 610/10 aug. 2016) 

 H.G. nr. 792/1996 - M. Of. nr. 221/16 sep. 1996 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Băncii Naţionale a României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 794/1996 - M. Of. nr. 221/16 sep. 1996 
  Stabilirea nivelului dobânzilor pentru disponibilităţile păstrate în contul general al trezoreriei statului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 799/1996 - M. Of. nr. 227/23 sep. 1996 
  Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului Naţional de Securitate Aeronautică 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2014) 
 
 H.G. nr. 801/1996 - M. Of. nr. 230/25 sep. 1996 
  Aprobarea Normelor privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement 

 (Abrogată prin H.G. nr. 263/2001 - M. Of. nr. 115/7 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 803/1996 - M. Of. nr. 227/23 sep. 1996 
  Declararea produselor agricole de importanţă naţională în anul 1997 

 (Abrogată prin L. nr. 193/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 805/1996 - M. Of. nr. 232/26 sep. 1996 

 Prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 728/1996 privind exceptarea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import necesare pregătirii alegerilor prezidenţiale şI  
  parlamentare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 806/1996 - M. Of. nr. 228/24 sep. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 807/1996 - M. Of. nr. 228/24 sep. 1996 
  Înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru integrarea României în NATO 

 (Abrogată prin H.G. nr. 14/2000 - M. Of. nr. 17/18 ian. 2000) 
 
 H.G. nr. 817/1996 - M. Of. nr. 228/24 sep. 1996 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/1996 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de păcură şi combustibil lichid uşor pentru populaţie în iarna 1996 - 1997 

 (T) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind trecerea simplificată a frontierei de stat comune de către  
 cetăţenii care domiciliază în judeţele şi raioanele de frontieră, semnată la Ismail la 29 martie 1996 
 H.G. nr. 818/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 230/25 sep. 1996 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1073/2006 (aprobare) - M. Of. nr. 725/24 aug. 2006) 
 
 H.G. nr. 826/1996 - M. Of. nr. 228/24 sep. 1996 
  Unele măsuri pentru asigurarea finanţării importurilor de păcură prevăzute în Programul Energetic Naţional pe anul 1996 - 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 829/1996 - M. Of. nr. 228/24 sep. 1996 
  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 848/1996 - M. Of. nr. 236/30 sep. 1996 

 Unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I. O. V. R., ale agricultorilor, alocaţiile de stat pentru copii, ajutoarele sociale şi alte venituri ale  
  populaţiei, începând cu luna octombrie 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 852/1996 - M. Of. nr. 241/3 oct. 1996 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1385/2009 - M. Of. nr. 807/26 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 857/1996 - M. Of. nr. 251/17 oct. 1996 
  Etichetarea energetică la aparatele frigorifice de uz casnic 

 (Abrogată prin H.G. nr. 573/2001 - M. Of. nr. 375/11 iul. 2001) 
 
 H.G. nr. 858/1996 - M. Of. nr. 237/30 sep. 1996 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 570/1996 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 860/1996 - M. Of. nr. 238/1 oct. 1996 
  Hotărâre cu privire la indexarea şi compensarea salariilor începând cu luna octombrie 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 865/1996 - M. Of. nr. 240/2 oct. 1996 

 Acordarea, din Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului, de facilităţi personalului disponibilizat şi de credite fără dobândă unor agenţi economici consumatori de energie electrică  
  şi gaze naturale potrivit art. 18 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 868/1996 - M. Of. nr. 237/30 sep. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale pentru importul unor echipamente şi accesorii electronice pentru activitatea de radiodifuziune 

 (T) 
 
 H.G. nr. 869/1996 - M. Of. nr. 240/2 oct. 1996 
  Contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite externe pentru construirea de locuinţe sociale şi de necesitate 

 (Abrogată prin H.G. nr.112/1999 - M. Of. nr. 86/1 mar. 1999) 
 
 H.G. nr. 874/1996 - M. Of. nr. 236/30 sep. 1996 
  Prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 32/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 887/1996 - M. Of. nr. 254/21 oct. 1996 
  Unele măsuri referitoare la asigurarea necesarului de orz pentru zootehnie 

 (T) 
 
 H.G. nr. 888/1996 - M. Of. nr. 255/22 oct. 1996 
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  Hotărâre pentru aprobarea statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1602/2002 - M. Of. nr. 49/29 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 889/1996 - M. Of. nr. 272/1 nov. 1996 
  Suplimentarea contribuţiei în lei a României la finanţarea Centrului de Informare şi Documentare O.N.U. la Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 613/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 903/1996 - M. Of. nr. 246/10 oct. 1996 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 953/1995 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 904/1996 - M. Of. nr. 246/10 oct. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import destinate industrializării produselor agroalimentare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 906/1996 - M. Of. nr. 256/23 oct. 1996 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 389/1996 

 (Abrogată prin H.G. nr. 454/1997 - M. Of. nr. 198/ 19 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 908/1996 - M. Of. nr. 258/24 oct. 1996 
  Constituirea Consiliului Interministerial pentru Calitate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 57/1999 - M. Of. nr. 55/8 feb. 1999) 
 
 H.G. nr. 910/1996 - M. Of. nr. 261/25 oct. 1996 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Agenţia Naţională a Produselor Agricole" de sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 (T) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la  
 Bucureşti la 14 mai 1996 
 H.G. nr. 931/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 283/12 nov. 1996 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 583/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 593/8 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 933/1996 - M. Of. nr. 254/21 oct. 1996 
  Stabilirea termenului de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate sau neîntrebuinţate şi a celorlalte materiale necesare votării, depuse la judecătorii sau la Tribunalul Municipiului Bucureşti 

 (T) 
 
 H.G. nr. 935/1996 - M. Of. nr. 259/24 oct. 1996 
  Organizarea şi funcţionarea prefecturilor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 383/1997 - M. Of. nr. 177/30 iul. 1997) 

 H.G. nr. 936/1996 - M. Of. nr. 253/18 oct. 1996 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1996 pentru continuarea şi finalizarea unor lucrări de investiţii, precum şi pentru reparaţii la obiective de interes local 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 937/1996 - M. Of. nr. 262/25 oct. 1996 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1996 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 940/1996 - M. Of. nr. 253/18 oct. 1996 
  Hotărâre privind utilizarea fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 (Abrogare prin L. nr. 640/2002 - M. Of. nr. 896/10 dec. 2002 şi Abrogare prin O.G. nr. 19/2002 - M. Of. nr. 87/1 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 941/1996 - M. Of. nr. 265/28 oct. 1996 
  Transmiterea unui imobil situat în municipiul Bucureşti în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române 

 (T) 
 
 H.G. nr. 942/1996 - M. Of. nr. 277/6 nov. 1996 

 Transmiterea unui sector de drum din administrarea Consiliului Local al Comunei Ştefăneşti, judeţul Botoşani, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din  
  România" 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 42/ 1997 - M. Of. nr. 37/ 6 mar. 1997) 

 H.G. nr. 951/1996 - M. Of. nr. 278/7 nov. 1996 

 Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1996 pentru lucrările de consolidare a versantului zonelor aferente construcţiei blocului V 6-7 cu 36 de apartamente, situat în localitatea Paşcani,  
  str. Nicolae Iorga, judeţul Iaşi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 956/1996 - M. Of. nr. 278/7 nov. 1996 

 Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996 pentru organizarea acţiunilor omagiale dedicate aniversării a 40 de ani de atestare documentară a oraşului Ştei, judeţul Bihor, şi înfiinţării  
  primului liceu din localitate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 957/1996 - M. Of. nr. 258/24 oct. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 960/1996 - M. Of. nr. 286/13 nov. 1996 
  Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 961/1996 - M. Of. nr. 278/7 nov. 1996 
  Modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 696/1996 privind nivelul reducerilor de preţuri pentru seminţele folosite la însămânţare în toamna anului 1996 

 
 

(T) 
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 H.G. nr. 966/1996 - M. Of. nr. 254/21 oct. 1996 
  Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 244/ 1997 - M. Of. nr. 110/ 3 iun. 1997) 
 
 H.G. nr. 967/1996 - M. Of. nr. 256/23 oct. 1996 

 Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a mărfurilor din import comercializate în regim duty free la bordul aeronavelor de către companiile aeriene româneşti autorizate să execute curse  
  de pasageri în trafic extern 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 968/1996 - M. Of. nr. 256/23 oct. 1996 

 Aprobarea unui contingent la export, pentru şrotul de floarea-soarelui din recolta anului 1996, în perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri şi 31  
  decembrie 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 969/1996 - M. Of. nr. 256/23 oct. 1996 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 276/1995 privind efectuarea de operaţiuni legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 276/1995 prin H.G. nr. 1526/2003 - M. Of. nr. 937/24 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 983/1996 - M. Of. nr. 278/7 nov. 1996 
  Aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 984/1996 - M. Of. nr. 253/18 oct. 1996 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1398/2009 - M. Of. nr. 816/27 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 986/1996 - M. Of. nr. 265/28 oct. 1996 
  Transmiterea sectorului de drum Dorohoi, Pomârla, Racovăţ în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 42/1997 - M. Of. nr. 37/6 mar. 1997) 
 
 H.G. nr. 987/1996 - M. Of. nr. 265/28 oct. 1996 
  Transmiterea unor sectoare de drum de interes naţional în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 42/1997 - M. Of. nr.37 /6 mar. 1997) 

 H.G. nr. 988/1996 - M. Of. nr. 261/25 oct. 1996 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de sfeclă de zahăr 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 989/1996 - M. Of. nr. 261/25 oct. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unui contingent tarifar de 100 mii tone orz de consum 

 (T) 
 
 H.G. nr. 992/1996 - M. Of. nr. 263/28 oct. 1996 
  Asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării 

 (T) 
 
 H.G. nr. 997/1996 - M. Of. nr. 279/8 nov. 1996 
  Programul de participare a României, cu pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale în anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 998/1996 - M. Of. nr. 265/28 oct. 1996 
  Hotărâre privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Problemele Tineretului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 1006/1996 - M. Of. nr. 265/28 oct. 1996 
  Aprobarea cifrei de şcolarizare la învăţământul postliceal cuprins în Programul Phare VET RO 9405, pentru anul şcolar 1996/1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1009/1996 - M. Of. nr. 279/8 nov. 1996 

 Alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 1996 pentru organizarea seminarului internaţional cu tema "Integrarea multidimensională - dimensiunea  
  subregională" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1012/1996 - M. Of. nr. 279/8 nov. 1996 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1996 pentru plata ajutorului social, în condiţiile art. 21 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1020/1996 - M. Of. nr. 270/31 oct. 1996 

 Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1992 privind regimul importurilor şi exporturilor de articole şi tehnologii supuse controlului destinaţiei finale, precum şi cel al controlului exporturilor  
  pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice şi biologice şi a rachetelor purtătoare de asemenea arme 

 (Abrogată prin H.G. nr. 467/1999 - M. Of. nr. 336/15 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 1021/1996 - M. Of. nr. 281/11 nov. 1996 
  Aprobarea cheltuielilor de protocol pentru participanţii la Seminarul de pregătire şi informare (16-18 octombrie 1996, Bucureşti) în cadrul Programului "LEONARDO DA VINCI" în România 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1024/1996 - M. Of. nr. 283/12 nov. 1996 
  Repartizarea şi acordarea unor subvenţii şi alocaţii bugetare aprobate pentru Ministerul Industriilor prin bugetul de stat rectificat pe anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1033/1996 - M. Of. nr. 270/31 oct. 1996 
  Hotărâre de adaptare a preţurilor minime garantate de achiziţie şi a primelor la laptele de vacă şI de bivoliţă - materie primă 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 1566/1996 - M. Of. nr. 352/30 dec. 1996) 
 
 H.G. nr. 1035/1996 - M. Of. nr. 280/8 nov. 1996 
  Hotărâre privind organizarea Festivalului Internaţional "George Enescu" şi a concursurilor din structura acestuia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1036/1996 - M. Of. nr. 270/31 oct. 1996 
  Asigurarea resurselor financiare potrivit prevederilor art.4 din Legea nr. 116/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1038/1996 - M. Of. nr. 284/12 nov. 1996 
  Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 590/2001 - M. Of. nr. 345/29 iun. 2001) 
 
 H.G. nr. 1046/1996 - M. Of. nr. 279/8 nov. 1996 
 

 Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Atestare a Maşinilor şi Echipamentelor Tehnologice de Construcţii şi a Registrului Român al Maşinilor şi Echipamentelor  
  Tehnologice de Construcţii 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1254/2004 - M. Of. nr. 769/23 aug. 2004) 

 H.G. nr. 1051/1996 - M. Of. nr. 283/12 nov. 1996 
  Suplimentarea cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 1996/1997 (H.G. nr. 398/1996) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1060/1996 - M. Of. nr. 295/20 nov. 1996 
  Stabilirea programelor de trecere la evidenţa cantitativ-valorică pentru bunurile aflate în administrarea unităţilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1074/1996 - M. Of. nr. 295/20 nov. 1996 
  Garantarea unui credit extern în favoarea Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii feroviare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1024/1999 - M. Of. nr. 616/16 dec. 1999) 
 
 H.G. nr. 1112/1996 - M. Of. nr. 285/13 nov. 1996 
  Reorganizarea Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" - R. A. în Regia Naţională a Pădurilor 

 (Abrogată prin H.G. nr.982/1998 - M. Of. nr.530/31 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 1116/1996 - M. Of. nr. 288/14 nov. 1996 
  Finanţarea din Fondul de contrapartidă a cheltuielilor aferente procurării de microbuze necesare transportului elevilor din zonele izolate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1127/1996 - M. Of. nr. 285/13 nov. 1996 
  Completarea Hotărârii Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale a vămilor, precum şi pentru reorganizarea unor direcţii regionale vamale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 152/2000 - M. Of. nr. 97/3 mar. 2000) 
 
 H.G. nr. 1144/1996 - M. Of. nr. 294/19 nov. 1996 
  Aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 629/1996 

 (Abrogată prin H.G. nr. 168/1997 - M. Of. nr. 85/8 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 1150/1996 - M. Of. nr. 299/21 nov. 1996 
  Funcţionarea serviciilor sociale pentru ocrotirea copilului la consiliile judeţene şi la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 205/1997 - M. Of. nr. 100/26 iun. 1997) 
 
 H.G. nr. 1164/1996 - M. Of. nr. 303/22 nov. 1996 
  Hotărâre privind funcţionarea Centrului de Studii, Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 259/2005 - M. Of. nr. 294/7 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 1165/1996 - M. Of. nr. 299/21 nov. 1996 
  Suplimentarea locurilor aprobate pentru învăţământul universitar de stat (H.G. nr. 398/1996) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1169/1996 - M. Of. nr. 292/18 nov. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1172/1996 - M. Of. nr. 294/19 nov. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale pentru unele produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1174/1996 - M. Of. nr. 291/18 nov. 1996 
  Unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit, instituit prin Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1176/1996 - M. Of. nr. 307/26 nov. 1996 
  Aprobarea Normelor tehnice de exploatare, valorificare şi comercializare a apelor minerale de consum alimentar 

 (Abrogată prin H.G. nr. 760/2001 - M. Of. nr. 495/23 aug. 2001) 
 
 H.G. nr. 1178/1996 - M. Of. nr. 311/27 nov. 1996 
  Aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (Abrogată prin H.G. nr. 512/1998 - M. Of. nr.344/11 sep. 1998) 
 
 H.G. nr. 1180/1996 - M. Of. nr. 292/18 nov. 1996 
  Transmiterea unor imobile în administrarea Parlamentului României Camera Deputaţilor 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 241/ 1997 - M. Of. nr. 108/ 30 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 1181/1996 - M. Of. nr. 303/22 nov. 1996 
  Aprobarea Regulamentului privind organizarea examenului pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat 

 (Abrogată prin H.G. nr. 562/2000 - M. Of. nr. 332/17 iul. 2000) 
 
 H.G. nr. 1182/1996 - M. Of. nr. 307/26 nov. 1996 
  Aplicarea Legii nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România 

 (Abrogată prin O.G. nr. 102/2000 - M. Of. nr. 436/3 sep. 2000) 
 
 H.G. nr. 1183/1996 - M. Of. nr. 292/18 nov. 1996 
  Înfiinţarea Teatrului Naţional al Tineretului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 211/ 1997 - M. Of. nr. 99/ 23 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 1200/1996 - M. Of. nr. 299/21 nov. 1996 
  Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot de către studenţii şi elevii din Republica Moldova care efectuează studiile în România 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1202/1996 - M. Of. nr. 312/27 nov. 1996 
  Taxele vamale de import pentru produsele agricole în anul 1997 

 (T) 
 
 ▼ Protocol de colaborare dintre Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Moldova  
 pentru anul de învăţământ 1996/1997, semnat la Chişinău la 24 aprilie 1996 
 H.G. nr. 1208/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 323/4 dec. 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1217/1996 - M. Of. nr. 299/21 nov. 1996 
  Organizarea reuniunii Grupului de lucru privind cooperarea în domeniul turismului în zona Mării Negre 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1220/1996 - M. Of. nr. 306/25 nov. 1996 

 Acordarea, din Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului, de credite fără dobândă unor agenţi economici consumatori de energie electrică şi gaze naturale, potrivit prevederilor art.  
  18 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995 şi ale art. 20 din Legea nr. 29/1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1223/1996 - M. Of. nr. 310/27 nov. 1996 
  Hotărâre privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1403/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) 

 H.G. nr. 1230/1996 - M. Of. nr. 317/29 nov. 1996 
  Hotărâre privind executarea de lucrări şi prestări de servicii pentru Ministerul Transporturilor de către Brigada 93 Căi Ferate şi Drumuri "Inginer Anghel Saligny" 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 356/2002 - M. Of. nr. 266/22 apr. 2002) 

 H.G. nr. 1233/1996 - M. Of. nr. 319/29 nov. 1996 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1398/2009 - M. Of. nr. 816/27 nov. 2009) 

 H.G. nr. 1234/1996 - M. Of. nr. 329/9 dec. 1996 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 414/2021 - M. Of. nr. 377/12 apr. 2021) 
 
 H.G. nr. 1238/1996 - M. Of. nr. 313/27 nov. 1996 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieşirea din ţară şi tranzitul mărfurilor purtătoare de accize 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 710/1996 prin H.G. nr. 157/2012 - M. Of. nr. 172/16 mar. 2012) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul  
 sanitar-veterinar, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1996 
 H.G. nr. 1256/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 320/2 dec. 1996 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul carantinei şi  
 protecţiei plantelor, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1996 
 H.G. nr. 1257/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 320/2 dec. 1996 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 1259/1996 - M. Of. nr. 306/25 nov. 1996 

 Unele măsuri în aplicarea art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, în legătură cu asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor  
  prin accidente de autovehicule 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1269/1996 - M. Of. nr. 320/2 dec. 1996 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind prevenirea accidentelor turistice şi organizarea activităţii de salvare în munţi 

 (Abrogare la 90 de zile de la publicare prin H.G. nr. 77/2003 - M. Of. nr. 91/13 feb. 2003) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Macedoniei privind comerţul şi colaborarea economică, semnat la Bucureşti la 27  
 septembrie 1996 
 H.G. nr. 1272/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 317/29 nov. 1996 

 (Abrogare prin H.G. nr. 292/2013(aprobare) - M. Of. nr. 302/27 mai 2013) 
 
 H.G. nr. 1273/1996 - M. Of. nr. 324/4 dec. 1996 
  Actualizarea programelor de restructurare şi redresare financiară ale regiilor autonome supuse regimului special de supraveghere, aflate sub autoritatea Ministerului Industriilor, pe anul 1996 

 (T) 
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 H.G. nr. 1275/1996 - M. Of. nr. 326/6 dec. 1996 
  Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Schimbări Climatice 

 (Abrogare la data de 28 august 2006 prin H.G. nr. 658/2006 - M. Of. nr. 465/30 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 1279/1996 - M. Of. nr. 319/29 nov. 1996 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1282/1996 - M. Of. nr. 323/4 dec. 1996 
  Stabilirea cantităţilor contingentate la exportul de produse lemnoase şi a produselor lemnoase neadmise la export în anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1284/1996 - M. Of. nr. 323/4 dec. 1996 

 Aprobarea unui contingent la export pentru porumb pentru consum din recolta anului 1996, în perioada cuprinsă între data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României şi data de  
  30 iunie 1997 

 (Abrogată prin H.G. nr. 162/1997 - M. Of. nr. 83/7 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 1291/1996 - M. Of. nr. 321/3 dec. 1996 
  Exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale la unele produse din import 

 (Abrogată prin H.G. nr. 196/1997 - M. Of. nr. 91/15 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 1293/1996 - M. Of. nr. 326/6 dec. 1996 
  Completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 697/1993 privind reorganizarea unor unităţi din sistemul Ministerului Culturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 211/ 1997 - M. Of. nr. 99/ 23 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 1305/1996 - M. Of. nr. 329/9 dec. 1996 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1773/2004 - M. Of. nr. 1038/10 nov. 2004) 
 
 H.G. nr. 1306/1996 - M. Of. nr. 329/9 dec. 1996 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1272/2002 - M. Of. nr. 852/26 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 1323/1996 - M. Of. nr. 325/5 dec. 1996 
  Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 642/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 211/ 1997 - M. Of. nr. 99/ 23 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 1328/1996 - M. Of. nr. 321/3 dec. 1996 
  Importul de gaze naturale şi păcură, efectuat de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" pentru anul 1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1329/1996 - M. Of. nr. 321/3 dec. 1996 
  Importul de gaze naturale şi păcură efectuat de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" pentru anul 1997 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1346/1996 - M. Of. nr. 317/29 nov. 1996 
  Atribuirea în folosinţa Mitropoliei Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică) de Alba Iulia şi Făgăraş-Blaj a unui teren în municipiul Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 185/ 1997 - M. Of. nr. 90/ 14 mai 1997) 

 H.G. nr. 1347/1996 - M. Of. nr. 327/6 dec. 1996 
  Transmiterea unui imobil din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului Concurenţei 

 (Anulată prin H.G. nr. 413/ 1997 - M. Of. nr. 189/ 8 aug. 1997) 
 
 H.G. nr. 1354/1996 - M. Of. nr. 317/29 nov. 1996 
  Contractarea şi garantarea de către Guvern a unui credit extern pentru achiziţionarea de aparatură de hemodializă pentru reţeaua sanitară 

 (Abrogată prin H.G. nr. 190/2000 - M. Of. nr. 121/21 mar. 2000) 
 
 H.G. nr. 1356/1996 - M. Of. nr. 333/10 dec. 1996 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 507/1997 - M. Of. nr. 247/22 sep. 1997) 
 
 H.G. nr. 1360/1996 - M. Of. nr. 336/11 dec. 1996 

 Aprobarea concesionării şi a caietelor de sarcini ale concesionării, având ca obiect valorificarea resurselor piscicole din 21 de zone de pescuit existente pe teritoriul domeniului public de interes  
  naţional al Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 516/1997 - M. Of. nr. 250/24 sep. 1997) 

 H.G. nr. 1366/1996 - M. Of. nr. 333/10 dec. 1996 
  Exceptarea de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 150/1996 a bunurilor achiziţionate de Universitatea din Oradea 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1367/1996 - M. Of. nr. 327/6 dec. 1996 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului gardienilor publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 518/1993 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2005, odată cu H.G. nr. 518/1993 prin L. nr. 371/2004 - M. Of. nr. 878/27 sep. 2004) 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind extinderea capacităţilor conductelor de tranzit gaze pe  
 teritoriul României pentru creşterea livrărilor de gaze naturale din Federaţia Rusă în terţe ţări şi în România, semnată la  
 Moscova la 25 octombrie 1996 
 H.G. nr. 1369/1996 (aprobare) - M. Of. nr. 339/11 dec. 1996 

 
 

(Denunţare prin H.G. nr. 1278/2011 - M. Of. nr. 933/29 dec. 2011 şi Încetare valabilitate la 31 decembrie 2015 prin O. nr. 1421/2015 - M. Of. nr. 730/29 sep. 2015) 

 H.G. nr. 1371/1996 - M. Of. nr. 340/11 dec. 1996 
  Acordarea autorizării de funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 294/1997 - M. Of. nr. 130/25 iun. 1997) 
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 H.G. nr. 1372/1996 - M. Of. nr. 337/11 dec. 1996 
  Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Băncii Naţionale a României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1373/1996 - M. Of. nr. 341/11 dec. 1996 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1387/1996 - M. Of. nr. 341/11 dec. 1996 
  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Noua Casă Radio Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 15/1997 - M. Of. nr. 16/4 feb. 1997) 
 
 H.G. nr. 1389/1996 - M. Of. nr. 333/10 dec. 1996 
  Organizarea "Pomului de Crăciun" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1399/1996 - M. Of. nr. 341/11 dec. 1996 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 97/1993 privind înfiinţarea Comitetului Naţional Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 97/1993 prin H.G. nr. 1188/2006 - M. Of. nr. 776/13 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 1403/1996 - M. Of. nr. 345/17 dec. 1996 

 Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1996 şi acordarea unor ajutoare materiale umanitare pentru protecţia populaţiei afectate de alunecările de teren din luna decembrie 1996 în satul  
  Pârcovaci ce aparţine oraşului Hârlău, judeţul Iaşi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1405/1996 - M. Of. nr. 345/17 dec. 1996 
  Stabilirea unor zile nelucrătoare şi a modului de recuperare a acestora 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1461/1996 - M. Of. nr. 350/27 dec. 1996 
  Stabilirea cotei majorărilor datorate pentru perioada de amânare şi eşalonare la plată a obligaţiilor bugetare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 670/1999 - M. Of. nr. 402/24 aug. 1999) 
 
 H.G. nr. 1464/1996 - M. Of. nr. 350/27 dec. 1996 

 Stabilirea şi plata sumelor forfetare ce se plătesc de către Ministerul Învăţământului Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" şi Regiei Autonome de Exploatare a  
 Metroului "Metrorex" Bucureşti pentru reducerile cu 50% ale tarifelor pentru transportul pe calea ferată şi, respectiv, pentru transportul subteran cu metroul, acordate elevilor şi studenţilor,  
  potrivit legii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1468/1996 - M. Of. nr. 354/30 dec. 1996 
  Prelungirea, în anul 1997, a aplicării Hotărârii Guvernului nr. 414/1993 privind acordarea unor facilităţi la călătoria pe calea ferată pentru pensionari 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1562/1996 - M. Of. nr. 351/28 dec. 1996 
  Acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei din judeţele afectate de fenomenele meteorologice din luna decembrie 1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1565/1996 - M. Of. nr. 351/28 dec. 1996 
  Prelungirea valabilităţii prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 903 din 3 octombrie 1996 până la data de 28 februarie 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1566/1996 - M. Of. nr. 352/30 dec. 1996 
  Stabilirea preţurilor minime garantate de achiziţie şi a primelor acordate de la bugetul de stat pentru laptele de vacă şi de bivoliţă - materie primă, pentru perioada 1 ianuarie-30 aprilie 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1567/1996 - M. Of. nr. 352/30 dec. 1996 
  Prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 734/1996 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 989/1996 

 (T) 
 
 
 1997 
 
 H.G. nr. 1/1997 - M. Of. nr. 3/13 ian. 1997 
  Înfiinţarea Ministerului Industriei şi Comerţului 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 2/2001 - M. Of. nr. 10/9 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 2/1997 - M. Of. nr. 3/13 ian. 1997 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a hârtiei de ziar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 3/1997 - M. Of. nr. 8/24 ian. 1997 
  Unele măsuri de constituire a Fondului de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 54/2000 - M. Of. nr. 227/23 mai 2000) 
 
 H.G. nr. 4/1997 - M. Of. nr. 12/30 ian. 1997 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Giurgiu" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 ▼ Protocol încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polonă în problema lichidării  
 datoriei în valută convertibilă a României faţă de Republica Polonă, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997 
 O.U.G. nr. 7/1997 (aprobare) - M. Of. nr. 56/3 apr. 1997 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 583/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 593/8 iul. 2005) 
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 H.G. nr. 8/1997 - M. Of. nr. 12/30 ian. 1997 
 Stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare  
 (Abrogată prin H.G. nr.251/1997 - M. Of. nr. 110/3 iun. 1997) 
 
 H.G. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 13/31 ian. 1997 
  Hotărâre privind autorizarea societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi de intermediere pentru angajarea personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave sub pavilion străin 

 (Abrogare prin H.G. nr. 83/2003 - M. Of. nr. 84/11 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 16/1997 - M. Of. nr. 17/5 feb. 1997 
  Reorganizarea Comitetului Naţional pentru Protecţia Copilului ca departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului 

 (Abrogată prin O.U.G. nr.34/1998 - M. Of. nr. 432/16 nov. 1998) 
 
 H.G. nr. 17/1997 - M. Of. nr. 17/5 feb. 1997 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 18/1997 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1997 
  Stabilirea cantităţilor de îngrăşăminte chimice şi a condiţiilor în care acestea se acordă producătorilor agricoli în primăvara anului 1997, ca sprijin al statului, prin alocaţii bugetare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 19/1997 - M. Of. nr. 20/6 feb. 1997 
  Nivelul reducerilor de preţuri pentru seminţele folosite în campania agricolă din primăvara anului 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 22/1997 - M. Of. nr. 25/15 feb. 1997 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 24/1997 - M. Of. nr. 27/18 feb. 1997 
  Stabilirea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 25/1997 - M. Of. nr. 30/25 feb. 1997 
  Hotărâre privind stabilirea coeficienţilor de indexare trimestrială a salariilor în semestrul I 1997 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 26/1997 - M. Of. nr. 30/25 feb. 1997 
  Hotărâre cu privire la indexarea şi compensarea salariilor personalului din sectorul bugetar în semestrul I 1997 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 27/1997 - M. Of. nr. 30/25 feb. 1997 
  Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 28/1997 - M. Of. nr. 30/25 feb. 1997 

 Unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, militare, IOVR, ale agricultorilor, ajutoarele de şomaj, ajutoarele sociale şi alte venituri ale populaţiei,  
  începând cu luna februarie 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 30/1997 - M. Of. nr. 31/27 feb. 1997 
  Stabilirea modelului listelor electorale pentru alegerile parţiale de primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 31/1997 - M. Of. nr. 31/27 feb. 1997 
  Stabilirea modelului buletinului de vot pentru alegerile parţiale de primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 32/1997 - M. Of. nr. 31/27 feb. 1997 
  Stabilirea modelului ştampilelor care vor fi folosite la alegerile parţiale de primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 37/1997 - M. Of. nr. 32/27 feb. 1997 
  Măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 240/1997 - M. Of. nr. 108/30 mai 1997) 

 H.G. nr. 39/1997 - M. Of. nr. 38/7 mar. 1997 
  pentru aprobarea Programului la nivel naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 1997-2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 44/1997 - M. Of. nr. 38/7 mar. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 263/1999 - M. Of. nr. 154/14 apr. 1999) 
 
 H.G. nr. 53/1997 - M. Of. nr. 40/12 mar. 1997 
  Aprobarea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar (universitar) 1997/1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 54/1997 - M. Of. nr. 47/19 mar. 1997 
  Scoaterea şi vânzarea unor cantităţi de grâu din rezervele materiale naţionale în condiţiile Legii nr. 82/1992 

 (T) 
 
 H.G. nr. 56/1997 - M. Of. nr. 42/14 mar. 1997 
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 Utilizarea îngrăşămintelor chimice procurate din alocaţii bugetare conform Legii nr. 83/1993, existente la 31 decembrie 1996 în stoc la societăţile comerciale pe acţiuni pentru industrializarea  
  sfeclei de zahăr şi la cele pentru prelucrarea tulpinilor de in şi cânepă 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 58/1997 - M. Of. nr. 42/14 mar. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 56/1998 - M. Of. nr. 515/30 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 60/1997 - M. Of. nr. 46/18 mar. 1997 
  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri 

 (Abrogată prin H.G. nr. 846/2001 - M. Of. nr. 555/6 sep. 2001) 
 
 H.G. nr. 63/1997 - M. Of. nr. 42/14 mar. 1997 

 Stabilirea modelului proceselor-verbale pentru constatarea rezultatului alegerilor, al certificatului doveditor al alegerii consilierilor sau a primarului şi al adeverinţei privind exercitarea dreptului  
  de vot pentru alegerile locale parţiale din perioada 1997-2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 64/1997 - M. Of. nr. 42/14 mar. 1997 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr.181/1992 privind definirea jocurilor de noroc şi stabilirea contravenţiilor la regimul practicării acestor jocuri în România 

 (Abrogată prin H.G. nr.130/1997- M. Of. nr.70/18 apr. 1997) 
 
 H.G. nr. 65/1997 - M. Of. nr. 43/14 mar. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 212/2001 - M. Of. nr. 59/5 feb. 2001 cu excepţia dispoziţiilor art.II din H.G. nr. 922/1998 - M. Of. nr. 552/31 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 71/1997 - M. Of. nr. 48/20 mar. 1997 
  Hotărâre privind autorizarea societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi de transport maritim internaţional 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 851/2009 - M. Of. nr. 546/6 aug. 2009) 

 H.G. nr. 72/1997 - M. Of. nr. 55/2 apr. 1997 
  Hotărâre privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Televiziune 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 517/1994 prin H.G. nr. 185/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003) 

 H.G. nr. 75/1997 - M. Of. nr. 48/20 mar. 1997 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.274/1990 privind reducerea unor taxe vamale de import şi instituirea regimului de "drawback" 

 (Abrogată prin H.G. nr.626/1997 - M. Of. nr.271/9 oct. 1997) 
 
 H.G. nr. 78/1997 - M. Of. nr. 48/20 mar. 1997 
  Nivelul taxei de abonament pentru serviciul efectuat de Societatea Română de  Radiodifuziune 

 (Abrogată prin H.G. nr. 753/1997 - M. Of. nr. 330/26 nov. 1997) 
 
 H.G. nr. 81/1997 - M. Of. nr. 48/20 mar. 1997 
  Scoaterea din rezervele materiale naţionale a cantităţii de 100 mii tone grâu 

 (T) 
 
 H.G. nr. 83/1997 - M. Of. nr. 48/20 mar. 1997 
  Actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea apelor nr. 107/1996 

 (Abrogată prin H.G. nr. 948/1999 - M. Of. nr. 568/22 nov. 1999) 
 
 H.G. nr. 84/1997 - M. Of. nr. 50/25 mar. 1997 
  Aprobarea Normelor metodologice privind derularea fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole prin băncile comerciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 85/1997 - M. Of. nr. 51/26 mar. 1997 
  Hotărâre privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fondurile publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 264/2003 - M. Of. nr. 177/20 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 87/1997 - M. Of. nr. 52/28 mar. 1997 
  Efectuarea cheltuielilor pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din perioada 1997-2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 89/1997 - M. Of. nr. 57/4 apr. 1997 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor consultative de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 314/2001 - M. Of. nr. 142/22 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 91/1997 - M. Of. nr. 57/4 apr. 1997 
  Unele măsuri pentru vânzarea unor efective de animale din societăţile comerciale de creştere a porcinelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 92/1997 - M. Of. nr. 57/4 apr. 1997 

 Corectarea impozitelor prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale,  
  republicată 

 (Abrogată prin H.G. nr.240/1997 - M. Of. nr.108/30 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 93/1997 - M. Of. nr. 57/4 apr. 1997 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.545/1996 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de păcură şi combustibil lichid uşor pentru populaţie în iarna 1996-1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 97/1997 - M. Of. nr. 57/4 apr. 1997 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală Şărmăşag, judeţul Sălaj 

 (T) 
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 H.G. nr. 98/1997 - M. Of. nr. 57/4 apr. 1997 
  Stabilirea modelului listelor electorale, al ştampilelor şi al buletinelor de vot pentru alegerile parţiale ale consiliilor locale şi judeţene din perioada 1997-2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 99/1997 - M. Of. nr. 57/4 apr. 1997 

 Aprobarea unui contingent la export pentru şrot de floarea soarelui din recolta anului 1996 în perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri şi 31  
  august 1997 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr.162/1997 - M. Of. nr.83/7 mai 1997) 

 H.G. nr. 100/1997 - M. Of. nr. 57/4 apr. 1997 
  Exceptarea temporară de taxe vamale la importul unor produse agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 101/1997 - M. Of. nr. 62/10 apr. 1997 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară 

 (Abrogare prin H.G. nr. 930/2005 - M. Of. nr. 800/2 sep. 2005) 
 
 H.G. nr. 102/1997 - M. Of. nr. 66/16 apr. 1997 
  Acordarea unui ajutor umanitar Republicii Albania 

 (Abrogată prin H.G. nr. 156/1997 - M. Of. nr. 83/7 mai 1997) 
 
 H.G. nr. 103/1997 - M. Of. nr. 60/9 apr. 1997 
  Acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei din judeţul Teleorman afectate de inundaţiile din luna aprilie 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 105/1997 - M. Of. nr. 62/10 apr. 1997 
  Majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1035/1999- M. Of. nr. 617/16 dec. 1999) 
 
 H.G. nr. 110/1997 - M. Of. nr. 66/16 apr. 1997 
  Organizarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 385/1999 - M. Of. nr.227/21 mai 1999) 
 
 H.G. nr. 111/1997 - M. Of. nr. 71/21 apr. 1997 
  Hotărâre privind forma şi conţinutul cărţii de identitate, ale cărţii de imobil şi ale fişei de evidenţă a populaţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 839/2006 - M. Of. nr. 582/5 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 113/1997 - M. Of. nr. 71/21 apr. 1997 
  Hotărâre privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1375/2006 - M. Of. nr. 851/17 oct. 2006) 
 
 H.G. nr. 129/1997 - M. Of. nr. 71/21 apr. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr.56/1998 - M. Of. nr.515/30 dec. 1998) 

 H.G. nr. 130/1997 - M. Of. nr. 70/18 apr. 1997 
  Aprobarea Regulamentului-cadru privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi actualizarea tarifelor de licenţă percepute acestora 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 251/1999 - M. Of. nr. 171/22 apr. 1999) 

 H.G. nr. 138/1997 - M. Of. nr. 74/24 apr. 1997 
  Aprobarea decontării la intern a operaţiunilor aferente creditului comercial acordat României de către Guvernul Republicii Populare Chineze în baza acordului semnat la 8 iulie 1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 399/1998 - M. Of. nr. 271/21 iul. 1998) 
 
 H.G. nr. 153/1997 - M. Of. nr. 81/5 mai 1997 
  Hotărâre privind înfiinţarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Radiocomunicaţiilor" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 180/2002 - M. Of. nr. 158/5 mar. 2002) 
 
 H.G. nr. 156/1997 - M. Of. nr. 83/7 mai 1997 
  Acordarea unui ajutor umanitar Republicii Albania 

 (T) 
 
 H.G. nr. 161/1997 - M. Of. nr. 86/9 mai 1997 
  Taxele vamale de import pentru produsele agricole în anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 165/1997 - M. Of. nr. 83/7 mai 1997 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi  
  plata alocaţiei de stat pentru copii 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 591/1993 prin H.G. nr. 577/2008 - M. Of. nr. 442/12 iun. 2008) 

 H.G. nr. 166/1997 - M. Of. nr. 91/15 mai 1997 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în  
  acest sector 

 (Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 168/1997 - M. Of. nr. 85/8 mai 1997 
  Hotărâre privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1022/2002 - M. Of. nr. 711/30 sep. 2002) 
 
 H.G. nr. 169/1997 - M. Of. nr. 84/7 mai 1997 
  Unele măsuri pentru organizarea unor acţiuni de protocol de către Guvern 

 (Abrogată prin H.G. nr. 392/2001 - M. Of. nr. 202/20 apr. 2001) 
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 H.G. nr. 177/1997 - M. Of. nr. 85/8 mai 1997 
  Numirea preşedintelui părţii române în Comisia mixtă româno-iugoslavă şi a reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară 

 (Abrogată prin H.G. nr. 406/1999 - M. Of. nr. 249/2 iun. 1999) 
 
 H.G. nr. 187/1997 - M. Of. nr. 90-90 bis/14 mai 1997 
  Hotărâre privind registrul agricol 

 (T) 
 
 H.G. nr. 190/1997 - M. Of. nr. 99/23 mai 1997 
  Aprobarea contractului de activitate a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române pe perioada 1997-2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 193/1997 - M. Of. nr. 94/20 mai 1997 
 Aplicarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare   
 (Abrogată prin H.G. nr. 1010/2001 - M. Of. nr. 649/17 oct. 2001) 
 
 H.G. nr. 196/1997 - M. Of. nr. 91/15 mai 1997 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 203/1997 - M. Of. nr. 96/21 mai 1997 

 Aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de  
  muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 58/1999 - M. Of. nr. 57/9 feb. 1999) 

 H.G. nr. 205/1997 - M. Of. nr. 100/26 mai 1997 
  Organizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul protecţiei drepturilor copilului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 117/1999 - M. Of. nr. 105/12 mar. 1999) 

 H.G. nr. 207/1997 - M. Of. nr. 99/23 mai 1997 
  Obligaţia cetăţenilor străini şi apatrizilor de a obţine permis de muncă în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe teritoriul României 

 (Abrogată prin L. nr. 203/1999 - M. Of. nr. 646/30 dec. 1999) 
 
 H.G. nr. 209/1997 - M. Of. nr. 103/28 mai 1997 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor 

 (Abrogare la 28 oct. 2004 prin H.G. nr. 1489/2004 - M. Of. nr. 884/28 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 210/1997 - M. Of. nr. 103/28 mai 1997 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea Împotriva Inundaţiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la  
  Construcţiile Hidrotehnice 

 (Abrogare la 28 noiembrie 2004 prin H.G. nr. 1491/2004 - M. Of. nr. 885/28 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 211/1997 - M. Of. nr. 99/23 mai 1997 
  Abrogarea unor hotărâri ale Guvernului 

 (SE) 
 
 ▼ Acord de colaborare interdepartamentală în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale ale României şi Arhivele Naţionale  
 din Ungaria, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1996 
 H.G. nr. 214/1997 (aprobare) - M. Of. nr. 101/27 mai 1997 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 717/2007 (aprobare) - M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) 
 
 H.G. nr. 220/1997 - M. Of. nr. 99/23 mai 1997 
  Hotărâre privind dizolvarea Societăţii Comerciale "Mureşul" Şoimuş - S.A., judeţul Hunedoara, şi trecerea patrimoniului acesteia la Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 222/1997 - M. Of. nr. 109/2 iun. 1997 
  Hotărâre privind organizarea şi conducerea acţiunilor de evacuare în cadrul protecţiei civile 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1222/2005 - M. Of. nr. 933/19 oct. 2005) 
 
 H.G. nr. 234/1997 - M. Of. nr. 108/30 mai 1997 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 540/1996 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Română de Petrol" - S.A. 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 235/1997 - M. Of. nr. 101/27 mai 1997 
  Organizarea seminarului "Dezvoltarea proiectelor regionale de infrastructură cu dimensiuni de securitate" în perioada 26-27 mai 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 237/1997 - M. Of. nr. 104/28 mai 1997 

 Deschiderea temporară a frontierei române, în zona Triplex Confinium, între localităţile Beba Veche - România, Kbekhaza - Ungaria şi Rabe - Iugoslavia pentru traficul de călători prilejuit de  
  desfăşurarea manifestărilor cultural-sportive "Porţi deschise" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 239/1997 - M. Of. nr. 108/30 mai 1997 
  Stabilirea nivelului maxim al preţului la care energia termică poate fi livrată populaţiei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 879/1999 - M. Of. nr. 529/29 oct. 1999) 

 H.G. nr. 240/1997 - M. Of. nr. 108/30 mai 1997 

 Hotărâre privind stabilirea preţurilor, tarifelor şi adaosurilor comerciale maximale la unele produse şi servicii reglementate potrivit Legii concurenţei nr. 21/1996, a impozitului pe ţiţei şi gaze din  
  producţia internă şi a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării şi modernizării producţiei la produsele respective 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1609/2003 - M. Of. nr. 44/20 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 243/1997 - M. Of. nr. 108/30 mai 1997 
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  Organizarea seminarului internaţional cu tema "Perspectivele cooperării între ţările CEMN şi MERCOSUR" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 244/1997 - M. Of. nr. 110/3 iun. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1332/2000 - M. Of. nr. 698/27 dec. 2000) 
 
 H.G. nr. 245/1997 - M. Of. nr. 112/5 iun. 1997 
  Hotărâre cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie 

 
 

(Abrogare la 1 ian. 2005 prin L. nr. 273/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 

 H.G. nr. 249/1997 - M. Of. nr. 116/9 iun. 1997 
  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 287/1998 - M. Of. nr. 199/28 mai. 1998) 
 
 
 H.G. nr. 250/1997 - M. Of. nr. 112/5 iun. 1997 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1275/1990 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1275/1990 prin O.U.G. nr. 84/2003 - M. Of. nr. 694/3 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 251/1997 - M. Of. nr. 110/3 iun. 1997 
  Stabilirea cotei majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 21/1998 - M. Of. nr. 34/29 ian. 1998) 
 
 H.G. nr. 256/1997 - M. Of. nr. 118/10 iun. 1997 
  Organizarea Festivalului şi Concursului Internaţional "George Enescu" (în vigoare în anul 1999 art.1 alin. (2)) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 257/1997 - M. Of. nr. 112/5 iun. 1997 

 Hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 642/1995 privind acordarea unei indemnizaţii lunare cadrelor didactice române care predau limba, literatura şi civilizaţia  
  românească în străinătate 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 642/1995 prin H.G. nr. 261/2008 - M. Of. nr. 203/17 mar. 2008) 
 
 H.G. nr. 262/1997 - M. Of. nr. 112/5 iun. 1997 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei programelor privind completarea măsurilor de sprijinire a revoluţionarilor din decembrie 1989 şi cinstirea memoriei eroilor-martiri ai Revoluţiei din decembrie  
  1989 

 (T) 
 
 H.G. nr. 264/1997 - M. Of. nr. 123/17 iun. 1997 

 Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de alunecările de teren din luna decembrie 1996 în satul Pârcovaci, oraşul Hârlău,  
  judeţul Iaşi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 267/1997 - M. Of. nr. 123/17 iun. 1997 
  Hotărâre privind reglementarea unor operaţiuni comerciale de tip barter-compensaţie cu operatori economici din Republica Moldova 

 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 1526/2003 - M. Of. nr. 937/24 dec. 2003) 
 
 ▼ Acord de cooperare în domeniul combaterii crimei organizate, a terorismului şi a traficului ilicit de droguri dintre Guvernul  
 României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta la 19 februarie 1997 
 H.G. nr. 271/1997 (aprobare) - M. Of. nr. 124/18 iun. 1997 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 311/2009 (ratificare) - M. Of. nr. 686/13 oct. 2009) 
 
 H.G. nr. 285/1997 - M. Of. nr. 122/16 iun. 1997 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 pentru regiile autonome de interes naţional şi pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină-C.E.F.I.N.  
  Bucureşti, de sub coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului, precum şi a subvenţiilor şi a transferurilor pentru unele societăţi comerciale cu capital de stat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 286/1997 - M. Of. nr. 122/16 iun. 1997 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional de sub autoritatea  
  Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 288/1997 - M. Of. nr. 124/18 iun. 1997 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă de interes naţional de sub autoritatea Camerei Deputaţilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 290/1997 - M. Of. nr. 126/19 iun. 1997 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 294/1997 - M. Of. nr. 130/25 iun. 1997 
  Funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 535/1999 - M. Of. nr. 324/7 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 305/1997 - M. Of. nr. 130/25 iun. 1997 

 Scoaterea de la rezervele materiale naţionale a cantităţii de 100. 000 tone grâu de panificaţie pentru luna iunie 1997 şi aprobarea preţului de pornire a licitaţiei pentru cantitatea de 20000 tone  
  grâu 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 306/1997 - M. Of. nr. 129/24 iun. 1997 

 Modul de repartizare a sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, în vederea sprijinirii activităţilor desfăşurate de organizaţiile nepolitice ale cetăţenilor aparţinând  
  minorităţilor naţionale şi finanţării unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei 

 (T) 
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 H.G. nr. 309/1997 - M. Of. nr. 139/3 iul. 1997 
  Aprobarea deţinerii şi folosirii de autoturisme de către unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 616/1999 - M. Of. nr. 373/5 aug. 1999) 
 
 H.G. nr. 310/1997 - M. Of. nr. 131/25 iun. 1997 
  Normele metodologice de aplicare a Legii nr.73/1997 privind acordarea unei compensaţii băneşti pentru acoperirea creşterii preţului pâinii, în perioada aprilie-septembrie 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 314/1997 - M. Of. nr. 139/3 iul. 1997 

 Organizarea în România a Reuniunii comune a Consiliului de administraţie şi a Comitetului de direcţie ale Fondului de Dezvoltare Socială ale Consiliului Europei (Bucureşti şi Sinaia, 6-10 iulie  
  1997) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 316/1997 - M. Of. nr. 139/3 iul. 1997 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome "Rasirom" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 325/1997 - M. Of. nr. 157/16 iul. 1997 
  Introducerea stagiului de pregătire practică cu durata de un an pentru absolvenţii facultăţilor de medicină şi farmacie 

 (Încetat aplicabilitatea prin O.U.G. nr. 259/2000 - M. Of. nr. 659/15 dec. 2000) 
 
 H.G. nr. 326/1997 - M. Of. nr. 157/16 iul. 1997 
  Acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din comuna Horgeşti, judeţul Bacău, afectată de fenomenele meteorologice din data de 22 mai 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 327/1997 - M. Of. nr. 157/16 iul. 1997 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iunie 1997 în unele judeţe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 328/1997 - M. Of. nr. 159/17 iul. 1997 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe în perioada octombrie 1996-mai 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 329/1997 - M. Of. nr. 160/17 iul. 1997 

 Adoptarea unor măsuri pentru înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale care au afectat, în luna noiembrie 1995, fondul forestier naţional şi păşunile împădurite din judeţele Covasna, Harghita,  
  Mureş şi Bistriţa-Năsăud 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 330/1997 - M. Of. nr. 160/17 iul. 1997 
  Acordarea unor ajutoare umanitare materiale pentru protecţia populaţiei afectate de alunecările de teren din luna februarie 1997, din satul Duda, comuna Duda-Epureni, judeţul Vaslui 

 (T) 
 
 H.G. nr. 332/1997 - M. Of. nr. 157/16 iul. 1997 
  Aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.305/1997 şi în luna iulie 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 334/1997 - M. Of. nr. 160/17 iul. 1997 

 Organizarea la Bucureşti, sub auspiciile Adunării Parlamentare de Cooperare Economică în zona Mării Negre, a celei de-a III-a Mese rotunde a primarilor şi guvernatorilor capitalelor zonei  
  Mării Negre 

 (T) 
 
 H.G. nr. 336/1997 - M. Of. nr. 160/17 iul. 1997 
  Acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din judeţul Olt, afectată de fenomenele meteorologice din data de 20 iunie 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 337/1997 - M. Of. nr. 160/17 iul. 1997 
  Acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei din judeţele Dolj şi Teleorman, afectată de fenomenele meteorologice din perioada 20-25 iunie 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 341/1997 - M. Of. nr. 160/17 iul. 1997 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1997 pentru aniversarea a 750 de ani de la prima atestare documentară a Ţării Haţegului şi a oraşului Haţeg 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 343/1997 - M. Of. nr. 160/17 iul. 1997 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome "Multiproduct" de sub autoritatea Ministerului Justiţiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 344/1997 - M. Of. nr. 162/18 iul. 1997 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome a Imprimeriilor de sub autoritatea Ministerului Culturii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 345/1997 - M. Of. nr. 162/18 iul. 1997 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 186/1995 privind constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia numerică a personalului din instituţiile publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 186/1995 prin O.U.G. nr. 9/2017 - M. Of. nr. 79/30 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 365/1997 - M. Of. nr. 167/23 iul. 1997 

 Aprobarea Normelor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale de aplicare a prevederilor Legii nr. 86/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale  
  de stat şi asistenţa socială 

 (Abrogată la 1 aprilie 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 H.G. nr. 367/1997 - M. Of. nr. 167/23 iul. 1997 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome "Rami-Dacia", regie autonomă de interes naţional, de sub autoritatea Ministerului de Interne 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 370/1997 - M. Of. nr. 167/23 iul. 1997 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 372/1997 - M. Of. nr. 168/24 iul. 1997 
  Aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora 

 (Abrogată prin H.G. nr. 532/1999 - M. Of. nr. 325/8 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 374/1997 - M. Of. nr. 168/24 iul. 1997 

 Modul de repartizare şi de utilizare a sumei aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, pentru sprijinirea activităţii românilor din afara graniţelor de către Consiliul pentru  
  Problemele Românilor de Pretutindeni 

 
 

(T) 

 ▼ Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind încetarea valabilităţii Convenţiei de colaborare în  
 domeniul sănătăţii publice dintre Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Revoluţionar Muncitoresc-Ţărănesc al  
 Republicii Populare Ungare, semnat la Budapesta la 26 martie 1997 
 H.G. nr. 377/1997 (aprobare) - M. Of. nr. 169/24 iul. 1997 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 381/1997 - M. Of. nr. 169/24 iul. 1997 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 382/1997 - M. Of. nr. 166/23 iul. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 864/1999 - M. Of. nr. 532/1 nov. 1999) 
 
 H.G. nr. 383/1997 - M. Of. nr. 177/30 iul. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea prefecturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 9/2001 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 384/1997 - M. Of. nr. 166/23 iul. 1997 
  Stabilirea datei pentru alegerea consiliului local în Circumscripţia electorală Ciocârlia, judeţul Constanţa 

 (T) 
 
 H.G. nr. 385/1997 - M. Of. nr. 171/25 iul. 1997 

 Deschiderea temporară a Punctului de control pentru trecerea frontierei Urziceni, judeţul Satu Mare (România) - Válla j, judeţul Szabolcs-Szatá r-Bereg, pentru trafic rutier internaţional de  
  călători 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 388/1997 - M. Of. nr. 171/25 iul. 1997 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 390/1997 - M. Of. nr. 182/4 aug. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 6/1999 - M. Of. nr. 20/21 ian. 1999) 

 H.G. nr. 391/1997 - M. Of. nr. 182/4 aug. 1997 
  Aprobarea Normelor metodologice privind derularea fondului grâului din recolta anului 1997, necesar consumului intern 

 (T) 
 
 H.G. nr. 392/1997 - M. Of. nr. 177/30 iul. 1997 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome de interes naţional şi al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii de sub autoritatea Ministerului  
  Comunicaţiilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 393/1997 - M. Of. nr. 182/4 aug. 1997 

 Modul de repartizare şi de utilizare a fondurilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, pentru promovarea imaginii şi a intereselor româneşti peste hotare, precum şi  
  pentru realizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 395/1997 - M. Of. nr. 179/31 iul. 1997 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1997 pentru aniversarea a 20 de ani de la prima mişcare anticomunistă din România, Lupeni - august 1977 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 396/1997 - M. Of. nr. 185/5 aug. 1997 
  Transportul personalului român care se deplasează în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar şi care foloseşte ca mijloc de transport avionul 

 (T) 
 
 H.G. nr. 397/1997 - M. Of. nr. 185/5 aug. 1997 
  Aprobarea Programului special pentru scoaterea de sub arest/reţinere a unor nave aparţinând flotei maritime comerciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 400/1997 - M. Of. nr. 186/6 aug. 1997 
  Hotărâre privind aprobarea listei instalaţiilor speciale de interes naţional finanţate de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1428/2004 - M. Of. nr. 854/17 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 401/1997 - M. Of. nr. 186/6 aug. 1997 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind categoriile de cheltuieli care se suportă din bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei în vederea realizării programelor cuprinse în Planul  
  naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare 
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(Abrogare prin H.G. nr. 1579/2002 - M. Of. nr. 32/22 ian. 2003) 

 H.G. nr. 402/1997 - M. Of. nr. 188/7 aug. 1997 

 Alocarea de sume din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1997 în vederea finanţării unor acţiuni de integrare economică şi culturală între  
  România şi Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 404/1997 - M. Of. nr. 192/12 aug. 1997 
  Aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 240/1999 - M. Of. nr. 162/19 apr. 1999) 
 
 H.G. nr. 405/1997 - M. Of. nr. 186/6 aug. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 239/1999 - M. Of. nr. 146/8 apr. 1999) 
 
 H.G. nr. 412/1997 - M. Of. nr. 189/8 aug. 1997 
  Aprobarea indexării nivelului taxei anuale pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură 

 (T) 
 
 H.G. nr. 413/1997 - M. Of. nr. 189/8 aug. 1997 
  Anularea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1347/1996 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 419/1997 - M. Of. nr. 188/7 aug. 1997 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 420/1997 - M. Of. nr. 194/13 aug. 1997 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale în coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei  
  Sociale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 421/1997 - M. Of. nr. 188/7 aug. 1997 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome "Unifarm", regie de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 422/1997 - M. Of. nr. 191/11 aug. 1997 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome "Locato" de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe 

 (T) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul carantinei şi protecţiei  
 plantelor, semnată la Bucureşti la 3 mai 1997 
 H.G. nr. 426/1997 (aprobare) - M. Of. nr. 196/15 aug. 1997 

 
 

(Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei  
 plantelor, semnată la Bucureşti la 15 mai 1997 
 H.G. nr. 427/1997 (aprobare) - M. Of. nr. 196/15 aug. 1997 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, semnată la  
 Ankara la 29 aprilie 1997 
 H.G. nr. 428/1997 (aprobare) - M. Of. nr. 196/15 aug. 1997 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei  
 plantelor, semnată la Ankara la 29 aprilie 1997 
 H.G. nr. 429/1997 (aprobare) - M. Of. nr. 196/15 aug. 1997 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 443/1997 - M. Of. nr. 195/15 aug. 1997 
  Hotărâre privind normele pentru stabilirea şi plata alocaţiei suplimentare, precum şi măsurile de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2004 prin O.U.G. nr. 105/2003 - M. Of. nr. 747/26 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 446/1997 - M. Of. nr. 203/21 aug. 1997 
  Aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1275/2000 - M. Of. nr. 690/22 dec. 2000) 
 
 H.G. nr. 447/1997 - M. Of. nr. 197/18 aug. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 18/2001 - M. Of. nr. 12/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 449/1997 - M. Of. nr. 198/19 aug. 1997 
  Acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei din judeţele Bacău, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara şi Tulcea, afectată de fenomenele meteorologice din perioada 15 iunie - 7 iulie 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 450/1997 - M. Of. nr. 198/19 aug. 1997 
  Acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei din judeţele Bacău, Bistriţa-Năsăud, Bihor şi Sălaj, afectată de fenomenele meteorologice din perioada 14 iunie - 7 iulie 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 451/1997 - M. Of. nr. 198/19 aug. 1997 
  Acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei din judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Tulcea, afectată de inundaţiile din perioada iulie-august 1997 

 
 

(T) 
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 H.G. nr. 452/1997 - M. Of. nr. 198/19 aug. 1997 
  Acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei din judeţul Caraş-Severin, afectată de inundaţiile din luna iulie 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 453/1997 - M. Of. nr. 198/19 aug. 1997 
  Unele măsuri pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor care s-au produs în perioada iunie-august 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 454/1997 - M. Of. nr. 198/19 aug. 1997 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/1996 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 389/1996 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 455/1997 - M. Of. nr. 201/20 aug. 1997 
  Acordarea unui ajutor umanitar Poloniei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 456/1997 - M. Of. nr. 209/27 aug. 1997 

 Hotărâre cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru  
  încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 

 (Abrogare prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 457/1997 - M. Of. nr. 213/28 aug. 1997 
  Aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de privatizare şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a vânzărilor de acţiuni, de părţi sociale şi de active 

 (Abrogată prin H.G. nr. 55/1998 - M. Of. nr. 66/12 feb. 1998) 
 
 H.G. nr. 459/1997 - M. Of. nr. 211/27 aug. 1997 
  Înfiinţarea de societăţi comerciale prin reorganizarea unor subunităţi din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva 

 (Abrogată prin H.G. nr. 808/1998 - M. Of. nr. 444/20 nov. 1998) 
 
 H.G. nr. 461/1997 - M. Of. nr. 209/27 aug. 1997 
  Aprobarea reprocesării cantităţii de 320 tone de uraniu în concentrat din stocul existent la 31 decembrie 1992 

 (T) 
 
 ▼ Protocol de colaborare între Ministerul Învăţământului din România şi Ministerul Învăţământului, Tineretului şi Sportului din  
 Republica Moldova pentru anul de învăţământ 1997/1998, semnat la Bucureşti la 18 martie 1997 
 H.G. nr. 462/1997 (aprobare) - M. Of. nr. 244/18 sep. 1997 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 463/1997 - M. Of. nr. 209/27 aug. 1997 
  Executarea creanţelor la Fondul special pentru sănătate 

 (Abrogată prin H.G. nr.108/1998 - M. Of. nr.99/3 mar. 1998) 
 
 H.G. nr. 464/1997 - M. Of. nr. 205/22 aug. 1997 
  Stabilirea temporară a limitelor maxime ale preţurilor cu amănuntul pentru uleiul de floarea-soarelui 

 (T) 
 
 H.G. nr. 465/1997 - M. Of. nr. 229/3 sep. 1997 
  Aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, utilizare şi decontare a cupoanelor pentru agricultori, în campania agricolă din toamna anului 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 466/1997 - M. Of. nr. 214/28 aug. 1997 
  Hotărâre privind stabilirea coeficienţilor de indexare trimestrială a salariilor începând cu luna august 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 467/1997 - M. Of. nr. 214/28 aug. 1997 
  Hotărâre privind indexarea şi compensarea salariilor personalului din sectorul bugetar, în semestrul II 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 468/1997 - M. Of. nr. 214/28 aug. 1997 
  Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

 (T) 
 
 H.G. nr. 471/1997 - M. Of. nr. 214/28 aug. 1997 

 Hotărâre privind unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. şi ale agricultorilor, ajutoarele de şomaj, ajutoarele sociale şi alte venituri  
  ale populaţiei, care se aplică începând cu 1 august 1997 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 473/1997 - M. Of. nr. 228/3 sep. 1997 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1997 pentru organizarea celui de-al XVII-lea Congres Internaţional de Studii asupra Frontierelor Imperiului Roman 

 (T) 
 
 H.G. nr. 476/1997 - M. Of. nr. 230/4 sep. 1997 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe în lunile iunie-august 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 477/1997 - M. Of. nr. 234/8 sep. 1997 
  Constituirea Comisiei de pregătire a organizării Consiliului Economic şi Social 

 (T) 
 
 H.G. nr. 479/1997 - M. Of. nr. 234/8 sep. 1997 
  Aprobarea Normelor metodologice privind modul de decontare a cheltuielilor de depozitare a grâului din recolta anului 1997, proprietate a producătorilor agricoli şi a arendaşilor 

 (T) 
 



 4641

 H.G. nr. 480/1997 - M. Of. nr. 234/8 sep. 1997 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 79/1995 pentru aprobarea unor reglementări privind exportul de animale vii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 79/1995 prin H.G. nr. 463/2002 - M. Of. nr. 350/27 mai 2002) 
 
 H.G. nr. 483/1997 - M. Of. nr. 231/4 sep. 1997 
  Organizarea celei de-a III-a Conferinţe internaţionale ministeriale privind democraţiile noi sau restaurate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 484/1997 - M. Of. nr. 235/8 sep. 1997 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 485/1997 - M. Of. nr. 233/6 sep. 1997 
   

Aprobarea deschiderii temporare, în data de 7 septembrie 1997, a unui punct de control pentru trecerea frontierei în zona comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 494/1997 - M. Of. nr. 238/11 sep. 1997 
  Transferul unor sume de la bugetul de stat rectificat pe anul 1997 către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" şi Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 689/1997 - M. Of. nr. 309/13 nov. 1997) 

 H.G. nr. 496/1997 - M. Of. nr. 242/16 sep. 1997 

 Alocarea unei sume din bugetul rectificat pe anul 1997 al Secretariatului General al Guvernului pentru finanţarea lucrărilor seminarului internaţional "Limba română - mijloc de comunicare şi  
  informare radiofonică" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 497/1997 - M. Of. nr. 239/12 sep. 1997 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1997 pentru manifestările de la Ţebea dedicate împlinirii a 125 de ani de la moartea lui Avram Iancu 

 (T) 
 
 H.G. nr. 502/1997 - M. Of. nr. 244/18 sep. 1997 
  Hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea Comitetului Român pentru Adopţii 

 (Abrogare la 1 ian. 2005 prin L. nr. 274/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 504/1997 - M. Of. nr. 242/16 sep. 1997 
  Stabilirea valorii unui cupon distribuit agricultorilor în campania agricolă din toamna anului 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 505/1997 - M. Of. nr. 244/18 sep. 1997 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 507/1997 - M. Of. nr. 247/22 sep. 1997 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

 
 

(Abrogare odată H.G.nr. 456/1994 prin  H.G. nr. 3/2001 – M. Of. nr. 14/10 ian.2001) 

 H.G. nr. 508/1997 - M. Of. nr. 247/22 sep. 1997 
  Înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 862/2001 - M. Of. nr. 569/12 sep. 2001) 

 H.G. nr. 510/1997 - M. Of. nr. 263/3 oct. 1997 
  Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/1997 

 (Abrogare prin H.G. nr. 476/2003 - M. Of. nr. 312/8 mai 2003) 
 
 H.G. nr. 513/1997 - M. Of. nr. 244/18 sep. 1997 

 Finanţarea, din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 1997, a unor cheltuieli generate de organizarea la Braşov a exerciţiului internaţional cu tema "Proceduri de intervenţie de  
  urgenţă în cazul unei catastrofe aeriene în teren muntos - împădurit“ 

 (T) 
 
 H.G. nr. 514/1997 - M. Of. nr. 246/19 sep. 1997 
  Scoaterea din rezervele materiale a cantităţii de 25. 000 tone grâu pentru panificaţie pentru luna august 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 515/1997 - M. Of. nr. 246/19 sep. 1997 
  Plata contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale O. N. U. pe anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 520/1997 - M. Of. nr. 245/19 sep. 1997 
  Plata contribuţiei voluntare a României pentru susţinerea alegerilor municipale din Bosnia-Herţegovina 

 (T) 
 
 H.G. nr. 523/1997 - M. Of. nr. 249/23 sep. 1997 
  Hotărâre privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 
 

(Abrogare la 22 octombrie 2003 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 

 H.G. nr. 538/1997 - M. Of. nr. 247/22 sep. 1997 
  Acordarea unui ajutor umanitar Republicii Populare Democrate Coreene 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 539/1997 - M. Of. nr. 248/23 sep. 1997 
  Acordarea unui ajutor Guvernului Republicii Moldova 

 (T) 
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 H.G. nr. 565/1997 - M. Of. nr. 245/19 sep. 1997 
  Alocarea unor sume Ministerului Transporturilor şi Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 567/1997 - M. Of. nr. 253/25 sep. 1997 
  Reducerea temporară a taxelor vamale aplicabile unor produse agricole originare din Uniunea europeană la importul în România 

 (T) 
 
 H.G. nr. 568/1997 - M. Of. nr. 266/6 oct. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 104/1999 - M. Of. nr. 85/1 mar. 1999) 
 
 H.G. nr. 569/1997 - M. Of. nr. 262/2 oct. 1997 
   

Înfiinţarea de societăţi comerciale prin reorganizarea unor subunităţi din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr.808/1998 - M. Of. nr.444/20 nov. 1998) 

 H.G. nr. 573/1997 - M. Of. nr. 251/24 sep. 1997 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 577/1997 - M. Of. nr. 256/29 sep. 1997 

 Hotărâre pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor  
 
 Republicare: 

uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice 

 (M. Of. nr. 294/24 iun. 1999) 

 ( Abrogare la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 
 
 H.G. nr. 578/1997 - M. Of. nr. 267/6 oct. 1997 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, rectificate pe anul 1997, ale regiilor autonome, companiilor, societăţilor naţionale şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru  
  Mecanică Fină - C.E.F.I.N. Bucureşti din coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului, precum şi a subvenţiilor şi transferurilor pentru unele societăţi comerciale cu capital de stat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 579/1997 - M. Of. nr. 268/7 oct. 1997 
  Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale în judeţul Ilfov 

 (T) 
 
 H.G. nr. 582/1997 - M. Of. nr. 268/7 oct. 1997 
  Hotărâre privind introducerea sistemului de marcare pentru băuturi alcoolice 

 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 586/1997 - M. Of. nr. 261/1 oct. 1997 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 587/1997 - M. Of. nr. 261/1 oct. 1997 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 590/1997 - M. Of. nr. 272/9 oct. 1997 
  Organizarea şi desfăşurarea doctoratului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 37/1999 - M. Of. nr. 32/27 ian. 1999) 
 
 H.G. nr. 591/1997 - M. Of. nr. 268/7 oct. 1997 

 Aprobarea Metodologiei cu privire la acordarea de stimulente, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile  
  subordonate acestuia 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 592/1997 - M. Of. nr. 271/9 oct. 1997 

 Exercitarea controlului asupra încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din Bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurărilor  
  sociale de stat 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 96/2001 - M. Of. nr. 349/29 iun. 2001) 
 
 H.G. nr. 593/1997 - M. Of. nr. 260/30 sep. 1997 
  Modificarea articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr.464/1997 pentru stabilirea temporară a limitelor maxime ale preţurilor cu amănuntul pentru uleiul de floarea-soarelui 

 (T) 
 
 H.G. nr. 596/1997 - M. Of. nr. 272/9 oct. 1997 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului privind înfiinţarea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aflate în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi  
  Amenajării Teritoriului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1233/1996 prin H.G. nr. 1398/2009 - M. Of. nr. 816/27 nov. 2009) 

 H.G. nr. 599/1997 - M. Of. nr. 278/15 oct. 1997 

 Organizarea la Bucureşti, sub auspiciile Comisiei Europene şi ale Ministerului Industriei şi Comerţului din România, a celei de-a II-a Conferinţe a miniştrilor care se ocupă de problemele  
  energetice din ţările Zonei de Cooperare Regională a Mării Negre 

 (T) 
 
 H.G. nr. 601/1997 - M. Of. nr. 279/16 oct. 1997 
  Hotărâre privind clasificarea structurilor de primire turistice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1328/2001 - M. Of. nr. 17/15 ian. 2002) 
 
 H.G. nr. 602/1997 - M. Of. nr. 277/15 oct. 1997 
  Organizarea reuniunii Grupului de lucru al Cooperării Economice a Mării Negre pe problemele cooperării în domeniul turismului 

 (T) 
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 H.G. nr. 604/1997 - M. Of. nr. 280/16 oct. 1997 
  Hotărâre privind criteriile şi procedurile de autorizare a organismelor private care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului 

 (Abrogare la 1 ian. 2005 prin L. nr. 272/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 608/1997 - M. Of. nr. 276/14 oct. 1997 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 611/1997 - M. Of. nr. 285/21 oct. 1997 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 84/1996 

 (Abrogare prin L. nr. 138/2004 - M. Of. nr. 369/28 apr. 2004) 
 
 H.G. nr. 612/1997 - M. Of. nr. 278/15 oct. 1997 
 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol   
 (Abrogată prin H.G. nr. 590/2001 - M. Of. nr. 345/29 iun. 2001) 
 
 H.G. nr. 613/1997 - M. Of. nr. 276/14 oct. 1997 
  Aprobarea bugetului pe anul 1997 al Biroului de schimburi americano-române în domeniile învăţământului şi ştiinţei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 617/1997 - M. Of. nr. 276/14 oct. 1997 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 624/1997 - M. Of. nr. 274/13 oct. 1997 
  Aprobarea deschiderii temporare, la data de 25 octombrie 1997, a unui punct de control pentru trecerea frontierei în zona comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 626/1997 - M. Of. nr. 271/9 oct. 1997 
  Aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1114/2001 - M. Of. nr. 735/19 nov. 2001) 
 
 H.G. nr. 627/1997 - M. Of. nr. 272/9 oct. 1997 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1997 pentru aniversarea a 10 ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor braşoveni din 15 noiembrie 1987 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 635/1997 - M. Of. nr. 276/14 oct. 1997 

 Hotărâre privind instituirea Comisiei interministeriale pentru coordonarea şi derularea efectivă a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă  
  a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996 

 (Abrogare prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 636/1997 - M. Of. nr. 277/15 oct. 1997 
  Aprobarea Programului cercetărilor statistice pe anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 637/1997 - M. Of. nr. 282/17 oct. 1997 
  Hotărâre privind aprobarea zonelor de competenţă ale brigăzilor şi grupurilor de pompieri militari 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1492/2004 - M. Of. nr. 885/28 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 639/1997 - M. Of. nr. 283/20 oct. 1997 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru incendii în masă 

 (Abrogare la 28 noiembrie 2004 prin H.G. nr. 1491/2004 - M. Of. nr. 885/28 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 657/1997 - M. Of. nr. 279/16 oct. 1997 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 658/1997 - M. Of. nr. 283/20 oct. 1997 

 Acordarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 1997 a sumei de 5,0 miliarde lei pentru înapoierea în ţara de origine sau de plecare a străinilor aflaţi ilegal pe teritoriul  
  României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 660/1997 - M. Of. nr. 282/17 oct. 1997 
  Constituirea comisiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Banc-Post"-S.A. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 946/2001 - M. Of. nr. 622/3 oct. 2001) 
 
 H.G. nr. 661/1997 - M. Of. nr. 287/23 oct. 1997 
  Categoriile de cheltuieli şi obiectivele pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Barcău, în perioada 14-16 iunie 1997, în judeţele Bihor şi Sălaj 

 (T) 
 
 H.G. nr. 662/1997 - M. Of. nr. 290/27 oct. 1997 

 Aprobarea şi modul de finanţare a participării unui ofiţer din Ministerul de Interne la constituirea şi la misiunile Grupului Multinaţional de Asistenţă de Poliţie - MAPE al U.E.O. în Albania pe  
  perioada extinderii mandatului acestui organism 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 663/1997 - M. Of. nr. 291/27 oct. 1997 
  Hotărâre privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Televiziune 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 517/1994 prin H.G. nr. 185/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 670/1997 - M. Of. nr. 297/24 oct. 1997 
  Constituirea comisiei de privatizare a Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A.. 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 947/2001 - M. Of. nr. 622/3 oct. 2001) 
 
 H.G. nr. 671/1997 - M. Of. nr. 292/28 oct. 1997 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 672/1997 - M. Of. nr. 293/29 oct. 1997 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 466/1997 privind stabilirea coeficienţilor de indexare trimestrială a salariilor începând cu luna august 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 675/1997 - M. Of. nr. 294/29 oct. 1997 
  Organizarea celei de-a III-a reuniuni ministeriale trilaterale România-Bulgaria-Grecia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 676/1997 - M. Of. nr. 294/29 oct. 1997 

 Hotărâre pentru stabilirea modului de interpretare a unor termeni din Hotărârea Guvernului nr. 940/1996 privind utilizarea fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome  
  "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 940/1996 prin L. nr. 640/2002 - M. Of. nr. 896/10 dec. 2002) 

 H.G. nr. 684/1997 - M. Of. nr. 301/5 nov. 1997 
  Acordarea unui ajutor umanitar persoanelor singure, fără adăpost, din municipiul Bucureşti 

 (T) 
 
 H.G. nr. 689/1997 - M. Of. nr. 309/13 nov. 1997 

 Hotărâre privind modul de acordare a împrumuturilor prevăzute în bugetul de stat, rectificat pe anul 1997 pentru acoperirea arieratelor către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" şi Regia  
  Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş 

 (T) 
 
 H.G. nr. 690/1997 - M. Of. nr. 309/13 nov. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 695/1997 - M. Of. nr. 311/14 nov. 1997 

 Hotărâre privind acordarea burselor pentru elevii, studenţii, doctoranzii şi cursanţii din învăţământul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din  
 afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ din  
  România (v. indexări) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 844/2008 - M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) 
 
 H.G. nr. 700/1997 - M. Of. nr. 314/17 nov. 1997 
  Reorganizarea Centrului pentru Administrarea şi Protecţia Patrimoniului Culturii din subordinea Ministerului Culturii 

 (Abrogată prin H.G. nr.134/1998 - M. Of. nr.119/ 19 mar. 1998) 
 
 H.G. nr. 729/1997 - M. Of. nr. 317/18 nov. 1997 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 56/1998 - M. Of. nr. 515/ 30 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 730/1997 - M. Of. nr. 327/25 nov. 1997 
  Hotărâre pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în resursele de apă "NTPA - 001" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 188/2002 - M. Of. nr. 187/20 mar. 2002) 
 
 H.G. nr. 733/1997 - M. Of. nr. 326/25 nov. 1997 
  Hotărâre pentru completarea obiectului de activitate al unităţilor de cercetare şi de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Siseşti" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 509/1993 prin H.G. nr. 1180/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 735/1997 - M. Of. nr. 323/24 nov. 1997 
  Declararea ca abrogate a unor acte normative 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 740/1997 - M. Of. nr. 321/20 nov. 1997 
  Organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) 

 H.G. nr. 742/1997 - M. Of. nr. 321/20 nov. 1997 
  Plata contribuţiei României pe anul 1997 la Programul Comunităţii Europene "Tineret pentru Europa" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 744/1997 - M. Of. nr. 319/19 nov. 1997 
  Gajarea acţiunilor gestionate de Fondul Proprietăţii de Stat, în numele statului, la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov, în vederea contractării unui credit pe termen lung 

 (Abrogată prin H.G. nr. 297/1998 - M. Of. nr. 203/ 1 iun. 1998) 
 
 H.G. nr. 746/1997 - M. Of. nr. 315/17 nov. 1997 
  Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale în unele localităţi din ţară, precum şi extinderea consumului de gaze naturale la unele gospodării ale populaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 747/1997 - M. Of. nr. 320/19 nov. 1997 
  Aprobarea Normelor metodologice cu privire la acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare pentru energia termică în lunile sezonului rece, pentru unele categorii ale populaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 749/1997 - M. Of. nr. 326/25 nov. 1997 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1306/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1306/1996 prin H.G. nr. 1272/2002 - M. Of. nr. 852/26 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 751/1997 - M. Of. nr. 332/27 nov. 1997 
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  Compensarea preţurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman 

 (Abrogată prin H.G. nr.44/1998 - M. Of. nr.73/ 17 feb. 1998) 
 
 H.G. nr. 753/1997 - M. Of. nr. 330/26 nov. 1997 
  Nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune 

 (Abrogată prin H.G. nr.846/1998 - M. Of. nr.456/27 nov. 1998) 
 
 H.G. nr. 754/1997 - M. Of. nr. 330/26 nov. 1997 
  Disponibilizarea unor transferuri din bugetul de stat şi majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judeţul Constanţa, pe anul 1997 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 755/1997 - M. Of. nr. 330/26 nov. 1997 
  Disponibilizarea unor transferuri din bugetul de stat şi majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judeţul Timiş, pe anul 1997 

 (T) 
 
 
 H.G. nr. 756/1997 - M. Of. nr. 330/26 nov. 1997 
  Disponibilizarea unor transferuri din bugetul de stat şi majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judeţul Harghita, pe anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 760/1997 - M. Of. nr. 338/2 dec. 1997 
  Finanţarea din Fondul de contrapartidă a cheltuielilor de implementare a Programului PHARE de combatere a efectelor inundaţiilor din 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 761/1997 - M. Of. nr. 338/2 dec. 1997 
  Abilitarea Departamentului pentru Administraţie Publică Locală în promovarea politicii de dezvoltare regională 

 (T) 
 
 H.G. nr. 772/1997 - M. Of. nr. 330/26 nov. 1997 

 Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 262/1997 pentru aprobarea Listei programelor privind completarea măsurilor de sprijinire a revoluţionarilor din decembrie 1989  
  şi cinstirea memoriei eroilor-martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989 

 (T) 
 
 H.G. nr. 775/1997 - M. Of. nr. 335/28 nov. 1997 

 Alocarea unei sume din bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat pe anul 1996, pentru aniversarea de la Alba Iulia, la 1 decembrie 1997, a Zilei Naţionale a României şi a împlinirii  
  a 79 de ani de la Marea Unire din 1918 

 (T) 
 
 H.G. nr. 779/1997 - M. Of. nr. 344/5 dec. 1997 
  Acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei din judeţele Bacău şi Tulcea afectate de fenomenele meteorologice din luna august 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 780/1997 - M. Of. nr. 344/5 dec. 1997 
  Organizarea în România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal amator pentru tineri sub 21 de ani 

 (T) 
 
 H.G. nr. 784/1997 - M. Of. nr. 344/5 dec. 1997 
  Participarea României, în calitate de invitat de onoare, la Târgul de carte de la Leipzig - martie 1998 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 792/1997 - M. Of. nr. 358/16 dec. 1997 
  Hotărâre pentru modificarea unor sancţiuni contravenţionale prevăzute în unele acte normative privind protecţia consumatorilor 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 796/1997 - M. Of. nr. 353/11 dec. 1997 
  Aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 800/1997 - M. Of. nr. 353/11 dec. 1997 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome de interes naţional aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 801/1997 - M. Of. nr. 353/11 dec. 1997 
  Acordarea de la bugetul de stat a unui ajutor financiar pentru acţiunile pe plan internaţional ale Bisericii Ortodoxe Române 

 (T) 
 
 H.G. nr. 811/1997 - M. Of. nr. 359/16 dec. 1997 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor privind prevenirea accidentelor turistice şi organizarea activităţii de salvare în munţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/1996 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1269/1996, la 90 de zile de la publicare prin H.G. nr. 77/2003 - M. Of. nr. 91/13 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 830/1997 - M. Of. nr. 358/16 dec. 1997 
  Acordarea de subvenţii de la bugetul de stat pentru unele produse din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere, în anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 831/1997 - M. Of. nr. 368/19 dec. 1997 
  Hotărâre pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora 

 (Abrogare prin H.G. nr. 105/2009 - M. Of. nr. 105/20 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 834/1997 - M. Of. nr. 359/16 dec. 1997 

 Utilizarea Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în lei a ajutorului primit din partea Statelor Unite ale Americii conform Acordului de credit nerambursabil pentru importul de  
  mărfuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 45/1993 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 818/1999 - M. Of. nr. 495/14 oct. 1999) 
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 H.G. nr. 837/1997 - M. Of. nr. 355/12 dec. 1997 

 Acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi  
  accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 838/1997 - M. Of. nr. 356/15 dec. 1997 
  Hotărâre privind acordarea unor subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetul Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor cu handicap 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 839/1997 - M. Of. nr. 367/18 dec. 1997 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în comuna Borod, judeţul Bihor, în luna iulie 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 841/1997 - M. Of. nr. 359/16 dec. 1997 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 845/1997 - M. Of. nr. 361/16 dec. 1997 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import a cărnii de porc 

 (T) 
 
 H.G. nr. 846/1997 - M. Of. nr. 367/18 dec. 1997 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Băncii Naţionale a României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 847/1997 - M. Of. nr. 361/16 dec. 1997 
  Aprobarea repartizării sumelor destinate acoperirii creşterii preţului pâinii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 850/1997 - M. Of. nr. 368/19 dec. 1997 
  Organizarea Pomului de Crăciun 

 (T) 
 
 H.G. nr. 851/1997 - M. Of. nr. 3/7 ian. 1998 

 Aprobarea Metodologiei privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea propunerilor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi procedurile de supunere spre adoptare a  
  acestora 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr.400/2000 - M. Of. nr.268/14 iun. 2000) 

 H.G. nr. 856/1997 - M. Of. nr. 369/19 dec. 1997 

 Disponibilizarea unor transferuri din bugetul de stat pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei şi majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a transferurilor din bugetul de stat  
  pentru investiţii, pentru judeţul Braşov, pe anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 857/1997 - M. Of. nr. 369/19 dec. 1997 
  Disponibilizarea unor transferuri din bugetul de stat şi majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judeţul Sibiu pe anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 858/1997 - M. Of. nr. 369/19 dec. 1997 
  Disponibilizarea unor transferuri din bugetul de stat şi majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judeţul Satu Mare pe anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 859/1997 - M. Of. nr. 369/19 dec. 1997 
  Disponibilizarea unor transferuri din bugetul de stat şi majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judeţul Sălaj pe anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 860/1997 - M. Of. nr. 369/19 dec. 1997 
  Disponibilizarea unor transferuri din bugetul de stat şi majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judeţul Bistriţa-Năsăud pe anul 1997 

 (T) 
 
 H.G. nr. 862/1997 - M. Of. nr. 373/22 dec. 1997 
  Acordarea unui ajutor umanitar Republicii Albania 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 863/1997 - M. Of. nr. 376/24 dec. 1997 
  Aprobarea Statutului Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. 

 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 98/2000 - M. Of. nr. 423/1 sep. 2000) 

 H.G. nr. 865/1997 - M. Of. nr. 373/22 dec. 1997 
  Înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE 

 (Abrogată prin H.G. nr.864/1998 - M. Of. nr.474/9 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 866/1997 - M. Of. nr. 375/24 dec. 1997 
  Hotărâre privind aprobarea unui import de cafea boabe din Republica Guineea în contul recuperării creanţelor României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 867/1997 - M. Of. nr. 384/30 dec. 1997 
  Plata contribuţiei României pe anul 1997 la programele Comunităţii Europene "Leonardo da Vinci" şi "Socrates" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 868/1997 - M. Of. nr. 384/30 dec. 1997 

 Stabilirea şi plata sumelor forfetare ce se plătesc de către Ministerul Educaţiei Naţionale Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" şi Regiei Autonome de Exploatare a  
 Metroului "Metrorex" Bucureşti pentru reducerile cu 50% ale tarifelor pentru transportul pe calea ferată şi, respectiv, pentru transportul subteran cu metroul, acordate elevilor şi studenţilor,  
 potrivit legii, precum şi pentru plata sumelor aferente călătoriilor efectuate de elevii şi studenţii cu drept de vot din Republica Moldova, conform Hotărârii Guvernului nr. 1200/1996 
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(T) 

 H.G. nr. 875/1997 - M. Of. nr. 3/7 ian. 1998 
  Numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social 

 (Abrogată prin H.G. nr. 71/1999 - M. Of. nr. 60/11 feb. 1999) 
 
 H.G. nr. 905/1997 - M. Of. nr. 7/12 ian. 1998 

 Hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor locuinţe din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi modificarea Hotărârii Guvernului nr.  
  940/1996 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 567/1993 prin H.G. nr. 854/2000 - M. Of. nr. 492/9 oct. 2000) 
 
 H.G. nr. 911/1997 - M. Of. nr. 385/30 dec. 1997 
  Hotărâre privind alocarea unei subvenţii de la bugetul de stat Uniunii Democrate Maghiare din România 

 (T) 
 
 H.G. nr. 912/1997 - M. Of. nr. 385/30 dec. 1997 

 Aprobarea acordării unor ajutoare umanitare materiale pentru înlăturarea efectelor cauzate de alunecările de teren produse în luna decembrie 1997 în satul Luncile, comuna Chiojdeni, judeţul  
  Vrancea. 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 914/1997 - M. Of. nr. 7/12 ian. 1998 

 Aprobarea soluţiilor pentru asigurarea unor sedii pentru Societatea Română de Radiodifuziune, pentru Muzeul Naţional de Istorie, precum şi a spaţiilor necesare activităţilor specifice desfăşurate  
  de către instituţiile de justiţie din municipiul Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 82/2002 - M. Of. nr. 116/12 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 916/1997 - M. Of. nr. 387/30 dec. 1997 
  Hotărâre privind livrarea unei cantităţi de material lemnos din stejar pentru efectuarea unor lucrări de restaurare la monumente istorice şi de arhitectură populară din Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 926/1997 - M. Of. nr. 382/29 dec. 1997 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, rectificate pe anul 1997, ale regiilor autonome de sub   autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 930/1997 - M. Of. nr. 394/31 dec. 1997 
  Reducerea cu caracter temporar a taxelor vamale la importul unor produse agricole originare din Uniunea Europeană 

 (T) 
 
 H.G. nr. 931/1997 - M. Of. nr. 394/31 dec. 1997 
  Nivelul taxei vamale aplicat la importul în România de anumite sortimente de vinuri originare din Uniunea Europeană (UE), în cadrul contingentului tarifar prevăzut pentru anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 932/1997 - M. Of. nr. 388/30 dec. 1997 
  Disponibilizarea unor transferuri din bugetul de stat şi majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judeţul Cluj pe anul 1997 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 938/1997 - M. Of. nr. 387/30 dec. 1997 
  Prelungirea, în anul 1998, a aplicării Hotărârii Guvernului nr.414/1993 privind acordarea unor facilităţi la călătoria pe calea ferată pentru pensionari 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 939/1997 - M. Of. nr. 5/9 ian. 1998 
  Reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 945/1997 - M. Of. nr. 388/30 dec. 1997 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 695/1997 privind acordarea burselor pentru elevii, studenţii, doctoranzii şi cursanţii din învăţământul  
 postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii  
  străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi în unităţi de învăţământ din România 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 695/1997 prin H.G. nr. 844/2008 - M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) 

 H.G. nr. 947/1997 - M. Of. nr. 391/31 dec. 1997 
  Taxele vamale de import pentru produsele agricole în anul 1998 

 (T) 
 
 
 1998 
 
 H.G. nr. 1/1998 - M. Of. nr. 11/15 ian. 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea consiliului local în Circumscripţia electorală Blejoi, judeţul Prahova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 3/1998 - M. Of. nr. 14/16 ian. 1998 
  Prelungirea termenului de valabilitate a licenţelor de export pentru produse lemnoase contingentate în anul 1997, eliberate potrivit Hotărârii Guvernului nr.1.282/1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 5/1998 - M. Of. nr. 20/22 ian. 1998 
  Participarea României la Expoziţia Mondială ''Expo '98 - Oceanele, o moştenire pentru viitor'' - Lisabona 1998 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 9/1998 - M. Of. nr. 34/29 ian. 1998 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/1992 privind transmiterea unei construcţii proprietate de stat, situată în municipiul Bucureşti 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 735/1992 prin H.G. nr. 464/2007 - M. Of. nr. 357/25 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 11/1998 - M. Of. nr. 52/6 feb. 1998 
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  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public 

 (Abrogare prin H.G. nr. 219/2005 - M. Of. nr. 302/11 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 12/1998 - M. Of. nr. 34/29 ian. 1998 

 Aprobarea majorării numărului de posturi din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acordă contribuţii de la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor art.4 din  
  Ordonanţa Guvernului nr.38/1994 

 (Abrogată prin O.G. nr. 72/2000 - M. Of. nr. 407/29 aug. 2000) 
 
 H.G. nr. 15/1998 - M. Of. nr. 28/26 ian. 1998 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/1996 privind executarea de lucrări şi prestări de servicii pentru Ministerul Transporturilor de către Brigada 93 Căi  
  Ferate şi Drumuri ''Inginer Anghel Saligny'' 

 (Abrogare prin H.G. nr. 356/2002 - M. Of. nr. 266/22 apr. 2002) 
 
 H.G. nr. 17/1998 - M. Of. nr. 26/26 ian. 1998 
  Aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 21/1998 - M. Of. nr. 34/29 ian. 1998 
  Stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 354/1999 - M. Of. nr. 198/7 mai 1999) 
 
 H.G. nr. 22/1998 - M. Of. nr. 34/29 ian. 1998 
  Unele măsuri pentru reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a unor operaţiuni economico-financiare 

 (Abrogată prin O.G. nr. 61/2001 - M. Of. nr. 531/31 aug. 2001) 
 
 H.G. nr. 24/1998 - M. Of. nr. 26/26 ian. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 1997 al Regiei Autonome ''Unifarm'', regie autonomă de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 25/1998 - M. Of. nr. 26/26 ian. 1998 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 1997 al Regiei Autonome ''Editura Didactică şi Pedagogică'', regie autonomă de interes naţional de sub autoritatea Ministerului  
  Educaţiei Naţionale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 32/1998 - M. Of. nr. 47/3 feb. 1998 
  Modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 865/1997 pentru înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contracte PHARE 

 (Abrogată prin H.G. nr. 864/1998 - M. Of. nr. 474/9 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 33/1998 - M. Of. nr. 40/30 ian. 1998 
  Acordarea unui ajutor umanitar pentru populaţia sinistrată din comuna Dragalina, judeţul Călăraşi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 35/1998 - M. Of. nr. 56/9 feb. 1998 
  Hotărâre cu privire la plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate cu Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 327/2003 - M. Of. nr. 223/3 apr. 2003) 
 
 H.G. nr. 37/1998 - M. Of. nr. 40/30 ian. 1998 
  Importul de gaze naturale şi păcură, efectuat de Regia Autonomă de Electricitate ''Renel'' pentru anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 42/1998 - M. Of. nr. 56/9 feb. 1998 
  Reorganizarea Departamentului Informaţiilor Publice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 182/2000 - M. Of. nr. 117/16 mar. 2000) 
 
 H.G. nr. 44/1998 - M. Of. nr. 73/17 feb. 1998 
  Asistenţa cu medicamente pentru tratamentul ambulatoriu, în anul 1998 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr.206/1998 - M. Of. nr.157/21 apr. 1998) 

 H.G. nr. 46/1998 - M. Of. nr. 49/4 feb. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 1997 al Regiei Autonome ''Locato'', regie autonomă de interes naţional, de sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 48/1998 - M. Of. nr. 91/26 feb. 1998 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea, elaborarea, atribuirea şi implementarea, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de  
  stimulare a inovării 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1265/2004 - M. Of. nr. 776/25 aug. 2004) 
 
 H.G. nr. 51/1998 - M. Of. nr. 51/5 feb. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Privatizării 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 56/1998 - M. Of. nr. 515/30 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 53/1998 - M. Of. nr. 67/12 feb. 1998 
  Aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare şi decontare a cupoanelor pentru agricultori în anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 63/1998 - M. Of. nr. 71/16 feb. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte 

 (Abrogată prin H.G. nr. 28/2001 - M. Of. nr. 35/19 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 64/1998 - M. Of. nr. 68/12 feb. 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
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 H.G. nr. 65/1998 - M. Of. nr. 71/16 feb. 1998 
  Declararea anului 1998 an jubiliar, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la Revoluţia de la 1848 

 (T) 
 
 H.G. nr. 68/1998 - M. Of. nr. 68/12 feb. 1998 
  Hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fondurile publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 85/1997 prin H.G. nr. 264/2003 - M. Of. nr. 177/20 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 71/1998 - M. Of. nr. 67/12 feb. 1998 
  Stabilirea valorii unui cupon distribuit agricultorilor în campania agricolă din primăvară-vară şi în campania agricolă din toamna anului 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 74/1998 - M. Of. nr. 93/27 feb. 1998 
  Blocarea temporară a preţurilor pentru unele produse 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 77/1998 - M. Of. nr. 88/25 feb. 1998 
  Înfiinţarea Departamentului Purtătorului de Cuvânt al Guvernului şi Relaţiilor cu Presa 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 182/2000 - M. Of. nr. 117/16 mar. 2000) 

 H.G. nr. 80/1998 - M. Of. nr. 79/19 feb. 1998 
  Exceptarea sau reducerea taxelor vamale aplicate în anul 1998 pentru unele produse de bumbac 

 (T) 
 
 H.G. nr. 81/1998 - M. Of. nr. 93/27 feb. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 82/1998 - M. Of. nr. 97/2 mar. 1998 
  Reactualizarea cuantumului despăgubirilor pentru daune aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite 

 (Abrogată prin H.G. nr. 92/2000 - M. Of. nr. 60/10 feb. 2000) 
 
 H.G. nr. 83/1998 - M. Of. nr. 97/2 mar. 1998 
  Aprobarea Programului cercetărilor statistice pe anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 99/1998 - M. Of. nr. 98/2 mar. 1998 

 Abrogarea Hotărârii Guvernului nr.158/1997 privind transmiterea, cu plată, a unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în patrimoniul  
  unor persoane juridice 

 
 

(Revocată prin H.G. nr.798/1998 - M. Of. nr.435/17 nov. 1998) 

 H.G. nr. 104/1998 - M. Of. nr. 94/27 feb. 1998 
  Organizarea Primei Întâlniri a Comitetului Academic Permanent al Cooperării Economice a Mării Negre privind domeniile ştiinţei şi tehnologiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 106/1998 - M. Of. nr. 92/26 feb. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Administraţie Publică Locală 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 77/2000 - M. Of. nr. 51/2 feb. 2000) 

 H.G. nr. 109/1998 - M. Of. nr. 98/2 mar. 1998 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului de Analiză Social-Politică 

 (Abrogată prin H.G. nr.289/1998 - M. Of. nr.202/29 mai 1998) 
 
 H.G. nr. 119/1998 - M. Of. nr. 112/12 mar. 1998 
  Elaborarea Programului naţional de aderare a României la Uniunea Europeană 

 (Abrogată prin H.G. nr. 114/1999 - M. Of. nr. 98/8 mar. 1999) 
 
 H.G. nr. 124/1998 - M. Of. nr. 112/12 mar. 1998 
  Aprobarea Programului de participare a României cu pavilion naţional la târguri şi expoziţii internaţionale în anul 1998, cu finanţare de la bugetul de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 127/1998 - M. Of. nr. 112/12 mar. 1998 
  Aprobarea cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 1998/1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 130/1998 - M. Of. nr. 115/17 mar. 1998 
  Finanţarea Turneului Final al Campionatului European de Fotbal pentru tineri sub 21 de ani 

 (T) 
 
 H.G. nr. 131/1998 - M. Of. nr. 121/23 mar. 1998 
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr.447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 864/1998 - M. Of. nr. 474/9 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 134/1998 - M. Of. nr. 119/19 mar. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 28/2001 - M. Of. nr. 35/19 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 135/1998 - M. Of. nr. 163/23 apr. 1998 
  Aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale agenţilor economici din industrie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 685/1999 - M. Of. nr. 416/30 aug. 1999) 
 
 H.G. nr. 138/1998 - M. Of. nr. 120/20 mar. 1998 
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  Acordarea unor gratuităţi temporare la transportul pe calea ferată în favoarea cetăţenilor Republicii Moldova care studiază în România 

 (T) 
 
 H.G. nr. 140/1998 - M. Of. nr. 139/7 apr. 1998 
  Aprobarea Strategiei de privatizare a societăţilor comerciale pentru anul 1998 

 (Abrogată prin H.G. nr.362/1998 - M. Of. nr. 247/3 iul. 1998) 
 
 H.G. nr. 162/1998 - M. Of. nr. 127/26 mar. 1998 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului ''Eudoxiu Hurmuzachi'' pentru Românii de Pretutindeni 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 857/2013 - M. Of. nr. 692/13 nov. 2013) 

 H.G. nr. 163/1998 - M. Of. nr. 127/26 mar. 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 166/1998 - M. Of. nr. 130/30 mar. 1998 
  Aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului 

 (Abrogată prin H.G. nr.511/1998 - M. Of. nr. 311/26 aug. 1998) 
 
 H.G. nr. 172/1998 - M. Of. nr. 129/30 mar. 1998 
  Hotărâre privind derularea Programului CEEPUS în România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 359/2005 - M. Of. nr. 405/13 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 174/1998 - M. Of. nr. 131/31 mar. 1998 

 Organizarea în România a şedinţei consultative a grupului de ţări din care face parte România ca ţară membră la Fondul Monetar Internaţional şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
  Dezvoltare (28-29 martie 1998) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 180/1998 - M. Of. nr. 132/1 apr. 1998 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţiile cu Parlamentul 

 (Abrogată prin H.G. nr. 181/2000 - M. Of. nr. 117/16 mar. 2000) 
 
 H.G. nr. 183/1998 - M. Of. nr. 131/31 mar. 1998 
  Stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

 (T) 
 
 H.G. nr. 185/1998 - M. Of. nr. 131/31 mar. 1998 
  Încetarea activităţii Secretariatului Tripartit pentru Dialog Social 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 187/1998 - M. Of. nr. 131/31 mar. 1998 

 Aprobarea alocării unor fonduri necesare funcţionării Consiliului Economic şi Social în perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 1998 şi data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul  
  1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 193/1998 - M. Of. nr. 133/2 apr. 1998 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse provenite din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 194/1998 - M. Of. nr. 133/2 apr. 1998 
  Reducerea temporară a taxelor vamale pentru unele produse provenite din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 195/1998 - M. Of. nr. 133/2 apr. 1998 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a hârtiei de ziar provenite din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 201/1998 - M. Of. nr. 155/17 apr. 1998 
  Înfiinţarea organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 289/1998 - M. Of. nr. 202/29 mai 1998) 
 
 H.G. nr. 202/1998 - M. Of. nr. 149/14 apr. 1998 
  Aprobarea Programului de privatizare a societăţilor comerciale pentru anul 1998 

 (Abrogată prin H.G. nr. 363/1998 - M. Of. nr. 247/3 iul. 1998) 
 
 H.G. nr. 203/1998 - M. Of. nr. 147/13 apr. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Reformă 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 56/1998 - M. Of. nr. 515/30 dec. 1998) 

 H.G. nr. 204/1998 - M. Of. nr. 163/23 apr. 1998 
  Aprobarea Normelor metodologice privind acordarea ajutoarelor pentru procurarea de dispozitive medicale, precum şi pentru gestionarea fondurilor din care se suportă acestea 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 697/1998 - M. Of. nr. 400/21 oct. 1998) 

 H.G. nr. 205/1998 - M. Of. nr. 153/16 apr. 1998 
  Nivelul reducerilor de preţuri pentru seminţele folosite la însămânţările din primăvara anului 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 206/1998 - M. Of. nr. 157/21 apr. 1998 
  Asistenţa cu medicamente pentru tratamentul ambulatoriu, în anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 208/1998 - M. Of. nr. 131/31 mar. 1998 
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  Hotărâre privind stabilirea creşterilor salariale în raport cu evoluţia indicelui preţurilor de consum, în anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 212/1998 - M. Of. nr. 144/9 apr. 1998 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse provenite din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 214/1998 - M. Of. nr. 147/13 apr. 1998 

 Aprobarea şi modul de finanţare a participării unui ofiţer din Ministerul de Interne la Misiunile Grupului Multinaţional de Asistenţă de Poliţie - M.A.P.E. al U.E.O. în Albania pe perioada  
  extinderii mandatului acestui organism 

 (T) 
 
 H.G. nr. 216/1998 - M. Of. nr. 152/16 apr. 1998 
 Organizarea în România, în anul 1998, a celei de-a 5-a Conferinţe a Miniştrilor de Tineret din Europa   
 (T) 
 
 H.G. nr. 217/1998 - M. Of. nr. 152/16 apr. 1998 
  Hotărâre cu privire la condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist 

 (Abrogare prin H.G. nr. 679/2003 - M. Of. nr. 443/23 iun. 2003) 
 
 H.G. nr. 220/1998 - M. Of. nr. 153/16 apr. 1998 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 223/1998 - M. Of. nr. 163/23 apr. 1998 
  Aprobarea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 1998/1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 224/1998 - M. Of. nr. 153/16 apr. 1998 
  Reducerea temporară a taxei vamale pentru importul de in meliţat sau bătut 

 (T) 
 
 H.G. nr. 229/1998 - M. Of. nr. 152/16 apr. 1998 
  Suportarea din bugetul Secretariatului General al Guvernului a cheltuielilor aferente sărbătoririi a 150 de ani de la Revoluţia de la 1848 

 (T) 
 
 H.G. nr. 234/1998 - M. Of. nr. 164/24 apr. 1998 
  Acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unor ajutoare umanitare populaţiei sinistrate din judeţele Buzău şi Vrancea, afectate de incendiile produse în luna aprilie 1998 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 236/1998 - M. Of. nr. 159/22 apr. 1998 
  Organizarea seminarului ''Securitatea în Europa de Sud-Est'' în perioada 27 - 28 aprilie 1998 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 237/1998 - M. Of. nr. 159/22 apr. 1998 
  Reducerea temporară a taxelor vamale pentru unele produse provenite din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 257/1998 - M. Of. nr. 170/30 apr. 1998 
  Organizarea reuniunii Comitetului Director Politico-Militar al NATO, cu tema ''Aspecte practice ale controlului civil asupra forţelor armate'' în perioada 7-8 mai 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 258/1998 - M. Of. nr. 177/13 mai 1998 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a mărfurilor din import destinate aprovizionării la bordul aeronavelor care efectuează curse în traficul extern de pasageri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 260/1998 - M. Of. nr. 177/13 mai 1998 
  Hotărâre privind renunţarea de către România la partea ce îi revine din soldul creditor al bugetului pe anul 1996 al Consiliului Europei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 261/1998 - M. Of. nr. 181/15 mai 1998 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea încălţămintei destinate populaţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 26/2002 - M. Of. nr. 67/30 ian. 2002) 
 
 H.G. nr. 264/1998 - M. Of. nr. 177/13 mai 1998 

 Organizarea la Bucureşti, sub auspiciile Adunării Parlamentare de Cooperare Economică în Zona Mării Negre, a celei de-a III-a Mese Rotunde a Guvernatorilor şi Primarilor Capitalelor Zonei  
  Mării Negre 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 265/1998 - M. Of. nr. 177/13 mai 1998 
  Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1998 pentru sărbătorirea a 150 de ani de la desfăşurarea Marii Adunări Naţionale din 3/15 mai 1848 de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 274/1998 - M. Of. nr. 189/21 mai 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea consiliului local în Circumscripţia electorală Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 277/1998 - M. Of. nr. 190/22 mai 1998 

 Aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a primei de export pentru cantitatea de 800 mii tone porumb boabe şi a primei pentru valorificarea la intern a cantităţii de 150 mii  
  tone grâu pentru panificaţie, din recolta anului 1997 

 (T) 
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 H.G. nr. 278/1998 - M. Of. nr. 192/25 mai 1998 
  Aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 285/1998 - M. Of. nr. 199/28 mai 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 287/1998 - M. Of. nr. 199/28 mai 1998 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1627/2003 - M. Of. nr. 69/27 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 288/1998 - M. Of. nr. 199/28 mai 1998 

 Deschiderea temporară a unui punct de control pentru trecerea frontierei române în zona Triplex Confinium, între localităţile Beba Veche - România, Kubekhaza - Ungaria şi Rabe - Iugoslavia,  
  în perioada 29-31 mai 1998, pentru traficul de călători prilejuit de desfăşurarea manifestărilor cultural-sportive ''Porţi deschise'' 

 (T) 
 
 H.G. nr. 298/1998 - M. Of. nr. 209/3 iun. 1998 
  Acordarea gratuită de material lemnos provenit din zonele afectate de doborâturi de vânt şi de zăpadă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 301/1998 - M. Of. nr. 215/11 iun. 1998 
  Profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, cursuri de zi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 645/2000 - M. Of. nr. 379/15 aug. 2000) 
 
 H.G. nr. 311/1998 - M. Of. nr. 221/17 iun. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 807/2001 - M. Of. nr. 530/31 aug. 2001) 
 
 H.G. nr. 314/1998 - M. Of. nr. 221/17 iun. 1998 
  Hotărâre privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute în Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 

 (Abrogare odată cu L. nr.137/1995 prin O.U.G. nr. 195/2005 - M. Of. nr. 1196/30 dec. 2005) 
 
 H.G. nr. 318/1998 - M. Of. nr. 228/23 iun. 1998 
  Hotărâre privind aprobarea instrucţiunilor de metrologie legală 

 (Abrogare prin H.G. nr. 862/2004 - M. Of. nr. 567/28 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 327/1998 - M. Of. nr. 233/25 iun. 1998 
  Hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 231/2007 - M. Of. nr. 188/19 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 328/1998 - M. Of. nr. 232/25 iun. 1998 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr.812/1994 privind modificarea unor condiţii de scoatere din ţară a carburanţilor de către persoanele fizice 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 331/1998 - M. Of. nr. 237/29 iun. 1998 
  Organizarea celui de-al V-lea Forum Economic al Regiunilor din Centrul şi Estul Europei, Bucureşti, 2-4 iulie 1998 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 333/1998 - M. Of. nr. 235/26 iun. 1998 
  Aprobarea organizării Conferinţei Internaţionale privind lupta împotriva traficului şi abuzului de droguri, la Bucureşti, în perioada 29-30 iunie 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 337/1998 - M. Of. nr. 256/8 iul. 1998 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1063/2005 - M. Of. nr. 902/10 oct. 2005) 
 
 H.G. nr. 338/1998 - M. Of. nr. 243/3 iul. 1998 
  Aprobarea mandatului Fondului Proprietăţii de Stat privind condiţiile de negociere pentru privatizarea Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii ''Romtelecom'' - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 341/1998 - M. Of. nr. 239/30 iun. 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 342/1998 - M. Of. nr. 239/30 iun. 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea consiliului local în Circumscripţia electorală Coloneşti, judeţul Bacău 

 (T) 
 
 H.G. nr. 343/1998 - M. Of. nr. 239/30 iun. 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea consiliului local în Circumscripţia electorală Popeşti, judeţul Argeş 

 (T) 
 
 H.G. nr. 344/1998 - M. Of. nr. 242/3 iul. 1998 
  Acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei afectate de inundaţiile din luna iunie 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 345/1998 - M. Of. nr. 242/3 iul. 1998 
  Modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 347/1998 - M. Of. nr. 242/3 iul. 1998 
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  Aprobarea bilanţului general al trezoreriei statului şi a contului de execuţie al bugetului trezoreriei statului pe anul 1997 

 (T) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar,  
 al sănătăţii şi carantinei animalelor, semnată la Beijing la 9 septembrie 1997 
 H.G. nr. 357/1998 (aprobare) - M. Of. nr. 253/7 iul. 1998 

 (Încetare valabilitate prin O. nr. 195/2008 - M. Of. nr. 259/2 apr. 2008) 
 
 H.G. nr. 358/1998 - M. Of. nr. 244/3 iul. 1998 

 Prelungirea termenului de intrare în vigoare a contractului dintre Fondul Proprietăţii de Stat şi Bell Helicopter Textron referitor la vânzarea-cumpărarea de acţiuni la Societatea Comercială  
  ''I.A.R.'' - S.A. Ghimbav - Braşov 

 (T) 
 
 H.G. nr. 359/1998 - M. Of. nr. 244/3 iul. 1998 

 Exceptarea de la plata taxelor vamale a mărfurilor importate şi comercializate în regim ''duty-free'' şi aprobarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al magazinelor ''duty-free'' şi  
  al magazinelor pentru servirea în exclusivitate a reprezentanţelor diplomatice şi al personalului acestora 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 362/1998 - M. Of. nr. 247/3 iul. 1998 
  Aprobarea Strategiei de privatizare a societăţilor comerciale pentru anul 1998 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 363/1998 - M. Of. nr. 247/3 iul. 1998 
  Aprobarea Programului de privatizare a societăţilor comerciale pentru anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 369/1998 - M. Of. nr. 248/3 iul. 1998 
  Aprobarea programelor pentru sprijinirea revoluţionarilor din decembrie 1989 şi cinstirea eroilor-martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989 

 (Abrogată prin H.G. nr. 381/1999 - M. Of. nr. 220/19 mai 1999) 
 
 H.G. nr. 373/1998 - M. Of. nr. 253/7 iul. 1998 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 pentru regiile autonome, companiile/societăţile naţionale şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - CEFIN  
  - Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului, precum şi a subvenţiilor şi transferurilor pentru unele societăţi comerciale cu capital de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 375/1998 - M. Of. nr. 256/8 iul. 1998 
  Aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport din patrimoniul companiilor de navigaţie maritimă cu capital majoritar de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 376/1998 - M. Of. nr. 261/13 iul. 1998 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 256/1997 privind organizarea Festivalului şi Concursului Internaţional ''George Enescu'' 

 (T) 
 
 H.G. nr. 378/1998 - M. Of. nr. 267/17 iul. 1998 
  Hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea înfiinţării Universităţii de stat cu limba de predare maghiară 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 379/1998 - M. Of. nr. 270/20 iul. 1998 

 Hotărâre privind constituirea Comisiei centrale pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului  
  bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 

 (Abrogare prin H.G. nr. 286/2004 - M. Of. nr. 250/22 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 399/1998 - M. Of. nr. 271/21 iul. 1998 
  Aprobarea decontării la intern a operaţiunilor aferente creditului comercial acordat României de către Guvernul Republicii Populare Chineze în baza acordului semnat la 8 iulie 1991 

 (Abrogată prin H.G. nr. 433/1999 - M. Of. nr. 260/7 iun. 1999) 
 
 H.G. nr. 400/1998 - M. Of. nr. 277/24 iul. 1998 
  Aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate acţiunilor prevăzute la art.11 alin. (17) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr.109/1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 401/1998 - M. Of. nr. 270/20 iul. 1998 
  Acordarea unor reduceri la decontarea energiei electrice şi termice livrate de Compania Naţională de Electricitate - S.A. agenţilor economici 

 (T) 
 
 H.G. nr. 402/1998 - M. Of. nr. 267/17 iul. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', regie autonomă de interes naţional de sub autoritatea Camerei Deputaţilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 404/1998 - M. Of. nr. 272/22 iul. 1998 
  Aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 408/1998 - M. Of. nr. 275/23 iul. 1998 
  Hotărâre privind modificarea unor coeficienţi de ierarhizare şi majorarea salariilor de bază pentru personalul Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu, regie autonomă cu specific deosebit 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 47/2000 - M. Of. nr. 30/26 ian. 2000) 

 H.G. nr. 409/1998 - M. Of. nr. 275/23 iul. 1998 
  Hotărâre privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru magistraţi, personalul auxiliar de specialitate şi membrii de familie ai acestora 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 762/2010 - M. Of. nr. 572/12 aug. 2010) 

 H.G. nr. 411/1998 - M. Of. nr. 276/24 iul. 1998 
  Angajarea de către Ministerul Tineretului şi Sportului a unor servicii turistice prin încredinţare directă unui singur contractant 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 413/1998 - M. Of. nr. 276/24 iul. 1998 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1998 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe în luna iunie 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 414/1998 - M. Of. nr. 277/24 iul. 1998 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii ''Romtelecom'' - S.A., Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., Societăţii Naţionale de  
 Radiocomunicaţii - S.A., Regiei Autonome ''Inspectoratul General al Comunicaţiilor'' şi Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, aflate în  
  coordonarea şi/sau sub autoritatea Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 415/1998 - M. Of. nr. 277/24 iul. 1998 

 Finanţarea de către Departamentul Informaţiilor Publice a cheltuielilor de participare a delegaţiei României la Festivalul Mondial al Tineretului, care va avea loc la Lisabona în perioada 1-10  
  august 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 417/1998 - M. Of. nr. 279/28 iul. 1998 
  Transmiterea Complexului "Parc" din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului Judeţean Mureş 

 (Abrogată prin H.G. nr. 667/2001 - M. Of. nr. 406/23 iul. 2001) 
 
 H.G. nr. 421/1998 - M. Of. nr. 278/27 iul. 1998 
  Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale în unele localităţi din ţară, precum şi extinderea consumului de gaze naturale la gospodăriile populaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 439/1998 - M. Of. nr. 285/3 aug. 1998 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale agenţilor economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 440/1998 - M. Of. nr. 285/3 aug. 1998 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1998 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile iunie şi iulie 1998 în judeţul Alba 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 449/1998 - M. Of. nr. 294/10 aug. 1998 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Finanţelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 466/1998 - M. Of. nr. 293/10 aug. 1998 
  Suspendarea temporară a concesiei la importul de grâu şi făină de grâu din Ungaria 

 (T) 
 
 H.G. nr. 480/1998 - M. Of. nr. 301/17 aug. 1998 
  Garantarea unui credit extern în favoarea Regiei Autonome ''Societatea Naţională a Căilor Ferate Române'' pentru reabilitarea parcului de locomotive Diesel electrice de 2.100 CP 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1029/2000 - M. Of. nr. 553/8 nov. 2000) 
 
 H.G. nr. 481/1998 - M. Of. nr. 299/14 aug. 1998 

 Corectarea tranşelor de venit lunar impozabil pentru semestrul II al anului 1998 şi a sumei prevăzute la art.6 lit.i din Legea nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările  
  ulterioare 

 (Abrogată prin O.G. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) 
 
 H.G. nr. 483/1998 - M. Of. nr. 302/18 aug. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome ''Rasirom'' 

 (T) 
 
 H.G. nr. 485/1998 - M. Of. nr. 303/19 aug. 1998 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonomă de interes naţional de sub autoritatea  
  Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 491/1998 - M. Of. nr. 305/21 aug. 1998 
  Înfiinţarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ''Romgaz'' - S.A. 

 (Încetat aplicabilitatea prin H.G. nr. 334/2000 - M. Of. nr. 194/4 mai 2000) 
 
 H.G. nr. 500/1998 - M. Of. nr. 304/20 aug. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome ''Multiproduct'' de sub autoritatea Ministerului Justiţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 505/1998 - M. Of. nr. 311/26 aug. 1998 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 389/1996 privind transmiterea unor spaţii comerciale aflate în administrarea consiliilor locale şi a regiilor autonome către actualii deţinători  
  şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 389/1996 prin H.G. nr. 1341/2002 - M. Of. nr. 915/16 dec. 2002) 

 H.G. nr. 506/1998 - M. Of. nr. 309/26 aug. 1998 
  Acordarea de subvenţii de la bugetul de stat pentru unele produse din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere în anul 1999 

 (Abrogată prin H.G. nr. 311/1999 - M. Of. nr. 175/26 apr. 1999) 
 
 H.G. nr. 507/1998 - M. Of. nr. 322/28 aug. 1998 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului vamal din sistemul instituţional al autorităţii vamale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1426/2004 - M. Of. nr. 840/14 sep. 2004) 

 H.G. nr. 513/1998 - M. Of. nr. 312/27 aug. 1998 
  Activitatea de comercializare a serviciilor turistice şi de acordare a brevetelor şi licenţelor de turism 

 (Abrogată prin H.G. nr. 238/2001 - M. Of. nr. 88/21 feb. 2001) 
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 H.G. nr. 514/1998 - M. Of. nr. 312/27 aug. 1998 
  Administrarea plajei cu destinaţie turistică a litoralului Mării Negre în judeţul Constanţa 

 (Abrogată prin H.G. nr. 711/1999 - M. Of. nr. 443/13 sep. 1999) 
 
 H.G. nr. 515/1998 - M. Of. nr. 312/27 aug. 1998 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date ''Roedunet'' 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1609/2008 - M. Of. nr. 847/16 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 516/1998 - M. Of. nr. 309/26 aug. 1998 
  Repartizarea sumei prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 pentru corecţia salariilor personalului din sectorul bugetar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 522/1998 - M. Of. nr. 335/7 sep. 1998 
 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Bucureşti» - S.A."   
 (Abrogare la data înmatriculării la oficiul registrului comerţului a Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" prin H.G. nr. 1208/2009 - M. Of. nr. 718/23 oct. 2009) 
 
 H.G. nr. 524/1998 - M. Of. nr. 337/8 sep. 1998 
  Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale «Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu» - S.A 

 (Abrogare la data înmatriculării la oficiul registrului comerţului a Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" prin H.G. nr. 1208/2009 - M. Of. nr. 718/23 oct. 2009) 
 
 H.G. nr. 534/1998 - M. Of. nr. 340/9 sep. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome ''Locato'' de sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 536/1998 - M. Of. nr. 340/9 sep. 1998 

 Hotărâre privind redeschiderea şi finanţarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a Catedrei de istorie, cultură şi civilizaţie românească ''Nicolae Iorga'' la Universitatea Columbia din New  
  York, începând cu anul universitar 1998/1999 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 261/2008 - M. Of. nr. 203/17 mar. 2008) 

 H.G. nr. 539/1998 - M. Of. nr. 345/11 sep. 1998 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi  
  administrează unităţi de asistenţă socială 

 (Abrogată prin HG. nr. 1153/2001 la 28 nov. 2001 cu excepţia prevederilor art. 2 care se abrogă la 1 ian. 2002 - M. Of. nr. 756/28 nov. 2001) 
 
 H.G. nr. 540/1998 - M. Of. nr. 340/9 sep. 1998 
  Constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru promovarea şi urmărirea Planului naţional de acţiuni pentru protecţia mediului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1097/2001 - M. Of. nr. 707/7 nov. 2001) 
 
 H.G. nr. 550/1998 - M. Of. nr. 341/10 sep. 1998 
  Organizarea reuniunilor grupului de lucru pentru proiectul ''Centrul regional iniţiativa de cooperare sud-est europeană de combatere a crimei organizate şi a corupţiei'' 

 (T) 
 
 H.G. nr. 551/1998 - M. Of. nr. 332/3 sep. 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 556/1998 - M. Of. nr. 342/10 sep. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome ''Rami-Dacia'' 

 (T) 
 
 H.G. nr. 559/1998 - M. Of. nr. 342/10 sep. 1998 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 564/1998 - M. Of. nr. 346/11 sep. 1998 
  Finanţarea unor cheltuieli privind Reţeaua naţională de calculatoare în domeniul cercetării şi tehnologiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 567/1998 - M. Of. nr. 346/11 sep. 1998 
  Modelul etichetei autocolante, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acesteia 

 (Abrogată prin H.G. nr. 285/2000 - M. Of. nr. 168/20 apr. 2000) 
 
 H.G. nr. 571/1998 - M. Of. nr. 347/14 sep. 1998 
  Hotărâre pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 448/2002 - M. Of. nr. 346/24 mai 2002) 
 
 H.G. nr. 572/1998 - M. Of. nr. 345/11 sep. 1998 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Băncii Naţionale a României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 574/1998 - M. Of. nr. 347/14 sep. 1998 
  Înfiinţarea unei comisii interdisciplinare pentru evaluarea unui sistem de monitorizare, teledetecţie şi comunicaţii de urgenţă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 410/1999 - M. Of. nr. 240/28 mai 1999) 
 
 H.G. nr. 578/1998 - M. Of. nr. 355/17 sep. 1998 

 Hotărâre privind instituirea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală ''Vasile Pârvan'' la Accademia di Romania din Roma şi ''Nicolae Iorga'' la Instituto Romeno di  
  Cultura din Veneţia 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 101/2002 - M. Of. nr. 118/13 feb. 2002) 

 H.G. nr. 580/1998 - M. Of. nr. 346/11 sep. 1998 

 Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1998 pentru manifestările de la Ţebea, dedicate împlinirii a 150 de ani de la Revoluţia din anul 1848 şi a 126 de ani de la moartea lui Avram  
 Iancu 



 4656

 
 
 

(T) 

 H.G. nr. 583/1998 - M. Of. nr. 351/15 sep. 1998 
  Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii de Servicii de Management Feroviar ''S.M.F.'' - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 

 (Abrogare la data finalizării procedurii de divizare prin H.G. nr. 1199/2002 - M. Of. nr. 797/1 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 587/1998 - M. Of. nr. 361/24 sep. 1998 

 Aprobarea Normelor metodologice privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici, necesar stabilirii valorii amortizării incluse în cheltuielile de  
  exploatare pe anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 588/1998 - M. Of. nr. 361/24 sep. 1998 
  Instituirea regimului de supraveghere fiscală a producţiei interne, importului, circulaţiei şi comercializării alcoolului şi a băuturilor alcoolice 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 50/1998 - M. Of. nr. 489/18 dec. 1998) 
 
 H.G. nr. 599/1998 - M. Of. nr. 358/22 sep. 1998 
  Plata contribuţiei României pe anul 1998 la programul Comunităţii Europene ''Tineret pentru Europa'' 

 (T) 
 
 H.G. nr. 600/1998 - M. Of. nr. 363/24 sep. 1998 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 376/1994 prin H.G. nr. 1179/2002 - M. Of. nr. 804/5 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 601/1998 - M. Of. nr. 356/17 sep. 1998 
  Organizarea la Bucureşti, în perioada 15-17 septembrie 1998, a reuniunii grupului de lucru pentru proiectul ''Centrul regional S.E.C.I. pentru combaterea corupţiei şi a crimei organizate'' 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 604/1998 - M. Of. nr. 359/22 sep. 1998 
  Organizarea în municipiul Iaşi a Simpozionului european cu privire la Declaraţia asupra regionalismului şi lucrărilor Comisiei I (Politica regională) a Adunărilor Regiunilor Europei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 606/1998 - M. Of. nr. 363/24 sep. 1998 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 609/1998 - M. Of. nr. 363/24 sep. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome a Imprimeriilor, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 610/1998 - M. Of. nr. 363/24 sep. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome ''Unifarm'', regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 612/1998 - M. Of. nr. 359/22 sep. 1998 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.275/1990 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1275/1990 prin O.U.G. nr. 84/2003 - M. Of. nr. 694/3 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 613/1998 - M. Of. nr. 363/24 sep. 1998 
  Organizarea celei de-a XII-a Conferinţe ministeriale a Francofoniei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 614/1998 - M. Of. nr. 363/24 sep. 1998 

 Aprobarea garantării la extern de către Ministerul Finanţelor, în numele statului român, a creditului comercial în produse tip GSM 103/1998, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., acordat  
  Guvernului României de către Guvernul Statelor Unite ale Americii 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 110/1999 - M. Of. nr. 85/1 mar. 1999) 

 H.G. nr. 627/1998 - M. Of. nr. 373/1 oct. 1998 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1133/2002 - M. Of. nr. 784/29 oct. 2002) 

 H.G. nr. 628/1998 - M. Of. nr. 370/29 sep. 1998 
  Donarea de către Guvernul României a machetei avionului ''Traian Vuia'' Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 632/1998 - M. Of. nr. 371/30 sep. 1998 

 Modificarea articolului 7 alineatul 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 338/1998 pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietăţii de Stat privind condiţiile de negociere pentru privatizarea  
  Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii ''Romtelecom'' - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 634/1998 - M. Of. nr. 379/5 oct. 1998 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor  
  pentru dezvoltare regională 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1256/2004 - M. Of. nr. 781/25 aug. 2004) 

 H.G. nr. 635/1998 - M. Of. nr. 371/30 sep. 1998 
  Plata contribuţiei României pe anul 1998 la programele Comunităţii Europene ''Leonardo da Vinci'' şi''Socrates'' 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 636/1998 - M. Of. nr. 376/1 oct. 1998 
  Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurală "Ceder" - S.A. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1881/2005 - M. Of. nr. 106/3 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 637/1998 - M. Of. nr. 376/1 oct. 1998 
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 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Cai de Rasă"  
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 139/2002 - M. Of. nr. 786/29 oct. 2002) 
 
 H.G. nr. 639/1998 - M. Of. nr. 381/6 oct. 1998 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1208/2003 - M. Of. nr. 772/4 nov. 2003) 
 
 H.G. nr. 641/1998 - M. Of. nr. 383/8 oct. 1998 
  Hotărâre privind aprobarea Programului naţional "Sportul pentru toţi - România 2000" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 645/1998 - M. Of. nr. 371/30 sep. 1998 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor ''România-Film'' Bucureşti de sub autoritatea Oficiului Naţional al  
   

Cinematografiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 649/1998 - M. Of. nr. 367/28 sep. 1998 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea, utilizarea şi decontarea prin băncile comerciale a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din  
  sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 650/1998 - M. Of. nr. 367/28 sep. 1998 
  Aprobarea finanţării cu prioritate, în anul 1998, a unor culturi vegetale şi specii de animale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 651/1998 - M. Of. nr. 367/28 sep. 1998 
  Aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern 

 
 

(Înlocuită prin H.G. nr. 389/1999 - M. Of. nr. 235/26 mai 1999) 

 H.G. nr. 652/1998 - M. Of. nr. 367/28 sep. 1998 
  Aprobarea Normelor metodologice privind modul de decontare a cheltuielilor de recepţionare, depozitare şi păstrare a grâului din recolta anului 1998 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 653/1998 - M. Of. nr. 367/28 sep. 1998 
  Stabilirea nivelului reducerii la preţurile de cumpărare a seminţelor folosite în campania agricolă din toamna anului 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 654/1998 - M. Of. nr. 372/1 oct. 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea primarului general al municipiului Bucureşti 

 (T) 
 
 H.G. nr. 655/1998 - M. Of. nr. 372/1 oct. 1998 
  Stabilirea modelului buletinului de vot al listelor electorale şi al ştampilelor pentru alegerea primarului general al municipiului Bucureşti 

 (T) 
 
 H.G. nr. 666/1998 - M. Of. nr. 370/29 sep. 1998 
  Organizarea în România, în zilele de 1 şi 2 octombrie 1998, a reuniunii directorilor generali ai administraţiilor vamale din ţările membre ale CEFTA 

 (T) 
 
 H.G. nr. 667/1998 - M. Of. nr. 379/5 oct. 1998 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea art.147 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea  
  contravenţiilor în acest sector 

 
 

(Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 

 H.G. nr. 668/1998 - M. Of. nr. 375/1 oct. 1998 

 Aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a  
  concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999, O.U.G. nr. 77/2000 - M. Of. nr. 283/22 iun. 2000 şi prin L. nr. 312/2001 - M. Of. nr. 365/6 iul. 2001, cu  
 excepţia prevederilor care reglementează executarea plăţilor compensatorii aflate în derulare la data de 22 iunie 2000 până la epuizarea acestor plăţi) 
 
 H.G. nr. 671/1998 - M. Of. nr. 378/2 oct. 1998 

 Alocarea unei sume din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1998, în vederea finanţării unor acţiuni de integrare economică şi culturală dintre  
  România şi Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 672/1998 - M. Of. nr. 379/5 oct. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Departamentului de Control al Guvernului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 132/2000 - M. Of. nr. 81/23 feb. 2000) 
 
 H.G. nr. 673/1998 - M. Of. nr. 379/5 oct. 1998 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale regiilor autonome şi ale societăţilor naţionale, aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 674/1998 - M. Of. nr. 393/16 oct. 1998 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările  
  ulterioare 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 677/1998 - M. Of. nr. 381/6 oct. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Statistică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1340/2000 - M. Of. nr. 694/27 dec. 2000) 
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 H.G. nr. 678/1998 - M. Of. nr. 384/9 oct. 1998 
  Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 537/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 687/1998 - M. Of. nr. 377/1 oct. 1998 
  Hotărâre privind iniţierea procedurii de înfiinţare a Universităţii de stat multiculturale cu limbile de predare maghiară şi germană "Petöfi-Schiller" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 689/1998 - M. Of. nr. 387/12 oct. 1998 
  Acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din judeţele Alba, Braşov, Satu Mare şi Sălaj, afectată de fenomenele meteorologice deosebite din perioada mai-iulie 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 690/1998 - M. Of. nr. 387/12 oct. 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 
 H.G. nr. 692/1998 - M. Of. nr. 395/19 oct. 1998 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de conversie a unor capacităţi de producţie militară către producţia civilă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 693/1998 - M. Of. nr. 388/13 oct. 1998 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de retehnologizare şi modernizare a unor capacităţi de producţie militară de importanţă strategică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 695/1998 - M. Of. nr. 395/19 oct. 1998 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare de către Regia Naţională a Pădurilor a masei lemnoase destinate agenţilor economici 

 (Abrogare la 10 aprilie 2004 prin H.G. nr. 85/2004 - M. Of. nr. 121/10 feb. 2004) 
 
 H.G. nr. 697/1998 - M. Of. nr. 400/21 oct. 1998 
  Aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 706/1998 - M. Of. nr. 400/21 oct. 1998 
  Aprobarea Programului special de promovare turistică ''Eclipsa totală de soare 1999'' 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 707/1998 - M. Of. nr. 406/26 oct. 1998 
  Constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Interministerial ''Eclipsa '99'' 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 713/1998 - M. Of. nr. 403/22 oct. 1998 

 Modificarea Listei cuprinzând materiile prime pentru care se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată în vamă, prevăzută în anexa la Ordonanţa Guvernului nr.3/1992, republicată, cu  
  modificările şi completările ulterioare 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 215/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999) 
 
 H.G. nr. 716/1998 - M. Of. nr. 400/21 oct. 1998 
  Hotărâre privind aprobarea programelor de restructurare şi reformă economică din sectoarele industriei, finanţate din Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 718/1998 - M. Of. nr. 408/27 oct. 1998 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole şi formularistica corespunzătoare, precum şi a Normelor privind tipărirea,  
  înregistrarea, vizarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole 

 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 

 H.G. nr. 720/1998 - M. Of. nr. 398/20 oct. 1998 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome ''Editura Didactică şi Pedagogică'', regie autonomă de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Educaţiei  
  Naţionale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 721/1998 - M. Of. nr. 406/26 oct. 1998 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 256/1997 privind organizarea Festivalului şi Concursului Internaţional ''George Enescu'' 

 (T) 
 
 H.G. nr. 723/1998 - M. Of. nr. 400/21 oct. 1998 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti, aflat în  
  coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care funcţionează după modelul regiilor autonome 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 725/1998 - M. Of. nr. 405/23 oct. 1998 

 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional şi transmiterea fără plată a unui imobil şi a dotărilor aferente din administrarea Regiei Autonome a  
  Cuprului Deva în administrarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2018 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/1998 privind înfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional şi transmiterea  
 fără plată a unui imobil şi a dotărilor aferente din administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva în administrarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc  
 Profesional prin H.G. nr. 821/2017 - M. Of. nr. 906/20 nov. 2017) 
 
 H.G. nr. 731/1998 - M. Of. nr. 405/23 oct. 1998 

 Hotărâre privind aprobarea şi modul de finanţare a participării unui ofiţer din Ministerul de Interne la misiunile Grupului Multinaţional de Asistenţă de Poliţie - M.A.P.E. al U.E.O. în Albania, pe  
  perioada extinderii mandatului acestui organism 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 734/1998 - M. Of. nr. 410/29 oct. 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 735/1998 - M. Of. nr. 413/30 oct. 1998 
  Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la circulaţia şi controlul circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund 

 (Abrogare la 16. 07. 2004 prin H.G. nr. 427/2004 - M. Of. nr. 328/16 apr. 2004) 
 
 H.G. nr. 736/1998 - M. Of. nr. 409/28 oct. 1998 

 Stabilirea şi plata sumelor forfetare care se plătesc de către Ministerul Educaţiei Naţionale Societăţii de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A. şi Regiei Autonome de Exploatare  
  a Metroului ''Metrorex'' Bucureşti pentru reducerea cu 50% a tarifelor pentru transportul pe calea ferată şi, respectiv, pentru transportul subteran cu metroul, acordată elevilor şi studenţilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 749/1998 - M. Of. nr. 407/27 oct. 1998 
  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite 

 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 ▼ Acord de colaborare dintre Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii şi Arhivele Naţionale ale  
 României, semnat la Washington D.C. la 18 iulie 1998 
 H.G. nr. 754/1998 (aprobare) - M. Of. nr. 412/29 oct. 1998 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 789/2003 (aprobare) - M. Of. nr. 509/15 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 756/1998 - M. Of. nr. 439/18 nov. 1998 

 Acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unor ajutoare umanitare populaţiei sinistrate din judeţele Alba, Arad, Bacău, Hunedoara, Mureş, Neamţ şi Sibiu, afectate de inundaţiile din  
  luna iunie 1998 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 757/1998 - M. Of. nr. 417/5 nov. 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea primarului în Circumscripţia electorală Târguşor, judeţul Constanţa 

 (T) 
 
 H.G. nr. 759/1998 - M. Of. nr. 429/12 nov. 1998 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 378/1998 privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea înfiinţării Universităţii de stat cu limba de predare maghiară 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 762/1998 - M. Of. nr. 415/2 nov. 1998 
  Aprobarea finanţării Programului de restructurare şi reformă în agricultură în anul 1998 din Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 655/1999 - M. Of. nr. 398/20 aug. 1999) 

 H.G. nr. 769/1998 - M. Of. nr. 422/9 nov. 1998 
  Hotărâre pentru aprobarea procentelor diferenţiate ale indemnizaţiilor care se acordă personalului didactic calificat cu reşedinţa sau domiciliul în mediul rural ori în localităţi izolate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 167/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002) 
 
 H.G. nr. 775/1998 - M. Of. nr. 420/6 nov. 1998 

 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul  
  angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 783/1998 - M. Of. nr. 424/10 nov. 1998 

 Alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1998 pentru organizarea şi desfăşurarea festivităţilor de la 1 Decembrie 1998, ocazionate de sărbătorirea Zilei Naţionale a României şi a 80 de  
  ani de la Marea Unire 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 784/1998 - M. Of. nr. 424/10 nov. 1998 

 Aprobarea organizării la Bucureşti, în zilele de 10 şi 11 noiembrie 1998, a primei sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-ucrainiene de colaborare în problemele minorităţilor  
  naţionale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 789/1998 - M. Of. nr. 434/17 nov. 1998 
  Aprobarea Programului de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniul marketingului şi stimulării exporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 797/1998 - M. Of. nr. 437/18 nov. 1998 
  Hotărâre privind efectuarea recorelării pensiilor pentru munca depusă şi limită de vârstă cu vechime integrală din sistemul asigurărilor sociale de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 800/1998 - M. Of. nr. 439/18 nov. 1998 

 Criteriile de evaluare pentru acordarea premiilor individuale din economiile la cheltuielile cu salariile, în vederea stimulării personalului care s-a remarcat printr-o activitate deosebită în anul  
  1998 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 810/1998 - M. Of. nr. 441/19 nov. 1998 
  Aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 962/2001 - M. Of. nr. 626/4 oct. 2001) 

 H.G. nr. 812/1998 - M. Of. nr. 441/19 nov. 1998 
  Stabilirea datei pentru alegerea primarului în circumscripţia electorală Todireni, judeţul Botoşani 

 (T) 
 
 H.G. nr. 820/1998 - M. Of. nr. 450/25 nov. 1998 

 Autorizarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior de a aproba garantarea unui credit pentru finanţarea unor proiecte de modernizare la Societatea Comercială  
  "Oltchim"-S.A. Râmnicu Vâlcea 

 (Abrogată prin H.G. nr. 930/2000 - M. Of. nr. 510/18 oct. 2000) 
 
 H.G. nr. 822/1998 - M. Of. nr. 443/20 nov. 1998 
 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 1998 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', regie autonomă de interes naţional de sub autoritatea Camerei Deputaţilor 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 823/1998 - M. Of. nr. 450/25 nov. 1998 

 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., Regiei Autonome ''Inspectoratul General al Comunicaţiilor'' şi Institutului Naţional de  
  Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, aflate în coordonarea şi/sau sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 824/1998 - M. Of. nr. 450/25 nov. 1998 

 Suportarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 26-28 noiembrie 1998, a Forumului anual de informare asupra  
  politicilor naţionale în materie de egalitate între femei şi bărbaţi al Comitetului director pentru egalitatea între femei şi bărbaţi al Consiliului Europei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 829/1998 - M. Of. nr. 451/25 nov. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 1998 al Regiei Autonome ''Rami-Dacia'' din coordonarea Ministerului de Interne 

 (T) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind cooperarea în domeniul sanitar  
 veterinar, semnată la Bucureşti la 3 septembrie 1998 
 H.G. nr. 831/1998 (aprobare) - M. Of. nr. 454/27 nov. 1998 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 832/1998 - M. Of. nr. 452/26 nov. 1998 
  Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 287/2003 prin H.G. nr. 1627/2003 - M. Of. nr. 69/27 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 833/1998 - M. Of. nr. 455/27 nov. 1998 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1134/2010 - M. Of. nr. 809/3 dec. 2010) 
 
 H.G. nr. 843/1998 - M. Of. nr. 452/26 nov. 1998 
  Hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Ilfov prin reorganizarea Staţiei de Salvare a Judeţului Ilfov 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1562/2009 - M. Of. nr. 894/21 dec. 2009) 

 H.G. nr. 846/1998 - M. Of. nr. 456/27 nov. 1998 
  Nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 370/1999 - M. Of. nr. 221/19 mai 1999) 

 H.G. nr. 847/1998 - M. Of. nr. 460/30 nov. 1998 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 1998 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 849/1998 - M. Of. nr. 460/30 nov. 1998 

 Aprobarea finanţării în vederea funcţionării în condiţii de siguranţă a unor nave maritime de transport aflate sub arest/reţinere din patrimoniul unor companii de navigaţie cu capital majoritar de  
  stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 850/1998 - M. Of. nr. 461/2 dec. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală şi a centrelor teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică locală 

 (Abrogată prin O.G. nr. 81/2001 - M. Of. nr. 542/1 sep. 2001) 
 
 H.G. nr. 865/1998 - M. Of. nr. 464/4 dec. 1998 
  Aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale din turism 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 52/2001 - M. Of. nr. 175/6 apr. 2001) 
 
 H.G. nr. 866/1998 - M. Of. nr. 481/15 dec. 1998 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1122/2004 - M. Of. nr. 692/2 aug. 2004) 
 
 H.G. nr. 868/1998 - M. Of. nr. 476/10 dec. 1998 
  Participarea României în anul 1999 la Expoziţia Internaţională de Horticultură din Kunming - China 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 872/1998 - M. Of. nr. 473/9 dec. 1998 
  Hotărâre privind cheltuielile pentru protecţia, depozitarea, conservarea şi gestionarea stocului de concentrat de uraniu aflat în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 118/2011 - M. Of. nr. 931/29 dec. 2011) 

 H.G. nr. 873/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Dialog Social 

 (Abrogată prin H.G. nr. 181/2000 - M. Of. nr. 117/16 mar. 2000) 
 
 H.G. nr. 874/1998 - M. Of. nr. 472/9 dec. 1998 
  Regimul premiilor individuale excepţionale sau al altor sume suportate din fondul de salarii, acordate în vederea stimulării personalului pentru rezultate deosebite obţinute în cursul anului 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 875/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Protecţia Copilului 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 192/1999 - M. Of. nr. 599/8 dec. 1999) 
 
 H.G. nr. 876/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998 
  Hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere şi de abonament pentru serviciul public de televiziune 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 517/1994 prin H.G. nr. 185/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 877/1998 - M. Of. nr. 478/14 dec. 1998 
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  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1998 pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor produse în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie 1998 în judeţul Maramureş 

 (T) 
 
 H.G. nr. 878/1998 - M. Of. nr. 478/14 dec. 1998 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 880/1998 - M. Of. nr. 478/14 dec. 1998 
  Acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din judeţul Maramureş, afectată de inundaţiile din perioada 4 - 5 noiembrie 1998 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 881/1998 - M. Of. nr. 478/14 dec. 1998 
  Hotărâre pentru declararea zilei de 18 decembrie Ziua Minorităţilor Naţionale din România 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 247/2017 - M. Of. nr. 979/11 dec. 2017) 

 H.G. nr. 888/1998 - M. Of. nr. 491/21 dec. 1998 
  Garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru achiziţionarea unei construcţii şi a terenului aferent, necesare funcţionării Ambasadei României la Berlin 

 (Abrogată prin H.G. nr. 630/2001 - M. Of. nr. 376/11 iul. 2001) 
 
 H.G. nr. 890/1998 - M. Of. nr. 4/13 ian. 1999 

 Hotărâre de modificare şi completare a Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest  
  sector 

 (Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 896/1998 - M. Of. nr. 487/17 dec. 1998 
  Organizarea Pomului de Crăciun 

 (T) 
 
 H.G. nr. 906/1998 - M. Of. nr. 491/21 dec. 1998 
  Unele măsuri în legătură cu asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1054/1999 - M. Of. nr. 640/29 dec. 1999) 
 
 H.G. nr. 907/1998 - M. Of. nr. 494/22 dec. 1998 
  Aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 525/1999 - M. Of. nr. 325/8 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 909/1998 - M. Of. nr. 494/22 dec. 1998 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 912/1998 - M. Of. nr. 494/22 dec. 1998 
  Aprobarea Metodologiei de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale agenţilor economici la care statul este acţionar majoritar 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 685/1999 - M. Of. nr. 416/30 aug. 1999) 

 H.G. nr. 913/1998 - M. Of. nr. 494/22 dec. 1998 
  Aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 920/1998 - M. Of. nr. 500/24 dec. 1998 
  Hotărâre privind efectuarea recensământului general agricol şi a anchetelor statistice structurale în agricultură 

 (T) 
 
 H.G. nr. 922/1998 - M. Of. nr. 501/28 dec. 1998 
  Plata contribuţiei României în anii 1998 şi 1999 la programele Comunităţii Europene ''Kaleidoscope'', ''Raphael'' şi ''Ariane'' 

 (T) 
 
 H.G. nr. 924/1998 - M. Of. nr. 501/28 dec. 1998 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1998 pentru înlăturarea efectelor incendiilor de masă produse în judeţul Vrancea la data de 6 aprilie 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 925/1998 - M. Of. nr. 501/28 dec. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 926/1998 - M. Of. nr. 501/28 dec. 1998 
  Aprobarea bugetului Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învăţământului şi ştiinţei pe anul 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 934/1998 - M. Of. nr. 507/29 dec. 1998 

 Hotărâre privind aprobarea aplicării Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între  
  limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998, personalului de specialitate încadrat în unităţile sportive 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 935/1998 - M. Of. nr. 507/29 dec. 1998 
  Aprobarea taxelor vamale de import, reduse sau exceptate, cu caracter temporar, pentru anul 1999, pentru importul unor produse agricole şi agroalimentare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 936/1998 - M. Of. nr. 509/29 dec. 1998 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1621/2003 - M. Of. nr. 56/23 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 938/1998 - M. Of. nr. 509/29 dec. 1998 
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  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Informare şi Consultanţă pentru Familie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1385/2009 - M. Of. nr. 807/26 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 940/1998 - M. Of. nr. 507/29 dec. 1998 
  Hotărâre privind modalităţile de subordonare şi de numire în funcţie a comisarului general al Gărzii financiare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1538/2003 - M. Of. nr. 12/8 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 947/1998 - M. Of. nr. 512/30 dec. 1998 

 Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Institutului Naţional de Cercetare-Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, aflat în coordonarea Ministerului  
  Muncii şi Protecţiei Sociale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 948/1998 - M. Of. nr. 512/30 dec. 1998 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 1998 al Regiei Autonome ''Locato'', regie autonomă de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 952/1998 - M. Of. nr. 522/31 dec. 1998 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 212/2001 prin H.G. nr. 736/2003 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 955/1998 - M. Of. nr. 518/30 dec. 1998 
  Desfiinţarea Internatului de Elevi din subordinea Ministerului Afacerilor Externe 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 958/1998 - M. Of. nr. 522/31 dec. 1998 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Evenimente Internaţionale şi Promovare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 130/1999 - M. Of. nr. 102/10 mar. 1999) 
 
 H.G. nr. 959/1998 - M. Of. nr. 522/31 dec. 1998 
  Participarea României la Expoziţia Mondială EXPO-2000 ''Om - Natură - Tehnologie'', Hanovra 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 961/1998 - M. Of. nr. 512/30 dec. 1998 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1998 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în comuna Dragalina, judeţul Călăraşi, în perioada ianuarie - februarie 1998 

 (T) 
 
 H.G. nr. 964/1998 - M. Of. nr. 520/30 dec. 1998 
  Hotărâre pentru aprobarea clasificaţiei şi duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 1005 prin H.G. nr. 2139/2004 - M. Of. nr. 46/13 ian. 2005) 

 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 2/1997 
 H.G. nr. 965/1998 (aprobare) - M. Of. nr. 526/31 dec. 1998 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 3/1997 
 H.G. nr. 965/1998 (aprobare) - M. Of. nr. 526/31 dec. 1998 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 4/1997 
 H.G. nr. 965/1998 (aprobare) - M. Of. nr. 526/31 dec. 1998 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 6/1997 
 H.G. nr. 965/1998 (aprobare) - M. Of. nr. 526/31 dec. 1998 

 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 7/1997 
 H.G. nr. 965/1998 (aprobare) - M. Of. nr. 526/31 dec. 1998 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 967/1998 - M. Of. nr. 518/30 dec. 1998 
  Plata contribuţiei României pe anii 1998 şi 1999 pentru participarea la programele comunitare în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 971/1998 - M. Of. nr. 527/31 dec. 1998 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de Peste Hotare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 972/1998 - M. Of. nr. 527/31 dec. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 24/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) 

 H.G. nr. 973/1998 - M. Of. nr. 527/31 dec. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatică 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 20/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) 

 H.G. nr. 974/1998 - M. Of. nr. 529/31 dec. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 975/1998 - M. Of. nr. 529/31 dec. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 382/2000 - M. Of. nr. 219/18 mai 2000) 
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 H.G. nr. 976/1998 - M. Of. nr. 529/31 dec. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 77/2000 - M. Of. nr. 51/2 feb. 2000) 
 
 H.G. nr. 977/1998 - M. Of. nr. 528/31 dec. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 382/2000 - M. Of. nr. 219/18 mai 2000) 
 
 H.G. nr. 978/1998 - M. Of. nr. 528/31 dec. 1998 
  Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională 

 (Abrogată prin H.G. nr. 382/2000 - M. Of. nr. 219/18 mai 2000) 
 
 H.G. nr. 979/1998 - M. Of. nr. 527/31 dec. 1998 
  Desemnarea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 404/2001 - M. Of. nr. 216/26 apr. 2001) 

 H.G. nr. 980/1998 - M. Of. nr. 530/31 dec. 1998 
  Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor'' - S.A. (I.N.M.H.) 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 216/2004 - M. Of. nr. 494/1 iun. 2004) 

 H.G. nr. 981/1998 - M. Of. nr. 530/31 dec. 1998 
  Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Apele Române'' - S.A. 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 107/2002 - M. Of. nr. 691/20 sep. 2002) 
 
 H.G. nr. 982/1998 - M. Of. nr. 530/31 dec. 1998 
  Restructurarea Regiei Naţionale a Pădurilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 173/2001 - M. Of. nr. 49/29 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 983/1998 - M. Of. nr. 530/31 dec. 1998 
  Reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 403/2000 - M. Of. nr. 252/7 iun. 2000) 
 
 H.G. nr. 984/1998 - M. Of. nr. 518/30 dec. 1998 
  Nivelul suprataxei vamale la importul de bunuri în anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 989/1998 - M. Of. nr. 518/30 dec. 1998 
  Plata contribuţiei României pe anii 1998 şi 1999 la Programul LIFE al Comunităţii Europene 

 (T) 
 
 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. (adoptată prin procedură scrisă), Amendamente la Protocolul B 
 H.G. nr. 990/1998 (acceptare) - M. Of. nr. 527/31 dec. 1998 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 994/1998 - M. Of. nr. 522/31 dec. 1998 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale unor agenţi economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 997/1998 - M. Of. nr. 4/13 ian. 1999 
  Hotărâre pentru înfiinţarea Oficiului Naţional al Burselor de Studii în Străinătate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1861/2005 - M. Of. nr. 29/12 ian. 2006) 
 
 
 

  
 
 1999 
 
 H.G. nr. 4/1999 - M. Of. nr. 14/20 ian. 1999 
  Hotărâre privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 768/2003 - M. Of. nr. 487/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 5/1999 - M. Of. nr. 26/25 ian. 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 23/2015 - M. Of. nr. 54/22 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 6/1999 - M. Of. nr. 20/21 ian. 1999 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 12/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) 

 H.G. nr. 9/1999 - M. Of. nr. 17/21 ian. 1999 
  Hotărâre privind programul de participare a României cu pavilion naţional la târguri şi expoziţii internaţionale în anul 1999, cu finanţare de la bugetul de stat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 10/1999 - M. Of. nr. 17/21 ian. 1999 
  Aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 11/1999 - M. Of. nr. 17/21 ian. 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 1998 al Regiei Autonome "Unifarm", regie autonomă de interes naţional de sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 

 (T) 
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 H.G. nr. 15/1999 - M. Of. nr. 20/21 ian. 1999 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 20/1999 - M. Of. nr. 18/21 ian. 1999 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului nterministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior 

 (T) 
 
 H.G. nr. 21/1999 - M. Of. nr. 19/21 ian. 1999 
  Hotărâre privind actualizarea sumelor fixe anuale pentru utilizarea drumurilor, stabilite în anexa la Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 22/1999 - M. Of. nr. 30/27 ian. 1999 
  Organizarea în România a Conferinţei pregătitoare UNISPACE III 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 27/1999 - M. Of. nr. 25/22 ian. 1999 
  Aprobarea cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 1999/2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 31/1999 - M. Of. nr. 30/27 ian. 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar (C.E.A.I.P.) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 858/2002 - M. Of. nr. 635/28 aug. 2002) 
 
 H.G. nr. 37/1999 - M. Of. nr. 32/27 ian. 1999 
  Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 567/2005 - M. Of. nr. 540/24 iun. 2005) 
 
 H.G. nr. 42/1999 - M. Of. nr. 52/5 feb. 1999 

 Hotărâre pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preţurilor, tarifelor şi adaosurilor comerciale maximale la unele produse şi  
 servicii reglementate potrivit Legii concurenţei nr. 21/1996, a impozitului pe ţiţei şi gaze din producţia internă şi a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării şi  
  modernizării producţiei la produsele respective 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr.240/1997 prin H.G. nr. 1609/2003 - M. Of. nr. 44/20 ian. 2004) 

 H.G. nr. 43/1999 - M. Of. nr. 50/3 feb. 1999 
  Efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 504/2001 - M. Of. nr. 296/6 iun. 2001) 

 H.G. nr. 44/1999 - M. Of. nr. 71/22 feb. 1999 
  Plata contribuţiei României pe anii 1998-2000 pentru participarea la programele Comunităţii Europene în domeniul sănătăţii publice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 54/1999 - M. Of. nr. 50/3 feb. 1999 
  Modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 58/1999 - M. Of. nr. 57/9 feb. 1999 

 Aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de  
 muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operaţională a activităţii, privatizare sau lichidare, aprobată şi modificată prin Legea  
   

nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1998 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999) 

 H.G. nr. 67/1999 - M. Of. nr. 57/9 feb. 1999 
  Aprobarea reducerii, cu caracter temporar, a taxelor vamale de import pentru unele produse agricole şi agroalimentare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 68/1999 - M. Of. nr. 56/8 feb. 1999 
  Hotărâre pentru prelungirea în anul 1999 a aplicării Hotărârii Guvernului nr. 414/1993 privind acordarea unor facilităţi la călătoria pe calea ferată pentru pensionari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 70/1999 - M. Of. nr. 60/11 feb. 1999 
  Abrogarea unor acte normative 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 72/1999 - M. Of. nr. 71/22 feb. 1999 

 Plata contribuţiei României pe anii 1998-2000 pentru participarea la cel de-al patrulea Program de acţiune pe termen mediu al Uniunii Europene în domeniul egalităţii de şanse dintre bărbaţi şi  
  femei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 74/1999 - M. Of. nr. 60/11 feb. 1999 

 Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare şi Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului  
  Agriculturii şi Alimentaţiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 80/1999 - M. Of. nr. 64/16 feb. 1999 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, rectificate pe anul 1998, ale unor agenţi economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 84/1999 - M. Of. nr. 68/18 feb. 1999 
  Indexarea nivelului taxei anuale pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură 

 (Încetat aplicabilitatea prin H.G. nr. 1063/1999 - M. Of. nr. 643/29 dec. 1999) 
 
 H.G. nr. 86/1999 - M. Of. nr. 69/18 feb. 1999 
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  Hotărâre privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Taberelor şi Turismului Şcolar din România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 2137/2004 - M. Of. nr. 1213/17 dec. 2004) 
 
 H.G. nr. 87/1999 - M. Of. nr. 61/15 feb. 1999 

 Corectarea tranşelor de venit lunar impozabil pentru semestrul I al anului 1999 şi a sumei prevăzute la art. 6 lit.i) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările  
  ulterioare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 89/1999 - M. Of. nr. 71/22 feb. 1999 
  Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale în unele localităţi din ţară, precum şi extinderea consumului de gaze naturale la gospodăriile populaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 91/1999 - M. Of. nr. 78/25 feb. 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 92/1999 - M. Of. nr. 73/23 feb. 1999 
  Acordarea de bonificaţii agenţilor economici care plătesc în valută energia electrică şi termică livrată de Compania Naţională de Electricitate - S.A. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1297/2000 - M. Of. nr. 675/18 dec. 2000) 
 
 H.G. nr. 93/1999 - M. Of. nr. 73/23 feb. 1999 

 Hotărâre privind acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de  
  război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 99/1999 - M. Of. nr. 78/25 feb. 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Buciumeni, judeţul Galaţi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 102/1999 - M. Of. nr. 74/23 feb. 1999 
  Aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare şi decontare a cupoanelor pentru agricultori în anul 1999, precum şi plata comisioanelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 103/1999 - M. Of. nr. 74/23 feb. 1999 
  Stabilirea bunurilor şi serviciilor care pot fi achitate pe bază de cupoane pentru agricultori în anul 1999, precum şi a valorii unui cupon 

 (T) 
 
 H.G. nr. 104/1999 - M. Of. nr. 85/1 mar. 1999 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 17/2001 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 111/1999 - M. Of. nr. 80/25 feb. 1999 
  Aprobarea organizării la Bucureşti a Conferinţei internaţionale "Parteneriatul pentru pace la 5 ani", în perioada 28 februarie - 2 martie 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 113/1999 - M. Of. nr. 86/1 mar. 1999 
  Stabilirea nivelului reducerii preţurilor de cumpărare ale seminţelor din producţia internă, provenite de la agenţii economici autorizaţi, folosite în campaniile agricole din anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 116/1999 - M. Of. nr. 90/2 mar. 1999 
 

 Hotărâre privind actualizarea limitei creditelor bancare acordate pentru investiţii cu caracter productiv, prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi  
  urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 42/1990 prin L. nr. 341/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004) 

 H.G. nr. 117/1999 - M. Of. nr. 105/12 mar. 1999 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice şi a măsurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în  
  dificultate, precum şi a Metodologiei de coordonare a activităţilor de protecţie şi de promovare a drepturilor copilului la nivel naţional 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2005 prin H.G. nr. 1434/2004 - M. Of. nr. 869/23 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 120/1999 - M. Of. nr. 90/2 mar. 1999 
  Hotărâre privind înfiinţarea Agenţiei Sociale a Studenţilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 763/2004 - M. Of. nr. 459/21 mai 2004) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei  
 plantelor, semnată la Bucureşti la 29 septembrie 1998 
 H.G. nr. 122/1999 (aprobare) - M. Of. nr. 109/17 mar. 1999 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 123/1999 - M. Of. nr. 100/10 mar. 1999 
  Aprobarea Programului cercetărilor statistice pe anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 125/1999 - M. Of. nr. 100/10 mar. 1999 

 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite  
  pentru instituţiile publice de cultură 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 127/1999 - M. Of. nr. 93/4 mar. 1999 

 Aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca  
 urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz“ Mediaş şi a Regiei Autonome a  
 Petrolului „Petrom“ Bucureşti 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999, O.U.G. nr. 77/2000 - M. Of. nr. 283/22 iun. 2000 şi prin L. nr. 312/2001 - M. Of. nr. 365/6 iul. 2001, cu  
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 excepţia prevederilor care reglementează executarea plăţilor compensatorii aflate în derulare la data de 22 iunie 2000 până la epuizarea acestor plăţi) 
 
 H.G. nr. 128/1999 - M. Of. nr. 93/4 mar. 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 129/1999 - M. Of. nr. 103/11 mar. 1999 

 Acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru construirea unor lăcaşuri de cult, întreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse şi pentru susţinerea unor  
  acţiuni cu caracter internaţional 

 (T) 
 
 H.G. nr. 137/1999 - M. Of. nr. 105/12 mar. 1999 
  Aprobarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 1999/2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 148/1999 - M. Of. nr. 106/12 mar. 1999 
  Aprobarea taxei vamale aplicate în România la importul anumitor sortimente de vinuri originare din Uniunea Europeană, în cadrul contingentului tarifar prevăzut pentru anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 150/1999 - M. Of. nr. 103/11 mar. 1999 

 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite  
  pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităţi sanitare şi de asistenţă socială 

 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 H.G. nr. 155/1999 - M. Of. nr. 118/23 mar. 1999 
  Hotărâre pentru introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 856/2002 - M. Of. nr. 659/5 sep. 2002) 

 H.G. nr. 157/1999 - M. Of. nr. 117/22 mar. 1999 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale  
  pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/1998 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu H.G. nr. 775/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 160/1999 - M. Of. nr. 107/15 mar. 1999 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea  
  unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu modificarea şi completarea corespunzătoare a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 391/1993 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 391/1993 prin H.G. nr. 950/2002 - M. Of. nr. 688/18 sep. 2002) 

 H.G. nr. 162/1999 - M. Of. nr. 110/17 mar. 1999 

 Aprobarea participării României la cea de a 33-a ediţie a Festivalului anual de tradiţii populare, organizat de Institutul Smithsonian în Piaţa Naţională a Statelor Unite din Washington D.C., în  
  perioada 23 iunie - 4 iulie 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 164/1999 - M. Of. nr. 107/15 mar. 1999 
  Organizarea în România, în perioada 15 - 16 martie 1999, a reuniunii grupului de lucru pentru proiectul "Centrul regional S.E.C.I. pentru combaterea corupţiei şi a crimei organizate" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 166/1999 - M. Of. nr. 107/15 mar. 1999 

 Hotărâre pentru modificarea articolului unic al Hotărârii Guvernului nr. 21/1999 privind actualizarea sumelor fixe anuale pentru utilizarea drumurilor, stabilite în anexa la Legea nr. 118/1996  
  privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 

 (Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 168/1999   
 (Abrogat prin O.U.G. nr. 109/1999 - M. Of. nr. 313/30 iun. 1999) 
 
 H.G. nr. 170/1999 - M. Of. nr. 129/30 mar. 1999 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 236/1993 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 174/1999 - M. Of. nr. 122/24 mar. 1999 

 Acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru construirea unor noi lăcaşuri de cult, întreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse şi pentru susţinerea unor  
  acţiuni cu caracter internaţional 

 
 

(T) 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată  
 la Bucureşti la 29 septembrie 1998 
 H.G. nr. 182/1999 (aprobare) - M. Of. nr. 123/25 mar. 1999 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 183/1999 - M. Of. nr. 125/26 mar. 1999 
  Constituirea şi funcţionarea Echipei naţionale pentru examinarea analitică a acquisului comunitar în cadrul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană 

 (Abrogată prin H.G. nr. 273/2001 - M. Of. nr. 120/9 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 188/1999 - M. Of. nr. 122/24 mar. 1999 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

 (Abrogat prin H.G. nr. 4/2001 - M. Of. nr. 9/9 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 211/1999 - M. Of. nr. 133/31 mar. 1999 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea  
  satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 577/1997 prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 

 H.G. nr. 212/1999 - M. Of. nr. 133/31 mar. 1999 
 Îndeplinirea de către România a obligaţiilor rezultând din paragraful 8 al Rezoluţiei nr. 1.160 (1998) a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 1039/2001 - M. Of. nr. 680/29 oct. 2001) 
 
 H.G. nr. 216/1999 - M. Of. nr. 140/6 apr. 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 168/2007 - M. Of. nr. 146/28 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 223/1999 - M. Of. nr. 145/8 apr. 1999 

 Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune a 225 de perimetre pentru dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi  
  Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1599/2004 - M. Of. nr. 925/11 oct. 2004) 

 H.G. nr. 229/1999 - M. Of. nr. 135/1 apr. 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 231/1999 - M. Of. nr. 130/31 mar. 1999 
  Organizarea şi desfăşurarea la Roma, în perioada 31 martie - 30 aprilie 1999, a Expoziţiei "Sacrul în arta contemporană românească - UN BIZANŢ LATIN" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 239/1999 - M. Of. nr. 146/8 apr. 1999 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 6/2001 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 240/1999 - M. Of. nr. 162/19 apr. 1999 
  Aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă 

 (Abrogată prin H.G. nr. 766/2001 - M. Of. nr. 486/22 aug. 2001) 
 
 H.G. nr. 245/1999 - M. Of. nr. 152/14 apr. 1999 
  Plata contribuţiei României, pe anii 1998-2000, pentru participarea la Programul "SAVE II" al Comunităţii Europene 

 (T) 
 
 H.G. nr. 251/1999 - M. Of. nr. 171/22 apr. 1999 
  Hotărâre privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc 

 (Abrogare prin H.G. nr. 870/2009 - M. Of. nr. 528/30 iul. 2009) 
 
 H.G. nr. 252/1999 - M. Of. nr. 138/2 apr. 1999 

 Hotărâre privind autorizarea Băncii Agricole - S.A. şi a Banc Post - S.A. de a acţiona în calitate de agent al statului în operaţiunile de vânzare, înregistrare şi plată a obligaţiunilor de tezaur  
  denominate în valută, emise de Ministerul Finanţelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 259/1999 - M. Of. nr. 143/7 apr. 1999 
  Acordarea unui ajutor umanitar populaţiei refugiate în România din zona de conflict de pe teritoriul Republicii Federale Iugoslavia 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 260/1999 - M. Of. nr. 147/8 apr. 1999 
  Acordarea unui ajutor umanitar fostei republici iugoslave a Macedoniei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 263/1999 - M. Of. nr. 154/14 apr. 1999 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 3/2001 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2001) 
 
 
 H.G. nr. 265/1999 - M. Of. nr. 165/20 apr. 1999 

 Hotărâre pentru modificarea pct. 8 din Normele metodologice privind derularea, utilizarea şi decontarea prin băncile comerciale a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor  
  agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 649/1998 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 266/1999 - M. Of. nr. 151/13 apr. 1999 
  Unele măsuri pentru revitalizarea industriei de îngrăşăminte şi pesticide 

 (T) 
 
 H.G. nr. 271/1999 - M. Of. nr. 153/14 apr. 1999 

 Hotărâre privind aprobarea şi modul de finanţare a participării unui ofiţer din Ministerul de Interne la misiunile Grupului Multinaţional de Asistenţă de Poliţie - M.A.P.E. al U.E.O. în Albania în  
  perioada extinderii mandatului acestui organism 

 (T) 
 
  H.G. nr. 0282/1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 290/1999 - M. Of. nr. 169/22 apr. 1999 
  Prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute de acesta la unele societăţi comerciale mari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 293/1999 - M. Of. nr. 156/15 apr. 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 294/1999 - M. Of. nr. 173/23 apr. 1999 
  aprobarea Programului de marketing şi promovare turistică şi a Programului de dezvoltare a produselor turistice pentru anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 296/1999 - M. Of. nr. 163/19 apr. 1999 
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  Stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

 (Abrogată prin H.G. nr. 101/2000 - M. Of. nr. 62/11 feb. 2000) 
 
 H.G. nr. 299/1999 - M. Of. nr. 163/19 apr. 1999 
  Alocarea unei sume de la bugetul de stat pentru înlăturarea efectelor alunecărilor de teren produse în luna martie 1999 în oraşul Târgu Lăpuş şi în comuna Călineşti, judeţul Maramureş 

 (T) 
 
 H.G. nr. 301/1999 - M. Of. nr. 160/16 apr. 1999 
  Plata contribuţiei României pe anul 1999 la Programul Comunităţii Europene "Tineret pentru Europa III" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 302/1999 - M. Of. nr. 200/10 mai 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1391/2004 - M. Of. nr. 827/7 sep. 2004) 

 H.G. nr. 303/1999 - M. Of. nr. 168/21 apr. 1999 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."-S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A.,  
 Societăţii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F."-S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“- S.A. şi Societăţii de Administrare Active Feroviare  
  „S.A.A.F“- S.A., de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 304/1999 - M. Of. nr. 180/28 apr. 1999 
  Aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 217/1999 - M. Of. nr. 650/30 dec. 1999 şi prin L. nr. 189/2001 - M. Of. nr. 196/19 apr. 2001) 
 
 H.G. nr. 306/1999 - M. Of. nr. 163/19 apr. 1999 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 578/1998 privind instituirea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia  
  di Romania din Roma şi "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura din Veneţia 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 578/1998 - M. Of. nr. 355/17 sep. 1998 prin H.G. nr. 101/2002 - M. Of. nr. 118/13 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 312/1999 - M. Of. nr. 176/26 apr. 1999 
  Aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 1999 

 (Încetat aplicabilitatea prin H.G. nr. 399/2000 - M. Of. nr. 234/29 mai 2000) 
 
 H.G. nr. 314/1999 - M. Of. nr. 197/6 mai 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii viei şi vinului nr. 67/1997 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 321/1999 - M. Of. nr. 172/22 apr. 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 322/1999 - M. Of. nr. 188/30 apr. 1999 
  Aprobarea Programului de acţiuni şi de lucrări, finanţate din Fondul special al aviaţiei civile, pentru anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 324/1999 - M. Of. nr. 191/3 mai 1999 
  Aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate acţiunilor prevăzute la art.16 alin. (8) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 330/1999 - M. Of. nr. 189/30 apr. 1999 
 Suplimentarea bugetelor unor instituţii publice, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului   
 (T) 
 
 H.G. nr. 331/1999 - M. Of. nr. 200/10 mai 1999 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea  
  sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru Societatea Comercială „Uzina de Valorificare a Cenuşilor de Pirită“ – S.A. Turnu Măgurele 

 (T) 
 
 H.G. nr. 332/1999 - M. Of. nr. 189/30 apr. 1999 
  Stabilirea tarifului de licenţiere a Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA pentru anul 1999 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1058/1999 - M. Of. nr. 643/29 dec. 1999) 
 
 H.G. nr. 333/1999 - M. Of. nr. 189/30 apr. 1999 

 Aprobarea Protocolului-cadru şi a acţiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de  
  Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 334/1999 - M. Of. nr. 189/30 apr. 1999 
  Hotărâre privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 335/1999 - M. Of. nr. 204/11 mai 1999 
  Organizarea Festivalului Internaţional "World Music Days - 1999" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 337/1999 - M. Of. nr. 218/18 mai 1999 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1442/2009 - M. Of. nr. 905/23 dec. 2009) 

 H.G. nr. 350/1999 - M. Of. nr. 198/7 mai 1999 

 Hotărâre privind autorizarea Băncii Agricole - S.A. şi a Banc Post - S.A. de a acţiona în calitate de agent al statului în operaţiunile de vânzare, înregistrare şi plată a obligaţiunilor de tezaur  
 denominate în valută, emise de Ministerul Finanţelor, seriile VAL 1999 - 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 1D, 2D, 3D, 4D şi 5D 
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(T) 

 H.G. nr. 354/1999 - M. Of. nr. 198/7 mai 1999 
  Stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 564/2000 - M. Of. nr. 317/7 iul. 2000) 
 
 H.G. nr. 357/1999 - M. Of. nr. 207/13 mai 1999 

 Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 674/1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi  
  valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 358/1999 - M. Of. nr. 214/17 mai 1999 
  Organizarea Concursului Internaţional "George Enescu" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 365/1999 - M. Of. nr. 215/17 mai 1999 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome de interes naţional aflate sub autoritatea Băncii Naţionale a României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 366/1999 - M. Of. nr. 207/13 mai 1999 

 Prelungirea termenului prevăzut la art. III alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 864/1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea  
  Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1007/1999 - M. Of. nr. 613/15 dec. 1999) 
 
 H.G. nr. 367/1999 - M. Of. nr. 226/20 mai 1999 

 Aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi  
  desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 98/1999 - M. Of. nr. 303/29 iun. 1999, O.U.G. nr. 77/2000 - M. Of. nr. 283/22 iun. 2000 şi prin L. nr. 312/2001 - M. Of. nr. 365/6 iul. 2001, cu  
 excepţia prevederilor care reglementează executarea plăţilor compensatorii aflate în derulare la data de 22 iunie 2000 până la epuizarea acestor plăţi) 
 H.G. nr. 368/1999 - M. Of. nr. 234/26 mai 1999 
  Hotărâre privind reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 756/2003 - M. Of. nr. 494/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 369/1999 - M. Of. nr. 207/13 mai 1999 
  Interdicţia de a vinde şi furniza petrol şi unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia 

 (Abrogată prin H.G. nr. 328/2000 - M. Of. nr. 183/27 apr. 2000) 
 
 H.G. nr. 370/1999 - M. Of. nr. 221/19 mai 1999 
  Nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 79/2000 - M. Of. nr. 50/1 feb. 2000) 

 H.G. nr. 373/1999 - M. Of. nr. 212/14 mai 1999 
  Hotărâre privind lansarea unui împrumut de stat denominat în dolari S.U.A., seria VAL 9 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 379/1999 - M. Of. nr. 227/21 mai 1999 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 369/1994 privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, a concursurilor pe obiecte de învăţământ,  
  pe meserii, cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi a campionatelor şi concursurilor sportive şcolare naţionale şi internaţionale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 369/1994 prin H.G. nr. 536/2016 - M. Of. nr. 610/10 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 380/1999 - M. Of. nr. 220/19 mai 1999 
 Organizarea la Bucureşti, în perioada 21-22 octombrie 1999, a Reuniunii Comitetului Ştiinţific al NATO   
 (T) 
 
 H.G. nr. 381/1999 - M. Of. nr. 220/19 mai 1999 

 Aprobarea Programelor proprii ale Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind sprijinirea revoluţionarilor din decembrie 1989 şi cinstirea memoriei  
  eroilor-martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 447/2000 - M. Of. nr. 253/7 iun. 2000) 

 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania privind  
 cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 1998 
 H.G. nr. 383/1999 (aprobare) - M. Of. nr. 220/19 mai 1999 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 99/2011 (aprobare) - M. Of. nr. 163/7 mar. 2011) 
 
 H.G. nr. 385/1999 - M. Of. nr. 227/21 mai 1999 
  Organizarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr.489/2000 - M. Of. nr.271/15 iun. 2000) 
 
 H.G. nr. 387/1999 - M. Of. nr. 224/20 mai 1999 
  Organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1217/2001 - M. Of. nr. 806/17 dec. 2001) 
 
 H.G. nr. 388/1999 - M. Of. nr. 227/21 mai 1999 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 843/1991 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Indexare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 843/1991 prin H.G. nr. 939/2002 - M. Of. nr. 665/9 sep. 2002) 
 
 H.G. nr. 389/1999 - M. Of. nr. 235/26 mai 1999 

 Aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, acordată  
  producătorilor agricoli prin societăţile comerciale de morărit şi/sau de panificaţie 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 392/1999 - M. Of. nr. 242/31 mai 1999 
 Controlul valorii în vamă a mărfurilor importate 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 1220/2000 - M. Of. nr. 636/7 dec. 2000) 
 
 H.G. nr. 393/1999 - M. Of. nr. 244/31 mai 1999 

 Modificarea Listei cuprinzând materiile prime pentru care se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată în vamă, prevăzută în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, republicată, cu  
  modificările şi completările ulterioare 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 215/1999 - M. Of. nr. 649/30 dec. 1999) 

 H.G. nr. 395/1999 - M. Of. nr. 237/27 mai 1999 

 Hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de  
  Ministerul Justiţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1291/2002 - M. Of. nr. 850/25 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 396/1999 - M. Of. nr. 237/27 mai 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "Multiproduct", aflată sub autoritatea Ministerului Justiţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 397/1999 - M. Of. nr. 232/25 mai 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea primarului comunei Mogoşani, judeţul Dâmboviţa 

 (T) 
 
 H.G. nr. 398/1999 - M. Of. nr. 232/25 mai 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală Greci, judeţul Mehedinţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 399/1999 - M. Of. nr. 232/25 mai 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea primarului comunei Fildu de Jos, judeţul Sălaj 

 (T) 
 
 H.G. nr. 400/1999 - M. Of. nr. 237/27 mai 1999 
  Plata contribuţiei României pe anul 1999 la Fondul European pentru Tineret 

 (T) 
 
 H.G. nr. 403/1999 - M. Of. nr. 239/27 mai 1999 
  Plata contribuţiei României pe anul 1999 la programele Comunităţii Europene "Leonardo da Vinci" şi "Socrates" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 404/1999 - M. Of. nr. 240/28 mai 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "Rasirom" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 406/1999 - M. Of. nr. 249/2 iun. 1999 

 Hotărâre privind numirea preşedintelui părţii române în Comisia hidrotehnică româno-iugoslavă, a reprezentantului împuternicit al părţii române şi a supleantului acestuia în Comisia hidrotehnică  
  româno-ungară, precum şi a împuternicitului părţii române şi a locţiitorului acestuia în problemele cooperării româno-ucrainene în domeniul gospodăririi apelor de frontieră 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1079/2010 - M. Of. nr. 752/11 nov. 2010) 
 
 H.G. nr. 409/1999 - M. Of. nr. 257/4 iun. 1999 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1442/2009 - M. Of. nr. 905/23 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 410/1999 - M. Of. nr. 240/28 mai 1999 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr.574/1998 privind înfiinţarea unei comisii interdisciplinare pentru evaluarea unui sistem de monitorizare, teledetecţie şi comunicaţii de urgenţă 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 411/1999 - M. Of. nr. 239/27 mai 1999 
  Deschiderea temporară, în anul 1999, a unor puncte de control pentru trecerea frontierei în judeţul Bihor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 412/1999 - M. Of. nr. 249/2 iun. 1999 
  Alocarea unei sume din bugetul de stat pe anul 1999 ca ajutor financiar acordat populaţiei din unele judeţe afectate de calamităţi naturale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 413/1999 - M. Of. nr. 249/2 iun. 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a structurilor sale teritoriale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 479/2002 - M. Of. nr. 382/5 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 418/1999 - M. Of. nr. 241/28 mai 1999 
  Hotărâre privind asigurarea condiţiilor de implementare a prevederilor Proiectului-pilot privind restructurarea sectorului minier 

 (Abrogare prin H.G. nr. 347/2005 - M. Of. nr. 364/28 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 425/1999 - M. Of. nr. 250/2 iun. 1999 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de  
  stat pentru copii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 591/1993 prin H.G. nr. 577/2008 - M. Of. nr. 442/12 iun. 2008) 
 
 H.G. nr. 428/1999 - M. Of. nr. 279/17 iun. 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., companie de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 432/1999 - M. Of. nr. 255/3 iun. 1999 
  Deschiderea temporară a unui punct de control pentru trecerea frontierei române în zona Cenad-Kiszombor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 433/1999 - M. Of. nr. 260/7 iun. 1999 
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 Hotărâre privind aprobarea decontării la intern a operaţiunilor aferente creditului comercial acordat României de către Guvernul Republicii Populare Chineze în baza acordului semnat la 8 iulie  
  1991 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 440/1999 - M. Of. nr. 280/18 iun. 1999 
  Hotărâre privind Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 868/2003 - M. Of. nr. 556/1 aug. 2003) 
 
 H.G. nr. 441/1999 - M. Of. nr. 279/17 iun. 1999 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea  
  Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 442/1999 - M. Of. nr. 279/17 iun. 1999 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome de interes naţional aflate sub autoritatea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 443/1999 - M. Of. nr. 272/15 iun. 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind portul, condiţiile de acordare şi descrierea uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale pompierilor civili 

 (Abrogare prin H.G. nr. 160/2007 - M. Of. nr. 142/27 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 444/1999 - M. Of. nr. 279/17 iun. 1999 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale unor agenţi economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum şi a unor programe ale Societăţii Comerciale  
  "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 447/1999 - M. Of. nr. 266/10 iun. 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea primarului comunei Prisecani, judeţul Iaşi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 450/1999 - M. Of. nr. 295/24 iun. 1999 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările  
  ulterioare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 577/2002 - M. Of. nr. 434/21 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 463/1999 - M. Of. nr. 284/21 iun. 1999 
  Hotărâre privind înfiinţarea Agenţiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 198/2002 - M. Of. nr. 182/18 mar. 2002) 
 
 H.G. nr. 467/1999 - M. Of. nr. 336-336 bis/15 iul. 1999 
  Hotărâre privind produsele strategice supuse regimului de control la export şi import 

 (Abrogare la 17 iulie 2004 prin H.G. nr. 861/2004 - M. Of. nr. 598/2 iul. 2004) 
 
 H.G. nr. 468/1999 - M. Of. nr. 286/22 iun. 1999 
  Acordarea unui ajutor umanitar Republicii Albania 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 472/1999 - M. Of. nr. 273/16 iun. 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 pentru Regia Autonomă "Rami Dacia" din subordinea Ministerului de Interne 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 474/1999 - M. Of. nr. 338/15 iul. 1999 
  Declararea ca abrogate a unor acte normative 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 476/1999 - M. Of. nr. 285/21 iun. 1999 

 Aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a împrumutului şi de decontare a cheltuielilor în legătură cu achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de  
  panificaţie pentru consumul intern 

 (T) 
 
 H.G. nr. 477/1999 - M. Of. nr. 301/28 iun. 1999 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat  
  electronice fiscale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 479/2003 - M. Of. nr. 319/12 mai 2003) 

 H.G. nr. 480/1999 - M. Of. nr. 286/22 iun. 1999 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 488/1999 - M. Of. nr. 326/9 iul. 1999 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale Companiei Naţionale "Poşta Română"-S.A., Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul  
 General al Comunicaţiilor", Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii – I.N.S.C.C. Bucureşti şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti,  
  aflate sub autoritatea Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatică 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 498/1999 - M. Of. nr. 292/24 iun. 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea unor primari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 499/1999 - M. Of. nr. 288/22 iun. 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea consiliului local şi a primarului în Circumscripţia electorală Valea Mare, judeţul Covasna 

 
 

(T) 
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 H.G. nr. 502/1999 - M. Of. nr. 297/25 iun. 1999 

 Hotărâre privind autorizarea Băncii Agricole - S.A. şi Banc Post - S.A. de a acţiona în calitate de agent al statului în operaţiunile de vânzare, înregistrare şi plată a obligaţiunilor de tezaur  
  denominate în valută, emise de Ministerul Finanţelor, seriile VAL 1999 - 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F şi 10F 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 503/1999 - M. Of. nr. 297/25 iun. 1999 
  Hotărâre privind lansarea unui împrumut de stat denominat în dolari S.U.A., seria VAL 10 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 511/1999 - M. Of. nr. 305/30 iun. 1999 
  Aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României, la programele şi fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 512/1999 - M. Of. nr. 305/30 iun. 1999 

 Hotărâre privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite,  
  aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998, personalului de specialitate încadrat în unităţi de navigaţie şi aviaţie sportivă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 514/1999 - M. Of. nr. 327/9 iul. 1999 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau  
 intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 1049/12 nov. 2004) 
 (M. Of. nr. 371/3 mai 2005) 

 (Abrogare prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 525/1999 - M. Of. nr. 325/8 iul. 1999 
  Aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 728/2001 - M. Of. nr. 467/15 aug. 2001) 
 
 H.G. nr. 526/1999 - M. Of. nr. 318/2 iul. 1999 
  Acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcţie, populaţiei din satul Cuculeasa, comuna Ziduri, judeţul Buzău, afectată de inundaţiile produse în ziua de 22 iunie 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 527/1999 - M. Of. nr. 318/2 iul. 1999 
  Acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei din judeţele Galaţi, Vrancea şi Buzău, afectată de inundaţiile din luna iunie 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 530/1999 - M. Of. nr. 318/2 iul. 1999 

 Aprobarea organizării la Bucureşti, în perioada 5 - 6 iulie 1999, a primei reuniuni a comitetelor N.A.T.O. pentru transporturi, la care participă statele membre ale Consiliului Parteneriatului  
  Euro-Atlantic 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 532/1999 - M. Of. nr. 325/8 iul. 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora 

 (Abrogare prin H.G. nr. 978/2015 - M. Of. nr. 959/24 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 533/1999 - M. Of. nr. 328/9 iul. 1999 
  Organizarea şi funcţionarea Institutului de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol 

 (Abrogată prin H.G. nr. 590/2001 - M. Of. nr. 345/29 iun. 2001) 
 
 H.G. nr. 534/1999 - M. Of. nr. 329/12 iul. 1999 
  Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Luptă Împotriva Drogurilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1489/2002 - M. Of. nr. 956/27 dec. 2002) 
 
 H.G. nr. 538/1999 - M. Of. nr. 328/9 iul. 1999 
  Hotărâre privind condiţiile de emitere a acordului de utilizare şi consum al gazelor naturale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1043/2004 - M. Of. nr. 693/2 aug. 2004) 
 
 H.G. nr. 539/1999 - M. Of. nr. 330/13 iul. 1999 

 Aprobarea deschiderii temporare, în zilele de 16 - 18 iulie şi 1 - 3 octombrie, a unui punct de control pentru trecerea frontierei de stat în judeţul Bihor, între localităţile Săcueni - România şi  
  Letavertes - Ungaria 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 542/1999 - M. Of. nr. 328/9 iul. 1999 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere şi de abonament pentru serviciul public de televiziune 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 517/1994 prin H.G. nr. 185/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003) 

 H.G. nr. 543/1999 - M. Of. nr. 328/9 iul. 1999 

 Prelungirea termenului de intrare în vigoare a contractului dintre Fondul Proprietăţii de Stat şi Bell Helicopter Textron referitor la vânzarea-cumpărarea de acţiuni la Societatea Comercială  
  "I.A.R." - S.A. Ghimbav - Braşov 

 (Abrogată prin H.G. nr. 575/1999 - M. Of. nr. 351/23 iul. 1999) 
 
 H.G. nr. 544/1999 - M. Of. nr. 334/15 iul. 1999 

 Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării şi deductibilităţii fiscale a provizioanelor agenţilor economici şi societăţilor  
  bancare 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 335/1995 prin H.G. nr. 830/2002 - M. Of. nr. 606/15 aug. 2002) 

 H.G. nr. 545/1999 - M. Of. nr. 334/15 iul. 1999 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 546/1999 - M. Of. nr. 328/9 iul. 1999 
  Hotărâre privind finanţarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 529/2002 - M. Of. nr. 381/5 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 548/1999 - M. Of. nr. 334/15 iul. 1999 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 392/2020 - M. Of. nr. 431/22 mai 2020) 
 
 H.G. nr. 554/1999 - M. Of. nr. 340/16 iul. 1999 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională 

 (Abrogare prin H.G. nr. 772/2005 - M. Of. nr. 671/27 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 557/1999 - M. Of. nr. 341/19 iul. 1999 
  Acordarea de la bugetul de stat a unui sprijin financiar pentru construirea unor noi lăcaşuri de cult şi pentru întreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse 

 (T) 
 
 H.G. nr. 558/1999 - M. Of. nr. 341/19 iul. 1999 
  Acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru susţinerea programului naţional privind taberele de odihnă pentru copiii beneficiarilor Legii nr. 42/1990 

 (T) 
 
 H.G. nr. 562/1999 - M. Of. nr. 344/20 iul. 1999 
  Aprobarea Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 556/2001 - M. Of. nr. 337/25 iun. 2001) 
 
 H.G. nr. 563/1999 - M. Of. nr. 343/20 iul. 1999 
  Aprobarea Strategiei naţionale de privatizare pentru anul 1999 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 565/1999 - M. Of. nr. 341/19 iul. 1999 

 Transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului Local al Oraşului  
  Orşova, judeţul Mehedinţi (modifică H.G. nr. 567/1993) 

 (Abrogată prin H.G. nr. 569/2000 - M. Of. nr. 326/18 iul. 2000) 
 
 H.G. nr. 567/1999 - M. Of. nr. 368/2 aug. 1999 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 540/2004 - M. Of. nr. 399/5 mai 2004) 
 
 H.G. nr. 572/1999 - M. Of. nr. 354/27 iul. 1999 
  Stabilirea destinaţiei soldului contului "Fondul valutar pentru Programul energetic", constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 469/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 573/1999 - M. Of. nr. 351/23 iul. 1999 
  Aprobarea angajării de către Ministerul Tineretului şi Sportului a unor servicii turistice prin achiziţie dintr-o singură sursă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 575/1999 - M. Of. nr. 351/23 iul. 1999 

 Prelungirea termenului de intrare în vigoare a contractului dintre Fondul Proprietăţii de Stat şi Bell Helicopter Textron referitor la vânzarea-cumpărarea de acţiuni la Societatea Comercială  
  "I.A.R."-S.A. Ghimbav - Braşov 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 576/1999 - M. Of. nr. 364/30 iul. 1999 
  Acordarea unor ajutoare de urgenţă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 577/1999 - M. Of. nr. 356/27 iul. 1999 
  Acordarea unor ajutoare de urgenţă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 578/1999 - M. Of. nr. 356/27 iul. 1999 
  Acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unor materiale destinate ajutorării populaţiei sinistrate din comuna Ziduri, judeţul Buzău, afectată de inundaţiile produse în luna iunie 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 579/1999 - M. Of. nr. 358/28 iul. 1999 
  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 (Abrogată prin H.G. nr. 620/2001 - M. Of. nr. 381/12 iul. 2001) 
 
 H.G. nr. 580/1999 - M. Of. nr. 356/27 iul. 1999 

 Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua  
  de electrificare şi la reţelele telefonice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 577/1997 prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 

 H.G. nr. 586/1999 - M. Of. nr. 358/28 iul. 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învăţământului şi ştiinţei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 587/1999 - M. Of. nr. 358/28 iul. 1999 
  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fondurile publice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 85/1997 prin H.G. nr. 264/2003 - M. Of. nr. 177/20 mar. 2003) 

 H.G. nr. 591/1999 - M. Of. nr. 361/29 iul. 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea primarului în circumscripţia electorală Atid, judeţul Harghita 

 (T) 
 
 H.G. nr. 592/1999 - M. Of. nr. 356/27 iul. 1999 
 Prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea unui pachet de acţiuni deţinute de acesta la Societatea Comercială "Siderca"-S.A. Călăraşi 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 593/1999 - M. Of. nr. 357/28 iul. 1999 
  Abilitarea Ministerului Educaţiei Naţionale de a negocia modificarea contractelor încheiate cu editurile câştigătoare ale licitaţiei 007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 594/1999 - M. Of. nr. 371/4 aug. 1999 

 Hotărâre privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile  
  Hotărârii Guvernului nr. 398/1997 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 809/2017 - M. Of. nr. 892/14 nov. 2017) 

 H.G. nr. 596/1999 - M. Of. nr. 357/28 iul. 1999 
  Aprobarea nivelului dobânzilor aferente împrumuturilor de stat interne contractate de Ministerul Finanţelor în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1999 

 
 

(T) 

 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind  
 Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 
 H.G. nr. 597/1999 (aprobare) - M. Of. nr. 371/4 aug. 1999 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1312/2000 - M. Of. nr. 692/22 dec. 2000) 
 
 ▼ Amendamente la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind  
 Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 
 H.G. nr. 598/1999 (aprobare) - M. Of. nr. 371/4 aug. 1999 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1310/2000 - M. Of. nr. 692/22 dec. 2000) 
 
 H.G. nr. 599/1999 - M. Of. nr. 358/28 iul. 1999 

 Aprobarea organizării la Bucureşti, în perioada 29-30 iulie 1999, a celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare şi parteneriat activ între România şi Republica  
  Ungară 

 (T) 
 
 H.G. nr. 604/1999 - M. Of. nr. 367/2 aug. 1999 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de finanţare a acestuia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 629/2002 - M. Of. nr. 469/1 iul. 2002) 
 
 H.G. nr. 606/1999 - M. Of. nr. 365/30 iul. 1999 

 Corectarea tranşelor de venit lunar impozabil pentru semestrul II al anului 1999 şi a sumei prevăzute la art.6 lit.i din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările  
  ulterioare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 610/1999 - M. Of. nr. 378/9 aug. 1999 
  Aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de lucru, conţinutul raportărilor şi activităţile legate de "Anul 2000" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 611/1999 - M. Of. nr. 373/5 aug. 1999 
  Constituirea şi componenţa Comisiei de autorizare a contractării de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 978/2001 - M. Of. nr. 656/18 oct. 2001) 

 H.G. nr. 614/1999 - M. Of. nr. 373/5 aug. 1999 

 Aprobarea organizării reuniunii directorilor politici ai Procesului de cooperare a statelor sud-est europene (S.E.E.C.P.), la Bucureşti, în perioada 6-7 septembrie 1999, şi a reuniunii miniştrilor  
  afacerilor externe ai Procesului de cooperare a statelor sud-est europene la Bucureşti, la data de 8 septembrie 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 615/1999 - M. Of. nr. 373/5 aug. 1999 

 Hotărâre pentru modificarea art. 84 alin. 2 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în  
  acest sector 

 
 

(Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 

 H.G. nr. 620/1999 - M. Of. nr. 374/5 aug. 1999 
  Suplimentarea bugetului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare pe anul 1999 de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 622/1999 - M. Of. nr. 374/5 aug. 1999 

 Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 820/1998 privind autorizarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior de a aproba garantarea unui credit pentru finanţarea  
  unor proiecte de modernizare la Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea 

 (Abrogată prin H.G. nr. 930/2000 - M. Of. nr. 510/18 oct. 2000) 
 
 H.G. nr. 625/1999 - M. Of. nr. 396/19 aug. 1999 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 16/2019 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2019) 
 
 H.G. nr. 636/1999 - M. Of. nr. 443/13 sep. 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Companiei Naţionale "Unifarm"-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 637/1999 - M. Of. nr. 379/9 aug. 1999 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 97/1991 privind sprijinirea activităţii persoanelor fizice, persoanelor juridice şi organizaţiilor neguvernamentale din  
  străinătate, care desfăşoară în România activităţi cu caracter umanitar, medical şi social 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 97/1991 prin H.G. nr. 820/2011 - M. Of. nr. 591/22 aug. 2011) 

 H.G. nr. 638/1999 - M. Of. nr. 385/13 aug. 1999 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a Normativului-cadru de  
  dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor şi gheţurilor 

 (Înlocuire prin O. nr. 638/420/2005 - M. Of. nr. 455/30 mai 2005) 
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 H.G. nr. 639/1999 - M. Of. nr. 443/13 sep. 1999 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Educaţiei  
  Naţionale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 642/1999 - M. Of. nr. 384/13 aug. 1999 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale de import a unui contingent de 51.000 tone malţ 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 650/1999 - M. Of. nr. 396/19 aug. 1999 

 Hotărâre cu privire la acordarea de bonificaţii la decontarea unor cantităţi de energie electrică livrate de Compania Naţională de Electricitate - S.A. şi Societatea Naţională "Nuclearelectrica"-  
  S.A. societăţilor comerciale care participă la realizarea sau la asigurarea finanţării Unităţii nr. 2 a Centralei Nuclearo-Electrice Cernavodă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 655/1999 - M. Of. nr. 398/20 aug. 1999 

 Aprobarea Programului de restructurare şi reformă în agricultură şi industria alimentară pentru anul 1999, având ca sursă de finanţare Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsăminte  
  din privatizare 

 
 

(T) 

 ▼ Decizia Comitetului Mixt România-A.E.L.S. din cadrul Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului  
 Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 19/1993, care modifică Protocolul A şi  
 
 H.G. nr. 656/1999 (aprobare) - M. Of. nr. 440-440 bis/10 sep. 1999 

tabelele IV, VI, VII şi VIII, anexe la acord 

 
 

(Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 

 H.G. nr. 657/1999 - M. Of. nr. 440/10 sep. 1999 
  Aprobarea bilanţului general al trezoreriei statului şi a contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1998 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 660/1999 - M. Of. nr. 395/19 aug. 1999 
  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fondurile publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 85/1997 prin H.G. nr. 264/2003 - M. Of. nr. 177/20 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 661/1999 - M. Of. nr. 395/19 aug. 1999 
  Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate 

 (Abrogată prin H.G. nr. 743/2000 - M. Of. nr. 457/15 sep. 2000) 
 
 H.G. nr. 664/1999 - M. Of. nr. 400/24 aug. 1999 
  Acordarea unui ajutor umanitar Republicii Turcia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 667/1999 - M. Of. nr. 401/24 aug. 1999 
  Organizarea în România a Campaniei "Europa, un patrimoniu comun", în perioada 10-13 septembrie 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 668/1999 - M. Of. nr. 403/24 aug. 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a primei de export la grâu şi porumb boabe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 670/1999 - M. Of. nr. 402/24 aug. 1999 

 Hotărâre privind stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a unor obligaţii bugetare de către persoanele fizice, precum şi a cotei majorărilor datorate pe perioada  
  amânării sau/şi eşalonării la plată a obligaţiilor bugetare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 874/2002 - M. Of. nr. 640/29 aug. 2002) 

 H.G. nr. 672/1999 - M. Of. nr. 402/24 aug. 1999 

 Alocarea de sume din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1999, în vederea finanţării unor acţiuni de integrare economică şi culturală dintre  
  România şi Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 674/1999 - M. Of. nr. 411/27 aug. 1999 
  Acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unui ajutor umanitar pentru populaţia sinistrată din Republica Turcia, afectată de cutremurul din 17 august 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 675/1999 - M. Of. nr. 411/27 aug. 1999 
  Aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a primei de export la carnea de porc şi de pasăre 

 (T) 
 
 H.G. nr. 678/1999 - M. Of. nr. 411/27 aug. 1999 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor de locuinţe începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 1999 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 149/2002 - M. Of. nr. 825/14 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 679/1999 - M. Of. nr. 418/31 aug. 1999 

 Hotărâre privind stabilirea parcului normat de autovehicule şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională şi unităţilor  
  subordonate 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1700/2004 - M. Of. nr. 968/21 oct. 2004) 

 H.G. nr. 685/1999 - M. Of. nr. 416/30 aug. 1999 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a  
  pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 773/2019 - M. Of. nr. 881/1 nov. 2019) 
 
 H.G. nr. 686/1999 - M. Of. nr. 434/6 sep. 1999 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 1442/2009 - M. Of. nr. 905/23 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 698/1999 - M. Of. nr. 446/14 sep. 1999 

 Hotărâre privind aprobarea contractelor de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."-S.A. şi a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.  
  pentru perioada 1999-2002 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 705/1999 - M. Of. nr. 435/7 sep. 1999 

 Stabilirea şi plata sumelor forfetare care se plătesc de către Ministerul Educaţiei Naţionale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"-S.A. şi Societăţii Comerciale  
 de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex"-S.A. pentru reducerile de 50% ale tarifelor pentru transportul pe calea ferată şi, respectiv, pentru transportul subteran cu metroul, acordate elevilor  
  şi studenţilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 706/1999 - M. Of. nr. 440/10 sep. 1999 

 Aprobarea Instrucţiunilor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobată şi modificată prin  
  Legea nr. 246/1998 

 
 

(Abrogată prin O.G. nr. 73/1999 - M. Of. nr. 419/31 aug. 1999) 

 H.G. nr. 707/1999 - M. Of. nr. 433/2 sep. 1999 
  Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 57 alin. (2) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 639/1998 prin H.G. nr. 1208/2003 - M. Of. nr. 772/4 nov. 2003) 

 H.G. nr. 708/1999 - M. Of. nr. 433/2 sep. 1999 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 
 

(Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 

 H.G. nr. 710/1999 - M. Of. nr. 450/16 sep. 1999 
 Hotărâre privind asigurarea securităţii utilizatorilor de jucării 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 782/28 oct. 2002) 

 (Abrogare la 16 mai 2003 prin H.G. nr. 396/2003 - M. Of. nr. 264/16 apr. 2003) 
 
 H.G. nr. 713/1999 - M. Of. nr. 443/13 sep. 1999 
  Organizarea Conferinţei internaţionale cu tema "Lărgirea Uniunii Europene. Implicaţii pentru statele membre şi candidate la U.E." 

 (T) 
 
 H.G. nr. 714/1999 - M. Of. nr. 444/13 sep. 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 794/2002 - M. Of. nr. 592/12 aug. 2002) 
 
 H.G. nr. 718/1999 - M. Of. nr. 443/13 sep. 1999 
  Aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 721/1999 - M. Of. nr. 444/13 sep. 1999 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 722/1999 - M. Of. nr. 442/10 sep. 1999 
  Finanţarea unor cheltuieli privind Reţeaua naţională de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării 

 (T) 
 
 H.G. nr. 725/1999 - M. Of. nr. 439/9 sep. 1999 
  Aprobarea organizării la Bucureşti, în perioada 9-10 septembrie, a reuniunii Grupului de lucru pentru mass-media şi informaţii al Iniţiativei Central Europene 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 726/1999 - M. Of. nr. 447/15 sep. 1999 
  Acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei din judeţele Mehedinţi şi Gorj, afectată de inundaţiile din luna iulie 1999 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 727/1999 - M. Of. nr. 447/15 sep. 1999 
  Acordarea unor ajutoare umanitare, constând în materiale de construcţie, populaţiei afectate ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-iulie 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 738/1999 - M. Of. nr. 448/15 sep. 1999 
  Aprobarea plăţii unei contribuţii voluntare a României la bugetul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) pentru anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 744/1999 - M. Of. nr. 449/15 sep. 1999 

 Hotărâre privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite,  
  aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998, şi personalului de specialitate încadrat în instituţiile publice din agricultură finanţate de la bugetul de stat 

 
 

(T - SE) 

 H.G. nr. 745/1999 - M. Of. nr. 453/17 sep. 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind etichetarea detergenţilor, a produselor de întreţinere şi a produselor de curăţat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 58/24 ian. 2007) 
 
 ▼ Decizia Comitetului Mixt România - Turcia privind modificarea Protocolului D al Acordului de comerţ liber dintre România şi  
 Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 218/1997, precum şi pentru rectificarea  
 
 H.G. nr. 746/1999 (acceptare) - M. Of. nr. 452/17 sep. 1999 

versiunii în limba română a paragrafului 6 al art. 15 din protocol 

 
 

(Încetare valabilitate la data aderării României la U.E. prin L. nr. 303/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 644/26 iul. 2006) 

 H.G. nr. 747/1999 - M. Of. nr. 449/15 sep. 1999 
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  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome şi ale societăţilor naţionale aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 749/1999 - M. Of. nr. 453/17 sep. 1999 
  Hotărâre privind elaborarea Planului naţional de dezvoltare pentru anii 2000 - 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 752/1999 - M. Of. nr. 454/20 sep. 1999 
  Hotărâre privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 

 H.G. nr. 754/1999 - M. Of. nr. 461/23 sep. 1999 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale Regiei Naţionale a Pădurilor, Companiei Naţionale "Apele Române"- S.A. şi Companiei Naţionale "Institutul Naţional de  
  Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărirea Apelor"-S.A., de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 758/1999 - M. Of. nr. 460/22 sep. 1999 

 Unele măsuri de restructurare şi reorganizare a Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi a Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" din structura Ministerului Apărării  
  Naţionale 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 979/2000 - M. Of. nr. 529/27 oct. 2000) 

 H.G. nr. 760/1999 - M. Of. nr. 468/27 sep. 1999 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului consular 

 (Abrogare prin L. nr. 62/2019 - M. Of. nr. 299/18 apr. 2019) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul carantinei plantelor,  
 semnată la Bucureşti la 17 iunie 1999 
 H.G. nr. 761/1999 (aprobare) - M. Of. nr. 476/1 oct. 1999 

 (Încetare valabilitate prin O. nr. 195/2008 - M. Of. nr. 259/2 apr. 2008) 
 
 H.G. nr. 767/1999 - M. Of. nr. 464/24 sep. 1999 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1377/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 771/1999 - M. Of. nr. 459/22 sep. 1999 

 Prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea unui pachet de acţiuni deţinute de acesta la Societatea Comercială "Turbomecanica"-S.A.  
  Bucureşti 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 779/1999 - M. Of. nr. 473/30 sep. 1999 
  Hotărâre privind aprobarea constituirii Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare 

 (Abrogare prin L. nr. 253/2003 - M. Of. nr. 429/18 iun. 2003) 
 
 H.G. nr. 788/1999 - M. Of. nr. 483/6 oct. 1999 
  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 678/2001 - M. Of. nr. 437/6 aug. 2001) 

 H.G. nr. 795/1999 - M. Of. nr. 471/30 sep. 1999 
  Hotărâre pentru scoaterea cantităţii de 18.200 tone sămânţă de grâu din fondul de rezervă 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 799/1999 - M. Of. nr. 487/8 oct. 1999 
  Aprobarea majorării cuantumului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier 

 (T) 
 
 H.G. nr. 803/1999 - M. Of. nr. 490/12 oct. 1999 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 804/1999 - M. Of. nr. 475/30 sep. 1999 

 Hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale  
 contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale  
  contribuabililor, persoane juridice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 685/1999 prin H.G. nr. 773/2019 - M. Of. nr. 881/1 nov. 2019) 

 H.G. nr. 807/1999 - M. Of. nr. 485/7 oct. 1999 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920/1998 privind efectuarea recensământului general agricol şi a anchetelor statistice structurale în agricultură şi a Hotărârii Guvernului nr.  
  123/1999 privind aprobarea Programului cercetărilor statistice pe anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 810/1999 - M. Of. nr. 490/12 oct. 1999 
  Aprobarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României pentru anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 819/1999 - M. Of. nr. 489/11 oct. 1999 
  Aprobarea nivelului dobânzilor aferente împrumuturilor de stat interne contractate de Ministerul Finanţelor în perioada 1 iulie - 31 august 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 821/1999 - M. Of. nr. 495/14 oct. 1999 
  Plata contribuţiei României pe anul 2000 pentru participarea la programele comunitare în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 828/1999 - M. Of. nr. 498/15 oct. 1999 
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 Hotărâre privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite,  
  aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998 şi personalului clerical încadrat în instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 832/1999 - M. Of. nr. 497/14 oct. 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local şi a primarului în circumscripţiile electorale Costineşti şi Horia, judeţul Constanţa 

 (T) 
 
 H.G. nr. 836/1999 - M. Of. nr. 505/19 oct. 1999 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1999, ca ajutor financiar acordat populaţiei afectate de calamităţile naturale produse în unele judeţe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 837/1999 - M. Of. nr. 507/20 oct. 1999 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogată prin H.G. nr. 41/2000 - M. Of. nr. 21/21 ian. 2000) 
 
 H.G. nr. 838/1999 - M. Of. nr. 501/18 oct. 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "Locato", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe 

 (T) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată  
 la Iaşi la 16 martie 1999 
 H.G. nr. 842/1999 (aprobare) - M. Of. nr. 513/22 oct. 1999 

 
 

(Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 

 H.G. nr. 844/1999 - M. Of. nr. 516-516 bis/25 oct. 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1364/2001 - M. Of. nr. 100/5 feb. 2002) 

 H.G. nr. 845/1999 - M. Of. nr. 520/27 oct. 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală Brebu, judeţul Caraş-Severin 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 851/1999 - M. Of. nr. 512/22 oct. 1999 

 Aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare şi decontare a primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificaţie livrat din recolta anului 1999, destinat  
  consumului intern 

 (T) 
 
 H.G. nr. 852/1999 - M. Of. nr. 511/22 oct. 1999 

 Hotărâre pentru modificarea preţului minim la cumpărarea grâului şi a porumbului boabe, prevăzut la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu şi  
  porumb boabe 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 853/1999 - M. Of. nr. 516/25 oct. 1999 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 193/2002 - M. Of. nr. 173/13 mar. 2002) 

 H.G. nr. 854/1999 - M. Of. nr. 533/2 nov. 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul "Metrorex"-S.A. Bucureşti pentru perioada 1 august - 31 decembrie 1999 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 857/1999 - M. Of. nr. 538/4 nov. 1999 
  Aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 660/2000 - M. Of. nr. 384/17 aug. 2000) 
 
 H.G. nr. 862/1999 - M. Of. nr. 510/21 oct. 1999 
  Stabilirea datei pentru alegerea primarului în Circumscripţia electorală Baia de Arieş, judeţul Alba 

 (T) 
 
 H.G. nr. 863/1999 - M. Of. nr. 518/25 oct. 1999 

 Organizarea la Bucureşti, în perioada 26 - 30 octombrie 1999, a primei ediţii a Expoziţiei internaţionale de tehnică militară - EXPOMIL '99 şi a Seminarului "Restructurarea industriei naţionale  
  de apărare - oportunităţi de privatizare şi investiţii în acest sector. Interoperabilitatea, codificarea şi standardizarea“ 

 (T) 
 
 H.G. nr. 864/1999 - M. Of. nr. 532/1 nov. 1999 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 19/2001 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 877/1999 - M. Of. nr. 538/4 nov. 1999 
  Hotărâre privind obligativitatea furnizorilor de materiale, elemente de construcţii şi produse destinate construcţiilor de a efectua încercări şi analize de laborator numai prin laboratoare autorizate 

 (Abrogare la data de 27 feb. 2005 prin H.G. nr. 102/2003 - M. Of. nr. 129/27 feb. 2003 şi Abrogare la 27 februarie 2005 prin H.G. nr. 622/2004 - M. Of. nr. 421/11 mai 2004) 
 
 H.G. nr. 878/1999 - M. Of. nr. 539/4 nov. 1999 
  Măsurile organizatorice pentru efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2001 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 827/2000 - M. Of. nr. 470/27 sep. 2000) 

 H.G. nr. 879/1999 - M. Of. nr. 529/29 oct. 1999 
  Stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate în scopul încălzirii locuinţelor şi preparării apei calde 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 756/2000 - M. Of. nr. 427/2 sep. 2000) 

 H.G. nr. 880/1999 - M. Of. nr. 538/4 nov. 1999 

 Aprobarea bugetelor rectificate de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aflate în  
  coordonarea sau în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenuşilor"-S.A. Turnu Măgurele 
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(T) 

 H.G. nr. 886/1999 - M. Of. nr. 546/8 nov. 1999 
  Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1168/2003 - M. Of. nr. 726/17 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 889/1999 - M. Of. nr. 535/2 nov. 1999 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 890/1999 - M. Of. nr. 544/5 nov. 1999 
  Unele măsuri pentru asigurarea finanţării parţiale a importurilor de păcură, gaze naturale şi cărbune energetic, necesare pentru realizarea Programului energetic 1999-2000 

 (Abrogată prin H.G. nr. 131/2000 - M. Of. nr. 85/24 feb. 2000) 
 
 H.G. nr. 899/1999 - M. Of. nr. 548/9 nov. 1999 
  Alocaţiile de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare de asistenţă socială 

 (Abrogată prin H.G. nr. 302/2000 - M. Of. nr. 177/25 apr. 2000) 
 
 H.G. nr. 902/1999 - M. Of. nr. 552/11 nov. 1999 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România-film" Bucureşti de sub autoritatea Oficiului Naţional al  
  Cinematografiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 919/1999 - M. Of. nr. 551/11 nov. 1999 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale pentru unele produse din import 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 921/1999 - M. Of. nr. 555/15 nov. 1999 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/1999 privind finanţarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 546/1999 prin H.G. nr. 529/2002 - M. Of. nr. 381/5 iun. 2002) 

 H.G. nr. 924/1999 - M. Of. nr. 559/17 nov. 1999 
  Hotărâre privind aprobarea mandatului Fondului Proprietăţii de Stat pentru vânzarea unui pachet de acţiuni ale Societăţii Comerciale "Rodipet"-S.A. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1133/2003 - M. Of. nr. 698/6 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 927/1999 - M. Of. nr. 553/12 nov. 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 1999 al Regiei Autonome "Imprimeria Naţională", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 929/1999 - M. Of. nr. 556/15 nov. 1999 

 Utilizarea de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a sumei rămase necheltuită din ajutoarele financiare alocate potrivit Hotărârii Guvernului nr.  
  558/1999 

 (T) 
 
 ▼ Înţelegere între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din România şi Oficiul Federal al Muncii din Republica Federală  
 Germania privind angajarea de lucrători români pentru o activitate cu durată determinată în Republica Federală Germania,  
 
 H.G. nr. 930/1999 (aprobare) - M. Of. nr. 581/29 nov. 1999 

semnată la Bucureşti la 13 septembrie 1999 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 363/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 427/20 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 931/1999 - M. Of. nr. 560/17 nov. 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Fondului Proprietăţii de Stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 932/1999 - M. Of. nr. 560/17 nov. 1999 
  Aprobarea categoriilor de cheltuieli de capital şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 1999 în bazinul hidrografic Crişul Repede, judeţul Bihor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 938/1999 - M. Of. nr. 558/16 nov. 1999 
  Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Hidrojet"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 939/1999 - M. Of. nr. 560/17 nov. 1999 

 Alocarea unor fonduri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 1999 pentru aniversarea la data de 1 decembrie 1999 a Zilei Naţionale a României şi a 81 de ani de la  
  Marea Unire 

 (T) 
 
 H.G. nr. 940/1999 - M. Of. nr. 558/16 nov. 1999 
  Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Fibrex"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 941/1999 - M. Of. nr. 558/16 nov. 1999 
  Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Petros"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 942/1999 - M. Of. nr. 558/16 nov. 1999 
  Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Chimcomplex"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 943/1999 - M. Of. nr. 558/16 nov. 1999 
  Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Taxi Cobălcescu"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 944/1999 - M. Of. nr. 560/17 nov. 1999 
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  Acordarea unor sume suplimentare unor categorii de studenţi în anul şcolar 1999/2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 945/1999 - M. Of. nr. 558/16 nov. 1999 

 Aprobarea cheltuielilor de organizare a reuniunii la nivel înalt a reprezentanţilor ministerelor de interne şi ai administraţiilor vamale ale statelor semnatare ale Acordului pentru prevenirea şi  
  combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, consacrată ceremoniei de inaugurare a sediului Centrului Regional SECI, ce se va desfăşura la Bucureşti în perioada 15-16 noiembrie 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 952/1999 - M. Of. nr. 562/17 nov. 1999 
  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fondurile publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 85/1997 prin H.G. nr. 264/2003 - M. Of. nr. 177/20 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 953/1999 - M. Of. nr. 577/26 nov. 1999 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 784/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 784/1996 - M. Of. nr. 226/23 sep. 1996 prin H.G. nr. 106/2002 - M. Of. nr. 147/27 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 959/1999 - M. Of. nr. 568/22 nov. 1999 
  Încredinţarea directă a unor activităţi referitoare la pregătirea participării României la Expoziţia Mondială EXPO-2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 961/1999 - M. Of. nr. 567/19 nov. 1999 
  Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 967/1999 - M. Of. nr. 583/30 nov. 1999 
  Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES) 

 (Abrogare la 15 aprilie 2005 prin O.G. nr. 84/2004 - M. Of. nr. 799/30 aug. 2004) 
 
 H.G. nr. 977/1999 - M. Of. nr. 576/25 nov. 1999 
  Acordarea unui împrumut temporar de la Trezoreria generală a statului Agenţiei Naţionale de Ocupare şi Formare Profesională 

 (T) 
 
 H.G. nr. 979/1999 - M. Of. nr. 578/26 nov. 1999 

 Suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cu suma de 4,25 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe  
  anul 1999 pentru organizarea şi finanţarea aniversării a 10 ani de la Revoluţia anticomunistă română 

 (T) 
 
 H.G. nr. 981/1999 - M. Of. nr. 578/26 nov. 1999 

 Hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale  
 contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale  
  contribuabililor, persoane juridice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 685/1999 prin H.G. nr. 773/2019 - M. Of. nr. 881/1 nov. 2019) 

 H.G. nr. 982/1999 - M. Of. nr. 578/26 nov. 1999 
  Aprobarea nivelului dobânzilor aferente împrumuturilor de stat interne, contractate de Ministerul Finanţelor în perioada 1-30 septembrie 1999 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 983/1999 - M. Of. nr. 583/30 nov. 1999 
  Hotărâre privind înfiinţarea Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica) 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 74/2010 - M. Of. nr. 448/1 iul. 2010) 

 H.G. nr. 987/1999 - M. Of. nr. 580/29 nov. 1999 

 Hotărâre privind unele măsuri de protecţie socială ce se aplică pensiilor de asigurări sociale de stat ale căror cuantumuri se situează sub pensia minimă prevăzută de Hotărârea Guvernului nr.  
  295/1999, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 607/1999, precum şi pensiilor de asigurări sociale pentru agricultori 

 (T) 
 
 H.G. nr. 988/1999 - M. Of. nr. 581/29 nov. 1999 

 Aprobarea organizării la Bucureşti a reuniunii directorilor politici ai Procesului de cooperare a statelor sud-est europene (SEECP) în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie 1999 şi a reuniunii  
  miniştrilor afacerilor externe ai SEECP la data de 2 decembrie 1999 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 989/1999 - M. Of. nr. 592/6 dec. 1999 

 Aprobarea cheltuielilor de organizare a celei de-a doua reuniuni a comitetelor de sprijin din Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi România, desfăşurată la Bucureşti la 30  
  noiembrie 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 991/1999 - M. Of. nr. 595/7 dec. 1999 

 Hotărâre privind compensarea diferenţei de taxă pe valoarea adăugată de rambursat cu obligaţiile faţă de bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat la Compania Naţională de Căi  
  Ferate "C.F.R."-S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"-S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 992/1999 - M. Of. nr. 595/7 dec. 1999 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, rectificate pe anul 1999, ale unor agenţi economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum şi a unor programe ale Societăţii  
  Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - Tarom“ - S.A. 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 993/1999 - M. Of. nr. 592/6 dec. 1999 
  Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Saro" - S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 995/1999 - M. Of. nr. 592/6 dec. 1999 

 Aprobarea concesionării activităţii de dezinfecţie a mijloacelor de transport rutiere, serviciu public de interes naţional, de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi darea în  
  folosinţă gratuită agenţilor economici concesionari a unor terenuri, proprietate publică a statului 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 431/2001 - M. Of. nr. 233/9 mai 2001) 
 
 H.G. nr. 996/1999 - M. Of. nr. 592/6 dec. 1999 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 637/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Cai de Rasă" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 637/1998 prin O.U.G. nr. 139/2002 - M. Of. nr. 786/29 oct. 2002) 
 
 H.G. nr. 1002/1999 - M. Of. nr. 602/9 dec. 1999 
  Acordarea unui împrumut temporar Ministerului Transporturilor din Trezoreria generală a statului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1003/1999 - M. Of. nr. 610/14 dec. 1999 
  Organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 150 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1005/1999 - M. Of. nr. 610/14 dec. 1999 
  Organizarea modului de colaborare şi de asigurare a legăturilor României cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică 

 (Abrogată prin H.G. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 1006/1999 - M. Of. nr. 610/14 dec. 1999 

 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 409/1998 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru magistraţi, personalul  
  auxiliar de specialitate şi membrii de familie ai acestora 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 409/1998 prin H.G. nr. 762/2010 - M. Of. nr. 572/12 aug. 2010) 

 H.G. nr. 1008/1999 - M. Of. nr. 605/10 dec. 1999 

 Alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 1999 pentru procurarea de aparatură şi subansambluri necesare în vederea extinderii şi modernizării reţelelor  
 seismografice din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru  
  Fizica Pământului – I.N.C.D.F.P. Bucureşti 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1009/1999 - M. Of. nr. 616/16 dec. 1999 
  Aprobarea Normelor metodologice privind trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite 

 (Abrogată prin H.G. nr. 682/2001 - M. Of. nr. 440/6 aug. 2001) 
 
 H.G. nr. 1012/1999 - M. Of. nr. 613/15 dec. 1999 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 1999 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului de Interne 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1025/1999 - M. Of. nr. 616/16 dec. 1999 

 Acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru susţinerea programului naţional privind sprijinirea copiilor beneficiarilor Legii nr. 42/1990, prin acordarea de cadouri cu ocazia  
  Sfintelor sărbători de Crăciun 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1029/1999 - M. Of. nr. 617/16 dec. 1999 
  Acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unui ajutor umanitar populaţiei sinistrate din Republica Turcia, afectată de cutremurul din 12 noiembrie 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1030/1999 - M. Of. nr. 617/16 dec. 1999 
  Organizarea Pomului de Crăciun 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1035/1999 - M. Of. nr. 617/16 dec. 1999 
  Stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe 

 (Abrogată prin H.G. nr. 424/2001 - M. Of. nr. 228/4 mai 2001) 
 
 H.G. nr. 1038/1999 - M. Of. nr. 621/20 dec. 1999 
  Garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru Ministerul Justiţiei 

 (Abrogată prin H.G. nr. 435/2001 - M. Of. nr. 235/9 mai 2001) 
 
 H.G. nr. 1041/1999 - M. Of. nr. 631/24 dec. 1999 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru  
  Turism 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1042/1999 - M. Of. nr. 631/24 dec. 1999 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, rectificate, ale Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul  
 General al Comunicaţiilor" şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, aflate în coordonarea şi/sau sub autoritatea Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi  
  Informatică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1045/1999 - M. Of. nr. 635/27 dec. 1999 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, rectificate, pe anul 1999 ale unor agenţi economici din transportul feroviar de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1046/1999 - M. Of. nr. 639/28 dec. 1999 
  Înfiinţarea unor societăţi comerciale regionale de transport feroviar public de călători prin reorganizarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"-S.A. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 274/2001 - M. Of. nr. 119/8 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 1054/1999 - M. Of. nr. 640/29 dec. 1999 
  Unele măsuri în legătură cu asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 1194/2000 - M. Of. nr. 628/5 dec. 2000) 

 H.G. nr. 1056/1999 - M. Of. nr. 643/29 dec. 1999 
  Aprobarea bugetelor rectificate de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome de interes naţional aflate sub autoritatea Băncii Naţionale a României 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 1057/1999 - M. Of. nr. 643/29 dec. 1999 

 Aprobarea bugetelor rectificate de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale Regiei Naţionale a Pădurilor, Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a  
  Apelor"-S.A. şi Companiei Naţionale "Apele Române"-S.A., aflate sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1058/1999 - M. Of. nr. 643/29 dec. 1999 
  Stabilirea tarifului de licenţiere a Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA pentru anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1059/1999 - M. Of. nr. 643/29 dec. 1999 

 Hotărâre privind actualizarea sumelor fixe anuale pentru utilizarea drumurilor publice, stabilite în anexa la Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor  
  publice 

 (Abrogare odată cu L. nr. 118/1996 prin O.G. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 1062/1999 - M. Of. nr. 643/29 dec. 1999 
  Hotărâre pentru suplimentarea efectivelor de jandarmi destinate asigurării controlului accesului în curtea Palatului Parlamentului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1063/1999 - M. Of. nr. 643/29 dec. 1999 
  Hotărâre privind indexarea nivelului taxei anuale pentru folosirea terenului proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 odată cu L. nr. 69/1993 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 1065/1999 - M. Of. nr. 652/31 dec. 1999 
  Stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi asimilate acestora, realizate în anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1067/1999 - M. Of. nr. 1/4 ian. 2000 

 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind introducerea în circuitul economic de către unităţile autorităţii vamale a bunurilor şi mărfurilor intrate în proprietatea privată a statului, care  
  îndeplinesc condiţiile de valorificare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1068/1999 - M. Of. nr. 647/30 dec. 1999 
  Alocarea unei sume din bugetul de stat pe anul 1999 pentru înlăturarea distrugerilor provocate de ploile torenţiale din perioada iunie-iulie 1998 în oraşul Vişeu de Sus, judeţul Maramureş 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1071/1999 - M. Of. nr. 650/30 dec. 1999 
  Hotărâre pentru prelungirea în anul 2000 a aplicării Hotărârii Guvernului nr. 414/1993 privind acordarea unor facilităţi la călătoria pe calea ferată pentru pensionari 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1074/1999 - M. Of. nr. 647/30 dec. 1999 
  Reducerea nivelului suprataxei vamale la importul de bunuri în anul 2000 de la 4% la 2% 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1075/1999 - M. Of. nr. 646/30 dec. 1999 
  Hotărâre privind exceptarea sau reducerea temporară de la plata taxelor vamale la unele produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1076/1999 - M. Of. nr. 5/10 ian. 2000 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999, rectificate, ale unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă,  
   

Tehnologie şi Inovare 

 (T) 
 
 
 2000 
 
 H.G. nr. 9/2000 - M. Of. nr. 12/14 ian. 2000 
  Garantarea la extern de către Ministerul Finanţelor, în numele statului român, a creditelor comerciale în produse tip GSM 102 şi 103/2000 

 (Abrogată prin H.G. nr. 699/2000 - M. Of. nr. 397/24 aug. 2000) 
 
 H.G. nr. 12/2000 - M. Of. nr. 13/14 ian. 2000 
  Deschiderea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat şi înfiinţarea unităţilor vamale pentru traficul internaţional de călători şi de mărfuri pe aeroporturile Iaşi, Suceava şi Bacău 

 (T) 
 
 H.G. nr. 14/2000 - M. Of. nr. 17/18 ian. 2000 
  Organizarea şi funcţionarea Comisiei interdepartamentale pentru integrarea României în NATO 

 (Abrogată prin H.G. nr. 328/2001 - M. Of. nr. 151/28 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 20/2000 - M. Of. nr. 32/27 ian. 2000 
  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export şi import 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 92/2002 - M. Of. nr. 142/25 feb. 2002) 

 H.G. nr. 32/2000 - M. Of. nr. 25/24 ian. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului de marketing şi promovare turistică şi a Programului de dezvoltare a produselor turistice, pentru anul 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 34/2000 - M. Of. nr. 21/21 ian. 2000 

 Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 113/1999 pentru stabilirea nivelului reducerii preţurilor de cumpărare ale seminţelor din producţia internă, provenite de la agenţii  
  economici autorizaţi, folosite în campaniile agricole din anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 41/2000 - M. Of. nr. 21/21 ian. 2000 
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  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogată prin H.G. nr. 21/2001 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 43/2000 - M. Of. nr. 22/21 ian. 2000 
  Hotărâre privind regularizarea decontărilor în unele domenii ale asistenţei medicale din sistemul asigurărilor sociale de sănătate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 44/2000 - M. Of. nr. 26/25 ian. 2000 
  Unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor şi alte venituri ale populaţiei în luna ianuarie 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 46/2000 - M. Of. nr. 30/26 ian. 2000 
  Atribuţiile şi structura organizatorică ale Agenţiei Domeniilor Statului 

 
 

(Abrogată prin L. nr. 268/2001 - M. Of. nr. 299/7 iun. 2001) 

 H.G. nr. 48/2000 - M. Of. nr. 27/25 ian. 2000 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999, rectificat, al Regiei Autonome "Rasirom", regie autonomă aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 50/2000 - M. Of. nr. 31/27 ian. 2000 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999, rectificat, al Regiei Autonome "Locato", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 62/2000 - M. Of. nr. 51/2 feb. 2000 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 67/2000 - M. Of. nr. 51/2 feb. 2000 
  Aprobarea taxei vamale aplicate în România la importul anumitor sortimente de vinuri originare din Uniunea Europeană în cadrul contingentului tarifar prevăzut pentru anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 70/2000 - M. Of. nr. 52/2 feb. 2000 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 71/2000 - M. Of. nr. 53/3 feb. 2000 

 Hotărâre pentru aprobarea metodologiilor privind utilizările prestaţiilor artistice muzicale fixate pe fonograme şi a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau  
  executanţi şi producătorilor de fonograme 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 143/2003 - M. Of. nr. 151/10 mar. 2003) 

 H.G. nr. 76/2000 - M. Of. nr. 50/1 feb. 2000 
  Hotărâre privind măsuri pentru asigurarea finanţării parţiale a importurilor de păcură, gaze naturale şi cărbune energetic, necesare pentru realizarea Programului energetic 1999 - 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 77/2000 - M. Of. nr. 51/2 feb. 2000 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Funcţiei Publice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 8/2001 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 78/2000 - M. Of. nr. 51/2 feb. 2000 
  Reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 27/2001 - M. Of. nr. 40/23 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 79/2000 - M. Of. nr. 50/1 feb. 2000 
  Nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune 

 (Abrogată prin H.G. nr. 636/2001 - M. Of. nr. 385/13 iul. 2001) 
 
 H.G. nr. 86/2000 - M. Of. nr. 53/3 feb. 2000 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 87/2000 - M. Of. nr. 52/2 feb. 2000 
  Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a hârtiei de ziar provenite din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 88/2000 - M. Of. nr. 57/7 feb. 2000 
  Constituirea şi funcţionarea Comisiei de fundamentare a Strategiei naţionale de dezvoltare economică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 89/2000 - M. Of. nr. 57/7 feb. 2000 
  Alocaţiile de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice 

 (Abrogată prin H.G. nr. 298/2001 - M. Of. nr. 131/19 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 91/2000 - M. Of. nr. 59/9 feb. 2000 
  Aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun al Comunităţilor Europene şi statelor membre ale acestora 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1114/2001 - M. Of. nr. 735/19 nov. 2001) 
 
 H.G. nr. 92/2000 - M. Of. nr. 60/10 feb. 2000 

 Hotărâre privind reactualizarea cuantumului despăgubirilor pentru daune aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite şi a cuantumului amenzilor, prevăzute de Legea fondului cinegetic şi a  
  protecţiei vânatului nr. 103/1996 

 (Abrogare la 22 decembrie 2006, odată cu L. nr. 103/1996 prin L. nr. 407/2006 - M. Of. nr. 944/22 nov. 2006) 
 
 H.G. nr. 93/2000 - M. Of. nr. 58/8 feb. 2000 
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  Modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 96/2000 - M. Of. nr. 62/11 feb. 2000 
  Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 216/2001 - M. Of. nr. 63/6 feb. 2001) 
 
 H.G. nr. 97/2000 - M. Of. nr. 66/16 feb. 2000 

 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau  
  terenuri aflate permanent sub luciu de apă 

 (Abrogată prin L. nr. 268/2001 - M. Of. nr. 299/7 iun. 2001) 
 
 H.G. nr. 101/2000 - M. Of. nr. 62/11 feb. 2000 
  Stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1166/2000 - M. Of. nr. 615/29 nov. 2000) 
 
 H.G. nr. 102/2000 - M. Of. nr. 62/11 feb. 2000 

 Aprobarea cheltuielilor de organizare a primei reuniuni a Comitetului Comun de Cooperare - Centrul Regional S.E.C.I. pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, care se va desfăşura  
  la Bucureşti în perioada 11-12 februarie 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 103/2000 - M. Of. nr. 62/11 feb. 2000 
  Aprobarea organizării la Bucureşti, în perioada 10-11 februarie 2000, a reuniunii directorilor politici ai Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 105/2000 - M. Of. nr. 66/16 feb. 2000 
  pentru aprobarea finanţării cheltuielilor prilejuite de organizarea Conferinţei ţărilor din Europa Centrală şi de Est pe tema luptei împotriva corupţiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 109/2000 - M. Of. nr. 68/16 feb. 2000 
  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 299/2001 - M. Of. nr. 141/21 mar. 2001) 

 ▼ Amendamente la Protocolul B la Acordul dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat  
 la Geneva la 10 decembrie 1992 
 H.G. nr. 111/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 73/18 feb. 2000 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Decizia Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 1/1999, adoptată prin procedură scrisă la 28 septembrie 1999 
 H.G. nr. 111/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 73/18 feb. 2000 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Decizia nr. 3/1999 a Comitetului mixt România-Turcia privind modificarea Protocolului D la Acordul de comerţ liber dintre  
 România şi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997 
 H.G. nr. 112/2000 (acceptare) - M. Of. nr. 73/18 feb. 2000 

 (Încetare valabilitate la data aderării României la U.E. prin L. nr. 303/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 644/26 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 115/2000 - M. Of. nr. 77/21 feb. 2000 
  Organizarea Forumului "Descentralizare, Democraţie, Stabilitate" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 120/2000 - M. Of. nr. 77/21 feb. 2000 
  Acordarea unui ajutor armatei Georgiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 123/2000 - M. Of. nr. 77/21 feb. 2000 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1999, rectificate, ale unor agenţi economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 124/2000 - M. Of. nr. 77/21 feb. 2000 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999, rectificat, al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. care funcţionează sub autoritatea  
  Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea comercial-economică, semnat la  
 Bucureşti la 17 iunie 1999 
 H.G. nr. 130/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 81/23 feb. 2000 

 (Denunţare prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 şi Încetare valabilitate prin H.G. nr. 427/2011(aprobare) - M. Of. nr. 316/9 mai 2011) 
 
 H.G. nr. 132/2000 - M. Of. nr. 81/23 feb. 2000 
  Organizarea şi funcţionarea Departamentului de Control al Guvernului 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 11/2001 - M. Of. nr. 9/9 ian. 2001) 

 H.G. nr. 133/2000 - M. Of. nr. 90/29 feb. 2000 
  Aprobarea cheltuielilor referitoare la organizarea la Bucureşti în luna februarie 2000 a unei recepţii cu ocazia reuniunii şefilor de stat şi de guvern din Europa de Sud-Est (SEECP) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 134/2000 - M. Of. nr. 89/28 feb. 2000 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 140/2000 - M. Of. nr. 94/1 mar. 2000 
  Aprobarea plăţii cheltuielilor aferente organizării programului de specializare "Preşedinţia în exerciţiu a O.S.C.E.", Bucureşti, 17 - 21 ianuarie 2000 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 147/2000 - M. Of. nr. 94/1 mar. 2000 
  Aprobarea cheltuielilor efectuate de unităţile sanitare pentru înlăturarea efectelor cutremurului din Republica Turcia 

 (T) 
 
 ▼ Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica  
 Moldova pentru anul de învăţământ 1999/2000, semnat la Cluj-Napoca la 6 mai 1999 
 H.G. nr. 153/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 110/13 mar. 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 161/2000 - M. Of. nr. 111/14 mar. 2000 
  Programul de participare a României la manifestări promoţionale internaţionale în anul 2000, cu finanţare de la bugetul de stat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 162/2000 - M. Of. nr. 111/14 mar. 2000 
  Organizarea la Bucureşti, în perioada 23 - 24 martie 2000, a seminarului internaţional cu tema "Aranjamente şi mecanisme de îmbunătăţire a cooperării în domeniul gestionării crizelor" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 163/2000 - M. Of. nr. 128/27 mar. 2000 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor  
  lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional şi gestionării durabile a pădurilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1071/2006 - M. Of. nr. 723/23 aug. 2006) 
 
 H.G. nr. 170/2000 - M. Of. nr. 115/16 mar. 2000 

 Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preţurilor, tarifelor şi adaosurilor comerciale maximale la unele produse şi servicii  
 reglementate potrivit Legii concurenţei nr. 21/1996, a impozitului pe ţiţei şi gaze din producţia internă şi a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării şi modernizării  
  producţiei la produsele respective 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.240/1997 prin H.G. nr. 1609/2003 - M. Of. nr. 44/20 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 179/2000 - M. Of. nr. 113/15 mar. 2000 

 Hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 942/1999 privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Chimcomplex" - S.A. din administrarea  
 Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor şi ale Hotărârii Guvernului nr. 938/1999 privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Hidrojet" -  
  S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 182/2000 - M. Of. nr. 117/16 mar. 2000 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Comunicare 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) 

 H.G. nr. 185/2000 - M. Of. nr. 128/27 mar. 2000 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 
 

(Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 

 H.G. nr. 194/2000 - M. Of. nr. 121/21 mar. 2000 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999, rectificat, al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învăţământului şi ştiinţei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 200/2000 - M. Of. nr. 134/30 mar. 2000 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante 

 (Abrogare prin H.G. nr. 984/2007 - M. Of. nr. 638/18 sep. 2007) 
 
 H.G. nr. 206/2000 - M. Of. nr. 129/28 mar. 2000 
  Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a efectua plăţile datorate pentru serviciile agenţiilor de rating 

 (T) 
 
 H.G. nr. 212/2000 - M. Of. nr. 142/5 apr. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind tehnica de calcul şi formularistica necesare pentru accize şi pentru impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 213/2000 - M. Of. nr. 141/3 apr. 2000 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere şi de abonament pentru serviciul public de televiziune 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 517/1994 prin H.G. nr. 185/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 214/2000 - M. Of. nr. 142/5 apr. 2000 
  Hotărâre privind finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale prefecturilor 

 (T) 
 
 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucureşti la 11  
 octombrie 1999 
 L. nr. 214/2000 (ratificare) - M. Of. nr. 628/5 dec. 2000 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 592/2009 (aprobare) - M. Of. nr. 347/25 mai 2009) 
 
 H.G. nr. 225/2000 - M. Of. nr. 142/5 apr. 2000 
  Hotărâre privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 795/1999 pentru scoaterea cantităţii de 18.200 tone sămânţă de grâu din fondul de rezervă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 226/2000 - M. Of. nr. 147/7 apr. 2000 
  Hotărâre privind condiţiile şi procedura de propunere de către Consiliul Economic şi Social a candidaţilor în vederea numirii ca asistenţi judiciari 

 (Abrogare prin H.G. nr. 900/2002 - M. Of. nr. 660/5 sep. 2002) 
 
 H.G. nr. 238/2000 - M. Of. nr. 141/3 apr. 2000 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic din învăţământul superior 
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 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 240/2000 - M. Of. nr. 144/6 apr. 2000 
  Aprobarea strategiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A. 

 (Abrogată prin H.G. nr. 344/2001 - M. Of. nr. 157/29 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 241/2000 - M. Of. nr. 147/7 apr. 2000 
  Efectuarea cheltuielilor pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 243/2000 - M. Of. nr. 150/11 apr. 2000 
  Aprobarea organizării celei de-a patra reuniuni a miniştrilor de interne din statele membre ale Cooperării Economice a Mării Negre 

 (T) 
 
 H.G. nr. 254/2000 - M. Of. nr. 160/17 apr. 2000 
  Acordarea unui ajutor umanitar populaţiei sinistrate din judeţele Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş 

 (T) 
 
 H.G. nr. 255/2000 - M. Of. nr. 163/18 apr. 2000 
  Acordarea unor ajutoare umanitare persoanelor sinistrate din valea Jiului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 258/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000 
  Finanţarea unor cheltuieli privind Reţeaua naţională de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 259/2000 - M. Of. nr. 168/20 apr. 2000 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 241/2000 privind efectuarea cheltuielilor pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 262/2000 - M. Of. nr. 171/21 apr. 2000 
  Aprobarea unor măsuri pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse la iazul de decantare Novăţ de la Sucursala minieră Borşa a Companiei Naţionale "Remin"-S.A. Baia Mare 

 (T) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei  
 plantelor, semnată la Bucureşti la 6 decembrie 1999 
 H.G. nr. 269/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 205/11 mai 2000 

 (Încetare valabilitate prin O. nr. 195/2008 - M. Of. nr. 259/2 apr. 2008) 
 
 H.G. nr. 285/2000 - M. Of. nr. 168/20 apr. 2000 
  Hotărâre privind modelul etichetei autocolante, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acesteia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 508/2004 - M. Of. nr. 330/16 apr. 2004) 
 
 H.G. nr. 292/2000 - M. Of. nr. 168/20 apr. 2000 
  Hotărâre privind stabilirea datei desfăşurării alegerilor locale din anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 293/2000 - M. Of. nr. 168/20 apr. 2000 
  Stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 294/2000 - M. Of. nr. 168/20 apr. 2000 
   

Aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din data de 4 iunie 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 295/2000 - M. Of. nr. 168/20 apr. 2000 
  Hotărâre privind aprobarea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile locale din anul 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 296/2000 - M. Of. nr. 168/20 apr. 2000 
  Modelul ştampilelor care vor fi folosite la alegerile locale din anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 297/2000 - M. Of. nr. 168/20 apr. 2000 
  Hotărâre privind modelul listelor electorale pentru alegerile locale din anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 298/2000 - M. Of. nr. 168/20 apr. 2000 
  Numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene pentru alegerile locale din anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 299/2000 - M. Of. nr. 163/18 apr. 2000 
  Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei Fondului Proprietăţii de Stat privind vânzarea unui pachet de acţiuni la Societatea Comercială "I.A.R." - S.A. Braşov 

 (T) 
 
 H.G. nr. 302/2000 - M. Of. nr. 177/25 apr. 2000 
  Alocaţiile de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare de asistenţă socială 

 (Abrogată prin H.G. nr. 991/2000 - M. Of. nr. 537/31 oct. 2000) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată  
 la Bucureşti la 6 decembrie 1999 
 H.G. nr. 309/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 180/26 apr. 2000 
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 (Încetare valabilitate prin O. nr. 195/2008 - M. Of. nr. 259/2 apr. 2008) 
 
 H.G. nr. 314/2000 - M. Of. nr. 177/25 apr. 2000 

 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Construct Grup  
  Internaţional"-S.R.L. 

 
 

(Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 11/2015 - M. Of. nr. 648/26 aug. 2015) 

 H.G. nr. 317/2000 - M. Of. nr. 169/20 apr. 2000 

 Stabilirea sumelor forfetare care se plătesc de Ministerul Educaţiei Naţionale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi Societăţii Comerciale de Transport  
 cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. pentru reducerile cu 50% ale tarifelor pentru transportul pe calea ferată şi, respectiv, pentru transportul subteran cu metroul, acordate elevilor şi  
  studenţilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 318/2000 - M. Of. nr. 191/4 mai 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei militare a României 

 (Abrogare prin H.G. nr. 708/2016 - M. Of. nr. 789/7 oct. 2016) 
 
 H.G. nr. 322/2000 - M. Of. nr. 179/25 apr. 2000 
  Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.182/1996 pentru aplicarea Legii nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România 

 (Abrogată prin O.G. nr. 102/2000 - M. Of. nr. 436/3 sep. 2000) 
 
 H.G. nr. 325/2000 - M. Of. nr. 180/26 apr. 2000 
  Aprobarea regulilor privind transparenţa şi publicitatea achiziţiilor publice 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001) 
 
 H.G. nr. 326/2000 - M. Of. nr. 182/27 apr. 2000 

 Hotărâre pentru modificarea art. 1 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării şi deductibilităţii fiscale a provizioanelor agenţilor economici şi societăţilor  
  bancare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 335/1995 prin H.G. nr. 830/2002 - M. Of. nr. 606/15 aug. 2002) 
 
 H.G. nr. 327/2000 - M. Of. nr. 179/25 apr. 2000 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 920/2005 - M. Of. nr. 759/19 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 328/2000 - M. Of. nr. 183/27 apr. 2000 
  Instituirea interdicţiei de a furniza şi de a vinde petrol şi unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia şi excepţiile de la această interdicţie 

 (Abrogată prin H.G. nr. 912/2000 - M. Of. nr.498/11 oct. 2000) 
 
 H.G. nr. 329/2000 - M. Of. nr. 187/2 mai 2000 
  Acordarea unui împrumut Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 332/2000 - M. Of. nr. 183/27 apr. 2000 
  Recorelarea pensiilor de asigurări sociale de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 335/2000 - M. Of. nr. 189/3 mai 2000 
  Aprobarea achiziţionării dintr-o singură sursă a unor materiale necesare în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale din anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 336/2000 - M. Of. nr. 190/3 mai 2000 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art.77 alin. (1)-(7) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de  
  urgenţă a Guvernului nr. 28/2000 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 337/2000 - M. Of. nr. 189/3 mai 2000 

 Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale din anul 2000, a modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor locali şi a  
  primarilor, precum şi a consilierilor judeţeni şi a modelului adeverinţei privind exercitarea dreptului de vot 

 (T) 
 
 H.G. nr. 342/2000 - M. Of. nr. 196/5 mai 2000 
  Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 287/1998 prin H.G. nr. 1627/2003 - M. Of. nr. 69/27 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 358/2000 - M. Of. nr. 196/5 mai 2000 
  Acordarea unui împrumut de la trezoreria generală a statului Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională 

 (T) 
 
 H.G. nr. 362/2000 - M. Of. nr. 210/12 mai 2000 
  Hotărâre privind organizarea inspecţiilor pentru audit intern şi stabilirea atribuţiilor generale pentru efectuarea acestora 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1257/2012 - M. Of. nr. 876/21 dec. 2012) 
 
 H.G. nr. 375/2000 - M. Of. nr. 211/15 mai 2000 
  Majorarea cheltuielilor de capital ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pe anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 379/2000 - M. Of. nr. 212/15 mai 2000 

 Acordarea unor ajutoare umanitare, constând în materiale de construcţii, populaţiei sinistrate din judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Caraş-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara,  
  Mureş, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiş, Tulcea, Vaslui şi Vâlcea 

 (T) 
 
 H.G. nr. 382/2000 - M. Of. nr. 219/18 mai 2000 
  Reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională 
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 (Abrogată succesiv prin O.U.G. nr. 2/2001- M. Of. nr.10/9 ian. 2001, H.G. nr. 15/2001 - M. Of. nr. 13/10 ian. 2001 şi H.G. nr. 16/2001 - M. Of. nr. 13/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 383/2000 - M. Of. nr. 220/18 mai 2000 

 Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase  
  pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător 

 
 

(Abrogare odată cu H.G.nr.340/1992 prin H.G. nr. 228/2004 - M. Of. nr. 189/4 mar. 2004) 

 H.G. nr. 392/2000 - M. Of. nr. 225/23 mai 2000 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 241/2000 privind efectuarea cheltuielilor pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2000, modificată şi  
  completată prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 395/2000 - M. Of. nr. 225/23 mai 2000 

 Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 2000 pentru refacerea zidurilor de sprijin, podurilor şi terasamentelor de drumuri din oraşul Zlatna, judeţul Alba, distruse în urma inundaţiilor din  
  anii 1996-1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 399/2000 - M. Of. nr. 234/29 mai 2000 
  Aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 400/2000 - M. Of. nr. 268/14 iun. 2000 

 Aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi procedurile de  
  supunere spre adoptare a acestora 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 555/2001 - M. Of. nr. 334/22 iun. 2001) 

 H.G. nr. 401/2000 - M. Of. nr. 231/26 mai 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 402/2000 - M. Of. nr. 262/12 iun. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 403/2000 - M. Of. nr. 252/7 iun. 2000 
  Hotărâre privind reevaluarea imobilizărilor corporale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1553/2003 - M. Of. nr. 21/12 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 405/2000 - M. Of. nr. 230/25 mai 2000 

 Aprobarea cheltuielilor de organizare a celei de-a treia reuniuni a Comitetului Comun de Cooperare - Centrul Regional SECI pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, care se va  
  desfăşura la Bucureşti în perioada 25-27 mai 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 410/2000 - M. Of. nr. 231/26 mai 2000 
  Aprobarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000/2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 411/2000 - M. Of. nr. 231/26 mai 2000 
  Aprobarea cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 2000/2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 414/2000 - M. Of. nr. 246/2 iun. 2000 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de  
   

bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităţi sanitare şi de asistenţă socială, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 150/1999 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu H.G. nr. 150/1999 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 415/2000 - M. Of. nr. 264/13 iun. 2000 
  Hotărâre privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora 

 (Abrogare prin H.G. nr. 134/2002 - M. Of. nr. 144/25 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 423/2000 - M. Of. nr. 231/26 mai 2000 
  Aprobarea mandatului Fondului Proprietăţii de Stat privind privatizarea societăţilor comerciale de turism cu profil balneoclimateric 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 52/2001 - M. Of. nr. 175/6 apr. 2001) 
 
 H.G. nr. 425/2000 - M. Of. nr. 261/12 iun. 2000 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 924/1999 privind aprobarea mandatului Fondului Proprietăţii de Stat pentru vânzarea unui pachet de acţiuni ale Societăţii Comerciale  
  "Rodipet" - S.A. 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 924/1999 prin H.G. nr. 1133/2003 - M. Of. nr. 698/6 oct. 2003) 

 H.G. nr. 429/2000 - M. Of. nr. 231/26 mai 2000 

 Hotărâre pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 327/2000 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor  
  Chimice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 327/2000 prin H.G. nr. 920/2005 - M. Of. nr. 759/19 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 432/2000 - M. Of. nr. 269/15 iun. 2000 
  Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat participanţilor români la Programul LIFE-Mediu din bugetul de stat al României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 434/2000 - M. Of. nr. 267/14 iun. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1145/2004 - M. Of. nr. 697/3 aug. 2004) 
 
 H.G. nr. 443/2000 - M. Of. nr. 247/2 iun. 2000 
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  Revocarea din funcţie a membrilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi numirea comisiei interimare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 444/2000 - M. Of. nr. 250/6 iun. 2000 
  Aprobarea organizării Reuniunii ministeriale privind cooperarea în regiunea carpatică şi în bazinul fluviului Dunărea 

 (T) 
 
 H.G. nr. 445/2000 - M. Of. nr. 250/6 iun. 2000 

 Hotărâre pentru organizarea şi funcţionarea unei unităţi de management de proiect pentru participarea României la Expoziţia Mondială EXPO-2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, în  
  cadrul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională 

 (T) 
 
 H.G. nr. 447/2000 - M. Of. nr. 253/7 iun. 2000 

 Aprobarea programelor proprii ale Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind sprijinirea revoluţionarilor din decembrie 1989 şi cinstirea memoriei  
  eroilor-martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989 

 (Abrogată prin H.G. nr. 572/2001 - M. Of. nr. 363/5 iul. 2001) 
 
 H.G. nr. 449/2000 - M. Of. nr. 253/7 iun. 2000 
  Înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 681/2001 - M. Of. nr. 437/6 aug. 2001) 
 
 H.G. nr. 456/2000 - M. Of. nr. 266/13 iun. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiune al Programului guvernamental pe anul 2000 şi pe perioada 2001-2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 457/2000 - M. Of. nr. 272/15 iun. 2000 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap,  
  precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 978/2015 - M. Of. nr. 959/24 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 458/2000 - M. Of. nr. 287/26 iun. 2000 

 Hotărâre privind aprobarea nomenclatoarelor ocupaţiilor, meseriilor şi specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de  
  şcolarizare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 844/2002 - M. Of. nr. 625/23 aug. 2002) 
 
 H.G. nr. 459/2000 - M. Of. nr. 272/15 iun. 2000 
  Aprobarea achiziţiei, prin negociere cu o singură sursă, a unor echipamente de facsimilare digitală în culori, fără contact direct cu materialul 

 (T) 
 
 H.G. nr. 470/2000 - M. Of. nr. 276/19 iun. 2000 

 Aprobarea cheltuielilor referitoare la organizarea la Bucureşti a reuniunii Comitetului Coordonatorilor Naţionali al Iniţiativei Central-Europene (29-30 mai 2000) şi a reuniunii directorilor politici  
  din ţările membre (31 mai 2000) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 471/2000 - M. Of. nr. 276/19 iun. 2000 
  Aprobarea redistribuirii unui număr de 36 de medalii din argint emise cu ocazia aniversării a 10 ani de la Revoluţia anticomunistă română din decembrie 1989 

 (T) 
 
 H.G. nr. 476/2000 - M. Of. nr. 269/15 iun. 2000 
  Stabilirea tarifului de licenţiere a Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian"- ROMATSA pentru anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 485/2000 - M. Of. nr. 290/27 iun. 2000 
  Înfiinţarea Societăţii Comerciale "Termogal"-S.A. Galaţi şi fuzionarea acesteia cu Societatea Comercială "Sidex"-S.A. Galaţi 

 (Abrogată prin H.G. nr. 483/2001 - M. Of. nr. 277/29 mai 2001) 
 
 H.G. nr. 491/2000 - M. Of. nr. 279/20 iun. 2000 
  Aprobarea organizării Conferinţei miniştrilor de interne din statele membre ale Consiliului Europei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 492/2000 - M. Of. nr. 284/22 iun. 2000 
  Aprobarea Listei cuprinzând subvenţiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere în anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 497/2000 - M. Of. nr. 290/27 iun. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentelor personalului autorităţilor pentru protecţia mediului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 836/2004 - M. Of. nr. 511/7 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 499/2000 - M. Of. nr. 295/29 iun. 2000 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999, rectificat, al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", regie autonomă de interes naţional de sub autoritatea Ministerului  
  Educaţiei Naţionale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 517/2000 - M. Of. nr. 292/28 iun. 2000 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Cercetări de Medicină Comparată - C.C.M.C. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 314/2002 - M. Of. nr. 255/16 apr. 2002) 
 
 H.G. nr. 518/2000 - M. Of. nr. 294/28 iun. 2000 
  Prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute de Societatea Comercială "I.A.R." - S.A. Braşov 

 (T) 
 
 H.G. nr. 520/2000 - M. Of. nr. 314/6 iul. 2000 
  Hotărâre privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate "Dezvoltarea afacerilor" 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 521/2000 - M. Of. nr. 314/6 iul. 2000 
  Hotărâre privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate "Sprijinirea investiţiilor" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 522/2000 - M. Of. nr. 314/6 iul. 2000 
  Hotărâre privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate "Sprijinirea activităţilor agricole din mediul rural" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 523/2000 - M. Of. nr. 292/28 iun. 2000 
  Aprobarea Programului de acţiuni şi de lucrări, finanţate din Fondul special al aviaţiei civile, pentru anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 537/2000 - M. Of. nr. 337/20 iul. 2000 
  Transportul personalului român care se deplasează în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar şi care foloseşte ca mijloc de transport avionul 

 (Abrogată prin H.G. nr. 478/2001 - M. Of. nr. 276/29 mai 2001) 
 
 H.G. nr. 539/2000 - M. Of. nr. 337/20 iul. 2000 

 Hotărâre privind actualizarea taxelor pentru autorizaţiile de transport ce se eliberează agenţilor economici cu sediul în România, care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri cu  
  autovehicule 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1130/2002 - M. Of. nr. 769/22 oct. 2002) 
 
 H.G. nr. 559/2000 - M. Of. nr. 317/7 iul. 2000 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2000 pentru organizarea şi funcţionarea unei unităţi de management de proiect pentru participarea României la  
  Expoziţia Mondială EXPO-2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională 

 (T) 
 
 H.G. nr. 561/2000 - M. Of. nr. 317/7 iul. 2000 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 562/2000 - M. Of. nr. 332/17 iul. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 227/2008 - M. Of. nr. 187/11 mar. 2008) 
 
 H.G. nr. 564/2000 - M. Of. nr. 317/7 iul. 2000 
  Stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1043/2001 - M. Of. nr. 682/29 oct. 2001) 
 
 H.G. nr. 565/2000 - M. Of. nr. 317/7 iul. 2000 
  Aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României, la Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (FNUAP) pe anul 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 566/2000 - M. Of. nr. 320/10 iul. 2000 
  Aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României, la programele şi fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 589/2000 - M. Of. nr. 327/14 iul. 2000 
  Aprobarea cheltuielilor ocazionate de Reuniunea troicii OSCE la nivel ministerial, desfăşurată la Bucureşti, la data de 5 iulie 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 591/2000 - M. Of. nr. 349/26 iul. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor din România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 983/2004 - M. Of. nr. 634/13 iul. 2004) 
 
 H.G. nr. 592/2000 - M. Of. nr. 337/20 iul. 2000 
  Hotărâre privind modificarea cuantumului taxelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996 

 (Abrogare odată cu L. nr. 74/1996 prin O.U.G. nr. 79/2002 - M. Of. nr. 457/27 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 594/2000 - M. Of. nr. 327/14 iul. 2000 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 35/1998 cu privire la plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate cu Ministerul  
  Cercetării şi Tehnologiei din fonduri bugetare 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 35/1998 prin H.G. nr. 327/2003 - M. Of. nr. 223/3 apr. 2003) 

 H.G. nr. 603/2000 - M. Of. nr. 334/19 iul. 2000 
  Aprobarea bilanţului general al trezoreriei statului şi a contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1999 

 (T) 
 
 H.G. nr. 605/2000 - M. Of. nr. 327/14 iul. 2000 
  Hotărâre pentru actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 794/1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1247/2002 - M. Of. nr. 837/20 nov. 2002) 

 H.G. nr. 611/2000 - M. Of. nr. 335/19 iul. 2000 

 Stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi pensii şi a actualizării sumelor fixe prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit pentru  
  semestrul II anul 2000, precum şi a baremului mediu anual pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 612/2000 - M. Of. nr. 337/20 iul. 2000 
  Organizarea şi finanţarea Turneului final al Campionatului european de handbal feminin - România 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 614/2000 - M. Of. nr. 348/26 iul. 2000 
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  Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate acţiunilor prevăzute la lit.a-d şi f-h din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 625/2000 - M. Of. nr. 341/21 iul. 2000 
  Aprobarea Strategiei naţionale de reformă a sistemului de protecţie a drepturilor copilului pentru perioada 2000-2003 

 (Abrogată prin H.G. nr. 539/2001 - M. Of. nr. 321/14 iun. 2001) 
 
 H.G. nr. 626/2000 - M. Of. nr. 353/28 iul. 2000 
  Aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 427/2001 - M. Of. nr. 232/7 mai 2001) 

 H.G. nr. 631/2000 - M. Of. nr. 383/16 aug. 2000 
  Exceptarea temporară de la plata taxei vamale a importului unui contingent tarifar de 500.000 pui de găină de o zi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 642/2000 - M. Of. nr. 365/7 aug. 2000 
  Hotărâre privind alocaţiile de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare de asistenţă socială pentru copii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 687/2002 - M. Of. nr. 498/10 iul. 2002) 
 
 H.G. nr. 654/2000 - M. Of. nr. 378/14 aug. 2000 
  Aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 660/2000 - M. Of. nr. 384/17 aug. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 262/2002 - M. Of. nr. 218/1 apr. 2002) 
 
 H.G. nr. 661/2000 - M. Of. nr. 384/17 aug. 2000 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 2000 pentru înlăturarea efectelor epizootiei de antrax manifestate pe teritoriul judeţului Tulcea 

 (T) 
 
 H.G. nr. 662/2000 - M. Of. nr. 384/17 aug. 2000 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării şi deductibilităţii fiscale a provizioanelor agenţilor economici şi societăţilor bancare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 335/1995 prin H.G. nr. 830/2002 - M. Of. nr. 606/15 aug. 2002) 
 
 H.G. nr. 669/2000 - M. Of. nr. 406/29 aug. 2000 

 Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 32/2000 pentru aprobarea Programului de marketing şi promovare turistică şi a Programului de dezvoltare a  
  produselor turistice, pentru anul 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 670/2000 - M. Of. nr. 401/28 aug. 2000 
  Aprobarea programelor Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională, finanţate din bugetul propriu pe anul 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 673/2000 - M. Of. nr. 406/29 aug. 2000 
  Aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente programelor care se experimentează şi se finanţează din bugetul Ministerului Transporturilor în anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 675/2000 - M. Of. nr. 406/29 aug. 2000 

 Aprobarea structurii, indicatorilor şi a fondurilor aferente principalelor programe care se experimentează şi se finanţează din bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului în anul  
  2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 677/2000 - M. Of. nr. 395/23 aug. 2000 
  Aprobarea principalelor programe ale Ministerului Apărării Naţionale care se experimentează şi se finanţează din bugetul de stat pe anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 697/2000 - M. Of. nr. 397/24 aug. 2000 
  Hotărâre privind cartea de alegător 

 (Abrogare prin L. nr. 162/2020 - M. Of. nr. 698/4 aug. 2020) 
 
 H.G. nr. 698/2000 - M. Of. nr. 397/24 aug. 2000 

 Achiziţionarea unui stoc de urgenţă de hârtie, în vederea utilizării la tipărirea buletinelor de vot şi a celorlalte documente necesare pentru desfăşurarea alegerii Camerei Deputaţilor şi a Senatului,  
  precum şi a Preşedintelui României în anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 699/2000 - M. Of. nr. 397/24 aug. 2000 
  Garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit comercial în produse tip GSM-103, în vederea achiziţionării unor stocuri de urgenţă de produse agroalimentare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 374/2001 - M. Of. nr. 192/17 apr. 2001) 
 
 H.G. nr. 718/2000 - M. Of. nr. 422/1 sep. 2000 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale unor societăţi naţionale, societăţi comerciale şi institute naţionale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea sau în coordonarea  
  Ministerului Industriei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale din sectorul minier şi pentru Societatea Comercială „Romplumb“ - S.A. Baia Mare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 724/2000 - M. Of. nr. 411/30 aug. 2000 
  Stabilirea condiţiilor de acordare a preferinţei interne în cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001) 
 
 H.G. nr. 725/2000 - M. Of. nr. 408/30 aug. 2000 
  Stabilirea listei cuprinzând autorităţile contractante 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001) 
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 H.G. nr. 726/2000 - M. Of. nr. 410/30 aug. 2000 
  Aprobarea corespondenţei produselor, lucrărilor şi serviciilor, a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziţii publice, cu clasificările statistice oficiale 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001) 
 
 H.G. nr. 727/2000 - M. Of. nr. 411/30 aug. 2000 
  Stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publică 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001) 
 
 H.G. nr. 728/2000 - M. Of. nr. 411/30 aug. 2000 
  Dosarul achiziţiei publice şi monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică 

 (Abrogată prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001) 
 
 H.G. nr. 729/2000 - M. Of. nr. 409/30 aug. 2000 
  Aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 60/2001 - M. Of. nr. 241/11 mai 2001) 

 H.G. nr. 730/2000 - M. Of. nr. 422/1 sep. 2000 
  Aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente programelor naţionale de sănătate publică finanţate în anul 2000 din bugetul Ministerului Sănătăţii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 736/2000 - M. Of. nr. 413/30 aug. 2000 

 Aprobarea cheltuielilor de organizare a celei de-a patra reuniuni a Comitetului Comun de Cooperare - Centrul Regional S.E.C.I. pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, desfăşurată  
  la Bucureşti în perioada 17-21 iulie 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 739/2000 - M. Of. nr. 417/31 aug. 2000 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2000 privind aprobarea achiziţiei, prin negociere cu o singură sursă, a unor echipamente de facsimilare  
  digitală în culori, fără contact direct cu materialul 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 753/2000 - M. Of. nr. 442/5 sep. 2000 
  Corectarea, în luna septembrie 2000, a pensiilor agricultorilor şi a ajutoarelor sociale acordate conform legislaţiei de pensii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 755/2000 - M. Of. nr. 442/5 sep. 2000 
  Suspendarea aplicării unor hotărâri ale Guvernului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 756/2000 - M. Of. nr. 427/2 sep. 2000 
  Stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi preparării apei calde 

 (Abrogată prin H.G. nr. 724/2001 - M. Of. nr. 451/9 aug. 2001) 
 
 H.G. nr. 769/2000 - M. Of. nr. 454/14 sep. 2000 

 Hotărâre privind contractarea de către Ministerul Finanţelor a unui împrumut de până la 200 milioane dolari S.U.A. pentru asigurarea finalităţii importurilor de ţiţei, păcură, gaze naturale şi  
  cărbune energetic, necesare pentru consumul curent al anului 2000 şi refacerea stocurilor pentru iarna 2000-2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 770/2000 - M. Of. nr. 454/14 sep. 2000 
  Aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2000 categoriilor de persoane prevăzute la art.7 din Legea locuinţei nr. 114/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 772/2000 - M. Of. nr. 454/14 sep. 2000 
 Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Moldova   
 (SE) 
 
 H.G. nr. 776/2000 - M. Of. nr. 458/18 sep. 2000 
  Organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 166/2001 - M. Of. nr. 32/18 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 778/2000 - M. Of. nr. 458/18 sep. 2000 
  Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei Deputaţilor a Senatului şi a Preşedintelui României din anul 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 784/2000 - M. Of. nr. 466/25 sep. 2000 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 160/13 mar. 2003) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 446/2013 - M. Of. nr. 427/15 iul. 2013) 
 
 H.G. nr. 785/2000 - M. Of. nr. 461/21 sep. 2000 
  Aprobarea modelului listei electorale speciale pentru alegerea Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a Preşedintelui României din anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 786/2000 - M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 
  Organizarea ediţiei a XV-a a Festivalului şi Concursului Internaţional "George Enescu", România, 9-28 septembrie 2001 

 (Abrogată prin H.G. nr. 576/2001 - M. Of. nr. 347/29 iun. 2001) 
 
 H.G. nr. 787/2000 - M. Of. nr. 465/25 sep. 2000 

 Repartizarea sumei de 26,5 miliarde lei din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 2000, în vederea finanţării unor acţiuni de integrare  
  economică şi culturală între România şi Republica Moldova 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 788/2000 - M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 
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  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 790/2000 - M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 

 Aprobarea strategiei de privatizare a societăţilor comerciale "Alro"-S.A. şi "Alprom"-S.A. Slatina, inclusă în componenta "Privatizarea, caz cu caz, a 4 mari societăţi comerciale prin intermediul  
  băncilor de investiţii" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1133/2001 - M. Of. nr. 745/21 nov. 2001) 
 
 H.G. nr. 794/2000 - M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 

 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Antibiotice"-S.A. Iaşi, inclusă în componenta "Privatizarea  societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat " din cadrul  
  PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1400/2007 - M. Of. nr. 792/21 nov. 2007) 
 
 H.G. nr. 797/2000 - M. Of. nr. 468/26 sep. 2000 

 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Rulmentul"-S.A. Braşov, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat grupate în  
  pachete" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 116/15 feb. 2007) 

 H.G. nr. 815/2000 - M. Of. nr. 469/26 sep. 2000 

 Hotărâre pentru autorizarea Ministerului Finanţelor în vederea acordării împuternicirii, încheierii contractului de escrow şi a contractului de cesiune pentru recuperarea creanţelor României din  
  Republica Mozambic 

 (Abrogare prin H.G. nr. 258/2003 - M. Of. nr. 181/24 mar. 2003) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la  
 Bucureşti la 5 aprilie 2000 
 H.G. nr. 816/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 474/29 sep. 2000 

 (Încetare valabilitate prin O. nr. 195/2008 - M. Of. nr. 259/2 apr. 2008) 
 
 ▼ Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în  
 domeniul învăţământului militar, semnat la Braşov la 3 martie 2000 
 H.G. nr. 818/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 484/4 oct. 2000 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 245/2013 (aprobare) - M. Of. nr. 265/10 apr. 2014) 
 
 H.G. nr. 826/2000 - M. Of. nr. 467/26 sep. 2000 

 Hotărâre pentru stabilirea nivelului reducerii preţului de cumpărare al seminţelor de grâu din producţia internă provenită de la agenţi economici autorizaţi, folosite în campania agricolă din  
  toamna anului 2000, şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării sumelor reprezentând reduceri ale preţului de cumpărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 828/2000 - M. Of. nr. 470/27 sep. 2000 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 833/2000 - M. Of. nr. 485/4 oct. 2000 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 145/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Zirom" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 145/1991 prin H.G. nr. 900/2005 - M. Of. nr. 765/23 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 836/2000 - M. Of. nr. 485/4 oct. 2000 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti şi Institutului Naţional de  
  Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, care funcţionează în coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatică 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Statul Israel privind cooperarea în domeniul  
 militar, semnat la Bucureşti la 29 mai 2000 
 H.G. nr. 841/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 484/4 oct. 2000 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 638/2006 (aprobare) - M. Of. nr. 471/31 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 845/2000 - M. Of. nr. 475/29 sep. 2000 
  Unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat în lunile septembrie - decembrie 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 853/2000 - M. Of. nr. 483/3 oct. 2000 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a Preşedintelui României din anul 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 854/2000 - M. Of. nr. 492/9 oct. 2000 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 533/2002 - M. Of. nr. 391/7 iun. 2002) 

 H.G. nr. 864/2000 - M. Of. nr. 495/10 oct. 2000 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Securitate 

 (Abrogare a H.G. nr. 864/2000 în cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 845/2002 (care intră în vigoare la data publicării) prin H.G. nr. 845/2002 - M.  
 Of. nr. 624/23 aug. 2002 şi Abrogare în termen de 60 zile prin O.U.G. nr. 153/2002 - M. Of. nr. 826/15 nov. 2002) 
 H.G. nr. 865/2000 - M. Of. nr. 504/13 oct. 2000 

 Aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente programelor componente ale Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, care se experimentează şi se finanţează din bugetul  
  Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare în anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 867/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
  Transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Ges"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 347/2001 - M. Of. nr. 173/5 apr. 2001) 
 
 H.G. nr. 868/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
  Transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Comtom"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 
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 (Abrogată prin H.G. nr. 347/2001 - M. Of. nr. 173/5 apr. 2001) 
 
 H.G. nr. 869/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
  Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Ventilatorul"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 870/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
  Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Tehnoton"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 871/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
  Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Umaro"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 872/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
  Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Upet"-S.A. Târgovişte din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 873/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 

 Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Unimet Cug"-S.A. Cluj-Napoca din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului  
  Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 874/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
  Transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Aris"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 347/2001 - M. Of. nr. 173/5 apr. 2001) 
 
 H.G. nr. 875/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
  Transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Cilindrul"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 347/2001 - M. Of. nr. 173/5 apr. 2001) 
 
 H.G. nr. 876/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 

 Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Industrializarea Laptelui"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului  
  Finanţelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 877/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
  privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Iaifo"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 347/2001 - M. Of. nr. 173/5 apr. 2001) 
 
 H.G. nr. 878/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
  Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Upsom"-S.A. Ocna Mureş din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 879/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
  Transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Grantmetal"-S.A. din Bucureşti din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 347/2001 - M. Of. nr. 173/5 apr. 2001) 

 H.G. nr. 880/2000 - M. Of. nr. 503/12 oct. 2000 
  Transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Mucart"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 347/2001 - M. Of. nr. 173/5 apr. 2001) 
 
 ▼ Acord de modificare a art.X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Statul Major General  
 al Republicii Turcia pentru cooperare în domeniul instruirii militare, semnat la Braşov la 12 iul. 2000 
 H.G. nr. 882/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 500/11 oct. 2000 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 1070/2007 (aprobare) - M. Of. nr. 637/18 sep. 2007) 
 
 H.G. nr. 906/2000 - M. Of. nr. 501/12 oct. 2000 

 Aprobarea achiziţionării dintr-o singură sursă a unor materiale necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei Deputaţilor, a Senatului, precum şi a Preşedintelui României din anul  
  2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 910/2000 - M. Of. nr. 501/12 oct. 2000 
  Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României din anul 2000, precum şi a numărului de ordine al scrutinului din cartea de alegător 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 911/2000 - M. Of. nr. 501/12 oct. 2000 

 Aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi în Legea nr. 69/1992 pentru alegerea  
  Preşedintelui României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 912/2000 - M. Of. nr. 498/11 oct. 2000 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 328/2000 privind instituirea interdicţiei de a furniza şi de a vinde petrol şi unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia şi excepţiile  
  de la această interdicţie 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 929/2000 - M. Of. nr. 510/18 oct. 2000 

 Aprobarea organizării la Bucureşti a reuniunii Comitetului Înalţilor Funcţionari ai statelor membre ale Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN) în perioada 18-19  
  octombrie 2000 şi a reuniunii Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe ai OCEMN la data de 20 octombrie 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 931/2000 - M. Of. nr. 510/18 oct. 2000 

 Aprobarea structurii indicatorilor şi fondurilor aferente Programului "Prime acordate producătorilor agricoli pentru livrarea grâului de panificaţie din recolta anului 1999, necesar consumului  
 intern", care se experimentează şi se finanţează din bugetul pe anul 2000 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 
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(T) 

 H.G. nr. 936/2000 - M. Of. nr. 520/23 oct. 2000 
  Finanţarea Reuniunii plenare de evaluare a Mesei de lucru 1 pentru democratizarea şi drepturile omului a Pactului de stabilitate în Europa de Sud-Est (26-27 octombrie 2000) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 943/2000 - M. Of. nr. 515/19 oct. 2000 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998, cu modificările ulterioare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 639/1998 prin H.G. nr. 1208/2003 - M. Of. nr. 772/4 nov. 2003) 
 
 H.G. nr. 944/2000 - M. Of. nr. 515/19 oct. 2000 

 Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice privind finanţarea, elaborarea, atribuirea şi implementarea, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de  
  stimulare a inovării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 48/1998 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 48/1998 prin H.G. nr. 1265/2004 - M. Of. nr. 776/25 aug. 2004) 
 
 H.G. nr. 948/2000 - M. Of. nr. 521/23 oct. 2000 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învăţământului şi ştiinţei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 965/2000 - M. Of. nr. 514/19 oct. 2000 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  
  401/2000 

 (SE) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor şi  
 carantinei fitosanitare, semnată la Bucureşti la 5 aprilie 2000 
 H.G. nr. 966/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 646/11 dec. 2000 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 967/2000 - M. Of. nr. 523/24 oct. 2000 
  Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de retrocedare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1164/2002 - M. Of. nr. 805/6 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 969/2000 - M. Of. nr. 526/25 oct. 2000 
  Hotărâre privind aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier 

 (T) 
 
 H.G. nr. 981/2000 - M. Of. nr. 539/1 nov. 2000 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de participare a României la manifestări promoţionale internaţionale în anul 2001, cu finanţare de la bugetul de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 983/2000 - M. Of. nr. 528/26 oct. 2000 
  Hotărâre privind aprobarea efectuării unei donaţii către Republica Federativă Brazilia 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 989/2000 - M. Of. nr. 534/30 oct. 2000 
  Hotărâre privind finanţarea indexării cu 25% a cuantumului alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 991/2000 - M. Of. nr. 537/31 oct. 2000 
  Hotărâre privind alocaţiile de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare de asistenţă socială pentru adulţi şi persoane vârstnice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1003/2002 - M. Of. nr. 684/17 sep. 2002) 
 
 H.G. nr. 999/2000 - M. Of. nr. 537/31 oct. 2000 
 
  Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular 

 (Abrogată prin H.G. nr. 174/2001 - M. Of. nr. 49/29 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 1003/2000 - M. Of. nr. 540/1 nov. 2000 
  Aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2001 

 (Abrogată prin H.G. nr. 295/2001 - M. Of. nr. 129/15 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 1004/2000 - M. Of. nr. 540/1 nov. 2000 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară  
  activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 594/1999 prin H.G. nr. 809/2017 - M. Of. nr. 892/14 nov. 2017) 

 H.G. nr. 1007/2000 - M. Of. nr. 534/30 oct. 2000 
  Hotărâre privind exceptarea de la plata taxelor vamale a cantităţii de 500 mii tone porumb din import destinat furajării animalelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1012/2000 - M. Of. nr. 539/1 nov. 2000 

 Stabilirea modelelor proceselor-verbale şi ale altor formulare necesare în vederea constatării rezultatelor pentru alegerea Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a Preşedintelui României, din anul  
  2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1014/2000 - M. Of. nr. 548/7 nov. 2000 
  Aprobarea Strategiei naţionale de privatizare pentru anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1015/2000 - M. Of. nr. 545/3 nov. 2000 

 Hotărâre pentru modificarea art. 124 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest  
  sector 
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(Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 

 H.G. nr. 1021/2000 - M. Of. nr. 556/9 nov. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 978/2015 - M. Of. nr. 959/24 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 1022/2000 - M. Of. nr. 551/8 nov. 2000 

 Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Justiţiei pentru activitatea de reintegrare socială a infractorilor şi supravegherea executării sancţiunilor  
  neprivative de libertate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1028/2000 - M. Of. nr. 553/8 nov. 2000 
  Campania de popularizare a cărţii de alegător 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1030/2000 - M. Of. nr. 561/13 nov. 2000 
  Suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1033/2000 - M. Of. nr. 558/10 nov. 2000 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2000 privind aprobarea compensaţiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru  
  grâul de panificaţie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1039/2000 - M. Of. nr. 561/13 nov. 2000 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2000 privind aprobarea achiziţiei, prin negociere cu o singură sursă, a unor echipamente de facsimilare  
  digitală în culori, fără contact direct cu materialul 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1041/2000 - M. Of. nr. 570/16 nov. 2000 

 Repartizarea sumelor pentru întreţinerea, conservarea şi perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor, pe specii, rase, linii şi hibrizi, precum şi stabilirea numărului de animale pentru care se  
  acordă aceste sume în anul 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1042/2000 - M. Of. nr. 558/10 nov. 2000 

 Hotărâre privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc şi a limitelor de venituri în funcţie de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populaţiei ale căror locuinţe sunt racordate la  
  sisteme centralizate de furnizare a energiei termice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1043/2000 - M. Of. nr. 579/20 nov. 2000 

 Hotărâre pentru aprobarea încheierii Contractului de cesiune cu Societatea Comercială "Argirom Internaţional"-S.A. în vederea recuperării creanţelor României rezultate din activitatea de comerţ  
  exterior derulată până la data de 31 decembrie 1989 din Republica Angola 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 257/2003 - M. Of. nr. 181/24 mar. 2003) 

 H.G. nr. 1045/2000 - M. Of. nr. 566/15 nov. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1326/2001 - M. Of. nr. 17/15 ian. 2002) 
 
 H.G. nr. 1046/2000 - M. Of. nr. 604/24 nov. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central şi local 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 333/2005 - M. Of. nr. 354/26 apr. 2005) 

 H.G. nr. 1048/2000 - M. Of. nr. 566/15 nov. 2000 

 Transmiterea unor imobile, situate în judeţul Braşov, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agenţiei Naţionale pentru  
   

Dezvoltare Regională 

 (Abrogată prin H.G. nr. 521/2001 - M. Of. nr. 312/12 iun. 2001) 
 
 H.G. nr. 1056/2000 - M. Of. nr. 563/14 nov. 2000 
  Înfiinţarea Institutului pentru Resurse Agroalimentare 

 (Abrogată prin H.G. nr. 677/2001 - M. Of. nr. 424/30 iul. 2001) 
 
 H.G. nr. 1057/2000 - M. Of. nr. 566/15 nov. 2000 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Curriculum 

 (Abrogare prin H.G. nr. 231/2007 - M. Of. nr. 188/19 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 1060/2000 - M. Of. nr. 555/8 nov. 2000 

 Hotărâre privind modificarea anexelor nr. I(20), II(20) şi III(20) la Hotărârea Guvernului nr. 717/2000 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome,  
 companiilor şi societăţilor naţionale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000  
 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul  
  2000, cu modificările şi completările ulterioare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1065/2000 - M. Of. nr. 576/17 nov. 2000 
  Aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

 (Abrogată prin H.G. nr. 258/2001 - M. Of. nr. 110/5 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 1067/2000 - M. Of. nr. 570/16 nov. 2000 
  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 612/2000 privind organizarea şi finanţarea Turneului final al Campionatului european de handbal feminin - România 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1069/2000 - M. Of. nr. 571/16 nov. 2000 

 Alocarea unor fonduri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2000 pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2000 a Zilei Naţionale a României şi a 82 de ani de la  
  Marea Unire 
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(T) 

 H.G. nr. 1073/2000 - M. Of. nr. 564/14 nov. 2000 
  Alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 2000, ca ajutor financiar acordat populaţiei afectate de calamităţile naturale produse în unele judeţe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1074/2000 - M. Of. nr. 574/17 nov. 2000 

 Hotărâre privind stingerea unor obligaţii bugetare ale unor agenţi economici care au suferit pierderi, datorită blocării navigaţiei în trafic internaţional pe Dunăre, în perioada 1 aprilie 1999 - 30  
  iunie 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1075/2000 - M. Of. nr. 567/15 nov. 2000 
  Hotărâre privind stabilirea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1080/2000 - M. Of. nr. 573/16 nov. 2000 
  Scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1083/2000 - M. Of. nr. 626/4 dec. 2000 
  Organizarea la Bucureşti, în perioada aprilie-mai 2001, a Summitului pentru mediu şi dezvoltare durabilă în regiunea carpato-danubiană 

 (Abrogată prin H.G. nr. 321/2001 - M. Of. nr. 147/23 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 1084/2000 - M. Of. nr. 591/22 nov. 2000 
  Hotărâre privind aprobarea nivelului dobânzilor aferente împrumuturilor de stat interne, contractate de Ministerul Finanţelor în perioada 1 octombrie 1999 - 30 iunie 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1089/2000 - M. Of. nr. 614/29 nov. 2000 
  Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 
 

(Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 

 H.G. nr. 1090/2000 - M. Of. nr. 622/30 nov. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor de măsurare, clasificare şi marcare a lemnului în stare brută 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2009 prin H.G. nr. 1049/2008 - M. Of. nr. 653/16 sep. 2008) 
 
 H.G. nr. 1091/2000 - M. Of. nr. 584/21 nov. 2000 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor  
  legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 514/1999 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 1092/2000 - M. Of. nr. 602/24 nov. 2000 
  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Fondului Proprietăţii de Stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1128/2000 - M. Of. nr. 597/22 nov. 2000 

 Hotărâre privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Terom"-S.A. Iaşi, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în  
  pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 116/15 feb. 2007) 

 H.G. nr. 1139/2000 - M. Of. nr. 611/28 nov. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1164/2002 - M. Of. nr. 805/6 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 1143/2000 - M. Of. nr. 614/29 nov. 2000 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 614/2000 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate acţiunilor prevăzute la lit. a)-d) şi f)-h)  
  din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1147/2000 - M. Of. nr. 587/21 nov. 2000 
  Înfiinţarea Institutului Clinic de Urologie "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucureşti 

 (Abrogat prin H.G. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 1157/2000 - M. Of. nr. 600/23 nov. 2000 
  Suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1158/2000 - M. Of. nr. 610/28 nov. 2000 
  Aprobarea Listei cuprinzând subvenţiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere în anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1159/2000 - M. Of. nr. 610/28 nov. 2000 
  Unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile militare de stat în luna decembrie 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1161/2000 - M. Of. nr. 616/30 nov. 2000 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 717/2000 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor  
 naţionale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru  
 întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările şi  
  completările ulterioare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1162/2000 - M. Of. nr. 616/30 nov. 2000 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. I (3) la Hotărârea Guvernului nr. 717/2000 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, companiilor şi  
 societăţilor naţionale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele  
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 măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu  
  modificările şi completările ulterioare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1165/2000 - M. Of. nr. 630/5 dec. 2000 

 Aprobarea Procedurii şi competenţelor de acordare a unor înlesniri la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor, sumelor datorate Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi a altor venituri  
  bugetare, administrate de Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională, după caz 

 
 

(Abrogată prin O.U.G. nr. 43/2001 - M. Of. nr. 148/26 mar. 2001) 

 H.G. nr. 1166/2000 - M. Of. nr. 615/29 nov. 2000 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 prin H.G. nr. 1105/2002 - M. Of. nr. 752/15 oct. 2002) 
 
 H.G. nr. 1168/2000 - M. Of. nr. 627/4 dec. 2000 
  Aprobarea nivelului dobânzilor practicate de trezoreria statului din Ministerul Finanţelor în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1170/2000 - M. Of. nr. 628/5 dec. 2000 

 Strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Sidermet" - S.A. Călan, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din  
  cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1237/2001 - M. Of. nr. 810/17 dec. 2001) 
 
 H.G. nr. 1172/2000 - M. Of. nr. 636/7 dec. 2000 
  Transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Siderca"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea Ministerului Finanţelor 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1392/2000 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 
 
 H.G. nr. 1174/2000 - M. Of. nr. 620/30 nov. 2000 

 Hotărâre pentru completarea art. 16 din Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază  
  între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010, odată cu H.G. nr. 749/1998 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 1178/2000 - M. Of. nr. 627/4 dec. 2000 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 523/2000 privind aprobarea Programului de acţiuni şi de lucrări, finanţate din Fondul special al aviaţiei civile, pentru anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1179/2000 - M. Of. nr. 627/4 dec. 2000 
  Aprobarea listei cuprinzând echipamentele pentru protecţia mediului, scutite de taxe vamale la import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1182/2000 - M. Of. nr. 627/4 dec. 2000 
  De declarare a utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Sanatoriul antituberculos situat în oraşul Buşteni, judeţul Prahova" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 971/2001 - M. Of. nr. 627/5 oct. 2001) 
 
 H.G. nr. 1184/2000 - M. Of. nr. 627/4 dec. 2000 

 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000, rectificate, ale Regiei Naţionale a Pădurilor, Companiei Naţionale "Apele Române"-S.A. şi Companiei Naţionale "Institutul Naţional  
  de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor-S.A., unităţi economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului“ 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1186/2000 - M. Of. nr. 631/5 dec. 2000 

 Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate  
  temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 423/2020 - M. Of. nr. 451/28 mai 2020) 
 
 H.G. nr. 1187/2000 - M. Of. nr. 627/4 dec. 2000 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru  
   

transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 309/1996 prin H.G. nr. 435/2020 - M. Of. nr. 466/2 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 1196/2000 - M. Of. nr. 631/5 dec. 2000 
  Plata contribuţiei României pe anul 2000 la programele Comunităţii Europene "Socrates II" şi "Leonado da Vinci II" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1211/2000 - M. Of. nr. 636/7 dec. 2000 
  Hotărâre privind transmiterea pachetului majoritar de acţiuni al Societăţii Comerciale "Transport local"-S.A. Târgu Mureş de la Fondul Properietăţii de Stat la municipiul Târgu Mureş 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1212/2000 - M. Of. nr. 644/11 dec. 2000 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 270/2012 - M. Of. nr. 242/10 apr. 2012) 

 H.G. nr. 1214/2000 - M. Of. nr. 639/7 dec. 2000 
  Organizarea şi funcţionarea, învăţământului la distanţă în învăţământul superior 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 1011/2001 - M. Of. nr. 678/26 oct. 2001) 

 H.G. nr. 1217/2000 - M. Of. nr. 635/7 dec. 2000 
  Hotărâre privind stabilirea alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile de învăţământ special din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1219/2003 - M. Of. nr. 762/30 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 1220/2000 - M. Of. nr. 636/7 dec. 2000 
  Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 392/1999 privind controlul valorii în vamă a mărfurilor importate 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1222/2000 - M. Of. nr. 640/8 dec. 2000 
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  Reorganizarea redacţiei publicaţiei metodice "Revista muzeelor" 

 (Abrogată prin H.G. nr. 865/2001 - M. Of. nr. 569/12 sep. 2001) 
 
 H.G. nr. 1230/2000 - M. Of. nr. 659/15 dec. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României pentru anul 2001 

 (T) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul  
 sanitar-veterinar, semnată la Brasilia la 25 iulie 2000 
 H.G. nr. 1235/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 652/13 dec. 2000 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul protecţiei  
 plantelor şi al carantinei, semnată la Brasilia la 25 iulie 2000 
 H.G. nr. 1236/2000 (aprobare) - M. Of. nr. 652/13 dec. 2000 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 1239/2000 - M. Of. nr. 651/13 dec. 2000 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de  
 supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 844/16 dec. 2008) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 603/2016 - M. Of. nr. 695/7 sep. 2016) 
 
 H.G. nr. 1251/2000 - M. Of. nr. 636/7 dec. 2000 
  Hotărâre privind organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 125 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1254/2000 - M. Of. nr. 649/12 dec. 2000 
  Organizarea Pomului de Crăciun 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1255/2000 - M. Of. nr. 649/12 dec. 2000 
  Hotărâre pentru acordarea unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova, sub formă de energie electrică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1269/2000 - M. Of. nr. 665/16 dec. 2000 
  Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 456/2000 pentru aprobarea Planului de acţiune al Programului guvernamental pe anul 2000 şi pe perioada 2001-2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1272/2000 - M. Of. nr. 659/15 dec. 2000 
  Hotărâre privind alocarea unei subvenţii anuale pentru funcţionarea şi dezvoltarea Centrului European UNESCO pentru Învăţământul Superior (UNESCO-CEPES) din Bucureşti 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1037/2009 - M. Of. nr. 634/25 sep. 2009) 

 H.G. nr. 1287/2000 - M. Of. nr. 690/22 dec. 2000 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1089/2004 - M. Of. nr. 708/5 aug. 2004) 

 H.G. nr. 1294/2000 - M. Of. nr. 675/18 dec. 2000 
  Hotărâre privind reducerea sau exceptarea temporară de la plata taxelor vamale la unele produse din import 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1296/2000 - M. Of. nr. 678/19 dec. 2000 
  Înfiinţarea Institutului Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca 

 (Abrogată prin H.G. nr. 287/2001 - M. Of. nr. 126/14 mar. 2001, act modificator la H.G. nr. 22/2001) 
 
 H.G. nr. 1297/2000 - M. Of. nr. 675/18 dec. 2000 

 Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 92/1999 privind acordarea de bonificaţii agenţilor economici care plătesc în valută energia electrică şi termică livrată de Compania Naţională de Electricitate -  
  S.A. 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1306/2000 - M. Of. nr. 688/21 dec. 2000 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor  
  legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 514/1999 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 

 H.G. nr. 1315/2000 - M. Of. nr. 678/19 dec. 2000 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru protecţia drepturilor copilului prin adopţie 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 273/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004) 

 H.G. nr. 1330/2000 - M. Of. nr. 698/27 dec. 2000 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 936/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 936/1998 prin H.G. nr. 1621/2003 - M. Of. nr. 56/23 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 1332/2000 - M. Of. nr. 698/27 dec. 2000 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogată prin H.G. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 1333/2000 - M. Of. nr. 687/21 dec. 2000 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 642/2000 privind alocaţiile de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare de asistenţă socială pentru copii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 642/2000 prin H.G. nr. 687/2002 - M. Of. nr. 498/10 iul. 2002) 
 
 H.G. nr. 1336/2000 - M. Of. nr. 687/21 dec. 2000 
 Hotărâre privind limitarea conţinutului de sulf din motorină 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 897/2003 - M. Of. nr. 588/19 aug. 2003) 
 
 H.G. nr. 1337/2000 - M. Of. nr. 698/27 dec. 2000 
  Hotărâre privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune 

 (Abrogare prin H.G. nr. 567/2002 - M. Of. nr. 458/27 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 1338/2000 - M. Of. nr. 689/21 dec. 2000 

 Suportarea de către Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale a cheltuielilor prilejuite de organizarea la Brăila, în perioada 1-3 decembrie  
  2000, a Festivalului Minorităţilor Naţionale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1340/2000 - M. Of. nr. 694/27 dec. 2000 
  Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 488/2001 - M. Of. nr. 283/31 mai 2001) 

 H.G. nr. 1348/2000 - M. Of. nr. 710/30 dec. 2000 
  Hotărâre privind declararea anului 2001 "Anul 2001 - Anul Ştiinţei în România, Pas în Mileniul Ştiinţei" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1351/2000 - M. Of. nr. 710/30 dec. 2000 

 Aprobarea cheltuielilor aferente conferinţei internaţionale "Noile tehnologii şi impactul acestora asupra educaţiei şi formării profesionale în Sud-Estul Europei", organizată în cadrul Pactului de  
  Stabilitate în Sud-Estul Europei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1355/2000 - M. Of. nr. 710/30 dec. 2000 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României la programul LIFE-NATURA al Comunităţii Europene pentru anii 2001 şi 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1359/2000 - M. Of. nr. 46/29 ian. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 

 (Abrogare prin H.G. nr. 860/2005 - M. Of. nr. 749/17 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 1368/2000 - M. Of. nr. 705/29 dec. 2000 

 Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, care funcţionează în coordonarea  
  Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatică 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1369/2000 - M. Of. nr. 27/15 ian. 2001 
  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 314/1999 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii viei şi vinului nr. 67/1997 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1371/2000 - M. Of. nr. 703/29 dec. 2000 

 Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. care funcţionează în coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii  
  şi Informatică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1374/2000 - M. Of. nr. 11/9 ian. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.)  
  încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1175/2007 - M. Of. nr. 696/15 oct. 2007) 

 H.G. nr. 1376/2000 - M. Of. nr. 696/27 dec. 2000 
  Înfiinţarea Institutului Clinic Medical Târgu Mureş 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) 

 H.G. nr. 1377/2000 - M. Of. nr. 696/27 dec. 2000 
  Înfiinţarea Institutului Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti 

 (Abrogată prin H.G. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 1379/2000 - M. Of. nr. 711/30 dec. 2000 

 Stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi pensii şi a actualizării sumelor fixe prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, pentru  
  semestrul I al anului 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1382/2000 - M. Of. nr. 711/30 dec. 2000 

 Hotărâre privind modificarea anexelor nr. I, II şi III la Hotărârea Guvernului nr. 1.060/2000 şi a anexelor nr. I (10, 11, 12, 13) la Hotărârea Guvernului nr. 1.161/2000 pentru modificarea  
 anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 717/2000 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale aflate sub autoritatea  
 sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi  
 financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobarea  
  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Societăţii Comerciale "Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apă" - S.A. Motru 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1392/2000 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001 

 Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.172/2000 privind transferul acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Siderca"-S.A. din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în  
  administrarea Ministerului Finanţelor 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1393/2000 - M. Of. nr. 710/30 dec. 2000 
  Asigurarea plăţii serviciilor medicale, inclusiv a obligaţiilor către furnizorii de medicamente şi materiale sanitare, din fondul de asigurări sociale de sănătate până la finele anului 2000 

 (Abrogată prin H.G. nr. 175/2001 - M. Of. nr. 48/29 ian. 2001) 
 
 H.G. nr. 1394/2000 - M. Of. nr. 711/30 dec. 2000 
 Hotărâre pentru modificarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 402/2000 

 (SE) 
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 H.G. nr. 3/2001 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 740/2003 - M. Of. nr. 496/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 4/2001 - M. Of. nr. 9/9 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 737/2003 - M. Of. nr. 483/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 6/2001 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 759/2003 - M. Of. nr. 497/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 8/2001 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 9/2001 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2001 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea prefecturilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1019/2003 - M. Of. nr. 639/8 sep. 2003) 

 H.G. nr. 10/2001 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2001 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 697/2001 - M. Of. nr. 426/31 iul. 2001) 

 H.G. nr. 11/2001 - M. Of. nr. 9/9 ian. 2001 
  Organizarea şi funcţionarea Departamentului de Control al Guvernului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 222/2001 - M. Of. nr. 71/9 feb. 2001) 
 
 H.G. nr. 12/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 362/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002) 
 
 H.G. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Informaţiilor Publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 754/2003 - M. Of. nr. 488/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 14/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001 
  Organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1075/2001 - M. Of. nr. 701/5 nov. 2001) 
 
 H.G. nr. 15/2001 - M. Of. nr. 13/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 16/2001 - M. Of. nr. 13/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 161/2002 - M. Of. nr. 159/5 mar. 2002) 
 
 H.G. nr. 17/2001 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 739/2003 - M. Of. nr. 495/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 18/2001 - M. Of. nr. 12/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 267/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003) 

 H.G. nr. 19/2001 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 738/2003 - M. Of. nr. 485/7 iul. 2003) 

 H.G. nr. 20/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1337/2002 - M. Of. nr. 880/6 dec. 2002) 

 H.G. nr. 21/2001 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 648/2002 - M. Of. nr. 468/1 iul. 2002) 
 
 H.G. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 743/2003 - M. Of. nr. 490/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2001 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 741/2003 - M. Of. nr. 481/4 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 24/2001 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 740/2003 - M. Of. nr. 496/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 25/2001 - M. Of. nr. 37/22 ian. 2001 
  Hotărâre privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Analiză Instituţională şi Socială 

 (Abrogare prin H.G. nr. 750/2003 - M. Of. nr. 490/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 26/2001 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2001 
  Stabilirea atribuţiilor Secretariatului General al Guvernului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 900/2001 - M. Of. nr. 592/20 sep. 2001) 
 
 H.G. nr. 27/2001 - M. Of. nr. 40/23 ian. 2001 
  Reorganizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 985/2001 - M. Of. nr. 642/15 oct. 2001) 
 
 H.G. nr. 28/2001 - M. Of. nr. 35/19 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 742/2003 - M. Of. nr. 493/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 159/2001 - M. Of. nr. 21/15 ian. 2001 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 390/2002 - M. Of. nr. 443/24 iun. 2002) 

 H.G. nr. 160/2001 - M. Of. nr. 21/15 ian. 2001 
  Hotărâre privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 69/2005 - M. Of. nr. 112/3 feb. 2005) 

 H.G. nr. 161/2001 - M. Of. nr. 21/15 ian. 2001 

 Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preţurilor, tarifelor şi adaosurilor comerciale maximale la unele produse şi servicii  
 reglementate potrivit Legii concurenţei nr. 21/1996, a impozitului pe ţiţei şi gaze din producţia internă şi a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării şi modernizării  
 producţiei la produsele respective şi pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere care se  
  subvenţionează de la bugetul de stat în anul 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 162/2001 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2001 

 Prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în vederea vânzării pachetului de acţiuni deţinut din capitalul  
  social al Băncii Agricole - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 163/2001 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2001 
  Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 165/2001 - M. Of. nr. 34/19 ian. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 166/2001 - M. Of. nr. 32/18 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 755/2003 - M. Of. nr. 490/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 169/2001 - M. Of. nr. 42/24 ian. 2001 
  Participarea Ministerului Turismului la manifestările expoziţionale internaţionale de turism în semestrul I al anului 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 170/2001 - M. Of. nr. 40/23 ian. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vămilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 764/2003 - M. Of. nr. 486/7 iul. 2003) 

 H.G. nr. 172/2001 - M. Of. nr. 52/31 ian. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului debarcat sau aflat la bordul navelor COSTINEŞTI, STAR, LISA M şi HOREZU, achitarea drepturilor restante ale acestora şi  
  menţinerea în siguranţă a navelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 173/2001 - M. Of. nr. 49/29 ian. 2001 
  Hotărâre privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1105/2003 - M. Of. nr. 678/26 sep. 2003) 
 
 H.G. nr. 174/2001 - M. Of. nr. 49/29 ian. 2001 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 999/2000 privind Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de  
  stat şi particular 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 175/2001 - M. Of. nr. 48/29 ian. 2001 

 Hotărâre cu privire la asigurarea plăţii serviciilor medicale, inclusiv a obligaţiilor către furnizorii de medicamente şi materiale sanitare rămase nedecontate până la finele anului 2000, din Fondul  
  de asigurări sociale de sănătate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 188/2001 - M. Of. nr. 49/29 ian. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2000 privind acordarea unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova, sub formă de energie electrică 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 212/2001 - M. Of. nr. 59/5 feb. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 736/2003 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 213/2001 - M. Of. nr. 60/5 feb. 2001 

 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2001 a bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome  
  "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", şi trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 854/2000 prin H.G. nr. 533/2002 - M. Of. nr. 391/7 iun. 2002) 

 H.G. nr. 216/2001 - M. Of. nr. 63/6 feb. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 770/2003 - M. Of. nr. 486/7 iul. 2003) 

 H.G. nr. 220/2001 - M. Of. nr. 61/5 feb. 2001 
  Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar Indiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 221/2001 - M. Of. nr. 69/8 feb. 2001 
  Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000, rectificate, ale unor agenţi economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 222/2001 - M. Of. nr. 71/9 feb. 2001 
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului de Control şi Anticorupţie al Guvernului 

 (Abrogată prin H.G. nr. 428/2001 - M. Of. nr. 224/3 mai 2001) 
 
 H.G. nr. 231/2001 - M. Of. nr. 83/19 feb. 2001 
  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 234/2001 - M. Of. nr. 86/20 feb. 2001 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 379/1998 privind constituirea Comisiei centrale pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii  
  cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr.379/1998 prin H.G. nr. 286/2004 - M. Of. nr. 250/22 mar. 2004) 

 H.G. nr. 235/2001 - M. Of. nr. 83/19 feb. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 19/2001 prin H.G. nr. 738/2003 - M. Of. nr. 485/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 238/2001 - M. Of. nr. 88/21 feb. 2001 
  Hotărâre privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1267/2010 - M. Of. nr. 866/23 dec. 2010) 

 H.G. nr. 240/2001 - M. Of. nr. 88/21 feb. 2001 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Locato" 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 32/2002 - M. Of. nr. 207/27 mar. 2002) 

 H.G. nr. 243/2001 - M. Of. nr. 98/26 feb. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finanţarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 546/1999 prin H.G. nr. 529/2002 - M. Of. nr. 381/5 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 245/2001 - M. Of. nr. 102/28 feb. 2001 

 Hotărâre pentru modificarea pct. 1.2 din cap. I "Operaţiuni impozabile" din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate  
  prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 246/2001 - M. Of. nr. 100/27 feb. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Turismului, în anul 2001, a unor materiale promoţionale cu oferta turistică a României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 248/2001 - M. Of. nr. 100/27 feb. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 21/2001 prin H.G. nr. 648/2002 - M. Of. nr. 468/1 iul. 2002) 
 
 H.G. nr. 249/2001 - M. Of. nr. 96/23 feb. 2001 
  Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot de către studenţii şi elevii din Republica Moldova care efectuează studiile în România 

 (T) 
 
 H.G. nr. 251/2001 - M. Of. nr. 102/28 feb. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 18/2001 prin H.G. nr. 267/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003) 

 H.G. nr. 252/2001 - M. Of. nr. 102/28 feb. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 767/1999 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 767/1999 prin H.G. nr. 1377/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009) 

 H.G. nr. 258/2001 - M. Of. nr. 110/5 mar. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 771/2003 - M. Of. nr. 492/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 260/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/1999 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională 
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 (Abrogare odată cu H. G. nr. 4/1999 prin H.G. nr. 768/2003 - M. Of. nr. 487/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 261/2001 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001 
  Hotărâre privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

 (Abrogare prin H.G. nr. 246/2007 - M. Of. nr. 169/9 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 265/2001 - M. Of. nr. 115/7 mar. 2001 

 Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, aflat în coordonarea Ministerului  
  Muncii şi Solidarităţii Sociale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 267/2001 - M. Of. nr. 117/7 mar. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 4/2001 prin H.G. nr. 737/2003 - M. Of. nr. 483/7 iul. 2003) 

 H.G. nr. 268/2001 - M. Of. nr. 117/7 mar. 2001 
  Hotărâre privind indexarea nivelului taxei anuale pentru folosirea terenului proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 69/1993 la 1 ian. 2003 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 

 H.G. nr. 269/2001 - M. Of. nr. 118/7 mar. 2001 
  Hotărâre privind registrul agricol pentru perioada 2001-2006 

 (Abrogare prin H.G. nr. 175/2007 - M. Of. nr. 140/26 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 270/2001 - M. Of. nr. 119/8 mar. 2001 

 Hotărâre pentru organizarea Comitetului interministerial de urmărire a negocierii, finalizării contractelor, asigurării finanţării şi a stadiului lucrărilor pentru finalizarea Unităţii 2 de la CNE  
  Cernavodă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 274/2005 - M. Of. nr. 316/14 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 272/2001 - M. Of. nr. 119/8 mar. 2001 

 Hotărâre pentru actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute de Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor  
  mici şi mijlocii 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 133/1999 prin L. nr. 346/2004 - M. Of. nr. 681/29 iul. 2004) 

 H.G. nr. 277/2001 - M. Of. nr. 119/8 mar. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Concurenţei în subordinea Ministerului Finanţelor Publice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 767/2003 - M. Of. nr. 481/4 iul. 2003) 

 H.G. nr. 278/2001 - M. Of. nr. 117/7 mar. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei  
  producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 285/2001 - M. Of. nr. 121/9 mar. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 2001-2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 286/2001 - M. Of. nr. 124/13 mar. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 28/2001 prin H.G. nr. 742/2003 - M. Of. nr. 493/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 287/2001 - M. Of. nr. 126/14 mar. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 22/2001 prin H.G. nr. 743/2003 - M. Of. nr. 490/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 288/2001 - M. Of. nr. 124/13 mar. 2001 
  Hotărâre privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 748/26 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 291/2001 - M. Of. nr. 124/13 mar. 2001 

 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 698/2000 privind achiziţionarea unui stoc de urgenţă de hârtie, în vederea utilizării la tipărirea buletinelor de vot şi a celorlalte documente  
  necesare pentru desfăşurarea alegerii Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi a Preşedintelui României în anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 292/2001 - M. Of. nr. 123/13 mar. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în perioada 3-6 martie 2001 în judeţele Alba, Bihor,  
  Bistriţa-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureş şi Satu Mare 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 293/2001 - M. Of. nr. 121/9 mar. 2001 
  Hotărâre privind acordarea unor ajutoare umanitare pentru populaţia sinistrată din unele judeţe ca urmare a fenomenelor naturale din perioada 3-6 martie 2001 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 294/2001 - M. Of. nr. 124/13 mar. 2001 
  Hotărâre privind indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei pentru trimestrul I al anului 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 295/2001 - M. Of. nr. 129/15 mar. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2001 

 
 

(T) 

 ▼ Decizia nr. 8/2001 a Comitetului mixt România-Turcia privind modificarea Protocolului D referitor la definirea conceptului de  
 "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, la Acordul de comerţ liber dintre România şi Republica Turcia,  
 semnat la Ankara la 29 aprilie 1997 
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 H.G. nr. 295/2002 (acceptare) - M. Of. nr. 278/25 apr. 2002 

 (Încetare valabilitate la data aderării României la U.E. prin L. nr. 303/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 644/26 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 296/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001 
  Aprobarea Programului de marketing şi promovare turistică pentru anul 2001 

 (Abrogată prin H.G. nr. 928/2001 - M. Of. nr. 619/1 oct. 2001) 
 
 H.G. nr. 297/2001 - M. Of. nr. 133/19 mar. 2001 

 Stabilirea nivelului reducerii preţului de cumpărare al seminţelor certificate din producţia internă, provenite de la agenţi economici autorizaţi, folosite la însămânţări în campania agricolă din  
 primăvara anului 2001, şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării sumelor reprezentând reducerea preţului de cumpărare al seminţelor  
  certificate folosite în campania agricolă din primăvara anului 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 298/2001 - M. Of. nr. 134/19 mar. 2001 
  Hotărâre privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice şi al drepturilor acordate donatorilor de sânge 

 (Abrogare prin H.G. nr. 296/2002 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2002) 
 
 H.G. nr. 299/2001 - M. Of. nr. 141/21 mar. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de reorganizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 (Abrogare prin H.G. nr. 624/2003 - M. Of. nr. 410/11 iun. 2003) 
 
 H.G. nr. 300/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 (Abrogare prin H.G. nr. 760/2003 - M. Of. nr. 492/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 301/2001 - M. Of. nr. 142/22 mar. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în  
  cadrul operaţiunilor de vămuire 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 88/2006 - M. Of. nr. 95/1 feb. 2006) 

 H.G. nr. 303/2001 - M. Of. nr. 134/19 mar. 2001 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 942/1995 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 314/2001 - M. Of. nr. 142/22 mar. 2001 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 369/2009 - M. Of. nr. 227/7 apr. 2009) 

 H.G. nr. 317/2001 - M. Of. nr. 145/23 mar. 2001 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2000 privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate "Sprijinirea investiţiilor" şi a Hotărârii Guvernului nr. 522/2000  
  privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate "Sprijinirea activităţilor agricole din mediul rural" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 318/2001 - M. Of. nr. 145/23 mar. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 18/2001 prin H.G. nr. 267/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 321/2001 - M. Of. nr. 147/23 mar. 2001 
  Organizarea la Bucureşti, în perioada 29-30 aprilie 2001, a Summitului pentru mediu şi dezvoltare durabilă în regiunea carpato-danubiană 

 (T) 
 
 H.G. nr. 322/2001 - M. Of. nr. 147/23 mar. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în perioada 1-7 martie 2001 în judeţul Suceava 

 (SE) 
 
 ▼ Decizia nr. 6/2000 a Comitetului mixt România - Turcia, adoptată la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului D la  
 Acordul de comerţ liber dintre România şi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997 
 H.G. nr. 323/2001 (acceptare) - M. Of. nr. 159/29 mar. 2001 

 (Încetare valabilitate la data aderării României la U.E. prin L. nr. 303/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 644/26 iul. 2006) 
 
 ▼ Decizia nr. 1/2000 a Comitetului mixt România - A.E.L.S., adoptată la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului B,  
 anexă la Acordul dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10  
 decembrie 1992 
 H.G. nr. 324/2001 (acceptare) - M. Of. nr. 159/29 mar. 2001 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 325/2001 - M. Of. nr. 147/23 mar. 2001 

 Prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pentru vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială  
  "Oltchim"-S.A. Râmnicu Vâlcea 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 327/2001 - M. Of. nr. 148/26 mar. 2001 
  Aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acţiunii "Al treilea seminar pregătitor pentru Forumul economic al O.S.C.E.", Bucureşti, 27-28 martie 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 329/2001 - M. Of. nr. 151/28 mar. 2001 
  Hotărâre privind importul şi comercializarea unor produse folosite 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 1822/2005 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2006) 

 H.G. nr. 331/2001 - M. Of. nr. 151/28 mar. 2001 
  Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 332/2001 - M. Of. nr. 166/2 apr. 2001 
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 Hotărâre privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 403/15 iun. 2007) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 527/2007 - M. Of. nr. 426/26 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 333/2001 - M. Of. nr. 155/29 mar. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 28/2001 prin H.G. nr. 742/2003 - M. Of. nr. 493/8 iul. 2003) 

 H.G. nr. 335/2001 - M. Of. nr. 156/29 mar. 2001 

 Hotărâre privind donarea de către statul român a unor bunuri filialei din Republica Moldova a Uniunii Veteranilor de Război şi a Urmaşilor Veteranilor, afiliată la Federaţia Europeană a Foştilor  
  Combatanţi 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 338/2001 - M. Of. nr. 157/29 mar. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea taxei vamale aplicate în România la importul anumitor sortimente de vinuri şi băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană, în cadrul contingentelor tarifare  
  pentru anul 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 340/2001 - M. Of. nr. 164/2 apr. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 16/2001 prin H.G. nr. 161/2002 - M. Of. nr. 159/5 mar. 2002) 

 H.G. nr. 344/2001 - M. Of. nr. 157/29 mar. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A. 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 345/2001 - M. Of. nr. 161/30 mar. 2001 

 Prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în vederea vânzării pachetului de acţiuni gestionat la Banca  
  Agricolă - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 347/2001 - M. Of. nr. 173/5 apr. 2001 

 Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute de stat la unele societăţi comerciale din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi  
  Administrarea Participaţiilor Statului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 349/2001 - M. Of. nr. 175/6 apr. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 166/2001 prin H.G. nr. 755/2003 - M. Of. nr. 490/8 iul. 2003) 

 H.G. nr. 352/2001 - M. Of. nr. 176/6 apr. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 17/2001 prin H.G. nr. 739/2003 - M. Of. nr. 495/9 iul. 2003) 

 H.G. nr. 353/2001 - M. Of. nr. 176/6 apr. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 418/1999 privind asigurarea condiţiilor de implementare a prevederilor Proiectului-pilot privind restructurarea sectorului minier 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 418/1999 prin H.G. nr. 347/2005 - M. Of. nr. 364/28 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 369/2001 - M. Of. nr. 177/6 apr. 2001 
  Hotărâre privind înfiinţarea unor posturi în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1472/2004 - M. Of. nr. 846/15 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 372/2001 - M. Of. nr. 192/17 apr. 2001 
  Exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de porumb, orz, secară şi seminţe de floarea-soarelui, din soiuri nemodificate genetic 

 (T) 
 
 H.G. nr. 375/2001 - M. Of. nr. 192/17 apr. 2001 

 Trecerea unor societăţi comerciale din cadrul sectorului producţiei de apărare, aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, sub autoritatea  
  Ministerului Industriei şi Resurselor 

 
 

(Abrogată prin H.G. nr. 565/2001 - M. Of. nr. 356/3 iul. 2001) 

 H.G. nr. 376/2001 - M. Of. nr. 193/18 apr. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 13/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Informaţiilor Publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 13/2001 prin H.G. nr. 754/2003 - M. Of. nr. 488/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 380/2001 - M. Of. nr. 203/23 apr. 2001 
  Aprobarea valorii coşului minim de consum lunar pentru trimestrul IV al anului 2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 385/2001 - M. Of. nr. 211/26 apr. 2001 
  Hotărâre pentru actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea viei şi vinului nr. 67/1997 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 67/1997 prin L. nr. 244/2002 - M. Of. nr. 333/20 mai 2002) 

 H.G. nr. 391/2001 - M. Of. nr. 202/20 apr. 2001 

 Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 299/2001 pentru aprobarea Regulamentului de reorganizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a  
  Funcţionarilor Publici 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 299/2001 prin H.G. nr. 624/2003 - M. Of. nr. 410/11 iun. 2003) 
 
 H.G. nr. 400/2001 - M. Of. nr. 251/16 mai 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de  
  invaliditate 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 155/2011 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2011) 
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 H.G. nr. 403/2001 - M. Of. nr. 209/25 apr. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 687/2005 - M. Of. nr. 672/27 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 414/2001 - M. Of. nr. 218/27 apr. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei suplimentare a României la bugetul Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) pe anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 415/2001 - M. Of. nr. 225/3 mai 2001 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", aflat în coordonarea  
  Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 416/2001 - M. Of. nr. 218/27 apr. 2001 
  Aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 2-4 mai 2001, a ediţiei 2001 a Colocviului economic al NATO 

 (T) 
 
 H.G. nr. 424/2001 - M. Of. nr. 228/4 mai 2001 
  Hotărâre privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1553/2003 - M. Of. nr. 21/12 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 429/2001 - M. Of. nr. 224/3 mai 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 28/2001 prin H.G. nr. 742/2003 - M. Of. nr. 493/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 431/2001 - M. Of. nr. 233/9 mai 2001 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 995/1999 privind aprobarea concesionării activităţii de dezinfecţie a mijloacelor de transport rutiere, serviciu public de interes naţional, de la  
  punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi darea în folosinţă gratuită agenţilor economici concesionari a unor terenuri, proprietate publică a statului 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 432/2001 - M. Of. nr. 228/4 mai 2001 
  Aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a doua Conferinţe Paneuropene a Procurorilor Generali din Europa 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 433/2001 - M. Of. nr. 233/9 mai 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind restituirea taxei pe valoarea adăugată pentru bunurile şi serviciile utilizate în cadrul programelor de asistenţă economică, tehnică şi în domenii  
  conexe, acordată de Statele Unite ale Americii în cadrul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1995 

 (Abrogare prin H.G. nr. 162/2003 - M. Of. nr. 121/26 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 434/2001 - M. Of. nr. 235/9 mai 2001 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 415/2000 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 415/2000 prin H.G. nr. 134/2002 - M. Of. nr. 144/25 feb. 2002) 
 
 H.G. nr. 437/2001 - M. Of. nr. 235/9 mai 2001 
  Premierea inventatorilor români laureaţi la Salonul Internaţional al Invenţiilor de la Geneva 

 (T) 
 
 H.G. nr. 439/2001 - M. Of. nr. 244/14 mai 2001 
  Hotărâre privind măsuri în legătură cu taxele vamale la unele produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 440/2001 - M. Of. nr. 244/14 mai 2001 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 12/2001 prin H.G. nr. 362/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002) 
 
 H.G. nr. 443/2001 - M. Of. nr. 245/14 mai 2001 

 Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările  
  ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 450/1999 prin H.G. nr. 577/2002 - M. Of. nr. 434/21 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 444/2001 - M. Of. nr. 244/14 mai 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 295/2001 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 446/2001 - M. Of. nr. 244/14 mai 2001 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii obligaţiilor ce revin României din reevaluarea soldului Contului de capital al Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre deschis la Banca Naţională a  
  României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 449/2001 - M. Of. nr. 245/14 mai 2001 
  Aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti la data de 21 mai 2001 a Conferinţei regionale consultative cu tema "Lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi migraţiei ilegale" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 452/2001 - M. Of. nr. 254/17 mai 2001 

 Autorizarea Ministerului Finanţelor Publice de a plăti taxele şi cheltuielile aferente serviciilor de rating acordate României de către agenţiile specializate de rating Standard & Poor's, Fitch IBCA  
  Ltd şi Japan Credit Rating Agency pentru anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 455/2001 - M. Of. nr. 267/23 mai 2001 
  Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 456/2001 - M. Of. nr. 257/18 mai 2001 
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  Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2001-2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 460/2001 - M. Of. nr. 272/25 mai 2001 
  Hotărâre privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti 

 (Abrogare la data aderării la Uniunea Europenă prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 468/2001 - M. Of. nr. 259/18 mai 2001 
  Stabilirea datei pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale, precum şi a numărului de ordine al scrutinului din cartea de alegător 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 471/2001 - M. Of. nr. 272/25 mai 2001 
  Hotărâre privind stabilirea modelelor listelor electorale pentru alegerile locale parţiale din perioada 2001-2004 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 472/2001 - M. Of. nr. 272/25 mai 2001 

 Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale parţiale din perioada 2001-2004, a modelului certificatului doveditor al alegerii  
  consilierilor locali şi a primarilor, precum şi a consilierilor judeţeni şi a modelului adeverinţei privind exercitarea dreptului de vot 

 (T) 
 
 H.G. nr. 473/2001 - M. Of. nr. 272/25 mai 2001 
  Hotărâre privind stabilirea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile locale parţiale din perioada 2001-2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 474/2001 - M. Of. nr. 272/25 mai 2001 
  Hotărâre privind stabilirea modelelor ştampilelor care vor fi folosite la alegerile locale parţiale din perioada 2001-2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 475/2001 - M. Of. nr. 272/25 mai 2001 
  Hotărâre privind asigurarea hârtiei necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din perioada 2001-2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 476/2001 - M. Of. nr. 276/29 mai 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România 

 (Abrogare la 26 ian. 2003 prin O.U.G. nr. 194/2002 - M. Of. nr. 955/27 dec. 2002) 
 
 H.G. nr. 478/2001 - M. Of. nr. 276/29 mai 2001 
  Hotărâre privind transportul spre/dinspre România al unor persoane care folosesc ca mijloc de transport avionul 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1022/2005 - M. Of. nr. 839/16 sep. 2005) 

 H.G. nr. 482/2001 - M. Of. nr. 278/29 mai 2001 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 18/2001 prin H.G. nr. 267/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003) 

 H.G. nr. 484/2001 - M. Of. nr. 277/29 mai 2001 
  Hotărâre privind efectuarea cheltuielilor pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din perioada 2001-2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 485/2001 - M. Of. nr. 283/31 mai 2001 

 Hotărâre pentru stabilirea limitelor minime ale sumelor asigurate prin asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor de către operatorii aerieni români care efectuează  
  operaţiuni de lucru aerian sau de aviaţie generală pe teritoriul României 

 (Abrogare la 8 iunie 2004 prin H.G. nr. 251/2004 - M. Of. nr. 202/8 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 488/2001 - M. Of. nr. 283/31 mai 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 765/2003 - M. Of. nr. 492/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 489/2001 - M. Of. nr. 278/29 mai 2001 
  Alocarea sumei de 1.000,0 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2001, pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu 

 (T) 
 
 H.G. nr. 490/2001 - M. Of. nr. 278/29 mai 2001 
  Unele măsuri de redresare financiară la Societatea Comercială "C.S.R."-S.A. Reşiţa 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1280/2001 - M. Of. nr. 840/27 dec. 2001) 
 
 H.G. nr. 491/2001 - M. Of. nr. 285/31 mai 2001 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 292/2001 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în perioada  
  3ă6 martie 2001 în judeţele Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureş şi Satu Mare 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 494/2001 - M. Of. nr. 290/1 iun. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 83/2011 - M. Of. nr. 101/8 feb. 2011) 
 
 H.G. nr. 495/2001 - M. Of. nr. 290/1 iun. 2001 
  Aprobarea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea la Sinaia, în perioada 18-20 mai 2001, a reuniunii informale "Strengthening the OSCE" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 497/2001 - M. Of. nr. 295/5 iun. 2001 

 Alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pe anul 2001, în vederea strămutării celor 22 de gospodării aflate în zona câmpului II de sonde Ocnele Mari, judeţul  
  Vâlcea 

 
 

(T) 
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 H.G. nr. 500/2001 - M. Of. nr. 295/5 iun. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2001 

 (T) 
 
 ▼ Protocol privind modalităţile de funcţionare a Comisiei mixte româno-tunisiene de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică,  
 semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2000 
 H.G. nr. 507/2001 (aprobare) - M. Of. nr. 305/8 iun. 2001 

 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 1188/2008 (aprobare) - M. Of. nr. 680/3 oct. 2008) 

 H.G. nr. 520/2001 - M. Of. nr. 312/12 iun. 2001 
  Hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile proprietate a statului, aflate în administrarea sau folosinţa unor instituţii publice, regii autonome şi societăţi comerciale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 3/2001 prin H.G. nr. 740/2003 - M. Of. nr. 496/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 521/2001 - M. Of. nr. 312/12 iun. 2001 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2000 privind transmiterea unor imobile, situate în judeţul Braşov, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului  
  Protocolului de Stat" în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 522/2001 - M. Of. nr. 312/12 iun. 2001 
  Aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti în luna mai 2001 a celei de-a 60-a Adunări generale a Comisiei Europene pentru Turism (CET) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 523/2001 - M. Of. nr. 304/8 iun. 2001 
  Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei pentru trimestrul II al anului 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 527/2001 - M. Of. nr. 317/14 iun. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agenţilor de suprafaţă conţinuţi în detergenţi, produse de întreţinere şi produse de curăţat 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 58/24 ian. 2007) 

 H.G. nr. 528/2001 - M. Of. nr. 305/8 iun. 2001 

 Prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în vederea vânzării acţiunilor deţinute la Societatea Comercială  
  "Combinatul Siderurgic SIDEX"-S.A. Galaţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 533/2001 - M. Of. nr. 318/14 iun. 2001 
  Aprobarea bilanţului general al trezoreriei statului şi a contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2000 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 540/2001 - M. Of. nr. 344 bis/28 iun. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 542/2001 - M. Of. nr. 322/15 iun. 2001 
  Hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2000 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1045/2000 prin H.G. nr. 1326/2001 - M. Of. nr. 17/15 ian. 2002) 
 
 H.G. nr. 543/2001 - M. Of. nr. 316/13 iun. 2001 
  Hotărâre privind alocarea unor sume suplimentare de la bugetul de stat pentru susţinerea programelor de sănătate a copiilor pe anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 544/2001 - M. Of. nr. 330/20 iun. 2001 

 Suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2001 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru participarea României la cea de-a 49-a ediţie a Bienalei  
  Internaţionale de Artă de la Veneţia în perioada 6 iunie - 4 noiembrie 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 546/2001 - M. Of. nr. 331/20 iun. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.a - c şi e - g din anexa nr.3/33 la Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 550/2001 - M. Of. nr. 323/15 iun. 2001 

 Hotărâre pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările  
  ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 450/1999 prin H.G. nr. 577/2002 - M. Of. nr. 434/21 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 551/2001 - M. Of. nr. 327/18 iun. 2001 
  Hotărâre privind introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1104/2007 - M. Of. nr. 651/24 sep. 2007) 
 
 H.G. nr. 553/2001 - M. Of. nr. 328/19 iun. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 212/2001 prin H.G. nr. 736/2003 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 555/2001 - M. Of. nr. 334/22 iun. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 50/2005 - M. Of. nr. 71/20 ian. 2005) 
 
 H.G. nr. 560/2001 - M. Of. nr. 335/22 iun. 2001 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente din compoziţia produselor cosmetice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 562/2008 - M. Of. nr. 417/3 iun. 2008) 

 H.G. nr. 561/2001 - M. Of. nr. 334/22 iun. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea programelor de sănătate finanţate în anul 2001 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 562/2001 - M. Of. nr. 333/21 iun. 2001 
  Organizarea şi finanţarea Conferinţei pentru lansarea Planului naţional de acţiune pentru tineret pentru România 

 (T) 
 
 H.G. nr. 564/2001 - M. Of. nr. 333/21 iun. 2001 

 Aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a V-a Reuniuni a Comitetului pentru Sprijinul Calităţii al Organizaţiei Mondiale a Turismului (Bucureşti, 16 - 20 iunie 2001) şi a  
  Seminarului internaţional privind calitatea serviciilor pe litoral (Mamaia, 20 - 22 iunie 2001) 

 
 

(T) 

 ▼ Acord bilateral de securitate între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei,  
 semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2000 şi la Oslo la 15 ianuarie 2001 
 H.G. nr. 567/2001 (aprobare) - M. Of. nr. 366/6 iul. 2001 

 (Încetare valabilitate prin L. nr. 279/2009 (ratificare) - M. Of. nr. 518/28 iul. 2009) 
 
 H.G. nr. 568/2001 - M. Of. nr. 348/29 iun. 2001 

 Hotărâre privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la  
 
 Republicare: 

staţiile de benzină 

 (M. Of. nr. 595/29 aug. 2007) 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 264/2017 - M. Of. nr. 1024/27 dec. 2017) 

 H.G. nr. 570/2001 - M. Of. nr. 335/22 iun. 2001 

 Aprobarea Listei cuprinzând subvenţiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere, care se subvenţionează de la bugetul  
  de stat în anul 2001 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1193/2001 - M. Of. nr. 788/12 dec. 2001) 
 
 H.G. nr. 571/2001 - M. Of. nr. 375/11 iul. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune 

 (Abrogare la data de 25 mai 2003 prin H.G. nr. 454/2003 - M. Of. nr. 290/25 apr. 2003) 
 
 H.G. nr. 572/2001 - M. Of. nr. 363/5 iul. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea programelor proprii ale Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind cinstirea memoriei eroilor-martiri ai Revoluţiei din  
  decembrie 1989 şi sprijinirea revoluţionarilor din decembrie 1989 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 517/2002 - M. Of. nr. 373/3 iun. 2002) 

 H.G. nr. 573/2001 - M. Of. nr. 375/11 iul. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă 

 
 

(Abrogare la 10 octombrie 2003 prin H.G. nr. 1039/2003 - M. Of. nr. 643/10 sep. 2003) 

 H.G. nr. 574/2001 - M. Of. nr. 366/6 iul. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 2001- 2004 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 576/2001 - M. Of. nr. 347/29 iun. 2001 
  Organizarea la Bucureşti a Festivalului Internaţional "George Enescu", ediţia a XV-a, 8 - 28 septembrie 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 580/2001 - M. Of. nr. 354/30 iun. 2001 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea lemnului de mină în anul 2001 şi gospodărirea durabilă a pădurilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 582/2001 - M. Of. nr. 371/10 iul. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Ghidului carierei militare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 106/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 
 
 H.G. nr. 585/2001 - M. Of. nr. 355/2 iul. 2001 

 Hotărâre privind repartizarea sumelor pentru întreţinerea, conservarea şi perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor pe specii, rase, linii şi hibrizi, precum şi stabilirea numărului de animale  
  pentru care se acordă aceste sume în anul 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 587/2001 - M. Of. nr. 345/29 iun. 2001 

 Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2001 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de împlinirea a 400 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul  
  şi a 500 de ani de la sfinţirea Mânăstirii Dealu 

 (T) 
 
 H.G. nr. 588/2001 - M. Of. nr. 354/30 iun. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea şi plata sumelor forfetare pentru cazarea persoanelor care ocupă unele funcţii de demnitate publică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 69/2005 - M. Of. nr. 112/3 feb. 2005) 
 
 H.G. nr. 590/2001 - M. Of. nr. 345/29 iun. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1066/2003 - M. Of. nr. 658/17 sep. 2003) 
 
 H.G. nr. 598/2001 - M. Of. nr. 377/11 iul. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1252/2005 - M. Of. nr. 1014/16 nov. 2005) 
 
 H.G. nr. 599/2001 - M. Of. nr. 358/4 iul. 2001 
  Hotărâre pentru stabilirea modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a comerciantului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 572/2002 - M. Of. nr. 413/14 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 601/2001 - M. Of. nr. 358/4 iul. 2001 
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  Hotărâre pentru aprobarea cuantumurilor taxelor şi tarifelor percepute pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a funcţionării comercianţilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 574/2002 - M. Of. nr. 413/14 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 603/2001 - M. Of. nr. 363/5 iul. 2001 
  Hotărâre privind majorarea sumelor pentru cazare şi masă acordate solicitanţilor statutului de refugiat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1439/2002 - M. Of. nr. 935/20 dec. 2002) 
 
 H.G. nr. 607/2001 - M. Of. nr. 400/20 iul. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă pentru perioada octombrie 2001 - martie 2002 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 612/2001 - M. Of. nr. 371/10 iul. 2001 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001, aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 165/2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 613/2001 - M. Of. nr. 373/10 iul. 2001 

 Stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi pensii şi a actualizării sumelor fixe prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit pentru  
  semestrul II al anului 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 614/2001 - M. Of. nr. 379/11 iul. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

 (Abrogare prin H.G. nr. 250/2007 - M. Of. nr. 227/3 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 617/2001 - M. Of. nr. 381/12 iul. 2001 
  Hotărâre privind Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 227/2003 - M. Of. nr. 150/7 mar. 2003) 

 H.G. nr. 622/2001 - M. Of. nr. 396/18 iul. 2001 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 198/9 mar. 2005) 

 (Abrogare la data de 16 august 2006 prin L. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 428/18 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 623/2001 - M. Of. nr. 378/11 iul. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea componenţei nominale a reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 174/2004 - M. Of. nr. 161/24 feb. 2004) 
 
 H.G. nr. 625/2001 - M. Of. nr. 383/13 iul. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 573/2002 - M. Of. nr. 414/14 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 636/2001 - M. Of. nr. 385/13 iul. 2001 
  Hotărâre privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune 

 (Abrogare prin H.G. nr. 186/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 640/2001 - M. Of. nr. 390/17 iul. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iunie 2001 în judeţele Bacău, Buzău, Covasna, Dâmboviţa,  
  Dolj, Hunedoara şi Prahova 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 643/2001 - M. Of. nr. 388/16 iul. 2001 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României pe anii 2001 şi 2002 pentru participarea la Programul LIFE al Comunităţii Europene 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 645/2001 - M. Of. nr. 392/18 iul. 2001 
  Hotărâre cu privire la unele măsuri pentru asigurarea colectării şi depozitării grâului şi orzului din recolta anului 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 650/2001 - M. Of. nr. 416/26 iul. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 203/2003 - M. Of. nr. 139/4 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 661/2001 - M. Of. nr. 436/3 aug. 2001 
  Hotărâre privind procedura de eliberare a certificatului de producător 

 (Abrogare prin L. nr. 145/2014 - M. Of. nr. 794/31 oct. 2014) 
 
 H.G. nr. 662/2001 - M. Of. nr. 446/8 aug. 2001 
  Hotărâre privind gestionarea uleiurilor uzate 

 (Abrogare la 22 apr. 2007 prin H.G. nr. 235/2007 - M. Of. nr. 199/22 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 667/2001 - M. Of. nr. 406/23 iul. 2001 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 417/1998 privind transmiterea Complexului "Parc" din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în  
  administrarea Consiliului Judeţean Mureş 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 670/2001 - M. Of. nr. 422/30 iul. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 508/2002 - M. Of. nr. 582/6 aug. 2002) 

 H.G. nr. 672/2001 - M. Of. nr. 445/8 aug. 2001 
   

Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 482/2004 - M. Of. nr. 348/21 apr. 2004) 
 
 H.G. nr. 676/2001 - M. Of. nr. 424/30 iul. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 261/2001 prin H.G. nr. 246/2007 - M. Of. nr. 169/9 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 677/2001 - M. Of. nr. 424/30 iul. 2001 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Bioresurse Alimentare 

 (Abrogare la data de 2 aug. 2010 prin H.G. nr. 546/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) 
 
 H.G. nr. 678/2001 - M. Of. nr. 437/6 aug. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 837/2004 - M. Of. nr. 503/4 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 683/2001 - M. Of. nr. 424/30 iul. 2001 
  Hotărâre privind plata contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2001 la Programul Comunităţii Europene "Leonardo da Vinci II" 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 685/2001 - M. Of. nr. 461/13 aug. 2001 

 Hotărâre privind transmiterea, cu plată, în proprietatea Societăţii Comerciale "Romcontrol" - S.A. a unui imobil proprietate privată a statului, administrat de Regia Autonomă "Administraţia  
  Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 169/2002 - M. Of. nr. 163/7 mar. 2002) 
 
 H.G. nr. 690/2001 - M. Of. nr. 417/27 iul. 2001 

 Hotărâre privind alocarea sumei de 71,095 miliarde lei din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 2001, pentru finanţarea unor proiecte de  
  integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 693/2001 - M. Of. nr. 426/31 iul. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 18/2001 prin H.G. nr. 267/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 695/2001 - M. Of. nr. 425/31 iul. 2001 

 Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 456/2001 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar  
  2001-2002 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 697/2001 - M. Of. nr. 426/31 iul. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul 

 (Abrogare prin H.G. nr. 748/2003 - M. Of. nr. 487/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 700/2001 - M. Of. nr. 425/31 iul. 2001 
  Hotărâre privind plata contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2001 la Programul Comunităţii Europene "Socrates II" 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 708/2001 - M. Of. nr. 447/8 aug. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente programelor care se experimentează şi se finanţează din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi  
  Locuinţei în anul 2001 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 712/2001 - M. Of. nr. 430/31 iul. 2001 
  Hotărâre privind participarea României în anul 2001 la Programul de acţiune comunitară "Tineret" şi plata contribuţiei financiare la acest program 

 (T) 
 
 H.G. nr. 715/2001 - M. Of. nr. 436/3 aug. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 443/2005 - M. Of. nr. 461/31 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 716/2001 - M. Of. nr. 465/14 aug. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a îngrăşămintelor chimice din producţia internă şi din import 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 58/24 ian. 2007) 

 H.G. nr. 717/2001 - M. Of. nr. 454/9 aug. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind participarea sectorului privat la îmbunătăţirea performanţei sistemului sanitar din România (2001-2004) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 723/2001 - M. Of. nr. 449/8 aug. 2001 

 Hotărâre privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc şi a limitelor de venituri în funcţie de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populaţiei ale căror locuinţe sunt racordate la  
  sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 724/2001 - M. Of. nr. 451/9 aug. 2001 
  Stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi preparării apei calde 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1303/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001) 
 
 H.G. nr. 729/2001 - M. Of. nr. 456/10 aug. 2001 
  Hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 2001 ca ajutor financiar acordat populaţiei afectate de calamităţile naturale produse în judeţul Botoşani 

 (T) 
 
 H.G. nr. 730/2001 - M. Of. nr. 456/10 aug. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iunie 2001 în judeţul Dâmboviţa 

 (SE) 
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 H.G. nr. 732/2001 - M. Of. nr. 461/13 aug. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 689/2004 - M. Of. nr. 442/18 mai 2004) 
 
 H.G. nr. 733/2001 - M. Of. nr. 449/8 aug. 2001 
  Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 57 alin. 3 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 639/1998 prin H.G. nr. 1208/2003 - M. Of. nr. 772/4 nov. 2003) 
 
 H.G. nr. 737/2001 - M. Of. nr. 449/8 aug. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 150/2006 - M. Of. nr. 148/16 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 741/2001 - M. Of. nr. 461/13 aug. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor şi a fondurilor aferente programelor care se experimentează şi se finanţează din bugetul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului în anul 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 744/2001 - M. Of. nr. 457/10 aug. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 749/2001 - M. Of. nr. 468/16 aug. 2001 
  Hotărâre pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2003 - M. Of. nr. 418/16 iun. 2003) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind înfiinţarea Comitetului economic,  
 ştiinţific şi tehnic mixt consultativ, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2000 
 H.G. nr. 751/2001 (aprobare) - M. Of. nr. 470/16 aug. 2001 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 753/2001 - M. Of. nr. 471/17 aug. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente programelor care se experimentează şi se finanţează din bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor în anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 758/2001 - M. Of. nr. 470/16 aug. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea art. 61 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 639/1998 prin H.G. nr. 1208/2003 - M. Of. nr. 772/4 nov. 2003) 
 
 H.G. nr. 759/2001 - M. Of. nr. 480/21 aug. 2001 
  Aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente programelor care se experimentează şi se finanţează din bugetul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei în anul 2001 

 (Abrogată prin H.G. nr. 1116/2001 - M. Of. nr. 762/29 nov. 2001) 
 
 H.G. nr. 760/2001 - M. Of. nr. 495/23 aug. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1020/2005 - M. Of. nr. 854/22 sep. 2005) 

 H.G. nr. 761/2001 - M. Of. nr. 485/22 aug. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 453/2003 - M. Of. nr. 300/6 mai 2003) 

 H.G. nr. 762/2001 - M. Of. nr. 494/23 aug. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea şi verificarea compoziţiei fibroase a produselor textile 

 (Abrogare prin H.G. nr. 296/2008 - M. Of. nr. 256/1 apr. 2008) 
 
 H.G. nr. 763/2001 - M. Of. nr. 490/23 aug. 2001 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional de Prevenire a Criminalităţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 233/2005 - M. Of. nr. 273/1 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 766/2001 - M. Of. nr. 486/22 aug. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 484/2003 - M. Of. nr. 316/12 mai 2003) 
 
 H.G. nr. 772/2001 - M. Of. nr. 490/23 aug. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României, la programele şi fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 2001 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 780/2001 - M. Of. nr. 497/24 aug. 2001 
  Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2001 pentru organizarea şi desfăşurarea "Mitingului aerian internaţional român - RoIAS 2001" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 781/2001 - M. Of. nr. 502/27 aug. 2001 
  Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei pentru trimestrul III al anului 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 787/2001 - M. Of. nr. 502/27 aug. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni şi lucrări finanţate din bugetul de stat, în domeniul aviaţiei civile, pentru anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 788/2001 - M. Of. nr. 509/28 aug. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea Procedurii de control al valorii în vamă a mărfurilor importate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 287/2005 - M. Of. nr. 301/11 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 789/2001 - M. Of. nr. 509/28 aug. 2001 
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 Hotărâre privind transferul pachetelor de acţiuni deţinute de stat la unele societăţi comerciale din turism de la Ministerul Turismului la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea  
  Participaţiilor Statului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 790/2001 - M. Of. nr. 551/4 sep. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 22/2001 prin H.G. nr. 743/2003 - M. Of. nr. 490/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 791/2001 - M. Of. nr. 527/31 aug. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2001 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare cuprinzând clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză  
  tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 

 (T) 
 
 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la  
 Chişinău la 29 iunie 2001 
 H.G. nr. 802/2001 (aprobare) - M. Of. nr. 527/31 aug. 2001 

 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 1883/2006 (aprobare) - M. Of. nr. 19/11 ian. 2007) 

 H.G. nr. 804/2001 - M. Of. nr. 519/30 aug. 2001 

 Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertelor formulate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pentru vânzarea acţiunilor deţinute la unele  
  societăţi comerciale din Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 806/2001 - M. Of. nr. 530/31 aug. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret 

 (Abrogare prin H.G. nr. 259/2006 - M. Of. nr. 194/1 mar. 2006) 
 
 H.G. nr. 807/2001 - M. Of. nr. 530/31 aug. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 229/2003 - M. Of. nr. 169/18 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 814/2001 - M. Of. nr. 548/3 sep. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Locato", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al  
  Guvernului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 815/2001 - M. Of. nr. 548/3 sep. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului de Interne 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 816/2001 - M. Of. nr. 548/3 sep. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 828/2001 - M. Of. nr. 548/3 sep. 2001 
  Hotărâre privind abilitarea Ministerului de Interne de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 849/2020 - M. Of. nr. 944/14 oct. 2020) 
 
 H.G. nr. 838/2001 - M. Of. nr. 558/7 sep. 2001 
  Hotărâre pentru reducerea temporară a nivelului taxelor vamale la importul de carne de porc 

 (T) 
 
 H.G. nr. 839/2001 - M. Of. nr. 523/31 aug. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 841/2001 - M. Of. nr. 553/5 sep. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională"-S.A. şi Companiei Naţionale "Loteria Română"-S.A., unităţi  
  economice de interes public naţional, aflate sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 843/2001 - M. Of. nr. 553/5 sep. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub  
  autoritatea Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 844/2001 - M. Of. nr. 586/19 sep. 2001 
  Hotărâre privind Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare supuse regimului de control la export şi import 

 (Abrogare la 22 sep. 2009 prin H.G. nr. 924/2007 - M. Of. nr. 579/23 aug. 2007) 
 
 H.G. nr. 845/2001 - M. Of. nr. 555/6 sep. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale societăţilor naţionale şi al regiei autonome, aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 846/2001 - M. Of. nr. 555/6 sep. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri 

 (Abrogare prin H.G. nr. 779/2002 - M. Of. nr. 575/5 aug. 2002) 
 
 H.G. nr. 848/2001 - M. Of. nr. 558/7 sep. 2001 
  Unele măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă în funcţionare şi a puterii instalate la Centrala Hidroelectrică "Porţile de Fier II" 

 (T) 
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 ▼ Acord privind stabilirea unui comitet de coordonare în cadrul procesului reuniunilor miniştrilor apărării din Europa de  
 Sud-Est, semnat la Salonic la 9 octombrie 2000 
 H.G. nr. 851/2001 (aprobare) - M. Of. nr. 557/7 sep. 2001 

 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 819/2010 (aprobare) - M. Of. nr. 583/17 aug. 2010) 

 H.G. nr. 854/2001 - M. Of. nr. 616/1 oct. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală I.M.L. 9-01: Unităţi de măsură 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 755/2004 - M. Of. nr. 475/27 mai 2004) 

 H.G. nr. 856/2001 - M. Of. nr. 561/7 sep. 2001 
  Aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 11-12 septembrie 2001, a Reuniunii subcomitetului CEFTA pentru comerţul cu produse agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 857/2001 - M. Of. nr. 561/7 sep. 2001 
  Aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 10-11 octombrie 2001, a Sesiunii anuale a Comitetului mixt CEFTA 

 (T) 
 
 H.G. nr. 862/2001 - M. Of. nr. 569/12 sep. 2001 
  Hotărâre privind reorganizarea Consiliului Interministerial pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 866/2001 - M. Of. nr. 582/17 sep. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţii economici prevăzuţi la art.11 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi  
  alte dispoziţii cu caracter financiar 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 393/2004 - M. Of. nr. 274/29 mar. 2004) 

 H.G. nr. 869/2001 - M. Of. nr. 581/17 sep. 2001 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 36/12 ian. 2005) 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 101/2006 - M. Of. nr. 1015/20 dec. 2006 şi Abrogare prin H.G. nr. 815/2015 - M. Of. nr. 744/5 oct. 2015) 
 
 H.G. nr. 871/2001 - M. Of. nr. 575/14 sep. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi"-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 883/2001 - M. Of. nr. 572/13 sep. 2001 
  Declararea zilei de 14 septembrie 2001 zi de doliu naţional şi solidaritate cu poporul american 

 (T) 
 
 H.G. nr. 886/2001 - M. Of. nr. 594/21 sep. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă "Rompres" 

 (Abrogare prin L. nr. 19/2003 - M. Of. nr. 34/22 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 889/2001 - M. Of. nr. 580/17 sep. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor - România - Film Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului  
  Culturii şi Cultelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 890/2001 - M. Of. nr. 580/17 sep. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Companiei Naţionale "Unifarm"-S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 895/2001 - M. Of. nr. 598/24 sep. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Băncii Naţionale a României 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 899/2001 - M. Of. nr. 590/20 sep. 2001 
  Hotărâre privind plata sumelor aferente instalării de aparatură de înaltă performanţă achiziţionată din credite externe cu garanţia statului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 900/2001 - M. Of. nr. 592/20 sep. 2001 
  Hotărâre pentru organizarea şi stabilirea atribuţiilor Secretariatului General al Guvernului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 747/2003 - M. Of. nr. 488/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 904/2001 - M. Of. nr. 604/26 sep. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne 

 (Abrogare prin H.G. nr. 81/2003 - M. Of. nr. 99/18 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 905/2001 - M. Of. nr. 604/26 sep. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român de Comerţ Exterior 

 (Abrogare prin H.G. nr. 892/2004 - M. Of. nr. 546/18 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 906/2001 - M. Of. nr. 596/21 sep. 2001 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 573/2007 - M. Of. nr. 415/21 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 908/2001 - M. Of. nr. 596/21 sep. 2001 
  Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar constând în materiale de construcţii pentru populaţia din judeţul Suceava, afectată de fenomenele naturale produse în ziua de 5 iulie 2001 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 911/2001 - M. Of. nr. 596/21 sep. 2001 
 Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 295/2001 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2001   
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 (T) 
 
 H.G. nr. 912/2001 - M. Of. nr. 601/25 sep. 2001 
  Suspendarea temporară a exportului seminţelor de floarea-soarelui 

 (T) 
 
 H.G. nr. 913/2001 - M. Of. nr. 599/24 sep. 2001 

 Hotărâre privind alocarea sumei de 13,946 miliarde lei din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 2001, pentru finanţarea unor proiecte de  
  integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 917/2001 - M. Of. nr. 640/12 oct. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 

 
 

(Abrogare la data de 1 ianuarie 2007 prin O.U.G. nr. 62/2006 - M. Of. nr. 787/18 sep. 2006) 

 H.G. nr. 920/2001 - M. Of. nr. 621/2 oct. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 pentru companiile şi societăţile naţionale, societăţile comerciale şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate  
 sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale din sectorul minier şi pentru Societatea Comercială  
  "Romplumb"-S.A. Baia Mare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 921/2001 - M. Of. nr. 621/2 oct. 2001 
  Hotărâre privind exceptarea de la plata taxelor vamale a unor produse, materii prime şi materiale necesare pentru punerea în circulaţie a noilor paşapoarte româneşti 

 (T) 
 
 H.G. nr. 923/2001 - M. Of. nr. 621/2 oct. 2001 

 Organizarea în România a celei de-a 3-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunii Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi a celei de-a 6-a Reuniuni a  
  Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forţei Multinaţionale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 924/2001 - M. Of. nr. 613/28 sep. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Societăţii Naţionale "Tutunul Românesc"-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi  
  Pădurilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 926/2001 - M. Of. nr. 613/28 sep. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2001 privind Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 617/2001 prin H.G. nr. 227/2003 - M. Of. nr. 150/7 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 927/2001 - M. Of. nr. 613/28 sep. 2001 
  Hotărâre privind drepturile acordate donatorilor de sânge 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1352/2004 - M. Of. nr. 806/1 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 928/2001 - M. Of. nr. 619/1 oct. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea structurii, a indicatorilor şi a fondurilor alocate din bugetul Ministerului Turismului pe anul 2001, aferente Programului de marketing şi promovare turistică, precum şi  
  Programului de dezvoltare a produselor turistice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 932/2001 - M. Of. nr. 612/28 sep. 2001 

 Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2001 privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc şi a limitelor de venituri în funcţie de care acesta se acordă  
  categoriilor defavorizate ale populaţiei ale căror locuinţe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 934/2001 - M. Of. nr. 616/1 oct. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Rasirom" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 935/2001 - M. Of. nr. 619/1 oct. 2001 
  Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 939/2001 - M. Of. nr. 613/28 sep. 2001 

 Garantarea şi suportarea plăţii eventualelor daune care pot fi provocate terţilor la sol, în urma unui eveniment de zbor, de către aeronave ale Societăţii Comerciale "Compania Naţională de  
  Transporturi Aeriene Române - TAROM"-S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 941/2001 - M. Of. nr. 616/1 oct. 2001 
  Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Georgia 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 948/2001 - M. Of. nr. 620/2 oct. 2001 

 Hotărâre pentru stabilirea nivelului reducerii preţului de cumpărare a seminţelor de grâu din producţia internă, provenite de la agenţii economici autorizaţi, folosite în campania agricolă din  
 toamna anului 2001, şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării sumelor reprezentând reducerea preţului de cumpărare a seminţelor de grâu  
  folosite în campania agricolă din toamna anului 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 949/2001 - M. Of. nr. 624/3 oct. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale unor agenţi economici de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi a  
  unor programe ale Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM"-S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 950/2001 - M. Of. nr. 640/12 oct. 2001 

 Hotărâre cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în  
  perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
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(Abrogare la 29 mai 2005 prin H.G. nr. 361/2005 - M. Of. nr. 367/29 apr. 2005) 

 H.G. nr. 951/2001 - M. Of. nr. 640/12 oct. 2001 
  Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului guvernamental pentru monitorizarea reformei administraţiei publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 925/2003 - M. Of. nr. 599/22 aug. 2003) 
 
 H.G. nr. 953/2001 - M. Of. nr. 640/12 oct. 2001 
  Aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 5-8 septembrie 2001, a reuniunii consulilor onorifici şi a reuniunii anuale a ambasadorilor României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 963/2001 - M. Of. nr. 632/9 oct. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2001 categoriilor de persoane prevăzute la art.7 din Legea locuinţei  
  nr. 114/1996, republicată 

 (T) 
 
 H.G. nr. 965/2001 - M. Of. nr. 648/16 oct. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea Politicii industriale a României şi a Planului de acţiune 

 (Abrogare prin H.G. nr. 657/2002 - M. Of. nr. 548/26 iul. 2002) 
 
 H.G. nr. 966/2001 - M. Of. nr. 634/10 oct. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor", Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A.,  
 Companiei Naţionale "Poşta Română"-S.A., Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti şi Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii -  
  I.N.S.C.C. Bucureşti, aflate în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 967/2001 - M. Of. nr. 632/9 oct. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea finanţării unor cheltuieli privind exploatarea Reţelei naţionale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării 

 (T) 
 
 H.G. nr. 976/2001 - M. Of. nr. 633/9 oct. 2001 

 Hotărâre pentru modificarea art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin  
  direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 978/2001 - M. Of. nr. 656/18 oct. 2001 
  Hotărâre privind constituirea, componenţa şi funcţionarea comisiei de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 158/2005 - M. Of. nr. 220/16 mar. 2005) 

 H.G. nr. 979/2001 - M. Of. nr. 639/12 oct. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1397/2003 - M. Of. nr. 888/12 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 980/2001 - M. Of. nr. 657/19 oct. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Serviciului de Informaţii Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 314/2005 - M. Of. nr. 361/28 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 981/2001 - M. Of. nr. 657/19 oct. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin licitaţie a bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1224/2008 - M. Of. nr. 696/13 oct. 2008) 
 
 H.G. nr. 985/2001 - M. Of. nr. 642/15 oct. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 765/2002 - M. Of. nr. 554/29 iul. 2002) 
 
 H.G. nr. 992/2001 - M. Of. nr. 647/16 oct. 2001 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 15-16 noiembrie 2001, a Reuniunii anuale a primilor-miniştri ai ţărilor membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 993/2001 - M. Of. nr. 642/15 oct. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 994/2001 - M. Of. nr. 642/15 oct. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Multiproduct" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 995/2001 - M. Of. nr. 642/15 oct. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome de interes naţional aflate sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 996/2001 - M. Of. nr. 642/15 oct. 2001 

 Hotărâre privind exercitarea de către România a preşedinţiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est şi a Comitetului Director  
  Politico-Militar al Forţei Multinaţionale de Pace din Europa de Sud-Est 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1004/2001 - M. Of. nr. 647/16 oct. 2001 
  Hotărâre privind constituirea şi componenţa Comandamentului antiepizootic central 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1218/2005 - M. Of. nr. 909/11 oct. 2005) 
 
 H.G. nr. 1008/2001 - M. Of. nr. 647/16 oct. 2001 
  Organizarea la Bucureşti, în perioada 25-26 octombrie 2001, a celei de-a doua Conferinţe Regionale a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est 

 (T) 
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 H.G. nr. 1010/2001 - M. Of. nr. 649/17 oct. 2001 
  Hotărâre privind declararea lunară a obligaţiilor de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj 

 (Abrogare prin H.G. nr. 174/2002 - M. Of. nr. 181/18 mar. 2002) 
 
 H.G. nr. 1015/2001 - M. Of. nr. 656/18 oct. 2001 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 315/2011 - M. Of. nr. 241/6 apr. 2011) 
 
 H.G. nr. 1017/2001 - M. Of. nr. 659/19 oct. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 772/2003 - M. Of. nr. 506/14 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1018/2001 - M. Of. nr. 659/19 oct. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale Companiei Naţionale "Apele Române"-S.A. şi Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie,  
  Hidrologie şi Gospodărirea Apelor"-S.A., unităţi economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1020/2001 - M. Of. nr. 659/19 oct. 2001 
  Hotărâre privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediu rural 

 (Abrogare prin H.G. nr. 769/2005 - M. Of. nr. 669/27 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 1022/2001 - M. Of. nr. 662/22 oct. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în luna septembrie 2001, a Conferinţei OSCE asupra problematicii minorităţii Roma-Sinti "Şanse egale pentru  
  Roma şi Sinti. De la vorbe la fapte" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1029/2001 - M. Of. nr. 674/25 oct. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", aflat  
  în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1030/2001 - M. Of. nr. 721/13 nov. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină  
  dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 563/2007 - M. Of. nr. 468/12 iul. 2007) 
 
 H.G. nr. 1032/2001 - M. Of. nr. 690/31 oct. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 497/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003) 
 
 H.G. nr. 1037/2001 - M. Of. nr. 671/24 oct. 2001 
  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1039/2001 - M. Of. nr. 680/29 oct. 2001 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 212/1999 privind îndeplinirea de către România a obligaţiilor rezultând din paragraful 8 al Rezoluţiei nr. 1.160 (1998) a Consiliului de  
  Securitate al O.N.U. 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1040/2001 - M. Of. nr. 682/29 oct. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1041/2001 - M. Of. nr. 682/29 oct. 2001 

 Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea Exerciţiului  
  internaţional de urgenţă nucleară "AXIOPOLIS 2001" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1042/2001 - M. Of. nr. 682/29 oct. 2001 

 Hotărâre privind modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sănătate finanţate în anul 2001 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din  
  bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1043/2001 - M. Of. nr. 682/29 oct. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 874/2002 - M. Of. nr. 640/29 aug. 2002) 
 
 H.G. nr. 1049/2001 - M. Of. nr. 682/29 oct. 2001 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 292/2001 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale  
  produse în perioada 3-6 martie 2001 în judeţele Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureş şi Satu Mare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1050/2001 - M. Of. nr. 682/29 oct. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" care funcţionează sub autoritatea Ministerului  
  Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1051/2001 - M. Of. nr. 685/30 oct. 2001 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în  
  acest sector 

 (Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 1052/2001 - M. Of. nr. 685/30 oct. 2001 
 Hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2002 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 1057/2001 - M. Of. nr. 700/5 nov. 2001 
  Hotărâre privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1132/2008 - M. Of. nr. 667/25 sep. 2008) 
 
 H.G. nr. 1071/2001 - M. Of. nr. 701/5 nov. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale agenţilor economici din domeniul transportului feroviar care funcţionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor  
  Publice, Transporturilor şi Locuinţei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1072/2001 - M. Of. nr. 689/30 oct. 2001 
  Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar Poloniei 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1073/2001 - M. Of. nr. 701/5 nov. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu" 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 880/2005 - M. Of. nr. 748/17 aug. 2005) 

 H.G. nr. 1075/2001 - M. Of. nr. 701/5 nov. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene 

 (Abrogare prin H.G. nr. 734/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1076/2001 - M. Of. nr. 689/30 oct. 2001 

 Aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii anuale a miniştrilor agriculturii din ţările membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber - CEFTA Bucureşti, 12-13  
  noiembrie 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1083/2001 - M. Of. nr. 707/7 nov. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1210/2003 - M. Of. nr. 757/29 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 1084/2001 - M. Of. nr. 707/7 nov. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor acordate 

 (Abrogare cu excepţia art. 5 şi art. 6 care îşi menţin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2003 prin H.G. nr. 1209/2003 - M. Of. nr. 757/29 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 1085/2001 - M. Of. nr. 710/7 nov. 2001 
  Hotărâre privind organizarea perioadei de stagiu, condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1209/2003 - M. Of. nr. 757/29 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 1086/2001 - M. Of. nr. 710/7 nov. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1210/2003 - M. Of. nr. 757/29 oct. 2003) 

 H.G. nr. 1087/2001 - M. Of. nr. 710/7 nov. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1209/2003 - M. Of. nr. 757/29 oct. 2003) 

 H.G. nr. 1097/2001 - M. Of. nr. 707/7 nov. 2001 
  Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional 

 (Abrogare prin H.G. nr. 741/2011 - M. Of. nr. 556/4 aug. 2011) 
 
 H.G. nr. 1099/2001 - M. Of. nr. 719/12 nov. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1010/2006 - M. Of. nr. 690/11 aug. 2006) 
 
 H.G. nr. 1102/2001 - M. Of. nr. 729/15 nov. 2001 

 Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii "R.R.R.M.I."-S.A. prin reorganizarea unor activităţi ale Societăţii Comerciale de Transport  
  cu Metroul Bucureşti "Metrorex"-S.A. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 655/2012 - M. Of. nr. 470/11 iul. 2012) 
 
 H.G. nr. 1103/2001 - M. Of. nr. 723/13 nov. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 18/2001 prin H.G. nr. 267/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 1107/2001 - M. Of. nr. 732/19 nov. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere şi de abonament pentru serviciul public de televiziune 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 517/1994 prin H.G. nr. 185/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 1113/2001 - M. Of. nr. 755/27 nov. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul  
  certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 141/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 1114/2001 - M. Of. nr. 735/19 nov. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României 

 (Abrogare prin H.G. nr. 707/2006 - M. Of. nr. 520/15 iun. 2006) 
 
 H.G. nr. 1115/2001 - M. Of. nr. 742/21 nov. 2001 

 Hotărâre privind actualizarea anexei la Legea nr. 327/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în  
  străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 

 
 

(T) 
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 H.G. nr. 1116/2001 - M. Of. nr. 762/29 nov. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente programelor care se experimentează şi se finanţează din bugetul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei în anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1125/2001 - M. Of. nr. 747/22 nov. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii sumelor datorate Comunităţii Europene 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1126/2001 - M. Of. nr. 747/22 nov. 2001 
  Organizarea în România a celei de-a 4-a Reuniuni a Comitetlui de Coordonare a procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1127/2001 - M. Of. nr. 745/21 nov. 2001 
  Aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Vatican, în luna decembrie 2001, a ceremoniei pentru oferirea de către România a Bradului monumental de Crăciun 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1131/2001 - M. Of. nr. 745/21 nov. 2001 

 Hotărâre pentru modificarea art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin  
  direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1132/2001 - M. Of. nr. 745/21 nov. 2001 
  Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1152/2001 - M. Of. nr. 771/4 dec. 2001 
  Hotărâre privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activităţile miniere şi a amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea minelor nr. 61/1998 şi în Legea petrolului nr. 134/1995 

 (Abrogare la 15 sep. 2004, odată cu L. nr. 134/1995 prin L. nr. 238/2004 - M. Of. nr. 535/15 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 1156/2001 - M. Of. nr. 752/26 nov. 2001 

 Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2001 pentru aniversarea la 1 decembrie 2001, în municipiul Alba Iulia, a Zilei Naţionale a României şi a  
  împlinirii a 83 de ani de la Marea Unire din 1918 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1164/2001 - M. Of. nr. 782/7 dec. 2001 
  Hotărâre privind modificarea intrărilor de credite externe ale Serviciului de Protecţie şi Pază şi ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei pe anul 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1165/2001 - M. Of. nr. 759/28 nov. 2001 
  Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1167/2001 - M. Of. nr. 789/12 dec. 2001 
  Hotărâre privind înfiinţarea Gărzii de Mediu 

 (Abrogare prin H.G. nr. 297/2003 - M. Of. nr. 206/31 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 1168/2001 - M. Of. nr. 765/30 nov. 2001 

 Hotărâre privind acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de  
  război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1172/2001 - M. Of. nr. 829/21 dec. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi  
  modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 890/2005 - M. Of. nr. 732/11 aug. 2005) 

 H.G. nr. 1174/2001 - M. Of. nr. 789/12 dec. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Fondului pentru Mediu 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1989/2004 - M. Of. nr. 1155/7 dec. 2004) 
 
 H.G. nr. 1180/2001 - M. Of. nr. 759/28 nov. 2001 
  Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2001 pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătoririi Crăciunului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1181/2001 - M. Of. nr. 759/28 nov. 2001 
  privind organizarea la Bucureşti a reuniunii Consiliului Ministerial al OSCE şi a reuniunii pregătitoare a acestuia, în perioada 30 noiembrie - 4 decembrie 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1184/2001 - M. Of. nr. 820/19 dec. 2001 
  Hotărâre privind constituirea echipelor mixte de control pentru verificarea producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice spirtoase 

 (Abrogare prin H.G. nr. 873/2005 - M. Of. nr. 739/15 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 1186/2001 - M. Of. nr. 815/18 dec. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind achiziţiile publice de produse şi servicii care implică apărarea naţională, ordinea publică, siguranţa şi securitatea naţională şi a listei aferente  
  acestora 

 
 

(Abrogare la data de 30 iunie 2006 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 

 H.G. nr. 1190/2001 - M. Of. nr. 789/12 dec. 2001 

 Hotărâre privind finanţarea traducerii şi andorsării standardelor europene, din Fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutorului economic nerambursabil  
  acordat României de Comisia Europeană 

 (Abrogare prin H.G. nr. 395/2002 - M. Of. nr. 292/30 apr. 2002) 
 
 H.G. nr. 1191/2001 - M. Of. nr. 815/18 dec. 2001 



 4721

  Hotărâre privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesională a străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România 

 (Abrogare la 30 aprilie 2004 prin O.G. nr. 44/2004 - M. Of. nr. 93/31 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 1192/2001 - M. Of. nr. 778/6 dec. 2001 
  Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1193/2001 - M. Of. nr. 788/12 dec. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând subvenţiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere, care se  
  subvenţionează de la bugetul de stat în anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1199/2001 - M. Of. nr. 787/12 dec. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1200/2001 - M. Of. nr. 787/12 dec. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea valorii coşului minim de consum lunar pentru trimestrele I, II şi III ale anului 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1205/2001 - M. Of. nr. 774/4 dec. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2005 prin H.G. nr. 1437/2004 - M. Of. nr. 872/24 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 1207/2001 - M. Of. nr. 797/13 dec. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea art. 39 din Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2001 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 766/2001 prin H.G. nr. 484/2003 - M. Of. nr. 316/12 mai 2003) 
 
 H.G. nr. 1210/2001 - M. Of. nr. 796/13 dec. 2001 
  Hotărâre pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1557/2003 - M. Of. nr. 22/12 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 1212/2001 - M. Of. nr. 796/13 dec. 2001 
  Hotărâre privind modificarea cuantumului unor taxe şi amenzi în domeniul telecomunicaţiilor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 74/1996 la 27 septembrie 2002 prin O.U.G. nr. 79/2002 - M. Of. nr. 457/27 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 1217/2001 - M. Of. nr. 806/17 dec. 2001 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 837/2004 - M. Of. nr. 503/4 iun. 2004) 

 H.G. nr. 1222/2001 - M. Of. nr. 780/7 dec. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor de 24 şi 31 decembrie 2001, stabilite ca zile libere 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1241/2001 - M. Of. nr. 810/17 dec. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucureşti, Institutului  
  Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa"-I.N.C.D.M. Constanţa şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării"-I.N.C.D.D.D. Tulcea 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1243/2001 - M. Of. nr. 810/17 dec. 2001 

 Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru finanţarea comemorării a 12 ani de la Revoluţia Română din  
  Decembrie 1989 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1244/2001 - M. Of. nr. 830/21 dec. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară 

 
 

(Încetare aplicabilitate prin H.G. nr. 1512/2002 - M. Of. nr. 10/10 ian. 2003) 

 H.G. nr. 1245/2001 - M. Of. nr. 830/21 dec. 2001 

 Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate  
  pentru specialităţile clinice, paraclinice şi stomatologice 

 (Încetare aplicabilitate prin H.G. nr. 1510/2002 - M. Of. nr. 10/10 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 1247/2001 - M. Of. nr. 818/19 dec. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 533/2002 - M. Of. nr. 391/7 iun. 2002) 
 
 H.G. nr. 1248/2001 - M. Of. nr. 817/19 dec. 2001 
  Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1253/2001 - M. Of. nr. 820/19 dec. 2001 

 Hotărâre privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de garanţie de bună execuţie de 5% pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrică de 2x330 MW Pucheng - Republica Populară  
  Chineză 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1257/2001 - M. Of. nr. 823/20 dec. 2001 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României pe anii 1995, 1996 şi 1997 la Fondul European pentru Tineret 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1258/2001 - M. Of. nr. 823/20 dec. 2001 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 593/2011 - M. Of. nr. 429/20 iun. 2011) 
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 H.G. nr. 1261/2001 - M. Of. nr. 826/20 dec. 2001 
  Hotărâre privind redistribuirea unor sume din Fondul de asigurări sociale de sănătate aprobat pe anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1263/2001 - M. Of. nr. 831/21 dec. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, care funcţionează în  
  coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1264/2001 - M. Of. nr. 831/21 dec. 2001 
  Hotărâre privind abrogarea unor prevederi din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 591/2000 prin H.G. nr. 983/2004 - M. Of. nr. 634/13 iul. 2004) 
 
 H.G. nr. 1266/2001 - M. Of. nr. 831/21 dec. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1267/2001 - M. Of. nr. 842/28 dec. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente programelor Ministerului Apărării Naţionale care se experimentează şi se finanţează din bugetul de stat pe anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1272/2001 - M. Of. nr. 832/21 dec. 2001 
  Hotărâre pentru majorarea gradului de deschidere a pieţei energiei electrice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 48/2002 - M. Of. nr. 71/31 ian. 2002) 

 H.G. nr. 1274/2001 - M. Of. nr. 845/28 dec. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur 

 
 

(Abrogare la data de 22 iulie 2006 prin H.G. nr. 736/2006 - M. Of. nr. 538/22 iun. 2006) 

 H.G. nr. 1275/2001 - M. Of. nr. 847/28 dec. 2001 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 710/1999 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de jucării 

 (Abrogare la 16 mai 2003, odată cu H.G. nr. 710/1999 prin H.G. nr. 396/2003 - M. Of. nr. 264/16 apr. 2003) 
 
 H.G. nr. 1276/2001 - M. Of. nr. 842/28 dec. 2001 
  Hotărâre privind participarea României în anul 2001 la Programul Uniunii Europene "Cultura 2000" şi plata contribuţiei financiare la acest program 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1282/2001 - M. Of. nr. 844/28 dec. 2001 

 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional  
  aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1283/2001 - M. Of. nr. 845/28 dec. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1290/2001 - M. Of. nr. 844/28 dec. 2001 

 Hotărâre privind actualizarea anexei la Legea nr. 327/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în  
  străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1292/2001 - M. Of. nr. 848/29 dec. 2001 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învăţământului şi ştiinţei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1293/2001 - M. Of. nr. 848/29 dec. 2001 
  Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului de Interne 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1295/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001 
  Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei şi Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1296/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001 

 Hotărâre privind actualizarea cuantumului sumelor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor  
  dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice 

 
 

(Abrogare odată cu O.U.G. nr. 13/2001 prin O.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 941/29 dec. 2003) 

 H.G. nr. 1303/2001 - M. Of. nr. 849/29 dec. 2001 
  Hotărâre privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi preparării apei calde 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 340/2002 - M. Of. nr. 268/22 apr. 2002) 

 H.G. nr. 1305/2001 - M. Of. nr. 1/4 ian. 2002 
  Hotărâre privind exceptarea şi reducerea temporară de la plata taxelor vamale la unele produse din import 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1307/2001 - M. Of. nr. 8/10 ian. 2002 
  Hotărâre privind majorarea cuantumului alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap 

 (Abrogare prin H.G. nr. 339/2003 - M. Of. nr. 209/31 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 1308/2001 - M. Of. nr. 8/10 ian. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 pentru companiile şi societăţile naţionale, societăţile comerciale  
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 şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale din sectorul  
  minier şi pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1309/2001 - M. Of. nr. 8/10 ian. 2002 

 Hotărâre privind completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2000 pentru organizarea şi funcţionarea unei unităţi de management de proiect pentru participarea României la Expoziţia  
  Mondială EXPO-2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1317/2001 - M. Of. nr. 19/15 ian. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 4/2001 prin H.G. nr. 737/2003 - M. Of. nr. 483/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1318/2001 - M. Of. nr. 19/15 ian. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4/1999 

 (Abrogare odată cu H. G. nr. 4/1999 prin H.G. nr. 768/2003 - M. Of. nr. 487/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1319/2001 - M. Of. nr. 28/17 ian. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 258/2001 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 258/2001 prin H.G. nr. 771/2003 - M. Of. nr. 492/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1320/2001 - M. Of. nr. 19/15 ian. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 640/2007 - M. Of. nr. 427/27 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 1323/2001 - M. Of. nr. 20/15 ian. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului  
  Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1325/2001 - M. Of. nr. 28/17 ian. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, rectificat, al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului  
  Turismului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1326/2001 - M. Of. nr. 17/15 ian. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 45/2003 - M. Of. nr. 82/10 feb. 2003) 
 
 H.G. nr. 1328/2001 - M. Of. nr. 17/15 ian. 2002 
 Hotărâre privind clasificarea structurilor de primire turistice 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 649/12 sep. 2008) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 709/2009 - M. Of. nr. 440/26 iun. 2009) 
 
 H.G. nr. 1330/2001 - M. Of. nr. 38/21 ian. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenţă prespitaliceşti şi altor tipuri de transport  
  medical, precum şi a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate 

 
 

(Abrogare la 1 ian. 2003 prin H.G. nr. 1511/2002 - M. Of. nr. 7/9 ian. 2003) 

 H.G. nr. 1331/2001 - M. Of. nr. 32/18 ian. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Contractului-cadru privind condiţiile  
  acordării dispozitivelor medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate 

 (Abrogare la 1 ian. 2003 prin H.G. nr. 1509/2002 - M. Of. nr. 8/9 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 1332/2001 - M. Of. nr. 17/15 ian. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea alin.(2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preţurilor, tarifelor şi adaosurilor comerciale maximale la unele produse şi servicii  
 reglementate potrivit Legii concurenţei nr. 21/1996, a impozitului pe ţiţei şi gaze din producţia internă şi a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării şi modernizării  
 producţiei la produsele respective şi pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere care se  
  subvenţionează de la bugetul de stat în anul 2002 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 240/1997 prin H.G. nr. 1609/2003 - M. Of. nr. 44/20 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 1334/2001 - M. Of. nr. 17/15 ian. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului  
  Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale din sectorul minier şi pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1337/2001 - M. Of. nr. 36/21 ian. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 261/2001 prin H.G. nr. 246/2007 - M. Of. nr. 169/9 mar. 2007) 

 H.G. nr. 1338/2001 - M. Of. nr. 37/21 ian. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social şi participarea României la Programul TEMPUS 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1357/2005 - M. Of. nr. 1029/21 nov. 2005) 

 H.G. nr. 1343/2001 - M. Of. nr. 26/17 ian. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2001 ale unor agenţi economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor  
  şi Locuinţei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1344/2001 - M. Of. nr. 26/17 ian. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2001 ale unor agenţi economici din domeniul transportului feroviar care funcţionează sub autoritatea Ministerului  
   

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 

 (T) 
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 H.G. nr. 1345/2001 - M. Of. nr. 26/17 ian. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale unor agenţi economici de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi a  
  unor programe ale Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1346/2001 - M. Of. nr. 26/17 ian. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale unor agenţi economici din domeniul transportului feroviar care funcţionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor  
  Publice, Transporturilor şi Locuinţei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1365/2001 - M. Of. nr. 60/28 ian. 2002 
  Hotărâre privind producţia şi finanţarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unităţii 2 din cadrul Centralei Nuclearoelectrica (CNE) Cernavodă în anul 2002 

 (T) 
 
 
 2002 
 
 H.G. nr. 1/2002 - M. Of. nr. 14/11 ian. 2002 
  Hotărâre privind dizolvarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 712/2003 - M. Of. nr. 454/26 iun. 2003) 
 
 H.G. nr. 2/2002 - M. Of. nr. 19/15 ian. 2002 

 Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pentru vânzarea acţiunilor deţinute la  
  Societatea Comercială "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa, inclusă în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 4/2002 - M. Of. nr. 30/17 ian. 2002 

 Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a  
  Forumului Român de Investiţii şi a Reuniunii miniştrilor de finanţe din ţările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană 

 (T) 
 
 H.G. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 37/21 ian. 2002 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 987/2000 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului  
  Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi comasarea prin absorbţie a Complexului Olăneşti cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 7/2002 - M. Of. nr. 30/17 ian. 2002 

 Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pe anul 2002, pentru lucrări operative de înlăturare a efectelor unor calamităţi naturale produse în judeţele  
  Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui 

 (T) 
 
 H.G. nr. 9/2002 - M. Of. nr. 30/17 ian. 2002 

 Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase  
  pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător 

 
 

(Abrogare  odată cu H.G.nr.340/1992 prin H.G. nr. 228/2004 - M. Of. nr. 189/4 mar. 2004) 

 H.G. nr. 10/2002 - M. Of. nr. 101/5 feb. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2001 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 19/2002 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale societăţilor naţionale şi al regiei autonome, aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 20/2002 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome "Multiproduct" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 21/2002 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului de Interne 

 (T) 
 
 H.G. nr. 22/2002 - M. Of. nr. 42/22 ian. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 25/2002 - M. Of. nr. 67/30 ian. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 332/2001 prin H.G. nr. 527/2007 - M. Of. nr. 426/26 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 27/2002 - M. Of. nr. 68/30 ian. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic 

 (Abrogare prin H.G. nr. 86/2006 - M. Of. nr. 129/10 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 29/2002 - M. Of. nr. 53/25 ian. 2002 

 Hotărâre privind acordarea unor ajutoare copiilor protejaţi în centrele de plasament publice, celor daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti şi celor care au fost reintegraţi în familii cu  
  venituri mici 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 32/2002 - M. Of. nr. 61/29 ian. 2002 
   

Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2002 şi 2003 al Programului de guvernare 

 (T) 
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 H.G. nr. 33/2002 - M. Of. nr. 54/25 ian. 2002 
  Hotărâre privind dezafectarea capacităţilor de mobilizare de la Societatea Comercială "Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea" - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 37/2002 - M. Of. nr. 60/28 ian. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 38/2002 - M. Of. nr. 60/28 ian. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare va face compensări în anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 40/2002 - M. Of. nr. 60/28 ian. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. care funcţionează în coordonarea Ministerului  
  Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 41/2002 - M. Of. nr. 66/30 ian. 2002 
  Hotărâre privind derularea programelor finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 42/2002 - M. Of. nr. 60/28 ian. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 43/2002 - M. Of. nr. 71/31 ian. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 44/2002 - M. Of. nr. 66/30 ian. 2002 

 Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 906/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes  
  Naţional şi Locuinţe 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.906/2001 prin H.G. nr. 573/2007 - M. Of. nr. 415/21 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 48/2002 - M. Of. nr. 71/31 ian. 2002 
  Hotărâre pentru majorarea gradului de deschidere a pieţei energiei electrice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1563/2003 - M. Of. nr. 22/12 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 51/2002 - M. Of. nr. 71/31 ian. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier 

 (T) 
 
 H.G. nr. 54/2002 - M. Of. nr. 71/31 ian. 2002 
  Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2002, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei de carne şi a efectivelor de animale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 56/2002 - M. Of. nr. 71/31 ian. 2002 
  Hotărâre privind reducerea temporară a taxei vamale pentru unele produse agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 62/2002 - M. Of. nr. 87/1 feb. 2002 

 Hotărâre privind completarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului  
  asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice şi stomatologice 

 (Încetare aplicabilitate odată cu H.G. nr.1245/2001 prin H.G. nr. 1510/2002 - M. Of. nr. 10/10 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 71/2002 - M. Of. nr. 119/14 feb. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în  
 
 Republicare: 

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE 

 (M. Of. nr. 313/6 apr. 2006) 

 (Abrogare prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 72/2002 - M. Of. nr. 89/2 feb. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România-Film", aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi  
  Cultelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 79/2002 - M. Of. nr. 122/15 feb. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 708/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente programelor care se experimentează şi se finanţează din bugetul  
  Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în anul 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 80/2002 - M. Of. nr. 116/12 feb. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat participanţilor români la Programul LIFE - MEDIU din bugetul de stat al României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 92/2002 - M. Of. nr. 142/25 feb. 2002 
  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export şi import 

 (Abrogare la 17 iulie 2004, odată cu H.G. nr. 467/1999 prin H.G. nr. 861/2004 - M. Of. nr. 598/2 iul. 2004) 
 
 H.G. nr. 93/2002 - M. Of. nr. 116/12 feb. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. şi Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., unităţi  
  economice de interes public naţional, aflate sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice 
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(T) 

 H.G. nr. 94/2002 - M. Of. nr. 120/14 feb. 2002 
  Hotărâre privind funcţionarea Ansamblului artistic "Ciocârlia" al Ministerului de Interne 

 (Abrogare prin H.G. nr. 39/2007 - M. Of. nr. 53/23 ian. 2007) 
 
 H.G. nr. 95/2002 - M. Of. nr. 120/14 feb. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Evaluarea şi Difuzarea Manualelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 231/2007 - M. Of. nr. 188/19 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 99/2002 - M. Of. nr. 118/13 feb. 2002 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Academiei Diplomatice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 880/2005 - M. Of. nr. 748/17 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 115/2002 - M. Of. nr. 142/25 feb. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind angajarea şi prestarea de servicii de către unităţile Ministerului de Interne 

 (Abrogare prin H.G. nr. 733/2002 - M. Of. nr. 528/19 iul. 2002) 
 
 H.G. nr. 117/2002 - M. Of. nr. 132/20 feb. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de participare a României la manifestări promoţionale internaţionale în anul 2002 cu finanţare de la bugetul de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 118/2002 - M. Of. nr. 132/20 feb. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase 

 (Abrogare prin H.G. nr. 351/2005 - M. Of. nr. 428/20 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 120/2002 - M. Of. nr. 129/18 feb. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie,  
  Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., unităţi economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 125/2002 - M. Of. nr. 134/20 feb. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" pe anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 126/2002 - M. Of. nr. 134/20 feb. 2002 
  Hotărâre pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 24/2013 - M. Of. nr. 208/12 apr. 2013) 
 
 H.G. nr. 128/2002 - M. Of. nr. 160/6 mar. 2002 
  Hotărâre privind incinerarea deşeurilor 

 (Abrogare la 1 dec. 2013 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 130/2002 - M. Of. nr. 139/22 feb. 2002 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2000 pentru organizarea şi funcţionarea unei unităţi de management de proiect pentru participarea României la Expoziţia Mondială  
  EXPO - 2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 131/2002 - M. Of. nr. 139/22 feb. 2002 

 Hotărâre pentru stabilirea nivelului maxim al reducerii preţului de cumpărare a seminţelor certificate din producţia internă, provenite de la agenţi economici autorizaţi, folosite la însămânţări în  
 campania agricolă din primăvara anului 2002, şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării sumelor reprezentând reducerea preţului de  
  cumpărare a seminţelor certificate folosite în campania agricolă din primăvara anului 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 133/2002 - M. Of. nr. 143/25 feb. 2002 
  Hotărâre privind donarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului pentru Garda Naţională a Afganistanului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 140/2002 - M. Of. nr. 143/25 feb. 2002 
  Hotărâre privind plata restanţei aferente contribuţiei României pe anul 1999 pentru participarea la programele comunitare din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 142/2002 - M. Of. nr. 144/25 feb. 2002 

 Hotărâre privind alocarea sumei de 112,813 miliarde lei din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 2002 pentru finanţarea unor proiecte de  
  integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 144/2002 - M. Of. nr. 145/26 feb. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub  
  autoritatea Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 150/2002 - M. Of. nr. 145/26 feb. 2002 

 Hotărâre privind organizarea în România a celei de-a 5-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a procesului Reuniunii Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi a celei de-a 7-a  
  Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forţei Multinaţionale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 151/2002 - M. Of. nr. 150/28 feb. 2002 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 
 H.G. nr. 152/2002 - M. Of. nr. 150/28 feb. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome "Rasirom" 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 154/2002 - M. Of. nr. 162/7 mar. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului pregătirii şi desfăşurării campaniilor agricole în anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 158/2002 - M. Of. nr. 146/26 feb. 2002 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 25-26 martie 2002, a Summitului prim-miniştrilor din statele membre ale Grupului Vilnius (V-10) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 159/2002 - M. Of. nr. 157/5 mar. 2002 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru închirierea unor spaţii de către Ministerul Finanţelor Publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 208/2005 - M. Of. nr. 269/31 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 160/2002 - M. Of. nr. 157/5 mar. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-d), f) şi g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 161/2002 - M. Of. nr. 159/5 mar. 2002 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 758/2002 - M. Of. nr. 545/25 iul. 2002) 
 
 H.G. nr. 162/2002 - M. Of. nr. 164/7 mar. 2002 
  Hotărâre privind depozitarea deşeurilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 349/2005 - M. Of. nr. 394/10 mai 2005) 

 H.G. nr. 163/2002 - M. Of. nr. 162/7 mar. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 167/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat, în conformitate cu prevederile art. 49 alin.(2) din Legea nr.  
  128/1997 privind Statutul personalului didactic 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1613/2009 - M. Of. nr. 923/30 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 169/2002 - M. Of. nr. 163/7 mar. 2002 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2001 privind transmiterea, cu plată, în proprietatea Societăţii Comerciale "Romcontrol" - S.A., a unui imobil proprietate privată a statului,  
  administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 170/2002 - M. Of. nr. 163/7 mar. 2002 
  Hotărâre privind modificarea structurii sumelor alocate din credite externe aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 173/2002 - M. Of. nr. 163/7 mar. 2002 

 Hotărâre privind închiderea temporară a Punctului de trecere a frontierei de stat Vărşand, judeţul Arad, pentru traficul de persoane care se deplasează pe jos, cu autoturismul, motocicleta sau  
  bicicleta 

 (T) 
 
 H.G. nr. 175/2002 - M. Of. nr. 165/7 mar. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 179/2002 - M. Of. nr. 165/7 mar. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de supraveghere a funcţionării Sistemului electronic de achiziţii publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 182/2002 - M. Of. nr. 158/5 mar. 2002 

 Hotărâre privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care  
  urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 189/2002 - M. Of. nr. 166/8 mar. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 236/2007 - M. Of. nr. 184/16 mar. 2007) 

 H.G. nr. 190/2002 - M. Of. nr. 163/7 mar. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni şi lucrări finanţate din bugetul de stat în domeniul aviaţiei civile pentru anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 191/2002 - M. Of. nr. 173/13 mar. 2002 
  Hotărâre privind dezafectarea unor capacităţi de mobilizare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 198/2002 - M. Of. nr. 182/18 mar. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 199/2002 - M. Of. nr. 177/14 mar. 2002 
 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export şi import   
 (Abrogare la 17 iulie 2004, odată cu H.G. nr. 467/1999 prin H.G. nr. 861/2004 - M. Of. nr. 598/2 iul. 2004) 
 
 H.G. nr. 208/2002 - M. Of. nr. 177/14 mar. 2002 
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 Hotărâre privind finanţarea restanţelor aferente aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 297/2001 pentru stabilirea nivelului reducerii preţului de cumpărare al seminţelor certificate din  
 producţia internă, provenite de la agenţi economici autorizaţi, folosite la însămânţări în campania agricolă din primăvara anului 2001, şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind  
  acordarea, utilizarea şi controlul utilizării sumelor reprezentând reducerea preţului de cumpărare al seminţelor certificate folosite în campania agricolă din primăvara anului 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 210/2002 - M. Of. nr. 171/11 mar. 2002 
  Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul agricol 2002 producătorilor agricoli din sectorul vegetal 

 (T) 
 
 H.G. nr. 217/2002 - M. Of. nr. 183/18 mar. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea Băncii Naţionale a României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 219/2002 - M. Of. nr. 178/14 mar. 2002 
  Hotărâre privind eşalonarea la plată a taxei pe activitatea de exploatare a resurselor minerale, datorată de Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 221/2002 - M. Of. nr. 183/18 mar. 2002 
  Hotărâre privind organizarea Conferinţei Naţionale a Cercetării şi a Conferinţei Miniştrilor Cercetării din Ţările Europei de Sud-Est 

 (T) 
 
 H.G. nr. 222/2002 - M. Of. nr. 183/18 mar. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea valorii coşului minim de consum lunar pentru trimestrul IV al anului 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 225/2002 - M. Of. nr. 220/2 apr. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 439/2003 - M. Of. nr. 322/13 mai 2003) 

 ▼ Decizia nr. 1/2001 a Comitetului mixt România-A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B la Acordul dintre România şi  
 statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992 
 H.G. nr. 227/2002 (acceptare) - M. Of. nr. 272/23 apr. 2002 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 230/2002 - M. Of. nr. 184/18 mar. 2002 
  Hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector 

 (Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 233/2002 - M. Of. nr. 179/15 mar. 2002 

 Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pentru vânzarea acţiunilor deţinute la  
  Societatea Comercială "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa, inclusă în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 234/2002 - M. Of. nr. 193/21 mar. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei şi Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  
  Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 235/2002 - M. Of. nr. 190/20 mar. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor", Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A.,  
 Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti şi Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii -  
  I.N.S.C.C. Bucureşti, aflate în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 240/2002 - M. Of. nr. 203/26 mar. 2002 
  Hotărâre privind plata de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei a contribuţiei voluntare, în lei, a României la Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (FNUAP) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 247/2002 - M. Of. nr. 204/26 mar. 2002 

 Hotărâre privind completarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului  
  asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice şi stomatologice 

 (Încetare aplicabilitate odată cu H.G. nr.1245/2001 prin H.G. nr. 1510/2002 - M. Of. nr. 10/10 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 254/2002 - M. Of. nr. 208/27 mar. 2002 
  Hotărâre privind declararea anului 2002 "Anul Caragiale" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 255/2002 - M. Of. nr. 205/26 mar. 2002 

 Hotărâre pentru finanţarea plăţii restanţelor aferente aplicării Hotărârii Guvernului nr. 585/2001 privind repartizarea sumelor pentru întreţinerea, conservarea şi perpetuarea patrimoniului genetic  
  al animalelor pe specii, rase, linii şi hibrizi, precum şi stabilirea numărului de animale pentru care se acordă aceste sume în anul 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 256/2002 - M. Of. nr. 205/26 mar. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea Teatrului Naţional din Târgu Mureş 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 126/2004 - M. Of. nr. 1188/13 dec. 2004) 

 H.G. nr. 257/2002 - M. Of. nr. 197/22 mar. 2002 

 Hotărâre privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A. Bucureşti de la Autoritatea pentru  
  Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 

 (T) 
 
 
 H.G. nr. 258/2002 - M. Of. nr. 205/26 mar. 2002 
  Hotărâre privind organizarea din doi în doi ani la Bucureşti a Festivalului Internaţional "George Enescu" 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 628/2004 - M. Of. nr. 383/30 apr. 2004) 
 
 H.G. nr. 261/2002 - M. Of. nr. 218/1 apr. 2002 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Monumentelor Istorice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1410/2009 - M. Of. nr. 839/4 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 262/2002 - M. Of. nr. 218/1 apr. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1470/2005 - M. Of. nr. 1109/8 dec. 2005) 
 
 H.G. nr. 264/2002 - M. Of. nr. 197/22 mar. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 158/2002 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 25-26 martie 2002, a Summitului prim-miniştrilor din statele  
  membre ale Grupului Vilnius (V-10) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 270/2002 - M. Of. nr. 238/9 apr. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 574/2005 - M. Of. nr. 596/11 iul. 2005) 

 H.G. nr. 271/2002 - M. Of. nr. 219/2 apr. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare în transportul aerian 

 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin H.G. nr. 1871/2006 - M. Of. nr. 1052/29 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 272/2002 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea participării României la reuniunea la nivel înalt a Alianţei Nord-Atlantice, care se va desfăşura la Praga în perioada 21-22 noiembrie 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 273/2002 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea contribuţiilor voluntare anuale, în dolari S.U.A., ale României la bugetul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2000 şi 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 275/2002 - M. Of. nr. 213/28 mar. 2002 
  Hotărâre privind finanţarea unor proiecte pentru sprijinirea candidaturii de aderare a României la NATO şi a unor proiecte aprobate de Consiliul interministerial pentru imagine externă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 281/2002 - M. Of. nr. 230/5 apr. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. I/12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societăţile naţionale şi  
 societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale din sectorul minier şi pentru  
  Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 285/2002 - M. Of. nr. 238/9 apr. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA 

 (Abrogare prin H.G. nr. 330/2003 - M. Of. nr. 223/3 apr. 2003) 
 
 H.G. nr. 286/2002 - M. Of. nr. 224/3 apr. 2002 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 28-31 mai 2002, a celei de-a 86-a sesiuni a Consiliului de Miniştri al Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport (CEMT) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 296/2002 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2002 
  Hotărâre privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 839/2004 - M. Of. nr. 509/7 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 298/2002 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2002-2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 304/2002 - M. Of. nr. 240/10 apr. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 29/2002 privind acordarea unor ajutoare copiilor protejaţi în centrele de plasament publice, celor daţi în plasament la asistenţi  
  maternali profesionişti şi celor care au fost reintegraţi în familii cu venituri mici 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 307/2002 - M. Of. nr. 237/9 apr. 2002 
  Hotărâre pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 20-21 aprilie 2002, a Seminarului internaţional "Potenţialul României privind activităţile GRID şi de calcul distribuit" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 310/2002 - M. Of. nr. 250/15 apr. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 312/2002 - M. Of. nr. 264/19 apr. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ambarcaţiunilor de agrement 

 (Abrogare prin H.G. nr. 2195/2004 - M. Of. nr. 16/6 ian. 2005) 
 
 H.G. nr. 314/2002 - M. Of. nr. 255/16 apr. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. prin reorganizarea Centrului de Cercetări de Medicină Comparată - C.C.M.C 

 (Abrogare prin H.G. nr. 637/2008 - M. Of. nr. 509/7 iul. 2008) 
 
 H.G. nr. 321/2002 - M. Of. nr. 246/12 apr. 2002 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.   
 (Abrogare prin H.G. nr. 818/2003 - M. Of. nr. 535/24 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 328/2002 - M. Of. nr. 258/17 apr. 2002 
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 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucureşti, Institutului  
 Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, aflate în coordonarea  
  Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 332/2002 - M. Of. nr. 268/22 apr. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru recoltarea masei lemnoase afectate de doborâturi şi rupturi de vânt în perioada 6-8 martie 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 333/2002 - M. Of. nr. 260/18 apr. 2002 
  Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 338/2002 - M. Of. nr. 294/30 apr. 2002 
  Hotărâre pentru asigurarea forţei de muncă necesare la mobilizare şi pe timp de război cu personal cu obligaţii militare 

 (Abrogare la 15 dec. 2007 prin H.G. nr. 1204/2007 - M. Of. nr. 699/17 oct. 2007) 
 
 H.G. nr. 340/2002 - M. Of. nr. 268/22 apr. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde 

 (Abrogare prin H.G. nr. 686/2002 - M. Of. nr. 493/9 iul. 2002) 
 
 H.G. nr. 343/2002 - M. Of. nr. 268/22 apr. 2002 
  Hotărâre privind aplicarea în anul 2002 a prevederilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 160/2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 344/2002 - M. Of. nr. 260/18 apr. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale pe anul 2002 pentru agenţii economici monitorizaţi potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 345/2002 - M. Of. nr. 247/12 apr. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor de 2 şi 3 mai 2002, stabilite ca zile libere 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 348/2002 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 251/1999 prin H.G. nr. 870/2009 - M. Of. nr. 528/30 iul. 2009) 
 
 H.G. nr. 349/2002 - M. Of. nr. 269/23 apr. 2002 
  Hotărâre privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 

 (Abrogare prin H.G. nr. 621/2005 - M. Of. nr. 639/20 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 351/2002 - M. Of. nr. 280/25 apr. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinţă în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.  
  25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor 

 (T) 
 
 ▼ Program de schimburi în domeniile ştiinţei, tehnologiei, educaţiei, culturii, sănătăţii şi tineretului între Guvernul României şi  
 Guvernul Luxemburgului pentru anii 2002-2005, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 2002 
 H.G. nr. 351/2003 (aprobare) - M. Of. nr. 244/9 apr. 2003 

 
 

(Încetare valabilitate prin O. nr. 1883/2007 (publicare) - M. Of. nr. 632/14 sep. 2007) 

 H.G. nr. 352/2002 - M. Of. nr. 320/15 mai 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 537/2015 - M. Of. nr. 520/13 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 356/2002 - M. Of. nr. 266/22 apr. 2002 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/1996 privind executarea de lucrări şi prestări de servicii pentru Ministerul Transporturilor de către Brigada 93 Căi Ferate şi Drumuri  
  "Inginer Anghel Saligny" 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 362/2002 - M. Of. nr. 273/23 apr. 2002 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 739/2003 - M. Of. nr. 495/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 365/2002 - M. Of. nr. 267/22 apr. 2002 

 Hotărâre privind transferul pachetului de acţiuni deţinut la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, la  
  Ministerul Sănătăţii şi Familiei 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 643/2005 - M. Of. nr. 606/13 iul. 2005) 

 H.G. nr. 366/2002 - M. Of. nr. 282/25 apr. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale produse în judeţele Argeş, Botoşani, Buzău, Dolj, Iaşi, Prahova, Sălaj,  
  Suceava şi Vaslui 

 (T) 
 
 H.G. nr. 367/2002 - M. Of. nr. 282/25 apr. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1217/2012 - M. Of. nr. 865/20 dec. 2012) 
 
 H.G. nr. 373/2002 - M. Of. nr. 272/23 apr. 2002 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.   
 (Abrogare la data de 21 martie 2007 prin L. nr. 51/2006 - M. Of. nr. 254/21 mar. 2006) 
 
 H.G. nr. 374/2002 - M. Of. nr. 272/23 apr. 2002 
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 Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale produse în judeţele Alba, Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău, Harghita,  
  Hunedoara, Maramureş, Mureş, Olt, Sălaj, Suceava, Tulcea şi Vrancea 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 381/2002 - M. Of. nr. 277/24 apr. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2002 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei  
  nr. 114/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 382/2002 - M. Of. nr. 297/7 mai 2002 
  Hotărâre privind plata sumelor aferente instalării aparaturii de înaltă performanţă, achiziţionată din credite externe cu garanţia statului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 388/2002 - M. Of. nr. 294/30 apr. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", aflat  
  în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 393/2002 - M. Of. nr. 292/30 apr. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1259/2007 - M. Of. nr. 731/29 oct. 2007) 

 H.G. nr. 399/2002 - M. Of. nr. 292/30 apr. 2002 

 Hotărâre privind actualizarea limitei creditelor bancare pentru investiţii cu caracter productiv, prevăzută la art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea  
  unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 

 (Abrogare odată cu L. nr. 42/1990 prin L. nr. 341/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004) 
 
 H.G. nr. 403/2002 - M. Of. nr. 292/30 apr. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 329/2001 privind importul şi comercializarea unor produse folosite 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2007, odată cu H.G. nr. 329/2001 prin H.G. nr. 1822/2005 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2006) 
 
 H.G. nr. 406/2002 - M. Of. nr. 284/26 apr. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 4/2002 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii  
 Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investiţii şi a Reuniunii miniştrilor de finanţe din ţările candidate pentru aderarea la Uniunea  
  Europeană 

 (T) 
 
 H.G. nr. 409/2002 - M. Of. nr. 308/9 mai 2002 
  Hotărâre privind controalele de conformitate cu reglementările referitoare la securitatea produselor, în cazul produselor de import 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 1822/2005 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2006) 
 
 H.G. nr. 417/2002 - M. Of. nr. 311/10 mai 2002 
  Hotărâre privind participarea României în anul 2002 la Programul de acţiune comunitară "Tineret" şi plata contribuţiei financiare la acest program 

 (T) 
 
 H.G. nr. 425/2002 - M. Of. nr. 322/15 mai 2002 
  Hotărâre privind organizarea în România a Reuniunii anuale a adjuncţilor şefilor de state majore din ţările membre SEDM (Procesul reuniunilor miniştrilor apărării din Sud-Estul Europei) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 429/2002 - M. Of. nr. 322/15 mai 2002 

 Hotărâre privind plata contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2002 la programele Comunităţii Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale "Socrates II" şi  
  "Leonardo da Vinci II" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 433/2002 - M. Of. nr. 368/31 mai 2002 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1109/2004 - M. Of. nr. 688/30 iul. 2004) 

 H.G. nr. 437/2002 - M. Of. nr. 325/16 mai 2002 
  Hotărâre privind constituirea Comisiei interministeriale pentru reluarea şi finalizarea lucrărilor privind unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 664/2014 - M. Of. nr. 597/11 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 438/2002 - M. Of. nr. 325/16 mai 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 440/2002 - M. Of. nr. 325/16 mai 2002 

 Hotărâre privind transferul participaţiei statului la unele societăţi comerciale de tip "Comcereal"/"Cerealcom" de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului către  
  Agenţia Domeniilor Statului aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 441/2002 - M. Of. nr. 325/16 mai 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate 

 (Abrogare la 22 apr. 2007 odată cu H.G. nr. 662/2001 prin H.G. nr. 235/2007 - M. Of. nr. 199/22 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 448/2002 - M. Of. nr. 346/24 mai 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1739/2006 - M. Of. nr. 995/13 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 450/2002 - M. Of. nr. 341/22 mai 2002 
 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului  
  Turismului 
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(T) 

 H.G. nr. 455/2002 - M. Of. nr. 341/22 mai 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale O.N.U., pe anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 456/2002 - M. Of. nr. 341/22 mai 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Fondul Programului Special de Dezvoltare al Agenţiei Interguvernamentale a Francofoniei, pe anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 478/2002 - M. Of. nr. 355/28 mai 2002 

 Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr.  
  20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 479/2002 - M. Of. nr. 382/5 iun. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 531/2006 - M. Of. nr. 392/8 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 482/2002 - M. Of. nr. 355/28 mai 2002 
  Hotărâre privind participarea României la Summitul mondial pentru dezvoltare durabilă, Johannesburg, 26 august - 4 septembrie 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 483/2002 - M. Of. nr. 351/27 mai 2002 
  Hotărâre privind organizarea Seminarului pe probleme de afaceri europene, ediţia I, la Mamaia, în perioada 1-7 iunie 2002 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 486/2002 - M. Of. nr. 366/31 mai 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional Mobil 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi  
 instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 prin L. nr. 329/2009 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 487/2002 - M. Of. nr. 388/6 iun. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii  
 
 Republicare: 

produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare 

 (M. Of. nr. 313/6 apr. 2006) 

 (Abrogare prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 488/2002 - M. Of. nr. 354/28 mai 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la cheltuielile administrative ale Comisiei Internaţionale de Stabilire a Faptelor pe anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 490/2002 - M. Of. nr. 356/28 mai 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor  
  chimice periculoase 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1408/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 493/2002 - M. Of. nr. 354/28 mai 2002 
  Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 505/2002 - M. Of. nr. 351/27 mai 2002 
  Hotărâre privind organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, 1 iunie 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 507/2002 - M. Of. nr. 351/27 mai 2002 
  Hotărâre privind stabilirea datei pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 517/2002 - M. Of. nr. 373/3 iun. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea programelor proprii ale Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind cinstirea memoriei eroilor-martiri ai Revoluţiei din  
  decembrie 1989 şi sprijinirea revoluţionarilor din decembrie 1989 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 519/2002 - M. Of. nr. 373/3 iun. 2002 
  Hotărâre privind alocarea în avans a sumei de 100 miliarde lei destinate achiziţionării de tractoare agricole 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 521/2002 - M. Of. nr. 373/3 iun. 2002 
  Hotărâre privind desemnarea Corpului de control al primului-ministru drept instituţie unică de contact cu Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) al Uniunii Europene 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1348/2004 - M. Of. nr. 811/2 sep. 2004) 

 H.G. nr. 523/2002 - M. Of. nr. 381/5 iun. 2002 
  Hotărâre privind participarea României în anii 2002-2004 la Programul Uniunii Europene "Cultura 2000" şi plata contribuţiei financiare la acest program 

 (T) 
 
 H.G. nr. 526/2002 - M. Of. nr. 375/4 iun. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 528/2002 - M. Of. nr. 375/4 iun. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor 
 de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a  
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  transferurilor pentru societăţile comerciale din sectorul minier şi pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 531/2002 - M. Of. nr. 369/31 mai 2002 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2002 privind organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, 1 iunie 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 533/2002 - M. Of. nr. 391/7 iun. 2002 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 60/2005 - M. Of. nr. 105/1 feb. 2005) 
 
 H.G. nr. 534/2002 - M. Of. nr. 396/10 iun. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind reabilitarea şi reorganizarea sistemului de asistenţă medicală spitalicească de specialitate în obstetrică-ginecologie şi neonatologie din România, pe  
  perioada 2002-2004 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 535/2002 - M. Of. nr. 396/10 iun. 2002 
  Hotărâre privind colorarea şi marcarea unor produse petroliere 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 314/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007) 

 H.G. nr. 543/2002 - M. Of. nr. 396/10 iun. 2002 

 Hotărâre privind finanţarea cheltuielilor aferente Conferinţei internaţionale "Arhivele diplomatice - tezaur pentru fundamentarea politicii externe şi promovarea cooperării internaţionale",  
  desfăşurată în perioada 29 mai - 2 iunie 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 555/2002 - M. Of. nr. 404/12 iun. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la fondul necesar organizării primei Reuniuni a statelor părţi la Statutul Curţii Penale Internaţionale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 558/2002 - M. Of. nr. 408/12 iun. 2002 
  Hotărâre privind organizarea celei de-a XII-a ediţii a "Cursurilor de vară Titulescu" destinate tinerilor diplomaţi străini şi români 

 (T) 
 
 H.G. nr. 566/2002 - M. Of. nr. 402/11 iun. 2002 
  Hotărâre privind producţia şi finanţarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unităţii 2 din cadrul Centralei Nuclearelectrica Cernavodă (CNE) - 5 x 700 MW, în anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 567/2002 - M. Of. nr. 458/27 iun. 2002 
  Hotărâre privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune 

 (Abrogare prin H.G. nr. 457/2003 - M. Of. nr. 311/8 mai 2003) 
 
 H.G. nr. 569/2002 - M. Of. nr. 407/12 iun. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 314/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 314/2001 prin H.G. nr. 369/2009 - M. Of. nr. 227/7 apr. 2009) 

 H.G. nr. 570/2002 - M. Of. nr. 407/12 iun. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea tarifului de licenţiere a Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA pentru anul 2002 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 571/2002 - M. Of. nr. 407/12 iun. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov, inclusă în cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) - componenta  
  "Privatizarea a 5 mari societăţi comerciale prin intermediul băncilor de investiţii" 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 33/2005 - M. Of. nr. 404/13 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 572/2002 - M. Of. nr. 413/14 iun. 2002 
  Hotărâre pentru stabilirea modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a comerciantului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1345/2002 - M. Of. nr. 903/12 dec. 2002) 
 
 H.G. nr. 574/2002 - M. Of. nr. 413/14 iun. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea cuantumurilor taxelor şi tarifelor percepute de camerele de comerţ şi industrie teritoriale pentru activităţile de registru şi pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1344/2002 - M. Of. nr. 903/12 dec. 2002) 
 
 H.G. nr. 575/2002 - M. Of. nr. 413/14 iun. 2002 
  Hotărâre privind serviciile de asistenţă prestate de camerele de comerţ şi industrie teritoriale pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1346/2002 - M. Of. nr. 903/12 dec. 2002) 
 
 H.G. nr. 576/2002 - M. Of. nr. 415/14 iun. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului de Politici Economice 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 64/2003 - M. Of. nr. 464/29 iun. 2003) 
 
 H.G. nr. 578/2002 - M. Of. nr. 416/14 iun. 2002 

 Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării în administrarea Regiei  
  Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 858/2003 - M. Of. nr. 552/31 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 581/2002 - M. Of. nr. 439/24 iun. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1816/2004 - M. Of. nr. 1023/5 nov. 2004) 
 
 H.G. nr. 590/2002 - M. Of. nr. 439/24 iun. 2002 
  Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei şi Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare 

 (T) 
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 H.G. nr. 598/2002 - M. Of. nr. 437/22 iun. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 600/2002 - M. Of. nr. 432/20 iun. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al trezoreriei statului şi a contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2001 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 605/2002 - M. Of. nr. 444/25 iun. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului de Politici Sociale 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 64/2003 - M. Of. nr. 464/29 iun. 2003) 
 
 H.G. nr. 606/2002 - M. Of. nr. 444/25 iun. 2002 

 Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de  
  sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice şi stomatologice 

 (Încetare aplicabilitate odată cu H.G. nr.1245/2001 prin H.G. nr. 1510/2002 - M. Of. nr. 10/10 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 608/2002 - M. Of. nr. 441/24 iun. 2002 

 Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr.  
  20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 609/2002 - M. Of. nr. 444/25 iun. 2002 
  Hotărâre privind trecerea instituţiei publice "Tribuna" din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 28/2001 prin H.G. nr. 742/2003 - M. Of. nr. 493/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 613/2002 - M. Of. nr. 444/25 iun. 2002 
  Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 261/2001 prin H.G. nr. 246/2007 - M. Of. nr. 169/9 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 616/2002 - M. Of. nr. 488/8 iul. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., care funcţionează sub  
  autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 617/2002 - M. Of. nr. 441/24 iun. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti 

 (Abrogare la data aderării la Uniunea Europeană, odată cu H.G.nr. 460/2001 prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 621/2002 - M. Of. nr. 481/5 iul. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 90/2006 - M. Of. nr. 290/30 mar. 2006) 
 
 H.G. nr. 622/2002 - M. Of. nr. 458/27 iun. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea valorii coşului minim de consum lunar pentru trimestrul I al anului 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 629/2002 - M. Of. nr. 469/1 iul. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri organizatorice în implementarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de stimulare a precipitaţiilor şi finanţarea activităţilor  
 prevăzute pentru etapa a III-a - 2002, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi  
  Pădurilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 362/2002  şi  (T) prin H.G. nr. 739/2003 - M. Of. nr. 495/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 633/2002 - M. Of. nr. 460/28 iun. 2002 
  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2001 privind exceptarea şi reducerea temporară de la plata taxelor vamale la unele produse din import 

 (T) 
 
 H.G. nr. 634/2002 - M. Of. nr. 463/28 iun. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 636/2002 - M. Of. nr. 450/26 iun. 2002 
  Hotărâre privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Departamentului de Comerţ Exterior 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 64/2003 - M. Of. nr. 464/29 iun. 2003) 
 
 H.G. nr. 641/2002 - M. Of. nr. 463/28 iun. 2002 
  Hotărâre privind regimul de comercializare a ouălor 

 (Abrogare la 1 septembrie 2005 prin H.G. nr. 415/2004 - M. Of. nr. 296/5 apr. 2004) 
 
 H.G. nr. 643/2002 - M. Of. nr. 460/28 iun. 2002 
  Hotărâre pentru prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 56/2002 privind reducerea temporară a taxei vamale pentru unele produse agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 648/2002 - M. Of. nr. 468/1 iul. 2002 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 733/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 649/2002 - M. Of. nr. 468/1 iul. 2002 
  Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei şi Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 650/2002 - M. Of. nr. 473/2 iul. 2002 
  Hotărâre pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 483/2002 privind organizarea Seminarului pe probleme de afaceri europene, ediţia I, la Mamaia, în perioada 1-7 iunie 2002 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 655/2002 - M. Of. nr. 512/16 iul. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a industriei petroliere din România pe perioada 2001-2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 665/2002 - M. Of. nr. 486/8 iul. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea Protocolului Naţional 

 (Abrogare prin L. nr. 215/2016 - M. Of. nr. 915/14 nov. 2016) 
 
 H.G. nr. 666/2002 - M. Of. nr. 517/17 iul. 2002 

 Hotărâre privind cerinţele minime de randament la fabricarea sau la punerea în funcţiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea şi/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi  
  sau existente şi izolaţia sistemului de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1043/2007 - M. Of. nr. 627/12 sep. 2007) 

 H.G. nr. 674/2002 - M. Of. nr. 516/17 iul. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la  
  conducte magistrale şi urbane 

 (Abrogare la 28 noiembrie 2004 prin H.G. nr. 1491/2004 - M. Of. nr. 885/28 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 681/2002 - M. Of. nr. 487/8 iul. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Române pentru Investiţii Străine 

 (Abrogare prin H.G. nr. 752/2003 - M. Of. nr. 494/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 682/2002 - M. Of. nr. 498/10 iul. 2002 
  Hotărâre pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 258/2002 privind organizarea din doi în doi ani la Bucureşti a Festivalului Internaţional "George Enescu" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 258/2002 prin H.G. nr. 628/2004 - M. Of. nr. 383/30 apr. 2004) 
 
 H.G. nr. 683/2002 - M. Of. nr. 495/10 iul. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 210/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2002 producătorilor agricoli din sectorul  
  vegetal, în scopul creşterii producţiei şi indicilor de calitate a produselor agricole 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 684/2002 - M. Of. nr. 495/10 iul. 2002 

 Hotărâre privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea cantităţii de 1.500 mii tone grâu pentru panificaţie din  
  recolta anului 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 686/2002 - M. Of. nr. 493/9 iul. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1155/2004 - M. Of. nr. 689/30 iul. 2004) 
 
 H.G. nr. 687/2002 - M. Of. nr. 498/10 iul. 2002 
  Hotărâre privind alocaţiile zilnice de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare de asistenţă socială pentru copii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 847/2004 - M. Of. nr. 509/7 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 688/2002 - M. Of. nr. 498/10 iul. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente şi obiective de investiţii din cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineret în municipiul Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1159/2002 - M. Of. nr. 789/30 oct. 2002) 
 
 H.G. nr. 693/2002 - M. Of. nr. 498/10 iul. 2002 

 Hotărâre privind organizarea seminarului follow-up la Forumul economic al OSCE din anul 2001 "Coordonarea eforturilor regionale pentru creşterea transparenţei şi promovarea unui mediu de  
  afaceri favorabil", Bucureşti, 11-12 iulie 2002 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 705/2002 - M. Of. nr. 509/15 iul. 2002 
  Hotărâre privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1217/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 707/2002 - M. Of. nr. 530/19 iul. 2002 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase 

 (Abrogare prin L. nr. 349/2007 - M. Of. nr. 840/7 dec. 2007) 
 
 H.G. nr. 709/2002 - M. Of. nr. 509/15 iul. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 28/2001 prin H.G. nr. 742/2003 - M. Of. nr. 493/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 710/2002 - M. Of. nr. 519/17 iul. 2002 
  Hotărâre privind funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1083/2004 - M. Of. nr. 649/19 iul. 2004) 
 
 H.G. nr. 712/2002 - M. Of. nr. 509/15 iul. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 713/2002 - M. Of. nr. 509/15 iul. 2002 
  Hotărâre privind modificarea sumelor alocate din credite externe unor ordonatori principali de credite pe anul 2002 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 716/2002 - M. Of. nr. 509/15 iul. 2002 
  Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002, în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 51 din Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România 

 (T) 
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 H.G. nr. 720/2002 - M. Of. nr. 526/19 iul. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra  
  terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1172/2001 prin H.G. nr. 890/2005 - M. Of. nr. 732/11 aug. 2005) 

 H.G. nr. 723/2002 - M. Of. nr. 520/18 iul. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 52/2006 - M. Of. nr. 238/16 mar. 2006) 

 H.G. nr. 743/2002 - M. Of. nr. 623/22 aug. 2002 

 Hotărâre privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule  
  poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei 

 (Abrogare la 2 octombrie 2004 prin H.G. nr. 1209/2004 - M. Of. nr. 809/2 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 748/2002 - M. Of. nr. 542/24 iul. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind protecţia culturilor agricole, silvice şi a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1679/2008 - M. Of. nr. 890/29 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 751/2002 - M. Of. nr. 538/23 iul. 2002 

 Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic şi pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici şi de avizare pentru  
  derularea activităţii de impresariat artistic 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 86/2008 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2008) 

 H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 584/2004 - M. Of. nr. 404/6 mai 2004) 

 H.G. nr. 755/2002 - M. Of. nr. 540/24 iul. 2002 

 Hotărâre pentru stabilirea ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe certificate oficial, destinată pentru însămânţare în campania agricolă din toamna anului 2002, şi pentru  
 aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru producţia de seminţe certificate, folosită pentru însămânţare în  
  campania agricolă din toamna anului 2002 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 756/2002 - M. Of. nr. 540/24 iul. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea repartizării sumei de 50 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2002, destinată finanţării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum  
  şi stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 757/2002 - M. Of. nr. 545/25 iul. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale produse în judeţele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Cluj, Constanţa,  
  Dolj, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Sălaj, Tulcea şi Vrancea 

 (T) 
 
 H.G. nr. 758/2002 - M. Of. nr. 545/25 iul. 2002 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 738/2003 - M. Of. nr. 485/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 764/2002 - M. Of. nr. 554/29 iul. 2002 
  Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei şi Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 765/2002 - M. Of. nr. 554/29 iul. 2002 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 746/2003 - M. Of. nr. 493/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 768/2002 - M. Of. nr. 554/29 iul. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării la Braşov, în perioada 3-7 septembrie 2002, a Festivalului "Cerbul de Aur - 2002" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 770/2002 - M. Of. nr. 554/29 iul. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri organizatorice pentru implementarea Planului strategic de acţiuni pentru îmbunătăţirea sistemelor administrative şi de management al gestionării  
  fondurilor nerambursabile alocate României de Uniunea Europeană 

 (T) 
 
 H.G. nr. 771/2002 - M. Of. nr. 554/29 iul. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. I/14 la Hotărârea Guvernului nr. 920/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 pentru companiile şi societăţile naţionale,  
 societăţile comerciale şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile  
  comerciale din sectorul minier şi pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 772/2002 - M. Of. nr. 580/6 aug. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 212/2001 prin H.G. nr. 736/2003 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 776/2002 - M. Of. nr. 550/26 iul. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale produse în judeţele Alba, Bacău, Botoşani, Buzău, Cluj, Constanţa,  
  Dolj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Prahova, Suceava, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea 

 (T) 
 
 H.G. nr. 777/2002 - M. Of. nr. 550/26 iul. 2002 
  Hotărâre privind acordarea unor ajutoare umanitare constând în materiale de construcţii şi reparat case pentru populaţia din unele judeţe afectate de inundaţiile din perioada 19-22 iulie 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 779/2002 - M. Of. nr. 575/5 aug. 2002 
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  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri 

 (Abrogare prin H.G. nr. 758/2003 - M. Of. nr. 492/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 786/2002 - M. Of. nr. 561/31 iul. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 678/1998 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 678/1998 prin H.G. nr. 537/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007) 
 
 ▼ Acord între Arhivele Naţionale ale României şi Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la  
 Washington la 12 noiembrie 2002 
 H.G. nr. 789/2003 (aprobare) - M. Of. nr. 509/15 iul. 2003 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 1273/2006 (aprobare) - M. Of. nr. 815/3 oct. 2006) 
 
 H.G. nr. 796/2002 - M. Of. nr. 603/15 aug. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de achiziţionare, prin cumpărare, schimb sau donaţie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Naţională a  
  Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 118/2010 - M. Of. nr. 135/1 mar. 2010) 

 H.G. nr. 797/2002 - M. Of. nr. 579/5 aug. 2002 
  Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 801/2002 - M. Of. nr. 579/5 aug. 2002 

 Hotărâre privind organizarea în România a celei de-a 6-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a Procesului reuniunii miniştrilor apărării din sud-estul Europei (SEDM-CC) şi a celei de-a 8-a  
  Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forţei multinaţionale de pace din sud-estul Europei (MPFSEE) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 802/2002 - M. Of. nr. 579/5 aug. 2002 
  Hotărâre privind organizarea în România a Reuniunii anuale a miniştrilor adjuncţi ai apărării din ţările membre ale Procesului reuniunii miniştrilor apărării din sud-estul Europei (SEDM) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 808/2002 - M. Of. nr. 605/15 aug. 2002 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor  
  legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 514/1999 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 811/2002 - M. Of. nr. 611/19 aug. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului social pe perioada 2002-2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 817/2002 - M. Of. nr. 595/12 aug. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional  
  aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 818/2002 - M. Of. nr. 589/8 aug. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor determinate de participarea României la Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă, care se va desfăşura la Johannesburg în perioada 26 august - 4  
  septembrie 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 823/2002 - M. Of. nr. 606/15 aug. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.320/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Oficiului Naţional pentru Recrutare şi Plasare a Forţei de Muncă în Străinătate 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1320/2001 prin H.G. nr. 640/2007 - M. Of. nr. 427/27 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 824/2002 - M. Of. nr. 606/15 aug. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 4/2001 prin H.G. nr. 737/2003 - M. Of. nr. 483/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 825/2002 - M. Of. nr. 606/15 aug. 2002 

 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice în anul 2002 a unor credite externe în valoare de 115 milioane dolari S.U.A., echivalent dolari canadieni şi euro, necesare  
  pentru continuarea lucrărilor la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 833/2002 - M. Of. nr. 606/15 aug. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea unui împrumut fără dobândă din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea de goluri temporare de casă ale bugetelor unor consilii  
  locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 840/2002 - M. Of. nr. 638/29 aug. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramelor care se finanţează prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie pe anul  
  2002 în cadrul Programului "Măsuri de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 842/2002 - M. Of. nr. 621/22 aug. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind colectarea tarifului necesar finanţării funcţionării Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru recuperarea investiţiilor  
 efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi pentru stabilirea tarifului care se colectează de către furnizorul de  
  servicii 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 227/2003 - M. Of. nr. 150/7 mar. 2003) 

 H.G. nr. 843/2002 - M. Of. nr. 638/29 aug. 2002 

 Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr.  
  20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 845/2002 - M. Of. nr. 624/23 aug. 2002 
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  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 153/2002 - M. Of. nr. 826/15 nov. 2002) 
 
 H.G. nr. 848/2002 - M. Of. nr. 624/23 aug. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2002-martie 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 849/2002 - M. Of. nr. 639/29 aug. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Piscicole 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 865/2005 - M. Of. nr. 727/10 aug. 2005) 

 H.G. nr. 851/2002 - M. Of. nr. 612/19 aug. 2002 

 Hotărâre privind acordarea unor ajutoare umanitare, constând în alimente şi materiale de construcţii şi reparat case pentru populaţia sinistrată din unele judeţe, ca urmare a fenomenelor  
  meteorologice nefavorabile din perioada iulie-august 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 852/2002 - M. Of. nr. 612/19 aug. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe 

 (T) 
 
 H.G. nr. 859/2002 - M. Of. nr. 640/29 aug. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit 

 (Abrogare odată cu L. nr. 414/2002 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 870/2002 - M. Of. nr. 633/27 aug. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri referitoare la finanţarea din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României a unor acţiuni şi proiecte 

 (T) 
 
 H.G. nr. 874/2002 - M. Of. nr. 640/29 aug. 2002 

 Hotărâre pentru stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare şi a cotei majorărilor datorate pe perioada amânării sau eşalonării la plată a  
  obligaţiilor bugetare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1513/2002 - M. Of. nr. 959/28 dec. 2002) 

 H.G. nr. 875/2002 - M. Of. nr. 640/29 aug. 2002 

 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe în favoarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A.  
  Bucureşti, în vederea completării finanţării achiziţiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 877/2002 - M. Of. nr. 640/29 aug. 2002 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.330/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la  
  domiciliu, serviciilor de urgenţă prespitaliceşti şi altor tipuri de transport medical, precum şi a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1330/2001 prin H.G. nr. 1511/2002 - M. Of. nr. 7/9 ian. 2003) 

 H.G. nr. 878/2002 - M. Of. nr. 640/29 aug. 2002 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de  
  sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice şi stomatologice 

 (Încetare aplicabilitate încetat aplicabilitatea odată cu H.G. nr.1245/2001 prin H.G. nr. 1510/2002 - M. Of. nr. 10/10 ian. 2003) 
 
 H.G. nr. 881/2002 - M. Of. nr. 640/29 aug. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Regiei Autonome "Multiproduct" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 882/2002 - M. Of. nr. 640/29 aug. 2002 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 2-6 septembrie 2002, a Conferinţei ţărilor dunărene din cadrul Programului hidrologic internaţional UNESCO 

 (T) 
 
 H.G. nr. 889/2002 - M. Of. nr. 628/23 aug. 2002 

 Hotărâre pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2002 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru  
  Reconstrucţie şi Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investiţii şi a Reuniunii miniştrilor de finanţe din ţările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 892/2002 - M. Of. nr. 631/26 aug. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării în perioada 4-6 octombrie 2002 a Festivalului Internaţional al Cântecului pentru Copii "Steaua de Aur" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 893/2002 - M. Of. nr. 641/29 aug. 2002 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României pe anul 2002, în procent de 50%, la Agenţia Mondială Antidoping 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 895/2002 - M. Of. nr. 658/4 sep. 2002 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.317/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut extern pentru Ministerul Apărării Naţionale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 900/2002 - M. Of. nr. 660/5 sep. 2002 
  Hotărâre privind condiţiile şi procedura de selecţie a candidaţilor de către Consiliul Economic şi Social, în vederea propunerii pentru numirea de către ministrul justiţiei a magistraţilor consultanţi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 616/2005 - M. Of. nr. 583/6 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 902/2002 - M. Of. nr. 660/5 sep. 2002 
  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind  
 achiziţiile şi serviciile reciproce, semnat la Bucureşti la 17 mai 2002 şi la Stuttgart la 20 mai 2002 
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 H.G. nr. 915/2002 (aprobare) - M. Of. nr. 722/3 oct. 2002 

 (Înlocuire prin H.G. nr. 93/2013 (aprobare) - M. Of. nr. 161/26 mar. 2013) 
 
 H.G. nr. 917/2002 - M. Of. nr. 663/6 sep. 2002 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente programelor care se experimentează şi se  
  finanţează din bugetul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei în anul 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 918/2002 - M. Of. nr. 686/17 sep. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1213/2006 - M. Of. nr. 802/25 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 927/2002 - M. Of. nr. 657/4 sep. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2002 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, cuprinzând nominalizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin  
  raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 932/2002 - M. Of. nr. 652/2 sep. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din  
  învăţământul de stat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 714/2008 - M. Of. nr. 511/8 iul. 2008) 
 
 H.G. nr. 938/2002 - M. Of. nr. 665/9 sep. 2002 
  Hotărâre privind transferul pachetului majoritar de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Prestatorul" - S.A. Haţeg în proprietatea privată a oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara 

 (T) 
 
 H.G. nr. 941/2002 - M. Of. nr. 673/11 sep. 2002 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei 

 (Abrogare la data de 23 dec. 2009 prin H.G. nr. 1428/2009 - M. Of. nr. 847/8 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 942/2002 - M. Of. nr. 692/20 sep. 2002 
  Hotărâre privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză 

 (Abrogare la 1 iunie 2008 prin H.G. nr. 1177/2007 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2007) 
 
 H.G. nr. 943/2002 - M. Of. nr. 664/6 sep. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societăţile naţionale şi  
 societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale din sectorul minier şi pentru  
  Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 945/2002 - M. Of. nr. 664/6 sep. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea acordării unui avans de 30% în anul 2002 producătorilor agricoli cultivatori de sfeclă de zahăr, pentru costul lucrărilor agricole de pregătire a terenului din toamna  
  anului 2002 pentru producţia de sfeclă de zahăr din anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 949/2002 - M. Of. nr. 671/10 sep. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 21/2008 - M. Of. nr. 173/6 mar. 2008) 
 
 H.G. nr. 955/2002 - M. Of. nr. 678/12 sep. 2002 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1433/2009 - M. Of. nr. 857/9 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 962/2002 - M. Of. nr. 668/9 sep. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în luna septembrie 2002, a reuniunii anuale a ambasadorilor şi consulilor generali ai României în străinătate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 982/2002 - M. Of. nr. 671/10 sep. 2002 

 Hotărâre privind prelungirea termenului de organizare a licitaţiei electronice pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice a produselor lactate şi de panificaţie acordate elevilor din clasele  
  I-IV din învăţământul de stat, rămase neadjudecate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 986/2002 - M. Of. nr. 681/16 sep. 2002 
  Hotărâre privind organizarea celei de-a XI-a ediţii a Bursei Dunărene de Turism la Bucureşti în perioada 27 septembrie-3 octombrie 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 987/2002 - M. Of. nr. 676/11 sep. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 995/2002 - M. Of. nr. 679/13 sep. 2002 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 159/2002 privind unele măsuri pentru închirierea unor spaţii de către Ministerul Finanţelor Publice 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 159/2002 prin H.G. nr. 208/2005 - M. Of. nr. 269/31 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 1003/2002 - M. Of. nr. 684/17 sep. 2002 
  Hotărâre privind alocaţiile zilnice de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare de asistenţă socială 

 (Abrogare prin H.G. nr. 847/2004 - M. Of. nr. 509/7 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 1006/2002 - M. Of. nr. 693/20 sep. 2002 
 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe în vederea completării finanţării achiziţiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003   
 (T) 
 
 H.G. nr. 1009/2002 - M. Of. nr. 695/23 sep. 2002 
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  Hotărâre privind declararea zonei Paşcani, judeţul Iaşi, zonă defavorizată 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1013/2002 - M. Of. nr. 695/23 sep. 2002 
  Hotărâre privind declararea zonei Roman, judeţul Neamţ, zonă defavorizată 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1021/2002 - M. Of. nr. 711/30 sep. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 220/10 mar. 2006) 

 H.G. nr. 1022/2002 - M. Of. nr. 711/30 sep. 2002 
  Hotărâre privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 352/2017 - M. Of. nr. 399/26 mai 2017) 

 H.G. nr. 1027/2002 - M. Of. nr. 696/23 sep. 2002 
  Hotărâre privind trecerea unor imobile în domeniul public al statului 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 136/2002 - M. Of. nr. 779/25 oct. 2002) 
 
 H.G. nr. 1028/2002 - M. Of. nr. 703/26 sep. 2002 
  Hotărâre pentru completarea articolului unic al Hotărârii Guvernului nr. 799/1990 privind recunoaşterea înfiinţării unor camere de comerţ şi industrie teritoriale judeţene 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1030/2002 - M. Of. nr. 716/2 oct. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene 

 (Abrogare odată cu  H.G. nr. 1075/2001 prin H.G. nr. 734/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1032/2002 - M. Of. nr. 716/2 oct. 2002 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul  
 ambulatoriu şi a Contractului-cadru privind condiţiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice,  
  în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1331/2001 prin H.G. nr. 1509/2002 - M. Of. nr. 8/9 ian. 2003) 

 H.G. nr. 1049/2002 - M. Of. nr. 716/2 oct. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de  
  Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C. 

 (Abrogare la 21 martie 2007, odată cu H.G. nr. 373/2002 prin L. nr. 51/2006 - M. Of. nr. 254/21 mar. 2006) 
 
 H.G. nr. 1051/2002 
  Hotărâre privind garantarea de către Ministerul  Finanţelor Publice a unui credit extern pentru realizarea sistemului informatic al Poliţiei de Frontieră Române 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1157/2004 - M. Of. nr. 695/2 aug. 2004) 
 
 H.G. nr. 1052/2002 - M. Of. nr. 716/2 oct. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea organizării la Bucureşti, în perioada 15-17 noiembrie 2002, a Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1054/2002 - M. Of. nr. 738/9 oct. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de toamnă-iarnă pentru perioada 1 octombrie 2002 - 31 martie 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1059/2002 - M. Of. nr. 726/4 oct. 2002 
  Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1064/2002 - M. Of. nr. 724/3 oct. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 275/2002 privind finanţarea unor proiecte pentru sprijinirea candidaturii de aderare a României la NATO şi a unor proiecte  
  aprobate de Consiliul interministerial pentru imagine externă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1065/2002 - M. Of. nr. 727/4 oct. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 212/2001 prin H.G. nr. 736/2003 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1073/2002 - M. Of. nr. 734/8 oct. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 837/2004 - M. Of. nr. 503/4 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 1075/2002 - M. Of. nr. 724/3 oct. 2002 

 Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru achiziţia de frigidere necesare conservării  
  produselor alimentare distribuite elevilor din clasele I-IV din învăţământul preuniversitar de stat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1076/2002 - M. Of. nr. 724/3 oct. 2002 

 Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie  
  pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul preuniversitar de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1077/2002 - M. Of. nr. 727/4 oct. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea acordării producătorilor agricoli, în toamna anului 2002, a unui avans de 30% din sprijinul direct al statului, pentru înfiinţarea culturilor de toamnă, realizarea  
   

lucrărilor agricole de pregătire a terenului şi fertilizarea chimică de bază la culturile agricole susţinute ca produs marfă în anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1078/2002 - M. Of. nr. 727/4 oct. 2002 
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 Hotărâre privind aprobarea organizării, în cadrul Târgului Tehnic Internaţional Bucureşti - TIB 2002 din perioada 7-12 octombrie 2002, a Expoziţiei "Conceput în România - CONRO 2002" şi a  
  Salonului "Inventika" 

 
 

(T) 

 ▼ Decizia nr. 2/2002 a Comitetului mixt România - Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată la Geneva la 19  
 aprilie 2002, privind modificarea Protocolului D al Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb  
 (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992 
 Amendamente la Protocolul D (Monopoluri) 
 H.G. nr. 1093/2002 (acceptare) - M. Of. nr. 749/14 oct. 2002 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 1102/2002 - M. Of. nr. 758/17 oct. 2002 
  Hotărâre privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement 

 (Abrogare la 17 iulie 2010 prin H.G. nr. 435/2010 - M. Of. nr. 323/17 mai 2010) 
 
 H.G. nr. 1103/2002 - M. Of. nr. 758/17 oct. 2002 
  Hotărâre privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare ambalate sau preambalate şi a produselor nealimentare în cadrul altor spaţii decât cele cu destinaţie prestabilită 

 (Abrogare la 26 apr. 2004 prin H.G. nr. 348/2004 - M. Of. nr. 269/26 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 1104/2002 - M. Of. nr. 746/11 oct. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea datei pentru alegerea primarilor şi consiliilor locale în unele circumscripţii electorale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1105/2002 - M. Of. nr. 752/15 oct. 2002 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2004 prin H.G. nr. 1515/2003 - M. Of. nr. 920/22 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 1110/2002 - M. Of. nr. 763/18 oct. 2002 

 Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr.  
  20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1115/2002 - M. Of. nr. 781/28 oct. 2002 
  Hotărâre privind accesul liber la informaţia privind mediul 

 (Abrogare la 22 nov. 2005 prin H.G. nr. 878/2005 - M. Of. nr. 760/22 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 1117/2002 - M. Of. nr. 785/29 oct. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cuptoarelor electrice de uz casnic 

 (Abrogare prin H.G. nr. 456/2006 - M. Of. nr. 364/26 apr. 2006) 
 
 H.G. nr. 1119/2002 - M. Of. nr. 764/18 oct. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor determinate de participarea României la Summitul francofoniei de la Beirut 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1121/2002 - M. Of. nr. 772/23 oct. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 121/2006 - M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 1122/2002 - M. Of. nr. 770/23 oct. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de atestare a staţiunilor turistice, precum şi pentru declararea unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local 

 (Abrogare prin H.G. nr. 867/2006 - M. Of. nr. 609/13 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 1123/2002 - M. Of. nr. 773/24 oct. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1134/2002 - M. Of. nr. 798/4 nov. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002 

 (Abrogare prin H.G. nr. 769/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 1137/2002 - M. Of. nr. 776/24 oct. 2002 
  Hotărâre privind recunoaşterea Comitetului Naţional Român pentru Drepturile Copilului ca fiind de utilitate publică 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1008/2021 - M. Of. nr. 930/29 sep. 2021) 

 H.G. nr. 1140/2002 - M. Of. nr. 780/25 oct. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe în vederea completării finanţării  
  achiziţiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1145/2002 - M. Of. nr. 779/25 oct. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea valorii coşului minim de consum lunar pentru trimestrul II al anului 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1163/2002 - M. Of. nr. 796/1 nov. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 362/2002 prin H.G. nr. 739/2003 - M. Of. nr. 495/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1165/2002 - M. Of. nr. 786/29 oct. 2002 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 241/2000 privind efectuarea cheltuielilor pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2000 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1168/2002 - M. Of. nr. 796/1 nov. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 1178/2002 - M. Of. nr. 793/31 oct. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea finanţării unor cheltuieli privind exploatarea Reţelei naţionale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1179/2002 - M. Of. nr. 804/5 nov. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

 (Abrogare la data de 27 februarie 2017 prin H.G. nr. 28/2008 - M. Of. nr. 48/22 ian. 2008) 
 
 H.G. nr. 1180/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 

 (Abrogare prin H. nr. 1581/2009 - M. Of. nr. 543/5 aug. 2009) 
 
 H.G. nr. 1189/2002 - M. Of. nr. 804/5 nov. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2002 la Programul FISCALIS al Comunităţii Europene 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1193/2002 - M. Of. nr. 804/5 nov. 2002 
  Hotărâre privind organizarea în România a celei de-a 7-a Reuniuni a Comitetului de coordonare a procesului Reuniunii miniştrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1196/2002 - M. Of. nr. 819/13 nov. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor generale privind controlul oficial al alimentelor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 925/2005 - M. Of. nr. 804/5 sep. 2005) 

 H.G. nr. 1198/2002 - M. Of. nr. 866/2 dec. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor de igienă a produselor alimentare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 924/2005 - M. Of. nr. 804/5 sep. 2005) 

 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Liban privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor şi  
 carantinei fitosanitare, semnată la Bucureşti la 19 august 2002 
 H.G. nr. 1200/2002 (aprobare) - M. Of. nr. 819/13 nov. 2002 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 1202/2002 - M. Of. nr. 809/7 nov. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2002, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru  
  creşterea producţiei de carne şi a efectivelor de animale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1208/2002 - M. Of. nr. 810/7 nov. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societăţile naţionale şi  
 societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale din sectorul minier şi pentru  
  Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1210/2002 - M. Of. nr. 816/11 nov. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societăţile naţionale şi  
 societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale din sectorul minier şi pentru  
  Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1211/2002 - M. Of. nr. 816/11 nov. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la programele comunitare "Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei şi bărbaţi"  
  (2001-2005) şi "Program comunitar de acţiune pentru combaterea excluziunii sociale" (2002-2006) pentru anul 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1212/2002 - M. Of. nr. 816/11 nov. 2002 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2002 pentru stabilirea ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe certificate oficial, destinată pentru însămânţare în  
 campania agricolă din toamna anului 2002, şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru producţia  
  de seminţe certificate, folosită pentru însămânţare în campania agricolă din toamna anului 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1213/2002 - M. Of. nr. 816/11 nov. 2002 

 Hotărâre privind unele măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale pe anul 2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2002, pentru agenţii economici monitorizaţi  
  potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1214/2002 - M. Of. nr. 821/13 nov. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României pe anul 2002 pentru participarea la Programul comunitar pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici  
  şi mijlocii (2001-2005) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1215/2002 - M. Of. nr. 853/26 nov. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1175/2005 - M. Of. nr. 919/14 oct. 2005) 
 
 H.G. nr. 1221/2002 - M. Of. nr. 821/13 nov. 2002 
  Hotărâre privind indexarea cuantumului valorii de referinţă sectorială pentru personalul clerical 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1227/2002 - M. Of. nr. 821/13 nov. 2002 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2002 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare ambalate sau preambalate şi a  
  produselor nealimentare în cadrul altor spaţii decât cele cu destinaţie prestabilită 
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(Abrogare odată cu H.G. nr. 1103/2002, la 26 apr. 2004 prin H.G. nr. 348/2004 - M. Of. nr. 269/26 mar. 2004) 

 H.G. nr. 1243/2002 - M. Of. nr. 833/19 nov. 2002 
  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 173/2001 prin H.G. nr. 1105/2003 - M. Of. nr. 678/26 sep. 2003) 
 
 H.G. nr. 1247/2002 - M. Of. nr. 837/20 nov. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 984/2005 - M. Of. nr. 814/8 sep. 2005) 
 
 H.G. nr. 1265/2002 - M. Of. nr. 826/15 nov. 2002 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război,  
  văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1278/2002 - M. Of. nr. 875/4 dec. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1279/2002 - M. Of. nr. 843/22 nov. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere în perioada 27 decembrie 2002 - 3 ianuarie 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1285/2002 - M. Of. nr. 850/25 nov. 2002 

 Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr.  
  20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1291/2002 - M. Of. nr. 850/25 nov. 2002 

 Hotărâre privind actualizarea prin indexare a tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici,  
  de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei 

 (SE) 
 
 ▼ Convenţie privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Liban, semnată  
 la Bucureşti la 19 august 2002 
 H.G. nr. 1292/2002 (aprobare) - M. Of. nr. 853/26 nov. 2002 

 
 

(Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 

 H.G. nr. 1297/2002 - M. Of. nr. 864/29 nov. 2002 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecărilor de teren,  
  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 438/1996 

 (Abrogare la 28 noiembrie 2004, odată cu H.G. nr. 438/1996 prin H.G. nr. 1491/2004 - M. Of. nr. 885/28 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 1299/2002 - M. Of. nr. 864/29 nov. 2002 
  Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2002 pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1300/2002 - M. Of. nr. 894/10 dec. 2002 
  Hotărâre privind notificarea substanţelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1408/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 1304/2002 - M. Of. nr. 868/2 dec. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu pe anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1307/2002 - M. Of. nr. 870/3 dec. 2002 
  Hotărâre privind funcţionarea Centrului Naţional pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" în faza a II-a a Programului comunitar "Leonardo da Vinci" 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 76/2005 - M. Of. nr. 122/8 feb. 2005) 

 H.G. nr. 1309/2002 - M. Of. nr. 888/9 dec. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din  
  aplicarea acestuia 

 (Abrogare la data de 14 feb. 2008 prin H.G. nr. 1502/2007 - M. Of. nr. 28/15 ian. 2008) 
 
 H.G. nr. 1323/2002 - M. Of. nr. 898/11 dec. 2002 
  Hotărâre privind elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1115/2004 - M. Of. nr. 694/2 aug. 2004) 
 
 H.G. nr. 1328/2002 - M. Of. nr. 874/4 dec. 2002 
  Hotărâre privind funcţionarea Agenţiei Naţionale "Socrates" în faza a doua a Programului comunitar "Socrates" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 76/2005 - M. Of. nr. 122/8 feb. 2005) 
 
 H.G. nr. 1329/2002 - M. Of. nr. 876/4 dec. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti 

 (Abrogare la data de 28 mai 2006 prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 
 
 H.G. nr. 1330/2002 - M. Of. nr. 869/3 dec. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. care funcţionează în coordonarea Ministerului  
  Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1337/2002 - M. Of. nr. 880/6 dec. 2002 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 744/2003 - M. Of. nr. 494/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1338/2002 - M. Of. nr. 880/6 dec. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1342/2002 - M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 203/1995 privind modul de organizare şi de participare la pregătirea persoanelor cu funcţii de conducere în sistemul autorităţilor  
  administraţiei publice, a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice cu sarcini la mobilizare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe linia apărării naţionale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 203/1995 prin H.G. nr. 969/2007 - M. Of. nr. 598/30 aug. 2007) 

 H.G. nr. 1344/2002 - M. Of. nr. 903/12 dec. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi a tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic din  
  cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 913/2004 - M. Of. nr. 589/1 iul. 2004) 
 
 H.G. nr. 1345/2002 - M. Of. nr. 903/12 dec. 2002 
  Hotărâre pentru stabilirea modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a comerciantului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1047/2003 - M. Of. nr. 646/11 sep. 2003) 
 
 H.G. nr. 1357/2002 - M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 
  Hotărâre pentru stabilirea autorităţilor publice responsabile de controlul şi supravegherea importului, exportului şi tranzitului de deşeuri 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 895/2006 - M. Of. nr. 638/25 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 1358/2002 - M. Of. nr. 905/12 dec. 2002 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în  
  acest sector, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 772/1966, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

(Abrogare odată cu H.C.M. nr. 772/1966 prin H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003) 

 H.G. nr. 1359/2002 - M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe în favoarea Societăţii Comerciale de  
  Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, în vederea completării finanţării achiziţiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1360/2002 - M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 
  Hotărâre privind stabilirea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1368/2002 - M. Of. nr. 896/10 dec. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1378/2002 - M. Of. nr. 911/14 dec. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1383/2002 - M. Of. nr. 901/12 dec. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea încheierii Contractului de asistenţă dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi firma GML International Limited 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1089/2003 - M. Of. nr. 668/22 sep. 2003) 
 
 H.G. nr. 1387/2002 - M. Of. nr. 904/12 dec. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenţi economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor  
  şi Locuinţei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1405/2002 - M. Of. nr. 918/16 dec. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 190/2002 privind aprobarea Programului de acţiuni şi lucrări finanţate din bugetul de stat în domeniul aviaţiei civile pentru anul  
  2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1406/2002 - M. Of. nr. 914/16 dec. 2002 
  Hotărâre privind suplimentarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi ale Ministerului Justiţiei, pentru realizarea activităţilor specifice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1557/2003 - M. Of. nr. 22/12 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 1411/2002 - M. Of. nr. 923/17 dec. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 598/2014 - M. Of. nr. 549/24 iul. 2014) 
 
 H.G. nr. 1412/2002 - M. Of. nr. 923/17 dec. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1328/2001 prin H.G. nr. 709/2009 - M. Of. nr. 440/26 iun. 2009) 
 
 H.G. nr. 1416/2002 - M. Of. nr. 923/17 dec. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 166/2001 prin H.G. nr. 755/2003 - M. Of. nr. 490/8 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1417/2002 - M. Of. nr. 927/18 dec. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în  
  sistemul de asigurări sociale de sănătate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 235/2005 - M. Of. nr. 278/4 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 1432/2002 - M. Of. nr. 922/17 dec. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Bentonita" - S.A. 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 1439/2002 - M. Of. nr. 935/20 dec. 2002 
  Hotărâre privind majorarea sumelor pentru cazare şi masă acordate solicitanţilor statutului de refugiat 

 (Abrogare la data de 16 august 2006, odată cu O.G. nr. 102/2000 prin L. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 428/18 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 1442/2002 - M. Of. nr. 935/20 dec. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome "RAMI-DACIA" din subordinea Ministerului de Interne 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1446/2002 - M. Of. nr. 929/18 dec. 2002 
  Hotărâre privind modificarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1449/2002 - M. Of. nr. 933/19 dec. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Contabilităţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 401/2005 - M. Of. nr. 409/16 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 1452/2002 - M. Of. nr. 942/23 dec. 2002 
  Hotărâre privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea şi urmărirea accelerării decontărilor şi recuperării arieratelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 1455/2002 - M. Of. nr. 942/23 dec. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1458/2002 - M. Of. nr. 942/23 dec. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea valorii coşului minim de consum lunar pentru trimestrul III al anului 2002 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1475/2002 - M. Of. nr. 942/23 dec. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de  
  sănătate, în anul 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1483/2002 - M. Of. nr. 964/28 dec. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preţuri- lor, tarifelor şi adaosurilor comerciale maximale la unele produse şi servicii  
 reglementate potrivit Legii concurenţei nr. 21/1996, a impozitului pe ţiţei şi gaze din producţia internă şi a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării şi modernizării  
 producţiei la produsele respective, precum şi pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere care se  
  subvenţionează de la bugetul de stat în anul 2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 240/1997 prin H.G. nr. 1609/2003 - M. Of. nr. 44/20 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 1484/2002 - M. Of. nr. 964/28 dec. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetelor acţiunilor şi proiectelor derulate în anul 2002 prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1489/2002 - M. Of. nr. 956/27 dec. 2002 
  Hotărâre privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 156/12 mar. 2009) 
 
 H.G. nr. 1491/2002 - M. Of. nr. 960/28 dec. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind regimul licenţelor de export şi import pentru mărfurile şi operaţiunile supuse licenţierii 

 (Abrogare la 1 ian. 2004 cu excepţia anexelor nr. 1- 13 la norme care se abrogă pe data de 1 martie 2004 prin H.G. nr. 1527/2003 - M. Of. nr. 936/24 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 1492/2002 - M. Of. nr. 957/27 dec. 2002 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 160/2002 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-d), f) şi g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea  
  bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1493/2002 - M. Of. nr. 957/27 dec. 2002 
  Hotărâre privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1495/2002 - M. Of. nr. 957/27 dec. 2002 
  Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a licenţelor de export, de import şi de operaţiune de export sau de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1496/2002 - M. Of. nr. 957/27 dec. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Regiei Naţionale a Pădurilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1497/2002 - M. Of. nr. 957/27 dec. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenţi economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor  
  şi Locuinţei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1498/2002 - M. Of. nr. 957/27 dec. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile  
 comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale din sectorul minier şi pentru Societatea  
   

Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1504/2002 - M. Of. nr. 19/15 ian. 2003 
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  Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistică a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. IV prin O.G. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 64/28 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 1506/2002 - M. Of. nr. 962/28 dec. 2002 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naţionale de  
  cercetare-dezvoltare care au luat fiinţă în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1508/2002 - M. Of. nr. 4/8 ian. 2003 
  Hotărâre privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrarea Europeană 

 (Abrogare prin H.G. nr. 115/2008 - M. Of. nr. 112/12 feb. 2008) 
 
 H.G. nr. 1509/2002 - M. Of. nr. 8/9 ian. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale destinate  
  recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 (Încetare aplicabilitate prin H.G. nr. 1485/2003 - M. Of. nr. 920/22 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 1510/2002 - M. Of. nr. 10/10 ian. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate  
  pentru specialităţile clinice, paraclinice şi stomatologice 

 
 

(Încetare aplicabilitate prin H.G. nr. 1485/2003 - M. Of. nr. 920/22 dec. 2003) 

 H.G. nr. 1511/2002 - M. Of. nr. 7/9 ian. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar, precum şi a  
  serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 (Încetare aplicabilitate prin H.G. nr. 1485/2003 - M. Of. nr. 920/22 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 1512/2002 - M. Of. nr. 10/10 ian. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară 

 (Încetare aplicabilitate prin H.G. nr. 1485/2003 - M. Of. nr. 920/22 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 1513/2002 - M. Of. nr. 959/28 dec. 2002 
  Hotărâre pentru stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare şi pe perioada amânării sau eşalonării la plată a obligaţiilor bugetare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 67/2004 - M. Of. nr. 104/4 feb. 2004) 
 
 H.G. nr. 1516/2002 - M. Of. nr. 963/28 dec. 2002 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 18/2001 prin H.G. nr. 267/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003) 
 
 H.G. nr. 1517/2002 - M. Of. nr. 4/8 ian. 2003 
  Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului interministerial de monitorizare a Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 486/2004 - M. Of. nr. 338/19 apr. 2004) 
 
 H.G. nr. 1520/2002 - M. Of. nr. 963/28 dec. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1522/2002 - M. Of. nr. 963/28 dec. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. şi Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., unităţi  
  economice de interes public naţional, aflate sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1523/2002 - M. Of. nr. 963/28 dec. 2002 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1525/2002 - M. Of. nr. 963/28 dec. 2002 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumurilor unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi ale  
  personalului acestora 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1526/2002 - M. Of. nr. 963/28 dec. 2002 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub  
  autoritatea Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1527/2002 - M. Of. nr. 3/7 ian. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului  
  Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1528/2002 - M. Of. nr. 3/7 ian. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei societăţilor comerciale prevăzute în programul de privatizare din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, care  
  beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 241/2003 - M. Of. nr. 162/13 mar. 2003) 

 H.G. nr. 1529/2002 - M. Of. nr. 959/28 dec. 2002 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., de  
  sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului 

 (T) 
 
 
 H.G. nr. 1530/2002 - M. Of. nr. 959/28 dec. 2002 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Administraţiei Naţionale "Apele Române", de sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 1531/2002 - M. Of. nr. 11/10 ian. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" şi transmiterea unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome  
  "Editura Didactică şi Pedagogică" în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1532/2002 - M. Of. nr. 11/10 ian. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1547/2002 - M. Of. nr. 9/10 ian. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Multiproduct" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1548/2002 - M. Of. nr. 26/20 ian. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1549/2002 - M. Of. nr. 20/15 ian. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor de eficienţă energetică pentru introducerea pe piaţă a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent 

 (Abrogare la 15 iulie 2004 prin H.G. nr. 1160/2003 - M. Of. nr. 716/14 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 1552/2002 - M. Of. nr. 25/17 ian. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2003, pentru agenţii economici monitorizaţi potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1555/2002 - M. Of. nr. 70/3 feb. 2003 
  Hotărâre privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 497/2004 - M. Of. nr. 346/20 apr. 2004) 
 
 H.G. nr. 1556/2002 - M. Of. nr. 12/10 ian. 2003 
  Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei de carne şi a efectivelor de animale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1558/2002 - M. Of. nr. 12/10 ian. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale agenţilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1559/2002 - M. Of. nr. 18/14 ian. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Administraţiei Naţionale "Apele Române" de sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1560/2002 - M. Of. nr. 12/10 ian. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale agenţilor economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1561/2002 - M. Of. nr. 18/14 ian. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Rasirom" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1562/2002 - M. Of. nr. 18/14 ian. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului de Interne 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1568/2002 - M. Of. nr. 27/20 ian. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1569/2002 - M. Of. nr. 27/20 ian. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1570/2002 - M. Of. nr. 27/20 ian. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 357/2004 - M. Of. nr. 283/31 mar. 2004) 
 
 ▼ Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Economiei şi Muncii din Republica Austria  
 privind cooperarea în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, semnat la Bucureşti la 25 iunie 2002 şi la Viena la 14  
 octombrie 2002 
 H.G. nr. 1573/2002 (aprobare) - M. Of. nr. 31/21 ian. 2003 

 (Denunţare prin H.G. nr. 213/2008 - M. Of. nr. 182/10 mar. 2008) 
 
 H.G. nr. 1577/2002 - M. Of. nr. 31/21 ian. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. şi Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul  
  Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1579/2002 - M. Of. nr. 32/22 ian. 2003 
   

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 134/2011 - M. Of. nr. 137/23 feb. 2011) 

 H.G. nr. 1587/2002 - M. Of. nr. 52/30 ian. 2003 
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 Hotărâre privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii  
  informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1016/2004 - M. Of. nr. 664/23 iul. 2004) 

 H.G. nr. 1588/2002 - M. Of. nr. 46/28 ian. 2003 

 Hotărâre pentru stabilirea speciilor şi a ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe, certificată oficial, destinată pentru însămânţare în campaniile agricole din primăvara şi toamna  
  anului 2003 şi din primăvara anului 2004, şi pentru aprobarea normelor metodologice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1591/2002 - M. Of. nr. 85/11 feb. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 145/26 feb. 2008) 
 
 H.G. nr. 1594/2002 - M. Of. nr. 47/28 ian. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

 (Abrogare prin L. nr. 510/2004 - M. Of. nr. 1082/22 nov. 2004) 
 
 H.G. nr. 1595/2002 - M. Of. nr. 47/28 ian. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 1598/2002 - M. Of. nr. 42/27 ian. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agenţii economici din industria de apărare care beneficiază în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a  
  Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1601/2002 - M. Of. nr. 56/31 ian. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale regiilor autonome de interes naţional aflate sub autoritatea Băncii Naţionale a României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1602/2002 - M. Of. nr. 49/29 ian. 2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 879/10 dec. 2003) 

 (T) 
 
 
 2003 
 
 H.G. nr. 1/2003 - M. Of. nr. 13/10 ian. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Neamţ şi Suceava în perioada decembrie 2002 -  
  ianuarie 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 6/2003 - M. Of. nr. 36/23 ian. 2003 
  Hotărâre privind constituirea Comisiei interministeriale pentru urmărirea Programului de construcţie de săli de sport 

 (Abrogare prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 31/2003 - M. Of. nr. 92/14 feb. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1000/2015 - M. Of. nr. 977/30 dec. 2015) 

 H.G. nr. 34/2003 - M. Of. nr. 60/1 feb. 2003 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 231/2007 - M. Of. nr. 188/19 mar. 2007) 

 H.G. nr. 36/2003 - M. Of. nr. 57/31 ian. 2003 

 Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr.  
  20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 49/2003 - M. Of. nr. 103/19 feb. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi altor organizaţii  
  neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale 

 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 73/31 ian. 2008) 

 H.G. nr. 51/2003 - M. Of. nr. 98/17 feb. 2003 
  Hotărâre privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor şi/sau deţinătorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfiinţat 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 39/2006 - M. Of. nr. 486/5 iun. 2006) 

 H.G. nr. 54/2003 - M. Of. nr. 83/11 feb. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 56/2003 - M. Of. nr. 75/5 feb. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-d), f) şi g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 58/2003 - M. Of. nr. 108/20 feb. 2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice   
 (Abrogare la 29 sep. 2004 prin L. nr. 300/2004 - M. Of. nr. 576/29 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 64/2003 - M. Of. nr. 97/17 feb. 2003 
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 Hotărâre privind aprobarea Mecanismelor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului, administrat de către Departamentul de  
  Comerţ Exterior 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 2100/2004 - M. Of. nr. 1147/3 dec. 2004) 

 H.G. nr. 66/2003 - M. Of. nr. 99/18 feb. 2003 
  Hotărâre privind cuantumul şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie, cuvenită poliţiştilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 284/2005 - M. Of. nr. 327/19 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 74/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003 
  Hotărâre pentru stabilirea nivelului subvenţionării primelor de asigurare acordate producătorilor agricoli 

 (Abrogare prin H.G. nr. 871/2007 - M. Of. nr. 552/13 aug. 2007) 
 
 H.G. nr. 82/2003 - M. Of. nr. 106/19 feb. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul  
  certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora 

 (Abrogare prin L. nr. 101/2014 - M. Of. nr. 516/10 iul. 2014) 
 
 H.G. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 58/31 ian. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1391/2006 - M. Of. nr. 876/26 oct. 2006) 
 
 H.G. nr. 86/2003 - M. Of. nr. 62/1 feb. 2003 
  Hotărâre privind actualizarea alocaţiei sociale cuvenite nevăzătorilor cu handicap grav şi accentuat, începând cu luna ianuarie 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 88/2003 - M. Of. nr. 94/14 feb. 2003 
 Hotărâre privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 477/17 iul. 2007) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 130/2015 - M. Of. nr. 202/26 mar. 2015) 
 
 H.G. nr. 90/2003 - M. Of. nr. 81/7 feb. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială 

 (Abrogare prin H.G. nr. 797/2017 - M. Of. nr. 920/23 nov. 2017) 
 
 H.G. nr. 91/2003 - M. Of. nr. 75/5 feb. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 73/2015 - M. Of. nr. 112/12 feb. 2015) 
 
 H.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 118/25 feb. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase 

 (Abrogare prin H.G. nr. 937/2010 - M. Of. nr. 690/14 oct. 2010) 
 
 H.G. nr. 93/2003 - M. Of. nr. 81/7 feb. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramului «Investiţii în servicii sociale», care se finanţează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării  
  Europene pe anii 2003, 2004 şi 2005 în cadrul programelor regionale specifice 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 95/2003 - M. Of. nr. 120/25 feb. 2003 
  Hotărâre privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 804/2007 - M. Of. nr. 539/8 aug. 2007) 

 H.G. nr. 102/2003 - M. Of. nr. 129/27 feb. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii 

 
 

(Abrogare la 27 februarie 2005 prin H.G. nr. 622/2004 - M. Of. nr. 421/11 mai 2004) 

 H.G. nr. 105/2003 - M. Of. nr. 79/7 feb. 2003 
  Hotărâre privind suportarea cheltuielilor legate de organizarea la Bucureşti, în perioada 9-10 februarie 2003, a Reuniunii directorilor politici şi corespondenţilor europeni 

 (T) 
 
 H.G. nr. 109/2003 - M. Of. nr. 88/12 feb. 2003 
  Hotărâre pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziţionării de motorină în anul 2003, cu finanţare de la bugetul de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 112/2003 - M. Of. nr. 88/12 feb. 2003 
  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 116/2003 - M. Of. nr. 113/24 feb. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2002 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea  
  cantităţii de 1.500 mii tone grâu pentru panificaţie din recolta anului 2002 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 121/2003 - M. Of. nr. 113/24 feb. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea produselor agricole şi alimentare de importanţă naţională pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2003-2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 123/2003 - M. Of. nr. 113/24 feb. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor - plan naţional de etapă 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1470/2004 - M. Of. nr. 954/18 oct. 2004) 

 H.G. nr. 129/2003 - M. Of. nr. 88/12 feb. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 
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 (Abrogare odată cu H.G. nr. 216/1999 prin H.G. nr. 168/2007 - M. Of. nr. 146/28 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 134/2003 - M. Of. nr. 110/20 feb. 2003 
  Hotărâre privind pregătirea şi implementarea sistemului statistic de comerţ exterior Intrastat 

 (Abrogare la 13 iunie 2004 prin H.G. nr. 669/2004 - M. Of. nr. 429/13 mai 2004) 
 
 H.G. nr. 137/2003 - M. Of. nr. 110/20 feb. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare 

 (Abrogare la 1 ian. 2012 prin H.G. nr. 882/2011 - M. Of. nr. 644/8 sep. 2011) 
 
 H.G. nr. 142/2003 - M. Of. nr. 112/21 feb. 2003 
  Hotărâre privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 470/2007 - M. Of. nr. 365/29 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 149/2003 - M. Of. nr. 96/17 feb. 2003 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului  
  nr. 1.278/2002 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 154/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2003-2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 158/2003 - M. Of. nr. 101/18 feb. 2003 
  Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 159/2003 - M. Of. nr. 101/18 feb. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 6/2003 privind constituirea Comisiei interministeriale pentru urmărirea Programului de construcţie de săli de sport 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 6/2003 prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 160/2003 - M. Of. nr. 162/13 mar. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2003 şi 2004 al Programului de guvernare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 167/2003 - M. Of. nr. 114/24 feb. 2003 
  Hotărâre privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană 

 (Abrogare prin H.G. nr. 604/2015 - M. Of. nr. 577/31 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 169/2003 - M. Of. nr. 117/24 feb. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi finanţarea programelor de sănătate în anul 2003 

 (T) 
 
 ▼ Decizia nr. 11/2003 a Comitetului mixt România-Turcia, adoptată prin procedură scrisă la Istanbul la 21 noiembrie 2003,  
 privind amendarea anexelor VII şi VIII la Acordul de comerţ liber dintre România şi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29  
 
 H.G. nr. 181/2004 (acceptare) - M. Of. nr. 168/26 feb. 2004 

aprilie 1997 

 (Încetare valabilitate la data aderării României la U.E. prin L. nr. 303/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 644/26 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 183/2003 - M. Of. nr. 131/28 feb. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1489/2002 prin O.U.G. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 156/12 mar. 2009) 

 H.G. nr. 185/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003 
  Hotărâre privind taxa pentru serviciul public de televiziune 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 978/2003 - M. Of. nr. 607/27 aug. 2003) 

 H.G. nr. 186/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003 
  Hotărâre privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 977/2003 - M. Of. nr. 607/27 aug. 2003) 

 H.G. nr. 188/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor şi a ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe, certificată oficial,  
  destinată pentru însămânţare în campaniile agricole din primăvara şi toamna anului 2003 şi din primăvara anului 2004, şi pentru aprobarea normelor metodologice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 190/2003 - M. Of. nr. 185/25 mar. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 911/2005 - M. Of. nr. 785/30 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 201/2003 - M. Of. nr. 150/7 mar. 2003 

 Hotărâre privind organizarea în România a celei de-a 8-a Reuniuni a Comitetului de coordonare a procesului reuniunilor miniştrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi a celei de-a 9-a  
  Reuniuni a Comitetului director politico-militar (PMSC) al Forţei Multinaţionale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 206/2003 - M. Of. nr. 133/28 feb. 2003 

 Hotărâre privind organizarea în România, în colaborare cu Comandamentul Aliat al Atlanticului (ACLANT/NATO), a reuniunii cu tema "Programul de lucru al Parteneriatului pentru Pace în  
  perioada 2004-2005" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 208/2003 - M. Of. nr. 150/7 mar. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.19/2001 prin H.G. nr. 738/2003 - M. Of. nr. 485/7 iul. 2003) 
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 H.G. nr. 213/2003 - M. Of. nr. 147/6 mar. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. II (1-6, 10-11) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 2003 pentru companiile,  
  societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 569/2003 - M. Of. nr. 370/30 mai 2003) 
 
 H.G. nr. 215/2003 - M. Of. nr. 142/5 mar. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării în România, în perioada 4-5 aprilie 2003, a Reuniunii informale a prim-miniştrilor statelor invitate să adere la  
  NATO cu ocazia Summitului de la Praga 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 217/2003 - M. Of. nr. 144/5 mar. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a  
  unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 227/2003 - M. Of. nr. 150/7 mar. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea condiţiilor pentru instalarea, operarea, întreţinerea şi menţinerea la nivelul cerinţelor a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi pentru înfiinţarea  
  unei activităţi pe lângă Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, finanţată integral din venituri proprii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 458/2008 - M. Of. nr. 384/21 mai 2008) 
 
 H.G. nr. 229/2003 - M. Of. nr. 169/18 mar. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1064/2005 - M. Of. nr. 914/12 oct. 2005) 
 
 H.G. nr. 238/2003 - M. Of. nr. 162/13 mar. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, care beneficiază de împrumuturi în baza prevederilor  
 art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi  
  societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 242/2003 - M. Of. nr. 162/13 mar. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea organizării Seminarului internaţional "Migraţia ilegală şi securitatea în zona Mării Negre", la Sinaia, în perioada 11-14 martie 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 247/2003 - M. Of. nr. 164/14 mar. 2003 
  Hotărâre privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 161/2006 - M. Of. nr. 172/22 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 251/2003 - M. Of. nr. 168/18 mar. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramului "Întărirea capacităţii consiliilor locale de a implementa proiecte pentru dezvoltarea locală", care se  
  finanţează prin bugetul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei pe anul 2003, în cadrul programelor regionale specifice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1307/2004 - M. Of. nr. 829/8 sep. 2004) 

 H.G. nr. 252/2003 - M. Of. nr. 167/17 mar. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea valorii coşului minim de consum lunar pentru trimestrul IV al anului 2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 254/2003 - M. Of. nr. 191/26 mar. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea activităţilor şi amplasamentelor punctelor de lansare ale Unităţii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova, pentru etapa a IV-a - 2003 a Programului de  
  realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de stimulare a precipitaţiilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 255/2003 - M. Of. nr. 191/26 mar. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Statutului antrenorului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 343/2011 - M. Of. nr. 301/2 mai 2011) 
 
 H.G. nr. 259/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 267/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 735/2003 - M. Of. nr. 480/4 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 272/2003 - M. Of. nr. 178/21 mar. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti a Galei turismului românesc 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 275/2003 - M. Of. nr. 180/21 mar. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni şi lucrări finanţate din bugetul de stat în domeniul aviaţiei civile pentru anul 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 276/2003 - M. Of. nr. 175/20 mar. 2003 
  Hotărâre privind achiziţia de medicamente, materiale sanitare, reactivi şi alte produse specifice aferente programelor şi subprogramelor de sănătate în anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 277/2003 - M. Of. nr. 180/21 mar. 2003 
  Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003 

 (T) 
 
 
 H.G. nr. 279/2003 - M. Of. nr. 184/25 mar. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Conferinţei internaţionale a donatorilor anticorupţie - Investiţii în lupta împotriva corupţiei 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 290/2003 - M. Of. nr. 186/25 mar. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la programele comunitare ale Uniunii Europene "Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea  
  între femei şi bărbaţi" (2001-2005) şi "Program comunitar de acţiune pentru combaterea excluziunii sociale" (2002-2006) pentru anul 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 293/2003 - M. Of. nr. 186/25 mar. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2003-2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 294/2003 - M. Of. nr. 186/25 mar. 2003 

 Hotărâre privind plata contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2003 la programele Comunităţii Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale "Socrates II" şi  
  "Leonardo da Vinci II" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 295/2003 - M. Of. nr. 211/1 apr. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Pregătire în Statistică 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. IV prin O.G. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 64/28 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 297/2003 - M. Of. nr. 206/31 mar. 2003 
  Hotărâre pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu 

 (Abrogare prin H.G. nr. 761/2003 - M. Of. nr. 499/10 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 301/2003 
  Hotărâre privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului de Interne 

 (Abrogare prin H.G. nr. 725/2003 - M. Of. nr. 478/4 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 302/2003 - M. Of. nr. 198/27 mar. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul  
  animalier, pentru creşterea producţiei de carne şi a efectivelor de animale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 309/2003 - M. Of. nr. 204/28 mar. 2003 

 Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului şi din  
  patrimoniul Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad 

 (T) 
 
 H.G. nr. 314/2003 - M. Of. nr. 208/31 mar. 2003 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 9-10 mai 2003, a celei de-a 6-a Conferinţe ministeriale anuale UE - ţările asociate şi a reuniunii pregătitoare a acesteia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 317/2003 - M. Of. nr. 208/31 mar. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 318/2003 - M. Of. nr. 225/3 apr. 2003 
  Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial şi a comitetelor judeţene pentru zona montană 

 (Abrogare prin H.G. nr. 332/2019 - M. Of. nr. 444/4 iun. 2019) 
 
 H.G. nr. 322/2003 - M. Of. nr. 225/3 apr. 2003 

 Hotărâre  privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramului «Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii», care se finanţează de  
  la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării Europene pe anii 2003, 2004 şi 2005 în cadrul programelor regionale specifice 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 323/2003 - M. Of. nr. 209/31 mar. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare  
  care au luat fiinţă în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 326/2003 - M. Of. nr. 209/31 mar. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier 

 (T) 
 
 H.G. nr. 329/2003 - M. Of. nr. 228/4 apr. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap 

 (Abrogare prin H.G. nr. 867/2015 - M. Of. nr. 834/9 nov. 2015) 
 
 H.G. nr. 332/2003 - M. Of. nr. 209/31 mar. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea tarifului de licenţiere a Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA pentru anul 2003 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1576/2003 - M. Of. nr. 935/24 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 335/2003 - M. Of. nr. 222/3 apr. 2003 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 90/2003 prin H.G. nr. 797/2017 - M. Of. nr. 920/23 nov. 2017) 
 
 H.G. nr. 339/2003 - M. Of. nr. 209/31 mar. 2003 

 Hotărâre privind majorarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Autorităţii  
  Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 

 (Abrogare prin H.G. nr. 847/2004 - M. Of. nr. 509/7 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 341/2003 - M. Of. nr. 218/2 apr. 2003 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie  
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  personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 (Încetare aplicabilitate odată cu H.G. nr. 1509/2002 prin H.G. nr. 1485/2003 - M. Of. nr. 920/22 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 342/2003 - M. Of. nr. 231/5 apr. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea participării României în anul 2003 la Programul de acţiune al Uniunii Europene "Tineret" şi plata contribuţiei financiare aferente 

 (T) 
 
 H.G. nr. 344/2003 - M. Of. nr. 231/5 apr. 2003 
  Hotărâre privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de porumb destinat furajării animalelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 346/2003 - M. Of. nr. 232/5 apr. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 347/2003 - M. Of. nr. 236/7 apr. 2003 
  Hotărâre privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase 

 (Abrogare prin H.G. nr. 662/2011 - M. Of. nr. 538/29 iul. 2011) 
 
 H.G. nr. 348/2003 - M. Of. nr. 248/10 apr. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor metodologii fiscale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 350/2003 - M. Of. nr. 233/5 apr. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramului "Stimularea parteneriatului între consiliile judeţene, în vederea implementării proiectelor pentru  
  dezvoltare regională", care se finanţează prin bugetul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei pe anul 2003, în cadrul programelor regionale specifice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1307/2004 - M. Of. nr. 829/8 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 365/2003 - M. Of. nr. 226/3 apr. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea datei pentru alegerea primarilor şi consiliilor locale în unele circumscripţii electorale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 369/2003 - M. Of. nr. 226/3 apr. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 28 aprilie-2 mai 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 378/2003 - M. Of. nr. 252/11 apr. 2003 
  Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 390/2003 - M. Of. nr. 247/10 apr. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea finanţării unor cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România, în perioada 8-11 mai 2003, a Congresului Societăţii Europene de Cultură 

 (T) 
 
 H.G. nr. 394/2003 - M. Of. nr. 254/12 apr. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenţi economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor  
  şi Locuinţei 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 397/2003 - M. Of. nr. 254/12 apr. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. I (13) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societăţile naţionale şi  
  societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 400/2003 - M. Of. nr. 311/8 mai 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1588/2007 - M. Of. nr. 43/18 ian. 2008) 
 
 H.G. nr. 407/2003 - M. Of. nr. 267/17 apr. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1871/2005 - M. Of. nr. 69/25 ian. 2006) 
 
 H.G. nr. 408/2003 - M. Of. nr. 259/14 apr. 2003 

 Hotărâre privind aplicarea prevederilor art. 8 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare şi pentru salariaţii Corului Naţional de  
  Cameră "Madrigal" 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 2342/2004 - M. Of. nr. 2/3 ian. 2005) 

 H.G. nr. 415/2003 - M. Of. nr. 260/15 apr. 2003 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii benzinelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 897/2003 - M. Of. nr. 588/19 aug. 2003) 
 
 H.G. nr. 416/2003 - M. Of. nr. 260/15 apr. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea repartizării sumei de 50 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2003, destinată finanţării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor,  
  precum şi stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 431/2003 - M. Of. nr. 277/19 apr. 2003 
  Hotărâre privind realizarea noului tip de colant de viză 

 (Abrogare la 1 iun 2008 prin H.G. nr. 1177/2007 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2007) 
 
 H.G. nr. 432/2003 - M. Of. nr. 277/19 apr. 2003 

 Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de atestare a staţiunilor turistice, precum şi pentru declararea unor localităţi ca  
  staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local 
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(Abrogare odată cu H.G. nr. 1122/2002 prin H.G. nr. 867/2006 - M. Of. nr. 609/13 iul. 2006) 

 H.G. nr. 433/2003 - M. Of. nr. 271/18 apr. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea participării României în anul 2003 la Programul comunitar de acţiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum şi plata contribuţiei financiare aferente  
  participării în anul 2003 la acest program 

 (T) 
 
 H.G. nr. 434/2003 - M. Of. nr. 271/18 apr. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii unui procent de 50% din contribuţia României pe anul 2003 la Agenţia Mondială Antidoping 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 435/2003 - M. Of. nr. 271/18 apr. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în dolari S.U.A., a Guvernului României la Fondul pentru dezvoltarea proiectelor din cadrul Organizaţiei Cooperării Economice a Mării  
  Negre, pe anul 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 439/2003 - M. Of. nr. 322/13 mai 2003 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 410/2016 - M. Of. nr. 447/15 iun. 2016) 

 H.G. nr. 441/2003 - M. Of. nr. 277/19 apr. 2003 

 Hotărâre privind acordarea unor ajutoare persoanelor care beneficiază de protecţie în cadrul instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap şi pentru alocarea unor sume de la  
  bugetul de stat destinate protecţiei speciale a persoanelor cu handicap 

 (T) 
 
 H.G. nr. 443/2003 - M. Of. nr. 288/24 apr. 2003 
  Hotărâre privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 88/2011 - M. Of. nr. 736/19 oct. 2011) 
 
 H.G. nr. 448/2003 - M. Of. nr. 290/25 apr. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi  
  termice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 567/1999 prin H.G. nr. 540/2004 - M. Of. nr. 399/5 mai 2004) 

 H.G. nr. 450/2003 - M. Of. nr. 273/18 apr. 2003 

 Hotărâre privind modificarea alin. 2 al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 369/2003 pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 28 aprilie  
  - 2 mai 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 453/2003 - M. Of. nr. 300/6 mai 2003 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 489/9 iun. 2005) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 775/2011 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2011) 
 
 H.G. nr. 454/2003 - M. Of. nr. 290/25 apr. 2003 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 538/8 aug. 2007) 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 824/2015 - M. Of. nr. 784/21 oct. 2015) 

 H.G. nr. 456/2003 - M. Of. nr. 287/24 apr. 2003 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1076/2007 - M. Of. nr. 631/13 sep. 2007) 
 
 H.G. nr. 457/2003 - M. Of. nr. 311/8 mai 2003 
 Hotărâre privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 402/15 iun. 2007) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 409/2016 - M. Of. nr. 448/15 iun. 2016) 
 
 H.G. nr. 459/2003 - M. Of. nr. 283/23 apr. 2003 

 Hotărâre privind modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 109/2003 pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziţionării de motorină în anul 2003, cu finanţare de la bugetul  
  de stat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 463/2003 - M. Of. nr. 325/14 mai 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 646/2021 - M. Of. nr. 624/24 iun. 2021) 

 H.G. nr. 482/2003 - M. Of. nr. 309/8 mai 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei managementului integrat al frontierei de stat în perioada 2003-2006 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 471/2004 - M. Of. nr. 325/15 apr. 2004) 

 H.G. nr. 484/2003 - M. Of. nr. 316/12 mai 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1447/2007 - M. Of. nr. 823/3 dec. 2007) 
 
 H.G. nr. 493/2003 - M. Of. nr. 298/6 mai 2003 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei  
  Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 497/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 982/2007 - M. Of. nr. 645/21 sep. 2007) 
 
 H.G. nr. 498/2003 - M. Of. nr. 324/14 mai 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie  
 1989  
 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 250/2007 - M. Of. nr. 227/3 apr. 2007) 

 H.G. nr. 499/2003 - M. Of. nr. 348/22 mai 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 547/2008 - M. Of. nr. 456/18 iun. 2008) 
 
 H.G. nr. 505/2003 - M. Of. nr. 289/25 apr. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 510/2003 - M. Of. nr. 314/9 mai 2003 

 Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2003 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei  
  nr. 114/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 516/2003 - M. Of. nr. 321/13 mai 2003 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu  
  sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate 

 
 

(Abrogare odată cu H.G.nr. 1417/2002 prin H.G. nr. 235/2005 - M. Of. nr. 278/4 apr. 2005) 

 ▼ Decizia Comitetului mixt România-A.E.L.S. nr. 1/2003 (adoptată prin procedură scrisă la 23 ianuarie 2003) - Amendamente la  
 Protocolul B al Acordului dintre România şi Statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10  
 
 H.G. nr. 523/2003 (acceptare) - M. Of. nr. 339/19 mai 2003 

decembrie 1992 

 (Încetare valabilitate odată cu L. nr. 19/1993 prin L. nr. 421/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006) 
 
 ▼ Decizia nr. 10/2003 a Comitetului mixt România-Turcia (adoptată prin procedură scrisă) privind modificarea Protocolului D al  
 Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997 referitor la definirea  
 
 H.G. nr. 524/2003 (acceptare) - M. Of. nr. 339/19 mai 2003 

conceptului de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă 

 
 

(Încetare valabilitate la data aderării României la U.E. prin L. nr. 303/2006 (ratificare) - M. Of. nr. 644/26 iul. 2006) 

 H.G. nr. 535/2003 - M. Of. nr. 355/26 mai 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale",  
  3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole", 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" şi 4.2 "Asistenţă tehnică" din Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţat prin SAPARD 

 (Abrogare prin H.G. nr. 668/2005 - M. Of. nr. 727/10 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 541/2003 - M. Of. nr. 365/29 mai 2003 
  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere 

 (Abrogare prin H.G. nr. 440/2010 - M. Of. nr. 352/27 mai 2010) 
 
 H.G. nr. 553/2003 - M. Of. nr. 370/30 mai 2003 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1.602/2002 

 (T) 
 
 H.G. nr. 561/2003 - M. Of. nr. 381/3 iun. 2003 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului  
  nr. 1.278/2002 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 146/1997 prin O.U.G. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 392/29 iun. 2013) 

 H.G. nr. 563/2003 - M. Of. nr. 362/28 mai 2003 

 Hotărâre pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune şi a art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2003 privind taxa pentru  
  serviciul public de radiodifuziune 

 (Abrogare şi prin  H.G. nr. 978/2003, odată cu H.G. nr. 186/2003 şi H.G. nr. 185/2003 prin H.G. nr. 977/2003 - M. Of. nr. 607/27 aug. 2003) 
 
 H.G. nr. 564/2003 - M. Of. nr. 383/3 iun. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea la Programul comunitar "Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării forţei de muncă" pentru anul  
  2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 569/2003 - M. Of. nr. 370/30 mai 2003 

 Hotărâre  pentru modificarea anexelor nr. II (1- 6, 9-11) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 2003 pentru companiile,  
  societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 570/2003 - M. Of. nr. 370/30 mai 2003 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 577/2003 - M. Of. nr. 391/6 iun. 2003 
  Hotărâre privind structura organizatorică şi atribuţiile Autorităţii pentru străini 

 (Abrogare prin H.G. nr. 639/2007 - M. Of. nr. 426/26 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 578/2003 - M. Of. nr. 385/4 iun. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 247/2003 prin H.G. nr. 161/2006 - M. Of. nr. 172/22 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 582/2003 - M. Of. nr. 386/4 iun. 2003 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României la Programul LIFE-Natura al Comunităţii Europene pe anii 2003 şi 2004 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 586/2003 - M. Of. nr. 387/5 iun. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România 

 (T) 
 
 H.G. nr. 587/2003 - M. Of. nr. 387/5 iun. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea criteriilor şi metodologiilor de evaluare şi acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, precum şi de atestare a  
 capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi sau instituţii, altele decât instituţiile de învăţământ superior acreditate şi unităţile din subordinea acestora şi unităţile şi  
  instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române şi academiilor de ramură 

 (Abrogare prin H.G. nr. 551/2007 - M. Of. nr. 416/21 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 596/2003 - M. Of. nr. 376/2 iun. 2003 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, la data de 5 iunie 2003, a Conferinţei Naţionale Dunărene de Afaceri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 599/2003 - M. Of. nr. 378/2 iun. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene 

 (Abrogare prin H.G. nr. 734/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 600/2003 - M. Of. nr. 378/2 iun. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 758/2002 prin H.G. nr. 738/2003 - M. Of. nr. 485/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 601/2003 - M. Of. nr. 378/2 iun. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 267/2003 prin H.G. nr. 735/2003 - M. Of. nr. 480/4 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 602/2003 - M. Of. nr. 378/2 iun. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 4/2001 prin H.G. nr. 737/2003 - M. Of. nr. 483/7 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 603/2003 - M. Of. nr. 378/2 iun. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 362/2002 prin H.G. nr. 739/2003 - M. Of. nr. 495/9 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 604/2003 - M. Of. nr. 378/2 iun. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 23/2001 prin H.G. nr. 741/2003 - M. Of. nr. 481/4 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 605/2003 - M. Of. nr. 378/2 iun. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 17/2001 prin H.G. nr. 739/2003 - M. Of. nr. 495/9 iul. 2003) 

 H.G. nr. 606/2003 - M. Of. nr. 379/2 iun. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 3/2001 prin H.G. nr. 740/2003 - M. Of. nr. 496/9 iul. 2003) 

 H.G. nr. 615/2003 - M. Of. nr. 415/13 iun. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică - anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 617/2003 - M. Of. nr. 418/16 iun. 2003 
 Hotărâre pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 840/15 dec. 2008) 

 (Abrogare la 20 aprilie 2016 prin H.G. nr. 710/2015 - M. Of. nr. 708/22 sep. 2015) 
 
 H.G. nr. 618/2003 - M. Of. nr. 401/10 iun. 2003 
  Hotărâre privind modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2003 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 620/2003 - M. Of. nr. 401/10 iun. 2003 
  Hotărâre modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 869/2001 prin H.G. nr. 815/2015 - M. Of. nr. 744/5 oct. 2015) 
 
 H.G. nr. 624/2003 - M. Of. nr. 410/11 iun. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1000/2006 - M. Of. nr. 698/15 aug. 2006) 
 
 H.G. nr. 629/2003 - M. Of. nr. 407/11 iun. 2003 
  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 400/1997 privind aprobarea listei instalaţiilor speciale de interes naţional finanţate de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 400/1997 prin H.G. nr. 1428/2004 - M. Of. nr. 854/17 sep. 2004) 

 H.G. nr. 633/2003 - M. Of. nr. 407/11 iun. 2003 
  Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 882/2010 - M. Of. nr. 612/30 aug. 2010) 

 H.G. nr. 634/2003 - M. Of. nr. 407/11 iun. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 276/2003 privind achiziţia de medicamente, materiale sanitare, reactivi şi alte produse specifice aferente programelor şi  
   

subprogramelor de sănătate în anul 2003 

 (T) 
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 ▼ Acord de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Namibia, semnat la Bucureşti la 16  
 februarie 2003 
 H.G. nr. 635/2003 (aprobare) - M. Of. nr. 416/13 iun. 2003 

 
 

(Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 

 H.G. nr. 650/2003 - M. Of. nr. 420/16 iun. 2003 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României pentru anul 2003 pentru participarea la Programul LIFE al Comunităţii Europene 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 651/2003 - M. Of. nr. 431/19 iun. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 716/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a îngrăşămintelor chimice din producţia internă şi din import 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.716/2001 prin H.G. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 58/24 ian. 2007) 
 
 H.G. nr. 656/2003 - M. Of. nr. 417/13 iun. 2003 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional  pentru Memoria Exilului Românesc 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1372/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 662/2003 - M. Of. nr. 421/16 iun. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, care beneficiază de împrumuturi în baza art. 10 alin.  
 (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi  
  comerciale cu capital majoritar de stat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 664/2003 - M. Of. nr. 434/19 iun. 2003 
  Hotărâre privind organizarea Seminarului Internaţional "Cauze diferite - Probleme comune - Rezolvări globale", Bucureşti, 23-24 iunie 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 676/2003 - M. Of. nr. 428/18 iun. 2003 

 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.598/2002 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agenţii economici din industria de apărare care  
  beneficiază în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 680/2003 - M. Of. nr. 435/19 iun. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 684/2003 - M. Of. nr. 444/23 iun. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de  
 consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a  
  acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2003 

 (Abrogare prin L. nr. 101/2014 - M. Of. nr. 516/10 iul. 2014) 
 
 H.G. nr. 685/2003 - M. Of. nr. 442/23 iun. 2003 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Român de Informare la Bruxelles în anul 2003 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1019/2011 - M. Of. nr. 748/25 oct. 2011) 
 
 H.G. nr. 698/2003 - M. Of. nr. 469/1 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea în anul 2003 a lucrărilor Grupului internaţional pentru cercetare-dezvoltare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 699/2003 - M. Of. nr. 489/8 iul. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii 

 (Abrogare la 1 dec. 2013 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 712/2003 - M. Of. nr. 454/26 iun. 2003 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2002 privind dizolvarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 721/2003 - M. Of. nr. 477/4 iul. 2003 

 Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr.  
  20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 722/2003 - M. Of. nr. 471/1 iul. 2003 
  Hotărâre privind unele precizări pentru importul benzinei şi motorinei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 897/2003 - M. Of. nr. 588/19 aug. 2003) 
 
 H.G. nr. 723/2003 - M. Of. nr. 467/30 iun. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea împrumuturilor acordate în baza art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
  privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, pentru Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung 

 (T) 
 
 H.G. nr. 724/2003 - M. Of. nr. 467/30 iun. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 725/2003 - M. Of. nr. 478/4 iul. 2003 
  Hotărâre  privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 416/2007 - M. Of. nr. 311/10 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 731/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003 
 Hotărâre privind aplicarea în luna iulie 2003 a celei de-a patra etape de recorelare a pensiilor din sistemul public 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 733/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 100/2004 - M. Of. nr. 126/12 feb. 2004) 
 
 H.G. nr. 734/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene 

 (Abrogare prin H.G. nr. 402/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 735/2003 - M. Of. nr. 480/4 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2004 prin H.G. nr. 1574/2003 - M. Of. nr. 2/5 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 736/2003 - M. Of. nr. 482/7 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 83/2005 - M. Of. nr. 132/11 feb. 2005) 
 
 H.G. nr. 737/2003 - M. Of. nr. 483/7 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 412/2005 - M. Of. nr. 427/20 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 738/2003 - M. Of. nr. 485/7 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 386/2007 - M. Of. nr. 304/8 mai 2007) 

 H.G. nr. 739/2003 - M. Of. nr. 495/9 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 409/2004 - M. Of. nr. 291/1 apr. 2004) 

 H.G. nr. 740/2003 - M. Of. nr. 496/9 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 412/2004 - M. Of. nr. 276/30 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 741/2003 - M. Of. nr. 481/4 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 410/2004 - M. Of. nr. 277/30 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 742/2003 - M. Of. nr. 493/8 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 78/2005 - M. Of. nr. 137/15 feb. 2005) 
 
 H.G. nr. 743/2003 - M. Of. nr. 490/8 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 168/2005 - M. Of. nr. 249/25 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 744/2003 - M. Of. nr. 494/9 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 51/28 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 745/2003 - M. Of. nr. 496/9 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Control 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 49/2005 - M. Of. nr. 517/17 iun. 2005) 
 
 H.G. nr. 746/2003 - M. Of. nr. 493/8 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 404/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 747/2003 - M. Of. nr. 488/7 iul. 2003 
  Hotărâre pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 405/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 748/2003 - M. Of. nr. 487/7 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 177/2005 - M. Of. nr. 209/11 mar. 2005) 

 H.G. nr. 749/2003 - M. Of. nr. 488/7 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 111/2005 - M. Of. nr. 184/3 mar. 2005) 

 H.G. nr. 750/2003 - M. Of. nr. 490/8 iul. 2003 
  Hotărâre privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Analiză Instituţională şi Socială 

 (Abrogare prin H.G. nr. 404/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 751/2003 - M. Of. nr. 488/7 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului Purtătorului de Cuvânt al Guvernului şi Relaţii cu Presa 

 (Abrogare prin H.G. nr. 404/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 752/2003 - M. Of. nr. 494/9 iul. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Române pentru Investiţii Străine 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1431/2009 - M. Of. nr. 860/10 dec. 2009) 
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 H.G. nr. 753/2003 - M. Of. nr. 494/9 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 387/2007 - M. Of. nr. 289/2 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 754/2003 - M. Of. nr. 488/7 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 406/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 755/2003 - M. Of. nr. 490/8 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 748/2007 - M. Of. nr. 480/18 iul. 2007) 
 
 H.G. nr. 756/2003 - M. Of. nr. 494/9 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1419/2009 - M. Of. nr. 842/7 dec. 2009) 

 H.G. nr. 757/2003 - M. Of. nr. 490/8 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză 

 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 22/2007 - M. Of. nr. 84/2 feb. 2007) 

 H.G. nr. 758/2003 - M. Of. nr. 492/8 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri 

 (Abrogare prin H.G. nr. 401/2006 - M. Of. nr. 292/31 mar. 2006) 
 
 H.G. nr. 759/2003 - M. Of. nr. 497/9 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 760/2003 - M. Of. nr. 492/8 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 (Abrogare prin H.G. nr. 563/2014 - M. Of. nr. 612/19 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 761/2003 - M. Of. nr. 499/10 iul. 2003 
  Hotărâre pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu 

 (Abrogare prin H.G. nr. 603/2004 - M. Of. nr. 401/5 mai 2004) 
 
 H.G. nr. 762/2003 - M. Of. nr. 494/9 iul. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 479/2002 prin H.G. nr. 531/2006 - M. Of. nr. 392/8 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 764/2003 - M. Of. nr. 486/7 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vămilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 366/2004 - M. Of. nr. 256/23 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 765/2003 - M. Of. nr. 492/8 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 68/2004 - M. Of. nr. 101/3 feb. 2004) 
 
 H.G. nr. 766/2003 - M. Of. nr. 497/9 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Corpului de Control al Guvernului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 404/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 768/2003 - M. Of. nr. 487/7 iul. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1610/2006 - M. Of. nr. 958/28 nov. 2006) 

 H.G. nr. 769/2003 - M. Of. nr. 486/7 iul. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 370/2005 - M. Of. nr. 372/3 mai 2005) 

 H.G. nr. 770/2003 - M. Of. nr. 486/7 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2005 prin H.G. nr. 1432/2004 - M. Of. nr. 868/23 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 771/2003 - M. Of. nr. 492/8 iul. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 13/2004 - M. Of. nr. 56/23 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 799/2003 - M. Of. nr. 495/9 iul. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni 

 (Abrogare prin H.G. nr. 404/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 812/2003 - M. Of. nr. 514/16 iul. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare la 22 octombrie 2003 odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 815/2003 - M. Of. nr. 516/17 iul. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii de către România a contribuţiei anuale la iniţiativa "The New Defence Agenda" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 947/2007 - M. Of. nr. 600/30 aug. 2007) 
 
 H.G. nr. 817/2003 - M. Of. nr. 506/14 iul. 2003 
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 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor şi a ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe, certificată oficial,  
  destinată pentru însămânţare în campaniile agricole din primăvara şi toamna anului 2003 şi din primăvara anului 2004, şi pentru aprobarea normelor metodologice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 818/2003 - M. Of. nr. 535/24 iul. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 

 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 829/2003 - M. Of. nr. 520/18 iul. 2003 
  Hotărâre privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de carne de porc originară din Republica Polonă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1146/2003 - M. Of. nr. 699/6 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 831/2003 - M. Of. nr. 534/24 iul. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei statului şi a contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 834/2003 - M. Of. nr. 526/22 iul. 2003 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional de Cultură al Romilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 609/2009 - M. Of. nr. 375/3 iun. 2009) 
 
 H.G. nr. 846/2003 - M. Of. nr. 530/23 iul. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnã în domeniul energetic  pentru perioada octombrie 2003 - martie 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 850/2003 - M. Of. nr. 529/23 iul. 2003 
  Hotărâre privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional 

 (Abrogare prin H.G. nr. 877/2010 - M. Of. nr. 663/28 sep. 2010) 
 
 H.G. nr. 856/2003 - M. Of. nr. 531/24 iul. 2003 
  Hotărâre pentru înfiinţarea Unităţii de management a proiectului privind reforma administraţiei publice 

 (Încetare valabilitate prin O.U.G. nr. 25/2007 - M. Of. nr. 270/23 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 864/2003 - M. Of. nr. 549/30 iul. 2003 
  Hotărâre privind unele măsuri de reglementare a pieţei grâului şi exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secară, orz şi porumb destinate furajării animalelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 867/2003 - M. Of. nr. 559/4 aug. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 

 
 

(Abrogare la data de 12 iunie 2008 prin H.G. nr. 90/2008 - M. Of. nr. 109/12 feb. 2008) 

 H.G. nr. 871/2003 - M. Of. nr. 554/31 iul. 2003 
  Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 872/2003 - M. Of. nr. 566/6 aug. 2003 
  Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 183/2005 - M. Of. nr. 229/18 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 877/2003 - M. Of. nr. 566/6 aug. 2003 

 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială de Producere a  
 Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., respectiv de maximum 160 milioane dolari S.U.A. pentru filiala Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A., în vederea  
  completării finanţării achiziţiilor de resurse energetice din ţară şi din import pentru iarna 2003-2004 şi a livrărilor din perioada iulie - septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 886/2003 - M. Of. nr. 574/11 aug. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea participării României în anul 2003 la Programul comunitar privind stimularea dezvoltării şi utilizării conţinutului digital european în reţelele globale şi promovarea  
  diversităţii lingvistice în Societatea Informaţională (e-Content), precum şi plata contribuţiei financiare aferente participării în anul 2003 la acest program 

 (T) 
 
 H.G. nr. 893/2003 - M. Of. nr. 588/19 aug. 2003 
  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003 şi Abrogare odată cu H.G. nr. 523/1997 prin L. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 525/22 iul. 2003) 
 
 H.G. nr. 897/2003 - M. Of. nr. 588/19 aug. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 732/2001 prin H.G. nr. 689/2004 - M. Of. nr. 442/18 mai 2004) 
 
 H.G. nr. 912/2003 - M. Of. nr. 590/19 aug. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 198/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 198/2002 prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 916/2003 - M. Of. nr. 593/20 aug. 2003 

 Hotărâre privind alocările financiare pentru realizarea măsurilor prioritare aprobate prin Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, finanţate prin Programul SAPARD, şi  
  sursele de finanţare a acestora 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 668/2005 - M. Of. nr. 727/10 aug. 2005) 

 H.G. nr. 918/2003 - M. Of. nr. 594/20 aug. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societăţile naţionale şi  
  societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 928/2003 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2003 
 Hotărâre privind aprobarea valorii coşului minim de consum lunar pentru trimestrul I al anului 2003 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 930/2003 - M. Of. nr. 600/25 aug. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 886/2003 privind aprobarea participării României în anul 2003 la Programul comunitar privind stimularea dezvoltării şi  
 utilizării conţinutului digital european în reţelele globale şi promovarea diversităţii lingvistice în Societatea Informaţională (e-Content), precum şi plata contribuţiei financiare aferente participării  
  în anul 2003 la acest program 

 (T) 
 
 H.G. nr. 932/2003 - M. Of. nr. 605/26 aug. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică -  
  anul 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 935/2003 - M. Of. nr. 605/26 aug. 2003 

 Hotărâre pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective  
  de investiţii şi lucrări de intervenţii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.1179/2002 prin H.G. nr. 28/2008 - M. Of. nr. 48/22 ian. 2008) 
 
 H.G. nr. 941/2003 - M. Of. nr. 636/5 sep. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 126/2011 - M. Of. nr. 941/30 dec. 2011) 
 
 H.G. nr. 944/2003 - M. Of. nr. 603/26 aug. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană 

 (Abrogare prin H.G. nr. 604/2015 - M. Of. nr. 577/31 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 948/2003 - M. Of. nr. 605/26 aug. 2003 
  Hotărâre privind organizarea celei de-a XIII-a ediţii a "Cursurilor de vară Titulescu", destinate pregătirii tinerilor diplomaţi români şi străini 

 (T) 
 
 H.G. nr. 967/2003 - M. Of. nr. 625/1 sep. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru asistenţă medicală de urgenţă în caz de dezastre şi epidemii 

 (Abrogare la 28 noiembrie 2004 prin H.G. nr. 1491/2004 - M. Of. nr. 885/28 sep. 2004) 
 
 H.G. nr. 981/2003 - M. Of. nr. 610/28 aug. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2004, potrivit prevederilor Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 984/2003 - M. Of. nr. 618/30 aug. 2003 
  Hotărâre privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr rafinat originar din Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1000/2003 - M. Of. nr. 624/31 aug. 2003 

 Hotărâre pentru indexarea indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei  
  Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1009/2003 - M. Of. nr. 626/2 sep. 2003 
  Hotărâre privind producţia şi finanţarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW", în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1010/2003 - M. Of. nr. 626/2 sep. 2003 

 Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând din materiale de construcţii şi reparat case, pentru populaţia sinistrată din judeţele Botoşani, Caraş-Severin, Neamţ, Prahova şi  
  Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în perioada iunie-iulie 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1011/2003 - M. Of. nr. 626/2 sep. 2003 

 Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse  
  în judeţul Bistriţa-Năsăud 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1012/2003 - M. Of. nr. 629/3 sep. 2003 

 Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru realizarea de lucrări de modernizare şi  
  retehnologizare a centralelor termice aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1019/2003 - M. Of. nr. 639/8 sep. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea prefecturilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1844/2004 - M. Of. nr. 1079/19 nov. 2004) 
 
 H.G. nr. 1021/2003 - M. Of. nr. 634/5 sep. 2003 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor şi a ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe, certificată oficial, destinată pentru  
  însămânţare în campaniile agricole din primăvara şi toamna anului 2003 şi din primăvara anului 2004, şi pentru aprobarea normelor metodologice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1026/2003 - M. Of. nr. 644/10 sep. 2003 
  Hotărâre privind strategia de renunţare la vaccinarea contra pestei porcine clasice în România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 89/2006 - M. Of. nr. 141/15 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 1034/2003 - M. Of. nr. 642/9 sep. 2003 

 Hotărâre privind modificarea pct. 4.02 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  
  1.278/2002 
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(SE) 

 H.G. nr. 1036/2003 - M. Of. nr. 644/10 sep. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea  
  cazierului fiscal 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 31/2003 prin H.G. nr. 1000/2015 - M. Of. nr. 977/30 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 1039/2003 - M. Of. nr. 643/10 sep. 2003 
 Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 455/5 iul. 2007) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 917/2012 - M. Of. nr. 667/24 sep. 2012) 
 
 H.G. nr. 1040/2003 - M. Of. nr. 640/9 sep. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 736/2003 prin H.G. nr. 83/2005 - M. Of. nr. 132/11 feb. 2005) 
 
 H.G. nr. 1045/2003 - M. Of. nr. 642/9 sep. 2003 

 Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi externe în limita a 120 milioane dolari S.U.A., în vederea completării finanţării achiziţiilor de resurse  
  energetice pentru iarna 2003-2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1047/2003 - M. Of. nr. 646/11 sep. 2003 
  Hotărâre pentru stabilirea modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare în registrul comerţului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 991/2004 - M. Of. nr. 590/1 iul. 2004) 
 
 H.G. nr. 1049/2003 - M. Of. nr. 645/10 sep. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente  
  creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 105/2005 - M. Of. nr. 647/21 iul. 2005) 

 H.G. nr. 1052/2003 - M. Of. nr. 649/12 sep. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1053/2003 - M. Of. nr. 643/10 sep. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. II (1-7), (9-11) şi a anexelor nr. III (1-11) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003  
 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile  
  comerciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1063/2003 - M. Of. nr. 657/17 sep. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1066/2003 - M. Of. nr. 658/17 sep. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1210/2004 - M. Of. nr. 718/9 aug. 2004) 
 
 H.G. nr. 1067/2003 - M. Of. nr. 651/12 sep. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societăţile naţionale şi  
  societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1070/2003 - M. Of. nr. 661/18 sep. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri  
  de locuit multietajate 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 155/12 mar. 2009) 
 
 H.G. nr. 1071/2003 - M. Of. nr. 664/19 sep. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea  
  populaţiei şi pentru mediul înconjurător 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 340/1992 prin H.G. nr. 228/2004 - M. Of. nr. 189/4 mar. 2004) 

 H.G. nr. 1079/2003 - M. Of. nr. 668/22 sep. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea valorii coşului minim de consum lunar pentru trimestrul II al anului 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1082/2003 - M. Of. nr. 687/30 sep. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ  
  superior 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1095/2003 - M. Of. nr. 672/23 sep. 2003 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 749/2003 prin H.G. nr. 111/2005 - M. Of. nr. 184/3 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 1100/2003 - M. Of. nr. 672/23 sep. 2003 
  Hotărâre privind aducerea la cunoştinţă publică a datei la care va avea loc referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 92/2003 - M. Of. nr. 710/10 oct. 2003) 
 
 H.G. nr. 1101/2003 - M. Of. nr. 672/23 sep. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 octombrie 2003 privind  
  revizuirea Constituţiei 
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(T) 

 H.G. nr. 1102/2003 - M. Of. nr. 672/23 sep. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1103/2003 - M. Of. nr. 673/23 sep. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale şi suplimentare şi ştampilelor pentru referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1104/2003 - M. Of. nr. 674/24 sep. 2003 
  Hotărâre privind cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1105/2003 - M. Of. nr. 678/26 sep. 2003 
  Hotărâre privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva 

 (Abrogare prin H.G. nr. 229/2009 - M. Of. nr. 162/16 mar. 2009) 
 
 H.G. nr. 1113/2003 - M. Of. nr. 685/29 sep. 2003 
  Hotărâre privind funcţionarea în România a Catedrei UNESCO "Teatrul şi Cultura Civilizaţiilor" a Institutului Internaţional de Teatru 

 (Abrogare prin H.G. nr. 186/2012 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2012) 
 
 H.G. nr. 1133/2003 - M. Of. nr. 698/6 oct. 2003 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 924/1999 privind aprobarea mandatului Fondului Proprietăţii de Stat pentru vânzarea unui pachet de acţiuni ale Societăţii Comerciale  
  "Rodipet" - S.A. 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1135/2003 - M. Of. nr. 698/6 oct. 2003 

 Hotărâre privind măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale aprobate pentru trimestrele III şi IV din anul 2003, pentru agenţii economici monitorizaţi potrivit prevederilor  
  Hotărârii Guvernului nr. 866/2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1136/2003 - M. Of. nr. 698/6 oct. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.168/2002 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1141/2003 - M. Of. nr. 698/6 oct. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1146/2003 - M. Of. nr. 699/6 oct. 2003 
  Hotărâre privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import a unor sortimente de carne de porc 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1149/2003 - M. Of. nr. 705/8 oct. 2003 
  Hotărâre privind participarea României la Expoziţia Mondială EXPO 2005 "Înţelepciunea Naturii" Aichi, Japonia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1159/2003 - M. Of. nr. 715/14 oct. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate 

 (Abrogare la 22 apr. 2007 odată cu H.G. nr. 662/2001 prin H.G. nr. 235/2007 - M. Of. nr. 199/22 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 1160/2003 - M. Of. nr. 716/14 oct. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor de eficienţă energetică pentru introducerea pe piaţă a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent 

 
 

(Abrogare la data de 13 apr. 2010 prin H.G. nr. 1490/2009 - M. Of. nr. 861/10 dec. 2009) 

 H.G. nr. 1168/2003 - M. Of. nr. 726/17 oct. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1050/2004 - M. Of. nr. 651/20 iul. 2004) 

 H.G. nr. 1171/2003 - M. Of. nr. 741/23 oct. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 211/2008 - M. Of. nr. 181/10 mar. 2008) 
 
 H.G. nr. 1172/2003 - M. Of. nr. 724/16 oct. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile şi de stat în spaţiul aerian naţional 

 (Abrogare la data de 6 dec. 2010 prin H.G. nr. 912/2010 - M. Of. nr. 633/8 sep. 2010) 
 
 H.G. nr. 1175/2003 - M. Of. nr. 725/17 oct. 2003 
  Hotărâre privind aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1176/2003 - M. Of. nr. 725/17 oct. 2003 
  Hotărâre privind desfăşurarea de către persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial a unor servicii sociale în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap 

 (Abrogare la 1 ian 2005 prin H.G. nr. 1024/2004 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2004) 
 
 H.G. nr. 1178/2003 - M. Of. nr. 715/14 oct. 2003 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război,  
  văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1182/2003 - M. Of. nr. 710/10 oct. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" pe anul 2004 
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 (SE) 
 
 H.G. nr. 1183/2003 - M. Of. nr. 710/10 oct. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate, pe anul 2003, ale agenţilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1185/2003 - M. Of. nr. 716/14 oct. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2003 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import a unor sortimente de carne de porc 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1195/2003 - M. Of. nr. 732/20 oct. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei voluntare anuale a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pentru anii 2002 şi 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1200/2003 - M. Of. nr. 721/15 oct. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2003 privind cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1201/2003 - M. Of. nr. 738/22 oct. 2003 
  Hotărâre privind constituirea Comitetului interministerial pentru relaţia cu administraţia publică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 1204/2003 - M. Of. nr. 730/20 oct. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 864/2003 privind unele măsuri de reglementare a pieţei grâului şi exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secară,  
  orz şi porumb destinate furajării animalelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1206/2003 - M. Of. nr. 736/21 oct. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru  
  încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1285/2004 - M. Of. nr. 769/23 aug. 2004) 
 
 H.G. nr. 1209/2003 - M. Of. nr. 757/29 oct. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

 (Abrogare prin H.G. nr. 611/2008 - M. Of. nr. 530/14 iul. 2008 şi Abrogare cu excepţia secţiunii a 2-a din anexa nr. 3 care se abrogă la data de 12 oct. 2008 prin H.G. nr.  
 787/2008 - M. Of. nr. 602/12 aug. 2008) 
 H.G. nr. 1210/2003 - M. Of. nr. 757/29 oct. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 

 
 

(Abrogare la 13 ianuarie 2008 prin H.G. nr. 1344/2007 - M. Of. nr. 768/13 nov. 2007) 

 H.G. nr. 1211/2003 - M. Of. nr. 744/23 oct. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Multiproduct" 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1219/2003 - M. Of. nr. 762/30 oct. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea cuantumurilor alocaţiilor zilnice de hrană pentru consumurile colective din unităţile de învăţământ special 

 (Abrogare prin H.G. nr. 847/2004 - M. Of. nr. 509/7 iun. 2004) 
 
 H.G. nr. 1223/2003 - M. Of. nr. 772/4 nov. 2003 

 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.561/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Rasirom" şi a anexelor nr. 1 şi  
 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2002 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2003, pentru agenţii economici monitorizaţi potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.  
  866/2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1224/2003 - M. Of. nr. 762/30 oct. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 735/2003 prin H.G. nr. 1574/2003 - M. Of. nr. 2/5 ian. 2004) 

 H.G. nr. 1225/2003 - M. Of. nr. 763/30 oct. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 434/2000 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 434/2000 prin H.G. nr. 1145/2004 - M. Of. nr. 697/3 aug. 2004) 

 H.G. nr. 1226/2003 - M. Of. nr. 753/28 oct. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 844/1991 prin H.G. nr. 534/2007 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 1230/2003 - M. Of. nr. 754/28 oct. 2003 
  Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1232/2003 - M. Of. nr. 770/3 nov. 2003 

 Hotărâre privind declasificarea DJ 714 pe sectorul km 5+000 - km 32+800 Sanatoriul Moroieni - Cabana Peştera şi transmiterea acestuia din domeniul public al judeţului Dâmboviţa în domeniul  
  public al statului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1408/2003 - M. Of. nr. 888/12 dec. 2003) 
 
 H.G. nr. 1244/2003 - M. Of. nr. 778/5 nov. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub  
  autoritatea Secretariatului General al Guvernului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1246/2003 - M. Of. nr. 784/6 nov. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. şi Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., unităţi  
 economice de interes public naţional, aflate sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice 
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(T) 

 H.G. nr. 1247/2003 - M. Of. nr. 791/10 nov. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1248/2003 - M. Of. nr. 792/11 nov. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor rectificate de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale regiilor autonome de interes naţional aflate sub autoritatea Băncii Naţionale a României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1251/2003 - M. Of. nr. 791/10 nov. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea art. 13 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobate prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 622/2001 

 (Abrogare la data de 16 august 2006, odată cu H.G. nr. 622/2001 prin L. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 428/18 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 1252/2003 - M. Of. nr. 791/10 nov. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale agenţilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1253/2003 - M. Of. nr. 790/10 nov. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 949/2017 - M. Of. nr. 11/5 ian. 2018) 
 
 H.G. nr. 1254/2003 - M. Of. nr. 794/11 nov. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea Proiectului naţional "Anul 2004 - anul colectivităţilor locale din România" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1255/2003 - M. Of. nr. 790/10 nov. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr.  
  10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

 (Abrogare la 29 mai 2005, o dată cu H.G. nr. 950/2001 prin H.G. nr. 361/2005 - M. Of. nr. 367/29 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 1257/2003 - M. Of. nr. 794/11 nov. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Rasirom" 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1271/2003 - M. Of. nr. 795/11 nov. 2003 

 Hotărâre privind organizarea Conferinţei regionale a Comunităţii Democraţiilor, cu tema "Parteneriatul dintre guverne, societatea civilă şi organizaţiile internaţionale în consolidarea  
  democraţiei", la Bucureşti în perioada 14-15 noiembrie 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1281/2003 - M. Of. nr. 807/17 nov. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 
 

(SE) 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea de noi puncte de trecere a frontierei de stat  
 la frontiera de stat comună, semnat la Budapesta la 5 iunie 2003 
 H.G. nr. 1289/2003 (aprobare) - M. Of. nr. 810/17 nov. 2003 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 380/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 401/12 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 1294/2003 - M. Of. nr. 817/19 nov. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 262/2002 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 262/2002 prin H.G. nr. 1470/2005 - M. Of. nr. 1109/8 dec. 2005) 

 H.G. nr. 1300/2003 - M. Of. nr. 807/17 nov. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 29-31 decembrie 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1306/2003 - M. Of. nr. 814/18 nov. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1318/2003 - M. Of. nr. 823/20 nov. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 275/2003 privind aprobarea Programului de acţiuni şi lucrări finanţate din bugetul de stat în domeniul aviaţiei civile pentru anul 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1338/2003 - M. Of. nr. 830/24 nov. 2003 
  Hotărâre privind constituirea societăţii administrator al Parcului industrial "Roman" Braşov 

 (Abrogare prin H.G. nr. 24/2004 - M. Of. nr. 61/23 ian. 2004) 
 
 H.G. nr. 1344/2003 - M. Of. nr. 838/25 nov. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în  
  România, cu modificările şi completările ulterioare 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 10/2018 - M. Of. nr. 203/6 mar. 2018) 
 
 H.G. nr. 1346/2003 - M. Of. nr. 846/27 nov. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1350/2003 - M. Of. nr. 846/27 nov. 2003 

 Hotărâre modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate  
  sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 



 4766

 
 
 

(T) 

 H.G. nr. 1353/2003 - M. Of. nr. 903/17 dec. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 145/26 feb. 2008) 
 
 H.G. nr. 1364/2003 - M. Of. nr. 861/4 dec. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de care beneficiază agenţii statistici pentru activitatea desfăşurată 

 (Abrogare la data de 9 oct. 2009 prin L. nr. 226/2009 - M. Of. nr. 397/11 iun. 2009) 
 
 H.G. nr. 1366/2003 - M. Of. nr. 851/29 nov. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 2003, al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii,  
  Pădurilor, Apelor şi Mediului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1367/2003 - M. Of. nr. 851/29 nov. 2003 

 Hotărâre pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50 % ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum  
  şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 309/1996 prin H.G. nr. 435/2020 - M. Of. nr. 466/2 iun. 2020) 

 H.G. nr. 1369/2003 - M. Of. nr. 851/29 nov. 2003 
  Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern pentru realizarea obiectivelor de securizare a frontierelor României 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1157/2004 - M. Of. nr. 695/2 aug. 2004) 
 
 H.G. nr. 1386/2003 - M. Of. nr. 863/4 dec. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.400/2003 prin H.G. nr. 1588/2007 - M. Of. nr. 43/18 ian. 2008) 
 
 H.G. nr. 1414/2003 - M. Of. nr. 899/16 dec. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 725/2002 privind aprobarea încadrării unor sectoare de drumuri de exploatare în categoria funcţională a drumurilor publice  
  comunale din judeţul Gorj 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 725/2002 prin H.G. nr. 816/2007 - M. Of. nr. 533/7 aug. 2007) 
 
 H.G. nr. 1415/2003 - M. Of. nr. 886/12 dec. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea art. 40 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică  
  - anul 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1419/2003 - M. Of. nr. 894/13 dec. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 743/2003 prin H.G. nr. 168/2005 - M. Of. nr. 249/25 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 1421/2003 - M. Of. nr. 897/15 dec. 2003 
  Hotărâre privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1424/2003 - M. Of. nr. 905/18 dec. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (2003-2007) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1425/2003 - M. Of. nr. 904/17 dec. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 267/2007 - M. Of. nr. 213/29 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 1451/2003 - M. Of. nr. 895/15 dec. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2003 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale  
  produse în judeţele Neamţ şi Suceava în perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1453/2003 - M. Of. nr. 895/15 dec. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003, rectificate, ale agenţilor economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi  
  Turismului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1454/2003 - M. Of. nr. 895/15 dec. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale agenţilor economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1455/2003 - M. Of. nr. 892/13 dec. 2003 

 Hotărâre pentru scutirea la plată a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor  
  pentru şomaj pentru exerciţiul financiar al anului 2003 ale unor agenţi economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1458/2003 - M. Of. nr. 898/16 dec. 2003 
  Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru cultura de grâu de toamnă şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1460/2003 - M. Of. nr. 898/16 dec. 2003 

 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 433/2003 privind aprobarea participării României în anul 2003 la Programul comunitar de acţiune pentru combaterea discriminării  
  (2001-2006), precum şi plata contribuţiei financiare aferente participării în anul 2003 la acest program 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1462/2003 - M. Of. nr. 902/17 dec. 2003 
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  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale regiilor autonome de interes naţional din subordinea Băncii Naţionale a României 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1463/2003 - M. Of. nr. 902/17 dec. 2003 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1084/2013 - M. Of. nr. 12/9 ian. 2014) 
 
 H.G. nr. 1464/2003 - M. Of. nr. 940/29 dec. 2003 
  Hotărâre privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1486/2005 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2006) 

 H.G. nr. 1465/2003 - M. Of. nr. 902/17 dec. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 738/2003 prin H.G. nr. 386/2007 - M. Of. nr. 304/8 mai 2007) 

 H.G. nr. 1466/2003 - M. Of. nr. 909/19 dec. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1469/2003 - M. Of. nr. 909/19 dec. 2003 
  Hotărâre privind instituirea şi administrarea unui contingent tarifar la importul în România de zahăr alb originar din Uniunea Europeană 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1473/2003 - M. Of. nr. 912/19 dec. 2003 
  Hotărâre pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul-cadru de licenţiere referitor la produsele Microsoft 

 (Abrogare prin H.G. nr. 470/2004 - M. Of. nr. 320/13 apr. 2004) 
 
 H.G. nr. 1474/2003 - M. Of. nr. 916/20 dec. 2003 
  Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licenţe de export şi de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1475/2003 - M. Of. nr. 914/20 dec. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. I (1-25) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societăţile  
  naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1476/2003 - M. Of. nr. 916/20 dec. 2003 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului  
  Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1477/2003 - M. Of. nr. 10/8 ian. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenţi  
  medicali, moaşe, medicină veterinară, arhitectură, precum şi pentru colegiile de asistenţi medicali generalişti, pentru formarea de bază 

 (Abrogare prin H.G. nr. 469/2015 - M. Of. nr. 511/9 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 1479/2003 - M. Of. nr. 928/23 dec. 2003 
  Hotărâre privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr rafinat originar din Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1480/2003 - M. Of. nr. 923/22 dec. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 453/2003 prin H.G. nr. 775/2011 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2011) 
 
 H.G. nr. 1481/2003 - M. Of. nr. 920/22 dec. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Fondul Programului Special de Dezvoltare al Agenţiei Interguvernamentale a Francofoniei, pe anul 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1485/2003 - M. Of. nr. 920/22 dec. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 

(Încetare aplicabilitate prin H.G. nr. 52/2005 - M. Of. nr. 71/20 ian. 2005) 

 H.G. nr. 1486/2003 - M. Of. nr. 920/22 dec. 2003 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2003 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Cultură al Romilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 834/2003 prin H.G. nr. 609/2009 - M. Of. nr. 375/3 iun. 2009) 
 
 H.G. nr. 1489/2003 - M. Of. nr. 918/20 dec. 2003 
  Hotărâre privind actualizarea alocaţiei sociale cuvenite adulţilor nevăzători cu handicap grav şi accentuat, începând cu luna ianuarie 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1491/2003 - M. Of. nr. 914/20 dec. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea, în anul 2003, la programul comunitar Fiscalis 2003-2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1494/2003 - M. Of. nr. 912/19 dec. 2003 
  Hotărâre privind diminuarea cheltuielilor şi deficitului bugetului de stat şi modificarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1501/2003 - M. Of. nr. 918/20 dec. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. şi Companiei Române de Aviaţie "Romavia" - R.A., aflate în  
  coordonarea Ministerului Apărării Naţionale 

 
 

(SE) 
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 H.G. nr. 1502/2003 - M. Of. nr. 914/20 dec. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1503/2003 - M. Of. nr. 918/20 dec. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1504/2003 - M. Of. nr. 918/20 dec. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. şi Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul  
  Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1507/2003 - M. Of. nr. 912/19 dec. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 169/2003 privind organizarea şi finanţarea programelor de sănătate în anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1508/2003 - M. Of. nr. 912/19 dec. 2003 
  Hotărâre privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuinţei în cazul familiilor şi persoanelor singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1509/2003 - M. Of. nr. 912/19 dec. 2003 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru  
  creşterea producţiei de carne şi a efectivelor de animale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1510/2003 - M. Of. nr. 914/20 dec. 2003 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare  
  aferente utilizate necorespunzător 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1306/2007 - M. Of. nr. 753/6 nov. 2007) 
 
 H.G. nr. 1511/2003 - M. Of. nr. 919/22 dec. 2003 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1514/2003 - M. Of. nr. 923/22 dec. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 457/2003 prin H.G. nr. 409/2016 - M. Of. nr. 448/15 iun. 2016) 
 
 H.G. nr. 1515/2003 - M. Of. nr. 920/22 dec. 2003 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2005 prin H.G. nr. 2346/2004 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2005) 
 
 H.G. nr. 1521/2003 - M. Of. nr. 937/24 dec. 2003 
  Hotărâre privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1522/2003 - M. Of. nr. 923/22 dec. 2003 
  Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1526/2003 - M. Of. nr. 937/24 dec. 2003 
  Hotărâre privind regimul general de export şi de import 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1900/2006 - M. Of. nr. 1053/29 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 1527/2003 - M. Of. nr. 936/24 dec. 2003 
  Hotărâre privind regulile şi procedurile în materie de licenţe de export şi de import 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1900/2006 - M. Of. nr. 1053/29 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 1533/2003 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2004 
  Hotărâre privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 877/2010 - M. Of. nr. 663/28 sep. 2010) 

 H.G. nr. 1536/2003 - M. Of. nr. 25/13 ian. 2004 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor  
  legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 514/1999 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 1537/2003 - M. Of. nr. 4/6 ian. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Control 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 745/2003 prin O.U.G. nr. 49/2005 - M. Of. nr. 517/17 iun. 2005) 
 
 H.G. nr. 1538/2003 - M. Of. nr. 12/8 ian. 2004 
  Hotărâre pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 533/2007 - M. Of. nr. 407/18 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 1539/2003 - M. Of. nr. 11/8 ian. 2004 

 Hotărâre aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru  
  familia monoparentală 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 38/2011 - M. Of. nr. 56/21 ian. 2011) 

 H.G. nr. 1550/2003 - M. Of. nr. 37/16 ian. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2004 al Institutului Naţional de Statistică 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 1554/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct  
  de vedere al compatibilităţii electromagnetice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 497/2003 prin H.G. nr. 982/2007 - M. Of. nr. 645/21 sep. 2007) 

 H.G. nr. 1557/2003 - M. Of. nr. 22/12 ian. 2004 
  Hotărâre pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 258/2005 - M. Of. nr. 294/7 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 1559/2003 - M. Of. nr. 8/7 ian. 2004 

 Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002  
  privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1563/2003 - M. Of. nr. 22/12 ian. 2004 
  Hotărâre pentru majorarea gradului de deschidere a pieţei energiei electrice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1823/2004 - M. Of. nr. 1062/16 nov. 2004) 
 
 H.G. nr. 1567/2003 - M. Of. nr. 31/14 ian. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.G. nr. 20/2002 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 1569/2003 - M. Of. nr. 16/8 ian. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 625/1999 prin H.G. nr. 16/2019 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2019) 
 
 H.G. nr. 1574/2003 - M. Of. nr. 2/5 ian. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 (Abrogare prin H.G. nr. 208/2005 - M. Of. nr. 269/31 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 1576/2003 - M. Of. nr. 935/24 dec. 2003 
  Hotărâre privind stabilirea tarifului de licenţiere a Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA pentru anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1578/2003 - M. Of. nr. 940/29 dec. 2003 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 768/2003 prin H.G. nr. 1610/2006 - M. Of. nr. 958/28 nov. 2006) 
 
 H.G. nr. 1579/2003 - M. Of. nr. 940/29 dec. 2003 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 
 

(Abrogare odată cu H.G.nr. 737/2003 prin H.G. nr. 412/2005 - M. Of. nr. 427/20 mai 2005) 

 H.G. nr. 1593/2003 - M. Of. nr. 15/8 ian. 2004 
  Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi a efectivelor de animale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1594/2003 - M. Of. nr. 15/8 ian. 2004 

 Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor  
  agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1601/2003 - M. Of. nr. 33/15 ian. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1437/2009 - M. Of. nr. 865/11 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 1605/2003 - M. Of. nr. 33/15 ian. 2004 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a  
 conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului naţional de  
  conformitate CS 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 71/2002 prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 1609/2003 - M. Of. nr. 44/20 ian. 2004 
  Hotărâre privind preţurile produselor subvenţionate din sectorul minier 

 (Abrogare prin H.G. nr. 607/2006 - M. Of. nr. 420/16 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 1610/2003 - M. Of. nr. 45/20 ian. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Programului social pentru perioada 2003-2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1616/2003 - M. Of. nr. 37/16 ian. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare va face compensări în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1618/2003 - M. Of. nr. 48/20 ian. 2004 
  Hotărâre privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2005 prin H.G. nr. 2009/2004 - M. Of. nr. 1160/8 dec. 2004) 
 
 H.G. nr. 1619/2003 - M. Of. nr. 54/22 ian. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de  
  carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 
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 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1030/2001 prin H.G. nr. 563/2007 - M. Of. nr. 468/12 iul. 2007) 
 
 
 H.G. nr. 1620/2003 - M. Of. nr. 50/21 ian. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.338/2001 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social (APART)  
  şi participarea României la Programul TEMPUS III 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1338/2001 prin H.G. nr. 1357/2005 - M. Of. nr. 1029/21 nov. 2005) 

 H.G. nr. 1623/2003 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2004 
  Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Superior pentru Reforma Administraţiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice şi Ajustare Structurală 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 

 H.G. nr. 1624/2003 - M. Of. nr. 57/23 ian. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1385/2009 - M. Of. nr. 807/26 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 1625/2003 - M. Of. nr. 68/27 ian. 2004 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 459/2005 - M. Of. nr. 462/31 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 1626/2003 - M. Of. nr. 68/27 ian. 2004 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor regionale de protecţie a mediului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 459/2005 - M. Of. nr. 462/31 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 1627/2003 - M. Of. nr. 69/27 ian. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 729/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
 
 
 2004 
 
 H.G. nr. 4/2004 - M. Of. nr. 29/14 ian. 2004 
  Hotărâre privind repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere şi pentru aprobarea criteriilor de majorare a salariilor de bază ale consilierilor de integrare 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 81/2008 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2008) 
 
 H.G. nr. 6/2004 - M. Of. nr. 39/16 ian. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare  
  Fiscală 

 
 

(Abrogare odată cu H.G.nr. 1574/2003 prin H.G. nr. 208/2005 - M. Of. nr. 269/31 mar. 2005) 

 H.G. nr. 8/2004 - M. Of. nr. 39/16 ian. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 9/2004 - M. Of. nr. 39/16 ian. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 42/19 ian. 2004 
  Hotărâre pentru asigurarea fondurilor necesare realizării în anul 2004 a unor studii şi documentaţii tehnico-economice pentru stadionul din incinta Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 12/2004 - M. Of. nr. 54/22 ian. 2004 

 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., unitate economică de interes public naţional, aflată sub  
  autoritatea Ministerului Finanţelor Publice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 13/2004 - M. Of. nr. 56/23 ian. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 118/2012 - M. Of. nr. 159/9 mar. 2012) 
 
 H.G. nr. 21/2004 - M. Of. nr. 65/26 ian. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm", aflată sub autoritatea Ministerului Culturii  
  şi Cultelor 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 25/2004 - M. Of. nr. 79/30 ian. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2004 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 27/2004 - M. Of. nr. 72/28 ian. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi de gestionare a  
  acestora 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1409/2007 - M. Of. nr. 814/29 nov. 2007) 
 
 H.G. nr. 29/2004 - M. Of. nr. 69/27 ian. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier 

 (T) 
 
 H.G. nr. 30/2004 - M. Of. nr. 83/30 ian. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare 

 (T) 
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 H.G. nr. 39/2004 - M. Of. nr. 69/27 ian. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 734/2003 prin H.G. nr. 402/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004) 
 
 ▼ Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul medicinei veterinare,  
 semnată la Astana la 9 septembrie 2003 
 H.G. nr. 40/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 77/29 ian. 2004 

 
 

(T; ieşirea din vigoare e prevăzută în O. nr. 195/2008 (M.A.E.) - M. Of. nr. 259/2 apr. 2008) 

 H.G. nr. 44/2004 - M. Of. nr. 112/6 feb. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 64/2004 - M. Of. nr. 108/5 feb. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 67/2004 - M. Of. nr. 104/4 feb. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată şi pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 784/2005 - M. Of. nr. 691/1 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 68/2004 - M. Of. nr. 101/3 feb. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 957/2005 - M. Of. nr. 810/7 sep. 2005) 
 
 H.G. nr. 71/2004 - M. Of. nr. 111/5 feb. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 83/2004 - M. Of. nr. 123/11 feb. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 85/2004 - M. Of. nr. 121/10 feb. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici 

 (Abrogare prin L. nr. 133/2015 - M. Of. nr. 411/10 iun. 2015) 
 
 H.G. nr. 87/2004 - M. Of. nr. 120/10 feb. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru  
  nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 (Abrogare prin H.G. nr. 459/2006 - M. Of. nr. 344/17 apr. 2006) 
 
 H.G. nr. 95/2004 - M. Of. nr. 120/10 feb. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2004 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 99/2004 - M. Of. nr. 121/10 feb. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agenţii economici din industria de apărare care desfăşoară în anul 2004 activităţi conform prevederilor art. 10 din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 100/2004 - M. Of. nr. 126/12 feb. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 105/2004 - M. Of. nr. 125/11 feb. 2004 
  Hotărâre privind organizarea, în perioada 26-28 mai 2004, a Reuniunii şefilor de stat din Europa Centrală 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 111/2004 - M. Of. nr. 132/13 feb. 2004 
  Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1380/2009 - M. Of. nr. 815/27 nov. 2009) 

 H.G. nr. 115/2004 - M. Of. nr. 166/26 feb. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă 

 
 

(Abrogare la 21 apr. 2018 prin H.G. nr. 305/2017 - M. Of. nr. 351/12 mai 2017) 

 H.G. nr. 119/2004 - M. Of. nr. 175/1 mar. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale 

 (Abrogare la data de 29 dec. 2009 prin H.G. nr. 1029/2008 - M. Of. nr. 674/30 sep. 2008) 
 
 H.G. nr. 121/2004 - M. Of. nr. 137/16 feb. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni şi lucrări finanţate din bugetul de stat în domeniul aviaţiei civile, pentru anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 123/2004 - M. Of. nr. 139/17 feb. 2004 
  Hotărâre privind redistribuirea de posturi şi fonduri aferente acestora în cadrul bugetului pe anul 2004 al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 141/2004 - M. Of. nr. 137/16 feb. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 

 (SE) 
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 H.G. nr. 153/2004 - M. Of. nr. 155/23 feb. 2004 
 

 Hotărâre privind aprobarea Fişei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative" din Programul Naţional  
  pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală finanţat din fonduri SAPARD 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 668/2005 - M. Of. nr. 727/10 aug. 2005) 

 H.G. nr. 155/2004 - M. Of. nr. 147/19 feb. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea conţinutului-cadru al studiului pentru fundamentarea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1343/2007 - M. Of. nr. 778/16 nov. 2007) 

 H.G. nr. 157/2004 - M. Of. nr. 141/17 feb. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea repartizării sumei de 50 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2004, destinată finanţării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor,  
  precum şi stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 160/2004 - M. Of. nr. 148/19 feb. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1105/2003 prin H.G. nr. 229/2009 - M. Of. nr. 162/16 mar. 2009) 
 
 H.G. nr. 169/2004 - M. Of. nr. 160/24 feb. 2004 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor şi a ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe, certificată oficial,  
  destinată pentru însămânţare în campaniile agricole din primăvara şi toamna anului 2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 210/2004 - M. Of. nr. 164/25 feb. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2004 

 
 

(SE) 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar,  
 semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2003 
 H.G. nr. 213/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 173/27 feb. 2004 

 (Încetare valabilitate prin O. nr. 195/2008 - M. Of. nr. 259/2 apr. 2008) 
 
 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor  
 şi carantinei fitosanitare, semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2003 
 H.G. nr. 214/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 208/10 mar. 2004 

 (Denunţare prin H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 228/2004 - M. Of. nr. 189/4 mar. 2004 
  Hotărâre privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 895/2006 - M. Of. nr. 638/25 iul. 2006) 

 H.G. nr. 236/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii  
  acestora 

 (Abrogare prin H.G. nr. 130/2015 - M. Of. nr. 202/26 mar. 2015) 
 
 H.G. nr. 240/2004 - M. Of. nr. 174/1 mar. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea destinaţiei excedentului rezultat din execuţia bugetară a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pe anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 243/2004 - M. Of. nr. 174/1 mar. 2004 
  Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Regatul Maroc 

 (T) 
 
 H.G. nr. 244/2004 - M. Of. nr. 202/8 mar. 2004 

 Hotărâre pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care  
  au aparţinut cultelor religioase din România 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1886/2006 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2007) 

 H.G. nr. 246/2004 - M. Of. nr. 181/2 mar. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 746/2003 prin H.G. nr. 404/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004) 

 H.G. nr. 251/2004 - M. Of. nr. 202/8 mar. 2004 
  Hotărâre pentru stabilirea limitelor minime ale sumelor asigurate pentru acoperirea anumitor categorii de daune rezultate în urma operării aeronavelor civile în spaţiul aerian naţional 

 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin H.G. nr. 1871/2006 - M. Of. nr. 1052/29 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 258/2004 - M. Of. nr. 224/15 mar. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor  
  periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.1374/2000 prin H.G. nr. 1175/2007 - M. Of. nr. 696/15 oct. 2007) 
 
 H.G. nr. 264/2004 - M. Of. nr. 240/18 mar. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1176/2005 - M. Of. nr. 937/20 oct. 2005) 
 
 H.G. nr. 267/2004 - M. Of. nr. 228/16 mar. 2004 
  Hotărâre privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine 

 (Abrogare prin H.G. nr. 842/2021 - M. Of. nr. 810/24 aug. 2021) 
 
 H.G. nr. 277/2004 - M. Of. nr. 223/15 mar. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
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 (Abrogare odată cu H.G. nr.741/2003 prin H.G. nr. 410/2004 - M. Of. nr. 277/30 mar. 2004) 
 
 H.G. nr. 280/2004 - M. Of. nr. 217/12 mar. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2003 privind structura organizatorică şi atribuţiile Autorităţii pentru străini 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.577/2003 prin H.G. nr. 639/2007 - M. Of. nr. 426/26 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 290/2004 - M. Of. nr. 238/18 mar. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 247/2003 prin H.G. nr. 161/2006 - M. Of. nr. 172/22 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 291/2004 - M. Of. nr. 236/17 mar. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Piscicole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 849/2002 

 (Abrogare odată cu H. G. nr. 849/2002 prin H.G. nr. 865/2005 - M. Of. nr. 727/10 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 292/2004 - M. Of. nr. 238/18 mar. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 1574/2003 prin H.G. nr. 208/2005 - M. Of. nr. 269/31 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 298/2004 - M. Of. nr. 249/22 mar. 2004 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţională a laboratoarelor de încercări,  
 precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea  
  conformităţii produselor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 487/2002 prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 301/2004 - M. Of. nr. 236/17 mar. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea contribuţiilor voluntare anuale ale României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pentru anii 2003 şi 2004 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 302/2004 - M. Of. nr. 248/22 mar. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 303/2004 - M. Of. nr. 236/17 mar. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial şi a comitetelor judeţene pentru zona  
  montană 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 318/2003 prin H.G. nr. 332/2019 - M. Of. nr. 444/4 iun. 2019) 

 ▼ Acord comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kenya, semnat la Nairobi la 17 octombrie 2003 
 H.G. nr. 304/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 249/22 mar. 2004 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 308/2004 - M. Of. nr. 243/19 mar. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 738/2005 - M. Of. nr. 673/27 iul. 2005) 

 H.G. nr. 312/2004 - M. Of. nr. 232/17 mar. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1399/2009 - M. Of. nr. 820/27 nov. 2009) 

 H.G. nr. 329/2004 - M. Of. nr. 272/29 mar. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Construcţii şi  
  Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. 

 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 12/2009 - M. Of. nr. 351/26 mai 2009) 
 
 H.G. nr. 344/2004 - M. Of. nr. 304/6 apr. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale implantabile active 

 (Abrogare la data de 21 martie 2010 prin H.G. nr. 55/2009 - M. Of. nr. 112/25 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 346/2004 - M. Of. nr. 323/14 apr. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de  
  salubrizare a localităţilor prin concesiune 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 145/26 feb. 2008) 

 H.G. nr. 347/2004 - M. Of. nr. 260/24 mar. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 869/2001 prin H.G. nr. 815/2015 - M. Of. nr. 744/5 oct. 2015) 

 H.G. nr. 352/2004 - M. Of. nr. 262/25 mar. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea activităţilor şi amplasamentelor punctelor de lansare ale Unităţii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova şi ale Unităţii de combatere a căderilor de  
  grindină Moldova 1, precum şi a unor măsuri pentru etapa a V-a - 2004 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de stimulare a precipitaţiilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 357/2004 - M. Of. nr. 283/31 mar. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1247/2005 - M. Of. nr. 952/26 oct. 2005) 
 
 H.G. nr. 360/2004 - M. Of. nr. 260/24 mar. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 759/2003 prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 366/2004 - M. Of. nr. 256/23 mar. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 165/2005 - M. Of. nr. 215/14 mar. 2005) 
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 ▼ Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica  
 Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2004 
 H.G. nr. 380/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 401/12 mai 2005 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 718/2007 (aprobare) - M. Of. nr. 524/2 aug. 2007) 
 
 H.G. nr. 383/2004 - M. Of. nr. 282/31 mar. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea cuantumului compensaţiei lunare pentru chirie şi condiţiile de acordare a acesteia cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1867/2005 - M. Of. nr. 62/24 ian. 2006) 
 
 H.G. nr. 392/2004 - M. Of. nr. 275/30 mar. 2004 
  Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.1464/2003 prin H.G. nr. 1486/2005 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2006) 
 
 H.G. nr. 393/2004 - M. Of. nr. 274/29 mar. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea listelor cuprinzând agenţii economici monitorizaţi potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei  
  economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 134/2007 - M. Of. nr. 113/14 feb. 2007) 

 H.G. nr. 402/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene 

 (Abrogare prin H.G. nr. 243/2006 - M. Of. nr. 194/1 mar. 2006) 
 
 H.G. nr. 405/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004 
  Hotărâre pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 157/2005 - M. Of. nr. 204/10 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 406/2004 - M. Of. nr. 267/26 mar. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 275/2007 - M. Of. nr. 213/29 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 407/2004 - M. Of. nr. 273/29 mar. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 749/2003 prin H.G. nr. 111/2005 - M. Of. nr. 184/3 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 408/2004 - M. Of. nr. 285/31 mar. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 368/2007 - M. Of. nr. 284/27 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 409/2004 - M. Of. nr. 291/1 apr. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 155/2005 - M. Of. nr. 211/14 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 410/2004 - M. Of. nr. 277/30 mar. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 (Abrogare prin H.G. nr. 223/2005 - M. Of. nr. 283/5 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 411/2004 - M. Of. nr. 275/30 mar. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret 

 (Abrogare prin H.G. nr. 384/2005 - M. Of. nr. 395/10 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 412/2004 - M. Of. nr. 276/30 mar. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 367/2007 - M. Of. nr. 274/25 apr. 2007) 

 H.G. nr. 413/2004 - M. Of. nr. 273/29 mar. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 387/2007 - M. Of. nr. 289/2 mai 2007) 

 H.G. nr. 416/2004 - M. Of. nr. 274/29 mar. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. I (17, 23) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societăţile  
  naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 417/2004 - M. Of. nr. 274/29 mar. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. II (1-6, 10-11) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societăţile  
  naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 427/2004 - M. Of. nr. 328/16 apr. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund 

 
 

(Abrogare la 1 oct.  2008 prin H.G. nr. 996/2008 - M. Of. nr. 643/9 sep. 2008) 

 H.G. nr. 428/2004 - M. Of. nr. 307/7 apr. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile aparţinând călătorilor şi altor persoane fizice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 945/2006 - M. Of. nr. 665/2 aug. 2006) 

 H.G. nr. 433/2004 - M. Of. nr. 351/22 apr. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 145/26 feb. 2008) 
 
 H.G. nr. 437/2004 - M. Of. nr. 310/7 apr. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie  
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  Comunală - A.N.R.S.C. 

 (Abrogare la 21 martie 2007, odată cu H.G. nr. 373/2002 prin L. nr. 51/2006 - M. Of. nr. 254/21 mar. 2006) 
 
 H.G. nr. 438/2004 - M. Of. nr. 314/9 apr. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 991/2005 - M. Of. nr. 813/7 sep. 2005) 
 
 H.G. nr. 466/2004 - M. Of. nr. 333/16 apr. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea tarifului de licenţiere a Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA pentru anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 471/2004 - M. Of. nr. 325/15 apr. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2004-2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 484/2004 - M. Of. nr. 338/19 apr. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea Listei agenţilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută la art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum şi a  
  plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 496/2004 - M. Of. nr. 338/19 apr. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2004 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei  
  nr. 114/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 497/2004 - M. Of. nr. 346/20 apr. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 457/2008 - M. Of. nr. 364/13 mai 2008) 
 
 H.G. nr. 500/2004 - M. Of. nr. 329/16 apr. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 501/2004 - M. Of. nr. 329/16 apr. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de  
  6 iunie 2004 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 502/2004 - M. Of. nr. 329/16 apr. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 503/2004 - M. Of. nr. 329/16 apr. 2004 
  Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 504/2004 - M. Of. nr. 330/16 apr. 2004 
  Hotărâre privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 505/2004 - M. Of. nr. 330/16 apr. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei  
 susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, precum şi modelului listei membrilor organizaţiei minorităţilor naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei  
  publice locale în anul 2004 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 506/2004 - M. Of. nr. 330/16 apr. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care se folosesc la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 507/2004 - M. Of. nr. 330/16 apr. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 508/2004 - M. Of. nr. 330/16 apr. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea modelului timbrului autocolant, condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 509/2004 - M. Of. nr. 331/16 apr. 2004 

 Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale din anul 2004 şi a modelului certificatului doveditor al alegerii primarilor, consilierilor  
  locali şi a consilierilor judeţeni 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 515/2004 - M. Of. nr. 349/21 apr. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 742/2003 prin H.G. nr. 78/2005 - M. Of. nr. 137/15 feb. 2005) 
 
 H.G. nr. 519/2004 - M. Of. nr. 349/21 apr. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 935/2007 - M. Of. nr. 578/23 aug. 2007) 

 H.G. nr. 527/2004 - M. Of. nr. 335/16 apr. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 522/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. 
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 (SE) 
 
 H.G. nr. 528/2004 - M. Of. nr. 370/28 apr. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii unui procent de 50% din contribuţia României pe anul 2004 la Agenţia Mondială Antidoping 

 (T) 
 
 H.G. nr. 535/2004 - M. Of. nr. 344/20 apr. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi, a organizării şi funcţionării şi a atribuţiilor direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 333/2005 - M. Of. nr. 354/26 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 536/2004 - M. Of. nr. 371/28 apr. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2004, pentru agenţii economici monitorizaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind  
  întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 539/2004 - M. Of. nr. 398/5 mai 2004 
  Hotărâre privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1756/2006 - M. Of. nr. 48/22 ian. 2007) 

 H.G. nr. 540/2004 - M. Of. nr. 399/5 mai 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 713/2013 - M. Of. nr. 595/24 sep. 2013) 
 
 H.G. nr. 543/2004 - M. Of. nr. 393/4 mai 2004 
  Hotărâre privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului 

 (Abrogare la data de 28 iul. 2011 prin L. nr. 104/2011 - M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) 
 
 H.G. nr. 548/2004 - M. Of. nr. 344/20 apr. 2004 
  Hotărâre pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurenţei în vederea desfăşurării activităţii specifice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 910/2015 - M. Of. nr. 839/10 nov. 2015) 
 
 H.G. nr. 549/2004 - M. Of. nr. 386/3 mai 2004 
  Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Baza de Aprovizionare C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 432/2008 - M. Of. nr. 329/25 apr. 2008) 
 
 H.G. nr. 574/2004 - M. Of. nr. 361/26 apr. 2004 
  Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 582/2004 - M. Of. nr. 387/3 mai 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 1.359/2000 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1359/2005 prin H.G. nr. 860/2005 - M. Of. nr. 749/17 aug. 2005) 

 H.G. nr. 584/2004 - M. Of. nr. 404/6 mai 2004 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune 

 
 

(Abrogare la 19 iunie 2016 se abrogă hotărârea, cu excepţia art. 12 care se abrogă la data de 1 iunie 2015 prin H.G. nr. 123/2015 - M. Of. nr. 181/17 mar. 2015) 

 H.G. nr. 586/2004 - M. Of. nr. 389/3 mai 2004 
  Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului 

 (Abrogare la data de 28 iul. 2011 prin L. nr. 104/2011 - M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) 
 
 H.G. nr. 587/2004 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1105/2003 prin H.G. nr. 229/2009 - M. Of. nr. 162/16 mar. 2009) 
 
 H.G. nr. 588/2004 - M. Of. nr. 422/11 mai 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă pe perioada 2004-2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 598/2004 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 142/2003 prin H.G. nr. 470/2007 - M. Of. nr. 365/29 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 603/2004 - M. Of. nr. 401/5 mai 2004 
  Hotărâre pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu 

 (Abrogare prin H.G. nr. 440/2005 - M. Of. nr. 448/26 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 615/2004 - M. Of. nr. 411/7 mai 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei industriei miniere pentru perioada 2004-2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 616/2004 - M. Of. nr. 406/6 mai 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind migraţia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1122/2007 - M. Of. nr. 674/3 oct. 2007) 
 
 H.G. nr. 617/2004 - M. Of. nr. 391/3 mai 2004 
  Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1002/2019 - M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 622/2004 - M. Of. nr. 421/11 mai 2004 
 Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii 
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 Republicare: 
 (M. Of. nr. 487/20 iul. 2007) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 752/20 sep. 2017) 
 
 H.G. nr. 628/2004 - M. Of. nr. 383/30 apr. 2004 
  Hotărâre privind declararea anului 2005 "Anul George Enescu" şi pentru stabilirea unor măsuri referitoare la organizarea ediţiei a XVII-a a Festivalului Internaţional "George Enescu" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 702/2006 - M. Of. nr. 514/14 iun. 2006) 
 
 H.G. nr. 629/2004 - M. Of. nr. 383/30 apr. 2004 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 105/2004 privind organizarea, în perioada 26-28 mai 2004, a Reuniunii şefilor de stat din Europa Centrală 

 (T) 
 
 H.G. nr. 632/2004 - M. Of. nr. 396/4 mai 2004 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004, rectificate, ale unor agenţi economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi  
  Turismului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 637/2004 - M. Of. nr. 417/11 mai 2004 
  Hotărâre privind funcţionarea şi atribuţiile Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 127/2006 - M. Of. nr. 125/9 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 638/2004 - M. Of. nr. 447/19 mai 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti 

 (Abrogare la data de 6 ian. 2012 prin H.G. nr. 1174/2011 - M. Of. nr. 862/7 dec. 2011) 
 
 H.G. nr. 641/2004 - M. Of. nr. 395/4 mai 2004 

 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.006/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe în vederea completării finanţării achiziţiilor de  
  resurse energetice pentru iarna 2002-2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 642/2004 - M. Of. nr. 417/11 mai 2004 

 Hotărâre privind plata contribuţiei financiare a României aferente participării în anul 2004 la Programul comunitar privind stimularea dezvoltării şi utilizării conţinutului digital european în  
  reţelele globale şi promovarea diversităţii lingvistice în Societatea Informaţională - eContent 

 (T) 
 
 H.G. nr. 643/2004 - M. Of. nr. 417/11 mai 2004 

 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2004 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză  
  tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 

 (T) 
 
 H.G. nr. 645/2004 - M. Of. nr. 402/5 mai 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2004 al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 646/2004 - M. Of. nr. 395/4 mai 2004 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 654/2004 - M. Of. nr. 415/10 mai 2004 
  Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2004-2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 655/2004 - M. Of. nr. 425/12 mai 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România pentru perioada 2004-2010 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 55/2005 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2005) 

 H.G. nr. 667/2004 - M. Of. nr. 436/17 mai 2004 
  Hotărâre privind pregătirea şi finanţarea Exerciţiului româno-sârbo-muntenegrean "Blue Road 2004" 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 668/2004 - M. Of. nr. 427/12 mai 2004 

 Hotărâre privind aprobarea participării României în anul 2004 la Programul comunitar de acţiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum şi plata contribuţiei financiare aferente  
  participării în anul 2004 la acest program 

 (T) 
 
 H.G. nr. 669/2004 - M. Of. nr. 429/13 mai 2004 
  Hotărâre privind pregătirea şi implementarea sistemului statistic de comerţ exterior Intrastat 

 (Abrogare la data aderării României la U.E. prin L. nr. 422/2006 - M. Of. nr. 967/4 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 675/2004 - M. Of. nr. 427/12 mai 2004 

 Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 877/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare de maximum 40  
 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., respectiv de maximum 160 milioane dolari S.U.A. pentru filiala  
 Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A., în vederea completării finanţării achiziţiilor de resurse energetice din ţară şi din import pentru iarna 2003-2004 şi a livrărilor din  
  perioada iulie-septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente 

 (T) 
 
 H.G. nr. 689/2004 - M. Of. nr. 442/18 mai 2004 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei 

 (Abrogare la data de 31 oct. 2012 prin H.G. nr. 928/2012 - M. Of. nr. 679/1 oct. 2012) 
 
 H.G. nr. 693/2004 - M. Of. nr. 436/17 mai 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanţelor chimice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1300/2002 prin H.G. nr. 1408/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
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 H.G. nr. 696/2004 - M. Of. nr. 436/17 mai 2004 
  Hotărâre privind regimul călătoriilor în România ale cetăţenilor Serbiei şi Muntenegrului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 697/2004 - M. Of. nr. 477/27 mai 2004 

 Hotărâre privind aprobarea Procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză pentru controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase - procedura  
  PIC 

 (Abrogare prin O. nr. 1239/1338/1460/753/2007 - M. Of. nr. 677/4 oct. 2007) 
 
 H.G. nr. 699/2004 - M. Of. nr. 542/17 iun. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică, 2004-2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 700/2004 - M. Of. nr. 439/17 mai 2004 
  Hotărâre pentru modificarea art. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 105/2004 privind organizarea, în perioada 26-28 mai 2004, a Reuniunii şefilor de stat din Europa Centrală 

 (T) 
 
 H.G. nr. 704/2004 - M. Of. nr. 439/17 mai 2004 

 Hotărâre privind organizarea Conferinţei miniştrilor justiţiei şi afacerilor interne din statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), sub egida preşedinţiei române a  
  SEECP 

 (T) 
 
 H.G. nr. 721/2004 - M. Of. nr. 452/20 mai 2004 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar,  
  precum şi durata de şcolarizare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 723/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei voluntare anuale a României la bugetul Oficiului Regional pentru Europa al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pe anul 2004 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1408/2006 - M. Of. nr. 854/18 oct. 2006) 
 
 H.G. nr. 725/2004 - M. Of. nr. 467/25 mai 2004 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României referitoare la participarea ţării noastre la programul LIFE al Comunităţii Europene 

 (T) 
 
 H.G. nr. 726/2004 - M. Of. nr. 457/21 mai 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiuni prioritare în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării pentru perioada 2004-2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 731/2004 - M. Of. nr. 496/2 iun. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei 

 
 

(Abrogare la data de 28 iul. 2011 prin L. nr. 104/2011 - M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) 

 H.G. nr. 738/2004 - M. Of. nr. 476/27 mai 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei 

 
 

(Abrogare la data de 28 iul. 2011 prin L. nr. 104/2011 - M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) 

 H.G. nr. 742/2004 - M. Of. nr. 455/20 mai 2004 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 

 (Abrogare prin H.G. nr. 118/2012 - M. Of. nr. 159/9 mar. 2012) 
 
 H.G. nr. 748/2004 - M. Of. nr. 461/24 mai 2004 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea la programele comunitare "Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea  
 între femei şi bărbaţi" (2001-2005), "Program comunitar de acţiune pentru combaterea excluziunii sociale" (2002-2006) şi "Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării forţei de muncă"  
  pentru anul 2004 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 750/2004 - M. Of. nr. 459/21 mai 2004 
  Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 16272004 prin H.G. nr. 729/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 

 H.G. nr. 751/2004 - M. Of. nr. 459/21 mai 2004 
  Hotărâre privind criteriile şi procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic şi consular pentru contribuţiile la pensia suplimentară achitate în valută 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 H.G. nr. 752/2004 - M. Of. nr. 499/3 iun. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive 

 (Abrogare prin H.G. nr. 245/2016 - M. Of. nr. 286/15 apr. 2016) 
 
 H.G. nr. 763/2004 - M. Of. nr. 459/21 mai 2004 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Sprijinirea Studenţilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 783/2004 - M. Of. nr. 482/28 mai 2004 

 Hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează  
  anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 786/2004 - M. Of. nr. 474/26 mai 2004 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2004 la programele Comunităţii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale şi  
  tineretului "Socrates II", "Leonardo da Vinci II" şi "Youth" 

 (T) 
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 H.G. nr. 791/2004 - M. Of. nr. 478/28 mai 2004 
  Hotărâre pentru prevenirea şi sancţionarea actelor de violenţă şi ieşirilor necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive 

 (Abrogare prin O.G. nr. 11/2006 - M. Of. nr. 83/30 ian. 2006) 
 
 H.G. nr. 797/2004 - M. Of. nr. 504/4 iun. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei dezvoltării sistemului statistic şi a activităţii Institutului Naţional de Statistică - orizont 2004-2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 802/2004 - M. Of. nr. 509/7 iun. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1114/2001 prin H.G. nr. 707/2006 - M. Of. nr. 520/15 iun. 2006) 
 
 H.G. nr. 811/2004 - M. Of. nr. 488/31 mai 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Fondul de Solidaritate din cadrul Iniţiativei Central-Europene pe anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 821/2004 - M. Of. nr. 491/1 iun. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2004 a unor obiective de investiţii, consolidări şi reabilitări de imobile din învăţământul  
  preuniversitar, precum şi pentru construirea de cămine studenţeşti şi spaţii din învăţământul universitar 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 834/2004 - M. Of. nr. 506/4 iun. 2004 
  Hotărâre privind acordarea de burse pentru pregătirea unor diplomaţi irakieni în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 836/2004 - M. Of. nr. 511/7 iun. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de utilizare a fondurilor de stimulare a personalului din autorităţile publice pentru protecţia mediului 

 
 

(Abrogare la 1 ian. 2005 prin H.G. nr. 2002/2004 - M. Of. nr. 1134/1 dec. 2004) 

 H.G. nr. 839/2004 - M. Of. nr. 509/7 iun. 2004 
  Hotărâre privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice şi din creşe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1916/2006 - M. Of. nr. 1050/29 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 847/2004 - M. Of. nr. 509/7 iun. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială 

 (Abrogare prin H.G. nr. 729/2005 - M. Of. nr. 646/21 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 859/2004 - M. Of. nr. 519/9 iun. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. II (1-7, 10-11) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societăţile  
  naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 861/2004 - M. Of. nr. 598/2 iul. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea listelor cuprinzând produsele şi tehnologiile cu dublă utilizare supuse regimului de control la export şi la import 

 (Abrogare prin H.G. nr. 983/2005 - M. Of. nr. 835/15 sep. 2005) 
 
 H.G. nr. 866/2004 - M. Of. nr. 519/9 iun. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 (Abrogare odată cu H.G. Nr. 533/2002 prin H.G. nr. 60/2005 - M. Of. nr. 105/1 feb. 2005) 
 
 H.G. nr. 889/2004 - M. Of. nr. 555/23 iun. 2004 
  Hotărâre privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Optica Română" - S.A. Bucureşti prin reorganizarea prin divizare parţială a Societăţii Comerciale "IOR" - S.A. Bucureşti 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 637/2006 - M. Of. nr. 465/30 mai 2006) 

 H.G. nr. 891/2004 - M. Of. nr. 620/8 iul. 2004 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieţei produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 313/6 apr. 2006) 

 (Abrogare prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 892/2004 - M. Of. nr. 546/18 iun. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1431/2009 - M. Of. nr. 860/10 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 899/2004 - M. Of. nr. 601/5 iul. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 349/2002 prin H.G. nr. 621/2005 - M. Of. nr. 639/20 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 913/2004 - M. Of. nr. 589/1 iul. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 684/2009 - M. Of. nr. 492/15 iul. 2009) 
 
 ▼ Convenţie generală dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica  
 Franceză privind condiţiile de funcţionare a Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române,  
 
 H.G. nr. 914/2004 (aprobare) - M. Of. nr. 541/16 iun. 2004 

semnată la Bucureşti la 19 decembrie 2003 

 (Încetare aplicabilitate prin H.G. nr. 1701/2008 (aprobare) - M. Of. nr. 876/24 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 917/2004 - M. Of. nr. 543/17 iun. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/2003 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 656/2003 prin H.G. nr. 1372/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 922/2004 - M. Of. nr. 566/28 iun. 2004 
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 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobate prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 622/2001  
 
 

(Abrogare la data de 16 august 2006, odată cu H.G. nr. 622/2001 prin L. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 428/18 mai 2006) 

 H.G. nr. 927/2004 - M. Of. nr. 561/24 iun. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr.744/2003 prin H.G. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 51/28 ian. 2009) 

 H.G. nr. 932/2004 - M. Of. nr. 566/28 iun. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase 

 (Abrogare prin H.G. nr. 662/2011 - M. Of. nr. 538/29 iul. 2011) 
 
 H.G. nr. 938/2004 - M. Of. nr. 589/1 iul. 2004 
  Hotărâre privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1256/2011 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2012) 
 
 H.G. nr. 939/2004 - M. Of. nr. 608/6 iul. 2004 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pe Probleme de Populaţie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 648/2005 - M. Of. nr. 624/18 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 941/2004 - M. Of. nr. 596/1 iul. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 434/2009 - M. Of. nr. 309/11 mai 2009) 
 
 H.G. nr. 942/2004 - M. Of. nr. 540/16 iun. 2004 

 Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcţii şi reparat case, pentru populaţia din judeţele Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Neamţ şi Vrancea,  
  afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-14 iunie 2004 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 955/2004 - M. Of. nr. 660/22 iul. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi  
  privat de interes local 

 (Abrogare prin L. nr. 10/2020 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 957/2004 - M. Of. nr. 565/25 iun. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 738/2003 prin H.G. nr. 386/2007 - M. Of. nr. 304/8 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 962/2004 - M. Of. nr. 551/21 iun. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 972/2004 - M. Of. nr. 639/15 iul. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic  
  pentru introducerea lor pe piaţă 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1039/2003 prin H.G. nr. 917/2012 - M. Of. nr. 667/24 sep. 2012) 

 H.G. nr. 976/2004 - M. Of. nr. 570/29 iun. 2004 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.246/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. şi  
  Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., unităţi economice de interes public naţional, aflate sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 979/2004 - M. Of. nr. 592/1 iul. 2004 
  Hotărâre privind regimul călătoriilor în România ale cetăţenilor Serbiei şi Muntenegrului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 799/2005 - M. Of. nr. 700/3 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 983/2004 - M. Of. nr. 634/13 iul. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 433/2011 - M. Of. nr. 345/18 mai 2011) 
 
 H.G. nr. 984/2004 - M. Of. nr. 608/6 iul. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2001 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1073/2001 prin H.G. nr. 880/2005 - M. Of. nr. 748/17 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 992/2004 - M. Of. nr. 621/8 iul. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.594/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul  
  vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1005/2004 - M. Of. nr. 599/2 iul. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societăţile naţionale şi  
  societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1007/2004 - M. Of. nr. 673/27 iul. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori 

 (Abrogare prin H.G. nr. 934/2014 - M. Of. nr. 794/31 oct. 2014) 
 
 H.G. nr. 1009/2004 - M. Of. nr. 688/30 iul. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane 

 (Abrogare  la 21 apr. 2018, cu excepția art. 18 și a anexei nr. 8 care se abrogă la data intrării în vigoare a H.G. nr. 957/2016, prin H.G. nr. 957/2016 - M. Of. nr. 1037/22 dec.  
 2016) 
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 H.G. nr. 1010/2004 - M. Of. nr. 722/10 aug. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 301/2012 - M. Of. nr. 335/17 mai 2012) 
 
 H.G. nr. 1013/2004 - M. Of. nr. 621/8 iul. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea organizării şi desfăşurării în România, în perioada 8-9 iulie 2004, a Conferinţei aniversare privind 10 ani de la intrarea în vigoare a Convenţiei Europene a Drepturilor  
  Omului pentru România 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1023/2004 - M. Of. nr. 663/23 iul. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiune în vederea implementării Strategiei naţionale antidrog în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1024/2004 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor  
  de servicii sociale 

 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2013 prin L. nr. 197/2012 - M. Of. nr. 754/9 nov. 2012) 
 
 H.G. nr. 1026/2004 - M. Of. nr. 621/8 iul. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1034/2004 - M. Of. nr. 622/8 iul. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei anuale a României la bugetul Reţelei Europene a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI) 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 84/2011 - M. Of. nr. 700/4 oct. 2011) 
 
 H.G. nr. 1042/2004 - M. Of. nr. 630/12 iul. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de prevenire şi combatere a terorismului nuclear al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1043/2004 - M. Of. nr. 693/2 aug. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a  
  Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte 

 (Abrogare prin H.G. nr. 326/2018 - M. Of. nr. 412/15 mai 2018) 
 
 H.G. nr. 1046/2004 - M. Of. nr. 626/9 iul. 2004 

 Hotărâre privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea cantităţii de 1.200 mii tone grâu pentru panificaţie din  
  recolta anului 2004 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1050/2004 - M. Of. nr. 651/20 iul. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 1052/2004 - M. Of. nr. 661/22 iul. 2004 

 Hotărâre pentru actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din  
 grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse  
  lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 932/2002 prin H.G. nr. 714/2008 - M. Of. nr. 511/8 iul. 2008) 
 
 H.G. nr. 1054/2004 - M. Of. nr. 633/13 iul. 2004 
  Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judeţul Hunedoara 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1056/2004 - M. Of. nr. 636/14 iul. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2004 la programul comunitar Fiscalis 2003-2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1058/2004 - M. Of. nr. 755/19 aug. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenţi universali şi detergenţi pentru grupuri sanitare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1059/2004 - M. Of. nr. 633/13 iul. 2004 

 Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcţii şi reparat case, familiilor din judeţul Vaslui, precum şi suplimentarea cantităţilor acordate prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 942/2004 pentru populaţia din judeţul Neamţ, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în data de 13 iunie 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1064/2004 - M. Of. nr. 642/16 iul. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei voluntare anuale la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru anul 2004 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1066/2004 - M. Of. nr. 642/16 iul. 2004 

 Hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei zilnice în valută, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană şi cazare, pentru poliţiştii români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Misiunii de Poliţie a  
  Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herţegovina (BiH) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 578/2011 - M. Of. nr. 413/14 iun. 2011) 
 
 H.G. nr. 1067/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei 

 (Abrogare la data de 23 dec. 2009, odată cu H.G. nr. 941/2002 prin H.G. nr. 1428/2009 - M. Of. nr. 847/8 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 1069/2004 - M. Of. nr. 654/20 iul. 2004 

 Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 262/2002 
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(Abrogare odată cu H.G. nr. 262/2002 prin H.G. nr. 1470/2005 - M. Of. nr. 1109/8 dec. 2005) 

 H.G. nr. 1075/2004 - M. Of. nr. 702/4 aug. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme şi/sau alunecări de teren 

 (Abrogare prin H.G. nr. 182/2006 - M. Of. nr. 145/15 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 1078/2004 - M. Of. nr. 636/14 iul. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 479/2002 prin H.G. nr. 531/2006 - M. Of. nr. 392/8 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 1081/2004 - M. Of. nr. 664/23 iul. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă pentru grâu în anul de piaţă 2004-2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1082/2004 - M. Of. nr. 655/21 iul. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 763/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional de Prevenire a Criminalităţii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 763/2001 prin H.G. nr. 233/2005 - M. Of. nr. 273/1 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 1083/2004 - M. Of. nr. 649/19 iul. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1373/2009 - M. Of. nr. 805/25 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 1084/2004 - M. Of. nr. 649/19 iul. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică, pentru anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1088/2004 - M. Of. nr. 696/3 aug. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind serviciile de sănătate şi a Planului de acţiune pentru reforma sectorului de sănătate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1028/2014 - M. Of. nr. 891/8 dec. 2014) 
 
 H.G. nr. 1089/2004 - M. Of. nr. 708/5 aug. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern 

 (Abrogare prin H.G. nr. 2403/2004 - M. Of. nr. 40/12 ian. 2005) 
 
 H.G. nr. 1093/2004 - M. Of. nr. 663/23 iul. 2004 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1489/2002 prin O.U.G. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 156/12 mar. 2009) 

 H.G. nr. 1097/2004 - M. Of. nr. 650/19 iul. 2004 

 Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru grâu-secară, orz, orzoaică şi rapiţă pentru ulei, cultivate în toamna anului 2003, şi stabilirea nivelului maxim al sumei  
  ce poate fi acordată ca despăgubire 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1103/2004 - M. Of. nr. 661/22 iul. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea Listei agenţilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care beneficiază de prevederile art. 22 din Legea bugetului  
  de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1109/2004 - M. Of. nr. 675/27 iul. 2004 
  Hotărâre privind producţia şi finanţarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 X 700 MW", în anul 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1112/2004 - M. Of. nr. 662/22 iul. 2004 

 Hotărâre privind asimilarea personalului Societăţii Române de Televiziune care desfăşoară activitate în cadrul proiectului "Corespondenţii Televiziunii Române în străinătate" cu personalul  
  trimis în misiune permanentă în străinătate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1234/2008 - M. Of. nr. 714/21 oct. 2008) 
 
 H.G. nr. 1121/2004 - M. Of. nr. 680/28 iul. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea lit. C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.412/2004 prin H.G. nr. 367/2007 - M. Of. nr. 274/25 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 1125/2004 - M. Of. nr. 697/3 aug. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 409/2004 prin H.G. nr. 155/2005 - M. Of. nr. 211/14 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 1139/2004 - M. Of. nr. 697/3 aug. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 751/2002 privind înfiinţarea Comisiei de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic şi pentru aprobarea Normelor  
  metodologice de atestare a impresarilor artistici şi de avizare pentru derularea activităţii de impresariat artistic 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 751/2002 prin H.G. nr. 86/2008 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2008) 

 H.G. nr. 1140/2004 - M. Of. nr. 686/30 iul. 2004 

 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2004, pentru finalizarea unor lucrări la Aşezământul  
  sociocaritativ "Providenţa" din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1143/2004 - M. Of. nr. 686/30 iul. 2004 
  Hotărâre privind organizarea în România a Reuniunii Grupului director al Batalionului multinaţional de geniu "Tisa" în perioada 20-24 septembrie 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1144/2004 - M. Of. nr. 686/30 iul. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor sume alocate din credite externe pe anul 2004 

 (T) 
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 H.G. nr. 1145/2004 - M. Of. nr. 697/3 aug. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1873/2005 - M. Of. nr. 94/1 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 1155/2004 - M. Of. nr. 689/30 iul. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1254/2005 - M. Of. nr. 938/20 oct. 2005) 
 
 H.G. nr. 1161/2004 - M. Of. nr. 695/2 aug. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea cuantumului compensaţiei lunare pentru chirie şi condiţiile de acordare a acesteia unor cadre militare în activitate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1164/2004 - M. Of. nr. 691/30 iul. 2004 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează funcţionarea unor agenţii din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării care participă la programele  
  comunitare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 198/2002 prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 1166/2004 - M. Of. nr. 699/3 aug. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.097/2001 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în  
  politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional 

 (Abrogare prin H.G. nr. 741/2011 - M. Of. nr. 556/4 aug. 2011) 
 
 H.G. nr. 1175/2004 - M. Of. nr. 700/3 aug. 2004 
  Hotărâre privind bursele cursanţilor şi stagiarilor la programele de formare specializată pentru manageri publici 

 (Abrogare prin H.G. nr. 78/2011 - M. Of. nr. 186/17 mar. 2011) 
 
 H.G. nr. 1176/2004 - M. Of. nr. 701/4 aug. 2004 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 23-25 septembrie 2004, a Conferinţei de Evaluare Economică pe Termen Mediu (CMTEA) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1179/2004 - M. Of. nr. 690/30 iul. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 497/2004 prin H.G. nr. 457/2008 - M. Of. nr. 364/13 mai 2008) 

 H.G. nr. 1182/2004 - M. Of. nr. 690/30 iul. 2004 
  Hotărâre privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1183/2004 - M. Of. nr. 700/3 aug. 2004 
  Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2004 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1186/2004 - M. Of. nr. 700/3 aug. 2004 
  Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2004 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1200/2004 - M. Of. nr. 702/4 aug. 2004 
  Hotărâre pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului naţional de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionarea instrumentelor structurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 457/2008 - M. Of. nr. 364/13 mai 2008) 
 
 H.G. nr. 1206/2004 - M. Of. nr. 742/17 aug. 2004 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.1464/2003 prin H.G. nr. 1486/2005 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2006) 
 
 H.G. nr. 1207/2004 - M. Of. nr. 715/6 aug. 2004 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu  
  sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate 

 
 

(Abrogare odată cu H.G.nr. 1417/2002 prin H.G. nr. 235/2005 - M. Of. nr. 278/4 apr. 2005) 

 H.G. nr. 1209/2004 - M. Of. nr. 809/2 sep. 2004 

 Hotărâre privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul  
  rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 332/2007 - M. Of. nr. 472/13 iul. 2007) 
 
 H.G. nr. 1210/2004 - M. Of. nr. 718/9 aug. 2004 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 386/5 mai 2006) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1288/2012 - M. Of. nr. 894/28 dec. 2012) 
 
 H.G. nr. 1235/2004 - M. Of. nr. 740/17 aug. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 (Abrogare prin H.G. nr. 563/2014 - M. Of. nr. 612/19 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 1238/2004 - M. Of. nr. 738/16 aug. 2004 

 Hotărâre pentru stabilirea speciilor şi a ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe certificată oficial, destinată pentru însămânţare în campaniile agricole din toamna anului 2004,  
  primăvara şi toamna anului 2005 şi primăvara anului 2006 şi pentru aprobarea normelor metodologice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1239/2004 - M. Of. nr. 747/17 aug. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a  
 acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi  
  Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
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(Abrogare prin H.G. nr. 1120/2006 - M. Of. nr. 753/5 sep. 2006) 

 H.G. nr. 1240/2004 - M. Of. nr. 765/20 aug. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2004 - martie 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1242/2004 - M. Of. nr. 751/18 aug. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune 

 (Abrogare odată cu H. G. nr. 454/2003 prin H.G. nr. 824/2015 - M. Of. nr. 784/21 oct. 2015) 
 
 H.G. nr. 1254/2004 - M. Of. nr. 769/23 aug. 2004 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.046/1996 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Atestare a Maşinilor şi Echipamentelor Tehnologice de Construcţii şi a  
  Registrului Român al Maşinilor şi Echipamentelor Tehnologice de Construcţii 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1257/2004 - M. Of. nr. 745/17 aug. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. II (1-4, 6 şi 11) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societăţile  
  naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1264/2004 - M. Of. nr. 776/25 aug. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Management Programe 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 74/2010 - M. Of. nr. 448/1 iul. 2010) 
 
 H.G. nr. 1277/2004 - M. Of. nr. 771/23 aug. 2004 
  Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Centrul de Resurse Juridice" ca fiind de utilitate publică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 488/2019 - M. Of. nr. 575/15 iul. 2019) 
 
 H.G. nr. 1280/2004 - M. Of. nr. 790/27 aug. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada 2004-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1285/2004 - M. Of. nr. 769/23 aug. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea  
  locuinţei 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1350/2006 - M. Of. nr. 819/4 oct. 2006) 

 H.G. nr. 1290/2004 - M. Of. nr. 779/25 aug. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 725/2003 prin H.G. nr. 416/2007 - M. Of. nr. 311/10 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 1298/2004 - M. Of. nr. 795/27 aug. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale  
  implantabile active 

 (Abrogare la data de 21 martie 2010, odată cu H.G. nr. 344/2004 prin H.G. nr. 55/2009 - M. Of. nr. 112/25 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 1307/2004 - M. Of. nr. 829/8 sep. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramului «Investiţii în turism», care se finanţează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării  
  Europene pe anii 2004, 2005 şi 2006 în cadrul programelor regionale specifice 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1308/2004 - M. Of. nr. 779/25 aug. 2004 
  Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Domus" ca fiind de utilitate publică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1344/2008 - M. Of. nr. 731/29 oct. 2008) 
 
 H.G. nr. 1309/2004 - M. Of. nr. 805/1 sep. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare 

 (Abrogare la data desfiinţării Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare prin H.G. nr. 1223/2011 - M. Of. nr. 904/20 dec. 2011) 
 
 H.G. nr. 1325/2004 - M. Of. nr. 787/26 aug. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1326/2004 - M. Of. nr. 792/27 aug. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 
 

(Abrogare odată cu H.G.nr. 737/2003 prin H.G. nr. 412/2005 - M. Of. nr. 427/20 mai 2005) 

 H.G. nr. 1328/2004 - M. Of. nr. 809/2 sep. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 1.485/2003 

 (Încetare aplicabilitate odată cu H.G. nr. 1485/2003 prin H.G. nr. 52/2005 - M. Of. nr. 71/20 ian. 2005) 
 
 H.G. nr. 1331/2004 - M. Of. nr. 806/1 sep. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a  
  municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 477/1990 prin H.G. nr. 751/2010 - M. Of. nr. 552/5 aug. 2010) 

 H.G. nr. 1333/2004 - M. Of. nr. 809/2 sep. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 190/2003 prin H.G. nr. 911/2005 - M. Of. nr. 785/30 aug. 2005) 

 H.G. nr. 1342/2004 - M. Of. nr. 865/22 sep. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA în perioada 2004-2007 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 1346/2004 - M. Of. nr. 807/1 sep. 2004 
  Hotărâre privind majorarea în luna septembrie 2004 a pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1348/2004 - M. Of. nr. 811/2 sep. 2004 

 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept instituţie de contact cu Oficiul  
  European de Luptă Antifraudă (OLAF) 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 49/2005 - M. Of. nr. 517/17 iun. 2005) 

 H.G. nr. 1352/2004 - M. Of. nr. 806/1 sep. 2004 
  Hotărâre privind drepturile acordate donatorilor de sânge 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1364/2006 - M. Of. nr. 820/5 oct. 2006) 

 H.G. nr. 1356/2004 - M. Of. nr. 806/1 sep. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea premiilor care se acordă sportivilor români medaliaţi la Jocurile Olimpice de Vară - Atena 2004 şi suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul  
  de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Comitetul Olimpic Român, prin bugetul Agenţiei Naţionale pentru Sport 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1361/2004 - M. Of. nr. 815/3 sep. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare va face compensări în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1368/2004 - M. Of. nr. 823/7 sep. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1372/2004 - M. Of. nr. 828/8 sep. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană 

 (Abrogare prin H.G. nr. 604/2015 - M. Of. nr. 577/31 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 1373/2004 - M. Of. nr. 841/14 sep. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, precum şi a  
  celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 345/2010 - M. Of. nr. 314/13 mai 2010) 

 H.G. nr. 1382/2004 - M. Of. nr. 820/6 sep. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societăţile naţionale şi  
  societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1384/2004 - M. Of. nr. 831/9 sep. 2004 
  Hotărâre privind editarea Colecţiei naţionale de documente diplomatice româneşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 880/2005 - M. Of. nr. 748/17 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 1385/2004 - M. Of. nr. 830/9 sep. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie  
  1945- 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2003 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 498/2003 prin H.G. nr. 250/2007 - M. Of. nr. 227/3 apr. 2007) 

 H.G. nr. 1386/2004 - M. Of. nr. 834/9 sep. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, 2004-2010 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1387/2004 - M. Of. nr. 831/9 sep. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi a Contractului de activitate a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători  
  "C.F.R. Călători" - S.A. pentru perioada 2004-2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1392/2004 - M. Of. nr. 827/7 sep. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 844/1991 prin H.G. nr. 534/2007 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 1415/2004 - M. Of. nr. 837/10 sep. 2004 
  Hotărâre privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1214/2009 - M. Of. nr. 741/30 oct. 2009) 
 
 H.G. nr. 1428/2004 - M. Of. nr. 854/17 sep. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 (Abrogare prin H.G. nr. 786/2014 - M. Of. nr. 690/22 sep. 2014) 
 
 H.G. nr. 1429/2004 - M. Of. nr. 843/15 sep. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1232/2011 - M. Of. nr. 4/4 ian. 2012) 
 
 H.G. nr. 1432/2004 - M. Of. nr. 868/23 sep. 2004 
  Hotărâre privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1385/2009 - M. Of. nr. 807/26 nov. 2009) 

 H.G. nr. 1433/2004 - M. Of. nr. 869/23 sep. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 299/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 
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 H.G. nr. 1434/2004 - M. Of. nr. 869/23 sep. 2004 
 Hotărâre privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 547/21 iul. 2008) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 797/2017 - M. Of. nr. 920/23 nov. 2017) 
 
 H.G. nr. 1435/2004 - M. Of. nr. 868/23 sep. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 350/2012 - M. Of. nr. 268/23 apr. 2012) 
 
 H.G. nr. 1436/2004 - M. Of. nr. 869/23 sep. 2004 

 Hotărâre pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice şi fixe aferente serviciilor efectuate de Oficiul Român pentru Adopţii în îndeplinirea procedurii de adopţie internaţională pe  
  teritoriul României 

 
 

(Abrogare la data de 7 apr. 2012 prin L. nr. 233/2011 - M. Of. nr. 860/7 dec. 2011) 

 H.G. nr. 1437/2004 - M. Of. nr. 872/24 sep. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 502/2017 - M. Of. nr. 596/25 iul. 2017) 

 H.G. nr. 1438/2004 - M. Of. nr. 872/24 sep. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit  
  temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 867/2015 - M. Of. nr. 834/9 nov. 2015) 
 
 H.G. nr. 1440/2004 - M. Of. nr. 873/24 sep. 2004 

 Hotărâre privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar  
  sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 

 
 

(Abrogare la data de 1 ianuarie 2013 prin L. nr. 197/2012 - M. Of. nr. 754/9 nov. 2012) 

 H.G. nr. 1442/2004 - M. Of. nr. 873/24 sep. 2004 
  Hotărâre privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne 

 (Abrogare la data de 7 apr. 2012 prin L. nr. 233/2011 - M. Of. nr. 860/7 dec. 2011) 
 
 H.G. nr. 1445/2004 - M. Of. nr. 837/10 sep. 2004 
  Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1449/2004 - M. Of. nr. 839/13 sep. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1450/2004 - M. Of. nr. 854/17 sep. 2004 
  Hotărâre privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1454/2004 - M. Of. nr. 854/17 sep. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 381/7 iun. 2012) 
 
 H.G. nr. 1456/2004 - M. Of. nr. 842/14 sep. 2004 
  Hotărâre pentru abrogarea unor reglementări privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1460/2004 - M. Of. nr. 842/14 sep. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.412/2004 prin H.G. nr. 367/2007 - M. Of. nr. 274/25 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 1464/2004 - M. Of. nr. 847/16 sep. 2004 

 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 549/2004 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Baza de Aprovizionare C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naţionale de Căi Ferate  
  "C.F.R." - S.A. 

 
 

(Abrogare odată cu H.G.549/2004 prin H.G. nr. 432/2008 - M. Of. nr. 329/25 apr. 2008) 

 H.G. nr. 1470/2004 - M. Of. nr. 954/18 oct. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 942/2017 - M. Of. nr. 11/5 ian. 2018) 

 H.G. nr. 1471/2004 - M. Of. nr. 852/17 sep. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea art. 8 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 
 

(Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 

 H.G. nr. 1483/2004 - M. Of. nr. 863/22 sep. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de  
  şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European 

 (Abrogare prin H.G. nr. 945/2020 - M. Of. nr. 1070/12 nov. 2020) 
 
 H.G. nr. 1489/2004 - M. Of. nr. 884/28 sep. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 121/2014 - M. Of. nr. 171/10 mar. 2014) 
 
 H.G. nr. 1498/2004 - M. Of. nr. 860/21 sep. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale şi a drumurilor vicinale a unui drum judeţean situat în judeţul Prahova 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1261/2008 - M. Of. nr. 713/21 oct. 2008) 
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 H.G. nr. 1513/2004 - M. Of. nr. 908/6 oct. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei sectoriale a Ministerului Administraţiei şi Internelor privind reforma instituţională şi a Planului de acţiune, în perioada 2004-2006 

 (Abrogare prin H.G. nr. 306/2005 - M. Of. nr. 355/27 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 1515/2004 - M. Of. nr. 893/30 sep. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1814/2005 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2006) 
 
 H.G. nr. 1519/2004 - M. Of. nr. 961/20 oct. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea  
  şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România 

 (Abrogare La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii organului de conducere al Registrului Urbaniştilor din România pentru aprobarea  
 Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură, precum şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România prin  
 L. nr. 289/2006 - M. Of. nr. 606/13 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 1523/2004 - M. Of. nr. 907/6 oct. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de  
  acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 572/2019 - M. Of. nr. 696/23 aug. 2019) 

 H.G. nr. 1526/2004 - M. Of. nr. 883/28 sep. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi  
  Dezvoltării Rurale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1529/2004 - M. Of. nr. 889/29 sep. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare şi a bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2004 al  
  Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1543/2004 - M. Of. nr. 899/4 oct. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea pct. 3 al lit. A din anexa nr. 2 la Metodologia de achiziţionare, prin cumpărare, schimb sau donaţie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de  
  silvicultură, prin Regia Naţională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2002 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 796/2002 prin H.G. nr. 118/2010 - M. Of. nr. 135/1 mar. 2010) 

 H.G. nr. 1544/2004 - M. Of. nr. 899/4 oct. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 742/2003 prin H.G. nr. 78/2005 - M. Of. nr. 137/15 feb. 2005) 
 
 H.G. nr. 1547/2004 - M. Of. nr. 930/12 oct. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 223/2017 - M. Of. nr. 268/18 apr. 2017) 
 
 H.G. nr. 1550/2004 - M. Of. nr. 897/1 oct. 2004 

 Hotărâre privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei  
  de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 

 (Abrogare prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 
 
 H.G. nr. 1552/2004 - M. Of. nr. 902/5 oct. 2004 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 133/2006 - M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 1555/2004 - M. Of. nr. 899/4 oct. 2004 

 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din  
  Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1560/2004 - M. Of. nr. 905/5 oct. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea constituirii parcului industrial "Parcul turistic şi de agrement Snagov" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 878/2006 - M. Of. nr. 589/7 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 1561/2004 - M. Of. nr. 950/18 oct. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 145/26 feb. 2008) 
 
 H.G. nr. 1576/2004 - M. Of. nr. 905/5 oct. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 524/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa" - S.A. 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1578/2004 - M. Of. nr. 898/4 oct. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător 

 (Abrogare prin L. nr. 145/2014 - M. Of. nr. 794/31 oct. 2014) 
 
 H.G. nr. 1579/2004 - M. Of. nr. 910/6 oct. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei financiare anuale a României corespunzătoare anului 2004 la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1610/2004 - M. Of. nr. 919/8 oct. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1611/2004 - M. Of. nr. 919/8 oct. 2004 
  Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României din anul 2004 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 1612/2004 - M. Of. nr. 919/8 oct. 2004 
  Hotărâre privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României din anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1613/2004 - M. Of. nr. 917/8 oct. 2004 

 Hotărâre privind modelul ştampilelor care vor fi folosite la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale, modelul copiei de pe lista electorală permanentă,  
 modelul listei electorale speciale, al listei susţinătorilor, precum şi modelul listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care vor fi folosite pentru alegerea Camerei  
  Deputaţilor, a Senatului şi a Preşedintelui României în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1614/2004 - M. Of. nr. 917/8 oct. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea programului calendaristic privind realizarea acţiunilor prevăzute în Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi în Legea nr. 370/2004  
  pentru alegerea Preşedintelui României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1625/2004 - M. Of. nr. 919/8 oct. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 533/2002 prin H.G. nr. 60/2005 - M. Of. nr. 105/1 feb. 2005) 
 
 H.G. nr. 1629/2004 - M. Of. nr. 926/11 oct. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică, pentru  
  anul 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2004 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1643/2004 - M. Of. nr. 952/18 oct. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, referitoare la măsuri de finalizare a  
 aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat  
  la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1277/2007 - M. Of. nr. 728/26 oct. 2007) 

 H.G. nr. 1652/2004 - M. Of. nr. 958/19 oct. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 93/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramului "Investiţii în servicii sociale", care se finanţează  
 prin bugetul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei pe anul 2003 în cadrul programelor regionale specifice, a Hotărârii Guvernului nr. 322/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor şi  
 fondurilor aferente subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii" care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2003 prin bugetul  
 Ministerului Dezvoltării şi Prognozei în cadrul programelor regionale specifice şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.307/2004 privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente  
  subprogramului "Investiţii în turism", care se finanţează de la bugetul de stat pe anii 2004 şi 2005 prin bugetele Ministerului Integrării Europene în cadrul programelor regionale specifice 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1653/2004 - M. Of. nr. 954/18 oct. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. II (1-7, 9-11) şi a anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru  
  companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1658/2004 - M. Of. nr. 954/18 oct. 2004 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 332/2001 prin H.G. nr. 527/2007 - M. Of. nr. 426/26 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 1664/2004 - M. Of. nr. 963/20 oct. 2004 

 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile, proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării "Infrastructura conexă de pe teritoriul românesc a obiectivului  
  «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat - Vidin»", municipiul Calafat, judeţul Dolj 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 576/2009 - M. Of. nr. 340/21 mai 2009) 

 H.G. nr. 1689/2004 - M. Of. nr. 959/19 oct. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1692/2004 - M. Of. nr. 990/27 oct. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.744/2003 prin H.G. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 51/28 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 1700/2004 - M. Of. nr. 968/21 oct. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 768/2003 prin H.G. nr. 1610/2006 - M. Of. nr. 958/28 nov. 2006) 
 
 H.G. nr. 1703/2004 - M. Of. nr. 984/26 oct. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 501/2018 - M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) 
 
 H.G. nr. 1705/2004 - M. Of. nr. 970/22 oct. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei  
  proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 918/2002 prin H.G. nr. 1213/2006 - M. Of. nr. 802/25 sep. 2006) 

 H.G. nr. 1708/2004 - M. Of. nr. 1039/10 nov. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea componentelor şi a structurii Mecanismului de cooperare interinstituţională, precum şi a Planului de acţiune pentru o perioadă de 12 luni pentru implementarea  
  Strategiei naţionale privind migraţia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 572/2008 - M. Of. nr. 439/11 iun. 2008) 
 
 H.G. nr. 1737/2004 - M. Of. nr. 1009/2 nov. 2004 
  Hotărâre privind suplimentarea numărului de permise de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2004 

 (T) 
 



 4789

 H.G. nr. 1753/2004 - M. Of. nr. 1019/4 nov. 2004 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României la Programul "LIFE-Natura" al Comunităţii Europene pentru anii 2004-2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1757/2004 - M. Of. nr. 995/28 oct. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004, actualizate, ale unor agenţi economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi  
  Turismului 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1765/2004 - M. Of. nr. 1029/8 nov. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 1766/2004 - M. Of. nr. 1048/12 nov. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod  
  independent 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 44/2008 - M. Of. nr. 328/25 apr. 2008) 
 
 H.G. nr. 1775/2004 - M. Of. nr. 1045/11 nov. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 737/2003 prin H.G. nr. 412/2005 - M. Of. nr. 427/20 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 1777/2004 - M. Of. nr. 1029/8 nov. 2004 

 Hotărâre privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv  
  transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a ordinului comun al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne privind instituirea restricţiei de circulaţie pentru  
 vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere,  
 altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de  
 sărbătoare legală, în condiţiile legii prin H.G. nr. 239/2018 - M. Of. nr. 376/2 mai 2018) 
 
 H.G. nr. 1790/2004 - M. Of. nr. 1015/3 nov. 2004 

 Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale şi ale altor formulare necesare constatării rezultatelor pentru alegerea Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a Preşedintelui României, din  
  anul 2004 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1816/2004 - M. Of. nr. 1023/5 nov. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 410/2007 - M. Of. nr. 337/18 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 1817/2004 - M. Of. nr. 1021/5 nov. 2004 
  Hotărâre privind înfiinţarea Staţiei Centrale de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1562/2009 - M. Of. nr. 894/21 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 1828/2004 - M. Of. nr. 1039/10 nov. 2004 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război,  
  văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1835/2004 - M. Of. nr. 1065/17 nov. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 738/2003 prin H.G. nr. 386/2007 - M. Of. nr. 304/8 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 1840/2004 - M. Of. nr. 1074/18 nov. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 1844/2004 - M. Of. nr. 1079/19 nov. 2004 
  Hotărâre privind aparatul de specialitate al prefectului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 460/2006 - M. Of. nr. 363/26 apr. 2006) 

 H.G. nr. 1847/2004 - M. Of. nr. 1096/24 nov. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 737/2003 prin H.G. nr. 412/2005 - M. Of. nr. 427/20 mai 2005) 

 H.G. nr. 1849/2004 - M. Of. nr. 1062/16 nov. 2004 
  Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 756/2016 - M. Of. nr. 849/26 oct. 2016) 
 
 H.G. nr. 1892/2004 - M. Of. nr. 1056/15 nov. 2004 
  Hotărâre pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1479/2009 - M. Of. nr. 843/7 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 1895/2004 - M. Of. nr. 1075/18 nov. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 408/2004 prin H.G. nr. 368/2007 - M. Of. nr. 284/27 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 1896/2004 - M. Of. nr. 1057/15 nov. 2004 
  Hotărâre privind acordarea unei indemnizaţii lunare cadrului didactic român care predă limba, literatura şi civilizaţia românească în Republica Portugheză 

 (Abrogare prin H.G. nr. 261/2008 - M. Of. nr. 203/17 mar. 2008) 
 
 H.G. nr. 1897/2004 - M. Of. nr. 1156/7 dec. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1872/2005 - M. Of. nr. 109/6 feb. 2006) 
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 H.G. nr. 1899/2004 - M. Of. nr. 1069/17 nov. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 744/2003 prin H.G. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 51/28 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 1902/2004 - M. Of. nr. 1102/25 nov. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor  
  organici în anumite activităţi şi instalaţii 

 (Abrogare la 1 dec. 2013 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 1903/2004 - M. Of. nr. 1145/3 dec. 2004 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor şi a proiectelor componente  
  ale planului sectorial de cercetare-dezvoltare finanţat din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 991/2006 - M. Of. nr. 674/4 aug. 2006) 

 H.G. nr. 1919/2004 - M. Of. nr. 1056/15 nov. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză 

 
 

(Abrogare la 1 iunie 2008 odată cu H.G. nr. 942/2002 prin H.G. nr. 1177/2007 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2007) 

 H.G. nr. 1940/2004 - M. Of. nr. 1119/29 nov. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 121/2004 privind aprobarea Programului de acţiuni şi lucrări finanţate din bugetul de stat în domeniul aviaţiei civile, pentru anul  
  2004 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1941/2004 - M. Of. nr. 1119/29 nov. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune  
  transportabile 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 941/2003 prin O.U.G. nr. 126/2011 - M. Of. nr. 941/30 dec. 2011) 

 H.G. nr. 1944/2004 - M. Of. nr. 1199/15 dec. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1946/2004 - M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004 

 Hotărâre privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi  
  concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 604/2021 - M. Of. nr. 588/11 iun. 2021) 
 
 H.G. nr. 1949/2004 - M. Of. nr. 1102/25 nov. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 983/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica  
  (AMCSIT - Politehnica) 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 74/2010 - M. Of. nr. 448/1 iul. 2010) 

 H.G. nr. 1967/2004 - M. Of. nr. 1068/17 nov. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1989/2004 - M. Of. nr. 1155/7 dec. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu şi a structurii organizatorice a acesteia 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1/2006 - M. Of. nr. 13/6 ian. 2006) 

 H.G. nr. 2000/2004 - M. Of. nr. 1121/29 nov. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 402/2004 prin H.G. nr. 243/2006 - M. Of. nr. 194/1 mar. 2006) 

 H.G. nr. 2001/2004 - M. Of. nr. 1144/3 dec. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 497/2004 prin H.G. nr. 457/2008 - M. Of. nr. 364/13 mai 2008) 
 
 H.G. nr. 2004/2004 - M. Of. nr. 1129/30 nov. 2004 
  Hotărâre privind măsurile necesare pentru diminuarea efectelor create de disfuncţionalităţi în aprovizionarea cu ţiţei şi produse petroliere 

 (Abrogare prin L. nr. 360/2013 - M. Of. nr. 818/21 dec. 2013) 
 
 H.G. nr. 2006/2004 - M. Of. nr. 1132/30 nov. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a VI-a - 2005 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de stimulare a precipitaţiilor - Intervenţii active în atmosferă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 2007/2004 - M. Of. nr. 1129/30 nov. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 753/2003 prin H.G. nr. 387/2007 - M. Of. nr. 289/2 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 2009/2004 - M. Of. nr. 1160/8 dec. 2004 
  Hotărâre privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu 

 (Abrogare prin H.G. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 58/24 ian. 2007) 
 
 H.G. nr. 2024/2004 - M. Of. nr. 1110/26 nov. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societăţile naţionale şi  
  societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 2040/2004 - M. Of. nr. 1113/27 nov. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2004 

 (SE) 
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 H.G. nr. 2042/2004 - M. Of. nr. 1113/27 nov. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 2088/2004 - M. Of. nr. 1165/9 dec. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare  
  Fiscală 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 1574/2003 prin H.G. nr. 208/2005 - M. Of. nr. 269/31 mar. 2005) 
 
 H.G. nr. 2090/2004 - M. Of. nr. 1165/9 dec. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 742/2003 prin H.G. nr. 78/2005 - M. Of. nr. 137/15 feb. 2005) 
 
 H.G. nr. 2093/2004 - M. Of. nr. 1159/8 dec. 2004 
  Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Humanitas Pro Deo" ca fiind de utilitate publică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 232/2012 - M. Of. nr. 215/30 mar. 2012) 
 
 H.G. nr. 2098/2004 - M. Of. nr. 1131/30 nov. 2004 
  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.063/2003 pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 2100/2004 - M. Of. nr. 1147/3 dec. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea Mecanismelor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi  
  Comerţului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 296/2007 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 2133/2004 - M. Of. nr. 1220/20 dec. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 2134/2004 - M. Of. nr. 1222/20 dec. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 642/1995 privind acordarea unei indemnizaţii lunare cadrelor didactice române care predau limba, literatura şi civilizaţia românească în  
  străinătate 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 642/1995 prin H.G. nr. 261/2008 - M. Of. nr. 203/17 mar. 2008) 

 H.G. nr. 2136/2004 - M. Of. nr. 1156/7 dec. 2004 
  Hotărâre privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr originar din Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 2137/2004 - M. Of. nr. 1213/17 dec. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Taberelor şi Turismului Şcolar şi a agenţiilor teritoriale ale taberelor şi turismului şcolar 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 384/2005 - M. Of. nr. 395/10 mai 2005) 

 H.G. nr. 2144/2004 - M. Of. nr. 1157/7 dec. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. I (1-25) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societăţile naţionale  
  şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 2149/2004 - M. Of. nr. 1158/7 dec. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2004 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 2156/2004 - M. Of. nr. 1189/13 dec. 2004 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură 

 (Abrogare prin H.G. nr. 865/2005 - M. Of. nr. 727/10 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 2164/2004 - M. Of. nr. 1194/14 dec. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Criteriilor şi documentelor necesare pentru obţinerea soluţiei fiscale individuale anticipate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 529/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 2167/2004 - M. Of. nr. 13/5 ian. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu ale substanţelor notificate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1408/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 2174/2004 - M. Of. nr. 1214/17 dec. 2004 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." -  
  S.A. a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi de gestionare a acestora 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 27/2004 prin H.G. nr. 1409/2007 - M. Of. nr. 814/29 nov. 2007) 
 
 H.G. nr. 2175/2004 - M. Of. nr. 52/17 ian. 2005 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor  
  confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 514/1999 prin O.G. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 2183/2004 - M. Of. nr. 1237/22 dec. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 

 
 

(Abrogare la 1 oct. 2008 odată cu H.G. nr. 427/2004 prin H.G. nr. 996/2008 - M. Of. nr. 643/9 sep. 2008) 

 H.G. nr. 2184/2004 - M. Of. nr. 1214/17 dec. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere  
  a competitivităţii produselor industriale 



 4792

 
 

(Abrogare o dată cu H.G. nr. 357/2004 prin H.G. nr. 1247/2005 - M. Of. nr. 952/26 oct. 2005) 

 H.G. nr. 2190/2004 - M. Of. nr. 1202/15 dec. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea concesionării serviciilor de siguranţă legarea-dezlegarea navelor maritime şi remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1258/2006 - M. Of. nr. 795/21 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 2195/2004 - M. Of. nr. 16/6 ian. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement 

 (Abrogare prin H.G. nr. 464/2017 - M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
 H.G. nr. 2199/2004 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2005 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a  
  Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1043/2004 prin H.G. nr. 326/2018 - M. Of. nr. 412/15 mai 2018) 
 
 H.G. nr. 2200/2004 - M. Of. nr. 16/6 ian. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1449/2005 - M. Of. nr. 1101/7 dec. 2005) 
 
 H.G. nr. 2201/2004 - M. Of. nr. 1277/30 dec. 2004 
  Hotărâre privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului tehnic interministerial şi a grupurilor de lucru organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004 

 (Abrogare prin H.G. nr. 139/2008 - M. Of. nr. 132/20 feb. 2008) 
 
 H.G. nr. 2209/2004 - M. Of. nr. 1256/27 dec. 2004 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de combatere a criminalităţii organizate în perioada 2004-2007 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 2237/2004 - M. Of. nr. 1195/14 dec. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2005 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 2254/2004 - M. Of. nr. 1230/21 dec. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2005 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 2255/2004 - M. Of. nr. 1209/16 dec. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea echipamentelor pentru protecţia mediului, achiziţionate pentru tratarea deşeurilor de lemn, scutite la import de taxa pe valoarea adăugată 

 (T) 
 
 H.G. nr. 2256/2004 - M. Of. nr. 1202/15 dec. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor financiare anuale ale României la resursele comune ale Comandamentelor Corpurilor NATO de Reacţie Rapidă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 629/2005 - M. Of. nr. 586/7 iul. 2005) 
 
 H.G. nr. 2263/2004 - M. Of. nr. 1277/30 dec. 2004 

 Hotărâre pentru completarea art. 3 din Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 262/2002 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 262/2002 prin H.G. nr. 1470/2005 - M. Of. nr. 1109/8 dec. 2005) 

 H.G. nr. 2264/2004 - M. Of. nr. 1277/30 dec. 2004 

 Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.307/2004 privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramului "Investiţii în turism", care se  
  finanţează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării Europene pe anii 2004, 2005 şi 2006 în cadrul programelor regionale specifice 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 2269/2004 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 176/2007 - M. Of. nr. 145/28 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 2270/2004 - M. Of. nr. 1244/23 dec. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 2005-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 2271/2004 - M. Of. nr. 1244/23 dec. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea art. 27 din Normele tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 760/2001 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 760/2001 prin H.G. nr. 1020/2005 - M. Of. nr. 854/22 sep. 2005) 
 
 H.G. nr. 2281/2004 - M. Of. nr. 1256/27 dec. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 734/2010 - M. Of. nr. 531/30 iul. 2010) 
 
 H.G. nr. 2282/2004 - M. Of. nr. 1261/28 dec. 2004 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.180/2002 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1180/2002 prin H. nr. 1581/2009 - M. Of. nr. 543/5 aug. 2009) 
 
 H.G. nr. 2288/2004 - M. Of. nr. 9/4 ian. 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea  
  situaţiilor de urgenţă 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 557/2016 - M. Of. nr. 615/11 aug. 2016) 

 H.G. nr. 2291/2004 - M. Of. nr. 1248/23 dec. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 2295/2004 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2005 
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  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1332/2010 - M. Of. nr. 882/29 dec. 2010) 
 
 H.G. nr. 2296/2004 - M. Of. nr. 23/7 ian. 2005 

 Hotărâre privind reorganizarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A. -  Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România  
  ''Formenerg'' - S.A. şi înfiinţarea Societăţii Comerciale de Formare Profesională ''Formenerg'' - S. A. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 548/2005 - M. Of. nr. 534/23 iun. 2005) 
 
 H.G. nr. 2297/2004 - M. Of. nr. 1262/28 dec. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim lunar de persoane pe anul 2005 pentru agenţii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 2334/2004 - M. Of. nr. 1243/23 dec. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a unor locuinţe de serviciu pe care acesta le are în administrare 

 (Abrogare prin L. nr. 357/2006 - M. Of. nr. 650/27 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 2335/2004 - M. Of. nr. 1243/23 dec. 2004 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Serviciul de Informaţii Externe a locuinţelor de serviciu, proprietate privată a statului, pe care le are în administrare 

 (Abrogare prin L. nr. 357/2006 - M. Of. nr. 650/27 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 2342/2004 - M. Of. nr. 2/3 ian. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea lit. g) a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 2346/2004 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2005 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1766/2005 - M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) 

 H.G. nr. 2377/2004 - M. Of. nr. 1269/29 dec. 2004 

 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor comerciale care s-au aflat în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului şi care beneficiază de măsurile de restructurare la privatizare a  
 datoriilor societăţilor comerciale către creditorii bugetari şi Autoritatea pentru privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, în conformitate cu prevederile art. 50 din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi  
  consolidarea unor privatizări 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 2385/2004 - M. Of. nr. 1279/30 dec. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2005 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 2392/2004 - M. Of. nr. 1270/29 dec. 2004 
  Hotărâre privind stabilirea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 2393/2004 - M. Of. nr. 1270/29 dec. 2004 
  Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament 

 (T) 
 
 H.G. nr. 2396/2004 - M. Of. nr. 1279/30 dec. 2004 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a  
  fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1510/2003 prin H.G. nr. 1306/2007 - M. Of. nr. 753/6 nov. 2007) 
 
 H.G. nr. 2406/2004 - M. Of. nr. 32/11 ian. 2005 
  Hotărâre privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz 

 (Abrogare prin L. nr. 212/2015 - M. Of. nr. 554/27 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 2408/2004 - M. Of. nr. 13/5 ian. 2005 
  Hotărâre privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători 

 (Abrogare prin H.G. nr. 255/2017 - M. Of. nr. 291/25 apr. 2017) 
 
 H.G. nr. 2415/2004 - M. Of. nr. 57/18 ian. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1470/2007 - M. Of. nr. 870/19 dec. 2007) 

 H.G. nr. 2425/2004 - M. Of. nr. 50/14 ian. 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiţiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de  
  serviciu pe care le are în administrare 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 35/2005 - M. Of. nr. 397/11 mai 2005) 
 
 H.G. nr. 2427/2004 - M. Of. nr. 64/19 ian. 2005 
  Hotărâre privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente 

 (Abrogare prin H.G. nr. 803/2007 - M. Of. nr. 548/10 aug. 2007) 
 
 H.G. nr. 2429/2004 - M. Of. nr. 18/6 ian. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea licenţierii operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 666/2014 - M. Of. nr. 598/11 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 2454/2004 - M. Of. nr. 43/13 ian. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 372/2005 - M. Of. nr. 377/5 mai 2005) 
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 2005 
 
 H.G. nr. 50/2005 - M. Of. nr. 71/20 ian. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 243/17 mar. 2006) 

 (Abrogare la 1 feb. 2008 prin H.G. nr. 1226/2007 - M. Of. nr. 716/23 oct. 2007) 
 
 H.G. nr. 52/2005 - M. Of. nr. 71/20 ian. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 

 (Abrogare prin H.G. nr. 706/2006 - M. Of. nr. 482/2 iun. 2006) 
 
 H.G. nr. 54/2005 - M. Of. nr. 80/24 ian. 2005 

 Hotărâre privind finanţarea proiectului "Reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare şi dezvoltare durabilă" din fondurile pentru promovarea imaginii  
  externe a României pe anul 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 55/2005 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2005 

 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România şi a planurilor individuale de viabilitate ale companiilor siderurgice, reactualizate pentru perioada  
  2003-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 59/2005 - M. Of. nr. 84/25 ian. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea pct. 1 din anexa "Lista cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere care se subvenţionează de la  
  bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2006" la Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2003 privind preţurile produselor subvenţionate din sectorul minier 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1609/2003 prin H.G. nr. 607/2006 - M. Of. nr. 420/16 mai 2006) 

 H.G. nr. 64/2005 - M. Of. nr. 102/31 ian. 2005 

 Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, pentru anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum  
  şi a efectivelor de animale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 65/2005 - M. Of. nr. 102/31 ian. 2005 

 Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii pentru anul de piaţă 2005- 2006 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de  
  calitate a produselor agricole 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 66/2005 - M. Of. nr. 101/31 ian. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 
 

(Abrogare odată cu H.G.nr. 410/2004 prin H.G. nr. 223/2005 - M. Of. nr. 283/5 apr. 2005) 

 H.G. nr. 67/2005 - M. Of. nr. 118/7 feb. 2005 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1069/2013 - M. Of. nr. 831/24 dec. 2013) 

 H.G. nr. 68/2005 - M. Of. nr. 104/1 feb. 2005 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1410/2009 - M. Of. nr. 839/4 dec. 2009) 

 H.G. nr. 71/2005 - M. Of. nr. 118/7 feb. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 844/1991 prin H.G. nr. 534/2007 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 72/2005 - M. Of. nr. 101/31 ian. 2005 
  Hotărâre privind transferul competenţelor coordonatorului naţional al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1296/2008 - M. Of. nr. 709/20 oct. 2008) 
 
 H.G. nr. 73/2005 - M. Of. nr. 112/3 feb. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2005-2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 77/2005 - M. Of. nr. 122/8 feb. 2005 
  Hotărâre privind înfiinţarea postului de comisar pentru programul ''Sibiu - capitală culturală europeană 2007'' 

 (T) 
 
 H.G. nr. 78/2005 - M. Of. nr. 137/15 feb. 2005 
 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 288/2 mai 2007) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 38/21 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 80/2005 - M. Of. nr. 119/7 feb. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 83/2005 - M. Of. nr. 132/11 feb. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 

 
 

(Abrogare cu excepţia art. 12 alin. (2) şi a anexei nr. 1 care se abrogă la data emiterii ordinului prev. la art. 22 alin. (3) prin H.G. nr. 652/2009 - M. Of. nr. 443/29 iun. 2009) 

 H.G. nr. 84/2005 - M. Of. nr. 147/18 feb. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 87/2005 - M. Of. nr. 133/14 feb. 2005 
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  Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2005-2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 88/2005 - M. Of. nr. 150/21 feb. 2005 
 
  Hotărâre privind organizarea studiilor universitare de licenţă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1175/2006 - M. Of. nr. 769/11 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 89/2005 - M. Of. nr. 133/14 feb. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 96/2005 - M. Of. nr. 187/4 mar. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, în unele circumscripţii electorale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 101/2005 - M. Of. nr. 161/23 feb. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 737/2003 prin H.G. nr. 412/2005 - M. Of. nr. 427/20 mai 2005) 

 H.G. nr. 104/2005 - M. Of. nr. 168/25 feb. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.046/2004 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea  
  cantităţii de 1.200 mii tone grâu pentru panificaţie din recolta anului 2004 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 105/2005 - M. Of. nr. 174/28 feb. 2005 

 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al  
  asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1550/2004 prin L. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 852/20 dec. 2010) 

 H.G. nr. 122/2005 - M. Of. nr. 187/4 mar. 2005 
  Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din perioada 2005-2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 123/2005 - M. Of. nr. 187/4 mar. 2005 

 Hotărâre pentru stabilirea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei  
 susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei minorităţilor naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerile locale parţiale din perioada  
  2005-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 124/2005 - M. Of. nr. 187/4 mar. 2005 
  Hotărâre pentru stabilirea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile locale parţiale din perioada 2005-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 125/2005 - M. Of. nr. 187/4 mar. 2005 
  Hotărâre pentru stabilirea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile locale parţiale din perioada 2005-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 126/2005 - M. Of. nr. 187/4 mar. 2005 
  Hotărâre privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile locale parţiale din perioada 2005-2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 127/2005 - M. Of. nr. 187/4 mar. 2005 
  Hotărâre privind asigurarea hârtiei necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din perioada 2005-2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 128/2005 - M. Of. nr. 187/4 mar. 2005 

 Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale din perioada 2005-2008 şi a modelului certificatului doveditor al alegerii primarilor,  
  consilierilor locali şi a consilierilor judeţeni 

 (T) 
 
 H.G. nr. 130/2005 - M. Of. nr. 241/23 mar. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 11/2018 - M. Of. nr. 83/29 ian. 2018) 
 
 ▼ Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Industriei  
 Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat  
 
 H.G. nr. 134/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 197/8 mar. 2005 

la Bucureşti la 18 octombrie 2004 

 (Încetare valabilitate prin H.G. nr. 884/2012 (aprobare) - M. Of. nr. 665/21 sep. 2012) 
 
 H.G. nr. 140/2005 - M. Of. nr. 219/15 mar. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieţei produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea  
  nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 891/2004 prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 

 H.G. nr. 141/2005 - M. Of. nr. 180/2 mar. 2005 

 Hotărâre pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005 şi aprobarea Normelor metodologice privind  
  acordarea, verificarea şi plata sprijinului financiar pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 154/2005 - M. Of. nr. 188/4 mar. 2005 

 Hotărâre privind aprobarea programelor calendaristice pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din  
  data de 3 aprilie 2005 
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(T) 

 H.G. nr. 155/2005 - M. Of. nr. 211/14 mar. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 385/2007 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 157/2005 - M. Of. nr. 204/10 mar. 2005 
 Hotărâre pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 389/5 mai 2006) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 405/2007 - M. Of. nr. 302/7 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 158/2005 - M. Of. nr. 220/16 mar. 2005 
  Hotărâre privind constituirea, stabilirea componenţei şi competenţelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 9/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2007) 
 
 H.G. nr. 165/2005 - M. Of. nr. 215/14 mar. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1552/2006 - M. Of. nr. 907/8 nov. 2006) 
 
 H.G. nr. 168/2005 - M. Of. nr. 249/25 mar. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 862/2006 - M. Of. nr. 590/7 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 170/2005 - M. Of. nr. 215/14 mar. 2005 
  Hotărâre pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 595/2009 - M. Of. nr. 355/27 mai 2009) 
 
 H.G. nr. 172/2005 - M. Of. nr. 209/11 mar. 2005 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu  
  sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate 

 (Abrogare odată cu H.G.nr. 1417/2002 prin H.G. nr. 235/2005 - M. Of. nr. 278/4 apr. 2005) 
 
 H.G. nr. 173/2005 - M. Of. nr. 209/11 mar. 2005 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expoziţia Mondială EXPO 2005 "Înţelepciunea Naturii" Aichi, Japonia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 174/2005 - M. Of. nr. 213/14 mar. 2005 
  Hotărâre privind cuantumul sprijinului financiar acordat în anul 2005 pentru anumite cantităţi de legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 175/2005 - M. Of. nr. 213/14 mar. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică 

 (Abrogare odată cu H.G.nr.68/2004 prin H.G. nr. 957/2005 - M. Of. nr. 810/7 sep. 2005) 
 
 H.G. nr. 176/2005 - M. Of. nr. 209/11 mar. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 96/2005 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, respectiv a primarului  
  general al municipiului Bucureşti, în unele circumscripţii electorale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 177/2005 - M. Of. nr. 209/11 mar. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 411/2007 - M. Of. nr. 315/11 mai 2007) 

 H.G. nr. 181/2005 - M. Of. nr. 234/21 mar. 2005 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 624/2003 prin H.G. nr. 1000/2006 - M. Of. nr. 698/15 aug. 2006) 
 
 H.G. nr. 195/2005 - M. Of. nr. 254/28 mar. 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naţionale a locuinţelor de serviciu pe care le are în administrare şi trecerea din domeniul public  
  al statului în domeniul privat al statului a unor locuinţe din administrarea sa 

 (Abrogare prin L. nr. 357/2006 - M. Of. nr. 650/27 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 207/2005 - M. Of. nr. 286/6 apr. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 197/2016 - M. Of. nr. 250/5 apr. 2016) 
 
 H.G. nr. 208/2005 - M. Of. nr. 269/31 mar. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 (Abrogare prin H.G. nr. 495/2007 - M. Of. nr. 382/6 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 209/2005 - M. Of. nr. 277/4 apr. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 755/2003 prin H.G. nr. 748/2007 - M. Of. nr. 480/18 iul. 2007) 
 
 H.G. nr. 214/2005 - M. Of. nr. 256/28 mar. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Festivalului Internaţional "George Enescu" 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 702/2006 - M. Of. nr. 514/14 iun. 2006) 

 H.G. nr. 218/2005 - M. Of. nr. 262/30 mar. 2005 

 Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de siguranţă legarea-dezlegarea navelor maritime şi  
  remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 2190/2004 prin H.G. nr. 1258/2006 - M. Of. nr. 795/21 sep. 2006) 
 



 4797

 H.G. nr. 220/2005 - M. Of. nr. 259/29 mar. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. I (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13A2, 13B2, 13D, 14, 15, 16, 17, 23 şi 24) la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri şi  
 cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor  
  pentru societăţile comerciale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 221/2005 - M. Of. nr. 259/29 mar. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor privind subvenţiile unitare pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei  
  şi Comerţului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 223/2005 - M. Of. nr. 283/5 apr. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 (Abrogare prin H.G. nr. 366/2007 - M. Of. nr. 277/25 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 226/2005 - M. Of. nr. 277/4 apr. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1256/2011 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2012) 
 
 H.G. nr. 229/2005 - M. Of. nr. 284/5 apr. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr.412/2004 prin H.G. nr. 367/2007 - M. Of. nr. 274/25 apr. 2007) 

 H.G. nr. 231/2005 - M. Of. nr. 272/1 apr. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 232/2005 - M. Of. nr. 273/1 apr. 2005 

 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe  
  perioada 2005-2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 235/2005 - M. Of. nr. 278/4 apr. 2005 

 Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază  
  asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 706/2006 - M. Of. nr. 482/2 iun. 2006) 

 H.G. nr. 240/2005 - M. Of. nr. 278/4 apr. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.450/2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului  
  Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 241/2005 - M. Of. nr. 278/4 apr. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii miniştrilor apărării din statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est 

 (T) 
 
 H.G. nr. 255/2005 - M. Of. nr. 288/6 apr. 2005 

 Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2005 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei  
  nr. 114/1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 256/2005 - M. Of. nr. 288/6 apr. 2005 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2005 la programele Comunităţii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale şi  
  tineretului "Leonardo da Vinci II", "Socrates II" şi "Youth" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 258/2005 - M. Of. nr. 294/7 apr. 2005 
  Hotărâre pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1079/2007 - M. Of. nr. 631/13 sep. 2007) 
 
 H.G. nr. 261/2005 - M. Of. nr. 294/7 apr. 2005 

 Hotărâre privind aprobarea participării României în anul 2005 la Programul comunitar de acţiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum şi plata contribuţiei financiare aferente  
  participării în anul 2005 la acest program 

 (T) 
 
 H.G. nr. 263/2005 - M. Of. nr. 303/12 apr. 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare, şi din  
  Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1275/2005 - M. Of. nr. 979/3 nov. 2005) 

 H.G. nr. 266/2005 - M. Of. nr. 320/15 apr. 2005 
  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 126/2002 prin O.U.G. nr. 24/2013 - M. Of. nr. 208/12 apr. 2013) 
 
 H.G. nr. 267/2005 - M. Of. nr. 320/15 apr. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.744/2003 prin H.G. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 51/28 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 268/2005 - M. Of. nr. 332/20 apr. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor 

 (Abrogare la 1 dec. 2013 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 269/2005 - M. Of. nr. 312/13 apr. 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor  
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  aparţinând minorităţilor naţionale din România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1093/2005 - M. Of. nr. 926/17 oct. 2005) 
 
 H.G. nr. 272/2005 - M. Of. nr. 320/15 apr. 2005 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 739/1993 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea plăţii în valută a cotizaţiilor la organismele internaţionale, datorate de către instituţiile  
  publice 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 275/2005 - M. Of. nr. 285/5 apr. 2005 
  Hotărâre pentru declararea zilei de 8 aprilie 2005 zi de doliu naţional pe teritoriul României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 279/2005 - M. Of. nr. 301/11 apr. 2005 
  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 759/2003 prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 

 H.G. nr. 280/2005 - M. Of. nr. 306/12 apr. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1091/2005 - M. Of. nr. 869/28 sep. 2005) 

 H.G. nr. 282/2005 - M. Of. nr. 326/18 apr. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora 

 (Abrogare prin H.G. nr. 18/2021 - M. Of. nr. 151/15 feb. 2021) 
 
 H.G. nr. 287/2005 - M. Of. nr. 301/11 apr. 2005 
  Hotărâre privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 973/2006 - M. Of. nr. 674/4 aug. 2006) 
 
 H.G. nr. 288/2005 - M. Of. nr. 333/20 apr. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.1464/2003 prin H.G. nr. 1486/2005 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2006) 
 
 H.G. nr. 290/2005 - M. Of. nr. 331/20 apr. 2005 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al  
  instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 706/2015 - M. Of. nr. 670/3 sep. 2015) 

 H.G. nr. 296/2005 - M. Of. nr. 325/18 apr. 2005 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Dialog Social 

 (Abrogare prin H.G. nr. 174/2009 - M. Of. nr. 118/26 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 297/2005 - M. Of. nr. 325/18 apr. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea organizării unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru marcarea evenimentului semnării Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 305/2005 - M. Of. nr. 337/21 apr. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României, aferentă participării în anul 2005 la Programul comunitar privind reţelele de telecomunicaţii transeuropene - eTEN 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 306/2005 - M. Of. nr. 355/27 apr. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei actualizate privind reforma instituţională a Ministerului Administraţiei şi Internelor în perioada 2005-2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 308/2005 - M. Of. nr. 336/21 apr. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 408/2004 prin H.G. nr. 368/2007 - M. Of. nr. 284/27 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 309/2005 - M. Of. nr. 335/20 apr. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din  
  Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 235/2005 prin H.G. nr. 706/2006 - M. Of. nr. 482/2 iun. 2006) 
 
 H.G. nr. 310/2005 - M. Of. nr. 336/21 apr. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2201/2004 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului tehnic interministerial şi a grupurilor de lucru organizate în  
  conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 2201/2004 prin H.G. nr. 139/2008 - M. Of. nr. 132/20 feb. 2008) 

 H.G. nr. 313/2005 - M. Of. nr. 350/25 apr. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 725/2003 prin H.G. nr. 416/2007 - M. Of. nr. 311/10 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 315/2005 - M. Of. nr. 350/25 apr. 2005 
  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.399/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome "Rasirom" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 316/2005 - M. Of. nr. 383/6 mai 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2005 al Institutului Naţional de Statistică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 319/2005 - M. Of. nr. 346/25 apr. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 168/2005 prin H.G. nr. 862/2006 - M. Of. nr. 590/7 iul. 2006) 
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 H.G. nr. 321/2005 - M. Of. nr. 358/27 apr. 2005 
 Hotărâre privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 19/10 ian. 2008) 

 (Abrogare prin L. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 604/23 iul. 2019) 
 
 H.G. nr. 322/2005 - M. Of. nr. 359/27 apr. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de  
  ardere 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 541/2003 prin H.G. nr. 440/2010 - M. Of. nr. 352/27 mai 2010) 
 
 H.G. nr. 323/2005 - M. Of. nr. 376/4 mai 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2005-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 326/2005 - M. Of. nr. 380/5 mai 2005 

 Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de  
  producere şi distribuţie a energiei termice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 330/2005 - M. Of. nr. 380/5 mai 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.201/2003 privind constituirea Comitetului interministerial pentru relaţia cu administraţia publică 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1201/2003 prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 332/2005 - M. Of. nr. 357/27 apr. 2005 

 Hotărâre privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru urgentarea asigurării bazei legale şi a resurselor financiare necesare pentru construirea posturilor de inspecţie veterinară la  
  frontieră 

 (Abrogare prin H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 333/2005 - M. Of. nr. 354/26 apr. 2005 
  Hotărâre pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 743/2015 - M. Of. nr. 709/22 sep. 2015) 
 
 H.G. nr. 348/2005 - M. Of. nr. 369/3 mai 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 415/2007 - M. Of. nr. 357/25 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 349/2005 - M. Of. nr. 394/10 mai 2005 
  Hotărâre privind depozitarea deşeurilor 

 (Abrogare prin O.G. nr. 2/2021 - M. Of. nr. 794/18 aug. 2021) 
 
 H.G. nr. 350/2005 - M. Of. nr. 381/5 mai 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere  
  a competitivităţii produselor industriale 

 
 

(Abrogare o dată cu H.G. nr.357/2004 prin H.G. nr. 1247/2005 - M. Of. nr. 952/26 oct. 2005) 

 H.G. nr. 351/2005 - M. Of. nr. 428/20 mai 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 570/2016 - M. Of. nr. 633/18 aug. 2016) 

 H.G. nr. 353/2005 - M. Of. nr. 399/11 mai 2005 
  Hotărâre pentru modificarea unor dispoziţii legale în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 433/2004 prin O.U.G. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 145/26 feb. 2008) 
 
 H.G. nr. 359/2005 - M. Of. nr. 405/13 mai 2005 
  Hotărâre privind derularea Programului CEEPUS II în România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 453/2011 - M. Of. nr. 374/30 mai 2011) 
 
 H.G. nr. 364/2005 - M. Of. nr. 392/10 mai 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în perioada 2005-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 367/2005 - M. Of. nr. 392/10 mai 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei financiare anuale a României, corespunzătoare anului 2005, la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 370/2005 - M. Of. nr. 372/3 mai 2005 
  Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 

 (Abrogare prin O.G. nr. 51/2005 - M. Of. nr. 793/31 aug. 2005) 
 
 H.G. nr. 374/2005 - M. Of. nr. 398/11 mai 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 155/2005 prin H.G. nr. 385/2007 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 381/2005 - M. Of. nr. 400/12 mai 2005 
  Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 382/2005 - M. Of. nr. 412/16 mai 2005 
  Hotărâre privind introducerea specificaţiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea ţesuturilor de origine animală 

 (Abrogare prin H.G. nr. 651/2013 - M. Of. nr. 548/29 aug. 2013) 
 
 H.G. nr. 384/2005 - M. Of. nr. 395/10 mai 2005 
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  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 385/2005 - M. Of. nr. 415/17 mai 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea Calendarului de desfăşurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi pentru modificarea  
 anexelor nr. 3 şi 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 386/2005 - M. Of. nr. 404/13 mai 2005 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii unui procent de 50% din contribuţia României pe anul 2005 la bugetul Agenţiei Mondiale Antidoping 

 (T) 
 
 H.G. nr. 398/2005 - M. Of. nr. 400/12 mai 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din  
  data de 12 iunie 2005 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 400/2005 - M. Of. nr. 405/13 mai 2005 
  Hotărâre privind stabilirea tarifului de licenţiere a Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA pentru anul 2005 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 401/2005 - M. Of. nr. 409/16 mai 2005 
  Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii 

 (Abrogare la 1 ian. 2015 prin O.U.G. nr. 79/2014 - M. Of. nr. 902/11 dec. 2014) 
 
 H.G. nr. 403/2005 - M. Of. nr. 397/11 mai 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la programele comunitare "Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea între femei şi bărbaţi"  
  (2001-2005), "Program comunitar de acţiune pentru combaterea excluziunii sociale" (2002-2006) şi "Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării forţei de muncă" pentru anul 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 405/2005 - M. Of. nr. 424/19 mai 2005 
  Hotărâre privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională ''Nuclearelectrica“ — S.A. — Sucursala ''Fabrica de Combustibil Nuclear“ Piteşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1061/2011 - M. Of. nr. 793/9 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 412/2005 - M. Of. nr. 427/20 mai 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 381/2007 - M. Of. nr. 287/2 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 422/2005 - M. Of. nr. 421/19 mai 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor financiare anuale ale României, determinate de participarea la faza de proiectare şi dezvoltare a Programului NATO de realizare a Sistemului de  
  Supraveghere Terestră a Alianţei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1498/2009 - M. Of. nr. 899/22 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 425/2005 - M. Of. nr. 413/17 mai 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 435/2005 - M. Of. nr. 430/20 mai 2005 
  Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere în anul 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 436/2005 - M. Of. nr. 426/19 mai 2005 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 208/2005 prin H.G. nr. 495/2007 - M. Of. nr. 382/6 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 440/2005 - M. Of. nr. 448/26 mai 2005 
  Hotărâre pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1224/2007 - M. Of. nr. 743/1 nov. 2007) 
 
 H.G. nr. 443/2005 - M. Of. nr. 461/31 mai 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1193/2012 - M. Of. nr. 841/13 dec. 2012) 
 
 H.G. nr. 446/2005 - M. Of. nr. 432/23 mai 2005 

 Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2004 şi în primăvara anului 2005 şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce  
  poate fi acordată ca despăgubire, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie—iulie 2005 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 448/2005 - M. Of. nr. 491/10 iun. 2005 
  Hotărâre privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1037/2010 - M. Of. nr. 728/2 nov. 2010) 
 
 H.G. nr. 453/2005 - M. Of. nr. 457/30 mai 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1223/1996 prin H.G. nr. 1403/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 459/2005 - M. Of. nr. 462/31 mai 2005 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 918/2010 - M. Of. nr. 643/15 sep. 2010) 
 
 H.G. nr. 470/2005 - M. Of. nr. 463/1 iun. 2005 

 Hotărâre privind înfiinţarea Spitalului Municipal Bacău şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe  
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  anul 2005 

 (Abrogare prin H.G. nr. 597/2020 - M. Of. nr. 698/4 aug. 2020) 
 
 H.G. nr. 486/2005 - M. Of. nr. 477/6 iun. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.1464/2003 prin H.G. nr. 1486/2005 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2006) 
 
 H.G. nr. 488/2005 - M. Of. nr. 492/10 iun. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială 

 (Abrogare prin H.G. nr. 731/2021 - M. Of. nr. 719/22 iul. 2021) 
 
 H.G. nr. 508/2005 - M. Of. nr. 492/10 iun. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 839/2004 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice şi din creşe 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 839/2004 prin H.G. nr. 1916/2006 - M. Of. nr. 1050/29 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 514/2005 - M. Of. nr. 505/14 iun. 2005 

 Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 228/2004 privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecţionării active şi a  
  tranzitului 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2007, odată cu H.G. nr. 228/2004 prin H.G. nr. 895/2006 - M. Of. nr. 638/25 iul. 2006) 

 H.G. nr. 518/2005 - M. Of. nr. 505/14 iun. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea, în anul 2005, la programul comunitar FISCALIS 2003-2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 519/2005 - M. Of. nr. 516/17 iun. 2005 
  Hotărâre privind plata contribuţiei voluntare a României, în dolari S.U.A., la Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane (UN-HABITAT), pentru perioada 1998-2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 520/2005 - M. Of. nr. 516/17 iun. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privin d organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.78/2005 prin H.G. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 38/21 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 525/2005 - M. Of. nr. 509/15 iun. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 2200/2004 prin H.G. nr. 1449/2005 - M. Of. nr. 1101/7 dec. 2005) 
 
 H.G. nr. 533/2005 - M. Of. nr. 521/20 iun. 2005 
  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieşirea din ţară şi tranzitul mărfurilor purtătoare de accize 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 710/1996 prin H.G. nr. 157/2012 - M. Of. nr. 172/16 mar. 2012) 
 
 H.G. nr. 535/2005 - M. Of. nr. 513/16 iun. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2005 la Programul comunitar Customs 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 540/2005 - M. Of. nr. 553/29 iun. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002 

 
 

(Abrogare odată cu H. G. nr. 1121/2002 prin O.U.G. nr. 121/2006 - M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006) 

 H.G. nr. 541/2005 - M. Of. nr. 541/27 iun. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 548/2005 - M. Of. nr. 534/23 iun. 2005 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.296/2004 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - Filiala Societatea  
  Comercială de Formare a Energeticienilor din România "Formenerg" - S.A. şi înfiinţarea Societăţii Comerciale de Formare Profesională "Formenerg" - S.A. 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 554/2005 - M. Of. nr. 523/20 iun. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor privind subvenţiile unitare pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei  
  şi Comerţului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 560/2005 - M. Of. nr. 526/21 iun. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 862/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016) 

 H.G. nr. 564/2005 - M. Of. nr. 565/1 iul. 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunilor şi criteriilor privind înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 77/2004 pentru  
  stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 139/2005 - M. Of. nr. 939/20 oct. 2005) 
 
 H.G. nr. 567/2005 - M. Of. nr. 540/24 iun. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 681/2011 - M. Of. nr. 551/3 aug. 2011) 
 
 H.G. nr. 571/2005 - M. Of. nr. 585/6 iul. 2005 

 Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.989/2004 pentru  
  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu şi a structurii organizatorice a acesteia 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1989/2004 prin H.G. nr. 1/2006 - M. Of. nr. 13/6 ian. 2006) 

 H.G. nr. 592/2005 - M. Of. nr. 569/1 iul. 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumei aferente sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, prevăzute în bugetul  
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  Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 609/2005 - M. Of. nr. 579/5 iul. 2005 

 Hotărâre privind plata debitului de 66.668 euro al României către Comisia Europeană pentru funcţionarea Agenţiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN) - unitatea  
  de implementare a Programului comunitar "Youth" în anul 2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 610/2005 - M. Of. nr. 575/4 iul. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 612/2005 - M. Of. nr. 583/6 iul. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002  
  privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 617/2005 - M. Of. nr. 601/12 iul. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare,  
  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 

 (Abrogare la 1 feb. 2008 odată cu H.G. nr. 50/2005 prin H.G. nr. 1226/2007 - M. Of. nr. 716/23 oct. 2007) 
 
 H.G. nr. 621/2005 - M. Of. nr. 639/20 iul. 2005 
  Hotărâre privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

 (Abrogare prin L. nr. 249/2015 - M. Of. nr. 809/30 oct. 2015) 
 
 H.G. nr. 626/2005 - M. Of. nr. 614/15 iul. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 484/2007 - M. Of. nr. 364/29 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 627/2005 - M. Of. nr. 621/18 iul. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din  
  Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 235/2005 prin H.G. nr. 706/2006 - M. Of. nr. 482/2 iun. 2006) 
 
 H.G. nr. 643/2005 - M. Of. nr. 606/13 iul. 2005 

 Hotărâre privind transferul acţiunilor deţinute în numele statului de Ministerul Sănătăţii la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor  
  Statului 

 (Abrogare la data de 1 mai 2009 prin H.G. nr. 410/2009 - M. Of. nr. 260/21 apr. 2009) 
 
 H.G. nr. 644/2005 - M. Of. nr. 684/29 iul. 2005 
  Hotărâre privind majorarea gradului de deschidere a pieţei de energie electrică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 638/2007 - M. Of. nr. 427/27 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 645/2005 - M. Of. nr. 670/27 iul. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice - 2005-2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 646/2005 - M. Of. nr. 616/15 iul. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 662/2011 - M. Of. nr. 538/29 iul. 2011) 

 H.G. nr. 648/2005 - M. Of. nr. 624/18 iul. 2005 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 997/2009 - M. Of. nr. 620/15 sep. 2009) 

 H.G. nr. 649/2005 - M. Of. nr. 624/18 iul. 2005 
  Hotărâre privind participarea României în anii 2005 şi 2006 la programul Uniunii Europene "Cultura 2000" şi plata contribuţiei financiare la acest program 

 (T) 
 
 H.G. nr. 657/2005 - M. Of. nr. 606/13 iul. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea participării României la Cea de-a Doua Conferinţă Mondială a Preşedinţilor de Parlamente, în perioada 7-9 septembrie 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 668/2005 - M. Of. nr. 727/10 aug. 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor 1.1"Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole“, 1.2 "Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării  
 controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor“, 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale“, 3.1 "Investiţii în  
 exploataţiile agricole“, 3.2 "Constituirea grupurilor de producători“, 3.3 "Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural“, 3.4 "Dezvoltarea şi  
 diversificarea activităţilor economice care generează activităţi multiple şi venituri alternative“, 3.5 "Silvicultură“, 4.1. "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale“ şi 4.2. "Asistenţă tehnică“ din  
  Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD 

 (Abrogare prin H.G. nr. 759/2006 - M. Of. nr. 531/20 iun. 2006) 
 
 H.G. nr. 669/2005 - M. Of. nr. 649/22 iul. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pentru dezvoltarea şi consolidarea mediului de afaceri în România pe perioada 2005-2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 687/2005 - M. Of. nr. 672/27 iul. 2005 

 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de  
  pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 697/2005 - M. Of. nr. 643/20 iul. 2005 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 
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 (Abrogare odată cu H.G. nr. 168/2005 prin H.G. nr. 862/2006 - M. Of. nr. 590/7 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 711/2005 - M. Of. nr. 634/19 iul. 2005 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 179/1993 cu privire la stabilirea preţurilor şi tarifelor la unele produse şi servicii destinate populaţiei, în condiţiile eliminării subvenţiilor de la  
  bugetul de stat 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 729/2005 - M. Of. nr. 646/21 iul. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială 

 (Abrogare prin H.G. nr. 421/2008 - M. Of. nr. 320/23 apr. 2008) 
 
 H.G. nr. 738/2005 - M. Of. nr. 673/27 iul. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 130/2006 - M. Of. nr. 90/31 ian. 2006) 

 H.G. nr. 753/2005 - M. Of. nr. 660/25 iul. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti 

 
 

(Abrogare cu excepţia art. 8 alin. (2)—(5) şi a anexelor nr. 1—4, care se aplică până la 31 decembrie 2010 prin H.G. nr. 776/2010 - M. Of. nr. 558/9 aug. 2010) 

 H.G. nr. 763/2005 - M. Of. nr. 688/1 aug. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2005 - martie 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 765/2005 - M. Of. nr. 652/22 iul. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 16 din Procedurile privind achiziţiile publice de produse şi servicii care implică apărarea naţională, ordinea publică, siguranţa şi securitatea  
  naţională, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu H.G. nr. 1186/2001 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 770/2005 - M. Of. nr. 677/28 iul. 2005 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2005 pentru aprobarea Calendarului de desfăşurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării  
 achiziţionării de calculatoare şi pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării  
  achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 

 (T) 
 
 H.G. nr. 776/2005 - M. Of. nr. 679/28 iul. 2005 
  Hotărâre privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 783/2005 - M. Of. nr. 717/9 aug. 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager  
  public 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 78/2011 - M. Of. nr. 186/17 mar. 2011) 

 H.G. nr. 786/2005 - M. Of. nr. 699/3 aug. 2005 
  Hotărâre privind sprijinul direct al statului care se acordă pentru producţia de tutun brut realizată în anul 2005, în scopul creşterii producţiei şi a calităţii tutunului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 789/2005 - M. Of. nr. 699/3 aug. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 796/2005 - M. Of. nr. 706/4 aug. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 622/2004 prin H.G. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 752/20 sep. 2017) 

 H.G. nr. 797/2005 - M. Of. nr. 725/10 aug. 2005 

 Hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei  
  inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 805/2005 - M. Of. nr. 697/3 aug. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2005 pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 809/2005 - M. Of. nr. 723/10 aug. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea  
  lor pe piaţă 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 115/2004, la 21 apr. 2018 prin H.G. nr. 305/2017 - M. Of. nr. 351/12 mai 2017) 

 H.G. nr. 810/2005 - M. Of. nr. 711/5 aug. 2005 
  Hotărâre privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea cantităţii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 811/2005 - M. Of. nr. 711/5 aug. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru  
 creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale şi a Hotărârii Guvernului nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli în  
 vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005 şi aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata sprijinului financiar pentru achiziţionarea de  
  motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 812/2005 - M. Of. nr. 724/10 aug. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar 

 (Abrogare de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la 
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 art. II alin. (1) prin L. nr. 188/2012 - M. Of. nr. 738/1 nov. 2012) 
 H.G. nr. 813/2005 - M. Of. nr. 724/10 aug. 2005 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." -  
 S.A. a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi de gestionare a acestora  
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 27/2004 prin H.G. nr. 1409/2007 - M. Of. nr. 814/29 nov. 2007) 
 
 H.G. nr. 827/2005 - M. Of. nr. 661/25 iul. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 446/2005 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2004 şi  
  în primăvara anului 2005 şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-mai 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 863/2005 - M. Of. nr. 715/8 aug. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 412/2005 prin H.G. nr. 381/2007 - M. Of. nr. 287/2 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 865/2005 - M. Of. nr. 727/10 aug. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1194/2008 - M. Of. nr. 683/6 oct. 2008) 
 
 H.G. nr. 869/2005 - M. Of. nr. 727/10 aug. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1210/2004 prin H.G. nr. 1288/2012 - M. Of. nr. 894/28 dec. 2012) 

 H.G. nr. 875/2005 - M. Of. nr. 747/17 aug. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională continuă, 2005-2010 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 882/2005 - M. Of. nr. 710/5 aug. 2005 

 Hotărâre privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din  
 grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de  
  produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002 

 
 

(Abrogare odată cu H. G. nr. 932/2002 prin H.G. nr. 714/2008 - M. Of. nr. 511/8 iul. 2008) 

 H.G. nr. 893/2005 - M. Of. nr. 783/29 aug. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea,  
  încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 568/2001 prin L. nr. 264/2017 - M. Of. nr. 1024/27 dec. 2017) 
 
 H.G. nr. 895/2005 - M. Of. nr. 751/18 aug. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 525/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 896/2005 - M. Of. nr. 748/17 aug. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 67/2005 privind înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 67/2005 prin H.G. nr. 1069/2013 - M. Of. nr. 831/24 dec. 2013) 
 
 H.G. nr. 911/2005 - M. Of. nr. 785/30 aug. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale 

 (Abrogare la 21 martie 2010 prin H.G. nr. 54/2009 - M. Of. nr. 94/17 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 920/2005 - M. Of. nr. 759/19 aug. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1423/2009 - M. Of. nr. 845/8 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 927/2005 - M. Of. nr. 763/22 aug. 2005 
  Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Solidaritatea Umană ca fiind de utilitate publică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 933/2005 - M. Of. nr. 774/25 aug. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 155/2005 prin H.G. nr. 385/2007 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 936/2005 - M. Of. nr. 819/9 sep. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea atestării localităţii Horezu, judeţul Vâlcea, ca staţiune turistică de interes local 

 (Abrogare prin H.G. nr. 843/2021 - M. Of. nr. 800/19 aug. 2021) 
 
 H.G. nr. 948/2005 - M. Of. nr. 774/25 aug. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea art. 27 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de  
  protecţie în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1483/2004 prin H.G. nr. 945/2020 - M. Of. nr. 1070/12 nov. 2020) 
 
 H.G. nr. 956/2005 - M. Of. nr. 852/21 sep. 2005 
  Hotărâre privind plasarea pe piaţă a produselor biocide 

 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 958/2005 - M. Of. nr. 809/6 sep. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea şi completarea  
  Hotărârii Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 443/2003 prin O.U.G. nr. 88/2011 - M. Of. nr. 736/19 oct. 2011) 

 H.G. nr. 962/2005 - M. Of. nr. 781/29 aug. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea  
  cantităţii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005 



 4805

 
 

(T) 

 H.G. nr. 966/2005 - M. Of. nr. 799/2 sep. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 745/2015 - M. Of. nr. 714/23 sep. 2015) 
 
 H.G. nr. 983/2005 - M. Of. nr. 835/15 sep. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea listelor produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare supuse regimului de control la export şi la import 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 120/2006 - M. Of. nr. 1045/29 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 992/2005 - M. Of. nr. 822/12 sep. 2005 
  Hotărâre privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 322/2013 - M. Of. nr. 348/13 iun. 2013) 
 
 H.G. nr. 1008/2005 - M. Of. nr. 823/12 sep. 2005 

 Hotărâre privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" Bucureşti - S.A. - Sucursala CNE - PROD Cernavodă - Unitatea nr. 1 a Centralei Nuclearelectrice  
  Cernavodă 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1515/2008 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2009) 

 H.G. nr. 1022/2005 - M. Of. nr. 839/16 sep. 2005 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2001 privind transportul spre/dinspre România al unor persoane care folosesc ca mijloc de transport avionul 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1037/2005 - M. Of. nr. 831/14 sep. 2005 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.238/2004 pentru stabilirea speciilor şi a ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe certificată oficial,  
  destinată pentru însămânţare în campaniile agricole din toamna anului 2004, primăvara şi toamna anului 2005 şi primăvara anului 2006 şi pentru aprobarea normelor metodologice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1056/2005 - M. Of. nr. 851/21 sep. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 515/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de  
  Comunicaţii de Date "Roedunet" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 515/1998 prin H.G. nr. 1609/2008 - M. Of. nr. 847/16 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 1058/2005 - M. Of. nr. 856/22 sep. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei drepturilor copilului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 860/2008 - M. Of. nr. 646/10 sep. 2008) 
 
 H.G. nr. 1066/2005 - M. Of. nr. 841/16 sep. 2005 

 Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de siguranţă legarea-dezlegarea navelor maritime şi  
  remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 2190/2004 prin H.G. nr. 1258/2006 - M. Of. nr. 795/21 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 1075/2005 - M. Of. nr. 853/21 sep. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi  
  funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1433/2004 prin H.G. nr. 299/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 
 
 H.G. nr. 1078/2005 - M. Of. nr. 853/21 sep. 2005 
  Hotărâre privind suportul financiar acordat participanţilor români la Programul "LIFE - Natura" al Comunităţii Europene pentru anii 2005-2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1090/2005 - M. Of. nr. 862/23 sep. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consilierilor locali, respectiv a primarilor, în unele circumscripţii electorale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1091/2005 - M. Of. nr. 869/28 sep. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1522/2006 - M. Of. nr. 911/9 nov. 2006) 
 
 H.G. nr. 1121/2005 - M. Of. nr. 886/4 oct. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 755/2003 prin H.G. nr. 748/2007 - M. Of. nr. 480/18 iul. 2007) 

 H.G. nr. 1123/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  
  retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1124/2005 - M. Of. nr. 887/4 oct. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1703/2004 prin H.G. nr. 501/2018 - M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) 
 
 H.G. nr. 1125/2005 - M. Of. nr. 891/5 oct. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare odată cu H. G. nr. 83/2005 prin H.G. nr. 652/2009 - M. Of. nr. 443/29 iun. 2009) 
 
 ▼ Acord privind cooperarea între Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Departamentul Federal al Afacerilor  
 Economice al Confederaţiei Elveţiene, reprezentând Confederaţia Elveţiană, în domeniile energie, mediu şi alte sectoare  
 
 H.G. nr. 1127/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 910/12 oct. 2005 

industriale, semnat la Bucureşti la 16 iunie 2005 

 (Abrogare prin H.G. nr. 222/2006 - M. Of. nr. 165/21 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 1144/2005 - M. Of. nr. 894/6 oct. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar,  
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  precum şi durata de şcolarizare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1146/2005 - M. Of. nr. 892/5 oct. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2005, producătorilor agricoli din  
 sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale, precum şi a art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului  
 sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005 şi aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata  
  sprijinului financiar pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1147/2005 - M. Of. nr. 898/7 oct. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor privind subvenţiile unitare şi a transferurilor pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea  
  Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1165/2005 - M. Of. nr. 901/7 oct. 2005 
  Hotărâre pentru lansarea campaniei antigripale până la 10 octombrie 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1169/2005 - M. Of. nr. 902/10 oct. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 681/2011 - M. Of. nr. 551/3 aug. 2011) 

 H.G. nr. 1171/2005 - M. Of. nr. 930/19 oct. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.209/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de combatere a criminalităţii organizate în perioada 2004-2007 şi pentru  
  aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale de combatere a criminalităţii organizate 2005-2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1172/2005 - M. Of. nr. 945/24 oct. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Politicii industriale a României pentru perioada 2005-2008 şi a Planului de acţiune pentru implementarea politicii industriale a României în perioada 2005-2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1174/2005 - M. Of. nr. 927/18 oct. 2005 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (2003-2007) şi privind  
  aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (2005-2007) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1175/2005 - M. Of. nr. 919/14 oct. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1178/2005 - M. Of. nr. 895/6 oct. 2005 
  Hotărâre privind organizarea referendumului local pentru încetarea înainte de termen a mandatului unui primar 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1211/2005 - M. Of. nr. 936/20 oct. 2005 
  Hotărâre privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală 

 (Abrogare prin O.G. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 1216/2005 - M. Of. nr. 954/27 oct. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.412/2004 prin H.G. nr. 367/2007 - M. Of. nr. 274/25 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 1227/2005 - M. Of. nr. 939/20 oct. 2005 

 Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2004 şi în primăvara anului 2005, pentru culturile de viţă-de-vie şi pomi  
  fructiferi, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-septembrie 2005, precum şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1230/2005 - M. Of. nr. 943/21 oct. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 412/2005 prin H.G. nr. 381/2007 - M. Of. nr. 287/2 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 1231/2005 - M. Of. nr. 943/21 oct. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" în anul şcolar 2005/2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1232/2005 - M. Of. nr. 943/21 oct. 2005 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2005 privind înfiinţarea Centrului de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 68/2005 prin H.G. nr. 1410/2009 - M. Of. nr. 839/4 dec. 2009) 

 H.G. nr. 1247/2005 - M. Of. nr. 952/26 oct. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale 

 
 

(Abrogare la data de 3 ian. 2009 prin H.G. nr. 1510/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) 

 H.G. nr. 1252/2005 - M. Of. nr. 1014/16 nov. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic 

 (Abrogare prin H.G. nr. 917/2012 - M. Of. nr. 667/24 sep. 2012) 
 
 H.G. nr. 1256/2005 - M. Of. nr. 940/21 oct. 2005 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea  
  satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 577/1997 prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 
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 H.G. nr. 1258/2005 - M. Of. nr. 966/1 nov. 2005 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 155/2022 - M. Of. nr. 116/4 feb. 2022) 
 
 H.G. nr. 1269/2005 - M. Of. nr. 968/1 nov. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 208/2005 prin H.G. nr. 495/2007 - M. Of. nr. 382/6 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 1274/2005 - M. Of. nr. 985/7 nov. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 223/2005 prin H.G. nr. 366/2007 - M. Of. nr. 277/25 apr. 2007) 
 
 ▼ Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia generală dintre Ministerul Administraţiei şi  
 Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a Şcolii de  
 
 H.G. nr. 1281/2005 (aprobare) - M. Of. nr. 972/2 nov. 2005 

Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 19 decembrie 2003 

 
 

(Încetare aplicabilitate prin H.G. nr. 1701/2008 (aprobare) - M. Of. nr. 876/24 dec. 2008) 

 H.G. nr. 1300/2005 - M. Of. nr. 974/2 nov. 2005 

 Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 3-5 noiembrie 2005, a celei de-a XXXI-a ediţii a Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională "Tehnologii moderne în  
  secolul XXI" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1311/2005 - M. Of. nr. 989/8 nov. 2005 

 Hotărâre privind completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului cu un imobil aflat în proprietatea  
  publică a statului şi în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi transmiterea acestuia în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 2060/2004 prin H.G. nr. 1705/2006 - M. Of. nr. 1020/21 dec. 2006) 

 H.G. nr. 1323/2005 - M. Of. nr. 1048/25 nov. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 539/2004 prin H.G. nr. 1756/2006 - M. Of. nr. 48/22 ian. 2007) 
 
 H.G. nr. 1331/2005 - M. Of. nr. 1024/18 nov. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.664/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile, proprietate privată, situate pe  
  amplasamentul lucrării "Infrastructura conexă de pe teritoriul românesc a obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin»", municipiul Calafat, judeţul Dolj 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1664/2004 prin H.G. nr. 576/2009 - M. Of. nr. 340/21 mai 2009) 
 
 H.G. nr. 1344/2005 - M. Of. nr. 991/9 nov. 2005 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război,  
  văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1347/2005 - M. Of. nr. 997/10 nov. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei 

 (Abrogare la data de 23 dec. 2009, odată cu H.G. nr. 941/2002 prin H.G. nr. 1428/2009 - M. Of. nr. 847/8 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 1352/2005 - M. Of. nr. 994/9 nov. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.744/2003 prin H.G. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 51/28 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 1355/2005 - M. Of. nr. 1004/11 nov. 2005 

 Hotărâre privind acumularea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, ca stoc de urgenţă, a cantităţii de 400 de bucăţi de construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazarea  
  familiilor sinistrate şi acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din judeţele Bacău, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Teleorman şi Vrancea 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1366/2005 - M. Of. nr. 1004/11 nov. 2005 
  Hotărâre privind exercitarea de către România a preşedinţiei Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei în perioada 15 noiembrie 2005 - 15 mai 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1383/2005 - M. Of. nr. 1021/17 nov. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2005, producătorilor agricoli din  
 sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale, precum şi a art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului  
 sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005 şi aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata  
  sprijinului financiar pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1386/2005 - M. Of. nr. 1016/16 nov. 2005 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea la "Programul comunitar de acţiune pentru promovarea cetăţeniei europene active (participare civică)"  
  pentru anii 2005 şi 2006 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1391/2005 - M. Of. nr. 1021/17 nov. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2005 privind cuantumul sprijinului financiar acordat în anul 2005 pentru anumite cantităţi de legume şi fructe proaspete  
  destinate prelucrării industriale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1397/2005 - M. Of. nr. 1036/22 nov. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea gradului de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 638/2007 - M. Of. nr. 427/27 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 1400/2005 - M. Of. nr. 1051/25 nov. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1006/2015 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) 
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 H.G. nr. 1404/2005 - M. Of. nr. 1041/23 nov. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor privind subvenţiile unitare pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei  
 şi Comerţului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005   
 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1420/2005 - M. Of. nr. 1046/24 nov. 2005 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru implementarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie  

  privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate pentru anul 2005 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1421/2005 - M. Of. nr. 1046/24 nov. 2005 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru implementarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie  

  privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate pentru anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1448/2005 - M. Of. nr. 1094/5 dec. 2005 
  Hotărâre privind premierea colectivelor de cercetare ştiinţifică din cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare, cu realizări deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei în anul 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1449/2005 - M. Of. nr. 1101/7 dec. 2005 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 185/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) 
 
 H.G. nr. 1468/2005 - M. Of. nr. 1087/2 dec. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru  
  transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 309/1996 prin H.G. nr. 435/2020 - M. Of. nr. 466/2 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 1480/2005 - M. Of. nr. 1127/14 dec. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei voluntare anuale a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2005, 2006 şi 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1483/2005 - M. Of. nr. 1127/14 dec. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea,  
  modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1547/2005 - M. Of. nr. 1131/14 dec. 2005 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti a Reuniunii miniştrilor economiei din ţările care aparţin Zonei cooperării la Marea Neagră, Balcani şi Europa 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1570/2005 - M. Of. nr. 1131/14 dec. 2005 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi Companii  
  Multinaţionale care gestionează problematica Declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi întreprinderi multinaţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 114/2006 - M. Of. nr. 101/2 feb. 2006) 
 
 H.G. nr. 1575/2005 - M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiilor directe ale titularilor de autorizaţie nucleară pentru anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1580/2005 - M. Of. nr. 1181/28 dec. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2004 privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a  
  focarelor de boli transmisibile ale animalelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1415/2004 prin H.G. nr. 1214/2009 - M. Of. nr. 741/30 oct. 2009) 
 
 H.G. nr. 1584/2005 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2006 
  Hotărâre pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 156/12 mar. 2009) 
 
 H.G. nr. 1654/2005 - M. Of. nr. 1157/21 dec. 2005 
  Hotărâre privind suplimentarea numărului de permise de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1658/2005 - M. Of. nr. 1163/22 dec. 2005 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1664/2005 - M. Of. nr. 1187/29 dec. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul  
  vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1665/2005 - M. Of. nr. 1187/29 dec. 2005 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul  
  animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1666/2005 - M. Of. nr. 1187/29 dec. 2005 
  Hotărâre privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1698/2005 - M. Of. nr. 1183/28 dec. 2005 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind  
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  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1010/2004 prin H.G. nr. 301/2012 - M. Of. nr. 335/17 mai 2012) 
 
 H.G. nr. 1708/2005 - M. Of. nr. 1191/29 dec. 2005 
  Hotărâre pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 622/2004 prin H.G. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 752/20 sep. 2017) 
 
 H.G. nr. 1709/2005 - M. Of. nr. 1191/29 dec. 2005 

 Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de siguranţă legarea-dezlegarea navelor maritime şi  
  remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 2190/2004 prin H.G. nr. 1258/2006 - M. Of. nr. 795/21 sep. 2006) 

 H.G. nr. 1724/2005 - M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1372/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009) 

 H.G. nr. 1747/2005 - M. Of. nr. 1187/29 dec. 2005 

 Hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de  
 asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale  
  medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 52/2005 prin H.G. nr. 706/2006 - M. Of. nr. 482/2 iun. 2006) 
 
 H.G. nr. 1761/2005 - M. Of. nr. 1183/28 dec. 2005 
  Hotărâre privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr originar din Republica Moldova 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1762/2005 - M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 
  Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1763/2005 - M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 
  Hotărâre privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1766/2005 - M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1825/2006 - M. Of. nr. 1025/22 dec. 2006) 

 H.G. nr. 1767/2005 - M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1814/2005 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2006 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1438/2009 - M. Of. nr. 866/11 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 1820/2005 - M. Of. nr. 1192/29 dec. 2005 
  Hotărâre privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2006 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1825/2005 - M. Of. nr. 7/4 ian. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1025/2006 - M. Of. nr. 704/17 aug. 2006) 
 
 H.G. nr. 1827/2005 - M. Of. nr. 64/24 ian. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de implementare a Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1828/2005 - M. Of. nr. 65/24 ian. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de export pe perioada 2005-2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1829/2005 - M. Of. nr. 11/5 ian. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 267/2004 prin H.G. nr. 842/2021 - M. Of. nr. 810/24 aug. 2021) 
 
 H.G. nr. 1830/2005 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie,  
  precum şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1223/1996 prin H.G. nr. 1403/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 1831/2005 - M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol pentru perioada 2001-2005 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 269/2001 prin H.G. nr. 175/2007 - M. Of. nr. 140/26 feb. 2007) 
 
 H.G. nr. 1833/2005 - M. Of. nr. 33/13 ian. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică - anul de studii  
  2005-2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1839/2005 - M. Of. nr. 15/9 ian. 2006 

 Hotărâre privind modificarea art. 5 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru  
 bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi  
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  Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1239/2004 prin H.G. nr. 1120/2006 - M. Of. nr. 753/5 sep. 2006) 
 
 H.G. nr. 1842/2005 - M. Of. nr. 15/9 ian. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a VII-a - 2006 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1844/2005 - M. Of. nr. 44/18 ian. 2006 
  Hotărâre privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport 

 (Abrogare prin H.G. nr. 935/2011 - M. Of. nr. 716/11 oct. 2011) 
 
 H.G. nr. 1845/2005 - M. Of. nr. 21/10 ian. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea concesionării unor activităţi din domeniul ameliorării şi reproducţiei animalelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1454/2006 - M. Of. nr. 863/23 oct. 2006) 
 
 H.G. nr. 1847/2005 - M. Of. nr. 44/18 ian. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.816/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.1816/2004 prin H.G. nr. 410/2007 - M. Of. nr. 337/18 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 1848/2005 - M. Of. nr. 111/6 feb. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale  
  aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1849/2005 - M. Of. nr. 27/12 ian. 2006 

 Hotărâre pentru abrogarea unor prevederi din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei  
  Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1853/2005 - M. Of. nr. 21/10 ian. 2006 
  Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, pentru anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1855/2005 - M. Of. nr. 43/18 ian. 2006 
  Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de cazare pentru turişti 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1856/2005 - M. Of. nr. 23/11 ian. 2006 
  Hotărâre privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici 

 (Abrogare prin L. nr. 293/2018 - M. Of. nr. 1042/7 dec. 2018) 
 
 H.G. nr. 1861/2005 - M. Of. nr. 29/12 ian. 2006 
  Hotărâre pentru înfiinţarea Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate prin reorganizarea Oficiului Naţional al Burselor de Studii în Străinătate 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1402/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) 

 H.G. nr. 1869/2005 - M. Of. nr. 42/17 ian. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 465/2015 - M. Of. nr. 479/1 iul. 2015) 

 H.G. nr. 1871/2005 - M. Of. nr. 69/25 ian. 2006 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic 

 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2013 prin H.G. nr. 917/2012 - M. Of. nr. 667/24 sep. 2012) 
 
 H.G. nr. 1873/2005 - M. Of. nr. 94/1 feb. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 1874/2005 - M. Of. nr. 99/2 feb. 2006 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1309/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor  
  Funciare 

 (Abrogare la data desfiinţării Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, odată cu H.G. nr. 1309/2004 prin H.G. nr. 1223/2011 - M. Of. nr. 904/20 dec. 2011) 
 
 H.G. nr. 1878/2005 - M. Of. nr. 40/17 ian. 2006 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1069/2013 - M. Of. nr. 831/24 dec. 2013) 
 
 H.G. nr. 1879/2005 - M. Of. nr. 74/26 ian. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005, rectificate, ale operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi  
  Turismului, precum şi a Programului de investiţii al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. 

 (T) 
 
 

  
 
 2006 
 
 H.G. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 31/13 ian. 2006 
  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 608/2001 prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 34/13 ian. 2006 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei 
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 (Abrogare la data de 31 oct. 2012, odată cu H.G. nr. 689/2004 prin H.G. nr. 928/2012 - M. Of. nr. 679/1 oct. 2012) 
 
 H.G. nr. 17/2006 - M. Of. nr. 36/16 ian. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Termica" - S.A. Târgovişte 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 18/2006 - M. Of. nr. 36/16 ian. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Transport Public Ploieşti 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 20/2006 - M. Of. nr. 56/20 ian. 2006 
  Hotărâre privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 23/2006 - M. Of. nr. 40/17 ian. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 198/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 198/2002 prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 

 H.G. nr. 28/2006 - M. Of. nr. 113/7 feb. 2006 
  Hotărâre privind transportul transfrontieră al organismelor modificate genetic 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 497/2007 - M. Of. nr. 398/13 iun. 2007) 

 H.G. nr. 31/2006 - M. Of. nr. 51/19 ian. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 27 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării  
  copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 

 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2013, odată cu H.G. nr. 1440/2004 prin L. nr. 197/2012 - M. Of. nr. 754/9 nov. 2012) 
 
 H.G. nr. 36/2006 - M. Of. nr. 47/19 ian. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 920/2005 prin H.G. nr. 1423/2009 - M. Of. nr. 845/8 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 47/19 ian. 2006 

 Hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum  
  şi a celor la care se amenajează puncte de comandă 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 560/2005 prin H.G. nr. 862/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016) 

 H.G. nr. 48/2006 - M. Of. nr. 60/23 ian. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Urbana" - S.A. Zimnicea, judeţul Teleorman 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 49/2006 - M. Of. nr. 53/20 ian. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, care beneficiază de prevederile art.  
 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor  
 comerciale din sectorul minier, a subvenţiilor pentru acţiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare, precum şi a cheltuielilor de procesare pentru obţinerea a  
  1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme 

 (T) 
 
 H.G. nr. 50/2006 - M. Of. nr. 61/23 ian. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2006, pentru operatorii economici monitorizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea  
  disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 53/2006 - M. Of. nr. 57/20 ian. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii  
  copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2005 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1825/2005 prin H.G. nr. 1025/2006 - M. Of. nr. 704/17 aug. 2006) 
 
 H.G. nr. 68/2006 - M. Of. nr. 68/25 ian. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "URBAN" - S.A. Slobozia, judeţul Ialomiţa 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 78/2006 - M. Of. nr. 68/25 ian. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 2.251/2004 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în  
 coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003  
 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor  
  comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 86/2006 - M. Of. nr. 129/10 feb. 2006 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic 

 (Abrogare prin H.G. nr. 917/2012 - M. Of. nr. 667/24 sep. 2012) 
 
 H.G. nr. 87/2006 - M. Of. nr. 108/3 feb. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea modelului Contractului de management pentru instituţiile publice de cultură 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1301/2009 - M. Of. nr. 828/2 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 89/2006 - M. Of. nr. 141/15 feb. 2006 
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  Hotărâre pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1700/2006 - M. Of. nr. 991/12 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 90/2006 - M. Of. nr. 290/30 mar. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat 

 (Abrogare la data de 30 iunie 2006, odată cu O.G. nr. 16/2002 prin O.U.G. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 418/15 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 82/30 ian. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2006 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 104/2006 - M. Of. nr. 107/3 feb. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "TERMSAL" - S.A. Tecuci 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 114/2006 - M. Of. nr. 101/2 feb. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi Companii  
  Multinaţionale care gestionează problematica Declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi întreprinderi multinaţionale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 116/2006 - M. Of. nr. 93/1 feb. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 (T) 
 
 H.G. nr. 121/2006 - M. Of. nr. 86/31 ian. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 412/2005 prin H.G. nr. 381/2007 - M. Of. nr. 287/2 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 125/2006 - M. Of. nr. 125/9 feb. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2006 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare cuprinzând clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză  
  tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 

 (T) 
 
 H.G. nr. 127/2006 - M. Of. nr. 125/9 feb. 2006 
  Hotărâre privind desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 128/2006 - M. Of. nr. 90/31 ian. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 497/2004 prin H.G. nr. 457/2008 - M. Of. nr. 364/13 mai 2008) 
 
 H.G. nr. 129/2006 - M. Of. nr. 90/31 ian. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 155/2005 prin H.G. nr. 385/2007 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2007) 

 H.G. nr. 130/2006 - M. Of. nr. 90/31 ian. 2006 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1415/2009 - M. Of. nr. 834/3 dec. 2009) 

 H.G. nr. 131/2006 - M. Of. nr. 98/1 feb. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 738/2003 prin H.G. nr. 386/2007 - M. Of. nr. 304/8 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 132/2006 - M. Of. nr. 98/1 feb. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 223/2005 prin H.G. nr. 366/2007 - M. Of. nr. 277/25 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 133/2006 - M. Of. nr. 98/1 feb. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.744/2003 prin H.G. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 51/28 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 134/2006 - M. Of. nr. 98/1 feb. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.412/2004 prin H.G. nr. 367/2007 - M. Of. nr. 274/25 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 135/2006 - M. Of. nr. 98/1 feb. 2006 
 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 413/2004 prin H.G. nr. 387/2007 - M. Of. nr. 289/2 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 136/2006 - M. Of. nr. 98/1 feb. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 408/2004 prin H.G. nr. 368/2007 - M. Of. nr. 284/27 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 137/2006 - M. Of. nr. 120/8 feb. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 725/2003 prin H.G. nr. 416/2007 - M. Of. nr. 311/10 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 138/2006 - M. Of. nr. 98/1 feb. 2006 
  Hotărâre privind modificarea unor acte normative 
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 (Abrogare odată cu H.G. nr. 412/2005 prin H.G. nr. 381/2007 - M. Of. nr. 287/2 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 141/2006 - M. Of. nr. 125/9 feb. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2005  
  privind înfiinţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii 

 
 

(Abrogare la 1 ian. 2015 prin O.U.G. nr. 79/2014 - M. Of. nr. 902/11 dec. 2014) 

 H.G. nr. 142/2006 - M. Of. nr. 139/14 feb. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Transport Craiova 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 143/2006 - M. Of. nr. 139/14 feb. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "LOCTRANS" - S.A. Slatina 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 144/2006 - M. Of. nr. 139/14 feb. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Drumuri şi Poduri Mureş" - S.A. 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 145/2006 - M. Of. nr. 148/16 feb. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 150/2006 - M. Of. nr. 148/16 feb. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 639/2007 - M. Of. nr. 426/26 iun. 2007) 

 H.G. nr. 151/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006 

 Hotărâre privind organizarea în România a Exerciţiului SEESIM 06, în cadrul Proiectului SEESIMNET (Reţeaua de instruire prin simulare din sud-estul Europei) al Procesului Reuniunilor  
  Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 159/2006 - M. Of. nr. 137/14 feb. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 768/2003 prin H.G. nr. 1610/2006 - M. Of. nr. 958/28 nov. 2006) 
 
 H.G. nr. 161/2006 - M. Of. nr. 172/22 feb. 2006 
  Hotărâre privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 

 (Abrogare la data de 1 august 2011 prin H.G. nr. 500/2011 - M. Of. nr. 372/27 mai 2011) 
 
 H.G. nr. 164/2006 - M. Of. nr. 160/20 feb. 2006 

 Hotărâre privind exceptarea de la obligativitatea obţinerii vizelor de intrare în România, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a cetăţenilor aparţinând următoarelor state:  
  Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei Darussalam, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Noua Zeelandă, Panama şi Paraguay 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 907/2007 - M. Of. nr. 571/21 aug. 2007) 

 H.G. nr. 170/2006 - M. Of. nr. 186/27 feb. 2006 

 Hotărâre privind organizarea Conferinţei paneuropene a miniştrilor transporturilor privind transportul pe căile navigabile interioare, ce se va desfăşura la Bucureşti în perioada 13-14 septembrie  
  2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 172/2006 - M. Of. nr. 153/17 feb. 2006 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, aprobate  
  prin Hotărârea Guvernului nr. 1.567/2003 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 175/2006 - M. Of. nr. 131/10 feb. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea revocării ofertei de vânzare a acţiunilor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială "Electroputere" - S.A. Craiova 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 177/2006 - M. Of. nr. 142/15 feb. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 

 H.G. nr. 182/2006 - M. Of. nr. 145/15 feb. 2006 
 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme şi/sau alunecări de teren 
  
 (SE) 
 
 H.G. nr. 190/2006 - M. Of. nr. 186/27 feb. 2006 
  Hotărâre privind producţia şi finanţarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW", în anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 198/2006 - M. Of. nr. 183/27 feb. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană 

 (Abrogare prin H.G. nr. 604/2015 - M. Of. nr. 577/31 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 199/2006 - M. Of. nr. 223/10 mar. 2006 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind  
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  clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 490/2002 prin H.G. nr. 1408/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 200/2006 - M. Of. nr. 137/14 feb. 2006 
  Hotărâre privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 212/2006 - M. Of. nr. 164/21 feb. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 168/2005 prin H.G. nr. 862/2006 - M. Of. nr. 590/7 iul. 2006) 
 
 H.G. nr. 222/2006 - M. Of. nr. 165/21 feb. 2006 

 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.127/2005 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Departamentul Federal  
  al Afacerilor Economice al Confederaţiei Elveţiene, reprezentând Confederaţia Elveţiană, în domeniile energie, mediu şi alte sectoare industriale, semnat la Bucureşti la 16 iunie 2005 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 229/2006 - M. Of. nr. 190/28 feb. 2006 
  Hotărâre privind modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 2060/2004 prin H.G. nr. 1705/2006 - M. Of. nr. 1020/21 dec. 2006) 

 H.G. nr. 230/2006 - M. Of. nr. 171/22 feb. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la programul Life Mediu, conform contractului LIFE05 ENV/RO/000106 "Dezvoltarea unui sistem de supraveghere şi avertizare a  
  impactului poluării aerului asupra mediului urban - AIR AWARE" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 234/2006 - M. Of. nr. 196/2 mar. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 855/2013 - M. Of. nr. 705/18 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 236/2006 - M. Of. nr. 181/24 feb. 2006 
  Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul operării staţiilor de radiocomunicaţii 

 (Abrogare prin L. nr. 356/2018 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2019) 
 
 H.G. nr. 243/2006 - M. Of. nr. 194/1 mar. 2006 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene 

 (Abrogare prin H.G. nr. 361/2007 - M. Of. nr. 285/27 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 244/2006 - M. Of. nr. 203/6 mar. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea acţiunilor principale privind "Centenarul Zborului Traian Vuia" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 252/2006 - M. Of. nr. 185/27 feb. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1258/2005 prin H.G. nr. 155/2022 - M. Of. nr. 116/4 feb. 2022) 
 
 H.G. nr. 253/2006 - M. Of. nr. 178/24 feb. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional, aflată sub  
  autoritatea Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 257/2006 - M. Of. nr. 189/28 feb. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 19 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public  
  denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 783/2005 prin H.G. nr. 78/2011 - M. Of. nr. 186/17 mar. 2011) 

 H.G. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 282/29 mar. 2006 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare 

 (Abrogare la 20 apr. 2016, cu excepţia prevederilor art. 24, care îşi menţin efectele până la data de 30 octombrie 2016 prin H.G. nr. 711/2015 - M. Of. nr. 765/14 oct. 2015) 
 
 H.G. nr. 267/2006 - M. Of. nr. 272/27 mar. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 932/2010 - M. Of. nr. 645/16 sep. 2010) 
 
 H.G. nr. 272/2006 - M. Of. nr. 203/6 mar. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim pe anul 2006 la operatorii economici din industria de apărare, pentru personalul care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 278/2006 - M. Of. nr. 209/7 mar. 2006 
 Hotărâre pentru suportarea cheltuielilor de şcolarizare în România a unor ofiţeri din Republica Azerbaidjan   
 (T) 
 
 H.G. nr. 288/2006 - M. Of. nr. 209/7 mar. 2006 
  Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 479/2002 prin H.G. nr. 531/2006 - M. Of. nr. 392/8 mai 2006) 
 
 H.G. nr. 293/2006 - M. Of. nr. 216/9 mar. 2006 
  Hotărâre privind stabilirea tarifului de licenţiere al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA pentru anul 2006 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 294/2006 - M. Of. nr. 243/17 mar. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2006 al Institutului Naţional de Statistică 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 297/2006 - M. Of. nr. 230/14 mar. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 384/2005 prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 299/2006 - M. Of. nr. 237/16 mar. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea  
  şi funcţionarea cazierului fiscal 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 31/2003 prin H.G. nr. 1000/2015 - M. Of. nr. 977/30 dec. 2015) 

 H.G. nr. 301/2006 - M. Of. nr. 235/15 mar. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 437/2002 privind constituirea Comisiei interministeriale pentru reluarea şi finalizarea lucrărilor privind Unitatea 3 de la CNE Cernavodă 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 664/2014 - M. Of. nr. 597/11 aug. 2014) 

 H.G. nr. 302/2006 - M. Of. nr. 235/15 mar. 2006 
  Hotărâre privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru încheierea unor contracte de achiziţii publice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 319/2006 - M. Of. nr. 270/24 mar. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009 şi a Planului general de acţiuni pentru implementarea Strategiei  
  naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 320/2006 - M. Of. nr. 279/28 mar. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Programului naţional pentru reducerea costurilor cu energia pentru populaţie, prin creşterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 335/2006 - M. Of. nr. 251/21 mar. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei financiare a României pentru anul 2006 la bugetul Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în  
  probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 336/2006 - M. Of. nr. 256/22 mar. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi  
  păstrarea cantităţii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005 

 (T) 
 
 H.G. nr. 337/2006 - M. Of. nr. 251/21 mar. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare a României pentru anul 2006 la bugetul Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la  
  25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 349/2006 - M. Of. nr. 260/22 mar. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se  
 efectuează concedieri colective în anul 2006 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 358/2006 - M. Of. nr. 261/23 mar. 2006 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 3-5 aprilie 2006, a Conferinţei Energiei în regiunea Mării Negre 

 (T) 
 
 H.G. nr. 361/2006 - M. Of. nr. 295/3 apr. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Calor" - S.A. Deva, judeţul Hunedoara 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 363/2006 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2006 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al  
  instalaţiilor de transformat lemn rotund 

 
 

(Abrogare la 1 oct. 2008 odată cu H.G. nr. 427/2004 prin H.G. nr. 996/2008 - M. Of. nr. 643/9 sep. 2008) 

 H.G. nr. 369/2006 - M. Of. nr. 271/27 mar. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii unei contribuţii voluntare a României la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare - România 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 374/2006 - M. Of. nr. 285/29 mar. 2006 

 Hotărâre privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de  
 asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale  
  medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 235/2005 prin H.G. nr. 706/2006 - M. Of. nr. 482/2 iun. 2006) 

 H.G. nr. 375/2006 - M. Of. nr. 274/27 mar. 2006 
  Hotărâre privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - S.A. 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 376/2006 - M. Of. nr. 296/3 apr. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 
 

(Abrogare odată cu H. G. nr. 83/2005 prin H.G. nr. 652/2009 - M. Of. nr. 443/29 iun. 2009) 

 H.G. nr. 377/2006 - M. Of. nr. 296/3 apr. 2006 
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  Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 379/2006 - M. Of. nr. 319/10 apr. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 984/1996 prin H.G. nr. 1398/2009 - M. Of. nr. 816/27 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 385/2006 - M. Of. nr. 308/5 apr. 2006 
  Hotărâre privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1217/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006) 

 H.G. nr. 386/2006 - M. Of. nr. 314/7 apr. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1489/2004 prin H.G. nr. 121/2014 - M. Of. nr. 171/10 mar. 2014) 

 H.G. nr. 394/2006 - M. Of. nr. 298/3 apr. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.724/2005 privind înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1724/2005 prin H.G. nr. 1372/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 396/2006 - M. Of. nr. 298/3 apr. 2006 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 4-6 iunie 2006, a Reuniunii la nivel înalt a Forumului Mării Negre pentru dialog şi parteneriat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 402/2006 - M. Of. nr. 296/3 apr. 2006 
  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 157/2005 prin H.G. nr. 405/2007 - M. Of. nr. 302/7 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 405/2006 - M. Of. nr. 308/5 apr. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2006-2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 412/2006 - M. Of. nr. 320/10 apr. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici monitorizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea  
 disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, a pachetului minim necesar  
 pentru serviciul public social în transportul feroviar de călători pentru Compania Naţională a Căilor Ferate "C.F.R." - S.A., precum şi a unor programe ale Societăţii Comerciale "Compania  
  Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 414/2006 - M. Of. nr. 312/6 apr. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 155/2005 prin H.G. nr. 385/2007 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 416/2006 - M. Of. nr. 314/7 apr. 2006 

 Hotărâre privind nivelul maxim al plăţilor restante pe anul 2006 pentru operatorii economici monitorizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei  
  economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 417/2006 - M. Of. nr. 314/7 apr. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2006 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei  
  nr. 114/1996 

 (T) 
 
 H.G. nr. 433/2006 - M. Of. nr. 342/17 apr. 2006 

 Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de  
  producere şi distribuţie a energiei termice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 436/2006 - M. Of. nr. 326/11 apr. 2006 

 Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.820/2005 privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2006 conform prevederilor Legii creditului  
  agricol pentru producţie nr. 150/2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 445/2006 - M. Of. nr. 321/10 apr. 2006 
  Hotărâre privind modificarea denumirii Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 223/2005 prin H.G. nr. 366/2007 - M. Of. nr. 277/25 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 451/2006 - M. Of. nr. 326/11 apr. 2006 

 Hotărâre privind plata contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2006 la programele Comunităţii Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale "Socrates II" şi  
  "Leonardo da Vinci II" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 458/2006 - M. Of. nr. 347/18 apr. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.415/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 2415/2004 prin H.G. nr. 1470/2007 - M. Of. nr. 870/19 dec. 2007) 
 
 H.G. nr. 460/2006 - M. Of. nr. 363/26 apr. 2006 
  Hotărâre pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 906/2020 - M. Of. nr. 994/28 oct. 2020) 
 
 H.G. nr. 461/2006 - M. Of. nr. 383/4 mai 2006 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în  
  atmosfere potenţial explozive 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 461/2006 prin H.G. nr. 245/2016 - M. Of. nr. 286/15 apr. 2016 şi Abrogare odată cu H.G. nr. 752/2004 prin H.G. nr. 245/2016 - M. Of. nr.  
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 286/15 apr. 2016) 
 
 H.G. nr. 462/2006 - M. Of. nr. 378/3 mai 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 556/23 iul. 2008) 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 53/2019 - M. Of. nr. 548/3 iul. 2019) 

 H.G. nr. 472/2006 - M. Of. nr. 348/18 apr. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pe anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 494/2006 - M. Of. nr. 414/12 mai 2006 
  Hotărâre privind echipamentul maritim 

 (Abrogare prin H.G. nr. 432/2017 - M. Of. nr. 475/23 iun. 2017) 
 
 H.G. nr. 511/2006 - M. Of. nr. 360/21 apr. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din  
  Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 235/2005 prin H.G. nr. 706/2006 - M. Of. nr. 482/2 iun. 2006) 
 
 H.G. nr. 513/2006 - M. Of. nr. 360/21 apr. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pentru infrastructura de transport, care se vor executa în perioada 2006-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 523/2006 - M. Of. nr. 385/4 mai 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, judeţul Mureş, pentru perioada 2006-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 529/2006 - M. Of. nr. 379/3 mai 2006 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul pentru Siguranţă Nucleară al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA) - Viena 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 530/2006 - M. Of. nr. 403/10 mai 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1189/2008 - M. Of. nr. 680/3 oct. 2008) 

 H.G. nr. 531/2006 - M. Of. nr. 392/8 mai 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1599/2008 - M. Of. nr. 841/15 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 532/2006 - M. Of. nr. 411/11 mai 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a Metodologiei de alocare a fondurilor şi criteriile de identificare şi de aplicare a  
  proiectelor specifice din cadrul programelor de interes naţional 

 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2008 - M. Of. nr. 440/12 iun. 2008) 
 
 H.G. nr. 543/2006 - M. Of. nr. 389/5 mai 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, precum şi a  
  normelor de acordare a drepturilor salariale personalului aferent 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 606/2009 - M. Of. nr. 402/12 iun. 2009) 

 H.G. nr. 544/2006 - M. Of. nr. 370/28 apr. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii unui procent de 50% din contribuţia României pe anul 2006 la Agenţia Mondială Antidoping 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 547/2006 - M. Of. nr. 370/28 apr. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Agenţiei Naţionale Antidrog la Asociaţia Europeană a Bibliotecilor şi Serviciilor de Informare cu privire la Alcool şi Alte  
  Droguri (ELISAD) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 548/2006 - M. Of. nr. 397/9 mai 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune în anul 2006 pentru implementarea Strategiei naţionale privind migraţia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 559/2006 - M. Of. nr. 379/3 mai 2006 

 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea  
  Naţională pentru Tineret, în scopul efectuării plăţii contribuţiei financiare pentru Programul comunitar "YOUTH" în România 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 570/2006 - M. Of. nr. 425/17 mai 2006 
  Hotărâre privind organizarea manifestării "România - Secolul XXI" la Strasbourg 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 578/2006 - M. Of. nr. 410/11 mai 2006 

 Hotărâre privind acumularea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2006, ca stoc de urgenţă, a cantităţii de 500 bucăţi de construcţii uşoare din elemente modulate pentru  
  cazarea familiilor sinistrate şi acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din judeţele Călăraşi şi Dolj 

 (T) 
 
 H.G. nr. 580/2006 - M. Of. nr. 400/9 mai 2006 
  Hotărâre pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 584/2006 - M. Of. nr. 403/10 mai 2006 
  Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 85 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 599/2006 - M. Of. nr. 423/16 mai 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Conferinţei internaţionale "Ghid pentru o viziune comună", având ca temă de discuţii corelarea, armonizarea planurilor şi  
  politicilor publice pentru romi, sinti şi travellers 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 600/2006 - M. Of. nr. 424/17 mai 2006 
  Hotărâre privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor de legume de seră şi ciuperci de cultură în anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 612/2006 - M. Of. nr. 426/17 mai 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a XXI-a Întâlniri internaţionale a Grupului de specialişti pe problemele romilor, ţiganilor şi travellers în Europa,  
  MG-S-ROM 

 (T) 
 
 H.G. nr. 619/2006 - M. Of. nr. 464/29 mai 2006 

 Hotărâre privind aprobarea fondurilor pentru cheltuielile de personal, cheltuielile materiale şi serviciile necesare pregătirii, organizării, prelucrării datelor şi publicării rezultatelor anchetei  
  structurale în agricultură în anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 627/2006 - M. Of. nr. 445/23 mai 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Bârlad 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 636/2006 - M. Of. nr. 465/30 mai 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 651/2006 - M. Of. nr. 494/7 iun. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013 

 (T) 
 
 H.G. nr. 654/2006 - M. Of. nr. 468/30 mai 2006 
  Hotărâre privind aprobarea organizării şi finanţarea programului cultural "Anul 2006 - Anul Carol I" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 658/2006 - M. Of. nr. 465/30 mai 2006 
  Hotărâre privind reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1026/2014 - M. Of. nr. 848/20 nov. 2014) 
 
 H.G. nr. 669/2006 - M. Of. nr. 479/2 iun. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 671/2006 - M. Of. nr. 486/5 iun. 2006 
  Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere în anul 2006 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 681/2006 - M. Of. nr. 481/2 iun. 2006 
  Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 693/2006 - M. Of. nr. 486/5 iun. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare anuale a României pentru participarea la Secretariatul Forumului Internaţional pentru Energie 

 (T) 
 
 H.G. nr. 697/2006 - M. Of. nr. 486/5 iun. 2006 
  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieşirea din ţară şi tranzitul mărfurilor purtătoare de accize 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 710/1996 prin H.G. nr. 157/2012 - M. Of. nr. 172/16 mar. 2012) 
 
 H.G. nr. 701/2006 - M. Of. nr. 513/14 iun. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1432/2004 prin H.G. nr. 1385/2009 - M. Of. nr. 807/26 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 702/2006 - M. Of. nr. 514/14 iun. 2006 
  Hotărâre privind organizarea ediţiei a XVIII-a a Festivalului Internaţional "George Enescu" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 703/2006 - M. Of. nr. 506/12 iun. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi a Planului de acţiune pentru aplicarea Strategiei naţionale privind politica de  
  cooperare internaţională pentru dezvoltare 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 213/2016 - M. Of. nr. 910/11 nov. 2016) 

 H.G. nr. 706/2006 - M. Of. nr. 482/2 iun. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile  
 comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de  
  prescripţie medicală 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1842/2006 - M. Of. nr. 1034/27 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 718/2006 - M. Of. nr. 523/16 iun. 2006 
 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului 
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 (Abrogare odată cu H.G. nr. 2060/2004 prin H.G. nr. 1705/2006 - M. Of. nr. 1020/21 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 722/2006 - M. Of. nr. 510/13 iun. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la Programul comunitar de acţiune pentru combaterea excluziunii sociale pentru anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 723/2006 - M. Of. nr. 510/13 iun. 2006 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile  
  sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale 

 
 

(Abrogare la data de 1 ianuarie 2013, odată cu H.G. nr. 1024/2004 prin L. nr. 197/2012 - M. Of. nr. 754/9 nov. 2012) 

 H.G. nr. 725/2006 - M. Of. nr. 523/16 iun. 2006 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 258/2005 pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei,  
  ale unor instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 258/2005 prin H.G. nr. 1079/2007 - M. Of. nr. 631/13 sep. 2007) 
 
 H.G. nr. 727/2006 - M. Of. nr. 523/16 iun. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei 

 (Abrogare la data de 23 dec. 2009, odată cu H.G. nr. 941/2002 prin H.G. nr. 1428/2009 - M. Of. nr. 847/8 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 729/2006 - M. Of. nr. 511/13 iun. 2006 

 Hotărâre privind scutirea de plata taxelor consulare şi a colantelor de viză a membrilor delegaţiilor oficiale şi de însoţire ale statelor şi guvernelor participante la Reuniunea la nivel de şefi de stat  
 şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, care va avea loc la Bucureşti în perioada 25-29 septembrie 2006, şi la reuniunile premergătoare acesteia, precum şi exceptarea de la  
 obligativitatea vizelor de intrare pe teritoriul României a participanţilor care din motive obiective nu au obţinut aceste vize de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din  
  străinătate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 730/2006 - M. Of. nr. 523/16 iun. 2006 
  Hotărâre privind finanţarea în anul 2006 a Centrului-pilot de consultanţă şi informare a consumatorilor din municipiul Bucureşti din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 732/2006 - M. Of. nr. 501/9 iun. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Congresului Regional pentru Combaterea Contrafacerii şi Pirateriei în anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 733/2006 - M. Of. nr. 518/15 iun. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea destinaţiei excedentului rezultat din execuţia bugetară a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pe anul 2005 

 (T) 
 
 ▼ Protocol adiţional, semnat la Praga la 28 februarie 2006, la Înţelegerea dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi  
 Ministerul Apărării din Republica Cehă privind protecţia informaţiilor militare secrete, semnată la Bucureşti la 17 iulie 2000 
 H.G. nr. 739/2006 (aprobare) - M. Of. nr. 531/20 iun. 2006 

 
 

(Încetare valabilitate prin L. nr. 272/2010 (ratificare) - M. Of. nr. 10/5 ian. 2011) 

 H.G. nr. 741/2006 - M. Of. nr. 519/15 iun. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României, aferentă participării în anul 2006 la Programul comunitar privind reţelele de telecomunicaţii transeuropene - eTEN 

 (T) 
 
 H.G. nr. 742/2006 - M. Of. nr. 528/19 iun. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2006 la Programul comunitar Customs 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 744/2006 - M. Of. nr. 527/19 iun. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "URBANTRANS" - S.A. Bârlad 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 750/2006 - M. Of. nr. 527/19 iun. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea participării Ministerului Sănătăţii Publice la cheltuielile aferente organizării întâlnirii de lucru din cadrul proiectului "Securitatea transfuzională - creşterea autonomiei  
  regionale privind sângele şi componentele sale" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 757/2006 - M. Of. nr. 527/19 iun. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 27-28 iunie 2006, a Reuniunii anuale a consilierilor economici din reţeaua de reprezentare externă a  
  Ministerului Economiei şi Comerţului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 761/2006 - M. Of. nr. 555/27 iun. 2006 
  Hotărâre pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 412/2004 prin H.G. nr. 367/2007 - M. Of. nr. 274/25 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 768/2006 - M. Of. nr. 541/22 iun. 2006 
  Hotărâre privind acordarea în anul 2006 a sprijinului financiar pentru înfiinţarea de plantaţii viticole, pomicole şi de arbuşti fructiferi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 769/2006 - M. Of. nr. 536/21 iun. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Planului de implementare a Sistemului Informatic Naţional de Semnalări 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 141/2010 - M. Of. nr. 498/19 iul. 2010) 

 H.G. nr. 771/2006 - M. Of. nr. 544/23 iun. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 412/2005 prin H.G. nr. 381/2007 - M. Of. nr. 287/2 mai 2007) 
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 H.G. nr. 772/2006 - M. Of. nr. 535/21 iun. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 753/2003 prin H.G. nr. 387/2007 - M. Of. nr. 289/2 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 781/2006 - M. Of. nr. 547/26 iun. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 400/2003 prin H.G. nr. 1588/2007 - M. Of. nr. 43/18 ian. 2008) 
 
 H.G. nr. 782/2006 - M. Of. nr. 553/27 iun. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1037/2011 - M. Of. nr. 775/2 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 783/2006 - M. Of. nr. 562/29 iun. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe  
  prioritar periculoase 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 351/2005 prin H.G. nr. 570/2016 - M. Of. nr. 633/18 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 803/2006 - M. Of. nr. 547/26 iun. 2006 
  Hotărâre privind deschiderea temporară a unui punct de trecere a frontierei de stat în zona poligonului Capu Midia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 828/2006 - M. Of. nr. 568/30 iun. 2006 

 Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2005 şi în primăvara anului 2006, ca urmare a fenomenelor meteorologice din  
  perioada aprilie-mai 2006, înregistrate în unele zone geografice, precum şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 839/2006 - M. Of. nr. 582/5 iul. 2006 
  Hotărâre privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil 

 (Abrogare prin H.G. nr. 295/2021 - M. Of. nr. 312/29 mar. 2021) 
 
 H.G. nr. 847/2006 - M. Of. nr. 580/5 iul. 2006 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.080/1995 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru dezvoltarea relaţiilor economice româno-japoneze 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 850/2006 - M. Of. nr. 583/5 iul. 2006 
  Hotărâre privind modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 2060/2004 prin H.G. nr. 1705/2006 - M. Of. nr. 1020/21 dec. 2006) 

 H.G. nr. 854/2006 - M. Of. nr. 580/5 iul. 2006 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin L. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 855/2006 - M. Of. nr. 579/5 iul. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2003 privind structura organizatorică şi atribuţiile Autorităţii pentru străini 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 577/2003 prin H.G. nr. 639/2007 - M. Of. nr. 426/26 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 859/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea ieşirii din vigoare a unor tratate internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 862/2006 - M. Of. nr. 590/7 iul. 2006 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1718/2008 - M. Of. nr. 5/6 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 865/2006 - M. Of. nr. 594/10 iul. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 270/2017 - M. Of. nr. 320/4 mai 2017) 
 
 H.G. nr. 867/2006 - M. Of. nr. 609/13 iul. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 852/2008 - M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) 
 
 H.G. nr. 879/2006 - M. Of. nr. 589/7 iul. 2006 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti a Sesiunii Comitetului mixt CEFTA, în data de 11 iulie 2006, şi a Reuniunii pregătitoare la nivel de experţi din ţările CEFTA, în data de 10 iulie 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 889/2006 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 759/2003 prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 890/2006 - M. Of. nr. 610/14 iul. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 577/1997 prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 

 H.G. nr. 895/2006 - M. Of. nr. 638/25 iul. 2006 

 Hotărâre pentru aplicarea de la data aderării României la Uniunea Europeană a Regulamentului Consiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre  
  şi dinspre Comunitatea Europeană, adoptat la 1 februarie 1993 

 (Abrogare prin H.G. nr. 788/2007 - M. Of. nr. 522/2 aug. 2007) 
 
 H.G. nr. 902/2006 - M. Of. nr. 610/14 iul. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare,  
  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 
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(Abrogare la 1 feb. 2008 odată cu H.G. nr. 50/2005 prin H.G. nr. 1226/2007 - M. Of. nr. 716/23 oct. 2007) 

 H.G. nr. 905/2006 - M. Of. nr. 633/21 iul. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2006 la Programul comunitar FISCALIS 2003-2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 919/2006 - M. Of. nr. 635/24 iul. 2006 
  Hotărâre privind modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 2060/2004 prin H.G. nr. 1705/2006 - M. Of. nr. 1020/21 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 924/2006 - M. Of. nr. 653/28 iul. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2006 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2004-2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 925/2006 - M. Of. nr. 625/20 iul. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea  
  contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 395/2016 - M. Of. nr. 423/6 iun. 2016) 

 H.G. nr. 927/2006 - M. Of. nr. 636/24 iul. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei financiare anuale a României, corespunzătoare anului 2006, la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 939/2006 - M. Of. nr. 652/28 iul. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea contribuţiei voluntare, pe anul 2006, pentru susţinerea activităţii Centrului Internaţional pentru Tranziţie Democratică din Budapesta 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 942/2006 - M. Of. nr. 661/1 aug. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a  
  contractelor de achiziţie publică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 921/2011 - M. Of. nr. 677/23 sep. 2011) 
 
 H.G. nr. 945/2006 - M. Of. nr. 665/2 aug. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile aparţinând călătorilor şi altor persoane fizice 

 (Abrogare la 20 iulie 2010 prin H.G. nr. 544/2010 - M. Of. nr. 451/2 iul. 2010) 
 
 H.G. nr. 965/2006 - M. Of. nr. 677/7 aug. 2006 
  Hotărâre privind sprijinul direct al statului, sub formă de primă de producţie, acordat producătorilor de tutun pentru anul 2006, în scopul creşterii producţiei şi a calităţii tutunului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 970/2006 - M. Of. nr. 698/15 aug. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul ocupării PNAO - 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 979/2006 - M. Of. nr. 672/4 aug. 2006 
  Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Călăraşi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 981/2006 - M. Of. nr. 672/4 aug. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la programele comunitare "Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei şi bărbaţi"  
  (2001-2006) şi "Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării forţei de muncă" pentru anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 983/2006 - M. Of. nr. 675/7 aug. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Termon" - S.R.L. Oneşti 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 984/2006 - M. Of. nr. 674/4 aug. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a  
 unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei  
  publice locale, de către Societatea Comercială "Edil Therma" - S.A. Vulcan, judeţul Hunedoara 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 985/2006 - M. Of. nr. 674/4 aug. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Aqua Calor" - S.A. Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1004/2006 - M. Of. nr. 687/10 aug. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi  
  costuri în transportul feroviar public de călători 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.2408/2004 prin H.G. nr. 255/2017 - M. Of. nr. 291/25 apr. 2017) 
 
 H.G. nr. 1006/2006 - M. Of. nr. 688/10 aug. 2006 

 Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2005 şi în primăvara anului 2006, ca urmare a fenomenelor meteorologice din  
  perioada ianuarie - 1 iulie 2006, înregistrate în unele zone geografice, precum şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1010/2006 - M. Of. nr. 690/11 aug. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 50/2011 - M. Of. nr. 76/28 ian. 2011) 
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 H.G. nr. 1026/2006 - M. Of. nr. 710/18 aug. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi  
  plata alocaţiei de stat pentru copii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 591/1993 prin H.G. nr. 577/2008 - M. Of. nr. 442/12 iun. 2008) 
 
 H.G. nr. 1052/2006 - M. Of. nr. 732/28 aug. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali 

 (Abrogare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali prin O.U.G. nr.  
 53/2007 - M. Of. nr. 429/27 iun. 2007 şi Abrogare prin H. nr. 5/2007 - M. Of. nr. 700/17 oct. 2007) 
 
 H.G. nr. 1055/2006 - M. Of. nr. 734/28 aug. 2006 
  Hotărâre pentru aplicarea mecanismului de intervenţie pe piaţa grâului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1056/2006 - M. Of. nr. 727/25 aug. 2006 

 Hotărâre privind modificarea art. 102 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 925/2006 prin H.G. nr. 395/2016 - M. Of. nr. 423/6 iun. 2016) 

 H.G. nr. 1070/2006 - M. Of. nr. 714/21 aug. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 412/2005 prin H.G. nr. 381/2007 - M. Of. nr. 287/2 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 1071/2006 - M. Of. nr. 723/23 aug. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri pentru gestionarea durabilă a acestora 

 (Abrogare prin H.G. nr. 861/2009 - M. Of. nr. 573/18 aug. 2009) 
 
 H.G. nr. 1081/2006 - M. Of. nr. 716/21 aug. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 725/2003 prin H.G. nr. 416/2007 - M. Of. nr. 311/10 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 1083/2006 - M. Of. nr. 727/25 aug. 2006 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1584/2005 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Prevenire a Traficului de Persoane şi  
  Monitorizare a Asistenţei Acordate Victimelor Traficului de Persoane 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1584/2005 prin O.U.G. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 156/12 mar. 2009) 

 H.G. nr. 1085/2006 - M. Of. nr. 727/25 aug. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea art. 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 234/2006 prin H.G. nr. 855/2013 - M. Of. nr. 705/18 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 1086/2006 - M. Of. nr. 727/25 aug. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2007 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1514/2006 - M. Of. nr. 935/17 nov. 2006) 

 H.G. nr. 1088/2006 - M. Of. nr. 731/28 aug. 2006 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 109/2017 - M. Of. nr. 1026/27 dec. 2017) 

 H.G. nr. 1094/2006 - M. Of. nr. 746/31 aug. 2006 
  Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 

 (Abrogare la data de 1 august 2011, odată cu H.G. nr. 161/2006 prin H.G. nr. 500/2011 - M. Of. nr. 372/27 mai 2011) 
 
 H.G. nr. 1100/2006 - M. Of. nr. 762/7 sep. 2006 
  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în anul 2006 pentru funcţionarea grupurilor de producători pentru comercializarea legumelor şi fructelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1122/2006 - M. Of. nr. 754/5 sep. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Centrala Electrică de Termoficare" - S.A. Braşov, judeţul Braşov 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1123/2006 - M. Of. nr. 750/4 sep. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Olteniţa, judeţul Călăraşi 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1124/2006 - M. Of. nr. 754/5 sep. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Termourban" - S.R.L. Olteniţa, judeţul Călăraşi 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1136/2006 - M. Of. nr. 769/11 sep. 2006 
  Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 520/2016 - M. Of. nr. 576/28 iul. 2016) 
 
 H.G. nr. 1137/2006 - M. Of. nr. 768/8 sep. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.412/2004 prin H.G. nr. 367/2007 - M. Of. nr. 274/25 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 1138/2006 - M. Of. nr. 768/8 sep. 2006 
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 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "TERMICA" - S.A. Botoşani, judeţul Botoşani 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1144/2006 - M. Of. nr. 773/12 sep. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic  
  pentru introducerea lor pe piaţă 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1039/2003 prin H.G. nr. 917/2012 - M. Of. nr. 667/24 sep. 2012) 

 H.G. nr. 1156/2006 - M. Of. nr. 768/8 sep. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 768/2006 privind acordarea în anul 2006 a sprijinului financiar pentru înfiinţarea de plantaţii viticole, pomicole şi de arbuşti fructiferi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1157/2006 - M. Of. nr. 768/8 sep. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor de legume de seră şi ciuperci de cultură în anul 2006 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1162/2006 - M. Of. nr. 768/8 sep. 2006 
  Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi din serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 

 H.G. nr. 1172/2006 - M. Of. nr. 773/12 sep. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea contribuţiei voluntare anuale a României la bugetul Centrului Regional de Protecţia Mediului pentru Europa Centrală şi de Est (REC) pe anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1174/2006 - M. Of. nr. 773/12 sep. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către operatorii economici, aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 85/2004 

 (Abrogare prin L. nr. 133/2015 - M. Of. nr. 411/10 iun. 2015) 
 
 H.G. nr. 1213/2006 - M. Of. nr. 802/25 sep. 2006 
  Hotărâre privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private 

 (Abrogare la data de 11 sep. 2009 prin H.G. nr. 445/2009 - M. Of. nr. 481/13 iul. 2009) 
 
 H.G. nr. 1216/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006 
  Hotărâre privind denunţarea unor tratate internaţionale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1220/2006 - M. Of. nr. 780/14 sep. 2006 

 Hotărâre privind unele măsuri organizatorice şi cheltuielile ocazionate de acestea în vederea organizării de către România a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de şefi de stat şi de guvern a  
  Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, la Bucureşti, în perioada 25-29 septembrie 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1221/2006 - M. Of. nr. 782/15 sep. 2006 
  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru desfăşurarea, în bune condiţii, a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1254/2006 - M. Of. nr. 790/19 sep. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 

 (Abrogare odată cu H.G. 130/2005 prin H.G. nr. 11/2018 - M. Of. nr. 83/29 ian. 2018) 
 
 H.G. nr. 1255/2006 - M. Of. nr. 795/21 sep. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 408/2004 prin H.G. nr. 368/2007 - M. Of. nr. 284/27 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 1258/2006 - M. Of. nr. 795/21 sep. 2006 

 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de siguranţă legarea-dezlegarea navelor maritime şi remorcajul de manevră a navelor  
  maritime în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1260/2006 - M. Of. nr. 795/21 sep. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză 

 
 

(Abrogare la 1 iunie 2008 odată cu H.G. nr. 942/2002 prin H.G. nr. 1177/2007 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2007) 

 H.G. nr. 1261/2006 - M. Of. nr. 785/18 sep. 2006 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României pe anul 2006 la Fondul comun al Conferinţei miniştrilor tineretului şi sportului din ţările având franceza în comun 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1264/2006 - M. Of. nr. 795/21 sep. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat a unei cantităţi de cărbune energetic pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1268/2006 - M. Of. nr. 797/21 sep. 2006 

 Hotărâre privind sprijinul financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2006 pentru anumite cantităţi de legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale, cuantumul  
 sprijinului financiar, sumele alocate pentru fiecare produs, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.205/2004 privind modul de acordare a sprijinului financiar  
  producătorilor agricoli pentru unele legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1275/2006 - M. Of. nr. 824/6 oct. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului -  
  URBANPROIECT Bucureşti 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1233/1996 prin H.G. nr. 1398/2009 - M. Of. nr. 816/27 nov. 2009) 
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 H.G. nr. 1284/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006 

 Hotărâre privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din  
  grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1291/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a  
 unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei  
  publice locale, de către Societatea Comercială "GOSCOMLOC" - S.A. Uricani 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1292/2006 - M. Of. nr. 808/26 sep. 2006 
  Hotărâre privind premierea colectivelor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, în anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1295/2006 - M. Of. nr. 807/26 sep. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 155/2005 prin H.G. nr. 385/2007 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 1305/2006 - M. Of. nr. 809/2 oct. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2006 - martie 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1306/2006 - M. Of. nr. 803/25 sep. 2006 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de  
 asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază  
  asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 706/2006 prin H.G. nr. 1842/2006 - M. Of. nr. 1034/27 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 1313/2006 - M. Of. nr. 829/9 oct. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz 

 (Abrogare prin L. nr. 212/2015 - M. Of. nr. 554/27 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 1314/2006 - M. Of. nr. 821/5 oct. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 725/2003 prin H.G. nr. 416/2007 - M. Of. nr. 311/10 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 1317/2006 - M. Of. nr. 823/6 oct. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1045/2018 - M. Of. nr. 24/9 ian. 2019) 
 
 H.G. nr. 1337/2006 - M. Of. nr. 817/4 oct. 2006 

 Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de  
  urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 925/2006 prin H.G. nr. 395/2016 - M. Of. nr. 423/6 iun. 2016) 

 H.G. nr. 1339/2006 - M. Of. nr. 821/5 oct. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor  
  organici în anumite activităţi şi instalaţii 

 (Abrogare la 1 dec. 2013 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 1350/2006 - M. Of. nr. 819/4 oct. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a  
  unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 920/2011 - M. Of. nr. 678/23 sep. 2011) 
 
 H.G. nr. 1358/2006 - M. Of. nr. 839/11 oct. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a  
  fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1510/2003 prin H.G. nr. 1306/2007 - M. Of. nr. 753/6 nov. 2007) 

 H.G. nr. 1374/2006 - M. Of. nr. 835/10 oct. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de  
  Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C. 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 373/2002 prin L. nr. 51/2006 - M. Of. nr. 254/21 mar. 2006) 
 
 H.G. nr. 1375/2006 - M. Of. nr. 851/17 oct. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

 (Abrogare prin H.G. nr. 295/2021 - M. Of. nr. 312/29 mar. 2021) 
 
 H.G. nr. 1408/2006 - M. Of. nr. 854/18 oct. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la bugetul Oficiului Regional pentru Europa al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru perioada 2004-2006 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1411/2006 - M. Of. nr. 856/19 oct. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări 

 (Abrogare prin L. nr. 141/2010 - M. Of. nr. 498/19 iul. 2010) 
 
 H.G. nr. 1422/2006 - M. Of. nr. 867/24 oct. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă  
  tribunale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 913/2004 prin H.G. nr. 684/2009 - M. Of. nr. 492/15 iul. 2009) 
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 H.G. nr. 1450/2006 - M. Of. nr. 863/23 oct. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Uzina Termica Comăneşti" - S.A., judeţul Bacău 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1451/2006 - M. Of. nr. 863/23 oct. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Civitas" - S.A. Breaza, judeţul Prahova 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1454/2006 - M. Of. nr. 863/23 oct. 2006 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.845/2005 privind aprobarea concesionării unor activităţi din domeniul ameliorării şi reproducţiei animalelor 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1455/2006 - M. Of. nr. 874/25 oct. 2006 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 758/2010 - M. Of. nr. 574/12 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 1456/2006 - M. Of. nr. 877/26 oct. 2006 

 Hotărâre privind organizarea în România a celei de-a 8-a Reuniuni a miniştrilor apărării din statele membre ale Iniţiativei regionale "Cooperarea Naţiunilor Central-Europene în Sprijinul Păcii"  
  (CENCOOP) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1466/2006 - M. Of. nr. 863/23 oct. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 513/2006 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pentru infrastructura de transport, care se vor executa în perioada  
  2006-2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1472/2006 - M. Of. nr. 877/26 oct. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" 

 
 

(Abrogare odată cu H.G.nr. 1088/2006 prin O.U.G. nr. 109/2017 - M. Of. nr. 1026/27 dec. 2017) 

 H.G. nr. 1496/2006 - M. Of. nr. 889/1 nov. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1223/1996 prin H.G. nr. 1403/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 1502/2006 - M. Of. nr. 899/6 nov. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 541/2003 prin H.G. nr. 440/2010 - M. Of. nr. 352/27 mai 2010) 
 
 H.G. nr. 1511/2006 - M. Of. nr. 908/8 nov. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 738/2003 prin H.G. nr. 386/2007 - M. Of. nr. 304/8 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 1514/2006 - M. Of. nr. 935/17 nov. 2006 
  Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2010 prin H.G. nr. 956/2009 - M. Of. nr. 633/24 sep. 2009) 
 
 H.G. nr. 1515/2006 - M. Of. nr. 905/7 nov. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi a componenţei  
  nominale a Consiliului ştiinţific 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 367/2002 prin H.G. nr. 1217/2012 - M. Of. nr. 865/20 dec. 2012) 

 H.G. nr. 1530/2006 - M. Of. nr. 942/22 nov. 2006 

 Hotărâre privind completarea art. 94 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului  
  nr. 706/2006 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 706/2006 prin H.G. nr. 1842/2006 - M. Of. nr. 1034/27 dec. 2006) 
 
 H.G. nr. 1548/2006 - M. Of. nr. 912/9 nov. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1549/2006 - M. Of. nr. 898/6 nov. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat a unor cantităţi de cărbune energetic pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A., Regia Autonomă  
  pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "C.E.T. Bacău" - S.A. şi Societatea Comercială "C.E.T. Govora" - S.A. 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1552/2006 - M. Of. nr. 907/8 nov. 2006 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 532/2007 - M. Of. nr. 405/18 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 1554/2006 - M. Of. nr. 915/10 nov. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică - anul de studii  
  2006-2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1563/2006 - M. Of. nr. 971/5 dec. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză şi a Hotărârii Guvernului nr. 850/2003  
  privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean 

 (Abrogare prin H.G. nr. 877/2010 - M. Of. nr. 663/28 sep. 2010) 
 
 H.G. nr. 1582/2006 - M. Of. nr. 953/27 nov. 2006 
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 Hotărâre pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia  
 Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a  
  Îmbunătăţirilor Funciare, cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1574/2008 - M. Of. nr. 849/17 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 1591/2006 - M. Of. nr. 940/21 nov. 2006 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru organizarea în România, în perioada 2006-2008, a acţiunilor de protocol specifice Ministerului Culturii şi Cultelor, cu ocazia unor evenimente  
  culturale la nivel naţional şi internaţional şi stabilirea cheltuielilor ce se pot efectua în acest scop 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1592/2006 - M. Of. nr. 960/29 nov. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1056/2009 - M. Of. nr. 666/6 oct. 2009) 
 
 H.G. nr. 1603/2006 - M. Of. nr. 940/21 nov. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 72/2005 privind transferul competenţelor coordonatorului naţional al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est  
  (P.S.E.S.E.) 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.72/2005 prin H.G. nr. 1296/2008 - M. Of. nr. 709/20 oct. 2008) 
 
 H.G. nr. 1611/2006 - M. Of. nr. 983/8 dec. 2006 

 Hotărâre privind stabilirea speciilor şi a valorii ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor, certificată oficial, în anii 2006 şi 2007, destinată pentru însămânţare sau  
  plantare în campaniile agricole din anii de vânzare 2006/2007 şi 2007/2008, şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata ajutorului financiar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1633/2006 - M. Of. nr. 967/4 dec. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi Companii Multinaţionale, care gestionează problematica  
  declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi companii multinaţionale a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1647/2006 - M. Of. nr. 969/4 dec. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Planului multianual de realizare a cadastrului general pentru anii 2007-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1651/2006 - M. Of. nr. 961/29 nov. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 1654/2006 - M. Of. nr. 967/4 dec. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1659/2006 - M. Of. nr. 954/27 nov. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Rulmentul" - S.A. Braşov 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1660/2006 - M. Of. nr. 978/7 dec. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
  34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 395/2016 - M. Of. nr. 423/6 iun. 2016) 
 
 H.G. nr. 1675/2006 - M. Of. nr. 964/30 nov. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Comunale" - S.A. Târnăveni 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1677/2006 - M. Of. nr. 966/30 nov. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe amplasate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1697/2006 - M. Of. nr. 985/11 dec. 2006 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2006 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a Metodologiei de  
  alocare a fondurilor şi criteriile de identificare şi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes naţional 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 532/2006 prin H.G. nr. 617/2008 - M. Of. nr. 440/12 iun. 2008) 
 
 H.G. nr. 1715/2006 - M. Of. nr. 986/11 dec. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Apa Prod" - S.A. Deva, judeţul Hunedoara 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1716/2006 - M. Of. nr. 997/14 dec. 2006 
  Hotărâre privind organizarea în România a celei de-a V-a Conferinţe Clearing House pentru statele din sud-estul Europei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1720/2006 - M. Of. nr. 1009/19 dec. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune 2006-2007 în vederea implementării Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1735/2006 - M. Of. nr. 1008/19 dec. 2006 

 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind  
  instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 
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(Abrogare odată cu H. G. nr. 1070/2003 prin O.U.G. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 155/12 mar. 2009) 

 H.G. nr. 1739/2006 - M. Of. nr. 995/13 dec. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu 

 (Abrogare prin H.G. nr. 571/2016 - M. Of. nr. 628/16 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 1747/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Termoprest" - S.A. Petrila 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1750/2006 - M. Of. nr. 1000/14 dec. 2006 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război,  
  văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1757/2006 - M. Of. nr. 1030/27 dec. 2006 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.538/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1538/2003 prin H.G. nr. 533/2007 - M. Of. nr. 407/18 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 1803/2006 - M. Of. nr. 1019/21 dec. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2005 privind aprobarea obiectivelor etapei a VII-a - 2006 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1808/2006 - M. Of. nr. 1014/20 dec. 2006 

 Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau  
 în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003  
 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor  
  comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1825/2006 - M. Of. nr. 1025/22 dec. 2006 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare la 1 ian. 2008 prin H.G. nr. 1507/2007 - M. Of. nr. 877/20 dec. 2007) 
 
 H.G. nr. 1833/2006 - M. Of. nr. 1041/28 dec. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Termica Vaslui" - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1841/2006 - M. Of. nr. 1033/27 dec. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie  
  personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate 

 (Abrogare la 15 iul. 2008 prin H.G. nr. 720/2008 - M. Of. nr. 523/10 iul. 2008) 
 
 H.G. nr. 1842/2006 - M. Of. nr. 1034/27 dec. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007 

 (Abrogare prin H.G. nr. 324/2008 - M. Of. nr. 252/1 apr. 2008) 
 
 H.G. nr. 1848/2006 - M. Of. nr. 19/11 ian. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei voluntare a României pentru organizarea celei de-a 6-a Conferinţe "Mediu pentru Europa", care se va desfăşura în perioada 10-12 octombrie 2007 la  
  Belgrad, Republica Serbia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1849/2006 - M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006 
  Hotărâre privind aprobarea participării României la festivalul EUROPALIA. EUROPA, Bruxelles, octombrie 2007 - februarie 2008 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1851/2006 - M. Of. nr. 1034/27 dec. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 725/2003 prin H.G. nr. 416/2007 - M. Of. nr. 311/10 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 1857/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1088/2006 prin O.U.G. nr. 109/2017 - M. Of. nr. 1026/27 dec. 2017) 
 
 H.G. nr. 1860/2006 - M. Of. nr. 1046/29 dec. 2006 

 Hotărâre privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în  
  interesul serviciului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 714/2018 - M. Of. nr. 797/18 sep. 2018) 

 H.G. nr. 1861/2006 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 

 H.G. nr. 1865/2006 - M. Of. nr. 12/8 ian. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1868/2006 - M. Of. nr. 1039/28 dec. 2006 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României pentru anul 2007 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene 

 (T) 
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 H.G. nr. 1871/2006 - M. Of. nr. 1052/29 dec. 2006 

 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 271/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare în transportul aerian şi a Hotărârii  
 Guvernului nr. 251/2004 pentru stabilirea limitelor minime ale sumelor asigurate pentru acoperirea anumitor categorii de daune rezultate în urma operării aeronavelor civile în spaţiul aerian  
  naţional 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1872/2006 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

 (Abrogare odată cu HG. nr. 621/2005 prin L. nr. 249/2015 - M. Of. nr. 809/30 oct. 2015) 
 
 H.G. nr. 1873/2006 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1489/2002 prin O.U.G. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 156/12 mar. 2009) 

 H.G. nr. 1874/2006 - M. Of. nr. 13/9 ian. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind vânzarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, precum şi a terenurilor aferente acestora, aflate în proprietatea privată a statului şi în  
  administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film" 

 (Anulare prin Decizia nr. 2579/2008 - M. Of. nr. 720/28 oct. 2010) 
 
 H.G. nr. 1877/2006 - M. Of. nr. 13/9 ian. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 744/2003 prin H.G. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 51/28 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 1878/2006 - M. Of. nr. 1054/30 dec. 2006 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 412/2005 prin H.G. nr. 381/2007 - M. Of. nr. 287/2 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 1886/2006 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2007 

 Hotărâre pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod  
 abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor  
 religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând  
  minorităţilor naţionale din România 

 (Abrogare prin L. nr. 65/2015 - M. Of. nr. 226/2 apr. 2015) 
 
 H.G. nr. 1896/2006 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi  
  protecţia copilului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1.434/2004 prin H.G. nr. 797/2017 - M. Of. nr. 920/23 nov. 2017) 

 H.G. nr. 1897/2006 - M. Of. nr. 24/16 ian. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 157/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 

 H.G. nr. 1899/2006 - M. Of. nr. 9/8 ian. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 78/2005 prin H.G. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 38/21 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 1900/2006 - M. Of. nr. 1053/29 dec. 2006 
  Hotărâre pentru abrogarea unor acte normative din domeniul comerţului exterior 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1903/2006 - M. Of. nr. 1038/28 dec. 2006 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2006 privind sprijinul direct al statului, sub formă de primă de producţie, acordat producătorilor de tutun în anul 2006 în scopul creşterii  
  producţiei şi a calităţii tutunului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1905/2006 - M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006 

 Hotărâre privind finanţarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică organizate la misiunile României în vederea marcării aderării  
  României la Uniunea Europeană 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1906/2006 - M. Of. nr. 1052/29 dec. 2006 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi  
 privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor  
  administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Tractorul UTB" - S.A. Braşov 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1910/2006 - M. Of. nr. 1052/29 dec. 2006 
  Hotărâre privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1911/2006 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea participării României cu un pavilion naţional la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură "Săptămâna Verde", Berlin, 19-28  
  ianuarie 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1914/2006 - M. Of. nr. 1050/29 dec. 2006 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 11/2018 - M. Of. nr. 83/29 ian. 2018) 
 
 H.G. nr. 1916/2006 - M. Of. nr. 1050/29 dec. 2006 
  Hotărâre privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice şi creşe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 429/2008 - M. Of. nr. 329/25 apr. 2008) 
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 2007 
 
 H.G. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 21/12 ian. 2007 
 Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament  
 
 

(T) 

 H.G. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 21/12 ian. 2007 
  Hotărâre privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 38/18 ian. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a  
  unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 (Abrogare prin H.G. nr. 994/2020 - M. Of. nr. 1225/14 dec. 2020) 
 
 H.G. nr. 22/2007 - M. Of. nr. 59/25 ian. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 993/2020 - M. Of. nr. 1205/10 dec. 2020) 
 
 H.G. nr. 30/2007 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 755/2003 prin H.G. nr. 748/2007 - M. Of. nr. 480/18 iul. 2007) 
 
 H.G. nr. 38/2007 - M. Of. nr. 44/19 ian. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 725/2003 prin H.G. nr. 416/2007 - M. Of. nr. 311/10 mai 2007) 
 
 H.G. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 58/24 ian. 2007 
  Hotărâre pentru abrogarea unor acte normative din domeniile detergenţilor şi îngrăşămintelor 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 53/2007 - M. Of. nr. 64/26 ian. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 

 
 

(Abrogare la data de 1 august 2011, odată cu H.G. nr. 161/2006 prin H.G. nr. 500/2011 - M. Of. nr. 372/27 mai 2011) 

 H.G. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 64/26 ian. 2007 
  Hotărâre privind indexarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 57/2007 - M. Of. nr. 66/29 ian. 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea în România, în anul 2007, a unor activităţi conduse de experţi ai Centrului de programe NATO 

 (T) 
 
 H.G. nr. 58/2007 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2007 

 Hotărâre pentru organizarea de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România, prin Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii Botoşani, a celei  
  de a IX-a Reuniuni a Reţelei Internaţionale a Institutelor de Formare în Domeniul Muncii (RIIFT) la Bucureşti, în perioada 1-2 februarie 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 67/2007 - M. Of. nr. 66/29 ian. 2007 
  Hotărâre privind participarea României la programele comunitare "Învăţare pe tot parcursul vieţii", "Erasmus Mundus" şi "Tineret în acţiune", în perioada 2007-2013 

 (T) 
 
 H.G. nr. 69/2007 - M. Of. nr. 77/1 feb. 2007 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  
  1.627/2003 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1627/2003 prin H.G. nr. 729/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 

 H.G. nr. 70/2007 - M. Of. nr. 77/1 feb. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 712/2009 - M. Of. nr. 604/1 sep. 2009) 
 
 H.G. nr. 71/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 (Abrogare prin L. nr. 100/2016 - M. Of. nr. 392/23 mai 2016) 
 
 H.G. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007 
  Hotărâre privind abrogarea unor hotărâri ale Guvernului având ca obiect înfiinţarea de comisii sau comitete interministeriale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 74/2007 - M. Of. nr. 92/6 feb. 2007 
  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale prefecţilor şi subprefecţilor în anul 2006 

 (T) 
 
 H.G. nr. 76/2007 - M. Of. nr. 99/8 feb. 2007 
  Hotărâre privind stabilirea datei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, din anul 2007 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 15/2007 - M. Of. nr. 173/12 mar. 2007) 
 
 H.G. nr. 92/2007 - M. Of. nr. 93/6 feb. 2007 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, pe data de 23 februarie 2007, a întâlnirii la nivel înalt a ţărilor din bazinul Dunării 

 (T) 
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 H.G. nr. 93/2007 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007 

 Hotărâre privind organizarea în România a Exerciţiului de instruire prin simulare CENCOOP CAX 07, în cadrul Iniţiativei regionale "Cooperarea Naţiunilor Central-Europene în Sprijinul Păcii"  
  (CENCOOP) 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 97/2007 - M. Of. nr. 95/7 feb. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1449/2005 prin H.G. nr. 185/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) 
 
 H.G. nr. 103/2007 - M. Of. nr. 99/8 feb. 2007 
  Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 108/2012 - M. Of. nr. 140/1 mar. 2012) 
 
 H.G. nr. 104/2007 - M. Of. nr. 111/14 feb. 2007 
  Hotărâre pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României 

 (Abrogare prin H.G. nr. 337/2017 - M. Of. nr. 411/31 mai 2017) 
 
 H.G. nr. 105/2007 - M. Of. nr. 103/12 feb. 2007 
  Hotărâre privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe 

 (Abrogare la 1 iulie 2013 prin H.G. nr. 276/2013 - M. Of. nr. 313/30 mai 2013) 
 
 H.G. nr. 106/2007 - M. Of. nr. 103/12 feb. 2007 
  Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi cu atribuţii consulare prevăzut în serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 

 H.G. nr. 121/2007 - M. Of. nr. 111/14 feb. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 408/2004 prin H.G. nr. 368/2007 - M. Of. nr. 284/27 apr. 2007 şi Abrogare prin H.G. nr. 1432/2009 - M. Of. nr. 858/9 dec. 2009) 

 H.G. nr. 123/2007 - M. Of. nr. 107/13 feb. 2007 
  Hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiilor directe ale titularilor de autorizaţie nucleară pentru anul 2007, datorat Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1080/2007 - M. Of. nr. 636/17 sep. 2007) 
 
 H.G. nr. 125/2007 - M. Of. nr. 107/13 feb. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 223/2005 prin H.G. nr. 366/2007 - M. Of. nr. 277/25 apr. 2007) 
 
 H.G. nr. 126/2007 - M. Of. nr. 106/12 feb. 2007 
  Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 127/2007 - M. Of. nr. 106/12 feb. 2007 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 128/2007 - M. Of. nr. 106/12 feb. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 129/2007 - M. Of. nr. 108/13 feb. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, al ştampilei cu menţiunea "VOTAT", precum şi a modelului buletinului de vot şi al listelor electorale  
  care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 130/2007 - M. Of. nr. 108/13 feb. 2007 
  Hotărâre privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 131/2007 - M. Of. nr. 108/13 feb. 2007 

 Hotărâre privind schimbul de informaţii dintre Autoritatea Electorală Permanentă şi instituţiile din statele membre ale Uniunii Europene, care au responsabilităţi similare, necesar organizării şi  
  desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2007 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 133/2007 - M. Of. nr. 110/14 feb. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a  
  unităţilor din subordinea acesteia 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 130/2006 prin H.G. nr. 1415/2009 - M. Of. nr. 834/3 dec. 2009) 

 H.G. nr. 136/2007 - M. Of. nr. 132/22 feb. 2007 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1432/2004 prin H.G. nr. 1385/2009 - M. Of. nr. 807/26 nov. 2009) 

 H.G. nr. 140/2007 - M. Of. nr. 120/19 feb. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 463/2007 - M. Of. nr. 343/21 mai 2007) 

 H.G. nr. 141/2007 - M. Of. nr. 120/19 feb. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale  
  alocate fiecărei activităţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 143/2007 - M. Of. nr. 126/21 feb. 2007 
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 Hotărâre pentru modificarea art. 27 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării  
  copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 

 
 

(Abrogare la data de 1 ianuarie 2013, odată cu H.G. nr. 1440/2004 prin L. nr. 197/2012 - M. Of. nr. 754/9 nov. 2012) 

 H.G. nr. 144/2007 - M. Of. nr. 122/19 feb. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 272/2006 privind aprobarea numărului mediu maxim pe anul 2006 la operatorii economici din industria de apărare, pentru  
  personalul care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 147/2007 - M. Of. nr. 120/19 feb. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenţiei Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene şi ale Instrumentului  
  european pentru pace, referitoare la operaţiile Uniunii Europene care au implicaţii militare sau din domeniul apărării 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 162/2007 - M. Of. nr. 124/20 feb. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2005 privind înfiinţarea Centrului de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 68/2005 prin H.G. nr. 1410/2009 - M. Of. nr. 839/4 dec. 2009) 

 H.G. nr. 164/2007 - M. Of. nr. 120/19 feb. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 155/2005 prin H.G. nr. 385/2007 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2007) 

 H.G. nr. 165/2007 - M. Of. nr. 128/21 feb. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.744/2003 prin H.G. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 51/28 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 167/2007 - M. Of. nr. 143/27 feb. 2007 
  Hotărâre privind desfăşurarea programului "Sibiu - capitală culturală europeană 2007" 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 168/2007 - M. Of. nr. 146/28 feb. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 555/5 iul. 2019) 
 
 H.G. nr. 175/2007 - M. Of. nr. 140/26 feb. 2007 
  Hotărâre privind registrul agricol pentru perioada 2007—2011 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1632/2009 - M. Of. nr. 1/4 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 176/2007 - M. Of. nr. 145/28 feb. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 144/2008 - M. Of. nr. 124/18 feb. 2008) 
 
 H.G. nr. 186/2007 - M. Of. nr. 153/2 mar. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2007, pentru operatorii economici monitorizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea  
  disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 194/2007 - M. Of. nr. 149/1 mar. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate  
 prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat,  
  precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Transport Braşov 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 195/2007 - M. Of. nr. 156/5 mar. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/2003 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 656/2003 prin H.G. nr. 1372/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 198/2007 - M. Of. nr. 151/2 mar. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului PHARE 2004 "Sprijin acordat României în participarea la iniţiativele  
  comunitare" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 490/2008 - M. Of. nr. 382/20 mai 2008) 
 
 H.G. nr. 209/2007 - M. Of. nr. 160/7 mar. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării "Studiului economic asupra zonei Mării Negre şi  
  a Asiei Centrale" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 211/2007 - M. Of. nr. 163/7 mar. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2007 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 213/2007 - M. Of. nr. 153/2 mar. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 

 H.G. nr. 214/2007 - M. Of. nr. 163/7 mar. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2007, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei  
 activităţi, precum şi pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, pentru anul 2006, producătorilor  
  agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 217/2007 - M. Of. nr. 214/29 mar. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 220/2007 - M. Of. nr. 164/7 mar. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 221/2007 - M. Of. nr. 166/8 mar. 2007 
  Hotărâre privind organizarea unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internaţională a Francofoniei 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 222/2007 - M. Of. nr. 177/14 mar. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi pentru abrogarea art. II din Hotărârea  
  Guvernului nr. 125/2007 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 223/2005 prin H.G. nr. 366/2007 - M. Of. nr. 277/25 apr. 2007) 

 H.G. nr. 224/2007 - M. Of. nr. 180/15 mar. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi  
  Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 572/2007 - M. Of. nr. 413/20 iun. 2007) 
 
 H.G. nr. 226/2007 - M. Of. nr. 176/13 mar. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2007 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică  
  în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 230/2007 - M. Of. nr. 176/13 mar. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Organizaţia Companiilor Europene de Transport Feroviar şi  
  Autorităţilor Poliţieneşti (COLPOFER) şi a plăţii contribuţiei anuale 

 (Abrogare la 31 decembrie 2013 prin H.G. nr. 1014/2013 - M. Of. nr. 792/17 dec. 2013) 
 
 H.G. nr. 231/2007 - M. Of. nr. 188/19 mar. 2007 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1401/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 234/2007 - M. Of. nr. 186/19 mar. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2001 privind stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea şi verificarea compoziţiei fibroase a  
  produselor textile 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 762/2001 prin H.G. nr. 296/2008 - M. Of. nr. 256/1 apr. 2008) 
 
 H.G. nr. 235/2007 - M. Of. nr. 199/22 mar. 2007 
  Hotărâre privind gestionarea uleiurilor uzate 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 92/2021 - M. Of. nr. 820/26 aug. 2021) 
 
 H.G. nr. 236/2007 - M. Of. nr. 184/16 mar. 2007 

 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de  
  acordare a etichetei ecologice comunitare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 661/2011 - M. Of. nr. 477/6 iul. 2011) 
 
 H.G. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 177/14 mar. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului de dezvoltare a construcţiilor de locuinţe în România în perioada 2007-2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 242/2007 - M. Of. nr. 190/20 mar. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 53/2011 - M. Of. nr. 84/1 feb. 2011) 
 
 H.G. nr. 244/2007 - M. Of. nr. 187/19 mar. 2007 
  Hotărâre privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu 

 (Abrogare prin H.G. nr. 444/2020 - M. Of. nr. 488/10 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 246/2007 - M. Of. nr. 169/9 mar. 2007 
  Hotărâre privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1014/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 248/2007 - M. Of. nr. 186/19 mar. 2007 
  Hotărâre privind plata contribuţiei către fondul de finanţare extrabugetară al Centrului pentru Incidente şi Urgenţe al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 267/2007 - M. Of. nr. 213/29 mar. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare   
 (Abrogare prin H.G. nr. 1437/2009 - M. Of. nr. 865/11 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 275/2007 - M. Of. nr. 213/29 mar. 2007 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 325/2009 - M. Of. nr. 185/25 mar. 2009) 
 
 H.G. nr. 279/2007 - M. Of. nr. 201/26 mar. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 577/1997 prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 

 H.G. nr. 280/2007 - M. Of. nr. 205/27 mar. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe amplasate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2007 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 292/2007 - M. Of. nr. 212/28 mar. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 238/5 apr. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 384/2005 prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 299/2007 - M. Of. nr. 226/3 apr. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate  
 prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat,  
  precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Drumuri şi Poduri" - S.A. Tulcea 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 305/2007 - M. Of. nr. 226/3 apr. 2007 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 770/2016 - M. Of. nr. 847/25 oct. 2016) 
 
 H.G. nr. 314/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007 
  Hotărâre privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 315/2007 - M. Of. nr. 232/4 apr. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2007 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei  
  nr. 114/1996 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 320/2007 - M. Of. nr. 234/4 apr. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare externă periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 712/2009 - M. Of. nr. 604/1 sep. 2009) 

 H.G. nr. 321/2007 - M. Of. nr. 245/12 apr. 2007 

 Hotărâre privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. prin fuziunea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" - S.A. cu Societatea  
  Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 281/2008 - M. Of. nr. 206/18 mar. 2008) 
 
 H.G. nr. 324/2007 - M. Of. nr. 249/13 apr. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010 

 (Abrogare prin H.G. nr. 220/2011 - M. Of. nr. 220/30 mar. 2011) 
 
 H.G. nr. 328/2007 - M. Of. nr. 307/9 mai 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 332/2007 - M. Of. nr. 472/13 iul. 2007 

 Hotărâre privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul  
  rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 467/2018 - M. Of. nr. 561/4 iul. 2018) 

 H.G. nr. 340/2007 - M. Of. nr. 251/16 apr. 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea în România a celui de-al XII-lea Congres Balcanic de Medicină Militară 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 343/2007 - M. Of. nr. 265/19 apr. 2007 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din  
 Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea  
  unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 65/2015 - M. Of. nr. 226/2 apr. 2015) 

 H.G. nr. 345/2007 - M. Of. nr. 286/2 mai 2007 

 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2007 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2004-2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători  "C.F.R. Călători  
  "- S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 358/2007 - M. Of. nr. 271/24 apr. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul naţional de gestionare a deşeurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a  
  Planului naţional de gestionare a deşeurilor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1470/2004 prin H.G. nr. 942/2017 - M. Of. nr. 11/5 ian. 2018) 

 H.G. nr. 360/2007 - M. Of. nr. 288/2 mai 2007 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea,  
  încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 568/2001 prin L. nr. 264/2017 - M. Of. nr. 1024/27 dec. 2017) 
 
 H.G. nr. 361/2007 - M. Of. nr. 285/27 apr. 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 33/2009 - M. Of. nr. 47/27 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 362/2007 - M. Of. nr. 279/26 apr. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea unor acte normative referitoare la organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1849/2004 prin H.G. nr. 756/2016 - M. Of. nr. 849/26 oct. 2016) 
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 H.G. nr. 364/2007 - M. Of. nr. 274/25 apr. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007,  
  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1842/2006 prin H.G. nr. 324/2008 - M. Of. nr. 252/1 apr. 2008) 
 
 H.G. nr. 366/2007 - M. Of. nr. 277/25 apr. 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 51/2009 - M. Of. nr. 64/3 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 367/2007 - M. Of. nr. 274/25 apr. 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 76/2009 - M. Of. nr. 89/13 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 368/2007 - M. Of. nr. 284/27 apr. 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile 

 (Abrogare prin H.G. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 75/9 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 369/2007 - M. Of. nr. 274/25 apr. 2007 
  Hotărâre pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2007 ca zi liberă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 371/2007 - M. Of. nr. 278/25 apr. 2007 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 372/2007 - M. Of. nr. 278/25 apr. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 373/2007 - M. Of. nr. 278/25 apr. 2007 
  Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 374/2007 - M. Of. nr. 278/25 apr. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinului de vot, a listelor electorale şi a proceselor-verbale care vor fi folosite la  
  referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 375/2007 - M. Of. nr. 278/25 apr. 2007 

 Hotărâre privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia pentru referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui  
  României 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 378/2007 - M. Of. nr. 281/26 apr. 2007 
  Hotărâre privind finanţarea unor manifestări cultural-artistice şi de diplomaţie publică organizate de către Ministerul Afacerilor Externe cu prilejul Zilei Europei, în perioada aprilie-mai 2007 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 381/2007 - M. Of. nr. 287/2 mai 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

 (Abrogare prin H.G. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 41/23 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 383/2007 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective efectuate de unele societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 384/2007 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare odată cu H. G. nr. 83/2005 prin H.G. nr. 652/2009 - M. Of. nr. 443/29 iun. 2009) 
 
 H.G. nr. 385/2007 - M. Of. nr. 282/27 apr. 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 38/21 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 386/2007 - M. Of. nr. 304/8 mai 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 34/2009 - M. Of. nr. 52/28 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 387/2007 - M. Of. nr. 289/2 mai 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 33/16 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 388/2007 - M. Of. nr. 295/4 mai 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.724/2005 privind înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1724/2005 prin H.G. nr. 1372/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 389/2007 - M. Of. nr. 305/8 mai 2007 
  Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2007-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 390/2007 - M. Of. nr. 337/18 mai 2007 
  Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a VIII-a 2007 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 391/2007 - M. Of. nr. 295/4 mai 2007 
  Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 396/2007 - M. Of. nr. 312/10 mai 2007 

 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 23-25 mai 2007, a Conferinţei internaţionale pe tema eficienţei energetice şi a surselor regenerabile  
  de energie 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 401/2007 - M. Of. nr. 309/9 mai 2007 

 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 5—6 iulie 2007, a Reuniunii anuale a consilierilor economici din reţeaua de reprezentare externă a  
  Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 405/2007 - M. Of. nr. 302/7 mai 2007 
  Hotărâre privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 463/2016 - M. Of. nr. 515/7 iul. 2016) 
 
 H.G. nr. 410/2007 - M. Of. nr. 337/18 mai 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 (Abrogare la data de 23 dec. 2009 prin H.G. nr. 1428/2009 - M. Of. nr. 847/8 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 411/2007 - M. Of. nr. 315/11 mai 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul 

 (Abrogare prin H.G. nr. 26/2010 - M. Of. nr. 22/12 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 412/2007 - M. Of. nr. 315/11 mai 2007 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2007 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. prin fuziunea Companiei Naţionale "Aeroportul  
  Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" - S.A. cu Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 321/2007 prin H.G. nr. 281/2008 - M. Of. nr. 206/18 mar. 2008) 

 H.G. nr. 414/2007 - M. Of. nr. 339/18 mai 2007 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 

 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 

 H.G. nr. 420/2007 - M. Of. nr. 315/11 mai 2007 
  Hotărâre pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 6-8 iunie 2007, a Conferinţei OSCE privind combaterea discriminării şi promovarea respectului şi înţelegerii reciproce 

 (T) 
 
 H.G. nr. 429/2007 - M. Of. nr. 365/29 mai 2007 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi  
  preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 490/2002 prin H.G. nr. 1408/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 430/2007 - M. Of. nr. 335/17 mai 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a contribuţiei la costurile naţionale de participare la programele de cooperare tehnică ale  
 Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, furnizată în cadrul proiectelor ROM/9/026 - "Sprijin acordat infrastructurii organismului de reglementare şi misiunilor de experţi în domeniul  
 securităţii nucleare", ROM/9/027 - "Consolidarea capacităţilor naţionale în domeniul radioprotecţiei" şi ROM/9/028 - "Asistenţa tehnică acordată Organismului Nuclear de reglementare al  
  României în vederea îmbunătăţirii competenţelor de reglementare" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 431/2007 - M. Of. nr. 347/22 mai 2007 
  Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 432/2007 - M. Of. nr. 340/18 mai 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea organizării Conferinţei de lansare în România a programelor de cooperare teritorială la graniţele interne ale Uniunii Europene, Bucureşti, 14-15 iunie 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 440/2007 - M. Of. nr. 340/18 mai 2007 

 Hotărâre privind plata contribuţiei voluntare a României pentru participarea la cea de-a 2-a expediţie multinaţională privind monitorizarea calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la  
  vărsare 

 (T - SE) 
 
 H.G. nr. 456/2007 - M. Of. nr. 345/22 mai 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1844/2005 prin H.G. nr. 935/2011 - M. Of. nr. 716/11 oct. 2011) 
 
 H.G. nr. 457/2007 - M. Of. nr. 345/22 mai 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea parcului auto şi a consumului lunar de carburanţi al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de  
  Grefieri 

 (Abrogare prin H.G. nr. 745/2021 - M. Of. nr. 701/15 iul. 2021) 
 
 H.G. nr. 462/2007 - M. Of. nr. 343/21 mai 2007 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 463/2007 - M. Of. nr. 343/21 mai 2007 

 Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului  
 acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul  
  zootehnic, în anul 2007 

 (SE) 
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 H.G. nr. 466/2007 - M. Of. nr. 363/28 mai 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale 

 (Abrogare la 21 martie 2010, odată cu H.G. nr. 911/2005 prin H.G. nr. 54/2009 - M. Of. nr. 94/17 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 470/2007 - M. Of. nr. 365/29 mai 2007 
  Hotărâre privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 346/2016 - M. Of. nr. 369/13 mai 2016) 
 
 H.G. nr. 474/2007 - M. Of. nr. 363/28 mai 2007 

 Hotărâre privind organizarea în România a celei de-a V-a reuniuni a Grupului de lucru nr. 2 pentru "Conversia bazelor şi facilităţilor militare" al Centrului Regional de Asistenţă pentru  
  Verificarea şi Implementarea Controlului Armamentelor (RACVIAC), în cadrul procesului de cooperare regională sub egida Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 475/2007 - M. Of. nr. 371/31 mai 2007 
  Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007- 30 iunie 2014 

 (T) 
 
 H.G. nr. 477/2007 - M. Of. nr. 362/28 mai 2007 

 Hotărâre privind aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2007 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003, precum şi pentru modificarea şi  
  completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 816/2003 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 478/2007 - M. Of. nr. 357/25 mai 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea organizării Conferinţei internaţionale "Relaţia Guvern - Administraţie publică - Asociaţii de proprietari. Parteneriate pentru o locuire durabilă", Bucureşti, 21-22 iunie  
  2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 484/2007 - M. Of. nr. 364/29 mai 2007 
  Hotărâre privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 
 
 H.G. nr. 487/2007 - M. Of. nr. 365/29 mai 2007 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 389/2007 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar  
  2007-2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 489/2007 - M. Of. nr. 368/30 mai 2007 

 Hotărâre privind organizarea de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse din România a reuniunii Comitetului director al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică  
  (OCDE) - Programul pentru dezvoltare economică şi ocupare la nivel local (LEED) şi a Conferinţei internaţionale "Întreprinderi sociale" la Bucureşti, în perioada 11-13 iunie 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 490/2007 - M. Of. nr. 371/31 mai 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 495/2007 - M. Of. nr. 382/6 iun. 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 (Abrogare prin H.G. nr. 109/2009 - M. Of. nr. 126/2 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 498/2007 - M. Of. nr. 502/26 iul. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase 

 (Abrogare prin H.G. nr. 662/2011 - M. Of. nr. 538/29 iul. 2011) 
 
 H.G. nr. 499/2007 - M. Of. nr. 371/31 mai 2007 

 Hotărâre privind aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate  
 prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat,  
 precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială "Compania de Apă" Oradea - S.A. din municipiul  
  Oradea, judeţul Bihor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 500/2007 - M. Of. nr. 371/31 mai 2007 
  Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1037/2011 - M. Of. nr. 775/2 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 502/2007 - M. Of. nr. 371/31 mai 2007 
  Hotărâre privind organizarea în România a Ceremoniei de mutare a Comandamentului SEEBRIG 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 503/2007 - M. Of. nr. 380/5 iun. 2007 
  Hotărâre privind pregătirea şi finanţarea exerciţiului trilateral româno-bulgaro-sârb "Danube Guard 07" 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 505/2007 - M. Of. nr. 382/6 iun. 2007 
  Hotărâre privind organizarea Conferinţei anuale a membrilor Iniţiativei Europene privind Cercetarea Agricolă (EURAGRI) 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 524/2007 - M. Of. nr. 390/8 iun. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în euro, a României la Fondul de Solidaritate al Iniţiativei Central-Europene (ICE) pe anul 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 525/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
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 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1) prin O.U.G. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 362/26 mai 2015) 
 
 H.G. nr. 527/2007 - M. Of. nr. 426/26 iun. 2007 
  Hotărâre privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile 

 (Abrogare prin H.G. nr. 699/2012 - M. Of. nr. 495/19 iul. 2012) 
 
 H.G. nr. 529/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans 

 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 530/2007 - M. Of. nr. 401/15 iun. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar,  
  precum şi durata de şcolarizare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 532/2007 - M. Of. nr. 405/18 iun. 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 110/2009 - M. Of. nr. 127/2 feb. 2009) 

 H.G. nr. 533/2007 - M. Of. nr. 407/18 iun. 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1324/2009 - M. Of. nr. 800/24 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 536/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate  
 prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat,  
 precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, de către Societatea Comercială  
  "TRANSLOC" - S.A. Târgu Jiu, judeţul Gorj 

 (T) 
 
 H.G. nr. 543/2007 - M. Of. nr. 396/12 iun. 2007 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea  
  socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1483/2004 prin H.G. nr. 945/2020 - M. Of. nr. 1070/12 nov. 2020) 
 
 H.G. nr. 545/2007 - M. Of. nr. 390/8 iun. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar asociaţiilor din agricultură în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 548/2007 - M. Of. nr. 432/28 iun. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 862/2006 prin H.G. nr. 1718/2008 - M. Of. nr. 5/6 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 551/2007 - M. Of. nr. 416/21 iun. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi şi instituţii  
  care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1062/2011 - M. Of. nr. 804/14 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 553/2007 - M. Of. nr. 404/15 iun. 2007 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 540/2004 prin H.G. nr. 713/2013 - M. Of. nr. 595/24 sep. 2013) 
 
 H.G. nr. 555/2007 - M. Of. nr. 407/18 iun. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză 

 (Abrogare la 1 iunie 2008 odată cu H.G. nr. 942/2002 prin H.G. nr. 1177/2007 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2007) 
 
 H.G. nr. 560/2007 - M. Of. nr. 405/18 iun. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2007 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. prin fuziunea Companiei Naţionale  
  "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" - S.A. cu Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 321/2007 prin H.G. nr. 281/2008 - M. Of. nr. 206/18 mar. 2008) 

 H.G. nr. 568/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 569/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2007 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 570/2007 - M. Of. nr. 415/21 iun. 2007 

 Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru floarea-soarelui, soia şi porumb, însămânţate în primăvara anului 2004, în judeţul Botoşani şi stabilirea nivelului  
  maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire 

 (T) 
 
 H.G. nr. 573/2007 - M. Of. nr. 415/21 iun. 2007 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 435/2009 - M. Of. nr. 260/21 apr. 2009) 
 
 H.G. nr. 577/2007 - M. Of. nr. 431/28 iun. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 497/2004 prin H.G. nr. 457/2008 - M. Of. nr. 364/13 mai 2008) 
 
 H.G. nr. 582/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 
 Hotărâre pentru abrogarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.074/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a criminalităţii pe perioada 2005-2007 
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 (SE) 
 
 H.G. nr. 590/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 

 Hotărâre privind stabilirea funcţiei şi a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al reprezentantului României în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale  
  (OACI), precum şi aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada 2007-2010 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1605/2008 - M. Of. nr. 842/15 dec. 2008) 

 H.G. nr. 597/2007 - M. Of. nr. 508/30 iul. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  
  92/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 92/2003 prin H.G. nr. 937/2010 - M. Of. nr. 690/14 oct. 2010) 
 
 H.G. nr. 616/2007 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2007 

 Hotărâre pentru organizarea conferinţei internaţionale "Uniunea Europeană şi NATO, actori în Europa de Sud-Est" din cadrul reuniunii aferente preşedinţiei române a Balkan Communication  
  Network pe anul 2007 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 618/2007 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2007 

 Hotărâre privind organizarea celei de-a doua întâlniri de lucru a partenerilor internaţionali în procesul de elaborare a Declaraţiei comune privind navigaţia pe căile navigabile interioare şi  
  protecţia mediului, ce se va desfăşura în România în perioada 25-26 iunie 2007 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 619/2007 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2007 

 Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă, pentru populaţia din judeţul Vrancea, precum şi preluarea la rezerva de stat a unor cantităţi de produse petroliere acordate ca ajutor  
  umanitar în perioada 2005-2006 şi rămase neutilizate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 624/2007 - M. Of. nr. 437/28 iun. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 331/1991 privind funcţionarea Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 331/1991 prin H.G. nr. 1423/2009 - M. Of. nr. 845/8 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 642/2007 - M. Of. nr. 449/3 iul. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea art. 11 şi 12 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.  
  1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1105/2003 prin H.G. nr. 229/2009 - M. Of. nr. 162/16 mar. 2009) 

 H.G. nr. 643/2007 - M. Of. nr. 433/28 iun. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei de selectare a investitorilor pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 664/2014 - M. Of. nr. 597/11 aug. 2014) 

 H.G. nr. 645/2007 - M. Of. nr. 449/3 iul. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1328/2001 prin H.G. nr. 709/2009 - M. Of. nr. 440/26 iun. 2009) 

 H.G. nr. 652/2007 - M. Of. nr. 460/9 iul. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Forumului regional al Organizaţiei Economice pentru Cooperare şi Dezvoltare (OCDE) privind reforma politicii agricole 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 655/2007 - M. Of. nr. 470/12 iul. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României, aferentă participării la Conferinţa regională de radiocomunicaţii (RRC-06) pentru planificarea serviciilor de radiodifuziune  
 digitală terestră [Conferinţa regională de radiocomunicaţii (RRC-06)] şi la Conferinţa regională pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, conferinţe organizate de Uniunea  
  Internaţională a Telecomunicaţiilor (U.I.T.) în anul 2006 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 667/2007 - M. Of. nr. 441/29 iun. 2007 
  Hotărâre privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 de ţigarete 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 670/2007 - M. Of. nr. 448/2 iul. 2007 
  Hotărâre privind stabilirea primei de stabilitate pentru personalul contractual din unităţile sanitare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 578/2008 - M. Of. nr. 440/12 iun. 2008) 

 H.G. nr. 671/2007 - M. Of. nr. 454/5 iul. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 527/2013 - M. Of. nr. 497/7 aug. 2013) 
 
 H.G. nr. 674/2007 - M. Of. nr. 485/19 iul. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 321/2005 prin L. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 604/23 iul. 2019) 
 
 H.G. nr. 676/2007 - M. Of. nr. 481/18 iul. 2007 
  Hotărâre privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea 

 (Abrogare prin H.G. nr. 635/2008 - M. Of. nr. 467/24 iun. 2008) 
 
 H.G. nr. 680/2007 - M. Of. nr. 487/20 iul. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1017/2018 - M. Of. nr. 1111/28 dec. 2018) 
 
 H.G. nr. 700/2007 - M. Of. nr. 533/7 aug. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2007 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."-S.A. pentru perioada 2004-2007, aprobat prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 1.387/2004 

 
 

(T) 
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 H.G. nr. 704/2007 - M. Of. nr. 492/23 iul. 2007 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" pe perioada 2007-2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 710/2007 - M. Of. nr. 471/12 iul. 2007 

 Hotărâre privind implementarea Programului de furnizare a produselor alimentare către persoanele defavorizate din România, cu finanţare din Fondul European de Garantare Agricolă, aferentă  
  exerciţiului financiar al anului 2007 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 711/2007 - M. Of. nr. 485/19 iul. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare a României pentru anul 2007 la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în  
  probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 712/2007 - M. Of. nr. 512/31 iul. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi a Hotărârii Guvernului nr. 366/2007  
  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1449/2005 prin H.G. nr. 185/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) 

 H.G. nr. 728/2007 - M. Of. nr. 509/30 iul. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea a trei proiecte din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră 2004 ale României 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 504/2008 - M. Of. nr. 380/20 mai 2008) 

 H.G. nr. 734/2007 - M. Of. nr. 474/16 iul. 2007 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2006 pentru aprobarea Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, judeţul Mureş, pentru perioada  
  2006-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 735/2007 - M. Of. nr. 474/16 iul. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în  
  anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 737/2007 - M. Of. nr. 509/30 iul. 2007 

 Hotărâre privind organizarea la Sibiu, în perioada 19-22 septembrie 2007, a celei de-a 6-a reuniuni a grupurilor de lucru pentru implementarea Convenţiei europene a peisajului, cu tema  
  "Peisajul şi patrimoniul rural" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 739/2007 - M. Of. nr. 501/26 iul. 2007 
  Hotărâre privind suportul financiar acordat participanţilor români la Programul LIFE-NATURA al Comunităţii Europene, pentru anii 2007-2010 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 740/2007 - M. Of. nr. 519/1 aug. 2007 
  Hotărâre privind finanţarea în anul 2007 a Centrului-pilot de consultanţă şi informare a consumatorilor din municipiul Bucureşti din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 747/2007 - M. Of. nr. 524/2 aug. 2007 
  Hotărâre privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1052/2011 - M. Of. nr. 787/7 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 748/2007 - M. Of. nr. 480/18 iul. 2007 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 284/2009 - M. Of. nr. 182/24 mar. 2009) 
 
 H.G. nr. 749/2007 - M. Of. nr. 493/24 iul. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 10/2016 - M. Of. nr. 55/26 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 761/2007 - M. Of. nr. 488/20 iul. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 387/2007 prin H.G. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 33/16 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 765/2007 - M. Of. nr. 547/10 aug. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operaţional regional 2007-2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al acestuia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 783/2007 - M. Of. nr. 520/1 aug. 2007 
  Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistică a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 

 
 

(Abrogare la data de 9 oct. 2009 prin L. nr. 226/2009 - M. Of. nr. 397/11 iun. 2009) 

 H.G. nr. 795/2007 - M. Of. nr. 510/30 iul. 2007 
  Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei "Columna" ca fiind de utilitate publică 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1173/2021 - M. Of. nr. 1059/4 nov. 2021) 

 H.G. nr. 796/2007 - M. Of. nr. 533/7 aug. 2007 
  Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere în anul 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 799/2007 - M. Of. nr. 543/9 aug. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1647/2006 privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 803/2007 - M. Of. nr. 548/10 aug. 2007 
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 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea şi controlul riscurilor substanţelor existente şi a  
 Regulamentului Comisiei (CE) nr.1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu a substanţelor existente în conformitate cu Regulamentul  
  Consiliului (CEE) nr. 793/93 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1408/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 804/2007 - M. Of. nr. 539/8 aug. 2007 
  Hotărâre privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 

 (Abrogare prin L. nr. 59/2016 - M. Of. nr. 290/18 apr. 2016) 
 
 H.G. nr. 828/2007 - M. Of. nr. 556/14 aug. 2007 
  Hotărâre privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 152/2015 - M. Of. nr. 173/12 mar. 2015) 
 
 H.G. nr. 830/2007 - M. Of. nr. 556/14 aug. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională 2008 "Apa şi dezvoltarea durabilă", Zaragoza, Spania 

 (T) 
 
 H.G. nr. 838/2007 - M. Of. nr. 697/16 oct. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2007 al Institutului Naţional de Statistică 

 (T) 
 
 H.G. nr. 840/2007 - M. Of. nr. 521/1 aug. 2007 
  Hotărâre pentru declararea zilei de 3 august 2007 zi de doliu naţional pe teritoriul României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 850/2007 - M. Of. nr. 526/2 aug. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 3-5 septembrie 2007, a Reuniunii anuale a diplomaţiei române 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 857/2007 - M. Of. nr. 527/3 aug. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi şcolare din Spania şi Italia,  
  începând cu anul şcolar 2007-2008 

 (Abrogare prin H.G. nr. 454/2008 - M. Of. nr. 336/30 apr. 2008) 
 
 H.G. nr. 870/2007 - M. Of. nr. 526/2 aug. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele  
  decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1777/2004, la data intrării în vigoare a ordinului comun al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne privind instituirea  
 restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E)  
 pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare  
 legală şi în zilele de sărbătoare legală, în condiţiile legii prin H.G. nr. 239/2018 - M. Of. nr. 376/2 mai 2018) 
 
 H.G. nr. 871/2007 - M. Of. nr. 552/13 aug. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei  
  activităţi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 882/2007 - M. Of. nr. 548/10 aug. 2007 

 Hotărâre privind desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea,  
 autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului  
 (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi  
  2000/21/CE ale Comisiei 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 249/2011 - M. Of. nr. 867/8 dec. 2011) 

 H.G. nr. 894/2007 - M. Of. nr. 563/16 aug. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale antidoping pentru perioada 2007-2012 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia 

 (T) 
 
 H.G. nr. 907/2007 - M. Of. nr. 571/21 aug. 2007 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 164/2006 privind exceptarea de la obligativitatea obţinerii vizelor de intrare în România, începând cu data aderării României la Uniunea  
 Europeană, a cetăţenilor aparţinând următoarelor state: Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei Darussalam, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua,  
  Noua Zeelandă, Panama şi Paraguay 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 922/2007 - M. Of. nr. 566/17 aug. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea organizării sesiunii comune de lucru EUROSTAT - Comisia economică a ONU pentru Europa în domeniul proiecţiilor demografice 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 924/2007 - M. Of. nr. 579/23 aug. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 

 (Abrogare la data de 11 feb. 2010 prin H.G. nr. 1607/2009 - M. Of. nr. 14/11 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 939/2007 - M. Of. nr. 578/23 aug. 2007 
 
  Hotărâre privind stabilirea datei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 942/2007 - M. Of. nr. 599/30 aug. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a  
  cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 943/2007 - M. Of. nr. 586/27 aug. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Comercială "MENAROM" - S.A. Galaţi şi de Societatea Comercială  



 4841

  "I.C.E.F.S." - S.A. Săvineşti, aflate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 944/2007 - M. Of. nr. 586/27 aug. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Naţională "PLAFAR" - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii  
  pentru Valorificarea Activelor Statului 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 947/2007 - M. Of. nr. 600/30 aug. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a României la "Security and Defence Agenda" 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 957/2007 - M. Of. nr. 605/3 sep. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 437/2002 privind constituirea Comisiei interministeriale pentru reluarea şi finalizarea lucrărilor privind unităţile 3 şi 4 de la  
  CNE Cernavodă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 664/2014 - M. Of. nr. 597/11 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 977/2007 - M. Of. nr. 598/30 aug. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 366/2007 prin H.G. nr. 51/2009 - M. Of. nr. 64/3 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 981/2007 - M. Of. nr. 606/3 sep. 2007 

 Hotărâre pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările  
  organizate de acestea 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 676/2007 prin H.G. nr. 635/2008 - M. Of. nr. 467/24 iun. 2008) 

 H.G. nr. 982/2007 - M. Of. nr. 645/21 sep. 2007 
  Hotărâre privind compatibilitatea electromagnetică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 57/2015 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2015) 
 
 H.G. nr. 983/2007 - M. Of. nr. 608/4 sep. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 590/2007 privind stabilirea funcţiei şi a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al reprezentantului  
  României în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), precum şi aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada 2007-2010 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 590/2007 prin H.G. nr. 1605/2008 - M. Of. nr. 842/15 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 984/2007 - M. Of. nr. 638/18 sep. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante 

 (Abrogare prin L. nr. 204/2011 - M. Of. nr. 813/17 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 986/2007 - M. Of. nr. 615/5 sep. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager  
  public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 783/2005 prin H.G. nr. 78/2011 - M. Of. nr. 186/17 mar. 2011) 

 H.G. nr. 990/2007 - M. Of. nr. 606/3 sep. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială "Petrotrans"- S.A. Ploieşti, aflată în portofoliul  
  Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1059/2007 - M. Of. nr. 656/26 sep. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1377/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 1064/2007 - M. Of. nr. 636/17 sep. 2007 

 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară a importurilor de  
  huilă originară din ţări terţe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 749/2012 - M. Of. nr. 536/1 aug. 2012) 
 
 H.G. nr. 1066/2007 - M. Of. nr. 624/11 sep. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1069/2007 - M. Of. nr. 781/19 nov. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007—2020 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1082/2007 - M. Of. nr. 661/27 sep. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1  
  octombrie 2007 - 31 martie 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1083/2007 - M. Of. nr. 627/12 sep. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de  
  atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 942/2006 prin H.G. nr. 921/2011 - M. Of. nr. 677/23 sep. 2011) 
 
 H.G. nr. 1091/2007 - M. Of. nr. 638/18 sep. 2007 
  Hotărâre privind numirea reprezentanţilor în Consiliul Băncii Internaţionale de Colaborare Economică (B.I.C.E.) şi în Consiliul Băncii Internaţionale de Investiţii (B.I.I.), cu sediile la Moscova 

 (Abrogare prin H.G. nr. 921/2018 - M. Of. nr. 987/21 nov. 2018) 
 
 H.G. nr. 1104/2007 - M. Of. nr. 651/24 sep. 2007 
  Hotărâre pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 149/2007 - M. Of. nr. 882/21 dec. 2007) 
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 H.G. nr. 1108/2007 - M. Of. nr. 648/24 sep. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1122/2007 - M. Of. nr. 674/3 oct. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007-2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1129/2007 - M. Of. nr. 676/4 oct. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul  
  Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 53/2011 - M. Of. nr. 84/1 feb. 2011) 
 
 H.G. nr. 1150/2007 - M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata  
  alocaţiei de stat pentru copii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 591/1993 prin H.G. nr. 577/2008 - M. Of. nr. 442/12 iun. 2008) 
 
 H.G. nr. 1157/2007 - M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 

 Hotărâre privind abilitarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de a realiza documentele de identitate pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în  
  România 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 898/2011 - M. Of. nr. 690/29 sep. 2011) 

 H.G. nr. 1159/2007 - M. Of. nr. 700/17 oct. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanţelor chimice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1300/2002 prin H.G. nr. 1408/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) 

 H.G. nr. 1168/2007 - M. Of. nr. 672/2 oct. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1432/2004 prin H.G. nr. 1385/2009 - M. Of. nr. 807/26 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 1171/2007 - M. Of. nr. 673/2 oct. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Hotărârii Guvernului nr. 495/2007  
 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale  
  a Vămilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 533/2007 prin H.G. nr. 1324/2009 - M. Of. nr. 800/24 nov. 2009) 

 H.G. nr. 1177/2007 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2007 
  Hotărâre privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză 

 
 

(Abrogare la 1 dec. 2008 prin H.G. nr. 926/2008 - M. Of. nr. 625/27 aug. 2008) 

 H.G. nr. 1180/2007 - M. Of. nr. 686/9 oct. 2007 
  Hotărâre pentru suplimentarea numărului personalului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1037/2011 - M. Of. nr. 775/2 nov. 2011) 

 H.G. nr. 1184/2007 - M. Of. nr. 689/10 oct. 2007 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 15-19 octombrie 2007, a Reuniunii Grupului NATO pentru Capabilităţi Terestre (LCG-1) şi Subgrupului LCG-1/SG-1 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1185/2007 - M. Of. nr. 689/10 oct. 2007 

 Hotărâre privind finanţarea din bugetul Ministerului Justiţiei a Conferinţei "Reforma Codului de procedură penală", Bucureşti, 11-12 octombrie 2007, organizată în cooperare cu Academia de  
  Drept European de la Trier (ERA) 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1186/2007 - M. Of. nr. 686/9 oct. 2007 

 Hotărâre privind participarea Ministerului Apărării la organizarea la Bucureşti, în perioada 18-21 octombrie 2007, a celei de-a V-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Tehnică Militară  
  EXPOMIL - 2007 şi a Seminarului Internaţional ICOMIL - 2007 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1195/2007 - M. Of. nr. 707/19 oct. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 

 H.G. nr. 1197/2007 - M. Of. nr. 687/9 oct. 2007 
  Hotărâre privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007 - martie 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1205/2007 - M. Of. nr. 692/11 oct. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.548/2006 privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1206/2007 - M. Of. nr. 692/11 oct. 2007 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic  
 şi de vânătoare 
  
 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 743/2015 - M. Of. nr. 709/22 sep. 2015) 

 H.G. nr. 1208/2007 - M. Of. nr. 692/11 oct. 2007 
  Hotărâre privind condiţiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum şi a echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 111/2011 - M. Of. nr. 925/27 dec. 2011) 

 H.G. nr. 1209/2007 - M. Of. nr. 695/12 oct. 2007 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare  
 medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate 
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(Abrogare odată cu H.G. nr. 1841/2006, la 15 iul. 2008 prin H.G. nr. 720/2008 - M. Of. nr. 523/10 iul. 2008) 

 H.G. nr. 1210/2007 - M. Of. nr. 701/17 oct. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 532/2007 prin H.G. nr. 110/2009 - M. Of. nr. 127/2 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 1214/2007 - M. Of. nr. 713/22 oct. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile  
  unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A." 

 (Abrogare prin H.G. nr. 367/2011 - M. Of. nr. 262/13 apr. 2011) 
 
 H.G. nr. 1217/2007 - M. Of. nr. 692/11 oct. 2007 
  Hotărâre privind finanţarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor acţiuni culturale şi de diplomaţie publică organizate la misiunile României în vederea sărbătoririi Zilei Naţionale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1224/2007 - M. Of. nr. 743/1 nov. 2007 
  Hotărâre pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu 

 (Abrogare prin H.G. nr. 112/2009 - M. Of. nr. 128/2 mar. 2009) 
 
 H.G. nr. 1226/2007 - M. Of. nr. 716/23 oct. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte  
  normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării 

 (Abrogare prin H.G. nr. 561/2009 - M. Of. nr. 319/14 mai 2009) 
 
 H.G. nr. 1241/2007 - M. Of. nr. 703/18 oct. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea organizării celei de-a patra întâlniri a grupului de lucru comun Comisia economică a ONU pentru Europa - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică  
  (OCDE) - Eurostat privind statistica din domeniul dezvoltării durabile 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1243/2007 - M. Of. nr. 710/22 oct. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 759/2003 prin H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 1259/2007 - M. Of. nr. 731/29 oct. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 409/2009 - M. Of. nr. 263/22 apr. 2009) 
 
 H.G. nr. 1262/2007 - M. Of. nr. 720/24 oct. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1267/2007 - M. Of. nr. 718/23 oct. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 
 

(Abrogare odată cu H. G. nr. 83/2005 prin H.G. nr. 652/2009 - M. Of. nr. 443/29 iun. 2009) 

 H.G. nr. 1268/2007 - M. Of. nr. 719/24 oct. 2007 
  Hotărâre privind organizarea în România a Reuniunii Iniţiativei privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1271/2007 - M. Of. nr. 719/24 oct. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea art. 7 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1328/2001 prin H.G. nr. 709/2009 - M. Of. nr. 440/26 iun. 2009) 
 
 H.G. nr. 1278/2007 - M. Of. nr. 720/24 oct. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul pentru Siguranţă Nucleară al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) - Viena 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1279/2007 - M. Of. nr. 719/24 oct. 2007 

 Hotărâre privind organizarea activităţilor NATO - EAPC/IPC Seminarul GAS - CIP/Protecţia infrastructurii critice în sectorul gaze şi Plenara de toamnă a Comitetului de Planificare Industrială  
  (IPC) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1281/2007 - M. Of. nr. 728/26 oct. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional pentru reducerea costurilor cu energia pentru populaţie, prin creşterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în anul 2007,  
  precum şi a Regulamentului de selecţie a solicitanţilor cofinanţărilor cuprinse în acest program 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1302/2007 - M. Of. nr. 739/31 oct. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi  
  Locuinţe 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 573/2007 prin H.G. nr. 435/2009 - M. Of. nr. 260/21 apr. 2009) 
 
 H.G. nr. 1305/2007 - M. Of. nr. 738/31 oct. 2007 

 Hotărâre pentru desemnarea autorităţilor naţionale răspunzătoare de supravegherea pieţei în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93 din 8 februarie 1993 privind controalele  
  de conformitate a produselor importate din ţări terţe cu regulile aplicabile în materie de securitate a produselor pentru produsele stabilite prin Decizia Comisiei nr. 93/583/CEE din 28 iulie 1993 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 306/2011 - M. Of. nr. 376/30 mai 2011) 

 H.G. nr. 1307/2007 - M. Of. nr. 739/31 oct. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr.865/2005 prin H.G. nr. 1194/2008 - M. Of. nr. 683/6 oct. 2008) 

 H.G. nr. 1314/2007 - M. Of. nr. 756/7 nov. 2007 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind aderarea la spaţiul Schengen 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 1540/2008 - M. Of. nr. 832/10 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 1319/2007 - M. Of. nr. 739/31 oct. 2007 

 Hotărâre  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 590/2007 privind stabilirea funcţiei şi a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al  
 reprezentantului României în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), precum şi aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada  
  2007—2010 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 590/2007 prin H.G. nr. 1605/2008 - M. Of. nr. 842/15 dec. 2008) 

 H.G. nr. 1325/2007 - M. Of. nr. 744/1 nov. 2007 

 Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor  
  Parlamentului României 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1326/2007 - M. Of. nr. 744/1 nov. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind  
  introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1327/2007 - M. Of. nr. 746/2 nov. 2007 

 Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru  
  alegerea membrilor Parlamentului României 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1328/2007 - M. Of. nr. 746/2 nov. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinului de vot, a listelor electorale şi a proceselor-verbale care vor fi folosite la  
  referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1329/2007 - M. Of. nr. 744/1 nov. 2007 

 Hotărâre privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia pentru referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea  
  votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1348/2007 - M. Of. nr. 751/6 nov. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare odată cu H. G. nr. 83/2005 prin H.G. nr. 652/2009 - M. Of. nr. 443/29 iun. 2009) 
 
 H.G. nr. 1387/2007 - M. Of. nr. 792/21 nov. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.386/2007 prin H.G. nr. 34/2009 - M. Of. nr. 52/28 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 1388/2007 - M. Of. nr. 787/20 nov. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 1395/2007 - M. Of. nr. 804/26 nov. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional şi a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr.  
  1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 877/2010 - M. Of. nr. 663/28 sep. 2010) 

 H.G. nr. 1403/2007 - M. Of. nr. 804/26 nov. 2007 
  Hotărâre privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate 

 (Abrogare prin L. nr. 74/2019 - M. Of. nr. 342/3 mai 2019) 
 
 H.G. nr. 1408/2007 - M. Of. nr. 802/23 nov. 2007 
  Hotărâre privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 74/2019 - M. Of. nr. 342/3 mai 2019) 

 H.G. nr. 1409/2007 - M. Of. nr. 814/29 nov. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi de gestionare a  
  acestora 

 (Abrogare prin H.G. nr. 643/2011 - M. Of. nr. 486/8 iul. 2011) 
 
 H.G. nr. 1410/2007 - M. Of. nr. 806/27 nov. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" în anul şcolar 2007-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1412/2007 - M. Of. nr. 804/26 nov. 2007 
  Hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea la Bucureşti, în perioada 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1424/2007 - M. Of. nr. 827/4 dec. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice,  
  finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013", şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1448/2007 - M. Of. nr. 820/3 dec. 2007 
  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 443/2005 prin H.G. nr. 1193/2012 - M. Of. nr. 841/13 dec. 2012) 

 H.G. nr. 1449/2007 - M. Of. nr. 820/3 dec. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi Companii Multinaţionale, care gestionează  
  problematica Declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi companii multinaţionale a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1612/2009 - M. Of. nr. 30/14 ian. 2010) 
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 H.G. nr. 1507/2007 - M. Of. nr. 877/20 dec. 2007 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare la 1 oct. 2008 prin H.G. nr. 1051/2008 - M. Of. nr. 649/12 sep. 2008) 
 
 H.G. nr. 1510/2007 - M. Of. nr. 867/18 dec. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare anuale a României la bugetul Şcolii internaţionale de la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE), aferentă  
  şcolarizării copiilor personalului din Ministerul Apărării trimis în misiune permanentă în străinătate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1511/2007 - M. Of. nr. 858/13 dec. 2007 
  Hotărâre pentru stabilirea zilei de 24 decembrie 2007 ca zi liberă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1534/2007 - M. Of. nr. 874/20 dec. 2007 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de  
  asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1842/2006 prin H.G. nr. 324/2008 - M. Of. nr. 252/1 apr. 2008) 

 H.G. nr. 1542/2007 - M. Of. nr. 884/21 dec. 2007 

 Hotărâre pentru aprobarea participării României cu un pavilion naţional la Expoziţia internaţională pentru industrie alimentară, agricultură şi horticultură "Săptămâna verde", Berlin, 18-27  
  ianuarie 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1549/2007 - M. Of. nr. 876/20 dec. 2007 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a  
  cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1556/2007 - M. Of. nr. 876/20 dec. 2007 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice cuvenit veteranilor de război,  
  văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1557/2007 - M. Of. nr. 876/20 dec. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Comercială "ORLATEX" - S.A. Orlat, aflată în portofoliul Autorităţii  
  pentru Valorificarea Activelor Statului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1558/2007 - M. Of. nr. 882/21 dec. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, la care se  
 efectuează concedieri colective şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin  
 concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi  
  a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1561/2007 - M. Of. nr. 882/21 dec. 2007 
  Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut extern, sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, denominată în euro 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1574/2007 - M. Of. nr. 882/21 dec. 2007 

 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, al plăţilor naţionale directe complementare, al plăţilor pentru culturi energetice şi al plăţilor separate  
  pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1576/2007 - M. Of. nr. 883/21 dec. 2007 

 Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor  
  agricole 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1577/2007 - M. Of. nr. 883/21 dec. 2007 

 Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2007, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei  
  activităţi şi pentru modificarea unor acte normative 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1579/2007 - M. Of. nr. 894/28 dec. 2007 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 

 H.G. nr. 1588/2007 - M. Of. nr. 43/18 ian. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

 (Abrogare prin L. nr. 196/2018 - M. Of. nr. 660/30 iul. 2018) 
 
 
 
 2008 
 
 H.G. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2008 
  Hotărâre privind finanţarea proiectului "Reprezentantul special al Guvernului României" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 22/11 ian. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate  
  fiecărei activităţi 
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(T) 

 H.G. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 20/10 ian. 2008 
  Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament 

 (T) 
 
 H.G. nr. 28/2008 - M. Of. nr. 48/22 ian. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru  
  obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

 (Abrogare la data de 27 februarie 2017 prin H.G. nr. 907/2016 - M. Of. nr. 1061/29 dec. 2016) 
 
 H.G. nr. 52/2008 - M. Of. nr. 49/22 ian. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 366/2007 prin H.G. nr. 51/2009 - M. Of. nr. 64/3 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 73/2008 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 118/2012 - M. Of. nr. 159/9 mar. 2012) 
 
 H.G. nr. 76/2008 - M. Of. nr. 72/30 ian. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor  
  prin muncă 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 617/2004 prin H.G. nr. 1002/2019 - M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 81/2008 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2008 

 Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în perioada 19-21 mai 2008, a celei de-a patra reuniuni a părţilor la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră  
  (Convenţia Espoo) 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 90/2008 - M. Of. nr. 109/12 feb. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1028/2013 - M. Of. nr. 799/18 dec. 2013) 
 
 H.G. nr. 95/2008 - M. Of. nr. 79/1 feb. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 100/2008 - M. Of. nr. 87/4 feb. 2008 
  Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea în România, în perioada 23-25 aprilie 2008, a vizitei reprezentanţilor militari naţionali la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa 

 (T) 
 
 H.G. nr. 103/2008 - M. Of. nr. 97/7 feb. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 115/2008 - M. Of. nr. 112/12 feb. 2008 
  Hotărâre privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 379/2013 - M. Of. nr. 381/27 iun. 2013) 

 H.G. nr. 120/2008 - M. Of. nr. 94/6 feb. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare turistică şi a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 121/2008 - M. Of. nr. 101/8 feb. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier 

 (T) 
 
 H.G. nr. 122/2008 - M. Of. nr. 113/13 feb. 2008 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării  
  Rurale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 131/2008 - M. Of. nr. 141/25 feb. 2008 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Bovine Baloteşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 306/2018 - M. Of. nr. 428/21 mai 2018) 
 
 H.G. nr. 133/2008 - M. Of. nr. 116/14 feb. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a  
 motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul  
  protecţiei atmosferei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 332/2007 prin H.G. nr. 467/2018 - M. Of. nr. 561/4 iul. 2018) 
 
 H.G. nr. 134/2008 - M. Of. nr. 111/12 feb. 2008 
  Hotărâre privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 152/2015 - M. Of. nr. 173/12 mar. 2015) 
 
 H.G. nr. 150/2008 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2008 
  Hotărâre privind stabilirea numărului de autorizaţii de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 161/2008 - M. Of. nr. 129/19 feb. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a  
  proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.226/2007 
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(Abrogare odată cu H.G. nr. 1226/2007 prin H.G. nr. 561/2009 - M. Of. nr. 319/14 mai 2009) 

 H.G. nr. 166/2008 - M. Of. nr. 136/21 feb. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2008 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 179/2008 - M. Of. nr. 141/25 feb. 2008 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României pentru anul 2008 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene 

 (T) 
 
 H.G. nr. 196/2008 - M. Of. nr. 158/29 feb. 2008 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României la bugetul Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 198/2008 - M. Of. nr. 165/4 mar. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 1.660/2006 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1660/2006 prin H.G. nr. 395/2016 - M. Of. nr. 423/6 iun. 2016) 
 
 H.G. nr. 209/2008 - M. Of. nr. 158/29 feb. 2008 
  Hotărâre privind unele măsuri de asigurare a pazei şi protecţiei la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti, cu ocazia organizării, la Bucureşti, a Summitului NATO 

 (T) 
 
 H.G. nr. 213/2008 - M. Of. nr. 182/10 mar. 2008 

 Hotărâre pentru aprobarea denunţării Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Economiei şi Muncii din Republica Austria privind cooperarea în  
  domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, semnat la Bucureşti la 25 iunie 2002 şi la Viena la 14 octombrie 2002 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 214/2008 - M. Of. nr. 176/7 mar. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 

 H.G. nr. 243/2008 - M. Of. nr. 180/10 mar. 2008 
  Hotărâre privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea activităţilor de zbor în spaţiul aerian al României pe durata Summitului NATO 2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 250/2008 - M. Of. nr. 205/17 mar. 2008 
  Hotărâre privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Bacău 

 (Abrogare prin H.G. nr. 660/2017 - M. Of. nr. 740/14 sep. 2017) 
 
 H.G. nr. 261/2008 - M. Of. nr. 203/17 mar. 2008 

 Hotărâre privind înfiinţarea de lectorate de limba română, acordarea indemnizaţiilor şi a altor sume lunare pentru lectorii români care predau cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie românească  
  la universităţi din străinătate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 837/2014 - M. Of. nr. 730/7 oct. 2014) 
 
 H.G. nr. 263/2008 - M. Of. nr. 213/20 mar. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 366/2007 prin H.G. nr. 51/2009 - M. Of. nr. 64/3 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 264/2008 - M. Of. nr. 192/12 mar. 2008 
  Hotărâre privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 265/2008 - M. Of. nr. 192/12 mar. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul  
  2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 266/2008 - M. Of. nr. 192/12 mar. 2008 
  Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 267/2008 - M. Of. nr. 192/12 mar. 2008 
  Hotărâre privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 268/2008 - M. Of. nr. 200/14 mar. 2008 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe  
 copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a  
  modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 269/2008 - M. Of. nr. 200/14 mar. 2008 

 Hotărâre privind stabilirea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul  
  2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 270/2008 - M. Of. nr. 200/14 mar. 2008 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 271/2008 - M. Of. nr. 199/14 mar. 2008 
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  Hotărâre pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 272/2008 - M. Of. nr. 198/14 mar. 2008 
  Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 273/2008 - M. Of. nr. 200/14 mar. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 276/2008 - M. Of. nr. 199/14 mar. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 277/2008 - M. Of. nr. 199/14 mar. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate  
  acestei activităţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 281/2008 - M. Of. nr. 206/18 mar. 2008 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2007 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. prin fuziunea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional  
  Henri Coandă-Bucureşti" - S.A. cu Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 286/2008 - M. Of. nr. 206/18 mar. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2008 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză  
  tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 

 (T) 
 
 H.G. nr. 294/2008 - M. Of. nr. 217/21 mar. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 439/2003 prin H.G. nr. 410/2016 - M. Of. nr. 447/15 iun. 2016) 
 
 H.G. nr. 295/2008 - M. Of. nr. 254/1 apr. 2008 
  Hotărâre privind analiza cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile 

 (Abrogare prin H.G. nr. 699/2012 - M. Of. nr. 495/19 iul. 2012) 
 
 H.G. nr. 296/2008 - M. Of. nr. 256/1 apr. 2008 
  Hotărâre privind analiza cantitativă a amestecurilor ternare de fibre textile 

 (Abrogare prin H.G. nr. 699/2012 - M. Of. nr. 495/19 iul. 2012) 
 
 H.G. nr. 297/2008 - M. Of. nr. 216/20 mar. 2008 
  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru desfăşurarea, în bune condiţii, a Summitului NATO organizat la Bucureşti în perioada 2-4 aprilie 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 324/2008 - M. Of. nr. 252/1 apr. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 336/2008 - M. Of. nr. 242/28 mar. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea organizării expoziţiei "agRO - România. Tradiţii şi recunoaştere" la Bruxelles, în perioada 31 martie-2 aprilie 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 356/2008 - M. Of. nr. 258/2 apr. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 862/2006 prin H.G. nr. 1718/2008 - M. Of. nr. 5/6 ian. 2009) 

 H.G. nr. 357/2008 - M. Of. nr. 249/31 mar. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 358/2008 - M. Of. nr. 269/4 apr. 2008 

 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum şi pentru modificarea  
  Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog 

 (Abrogare prin H.G. nr. 236/2019 - M. Of. nr. 360/9 mai 2019) 
 
 H.G. nr. 359/2008 - M. Of. nr. 249/31 mar. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de refacere şi recuperare a capacităţii de luptă a personalului, care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2009 prin H.G. nr. 1509/2008 - M. Of. nr. 835/11 dec. 2008) 
 
 H.G. nr. 362/2008 - M. Of. nr. 275/8 apr. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 361/2007 prin H.G. nr. 33/2009 - M. Of. nr. 47/27 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 373/2008 - M. Of. nr. 262/3 apr. 2008 
  Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1152/2014 - M. Of. nr. 965/30 dec. 2014) 
 
 H.G. nr. 374/2008 - M. Of. nr. 279/10 apr. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 749/2007 
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(Abrogare odată cu H.G. nr. 749/2007 prin H.G. nr. 10/2016 - M. Of. nr. 55/26 ian. 2016) 

 H.G. nr. 379/2008 - M. Of. nr. 279/10 apr. 2008 
  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici pentru anul 2007 

 (T) 
 
 H.G. nr. 381/2008 - M. Of. nr. 345/5 mai 2008 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" şi înfiinţarea Unităţii de management  
  al proiectului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 462/2006 prin O.U.G. nr. 53/2019 - M. Of. nr. 548/3 iul. 2019) 
 
 H.G. nr. 401/2008 - M. Of. nr. 289/14 apr. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea unei activităţi pentru care se acordă sprijin financiar asociaţiilor din agricultură în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate acestei activităţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 402/2008 - M. Of. nr. 299/16 apr. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale implantabile active 

 (Abrogare la data de 21 martie 2010, odată cu H.G. nr. 344/2004 prin H.G. nr. 55/2009 - M. Of. nr. 112/25 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 410/2008 - M. Of. nr. 308/21 apr. 2008 

 Hotărâre privind stabilirea specificaţiilor şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 şi 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare către  
  persoanele cele mai defavorizate din România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 600/2009 - M. Of. nr. 373/3 iun. 2009) 
 
 H.G. nr. 420/2008 - M. Of. nr. 313/22 apr. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătăţiri funciare în anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumei totale  
  alocate fiecărei activităţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 421/2008 - M. Of. nr. 320/23 apr. 2008 
  Hotărâre privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2015 prin H.G. nr. 903/2014 - M. Of. nr. 763/21 oct. 2014) 
 
 H.G. nr. 433/2008 - M. Of. nr. 322/23 apr. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării  
  copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 

 
 

(Abrogare la data de 1 ianuarie 2013, odată cu H.G. nr. 1024/2004 prin L. nr. 197/2012 - M. Of. nr. 754/9 nov. 2012) 

 H.G. nr. 450/2008 - M. Of. nr. 323/24 apr. 2008 
  Hotărâre pentru stabilirea zilei de 2 mai 2008 ca zi liberă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 452/2008 - M. Of. nr. 330/25 apr. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1223/1996 prin H.G. nr. 1403/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 457/2008 - M. Of. nr. 364/13 mai 2008 
  Hotărâre privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 398/2015 - M. Of. nr. 488/3 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 469/2008 - M. Of. nr. 362/12 mai 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 744/2003 prin H.G. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 51/28 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 485/2008 - M. Of. nr. 363/12 mai 2008 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare odată cu H. G. nr. 83/2005 prin H.G. nr. 652/2009 - M. Of. nr. 443/29 iun. 2009) 
 
 H.G. nr. 486/2008 - M. Of. nr. 374/16 mai 2008 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 324/2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 493/2008 - M. Of. nr. 382/20 mai 2008 
  Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Promovarea Femeii din România ca fiind de utilitate publică 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 560/2021 - M. Of. nr. 532/24 mai 2021) 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la  
 Bucureşti la 18 februarie 2008 
 H.G. nr. 514/2008 (aprobare) - M. Of. nr. 445/13 iun. 2008 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 515/2008 - M. Of. nr. 401/28 mai 2008 

 Hotărâre pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,  
  protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, precum şi a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 331/2009 - M. Of. nr. 195/27 mar. 2009) 

 H.G. nr. 523/2008 - M. Of. nr. 395/26 mai 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii Publice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 524/2008 - M. Of. nr. 392/23 mai 2008 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru proiectarea şi  
 construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
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(Abrogare odată cu H.G. nr. 1214/2007 prin H.G. nr. 367/2011 - M. Of. nr. 262/13 apr. 2011) 

 H.G. nr. 532/2008 - M. Of. nr. 399/27 mai 2008 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 533/2008 - M. Of. nr. 395/26 mai 2008 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 443/2005 prin H.G. nr. 1193/2012 - M. Of. nr. 841/13 dec. 2012) 
 
 H.G. nr. 545/2008 - M. Of. nr. 416/3 iun. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide 

 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 573/2008 - M. Of. nr. 409/30 mai 2008 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 588/2008 - M. Of. nr. 439/11 iun. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 594/2008 - M. Of. nr. 444/13 iun. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire  
  şi combatere a finanţării actelor de terorism 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 

 H.G. nr. 595/2008 - M. Of. nr. 439/11 iun. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2010 "Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai Bună", Shanghai, China 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 601/2008 - M. Of. nr. 441/12 iun. 2008 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 613/2008 - M. Of. nr. 448/16 iun. 2008 
  Hotărâre privind plata de către Ministerul Sănătăţii Publice a contribuţiei României la Federaţia Europeană a Academiilor de Medicină (FEAM) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 620/2008 - M. Of. nr. 456/18 iun. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1442/2009 - M. Of. nr. 905/23 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 631/2008 - M. Of. nr. 454/18 iun. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 748/2007 prin H.G. nr. 284/2009 - M. Of. nr. 182/24 mar. 2009) 
 
 H.G. nr. 632/2008 - M. Of. nr. 454/18 iun. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 

 (T) 
 
 H.G. nr. 635/2008 - M. Of. nr. 467/24 iun. 2008 

 Hotărâre privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/ programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de  
 acestea 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 834/11 dec. 2008) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 749/2009 - M. Of. nr. 465/6 iul. 2009) 
 
 H.G. nr. 638/2008 - M. Of. nr. 525/11 iul. 2008 
  Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757 MHz 

 (Abrogare prin H.G. nr. 702/2015 - M. Of. nr. 663/1 sep. 2015) 
 
 H.G. nr. 664/2008 - M. Of. nr. 472/26 iun. 2008 
  Hotărâre privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 ţigarete 

 (T) 
 
 H.G. nr. 666/2008 - M. Of. nr. 499/3 iul. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 679/2008 - M. Of. nr. 499/3 iul. 2008 

 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Deciziei nr. 1.753/2000/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 2000 de stabilire a unui program de supraveghere a  
  mediei emisiilor specifice de CO 2 produse de autoturismele noi 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 90/2011 - M. Of. nr. 104/9 feb. 2011) 

 H.G. nr. 685/2008 - M. Of. nr. 569/29 iul. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea Programului cercetărilor statistice al Institutului Naţional de Statistică pentru anul 2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 686/2008 - M. Of. nr. 480/30 iun. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012) 
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 H.G. nr. 690/2008 - M. Of. nr. 503/3 iul. 2008 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor  
  neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 691/2008 - M. Of. nr. 594/7 aug. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 643/2007 privind aprobarea Strategiei de selectare a investitorilor pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE  
  Cernavodă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 664/2014 - M. Of. nr. 597/11 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 714/2008 - M. Of. nr. 511/8 iul. 2008 

 Hotărâre privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii  
 preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor  
  de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 640/2017 - M. Of. nr. 736/13 sep. 2017) 

 H.G. nr. 717/2008 - M. Of. nr. 546/18 iul. 2008 

 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru  
  a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

 (Abrogare prin L. nr. 225/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016) 
 
 H.G. nr. 733/2008 - M. Of. nr. 545/18 iul. 2008 

 Hotărâre pentru aprobarea mandatului privind realizarea procesului de privatizare a unor societăţi comerciale din turism la care Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi  
  Profesii Liberale deţine acţiuni, în numele statului, prin ofertă publică secundară 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 330/2009 - M. Of. nr. 222/6 apr. 2009) 

 H.G. nr. 742/2008 - M. Of. nr. 541/17 iul. 2008 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 31/2003 prin H.G. nr. 1000/2015 - M. Of. nr. 977/30 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 744/2008 - M. Of. nr. 531/15 iul. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a IX-a 2008 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de stimulare a precipitaţiilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 747/2008 - M. Of. nr. 557/23 iul. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a  
  infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1.239/2000 prin H.G. nr. 603/2016 - M. Of. nr. 695/7 sep. 2016) 

 H.G. nr. 752/2008 - M. Of. nr. 686/8 oct. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea Statutului Fondului de garantare pentru certificatele de depozit 

 (Abrogare prin H.G. nr. 807/2009 - M. Of. nr. 506/22 iul. 2009) 
 
 H.G. nr. 783/2008 - M. Of. nr. 555/23 iul. 2008 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României pe anul 2008 la Fondul comun al Conferinţei miniştrilor tineretului şi sportului din ţările având limba franceză în comun 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 784/2008 - M. Of. nr. 561/24 iul. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi  
  cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 244/2007 prin H.G. nr. 444/2020 - M. Of. nr. 488/10 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 786/2008 - M. Of. nr. 577/31 iul. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2008 privind stabilirea specificaţiilor şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 şi 2009 pentru furnizarea de  
  produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 410/2008 prin H.G. nr. 600/2009 - M. Of. nr. 373/3 iun. 2009) 

 H.G. nr. 803/2008 - M. Of. nr. 596/11 aug. 2008 
  Hotărâre privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 805/2008 - M. Of. nr. 604/13 aug. 2008 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 806/2008 - M. Of. nr. 628/29 aug. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 324/2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 819/2008 - M. Of. nr. 609/18 aug. 2008 
 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 1-3 septembrie 2008, a Reuniunii anuale a diplomaţiei române   
 (T) 
 
 H.G. nr. 826/2008 - M. Of. nr. 609/18 aug. 2008 

 Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 286/2008 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2008 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare a  
  clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 838/2008 - M. Of. nr. 608/15 aug. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea pct. 6 al lit. B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea  
  Europeană 
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(Abrogare prin H.G. nr. 604/2015 - M. Of. nr. 577/31 iul. 2015) 

 ▼ Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români  
 neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 2008 
 H.G. nr. 859/2008 (aprobare) - M. Of. nr. 623/27 aug. 2008 

 (Încetare valabilitate la 14 octombrie 2015 prin O. nr. 1421/2015 - M. Of. nr. 730/29 sep. 2015) 
 
 H.G. nr. 868/2008 - M. Of. nr. 627/28 aug. 2008 
  Hotărâre privind protecţia cetăţenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare 

 (Abrogare prin L. nr. 62/2019 - M. Of. nr. 299/18 apr. 2019) 
 
 H.G. nr. 876/2008 - M. Of. nr. 624/27 aug. 2008 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi  
  Finanţelor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 877/2008 - M. Of. nr. 617/22 aug. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub  
  autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 878/2008 - M. Of. nr. 617/22 aug. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 366/2007 prin H.G. nr. 51/2009 - M. Of. nr. 64/3 feb. 2009) 
 
 H.G. nr. 882/2008 - M. Of. nr. 619/25 aug. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 883/2008 - M. Of. nr. 625/27 aug. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 920/2005 prin H.G. nr. 1423/2009 - M. Of. nr. 845/8 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 895/2008 - M. Of. nr. 623/27 aug. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 130/2005 prin H.G. nr. 11/2018 - M. Of. nr. 83/29 ian. 2018) 
 
 H.G. nr. 922/2008 - M. Of. nr. 634/2 sep. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de  
  licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 635/2008 prin H.G. nr. 749/2009 - M. Of. nr. 465/6 iul. 2009) 
 
 H.G. nr. 923/2008 - M. Of. nr. 628/29 aug. 2008 
  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare 

 (Abrogare odată  cu H.G. nr. 267/2007 prin H.G. nr. 1437/2009 - M. Of. nr. 865/11 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 964/2008 - M. Of. nr. 632/1 sep. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" - S.A. aflată sub autoritatea  
  Ministerului Transporturilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 969/2008 - M. Of. nr. 635/3 sep. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.381/2007 prin H.G. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 41/23 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 983/2008 - M. Of. nr. 631/1 sep. 2008 
  Hotărâre privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 984/2008 - M. Of. nr. 631/1 sep. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 985/2008 - M. Of. nr. 631/1 sep. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 986/2008 - M. Of. nr. 634/2 sep. 2008 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăţurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 987/2008 - M. Of. nr. 634/2 sep. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare ale acestuia la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 988/2008 - M. Of. nr. 634/2 sep. 2008 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau a listei  
 suplimentare, al listei susţinătorilor, a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la  
 candidatură, a modelului propunerilor de candidatură, precum şi al certificatului doveditor al alegerii deputaţilor şi senatorilor ce vor fi folosite pentru alegerile pentru Camera Deputaţilor şi  
  Senat din anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 989/2008 - M. Of. nr. 634/2 sep. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 



 4853

 
 (T) 
 
 H.G. nr. 990/2008 - M. Of. nr. 634/2 sep. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008  
 (T) 
 
 H.G. nr. 996/2008 - M. Of. nr. 643/9 sep. 2008 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de  
  prelucrat lemn rotund 

 
 

(Abrogare la 10 octombrie 2014 prin H.G. nr. 470/2014 - M. Of. nr. 426/10 iun. 2014) 

 H.G. nr. 1004/2008 - M. Of. nr. 641/8 sep. 2008 

 Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea în România, în perioada 21—24 octombrie 2008, a Summitului Asociaţiei Forţelor Europene şi Mediteraneene de Poliţie şi Jandarmerie cu Statut  
  Militar 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1049/2008 - M. Of. nr. 653/16 sep. 2008 
  Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2000 pentru aprobarea Criteriilor de măsurare, clasificare şi marcare a lemnului în stare brută 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1051/2008 - M. Of. nr. 649/12 sep. 2008 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1193/2010 - M. Of. nr. 824/9 dec. 2010) 
 
 H.G. nr. 1078/2008 - M. Of. nr. 656/17 sep. 2008 
  Hotărâre privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume 

 (Abrogare prin H.G. nr. 740/2017 - M. Of. nr. 810/13 oct. 2017) 
 
 H.G. nr. 1084/2008 - M. Of. nr. 663/23 sep. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de participarea României la Salonul Internaţional "Sommet de l’Elevage", Clermont-Ferrand, Franţa, în perioada 2-4 octombrie 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1098/2008 - M. Of. nr. 667/25 sep. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 677/2001 privind înfiinţarea Institutului de Bioresurse Alimentare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 677/2001 prin H.G. nr. 546/2010 - M. Of. nr. 452/2 iul. 2010) 
 
 H.G. nr. 1099/2008 - M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 
  Hotărâre privind susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achiziţiei de berbeci şi/sau ţapi pentru reproducţie 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1119/2008 - M. Of. nr. 662/23 sep. 2008 
  Hotărâre privind organizarea şi finanţarea Programului de diplomaţie culturală, care se va desfăşura la Roma în perioada 6-10 octombrie 2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1128/2008 - M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 
  Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere în anul 2008 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1135/2008 - M. Of. nr. 681/3 oct. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 1  
  octombrie 2008 - 31 martie 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1148/2008 - M. Of. nr. 689/9 oct. 2008 
 Hotărâre privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 204/28 mar. 2012) 

 (Abrogare - la data desfiinţării Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, conform art. II alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2015 prin H.G. nr. 629/2015 - M. Of. nr.  
 619/14 aug. 2015) 
 
 H.G. nr. 1153/2008 - M. Of. nr. 683/6 oct. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor agricole în toamna anului 2008" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1190/2008 - M. Of. nr. 671/29 sep. 2008 
  Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în data de 13 octombrie 2008, a evenimentului "OPEN DAYS - Ziua Regiunilor" 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1194/2008 - M. Of. nr. 683/6 oct. 2008 
  Hotărâre privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură 

 (Abrogare prin H.G. nr. 545/2010 - M. Of. nr. 444/1 iul. 2010) 
 
 H.G. nr. 1196/2008 - M. Of. nr. 682/6 oct. 2008 

 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 276/2008 pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru  
  producţie nr. 150/2003 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1225/2008 - M. Of. nr. 680/3 oct. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 324/2008 

 (T) 
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 H.G. nr. 1227/2008 - M. Of. nr. 684/7 oct. 2008 

 Hotărâre privind completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul  
  spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 996/2008 prin H.G. nr. 470/2014 - M. Of. nr. 426/10 iun. 2014) 

 H.G. nr. 1228/2008 - M. Of. nr. 696/13 oct. 2008 
  Hotărâre privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 578/2014 - M. Of. nr. 537/18 iul. 2014) 

 H.G. nr. 1232/2008 - M. Of. nr. 711/20 oct. 2008 

 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind plăţile transfrontaliere în  
  euro 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1259/2010 - M. Of. nr. 847/17 dec. 2010) 
 
 H.G. nr. 1234/2008 - M. Of. nr. 714/21 oct. 2008 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.112/2004 privind asimilarea personalului Societăţii Române de Televiziune care desfăşoară activitate în cadrul proiectului "Corespondenţii  
  Televiziunii Române în străinătate" cu personalul trimis în misiune permanentă în străinătate 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1238/2008 - M. Of. nr. 706/17 oct. 2008 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1224/2007 prin H.G. nr. 112/2009 - M. Of. nr. 128/2 mar. 2009) 

 H.G. nr. 1270/2008 - M. Of. nr. 693/13 oct. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1271/2008 - M. Of. nr. 695/13 oct. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1272/2008 - M. Of. nr. 693/13 oct. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea  
  Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1276/2008 - M. Of. nr. 691/10 oct. 2008 
  Hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-25 martie 2009, a celui de-al treilea Summit Mondial al Procurorilor Generali 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1285/2008 - M. Of. nr. 717/22 oct. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 151/2012 - M. Of. nr. 190/23 mar. 2012) 
 
 H.G. nr. 1286/2008 - M. Of. nr. 705/16 oct. 2008 
  Hotărâre privind corectarea nivelurilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1304/2008 - M. Of. nr. 710/20 oct. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr.744/2003 prin H.G. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 51/28 ian. 2009) 

 H.G. nr. 1318/2008 - M. Of. nr. 713/21 oct. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr.381/2007 prin H.G. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 41/23 ian. 2009) 

 H.G. nr. 1320/2008 - M. Of. nr. 728/28 oct. 2008 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1432/2009 - M. Of. nr. 858/9 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 1331/2008 - M. Of. nr. 723/24 oct. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor împreună cu Banca Internaţională de Investiţii (BII) şi Banca  
 Internaţională de Cooperare Economică (BICE), a Grupei de lucru a reprezentanţilor împuterniciţi ai conducătorilor statelor membre ale BII şi BICE, a reuniunilor consiliilor de administraţie ale  
  BII şi BICE şi a Consiliului comun BII şi BICE (28-31 octombrie 2008) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1333/2008 - M. Of. nr. 730/28 oct. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr.361/2007 prin H.G. nr. 33/2009 - M. Of. nr. 47/27 ian. 2009) 

 H.G. nr. 1339/2008 - M. Of. nr. 732/29 oct. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E)  
  pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1777/2004, la data intrării în vigoare a ordinului comun al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne privind instituirea  
 restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E)  
 pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare  
 legală şi în zilele de sărbătoare legală, în condiţiile legii prin H.G. nr. 239/2018 - M. Of. nr. 376/2 mai 2018) 
 H.G. nr. 1346/2008 - M. Of. nr. 769/17 nov. 2008 
  Hotărâre privind constituirea Grupului de lucru interinstituţional pentru formularea poziţiei României în contextul reformei bugetului Uniunii Europene şi al negocierii perspectivelor financiare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 938/2012 - M. Of. nr. 713/19 oct. 2012) 
 
 H.G. nr. 1368/2008 - M. Of. nr. 746/4 nov. 2008 
  Hotărâre privind suplimentarea numărului de autorizaţii de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 1369/2008 - M. Of. nr. 738/31 oct. 2008 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor,  
  societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1380/2008 - M. Of. nr. 754/7 nov. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în anul 2008, a cuantumului sprijinului şi a sumei alocate fiecărei  
 activităţi, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2006 privind stabilirea speciilor şi a valorii ajutorului financiar pentru producţia internă de  
 seminţe şi material săditor, certificată oficial, în anii 2006 şi 2007, destinată pentru însămânţare sau plantare în campaniile agricole din anii de vânzare 2006/2007 şi 2007/2008, şi pentru  
  aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata ajutorului financiar 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1381/2008 - M. Of. nr. 746/4 nov. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli prilejuite de sărbătorirea zilei de 25 octombrie - Ziua Armatei României, în ţară şi în străinătate, precum şi a zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a  
  României, în străinătate 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1387/2008 - M. Of. nr. 763/12 nov. 2008 

 Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii pentru producţia anului 2008 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de  
 calitate a produselor agricole, precum şi pentru modificarea părţii introductive a art. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001  
  privind exploataţiile agricole, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2002 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1390/2008 - M. Of. nr. 763/12 nov. 2008 
  Hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 442/2009 - M. Of. nr. 320/14 mai 2009) 

 H.G. nr. 1391/2008 - M. Of. nr. 757/10 nov. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 
 

(Abrogare odată cu H. G. nr. 83/2005 prin H.G. nr. 652/2009 - M. Of. nr. 443/29 iun. 2009) 

 H.G. nr. 1408/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008 
  Hotărâre privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase 

 (Abrogare prin H.G. nr. 539/2016 - M. Of. nr. 591/3 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 1455/2008 - M. Of. nr. 789/25 nov. 2008 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României pentru activităţile Centrului Regional de Asistenţă pentru Implementarea Controlului Armamentelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1460/2008 - M. Of. nr. 824/8 dec. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030 

 (Abrogare prin H.G. nr. 877/2018 - M. Of. nr. 985/21 nov. 2018) 
 
 H.G. nr. 1468/2008 - M. Of. nr. 780/21 nov. 2008 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor,  
  societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1485/2008 - M. Of. nr. 794/26 nov. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 405/2007 prin H.G. nr. 463/2016 - M. Of. nr. 515/7 iul. 2016) 
 
 H.G. nr. 1486/2008 - M. Of. nr. 785/24 nov. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în  
 anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă  
 sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2007, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi  
 a Hotărârii Guvernului nr. 3/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum  
  şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1490/2008 - M. Of. nr. 795/27 nov. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 748/2007 prin H.G. nr. 284/2009 - M. Of. nr. 182/24 mar. 2009) 
 
 H.G. nr. 1508/2008 - M. Of. nr. 812/4 dec. 2008 
  Hotărâre privind înfiinţarea Spitalului Clinic Municipal Oradea prin reorganizarea unor unităţi sanitare din municipiul Oradea 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1716/2008 - M. Of. nr. 8/6 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 1509/2008 - M. Of. nr. 835/11 dec. 2008 

 Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de sănătate în subordinea Ministerului Apărării, prin reorganizarea Centrului de refacere şi recuperare a capacităţii de luptă a personalului, din subordinea  
  aceluiaşi minister 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 431/2010 - M. Of. nr. 310/12 mai 2010) 

 H.G. nr. 1515/2008 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2009 
  Hotărâre privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala CNE - Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 84/2019 - M. Of. nr. 152/26 feb. 2019) 
 
 H.G. nr. 1525/2008 - M. Of. nr. 805/2 dec. 2008 
  Hotărâre privind plata de către Ministerul Sănătăţii Publice a contribuţiei financiare voluntare a României la Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Controlul Tutunului 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1532/2008 - M. Of. nr. 808/3 dec. 2008 
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  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1533/2008 - M. Of. nr. 812/4 dec. 2008 
  Hotărâre privind exercitarea de către România a preşedinţiei Iniţiativei Central Europene în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1536/2008 - M. Of. nr. 814/4 dec. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  
  1.627/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1627/2003 prin H.G. nr. 729/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 1538/2008 - M. Of. nr. 820/5 dec. 2008 
  Hotărâre privind modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1892/2004 prin H.G. nr. 1479/2009 - M. Of. nr. 843/7 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 1553/2008 - M. Of. nr. 806/3 dec. 2008 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi  
  văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1560/2008 - M. Of. nr. 814/4 dec. 2008 

 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2008 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, al plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal, al plăţilor pentru culturi energetice şi  
  al plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1563/2008 - M. Of. nr. 826/9 dec. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 352/2002 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 537/2015 - M. Of. nr. 520/13 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 1585/2008 - M. Of. nr. 836/11 dec. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 179/2008 privind plata contribuţiei României pentru anul 2008 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1593/2008 - M. Of. nr. 838/12 dec. 2008 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 103/2008 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea  
  bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1598/2008 - M. Of. nr. 857/19 dec. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.78/2005 prin H.G. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 38/21 ian. 2009) 
 
 H.G. nr. 1599/2008 - M. Of. nr. 841/15 dec. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 491/2021 - M. Of. nr. 451/27 apr. 2021) 

 H.G. nr. 1606/2008 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2008 
  Hotărâre privind reorganizarea Institutului Naţional de Informare şi Documentare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 830/2010 - M. Of. nr. 602/25 aug. 2010) 

 H.G. nr. 1618/2008 - M. Of. nr. 865/22 dec. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 1622/2008 - M. Of. nr. 862/20 dec. 2008 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 246/2007 prin H.G. nr. 1014/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 1666/2008 - M. Of. nr. 856/19 dec. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1677/2008 - M. Of. nr. 857/19 dec. 2008 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi  
  detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 714/2018 - M. Of. nr. 797/18 sep. 2018) 

 H.G. nr. 1685/2008 - M. Of. nr. 872/23 dec. 2008 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1695/2008 - M. Of. nr. 867/22 dec. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1696/2008 - M. Of. nr. 871/23 dec. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1697/2008 - M. Of. nr. 873/23 dec. 2008 
  Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2009 
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 (T) 
 
 ▼ Convenţia generală dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Afacerilor Externe din  
 Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare şi finanţare a Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a  
 Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 22 august 2008 
 H.G. nr. 1701/2008 (aprobare) - M. Of. nr. 876/24 dec. 2008 

 (Încetare valabilitate la 1 august 2015 prin O. nr. 1421/2015 - M. Of. nr. 730/29 sep. 2015) 
 
 H.G. nr. 1712/2008 - M. Of. nr. 887/29 dec. 2008 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului  
  Transporturilor 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1714/2008 - M. Of. nr. 885/29 dec. 2008 
  Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 262/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010) 

 H.G. nr. 1717/2008 - M. Of. nr. 8/6 ian. 2009 
  Hotărâre pentru abrogarea alin. (2) al art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 681/2011 - M. Of. nr. 551/3 aug. 2011) 

 H.G. nr. 1718/2008 - M. Of. nr. 5/6 ian. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 144/2010 - M. Of. nr. 139/2 mar. 2010) 
 
 H.G. nr. 1719/2008 - M. Of. nr. 8/6 ian. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1631/2009 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 1720/2008 - M. Of. nr. 8/6 ian. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1634/2009 - M. Of. nr. 3/4 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 1721/2008 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1426/2009 - M. Of. nr. 856/9 dec. 2009) 
 
 
 2009 
 
 H.G. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 33/16 ian. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1634/2009 - M. Of. nr. 3/4 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 6/2009 - M. Of. nr. 36/20 ian. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.  1.718/2008 prin H.G. nr. 144/2010 - M. Of. nr. 139/2 mar. 2010) 
 
 H.G. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 38/21 ian. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1407/2009 - M. Of. nr. 829/2 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 38/21 ian. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 

 (Abrogare prin H.G. nr. 90/2010 - M. Of. nr. 116/22 feb. 2010) 
 
 H.G. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 41/23 ian. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 41/23 ian. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2013) 

 H.G. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 51/28 ian. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 548/2013 - M. Of. nr. 492/5 aug. 2013) 

 H.G. nr. 13/2009 - M. Of. nr. 100/19 feb. 2009 
  Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului interministerial "Consiliul pentru promovarea societăţii informaţionale în România" 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 319/2011 - M. Of. nr. 276/20 apr. 2011) 

 H.G. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 42/23 ian. 2009 
  Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din perioada 2009 - 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 15/2009 - M. Of. nr. 42/23 ian. 2009 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe  
 copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, al listei susţinătorilor, precum şi a  
  modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, ce sunt folosite la alegerile locale parţiale din perioada 2009 - 2012 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 16/2009 - M. Of. nr. 42/23 ian. 2009 
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  Hotărâre pentru stabilirea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile locale parţiale din perioada 2009 - 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 17/2009 - M. Of. nr. 42/23 ian. 2009 
  Hotărâre privind modelele buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale parţiale din perioada 2009 - 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 42/23 ian. 2009 
  Hotărâre pentru aprobarea modelului timbrului autocolant, a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile locale parţiale din perioada 2009 - 2012 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 19/2009 - M. Of. nr. 42/23 ian. 2009 
  Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor - verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale parţiale din perioada 2009 - 2012 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 41/23 ian. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1719/2008 prin H.G. nr. 1631/2009 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 33/2009 - M. Of. nr. 47/27 ian. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1631/2009 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 35/2009 - M. Of. nr. 52/28 ian. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1720/2008 prin H.G. nr. 1634/2009 - M. Of. nr. 3/4 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 36/2009 - M. Of. nr. 66/4 feb. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 869/2001 prin H.G. nr. 815/2015 - M. Of. nr. 744/5 oct. 2015) 
 
 H.G. nr. 51/2009 - M. Of. nr. 64/3 feb. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

 (Abrogare prin H.G. nr. 81/2010 - M. Of. nr. 86/9 feb. 2010) 
 
 H.G. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 75/9 feb. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1635/2009 - M. Of. nr. 22/12 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 65/2009 - M. Of. nr. 83/11 feb. 2009 
 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 6/4 ian. 2012) 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 102/20 feb. 2013) 

 H.G. nr. 74/2009 - M. Of. nr. 104/20 feb. 2009 
  Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 75/2009 - M. Of. nr. 104/20 feb. 2009 
  Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari din data de 29 martie 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 76/2009 - M. Of. nr. 89/13 feb. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 24/2013 - M. Of. nr. 62/29 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 77/2009 - M. Of. nr. 93/17 feb. 2009 
  Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2009-2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 79/2009 - M. Of. nr. 104/20 feb. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 804/2007 prin L. nr. 59/2016 - M. Of. nr. 290/18 apr. 2016) 
 
 H.G. nr. 104/2009 - M. Of. nr. 106/20 feb. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 76/2009 prin H.G. nr. 24/2013 - M. Of. nr. 62/29 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 105/2009 - M. Of. nr. 105/20 feb. 2009 

 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind  
  întocmirea şi utilizarea acestora 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 109/2009 - M. Of. nr. 126/2 mar. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 520/2013 - M. Of. nr. 473/30 iul. 2013) 

 H.G. nr. 110/2009 - M. Of. nr. 127/2 mar. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 520/2013 - M. Of. nr. 473/30 iul. 2013) 
 
 H.G. nr. 111/2009 - M. Of. nr. 126/2 mar. 2009 
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  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 533/2007 prin H.G. nr. 1324/2009 - M. Of. nr. 800/24 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 112/2009 - M. Of. nr. 128/2 mar. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1005/2012 - M. Of. nr. 729/29 oct. 2012) 
 
 H.G. nr. 173/2009 - M. Of. nr. 118/26 feb. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1719/2008 prin H.G. nr. 1631/2009 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2010) 

 H.G. nr. 174/2009 - M. Of. nr. 118/26 feb. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 11/2009 prin H.G. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2013) 

 H.G. nr. 179/2009 - M. Of. nr. 138/5 mar. 2009 
  Hotărâre pentru plata sumelor aprobate ca justă despăgubire şi neachitate în anii 2006-2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 187/2009 - M. Of. nr. 123/27 feb. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin  
 Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, precum şi a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat  
  prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1714/2008 prin H.G. nr. 262/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010) 

 H.G. nr. 192/2009 - M. Of. nr. 143/9 mar. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 

 H.G. nr. 211/2009 - M. Of. nr. 145/9 mar. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 405/2007 prin H.G. nr. 463/2016 - M. Of. nr. 515/7 iul. 2016) 

 H.G. nr. 227/2009 - M. Of. nr. 157/13 mar. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 

 (Abrogare prin H.G. nr. 118/2012 - M. Of. nr. 159/9 mar. 2012) 
 
 H.G. nr. 264/2009 - M. Of. nr. 156/12 mar. 2009 
  Hotărâre privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 267/2009 - M. Of. nr. 157/13 mar. 2009 
  Hotărâre privind organizarea unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internaţională a Francofoniei 

 (T) 
 
 H.G. nr. 284/2009 - M. Of. nr. 182/24 mar. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 882/2010 - M. Of. nr. 612/30 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 313/2009 - M. Of. nr. 291/5 mai 2009 
  Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român 

 (Abrogare la data publicării ordinului ministrului afacerilor externe privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român-29 iul. 2015- prin  
 H.G. nr. 232/2015 - M. Of. nr. 240/8 apr. 2015) 
 H.G. nr. 315/2009 - M. Of. nr. 185/25 mar. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1228/2008 prin H.G. nr. 578/2014 - M. Of. nr. 537/18 iul. 2014) 
 
 H.G. nr. 325/2009 - M. Of. nr. 185/25 mar. 2009 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1371/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009) 
 
 H.G. nr. 328/2009 - M. Of. nr. 185/25 mar. 2009 
  Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 331/2009 - M. Of. nr. 195/27 mar. 2009 

 Hotărâre pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la  
 om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să le  
  pună în aplicare, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2009 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a legii bugetului pe anul 2010 prin H.G. nr. 1492/2009 - M. Of. nr. 898/22 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 359/2009 - M. Of. nr. 208/1 apr. 2009 
 Hotărâre privind plata contribuţiei anuale a României la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene   
 (T) 
 
 H.G. nr. 366/2009 - M. Of. nr. 202/31 mar. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1714/2008 prin H.G. nr. 262/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010) 
 
 H.G. nr. 367/2009 - M. Of. nr. 202/31 mar. 2009 
  Hotărâre pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 369/2009 - M. Of. nr. 227/7 apr. 2009 
  Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial 

 (Abrogare prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 
 
 H.G. nr. 370/2009 - M. Of. nr. 215/3 apr. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 1.660/2006 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1660/2006 prin H.G. nr. 395/2016 - M. Of. nr. 423/6 iun. 2016) 
 
 H.G. nr. 396/2009 - M. Of. nr. 231/8 apr. 2009 
  Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 427/2009 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea anexei "Activităţile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, cuantumul acestuia, precum şi suma totală  
 alocată fiecărei activităţi" la Hotărârea Guvernului nr. 3/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, a  
  cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 434/2009 - M. Of. nr. 309/11 mai 2009 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 53/2011 - M. Of. nr. 84/1 feb. 2011) 

 H.G. nr. 435/2009 - M. Of. nr. 260/21 apr. 2009 
  Hotărâre pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 150/2010 - M. Of. nr. 157/11 mar. 2010) 
 
 H.G. nr. 443/2009 - M. Of. nr. 315/12 mai 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1194/2008 prin H.G. nr. 545/2010 - M. Of. nr. 444/1 iul. 2010) 
 
 H.G. nr. 445/2009 - M. Of. nr. 481/13 iul. 2009 
  Hotărâre privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

 (Abrogare prin L. nr. 292/2018 - M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018) 
 
 H.G. nr. 478/2009 - M. Of. nr. 299/7 mai 2009 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.721/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1721/2008 prin H.G. nr. 1426/2009 - M. Of. nr. 856/9 dec. 2009) 
 
 H.G. nr. 488/2009 - M. Of. nr. 286/30 apr. 2009 
  Hotărâre pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 491/2009 - M. Of. nr. 312/12 mai 2009 

 Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2009 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză  
  tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 493/2009 - M. Of. nr. 302/7 mai 2009 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 496/2009 - M. Of. nr. 301/7 mai 2009 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi  
  Dezvoltării Rurale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 513/2009 - M. Of. nr. 333/19 mai 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 494/2006 prin H.G. nr. 432/2017 - M. Of. nr. 475/23 iun. 2017) 
 
 H.G. nr. 516/2009 - M. Of. nr. 309/11 mai 2009 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 839/2006 prin H.G. nr. 295/2021 - M. Of. nr. 312/29 mar. 2021) 
 
 H.G. nr. 521/2009 - M. Of. nr. 333/19 mai 2009 

 Hotărâre privind organizarea la Sibiu, în perioada 23-25 septembrie 2009, a celei de-a patra Conferinţe a reţelei europene "The European Union Network for the Implementation and  
  Enforcement of Environmental Law" (IMPEL) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 522/2009 - M. Of. nr. 440/26 iun. 2009 
  Hotărâre privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 526/2009 - M. Of. nr. 305/8 mai 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub  
  autoritatea Secretariatului General al Guvernului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 529/2009 - M. Of. nr. 309/11 mai 2009 
 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 530/2009 - M. Of. nr. 305/8 mai 2009 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 

 (T) 
 
 H.G. nr. 554/2009 - M. Of. nr. 333/19 mai 2009 
  Hotărâre privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea reuniunii Adunării generale a Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 563/2009 - M. Of. nr. 394/11 iun. 2009 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind descentralizarea activităţii sportive şi de tineret 

 (Abrogare prin H.G. nr. 886/2010 - M. Of. nr. 618/1 sep. 2010) 
 
 H.G. nr. 569/2009 - M. Of. nr. 333/19 mai 2009 
  Hotărâre privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar asociaţiilor din agricultură în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi 

 (T) 
 
 H.G. nr. 572/2009 - M. Of. nr. 340/21 mai 2009 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 585/2009 - M. Of. nr. 347/25 mai 2009 
  Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 460/2006 prin H.G. nr. 906/2020 - M. Of. nr. 994/28 oct. 2020) 

 H.G. nr. 595/2009 - M. Of. nr. 355/27 mai 2009 
 Hotărâre pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 
 Republicare: 
 (M. Of. nr. 227/28 mar. 2016) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 
 
 H.G. nr. 600/2009 - M. Of. nr. 373/3 iun. 2009 

 Hotărâre privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi  
  atribuţiile instituţiilor implicate în planul european 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 799/2014 - M. Of. nr. 688/19 sep. 2014) 

 H.G. nr. 606/2009 - M. Of. nr. 402/12 iun. 2009 

 Hotărâre pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  
  Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 

 H.G. nr. 615/2009 - M. Of. nr. 349/26 mai 2009 
  Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2009 a nivelului fondurilor publice la creditele agricole pentru producţie, potrivit Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003 

 (T) 
 
 H.G. nr. 616/2009 - M. Of. nr. 351/26 mai 2009 
  Hotărâre pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 619/2009 - M. Of. nr. 355/27 mai 2009 
  Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 622/2009 - M. Of. nr. 356/27 mai 2009 

 Hotărâre pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul  
  2009 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 623/2009 - M. Of. nr. 364/29 mai 2009 
  Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1627/2003 prin H.G. nr. 729/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 626/2009 - M. Of. nr. 356/27 mai 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării  
  Rurale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 639/2009 - M. Of. nr. 365/1 iun. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor  
  Publice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 647/2009 - M. Of. nr. 395/11 iun. 2009 
  Hotărâre privind plata de către Ministerul Sănătăţii a contribuţiei României la Federaţia Europeană a Academiilor de Medicină (FEAM) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 655/2009 - M. Of. nr. 377/3 iun. 2009 

 Hotărâre privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi repartizarea  
  unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

 (T) 
 
 H.G. nr. 681/2009 - M. Of. nr. 405/15 iun. 2009 
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 Hotărâre pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice  
  naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 204/2020 - M. Of. nr. 238/24 mar. 2020) 

 H.G. nr. 684/2009 - M. Of. nr. 492/15 iul. 2009 
  Hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 113/2010 - M. Of. nr. 130/25 feb. 2010) 
 
 H.G. nr. 709/2009 - M. Of. nr. 440/26 iun. 2009 
  Hotărâre privind clasificarea structurilor de primire turistice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1267/2010 - M. Of. nr. 866/23 dec. 2010) 
 
 H.G. nr. 719/2009 - M. Of. nr. 428/23 iun. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului  
  Transporturilor şi Infrastructurii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 720/2009 - M. Of. nr. 428/23 iun. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Sulina", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi  
  Infrastructurii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 721/2009 - M. Of. nr. 428/23 iun. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului  
  Transporturilor şi Infrastructurii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 728/2009 - M. Of. nr. 440/26 iun. 2009 

 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi  
  Patrimoniului Naţional 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 731/2009 - M. Of. nr. 488/14 iul. 2009 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni şi modificarea unor acte normative 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1396/2010 - M. Of. nr. 2/3 ian. 2011) 

 H.G. nr. 745/2009 - M. Of. nr. 446/29 iun. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 

 H.G. nr. 749/2009 - M. Of. nr. 465/6 iul. 2009 

 Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate  
  să funcţioneze provizoriu organizate de acestea 

 (Abrogare prin H.G. nr. 966/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011) 
 
 H.G. nr. 755/2009 - M. Of. nr. 464/6 iul. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1719/2008 prin H.G. nr. 1631/2009 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 757/2009 - M. Of. nr. 462/3 iul. 2009 

 Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 352/2002 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie  
  "Cantacuzino" 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 537/2015 - M. Of. nr. 520/13 iul. 2015) 

 H.G. nr. 767/2009 - M. Of. nr. 473/9 iul. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului  
  Transporturilor şi Infrastructurii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 772/2009 - M. Of. nr. 521/29 iul. 2009 
  Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional multianual 2009-2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 774/2009 - M. Of. nr. 508/23 iul. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2009 privind înfiinţarea Consiliului interministerial "Consiliul pentru promovarea societăţii informaţionale în România" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 13/2009 prin H.G. nr. 319/2011 - M. Of. nr. 276/20 apr. 2011) 
 
 H.G. nr. 777/2009 - M. Of. nr. 509/24 iul. 2009 
  Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008 

 (T) 
 
 H.G. nr. 798/2009 - M. Of. nr. 493/16 iul. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", aflată sub autoritatea  
  Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 805/2009 - M. Of. nr. 556/10 aug. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  
  1.309/2004 

 (Abrogare la data desfiinţării Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, odată cu H.G. nr. 1309/2004 prin H.G. nr. 1223/2011 - M. Of. nr. 904/20 dec. 2011) 
 
 H.G. nr. 807/2009 - M. Of. nr. 506/22 iul. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de  
 consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a  
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  acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2003 

 (Abrogare prin L. nr. 101/2014 - M. Of. nr. 516/10 iul. 2014) 
 
 H.G. nr. 810/2009 - M. Of. nr. 541/4 aug. 2009 
  Hotărâre privind condiţiile referitoare la sistemele de acces condiţionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio şi televiziune 

 (Abrogare prin L. nr. 140/2012 - M. Of. nr. 505/23 iul. 2012) 
 
 H.G. nr. 822/2009 - M. Of. nr. 555/10 aug. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea  
  Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 834/2009 - M. Of. nr. 515/27 iul. 2009 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 925/2006 prin H.G. nr. 395/2016 - M. Of. nr. 423/6 iun. 2016) 
 
 H.G. nr. 851/2009 - M. Of. nr. 546/6 aug. 2009 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 71/1997 privind autorizarea societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi de transport maritim internaţional 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 857/2009 - M. Of. nr. 556/10 aug. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Educaţiei,  
  Cercetării şi Inovării 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 870/2009 - M. Of. nr. 528/30 iul. 2009 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 

 (Abrogare prin H.G. nr. 111/2016 - M. Of. nr. 151/26 feb. 2016) 
 
 H.G. nr. 884/2009 - M. Of. nr. 556/10 aug. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 680/2007 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 680/2007 prin H.G. nr. 1017/2018 - M. Of. nr. 1111/28 dec. 2018) 
 
 H.G. nr. 916/2009 - M. Of. nr. 628/22 sep. 2009 
  Hotărâre privind aprobarea Programului statistic anual pentru anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 933/2009 - M. Of. nr. 581/20 aug. 2009 
  Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 31 august - 2 septembrie 2009, a Reuniunii anuale a diplomaţiei române 

 (T) 
 
 H.G. nr. 937/2009 - M. Of. nr. 584/21 aug. 2009 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 943/2009 - M. Of. nr. 608/3 sep. 2009 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a  
  specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 749/2009 prin H.G. nr. 966/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011) 

 H.G. nr. 956/2009 - M. Of. nr. 633/24 sep. 2009 
  Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2013 prin H.G. nr. 1309/2012 - M. Of. nr. 898/28 dec. 2012) 

 H.G. nr. 960/2009 - M. Of. nr. 587/24 aug. 2009 
  Hotărâre privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 de ţigarete 

 (T) 
 
 H.G. nr. 968/2009 - M. Of. nr. 617/14 sep. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 109/2009 prin H.G. nr. 520/2013 - M. Of. nr. 473/30 iul. 2013) 
 
 H.G. nr. 981/2009 - M. Of. nr. 639/28 sep. 2009 

 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în  
  administrarea sa şi în proprietatea publică a statului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 828/2001 prin H.G. nr. 849/2020 - M. Of. nr. 944/14 oct. 2020) 
 
 H.G. nr. 1007/2009 - M. Of. nr. 633/24 sep. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru  
  vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1777/2004, la data intrării în vigoare a ordinului comun al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne privind instituirea  
 restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E)  
 pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare  
 legală şi în zilele de sărbătoare legală, în condiţiile legii prin H.G. nr. 239/2018 - M. Of. nr. 376/2 mai 2018) 
 
 H.G. nr. 1008/2009 - M. Of. nr. 641/29 sep. 2009 
  Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Conferinţei internaţionale Panta Rhei în România, în perioada 20-22 octombrie 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1014/2009 - M. Of. nr. 619/15 sep. 2009 
  Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 1015/2009 - M. Of. nr. 629/22 sep. 2009 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1038/2009 - M. Of. nr. 640/29 sep. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1  
  octombrie 2009-31 martie 2010 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1039/2009 - M. Of. nr. 642/30 sep. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi  
  Infrastructurii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1044/2009 - M. Of. nr. 637/28 sep. 2009 
  Hotărâre aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1045/2009 - M. Of. nr. 639/28 sep. 2009 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1046/2009 - M. Of. nr. 637/28 sep. 2009 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1047/2009 - M. Of. nr. 637/28 sep. 2009 
  Hotărâre pentru aprobarea modelului, dimensiunilor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinului de vot ce va fi folosit la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1048/2009 - M. Of. nr. 637/28 sep. 2009 

 Hotărâre pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale, a modelului ştampilei de control a secţiilor de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT" care vor fi folosite la  
  alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1049/2009 - M. Of. nr. 637/28 sep. 2009 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care vor fi folosite la alegerile  
  pentru Preşedintele României din anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1050/2009 - M. Of. nr. 637/28 sep. 2009 
  Hotărâre privind stabilirea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1051/2009 - M. Of. nr. 638/28 sep. 2009 
  Hotărâre privind stabilirea secţiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, oraşe şi comune pentru desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1056/2009 - M. Of. nr. 666/6 oct. 2009 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping 

 (Abrogare prin H.G. nr. 244/2015 - M. Of. nr. 281/27 apr. 2015) 
 
 H.G. nr. 1064/2009 - M. Of. nr. 648/1 oct. 2009 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1075/2009 - M. Of. nr. 675/8 oct. 2009 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2/2 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor,  
  societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1077/2009 - M. Of. nr. 681/9 oct. 2009 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA 

 (Abrogare prin H.G. nr. 465/2015 - M. Of. nr. 479/1 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 1088/2009 - M. Of. nr. 669/7 oct. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1714/2008 prin H.G. nr. 262/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010) 

 H.G. nr. 1089/2009 - M. Of. nr. 669/7 oct. 2009 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor,  
  societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1091/2009 - M. Of. nr. 660/5 oct. 2009 
  Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1093/2009 - M. Of. nr. 684/12 oct. 2009 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a  
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  specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 749/2009 prin H.G. nr. 966/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011) 
 
 H.G. nr. 1203/2009 - M. Of. nr. 683/12 oct. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a  
  Spitalelor 

 (Abrogare - la data desfiinţării Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, conform art. II alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2015 prin H.G. nr. 629/2015 - M. Of. nr.  
 619/14 aug. 2015) 
 H.G. nr. 1213/2009 - M. Of. nr. 721/26 oct. 2009 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional 

 (Abrogare prin H.G. nr. 403/2013 - M. Of. nr. 400/3 iul. 2013) 
 
 H.G. nr. 1250/2009 - M. Of. nr. 732/28 oct. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2009 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., aflată sub  
  autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1278/2009 - M. Of. nr. 752/4 nov. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Conferinţe, aflat în subordinea Institutului Naţional de Statistică 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. IV prin O.G. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 64/28 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 1322/2009 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 5 din Normele metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte  
 culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  
  1.214/2007 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1214/2007 prin H.G. nr. 367/2011 - M. Of. nr. 262/13 apr. 2011) 
 
 H.G. nr. 1324/2009 - M. Of. nr. 800/24 nov. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare 

 (Abrogare la 90 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1) prin O.U.G. nr. 74/2013 - M. Of. nr. 389/29 iun. 2013) 
 
 H.G. nr. 1337/2009 - M. Of. nr. 775/12 nov. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului  
  Transporturilor şi Infrastructurii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1352/2009 - M. Of. nr. 792/19 nov. 2009 
  Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1354/2009 - M. Of. nr. 792/19 nov. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2009 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub  
  autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1362/2009 - M. Of. nr. 798/23 nov. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei  
  penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1.946/2004 prin H.G. nr. 604/2021 - M. Of. nr. 588/11 iun. 2021) 

 H.G. nr. 1366/2009 - M. Of. nr. 801/24 nov. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pentru reglementarea unor  
 aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea  
  mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1210/2004 prin H.G. nr. 1288/2012 - M. Of. nr. 894/28 dec. 2012) 
 
 H.G. nr. 1371/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului 

 (Abrogare odată cu H. G. nr. 405/2007 prin H.G. nr. 463/2016 - M. Of. nr. 515/7 iul. 2016) 
 
 H.G. nr. 1375/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009 
  Hotărâre privind reorganizarea Comisiei Naţionale de Prognoză 

 (Abrogare prin H.G. nr. 515/2013 - M. Of. nr. 480/1 aug. 2013) 
 
 H.G. nr. 1377/2009 - M. Of. nr. 802/25 nov. 2009 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric 

 (Abrogare prin H.G. nr. 488/2017 - M. Of. nr. 594/25 iul. 2017) 
 
 H.G. nr. 1378/2009 - M. Of. nr. 806/25 nov. 2009 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1335/2010 - M. Of. nr. 886/29 dec. 2010) 

 H.G. nr. 1379/2009 - M. Of. nr. 806/25 nov. 2009 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni şi modificarea unor acte normative 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1396/2010 - M. Of. nr. 2/3 ian. 2011) 

 H.G. nr. 1381/2009 - M. Of. nr. 807/26 nov. 2009 
  Hotărâre privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 484/2007 prin O.U.G. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 
 
 H.G. nr. 1383/2009 - M. Of. nr. 808/26 nov. 2009 

 Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 671/2007, şi pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii  
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  publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 671/2007 prin H.G. nr. 527/2013 - M. Of. nr. 497/7 aug. 2013) 
 
 H.G. nr. 1384/2009 - M. Of. nr. 810/26 nov. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008,  
  precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1285/2008 prin H.G. nr. 151/2012 - M. Of. nr. 190/23 mar. 2012) 

 H.G. nr. 1385/2009 - M. Of. nr. 807/26 nov. 2009 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 
 
 H.G. nr. 1386/2009 - M. Of. nr. 808/26 nov. 2009 
  Hotărâre privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 

 H.G. nr. 1387/2009 - M. Of. nr. 807/26 nov. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 11/2009 prin H.G. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2013) 

 H.G. nr. 1395/2009 - M. Of. nr. 813/27 nov. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1703/2004 prin H.G. nr. 501/2018 - M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) 
 
 H.G. nr. 1397/2009 - M. Of. nr. 813/27 nov. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 284/2009 prin H.G. nr. 882/2010 - M. Of. nr. 612/30 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 1400/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici  
  şi Mijlocii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 65/2009 prin H.G. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 102/20 feb. 2013) 
 
 H.G. nr. 1401/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 277/2020 - M. Of. nr. 307/13 apr. 2020) 
 
 H.G. nr. 1403/2009 - M. Of. nr. 821/30 nov. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 834/2010 - M. Of. nr. 596/23 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 1405/2009 - M. Of. nr. 827/2 dec. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea  
  locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1350/2006 prin H.G. nr. 920/2011 - M. Of. nr. 678/23 sep. 2011) 
 
 H.G. nr. 1407/2009 - M. Of. nr. 829/2 dec. 2009 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 25/2010 - M. Of. nr. 23/12 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 1412/2009 - M. Of. nr. 830/3 dec. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 277/2020 - M. Of. nr. 307/13 apr. 2020) 
 
 H.G. nr. 1413/2009 - M. Of. nr. 842/7 dec. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi  
  funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1433/2004 prin H.G. nr. 299/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 

 H.G. nr. 1420/2009 - M. Of. nr. 845/8 dec. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1718/2008 prin H.G. nr. 144/2010 - M. Of. nr. 139/2 mar. 2010) 

 H.G. nr. 1426/2009 - M. Of. nr. 856/9 dec. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 81/2010 - M. Of. nr. 86/9 feb. 2010) 

 H.G. nr. 1428/2009 - M. Of. nr. 847/8 dec. 2009 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 (Abrogare prin L. nr. 160/2012 - M. Of. nr. 685/3 oct. 2012) 
 
 H.G. nr. 1429/2009 - M. Of. nr. 843/7 dec. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1719/2008 prin H.G. nr. 1631/2009 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 1430/2009 - M. Of. nr. 860/10 dec. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 4/2009 prin H.G. nr. 1634/2009 - M. Of. nr. 3/4 ian. 2010) 
 
 H.G. nr. 1431/2009 - M. Of. nr. 860/10 dec. 2009 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine 

 (Abrogare prin H.G. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 102/20 feb. 2013) 
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 H.G. nr. 1439/2009 - M. Of. nr. 857/9 dec. 2009 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi a Centrului Naţional "România Digitală" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1132/2013 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2014) 
 
 H.G. nr. 1442/2009 - M. Of. nr. 905/23 dec. 2009 
  Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 253/2015 - M. Of. nr. 291/29 apr. 2015) 
 
 H.G. nr. 1443/2009 - M. Of. nr. 894/21 dec. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 12/2009 prin H.G. nr. 548/2013 - M. Of. nr. 492/5 aug. 2013) 
 
 H.G. nr. 1479/2009 - M. Of. nr. 843/7 dec. 2009 
  Hotărâre pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 88/2011 - M. Of. nr. 736/19 oct. 2011) 

 H.G. nr. 1481/2009 - M. Of. nr. 840/7 dec. 2009 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi  
  văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1482/2009 - M. Of. nr. 840/7 dec. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1) prin O.U.G. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 362/26 mai 2015) 
 
 H.G. nr. 1491/2009 - M. Of. nr. 890/18 dec. 2009 
  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor 

 (Abrogare odată cu L. nr. 608/2001 prin O.G. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 1492/2009 - M. Of. nr. 898/22 dec. 2009 

 Hotărâre pentru aprobarea continuării acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la  
 animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  
  trebuie să le pună în aplicare, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010 

 (Abrogare la data de 5 mar. 2011 prin H.G. nr. 114/2011 - M. Of. nr. 135/23 feb. 2011) 
 
 H.G. nr. 1493/2009 - M. Of. nr. 882/17 dec. 2009 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1503/2009 - M. Of. nr. 857/9 dec. 2009 
  Hotărâre privind reorganizarea Agenţiei Domeniilor Statului 

 (Abrogare la data de 1 ian. 2011 prin H.G. nr. 752/2010 - M. Of. nr. 539/3 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 1516/2009 - M. Of. nr. 863/10 dec. 2009 

 Hotărâre privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, care se vor executa  
  în perioada 2009-2013 pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 908/2010 - M. Of. nr. 630/8 sep. 2010) 

 H.G. nr. 1517/2009 - M. Of. nr. 863/10 dec. 2009 

 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, care se  
  vor executa în perioada 2009-2013 

 (Abrogare prin H.G. nr. 908/2010 - M. Of. nr. 630/8 sep. 2010) 
 
 H.G. nr. 1519/2009 - M. Of. nr. 866/11 dec. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi a componenţei  
  nominale a Consiliului ştiinţific 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 367/2002 prin H.G. nr. 1217/2012 - M. Of. nr. 865/20 dec. 2012) 
 
 H.G. nr. 1535/2009 - M. Of. nr. 873/15 dec. 2009 
  Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1627/2003 prin H.G. nr. 729/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 1549/2009 - M. Of. nr. 884/17 dec. 2009 

 Hotărâre privind prelungirea până la data de 31 martie 2010 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării  
  asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1714/2008 prin H.G. nr. 262/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010) 
 
 H.G. nr. 1550/2009 - M. Of. nr. 882/17 dec. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea  
  Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1551/2009 - M. Of. nr. 882/17 dec. 2009 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat, pentru  
  anul 2009 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 547/2010 - M. Of. nr. 439/30 iun. 2010) 

 H.G. nr. 1558/2009 - M. Of. nr. 901/23 dec. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de  
  apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1564/2009 - M. Of. nr. 919/29 dec. 2009 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 77/2009 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar  
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  2009-2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1577/2009 - M. Of. nr. 894/21 dec. 2009 
  Hotărâre privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1581/2009 - M. Of. nr. 895/22 dec. 2009 

 Hotărâre privind aprobarea organizării în România a Conferinţei europene la nivel înalt cu tema "O mai bună sănătate pentru vieţi mai bune. Accelerarea dezvoltării şi bunăstării copiilor cu  
  dizabilităţi mentale" 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1607/2009 - M. Of. nr. 14/11 ian. 2010 
  Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1094/2011 - M. Of. nr. 809/16 nov. 2011) 

 H.G. nr. 1620/2009 - M. Of. nr. 927/31 dec. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 

 H.G. nr. 1626/2009 - M. Of. nr. 925/30 dec. 2009 
  Hotărâre privind structura accizei totale exprimate în echivalent euro pentru 1.000 ţigarete 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1627/2009 - M. Of. nr. 926/30 dec. 2009 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 246/2007 prin H.G. nr. 1014/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 1631/2009 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2010 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 14/8 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 1633/2009 - M. Of. nr. 30/14 ian. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz 

 (Abrogare prin L. nr. 212/2015 - M. Of. nr. 554/27 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 1634/2009 - M. Of. nr. 3/4 ian. 2010 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

 (Abrogare prin H.G. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 102/20 feb. 2013) 
 
 H.G. nr. 1635/2009 - M. Of. nr. 22/12 ian. 2010 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 544/2012 - M. Of. nr. 368/31 mai 2012) 
 
 
 2010 
 
 H.G. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 17/11 ian. 2010 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte 

 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2013 - M. Of. nr. 95/15 feb. 2013) 
 
 H.G. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 25/13 ian. 2010 
  Hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 978/2015 - M. Of. nr. 959/24 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 25/2010 - M. Of. nr. 23/12 ian. 2010 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 725/2010 - M. Of. nr. 548/4 aug. 2010) 
 
 H.G. nr. 26/2010 - M. Of. nr. 22/12 ian. 2010 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul 

 (Abrogare prin H.G. nr. 22/2017 - M. Of. nr. 49/17 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 56/2010 - M. Of. nr. 80/5 feb. 2010 

 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică şi termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin  
  înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. şi Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1024/2011 - M. Of. nr. 744/24 oct. 2011) 
 
 H.G. nr. 79/2010 - M. Of. nr. 100/15 feb. 2010 
  Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 216/2012 - M. Of. nr. 209/29 mar. 2012) 
 
 H.G. nr. 81/2010 - M. Of. nr. 86/9 feb. 2010 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 536/2011 - M. Of. nr. 428/20 iun. 2011) 
 
 H.G. nr. 83/2010 - M. Of. nr. 109/18 feb. 2010 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.082/C din 20 martie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  
 Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, emis în temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul  
 comerţului, republicată prin H.G. nr. 387/2014 - M. Of. nr. 360/15 mai 2014) 
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 H.G. nr. 98/2010 - M. Of. nr. 108/17 feb. 2010 
  Hotărâre privind constituirea Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 326/2017 - M. Of. nr. 389/24 mai 2017) 
 
 H.G. nr. 113/2010 - M. Of. nr. 130/25 feb. 2010 
  Hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

 (Abrogare la data de 23 nov.2012 prin H.G. nr. 902/2012 - M. Of. nr. 667/24 sep. 2012) 
 
 H.G. nr. 115/2010 - M. Of. nr. 122/23 feb. 2010 

 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2010 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 (T) 
 
 H.G. nr. 120/2010 - M. Of. nr. 126/24 feb. 2010 

 Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi  
  obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism 

 (Abrogare prin H.G. nr. 558/2017 - M. Of. nr. 653/8 aug. 2017) 
 
 H.G. nr. 139/2010 - M. Of. nr. 140/3 mar. 2010 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Supercomputing 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1132/2013 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2014) 
 
 H.G. nr. 141/2010 - M. Of. nr. 137/2 mar. 2010 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret 

 (Abrogare prin H.G. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 42/19 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 167/2010 - M. Of. nr. 154/10 mar. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  
  1.660/2006 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1660/2006 prin H.G. nr. 395/2016 - M. Of. nr. 423/6 iun. 2016) 
 
 H.G. nr. 189/2010 - M. Of. nr. 165/15 mar. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a  
  documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism 

 
 

(Abrogare Odată cu H.G. nr. 120/2010 prin H.G. nr. 558/2017 - M. Of. nr. 653/8 aug. 2017) 

 H.G. nr. 196/2010 - M. Of. nr. 192/26 mar. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 112/2009 prin H.G. nr. 1005/2012 - M. Of. nr. 729/29 oct. 2012) 

 H.G. nr. 262/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010 
  Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 265/2010 - M. Of. nr. 220/8 apr. 2010 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României pentru coorganizarea seminarului oficial "NATO’s Partnerships and Beyond" de la Oslo 

 (T) 
 
 H.G. nr. 267/2010 - M. Of. nr. 243/16 apr. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 494/2006 prin H.G. nr. 432/2017 - M. Of. nr. 475/23 iun. 2017) 
 
 H.G. nr. 296/2010 - M. Of. nr. 239/15 apr. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 303/2010 - M. Of. nr. 239/15 apr. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 238/2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 238/2001 prin H.G. nr. 1267/2010 - M. Of. nr. 866/23 dec. 2010) 
 
 H.G. nr. 322/2010 - M. Of. nr. 246/16 apr. 2010 
  Hotărâre pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1428/2009 prin L. nr. 160/2012 - M. Of. nr. 685/3 oct. 2012) 
 
 H.G. nr. 329/2010 - M. Of. nr. 283/30 apr. 2010 
  Hotărâre privind unele măsuri de eficientizare a activităţilor în domeniul adopţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 579/2016 - M. Of. nr. 623/12 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 330/2010 - M. Of. nr. 273/27 apr. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu  
  apă a satelor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 577/1997 prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 

 H.G. nr. 332/2010 - M. Of. nr. 223/9 apr. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1210/2004 prin H.G. nr. 1288/2012 - M. Of. nr. 894/28 dec. 2012) 
 
 H.G. nr. 334/2010 - M. Of. nr. 243/16 apr. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel  
  teritorial 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 369/2009 prin L. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011) 
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 H.G. nr. 352/2010 - M. Of. nr. 275/28 apr. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1378/2009 prin H.G. nr. 1335/2010 - M. Of. nr. 886/29 dec. 2010) 
 
 H.G. nr. 357/2010 - M. Of. nr. 256/20 apr. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică şi termică de sub autoritatea  
  Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. şi Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A. 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 56/2010 prin H.G. nr. 1024/2011 - M. Of. nr. 744/24 oct. 2011) 

 H.G. nr. 363/2010 - M. Of. nr. 311/12 mai 2010 
  Hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 85/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 364/2010 - M. Of. nr. 273/27 apr. 2010 
  Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010-2011 

 (T) 
 
 H.G. nr. 371/2010 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor  
  organici în anumite activităţi şi instalaţii 

 (Abrogare la 1 dec. 2013 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 424/2010 - M. Of. nr. 297/7 mai 2010 
  Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea în România a Seminarului anual al Grupului NATO în domeniul neproliferării 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 427/2010 - M. Of. nr. 299/7 mai 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor 

 (Abrogare la 1 dec. 2013 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 434/2010 - M. Of. nr. 300/10 mai 2010 

 Hotărâre privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi  
  funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1631/2009 prin H.G. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 14/8 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 440/2010 - M. Of. nr. 352/27 mai 2010 
  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere 

 (Abrogare la 1 ian. 2016 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 464/2010 - M. Of. nr. 357/31 mai 2010 

 Hotărâre privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune şi pentru modificarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră  
  la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 833/2010 - M. Of. nr. 609/27 aug. 2010) 

 H.G. nr. 470/2010 - M. Of. nr. 333/19 mai 2010 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 (Abrogare prin H.G. nr. 563/2014 - M. Of. nr. 612/19 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 478/2010 - M. Of. nr. 352/27 mai 2010 

 Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei  
  financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 

 (Abrogare prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 
 
 H.G. nr. 506/2010 - M. Of. nr. 382/9 iun. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea  
  regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 253/2015 - M. Of. nr. 291/29 apr. 2015) 
 
 H.G. nr. 530/2010 - M. Of. nr. 397/15 iun. 2010 

 Hotărâre pentru aprobarea Programului "Reabilitare şi modernizare — 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local", implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale  
  şi Turismului, în perioada 2010—2013 

 
 

(Abrogare la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului prin O.U.G. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 230/22 apr. 2013) 

 H.G. nr. 531/2010 - M. Of. nr. 400/16 iun. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în  
  Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1258/2005 prin H.G. nr. 155/2022 - M. Of. nr. 116/4 feb. 2022) 
 
 H.G. nr. 540/2010 - M. Of. nr. 413/21 iun. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 12/2009 prin H.G. nr. 548/2013 - M. Of. nr. 492/5 aug. 2013) 
 
 H.G. nr. 570/2010 - M. Of. nr. 502/20 iul. 2010 
  Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 574/2010 - M. Of. nr. 525/28 iul. 2010 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare   
 (Abrogare la 20 apr. 2016 prin H.G. nr. 711/2015 - M. Of. nr. 765/14 oct. 2015) 
 
 H.G. nr. 577/2010 - M. Of. nr. 502/20 iul. 2010 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a celei de-a doua tranşe la costurile naţionale de participare la programul de cooperare  
 tehnică al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, furnizată în cadrul proiectului regional RER/0/016 - "Dezvoltarea resurselor umane şi sprijinul tehnologiei nucleare", pe anul  



 4871

  2008-2009 

 (T) 
 
 H.G. nr. 612/2010 - M. Of. nr. 448/1 iul. 2010 
  Hotărâre privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă 

 (Abrogare la 1 iulie 2015 prin H.G. nr. 1102/2014 - M. Of. nr. 931/19 dec. 2014) 
 
 H.G. nr. 621/2010 - M. Of. nr. 475/9 iul. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1210/2004 prin H.G. nr. 1288/2012 - M. Of. nr. 894/28 dec. 2012) 
 
 H.G. nr. 622/2010 - M. Of. nr. 478/13 iul. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 671/2007 prin H.G. nr. 527/2013 - M. Of. nr. 497/7 aug. 2013) 

 H.G. nr. 631/2010 - M. Of. nr. 578/16 aug. 2010 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a  
  specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 749/2009 prin H.G. nr. 966/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011) 
 
 H.G. nr. 644/2010 - M. Of. nr. 558/9 aug. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară 

 (Abrogare odată cu L. nr. 55/2006 prin O.U.G. nr. 73/2019 - M. Of. nr. 1002/12 dec. 2019) 
 
 H.G. nr. 650/2010 - M. Of. nr. 515/23 iul. 2010 

 Hotărâre privind aprobarea de către Guvernul României a contribuţiei suplimentare pentru achiziţionarea unui nou sediu al Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor  
  (OEPP) 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 717/2010 - M. Of. nr. 537/2 aug. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 363/2010 prin O.U.G. nr. 85/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 

 H.G. nr. 720/2010 - M. Of. nr. 528/29 iul. 2010 

 Hotărâre pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea  
  şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1634/2009 prin H.G. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 102/20 feb. 2013) 
 
 H.G. nr. 725/2010 - M. Of. nr. 548/4 aug. 2010 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1185/2014 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 728/2010 - M. Of. nr. 512/22 iul. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 11/2009 prin H.G. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 731/2010 - M. Of. nr. 512/22 iul. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010-2011 

 (T) 
 
 H.G. nr. 734/2010 - M. Of. nr. 531/30 iul. 2010 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

 (Abrogare prin L. nr. 134/2019 - M. Of. nr. 587/17 iul. 2019) 
 
 H.G. nr. 735/2010 - M. Of. nr. 527/28 iul. 2010 

 Hotărâre pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul  
  administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 81/31 ian. 2011) 
 
 H.G. nr. 737/2010 - M. Of. nr. 528/29 iul. 2010 
  Hotărâre privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 59/2011 - M. Of. nr. 457/30 iun. 2011) 
 
 H.G. nr. 748/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010 
  Hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1302/2010 - M. Of. nr. 874/28 dec. 2010) 
 
 H.G. nr. 753/2010 - M. Of. nr. 543/3 aug. 2010 
  Hotărâre pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central Fitosanitar 

 (Abrogare prin H.G. nr. 43/2015 - M. Of. nr. 98/6 feb. 2015) 
 
 H.G. nr. 755/2010 - M. Of. nr. 543/3 aug. 2010 
  Hotărâre privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 796/2012 - M. Of. nr. 544/3 aug. 2012) 
 
 H.G. nr. 764/2010 - M. Of. nr. 538/2 aug. 2010 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe   
 (Abrogare prin H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 768/2010 - M. Of. nr. 534/30 iul. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 
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 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 769/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002 

 (Abrogare prin H.G. nr. 512/2016 - M. Of. nr. 585/2 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 774/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi pentru modificarea Hotărârii  
  Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 253/2015 - M. Of. nr. 291/29 apr. 2015) 

 H.G. nr. 775/2010 - M. Of. nr. 558/9 aug. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 141/2010 prin H.G. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 42/19 ian. 2013) 

 H.G. nr. 829/2010 - M. Of. nr. 602/25 aug. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1844/2005 prin H.G. nr. 935/2011 - M. Of. nr. 716/11 oct. 2011) 

 H.G. nr. 833/2010 - M. Of. nr. 609/27 aug. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1213/2009 prin H.G. nr. 403/2013 - M. Of. nr. 400/3 iul. 2013) 
 
 H.G. nr. 834/2010 - M. Of. nr. 596/23 aug. 2010 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1188/2014 - M. Of. nr. 21/12 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 853/2010 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 869/2001 prin H.G. nr. 815/2015 - M. Of. nr. 744/5 oct. 2015) 
 
 H.G. nr. 854/2010 - M. Of. nr. 628/7 sep. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru  
  Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 65/2009 prin H.G. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 102/20 feb. 2013) 

 H.G. nr. 855/2010 - M. Of. nr. 623/3 sep. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1431/2009 prin H.G. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 102/20 feb. 2013) 
 
 H.G. nr. 859/2010 - M. Of. nr. 594/23 aug. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 81/2010 prin H.G. nr. 536/2011 - M. Of. nr. 428/20 iun. 2011) 
 
 H.G. nr. 863/2010 - M. Of. nr. 599/24 aug. 2010 
  Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea în România a celei de-a 13-a ediţii a Forumului Internaţional al Procurorilor 

 (T) 
 
 H.G. nr. 864/2010 - M. Of. nr. 601/25 aug. 2010 

 Hotărâre privind modificarea art. 10 din Normele metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 414/2007 

 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 

 H.G. nr. 872/2010 - M. Of. nr. 602/25 aug. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar  
  2010-2011 

 (T) 
 
 H.G. nr. 880/2010 - M. Of. nr. 616/31 aug. 2010 
  Hotărâre privind aprobarea reprezentării României la Conferinţa Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din Statele Unite Mexicane 

 (T) 
 
 H.G. nr. 882/2010 - M. Of. nr. 612/30 aug. 2010 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 700/2012 - M. Of. nr. 491/18 iul. 2012) 
 
 H.G. nr. 885/2010 - M. Of. nr. 627/6 sep. 2010 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 556/2011 - M. Of. nr. 435/22 iun. 2011) 
 
 H.G. nr. 890/2010 - M. Of. nr. 625/6 sep. 2010 

 Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 1  
  octombrie 2010-31 martie 2011 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 904/2010 - M. Of. nr. 616/31 aug. 2010 

 Hotărâre privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind  
 organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului   
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1631/2009 prin H.G. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 14/8 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 907/2010 - M. Of. nr. 635/9 sep. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz 
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 (Abrogare prin L. nr. 212/2015 - M. Of. nr. 554/27 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 908/2010 - M. Of. nr. 630/8 sep. 2010 
  Hotărâre pentru abrogarea unor acte normative 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 912/2010 - M. Of. nr. 633/8 sep. 2010 

 Hotărâre pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte  
  terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate 

 
 

(Abrogare la data de 18 septembrie 2021 prin H.G. nr. 859/2021 - M. Of. nr. 797/19 aug. 2021) 

 H.G. nr. 918/2010 - M. Of. nr. 643/15 sep. 2010 
  Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1000/2012 - M. Of. nr. 729/29 oct. 2012) 

 H.G. nr. 933/2010 - M. Of. nr. 642/14 sep. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 

 H.G. nr. 937/2010 - M. Of. nr. 690/14 oct. 2010 
  Hotărâre privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase 

 (Abrogare prin H.G. nr. 539/2016 - M. Of. nr. 591/3 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 939/2010 - M. Of. nr. 657/23 sep. 2010 

 Hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu  
  efect de seră 

 (Abrogare prin H.G. nr. 192/2020 - M. Of. nr. 238/24 mar. 2020 în data de 23.04.2020) 
 
 H.G. nr. 943/2010 - M. Of. nr. 640/13 sep. 2010 

 Hotărâre pentru completarea art. 64 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 956/2010 - M. Of. nr. 649/20 sep. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 11/2009 prin H.G. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2013) 

 H.G. nr. 967/2010 - M. Of. nr. 654/22 sep. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi  
  protecţia copilului 

 (Abrogare Odată cu H.G. nr. 1434/2004 prin H.G. nr. 797/2017 - M. Of. nr. 920/23 nov. 2017) 
 
 H.G. nr. 968/2010 - M. Of. nr. 654/22 sep. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea  
  unor măsuri cu caracter organizatoric 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1377/2009 prin H.G. nr. 488/2017 - M. Of. nr. 594/25 iul. 2017) 

 H.G. nr. 996/2010 - M. Of. nr. 677/6 oct. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea  
  locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1350/2006 prin H.G. nr. 920/2011 - M. Of. nr. 678/23 sep. 2011) 
 
 H.G. nr. 1015/2010 - M. Of. nr. 687/12 oct. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar  
  2010-2011 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1031/2010 - M. Of. nr. 704/21 oct. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 622/2004 prin H.G. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 752/20 sep. 2017) 
 
 H.G. nr. 1037/2010 - M. Of. nr. 728/2 nov. 2010 
  Hotărâre privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2015) 
 
 H.G. nr. 1038/2010 - M. Of. nr. 746/9 nov. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar  
  periculoase 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 351/2005 prin H.G. nr. 570/2016 - M. Of. nr. 633/18 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 1052/2010 - M. Of. nr. 724/29 oct. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 295/2008 privind analiza cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile 

 (Abrogare prin H.G. nr. 699/2012 - M. Of. nr. 495/19 iul. 2012) 
 
 H.G. nr. 1070/2010 - M. Of. nr. 762/16 nov. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 527/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile 

 (Abrogare prin H.G. nr. 699/2012 - M. Of. nr. 495/19 iul. 2012) 
 
 H.G. nr. 1084/2010 - M. Of. nr. 752/11 nov. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de  
  asistenţă socială şi protecţia copilului 

 
 

(Abrogare Odată cu H.G. nr. 1434/2004 prin H.G. nr. 797/2017 - M. Of. nr. 920/23 nov. 2017) 

 H.G. nr. 1085/2010 - M. Of. nr. 778/22 nov. 2010 
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  Hotărâre pentru modificarea Regulamentului consular, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 760/1999 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 760/1999 prin L. nr. 62/2019 - M. Of. nr. 299/18 apr. 2019) 
 
 H.G. nr. 1113/2010 - M. Of. nr. 838/14 dec. 2010 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,  
  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1897/2006 prin H.G. nr. 157/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 
 
 H.G. nr. 1125/2010 - M. Of. nr. 774/18 nov. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1634/2009 prin H.G. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 102/20 feb. 2013) 
 
 H.G. nr. 1175/2010 - M. Of. nr. 797/29 nov. 2010 
  Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1193/2010 - M. Of. nr. 824/9 dec. 2010 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1225/2011 - M. Of. nr. 922/27 dec. 2011) 
 
 H.G. nr. 1197/2010 - M. Of. nr. 854/21 dec. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 470/2007 prin H.G. nr. 346/2016 - M. Of. nr. 369/13 mai 2016) 
 
 H.G. nr. 1242/2010 - M. Of. nr. 834/13 dec. 2010 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi  
  văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1244/2010 - M. Of. nr. 838/14 dec. 2010 
  Hotărâre privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1292/2010 - M. Of. nr. 862/22 dec. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 349/2005 prin O.G. nr. 2/2021 - M. Of. nr. 794/18 aug. 2021) 
 
 H.G. nr. 1335/2010 - M. Of. nr. 886/29 dec. 2010 

 Hotărâre pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale  
  Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1211/2012 - M. Of. nr. 852/17 dec. 2012) 
 
 H.G. nr. 1345/2010 - M. Of. nr. 887/29 dec. 2010 
  Hotărâre privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2011 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1349/2010 - M. Of. nr. 877/28 dec. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 246/2007 prin H.G. nr. 1014/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 1355/2010 - M. Of. nr. 896/31 dec. 2010 
  Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 1389/2010 - M. Of. nr. 895/30 dec. 2010 
  Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 117/2013 - M. Of. nr. 166/28 mar. 2013) 

 H.G. nr. 1394/2010 - M. Of. nr. 85/2 feb. 2011 
  Hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 85/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 

 H.G. nr. 1397/2010 - M. Of. nr. 897/31 dec. 2010 

 Hotărâre privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a  
  persoanelor asigurate" 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a ordinului comun prevăzut la art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 prin O.U.G. nr. 125/2011 - M. Of. nr. 938/30 dec. 2011) 
 
 H.G. nr. 1398/2010 - M. Of. nr. 31/13 ian. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea şi funcţionarea Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor  
  şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 556/2011 - M. Of. nr. 435/22 iun. 2011) 

 H.G. nr. 1399/2010 - M. Of. nr. 17/7 ian. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 12/2009 prin H.G. nr. 548/2013 - M. Of. nr. 492/5 aug. 2013) 

 H.G. nr. 1401/2010 - M. Of. nr. 43/18 ian. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea  
  lor pe piaţă 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 207/2005 prin H.G. nr. 197/2016 - M. Of. nr. 250/5 apr. 2016) 
 
 H.G. nr. 1405/2010 - M. Of. nr. 51/20 ian. 2011 

 Hotărâre privind aprobarea utilizării unor condiţii contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din  
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  domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 235 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările aduse prin prezenta ordonanţă  
 de urgenţă prin O.U.G. nr. 80/2016 - M. Of. nr. 939/22 nov. 2016 şi Abrogare la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 235 alin. (4) din L. nr. 98/2016 prin L. nr.  
 80/2017 - M. Of. nr. 313/2 mai 2017) 

 

 

  
 
 2011 
 
 H.G. nr. 6/2011 - M. Of. nr. 32/13 ian. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri  
  aflate în subordinea acestuia 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1185/2014 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2015) 

 H.G. nr. 26/2011 - M. Of. nr. 40/17 ian. 2011 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  
  1.627/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1627/2003 prin H.G. nr. 729/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2011 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 443/2005 prin H.G. nr. 1193/2012 - M. Of. nr. 841/13 dec. 2012) 
 
 H.G. nr. 32/2011 - M. Of. nr. 51/20 ian. 2011 

 Hotărâre privind desemnarea Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de  
  oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 318/2015 - M. Of. nr. 961/24 dec. 2015) 

 H.G. nr. 37/2011 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2011 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1184/2014 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2015) 

 H.G. nr. 39/2011 - M. Of. nr. 56/21 ian. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 755/2010 prin H.G. nr. 796/2012 - M. Of. nr. 544/3 aug. 2012) 
 
 H.G. nr. 45/2011 - M. Of. nr. 68/26 ian. 2011 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,  
  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 686/2008 prin L. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012) 
 
 H.G. nr. 75/2011 - M. Of. nr. 89/3 feb. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1631/2009 prin H.G. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 14/8 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 83/2011 - M. Of. nr. 101/8 feb. 2011 
  Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 87/2011 - M. Of. nr. 169/9 mar. 2011 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a  
  specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 749/2009 prin H.G. nr. 966/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011) 
 
 H.G. nr. 90/2011 - M. Of. nr. 104/9 feb. 2011 

 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de  
  performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO 2 generate de vehiculele uşoare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 116/2020 - M. Of. nr. 117/14 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 114/2011 - M. Of. nr. 135/23 feb. 2011 

 Hotărâre pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la  
 om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în  
  domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011 

 (Abrogare prin H.G. nr. 341/2012 - M. Of. nr. 276/25 apr. 2012) 
 
 H.G. nr. 150/2011 - M. Of. nr. 150/1 mar. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru  
 modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi  
  exploatarea jocurilor de noroc 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 870/2009 prin H.G. nr. 111/2016 - M. Of. nr. 151/26 feb. 2016) 

 H.G. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 162/7 mar. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor  
  Publice 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1) prin O.U.G. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 362/26 mai 2015) 
 
 H.G. nr. 207/2011 - M. Of. nr. 206/24 mar. 2011 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1179/2014 - M. Of. nr. 967/30 dec. 2014) 
 
 H.G. nr. 220/2011 - M. Of. nr. 220/30 mar. 2011 
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  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012 

 (Abrogare prin H.G. nr. 486/2018 - M. Of. nr. 612/17 iul. 2018) 
 
 H.G. nr. 233/2011 - M. Of. nr. 205/24 mar. 2011 
  Hotărâre privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 144/2016 - M. Of. nr. 197/16 mar. 2016) 
 
 H.G. nr. 248/2011 - M. Of. nr. 191/18 mar. 2011 
  Hotărâre privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 

 H.G. nr. 249/2011 - M. Of. nr. 204/24 mar. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1631/2009 prin H.G. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 14/8 ian. 2013) 

 H.G. nr. 250/2011 - M. Of. nr. 210/25 mar. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 363/2010 prin O.U.G. nr. 85/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 264/2011 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 81/2010 prin H.G. nr. 536/2011 - M. Of. nr. 428/20 iun. 2011) 
 
 H.G. nr. 284/2011 - M. Of. nr. 240/6 apr. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul  
  infrastructurii de transport 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1394/2010 prin O.U.G. nr. 85/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 304/2011 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2011 

 Hotărâre privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de  
  asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1389/2010 prin H.G. nr. 117/2013 - M. Of. nr. 166/28 mar. 2013) 

 H.G. nr. 319/2011 - M. Of. nr. 276/20 apr. 2011 
  Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român şi a centrelor de servicii informatice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 548/2013 - M. Of. nr. 492/5 aug. 2013) 
 
 H.G. nr. 320/2011 - M. Of. nr. 250/8 apr. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a  
  documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism 

 (Abrogare Odată cu H.G. nr. 120/2010 prin H.G. nr. 558/2017 - M. Of. nr. 653/8 aug. 2017) 
 
 H.G. nr. 367/2011 - M. Of. nr. 262/13 apr. 2011 

 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru proiectarea, construirea şi  
  dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 429/2011 - M. Of. nr. 314/6 mai 2011 

 Hotărâre privind organizarea reuniunii grupului de lucru pentru protecţia mediului în data de 30 mai 2011 şi a reuniunii miniştrilor mediului din statele membre ale OCEMN în data de 31 mai  
  2011 

 (T) 
 
 H.G. nr. 433/2011 - M. Of. nr. 345/18 mai 2011 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare a CAFR, în condiţiile prevăzute la alin. (4) prin L. nr. 162/2017 - M. Of. nr. 548/12 iul.  
 2017) 
 H.G. nr. 452/2011 - M. Of. nr. 335/16 mai 2011 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul  
  infrastructurii de transport 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1394/2010 prin O.U.G. nr. 85/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 

 H.G. nr. 459/2011 - M. Of. nr. 349/19 mai 2011 

 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României către Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară şi Managementul Deşeurilor Radioactive (ENSREG) pentru organizarea  
  în anul 2011 a Conferinţei Europene privind Securitatea Nucleară 

 (T) 
 
 H.G. nr. 479/2011 - M. Of. nr. 349/19 mai 2011 
  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1179/2014 - M. Of. nr. 967/30 dec. 2014) 
 
 H.G. nr. 494/2011 - M. Of. nr. 388/2 iun. 2011 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 104/2021 - M. Of. nr. 918/24 sep. 2021) 
 
 H.G. nr. 500/2011 - M. Of. nr. 372/27 mai 2011 
  Hotărâre privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 905/2017 - M. Of. nr. 1005/19 dec. 2017) 
 
 H.G. nr. 519/2011 - M. Of. nr. 367/26 mai 2011 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a  
  funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2011 

 
 

(T) 
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 H.G. nr. 525/2011 - M. Of. nr. 363/25 mai 2011 
 Hotărâre pentru suplimentarea numărului de posturi din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor   
 (Abrogare prin H.G. nr. 1037/2011 - M. Of. nr. 775/2 nov. 2011) 
 
 H.G. nr. 536/2011 - M. Of. nr. 428/20 iun. 2011 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 185/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) 
 
 H.G. nr. 554/2011 - M. Of. nr. 426/17 iun. 2011 

 Hotărâre privind unele măsuri instituţionale pentru organizarea în România a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinţei părţilor contractante la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă  
  internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 557/2011 - M. Of. nr. 381/31 mai 2011 

 Hotărâre pentru modificarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 1.389/2010 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1389/2010 prin H.G. nr. 117/2013 - M. Of. nr. 166/28 mar. 2013) 
 
 H.G. nr. 564/2011 - M. Of. nr. 407/9 iun. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 109/2009 prin H.G. nr. 520/2013 - M. Of. nr. 473/30 iul. 2013) 
 
 H.G. nr. 565/2011 - M. Of. nr. 405/9 iun. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 110/2009 prin H.G. nr. 520/2013 - M. Of. nr. 473/30 iul. 2013) 
 
 H.G. nr. 566/2011 - M. Of. nr. 405/9 iun. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare 

 (Abrogare la 90 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1) prin O.U.G. nr. 74/2013 - M. Of. nr. 389/29 iun. 2013) 
 
 H.G. nr. 578/2011 - M. Of. nr. 413/14 iun. 2011 

 Hotărâre pentru declararea ca abrogată a Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2004 privind stabilirea indemnizaţiei zilnice în valută, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană şi cazare, pentru  
  poliţiştii români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herţegovina (BiH) 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 583/2011 - M. Of. nr. 411/10 iun. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1631/2009 prin H.G. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 14/8 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 585/2011 - M. Of. nr. 421/16 iun. 2011 

 Hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de  
  vânătoare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 743/2015 - M. Of. nr. 709/22 sep. 2015) 

 H.G. nr. 591/2011 - M. Of. nr. 421/16 iun. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a  
 documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de  
  investiţii în turism 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 120/2010 prin H.G. nr. 558/2017 - M. Of. nr. 653/8 aug. 2017) 
 
 H.G. nr. 642/2011 - M. Of. nr. 447/27 iun. 2011 
  Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete 

 (T) 
 
 H.G. nr. 646/2011 - M. Of. nr. 462/1 iul. 2011 

 Hotărâre privind stimularea financiară a personalului care gestionează contribuţia financiară elveţiană în vederea implementării Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea  
  disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 

 H.G. nr. 655/2011 - M. Of. nr. 489/8 iul. 2011 
  Hotărâre pentru stabilirea atribuţiilor, componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 64/2012 - M. Of. nr. 772/15 nov. 2012) 

 H.G. nr. 662/2011 - M. Of. nr. 538/29 iul. 2011 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 683/2011 - M. Of. nr. 498/13 iul. 2011 
  Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010 

 (T) 
 
 H.G. nr. 684/2011 - M. Of. nr. 552/3 aug. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile  
 nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite  
  de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 332/2007 prin H.G. nr. 467/2018 - M. Of. nr. 561/4 iul. 2018) 

 H.G. nr. 751/2011 - M. Of. nr. 571/11 aug. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 494/2006 prin H.G. nr. 432/2017 - M. Of. nr. 475/23 iun. 2017) 

 H.G. nr. 761/2011 - M. Of. nr. 548/2 aug. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele  
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 I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini  
 pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari   
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 714/2008 prin H.G. nr. 640/2017 - M. Of. nr. 736/13 sep. 2017) 
 
 H.G. nr. 773/2011 - M. Of. nr. 620/1 sep. 2011 
  Hotărâre privind modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011 

 (Abrogare prin L. nr. 207/2015 - M. Of. nr. 547/23 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 775/2011 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2011 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a acestora 

 (Abrogare la data de 21 apr. 2018 prin H.G. nr. 804/2016 - M. Of. nr. 880/3 nov. 2016) 
 
 H.G. nr. 777/2011 - M. Of. nr. 566/9 aug. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri  
  aflate în subordinea acestuia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1185/2014 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 797/2011 - M. Of. nr. 575/12 aug. 2011 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la transporturile rutiere internaţionale, instituită prin  
  H.C.M. nr. 917/1975 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 798/2011 - M. Of. nr. 570/10 aug. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru  
  Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 65/2009 prin H.G. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 102/20 feb. 2013) 

 H.G. nr. 801/2011 - M. Of. nr. 563/8 aug. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor  
  Publice 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1) prin O.U.G. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 362/26 mai 2015) 
 
 H.G. nr. 816/2011 - M. Of. nr. 594/23 aug. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 11/2009 prin H.G. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 820/2011 - M. Of. nr. 591/22 aug. 2011 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 97/1991 privind sprijinirea activităţii persoanelor fizice, persoanelor juridice şi organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, care  
  desfăşoară în România activităţi cu caracter umanitar, medical şi social 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 822/2011 - M. Of. nr. 587/19 aug. 2011 

 Hotărâre pentru majorarea numărului de posturi al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind  
  reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1185/2014 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 823/2011 - M. Of. nr. 616/31 aug. 2011 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind  
  organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 870/2009 prin H.G. nr. 111/2016 - M. Of. nr. 151/26 feb. 2016) 

 H.G. nr. 826/2011 - M. Of. nr. 586/18 aug. 2011 

 Hotărâre privind stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul  
  Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, din data de 21 august 2011 

 (T) 
 
 H.G. nr. 848/2011 - M. Of. nr. 607/29 aug. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 755/2010 prin H.G. nr. 796/2012 - M. Of. nr. 544/3 aug. 2012) 
 
 H.G. nr. 920/2011 - M. Of. nr. 678/23 sep. 2011 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 

 (Abrogare la 1 noiembrie 2021 prin H.G. nr. 1073/2021 - M. Of. nr. 968/11 oct. 2021) 
 
 H.G. nr. 921/2011 - M. Of. nr. 677/23 sep. 2011 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a  
  contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 419/2018 - M. Of. nr. 496/18 iun. 2018) 

 H.G. nr. 935/2011 - M. Of. nr. 716/11 oct. 2011 
  Hotărâre privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 80/2018 - M. Of. nr. 803/19 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 938/2011 - M. Of. nr. 692/29 sep. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 21 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în  
  perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 920/2011 la 1 noiembrie 2021 prin H.G. nr. 1073/2021 - M. Of. nr. 968/11 oct. 2021) 
 
 H.G. nr. 944/2011 - M. Of. nr. 762/28 oct. 2011 

 Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1  
  octombrie 2011 - 31 martie 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 966/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011 
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 Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de  
 studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii  
 universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi 
  
 (Abrogare prin H.G. nr. 707/2012 - M. Of. nr. 525/30 iul. 2012) 
 
 H.G. nr. 967/2011 - M. Of. nr. 708/7 oct. 2011 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene 

 (Abrogare prin H.G. nr. 43/2013 - M. Of. nr. 98/19 feb. 2013) 
 
 H.G. nr. 969/2011 - M. Of. nr. 714/11 oct. 2011 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 974/2011 - M. Of. nr. 716/11 oct. 2011 
  Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 901/2012 - M. Of. nr. 652/13 sep. 2012) 

 H.G. nr. 998/2011 - M. Of. nr. 723/13 oct. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 536/2011 prin H.G. nr. 185/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) 

 H.G. nr. 1025/2011 - M. Of. nr. 753/26 oct. 2011 
  Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2011 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1035/2011 - M. Of. nr. 790/8 nov. 2011 
  Hotărâre pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Călimani 

 (Abrogare prin H.G. nr. 634/2018 - M. Of. nr. 745/29 aug. 2018) 
 
 H.G. nr. 1040/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 8/2013 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 1045/2011 - M. Of. nr. 757/27 oct. 2011 

 Hotărâre privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică  
  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 925/2006 prin H.G. nr. 395/2016 - M. Of. nr. 423/6 iun. 2016) 

 H.G. nr. 1052/2011 - M. Of. nr. 787/7 nov. 2011 
  Hotărâre privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare 

 (Abrogare prin L. nr. 213/2016 - M. Of. nr. 910/11 nov. 2016) 
 
 H.G. nr. 1062/2011 - M. Of. nr. 804/14 nov. 2011 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 477/2019 - M. Of. nr. 609/24 iul. 2019) 

 H.G. nr. 1078/2011 - M. Of. nr. 791/8 nov. 2011 

 Hotărâre privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 31/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 31/2003 prin H.G. nr. 1000/2015 - M. Of. nr. 977/30 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 1090/2011 - M. Of. nr. 797/10 nov. 2011 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2011 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1100/2011 - M. Of. nr. 795/9 nov. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea  
  unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 594/2008 prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 

 H.G. nr. 1101/2011 - M. Of. nr. 802/14 nov. 2011 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat, pentru  
  anul 2011 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1105/2011 - M. Of. nr. 798/10 nov. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 905/2017 - M. Of. nr. 1005/19 dec. 2017) 
 
 H.G. nr. 1150/2011 - M. Of. nr. 829/23 nov. 2011 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri  
  comunitare 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 595/2009 prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 

 H.G. nr. 1151/2011 - M. Of. nr. 843/28 nov. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 967/2011 prin H.G. nr. 43/2013 - M. Of. nr. 98/19 feb. 2013) 
 
 H.G. nr. 1157/2011 - M. Of. nr. 842/28 nov. 2011 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi,  
  precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1335/2010 prin H.G. nr. 1211/2012 - M. Of. nr. 852/17 dec. 2012) 
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 H.G. nr. 1164/2011 - M. Of. nr. 855/5 dec. 2011 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Centrul de Informare al ONU pe anul 2011 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1200/2011 - M. Of. nr. 863/7 dec. 2011 
  Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2011 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1212/2011 - M. Of. nr. 927/28 dec. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  
  234/2006 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 234/2006 prin H.G. nr. 855/2013 - M. Of. nr. 705/18 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 1214/2011 - M. Of. nr. 908/21 dec. 2011 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care  
  decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 912/2010 la data de 18 septembrie 2021 prin H.G. nr. 859/2021 - M. Of. nr. 797/19 aug. 2021) 

 H.G. nr. 1220/2011 - M. Of. nr. 896/16 dec. 2011 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor  
  tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 120/2010 prin H.G. nr. 558/2017 - M. Of. nr. 653/8 aug. 2017) 
 
 H.G. nr. 1221/2011 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2012 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 

 (Abrogare prin H.G. nr. 18/2015 - M. Of. nr. 49/21 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 1223/2011 - M. Of. nr. 904/20 dec. 2011 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 615/2014 - M. Of. nr. 566/30 iul. 2014) 
 
 H.G. nr. 1224/2011 - M. Of. nr. 904/20 dec. 2011 
  Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1225/2011 - M. Of. nr. 922/27 dec. 2011 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 23/2013 - M. Of. nr. 52/23 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 1261/2011 - M. Of. nr. 935/29 dec. 2011 
  Hotărâre privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1276/2011 - M. Of. nr. 920/23 dec. 2011 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi  
  văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1280/2011 - M. Of. nr. 932/29 dec. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 246/2007 prin H.G. nr. 1014/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 1284/2011 - M. Of. nr. 935/29 dec. 2011 
  Hotărâre privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 924/2017 - M. Of. nr. 1039/29 dec. 2017) 
 
 H.G. nr. 1285/2011 - M. Of. nr. 936/29 dec. 2011 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 755/2010 prin H.G. nr. 796/2012 - M. Of. nr. 544/3 aug. 2012) 
 
 H.G. nr. 1295/2011 - M. Of. nr. 11/6 ian. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor  
  structuri aflate în subordinea acestuia 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1185/2014 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2015) 

 H.G. nr. 1305/2011 - M. Of. nr. 34/16 ian. 2012 

 Hotărâre privind stabilirea conţinutului, formei şi dimensiunii titlului de călătorie eliberat de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pentru străinii care beneficiază de statutul de  
  refugiat sau de protecţie subsidiară acordate de România şi pentru membrii de familie ai acestora pentru care s-a solicitat reunificarea familiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 496/2016 - M. Of. nr. 542/19 iul. 2016) 
 
 
 2012 
 
 H.G. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 29/13 ian. 2012 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 9/2013 - M. Of. nr. 119/4 mar. 2013) 
 
 H.G. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 48/20 ian. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 445/2009 prin L. nr. 292/2018 - M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018) 
 
 H.G. nr. 38/2012 - M. Of. nr. 62/25 ian. 2012 
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  Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1066/2013 - M. Of. nr. 814/20 dec. 2013) 
 
 H.G. nr. 50/2012 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 68/2012 - M. Of. nr. 97/7 feb. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a  
  Spitalelor 

 (Abrogare - la data desfiinţării Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, conform art. II alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2015 prin H.G. nr. 629/2015 - M. Of. nr.  
 619/14 aug. 2015) 
 
 H.G. nr. 105/2012 - M. Of. nr. 146/5 mar. 2012 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România pentru  
  gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 478/2010 prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 

 H.G. nr. 108/2012 - M. Of. nr. 140/1 mar. 2012 
  Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 913/2012 - M. Of. nr. 655/14 sep. 2012) 

 H.G. nr. 117/2012 - M. Of. nr. 155/8 mar. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 11/2009 prin H.G. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 133/2012 - M. Of. nr. 157/8 mar. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 536/2011 prin H.G. nr. 185/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) 
 
 H.G. nr. 140/2012 - M. Of. nr. 169/15 mar. 2012 
  Hotărâre privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 141/2012 - M. Of. nr. 170/15 mar. 2012 

 Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul  
  2012 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 142/2012 - M. Of. nr. 170/15 mar. 2012 
  Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 143/2012 - M. Of. nr. 170/15 mar. 2012 
  Hotărâre privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 150/2012 - M. Of. nr. 167/14 mar. 2012 
  Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear pentru anul 2012, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 157/2012 - M. Of. nr. 172/16 mar. 2012 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieşirea din ţară şi tranzitul mărfurilor purtătoare de accize 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 167/2012 - M. Of. nr. 197/26 mar. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 622/2004 prin H.G. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 752/20 sep. 2017) 
 
 H.G. nr. 186/2012 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2012 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.113/2003 privind funcţionarea în România a Catedrei UNESCO "Teatrul şi Cultura Civilizaţiilor" a Institutului Internaţional de Teatru 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 205/2012 - M. Of. nr. 201/27 mar. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 12/2009 prin H.G. nr. 548/2013 - M. Of. nr. 492/5 aug. 2013) 
 
 H.G. nr. 219/2012 - M. Of. nr. 197/26 mar. 2012 

 Hotărâre privind modificarea art. 93 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 925/2006 prin H.G. nr. 395/2016 - M. Of. nr. 423/6 iun. 2016) 

 H.G. nr. 238/2012 - M. Of. nr. 223/3 apr. 2012 

 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de  
  performanţă pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de C02 generate de vehiculele uşoare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 116/2020 - M. Of. nr. 117/14 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 252/2012 - M. Of. nr. 227/4 apr. 2012 

 Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie a energiei electrice "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A., "Electrica Distribuţie  
  Transilvania Nord" - S.A. şi "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. prin metode specifice pieţei de capital 

 (Abrogare prin H.G. nr. 85/2013 - M. Of. nr. 147/19 mar. 2013) 
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 H.G. nr. 256/2012 - M. Of. nr. 233/6 apr. 2012 
  Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete 

 (T) 
 
 
 H.G. nr. 292/2012 - M. Of. nr. 281/27 apr. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul  
  infrastructurii de transport 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1394/2010 prin O.U.G. nr. 85/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 340/2012 - M. Of. nr. 263/23 apr. 2012 

 Hotărâre privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru personalul participant la operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative  
  la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 218/2021 - M. Of. nr. 725/23 iul. 2021) 

 H.G. nr. 341/2012 - M. Of. nr. 276/25 apr. 2012 

 Hotărâre pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la  
 om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în  
  domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1156/2013 - M. Of. nr. 8/7 ian. 2014) 
 
 H.G. nr. 350/2012 - M. Of. nr. 268/23 apr. 2012 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de  
  coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 579/2016 - M. Of. nr. 623/12 aug. 2016) 

 H.G. nr. 370/2012 - M. Of. nr. 272/24 apr. 2012 
  Hotărâre pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2012 ca zi liberă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 378/2012 - M. Of. nr. 290/3 mai 2012 

 Hotărâre privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în  
  România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1344/2003 prin O.U.G. nr. 10/2018 - M. Of. nr. 203/6 mar. 2018) 
 
 H.G. nr. 384/2012 - M. Of. nr. 345/21 mai 2012 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz 

 (Abrogare prin L. nr. 212/2015 - M. Of. nr. 554/27 iul. 2015) 
 
 ▼ Act adiţional nr. 1 semnat de Guvernul României la Bucureşti la 20 iulie 2012 şi la 16 octombrie 2012 şi de către Fondul  
 European de Investiţii la Luxemburg la 4 octombrie 2011, la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul  
 
 H.G. nr. 437/2013 (aprobare) - M. Of. nr. 463/26 iul. 2013 

European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008 

 (Înlocuire prin H.G. nr. 16/2013 (aprobare) - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 539/2012 - M. Of. nr. 357/25 mai 2012 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 11/2009 prin H.G. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2013) 

 H.G. nr. 544/2012 - M. Of. nr. 368/31 mai 2012 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 48/2013 - M. Of. nr. 103/20 feb. 2013) 

 H.G. nr. 546/2012 - M. Of. nr. 358/28 mai 2012 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 26/2010 prin H.G. nr. 22/2017 - M. Of. nr. 49/17 ian. 2017) 

 H.G. nr. 548/2012 - M. Of. nr. 364/30 mai 2012 

 Hotărâre pentru reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea  
  şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1634/2009 prin H.G. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 102/20 feb. 2013) 
 
 H.G. nr. 558/2012 - M. Of. nr. 375/1 iun. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri  
  aflate în subordinea acestuia 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1185/2014 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2015) 

 H.G. nr. 578/2012 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2012 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat  
  prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1389/2010 prin H.G. nr. 117/2013 - M. Of. nr. 166/28 mar. 2013) 
 
 H.G. nr. 599/2012 - M. Of. nr. 411/20 iun. 2012 
  Hotărâre privind participarea României la studiul dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, OCDE - Skills beyond School, în anul 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 601/2012 - M. Of. nr. 407/19 iun. 2012 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a  
  funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2012 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 602/2012 - M. Of. nr. 407/19 iun. 2012 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pe anul 2012 

 (T) 
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 H.G. nr. 605/2012 - M. Of. nr. 412/20 iun. 2012 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului valorilor minime a taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 790-862 MHz, 880-915  
 MHz/925-960 MHz, 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz şi 2500-2690 MHz   
 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1060/2021 - M. Of. nr. 964/8 oct. 2021) 

 H.G. nr. 628/2012 - M. Of. nr. 431/29 iun. 2012 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control  
 şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a  
  acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 341/2012 prin H.G. nr. 1156/2013 - M. Of. nr. 8/7 ian. 2014) 
 
 H.G. nr. 632/2012 - M. Of. nr. 438/2 iul. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit.  
  e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1284/2011 prin H.G. nr. 924/2017 - M. Of. nr. 1039/29 dec. 2017) 

 H.G. nr. 655/2012 - M. Of. nr. 470/11 iul. 2012 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.102/2001 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii "R.R.R.M.I." - S.A. prin reorganizarea  
  unor activităţi ale Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 665/2012 - M. Of. nr. 481/13 iul. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 109/2009 prin H.G. nr. 520/2013 - M. Of. nr. 473/30 iul. 2013) 
 
 H.G. nr. 670/2012 - M. Of. nr. 481/13 iul. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 692/2012 - M. Of. nr. 491/18 iul. 2012 

 Hotărâre privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al  
  proiectului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 462/2006 prin O.U.G. nr. 53/2019 - M. Of. nr. 548/3 iul. 2019) 

 H.G. nr. 698/2012 - M. Of. nr. 483/13 iul. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 76/2009 prin H.G. nr. 24/2013 - M. Of. nr. 62/29 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 702/2012 - M. Of. nr. 484/16 iul. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 22/2010 prin H.G. nr. 44/2013 - M. Of. nr. 95/15 feb. 2013) 
 
 H.G. nr. 703/2012 - M. Of. nr. 557/7 aug. 2012 

 Hotărâre pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal  
 pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a  
  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 174/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 

 H.G. nr. 717/2012 - M. Of. nr. 512/25 iul. 2012 

 Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească  
 şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu  
  Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească 

 (Abrogare prin H.G. nr. 596/2020 - M. Of. nr. 702/5 aug. 2020) 
 
 H.G. nr. 749/2012 - M. Of. nr. 536/1 aug. 2012 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.064/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003  
  privind monitorizarea comunitară a importurilor de huilă originară din ţări terţe 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 760/2012 - M. Of. nr. 538/2 aug. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1) prin O.U.G. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 362/26 mai 2015) 
 
 H.G. nr. 769/2012 - M. Of. nr. 552/6 aug. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 141/2010 prin H.G. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 42/19 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 781/2012 - M. Of. nr. 600/21 aug. 2012 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor in spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi  
  aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 912/2010 la data de 18 septembrie 2021 prin H.G. nr. 859/2021 - M. Of. nr. 797/19 aug. 2021) 
 
 H.G. nr. 796/2012 - M. Of. nr. 544/3 aug. 2012 
  Hotărâre privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 298/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 
 
 H.G. nr. 809/2012 - M. Of. nr. 566/9 aug. 2012 
  Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea în România a Conferinţei Comitetului Militar NATO 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 826/2012 - M. Of. nr. 571/10 aug. 2012 

 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume  
  prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 
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(Abrogare prin H.G. nr. 1166/2012 - M. Of. nr. 816/5 dec. 2012) 

 H.G. nr. 829/2012 - M. Of. nr. 617/28 aug. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile  
 nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite  
  de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 332/2007 prin H.G. nr. 467/2018 - M. Of. nr. 561/4 iul. 2018) 

 H.G. nr. 869/2012 - M. Of. nr. 620/29 aug. 2012 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea  
  raselor de animale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1179/2014 - M. Of. nr. 967/30 dec. 2014) 
 
 H.G. nr. 883/2012 - M. Of. nr. 657/17 sep. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 494/2006 prin H.G. nr. 432/2017 - M. Of. nr. 475/23 iun. 2017) 
 
 H.G. nr. 888/2012 - M. Of. nr. 641/10 sep. 2012 
  Hotărâre privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 889/2012 - M. Of. nr. 642/10 sep. 2012 
  Hotărâre privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 890/2012 - M. Of. nr. 641/10 sep. 2012 
  Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 891/2012 - M. Of. nr. 642/10 sep. 2012 
  Hotărâre pentru stabilirea măsurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 892/2012 - M. Of. nr. 642/10 sep. 2012 
  Hotărâre privind aprobarea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 893/2012 - M. Of. nr. 642/10 sep. 2012 

 Hotărâre privind aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista  
 electorală suplimentară, al listei susţinătorilor, al listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare  
 la candidatură, a modelului listei candidaţilor, precum şi al certificatului doveditor al alegerii deputaţilor şi senatorilor ce vor fi folosite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul  
  2012 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 894/2012 - M. Of. nr. 643/10 sep. 2012 
  Hotărâre privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 895/2012 - M. Of. nr. 643/10 sep. 2012 
  Hotărâre privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 902/2012 - M. Of. nr. 667/24 sep. 2012 
  Hotărâre privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 962/2017 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2018) 

 H.G. nr. 908/2012 - M. Of. nr. 651/13 sep. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1631/2009 prin H.G. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 14/8 ian. 2013) 
 
 H.G. nr. 913/2012 - M. Of. nr. 655/14 sep. 2012 
  Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 791/201 - M. Of. nr. 638/16 oct. 2013) 
 
 H.G. nr. 918/2012 - M. Of. nr. 655/14 sep. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 935/2011 prin O.U.G. nr. 80/2018 - M. Of. nr. 803/19 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 925/2012 - M. Of. nr. 662/20 sep. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.261/2011 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012 

 (T) 
 
 H.G. nr. 928/2012 - M. Of. nr. 679/1 oct. 2012 
  Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 80/2018 - M. Of. nr. 803/19 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 950/2012 - M. Of. nr. 678/28 sep. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate  
  categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 799/2014 - M. Of. nr. 688/19 sep. 2014) 

 H.G. nr. 958/2012 - M. Of. nr. 689/5 oct. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea,  
 încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 
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(Abrogare odată cu H.G. nr. 568/2001 prin L. nr. 264/2017 - M. Of. nr. 1024/27 dec. 2017) 

 H.G. nr. 966/2012 - M. Of. nr. 690/8 oct. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 828/2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale  
  produselor agricole şi produselor alimentare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 152/2015 - M. Of. nr. 173/12 mar. 2015) 
 
 H.G. nr. 967/2012 - M. Of. nr. 690/8 oct. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 152/2015 - M. Of. nr. 173/12 mar. 2015) 
 
 H.G. nr. 1007/2012 - M. Of. nr. 719/23 oct. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici  
  şi Mijlocii 

 
 

(Abrogare odată cu H.G nr. 65/2009 prin H.G. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 102/20 feb. 2013) 

 H.G. nr. 1014/2012 - M. Of. nr. 740/2 nov. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  
  769/2010 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 769/2010 prin H.G. nr. 512/2016 - M. Of. nr. 585/2 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 1029/2012 - M. Of. nr. 727/26 oct. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 796/2012 prin H.G. nr. 298/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 
 
 H.G. nr. 1039/2012 - M. Of. nr. 732/30 oct. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 536/2011 prin H.G. nr. 185/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) 
 
 H.G. nr. 1051/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 
  Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1061/2012 - M. Of. nr. 765/14 nov. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 363/2010 prin O.U.G. nr. 85/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 1062/2012 - M. Of. nr. 756/9 nov. 2012 
  Hotărâre privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional 

 (Abrogare începând cu anul școlar 2018-2019 prin H.G. nr. 951/2017 - M. Of. nr. 24/10 ian. 2018) 
 
 H.G. nr. 1071/2012 - M. Of. nr. 753/8 nov. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 

 H.G. nr. 1091/2012 - M. Of. nr. 763/13 nov. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat  
  prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1389/2010 prin H.G. nr. 117/2013 - M. Of. nr. 166/28 mar. 2013) 
 
 H.G. nr. 1171/2012 - M. Of. nr. 825/7 dec. 2012 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi  
  văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1178/2012 - M. Of. nr. 831/11 dec. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1449/2005 prin H.G. nr. 185/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) 
 
 H.G. nr. 1211/2012 - M. Of. nr. 852/17 dec. 2012 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 525/2013 - M. Of. nr. 487/2 aug. 2013) 

 H.G. nr. 1212/2012 - M. Of. nr. 852/17 dec. 2012 
  Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 652/2015 - M. Of. nr. 639/21 aug. 2015) 

 H.G. nr. 1253/2012 - M. Of. nr. 881/22 dec. 2012 
  Hotărâre privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1257/2012 - M. Of. nr. 876/21 dec. 2012 

 Hotărâre privind organizarea inspecţiilor şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi  
  controlul financiar preventiv 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1028/2021 - M. Of. nr. 954/6 oct. 2021) 
 
 H.G. nr. 1260/2012 - M. Of. nr. 15/9 ian. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 321/2005 prin L. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 604/23 iul. 2019) 
 
 H.G. nr. 1273/2012 - M. Of. nr. 881/22 dec. 2012 

 Hotărâre pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii  
  speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
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(Abrogare odată cu H.G. nr. 1284/2011 prin H.G. nr. 924/2017 - M. Of. nr. 1039/29 dec. 2017) 

 H.G. nr. 1274/2012 - M. Of. nr. 882/22 dec. 2012 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 246/2007 prin H.G. nr. 1014/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 1275/2012 - M. Of. nr. 882/22 dec. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin  
  Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1389/2010 prin H.G. nr. 117/2013 - M. Of. nr. 166/28 mar. 2013) 
 
 H.G. nr. 1297/2012 - M. Of. nr. 891/27 dec. 2012 
  Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1298/2012 - M. Of. nr. 891/27 dec. 2012 

 Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe  
 copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentară, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum  
  şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, ce sunt folosite la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1299/2012 - M. Of. nr. 891/27 dec. 2012 
  Hotărâre privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1300/2012 - M. Of. nr. 891/27 dec. 2012 
  Hotărâre privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1301/2012 - M. Of. nr. 891/27 dec. 2012 
  Hotărâre privind aprobarea modelului timbrului autocolant, condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1308/2012 - M. Of. nr. 895/28 dec. 2012 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului  
  nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 928/2012 prin O.U.G. nr. 80/2018 - M. Of. nr. 803/19 sep. 2018) 

 H.G. nr. 1309/2012 - M. Of. nr. 898/28 dec. 2012 
  Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 
 2013 
 
 H.G. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 14/8 ian. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 15/2017 - M. Of. nr. 43/16 ian. 2017) 

 H.G. nr. 6/2013 - M. Of. nr. 31/14 ian. 2013 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri  
  aflate în subordinea acestuia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1185/2014 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 7/2013 - M. Of. nr. 33/15 ian. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine 

 (Abrogare prin H.G. nr. 536/2014 - M. Of. nr. 510/9 iul. 2014) 
 
 H.G. nr. 8/2013 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 16/2017 - M. Of. nr. 44/16 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 9/2013 - M. Of. nr. 40/18 ian. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism 

 (Abrogare prin H.G. nr. 24/2017 - M. Of. nr. 49/17 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 344/2014 - M. Of. nr. 332/7 mai 2014) 
 
 H.G. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 42/19 ian. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 25/2022 - M. Of. nr. 20/6 ian. 2022) 

 H.G. nr. 18/2013 - M. Of. nr. 43/19 ian. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul 

 
 

(Abrogare Odată cu H.G. nr. 26/2010 prin H.G. nr. 22/2017 - M. Of. nr. 49/17 ian. 2017) 

 H.G. nr. 20/2013 - M. Of. nr. 48/22 ian. 2013 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
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 H.G. nr. 22/2013 - M. Of. nr. 52/23 ian. 2013 
  Hotărâre privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 511/2014 - M. Of. nr. 475/27 iun. 2014) 
 
 H.G. nr. 23/2013 - M. Of. nr. 52/23 ian. 2013 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare la 1 ianuarie 2014 prin H.G. nr. 871/2013 - M. Of. nr. 703/15 nov. 2013) 
 
 H.G. nr. 24/2013 - M. Of. nr. 62/29 ian. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 21/2015 - M. Of. nr. 50/21 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 33/2013 - M. Of. nr. 71/1 feb. 2013 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi  
  costuri în transportul feroviar public de călători 

 (Abrogare Odată cu H.G. nr.2408/2004 prin H.G. nr. 255/2017 - M. Of. nr. 291/25 apr. 2017) 
 
 H.G. nr. 40/2013 - M. Of. nr. 88/11 feb. 2013 
  Hotărâre privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne 

 (Abrogare prin H.G. nr. 768/2021 - M. Of. nr. 746/30 iul. 2021) 
 
 H.G. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 102/20 feb. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,Comerţului şi Turismului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 957/2015 - M. Of. nr. 917/10 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 48/2013 - M. Of. nr. 103/20 feb. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 58/23 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 50/2013 - M. Of. nr. 105/21 feb. 2013 
  Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete 

 (T) 
 
 H.G. nr. 64/2013 - M. Of. nr. 118/1 mar. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 398/2015 - M. Of. nr. 488/3 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 84/2013 - M. Of. nr. 136/14 mar. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 86/2013 - M. Of. nr. 146/19 mar. 2013 
  Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 334/2015 - M. Of. nr. 339/18 mai 2015) 

 H.G. nr. 110/2013 - M. Of. nr. 159/25 mar. 2013 
  Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 117/2013 - M. Of. nr. 166/28 mar. 2013 
  Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 

 (Abrogare prin H.G. nr. 400/2014 - M. Of. nr. 366/19 mai 2014) 
 
 H.G. nr. 183/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 925/2006 prin H.G. nr. 395/2016 - M. Of. nr. 423/6 iun. 2016) 
 
 H.G. nr. 185/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 26/2015 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 193/2013 - M. Of. nr. 239/25 apr. 2013 

 Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2013 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 222/2013 - M. Of. nr. 262/10 mai 2013 
  Hotărâre pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional Autostrada Câmpia Turzii-Târgu Mureş-Iaşi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1161/2013 - M. Of. nr. 9/8 ian. 2014) 
 
 H.G. nr. 236/2013 - M. Of. nr. 273/15 mai 2013 

 Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului  
  PHARE 2006 Anvelopă nealocată şi ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleară 

 (Abrogare prin H.G. nr. 349/2014 - M. Of. nr. 341/9 mai 2014) 
 
 H.G. nr. 271/2013 - M. Of. nr. 296/23 mai 2013 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1321/2021 - M. Of. nr. 2/3 ian. 2022) 
 
 H.G. nr. 304/2013 - M. Of. nr. 320/3 iun. 2013 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
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 (Abrogare odată cu H.G. nr. 10/2013 prin H.G. nr. 344/2014 - M. Of. nr. 332/7 mai 2014) 
 
 H.G. nr. 315/2013 - M. Of. nr. 343/11 iun. 2013 

 Hotărâre privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al  
  proiectului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 462/2006 prin O.U.G. nr. 53/2019 - M. Of. nr. 548/3 iul. 2019) 

 H.G. nr. 370/2013 - M. Of. nr. 370/21 iun. 2013 
  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 595/2009 prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 
 
 H.G. nr. 379/2013 - M. Of. nr. 381/27 iun. 2013 

 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi  
  pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare prin H.G. nr. 34/2017 - M. Of. nr. 84/30 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 410/2013 - M. Of. nr. 374/25 iun. 2013 
  Hotărâre pentru declararea zilei de 26 iunie 2013 zi de doliu naţional pe teritoriul României 

 (T) 
 
 H.G. nr. 411/2013 - M. Of. nr. 384/27 iun. 2013 
  Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 

 (T) 
 
 H.G. nr. 428/2013 - M. Of. nr. 458/24 iul. 2013 

 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea  
  şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 58/23 ian. 2015) 

 H.G. nr. 429/2013 - M. Of. nr. 419/10 iul. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 42/2015 - M. Of. nr. 75/28 ian. 2015) 

 H.G. nr. 430/2013 - M. Of. nr. 420/10 iul. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 42/2015 - M. Of. nr. 75/28 ian. 2015) 

 H.G. nr. 431/2013 - M. Of. nr. 420/10 iul. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 47/2013 prin H.G. nr. 957/2015 - M. Of. nr. 917/10 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 446/2013 - M. Of. nr. 427/15 iul. 2013 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 448/2013 - M. Of. nr. 430/15 iul. 2013 

 Hotărâre privind stabilirea proiectului "Sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară pentru mediul urban" ca proiect de infrastructură şi desemnarea Departamentului pentru  
  proiecte de infrastructură şi investitii străine ca unitate de achiziţii centralizată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 294/2015 - M. Of. nr. 309/6 mai 2015) 
 
 H.G. nr. 512/2013 - M. Of. nr. 472/30 iul. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1/2013 prin H.G. nr. 15/2017 - M. Of. nr. 43/16 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 515/2013 - M. Of. nr. 480/1 aug. 2013 
  Hotărâre pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză 

 (Abrogare prin H.G. nr. 771/2017 - M. Of. nr. 834/20 oct. 2017) 
 
 H.G. nr. 527/2013 - M. Of. nr. 497/7 aug. 2013 
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. 

 
 

(Abrogare la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. III alin. (1) din Legea nr. 225/2016 prin L. nr. 225/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016) 

 H.G. nr. 529/2013 - M. Of. nr. 536/26 aug. 2013 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice, 2013-2020 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 739/2016 - M. Of. nr. 831/20 oct. 2016) 

 H.G. nr. 540/2013 - M. Of. nr. 486/2 aug. 2013 
  Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1627/2003 prin H.G. nr. 729/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 542/2013 - M. Of. nr. 487/2 aug. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

 (Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1) prin O.U.G. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 362/26 mai 2015) 
 
 H.G. nr. 548/2013 - M. Of. nr. 492/5 aug. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională 

 (Abrogare prin H.G. nr. 36/2017 - M. Of. nr. 88/31 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 549/2013 - M. Of. nr. 494/5 aug. 2013 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  
  1.599/2008 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1599/2008 prin H.G. nr. 491/2021 - M. Of. nr. 451/27 apr. 2021) 
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 H.G. nr. 555/2013 - M. Of. nr. 496/7 aug. 2013 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie   
 (Abrogare prin H.G. nr. 42/2015 - M. Of. nr. 75/28 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 558/2013 - M. Of. nr. 495/6 aug. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 8/2013 prin H.G. nr. 16/2017 - M. Of. nr. 44/16 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 566/2013 - M. Of. nr. 498/7 aug. 2013 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în  
 domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi a Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru  
 modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în  
  domeniul mediului şi schimbărilor climatice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 58/23 ian. 2015) 

 H.G. nr. 569/2013 - M. Of. nr. 496/7 aug. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 869/2001 prin H.G. nr. 815/2015 - M. Of. nr. 744/5 oct. 2015) 
 
 H.G. nr. 571/2013 - M. Of. nr. 499/8 aug. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 24/2013 prin H.G. nr. 21/2015 - M. Of. nr. 50/21 ian. 2015) 

 H.G. nr. 576/2013 - M. Of. nr. 503/9 aug. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G.nr. 11/2013 prin H.G. nr. 25/2022 - M. Of. nr. 20/6 ian. 2022) 

 H.G. nr. 577/2013 - M. Of. nr. 506/12 aug. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 9/2013 prin H.G. nr. 24/2017 - M. Of. nr. 49/17 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 578/2013 - M. Of. nr. 506/12 aug. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1703/2004 prin H.G. nr. 501/2018 - M. Of. nr. 611/17 iul. 2018) 
 
 H.G. nr. 583/2013 - M. Of. nr. 502/8 aug. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism 

 (Abrogare prin H.G. nr. 42/2015 - M. Of. nr. 75/28 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 588/2013 - M. Of. nr. 528/22 aug. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 47/2013 prin H.G. nr. 957/2015 - M. Of. nr. 917/10 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 590/2013 - M. Of. nr. 513/14 aug. 2013 
  Hotărâre pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 602/2013 - M. Of. nr. 522/20 aug. 2013 

 Hotărâre privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea  
  Ministerului Afacerilor Interne 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 768/2021 - M. Of. nr. 746/30 iul. 2021) 

 H.G. nr. 609/2013 - M. Of. nr. 552/30 aug. 2013 

 Hotărâre pentru modificarea art. 66 alin. (2) lit. b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014,  
  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 117/2013 prin H.G. nr. 400/2014 - M. Of. nr. 366/19 mai 2014) 
 
 H.G. nr. 612/2013 - M. Of. nr. 552/30 aug. 2013 
  Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei ÎMPREUNĂ ca fiind de utilitate publică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1213/2021 - M. Of. nr. 1092/16 nov. 2021) 
 
 H.G. nr. 613/2013 - M. Of. nr. 528/22 aug. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 651/2013 - M. Of. nr. 548/29 aug. 2013 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 382/2005 privind introducerea specificaţiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea ţesuturilor de origine animală 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 672/2013 - M. Of. nr. 572/9 sep. 2013 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri  
  comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 606/2009 prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 

 H.G. nr. 677/2013 - M. Of. nr. 573/9 sep. 2013 

 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de  
  Administrare Fiscală 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 24/2020 - M. Of. nr. 107/12 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 680/2013 - M. Of. nr. 575/10 sep. 2013 
  Hotărâre privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 conform solicitării Comisiei Europene 

 (Abrogare prin H.G. nr. 652/2015 - M. Of. nr. 639/21 aug. 2015) 
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 H.G. nr. 683/2013 - M. Of. nr. 585/16 sep. 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor   
 (Abrogare prin H.G. nr. 135/2019 - M. Of. nr. 205/14 mar. 2019) 
 
 H.G. nr. 707/2013 - M. Of. nr. 597/25 sep. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 351/2005 prin H.G. nr. 570/2016 - M. Of. nr. 633/18 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 713/2013 - M. Of. nr. 595/24 sep. 2013 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 747/2013 - M. Of. nr. 622/7 oct. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1102/2014 - M. Of. nr. 931/19 dec. 2014) 

 H.G. nr. 749/2013 - M. Of. nr. 648/22 oct. 2013 
  Hotărâre privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 577/2015 - M. Of. nr. 583/4 aug. 2015) 

 H.G. nr. 778/2013 - M. Of. nr. 631/11 oct. 2013 

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

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 920/2011 la 1 noiembrie 2021 prin H.G. nr. 1073/2021 - M. Of. nr. 968/11 oct. 2021) 

 H.G. nr. 781/2013 - M. Of. nr. 635/15 oct. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare odată cu H.G. nr.8/2013 prin H.G. nr. 16/2017 - M. Of. nr. 44/16 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 786/2013 - M. Of. nr. 632/11 oct. 2013 
  Hotărâre privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 298/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 

 H.G. nr. 791/2013 - M. Of. nr. 638/16 oct. 2013 
  Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 56/2014 - M. Of. nr. 99/7 feb. 2014) 

 H.G. nr. 822/2013 - M. Of. nr. 665/30 oct. 2013 
  Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei "Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa" ca fiind de utilitate publică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 134/2022 - M. Of. nr. 105/2 feb. 2022) 
 
 H.G. nr. 831/2013 - M. Of. nr. 670/1 nov. 2013 

 Hotărâre privind abrogarea alin. (2) al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea  
  raselor de animale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1179/2014 - M. Of. nr. 967/30 dec. 2014) 
 
 H.G. nr. 832/2013 - M. Of. nr. 670/1 nov. 2013 
  Hotărâre pentru aprobarea plăţii cheltuielilor determinate de participarea României la Summitul privind Securitatea Nucleară, organizat la Haga în perioada 24-25 martie 2014 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 851/2013 - M. Of. nr. 689/11 nov. 2013 
  Hotărâre privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României, în anul 2013 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 856/2013 - M. Of. nr. 690/12 nov. 2013 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 8/2013 prin H.G. nr. 16/2017 - M. Of. nr. 44/16 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 857/2013 - M. Of. nr. 692/13 nov. 2013 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 137/2020 - M. Of. nr. 123/17 feb. 2020) 

 H.G. nr. 871/2013 - M. Of. nr. 703/15 nov. 2013 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 
 

(Abrogare la 1 ianuarie 2015 prin H.G. nr. 1091/2014 - M. Of. nr. 902/11 dec. 2014) 

 H.G. nr. 879/2013 - M. Of. nr. 707/18 nov. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine 

 (Abrogare prin H.G. nr. 536/2014 - M. Of. nr. 510/9 iul. 2014) 
 
 H.G. nr. 898/2013 - M. Of. nr. 721/22 nov. 2013 

 Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de came de ovine/caprine din zonele  
  defavorizate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 786/2013 prin H.G. nr. 298/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 
 
 H.G. nr. 899/2013 - M. Of. nr. 724/25 nov. 2013 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 540/1991 cu privire la stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru medicamentele de uz uman 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 990/2013 - M. Of. nr. 788/16 dec. 2013 
  Hotărâre privind plata contribuţiei anuale a României la Institutul Universitar European de la Florenţa 
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 (T) 
 
 H.G. nr. 1028/2013 - M. Of. nr. 799/18 dec. 2013 
  Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1033/2013 - M. Of. nr. 801/18 dec. 2013 
  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 804/2007 prin L. nr. 59/2016 - M. Of. nr. 290/18 apr. 2016) 
 
 H.G. nr. 1041/2013 - M. Of. nr. 802/19 dec. 2013 
  Hotărâre privind reglementarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente şi filialelor acesteia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1013/2018 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2019) 
 
 H.G. nr. 1047/2013 - M. Of. nr. 802/19 dec. 2013 

 Hotărâre pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din  
  depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 

 
 

(Abrogare Odată cu H.G. nr. 568/2001 prin L. nr. 264/2017 - M. Of. nr. 1024/27 dec. 2017) 

 H.G. nr. 1049/2013 - M. Of. nr. 144/27 feb. 2014 
  Hotărâre pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina 

 (Abrogare prin H.G. nr. 300/2020 - M. Of. nr. 325/21 apr. 2020) 
 
 H.G. nr. 1055/2013 - M. Of. nr. 815/20 dec. 2013 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr.  
  G. K. Constantinescu" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1188/2014 - M. Of. nr. 21/12 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 1057/2013 - M. Of. nr. 153/3 mar. 2014 
  Hotărâre pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Piatra Craiului 

 (Abrogare la data de 20 iulie 2018 prin H.G. nr. 425/2018 - M. Of. nr. 506/20 iun. 2018) 
 
 H.G. nr. 1074/2013 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2014 
  Hotărâre pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Munţii Măcinului 

 (Abrogare la 16 octombrie 2021 prin H.G. nr. 977/2021 - M. Of. nr. 894/17 sep. 2021) 
 
 H.G. nr. 1077/2013 - M. Of. nr. 821/23 dec. 2013 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 246/2007 prin H.G. nr. 1014/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 1080/2013 - M. Of. nr. 2/6 ian. 2014 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 269/2015 - M. Of. nr. 843/12 nov. 2015) 

 H.G. nr. 1094/2013 - M. Of. nr. 38/17 ian. 2014 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 494/2006 prin H.G. nr. 432/2017 - M. Of. nr. 475/23 iun. 2017) 

 H.G. nr. 1121/2013 - M. Of. nr. 3/6 ian. 2014 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea  
 Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze  
  cu efect de seră 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 935/2011 prin O.U.G. nr. 80/2018 - M. Of. nr. 803/19 sep. 2018) 

 H.G. nr. 1124/2013 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2014 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 818/2003 

 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 1132/2013 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2014 

 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea  
  Ministerului pentru Societatea Informaţională 

 (Abrogare prin H.G. nr. 89/2020 - M. Of. nr. 113/13 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 1133/2013 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2014 
  Hotărâre privind aprobarea şi derularea Programului "Complexuri sportive", prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 

 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 1161/2013 - M. Of. nr. 9/8 ian. 2014 

 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 222/2013 pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes  
  naţional Autostrada Câmpia Turzii - Târgu Mureş - Iaşi 

 (SE) 
 
 
 2014 
 
 H.G. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2014 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 416/2021 - M. Of. nr. 399/16 apr. 2021) 

 H.G. nr. 19/2014 - M. Of. nr. 44/20 ian. 2014 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind  
  securitatea la incendiu 
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(Abrogare odată cu H. nr. 1739/2006 prin H.G. nr. 571/2016 - M. Of. nr. 628/16 aug. 2016) 

 H.G. nr. 24/2014 - M. Of. nr. 41/17 ian. 2014 
  Hotărâre privind instituirea Programului naţional "ROMÂNIA 100" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 465/2016 - M. Of. nr. 515/7 iul. 2016) 
 
 H.G. nr. 30/2014 - M. Of. nr. 46/20 ian. 2014 

 Hotărâre privind aprobarea organizării de către Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO), în România, la Bucureşti, a celei de-a 38-a reuniuni a Comisiei Europene  
 pentru Agricultură (ECA) şi a celei de-a 29-a Conferinţe Regionale pentru Europa şi Asia Centrală (ERC), a reuniunii ONG-urilor şi societăţii civile, precum şi a evenimentelor conexe, în  
  perioada 29 martie-4 aprilie 2014 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 51/2014 - M. Of. nr. 84/3 feb. 2014 
  Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 56/2014 - M. Of. nr. 99/7 feb. 2014 
  Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 973/2014 - M. Of. nr. 808/6 nov. 2014) 

 H.G. nr. 77/2014 - M. Of. nr. 108/12 feb. 2014 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 82/2014 - M. Of. nr. 113/14 feb. 2014 
  Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 

 (T) 
 
 H.G. nr. 121/2014 - M. Of. nr. 171/10 mar. 2014 
  Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru intemperii şi calamităţi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1151/2014 - M. Of. nr. 962/30 dec. 2014) 
 
 H.G. nr. 243/2014 - M. Of. nr. 245/7 apr. 2014 
  Hotărâre pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 250/2014 - M. Of. nr. 248/7 apr. 2014 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 177/2016 - M. Of. nr. 227/28 mar. 2016) 
 
 H.G. nr. 255/2014 - M. Of. nr. 267/11 apr. 2014 

 Hotărâre privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca ca operatori medicali ai unor elicoptere  
  aflate în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 768/2021 - M. Of. nr. 746/30 iul. 2021) 

 H.G. nr. 275/2014 - M. Of. nr. 282/16 apr. 2014 

 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri  
  aflate în subordinea acestuia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1185/2014 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 276/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014 
  Hotărâre pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase 

 (Abrogare prin H.G. nr. 112/2019 - M. Of. nr. 171/4 mar. 2019) 
 
 H.G. nr. 285/2014 - M. Of. nr. 286/17 apr. 2014 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 185/2013 prin H.G. nr. 26/2015 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 299/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1002/2019 - M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 305/2014 - M. Of. nr. 311/28 apr. 2014 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri  
  aflate în subordinea acestuia 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 1185/2014 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2015) 

 H.G. nr. 315/2014 - M. Of. nr. 305/24 apr. 2014 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 734/2010 prin L. nr. 134/2019 - M. Of. nr. 587/17 iul. 2019) 
 
 H.G. nr. 330/2014 - M. Of. nr. 320/30 apr. 2014 
  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole 

 (Abrogare prin H.G. nr. 30/2019 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2019) 
 
 H.G. nr. 343/2014 - M. Of. nr. 332/7 mai 2014 
  Hotărâre privind aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2014 

 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 
 
 H.G. nr. 344/2014 - M. Of. nr. 332/7 mai 2014 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

 (Abrogare prin H.G. nr. 12/2017 - M. Of. nr. 44/16 ian. 2017) 
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 H.G. nr. 345/2014 - M. Of. nr. 337/8 mai 2014 
 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor   
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 24/2013 prin H.G. nr. 21/2015 - M. Of. nr. 50/21 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 387/2014 - M. Of. nr. 360/15 mai 2014 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului  
  comerţului de pe lângă tribunale 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 400/2014 - M. Of. nr. 366/19 mai 2014 

 Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii  
  2014-2015 

 (Abrogare prin H.G. nr. 161/2016 - M. Of. nr. 215/23 mar. 2016) 
 
 H.G. nr. 406/2014 - M. Of. nr. 380/22 mai 2014 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte  
  normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 58/23 ian. 2015) 

 H.G. nr. 421/2014 - M. Of. nr. 384/23 mai 2014 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 

 H.G. nr. 470/2014 - M. Of. nr. 426/10 iun. 2014 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de  
 prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce  
  revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn 

 (Abrogare la data de 30 ianuarie 2021 prin H.G. nr. 923/2020 - M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020) 
 
 H.G. nr. 507/2014 - M. Of. nr. 459/24 iun. 2014 
  Hotărâre pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public 

 (Abrogare prin L. nr. 65/2015 - M. Of. nr. 226/2 apr. 2015) 
 
 H.G. nr. 527/2014 - M. Of. nr. 494/3 iul. 2014 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a autorităţilor de  
  implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 478/2010 prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 
 
 H.G. nr. 528/2014 - M. Of. nr. 494/3 iul. 2014 

 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în  
  subordinea acestuia 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1185/2014 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 535/2014 - M. Of. nr. 492/2 iul. 2014 

 Hotărâre privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie  
  ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 955/2016 - M. Of. nr. 1037/22 dec. 2016) 

 H.G. nr. 536/2014 - M. Of. nr. 510/9 iul. 2014 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat 

 
 

(Abrogare la data intrării în vigoare a H.G. prevăzute la alin. (1) al art. 5 din O.U.G. nr. 11/2016 prin O.U.G. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 285/14 apr. 2016) 

 H.G. nr. 547/2014 - M. Of. nr. 505/8 iul. 2014 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi  
  Turism 

 (Abrogare prin H.G. nr. 42/2015 - M. Of. nr. 75/28 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 595/2014 - M. Of. nr. 550/25 iul. 2014 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 185/2013 prin H.G. nr. 26/2015 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2015) 
 
 H.G. nr. 659/2014 - M. Of. nr. 594/8 aug. 2014 

 Hotărâre privind organizarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Institutul Limbii Române, a Conferinţei anuale "Limba română în lume", în perioada 9-13 octombrie 2014, la Arizona  
  State University, Statele Unite ale Americii 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 672/2014 - M. Of. nr. 633/29 aug. 2014 

 Hotărâre privind abrogarea unor dispoziţii din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind  
  organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 955/2004 prin L. nr. 10/2020 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 749/2014 - M. Of. nr. 709/29 sep. 2014 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 209/2019 - M. Of. nr. 284/15 apr. 2019) 
 
 H.G. nr. 765/2014 - M. Of. nr. 742/13 oct. 2014 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 494/2006 prin H.G. nr. 432/2017 - M. Of. nr. 475/23 iun. 2017) 
 
 H.G. nr. 766/2014 - M. Of. nr. 664/10 sep. 2014 

 Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare  
  pentru utilizarea infrastructurii rutiere 

 
 

(Abrogare prin O.G. nr. 8/2022 - M. Of. nr. 94/31 ian. 2022) 
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 H.G. nr. 768/2014 - M. Of. nr. 664/10 sep. 2014 
 Hotărâre pentru organizarea în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)   
 (T) 
 
 H.G. nr. 787/2014 - M. Of. nr. 680/17 sep. 2014 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la  
 regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului  
  European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 470/2014 la data de 23 aprilie 2017 prin H.G. nr. 1004/2016 - M. Of. nr. 1046/23 dec. 2016 şi Abrogare odată cu H.G. nr. 470/2014, la data de 30  
 ianuarie 2021 prin H.G. nr. 923/2020 - M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020) 
 H.G. nr. 799/2014 - M. Of. nr. 688/19 sep. 2014 
  Hotărâre privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 (Abrogare prin H.G. nr. 784/2018 - M. Of. nr. 851/8 oct. 2018) 
 
 H.G. nr. 839/2014 - M. Of. nr. 730/7 oct. 2014 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de  
  Afaceri şi Turism 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 42/2015 - M. Of. nr. 75/28 ian. 2015) 

 H.G. nr. 865/2014 - M. Of. nr. 748/14 oct. 2014 

 Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în  
  agricultură, în sectorul vegetal" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 283/2015 - M. Of. nr. 309/6 mai 2015) 
 
 H.G. nr. 973/2014 - M. Of. nr. 808/6 nov. 2014 
  Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

 (Abrogare prin H.G. nr. 486/2015 - M. Of. nr. 486/2 iul. 2015) 
 
 H.G. nr. 1000/2014 - M. Of. nr. 815/7 nov. 2014 

 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul  
 de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea şi desfăşurarea la nivel naţional, în perioada noiembrie - decembrie 2014, a  
  manifestărilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 în contextul revoluţiilor din ţările Europei de Est 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1009/2014 - M. Of. nr. 827/12 nov. 2014 
  Hotărâre privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României, în anul 2014 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 1011/2014 - M. Of. nr. 827/12 nov. 2014 

 Hotărâre privind constituirea Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 şi suplimentarea  
 bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la  
  dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1033/2014 - M. Of. nr. 873/28 nov. 2014 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României pentru anul 2014 la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, în Ucraina 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1045/2014 - M. Of. nr. 861/26 nov. 2014 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1278/2009 privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Conferinţe, aflat în subordinea Institutului Naţional de Statistică 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1278/2009, la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. IV prin O.G. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 64/28 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 1091/2014 - M. Of. nr. 902/11 dec. 2014 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1017/2015 - M. Of. nr. 987/31 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 1097/2014 - M. Of. nr. 910/15 dec. 2014 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi  
  cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 244/2007 prin H.G. nr. 444/2020 - M. Of. nr. 488/10 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 1100/2014 - M. Of. nr. 910/15 dec. 2014 

 Hotărâre pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare,  
 personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor  
  migratorii" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 
 
 H.G. nr. 1173/2014 - M. Of. nr. 962/30 dec. 2014 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 246/2007 prin H.G. nr. 1014/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 1181/2014 - M. Of. nr. 968/30 dec. 2014 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri  
  comunitare 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 595/2009 prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 

 H.G. nr. 1183/2014 - M. Of. nr. 8/7 ian. 2015 
  Hotărâre privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 1007/15 dec. 2016) 

 H.G. nr. 1185/2014 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2015 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 30/2017 - M. Of. nr. 56/19 ian. 2017) 
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 H.G. nr. 1187/2014 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2015 
   

Hotărâre pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti 

 (Abrogare prin H.G. nr. 860/2016 - M. Of. nr. 939/22 nov. 2016) 
 
 H.G. nr. 1189/2014 - M. Of. nr. 25/13 ian. 2015 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1036/2018 - M. Of. nr. 18/8 ian. 2019) 
 
 
 2015 
 
 H.G. nr. 20/2015 - M. Of. nr. 46/20 ian. 2015 

 Hotărâre pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea  
  Guvernului nr. 44/2004 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 
 
 H.G. nr. 21/2015 - M. Of. nr. 50/21 ian. 2015 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 22/2015 - M. Of. nr. 50/21 ian. 2015 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat  
  Public-Privat şi Promovarea Exporturilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 536/2014, la data intrării în vigoare a H.G. prevăzute la alin. (1) al art. 5 din O.U.G. nr. 11/2016 prin O.U.G. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 285/14  
 apr. 2016) 
 H.G. nr. 23/2015 - M. Of. nr. 54/22 ian. 2015 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1045/2018 - M. Of. nr. 24/9 ian. 2019) 
 
 H.G. nr. 26/2015 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2015 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2016 - M. Of. nr. 99/9 feb. 2016) 
 
 H.G. nr. 27/2015 - M. Of. nr. 56/23 ian. 2015 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 45/2016 - M. Of. nr. 100/9 feb. 2016) 
 
 H.G. nr. 34/2015 - M. Of. nr. 65/26 ian. 2015 
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului 

 (Abrogare prin L. nr. 45/2019 - M. Of. nr. 192/11 mar. 2019) 
 
 H.G. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 58/23 ian. 2015 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 19/2017 - M. Of. nr. 47/17 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 41/2015 - M. Of. nr. 73/28 ian. 2015 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 47/2013 prin H.G. nr. 957/2015 - M. Of. nr. 917/10 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 42/2015 - M. Of. nr. 75/28 ian. 2015 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri 

 (Abrogare prin H.G. nr. 980/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 50/2015 - M. Of. nr. 88/2 feb. 2015 
  Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1002/2019 - M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 51/2015 - M. Of. nr. 87/2 feb. 2015 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a  
  Spitalelor 

 (Abrogare - la data desfiinţării Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, conform art. II alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi  
 completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2015 prin H.G. nr. 629/2015 - M. Of. nr.  
 619/14 aug. 2015) 
 
 H.G. nr. 54/2015 - M. Of. nr. 91/3 feb. 2015 
  Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice 

 (T) 
 
 H.G. nr. 57/2015 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2015 
  Hotărâre privind compatibilitatea electromagnetică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 487/2016 - M. Of. nr. 563/26 iul. 2016) 
 
 H.G. nr. 73/2015 - M. Of. nr. 112/12 feb. 2015 
  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 576/2016 - M. Of. nr. 655/26 aug. 2016) 
 
 H.G. nr. 80/2015 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2015 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 799/2014 prin H.G. nr. 784/2018 - M. Of. nr. 851/8 oct. 2018) 

 H.G. nr. 100/2015 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2015 
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  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1/2013 prin H.G. nr. 15/2017 - M. Of. nr. 43/16 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 130/2015 - M. Of. nr. 202/26 mar. 2015 
  Hotărâre privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora 

 (Abrogare prin H.G. nr. 740/2016 - M. Of. nr. 836/21 oct. 2016) 
 
 H.G. nr. 161/2015 - M. Of. nr. 183/18 mar. 2015 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară 

 
 

(Abrogare odată cu L. nr. 55/2006 prin O.U.G. nr. 73/2019 - M. Of. nr. 1002/12 dec. 2019) 

 H.G. nr. 205/2015 - M. Of. nr. 208/30 mar. 2015 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei  
  medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 400/2014 prin H.G. nr. 161/2016 - M. Of. nr. 215/23 mar. 2016) 
 
 H.G. nr. 220/2015 - M. Of. nr. 231/6 apr. 2015 
  Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 

 (Abrogare prin H.G. nr. 136/2018 - M. Of. nr. 274/28 mar. 2018) 
 
 H.G. nr. 232/2015 - M. Of. nr. 240/8 apr. 2015 
  Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 246/2015 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2015 

 Hotărâre privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a celei de-a 43-a Conferinţe Regionale Europene INTERPOL", care se va  
  desfăşura la Bucureşti în perioada 19-21 mai 2015 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 292/2015 - M. Of. nr. 308/6 mai 2015 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1185/2014 prin H.G. nr. 30/2017 - M. Of. nr. 56/19 ian. 2017) 

 H.G. nr. 295/2015 - M. Of. nr. 310/6 mai 2015 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina 

 (T) 
 
 H.G. nr. 302/2015 - M. Of. nr. 316/8 mai 2015 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 299/2014 prin H.G. nr. 1002/2019 - M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 334/2015 - M. Of. nr. 339/18 mai 2015 

 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale  
  Complexul Energetic Hunedoara - S.A. 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 342/2015 - M. Of. nr. 342/19 mai 2015 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 42/2015 prin H.G. nr. 980/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015) 
 
 H.G. nr. 355/2015 - M. Of. nr. 359/25 mai 2015 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 ( Abrogare odată cu H.G. nr. 21/2015 prin H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 367/2015 - M. Of. nr. 373/28 mai 2015 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2004 prin H.G. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 22/13 ian. 2016) 

 H.G. nr. 382/2015 - M. Of. nr. 384/2 iun. 2015 

 Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 7-11 iunie 2015, a Conferinţei Directorilor de Sisteme Penitenciare şi de Probaţiune (CDPPS) şi a  
  Conferinţei Internaţionale EuroPris 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 390/2015 - M. Of. nr. 396/5 iun. 2015 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei  
  Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 677/2013 prin O.U.G. nr. 24/2020 - M. Of. nr. 107/12 feb. 2020) 

 H.G. nr. 424/2015 - M. Of. nr. 447/23 iun. 2015 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 494/2006 prin H.G. nr. 432/2017 - M. Of. nr. 475/23 iun. 2017) 
 
 H.G. nr. 465/2015 - M. Of. nr. 479/1 iul. 2015 
  Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 537/2015 - M. Of. nr. 520/13 iul. 2015 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" 

 
 

(Abrogare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 prin O.U.G. nr. 66/2017 - M. Of. nr. 762/25 sep. 2017) 

 H.G. nr. 577/2015 - M. Of. nr. 583/4 aug. 2015 
  Hotărâre privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 461/2017 - M. Of. nr. 538/10 iul. 2017) 
 
 H.G. nr. 593/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015 
  Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 

 (T) 
 
 H.G. nr. 602/2015 - M. Of. nr. 563/28 iul. 2015 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al  
  proiectului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 462/2006 prin O.U.G. nr. 53/2019 - M. Of. nr. 548/3 iul. 2019) 

 H.G. nr. 604/2015 - M. Of. nr. 577/31 iul. 2015 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 
 

(Abrogare Odată cu H.G. nr. 8/2013 prin H.G. nr. 16/2017 - M. Of. nr. 44/16 ian. 2017) 

 H.G. nr. 627/2015 - M. Of. nr. 617/13 aug. 2015 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 799/2014 prin H.G. nr. 784/2018 - M. Of. nr. 851/8 oct. 2018) 

 H.G. nr. 629/2015 - M. Of. nr. 619/14 aug. 2015 
  Hotărâre privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate 

 (Abrogare prin L. nr. 185/2017 - M. Of. nr. 599/26 iul. 2017) 
 
 H.G. nr. 644/2015 - M. Of. nr. 642/24 aug. 2015 

 Hotărâre pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi  
  motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 928/2012 prin O.U.G. nr. 80/2018 - M. Of. nr. 803/19 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 654/2015 - M. Of. nr. 644/25 aug. 2015 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 6/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 6/2014 prin H.G. nr. 416/2021 - M. Of. nr. 399/16 apr. 2021) 
 
 H.G. nr. 675/2015 - M. Of. nr. 647/26 aug. 2015 
  Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1627/2003 prin H.G. nr. 729/2018 - M. Of. nr. 805/20 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 702/2015 - M. Of. nr. 663/1 sep. 2015 

 Hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio în banda de frecvente 3410-3800 MHz, precum şi a  
  condiţiilor de plată a taxei de licenţă 

 (Abrogare prin H.G. nr. 1060/2021 - M. Of. nr. 964/8 oct. 2021) 
 
 H.G. nr. 719/2015 - M. Of. nr. 683/8 sep. 2015 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 21/2015 prin H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 791/2015 - M. Of. nr. 727/28 sep. 2015 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei  
  medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 400/2014 prin H.G. nr. 161/2016 - M. Of. nr. 215/23 mar. 2016) 
 
 H.G. nr. 813/2015 - M. Of. nr. 743/5 oct. 2015 

 Hotărâre privind plata din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 a contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi  
  Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina, ca urmare a extinderii mandatului acesteia cu un an 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 815/2015 - M. Of. nr. 744/5 oct. 2015 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 531/2019 - M. Of. nr. 634/31 iul. 2019) 
 
 H.G. nr. 832/2015 - M. Of. nr. 757/12 oct. 2015 

 Hotărâre privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel înalt al Forţei de Jandarmerie  
  Europeană", care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 10-11 decembrie 2015 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 856/2015 - M. Of. nr. 782/21 oct. 2015 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor  
  universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 645/1991 prin O.U.G. nr. 76/2017 - M. Of. nr. 835/20 oct. 2017 şi Abrogare prin H.G. nr. 612/2018 - M. Of. nr. 692/8 aug. 2018) 

 H.G. nr. 871/2015 - M. Of. nr. 788/22 oct. 2015 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit referitoare la cea de a 10-a reuniune plenară a Comitetului de experţi pentru problematica  
  romilor (CAHROM) al Consiliului Europei, organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în perioada 27-30 octombrie 2015 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 878/2015 - M. Of. nr. 800/28 oct. 2015 

 Hotărâre privind modificarea alin. (4) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase,   
 la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului  
  European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 470/2014 la data de 23 aprilie 2017 prin H.G. nr. 1004/2016 - M. Of. nr. 1046/23 dec. 2016 şi Abrogare odată cu H.G. nr. 470/2014, la data de 30  
 ianuarie 2021 prin H.G. nr. 923/2020 - M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020) 
 
 H.G. nr. 879/2015 - M. Of. nr. 800/28 oct. 2015 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
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 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1185/2014 prin H.G. nr. 30/2017 - M. Of. nr. 56/19 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 884/2015 - M. Of. nr. 804/29 oct. 2015 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 50/2015 prin H.G. nr. 1002/2019 - M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 840/11 nov. 2015 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2016 - M. Of. nr. 684/2 sep. 2016) 
 
 H.G. nr. 957/2015 - M. Of. nr. 917/10 dec. 2015 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 

 (Abrogare prin H.G. nr. 27/2017 - M. Of. nr. 54/18 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 961/2015 - M. Of. nr. 922/11 dec. 2015 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic 

 (Abrogare prin H.G. nr. 25/2017 - M. Of. nr. 52/18 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 978/2015 - M. Of. nr. 959/24 dec. 2015 

 Hotărâre privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere  
  datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 426/2020 - M. Of. nr. 465/2 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 980/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2020 - M. Of. nr. 69/31 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 994/2015 - M. Of. nr. 964/24 dec. 2015 

 Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile  
  acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 400/2014 prin H.G. nr. 161/2016 - M. Of. nr. 215/23 mar. 2016) 
 
 H.G. nr. 1017/2015 - M. Of. nr. 987/31 dec. 2015 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare la 1 feb. 2017 prin H.G. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 15/6 ian. 2017) 
 
 

  
 
 2016 
 
 H.G. nr. 6/2016 - M. Of. nr. 27/14 ian. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 6/2016 prin H.G. nr. 25/2022 - M. Of. nr. 20/6 ian. 2022 şi Abrogare odată cu H.G. nr. 11/2013 prin H.G. nr. 25/2022 - M. Of. nr. 20/6 ian. 2022) 
 
 H.G. nr. 16/2016 - M. Of. nr. 60/27 ian. 2016 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri  
  comunitare 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 595/2009 prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 

 H.G. nr. 43/2016 - M. Of. nr. 95/8 feb. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 924/2015 prin H.G. nr. 617/2016 - M. Of. nr. 684/2 sep. 2016) 

 H.G. nr. 44/2016 - M. Of. nr. 99/9 feb. 2016 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 26/2017 - M. Of. nr. 51/18 ian. 2017) 

 H.G. nr. 45/2016 - M. Of. nr. 100/9 feb. 2016 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 44/16 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 46/2016 - M. Of. nr. 100/9 feb. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională 

 (Abrogare Odată cu H.G. nr. 548/2013 prin H.G. nr. 36/2017 - M. Of. nr. 88/31 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 51/2016 - M. Of. nr. 109/11 feb. 2016 
  Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 

 (T) 
 
 H.G. nr. 52/2016 - M. Of. nr. 109/11 feb. 2016 
  Hotărâre pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016 

 (T) 
 
 H.G. nr. 53/2016 - M. Of. nr. 109/11 feb. 2016 
  Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016 

 (T) 
 
 H.G. nr. 54/2016 - M. Of. nr. 109/11 feb. 2016 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016 

 (T) 
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 H.G. nr. 55/2016 - M. Of. nr. 109/11 feb. 2016 
  Hotărâre pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016 

 (T) 
 
 H.G. nr. 66/2016 - M. Of. nr. 115/15 feb. 2016 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din  
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 925/2006 prin H.G. nr. 395/2016 - M. Of. nr. 423/6 iun. 2016) 
 
 H.G. nr. 92/2016 - M. Of. nr. 133/19 feb. 2016 

 Hotărâre pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei  
  Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 673/2019 - M. Of. nr. 749/13 sep. 2019) 

 H.G. nr. 95/2016 - M. Of. nr. 139/23 feb. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1185/2014 prin H.G. nr. 30/2017 - M. Of. nr. 56/19 ian. 2017) 

 H.G. nr. 97/2016 - M. Of. nr. 147/25 feb. 2016 
  Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare 

 (Abrogare prin H.G. nr. 477/2019 - M. Of. nr. 609/24 iul. 2019) 
 
 H.G. nr. 103/2016 - M. Of. nr. 158/1 mar. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 21/2015 prin H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 147/2016 - M. Of. nr. 193/15 mar. 2016 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Reuniunea directorilor politici din ministerele apărării ale ţărilor membre NATO, acţiune de protocol cu caracter deosebit organizată  
  în luna aprilie 2016 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 151/2016 - M. Of. nr. 197/16 mar. 2016 
 Hotărâre pentru modificarea art. 3 lit. D pct. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri   
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 957/2015 prin H.G. nr. 27/2017 - M. Of. nr. 54/18 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 180/2016 - M. Of. nr. 227/28 mar. 2016 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema "Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică  
  şi provocări pentru organismele electorale", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 230/2016 - M. Of. nr. 252/5 apr. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 21/2015 prin H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 277/2016 - M. Of. nr. 290/18 apr. 2016 
  Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 

 (Abrogare prin H.G. nr. 156/2017 - M. Of. nr. 220/30 mar. 2017) 
 
 H.G. nr. 291/2016 - M. Of. nr. 307/21 apr. 2016 
  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016 

 (T) 
 
 H.G. nr. 344/2016 - M. Of. nr. 367/12 mai 2016 

 Hotărâre pentru aprobarea normativelor de cheltuieli privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Aniversarea a 35 de ani de la primul zbor al unui român în cosmos", organizată în  
  perioada 13-19 mai 2016 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 363/2016 - M. Of. nr. 381/19 mai 2016 

 Hotărâre privind acţiunea "Dezvelirea şi sfinţirea monumentului intitulat «ARIPI» ridicat în memoria luptătorilor din rezistenţa anticomunistă 1945-1989" şi aprobarea normativelor de cheltuieli  
  pentru organizarea şi desfăşurarea acesteia în Bucureşti în cursul trimestrului II al anului 2016 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 375/2016 - M. Of. nr. 401/26 mai 2016 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 7-8 iulie 2016, a celei de-a XX-a Adunări Generale a Organizaţiei Intraeuropene a  
  Administraţiilor Fiscale, în contextul asigurării de către România a preşedinţiei organizaţiei pentru mandatul iulie 2015-iulie 2016 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 430/2016 - M. Of. nr. 468/22 iun. 2016 

 Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi  
  cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 244/2007 prin H.G. nr. 444/2020 - M. Of. nr. 488/10 iun. 2020) 

 H.G. nr. 439/2016 - M. Of. nr. 476/27 iun. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 44/2016 prin H.G. nr. 26/2017 - M. Of. nr. 51/18 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 454/2016 - M. Of. nr. 500/5 iul. 2016 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului  
  didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 577/2015 prin H.G. nr. 461/2017 - M. Of. nr. 538/10 iul. 2017) 
 
 H.G. nr. 463/2016 - M. Of. nr. 515/7 iul. 2016 
 Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 21/2017 - M. Of. nr. 58/20 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 464/2016 - M. Of. nr. 515/7 iul. 2016 
  Hotărâre privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului 

 (Abrogare prin H.G. nr. 21/2017 - M. Of. nr. 58/20 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 465/2016 - M. Of. nr. 515/7 iul. 2016 
  Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR 

 (Abrogare prin H.G. nr. 597/2017 - M. Of. nr. 688/24 aug. 2017) 
 
 H.G. nr. 504/2016 - M. Of. nr. 557/22 iul. 2016 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi pentru  
  modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 815/2015 prin H.G. nr. 531/2019 - M. Of. nr. 634/31 iul. 2019) 

 H.G. nr. 505/2016 - M. Of. nr. 557/22 iul. 2016 
  Hotărâre pentru completarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională 

 
 

(Abrogare Odată cu H.G nr. 548/2013 prin H.G. nr. 36/2017 - M. Of. nr. 88/31 ian. 2017) 

 H.G. nr. 511/2016 - M. Of. nr. 584/1 aug. 2016 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.189/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1189/2014 prin H.G. nr. 1036/2018 - M. Of. nr. 18/8 ian. 2019) 
 
 H.G. nr. 513/2016 - M. Of. nr. 564/26 iul. 2016 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 514/2016 - M. Of. nr. 567/27 iul. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 494/2006 prin H.G. nr. 432/2017 - M. Of. nr. 475/23 iun. 2017) 
 
 H.G. nr. 539/2016 - M. Of. nr. 591/3 aug. 2016 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea,  
  ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 549/2016 - M. Of. nr. 588/2 aug. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 8/2013 prin H.G. nr. 16/2017 - M. Of. nr. 44/16 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 562/2016 - M. Of. nr. 611/10 aug. 2016 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională  
  pentru dezvoltare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1052/2011 prin L. nr. 213/2016 - M. Of. nr. 910/11 nov. 2016) 
 
 H.G. nr. 578/2016 - M. Of. nr. 636/18 aug. 2016 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor  
  tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism 

 (Abrogare Odată cu H.G. nr. 120/2010 prin H.G. nr. 558/2017 - M. Of. nr. 653/8 aug. 2017) 
 
 H.G. nr. 580/2016 - M. Of. nr. 629/17 aug. 2016 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,  
 precum şi pentru modificarea unor acte normative şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu  
  Dizabilităţi 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 50/2015 prin H.G. nr. 1002/2019 - M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 617/2016 - M. Of. nr. 684/2 sep. 2016 
  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică 

 (Abrogare prin H.G. nr. 715/2017 - M. Of. nr. 812/13 oct. 2017) 
 
 H.G. nr. 618/2016 - M. Of. nr. 684/2 sep. 2016 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a Summitului Asociaţiei Forţelor de  
  Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar", care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 11-15 octombrie 2016 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 634/2016 - M. Of. nr. 691/6 sep. 2016 
  Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 635/2016 - M. Of. nr. 691/6 sep. 2016 
  Hotărâre pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 636/2016 - M. Of. nr. 691/6 sep. 2016 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 

 (T) 
 
 H.G. nr. 637/2016 - M. Of. nr. 691/6 sep. 2016 
  Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 

 (T) 
 
 H.G. nr. 641/2016 - M. Of. nr. 704/9 sep. 2016 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Franţa 2018 
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 (Abrogare prin O.U.G. nr. 16/2018 - M. Of. nr. 239/19 mar. 2018) 
 
 H.G. nr. 648/2016 - M. Of. nr. 736/22 sep. 2016 
  Hotărâre privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina 

 (T) 
 
 H.G. nr. 657/2016 - M. Of. nr. 721/19 sep. 2016 

 Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea Adunării generale a Confederaţiei Europene de Probaţiune şi a Conferinţei "Alternative la detenţie", la Bucureşti, în perioada  
  5-7 octombrie 2016 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 668/2016 - M. Of. nr. 732/21 sep. 2016 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Conferinţă anuală a Autorităţii Electorale Permanente cu tema "Modernizarea proceselor electorale", organizată în  
  perioada 6-7 octombrie 2016 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 670/2016 - M. Of. nr. 725/20 sep. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 465/2016 prin H.G. nr. 597/2017 - M. Of. nr. 688/24 aug. 2017) 
 
 H.G. nr. 672/2016 - M. Of. nr. 733/21 sep. 2016 

 Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinţei la Nivel înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de  
  Recuperare a Creanţelor Provenite din Infracţiuni 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 708/2016 - M. Of. nr. 789/7 oct. 2016 
  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei militare a României 

 (Abrogare prin H.G. nr. 832/2021 - M. Of. nr. 781/13 aug. 2021) 
 
 H.G. nr. 714/2016 - M. Of. nr. 773/4 oct. 2016 
  Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca ţară invitată de onoare, la Festivalul Internaţional de Artă EUROPALIA 2019 

 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 16/2018 - M. Of. nr. 239/19 mar. 2018) 

 H.G. nr. 715/2016 - M. Of. nr. 773/4 oct. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

 
 

(Abrogare Odată cu H.G. nr. 44/2016 prin H.G. nr. 26/2017 - M. Of. nr. 51/18 ian. 2017) 

 H.G. nr. 735/2016 - M. Of. nr. 806/13 oct. 2016 
  Hotărâre pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 961/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 961/2015 prin H.G. nr. 25/2017 - M. Of. nr. 52/18 ian. 2017) 
 
 H.G. nr. 749/2016 - M. Of. nr. 817/17 oct. 2016 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa NATO cu Partenerii Militari Strategici, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării  
  Naţionale în colaborare cu Comandamentul Aliat pentru Transformare, la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 750/2016 - M. Of. nr. 817/17 oct. 2016 
  Hotărâre pentru completarea anexei la Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol) 

 (Abrogare odată cu L. nr. 55/2012 prin L. nr. 56/2018 - M. Of. nr. 211/8 mar. 2018) 
 
 H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016 

 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în  
  România 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 143/2017 - M. Of. nr. 215/29 mar. 2017) 

 H.G. nr. 818/2016 - M. Of. nr. 890/7 nov. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 21/2015 prin H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 831/2016 - M. Of. nr. 910/11 nov. 2016 

 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.  
  208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 92/2016 prin H.G. nr. 673/2019 - M. Of. nr. 749/13 sep. 2019) 
 
 H.G. nr. 845/2016 - M. Of. nr. 954/25 nov. 2016 

 Hotărâre pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în  
  România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 800/2016 prin H.G. nr. 143/2017 - M. Of. nr. 215/29 mar. 2017) 

 H.G. nr. 863/2016 - M. Of. nr. 943/23 nov. 2016 

 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr.  
  1/2011 

 (Abrogare prin H.G. nr. 435/2020 - M. Of. nr. 466/2 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 870/2016 - M. Of. nr. 950/25 nov. 2016 
  Hotărâre privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României, în anul 2016 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 871/2016 - M. Of. nr. 950/25 nov. 2016 
  Hotărâre privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă 

 (T) 
 
 H.G. nr. 877/2016 - M. Of. nr. 963/28 nov. 2016 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 905/2017 - M. Of. nr. 1005/19 dec. 2017) 
 
 H.G. nr. 909/2016 - M. Of. nr. 991/8 dec. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 799/2014 prin H.G. nr. 784/2018 - M. Of. nr. 851/8 oct. 2018) 
 
 H.G. nr. 928/2016 - M. Of. nr. 1006/15 dec. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1401/2009 prin H.G. nr. 277/2020 - M. Of. nr. 307/13 apr. 2020) 
 
 H.G. nr. 944/2016 - M. Of. nr. 1056/28 dec. 2016 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 321/2005 prin L. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 604/23 iul. 2019) 
 
 H.G. nr. 955/2016 - M. Of. nr. 1037/22 dec. 2016 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în  
  prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 1004/2016 - M. Of. nr. 1046/23 dec. 2016 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de  
 prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce  
  revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn 

 (Abrogare la data de 29 octombrie 2020 prin H.G. nr. 923/2020 - M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020 şi Abrogare la 31 oct. 2020 prin H.G. nr. 497/2020 - M. Of. nr. 570/30 iun.  
 2020) 
 H.G. nr. 1005/2016 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2017 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 358/2020 - M. Of. nr. 380/12 mai 2020) 

 H.G. nr. 1016/2016 - M. Of. nr. 1072/30 dec. 2016 

 Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului  
  cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil 

 (Abrogare prin H.G. nr. 332/2018 - M. Of. nr. 433/22 mai 2018) 
 
 
 
 2017 
 
 H.G. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 15/6 ian. 2017 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 846/2017 - M. Of. nr. 950/29 nov. 2017) 
 
 H.G. nr. 12/2017 - M. Of. nr. 44/16 ian. 2017 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 81/2020 - M. Of. nr. 76/3 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 44/16 ian. 2017 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 24/2020 - M. Of. nr. 34/20 ian. 2020) 

 H.G. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 44/16 ian. 2017 

 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea  
  şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 466/2020 - M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 15/2017 - M. Of. nr. 43/16 ian. 2017 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 

 (Abrogare prin H.G. nr. 51/2018 - M. Of. nr. 152/19 feb. 2018) 
 
 H.G. nr. 17/2017 - M. Of. nr. 46/17 ian. 2017 

 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi  
  funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 137/2020 - M. Of. nr. 123/17 feb. 2020) 

 H.G. nr. 20/2017 - M. Of. nr. 48/17 ian. 2017 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 43/2020 - M. Of. nr. 55/28 ian. 2020) 

 H.G. nr. 21/2017 - M. Of. nr. 58/20 ian. 2017 
  Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 137/2020 - M. Of. nr. 123/17 feb. 2020) 

 H.G. nr. 22/2017 - M. Of. nr. 49/17 ian. 2017 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul 

 (Abrogare prin H.G. nr. 137/2020 - M. Of. nr. 123/17 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 23/2017 - M. Of. nr. 52/18 ian. 2017 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 

 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2020 - M. Of. nr. 69/31 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 24/2017 - M. Of. nr. 49/17 ian. 2017 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2020 - M. Of. nr. 69/31 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 26/2017 - M. Of. nr. 51/18 ian. 2017 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 24/2020 - M. Of. nr. 34/20 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 27/2017 - M. Of. nr. 54/18 ian. 2017 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2020 - M. Of. nr. 69/31 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 33/2017 - M. Of. nr. 95/2 feb. 2017 
  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 595/2009 prin H.G. nr. 29/2018 - M. Of. nr. 90/30 ian. 2018) 
 
 H.G. nr. 36/2017 - M. Of. nr. 88/31 ian. 2017 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 89/2020 - M. Of. nr. 113/13 feb. 2020 şi Abrogare prin H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 41/2017 - M. Of. nr. 99/3 feb. 2017 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2020 - M. Of. nr. 69/31 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 82/2017 - M. Of. nr. 158/2 mar. 2017 
  Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2017, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 97/2017 - M. Of. nr. 163/6 mar. 2017 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 44/2020 - M. Of. nr. 69/31 ian. 2020) 

 H.G. nr. 111/2017 - M. Of. nr. 174/9 mar. 2017 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente Seminarului Grupului Comun de Planificare al NATO în domeniul rezilienţei pregătirii urgenţelor civile, organizat la Bucureşti, în  
  perioada 27-30 martie 2017 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 143/2017 - M. Of. nr. 215/29 mar. 2017 

 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale  
  medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 156/2017 - M. Of. nr. 220/30 mar. 2017 
  Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 197/2017 - M. Of. nr. 243/7 apr. 2017 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea si funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 1412/2009 prin H.G. nr. 277/2020 - M. Of. nr. 307/13 apr. 2020) 

 H.G. nr. 219/2017 - M. Of. nr. 266/14 apr. 2017 

 Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea  
 materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.  
  995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 222/2017 - M. Of. nr. 266/14 apr. 2017 
  Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia celebrării "Zilele concurenţei în România - 20 de ani", în perioada 17-18 mai 2017 

 (T) 
 
 H.G. nr. 255/2017 - M. Of. nr. 291/25 apr. 2017 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul  
  feroviar public de călători 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 283/2017 - M. Of. nr. 328/5 mai 2017 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1.856/2005 prin L. nr. 293/2018 - M. Of. nr. 1042/7 dec. 2018) 
 
 H.G. nr. 322/2017 - M. Of. nr. 383/23 mai 2017 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 11/2013 prin H.G. nr. 25/2022 - M. Of. nr. 20/6 ian. 2022) 
 
 H.G. nr. 352/2017 - M. Of. nr. 399/26 mai 2017 
  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 366/2017 - M. Of. nr. 419/7 iun. 2017 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea Seminarului regional privind schimbul de informaţii în contextul angajamentelor asumate de jurisdicţiile participante la  
  Forumul Global al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în trimestrul IV 2017, la Bucureşti 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 402/2017 - M. Of. nr. 434/12 iun. 2017 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia întrunirii Consiliului de administraţie al Institutului European al Ombudsmanului, Adunării  
 generale a Institutului European al Ombudsmanului, Evenimentului aniversar "20 de ani de la înfiinţarea instituţiei Avocatul Poporului" şi Conferinţei internaţionale privind drepturile omului, în  
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  perioada 20-23 septembrie 2017 

 (T) 
 
 H.G. nr. 449/2017 - M. Of. nr. 522/5 iul. 2017 
  Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Femeilor Francofone, organizată la Bucureşti în perioada 1-2 noiembrie 2017 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 473/2017 - M. Of. nr. 536/7 iul. 2017 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activităţile organizate în cadrul zilelor distinşilor vizitatori pentru exerciţiul multinaţional SABER GUARDIAN-17, acţiune de  
  protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul American din Europa în România, în perioada 11-22 iulie 2017 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 500/2017 - M. Of. nr. 568/17 iul. 2017 
  Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii" 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 468/2020 - M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 

 H.G. nr. 503/2017 - M. Of. nr. 597/25 iul. 2017 

 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,  
  Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 58/2018 - M. Of. nr. 569/5 iul. 2018) 
 
 H.G. nr. 518/2017 - M. Of. nr. 649/8 aug. 2017 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 26/2017 prin H.G. nr. 24/2020 - M. Of. nr. 34/20 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 529/2017 - M. Of. nr. 616/31 iul. 2017 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 20/2017 prin H.G. nr. 43/2020 - M. Of. nr. 55/28 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 559/2017 - M. Of. nr. 665/11 aug. 2017 

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

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 920/2011 la 1 noiembrie 2021 prin H.G. nr. 1073/2021 - M. Of. nr. 968/11 oct. 2021) 
 
 H.G. nr. 568/2017 - M. Of. nr. 662/10 aug. 2017 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 320/2014 prin H.G. nr. 30/2019 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2019 şi Abrogare odată cu H.G. nr. 330/2014 prin H.G. nr. 30/2019 - M. Of. nr. 78/31 ian.  
 2019) 
 
 H.G. nr. 596/2017 - M. Of. nr. 688/24 aug. 2017 

 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru strategii guvernamentale şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind  
  organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 517/2018 - M. Of. nr. 612/17 iul. 2018) 

 H.G. nr. 604/2017 - M. Of. nr. 695/28 aug. 2017 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi  
  completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 17/2017 prin H.G. nr. 137/2020 - M. Of. nr. 123/17 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 629/2017 - M. Of. nr. 717/5 sep. 2017 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru Simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Fundaţia Globală a Forţelor pentru  
  operaţii speciale "Global Special Operations Forces Symposium Europe - GLOBAL SOF", acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată la Bucureşti în perioada 27-29 septembrie 2017 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 639/2017 - M. Of. nr. 728/8 sep. 2017 

 Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport  
  prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 863/2016 prin H.G. nr. 435/2020 - M. Of. nr. 466/2 iun. 2020) 

 H.G. nr. 741/2017 - M. Of. nr. 822/18 oct. 2017 

 Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea  
 materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.  
  995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn 

 (T) 
 
 H.G. nr. 771/2017 - M. Of. nr. 834/20 oct. 2017 
  Hotărâre pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză 

 (Abrogare prin H.G. nr. 371/2018 - M. Of. nr. 452/31 mai 2018) 
 
 H.G. nr. 800/2017 - M. Of. nr. 884/9 nov. 2017 

 Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua ediţii a Forumului România - Republica Moldova în domeniul  
  justiţiei 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 803/2017 - M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării si desfăşurării Conferinţei directorilor generali ai Institutelor Naţionale de Statistică DGINS şi a Reuniunii Comitetului  
  Sistemului Statistic European CSSE, organizate la Bucureşti, în perioada 10 - 12 octombrie 2018 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 809/2017 - M. Of. nr. 892/14 nov. 2017 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea  
  consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997 

 (SE) 
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 H.G. nr. 843/2017 - M. Of. nr. 956/4 dec. 2017 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2020 - M. Of. nr. 69/31 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 845/2017 - M. Of. nr. 950/29 nov. 2017 
  Hotărâre privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în anul 2017, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 846/2017 - M. Of. nr. 950/29 nov. 2017 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2019 prin H.G. nr. 937/2018 - M. Of. nr. 1045/10 dec. 2018) 
 
 H.G. nr. 894/2017 - M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 20/2017 prin H.G. nr. 43/2020 - M. Of. nr. 55/28 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 930/2017 - M. Of. nr. 1028/27 dec. 2017 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2020 - M. Of. nr. 69/31 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 931/2017 - M. Of. nr. 1032/28 dec. 2017 

 Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (10)  
 din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de  
  gaze cu efect de seră 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 935/2011 prin O.U.G. nr. 80/2018 - M. Of. nr. 803/19 sep. 2018) 
 
 H.G. nr. 936/2017 - M. Of. nr. 9/4 ian. 2018 

 Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice  
  şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente 

 (Abrogare prin H.G. nr. 726/2018 - M. Of. nr. 797/18 sep. 2018) 
 
 
 2018 
 
 H.G. nr. 9/2018 - M. Of. nr. 39/16 ian. 2018 
  Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc" 

 (Abrogare prin H.G. nr. 365/2020 - M. Of. nr. 375/11 mai 2020) 
 
 H.G. nr. 31/2018 - M. Of. nr. 98/1 feb. 2018 

 Hotărâre privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii  
  nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate 

 
 

(Abrogare prin L. nr. 122/2018 - M. Of. nr. 471/7 iun. 2018) 

 H.G. nr. 39/2018 - M. Of. nr. 128/9 feb. 2018 
  Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 51/2018 - M. Of. nr. 152/19 feb. 2018 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 358/2020 - M. Of. nr. 380/12 mai 2020) 
 
 H.G. nr. 69/2018 - M. Of. nr. 203/6 mar. 2018 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 12/2017 prin H.G. nr. 81/2020 - M. Of. nr. 76/3 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 81/2018 - M. Of. nr. 211/8 mar. 2018 
  Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea în România a Reuniunii miniştrilor apărării din statele participante la iniţiativa "Bucureşti 9 - B9" 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 104/2018 - M. Of. nr. 241/19 mar. 2018 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 ( Abrogare odată cu H.G. nr. 21/2015 prin H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 140/2018 - M. Of. nr. 270/27 mar. 2018 

 Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  
  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 

 H.G. nr. 150/2018 - M. Of. nr. 280/29 mar. 2018 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 21/2017 prin H.G. nr. 137/2020 - M. Of. nr. 123/17 feb. 2020) 

 H.G. nr. 166/2018 - M. Of. nr. 303/4 apr. 2018 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 36/2017 prin H.G. nr. 89/2020 - M. Of. nr. 113/13 feb. 2020 şi Abrogare odată cu H.G. nr. 36/2017 prin H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb.  
 2020) 
 
 H.G. nr. 263/2018 - M. Of. nr. 373/2 mai 2018 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 13/2017 prin H.G. nr. 24/2020 - M. Of. nr. 34/20 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 324/2018 - M. Of. nr. 413/15 mai 2018 
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  Hotărâre privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF) 

 (T) 
 
 H.G. nr. 326/2018 - M. Of. nr. 412/15 mai 2018 

 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind  
  accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 339/2018 - M. Of. nr. 433/22 mai 2018 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi  
  completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 17/2017 prin H.G. nr. 137/2020 - M. Of. nr. 123/17 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 357/2018 - M. Of. nr. 466/6 iun. 2018 
  Hotărâre privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 7/2020 - M. Of. nr. 93/7 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 371/2018 - M. Of. nr. 452/31 mai 2018 
  Hotărâre pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză 

 (Abrogare prin H.G. nr. 604/2020 - M. Of. nr. 703/5 aug. 2020) 
 
 H.G. nr. 381/2018 - M. Of. nr. 456/31 mai 2018 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea, la Bucureşti, a celui de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor Fundaţiei Asia-Europa, în perioada 5-9 iunie  
  2018 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 391/2018 - M. Of. nr. 464/5 iun. 2018 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinţei Cartei Energiei şi a evenimentelor conexe, desfăşurate la Bucureşti, pe perioada  
  exercitării de către România a Preşedinţiei Cartei Energiei 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 397/2018 - M. Of. nr. 484/12 iun. 2018 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 21/2015 prin H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 412/2018 - M. Of. nr. 480/11 iun. 2018 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării Seminarului internaţional pe tema Securităţii energetice sub egida Centrului pentru Cooperare în Domeniul Securităţii -  
  RACVIAC, în perioada 12-15 iunie 2018, la Mediaş 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 418/2018 - M. Of. nr. 488/13 iun. 2018 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru  
  comercializarea lânii" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 500/2017 prin H.G. nr. 468/2020 - M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 425/2018 - M. Of. nr. 506/20 iun. 2018 
  Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.057/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Piatra Craiului 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 433/2018 - M. Of. nr. 516/22 iun. 2018 
  Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2018 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 466/2018 - M. Of. nr. 555/3 iul. 2018 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1401/2009 prin H.G. nr. 277/2020 - M. Of. nr. 307/13 apr. 2020) 
 
 H.G. nr. 519/2018 - M. Of. nr. 607/16 iul. 2018 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna  
  şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 9/2018 prin H.G. nr. 365/2020 - M. Of. nr. 375/11 mai 2020) 
 
 H.G. nr. 641/2018 - M. Of. nr. 743/28 aug. 2018 
  Hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 (Abrogare prin H.G. nr. 358/2020 - M. Of. nr. 380/12 mai 2020) 
 
 H.G. nr. 643/2018 - M. Of. nr. 739/27 aug. 2018 

 Hotărâre pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză,  
  aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 357/2018 prin O.U.G. nr. 7/2020 - M. Of. nr. 93/7 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 669/2018 - M. Of. nr. 764/5 sep. 2018 
  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 ( Abrogare odată cu H.G. nr. 21/2015 prin H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 680/2018 - M. Of. nr. 777/10 sep. 2018 

 Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în ţări terţe, aferentă Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol  
  2014-2018 

 (T) 
 
 H.G. nr. 688/2018 - M. Of. nr. 775/10 sep. 2018 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol aferentă organizării şi desfăşurării în România a Reuniunii anuale a şefilor echipelor internaţionale de  
  căutare-salvare "INSARAG Team Leaders Meeting" şi a activităţilor conexe, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 16-21 septembrie 2018 
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(SE) 

 H.G. nr. 710/2018 - M. Of. nr. 787/13 sep. 2018 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu  
  ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 722/2018 - M. Of. nr. 791/14 sep. 2018 
  Hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea, la Bucureşti, a vizitei vicepreşedintelui Republicii India, domnul Venkaiah Naidu, în perioada 18-20 septembrie 2018 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 730/2018 - M. Of. nr. 797/18 sep. 2018 
  Hotărâre pentru modificarea lit. C şi D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 ( Abrogare odată cu H.G. nr. 21/2015 prin H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 735/2018 - M. Of. nr. 808/20 sep. 2018 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 26/2017 prin H.G. nr. 24/2020 - M. Of. nr. 34/20 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 739/2018 - M. Of. nr. 804/19 sep. 2018 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru  
  comercializarea lânii" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 500/2017 prin H.G. nr. 468/2020 - M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 784/2018 - M. Of. nr. 851/8 oct. 2018 
  Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 

 (Abrogare prin O.U.G. nr. 84/2020 - M. Of. nr. 453/29 mai 2020) 
 
 H.G. nr. 801/2018 - M. Of. nr. 865/12 oct. 2018 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 12/2017 prin H.G. nr. 81/2020 - M. Of. nr. 76/3 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 827/2018 - M. Of. nr. 904/26 oct. 2018 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe  
  drumurile publice, în vederea asanării legislaţiei 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 901/2018 - M. Of. nr. 970/16 nov. 2018 
  Hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România 

 (Abrogare prin H.G. nr. 24/2020 - M. Of. nr. 34/20 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 934/2018 - M. Of. nr. 1019/29 nov. 2018 
  Hotărâre privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în anul 2018, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 937/2018 - M. Of. nr. 1045/10 dec. 2018 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 935/2019 - M. Of. nr. 1010/16 dec. 2019) 

 H.G. nr. 989/2018 - M. Of. nr. 1067/17 dec. 2018 

 Hotărâre privind abrogarea alineatului (4) al articolului 84 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care  
 reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru  
  prorogarea unor termene 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 140/2018 la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 

 H.G. nr. 990/2018 - M. Of. nr. 1080/20 dec. 2018 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea si atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităti 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 50/2015 prin H.G. nr. 1002/2019 - M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 1001/2018 - M. Of. nr. 1092/21 dec. 2018 

 Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia si comercializarea  
 materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.  
  995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn 

 (T) 
 
 
 2019 
 
 H.G. nr. 19/2019 - M. Of. nr. 70/29 ian. 2019 

 Hotărâre privind aprobarea desfăşurării activităţilor aferente organizării la Bucureşti, în contextul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019, a  
 reuniunii membrilor Consiliului Supraveghetorilor- EIOPA - Strategy Day şi a reuniunii Consiliului Supraveghetorilor ESMA, precum şi a normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol  
  ce se vor efectua în cadrul acestor activităţi 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 109/12 feb. 2019 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine  
  pentru comercializarea lânii" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 500/2017 prin H.G. nr. 468/2020 - M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 117/2019 - M. Of. nr. 169/4 mar. 2019 

 Hotărâre pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public- privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză,  
  aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 357/2018 prin O.U.G. nr. 7/2020 - M. Of. nr. 93/7 feb. 2020) 
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 H.G. nr. 141/2019 - M. Of. nr. 208/15 mar. 2019 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 299/2014 prin H.G. nr. 1002/2019 - M. Of. nr. 12/9 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 142/2019 - M. Of. nr. 220/21 mar. 2019 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei  
  medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 140/2018 la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 

 H.G. nr. 201/2019 - M. Of. nr. 264/5 apr. 2019 

 Hotărâre pentru completarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din  
  rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 9/2018 prin H.G. nr. 365/2020 - M. Of. nr. 375/11 mai 2020) 
 
 H.G. nr. 208/2019 - M. Of. nr. 272/10 apr. 2019 

 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi  
  cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 244/2007 prin H.G. nr. 444/2020 - M. Of. nr. 488/10 iun. 2020) 

 H.G. nr. 401/2019 - M. Of. nr. 525/27 iun. 2019 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentului "Conferinţa internaţională a concurenţei, ediţia a II-a-Aplicarea la nivel naţional a articolelor 101 şi 102 din Tratatul  
  privind funcţionarea Uniunii Europene", organizat în perioada 13-17 noiembrie 2019 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 402/2019 - M. Of. nr. 484/13 iun. 2019 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatea de protocol cu caracter deosebit "Observarea exerciţiului militar Saber Guardian 2019, de pe teritoriul României, conform  
 prevederilor Documentului de la Viena 2011 privind măsurile de creştere a încrederii şi securităţii spaţiului OSCE" , organizată de Ministerul Afacerilor Interne prin Administraţia Naţională a  
  Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale în perioada 18-21 iunie 2019 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 403/2019 - M. Of. nr. 484/13 iun. 2019 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activităţile organizate în cadrul Zilei distinşilor vizitatori pentru exerciţiul multinaţional SABER GUARDIAN-19, acţiune de  
  protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul American din Europa, în România, în perioada 31 mai - 24 iunie 2019 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 416/2019 - M. Of. nr. 507/21 iun. 2019 

 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei  
   

medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 140/2018 la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 

 H.G. nr. 452/2019 - M. Of. nr. 559/8 iul. 2019 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 22/2017 prin H.G. nr. 137/2020 - M. Of. nr. 123/17 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 523/2019 - M. Of. nr. 625/26 iul. 2019 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine  
  pentru comercializarea lânii" 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 500/2017 prin H.G. nr. 468/2020 - M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 584/2019 - M. Of. nr. 673/13 aug. 2019 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 494/2011 prin O.U.G. nr. 104/2021 - M. Of. nr. 918/24 sep. 2021) 
 
 H.G. nr. 613/2019 - M. Of. nr. 697/23 aug. 2019 

 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în  
  subordinea acestuia si termenele de clasificare aferente 

 
 

(Abrogare prin H.G. nr. 847/2020 - M. Of. nr. 938/13 oct. 2020) 

 H.G. nr. 626/2019 - M. Of. nr. 724/3 sep. 2019 
  Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea în România a Reuniunii miniştrilor apărării din Europa de Sud-Est, în perioada 14-17 octombrie 2019 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 672/2019 - M. Of. nr. 747/13 sep. 2019 

 Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport  
  prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 863/2016 prin H.G. nr. 435/2020 - M. Of. nr. 466/2 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 707/2019 - M. Of. nr. 795/1 oct. 2019 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 26/2017 prin H.G. nr. 24/2020 - M. Of. nr. 34/20 ian. 2020) 
 
 H.G. nr. 711/2019 - M. Of. nr. 775/24 sep. 2019 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine  
  pentru comercializarea lânii", precum şi pentru prelungirea perioadei prevăzute la art. 31 din aceasta 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 500/2017 prin H.G. nr. 468/2020 - M. Of. nr. 507/15 iun. 2020) 

 H.G. nr. 712/2019 - M. Of. nr. 799/2 oct. 2019 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a  
  Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1132/2013 prin H.G. nr. 89/2020 - M. Of. nr. 113/13 feb. 2020) 
 
 H.G. nr. 719/2019 - M. Of. nr. 811/7 oct. 2019 

 Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol în cadrul întâlnirii Comitetului Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului  
  (COESA), organizată la Bucureşti în perioada 18-21 noiembrie 2019 
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(SE) 

 H.G. nr. 916/2019 - M. Of. nr. 1010/16 dec. 2019 

 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare  
  Economică (OCDE) 

 (Abrogare prin H.G. nr. 613/2020 - M. Of. nr. 703/5 aug. 2020) 
 
 H.G. nr. 935/2019 - M. Of. nr. 1010/16 dec. 2019 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare prin H.G. nr. 4/2021 - M. Of. nr. 40/13 ian. 2021) 
 
 H.G. nr. 962/2019 - M. Of. nr. 1023/19 dec. 2019 

 Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile  
  acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru prorogarea unor termene 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 140/2018 la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 

 H.G. nr. 984/2019 - M. Of. nr. 1053/30 dec. 2019 

 Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea  
 materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.  
  995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn 

 (T) 
 
 
 2020 
 
 H.G. nr. 24/2020 - M. Of. nr. 34/20 ian. 2020 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 (Abrogare prin H.G. nr. 369/2021 - M. Of. nr. 333/1 apr. 2021) 
 
 H.G. nr. 44/2020 - M. Of. nr. 69/31 ian. 2020 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 

 (Abrogare prin H.G. nr. 316/2021 - M. Of. nr. 268/17 mar. 2021 şi Abrogare prin H.G. nr. 315/2021 - M. Of. nr. 267/17 mar. 2021) 
 
 H.G. nr. 81/2020 - M. Of. nr. 76/3 feb. 2020 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 23/2022 - M. Of. nr. 19/6 ian. 2022 şi prin H.G. nr. 22/2022  la data intrării în vigoare a H.G. nr. 22/2022 şi a hotărârii Guvernului privind  
 organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale) 
 
 H.G. nr. 90/2020 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2020 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 370/2021 - M. Of. nr. 333/1 apr. 2021) 
 
 H.G. nr. 256/2020 - M. Of. nr. 275/2 apr. 2020 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 494/2011 prin O.U.G. nr. 104/2021 - M. Of. nr. 918/24 sep. 2021) 

 H.G. nr. 296/2020 - M. Of. nr. 312/14 apr. 2020 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 11/2013 prin H.G. nr. 25/2022 - M. Of. nr. 20/6 ian. 2022) 

 H.G. nr. 321/2020 - M. Of. nr. 340/27 apr. 2020 
  Hotărâre pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 23/2022 - M. Of. nr. 19/6 ian. 2022 şi prin H.G. nr. 22/2022  la data intrării în vigoare a H.G. nr. 22/2022 şi a hotărârii Guvernului privind  
 organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale) 
 
 H.G. nr. 338/2020 - M. Of. nr. 355/4 mai 2020 
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 

 (Abrogare prin H.G. nr. 786/2020 - M. Of. nr. 880/25 sep. 2020) 
 
 H.G. nr. 358/2020 - M. Of. nr. 380/12 mai 2020 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 

 (Abrogare prin H.G. nr. 477/2020 - M. Of. nr. 516/16 iun. 2020) 
 
 H.G. nr. 362/2020 - M. Of. nr. 372/8 mai 2020 

 Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile  
  acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru prorogarea unor termene 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 140/2018 la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 

 H.G. nr. 394/2020 - M. Of. nr. 410/18 mai 2020 
  Hotărâre privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 434/2020 - M. Of. nr. 455/29 mai 2020 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 438/2020 - M. Of. nr. 467/2 iun. 2020 

 Hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei  
 medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii  
  în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 140/2018 la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 
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 H.G. nr. 443/2020 - M. Of. nr. 483/5 iun. 2020 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru  
  prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 465/2020 - M. Of. nr. 503/12 iun. 2020 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru  
  prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 468/2020 - M. Of. nr. 507/15 iun. 2020 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru  
  comercializarea lânii" 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 476/2020 - M. Of. nr. 515/16 iun. 2020 
  Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 511/2020 - M. Of. nr. 577/1 iul. 2020 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata  
  acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 517/2020 - M. Of. nr. 596/8 iul. 2020 
  Hotărâre pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Muncii si Protecţiei Sociale 

 (Abrogare prin H.G. nr. 23/2022 - M. Of. nr. 19/6 ian. 2022 şi prin H.G. nr. 22/2022  la data intrării în vigoare a H.G. nr. 22/2022 şi a hotărârii Guvernului privind  
 organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale) 
 
 H.G. nr. 553/2020 - M. Of. nr. 627/16 iul. 2020 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 570/2020 - M. Of. nr. 641/21 iul. 2020 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020,  
  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 573/2020 - M. Of. nr. 655/24 iul. 2020 
  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 11/2013 prin H.G. nr. 25/2022 - M. Of. nr. 20/6 ian. 2022) 
 
 H.G. nr. 588/2020 - M. Of. nr. 688/31 iul. 2020 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020,  
  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 597/2020 - M. Of. nr. 698/4 aug. 2020 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2005 privind înfiinţarea Spitalului Municipal Bacău şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la  
  dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005 

 
 

(SE) 

 H.G. nr. 668/2020 - M. Of. nr. 742/14 aug. 2020 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 713/2020 - M. Of. nr. 790/28 aug. 2020 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august  
  2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 729/2020 - M. Of. nr. 797/31 aug. 2020 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020,  
  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 765/2020 - M. Of. nr. 840/14 sep. 2020 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 (Abrogare prin H.G. nr. 369/2021 - M. Of. nr. 333/1 apr. 2021) 
 
 H.G. nr. 782/2020 - M. Of. nr. 842/14 sep. 2020 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 792/2020 - M. Of. nr. 883/28 sep. 2020 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 (Abrogare prin H.G. nr. 369/2021 - M. Of. nr. 333/1 apr. 2021) 
 
 H.G. nr. 820/2020 - M. Of. nr. 898/2 oct. 2020 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei  
 medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul  
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  programelor naţionale de sănătate, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 140/2018 la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 
 
 H.G. nr. 841/2020 - M. Of. nr. 924/9 oct. 2020 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020,  
  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 849/2020 - M. Of. nr. 944/14 oct. 2020 

 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi  
  în proprietatea publică a statului, în vederea asanării legislaţiei 

 (SE) 
 
 H.G. nr. 855/2020 - M. Of. nr. 940/13 oct. 2020 
  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei si Cercetării 

 (Abrogare prin H.G. nr. 369/2021 - M. Of. nr. 333/1 apr. 2021) 
 
 H.G. nr. 856/2020 - M. Of. nr. 945/14 oct. 2020 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 924/2020 - M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020 

 Hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei  
  medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 140/2018 la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 

 H.G. nr. 935/2020 - M. Of. nr. 1042/6 nov. 2020 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie  
  2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 967/2020 - M. Of. nr. 1078/13 nov. 2020 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1006/2020 - M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020 
  Hotărâre privind stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor 

 (Abrogare prin H.G. nr. 634/2021 - M. Of. nr. 585/10 iun. 2021) 
 
 
 H.G. nr. 1007/2020 - M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile  
  acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 140/2018 la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 

 H.G. nr. 1038/2020 - M. Of. nr. 1177/4 dec. 2020 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020,  
  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1065/2020 - M. Of. nr. 1215/11 dec. 2020 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1102/2020 - M. Of. nr. 1259/18 dec. 2020 

 Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile  
 acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene, precum şi  
  pentru completarea anexei nr. 2 la aceasta 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 140/2018 la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 
 
 
 2021 
 
 H.G. nr. 3/2021 - M. Of. nr. 36/12 ian. 2021 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 4/2021 - M. Of. nr. 40/13 ian. 2021 
  Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2022 prin H.G. nr. 1071/2021 - M. Of. nr. 950/5 oct. 2021) 
 
 H.G. nr. 22/2021 - M. Of. nr. 102/29 ian. 2021 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea cap. XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează  
  condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 

 
 

(Abrogare odată cu H.G. nr. 140/2018 la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 

 H.G. nr. 33/2021 - M. Of. nr. 130/8 feb. 2021 

 Hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care  
  reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 

 (Abrogare odată cu H.G. nr. 140/2018 la data de 1 iulie 2021 prin H.G. nr. 696/2021 - M. Of. nr. 633/28 iun. 2021) 
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 H.G. nr. 35/2021 - M. Of. nr. 140/11 feb. 2021 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 293/2021 - M. Of. nr. 245/11 mar. 2021 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 315/2021 - M. Of. nr. 267/17 mar. 2021 
  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului 

 H.G. nr. 348/2021 - M. Of. nr. 308/26 mar. 2021 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021,  
  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 432/2021 - M. Of. nr. 369/9 apr. 2021 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 531/2021 - M. Of. nr. 488/11 mai 2021 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 550/2021 - M. Of. nr. 506/14 mai 2021 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021,  
  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 580/2021 - M. Of. nr. 555/28 mai 2021 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021,  
  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 615/2021 - M. Of. nr. 568/3 iun. 2021 

 Hotărâre pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea  
  măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 636/2021 - M. Of. nr. 586/10 iun. 2021 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 678/2021 - M. Of. nr. 628/25 iun. 2021 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi  
  stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 730/2021 - M. Of. nr. 682/9 iul. 2021 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 795/2021 - M. Of. nr. 741/29 iul. 2021 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021,  
  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 826/2021 - M. Of. nr. 767/6 aug. 2021 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 932/2021 - M. Of. nr. 866/9 sep. 2021 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 990/2021 - M. Of. nr. 895/17 sep. 2021 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie  
  2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1015/2021 - M. Of. nr. 913/23 sep. 2021 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie  
  2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1050/2021 - M. Of. nr. 943/2 oct. 2021 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum  
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  şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1090/2021 - M. Of. nr. 962/7 oct. 2021 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1130/2021 - M. Of. nr. 1013/22 oct. 2021 

 Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum  
  şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1161/2021 - M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie  
  2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1183/2021 - M. Of. nr. 1070/8 nov. 2021 

 Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi  
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 

 H.G. nr. 1238/2021 - M. Of. nr. 1138/26 nov. 2021 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie  
  2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 (T) 
 
 H.G. nr. 1239/2021 - M. Of. nr. 1145/28 nov. 2021 

 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021,  
  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

(T) 
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 4.12. ACTE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE 
 EMISE ÎNAINTE DE 22 DECEMBRIE 1989 

 
 
 1942 
 
  DEPARTAMENTUL CĂILOR FERATE ROMÂNE 

 Instrucţie/1942 
 Serviciul de tranzit 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 746/1998 – M. Of. nr. 57 bis/9 feb. 1999) 
 
 
 1957 
 
  DEPARTAMENTUL CĂILOR FERATE ROMÂNE 

 Instrucţie nr. 151/1957 
 Transportul călătorilor pe Căile Ferate Române 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 746/1998 – M. Of. nr. 57 bis/9 feb. 1999) 
 
 
 1960 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 I. nr. 1648/1960 
 (Abrogate prin O. nr. 2312/1996 – M. Of. nr. 355/30 dec. 1996) 
 
 
 1961 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 I. nr. 18/J/1961 
 (Abrogate prin O. nr. 233/C/1996 – M. Of. nr. 37/21 feb. 1996) 
 
 I. nr. 39/J/1961 
 (Abrogate prin O. nr. 233/C/1996 – M. Of. nr. 37/21 feb. 1996) 
 
 
 1965 
 
  DEPARTAMENTUL CĂILOR FERATE ROMÂNE 

 Instrucţie nr. 153/1965 
 Primirea, manipularea şi eliberarea mărfurilor transportate pe calea ferată 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 746/1998 – M. Of. nr. 57 bis/9 feb. 1999) 
 
 
 1969 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 257/1969 
 (Abrogat prin O. nr. 101/1995 – M. Of. nr. 183/14 aug. 1995) 
 
 
 1970 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 595/1970 
 Norme metodologice privind contabilitatea unităţilor economice 
 (Abrogat prin H.G. nr. 704/1993 – M. Of. nr. 303/22 dec. 1993) 
 
 
 1971 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 454/1971 
 (Abrogat prin O. nr. 1988/1996 – M. Of. nr. 344/16 dec. 1996) 
 
 
 1972 
 
  MINISTERUL MUNCII 

 N. nr. 110365/1972 
 Stabilirea contribuţiei de întreţinere în unele instituţii de ocrotire 
 (Abrogate prin N. nr. 3452/1647/1995 – M. Of. nr. 31/14 feb. 1996) 
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
  
 O. nr. 184/1972 
 (Abrogat prin O. nr. 611/1995 – M. Of. nr. 59 bis/22 mar. 1996) 
 
  SECRETARIATUL GENERAL AL COMITETULUI DE MINIŞTRI 

 I. Secr.Gen.al Cons.Miniştri nr. 304/XIII C./1972 
 Instrucţiuni privind asistenţa consulară acordată de misiunile diplomatice şi oficiile consulare române unor cetăţeni români aflaţi temporar în străinătate, când se găsesc în situaţii  
 
 (Abrogată prin H.G. nr. 780/1995 - M. Of. nr. 233/10 oct. 1995) 

deosebite 

 
 
 1973 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 623/1973 
 (Abrogat prin O. nr. 536/1997 – M. Of. nr. 140/3 iul. 1997) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 1557/1973 
 Tariful Local de Mărfuri - C.F.R. 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 746/1998 – M. Of. nr. 57 bis/9 feb. 1999) 
 
 
 1974 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI FORESTIERE ŞI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII 

 I. nr. 839/1974 - B. Of. nr. 104/27 iul. 1974 
 Aplicarea dispoziţiilor Codului silvic cu privire la circulaţia materialelor lemnoase 
 (Abrogat prin H.G. nr. 379/1993 – M. Of. nr. 223/14 sep. 1993) 
 
  MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

 O. nr. 3092/1974 
 Înfiinţarea staţiunii tinerilor naturalişti Jibou 
 (Abrogat prin H.G. nr. 565/1990 – M. Of. nr. 80/7 iun. 1990) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 91/1974 
 (Abrogat prin O. nr. 611/1995 – M. Of. nr. 59 bis/22 mar. 1996) 
 
 O. nr. 399/1974 
 (Abrogat prin O. nr. 536/1997 – M. Of. nr. 140/3 iul. 1997) 
 
 
 1975 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 124/368/1975 
 Sarcinile comune ale organelor sanitare veterinare şi sanitare în prevenirea şi combaterea transmiterii bolilor de la animale la om 
 (Abrogat prin O. nr. 25/474/1993 – M. Of. nr. 98/19 mai 1993) 
 
  MINISTERUL CĂILOR FERATE 

 Instrucţie nr. 167/1975 
 Efectuarea expediţiilor şi manipulărilor de mărfuri în staţiile C.F.R. 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 746/1998 – M. Of. nr. 57 bis/9 feb. 1999) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 359/1975 
 (Abrogat prin O. nr. 1740/1996 – M. Of. nr.240/2 oct. 1996) 
 
  MINISTERUL MUNCII 

 O. nr. 190/1975 
 Avizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de protecţie a muncii în vederea generalizării lor pe economie, precum şi a prototipurilor de echipament de protecţie şi echipament de lucru 
 (Abrogat prin O. nr. 388/1996 – M. Of. nr.249/15 oct 1996) 
 
 MINISTERUL MUNCII 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 Norme republicane de protecţie a muncii 

O. nr. 34/60/1975 

 (Abrogat prin O. nr. 578/DB/5840/1996 – M. Of. nr.344/16 dec 1996) 
 
 
 1976 
 
 COMITETUL DE STAT PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL APELOR 
 O. nr. 122/133/26/1976 



 
 Ordin pentru aprobarea Normelor republicane de securitate nucleară - Norme de radioprotecţie 
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 (Abrogare prin O. nr. 381/2004 - M. Of. nr. 527/11 iun. 2004) 
 
  MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE 

 O. nr. 437/1976 - B. Of. nr. 46/21 mai 1976 
 Ordin pentru aprobarea Normativului republican privind folosirea raţională a energiei electrice la iluminatul artificial, precum şi în utilizările casnice 
 (Abrogare prin O. nr. 633/2004 - M. Of. nr. 878/27 sep. 2004) 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE 
 MINISTERUL APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE ŞI CONTROLUL GOSPODĂRIRII FONDURILOR FIXE 
 O. nr. 579/556/1976 - B. Of. nr. 33/19 apr. 1976 
 Instrucţiuni privind gospodărirea produselor petroliere în unităţile furnizoare şi consumatoare de astfel de produse 
 (Abrogare prin O. nr. 633/2004 - M. Of. nr. 878/27 sep. 2004) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 673/1976 
 Aprobarea normelor metodologice de planificare şi executare a transporturilor de mărfuri şi a contractului - model economic anual de prestaţii de transport pe calea ferată 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 746/1998 – M. Of. nr. 57 bis/9 feb. 1999) 
 
 
 1977 
 
 MINISTERUL MUNCII 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 51/145/1977 
 (Abrogat prin O. nr. 104/1991 – M. Of. nr.172/22 iul. 1992) 
 
 
 1979 
 
  INSPECTORATUL GENERAL DE STAT PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR 

 O. nr. 288/1979 
 (Abrogat prin H.G. nr. 811/1995 – M. Of. nr. 246/30 dec. 1995) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 99/1979 
 Ordin pentru aprobarea unor norme tehnice referitoare la asistenţa medicală balneară şi climatică 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1154/2004 - M. Of. nr. 752/18 aug. 2004) 
 
 
 1980 
 
  MINISTERUL COMERŢULUI EXTERIOR ŞI COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 

 O. nr. 34/25/03/1980 
 ((Abrogat prin O. nr. 18/1990 - M. Of. nr. 52/21 apr. 1990)) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 12/1980 
 (Abrogat prin O. nr. 137/2001 – M. Of. nr. 383/13 iul. 2001) 
 
 
 1981 
 
  INSPECTORATUL GENERAL DE STAT PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR 

 O. nr. 100/1981 
 (Abrogat prin H.G. nr. 811/1995 – M. Of. nr. 246/30 dec. 1995) 
 
 
 1982 
 
  MINISTERUL APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE ŞI CONTROLUL GOSPODĂRIRII FONDURILOR FIXE 

 Prescripţii tehnice/1982 
 Prescripţiile tehnice privind încercarea în vederea omologării aparatelor consumatoare de gaze combustibile de uz neindustrial A4-82 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 397/2002 - M. Of. nr. 674/11 sep. 2002) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 15/1982 
 Stabilirea Normelor tehnice privind examenul medical la angajare şi controlul medical periodic 
 (Abrogat prin O. nr. 761/2001 – M. Of. nr. 836/27 dec. 2001) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR 

 Instrucţie nr. 906/1982 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 490/2000 – M. Of. nr. 538/31 oct. 2000) 
 
 
 1983 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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 O. nr. 216/1983 
 Normativele unificate de personal pentru activităţile de întreţinere clădiri, instalaţii de apă, lumină şi încălzire, deservire posturi fixe şi preparare a hranei în blocurile alimentare din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 135/2002 - M. Of. nr. 200/25 mar. 2002) 

unităţile sanitare 

 
 
 1984 
 
 
  MINISTERUL APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE ŞI CONTROLUL GOSPODĂRIRII FONDURILOR FIXE 

 O. nr. 63/1984 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
 
 1985 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE 

 O. nr. 92/1985 
 (Abrogat prin O. nr. 53/1994 – M. Of. nr. 347/15 dec. 1994) 
 
  MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 108/1985 
 (Abrogat prin O. nr.318/1997 – M. Of. nr. 111 bis/4 iun. 1997) 
 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 I. nr. 630/2330/1985 
 (Abrogate prin O. 1112/411/2000 – M. Of. nr. 397/24 aug. 2000) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 315/1985 
 Aprobarea Planului de conturi pentru organizaţiile obşteşti şi instrucţiunile de aplicare 
 (Abrogat prin O. nr.1591/1998 – M. Of. nr. 480/14 dec. 1998) 
 
  MINISTERUL GEOLOGIEI 

 O. nr. 2/1985 
 Norme de protecţie a muncii la lucrările de prospecţiuni geologice şi geofizice 
 (Abrogat prin O. nr. 683/1997 – M. Of. nr. 280/16 oct. 1997) 
 
 
 1986 
 
  MINISTERUL APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE ŞI CONTROLUL GOSPODĂRIRII FONDURILOR FIXE 

 O. nr. 94/1986 - B. Of. nr. 67/3 nov. 1986 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normativului de utilizare şi circulaţie a ambalajelor, paletelor şi containerelor 
 (Abrogare prin O. nr. 633/2004 - M. Of. nr. 878/27 sep. 2004) 
 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 Metodologie/1986 
 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor, programelor de pregătire profesională pentru meseriile/specializările din activităţile hoteliere şi de turism 
 (Abrogat prin O. nr. 103/1995 – M. Of. nr. 128/20 iun. 1994) 
 
 
 1987 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 15/1987 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 121/2000 – M. Of. nr. 616/30 nov. 2000) 
 
  MINISTERUL APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE ŞI CONTROLUL GOSPODĂRIRII FONDURILOR FIXE 

 O. nr. 14/1987 
 Aprobarea Prescripţiilor tehnice R5-86 
 (Abrogare la 1 mai 2004 prin H.G. nr. 433/2002 - M. Of. nr. 368/31 mai 2002) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 Instrucţie nr. 152/1987 
 Transportul expediţiilor de mesagerie pe calea ferată 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 746/1998 – M. Of. nr. 57 bis/9 feb. 1999) 
 
 O. nr. C1/5 ian. 1987 
 (Abrogat prin O. nr. 181/1998 – M. Of. nr. 188/21 mai 1998) 
 
 
 1988 
 
  DEPARTAMENTUL AVIAŢIEI CIVILE 

 I. nr. 02630/M.50/15 aug. 1988 
 (Abrogate prin H.G. nr. 715/2001 – M. Of. nr. 436/3 aug. 2001) 
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  MINISTERUL APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE ŞI CONTROLUL GOSPODĂRIRII FONDURILOR FIXE 

 O. nr. 78/1988 
 Aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor-R2-088 
 (Abrogare la 1 ian. 2003 prin H.G. nr. 225/2002 - M. Of. nr. 220/2 apr. 2002) 
 
  MINISTERUL MINELOR 

 Decizia nr. 93/1988 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 103/705/1292/2002 - M. Of. nr. 742/11 oct. 2002) 
 
 
 
 1989 
 
  INSPECTORATUL GENERAL DE STAT PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR 

 O. nr. 28/1989 
 (Abrogat prin H.G. nr. 811/1995 – M. Of. nr. 246/30 oct. 1995) 
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 4.13. ACTE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE DE  
 SPECIALITATE ŞI ALE 
 AUTORITĂŢILOR ADMINISTRATIVE AUTONOME 
 EMISE DUPĂ 22 DECEMBRIE 1989 
 

 4.13.1. ACTE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE DE SPECIALITATE 
 
 
 1990 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 Regulament/1990 
 Regulament privind taxele aplicabile în activităţile nucleare/1990 
 (Abrogat prin O. Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 418/1997 - M. Of. nr. 121 bis/12 iun. 1997) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE 

 O. nr. 15/1990 - M. Of. nr. 49/19 apr. 1990 
 Prohibiţia pescuitului în anul 1990 
 (T) 
 
  MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 Decizia nr. 113/1990 
 (Abrogată prin O. nr. 125/1996 – M. Of. nr. 73/11 apr. 1996) 
 
 O. nr. 170/1990 
 (Abrogat prin O. nr. 125/1996 – M. Of. nr. 73/11 apr. 1996) 
 
 O. nr. 251/1990 
 (Abrogat prin O. nr. 615/1997 – M. Of. nr. 245 bis/15 sep. 1997) 
 
  MINISTERUL COMERŢULUI EXTERIOR 

 O. nr. 18/1990 - M. Of. nr. 52/21 apr. 1990 
 Autorizarea operaţiunilor de export şi import 
 (Abrogat prin O. nr. 2/1993 – M. Of. nr. 42/25 feb. 1993) 
 
  MINISTERUL COMERŢULUI ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 49/1990 
 (Abrogat prin O. nr. 2/1993 – M. Of. nr. 42/25 feb. 1993) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI NAŢIONALE 

 Decizia nr. 4/1990 
 Prescripţiile tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2005 prin H.G. nr. 941/2003 - M. Of. nr. 636/5 sep. 2003) 
 
 Ordin-decizie nr. 1/1990 
 Aprobarea Prescripţiilor tehnice R3-90 
 (Abrogare la 1 mai 2004 prin H.G. nr. 433/2002 - M. Of. nr. 368/31 mai 2002) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 I. nr. 117083/1990 - M. Of. nr. 139/11 dec. 1990 
 Modul de calculare şi de evidenţă a impozitului pe circulaţia mărfurilor 
 (Abrogat prin N.M. nr. 262754/1991 – M. Of. nr. 249/13 dec. 1991) 
 
 N.M. nr. 1/1990 - M. Of. nr. 100/15 aug. 1990 
 Inventarierea şi reevaluarea patrimoniului unităţilor economice de stat 
 (SE) 
 
 O. nr. 544/1990 - M. Of. nr. 139/11 dec. 1990 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 568/1990 - M. Of. nr. 139/11 dec. 1990 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 592/1990 - M. Of. nr. 139/11 dec. 1990 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 606/1990 - M. Of. nr. 139/11 dec. 1990 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 625/1990 - M. Of. nr. 140/12 dec. 1990 
 Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.194/1990 
 (Abrogat prin H.G. nr. 673/1991 – M. Of. nr. 221/2 nov. 1991) 
 
 O. nr. 636/1990 - M. Of. nr. 139/11 dec. 1990 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
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 O. nr. 659/1990 - M. Of. nr. 139/11 dec. 1990 

 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 

 
 O. nr. 691/1990 
 (Abrogat prin O. nr. 1394/1995 – M. Of. nr. 300/28 dec. 1995) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI OCROTIRILOR SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MUNCII 
 O. nr. 50/1990 - M. Of. nr. 38/20 mar. 1990 
 Precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite, care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării 
 (Abrogat la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MUNCII 

 O. nr. 100/1990 
 (Abrogat la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
 O. nr. 125/1990 
 (Abrogat la 1 apr. 2001 prin L. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 140/1 apr. 2000) 
 
  MINISTERUL RESURSELOR ŞI INDUSTRIEI 

 O. nr. 669/1990 
 Activitatea de omologare a rezervelor de substanţe minerale utile 
 (Abrogat prin O. nr. 1555/1993 – M. Of. nr. 225/15 sep. 1993) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1089/1990 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 566/2001 – M. Of. nr. 505/27 aug. 2001) 
 
 O. nr. 1195/1990 
 (Abrogat prin O. nr. 201/1997 – M. Of. nr. 348/9 dec. 1997) 
 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 2745/1990 
 Înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret 
 (Abrogat prin H.G. nr. 198/2002 - M. Of. nr. 182/18 mar. 2002) 
 
 
 1991 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PRIVATIZARE 

 Criteriile nr. 1043/1991 - M. Of. nr. 200/20 sep. 1991 
 Procedura pentru selectarea societăţilor comerciale care se privatizează prin vânzare de acţiuni, înainte de organizarea Fondurilor Proprietăţii Private şi Fondului Proprietăţii de Stat 
 (T) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 55/1991 - M. Of. nr. 48/23 mar. 1992 
 Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1992 
 (T) 
 
  MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 435/1991 
 (Abrogat prin O. nr. 148/1997 – M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997) 
 
 O. nr. 715/1991 
 (Abrogat prin O. nr. 148/1997 – M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 28/1991 
 (Abrogat prin O. nr. 165/1992 – M. Of. nr. 250/7 oct. 1992) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 1592/1991 
 (Încetare valabilitate la 1 ian. 2005 prin H.G. nr. 941/2003 - M. Of. nr. 636/5 sep. 2003) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 C. nr. 262455/1991 
 (Abrogată prin Norme metodologice nr. 262754/1991 – M. Of. nr. 249/13 dec. 1991) 
 
 I. nr. 3614/1991 - M. Of. nr. 108/20 mai 1991 
 Tehnica de calcul al impozitului pe profit 
 (Abrogate prin O.G. nr. 70/1994 – M. Of. nr. 246/31 aug. 1994) 
 
 I. nr. 3813/1991 
 În legătură cu aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 251/1991 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru producţia vegetală, agricolă  
 sau silvică 
 (Abrogate prin O. nr. 113/1994 – M. Of. nr. 45/21 feb. 1994) 
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 I. nr. 115665/1991 - M. Of. nr. 134/24 iun. 1991 
 Tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzătoare, atribuţiile şi răspunderile organelor fiscale 
 (Abrogate prin O. nr. 1363/1993 – M. Of. nr. 273/26 nov. 1993) 
 
 N. nr. 5916/1991 
 (Abrogate prin O nr. 596/1995 – M. Of. nr. 70/18 apr. 1995) 
 
 N.M. nr. 6174/1991 - M. Of. nr. 228/14 nov. 1991 
 Aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole 
 (H.G. nr. 679/1991 este abrogat prin L. nr. 147/1998 - M. Of. nr. 262/14 iul. 1998) 
 
 N.M. nr. 260458/1991 - M. Of. nr. 94/30 apr. 1991 
 Restituirea impozitului pe circulaţia mărfurilor cuprins în preţul materiilor prime, materialelor, semifabricatelor şi produselor reprezentând principalele consumuri intermediare pentru  
 
 (SE) 

realizarea mărfurilor de export 

 
 N.M. nr. 262754/1991 - M. Of. nr. 249/13 dec. 1991 
 Norme metodologice privind aşezarea, tehnica de calcul, evidenţa şi vărsarea la bugetul administraţiei centrale de stat a impozitului pe circulaţia mărfurilor şi a accizelor 
 (Abrogate prin Norme nr. 5188/1993 – M. Of. nr. 181/29 iul. 1993) 
 
 O. nr. 4/1991 - M. Of. nr. 139/4 iul. 1991 
 Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Gărzii financiare 
 (Abrogat prin O. nr. 1079/1992 – M. Of. nr. 299/24 nov. 1992) 
 
 O. nr. 12/1991 - M. Of. nr. 94/30 apr. 1991 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 72/1991 - M. Of. nr. 94/30 apr. 1991 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 131/1991 - M. Of. nr. 94/30 apr. 1991 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 141/1991 - M. Of. nr. 94/30 apr. 1991 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 188/1991 - M. Of. nr. 94/30 apr. 1991 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 282/1991 - M. Of. nr. 205/8 oct. 1991 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 381/1991 - M. Of. nr. 205/8 oct. 1991 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 413/1991 - M. Of. nr. 205/8 oct. 1991 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 426/1991 - M. Of. nr. 205/8 oct. 1991 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 748/1991 - M. Of. nr. 205/8 oct. 1991 
 (Abrogat prin N.M. nr. 262754/1991 – M. Of. nr. 249/13 dec. 1991) 
 
 O. nr. 842/1991 - M. Of. nr. 205/8 oct. 1991 
 (Abrogat prin H.G. nr. 779/1991 – M. Of. nr. 244/30 nov. 1991) 
 
 O. nr. 1105/1991 - M. Of. nr. 219/31 oct. 1991 
 (Abrogat prin N.M. nr. 262754/1991 – M. Of. nr. 249/13 dec. 1991) 
 
 Precizări nr. 4554/1991 
 (Abrogate prin Norme metodologice nr. 262754/1991 – M. Of. nr. 249/13 dec. 1991) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 N.M. nr. 7351/2382/1991 - M. Of. nr. 5/20 ian. 1992 
 Aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 680/1991 privind unele măsuri de finanţare a activităţii de control al statului asupra calităţii construcţiilor, lucrărilor publice, urbanismului  
 şi amenajării teritoriului 
 (SE) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 Comunicat/1991 - M. Of. nr. 179/6 sep. 1991 
 cu privire la coeficienţii de indexare care se aplică de la 1 septembrie 1991 
 (T) 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 11/N/1991 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei monostrat cu folie stratificată din PVC plastifiat la acoperişurile clădirilor  
 industriale şi agrozootehnice, necirculabile", indicativ C 234-199 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 605/2003 - M. Of. nr. 576/12 aug. 2003) 
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 O. nr. 414/D/1991 
 (Abrogat prin O. nr. 792/13/N/1994 – M. Of. nr. 225/19 aug. 1994) 
 
 O. nr. 569/D/1991 
 (Abrogat prin O. nr. 792/13/N/1994 – M. Of. nr. 225/19 aug. 1994) 
 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 17/1991 - M. Of. nr. 124/6 iun. 1991 
 Aprobarea Instrucţiunilor privind procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj 
 (Abrogat prin O. nr. 307/1994 – M. Of. nr. 324/23 nov. 1994) 
 
 O. nr. 58/1991 
 (Abrogat prin O. nr. 225/1995 – M. Of. nr. 189/21 aug. 1995) 
 
 O. nr. 104/1991 - M. Of. nr. 172/22 iul. 1992 
 Aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea funcţionării unităţilor din punct de vedere al protecţiei muncii 
 (Abrogat prin O. nr. 388/1996 – M. Of. nr. 249/15 oct. 1996) 
 
 O. nr. 149/1991 
 Aprobarea Normelor de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor de calificare şi recalificare a şomerilor 
 (Abrogat prin O. nr. 435/1995 – M. Of. nr. 54/15 mar. 1996) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 Precizări nr. 1399/6436/1991 - M. Of. nr. 241/29 nov. 1991 
 Precizări pentru stabilirea şi plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării Hotărârii Guvernului nr. 780/1991 privind indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi  
 I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială, pentru perioada noiembrie - decembrie 1991 
 (T) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 560/1991 
 Aprobarea Normelor pentru eliberarea autorizaţiei de înfiinţare a unităţilor farmaceutice, precum şi funcţionarea acestora 
 (Abrogat prin O nr. 2234/1995 – M. Of. nr. 44/8 mar. 1995) 
 
 O. nr. 1319/1991 
 (Abrogat prin O nr. 392/1993 – M. Of. nr. 90/12 mai 1993) 
 
 O. nr. 1690/1991 
 Ordin privind alinierea tarifelor pentru prestaţiile medicale acordate cetăţenilor străini care solicită asistenţă medicală 
 (Abrogare prin O. nr. 247/2003 - M. Of. nr. 195/26 mar. 2003) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 5/1991 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 370/1999 – M. Of. nr. 435/7 sep. 1999) 
 
 O. nr. 82/1991 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 598/1999 – M. Of. nr. 25/24 ian. 2000) 
 
 
 1992 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PRIVATIZARE 

 O. nr. 88/1992 - M. Of. nr. 121/5 iun. 1992 
 Procedura de contractare cu firme străine a asistenţei de specialitate pentru privatizarea societăţilor comerciale înainte de organizarea Fondurilor Proprietăţii Private şi a Fondului  
 Proprietăţii de Stat 
 (T) 
 
 O. nr. 265/1992 - M. Of. nr. 106/26 mai 1992 
 Aprobarea datei de începere a acţiunii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate 
 (T) 
 
 FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PRIVATIZAREA ŞI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 
 N.M. nr. 1/1992 - M. Of. nr. 12/28 ian. 1993 
 Procedura standard de privatizare a societăţilor comerciale mici prin vânzare de acţiuni 
 (Abrogate prin N.M. nr. 2/1994 - M. Of. nr. 21/31 ian. 1995) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 54/1992 - M. Of. nr. 15/29 ian. 1993 
 Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1993 
 (T) 
 
 O. nr. 60/1992 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 122/1999 – M. Of. nr. 9/12 ian. 2000) 
 
  MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 437/1992 
 (Abrogat prin O. nr. 125/1996 – M. Of. nr. 73/11 apr. 1996) 
 
 O. nr. 619/1992 
 (Abrogat prin O. nr. 125/1996 – M. Of. nr. 73/11 apr. 1996) 
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  MINISTERUL COMERŢULUI ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 62/1992 
 (Abrogat prin O. nr. 2/1993 – M. Of. nr. 42/25 feb. 1993) 
 
 O. nr. 88/1992 - M. Of. nr. 129/11 iun. 1992 
 Măsuri de aplicare a Rezoluţiei nr. 757/1992 a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
 (Abrogat prin H.G. nr. 940/1995 – M. Of. nr. 275/24 nov. 1995) 
 
 O. nr. 101/1992 
 (Abrogat prin O. nr. 2/1993 – M. Of. nr. 42/25 feb. 1993) 
 
 O. nr. 120/1992 - M. Of. nr. 203/19 aug. 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 134/1992 - M. Of. nr. 234/23 oct. 1992 
 Măsuri de aplicare a Rezoluţiei nr. 757/1992 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
 (T) 
 
 O. nr. 256/P/1992 
 (Abrogat prin O. nr. 531/P/1992 – M. Of. nr. 156/9 iul. 1992) 
 
 O. nr. 504/P/1992 - M. Of. nr. 31/2 mar. 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 507/P/1992 - M. Of. nr. 43/17 mar. 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 508/P/1992 - M. Of. nr. 43/17 mar. 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 509/P/1992 - M. Of. nr. 43/17 mar. 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 511/P/1992 - M. Of. nr. 58/3 apr. 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 513/P/1992 - M. Of. nr. 58/3 apr. 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 516/P/1992 - M. Of. nr. 83/5 mai 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 517/P/1992 - M. Of. nr. 83/5 mai 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 518/P/1992 - M. Of. nr. 83/5 mai 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 519/P/1992 - M. Of. nr. 83/5 mai 1992 
 (Abrogat prin O. nr. 528/P/1992 – M. Of. nr. 135/19 iun. 1992) 
 
 O. nr. 520/P/1992 - M. Of. nr. 83/5 mai 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 522/P/1992 - M. Of. nr. 97/18 mai 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 523/P/1992 - M. Of. nr. 97/18 mai 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 526/P/1992 - M. Of. nr. 122/5 iun. 1992 
 (Abrogat prin O. nr. 531/P/1992 – M. Of. nr. 156/9 iul. 1992) 
 
 O. nr. 527/P/1992 - M. Of. nr. 135/19 iun. 1992 
 (Abrogat prin O. nr. 531/P/1992 – M. Of. nr. 156/9 iul. 1992) 
 
 O. nr. 528/P/1992 - M. Of. nr. 135/19 iun. 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 529/P/1992 - M. Of. nr. 135/19 iun. 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 531/P/1992 - M. Of. nr. 156/9 iul. 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 532/P/1992 - M. Of. nr. 156/9 iul. 1992 
 (T) 
 
 O. nr. 551/P/1992 - M. Of. nr. 26/11 feb. 1993 
 (T) 
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  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 35/1992 - M. Of. nr. 136/19 iun. 1992 
 Stabilirea regimului de autorizare a termenelor V.S.A.T. (microterminale pentru comunicaţii prin satelit în serviciu fix) şi a serviciilor prin sisteme V.S.A.T. 
 (Abrogat prin O. nr. 177/1996 – M. Of. nr. 108/28 mai 1996) 
 
 O. nr. 54/1992 - M. Of. nr. 136/19 iun. 1992 
 Autorizarea serviciilor de radiotelefonie cu acces multiplu 
 (Abrogat prin O. nr. 222/1998 – M. Of. nr. 452/26 nov. 1998) 
 
 O. nr. 55/1992 - M. Of. nr. 136/19 iun. 1992 
 Autorizarea serviciilor radio-paging 
 (Abrogat prin O. nr. 366/1997 – M. Of. nr. 51/5 feb. 1998) 
 
 O. nr. 90/1992 - M. Of. nr. 136/19 iun. 1992 
 Autorizarea serviciilor de telecomunicaţii cu valoare adăugată 
 (Abrogat prin O. nr. 345/2001 – M. Of. nr. 600/25 sep. 2001) 
 
 O. nr. 165/1992 - M. Of. nr. 250/7 oct. 1992 
 Stabilirea procedurii de acordare a autorizaţiei tip şi a avizului individual de utilizare pentru echipamentele terminale de telecomunicaţii 
 (Abrogat prin O. nr. 363/1993 – M. Of. nr. 355/22 dec. 1994) 
 
 O. nr. 224/1992 - M. Of. nr. 287/17 nov. 1992 
 Modificarea unor condiţii ale serviciilor de radiotelefonie cu acces multiplu de tip "trunked" stabilite prin Ordinul ministrului comunicaţiilor nr. 54/1992 privind autorizarea serviciilor de  
 
 (Abrogat prin O. nr. 222/1998 – M. Of. nr. 452/26 nov. 1998) 

radiotelefonie cu acces multiplu 

 
 O. nr. 269/1992 - M. Of. nr. 314/4 dec. 1992 
 privind autorizarea recepţiei cu instalaţii individuale sau comunitare a programelor audiovizuale transmise prin sateliţi 
 (Abrogare prin O. nr. 403/2003 - M. Of. nr. 100/3 feb. 2004) 
 
  MINISTERUL DE INTERNE 

 
 Aprobarea procedurii de eliberare a avizului şi autorizaţiei de prevenire şi stingere a incendiilor 

O. nr. 225/1992 - M. Of. nr. 122/5 iun. 1992 

 (Abrogat prin O. nr. 685/1997 – M. Of. nr. 235/8 sep. 1997) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 Completare nr. 4253/6/N/1992 - M. Of. nr. 172/22 iul. 1992 
 Completarea Criteriilor nr. 2.665/1 C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat 
 (Abrogată prin Modificări şi completări nr. 21541/8392 NN/1998 - M. Of. nr. 437/18 nov. 1998) 
 
 Instrucţiuni/1992 - M. Of. nr. 118/2 iun. 1992 
 Constituirea şi utilizarea fondului special pentru asigurările sociale ale ţărănimii 
 (T) 
 
 N. nr. 2303/1992 - M. Of. nr. 21/18 feb. 1992 
 privind tipărirea, înregistrarea, evidenţa şi gestionarea biletelor de intrare la spectacole 
 (Abrogare prin H.G. nr. 846/2002 - M. Of. nr. 638/29 aug. 2002) 
 
 N. nr. 71906/1992 - M. Of. nr. 175/24 iul. 1992 
 Reevaluarea mijloacelor fixe în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 26/1992 
 (T) 
 
 N.M. nr. 2280/138a/1992 
 (Abrogare prin I. nr. 4524/614/1993 - M. Of. nr. 196/16 aug. 1993) 
 
 O. nr. 819/1992 
 Aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea comisionului pentru activităţi vamale, constituirea şi utilizarea fondului extrabugetar pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului  
 vamal 
 (Abrogat prin O. nr. 886/1994 – M. Of. nr. 197/29 iul. 1994) 
 
 O. nr. 1079/1992 - M. Of. nr. 299/24 nov. 1992 
 Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Gărzii financiare 
 (Abrogat prin O. nr. 817/1998 - M. Of. nr. 159/22 apr. 1998) 
 
 Precizări/1992 - M. Of. nr. 150/1 iul. 1992 
 La Instrucţiunile nr. 3.614/1991 privind tehnica de calcul al impozitului pe profit 
 (Abrogare prin H.G. nr. 974/1994 - M. Of. nr. 6/16 ian. 1995) 
 
 Precizări nr. 116189/1992 - M. Of. nr. 163/15 iul. 1992 
 La Instrucţiunile metodologice nr. 115.665/1991 privind tehnica de calcul al impozitului pe salariu, formularistica corespunzătoare, atribuţiile şi răspunderile organelor fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 1363/1993 - M. Of. nr. 273/26 nov. 1993) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 O. nr. 4601/9/N/1992 - M. Of. nr. 225/10 sep. 1992 
 Abrogarea unor prevederi din Normele metodologice nr. 7.351/2.382/12 decembrie 1991 pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 680/1991 privind unele măsuri de  
 
 a activităţii de control al statului asupra calităţii construcţiilor, lucrărilor publice, urbanismului şi amenajării teritoriului 

finanţare  

 (SE) 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 7/N/1992 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 178/1978 prin O. nr. 905/2003 - M. Of. nr. 867/5 dec. 2003) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
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 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 I. nr. 1409/182798/1992 - M. Of. nr. 282/11 nov. 1992 
 Instrucţiuni privind contribuţia agenţilor economici la constituirea fondului asigurărilor sociale pentru agricultori 
 (Abrogate prin O.U.G. nr. 54/2000 – M. Of. nr. 227/23 mai 2000) 
 
 N.M. nr. 235/180432/1992 - M. Of. nr. 37/9 mar. 1992 
 Condiţiile şi modul de calcul al fondului lunar destinat plăţii salariilor pentru care societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu plătesc impozit suplimentar ca  
 
 (T) 

urmare a dezvoltării activităţii şi creşterii numărului de personal 

 
 N.M. nr. 10350/182600/1992 - M. Of. nr. 254/12 oct. 1992 
 Corecţia fondului de salarii pentru care societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu au obligaţia să plătească impozit suplimentar 
 (T) 
 
 O. nr. 250/1992 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 24/2000 – M. Of. nr. 380/15 aug. 2000) 
 
 Precizări nr. 104/180196/1992 - M. Of. nr. 22/18 feb. 1992 
 Sistemul de stabilire a fondului de salarii la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 21/18 ianuarie 1992 
 (T) 
 
 Precizări nr. 139/180266/1992 - M. Of. nr. 22/18 feb. 1992 
 Stabilirea şi plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării Hotărârii Guvernului nr. 22/18 ianuarie 1992, privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din unităţile bugetare 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 270/954/1992 - M. Of. nr. 299/24 nov. 1992 
 Comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 
 (Abrogat prin O. nr. 388/1996 – M. Of. nr. 249/15 oct. 1996) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 N.M. nr. 182879/1992 - M. Of. nr. 309/27 nov. 1992 
 Finanţarea ocrotirii sănătăţii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 
 (Abrogate prin O. nr. 441/2000 – M. Of. nr. 419/1 sep. 2000) 
 
 O. nr. 141/1992 
 (Încetat aplicarea prin O.M.S. nr. 2234 – M. Of. nr. 43/7 mar. 1995) 
 
 O. nr. 445/1992 
 (Abrogat prin O. nr. 474/1996 – M. Of. nr. 68/4 apr. 1996) 
 
 O. nr. 455/1992 
 Ordain privind nominalizarea categoriilor de personal şi a locurilor de muncă pentru care durata timpului de muncă este sub 8 ore pe zi (adresă telex) 
 (Abrogare prin O. nr. 245/2003 - M. Of. nr. 217/2 apr. 2003) 
 
 O. nr. 1010/1992 - M. Of. nr. 327/18 dec. 1992 
 Unele măsuri pentru supravegherea calităţii medicamentului şi a unor produse de uz uman 
 (Abrogat prin O.G. nr. 31/1995 – M. Of. nr. 201/30 aug. 1995) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 585/1992 
 (Abrogat prin O. nr. 527/1997 – M. Of. nr. 50 bis/4 feb. 1998) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL DE INTERNE 

 O. nr. 172/4093/1992 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 251/1999 – M. Of. nr. 304/29 iun. 1999) 
 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 277/1992 
 (Abrogat prin O. nr. 24/2000 – M. Of. nr. 380/15 aug. 2000) 
 
 
 1993 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PRIVATIZARE 

 O. nr. 187/1993 - M. Of. nr. 77/23 apr. 1993 
 Arondarea societăţilor comerciale cu capital de stat în vederea distribuirii a 30% din capitalul social al acestora, între cele cinci Fonduri ale Proprietăţii Private 
 (T) 
 
 O. nr. 340/1993 - M. Of. nr. 207/27 aug. 1993 
 Arondarea societăţilor comerciale care nu au fost privatizate în cadrul programului de privatizare-pilot, cuprinse în anexa nr. 6 la Ordinul nr. 187/13 aprilie 1993, în vederea distribuirii a  
 30% din capitalul social al acestora între cele cinci Fonduri ale Proprietăţii Private 
 (T) 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 04/1993 
 Lista oficială - 1993 a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului 
 (Abrogat prin O. nr. 13/1995 – M. Of. nr. 32/13 feb. 1995) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE 

 O. nr. 12/1993 
 (Abrogat prin O. nr. 68/1997 – M. Of. nr. 284/21 oct. 1997) 
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 O. nr. 23/1993 - M. Of. nr. 79/26 apr. 1993 
 Prohibiţia pescuitului în anul 1993 
 (T) 
 
 O. nr. 30/1993 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 121/2000 – M. Of. nr. 616/30 nov. 2000) 
 
 O. nr. 48/1993 - M. Of. nr. 299/20 dec. 1993 
 Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1994 
 (T) 
 
 MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI   
 O. nr. 761/1993 

 (Abrogat prin O. nr. 485/1995 – M. Of. nr. 267/17 nov. 1995) 

 
  MINISTERUL COMERŢULUI 

 O. nr. 2/1993 - M. Of. nr. 42/25 feb. 1993 
 Regimul licenţelor de export şi de import 
 (Abrogat prin O. nr. 6/1996 – M. Of. nr. 25/1 feb. 1996) 
 
 O. nr. 23/1993 - M. Of. nr. 81/29 apr. 1993 
 Deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole şi industriale originare din Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) şi modul de administrare a  
 acestor contingente în anul 1993 
 (T) 
 
 O. nr. 24/1993 - M. Of. nr. 81/29 apr. 1993 
 Deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din ţările membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) şi modul de  
 
 (T) 

administrare a acestor contingente în anul 1993 

 
 O. nr. 60/1993 - M. Of. nr. 314/30 dec. 1993 
 Deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole şi industriale originare din Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) şi modul de administrare a  
 acestor contingente în anul 1994 
 (T) 
 
 O. nr. 61/1993 - M. Of. nr. 314/30 dec. 1993 
 Deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din ţările membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) şi modul de  
 
 (T) 

administrare a acestor contingente în anul 1994 

 
 O. nr. 552/P/1993 - M. Of. nr. 25/10 feb. 1993 
 (T) 
 
 O. nr. 554/P/1993 - M. Of. nr. 61/25 mar. 1993 
 (T) 
 
 O. nr. 555/P/1993 - M. Of. nr. 63/26 mar. 1993 
 (T) 
 
 O. nr. 556/P/1993 - M. Of. nr. 64/26 mar. 1993 
 (Abrogat prin O. nr. 566/P/1993 – M. Of. nr. 221/8 sep. 1993) 
 
 O. nr. 560/P/1993 - M. Of. nr. 105/24 mai 1993 
 (T) 
 
 O. nr. 561/P/1993 - M. Of. nr. 105/24 mai 1993 
 (T) 
 
 O. nr. 566/P/1993 - M. Of. nr. 221/8 sep. 1993 
 (T) 
 
 O. nr. 567/P/1993 - M. Of. nr. 234/28 sep. 1993 
 (T) 
 
 O. nr. 568/P/1993 - M. Of. nr. 282/3 dec. 1993 
 (Abrogat prin O. nr. 573/P/1994 – M. Of. nr. 40/11 feb. 1994) 
 
 O. nr. 569/P/1993 - M. Of. nr. 34/4 feb. 1994 
 (T) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 261/1993 
 (Abrogat prin O. nr. 104/1999 – M. Of. nr. 201/10 mai 1999) 
 
 O. nr. 363/1993 - M. Of. nr. 355/22 dec. 1994 
 Stabilirea procedurii de acordare a Autorizaţiei de tip şi a Avizului individual de utilizare pentru echipamentele terminale de telecomunicaţii 
 (Abrogat prin O. nr. 8/1998 – M. Of. nr. 51/5 feb. 1998) 
 
 O. nr. 364/1993 - M. Of. nr. 355/22 dec. 1994 
 Autorizarea serviciilor de radiotelefonie, altele decât cele cu acces multiplu 
 (Abrogat prin O. nr. 222/1998 – M. Of. nr. 452/26 nov. 1998) 
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 MINISTERUL DE INTERNE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 I. nr. 290/2802/1189/1993 - M. Of. nr. 110/28 mai 1993 
 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 171 alin. (2) din O.G. nr. 78/2000, introdus prin O.G. nr. 35/2005 (O. nr. 2132/2005) prin O.G. nr. 35/2005 -  
 M. Of. nr. 673/27 iul. 2005) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 N. nr. 4500/1993 - M. Of. nr. 225/15 sep. 1993 
 Taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor referitoare la vânzări de bunuri şi prestări de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi unităţilor asimilate acestora 
 (Abrogate prin O. nr. 2049/1998 – M. Of. nr. 497/23 dec. 1998) 
 
 N.M. nr. 5188/1993 - M. Of. nr. 181/29 iul. 1993 
 Aşezarea, tehnica de calcul, formularistica, evidenţa şi vărsarea la bugetul de stat a accizelor la produsele din import şi din ţară, precum şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă şi  
 gazele naturale 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 95/1998 - M. Of. nr. 62 bis/11 feb. 1998) 
 
 O. nr. 412/1993 
 (Abrogat prin O. nr. 1147/1996 – M. Of. nr. 122/13 iun. 1996) 
 
 O. nr. 613/1993 - M. Of. nr. 122/9 iun. 1993 
 Aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc 
 (SE) 
 
 Precizări nr. 2011/1993 - M. Of. nr. 3/14 iun. 1993 
 Măsurile ce trebuie luate pentru închiderea exerciţiului financiar pe anul 1992 
 (T) 
 
 Precizări nr. 4175/1/1993 - M. Of. nr. 168/21 iul. 1993 
 cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adăugată 
 (SE) 
 
 Precizări nr. 76732/1993 - M. Of. nr. 116/2 iun. 1993 
 Modificarea cuantumurilor cheltuielilor de protocol şi ale cheltuielilor de delegare-detaşare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 şi ale art. 7 din Hotărârea  
 
 (T) 

Guvernului nr. 412/1991 

 
 Precizări nr. 77479/1993 - M. Of. nr. 194/12 aug. 1993 
 Modificarea cuantumurilor cheltuielilor de protocol şi ale cheltuielilor de delegare-detaşare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 şi ale art. 7 din Hotărârea  
 Guvernului nr. 412/1991 
 (T) 
 
 Precizări nr. 78636/1993 - M. Of. nr. 266/17 nov. 1993 
 Modificarea cuantumurilor cheltuielilor de protocol şi ale cheltuielilor de delegare-detaşare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 şi ale art. 7 din Hotărârea  
 
 (T) 

Guvernului nr. 412/1991 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 COMISIA CENTRALĂ PENTRU APLICAREA UNITARĂ A PREVEDERILOR LEGALE ÎN DOMENIUL IMPOZITELOR INDIRECTE 
 Decizia nr. 1/1993 - M. Of. nr. 8/14 ian. 1994 
 Aplicarea soluţiilor unice referitoare la aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992, aprobată prin L. nr. 130/1992 
 (Abrogată prin Decizia nr. 5/1995 – M. Of. nr. 96/19 mai 1995) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEI 
 I. nr. 4524/614/1993 - M. Of. nr. 196/16 aug. 1993 
 Modul de încasare a veniturilor, de alocare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor aprobate şi de evidenţiere şi raportare a fondului special pentru cercetare-dezvoltare 
 (Abrogate prin I. nr. 45836/178 – M. Of. nr. 106/26 apr. 1994) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 N.M. nr. 77040/6094/1993 - M. Of. nr. 138/28 iun. 1993 
 Aplicarea prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993 privind moderarea creşterii salariilor în anul 1993 prin introducerea unor impozite suplimentare în vederea frânării  
 procesului inflaţionist şi a şomajului 
 (T) 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 15/N/1993 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolaţiile acoperişurilor", indicativ C 246 - 1993 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 607/2003 - M. Of. nr. 776/5 nov. 2003) 
 
 O. nr. 22/N/1993 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea plăcilor compuse din tablă cutată-beton", indicativ P 134-93 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 302/2003 - M. Of. nr. 671/23 sep. 2003) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 Criterii nr. 10496/1471/1993 - M. Of. nr. 182/30 iul. 1993 
 Majorarea salariului mediu brut de calcul în raport cu sporirea eficienţei economice prin creşterea productivităţii muncii 
 (T) 
 
 N.M. nr. 6030/76838/4/1993 - M. Of. nr. 124/11 iun. 1993 
 Determinarea fondului de salarii ce poate fi plătit de o unitate, fără obligaţia de a plăti impozit suplimentar 
 (T) 
 
 Precizări nr. 5942/76370/1993 - M. Of. nr. 82/30 apr. 1993 
 în legătură cu modul de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 177/1993 
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 (T) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 N.M. nr. 1002/1993 - M. Of. nr. 14/29 ian. 1993 
 Compensarea preţurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman 
 (Abrogate prin N.M. nr. 250/1994 – M. Of. nr. 51/1 mar. 1994) 
 
 O. nr. 1214/1993 - M. Of. nr. 214/15 aug. 1994 
 privind înfiinţarea rezidenţiatului ca formă de pregătire în specialitate a medicilor şi farmaciştilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1141/2007 - M. Of. nr. 671/1 oct. 2007) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. C.126/1993 
 (Abrogat prin O. nr. 186 /1998 – M. Of. nr. 188/21 mai 1998) 
 
 O. nr. 158/1993 
 Autorizarea trecerilor peste Dunăre şi activitatea de pilotaj 
 (Abrogat prin O. nr. 295/1994 – M. Of. nr. 295/18 oct. 1994) 
 
 O. nr. 159/1993 
 Autorizarea trecerilor peste Dunăre şi activitatea de pilotaj 
 (Abrogat prin O. nr. 295/1994 – M. Of. nr. 295/18 oct. 1994) 
 
 O. nr. 481/1993 
 (Abrogat prin O. nr. 102 /1996 – M. Of. nr. 125/17 iun. 1996) 
 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 Metodologia nr. 4/1322/1993 
 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor/programelor de pregătire profesională pentru meseriile/specializările din activităţile hoteliere şi de turism 
 (Abrogată prin O. nr. 103/1995 – M. Of. nr. 128/20 iun. 1996) 
 
 O. nr. 69/1993 - M. Of. nr. 95/17 mai 1993 
 Aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea tarifelor pentru unităţile turistice de cazare 
 (Abrogat prin O. nr. 1/1994 – M. Of. nr. 42/16 feb. 1994) 
 
 O. nr. 102/1993 - M. Of. nr. 154/8 iul. 1993 
 Aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea licenţelor şi a brevetelor de turism 
 (Abrogat prin O. nr. 207/1994 – M. Of. nr. 4/12 ian. 1995) 
 
 O. nr. 185/1993 - M. Of. nr. 290/14 dec. 1993 
 (SE) 
 
 
 1994 
 
  CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI 

 Dispoziţie nr. 14/1994 - M. Of. nr. 152/17 iun. 1994 
 Avizarea funcţionării cinematografelor în care se organizează spectacole cu proiecţii de film cinematografic şi/sau cu casete video 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 22/1998 - M. Of. nr. 274/23 iul. 1998) 
 
 FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT 
 FONDURILE PROPRIETĂŢII PRIVATE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PRIVATIZARE 
 N.M. nr. 2/1994 - M. Of. nr. 21/31 ian. 1995 
 Aplicarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează 
 (Abrogate prin O.U.G. nr. 88/1997 – M. Of. nr. 381/29 dec. 1997) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 11/1994 - M. Of. nr. 100/18 apr. 1994 
 Prohibiţia pescuitului în anul 1994 
 (T) 
 
 O. nr. 55/1994 - M. Of. nr. 347/15 dec. 1994 
 Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1995 
 (T) 
 
  MINISTERUL COMERŢULUI 

 O. nr. 6/1994 - M. Of. nr. 70/17 mar. 1994 
 Deschiderea contingentului tarifar la importul în România de anumite vinuri originare din comunitatea europeană şi modul de administrare a acestui contingent în anul 1994 
 (T) 
 
 O. nr. 571/P/1994 - M. Of. nr. 40/11 feb. 1994 
 (T) 
 
 O. nr. 572/P/1994 - M. Of. nr. 40/11 feb. 1994 
 (T) 
 
 O. nr. 573/P/1994 - M. Of. nr. 40/11 feb. 1994 
 (T) 
 
 O. nr. 1666/1994 - M. Of. nr. 3/11 ian. 1995 
 Aprobarea Normelor metodologice privind corectarea preţurilor de cumpărare a unor mărfuri existente în stoc la 31 decembrie 1994, al căror regim privind taxa pe valoarea adăugată a  
 
 (T) 

fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 33/1994 
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  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 43/1994 
 (Abrogat prin O. nr. 104/1999 – M. Of. nr. 201/10 mai 1999) 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 1033/1994 - M. Of. nr. 133/30 mai 1994 
 Modificarea tarifelor privind remuneraţia de execuţie a operelor muzicale 
 (Abrogat prin O. nr. 1077/1995 – M. Of. nr. 241/20 oct. 1995) 
 
 O. nr. 1061/1994 
 (Încetează aplicabilitatea prin O. nr. 1284/1996 – M. Of. nr. 322/4 dec. 1996) 
 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 O. nr. 381/1219/MC/1994 - M. Of. nr. 132/27 mai 1994 
 Aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor 
 (Abrogat prin O. nr. 775/1998 – M. Of. nr. 384/9 oct. 1998) 
 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 O. nr. 434/311/1994/1995 - M. Of. nr. 192/24 aug. 1995 
 Aprobarea Reglementărilor RNTR-3 privind omologarea în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate  
 transportului de mărfuri periculoase 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 592/1998 – M. Of. nr. 220/19 mai 1999) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 Decizia nr. 3/1994 - M. Of. nr. 116/9 mai 1994 
 Aprobarea soluţiilor unice referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1993 şi prin  
 
 (Abrogată prin Decizia nr. 5/1995 – M. Of. nr. 96/19 mai 1995) 

Ordonanţa Guvernului nr. 6/1994 

 
 Decizia nr. 4/1994 - M. Of. nr. 302/25 oct. 1994 
 Aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea unitară a prevederilor unor articole din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 1/1993 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/1994 
 (Abrogată prin Decizia nr. 5/1995 – M. Of. nr. 96/19 mai 1995) 
 
 I. nr. 12127/1994 - M. Of. nr. 147/9 iun. 1994 
 Reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni decurgând din aplicarea reglementărilor aprobate prin H.G. nr. 704/1993 
 (Abrogate prin O. nr. 1459/1995 – M. Of. nr. 208/8 sep. 1995) 
 
 I. nr. 16298/1994 - M. Of. nr. 352/20 dec. 1994 
 Încheierea exerciţiului financiar-bugetar la finele anului 1994 
 (T) 
 
 N.M. nr. 8904/1994 - M. Of. nr. 11/23 ian. 1995 
 Aplicare a Legii nr. 91/1993 privind datoria publică 
 (Abrogate prin O. nr. 1631/1999 – M. Of. nr. 61/11 feb. 2000) 
 
 N.M. nr. 46544/1994 - M. Of. nr. 192/27 iul. 1994 
 Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri 
 (Abrogate prin N.M. nr. 45184/1996 – M. Of. nr. 106/24 mai 1996) 
 
 N.M. nr. 48211/1994 - M. Of. nr. 293/17 oct. 1994 
 privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor  
 plastice 
 (Abrogare prin O. nr. 2823/1566/2003 - M. Of. nr. 873/9 dec. 2003) 
 
 O. nr. 54/1994 
 (Abrogat prin O. nr. 2443/1995 – M. Of. nr. 12/19 ian. 1996) 
 
 O. nr. 113/1994 - M. Of. nr. 45/21 feb. 1994 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau  
 
 (Abrogare prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 

silvicultură 

 
 O. nr. 118/1994 - M. Of. nr. 59/7 mar. 1994 
 Aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de maşini şi utilaje tehnologice destinate investiţiilor productive,  
 precum şi materiilor prime şi materialelor destinate producţiei 
 (Abrogat prin O. nr. 779/1995 – M. Of. nr. 96/19 mai 1995) 
 
 O. nr. 235/1994 - M. Of. nr. 73/22 mar. 1994 
 Completarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc 
 (SE) 
 
 O. nr. 304/1994 - M. Of. nr. 74/22 mar. 1994 
 Lansarea emisiunii de titluri de stat, seria D1 
 (T) 
 
 O. nr. 349/1994 
 Aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea plăţii taxelor vamale 
 (Abrogat prin O. nr. 454/1998 – M. Of. nr. 118/18 mar. 1998) 
 
 O. nr. 444/1994 - M. Of. nr. 102/21 apr. 1994 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 919/1997 – M. Of. nr. 88/13 mai 1997) 
 
 O. nr. 746/1994 - M. Of. nr. 180/15 iul. 1994 



 
 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale 

 4930

 (Abrogat prin H.G. nr. 909/1997 – M. Of. nr. 4/8 ian. 1998) 
 
 O. nr. 817/1994 - M. Of. nr. 159/24 iun. 1994 
 (T) 
 
 O. nr. 913/1994 
 (Abrogat prin O. nr. 486/1995 – M. Of. nr. 96/19 mai 1995) 
 
 O. nr. 1093/1994 - M. Of. nr. 267/22 sep. 1994 
 Aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1994 privind plata majorărilor de întârziere şi a unor sume restante datorate statului 
 (T) 
 
 O. nr. 1186/1994 - M. Of. nr. 270/23 sep. 1994 
 (T) 
 
 O. nr. 1283/1994 - M. Of. nr. 288/11 oct. 1994 
 (T) 
 
 O. nr. 1284/1994 - M. Of. nr. 288/11 oct. 1994 
 (T) 
 
 O. nr. 1587/1994 - M. Of. nr. 355/22 dec. 1994 
 (T) 
 
 O. nr. 1665/1994 - M. Of. nr. 3/11 ian. 1995 
 Aprobarea Listei produselor provenite din import scutite de taxa pe valoarea adăugată şi a celor supuse taxei pe valoarea adăugată în cotă de 9%, pe poziţii tarifare corespunzătoare  
 
 (Abrogat prin O. nr. 350/1995 – M. Of. nr. 96/19 mai 1995) 

Tarifului vamal de import al României 

 
 O. nr. 1666/1994 - M. Of. nr. 3/11 ian. 1995 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind corectarea preţurilor de cumpărare a unor mărfuri existente în stoc la 31 decembrie 1994, al căror regim privind taxa pe valoarea  
 adăugată a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 33/1994 
 (SE) 
 
 Precizări/1994 - M. Of. nr. 25/27 ian. 1994 
 Măsurile care trebuie luate pentru încheierea exerciţiului financiar-contabil pe anul 1993 
 (T) 
 
 Precizări nr. 9967/1994 - M. Of. nr. 59/7 mar. 1994 
 Determinarea profitului impozabil începând cu data de 1 ianuarie 1994 
 (Abrogate prin Precizări nr. 13295/1994 – M. Of. nr. 194/28 iul. 1994) 
 
 Precizări nr. 13295/1994 - M. Of. nr. 194/28 iul. 1994 
 Determinarea profitului impozabil pentru anul 1994 
 (Abrogate prin O. nr. 1459/1995 – M. Of. nr. 209/8 sep. 1995) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 Convenţie nr. 20169/1994 - M. Of. nr. 49/7 mar. 1994 
 Regimul emisiunii vânzării şi răscumpărării titlurilor de stat 
 (Abrogată prin Convenţia nr. 16813/1998 – M. Of. nr. 153/16 apr. 1998) 
 
 N. nr. 13780/13/1994 - M. Of. nr. 263/19 sep. 1994 
 privind aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 270/1994 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/1993 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare la agenţii economici  
 cu capital integral sau majoritar de stat 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ 
 N. nr. 16805/2812/1994 - M. Of. nr. 1/9 ian. 1995 
 Completarea anexei la Bilanţul contabil pe anul 1994 "Balanţa mijloacelor fixe", privind valoarea rămasă a mijloacelor fixe pe categorii şi a amortizării totale a acestora şi de stabilire a  
 
 (Abrogate prin N. nr. 15776/1122/12/1996 – M. Of. nr. 33/16 feb. 1996) 

gradului de utilizare a mijloacelor fixe de bază deţinute de agenţii economici, necesar determinării valorii amortizării incluse în cheltuielile de exploatare 

 
 Precizări nr. 10474/1541/1994 - M. Of. nr. 51/20 mar. 1995 
 Completarea Normelor comune nr. 16.805/2.812/1994 emise de Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţională pentru Statistică 
 (Abrogate prin N. nr. 15776/1122/12/1996 – M. Of. nr. 33/16 feb. 1996) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL INDUSTRIILOR 
 I. nr. 92514/175805/1994 - M. Of. nr. 287/10 oct. 1994 
 Constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic 
 (SE) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 N.M. nr. 30501/1970/MC/1994 - M. Of. nr. 101/19 apr. 1994 
 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu modificarea  
 şi completarea corespunzătoare a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 391/1993 
 (Abrogare prin H.G. nr. 950/2002 - M. Of. nr. 688/18 sep. 2002) 
 
 N.M. nr. 30654/2162/MC/1994 - M. Of. nr. 289/12 oct. 1994 
 Aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţă a fondului construit existent 
 (Abrogate prin H.G. nr. 844/1999 – M. Of. nr. 516/25 oct. 1999) 
 
 O. nr. 792/13/N/1994 - M. Of. nr. 225/19 aug. 1994 
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 Aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare - al documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor  
 
 (Abrogat prin O. nr. 1743/69/N/1996 – M. Of. nr. 232/26 sep. 1996) 

publice 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 N. nr. 48360/1252/7026/1994 - M. Of. nr. 270/23 sep. 1994 
 Modul de încasare a taxelor de trecere a frontierei, datorate de cetăţenii români 
 (T) 
 
 O. nr. 22/35/180072/1994 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1994 
 Taxele datorate potrivit art. 8 alin. 1 şi 4 din L. nr. 87/1993 de către cetăţenii români care se deplasează în străinătate în interes personal sau turistic şi în cadrul micului trafic de frontieră 
 (T) 
 
  MINISTERUL INDUSTRIILOR 

 O. nr. 1513/1994 
 PT pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor cilindri - uscători 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
 O. nr. 1532/1994 - M. Of. nr. 214/15 aug. 1994 
 Aprobarea Instrucţiunilor metodologice privind întocmirea documentaţiilor tehnico-economice justificative necesare emiterii acordului energetic 
 (Abrogat prin H.G. nr. 538/1999 – M. Of. nr. 328/9 iul. 1999) 
 
 O. nr. 1559/1994 - M. Of. nr. 67/12 apr. 1995 
 PT pentru proiectarea, execuţia, verificarea, montarea şi exploatarea dispozitivelor de siguranţă cu membrană de rupere 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 29/N/1994 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice Îndrumător de investigare şi diagnosticare a stării structurilor din beton armat, beton precomprimat şi oţel, situate în medii agresive,  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1002/2003 - M. Of. nr. 917/20 dec. 2003) 

indicativ PC 1/2-94 

 
  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 N. nr. 1055/1994 
 Stabilirea şi încasarea contribuţiei de întreţinere datorate de persoanele asistate în căminele de pensionari 
 (Abrogate prin Norme nr. 3452/1647/1995 – M. Of. nr. 31/14 feb. 1996) 
 
 O. nr. 8/1994 
 (Abrogat prin O. nr. 71/1995 – M. Of. nr. 48/14 mar. 1995) 
 
 O. nr. 56/1994 
 (Abrogat prin O. nr. 71/1995 – M. Of. nr. 48/14 mar. 1995) 
 
 O. nr. 307/1994 - M. Of. nr. 324/23 nov. 1994 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin 
 (Abrogare prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 
 
  MINISTERUL RESURSELOR ŞI INDUSTRIEI 

 Regulament/1994 
 Regulament de topografie minieră 
 (Abrogare prin O. nr. 65/133/2003 - M. Of. nr. 583/15 aug. 2003) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 N.M. nr. 250/1994 - M. Of. nr. 51/1 mar. 1994 
 Compensarea preţurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman 
 (Încetat aplicabilitatea prin H.G. nr. 44/1998 - M. Of. nr. 73/17 feb. 1998) 
 
 O. nr. 981/1994 
 (Abrogat prin O. nr. 536/1997 – M. Of. nr. 140/3 iul. 1997) 
 
 O. nr. 983/1994 
 (Abrogat prin O. nr. 1957/1996 – M. Of. nr. 27/26 mar. 1996) 
 
 O. nr. 1136/1994 
 (Abrogat prin O. nr. 1955/1995 – M. Of. nr. 59 bis/22 mar. 1996) 
 
 O. nr. 2000/1994 - M. Of. nr. 341/8 dec. 1994 
 Aprobarea listei medicamentelor eliberate fără prescripţie medicală (O.T.C.) 
 (Abrogat prin O. nr. 361/1996 – M. Of. nr. 68/4 apr. 1996) 
 
 O. nr. 2234/1994 - M. Of. nr. 44/8 mar. 1995 
 Aprobarea Normelor privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor farmaceutice, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare a acestor unităţi 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 201/1999 – M. Of. nr. 278/17 iun. 1999) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 80/1994 
 (Abrogat prin O. nr. 397/1995 – M. Of. nr. 232/9 oct. 1995) 
 
 O. nr. 229/1994 
 Ordin privind stabilirea zonelor de pilotaj la Regia Autonomă - Administraţia Portului Constanţa 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 562/2003 - M. Of. nr. 270/17 apr. 2003 şi Încetare aplicabilitate prin O. nr. 562/2003 - M. Of. nr. 270/17 apr. 2003) 
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 O. nr. 308/1994 - M. Of. nr. 295/18 oct. 1994 
 Acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul naval 
 (Abrogat prin O. nr. 396/1995 – M. Of. nr. 229/5 oct. 1995) 
 
 O. nr. 316/1994 - M. Of. nr. 289/12 oct. 1994 
 (Abrogare prin O. nr. 1892/2006 - M. Of. nr. 919/13 nov. 2006) 
 
 O. nr. 326/1994 
 (Abrogat prin O. nr. 397/1995 – M. Of. nr. 232/9 oct. 1995) 
 
 O. nr. 327/1994 - M. Of. nr. 289/12 oct. 1994 
 pentru aprobarea Metodologiei privind evidenţa, înmatricularea şi scoaterea din evidenţă a navelor sub pavilion român 
 (Abrogare prin O. nr. 583/2004 - M. Of. nr. 314/9 apr. 2004) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 I. nr. 1719/4775/1994 - M. Of. nr. 163/29 iun. 1994 
 Modul de încasare a veniturilor şi de alocare a sumelor pentru finanţarea cheltuielilor aprobate prin bugetul Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice, de  
 
 (Abrogate prin I. nr. 2056/A.N./1242/1995 – M. Of. nr. 117/9 iun. 1995) 

evidenţiere şi de raportare a acestui fond 

 
 N.M. nr. 2562/AN/185053/1994 - M. Of. nr. 4/12 ian. 1995 
 pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 547/1994 privind unele măsuri de protecţie socială a locuitorilor din Delta Dunării 
 (SE) 
 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 1/1994 - M. Of. nr. 42/16 feb. 1994 
 (Abrogat prin O. nr. 216/1994 – M. Of. nr. 28/7 feb. 1995) 
 
 O. nr. 207/1994 - M. Of. nr. 4/12 ian. 1995 
 Aprobarea Normelor metodologice privind acordarea licenţelor şi brevetelor de turism 
 (Abrogat prin O. nr. 125/1998 – M. Of. nr. 462/2 dec. 1998) 
 
 O. nr. 216/1994 - M. Of. nr. 28/7 feb. 1995 
 (Abrogat prin O. nr. 96/1995 – M. Of. nr. 27/6 feb. 1996) 
 
 
 1995 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 97/1995 - M. Of. nr. 222/27 sep. 1995 
 Perceperea de tarife de la persoanele fizice şi juridice pentru actele emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuţiilor sale 
 (SE) 
 
 O. nr. 147/1995 - M. Of. nr. 306/30 dec. 1995 
 Aprobarea Metodologiei de atestare a capacităţii tehnice a agenţilor economici români pentru executarea lucrărilor de cercetare geologică şi pentru executarea lucrărilor de dezvoltare şi  
 de exploatare a substanţelor minerale utile 
 (Abrogat prin O. nr. 38/2001 – M. Of. nr. 315/13 iun. 2001) 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 13/1995 - M. Of. nr. 32/13 feb. 1995 
 Aprobarea Listei oficiale - 1995 a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului 
 (Abrogat prin O. nr. 86/1997 – M. Of. nr. 287 bis/23 oct. 1997) 
 
 O. nr. 32/1995 - M. Of. nr. 73/21 apr. 1995 
 Completarea şi modificarea Listei oficiale - 1995 a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului 
 (Abrogat prin O. nr. 86/1997 – M. Of. nr. 287 bis/23 oct. 1997) 
 
  FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT 

 N.M. nr. 1/1995 - M. Of. nr. 248/31 oct. 1995 
 Criteriile şi condiţiile vânzării cu plata în rate a acţiunilor societăţilor comerciale, conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1995 
 (SE) 
 
 N.M. nr. 2/1995 - M. Of. nr. 259/9 nov. 1995 
 Condiţiile şi criteriile de vânzare cu plata în rate a activelor societăţilor comerciale cu capital de stat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1995 
 (SE) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 18/1995 - M. Of. nr. 59/31 mar. 1995 
 Prohibiţia pescuitului în anul 1995 
 (T) 
 
 O. nr. 43/1995 
 (Abrogat prin O. nr. 89/1997 – M. Of. nr. 350/10 dec. 1997) 
 
 O. nr. 45/1995 - M. Of. nr. 179/10 aug. 1995 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind decelarea trichinei din carnea proaspătă de porcine, vânat (urs, mistreţ) şi cabaline, şi a Normei sanitare veterinare cuprinzând  
 
 (Abrogare La data de 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 

măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi produsele lor 

 
 O. nr. 83/1995 - M. Of. nr. 242/23 oct. 1995 
 Aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare 
 (Abrogat prin O. nr. 58/1999 – M. Of. nr. 331/13 iul. 1999) 
 
 O. nr. 92/1995 - M. Of. nr. 288/12 dec. 1995 
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 (T) 
 
  MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 434/1995 - M. Of. nr. 173/4 aug. 1995 
 Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare a agenţilor economici în scopul participării acestora la licitaţiile şi negocierile directe de masă  
 
 (Abrogat prin O. nr. 70/1999 – M. Of. nr. 95/5 mar. 1999) 

lemnoasă 

 
  MINISTERUL COMERŢULUI 

 O. nr. 68/1995 - M. Of. nr. 305/30 dec. 1995 
 Regimul de export al mărfurilor în anul 1996 
 (T) 
 
 MINISTERUL COMERŢULUI 
 MINISTERUL INDUSTRIILOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI 
 N.T. nr. 1791/P.C./1995 - M. Of. nr. 133/30 iun. 1995 
 Unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului 
 (Încetat aplicabilitatea prin N.T. nr. 101325/M.C./1998 - M. Of. nr. 128/27 mar. 1998) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 142/1995 

 

 (Abrogat prin O. nr. 104/1999 – M. Of. nr. 201/10 mai 1999) 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 390/1995 - M. Of. nr. 269/20 nov. 1995 
 (SE) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 Decizia nr. 5/1995 - M. Of. nr. 96/19 mai 1995 
 Aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea unitară a prevederilor unor articole din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, modificată şi  
 completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/1995 
 (Abrogată prin Decizia nr. 7/1995 – M. Of. nr. 12/19 ian. 1996) 
 
 Decizia nr. 7/1995 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1996 
 Aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată 
 (Încetat aplicabilitatea prin Decizia nr. 9/1997 – M. Of. nr. 189/8 aug. 1997) 
 
 I. nr. 16028/1995 - M. Of. nr. 290/14 dec. 1995 
 Încheierea exerciţiului financiar-bugetar la finele anului 1995 
 (T) 
 
 N.M. nr. 14681/1995 - M. Of. nr. 232/9 oct. 1995 
 Aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor  
 datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii 
 (SE) 
 
 O. nr. 44/1995 - M. Of. nr. 5/13 ian. 1995 
 (T) 
 
 O. nr. 106/1995 - M. Of. nr. 22/1 feb. 1995 
 de aprobare a Normelor privind aplicarea, în anul 1995, a prevederilor Legii nr. 15/1994, pentru mijloacele fixe reevaluate în conformitate cu reglementările aprobate prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 500/1994 
 (T) 
 
 O. nr. 350/1995 - M. Of. nr. 96/19 mai 1995 
 Aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adăugată, şi a celor supuse cotei de 9 % de T.V.A. pe poziţii tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de  
 import al României 
 (Abrogat prin O. nr. 1101/1997 – M. Of. nr. 114/6 iun. 1997) 
 
 O. nr. 417/1995 - M. Of. nr. 46/10 mar. 1995 
 Cota majorării de întârziere pentru aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 
 (T) 
 
 O. nr. 486/1995 - M. Of. nr. 96/19 mai 1995 
 Aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea plăţii taxei pe valoarea adăugată 
 (Abrogat prin O. nr. 454/1998 - M. Of. nr. 118/18 mar. 1998) 
 
 O. nr. 544/1995 - M. Of. nr. 55/23 mar. 1995 
 Lansarea emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă 
 (T) 
 
 O. nr. 551/1995 - M. Of. nr. 56/24 mar. 1995 
 Lansarea emisiunii de titluri de stat cu discont seria D2.95.06.30 
 (T) 
 
 O. nr. 552/1995 - M. Of. nr. 56/24 mar. 1995 
 Lansarea emisiunii de titluri de stat cu discont seria D1.95.06.29 
 (T) 
 
 O. nr. 596/1995 - M. Of. nr. 70/18 apr. 1995 
 Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat 
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 (Abrogat prin O. nr. 616/2000 – M. Of. nr. 286/26 iun. 2000) 
 
 O. nr. 612/1995 - M. Of. nr. 78/28 apr. 1995 
 Aprobarea modelelor formularelor tipizate, caracteristicilor, precum şi a modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestora 
 (Abrogat prin O. nr. 1801/1995 – M. Of. nr. 268/20 nov. 1995) 
 
 O. nr. 729/1995 - M. Of. nr. 69/14 apr. 1995 
 Cota majorării de întârziere pentru aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 
 (T) 
 
 O. nr. 731/1995 - M. Of. nr. 66/11 apr. 1995 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont seria D2 95.07.20 
 (T) 
 
 O. nr. 779/1995 - M. Of. nr. 96/19 mai 1995 
 Aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, aferentă unor importuri de maşini şi utilaje tehnologice destinate investiţiilor productive,  
 precum şi a materiilor prime şi materialelor destinate producţiei 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 1538/1997 – M. Of. nr. 237/11 sep. 1997) 
 
 O. nr. 791/1995 - M. Of. nr. 162/26 iul. 1995 
 Aprobarea Precizărilor privind competenţele organelor fiscale şi procedura de încheiere a acordului scris cu contribuabilii referitor la plata în rate a impozitului pe profit 
 (Abrogat prin O. nr. 1147/1996 – M. Of. nr. 122/13 iun. 1996) 
 
 O. nr. 1140/1995 - M. Of. nr. 123/20 iun. 1995 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont seria D1 95.09.28 
 (T) 
 
 O. nr. 1141/1995 - M. Of. nr. 123/20 iun. 1995 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont seria D2 95.09.29 
 (T) 
 
 O. nr. 1142/1995 - M. Of. nr. 123/20 iun. 1995 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont seria D2 95.10.11 
 (T) 
 
 O. nr. 1261/1995 - M. Of. nr. 142/10 iul. 1995 
 Lansarea emisiunii de titluri de stat cu discont seria D2.95.10.19 
 (T) 
 
 O. nr. 1262/1995 - M. Of. nr. 142/10 iul. 1995 
 Lansarea emisiunii de titluri de stat cu discont seria D2. 95.11.08 
 (T) 
 
 O. nr. 1394/1995 - M. Of. nr. 300/28 dec. 1995 
 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1954/2005 - M. Of. nr. 1176/27 dec. 2005) 
 
 O. nr. 1459/1995 - M. Of. nr. 208/8 sep. 1995 
 pentru aprobarea Precizărilor referitoare la reflectarea în contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 335/1995, precum şi a altor operaţiuni 
 (Abrogare prin O. nr. 1784/2002 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2003) 
 
 O. nr. 1573/1995 - M. Of. nr. 199/30 aug. 1995 
 Cota majorării de întârziere pentru aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 
 (T) 
 
 O. nr. 1702/1995 - M. Of. nr. 212/18 sep. 1995 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont seria D1 95.12.28 
 (T) 
 
 O. nr. 1703/1995 - M. Of. nr. 212/18 sep. 1995 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont seria D2 95.12.29 
 (T) 
 
 O. nr. 1704/1995 - M. Of. nr. 212/18 sep. 1995 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont seria D2 96.01.10 
 (T) 
 
 O. nr. 1705/1995 - M. Of. nr. 212/18 sep. 1995 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont seria D2 96.01.18 
 (T) 
 
 O. nr. 1743/1995 - M. Of. nr. 222/27 sep. 1995 
 Aprobarea Normelor de modificare şi de completare a Normelor metodologice nr. 5.188/1993 privind aşezarea, tehnica de calcul, formularistica, evidenţa şi vărsarea la bugetul de stat a  
 
 (Abrogat prin O. nr. 95/1998 – M. Of. nr. 62/bis/11 feb. 1998) 

accizelor la produsele din import şi din ţară, precum şi a impozitului 

 
 O. nr. 2040/1995 - M. Of. nr. 246/30 oct. 1995 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont seria D2 96.02.07 
 (T) 
 
 O. nr. 2244/1995 - M. Of. nr. 278/28 nov. 1995 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont seria D2 96.02.01 
 (T) 
 
 O. nr. 2344/1995 - M. Of. nr. 289/13 dec. 1995 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont 
 (T) 
 
 O. nr. 2388/1995 - M. Of. nr. 292/18 dec. 1995 
 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului 
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 (Abrogare prin O. nr. 1753/2004 - M. Of. nr. 1174/13 dec. 2004) 
 
 O. nr. 2443/1995 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1996 
 Restituirea T.V.A. aferente bunurilor şi serviciilor destinate misiunilor diplomatice, investitorilor străini în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze, precum şi  
 
 (Abrogat prin O. nr. 1170/1997 – M. Of. nr. 124/18 iun. 1997) 

realizării unor obiective finanţate din ajutoare şi împrumuturi nerambursabile 

 
 Precizări nr. 14873/1995 - M. Of. nr. 235/13 oct. 1995 
 Raportarea contabilă de la finele trimestrului III/1995 
 (T) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 N.M. nr. 16144/18/1995 - M. Of. nr. 108/28 mai 1996 
 privind confecţionarea, completarea şi utilizarea Ordinului de plată pentru trezoreria statului pe suport hârtie (OPHT) în operaţiuni de decontări 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 O. nr. 161/1995 - M. Of. nr. 75/26 apr. 1995 
 Sancţiunile în cazul nerespectării de către unităţile bancare a reglementărilor privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie 
 (Abrogat prin O. nr. 490/1995 – M. Of. nr. 243/24 oct. 1995) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 COMISIA CENTRALĂ PENTRU APLICAREA UNITARĂ A PREVEDERILOR LEGALE ÎN DOMENIUL IMPOZITELOR INDIRECTE 

 Decizia nr. 6/1995 
 (Abrogată prin Decizia nr. 7/1995 – M. Of. nr. 12/19 ian. 1996) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE INDIRECTE 
 DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 
 O. nr. 1488/1995 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1996 
 Modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A., şi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe poziţii tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României,  
 
 (Abrogat prin O. nr. 1101/1997 – M. Of. nr. 114/6 iun. 1997) 

aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor nr. 350/1995 

 
 O. nr. 1750/1995 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1996 
 Modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A., şi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe poziţii tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României,  
 aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor nr. 350/1995 
 (Abrogat prin O. nr. 1101/1997 – M. Of. nr. 114/6 iun. 1997) 
 
 O. nr. 2440/1995 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1996 
 Modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A., şi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe poziţii tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României,  
 aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor nr. 350/1995 
 (Abrogat prin O. nr. 1101/1997 – M. Of. nr. 114/6 iun. 1997) 
 
  MINISTERUL INDUSTRIILOR 

 O. nr. 1510/1995 - M. Of. nr. 67/12 apr. 1995 
 PT pentru recipienţii fierbători din industria celulozei şi hârtiei 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
 O. nr. 1552/1995 - M. Of. nr. 150/14 iul. 1995 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru recipiente stabile sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate C12 - 95 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 N.M. nr. 51169/1995 - M. Of. nr. 14/22 ian. 1996 
 Aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar 
 (Abrogate prin N.M. nr. 2083/1997 – M. Of. nr. 344/5 dec. 1997) 
 
 O. nr. 710/C/1995 - M. Of. nr. 176/8 aug. 1995 
 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, nr. 36/1995 
 (Abrogare prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 O. nr. 1737/C/1995 
 (Abrogat prin O. nr. 233/C/1996 – M. Of. nr. 37/21 feb. 1996) 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 26/N/1995 
 Aprobarea Metodologiei cu privire la modul de constituire a veniturilor şi efectuare a cheltuielilor în activitatea de control a statului asupra calităţii construcţiilor 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 1398/2001 – M. Of. nr. 681/29 oct. 2001) 
 
 O. nr. 31/N/1995 
 Procedura privind autorizarea diriginţilor de şantier 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 488/2002 - M. Of. nr. 264/19 apr. 2002) 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 N. nr. 3384/1995 - M. Of. nr. 18/25 ian. 1996 
 Încasarea, evidenţa şi modul de utilizare a sumelor încasate din comisionul de 1%, precum şi restituirea sumelor suportate de la bugetul de stat în anul 1995, conform Hotărârii  
 
 (T) 

Guvernului nr. 738/1995 

 
 O. nr. 72/1995 - M. Of. nr. 98/22 mai 1995 
 Aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii privind transportul intern 
 (Abrogat prin O. nr. 330/1998 – M. Of. nr. 240/1 iul. 1998) 
 
 O. nr. 427/1995 - M. Of. nr. 297/27 dec. 1995 
 Aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor pentru acordarea unor înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului asigurărilor sociale de stat 
 (Abrogat prin O. nr. 241/1997 – M. Of. nr. 24/14 feb. 1997) 
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 O. nr. 435/1995 - M. Of. nr. 54/15 mar. 1996 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare şi a altor forme de pregătire profesională a  
 şomerilor şi a Normelor de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor 
 (Abrogare prin L. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 103/6 feb. 2002) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ 
 O. nr. 138/1949/1995 - M. Of. nr. 272/23 nov. 1995 
 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România (C. O. R.) 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 O. nr. 363/M. 29/1995 - M. Of. nr. 272/23 nov. 1995 
 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare 
 (Abrogare la data de 1 aprilie 2021 prin O. nr. 168/M.9/2021 - M. Of. nr. 181/23 feb. 2021) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 N.M. nr. 5984/1995 
 Norme metodologice pentru explicarea unor prevederi cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995 
 (Abrogate prin O. nr. 241/6616/1995 – M. Of. nr. 180/11 aug. 1995) 
 
 N.M. nr. 11606/1995 
 Norme metodologice pentru explicarea unor prevederi cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995 
 (Abrogate prin O. nr. 241/6616/1995 – M. Of. nr. 180/11 aug. 1995) 
 
 O. nr. 241/6616/1995 - M. Of. nr. 180/11 aug. 1995 
 Aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995 
 (T) 
  
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 253/1M/7503/1995 
 (Abrogat prin H.G. nr. 261/2001 – M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 
 N. nr. 3452/1647/1995 - M. Of. nr. 31/14 feb. 1996 
 Stabilirea şi încasarea contribuţiei de întreţinere în căminele pentru pensionari şi bătrâni, cămine-spital şi cămine-atelier 
 (Abrogate prin H.G. nr. 372/1997 – M. Of. nr. 168/24 iul. 1997) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 544/1995 
 Ordin privind aprobarea Programului de prevenire a bolilor venerice 
 (Abrogare prin O. nr. 1070/2004 - M. Of. nr. 874/24 sep. 2004) 
 
 O. nr. 611/1995 - M. Of. nr. 59 bis/22 mar. 1996 
 Aprobarea Normelor de igienă privind alimentele şi protecţia sanitară a acestora 
 (Abrogat prin O. nr. 975/1998 – M. Of. nr. 268/11 iun. 1999) 
 
 O. nr. 863/1995 - M. Of. nr. 59 bis/22 mar. 1996 
 Aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor 
 (Abrogat prin O. nr. 976/1998 – M. Of. nr. 268/11 iun. 1999) 
 
 O. nr. 1955/1995 - M. Of. nr. 59 bis/22 mar. 1996 
 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1456/2020 - M. Of. nr. 787/28 aug. 2020) 
 
 O. nr. 1957/1995 - M. Of. nr. 60 bis/26 mar. 1996 
 privind aprobarea Normelor de medicina muncii 
 (Abrogare prin O. nr. 508/933/2002 - M. Of. nr. 880/6 dec. 2002) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 6/1995 - M. Of. nr. 7/17 ian. 1995 
 Modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 308/1994 privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul naval 
 (Abrogat prin O. 396/1995 – M. Of. nr. 229/5 oct. 1995) 
 
 O. nr. 82/1995 - M. Of. nr. 137/5 iul. 1995 
 privind eliberarea certificatelor de atestare profesională pentru şoferii care efectuează transporturi de produse clasificate periculoase în conformitate cu prevederile Acordului european  
 referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) 
 (Abrogare la 19 oct. 2007 prin O. nr. 640/2007 - M. Of. nr. 570/20 aug. 2007) 
 
 O. nr. 101/1995 - M. Of. nr. 183/14 aug. 1995 
 privind înfiinţarea comisiilor de coordonare a mişcării navelor în porturile Tulcea, Galaţi şi Brăila 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2003 - M. Of. nr. 225/3 apr. 2003) 
 
 O. nr. 166/1995 - M. Of. nr. 102/26 mai 1995 
 Aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 152/1995 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966  
 
 (Abrogat prin O. nr. 215/1996 – M. Of. nr. 169/30 iul. 1996) 

privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966 

 
 O. nr. 199/1995 - M. Of. nr. 233/10 oct. 1995 
 Aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea licenţelor de lucru în zonele libere 
 (Abrogat prin O. nr. 105/1996 – M. Of. nr. 125/17 iun. 1996) 
 
 O. nr. 264/1995 - M. Of. nr. 192/24 aug. 1995 



 
 privind stabilirea sectoarelor de navigaţie în care pilotajul este obligatoriu 
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 (Abrogare prin O. nr. 1008/2012 - M. Of. nr. 407/19 iun. 2012) 
 
 O. nr. 300/1995 - M. Of. nr. 189/21 aug. 1995 
 Emiterea de către Ministerul Transporturilor a certificatelor de omologare internaţională pentru vehicule rutiere şi componente ale acestora, în conformitate cu Regulamentele  
 
 (Abrogat prin O. nr. 1007/2001 – M. Of. nr. 552/4 sep. 2001) 

internaţionale O.N.U.- E.C.E. 

 
 O. nr. 301/1995 - M. Of. nr. 189/21 aug. 1995 
 Omologarea de tip a vehiculelor rutiere pentru circulaţia pe drumurile publice 
 (Abrogat prin O. nr. 1007/2001 – M. Of. nr. 552/4 sep. 2001) 
 
 O. nr. 368/1995 - M. Of. nr. 229/5 oct. 1995 
 Modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 152/1995 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului  
 nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogat prin O. nr. 215/1996 – M. Of. nr. 169/30 iul. 1996) 

transporturilor nr. 166/1995 

 
 O. nr. 396/1995 - M. Of. nr. 229/5 oct. 1995 
 Aprobarea Normelor metodologice de acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor privind efectuarea transporturilor navale de mărfuri şi călători şi de autorizare a funcţionării agenţilor  
 economici în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile 
 (Abrogat prin H.G. nr. 112/1996 – M. Of. nr. 47/6 mar. 1996) 
 
 O. nr. 397/1995 - M. Of. nr. 232/9 oct. 1995 
 privind înfiinţarea Comisiei de coordonare a mişcării navelor în porturile maritime româneşti 
 (Abrogare prin O. nr. 206/2003 - M. Of. nr. 143/5 mar. 2003) 
 
 O. nr. 461/1995 - M. Of. nr. 252/3 nov. 1995 
 (Abrogat prin O. nr. 826/2000 – M. Of. nr. 56/1 feb. 2001 şi prin O. nr. 984/2001 – M. Of. nr. 441/6 aug. 2001) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 I. nr. 2056/A.N./12242/1995 - M. Of. nr. 117/9 iun. 1995 
 Modul de încasare a veniturilor şi de alocare a sumelor pentru finanţarea cheltuielilor aprobate prin bugetul Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice, de  
 evidenţiere şi de raportare a acestui fond 
 (Abrogate prin N.M. nr. 147/TB/2445/1997 – M. Of. nr. 15/3 feb. 1997) 
 
 I. nr. 3745/44154/1995 - M. Of. nr. 28/6 feb. 1996 
 Tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de  
 
 (Încetat aplicabilitatea prin I. nr. 2728/T.B./19962/1999 – M. Of. nr. 14/17 ian. 2000) 

război 

 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 20/1995 - M. Of. nr. 101/25 mai 1995 
 Aprobarea normelor şi a criteriilor minime privind clasificarea pe stele a pensiunilor turistice şi a fermelor agroturistice 
 (Abrogat prin O. nr. 61/1999 – M. Of. nr. 242 bis/31 mai 1999) 
 
 O. nr. 56/1995 - M. Of. nr. 220/25 sep. 1995 
 Aprobarea Normelor metodologice şi a criteriilor privind clasificarea pe stele şi categorii a structurilor de primire turistice 
 (Abrogat prin O. nr. 61/1999 – M. Of. nr. 242 bis/31 mai 1999) 
 
 O. nr. 96/1995 - M. Of. nr. 27/6 feb. 1996 
 Aprobarea sistemelor tarifare ce vor fi practicate în structurile de primire turistice în anul 1996 
 (Abrogat prin O. nr. 16/1997 – M. Of. nr. 11/29 ian. 1997) 
 
 
 1996 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PRIVATIZARE 

 O. nr. 40/1996 - M. Of. nr. 48/6 mar. 1996 
 Aprobarea Instrucţiunilor privind regimul subscrierilor efectuate de cetăţeni la societăţile comerciale prevăzute în anexa B la Hotărârea Guvernului nr. 40/1996 
 (T) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 18/1996 - M. Of. nr. 80/19 apr. 1996 
 Stabilirea, pentru anul 1996, a listei perimetrelor concesionabile pentru operaţiuni petroliere 
 (T) 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 13/1996 - M. Of. nr. 44/4 mar. 1996 
 Aprobarea Normelor de metrologie legală şi a Normelor tehnice de metrologie 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 89/1999 – M. Of. nr. 342/19 iul. 1999) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 N.M. nr. 844/1996 - M. Of. nr. 71/9 apr. 1996 
 Aplicarea Legii nr. 20 din 8 aprilie 1996 privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea campaniei agricole din primăvara anului 1996, ca urmare a stării de urgenţă din agricultură 
 (T) 
 
 O. nr. 8/1996 - M. Of. nr. 82/22 apr. 1996 
 Prohibiţia pescuitului 
 (T) 
 
 O. nr. 48/1996 - M. Of. nr. 344 bis/16 dec. 1996 
 Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1997 
 (T) 
 
  MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
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 O. nr. 125/1996 - M. Of. nr. 73/11 apr. 1996 
 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător 
 (Abrogare la 5 decembrie 2004 prin H.G. nr. 1076/2004 - M. Of. nr. 707/5 aug. 2004) 
 
 O. nr. 278/1996 - M. Of. nr. 126/18 iun. 1996 
 ( Abrogare prin O. nr. 978/2003 - M. Of. nr. 3/5 ian. 2004) 
 
 O. nr. 718/1996 
 (Abrogat prin O. nr. 279/1997 – M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997) 
 
 O. nr. 719/1996 
 (Abrogat prin O. nr. 276/1997 – M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997) 
 
 O. nr. 720/1996 
 (Abrogat prin O. nr. 277/1997 – M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997) 
 
 O. nr. 721/1996 
 (Abrogat prin O. nr. 148/1997 – M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997) 
 
 O. nr. 785/1996 
 (Abrogat prin O. nr. 278/1997 – M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997) 
 
 O. nr. 797/1996 
 (Abrogat prin O. nr. 275/1997 – M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997) 
 
 O. nr. 798/1996 
 (Abrogat prin O. nr. 280/1997 – M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997) 
 
 O. nr. 833/1996 
 (Abrogat prin O. nr. 399/1997 – M. Of. nr. 111 bis/4 iun. 1997) 
 
 O. nr. 849/1996 

 (Abrogat prin O. nr. 282/1997 – M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997) 

 
 O. nr. 854/1996 
 (Abrogat prin O. nr. 281/1997 – M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997) 
 
 MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEI 
 FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PRIVATIZARE 
 Norme specifice nr. 637/20/294/2295/1996 - M. Of. nr. 102/20 mai 1996 
 Privatizarea societăţilor comerciale de cercetare-dezvoltare 
 (Abrogate prin H.G. nr. 55/1998 - M. Of. nr. 66/12 feb. 1998) 
 
  MINISTERUL COMERŢULUI 

 O. nr. 6/1996 - M. Of. nr. 25/1 feb. 1996 
 Regimul licenţelor de export şi de import 
 (Încetat valabilitatea prin O. nr. 13C/1998 – M. Of. nr. 486/17 dec. 1998) 
 
 O. nr. 18/1996 - M. Of. nr. 59/22 mar. 1996 
 Modificarea şi completarea ordinelor ministrului comerţului nr. 68/1995 privind regimul de export al mărfurilor în anul 1996 şi nr. 6/1996 privind regimul licenţelor de export şi de  
 
 (T) 

import 

 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 177/1996 - M. Of. nr. 108/28 mai 1996 
 privind autorizarea reţelelor VSAT pentru comunicaţii în serviciu fix prin satelit 
 (Abrogare prin O. nr. 403/2003 - M. Of. nr. 100/3 feb. 2004) 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 155/1996 - M. Of. nr. 92/7 mai 1996 
 (SE) 
 
 O. nr. 258/1996 - M. Of. nr. 175/5 aug. 1996 
 (SE) 
 
 O. nr. 428/1996 - M. Of. nr. 275/5 nov. 1996 
 Indexarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 571/1995 
 (SE) 
 
 O. nr. 1249/1996 - M. Of. nr. 181/7 aug. 1996 
 (Abrogat prin O. nr. 2129/2001 – M. Of. nr. 846/28 dec. 2001) 
 
 O. nr. 1287/1996 - M. Of. nr. 347/19 dec. 1996 
 Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea muzeelor, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea bibliotecilor publice, a Regulamentului privind  
 organizarea şi funcţionarea aşezămintelor pentru cultură şi educaţia adulţilor şi a Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea oficiilor pentru patrimoniul cultural naţional, judeţene  
 
 (Abrogat prin O. nr. 2007/1997 – M. Of. nr. 56/3 apr. 1997) 

şi al municipiului Bucureşti 

 
  MINISTERUL DE INTERNE 

 I. nr. 545/1996 
 Instrucţiuni privind obţinerea permisului de conducere 
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 (Abrogare prin Instrucţiuni nr. 525/2003 - M. Of. nr. 677/24 sep. 2003) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 Decizia nr. 1/1996 - M. Of. nr. 93/8 mai 1996 
 privind aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 8/1996 - M. Of. nr. 243/4 oct. 1996 
 Aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa  
 Guvernului nr. 2/1996 
 (Încetat aplicabilitatea prin Decizia nr. 9/1997 – M. Of. nr. 189/8 aug. 1997) 
 
 N.M. nr. 15901/1996 - M. Of. nr. 41/27 feb. 1996 
 Aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere 
 (T) 
 
 O. nr. 31/1996 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1996 
 Modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A., şi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe poziţii tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României,  
 
 (Abrogat prin O. nr. 1101/1997 – M. Of. nr. 114/6 iun. 1997) 

aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 

 
 O. nr. 33/1996 - M. Of. nr. 7/16 ian. 1996 
 Aprobarea Precizărilor privind măsurile referitoare la încheierea exerciţiului financiar pe anul 1995 la agenţii economici 
 (Abrogat prin O. nr. 2332/2001 – M. Of. nr. 40/21 ian. 2002) 
 
 O. nr. 108/1996 - M. Of. nr. 17/24 ian. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont 
 (T) 
 
 O. nr. 109/1996 - M. Of. nr. 17/24 ian. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont 
 (T) 
 
 O. nr. 212/1996 - M. Of. nr. 28/6 feb. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont 
 (T) 
 
 O. nr. 213/1996 - M. Of. nr. 29/12 feb. 1996 
 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice 
 (Abrogat prin O. nr. 1772/1998 – M. Of. nr. 364/25 sep. 1998) 
 
 O. nr. 317/1996 - M. Of. nr. 35/19 feb. 1996 
 Aprobarea lansării unei emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 442/1996 - M. Of. nr. 56/18 mar. 1996 
 Aprobarea valorilor nominale ale timbrelor fiscale mobile 
 (Înlocuit prin O. nr. 375/1998 - M. Of. nr. 2 mar. 1998) 
 
 O. nr. 545/1996 - M. Of. nr. 56/18 mar. 1996 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 685/1996 - M. Of. nr. 64/29 mar. 1996 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 761/1996 - M. Of. nr. 135/28 iun. 1996 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind impunerea liber-profesioniştilor şi a altor persoane fizice autorizate potrivit legii 
 (SE) 
 
 O. nr. 855/1996 - M. Of. nr. 83/23 apr. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1996 D1 
 (T) 
 
 O. nr. 856/1996 - M. Of. nr. 83/23 apr. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1996 D2 
 (T) 
 
 O. nr. 884/1996 - M. Of. nr. 98/15 mai 1996 
 Aprobarea Normelor privind încadrarea în muncă a unor persoane prin încheierea convenţiilor civile de prestări de servicii pentru încasarea creanţelor bugetare 
 (Abrogat prin O. nr. 594/1997 – M. Of. nr. 60/9 apr. 1997) 
 
 O. nr. 886/1996 - M. Of. nr. 101/20 mai 1996 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 18.089/1996 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiilor de delegare şi de detaşare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995  
 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detaşării şi deplasării în cadrul localităţii, în interesul  
 
 (Abrogat prin O. nr. 1733/1996 – M. Of. nr. 228/24 sep. 1996) 

serviciului 

 
 O. nr. 972/1996 - M. Of. nr. 107/27 mai 1996 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silită a creanţelor bugetare din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 
 
 O. nr. 974/1996 - M. Of. nr. 91/6 mai 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont seria D3 96.08.15 
 (T) 
 
 O. nr. 1067/1996 - M. Of. nr. 100/17 mai 1996 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat cu discont 
 (T) 
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 O. nr. 1147/1996 - M. Of. nr. 122/13 iun. 1996 
 Aprobarea Procedurii şi a competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri bugetare administrate de Ministerul Finanţelor 
 (Abrogat prin O. nr. 1283/1998 - M. Of. nr. 240/1 iul. 1998) 
 
 O. nr. 1318/1996 - M. Of. nr. 128/20 iun. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria D3.96.09.26 
 (T) 
 
 O. nr. 1369/1996 - M. Of. nr. 192/16 aug. 1996 
 Aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de către stat de garanţii pentru credite interne contractate de agenţii economici de la băncile comerciale şi constituirea fondului de  
 
 (Abrogat prin O. nr. 1631/1999 – M. Of. nr. 61/11 feb. 2000) 

risc pentru garanţiile acordate 

 
 O. nr. 1424/1996 - M. Of. nr. 142/8 iul. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria D3.96.10.17 
 (T) 
 
 O. nr. 1461/1996 - M. Of. nr. 193/19 aug. 1996 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, referitoare la executarea silită  
 asupra bunurilor mobile 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 
 
 O. nr. 1465/1996 - M. Of. nr. 181/7 aug. 1996 
 Aprobarea Normelor metodologice de elaborare a contului general al datoriei publice a statului 
 (Abrogat prin O. nr. 1631/1999 – M. Of. nr. 61/11 feb. 2000) 
 
 O. nr. 1491/1996 - M. Of. nr. 164/26 iul. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat, seria 1996 D3 
 (T) 
 
 O. nr. 1537/1996 - M. Of. nr. 174/2 aug. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1996 E1 
 (T) 
 
 O. nr. 1606/1996 - M. Of. nr. 187/13 aug. 1996 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat seriile 1996 F1, 1996 F2, 1996 F3 şi 1996 F4 
 (T) 
 
 O. nr. 1733/1996 - M. Of. nr. 228/24 sep. 1996 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 47.933/1996 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizaţiilor de delegare şi de detaşare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995  
 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în  
 
 (Abrogat prin O. nr. 94/1997 – M. Of. nr. 22/11 mai 1997) 

cadrul localităţii, în interesul serviciului, republicată 

 
 O. nr. 1741/1996 - M. Of. nr. 291/18 nov. 1996 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silită a bunurilor imobile din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea  
 creanţelor bugetare 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 
 
 O. nr. 1789/1996 - M. Of. nr. 222/17 sep. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu dobândă, seria 1997 A1 
 (T) 
 
 O. nr. 1862/1996 - M. Of. nr. 231/25 sep. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu dobândă seria 1996 G 2 
 (T) 
 
 O. nr. 1932/1996 - M. Of. nr. 245/9 oct. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu dobândă, seria 1996 C3 
 (T) 
 
 O. nr. 1933/1996 - M. Of. nr. 243/4 oct. 1996 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat cu dobândă 
 (T) 
 
 O. nr. 1998/1996 - M. Of. nr. 267/29 oct. 1996 
 pentru aprobarea Normelor privind constituirea, utilizarea şi gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguraţilor 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 3104/2005 - M. Of. nr. 321/15 apr. 2005) 
 
 O. nr. 2096/1996 - M. Of. nr. 256/23 oct. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu dobândă, seria 1996 D4 
 (T) 
 
 O. nr. 2148/1996 - M. Of. nr. 304/25 nov. 1996 
 cu privire la completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 972/1996 şi a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silită a  
 creanţelor bugetare din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 
 
 O. nr. 2154/1996 - M. Of. nr. 270/31 oct. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seriile 1996 K1 şi 1996 K2 
 (T) 
 
 O. nr. 2167/1996 - M. Of. nr. 270/31 oct. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1996 E2 
 (T) 
 
 O. nr. 2269/1996 - M. Of. nr. 319/29 nov. 1996 
 pentru aprobarea înlocuirii anexei nr. 9 la Normele metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din  
 aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice 



 
 (Abrogare odată cu N.M. nr. 48211/1994 prin O. nr. 2823/1566/2003 - M. Of. nr. 873/9 dec. 2003) 
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 O. nr. 2270/1996 - M. Of. nr. 304/25 nov. 1996 
 Recuperarea creanţelor cesionate de agenţii economici garantaţi în numele şi în contul statului de către Ministerul Finanţelor 
 (Abrogat prin O. nr. 1631/1999 – M. Of. nr. 61/11 feb. 2000) 
 
 O. nr. 2318/1996 - M. Of. nr. 291/18 nov. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1996 F5 
 (T) 
 
 O. nr. 2361/1996 - M. Of. nr. 323/4 dec. 1996 
 Aprobarea Instrucţiunilor privind administrarea şi utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate în condiţiile legii cu garanţia statului 
 (Abrogat prin O. nr. 1631/1999 – M. Of. nr. 61/11 feb. 2000) 
 
 O. nr. 2366/1996 - M. Of. nr. 309/27 nov. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1996 G3 
 (T) 
 
 O. nr. 2368/1996 - M. Of. nr. 314/28 nov. 1996 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1996 F6 
 (T) 
 
 O. nr. 2436/1996 - M. Of. nr. 314/28 nov. 1996 
 Aprobarea Normelor tehnice cu privire la aplicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule 
 (T) 
 
 O. nr. 2452/1996 - M. Of. nr. 355/30 dec. 1996 
 privind cheltuielile de executare silită a creanţelor bugetare 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 
 
 O. nr. 2487/1996 - M. Of. nr. 355/30 dec. 1996 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile  
 statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice 
 (Abrogare prin O. nr. 4043/2015 - M. Of. nr. 951/22 dec. 2015) 
 
 O. nr. 2488/1996 - M. Of. nr. 355/30 dec. 1996 
 Aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 1996 
 (T) 
 
 O. nr. 2598/1996 - M. Of. nr. 347/19 dec. 1996 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 C. nr. 21550/1996 - M. Of. nr. 321/3 dec. 1996 
 în legătură cu modul de aplicare a Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, în cazul persoanelor fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România 
 (SE) 
 
 C. nr. 22896/1996 - M. Of. nr. 355/30 dec. 1996 
 privind aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări  
 literare, de artă şi ştiinţifice 
 (SE) 
 
 N. nr. 18888/7/1996 - M. Of. nr. 120/11 iun. 1996 
 privind modificarea Normelor metodologice nr. 16.144/18/1995 ale Ministerului Finanţelor şi ale Băncii Naţionale a României 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ 
 N. nr. 15776/1122/1996 - M. Of. nr. 33/16 feb. 1996 
 Balanţa imobilizărilor necorporale, corporale şi financiare, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici, necesar stabilirii valorii amortizării incluse  
 în cheltuielile de exploatare pe anul 1995 
 (Încetat aplicabilitatea prin N. nr. 18845 /1224/1997 – M. Of. nr. 28/19 feb. 1997) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

 I. nr. 16799/195670/1996 
 (Abrogate prin Instrucţiuni nr. 91825/255479/1999 – M. Of. nr. 274/16 iun. 1999) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 O. nr. 1743/69/N/1996 - M. Of. nr. 232/26 sep. 1996 
 Aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul-cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor 
 (Abrogat prin O. nr. 784/34/N/1998 - M. Of. nr. 230/24 iun. 1998) 
 
  MINISTERUL INDUSTRIILOR 

 O. nr. 90/1996 - M. Of. nr. 2/9 ian. 1997 
 Regimul de export şi import al mărfurilor în anul 1997 
 (Abrogat prin O. nr. 36C/1999 – M. Of. nr. 141/7 apr. 1999) 
 
 O. nr. 1557/1996 
 (Abrogat prin O. nr. 272/2001 – M. Of. nr. 589/20 sep. 2001) 
 
 O. nr. 1638/1996 - M. Of. nr. 345 bis/17 dec. 1996 
 Aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea reţelelor de conducte din polietilenă pentru distribuţie de gaze naturale şi constituirea comisiei de atestare a personalului de  
 proiectare şi execuţie, în domeniul reţelelor de gaze naturale prin utilizarea conductelor din polietilenă 
 (Abrogat prin O. nr. 1565 – 99/N/1997 – M. Of. nr. 170 bis/25 iul. 1997) 
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 O. nr. 1663/1996 - M. Of. nr. 344/16 dec. 1996 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, încercarea în vederea omologării şi exploatarea supapelor de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipientelor  
 sub presiune - C37-96 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
  MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

 O. nr. 4055/1996 - M. Of. nr. 123/14 iun. 1996 
 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar  
 şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 4223/2019 - M. Of. nr. 475/11 iun. 2019) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 233/C/1996 - M. Of. nr. 37/21 feb. 1996 
 pentru completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 O. nr. 1410/C/1996 - M. Of. nr. 25/15 feb. 1997 
 modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 17/N/1996 
 Ordin privind aprobarea "Normativului privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă" - indicativ NP 003-1997 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 905/2003 - M. Of. nr. 867/5 dec. 2003) 
 
 O. nr. 26/N/1996 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive", indicativ PC 1/3-96 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1003/2003 - M. Of. nr. 917/20 dec. 2003 şi Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1003/2003 - M. Of. nr. 917/20 dec. 2003) 
 
 O. nr. 28/N/1996 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Codul pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţie din lemn", indicativ NP 005-96 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 303/2003 - M. Of. nr. 671/23 sep. 2003) 
 
 O. nr. 80/N/1996 - M. Of. nr. 347/19 dec. 1996 
 Aprobarea Ghidului cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale 
 (Abrogare prin O. nr. 984/2001 - M. Of. nr. 441/6 aug. 2001) 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 O. nr. 3376/MC/M.3556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 - M. Of. nr. 99/16 mai 1996 
 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar 
 (Abrogare prin O. nr. 2391/M.40/59/2868/C/16317/263/151/419/2018 - M. Of. nr. 738/27 aug. 2018) 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL CULTURII 
 O. nr. 7358/MC/1442/1996 - M. Of. nr. 347/19 dec. 1996 
 privind instituirea Comisiei Zonelor Protejate Construite 
 (Abrogare prin H.G. nr. 723/2002 - M. Of. nr. 520/18 iul. 2002) 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 N.M. nr. 8069/6396/22779/1996 - M. Of. nr. 347/19 dec. 1996 
 Acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 
 (Abrogate prin N.M. nr. 4626/23685/6291/1840/1997 – M. Of. nr. 346/8 dec. 1997) 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 225/1996 - M. Of. nr. 126/18 iun. 1996 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în activităţile  
 deţinătorilor şi autorizarea artificierilor pirotehnişti 
 (Abrogare prin H.G. nr. 536/2002 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2002) 
 
 O. nr. 311/1996 - M. Of. nr. 210/5 sep. 1996 
 (Abrogat prin H.G. nr. 384/2001 – M. Of. nr. 208/24 apr. 2001) 
 
 O. nr. 439/1996 - M. Of. nr. 243/4 oct. 1996 
 Înfiinţarea Comisiei speciale pentru punerea în aplicare a Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, nr. 311/1996 
 (Abrogat prin H.G. nr. 384/2001 – M. Of. nr. 208/24 apr. 2001) 
 
 O. nr. 440/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 676/2003 - M. Of. nr. 933/24 dec. 2003) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ 
 O. nr. 559/2112/1996 - M. Of. nr. 322/4 dec. 1996 
 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 578/DB 5840/1996 - M. Of. nr. 344/16 dec. 1996 
 pentru aprobarea Normelor generale de protecţie a muncii 
 (Abrogare prin O. nr. 508/933/2002 - M. Of. nr. 880/6 dec. 2002) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 445/1996 - M. Of. nr. 68/4 apr. 1996 
 (Abrogat prin O. nr. 474/1996 – M. Of. nr. 68/4 apr. 1996) 
 
 O. nr. 886/1996 - M. Of. nr. 101/20 mai 1996 
 Aprobarea I. nr. 18089/1996 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiilor de delegare şi detaşare, potrivit prevederilor art.3 din H.G. nr. 543/1995 privind drepturile băneşti ale  
 
 (Abrogat prin O. nr. 1733/1996 – M. Of. nr. 228/24 sep. 1996) 

salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detaşării şi deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului 

 
 O. nr. 1935/1996 
 (Abrogat prin O. nr. 536/1997 – M. Of. nr. 140/3 iul. 1997) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 15/1996 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1996 
 Modificarea Instrucţiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 152/1995 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966  
 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966 
 (Abrogat prin O. nr. 215/1996 – M. Of. nr. 169/30 iul. 1996) 
 
 O. nr. 33/1996 - M. Of. nr. 31/14 feb. 1996 
 Clasificarea autovehiculelor destinate transportului internaţional de mărfuri, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor tehnice privind poluarea mediului înconjurător 
 (Abrogat prin O. nr. 353/1996 – M. Of. nr. 301/21 nov. 1996) 
 
 O. nr. 105/1996 - M. Of. nr. 125/17 iun. 1996 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea licenţelor de lucru în zonele libere 
 (Abrogare prin O. nr. 1431/2002 - M. Of. nr. 879/6 dec. 2002) 
 
 O. nr. 173/1996 - M. Of. nr. 114/4 iun. 1996 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologică pentru conducătorii auto 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 1683/2001 – M. Of. nr. 57/28 ian. 2002) 
 
 O. nr. 215/1996 - M. Of. nr. 169/30 iul. 1996 
 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 152/1995 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr.  
 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966 
 (SE) 
 
 O. nr. 353/1996 - M. Of. nr. 301/21 nov. 1996 

 (Abrogare prin O. nr. 1105/2002 - M. Of. nr. 689/19 sep. 2002) 

 
 O. nr. 384/1996 - M. Of. nr. 277/6 nov. 1996 
 Modificarea tarifelor pentru inspecţia tehnică în funcţie de categoria vehiculelor 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 325/1997 – M. Of. nr. 192/12 aug. 1997) 
 
 O. nr. 421/1996 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 274/2003 - M. Of. nr. 207/31 mar. 2003) 
 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 118/1996 - M. Of. nr. 344/16 dec. 1996 
 Aprobarea cuantumului garanţiei financiare aferente anului 1997 pe care agenţii economici trebuie să o constituie în vederea licenţierii şi funcţionării agenţiilor de turism 
 (T) 
 
 
 1997 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 

 O. nr. A/2330/1997 - M. Of. nr. 67/17 apr. 1997 
 Aprobarea Normelor metodologice de autorizare a instalaţiilor şi/sau laboratoarelor pentru producerea substanţelor înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 
 (Abrogat prin O. nr. 338/2000 – M. Of. nr. 691/22 dec. 2000) 
 
 O. nr. A/2331/1997 - M. Of. nr. 67/17 apr. 1997 
 Aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi transmitere a declaraţiilor iniţiale 
 (Abrogat prin O. nr. 338/2000 – M. Of. nr. 691/22 dec. 2000) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 60/1997 - M. Of. nr. 201/20 aug. 1997 
 Continuarea activităţii de primire a ofertelor pentru perimetrele rămase libere în urma primei runde naţionale de licitaţie 
 (T) 
 
 O. nr. 72/1997 - M. Of. nr. 286/22 oct. 1997 
 Ajustarea tarifelor percepute pentru actele emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuţiilor sale 
 (Abrogat prin O. nr. 204/2000 – M. Of. nr. 404/29 aug. 2000) 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 
 Aprobarea Listei oficiale - L.O. 1997 a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului 

O. nr. 86/1997 - M. Of. nr. 287 bis/23 oct. 1997 

 (Abrogat prin O. nr. 20/1998 - M. Of. nr. 147 bis/13 apr. 1998) 
 
 DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 Metodologia nr. 1/1997 - M. Of. nr. 318 bis/19 nov. 1997 
 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 64/2011 - M. Of. nr. 151/2 mar. 2011) 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 N.M. nr. H(02) 15808/683/1997 - M. Of. nr. 17/20 ian. 1998 
 privind modalităţile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii 
 (Abrogare la data de 27 nov. 2008 prin L. nr. 198/2008 - M. Of. nr. 728/28 oct. 2008) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 21/1997 - M. Of. nr. 63/14 apr. 1997 
 Prohibiţia pescuitului 
 (T) 
 
 O. nr. 29/1997 - M. Of. nr. 72 bis/22 apr. 1997 
 Normele metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul subvenţiilor de la bugetul de stat aferente exploatării şi întreţinerii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, potrivit art.5 din  
 Legea nr. 50/1994 
 (Abrogată prin H.G. nr. 668/2000 – M. Of. nr. 386/18 aug. 2000) 
 
 O. nr. 30/1997 
 (Abrogat prin O. nr. 148/2000 – M. Of. nr. 454/14 sep. 2000) 
 
 O. nr. 89/1997 - M. Of. nr. 350/10 dec. 1997 
 Organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 87/1999 – M. Of. nr. 486/8 oct. 1999) 
 
 O. nr. 96/1997 - M. Of. nr. 47 bis/3 feb. 1998 
 Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1998 
 (T) 
 
  MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 148/1997 - M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 699/1999 – M. Of. nr. 476/1 oct. 1999) 
 
 O. nr. 201/1997 - M. Of. nr. 92/16 mai 1997 
 Aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi achiziţie a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, de pe teritoriul ţării, în scopul comercializării pe  
 piaţa internă sau la export 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 322/2000 – M. Of. nr. 218/18 mai 2000) 
 
 O. nr. 276/1997 - M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2006 - M. Of. nr. 331/12 apr. 2006) 
 
 O. nr. 277/1997 - M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997 
 (Abrogare prin O. nr. 661/2006 - M. Of. nr. 658/31 iul. 2006) 
 
 O. nr. 279/1997 - M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2006 - M. Of. nr. 87/31 ian. 2006) 
 
 O. nr. 280/1997 - M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 811/1999 – M. Of. nr. 572 bis/24 nov. 1999) 
 
 O. nr. 281/1997 - M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997 
 (Abrogare prin O. nr. 1012/2005 - M. Of. nr. 978/3 nov. 2005) 
 
 O. nr. 282/1997 - M. Of. nr. 100 bis/26 mai 1997 
 (Abrogare prin O. nr. 1044/2005 - M. Of. nr. 984/7 nov. 2005) 
 
 O. nr. 318/1997 - M. Of. nr. 111 bis/4 iun. 1997 
 pentru aprobarea Normativului de acordare şi de utilizare a echipamentului individual de protecţie la radiaţii ionizante RP06/1997 
 (Abrogare prin O. nr. 421/2004 - M. Of. nr. 107/2 feb. 2005) 
 
 O. nr. 396/1997 - M. Of. nr. 111 bis/4 iun. 1997 
 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor pentru alimentări cu apă, cu sau fără baraje, şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2006 - M. Of. nr. 192/1 mar. 2006) 

stabilirea competenţelor de elaborare şi aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale şi a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare 

 
 O. nr. 399/1997 - M. Of. nr. 111 bis/4 iun. 1997 
 privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România 
 (Abrogare prin O. nr. 1276/2005 - M. Of. nr. 1180/28 dec. 2005) 
 
 O. nr. 418/1997 - M. Of. nr. 121 bis/12 iun. 1997 
 Aprobarea Regulamentului de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 
 (Abrogat prin O. nr. 80/1998 C.N.C.A.N. – M. Of. nr. 79/25 feb. 1999) 
 
 O. nr. 615/1997 - M. Of. nr. 241 bis/15 sep. 1997 
 Aprobarea Procedurii de emitere a aprobării de traversare a digurilor, barajelor şi a altor construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumătorului tehnic pentru  
 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 782/1999 – M. Of. nr. 572 bis/24 nov. 1999) 

proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a digurilor, barajelor şi a altor construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor 

 
 MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 645/I.O.-5029/N.N.-7190/S.D./1997 - M. Of. nr. 303 bis/6 nov. 1997 
 pentru aprobarea Normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor 
 (Abrogare prin H.G. nr. 188/2002 - M. Of. nr. 187/20 mar. 2002) 
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  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 213/1997 - M. Of. nr. 180 bis/1 aug. 1997 
 privind aprobarea Regulamentului personalului de operare a staţiilor de radiocomunicaţii din România 
 (Încetare valabilitate prin Decizia. nr. 699/2005 - M. Of. nr. 52/19 ian. 2006) 
 
 O. nr. 227/1997 - M. Of. nr. 305 bis/10 nov. 1997 
 privind desemnarea Regiei Autonome "Poşta Română" ca entitate responsabilă cu îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aprobarea de către România a Convenţiei şi a aranjamentelor  
 Uniunii Poştale Universale 
 (Abrogare prin O. nr. 253/2002 - M. Of. nr. 736/8 oct. 2002) 
 
 O. nr. 309/1997 - M. Of. nr. 318 bis/19 nov. 1997 
 privind autorizarea staţiilor de radiodifuziune şi televiziune 
 (Abrogare prin O. nr. 365/2002 - M. Of. nr. 921/17 dec. 2002) 
 
 O. nr. 315/1997 - M. Of. nr. 357/15 dec. 1997 
 Autorizarea comunicaţiei audiovizuale distribuite prin cablu CATV 
 (Abrogat prin O. nr. 318/2001 – M. Of. nr. 600/25 sep. 2001) 
 
 O. nr. 326/1997 - M. Of. nr. 20 bis/22 ian. 1998 
 Aprobarea listei tarifelor practicate de Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" pentru serviciile prestate 
 (Abrogat prin O. nr. 398/1999 – M. Of. nr. 108/10 mar. 2000) 
 
 O. nr. 366/1997 - M. Of. nr. 51/5 feb. 1998 
 privind autorizarea operatorilor publici şi a operatorilor independenţi de reţele radiopaging 
 (Abrogare prin O. nr. 403/2003 - M. Of. nr. 100/3 feb. 2004) 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2007/1997 - M. Of. nr. 56/3 apr. 1997 
 Abrogarea Ordinului ministrului culturii nr. 1.287 din 18 noiembrie 1996 
 (SE) 
 
  MINISTERUL DE INTERNE 

 O. nr. 685/1997 - M. Of. nr. 235/8 sep. 1997 
 Aprobarea Procedurii de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor (P. S. I.) 
 (Abrogat prin O. nr. 791/1998 – M. Of. nr. 384/9 oct. 1998) 
 
 O. nr. 695/1997 - M. Of. nr. 283/20 oct. 1997 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1164 din 11 noiembrie 1996 
 (Abrogare la 19 noiembrie 2004 prin O. nr. 349/2004 - M. Of. nr. 956/19 oct. 2004) 
 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 N.M. nr. 1/1997 - M. Of. nr. 177 bis/30 iul. 1997 
 pentru stabilirea conţinutului, fluxului documentelor şi a nomenclatoarelor unitare, care să asigure ţinerea în actualitate a evidenţei şi a Registrului permanent de evidenţa populaţiei 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1375/2006 - M. Of. nr. 851/17 oct. 2006) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 5333/1997 - M. Of. nr. 321/20 nov. 1997 
 Conţinutul şi publicarea Apelului naţional la propuneri privind programele de plasamente şi schimburi "Leonardo da Vinci" pe anul 1997 
 (T) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 Calculatorul nr. 1/1997 - M. Of. nr. 214/28 aug. 1997 
 Calculatorul nr. 1 pentru impozitul pe salarii aferent veniturilor realizate începând cu luna august 1997 
 (T) 
 
 Calculatorul nr. 1/1997 - M. Of. nr. 214/28 aug. 1997 
 Calculatorul nr. 1 pentru impozitul pe salarii aferent veniturilor realizate începând cu luna octombrie 1997 
 (T) 
 
 Calculatorul nr. 2/1997 - M. Of. nr. 214/28 aug. 1997 
 Calculatorul nr. 2 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii între 182.801-222.020 lei, la locul permanent de muncă 
 (T) 
 
 Calculatorul nr. 2/1997 - M. Of. nr. 214/28 aug. 1997 
 Calculatorul nr. 2 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii între 208.401-253.110 lei, la locul permanent de muncă 
 (T) 
 
 Decizia nr. 2/1997 - M. Of. nr. 49/21 mar. 1997 
 privind aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 9/1997 - M. Of. nr. 189/8 aug. 1997 
 Aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată cu modificările ulterioare 
 (Abrogată prin H.G. nr. 512/1998 – M. Of. nr. 344/11 sep. 1998) 
 
 Decizia nr. 10/1997 - M. Of. nr. 311/14 nov. 1997 
 Aprobarea soluţiei referitore la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288  
 din 12 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, în condiţiile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, astfel cum a  
 
 (Abrogată prin H.G. nr. 512/1998 – M. Of. nr. 344/11 sep. 1998) 

fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 164/1997 

 
 O. nr. 6/1997 - M. Of. nr. 1/7 ian. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 N1 
 (T) 
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 O. nr. 40/1997 - M. Of. nr. 8/24 ian. 1997 
 Aprobarea Precizărilor privind măsurile referitoare la încheierea exerciţiului financiar-contabil pe anul 1996 la agenţii economici 
 (Abrogat prin O. nr. 2332/2001 – M. Of. nr. 40/21 ian. 2002) 
 
 O. nr. 72/1997 - M. Of. nr. 10/27 ian. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 K1 
 (T) 
 
 O. nr. 83/1997 - M. Of. nr. 23/12 feb. 1997 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 

Legea nr. 108/1996 

 
 O. nr. 86/1997 - M. Of. nr. 12/30 ian. 1997 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 94/1997 - M. Of. nr. 22/19 feb. 1997 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 35.160/1997 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizaţiilor de delegare şi de detaşare, potrivit prevederilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995  
 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi 
 (Abrogat prin O. nr. 959/1997 – M. Of. nr. 103/28 mai 1997) 
 
 O. nr. 285/1997 - M. Of. nr. 31/27 feb. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 G1 
 (T) 
 
 O. nr. 307/1997 - M. Of. nr. 34/4 mar. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 F. 6 
 (T) 
 
 O. nr. 308/1997 - M. Of. nr. 34/4 mar. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 L1 
 (T) 
 
 O. nr. 309/1997 - M. Of. nr. 40/12 mar. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 M1 
 (T) 
 
 O. nr. 386/1997 - M. Of. nr. 49/21 mar. 1997 
 Actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru acţiunile de protocol, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru  
 autorităţile şi instituţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 13/1995 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 1892/1997 – M. Of. nr. 318/19 nov. 1997) 
 
 O. nr. 530/1997 - M. Of. nr. 51/26 mar. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 P1 
 (T) 
 
 O. nr. 532/1997 - M. Of. nr. 51/26 mar. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 A3 
 (T) 
 
 O. nr. 603/1997 - M. Of. nr. 58/8 apr. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 C2 
 (T) 
 
 O. nr. 604/1997 - M. Of. nr. 58/8 apr. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 N2 
 (T) 
 
 O. nr. 620/1997 - M. Of. nr. 82/6 mai 1997 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr.  
 108/1996 referitoare la plata obligaţiilor bugetare şi majorările de întârziere 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 
 
 O. nr. 649/1997 - M. Of. nr. 64/15 apr. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 H4 
 (Anulat prin O. nr. 720/1997 – M. Of. nr. 66/16 apr. 1997) 
 
 O. nr. 720/1997 - M. Of. nr. 66/16 apr. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu dobândă seria 1997/I 
 (T) 
 
 O. nr. 829/1997 - M. Of. nr. 75/29 apr. 1997 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 919/1997 - M. Of. nr. 88/13 mai 1997 
 Încadrarea pe clase de calitate a ţigaretelor 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 1270/1997 – M. Of. nr. 141/7 iul. 1997) 
 
 O. nr. 949/1997 - M. Of. nr. 93/19 mai 1997 
 privind efectuarea de către agenţii economici a raportărilor contabile 
 (Abrogare prin O. nr. 815/2003 - M. Of. nr. 518/17 iul. 2003) 
 
 O. nr. 959/1997 - M. Of. nr. 103/28 mai 1997 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 35.913/1997 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizaţiilor de delegare şi de detaşare, potrivit prevederilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995  
 
 (Înlocuit prin O. nr. 1894 I. nr. 38470/1997 – M. Of. nr. 318/19 nov. 1997) 

privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi 
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 O. nr. 1026/1997 - M. Of. nr. 106/29 mai 1997 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 1101/1997 - M. Of. nr. 114/6 iun. 1997 
 Aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adăugată, şi a celor supuse cotei de 9 % taxă pe valoare adăugată, pe poziţii tarifare corespunzătoare Tarifului  
 vamal de import al României 
 (Abrogat prin O. nr. 1499/1997 – M. Of. nr. 252/25 sep. 1997) 
 
 O. nr. 1144/1997 - M. Of. nr. 162/18 iul. 1997 
 Aprobarea termenelor de plată a obligaţiilor bugetare prevăzute la pct. 2 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/1997 
 (Abrogat prin O. nr. 1941/1997 – M. Of. nr. 339/3 dec. 1997) 
 
 O. nr. 1169/1997 - M. Of. nr. 134/30 iun. 1997 
 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr.2487/1996 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2487/1996 prin O. nr. 4043/2015 - M. Of. nr. 951/22 dec. 2015) 
 
 O. nr. 1170/1997 - M. Of. nr. 124/18 iun. 1997 
 Restituirea taxei pe valoarea adăugată, aferentă bunurilor şi serviciilor destinate misiunilor diplomatice, investitorilor străini în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor de petrol şi  
 
 (Încetat aplicabilitatea prevederilor prin O. nr. 517/1998 – M. Of. nr. 117/18 mar. 1998) 

gaze, precum şi realizării unor obiective finanţate din ajutoare şi împrumuturi nerambursabile 

 
 O. nr. 1188/1997 - M. Of. nr. 131/25 iun. 1997 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 1329/1997 - M. Of. nr. 174/29 iul. 1997 
 (Abrogat prin O. nr. 2206/1998 – M. Of. nr. 506/29 dec. 1998) 
 
 O. nr. 1378/1997 - M. Of. nr. 171/25 iul. 1997 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 1389/1997 - M. Of. nr. 181/4 aug. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria D 98.02.12 
 (T) 
 
 O. nr. 1446/1997 - M. Of. nr. 192/12 aug. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1998/A 
 (T) 
 
 O. nr. 1455/1997 - M. Of. nr. 195/15 aug. 1997 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 1495/1997 - M. Of. nr. 232/5 sep. 1997 
 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a procedurii de soluţionare a obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor privind impozitele, taxele, alte venituri bugetare şi fonduri  
 
 (Abrogat prin O. nr. 934/2000 – M. Of. nr. 370/9 aug. 2000) 

speciale 

 
 O. nr. 1499/1997 - M. Of. nr. 252/25 sep. 1997 
 Aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adăugată, şi a listei produselor provenite din import, supuse cotei de 9% T.V.A., pe poziţii tarifare  
 corespunzătoare Tarifului vamal de import al României 
 (Înlocuit prin O. nr. 165/1998 - M. Of. nr. 55/9 feb. 1998) 
 
 O. nr. 1538/1997 - M. Of. nr. 237/11 sep. 1997 
 Aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare a suspendării plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru utilajele, instalaţiile, echipamentele, maşinile  
 industriale şi maşinile agricole care se importă în vederea efectuării şi derulării investiţiilor prin care se realizează o unitate productivă nouă, se dezvoltă capacităţile existente sau se  
 
 (Încetat aplicabilitatea prevederilor prin O. nr. 166/1998 - M. Of. nr. 55/9 feb. 1998) 

retehnologizează fabrici, secţii, ateliere, precum şi pentru materiile prime prevăzute în lista-anexă la Ordonanţa Guvernului nr. 34/1997 

 
 O. nr. 1585/1997 - M. Of. nr. 251/24 sep. 1997 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 1623/1997 - M. Of. nr. 284/21 oct. 1997 
 Abrogare 
 (Abrogat prin O. nr. 2114/1998 – M. Of. nr. 479/14 dec.1998) 
 
 O. nr. 1670/1997 - M. Of. nr. 298/3 nov. 1997 
 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni în valută, a diferenţelor de curs valutar şi a altor operaţiuni 
 (Abrogare prin O. nr. 1784/2002 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2003) 
 
 O. nr. 1853/1997 - M. Of. nr. 292/28 oct. 1997 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 1892/1997 - M. Of. nr. 318/19 nov. 1997 
 Actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru acţiunile de protocol, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru  
 autorităţile şi instituţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 13/1995 
 (Abrogat prin O. nr. 977/1998 - M. Of. nr. 200/29 mai 1998) 
 
 O. nr. 1894/1997 - M. Of. nr. 318/19 nov. 1997 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 38470/1997 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizaţiilor de delegare şi de detaşare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995  
 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi 
 (Abrogat prin O. nr. 323/1998 - M. Of. nr. 113/16 mar. 1998) 
 
 O. nr. 1941/1997 - M. Of. nr. 339/3 dec. 1997 
 Stabilirea termenelor de plată a obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 1 alin. 2 şi la art. 2 alin. 1, 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/1997 
 (Abrogat prin O. nr. 379/1998 - M. Of. nr. 142/8 apr. 1998) 
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 O. nr. 1949/1997 - M. Of. nr. 324/24 nov. 1997 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 2051/1997 - M. Of. nr. 55/9 feb. 1998 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 

nr. 108/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997, referitoare la compensarea, restituirea şi scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligaţiilor bugetare 

 
 O. nr. 2052/1997 - M. Of. nr. 56/9 feb. 1998 
 pentru modificarea şi completarea ordinelor ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 620/1997, nr. 972/1996, nr. 1.461/1996 şi nr. 1.741/1996 
 (Abrogare odată cu O. nr. 620/1997, O. nr. 972/1996, O. nr. 1461/1996 şi O. nr. 1741/1996 prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 
 
 O. nr. 2101/1997 - M. Of. nr. 349/9 dec. 1997 
 Aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 1997 
 (T) 
 
 O. nr. 2151/1997 - M. Of. nr. 367/18 dec. 1997 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 2234/1997 - M. Of. nr. 369/19 dec. 1997 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 2242/1997 - M. Of. nr. 379/29 dec. 1997 
 Aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exerciţiului financiar-contabil pe anul 1997 la agenţii economici 
 (Abrogat prin O. nr. 2332/2001 – M. Of. nr. 40/21 ian. 2002) 
 
 Precizări nr. 9634/1997 - M. Of. nr. 259 bis/30 sep. 1997 
 pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 
 (T) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 O. nr. 1418/344/1997 - M. Of. nr. 189/8 aug. 1997 
 privind aprobarea Planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 45/27 ian. 2009) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ 
 N. nr. 18845/1224/1997 - M. Of. nr. 28/19 feb. 1997 
 Situaţia activelor imobilizate, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici, necesar stabilirii valorii amortizării incluse în cheltuielile de exploatare  
 pe anul 1996 
 (Abrogate prin H.G. nr. 587/1998 – M. Of. nr. 361/24 sep. 1998) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 2288/1997 - M. Of. nr. 394/31 dec. 1997 
 Aprobarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate în anul 1998 
 
 (T) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
  DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 946/1997 - M. Of. nr. 271 bis/9 oct. 1997 
 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 175/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
 Decizia nr. 1076/1997 - M. Of. nr. 305 bis/10 nov. 1997 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităţilor vamale pentru importul şi exportul de presă, tipărituri, curent electric şi mărfuri  
 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 178/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 

transportate prin conducte 

 
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 35/1997 - M. Of. nr. 375/24 dec. 1997 
 Prelungirea termenului de valabilitate a licenţelor de import, de export şi a licenţelor de operaţiune de import şi/sau de export, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 1997 
 (T) 
 
 O. nr. 36/1997 - M. Of. nr. 384/30 dec. 1997 
 Regimul de export şi de import al mărfurilor 
 (Abrogat prin O. nr. 36C/1999 – M. Of. nr. 141/7 apr. 1999) 
 
 O. nr. 1528/1997 - M. Of. nr. 53/31 mar. 1997 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze  
 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 

petroliere lichefiate, cu capacitate până la 5000 l -C 8-97 

 
 O. nr. 1529/1997 - M. Of. nr. 53/31 mar. 1997 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din  
 industria chimică şi petrochimică C 20-97 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
 O. nr. 1567/1997 - M. Of. nr. 167/23 iul. 1997 
 Aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome a Cărbunelui Ploieşti 
 (Abrogat prin O. nr. 1602/1997 – M. Of. nr. 205/22 aug. 1997) 
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 O. nr. 1644/1997 - M. Of. nr. 7/12 ian. 1998 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, repararea şi verificarea generatoarelor de acetilenă - C 28-97 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI 
 Completări nr. 176398/1997 - M. Of. nr. 262/2 oct. 1997 
 Completări la Normele tehnice nr. 1.791/P.C./1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului 
 (Abrogat odată cu N.T. nr. 1791/P.C./1995 prin N.T. nr. 101325/M.C./1998 - M. Of. nr. 128/27 mar. 1998) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 2214/1997 - M. Of. nr. 354/11 dec. 1997 
 Aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 760/C/1999 – M. Of. nr. 380/10 aug. 1999) 
 
 O. nr. 2371/C/1997 - M. Of. nr. 84/23 feb. 1998 
 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 633/2006 - M. Of. nr. 1049/29 dec. 2006) 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 139/N/1997 - M. Of. nr. 338 bis/2 dec. 1997 
 pentru aprobarea Precizărilor privind constituirea, înregistrarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 
 (Abrogare prin H.G. nr. 400/2003 - M. Of. nr. 311/8 mai 2003) 
 
 Regulamentul şi Normele metodologice nr. IAT 003/1997 
 Regulamentul şi Normele metodologice privind atestarea organismelor de agrement tehnic în construcţii 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 289/2003 - M. Of. nr. 243/9 apr. 2003) 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 24/1997 - M. Of. nr. 24/14 feb. 1997 
 Aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat 
 (Abrogat prin O. nr. 806/1997 – M. Of. nr. 339/3 dec. 1997) 
 
 O. nr. 129/1997 - M. Of. nr. 46/18 mar. 1997 
 Aprobarea Normelor specifice de protecţia muncii pentru minele de cărbune, şisturi şi nisipuri bituminoase 
 (Abrogat prin O nr. 209/1997 – M. Of. nr. 91/15 mai 1997) 
 
 O. nr. 161/1997 - M. Of. nr. 61/10 apr. 1997 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea lianţilor şi a azbocimentului 
 (Abrogare prin O. nr. 833/2005 - M. Of. nr. 1071/29 nov. 2005) 
 
 O. nr. 179/1997 
 (Abrogat prin O. nr. 236//1998 – M. Of. nr. 194/26 mai 1998) 
 
 O. nr. 527/1997 - M. Of. nr. 184/5 aug. 1997 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru desfăşurarea activităţii de executare silită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare 
 (SE) 
 
 O. nr. 605/1997 - M. Of. nr. 228/3 sep. 1997 
 (T) 
 
 O. nr. 655/1997 - M. Of. nr. 248/23 sep. 1997 
 Aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice 
 (Abrogat prin O. nr. 734/2000 – M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 
 
 O. nr. 806/1997 - M. Of. nr. 339/3 dec. 1997 
 Aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plata obligaţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 105/1999 – M. Of. nr. 222/20 mai 1999) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 N.M. nr. 347/9/1997 
 Desfăşurarea licitaţiilor pentru desemnarea societăţilor bancare autorizate să acorde credite din fondul de şomaj întreprinderilor mici şi mijlocii sau unităţilor cooperatiste 
 (Încetat aplicabilitatea prin N.M. nr. 2443/2/2001 – M. Of. nr. 228/1 iun. 2001) 
 
 N.M. nr. 347/10/1997 
 Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii sau a unităţilor cooperatiste 
 (Încetat aplicabilitatea prin N.M. nr. 2443/2/2001 - M. Of. nr. 228/1 iun. 2001) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ 
 O. nr. 893/2527c/1997 - M. Of. nr. 374/23 dec. 1997 
 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 I. nr. 193/19808/1997 - M. Of. nr. 127/20 iun. 1997 
 Modul de calcul şi de virare a sumelor datorate Fondului de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor 
 (Abrogate prin O.U.G. nr. 54/2000 – M. Of. nr. 227/23 mai 2000) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 201/1997 - M. Of. nr. 348/9 dec. 1997 
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 (Abrogat prin O. nr. 331/1999 – M. Of. nr. 276/16 iun. 1999) 
 
 O. nr. 536/1997 - M. Of. nr. 140/3 iul. 1997 
 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2014 - M. Of. nr. 127/21 feb. 2014) 
 
 O. nr. 768/1997 - M. Of. nr. 242/16 sep. 1997 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru desfăşurarea activităţii de executare silită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi  
 
 (SE) 

modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 463/1997 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 22/1997 - M. Of. nr. 7/20 ian. 1997 
 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr.353/1996 
 (Abrogare odată cu O. nr. 353/1996 prin O. nr. 1105/2002 - M. Of. nr. 689/19 sep. 2002) 
 
 O. nr. 84/1997 - M. Of. nr. 39/11 mar. 1997 
 modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr.215/1996 
 (SE) 
 
 O. nr. 154/1997 - M. Of. nr. 138/1 iul. 1997 
 pentru aprobarea reglementării de aeronautică civilă "RACR-PMA-1: Procedura de emitere a avizelor la documentaţiile tehnice pentru construcţii şi amenajări în zonele cu servituţi  
 aeronautice" 
 (Abrogare prin O. nr. 731/2015 - M. Of. nr. 435/18 iun. 2015) 
 
 O. nr. 229/1997 - M. Of. nr. 138/1 iul. 1997 
 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr.105/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 1431/2002 - M. Of. nr. 879/6 dec. 2002) 
 
 O. nr. 313/1997 - M. Of. nr. 162/18 iul. 1997 
 pentru exercitarea controlului privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 
 (SE) 
 
 O. nr. 325/1997 - M. Of. nr. 192/12 aug. 1997 
 Încetarea aplicabilităţii Ordinului ministrului transporturilor nr. 384 din 25 octombrie 1996 privind modificarea tarifelor pentru inspecţia tehnică în funcţie de categoria vehiculelor 
 (SE) 
 
 O. nr. 504/1997 - M. Of. nr. 357/15 dec. 1997 
 Unele măsuri de exercitare a controlului constituirii Fondului special al drumurilor publice 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 298/2000 – M. Of. nr. 337/20 iul. 2000) 
 
 O. nr. 527/1997 - M. Of. nr. 50 bis/4 feb. 1998 
 pentru aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1842/2001 - M. Of. nr. 58/28 ian. 2002) 
 
 O. nr. 536/1997 - M. Of. nr. 348/9 dec. 1997 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi  
 autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2135/2005 - M. Of. nr. 1168/22 dec. 2005) 

vehiculelor uzate - RNTR 4 

 
 O. nr. 570/1997 - M. Of. nr. 15/19 ian. 1998 
 Aprobarea Listei drumurilor publice cu limitele de tonaj admise pentru vehiculele de transport marfă 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 23/1999 – M. Of. nr. 106/12 mar. 1999) 
 
 O. nr. 571/1997 - M. Of. nr. 15/19 ian. 1998 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere 
 (Abrogare prin O. nr. 1835/2017 - M. Of. nr. 71/23 ian. 2018) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 N.M. nr. TB 3321/22947/1997 - M. Of. nr. 176/30 iul. 1997 
 Constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 
 (Abrogate prin N.M. nr. 4815/1998-15476/1999 - M. Of. nr. 202/11 mai 1999) 
 
 N.M. nr. 147/TB/2445/1997 - M. Of. nr. 15/3 feb. 1997 
 Constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 
 (Abrogate prin N.M. nr. TB 3321/22947/1997 – M. Of. nr. 176/30 iul. 1997) 
 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 119/1997 - M. Of. nr. 182/4 aug. 1997 
 Aprobarea nivelului tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul de Autorizare şi Control în Turism 
 (Abrogat prin O. nr. 7/1999 A.N.T – M. Of. nr. 30/27 ian. 1999) 
 
  OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE 

 O. nr. C.P.117/1997 - M. Of. nr. 273/10 oct. 1997 
 Aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să execute, legal, lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie pe teritoriul României 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 451/1999 – M. Of. nr. 50/3 feb. 1999) 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 9/1997 - M. Of. nr. 138/1 iul. 1997 
 Desemnarea Societăţii Autorilor Români din Audiovizual - Societăţii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual ca organism unic de colectare a remuneraţiei  
 compensatorii pentru copia privată în domeniul audiovizual 
 (Abrogată prin Decizia nr. 5/1999 – M. Of. nr. 371/4 aug. 1999) 
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 1998 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 

 O. nr. 2/1998 - M. Of. nr. 25/26 ian. 1998 
 Aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi transmitere a declaraţiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind  
 
 (Abrogat prin O. nr. 337/2000 – M. Of. nr. 691/22 dec. 2000) 

interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 
 Oferta publică pentru concesionarea unor perimetre de exploatare 

O. nr. 39/1998 - M. Of. nr. 174/7 mai 1998 

 (T) 
 
 O. nr. 77/1998 - M. Of. nr. 239/30 iun. 1998 
 Oferta publică pentru concesionarea unor perimetre de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 79/1998 - M. Of. nr. 239/30 iun. 1998 
 Oferta publică pentru concesionarea unor perimetre de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 80/1998 - M. Of. nr. 296/13 aug. 1998 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de Legea minelor nr.61/1998 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2004 - M. Of. nr. 518/9 iun. 2004) 
 
 O. nr. 91/1998 - M. Of. nr. 301/17 aug. 1998 
 Oferta publică pentru concesionarea unor perimetre de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 97/1998 - M. Of. nr. 343/10 sep. 1998 
 Oferta publică pentru concesionarea unor perimetre de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 98/1998 - M. Of. nr. 343/10 sep. 1998 
 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a preţului de referinţă pentru petrolul (ţiţei şi gaze naturale) extras în România şi modificarea şi completarea unor instrucţiuni tehnice privind  
 activitatea titularilor de acorduri petroliere 
 (Abrogare prin O. nr. 204/2019 - M. Of. nr. 364/10 mai 2019) 
 
 O. nr. 109/1998 - M. Of. nr. 343/10 sep. 1998 
 Oferta publică pentru concesionarea unor perimetre de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 110/1998 - M. Of. nr. 348/15 sep. 1998 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind evidenţa, calculul, plata şi raportarea taxelor anuale aferente activităţii de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale şi a  
 redevenţelor miniere 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2004 - M. Of. nr. 381/30 apr. 2004) 
 
 O. nr. 115/1998 - M. Of. nr. 395/19 oct. 1998 
 Oferta publică pentru concesionarea unor perimetre de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 127/1998 - M. Of. nr. 395/19 oct. 1998 
 Oferta publică pentru concesionarea unor perimetre de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 136/1998 - M. Of. nr. 406/26 oct. 1998 
 Oferta publică pentru concesionarea unor perimetre de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 140/1998 - M. Of. nr. 426/11 nov. 1998 
 Oferta publică pentru concesionarea unor perimetre de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 141/1998 - M. Of. nr. 423/10 nov. 1998 
 Concursul de ofertă publică pentru licenţă de concesiune pentru exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 142/1998 - M. Of. nr. 431/13 nov. 1998 
 Concursul de ofertă publică pentru licenţă de concesiune pentru explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 145/1998 - M. Of. nr. 477/11 dec. 1998 
 Tarifele percepute pentru actele emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 61/1998 
 (Abrogat prin O. nr. 204/2000 – M. Of. nr. 404/29 aug. 2000) 
 
 O. nr. 146/1998 - M. Of. nr. 484/16 dec. 1998 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de ape subterane, de căldură din sistemele geotermale şi de gaze necombustibile 
 (Abrogare prin O. nr. 87/2008 - M. Of. nr. 403/29 mai 2008) 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 20/1998 - M. Of. nr. 147 bis/13 apr. 1998 
 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O. - 1998 
 (Abrogat prin O. nr. 136/2000 – M. Of. nr. 493/9 oct. 2000) 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 80/1998 - M. Of. nr. 79/25 feb. 1999 
 Aprobarea formei revizuite a Regulamentului de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 
 (Abrogat prin O. nr. 104/2000 - M. Of. nr. 358/1 aug. 2000) 
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  DEPARTAMENTUL PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

 O. nr. 2/1998 - M. Of. nr. 73/17 feb. 1998 
 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale 
 (SE) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 23/1998 - M. Of. nr. 211/8 iun. 1998 
 Prohibiţia pescuitului 
 (Încetat aplicabilitatea potrivit O. nr. 48/1999 – M. Of. nr. 174/23 apr. 1999) 
 
 O. nr. 30/1998 - M. Of. nr. 220/16 iun. 1998 
 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare, în scopul participării acestora la licitaţiile pentru  
 adjudecarea studiilor de teren, a proiectării şi executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică din domeniul agricol, organizate potrivit legii 
 (Abrogare prin O. nr. 239/2007 - M. Of. nr. 260/18 apr. 2007) 
 
 O. nr. 86/1998 - M. Of. nr. 414/30 oct. 1998 
 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicaţiile geografice şi menţiunile tradiţionale, admise spre utilizare în România, pentru vinuri 
 (Abrogare prin O. nr. 458/2003 - M. Of. nr. 560/5 aug. 2003) 
 
 O. nr. 95/1998 
 Stabilirea tarifelor pentru plata manoperei unor examene şi analize de laborator executate la cerere de laboratoarele veterinare de stat centrale şi teritoriale 
 (Abrogat prin O. nr. 146/2001 – M. Of. nr. 286/31 mai 2001) 
 
 O. nr. 103/1998 - M. Of. nr. 499/23 dec. 1998 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare şi procedura de autorizare sanitară veterinară de funcţionare a unităţilor supuse controlului sanitar veterinar şi  
 privind aprobarea efectuării de activităţi de export cu produse de origine animală şi cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar 
 (Abrogare prin O. nr. 261/2003 - M. Of. nr. 302/6 mai 2003) 
 
 O. nr. 117/1998 - M. Of. nr. 8/15 ian. 1999 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea cărnii proaspete destinate consumului uman 
 (Abrogare la 20 aprilie 2008 prin O. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2008) 
 
  MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 449/1998 - M. Of. nr. 268/17 iul. 1998 
 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentaţii tehnico-economice şi execută lucrări de îmbunătăţiri  
 funciare în domeniul silvic 
 (Abrogare prin O. nr. 681/2003 - M. Of. nr. 682/26 sep. 2003) 
 
 O. nr. 657/1998 - M. Of. nr. 470/8 dec. 1998 
 Aprobarea Reglementărilor privind criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare 
 (Abrogat prin O. nr. 664/2000 - M. Of. nr. 294/28 iun. 2000) 
 
 O. nr. 728/1998 - M. Of. nr. 470/8 dec. 1998 
 Aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru stabilirea valorii reale de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare 
 (Abrogat prin O. nr. 664/2000 - M. Of. nr. 294/28 iun. 2000) 
 
 O. nr. 793/1998 - M. Of. nr. 470/8 dec. 1998 
 (Anulat prin O. nr. 965/1999 – M. Of. nr. 573/24 nov. 1999) 
 
 O. nr. 965/1998 - M. Of. nr. 62/16 feb. 1999 
 Aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate, publice sau private, pentru elaborarea de studii şi proiecte în domeniul gospodăririi apelor  
 şi al ingineriei mediului legate de ape, precum şi pentru execuţia lucrărilor hidrotehnice de gospodărire a apelor şi de ingineria mediului legată de ape, inclusiv întocmirea documentaţiilor  
 tehnice necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor (NTLH - 016/1998) 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 706/2001 – M. Of. nr. 565/11 sep. 2001) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 14/1998 - M. Of. nr. 86/23 feb. 1998 
 privind autorizarea reţelelor de telecomunicaţii independente 
 (Abrogare prin O. nr. 403/2003 - M. Of. nr. 100/3 feb. 2004) 
 
 O. nr. 158/1998 - M. Of. nr. 271/21 iul. 1998 
 Aprobarea Programului activităţilor cu caracter reglementar pentru perioada 1998-2000 în sectorul de poştă şi telecomunicaţii 
 (T) 
 
 O. nr. 222/1998 - M. Of. nr. 452/26 nov. 1998 
 privind autorizarea reţelelor şi a serviciilor de radiocomunicaţii cu destinaţie publică, pentru transmisii vocale şi/sau de date, de tip simplex, repetor convenţional şi semiduplex cu acces  
 multiplu 
 (Abrogare prin O. nr. 403/2003 - M. Of. nr. 100/3 feb. 2004) 
 
 O. nr. 227/1998 - M. Of. nr. 452/26 nov. 1998 
 pentru completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor nr.14/1998 privind autorizarea reţelelor de telecomunicaţii independente 
 (Abrogare prin O. nr. 403/2003 - M. Of. nr. 100/3 feb. 2004) 
 
 O. nr. 291/1998 
 (Abrogat prin O. nr. 104/1999 – M. Of. nr. 201/10 mai 1999) 
 
  MINISTERUL DE INTERNE 

 O. nr. 775/1998 - M. Of. nr. 384/9 oct. 1998 
 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor 
 (Abrogare la 28 aprilie 2007 prin O. nr. 163/2007 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2007) 
 
 O. nr. 791/1998 - M. Of. nr. 384/9 oct. 1998 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1312/2006 - M. Of. nr. 462/29 mai 2006) 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
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 O. nr. 3235/1998 - M. Of. nr. 75/17 feb. 1998 
 Modificarea structurii trimestrului al III-lea al anului şcolar 1997/1998 pentru clasele a XII-a (a XIII-a) 
 (T) 
 
 O. nr. 3251/1998 - M. Of. nr. 269/20 iul. 1998 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, emise în aplicarea art. 103 din Legea nr.128/1997 şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5559/2011 - M. Of. nr. 723/13 oct. 2011) 

Hotărârii Guvernului nr.250/1992, republicată 

 
 O. nr. 3314/1998 
 (Abrogat prin O. nr. 5032/1998 – M. Of. nr. 159/16 apr. 1999) 
 
 O. nr. 3337/1998 - M. Of. nr. 115/17 mar. 1998 
 Aprobarea Apelului naţional la propuneri de proiecte - 1998 în Programul european ''Leonardo da Vinci'' 
 (T) 
 
 O. nr. 3770/1998 - M. Of. nr. 261 bis/13 iul. 1998 
 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5720/2009 - M. Of. nr. 747/3 nov. 2009) 
 
 O. nr. 3870/1998 - M. Of. nr. 225/18 iun. 1998 
 Aprobarea Apelului naţional suplimentar - 1998 la propuneri de proiecte de mobilităţi în Programul european ''Leonardo da Vinci'' 
 (T) 
 
 O. nr. 4683/1998 
 (Abrogare prin O. nr. 4923/2003 - M. Of. nr. 702/7 oct. 2003) 
 
 O. nr. 5134/1998 - M. Of. nr. 302/29 iun. 1999 
 Examenul de finalizare a studiilor în învăţământul superior de scurtă şi de lungă durată 
 (Abrogat prin O. nr. 5124/1999 – M. Of. nr. 9/12 ian. 2000) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 Calculator/1998 - M. Of. nr. 27/27 ian. 1998 
 Impozitul pe salarii aferent veniturilor realizate începând cu luna ianuarie 1998 
 (T) 
 
 O. nr. 71/1998 - M. Of. nr. 22/23 ian. 1998 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat, seria 1998/V.1 
 (T) 
 
 O. nr. 90/1998 - M. Of. nr. 95/27 feb. 1998 
 (Abrogare prin O. nr. 1603/2002 - M. Of. nr. 866/2 dec. 2002) 
 
 O. nr. 95/1998 - M. Of. nr. 62 bis/11 feb. 1998 
 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi a altor taxe indirecte cu modificările ulterioare 
 (Abrogat prin O. nr. 2577/1998 – M. Of. nr. 510/29 dec. 1998) 
 
 O. nr. 109/1998 - M. Of. nr. 27/27 ian. 1998 
 Actualizarea normelor anuale de venit pe baza cărora se impozitează reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine 
 (T) 
 
 O. nr. 115/1998 - M. Of. nr. 47/3 feb. 1998 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 127/1998 - M. Of. nr. 24/26 ian. 1998 
 Prospectul de emisiune a certificatelor de depozit cu dobândă ale statului, seria 1998PF1 
 (T) 
 
 O. nr. 165/1998 - M. Of. nr. 55/9 feb. 1998 
 Aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adăugată, şi a listei produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A., pe poziţii tarifare,  
 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 963/1998 – M. Of. nr. 210/8 iun. 1998) 

corespunzătoare Tarifului vamal de import al României 

 
 O. nr. 166/1998 - M. Of. nr. 55/9 feb. 1998 
 Aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare a suspendării plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru utilajele, instalaţiile, echipamentele, maşinile  
 industriale şi maşinile agricole care se importă în vederea efectuării şi derulării investiţiilor prin care se realizează o unitate productivă nouă, se dezvoltă capacităţile existente sau se  
 
 (Încetat valabilitatea prin O. nr. 2509/1998 – M. Of. nr. 32/27 ian. 1999) 

retehnologizează fabrici, secţii, ateliere, precum şi pentru materiile prime prevăzute în lista-anexă la Ordonanţa Guvernului nr. 34/1997 

 
 O. nr. 276/1998 - M. Of. nr. 63/11 feb. 1998 
 Prospectul de emisiune a certificatelor de depozit cu dobândă ale statului, seria 1998 PF2 
 (T) 
 
 O. nr. 323/1998 - M. Of. nr. 113/16 mar. 1998 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 45.447/1998 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizaţiilor de delegare şi de detaşare, potrivit prevederilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995  
 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi 
 (Abrogat prin O. nr. 1181/1998 – M. Of. nr. 225- 18 iun. 1998) 
 
 O. nr. 375/1998 - M. Of. nr. 98/2 mar. 1998 
 Aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor şi a modului de tipărire, livrare, difuzare şi păstrare a timbrelor fiscale mobile 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 1042/1999 – M. Of. nr. 479/4 oct. 1999) 
 
 O. nr. 389/1998 - M. Of. nr. 99/3 mar. 1998 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1998/VI.1 
 (T) 
 
 O. nr. 425/1998 - M. Of. nr. 391 bis/15 oct. 1998 
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 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1850/2004 - M. Of. nr. 23/7 ian. 2005) 

precum şi a modelelor acestora 

 
 O. nr. 450/1998 - M. Of. nr. 110/10 mar. 1998 
 Lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1998/VI.2 
 (T) 
 
 O. nr. 454/1998 - M. Of. nr. 118/18 mar. 1998 
 Aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantării datoriei vamale 
 (Abrogat prin O. nr. 1909/1998 – M. Of. nr. 392/15 oct. 1998) 
 
 O. nr. 515/1998 - M. Of. nr. 111/11 mar. 1998 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat, seria VAL 3 1999 
 (T) 
 
 O. nr. 517/1998 - M. Of. nr. 117/18 mar. 1998 
 Regimul taxei pe valoarea adăugată pentru bunurile şi serviciile destinate misiunilor diplomatice, titularilor acordurilor petroliere - persoane juridice străine -, precum şi pentru bunurile şi  
 serviciile finanţate direct din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile 
 (Abrogat prin O. nr. 2050/1998 – M. Of. nr. 497/23 dec. 1998) 
 
 O. nr. 521/1998 - M. Of. nr. 118/18 mar. 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de depozit cu dobândă ale statului, seria 1998 PF3 
 (T) 
 
 O. nr. 602/1998 - M. Of. nr. 124/25 mar. 1998 
 Lansarea unor emisiuni de titluri de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 772/1998 - M. Of. nr. 146/10 apr. 1998 
 Prospectul de emisiune al obligaţiunilor de tezaur seria VAL.4 2000 
 (T) 
 
 O. nr. 817/1998 - M. Of. nr. 159/22 apr. 1998 
 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Gărzii financiare 
 (Abrogare prin O. nr. 152/2008 - M. Of. nr. 66/29 ian. 2008) 
 
 O. nr. 879/1998 - M. Of. nr. 167/28 apr. 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile: A1 98.08.06, A2 98.08.13, A3 98.08.20, A4 98.08.20, A5 98.08.27 
 (T) 
 
 O. nr. 964/1998 - M. Of. nr. 223/18 iun. 1998 
 Aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe,  
 
 (Abrogat prin O. nr. 2690/1998 – M. Of. nr. 59/11 feb. 1999) 

aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1998 

 
 O. nr. 967/1998 - M. Of. nr. 179/14 mai 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de depozit cu dobândă ale statului, seria 1998 PF4 
 (T) 
 
 O. nr. 977/1998 - M. Of. nr. 200/29 mai 1998 
 Actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru acţiunile de protocol 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 577/1999 – M. Of. nr. 294/24 iun. 1999) 
 
 O. nr. 1035/1998 - M. Of. nr. 199/28 mai 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont, seriile B1 98.09.17 şi B2 98.09.24 
 (T) 
 
 O. nr. 1125/1998 - M. Of. nr. 209/3 iun. 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seria B0 98.09.09 
 (T) 
 
 O. nr. 1181/1998 - M. Of. nr. 225/18 iun. 1998 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 46.750/1998 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizaţiilor de delegare şi de detaşare, potrivit prevederilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995  
 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 505/1999 Instrucţiuni nr. 301635/1999 – M. Of. nr. 234/26 mai 1999) 

privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi 

 
 O. nr. 1223/1998 - M. Of. nr. 237/29 iun. 1998 
 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind fuziunea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi retragerea şi/sau  
 excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale 
 (Abrogare la 18 sep. 2003 prin O. nr. 1078/2003 - M. Of. nr. 586/18 aug. 2003) 
 
 O. nr. 1260/1998 - M. Of. nr. 223/18 iun. 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont, seria B3 98.12.24 
 (T) 
 
 O. nr. 1283/1998 - M. Of. nr. 240/1 iul. 1998 
 Aprobarea Procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finanţelor 
 (Abrogat prin H.G. nr. 1165/2000 – M. Of. nr. 630/5 dec. 2000) 
 
 O. nr. 1290/1998 - M. Of. nr. 233/25 iun. 1998 
 Prospectul de emisiune al unor certificate de trezorerie cu discont 
 (T) 
 
 O. nr. 1370/1998 - M. Of. nr. 248/3 iul. 1998 
 Prospectul de emisiune al obligaţiunilor de tezaur, seria VAL 5 1999 
 (T) 
 
 O. nr. 1371/1998 - M. Of. nr. 251/6 iul. 1998 
 (SE) 
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 O. nr. 1379/1998 - M. Of. nr. 277/24 iul. 1998 
 Aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal 
 (Abrogat prin H.G. nr. 886/1999 – M. Of. nr. 546/8 nov. 1999) 
 
 O. nr. 1531/1998 - M. Of. nr. 291/7 aug. 1998 
 Completarea normelor metodologice emise în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte, aprobate prin Ordinul  
 
 (Abrogat prin O. nr. 5277/1998 – M. Of. nr. 510/21 dec. 1998) 

ministrului finanţelor nr. 95/1998 

 
 O. nr. 1547/1998 - M. Of. nr. 283/31 iul. 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont, seriile D1 99.02.04, D2 99.02.11, D3 98.11.12, D4 99.02.18, D5 99.08.26 
 (T) 
 
 O. nr. 1591/1998 - M. Of. nr. 480/14 dec. 1998 
 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 1829/2003 - M. Of. nr. 66/27 ian. 2004) 
 
 O. nr. 1725/1998 - M. Of. nr. 316/27 aug. 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont, seriile E1 99.03.04, E2 99.03.11, E3 99.03.18, E4 98.12.24 
 (T) 
 
 O. nr. 1731/1998 - M. Of. nr. 330/1 sep. 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de depozit cu dobândă ale statului seria 1999 PF5 
 (T) 
 
 O. nr. 1798/1998 - M. Of. nr. 358/22 sep. 1998 
 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi stabilirea competenţelor privind semnarea acestor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 724/2011 - M. Of. nr. 131/22 feb. 2011) 
 
 O. nr. 1847/1998 - M. Of. nr. 360/23 sep. 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile F1 98.11.26, F2 99.01.07, F3 99.01.14, F4 99.01.21 şi F5 99.01.28 
 (T) 
 
 O. nr. 1871/1998 - M. Of. nr. 360/23 sep. 1998 
 Prospectul de emisiune al obligaţiunilor de tezaur seria VAL 6 1999 
 (T) 
 
 O. nr. 1909/1998 - M. Of. nr. 392/15 oct. 1998 
 Aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantării datoriei vamale 
 (Abrogat prin O. nr. 1046/1999 – M. Of. nr. 525/28 oct. 1999) 
 
 O. nr. 1925/1998 - M. Of. nr. 386/12 oct. 1998 
 Aprobarea Normelor metodologice de modificare şi completare a Normelor metodologice privind tehnica de calcul şi formularistica necesare pentru accize şi alte taxe indirecte, pentru  
 impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă şi taxa pentru jocurile de noroc, precum şi modul de realizare a regimului de supraveghere fiscală 
 (Abrogat prin O. nr. 2577/1998 – M. Of. nr. 510/29 dec. 1998) 
 
 O. nr. 2010/1998 - M. Of. nr. 412/29 oct. 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile G1 99.02.04, G2 99.02.11, G3 99.02.18 şi G4 99.02.25 
 (T) 
 
 O. nr. 2048/1998 - M. Of. nr. 443/20 nov. 1998 
 Completarea normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.925/1998 
 (Abrogat prin O. nr. 2577/1998 – M. Of. nr. 510/29 dec. 1998) 
 
 O. nr. 2103/1998 - M. Of. nr. 502/28 dec. 1998 
 Aprobarea formularisticii necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe 
 (Abrogat prin O. nr. 1431/2000 – M. Of. nr. 650/12 dec. 2000) 
 
 O. nr. 2114/1998 - M. Of. nr. 479/14 dec. 1998 
 (Abrogat prin O. nr. 184/2001 – M. Of. nr. 124/13 mar. 2001) 
 
 O. nr. 2116/1998 - M. Of. nr. 485/17 dec. 1998 
 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe 
 (SE) 
 
 O. nr. 2190/1998 - M. Of. nr. 449/24 nov. 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile H1 99.01.14, H2 99.03.04, H3 99.01.14, H4 99.03.25, H5 99.01.21, H6 99.03.25 
 (T) 
 
 O. nr. 2206/1998 - M. Of. nr. 506/29 dec. 1998 
 Aprobarea modelului şi a conţinutului formularului ''Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat'' 
 (Abrogat prin O. nr. 1313/1999 – M. Of. nr. 630/24 dec. 1999) 
 
 O. nr. 2494/1998 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1999 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările  
 ulterioare, referitoare la eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită şi la prescripţia dreptului de a cere executarea silită 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 
 
 O. nr. 2509/1998 - M. Of. nr. 32/27 ian. 1999 
 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru utilajele, instalaţiile, echipamentele,  
 maşinile industriale şi maşinile agricole care se importă în vederea efectuării şi derulării investiţiilor prin care se realizează o unitate productivă nouă, se dezvoltă capacităţile existente  
 sau se retehnologizează fabrici, secţii, ateliere, precum şi pentru materiile prime prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 713/1998 pentru modificarea Listei cuprinzând materiile  
 
 (SE) 

prime pentru care se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată în vamă, prevăzută în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 2515/1998 - M. Of. nr. 485/17 dec. 1998 
 Aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 1998 
 (T) 
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 O. nr. 2577/1998 - M. Of. nr. 510/29 dec. 1998 
 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, aprobată şi modificată prin Legea  
 
 (Abrogat prin H.G. nr. 212/2000 – M. Of. nr. 142/5 apr. 2000) 

nr. 196/1998, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 2679/1998 - M. Of. nr. 514/30 dec. 1998 
 Prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile A1 99.04.08, A2 99.04.15, A3 99.04.22, A4 99.04.29 
 (T) 
 
 O. nr. 2689/1998 - M. Of. nr. 523/31 dec. 1998 
 Aprobarea formularelor specifice cu regim special, utilizate în comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a sortimentelor de cafea 
 (Abrogat prin O. nr. 55/1999 – M. Of. nr. 36/29 ian. 1999) 
 
 O. nr. 2690/1998 - M. Of. nr. 59/11 feb. 1999 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi  
 
 (SE) 

taxe 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Convenţie nr. 16813/19/1998 - M. Of. nr. 153/16 apr. 1998 
 (Abrogare prin Convenţie nr. 15570/1/2005 - M. Of. nr. 134/14 feb. 2005) 
 
 O. nr. 1524/362/1998 - M. Of. nr. 343/10 sep. 1998 
 privind aprobarea modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 45/27 ian. 2009) 
 
 O. nr. 15515/27/1998 - M. Of. nr. 102 bis/4 mar. 1998 
 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni, precum şi unele măsuri referitoare la închiderea exerciţiului financiar-contabil pe anul 1997 la  
 

(Abrogare prin O. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 45/27 ian. 2009) 
societăţile bancare 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
  DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 7/1998 - M. Of. nr. 8/13 ian. 1998 
 privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 946/1997 prin Decizia nr. 175/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
 Decizia nr. 225/1998 - M. Of. nr. 166/28 apr. 1998 
 privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 175/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
 Decizia nr. 301/1998 - M. Of. nr. 211/8 iun. 1998 
 Decizie privind completarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 946/1997 prin Decizia nr. 175/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
 Decizia nr. 368/1998 - M. Of. nr. 240/1 iul. 1998 
 privind evaluarea suporturilor informatice pentru echipamente de tratare a datelor, conţinând date sau instrucţiuni 
 (Abrogare prin O. nr. 5720/2006 - M. Of. nr. 358/20 apr. 2006) 
 
 Decizia nr. 403/1998 - M. Of. nr. 262/14 iul. 1998 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităţilor vamale aferente combustibililor cu care sunt aprovizionate aeronavele 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 179/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
 Decizia nr. 669/1998 - M. Of. nr. 354/16 sep. 1998 
 pentru modificarea Deciziei nr.946/1997, astfel cum a fost completată prin Decizia nr.301/1998 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 175/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

 N. nr. 135514/1998 - M. Of. nr. 145/9 apr. 1998 
 Aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 37/1998 cu privire la importul de gaze naturale şi păcură, efectuat de Regia Autonomă de Electricitate ''RENEL'' pentru anul 1998 
 (T) 
 
 O. nr. 4C/1998 - M. Of. nr. 80/19 feb. 1998 
 Instituirea mecanismului de eliberare a certificatului de export în cadrul contingentelor tarifare de ovine şi caprine vii şi carne de ovină şi caprină, convenite în relaţia cu Uniunea  
 
 (T) 

Europeană (U.E.) pentru anul 1998 

 
 O. nr. 13C/1998 - M. Of. nr. 486/17 dec. 1998 
 Regimul licenţelor de export şi import pentru mărfurile şi operaţiunile supuse licenţierii 
 (Încetat valabilitatea prin O. nr. 106C/2001 – M. Of. nr. 260/21 mai 2001) 
 
 O. nr. 14C/1998 - M. Of. nr. 506/29 dec. 1998 
 Prelungirea termenului de valabilitate a licenţelor de import, de export şi de operaţiune de import şi/sau export a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 1998 
 (T) 
 
 O. nr. 1513/11/N/1998 
 Ordin pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale I6/-98 şi a Normativului pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 59/92/2004 - M. Of. nr. 147/19 feb. 2004) 

gaze naturale I6/1-98 

 
 O. nr. 1613/1998 - M. Of. nr. 280/29 iul. 1998 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, repararea, transportul, depozitarea şi verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate  
 sub presiune: C5-98 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2005 prin H.G. nr. 941/2003 - M. Of. nr. 636/5 sep. 2003) 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
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 BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI 
 O. nr. 246668/19819/696/CS/1819/1998 - M. Of. nr. 358/22 sep. 1998 
 pentru modificarea Normelor tehnice nr.101.325/M.C./1998 privind unele măsuri pentru pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie,  
 destinate exportului 
 (Abrogare odată cu N.T. nr. 101325/M.C./1998 prin L. nr. 440/2004 - M. Of. nr. 985/26 oct. 2004) 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI 
 N.T. nr. 101325/M.C./1998 - M. Of. nr. 128/27 mar. 1998 
 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului 
 (Abrogare prin L. nr. 440/2004 - M. Of. nr. 985/26 oct. 2004) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 N.M. nr. 618/1998 - M. Of. nr. 135/3 apr. 1998 
 Aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială 
 (Abrogate prin N.M. nr. 443/C/1999 – M. Of. nr. 381/11 aug. 1999) 
 
 O. nr. 462/1998 - M. Of. nr. 442/20 nov. 1998 
 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele  
 judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 1054/C/2005 - M. Of. nr. 745/16 aug. 2005) 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 O. nr. 59/N-19/a/3822/1998 - M. Of. nr. 341/10 sep. 1998 
 Aplicarea art.3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 413/1998 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1998 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în  
 
 (T) 

unele judeţe în luna iunie 1998 

 
  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 65/1998 - M. Of. nr. 77/18 feb. 1998 
 (T) 
 
 O. nr. 236/1998 - M. Of. nr. 194/26 mai 1998 
 privind aprobarea Regulamentului de atestare a capacităţii profesionale a unor persoane fizice şi de abilitare a unor persoane juridice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii 
 (Abrogare prin O. nr. 251/2002 - M. Of. nr. 481/5 iul. 2002) 
 
 O. nr. 599/1998 - M. Of. nr. 482/15 dec. 1998 
 privind aprobarea Prescripţiilor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 
 (Abrogare la 1 octombrie 2006 prin H.G. nr. 971/2006 - M. Of. nr. 683/9 aug. 2006) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 O. nr. 2580/574/1998 
 Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii sau a unităţilor cooperatiste 
 (Încetat aplicabilitatea prin N.M. nr. 2443/2/2001 – M. Of. nr. 228/1 iun. 2001) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ 
 O. nr. 634/2689/1998 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1999 
 Ordin privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 O. nr. 145/770/1998 - M. Of. nr. 148/14 apr. 1998 
 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri  
 extrabugetare 
 (Abrogat prin H.G. nr. 361/1999 – M. Of. nr. 221/19 mai 1999) 
 
  MINISTERUL PRIVATIZĂRII 

 O. nr. 59/1998 - M. Of. nr. 151/15 apr. 1998 
 pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active 
 (Abrogare prin O. nr. 1119/2021 - M. Of. nr. 708/16 iul. 2021) 
 
 O. nr. 60/1998 - M. Of. nr. 151/15 apr. 1998 
 pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active 
 (Abrogare prin O. nr. 1119/2021 - M. Of. nr. 708/16 iul. 2021) 
 
 O. nr. 61/1998 - M. Of. nr. 151/15 apr. 1998 
 pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active 
 (Abrogare prin O. nr. 1119/2021 - M. Of. nr. 708/16 iul. 2021) 
 
 O. nr. 62/1998 - M. Of. nr. 151/15 apr. 1998 
 pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active 
 (Abrogare prin O. nr. 1119/2021 - M. Of. nr. 708/16 iul. 2021) 
 
 O. nr. 136/1998 - M. Of. nr. 222/17 iun. 1998 
 privind modificarea Ordinului ministrului privatizării nr.60/1998 pentru aplicarea Normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/1998 prin O. nr. 1119/2021 - M. Of. nr. 708/16 iul. 2021) 
 
 O. nr. 287/1998 - M. Of. nr. 479/14 dec. 1998 
 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr.59/1998 
 (Abrogare odată cu O. nr. 59/1998 prin O. nr. 1119/2021 - M. Of. nr. 708/16 iul. 2021) 
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 O. nr. 288/1998 - M. Of. nr. 465/4 dec. 1998 
 privind unificarea şi reglementarea activităţii de elaborare a rapoartelor de evaluare pentru societăţile comerciale supuse procesului de privatizare 
 (Abrogare prin O. nr. 10379/2007 - M. Of. nr. 862/17 dec. 2007) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 84/1998 
 Ordin privind autorizaţia de liberă practică medicală din România 
 (Abrogare prin O. nr. 979/2004 - M. Of. nr. 724/11 aug. 2004) 
 
 O. nr. 714/1998 - M. Of. nr. 159/16 apr. 1999 
 Aprobarea Nomenclatorului medicamentelor şi produselor biologice de uz uman pentru anul 1998 
 (T) 
 
 O. nr. 806/1998 - M. Of. nr. 400/21 oct. 1998 
 pentru aprobarea Normelor privind schimbarea specialităţii şi obţinerea altei specialităţi pentru asistenţii medicali şi pentru alte categorii de personal sanitar, cu pregătire postliceală şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 66/2002 - M. Of. nr. 123/15 feb. 2002) 

medie 

 
 O. nr. 975/1998 - M. Of. nr. 268/11 iun. 1999 
 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente 
 (Abrogare prin O. nr. 176/2009 - M. Of. nr. 114/25 feb. 2009) 
 
 O. nr. 984/1998 
 (Abrogare prin O. nr. 180/2003 - M. Of. nr. 166/17 mar. 2003) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
 N. nr. 786/1998 - M. Of. nr. 470/8 dec. 1998 
 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 153/2003 - M. Of. nr. 353/23 mai 2003) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 25/1998 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 730/2001 – M. Of. nr. 691/31 oct. 2001) 
 
 O. nr. 44/1998 - M. Of. nr. 138 bis/6 apr. 1998 
 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător 
 (Abrogare prin O. nr. 1836/2017 - M. Of. nr. 59/19 ian. 2018) 
 
 O. nr. 45/1998 - M. Of. nr. 138 bis/6 apr. 1998 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1296/2017 - M. Of. nr. 746/18 sep. 2017) 
 
 O. nr. 46/1998 - M. Of. nr. 138 bis/6 apr. 1998 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice 
 (Abrogare prin O. nr. 1295/2017 - M. Of. nr. 727/7 sep. 2017) 
 
 O. nr. 47/1998 - M. Of. nr. 138 bis/6 apr. 1998 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale 
 (Abrogare prin O. nr. 1294/2017 - M. Of. nr. 746/18 sep. 2017) 
 
 O. nr. 48/1998 - M. Of. nr. 138 bis/6 apr. 1998 
 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1293/2017 - M. Of. nr. 732/12 sep. 2017) 
 
 O. nr. 53/1998 - M. Of. nr. 127 bis/26 mar. 1998 
 pentru aprobarea Normativului privind lucrările de întreţinere a îmbrăcămintei bituminoase pe timp friguros 
 (Abrogare prin O. nr. 1608/2004 - M. Of. nr. 100/31 ian. 2005) 
 
 O. nr. 186/1998 - M. Of. nr. 188/21 mai 1998 
 pentru aprobarea reglementărilor aeronautice civile române - RACR - Transportul aerian al bunurilor periculoase - TABP, ediţia 1998 
 (Abrogare prin O. nr. 1541/2008 - M. Of. nr. 9/7 ian. 2009) 
 
 O. nr. 246/1998 - M. Of. nr. 293/10 aug. 1998 
 Aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmare a competenţei şi de eliberare a brevetelor şi certificatelor de capacitate personalului navigant de siguranţă a  
 navigaţiei din Marina civilă a României 
 (Abrogat prin O. nr. 947/2001 – M. Of. nr. 446/8 aug. 2001) 
 
 O. nr. 353/1998 - M. Of. nr. 285 bis/3 aug. 1998 
 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2133/2005 - M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005) 

conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică 

 
 O. nr. 422/1998 - M. Of. nr. 399/21 oct. 1998 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea personalului minim de siguranţă pentru navele şi instalaţiile plutitoare fluviale şi de ape interioare navigabile din marina civilă română 
 (Abrogare prin O. nr. 319/2006 - M. Of. nr. 343/17 apr. 2006) 
 
 O. nr. 578/1998 - M. Of. nr. 257/4 iun. 1999 
 pentru aprobarea Reglementării privind acordarea licenţei de transport aerian 
 (Abrogare prin O. nr. 808/2011 - M. Of. nr. 748/25 oct. 2011) 
 
 O. nr. 592/1998 - M. Of. nr. 220/19 mai 1999 
 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2134/2005 - M. Of. nr. 97/1 feb. 2006) 

destinate transportului de mărfuri periculoase - R.N.T.R. 3 

 
 O. nr. 703/1998 - M. Of. nr. 185/29 apr. 1999 
 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române RACR-IA/Închirierea de aeronave de către operatorii aerieni români autorizaţi pentru transport aerian public 
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 (Abrogare prin O. nr. 1470/2002 - M. Of. nr. 765/21 oct. 2002) 
 
 O. nr. 709/1998 - M. Of. nr. 197/6 mai 1999 
 privind aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române R.A.C.R. - 11/Procedura generală de elaborare şi emitere a reglementărilor aeronautice civile române 
 (Abrogare prin O. nr. 977/2004 - M. Of. nr. 565/25 iun. 2004) 
 
 O. nr. 742/1998 - M. Of. nr. 30/27 ian. 1999 
 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române R.A.C.R. - 1/Definiţii şi abrevieri 
 (Abrogare prin O. nr. 179/2015 - M. Of. nr. 187/19 mar. 2015) 
 
 O. nr. 746/1998 - M. Of. nr. 57 bis/9 feb. 1999 
 privind aprobarea Normelor uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România 
 (Abrogare la data de 22 feb. 2008 prin O. nr. 655/2007 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2008) 
 
 O. nr. 778/1998 - M. Of. nr. 29/27 ian. 1999 
 privind aprobarea Normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport public sau în interes propriu pe căile  
 ferate române 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 343/2003 - M. Of. nr. 688/1 oct. 2003) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 N.M. nr. 4815/1998/15476/1999 - M. Of. nr. 202/11 mai 1999 
 Constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 
 (Abrogate prin N.M. nr. 4566 TB/22948/1999 – M. Of. nr. 33/28 ian. 2000) 
 
 N.M. nr. 4816/T.B./1998/23190/1999 - M. Of. nr. 218 bis/18 mai 1999 
 Constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile 
 (Încetat aplicabilitatea prin N.M. nr. 3909/T.B./21858/1999 – M. Of. nr. 56/4 feb. 2000) 
 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 10/1998 - M. Of. nr. 112 bis/12 mar. 1998 
 Aprobarea Normelor metodologice privind selecţionarea, şcolarizarea, atestarea, utilizarea şi atribuţiile ghizilor de turism 
 (Abrogat prin O. nr. 263/2001 – M. Of. nr. 437/6 aug. 2001) 
 
 O. nr. 125/1998 - M. Of. nr. 462/2 dec. 1998 
 Aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile şi metodologia de acordare a licenţelor şi brevetelor de turism 
 (Abrogat prin O. nr. 170/2001 – M. Of. nr. 225/3 mai 2001) 
 
  OFICIUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI 

 O. nr. 21/1998 - M. Of. nr. 274/23 iul. 1998 
 privind înfiinţarea Registrului cinematografiei şi aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi funcţionarea Registrului cinematografiei şi pentru clasificarea operelor  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 418/2003 - M. Of. nr. 274/18 apr. 2003) 

cinematografice 

 
 O. nr. 22/1998 - M. Of. nr. 274/23 iul. 1998 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea funcţionării cinematografelor în care se organizează spectacole cu proiecţii de film cinematografic şi/sau cu casete video 
 (Abrogare prin H.G. nr. 418/2003 - M. Of. nr. 274/18 apr. 2003) 
 
  OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE 

 O. nr. 336/1998 - M. Of. nr. 394/16 oct. 1998 
 Aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de unităţile subordonate acestuia 
 (Încetat valabilitatea prin O. nr. 468/1999 – M. Of. nr. 111/18 mar. 1999) 
 
 O. nr. 347/1998 - M. Of. nr. 412/29 oct. 1998 
 Aprobarea Regulamentului privind avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 539/2001 – M. Of. nr. 789/12 dec. 2001) 
 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 80/1998 - M. Of. nr. 110/10 mar. 1998 
 (Abrogat prin O. nr. 65/1999 – M. Of. nr. 351/23 iul. 1999) 
 
 
 1999 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 

 O. nr. 1/1999 - M. Of. nr. 28/26 ian. 1999 
 Aprobarea Normelor metodologice referitoare la încheierea acordului de instalaţie şi unele precizări privind întocmirea şi transmiterea declaraţiilor anuale industriale, prevăzute de Legea  
 nr. 56/1997 
 (Abrogat prin O. nr. 337/2000 – M. Of. nr. 691/22 dec. 2000) 
 
 O. nr. 11/1999 - M. Of. nr. 418/31 aug. 1999 
 Aprobarea Normelor metodologice pentru declararea cantităţilor de substanţe chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3, anexe la Legea nr. 56/1997 
 (Abrogat prin O. nr. 337/2000 – M. Of. nr. 691/22 dec. 2000) 
 
 O. nr. 25/1999 - M. Of. nr. 563/18 nov. 1999 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice 
 (Abrogare prin O. nr. 59/2005 - M. Of. nr. 143/17 feb. 2005) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ 

 O. nr. 104/1999 - M. Of. nr. 201/10 mai 1999 
 privind aprobarea Tabelului naţional al atribuirii benzilor de frecvenţă pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 105 GHz, completat şi modificat pentru spectrul radioelectric de la 9  
 
 (Abrogare prin O. nr. 232/2003 - M. Of. nr. 641/9 sep. 2003) 

kHz la 30 GHz 

 
 O. nr. 123/1999 - M. Of. nr. 182/28 apr. 1999 
 (T) 
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 O. nr. 189/1999 - M. Of. nr. 548 bis/9 nov. 1999 
 privind utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii profesionale pentru comunicaţii la mică distanţă 
 (Abrogare prin O. nr. 423/2003 - M. Of. nr. 890/12 dec. 2003) 
 
 O. nr. 190/1999 - M. Of. nr. 548 bis/9 nov. 1999 
 pentru aprobarea Regulamentului staţiilor de radiocomunicaţii din serviciul mobil terestru în banda de frecvenţe 26.960 - 27.410 kHz 
 (Abrogare prin O. nr. 423/2003 - M. Of. nr. 890/12 dec. 2003) 
 
 O. nr. 341/1999 - M. Of. nr. 592/6 dec. 1999 
 privind procedura de selecţie a titularilor licenţelor pentru reţele şi servicii de radiocomunicaţii cu destinaţie publică, pentru transmisii vocale şi/sau de date, de tip simplex, simplex cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 403/2003 - M. Of. nr. 100/3 feb. 2004) 

staţie coordonatoare, semiduplex cu repertor convenţional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked" 

 
 O. nr. 398/1999 - M. Of. nr. 108/10 mar. 2000 
 privind aprobarea Procedurii de tarifare şi a listei cuprinzând tarifele practicate de Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" în exercitarea atribuţiilor ce îi revin  
 
 (Abrogare prin O. nr. 164/2003 - M. Of. nr. 384/4 iun. 2003) 

conform legislaţiei în vigoare 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 6/1999 - M. Of. nr. 67/18 feb. 1999 
 privind aprobarea unor instrucţiuni tehnice de aplicare unitară a Legii minelor nr. 61/1998 
 (Abrogare la 5 august 2004 prin O. nr. 146/2004 - M. Of. nr. 648/19 iul. 2004) 
 
 O. nr. 18/1999 - M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 
 Concursul de ofertă publică nr. 3 pentru licenţe de concesiune a activităţilor miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 19/1999 - M. Of. nr. 134/1 apr. 1999 
 Concursul de ofertă publică nr. 4 pentru licenţe de concesiune a activităţilor miniere de dezvoltare-exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 23/1999 - M. Of. nr. 139/5 apr. 1999 
 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru şi modul de întocmire a Cărţii petroliere 
 (Abrogare prin O. nr. 150/2005 - M. Of. nr. 1005/14 nov. 2005) 
 
 O. nr. 60/1999 - M. Of. nr. 222/20 mai 1999 
 Aprobarea licenţei de concesiune pentru explorarea perimetrului Bucium, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi  
 
 (T) 

Fierului "Minvest"-S.A. 

 
 O. nr. 114/1999 - M. Of. nr. 359/28 iul. 1999 
 Prelungirea termenului de primire a ofertelor pentru perimetrele de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră EIII - 5 Focşani, EIII - 9 Midia Vest şi EIII - 10 Pelican Nord, rămase  
 libere la expirarea termenului de ofertare pentru runda a III-a de licitaţie 
 (T) 
 
 O. nr. 139/1999 - M. Of. nr. 437/8 sep. 1999 
 Concursul de oferte publice nr. 5/1999 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 167/1999 - M. Of. nr. 521/27 oct. 1999 
 Aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Remus Opreanu", situat în judeţul Constanţa, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi  
 
 (Anulat prin O. nr. 213/1999 A.N.R.M. – M. Of. nr. 621/20 dec. 1999) 

Societatea Comercială "Lafarge-Romcim"-S.A. 

 
 O. nr. 193/1999 - M. Of. nr. 621/20 dec. 1999 
 Aprobarea tarifelor percepute pentru emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice şi a rezervelor de petrol 
 (Abrogat prin O. nr. 204/2000 – M. Of. nr. 404/29 aug. 2000) 
 
 O. nr. 213/1999 - M. Of. nr. 621/20 dec. 1999 
 Anularea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 167/1999 privind aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Remus  
 Opreanu", situat în judeţul Constanţa, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Lafarge-Romcim" - S.A. 
 (SE) 
 
 O. nr. 215/1999 - M. Of. nr. 621/20 dec. 1999 
 Concursul public de oferte nr. 6/1999 pentru concesionarea unor activităţi miniere de exploatare 
 (T) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 1/1999 - M. Of. nr. 129/30 mar. 1999 
 Aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice 
 (Încetat aplicabilitatea prin Decizia nr. 57/1999 – M. Of. nr. 623/21 dec. 1999) 
 
 Decizia nr. 11/1999 - M. Of. nr. 227/21 mai 1999 
 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2003 - M. Of. nr. 398/9 iun. 2003) 
 
 Decizia nr. 15/1999 - M. Of. nr. 350/23 iul. 1999 
 pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de energie electrică tranzacţionate pe piaţa angro 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2002 - M. Of. nr. 480/4 iul. 2002) 
 
 Decizia nr. 16/1999 - M. Of. nr. 350/23 iul. 1999 
 pentru aprobarea unor contracte-cadru 
 (Abrogare prin O. nr. 29/2006 - M. Of. nr. 952/27 nov. 2006) 
 
 Decizia nr. 17/1999 - M. Of. nr. 350/23 iul. 1999 
 Decizie pentru aprobarea procedurii pentru determinarea preţurilor şi cantităţilor de energie electrică din contractele-cadru de portofoliu (interimare) de vânzare/cumpărare 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2004 - M. Of. nr. 1011/2 nov. 2004) 
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 Decizia nr. 18/1999 - M. Of. nr. 350/23 iul. 1999 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului de programare şi dispecerizare a Sistemului electroenergetic naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2004 - M. Of. nr. 1195/14 dec. 2004) 
 
 Decizia nr. 22/1999 - M. Of. nr. 350/23 iul. 1999 
 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2005 prin O. nr. 25/2004 - M. Of. nr. 989/27 oct. 2004) 
 
 Decizia nr. 28/1999 - M. Of. nr. 397/20 aug. 1999 
 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare pe termen lung a energiei electrice, încheiat între Societatea Naţională "Nuclearelectrica"-S.A. şi Societatea Comercială  
 "Electrica"-S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2005 - M. Of. nr. 513/16 iun. 2005) 
 
 Decizia nr. 29/1999 - M. Of. nr. 397/20 aug. 1999 
 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru transportul energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 30/2004 - M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004) 
 
 Decizia nr. 33/1999 - M. Of. nr. 503/19 oct. 1999 
 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi termice 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2002 - M. Of. nr. 743/11 oct. 2002) 
 
 Decizia nr. 34/1999 - M. Of. nr. 503/19 oct. 1999 
 pentru aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate 
 (Abrogare la data de 1 feb. 2010 prin O. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 57/26 ian. 2010) 
 
 Decizia nr. 35/1999 - M. Of. nr. 503/19 oct. 1999 
 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru servicii de sistem 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2004 - M. Of. nr. 1195/14 dec. 2004) 
 
 Decizia nr. 36/1999 - M. Of. nr. 504/19 oct. 1999 
 pentru aprobarea Contractului-cadru de achiziţie a energiei electrice de la un producător independent de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 32/2002 - M. Of. nr. 844/22 nov. 2002) 
 
 Decizia nr. 52/1999 - M. Of. nr. 572/24 nov. 1999 
 Aprobarea Metodologiei de alocare a cheltuielilor între energia electrică şi termică la centralele electrice de cogenerare existente 
 (Abrogată prin O. nr. 27/2001 – M. Of. nr. 725/14 nov. 2001) 
 
 Decizia nr. 53/1999 - M. Of. nr. 572/24 nov. 1999 
 pentru aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei termice 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2008 - M. Of. nr. 634/2 sep. 2008) 
 
 Decizia nr. 57/1999 - M. Of. nr. 623/21 dec. 1999 
 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 88/2015 - M. Of. nr. 451/24 iun. 2015) 
 
 Decizia nr. 61/1999 - M. Of. nr. 15/18 ian. 2000 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 259/18 apr. 2007) 
 
 Decizia nr. 71/1999 - M. Of. nr. 633/24 dec. 1999 
 pentru aprobarea Metodologiei pentru stabilirea tarifului pentru serviciile de sistem funcţionale ale S.E.N. şi a Metodologiei pentru stabilirea tarifului perceput de operatorul comercial al  
 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2004 - M. Of. nr. 1195/14 dec. 2004) 

pieţei angro de energie electrică 

 
 Decizia nr. 78/1999 - M. Of. nr. 12/14 ian. 2000 
 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 32/2003 - M. Of. nr. 904/17 dec. 2003) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 

 O. nr. 7/1999 - M. Of. nr. 30/27 ian. 1999 
 Aprobarea nivelului tarifelor pentru serviciile prestate de către Oficiul de Autorizare şi Control în Turism (O.A.C.T.) 
 (Încetat valabilitatea prin O. nr. 141/1999 – M. Of. nr. 628/23 dec. 1999) 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 74/1999 - M. Of. nr. 240/28 mai 1999 
 (Abrogat odată cu O. nr. 20/1998, ca act modificator) 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 219/1999 - M. Of. nr. 87/28 feb. 2000 
 pentru aprobarea Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear 
 (Abrogare prin O. nr. 274/2004 - M. Of. nr. 745/17 aug. 2004) 
 
 DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR   
 Decizia nr. 85/1999 - M. Of. nr. 27/26 ian. 1999 
 privind vămuirea la export a unor mărfuri purtătoare de accize 
 (Abrogare prin Decizia. nr. 217/2004 - M. Of. nr. 253/23 mar. 2004) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 11/1999 - M. Of. nr. 116 bis/22 mar. 1999 
 Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1999 
 (T) 
 
 O. nr. 26/1999 - M. Of. nr. 486/8 oct. 1999 
 privind măsurile pentru prevenirea introducerii, diseminării şi diminuării pagubelor produse de bacteria Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis  
 et al. care produce putregaiul inelar al cartofului 
 (Abrogare prin O. nr. 912/2004 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2005) 
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 O. nr. 27/1999 - M. Of. nr. 486/8 oct. 1999 
 privind măsurile pentru prevenirea răspândirii şi diminuarea pagubelor produse de nematozii cu chişti (Globodera spp.) la cultura cartofului 
 (Abrogare prin O. nr. 139/2010 - M. Of. nr. 419/23 iun. 2010) 
 
 O. nr. 28/1999 - M. Of. nr. 486/8 oct. 1999 
 privind măsurile pentru prevenirea răspândirii şi diminuarea pagubelor produse de râia neagră a cartofului, produsă de ciuperca Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc 
 (Abrogare prin O. nr. 653/2006 - M. Of. nr. 819/4 oct. 2006) 
 
 O. nr. 29/1999 - M. Of. nr. 486/8 oct. 1999 
 privind stabilirea procedurii de notificare a interceptării unui transport sau a unui organism de carantină la importul vegetalelor, produselor vegetale şi al altor articole reglementate, ca  
 urmare a nerespectării reglementărilor fitosanitare ale României 
 (Abrogare prin O. nr. 582/2007 - M. Of. nr. 499/25 iul. 2007) 
 
 O. nr. 48/1999 - M. Of. nr. 174/23 apr. 1999 
 Prohibiţia pescuitului 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 46/2000 – M. Of. nr. 162/18 apr. 2000) 
 
 O. nr. 58/1999 - M. Of. nr. 331/13 iul. 1999 
 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare 
 (Abrogare prin O. nr. 357/2003 - M. Of. nr. 404/10 iun. 2003) 
 
 O. nr. 60/1999 - M. Of. nr. 233 bis/25 mai 1999 
 Lista oficială suplimentară a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1999 
 (T) 
 
 O. nr. 81/1999 
 Ordin privind stabilirea preţurilor pentru cabalinele trecute la turma de bază 
 (Abrogare prin O. nr. 171/2003 - M. Of. nr. 181/24 mar. 2003) 
 
 O. nr. 87/1999 - M. Of. nr. 486/8 oct. 1999 
 privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2002 - M. Of. nr. 96/4 feb. 2002) 
 
 O. nr. 140/1999 - M. Of. nr. 648/30 dec. 1999 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare, în scopul participării  
 acestora la licitaţiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectării şi a executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică din domeniul agricol, organizate potrivit legii,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 30/1998 prin O. nr. 239/2007 - M. Of. nr. 260/18 apr. 2007) 

aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 30/1998 

 
 O. nr. 150/1999 - M. Of. nr. 627/23 dec. 1999 
 Ordin privind modificarea art. 16 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 103/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare  
 veterinare şi procedura de autorizare sanitară veterinară de funcţionare a unităţilor supuse controlului sanitar veterinar şi privind aprobarea efectuării de activităţi de export cu produse de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 103/1998 prin O. nr. 261/2003 - M. Of. nr. 302/6 mai 2003) 

origine animală şi cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 O. nr. 131/21846/1999 - M. Of. nr. 561/17 nov. 1999 
 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în  
 
 (T) 

vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/1999 

 
  MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 70/1999 - M. Of. nr. 95/5 mar. 1999 
 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră, în vederea participării acestora la  
 licitaţiile şi negocierile directe de vânzare a masei lemnoase pe picior 
 (Abrogare prin O. nr. 257/2004 - M. Of. nr. 392/4 mai 2004) 
 
 O. nr. 71/1999 - M. Of. nr. 104/11 mar. 1999 
 pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploatează şi se transportă din pădure de către agenţi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 758/2004 - M. Of. nr. 980/25 oct. 2004) 

economici atestaţi şi de structurile administraţiei silvice a pădurilor proprietate publică a comunelor, oraşelor şi municipiilor sau proprietate privată 

 
 O. nr. 440/1999 - M. Of. nr. 233/25 mai 1999 
 Aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
 (Abrogat prin O. nr. 323/R.T./2000 – M. Of. nr. 191/4 mai 2000) 
 
 O. nr. 496/1999 - M. Of. nr. 256/4 iun. 1999 
 Aprobarea unor disponibilizări prin concedieri colective pe anul 1999 la Regia Naţională a Pădurilor 
 (T) 
 
 O. nr. 546/6iul. 1999 
 (Abrogat prin O. nr. 371/2000 – M. Of. nr. 255/8 iun. 2000) 
 
 O. nr. 699/1999 - M. Of. nr. 476/1 oct. 1999 
 pentru aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 1141/2002 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2003) 
 
 O. nr. 709/1999 - M. Of. nr. 476/1 oct. 1999 
 privind conţinutul avizului de mediu pentru privatizare, emis de autoritatea competentă în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor  
 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 164/2008 - M. Of. nr. 808/3 dec. 2008) 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 782/1999 - M. Of. nr. 572 bis/24 nov. 1999 
 privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea  
 şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 3404/2012 - M. Of. nr. 677/28 sep. 2012) 
 
 O. nr. 811/1999 - M. Of. nr. 572 bis/24 nov. 1999 



 
 pentru aprobarea Procedurii de notificare 
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 (Abrogare prin O. nr. 873/2012 - M. Of. nr. 287/2 mai 2012) 
 
 O. nr. 949/1999 - M. Of. nr. 573/24 nov. 1999 
 Aprobarea fondurilor de vânătoare ce urmează să fie atribuite unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic, precum şi a celor care sunt constituite ca rezervaţii de  
 
 (Abrogat prin O. nr. 167/2001 – M. Of. nr. 449/8 aug. 2001) 

genofond 

 
 O. nr. 965/1999 - M. Of. nr. 573/24 nov. 1999 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 664/2000 - M. Of. nr. 294/28 iun. 2000) 
 
 O. nr. 1096/1999 - M. Of. nr. 167/19 apr. 2000 
 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă a barajelor şi lucrărilor hidrotehnice speciale - NTLH - 014 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 114/2002 - M. Of. nr. 427/19 iun. 2002) 
 
 O. nr. 1097/1999 - M. Of. nr. 167/19 apr. 2000 
 privind aprobarea Procedurii de avizare a specialiştilor pentru întocmirea evaluărilor stării de siguranţă a barajelor şi digurilor din categoriile de importanţă C şi D - NTLH - 015 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 114/2002 - M. Of. nr. 427/19 iun. 2002) 
 
 O. nr. 1152/1999 - M. Of. nr. 161/18 apr. 2000 
 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al preţului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de creştere şi al celorlalte cheltuieli determinate de scoaterea definitivă sau temporară a  
 unor terenuri din fondul forestier naţional, precum şi de finanţare şi executare a lucrărilor de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 58/2003 - M. Of. nr. 115/24 feb. 2003) 

pe terenurile ocupate temporar 

 
 MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 O. nr. 567/1999 - M. Of. nr. 252/7 iun. 2000 
 pentru aprobarea Normelor privind protecţia culturilor agricole, silvice şi a animalelor domestice împotriva pagubelor care pot fi cauzate de vânat 
 (Abrogare prin H.G. nr. 748/2002 - M. Of. nr. 542/24 iul. 2002) 
 
 MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 O. nr. 214/RT/16/NN/1999 - M. Of. nr. 187/30 apr. 1999 
 pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentaţiilor şi de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului 
 (Abrogare la 5 decembrie 2004 prin H.G. nr. 1076/2004 - M. Of. nr. 707/5 aug. 2004) 
 
 O. nr. 1098/1999/11N/2000 - M. Of. nr. 167/19 apr. 2000 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a lucrărilor hidrotehnice - NTLH-021 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 115/288/2002 - M. Of. nr. 427/19 iun. 2002) 
 
 O. nr. 1099/1999/21N/2000 - M. Of. nr. 167/19 apr. 2000 
 Ordin pentru aprobarea metodologiilor privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a lucrărilor hidrotehnice 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 116/289/2002 - M. Of. nr. 427/19 iun. 2002) 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2031/1999 - M. Of. nr. 341/19 iul. 1999 
 Modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii nr. 2.013/1999 
 (Abrogat prin O. nr. 2037/1999 – M. Of. nr. 372/5 aug. 1999) 
 
 O. nr. 2032/1999 - M. Of. nr. 589/3 dec. 1999 
 pentru înfiinţarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a  
 specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice 
 (Abrogare prin O. nr. 2398/2008 - M. Of. nr. 771/17 nov. 2008) 
 
 O. nr. 2033/1999 - M. Of. nr. 641/29 dec. 1999 
 privind exportul temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional 
 (Abrogare prin H.G. nr. 518/2004 - M. Of. nr. 370/28 apr. 2004) 
 
  MINISTERUL DE INTERNE 

 O. nr. 1023/1999 - M. Of. nr. 78/22 feb. 2000 
 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001 
 (Abrogare la 28 apr. 2007 prin O. nr. 163/2007 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2007) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 3100/1999 
 (Abrogare prin O. nr. 4923/2003 - M. Of. nr. 702/7 oct. 2003) 
 
 O. nr. 3280/1999 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privitoare la acordarea autorizaţiei de încredere pentru unităţile de învăţământ preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5574/2003 - M. Of. nr. 925/23 dec. 2003) 
 
 O. nr. 3509/1999 - M. Of. nr. 302/29 iun. 1999 
 Organizarea examenului de licenţă pentru specializările autorizate să funcţioneze provizoriu (care nu sunt acreditate) 
 (Abrogat prin O. nr. 5124/1999 – M. Of. nr. 9/12 ian. 2000) 
 
 O. nr. 4232/1999 
 Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal) 
 (Abrogare prin O. nr. 4747/2001 - M. Of. nr. 131/19 feb. 2002) 
 
 O. nr. 5036/1999 - M. Of. nr. 89/28 feb. 2000 
 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica) 
 (Abrogare prin O. nr. 6058/2008 - M. Of. nr. 85/12 feb. 2009) 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 N.M. nr. 27893/16308/1999 - M. Of. nr. 165/20 apr. 1999 
 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 66/1998 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale 
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 (SE) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 O. nr. 32/1999 - M. Of. nr. 43/29 ian. 1999 
 Actualizarea normelor anuale de venit, pe baza cărora se impozitează reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 24/1996 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 O. nr. 66/1999 - M. Of. nr. 52/5 feb. 1999 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea  
 timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, cu modificările ulterioare, 
 (Abrogare odată cu N.M. nr. 48211/1994 prin O. nr. 2823/1566/2003 - M. Of. nr. 873/9 dec. 2003) 
 
 O. nr. 140/1999 - M. Of. nr. 89/2 mar. 1999 
 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 
 (Abrogare prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 
 
 O. nr. 314/1999 - M. Of. nr. 144/8 apr. 1999 
 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni 
 (Abrogare prin O. nr. 1784/2002 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2003) 
 
 O. nr. 398/1999 - M. Of. nr. 205/12 mai 1999 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr.  
 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la măsuri asiguratorii şi la contestaţia la executare silită 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 
 
 O. nr. 403/1999 - M. Of. nr. 480/4 oct. 1999 
 Aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale 
 (Abrogat prin O. nr. 94/2001 – M. Of. nr. 85/20 feb. 2001) 
 
 O. nr. 407/1999 - M. Of. nr. 220/19 mai 1999 
 Aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a  
 
 (T) 

majorărilor de întârziere aferente 

 
 O. nr. 438/1999 - M. Of. nr. 248/1 iun. 1999 
 Aprobarea actualizării taxelor anuale care se percep pentru jocurile de noroc 
 (T) 
 
 O. nr. 448/1999 - M. Of. nr. 449/15 sep. 1999 
 privind certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice 
 (Abrogare prin O. nr. 752/2006 - M. Of. nr. 450/24 mai 2006) 
 
 O. nr. 505/1999 - M. Of. nr. 234/26 mai 1999 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 301.635/1999 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizaţiilor de delegare şi de detaşare, potrivit prevederilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995  
 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în  
 
 (Abrogat prin O. nr. 1574/1999 – M. Of. nr. 641/29 dec. 1999) 

cadrul localităţii, în interesul serviciului, republicată 

 
 O. nr. 561/1999 - M. Of. nr. 292/24 iun. 1999 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici 
 (T) 
 
 O. nr. 577/1999 - M. Of. nr. 294/24 iun. 1999 
 Actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru acţiunile de protocol 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 321/2001 – M. Of. nr. 178/9 apr. 2001) 
 
 O. nr. 608/1999 - M. Of. nr. 277/17 iun. 1999 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor faţă de bugetul de stat 
 (SE) 
 
 O. nr. 675/1999 - M. Of. nr. 327/9 iul. 1999 
 Acţiunile care trebuie întreprinse pentru trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice financiar-contabile 
 (T) 
 
 O. nr. 685/1999 - M. Of. nr. 306/30 iun. 1999 
 Stabilirea structurii raportărilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999 
 (T) 
 
 O. nr. 686/1999 - M. Of. nr. 333/14 iul. 1999 
 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing 
 (Abrogare prin O. nr. 1784/2002 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2003) 
 
 O. nr. 792/1999 - M. Of. nr. 435/7 sep. 1999 
 Aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de acordare a asistenţei pentru contribuabili 
 (Abrogat prin O. nr. 767/2000 – M. Of. nr. 299/30 iun. 2000) 
 
 O. nr. 813/1999 - M. Of. nr. 361/29 iul. 1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 1999 
 (T) 
 
 O. nr. 815/1999 - M. Of. nr. 392/18 aug. 1999 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aducerea la îndeplinire a prevederilor art.55 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 
 (T) 
 
 O. nr. 974/1999 - M. Of. nr. 432/2 sep. 1999 
 Actualizarea accizelor stabilite în lei prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997, cu modificările ulterioare 
 (Abrogată prin O.G. nr. 27/2000 – M. Of. nr. 42/31 ian. 2000) 
 
 O. nr. 1042/1999 - M. Of. nr. 479/4 oct. 1999 
 Aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor şi a modului de tipărire, livrare, difuzare şi păstrare a timbrelor fiscale mobile 
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 (Abrogat prin O. nr. 1999/2001 – M. Of. nr. 685/30 oct. 2001) 
 
 O. nr. 1046/1999 - M. Of. nr. 525/28 oct. 1999 
 Aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantării datoriei vamale 
 (Abrogat prin O. nr. 977/2000 – M. Of. nr. 375/11 aug. 2000) 
 
 O. nr. 1059/1999 - M. Of. nr. 480/4 oct. 1999 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de aplicare a prevederilor art.I pct.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei  
 
 (SE) 

Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

 
 O. nr. 1193/1999 - M. Of. nr. 517/25 oct. 1999 
 Referitor la fişele fiscale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 
 (Abrogat prin O. nr. 2260/2001 – M. Of. nr. 799/14 dec. 2001) 
 
 O. nr. 1223/1999 - M. Of. nr. 509/21 oct. 1999 
 pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea unor obligaţii de plată potrivit prevederilor art.45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la  
 rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 
 (T) 
 
 O. nr. 1256/1999 - M. Of. nr. 526/28 oct. 1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 1999 
 (T) 
 
 O. nr. 1321/1999 - M. Of. nr. 568/22 nov. 1999 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.059/1999 
 (SE) 
 
 O. nr. 1376/1999 - M. Of. nr. 614/16 dec. 1999 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr.  
 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la cesiunea creanţelor bugetare faţă de debitori, societăţi comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare şi a  
 falimentului, supuse executării silite 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 
 
 O. nr. 1411/1999 - M. Of. nr. 576/25 nov. 1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 1999 
 (T) 
 
 O. nr. 1423/1999 - M. Of. nr. 591/6 dec. 1999 
 Aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 
 (Abrogat prin O. nr. 2312/2001 – M. Of. nr. 842/28 dec. 2001) 
 
 O. nr. 1485/1999 - M. Of. nr. 628/23 dec. 1999 
 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice) 
 (Abrogare prin O. nr. 1420/2021 - M. Of. nr. 1108/22 nov. 2021) 
 
 O. nr. 1538/1999 - M. Of. nr. 629/23 dec. 1999 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 1999 
 (T) 
 
 O. nr. 1574/1999 - M. Of. nr. 641/29 dec. 1999 
 Actualizarea cuantumurilor indemnizaţiilor de delegare şi de detaşare, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor  
 
 (Abrogat prin O. nr. 172/2001 – M. Of. nr. 110/5 mar. 2001 şi Abrogare odată cu H.G. nr. 543/1995 prin H.G. nr. 1860/2006 - M. Of. nr. 1046/29 dec. 2006) 

publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, republicată 

 
 O. nr. 1616/1999 - M. Of. nr. 3/7 ian. 2000 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 620/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 

privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata obligaţiilor bugetare şi majorările de întârziere 

 
 O. nr. 1619/1999 - M. Of. nr. 641/29 dec. 1999 
 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2000 
 (T) 
 
 O. nr. 1631/1999 - M. Of. nr. 61/11 feb. 2000 
 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999 
 (Abrogare prin H.G. nr. 2415/2004 - M. Of. nr. 57/18 ian. 2005) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 O. nr. 805/19a/6283/1999 - M. Of. nr. 482/5 oct. 1999 
 privind formularele tipizate pentru impozite şi taxe locale 
 (Abrogare la 1 ian. 2003 prin O.G. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 92/2 feb. 2002) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 Completare nr. 21443/163089/1999 - M. Of. nr. 31/27 ian. 2000 
 Completarea Instrucţiunilor privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic nr. 91.825/255.479/1999 
 (Abrogare odată cu I. nr. 91825/1999 prin O. nr. 1236/154/2003 - M. Of. nr. 699/6 oct. 2003) 
 
 I. nr. 91825/255479/1999 - M. Of. nr. 274/16 iun. 1999 
 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic 
 (Abrogare prin O. nr. 1236/154/2003 - M. Of. nr. 699/6 oct. 2003) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 O. nr. 1005/236/138929/1999 - M. Of. nr. 464/24 sep. 1999 
 Sursele şi procedura de constituire, completare şi modificare a bazei de date statistice la import 
 (Abrogat prin H.G. nr. 1220/2000 – M. Of. nr. 636/7 dec. 2000) 
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 MINISTERUL FINANŢELOR 
  DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 270/1999 - M. Of. nr. 192/3 mai 1999 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul vamal 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 180/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
 Decizia nr. 374/1999 - M. Of. nr. 136/1 apr. 1999 
 pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulaţia sacilor şi trimiterilor poştale externe între birourile vamale 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 181/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
 Decizia nr. 684/1999 - M. Of. nr. 274/16 iun. 1999 
 Cadrul metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaraţiilor vamale în procedura informatică simplificată 
 (Încetat aplicabilitatea prin Decizia nr. 2640/2000 - M. Of. nr. 569/16 nov. 2000) 
 
 Decizia nr. 963/1999 - M. Of. nr. 326/9 iul. 1999 
 Instituirea unui registru simplificat de evidenţă pentru bunurile transportate prin sistemul de expediţii expres 
 (Abrogată prin Decizia nr. 1842/2001 – M. Of. nr. 740/20 nov. 2001) 
 
 Decizia nr. 1165/1999 - M. Of. nr. 339/15 iul. 1999 
 aplicarea prevederilor Convenţiei de tranzit comun, în cadrul unei staţii-pilot, pe teritoriul României 
 (Încetat aplicabilitatea prin Decizia nr. 216/2000 – M. Of. nr. 59/9 feb. 2000) 
 
 Decizia nr. 1804/1999 - M. Of. nr. 533/2 nov. 1999 
 Aprobarea Metodologiei de control al valorii în vamă a mărfurilor importate 
 (Abrogată prin H.G. nr. 1220/2000 – M. Of. nr. 636/7 dec. 2000) 
 
 Decizia nr. 1838/1999 - M. Of. nr. 535/2 nov. 1999 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităţilor vamale pentru importul, exportul şi tranzitul de energie electrică 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 178/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 6C/1999 - M. Of. nr. 73/23 feb. 1999 
 privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatului de export în cadrul contingentelor tarifare de ovine şi caprine vii şi de carne de ovină şi caprină, convenite în relaţia cu  
 
 (T) 

Uniunea Europeană (U.E.) în anul 1999 

 
 O. nr. 13/1999 - M. Of. nr. 62/16 feb. 1999 
 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operaţiunile de avizare, autorizare şi control tehnic la instalaţiile mecanice sub presiune, instalaţiile de ridicat şi  
 aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspecţiei pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) - CR 12-99 
 (T) 
 
 O. nr. 36 C/1999 - M. Of. nr. 141/7 apr. 1999 
 privind regimul de export şi import al mărfurilor 
 (Abrogare prin O. nr. 391/2003 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2004) 
 
 O. nr. 61/1999 - M. Of. nr. 165/20 apr. 1999 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru recipientele metalice stabile sub presiune din industria oxigenului C 25-99 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
 O. nr. 73(I)/1999 - M. Of. nr. 161/16 apr. 1999 
 Ordin pentru aprobarea modificării Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de  
 fabricaţie, destinate exportului 
 (Abrogare odată cu N.T. nr. 101325/M.C./1998 prin L. nr. 440/2004 - M. Of. nr. 985/26 oct. 2004) 
 
 O. nr. 81/1999 - M. Of. nr. 156/15 apr. 1999 
 pentru aprobarea unor disponibilizări colective pe anul 1999 la Societatea Naţională "Nuclearelectrica"-S.A. 
 (T) 
 
 O. nr. 102/1999 - M. Of. nr. 214/17 mai 1999 
 Aprobarea disponibilizărilor colective de personal din cadrul primei etape a procesului de restructurare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom"- S.A. Bucureşti 
 (T) 
 
 O. nr. 106C/1999 - M. Of. nr. 250/2 iun. 1999 
 Interdicţia vânzării, furnizării şi exportului de petrol şi de produse petroliere în Republica Federală Iugoslavia 
 (Abrogat prin O. nr. 124 C/2000 – M. Of. nr. 279/20 iun. 2000) 
 
 O. nr. 117/1999 - M. Of. nr. 280/18 iun. 1999 
 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 266/1999 privind unele măsuri pentru revitalizarea industriei de îngrăşăminte şi pesticide 
 (T) 
 
 O. nr. 174/1999 - M. Of. nr. 337/15 iul. 1999 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru autoclave cu foc direct - C16 - 99 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
 O. nr. 183/1999 - M. Of. nr. 383/12 aug. 1999 
 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice privind proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea cazanelor mici de abur, C 30 - 99 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
 O. nr. 235 C/1999 - M. Of. nr. 524/28 oct. 1999 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 36C/1999 privind regimul de export şi import al mărfurilor, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 36C/1999 prin O. nr. 391/2003 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2004) 
 
 O. nr. 296 C/1999 - M. Of. nr. 618/17 dec. 1999 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 36C/1999 privind regimul de export şi import al mărfurilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 36C/1999 prin O. nr. 391/2003 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2004) 
 
 O. nr. 303/1999 - M. Of. nr. 628/23 dec. 1999 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, repararea, încărcarea, utilizarea, verificarea şi scoaterea din uz a recipientelor-butelii cu capacitatea de până la 26 l  
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 pentru butan (aragaz) - C3 - 99 
 (Încetare aplicabilitate prin H.G. nr. 941/2003 - M. Of. nr. 636/5 sep. 2003) 
 
 O. nr. 313/1999 - M. Of. nr. 618/17 dec. 1999 
 privind prelungirea termenului de valabilitate a licenţelor de import, de export şi de operaţiune de import şi/sau export a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 1999 
 (T) 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE 
 N. nr. 318/FB/64/807/C/1999 - M. Of. nr. 392/18 aug. 1999 
 pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 409/1998 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru magistraţi, personalul auxiliar  
 de specialitate şi membrii de familie ai acestora 
 (Abrogare prin H.G. nr. 762/2010 - M. Of. nr. 572/12 aug. 2010) 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 

 O. nr. 70/N/1999 
 Ordin pentru aprobarea "Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii" 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 777/2003 - M. Of. nr. 397/9 iun. 2003 şi Încetare valabilitate prin O. nr. 777/2003 - M. Of. nr. 397/9 iun. 2003 şi Încetare valabilitate prin  
 O. nr. 777/2003 - M. Of. nr. 397/9 iun. 2003) 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI 
 DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 O. nr. 7570/NN/190/7505/977/1999 - M. Of. nr. 383/12 aug. 1999 
 Aprobarea efectuării în comun a controlului corespunzător prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 63/N/1998 
 (T) 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 105/1999 - M. Of. nr. 222/20 mai 1999 
 Aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plata obligaţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat 
 (Abrogat prin H.G. nr. 1165/2000 – M. Of. nr. 630/5 dec. 2000) 
 
 O. nr. 137/1999 - M. Of. nr. 122/24 mar. 1999 
 Stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 1999, potrivit prevederilor art.31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de  
 
 (T) 

masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 

 
 O. nr. 455/1999 - M. Of. nr. 392/18 aug. 1999 
 Stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 1999, potrivit prevederilor art.31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor  
 
 (T) 

de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 

 
 O. nr. 697/1999 - M. Of. nr. 634/27 dec. 1999 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 187/2002 - M. Of. nr. 323/16 mai 2002) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 2120/662/1999 - M. Of. nr. 508/20 oct. 1999 
 Încadrarea în grupa II de muncă a unor locuri de muncă şi activităţi din cadrul Societăţii Comerciale "Aerostar" - S.A. Bacău 
 (Abrogat prin H.G. nr. 261/2001 – M. Of. nr. 114/6 mar. 2001) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 80/1999 - M. Of. nr. 150/13 apr. 1999 
 privind organizarea şi funcţionarea compartimentelor de igiena radiaţiilor nucleare, aflate în reţeaua Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare prin O. nr. 431/2004 - M. Of. nr. 368/27 apr. 2004) 
 
 O. nr. 195/1999 
 (Abrogare prin O. nr. 180/2003 - M. Of. nr. 166/17 mar. 2003) 
 
 O. nr. 201/1999 - M. Of. nr. 278/17 iun. 1999 
 Aprobarea Normelor privind autorizarea de funcţionare a unităţilor farmaceutice, precum şi a Normelor tehnice privind funcţionarea farmaciei, depozitului farmaceutic şi a drogheriei 
 (Încetat valabilitatea prin O. nr. 626/2001 – M. Of. nr. 629/8 oct. 2001) 
 
 O. nr. 330/1999 - M. Of. nr. 276/16 iun. 1999 
 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 861/2003 - M. Of. nr. 671/23 sep. 2003) 
 
 O. nr. 331/1999 - M. Of. nr. 276/16 iun. 1999 
 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice 
 (Abrogare prin O. nr. 117/2002 - M. Of. nr. 181/18 mar. 2002) 
 
 O. nr. 623/1999 - M. Of. nr. 631/24 dec. 1999 
 pentru aprobarea componenţei trusei sanitare auto şi a conţinutului minim obligatoriu al acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 987/2007 - M. Of. nr. 388/8 iun. 2007) 
 
 O. nr. 663/1999 
 Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 219/2002 - M. Of. nr. 386/6 iun. 2002) 
 
 O. nr. 812/1999 
 Aprobarea Regulamentului activităţii de supraveghere a produselor medicamentoase de uz uman 
 (Abrogare prin O. nr. 580/2002 - M. Of. nr. 630/26 aug. 2002) 
 
 O. nr. 818/1999 
 Criteriile de normare a personalului din unităţile sanitare 
 (Abrogare prin O. nr. 135/2002 - M. Of. nr. 200/25 mar. 2002) 
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 O. nr. 917/1999 
 (Abrogare prin O. nr. 612/2002 - M. Of. nr. 621/22 aug. 2002) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 328/70/1999 - M. Of. nr. 390/17 aug. 1999 
 Aprobarea Listei denumirilor comune internaţionale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguraţii, pe  
 bază de prescripţie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, şi a Modului de prescriere, eliberare şi de decontare a medicamentelor 
 (Abrogat prin O. nr. 307/49/2000 – M. Of. nr. 209/12 mai 2000) 
 
 O. nr. 788/190/1999 - M. Of. nr. 10/12 ian. 2000 
 Aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguraţii beneficiază, în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fără contribuţie personală 
 (Abrogat prin O. nr. 306/48/2000 – M. Of. nr. 209/12 mai 2000) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 23/1999 - M. Of. nr. 106/12 mar. 1999 
 aprobarea Listei cuprinzând drumurile publice cu limitele de tonaj admise pentru vehiculele de transport marfă 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 185/2000 – M. Of. nr. 136/30 mar. 2000) 
 
 O. nr. 90/1999 - M. Of. nr. 141/7 apr. 1999 
 Aprobarea tarifelor privind prestaţiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 190/2000 – M. Of. nr. 125/24 mar. 2000) 
 
 O. nr. 140/1999 - M. Of. nr. 206/12 mai 1999 
 Autorizarea şi supravegherea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse şi servicii în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a  
 materialului rulant, specifice transportului feroviar şi cu metroul 
 (Abrogat prin O. nr. 290/2000 – M. Of. nr. 465 bis/25 sep. 2000) 
 
 O. nr. 145/1999 - M. Of. nr. 144/8 apr. 1999 
 privind actualizarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice, efectuate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. 
 (T) 
 
 O. nr. 146/1999 - M. Of. nr. 217/17 mai 1999 
 pentru aprobarea Părţii I - Norme de autorizare a şcolilor de conducători auto - din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor  
 rutiere 
 (Abrogare prin O. nr. 1856/2006 - M. Of. nr. 887/31 oct. 2006) 
 
 O. nr. 150/1999 - M. Of. nr. 341/19 iul. 1999 
 privind obţinerea certificatelor de pregătire profesională de către conducătorii autovehiculelor de transport mărfuri, a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, precum şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 597/2003 - M. Of. nr. 317/12 mai 2003) 

de către conducătorii autovehiculelor de transport rutier de persoane 

 
 O. nr. 170/1999 - M. Of. nr. 224/20 mai 1999 
 Ordin pentru completarea Reglementărilor privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere şi autorizarea agenţilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 536/1997 prin O. nr. 2135/2005 - M. Of. nr. 1168/22 dec. 2005) 

economici care prestează servicii de reparaţii sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 

 
 O. nr. 172/1999 - M. Of. nr. 198/7 mai 1999 
 Modificarea şi completare Reglementărilor privind condiţiile tehnice pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România 
 (Înlocuit prin O. nr. 251/1999 – M. Of. nr. 304/29 iun. 1999) 
 
 O. nr. 208/1999 - M. Of. nr. 274/16 iun. 1999 
 pentru aprobarea Regulamentului privind portul uniformei de serviciu cu însemnul specific, modul de acordare şi forma acesteia, pentru personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  
 
 (Abrogare la data de 1 oct. 2006 prin O. nr. 1529/2006 - M. Of. nr. 734/28 aug. 2006) 

cu atribuţii de inspecţie şi de control 

 
 O. nr. 226/1999 - M. Of. nr. 378/9 aug. 1999 
 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea şi calificarea profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1044/2003 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2004) 

mărfurilor periculoase 

 
 O. nr. 247/1999 - M. Of. nr. 274/16 iun. 1999 
 pentru aprobarea aplicării reglementării europene JAR 145 - Autorizarea organizaţiilor de întreţinere 
 (Abrogare prin O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 251/1999 - M. Of. nr. 304/29 iun. 1999 
 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1938/2001 - M. Of. nr. 251/15 apr. 2002) 

RNTR 2 

 
 O. nr. 268/1999 - M. Of. nr. 329/12 iul. 1999 
 Aprobarea tarifelor pentru prestaţii şi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român şi străin în porturile  
 din România 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 777/1999 – M. Of. nr. 24/24 ian. 2000) 
 
 O. nr. 285/1999 - M. Of. nr. 304/29 iun. 1999 
 privind aprobarea Regulilor pentru construcţia şi supravegherea tehnică a ambarcaţiunilor - cod M.T.R.N.R. - CA-99 
 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 312/2002 - M. Of. nr. 264/19 apr. 2002) 
 
 O. nr. 301/1999 - M. Of. nr. 327/9 iul. 1999 
 privind actualizarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice, efectuate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. 
 (T) 
 
 O. nr. 305/1999 - M. Of. nr. 337/15 iul. 1999 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranţa navelor de pasageri - cod MT.RNR - NP - 99 
 (Abrogare prin O. nr. 1041/2003 - M. Of. nr. 605/26 aug. 2003) 
 
 O. nr. 319/1999 - M. Of. nr. 383/12 aug. 1999 



 
 privind definirea şi folosirea specificaţiilor tehnice compatibile în vederea procurării echipamentelor şi sistemelor pentru managementul traficului aerian 
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 (Abrogare prin O. nr. 1647/2006 - M. Of. nr. 864/23 oct. 2006) 
 
 O. nr. 370/1999 - M. Of. nr. 435/7 sep. 1999 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea personalului minim de siguranţă a navigaţiei pentru navele maritime din marina civilă a României 
 (Abrogare prin O. nr. 342/2008 - M. Of. nr. 230/25 mar. 2008) 
 
 O. nr. 403/1999 - M. Of. nr. 433/2 sep. 1999 
 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind autorizarea operatorilor aerieni/RACR-AOA 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 416/2002 - M. Of. nr. 463/28 iun. 2002) 
 
 O. nr. 434/1999 - M. Of. nr. 452/17 sep. 1999 
 pentru aprobarea aplicării reglementării europene JAR-21 - Proceduri de certificare pentru aeronave, produse şi piese asociate 
 (Abrogare prin O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 437/1999 - M. Of. nr. 460/22 sep. 1999 
 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR-OPS 1 - Transportul aerian comercial (avioane) şi JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial (elicoptere) 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2015 - M. Of. nr. 47/20 ian. 2015) 
 
 O. nr. 438/1999 - M. Of. nr. 464/24 sep. 1999 
 pentru aprobarea reglementărilor aeronautice civile române referitoare la cerinţele privind facilităţile tehnice destinate combustibililor de aviaţie şi procedurile operaţionale de alimentare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1121/2009 - M. Of. nr. 768/11 nov. 2009) 

a aeronavelor cu combustibili pe aerodromuri/RACR-AD-FTPCA 

 
 O. nr. 507/1999 - M. Of. nr. 21/21 ian. 2000 
 pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare şi de ţinere a evidenţei unor categorii de muncitori portuari şi de personal care lucrează în porturi 
 (Abrogare prin O. nr. 1908/2002 - M. Of. nr. 888/9 dec. 2002) 
 
 O. nr. 508/1999 - M. Of. nr. 528/29 oct. 1999 
 Aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenţilor economici care prestează servicii în porturi 
 (Abrogat prin O. nr. 595/2000 – M. Of. nr. 405/29 aug. 2000) 
 
 O. nr. 546/1999 - M. Of. nr. 539/4 nov. 1999 
 privind condiţiile de desemnare a transportatorilor aerieni români în vederea efectuării operaţiunilor de transport aerian public prin curse regulate 
 (Abrogare prin O. nr. 269/2007 - M. Of. nr. 380/5 iun. 2007) 
 
 O. nr. 581/1999 - M. Of. nr. 614/16 dec. 1999 
 privind cerinţele minime pentru navele maritime care transportă mărfuri periculoase sau poluante 
 (Abrogare prin O. nr. 728/2003 - M. Of. nr. 377/2 iun. 2003) 
 
 O. nr. 627/1999 - M. Of. nr. 615/16 dec. 1999 
 pentru aprobarea Regulamentului privind portul uniformei de serviciu cu însemnele specifice, forma şi modul de acordare a acesteia, pentru personalul Inspectoratului Navigaţiei Civile -  
 I.N.C. şi al căpităniilor de port 
 (Abrogare prin O. nr. 45/2003 - M. Of. nr. 578/13 aug. 2003) 
 
 O. nr. 704/1999 - M. Of. nr. 34/28 ian. 2000 
 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la Directivele de navigabilitate/RACR-39 
 (Abrogare prin O. nr. 806/2007 - M. Of. nr. 637/18 sep. 2007) 
 
 O. nr. 761/1999 - M. Of. nr. 33/28 ian. 2000 
 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier 
 (Abrogare prin O. nr. 1214/2015 - M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 
 
 O. nr. 777/1999 - M. Of. nr. 24/24 ian. 2000 
 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţii şi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român şi străin în  
 porturile din România 
 (Abrogare prin O. nr. 1835/2002 - M. Of. nr. 840/21 nov. 2002) 
 
 O. nr. 780/1999 - M. Of. nr. 46/31 ian. 2000 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/1999 prin O. nr. 1938/2001 - M. Of. nr. 251/15 apr. 2002) 

vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile 

 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 I. nr. 2728/T.B./19962/1999 - M. Of. nr. 14/17 ian. 2000 
 privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise de Ministerul Transporturilor şi de Ministerul Finanţelor în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind  
 
 (Abrogare prin O. nr. 266/312/2005 - M. Of. nr. 287/6 apr. 2005) 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 

 
 N.M. nr. 3909/T.B./21858/1999 - M. Of. nr. 56/4 feb. 2000 
 Constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile 
 (Încetat aplicabilitatea prin N.M. nr. 3291/8100/2001 – M. Of. nr. 467/15 aug. 2001) 
 
 N.M. nr. 4566TB/22948/1999 - M. Of. nr. 33/28 ian. 2000 
 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 
 (SE) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 O. nr. 407/991/1999 - M. Of. nr. 523/28 oct. 1999 
 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa  
 
 (Abrogare prin O. nr. 356/107/2010 - M. Of. nr. 337/20 mai 2010) 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

 
  OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE 

 O. nr. 450/1999 - M. Of. nr. 50/3 feb. 1999 
 Aprobarea Regulamentului privind recepţia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 536/2001 – M. Of. nr. 789/12 dec. 2001) 
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 O. nr. 451/1999 - M. Of. nr. 50/3 feb. 1999 
 Aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe  
 
 (Abrogat prin O. nr. 983/2000 – M. Of. nr. 89/21 feb. 2001) 

teritoriul României 

 
 O. nr. 452/1999 - M. Of. nr. 78/25 feb. 1999 
 Aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general 
 (Abrogat prin O. nr. 534/2001 – M. Of. nr. 744/21 nov. 2001) 
 
 O. nr. 460/1999 - M. Of. nr. 78/25 feb. 1999 
 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenţiile şi faptele ce pot fi considerate infracţiuni şi să aplice sancţiuni pentru contravenţiile constatate, potrivit prevederilor  
 Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 558/2006 - M. Of. nr. 795/21 sep. 2006) 
 
 O. nr. 468/1999 - M. Of. nr. 111/18 mar. 1999 
 Aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de unităţile subordonate acestuia 
 (Abrogat prin O. nr. 979/2000 – M. Of. nr. 66/7 feb. 2001) 
 
 O. nr. 602/1999 - M. Of. nr. 487/8 oct. 1999 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 460/1999 
 (Abrogare prin O. nr. 558/2006 - M. Of. nr. 795/21 sep. 2006) 
 
 O. nr. 691/1999 - M. Of. nr. 641/29 dec. 1999 
 Aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, realizate de persoanele fizice şi juridice autorizate 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 535/2001 – M. Of. nr. 789/12 dec. 2001) 
 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 Decizia nr. 3/1999 - M. Of. nr. 377/6 aug. 1999 
 privind aprobarea Raportului pentru tranzacţii suspecte şi a Raportului privind operaţiunile de depunere şi de retragere în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro 
 (Abrogare prin Decizia nr. 657/2002 - M. Of. nr. 2/7 ian. 2003) 
 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 65/1999 - M. Of. nr. 351/23 iul. 1999 
 Stabilirea nivelului contribuţiei de întreţinere în unităţile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora 
 (Abrogat prin O. nr. 270/2001 – M. Of. nr. 290/1 iun. 2001) 
 
 O. nr. 153/1999 - M. Of. nr. 11/13 ian. 2000 
 Înfiinţarea comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap 
 (Abrogat prin O.U.G. nr. 123/2001 – M. Of. nr. 643/15 oct. 2001) 
 
 
 2000 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 

 O. nr. 337/2000 - M. Of. nr. 691/22 dec. 2000 
 privind aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi transmitere a declaraţiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind  
 interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 177/2005 - M. Of. nr. 435/23 mai 2005) 
 
 O. nr. 338/2000 - M. Of. nr. 691/22 dec. 2000 
 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare şi declarare a instalaţiilor şi/sau laboratoarelor pentru producerea de substanţe chimice înscrise în lista nr.1 din anexa nr.1 la  
 Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, precum şi de declarare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2004 - M. Of. nr. 233/17 mar. 2004) 

a acestor substanţe, în conformitate cu prevederile acestei legi 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ 

 O. nr. 106/2000 - M. Of. nr. 343/24 iul. 2000 
 privind aprobarea aplicării reglementărilor tehnice europene pentru echipamentele terminale de telecomunicaţii 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2003 - M. Of. nr. 210/31 mar. 2003) 
 
 O. nr. 221/2000 - M. Of. nr. 513/19 oct. 2000 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatică nr. 398/1999 
 (Abrogare odată cu O. nr. 398/1999 prin O. nr. 164/2003 - M. Of. nr. 384/4 iun. 2003) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 1bis/2000 - M. Of. nr. 88/28 feb. 2000 
 Concursul public de oferte nr. 7/1999 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 8/2000 - M. Of. nr. 53/3 feb. 2000 
 Concursul public de oferte nr. 8/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 15/2000 - M. Of. nr. 88/28 feb. 2000 
 Concursul public de oferte nr. 9/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere 
 (T) 
 
 O. nr. 36/2000 - M. Of. nr. 130/28 mar. 2000 
 Ordin pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor  
 de stabilire a preţului de referinţă pentru petrolul (ţiţei şi gaze naturale) extras în România şi modificarea şi completarea unor instrucţiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri  
 
 (T) 

petroliere pentru trimestrul I 2000 

 
 O. nr. 154/2000 - M. Of. nr. 250/6 iun. 2000 
 Ordin privind suspendarea aplicării dispoziţiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor  
 
 (T) 

de stabilire a preţului de referinţă pentru petrolul (ţiţei şi gaze 
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 O. nr. 160/2000 - M. Of. nr. 250/6 iun. 2000 
 Concursul public de oferte nr. 13/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 165/2000 - M. Of. nr. 284/22 iun. 2000 
 Concursul public de oferte nr. 10/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 192/2000 - M. Of. nr. 394/23 aug. 2000 
 Concursul public de oferte nr. 15/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 197/2000 - M. Of. nr. 356/31 iul. 2000 
 Concursul public de oferte nr. 12/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 198/2000 - M. Of. nr. 356/31 iul. 2000 
 Concursul public de oferte nr. 14/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 204/2000 - M. Of. nr. 404/29 aug. 2000 
 privind tarifele percepute pentru actele emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuţiilor sale 
 (Abrogare prin O. nr. 274/2004 - M. Of. nr. 68/20 ian. 2005) 
 
 O. nr. 240/2000 - M. Of. nr. 443/6 sep. 2000 
 Ordin privind suspendarea aplicării dispoziţiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor  
 
 (T) 

de stabilire a preţului de referinţă pentru petrolul (ţiţei şi gaze 

 
 O. nr. 296/2000 - M. Of. nr. 487/5 oct. 2000 
 Concursul public de oferte nr. 16/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 316/2000 - M. Of. nr. 544/2 nov. 2000 
 Concursul public de oferte nr. 17/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 320/2000 - M. Of. nr. 544/2 nov. 2000 
 Concursul public de reofertare nr. 10/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 333/2000 - M. Of. nr. 660/15 dec. 2000 
 Ordin privind suspendarea aplicării dispoziţiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor  
 
 (T) 

de stabilire a preţului de referinţă pentru petrolul (ţiţei şi gaze 

 
 O. nr. 346/2000 - M. Of. nr. 673/18 ian. 2000 
 Concursul public de reofertare nr. 14/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 385/2000 - M. Of. nr. 33/18 ian. 2001 
 Concursul public de oferte nr. 19/2000 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGIE ŞI INOVARE 

 O. nr. 24/2000 - M. Of. nr. 90/29 feb. 2000 
 privind aprobarea criteriilor de selectare a instalaţiilor speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 
 (Abrogare prin O. nr. 7233/2002 - M. Of. nr. 906/13 dec. 2002) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 4/2000 - M. Of. nr. 91/29 feb. 2000 
 pentru aprobarea contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizată 
 (Abrogare prin O. nr. 50/2009 - M. Of. nr. 265/23 apr. 2009) 
 
 Decizia nr. 11/2000 - M. Of. nr. 464/22 sep. 2000 
 pentru aprobarea contractului-cadru de achiziţie a energiei electrice de la autoproducători 
 (Abrogare prin O. nr. 32/2002 - M. Of. nr. 844/22 nov. 2002) 
 
 Decizia nr. 13/2000 - M. Of. nr. 57/7 feb. 2000 
 pentru aprobarea Metodologiei de determinare a tarifului pentru energia electrică şi termică livrate de Unitatea nr. 1 CNE-PROD Cernavodă, sucursală a Societăţii Naţionale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2005 - M. Of. nr. 532/23 iun. 2005) 

"Nuclearelectrica"-S.A. 

 
 Decizia nr. 14/2000 - M. Of. nr. 167/19 apr. 2000 
 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 43/2004 - M. Of. nr. 66/19 ian. 2005) 
 
 Decizia nr. 22/2000 - M. Of. nr. 390/22 aug. 2000 
 pentru aprobarea procedurii de soluţionare a neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice şi termice 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2002 - M. Of. nr. 845/22 nov. 2002) 
 
 Decizia nr. 29/2000 - M. Of. nr. 118/16 mar. 2000 
 Aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor, precum şi a contribuţiilor agenţilor economici pentru emiterea reglementărilor, altele decât licenţele şi autorizaţiile, pe  
 
 (T) 

anul 2000 

 
 Decizia nr. 32/2000 - M. Of. nr. 464/22 sep. 2000 
 privind aprobarea contractului-cadru pentru servicii energetice prestate de consumatorul principal către subconsumatori 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2005 - M. Of. nr. 316/14 apr. 2005) 
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 Decizia nr. 33/2000 - M. Of. nr. 464/22 sep. 2000 
 privind aprobarea contractului-cadru pentru servicii de transformare şi/sau conexiune în staţii electrice de înaltă şi foarte înaltă tensiune 
 (Abrogare prin O. nr. 43/2004 - M. Of. nr. 66/19 ian. 2005) 
 
 Decizia nr. 37/2000 
 Aprobarea Normelor procedurale privind îndrumarea şi controlul respectării reglementărilor emise în domeniul energiei electrice şi termice 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2002 - M. Of. nr. 743/11 oct. 2002) 
 
 Decizia nr. 51/2000 - M. Of. nr. 390/22 aug. 2000 
 pentru aprobarea Codului tehnic al reţelei electrice de transport 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2004 - M. Of. nr. 828/8 sep. 2004) 
 
 Decizia nr. 83/2000 - M. Of. nr. 464/22 sep. 2000 
 pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2009) 
 
 Decizia nr. 99/2000 - M. Of. nr. 263/13 iun. 2000 
 Aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor şi subconsumatorilor finali, alţii decât cei eligibili, şi a preţurilor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie practicate  
 de agenţii economici din cadrul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. 
 (Abrogată prin O. nr. 1/2000 – M. Of. nr. 369/9 aug. 2000) 
 
 Decizia nr. 100/2000 - M. Of. nr. 263/13 iun. 2000 
 Aprobarea tarifelor la energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica"-S.A. 
 (Abrogată prin O. nr. 13/2001 – M. Of. nr. 381/12 iul. 2001) 
 
 Decizia nr. 101/2000 - M. Of. nr. 276/19 iun. 2000 
 pentru aprobarea Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 128/2008 - M. Of. nr. 43/26 ian. 2009) 
 
 Decizia nr. 126/2000 - M. Of. nr. 390/22 aug. 2000 
 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor reglementate de vânzare/cumpărare, a tarifelor de transport şi de distribuţie pentru energia termică 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2008 - M. Of. nr. 634/2 sep. 2008) 
 
 Decizia nr. 127/2000 - M. Of. nr. 390/22 aug. 2000 
 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru consumatorii finali de energie termică 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2008 - M. Of. nr. 634/2 sep. 2008) 
 
 Decizia nr. 128/2000 - M. Of. nr. 390/22 aug. 2000 
 pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice pentru consumul tehnologic al producătorilor de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 33/2005 - M. Of. nr. 671/27 iul. 2005) 
 
 Decizia nr. 168/2000 - M. Of. nr. 465/25 sep. 2000 
 Decizie pentru aprobarea Metodologiei pentru negocierea preţurilor de achiziţie a energiei electrice de la producători independenţi şi autoproducători 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2002 - M. Of. nr. 951/24 dec. 2002) 
 
 O. nr. 1/2000 - M. Of. nr. 369/9 aug. 2000 
 Aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, alţii decât cei eligibili, şi a tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie, practicate de agenţii economici  
 din cadrul sectorului energetic 
 (Abrogat prin O. nr. 6/2001 – M. Of. nr. 187/12 apr. 2001) 
 
 O. nr. 2/2000 - M. Of. nr. 369/9 aug. 2000 
 Aprobarea tarifelor medii de achiziţie a energiei electrice şi a tarifului pentru activitatea de administrare a pieţei angro 
 (Abrogat prin O. nr. 7/2001 – M. Of. nr. 187/12 apr. 2001) 
 
 O. nr. 3/2000 - M. Of. nr. 390/22 aug. 2000 
 pentru aprobarea contractului-cadru pentru transport energie electrică, servicii de sistem şi de administrare a pieţei angro de energie electrică între Compania Naţională de Transport al  
 Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2002 - M. Of. nr. 934/19 dec. 2002) 
 
 O. nr. 4/2000 - M. Of. nr. 538/31 oct. 2000 
 Ordin pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea  
 consumatorilor eligibili de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2003 - M. Of. nr. 398/9 iun. 2003) 
 
 O. nr. 5/2000 - M. Of. nr. 203/23 apr. 2001 
 pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea pe categorii a consumurilor de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008) 
 
 O. nr. 8/2000 - M. Of. nr. 50/30 ian. 2001 
 Aprobarea Metodologiei de calcul al tarifului pentru apa de adaos în sistemele de alimentare centralizată cu căldură 
 (Abrogat prin O. nr. 17/2001 – M. Of. nr. 734/19 nov. 2001) 
 
 O. nr. 10/2000 - M. Of. nr. 47/29 ian. 2001 
 pentru aprobarea Codului tehnic al reţelelor termice 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2009) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 1/2000 - M. Of. nr. 45 bis/26 ian. 2001 
 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 (Abrogare prin Decizia nr. 182/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 2/2000 - M. Of. nr. 45 bis/26 ian. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale 
 (Abrogată prin Decizia nr. 946/2001 – M. Of. nr. 7/9 ian. 2002) 
 
 Decizia nr. 3/2000 - M. Of. nr. 45 bis/26 ian. 2001 
 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili 
 (Abrogare prin Decizia nr. 392/2005 - M. Of. nr. 400/12 mai 2005) 
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 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ   
 O. nr. 136/2000 - M. Of. nr. 493/9 oct. 2000 
 Aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L. O. - 2000 
 (Abrogat prin O. nr. 144/2001 – M. Of. nr. 555/6 sep. 2001) 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 14/2000 - M. Of. nr. 404/29 aug. 2000 
 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică 
 (Abrogare prin O. nr. 752/3978/136/2018 - M. Of. nr. 517/25 iun. 2018) 
 
 O. nr. 104/2000 - M. Of. nr. 358/1 aug. 2000 
 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 
 (Abrogare prin O. nr. 103/2002 - M. Of. nr. 323/16 mai 2002) 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ 

 O. nr. 149/2000 - M. Of. nr. 348/26 iul. 2000 
 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenţii şi să aplice amenzi pentru contravenţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii  
 publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 208/2002 - M. Of. nr. 462/28 iun. 2002) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 

 O. nr. 3/2000 - M. Of. nr. 56/4 feb. 2000 
 Ordin privind modificarea art. 16 şi 17 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 103/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare  
 veterinare şi procedura de autorizare sanitară veterinară de funcţionare a unităţilor supuse controlului sanitar veterinar şi privind aprobarea efectuării de activităţi de export cu produse de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 103/1998 prin O. nr. 261/2003 - M. Of. nr. 302/6 mai 2003) 

origine animală şi cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar 

 
 O. nr. 7/2000 - M. Of. nr. 284/22 iun. 2000 
 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea şi înregistrarea soiurilor (hibrizilor) de plante agricole 
 (Abrogare prin O. nr. 84/2003 - M. Of. nr. 138/4 mar. 2003) 
 
 O. nr. 10/2000 - M. Of. nr. 77/21 feb. 2000 
 Valoarea nominală, modelul grafic, conţinutul şi elementele de tipărire securizată a cupoanelor, precum şi materialele şi serviciile pentru plata cărora pot fi utilizate cupoanele atribuite  
 gratuit în anul 2000 
 (T) 
 
 O. nr. 15/2000 - M. Of. nr. 106/10 mar. 2000 
 Aprobarea Programului privind sprijinirea fermierilor privaţi în vederea achiziţionării de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de instalaţii de irigat din producţia  
 
 (Abrogat prin O. nr. 97/2001 – M. Of. nr. 171/4 apr. 2001) 

internă, finanţat din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii româneşti" 

 
 O. nr. 24/2000 - M. Of. nr. 125/24 mar. 2000 
 privind aprobarea Listei cuprinzând indicaţiile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturile alcoolice distilate din vin, din subproduse rezultate la fabricarea vinului şi  
 din fructe 
 (Abrogare prin O. nr. 334/2003 - M. Of. nr. 384/4 iun. 2003) 
 
 O. nr. 34/2000 - M. Of. nr. 212/15 mai 2000 
 privind aprobarea Normelor metodologice de realizare şi ţinere a Cadastrului viticol 
 (Abrogare la 24 octombrie 2003 prin O. nr. 470/530/2003 - M. Of. nr. 676/24 sep. 2003) 
 
 O. nr. 46/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000 
 Prohibiţia pescuitului 
 (Abrogat prin O. nr. 94/2001 – M. Of. nr. 177/6 apr. 2001) 
 
 O. nr. 65/2000 - M. Of. nr. 264/13 iun. 2000 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea modului de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
 (Abrogat prin O. nr. 372/2001 – M. Of. nr. 61/29 ian. 2002) 
 
 O. nr. 80/2000 - M. Of. nr. 371/10 aug. 2000 
 pentru aprobarea Normei privind condiţiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 626/2006 - M. Of. nr. 770/11 sep. 2006) 
 
 O. nr. 81/2000 - M. Of. nr. 371/10 aug. 2000 
 privind măsurile pentru combaterea şi prevenirea răspândirii păduchelui din San Jos‚ (Quadraspidiotus perniciosus) 
 (Abrogare prin O. nr. 378/2007 - M. Of. nr. 360/28 mai 2007) 
 
 O. nr. 83/2000 - M. Of. nr. 339/20 iul. 2000 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2002 - M. Of. nr. 184/18 mar. 2002) 
 
 O. nr. 87/2000 - M. Of. nr. 370/9 aug. 2000 
 Modificarea şi completarea Ordinului nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în  
 domeniul producţiei de produse alimentare 
 (Abrogat prin O. nr. 86/2001 – M. Of. nr. 177/6 apr. 2001) 
 
 O. nr. 97/2000 - M. Of. nr. 372/10 aug. 2000 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 117/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea cărnii  
 
 (Abrogare la 20 aprilie 2008, odată cu O. nr. 117/1998 prin O. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2008) 

proaspete destinate consumului uman 

 
 O. nr. 113/2000 - M. Of. nr. 372/10 aug. 2000 
 Aprobarea structurii organizatorice a Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole, precum şi a nivelului sumelor percepute pentru eliberarea  
 autorizaţiei de producător de vinuri cu denumire de origine şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine 
 (Abrogat prin O. nr. 39/2001 – M. Of. nr. 169/4 apr. 2001) 
 
 O. nr. 117/2000 - M. Of. nr. 391/22 aug. 2000 
 privind aprobarea formularelor-tip pentru evidenţa patrimoniului viticol, a producţiei vitivinicole şi a băuturilor alcoolice naturale 
 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin O. nr. 537/2003 - M. Of. nr. 604/26 aug. 2003) 
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 O. nr. 121/2000 - M. Of. nr. 616/30 nov. 2000 
 privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice sectoarelor din domeniul de competenţă al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, ediţia 2000 
 (Abrogare prin O. nr. 182/2020 - M. Of. nr. 645/22 iul. 2020) 
 
 O. nr. 122/2000 - M. Of. nr. 372/10 aug. 2000 
 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2003 - M. Of. nr. 158/12 mar. 2003) 
 
 O. nr. 132/2000 - M. Of. nr. 364 bis/4 aug. 2000 
 Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 2000 
 (T) 
 
 O. nr. 148/2000 - M. Of. nr. 454/14 sep. 2000 
 Staţiile de pompare de irigaţii şi de desecări, din administrarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., cu consumurile specifice de energie electrică şi randamentele  
 sistemelor, şi staţiile de pompare din sistemele de irigaţii şi sistemele 
 (Abrogat prin O. nr. 145/2001 – M. Of. nr. 303/8 iun. 2001) 
 
 O. nr. 199/2000 - M. Of. nr. 614/29 nov. 2000 
 privind persoanele împuternicite să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau articole reglementate destinate exportului 
 (Abrogare prin O. nr. 756/2007 - M. Of. nr. 634/14 sep. 2007) 
 
 O. nr. 213/2000 - M. Of. nr. 671/18 dec. 2000 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, conform Ordonanţei de  
 urgenţă a Guvernului nr. 174/2000 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2002 - M. Of. nr. 184/18 mar. 2002) 
 
 O. nr. 218/2000 - M. Of. nr. 595/22 nov. 2000 
 Aprobarea Listei cuprinzând deţinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2000, pe specii, rase, linii şi hibrizi 
 (T) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 O. nr. 1728/1102/2000 - M. Of. nr. 447/11 sep. 2000 
 desemnarea persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerului Finanţelor pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor potrivit  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit 
 (T) 
 
 O. nr. 2729/1622/2000 - M. Of. nr. 686/21 dec. 2000 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri  
 
 (T) 

valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 2000 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 17/240/2000 - M. Of. nr. 350/27 iul. 2000 
 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi calitatea băuturilor alcoolice distilate destinate comercializării 
 (Abrogare la data de 31 ian. 2004 prin O. nr. 268/441/117/2003 - M. Of. nr. 573/11 aug. 2003) 
 
  MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 261/2000 - M. Of. nr. 221/19 mai 2000 
 Aprobarea repartizării volumului de masă lemnoasă pe picior, aprobat pentru recoltare în anul 2000, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, din păşunile împădurite,  
 aliniamentele de arbori şi din pădurile sau terenurile cu vegetaţie forestieră, administrate de persoane juridice, altele decât Regia Naţională a Pădurilor 
 (T) 
 
 O. nr. 322/2000 - M. Of. nr. 218/18 mai 2000 
 Aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna  
 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 647/2001 – M. Of. nr. 416/26 iul. 2001) 

sălbatică, precum şi a importului acestora 

 
 O. nr. 323/R.T./2000 - M. Of. nr. 191/4 mai 2000 
 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
 (Abrogare prin O. nr. 537/2002 - M. Of. nr. 854/26 nov. 2002) 
 
 O. nr. 340/2000 - M. Of. nr. 144/6 apr. 2000 
 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări şi servicii care se prestează de către autorităţile pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente 
 (Abrogare prin O. nr. 1108/2007 - M. Of. nr. 629/13 sep. 2007) 
 
 O. nr. 371/2000 - M. Of. nr. 255/8 iun. 2000 
 privind stabilirea nivelului tarifelor şi preţurilor minime care se percep vânătorilor, cetăţeni străini, pentru acţiuni de vânătoare în România în sezonul de vânătoare 2000 - 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 569/2000 - M. Of. nr. 364/4 aug. 2000 
 privind stabilirea nivelului tarifelor minime ce se vor percepe vânătorilor români pentru acţiuni de vânătoare în România în sezonul de vânătoare 2000-2001 
 (T) 
 
 O. nr. 573/2000 - M. Of. nr. 364/4 aug. 2000 
 privind aprobarea cotelor de recoltă la căprior (Capreolus capreolus) pentru sezonul de vânătoare 2000-2001 
 (T) 
 
 O. nr. 664/2000 - M. Of. nr. 294/28 iun. 2000 
 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare şi organizarea licitaţiilor pentru atribuirea în gestiune 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2002 - M. Of. nr. 302/8 mai 2002) 
 
 O. nr. 668/R.T./2000 - M. Of. nr. 394/23 aug. 2000 
 privind identificarea terenurilor forestiere exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente 
 (Abrogare prin O. nr. 555/2003 - M. Of. nr. 631/3 sep. 2003) 
 
 O. nr. 1123/2000 
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 Aprobarea Instrucţiunilor de autorizare de către inspectoratele silvice teritoriale din subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului a personalului silvic necesar pentru  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 116/2002 - M. Of. nr. 209/28 mar. 2002) 

paza şi gospodărirea pădurilor, altele decât cele administrate de Regia Naţională a Pădurilor 

 
 O. nr. 1652/2000 
 Ordin privind aprobarea Normelor şi îndrumãrilor tehnice privind protecţia pădurilor 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 454/2003 - M. Of. nr. 564/6 aug. 2003) 
 
 O. nr. 1711/2000 - M. Of. nr. 11/9 ian. 2001 
 Aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă - NTPA 012 - şi pentru  
 modificarea Ordinului nr. 242/1990 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 325/2001 – M. Of. nr. 152/28 mar. 2001) 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2092/2000 
 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 
 (Abrogare prin O. nr. 2043/2002 - M. Of. nr. 360/29 mai 2002) 
 
  MINISTERUL DE INTERNE 

 
 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti 

I. nr. 1120/2000 - M. Of. nr. 282/22 iun. 2000 

 (Abrogare prin O. nr. 570/2005 - M. Of. nr. 293/7 apr. 2005) 
 
 O. nr. 1080/2000 - M. Of. nr. 157/14 apr. 2000 
 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. - 002 
 (Abrogare prin O. nr. 712/2005 - M. Of. nr. 599/12 iul. 2005) 
 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 I. nr. 1224/3134/2000 - M. Of. nr. 54/1 feb. 2001 
 privind autorizarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto 
 (Abrogare prin O. nr. 246/966/2009 - M. Of. nr. 684/12 oct. 2009) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 5235/2000 - M. Of. nr. 73/12 feb. 2001 
 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ reprezentative din  
 învăţământul preuniversitar 
 (SE) 
 
 O. nr. 5236/2000 - M. Of. nr. 73/12 feb. 2001 
 Aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului din 16-17 iulie 2001 pentru ocuparea posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar 
 (T) 
 
 O. nr. 5360/2000 
 Privind încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2001-2002, ca urmare a aplicării Planului-cadru de învăţământ 
 (Abrogare prin O. nr. 3342/2002 - M. Of. nr. 287/29 apr. 2002) 
 
 O. nr. 10185/1521/2000 
 Protocolul privind parteneriatul în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ preuniversitar şi a formării continue a adulţilor în domeniile agricol, agromontan şi de industrie  
 alimentară 
 (Abrogare prin O. nr. 4969/2001-110049/2002 - M. Of. nr. 243/10 apr. 2002) 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 MINISTERUL FUNCŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 N.M. nr. 9606-1/5607-17255/2000 - M. Of. nr. 270/15 iun. 2000 
 Aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Funcţiei  
 
 (Încetat aplicabilitatea prin H.G. nr. 538/2001 – M. Of. nr. 329/19 iun. 2001) 

Publice şi Ministerul Finanţelor 

 
  MINISTERUL FINANŢELOR 

 Lista/2000 - M. Of. nr. 499/11 oct. 2000 
 Autorizaţiile de comercializare în vigoare la data de 30 septembrie 2000, eliberate de Ministerul Finanţelor agenţilor economici producători interni şi importatori de alcool brut şi de  
 
 (T) 

alcool etilic rafinat 

 
 O. nr. 42/2000 - M. Of. nr. 22/21 ian. 2000 
 Actualizarea pe anul 2000 a normelor anuale de venit pe baza cărora se impozitează reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 24/1996 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 O. nr. 54/2000 - M. Of. nr. 23/24 ian. 2000 
 pentru aprobarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free 
 (SE) 
 
 O. nr. 179/2000 - M. Of. nr. 57/7 feb. 2000 
 Ordin pentru completarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor  
 nr. 54/2000 
 (SE) 
 
 O. nr. 215/2000 - M. Of. nr. 102/8 mar. 2000 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 58/2003 - M. Of. nr. 89/13 feb. 2003) 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 

 
 O. nr. 279/2000 - M. Of. nr. 81/23 feb. 2000 
 pentru aprobarea Precizărilor privind evidenţierea din punct de vedere fiscal a diferenţelor de curs valutar la sumele în valută deţinute de agenţii economici la data de 31 decembrie 1999 
 (T) 
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 O. nr. 332/2000 - M. Of. nr. 96/3 mar. 2000 
 privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2003 - M. Of. nr. 130/27 feb. 2003) 

controlul financiar preventiv 

 
 O. nr. 338/2000 - M. Of. nr. 97/3 mar. 2000 
 pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi terenurilor, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 95/1999 
 (Abrogat prin O. nr. 2332/2001 – M. Of. nr. 40/21 ian. 2002) 
 
 O. nr. 489/2000 - M. Of. nr. 141/3 apr. 2000 
 Constituirea la nivelul Ministerului Finanţelor a comisiei de soluţionare a cererilor de înlesniri la plata obligaţiilor către bugetul de stat 
 (Abrogat prin H.G. nr. 1165/2000 – M. Of. nr. 630/5 dec. 2000) 
 
 O. nr. 566/2000 - M. Of. nr. 182/27 apr. 2000 
 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, conform art. 25 lit. D. b) din Ordonanţa de  
 
 (SE) 

urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată 

 
 O. nr. 569/2000 - M. Of. nr. 216/17 mai 2000 
 Ordin pentru completarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free 
 (SE) 
 
 O. nr. 616/2000 - M. Of. nr. 286/26 iun. 2000 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici 
 (Abrogare prin O. nr. 214/2013 - M. Of. nr. 100/20 feb. 2013) 
 
 O. nr. 629/2000 - M. Of. nr. 254/7 iun. 2000 
 pentru aprobarea Deciziilor nr. 1/2000 şi nr. 2/2000 ale Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe, constituită în baza Ordinului ministrului finanţelor nr. 173/2000, referitoare la  
 aplicarea unitară a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 
 (SE) 
 
 O. nr. 638/2000 - M. Of. nr. 210/12 mai 2000 
 pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 şi în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  
 
 (T) 

pe anul 2000 nr. 77/2000 

 
 O. nr. 661/2000 - M. Of. nr. 288/26 iun. 2000 
 privind asigurarea auditului intern al Fondului naţional, al agenţiilor de plăţi, al autorităţilor implementare pentru fondurile comunitare 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2003 - M. Of. nr. 130/27 feb. 2003) 
 
 O. nr. 672/2000 - M. Of. nr. 226/23 mai 2000 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1.631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1631/1999 prin H.G. nr. 2415/2004 - M. Of. nr. 57/18 ian. 2005) 
 
 O. nr. 704/2000 - M. Of. nr. 230/25 mai 2000 
 Aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea unor obligaţii de plată, potrivit prevederilor art.65 alin. (1) şi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 
 (Abrogat prin O. nr. 1428/2000 – M. Of. nr. 571/16 nov. 2000) 
 
 O. nr. 705/2000 - M. Of. nr. 252/7 iun. 2000 
 pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligaţii de plată potrivit prevederilor art.65 alin.(5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 1565/2000 – M. Of. nr. 638/7 dec. 2000) 
 
 O. nr. 720/2000 - M. Of. nr. 252/7 iun. 2000 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de regularizare care se efectuează potrivit art.35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 
 (T) 
 
 O. nr. 725/2000 - M. Of. nr. 284/22 iun. 2000 
 pentru aprobarea Normelor privind taxa pe valoarea adăugată pentru utilajele, echipamentele şi serviciile achiziţionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, precum  
 
 (SE) 

şi pentru bunurile şi serviciile finanţate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice 

 
 O. nr. 767/2000 - M. Of. nr. 299/30 iun. 2000 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistare a contribuabililor în domeniul fiscal 
 (Abrogare prin O. nr. 162/2015 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2015) 
 
 O. nr. 772/2000 - M. Of. nr. 374/11 aug. 2000 
 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1752/2005 - M. Of. nr. 1080/30 nov. 2005) 
 
 O. nr. 977/2000 - M. Of. nr. 375/11 aug. 2000 
 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantării datoriei vamale 
 (Abrogare prin O. nr. 169/2005 - M. Of. nr. 205/10 mar. 2005) 
 
 O. nr. 982/2000 - M. Of. nr. 335/19 iul. 2000 
 Modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 704/2000 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 1428/2000 – M. Of. nr. 571/16 nov. 2000) 
 
 O. nr. 1009/2000 - M. Of. nr. 352/27 iul. 2000 
 Aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligaţii de plată, potrivit prevederilor art.65 alin.(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 1427/2000 – M. Of. nr. 571/16 nov. 2000) 
 
 O. nr. 1017/2000 - M. Of. nr. 338/20 iul. 2000 
 Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând autorizaţiile comerciale în vigoare la data de 30 iunie 2000, eliberate de Ministerul Finanţelor agenţilor  
 economici producători interni şi importatori de alcool brut şi de alcool 
 (T) 
 
 O. nr. 1173/2000 - M. Of. nr. 422/1 sep. 2000 
 privind organizarea activităţii de administrare şi control financiar fiscal la marii contribuabili 
 (Abrogare la 1 ian. 2005 prin O. nr. 1713/2004 - M. Of. nr. 1124/29 nov. 2004) 
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 O. nr. 1346/2000 - M. Of. nr. 8/9 ian. 2001 
 privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul în România 
 (SE) 
 
 O. nr. 1370/2000 - M. Of. nr. 554/8 nov. 2000 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1a) şi 1b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995 
 (Abrogare prin O. nr. 1212/2002 - M. Of. nr. 718/2 oct. 2002) 
 
 O. nr. 1372/2000 - M. Of. nr. 549/7 nov. 2000 
 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit 
 (SE) 
 
 O. nr. 1427/2000 - M. Of. nr. 571/16 nov. 2000 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligaţii de plată, potrivit prevederilor art.65 alin.(6), (61) şi (62) din Legea bugetului de stat pe anul 2000  
 nr. 76/2000, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 
 (T) 
 
 O. nr. 1428/2000 - M. Of. nr. 571/16 nov. 2000 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea unor obligaţii de plată potrivit prevederilor art.65 alin.(1), (2) şi (41) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr.  
 
 (SE) 

76/2000, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 

 
 O. nr. 1431/2000 - M. Of. nr. 650/12 dec. 2000 
 pentru aprobarea formularisticii necesare în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 1212/2002 - M. Of. nr. 718/2 oct. 2002) 
 
 O. nr. 1565/2000 - M. Of. nr. 638/7 dec. 2000 
 Aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligaţii de plată, potrivit prevederilor art.65 alin.(5) şi (51) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,  
 
 (T) 

modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 

 
 O. nr. 1633/2000 - M. Of. nr. 701/28 dec. 2000 
 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare ale unor agenţi economici care  
 au suferit pierderi, datorită blocării navigaţiei în trafic internaţional pe Dunăre, în perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000 
 (SE) 
 
 O. nr. 1637/2000 - M. Of. nr. 699/28 dec. 2000 
 pentru aprobarea calculatorului de impozit desfăşurător, aferent baremului mediu anual prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000 
 (SE) 
 
 O. nr. 1658/2000 - M. Of. nr. 684/20 dec. 2000 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2000 
 (SE) 
 
 O. nr. 1660/2000 
 Aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale 
 (Abrogat prin O. nr. 94/2001 – M. Of. nr. 85/20 feb. 2001) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 1671/412/2000 - M. Of. nr. 694/27 dec. 2000 
 privind unele scutiri de la plata taxelor vamale şi a suprataxelor vamale 
 (T) 
 
 O. nr. 1672/413/2000 - M. Of. nr. 694/27 dec. 2000 
 privind unele scutiri de la plata taxelor vamale şi a suprataxelor vamale 
 
 

(T) 

 MINISTERUL FINANŢELOR 
 DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 
 DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 
 Decizia nr. 216/2000 - M. Of. nr. 59/9 feb. 2000 
 Aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României 
 (Încetat aplicabilitatea prin Decizia nr. 2397/2000 – M. Of. nr. 607/27 nov. 2000) 
 
 Decizia nr. 374/2000 - M. Of. nr. 107/10 mar. 2000 
 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire la domiciliu pentru operaţiunile de export 
 (Abrogare prin Decizia nr. 259/2002 - M. Of. nr. 217/1 apr. 2002) 
 
 Decizia nr. 636/2000 - M. Of. nr. 216/17 mai 2000 
 Decizie privind modificarea Deciziei nr. 374/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire la domiciliu pentru operaţiunile de export 
 (Abrogare prin Decizia nr. 259/2002 - M. Of. nr. 217/1 apr. 2002) 
 
 Decizia nr. 637/2000 - M. Of. nr. 216/17 mai 2000 
 Decizie pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire la domiciliu pentru operaţiunile de import şi de perfecţionare activă 
 (Abrogare prin Decizia nr. 259/2002 - M. Of. nr. 217/1 apr. 2002) 
 
 Decizia nr. 777/2000 - M. Of. nr. 281/21 iun. 2000 
 Decizie privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor  
 nr. 946/1997 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 946/1997 prin Decizia nr. 175/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
 Decizia nr. 869/2000 - M. Of. nr. 251/6 iun. 2000 
 Decizie pentru modificarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităţilor vamale pentru importul şi exportul de presă, tipărituri, curent electric şi mărfuri  
 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 178/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 

transportate prin conducte 

 
 Decizia nr. 2397/2000 - M. Of. nr. 607/27 nov. 2000 
 privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României 
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 (Abrogare prin Decizia nr. 471/2002 - M. Of. nr. 600/14 aug. 2002) 
 
 Decizia nr. 2640/2000 - M. Of. nr. 569/16 nov. 2000 
 Aprobarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismelor de prelucrare rapidă a declaraţiilor vamale în procedura informatică simplificată 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1186/2002 - M. Of. nr. 703/26 sep. 2002) 
 
 Decizia nr. 2670/2000 - M. Of. nr. 608/27 nov. 2000 
 Aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată 
 (Încetat aplicabilitatea prin Decizia nr. 1494/2001 – M. Of. nr. 480/21 aug. 2001) 
 
 Decizia nr. 2671/2000 - M. Of. nr. 608/27 nov. 2000 
 Decizie privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 175/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 19C/2000 - M. Of. nr. 67/16 feb. 2000 
 Instituirea mecanismului de eliberare a certificatului de export în cadrul contingentelor tarifare de ovine şi caprine vii şi de carne de ovină şi caprină, convenite în relaţia cu Uniunea  
 
 (T) 

Europeană în anul 2000 

 
 O. nr. 54/2000 - M. Of. nr. 75/21 feb. 2000 
 privind aprobarea listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de jucării 
 (Abrogare prin O. nr. 263/2003 - M. Of. nr. 304/6 mai 2003) 
 
 O. nr. 77/2000 - M. Of. nr. 104/9 mar. 2000 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, repararea, instalarea, exploatarea şi verificarea cazanelor cu abur şi cazanelor de apă fierbinte C 1-99 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
 O. nr. 124C/2000 - M. Of. nr. 279/20 iun. 2000 
 Măsuri de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 328/2000 privind instituirea interdicţiei de a furniza şi de a vinde petrol şi unele produse petroliere Republicii Federale  
 Iugoslavia şi excepţiile de la această interdicţie 
 (Abrogat prin O. nr. 310 C/2000 – M. Of. nr. 500/11 oct. 2000) 
 
 O. nr. 126/33/N/2000 
 Ordin pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte, fitinguri şi armături din polietilenă de înaltă  
 
 (Abrogare prin O. nr. 59/92/2004 - M. Of. nr. 147/19 feb. 2004) 

densitate, I6/Pe/2000 şi a Normativului pentru exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale prin conducte din polietilenă I6/1/PE/2000. 

 
 O. nr. 130C/2000 - M. Of. nr. 281/21 iun. 2000 
 Monitorizarea pe bază de licenţă de import automată a importului de mărfuri folosite 
 (Abrogat prin O. nr. 114 C/2001 – M. Of. nr. 258/18 mai 2001) 
 
 O. nr. 172/2000 - M. Of. nr. 364/4 aug. 2000 
 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi apă fierbinte sub presiune, C15-2000 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2004 prin H.G. nr. 752/2002 - M. Of. nr. 622/22 aug. 2002) 
 
 O. nr. 249C/2000 - M. Of. nr. 401/28 aug. 2000 
 Suplimentarea contingentului tarifar de ovine şi caprine vii şi carne de ovine şi caprine, instituit la exportul în Uniunea Europeană în anul 2000 
 (T) 
 
 O. nr. 293/2000 - M. Of. nr. 494/9 oct. 2000 
 Aprobarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală LT-2000 
 (T) 
 
 O. nr. 310C/2000 - M. Of. nr. 500/11 oct. 2000 
 pentru abrogarea Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 124 C/2000 privind măsuri de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 328/2000 privind instituirea interdicţiei  
 
 (SE) 

de a furniza şi de a vinde petrol şi unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia şi excepţiile de la această interdicţie 

 
 O. nr. 321/2000 - M. Of. nr. 637/7 dec. 2000 
 privind aprobarea coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţii de depozitare, transport, manipulare/vehiculare a produselor petroliere din sucursalele de transport  
 şi distribuţie din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom"-S.A. Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 33/2004 - M. Of. nr. 95/2 feb. 2004) 
 
 O. nr. 345C/2000 - M. Of. nr. 656/14 dec. 2000 
 privind prelungirea termenului de valabilitate a licenţelor de export, de import şi de operaţiune de export sau de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2000 
 (SE) 
 
 O. nr. 410/2000 - M. Of. nr. 39/23 ian. 2001 
 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile de avizare, autorizare şi control tehnic la instalaţiile mecanice sub presiune, instalaţiile de  
 ridicat şi aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspecţiei pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) -  
 CR 12-2000 
 (SE) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 I. nr. 2325/C/2000 - M. Of. nr. 502/12 oct. 2000 
 Criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă 
 (Abrogate prin I. nr. 1235/C/2001 – M. Of. nr. 332/21 iun. 2001) 
 
 O. nr. 996/C/2000 
 (Abrogat prin O. nr. 2958/C/2001 – M. Of. nr. 18/15 ian 2002) 
 
 O. nr. 1076/C/2000 - M. Of. nr. 222/19 mai 2000 
 privind aprobarea tarifelor pentru accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial 
 (Abrogare prin O. nr. 1417/C/2006 - M. Of. nr. 578/4 iul. 2006) 
 
 O. nr. 3653/C/2000 
 (Abrogat prin O. nr. 2958/C/2001 – M. Of. nr. 18/15 ian 2002) 
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 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 O. nr. 2506/C/1324/2000 - M. Of. nr. 502/12 oct. 2000 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi  
 efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
 (Abrogare prin O. nr. 766/C/552/2002 - M. Of. nr. 327/16 mai 2002) 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 85/2000 - M. Of. nr. 74/21 feb. 2000 
 Stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2000 
 (T) 
 
 O. nr. 472/2000 

 (Abrogare prin O. nr. 115/2003 - M. Of. nr. 299/6 mai 2003) 

 
 O. nr. 540/2000 - M. Of. nr. 380/15 aug. 2000 
 Stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2000 
 (T) 
 
 O. nr. 734/2000 - M. Of. nr. 114/6 mar. 2001 
 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 275/2002 - M. Of. nr. 521/18 iul. 2002) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ 
 O. nr. 86/1055/2000 - M. Of. nr. 29/26 ian. 2000 
 Ordin privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
 O. nr. 3656/868/2000 - M. Of. nr. 274/16 iun. 2000 
 pentru aprobarea Precizărilor la Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ianuarie 2005 prin O. nr. 1741/605/2004 - M. Of. nr. 1109/26 nov. 2004) 
 
 O. nr. 4106/1714/2000 - M. Of. nr. 704/29 dec. 2000 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor nr. 3.656/868/2000 pentru aprobarea Precizărilor la Normele de aplicare a Legii nr.  
 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2005 prin O. nr. 1741/605/2004 - M. Of. nr. 1109/26 nov. 2004) 

142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 94/2000 - M. Of. nr. 134/30 mar. 2000 
 Aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale - proteze, accesorii ale acestora şi produse ortopedice - scutite de taxa pe valoarea adăugată 
 (Revocat prin O. nr. 410/2000 – M. Of. nr. 237/30 mai 2000) 
 
 O. nr. 141/2000 - M. Of. nr. 385/17 aug. 2000 
 Asistenţa de sănătate publică a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor 
 (Abrogat prin O. nr. 653/2001 – M. Of. nr. 777/5 dec. 2001) 
 
 O. nr. 254/2000 - M. Of. nr. 258/9 iun. 2000 
 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale şi farmaceutice, supraspecializări şi competenţe pentru reţeaua de asistenţă medicală 
 (Abrogat prin O. nr. 923/2001 – M. Of. nr. 117/13 feb. 2002) 
 
 O. nr. 328/2000 - M. Of. nr. 209/12 mai 2000 
 Modificarea şi completarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice, aprobate prin Ordinul  
 
 (Abrogat prin O. nr. 840/2001 – M. Of. nr. 814/18 dec. 2001) 

ministrului sănătăţii nr. 331/1999 

 
 O. nr. 410/2000 - M. Of. nr. 237/30 mai 2000 
 privind revocarea Ordinului ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 94/2000 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale - proteze, accesorii ale acestora şi produse  
 ortopedice - scutite de taxa pe valoarea adăugată 
 (SE) 
 
 O. nr. 441/2000 - M. Of. nr. 419/1 sep. 2000 
 privind aprobarea Normelor metodologice nr. GH/2.617/2000 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii 
 (Abrogare prin O. nr. 91/2003 - M. Of. nr. 162/13 mar. 2003) 
 
 O. nr. 667/2000 - M. Of. nr. 445/8 sep. 2000 
 Stabilirea textului şi a dimensiunilor inscripţiilor-avertisment de pe produsele de tutun 
 (Abrogat prin O. nr. 853/2000 – M. Of. nr. 602/24 nov. 2000) 
 
 O. nr. 910/2000 - M. Of. nr. 65/7 feb. 2001 
 Aprobarea Normelor privind utilizarea suplimentelor de hrană 
 (Abrogat prin O. nr. 282/2001 – M. Of. nr. 322/15 iun. 2001) 
 
 O. nr. 986/2000 
 (Abrogat prin O. nr. 846/2001 – M. Of. nr. 835/27 dec. 2001) 
 
 O. nr. 1004/2000 - M. Of. nr. 119/8 mar. 2001 
 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele prevăzute la art.6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice 
 (Abrogare prin O. nr. 1448/2005 - M. Of. nr. 71/26 ian. 2006) 
 
 O. nr. 1041/2000 
 Ordin privind modificarea tarifelor prestaţiilor medicale cu plată, la cerere, acordate cetăţenilor români în policlinicile cu plată 
 (Abrogare prin O. nr. 247/2003 - M. Of. nr. 195/26 mar. 2003) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 306/48/2000 - M. Of. nr. 209/12 mai 2000 
 Aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguraţii beneficiază, în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fără contribuţie personală, decontate din Fondul de asigurări  
 sociale de sănătate 
 (Abrogat prin O. nr. 546/469/2001 – M. Of. nr. 556/6 sep. 2001) 
 
 O. nr. 307/49/2000 - M. Of. nr. 209/12 mai 2000 
 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaţionale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman, de care  
 beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, şi a modului de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor de  
 care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, suportate din Fondul asigurărilor sociale de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 72/44/2002 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2002) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 O. nr. 549/1666/2000 - M. Of. nr. 388/21 aug. 2000 
 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 246/2003 - M. Of. nr. 217/2 apr. 2003) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 8/2000 - M. Of. nr. 86/24 feb. 2000 
 pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR-66-Personal de certificare a întreţinerii 
 (Abrogare prin O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 9/2000 - M. Of. nr. 223/22 mai 2000 
 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protecţia mediului/RACR - PM 
 (Abrogare la 16 oct. 2003 prin O. nr. 193/2003 - M. Of. nr. 654/16 sep. 2003) 
 
 O. nr. 16/2000 - M. Of. nr. 86/24 feb. 2000 
 Ordin privind actualizarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. 
 (T) 
 
 O. nr. 185/2000 - M. Of. nr. 136/30 mar. 2000 
 pentru aprobarea Listei cuprinzând drumurile publice cu limitele de tonaj maxime admise pentru vehiculele de transport marfă 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2002 - M. Of. nr. 107/7 feb. 2002) 
 
 O. nr. 190/2000 - M. Of. nr. 125/24 mar. 2000 
 Aprobarea tarifelor privind prestaţiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 333/2000 – M. Of. nr. 297/30 iun. 2000) 
 
 O. nr. 210/2000 - M. Of. nr. 223/22 mai 2000 
 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru prevenirea şi cercetarea accidentelor şi evenimentelor feroviare - 003 
 (Abrogare prin H.G. nr. 117/2010 - M. Of. nr. 138/2 mar. 2010) 
 
 O. nr. 215/2000 - M. Of. nr. 343/24 iul. 2000 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind construcţia şi echiparea navelor de pescuit maritime cu lungimi de 24 metri sau mai mari, cod MT.RNR - NPES - 2000 
 (Abrogare prin O. nr. 653/2003 - M. Of. nr. 374/31 mai 2003) 
 
 O. nr. 216/2000 - M. Of. nr. 347/25 iul. 2000 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor şi produselor pentru nave maritime, prevăzute de convenţiile internaţionale la care România este parte, cod  
 MT.RNR-EM-2000 
 (Abrogare prin O. nr. 582/2003 - M. Of. nr. 400/9 iun. 2003) 
 
 O. nr. 256/2000 - M. Of. nr. 372/10 aug. 2000 
 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice/RACR-C1 
 (Abrogare prin O. nr. 1242/2009 - M. Of. nr. 888/18 dec. 2009) 
 
 O. nr. 291/2000 - M. Of. nr. 347/25 iul. 2000 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor de inspecţie privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare, cod MT.RNR-I/SAIC-2000, aplicabile navelor comerciale maritime sub pavilion  
 român 
 (Abrogare prin O. nr. 819/2013 - M. Of. nr. 364/19 iun. 2013) 
 
 O. nr. 298/2000 - M. Of. nr. 337/20 iul. 2000 
 pentru încetarea aplicabilităţii Ordinului ministrului transporturilor nr. 504/1997 privind unele măsuri de exercitare a controlului constituirii Fondului special al drumurilor publice 
 (SE) 
 
 O. nr. 333/2000 - M. Of. nr. 297/30 iun. 2000 
 Aprobarea tarifelor privind prestaţiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER 
 (Abrogat prin O. nr. 912/2001 – M. Of. nr. 363/5 iul. 2001) 
 
 O. nr. 368/2000 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de exploatare a porturilor maritime româneşti 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 956/2003 - M. Of. nr. 470/1 iul. 2003) 
 
 O. nr. 405/2000 - M. Of. nr. 364/4 aug. 2000 
 pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR-147-pregătire/examinare aprobate pentru întreţinere, cuprinzând cerinţele pentru autorizarea organizaţiilor care pregătesc şi/sau  
 examinează personalul de certificare a întreţinerii în aviaţia civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 503/2000 - M. Of. nr. 347/25 iul. 2000 
 Aprobarea tarifelor privind prestaţiile de servicii specifice efectuate de către Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară  
 
 (Abrogat prin O. nr. 922/2000 – M. Of. nr. 661/15 dec. 2000) 

Constanţa 

 
 O. nr. 504/2000 - M. Of. nr. 385/17 aug. 2000 
 Ordin privind actualizarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. 
 (T) 
 
 O. nr. 538/2000 - M. Of. nr. 419/1 sep. 2000 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb  
 şi materialelor utilizate la vehicule rutiere şi autorizarea agenţilor 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 536/1997 prin O. nr. 2135/2005 - M. Of. nr. 1168/22 dec. 2005) 
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 O. nr. 565/2000 - M. Of. nr. 405/29 aug. 2000 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere,  
 înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1 
 (Abrogare odată cu O.nr. 353/1998 prin O. nr. 2133/2005 - M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005) 
 
 O. nr. 566/2000 - M. Of. nr. 405/29 aug. 2000 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/1999 prin O. nr. 1938/2001 - M. Of. nr. 251/15 apr. 2002) 

vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile 

 
 O. nr. 595/2000 - M. Of. nr. 405/29 aug. 2000 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenţilor economici care prestează servicii în porturi, pe căi şi canale navigabile 
 (Abrogare la 24 mai 2003 prin O. nr. 287/2003 - M. Of. nr. 287/24 apr. 2003) 
 
 O. nr. 648/2000 - M. Of. nr. 701/28 dec. 2000 
 privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare a navelor fluviale şi fluvio-maritime sub pavilion român în/din porturile româneşti 
 (Abrogare prin O. nr. 2473/2006 - M. Of. nr. 93/6 feb. 2007) 
 
 O. nr. 659/2000 - M. Of. nr. 512/19 oct. 2000 
 Ordin privind actualizarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. 
 (T) 
 
 O. nr. 739/2000 - M. Of. nr. 620/30 nov. 2000 
 Ordin pentru delegarea unor competenţe de către Ministerul Transporturilor în domeniul certificării aeronavelor civile şi al atestării personalului aeronautic civil 
 (Abrogare prin O. nr. 284/2002 - M. Of. nr. 173/13 mar. 2002) 
 
 O. nr. 785/2000 - M. Of. nr. 644/11 dec. 2000 
 pentru aprobarea aplicării unor reglementări europene tehnice care cuprind cerinţele tehnice necesare în vederea certificării, în conformitate cu dispoziţiile Reglementării europene  
 JAR-21 - Proceduri de certificare pentru aeronave, produse şi piese asociate, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 434/1999 
 (Abrogare prin O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 786/2000 - M. Of. nr. 661/15 dec. 2000 
 privind aprobarea aplicării Reglementării europene JAR TSO - Ordine de standarde tehnice comune, pentru aprobarea materialelor, pieselor, proceselor şi dispozitivelor utilizate la  
 aeronavele civile 
 (Abrogare prin O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 803/2000 - M. Of. nr. 580/20 nov. 2000 
 Ordin pentru modificarea pct. 56 şi 57 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţii şi servicii efectuate de Inspectoratul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.777/1999 prin O. nr. 1835/2002 - M. Of. nr. 840/21 nov. 2002) 

Navigaţiei Civile - I.N.C. şi de căpităniile de port din subordine la 

 
 O. nr. 813/2000 - M. Of. nr. 661/15 dec. 2000 
 Ordin pentru modificarea Reglementării privind acordarea licenţei de transport aerian, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 578/1998 
 (Abrogare prin O. nr. 808/2011 - M. Of. nr. 748/25 oct. 2011) 
 
 O. nr. 818/2000 - M. Of. nr. 661/15 dec. 2000 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 247/1999 pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR 145 - Autorizarea organizaţiilor de întreţinere 
 (Abrogare prin O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 825/2000 - M. Of. nr. 583/20 nov. 2000 
 Ordin privind modificarea şi completarea art. 6 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 595/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenţilor economici care  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 595/2000, la 24 mai 2003 prin O. nr. 287/2003 - M. Of. nr. 287/24 apr. 2003) 

prestează servicii în porturi, pe căi şi canale navigabile 

 
 O. nr. 826/2000 - M. Of. nr. 56/1 feb. 2001 
 privind aprobarea Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari 
 (Abrogare prin O. nr. 426/2006 - M. Of. nr. 346/17 apr. 2006) 
 
 O. nr. 831/2000 - M. Of. nr. 661/15 dec. 2000 
 pentru stabilirea normelor privind întocmirea, aprobarea şi actualizarea planului tehnic de exploatare a staţiei/haltei de mişcare C.F.R. 
 (Abrogare prin O. nr. 1856/2018 - M. Of. nr. 18/8 ian. 2019) 
 
 O. nr. 922/2000 - M. Of. nr. 661/15 dec. 2000 
 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de către Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare  
 Portuară Constanţa 
 (Abrogare prin O. nr. 280/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 O. nr. 924/2000 - M. Of. nr. 55/1 feb. 2001 
 pentru aprobarea Reglementărilor şi normelor tehnice privind modificarea instalaţiilor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile  
 publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea,  
 reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR 6 
 (Abrogare la 17 octombrie 2003 prin O. nr. 229/2003 - M. Of. nr. 659/17 sep. 2003) 
 
 O. nr. 925/2000 - M. Of. nr. 701/28 dec. 2000 
 Actualizarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Rutieră Română-A.R.R. 
 (T) 
 
 O. nr. 930/2000 - M. Of. nr. 701/28 dec. 2000 
 Modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea  
 
 (Abrogat prin O. nr. 247/2001 – M. Of. nr. 287/31 mai 2001) 

admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2 

 
  OFICIUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI 

 O. nr. 7/2000 - M. Of. nr. 101/8 mar. 2000 
 Ordin pentru modificarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 19 la Normele metodologice pentru organizarea şi funcţionarea Registrului cinematografiei şi pentru clasificarea operelor  
 cinematografice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional al 
 (Abrogare odată cu O. nr. 21/1998 prin H.G. nr. 418/2003 - M. Of. nr. 274/18 apr. 2003) 
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 O. nr. 36/2000 - M. Of. nr. 490/9 oct. 2000 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 19 la Normele metodologice pentru organizarea şi funcţionarea Registrului cinematografiei şi pentru clasificarea operelor cinematografice, aprobate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 21/1998 prin H.G. nr. 418/2003 - M. Of. nr. 274/18 apr. 2003) 

prin Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional al Cinematografiei nr. 21 din 23 iunie 1998 

 
  OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE 

 O. nr. 946/2000 - M. Of. nr. 90/22 feb. 2001 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 634/2006 - M. Of. nr. 1048/29 dec. 2006) 

la terenuri şi construcţii 

 
 O. nr. 979/2000 - M. Of. nr. 66/7 feb. 2001 
 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile administrative specifice autorizate, desfăşurate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de oficiile judeţene de cadastru,  
 geodezie şi cartografie 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 257/17 apr. 2002) 
 
 O. nr. 983/2000 - M. Of. nr. 89/21 feb. 2001 
 Aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe  
 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 538/2001 – M. Of. nr. 686/30 oct. 2001) 

teritoriul României 

 
 O. nr. 984/2000 - M. Of. nr. 82/16 feb. 2001 
 Aprobarea Regulamentului privind controlul activităţii persoanelor fizice şi juridice autorizate să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi  
 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 537/2001 – M. Of. nr. 789/12 dec. 2001) 

cartografiei pe teritoriul României 

 
  OFICIUL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 256/2000 - M. Of. nr. 508/17 oct. 2000 
 pentru aprobarea criteriilor de evaluare şi selectare a asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor care înfiinţează şi în care funcţionează centre de consultanţă şi informare a  
 
 (SE) 

consumatorilor, precum şi a modelului convenţiei încheiate 

 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 1/2000 - M. Of. nr. 241/31 mai 2000 
 (SE) 
 
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ VINROM 
 ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI SPIRTOASE GARANT 
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ DE RAMURĂ ROMFERMENT 
 Protocol nr. 1/2000 - M. Of. nr. 60/10 feb. 2000 
 Stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000, a preţurilor minime la alcool şi la băuturi alcoolice 
 (Încetat valabilitatea prin Protocolul nr. 2/2000 – M. Of. nr. 192/4 mai 2000) 
 
 Protocol nr. 2/2000 - M. Of. nr. 192/4 mai 2000 
 Stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000, a preţurilor minime la alcool şi la băuturi alcoolice 
 (Încetat valabilitatea prin Protocolul nr. 3/2000 – M. Of. nr. 451/13 sep. 2000) 
 
 Protocol nr. 3/2000 - M. Of. nr. 451/13 sep. 2000 
 Stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000, a preţurilor minime la alcool şi la băuturi alcoolice 
 (Încetat valabilitatea prin Protocolul nr. 5/2000 – M. Of. nr. 657/14 dec. 2000) 
 
 Protocol nr. 4/2000 - M. Of. nr. 524/25 oct. 2000 
 Stabilirea preţurilor minime la alcool şi băuturi alcoolice 
 (Încetat aplicabilitatea prin Protocolul nr. 5/2000 – M. Of. nr. 657/14 dec. 2000) 
 
 Protocol nr. 5/2000 - M. Of. nr. 657/14 dec. 2000 
 Stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 şi ale ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 181/2000 şi nr. 252/2000, a preţurilor minime la alcool şi la  
 băuturi alcoolice 
 (Încetat valabilitatea potrivit Protocolului nr. 6/2001 - M. Of. nr. 210/25 apr. 2001) 
 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 24/2000 - M. Of. nr. 380/15 aug. 2000 
 privind aprobarea Normării personalului din instituţiile de interes public pentru protecţia specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 91/2002 - M. Of. nr. 716/2 oct. 2002) 

Persoanele  cu Handicap 

 
 O. nr. 122/2000 - M. Of. nr. 8/9 ian. 2001 
 privind modalitatea de decontare a abonamentului la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav 
 (Abrogare prin O. nr. 373/99/2003 - M. Of. nr. 737/22 oct. 2003) 
 
 
 2001 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 

 O. nr. 139/2001 - M. Of. nr. 493/23 aug. 2001 
 pentru aprobarea formularelor-tip de licenţă şi a altor documente prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi a importurilor de produse  
 
 (Abrogare prin O. nr. 676/2003 - M. Of. nr. 889/12 dec. 2003) 

strategice 

 
 O. nr. 148/2001 - M. Of. nr. 681/29 oct. 2001 
 pentru aprobarea formularelor-tip de autorizaţie, permise şi alte documente prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de  
 produse strategice 
 (Abrogare prin O. nr. 676/2003 - M. Of. nr. 889/12 dec. 2003) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 19/2001 - M. Of. nr. 57/2 feb. 2001 
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 Ordin privind suspendarea aplicării dispoziţiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor  
 de stabilire a preţului de referinţă pentru petrolul extras în România şi modificarea şi completarea unor instrucţiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere pentru  
 
 (T) 

perioada trimestrului I al anului 2001 

 
 O. nr. 34/2001 - M. Of. nr. 136/20 mar. 2001 
 privind concursul public de oferte nr. 20/2001 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 35/2001 - M. Of. nr. 145/23 mar. 2001 
 privind concursul public de oferte nr. 21/2001 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 38/2001 - M. Of. nr. 315/13 iun. 2001 
 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2005 - M. Of. nr. 437/24 mai 2005) 

petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare 

 
 O. nr. 51/2001 - M. Of. nr. 188/12 apr. 2001 
 privind concursul public de oferte nr. 22/2001 pentru concesionarea unor activităţi miniere de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 74/2001 - M. Of. nr. 240/11 mai 2001 
 privind concursul public de oferte nr. 23/2001 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 76/2001 - M. Of. nr. 264/23 mai 2001 
 privind concursul public de oferte nr. 24/2001 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 89/2001 - M. Of. nr. 324/15 iun. 2001 
 privind concursul public de oferte nr. 25/2001 pentru concesionarea unor activităţi miniere de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 95/2001 - M. Of. nr. 324/15 iun. 2001 
 privind tarifele percepute pentru exploatarea sistemului naţional de transport al ţiţeiului 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2003 - M. Of. nr. 447/24 iun. 2003) 
 
 O. nr. 96/2001 - M. Of. nr. 361/5 iul. 2001 
 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid 
 (T) 
 
 O. nr. 103/2001 - M. Of. nr. 417/27 iul. 2001 
 Ordin privind suspendarea aplicării dispoziţiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor  
 de stabilire a preţului de referinţă pentru petrolul (ţiţei şi gaze 
 (T) 
 
 O. nr. 107/2001 - M. Of. nr. 596/21 sep. 2001 
 privind aprobarea tarifelor percepute pentru emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice şi a rezervelor de petrol, emise în baza Legii petrolului nr. 134/1995 
 (Abrogare prin O. nr. 274/2004 - M. Of. nr. 68/20 ian. 2005) 
 
 O. nr. 118/2001 - M. Of. nr. 461/13 aug. 2001 
 privind concursul public de reofertare nr. 22-2/2001 pentru concesionarea unor activităţi miniere de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 125/2001 - M. Of. nr. 521/30 aug. 2001 
 privind concursul public de oferte nr. 26/2001 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 146/2001 - M. Of. nr. 640/12 oct. 2001 
 privind tarifele pentru transportul ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2003 - M. Of. nr. 447/24 iun. 2003) 
 
 O. nr. 150/2001 - M. Of. nr. 642/15 oct. 2001 
 Ordin privind modificarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de  
 exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare 
 (Abrogare odată cu O.nr. 38/2001 prin O. nr. 41/2005 - M. Of. nr. 437/24 mai 2005) 
 
 O. nr. 159/2001 - M. Of. nr. 667/24 oct. 2001 
 privind concursul public de reofertare nr. 25-2/2001 pentru concesionarea unor activităţi miniere de exploatare 
 (T) 
 
 O. nr. 169/2001 - M. Of. nr. 753/27 nov. 2001 
 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuţiilor sale 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 56/2004 - M. Of. nr. 175/1 mar. 2004) 
 
 O. nr. 170/2001 - M. Of. nr. 740/20 nov. 2001 
 privind concursul public de oferte nr. 27/2001 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 O. nr. 151/22740/2001 - M. Of. nr. 847/28 dec. 2001 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în Programul de conformare şi în planul de refacere a mediului, precum şi reglementarea modului  
 
 (Abrogare la 6 august 2004 prin O. nr. 58/19/2004 - M. Of. nr. 408/6 mai 2004) 

de operare cu garanţia bancară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere 

 
  ASOCIAŢIA GENERALĂ A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI 

 Statut/2001 - M. Of. nr. 302/8 iun. 2001 
 Statutul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România 
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 (T) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 1/2001 - M. Of. nr. 69/8 feb. 2001 
 privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor, precum şi a contribuţiilor agenţilor economici pe anul 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 3/2001 - M. Of. nr. 197/19 apr. 2001 
 pentru aprobarea Procedurii privind reglementarea abaterilor de energie în raport cu energia contractată de consumatorii eligibili 
 (Abrogare prin O. nr. 19/2003 - M. Of. nr. 529/23 iul. 2003) 
 
 O. nr. 4/2001 - M. Of. nr. 197/19 apr. 2001 
 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei termice 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2009) 
 
 O. nr. 6/2001 - M. Of. nr. 187/12 apr. 2001 
 Aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi şi a tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie practicate de agenţii economici din cadrul sectorului  
 
 (Abrogat prin O. nr. 11/2001 – M. Of. nr. 364/6 iul. 2001) 

energetic 

 
 O. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 187/12 apr. 2001 
 Aprobarea tarifelor medii de achiziţie a energiei electrice şi a tarifului pentru activitatea de administrare a pieţei angro 
 (Abrogat prin O. nr. 12/2001 – M. Of. nr. 364/6 iul. 2001) 
 
 O. nr. 9/2001 - M. Of. nr. 734/19 nov. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea autorizaţiilor provizorii pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei electrice şi termice cu bunuri, servicii sau activităţi  
 concesionate 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 246/12 apr. 2007) 
 
 O. nr. 11/2001 - M. Of. nr. 364/6 iul. 2001 
 Aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi şi a tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie practicate de agenţii economici din cadrul sectorului  
 
 (Abrogat prin O. nr. 23/2001 – M. Of. nr. 629/8 oct. 2001) 

energetic 

 
 O. nr. 12/2001 - M. Of. nr. 364/6 iul. 2001 
 Aprobarea tarifelor medii de achiziţie a energiei electrice şi a tarifului pentru activitatea de administrare a pieţei angro 
 (Abrogat prin O. nr. 24/2001 – M. Of. nr. 629/8 oct. 2001) 
 
 O. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 381/12 iul. 2001 
 Aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica"-S.A. 
 (Abrogat prin O. nr. 22/2001 – M. Of. nr. 629/8 oct. 2001) 
 
 O. nr. 14/2001 - M. Of. nr. 523/31 aug. 2001 
 pentru aprobarea Procedurii de întocmire a raportului de activitate anual al titularilor de licenţe 
 (Abrogare prin O. nr. 51/2005 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2006) 
 
 O. nr. 15/2001 - M. Of. nr. 552/4 sep. 2001 
 privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de energie electrică în conformitate cu Directiva CE 90/377 
 (Abrogare prin O. nr. 117/2008 - M. Of. nr. 644/9 sep. 2008) 
 
 O. nr. 16/2001 - M. Of. nr. 523/31 aug. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2018 - M. Of. nr. 166/22 feb. 2018) 
 
 O. nr. 17/2001 - M. Of. nr. 734/19 nov. 2001 
 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului pentru apa de adaos în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2008 - M. Of. nr. 634/2 sep. 2008) 
 
 O. nr. 19/2001 - M. Of. nr. 552/4 sep. 2001 
 privind aprobarea Ghidului pentru întocmirea Regulamentului de racordare la reţele termice, respectiv de separare faţă de acestea 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2009) 
 
 O. nr. 20/2001 - M. Of. nr. 587/19 sep. 2001 
 pentru aprobarea Procedurii de întocmire a Raportului financiar de către titularii de licenţe 
 (Abrogare prin O. nr. 59/2008 - M. Of. nr. 579/31 iul. 2008) 
 
 O. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 629/8 oct. 2001 
 Aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica"-S.A. 
 (Abrogat prin O. nr. 35/2001 – M. Of. nr. 840/27 dec. 2001) 
 
 O. nr. 23/2001 - M. Of. nr. 629/8 oct. 2001 
 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi şi a tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie practicate de agenţii economici din cadrul  
 sectorului energetic 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2002 - M. Of. nr. 228/5 apr. 2002) 
 
 O. nr. 24/2001 - M. Of. nr. 629/8 oct. 2001 
 Aprobarea tarifelor medii de achiziţie a energiei electrice şi a tarifului pentru activitatea de administrare a pieţei angro 
 (Abrogat la 1 nov. 2001 prin O. nr. 25/2001 - M. Of. nr. 673/25 oct. 2001) 
 
 O. nr. 25/2001 - M. Of. nr. 673/25 oct. 2001 
 Aprobarea tarifelor medii de achiziţie a energiei electrice şi a tarifului pentru activitatea de administrare a pieţei angro 
 (Abrogat prin O. nr. 30/2001 – M. Of. nr. 748/23 nov. 2001) 
 
 O. nr. 26/2001 - M. Of. nr. 725/14 nov. 2001 
 pentru aprobarea Procedurii de ajustare operativă a preţurilor pentru energia termică 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2003 - M. Of. nr. 46/20 ian. 2004) 
 
 O. nr. 27/2001 - M. Of. nr. 725/14 nov. 2001 
 pentru aprobarea Metodologiei de repartizare a cheltuielilor între serviciile şi produsele de bază şi secundare în centralele care produc energie termică în regim de cogenerare 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2004 - M. Of. nr. 1011/2 nov. 2004) 
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 O. nr. 28/2001 - M. Of. nr. 748/23 nov. 2001 
 privind aprobarea Ghidului de stabilire a tarifului pentru energia electrică livrată subconsumatorilor de către consumatorul principal 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2005 - M. Of. nr. 316/14 apr. 2005) 
 
 O. nr. 30/2001 - M. Of. nr. 748/23 nov. 2001 
 pentru aprobarea tarifelor medii de achiziţie a energiei electrice şi a tarifului pentru activitatea de administrare a pieţei angro 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2002 - M. Of. nr. 228/5 apr. 2002) 
 
 O. nr. 33/2001 - M. Of. nr. 124/15 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de tarifare a tranzitului de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 56/2005 - M. Of. nr. 7/4 ian. 2006) 
 
 O. nr. 34/2001 - M. Of. nr. 67/30 ian. 2002 
 Ordin privind completarea şi modificarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2003 - M. Of. nr. 398/9 iun. 2003) 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/1999, cu modificările ulterioare 

 
 O. nr. 35/2001 - M. Of. nr. 840/27 dec. 2001 
 privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica"-S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 207/27 mar. 2002) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 51/2001 - M. Of. nr. 84/19 feb. 2001 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind regimul eliberării documentelor 
 (Abrogare prin Decizia nr. 386/2004 - M. Of. nr. 269/26 mar. 2004) 
 
 Decizia nr. 52/2001 - M. Of. nr. 45 bis/26 ian. 2001 
 privind aprobarea Regulamentului de programare, funcţionare şi dispecerizare a sistemului naţional de transport gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2008) 
 
 Decizia nr. 54/2001 - M. Of. nr. 84/19 feb. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 939/2002 - M. Of. nr. 857/27 nov. 2002) 
 
 Decizia nr. 78/2001 - M. Of. nr. 197/19 apr. 2001 
 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distribuţie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 938/2002 - M. Of. nr. 847/25 nov. 2002) 
 
 Decizia nr. 79/2001 - M. Of. nr. 199/20 apr. 2001 
 privind aprobarea Criteriilor şi metodelor pentru stabilirea preţurilor şi a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 654/2002 - M. Of. nr. 506/12 iul. 2002) 
 
 Decizia nr. 100/2001 - M. Of. nr. 276/29 mai 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea corpului auditorilor de terţă parte din sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 208/2003 - M. Of. nr. 159/12 mar. 2003) 
 
 Decizia nr. 114/2001 - M. Of. nr. 310/11 iun. 2001 
 Stabilirea condiţiilor de acordare a licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogată prin Decizia nr. 312/2001 – M. Of. nr. 499/24 aug. 2001) 
 
 Decizia nr. 147/2001 - M. Of. nr. 412/25 iul. 2001 
 privind aprobarea Listei centralizate cuprinzând consumatorii eligibili de gaze naturale 
 (T) 
 
 Decizia nr. 186/2001 - M. Of. nr. 512/28 aug. 2001 
 privind aprobarea Contractului-cadru de achiziţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 392/2005 - M. Of. nr. 400/12 mai 2005) 
 
 Decizia nr. 187/2001 - M. Of. nr. 595/21 sep. 2001 
 privind aprobarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 888/2004 - M. Of. nr. 588/1 iul. 2004) 
 
 Decizia nr. 260/2001 - M. Of. nr. 491/23 aug. 2001 
 pentru aprobarea Acordului tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comercială a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2008) 
 
 Decizia nr. 312/2001 - M. Of. nr. 499/24 aug. 2001 
 privind licenţa provizorie în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia A.N.R.G.N. nr. 387/2004 - M. Of. nr. 269/26 mar. 2004) 
 
 Decizia nr. 377/2001 - M. Of. nr. 574/14 sep. 2001 
 Decizie pentru completarea Deciziei nr. 312/2001 privind licenţa provizorie în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia A.N.R.G.N. nr. 387/2004 - M. Of. nr. 269/26 mar. 2004) 
 
 Decizia nr. 533/2001 - M. Of. nr. 698/2 nov. 2001 
 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 183/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 946/2001 - M. Of. nr. 7/9 ian. 2002 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 974/2002 - M. Of. nr. 924/18 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 947/2001 - M. Of. nr. 7/9 ian. 2002 
 Decizie privind aprobarea Standardului de performanţă pentru furnizarea gazelor naturale pe piaţa angro 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 690/11 oct. 2007) 
 
 O. nr. 124/2001 - M. Of. nr. 308/11 iun. 2001 
 Aprobarea preţurilor reglementate pentru consumatorii captivi din sectorul gazelor naturale 
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 (Abrogat prin O. nr. 216/2001 – M. Of. nr. 457/10 aug. 2001) 
 
 O. nr. 216/2001 - M. Of. nr. 457/10 aug. 2001 
 Aprobarea preţului reglementat unic pentru consumatorii captivi din sectorul gazelor naturale 
 (Abrogat la 1 oct. 2001 prin O. nr. 438/148/2001 - M. Of. nr. 607/27 sep. 2001) 
 
 O. nr. 538/2001 - M. Of. nr. 698/2 nov. 2001 
 privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, în conformitate cu Directiva CE 90/377 
 (Abrogare prin Decizia nr. 313/2005 - M. Of. nr. 324/18 apr. 2005) 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 75/37/2001 - M. Of. nr. 151/28 mar. 2001 
 Stabilirea tarifelor reglementate pentru consumatorii captivi din sectorul gazelor naturale 
 (Abrogat prin O. nr. 285/127/2001 – M. Of. nr. 490/23 aug. 2001) 
 
 O. nr. 285/127/2001 - M. Of. nr. 490/23 aug. 2001 
 Stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogat la 15 oct. 2001 prin O. nr. 438/148/2001 - M. Of. nr. 607/27 sep. 2001) 
 
 O. nr. 379/141/2001 - M. Of. nr. 581/17 sep. 2001 
 Modificarea şi completarea Ordinului nr. 285/127/2001 privind stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogat la 15 oct. 2001 prin O. nr. 438/148/2001 - M. Of. nr. 607/27 sep. 2001) 
 
 O. nr. 438/148/2001 - M. Of. nr. 607/27 sep. 2001 
 Aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogat prin O. nr. 865/195/2001 – M. Of. nr. 815/18 dec. 2001) 
 
 O. nr. 645/184/2001 - M. Of. nr. 731/16 nov. 2001 
 Stabilirea tarifului reglementat pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz"-S.A. Mediaş 
 (Abrogat prin O. nr. 865/195/2001 – M. Of. nr. 815/18 dec. 2001) 
 
 O. nr. 865/195/2001 - M. Of. nr. 815/18 dec. 2001 
 privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 121/20/2003 - M. Of. nr. 93/14 feb. 2003) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 217/2001 - M. Of. nr. 251/16 mai 2001 
 pentru aprobarea Normelor privind criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 1822/2005 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2006) 
 
 O. nr. 535/2001 - M. Of. nr. 4/7 ian. 2002 
 Ordin privind unele măsuri de informare a consumatorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 433/2009 - M. Of. nr. 444/29 iun. 2009) 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 144/2001 - M. Of. nr. 555/6 sep. 2001 
 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O. - 2001 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2004 - M. Of. nr. 178/2 mar. 2004) 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 502/2001 - M. Of. nr. 556/6 sep. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind  
 întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar 
 (Abrogare prin O. nr. 222/2009 - M. Of. nr. 634/25 sep. 2009) 
 
 O. nr. 538/2001 - M. Of. nr. 686/30 oct. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2010 - M. Of. nr. 201/30 mar. 2010) 

cartografiei pe teritoriul României 

 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 5120/441/2001 - M. Of. nr. 789/12 dec. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasării obiectivelor de investiţii, şi a  
 Regulamentului privind conţinutul documentaţiei pentru schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor agricole 
 (Abrogare prin O. nr. 897/798/2005 - M. Of. nr. 847/19 sep. 2005) 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE 
 O. nr. 535/2001 - M. Of. nr. 789/12 dec. 2001 
 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, realizate de persoane fizice şi juridice autorizate 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2010 - M. Of. nr. 201/30 mar. 2010) 
 
 O. nr. 536/2001 - M. Of. nr. 789/12 dec. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2010 - M. Of. nr. 201/30 mar. 2010) 
 
 O. nr. 539/2001 - M. Of. nr. 789/12 dec. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrărilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi teledetecţie 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2010 - M. Of. nr. 201/30 mar. 2010) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 102C/2001 - M. Of. nr. 67/8 feb. 2001 
 privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatelor de export în cadrul contingentelor tarifare de ovine şi caprine vii şi carne de ovine şi caprine, convenite în relaţia cu Uniunea  
 Europeană (U.E.) în anul 2001 
 (T) 
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 O. nr. 106C/2001 - M. Of. nr. 260/21 mai 2001 
 privind regimul licenţelor de export şi import pentru mărfurile şi operaţiunile supuse licenţierii 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1491/2002 - M. Of. nr. 960/28 dec. 2002) 
 
 O. nr. 114C/2001 - M. Of. nr. 258/18 mai 2001 
 privind monitorizarea pe bază de licenţă de import automată a importului de mărfuri folosite 
 (Abrogare prin O. nr. 391/2003 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2004) 
 
 O. nr. 119C/2001 - M. Of. nr. 823/20 dec. 2001 
 privind prelungirea termenelor de valabilitate a licenţelor de export, de import şi de operaţiune de export sau de import, a căror valabilitate expiră la data de 31 decembrie 2001 
 (T) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 4/2001 - M. Of. nr. 78/15 feb. 2001 
 privind aprobarea listei cuprinzând laboratoarele autorizate în vederea executării de analize pentru vinurile şi celelalte băuturi destinate exportului şi pentru cele cu denumire de origine,  
 precum şi specialiştii desemnaţi să semneze documentele de atestare a calităţii vinurilor şi a celorlalte băuturi provenite din must şi vin destinate exportului, indicativul ştampilei şi zona  
 
 (Abrogare prin O. nr. 172/2004 - M. Of. nr. 213/11 mar. 2004) 

de exercitare a acestei activităţi 

 
 O. nr. 26/2001 - M. Of. nr. 100/27 feb. 2001 
 privind stabilirea speciilor de animale, categoriilor de producţie şi greutăţii minime admise pentru export în anul 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 29/2001 - M. Of. nr. 205/24 apr. 2001 
 pentru aprobarea Metodelor de prelevare a probelor de plante şi produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide 
 (Abrogare prin O. nr. 1048/2003 - M. Of. nr. 910/19 dec. 2003) 
 
 O. nr. 39/2001 - M. Of. nr. 169/4 apr. 2001 
 pentru aprobarea structurii organizatorice a Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole, precum şi a nivelului sumelor percepute pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2003 - M. Of. nr. 158/12 mar. 2003) 

eliberarea autorizaţiei de producător de vinuri cu denumire de origine şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine 

 
 O. nr. 43/2001 - M. Of. nr. 131/15 mar. 2001 
 pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic de a încheia contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 387/2003 - M. Of. nr. 417/13 iun. 2003) 
 
 O. nr. 44/2001 - M. Of. nr. 140/21 mar. 2001 
 Aprobarea condiţiilor sanitare veterinare pentru exportul de animale vii 
 (Abrogat prin O. nr. 486/2001 şi 487/2001 – M. Of. nr. 841/27 dec. 2001) 
 
 O. nr. 62/2001 
 Ordin  pentru aprobarea contractelor-cadru de gestionare pentru fiecare categorie de gestionari prevăzută de Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, cu  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 126/2004 - M. Of. nr. 188/4 mar. 2004) 

modificările ulterioare 

 
 O. nr. 64/2001 - M. Of. nr. 238/10 mai 2001 
 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice, studii sumare de amenajare şi studii de transformare a păşunilor împădurite 
 (Abrogare prin O. nr. 639/2005 - M. Of. nr. 702/3 aug. 2005) 
 
 O. nr. 86/2001 - M. Of. nr. 177/6 apr. 2001 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licenţelor de fabricaţie  
 agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei 
 (Abrogare odată cu O. nr. 58/1999 prin O. nr. 357/2003 - M. Of. nr. 404/10 iun. 2003) 
 
 O. nr. 94/2001 - M. Of. nr. 177/6 apr. 2001 
 privind prohibiţia pescuitului 
 (Abrogare prin O. nr. 140/247/2002 - M. Of. nr. 221/2 apr. 2002) 
 
 O. nr. 101/2001 
 (Abrogare prin O. nr. 223/2002 - M. Of. nr. 598/13 aug. 2002) 
 
 O. nr. 111/2001 
 (Abrogat prin O. nr. 294/2001 – M. Of. nr. 462/13 aug. 2001) 
 
 O. nr. 117/2001 - M. Of. nr. 473/17 aug. 2001 
 pentru aprobarea Listei cuprinzând tarifele minime care se percep de la vânători străini pentru acţiuni de vânătoare în România 
 (Abrogare prin O. nr. 1342/2010 - M. Of. nr. 619/2 sep. 2010) 
 
 O. nr. 118/2001 - M. Of. nr. 339/26 iun. 2001 
 pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale în baza cărora Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor avizează încadrarea personalului cu atribuţii de pază a fondurilor de  
 vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 282/2003 - M. Of. nr. 282/23 apr. 2003) 
 
 O. nr. 139/2001 - M. Of. nr. 289/1 iun. 2001 
 Aprobarea vânării vulpilor, până la data de 14 septembrie 2001, în fondurile de vânătoare situate în zonele declarate oficial ca fiind contaminate cu virusul turbării 
 (T) 
 
 O. nr. 145/2001 - M. Of. nr. 303/8 iun. 2001 
 privind staţiile de pompare din sistemele de irigaţii şi desecări, cu consumurile specifice de energie electrică şi randamentul sistemelor, aflate în administrarea Societăţii Naţionale  
 "Îmbunătăţiri Funciare"-S.A., precum şi cele din administrarea altor agenţi economici şi instituţii publice pentru care cheltuielile cu energia electrică se suportă din subvenţii de la bugetul  
 de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 214/2002 - M. Of. nr. 397/10 iun. 2002) 
 
 O. nr. 146/2001 - M. Of. nr. 286/31 mai 2001 
 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare 
 (Abrogare prin O. nr. 94/2004 - M. Of. nr. 1263/28 dec. 2004) 
 
 O. nr. 158/2001 - M. Of. nr. 287/31 mai 2001 
 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului în teren, în vederea certificării culturilor de sămânţă şi material săditor şi a autorizării agenţilor economici pentru producerea,  
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 prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor, precum şi a tarifelor pentru analizele de laborator ale seminţelor şi materialului săditor 
 (Abrogare prin O. nr. 249/2002 - M. Of. nr. 447/26 iun. 2002) 
 
 O. nr. 161/2001 - M. Of. nr. 324/15 iun. 2001 
 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2001-14 mai 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 164/2001 - M. Of. nr. 473/17 aug. 2001 
 pentru aprobarea nivelului tarifelor minime care se percep de la vânători români pentru acţiuni de vânătoare în România 
 (Abrogare prin O. nr. 1342/2010 - M. Of. nr. 619/2 sep. 2010) 
 
 O. nr. 169/2001 
 Ordin pentru aprobarea modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor privatizate de  
 Regia Naţională a Pădurilor 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 98/2003 - M. Of. nr. 115/24 feb. 2003) 
 
 O. nr. 173/2001 - M. Of. nr. 383/13 iul. 2001 
 pentru stabilirea caracteristicilor minime ale muniţiei permise pentru vânarea unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu ţevi ghintuite 
 (Abrogare prin O. nr. 264/2003 - M. Of. nr. 270/17 apr. 2003) 
 
 O. nr. 184/2001 - M. Of. nr. 499/24 aug. 2001 
 privind organizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol şi al Băuturilor Alcoolice Naturale cu Denumire de Origine, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.369/2000  
 
 (SE) 

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 314/1999 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii viei şi vinului nr. 67/1997 

 
 O. nr. 187/2001 - M. Of. nr. 439/6 aug. 2001 
 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice privind jujeul purtat de câinii care însoţesc turmele şi cirezile pe fondurile de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 280/2003 - M. Of. nr. 282/23 apr. 2003) 
 
 O. nr. 189/2001 - M. Of. nr. 397/19 iul. 2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii de melc şi a pulpelor de broască 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 245/2006 - M. Of. nr. 926/15 nov. 2006) 
 
 O. nr. 192/2001 - M. Of. nr. 398/19 iul. 2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la condiţiile minime de igienă pentru produsele din pescuit obţinute la bordul vaselor de pescuit 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 193/2001 - M. Of. nr. 564/11 sep. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a tarifelor care se practică de gestionarii fondurilor de vânătoare pentru acţiuni de vânătoare cu vânători români 
 (Abrogare prin O. nr. 1342/2010 - M. Of. nr. 619/2 sep. 2010) 
 
 O. nr. 194/2001 - M. Of. nr. 382 bis/12 iul. 2001 
 privind Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 203/2001 - M. Of. nr. 564/11 sep. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a tarifelor care se practică pentru acţiunile de vânătoare realizate în România cu vânători străini 
 (Abrogare prin O. nr. 1342/2010 - M. Of. nr. 619/2 sep. 2010) 
 
 O. nr. 214/2001 - M. Of. nr. 500/24 aug. 2001 
 privind stabilirea raselor de câini admise la vânătoare în România 
 (Abrogare prin O. nr. 94/2003 - M. Of. nr. 156/11 mar. 2003) 
 
 O. nr. 229/2001 
 Ordin privind predarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Naţională a Pădurilor 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 391/2003 - M. Of. nr. 430/19 iun. 2003) 
 
 O. nr. 269/2001 - M. Of. nr. 439/6 aug. 2001 
 pentru aprobarea Catalogului naţional al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România - 2001 
 (Abrogare prin O. nr. 1645/2013 - M. Of. nr. 539/26 aug. 2013) 
 
 O. nr. 280/2001 - M. Of. nr. 433/2 aug. 2001 
 Ordin pentru modificarea nr. crt. 199 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 146/2001 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi  
 examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 146/2001 prin O. nr. 94/2004 - M. Of. nr. 1263/28 dec. 2004) 
 
 O. nr. 283/2001 - M. Of. nr. 473/17 aug. 2001 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licenţelor de fabricaţie  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 58/1999 prin O. nr. 357/2003 - M. Of. nr. 404/10 iun. 2003) 

agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei 

 
 O. nr. 285/2001 - M. Of. nr. 479/21 aug. 2001 
 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele şi subprodusele de origine animală şi alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei  
 de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2005 - M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) 
 
 O. nr. 295/2001 - M. Of. nr. 443/7 aug. 2001 
 Aprobarea Listei cuprinzând deţinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001 pentru speciile ovine, porcine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine şi peşti, pe rase,  
 
 (Abrogat prin O. nr. 453/2001 – M. Of. nr. 772/4 dec. 2001) 

linii şi hibrizi 

 
 O. nr. 298/2001 - M. Of. nr. 591/20 sep. 2001 
 privind interzicerea comercializării şi administrării unor substanţe cu acţiune thyreostatică şi a celor betaagoniste la animalele de fermă 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 311/2001 - M. Of. nr. 628/5 oct. 2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea influenţei aviare 
 (Abrogare prin O. nr. 87/2006 - M. Of. nr. 381/3 mai 2006) 
 
 O. nr. 312/2001 - M. Of. nr. 628/5 oct. 2001 



 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de profilaxie, supraveghere şi combatere a bolii de Newcastle 
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 (Abrogare prin O. nr. 153/2006 - M. Of. nr. 622/19 iul. 2006) 
 
 O. nr. 314/2001 - M. Of. nr. 471/17 aug. 2001 
 Aprobarea Listei cuprinzând deţinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001 pentru specia taurine, pe rase 
 (Abrogat prin O. nr. 453/2001 – M. Of. nr. 772/4 dec. 2001) 
 
 O. nr. 350/2001 - M. Of. nr. 617/1 oct. 2001 
 pentru aprobarea conţinutului şi modelelor autorizaţiilor de pescuit în scop comercial, recreativ/sportiv şi ştiinţific, precum şi a permiselor de pescuit individuale 
 (Abrogare prin O. nr. 1133/2005 - M. Of. nr. 985/7 nov. 2005) 
 
 O. nr. 353/2001 - M. Of. nr. 111/11 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru recoltarea, importul-exportul şi comercializarea materialului seminal de bovine 
 (Abrogare la data aderării României la Uniunea Europeană prin O. nr. 205/2006 - M. Of. nr. 756/5 sep. 2006) 
 
 O. nr. 354/2001 - M. Of. nr. 609/27 sep. 2001 
 privind aprobarea numărului de exemplare din speciile strict protejate care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2001-2002 
 (T) 
 
 O. nr. 356/2001 - M. Of. nr. 812/18 dec. 2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar şi pentru alţi contaminanţi în  
 produsele de origine animală 
 (Abrogare prin O. nr. 147/2005 - M. Of. nr. 143/17 feb. 2005) 
 
 O. nr. 357/2001 - M. Of. nr. 750/23 nov. 2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 149/16 feb. 2006) 
 
 O. nr. 373/2001 - M. Of. nr. 703/6 nov. 2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deşeurilor toxice şi de risc din laboratoarele sanitare veterinare 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 388/2001 - M. Of. nr. 693/31 oct. 2001 
 privind aprobarea repartizării volumului de masă lemnoasă pe picior, care se va recolta în anul 2001, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept  
 privat, din pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din păşunile împădurite şi pădurile aflate în administrarea persoanelor juridice, altele decât Regia  
 Naţională a Pădurilor 
 (T) 
 
 O. nr. 390/2001 - M. Of. nr. 766/30 nov. 2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul oficial al furajelor pentru animale 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2007 - M. Of. nr. 126/21 feb. 2007) 
 
 O. nr. 400/2001 - M. Of. nr. 742/21 nov. 2001 
 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului sanitar veterinar în unităţile prevăzute la art.30 alin.3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974,  
 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistenţă, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat în  
 unităţile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animală 
 (SE) 
 
 O. nr. 414/2001 - M. Of. nr. 821/20 dec. 2001 
 privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară pentru importurile de animale vii din speciile bovine şi porcine provenite din ţări terţe 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 415/2001 
 Ordin pentru aprobarea Protocolului-cadru de transfer al proprietăţii asupra infrastructurii amenajărilor interioare pentru irigaţii de la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 297/2003 - M. Of. nr. 312/8 mai 2003) 

Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii 

 
 O. nr. 453/2001 - M. Of. nr. 772/4 dec. 2001 
 privind aprobarea Listei cuprinzând deţinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001 pentru speciile de taurine, ovine, porcine, păsări, animale de blană, viermi de mătase,  
 albine şi peşti, pe rase, linii şi hibrizi 
 (T) 
 
 O. nr. 459/2001 - M. Of. nr. 823/20 dec. 2001 
 privind aprobarea repartizării volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 462/2001 - M. Of. nr. 113/12 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 136/2006 - M. Of. nr. 617/18 iul. 2006) 
 
 O. nr. 473/2001 - M. Of. nr. 827/21 dec. 2001 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 146/2001 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea  
 analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi 
 (Abrogare odată cu O. nr. 146/2001 prin O. nr. 94/2004 - M. Of. nr. 1263/28 dec. 2004) 
 
 O. nr. 474/2001 - M. Of. nr. 199/25 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul  
 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 144/2006 - M. Of. nr. 641/25 iul. 2006) 

din ţări terţe de păsări şi ouă de incubaţie 

 
 O. nr. 475/2001 - M. Of. nr. 112/11 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind utilizarea metodei de identificare microscopică şi estimare a constituenţilor de origine animală în controlul oficial al furajelor 
 (Abrogare prin O. nr. 93/2005 - M. Of. nr. 873/29 sep. 2005) 
 
 O. nr. 476/2001 - M. Of. nr. 119/14 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile pentru prepararea, comercializarea şi folosirea furajelor medicamentate pe teritoriul României 
 (Abrogare la data aderării României la U.E. prin O. nr. 197/2006 - M. Of. nr. 738/29 aug. 2006) 
 
 O. nr. 477/2001 - M. Of. nr. 186/19 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene  
 şi importul din ţările terţe de material seminal de la porcine domestice 



 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 217/2006 - M. Of. nr. 869/24 oct. 2006) 
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 O. nr. 483/2001 - M. Of. nr. 22/16 ian. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 373/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea  
 deşeurilor toxice şi de risc din laboratoarele sanitare veterinare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 373/2001 prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 485/2001 - M. Of. nr. 834/27 dec. 2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 640/2002 - M. Of. nr. 35/22 ian. 2003) 

protecţie a mediului pentru anul 2002 

 
 O. nr. 487/2001 - M. Of. nr. 841/27 dec. 2001 
 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală şi de supraveghere a unităţilor, ale căror  
 cheltuieli se suportă de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2019 - M. Of. nr. 738/10 sep. 2019) 
 
 O. nr. 494/2001 - M. Of. nr. 191/21 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de acvacultură 
 (Abrogare la data aderării României la Uniunea Europeană prin O. nr. 82/2006 - M. Of. nr. 399/9 mai 2006) 
 
 O. nr. 495/2001 - M. Of. nr. 124/15 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deşeuri animale în vederea protecţiei contra encefalopatiilor spongiforme  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

transmisibile 

 
 O. nr. 496/2001 - M. Of. nr. 191/21 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 497/2001 - M. Of. nr. 186/19 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului 
 (Abrogare prin O. nr. 135/2006 - M. Of. nr. 617/18 iul. 2006) 
 
 O. nr. 498/2001 - M. Of. nr. 123/15 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind unele măsuri de protecţie în ceea ce priveşte comerţul cu anumite tipuri de deşeuri animale provenite de la mamifere 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 502/2001 - M. Of. nr. 61/29 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea modelelor de procese-verbale privind controlul fitosanitar 
 (Abrogare prin O. nr. 496/2004 - M. Of. nr. 727/12 aug. 2004) 
 
 O. nr. 503/2001 - M. Of. nr. 61/29 ian. 2002 
 Ordin privind procedura de înregistrare a producătorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere şi a importatorilor de plante, produse vegetale sau articole reglementate 
 (Abrogare prin O. nr. 580/2007 - M. Of. nr. 499/25 iul. 2007) 
 
 O. nr. 504/2001 - M. Of. nr. 78/1 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor sanitare veterinare pentru înlăturarea şi prelucrarea deşeurilor animale, comercializarea lor şi prevenirea  
 agenţilor patogeni din furajele care conţin produse de origine animală sau peşte 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 I. nr. 389/2001 
 Instrucţiunile ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 389/2001 privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinţie silvică 
 (Încetare aplicabilitate pentru Instrucţiunile ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 389/2001 privind constituirea şi tilizarea Fondului de stituirea şi utilizarea  
 Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică prin O. nr. 292/284/2002 - M. Of. nr. 747/14 oct. 2002 ºi Încetare aplicabilitate prin O. nr. 292/284/2002 - M.  
 Of. nr. 747/14 oct. 2002 ºi Încetare aplicabilitate prin O. nr. 292/284/2002 - M. Of. nr. 747/14 oct. 2002 şi Încetare aplicabilitate prin O. nr. 292/284/2002 - M. Of. nr. 747/14  
 oct. 2002) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 
 O. nr. 95136/282/712/10/806/2001 - M. Of. nr. 275/28 mai 2001 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001-2005 
 (Abrogare prin O. nr. 344/2007 - M. Of. nr. 569/20 aug. 2007) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 O. nr. 263/722/494/2001 - M. Of. nr. 591/20 sep. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea şi omologarea îngrăşămintelor folosite în România 
 (Abrogare prin O. nr. 6/22/2004 - M. Of. nr. 75/29 ian. 2004) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 O. nr. 262/1459/2001 - M. Of. nr. 707/7 nov. 2001 
 privind înfiinţarea Fişierului Navelor şi Ambarcaţiunilor de Pescuit 
 (Abrogare prin O. nr. 218/712/2004 - M. Of. nr. 403/6 mai 2004) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 O. nr. 38/160/2001 - M. Of. nr. 151/28 mar. 2001 
 Aprobarea unor măsuri privind comercializarea băuturilor alcoolice distilate 
 (T) 
 
 O. nr. 95/224/2001 - M. Of. nr. 339/26 iun. 2001 
 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale 
 (Abrogare la 27 septembrie 2003 prin O. nr. 474/738/2003 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2003) 
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 O. nr. 121/382/2001 - M. Of. nr. 610/27 sep. 2001 
 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea şi etichetarea gemurilor din fructe, jeleuri, marmeladei şi piureului de castane îndulcit 
 (Abrogare la 5 noiembrie 2004 prin O. nr. 523/808/351/2003 - M. Of. nr. 776/5 nov. 2003) 
 
 O. nr. 122/298/2001 - M. Of. nr. 610/27 sep. 2001 
 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, prezentarea, compoziţia, calitatea şi etichetarea mierii 
 (Abrogare la 12 septembrie 2004 prin O. nr. 522/798/317/2003 - M. Of. nr. 650/12 sep. 2003) 
 
 O. nr. 123/384/2001 - M. Of. nr. 610/27 sep. 2001 
 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale anumitor produse similare 
 (Abrogare la 17 septembrie 2004 prin O. nr. 510/768/319/2003 - M. Of. nr. 660/17 sep. 2003) 
 
 O. nr. 124/297/2001 - M. Of. nr. 610/27 sep. 2001 
 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman 
 (Abrogare la 16 dec. 2004 prin O. nr. 269/453/81/2003 - M. Of. nr. 419/16 iun. 2003) 
 
 O. nr. 125/383/2001 - M. Of. nr. 700/5 nov. 2001 
 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, etichetarea şi marcarea unor produse din cacao şi ciocolată destinate consumului uman 
 (Abrogare la 18 septembrie 2004 prin O. nr. 335/714/318/2003 - M. Of. nr. 661/18 sep. 2003) 
 
 O. nr. 127/301/2001 - M. Of. nr. 615/28 sep. 2001 
 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, procedeele de fabricaţie, calitatea şi etichetarea lactoproteinelor - cazeine şi cazeinaţi - destinaţi consumului uman 
 (Abrogare prin O. nr. 6/828/2007 - M. Of. nr. 510/30 iul. 2007) 
 
 O. nr. 128/300/2001 - M. Of. nr. 615/28 sep. 2001 
 pentru aprobarea Normelor privind natura, conţinutul, fabricarea, compoziţia şi etichetarea anumitor tipuri de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, destinat consumului uman 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2004 prin O. nr. 521/832/321/2003 - M. Of. nr. 665/19 sep. 2003) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
 O. nr. 293/640/2001/1/2002 - M. Of. nr. 173/13 mar. 2002 
 Ordin privind condiţiile de securitate şi calitate pentru legume şi fructe proaspete destinate consumului uman 
 (Abrogare prin O. nr. 103/117/13/2003 - M. Of. nr. 153/10 mar. 2003) 
 
 O. nr. 484/916/537/2001 - M. Of. nr. 823/20 dec. 2001 
 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.  
 121.011/570/356/2001 
 (SE) 
 
 O. nr. 119066/495/1/3687/2001 - M. Of. nr. 436/3 aug. 2001 
 Condiţiile de calitate a grâului şi făinii de grâu din import pentru ameliorarea calităţii grâului şi făinii de grâu din producţia internă 
 (Abrogat prin O. nr. 121011/570/2001 – M. Of. nr. 492/23 aug. 2001) 
 
 O. nr. 121011/570/356/2001 - M. Of. nr. 492/23 aug. 2001 
 Condiţiile de calitate a grâului şi a făinii de grâu din import 
 (Abrogat la 1 ian. 2002 prin O. nr. 484/916/537/2001 - M. Of. nr. 823/20 dec. 2001) 
 
  MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 647/2001 - M. Of. nr. 416/26 iul. 2001 
 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna  
 
 (Abrogare prin O. nr. 410/2008 - M. Of. nr. 339/1 mai 2008) 

sălbatică, precum şi a importului acestora 

 
 O. nr. 706/2001 - M. Of. nr. 565/11 sep. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuţie, consultanţă în domeniul gospodăririi  
 apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 820/2003 - M. Of. nr. 763/30 oct. 2003) 
 
 O. nr. 1100/2001 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2002 
 Ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului privind modificarea şi completarea nr. 706/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a  
 unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuţie, consultanţă în domeniul gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor de  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 820/2003 - M. Of. nr. 763/30 oct. 2003) 

gospodărire a apelor 

 
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 115/21/2001 - M. Of. nr. 80/15 feb. 2001 
 Interzicerea pescuitului pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" până la data de 15 martie 2001 
 (T) 
 
 
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 353/2001 - M. Of. nr. 764/30 nov. 2001 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2021 - M. Of. nr. 974/12 oct. 2021) 
 
 O. nr. 366/2001 - M. Of. nr. 764/30 nov. 2001 
 Ordin privind aprobarea Normelor de securitate radiologică - Proceduri de autorizare 
 (Abrogare prin O. nr. 155/2018 - M. Of. nr. 576/9 iul. 2018) 
 
 O. nr. 373/2001 - M. Of. nr. 137/21 feb. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor fundamentale pentru transportul în siguranţă al materialelor radioactive 
 (Abrogare prin O. nr. 357/2005 - M. Of. nr. 1152/20 dec. 2005) 
 
 O. nr. 374/2001 - M. Of. nr. 127/18 feb. 2002 



 
 Ordin privind aprobarea Normelor pentru expediţii internaţionale de materiale radioactive implicând teritoriul României 
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 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 329/2006 - M. Of. nr. 980/7 dec. 2006) 
 
 O. nr. 382/2001 - M. Of. nr. 766/30 nov. 2001 
 privind aprobarea Normelor de protecţie fizică în domeniul nuclear 
 (Abrogare prin O. nr. 173/2021 - M. Of. nr. 1130/26 nov. 2021) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 173/2001 - M. Of. nr. 574/14 sep. 2001 
 privind modificarea caracteristicilor tehnice de emisie ale staţiilor de radiodifuziune şi televiziune 
 (Abrogare prin O. nr. 365/2002 - M. Of. nr. 921/17 dec. 2002) 
 
 O. nr. 260/2001 - M. Of. nr. 383/13 iul. 2001 
 Ordin privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizaţiilor tehnice de funcţionare a staţiilor de radiocomunicaţii care funcţionează în banda de frecvenţe 26.960-27.410 kHz 
 (Abrogare prin O. nr. 423/2003 - M. Of. nr. 890/12 dec. 2003) 
 
 O. nr. 263/2001 - M. Of. nr. 570/12 sep. 2001 
 privind realizarea de sisteme de distribuţie, precum şi de linii de transmisie de programe audiovizuale în microunde, în benzile de frecvenţă 2.290-2.335 MHz 
 (Abrogare prin O. nr. 403/2003 - M. Of. nr. 100/3 feb. 2004) 
 
 O. nr. 315/2001 - M. Of. nr. 594/21 sep. 2001 
 privind calitatea reţelelor de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune şi radiodifuziune 
 (Abrogare prin O. nr. 366/2002 - M. Of. nr. 923/17 dec. 2002) 
 
 O. nr. 318/2001 - M. Of. nr. 600/25 sep. 2001 
 privind avizarea realizării şi autorizarea funcţionării reţelelor de distribuţie prin cablu pentru programe de televiziune şi radiodifuziune 
 (Abrogare prin O. nr. 365/2002 - M. Of. nr. 921/17 dec. 2002) 
 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 O. nr. 555/409/2001 - M. Of. nr. 62/29 ian. 2002 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul compatibilităţii electromagnetice 
 (Abrogare prin O. nr. 348/181/2003 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2003) 
 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2041/2001 - M. Of. nr. 262/22 mai 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Avizare a Lăcaşurilor de Cult 
 (Abrogare prin O. nr. 2830/2003 - M. Of. nr. 791/10 nov. 2003) 
 
 O. nr. 2057/2001 - M. Of. nr. 439/6 aug. 2001 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.041/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Avizare a Lăcaşurilor  
 de Cult 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2041/2001 prin O. nr. 2830/2003 - M. Of. nr. 791/10 nov. 2003) 
 
  MINISTERUL DE INTERNE 

 O. nr. 84/2001 - M. Of. nr. 570/12 sep. 2001 
 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţă la foc 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2007 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2007) 
 
 O. nr. 85/2001 - M. Of. nr. 573/13 sep. 2001 
 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii, de agrementare tehnică şi de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice de apărare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 607/2008 - M. Of. nr. 683/6 oct. 2008) 

împotriva incendiilor 

 
 O. nr. 86/2001 - M. Of. nr. 573/13 sep. 2001 
 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor  
 mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor 
 (Abrogare la 26 sep. 2007 prin O. nr. 252/2007 - M. Of. nr. 588/27 aug. 2007) 
 
 O. nr. 87/2001 - M. Of. nr. 571/13 sep. 2001 
 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu 
 (Abrogare prin O. nr. 210/2007 - M. Of. nr. 360/28 mai 2007) 
 
 O. nr. 88/2001 - M. Of. nr. 583/18 sep. 2001 
 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a  
 incendiilor - D.G.P.S.I.-003 
 (Abrogare la 28 apr. 2007 prin O. nr. 163/2007 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2007) 
 
 O. nr. 90/2001 - M. Of. nr. 584/18 sep. 2001 
 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a personalului tehnic al agenţilor economici  
 
 (Abrogare prin O. nr. 58/2009 - M. Of. nr. 269/24 apr. 2009) 

şi instituţiilor, cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 

 
 O. nr. 138/2001 - M. Of. nr. 606/26 sep. 2001 
 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005 
 (Abrogare la 28 apr. 2007 prin O. nr. 163/2007 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2007) 
 
 O. nr. 177/2001 - M. Of. nr. 759/28 nov. 2001 
 pentru stabilirea cuantumului sumei minime în valută liber convertibilă pe care cetăţenii români trebuie să o deţină la ieşirea din ţară, când călătoresc în scopuri particulare în statele  
 membre ale Uniunii Europene sau în alte state 
 (Abrogare la data aderării la Uniunea Europeană prin L. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 682/29 iul. 2005 ;Abrogare prin O. nr. 820/2005 - M. Of. nr. 877/29 sep. 2005) 
 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 O. nr. 128/602/4425/36219/2629/2001 - M. Of. nr. 581/17 sep. 2001 



 
 privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 1873/2006 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2007) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 

 O. nr. 305/2001 - M. Of. nr. 712/8 nov. 2001 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor de acordare a titlului de parc industrial 
 (Abrogare prin O. nr. 264/2002 - M. Of. nr. 684/17 sep. 2002) 
 
 O. nr. 368/2001 - M. Of. nr. 46/23 ian. 2002 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor de acordare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 305/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 305/2001 prin O. nr. 264/2002 - M. Of. nr. 684/17 sep. 2002) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 3835/2001 
 Cu privire la unele modificări la Metodologia de încadrare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2001-2002 
 (Abrogare prin O. nr. 3342/2002 - M. Of. nr. 287/29 apr. 2002) 
 
 O. nr. 4318/2001 - M. Of. nr. 212/28 mar. 2002 
 Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de capacitate 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 4319/2001 - M. Of. nr. 162/7 mar. 2002 
 Ordin privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 4320/2001 - M. Of. nr. 687/30 oct. 2001 
 cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale 
 (Abrogare prin O. nr. 4330/534/2002 - M. Of. nr. 227/4 apr. 2003) 
 
 O. nr. 4321/2001 - M. Of. nr. 259/17 apr. 2002 
 Ordin privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 4747/2001 - M. Of. nr. 131/19 feb. 2002 
 Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 4925/2005 - M. Of. nr. 874/29 sep. 2005) 
 
 O. nr. 5025/2001 - M. Of. nr. 183/18 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic în anul şcolar 2002-2003 
 (T) 
 
 O. nr. 5026/2001 - M. Of. nr. 48/24 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 4927/2002 - M. Of. nr. 257/14 apr. 2003) 
 
 O. nr. 5058/2001 - M. Of. nr. 39/21 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea şi vacantarea posturilor/catedrelor din învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 4927/2002 - M. Of. nr. 257/14 apr. 2003) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 45/2001 - M. Of. nr. 52/31 ian. 2001 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare 
 (T) 
 
 O. nr. 66/2001 - M. Of. nr. 76/14 feb. 2001 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă potrivit  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/1999 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 

Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 
 O. nr. 94/2001 - M. Of. nr. 85/20 feb. 2001 
 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate 
 (Abrogare prin O. nr. 1752/2005 - M. Of. nr. 1080/30 nov. 2005) 
 
 O. nr. 120/2001 - M. Of. nr. 76/14 feb. 2001 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.637/2000 pentru aprobarea calculatorului de impozit desfăşurător, aferent baremului mediu annual  
 
 (SE) 

prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000 

 
 O. nr. 123/2001 - M. Of. nr. 79/15 feb. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv propriu 
 (Abrogare prin O. nr. 522/2003 - M. Of. nr. 320/13 mai 2003) 
 
 O. nr. 167/2001 - M. Of. nr. 90/22 feb. 2001 
 privind certificarea bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituţiile publice cu mai puţin de 25 de posturi 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2003 - M. Of. nr. 130/27 feb. 2003) 
 
 O. nr. 172/2001 - M. Of. nr. 110/5 mar. 2001 
 Ordin pentru actualizarea cuantumurilor indemnizaţiilor de delegare şi de detaşare, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor  
 instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului,  
 republicată 
 (Abrogare prin O. nr. 1467/2002 - M. Of. nr. 798/4 nov. 2002 şi Abrogare odată cu H.G. nr. 543/1995 prin H.G. nr. 1860/2006 - M. Of. nr. 1046/29 dec. 2006) 
 
 O. nr. 187/2001 - M. Of. nr. 118/7 mar. 2001 
 Ordin pentru modificarea instrucţiunilor de completare a unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările şi completările  
 
 (SE) 

ulterioare 

 
 O. nr. 315/2001 - M. Of. nr. 127/14 mar. 2001 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 620/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.  
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 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata obligaţiilor bugetare şi majorările de întârziere 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 
 
 O. nr. 321/2001 - M. Of. nr. 178/9 apr. 2001 
 Actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru acţiunile de protocol 
 (Abrogat odată cu O.G. nr. 63/1994 prin O.G. nr. 80/2001 – M. Of. nr. 542/1 sep. 2001) 
 
 O. nr. 491/2001 - M. Of. nr. 184/11 apr. 2001 
 Ordin pentru modificarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free 
 (SE) 
 
 O. nr. 687/2001 - M. Of. nr. 207/24 apr. 2001 
 pentru aprobarea valorilor în vamă 
 (Abrogare prin O. nr. 1076/2006 - M. Of. nr. 577/4 iul. 2006) 
 
 O. nr. 733/2001 - M. Of. nr. 222/2 mai 2001 
 pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, nr. 191/2001 
 (SE) 
 
 O. nr. 761/2001 - M. Of. nr. 233/9 mai 2001 
 pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 
 (SE) 
 
 O. nr. 769/2001 - M. Of. nr. 291/1 iun. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a  
 plătitorilor de impozite şi taxe 
 (Abrogare prin O. nr. 1213/2002 - M. Of. nr. 719/2 oct. 2002) 
 
 O. nr. 781/2001 - M. Of. nr. 441/6 aug. 2001 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1.372/2000 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind  
 
 (SE) 

impozitul pe venit 

 
 O. nr. 896/2001 - M. Of. nr. 310/11 iun. 2001 
 pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligaţii de plată potrivit prevederilor art.53 alin.(1), (2) şi (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr.  
 
 (T) 

216/2001 

 
 O. nr. 897/2001 - M. Of. nr. 310/11 iun. 2001 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plată, datorată de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicită compensarea, în  
 
 (SE) 

limita diferenţei de T.V.A. rămase după aplicarea prevederilor art.22 lit.b)1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată 

 
 O. nr. 898/2001 - M. Of. nr. 397/19 iul. 2001 
 pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligaţii de plată potrivit prevederilor art.53 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr.  
 
 (SE) 

216/2001 

 
 O. nr. 1195/2001 - M. Of. nr. 344/28 iun. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura, criteriile şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata creanţelor bugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice 
 (Abrogare prin O. nr. 928/2002 - M. Of. nr. 527/19 iul. 2002) 
 
 O. nr. 1291/2001 - M. Of. nr. 344/28 iun. 2001 
 privind îmbunătăţirea activităţii de certificare a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară, prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituţiile publice cu mai puţin de 25  
 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2003 - M. Of. nr. 130/27 feb. 2003) 

de posturi 

 
 O. nr. 1301/2001 - M. Of. nr. 389/17 iul. 2001 
 pentru aprobarea Precizărilor privind operaţiunile de regularizare cu bugetele locale a cheltuielilor efectuate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001 de la bugetul de stat pentru finanţarea  
 instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, creşelor şi centrelor locale de consultanţă agricolă, în conformitate cu prevederile art.31 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001  
 nr. 216/2001 
 (T) 
 
 O. nr. 1491/2001 - M. Of. nr. 468/16 aug. 2001 
 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, prevăzute la art.I-VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 179/2002 - M. Of. nr. 108/8 feb. 2002) 

reglementarea unor probleme financiare 

 
 O. nr. 1879/2001 - M. Of. nr. 640/12 oct. 2001 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice  
 Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 94/2001 prin O. nr. 1752/2005 - M. Of. nr. 1080/30 nov. 2005) 
 
 O. nr. 1880/2001 - M. Of. nr. 651/17 oct. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii la microîntreprinderi 
 (Abrogare începând cu anul fiscal 2003 (retroactiv) prin O. nr. 945/2003 - M. Of. nr. 548/30 iul. 2003) 
 
 O. nr. 1922/2001 - M. Of. nr. 630/8 oct. 2001 
 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi din pensii şi a sumelor fixe prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, pentru  
 
 (T) 

trimestrul IV al anului 2001 

 
 O. nr. 1987/2001 - M. Of. nr. 668/24 oct. 2001 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1631/1999 prin H.G. nr. 2415/2004 - M. Of. nr. 57/18 ian. 2005) 
 
 O. nr. 1988/2001 - M. Of. nr. 662/22 oct. 2001 
 privind nivelul cifrei de afaceri de la care există obligaţia persoanelor juridice de a încheia contracte pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale 
 (Abrogare prin O. nr. 1752/2005 - M. Of. nr. 1080/30 nov. 2005) 
 
 O. nr. 1999/2001 - M. Of. nr. 685/30 oct. 2001 



 
 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor şi a modului de tipărire, livrare, difuzare şi păstrare a timbrelor fiscale mobile 
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 (Abrogare prin O. nr. 519/2002 - M. Of. nr. 262/18 apr. 2002) 
 
 O. nr. 2103/2001 - M. Of. nr. 720/12 nov. 2001 
 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările  
 ulterioare, referitoare la plata obligaţiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor şi a penalităţilor de întârziere şi aprobarea modelului Declaraţiei-inventar privind impozitele,  
 taxele şi contribuţiile şi alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenţi, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 şi neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv  
 majorările de întârziere evidenţiate contabil, pe ani fiscali 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 
 
 O. nr. 2151/2001 
 (Abrogare prin O. nr. 195/2003 - M. Of. nr. 128/27 feb. 2003) 
 
 O. nr. 2255/2001 - M. Of. nr. 838/27 dec. 2001 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 45/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 189/2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare 
 (T) 
 
 O. nr. 2260/2001 - M. Of. nr. 799/14 dec. 2001 
 privind fişele fiscale 
 (T) 
 
 O. nr. 2267/2001 - M. Of. nr. 118/13 feb. 2002 
 Ordin privind aprobarea formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, destinat utilizării în activitatea de control a comisarilor Gărzii financiare 
 (Abrogare prin O. nr. 952/2005 - M. Of. nr. 628/19 iul. 2005) 
 
 O. nr. 2282/2001 - M. Of. nr. 801/14 dec. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2001 
 (SE) 
 
 O. nr. 2296/2001 - M. Of. nr. 819/19 dec. 2001 
 pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2002 şi de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul  
 
 (SE) 

2002 

 
 O. nr. 2310/2001 - M. Of. nr. 820/19 dec. 2001 
 Modificarea datei de licitaţie a certificatelor de trezorerie seriile L9 28.03.2002 şi L10 27.06.2002 
 (T) 
 
 O. nr. 2312/2001 - M. Of. nr. 842/28 dec. 2001 
 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2003 - M. Of. nr. 37/23 ian. 2003) 
 
 O. nr. 2329/2001 - M. Of. nr. 20/15 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ 
 (Abrogare prin O. nr. 1969/2007 - M. Of. nr. 846/10 dec. 2007) 
 
 O. nr. 2332/2001 - M. Of. nr. 40/21 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exerciţiului financiar pe anul 2001 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilităţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1784/2002 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2003) 

nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001, au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 O. nr. 1982/5/2001 - M. Of. nr. 694/1 nov. 2001 
 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 45/27 ian. 2009) 

instituţiilor de credit 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 O. nr. 875/2001 - M. Of. nr. 450/8 aug. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată 
 (Abrogare prin O. nr. 1408/2005 - M. Of. nr. 881/30 sep. 2005) 
 
 O. nr. 2212/6/12703/2001 - M. Of. nr. 738/19 nov. 2001 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice, al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al vicepreşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 875/2001 prin O. nr. 1408/2005 - M. Of. nr. 881/30 sep. 2005) 

875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ 
 Decizia nr. 1/2001 - M. Of. nr. 652/17 oct. 2001 
 pentru aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 2/2001 - M. Of. nr. 769/3 dec. 2001 
 privind aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, ale  
 prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe  
 venit, cu modificările ulterioare 
 (SE) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 
 O. nr. 2328/2390/2001 - M. Of. nr. 34/18 ian. 2002 
 Ordin privind aprobarea Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor, armonizate cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate 
 (Abrogare prin O. nr. 3129/2005 - M. Of. nr. 1187/29 dec. 2005) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 1337/200/2001 - M. Of. nr. 381/12 iul. 2001 
 (T) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 800/356/2001 - M. Of. nr. 290/1 iun. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art.30 alin.(4), (5), (6) şi (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 
 (SE) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 O. nr. 156/3/2001 - M. Of. nr. 83/19 feb. 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 316/48/2001 - M. Of. nr. 125/13 mar. 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 317/18/2001 - M. Of. nr. 134/19 mar. 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 341/20/2001 - M. Of. nr. 134/19 mar. 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 342/47/2001 - M. Of. nr. 125/13 mar. 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 362/49/2001 - M. Of. nr. 130/15 mar. 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 1281/46/2001 - M. Of. nr. 397/19 iul. 2001 
 privind unele scutiri de la plata taxelor vamale şi a suprataxelor vamale 
 (T) 
 
 O. nr. 1350/217/2001 - M. Of. nr. 397/19 iul. 2001 
 privind unele scutiri de la plata taxelor vamale şi a suprataxelor vamale 
 (T) 
 
 O. nr. 2293/106145/2001 - M. Of. nr. 819/19 dec. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare, potrivit prevederilor Ordonanţei de  
 
 (T) 

urgenţă a Guvernului nr. 156/2001 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 O. nr. 2121/5521/2001 - M. Of. nr. 669/24 oct. 2001 
 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale, la care statul este acţionar  
 majoritar, precum şi la agenţii economici monitorizaţi conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte  
 dispoziţii cu caracter financiar, nominalizaţi în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 866/2001 
 (T) 
 
 O. nr. 2249/690/2001 - M. Of. nr. 793/13 dec. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea unor obligaţii bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri  
 
 (T) 

industriale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2001 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 633/2001 - M. Of. nr. 150/27 mar. 2001 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior 
 (Abrogare prin O. nr. 7521/2006 - M. Of. nr. 638/25 iul. 2006) 
 
 Decizia nr. 753/2001 - M. Of. nr. 188/12 apr. 2001 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale şi evidenţa operativă a mărfurilor aflate în zonele libere 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 177/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
 Decizia nr. 828/2001 - M. Of. nr. 211/26 apr. 2001 
 privind vămuirea unor categorii de mărfuri 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 1518/2002 - M. Of. nr. 839/21 nov. 2002) 
 
 Decizia nr. 1138/2001 - M. Of. nr. 346/29 iun. 2001 
 privind aprobarea Normelor tehnice pentru efectuarea formalităţilor vamale, controlul vamal şi supravegherea vamală privind mărfurile care se introduc sau se scot din porturile libere 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 177/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
 Decizia nr. 1493/2001 - M. Of. nr. 470/16 aug. 2001 
 Decizie privind modificarea Deciziei nr. 374/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire la domiciliu pentru operaţiunile de export, precum şi a Deciziei nr. 637/2000  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 259/2002 - M. Of. nr. 217/1 apr. 2002) 

pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire la domiciliu pentru operaţiunile de import şi de perfecţionare activă 

 
 Decizia nr. 1494/2001 - M. Of. nr. 480/21 aug. 2001 
 privind aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun pentru mărfurile transportate pe cale ferată 
 (Abrogare prin Decizia nr. 471/2002 - M. Of. nr. 600/14 aug. 2002) 
 
 Decizia nr. 1599/2001 - M. Of. nr. 591/20 sep. 2001 
 Decizie pentru modificarea Deciziei nr. 1.494/2001 privind aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun pentru mărfurile transportate pe cale ferată 
 (Abrogare prin Decizia nr. 471/2002 - M. Of. nr. 600/14 aug. 2002) 
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 Decizia nr. 1842/2001 - M. Of. nr. 740/20 nov. 2001 
 privind instituirea unor registre simplificate de evidenţă pentru bunurile transportate prin sistemul de expediţii expres 
 (Abrogare la 1 martie 2003 prin Decizia nr. 176/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003) 
 
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 O. nr. 15/2001 - M. Of. nr. 112/6 mar. 2001 
 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 440/2002 - M. Of. nr. 745/11 oct. 2002) 

Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare şi execuţie în sectorul gazelor naturale 

 
 O. nr. 64/2001 - M. Of. nr. 203/23 apr. 2001 
 Aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile 
 (Abrogat prin O. nr. 265/503/2001 – M. Of. nr. 566/11 sep. 2001) 
 
 O. nr. 113/2001 - M. Of. nr. 463/14 aug. 2001 
 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente - butelii 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 126/2011 - M. Of. nr. 941/30 dec. 2011) 
 
 O. nr. 199/2001 - M. Of. nr. 379/11 iul. 2001 
 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 102136/530/97/2006 - M. Of. nr. 489/6 iun. 2006) 
 
 O. nr. 251/2001 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2002 - M. Of. nr. 742/11 oct. 2002) 
 
 O. nr. 272/2001 - M. Of. nr. 589/20 sep. 2001 
 privind unele măsuri de aplicare etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase 
 (Abrogare la 12 aprilie 2013 prin O. nr. 1152/2012 - M. Of. nr. 476/12 iul. 2012 şi Abrogare la 9 luni de la intrarea în vigoare a O. nr. 2737/2012 prin O. nr. 2737/2012 - M.  
 Of. nr. 26/12 ian. 2013) 
 
 O. nr. 308/2001 - M. Of. nr. 699/2 nov. 2001 
 pentru aprobarea Ghidului privind principiile de bună practică de fabricaţie pentru produsele cosmetice 
 (Abrogare prin O. nr. 1322/2013 - M. Of. nr. 373/25 iun. 2013) 
 
 O. nr. 313/2001 - M. Of. nr. 693/31 oct. 2001 
 privind măsurile ce se impun pentru derularea în condiţii de siguranţă a livrărilor de gaze naturale necesare sectorului rezidenţial în perioada de sezon rece octombrie 2001 - martie 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 356/2001 - M. Of. nr. 46/23 ian. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE 86/217 Manometre pentru măsurarea presiunii în pneurile vehiculelor cu motor" 
 (Abrogare prin O. nr. 1441/2015 - M. Of. nr. 876/24 nov. 2015) 
 
 O. nr. 358/2001 - M. Of. nr. 190/20 mar. 2002 
 Ordin privind aprobarea Metodelor de analiză pentru determinarea şi verificarea compoziţiei chimice a îngrăşămintelor chimice şi a unor caracteristici specifice pentru îngrăşămintele  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 58/24 ian. 2007) 

chimice simple pe bază de azotat de amoniu şi conţinut mare de azot 

 
 O. nr. 368/2001 - M. Of. nr. 741/20 nov. 2001 
 pentru aprobarea Programului de restructurare a Companiei Naţionale "Romarm"-S.A. pentru perioada 2001-2002 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2002 - M. Of. nr. 27/17 ian. 2002) 
 
 O. nr. 388/2001 - M. Of. nr. 4/7 ian. 2002 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2002 - M. Of. nr. 72/31 ian. 2002) 
 
 O. nr. 389/2001 - M. Of. nr. 13/11 ian. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-76/765 Alcoolmetre şi areometre pentru alcool" 
 (Abrogare prin O. nr. 1441/2015 - M. Of. nr. 876/24 nov. 2015) 
 
 O. nr. 400/2001 - M. Of. nr. 13/11 ian. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-76/766 Tabele alcoolmetrice" 
 (Abrogare prin O. nr. 1441/2015 - M. Of. nr. 876/24 nov. 2015) 
 
 O. nr. 406/2001 - M. Of. nr. 33/18 ian. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-71/347 Măsurarea masei hectolitrice CEE a cerealelor" 
 (Abrogare prin O. nr. 1441/2015 - M. Of. nr. 876/24 nov. 2015) 
 
 O. nr. 407/2001 
 (Abrogare prin O. nr. 388/2002 - M. Of. nr. 742/11 oct. 2002) 
 
 O. nr. 426/2001 - M. Of. nr. 106/7 feb. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-77/95 Taximetre" 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 282/29 mar. 2006) 
 
 O. nr. 427/2001 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-76/891 - Contoare de energie electrică" 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 282/29 mar. 2006) 
 
 O. nr. 428/2001 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-73/362 - Măsuri de lungime" 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 282/29 mar. 2006) 
 
 O. nr. 452/2001 - M. Of. nr. 65/30 ian. 2002 
 Ordin privind aprobarea Programului de restructurare a Societăţii Comerciale "IAR" - S.A. Braşov pentru perioada 2001-2002 
 (T) 
 
 O. nr. 3107/2001 - M. Of. nr. 563/10 sep. 2001 
 privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală - LT - 2001 
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 (Abrogare prin O. Nr. 79 /2004 - M. Of. nr. 208/10 mar. 2004) 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 O. nr. 184/395/2001 - M. Of. nr. 381/12 iul. 2001 
 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune 
 (Abrogare prin O. nr. 318/204/2003 - M. Of. nr. 449/25 iun. 2003) 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 O. nr. 309/729/2001 - M. Of. nr. 756/28 nov. 2001 
 privind inventarul pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 
 
 O. nr. 399/870/2001 - M. Of. nr. 203/26 mar. 2002 
 Ordin privind metodele de analiză a compoziţiei produselor cosmetice în vederea controlului calităţii acestora 
 
 

(Abrogare prin O. nr. 1504/138/2007 - M. Of. nr. 230/3 apr. 2007) 

 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 51/2001 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 1-13-01 "Taximetre electronice" ediţie oficială 2001 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2004 prin O. nr. 138/2003 - M. Of. nr. 449/25 iun. 2003) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 I. nr. 1235/C/2001 - M. Of. nr. 332/21 iun. 2001 
 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă 
 (Abrogare prin Instrucţiuni nr. 3128/C/2003 - M. Of. nr. 780/6 nov. 2003) 
 
 O. nr. 853/C/2001 - M. Of. nr. 258/18 mai 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor de reintegrare socială şi supraveghere şi a concursului pentru ocuparea funcţiei de consilier de reintegrare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1296/c/2002 - M. Of. nr. 513/16 iul. 2002) 

socială şi supraveghere sau de şef al serviciului de reintegrare socială şi supraveghere ori de inspector de reintegrare socială şi supraveghere 

 
 O. nr. 897/C/2001 - M. Of. nr. 236/10 mai 2001 
 privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti 
 (Abrogare prin O. nr. 2550/2006 - M. Of. nr. 936/20 nov. 2006) 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 82/2001 - M. Of. nr. 107/1 mar. 2001 
 privind aprobarea aplicării Reglementării europene JAR 26 - Cerinţe adiţionale de navigabilitate pentru operare, care cuprinde cerinţe specifice de navigabilitate pentru certificarea  
 operatorilor aerieni conform dispoziţiilor reglementărilor europene JAR OPS 1 - Transport aerian comercial (avioane) şi JAR OPS 3 - Transport aerian comercial (elicoptere), a căror  
 aplicare a fost aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 437/1999 
 (Abrogare prin O. nr. 1109/2015 - M. Of. nr. 773/16 oct. 2015) 
 
 O. nr. 143/2001 - M. Of. nr. 110/5 mar. 2001 
 Ordin pentru completarea notei din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţii şi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaţiei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.777/1999 prin O. nr. 1835/2002 - M. Of. nr. 840/21 nov. 2002) 

Civile - I.N.C. şi de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român şi străin în porturile din România 

 
 O. nr. 150/2001 - M. Of. nr. 107/1 mar. 2001 
 privind aprobarea aplicării Reglementării europene JAR 36 - Zgomotul produs de aeronave, care cuprinde cerinţe specifice pentru certificarea acustică a aeronavelor 
 (Abrogare prin O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 247/2001 - M. Of. nr. 287/31 mai 2001 
 pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 930/2000 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea Reglementărilor privind  
 condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2 
 (SE) 
 
 O. nr. 418/2001 - M. Of. nr. 249/15 mai 2001 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele  
 rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2 şi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind  
 certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică  
 periodică - RNTR 1 
 (Abrogare odată cu O.nr. 353/1998 prin O. nr. 2133/2005 - M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005) 
 
 O. nr. 477/2001 - M. Of. nr. 310/11 iun. 2001 
 privind aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR RA - Regulile aerului, Ediţia 1/2001, care stabileşte regulile generale de desfăşurare a zborurilor în spaţiul aerian  
 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2007) 

naţional 

 
 O. nr. 594/2001 - M. Of. nr. 258/18 mai 2001 
 pentru aprobarea Normelor tehnice privind măsurarea tonajului navelor de pescuit maritime, cod M.L.P.T.L./RNR-T-2001 
 (Abrogare prin O. nr. 228/2003 - M. Of. nr. 652/15 sep. 2003) 
 
 O. nr. 617/2001 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 947/2001 – M. Of. nr. 446/8 aug. 2001) 
 
 O. nr. 649/2001 - M. Of. nr. 287/31 mai 2001 
 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000 
 (Abrogare prin O. nr. 189/2013 - M. Of. nr. 121/5 mar. 2013) 
 
 O. nr. 730/2001 - M. Of. nr. 691/31 oct. 2001 
 privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum şi a constatării şi sancţionării contravenţiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 29/206/2002 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2002) 
 
 O. nr. 731/2001 - M. Of. nr. 353/30 iun. 2001 
 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care navighează spre sau dinspre porturile maritime româneşti 
 (Abrogare prin O. nr. 218/2006 - M. Of. nr. 172/22 feb. 2006) 
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 O. nr. 777/2001 - M. Of. nr. 291/1 iun. 2001 
 Ordin privind majorarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. 
 (T) 
 
 O. nr. 912/2001 - M. Of. nr. 363/5 iul. 2001 
 pentru aprobarea tarifelor privind prestaţiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER 
 (Abrogare prin O. nr. 669/2002 - M. Of. nr. 398/11 iun. 2002) 
 
 O. nr. 925/2001 - M. Of. nr. 438/6 aug. 2001 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţii şi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaţiei Civile -  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.777/1999 prin O. nr. 1835/2002 - M. Of. nr. 840/21 nov. 2002) 

I.N.C. şi de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român şi străin în porturile din Româniai 

 
 O. nr. 947/2001 - M. Of. nr. 446/8 aug. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim 
 (Abrogare prin O. nr. 1172/2004 - M. Of. nr. 856/20 sep. 2004) 
 
 O. nr. 984/2001 - M. Of. nr. 441/6 aug. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea brevetelor şi certificatelor de capacitate naţionale pentru personalul navigant fluvial 
 (Abrogare prin O. nr. 318/2006 - M. Of. nr. 315/7 apr. 2006) 
 
 O. nr. 1006/2001 - M. Of. nr. 442/7 aug. 2001 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor,  
 pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum şi evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, reglare şi/sau  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 536/1997 prin O. nr. 2135/2005 - M. Of. nr. 1168/22 dec. 2005) 

desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere - RNTR 4 

 
 O. nr. 1007/2001 - M. Of. nr. 552/4 sep. 2001 
 pentru aprobarea Reglementărilor şi a metodologiei privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile  
 publice din România - RNTR 7 
 (Abrogare la data de 11 sep. 2003 prin O. nr. 36/2003 - M. Of. nr. 575/11 aug. 2003) 
 
 O. nr. 1096/2001 - M. Of. nr. 698/2 nov. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului de navigaţie pe lacul Snagov 
 (Abrogare la 12 ianuarie 2004 prin O. nr. 920/2003 - M. Of. nr. 885/12 dec. 2003) 
 
 O. nr. 1107/2001 - M. Of. nr. 527/31 aug. 2001 
 privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism în municipiul Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2007 - M. Of. nr. 34/17 ian. 2007) 
 
 O. nr. 1108/2001 - M. Of. nr. 615/28 sep. 2001 
 privind metodologia de marcare a navelor de pescuit care navighează sub pavilion român şi de întocmire a unor documente necesare la bordul acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 218/712/2004 - M. Of. nr. 403/6 mai 2004) 
 
 O. nr. 1133/2001 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei  privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii, amenajarea teritoriului şi urbanism şi procedura de achiziţie 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 542/2003 - M. Of. nr. 269/17 apr. 2003) 
 
 O. nr. 1255/2001 - M. Of. nr. 598/24 sep. 2001 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfecţionare a  
 Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanţar 
 (Abrogare odată cu O. nr.922/2000 prin O. nr. 280/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 O. nr. 1256/2001 - M. Of. nr. 628/5 oct. 2001 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţii şi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.777/1999 prin O. nr. 1835/2002 - M. Of. nr. 840/21 nov. 2002) 

şi de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român şi străin în porturile din România 

 
 O. nr. 1263/2001 - M. Of. nr. 604/26 sep. 2001 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 826/2000 privind aprobarea Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta  
 Albă-Midia-Năvodari 
 (Abrogare odată cu O. nr. 826/2000 prin O. nr. 426/2006 - M. Of. nr. 346/17 apr. 2006) 
 
 O. nr. 1398/2001 - M. Of. nr. 681/29 oct. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 (SE) 
 
 O. nr. 1414/2001 - M. Of. nr. 698/2 nov. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 654/2003 - M. Of. nr. 369/30 mai 2003) 

poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau care navighează în apele naţionale 

 
 O. nr. 1496/2001 - M. Of. nr. 835/27 dec. 2001 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 319/1999 privind definirea şi folosirea specificaţiilor tehnice compatibile în vederea procurării echipamentelor şi  
 sistemelor pentru managementul traficului aerian 
 (Abrogare odata cu O. nr. 319/1999 prin O. nr. 1647/2006 - M. Of. nr. 864/23 oct. 2006) 
 
 O. nr. 1589/2001 - M. Of. nr. 793/13 dec. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de pregătire şi desfăşurare a avizării lucrărilor publice de interes naţional şi a locuinţelor 
 (Abrogare prin O. nr. 858/2007 - M. Of. nr. 744/1 nov. 2007) 
 
 O. nr. 1683/2001 - M. Of. nr. 57/28 ian. 2002 
 Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea Instrucţiunilor privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologică a candidaţilor la obţinerea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 346/2008 - M. Of. nr. 283/11 apr. 2008) 

permisului de conducere auto 

 
 O. nr. 1754/2001 - M. Of. nr. 824/20 dec. 2001 
 privind aprobarea modelului şi conţinutului certificatelor de naţionalitate şi atestatelor de bord pentru navele de naţionalitate română 
 (Abrogare prin O. nr. 889/2013 - M. Of. nr. 400/3 iul. 2013) 
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 O. nr. 1755/2001 - M. Of. nr. 824/20 dec. 2001 
 aprobarea modelului şi conţinutului carnetelor de marinar, certificatelor de competenţă pentru personalul navigant maritim şi maritim-portuar şi documentelor de atestare pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1266/2014 - M. Of. nr. 648/3 sep. 2014) 

personalul navigant fluvial 

 
 O. nr. 1833/2001 - M. Of. nr. 837/27 dec. 2001 
 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea servituţilor de aeronautică civilă şi a zonelor supuse servituţilor de aeronautică civilă RACR-SACZ 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2003 - M. Of. nr. 610/28 aug. 2003) 
 
 O. nr. 1834/2001 - M. Of. nr. 838/27 dec. 2001 
 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind condiţii de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă  
 RACR-CADT 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2003 - M. Of. nr. 641/9 sep. 2003) 
 
 O. nr. 1842/2001 - M. Of. nr. 58/28 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1987/2005 - M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) 
 
 O. nr. 1925/2001 - M. Of. nr. 835/27 dec. 2001 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 186/1998 pentru aprobarea reglementărilor aeronautice civile române - RACR - Transportul aerian al bunurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.186/1998 prin O. nr. 1541/2008 - M. Of. nr. 9/7 ian. 2009) 

periculoase - TABP, ediţia 1998 

 
 O. nr. 1929/2001 - M. Of. nr. 51/24 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române RACR-LPN 5 privind licenţierea unor categorii de personal aeronautic navigant civil 
 (Abrogare prin O. nr. 1116/2006 - M. Of. nr. 571/3 iul. 2006) 
 
 O. nr. 1930/2001 - M. Of. nr. 9/10 ian. 2002 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 703/1998 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române RACR - IA/Închirierea de aeronave de către  
 operatorii aerieni români autorizaţi pentru transport aerian public 
 (Abrogare odată cu O. nr. 703/1998 (M.Tr.) prin O. nr. 1470/2002 - M. Of. nr. 765/21 oct. 2002) 
 
 O. nr. 1931/2001 - M. Of. nr. 51/24 ian. 2002 
 Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei privind acordarea unor împuterniciri inspectorilor Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 791/2010 - M. Of. nr. 687/12 oct. 2010) 

efectuează inspecţii specifice pentru asigurarea siguranţei zborului 

 
 O. nr. 1938/2001 - M. Of. nr. 251/15 apr. 2002 
 Ordin pentru aprobarea reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România  
 - RNTR 2 
 (Abrogare la 18 mai 2003 prin O. nr. 211/2003 - M. Of. nr. 275/18 apr. 2003) 
 
 O. nr. 1939/2001 - M. Of. nr. 57/28 ian. 2002 
 Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei privind exercitarea controlului respectării reglementărilor şi sancţionării contravenţiilor referitoare la comercializarea  
 sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor destinate acestora, la funcţionarea unităţilor de reparaţii şi reconstrucţie a vehiculelor, a staţiilor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 525/2003 - M. Of. nr. 737/22 oct. 2003) 

inspecţie tehnică, precum şi la metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice 

 
 O. nr. 1943/2001 - M. Of. nr. 231/8 apr. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1430/2005 - M. Of. nr. 825/13 sep. 2005) 

ulterioare 

 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 N.M. nr. 3705/MM/21137/2001 - M. Of. nr. 588/19 sep. 2001 
 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 
 (Înlocuire prin N. nr. 1521/MM/521821/2002 - M. Of. nr. 347/24 mai 2002) 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 

 O. nr. 25/2001 - M. Of. nr. 52/31 ian. 2001 
 Stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 340/2001 - M. Of. nr. 237/10 mai 2001 
 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 
 
 O. nr. 364/2001 - M. Of. nr. 257/18 mai 2001 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public  
 de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 
 
 O. nr. 398/2001 - M. Of. nr. 368/9 iul. 2001 
 privind împuternicirea organelor de executare ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teitoriale de pensii să desfăşoare activităţi de executare  
 
 (SE) 

silită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 500/2001 - M. Of. nr. 438/6 aug. 2001 
 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 518/2001 - M. Of. nr. 464/14 aug. 2001 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind  
 sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 
 
 O. nr. 718/2001 - M. Of. nr. 834/27 dec. 2001 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public  
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 de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 N.M. nr. 2443/2/2001 - M. Of. nr. 288/1 iun. 2001 
 privind acordarea de credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj în baza Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională,  
 
 (Încetare aplicabilitate prin N.M. nr. 394/13108/2002 - M. Of. nr. 253/15 apr. 2002) 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI STUDII ECONOMICE 
 O. nr. 86/1453/2001 - M. Of. nr. 152/28 mar. 2001 
 Ordin privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 O. nr. 2502/2243/2001 - M. Of. nr. 339/26 iun. 2001 
 Ordin privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 661/444/2196/2001 - M. Of. nr. 746/22 nov. 2001 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului finanţelor publice nr.  
 
 (SE) 

4.079/268/1.480/2001 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator 

 
 O. nr. 4079/268/1480/2001 - M. Of. nr. 441/6 aug. 2001 
 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator 
 (SE) 
 
  MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 174/2001 
 (Abrogare prin O. nr. 132/2003 - M. Of. nr. 452/25 iun. 2003) 
 
 O. nr. 319/2001 - M. Of. nr. 8/10 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Actului constitutiv al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1228/2003 - M. Of. nr. 760/29 oct. 2003) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 88/2001 - M. Of. nr. 126/14 mar. 2001 
 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 436/2002 - M. Of. nr. 521/18 iul. 2002) 
 
 O. nr. 120/2001 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiei de sănătate publică 
 (Abrogare prin O. nr. 1042/2003 - M. Of. nr. 842/26 nov. 2003) 
 
 O. nr. 282/2001 - M. Of. nr. 322/15 iun. 2001 
 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele nutritive 
 (Abrogare prin O. nr. 1214/2003 - M. Of. nr. 50/21 ian. 2004) 
 
 O. nr. 429/2001 - M. Of. nr. 546/3 sep. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 183/2002 - M. Of. nr. 208/27 mar. 2002) 
 
 O. nr. 528/2001 - M. Of. nr. 439/6 aug. 2001 
 privind producţia, importul şi comercializarea unor produse din categoria nutrienţi şi/sau suplimente alimentare 
 (Abrogare prin O. nr. 244/401/2005 - M. Of. nr. 456/30 mai 2005) 
 
 O. nr. 541/2001 - M. Of. nr. 546/3 sep. 2001 
 privind încadrarea pe perioadă determinată, obţinerea titlului de medic specialist şi a gradului de medic primar de către cetăţenii români care au efectuat studiile medicale şi/sau de  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 970/2004 - M. Of. nr. 710/5 aug. 2004) 

specializare în afara României 

 
 O. nr. 566/2001 - M. Of. nr. 505/27 aug. 2001 
 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament medical în străinătate 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 149/2003 - M. Of. nr. 126/27 feb. 2003) 
 
 O. nr. 595/2001 
 Ordin privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească integrată 
 (Abrogare prin O. nr. 270/2004 - M. Of. nr. 382/30 apr. 2004) 
 
 O. nr. 615/2001 - M. Of. nr. 622/3 oct. 2001 
 privind organizarea serviciilor de medicina muncii 
 (Abrogare prin O. nr. 508/933/2002 - M. Of. nr. 880/6 dec. 2002) 
 
 O. nr. 626/2001 - M. Of. nr. 629/8 oct. 2001 
 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a Condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora 
 (Abrogare la 13 ianuarie 2009 prin L. nr. 266/2008 - M. Of. nr. 765/13 nov. 2008) 
 
 O. nr. 653/2001 - M. Of. nr. 777/5 dec. 2001 
 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 438/2021 - M. Of. nr. 826/30 aug. 2021) 
 
 O. nr. 658/2001 - M. Of. nr. 630/8 oct. 2001 
 Aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină şi farmacie în sesiunea din 18 noiembrie 2001 
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 (T) 
 
 O. nr. 678/2001 - M. Of. nr. 633/9 oct. 2001 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 429/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 429/2001 prin O. nr. 183/2002 - M. Of. nr. 208/27 mar. 2002) 
 
 O. nr. 698/2001 - M. Of. nr. 754/27 nov. 2001 
 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate  
 cu studii superioare din unităţile sanitare publice 
 (Abrogare prin O. nr. 869/2015 - M. Of. nr. 524/14 iul. 2015) 
 
 O. nr. 761/2001 - M. Of. nr. 836/27 dec. 2001 
 pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea în muncă, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii 
 (Abrogare prin O. nr. 508/933/2002 - M. Of. nr. 880/6 dec. 2002) 
 
 O. nr. 840/2001 - M. Of. nr. 814/18 dec. 2001 
 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 328/2000 privind modificarea şi completarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a  
 obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 331/1999 
 (SE) 
 
 O. nr. 862/2001 - M. Of. nr. 46/23 ian. 2002 
 Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă  
 
 (Abrogare prin O. nr. 235/2002 - M. Of. nr. 263/18 apr. 2002) 

al populaţiei 

 
 O. nr. 863/2001 - M. Of. nr. 46/23 ian. 2002 
 Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei pentru aprobarea Regulilor de bună practică de distribuţie angro a produselor medicamentoase 
 (Abrogare prin O. nr. 892/2006 - M. Of. nr. 653/28 iul. 2006) 
 
 O. nr. 923/2001 - M. Of. nr. 117/13 feb. 2002 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale şi farmaceutice, supraspecializări şi competenţe pentru reţeaua de asistenţă medicală şi a Normelor metodologice de  
 aplicare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 197/2004 - M. Of. nr. 203/9 mar. 2004) 
 
 O. nr. 944/2001 - M. Of. nr. 34/18 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante 
 (Abrogare prin O. nr. 1096/2021 - M. Of. nr. 695/14 iul. 2021) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 536/458/2001 - M. Of. nr. 568/12 sep. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia, raportarea şi controlul programelor de sănătate în anul 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 599/470/2001 - M. Of. nr. 640/12 oct. 2001 
 privind aprobarea Criteriilor de selecţie a furnizorilor de servicii ambulatorii de laborator, precum şi a Metodologiei de evaluare a laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de  
 specialitate 
 (Abrogare prin O. nr. 411/158/2006 - M. Of. nr. 352/19 apr. 2006) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 O. nr. 856/2001/112/91/2002 - M. Of. nr. 297/7 mai 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi furajele contaminate radioactiv după un accident nuclear sau altă situaţie de urgenţă radiologică 
 (Abrogare prin O. nr. 1805/2006 - M. Of. nr. 41/19 ian. 2007) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 449/410/2001 - M. Of. nr. 371/10 iul. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 267/1253/2006 - M. Of. nr. 312/6 apr. 2006) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 O. nr. 343/399/2001 - M. Of. nr. 732/19 nov. 2001 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical în baza cărora se acordă indemnizaţiile de asigurări sociale 
 (Abrogare prin O. nr. 399/974/2004 - M. Of. nr. 714/6 aug. 2004) 
 
 O. nr. 942/2001/15/2002 - M. Of. nr. 113/12 feb. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 343/399/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind  
 eliberarea certificatelor de concediu medical în baza cărora se acordă indemnizaţiile de asigurări sociale 
 
 

(Abrogare prin O. nr. 399/974/2004 - M. Of. nr. 714/6 aug. 2004) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 270/2001 - M. Of. nr. 290/1 iun. 2001 
 Ordin cu privire la stabilirea nivelului contribuţiei de întreţinere în unităţile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 79/2002 - M. Of. nr. 554/29 iul. 2002) 
 
 O. nr. 313/2001 - M. Of. nr. 786/12 dec. 2001 
 privind stabilirea criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2004 - M. Of. nr. 520/9 iun. 2004) 
 
 O. nr. 344/2001 - M. Of. nr. 718/12 nov. 2001 
 privind înfiinţarea comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 90/2002 - M. Of. nr. 701/25 sep. 2002) 
 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
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 O. nr. 329/2001 
 Ordin 
 (Abrogare prin O. nr. 199/2003 - M. Of. nr. 154/23 feb. 2004) 
 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 170/2001 - M. Of. nr. 225/3 mai 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţelor şi brevetelor de turism 
 (Abrogare prin O. nr. 1866/2010 - M. Of. nr. 544/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 235/2001 - M. Of. nr. 433/2 aug. 2001 
 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism 
 (Abrogare prin O. nr. 156/2019 - M. Of. nr. 76/30 ian. 2019) 
 
 O. nr. 263/2001 - M. Of. nr. 437/6 aug. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 637/2004 - M. Of. nr. 534/15 iun. 2004) 
 
 MINISTERUL TURISMULUI 
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 354/725/545/500/2001 - M. Of. nr. 481/21 aug. 2001 
 privind unele măsuri de reducere a poluării fonice în staţiunile turistice din zona litoralului Mării Negre şi în celelalte staţiuni balneoclimatice 
 
 

(T) 

 OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE 
  COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 1686/2001 - M. Of. nr. 188/20 mar. 2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând preţurile unitare pe întreaga ţară, folosite la plata despăgubirilor pentru principalele bunuri consumptibile rechiziţionabile, valabile pentru  
 perioada ianuarie 2002 - ianuarie 2003 
 (T) 
 
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ VINROM 
 ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE GARANT 
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ DE RAMURĂ ROMFERMENT 
 Protocol nr. 6/2001 - M. Of. nr. 210/25 apr. 2001 
 Protocolul privind stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 şi ale ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 181/2000 şi nr. 252/2000, a preţurilor  
 
 (Încetat valabilitatea prin Protocolul nr. 7/2001 - M. Of. nr. 623/3 oct. 2001) 

minime la alcool şi la băuturi alcoolice 

 
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ VINROM 
 ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE GARANT 
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ DE RAMURĂ ROMFERMENT 
 Protocol nr. 7/2001 - M. Of. nr. 623/3 oct. 2001 
 Protocolul privind preţurile minime pentru produsele şi grupele de produse pe bază de alcool etilic, stabilite în conformitate cu art.6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000, cu  
 

(T) 
modificările ulterioare, precum şi cu ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr. 181/2000 şi nr. 252/2000 de către asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice 

 
 
 
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 317/2001 - M. Of. nr. 502/27 aug. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de gestionare a sumelor constituite din cota de 1% plătită de contribuabili potrivit prevederilor art.2 alin.(1) lit.a din Ordonanţa de  
 
 (SE) 

urgenţă a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea şi utilizarea Fondului România 

 
 
 2002 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 

 O. nr. 71/2002 - M. Of. nr. 130/19 feb. 2002 
 Ordin privind aplicarea regimului de control prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 unor produse care nu figurează în lista de armamente, muniţii şi alte produse  
 militare 
 (Abrogare prin O. nr. 346/2007 - M. Of. nr. 820/3 dec. 2007) 
 
 O. nr. 159/2002 - M. Of. nr. 204/26 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior cu produse strategice în baza Ordonanţei de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 59/2005 - M. Of. nr. 143/17 feb. 2005) 

urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice 

 
 O. nr. 275/2002 - M. Of. nr. 359/29 mai 2002 
 Ordin privind raportarea derulării operaţiunilor de export definitiv de produse strategice supuse regimului de control prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind  
 regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice 
 (Abrogare prin O. nr. 2096/2014 - M. Of. nr. 821/11 nov. 2014) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 131/2002 - M. Of. nr. 907/13 dec. 2002 
 Decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1333/EN/2003 - M. Of. nr. 802/14 nov. 2003) 
 
 Decizia nr. 138/EN/2002 - M. Of. nr. 20/15 ian. 2003 
 Decizie privind impunerea unor cerinţe minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului 
 (Abrogare la 1 iunie 2011 prin Decizia nr. 1201/2011 - M. Of. nr. 353/20 mai 2011) 
 
 Decizia nr. 139/EN/2002 - M. Of. nr. 20/15 ian. 2003 
 Decizie privind stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor ce intră în competenţa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1331/EN/2003 - M. Of. nr. 789/10 nov. 2003) 
 
 Decizia nr. 140/EN/2002 - M. Of. nr. 20/15 ian. 2003 



 
 Decizie privind adoptarea Planului naţional de numerotaţie 
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 (Abrogare prin Decizia nr. 2895/2007 - M. Of. nr. 608/4 sep. 2007) 
 
 Decizia nr. 141/EN/2002 - M. Of. nr. 25/17 ian. 2003 
 Decizie privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 2896/2007 - M. Of. nr. 609/4 sep. 2007) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 1/2002 - M. Of. nr. 40/21 ian. 2002 
 Decizie privind stabilirea gradului de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale 
 (T) 
 
  AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI 

 O. nr. 4/2002 - M. Of. nr. 239/9 apr. 2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Verachim" - S.A. Giurgiu 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 193/2003 - M. Of. nr. 727/17 oct. 2003) 
 
 O. nr. 5/2002 - M. Of. nr. 239/9 apr. 2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la unele societăţi comerciale aflate în proces de privatizare 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 9545/2007 - M. Of. nr. 637/18 sep. 2007) 
 
 O. nr. 34/2002 - M. Of. nr. 532/22 iul. 2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Famos" - S.A. Suceava 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 8654/2007 - M. Of. nr. 111/14 feb. 2007) 
 
 O. nr. 49/2002 - M. Of. nr. 572/2 aug. 2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Petrovest" - S.A. Borş 
 (Abrogare prin O. nr. 5023/2005 - M. Of. nr. 471/3 iun. 2005) 
 
 O. nr. 58/2002 - M. Of. nr. 663/6 sep. 2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Electroputere" - S.A. Craiova 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 10339/2007 - M. Of. nr. 827/4 dec. 2007) 
 
 O. nr. 65/2002 - M. Of. nr. 665/9 sep. 2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10429/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 69/2002 - M. Of. nr. 675/11 sep. 2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la C.N.M. "Petromin" - S.A. Constanţa 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 10436/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 85/2002 - M. Of. nr. 726/4 oct. 2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Ancona" - S.A. Târgu Mureş 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 7075/2006 - M. Of. nr. 752/4 sep. 2006) 
 
 O. nr. 91/2002 - M. Of. nr. 722/3 oct. 2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Transalexandria" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 6721/2006 - M. Of. nr. 456/25 mai 2006) 
 
 O. nr. 92/2002 - M. Of. nr. 722/3 oct. 2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Vinalcool Bihor" - S.A. Oradea 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 10303/2007 - M. Of. nr. 759/8 nov. 2007) 
 
 O. nr. 115/2002 - M. Of. nr. 834/19 nov. 2002 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Metalurgica" - S.A. Aiud 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 6515/2006 - M. Of. nr. 256/22 mar. 2006) 
 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 208/2002 - M. Of. nr. 462/28 iun. 2002 
 Ordin privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenţii şi să aplice amenzi pentru contravenţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 954/2005 - M. Of. nr. 748/17 aug. 2005) 

statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 630/2002 - M. Of. nr. 905/12 dec. 2002 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 208/2002 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenţii şi să aplice amenzi  
 pentru contravenţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 954/2005 - M. Of. nr. 748/17 aug. 2005) 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 8/2002 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 257/17 apr. 2002 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor privind activităţile administrative, specific autorizate, desfăşurate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de unităţile subordonate 
 
 

(Încetare aplicabilitate prin O. nr. 456/2004 - M. Of. nr. 1278/30 dec. 2004) 

 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 66/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002 
 Ordin privind contribuţiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală la bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de  
 
 (Abrogare la 1 mai 2004 prin O. nr. 92/2004 - M. Of. nr. 357/23 apr. 2004) 

Gospodărie Comunală 

 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 103C/2002 - M. Of. nr. 69/31 ian. 2002 
 Ordin privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatelor de export tip UE în cadrul contingentului tarifar de ovine şi caprine vii şi carne de ovine şi caprine, convenit în relaţia  
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 (T) 

cu Uniunea Europeană pentru anul 2002 

 
 O. nr. 104C/2002 - M. Of. nr. 224/3 apr. 2002 
 Ordin privind instituirea sistemului de licenţe de import automate, emise în scop statistic, la importurile de ouă de păsări pentru consum 
 (Abrogare prin O. nr. 391/2003 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2004) 
 
 O. nr. 105C/2002 - M. Of. nr. 374/3 iun. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 106C/2001 privind regimul licenţelor de export şi import pentru mărfurile şi operaţiunile supuse  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1491/2002 - M. Of. nr. 960/28 dec. 2002) 

licenţierii 

 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 

 O. nr. 81/2002 - M. Of. nr. 137/21 feb. 2002 
 Ordin privind termenul de acordare a consultanţei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export şi  
 import 
 (Abrogare prin O. nr. 166/2003 - M. Of. nr. 232/5 apr. 2003) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 20/2002 - M. Of. nr. 61/29 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării anumitor subproduse animale în furajarea animalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 21/2002 - M. Of. nr. 61/29 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele măsuri de protecţie în ceea ce priveşte encefalopatiile spongiforme transmisibile şi furajarea animalelor cu proteină  
 animală 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 22/2002 - M. Of. nr. 220/2 apr. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile de control suplimentare pentru implementarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele măsuri de protecţie  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

în ceea ce priveşte encefalopatiile spongiforme transmisibile şi furajarea animalelor cu proteină animală 

 
 O. nr. 23/2002 - M. Of. nr. 61/29 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de stabilire a Listei cuprinzând ingredientele a căror utilizare este interzisă în nutreţurile combinate 
 (Abrogare prin O. nr. 232/2006 - M. Of. nr. 842/12 oct. 2006) 
 
 O. nr. 24/2002 - M. Of. nr. 82/1 feb. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea Listei cuprinzând ţările terţe şi centrele de colectare a materialului seminal, din care se autorizează importul de  
 material seminal de bovine în România 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 31/2002 - M. Of. nr. 96/4 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor 
 (Abrogare prin O. nr. 257/2002 - M. Of. nr. 627/23 aug. 2002) 
 
 O. nr. 33/2002 - M. Of. nr. 64/29 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1346/2011 - M. Of. nr. 346/18 mai 2011 - SE) 

gospodărirea pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor 

 
 O. nr. 37/2002 - M. Of. nr. 99/5 feb. 2002 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare  
 obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală şi de supraveghere a unităţilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 487/2001 prin O. nr. 102/2019 - M. Of. nr. 738/10 sep. 2019) 
 
 O. nr. 50/2002 - M. Of. nr. 109/8 feb. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea  
 activităţii personalului sanitar veterinar în unităţile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  
 privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistenţă, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat în unităţile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare,  
 prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animală 
 (SE) 
 
 O. nr. 65/2002 - M. Of. nr. 474/3 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală ce guvernează mişcarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene şi România şi  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 30/2006 - M. Of. nr. 213/8 mar. 2006) 

importul lor din ţări terţe 

 
 O. nr. 66/2002 - M. Of. nr. 306/9 mai 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine  
 şi caprine 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2006 - M. Of. nr. 197/2 mar. 2006) 
 
 O. nr. 67/2002 - M. Of. nr. 201/25 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre 
 (Abrogare prin O. nr. 32/2006 - M. Of. nr. 207/7 mar. 2006) 
 
 O. nr. 69/2002 - M. Of. nr. 137/21 feb. 2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce şi administra exploataţii agricole 
 (Abrogare prin O. nr. 191/2002 - M. Of. nr. 318/14 mai 2002) 
 
 O. nr. 74/2002 - M. Of. nr. 206/27 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul  
 din ţări terţe de embrioni proaspeţi şi congelaţi proveniţi de la animale domestice din specia bovine 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 134/2006 - M. Of. nr. 617/18 iul. 2006) 
 
 O. nr. 85/2002 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde  
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 de silvicultură 
 (Abrogare prin O. nr. 1346/2011 - M. Of. nr. 346/18 mai 2011) 
 
 O. nr. 88/2002 - M. Of. nr. 537/23 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări terţe al  
 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 245/2006 - M. Of. nr. 926/15 nov. 2006) 

unor alimente pentru animalele de companie şi al unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie 

 
 O. nr. 106/2002 - M. Of. nr. 583/6 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinară pentru importul de ovine şi caprine din ţări terţe 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 110/2002 - M. Of. nr. 236/9 apr. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2002, producătorilor  
 agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei de carne şi a efectivelor de animale 
 (T) 
 
 O. nr. 116/2002 - M. Of. nr. 209/28 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind autorizarea personalului silvic, avizarea constituirii şi autorizarea funcţionării structurilor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 196/2006 - M. Of. nr. 268/24 mar. 2006) 

privată şi a celor proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor 

 
 O. nr. 131/2002 - M. Of. nr. 224/3 apr. 2002 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele şi subprodusele de origine  
 animală şi alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2005 - M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) 
 
 O. nr. 136/2002 - M. Of. nr. 265/19 apr. 2002 
 Ordin privind constituirea Comisiei de licenţiere a depozitelor de cereale şi seminţe oleaginoase şi înfiinţarea serviciului tehnic de specialitate în domeniu 
 (Abrogare prin O. nr. 251/2003 - M. Of. nr. 236/7 apr. 2003) 
 
 O. nr. 144/2002 - M. Of. nr. 433/21 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control şi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 147/2002 - M. Of. nr. 659/5 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea protocoalelor de testare şi condiţiile de autorizare a târgurilor de animale, fermelor de carantină sau centrelor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

colectare în cazul importurilor de animale vii din speciile bovine şi porcine provenite din ţări terţe 

 
 O. nr. 155/2002 - M. Of. nr. 312/13 mai 2002 
 Ordin pentru stabilirea Criteriilor de acordare a licenţei de funcţionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 93/2003 - M. Of. nr. 156/11 mar. 2003) 
 
 O. nr. 159/2002 - M. Of. nr. 692/20 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică 

 
 O. nr. 160/2002 - M. Of. nr. 302/8 mai 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare şi organizarea licitaţiilor pentru atribuirea în gestiune 
 (Abrogare prin O. nr. 509/2005 - M. Of. nr. 590/7 iul. 2005) 
 
 O. nr. 161/2002 - M. Of. nr. 302/8 mai 2002 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de calcul al tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitaţia pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 279/2003 - M. Of. nr. 294/25 apr. 2003) 
 
 O. nr. 162/2002 - M. Of. nr. 302/8 mai 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 95/2003 - M. Of. nr. 143/5 mar. 2003) 
 
 O. nr. 168/2002 - M. Of. nr. 332/20 mai 2002 
 Ordin pentru aprobarea Listei ţărilor terţe şi a centrelor de colectare a materialului seminal porcin, aprobate pentru import în România 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 186/2002 - M. Of. nr. 430/20 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Cerinţelor de inspecţie şi măsurilor de precauţie din cadrul programului de inspecţie şi înregistrarea operatorilor pe piaţa produselor agroalimentare ecologice 
 (Abrogare la 29 sep. 2003 prin O. nr. 527/2003 - M. Of. nr. 613/29 aug. 2003) 
 
 O. nr. 188/2002 - M. Of. nr. 783/28 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului 
 (Abrogare prin O. nr. 133/2006 - M. Of. nr. 617/18 iul. 2006) 
 
 O. nr. 191/2002 - M. Of. nr. 318/14 mai 2002 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 69/2002 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce şi  
 
 (SE) 

administra exploataţii agricole 

 
 O. nr. 207/2002 - M. Of. nr. 405/12 iun. 2002 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2002-14 mai 2003,  
 precum şi a condiţiilor de realizare a cotelor aprobate 
 (T) 
 
 O. nr. 211/2002 - M. Of. nr. 389/7 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 635/2004 - M. Of. nr. 853/17 sep. 2004) 
 
 O. nr. 219/2002 - M. Of. nr. 410 bis/13 iun. 2002 
 Ordin privind Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 2002 
 (T) 
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 O. nr. 223/2002 - M. Of. nr. 598/13 aug. 2002 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei întocmirii studiilor pedologice şi agrochimice, a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură 
 (Abrogare prin O. nr. 278/2011 - M. Of. nr. 928/28 dec. 2011) 
 
 O. nr. 224/2002 - M. Of. nr. 476/3 iul. 2002 
 Ordin privind modul în care se face precizarea emitentului documentelor cu regim special pentru transportul materialului lemnos 
 (Abrogare la 16. 07. 2004 prin H.G. nr. 427/2004 - M. Of. nr. 328/16 apr. 2004) 
 
 O. nr. 227/2002 - M. Of. nr. 429/20 iun. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 485/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de  
 supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului pentru anul 2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 485/2001 prin O. nr. 640/2002 - M. Of. nr. 35/22 ian. 2003) 
 
 O. nr. 234/2002 - M. Of. nr. 446/25 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei ţărilor terţe din care România avizează importul de lapte şi produse lactate 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 236/2002 - M. Of. nr. 835/20 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din  
 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2007 prin O. nr. 61/2006 - M. Of. nr. 289/30 mar. 2006) 

speciile bovine şi porcine 

 
 O. nr. 241/2002 - M. Of. nr. 813/8 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile minime pentru controlul anumitor boli ale peştilor 
 (Abrogare prin O. nr. 247/2006 - M. Of. nr. 921/14 nov. 2006) 
 
 O. nr. 242/2002 - M. Of. nr. 750/15 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei ţărilor terţe din care România avizează importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum şi de carne  
 proaspătă şi produse din carne 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 243/2002 - M. Of. nr. 695/23 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea moluştelor bivalve vii 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 249/2002 - M. Of. nr. 447/26 iun. 2002 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului în vederea certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării unor activităţi ale agenţilor economici pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 228/2003 - M. Of. nr. 218/2 apr. 2003) 

producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi materialului săditor 

 
 O. nr. 253/2002 - M. Of. nr. 472/2 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind înregistrarea agenţilor economici, persoane fizice şi juridice, pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului  
 săditor 
 (Abrogare prin O. nr. 769/2009 - M. Of. nr. 917/28 dec. 2009) 
 
 O. nr. 256/2002 - M. Of. nr. 774/24 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile minime pentru controlul unor boli ale moluştelor bivalve 
 (Abrogare prin O. nr. 117/2005 - M. Of. nr. 1035/22 nov. 2005) 
 
 O. nr. 257/2002 - M. Of. nr. 627/23 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2011 - M. Of. nr. 114/15 feb. 2011) 
 
 O. nr. 272/2002 - M. Of. nr. 680/13 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regionalizarea anumitor ţări terţe pentru importul de ecvidee 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 283/2002 - M. Of. nr. 617/21 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator 
 (Abrogare prin O. nr. 451/2006 - M. Of. nr. 678/8 aug. 2006) 
 
 O. nr. 285/2002 - M. Of. nr. 728/7 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinţele de sănătate a animalelor, certificarea, precum şi declaraţia oficială pentru importul de piei prelucrate şi neprelucrate  
 provenite de la animalele ongulate 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 291/2002 
 Ordin privind predarea spre exploatare a masei lemnoase rezultate în urma doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă în fondul forestier proprietate publică a statului, care face  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 391/2003 - M. Of. nr. 430/19 iun. 2003) 

obiectul vânzării de către Regia Naţională a Pădurilor. 

 
 O. nr. 294/2002 - M. Of. nr. 731/7 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime admise pentru unele substanţe şi produse în furaje 
 (Abrogare prin O. nr. 120/2005 - M. Of. nr. 1043/24 nov. 2005) 
 
 O. nr. 304/2002 - M. Of. nr. 735/8 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind importul şi comercializarea făinei de peşte şi din alte animale marine, cu excepţia mamiferelor, şi ale produselor, inclusiv  
 amestecuri, altele decât alimentele pentru animalele de companie, care conţin aceste produse 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 309/2002 - M. Of. nr. 583/6 aug. 2002 
 Ordin privind recunoaşterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfeclă de zahăr 
 (T) 
 
 O. nr. 319/2002 - M. Of. nr. 599/13 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea procedurii de aprobare, modificare şi casare a actelor de evaluare a volumului de lemn provenit din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului,  
 administrat prin ocoale silvice proprii 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2005 - M. Of. nr. 32/13 ian. 2006) 
 
 O. nr. 320/2002 - M. Of. nr. 774/24 oct. 2002 
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 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile detaliate de implementare a sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor, referitoare la înregistrarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

exploataţiilor, crotalii auriculare, registrele de exploataţie şi paşapoartele bovinelor 

 
 O. nr. 325/2002 - M. Of. nr. 583/6 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare veterinară pentru membranele naturale destinate importului în România 
 (Abrogare prin O. nr. 233/2006 - M. Of. nr. 875/26 oct. 2006) 
 
 O. nr. 327/2002 - M. Of. nr. 593/12 aug. 2002 
 Ordin privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii,  
 comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante 
 (Abrogare prin O. nr. 1005/2015 - M. Of. nr. 366/27 mai 2015) 
 
 O. nr. 328/2002 - M. Of. nr. 553/29 iul. 2002 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând deţinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2002 pentru speciile ovine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, peşti, taurine şi  
 
 (T) 

porcine, pe rase şi linii 

 
 O. nr. 329/2002 - M. Of. nr. 613/20 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 333/2002 - M. Of. nr. 808/7 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, comercializarea şi utilizarea cărnii separate mecanic 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2019 - M. Of. nr. 855/23 oct. 2019) 
 
 O. nr. 337/2002 - M. Of. nr. 610/16 aug. 2002 
 Ordin privind constituirea Comisiei de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor în corelaţie cu calitatea carcaselor şi în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene 
 (Abrogare prin H.G. nr. 267/2004 - M. Of. nr. 228/16 mar. 2004) 
 
 O. nr. 342/2002 - M. Of. nr. 743/11 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor şi importurilor de melci destinaţi consumului uman 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 245/2006 - M. Of. nr. 926/15 nov. 2006) 
 
 O. nr. 343/2002 - M. Of. nr. 845/22 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspecţie de frontieră din România asupra produselor provenite din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

ţări terţe 

 
 O. nr. 345/2002 - M. Of. nr. 872/3 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine şi a produselor din carne de bovine 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 346/2002 - M. Of. nr. 659/5 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile generale de igienă în exploataţiile de animale producătoare de lapte 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 351/2002 - M. Of. nr. 608/16 aug. 2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de licenţiere a depozitelor de cereale şi seminţe oleaginoase 
 (Abrogare prin O. nr. 483/2003 - M. Of. nr. 570/8 aug. 2003) 
 
 O. nr. 352/2002 - M. Of. nr. 610/16 aug. 2002 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 136/2002 privind constituirea Comisiei de licenţiere a depozitelor de cereale şi seminţe  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.136/2002 prin O. nr. 251/2003 - M. Of. nr. 236/7 apr. 2003) 

oleaginoase şi înfiinţarea serviciului tehnic de specialitate în domeniu 

 
 O. nr. 355/2002 - M. Of. nr. 766/22 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspecţiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere  
 oficială 
 (Abrogare prin O. nr. 449/2006 - M. Of. nr. 678/8 aug. 2006) 
 
 O. nr. 356/2002 - M. Of. nr. 852/26 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi igienă pentru producerea şi comercializarea produselor din ouă 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 367/2002 - M. Of. nr. 743/11 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare specifice aplicabile comerţului şi importurilor de pulpe de broască destinate consumului uman 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 245/2006 - M. Of. nr. 926/15 nov. 2006) 
 
 O. nr. 377/2002 - M. Of. nr. 737/9 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Sistemul rapid de alertă în domeniul alimentelor de origine animală şi furajelor 
 (Abrogare prin O. nr. 772/68/859/442/2005 - M. Of. nr. 757/19 aug. 2005) 
 
 O. nr. 389/2002 - M. Of. nr. 860/28 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 391/2002 - M. Of. nr. 739/9 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din  
 ţări terţe de carne proaspătă de pasăre 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 394/2002 - M. Of. nr. 736/8 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea procedurii de eliberare a paşaportului fitosanitar şi a paşaportului fitosanitar de înlocuire, folosite pentru circulaţia anumitor plante, produse vegetale sau articole  
 reglementate pe teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 583/2007 - M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) 
 
 O. nr. 401/2002 - M. Of. nr. 32/22 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 



 

 5009

 O. nr. 402/2002 - M. Of. nr. 71/4 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 404/2002 - M. Of. nr. 268/17 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile de control al pestei porcine clasice 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2006 prin O. nr. 67/2005 - M. Of. nr. 707/5 aug. 2005) 
 
 O. nr. 421/2002 - M. Of. nr. 702/26 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, pisică sălbatică şi uliu care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2002-2003 
 (T) 
 
 O. nr. 424/2002 - M. Of. nr. 730/7 oct. 2002 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 110/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.  
 54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2002, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei de carne şi a efectivelor de  
 
 (T) 

animale 

 
 O. nr. 425/2002 - M. Of. nr. 887/9 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii 
 (Abrogare prin O. nr. 180/2006 - M. Of. nr. 721/23 aug. 2006) 
 
 O. nr. 438/2002 - M. Of. nr. 842/21 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de vânătoare 
 (Abrogare la 1 oct. 2008 prin O. nr. 353/2008 - M. Of. nr. 501/3 iul. 2008) 
 
 O. nr. 445/2002 - M. Of. nr. 748/14 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea listei societăţilor de asigurare şi asigurare-reasigurare care practică asigurări pentru culturile agricole, animale, păsări, familii de albine şi peşti, agreate de  
 Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 
 (T) 
 
 O. nr. 468/2002 - M. Of. nr. 831/19 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de certificat de sănătate animală pentru comercializarea ovulelor şi embrionilor pentru specia ecvidee 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 476/2002 - M. Of. nr. 829/18 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sindromul respirator şi de reproducţie al porcinelor 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 481/2002 - M. Of. nr. 819/13 nov. 2002 
 Ordin pentru modificarea Catalogului naţional al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi  
 pădurilor nr. 269/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 269/2001 prin O. nr. 1645/2013 - M. Of. nr. 539/26 aug. 2013) 
 
 O. nr. 490/2002 - M. Of. nr. 187/25 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile pentru producerea şi comercializarea cărnii tocate şi a cărnii preparate 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 498/2002 - M. Of. nr. 827/18 nov. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 63/2004 - M. Of. nr. 780/25 aug. 2004) 

de prevenire, control şi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile 

 
 O. nr. 499/2002 - M. Of. nr. 830/18 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprecierea porcinelor de reproducţie 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 506/2002 - M. Of. nr. 860/28 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calităţii seminţelor sub supraveghere oficială 
 (Abrogare prin O. nr. 450/2006 - M. Of. nr. 678/8 aug. 2006) 
 
 O. nr. 516/2002 - M. Of. nr. 841/21 nov. 2002 
 Ordin privind aprobarea repartizării pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltat în anul 2003 din pădurile proprietate publică a unităţilor  
 administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 812/2003 - M. Of. nr. 743/23 oct. 2003) 

forestier naţional 

 
 O. nr. 535/2002 - M. Of. nr. 891/10 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu carne proaspătă 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 537/2002 - M. Of. nr. 854/26 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe baza căruia se calculează valoarea despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier şi  
 vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, precum şi pentru calculul obligaţiilor băneşti aferente ocupării terenurilor din fondul forestier naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 416/2006 - M. Of. nr. 532/20 iun. 2006) 
 
 O. nr. 540/2002 - M. Of. nr. 898/11 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de tratare a laptelui şi produselor lactate destinate consumului uman, provenite din ţări sau regiuni unde există riscul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

de apariţie a febrei aftoase 

 
 O. nr. 544/2002 - M. Of. nr. 251/11 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinară după importul în România din ţări terţe de bovine, ovine, caprine, porcine, carne  
 proaspătă sau produse din carne provenite de la acestea 
 (Abrogare prin O. nr. 231/2006 - M. Of. nr. 891/1 nov. 2006) 
 
 O. nr. 546/2002 - M. Of. nr. 874/4 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea "Zonării soiurilor de viţă de vie roditoare din sortimentul de bază al României, recomandate şi autorizate pentru cultură în arealele viticole" 
 (Abrogare prin O. nr. 594/2004 - M. Of. nr. 800/30 aug. 2004) 
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 O. nr. 558/2002 - M. Of. nr. 952/24 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de diagnostic, metodele de prelevare a probelor şi criteriile pentru evaluarea rezultatelor testelor de laborator,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

pentru confirmarea pestei porcine clasice 

 
 O. nr. 559/2002 - M. Of. nr. 257/14 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate publică şi de sănătate a animalelor, care reglementează producerea şi comercializarea cărnii de iepure şi  
 a cărnii de vânat de crescătorie 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 577/2002 - M. Of. nr. 940/23 dec. 2002 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor privind autorizarea personalului silvic, avizarea constituirii şi autorizarea funcţionării structurilor silvice pentru gospodărirea pădurilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 196/2006 - M. Of. nr. 268/24 mar. 2006) 

proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 116/2002 

 
 O. nr. 578/2002 - M. Of. nr. 952/24 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile de testare a păsărilor pentru tăiere ce provin dintr-o zonă de supraveghere a bolii de Newcastle, în aplicarea art. 5 alin.  
 (3) din Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări terţe de carne  
 proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 391/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 145/2006 - M. Of. nr. 556/27 iun. 2006) 
 
 O. nr. 580/2002 - M. Of. nr. 250/11 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 129/2007 - M. Of. nr. 538/8 aug. 2007) 

vii şi produse de origine animală 

 
 O. nr. 583/2002 - M. Of. nr. 941/23 dec. 2002 
 Ordin privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare 
 (Abrogare prin O. nr. 109/2005 - M. Of. nr. 988/8 nov. 2005) 
 
 O. nr. 595/2002 - M. Of. nr. 938/20 dec. 2002 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 445/2002 pentru aprobarea listei societăţilor de asigurare şi asigurare-reasigurare care  
 practică asigurări pentru culturile agricole, animale, păsări, familii de albine şi peşti, agreate de Ministerul Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor 
 (T) 
 
 O. nr. 598/2002 - M. Of. nr. 951/24 dec. 2002 
 Ordin pentru constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de bovine 
 (Abrogare prin H.G. nr. 267/2004 - M. Of. nr. 228/16 mar. 2004) 
 
 O. nr. 599/2002 - M. Of. nr. 951/24 dec. 2002 
 Ordin pentru constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de ovine 
 (Abrogare prin H.G. nr. 267/2004 - M. Of. nr. 228/16 mar. 2004) 
 
 O. nr. 603/2002 - M. Of. nr. 145/6 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte garanţiile suplimentare în ceea ce priveşte Salmonella, pentru activităţile de transport de păsări de reproducţie şi pui de o  
 zi către Finlanda şi Suedia, în scopul introducerii în efective de păsări de reproducţie sau în efective de păsări pentru producţie 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2005 - M. Of. nr. 716/8 aug. 2005) 
 
 O. nr. 605/2002 - M. Of. nr. 1/6 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la extinderea perioadei maxime stabilite pentru aplicarea crotaliilor auriculare la zimbru 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 606/2002 - M. Of. nr. 145/6 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte tehnica de testare microbiologică, prin prelevări de probe din exploataţiile de origine a păsărilor pentru tăiere, destinate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 

exportului în Finlanda şi Suedia 

 
 O. nr. 616/2002 - M. Of. nr. 145/6 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la unele produse utilizate pentru nutriţia animalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 143/2006 - M. Of. nr. 630/21 iul. 2006) 
 
 O. nr. 618/2002 - M. Of. nr. 145/6 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la certificarea sănătăţii pentru importul din ţări terţe de faguri sau stupi de albine, mătci şi albine lucrătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 630/2002 - M. Of. nr. 18/14 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la certificarea veterinară pentru punerea pe piaţă în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a câinilor şi pisicilor  
 ce nu sunt originari din această ţară 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 76/2006 - M. Of. nr. 284/29 mar. 2006) 
 
 O. nr. 631/2002 - M. Of. nr. 145/6 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autoritatea veterinară centrală a României şi autorităţile veterinare centrale ale statelor membre ale  
 Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană, în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniul veterinar şi zootehnic 
 (Abrogare la data aderării României la U.E. prin O. nr. 41/2006 - M. Of. nr. 202/3 mar. 2006) 
 
 O. nr. 632/2002 - M. Of. nr. 327/14 mai 2003 
 Ordin privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
 (Abrogare prin O. nr. 586/2007 - M. Of. nr. 524/2 aug. 2007) 
 
 O. nr. 635/2002 - M. Of. nr. 91/13 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 606/2008 - M. Of. nr. 718/22 oct. 2008) 

forestier naţional 

 
 O. nr. 641/2002 - M. Of. nr. 145/6 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificarea veterinară pentru importul din ţări terţe de lapte şi produse pe bază de lapte ce nu  
 sunt destinate consumului uman 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 644/2002 - M. Of. nr. 152/10 mar. 2003 
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 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor şi cerinţele de certificare pentru importul în România din ţări terţe de Crassostrea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

gigas, în scopul repopulării pentru purificarea apelor naţionale 

 
 O. nr. 646/2002 - M. Of. nr. 174/20 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la colectarea de date referitoare la competiţiile de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinară  
 privind comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea 
 (Abrogare prin O. nr. 464/2006 - M. Of. nr. 715/21 aug. 2006) 
 
 O. nr. 655/2002 - M. Of. nr. 1/6 ian. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 333/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea,  
 comercializarea şi utilizarea cărnii separate mecanic 
 (Abrogare odată cu O. nr. 333/2002 prin O. nr. 118/2019 - M. Of. nr. 855/23 oct. 2019) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 O. nr. 18/102C/2002 - M. Of. nr. 27/17 ian. 2002 
 Ordin privind instituirea sistemului de licenţe de import automate, emise în scop statistic, pentru importurile de grâu şi făină de grâu 
 (Abrogare la 1 iunie 2003 prin O. nr. 305/2003 - M. Of. nr. 342/20 mai 2003) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 292/284/2002 - M. Of. nr. 747/14 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică 
 (Abrogare prin O. nr. 499/521/2003 - M. Of. nr. 634/5 sep. 2003) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 O. nr. 140/247/2002 - M. Of. nr. 221/2 apr. 2002 
 Ordin privind prohibiţia pescuitului 
 (Abrogare prin O. nr. 246/25/2003 - M. Of. nr. 230/4 apr. 2003) 
 
 O. nr. 143/400/2002 - M. Of. nr. 697/24 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale 
 (Abrogare prin O. nr. 94/674/2019 - M. Of. nr. 650/6 aug. 2019) 
 
 O. nr. 170/342/2002 - M. Of. nr. 332/20 mai 2002 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 140/247/2002 privind prohibiţia pescuitului 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/247/2002 prin O. nr. 246/25/2003 - M. Of. nr. 230/4 apr. 2003) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 75/269/2002 - M. Of. nr. 138/22 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de  
 drumuri forestiere în perioada 2000-2010, aprobată şi modificată prin Legea nr. 653/2001 
 (SE) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 O. nr. 461/103400/2002 - M. Of. nr. 782/28 oct. 2002 
 Ordin privind aprobarea repartizării pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă aprobat pentru recoltare în anul 2002 din pădurile proprietate publică a statului aflate în administrarea  
 
 (T) 

Regiei Naţionale a Pădurilor 

 
 O. nr. 573/629/2002 - M. Of. nr. 16/13 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte  
 chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţă totală de până la 2,5 ha 
 (T) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 O. nr. 278/613/2002 - M. Of. nr. 692/20 sep. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 125/383/2001 pentru aprobarea Normelor cu  
 privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, etichetarea şi marcarea unor produse din cacao şi ciocolată destinate consumului uman 
 (Abrogare la 18 septembrie 2004 prin O. nr. 335/714/318/2003 - M. Of. nr. 661/18 sep. 2003) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 145/270/59/2002 - M. Of. nr. 536/23 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi calitatea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază  
 de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializării pentru consumul uman 
 (Abrogare prin O. nr. 142/2008 - M. Of. nr. 565/28 iul. 2008) 
 
  MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 9/2002 - M. Of. nr. 105/7 feb. 2002 
 Ordin pentru contingentarea consumului şi producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon în anul 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 114/2002 - M. Of. nr. 427/19 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de  
 importanţă A şi B - NTLH-014 şi a Procedurii de avizare a specialiştilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D -  
 NTLH-015 
 (Abrogare prin O. nr. 917/2014 - M. Of. nr. 835/17 nov. 2014) 
 
 O. nr. 279/2002 - M. Of. nr. 459/27 iun. 2002 
 Ordin pentru gestiunea şi controlul compuşilor desemnaţi, în cadrul Direcţiei de gestiune a deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase 
 (Abrogare prin O. nr. 1018/2005 - M. Of. nr. 966/1 nov. 2005) 
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 O. nr. 526/2002 - M. Of. nr. 480/4 iul. 2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional Român pentru Programul Hidrologic Internaţional şi a componenţei acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 663/2005 - M. Of. nr. 772/25 aug. 2005) 
 
 O. nr. 592/2002 - M. Of. nr. 765/21 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de  
 
 (Abrogare la data de 28 iul. 2011 prin L. nr. 104/2011 - M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) 

azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5 ), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător 

 
 O. nr. 684/2002 - M. Of. nr. 793/31 oct. 2002 
 Ordin privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Securitate Biologică şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2008 - M. Of. nr. 100/8 feb. 2008) 
 
 O. nr. 723/2002 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH-040 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 105/2003 - M. Of. nr. 346/21 mai 2003) 
 
 O. nr. 745/2002 - M. Of. nr. 739/9 oct. 2002 
 Ordin privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România 
 (Abrogare la data de 28 iul. 2011 prin L. nr. 104/2011 - M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) 
 
 O. nr. 860/2002 - M. Of. nr. 52/30 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu 
 (Abrogare prin O. nr. 135/76/84/1284/2010 - M. Of. nr. 274/27 apr. 2010) 
 
 O. nr. 863/2002 - M. Of. nr. 52/30 ian. 2003 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului 
 (Abrogare prin O. nr. 269/2020 - M. Of. nr. 211/16 mar. 2020) 
 
 O. nr. 867/2002 - M. Of. nr. 848/25 nov. 2002 
 Ordin privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit şi pe lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de  
 deşeuri 
 (Abrogare prin O. nr. 95/2005 - M. Of. nr. 194/8 mar. 2005) 
 
 O. nr. 1043/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu" 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 334/2004 - M. Of. nr. 774/24 aug. 2004) 
 
 O. nr. 1103/2002 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea şi analiza emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 781/2004 - M. Of. nr. 1243/23 dec. 2004) 

de benzină 

 
 O. nr. 1141/2002 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 662/2006 - M. Of. nr. 661/1 aug. 2006) 
 
 O. nr. 1144/2002 - M. Of. nr. 35/22 ian. 2003 
 Ordin privind înfiinţarea Registrului poluanţilor emişi de activităţile care intră sub incidenţa art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind  
 prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării şi modul de raportare a acestora 
 (Abrogare prin H.G. nr. 140/2008 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2008) 
 
 O. nr. 1146/2002 - M. Of. nr. 197/27 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă 
 (Abrogare prin O. nr. 161/2006 - M. Of. nr. 511/13 iun. 2006) 
 
 O. nr. 1147/2002 - M. Of. nr. 150/7 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri 
 (Abrogare prin O. nr. 757/2004 - M. Of. nr. 86/26 ian. 2005) 
 
 O. nr. 1190/2002 - M. Of. nr. 2/7 ian. 2003 
 Ordin privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje 
 (Abrogare prin O. nr. 880/2004 - M. Of. nr. 55/17 ian. 2005) 
 
 O. nr. 1202/2002 - M. Of. nr. 99/18 feb. 2003 
 Ordin pentru contingentarea consumului şi producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon, în anul 2003 
 
 

(T) 

 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 103/2002 - M. Of. nr. 323/16 mai 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2004 - M. Of. nr. 80/30 ian. 2004) 
 
 O. nr. 180/2002 - M. Of. nr. 769/22 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de dozimetrie individuală 
 (Abrogare prin O. nr. 180/2020 - M. Of. nr. 1225/14 dec. 2020) 
 
 O. nr. 181/2002 - M. Of. nr. 867/2 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor de dezafectare a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare 
 (Abrogare prin O. nr. 115/2017 - M. Of. nr. 446/15 iun. 2017) 
 
 O. nr. 183/2002 - M. Of. nr. 913/14 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor pentru expedieri internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României 
 (Abrogare la data aderării României la Uniunea Europeană prin O. nr. 274/2005 - M. Of. nr. 967/1 nov. 2005) 
 
 O. nr. 222/2002 - M. Of. nr. 8/9 ian. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare 
 (Abrogare prin O. nr. 357/2005 - M. Of. nr. 1152/20 dec. 2005) 
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 O. nr. 228/2002 - M. Of. nr. 50/29 ian. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor de securitate radiologică - proceduri de acceptare a întreprinderilor externe 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2021 - M. Of. nr. 974/12 oct. 2021) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 253/2002 - M. Of. nr. 736/8 oct. 2002 
 Ordin privind desemnarea Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. ca persoană juridică de drept privat responsabilă cu îndeplinirea obligaţiilor care decurg din ratificarea de către  
 România a Convenţiei Uniunii Poştale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale poştei şi a regulamentelor lor de aplicare 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2004 - M. Of. nr. 278/30 mar. 2004) 
 
 O. nr. 259/2002 - M. Of. nr. 788/30 oct. 2002 
 Ordin privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pentru eliberarea autorizaţiilor de tip şi a acordurilor de procurare din import pentru  
 
 (Abrogare la 14 mai 2003 prin H.G. nr. 88/2003 - M. Of. nr. 94/14 feb. 2003) 

echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii 

 
 O. nr. 365/2002 - M. Of. nr. 921/17 dec. 2002 
 Ordin privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale 
 (Încetare valabilitate prin Decizia. nr. 385/2005 - M. Of. nr. 718/9 aug. 2005) 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2053/2002 - M. Of. nr. 349/24 mai 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile 
 (Abrogare prin H.G. nr. 886/2008 - M. Of. nr. 647/11 sep. 2008) 
 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 O. nr. 213/A/2918/2002 - M. Of. nr. 207/27 mar. 2002 
 Ordin privind stabilirea procedurii comune de soluţionare a unei cereri pentru acordarea statutului de refugiat membrilor familiei persoanei care a dobândit statutul de refugiat în România 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1251/2006 - M. Of. nr. 805/25 sep. 2006) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 

 O. nr. 52/2002 - M. Of. nr. 151/28 feb. 2002 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor de acordare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 305/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 305/2001 prin O. nr. 264/2002 - M. Of. nr. 684/17 sep. 2002) 
 
 O. nr. 65/2002 - M. Of. nr. 510/15 iul. 2002 
 Ordin privind aprobarea Procedurilor pentru implementarea Programului "Parcuri industriale" 
 (Abrogare prin O. nr. 270/2002 - M. Of. nr. 762/18 oct. 2002) 
 
 O. nr. 264/2002 - M. Of. nr. 684/17 sep. 2002 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de acordare şi anulare a titlului de parc industrial 
 (Abrogare prin L. nr. 186/2013 - M. Of. nr. 421/11 iul. 2013) 
 
 O. nr. 357/2002 - M. Of. nr. 821/13 nov. 2002 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Parc Industrial Feteşti" - S.A. 
 (Anulare prin O. nr. 1897/2013 - M. Of. nr. 296/23 mai 2013) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 3215/2002 - M. Of. nr. 192/21 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor/catedrelor din învăţământul preuniversitar de stat prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere a personalului  
 didactic titular, precum şi prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat 
 (Abrogare prin O. nr. 4927/2002 - M. Of. nr. 257/14 apr. 2003) 
 
 O. nr. 3325/2002 - M. Of. nr. 393/10 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea pretransferării personalului didactic titular şi a transferării personalului didactic titular disponibilizat prin  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4927/2002 - M. Of. nr. 257/14 apr. 2003) 

restrângerea activităţii sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare 

 
 O. nr. 3342/2002 - M. Of. nr. 287/29 apr. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar începând din anul şcolar 2002-2003, ca urmare a aplicării Planului-cadru de  
 învăţământ 
 (Abrogare prin O. nr. 4927/2002 - M. Of. nr. 257/14 apr. 2003) 
 
 O. nr. 3469/2002 - M. Of. nr. 398/11 iun. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar începând din anul şcolar 2002-2003, ca urmare a aplicării  
 Planului-cadru de învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.342/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 4927/2002 - M. Of. nr. 257/14 apr. 2003) 
 
 O. nr. 3470/2002 - M. Of. nr. 398/11 iun. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4927/2002 - M. Of. nr. 257/14 apr. 2003) 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.026/2001 

 
 O. nr. 3471/2002 - M. Of. nr. 398/11 iun. 2002 
 Ordin pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Metodologia privind ocuparea posturilor/catedrelor din învăţământul preuniversitar de stat prin detaşare în interesul învăţământului sau la  
 cerere a personalului didactic titular, precum şi prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.215/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 4927/2002 - M. Of. nr. 257/14 apr. 2003) 
 
 O. nr. 3472/2002 - M. Of. nr. 419/17 iun. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea pretransferării personalului didactic titular şi a transferării personalului didactic titular  
 disponibilizat prin restrângerea activităţii sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.325/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 4927/2002 - M. Of. nr. 257/14 apr. 2003) 
 
 O. nr. 3589/2002 - M. Of. nr. 531/22 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare şi reconfirmare periodică a parcului ştiinţific şi tehnologic şi a Procedurii de admitere în parcul ştiinţific şi tehnologic a agenţilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5442/2003 - M. Of. nr. 921/22 dec. 2003) 

economici 
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 O. nr. 3600/2002 
 Ordin privind înfiinţarea Centralei Coordonatoare a Firmelor de Exerciţiu care funcţionează în liceele economice din România începând cu anul şcolar 2001-2002 
 (Abrogare prin O. nr. 3019/2004 - M. Of. nr. 97/2 feb. 2004) 
 
 O. nr. 4327/2002 - M. Of. nr. 406/10 iun. 2003 
 Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de capacitate 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 4328/2002 - M. Of. nr. 297/5 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 4329/2002 - M. Of. nr. 278/21 apr. 2003 
 Ordin privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 4819/2002 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acordării autorizaţiei de încredere şi acreditării 
 (Abrogare prin O. nr. 5574/2003 - M. Of. nr. 925/23 dec. 2003) 
 
 O. nr. 4857/2002 - M. Of. nr. 412/12 iun. 2003 
 Ordin privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2003-2004 
 (T) 
 
 O. nr. 4926/2002 - M. Of. nr. 217/2 apr. 2003 
 Ordin privind Calendarul mişcării personalului didactic în anul şcolar 2003-2004 
 (T) 
 
 O. nr. 4927/2002 - M. Of. nr. 257/14 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5644/2003 - M. Of. nr. 110/5 feb. 2004) 
 
 O. nr. 5149/2002 - M. Of. nr. 325/14 mai 2003 
 Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii claselor de matematică-informatică,  
 intensiv informatică, a atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine şi cu predare în limbile minorităţilor şi a atestatului  
 pentru predarea limbilor străine şi a religiei la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare 
 (Abrogare prin O. nr. 4853/2009 - M. Of. nr. 682/12 oct. 2009) 
 
 O. nr. 7204/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 7049/2003 - M. Of. nr. 261/15 apr. 2003) 
 
 O. nr. 7207/2002 - M. Of. nr. 884/7 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organelor de lucru ale Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare 
 (Abrogare prin H.G. nr. 551/2007 - M. Of. nr. 416/21 iun. 2007) 
 
 O. nr. 7209/2002 - M. Of. nr. 925/18 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea modelului pentru Registrul special de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cerce- tare-dezvoltare şi a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităţii de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3845/2009 - M. Of. nr. 442/29 iun. 2009) 

cercetare-dezvoltare 

 
 O. nr. 7233/2002 - M. Of. nr. 906/13 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 
 (Abrogare prin O. nr. 3848/2004 - M. Of. nr. 486/31 mai 2004) 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 5151/2002/40/2003 - M. Of. nr. 229/4 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a fermei didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 1189/468/2007 - M. Of. nr. 501/26 iul. 2007) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 Decizia nr. 3/2002 - M. Of. nr. 180/15 mar. 2002 
 Decizie pentru aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 6/2002 - M. Of. nr. 884/7 dec. 2002 
 Decizie privind aprobarea soluţiei referitoare la aplicarea penalităţilor pentru nedepunerea la termen a declaraţiei de venit global 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 7/2002 - M. Of. nr. 1/6 ian. 2003 
 Decizie pentru aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată 
 (SE) 
 
 O. nr. 1/2002 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2002 
 Ordin privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi pensii, a actualizării sumelor fixe, precum şi a baremului anual pentru calculul plăţilor anticipate cu  
 
 (SE) 

titlu de impozit pentru anul fiscal 2002, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit 

 
 O. nr. 81/2002 - M. Of. nr. 40/21 ian. 2002 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.103/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.  
 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la plata obligaţiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor şi  
 penalităţilor de întârziere, şi aprobarea modelului Declaraţiei-inventar privind impozitele, taxele şi contribuţiile şi alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenţi, aflate în sold la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003) 

data de 31 decembrie 2000 şi neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidenţiate contabil, pe ani fiscali 

 
 O. nr. 95/2002 - M. Of. nr. 24/17 ian. 2002 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 3 la Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 25 lit. D.b)  
 
 (SE) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 566/2000 



 

 5015

 
 O. nr. 113/2002 - M. Of. nr. 43/22 ian. 2002 
 Ordin privind stabilirea baremului anual de impunere pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2001 
 (SE) 
 
 O. nr. 116/2002 - M. Of. nr. 43/22 ian. 2002 
 Ordin pentru actualizarea pe anul 2002 a normelor anuale de venit pe baza cărora se impozitează reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice  
 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 24/1996 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 

străine, conform Ordonanţei Guvernului nr. 24/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997 

 
 O. nr. 142/2002 - M. Of. nr. 66/30 ian. 2002 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 977/2000 
 (Abrogare odată cu O.nr. 977/2000 prin O. nr. 169/2005 - M. Of. nr. 205/10 mar. 2005) 
 
 O. nr. 150/2002 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligaţii de plată potrivit prevederilor art. 16 alin.(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002  
 nr. 743/2001 
 (SE) 
 
 O. nr. 237/2002 
 Ordin 
 (Abrogare prin O. nr. 322/2004 - M. Of. nr. 185/3 mar. 2004) 
 
 O. nr. 298/2002 - M. Of. nr. 157/5 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 şi reflectarea în contabilitate a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 144/2005 - M. Of. nr. 158/22 feb. 2005) 

acestora 

 
 O. nr. 306/2002 - M. Of. nr. 279/25 apr. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene 
 (Abrogare prin O. nr. 1752/2005 - M. Of. nr. 1080/30 nov. 2005) 
 
 O. nr. 383/2002 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2002 
 Ordin privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 519/2002 - M. Of. nr. 262/18 apr. 2002 
 Ordin pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor şi a modului de tipărire, livrare, difuzare şi păstrare a timbrelor fiscale mobile 
 (Abrogare prin O. nr. 702/2005 - M. Of. nr. 498/13 iun. 2005) 
 
 O. nr. 563/2002 - M. Of. nr. 316/14 mai 2002 
 Ordin privind stabilirea intervalului de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor imobile cu destinaţie de locuinţă pe anul 2001 
 (SE) 
 
 O. nr. 618/2002 - M. Of. nr. 392/7 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului 
 (Abrogare prin O. nr. 428/2007 - M. Of. nr. 422/25 iun. 2007) 
 
 O. nr. 635/2002 - M. Of. nr. 390/7 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor referitoare la aplicarea convenţiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu diverse state 
 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2004 - M. Of. nr. 112/6 feb. 2004) 
 
 O. nr. 701/2002 - M. Of. nr. 370/31 mai 2002 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă lansate în luna iunie 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 705/2002 - M. Of. nr. 392/7 iun. 2002 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 977/2000 
 (Abrogare odată cu O.nr. 977/2000 prin O. nr. 169/2005 - M. Of. nr. 205/10 mar. 2005) 
 
 O. nr. 716/2002 - M. Of. nr. 392/7 iun. 2002 
 Ordin privind stabilirea intervalului de emitere a Deciziei de impunere anuală pentru anul 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 728/2002 - M. Of. nr. 412/14 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adăugată 
 (SE) 
 
 O. nr. 731/2002 - M. Of. nr. 410/13 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1-4 din  
 
 (SE) 

Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată 

 
 O. nr. 732/2002 - M. Of. nr. 410/13 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de atestare a dreptului de amânare a exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată conform art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată,  
 pentru livrările efectuate în ţară 
 (SE) 
 
 O. nr. 811/2002 - M. Of. nr. 431/20 iun. 2002 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Gărzii financiare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 817/1998 
 (Abrogare odată cu O. nr. 817/1998 prin O. nr. 152/2008 - M. Of. nr. 66/29 ian. 2008) 
 
 O. nr. 816/2002 - M. Of. nr. 478/4 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea directă a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1395/2003 - M. Of. nr. 737/22 oct. 2003) 

misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi a personalului acestora 

 
 O. nr. 865/2002 - M. Of. nr. 472/2 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decont privind taxa pe valoarea adăugată" 
 (SE) 
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 O. nr. 880/2002 - M. Of. nr. 595/12 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern 
 (Abrogare prin O. nr. 252/2004 - M. Of. nr. 128/12 feb. 2004) 
 
 O. nr. 957/2002 - M. Of. nr. 543/25 iul. 2002 
 Ordin privind stabilirea termenului de depunere a Declaraţiei privind impozitul pe profit pentru exerciţiul fiscal 1 ianuarie - 30 iunie 2002 
 (Abrogare odată cu L. nr. 414/2002 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 O. nr. 989/2002 - M. Of. nr. 561/31 iul. 2002 
 Ordin privind tipărirea, înserierea şi numerotarea formularelor cu regim special 
 (Abrogare prin O. nr. 2226/2006 - M. Of. nr. 1056/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 990/2002 - M. Of. nr. 574/2 aug. 2002 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 94/2001 prin O. nr. 1752/2005 - M. Of. nr. 1080/30 nov. 2005) 

Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate 

 
 O. nr. 1006/2002 - M. Of. nr. 595/12 aug. 2002 
 Ordin privind documentaţia necesară persoanelor impozabile, înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată 
 (SE) 
 
 O. nr. 1007/2002 - M. Of. nr. 595/12 aug. 2002 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D.c)  
 pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 731/2002 
 (SE) 
 
 O. nr. 1008/2002 - M. Of. nr. 595/12 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul în România 
 (SE) 
 
 O. nr. 1009/2002 - M. Of. nr. 595/12 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată pentru lucrările de construcţie, extindere, consolidare şi reabilitare a locuinţelor nefinalizate la data de 31  
 mai 2002 şi aplicarea regimului de scutire cu drept de deducere pentru lucrările de construcţii de locuinţe efectuate după data de 31 mai 2002 
 (SE) 
 
 O. nr. 1010/2002 - M. Of. nr. 595/12 aug. 2002 
 Ordin privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru construcţia, extinderea, reabilitarea şi consolidarea lăcaşurilor de cult religios 
 (SE) 
 
 O. nr. 1151/2002 - M. Of. nr. 685/17 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligaţii de plată potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002  
 
 (SE) 

nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 

 
 O. nr. 1212/2002 - M. Of. nr. 718/2 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea formularisticii necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2004 - M. Of. nr. 202/8 mar. 2004) 
 
 O. nr. 1213/2002 - M. Of. nr. 719/2 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind  
 
 (SE) 

înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe 

 
 O. nr. 1252/2002 - M. Of. nr. 709/30 sep. 2002 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă lansate în luna octombrie 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 1389/2002 - M. Of. nr. 779/25 oct. 2002 
 Ordin privind declararea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2006 - M. Of. nr. 46/18 ian. 2006) 
 
 O. nr. 1397/2002 - M. Of. nr. 777/25 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free 
 (Abrogare prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 
 
 O. nr. 1467/2002 - M. Of. nr. 798/4 nov. 2002 
 Ordin pentru actualizarea cuantumurilor indemnizaţiilor de delegare şi detaşare, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor  
 instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1817/2003 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2004 şi Abrogare odată cu H.G. nr. 543/1995 prin H.G. nr. 1860/2006 - M. Of. nr. 1046/29 dec. 2006) 

republicată 

 
 O. nr. 1562/2002 - M. Of. nr. 853/26 nov. 2002 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.212/2002 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind  
 înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1212/2002 prin O. nr. 300/2004 - M. Of. nr. 202/8 mar. 2004) 
 
 O. nr. 1577/2002 - M. Of. nr. 854/26 nov. 2002 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 6 la Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D.c)  
 pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 731/2002 şi modificate prin Ordinul ministrului finanţelor  
 publice nr. 1.007/2002 
 (SE) 
 
 O. nr. 1608/2002 - M. Of. nr. 864/29 nov. 2002 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă aferente lunii decembrie 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 1623/2002 - M. Of. nr. 892/10 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2002 
 (SE) 
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 O. nr. 1744/2002 - M. Of. nr. 946/23 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligaţii de plată potrivit prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003  
 nr. 631/2002 
 (SE) 
 
 O. nr. 1745/2002 - M. Of. nr. 22/16 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2002 
 (SE) 
 
 O. nr. 1754/2002 - M. Of. nr. 947/23 dec. 2002 
 Ordin privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi pensii, a actualizării sumelor fixe, precum şi a baremului anual pentru calculul plăţilor anticipate cu  
 titlu de impozit pentru anul fiscal 2003, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările  
 şi completările ulterioare 
 (SE) 
 
 O. nr. 1755/2002 - M. Of. nr. 932/19 dec. 2002 
 Ordin privind funcţionarea unităţilor trezoreriei statului în zilele de 27 şi 30 decembrie 2002 şi decontarea documentelor de plată în relaţia cu Banca Naţională a României la finele anului  
 
 (T) 

2002 

 
 O. nr. 1756/2002 - M. Of. nr. 950/24 dec. 2002 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă aferente lunii ianuarie 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 1772/2002 - M. Of. nr. 957/27 dec. 2002 
 Ordin pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2005 - M. Of. nr. 108/2 feb. 2005) 
 
 O. nr. 1784/2002 - M. Of. nr. 21/16 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exerciţiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilităţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1827/2003 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2004) 

nr. 82/1991, republicată, au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale 

 
 O. nr. 1785/2002 - M. Of. nr. 43/27 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare 
 (SE) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 O. nr. 1282/4/2002 - M. Of. nr. 761/18 oct. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat,  
 ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a modelelor situaţiilor financiar-contabile  
 pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.1524/1998 prin O. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 45/27 ian. 2009) 

1.524/362/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aplicării acestora şi de către organizaţiile cooperatiste de credit 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 O. nr. 395/2/5C/2002 - M. Of. nr. 263/18 apr. 2002 
 Ordin privind aprobarea Procedurilor de lucru în aplicarea Ordinului ministrului finanţelor publice, al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a  
 Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată 
 (SE) 
 
 O. nr. 764/3/84/2002 - M. Of. nr. 376/4 iun. 2002 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice, al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 875/2001 prin O. nr. 1408/2005 - M. Of. nr. 881/30 sep. 2005) 

875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, cu modificările ulterioare 

 
 O. nr. 180260/1/22/2002 - M. Of. nr. 136/21 feb. 2002 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice, al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 875/2001 prin O. nr. 1408/2005 - M. Of. nr. 881/30 sep. 2005) 

875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 O. nr. 1742/106/2002 - M. Of. nr. 947/23 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile  
 

(Abrogare prin O. nr. 75/2005 - M. Of. nr. 1175/27 dec. 2005) 
instituţiilor reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 994/202/2002 - M. Of. nr. 594/12 aug. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (31), (32) şi (33) din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi  
 
 (SE) 

completările ulterioare 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 O. nr. 92/195091/2002 - M. Of. nr. 43/22 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligaţii de plată potrivit prevederilor art.50 alin.(1), (2) şi (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.  
 743/2001 
 
 

(SE) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ 
 Decizia nr. 4/2002 - M. Of. nr. 736/8 oct. 2002 
 Decizie pentru aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată şi accizele 
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 (SE) 
 
 Decizia nr. 5/2002 - M. Of. nr. 789/30 oct. 2002 
 Decizie privind aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe venit 
 
 

(SE) 

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 259/2002 - M. Of. nr. 217/1 apr. 2002 
 Decizie pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire 
 (Abrogare prin O. nr. 460/2005 - M. Of. nr. 291/7 apr. 2005) 
 
 Decizia nr. 471/2002 - M. Of. nr. 600/14 aug. 2002 
 Decizie privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 629/2005 - M. Of. nr. 356/27 apr. 2005) 
 
 Decizia nr. 639/2002 - M. Of. nr. 450/26 iun. 2002 
 Decizie privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaraţiilor vamale în procedura informatică simplificată 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1186/2002 - M. Of. nr. 703/26 sep. 2002) 
 
 Decizia nr. 879/2002 - M. Of. nr. 528/19 iul. 2002 
 Decizie privind aplicarea procedurii de decontare a datoriei vamale prin mijloace informatice 
 (Abrogare prin O. nr. 8831/2007 - M. Of. nr. 699/17 oct. 2007) 
 
 Decizia nr. 1186/2002 - M. Of. nr. 703/26 sep. 2002 
 Decizie privind aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu prin procedee informatice 
 (Abrogare prin O. nr. 8060/2006 - M. Of. nr. 749/1 sep. 2006) 
 
 Decizia nr. 1497/2002 - M. Of. nr. 839/21 nov. 2002 
 Decizie privind abilitarea birourilor vamale de control şi vămuire la interior şi la frontieră de a efectua operaţiuni vamale pentru produse strategice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 173/2004 - M. Of. nr. 211/10 mar. 2004) 
 
 Decizia nr. 1518/2002 - M. Of. nr. 839/21 nov. 2002 
 Decizie privind vămuirea unor categorii de mărfuri 
 (Abrogare prin O. nr. 826/2004 - M. Of. nr. 676/27 iul. 2004) 
 
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 O. nr. 2/2002 - M. Of. nr. 27/17 ian. 2002 
 Ordin pentru aprobarea programelor de restructurare ale Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. şi societăţilor comerciale de sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor pentru  
 anul 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 13/2002 - M. Of. nr. 72/31 ian. 2002 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune 
 (Abrogare prin O. nr. 185/2003 - M. Of. nr. 339/19 mai 2003) 
 
 O. nr. 32/2002 - M. Of. nr. 129/18 feb. 2002 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 54/2000 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de  
 jucării 
 (Abrogare prin O. nr. 263/2003 - M. Of. nr. 304/6 mai 2003) 
 
 O. nr. 35/2002 - M. Of. nr. 140/22 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii în domeniul recipientelor simple sub presiune 
 (Abrogare prin O. nr. 378/2003 - M. Of. nr. 561/5 aug. 2003) 
 
 O. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 167/8 mar. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-71/319 - Contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa" 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 282/29 mar. 2006) 
 
 O. nr. 49/2002 - M. Of. nr. 150/28 feb. 2002 
 Ordin privind robarea Listei cuprinzând standardele române prin care se adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la aparatele consumatoare de   ap

combustibili  gazoşi  
 (Abrogare prin O. nr. 227/2003 - M. Of. nr. 333/16 mai 2003) 
 
 O. nr. 50/2002 - M. Of. nr. 150/28 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare utilizate la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi 
 (Abrogare prin O. nr. 226/2003 - M. Of. nr. 339/19 mai 2003) 
 
 O. nr. 57/2002 - M. Of. nr. 168/11 mar. 2002 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române prin care se adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la aparatele de cântărit cu funcţionare  
 neautomată 
 (Abrogare prin O. nr. 365/2003 - M. Of. nr. 456/26 iun. 2003) 
 
 O. nr. 59/2002 - M. Of. nr. 217/1 apr. 2002 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 113/2001 prin O.U.G. nr. 126/2011 - M. Of. nr. 941/30 dec. 2011) 
 
 O. nr. 76/2002 - M. Of. nr. 306/9 mai 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE - 71/348 Echipamente auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa" 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 282/29 mar. 2006) 
 
 O. nr. 81/2002 
 Ordin prin care se constituie Comisia de desemnare şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 378/2003 - M. Of. nr. 561/5 aug. 2003) 
 
 O. nr. 92/2002 - M. Of. nr. 360/29 mai 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-71/349" Calibrarea rezervoarelor navelor fluviale şi de coastă 
 (Abrogare la data de 1 iulie 2011 prin O. nr. 1294/2011 - M. Of. nr. 461/30 iun. 2011) 
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 O. nr. 110/2002 - M. Of. nr. 360/29 mai 2002 
 Ordin privind desemnarea ISCIR-CERT pentru a realiza evaluarea conformităţii în domeniul recipientelor simple sub presiune 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 554/2002 - M. Of. nr. 876/4 dec. 2002) 
 
 O. nr. 114/2002 - M. Of. nr. 747/14 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea laboratoarelor de încercări şi a organismelor de certificare care realizează evaluarea conformităţii jucăriilor 
 (Abrogare prin O. nr. 368/2003 - M. Of. nr. 459/27 iun. 2003) 
 
 O. nr. 147/2002 - M. Of. nr. 538/23 iul. 2002 
 Ordin privind unele măsuri în vederea desemnării organismelor care realizează evaluarea conformităţii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2003 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2003) 
 
 O. nr. 148/2002 - M. Of. nr. 327/16 mai 2002 
 Ordin privind aprobarea Listei de tarife pentru verificările metrologice ale produselor preambalate, efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală 
 (Abrogare prin H.G. nr. 97/2011 - M. Of. nr. 113/14 feb. 2011) 
 
 O. nr. 153/2002 - M. Of. nr. 487/8 iul. 2002 
 Ordin privind adoptarea măsurilor ce se impun pentru perioada ciclului de injecţie 2002 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantităţilor destinate  
 completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2002-2003 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 224/2003 - M. Of. nr. 255/12 apr. 2003) 
 
 O. nr. 166/2002 - M. Of. nr. 610/16 aug. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE - 79/830 Contoare de apă caldă" 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 282/29 mar. 2006) 
 
 O. nr. 180/2002 - M. Of. nr. 768/22 oct. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML-CEE - 77/313 Sisteme de măsurare pentru lichide, altele decât apa" 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 282/29 mar. 2006) 
 
 O. nr. 181/2002 - M. Of. nr. 617/21 aug. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-71/317 Greutăţi de exactitate medie cu valoare nominală de 5 kg ... 50 kg (paralelipipedice) şi cu valoare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1441/2015 - M. Of. nr. 876/24 nov. 2015) 

nominală de 1 g ... 10 kg (cilindrice)" 

 
 O. nr. 182/2002 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată 
 (Abrogare prin O. nr. 29/2003 - M. Of. nr. 557/4 aug. 2003) 
 
 O. nr. 183/2002 - M. Of. nr. 617/21 aug. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-74/148 Greutăţi de exactitate superioară cu valoare nominală de 1 mg ... 50 kg" 
 (Abrogare prin O. nr. 1441/2015 - M. Of. nr. 876/24 nov. 2015) 
 
 O. nr. 209/2002 - M. Of. nr. 767/22 oct. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-71/318 Contoare de gaz" 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 282/29 mar. 2006) 
 
 O. nr. 245/2002 - M. Of. nr. 836/20 nov. 2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să realizeze bilanţuri energetice şi a Regulamentului pentru atestarea  
 responsabililor cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei 
 (Abrogare prin O. nr. 1767/2009 - M. Of. nr. 729/28 oct. 2009) 
 
 O. nr. 282/2002 - M. Of. nr. 509/15 iul. 2002 
 Ordin privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din  
 depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 
 (Abrogare prin O. nr. 468/2005 - M. Of. nr. 812/7 sep. 2005) 
 
 O. nr. 293/2002 - M. Of. nr. 778/25 oct. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-75/410 Aparate de cântărit cu totalizare continuă" 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 282/29 mar. 2006) 
 
 O. nr. 323/2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de desemnare organisme care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cântărit cu funcţionare  
 neautomată 
 (Abrogare nepublicat prin O. nr. 29/2003 - M. Of. nr. 557/4 aug. 2003) 
 
 O. nr. 324/2002 - M. Of. nr. 801/5 nov. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-78/1.031 - Aparate de cântărit cu funcţionare automată pentru control şi sortare" 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin H.G. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 282/29 mar. 2006) 
 
 O. nr. 388/2002 - M. Of. nr. 742/11 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor 
 (Abrogare prin O. nr. 140/2003 - M. Of. nr. 662/18 sep. 2003) 
 
 O. nr. 389/2002 - M. Of. nr. 742/11 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele esenţiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă  
 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2004 - M. Of. nr. 96/2 feb. 2004) 

tensiune 

 
 O. nr. 396/2002 - M. Of. nr. 685/17 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii ascensoarelor 
 (Abrogare prin O. nr. 322/2003 - M. Of. nr. 408/11 iun. 2003) 
 
 O. nr. 397/2002 - M. Of. nr. 674/11 sep. 2002 
 Ordin privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT A1-2002 "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi" 
 (Abrogare la data de 22 aug. 2010 prin O. nr. 1007/2010 - M. Of. nr. 513/23 iul. 2010) 
 
 O. nr. 402/2002 - M. Of. nr. 667/9 sep. 2002 
 Ordin privind actualizarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală - LT-2001 
 (Abrogare prin O. nr.79 /2004 - M. Of. nr. 208/10 mar. 2004) 
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 O. nr. 432/2002 - M. Of. nr. 742/11 oct. 2002 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 282/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 229/2003 - M. Of. nr. 264/16 apr. 2003) 
 
 O. nr. 440/2002 - M. Of. nr. 745/11 oct. 2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 711/2004 - M. Of. nr. 1014/3 nov. 2004) 

Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale 

 
 O. nr. 465/2002 - M. Of. nr. 831/19 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor de certificare a conformităţii cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos 
 (Abrogare prin O. nr. 613/2006 - M. Of. nr. 784/15 sep. 2006) 
 
 O. nr. 554/2002 - M. Of. nr. 876/4 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea Listei organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformităţii recipientelor simple sub presiune 
 (Abrogare prin O. nr. 247/2003 - M. Of. nr. 796/12 nov. 2003) 
 
 O. nr. 568/2002 - M. Of. nr. 878/5 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări şi servicii care se prestează de către Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase în regim de tarifare şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 496/2005 - M. Of. nr. 816/8 sep. 2005) 

cuantumul tarifelor aferente 

 
 O. nr. 577/2002 - M. Of. nr. 910/14 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT R6-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor  
 electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale" 
 (Abrogare prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 578/2002 - M. Of. nr. 938/20 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activităţile proprii de autorizare, avizare,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1682/2007 - M. Of. nr. 389/8 iun. 2007) 

certificare, atestare, ce decurg din atribuţiile şi responsabilităţile acestei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 941/2002 

 
 O. nr. 591/2002 - M. Of. nr. 884/7 dec. 2002 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 49/2002 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române prin care se adoptă standarde europene  
 armonizate, ale căror prevederi se referă la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi 
 (Abrogare prin O. nr. 227/2003 - M. Of. nr. 333/16 mai 2003) 
 
 O. nr. 595/2002 - M. Of. nr. 902/12 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324 
 (Abrogare la data de 29 apr. 2010 prin H.G. nr. 1094/2009 - M. Of. nr. 700/19 oct. 2009) 
 
 O. nr. 621/2002 - M. Of. nr. 920/17 dec. 2002 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 490/2002 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene  
 
 (Abrogare prin O. nr. 184/2003 - M. Of. nr. 338/19 mai 2003) 

armonizate referitoare la ascensoare 

 
 O. nr. 643/2002 - M. Of. nr. 20/15 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 14-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor, lanţurilor, benzilor, funiilor,  
 cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat" 
 (Abrogare prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 O. nr. 34/153/2002 - M. Of. nr. 323/16 mai 2002 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele  
 române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune 
 (Abrogare odată cu O. nr. 184/395/2001 prin O. nr. 318/204/2003 - M. Of. nr. 449/25 iun. 2003) 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 117/356/248/2002 - M. Of. nr. 521/18 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator 
 
 

(Abrogare prin O. nr. 394/728/455/2006 - M. Of. nr. 635/24 iul. 2006) 

 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 1/2002 - M. Of. nr. 48/24 ian. 2002 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor, precum şi a contribuţiilor agenţilor economici pe anul 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 3/2002 - M. Of. nr. 151/28 feb. 2002 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2001 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată  
 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2002 - M. Of. nr. 228/5 apr. 2002) 

consumatorilor captivi şi a tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie practicate de agenţii economici din cadrul sectorului energetic 

 
 O. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 207/27 mar. 2002 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2002 - M. Of. nr. 451/26 iun. 2002) 
 
 O. nr. 7/2002 - M. Of. nr. 228/5 apr. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Catalogului reglementărilor şi prescripţiilor tehnice valabile în sectorul energetic în anul 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 8/2002 - M. Of. nr. 228/5 apr. 2002 
 Ordin privind aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi şi a tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie practicate de agenţii economici din cadrul  
 sectorului energetic 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2002 - M. Of. nr. 451/26 iun. 2002) 
 
 O. nr. 9/2002 - M. Of. nr. 228/5 apr. 2002 



 
 Ordin privind aprobarea tarifelor medii de achiziţie a energiei electrice şi a tarifului pentru activitatea de administrare a pieţei angro 
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 (Abrogare prin O. nr. 14/2002 - M. Of. nr. 451/26 iun. 2002) 
 
 O. nr. 10/2002 - M. Of. nr. 263/18 apr. 2002 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2002 privind aprobarea tarifelor la energia electrică livrată  
 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2002 - M. Of. nr. 451/26 iun. 2002) 

consumatorilor captivi şi a tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie practicate de agenţii economici din cadrul sectorului energetic 

 
 O. nr. 12/2002 - M. Of. nr. 317/14 mai 2002 
 Ordin privind modificarea penalităţilor prevăzute în contractele-cadru de furnizare a energiei electrice şi termice consumatorilor captivi 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2002 - M. Of. nr. 686/17 sep. 2002) 
 
 O. nr. 14/2002 - M. Of. nr. 451/26 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie şi a tarifului pentru activitatea de  
 
 (Abrogare după 5 zile de la publicare prin O. nr. 28/2002 - M. Of. nr. 799/4 nov. 2002) 

administrare a pieţei angro, practicate de agenţii economici din cadrul sectorului energetic 

 
 O. nr. 17/2002 - M. Of. nr. 480/4 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 103/2015 - M. Of. nr. 523/14 iul. 2015) 
 
 O. nr. 21/2002 - M. Of. nr. 743/11 oct. 2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi termice 
 (Abrogare prin O. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007) 
 
 O. nr. 27/2002 - M. Of. nr. 763/18 oct. 2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea procedurii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2009) 
 
 O. nr. 28/2002 - M. Of. nr. 799/4 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie şi a tarifului pentru activitatea de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2002 - M. Of. nr. 940/23 dec. 2002) 

administrare a pieţei angro, practicate de agenţii economici din cadrul sectorului energetic 

 
 O. nr. 31/2002 - M. Of. nr. 845/22 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice şi termice 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2007 - M. Of. nr. 751/6 nov. 2007) 
 
 O. nr. 32/2002 - M. Of. nr. 844/22 nov. 2002 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de achiziţie a energiei electrice de la autoproducători şi producători independenţi 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2005 - M. Of. nr. 513/16 iun. 2005) 
 
 O. nr. 33/2002 - M. Of. nr. 854/26 nov. 2002 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice, aprobat prin Ordinul  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 16/2001 prin O. nr. 31/2018 - M. Of. nr. 166/22 feb. 2018) 
 
 O. nr. 35/2002 - M. Of. nr. 916/16 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă 
 (Abrogare prin O. nr. 96/2017 - M. Of. nr. 845/25 oct. 2017) 
 
 O. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 934/19 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind contractarea achiziţiei energiei electrice produse pe durata punerii în funcţiune a capacităţilor energetice 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 535/21 iun. 2006) 
 
 O. nr. 37/2002 - M. Of. nr. 951/24 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea preţurilor/tarifelor de achiziţie a energiei electrice de la producători independenţi şi autoproducători 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2004 - M. Of. nr. 1011/2 nov. 2004) 
 
 O. nr. 38/2002 - M. Of. nr. 940/23 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie şi a tarifului pentru activitatea de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2003 - M. Of. nr. 239/8 apr. 2003) 

administrare a pieţei angro, practicate de agenţii economici din cadrul sectorului energetic 

 
 O. nr. 40/2002 - M. Of. nr. 934/19 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transport energie electrică, servicii de sistem şi de administrare a pieţei angro de energie electrică dintre Compania Naţională de  
 Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiari 
 
 

(Abrogare prin O. nr. 40/2004 - M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004) 

 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 246/2002 - M. Of. nr. 147/27 feb. 2002 
 Decizie privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei interne reglementate a gazelor naturale şi a consumatorilor eligibili 
 (Abrogare prin Decizia nr. 313/2005 - M. Of. nr. 324/18 apr. 2005) 
 
 Decizia nr. 247/2002 - M. Of. nr. 149/28 feb. 2002 
 Decizie privind aprobarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 480/2004 - M. Of. nr. 327/15 apr. 2004) 
 
 Decizia nr. 248/2002 - M. Of. nr. 149/28 feb. 2002 
 Decizie privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 400/2005 - M. Of. nr. 408/13 mai 2005) 
 
 Decizia nr. 249/2002 - M. Of. nr. 149/28 feb. 2002 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 939/2002 - M. Of. nr. 857/27 nov. 2002) 
 
 Decizia nr. 491/2002 - M. Of. nr. 276/24 apr. 2002 
 Decizie privind aprobarea Listei centralizate la nivel naţional a consumatorilor eligibili de gaze naturale 
 (T) 
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 Decizia nr. 506/2002 - M. Of. nr. 282/25 apr. 2002 
 Decizie pentru modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 (Abrogare prin Decizia nr. 800/2002 - M. Of. nr. 641/29 aug. 2002) 
 
 Decizia nr. 636/2002 - M. Of. nr. 506/12 iul. 2002 
 Decizie de aprobare a Regulilor comerciale privind piaţa gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2009) 
 
 Decizia nr. 637/2002 - M. Of. nr. 506/12 iul. 2002 
 Decizie privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 187/2001 prin Decizia nr. 888/2004 - M. Of. nr. 588/1 iul. 2004) 
 
 Decizia nr. 638/2002 - M. Of. nr. 506/12 iul. 2002 
 Decizie privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 533/2001 prin Decizia nr. 183/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 654/2002 - M. Of. nr. 506/12 iul. 2002 
 Decizie privind aprobarea Criteriilor şi metodelor pentru calculul preţurilor şi al tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1078/2003 - M. Of. nr. 40/19 ian. 2004) 
 
 Decizia nr. 656/2002 - M. Of. nr. 506/12 iul. 2002 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro 
 (Abrogare prin Decizia nr. 664/2005 - M. Of. nr. 868/27 sep. 2005) 
 
 Decizia nr. 657/2002 - M. Of. nr. 506/12 iul. 2002 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi 
 (Abrogare prin Decizia nr. 665/2005 - M. Of. nr. 873/29 sep. 2005) 
 
 Decizia nr. 800/2002 - M. Of. nr. 641/29 aug. 2002 
 Decizie pentru modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 (Abrogare prin Decizia nr. 3/2003 - M. Of. nr. 50/29 ian. 2003) 
 
 Decizia nr. 871/2002 - M. Of. nr. 782/28 oct. 2002 
 Decizie privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularul de licenţă din sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2006 prin Decizia nr. 770/2005 - M. Of. nr. 902/10 oct. 2005) 
 
 Decizia nr. 891/2002 - M. Of. nr. 793/31 oct. 2002 
 Decizie privind aprobarea Normelor tehnice - de timp şi de personal - pentru exploatarea în siguranţă a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2009) 
 
 Decizia nr. 938/2002 - M. Of. nr. 847/25 nov. 2002 
 Decizie privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 690/11 oct. 2007) 
 
 Decizia nr. 939/2002 - M. Of. nr. 857/27 nov. 2002 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1231/2004 - M. Of. nr. 892/30 sep. 2004) 
 
 Decizia nr. 974/2002 - M. Of. nr. 924/18 dec. 2002 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1346/2004 - M. Of. nr. 1016/3 nov. 2004) 
 
 Decizia nr. 997/2002 - M. Of. nr. 947/23 dec. 2002 
 Decizie privind stabilirea gradului de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale 
 (T) 
 
 O. nr. 325/2002 - M. Of. nr. 152/1 mar. 2002 
 Ordin privind aprobarea preţului social al gazelor naturale 
 
 

(Abrogare prin O. nr. 218/2005 - M. Of. nr. 226/17 mar. 2005) 

 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 531/97/2002 - M. Of. nr. 348/24 mai 2002 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.  
 865/195/2001 privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 865/195/2001 prin O. nr. 121/20/2003 - M. Of. nr. 93/14 feb. 2003) 
 
 O. nr. 615/118/2002 - M. Of. nr. 426/19 iun. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru  
 Resurse Minerale nr. 865/195/2001 privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 
 

(Abrogare odată cu O. nr. 865/195/2001 prin O. nr. 121/20/2003 - M. Of. nr. 93/14 feb. 2003) 

 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE   
 O. nr. 9/2002 - M. Of. nr. 112/11 feb. 2002 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid 
 (T) 
 
 O. nr. 32/2002 - M. Of. nr. 257/17 apr. 2002 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 80/1998 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea şi sancţionarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 80/1998 prin O. nr. 101/2004 - M. Of. nr. 518/9 iun. 2004) 

contravenţiilor prevăzute de Legea minelor nr. 61/1998 

 
 O. nr. 48/2002 - M. Of. nr. 257/17 apr. 2002 
 Ordin privind tarifele de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, condensatului, gazolinei şi etanului 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2003 - M. Of. nr. 447/24 iun. 2003) 
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 O. nr. 52/2002 - M. Of. nr. 257/17 apr. 2002 
 Ordin privind aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 196/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 

condensatului şi etanului 

 
 O. nr. 135/2002 - M. Of. nr. 621/22 aug. 2002 
 Ordin privind tarifele de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2003 - M. Of. nr. 447/24 iun. 2003) 
 
 O. nr. 143/2002 - M. Of. nr. 690/19 sep. 2002 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, cu excepţia petrolului 
 (Abrogare prin O. nr. 131/2009 - M. Of. nr. 414/17 iun. 2009) 
 
 O. nr. 179/2002 - M. Of. nr. 819/13 nov. 2002 
 Ordin privind tarifele de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2003 - M. Of. nr. 447/24 iun. 2003) 
 
 O. nr. 187/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor privind conţinutul documentaţiilor pentru metodele de exploatare cadru în mine şi cariere/balastiere 
 (Abrogare prin O. nr. 192/2021 - M. Of. nr. 1028/28 oct. 2021) 
 
 O. nr. 209/2002 - M. Of. nr. 158/12 mar. 2003 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid 
 (T) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 1296/c/2002 - M. Of. nr. 513/16 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor de reintegrare socială şi supraveghere şi a concursului pentru ocuparea funcţiei de consilier de  
 reintegrare socială şi supraveghere, şef al serviciului de reintegrare socială şi supraveghere sau inspector de reintegrare socială şi supraveghere 
 (Abrogare prin O. nr. 2562/c/2006 - M. Of. nr. 938/20 nov. 2006) 
 
 O. nr. 2503/C/2002 - M. Of. nr. 828/18 nov. 2002 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.  
 36/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 766/C/552/2002 - M. Of. nr. 327/16 mai 2002 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3262/C/2236/2016 - M. Of. nr. 754/28 sep. 2016) 

efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 

 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 41/2002 - M. Of. nr. 107/7 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor maxime admise pentru vehicule de transport marfă 
 (Abrogare prin O. nr. 284/2003 - M. Of. nr. 188/25 mar. 2003) 
 
 O. nr. 188/2002 - M. Of. nr. 129/18 feb. 2002 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfecţionare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.922/2000 prin O. nr. 280/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 

Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanţa, cu modificările ulterioare 

 
 O. nr. 284/2002 - M. Of. nr. 173/13 mar. 2002 
 Ordin pentru delegarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a unor competenţe în domeniul certificării tehnicii de aviaţie, înmatriculării şi identificării  
 aeronavelor civile, precum şi al atestării personalului aeronautic civil 
 (Abrogare prin O. nr. 1185/2006 - M. Of. nr. 602/12 iul. 2006) 
 
 O. nr. 358/2002 - M. Of. nr. 306/9 mai 2002 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA 
 (Abrogare prin O. nr. 2459/2006 - M. Of. nr. 1056/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 416/2002 - M. Of. nr. 463/28 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind autorizarea operatorilor aerieni/RACR - AOA, ediţia 2/2002 
 (Abrogare la 1 oct. 2009 prin O. nr. 301/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009) 
 
 O. nr. 417/2002 - M. Of. nr. 306/9 mai 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind obţinerea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement 
 (Abrogare la 16 aug. 2007 prin O. nr. 534/2007 - M. Of. nr. 478/17 iul. 2007) 
 
 O. nr. 488/2002 - M. Of. nr. 264/19 apr. 2002 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de şantier 
 (Abrogare prin O. nr. 1961/2005 - M. Of. nr. 1058/26 nov. 2005) 
 
 O. nr. 658/2002 - M. Of. nr. 513/16 iul. 2002 
 Ordin privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum şi constatarea şi sancţionarea contravenţiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1358/2005 - M. Of. nr. 795/1 sep. 2005) 
 
 O. nr. 669/2002 - M. Of. nr. 398/11 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor privind prestaţiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER 
 (Abrogare prin O. nr. 137/2003 - M. Of. nr. 611/29 aug. 2003) 
 
 O. nr. 678/2002 - M. Of. nr. 846/25 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 447/2003 - M. Of. nr. 364/28 mai 2003) 

organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei 

 
 O. nr. 703/2002 - M. Of. nr. 348/24 mai 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţii şi servicii efectuate de  
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 Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român şi străin în porturile din România, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr.777/1999 prin O. nr. 1835/2002 - M. Of. nr. 840/21 nov. 2002) 
 
 O. nr. 756/2002 - M. Of. nr. 604/15 aug. 2002 
 Ordin privind înlocuirea anexei "Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 353/1998 prin O. nr. 2133/2005 - M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005) 

şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1" la Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 

 
 O. nr. 779/2002 - M. Of. nr. 862/29 nov. 2002 
 Ordin privind instalaţiile de recepţie portuare pentru deşeurile generate de navă şi reziduurile mărfii 
 (Abrogare prin O. nr. 322/2006 - M. Of. nr. 241/17 mar. 2006) 
 
 O. nr. 923/2002 - M. Of. nr. 591/9 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului certificatului de ambarcaţiune de agrement 
 (Abrogare prin O. nr. 1079/2014 - M. Of. nr. 560/29 iul. 2014) 
 
 O. nr. 1019/2002 - M. Of. nr. 701/25 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACR-ASAP 
 (Abrogare la 1 ian. 2006 prin O. nr. 924/2005 - M. Of. nr. 592/8 iul. 2005) 
 
 O. nr. 1022/2002 
 Ordin pentru modificarea art. 5 din anexa nr. II la Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 777/2003 - M. Of. nr. 397/9 iun. 2003) 
 
 O. nr. 1105/2002 - M. Of. nr. 689/19 sep. 2002 
 Ordin pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri în categorii de poluare şi de siguranţă a circulaţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 2258/2005 - M. Of. nr. 94/1 feb. 2006) 
 
 O. nr. 1187/2002 - M. Of. nr. 690/19 sep. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de autorizare şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1842/2001 prin O. nr. 1987/2005 - M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) 

lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.842/2001 

 
 O. nr. 1219/2002 - M. Of. nr. 751/15 oct. 2002 
 Ordin privind certificarea unor categorii de tehnică aeronautică şi autorizarea Aeroclubului României pentru atestarea unor categorii de personal aeronautic civil navigant 
 (Abrogare prin O. nr. 630/2007 - M. Of. nr. 265/19 apr. 2007) 
 
 O. nr. 1283/2002 - M. Of. nr. 709/30 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN2/Licenţierea personalului aeronautic navigant (piloţi planoare/piloţi baloane libere) 
 (Abrogare prin O. nr. 1038/2003 - M. Of. nr. 579/13 aug. 2003) 
 
 O. nr. 1322/2002 - M. Of. nr. 719/2 oct. 2002 
 Ordin privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară 
 (Abrogare prin O. nr. 2190/2005 - M. Of. nr. 44/18 ian. 2006) 
 
 O. nr. 1346/2002 - M. Of. nr. 751/15 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Ediţiei 2/2002 a Reglementării aeronautice civile române privind înmatricularea aeronavelor civile/RACR - 47 
 (Abrogare prin O. nr. 636/2007 - M. Of. nr. 558/15 aug. 2007) 
 
 O. nr. 1348/2002 - M. Of. nr. 730/7 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a  
 
 (Abrogare la 19 dec. 2019 prin O. nr. 252/2019 - M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) 

centrelor de instruire a personalului NDT 

 
 O. nr. 1399/2002 - M. Of. nr. 731/7 oct. 2002 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfecţionare a  
 Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanţa, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr.922/2000 prin O. nr. 280/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 O. nr. 1416/2002 - M. Of. nr. 732/7 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române - RACR-PNPSA - Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aeronautice, ediţia 01/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2008 - M. Of. nr. 56/24 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1433/2002 - M. Of. nr. 819/13 nov. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România 
 (Abrogare prin O. nr. 1230/2005 - M. Of. nr. 706/4 aug. 2005) 
 
 O. nr. 1435/2002 - M. Of. nr. 732/7 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde menajere",  
 indicativ MP 024-02 
 (Abrogare prin O. nr. 157/2007 - M. Of. nr. 126/21 feb. 2007) 
 
 O. nr. 1835/2002 - M. Of. nr. 840/21 nov. 2002 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română 
 (Abrogare prin O. nr. 217/2006 - M. Of. nr. 226/13 mar. 2006) 
 
 O. nr. 1850/2002 - M. Of. nr. 837/20 nov. 2002 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", indicativ MP 017-02 
 (Abrogare prin O. nr. 2237/2010 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2010) 
 
 O. nr. 1851/2002 - M. Of. nr. 860/28 nov. 2002 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor şi modul de recuperare a lipsurilor şi degradărilor constatate la acestea - nr. 271 
 (Abrogare prin O. nr. 1472/2021 - M. Of. nr. 1197/17 dec. 2021) 
 
 O. nr. 1867/2002 - M. Of. nr. 844/22 nov. 2002 
 Ordin pentru abrogarea art. 6 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 595/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenţilor economici care prestează servicii în  
 porturi, pe căi şi canale navigabile, cu modificările ulterioare, şi a alin. (2) al art. 2 din normele metodologice prevăzute în anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 595/2000 
 (Abrogare odată cu O. nr. 595/2000, la 24 mai 2003 prin O. nr. 287/2003 - M. Of. nr. 287/24 apr. 2003) 
 
 O. nr. 1896/2002 - M. Of. nr. 859/28 nov. 2002 
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 Ordin privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri  
 
 (Abrogare prin O. nr. 781/2004 - M. Of. nr. 414/10 mai 2004) 

naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002 

 
 O. nr. 1908/2002 - M. Of. nr. 888/9 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a muncitorilor portuari 
 (Abrogare prin O. nr. 252/2011 - M. Of. nr. 260/13 apr. 2011) 
 
 O. nr. 1975/2002 - M. Of. nr. 915/16 dec. 2002 
 Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor  
 
 (SE) 

şi locuinţei nr. 1.398/2001 

 
 O. nr. 1981/2002 - M. Of. nr. 929/18 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor naţionale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România şi în alte state, care depăşesc  
 
 (Abrogare la 1 iulie 2003 prin O. nr. 827/2003 - M. Of. nr. 419/16 iun. 2003) 

masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie şi/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulaţie pe drumurile naţionale din România 

 
 O. nr. 2024/2002 - M. Of. nr. 148/7 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi 
 (Abrogare prin O. nr. 2458/2006 - M. Of. nr. 1053/29 dec. 2006) 
 
 O. nr. 2026/2002 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Părţii a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a  
 funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere 
 (Abrogare prin O. nr. 794/2007 - M. Of. nr. 654/25 sep. 2007) 
 
 O. nr. 2027/2002 - M. Of. nr. 103/19 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AUU/Aeronave ultrauşoare 
 (Abrogare prin O. nr. 630/2007 - M. Of. nr. 265/19 apr. 2007) 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 360/4005/2002 - M. Of. nr. 546/25 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pe calea ferată şi cu metroul pentru elevi şi studenţi 
 (Abrogare prin O. nr. 266/3299/2003 - M. Of. nr. 137/3 mar. 2003) 
 
 O. nr. 1067/4203/2002 - M. Of. nr. 586/7 aug. 2002 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 360/4.005/2002 pentru aprobarea Normelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 266/3299/2003 - M. Of. nr. 137/3 mar. 2003) 

metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pe calea ferată şi cu metroul pentru elevi şi studenţi 

 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 N. nr. 1521/MM/521821/2002 - M. Of. nr. 347/24 mai 2002 
 Norme privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 
 (Abrogare prin N.M. nr. 4404/MM/2002/15510/2003 - M. Of. nr. 450/25 iun. 2003) 
 
 N.M. nr. 4404/MM/2002/15510/2003 - M. Of. nr. 450/25 iun. 2003 
 Norme metodologice privind constituirea şi utilizarea veniturilor cu destinaţie specială pentru drumurile publice 
 (SE) 
 
 O. nr. 238/297/2002 - M. Of. nr. 168/11 mar. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice nr. 3.705/MM/21.137/2001 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 
 (Înlocuire prin N. nr. 1521/MM/521821/2002 - M. Of. nr. 347/24 mai 2002) 
 
 O. nr. 1434/1509/2002 - M. Of. nr. 860/28 nov. 2002 
 Ordin pentru completarea art. 8 din Normele metodologice nr. 1.521/MM/521.821/2002 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice 
 (Abrogare odată cu N.M. nr. 1521/MM/521821/2002 prin N.M. nr. 4404/MM/2002/15510/2003 - M. Of. nr. 450/25 iun. 2003) 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 O. nr. 29/206/2002 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2002 
 Ordin pentru înfiinţarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanţi ai regiilor autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" şi  
 "Registrul Auto Român", precum şi ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., împreună cu organe de control aparţinând Inspectoratului General al Poliţiei şi Inspectoratului General al  
 Poliţiei de Frontieră 
 (Abrogare prin O. nr. 995/171/2012 - M. Of. nr. 526/30 iul. 2012) 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 

 O. nr. 46/2002 - M. Of. nr. 122/15 feb. 2002 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2002 
 (SE) 
 
 O. nr. 110/2002 - M. Of. nr. 181/18 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
 (Abrogare prin O. nr. 30/2004 - M. Of. nr. 102/3 feb. 2004) 
 
 O. nr. 111/2002 - M. Of. nr. 181/18 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de  
 pregătire profesională 
 (Abrogare prin O. nr. 171/2004 - M. Of. nr. 725/11 aug. 2004) 
 
 O. nr. 237/2002 - M. Of. nr. 362/30 mai 2002 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând meseriile şi activităţile simple 
 (Abrogare prin O. nr. 87/2004 - M. Of. nr. 202/8 mar. 2004) 
 
 O. nr. 251/2002 - M. Of. nr. 481/5 iul. 2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii 
 (Abrogare prin O. nr. 167/2004 - M. Of. nr. 409/7 mai 2004) 
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 O. nr. 280/2002 - M. Of. nr. 509/15 iul. 2002 
 Ordin pentru modificarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 111/2002 prin O. nr. 171/2004 - M. Of. nr. 725/11 aug. 2004) 

pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 111/2002 

 
 O. nr. 344/2002 - M. Of. nr. 594/12 aug. 2002 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 451/2002 - M. Of. nr. 769/22 oct. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, aprobat prin  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2002 prin O. nr. 167/2004 - M. Of. nr. 409/7 mai 2004) 

Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 251/2002 

 
 O. nr. 516/2002 - M. Of. nr. 886/9 dec. 2002 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 558/2002 - M. Of. nr. 199/27 mar. 2003 
 Ordin privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale -  
 I.N.C.S.D.M.P.S. Bucureşti 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 N.M. nr. 394/13108/2002 - M. Of. nr. 253/15 apr. 2002 
 Norme metodologice privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor  
 
 (Abrogare prin N.M. nr. 2560/6/2004 - M. Of. nr. 706/5 aug. 2004) 

familiale şi persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente 

 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 132/76/352/2002 - M. Of. nr. 195/21 mar. 2002 
 Ordin privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator 
 (SE) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 553/1791/2002 - M. Of. nr. 5/8 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
 profesionale 
 (T) 
 
  MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 101/2002 - M. Of. nr. 682/16 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Subprogramului naţional multianual pe perioada 2002-2005 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de  
 instruire şi consultanţă 
 (T) 
 
 O. nr. 103/2002 - M. Of. nr. 682/16 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Subprogramului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului 
 (T) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 35/2002 - M. Of. nr. 63/29 ian. 2002 
 Ordin privind reorganizarea asistenţei medicale în ambulatoriul de specialitate şi în ambulatoriul de spital 
 (Abrogare prin O. nr. 39/2008 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2008) 
 
 O. nr. 66/2002 - M. Of. nr. 123/15 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie 
 (Abrogare prin O. nr. 942/2017 - M. Of. nr. 691/25 aug. 2017) 
 
 O. nr. 103/2002 - M. Of. nr. 146/26 feb. 2002 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea dispoziţiilor art. 14 alin.(1) lit.i) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 
 (SE) 
 
 O. nr. 117/2002 - M. Of. nr. 181/18 mar. 2002 
 Ordin privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor  
 desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, şi a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau  
 importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman 
 (Abrogare prin O. nr. 1030/2009 - M. Of. nr. 603/1 sep. 2009) 
 
 O. nr. 119/2002 - M. Of. nr. 170/11 mar. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistenţei medicale în ambulatoriul de specialitate şi în ambulatoriul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.35/2002 prin O. nr. 39/2008 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2008) 

de spital 

 
 O. nr. 135/2002 - M. Of. nr. 200/25 mar. 2002 
 Ordin privind aprobarea normativelor de personal 
 (Abrogare prin O. nr. 208/2003 - M. Of. nr. 222/3 apr. 2003) 
 
 O. nr. 142/2002 - M. Of. nr. 185/18 mar. 2002 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru asistenţii medicali şi  
 alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 66/2002 prin O. nr. 942/2017 - M. Of. nr. 691/25 aug. 2017) 
 
 O. nr. 183/2002 - M. Of. nr. 208/27 mar. 2002 



 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale 
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 (Abrogare la 1 ianuarie 2005 prin O. nr. 1636/2004 - M. Of. nr. 8/4 ian. 2005) 
 
 O. nr. 219/2002 - M. Of. nr. 386/6 iun. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1226/2012 - M. Of. nr. 855/18 dec. 2012) 

deşeurile rezultate din activităţile medicale 

 
 O. nr. 235/2002 - M. Of. nr. 263/18 apr. 2002 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 862/2001 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  
 recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei 
 (Abrogare odată cu O. nr. 536/1997 prin O. nr. 119/2014 - M. Of. nr. 127/21 feb. 2014) 
 
 O. nr. 364/2002 - M. Of. nr. 521/18 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară privind proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi de reglementare sanitară a  
 funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, precum şi pentru aplicarea procedurilor de reglementare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 683/2009 - M. Of. nr. 391/10 iun. 2009) 

sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman 

 
 O. nr. 378/2002 - M. Of. nr. 402/11 iun. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor,  
 farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice 
 (Abrogare prin O. nr. 869/2015 - M. Of. nr. 524/14 iul. 2015) 
 
 O. nr. 385/2002 - M. Of. nr. 452/27 iun. 2002 
 Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei pentru aprobarea procedurilor de diagnostic şi tratament prevăzute în Ghidul de diagnostic şi tratament al infecţiilor cu transmitere sexuală 
 (Abrogare prin O. nr. 1070/2004 - M. Of. nr. 874/24 sep. 2004) 
 
 O. nr. 431/2002 - M. Of. nr. 436/21 iun. 2002 
 Ordin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de referinţă de diagnostic imagistic şi a centrelor de diagnostic şi terapie endovasculară de înaltă performanţă 
 (Abrogare la data de 1 mai 2006 prin O. nr. 294/2006 - M. Of. nr. 316/7 apr. 2006) 
 
 O. nr. 436/2002 - M. Of. nr. 521/18 iul. 2002 
 Ordin privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap 
 (Abrogare prin O.G. nr. 14/2003 - M. Of. nr. 63/1 feb. 2003) 
 
 O. nr. 500/2002 
 Ordin privind asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pe timpul sezonului estival 
 (Abrogare prin O. nr. 270/2004 - M. Of. nr. 382/30 apr. 2004) 
 
 O. nr. 589/2002 - M. Of. nr. 630/26 aug. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal 
 (Abrogare odată cu O.nr. 135/2002 prin O. nr. 208/2003 - M. Of. nr. 222/3 apr. 2003) 
 
 O. nr. 609/2002 - M. Of. nr. 663/6 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2004 - M. Of. nr. 142/17 feb. 2004) 
 
 O. nr. 612/2002 - M. Of. nr. 621/22 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman 
 (Abrogare prin O. nr. 75/2009 - M. Of. nr. 62/2 feb. 2009) 
 
 O. nr. 619/2002 - M. Of. nr. 655/3 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2017 prin O.U.G. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 154/1 mar. 2017) 
 
 O. nr. 685/2002 - M. Of. nr. 730/7 oct. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal 
 (Abrogare odată cu O.nr. 135/2002 prin O. nr. 208/2003 - M. Of. nr. 222/3 apr. 2003) 
 
 O. nr. 726/2002 - M. Of. nr. 775/24 oct. 2002 
 Ordin privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru adulţi şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 124/2008 - M. Of. nr. 158/29 feb. 2008) 
 
 O. nr. 837/2002 - M. Of. nr. 819/13 nov. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 619/2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor  
 tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 619/2002 prin O.U.G. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 154/1 mar. 2017) 
 
 O. nr. 871/2002 - M. Of. nr. 944/23 dec. 2002 
 Ordin privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa bolnavilor de cancer 
 (Abrogare prin O. nr. 2027/2007 - M. Of. nr. 822/3 dec. 2007) 
 
 O. nr. 973/2002 - M. Of. nr. 902/12 dec. 2002 
 Ordin privind modificarea alocării sumelor aferente instalării aparaturii de înaltă performanţă, achiziţionată din credite externe cu garanţia statului 
 (T) 
 
 O. nr. 1005/2002 - M. Of. nr. 945/23 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea criteriilor de clasificare a dispozitivelor medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 931/2006 - M. Of. nr. 673/4 aug. 2006) 
 
 O. nr. 1007/2002 - M. Of. nr. 929/18 dec. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor de reglementare a nivelurilor de referinţă admisibile de expunere a populaţiei generale la câmpuri electromagnetice cu frecvenţele de la 0 Hz la 300  
 GHz 
 (Abrogare prin O. nr. 1193/2006 - M. Of. nr. 895/3 nov. 2006) 
 
 O. nr. 1026/2002 - M. Of. nr. 944/23 dec. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 973/2002 privind modificarea alocării sumelor aferente instalării aparaturii de înaltă performanţă,  
 
 (T) 

achiziţionată din credite externe cu garanţia statului 
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 O. nr. 1031/2002 - M. Of. nr. 17/14 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice 
 (Abrogare prin O. nr. 1448/2005 - M. Of. nr. 71/26 ian. 2006) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 
 O. nr. 725/12709/2002 - M. Of. nr. 781/28 oct. 2002 
 Ordin privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/1883/2016 - M. Of. nr. 994/9 dec. 2016 şi Anulare dispune anularea parţială a Ordinului comun nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza  
 cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, emis de pârâţii Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională  
 pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în sensul înlăturării sintagmei „grupa de vârstă 0—7 ani” din cadrul prevederilor „Copiii cu diabet din grupa de vârstă  
 0—7 ani care prezintă probleme deosebite de alimentaţie şi administrare a tratamentului se pot încadra în gradul de handicap grav în baza recomandării medicale” din  
 secţiunea a V-a — Afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv metabolic şi endocrin, lit. c) alin. 4 din anexa nr. 2 la ordinul sus-menţionat prin Sentinţă civilă nr.  
 166/2016 - M. Of. nr. 403/10 mai 2018 şi Anulare dispune anularea parţială a Ordinului comun nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de  
 handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, emis de pârâţii Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor  
 Copilului şi Adopţie, în sensul înlăturării sintagmei „grupa de vârstă 0—7 ani” din cadrul prevederilor „Copiii cu diabet din grupa de vârstă 0—7 ani care prezintă  
 probleme deosebite de alimentaţie şi administrare a tratamentului se pot încadra în gradul de handicap grav în baza recomandării medicale” din secţiunea a V-a — Afectări  
 ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv metabolic şi endocrin, lit. c) alin. 4 din anexa nr. 2 la ordinul sus-menţionat prin Sentinţă civilă nr. 166/2016 - M. Of. nr. 403/10  
 mai 2018 şi Anulare dispune anularea parţială a Ordinului comun nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se  
 aplică măsurile de protecţie specială a acestora, emis de pârâţii Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în sensul  
 înlăturării sintagmei „grupa de vârstă 0—7 ani” din cadrul prevederilor „Copiii cu diabet din grupa de vârstă 0—7 ani care prezintă probleme deosebite de alimentaţie şi  
 administrare a tratamentului se pot încadra în gradul de handicap grav în baza recomandării medicale” din secţiunea a V-a — Afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor  
 digestiv metabolic şi endocrin, lit. c) alin. 4 din anexa nr. 2 la ordinul sus-menţionat prin Sentinţă civilă nr. 166/2016 - M. Of. nr. 403/10 mai 2018) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 85/65/2002 - M. Of. nr. 176/13 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea subprogramelor de sănătate şi a Normelor metodologice privind finanţarea, raportarea şi controlul indicatorilor prevăzuţi în programele, respectiv în  
 
 (T) 

subprogramele de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002 

 
 O. nr. 179/82/2002 - M. Of. nr. 218/1 apr. 2002 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de  
 sănătate şi a Normelor metodologice privind finanţarea, raportarea şi controlul indicatorilor prevăzuţi în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanţate din bugetul  
 
 (T) 

Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002 

 
 O. nr. 510/190/2002 - M. Of. nr. 546/25 iul. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea şi derularea contractelor de achiziţii publice pentru medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării  
 programelor, respectiv subprogramelor de sănătate 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1113/153/2005 - M. Of. nr. 949/26 oct. 2005) 
 
 O. nr. 551/189/2002 - M. Of. nr. 598/13 aug. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea  
 subprogramelor de sănătate şi a Normelor metodologice privind finanţarea, raportarea şi controlul indicatorilor prevăzuţi în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanţate  
 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 720/264/2002 - M. Of. nr. 736/8 oct. 2002 
 Ordin privind condiţiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003 
 (T) 
 
 O. nr. 819/287/2002 - M. Of. nr. 824/14 nov. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea  
 subprogramelor de sănătate şi a Normelor metodologice privind finanţarea, raportarea şi controlul indicatorilor prevăzuţi în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanţate  
 
 (T) 

din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002 

 
 O. nr. 860/267/2002 - M. Of. nr. 851/26 nov. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 510/190/2002 pentru aprobarea  
 Normelor metodologice privind încheierea şi derularea contractelor de achiziţii publice pentru medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 510/190/2002 prin O. nr. 1113/153/2005 - M. Of. nr. 949/26 oct. 2005) 

subprogramelor de sănătate 

 
 O. nr. 914/297/2002 - M. Of. nr. 858/27 nov. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 privind condiţiile  
 acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003 
 (T) 
 
 O. nr. 1010/114/2002 - M. Of. nr. 9/10 ian. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 privind condiţiile  
 
 (T) 

acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003 

 
 O. nr. 1021/113/2002 - M. Of. nr. 12/10 ian. 2003 
 Ordin privind aprobarea Planului acţiunilor majore pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2002-2003 
 (T) 
 
 O. nr. 1041/139/2002 - M. Of. nr. 148/7 mar. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea  
 subprogramelor de sănătate şi a Normelor metodologice privind finanţarea, raportarea şi controlul indicatorilor prevăzuţi în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanţate  
 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002 
 (T) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 83/90/2002 - M. Of. nr. 250/15 apr. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente şi sursele materiale pentru producerea lor 
 (Abrogare prin O. nr. 1813/2007 - M. Of. nr. 225/2 apr. 2007) 
 
 O. nr. 84/91/2002 - M. Of. nr. 255/16 apr. 2002 



 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind contaminanţii din alimente 
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 (Abrogare prin O. nr. 1050/1145/97/505/2005 - M. Of. nr. 1056/26 nov. 2005) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 721/5075/2002 - M. Of. nr. 908/13 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura şi condiţiile de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi limbajului specific al persoanelor cu surdo-cecitate 
 (Abrogare prin O. nr. 107/523/4722/2006 - M. Of. nr. 653/28 iul. 2006) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
 O. nr. 748/460/2002 - M. Of. nr. 908/13 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de încadrare şi a modului de autorizare a unităţilor protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 60/2007 - M. Of. nr. 291/3 mai 2007) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 18/2002 - M. Of. nr. 140/22 feb. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 313/2001 privind stabilirea Criteriilor pe baza  
 cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2004 - M. Of. nr. 520/9 iun. 2004) 
 
 O. nr. 79/2002 - M. Of. nr. 554/29 iul. 2002 
 Ordin privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, pe baza căruia se stabileşte contribuţia de întreţinere datorată de  
 persoanele cu handicap asistate sau de susţinătorii legali ai acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 619/2008 - M. Of. nr. 825/8 dec. 2008) 
 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 510/2002 - M. Of. nr. 582 bis/6 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 
 (Abrogare prin O. nr. 636/2008 - M. Of. nr. 379/19 mai 2008) 
 
 O. nr. 691/2002 - M. Of. nr. 737/9 oct. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului  
 turismului nr. 170/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 170/2001 prin O. nr. 1866/2010 - M. Of. nr. 544/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 910/2002 - M. Of. nr. 898/11 dec. 2002 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 170/2001 prin O. nr. 1866/2010 - M. Of. nr. 544/4 aug. 2010) 

170/2001 

 
 O. nr. 911/2002 - M. Of. nr. 898/11 dec. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 
 
 

(Abrogare prin O. nr. 636/2008 - M. Of. nr. 379/19 mai 2008) 

 OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE 
  COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 1194/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile 
 (Abrogare prin O. nr. 63/2004 - M. Of. nr. 826/7 sep. 2004) 
 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 Decizia nr. 657/2002 - M. Of. nr. 2/7 ian. 2003 
 Decizie a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind  
 operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 276/2005 - M. Of. nr. 558/29 iun. 2005) 

lei a 10.000 euro 

 
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ VINROM 
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ DE RAMURĂ ROMFERMENT 
 ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE GARANT 
 Protocol nr. 8/2002 - M. Of. nr. 599/13 aug. 2002 
 Protocolul nr. 8/2002 
 (T) 
 
 
 2003 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 126/2003 - M. Of. nr. 657/17 sep. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie nr. 36/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional  
 multianual pe perioada 2002-2005 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă 
 (T) 
 
 O. nr. 255/2003 - M. Of. nr. 815/19 nov. 2003 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 65/2010 - M. Of. nr. 429/25 iun. 2010) 

funcţionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a componenţei acestuia 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 10/2003 - M. Of. nr. 517/17 iul. 2003 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pârâul Marcului 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 12/2003 - M. Of. nr. 671/23 sep. 2003 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Jumalţ 
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 (SE) 
 
 Decizia nr. 13/2003 - M. Of. nr. 684/29 sep. 2003 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Hăşmaş 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 14/2003 - M. Of. nr. 730/20 oct. 2003 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Sâmbăteni-Zăbrani 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 15/2003 - M. Of. nr. 797/12 nov. 2003 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a calcarului ornamental din perimetrul Valea Binşelului - Cresuia 
 (SE) 
 
 O. nr. 140/2003 - M. Of. nr. 576/12 aug. 2003 
 Ordin privind aprobarea licenţei de concesiune pentru explorarea tufurilor din perimetrul Buda, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială  
 "Moldocim" - S.A. Bicaz 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 8/2004 - M. Of. nr. 1004/1 nov. 2004) 
 
 O. nr. 207/2003 - M. Of. nr. 880/10 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2005 - M. Of. nr. 779/26 aug. 2005) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT 

 O. nr. 149/2003 - M. Of. nr. 852/29 nov. 2003 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor şi condiţiilor de finanţare a structurilor sportive de drept privat, altele decât federaţiile sportive naţionale, programelor sportive de utilitate publică şi  
 contractului-cadru de finanţare a acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2006 - M. Of. nr. 325/11 apr. 2006) 
 
 O. nr. 191/2003 - M. Of. nr. 921/22 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor minime pentru ocuparea funcţiei publice vacante de director executiv al direcţiei pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 
 
 

(Abrogare prin O. nr. 97/2005 - M. Of. nr. 284/5 apr. 2005) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE CONTROL 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 1588/2003 - M. Of. nr. 781/6 nov. 2003 
 Decizie privind modificarea Deciziei directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr. 879/2002 privind aplicarea procedurii de decontare a datoriei vamale prin mijloace  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 879/2002 prin O. nr. 8831/2007 - M. Of. nr. 699/17 oct. 2007) 

informatice 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 118/2003 - M. Of. nr. 212/1 apr. 2003 
 Decizie privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poştale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 2858/2007 - M. Of. nr. 608/4 sep. 2007) 
 
 Decizia nr. 811/EN/2003 - M. Of. nr. 826/21 nov. 2003 
 Decizie privind organizarea activităţii de colectare a creanţelor bugetare ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 
 (Abrogare prin Decizia nr. 199/2010 - M. Of. nr. 222/8 apr. 2010) 
 
 Decizia nr. 1331/EN/2003 - M. Of. nr. 789/10 nov. 2003 
 Decizie privind stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor ce intră în competenţa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 
 (Abrogare prin Decizia nr. 480/2010 - M. Of. nr. 497/19 iul. 2010) 
 
 Decizia nr. 1332/EN/2003 - M. Of. nr. 789/10 nov. 2003 
 Decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 151/EN/2006 - M. Of. nr. 361/25 apr. 2006) 
 
 Decizia nr. 1333/EN/2003 - M. Of. nr. 802/14 nov. 2003 
 Decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 338/2010 - M. Of. nr. 347/26 mai 2010) 
 
 Decizia nr. 1334/EN/2003 - M. Of. nr. 795/11 nov. 2003 
 Decizie privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare naţionale şi internaţionale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 500/2008 - M. Of. nr. 496/2 iul. 2008) 
 
 Decizia nr. 1351/EN/2003 - M. Of. nr. 885/12 dec. 2003 
 Decizie privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 3442/2007 - M. Of. nr. 893/28 dec. 2007) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 19/2003 - M. Of. nr. 529/23 iul. 2003 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2001 pentru aprobarea Procedurii privind reglementarea  abaterilor de  
 energie în raport cu energia contractatã de consumatorii eligibili 
 (SE) 
 
 O. nr. 22/2003 - M. Of. nr. 602/25 aug. 2003 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi 
 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin O. nr. 37/2003 - M. Of. nr. 934/24 dec. 2003) 
 
 O. nr. 23/2003 - M. Of. nr. 614/29 aug. 2003 
 Ordin privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a tarifului pentru activitatea de administrare a pieţei angro, practicate de agenţii  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin O. nr. 36/2003 - M. Of. nr. 934/24 dec. 2003) 

economici din cadrul sectorului energetic 

 
 O. nr. 24/2003 - M. Of. nr. 614/29 aug. 2003 
 Ordin privind aprobarea preţurilor practicate în sectorul energiei termice de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. şi filialele  
 sale 
 (Abrogare la 1 ian. 2004 prin O. nr. 39/2003 - M. Of. nr. 934/24 dec. 2003) 
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 O. nr. 27/2003 - M. Of. nr. 880/10 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament şi a avizelor tehnice de racordare, practicate de filialele Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei  
 Electrice "Electrica" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 32/2005 - M. Of. nr. 622/18 iul. 2005) 
 
 O. nr. 28/2003 - M. Of. nr. 880/10 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 180/2015 - M. Of. nr. 12/7 ian. 2016) 
 
 O. nr. 29/2003 - M. Of. nr. 882/11 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2014 - M. Of. nr. 145/27 feb. 2014) 
 
 O. nr. 31/2003 - M. Of. nr. 887/12 dec. 2003 
 Ordin privind facturarea energiei electrice reactive la subconsumatori 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2009) 
 
 O. nr. 32/2003 - M. Of. nr. 904/17 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2004 - M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004) 
 
 O. nr. 33/2003 - M. Of. nr. 904/17 dec. 2003 
 Ordin privind funcţionarea pieţei de energie electrică din România şi alte prevederi specifice pentru anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 35/2003 - M. Of. nr. 934/24 dec. 2003 
 Ordin privind facturarea energiei electrice reactive la consumatori eligibili 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2009) 
 
 O. nr. 36/2003 - M. Of. nr. 934/24 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a tarifului pentru activitatea de administrare a pieţei angro, practicate de agenţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2004 - M. Of. nr. 573/29 iun. 2004) 

economici din cadrul sectorului energetic 

 
 O. nr. 37/2003 - M. Of. nr. 934/24 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2004 - M. Of. nr. 573/29 iun. 2004) 
 
 O. nr. 38/2003 - M. Of. nr. 16/8 ian. 2004 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2008 - M. Of. nr. 436/10 iun. 2008) 
 
 O. nr. 39/2003 - M. Of. nr. 934/24 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea preţurilor practicate în sectorul energiei termice de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrice" - S.A. şi filialele  
 
 (Revocare prin O. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 573/29 iun. 2004) 

sale 

 
 O. nr. 40/2003 - M. Of. nr. 46/20 ian. 2004 
 Ordin privind modificarea şi, respectiv, abrogarea unor prevederi din metodologiile aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei referitoare la stabilirea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2008 - M. Of. nr. 634/2 sep. 2008) 

preţurilor şi tarifelor reglementate practicate în sectorul energiei electrice şi termice 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 1076/2003 - M. Of. nr. 915/20 dec. 2003 
 Decizie privind stabilirea gradului de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1347/2004 - M. Of. nr. 1016/3 nov. 2004) 
 
 Decizia nr. 1077/2003 - M. Of. nr. 38/16 ian. 2004 
 Decizie privind modificarea şi completarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1/2000 prin Decizia nr. 182/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 1078/2003 - M. Of. nr. 40/19 ian. 2004 
 Decizie privind aprobarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 379/6 iun. 2012) 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 121/20/2003 - M. Of. nr. 93/14 feb. 2003 
 Ordin privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare la 3 iulie 2003 prin O. nr. 498/76/2003 - M. Of. nr. 424/17 iun. 2003) 
 
 O. nr. 498/76/2003 - M. Of. nr. 424/17 iun. 2003 
 Ordin privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 594/141/2003 - M. Of. nr. 586/18 aug. 2003) 
 
 O. nr. 594/141/2003 - M. Of. nr. 586/18 aug. 2003 
 Ordin privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 apr. 2004 prin O. nr. 340/68/2004 - M. Of. nr. 241/18 mar. 2004) 
 
 O. nr. 666/155/2003 - M. Of. nr. 660/17 sep. 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.  
 
 (Abrogare la 1 apr. 2004 odată cu O. nr.594/141/2003 prin O. nr. 340/68/2004 - M. Of. nr. 241/18 mar. 2004) 

594/141/2003 privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 

 
 O. nr. 768/169/2003 - M. Of. nr. 709/10 oct. 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.  
 594/141/2003 privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 apr. 2004 odată cu O. nr.594/141/2003 prin O. nr. 340/68/2004 - M. Of. nr. 241/18 mar. 2004) 
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 O. nr. 1075/216/2003 - M. Of. nr. 915/20 dec. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.  
 594/141/2003 privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 apr. 2004 odată cu O. nr.594/141/2003 prin O. nr. 340/68/2004 - M. Of. nr. 241/18 mar. 2004) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 12/2003 - M. Of. nr. 151/10 mar. 2003 
 Ordin privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agenţii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar 
 (Abrogare la 16 noiembrie 2005 prin O. nr. 484/2005 - M. Of. nr. 923/17 oct. 2005) 
 
 O. nr. 424/2003 - M. Of. nr. 315/9 apr. 2004 
 Ordin privind stabilirea taxei de autorizare pentru operaţiunile cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 470/2005 - M. Of. nr. 861/23 sep. 2005) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 

 O. nr. 35/2003 - M. Of. nr. 359/27 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2019 - M. Of. nr. 103/11 feb. 2019) 

standarde 

 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 
 O. nr. 18/3989/416/142/2003 - M. Of. nr. 538/25 iul. 2003 
 Ordin privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 1985/1305/5805/2016 - M. Of. nr. 1019/19 dec. 2016) 
 
  AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI 

 O. nr. 5/2003 - M. Of. nr. 96/17 feb. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Carom - Agenţie Prestări Servicii Asigurări" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 6637/2006 - M. Of. nr. 377/3 mai 2006) 
 
 O. nr. 15/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Apollo" - S.A. Deva 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 8820/2007 - M. Of. nr. 265/19 apr. 2007) 
 
 O. nr. 62/2003 - M. Of. nr. 375/2 iun. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "I.C.E.F.S." - S.A. Săvineşti, judeţul Neamţ 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 10394/2007 - M. Of. nr. 881/21 dec. 2007) 
 
 O. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 420/16 iun. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Transport Mixt STAMC" - S.A. Râmnicu Sărat 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 6735/2006 - M. Of. nr. 481/2 iun. 2006) 
 
 O. nr. 95/2003 - M. Of. nr. 433/19 iun. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CEPIEM" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10420/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 143/2003 - M. Of. nr. 607/27 aug. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Institutul pentru Tehnica de Calcul" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 8681/2007 - M. Of. nr. 120/19 feb. 2007) 
 
 O. nr. 168/2003 - M. Of. nr. 679/26 sep. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Administrare Cazare Cantine" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 8601/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007) 
 
 O. nr. 192/2003 - M. Of. nr. 727/17 oct. 2003 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Rulmenţi" - S.A. Slatina, judeţul Olt 
 (SE) 
 
 O. nr. 193/2003 - M. Of. nr. 727/17 oct. 2003 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Verachim" - S.A. Giurgiu, judeţul Giurgiu 
 (SE) 
 
 O. nr. 200/2003 - M. Of. nr. 752/27 oct. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Aversa" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 8620/2007 - M. Of. nr. 94/6 feb. 2007) 
 
 O. nr. 227/2003 - M. Of. nr. 843/26 nov. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Republica" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare valabilitate la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a hotărârii adunării generale extraordinare prin O. nr. 35/2004 - M. Of. nr. 336/16 apr. 2004) 
 
 O. nr. 229/2003 - M. Of. nr. 845/27 nov. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Dunasi" - S.A. Galaţi, judeţul Galaţi 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 6722/2006 - M. Of. nr. 456/25 mai 2006) 
 
 O. nr. 230/2003 - M. Of. nr. 845/27 nov. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Orlatex" - S.A. Orlat, judeţul Sibiu 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 8679/2007 - M. Of. nr. 120/19 feb. 2007) 
 
 O. nr. 231/2003 - M. Of. nr. 845/27 nov. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "C.C.P.R." - S.A. Braşov, judeţul Braşov 
 (Abrogare prin O. nr. 5010/2005 - M. Of. nr. 441/25 mai 2005) 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
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 O. nr. 155/2003 - M. Of. nr. 873/9 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante 
 (Abrogare prin O. nr. 179/2019 - M. Of. nr. 709/29 aug. 2019) 
 
 O. nr. 207/2003 - M. Of. nr. 933/24 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind dezafectarea instalaţiilor de minerit şi/sau de preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu - Criterii de eliberare de  
 sub regimul de autorizare al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru utilizarea în alte scopuri a clădirilor, materialelor, instalaţiilor, haldelor şi terenurilor  
 

(Abrogare la data de 27 sep. 2006 prin O. nr. 184/2006 - M. Of. nr. 734/28 aug. 2006) 
contaminate de activităţile de minerit şi/sau de preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu 

 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 482/2003 - M. Of. nr. 874/9 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Directivei privind structurile cu responsabilităţi în domeniul INFOSEC - INFOSEC 1 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2013 - M. Of. nr. 627/9 oct. 2013) 
 
 O. nr. 483/2003 - M. Of. nr. 874/9 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Directivei principale privind domeniul INFOSEC - INFOSEC 2 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 262/10 apr. 2014) 
 
 O. nr. 486/2003 - M. Of. nr. 866/5 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru controlul şi protecţia materialelor COMSEC NATO în statele nemembre NATO şi organizaţiile internaţionale - IC 1 
 (Abrogare prin O. nr. 187/2006 - M. Of. nr. 377/3 mai 2006) 
 
 O. nr. 488/2003 - M. Of. nr. 866/5 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate (DCS) pentru sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) - DS 1 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2014 - M. Of. nr. 225/31 mar. 2014) 
 
 O. nr. 489/2003 - M. Of. nr. 866/5 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind structura şi conţinutul Procedurilor Operaţionale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) - DS 2 
 (Abrogare prin O. nr. 18/2014 - M. Of. nr. 242/4 apr. 2014) 
 
 O. nr. 490/2003 - M. Of. nr. 885/12 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea Ghidului pentru instalarea echipamentelor electronice destinate prelucrării informaţiilor clasificate — DS 6 
 (Abrogare prin O. nr. 358/2008 - M. Of. nr. 861/20 dec. 2008) 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 147/2003 - M. Of. nr. 203/28 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare  
 pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 
 (Abrogare prin O. nr. 147/2004 - M. Of. nr. 549/18 iun. 2004) 
 
 O. nr. 269/2003 - M. Of. nr. 460/28 iun. 2003 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanţă şi pentru activităţile de pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2007 - M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) 

publice de gospodărie comunală, precum şi a altor persoane interesate 

 
 O. nr. 275/2003 - M. Of. nr. 500/10 iul. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 (Abrogare prin O. nr. 356/2007 - M. Of. nr. 820/3 dec. 2007) 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 
 O. nr. 242/36/2003 - M. Of. nr. 386/4 iun. 2003 
 Ordin privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistenţii maternali profesionişti pentru creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în plasament sau încredinţare 
 
 

(Abrogare prin O.U.G. nr. 65/2014 - M. Of. nr. 760/20 oct. 2014) 

 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 218/2003 - M. Of. nr. 386/4 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind reîncadrarea funcţionarilor publici 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 I. nr. 525/2003 - M. Of. nr. 677/24 sep. 2003 
 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere 
 (Abrogare prin O. nr. 574/2005 - M. Of. nr. 328/19 apr. 2005) 
 
 O. nr. 529/2003 - M. Of. nr. 659/17 sep. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc, de testări şi experimentări în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 770/2005 - M. Of. nr. 802/5 sep. 2005) 
 
 O. nr. 540/2003 - M. Of. nr. 707/9 oct. 2003 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Administrare Parc Industrial Corabia" - S.R.L. 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 120/2009 - M. Of. nr. 454/1 iul. 2009) 
 
 O. nr. 547/2003 - M. Of. nr. 726/17 oct. 2003 
 Ordin privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 275/2003 prin O. nr. 356/2007 - M. Of. nr. 820/3 dec. 2007) 

ministrului administraţiei publice nr. 275/2003 

 
 O. nr. 552/2003 - M. Of. nr. 726/17 oct. 2003 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Industrial Parc" - S.R.L. 
 (Anulare prin O. nr. 142/2012 - M. Of. nr. 423/26 iun. 2012) 
 
 O. nr. 602/2003 - M. Of. nr. 887/12 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii 
 (Abrogare la data de 16 iunie 2006 prin O. nr. 1298/2006 - M. Of. nr. 425/17 mai 2006) 
 



 

 5034

 O. nr. 607/2003 - M. Of. nr. 4/6 ian. 2004 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "PISA - Parcul Industrial Sebeş-Alba" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 1311/2006 - M. Of. nr. 455/25 mai 2006) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 363/2003 - M. Of. nr. 93/14 feb. 2003 
 Ordin pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 
 (Abrogare prin O. nr. 310/2008 - M. Of. nr. 147/27 feb. 2008) 
 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR 

 O. nr. 631/2003 - M. Of. nr. 878/10 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2007 - M. Of. nr. 83/2 feb. 2007) 
 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE ŞI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 

 O. nr. 166/2003 - M. Of. nr. 232/5 apr. 2003 
 Ordin privind acordarea consultanţei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export şi import 
 (Abrogare prin O. nr. 155/2007 - M. Of. nr. 335/17 mai 2007) 
 
 O. nr. 179/2003 - M. Of. nr. 232/5 apr. 2003 
 Ordin privind raportarea derulării operaţiunilor de import de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, altele decât cele sensibile şi foarte sensibile 
 (Abrogare prin O. nr. 631/2003 - M. Of. nr. 878/10 dec. 2003) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 7/2003 - M. Of. nr. 152/10 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind desemnarea laboratorului naţional de referinţă pentru identificarea virusului febrei aftoase şi funcţiile acestui laborator 
 (Abrogare prin O. nr. 43/2006 - M. Of. nr. 217/9 mar. 2006) 
 
 O. nr. 8/2003 - M. Of. nr. 152/10 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista posturilor de inspecţie veterinară de frontieră aprobate pentru controale veterinare ale produselor de origine animală şi  
 animalelor provenite din ţări terţe 
 (Abrogare la data aderării României la Uniunea Europeană prin O. nr. 81/2005 - M. Of. nr. 822/12 sep. 2005) 
 
 O. nr. 9/2003 - M. Of. nr. 124/26 feb. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 499/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprecierea porcinelor de reproducţie 
 (Abrogare odată cu O. nr. 499/2002 prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 10/2003 - M. Of. nr. 152/10 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte documentul de identitate (paşaportul) ce însoţeşte ecvideele înregistrate 
 (Abrogare prin O. nr. 464/2006 - M. Of. nr. 715/21 aug. 2006) 
 
 O. nr. 11/2003 - M. Of. nr. 152/10 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte garanţiile adiţionale privind Salmonella la găinile ouătoare destinate exportului în Finlanda şi Suedia 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2005 - M. Of. nr. 716/8 aug. 2005) 
 
 O. nr. 16/2003 - M. Of. nr. 152/10 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comerţului României cu statele membre  
 ale Uniunii Europene sau importului din ţări terţe 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2008 prin H.G. nr. 925/2005 - M. Of. nr. 804/5 sep. 2005 şi Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 19/2003 - M. Of. nr. 155/11 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli detaliate pentru aplicarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte principiile care reglementează organizarea  
 controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din ţări terţe în România, referitoare la tranzitul produselor de origine animală dintr-o ţară terţă către altă ţară terţă  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 252/2006 - M. Of. nr. 935/17 nov. 2006) 

pe uscat doar prin România 

 
 O. nr. 20/2003 - M. Of. nr. 155/11 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul de certificat pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu material seminal, ovule şi  
 embrioni de la speciile ovine şi caprine 
 (Abrogare la data aderării la Uniunea Europeană prin O. nr. 10/2006 - M. Of. nr. 126/9 feb. 2006) 
 
 O. nr. 21/2003 - M. Of. nr. 155/11 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 256/2006 - M. Of. nr. 935/17 nov. 2006) 

origine animală 

 
 O. nr. 42/2003 - M. Of. nr. 155/11 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte constituirea rezervelor de vaccinuri contra febrei aftoase în România 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 43/2003 - M. Of. nr. 155/11 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile care se aplică în întreprinderile producătoare de produse din carne şi care nu au o structură sau o capacitate de  
 producţie industrială 
 (Abrogare prin O. nr. 157/2018 - M. Of. nr. 932/5 nov. 2018) 
 
 O. nr. 44/2003 - M. Of. nr. 155/11 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile pentru controlul febrei aftoase 
 (Abrogare prin O. nr. 43/2006 - M. Of. nr. 217/9 mar. 2006) 
 
 O. nr. 46/2003 - M. Of. nr. 155/11 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul cu produse din carne dintre România şi statele membre ale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 

Uniunii Europene 

 
 O. nr. 58/2003 - M. Of. nr. 115/24 feb. 2003 
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 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garanţiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creştere şi al celorlalte obligaţii financiare pentru scoaterea  
 definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional şi a Metodologiei de finanţare şi de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2009 - M. Of. nr. 100/19 feb. 2009) 

acesteia, până la realizarea stării de masiv 

 
 O. nr. 60/2003 - M. Of. nr. 155/11 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul documentelor de circulaţie la care se referă art. 14 din Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a  
 animalelor ce reglementează punerea pe piaţa României a animalelor şi produselor de acvacultură 
 (Abrogare prin O. nr. 203/2006 - M. Of. nr. 765/7 sep. 2006) 
 
 O. nr. 63/2003 - M. Of. nr. 155/11 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la laboratoarele de referinţă pentru monitorizarea contaminării bacteriologice şi virale a moluştelor bivalve 
 (Abrogare prin H.G. nr. 925/2005 - M. Of. nr. 804/5 sep. 2005) 
 
 O. nr. 67/2003 - M. Of. nr. 157/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea unui sistem de identificare pentru taurii destinaţi evenimentelor culturale şi sportive 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 68/2003 - M. Of. nr. 157/12 mar. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte forma codificată şi codurile de notificare pentru bolile animalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 71/2003 - M. Of. nr. 157/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din ţări terţe 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 206/2006 - M. Of. nr. 752/4 sep. 2006) 
 
 O. nr. 72/2003 - M. Of. nr. 157/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea şi supravegherea asociaţiilor de crescători şi organizaţiilor de înmulţire care stabilesc sau ţin  
 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 

registre genealogice pentru porcine de reproducţie de rasă pură 

 
 O. nr. 74/2003 - M. Of. nr. 157/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea modelelor de certificate de sănătate pentru importul în România din ţări terţe de lapte tratat termic, produse pe bază  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

de lapte, precum şi de lapte crud pentru consum uman, destinat acceptării într-un centru de colectare, centru de standardizare, unitate de tratare sau unitate de procesare 

 
 O. nr. 75/2003 - M. Of. nr. 157/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile în care se stabilesc listele provizorii cu unităţile din ţările terţe din care se avizează importul anumitor produse de  
 origine animală, produse din pescuit sau moluşte bivalve vii 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 76/2003 - M. Of. nr. 157/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodele de referinţă pentru detectarea reziduurilor de metale grele şi arsen 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 77/2003 - M. Of. nr. 157/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de protecţie împotriva unor zoonoze specifice şi a agenţilor zoonotici specifici la animale şi produse de origine  
 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 199/2 mar. 2006) 

animală, în scopul prevenirii focarelor de toxiinfecţii alimentare şi intoxicaţii 

 
 O. nr. 78/2003 - M. Of. nr. 157/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepţiilor de la Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi  
 comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animală pentru unele produse ce conţin alte alimente şi numai un procent mic de carne sau produse din carne 
 (Abrogare prin O. nr. 162/2018 - M. Of. nr. 986/21 nov. 2018) 
 
 O. nr. 83/2003 - M. Of. nr. 159/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din ţări  
 terţe 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 243/2006 - M. Of. nr. 900/6 nov. 2006) 
 
 O. nr. 84/2003 - M. Of. nr. 138/4 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante de cultură 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2006 - M. Of. nr. 187/28 feb. 2006) 
 
 O. nr. 88/2003 - M. Of. nr. 104/19 feb. 2003 
 Ordin pentru autorizarea Organizaţiei Naţionale Interprofesionale "Vitivinicola" - O.N.I.V. din România 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2011 - M. Of. nr. 345/18 mai 2011) 
 
 O. nr. 93/2003 - M. Of. nr. 156/11 mar. 2003 
 Ordin pentru stabilirea Criteriilor de acordare a licenţei de funcţionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 216/2008 - M. Of. nr. 291/15 apr. 2008) 
 
 O. nr. 94/2003 - M. Of. nr. 156/11 mar. 2003 
 Ordin privind stabilirea raselor de câini admise la vânătoare în România 
 (Abrogare prin O. nr. 536/2009 - M. Of. nr. 594/28 aug. 2009) 
 
 O. nr. 95/2003 - M. Of. nr. 143/5 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 218/2008 - M. Of. nr. 285/11 apr. 2008) 
 
 O. nr. 98/2003 - M. Of. nr. 115/24 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2005 - M. Of. nr. 91/27 ian. 2005) 

Regia Naţională a Pădurilor, precum şi a modelului de contract de concesiune 

 
 O. nr. 102/2003 - M. Of. nr. 95/17 feb. 2003 
 Ordin privind stabilirea speciilor de animale vii, categoriilor de producţie, greutăţii minime şi a perioadei admise pentru export în anul 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 119/2003 - M. Of. nr. 159/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală şi de sănătate publică referitoare la uciderea vânatului sălbatic şi la comercializarea cărnii de  
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 vânat sălbatic 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 126/2003 - M. Of. nr. 126/27 feb. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 421/2002 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, pisică sălbatică şi uliu  
 
 (T) 

care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2002-2003 

 
 O. nr. 140/2003 - M. Of. nr. 159/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile ce reglementează înregistrarea în registrele genealogice a porcinelor de reproducţie crescute în rasă pură 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 141/2003 - M. Of. nr. 159/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile pentru autorizarea şi supravegherea asociaţiilor de crescători, a organizaţiilor de înmulţire, a întreprinderilor  
 particulare sau a serviciilor oficiale ce stabilesc sau ţin registre pentru porcinele de reproducţie hibride 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 142/2003 - M. Of. nr. 159/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelele de certificate pentru porcine de reproducţie de rasă pură, material seminal, ovule şi pentru embrioni de la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 

acestea 

 
 O. nr. 143/2003 - M. Of. nr. 159/12 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte metodele de monitorizare a performanţei şi metodele pentru evaluarea valorii genetice a porcinelor de reproducţie de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 

rasă pură şi hibride 

 
 O. nr. 146/2003 - M. Of. nr. 147/6 mar. 2003 
 Ordin pentru desemnarea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi a inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic ca responsabile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 528/2004 - M. Of. nr. 805/1 sep. 2004) 

cu controlul calităţii materialelor forestiere de reproducere utilizate în cultură 

 
 O. nr. 158/2003 - M. Of. nr. 159/12 mar. 2003 
 Ordin privind aprobarea componenţei, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de  
 creştere a competitivităţii produselor agroalimentare 
 (Abrogare prin O. nr. 508/2005 - M. Of. nr. 578/5 iul. 2005) 
 
 O. nr. 164/2003 - M. Of. nr. 240/8 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile ce guvernează înscrierea în registre genealogice a ovinelor şi caprinelor de reproducţie în rasă pură 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 165/2003 - M. Of. nr. 240/8 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul şi informaţiile ce trebuie să fie înscrise în certificatul de pedigree al animalelor de reproducţie de rasă pură din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 

specia bovine 

 
 O. nr. 166/2003 - M. Of. nr. 240/8 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 127/2003 - M. Of. nr. 931/23 dec. 2003) 
 
 O. nr. 171/2003 - M. Of. nr. 181/24 mar. 2003 
 Ordin privind stabilirea preţurilor pentru cabalinele trecute la turma de bază 
 (Abrogare prin O. nr. 718/2006 - M. Of. nr. 883/30 oct. 2006) 
 
 O. nr. 173/2003 - M. Of. nr. 167/17 mar. 2003 
 Ordin privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă, înfiinţată prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 104/2000 
 (Abrogare prin O. nr. 717/2006 - M. Of. nr. 888/31 oct. 2006) 
 
 O. nr. 177/2003 - M. Of. nr. 240/8 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea organizaţiilor şi asociaţiilor de crescători care stabilesc sau menţin registre genealogice pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 

ovine şi caprine reproducătoare de rasă pură 

 
 O. nr. 178/2003 - M. Of. nr. 240/8 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte metodele pentru monitorizarea performanţei şi estimarea valorii genetice a ovinelor şi caprinelor de reproducţie în rasă  
 pură 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 180/2003 - M. Of. nr. 240/8 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile pentru acceptarea în scopuri de reproducţie a ovinelor şi caprinelor de reproducţie în rasă pură şi utilizarea  
 materialului seminal, a ovulelor sau embrionilor acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 181/2003 - M. Of. nr. 240/8 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile pentru înscrierea bovinelor în registre genealogice 
 (Abrogare prin O. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 182/2003 - M. Of. nr. 240/8 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte certificatele zootehnice pentru ovinele şi caprinele de reproducţie de rasă pură, material seminal, ovule şi embrioni de la  
 acestea 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 184/2003 - M. Of. nr. 240/8 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la reproducerea în rasă pură a ovinelor şi caprinelor 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 195/2003 - M. Of. nr. 280/22 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind preluarea de către autoritatea veterinară centrală a României a autorizării provizorii de către Comisia Europeană a planurilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

pentru reziduuri trimise de ţările terţe în concordanţă cu Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi produsele lor 
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 O. nr. 199/2003 - M. Of. nr. 280/22 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte certificatele zootehnice pentru material seminal, ovule şi embrioni de la ecvideele înregistrate 
 (Abrogare prin O. nr. 464/2006 - M. Of. nr. 715/21 aug. 2006) 
 
 O. nr. 200/2003 - M. Of. nr. 241/8 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista centrelor de colectare a materialului seminal autorizate pentru importul din ţări terţe de material seminal provenit  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

de la ecvine 

 
 O. nr. 201/2003 - M. Of. nr. 241/8 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte specimenele de certificate de pedigree pentru material seminal şi embrioni de la animale de reproducţie de rasă pură din  
 specia bovine şi datele ce trebuie înscrise pe aceste certificate 
 (Abrogare prin O. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 202/2003 - M. Of. nr. 241/8 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind laboratoarele de referinţă pentru monitorizarea biotoxinelor marine 
 (Abrogare prin H.G. nr. 925/2005 - M. Of. nr. 804/5 sep. 2005) 
 
 O. nr. 203/2003 - M. Of. nr. 241/8 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte certificatul pentru porcine hibride de reproducţie, material seminal, ovule şi embrioni de la acestea 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 204/2003 - M. Of. nr. 241/8 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte unele reguli pentru a se asigura coordonarea între organizaţiile şi asociaţiile ce deţin sau stabilesc registre genealogice  
 pentru ecvidee înregistrate 
 (Abrogare prin O. nr. 464/2006 - M. Of. nr. 715/21 aug. 2006) 
 
 O. nr. 205/2003 - M. Of. nr. 280/22 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la reproducţie a porcinelor de rasă pură 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 206/2003 - M. Of. nr. 241/8 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul de certificate de pedigree pentru ovulele animalelor de reproducţie din specia bovine şi informaţiile ce vor fi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 

înscrise pe aceste certificate 

 
 O. nr. 209/2003 - M. Of. nr. 241/8 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea organizaţiilor şi a asociaţiilor de crescători care deţin sau stabilesc registrele genealogice pentru  
 animale de reproducţie de rasă pură din specia bovine 
 (Abrogare prin O. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 214/2003 - M. Of. nr. 306/7 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a măsurilor de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 51/2005 - M. Of. nr. 718/9 aug. 2005) 

privind performanţa metodelor analitice şi interpretarea rezultatelor 

 
 O. nr. 216/2003 - M. Of. nr. 230/4 apr. 2003 
 Ordin privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare în punctele de inspecţie la frontieră 
 (Abrogare prin O. nr. 109/2005 - M. Of. nr. 988/8 nov. 2005) 
 
 O. nr. 217/2003 - M. Of. nr. 241/8 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea sau recunoaşterea organizaţiilor şi asociaţiilor ce menţin sau iniţiază registrul genealogic pentru  
 ecvideele înregistrate 
 (Abrogare prin O. nr. 464/2006 - M. Of. nr. 715/21 aug. 2006) 
 
 O. nr. 228/2003 - M. Of. nr. 218/2 apr. 2003 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 604/2006 - M. Of. nr. 760/6 sep. 2006) 

seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi materialului săditor 

 
 O. nr. 234/2003 - M. Of. nr. 280/22 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la reproducţie a porcinelor hibride de reproducţie 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 235/2003 - M. Of. nr. 280/22 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile ce reglementează înregistrarea porcinelor hibride de reproducţie 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 236/2003 - M. Of. nr. 306/7 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la colectarea de date referitoare la competiţiile de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinară care  
 priveşte comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea 
 (Abrogare prin O. nr. 464/2006 - M. Of. nr. 715/21 aug. 2006) 
 
 O. nr. 239/2003 - M. Of. nr. 306/7 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte metodele de monitorizare a performanţelor şi metodele pentru evaluarea valorii genetice a animalelor de reproducţie de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 18/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 

rasă pură din specia bovine 

 
 O. nr. 241/2003 - M. Of. nr. 306/7 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile pentru înscrierea şi înregistrarea ecvideelor în registre genealogice, în scopul reproducţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 464/2006 - M. Of. nr. 715/21 aug. 2006) 
 
 O. nr. 242/2003 - M. Of. nr. 403/10 iun. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli pentru a se asigura coordonarea între organizaţiile şi asociaţiile ce deţin sau stabilesc registre genealogice pentru  
 ecvidee înregistrate 
 (Abrogare prin O. nr. 464/2006 - M. Of. nr. 715/21 aug. 2006) 
 
 O. nr. 243/2003 - M. Of. nr. 306/7 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la admiterea în scopuri de reproducţie a animalelor de reproducţie de rasă pură din specia bovine 
 (Abrogare prin O. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
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 O. nr. 244/2003 - M. Of. nr. 306/7 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli detaliate specifice de aplicare a regimului de restituire a plăţilor de export în ceea ce priveşte bunăstarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

animalelor din specia bovine 

 
 O. nr. 245/2003 - M. Of. nr. 306/7 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la standardele zootehnice aplicabile animalelor de reproducţie din specia porcine 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006) 
 
 O. nr. 251/2003 - M. Of. nr. 236/7 apr. 2003 
 Ordin privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţei de depozit pentru seminţele de consum 
 (Abrogare prin O. nr. 480/2009 - M. Of. nr. 509/24 iul. 2009) 
 
 O. nr. 256/2003 - M. Of. nr. 262/16 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea modelului de ştampilă, precum şi a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspecţii din cadrul direcţiilor generale pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 558/2015 - M. Of. nr. 214/31 mar. 2015) 

agricultură şi industrie alimentară judeţene 

 
 O. nr. 259/2003 - M. Of. nr. 356/26 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea 
 (Abrogare prin O. nr. 464/2006 - M. Of. nr. 715/21 aug. 2006) 
 
 O. nr. 264/2003 - M. Of. nr. 270/17 apr. 2003 
 Ordin pentru stabilirea caracteristicilor minime ale muniţiei permise pentru vânarea unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu ţevi ghintuite 
 (Abrogare prin O. nr. 395/2018 - M. Of. nr. 396/9 mai 2018) 
 
 O. nr. 265/2003 - M. Of. nr. 270/17 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier naţional în anul 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 279/2003 - M. Of. nr. 294/25 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de calcul al tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitaţia pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 218/2008 - M. Of. nr. 285/11 apr. 2008) 
 
 O. nr. 295/2003 - M. Of. nr. 356/26 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte specificaţiile tehnice pentru mărcile de identificare şi dispozitivele de citire în vederea identificării cabalinelor pe  
 
 (Abrogare la data de 19 sep. 2003 prin O. nr. 547/2003 - M. Of. nr. 642/9 sep. 2003) 

teritoriul României 

 
 O. nr. 305/2003 - M. Of. nr. 342/20 mai 2003 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului afacerilor externe nr. 18/102C/2002 privind instituirea sistemului de licenţe de import  
 automate, emise în scop statistic, pentru importurile de grâu şi făină de grâu 
 (SE) 
 
 O. nr. 315/2003 - M. Of. nr. 356/26 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul transportului, cu referire la stabilirea punctelor de oprire, a punctelor de transfer şi a planului de  
 rută, în cazul transporturilor internaţionale 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 317/2003 - M. Of. nr. 308/7 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru punerea în valoare şi exploatarea exemplarelor de cireş din arboretele de amestec 
 (Abrogare prin O. nr. 616/2004 - M. Of. nr. 809/2 sep. 2004) 
 
 O. nr. 318/2003 - M. Of. nr. 317/12 mai 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 102/2003 privind stabilirea speciilor de animale vii, categoriilor de producţie,  
 greutăţii minime şi a perioadei admise pentru export în anul 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 319/2003 - M. Of. nr. 317/12 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând deţinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2003 pentru speciile ovine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine, peşti,  
 
 (T) 

taurine, porcine şi palmipede, pe rase şi linii 

 
 O. nr. 322/2003 - M. Of. nr. 356/26 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine  
 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 

animală 

 
 O. nr. 334/2003 - M. Of. nr. 384/4 iun. 2003 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicaţiile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturile alcoolice distilate din vin, din subproduse rezultate la fabricarea  
 vinului şi din fructe 
 (Abrogare prin O. nr. 214/2004 - M. Of. nr. 352/22 apr. 2004) 
 
 O. nr. 338/2003 - M. Of. nr. 349/22 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2003-14 mai 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 339/2003 - M. Of. nr. 351/22 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicaţiile geografice protejate şi recunoscute în România pentru produse alimentare 
 (Abrogare prin O. nr. 212/2004 - M. Of. nr. 313/8 apr. 2004) 
 
 O. nr. 361/2003 - M. Of. nr. 386/4 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare "Agricultură, alimentaţie şi silvicultură" pentru perioada 2003-2007 
 (Abrogare prin O. nr. 662/2006 - M. Of. nr. 847/16 oct. 2006) 
 
 O. nr. 367/2003 - M. Of. nr. 403/10 iun. 2003 
 Ordin  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la certificarea animalelor şi a produselor de origine animală 
 (Abrogare la data aderării României la U.E. prin O. nr. 125/2006 - M. Of. nr. 518/15 iun. 2006) 
 
 O. nr. 368/2003 - M. Of. nr. 403/10 iun. 2003 



 
 Ordin  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul oficial al produselor alimentare de origine animală 

 5039

 (Abrogare prin H.G. nr. 925/2005 - M. Of. nr. 804/5 sep. 2005) 
 
 O. nr. 379/2003 - M. Of. nr. 405/10 iun. 2003 
 Ordin  pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului 
 (Abrogare prin O. nr. 418/2005 - M. Of. nr. 548/28 iun. 2005) 
 
 O. nr. 382/2003 - M. Of. nr. 430/19 iun. 2003 
 Ordin pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 228/2003 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării,  
 înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de  
 calitate a seminţelor şi materialului săditor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 228/2003 prin O. nr. 604/2006 - M. Of. nr. 760/6 sep. 2006) 
 
 O. nr. 397/2003 - M. Of. nr. 513/16 iul. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole 
 (Abrogare prin O. nr. 1205/2018 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2018) 
 
 O. nr. 412/2003 - M. Of. nr. 583/15 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulaţia furajelor combinate 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007) 
 
 O. nr. 418/2003 - M. Of. nr. 503/11 iul. 2003 
 Ordin privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii 
 (Abrogare prin O. nr. 772/2007 - M. Of. nr. 701/17 oct. 2007) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 O. nr. 246/25/2003 - M. Of. nr. 230/4 apr. 2003 
 Ordin privind prohibiţia pescuitului 
 (Abrogare prin O. nr. 207/2004 - M. Of. nr. 308/7 apr. 2004) 
 
 O. nr. 262/533/2003 - M. Of. nr. 349/22 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2003-2004, pe fondurile de vânătoare  
 constituite pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 (T) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 120/16112/2003 - M. Of. nr. 181/24 mar. 2003 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit 
 (Abrogare prin O. nr. 481/2425/2009 - M. Of. nr. 543/5 aug. 2009) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 O. nr. 249/358/2003 - M. Of. nr. 362/28 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor concentrate simple,  
 combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale 
 (Abrogare prin O. nr. 109/1273/2020 - M. Of. nr. 732/13 aug. 2020) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 103/117/13/2003 - M. Of. nr. 153/10 mar. 2003 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia  
 
 (SE) 

Consumatorilor  nr. 293/640/2001—1/2002 privind condiţiile de securitate şi calitate pentru legume şi fructe proaspete destinate consumului uman 

 
 O. nr. 268/441/117/2003 - M. Of. nr. 573/11 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase 
 (Abrogare la 2 aug. 2008 prin O. nr. 368/1160/212/2008 - M. Of. nr. 496/2 iul. 2008) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 

 O. nr. 427/2003 - M. Of. nr. 527/22 iul. 2003 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 428/2003 - M. Of. nr. 517/17 iul. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu referire la măsurile de protecţie privind activităţile de import în România al unor specii de animale şi produse ale acestora din  
 Albania, Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Republica Federală Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 455/2003 - M. Of. nr. 561/5 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte măsuri interimare de siguranţă cu privire la activităţile de import de produse de origine animală pentru consum personal 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 458/2003 - M. Of. nr. 560/5 aug. 2003 
 Ordin privind aprobarea Listei denumirilor de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, a Listei denumirilor de origine ale vinurilor spumante şi a Listei  
 denumirilor de origine ale vinarsurilor admise spre utilizare în România 
 (Abrogare prin O. nr. 732/2005 - M. Of. nr. 726/10 aug. 2005) 
 
 O. nr. 462/2003 - M. Of. nr. 542/29 iul. 2003 
 Ordin privind evidenţa agenţilor economici care cultivă plante modificate genetic 
 (Abrogare prin O. nr. 284/2006 - M. Of. nr. 377/3 mai 2006) 
 
 O. nr. 479/2003 - M. Of. nr. 577/12 aug. 2003 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea  
 activităţii personalului sanitar veterinar în unităţile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  
 privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistenţă, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat în unităţile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare,  
 
 (SE) 

prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare 
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 O. nr. 483/2003 - M. Of. nr. 570/8 aug. 2003 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2012) 
 
 O. nr. 485/2003 - M. Of. nr. 565/6 aug. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 343/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 343/2002 prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspecţie de frontieră din România asupra produselor provenite din ţări terţe 

 
 O. nr. 503/2003 - M. Of. nr. 568/7 aug. 2003 
 Ordin privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2012 - M. Of. nr. 252/13 apr. 2012) 
 
 O. nr. 505/2003 - M. Of. nr. 673/23 sep. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile şi modalităţile pentru aprobarea şi înregistrarea unor întreprinderi şi intermediari ce operează în sectorul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

nutriţiei animalelor 

 
 O. nr. 506/2003 - M. Of. nr. 714/13 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea listei posturilor de inspecţie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a condiţiilor de agreere  
 a posturilor de inspecţie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţări terţe, precum şi stabilirea atribuţiilor personalului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 19/2007 - M. Of. nr. 130/22 feb. 2007) 

posturilor de inspecţie de frontieră 

 
 O. nr. 507/2003 - M. Of. nr. 683/29 sep. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulaţia şi utilizarea materiilor prime furajere 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2011 - M. Of. nr. 780/3 nov. 2011) 
 
 O. nr. 527/2003 - M. Of. nr. 613/29 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică 
 (Abrogare prin O. nr. 688/2007 - M. Of. nr. 599/30 aug. 2007) 
 
 O. nr. 555/2003 - M. Of. nr. 631/3 sep. 2003 
 Ordin privind identificarea suprafeţelor din fondul forestier naţional exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente 
 (Abrogare prin O. nr. 547/2004 - M. Of. nr. 731/13 aug. 2004) 
 
 O. nr. 668/2003 - M. Of. nr. 663/18 sep. 2003 
 Ordin pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup şi pisică sălbatică care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2003-2004 
 (T) 
 
 O. nr. 678/2003 - M. Of. nr. 662/18 sep. 2003 
 Ordin privind restricţionarea vânătorii la speciile de păsări de baltă şi de pasaj pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", sit Ramsar de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 936/2003 - M. Of. nr. 844/26 nov. 2003) 

importanţă internaţională 

 
 O. nr. 681/2003 - M. Of. nr. 682/26 sep. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentaţii tehnico-economice şi execută lucrări de  
 îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic 
 (Abrogare prin O. nr. 88/2006 - M. Of. nr. 160/20 feb. 2006) 
 
 O. nr. 683/2003 - M. Of. nr. 688/1 oct. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine şi a produselor din carne de bovină, cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate în acest domeniu 

 
 O. nr. 686/2003 - M. Of. nr. 688/1 oct. 2003 
 Ordin privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerată a anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2010 - M. Of. nr. 400/16 iun. 2010) 
 
 O. nr. 717/2003 - M. Of. nr. 704/8 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind principiile ce reglementează organizarea inspecţiilor oficiale în domeniul nutriţiei animalelor 
 (Abrogare prin H.G. nr. 925/2005 - M. Of. nr. 804/5 sep. 2005) 
 
 O. nr. 721/2003 - M. Of. nr. 701/7 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor privind importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice 
 (Abrogare prin O. nr. 51/56/2010 - M. Of. nr. 439/30 iun. 2010) 
 
 O. nr. 723/2003 - M. Of. nr. 842/26 nov. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 725/2003 - M. Of. nr. 721/15 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind produsele medicinale veterinare imunologice 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 726/2003 - M. Of. nr. 732/20 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind produsele medicinale homeopate de uz veterinar 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 727/2003 - M. Of. nr. 787/7 nov. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile naţionale pentru autorizarea şi supravegherea produselor medicinale de uz veterinar 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 729/2003 - M. Of. nr. 723/16 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind crearea unui certificat de protecţie suplimentar pentru produsele medicinale veterinare 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 730/2003 - M. Of. nr. 746/24 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind echipamentele electromedicale utilizate în medicina veterinară 
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 (Abrogare la data de 5 oct. 2006 prin O. nr. 207/2006 - M. Of. nr. 754/31 aug. 2006) 
 
 O. nr. 731/2003 - M. Of. nr. 749/27 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind activitatea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare în domeniul inspecţiei farmaceutice veterinare 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 176/7 mar. 2008) 
 
 O. nr. 738/2003 - M. Of. nr. 709/10 oct. 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 251/2003 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţei de depozit pentru seminţele de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2003 prin O. nr. 480/2009 - M. Of. nr. 509/24 iul. 2009) 

consum 

 
 O. nr. 740/2003 - M. Of. nr. 722/16 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce autorizează, în unele cazuri, comercializarea furajelor combinate în ambalaje sau containere nesigilate 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2011 - M. Of. nr. 780/3 nov. 2011) 
 
 O. nr. 741/2003 - M. Of. nr. 816/19 nov. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control şi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, aprobată  
 prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 144/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 144/2002 prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 776/2003 - M. Of. nr. 721/15 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe şi de analiză pentru controlul oficial al furajelor 
 (Abrogare prin H.G. nr. 925/2005 - M. Of. nr. 804/5 sep. 2005) 
 
 O. nr. 777/2003 - M. Of. nr. 724/16 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale 
 (Abrogare prin O. nr. 29/2007 - M. Of. nr. 130/22 feb. 2007) 
 
 O. nr. 778/2003 - M. Of. nr. 724/16 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la fixarea liniilor directoare pentru evaluarea unor produse utilizate în nutriţia animalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2011 - M. Of. nr. 780/3 nov. 2011) 
 
 O. nr. 779/2003 - M. Of. nr. 785/7 nov. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecţie de frontieră în baza Normei sanitare veterinare care  
 stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în România din ţări terţe 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2005 - M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) 
 
 O. nr. 797/2003 - M. Of. nr. 743/23 oct. 2003 
 Ordin privind aprobarea repartizării pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unităţilor  
 administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 363/2004 - M. Of. nr. 499/3 iun. 2004) 

forestier naţional 

 
 O. nr. 805/2003 - M. Of. nr. 882/11 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea unui sistem de tarife în sectorul nutriţiei animale 
 (Abrogare prin H.G. nr. 925/2005 - M. Of. nr. 804/5 sep. 2005) 
 
 O. nr. 812/2003 - M. Of. nr. 743/23 oct. 2003 
 Ordin privind aprobarea repartizării pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2003 din pădurile proprietate publică a unităţilor  
 administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului  
 
 (T) 

forestier naţional 

 
 O. nr. 814/2003 - M. Of. nr. 730/20 oct. 2003 
 Ordin privind aprobarea Listei societăţilor de asigurare şi asigurare-reasigurare care practică asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări, familii de albine şi peşti, agreate de  
 Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, pentru anul agricol 2003/2004 
 (T) 
 
 O. nr. 820/2003 - M. Of. nr. 763/30 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuţie, consultanţă în domeniul  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 50/2004 - M. Of. nr. 447/19 mai 2004) 

gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor 

 
 O. nr. 821/2003 - M. Of. nr. 761/30 oct. 2003 
 Ordin privind recunoaşterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr 
 (T) 
 
 O. nr. 828/2003 - M. Of. nr. 770/3 nov. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 686/2003 privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerată a  
 anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României 
 (Abrogare odată cu O. nr. 686/2003 prin O. nr. 52/2010 - M. Of. nr. 400/16 iun. 2010) 
 
 O. nr. 847/2003 - M. Of. nr. 760/29 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea numărului de personal necesar desfăşurării activităţii de control sanitar veterinar de frontieră şi a programului de lucru al posturilor de inspecţie la frontieră în care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 869/2003 - M. Of. nr. 811/18 nov. 2003) 

sunt organizate controale sanitare veterinare 

 
 O. nr. 850/2003 - M. Of. nr. 793/11 nov. 2003 
 Ordin privind procedura de încredinţare a administrării sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 494/2005 - M. Of. nr. 487/9 iun. 2005) 
 
 O. nr. 863/2003 - M. Of. nr. 797/12 nov. 2003 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 814/2003 privind aprobarea Listei societăţilor de asigurare şi asigurare-reasigurare  
 
 (T) 

care practică asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări, familii de albine şi peşti, agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, pentru anul agricol 2003/2004 

 
 O. nr. 868/2003 - M. Of. nr. 884/12 dec. 2003 
 Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea cărnii proaspete destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi  
 alimentaţiei nr. 117/1998, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare la 20 aprilie 2008, odată cu O. nr. 117/1998 prin O. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2008) 
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 O. nr. 869/2003 - M. Of. nr. 811/18 nov. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 506/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea listei  
 posturilor de inspecţie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a condiţiilor de agreere a posturilor de inspecţie de frontieră responsabile pentru controalele  
 veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţări terţe, precum şi stabilirea atribuţiilor personalului posturilor de inspecţie de frontieră 
 (Abrogare odată cu O. nr. 506/2003 prin O. nr. 19/2007 - M. Of. nr. 130/22 feb. 2007) 
 
 O. nr. 920/2003 - M. Of. nr. 807/17 nov. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală şi de  
 supraveghere a unităţilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 487/2001 prin O. nr. 102/2019 - M. Of. nr. 738/10 sep. 2019) 

487/2001 

 
 O. nr. 924/2003 - M. Of. nr. 856/2 dec. 2003 
 Ordin pentru completarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor  
 nr. 425/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 425/2002 prin O. nr. 180/2006 - M. Of. nr. 721/23 aug. 2006) 
 
 O. nr. 936/2003 - M. Of. nr. 844/26 nov. 2003 
 Ordin privind restricţionarea vânătorii la un număr de 20 de specii de păsări de baltă şi de pasaj pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", sit  
 
 (T) 

Ramsar de importanţă internaţională 

 
 O. nr. 967/2003 - M. Of. nr. 7/7 ian. 2004 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiză pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E şi a triptofanului din furaje 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 147/28 feb. 2007) 
 
 O. nr. 968/2003 - M. Of. nr. 59/23 ian. 2004 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor privind amidonul, proteina brută, proteina brută descompusă de  
 pepsină şi acid clorhidric, estimarea activităţii pepsinei, a gossipolului liber şi cu referire la identificarea antibioticelor din grupul tetraciclinelor, al clortetraciclinelor, oxitetraciclinelor şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2007 - M. Of. nr. 141/27 feb. 2007) 

tetraciclinelor, a oleandomicinei şi a virginiamicinei 

 
 O. nr. 976/2003 - M. Of. nr. 867/5 dec. 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 503/2003 privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2012 - M. Of. nr. 252/13 apr. 2012) 
 
 O. nr. 978/2003 - M. Of. nr. 3/5 ian. 2004 
 Ordin privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu 
 (Abrogare prin O. nr. 1026/2009 - M. Of. nr. 562/12 aug. 2009) 
 
 O. nr. 1011/2003 - M. Of. nr. 887/12 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea deciziilor de acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată în România 
 (Abrogare prin O. nr. 732/2005 - M. Of. nr. 726/10 aug. 2005) 
 
 O. nr. 1044/2003 - M. Of. nr. 898/16 dec. 2003 
 Ordin privind autorizarea unităţilor de procesare primară a tulpinilor de in şi cânepă pentru fibră 
 (Abrogare prin O. nr. 228/2016 - M. Of. nr. 139/23 feb. 2016) 
 
 O. nr. 1048/2003 - M. Of. nr. 910/19 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea metodelor de prelevare a probelor de plante şi produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1256/2005 - M. Of. nr. 1103/7 dec. 2005) 

de pesticide 

 
 O. nr. 1084/2003 - M. Of. nr. 118/10 feb. 2004 
 Ordin privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a  
 accidentelor majore produse 
 (Abrogare prin O. nr. 1175/2019/39/2020 - M. Of. nr. 239/24 mar. 2020) 
 
 O. nr. 1107/2003 - M. Of. nr. 192/4 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale de uz veterinar 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2020 - M. Of. nr. 468/3 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1108/2003 - M. Of. nr. 192/4 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de evaluare a cererilor pentru variaţii în termenii unei autorizaţii de punere pe piaţă, acordată în conformitate cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

prevederile Normei sanitare veterinare privind procedurile naţionale pentru autorizarea şi supravegherea produselor medicinale de uz veterinar 

 
 O. nr. 1109/2003 - M. Of. nr. 204/9 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la examinarea variaţiilor în termenii unei autorizaţii de comercializare pentru produsele medicinale veterinare, acordată de  
 autoritatea veterinară a României 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 1110/2003 - M. Of. nr. 192/4 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura naţională pentru raportarea reacţiilor adverse neaşteptate, suspecte, ce nu sunt evaluate ca fiind grave, ale produselor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

medicinale veterinare autorizate oficial şi care apar pe teritoriul României 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 499/521/2003 - M. Of. nr. 634/5 sep. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică 
 (Abrogare prin O. nr. 2353/2012 - M. Of. nr. 422/25 iun. 2012) 
 
 O. nr. 620/567/2003 - M. Of. nr. 776/5 nov. 2003 
 Ordin privind aprobarea modelului Registrului exploataţiilor agricole 
 (Abrogare prin O. nr. 302/2005 - M. Of. nr. 401/12 mai 2005) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 



 

 5043

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 565/92/M.137/290/2003 - M. Of. nr. 848/27 nov. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Protocolului privind activităţile de lansare a rachetelor antigrindină (RAG) în vederea controlului şi influenţării factorilor de mediu în folosul agriculturii 
 (Abrogare prin O. nr. 89/M.58/437/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 474/738/2003 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2003 
 Ordin privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale 
 (Abrogare prin O. nr. 505/720/2005 - M. Of. nr. 746/17 aug. 2005) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.80/2003 - M. Of. nr. 476/3 iul. 2003 
 Ordin privind punerea în aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin  
 
 (Abrogare prin O. nr. M.75/2009 - M. Of. nr. 541/4 aug. 2009) 

Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003 

 
  MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 O. nr. 35/2003 - M. Of. nr. 305/7 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Metodelor de măsurare şi analiză folosite la determinarea substanţelor prioritare/prioritare periculoase din apele uzate evacuate şi apele de suprafaţă 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2006 - M. Of. nr. 234/15 mar. 2006) 
 
 O. nr. 117/2003 - M. Of. nr. 326/14 mai 2003 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 12 la Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi  
 animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 647/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 647/2001 prin O. nr. 410/2008 - M. Of. nr. 339/1 mai 2008) 
 
 O. nr. 370/2003 - M. Of. nr. 756/29 oct. 2003 
 Ordin privind activităţile şi sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu 
 (Abrogare prin O. nr. 1109/2007 - M. Of. nr. 519/1 aug. 2007) 
 
 O. nr. 1215/2003 - M. Of. nr. 150/7 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor 
 (Abrogare prin O. nr. 756/2004 - M. Of. nr. 86/26 ian. 2005) 
 
 O. nr. 1241/2003 - M. Of. nr. 104/19 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 108/3 feb. 2006) 
 
 O. nr. 1388/2003 - M. Of. nr. 207/31 mar. 2003 
 Ordin privind constituirea şi funcţionarea colectivului de analiză tehnică la nivel central 
 (Abrogare prin O. nr. 171/2005 - M. Of. nr. 236/22 mar. 2005) 
 
 O. nr. 1440/2003 - M. Of. nr. 177/20 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului naţional de implementare a Registrului poluanţilor emişi de activităţile care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, şi modul de raportare a acestora 
 (Abrogare prin H.G. nr. 140/2008 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2008) 
 
 O. nr. 1441/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003 
 Ordin privind înfiinţarea Secretariatului de risc pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase 
 (Abrogare prin O. nr. 251/2005 - M. Of. nr. 298/11 apr. 2005) 
 
 O. nr. 1444/2003 - M. Of. nr. 196/26 mar. 2003 
 Ordin pentru modificarea secţiunii a III-a din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 340/2000 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2000 prin O. nr. 1108/2007 - M. Of. nr. 629/13 sep. 2007) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 16/2003 - M. Of. nr. 107/20 feb. 2003 
 Ordin privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distanţă, de tipul aplicaţiilor Internet-banking sau home-banking 
 (Abrogare prin O. nr. 218/2004 - M. Of. nr. 579/30 iun. 2004) 
 
 O. nr. 73/2003 - M. Of. nr. 216/2 apr. 2003 
 Ordin privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecvenţelor radioelectrice 
 (T) 
 
 O. nr. 74/2003 - M. Of. nr. 216/2 apr. 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe  
 audiovizuale 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 365/2002 prin Decizia. nr. 385/2005 - M. Of. nr. 718/9 aug. 2005) 
 
 O. nr. 126/2003 - M. Of. nr. 276/19 apr. 2003 
 Ordin pentru modificarea unor anexe la Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor  
 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 365/2002 prin Decizia. nr. 385/2005 - M. Of. nr. 718/9 aug. 2005) 

de programe audiovizuale 

 
 O. nr. 136/2003 - M. Of. nr. 298/6 mai 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 73/2003 privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecvenţelor radioelectrice 
 (T) 
 
 O. nr. 164/2003 - M. Of. nr. 384/4 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia  
 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 686/2005 - M. Of. nr. 1166/22 dec. 2005) 

Informaţiei 

 
 O. nr. 208/2003 - M. Of. nr. 538/25 iul. 2003 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2005 - M. Of. nr. 150/21 feb. 2005) 
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 O. nr. 209/2003 - M. Of. nr. 551/31 iul. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea organismelor pentru evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 354/2015 - M. Of. nr. 512/9 iul. 2015) 

497/2003 şi de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 

 
 O. nr. 210/2003 - M. Of. nr. 539/28 iul. 2003 
 Ordin cu privire la notificarea echipamentelor radio în conformitate cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de  
 telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 426/2007 - M. Of. nr. 546/10 aug. 2007) 
 
 O. nr. 232/2003 - M. Of. nr. 641/9 sep. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 789/2009 - M. Of. nr. 834/3 dec. 2009) 
 
 O. nr. 286/2003 - M. Of. nr. 643/10 sep. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a  
 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 164/2003 prin Decizia nr. 686/2005 - M. Of. nr. 1166/22 dec. 2005) 

spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

 
 O. nr. 298/2003 - M. Of. nr. 689/1 oct. 2003 
 Ordin privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 320/2005 - M. Of. nr. 800/2 sep. 2005) 
 
 O. nr. 403/2003 - M. Of. nr. 100/3 feb. 2004 
 Ordin privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 658/2005 - M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005) 
 
 O. nr. 423/2003 - M. Of. nr. 890/12 dec. 2003 
 Ordin privind categoriile de frecvenţe radioelectrice a căror utilizare este liberă şi regimul armonizat de utilizare a acestora 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 62/2005 - M. Of. nr. 138/15 feb. 2005) 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2657/2003 - M. Of. nr. 414/13 iun. 2003 
 Ordin privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare al Organizaţiei Religioase "Martorii lui Iehova" 
 (Abrogare prin H.G. nr. 658/2008 - M. Of. nr. 470/25 iun. 2008) 
 
 O. nr. 2682/2003 - M. Of. nr. 448/24 iun. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a  
 Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice 
 (Abrogare prin O. nr. 2260/2008 - M. Of. nr. 540/17 iul. 2008) 
 
 O. nr. 2807/2003 - M. Of. nr. 709/10 oct. 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2682/2003 prin O. nr. 2260/2008 - M. Of. nr. 540/17 iul. 2008) 

monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice 

 
 O. nr. 2830/2003 - M. Of. nr. 791/10 nov. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Avizare a Lăcaşurilor de Cult 
 (Abrogare prin O. nr. 2490/2006 - M. Of. nr. 4/4 ian. 2007) 
 
 O. nr. 2891/2003 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.830/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Avizare a Lăcaşurilor  
 de Cult 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2830/2003 prin O. nr. 2490/2006 - M. Of. nr. 4/4 ian. 2007) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI 

 O. nr. 102/2003 - M. Of. nr. 278/21 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea prelungirii până la data de 10 decembrie 2003 a perioadei de derulare a proiectelor finanţate din bugetele programelor de dezvoltare, prevăzută în anexa la Ordinul  
 ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea unor programe de dezvoltare 
 (T) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 29/2003 - M. Of. nr. 557/4 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 
 
 O. nr. 40/2003 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2003 
 Ordin privind unele măsuri pentru recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 
 
 O. nr. 61/2003 - M. Of. nr. 568/7 aug. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10426/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 67/2003 - M. Of. nr. 562/5 aug. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Melana IV" - S.A. 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 553/2006 - M. Of. nr. 709/18 aug. 2006) 
 
 O. nr. 121/2003 - M. Of. nr. 634/5 sep. 2003 
 Ordin pentru completarea şi modificarea Prescripţiei tehnice PT R 1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 144/2003 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 

macaralelor", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003 

 
 O. nr. 122/2003 - M. Of. nr. 634/5 sep. 2003 
 Ordin pentru completarea şi modificarea Prescripţiei tehnice PT R 6-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a  
 ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 577/2002 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 131/2003 - M. Of. nr. 642/9 sep. 2003 
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 Ordin pentru completarea şi modificarea Prescripţiei tehnice PT CR 1-2003, ediţia 1, "Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi altele la instalaţii mecanice  
 sub presiune, instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil efectuate de către organele tehnice de specialitate ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 27/2003, la data de 29 iul. 2009 prin O. nr. 1103/2009 - M. Of. nr. 442/29 iun. 2009) 

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR)" 

 
 O. nr. 132/2003 - M. Of. nr. 640/9 sep. 2003 
 Ordin pentru completarea şi modificarea Prescripţiei tehnice PT R 3-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a  
 stivuitoarelor", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 146/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 146/2003 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 140/2003 - M. Of. nr. 662/18 sep. 2003 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor competente care realizează evaluarea conformităţii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 

din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice 

 
 O. nr. 172/2003 - M. Of. nr. 887/12 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea formei contractului de execuţie de lucrări de închidere a minelor şi refacere a mediului/conservare 
 (Abrogare prin O. nr. 1118/2021 - M. Of. nr. 708/16 iul. 2021) 
 
 O. nr. 204/2003 - M. Of. nr. 752/27 oct. 2003 
 Ordin pentru abrogarea prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 224/2003 privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injecţie 2003 în depozitele  
 subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantităţilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2003-2004 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O.nr. 224/2003 prin O. nr. 6/2004 - M. Of. nr. 38/16 ian. 2004) 
 
 O. nr. 221/2003 - M. Of. nr. 766/31 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 
 (Abrogare prin O. nr. 610/2005 - M. Of. nr. 1047/24 nov. 2005) 
 
 O. nr. 256/2003 - M. Of. nr. 807/17 nov. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 282/2003 privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 468/2005 - M. Of. nr. 812/7 sep. 2005) 

în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 

 
 O. nr. 304/2003 - M. Of. nr. 914/20 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de apă  
 fierbinte, supraîncălzitoarelor şi a economizoarelor independente" 
 (Abrogare prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 305/2003 - M. Of. nr. 929/23 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C4/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub  
 
 (Abrogare prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 

presiune" 

 
 O. nr. 307/2003 - M. Of. nr. 902/17 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C6-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide" 
 (Abrogare prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 308/2003 - M. Of. nr. 933/24 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 7-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă" 
 (Abrogare prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 309/2003 - M. Of. nr. 910/19 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 8-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuţia şi verificarea instalaţiilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 

de gaze petroliere lichefiate" 

 
 O. nr. 310/2003 - M. Of. nr. 917/20 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 9-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea  
 cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune" 
 (Abrogare prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 311/2003 - M. Of. nr. 921/22 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 10/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă  
 fierbinte sub presiune" 
 (Abrogare prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 316/2003 - M. Of. nr. 916/20 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice R 1 N-2003 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi  
 dispozitivelor lor auxiliare" 
 (Abrogare prin O. nr. 3699/2008 - M. Of. nr. 37/20 ian. 2009) 
 
 O. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 75/29 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte" 
 (Abrogare prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 334/2003 - M. Of. nr. 70/28 ian. 2004 
 Ordin privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 4/2-2003, ediţia 1, "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea şi repararea recipientelor metalice stabile sub presiune" 
 (Abrogare prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 335/2003 - M. Of. nr. 95/2 feb. 2004 
 Ordin privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 10/2-2003, ediţia 1, "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea şi repararea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune" 
 (Abrogare prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 336/2003 - M. Of. nr. 75/29 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 11-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice" 
 (Abrogare la data de 22 aug. 2010 prin O. nr. 1007/2010 - M. Of. nr. 513/23 iul. 2010) 
 
 O. nr. 367/2003 - M. Of. nr. 86/30 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 4-2003, ediţia 1, "Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat" 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
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 O. nr. 368/2003 - M. Of. nr. 86/30 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 5-2003, ediţia 1, "Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive la instalaţiile mecanice sub presiune şi la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

instalaţiile de ridicat" 

 
 O. nr. 369/2003 - M. Of. nr. 86/30 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 6-2003, ediţia 1, "Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de  
 ridicat" 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
 
 O. nr. 370/2003 - M. Of. nr. 105/4 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 7/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la instalaţiile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 1: Oţel" 

 
 O. nr. 371/2003 - M. Of. nr. 105/4 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 7/2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la instalaţiile  
 mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu" 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
 
 O. nr. 372/2003 - M. Of. nr. 105/4 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 7/3-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la instalaţiile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 3: Polietilenă de înaltă densitate" 

 
 O. nr. 373/2003 - M. Of. nr. 86/30 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 8-2003, ediţia 1, "Examinarea cu particule magnetice a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de  
 ridicat" 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
 
 O. nr. 374/2003 - M. Of. nr. 108/5 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 9/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la  
 instalaţiile de ridicat. Partea 1: Oţel" 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
 
 O. nr. 375/2003 - M. Of. nr. 108/5 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 9/2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

instalaţiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu" 

 
 O. nr. 376/2003 - M. Of. nr. 108/5 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 9/3-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la  
 instalaţiile de ridicat. Partea 3: Polietilenă de înaltă densitate" 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
 
 O. nr. 377/2003 - M. Of. nr. 124/11 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 10-2003, ediţia 1, "Examinarea cu ultrasunete a tablelor folosite la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat" 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
 
 O. nr. 378/2003 - M. Of. nr. 124/11 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 11-2003, ediţia 1, "Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive la instalaţii mecanice sub presiune şi la instalaţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

de ridicat" 

 
 O. nr. 379/2003 - M. Of. nr. 124/11 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 12-2003, ediţia 1, "Măsurarea cu ultrasunete a grosimii elementelor instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat" 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
 
 O. nr. 380/2003 - M. Of. nr. 124/11 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 13-2003, ediţia 1, "Examinarea cu radiaţii penetrante a îmbinărilor sudate cap la cap ale componentelor instalaţiilor mecanice sub  
 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

presiune şi ale instalaţiilor de ridicat" 

 
 O. nr. 381/2003 - M. Of. nr. 124/11 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 14-2003, ediţia 1, "Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări distructive asupra materialelor utilizate la instalaţii mecanice  
 sub presiune şi la instalaţii de ridicat" 
 (Abrogare prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
 
 O. nr. 391/2003 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2004 
 Ordin privind mărfurile supuse licenţelor automate la export şi import 
 (Abrogare prin O. nr. 837/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 393/2003 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate 
 (Abrogare prin O. nr. 730/2011 - M. Of. nr. 293/27 apr. 2011) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 386/194/2003 - M. Of. nr. 940/29 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul I al anului 2004 
 (T) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 314/1347/275/2003 - M. Of. nr. 732/20 oct. 2003 
 Ordin pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie,  
 destinate exportului 
 (Abrogare odată cu N.T. nr. 101325/M.C./1998 prin L. nr. 440/2004 - M. Of. nr. 985/26 oct. 2004) 
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  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 3215/2003 - M. Of. nr. 136/3 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 
 (T) 
 
 O. nr. 4119/2003 - M. Of. nr. 671/23 sep. 2003 
 Ordin privind salarizarea prin plata cu ora a cadrelor didactice care fac parte din comisiile pentru examenele de capacitate, bacalaureat şi absolvire a învăţământului profesional şi  
 postliceal - 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 7148/2003 - M. Of. nr. 440/20 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de echivalare a funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite de către personalul de cercetare-dezvoltare anterior intrării în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3893/2004 - M. Of. nr. 516/8 iun. 2004) 

vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 65/2002 cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/2002 

 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 4785/2003 - M. Of. nr. 264/25 mar. 2004 
 Ordin privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 4786/2003 - M. Of. nr. 269/26 mar. 2004 
 Ordin privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 4787/2003 - M. Of. nr. 263/25 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a testelor naţionale organizate în vederea accesului absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a  
 
 (T) 

anului şcolar 2004-2005 

 
 O. nr. 4789/2003 - M. Of. nr. 643/10 sep. 2003 
 Ordin privind măsuri de aplicare şi corelare a planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filieră tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2003-2004 
 (T) 
 
 O. nr. 4923/2003 - M. Of. nr. 702/7 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică 
 (Abrogare prin O. nr. 5418/2005 - M. Of. nr. 1158/21 dec. 2005) 
 
 O. nr. 5281/2003 - M. Of. nr. 879/10 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5509/2017 - M. Of. nr. 2/3 ian. 2018) 

unităţile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 
 O. nr. 5442/2003 - M. Of. nr. 921/22 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare şi anulare a autorizaţiei de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic şi a Procedurii de admitere în parcul ştiinţific şi  
 tehnologic a agenţilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 4940/2006 - M. Of. nr. 801/25 sep. 2006) 
 
 O. nr. 5468/2003 - M. Of. nr. 99/3 feb. 2004 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar 
 (T) 
 
 O. nr. 5514/2003 - M. Of. nr. 275/30 mar. 2004 
 Ordin privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2004-2005 
 (T) 
 
 O. nr. 5643/2003 - M. Of. nr. 99/3 feb. 2004 
 Ordin privind aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic în anul şcolar 2004-2005 
 (T) 
 
 O. nr. 5644/2003 - M. Of. nr. 110/5 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5260/2004 - M. Of. nr. 96/28 ian. 2005) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 20/15 ian. 2003 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov în cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2005 prin O. nr. 1713/2004 - M. Of. nr. 1124/29 nov. 2004) 

din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov 

 
 O. nr. 31/2003 - M. Of. nr. 37/23 ian. 2003 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată şi modificată prin Legea nr.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2004 - M. Of. nr. 95/2 feb. 2004) 

493/2002 

 
 O. nr. 38/2003 - M. Of. nr. 130/27 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1086/2013 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2014) 
 
 O. nr. 40/2003 - M. Of. nr. 83/11 feb. 2003 
 Ordin privind modelul formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal 
 (Abrogare prin O. nr. 260/2007 - M. Of. nr. 389/8 iun. 2007) 
 
 O. nr. 51/2003 - M. Of. nr. 41/24 ian. 2003 
 Ordin pentru actualizarea pe anul 2003 a normelor anuale de venit pe baza cărora se impozitează reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice  
 străine, conform Ordonanţei Guvernului nr. 24/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997 
 (Abrogare odată cu O.G. nr. 24/1996 prin L. nr. 571/2003 - M. Of. nr. 927/23 dec. 2003) 
 
 O. nr. 52/2003 - M. Of. nr. 41/24 ian. 2003 
 Ordin privind stabilirea baremului anual de impunere şi a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2002 
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 (T) 
 
 O. nr. 58/2003 - M. Of. nr. 89/13 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1040/2004 - M. Of. nr. 642/16 iul. 2004) 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările ulterioare 

 
 O. nr. 59/2003 - M. Of. nr. 99/18 feb. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 2.690/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului  
 
 (SE) 

nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe 

 
 O. nr. 99/2003 - M. Of. nr. 89/13 feb. 2003 
 Ordin pentru abrogarea pct. 3.4 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie  
 
 (SE) 

2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.745/2002 

 
 O. nr. 150/2003 - M. Of. nr. 124/26 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit 
 (Abrogare prin O. nr. 1850/2003 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2004) 
 
 O. nr. 195/2003 - M. Of. nr. 128/27 feb. 2003 
 Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului  
 Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare 
 (Abrogare prin O. nr. 1407/2005 - M. Of. nr. 915/13 oct. 2005) 
 
 O. nr. 199/2003 - M. Of. nr. 143/5 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor prin unităţile Trezoreriei statului 
 (Abrogare prin O. nr. 2396/2008 - M. Of. nr. 613/20 aug. 2008) 
 
 O. nr. 203/2003 - M. Of. nr. 134/3 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate în domeniul colectării creanţelor bugetului de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 585/2005 - M. Of. nr. 443/25 mai 2005) 
 
 O. nr. 300/2003 - M. Of. nr. 167/17 mar. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă potrivit  
 Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/1999 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 
 
 O. nr. 330/2003 - M. Of. nr. 203/28 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile şi fundaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică 
 (Abrogare prin O. nr. 62/2009 - M. Of. nr. 35/19 ian. 2009) 
 
 O. nr. 333/2003 - M. Of. nr. 202/28 mar. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 731/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării  
 
 (SE) 

plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată 

 
 O. nr. 385/2003 - M. Of. nr. 216/2 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind impozitul pe venitul din activităţi de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară", cod  
 14.13.01.13/3i 
 (Abrogare prin O. nr. 281/2004 - M. Of. nr. 158/23 feb. 2004) 
 
 O. nr. 386/2003 - M. Of. nr. 216/2 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice", cod 14.13.01.14 
 (Abrogare prin O. nr. 281/2004 - M. Of. nr. 158/23 feb. 2004) 
 
 O. nr. 459/2003 - M. Of. nr. 243/9 apr. 2003 
 Ordin privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1772/2002 prin O. nr. 86/2005 - M. Of. nr. 108/2 feb. 2005) 
 
 O. nr. 507/2003 - M. Of. nr. 272/18 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind  
 
 (Abrogare la 1 sep. 2007 prin O. nr. 616/2007 - M. Of. nr. 568/17 aug. 2007) 

statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 

 
 O. nr. 512/2003 - M. Of. nr. 271/18 apr. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3/2003 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2005, odată cu O. nr. 3/2003 prin O. nr. 1713/2004 - M. Of. nr. 1124/29 nov. 2004) 

şi judeţul Ilfov în cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov 

 
 O. nr. 522/2003 - M. Of. nr. 320/13 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 
 (Abrogare prin O. nr. 923/2014 - M. Of. nr. 555/28 iul. 2014) 
 
 O. nr. 529/2003 - M. Of. nr. 277/19 apr. 2003 
 Ordin privind depunerea în format electronic a declaraţiilor de impozite şi taxe 
 (Abrogare prin O. nr. 125/2008 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2008) 
 
 O. nr. 550/2003 - M. Of. nr. 317/12 mai 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1772/2002 prin O. nr. 86/2005 - M. Of. nr. 108/2 feb. 2005) 
 
 O. nr. 551/2003 - M. Of. nr. 304/6 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului I - "Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante" al cărţii I din Legea nr. 161/2003  
 
 (Abrogare prin O. nr. 476/2016 - M. Of. nr. 270/8 apr. 2016) 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 

 
 O. nr. 555/2003 - M. Of. nr. 294/25 apr. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al  
 statului 
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 (Abrogare odată cu O. nr. 618/2002 prin O. nr. 428/2007 - M. Of. nr. 422/25 iun. 2007) 
 
 O. nr. 569/2003 - M. Of. nr. 313/9 mai 2003 
 Ordin privind deciziile de impunere anuală 
 (T) 
 
 O. nr. 623/2003 - M. Of. nr. 335/19 mai 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă potrivit  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/1999 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 

Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 
 O. nr. 636/2003 - M. Of. nr. 357/26 mai 2003 
 Ordin pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2, ce cuprind produsele supuse accizelor, încadrate pe poziţii şi coduri tarifare, la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2002 
 (SE) 
 
 O. nr. 649/2003 - M. Of. nr. 369/30 mai 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1772/2002 prin O. nr. 86/2005 - M. Of. nr. 108/2 feb. 2005) 
 
 O. nr. 705/2003 - M. Of. nr. 395/6 iun. 2003 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 94/2001 prin O. nr. 1752/2005 - M. Of. nr. 1080/30 nov. 2005) 

Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate 

 
 O. nr. 815/2003 - M. Of. nr. 518/17 iul. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2003 a agenţilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 947/2004 - M. Of. nr. 623/9 iul. 2004) 
 
 O. nr. 914/2003 - M. Of. nr. 550/31 iul. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea reglementărilor referitoare la completarea şi depunerea declaraţiei rectificative 
 (SE) 
 
 O. nr. 946/2003 - M. Of. nr. 556/1 aug. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1772/2002 prin O. nr. 86/2005 - M. Of. nr. 108/2 feb. 2005) 
 
 O. nr. 962/2003 - M. Of. nr. 562/5 aug. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D.c)  
 
 (SE) 

pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 731/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 1078/2003 - M. Of. nr. 586/18 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul  
 societăţilor comerciale 
 (Abrogare prin O. nr. 1376/2004 - M. Of. nr. 1012/3 nov. 2004) 
 
 O. nr. 1090/2003 - M. Of. nr. 580/14 aug. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice date în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări şi  
 
 (SE) 

completări prin Legea nr. 493/2002 

 
 O. nr. 1226/2003 - M. Of. nr. 666/19 sep. 2003 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 
 (Abrogare prin O. nr. 923/2014 - M. Of. nr. 555/28 iul. 2014) 
 
 O. nr. 1426/2003 - M. Of. nr. 802/14 nov. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de risc pentru garanţiile de stat pentru împrumuturi interne şi externe 
 (Abrogare prin O. nr. 1079/2006 - M. Of. nr. 587/6 iul. 2006) 
 
 O. nr. 1427/2003 - M. Of. nr. 805/14 nov. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.631/1999 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1631/1999 prin H.G. nr. 2415/2004 - M. Of. nr. 57/18 ian. 2005) 
 
 O. nr. 1435/2003 - M. Of. nr. 832/24 nov. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind administrarea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice 
 (Abrogare prin O. nr. 1079/2006 - M. Of. nr. 587/6 iul. 2006) 
 
 O. nr. 1487/2003 - M. Of. nr. 788/7 nov. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop patrimonial 
 (Abrogare prin O. nr. 3471/2008 - M. Of. nr. 835/11 dec. 2008) 
 
 O. nr. 1581/2003 - M. Of. nr. 859/3 dec. 2003 
 Ordin privind constituirea Comisiei centrale fiscale 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 289/2004 - M. Of. nr. 148/19 feb. 2004) 
 
 O. nr. 1664/2003 - M. Of. nr. 866/5 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de desemnare a organizaţiilor de stat şi a organizaţiilor cu caracter caritabil sau filantropic care importă bunuri ce sunt destinate atât utilizării exclusiv  
 pentru nevoile lor de funcţionare, cât şi pentru realizarea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc 
 (Abrogare prin O. nr. 354/2004 - M. Of. nr. 205/9 mar. 2004) 
 
 O. nr. 1679/2003 - M. Of. nr. 874/9 dec. 2003 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu  
 modificările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 923/2014 - M. Of. nr. 555/28 iul. 2014) 
 
 O. nr. 1746/2003 - M. Of. nr. 891/13 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2003 
 (T) 
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 O. nr. 1747/2003 - M. Of. nr. 891/13 dec. 2003 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1772/2002 prin O. nr. 86/2005 - M. Of. nr. 108/2 feb. 2005) 
 
 O. nr. 1817/2003 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2004 
 Ordin pentru actualizarea cuantumurilor indemnizaţiilor de delegare şi detaşare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor  
 instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului,  
 republicată 
 (Abrogare odată cu H.G.543/1995 prin H.G. nr. 1860/2006 - M. Of. nr. 1046/29 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1818/2003 - M. Of. nr. 15/8 ian. 2004 
 Ordin pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 şi de Legea bugetului asigurărilor  
 
 (SE) 

sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 

 
 O. nr. 1819/2003 - M. Of. nr. 938/24 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj  
 şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 501/2013 - M. Of. nr. 219/17 apr. 2013) 
 
 O. nr. 1827/2003 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1752/2005 - M. Of. nr. 1080/30 nov. 2005) 
 
 O. nr. 1828/2003 - M. Of. nr. 13/8 ian. 2004 
 Ordin privind documentele necesare achiziţionării unor produse accizabile în regim de scutire 
 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2004 - M. Of. nr. 112/6 feb. 2004) 
 
 O. nr. 1829/2003 - M. Of. nr. 66/27 ian. 2004 
 Ordin privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial 
 (Abrogare prin O. nr. 1969/2007 - M. Of. nr. 846/10 dec. 2007) 
 
 O. nr. 1842/2003 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului Declaraţiei privind contribuţiile sociale 
 (Abrogare prin O. nr. 281/2004 - M. Of. nr. 158/23 feb. 2004) 
 
 O. nr. 1844/2003 - M. Of. nr. 9/7 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin.  
 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 (Abrogare prin O. nr. 1219/2004 - M. Of. nr. 737/16 aug. 2004) 
 
 O. nr. 1845/2003 - M. Of. nr. 14/8 ian. 2004 
 Ordin privind norme de aplicare a unor prevederi din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2004 - M. Of. nr. 112/6 feb. 2004) 
 
 O. nr. 1846/2003 - M. Of. nr. 10/8 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru exporturi şi alte operaţiuni similare, pentru transportul internaţional şi pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2222/2006 - M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006) 

operaţiunile legate de traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 143 alin. (1) şi la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 O. nr. 1849/2003 - M. Of. nr. 25/13 ian. 2004 
 Ordin privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie 
 (Abrogare prin O. nr. 2226/2006 - M. Of. nr. 1056/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1850/2003 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit 
 (SE) 
 
 O. nr. 1852/2003 - M. Of. nr. 16/8 ian. 2004 
 Ordin privind modelul marcajelor aplicate asupra unor produse accizabile şi procedura de achiziţionare a acestora 
 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2004 - M. Of. nr. 112/6 feb. 2004) 
 
 O. nr. 1853/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004 
 Ordin privind documentele fiscale utilizate în domeniul produselor accizabile 
 (Abrogare prin H.G. nr. 44/2004 - M. Of. nr. 112/6 feb. 2004) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 O. nr. 188/1/2003 - M. Of. nr. 227/4 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea modificării şi completării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale  
 de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001, precum şi a  
 modificării şi completării Planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi  
 al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr.1982/2001 prin O. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 45/27 ian. 2009) 
 
 O. nr. 999/3/2003 - M. Of. nr. 578/13 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit 
 (Abrogare prin O. nr. 2448/2008 - M. Of. nr. 619/25 aug. 2008) 
 
 O. nr. 1250/6/2003 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2004 
 Ordin privind procedura transmiterii de către bănci - persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine a informaţiilor referitoare la conturile  
 

(Abrogare prin O. nr. 600/1/2006 - M. Of. nr. 381/3 mai 2006) 
deschise şi/sau închise de titularii acestora 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ 

 Decizia nr. 8/2003 - M. Of. nr. 575/11 aug. 2003 
 Decizie pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată şi impozitul pe venit 
 (SE) 
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 Decizia nr. 10/2003 - M. Of. nr. 65/26 ian. 2004 
 Decizie pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată 
 (SE) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

 Decizia nr. 175/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003 
 Decizie pentru aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu 
 (Abrogare prin O. nr. 6312/2006 - M. Of. nr. 522/16 iun. 2006) 
 
 Decizia nr. 176/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003 
 Decizie privind instituirea unor registre simplificate de evidenţă pentru bunurile transportate prin sistemul de expediţii expres 
 (Abrogare prin O. nr. 7628/2006 - M. Of. nr. 637/24 iul. 2006) 
 
 Decizia nr. 177/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003 
 Decizie pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale, evidenţa operativă, controlul şi supravegherea vamală a mărfurilor care se introduc sau  
 
 (Abrogare prin O. nr. 7394/2007 - M. Of. nr. 532/7 aug. 2007) 

se scot din zonele libere şi din porturile care beneficiază de facilităţile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 131/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 99/2002 

 
 Decizia nr. 178/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003 
 Decizie pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităţilor vamale pentru importul şi exportul de presă, tipărituri, energie electrică şi mărfuri  
 transportate prin conducte 
 (Abrogare prin O. nr. 6341/2006 - M. Of. nr. 524/16 iun. 2006) 
 
 Decizia nr. 179/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003 
 Decizie pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităţilor vamale aferente aprovizionării mijloacelor de transport în trafic internaţional 
 (Abrogare prin O. nr. 6343/2006 - M. Of. nr. 524/16 iun. 2006) 
 
 Decizia nr. 181/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003 
 Decizie pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulaţia sacilor şi trimiterilor poştale externe între birourile vamale 
 (Abrogare prin O. nr. 6342/2006 - M. Of. nr. 524/16 iun. 2006) 
 
 Decizia nr. 283/2003 - M. Of. nr. 580/14 aug. 2003 
 Decizie pentru aplicarea reglementărilor adoptate de Comisia Comunităţilor Europene privind clasificarea unor anumite mărfuri în Nomenclatura combinată 
 (Abrogare prin O. nr. 637/2007 - M. Of. nr. 123/20 feb. 2007) 
 
 Decizia nr. 685/2003 - M. Of. nr. 294/25 apr. 2003 
 Decizie pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 1663/2003 - M. Of. nr. 817/19 nov. 2003) 
 
 Decizia nr. 831/2003 - M. Of. nr. 413/12 iun. 2003 
 Decizie  privind modificarea temporară a anexei la Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr. 685/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul  
 uleiurilor minerale 
 (T) 
 
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 

 O. nr. 13/2003 - M. Of. nr. 77/6 feb. 2003 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 139/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-75/33 Contoare de apă rece" 
 (Abrogare odată cu O. nr. 139/2002 prin O. nr. 1441/2015 - M. Of. nr. 876/24 nov. 2015) 
 
 O. nr. 21/2003 - M. Of. nr. 99/18 feb. 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 432/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 229/2003 - M. Of. nr. 264/16 apr. 2003) 
 
 O. nr. 22/2003 - M. Of. nr. 104/19 feb. 2003 
 Ordin pentru stabilirea metodologiei de declarare a substanţelor şi preparatelor chimice de către agenţii economici din industrie 
 (Abrogare prin O. nr. 1001/552/2005 - M. Of. nr. 978/3 nov. 2005) 
 
 O. nr. 27/2003 - M. Of. nr. 153/10 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR1—2003 
 (Abrogare prin O. nr. 1103/2009 - M. Of. nr. 442/29 iun. 2009) 
 
 O. nr. 43/2003 - M. Of. nr. 113/24 feb. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10434/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 47/2003 - M. Of. nr. 148/7 mar. 2003 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar 
 (Abrogare prin O. nr. 225/2004 - M. Of. nr. 380/30 apr. 2004) 
 
 O. nr. 85/2003 - M. Of. nr. 147/6 mar. 2003 
 Ordin pentru modificarea pct. I.3.1 din anexa I la Prescripţia tehnică PT R6-2002, ediţia I 
 (Abrogare odată cu O. nr. 577/2002 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 86/2003 - M. Of. nr. 161/13 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 3-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL" 
 (Abrogare la 18 aprilie 2013 prin O. nr. 349/2013 - M. Of. nr. 141/18 mar. 2013) 
 
 O. nr. 88/2003 - M. Of. nr. 186/25 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici  
 
 (Abrogare prin O. nr. 364/2010 - M. Of. nr. 335/20 mai 2010) 

de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale 

 
 O. nr. 122/2003 - M. Of. nr. 203/28 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune 
 (Abrogare prin O. nr. 542/2004 - M. Of. nr. 829/8 sep. 2004) 
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 O. nr. 123/2003 - M. Of. nr. 201/27 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane 
 (Abrogare prin O. nr. 688/2004 - M. Of. nr. 928/12 oct. 2004) 
 
 O. nr. 139/2003 - M. Of. nr. 210/31 mar. 2003 
 Ordin privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune 
 (Abrogare prin O. nr. 440/2004 - M. Of. nr. 705/4 aug. 2004) 
 
 O. nr. 142/2003 - M. Of. nr. 317/12 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de  
 ridicat" 
 (Abrogare prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 144/2003 - M. Of. nr. 323/13 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor" 
 (Abrogare prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 146/2003 - M. Of. nr. 331/15 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R3-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor" 
 (Abrogare prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 147/2003 - M. Of. nr. 338/19 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R5-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2003 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2003 şi Abrogare prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 

vehicule" 

 
 O. nr. 148/2003 - M. Of. nr. 342/20 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R4-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi  
 platformelor autoridicătoare" 
 (Abrogare prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 184/2003 - M. Of. nr. 338/19 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare 
 (Abrogare prin O. nr. 780/2016 - M. Of. nr. 548/20 iul. 2016) 
 
 O. nr. 185/2003 - M. Of. nr. 339/19 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune 
 (Abrogare prin O. nr. 548/2016 - M. Of. nr. 462/22 iun. 2016) 
 
 O. nr. 210/2003 - M. Of. nr. 245/10 apr. 2003 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C 3-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor - butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL", aprobată prin  
 Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 86/2003 prin O. nr. 349/2013 - M. Of. nr. 141/18 mar. 2013) 
 
 O. nr. 221/2003 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2003 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2003) 
 
 O. nr. 224/2003 - M. Of. nr. 255/12 apr. 2003 
 Ordin privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injecţie 2003 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantităţilor destinate  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 6/2004 - M. Of. nr. 38/16 ian. 2004) 

completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2003-2004 

 
 O. nr. 227/2003 - M. Of. nr. 333/16 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi 
 (Abrogare prin O. nr. 507/2011 - M. Of. nr. 252/11 apr. 2011) 
 
 O. nr. 229/2003 - M. Of. nr. 264/16 apr. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 282/2002 privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 468/2005 - M. Of. nr. 812/7 sep. 2005) 

în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 

 
 O. nr. 263/2003 - M. Of. nr. 304/6 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate 
 (Abrogare prin O. nr. 393/2003 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2004) 
 
 O. nr. 292/2003 - M. Of. nr. 339/19 mai 2003 
 Ordin privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă 
 (Abrogare prin O. nr. 102136/530/97/2006 - M. Of. nr. 489/6 iun. 2006) 
 
 O. nr. 317/2003 - M. Of. nr. 376/2 iun. 2003 
 Ordin privind calcularea preţului mediu ponderat de achiziţie a gazelor naturale din import pentru anul 2002, aplicabil la valorificarea gazelor naturale din producţia internă în anul 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 322/2003 - M. Of. nr. 408/11 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii ascensoarelor 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 
 
 O. nr. 367/2003 - M. Of. nr. 459/27 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT A 2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea şi verificarea tehnică periodică a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1767/2007 - M. Of. nr. 623/10 sep. 2007) 

aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW" 

 
 O. nr. 368/2003 - M. Of. nr. 459/27 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări şi a organismelor de certificare care realizează evaluarea conformităţii jucăriilor 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 
 
 O. nr. 378/2003 - M. Of. nr. 561/5 aug. 2003 
 Ordin privind unele măsuri referitoare la recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii recipientelor simple sub presiune şi a organismelor care aprobă  
 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 

proceduri de sudare şi personal sudor pentru componente supuse la presiune 
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 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 49/14/2003 - M. Of. nr. 122/26 feb. 2003 
 Ordin privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale noi din producţia internă 
 (Abrogare prin O. nr. 102136/530/97/2006 - M. Of. nr. 489/6 iun. 2006) 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 O. nr. 348/181/2003 - M. Of. nr. 502/11 iul. 2003 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul compatibilităţii electromagnetice care adoptă standardele europene armonizate 
 (Abrogare prin O. nr. 381/1620/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004) 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 DEPARTAMENTUL DE COMERŢ EXTERIOR 
 BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI 
 O. nr. 28/42/57/183/E.D./125/2003 - M. Of. nr. 92/14 feb. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de  
 
 (Abrogare odată cu N.T. nr. 101325/M.C./1998 prin L. nr. 440/2004 - M. Of. nr. 985/26 oct. 2004) 

fabricaţie, destinate exportului 

 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 O. nr. 145/626/2003 - M. Of. nr. 455/26 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normativului referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă,  
 NT1-2002 
 (Abrogare la 17 iulie 2010 prin H.G. nr. 435/2010 - M. Of. nr. 323/17 mai 2010) 
 
 O. nr. 364/619/2003 - M. Of. nr. 455/26 iun. 2003 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002 
 (Abrogare la 17 iulie 2010 prin H.G. nr. 435/2010 - M. Of. nr. 323/17 mai 2010) 
 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor, precum şi a contribuţiilor agenţilor economici pe anul 2003 

O. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 153/10 mar. 2003 

 (T) 
 
 O. nr. 10/2003 - M. Of. nr. 239/8 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie şi a tarifului pentru activitatea de  
 
 (Abrogare la 1 sep. 2003 prin O. nr. 23/2003 - M. Of. nr. 614/29 aug. 2003) 

administrare a pieţei angro practicate de agenţii economici din cadrul sectorului energetic 

 
 O. nr. 11/2003 - M. Of. nr. 255/12 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de determinare a corecţiilor cantităţilor de energie electrică în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare 
 (Abrogare la 7 dec. 2006 prin O. nr. 24/2006 - M. Of. nr. 904/7 nov. 2006) 
 
 O. nr. 16/2003 - M. Of. nr. 371/30 mai 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2003 privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizaţiilor şi  
 licenţelor, precum şi a contribuţiilor agenţilor economici pe anul 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 17/2003 - M. Of. nr. 398/9 iun. 2003 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2005 - M. Of. nr. 213/14 mar. 2005) 
 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 3/2003 - M. Of. nr. 50/29 ian. 2003 
 Decizie pentru modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1/2000 prin Decizia nr. 182/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 6/2003 - M. Of. nr. 28/20 ian. 2003 
 Decizie privind modificarea şi completarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1/2000 prin Decizia nr. 182/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 11/2003 - M. Of. nr. 42/27 ian. 2003 
 Decizie privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1/2000 prin Decizia nr. 182/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 180/2003 - M. Of. nr. 164/14 mar. 2003 
 Decizie privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2003 
 (T) 
 
 Decizia nr. 208/2003 - M. Of. nr. 159/12 mar. 2003 
 Decizie de abrogare a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 100/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi  
 funcţionarea corpului auditorilor de terţă parte din sectorul gazelor naturale 
 (SE) 
 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 4/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a calcarului din perimetrul Petreştii de Jos 
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 (SE) 
 
 Decizia nr. 5/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Baia 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 6/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a calcarelor ornamentale din perimetrul Valea Seacă-Pietroasa 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 7/2003 - M. Of. nr. 372/30 mai 2003 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a bentonitei din perimetrul Mihăeşti-Panc 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 8/2003 - M. Of. nr. 372/30 mai 2003 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a apei minerale necarbogazoase (plată) din perimetrul Domogled-Băile Herculane 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 9/2003 - M. Of. nr. 372/30 mai 2003 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a apei minerale necarbogazoase (plată) din perimetrul Stâna de Vale 
 (SE) 
 
 O. nr. 12/2003 - M. Of. nr. 176/20 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea, avizarea, aprobarea şi urmărirea realizării programelor (preliminariilor) anuale de exploatare 
 (Abrogare prin O. nr. 47/2008 - M. Of. nr. 278/9 apr. 2008) 
 
 O. nr. 44/2003 - M. Of. nr. 211/1 apr. 2003 
 Ordin privind concursul public de oferte nr. 34/2003 pentru concesionarea unor activităţi miniere de explorare 
 (T) 
 
 O. nr. 82/2003 - M. Of. nr. 447/24 iun. 2003 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 (Abrogare prin O. nr. 207/2003 - M. Of. nr. 880/10 dec. 2003) 
 
 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
  AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI 

 Decizia nr. 56/2003 - M. Of. nr. 792/11 nov. 2003 
 Decizie privind aprobarea Ghidului de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2014 - M. Of. nr. 696/23 sep. 2014) 
 
 Decizia nr. 57/2003 - M. Of. nr. 425/17 iun. 2003 
 Decizie privind aprobarea Ghidului de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul elaborării bilanţurilor energetice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 2794/2014 - M. Of. nr. 25/13 ian. 2015) 
 
 Decizia nr. 58/2003 - M. Of. nr. 423/17 iun. 2003 
 Decizie privind aprobarea Ghidului de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energiei 
 (Abrogare prin Decizia nr. 2794/2014 - M. Of. nr. 25/13 ian. 2015) 
 
 Decizia nr. 59/2003 - M. Of. nr. 426/18 iun. 2003 
 Decizie privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activităţilor de elaborare a bilanţurilor energetice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 29/2009 - M. Of. nr. 461/3 iul. 2009) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 1117/C/2003 - M. Of. nr. 307/7 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar  
 public 
 (Abrogare prin O. nr. 2199/C/2006 - M. Of. nr. 837/11 oct. 2006) 
 
 O. nr. 1624/C/2003 - M. Of. nr. 529/23 iul. 2003 
 Ordin privind  aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti 
 (Abrogare prin O. nr. 2550/2006 - M. Of. nr. 936/20 nov. 2006) 
 
 O. nr. 2202/C/2003 - M. Of. nr. 589/19 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 (T) 
 
 O. nr. 3131/C/2003 - M. Of. nr. 840/26 nov. 2003 
 Ordin privind durata şi periodicitatea vizitelor, numărul şi greutatea pachetelor cu alimente, precum şi bunurile care pot fi primite, păstrate şi folosite de către persoanele aflate în  
 executarea pedepselor privative de libertate 
 (Abrogare prin O. nr. 3042/C/2007 - M. Of. nr. 891/27 dec. 2007) 
 
 O. nr. 3352/C/2003 - M. Of. nr. 840/26 nov. 2003 
 Ordin privind obligaţiile şi interdicţiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, precum şi măsurile disciplinare aplicate în cazul săvârşirii de abateri disciplinare 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1897/2006 - M. Of. nr. 24/16 ian. 2007) 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 1883/737/2003 - M. Of. nr. 614/29 aug. 2003 
 Ordin privind înfiinţarea Comisiei comune a Ministerului Justiţiei şi Ministerului Sănătăţii de analiză a deceselor survenite în sistemul penitenciar 
 (Abrogare prin O. nr. 1163/C/995/2007 - M. Of. nr. 421/25 iun. 2007) 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 167/2003 - M. Of. nr. 172/19 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor de  
 agrement 
 (Abrogare prin O. nr. 326/2018 - M. Of. nr. 355/24 apr. 2018) 
 
 O. nr. 169/2003 - M. Of. nr. 122/26 feb. 2003 
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 Ordin pentru aprobarea: Sistemului privind certificarea conformităţii navelor care arborează pavilionul român cu regulile şi reglementările tehnice aplicabile; Criteriilor minime pe care  
 trebuie să le îndeplinească o societate de clasificare în vederea delegării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a competenţelor privind emiterea certificatelor  
 statutare navelor care arborează pavilionul român; Listei societăţilor de clasificare care îndeplinesc criteriile minime stabilite de Uniunea Europeană şi ale căror reguli de clasificare sunt  
 recunoscute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 
 (Abrogare prin O. nr. 722/2006 - M. Of. nr. 416/15 mai 2006) 
 
 O. nr. 205/2003 - M. Of. nr. 101/18 feb. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 319/1999 privind definirea şi folosirea specificaţiilor tehnice compatibile în vederea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 319/1999 prin O. nr. 1647/2006 - M. Of. nr. 864/23 oct. 2006) 

procurării echipamentelor şi sistemelor pentru managementul traficului aerian, cu modificările ulterioare 

 
 O. nr. 211/2003 - M. Of. nr. 275/18 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea -  
 RNTR 2 
 (Abrogare prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 
 
 O. nr. 221/2003 - M. Of. nr. 153/10 mar. 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfecţionare a  
 Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanţa, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr.922/2000 prin O. nr. 280/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004) 
 
 O. nr. 274/2003 - M. Of. nr. 207/31 mar. 2003 
 Ordin privind utilizarea echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi mijloacelor tehnice de aerodrom şi de protecţia navigaţiei aeriene, precum şi a sistemelor şi echipamentelor de securitate  
 aeronautică în desfăşurarea de activităţi aeronautice civile 
 (Abrogare prin O. nr. 66/2008 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2008) 
 
 O. nr. 284/2003 - M. Of. nr. 188/25 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor şi dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfă 
 (Abrogare prin O. nr. 2004/2004 - M. Of. nr. 1031/8 nov. 2004) 
 
 O. nr. 286/2003 - M. Of. nr. 179/21 mar. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1433/2002 prin O. nr. 1230/2005 - M. Of. nr. 706/4 aug. 2005) 

lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.433/2002 

 
 O. nr. 287/2003 - M. Of. nr. 287/24 apr. 2003 
 Ordin privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2014 - M. Of. nr. 90/5 feb. 2014) 
 
 O. nr. 288/2003 - M. Of. nr. 205/28 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de recunoaştere a specificaţiilor tehnice existente la nivel naţional, utilizate ca referinţe pentru aplicarea marcajului CS în domeniul produselor pentru  
 construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 271/2005 - M. Of. nr. 190/7 mar. 2005) 
 
 O. nr. 289/2003 - M. Of. nr. 243/9 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice 
 (Abrogare prin O. nr. 270/2005 - M. Of. nr. 183/3 mar. 2005) 
 
 O. nr. 331/2003 - M. Of. nr. 213/1 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea măsurilor privind întărirea managementului siguranţei navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă şi pasageri şi care operează în serviciu regulat 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 2258/2006 - M. Of. nr. 996/14 dec. 2006) 
 
 O. nr. 389/2003 - M. Of. nr. 225/3 apr. 2003 
 Ordin privind înfiinţarea comisiilor de coordonare a mişcării navelor maritime şi fluviale în porturile fluvio-maritime Galaţi şi Tulcea 
 (Abrogare prin O. nr. 251/2011 - M. Of. nr. 288/26 apr. 2011) 
 
 O. nr. 447/2003 - M. Of. nr. 364/28 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi  
 organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 1260/1390/2013 - M. Of. nr. 756/5 dec. 2013) 
 
 O. nr. 483/2003 - M. Of. nr. 272/18 apr. 2003 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice  
 desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română 
 (Abrogare prin O. nr. 1085/2004 - M. Of. nr. 637/14 iul. 2004) 
 
 O. nr. 538/2003 - M. Of. nr. 264/16 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Sistemului de inspecţii obligatorii pentru operarea în siguranţă a navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă şi pasageri, precum şi a navelor de pasageri de mare  
 viteză care operează în serviciu regulat 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2006 - M. Of. nr. 322/10 apr. 2006) 
 
 O. nr. 541/2003 - M. Of. nr. 374/31 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului intensificat de inspecţii aplicabil navelor comerciale maritime care arborează pavilionul român şi efectuează voiajuri internaţionale 
 (Abrogare prin O. nr. 1352/2013 - M. Of. nr. 729/27 nov. 2013) 
 
 O. nr. 542/2003 - M. Of. nr. 269/17 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3363/2020 - M. Of. nr. 624/16 iul. 2020) 

specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat 

 
 O. nr. 550/2003 - M. Of. nr. 278/21 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente" 
 (Abrogare prin O. nr. 2237/2010 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2010) 
 
 O. nr. 562/2003 - M. Of. nr. 270/17 apr. 2003 
 Ordin pentru stabilirea porturilor, a căilor navigabile, a zonelor sau porţiunilor din aceste zone, precum şi a categoriilor de nave pentru care serviciile de siguranţă sunt obligatorii 
 (Abrogare prin O. nr. 635/2010 - M. Of. nr. 590/19 aug. 2010) 
 
 O. nr. 581/2003 - M. Of. nr. 282/23 apr. 2003 
 Ordin pentru completarea Părţii a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a  
 funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 2.026/2002 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2026/2002 prin O. nr. 794/2007 - M. Of. nr. 654/25 sep. 2007) 
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 O. nr. 582/2003 - M. Of. nr. 400/9 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor şi produselor pentru nave maritime, prevăzute de convenţiile internaţionale la care România este  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 494/2006 - M. Of. nr. 414/12 mai 2006) 

parte,  cod MLPTL.ANR-EM-2003 

 
 O. nr. 595/2003 - M. Of. nr. 374/31 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară 
 (Abrogare la data de 30 decembrie 2008 prin O. nr. 1447/2008 - M. Of. nr. 858/19 dec. 2008) 
 
 O. nr. 597/2003 - M. Of. nr. 317/12 mai 2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a certificatului de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă  
 maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite 
 (Abrogare prin O. nr. 1214/2015 - M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 
 
 O. nr. 604/2003 - M. Of. nr. 576/12 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri" 
 (Abrogare prin O. nr. 240/2013 - M. Of. nr. 124/6 mar. 2013) 
 
 O. nr. 606/2003 - M. Of. nr. 776/5 nov. 2003 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri" 
 (Abrogare prin O. nr. 992/2014 - M. Of. nr. 581/4 aug. 2014) 
 
 O. nr. 612/2003 - M. Of. nr. 313/9 mai 2003 
 Ordin pentru desemnarea persoanelor cu atribuţii de control al respectării prevederilor Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare în transportul aerian,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2002, şi pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 

 
 O. nr. 654/2003 - M. Of. nr. 369/30 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor,  
 prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime sub pavilion străin care utilizează porturile sau instalaţiile româneşti din largul mării, care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 256/2006 - M. Of. nr. 233/15 mar. 2006) 

operează pe sau deasupra platoului continental românesc (controlul statului portului) 

 
 O. nr. 657/2003 - M. Of. nr. 347/21 mai 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor,  
 pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum şi evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, reglare şi/sau  
 desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere - RNTR 4 
 (Abrogare odată cu O. nr. 536/1997 prin O. nr. 2135/2005 - M. Of. nr. 1168/22 dec. 2005) 
 
 O. nr. 704/2003 - M. Of. nr. 393/6 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Listei specificaţiilor tehnice şi a documentelor tehnice directoare de referinţă în domeniul produselor pentru construcţii şi al construcţiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 2132/2004 - M. Of. nr. 1125/30 nov. 2004) 
 
 O. nr. 728/2003 - M. Of. nr. 377/2 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României 
 (Abrogare prin O. nr. 323/2006 - M. Of. nr. 257/22 mar. 2006) 
 
 O. nr. 744/2003 - M. Of. nr. 364/28 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aeroporturilor RACR-AD-AADC 
 (Abrogare prin O. nr. 479/2010 - M. Of. nr. 478/13 iul. 2010) 
 
 O. nr. 769/2003 - M. Of. nr. 380/2 iun. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.896/2002 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor  
 prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin  
 Legea nr. 424/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 781/2004 - M. Of. nr. 414/10 mai 2004) 
 
 O. nr. 777/2003 - M. Of. nr. 397/9 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii" 
 (Abrogare prin O. nr. 2264/2018 - M. Of. nr. 240/19 mar. 2018) 
 
 O. nr. 827/2003 - M. Of. nr. 419/16 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor naţionale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România şi în alte state, care depăşesc  
 masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie şi/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulaţie pe drumurile naţionale din România 
 (Abrogare prin O. nr. 1702/2005 - M. Of. nr. 942/21 oct. 2005) 
 
 O. nr. 956/2003 - M. Of. nr. 470/1 iul. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de exploatare portuară a porturilor maritime româneşti 
 (Abrogare prin O. nr. 1669/2012 - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012) 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 266/3299/2003 - M. Of. nr. 137/3 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pe calea ferată şi cu metroul pentru elevii şi studenţii, cursuri de zi, din învăţământul de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 972/5572/2003 - M. Of. nr. 890/12 dec. 2003) 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 308/409/189/2003 - M. Of. nr. 297/5 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 2134/460/2004 - M. Of. nr. 43/13 ian. 2005) 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 O. nr. 164/91/2003 - M. Of. nr. 185/25 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind solicitarea, întocmirea, eliberarea şi publicarea agrementelor tehnice pentru produse pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 2190/2004 - M. Of. nr. 90/27 ian. 2005) 
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 O. nr. 165/92/2003 - M. Of. nr. 185/25 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1558/2004 - M. Of. nr. 1211/16 dec. 2004) 
 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 163/90/399/148/2003 - M. Of. nr. 205/28 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc 
 (Abrogare prin O. nr. 1822/394/2004 - M. Of. nr. 90/27 ian. 2005) 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 

 O. nr. 16/2003 - M. Of. nr. 199/27 mar. 2003 
 Ordin privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucureşti 
 (T) 
 
 O. nr. 42/2003 - M. Of. nr. 86/11 feb. 2003 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 98/2003 - M. Of. nr. 299/6 mai 2003 
 Ordin privind eliberarea avizului în vederea acordării personalităţii juridice 
 (Abrogare prin O. nr. 653/2019 - M. Of. nr. 398/21 mai 2019) 
 
 O. nr. 115/2003 - M. Of. nr. 299/6 mai 2003 
 Ordin privind organizarea compartimentului pentru relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile şi aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale de acordare a statutului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 653/2019 - M. Of. nr. 398/21 mai 2019) 

de utilitate publică asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor 

 
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 237/2003 - M. Of. nr. 538/25 iul. 2003 
 Ordin pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc pregătirea profesională de specialitate dobândită în străinătate de cetăţenii români sau cetăţeni  
 ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului economic european 
 (Abrogare prin O. nr. 701/2003 - M. Of. nr. 19/9 ian. 2004) 
 
 O. nr. 346/2003 - M. Of. nr. 543/29 iul. 2003 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 418/2003 - M. Of. nr. 662/18 sep. 2003 
 Ordin privind stabilirea, începând cu luna septembrie 2003, a costului mediu lunar de întreţinere pe baza căruia se calculează contribuţia de întreţinere datorată de persoanele asistate în  
 
 (T) 

căminele pentru persoane vârstnice 

 
 O. nr. 676/2003 - M. Of. nr. 933/24 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societăţilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania 
 (Abrogare prin O. nr. 133/2005 - M. Of. nr. 259/29 mar. 2005) 
 
 O. nr. 701/2003 - M. Of. nr. 19/9 ian. 2004 
 Ordin pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau  
 cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a ordinelor prevăzute la art. 3513 alin. (4) şi la art. 3514 alin. (2) prin O.G. nr. 43/2015 - M. Of. nr. 660/31 aug. 2015) 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 338/334/2003 - M. Of. nr. 543/29 iul. 2003 
 Ordin privind completarea Clasificării Ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 344/B/4620/1448/2003 - M. Of. nr. 547/30 iul. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi  
 consular 
 (Abrogare prin O. nr. 137/3455/225758/2004 - M. Of. nr. 366/27 apr. 2004) 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 O. nr. 502/5254/2003 - M. Of. nr. 769/3 nov. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 
 (T) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 

 O. nr. 177/2003 - M. Of. nr. 52/22 ian. 2004 
 Ordin privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2019 - M. Of. nr. 160/28 feb. 2019) 

exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului 

 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 303/2003 - M. Of. nr. 679/26 sep. 2003 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi a modelului deciziei de  
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 încadrare în grad de handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2004 - M. Of. nr. 428/13 mai 2004) 
 
 O. nr. 325/2003 - M. Of. nr. 740/22 oct. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 313/2001 privind stabilirea Criteriilor pe baza  
 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2004 - M. Of. nr. 520/9 iun. 2004) 

cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap 

 
  MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 35/2003 - M. Of. nr. 146/6 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului 
 (T) 
 
 O. nr. 36/2003 - M. Of. nr. 146/6 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de  
 
 (T) 

instruire şi consultanţă 

 
 O. nr. 51/2003 - M. Of. nr. 245/10 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi  
 microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii 
 (T) 
 
 O. nr. 73/2003 - M. Of. nr. 261/15 apr. 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie nr. 36/2003 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional  
 
 (T) 

multianual pe perioada 2002-2005 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă 

 
 O. nr. 74/2003 - M. Of. nr. 248/10 apr. 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie nr. 35/2003 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional  
 multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului 
 (T) 
 
 O. nr. 114/2003 - M. Of. nr. 368/29 mai 2003 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a "Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2003" 
 (T) 
 
 O. nr. 132/2003 - M. Of. nr. 452/25 iun. 2003 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a componenţei acestuia 
 (Abrogare prin Decizia nr. 65/2010 - M. Of. nr. 429/25 iun. 2010) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 679/2003 - M. Of. nr. 556/1 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind clasificarea pentru eliberarea produselor medicamentoase de uz uman 
 (Abrogare prin O. nr. 1602/2010 - M. Of. nr. 27/12 ian. 2011) 
 
 O. nr. 718/2003 - M. Of. nr. 552/31 iul. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistenţei medicale în ambulatoriul de specialitate şi în ambulatoriul de spital 
 (Abrogare odată cu O. nr.35/2002 prin O. nr. 39/2008 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2008) 
 
 O. nr. 759/2003 - M. Of. nr. 597/22 aug. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de  
 autovehicule sau tramvaie şi a listei substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie (produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 87/2003 prin O. nr. 1162/2010 - M. Of. nr. 631/8 sep. 2010) 

efecte similare acestora) 

 
 O. nr. 761/2003 - M. Of. nr. 601/25 aug. 2003 
 Ordin privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 54/20 ian. 2006) 
 
 O. nr. 840/2003 - M. Of. nr. 688/1 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare şi exercitare a auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare prin O. nr. 683/2014 - M. Of. nr. 522/14 iul. 2014) 
 
 O. nr. 861/2003 - M. Of. nr. 671/23 sep. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 824/2006 - M. Of. nr. 617/18 iul. 2006) 
 
 O. nr. 922/2003 - M. Of. nr. 723/16 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea perioadei de timp în care Agenţia Naţională a Medicamentului soluţionează cererile de autorizare de punere pe piaţă pentru produsele medicamentoase care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 90/2004 - M. Of. nr. 122/11 feb. 2004) 

reprezintă extensii de linie cu o nouă/noi concentraţie/concentraţii, pentru produsele medicamentoase înregistrate în România prin procedura naţională după data de 1 ianuarie 2001 

 
 O. nr. 933/2003 - M. Of. nr. 721/15 oct. 2003 
 Ordin privind reorganizarea centrelor medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 39/2008 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1042/2003 - M. Of. nr. 842/26 nov. 2003 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 880/2006 - M. Of. nr. 656/28 iul. 2006) 
 
 O. nr. 1058/2003 - M. Of. nr. 63/26 ian. 2004 
 Ordin privind aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie pentru produse medicamentoase 
 (Abrogare prin O. nr. 1697/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1063/2003 - M. Of. nr. 874/9 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea criteriilor pentru desemnarea unui medicament ca medicament orfan şi a modului de autorizare de punere pe piaţă a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 1807/2006 - M. Of. nr. 58/24 ian. 2007) 
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 O. nr. 1076/2003 - M. Of. nr. 856/2 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea unor tarife pentru activităţi desfăşurate de Departamentul inspecţie farmaceutică din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 407/2005 - M. Of. nr. 461/31 mai 2005) 
 
 O. nr. 1126/2003 - M. Of. nr. 908/19 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designului şi inscripţionării ambalajului, precum şi modificările prospectului, altele decât cele datorate unor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1205/2006 - M. Of. nr. 836/11 oct. 2006) 

variaţii de tip IA, IB şi II 

 
 O. nr. 1152/2003 - M. Of. nr. 933/24 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 291/2004 - M. Of. nr. 265/25 mar. 2004) 

sau fiziologice 

 
 O. nr. 1198/2003 - M. Of. nr. 50/21 ian. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1448/2005 - M. Of. nr. 71/26 ian. 2006) 

produselor cosmetice 

 
 O. nr. 1213/2003 - M. Of. nr. 30/14 ian. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 761/2003 privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  
 Bucureşti şi de institutele de sănătate publică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 761/2003 prin O. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 54/20 ian. 2006) 
 
 O. nr. 1214/2003 - M. Of. nr. 50/21 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare 
 (Abrogare prin O. nr. 1069/2007 - M. Of. nr. 455/5 iul. 2007) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 
 O. nr. 727/6843/2003 - M. Of. nr. 689/1 oct. 2003 
 Ordin privind prevenirea intrării copiilor în dificultate sau în situaţie de risc şi ameliorarea situaţiei medicale a copiilor protejaţi în centrele de plasament 
 (Abrogare prin O. nr. 756/276/2005 - M. Of. nr. 693/2 aug. 2005) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 753/699/2003 - M. Of. nr. 576/12 aug. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar,  
 precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 22/14/2003 prin O. nr. 1220/890/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004) 
 
 O. nr. 849/297/2003 - M. Of. nr. 665/19 sep. 2003 
 Ordin privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec şi a normelor  
 metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 832/302/2008 - M. Of. nr. 361/12 mai 2008) 

timbru sec 

 
 O. nr. 869/748/2003 - M. Of. nr. 680/26 sep. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar,  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 22/14/2003 prin O. nr. 1220/890/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004) 

precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 1061/819/2003 - M. Of. nr. 845/27 nov. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 548/240/2003 pentru aprobarea  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 548/240/2003 prin O. nr. 101/90/2004 - M. Of. nr. 122/11 feb. 2004) 

preţurilor de referinţă ale dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 1064/851/2003 - M. Of. nr. 31/14 ian. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea  
 
 (T) 

subprogramelor de sănătate în anul 2003 

 
 O. nr. 1156/887/2003 - M. Of. nr. 921/22 dec. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar,  
 precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 22/14/2003 prin O. nr. 1220/890/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004) 
 
 O. nr. 1186/898/2003 - M. Of. nr. 938/24 dec. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de  
 prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de  
 completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec 
 (Abrogare odată cu O. nr. 849/297/2003 prin O. nr. 832/302/2008 - M. Of. nr. 361/12 mai 2008) 
 
 O. nr. 1193/892/2003 - M. Of. nr. 936/24 dec. 2003 
 Ordin privind aprobarea Planului acţiunilor majore pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2003-2004 
 (T) 
 
 O. nr. 1209/907/2003 - M. Of. nr. 62/26 ian. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea  
 
 (T) 

subprogramelor de sănătate în anul 2003 

 
 O. nr. 1220/890/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 56/45/2005 - M. Of. nr. 134/14 feb. 2005) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 O. nr. 1215/2003/117/2004 - M. Of. nr. 165/25 feb. 2004 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanţii  
 din alimente 
 (Abrogare odată cu O. nr. 84/91/2002 prin O. nr. 1050/1145/97/505/2005 - M. Of. nr. 1056/26 nov. 2005) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 O. nr. 1201/2003/106/2004 - M. Of. nr. 142/17 feb. 2004 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 84/91/2002 prin O. nr. 1050/1145/97/505/2005 - M. Of. nr. 1056/26 nov. 2005) 

din alimente 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 O. nr. 862/M136/546/2935/6380/3497/21833/865/2003 - M. Of. nr. 886/12 dec. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul  
 organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile  
 contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care aparţin  
 acestei reţele 
 (T) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 29/2003 - M. Of. nr. 104/19 feb. 2003 
 Ordin privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România 
 (Abrogare prin O. nr. 1782/576/2006 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) 
 
 O. nr. 87/2003 - M. Of. nr. 149/7 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea listei afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie şi a listei substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate  
 conducătorilor de autovehicule şi tramvaie (produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora) 
 (Abrogare prin O. nr. 1162/2010 - M. Of. nr. 631/8 sep. 2010) 
 
 O. nr. 91/2003 - M. Of. nr. 162/13 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru instituţiile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 755/2004 - M. Of. nr. 645/16 iul. 2004) 

din sistemul de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 93/2003 - M. Of. nr. 131/28 feb. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru  
 asistenţii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 66/2002 prin O. nr. 942/2017 - M. Of. nr. 691/25 aug. 2017) 
 
 O. nr. 149/2003 - M. Of. nr. 126/27 feb. 2003 
 Ordin privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 50/2004 - M. Of. nr. 76/29 ian. 2004) 
 
 O. nr. 185/2003 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea sterilităţii obiectelor şi materialelor sanitare în unităţile sanitare de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 261/2007 - M. Of. nr. 128/21 feb. 2007) 

stat şi private 

 
 O. nr. 208/2003 - M. Of. nr. 222/3 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea normativelor de personal 
 (Abrogare prin O. nr. 1778/2006 - M. Of. nr. 57/24 ian. 2007) 
 
 O. nr. 246/2003 - M. Of. nr. 217/2 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale 
 (T) 
 
 O. nr. 247/2003 - M. Of. nr. 195/26 mar. 2003 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru prestaţiile medicale acordate cu plată, la cerere, în policlinicile cu plată 
 (Abrogare prin O. nr. 466/2005 - M. Of. nr. 459/31 mai 2005) 
 
 O. nr. 267/2003 - M. Of. nr. 221/2 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi tarifelor de urgenţă pentru activităţile efectuate de Agenţia Naţională a Medicamentului, precum şi a valorii cotizaţiei de menţinere în vigoare a  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 407/2005 - M. Of. nr. 461/31 mai 2005) 

autorizaţiei de punere pe piaţă 

 
 O. nr. 277/2003 - M. Of. nr. 224/3 apr. 2003 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 726/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru adulţi şi se aplică măsurile  
 de protecţie specială a acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr.726/2002 prin O. nr. 124/205/2008 - M. Of. nr. 158/29 feb. 2008) 
 
 O. nr. 327/2003 - M. Of. nr. 255/12 apr. 2003 
 Ordin privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 270/2004 - M. Of. nr. 382/30 apr. 2004) 
 
 O. nr. 350/2003 - M. Of. nr. 269/17 apr. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau  
 tramvaie şi a listei substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie (produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare  
 acestora) 
 (Abrogare odată cu O. nr. 87/2003 prin O. nr. 1162/2010 - M. Of. nr. 631/8 sep. 2010) 
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 O. nr. 418/2003 - M. Of. nr. 326/14 mai 2003 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 327/2003 privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulanţă judeţene  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 327/2003 prin O. nr. 270/2004 - M. Of. nr. 382/30 apr. 2004) 

şi al municipiului Bucureşti 

 
 O. nr. 427/2003 - M. Of. nr. 329/15 mai 2003 
 Ordin pentru modificarea art. 29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr.  
 183/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 183/2002 prin O. nr. 1636/2004 - M. Of. nr. 8/4 ian. 2005) 
 
 O. nr. 440/2003 - M. Of. nr. 338/19 mai 2003 
 Ordin privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi 
 (Abrogare prin O. nr. 1782/576/2006 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) 
 
 O. nr. 546/2003 - M. Of. nr. 402/10 iun. 2003 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat în medicină, stomatologie şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 547/2003 - M. Of. nr. 408/11 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii dispozitivelor medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 1699/2006 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2007) 
 
 O. nr. 569/2003 - M. Of. nr. 427/18 iun. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.612/2002 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman 
 (Abrogare odată cu O. nr. 612/2002 prin O. nr. 75/2009 - M. Of. nr. 62/2 feb. 2009) 
 
 O. nr. 607/2003 - M. Of. nr. 444/23 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Listei localităţilor prioritare şi a numărului de locuri aprobate pe localitate pentru funcţionarea mediatorilor sanitari în anul 2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 619/2002 prin O.U.G. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 154/1 mar. 2017) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 20/12/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în  
 asistenţa medicală primară 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1220/890/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004) 
 
 O. nr. 21/13/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1220/890/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004) 

asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice şi stomatologice 

 
 O. nr. 22/14/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1220/890/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004) 

de urgenţă şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 23/15/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi  
 a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1220/890/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004) 
 
 O. nr. 248/149/2003 - M. Of. nr. 242/9 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea subprogramelor de sănătate în anul 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 344/185/2003 - M. Of. nr. 269/17 apr. 2003 
 Ordin privind criteriile de selecţie a pacienţilor şi schema terapeutică pentru tratamentul antiviral în hepatita cronică cu virus B şi C 
 (Abrogare prin O. nr. 658/240/2006 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2006) 
 
 O. nr. 357/181/2003 - M. Of. nr. 271/18 apr. 2003 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 şi 6 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea  
 Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 23/15/2003 prin O. nr. 1220/890/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004) 

medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadru sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 548/240/2003 - M. Of. nr. 411/12 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea preţurilor de referinţă ale dispozitivelor medicale destinate recuperării  unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 101/90/2004 - M. Of. nr. 122/11 feb. 2004) 

sănătate 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 179/154/9/2003 - M. Of. nr. 166/17 mar. 2003 
 Ordin privind regimul de comercializare a produselor prezentate ca miraculoase, precum şi a unor produse alimentare, în scopul protejării vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1138/2007 - M. Of. nr. 566/17 aug. 2007) 

economice ale consumatorilor 

 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 22/2003 - M. Of. nr. 139/4 mar. 2003 
 Ordin privind aprobarea Standardelor de calitate pentru serviciile furnizate în instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 205/2005 - M. Of. nr. 745/16 aug. 2005) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 36/2003 - M. Of. nr. 575/11 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor şi a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor  
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 rutiere, certificarea autenticităţii şi identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7 
 (Abrogare prin O. nr. 2132/2005 - M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005) 
 
 O. nr. 45/2003 - M. Of. nr. 578/13 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind portul uniformei de serviciu cu însemnele specifice, forma şi modul de acordare a acesteia, pentru personalul Autorităţii Navale Române 
 (Abrogare prin O. nr. 1294/2012 - M. Of. nr. 594/20 aug. 2012) 
 
 O. nr. 61/2003 - M. Of. nr. 596/21 aug. 2003 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 353/1998 prin O. nr. 2133/2005 - M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005) 

tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 62/2003 - M. Of. nr. 592/20 aug. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor,  
 pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum şi evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, reglare şi/sau  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 536/1997 prin O. nr. 2135/2005 - M. Of. nr. 1168/22 dec. 2005) 

desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere - RNTR 4, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 77/2003 - M. Of. nr. 591/20 aug. 2003 
 Ordin pentru completarea Părţii a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a  
 funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 2.026/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2026/2002 prin O. nr. 794/2007 - M. Of. nr. 654/25 sep. 2007) 
 
 O. nr. 84/2003 - M. Of. nr. 596/21 aug. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de autorizare şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului  
 lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.842/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1842/2001 prin O. nr. 1987/2005 - M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) 
 
 O. nr. 118/2003 - M. Of. nr. 641/9 sep. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice civile -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 735/2015 - M. Of. nr. 454/24 iun. 2015) 

RACR - CADT, ediţia 02/2003 

 
 O. nr. 119/2003 - M. Of. nr. 610/28 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea servituţilor aeronautice civile şi a zonelor cu servituţi aeronautice civile RACR-SACZ, ediţia 02/2003 
 (Abrogare prin O. nr. 493/2007 - M. Of. nr. 437/28 iun. 2007) 
 
 O. nr. 137/2003 - M. Of. nr. 611/29 aug. 2003 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER 
 (Abrogare prin O. nr. 2180/2012 - M. Of. nr. 830/11 dec. 2012) 
 
 O. nr. 193/2003 - M. Of. nr. 654/16 sep. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protecţia mediului/RACR-PM, ediţia 2/2003 
 (Abrogare prin O. nr. 1261/2007 - M. Of. nr. 847/10 dec. 2007) 
 
 O. nr. 228/2003 - M. Of. nr. 652/15 sep. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind măsurarea tonajului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, cod MTCT.ANR-TNPESC-2003 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 2258/2006 - M. Of. nr. 996/14 dec. 2006) 
 
 O. nr. 288/2003 - M. Of. nr. 723/16 oct. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi condiţiile de montare, reparare şi verificare a aparatelor de control în transporturile  
 rutiere (tahografelor) şi a limitatoarelor de viteză - RNTR 8 
 (Abrogare prin O. nr. 1366/577/2005 - M. Of. nr. 988/8 nov. 2005) 
 
 O. nr. 305/2003 - M. Of. nr. 670/23 sep. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ", indicativ G.P. 079-03 
 (Abrogare prin O. nr. 775/2015 - M. Of. nr. 356/25 mai 2015) 
 
 O. nr. 343/2003 - M. Of. nr. 688/1 oct. 2003 
 Ordin privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public şi/sau în  
 interes propriu pe căile ferate din România, precum şi pentru acordarea autorizaţiei şi certificatului de operare pentru manevră agenţilor economici care efectuează numai operaţiuni de  
 
 (Abrogare la 25 aug. 2007 prin O. nr. 535/2007 - M. Of. nr. 501/26 iul. 2007) 

manevră feroviară 

 
 O. nr. 525/2003 - M. Of. nr. 737/22 oct. 2003 
 Ordin privind exercitarea controlului respectării reglementărilor şi sancţionării contravenţiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor  
 de schimb şi materialelor destinate acestora, la funcţionarea unităţilor de reparaţii şi reconstrucţie a vehiculelor, a staţiilor de inspecţie tehnică, precum şi la metodologia de efectuare a  
 
 (Abrogare la data de 11 iunie 2006 prin O. nr. 458/2006 - M. Of. nr. 325/11 apr. 2006) 

inspecţiei tehnice periodice 

 
 O. nr. 549/2003 - M. Of. nr. 783/6 nov. 2003 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu  
 modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, şi a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea  
 legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.067/2003 
 (Abrogare prin O. nr. 2065/2004 - M. Of. nr. 149/18 feb. 2005) 
 
 O. nr. 830/2003 - M. Of. nr. 836/25 nov. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport  
 feroviar şi a certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum şi pentru acordarea  
 autorizaţiei şi certificatului de operare pentru manevră agenţilor economici care efectuează numai operaţiuni de manevră feroviară 
 (Abrogare la 25 aug. 2007 odată cu O. nr. 343/2003 prin O. nr. 535/2007 - M. Of. nr. 501/26 iul. 2007) 
 
 O. nr. 919/2003 - M. Of. nr. 882/11 dec. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.067/2003 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor  
 Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1067/2003 prin O. nr. 2065/2004 - M. Of. nr. 149/18 feb. 2005) 

prin Legea nr. 210/2003 

 
 O. nr. 958/2003 - M. Of. nr. 880/10 dec. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementării privind acordarea licenţei de transport aerian, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 578/1998, cu modificările  
 ulterioare 



 
 (Abrogare prin O. nr. 808/2011 - M. Of. nr. 748/25 oct. 2011) 
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 O. nr. 1018/2003 - M. Of. nr. 8/7 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-B4 "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 01/2003 
 (Abrogare prin O. nr. 763/2015 - M. Of. nr. 461/26 iun. 2015) 
 
 O. nr. 1022/2003 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea şi utilizarea terenurilor temporare de aeronautică civilă - RACR-AD-AUTT, ediţia 1/2003 
 (Abrogare prin O. nr. 798/2008 - M. Of. nr. 477/27 iun. 2008) 
 
 O. nr. 1023/2003 - M. Of. nr. 574/11 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-APAN AUN/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloţi de aeronave ultrauşoare nemotorizate 
 (Abrogare prin O. nr. 630/2007 - M. Of. nr. 265/19 apr. 2007) 
 
 O. nr. 1024/2003 - M. Of. nr. 579/13 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-APAN ULM/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloţi de aeronave ultrauşoare motorizate 
 (Abrogare prin O. nr. 630/2007 - M. Of. nr. 265/19 apr. 2007) 
 
 O. nr. 1027/2003 - M. Of. nr. 21/12 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române prin care se adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement 
 (Abrogare prin O. nr. 1681/2005 - M. Of. nr. 941/21 oct. 2005) 
 
 O. nr. 1038/2003 - M. Of. nr. 579/13 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN2/Licenţierea personalului aeronautic navigant (piloţi planoare/piloţi baloane libere), ediţia 2/2003 
 (Abrogare la 8 aprilie 2015 prin O. nr. 208/2013 - M. Of. nr. 134/14 mar. 2013) 
 
 O. nr. 1041/2003 - M. Of. nr. 605/26 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranţa navelor maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internaţionale, cod MTCT.ANR-NPAS-2003 
 (Abrogare prin O. nr. 422/2011 - M. Of. nr. 503/14 iul. 2011) 
 
 O. nr. 1043/2003 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile  
 tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 
 
 O. nr. 1061/2003 - M. Of. nr. 51/21 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1058/2007 - M. Of. nr. 721/25 oct. 2007) 

transporturi rutiere 

 
 O. nr. 1065/2003 - M. Of. nr. 34/15 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din  
 domeniul transporturilor rutiere 
 (Abrogare prin O. nr. 1213/2015 - M. Of. nr. 856/18 nov. 2015) 
 
 O. nr. 1067/2003 - M. Of. nr. 572/8 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2065/2004 - M. Of. nr. 149/18 feb. 2005) 

române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003 

 
 O. nr. 1139/2003 - M. Of. nr. 543/29 iul. 2003 
 Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 827/2003 pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a  
 drumurilor naţionale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România şi în alte state, care depăşesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 827/2003 prin O. nr. 1702/2005 - M. Of. nr. 942/21 oct. 2005) 

şi/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulaţie pe drumurile naţionale din România 

 
 O. nr. 1145/2003 - M. Of. nr. 583/15 aug. 2003 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1365/2006 - M. Of. nr. 669/3 aug. 2006) 
 
 O. nr. 1170/2003 - M. Of. nr. 577/12 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere - Metodologia de licenţiere a transporturilor  
 rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condiţiile privind agrearea autovehiculelor care efectuează  
 transport în regim de taxi, precum şi metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 34/16 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1212/2003 - M. Of. nr. 567/6 aug. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-21 - Reguli de certificare a produselor aeronautice civile 
 (Abrogare prin O. nr. 806/2007 - M. Of. nr. 637/18 sep. 2007) 
 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 69/2003 - M. Of. nr. 214/1 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice 
 (Abrogare prin O. nr. 516/2005 - M. Of. nr. 334/20 apr. 2005) 
 
 O. nr. 188/2003 - M. Of. nr. 181/24 mar. 2003 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002 
 
 

(Abrogare prin O. nr. 636/2008 - M. Of. nr. 379/19 mai 2008) 

 OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE 
  COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 245/2003 - M. Of. nr. 154/11 mar. 2003 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei ce cuprinde preţurile unitare pe întreaga ţară, folosite la plata despăgubirilor pentru principalele bunuri consumptibile rechiziţionabile 
 (T) 
 
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ DE RAMURĂ ROMFERMENT 
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ VINROM 
 ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE GARANT 
 Protocol nr. 9/2003 - M. Of. nr. 56/31 ian. 2003 
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 Protocolul nr. 9/2003 privind preţurile minime pentru produsele şi grupele de produse pe bază de alcool etilic, stabilite de către asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi  
 
 (T) 

alcoolice în conformitate cu Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor 

 
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ DE RAMURĂ ROMFERMENT 
 ORGANIZAŢIA PATRONALĂ VINROM 
 ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI SPIRTOASE GARANT 
 Protocol nr. 10/2003 - M. Of. nr. 472/2 iul. 2003 
 Protocolul nr. 10/2003 privind preţurile minime pentru produsele şi grupele de produse pe bază de alcool etilic, stabilite de către asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi  
 
 (T) 

băuturi alcoolice în conformitate cu Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor 

 
 
 2004 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 38/2004 - M. Of. nr. 130/13 feb. 2004 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 65/2010 - M. Of. nr. 429/25 iun. 2010) 

funcţionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a componenţei acestuia 

 
 O. nr. 51/2004 - M. Of. nr. 384/30 apr. 2004 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea şi educarea comercianţilor pe anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 52/2004 - M. Of. nr. 215/11 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi  
 microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii 
 (T) 
 
 O. nr. 53/2004 - M. Of. nr. 215/11 mar. 2004 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 pentru susţinerea accesului microîntreprinderilor şi al întreprinderilor mici  
 
 (T) 

la servicii de instruire şi consultanţă 

 
 O. nr. 54/2004 - M. Of. nr. 215/11 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului 
 (T) 
 
 O. nr. 56/2004 - M. Of. nr. 392/4 mai 2004 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului pe anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 143/2004 - M. Of. nr. 427/12 mai 2004 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 183/2004 - M. Of. nr. 720/10 aug. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nr. 52/2004 pentru aprobarea Procedurii de implementare a  
 Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de  
 modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii 
 (T) 
 
 O. nr. 215/2004 - M. Of. nr. 928/12 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri 
 (T) 
 
 O. nr. 240/2004 - M. Of. nr. 1130/30 nov. 2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 
 (Abrogare prin O. nr. 699/2014 - M. Of. nr. 441/17 iun. 2014) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 1/2004 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2004 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a nisipului bituminos din perimetrul Păcureţi-Matiţa-Măgura 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 2/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Adjud 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 3/2004 - M. Of. nr. 207/9 mar. 2004 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a argilei caolinoase din perimetrul Şerbota 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 6/2004 - M. Of. nr. 653/20 iul. 2004 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a sării din perimetrul Ocna Mureş - Copand - Dealul Dumbrava 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 8/2004 - M. Of. nr. 1004/1 nov. 2004 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a tufurilor din perimetrul Buda, judeţul Bacău 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 9/2004 - M. Of. nr. 1155/7 dec. 2004 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de exploatare a andezitului din perimetrul Zagra 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 10/2004 - M. Of. nr. 1155/7 dec. 2004 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de exploatare a dacitului din perimetrul Valea Cormaia Km 5 
 (SE) 
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 Decizia nr. 11/2004 - M. Of. nr. 1155/7 dec. 2004 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cozmeşti 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 12/2004 - M. Of. nr. 1152/6 dec. 2004 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Stolniceni Prăjescu 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 13/2004 - M. Of. nr. 1152/6 dec. 2004 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de exploatare a dolomitului din perimetrul Pârâul Limpedea-Izvorul Alb 
 (SE) 
 
 O. nr. 37/2004 - M. Of. nr. 144/18 feb. 2004 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2005 - M. Of. nr. 88/26 ian. 2005) 
 
 O. nr. 56/2004 - M. Of. nr. 175/1 mar. 2004 
 Ordin privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuţiilor sale 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 237/2004 - M. Of. nr. 1199/15 dec. 2004) 
 
 O. nr. 71/2004 - M. Of. nr. 307/7 apr. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi  
 etanului lichid prin conducte 
 (Abrogare prin O. nr. 53/2008 - M. Of. nr. 267/4 apr. 2008) 
 
 O. nr. 74/2004 - M. Of. nr. 381/30 apr. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de raportare şi de calcul al valorii producţiei şi redevenţei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 198/2009 - M. Of. nr. 648/1 oct. 2009) 

sau de concesiune 

 
 O. nr. 101/2004 - M. Of. nr. 518/9 iun. 2004 
 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul efectuării de activităţi miniere 
 (Abrogare prin O. nr. 144/2005 - M. Of. nr. 966/1 nov. 2005) 
 
 O. nr. 111/2004 - M. Of. nr. 522/10 iun. 2004 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de  
 exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare,  
 aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 38/2001 
 (Abrogare odată cu O.nr. 38/2001 prin O. nr. 41/2005 - M. Of. nr. 437/24 mai 2005) 
 
 O. nr. 146/2004 - M. Of. nr. 648/19 iul. 2004 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor tehnice de reglementare a eliberării permiselor de exploatare 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2005 - M. Of. nr. 439/24 mai 2005) 
 
 O. nr. 157/2004 - M. Of. nr. 644/16 iul. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 52/2002 privind aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 52/2002 prin O. nr. 196/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 

specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 

 
 O. nr. 237/2004 - M. Of. nr. 1199/15 dec. 2004 
 Ordin privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuţiilor sale 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 129/2006 - M. Of. nr. 575/4 iul. 2006) 
 
 O. nr. 238/2004 - M. Of. nr. 120/8 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră 
 (Abrogare prin O. nr. 194/2006 - M. Of. nr. 854/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 274/2004 - M. Of. nr. 68/20 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor prevăzute la art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea petrolului nr. 238/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 133/2006 - M. Of. nr. 587/6 iul. 2006) 
 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 O. nr. 58/19/2004 - M. Of. nr. 408/6 mai 2004 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic, precum şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 202/2881/2348/2013 - M. Of. nr. 1/6 ian. 2014) 

reglementarea modului de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT 

 O. nr. 62/2004 - M. Of. nr. 182/3 mar. 2004 
 Ordin privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi 
 (Abrogare prin O.G. nr. 59/2006 - M. Of. nr. 746/31 aug. 2006) 
 
  AGENŢIA NUCLEARĂ 

 O. nr. 844/2004 - M. Of. nr. 818/6 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă şi  
 dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 102/2022 - M. Of. nr. 89/28 ian. 2022) 
 
  AGENŢIA VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 14/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare privind metode naţionale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la conţinutul în aflatoxină 
 (Abrogare prin O. nr. 46/2007 - M. Of. nr. 236/5 apr. 2007) 
 
 O. nr. 15/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor privind umiditatea, bazele azotate volatile, fosforul total şi uleiurile şi  
 grăsimile brute 
 (Abrogare prin O. nr. 39/2007 - M. Of. nr. 163/7 mar. 2007) 
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 O. nr. 16/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la conţinutul în zinc-bacitracină, flavofosfolipol, fier,  
 cupru, mangan şi zinc 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 17/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metoda de calcul pentru valoarea energetică a furajelor combinate pentru păsări 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 18/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu privire la conţinutul în acid cianhidric, calciu, carbonaţi, cenuşă brută,  
 cenuşă brută insolubilă în acid clorhidric, clor din cloruri, ulei de muştar, lactoză, potasiu, sodiu, zahăr, uree şi estimarea activităţii ureazice a produselor derivate din soia 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 256/22 mar. 2006) 
 
 O. nr. 19/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la conţinutul în avoparcină şi monenzin de sodiu 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 20/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiză pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor şi grăsimilor brute şi a olaquindoxului din furaje 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 21/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiză pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificării conţinutului în halofuginonă 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 22/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la conţinutul în spiramicină 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 23/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiză pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificării conţinutului în robenidină (E 750) şi metil  
 benzoat 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 24/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte o metodă naţională de analiză pentru determinarea lasalocidului de sodiu din furaje 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 25/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiză pentru determinarea produselor amprolium, diclazuril şi carbadox din furaje 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2007 - M. Of. nr. 138/26 feb. 2007) 
 
 O. nr. 26/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare privind metodele de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la determinarea umidităţii, a grăsimilor şi uleiurilor vegetale, a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 

magneziului şi conţinutului în fibre 

 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE CONTROL 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
  
 
 Decizie privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua operaţiuni de vămuire cu produse strategice 

Decizia nr. 173/2004 - M. Of. nr. 211/10 mar. 2004 

 (Abrogare prin O. nr. 9710/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 Decizia nr. 217/2004 - M. Of. nr. 253/23 mar. 2004 
 Decizie pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale 
 (Abrogare prin O. nr. 7377/2007 - M. Of. nr. 525/2 aug. 2007) 
 
 Decizia nr. 232/2004 - M. Of. nr. 300/6 apr. 2004 
 Decizie pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea formularului Declaraţia furnizorului pentru produsele cu caracter originar preferenţial şi pentru produsele care nu au caracter  
 
 (Abrogare prin O. nr. 637/2007 - M. Of. nr. 123/20 feb. 2007) 

originar preferenţial 

 
 O. nr. 379/2004 - M. Of. nr. 524/10 iun. 2004 
 Ordin pentru aplicarea reglementărilor adoptate de Comisia Comunităţilor Europene privind clasificarea unor anumite mărfuri în Nomenclatura combinată 
 (Abrogare prin O. nr. 637/2007 - M. Of. nr. 123/20 feb. 2007) 
 
 O. nr. 380/2004 - M. Of. nr. 501/3 iun. 2004 
 Ordin privind modificarea Deciziei directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr. 283/2003 pentru aplicarea reglementărilor adoptate de Comisia Comunităţilor Europene  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 283/2003 prin O. nr. 637/2007 - M. Of. nr. 123/20 feb. 2007) 

privind clasificarea unor anumite mărfuri în Nomenclatura combinată 

 
 O. nr. 470/2004 - M. Of. nr. 539/16 iun. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" 
 (Abrogare prin O. nr. 1018/2018 - M. Of. nr. 332/16 apr. 2018) 
 
 O. nr. 826/2004 - M. Of. nr. 676/27 iul. 2004 
 Ordin privind vămuirea unor categorii de mărfuri 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 373/2005 - M. Of. nr. 229/18 mar. 2005) 
 
 O. nr. 1242/2004 - M. Of. nr. 952/18 oct. 2004 
 Ordin pentru modificarea Deciziei directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr. 471/2002 privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 629/2005 - M. Of. nr. 356/27 apr. 2005) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 137/EN/2004 - M. Of. nr. 479/28 mai 2004 
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 Decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 140/2002 privind adoptarea Planului naţional de numerotaţie şi a Deciziei  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 141/EN/2002 prin Decizia nr. 2896/2007 - M. Of. nr. 609/4 sep. 2007) 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 141/2002 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie 

 
 Decizia nr. 1074/EN/2004 - M. Of. nr. 750/18 aug. 2004 
 Decizie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 7/2011 - M. Of. nr. 39/17 ian. 2011) 
 
 Decizia nr. 1188/EN/2004 - M. Of. nr. 843/15 sep. 2004 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în  
 sectorul comunicaţiilor electronice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 7/2011 - M. Of. nr. 39/17 ian. 2011) 
 
 Decizia nr. 1301/EN/2004 - M. Of. nr. 1125/30 nov. 2004 
 Decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 127/2009 - M. Of. nr. 151/11 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 1311/EN/2004 - M. Of. nr. 1132/30 nov. 2004 
 Decizie privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotaţie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 2895/2007 - M. Of. nr. 608/4 sep. 2007) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 2/2004 - M. Of. nr. 61/23 ian. 2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2005 - M. Of. nr. 152/21 feb. 2005) 
 
 O. nr. 3/2004 - M. Of. nr. 61/23 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice din sistemul  
 electroenergetic 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2005 - M. Of. nr. 152/21 feb. 2005) 
 
 O. nr. 4/2004 - M. Of. nr. 66/27 ian. 2004 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi a contribuţiilor percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 6/2004 - M. Of. nr. 286/1 apr. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2003 privind funcţionarea pieţei de energie electrică  
 din România şi alte prevederi specifice pentru anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 9/2004 - M. Of. nr. 512/8 iun. 2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenţilor economici care proiectează, execută şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2004 - M. Of. nr. 972/22 oct. 2004) 
 
 O. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 573/29 iun. 2004 
 Ordin pentru revocarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2003 privind aprobarea preţurilor practicate în sectorul energiei  
 
 (SE) 

termice de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. şi filialele sale 

 
 O. nr. 11/2004 - M. Of. nr. 573/29 iun. 2004 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a tarifului pentru activitatea de administrare a pieţei angro practicate de agenţii  
 economici din cadrul sectorului energetic 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2004 - M. Of. nr. 1247/23 dec. 2004) 
 
 O. nr. 12/2004 - M. Of. nr. 573/29 iun. 2004 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi 
 (Abrogare prin O. nr. 39/2004 - M. Of. nr. 1247/23 dec. 2004) 
 
 O. nr. 14/2004 - M. Of. nr. 573/29 iun. 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2003 privind funcţionarea pieţei de energie electrică din România şi  
 
 (T) 

alte prevederi specifice pentru anul 2004, cu modificările ulterioare 

 
 O. nr. 15/2004 - M. Of. nr. 659/22 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de medie şi joasă tensiune 
 (Abrogare prin O. nr. 141/2014 - M. Of. nr. 893/9 dec. 2014) 
 
 O. nr. 16/2004 - M. Of. nr. 659/22 iul. 2004 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament şi a avizelor tehnice de racordare practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice  
 "Transelectrica" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 114/2014 - M. Of. nr. 826/12 nov. 2014) 
 
 O. nr. 18/2004 - M. Of. nr. 680/28 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a neînţelegerilor privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public şi emiterea avizelor de amplasament 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2007 - M. Of. nr. 751/6 nov. 2007) 
 
 O. nr. 23/2004 - M. Of. nr. 928/12 oct. 2004 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2013 - M. Of. nr. 223/18 apr. 2013) 
 
 O. nr. 24/2004 - M. Of. nr. 972/22 oct. 2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenţilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2005 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2006) 
 
 O. nr. 26/2004 - M. Of. nr. 1011/2 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică  
 livrată din centrale cu grupuri de cogenerare 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2005 - M. Of. nr. 532/23 iun. 2005) 
 
 O. nr. 27/2004 - M. Of. nr. 1062/16 nov. 2004 



 
 Ordin pentru stabilirea tarifului aplicat consumului de energie electrică al consumatorilor asimilaţi consumatorilor casnici cu puterea maximă contractată de 30kW sau mai mare 
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 (Abrogare prin O. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2009) 
 
 O. nr. 30/2004 - M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2007 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006) 
 
 O. nr. 31/2004 - M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 39/2007 - M. Of. nr. 722/25 oct. 2007) 
 
 O. nr. 32/2004 - M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004 
 Ordin privind aprobarea Normativului pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V 
 (Abrogare prin O. nr. 239/2019 - M. Of. nr. 36/20 ian. 2020) 
 
 O. nr. 33/2004 - M. Of. nr. 1192/14 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei prioritare de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 68/26 ian. 2011) 
 
 O. nr. 34/2004 - M. Of. nr. 1195/14 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de sistem 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 507/30 iul. 2007) 
 
 O. nr. 36/2004 - M. Of. nr. 1247/23 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de portofoliu de vânzare/cumpărare a energiei electrice, încheiat între producător şi furnizorul consumatorilor captivi 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2005 - M. Of. nr. 513/16 iun. 2005) 
 
 O. nr. 37/2004 - M. Of. nr. 1256/27 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii finali captivi de energie electrică şi la consumatorii eligibili care nu îşi exercită dreptul de a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2005 - M. Of. nr. 213/14 mar. 2005) 

alege furnizorul 

 
 O. nr. 38/2004 - M. Of. nr. 1247/23 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport şi distribuţie a energiei electrice, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifului de decontare pe piaţa angro de  
 energie electrică, practicate de agenţii economici din cadrul sectorului energetic 
 (Abrogare la 1 iulie 2005 prin O. nr. 26/2005 - M. Of. nr. 543/27 iun. 2005) 
 
 O. nr. 39/2004 - M. Of. nr. 1247/23 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi 
 (Abrogare prin O. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 543/27 iun. 2005) 
 
 O. nr. 40/2004 - M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi de administrare a pieţei angro de energie electrică dintre Compania  
 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006) 

Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi client 

 
 O. nr. 41/2004 - M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori 
 (Abrogare la data de 3 sept. 2009 prin O. nr. 69/2009 - M. Of. nr. 537/3 aug. 2009) 
 
 O. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 1283/30 dec. 2004 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 39/2004 prin O. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 543/27 iun. 2005) 
 
 O. nr. 43/2004 - M. Of. nr. 66/19 ian. 2005 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 90/2015 - M. Of. nr. 462/26 iun. 2015) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 331/2004 - M. Of. nr. 225/15 mar. 2004 
 Decizie privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004 
 (T) 
 
 Decizia nr. 339/2004 - M. Of. nr. 248/22 mar. 2004 
 Decizie privind aprobarea duratelor reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 379/6 iun. 2012) 
 
 Decizia nr. 386/2004 - M. Of. nr. 269/26 mar. 2004 
 Decizie privind abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 51/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind regimul  
 eliberării documentelor 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 480/2004 - M. Of. nr. 327/15 apr. 2004 
 Decizie privind aprobarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 aprilie 2022 prin O. nr. 141/2021 - M. Of. nr. 28/10 ian. 2022) 
 
 Decizia nr. 552/2004 - M. Of. nr. 337/19 apr. 2004 
 Decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004 privind aprobarea Listei centralizate a  
 
 (T) 

consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004 

 
 Decizia nr. 824/2004 - M. Of. nr. 562/24 iun. 2004 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 aprilie 2022 prin O. nr. 141/2021 - M. Of. nr. 28/10 ian. 2022) 
 
 Decizia nr. 825/2004 - M. Of. nr. 562/24 iun. 2004 
 Decizie pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate 
 (Abrogare prin O. nr. 109/2013 - M. Of. nr. 840/30 dec. 2013) 
 
 Decizia nr. 884/2004 - M. Of. nr. 557/23 iun. 2004 
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 Decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004 privind aprobarea Listei centralizate a  
 
 (T) 

consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004 

 
 Decizia nr. 887/2004 - M. Of. nr. 588/1 iul. 2004 
 Decizie privind modificarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 480/2004 la 1 aprilie 2022 prin O. nr. 141/2021 - M. Of. nr. 28/10 ian. 2022) 
 
 Decizia nr. 888/2004 - M. Of. nr. 588/1 iul. 2004 
 Decizie privind aprobarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 460/2006 - M. Of. nr. 488/6 iun. 2006) 
 
 Decizia nr. 889/2004 - M. Of. nr. 588/1 iul. 2004 
 Decizie privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 533/2001 prin Decizia nr. 183/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 895/2004 - M. Of. nr. 631/12 iul. 2004 
 Decizie privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1/2000 prin Decizia nr. 182/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 1231/2004 - M. Of. nr. 892/30 sep. 2004 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007) 
 
 Decizia nr. 1232/2004 - M. Of. nr. 892/30 sep. 2004 
 Decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004 privind aprobarea Listei centralizate a  
 
 (T) 

consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004 

 
 Decizia nr. 1271/2004 - M. Of. nr. 1165/9 dec. 2004 
 Decizie privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei pentru distribuţia gazelor naturale, a Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei pentru furnizarea gazelor naturale şi a  
 Condiţiilor-cadru de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a obiectivelor/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2018 - M. Of. nr. 334/17 apr. 2018) 
 
 Decizia nr. 1342/2004 - M. Of. nr. 1017/4 nov. 2004 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 55/2007 - M. Of. nr. 15/9 ian. 2008) 

a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale 

 
 Decizia nr. 1345/2004 - M. Of. nr. 1016/3 nov. 2004 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de soluţionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distribuţie, înmagazinare subterană a gazelor naturale şi  
 la conductele din amonte 
 (Abrogare prin O. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 681/18 sep. 2014) 
 
 Decizia nr. 1346/2004 - M. Of. nr. 1016/3 nov. 2004 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1086/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 
 
 Decizia nr. 1347/2004 - M. Of. nr. 1016/3 nov. 2004 
 Decizie privind stabilirea cantităţilor de gaze naturale alocate consumatorilor eligibili în anul 2005 
 (T) 
 
 Decizia nr. 1348/2004 - M. Of. nr. 1016/3 nov. 2004 
 Decizie pentru completarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 
 (T) 

Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004 

 
 Decizia nr. 1353/2004 - M. Of. nr. 1165/9 dec. 2004 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2020 - M. Of. nr. 171/2 mar. 2020) 
 
 O. nr. 342/2004 - M. Of. nr. 241/18 mar. 2004 
 Ordin privind aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 iulie 2004 prin O. nr. 871/2004 - M. Of. nr. 543/17 iun. 2004) 
 
 O. nr. 343/2004 - M. Of. nr. 241/18 mar. 2004 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 iulie 2004 prin O. nr. 872/2004 - M. Of. nr. 543/17 iun. 2004) 
 
 O. nr. 871/2004 - M. Of. nr. 543/17 iun. 2004 
 Ordin privind aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 oct. 2004 prin O. nr. 1202/2004 - M. Of. nr. 852/17 sep. 2004) 
 
 O. nr. 872/2004 - M. Of. nr. 543/17 iun. 2004 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 oct. 2004 prin O. nr. 1203/2004 - M. Of. nr. 852/17 sep. 2004) 
 
 O. nr. 1202/2004 - M. Of. nr. 852/17 sep. 2004 
 Ordin privind aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare la 5 ian. 2004 prin O. nr. 1453/2004 - M. Of. nr. 1233/21 dec. 2004) 
 
 O. nr. 1203/2004 - M. Of. nr. 852/17 sep. 2004 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare la 5 ian. 2004 prin O. nr. 1452/2004 - M. Of. nr. 1233/21 dec. 2004) 
 
 O. nr. 1452/2004 - M. Of. nr. 1233/21 dec. 2004 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 218/2005 - M. Of. nr. 226/17 mar. 2005) 
 
 O. nr. 1453/2004 - M. Of. nr. 1233/21 dec. 2004 



 
 Ordin privind aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale 
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 (Abrogare prin O. nr. 218/2005 - M. Of. nr. 226/17 mar. 2005) 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 20/8/2004 - M. Of. nr. 38/16 ian. 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.  
 
 (Abrogare la 1 apr. 2004 odată cu O. nr.594/141/2003 prin O. nr. 340/68/2004 - M. Of. nr. 241/18 mar. 2004) 

594/141/2003 privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 

 
 O. nr. 340/68/2004 - M. Of. nr. 241/18 mar. 2004 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.  
 594/141/2003 privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările ulterioare 
 (SE) 
 
 O. nr. 341/69/2004 - M. Of. nr. 241/18 mar. 2004 
 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 iulie 2004 prin O. nr. 873/141/2004 - M. Of. nr. 543/17 iun. 2004) 
 
 O. nr. 873/141/2004 - M. Of. nr. 543/17 iun. 2004 
 Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 iulie 2005 prin O. nr. 462/67/2005 - M. Of. nr. 513/16 iun. 2005) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 73/2004 - M. Of. nr. 520/9 iun. 2004 
 Ordin privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2004 - M. Of. nr. 1008/2 nov. 2004) 
 
 O. nr. 175/2004 - M. Of. nr. 1229/21 dec. 2004 
 Ordin pentru înlocuirea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 52/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  
 funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecţiilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 52/2004 prin O. nr. 121/2005 - M. Of. nr. 674/28 iul. 2005) 

regionale şi a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 37/2004 - M. Of. nr. 195/5 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricanţii, producătorii, importatorii, exportatorii şi, după caz, vânzătorii de obiecte şi bijuterii din metale preţioase şi aliajele  
 
 (Abrogare prin O. nr. 214/2011 - M. Of. nr. 818/19 nov. 2011) 

acestora 

 
 O. nr. 38/2004 - M. Of. nr. 195/5 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase şi aliajele acestora de către Autoritatea Naţională  
 
 (Abrogare prin O. nr. 264/2008 - M. Of. nr. 617/22 aug. 2008) 

pentru Protecţia Consumatorilor 

 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 103/550/314/2004 - M. Of. nr. 789/27 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea normelor privind alimentele şi ingredientele alimentare noi 
 (Abrogare prin O. nr. 851/1505/271/300/2006 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2007) 
 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 

 O. nr. 45/2004 - M. Of. nr. 306/7 apr. 2004 
 Ordin pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne 
 (Abrogare la data de 7 apr. 2012 prin L. nr. 233/2011 - M. Of. nr. 860/7 dec. 2011) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 40bis/2004 - M. Of. nr. 1233/21 dec. 2004 
 Ordin privind aprobarea Programului naţional al acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, de protecţie a animalelor  
 
 (T) 

şi de protecţie a mediului, pentru anul 2004 

 
 O. nr. 69/2004 - M. Of. nr. 780/25 aug. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 144/2002 prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 

control şi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile 

 
 O. nr. 82/2004 - M. Of. nr. 939/14 oct. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 4/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea,  
 prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar 
 (Abrogare odată cu O. nr. 4/2004 prin O. nr. 56/2016 - M. Of. nr. 408/30 mai 2016) 
 
 O. nr. 85/2004 - M. Of. nr. 109/3 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la cerinţele de sănătate a animalelor, aplicabile mişcării de animale de companie în scopuri necomerciale 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 
 
 O. nr. 90/2004 - M. Of. nr. 999/29 oct. 2004 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului sanitar veterinar de stat în unităţile de tăiere a animalelor, de colectare, prelucrare,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 95/7 feb. 2007) 

procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine animală 

 
 O. nr. 94/2004 - M. Of. nr. 1263/28 dec. 2004 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare 
 (Abrogare prin O. nr. 45/2005 - M. Of. nr. 333/20 apr. 2005) 
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 O. nr. 100/2004 - M. Of. nr. 94/28 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, moluştelor,  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 346/2019 - M. Of. nr. 466/10 iun. 2019) 

gasteropodelor şi batracienilor, destinate comercializării directe către consumatorul final sau procesării în alimente pentru consum uman 

 
 O. nr. 104/2004 - M. Of. nr. 173/28 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de efectuare a exportului de ecvine în statele membre ale Uniunii Europene 
 (Abrogare prin O. nr. 200/2006 - M. Of. nr. 741/30 aug. 2006) 
 
 O. nr. 109/2004 - M. Of. nr. 137/15 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte cerinţe pentru determinarea nivelurilor de dioxină şi a compuşilor policlordifenili (PCB)  
 asemănători dioxinei din furaje 
 (Abrogare prin O. nr. 198/2006 - M. Of. nr. 739/30 aug. 2006) 
 
 O. nr. 111/2004 - M. Of. nr. 99/31 ian. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte un model de certificat de sănătate pentru mişcări în scopuri necomerciale din ţări terţe, inclusiv din România, în statele  
 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2007 - M. Of. nr. 245/12 apr. 2007) 

membre ale Uniunii Europene, de câini, pisici şi dihori domestici 

 
 O. nr. 117/2004 - M. Of. nr. 166/24 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile de sănătate şi certificatul de sănătate publică pentru importul din ţări terţe în  
 România de produse obţinute din carne de pasăre, carne de vânat de crescătorie, carne de vânat sălbatic şi carne de iepure 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2007 - M. Of. nr. 245/12 apr. 2007) 
 
 O. nr. 119/2004 - M. Of. nr. 1204/16 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind recunoaşterea zonelor de protecţie şi de supraveghere în ceea ce priveşte boala limbii albastre pentru luarea unor măsuri de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2007 - M. Of. nr. 245/12 apr. 2007) 

protecţie a teritoriului României faţă de această boală 

 
 O. nr. 120/2004 - M. Of. nr. 1204/16 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte un model de paşaport pentru mişcările de câini, pisici şi dihori domestici între România şi statele membre ale Uniunii  
 Europene 
 (Abrogare la data aderării României la Uniunea Europeană prin O. nr. 96/2006 - M. Of. nr. 470/31 mai 2006) 
 
 O. nr. 126/2004 - M. Of. nr. 166/24 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind utilizarea în România a metodelor comunitare de prelevare de probe şi de analiză pentru  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 925/2005 - M. Of. nr. 804/5 sep. 2005) 

monitorizarea alimentelor destinate consumului uman 

 
 O. nr. 128/2004 - M. Of. nr. 1204/16 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind cerinţele şi procedura de efectuare a importului, exportului şi tranzitului de animale vii, produse  
 şi subproduse de origine animală şi nonanimală, hrană pentru animale, precum şi alte materii şi materiale ce sunt supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa  
 alimentelor 
 (Abrogare prin O. nr. 46/2005 - M. Of. nr. 431/23 mai 2005) 
 
 O. nr. 130/2004 - M. Of. nr. 173/28 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte măsuri cu privire la activităţi de import de produse de origine animală destinate consumului personal 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 
 
 O. nr. 136/2004 - M. Of. nr. 95/28 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la importul de carne proaspătă în România din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2005 - M. Of. nr. 133/14 feb. 2005) 
 
 O. nr. 139/2004 - M. Of. nr. 107/2 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor  
 desfăşurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 276/2006 - M. Of. nr. 1007/19 dec. 2006) 
 
 O. nr. 140/2004 - M. Of. nr. 107/2 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de plată pentru manopera acţiunilor sanitare veterinare publice de interes naţional efectuate de medicii veterinari de liberă practică în baza contractului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 84/2006 - M. Of. nr. 308/5 apr. 2006) 

de concesionare, pentru anul 2005 

 
 O. nr. 141/2004 - M. Of. nr. 107/2 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind anumiţi contaminanţi din alimentele de origine animală şi nonanimală 
 (Abrogare prin O. nr. 1050/1145/97/505/2005 - M. Of. nr. 1056/26 nov. 2005) 
 
 O. nr. 148/2004 - M. Of. nr. 109/3 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 149/2004 - M. Of. nr. 125/9 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia  
 mediului, pentru anul 2005 
 (T) 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 39/592/1072/216/2004 - M. Of. nr. 859/20 sep. 2004 
 Ordin privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză 
 (Abrogare prin O. nr. 215/2007-12/110/34/2008 - M. Of. nr. 135/21 feb. 2008) 
 
 O. nr. 40/591/1071/217/2004 - M. Of. nr. 859/20 sep. 2004 
 Ordin privind stabilirea măsurilor speciale pentru importul de fistic şi de anumite produse derivate din fistic, care provin din Iran sau care sunt expediate din Iran 
 (Abrogare la 16 iunie 2006 prin O. nr. 45/234/460/136/2006 - M. Of. nr. 425/17 mai 2006) 
 
 O. nr. 86/795/1352/286/2004 - M. Of. nr. 1150/6 dec. 2004 
 Ordin privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de smochine, alune de pădure, fistic şi de anumite produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica  
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 Turcia 
 (Abrogare prin O. nr. 215/2007-12/110/34/2008 - M. Of. nr. 135/21 feb. 2008) 
 
 O. nr. 87/816/1351/285/2004 - M. Of. nr. 1150/6 dec. 2004 
 Ordin privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de nuci braziliene în coajă, originare ori expediate din Republica Federativă a Braziliei 
 (Abrogare prin O. nr. 215/2007-12/110/34/2008 - M. Of. nr. 135/21 feb. 2008) 
 
 O. nr. 88/796/1350/284/2004 - M. Of. nr. 1175/13 dec. 2004 
 Ordin privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de arahide sau de anumite produse derivate din arahide, originare ori expediate din Republica Arabă Egipt 
 (Abrogare prin O. nr. 215/2007-12/110/34/2008 - M. Of. nr. 135/21 feb. 2008) 
 
  AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI 

 O. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 54/22 ian. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "IMOD" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 7069/2006 - M. Of. nr. 729/25 aug. 2006) 
 
 O. nr. 20/2004 - M. Of. nr. 217/12 mar. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CASSTIL" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10421/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 35/2004 - M. Of. nr. 336/16 apr. 2004 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Republica" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 53/2004 - M. Of. nr. 342/20 apr. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CESAR" - S.A. Câmpulung, judeţul Argeş 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 7074/2006 - M. Of. nr. 752/4 sep. 2006) 
 
 O. nr. 55/2004 - M. Of. nr. 346/20 apr. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CIPROM" - S.A. Ploieşti, judeţul Prahova 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10432/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
  AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 

 O. nr. 6/2004 - M. Of. nr. 545/18 iun. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CEREALCOM" - S.A. Tulcea, judeţul Tulcea 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 8609/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007) 
 
 O. nr. 30/2004 - M. Of. nr. 661/22 iul. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Sere Braşov" - S.A. Braşov 
 (Abrogare prin O. nr. 5028/2005 - M. Of. nr. 459/31 mai 2005) 
 
 O. nr. 31/2004 - M. Of. nr. 663/23 iul. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ABROM "- S.A. Bârlad 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 9256/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007) 
 
 O. nr. 53/2004 - M. Of. nr. 859/20 sep. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "MENAROM" - S.A. Galaţi 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 9541/2007 - M. Of. nr. 637/18 sep. 2007) 
 
 O. nr. 3968/2004 - M. Of. nr. 939/14 oct. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ICTCM" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10419/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 3970/2004 - M. Of. nr. 967/21 oct. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CEPROHART" - S.A. Brăila, judeţul Brăila 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 9426/2007 - M. Of. nr. 492/23 iul. 2007) 
 
 O. nr. 3974/2004 - M. Of. nr. 962/20 oct. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "MASTER" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10425/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 3975/2004 - M. Of. nr. 962/20 oct. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "INTEC" - S.A. Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 7692/2006 - M. Of. nr. 826/6 oct. 2006) 
 
 O. nr. 3976/2004 - M. Of. nr. 965/21 oct. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ITEC" - S.A. Brazi, judeţul Prahova 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10437/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 3978/2004 - M. Of. nr. 942/14 oct. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Institutul de Cercetări Metalurgice - ICEM" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 8913/2007 - M. Of. nr. 191/20 mar. 2007) 
 
 O. nr. 3980/2004 - M. Of. nr. 948/15 oct. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Institutul Naţional al Lemnului" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10418/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 3981/2004 - M. Of. nr. 948/15 oct. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Institutul Naţional de Sticlă" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10417/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 4116/2004 - M. Of. nr. 989/27 oct. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Urbis" - S.A. Oraviţa, judeţul Caraş-Severin 
 (Abrogare prin O. nr. 5004/2005 - M. Of. nr. 441/25 mai 2005) 
 
 O. nr. 4117/2004 - M. Of. nr. 989/27 oct. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Termoproiect" - S.A. Iaşi 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 8680/2007 - M. Of. nr. 120/19 feb. 2007) 
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 O. nr. 4130/2004 - M. Of. nr. 1013/3 nov. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CISAM" - S.A. Sânnicolau Mare, judeţul Timiş 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 5120/2005 - M. Of. nr. 565/1 iul. 2005) 
 
 O. nr. 4158/2004 - M. Of. nr. 1038/10 nov. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Colorom" - S.A. Codlea, judeţul Braşov 
 (Abrogare prin O. nr. 4544/2005 - M. Of. nr. 290/6 apr. 2005) 
 
 O. nr. 4165/2004 - M. Of. nr. 1038/10 nov. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Arcadia 2000 (Semnal)" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 8602/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007) 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 2/2004 - M. Of. nr. 80/30 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 
 (Abrogare prin H.G. nr. 70/2007 - M. Of. nr. 77/1 feb. 2007) 
 
 O. nr. 289/2004 - M. Of. nr. 1253/24 dec. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 155/2003 prin O. nr. 179/2019 - M. Of. nr. 709/29 aug. 2019) 

preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 155/2003 

 
 O. nr. 292/2004 - M. Of. nr. 1253/24 dec. 2004 
 Ordin pentru modificarea Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 180/2002 prin O. nr. 180/2020 - M. Of. nr. 1225/14 dec. 2020) 
 
 O. nr. 368/2004 - M. Of. nr. 118/7 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere şi personalul de pregătire specifică din centralele  
 nuclearoelectrice, reactorii de cercetare şi din alte instalaţii nucleare 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 61/2014 - M. Of. nr. 350/13 mai 2014) 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANŢII ŞI CREDITE DE COMERŢ EXTERIOR 

 H. nr. 14726/2004 - M. Of. nr. 64/19 ian. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind derularea, în numele şi contul statului, a activităţii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplată la extern (cod ISO: NI-ASR-07-I/0) 
 (Abrogare prin H.C.I.G.C.C.E. nr. 15649/2007 - M. Of. nr. 268/20 apr. 2007) 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI ŞI MOAŞELOR DIN ROMÂNIA 

 Decizia nr. 3/2004 - M. Of. nr. 1276/30 dec. 2004 
 Decizie pentru aprobarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România 
 
 

(T) 

 GUVERN 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 101/2004 - M. Of. nr. 426/12 mai 2004 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie 
 (Abrogare prin O. nr. 104/2015 - M. Of. nr. 304/5 mai 2015) 
 
 O. nr. 188/2004 - M. Of. nr. 665/23 iul. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 217/2001 pentru aprobarea Normelor privind criteriile de clasificare a  
 produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007, odată cu O. nr. 217/2001 prin H.G. nr. 1822/2005 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2006) 
 
 O. nr. 202/2004 - M. Of. nr. 763/20 aug. 2004 
 Ordin privind stabilirea şi înregistrarea mărcilor de garanţie proprie pentru bijuterii şi obiecte din metale preţioase şi aliaje ale acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 214/2011 - M. Of. nr. 818/19 nov. 2011) 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 92/2004 - M. Of. nr. 357/23 apr. 2004 
 Ordin privind modul de achitare a contribuţiei operatorilor din sfera de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2007 - M. Of. nr. 501/26 iul. 2007) 
 
 O. nr. 266/2004 - M. Of. nr. 997/29 oct. 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 92/2004 privind modul de achitare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 92/2004 prin O. nr. 108/2007 - M. Of. nr. 501/26 iul. 2007) 

contribuţiei operatorilor din sfera de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 

 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 83/2004 - M. Of. nr. 927/11 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu excepţia cărnii proaspete 
 (Abrogare la 20 aprilie 2008 prin O. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2008) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 4/2004 - M. Of. nr. 458/21 mai 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz  
 veterinar 
 (Abrogare prin O. nr. 56/2016 - M. Of. nr. 408/30 mai 2016) 
 
 O. nr. 12/2004 - M. Of. nr. 515/8 iun. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 389/2002 prin O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006) 

producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte, cu modificările şi completările ulterioare 
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 GUVERN 
  COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 627/2004 - M. Of. nr. 265/25 mar. 2004 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei ce cuprinde preţurile unitare pe întreaga ţară, folosite la plata despăgubirilor pentru principalele bunuri consumptibile rechiziţionabile 
 (Abrogare prin H. nr. 1286/2005 - M. Of. nr. 329/19 apr. 2005) 
 
 
 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 274/2004 - M. Of. nr. 745/17 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear 
 (Abrogare prin O. nr. 237/2019 - M. Of. nr. 798/2 oct. 2019) 
 
 O. nr. 281/2004 - M. Of. nr. 828/8 sep. 2004 
 Ordin pentru modificarea Normelor de securitate radiologică privind dezafectarea instalaţiilor de minerit şi/sau de preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu - Criterii de eliberare de  
 sub regimul de autorizare al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru utilizare în alte scopuri a clădirilor, materialelor, instalaţiilor, haldelor şi terenurilor  
 contaminate de activităţile de minerit şi/sau de preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor  
 Nucleare nr. 207/2003 
 (Abrogare la data de 27 sep. 2006 prin O. nr. 184/2006 - M. Of. nr. 734/28 aug. 2006) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 149/2004 - M. Of. nr. 273/29 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor operaţionale standard pentru protecţia materialelor criptografice NATO 
 (Abrogare prin O. nr. 187/2006 - M. Of. nr. 377/3 mai 2006) 
 
 O. nr. 174/2004 - M. Of. nr. 349/21 apr. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea entităţilor evaluatoare a conformităţii containerelor destinate protecţiei informaţiilor clasificate 
 (Abrogare prin O. nr. 51/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 
 
 O. nr. 182/2004 - M. Of. nr. 383/30 apr. 2004 
 Ordin privind completarea Cerinţelor minime pentru containerele destinate protecţiei informaţiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru şi încuietorile acestora,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2008 - M. Of. nr. 234/26 mar. 2008) 

aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 443/2003 

 
 O. nr. 386/2004 - M. Of. nr. 1081/19 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului pentru acreditarea de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii naţionale care vehiculează informaţii NATO - DS 8 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2012 - M. Of. nr. 716/22 oct. 2012) 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 103/2004 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2004 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 525/2003 privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere 
 (Abrogare odată cu I.nr. 525/2003 prin O. nr. 574/2005 - M. Of. nr. 328/19 apr. 2005) 
 
 O. nr. 255/2004 - M. Of. nr. 980/25 oct. 2004 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Pro Roman" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 592/2005 - M. Of. nr. 360/27 apr. 2005) 
 
 O. nr. 323/2004 - M. Of. nr. 726/12 aug. 2004 
 Ordin privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul  
 ministrului administraţiei publice nr. 275/2003, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 275/2003 prin O. nr. 356/2007 - M. Of. nr. 820/3 dec. 2007) 
 
 O. nr. 370/2004 - M. Of. nr. 960/20 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2017 - M. Of. nr. 89/31 ian. 2017) 
 
 O. nr. 456/2004 - M. Of. nr. 1278/30 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor privind activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 
 (Abrogare prin O. nr. 128/2007 - M. Of. nr. 68/29 ian. 2007) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 2753/2004 - M. Of. nr. 700/3 aug. 2004 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
 (Abrogare prin O. nr. 7660/2006 - M. Of. nr. 742/31 aug. 2006) 
 
 O. nr. 4520/2004 - M. Of. nr. 1205/16 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2004 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 
 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR 

 O. nr. 46/2004 - M. Of. nr. 122/11 feb. 2004 
 Ordin privind procedura de acordare a consultanţei pentru încadrarea unor produse şi tehnologii cu dublă utilizare în listele cuprinzând produsele şi tehnologiile cu dublă utilizare care  
 sunt supuse regimului de control la export şi import 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2007 - M. Of. nr. 83/2 feb. 2007) 
 
 O. nr. 69/2004 - M. Of. nr. 145/18 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura administrativă de soluţionare a contestaţiilor referitoare la refuzul de eliberare a certificatului de înregistrare sau a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2007 - M. Of. nr. 83/2 feb. 2007) 

licenţelor 

 
 O. nr. 592/2004 - M. Of. nr. 1082/22 nov. 2004 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice nr. 25/1999 pentru aprobarea Normelor  
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 metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice 
 (Abrogare prin O. nr. 59/2005 - M. Of. nr. 143/17 feb. 2005) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 203/2004 - M. Of. nr. 287/1 apr. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând deţinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2004 pentru speciile ovine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine, peşti,  
 taurine, porcine şi palmipede, pe rase şi linii 
 (T) 
 
 O. nr. 205/2004 - M. Of. nr. 285/31 mar. 2004 
 Ordin privind stabilirea Procedurii de prelevare a probelor în cazul inspecţiei fitosanitare la import 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2008 - M. Of. nr. 103/11 feb. 2008) 
 
 O. nr. 212/2004 - M. Of. nr. 313/8 apr. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicaţiile geografice şi denumirile de origine protejate şi recunoscute în România pentru produse alimentare 
 (Abrogare prin O. nr. 906/2007 - M. Of. nr. 754/6 nov. 2007) 
 
 O. nr. 214/2004 - M. Of. nr. 352/22 apr. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase 
 (Abrogare prin O. nr. 147/2005 - M. Of. nr. 214/14 mar. 2005) 
 
 O. nr. 233/2004 - M. Of. nr. 414/10 mai 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind atestatele de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2008 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2008) 
 
 O. nr. 257/2004 - M. Of. nr. 392/4 mai 2004 
 Ordin privind componenţa Comisiei de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de  
 atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră 
 (Abrogare prin O. nr. 1126/2005 - M. Of. nr. 987/8 nov. 2005) 
 
 O. nr. 285/2004 - M. Of. nr. 414/10 mai 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia denumirilor de origine şi indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi produselor alimentare 
 (Abrogare prin O. nr. 906/2007 - M. Of. nr. 754/6 nov. 2007) 
 
 O. nr. 297/2004 - M. Of. nr. 427/12 mai 2004 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2004 - 14 mai 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 311/2004 - M. Of. nr. 496/2 iun. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului filei Listei naţionale a materialului de bază 
 (Abrogare prin O. nr. 573/2007 - M. Of. nr. 498/25 iul. 2007) 
 
 O. nr. 312/2004 - M. Of. nr. 496/2 iun. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului buletinului de analiză a calităţii seminţelor forestiere 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 40/17 ian. 2012) 
 
 O. nr. 363/2004 - M. Of. nr. 499/3 iun. 2004 
 Ordin privind aprobarea repartizării pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unităţilor  
 administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 624/2004 - M. Of. nr. 819/6 sep. 2004) 

forestier naţional 

 
 O. nr. 434/2004 - M. Of. nr. 648/19 iul. 2004 
 Ordin privind aprobarea cantităţilor de produse pe culturi pentru care se acordă sprijin direct al statului în anul 2004, precum şi condiţiile de eligibilitate a producătorilor agricoli 
 (T) 
 
 O. nr. 457/2004 - M. Of. nr. 564/25 iun. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci 
 (Abrogare prin O. nr. 839/2014 - M. Of. nr. 394/28 mai 2014) 
 
 O. nr. 460/2004 - M. Of. nr. 679/28 iul. 2004 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 490/2004 - M. Of. nr. 655/21 iul. 2004 
 Ordin pentru înlocuirea anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4, pentru gestionarii: AJVPS Tulcea, AVPS "Diana" Bucureşti, AVPS "Delta Club" Bucureşti, AVPS "Bradul" Bucureşti şi AJVPS  
 Constanţa pentru fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi al judeţului Tulcea, la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării  
 
 (T) 

rurale nr. 297/2004 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2004-14 mai 2005 

 
 O. nr. 494/2004 - M. Of. nr. 713/6 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului de etichetă care însoţeşte lotul/lotul divizat de material forestier de reproducere 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 40/17 ian. 2012) 
 
 O. nr. 496/2004 - M. Of. nr. 727/12 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea formularului de proces-verbal - fişa de inspecţie fitosanitară la import 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2008 - M. Of. nr. 103/11 feb. 2008) 
 
 O. nr. 516/2004 - M. Of. nr. 756/19 aug. 2004 
 Ordin privind repartizarea pe judeţe şi distribuirea cantităţilor de produse acordate cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice  
 nefavorabile din perioada mai-iulie 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 528/2004 - M. Of. nr. 805/1 sep. 2004 
 Ordin pentru împuternicirea personalului din aparatul propriu şi structurile subordonate ca responsabil cu controlul producerii, comercializării şi utilizării materialelor forestiere de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 609/2005 - M. Of. nr. 663/26 iul. 2005) 

reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere de reproducere 

 
 O. nr. 535/2004 - M. Of. nr. 762/20 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru  
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 comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole 
 (Abrogare prin O. nr. 171/2006 - M. Of. nr. 280/28 mar. 2006) 
 
 O. nr. 536/2004 - M. Of. nr. 761/19 aug. 2004 
 Ordin privind produsele pentru a căror comercializare se pot constitui grupuri de producători 
 (Abrogare prin O. nr. 171/2006 - M. Of. nr. 280/28 mar. 2006) 
 
 O. nr. 537/2004 - M. Of. nr. 761/19 aug. 2004 
 Ordin privind aprobarea Statutului-cadru al grupurilor de producători 
 (Abrogare prin O. nr. 171/2006 - M. Of. nr. 280/28 mar. 2006) 
 
 O. nr. 594/2004 - M. Of. nr. 800/30 aug. 2004 
 Ordin privind aprobarea Zonării soiurilor de viţă de vie roditoare recomandate şi autorizate pentru cultură în arealele viticole din România 
 (Abrogare prin O. nr. 225/2006 - M. Of. nr. 324/11 apr. 2006) 
 
 O. nr. 616/2004 - M. Of. nr. 809/2 sep. 2004 
 Ordin privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea în valoare şi exploatarea exemplarelor de cireş din arboretele de amestec 
 (Abrogare prin H.G. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 840/11 nov. 2015) 
 
 O. nr. 624/2004 - M. Of. nr. 819/6 sep. 2004 
 Ordin privind revizuirea pe categorii de resurse a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 şi pe destinaţii pentru pădurile proprietate publică a  
 statului administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi pentru aprobarea repartizării pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă provenind din pădurile proprietate publică  
 

fondului forestier naţional 
a unităţilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara  

 
 (Abrogare prin O. nr. 943/2004 - M. Of. nr. 8/4 ian. 2005) 
 
 O. nr. 625/2004 - M. Of. nr. 859/20 sep. 2004 
 Ordin privind recunoaşterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 629/2004 - M. Of. nr. 829/8 sep. 2004 
 Ordin privind aprobarea repartizării pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005 din pădurile proprietate publică a unităţilor  
 administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 155/2005 - M. Of. nr. 252/25 mar. 2005) 

forestier naţional 

 
 O. nr. 635/2004 - M. Of. nr. 853/17 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 539/2009 - M. Of. nr. 606/2 sep. 2009) 
 
 O. nr. 668/2004 - M. Of. nr. 852/17 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică şi lup care se pot recolta, pe gestionari şi fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare  
 2004-2005, precum şi a condiţiilor speciale de recoltare a exemplarelor aprobate 
 (T) 
 
 O. nr. 690/2004 - M. Of. nr. 938/14 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale 
 (Abrogare prin O. nr. 724/1082/360/2013 - M. Of. nr. 688/11 nov. 2013) 
 
 O. nr. 691/2004 - M. Of. nr. 998/29 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind modul de acordare a cheltuielilor finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline 
 (Abrogare prin O. nr. 564/2006 - M. Of. nr. 791/19 sep. 2006) 
 
 O. nr. 715/2004 - M. Of. nr. 921/11 oct. 2004 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 212/2004, privind aprobarea Listei cuprinzând indicaţiile geografice şi denumirile de origine  
 protejate şi recunoscute în România pentru produse alimentare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 212/2004 prin O. nr. 906/2007 - M. Of. nr. 754/6 nov. 2007) 
 
 O. nr. 749/2004 - M. Of. nr. 1132/30 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea şi acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăşurării  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1230/2005 - M. Of. nr. 109/6 feb. 2006) 

activităţilor de îmbunătăţiri funciare 

 
 O. nr. 751/2004 - M. Of. nr. 988/27 oct. 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 158/2003 privind aprobarea componenţei, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru derularea  
 mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 158/2003 (M.A.A.P.) prin O. nr. 508/2005 - M. Of. nr. 578/5 iul. 2005) 
 
 O. nr. 758/2004 - M. Of. nr. 980/25 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind confecţionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat şi folosirea acestor dispozitive 
 (Abrogare prin O. nr. 1346/2011 - M. Of. nr. 346/18 mai 2011) 
 
 O. nr. 762/2004 - M. Of. nr. 984/26 oct. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei societăţilor de asigurare şi asigurare-reasigurare care practică asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări, familii de albine şi peşti, agreate de  
 
 (T) 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru anul agricol 2004-2005 

 
 O. nr. 845/2004 - M. Of. nr. 1076/18 nov. 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 168/2004 privind stabilirea speciilor de animale vii, categoriilor de producţie, greutăţii  
 
 (T) 

minime şi perioadei admise pentru export în anul 2004 

 
 O. nr. 911/2004 - M. Of. nr. 1260/28 dec. 2004 
 Ordin privind acţiunile fitosanitare de interes naţional şi modul de finanţare a acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 67/2008 - M. Of. nr. 101/8 feb. 2008) 
 
 O. nr. 915/2004 - M. Of. nr. 1250/24 dec. 2004 
 Ordin privind modalităţile de acordare a autorizaţiei pentru pescuit în scop ştiinţific 
 (Abrogare prin O. nr. 405/2008 - M. Of. nr. 457/19 iun. 2008) 
 
 O. nr. 916/2004 - M. Of. nr. 1260/28 dec. 2004 



 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Registrului unităţilor de producţie din acvacultură 
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 (Abrogare prin O. nr. 332/2008 - M. Of. nr. 412/2 iun. 2008) 
 
 O. nr. 921/2004 - M. Of. nr. 1204/16 dec. 2004 
 Ordin pentru stabilirea procentului minim al contribuţiei proprii anticipate la tariful anual, la tariful de livrare a apei pentru irigaţii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii şi la  
 costurile cu energia electrică sau termică necesară pompării apei prin punctele de livrare a apei pentru irigaţii ce se achită de organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi de federaţiile de  
 organizaţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi de alţi utilizatori de apă pentru irigaţii pentru sezonul de irigaţii 2005 
 (Abrogare prin O. nr. 159/2005 - M. Of. nr. 251/25 mar. 2005) 
 
 O. nr. 942/2004 - M. Of. nr. 1251/24 dec. 2004 
 Ordin privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, şi aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe  
 pentru eliberarea autorizaţiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC) 
 (Abrogare prin O. nr. 1515/2013 - M. Of. nr. 19/11 ian. 2014) 
 
 O. nr. 943/2004 - M. Of. nr. 8/4 ian. 2005 
 Ordin privind aprobarea repartizării pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unităţilor  
 administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului  
 
 (T) 

forestier naţional 

 
 O. nr. 945/2004 - M. Of. nr. 17/6 ian. 2005 
 Ordin privind regimul mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor la produse de uz fitosanitar şi îngrăşăminte 
 (Abrogare la 7 sep. 2007 prin O.G. nr. 38/2007 - M. Of. nr. 590/28 aug. 2007) 
 
 O. nr. 955/2004 - M. Of. nr. 31/11 ian. 2005 
 Ordin privind stabilirea speciilor de animale vii, a categoriilor de producţie, a greutăţii minime şi a perioadei admise pentru export în anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 956/2004 - M. Of. nr. 35/11 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare a conformităţii indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 906/2007 - M. Of. nr. 754/6 nov. 2007) 

produselor agricole şi produselor alimentare şi a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare 

 
 O. nr. 967/2004 - M. Of. nr. 12/5 ian. 2005 
 Ordin privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole (ONDOV) 
 (Abrogare prin O. nr. 728/2008 - M. Of. nr. 852/18 dec. 2008) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 328/321/2004 - M. Of. nr. 758/19 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 21/2008 - M. Of. nr. 173/6 mar. 2008) 
 
 O. nr. 545/367/2004 - M. Of. nr. 985/26 oct. 2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de autorizare a administraţiei pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri şi a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1073/79/2011 - M. Of. nr. 316/9 mai 2011) 

lemnoase 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE 
 O. nr. 173/160/93/2004 - M. Of. nr. 323/14 apr. 2004 
 Ordin privind definirea şi caracterizarea noţiunii de spaţiu rural 
 (Abrogare prin O. nr. 143/610/2005 - M. Of. nr. 382/6 mai 2005) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 O. nr. 467/203/2004 - M. Of. nr. 653/20 iul. 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 207/2004 privind prohibiţia pescuitului în anul 2004 
 (Abrogare odată cu O.nr. 207/2004 prin O. nr. 178/269/2005 - M. Of. nr. 294/7 apr. 2005) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 551/1086/2004 - M. Of. nr. 832/9 sep. 2004 
 Ordin privind aprobarea metodelor comunitare şi a metodelor standard de referinţă pentru analiza băuturilor spirtoase 
 (Abrogare prin O. nr. 112/120/2005 - M. Of. nr. 167/25 feb. 2005) 
 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 678/1222/231/2004 - M. Of. nr. 909/6 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind etichetarea alimentelor şi a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli şi/sau esteri de fitostanol 
 (Abrogare prin O. nr. 851/1505/271/300/2006 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2007) 
 
 O. nr. 847/1532/357/2004 - M. Of. nr. 68/20 ian. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru  
 Protecţia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase 
 (Abrogare la 2 aug. 2008 odată cu O. nr. 268/441/117/2003 prin O. nr. 368/1160/212/2008 - M. Of. nr. 496/2 iul. 2008) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 218/712/2004 - M. Of. nr. 403/6 mai 2004 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Fişierului Navelor şi Ambarcaţiunilor de Pescuit şi marcarea navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit 
 (Abrogare prin O. nr. 344/1001/2008 - M. Of. nr. 618/22 aug. 2008) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 

 O. nr. 48/2004 - M. Of. nr. 64/26 ian. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind aprobarea listei posturilor de inspecţie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare  
 veterinare, a condiţiilor de agreere a posturilor de inspecţie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţări terţe, precum şi  
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 stabilirea atribuţiilor personalului posturilor de inspecţie de frontieră, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 506/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 506/2003 prin O. nr. 19/2007 - M. Of. nr. 130/22 feb. 2007) 
 
 O. nr. 49/2004 - M. Of. nr. 66/27 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură 
 (Abrogare prin O. nr. 344/708/2004 - M. Of. nr. 959/19 oct. 2004) 
 
 O. nr. 50/2004 - M. Of. nr. 81/30 ian. 2004 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 57/2011 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) 

eco-management şi audit (EMAS) 

 
 O. nr. 62/2004 - M. Of. nr. 127/12 feb. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru  
 producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2004 - M. Of. nr. 515/8 iun. 2004) 
 
 O. nr. 71/2004 - M. Of. nr. 97/2 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înscrierea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul vitivinicol în Registrul Industriilor Vitivinicole 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2012 - M. Of. nr. 140/1 mar. 2012) 
 
 O. nr. 72/2004 - M. Of. nr. 86/30 ian. 2004 
 Ordin pentru contingentarea consumului şi producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon în anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 75/2004 - M. Of. nr. 79/30 ian. 2004 
 Ordin privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole: declaraţii de stocuri, declaraţii de recoltă şi declaraţii de producţie 
 (Abrogare prin O. nr. 144/2017 - M. Of. nr. 418/7 iun. 2017) 
 
 O. nr. 87/2004 - M. Of. nr. 103/3 feb. 2004 
 Ordin pentru a robarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004  p

producătorilor  agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi a efectivelor de animale  
 (T) 
 
 O. nr. 98/2004 - M. Of. nr. 192/4 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul României cu statele membre ale  
 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 245/2006 - M. Of. nr. 926/15 nov. 2006) 

Uniunii Europene şi importul în România de produse care nu sunt supuse cerinţelor şi regulilor specifice 

 
 O. nr. 101/2004 - M. Of. nr. 130/13 feb. 2004 
 Ordin privind acţiunile fitosanitare de interes naţional şi modul de finanţare a acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 911/2004 - M. Of. nr. 1260/28 dec. 2004) 
 
 O. nr. 107/2004 - M. Of. nr. 141/17 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Programului de extindere a fondului forestier naţional în anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 108/2004 - M. Of. nr. 207/9 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om  
 şi de protecţie a mediului pentru anul 2004 
 (Abrogare prin O. nr. 40bis/2004 - M. Of. nr. 1233/21 dec. 2004) 
 
 O. nr. 126/2004 - M. Of. nr. 188/4 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic şi a protecţiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 219/2008 - M. Of. nr. 297/16 apr. 2008) 

vânatului nr. 103/1996, republicată 

 
 O. nr. 143/2004 - M. Of. nr. 197/5 mar. 2004 
 Ordin privind aprobarea organizării şi funcţionării Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor 
 (Abrogare prin O. nr. 591/2006 - M. Of. nr. 815/3 oct. 2006) 
 
 O. nr. 145/2004 - M. Of. nr. 235/17 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare privind măsuri de urgenţă pentru protecţia împotriva encefalopatiei spongiforme bovine 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 168/2004 - M. Of. nr. 213/11 mar. 2004 
 Ordin privind stabilirea speciilor de animale vii, categoriilor de producţie, greutăţii minime şi perioadei admise pentru export în anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 170/2004 - M. Of. nr. 227/16 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor 
 (Abrogare prin O. nr. 85/2008 - M. Of. nr. 688/9 oct. 2008) 
 
 O. nr. 171/2004 - M. Of. nr. 227/16 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a ovinelor şi caprinelor 
 (Abrogare prin O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007) 
 
 O. nr. 174/2004 - M. Of. nr. 254/23 mar. 2004 
 Ordin privind constituirea şi recunoaşterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole 
 (Abrogare prin O. nr. 171/2006 - M. Of. nr. 280/28 mar. 2006) 
 
 O. nr. 207/2004 - M. Of. nr. 308/7 apr. 2004 
 Ordin privind prohibiţia pescuitului în anul 2004 
 (Abrogare prin O. nr. 178/269/2005 - M. Of. nr. 294/7 apr. 2005) 
 
 O. nr. 210/2004 - M. Of. nr. 309/7 apr. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului  
 de mediu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 860/2002 prin O. nr. 135/76/84/1284/2010 - M. Of. nr. 274/27 apr. 2010) 
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 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 80/127/2004 - M. Of. nr. 321/14 apr. 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 474/738/2003 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 505/720/2005 - M. Of. nr. 746/17 aug. 2005) 

pesticide în plante şi produse vegetale 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 79/79/20/2004 - M. Of. nr. 106/4 feb. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia  
 Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase 
 (Abrogare la 2 aug. 2008 odată cu O. nr. 268/441/117/2003 prin O. nr. 368/1160/212/2008 - M. Of. nr. 496/2 iul. 2008) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 2/211/118/2004 - M. Of. nr. 324/15 apr. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României 
 (Abrogare la 29 dec. 2008 prin H.G. nr. 1061/2008 - M. Of. nr. 672/30 sep. 2008) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 70/2004 - M. Of. nr. 177/2 mar. 2004 
 Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti şi Institutului Naţional de Studii  
 şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti 
 (T) 
 
 O. nr. 137/2004 - M. Of. nr. 358/23 apr. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 423/2003 privind categoriile de frecvenţe radioelectrice a căror utilizare este  
 liberă şi regimul armonizat de utilizare a acestora 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 423/2003 prin Decizia nr. 62/2005 - M. Of. nr. 138/15 feb. 2005) 
 
 O. nr. 184/2004 - M. Of. nr. 508/7 iun. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice 
 (Abrogare prin O. nr. 461/2009 - M. Of. nr. 411/16 iun. 2009) 
 
 O. nr. 203/2004 - M. Of. nr. 62/18 ian. 2005 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 298/2003 privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiinţarea şi funcţionarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 298/2003 prin O. nr. 320/2005 - M. Of. nr. 800/2 sep. 2005) 

asociaţiilor şi fundaţiilor 

 
 O. nr. 218/2004 - M. Of. nr. 579/30 iun. 2004 
 Ordin privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distanţă, de tipul aplicaţiilor Internet-banking, home-banking sau mobile-banking 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2007 - M. Of. nr. 485/19 iul. 2007) 
 
 O. nr. 533/2004 - M. Of. nr. 1239/22 dec. 2004 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004, rectificat, al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti 
 (T) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 6/2004 - M. Of. nr. 38/16 ian. 2004 
 Ordin privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injecţie 2004 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantităţilor destinate  
 
 (T) 

completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2004-2005 

 
 O. nr. 33/2004 - M. Of. nr. 95/2 feb. 2004 
 Ordin privind aprobarea coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al produselor petroliere din cadrul  
 Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi al Societăţii Comerciale "Petrotrans" - S.A. Ploieşti 
 (Abrogare prin O. nr. 615/1654/2004 - M. Of. nr. 1076/18 nov. 2004) 
 
 O. nr. 35/2004 - M. Of. nr. 96/2 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor şi/sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercări, care atestă conformitatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 

echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate 

 
 O. nr. 42/2004 - M. Of. nr. 82/30 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea cazanelor de apă caldă şi abur de joasă presiune care nu au îndeplinit până la data de 1 februarie 2004 condiţiile stabilite prin  
 prescripţiile tehnice ISCIR PT A1-2002 şi PT C9-2003 
 (Abrogare prin O. nr. 610/2004 - M. Of. nr. 846/15 sep. 2004) 
 
 O. nr. 58/2004 - M. Of. nr. 173/27 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 490/2009 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2009) 
 
 O. nr. 79/2004 - M. Of. nr. 208/10 mar. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală - LT-2004 
 (Abrogare prin H.G. nr. 712/2009 - M. Of. nr. 604/1 sep. 2009) 
 
 O. nr. 85/2004 - M. Of. nr. 200/5 mar. 2004 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 227/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate  
 referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi 
 (Abrogare prin O. nr. 47/2006 - M. Of. nr. 253/21 mar. 2006) 
 
 O. nr. 86/2004 - M. Of. nr. 200/5 mar. 2004 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 139/2003 privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene  
 
 (Abrogare prin O. nr. 440/2004 - M. Of. nr. 705/4 aug. 2004) 

armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune 
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 O. nr. 103/2004 - M. Of. nr. 207/9 mar. 2004 
 Ordin privind calcularea preţului mediu ponderat de achiziţie a gazelor naturale din import pentru anul 2003, aplicabil la valorificarea gazelor naturale noi din producţia internă în anul  
 
 (T) 

2004 

 
 O. nr. 115/2004 - M. Of. nr. 207/9 mar. 2004 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de eşantionare pentru verificarea respectării condiţiilor privind conţinutul de sulf din combustibilii lichizi 
 (Abrogare prin O. nr. 1775/2007 - M. Of. nr. 626/12 sep. 2007) 
 
 O. nr. 133/2004 - M. Of. nr. 244/19 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.  
 25/1995 şi care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 (T) 
 
 O. nr. 170/2004 - M. Of. nr. 379/29 apr. 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 282/2002 privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 468/2005 - M. Of. nr. 812/7 sep. 2005) 

în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 

 
 O. nr. 225/2004 - M. Of. nr. 380/30 apr. 2004 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum şi a modului de gestionare a activităţii 
 (Abrogare prin O. nr. 137/2005 - M. Of. nr. 298/11 apr. 2005) 
 
 O. nr. 289/2004 - M. Of. nr. 441/18 mai 2004 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de proceduri privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare prin Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de  
 Reconstrucţie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre economice şi sociale, ca  
 
 (Abrogare prin O. nr. 181/2006 - M. Of. nr. 268/24 mar. 2006) 

urmare a restructurării sectorului minier 

 
 O. nr. 362/2004 - M. Of. nr. 554/22 iun. 2004 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 367/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 367/2003 prin O. nr. 1767/2007 - M. Of. nr. 623/10 sep. 2007) 
 
 O. nr. 363/2004 - M. Of. nr. 554/22 iun. 2004 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 333/2003 prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 364/2004 - M. Of. nr. 554/22 iun. 2004 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 336/2003 
 (Abrogare la data de 22 aug. 2010, odată cu O. nr. 336/2003 prin O. nr. 1007/2010 - M. Of. nr. 513/23 iul. 2010) 
 
 O. nr. 367/2004 - M. Of. nr. 554/22 iun. 2004 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 643/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 643/2002 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 395/2004 - M. Of. nr. 681/29 iul. 2004 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 184/2003 prin O. nr. 780/2016 - M. Of. nr. 548/20 iul. 2016) 

referitoare la ascensoare 

 
 O. nr. 396/2004 - M. Of. nr. 788/27 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1593/2007 - M. Of. nr. 232/4 apr. 2007) 
 
 O. nr. 429/2004 - M. Of. nr. 713/6 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a  
 macaralelor", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 144/2003 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 430/2004 - M. Of. nr. 713/6 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 142/2003 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 

mecanismelor de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 142/2003 

 
 O. nr. 431/2004 - M. Of. nr. 713/6 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R3-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a  
 stivuitoarelor", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 146/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 146/2003 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 432/2004 - M. Of. nr. 713/6 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R4-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 148/2003 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 

nacelelor şi platformelor autoridicătoare", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2003 

 
 O. nr. 433/2004 - M. Of. nr. 713/6 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R5-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a  
 elevatoarelor pentru vehicule", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 147/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 147/2003 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 440/2004 - M. Of. nr. 705/4 aug. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune 
 (Abrogare prin O. nr. 1277/2016 - M. Of. nr. 905/10 nov. 2016) 
 
 O. nr. 456/2004 - M. Of. nr. 717/9 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT A1-2002 "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi", aprobată prin Ordinul ministrului industriei  
 
 (Abrogare la data de 22 aug. 2010, odată cu O. nr. 397/2002 prin O. nr. 1007/2010 - M. Of. nr. 513/23 iul. 2010) 

şi resurselor nr. 397/2002 

 
 O. nr. 457/2004 - M. Of. nr. 717/9 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT A2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea şi verificarea tehnică periodică a  
 aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 367/2003 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 367/2003 prin O. nr. 1767/2007 - M. Of. nr. 623/10 sep. 2007) 

 5081

 
 O. nr. 459/2004 - M. Of. nr. 706/5 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C 1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de apă  
 fierbinte, supraîncălzitoarelor şi a economizoarelor independente", aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 304/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 304/2003 prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 460/2004 - M. Of. nr. 708/5 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C 2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte", aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 333/2003 prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 

ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003 

 
 O. nr. 461/2004 - M. Of. nr. 730/12 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C 3-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL", aprobată prin  
 Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 86/2003 prin O. nr. 349/2013 - M. Of. nr. 141/18 mar. 2013) 
 
 O. nr. 462/2004 - M. Of. nr. 717/9 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C4/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 305/2003 prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 

presiune", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 305/2003 

 
 O. nr. 463/2004 - M. Of. nr. 730/12 aug. 2004 
 Ordin privind modificarea Prescripţiei tehnice PT C 4/2-2003, ediţia 1, "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea şi repararea recipientelor metalice stabile sub presiune", aprobată  
 prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 334/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 334/2003 prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 465/2004 - M. Of. nr. 705/4 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C6-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide",  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 307/2003 prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 

aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 307/2003 

 
 O. nr. 466/2004 - M. Of. nr. 705/4 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C7-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă",  
 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 308/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 308/2003 prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 467/2004 - M. Of. nr. 705/4 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C 8-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuţia şi verificarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 309/2003 prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 

instalaţiilor de gaze petroliere lichefiate", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/2003 

 
 O. nr. 468/2004 - M. Of. nr. 705/4 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT C9-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică  
 şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 310/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 310/2003 prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 469/2004 - M. Of. nr. 708/5 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C 10/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă  
 fierbinte sub presiune", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 311/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 311/2003 prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 
 
 O. nr. 470/2004 - M. Of. nr. 730/12 aug. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT C 10/2-2003, ediţia 1, "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea şi repararea conductelor de abur şi de apă fierbinte  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 335/2003 prin O. nr. 663/2010 - M. Of. nr. 385/10 iun. 2010) 

sub presiune", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 335/2003 

 
 O. nr. 471/2004 - M. Of. nr. 708/5 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT C 11-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice", aprobată prin  
 
 (Abrogare la data de 22 aug. 2010, odată cu O. nr. 336/2003 prin O. nr. 1007/2010 - M. Of. nr. 513/23 iul. 2010) 

Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 336/2003 

 
 O. nr. 473/2004 - M. Of. nr. 730/12 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT CR 4-2003, ediţia 1, "Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 367/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

instalaţiilor de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 367/2003 

 
 O. nr. 474/2004 - M. Of. nr. 717/9 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT CR 5-2003, ediţia 1, "Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive la instalaţiile mecanice sub  
 presiune şi la instalaţiile de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 368/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 368/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
 
 O. nr. 475/2004 - M. Of. nr. 717/9 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT CR 6-2003, ediţia 1, "Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 369/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

instalaţiilor de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 369/2003 

 
 O. nr. 476/2004 - M. Of. nr. 716/9 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT CR 7/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la instalaţiile  
 mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 1: Oţel", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 370/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 370/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
 
 O. nr. 477/2004 - M. Of. nr. 712/6 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT CR 7/2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la instalaţiile  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 371/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu şi aliaje din aluminiu", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 371/2003 

 
 O. nr. 478/2004 - M. Of. nr. 712/6 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT CR 7/3-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la instalaţiile  
 mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 3: Polietilenă de înaltă densitate", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 372/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 372/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
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 O. nr. 479/2004 - M. Of. nr. 709/5 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT CR 8-2003, ediţia 1, "Examinarea cu particule magnetice a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 373/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

ale instalaţiilor de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 373/2003 

 
 O. nr. 480/2004 - M. Of. nr. 712/6 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT CR 9/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 374/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

instalaţiile de ridicat. Partea 1: Oţel", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 374/2003 

 
 O. nr. 481/2004 - M. Of. nr. 712/6 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT CR 9/2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la  
 instalaţiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu şi aliaje din aluminiu", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 375/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 375/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
 
 O. nr. 482/2004 - M. Of. nr. 712/6 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT CR 9/3-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 376/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

instalaţiile de ridicat. Partea 3: Polietilenă de înaltă densitate", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 376/2003 

 
 O. nr. 483/2004 - M. Of. nr. 712/6 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT CR 10-2003, ediţia 1, "Examinarea cu ultrasunete a tablelor folosite la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 377/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 377/2003 

 
 O. nr. 484/2004 - M. Of. nr. 697/3 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT CR 11-2003, ediţia 1, "Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive la instalaţii mecanice sub  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 378/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

presiune şi la instalaţii de ridicat", aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 378/2003 

 
 O. nr. 486/2004 - M. Of. nr. 697/3 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT CR 13-2003, ediţia 1, "Examinarea cu radiaţii penetrante a îmbinărilor sudate cap la cap ale componentelor instalaţiilor  
 mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat", aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 380/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 380/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 
 
 O. nr. 487/2004 - M. Of. nr. 697/3 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT CR 14-2003, ediţia 1, "Autorizarea laboratoarelor care efectuează examinări distructive asupra materialelor utilizate la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 381/2003 prin O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010) 

instalaţii mecanice sub presiune şi la instalaţii de ridicat", aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 381/2003 

 
 O. nr. 488/2004 - M. Of. nr. 697/3 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R6-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a  
 ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale", aprobate prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 577/2002 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 496/2004 - M. Of. nr. 721/10 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 14-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor, lanţurilor,  
 benzilor, funiilor, cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 643/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 643/2002 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 510/2004 - M. Of. nr. 709/5 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modificării procedurii privind autorizarea funcţionării în condiţii de siguranţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi 
 (Abrogare odată cu O. nr. 42/2004 prin O. nr. 610/2004 - M. Of. nr. 846/15 sep. 2004) 
 
 O. nr. 536/2004 - M. Of. nr. 1004/1 nov. 2004 
 Ordin privind aprobarea Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor care produc sau utilizează acetilenă 
 (Abrogare prin O. nr. 321/2006 - M. Of. nr. 484/5 iun. 2006) 
 
 O. nr. 542/2004 - M. Of. nr. 829/8 sep. 2004 
 Ordin privind unele măsuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a organizaţiilor de terţă parte pentru efectuarea încercărilor  
 prevăzute la pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 
 
 O. nr. 633/2004 - M. Of. nr. 878/27 sep. 2004 
 Ordin cu privire la abrogarea unor ordine 
 (SE) 
 
 O. nr. 678/2004 - M. Of. nr. 924/11 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane 
 (Abrogare prin O. nr. 198/2006 - M. Of. nr. 260/22 mar. 2006) 
 
 O. nr. 688/2004 - M. Of. nr. 928/12 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea în vederea aprobării sau notificării, după caz, a organismelor care realizează evaluarea conformităţii instalaţiilor de transport pe  
 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 

cablu pentru persoane 

 
 O. nr. 702/2004 - M. Of. nr. 988/27 oct. 2004 
 Ordin privind aprobarea nivelului tarifelor percepute de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului 
 (Abrogare prin O. nr. 215/2006 - M. Of. nr. 322/10 apr. 2006) 
 
 O. nr. 703/2004 - M. Of. nr. 990/27 oct. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 289/2004 pentru aprobarea Ghidului de proceduri privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare,  
 prin Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 289/2004 prin O. nr. 181/2006 - M. Of. nr. 268/24 mar. 2006) 

de muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre economice şi sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier 

 
 O. nr. 709/2004 - M. Of. nr. 1033/9 nov. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 133/2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naţionale de  
 cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
 (T) 
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 O. nr. 711/2004 - M. Of. nr. 1014/3 nov. 2004 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 440/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea personalului care desfăşoară  
 activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare,  
 
 (SE) 

execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale 

 
 O. nr. 713/2004 - M. Of. nr. 1012/3 nov. 2004 
 Ordin privind modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 "Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" la Ordinul ministrului economiei şi  
 comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 58/2004 prin O. nr. 490/2009 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2009) 
 
 O. nr. 741/2004 - M. Of. nr. 1047/11 nov. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială Filiala "Uzina Mecanică Cugir" - S.A. 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 1896/2008 - M. Of. nr. 789/25 nov. 2008) 
 
 O. nr. 742/2004 - M. Of. nr. 1081/19 nov. 2004 
 Ordin privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei 
 (Abrogare prin O. nr. 2459/2012 - M. Of. nr. 788/23 nov. 2012) 
 
 O. nr. 782/2004 - M. Of. nr. 56/18 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de proiectare şi verificare a planurilor de închidere a obiectivelor  
 miniere şi a proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor miniere, a specialiştilor în activitatea de asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru lucrări miniere şi a specialiştilor în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2827/2008 - M. Of. nr. 892/29 dec. 2008) 

activitatea de execuţie a lucrărilor miniere 

 
 O. nr. 787/2004 - M. Of. nr. 1097/24 nov. 2004 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului industriei metalurgice nr. 8/1976 
 (SE) 
 
 O. nr. 872/2004 - M. Of. nr. 30/10 ian. 2005 
 Ordin privind unele măsuri pentru recunoaşterea organismelor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformităţii şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 

efectuarea inspecţiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente şi pentru exercitarea funcţiei de supraveghere 

 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 104/55/2004 - M. Of. nr. 200/5 mar. 2004 
 Ordin pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea  
 cantităţilor de gaze naturale noi din producţia internă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 49/2003 prin O. nr. 102136/530/97/2006 - M. Of. nr. 489/6 iun. 2006) 
 
 O. nr. 268/82/2004 - M. Of. nr. 436/17 mai 2004 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al II-lea al anului 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 513/150/2004 - M. Of. nr. 686/30 iul. 2004 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al III-lea al anului 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 698/211/2004 - M. Of. nr. 935/13 oct. 2004 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2004 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 14/2/2005 - M. Of. nr. 115/4 feb. 2005) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 59/92/2004 - M. Of. nr. 147/19 feb. 2004 
 Ordin pentru abrogarea ordinelor ministrului industriei şi comerţului şi ale ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 1.513/11/N/1998 şi nr. 126/33/N/2000 
 (SE) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 33/15 ian. 2004 
 Ordin privind modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 009-03  
 
 (Abrogare prin O. nr. 126/2004 - M. Of. nr. 544/17 iun. 2004) 

"Taximetre electronice" 

 
 O. nr. 27/2004 - M. Of. nr. 178/2 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2004 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2010 - M. Of. nr. 181/22 mar. 2010) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 3848/2004 - M. Of. nr. 486/31 mai 2004 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 
 (Abrogare prin O. nr. 677/2018 - M. Of. nr. 739/27 aug. 2018) 
 
 O. nr. 3893/2004 - M. Of. nr. 516/8 iun. 2004 
 Ordin privind Instrucţiunile pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de  
 cercetare-dezvoltare cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003 
 (Abrogare prin O. nr. 4399/2005 - M. Of. nr. 614/15 iul. 2005) 
 
 O. nr. 3923/2004 - M. Of. nr. 712/6 aug. 2004 
 Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 4615 bis/2004 - M. Of. nr. 960/20 oct. 2004 
 Ordin privind aplicarea programului "A doua şansă" în anul şcolar 2004-2005 
 (T) 
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 O. nr. 4209/2004 - M. Of. nr. 752/18 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Statutul personalului didactic referitoare la calculul salariilor pentru personalul didactic din învăţământ 
 (Anulare prin Decizia nr. 4188/2005 - M. Of. nr. 1072/29 nov. 2005) 
 
 O. nr. 4288/2004 - M. Of. nr. 720/10 aug. 2004 
 Ordin privind salarizarea personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar  
 2004-2005 
 (T) 
 
 O. nr. 4393/2004 - M. Of. nr. 752/18 aug. 2004 
 Ordin cu privire la structura anului şcolar 2004-2005 
 (T) 
 
 O. nr. 4547/2004 - M. Of. nr. 820/6 sep. 2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate 
 (Abrogare prin O. nr. 4653/2008 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008) 
 
 O. nr. 4568/2004 - M. Of. nr. 838/10 sep. 2004 
 Ordin referitor la modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.393/2004 cu privire la structura anului şcolar 2004-2005 
 (T) 
 
 O. nr. 4595/2004 - M. Of. nr. 130/10 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de bacalaureat - 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 4596/2004 - M. Of. nr. 130/10 feb. 2005 
 Ordin privind disciplinele şi programele pentru examenul naţional de bacalaureat - 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 4647/2004 - M. Of. nr. 112/3 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal în anul şcolar 2004-2005 
 (T) 
 
 O. nr. 4821/2004 - M. Of. nr. 41/12 ian. 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
 (Abrogare prin O. nr. 3904/2006 - M. Of. nr. 449/24 mai 2006) 
 
 O. nr. 4822/2004 - M. Of. nr. 41/12 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferenţiar universitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5099/2005 - M. Of. nr. 941/21 oct. 2005) 
 
 O. nr. 4823/2004 - M. Of. nr. 41/12 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5098/2005 - M. Of. nr. 941/21 oct. 2005) 
 
 O. nr. 4824/2004 - M. Of. nr. 41/12 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător ştiinţific gradul II (CS II) 
 (Abrogare prin O. nr. 5101/2005 - M. Of. nr. 941/21 oct. 2005) 
 
 O. nr. 4825/2004 - M. Of. nr. 41/12 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător ştiinţific gradul I (CS I) 
 (Abrogare prin O. nr. 5100/2005 - M. Of. nr. 941/21 oct. 2005) 
 
 O. nr. 4908/2004 - M. Of. nr. 973/22 oct. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 4958/2004 - M. Of. nr. 1026/5 nov. 2004 
 Ordin privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2005-2006 
 (T) 
 
 O. nr. 5260/2004 - M. Of. nr. 96/28 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5441/2005 - M. Of. nr. 1082/30 nov. 2005) 
 
 O. nr. 5261/2004 - M. Of. nr. 93/28 ian. 2005 
 Ordin privind aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic în anul şcolar 2005-2006 
 (T) 
 
 O. nr. 5262/2004 - M. Of. nr. 230/18 mar. 2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar din  
 judeţele-pilot 
 (Abrogare prin O. nr. 5440/2005 - M. Of. nr. 1062/28 nov. 2005) 
 
 O. nr. 5266/2004 - M. Of. nr. 1072/18 nov. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2004, rezultată în urma analizării contestaţiilor depuse de către solicitanţi 
 (T) 
 
 O. nr. 5287/2004 - M. Of. nr. 327/19 apr. 2005 
 Ordin privind programele valabile pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 5620/2010 - M. Of. nr. 872/28 dec. 2010) 
 
 O. nr. 5302/2004 - M. Of. nr. 109/3 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar 
 (T) 
 
 O. nr. 5379/2004 - M. Of. nr. 1151/6 dec. 2004 
 Ordin privind Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale, şcolarizaţi în  
 învăţământul de masă 



 
 (Abrogare prin O. nr. 5574/2011 - M. Of. nr. 785/4 nov. 2011) 
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 O. nr. 5525/2004 - M. Of. nr. 1243/23 dec. 2004 
 Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2004 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 
 (T) 
 
 O. nr. 5652/2004 - M. Of. nr. 110/3 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din  
 
 (T) 

învăţământul preuniversitar în anul 2005 

 
 O. nr. 5653/2004 - M. Of. nr. 112/3 feb. 2005 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.036/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Manageriale de Cercetare  
 Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica) 
 (Abrogare prin O. nr. 6058/2008 - M. Of. nr. 85/12 feb. 2009) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 3001/2004 - M. Of. nr. 43/19 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 3019/2004 - M. Of. nr. 97/2 feb. 2004 
 Ordin privind înfiinţarea Centralei Reţelei Întreprinderilor Simulate/Firmelor de Exerciţiu din România 
 (Abrogare prin O. nr. 5109/2008 - M. Of. nr. 651/15 sep. 2008) 
 
 O. nr. 3104/2004 - M. Of. nr. 110/5 feb. 2004 
 Ordin privind Apelul naţional pentru propuneri de proiecte de mobilităţi "Leonardo da Vinci" - 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 3297/2004 - M. Of. nr. 293/5 apr. 2004 
 Ordin privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 4058/2005 - M. Of. nr. 459/31 mai 2005) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 48/2004 - M. Of. nr. 41/19 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligaţiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1193/2004 - M. Of. nr. 758/19 aug. 2004) 

stat pe anul 2004 nr. 507/2003 

 
 O. nr. 117/2004 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 171/2004 - M. Of. nr. 73/28 ian. 2004 
 Ordin pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adăugată 
 (Abrogare prin O. nr. 2217/2006 - M. Of. nr. 1041/28 dec. 2006) 
 
 O. nr. 192/2004 - M. Of. nr. 82/30 ian. 2004 
 Ordin privind stabilirea baremului anual de impunere şi a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2003 
 (T) 
 
 O. nr. 198/2004 - M. Of. nr. 98/2 feb. 2004 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 199/2004 - M. Of. nr. 98/2 feb. 2004 
 Ordin pentru modificarea ordinelor ministrului finanţelor publice nr. 1.824/2003 şi nr. 1.825/2003 
 (T) 
 
 O. nr. 250/2004 - M. Of. nr. 123/11 feb. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcţionarea unităţilor emitente de tichete de masă potrivit Legii nr.  
 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/1999 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 
 
 O. nr. 257/2004 - M. Of. nr. 129/12 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" 
 (T) 
 
 O. nr. 289/2004 - M. Of. nr. 148/19 feb. 2004 
 Ordin privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale 
 (Abrogare prin O. nr. 1033/2004 - M. Of. nr. 677/27 iul. 2004) 
 
 O. nr. 300/2004 - M. Of. nr. 202/8 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea declaraţiilor de înregistrare a contribuabililor şi a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal 
 (Abrogare prin O. nr. 262/2007 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2007) 
 
 O. nr. 303/2004 - M. Of. nr. 183/3 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) şi j) din  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 (Abrogare prin O. nr. 1898/2004 - M. Of. nr. 27/10 ian. 2005) 
 
 O. nr. 322/2004 - M. Of. nr. 185/3 mar. 2004 
 Ordin privind stabilirea indemnizaţiilor lunare ale membrilor comisiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 
 (Abrogare prin O. nr. 2495/2007 - M. Of. nr. 36/16 ian. 2008) 
 
 O. nr. 336/2004 - M. Of. nr. 181/2 mar. 2004 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii martie 2004 
 (T) 
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 O. nr. 423/2004 - M. Of. nr. 245/19 mar. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 38/2003 prin H.G. nr. 1086/2013 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2014) 
 
 O. nr. 459/2004 - M. Of. nr. 278/30 mar. 2004 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii aprilie 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 638/2004 - M. Of. nr. 383/30 apr. 2004 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, cu modificările şi completările  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1772/2002 prin O. nr. 86/2005 - M. Of. nr. 108/2 feb. 2005) 

ulterioare 

 
 O. nr. 656/2004 - M. Of. nr. 948/15 oct. 2004 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de stingere a creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale  
 administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile supuse executării silite 
 (Abrogare prin O. nr. 486/2007 - M. Of. nr. 420/22 iun. 2007) 
 
 O. nr. 805/2004 - M. Of. nr. 483/28 mai 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 734/2004 privind stabilirea componenţei Comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. –  
 S.A. 
 (T) 
 
 O. nr. 869/2004 - M. Of. nr. 533/14 iun. 2004 
 Ordin privind modificarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1397/2002 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 

finanţelor publice nr. 1.397/2002 

 
 O. nr. 912/2004 - M. Of. nr. 627/9 iul. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.  
 522/2003, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 923/2014 - M. Of. nr. 555/28 iul. 2014) 
 
 O. nr. 927/2004 - M. Of. nr. 608/6 iul. 2004 
 Ordin privind procedura de declarare şi stabilire a impozitului pe veniturile din activităţi agricole 
 (Abrogare prin O. nr. 411/2006 - M. Of. nr. 294/31 mar. 2006) 
 
 O. nr. 947/2004 - M. Of. nr. 623/9 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agenţilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 918/2005 - M. Of. nr. 582/6 iul. 2005) 
 
 O. nr. 1012/2004 - M. Of. nr. 631/12 iul. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, cu modificările şi completările  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1772/2002 prin O. nr. 86/2005 - M. Of. nr. 108/2 feb. 2005) 

ulterioare 

 
 O. nr. 1033/2004 - M. Of. nr. 677/27 iul. 2004 
 Ordin privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 39/2005 - M. Of. nr. 87/26 ian. 2005) 
 
 O. nr. 1035/2004 - M. Of. nr. 644/16 iul. 2004 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului anunţurilor prin care se comunică un act administrativ fiscal într-un cotidian naţional de largă circulaţie şi/sau într-un cotidian local ori  
 
 (Abrogare prin O. nr. 94/2006 - M. Of. nr. 79/27 ian. 2006) 

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a 

 
 O. nr. 1040/2004 - M. Of. nr. 642/16 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 170/2015 - M. Of. nr. 139/24 feb. 2015) 

conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 O. nr. 1088/2004 - M. Of. nr. 679/28 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile 
 (Abrogare prin O. nr. 2374/2007 - M. Of. nr. 25/14 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1109/2004 - M. Of. nr. 676/27 iul. 2004 
 Ordin privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală" 
 (Abrogare prin O. nr. 1378/2005 - M. Of. nr. 865/26 sep. 2005) 
 
 O. nr. 1193/2004 - M. Of. nr. 758/19 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligaţiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr.  
 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 
 (Abrogare prin O. nr. 341/2005 - M. Of. nr. 268/31 mar. 2005) 
 
 O. nr. 1289/2004 - M. Of. nr. 820/6 sep. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 977/2000, cu modificările  
 şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O.nr. 977/2000 prin O. nr. 169/2005 - M. Of. nr. 205/10 mar. 2005) 
 
 O. nr. 1329/2004 - M. Of. nr. 845/15 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind sediile secundare" 
 (Abrogare prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 1376/2004 - M. Of. nr. 1012/3 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum  
 
 (Abrogare prin O. nr. 897/2015 - M. Of. nr. 711/22 sep. 2015) 

şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora 

 
 O. nr. 1430/2004 - M. Of. nr. 900/4 oct. 2004 
 Ordin privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 1107/2012 - M. Of. nr. 598/21 aug. 2012) 
 



 

 5087

 O. nr. 1600/2004 - M. Of. nr. 1229/21 dec. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaraţiilor de înregistrare a contribuabililor şi a cererii de înregistrare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.300/2004 prin O. nr. 262/2007 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2007) 

domiciliului fiscal 

 
 O. nr. 1713/2004 - M. Of. nr. 1124/29 nov. 2004 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare prin O. nr. 343/2005 - M. Of. nr. 262/30 mar. 2005) 
 
 O. nr. 1753/2004 - M. Of. nr. 1174/13 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv 
 (Abrogare prin O. nr. 2861/2009 - M. Of. nr. 704/20 oct. 2009) 
 
 O. nr. 1846/2004 - M. Of. nr. 1263/28 dec. 2004 
 Ordin pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.713/2004 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1713/2004 prin O. nr. 343/2005 - M. Of. nr. 262/30 mar. 2005) 
 
 O. nr. 1850/2004 - M. Of. nr. 23/7 ian. 2005 
 Ordin privind registrele şi formularele financiar-contabile 
 (Abrogare prin O. nr. 3512/2008 - M. Of. nr. 870/23 dec. 2008) 
 
 O. nr. 1851/2004 - M. Of. nr. 1241/22 dec. 2004 
 Ordin pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 şi de Legea bugetului asigurărilor  
 
 (T) 

sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004 

 
 O. nr. 1862/2004 - M. Of. nr. 1226/20 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 1863/2004 - M. Of. nr. 1260/28 dec. 2004 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 140/1999 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/1999 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 
 
 O. nr. 1870/2004 - M. Of. nr. 1256/27 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii 
 (Abrogare prin O. nr. 2937/2016 - M. Of. nr. 12/5 ian. 2017) 
 
 O. nr. 1898/2004 - M. Of. nr. 27/10 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) şi j) din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2215/2006 - M. Of. nr. 1040/28 dec. 2006) 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 O. nr. 1912/2004 - M. Of. nr. 92/27 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2004 
 (T) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 O. nr. 948/4/2004 - M. Of. nr. 620/8 iul. 2004 
 Ordin privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate  
 aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr.1982/2001 prin O. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 45/27 ian. 2009) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 1993/461/2004 - M. Of. nr. 69/20 ian. 2005 
 Ordin privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special în domeniul creanţelor bugetare locale 
 (Abrogare prin O. nr. 2052bis/1528/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 1255/622/2004 - M. Of. nr. 821/6 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare a contribuţiilor directe anuale ale titularilor de autorizaţie nucleară şi de utilizare a veniturilor extrabugetare  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1080/2007 - M. Of. nr. 636/17 sep. 2007) 

din care se finanţează activitatea Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 O. nr. 1741/605/2004 - M. Of. nr. 1109/26 nov. 2004 
 Ordin privind încetarea aplicabilităţii Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 3.656/868/2000 
 (SE) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 1491/1627/2004 - M. Of. nr. 971/22 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii agenţi economici prin  
 bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi a transferurilor consolidabile acordate consiliilor locale pentru întreţinerea, repararea şi construirea de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 504/501/2005 - M. Of. nr. 442/25 mai 2005) 

drumuri locale 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 491/2004 - M. Of. nr. 818/6 sep. 2004 
 Ordin privind legitimaţiile de inspecţie fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 709/2007 - M. Of. nr. 365/29 mai 2007) 
 



 

 5088

 O. nr. 492/2004 - M. Of. nr. 717/9 aug. 2004 
 Ordin privind aprobarea caracteristicilor siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 3504/2013 - M. Of. nr. 704/18 nov. 2013) 
 
 O. nr. 545/2004 - M. Of. nr. 813/3 sep. 2004 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru înregistrarea menţiunilor referitoare la luarea în/scoaterea din evidenţă ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2006 - M. Of. nr. 19/11 ian. 2007) 

comercianţilor 

 
 O. nr. 623/2004 - M. Of. nr. 896/1 oct. 2004 
 Ordin privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 781/2007 - M. Of. nr. 484/19 iul. 2007) 
 
 O. nr. 635/2004 - M. Of. nr. 901/4 oct. 2004 
 Ordin privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii de inspecţie fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 1133/2007 - M. Of. nr. 596/29 aug. 2007) 
 
 O. nr. 657/2004 - M. Of. nr. 1069/17 nov. 2004 
 Ordin privind înscrierea pe documente a numărului de operator de date cu caracter personal 
 (Abrogare prin O. nr. 1731/2009 - M. Of. nr. 873/15 dec. 2009) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 627/2004 - M. Of. nr. 292/1 apr. 2004 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.371/C/1997 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 2371/C/1997 prin O. nr. 633/2006 - M. Of. nr. 1049/29 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1290/C/2004 - M. Of. nr. 482/28 mai 2004 
 Ordin pentru aprobarea formularelor de avize de garanţie privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor  
 formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 1929/C/2008 - M. Of. nr. 654/16 sep. 2008) 
 
 O. nr. 1758/C/2004 - M. Of. nr. 652/20 iul. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.  
 36/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 O. nr. 2404/C/2004 - M. Of. nr. 824/7 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi  
 completările ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justiţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 1008/C/2006 - M. Of. nr. 446/23 mai 2006) 
 
 O. nr. 2582/C/2004 - M. Of. nr. 953/18 oct. 2004 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
 (Abrogare prin O. nr. 1788/C/2011 - M. Of. nr. 800/11 nov. 2011) 
 
 O. nr. 2695/C/2004 - M. Of. nr. 1013/3 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului Naţional Anticorupţie 
 (Abrogare prin O. nr. 2184/C/2006 - M. Of. nr. 852/17 oct. 2006) 
 
 O. nr. 2790/C/2004 - M. Of. nr. 1098/25 nov. 2004 
 Ordin privind aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1662/C/2011 - M. Of. nr. 631/5 sep. 2011) 

subordonate 

 
 O. nr. 2792/C/2004 - M. Of. nr. 1098/25 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a magistraţilor  
 detaşaţi în sistemul penitenciar 
 (Abrogare prin O. nr. 1792/C/2013 - M. Of. nr. 356/17 iun. 2013) 
 
 O. nr. 2793/C/2004 - M. Of. nr. 1098/25 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3513/C/2020 - M. Of. nr. 871/24 sep. 2020) 

debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare 

 
 O. nr. 2848/C/2004 - M. Of. nr. 1036/9 nov. 2004 
 Ordin pentru modificarea ordinelor ministrului justiţiei nr. 897/C/2001 şi nr. 1.624/C/2003 
 (Abrogare prin O. nr. 2550/2006 - M. Of. nr. 936/20 nov. 2006) 
 
 O. nr. 2850/C/2004 - M. Of. nr. 1087/23 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor 
 (Abrogare prin O. nr. 529/c/2007 - M. Of. nr. 154/5 mar. 2007) 
 
 O. nr. 2855/C/2004 - M. Of. nr. 1099/25 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare 
 (Abrogare prin O. nr. 3513/C/2020 - M. Of. nr. 871/24 sep. 2020) 
 
 O. nr. 3116/C/2004 - M. Of. nr. 1105/26 nov. 2004 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 (Abrogare prin O. nr. 1560/C/2009 - M. Of. nr. 415/17 iun. 2009) 
 
 O. nr. 3118/C/2004 - M. Of. nr. 1105/26 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării 
 (Abrogare prin O. nr. 455/c/2006 - M. Of. nr. 122/8 feb. 2006) 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 188/C/19/2004 - M. Of. nr. 66/27 ian. 2004 
 Ordin pentru abrogarea art. 6 alin. (2) din Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 1.883/737/2003 privind înfiinţarea Comisiei comune a Ministerului Justiţiei şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1163/C/995/2007 - M. Of. nr. 421/25 iun. 2007) 

Ministerului Sănătăţii de analiză a deceselor survenite în sistemul penitenciar 
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  MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 50/2004 - M. Of. nr. 447/19 mai 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuţie, consultanţă în domeniul  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 589/2005 - M. Of. nr. 636/20 iul. 2005) 

gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor 

 
 O. nr. 97/2004 - M. Of. nr. 504/4 iun. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care  
 elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 978/2003 prin O. nr. 1026/2009 - M. Of. nr. 562/12 aug. 2009) 
 
 O. nr. 199/2004 - M. Of. nr. 662/22 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1218/2009 - M. Of. nr. 647/1 oct. 2009) 

Comisiei pentru contestaţii 

 
 O. nr. 246/2004 - M. Of. nr. 732/13 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea clasificării peşterilor şi sectoarelor de peşteri - arii naturale protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 604/2005 - M. Of. nr. 655/22 iul. 2005) 
 
 O. nr. 334/2004 - M. Of. nr. 774/24 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu" 
 (Abrogare prin O. nr. 549/2006 - M. Of. nr. 504/12 iun. 2006) 
 
 O. nr. 525/2004 - M. Of. nr. 1008/2 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în domeniul apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 689/2006 - M. Of. nr. 616/17 iul. 2006) 
 
 O. nr. 742/2004 - M. Of. nr. 115/4 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind autorizarea, inventarierea şi înregistrarea grădinilor zoologice şi acvariilor publice 
 (Abrogare prin O. nr. 1798/2007 - M. Of. nr. 808/27 nov. 2007) 
 
 O. nr. 876/2004 - M. Of. nr. 31/11 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului 
 (Abrogare prin O. nr. 1798/2007 - M. Of. nr. 808/27 nov. 2007) 
 
 O. nr. 880/2004 - M. Of. nr. 55/17 ian. 2005 
 Ordin privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje 
 (Abrogare prin O. nr. 927/2005 - M. Of. nr. 929/18 oct. 2005) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 338/625/2004 - M. Of. nr. 820/6 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1229/731/1095/2005 - M. Of. nr. 27/12 ian. 2006) 

reciclare a deşeurilor de ambalaje 

 
 O. nr. 751/870/2004 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2005 
 Ordin privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan 
 (Abrogare la 1 dec. 2013 prin L. nr. 278/2013 - M. Of. nr. 671/1 nov. 2013) 
 
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 7/2004 - M. Of. nr. 45/20 ian. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 30/2004 - M. Of. nr. 102/3 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
 (Abrogare prin O. nr. 405/2004 - M. Of. nr. 765/20 aug. 2004) 
 
 O. nr. 52/2004 - M. Of. nr. 120/10 feb. 2004 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 73/2004 - M. Of. nr. 156/23 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite adulţilor şi copiilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi de control al utilizării de către cei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 223/2006 - M. Of. nr. 318/10 apr. 2006) 

în drept a acesteia 

 
 O. nr. 87/2004 - M. Of. nr. 202/8 mar. 2004 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 237/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând meseriile şi activităţile simple 
 (SE) 
 
 O. nr. 134/2004 - M. Of. nr. 312/8 apr. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind  
 sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 
 
 O. nr. 136/2004 - M. Of. nr. 298/5 apr. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 
 (Abrogare prin H.G. nr. 38/2011 - M. Of. nr. 56/21 ian. 2011) 
 
 O. nr. 167/2004 - M. Of. nr. 409/7 mai 2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii 
 (Abrogare prin O. nr. 754/2006 - M. Of. nr. 887/31 oct. 2006) 
 
 O. nr. 241/2004 - M. Of. nr. 635/13 iul. 2004 



 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protecţie 
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 (Abrogare prin O. nr. 94/2006 - M. Of. nr. 169/22 feb. 2006) 
 
 O. nr. 242/2004 - M. Of. nr. 634/13 iul. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini industriale 
 (Abrogare prin O. nr. 164/2008 - M. Of. nr. 232/26 mar. 2008) 
 
 O. nr. 354/2004 - M. Of. nr. 676/27 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1097/2011 - M. Of. nr. 196/22 mar. 2011) 

evaluarea conformităţii echipamentelor individuale de protecţie 

 
 O. nr. 355/2004 - M. Of. nr. 676/27 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează  
 evaluarea conformităţii maşinilor industriale 
 (Abrogare prin O. nr. 1097/2011 - M. Of. nr. 196/22 mar. 2011) 
 
 O. nr. 383/2004 - M. Of. nr. 698/3 aug. 2004 
 Ordin privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie 
 (Abrogare prin O. nr. 28/2019 - M. Of. nr. 90/5 feb. 2019) 
 
 O. nr. 405/2004 - M. Of. nr. 765/20 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
 (Abrogare prin H.G. nr. 113/2011 - M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) 
 
 O. nr. 406/2004 - M. Of. nr. 721/10 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 481 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi  
 stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin H.G. nr. 449/2009 - M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) 
 
 O. nr. 408/2004 - M. Of. nr. 709/5 aug. 2004 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 422/2004 - M. Of. nr. 760/19 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Standardelor obligatorii de calitate privind serviciile sociale specializate din România, furnizate în sistem public, privat şi parteneriat public-privat 
 (Abrogare prin O. nr. 383/2005 - M. Of. nr. 709/5 aug. 2005) 
 
 O. nr. 476/2004 - M. Of. nr. 866/22 sep. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial  
 
 (Abrogare prin O. nr. 642/2005 - M. Of. nr. 820/9 sep. 2005) 

explozive 

 
 O. nr. 477/2004 - M. Of. nr. 871/24 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează  
 evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive 
 (Abrogare prin O. nr. 1097/2011 - M. Of. nr. 196/22 mar. 2011) 
 
 O. nr. 550/2004 - M. Of. nr. 1036/9 nov. 2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice pentru a presta servicii psihologice în domeniul protecţiei muncii 
 (Abrogare prin O. nr. 621/2006 - M. Of. nr. 709/18 aug. 2006) 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 N.M. nr. 2560/6/2004 - M. Of. nr. 706/5 aug. 2004 
 Norme metodologice privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii,  
 
 (Abrogare prin N.M. nr. 1557/8/2008 - M. Of. nr. 569/29 iul. 2008) 

unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice 

 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 137/3455/225758/2004 - M. Of. nr. 366/27 apr. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 853/2157/993/2007 - M. Of. nr. 757/7 nov. 2007) 

consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003 

 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 384/306/993/2004 - M. Of. nr. 745/17 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie 
 (Abrogare prin O. nr. 28/2019 - M. Of. nr. 90/5 feb. 2019) 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 250/189/748/2004 - M. Of. nr. 573/29 iun. 2004 
 Ordin privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator 
 (Abrogare prin O. nr. 539/225/1479/2013 - M. Of. nr. 575/10 sep. 2013) 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 24/229/2004 - M. Of. nr. 128/12 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 şi 26 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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 O. nr. 399/974/2004 - M. Of. nr. 714/6 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind completarea şi eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor  
 
 (Abrogare la 30 iunie 2006 prin O. nr. 233/125/2006 - M. Of. nr. 254/21 mar. 2006) 

sociale de stat 

 
 O. nr. 848/1687/2004 - M. Of. nr. 22/7 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 450/825/2006 - M. Of. nr. 708/17 aug. 2006) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 288/2004 - M. Of. nr. 714/6 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Statutului centrelor regionale de formare profesională a adulţilor 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1610/2006 - M. Of. nr. 958/28 nov. 2006) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 

 O. nr. 21/2004 - M. Of. nr. 222/15 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2019 - M. Of. nr. 102/11 feb. 2019) 
 
 O. nr. 24/2004 - M. Of. nr. 247/22 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2019 - M. Of. nr. 160/28 feb. 2019) 
 
 O. nr. 25/2004 - M. Of. nr. 247/22 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2019 - M. Of. nr. 160/28 feb. 2019) 
 
 O. nr. 27/2004 - M. Of. nr. 515/8 iun. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2019 - M. Of. nr. 102/11 feb. 2019) 
 
 O. nr. 48/2004 - M. Of. nr. 352/22 apr. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 146/28 feb. 2007) 
 
 O. nr. 64/2004 - M. Of. nr. 497/2 iun. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie 
 (Abrogare prin O. nr. 287/2006 - M. Of. nr. 648/27 iul. 2006) 
 
 O. nr. 69/2004 - M. Of. nr. 539/16 iun. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului 
 (Abrogare prin O. nr. 288/2006 - M. Of. nr. 637/24 iul. 2006) 
 
 O. nr. 80/2004 - M. Of. nr. 1008/2 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie 
 (Abrogare prin O. nr. 286/2006 - M. Of. nr. 656/28 iul. 2006) 
 
 O. nr. 87/2004 - M. Of. nr. 736/16 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2006 - M. Of. nr. 458/26 mai 2006) 
 
 O. nr. 88/2004 - M. Of. nr. 726/12 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
 (Abrogare prin O. nr. 289/2006 - M. Of. nr. 664/2 aug. 2006) 
 
 O. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 759/19 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2019 - M. Of. nr. 102/11 feb. 2019) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 52/2004 - M. Of. nr. 428/13 mai 2004 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea  
 Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecţiilor regionale şi a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2005 - M. Of. nr. 674/28 iul. 2005) 
 
 O. nr. 160/2004 - M. Of. nr. 1008/2 nov. 2004 
 Ordin privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 367/2005 - M. Of. nr. 1079/30 nov. 2005) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 3/2004 - M. Of. nr. 42/19 ian. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 440/2003 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în  
 regim de spitalizare de zi 
 (Abrogare odată cu O. nr. 440/2003 prin O. nr. 1782/576/2006 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) 
 
 O. nr. 12/2004 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2004 
 Ordin pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1617/2021 - M. Of. nr. 889/16 sep. 2021) 

gravidei şi lăuzei 

 
 O. nr. 15/2004 - M. Of. nr. 59/23 ian. 2004 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru asistenţii medicali şi  
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 alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 66/2002 prin O. nr. 942/2017 - M. Of. nr. 691/25 aug. 2017) 
 
 O. nr. 39/2004 - M. Of. nr. 61/23 ian. 2004 
 Ordin privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 1.024/496/2008 - M. Of. nr. 401/28 mai 2008) 
 
 O. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 122/11 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind procedura de evaluare a variaţiilor la termenii autorizaţiei de punere pe piaţă pentru medicamentele de uz uman 
 (Abrogare prin O. nr. 1697/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 90/2004 - M. Of. nr. 122/11 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea modului de soluţionare a cererilor privind modificările care reprezintă extensii de linie pentru medicamentele de uz uman autorizate în România prin procedura  
 naţională după data de 1 ianuarie 2001 
 (Abrogare prin O. nr. 1204/2006 - M. Of. nr. 832/10 oct. 2006) 
 
 O. nr. 119/2004 - M. Of. nr. 142/17 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 1301/2007 - M. Of. nr. 617/6 sep. 2007) 
 
 O. nr. 179/2004 - M. Of. nr. 198/5 mar. 2004 
 Ordin privind activitatea de inspecţie de farmacovigilenţă la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
 (Abrogare prin O. nr. 420/2018 - M. Of. nr. 335/17 apr. 2018) 
 
 O. nr. 180/2004 - M. Of. nr. 198/5 mar. 2004 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 197/2004 - M. Of. nr. 203/9 mar. 2004 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală 
 (Abrogare prin O. nr. 1138/2004 - M. Of. nr. 873/24 sep. 2004) 
 
 O. nr. 270/2004 - M. Of. nr. 382/30 apr. 2004 
 Ordin privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească 
 (Abrogare prin O. nr. 2021/691/2008 - M. Of. nr. 896/30 dec. 2008) 
 
 O. nr. 273/2004 - M. Of. nr. 259/24 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de igienă privind apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale 
 (Abrogare la 29 iunie 2007 prin O. nr. 341/2007 - M. Of. nr. 149/1 mar. 2007) 
 
 O. nr. 311/2004 - M. Of. nr. 413/10 mai 2004 
 Ordin privind stabilirea specificaţiilor tehnice comune pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro 
 (Abrogare prin O. nr. 1251/2011 - M. Of. nr. 591/22 aug. 2011) 
 
 O. nr. 356/2004 - M. Of. nr. 326/15 apr. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 789/2006 - M. Of. nr. 584/6 iul. 2006) 
 
 O. nr. 386/2004 - M. Of. nr. 356/22 apr. 2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 
 (Abrogare prin O. nr. 1410/2016 - M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016) 
 
 O. nr. 427/2004 - M. Of. nr. 387/3 mai 2004 
 Ordin privind aprobarea documentaţiei suplimentare care trebuie prezentată de propunători pentru susţinerea cererilor de autorizare pentru medicamentele care reprezintă primul generic  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1181/2004 - M. Of. nr. 870/23 sep. 2004) 

pentru care se solicită autorizarea de punere pe piaţă în România după medicamentul original 

 
 O. nr. 428/2004 - M. Of. nr. 387/3 mai 2004 
 Ordin privind aprobarea modului de eliberare a autorizaţiilor de import pentru materiile prime utilizate la producerea medicamentelor de uz uman româneşti 
 (Abrogare prin O. nr. 1444/2004 - M. Of. nr. 1077/19 nov. 2004) 
 
 O. nr. 429/2004 - M. Of. nr. 387/3 mai 2004 
 Ordin privind aprobarea documentaţiei suplimentare care trebuie prezentată de propunători pentru susţinerea cererilor de evaluare în regim de urgenţă pentru medicamentele care  
 reprezintă primul generic pentru care se solicită autorizarea de punere pe piaţă în România după medicamentul original 
 (Abrogare prin O. nr. 1180/2004 - M. Of. nr. 870/23 sep. 2004) 
 
 O. nr. 535/2004 - M. Of. nr. 438/17 mai 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale implantabile active 
 (Abrogare prin O. nr. 1119/2010 - M. Of. nr. 594/23 aug. 2010) 
 
 O. nr. 585/2004 - M. Of. nr. 489/1 iun. 2004 
 Ordin privind înfiinţarea Compartimentului pentru asistenţă medicală de urgenţă în caz de dezastre şi crize 
 (Abrogare prin O. nr. 632/2005 - M. Of. nr. 541/27 iun. 2005) 
 
 O. nr. 622/2004 - M. Of. nr. 504/4 iun. 2004 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare a suplimentelor alimentare 
 (Abrogare prin O. nr. 1069/2007 - M. Of. nr. 455/5 iul. 2007) 
 
 O. nr. 755/2004 - M. Of. nr. 645/16 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru instituţiile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 896/2006 - M. Of. nr. 676/7 aug. 2006) 
 
 O. nr. 758/2004 - M. Of. nr. 719/10 aug. 2004 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 14 noiembrie 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 759/2004 - M. Of. nr. 719/10 aug. 2004 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea noiembrie 2004 
 (T) 
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 O. nr. 764/2004 - M. Of. nr. 599/2 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustraţii în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun 
 (Abrogare prin O. nr. 989/2017 - M. Of. nr. 725/7 sep. 2017) 
 
 O. nr. 772/2004 - M. Of. nr. 606/6 iul. 2004 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 653/2001 prin O. nr. 438/2021 - M. Of. nr. 826/30 aug. 2021) 
 
 O. nr. 846/2004 - M. Of. nr. 622/8 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea delegării de competenţe ale structurii de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii către Staţia de Verificare şi Întreţinere a  
 Aparaturii Medicale (SVIAM) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2005 prin O. nr. 1689/2004 - M. Of. nr. 15/5 ian. 2005) 
 
 O. nr. 857/2004 - M. Of. nr. 622/8 iul. 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie,  
 amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, şi a Procedurilor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1030/2009 - M. Of. nr. 603/1 sep. 2009) 

reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman 

 
 O. nr. 859/2004 - M. Of. nr. 645/16 iul. 2004 
 Ordin pentru abrogarea unor articole din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente 
 (Abrogare odată cu O. nr. 975/1998 prin O. nr. 176/2009 - M. Of. nr. 114/25 feb. 2009) 
 
 O. nr. 861/2004 - M. Of. nr. 634/13 iul. 2004 
 Ordin privind organizarea Comitetului naţional şi a comitetelor judeţene de intervenţie în caz de pandemie de gripă 
 (Abrogare prin O. nr. 1094/2005 - M. Of. nr. 935/20 oct. 2005) 
 
 O. nr. 977/2004 - M. Of. nr. 821/6 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti 
 (T) 
 
 O. nr. 994/2004 - M. Of. nr. 1146/3 dec. 2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare 
 (Abrogare prin O. nr. 916/2006 - M. Of. nr. 759/6 sep. 2006) 
 
 O. nr. 997/2004 - M. Of. nr. 771/23 aug. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 219/2002 prin O. nr. 1226/2012 - M. Of. nr. 855/18 dec. 2012) 

medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale 

 
 O. nr. 1022/2004 - M. Of. nr. 817/3 sep. 2004 
 Ordin privind aprobarea valorii tarifului pentru activitatea de control, activitate specifică in vitro (titru viral polio), desfăşurată de Departamentul evaluare şi control produse biologice al  
 Agenţiei Naţionale a Medicamentului 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 407/2005 - M. Of. nr. 461/31 mai 2005) 
 
 O. nr. 1028/2004 - M. Of. nr. 785/26 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei 
 (Abrogare odată cu O. nr. 536/1997 prin O. nr. 119/2014 - M. Of. nr. 127/21 feb. 2014) 
 
 O. nr. 1029/2004 - M. Of. nr. 853/17 sep. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 219/2002 prin O. nr. 1226/2012 - M. Of. nr. 855/18 dec. 2012) 

medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale 

 
 O. nr. 1030/2004 - M. Of. nr. 785/26 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 119/2004 prin O. nr. 1301/2007 - M. Of. nr. 617/6 sep. 2007) 
 
 O. nr. 1031/2004 - M. Of. nr. 822/7 sep. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea  
 
 (Abrogare odata cu O. nr. 185/2003 prin O. nr. 261/2007 - M. Of. nr. 128/21 feb. 2007) 

sterilizării şi păstrarea sterilităţii obiectelor şi materialelor sanitare în unităţile sanitare de stat şi private 

 
 O. nr. 1033/2004 - M. Of. nr. 815/3 sep. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1955/1995 prin O. nr. 1456/2020 - M. Of. nr. 787/28 aug. 2020) 

copiilor şi tinerilor 

 
 O. nr. 1058/2004 - M. Of. nr. 800/30 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 183/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind  
 dispozitivele medicale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 183/2002 prin O. nr. 1636/2004 - M. Of. nr. 8/4 ian. 2005) 
 
 O. nr. 1059/2004 - M. Of. nr. 810/2 sep. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 273/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă privind apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale  
 
 (Abrogare la 29 iunie 2007 odată cu O. nr. 273/2004 prin O. nr. 341/2007 - M. Of. nr. 149/1 mar. 2007) 

naturale 

 
 O. nr. 1117/2004 - M. Of. nr. 1041/10 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind cererea de autorizare a unui studiu clinic cu un medicament de uz uman, adresată autorităţii competente, aprobarea unor amendamente  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1808/2006 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2007) 

importante şi declararea închiderii unui studiu clinic în România 

 
 O. nr. 1138/2004 - M. Of. nr. 873/24 sep. 2004 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală 
 (Abrogare prin O. nr. 1044/2006 - M. Of. nr. 743/31 aug. 2006) 
 
 O. nr. 1140/2004 - M. Of. nr. 856/20 sep. 2004 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru  
 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007, odată cu O. nr. 755/2004 prin O. nr. 896/2006 - M. Of. nr. 676/7 aug. 2006) 

instituţiile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii 
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 O. nr. 1177/2004 - M. Of. nr. 1042/11 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind investigarea biodisponibilităţii şi bioechivalenţei 
 (Abrogare prin O. nr. 1808/2006 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2007) 
 
 O. nr. 1178/2004 - M. Of. nr. 870/23 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 872/2006 - M. Of. nr. 647/26 iul. 2006) 

completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exceptarea de la etichetarea în limba română a medicamentelor din import 

 
 O. nr. 1179/2004 - M. Of. nr. 1042/11 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului a studiilor clinice/notificarea la Agenţia Naţională a Medicamentului a studiilor  
 nonintervenţionale efectuate cu medicamente de uz uman în România 
 (Abrogare prin O. nr. 1808/2006 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2007) 
 
 O. nr. 1180/2004 - M. Of. nr. 870/23 sep. 2004 
 Ordin privind aprobarea documentaţiei necesare pentru susţinerea cererii de evaluare în regim de urgenţă pentru medicamentele care reprezintă primul generic pentru care se solicită  
 autorizarea de punere pe piaţă în România după medicamentul original 
 (Abrogare prin O. nr. 751/2006 - M. Of. nr. 559/28 iun. 2006) 
 
 O. nr. 1181/2004 - M. Of. nr. 870/23 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea documentaţiei necesare susţinerii cererii de autorizare de punere pe piaţă pentru medicamentele care reprezintă primul generic pentru care se solicită autorizarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 751/2006 - M. Of. nr. 559/28 iun. 2006) 

de punere pe piaţă în România după medicamentul original 

 
 O. nr. 1182/2004 - M. Of. nr. 870/23 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Listei denumirilor comune internaţionale care necesită studii de bioechivalenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 173/2009 - M. Of. nr. 107/23 feb. 2009) 
 
 O. nr. 1199/2004 - M. Of. nr. 904/5 oct. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice,  
 precum şi a Condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora 
 (Abrogare la 13 ianuarie 2009, odată cu O. nr. 626/2001 prin L. nr. 266/2008 - M. Of. nr. 765/13 nov. 2008) 
 
 O. nr. 1204/2004 - M. Of. nr. 901/4 oct. 2004 
 Ordin privind aprobarea certificatului pentru deţinerea de medicamente şi substanţe stupefiante şi psihotrope 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1915/2006 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2007) 
 
 O. nr. 1210/2004 - M. Of. nr. 901/4 oct. 2004 
 Ordin privind decalarea datei concursului de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie din 14 noiembrie 2004 în 19 decembrie 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 1224/2004 - M. Of. nr. 945/15 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind studiile de siguranţă nonclinică necesare în vederea efectuării studiilor clinice pentru evaluarea medicamentelor 
 (Abrogare prin O. nr. 1808/2006 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2007) 
 
 O. nr. 1233/2004 - M. Of. nr. 923/11 oct. 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 431/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de referinţă de diagnostic imagistic 
 (Abrogare la 1 mai 2006, odată cu O. nr. 431/2002 prin O. nr. 294/2006 - M. Of. nr. 316/7 apr. 2006) 
 
 O. nr. 1236/2004 - M. Of. nr. 1132/30 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor de bună practică în studiul clinic 
 (Abrogare prin O. nr. 1697/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1300/2004 - M. Of. nr. 70/20 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind cererea şi documentaţia care trebuie trimise comisiei de etică în vederea obţinerii opiniei acesteia asupra desfăşurării unui studiu clinic cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1808/2006 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2007) 

medicamente de uz uman în România 

 
 O. nr. 1333/2004 - M. Of. nr. 997/29 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport sanitar, elaborate în aplicarea  
 prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 270/2004 privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească 
 (Abrogare prin O. nr. 1519/2009 - M. Of. nr. 851/8 dec. 2009) 
 
 O. nr. 1441/2004 - M. Of. nr. 1145/3 dec. 2004 
 Ordin privind aprobarea Ghidului pentru efectuarea inspecţiilor de bună practică de fabricaţie 
 (Abrogare prin O. nr. 265/2008 - M. Of. nr. 194/13 mar. 2008) 
 
 O. nr. 1443/2004 - M. Of. nr. 1077/19 nov. 2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări şi  
 
 (Abrogare prin L. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 372/28 apr. 2006) 

completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exclusivitatea datelor 

 
 O. nr. 1444/2004 - M. Of. nr. 1077/19 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor referitoare la calitatea materiilor prime din import utilizate la producerea medicamentelor româneşti de uz uman 
 (Abrogare prin O. nr. 281/2005 - M. Of. nr. 294/7 apr. 2005) 
 
 O. nr. 1457/2004 - M. Of. nr. 1093/24 nov. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 39/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 39/2004 prin O. nr. 1.024/496/2008 - M. Of. nr. 401/28 mai 2008) 
 
 O. nr. 1538/2004 - M. Of. nr. 1101/25 nov. 2004 
 Ordin privind modificarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 decembrie 2004, aprobată prin Ordinul  
 ministrului sănătăţii nr. 758/2004, cu modificările ulterioare 
 (T) 
 
 O. nr. 1552/2004 - M. Of. nr. 1166/9 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică 
 (Abrogare prin O. nr. 75/2010 - M. Of. nr. 91/10 feb. 2010) 
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 O. nr. 1623/2004 - M. Of. nr. 1223/20 dec. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 29/2003 prin O. nr. 1782/576/2006 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2007) 

(SMDP) în spitalele din România 

 
 O. nr. 1628/2004 - M. Of. nr. 79/24 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind colectarea, verificarea şi prezentarea rapoartelor de reacţii adverse provenite de la studiile clinice cu medicamente de uz uman 
 (Abrogare prin O. nr. 265/2008 - M. Of. nr. 194/13 mar. 2008) 
 
 O. nr. 1629/2004 - M. Of. nr. 79/24 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind procedurile de inspecţie pentru verificarea respectării Regulilor de bună practică în studiul clinic 
 (Abrogare prin O. nr. 1808/2006 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2007) 
 
 O. nr. 1630/2004 - M. Of. nr. 79/24 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind calificarea inspectorilor care verifică respectarea Regulilor de bună practică în studiul clinic 
 (Abrogare prin O. nr. 1808/2006 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2007) 
 
 O. nr. 1631/2004 - M. Of. nr. 79/24 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind dosarul de bază al studiului clinic şi arhivarea acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 1808/2006 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2007) 
 
 O. nr. 1632/2004 - M. Of. nr. 79/24 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului cu privire la consideraţii generale despre studiile clinice 
 (Abrogare prin O. nr. 1697/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1636/2004 - M. Of. nr. 8/4 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică  
 medicală 
 (Abrogare prin O. nr. 748/2014 - M. Of. nr. 491/2 iul. 2014) 
 
 O. nr. 1677/2004 - M. Of. nr. 1268/29 dec. 2004 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi înrudite, fără concurs de rezidenţiat, conform  
 prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 546/4.260/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2005 - M. Of. nr. 69/20 ian. 2005) 
 
 O. nr. 1689/2004 - M. Of. nr. 15/5 ian. 2005 
 Ordin privind înregistrarea dispozitivelor medicale şi a producătorilor de dispozitive medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 274/2006 - M. Of. nr. 291/31 mar. 2006) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 30/39/2004 - M. Of. nr. 57/23 ian. 2004 
 Ordin privind Lista preţurilor de referinţă corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 101/90/2004 - M. Of. nr. 122/11 feb. 2004) 

sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 101/90/2004 - M. Of. nr. 122/11 feb. 2004 
 Ordin privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în  
 cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 204/69/2005 - M. Of. nr. 248/24 mar. 2005) 
 
 O. nr. 102/75/2004 - M. Of. nr. 148/19 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 a serviciilor medicale din anul 2002 ale  
 
 (T) 

unităţilor sanitare cu paturi, până la nivelul cheltuielilor angajate în anul 2002 şi rămase neachitate la 31 decembrie 2003 

 
 O. nr. 142/102/2004 - M. Of. nr. 149/19 feb. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O.nr. 1220/2003 prin O. nr. 56/45/2005 - M. Of. nr. 134/14 feb. 2005) 
 
 O. nr. 172/113/2004 - M. Of. nr. 214/11 mar. 2004 
 Ordin pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 269/131/2004 - M. Of. nr. 242/18 mar. 2004 
 Ordin privind condiţiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pentru perioada 2003-2004 
 (T) 
 
 O. nr. 584/219/2004 - M. Of. nr. 470/26 mai 2004 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă  
 corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O.nr. 101/2004 prin O. nr. 204/69/2005 - M. Of. nr. 248/24 mar. 2005) 
 
 O. nr. 991/394/2004 - M. Of. nr. 746/17 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de  
 prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de  
 completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 849/297/2003 prin O. nr. 832/302/2008 - M. Of. nr. 361/12 mai 2008) 
 
 O. nr. 999/397/2004 - M. Of. nr. 754/19 aug. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O.nr. 1220/2003 prin O. nr. 56/45/2005 - M. Of. nr. 134/14 feb. 2005) 

ulterioare 

 
 O. nr. 1143/428/2004 - M. Of. nr. 866/22 sep. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preţurilor de  
 referinţă corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O.nr. 101/2004 prin O. nr. 204/69/2005 - M. Of. nr. 248/24 mar. 2005) 
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 O. nr. 1619/599/2004 - M. Of. nr. 1223/20 dec. 2004 
 Ordin privind aprobarea Planului acţiunilor majore pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2004-2005 
 (T) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 O. nr. 810/M80/217/1478/9989/17/1265/366/2004 - M. Of. nr. 684/29 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la  
 specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în  
 relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice  
 
 (T) 

care aparţin acestei reţele 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI 
 O. nr. 59/148/2004 - M. Of. nr. 203/9 mar. 2004 
 Ordin privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză 
 (Abrogare la 20 oct. 2004 prin O. nr. 39/592/1072/216/2004 - M. Of. nr. 859/20 sep. 2004) 
 
 O. nr. 61/111/2004 - M. Of. nr. 165/25 feb. 2004 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanţii  
 din alimente 
 (Abrogare odată cu O. nr. 84/91/2002 prin O. nr. 1050/1145/97/505/2005 - M. Of. nr. 1056/26 nov. 2005) 
 
 O. nr. 231/181/2004 - M. Of. nr. 273/29 mar. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.83/2002 prin O. nr. 1813/2007 - M. Of. nr. 225/2 apr. 2007) 

privind aromele utilizate în alimente şi sursele materiale pentru producerea lor 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 292/206/2004 - M. Of. nr. 308/7 apr. 2004 
 Ordin privind stabilirea măsurilor speciale pentru importul de fistic şi de anumite produse derivate din fistic care provin din Iran sau care sunt expediate din Iran 
 (Abrogare la 20 oct. 2004 prin O. nr. 40/591/1071/217/2004 - M. Of. nr. 859/20 sep. 2004) 
 
 O. nr. 485/292/2004 - M. Of. nr. 454/20 mai 2004 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanţii  
 din alimente 
 (Abrogare odată cu O. nr. 84/91/2002 prin O. nr. 1050/1145/97/505/2005 - M. Of. nr. 1056/26 nov. 2005) 
 
 O. nr. 763/455/2004 - M. Of. nr. 704/4 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun 
 (Abrogare prin O. nr. 928/311/2017 - M. Of. nr. 758/22 sep. 2017) 
 
 O. nr. 1076/640/2004 - M. Of. nr. 1093/24 nov. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 84/91/2002 prin O. nr. 1050/1145/97/505/2005 - M. Of. nr. 1056/26 nov. 2005) 

contaminanţii din alimente, cu modificările şi completările ulterioare 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 95/2 feb. 2004 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule",  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 174/2005 - M. Of. nr. 34/13 ian. 2006) 

indicativ NP 004-03 

 
 O. nr. 215/2004 - M. Of. nr. 138/16 feb. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de autorizare şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului  
 lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.842/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1842/2001 prin O. nr. 1987/2005 - M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) 
 
 O. nr. 266/2004 - M. Of. nr. 153/20 feb. 2004 
 Ordin privind unele derogări de la prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1085/2004 - M. Of. nr. 637/14 iul. 2004) 

operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 276/2004 - M. Of. nr. 171/27 feb. 2004 
 Ordin privind aprobarea procedurilor de inspecţie şi supraveghere a operării navelor tip tanc pentru transportul de produse petroliere, de gaze lichefiate şi de produse chimice în  
 terminalele din porturile româneşti 
 (Abrogare prin O. nr. 813/2008 - M. Of. nr. 492/1 iul. 2008) 
 
 O. nr. 280/2004 - M. Of. nr. 191/4 mar. 2004 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de către Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -  
 CERONAV 
 (Abrogare prin O. nr. 1151/2006 - M. Of. nr. 600/11 iul. 2006) 
 
 O. nr. 296/2004 - M. Of. nr. 318/9 apr. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere - Metodologia de licenţiere a transporturilor  
 rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condiţiile privind agrearea autovehiculelor care efectuează  
 transport în regim de taxi, precum şi metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1170/2003 prin O. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 34/16 ian. 2008) 
 
 O. nr. 455/2004 - M. Of. nr. 242/18 mar. 2004 



 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea şi controlul activităţilor de turism în zona costieră 
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 (Abrogare prin O.U.G. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 220/10 mar. 2006) 
 
 O. nr. 583/2004 - M. Of. nr. 314/9 apr. 2004 
 Ordin privind evidenţa navelor care arborează pavilionul român şi evidenţa navelor în construcţie în şantierele navale aflate pe teritoriul României, aprobarea formei şi conţinutului  
 registrelor matricole şi ale registrelor de evidenţă a navelor, a procedurilor privind evidenţa navelor în construcţie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului  
 român, înmatricularea, scoaterea din evidenţă a navelor, transcrierea drepturilor reale mobiliare şi/sau a sarcinilor asupra navelor, precum şi forma şi conţinutul cererilor-tip 
 (Abrogare prin O. nr. 889/2013 - M. Of. nr. 400/3 iul. 2013) 
 
 O. nr. 650/2004 - M. Of. nr. 969/21 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind licenţierea personalului meteorologic aeronautic RACR- LMET 
 (Abrogare prin O. nr. 1144/2009 - M. Of. nr. 785/18 nov. 2009) 
 
 O. nr. 691/2004 - M. Of. nr. 360/23 apr. 2004 
 Ordin privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin închiriere de la Compania Naţională de Căi Ferate  
 
 (Abrogare la data de 10 martie 2008 prin O. nr. 101/2008 - M. Of. nr. 102/8 feb. 2008) 

"C.F.R." - S.A. 

 
 O. nr. 693/2004 - M. Of. nr. 409/7 mai 2004 
 Ordin privind modificarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi  
 folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O.nr. 353/1998 prin O. nr. 2133/2005 - M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005) 
 
 O. nr. 879/2004 - M. Of. nr. 442/18 mai 2004 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind metode şi echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol, RACR-AD-MEDA, ediţia 1/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 275/2021 - M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) 
 
 O. nr. 977/2004 - M. Of. nr. 565/25 iun. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-11 "Elaborarea şi emiterea reglementărilor aeronautice civile române şi a procedurilor de aplicare a acestora" 
 (Abrogare prin O. nr. 150/2015 - M. Of. nr. 187/19 mar. 2015) 
 
 O. nr. 1077/2004 - M. Of. nr. 603/5 iul. 2004 
 Ordin pentru modificarea alin. 3 al NUT 6 la art. 62.4.3 din Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, aprobate prin Ordinul  
 ministrului transporturilor nr. 746/1998 
 (Abrogare la data de 22 feb. 2008 odată cu O. nr. 746/1998 prin O. nr. 655/2007 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1085/2004 - M. Of. nr. 637/14 iul. 2004 
 Ordin pentru înlocuirea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice  
 desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr.1835/2002 prin O. nr. 217/2006 - M. Of. nr. 226/13 mar. 2006) 
 
 O. nr. 1116/2004 - M. Of. nr. 563/24 iun. 2004 
 Ordin privind agrearea unor unităţi medicale şi psihologice din judeţul Tulcea pentru examinarea personalului navigant fluvial, salariat al unităţilor armatoare din acest judeţ 
 (Abrogare prin O. nr. 681/2005 - M. Of. nr. 435/23 mai 2005) 
 
 O. nr. 1172/2004 - M. Of. nr. 856/20 sep. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor şi a certificatelor de capacitate pentru personalul navigant  
 
 (Abrogare la data de 8 feb. 2007 prin O. nr. 1627/2006 - M. Of. nr. 917/10 nov. 2006) 

maritim 

 
 O. nr. 1193/2004 - M. Of. nr. 734/13 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind înmatricularea şi acordarea marcajului unificat de identificare a vehiculelor de transport feroviar şi cu metroul 
 (Abrogare prin O. nr. 1484/2014 - M. Of. nr. 797/3 nov. 2014) 
 
 O. nr. 1305/2004 - M. Of. nr. 750/18 aug. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române - RACR - AUAC - Accesul în unităţile de aviaţie civilă, ediţia 1/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 1924/2005 - M. Of. nr. 1032/21 nov. 2005) 
 
 O. nr. 1356/2004 - M. Of. nr. 744/17 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările ulterioare 

 
 O. nr. 1358/2004 - M. Of. nr. 761/19 aug. 2004 
 Ordin privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor,  
 pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări  
 constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4 
 (Abrogare odată cu O. nr. 536/1997 prin O. nr. 2135/2005 - M. Of. nr. 1168/22 dec. 2005) 
 
 O. nr. 1361/2004 - M. Of. nr. 736/16 aug. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea părţii a II-a "Norme de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" din Normele de  
 autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr.  
 2.026/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2026/2002 prin O. nr. 794/2007 - M. Of. nr. 654/25 sep. 2007) 
 
 O. nr. 1410/2004 - M. Of. nr. 782/25 aug. 2004 
 Ordin privind completarea art. 2 din Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 542/2003 prin O. nr. 3363/2020 - M. Of. nr. 624/16 iul. 2020) 

activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003 

 
 O. nr. 1439/2004 - M. Of. nr. 804/31 aug. 2004 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 1153/2006 - M. Of. nr. 589/7 iul. 2006) 
 
 O. nr. 1558/2004 - M. Of. nr. 1211/16 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin H.G. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 752/20 sep. 2017) 
 
 O. nr. 1665/2004 - M. Of. nr. 913/7 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Amendamentului nr. 1/2004 la Reglementarea aeronautică civilă română RACR-21/"Reguli de certificare a produselor aeronautice civile", ediţia nr. 1/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1212/2003 prin O. nr. 806/2007 - M. Of. nr. 637/18 sep. 2007) 
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 O. nr. 1889/2004 - M. Of. nr. 1167/9 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 435/2021 - M. Of. nr. 412/20 apr. 2021) 
 
 O. nr. 2004/2004 - M. Of. nr. 1031/8 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor şi dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfă 
 (Abrogare prin O. nr. 1950/2006 - M. Of. nr. 925/15 nov. 2006) 
 
 O. nr. 2065/2004 - M. Of. nr. 149/18 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1697/2012 - M. Of. nr. 824/7 dec. 2012) 

române, republicată 

 
 O. nr. 2132/2004 - M. Of. nr. 1125/30 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 968/2005 - M. Of. nr. 560/30 iun. 2005) 
 
 O. nr. 2133/2004 - M. Of. nr. 1125/30 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere a organismelor desemnate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 603/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007) 
 
 O. nr. 2146/2004 - M. Of. nr. 1140/2 dec. 2004 
 Ordin privind modificarea NUT 5 la art. 66.4 din Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, aprobate prin Ordinul ministrului  
 transporturilor nr. 746/1998 
 (Abrogare la data de 22 feb. 2008 odată cu O. nr. 746/1998 prin O. nr. 655/2007 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2008) 
 
 O. nr. 2175/2004 - M. Of. nr. 1192/14 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SUD/ "Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă", ediţia 1/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 765/2015 - M. Of. nr. 491/6 iul. 2015) 
 
 O. nr. 2177/2004 - M. Of. nr. 1161/8 dec. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1835/2002 prin O. nr. 217/2006 - M. Of. nr. 226/13 mar. 2006) 

activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu modificările ulterioare 

 
 O. nr. 2185/2004 - M. Of. nr. 1162/8 dec. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 761/1999 prin O. nr. 1214/2015 - M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 

şi efectiv activităţi de transport rutier 

 
 O. nr. 2190/2004 - M. Of. nr. 90/27 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii 
 (Abrogare prin H.G. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 752/20 sep. 2017) 
 
 O. nr. 2194/2004 - M. Of. nr. 104/1 feb. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile  
 publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 
 
 O. nr. 2195/2004 - M. Of. nr. 121/8 feb. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere,  
 înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, cu modificările şi  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 353/1998 prin O. nr. 2133/2005 - M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005) 

completările ulterioare 

 
 O. nr. 2196/2004 - M. Of. nr. 97/28 ian. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor şi a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărţii de  
 identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticităţii şi identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 36/2003 prin O. nr. 2132/2005 - M. Of. nr. 1160/21 dec. 2005) 

36/2003 

 
 O. nr. 2230/2004 - M. Of. nr. 1262/28 dec. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului  
 lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.433/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1433/2002 prin O. nr. 1230/2005 - M. Of. nr. 706/4 aug. 2005) 
 
 O. nr. 2239/2004 - M. Of. nr. 49/14 ian. 2005 
 Ordin privind instituirea unor măsuri de creştere a siguranţei navigaţiei în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti prin introducerea accelerată, pentru navele petroliere, a  
 obligativităţii corpului dublu sau a unor cerinţe echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 2258/2006 - M. Of. nr. 996/14 dec. 2006) 
 
 O. nr. 2264/2004 - M. Of. nr. 60/18 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea şi dotarea locurilor de parcare, oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1298/2017 - M. Of. nr. 745/15 sep. 2017) 
 
 O. nr. 2270/2004 - M. Of. nr. 33/11 ian. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport  
 feroviar şi a certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum şi pentru acordarea  
 autorizaţiei şi certificatului de operare pentru manevră agenţilor economici care efectuează numai operaţiuni de manevră feroviară, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare la 25 aug. 2007 odată cu O. nr. 343/2003 prin O. nr. 535/2007 - M. Of. nr. 501/26 iul. 2007) 
 
 O. nr. 2277/2004 - M. Of. nr. 44/13 ian. 2005 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 280/2004 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 280/2004 prin O. nr. 1151/2006 - M. Of. nr. 600/11 iul. 2006) 

de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 2315/2004 - M. Of. nr. 99/31 ian. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1041/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranţa navelor  
 maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internaţionale, cod MTCT.ANR-NPAS-2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1041/2003 prin O. nr. 422/2011 - M. Of. nr. 503/14 iul. 2011) 
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 O. nr. 2316/2004 - M. Of. nr. 125/9 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilitatea navelor Ro-Ro pasager, cod MTCT.ANR-NSRP-2004 
 (Abrogare prin O. nr. 717/2006 - M. Of. nr. 480/2 iun. 2006) 
 
 O. nr. 2333/2004 - M. Of. nr. 33/11 ian. 2005 
 Ordin privind aprobarea de tarife pentru prestaţii şi servicii specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER 
 (Abrogare prin O. nr. 2260/2005 - M. Of. nr. 118/8 feb. 2006) 
 
 O. nr. 2342/2004 - M. Of. nr. 37/12 ian. 2005 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Antrepriza Lucrări Drumuri şi Poduri Bacău" - S.A. 
 (SE) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 618/169/2004 - M. Of. nr. 319/13 apr. 2004 
 Ordin privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare şi semiremorci specializate basculante 
 (Abrogare la data de 2 feb. 2009 prin H.G. nr. 1373/2008 - M. Of. nr. 749/6 nov. 2008) 
 
 O. nr. 2134/460/2004 - M. Of. nr. 43/13 ian. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 909/117/2012 - M. Of. nr. 413/21 iun. 2012) 
 
  OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE 

 O. nr. 63/2004 - M. Of. nr. 826/7 sep. 2004 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile 
 (Abrogare prin O. nr. 175/2009 - M. Of. nr. 822/30 nov. 2009) 
 
  OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE 

 O. nr. 93/2004 - M. Of. nr. 476/27 mai 2004 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor şi faptelor juridice  
 referitoare la terenuri şi construcţii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 946/2000 
 (Abrogare odată cu O. nr.946/2000 prin O. nr. 634/2006 - M. Of. nr. 1048/29 dec. 2006) 
 
  ORGANIZAŢIA PATRONALĂ VINROM 

 Protocol nr. 11/2004 - M. Of. nr. 64/26 ian. 2004 
 Protocol privind preţurile minimale pentru produsele şi grupele de produse pe bază de alcool etilic, distilate, precum şi ţuică şi rachiuri naturale, stabilite de către asociaţiile patronale ale  
 
 (T) 

producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 
 2005 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 43/2005 - M. Of. nr. 1176/27 dec. 2005 
 Ordin privind aprobarea "Listei interzise" pentru anul 2006 
 
 

(T) 

 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 344/2005 - M. Of. nr. 278/4 apr. 2005 
 Ordin privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR 
 (Abrogare prin O. nr. 7969/2008 - M. Of. nr. 860/20 dec. 2008) 
 
 O. nr. 373/2005 - M. Of. nr. 229/18 mar. 2005 
 Ordin privind îndeplinirea formalităţilor vamale de import pentru mărfurile perisabile 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 6351/2005 - M. Of. nr. 698/3 aug. 2005) 
 
 O. nr. 460/2005 - M. Of. nr. 291/7 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire 
 (Abrogare prin O. nr. 6358/2006 - M. Of. nr. 540/22 iun. 2006) 
 
 O. nr. 553/2005 - M. Of. nr. 308/13 apr. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normelor unitare de structură pentru înfiinţarea şi funcţionarea punctelor vamale 
 (Abrogare prin O. nr. 3795/2015 - M. Of. nr. 15/8 ian. 2016) 
 
 O. nr. 559/2005 - M. Of. nr. 316/14 apr. 2005 
 Ordin privind eliberarea autorizaţiei de "exportator autorizat" 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 4822/2007 - M. Of. nr. 283/27 apr. 2007) 
 
 O. nr. 629/2005 - M. Of. nr. 356/27 apr. 2005 
 Ordin privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 6357/2006 - M. Of. nr. 540/22 iun. 2006) 
 
 O. nr. 1691/2005 - M. Of. nr. 542/27 iun. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire 
 (Abrogare odată cu O. nr. 460/2005 prin O. nr. 6358/2006 - M. Of. nr. 540/22 iun. 2006) 
 
 O. nr. 6280/2005 - M. Of. nr. 761/22 aug. 2005 
 Ordin pentru aplicarea reglementărilor adoptate de Comisia Comunităţilor Europene privind clasificarea unor anumite mărfuri în Nomenclatura combinată 
 (Abrogare prin O. nr. 637/2007 - M. Of. nr. 123/20 feb. 2007) 
 
 O. nr. 6351/2005 - M. Of. nr. 698/3 aug. 2005 
 Ordin privind formalităţile vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse în cap. 6, 7 şi 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 7591/2005 - M. Of. nr. 1025/18 nov. 2005) 

vămuite în municipiul Bucureşti sau în judeţul Ilfov 
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 O. nr. 6603/2005 - M. Of. nr. 781/29 aug. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire 
 (Abrogare odată cu O. nr. 460/2005 prin O. nr. 6358/2006 - M. Of. nr. 540/22 iun. 2006) 
 
 O. nr. 6640/2005 - M. Of. nr. 812/7 sep. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României 
 (Abrogare odată cu O. nr. 629/2005 prin O. nr. 6357/2006 - M. Of. nr. 540/22 iun. 2006) 
 
 O. nr. 7591/2005 - M. Of. nr. 1025/18 nov. 2005 
 Ordin privind formalităţile vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse în cap. 6, 7 şi 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie  
 vămuite în municipiul Bucureşti sau în judeţul Ilfov 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 7614/2006 - M. Of. nr. 624/19 iul. 2006)   
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR 

 O. nr. 42/2005 - M. Of. nr. 122/8 feb. 2005 
 Ordin privind aplicarea regimului de control al exporturilor unui produs care nu figurează în listele de control cuprinzând produsele şi tehnologiile cu dublă utilizare 
 (Abrogare prin O. nr. 517/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2007) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 42/2005 - M. Of. nr. 227/18 mar. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 43/2005 - M. Of. nr. 236/22 mar. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului 
 (T) 
 
 O. nr. 46/2005 - M. Of. nr. 279/4 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi  
 microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii 
 (T) 
 
 O. nr. 47/2005 - M. Of. nr. 274/1 apr. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea şi educarea comercianţilor 
 (T) 
 
 O. nr. 48/2005 - M. Of. nr. 287/6 apr. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 pentru susţinerea accesului microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici  
 
 (T) 

la servicii de instruire şi consultanţă 

 
 O. nr. 49/2005 - M. Of. nr. 284/5 apr. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 
 (T) 
 
 O. nr. 56/2005 - M. Of. nr. 270/1 apr. 2005 
 Ordin privind modificarea art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 699/2014 - M. Of. nr. 441/17 iun. 2014) 

mijlocii 

 
 O. nr. 62/2005 - M. Of. nr. 303/12 apr. 2005 
 Ordin privind modificarea subpunctului 2.1 din Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2005, aprobată prin  
 
 (T) 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nr. 42/2005 

 
 O. nr. 95/2005 - M. Of. nr. 452/27 mai 2005 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 
 (Abrogare prin O. nr. 699/2014 - M. Of. nr. 441/17 iun. 2014) 
 
 O. nr. 102/2005 - M. Of. nr. 495/13 iun. 2005 
 Ordin privind Procedura de avizare pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind  
 
 (Abrogare prin O. nr. 418/2010 - M. Of. nr. 198/29 mar. 2010) 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

 
 O. nr. 114/2005 - M. Of. nr. 583/6 iul. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist - TINCOOP 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 115/2005 - M. Of. nr. 579/5 iul. 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 393/11 iun. 2007) 
 
 O. nr. 156/2005 - M. Of. nr. 776/25 aug. 2005 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 393/11 iun. 2007) 
 
 O. nr. 213/2005 - M. Of. nr. 1021/17 nov. 2005 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 393/11 iun. 2007) 
 
 O. nr. 219/2005 - M. Of. nr. 1081/30 nov. 2005 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a oficiilor teritoriale pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, aprobat prin Ordinul  
 preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nr. 115/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 393/11 iun. 2007) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 5/2005 - M. Of. nr. 88/26 ian. 2005 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, condensatului, gazolinei şi etanului lichid pentru anul 2005 
 (Abrogare prin O. nr. 197/2005 - M. Of. nr. 116/7 feb. 2006) 
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 O. nr. 8/2005 - M. Of. nr. 83/25 ian. 2005 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 176/2006 - M. Of. nr. 777/13 sep. 2006) 
 
 O. nr. 17/2005 - M. Of. nr. 229/18 mar. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului 
 (Abrogare prin O. nr. 202/2881/2348/2013 - M. Of. nr. 1/6 ian. 2014) 
 
 O. nr. 40/2005 - M. Of. nr. 439/24 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind eliberarea permiselor de exploatare 
 (Abrogare prin O. nr. 94/2009 - M. Of. nr. 333/19 mai 2009) 
 
 O. nr. 41/2005 - M. Of. nr. 437/24 mai 2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2006 - M. Of. nr. 551/27 iun. 2006) 

exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare 

 
 O. nr. 66/2005 - M. Of. nr. 504/14 iun. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră 
 (Abrogare odată cu O. nr. 238/2004 prin O. nr. 194/2006 - M. Of. nr. 854/18 oct. 2006) 
 
 O. nr. 105/2005 - M. Of. nr. 779/26 aug. 2005 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 (Abrogare prin O. nr. 201/2006 - M. Of. nr. 870/24 oct. 2006) 
 
 O. nr. 144/2005 - M. Of. nr. 966/1 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul executării de activităţi miniere 
 (Abrogare prin O. nr. 156/2016 - M. Of. nr. 607/9 aug. 2016) 
 
 O. nr. 197/2005 - M. Of. nr. 116/7 feb. 2006 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2006 
 (Abrogare prin O. nr. 202/2006 - M. Of. nr. 901/6 nov. 2006) 
 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 O. nr. 27/324/2005 - M. Of. nr. 360/27 apr. 2005 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic, precum şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 58/19/2004 prin O. nr. 202/2881/2348/2013 - M. Of. nr. 1/6 ian. 2014) 

reglementarea modului de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT 

 O. nr. 97/2005 - M. Of. nr. 284/5 apr. 2005 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 191/2003 privind aprobarea Condiţiilor minime pentru ocuparea funcţiei publice vacante de director  
 
 (SE) 

executiv al direcţiei pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 

 
  ASOCIAŢIA GENERALĂ A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI 

 Statut/2005 - M. Of. nr. 750/18 aug. 2005 
 Statutul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România 
 
 

(Abrogare cu excepţia prevederilor art. 40 din anexa nr. 3, care rămân valabile pentru anul fiscal 2009 prin Statut/2009 - M. Of. nr. 621/16 sep. 2009) 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE CONTROL 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 51/2005 - M. Of. nr. 115/4 feb. 2005 
 Ordin pentru completarea anexei la Decizia directorului general al Autorităţii Naţionale a Vămilor nr. 173/2004 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua operaţiuni de vămuire  
 
 (Abrogare la 01.01.2007 odată cu Decizia nr.173/2004 prin O. nr. 9710/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 

cu produse strategice 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 187/EN/2005 - M. Of. nr. 721/9 aug. 2005 
 Decizie pentru aprobarea formularelor necesare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanţelor bugetare ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii,  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 199/2010 - M. Of. nr. 222/8 apr. 2010) 

precum şi a modelului legitimaţiei de executor fiscal 

 
 Decizia nr. 189/EN/2005 - M. Of. nr. 563/30 iun. 2005 
 Decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.311/2004 privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de  
 numerotaţie 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1311/EN/2004 prin Decizia nr. 2895/2007 - M. Of. nr. 608/4 sep. 2007) 
 
 Decizia nr. 1298/EN/2005 - M. Of. nr. 822/12 sep. 2005 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 7/2011 - M. Of. nr. 39/17 ian. 2011) 

sectorul comunicaţiilor electronice 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 53/17 ian. 2005 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi a contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 4/2005 - M. Of. nr. 115/4 feb. 2005 
 Ordin pentru stabilirea tarifului de achiziţie a energiei electrice de la producătorii hidroelectrici care nu deţin contracte de portofoliu 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2005 - M. Of. nr. 1178/27 dec. 2005) 
 
 O. nr. 7/2005 - M. Of. nr. 152/21 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic - Revizia 1 
 (Abrogare prin O. nr. 55/2005 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2006) 
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 O. nr. 10/2005 - M. Of. nr. 213/14 mar. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de ajustare/revizuire a tarifelor de distribuţie în cursul anului 2005 
 (Abrogare prin O. nr. 72/2013 - M. Of. nr. 623/8 oct. 2013) 
 
 O. nr. 15/2005 - M. Of. nr. 252/25 mar. 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2005 - M. Of. nr. 938/20 oct. 2005) 
 
 O. nr. 16/2005 - M. Of. nr. 316/14 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind relaţiile contractuale dintre consumator şi subconsumatorul său de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 162/7 mar. 2007) 
 
 O. nr. 17/2005 - M. Of. nr. 316/14 apr. 2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea garanţiilor la consumatorii captivi de energie electrică rău platnici 
 (Abrogare prin O. nr. 84/2015 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2015) 
 
 O. nr. 18/2005 - M. Of. nr. 372/3 mai 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru calculul energiei electrice care se facturează în situaţia defectării grupului de măsurare 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2015 - M. Of. nr. 594/6 aug. 2015) 
 
 O. nr. 19/2005 - M. Of. nr. 372/3 mai 2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a valorilor minime şi maxime de tranzacţionare a certificatelor verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2005 - M. Of. nr. 938/20 oct. 2005) 
 
 O. nr. 20/2005 - M. Of. nr. 372/3 mai 2005 
 Ordin privind aprobarea valorilor minime şi maxime de tranzacţionare a certificatelor verzi pentru anul 2005 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2005 - M. Of. nr. 938/20 oct. 2005) 
 
 O. nr. 21/2005 - M. Of. nr. 496/13 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 88/2009 - M. Of. nr. 856/9 dec. 2009) 
 
 O. nr. 25/2005 - M. Of. nr. 533/23 iun. 2005 
 Ordin privind reglementarea achiziţiei energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic în reţelele de transport şi distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 72/2013 - M. Of. nr. 623/8 oct. 2013) 
 
 O. nr. 26/2005 - M. Of. nr. 543/27 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem şi de distribuţie a energiei electrice, precum şi pentru decontare pe piaţa angro de energie electrică,  
 practicate de agenţii economici din cadrul sectorului energetic 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2005 - M. Of. nr. 1163/22 dec. 2005) 
 
 O. nr. 27/2005 - M. Of. nr. 533/23 iun. 2005 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea  
 serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi de administrare a pieţei angro de energie electrică dintre Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 40/2004 prin O. nr. 44/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006) 

[Client] 

 
 O. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 543/27 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi 
 (Abrogare prin O. nr. 49/2005 - M. Of. nr. 1163/22 dec. 2005) 
 
 O. nr. 29/2005 - M. Of. nr. 546/28 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în configuraţii calificate pentru producţie prioritară necontrolabilă 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2011 - M. Of. nr. 770/1 nov. 2011) 
 
 O. nr. 31/2005 - M. Of. nr. 597/11 iul. 2005 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2005 privind aprobarea tarifelor şi a contribuţiilor băneşti percepute  
 
 (T) 

de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2005 

 
 O. nr. 32/2005 - M. Of. nr. 622/18 iul. 2005 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament şi a avizelor tehnice de racordare practicate de operatorii de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 114/2014 - M. Of. nr. 826/12 nov. 2014) 
 
 O. nr. 33/2005 - M. Of. nr. 671/27 iul. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor, autoproducătorilor şi Companiei Naţionale de  
 Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2015 - M. Of. nr. 628/18 aug. 2015) 
 
 O. nr. 34/2005 - M. Of. nr. 671/27 iul. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice în vecinătate de limita zonei de activitate a unor operatori de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 339/18 mai 2012) 
 
 O. nr. 35/2005 - M. Of. nr. 671/27 iul. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive şi modul de plată a acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 33/2014 - M. Of. nr. 408/2 iun. 2014) 
 
 O. nr. 36/2005 - M. Of. nr. 821/12 sep. 2005 
 Ordin privind cadrul de funcţionare a pieţei angro de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2010 - M. Of. nr. 815/7 dec. 2010) 
 
 O. nr. 37/2005 - M. Of. nr. 821/12 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare - conţinut-cadru 
 (Abrogare prin O. nr. 28/2010 - M. Of. nr. 842/16 dec. 2010) 
 
 O. nr. 38/2005 - M. Of. nr. 857/22 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind condiţiile şi modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 
 
 O. nr. 40/2005 - M. Of. nr. 938/20 oct. 2005 



 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi 
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 (Abrogare prin O. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 919/13 nov. 2006) 
 
 O. nr. 42/2005 - M. Of. nr. 1024/18 nov. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2011 - M. Of. nr. 170/10 mar. 2011) 
 
 O. nr. 43/2005 - M. Of. nr. 1032/21 nov. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de calificare a producţiei prioritare de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 68/26 ian. 2011) 
 
 O. nr. 44/2005 - M. Of. nr. 1037/22 nov. 2005 
 Ordin privind limitarea preţurilor de ofertare pe Piaţa de echilibrare 
 (Abrogare prin O. nr. 33/2006 - M. Of. nr. 954/27 nov. 2006) 
 
 O. nr. 45/2005 - M. Of. nr. 1158/21 dec. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de alocare a sumelor de bani rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 62/2009 - M. Of. nr. 413/17 iun. 2009) 
 
 O. nr. 46/2005 - M. Of. nr. 1158/21 dec. 2005 
 Ordin privind aprobarea modificării cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 48/2005 - M. Of. nr. 1163/22 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem şi decontare pe piaţa angro de energie electrică, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 43/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006) 

tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de agenţii economici din cadrul sectorului energetic 

 
 O. nr. 49/2005 - M. Of. nr. 1163/22 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi 
 (Abrogare prin O. nr. 70/2007 - M. Of. nr. 897/28 dec. 2007) 
 
 O. nr. 50/2005 - M. Of. nr. 1164/22 dec. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2004 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru  
 serviciul de transport al energiei electrice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 30/2004 prin O. nr. 42/2007 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006) 
 
 O. nr. 51/2005 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului de activitate anual de către titularii de licenţe 
 (Abrogare prin O. nr. 32/2016 - M. Of. nr. 594/4 aug. 2016) 
 
 O. nr. 52/2005 - M. Of. nr. 1178/27 dec. 2005 
 Ordin pentru stabilirea preţurilor la energia electrică vândută de producătorii hidroelectrici care nu deţin contracte de portofoliu şi la cea vândută de producătorii care beneficiază, potrivit  
 legii, de sistemul de promovare a energiei produse din surse regenerabile de energie 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 760/9 nov. 2007) 
 
 O. nr. 53/2005 - M. Of. nr. 51/19 ian. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2005 pentru aprobarea Procedurii privind  
 schimbarea furnizorului de energie electrică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 21/2005 prin O. nr. 88/2009 - M. Of. nr. 856/9 dec. 2009) 
 
 O. nr. 54/2005 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenţilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2007 - M. Of. nr. 604/3 sep. 2007) 
 
 O. nr. 55/2005 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2007 - M. Of. nr. 612/5 sep. 2007) 
 
 O. nr. 56/2005 - M. Of. nr. 7/4 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea aplicării Procedurii operaţionale de implementare a mecanismului privind comerţul transfrontalier cu energie electrică (CBT) în regiunea din sud-estul Europei 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2007 - M. Of. nr. 754/6 nov. 2007) 
 
 O. nr. 57/2005 - M. Of. nr. 7/4 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2006 - M. Of. nr. 1022/22 dec. 2006) 
 
 O. nr. 58/2005 - M. Of. nr. 21/10 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a valorii pierderilor din creanţe şi debitori diverşi, pentru  
 stabilirea tarifelor de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 72/2013 - M. Of. nr. 623/8 oct. 2013) 
 
 O. nr. 59/2005 - M. Of. nr. 21/10 ian. 2006 
 Ordin pentru stabilirea valorilor maxime ale tarifelor specifice de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 30/2006 - M. Of. nr. 946/23 nov. 2006) 
 
 O. nr. 61/2005 - M. Of. nr. 43/18 ian. 2006 
 Ordin privind cadrul de funcţionare a pieţei angro de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2018 - M. Of. nr. 166/22 feb. 2018) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 182/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005 
 Decizie privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 (Abrogare prin O. nr. 70/2009 - M. Of. nr. 547/6 aug. 2009 şi Abrogare prin O. nr. 77/2009 - M. Of. nr. 632/24 sep. 2009) 
 
 Decizia nr. 183/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005 
 Decizie privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2020 - M. Of. nr. 430/22 mai 2020) 
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 Decizia nr. 307/2005 - M. Of. nr. 292/7 apr. 2005 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004 privind aprobarea Regulamentului  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1231/2004 prin O. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007) 

de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale 

 
 Decizia nr. 308/2005 - M. Of. nr. 292/7 apr. 2005 
 Decizie privind aprobarea Condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2007 - M. Of. nr. 878/21 dec. 2007) 
 
 Decizia nr. 309/2005 - M. Of. nr. 295/8 apr. 2005 
 Decizie privind aprobarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2020 - M. Of. nr. 430/22 mai 2020) 
 
 Decizia nr. 311/2005 - M. Of. nr. 317/14 apr. 2005 
 Decizie pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 379/6 iun. 2012) 

aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 

 
 Decizia nr. 313/2005 - M. Of. nr. 324/18 apr. 2005 
 Decizie privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei interne reglementate a gazelor naturale şi a consumatorilor eligibili 
 (Abrogare prin Decizia nr. 183/2007 - M. Of. nr. 224/2 apr. 2007) 
 
 Decizia nr. 392/2005 - M. Of. nr. 400/12 mai 2005 
 Decizie privind abrogarea unor acte normative 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 400/2005 - M. Of. nr. 408/13 mai 2005 
 Decizie pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale - segmentul reglementat 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2013 - M. Of. nr. 358/17 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 402/2005 - M. Of. nr. 408/13 mai 2005 
 Decizie privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 888/2004 prin Decizia nr. 460/2006 - M. Of. nr. 488/6 iun. 2006) 
 
 Decizia nr. 457/2005 - M. Of. nr. 490/10 iun. 2005 
 Decizie privind modificarea şi completarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 182/2005 prin O. nr. 70/2009 - M. Of. nr. 547/6 aug. 2009) 
 
 Decizia nr. 458/2005 - M. Of. nr. 490/10 iun. 2005 
 Decizie privind modificarea şi completarea Condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 308/2005 prin O. nr. 52/2007 - M. Of. nr. 878/21 dec. 2007) 
 
 Decizia nr. 459/2005 - M. Of. nr. 490/10 iun. 2005 
 Decizie privind modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2020 - M. Of. nr. 430/22 mai 2020) 
 
 Decizia nr. 460/2005 - M. Of. nr. 490/10 iun. 2005 
 Decizie privind modificarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2020 - M. Of. nr. 430/22 mai 2020) 
 
 Decizia nr. 551/2005 - M. Of. nr. 620/16 iul. 2005 
 Decizie pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru  
 autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea  
 agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1342/2004 prin O. nr. 55/2007 - M. Of. nr. 15/9 ian. 2008) 
 
 Decizia nr. 625/2005 - M. Of. nr. 739/15 aug. 2005 
 Decizie privind procedurile de întocmire a raportului financiar şi a evidenţei contabile reglementate de către titularul de licenţă din sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin Decizia nr. 1139/2006 - M. Of. nr. 878/27 oct. 2006) 
 
 Decizia nr. 664/2005 - M. Of. nr. 868/27 sep. 2005 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1304/2006 - M. Of. nr. 1014/20 dec. 2006) 
 
 Decizia nr. 665/2005 - M. Of. nr. 873/29 sep. 2005 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi 
 (Abrogare prin O. nr. 62/2008 - M. Of. nr. 489/1 iul. 2008) 
 
 Decizia nr. 757/2005 - M. Of. nr. 898/7 oct. 2005 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind managementul congestiilor contractuale din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2008) 
 
 Decizia nr. 770/2005 - M. Of. nr. 902/10 oct. 2005 
 Decizie pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 871/2002 privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului  
 financiar de către titularul de licenţă din sectorul gazelor naturale 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 895/2005 - M. Of. nr. 979/3 nov. 2005 
 Decizie privind suspendarea aplicabilităţii prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1086/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 
 
 Decizia nr. 1086/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Decizie privind aprobarea Procedurii de acreditare a consumatorilor eligibili de gaze naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1368/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 Decizia nr. 1144/2005 - M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005 
 Decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru  
 autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1342/2004 prin O. nr. 55/2007 - M. Of. nr. 15/9 ian. 2008) 

agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale 
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 O. nr. 131/2005 - M. Of. nr. 194/8 mar. 2005 
 Ordin privind reorganizarea grupelor teritoriale de control ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 425/2009 - M. Of. nr. 143/9 mar. 2009) 
 
 O. nr. 184/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1058/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 

Comercială VITAL GAZ - S.A. Bucureşti 

 
 O. nr. 185/2005 - M. Of. nr. 225/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Grup dezvoltare reţele" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 1062/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 186/2005 - M. Of. nr. 224/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Gaz Vest" - S.A. Arad 
 (Abrogare prin O. nr. 1054/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 187/2005 - M. Of. nr. 224/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1067/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 

Comercială "Megaconstruct" - S.A. Bucureşti 

 
 O. nr. 188/2005 - M. Of. nr. 224/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială MM DATA - S.R.L. Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 1065/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 189/2005 - M. Of. nr. 224/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1053/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 

Comercială "Gaz Sud" - S.A. Snagov 

 
 O. nr. 190/2005 - M. Of. nr. 224/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Gaz Nord Est" - S.A. Hârlău 
 (Abrogare prin O. nr. 1066/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 191/2005 - M. Of. nr. 224/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1069/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 

Comercială "Gaz Est" - S.A. Vaslui 

 
 O. nr. 192/2005 - M. Of. nr. 224/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Garant Service" - S.A. Bistriţa-Năsăud 
 (Abrogare prin O. nr. 1063/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 193/2005 - M. Of. nr. 223/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1074/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 

Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş 

 
 O. nr. 194/2005 - M. Of. nr. 223/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Progaz Distribution" - S.A. Câmpina 
 (Abrogare prin O. nr. 1064/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 195/2005 - M. Of. nr. 223/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş - Sucursala Ploieşti 
 (Abrogare prin O. nr. 1068/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 196/2005 - M. Of. nr. 223/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1072/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 

Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti 

 
 O. nr. 197/2005 - M. Of. nr. 223/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 1057/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 198/2005 - M. Of. nr. 223/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1059/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 

Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuţi 

 
 O. nr. 199/2005 - M. Of. nr. 223/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 1075/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 200/2005 - M. Of. nr. 223/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1079/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 

Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L. 

 
 O. nr. 201/2005 - M. Of. nr. 223/17 mar. 2005 
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 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1055/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 

Comercială "Timgaz" - S.A. Buziaş 

 
 O. nr. 202/2005 - M. Of. nr. 226/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea 
 (Abrogare prin O. nr. 1052/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 203/2005 - M. Of. nr. 226/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari 
 (Abrogare prin O. nr. 1060/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 204/2005 - M. Of. nr. 226/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1073/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 

Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni 

 
 O. nr. 205/2005 - M. Of. nr. 226/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Congaz" - S.A. Constanţa 
 (Abrogare prin O. nr. 1061/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 206/2005 - M. Of. nr. 226/17 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1078/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 

Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea 

 
 O. nr. 218/2005 - M. Of. nr. 226/17 mar. 2005 
 Ordin privind abrogarea unor acte normative 
 (SE) 
 
 O. nr. 403/2005 - M. Of. nr. 408/13 mai 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială ''Salgaz'' - S.A. Salonta 
 (Abrogare prin O. nr. 1071/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 404/2005 - M. Of. nr. 408/13 mai 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1070/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 

Comercială ''Harghita Gaz'' - S.A. 

 
 O. nr. 430/2005 - M. Of. nr. 454/27 mai 2005 
 Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului  
 de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 
 (SE) 
 
 O. nr. 464/2005 - M. Of. nr. 511/16 iun. 2005 
 Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului  
 
 (SE) 

de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 

 
 O. nr. 626/2005 - M. Of. nr. 743/16 aug. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială "AMARAD" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 1076/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 
 
 O. nr. 681/2005 - M. Of. nr. 840/16 sep. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1077/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005) 

Comercială "Cordun Gaz" - S.A. 

 
 O. nr. 721/2005 - M. Of. nr. 838/16 sep. 2005 
 Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului  
 de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 
 (SE) 
 
 O. nr. 769/2005 - M. Of. nr. 902/10 oct. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1056/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005) 

Comercială "Vega 93" - S.R.L. 

 
 O. nr. 987/2005 - M. Of. nr. 1097/6 dec. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 131/2005 privind reorganizarea grupelor  
 teritoriale de control ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 131/2005 prin Decizia nr. 425/2009 - M. Of. nr. 143/9 mar. 2009) 
 
 O. nr. 1052/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1356/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1053/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1341/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 

Comercială "Gaz Sud" - S.A. Snagov 

 
 O. nr. 1054/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Gaz Vest" - S.A. Arad 



 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1342/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 
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 O. nr. 1055/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Timgaz" - S.A. Buziaş 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1355/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1056/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1357/2006 - M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006) 

Comercială "Vega 93" - S.R.L. Galaţi 

 
 O. nr. 1057/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucureşti 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1359/2006 - M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1058/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1358/2006 - M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006) 

Comercială VITAL GAZ - S.A. Bucureşti 

 
 O. nr. 1059/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Nord Gaz" - S.R.L. Rădăuţi 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1348/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1060/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1333/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 

Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari 

 
 O. nr. 1061/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Congaz" - S.A. Constanţa 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1330/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1062/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1343/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 

Comercială "Grup dezvoltare reţele" - S.A. Bucureşti 

 
 O. nr. 1064/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Progaz Distribution" - S.A. Câmpina 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1352/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1065/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială M.M. DATA - S.R.L. Bucureşti 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1347/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1066/2005 - M. Of. nr. 1141/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1340/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 

Comercială "Gaz Nord Est" - S.A. Hârlău 

 
 O. nr. 1067/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Megaconstruct" - S.A. Bucureşti 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1346/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1068/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1353/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 

Naţională a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 

 
 O. nr. 1069/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Gaz Est" - S.A. Vaslui 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1339/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1070/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1344/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 

Comercială "Hargita Gaz" - S.A. Odorheiu Secuiesc 

 
 O. nr. 1071/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Salgaz" - S.A. Salonta 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1354/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1072/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1351/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 

Comercială "Petrom" - S.A. Bucureşti 

 
 O. nr. 1073/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1350/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 



 

 5108

 
 O. nr. 1074/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1337/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1075/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1335/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 

Comercială "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti 

 
 O. nr. 1076/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Amarad" - S.A. Şimleu Silvaniei 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1327/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1077/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1331/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 

Comercială "Cordun Gaz" - S.A. 

 
 O. nr. 1078/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1336/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1079/2005 - M. Of. nr. 1139/16 dec. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1334/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 

Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L. Cluj-Napoca 

 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 462/67/2005 - M. Of. nr. 513/16 iun. 2005 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.  
 873/141/2004 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale 
 (SE) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 293/2005 - M. Of. nr. 451/27 mai 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003 
 (Abrogare prin O. nr. 660/2005 - M. Of. nr. 989/8 nov. 2005) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 484/2005 - M. Of. nr. 923/17 oct. 2005 
 Ordin privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agenţii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar 
 (Abrogare prin O. nr. 205/2007 - M. Of. nr. 242/11 apr. 2007) 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 482/1210/137/1293/2005 - M. Of. nr. 77/27 ian. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi  
 dezvoltării rurale nr. 103/550/314/2004 pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi ingredientele alimentare noi 
 (Abrogare odată cu O. nr. 103/550/314/2004 prin O. nr. 851/1505/271/300/2006 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2007) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 106/2 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2010 - M. Of. nr. 408/18 iun. 2010) 
 
 O. nr. 3/2005 - M. Of. nr. 68/20 ian. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2004 pentru aprobarea Normei sanitare  
 veterinare privind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu excepţia cărnii proaspete 
 (Abrogare la 20 aprilie 2008, odată cu O. nr. 83/2004 prin O. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2008) 
 
 O. nr. 5/2005 - M. Of. nr. 237/22 mar. 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea şi înregistrarea animalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 83/2008 - M. Of. nr. 765/13 nov. 2008) 
 
 O. nr. 14/2005 - M. Of. nr. 133/14 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la recunoaşterea oficială a laboratoarelor autorizate să verifice eficienţa vaccinării împotriva rabiei la unele carnivore  
 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2006 - M. Of. nr. 135/13 feb. 2006) 

domestice 

 
 O. nr. 21/2005 - M. Of. nr. 230/18 mar. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte proceduri pentru efectuarea controalelor sanitare veterinare la posturile de inspecţie şi  
 controale veterinare de frontieră ale României, pentru produse importate din ţări terţe 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 
 
 O. nr. 25/2005 - M. Of. nr. 230/18 mar. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce introduce un document privind declararea şi controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din ţări terţe şi care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 

intră pe teritoriul României 

 
 O. nr. 26/2005 - M. Of. nr. 230/18 mar. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru prevenirea şi combaterea bolilor infectocontagioase şi parazitare la animale 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2009 - M. Of. nr. 420/19 iun. 2009) 
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 O. nr. 29/2005 - M. Of. nr. 136/14 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte unele măsuri pentru implementarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile şi modalităţile pentru aprobarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2007 - M. Of. nr. 245/12 apr. 2007) 

şi înregistrarea unor întreprinderi şi intermediari ce operează în sectorul nutriţiei animalelor 

 
 O. nr. 30/2005 - M. Of. nr. 131/11 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la măsuri care îmbunătăţesc condiţiile generale pentru producerea şi comercializarea produselor de apicultură 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 
 
 O. nr. 37/2005 - M. Of. nr. 189/7 mar. 2005 
 Ordin privind informaţiile de interes public şi secretele de serviciu 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 212/2 apr. 2010) 
 
 O. nr. 38/2005 - M. Of. nr. 352/26 apr. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2004 pentru aprobarea Normei sanitare  
 veterinare privind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu excepţia cărnii proaspete, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare la 20 aprilie 2008, odată cu O. nr. 83/2004 prin O. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2008) 
 
 O. nr. 40/2005 - M. Of. nr. 281/5 apr. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 141/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 141/2004 prin O. nr. 1050/1145/97/505/2005 - M. Of. nr. 1056/26 nov. 2005) 

pentru siguranţa alimentelor privind anumiţi contaminanţi din alimentele de origine animală şi nonanimală 

 
 O. nr. 46/2005 - M. Of. nr. 431/23 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte regulile privind importul, exportul şi tranzitul de animale vii şi produse cuprinse în anexa la Ordinul ministrului  
 agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 285/2001, cu completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 138/2005 - M. Of. nr. 1174/27 dec. 2005) 
 
 O. nr. 48/2005 - M. Of. nr. 382/6 mai 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor  
 sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală şi nonanimală şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în  
 produsele de origine animală 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2005 - M. Of. nr. 832/14 sep. 2005) 
 
 O. nr. 49/2005 - M. Of. nr. 388/9 mai 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 100/2004 pentru aprobarea Normei sanitare  
 veterinare care stabileşte condiţiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, moluştelor, gasteropodelor şi batracienilor, destinate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 100/2004 prin O. nr. 67/2019 - M. Of. nr. 466/10 iun. 2019) 

comercializării directe către consumatorul final sau procesării în alimente pentru consum uman 

 
 O. nr. 50/2005 - M. Of. nr. 372/3 mai 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 149/2004 pentru aprobarea Programului acţiunilor de  
 supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, pentru anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 55/2005 - M. Of. nr. 528/22 iun. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte procedurile la importul şi exportul de produse de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2006 - M. Of. nr. 204/6 mar. 2006) 

pentru siguranţa alimentelor 

 
 O. nr. 56/2005 - M. Of. nr. 529/22 iun. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 140/2004 privind aprobarea tarifelor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/2004 prin O. nr. 84/2006 - M. Of. nr. 308/5 apr. 2006) 

plată pentru manopera acţiunilor sanitare veterinare publice de interes naţional efectuate de medicii veterinari de liberă practică în baza contractului de concesionare, pentru anul 2005 

 
 O. nr. 59/2005 - M. Of. nr. 572/4 iul. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordinului  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 140/2004 privind aprobarea tarifelor de plată pentru manopera acţiunilor sanitare veterinare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.140/2004 prin O. nr. 84/2006 - M. Of. nr. 308/5 apr. 2006) 

publice de interes naţional efectuate de medicii veterinari de liberă practică în baza contractului de concesionare, pentru anul 2005 

 
 O. nr. 60/2005 - M. Of. nr. 610/14 iul. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2005 privind aprobarea Regulamentului  
 pentru identificarea şi înregistrarea animalelor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5/2005 prin O. nr. 83/2008 - M. Of. nr. 765/13 nov. 2008) 
 
 O. nr. 67/2005 - M. Of. nr. 707/5 aug. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 69/2005 - M. Of. nr. 854/22 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare 
 (Abrogare prin O. nr. 187/2007 - M. Of. nr. 804/26 nov. 2007) 
 
 O. nr. 70/2005 - M. Of. nr. 753/18 aug. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinţe minime pentru inspecţia exploataţiilor în care animalele sunt ţinute pentru scopuri de fermă 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 219/21 mar. 2008) 
 
 O. nr. 71/2005 - M. Of. nr. 792/31 aug. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru punctele de oprire şi care modifică planul de rută la care se referă anexa la Directiva 91/628/CEE 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 
 
 O. nr. 76/2005 - M. Of. nr. 791/31 aug. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor 
 (Abrogare prin O. nr. 202/2006 - M. Of. nr. 749/1 sep. 2006) 
 
 O. nr. 77/2005 - M. Of. nr. 788/30 aug. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
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 O. nr. 78/2005 - M. Of. nr. 777/26 aug. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 139/2004 privind aprobarea Normei sanitare  
 veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor desfăşurate de persoanele juridice definite  
 conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 139/2004 prin O. nr. 276/2006 - M. Of. nr. 1007/19 dec. 2006) 
 
 O. nr. 80/2005 - M. Of. nr. 822/12 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a  
 deşeurilor de origine animală 
 (Abrogare prin O. nr. 79/2019 - M. Of. nr. 690/21 aug. 2019) 
 
 O. nr. 81/2005 - M. Of. nr. 822/12 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte lista posturilor de inspecţie la frontieră convenite pentru efectuarea controalelor veterinare asupra animalelor vii şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2007 - M. Of. nr. 245/12 apr. 2007) 

produselor de origine animală provenind din ţări terţe şi actualizează regulile detaliate privind controalele ce urmează să fie efectuate de către experţii Comisiei Europene 

 
 O. nr. 82/2005 - M. Of. nr. 832/14 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al  
 reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală 
 (Abrogare prin O. nr. 95/2007 - M. Of. nr. 272/24 apr. 2007) 
 
 O. nr. 84/2005 - M. Of. nr. 829/14 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte constituirea unui comitet consultativ privind protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri  
 
 (Abrogare prin O. nr. 106/2016 - M. Of. nr. 835/21 oct. 2016) 

ştiinţifice 

 
 O. nr. 85/2005 - M. Of. nr. 849/20 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor  
 betaagoniste 
 (Abrogare la 1 oct. 2006 prin O. nr. 199/2006 - M. Of. nr. 749/1 sep. 2006) 
 
 O. nr. 87/2005 - M. Of. nr. 849/20 sep. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2005 privind aprobarea Regulamentului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5/2005 prin O. nr. 83/2008 - M. Of. nr. 765/13 nov. 2008) 

pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, astfel cum a fost modificat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 60/2005 

 
 O. nr. 90/2005 - M. Of. nr. 833/15 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standarde suplimentare de protecţie a animalelor, aplicabile vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul animalelor vii în  
 călătorii ce depăşesc opt ore 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 
 
 O. nr. 91/2005 - M. Of. nr. 854/22 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte regulile aplicabile controalelor regulate asupra stării generale de igienă, efectuate de operatori în unităţi, în conformitate  
 cu Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor  
 nr. 401/2002, şi cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului  
 agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 402/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 156/2018 - M. Of. nr. 949/9 nov. 2018) 
 
 O. nr. 93/2005 - M. Of. nr. 873/29 sep. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte metoda analitică de determinare a constituenţilor de origine animală pentru controlul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 

oficial al furajelor 

 
 O. nr. 104/2005 - M. Of. nr. 961/31 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru planuri naţionale de eradicare accelerată a brucelozei, tuberculozei şi leucozei enzootice bovine 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 105/2005 - M. Of. nr. 964/31 oct. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri naţionale pentru eradicarea brucelozei, tuberculozei şi leucozei bovine 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 107/2005 - M. Of. nr. 964/31 oct. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 77/2005 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 

privind notificarea bolilor animalelor 

 
 O. nr. 115/2005 - M. Of. nr. 1043/24 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli detaliate pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 

corelat cu etichetarea cărnii de bovine şi a produselor din carne de bovine 

 
 O. nr. 116/2005 - M. Of. nr. 1038/23 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate publică pentru carnea proaspătă şi carnea proaspătă de pasăre importată din ţările terţe 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2005 - M. Of. nr. 1121/13 dec. 2005) 
 
 O. nr. 117/2005 - M. Of. nr. 1035/22 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte măsuri minime naţionale pentru controlul unor boli care afectează moluştele bivalve 
 (Abrogare prin O. nr. 170/2007 - M. Of. nr. 679/5 oct. 2007) 
 
 O. nr. 119/2005 - M. Of. nr. 1071/29 nov. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul transportului 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2007 - M. Of. nr. 245/12 apr. 2007) 
 
 O. nr. 120/2005 - M. Of. nr. 1043/24 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale 
 (Abrogare la data de 24 martie 2007 prin O. nr. 18/2007 - M. Of. nr. 130/22 feb. 2007) 
 
 O. nr. 122/2005 - M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecţie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC 
 (Abrogare prin O. nr. 155/2007 - M. Of. nr. 571/21 aug. 2007) 
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 O. nr. 127/2005 - M. Of. nr. 1079/30 nov. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 149/2004 pentru aprobarea Programului acţiunilor de  
 supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, pentru anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 128/2005 - M. Of. nr. 1100/6 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi  
 embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele  
 veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei  
 şi pădurilor nr. 580/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 130/2005 - M. Of. nr. 1121/13 dec. 2005 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 116/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce  
 stabileşte cerinţele de sănătate publică pentru carnea proaspătă şi carnea proaspătă de pasăre importată din ţările terţe 
 (SE) 
 
 O. nr. 134/2005 - M. Of. nr. 1154/20 dec. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 139/2004 privind aprobarea Normei sanitare  
 veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor desfăşurate de persoanele juridice definite  
 conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 139/2004 prin O. nr. 276/2006 - M. Of. nr. 1007/19 dec. 2006) 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 78/2005 

 
 O. nr. 138/2005 - M. Of. nr. 1174/27 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte regulile privind importul, exportul şi tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista produselor ce trebuie să fie  
 examinate la posturile de inspecţie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum şi animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar şi furajelor cuprinse în anexele la  
 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 183/2007 - M. Of. nr. 741/1 nov. 2007) 

uz veterinar şi furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspecţie la frontieră 

 
 O. nr. 142/2005 - M. Of. nr. 1171/23 dec. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care  
 stabileşte lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecţie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC 
 (Abrogare odată cu O. nr. 122/2005 prin O. nr. 155/2007 - M. Of. nr. 571/21 aug. 2007) 
 
 O. nr. 145/2005 - M. Of. nr. 32/13 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea constituirii Unităţii veterinare operaţionale Task Force pentru controlul şi combaterea bolilor animale 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2011 - M. Of. nr. 938/30 dec. 2011) 
 
 O. nr. 146/2005 - M. Of. nr. 44/18 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea constituirii Centrului Naţional de Combatere a Bolilor şi a centrelor locale de combatere a bolilor 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2011 - M. Of. nr. 938/30 dec. 2011) 
 
 O. nr. 147/2005 - M. Of. nr. 13/6 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 151/2005 - M. Of. nr. 40/12 ian. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi  
 pentru siguranţa alimentelor privind cerinţele şi procedura de efectuare a importului, exportului şi tranzitului de animale vii, produse şi subproduse de origine animală şi nonanimală,  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 128/2004 prin O. nr. 46/2005 - M. Of. nr. 431/23 mai 2005) 

hrană pentru animale, precum şi alte materii şi materiale ce sunt supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 

 
  AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 

 O. nr. 4450/2005 - M. Of. nr. 167/25 feb. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitramonia" - S.A. Făgăraş 
 (Abrogare prin O. nr. 4513/2005 - M. Of. nr. 226/17 mar. 2005) 
 
 O. nr. 4451/2005 - M. Of. nr. 169/25 feb. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Edelweiss Hotel" - S.A. Făgăraş 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10431/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 4453/2005 - M. Of. nr. 169/25 feb. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitroservice" - S.A. Făgăraş 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 10312/2007 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2007) 
 
 O. nr. 4454/2005 - M. Of. nr. 170/25 feb. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitrocontrol" - S.A. Făgăraş 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 10316/2007 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2007) 
 
 O. nr. 4455/2005 - M. Of. nr. 170/25 feb. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitrotrans" - S.A. Făgăraş 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 10313/2007 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2007) 
 
 O. nr. 4456/2005 - M. Of. nr. 170/25 feb. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitrofertilizer" - S.A. Făgăraş 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 10315/2007 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2007) 
 
 O. nr. 4457/2005 - M. Of. nr. 174/28 feb. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitroexplosives" - S.A. Făgăraş 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 10314/2007 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2007) 
 
 O. nr. 4513/2005 - M. Of. nr. 226/17 mar. 2005 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului nr. 4.450/2005 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitramonia" - S.A. Făgăraş 
 (SE) 
 
 O. nr. 4544/2005 - M. Of. nr. 290/6 apr. 2005 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.158/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea  
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 Comercială "Colorom" - S.A. Codlea, judeţul Braşov 
 (SE) 
 
 O. nr. 4594/2005 - M. Of. nr. 320/15 apr. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "BICAPA" - S.A. Târnăveni 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 6915/2006 - M. Of. nr. 638/25 iul. 2006) 
 
 O. nr. 5004/2005 - M. Of. nr. 441/25 mai 2005 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.116/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea  
 
 (SE) 

Comercială "Urbis" - S.A. Oraviţa, judeţul Caraş-Severin 

 
 O. nr. 5010/2005 - M. Of. nr. 441/25 mai 2005 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului nr. 231/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la  
 Societatea Comercială "C.C.P.R." - S.A. Braşov, judeţul Braşov 
 (SE) 
 
 O. nr. 5015/2005 - M. Of. nr. 449/26 mai 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Trocadero" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 8692/2007 - M. Of. nr. 146/28 feb. 2007) 
 
 O. nr. 5016/2005 - M. Of. nr. 449/26 mai 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială de Prelucrare a Cărnii "Splai" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 8613/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007) 
 
 O. nr. 5018/2005 - M. Of. nr. 453/27 mai 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "COMALEX" - S.A. Alexandria 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 8819/2007 - M. Of. nr. 146/28 feb. 2007) 
 
 O. nr. 5019/2005 - M. Of. nr. 453/27 mai 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "U.V.C.P." - S.A. Turnu Măgurele 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 9505/2007 - M. Of. nr. 547/10 aug. 2007) 
 
 O. nr. 5020/2005 - M. Of. nr. 453/27 mai 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "DELFINCOM" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 8607/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007) 
 
 O. nr. 5021/2005 - M. Of. nr. 453/27 mai 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Prestări Servicii" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 7752/2006 - M. Of. nr. 897/3 nov. 2006) 
 
 O. nr. 5023/2005 - M. Of. nr. 471/3 iun. 2005 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului nr. 49/2002 privind instituirea procedurii de administrare specială la  
 
 (SE) 

Societatea Comercială "Petrovest" - S.A. Borş 

 
 O. nr. 5028/2005 - M. Of. nr. 459/31 mai 2005 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 30/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea  
 Comercială "Sere Braşov" - S.A. Braşov 
 (SE) 
 
 O. nr. 5034/2005 - M. Of. nr. 449/26 mai 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nicolina" - S.A. Iaşi 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10427/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 5120/2005 - M. Of. nr. 565/1 iul. 2005 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CISAM" - S.A. Sânnicolau Mare, judeţul Timiş 
 (SE) 
 
 O. nr. 5132/2005 - M. Of. nr. 558/29 iun. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UNTIM" - S.A. Timişoara 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 8608/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007) 
 
 O. nr. 5134/2005 - M. Of. nr. 565/1 iul. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CELROM" - S.A. Drobeta-Turnu Severin 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10428/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 5135/2005 - M. Of. nr. 565/1 iul. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Băneasa" - S.A. Voluntari, judeţul Ilfov 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 7811/2006 - M. Of. nr. 916/10 nov. 2006) 
 
 O. nr. 5452/2005 - M. Of. nr. 875/29 sep. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "TEROM" - S.A. Iaşi 
 (Abrogare prin O. nr. 9353/2007 - M. Of. nr. 421/25 iun. 2007) 
 
 O. nr. 6182/2005 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2006 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "I.N.A.R." - S.A. Braşov 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10423/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
  COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 1285/2005 - M. Of. nr. 329/19 apr. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Precizărilor privind stabilirea limitelor preţurilor pentru principalele bunuri consumptibile rechiziţionabile 
 (Abrogare prin H. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 297/30 apr. 2015) 
 
 H. nr. 1286/2005 - M. Of. nr. 329/19 apr. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul  
 
 (T) 

2005 

 
 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
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 O. nr. 400/2005 - M. Of. nr. 345/17 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind depozitarea la suprafaţă a deşeurilor radioactive 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2019 - M. Of. nr. 278/11 apr. 2019) 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 469/2005 - M. Of. nr. 861/23 sep. 2005 
 Ordin privind stabilirea taxelor pentru vizarea anuală a autorizaţiilor pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 179/2011 - M. Of. nr. 674/21 sep. 2011) 
 
 O. nr. 470/2005 - M. Of. nr. 861/23 sep. 2005 
 Ordin privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 178/2011 - M. Of. nr. 674/21 sep. 2011) 
 
 O. nr. 534/2005 - M. Of. nr. 30/12 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru operaţiunile de analiză şi marcare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2008 - M. Of. nr. 250/31 mar. 2008) 
 
 O. nr. 535/2005 - M. Of. nr. 30/12 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 87/2008 - M. Of. nr. 250/31 mar. 2008) 
 
 O. nr. 536/2005 - M. Of. nr. 30/12 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii 
 (Abrogare prin O. nr. 180/2011 - M. Of. nr. 674/21 sep. 2011) 
 
 O. nr. 537/2005 - M. Of. nr. 30/12 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase libere în loturi 
 (Abrogare prin O. nr. 317/2014 - M. Of. nr. 568/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 538/2005 - M. Of. nr. 30/12 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii 
 (Abrogare prin O. nr. 218/2011 - M. Of. nr. 852/2 dec. 2011) 
 
 O. nr. 539/2005 - M. Of. nr. 30/12 ian. 2006 
 Ordin privind abrogarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
 (SE) 
 
 
 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 274/2005 - M. Of. nr. 967/1 nov. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind controlul şi supravegherea expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 443/2008 - M. Of. nr. 797/27 nov. 2008) 
 
 O. nr. 356/2005 - M. Of. nr. 1109/8 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind sursele orfane şi controlul surselor închise de mare activitate 
 (Abrogare prin O. nr. 144/2018 - M. Of. nr. 550/2 iul. 2018) 
 
 O. nr. 357/2005 - M. Of. nr. 1152/20 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind transportul materialelor radioactive 
 (Abrogare prin O. nr. 221/2017 - M. Of. nr. 862/1 nov. 2017) 
 
 
 GUVERN 
  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. 62/2005 - M. Of. nr. 138/15 feb. 2005 
 Decizie privind categoriile de frecvenţe radioelectrice a căror utilizare este liberă 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1722/2011 - M. Of. nr. 825/22 nov. 2011) 
 
 Decizia nr. 658/2005 - M. Of. nr. 1090/5 dec. 2005 
 Decizie privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio 
 (Abrogare prin Decizia nr. 353/2015 - M. Of. nr. 298/30 apr. 2015) 
 
 Decizia nr. 660/2005 - M. Of. nr. 1137/15 dec. 2005 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 245/2017 - M. Of. nr. 261/13 apr. 2017) 
 
 Decizia nr. 686/2005 - M. Of. nr. 1166/22 dec. 2005 
 Decizie pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 551/2012 - M. Of. nr. 444/4 iul. 2012) 

Informaţiei 

 
 
 GUVERN 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 954/2005 - M. Of. nr. 748/17 aug. 2005 
 Ordin privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenţii şi să aplice amenzi pentru contravenţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea  
 statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare la data de 21 mai 2008 prin O. nr. 281/2008 - M. Of. nr. 311/21 apr. 2008) 
 
 O. nr. 1221/2005 - M. Of. nr. 55/20 ian. 2006 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală obţinută 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2009 - M. Of. nr. 69/5 feb. 2009) 
 
 O. nr. 1222/2005 - M. Of. nr. 55/20 ian. 2006 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 68/4 feb. 2009) 
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 O. nr. 1223/2005 - M. Of. nr. 55/20 ian. 2006 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de porcine existente la 1 aprilie/1 august 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 67/4 feb. 2009) 
 
 
 GUVERN 
  INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 

 O. nr. 257/2005 - M. Of. nr. 1058/26 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 595/2007 - M. Of. nr. 621/10 sep. 2007) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 Decizia nr. 276/2005 - M. Of. nr. 558/29 iun. 2005 
 Decizie privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă  
 echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi,  
 
 (Abrogare la 16 aug. 2008 prin Decizia nr. 674/2008 - M. Of. nr. 451/17 iun. 2008) 

pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro 

 
 O. nr. 28/2005 - M. Of. nr. 151/21 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" 
 (Abrogare prin O. nr. 146/2005 - M. Of. nr. 723/10 aug. 2005) 
 
 O. nr. 146/2005 - M. Of. nr. 723/10 aug. 2005 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 171/5 mar. 2008) 
 
  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. 385/2005 - M. Of. nr. 718/9 aug. 2005 
 Decizie privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 629/2010 - M. Of. nr. 660/24 sep. 2010) 
 
 Decizia nr. 699/2005 - M. Of. nr. 52/19 ian. 2006 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 543/2017 - M. Of. nr. 543/11 iul. 2017) 
 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 
 Ordin pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind cererea turistică a rezidenţilor în România 

O. nr. 1227/2005 - M. Of. nr. 132/13 feb. 2006 

 (Abrogare prin O. nr. 635/2010 - M. Of. nr. 46/20 ian. 2010) 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 478/2005 - M. Of. nr. 74/21 ian. 2005 
 Ordin pentru nominalizarea structurilor proprii prin care Ministerul Administraţiei şi Internelor poate să vândă locuinţe de serviciu, precum şi a celor abilitate să soluţioneze contestaţiile  
 
 (Abrogare prin L. nr. 357/2006 - M. Of. nr. 650/27 iul. 2006) 

la deciziile asupra cererilor de cumpărare 

 
 O. nr. 570/2005 - M. Of. nr. 293/7 apr. 2005 
 Ordin privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti 
 (Abrogare la 1 decembrie 2006 prin O. nr. 1480/2006 - M. Of. nr. 874/25 oct. 2006) 
 
 O. nr. 574/2005 - M. Of. nr. 328/19 apr. 2005 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere 
 (Abrogare prin O. nr. 1497/2006 - M. Of. nr. 933/17 nov. 2006) 
 
 O. nr. 585/2005 - M. Of. nr. 332/20 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii cu rol în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2017 - M. Of. nr. 709/1 sep. 2017) 

satisfacerea cerinţei securitate la incendiu 

 
 O. nr. 607/2005 - M. Of. nr. 383/6 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu 
 (Abrogare prin O. nr. 97/2016 - M. Of. nr. 454/17 iun. 2016) 
 
 O. nr. 612/2005 - M. Of. nr. 396/11 mai 2005 
 Ordin privind atribuţiile şi funcţionarea Comisiei interimare pentru managerii publici, înfiinţată în temeiul art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind  
 crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 204/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011) 
 
 O. nr. 647/2005 - M. Of. nr. 460/31 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase 
 (Abrogare prin O. nr. 156/2017 - M. Of. nr. 36/16 ian. 2018) 
 
 O. nr. 652/2005 - M. Of. nr. 38/16 ian. 2006 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Rompetrol Industrial Parks" - S.A. Constanţa 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 70/2009 - M. Of. nr. 312/12 mai 2009) 
 
 O. nr. 665/2005 - M. Of. nr. 525/21 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire, desfăşurare şi evaluare a activităţii de prevenire 
 (Abrogare prin O. nr. 1474/2006 - M. Of. nr. 885/31 oct. 2006) 
 
 O. nr. 684/2005 - M. Of. nr. 538/24 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică 
 (Abrogare la data de 11 feb. 2011 prin O. nr. 279/2010 - M. Of. nr. 29/12 ian. 2011) 
 
 O. nr. 687/2005 - M. Of. nr. 517/17 iun. 2005 
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 Ordin pentru completarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 538/2001 prin O. nr. 82/2009 - M. Of. nr. 309/11 mai 2009) 

cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 538/2001 

 
 O. nr. 718/2005 - M. Of. nr. 636/20 iul. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 96/2016 - M. Of. nr. 469/23 iun. 2016) 
 
 O. nr. 770/2005 - M. Of. nr. 802/5 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc şi a celor de distrugere a muniţiei neexplodate 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 87/31 ian. 2017) 
 
 O. nr. 820/2005 - M. Of. nr. 877/29 sep. 2005 
 Ordin pentru stabilirea documentelor şi a cuantumului sumei minime în valută pe care cetăţenii români trebuie să le deţină la ieşirea din ţară, când călătoresc în statele membre ale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 

Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare 

 
 O. nr. 900/2005 - M. Of. nr. 900/7 oct. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 820/2005 pentru stabilirea documentelor şi a cuantumului sumei minime în valută pe care  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 820/2005 prin O. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 

cetăţenii români trebuie să le deţină la ieşirea din ţară, când călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare 

 
 O. nr. 1033/2005 - M. Of. nr. 49/19 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
 (Abrogare prin O. nr. 174/2010 - M. Of. nr. 574/12 aug. 2010) 
 
 O. nr. 1090/2005 - M. Of. nr. 1115/9 dec. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activităţile desfăşurate de Agenţia  
 Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 456/2004 prin O. nr. 128/2007 - M. Of. nr. 68/29 ian. 2007) 
 
 O. nr. 1100/2005 - M. Of. nr. 32/13 ian. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 607/2005 prin O. nr. 97/2016 - M. Of. nr. 454/17 iun. 2016) 

aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 607/2005 

 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 
 O. nr. 638/420/2005 - M. Of. nr. 455/30 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1422/192/2012 - M. Of. nr. 649/12 sep. 2012) 

poluări accidentale 

 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 206/2005 - M. Of. nr. 342/22 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a posturilor şi a Criteriilor de evaluare a posturilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 
 
 O. nr. 207/2005 - M. Of. nr. 191/7 mar. 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care  
 absolvesc în cursul anului 2005 o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea 
 (Abrogare prin O. nr. 1012/2005 - M. Of. nr. 396/11 mai 2005) 
 
 O. nr. 211/2005 - M. Of. nr. 189/7 mar. 2005 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 2.753/2004 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de  
 ocupare a funcţiilor publice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2753/2004 prin O. nr. 7660/2006 - M. Of. nr. 742/31 aug. 2006) 
 
 O. nr. 1012/2005 - M. Of. nr. 396/11 mai 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 

absolvesc o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea 

 
 O. nr. 4094/2005 - M. Of. nr. 867/27 sep. 2005 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2005 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 
 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR 

 O. nr. 59/2005 - M. Of. nr. 143/17 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 849/2013 - M. Of. nr. 409/8 iul. 2013) 

altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004 

 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 7/2005 - M. Of. nr. 91/27 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de  
 Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune 
 (Abrogare prin O. nr. 367/2010 - M. Of. nr. 196/29 mar. 2010) 
 
 O. nr. 8/2005 - M. Of. nr. 244/23 mar. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare 
 (Abrogare prin O. nr. 1231/2005 - M. Of. nr. 70/25 ian. 2006) 
 
 O. nr. 71/2005 - M. Of. nr. 126/9 feb. 2005 



 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi practicarea vânătorii 
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 (Abrogare prin O. nr. 353/2008 - M. Of. nr. 501/3 iul. 2008) 
 
 O. nr. 80/2005 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea modificării art. 1 alin. (9) şi (10) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de  
 certificare a calităţii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, şi aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizaţiei de producător de  
 vinuri cu denumire de origine (DOC) şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC) 
 (Abrogare prin O. nr. 158/2005 - M. Of. nr. 250/25 mar. 2005 şi Abrogare odată cu O. nr. 942/2004 prin O. nr. 1515/2013 - M. Of. nr. 19/11 ian. 2014) 
 
 O. nr. 117/2005 - M. Of. nr. 163/23 feb. 2005 
 Ordin privind accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale 
 (Abrogare la 14 sep. 2005 prin O. nr. 430/2005 - M. Of. nr. 506/15 iun. 2005) 
 
 O. nr. 155/2005 - M. Of. nr. 252/25 mar. 2005 
 Ordin privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2005, pe categorii de resurse şi pe destinaţii, şi repartizarea acestuia pe judeţe, pentru  
 pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice de drept privat şi pentru vegetaţia forestieră situată pe terenuri  
 
 (Abrogare prin O. nr. 606/2005 - M. Of. nr. 648/21 iul. 2005) 

din afara fondului forestier naţional 

 
 O. nr. 158/2005 - M. Of. nr. 250/25 mar. 2005 
 Ordin pentru modificarea art. 1 alin. (9) şi (10) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a  
 calităţii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, şi aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizaţiei de producător de vinuri cu  
 denumire de origine (DOC) şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC) 
 (Abrogare odată cu O. nr. 942/2004 prin O. nr. 1515/2013 - M. Of. nr. 19/11 ian. 2014) 
 
 O. nr. 159/2005 - M. Of. nr. 251/25 mar. 2005 
 Ordin pentru stabilirea cuantumului contribuţiei anticipate ce se plăteşte ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi ca procent din costurile cu energia  
 
 (T) 

electrică necesară pompării apei pentru irigaţii pentru sezonul de irigaţii 2005 

 
 O. nr. 203/2005 - M. Of. nr. 334/20 apr. 2005 
 Ordin privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2005, pe baza cărora se stabileşte contravaloarea materialelor lemnoase care nu se găsesc, la a cărei plată este obligat  
 contravenientul în cazurile de aplicare a sancţiunilor prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 privind aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor  
 
 (T) 

lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund 

 
 O. nr. 217/2005 - M. Of. nr. 360/27 apr. 2005 
 Ordin pentru înlocuirea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 257/2004 privind componenţa Comisiei de atestare a agenţilor economici în  
 activitatea de exploatare forestieră şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră 
 (Abrogare prin O. nr. 1126/2005 - M. Of. nr. 987/8 nov. 2005) 
 
 O. nr. 302/2005 - M. Of. nr. 401/12 mai 2005 
 Ordin privind realizarea Registrului fermelor 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 127/21 feb. 2011) 
 
 O. nr. 342/2005 - M. Of. nr. 433/23 mai 2005 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat pentru controlul ameliorării şi reproducţiei în zootehnie şi a modelului legitimaţiilor speciale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 218/2010 - M. Of. nr. 676/5 oct. 2010) 

pentru specialiştii din reţeaua de ameliorare şi reproducţie în zootehnie 

 
 O. nr. 354/2005 - M. Of. nr. 450/27 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea modelului autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 762/2008 - M. Of. nr. 3/5 ian. 2009) 
 
 O. nr. 430/2005 - M. Of. nr. 506/15 iun. 2005 
 Ordin privind acordarea dreptului de pescuit în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 1133/2005 - M. Of. nr. 985/7 nov. 2005) 
 
 O. nr. 502/2005 - M. Of. nr. 578/5 iul. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 955/2004 privind stabilirea speciilor de animale vii, a categoriilor de  
 
 (T) 

producţie, a greutăţii minime şi a perioadei admise pentru export în anul 2005 

 
 O. nr. 508/2005 - M. Of. nr. 578/5 iul. 2005 
 Ordin privind aprobarea componenţei, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de  
 creştere a competitivităţii produselor agroalimentare 
 (Abrogare prin O. nr. 321/2008 - M. Of. nr. 392/23 mai 2008) 
 
 O. nr. 509/2005 - M. Of. nr. 590/7 iul. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare şi organizarea licitaţiilor pentru atribuirea în gestiune, precum şi modificarea  
 

fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată 
şi completarea art. 17 din anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a  

 
 (Abrogare prin O. nr. 218/2008 - M. Of. nr. 285/11 apr. 2008) 
 
 O. nr. 606/2005 - M. Of. nr. 648/21 iul. 2005 
 Ordin privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2005, pe categorii de resurse şi pe destinaţii, şi repartizarea acestuia pe judeţe, pentru  
 pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice de drept privat şi pentru vegetaţia forestieră situată pe terenuri  
 
 (Abrogare prin O. nr. 960/2005 - M. Of. nr. 858/23 sep. 2005) 

din afara fondului forestier naţional 

 
 O. nr. 609/2005 - M. Of. nr. 663/26 iul. 2005 
 Ordin pentru aprobarea listei personalului împuternicit cu controlul producerii, comercializării şi utilizării materialelor forestiere de reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere  
 
 (Abrogare prin O. nr. 930/2014 - M. Of. nr. 855/24 nov. 2014) 

de reproducere 

 
 O. nr. 610/2005 - M. Of. nr. 849/20 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea delimitării şi descrierii regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile "sursă identificată"  
 şi "selecţionat", pentru speciile de interes forestier din România 
 (Abrogare prin O. nr. 1028/2010 - M. Of. nr. 617/1 sep. 2010) 
 
 O. nr. 639/2005 - M. Of. nr. 702/3 aug. 2005 



 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice 
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 (Abrogare prin O. nr. 460/2010 - M. Of. nr. 258/21 apr. 2010) 
 
 O. nr. 683/2005 - M. Of. nr. 719/9 aug. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci 
 (Abrogare prin O. nr. 839/2014 - M. Of. nr. 394/28 mai 2014) 
 
 O. nr. 684/2005 - M. Of. nr. 690/1 aug. 2005 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 71/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 353/2008 - M. Of. nr. 501/3 iul. 2008) 
 
 O. nr. 725/2005 - M. Of. nr. 740/15 aug. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial al soiurilor de plante de  
 cultură din România 
 (Abrogare prin O. nr. 717/2008 - M. Of. nr. 816/5 dec. 2008) 
 
 O. nr. 727/2005 - M. Of. nr. 762/22 aug. 2005 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 729/2005 - M. Of. nr. 756/19 aug. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor şi a Metodologiei de atestare a şefilor  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1039/2010 - M. Of. nr. 493/16 iul. 2010) 

de proiect 

 
 O. nr. 950/2005 - M. Of. nr. 868/27 sep. 2005 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 911/2004 privind acţiunile fitosanitare de interes naţional şi modul de finanţare a acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 37/2006 prin O. nr. 67/2008 - M. Of. nr. 101/8 feb. 2008) 
 
 O. nr. 960/2005 - M. Of. nr. 858/23 sep. 2005 
 Ordin privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2005, pe categorii de resurse şi pe destinaţii, şi repartizarea acestuia pe judeţe, pentru  
 pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice de drept privat şi pentru vegetaţia forestieră situată pe terenuri  
 
 (T) 

din afara fondului forestier naţional 

 
 O. nr. 1027/2005 - M. Of. nr. 916/13 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, al subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării  
 
 (T) 

activităţii de irigaţii pentru anul 2006 

 
 O. nr. 1054/2005 - M. Of. nr. 933/19 oct. 2005 
 Ordin privind organizarea completării Registrului fermelor 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 127/21 feb. 2011) 
 
 O. nr. 1125/2005 - M. Of. nr. 1005/14 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea modelului de permis de vânătoare şi a Regulamentului privind tipărirea, gestionarea, distribuirea, eliberarea şi anularea permisului de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 539/2009 - M. Of. nr. 606/2 sep. 2009) 
 
 O. nr. 1126/2005 - M. Of. nr. 987/8 nov. 2005 
 Ordin privind numirea Comisiei de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a agenţilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 223/1.330/2008 - M. Of. nr. 388/22 mai 2008) 

economici în activitatea de exploatare forestieră şi a criteriilor de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră 

 
 O. nr. 1133/2005 - M. Of. nr. 985/7 nov. 2005 
 Ordin privind dreptul de pescuit în bazine piscicole naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 325/2007 - M. Of. nr. 399/14 iun. 2007) 
 
 O. nr. 1134/2005 - M. Of. nr. 985/7 nov. 2005 
 Ordin privind accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului 
 (Abrogare prin O. nr. 325/2007 - M. Of. nr. 399/14 iun. 2007) 
 
 O. nr. 1188/2005 - M. Of. nr. 1038/23 nov. 2005 
 Ordin privind recunoaşterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr 
 (T) 
 
 O. nr. 1198/2005 - M. Of. nr. 1019/17 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea repartizării pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate publică a unităţilor  
 administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi din vegetaţia forestieră situată pe  
 
 (Abrogare prin O. nr. 279/2006 - M. Of. nr. 397/9 mai 2006) 

terenuri din afara fondului forestier naţional 

 
 O. nr. 1202/2005 - M. Of. nr. 1024/18 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Listei specialiştilor împuterniciţi să constate şi să sancţioneze contravenţiile prevăzute la art. 82 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările  
 şi completările ulterioare, a modelului legitimaţiei de identificare a acestora, precum şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 340/2014 - M. Of. nr. 177/12 mar. 2014) 

îmbunătăţirilor funciare 

 
 O. nr. 1231/2005 - M. Of. nr. 70/25 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare 
 (Abrogare prin O. nr. 120/2011 - M. Of. nr. 542/1 aug. 2011) 
 
 O. nr. 1262/2005 - M. Of. nr. 14/6 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de cereale 
 (Abrogare prin O. nr. 149/2010 - M. Of. nr. 439/30 iun. 2010) 
 
 O. nr. 1263/2005 - M. Of. nr. 14/6 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante furajere 
 (Abrogare prin O. nr. 155/2010 - M. Of. nr. 447/1 iul. 2010) 
 
 O. nr. 1264/2005 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi  
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 textile 
 (Abrogare prin O. nr. 150/2010 - M. Of. nr. 440/30 iun. 2010) 
 
 O. nr. 1295/2005 - M. Of. nr. 66/24 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi  
 
 (Abrogare la data de 30 sept. 2012 prin O. nr. 82/2010 - M. Of. nr. 222/8 apr. 2010) 

plantare fructifer 

 
 O. nr. 1306/2005 - M. Of. nr. 32/13 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel  
 proprietate publică a statului, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier 
 (Abrogare prin O. nr. 1507/2016 - M. Of. nr. 657/26 aug. 2016) 
 
 O. nr. 1350/2005 - M. Of. nr. 7/4 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea Listei societăţilor de asigurare şi asigurare-reasigurare care practică asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări, familii de albine şi peşti, agreate de  
 
 (T) 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru anul agricol 2005-2006 

 
 O. nr. 1363/2005 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2006, pe baza cărora se stabileşte contravaloarea materialelor lemnoase ce nu se găsesc, la a cărei plată este obligat  
 contravenientul în cazurile de aplicare a sancţiunilor prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 privind aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor  
 lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund 
 (T) 
 
 O. nr. 1388/2005 - M. Of. nr. 34/13 ian. 2006 
 Ordin privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 695/2008 - M. Of. nr. 786/25 nov. 2008) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 1050/97/1145/505/2005 - M. Of. nr. 1056/26 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind anumiţi contaminanţi din alimentele de origine animală şi nonanimală 
 (Abrogare prin O. nr. 121/530/E.N.7289/351/2007 - M. Of. nr. 509/30 iul. 2007) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 897/798/2005 - M. Of. nr. 847/19 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol 
 (Abrogare prin O. nr. 377/218/2017 - M. Of. nr. 178/26 feb. 2018) 
 
 O. nr. 1019/1089/2005 - M. Of. nr. 1134/15 dec. 2005 
 Ordin privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 328/321/2004 pentru  
 aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană 
 (Abrogare odată cu O. nr. 328/321/2004 prin O.U.G. nr. 21/2008 - M. Of. nr. 173/6 mar. 2008) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 O. nr. 178/269/2005 - M. Of. nr. 294/7 apr. 2005 
 Ordin privind prohibiţia pescuitului în anul 2005 
 (Abrogare prin O. nr. 191/326/2006 - M. Of. nr. 320/10 apr. 2006) 
 
 O. nr. 946/834/2005 - M. Of. nr. 841/16 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta, pe gestionari şi fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare  
 2005-2006 
 (T) 
 
 O. nr. 1063/1004/S.B./2005 - M. Of. nr. 942/21 oct. 2005 
 Ordin privind interzicerea pescuitului recreativ-sportiv 
 (Revocare prin O. nr. 1196/GF/1135/SB/2005 - M. Of. nr. 1015/16 nov. 2005) 
 
 O. nr. 1196/GF/1135/SB/2005 - M. Of. nr. 1015/16 nov. 2005 
 Ordin pentru revocarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.063/1.004/S.B./2005 privind interzicerea  
 pescuitului recreativ-sportiv 
 (SE) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 505/720/2005 - M. Of. nr. 746/17 aug. 2005 
 Ordin privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale 
 (Abrogare la data de 18 iunie 2006 prin O. nr. 12/173/286/1/124/2006 - M. Of. nr. 430/18 mai 2006) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 O. nr. 116/153/358/2005 - M. Of. nr. 436/24 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor 
 (Abrogare prin O. nr. 60/512/1258/2013 - M. Of. nr. 346/12 iun. 2013) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.22/2005 - M. Of. nr. 227/18 mar. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru datele publice obţinute din activitatea hidrografică maritimă, precum şi pentru activităţi hidrografice, cartografice şi de publicare 
 (Abrogare prin O. nr. M129/2016 - M. Of. nr. 910/11 nov. 2016) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 42/2005 - M. Of. nr. 150/21 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii 
 (Abrogare prin O. nr. 262/2006 - M. Of. nr. 507/12 iun. 2006) 
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 O. nr. 54/2005 - M. Of. nr. 209/11 mar. 2005 
 Ordin privind procedura acordării, suspendării şi retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare 
 (Abrogare prin Decizia nr. 31/2008 - M. Of. nr. 46/21 ian. 2008) 
 
 O. nr. 221/2005 - M. Of. nr. 534/23 iun. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale 
 (Abrogare prin O. nr. 500/2009 - M. Of. nr. 487/14 iul. 2009) 
 
 O. nr. 318/2005 - M. Of. nr. 781/29 aug. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 184/2004 prin O. nr. 461/2009 - M. Of. nr. 411/16 iun. 2009) 

serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice 

 
 O. nr. 320/2005 - M. Of. nr. 800/2 sep. 2005 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 298/2003 privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiinţarea şi funcţionarea  
 asociaţiilor şi fundaţiilor 
 (SE) 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2364/2005 - M. Of. nr. 1158/21 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 2066/2011 - M. Of. nr. 176/14 mar. 2011) 
 
 O. nr. 2365/2005 - M. Of. nr. 1089/2 dec. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. I secţiunea a 6-a din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare,  
 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 2406/2006 - M. Of. nr. 912/9 nov. 2006) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 16/2005 - M. Of. nr. 115/4 feb. 2005 
 Ordin privind modificarea Prescripţiei tehnice PT CR1-2003, ediţia 1, "Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi altele la instalaţii mecanice sub presiune,  
 instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil efectuate de către organele tehnice de specialitate ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune  
 şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR)", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 27/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 27/2003, la data de 29 iul. 2009 prin O. nr. 1103/2009 - M. Of. nr. 442/29 iun. 2009) 
 
 O. nr. 65/2005 - M. Of. nr. 194/8 mar. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 133/2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naţionale de  
 
 (T) 

cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 

 
 O. nr. 101/2005 - M. Of. nr. 390/9 mai 2005 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate  
 referitoare la ascensoare, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului nr. 395/2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 184/2003 prin O. nr. 780/2016 - M. Of. nr. 548/20 iul. 2016) 
 
 O. nr. 120/2005 - M. Of. nr. 270/1 apr. 2005 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 872/2004 privind unele măsuri pentru recunoaşterea organismelor pentru evaluarea conformităţii  
 echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformităţii şi efectuarea inspecţiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente şi pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 872/2004 prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 

exercitarea funcţiei de supraveghere 

 
 O. nr. 121/2005 - M. Of. nr. 270/1 apr. 2005 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 730/2011 - M. Of. nr. 293/27 apr. 2011) 

de jucării, care adoptă standardele europene armonizate 

 
 O. nr. 132/2005 - M. Of. nr. 356/27 apr. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Top Therm" - S.A. 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 9191/2007 - M. Of. nr. 339/18 mai 2007) 
 
 O. nr. 148/2005 - M. Of. nr. 313/14 apr. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 170/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 282/2002 privind desemnarea  
 organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 468/2005 - M. Of. nr. 812/7 sep. 2005) 

descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 

 
 O. nr. 181/2005 - M. Of. nr. 363/28 apr. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "PETROTRANS" - S.A. 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10433/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 265/2005 - M. Of. nr. 479/7 iun. 2005 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A. 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10422/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 338/2005 - M. Of. nr. 563/30 iun. 2005 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă  
 standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune 
 (Abrogare odată cu O. nr. 440/2004 prin O. nr. 1277/2016 - M. Of. nr. 905/10 nov. 2016) 
 
 O. nr. 340/2005 - M. Of. nr. 593/8 iul. 2005 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 86/2003 prin O. nr. 349/2013 - M. Of. nr. 141/18 mar. 2013) 
 
 O. nr. 393/2005 - M. Of. nr. 713/8 aug. 2005 
 Ordin privind unele măsuri pentru recunoaşterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 

17 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune 
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 O. nr. 449/2005 - M. Of. nr. 722/9 aug. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT A1-2002, ediţia 1, "Cerinţele tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi" 
 (Abrogare la data de 22 aug. 2010, odată cu O. nr. 397/2002 prin O. nr. 1007/2010 - M. Of. nr. 513/23 iul. 2010) 
 
 O. nr. 471/2005 - M. Of. nr. 795/1 sep. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 19 - 2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2006 - M. Of. nr. 52/19 ian. 2006) 

parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă 

 
 O. nr. 496/2005 - M. Of. nr. 816/8 sep. 2005 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului de lucrări şi servicii pe care le prestează, în regim de tarifare, Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase 
 (Abrogare prin O. nr. 253/2006 - M. Of. nr. 331/12 apr. 2006) 
 
 O. nr. 529/2005 - M. Of. nr. 860/23 sep. 2005 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 391/2003 privind mărfurile supuse licenţelor automate la export şi import 
 (Abrogare odată cu O. nr. 391/2003 prin O. nr. 837/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 610/2005 - M. Of. nr. 1047/24 nov. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului rutier al substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 
 (Abrogare prin O. nr. 2737/2012 - M. Of. nr. 26/12 ian. 2013) 
 
 O. nr. 660/2005 - M. Of. nr. 1099/6 dec. 2005 
 Ordin privind aprobarea Ghidului de identificare a elementelor de infrastructură critică din economie 
 (Abrogare prin O. nr. 1178/2011 - M. Of. nr. 436/22 iun. 2011) 
 
 O. nr. 718/2005 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2006 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială Institutul de Cercetări Electrotehnice "ICPE" - S.A. 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 8912/2007 - M. Of. nr. 191/20 mar. 2007) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 14/2/2005 - M. Of. nr. 115/4 feb. 2005 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul I al anului 2005 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 102094/34/2005 - M. Of. nr. 340/21 apr. 2005) 
 
 O. nr. 102094/34/2005 - M. Of. nr. 340/21 apr. 2005 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al II-lea al anului 2005 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 57/2007 - M. Of. nr. 264/19 apr. 2007) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
  AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI 

 Decizia nr. 16/2005 - M. Of. nr. 450/27 mai 2005 
 Decizie privind aprobarea conţinutului-cadru al Proiectului de gestiune a energiei 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2013 - M. Of. nr. 400/3 iul. 2013) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 542/2005 - M. Of. nr. 1034/22 nov. 2005 
 Ordin pentru efectuarea de controale inopinate privind respectarea Prescripţiei tehnice C 3-2003 
 (T) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 3502/2005 - M. Of. nr. 342/22 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5565/2011 - M. Of. nr. 767/31 oct. 2011) 
 
 O. nr. 3543/2005 - M. Of. nr. 212/14 mar. 2005 
 Ordin pentru suspendarea aplicării unor ordine ale ministrului educaţiei şi cercetării 
 (SE) 
 
 O. nr. 3669/2005 - M. Of. nr. 260/29 mar. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.262/2004 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru  
 ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele-pilot 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5262/2004 prin O. nr. 5440/2005 - M. Of. nr. 1062/28 nov. 2005) 
 
 O. nr. 3690/2005 - M. Of. nr. 276/4 apr. 2005 
 Ordin cu privire la structura anului şcolar 2005-2006 
 (T) 
 
 O. nr. 3839/2005 - M. Of. nr. 333/20 apr. 2005 
 Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 
 (T) 
 
 O. nr. 4058/2005 - M. Of. nr. 459/31 mai 2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 3142/2006 - M. Of. nr. 181/24 feb. 2006) 
 
 O. nr. 4234/2005 - M. Of. nr. 567/1 iul. 2005 
 Ordin privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 pentru anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 4680/2005 - M. Of. nr. 1015/16 nov. 2005 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea  
 posturilor de lectori români în străinătate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 4547/2004 prin O. nr. 4653/2008 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008) 
 
 O. nr. 4871/2005 - M. Of. nr. 818/9 sep. 2005 
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 Ordin cu privire la aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a testelor naţionale, susţinute în vederea accesului absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a  
 
 (T) 

anului şcolar 2006-2007 

 
 O. nr. 4872/2005 - M. Of. nr. 834/15 sep. 2005 
 Ordin privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2006 şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 4873/2005 - M. Of. nr. 830/14 sep. 2005 
 Ordin privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 4925/2005 - M. Of. nr. 874/29 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5115/2014 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2015) 
 
 O. nr. 5020/2005 - M. Of. nr. 932/19 oct. 2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2006-2007 
 (T) 
 
 O. nr. 5051/2005 - M. Of. nr. 918/13 oct. 2005 
 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare/absolvire a învăţământului profesional, liceal filieră tehnologică şi postliceal în anul şcolar 2005-2006 
 (T) 
 
 O. nr. 5098/2005 - M. Of. nr. 941/21 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar 
 (Abrogare prin O. nr. 4478/2011 - M. Of. nr. 448/27 iun. 2011) 
 
 O. nr. 5099/2005 - M. Of. nr. 941/21 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferenţiar universitar 
 (Abrogare prin O. nr. 4478/2011 - M. Of. nr. 448/27 iun. 2011) 
 
 O. nr. 5100/2005 - M. Of. nr. 941/21 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul I 
 (Abrogare prin O. nr. 4478/2011 - M. Of. nr. 448/27 iun. 2011) 
 
 O. nr. 5101/2005 - M. Of. nr. 941/21 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul II 
 (Abrogare prin O. nr. 4478/2011 - M. Of. nr. 448/27 iun. 2011) 
 
 O. nr. 5351/2005 - M. Of. nr. 986/7 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct din inspectoratele  
 şcolare şi de director al casei corpului didactic 
 (Abrogare prin O. nr. 5557/2011 - M. Of. nr. 753/26 oct. 2011) 
 
 O. nr. 5418/2005 - M. Of. nr. 1158/21 dec. 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională şi a regulamentelor-cadru ale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5555/2011 - M. Of. nr. 759/27 oct. 2011) 

instituţiilor din subordine 

 
 O. nr. 5442/2005 - M. Of. nr. 1037/22 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2006/2007 
 (T) 
 
 O. nr. 5462/2005 - M. Of. nr. 1089/2 dec. 2005 
 Ordin privind programele valabile pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 5620/2010 - M. Of. nr. 872/28 dec. 2010) 
 
 O. nr. 5466/2005 - M. Of. nr. 1052/25 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5669/2006 - M. Of. nr. 992/12 dec. 2006) 
 
 O. nr. 5691/2005 - M. Of. nr. 1159/21 dec. 2005 
 Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 5707/2005 - M. Of. nr. 64/24 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din  
 
 (T) 

învăţământul preuniversitar 2006 

 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 39/2005 - M. Of. nr. 87/26 ian. 2005 
 Ordin privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 877/2005 - M. Of. nr. 571/4 iul. 2005) 
 
 O. nr. 85/2005 - M. Of. nr. 113/3 feb. 2005 
 Ordin privind stabilirea baremului anual de impunere şi a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2004 
 (T) 
 
 O. nr. 147/2005 - M. Of. nr. 155/22 feb. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie 
 (Abrogare odată cu O. nr.55/2004 prin O. nr. 2226/2006 - M. Of. nr. 1056/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 169/2005 - M. Of. nr. 205/10 mar. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantării datoriei vamale 
 (Abrogare prin O. nr. 1086/2006 - M. Of. nr. 566/30 iun. 2006) 
 
 O. nr. 185/2005 - M. Of. nr. 189/7 mar. 2005 
 Ordin privind aprobarea înlocuirii anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de  
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 asociaţiile şi fundaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică 
 (Abrogare odată cu O. nr.330/2003 prin O. nr. 62/2009 - M. Of. nr. 35/19 ian. 2009) 
 
 O. nr. 209/2005 - M. Of. nr. 186/4 mar. 2005 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 734/2004 privind stabilirea componenţei Comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. –  
 
 (T) 

S.A., modificat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 805/2004 

 
 O. nr. 220/2005 - M. Of. nr. 191/7 mar. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcţionarea unităţilor emitente de tichete de masă potrivit Legii nr.  
 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/1999 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 
 
 O. nr. 334/2005 - M. Of. nr. 258/29 mar. 2005 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi  
 Atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, în condiţiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi  
 completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi  
 alcoolice şi/sau produse din tutun 
 (Abrogare prin O. nr. 2556/2011 - M. Of. nr. 705/6 oct. 2011) 
 
 O. nr. 336/2005 - M. Of. nr. 260/29 mar. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă potrivit  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/1999 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 

Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 
 O. nr. 343/2005 - M. Of. nr. 262/30 mar. 2005 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare la data de 1 iulie 2006 prin O. nr. 753/2006 - M. Of. nr. 443/23 mai 2006) 
 
 O. nr. 436/2005 - M. Of. nr. 326/18 apr. 2005 
 Ordin privind procedura internă de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară 
 (Abrogare prin O. nr. 1990/2009 - M. Of. nr. 383/5 iun. 2009) 
 
 O. nr. 516/2005 - M. Of. nr. 381/5 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 343/2005 privind organizarea  
 activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare prin O. nr. 1119/2006 - M. Of. nr. 597/11 iul. 2006) 
 
 O. nr. 520/2005 - M. Of. nr. 408/13 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată 
 (Abrogare prin O. nr. 179/2007 - M. Of. nr. 347/22 mai 2007) 
 
 O. nr. 546/2005 - M. Of. nr. 414/17 mai 2005 
 Ordin privind modelul şi conţinutul fişei fiscale 
 (T) 
 
 O. nr. 557/2005 - M. Of. nr. 404/13 mai 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, cu  
 modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr.1849/2003 prin O. nr. 2226/2006 - M. Of. nr. 1056/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 585/2005 - M. Of. nr. 443/25 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 1015/2014 - M. Of. nr. 616/21 aug. 2014 şi Abrogare prin O. nr. 2446/2014 - M. Of. nr. 616/21 aug. 2014) 
 
 O. nr. 619/2005 - M. Of. nr. 480/7 iun. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice 
 (Abrogare prin O. nr. 1059/2008 - M. Of. nr. 319/23 apr. 2008) 
 
 O. nr. 845/2005 - M. Of. nr. 541/27 iun. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă potrivit  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/1999 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 

Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 
 O. nr. 877/2005 - M. Of. nr. 571/4 iul. 2005 
 Ordin privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale 
 (Abrogare prin O. nr. 1318/2008 - M. Of. nr. 352/7 mai 2008) 
 
 O. nr. 889/2005 - M. Of. nr. 604/13 iul. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 101/2012 - M. Of. nr. 148/6 mar. 2012) 
 
 O. nr. 914/2005 - M. Of. nr. 603/13 iul. 2005 
 Ordin privind procedura de declarare şi stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 
 (Abrogare prin O. nr. 330/1357/C/2007 - M. Of. nr. 393/11 iun. 2007) 
 
 O. nr. 917/2005 - M. Of. nr. 582/6 iul. 2005 
 Ordin privind publicarea situaţiilor financiare anuale 
 (Abrogare prin O. nr. 2374/2007 - M. Of. nr. 25/14 ian. 2008) 
 
 O. nr. 918/2005 - M. Of. nr. 582/6 iul. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenţilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 1214/2006 - M. Of. nr. 641/25 iul. 2006) 
 
 O. nr. 946/2005 - M. Of. nr. 675/28 iul. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial 
 (Abrogare prin O. nr. 808/2015 - M. Of. nr. 528/16 iul. 2015) 
 
 O. nr. 948/2005 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare la data de 1 iulie 2006, odată cu O. nr. 343/2005 prin O. nr. 753/2006 - M. Of. nr. 443/23 mai 2006) 
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 O. nr. 951/2005 - M. Of. nr. 628/19 iul. 2005 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 1015/2014 - M. Of. nr. 616/21 aug. 2014) 
 
 O. nr. 977/2005 - M. Of. nr. 622/18 iul. 2005 
 Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat cu dobândă, aferente trimestrului III al anului 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 979/2005 - M. Of. nr. 635/19 iul. 2005 
 Ordin privind aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 425/2008 - M. Of. nr. 164/4 mar. 2008) 
 
 O. nr. 1016/2005 - M. Of. nr. 668/27 iul. 2005 
 Ordin privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2016 - M. Of. nr. 52/25 ian. 2016) 

571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale 

 
 O. nr. 1064/2005 - M. Of. nr. 701/3 aug. 2005 
 Ordin pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind  
 numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar 
 (Abrogare prin O. nr. 166/2006 - M. Of. nr. 162/21 feb. 2006) 
 
 O. nr. 1154/2005 - M. Of. nr. 771/24 aug. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă potrivit  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/1999 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 

Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 
 O. nr. 1376/2005 - M. Of. nr. 861/23 sep. 2005 
 Ordin privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului 
 (Abrogare prin O. nr. 1032/2010 - M. Of. nr. 291/4 mai 2010) 
 
 O. nr. 1378/2005 - M. Of. nr. 865/26 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală" 
 (Abrogare prin O. nr. 972/2006 - M. Of. nr. 528/19 iun. 2006) 
 
 O. nr. 1407/2005 - M. Of. nr. 915/13 oct. 2005 
 Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 296/2007 - M. Of. nr. 199/22 mar. 2007) 

temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA 

 
 O. nr. 1408/2005 - M. Of. nr. 881/30 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată 
 (Abrogare prin O. nr. 2509/2008 - M. Of. nr. 626/28 aug. 2008) 
 
 O. nr. 1638/2005 - M. Of. nr. 997/10 nov. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe  
 valoarea adăugată 
 (Abrogare odată cu O. nr.520/2005 prin O. nr. 179/2007 - M. Of. nr. 347/22 mai 2007) 
 
 O. nr. 1639/2005 - M. Of. nr. 993/9 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru de achiziţie publică de servicii juridice pentru  
 reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii şi pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 668/2007 - M. Of. nr. 483/19 iul. 2007) 

selectarea arbitrilor desemnaţi de partea română în procedurile arbitrale 

 
 O. nr. 1702/2005 - M. Of. nr. 154/17 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1086/2013 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2014) 
 
 O. nr. 1752/2005 - M. Of. nr. 1080/30 nov. 2005 
 Ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 
 (Abrogare prin O. nr. 3055/2009 - M. Of. nr. 766/10 nov. 2009) 
 
 O. nr. 1835/2005 - M. Of. nr. 1127/14 dec. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă potrivit  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/1999 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 

Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 
 O. nr. 1952/2005 - M. Of. nr. 1164/22 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 2019/2005 - M. Of. nr. 15/9 ian. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi  
 comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi Atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, în condiţiile art. 244 1 alin. (1) din  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 334/2005 (M.Fin.P.) prin O. nr. 2556/2011 - M. Of. nr. 705/6 oct. 2011) 

activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 O. nr. 568/3/2005 - M. Of. nr. 419/18 mai 2005 
 Ordin privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate  
 aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr.1982/2001 prin O. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 45/27 ian. 2009) 
 
 O. nr. 1141/4/2005 - M. Of. nr. 768/24 aug. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de  
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 (Abrogare odată cu O. nr. 999/3/2003 prin O. nr. 2448/2008 - M. Of. nr. 619/25 aug. 2008) 

raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 219/537/2005 - M. Of. nr. 207/11 mar. 2005 
 Ordin pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 2398/166/2009 - M. Of. nr. 529/31 iul. 2009) 
 
 O. nr. 843/714/2005 - M. Of. nr. 568/1 iul. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 2398/166/2009 - M. Of. nr. 529/31 iul. 2009) 

jocurilor de noroc 

 
 O. nr. 1153/772/2005 - M. Of. nr. 813/7 sep. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a  
 jocurilor de noroc, cu modificările ulterioare 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 2398/166/2009 - M. Of. nr. 529/31 iul. 2009) 
 
 O. nr. 1834/1086/2005 - M. Of. nr. 1125/13 dec. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 2398/166/2009 - M. Of. nr. 529/31 iul. 2009) 

jocurilor de noroc, cu modificările ulterioare 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 504/501/2005 - M. Of. nr. 442/25 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii agenţi economici, prin  
 bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele  
 destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţile rurale şi urbane 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2016/1712/2015 - M. Of. nr. 70/1 feb. 2016) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 107/2005 - M. Of. nr. 379/5 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea modelului Declaraţiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate de origine agricolă şi a Instrucţiunilor pentru întocmirea programului de lucru 
 (Abrogare prin O. nr. 716/2008 - M. Of. nr. 345/5 mai 2008) 
 
 O. nr. 315/2005 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2005 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 623/2004 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 623/2004 prin O. nr. 781/2007 - M. Of. nr. 484/19 iul. 2007) 

îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale 

 
 O. nr. 375/2005 - M. Of. nr. 719/9 aug. 2005 
 Ordin privind stabilirea condiţiilor pentru declararea contribuabililor inactivi 
 (Abrogare prin O. nr. 575/2006 - M. Of. nr. 701/16 aug. 2006) 
 
 O. nr. 472/2005 - M. Of. nr. 873/29 sep. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 623/2004 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la  
 îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 623/2004 prin O. nr. 781/2007 - M. Of. nr. 484/19 iul. 2007) 
 
 O. nr. 519/2005 - M. Of. nr. 893/6 oct. 2005 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată 
 (Abrogare prin O. nr. 2137/2011 - M. Of. nr. 380/31 mai 2011) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 509/C/2005 - M. Of. nr. 349/25 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de exercitare a atribuţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, în calitatea sa de autoritate centrală, desemnată prin Legea nr.  
 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii 
 (Abrogare prin O. nr. 3573/C/2014 - M. Of. nr. 819/10 nov. 2014) 
 
 O. nr. 591/C/2005 - M. Of. nr. 410/16 mai 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 (T) 
 
 O. nr. 771/C/2005 - M. Of. nr. 485/8 iun. 2005 
 Ordin pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului Naţional Anticorupţie 
 (Abrogare prin O. nr. 2184/C/2006 - M. Of. nr. 852/17 oct. 2006) 
 
 O. nr. 943/C/2005 - M. Of. nr. 263/19 apr. 2007 
 Ordin nr. 943/C din 1 iulie 2005 
 (Abrogare prin O. nr. 46/C/2011 - M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) 
 
 O. nr. 1145/C/2005 - M. Of. nr. 263/19 apr. 2007 
 Ordin nr. 1.145/C din 12 august 2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 943/C/2005 prin O. nr. 46/C/2011 - M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) 
 
 O. nr. 1188/C/2005 - M. Of. nr. 807/6 sep. 2005 
 Ordin privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment şi conţinutului-cadru al citaţiilor, convocărilor, notificărilor, comunicărilor care se  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1692/C/2006 - M. Of. nr. 615/17 iul. 2006) 

publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, convocare, notificare şi comunicare 

 
 O. nr. 1523/C/2005 - M. Of. nr. 962/31 oct. 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1745/C/2006 - M. Of. nr. 666/2 aug. 2006) 

Justiţiei 
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 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 1341/C/1375/2005 - M. Of. nr. 905/11 oct. 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte  
 
 (Abrogare prin O. nr. 772/C/414/2009 - M. Of. nr. 208/1 apr. 2009) 

de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti 

 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 1223/715/2005 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2006 
 Ordin privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi  
 electronice 
 (Abrogare prin O. nr. 269/2019 - M. Of. nr. 305/19 apr. 2019) 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 13/2005 - M. Of. nr. 114/4 feb. 2005 
 Ordin pentru contingentarea în anul 2005 a consumului şi a producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon 
 (T) 
 
 O. nr. 130/2005 - M. Of. nr. 185/3 mar. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului  
 naţional auto, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2005 
 (SE) 
 
 O. nr. 160/2005 - M. Of. nr. 253/25 mar. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care  
 elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu şi a Comisiei pentru contestaţii 
 (Abrogare prin O. nr. 835/2005 - M. Of. nr. 857/22 sep. 2005) 
 
 O. nr. 171/2005 - M. Of. nr. 236/22 mar. 2005 
 Ordin privind constituirea şi funcţionarea colectivului de analiză tehnică la nivel central 
 (Abrogare prin O. nr. 794/2007 - M. Of. nr. 333/17 mai 2007) 
 
 O. nr. 230/2005 - M. Of. nr. 296/8 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substanţele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1001/552/2005 - M. Of. nr. 978/3 nov. 2005) 

substanţelor existente 

 
 O. nr. 494/2005 - M. Of. nr. 487/9 iun. 2005 
 Ordin privind aprobarea procedurilor de încredinţare a administrării şi de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 1533/2008 - M. Of. nr. 809/3 dec. 2008) 
 
 O. nr. 584/2005 - M. Of. nr. 702/3 aug. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea secţiunii a III-a din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2000 prin O. nr. 1108/2007 - M. Of. nr. 629/13 sep. 2007) 

lucrări şi servicii care se prestează de către autorităţile pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente, cu modificările ulterioare 

 
 O. nr. 589/2005 - M. Of. nr. 636/20 iul. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, execuţie lucrări, consultanţă în domeniul  
 gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 1671/2007 - M. Of. nr. 748/5 nov. 2007) 
 
 O. nr. 610/2005 - M. Of. nr. 713/8 aug. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 742/2006 - M. Of. nr. 686/10 aug. 2006) 

controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase - procedura PIC 

 
 O. nr. 663/2005 - M. Of. nr. 772/25 aug. 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional şi a componenţei acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 2628/2012 - M. Of. nr. 585/16 aug. 2012) 
 
 O. nr. 835/2005 - M. Of. nr. 857/22 sep. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care  
 elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu şi a Comisiei pentru contestaţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 199/2004 prin O. nr. 1218/2009 - M. Of. nr. 647/1 oct. 2009) 
 
 O. nr. 901/S.B./2005 - M. Of. nr. 910/12 oct. 2005 
 Ordin privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea  
 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2015) 

personalului din punctele de colectare 

 
 O. nr. 927/2005 - M. Of. nr. 929/18 oct. 2005 
 Ordin privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje 
 (Abrogare prin O. nr. 794/2012 - M. Of. nr. 130/23 feb. 2012) 
 
 O. nr. 1037/2005 - M. Of. nr. 985/7 nov. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului  
 de mediu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 860/2002 prin O. nr. 135/76/84/1284/2010 - M. Of. nr. 274/27 apr. 2010) 
 
 O. nr. 1198/2005 - M. Of. nr. 1097/6 dec. 2005 
 Ordin pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 şi 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi  
 
 (Abrogare odată cu O.U.G. nr. 236/2000 prin O.U.G. nr. 57/2007 - M. Of. nr. 442/29 iun. 2007) 

faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001 

 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 1240/2005/1178/2006 - M. Of. nr. 168/22 feb. 2006 
 Ordin privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în  
 caz de inundaţii 



 
 (Abrogare prin O. nr. 330/44/2178/2013 - M. Of. nr. 456/24 iul. 2013) 
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 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 87/527/411/2005 - M. Of. nr. 295/8 apr. 2005 
 Ordin privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz 
 (Abrogare prin L. nr. 212/2015 - M. Of. nr. 554/27 iul. 2015) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 241/196/2005 - M. Of. nr. 508/15 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole şi a Listei localităţilor din bazinele/spaţiile hidrografice unde există surse de nitraţi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1552/743/2008 - M. Of. nr. 851/18 dec. 2008) 

din activităţi agricole (zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile) 

 
 O. nr. 1182/1270/2005 - M. Of. nr. 224/13 mar. 2006 
 Ordin privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole 
 (Abrogare prin O. nr. 333/165/2021 - M. Of. nr. 754/3 aug. 2021) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 88/110/2005 - M. Of. nr. 260/29 mar. 2005 
 Ordin privind materialele şi componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1313/2006 - M. Of. nr. 829/9 oct. 2006) 
 
 O. nr. 1001/552/2005 - M. Of. nr. 978/3 nov. 2005 
 Ordin privind procedurile de raportare, de către agenţii economici, a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1408/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) 
 
 O. nr. 1224/722/2005 - M. Of. nr. 1178/27 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi  
 
 (Abrogare prin L. nr. 212/2015 - M. Of. nr. 554/27 iul. 2015) 

valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz 

 
 O. nr. 1225/721/2005 - M. Of. nr. 1161/21 dec. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare,  
 reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
 (Abrogare prin O. nr. 1494/846/2016 - M. Of. nr. 682/2 sep. 2016) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 1229/731/1095/2005 - M. Of. nr. 27/12 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2742/3190/305/2011 - M. Of. nr. 48/20 ian. 2012) 

a deşeurilor de ambalaje 

 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 O. nr. 1234/1926/1428/909/2005 - M. Of. nr. 36/16 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea Protocolului pentru controlul respectării procedurii PIC, conform Hotărârii Guvernului nr. 697/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 1239/1338/1460/753/2007 - M. Of. nr. 677/4 oct. 2007) 
  
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 698/940/2005 - M. Of. nr. 858/23 sep. 2005 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală 
 (Abrogare la data de 2 februarie 2013 prin O. nr. 1288/4050/2012 - M. Of. nr. 4/3 ian. 2013) 
 
 O. nr. 1248/1426/2005 - M. Of. nr. 21/10 ian. 2006 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului sănătăţii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 698/940/2005, la data de 2 februarie 2013 prin O. nr. 1288/4050/2012 - M. Of. nr. 4/3 ian. 2013) 

echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 27/2005 - M. Of. nr. 104/1 feb. 2005 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele  
 care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând  
 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a ordinelor prevăzute la art. 3513 alin. (4) şi la art. 3514 alin. (2) prin O.G. nr. 43/2015 - M. Of. nr. 660/31 aug. 2015) 

Spaţiului Economic European 

 
 O. nr. 33/2005 - M. Of. nr. 119/7 feb. 2005 
 Ordin privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 46/2005 - M. Of. nr. 138/15 feb. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public  
 de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 
 
 O. nr. 383/2005 - M. Of. nr. 709/5 aug. 2005 
 Ordin pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori 
 (Abrogare prin O. nr. 2126/2014 - M. Of. nr. 874/2 dec. 2014) 
 
 O. nr. 410/2005 - M. Of. nr. 553/29 iun. 2005 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele  
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 care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând  
 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a ordinelor prevăzute la art. 3513 alin. (4) şi la art. 3514 alin. (2) prin O.G. nr. 43/2015 - M. Of. nr. 660/31 aug. 2015) 

Spaţiului Economic European 

 
 O. nr. 542/2005 - M. Of. nr. 687/1 aug. 2005 
 Ordin privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 556/2005 - M. Of. nr. 736/12 aug. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 241/2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde  
 europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protecţie 
 (Abrogare odată cu O. nr.241/2004 prin O. nr. 94/2006 - M. Of. nr. 169/22 feb. 2006) 
 
 O. nr. 561/2005 - M. Of. nr. 736/12 aug. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1097/2011 - M. Of. nr. 196/22 mar. 2011) 

evaluarea conformităţii explozivilor de uz civil 

 
 O. nr. 595/2005 - M. Of. nr. 779/26 aug. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public  
 de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 
 
 O. nr. 628/2005 - M. Of. nr. 814/8 sep. 2005 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil 
 (Abrogare prin O. nr. 77/2008 - M. Of. nr. 112/12 feb. 2008) 
 
 O. nr. 640/2005 - M. Of. nr. 821/12 sep. 2005 
 Ordin privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2007) 

explozive 

 
 O. nr. 642/2005 - M. Of. nr. 820/9 sep. 2005 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial  
 explozive 
 (Abrogare prin O. nr. 448/2008 - M. Of. nr. 572/29 iul. 2008) 
 
 O. nr. 654/2005 - M. Of. nr. 839/16 sep. 2005 
 Ordin privind aprobarea ca linii prioritare pentru subvenţionarea în anul 2006 de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor, a unităţilor de asistenţă socială,  
 aşa cum sunt clasificate în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 730/2006 - M. Of. nr. 865/23 oct. 2006) 

asociaţiilor şi fundaţiilor 

 
 O. nr. 834/2005 - M. Of. nr. 1063/28 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii explozivilor de uz civil 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2007) 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 9/14/2005 - M. Of. nr. 83/25 ian. 2005 
 Ordin privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 O. nr. 902/1211/2005 - M. Of. nr. 46/18 ian. 2006 
 Ordin privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 

O. nr. 307/4275/2005 - M. Of. nr. 730/11 aug. 2005 

 (Abrogare prin O. nr. 1455/5122/2009 - M. Of. nr. 643/30 sep. 2009) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI 

 O. nr. 40/2005 - M. Of. nr. 970/1 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES) 
 (Abrogare prin O. nr. 157/2007 - M. Of. nr. 113/13 feb. 2008) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 94/2005 - M. Of. nr. 353/26 apr. 2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare a cursului pentru obţinerea atestatului de interpret în limbajul mimico-gestual specific persoanelor cu deficienţe de auz 
 (Abrogare prin O. nr. 106/2006 - M. Of. nr. 491/7 iun. 2006) 
 
 O. nr. 121/2005 - M. Of. nr. 674/28 iul. 2005 
 Ordin privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 245/2005 - M. Of. nr. 905/11 oct. 2005) 

handicap pentru adulţi, a inspecţiilor regionale şi a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap 

 
 O. nr. 205/2005 - M. Of. nr. 745/16 aug. 2005 
 Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap şi locuinţe  
 protejate pentru persoane adulte cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 559/2008 - M. Of. nr. 752/7 nov. 2008) 
 
 O. nr. 245/2005 - M. Of. nr. 905/11 oct. 2005 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a  
 Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap 



 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 68/2010 - M. Of. nr. 446/1 iul. 2010) 
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 O. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 912/12 oct. 2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de control, inspecţie şi monitorizare, aplicabilă în domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2007 - M. Of. nr. 180/15 mar. 2007) 
 
 O. nr. 367/2005 - M. Of. nr. 1079/30 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 780/2006 - M. Of. nr. 959/29 nov. 2006) 
 
 O. nr. 370/2005 - M. Of. nr. 1113/9 dec. 2005 
 Ordin privind modificarea formularelor prevăzute în anexa nr. 4 la Metodologia de control, inspecţie şi monitorizare, aplicabilă în domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale pentru  
 
 (Abrogare odată  cu O. nr.248/2005 prin O. nr. 31/2007 - M. Of. nr. 180/15 mar. 2007) 

Persoanele cu Handicap, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 248/2005 

 
 O. nr. 402/2005 - M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005 
 Ordin privind modificarea lit. i) şi j) ale pct. II.2 din cap. II al Criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a  
 persoanelor cu handicap, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 367/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 367/2005 prin O. nr. 780/2006 - M. Of. nr. 959/29 nov. 2006) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 4/2005 - M. Of. nr. 69/20 ian. 2005 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi înrudite, fără concurs de rezidenţiat, conform  
 prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 546/4.260/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 694/2008 - M. Of. nr. 300/17 apr. 2008) 
 
 O. nr. 10/2005 - M. Of. nr. 61/18 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 103/2005 - M. Of. nr. 164/24 feb. 2005 
 Ordin pentru constituirea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 466/2006 - M. Of. nr. 434/19 mai 2006) 
 
 O. nr. 104/2005 - M. Of. nr. 151/21 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 118/2005 - M. Of. nr. 164/24 feb. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 431/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de referinţă de diagnostic  
 
 (Abrogare la 1 mai 2006, odată cu O. nr. 431/2002 prin O. nr. 294/2006 - M. Of. nr. 316/7 apr. 2006) 

imagistic, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 131/2005 - M. Of. nr. 179/2 mar. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de strategie terapeutică 
 (Abrogare prin O. nr. 466/2006 - M. Of. nr. 434/19 mai 2006) 
 
 O. nr. 202/2005 - M. Of. nr. 236/22 mar. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în  
 anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 279/2005 - M. Of. nr. 294/7 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea modalităţii de implementare a modificărilor la autorizaţiile de punere pe piaţă, aprobate de Agenţia Naţională a Medicamentului 
 (Abrogare prin O. nr. 999/2018 - M. Of. nr. 715/17 aug. 2018) 
 
 O. nr. 287/2005 - M. Of. nr. 299/11 apr. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare a produselor cosmetice de uz uman 
 (Abrogare prin O. nr. 291/2007 - M. Of. nr. 117/16 feb. 2007) 
 
 O. nr. 315/2005 - M. Of. nr. 309/13 apr. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 2071/2008 - M. Of. nr. 11/7 ian. 2009) 
 
 O. nr. 318/2005 - M. Of. nr. 338/21 apr. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia  
 produselor cosmetice 
 (Abrogare prin O. nr. 1448/2005 - M. Of. nr. 71/26 ian. 2006) 
 
 O. nr. 349/2005 - M. Of. nr. 323/18 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare 
 (Abrogare prin O. nr. 1338/2007 - M. Of. nr. 575/22 aug. 2007) 
 
 O. nr. 406/2005 - M. Of. nr. 461/31 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind procedura care trebuie urmată de deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă în desfăşurarea activităţilor de farmacovigilenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 265/2008 - M. Of. nr. 194/13 mar. 2008) 
 
 O. nr. 407/2005 - M. Of. nr. 461/31 mai 2005 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi tarifelor de urgenţă pentru activităţile efectuate de Agenţia Naţională a Medicamentului, precum şi a valorii cotizaţiei de menţinere în vigoare a  
 autorizaţiei de punere pe piaţă 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1.038/2008 - M. Of. nr. 419/4 iun. 2008) 
 
 O. nr. 408/2005 - M. Of. nr. 461/31 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind procedura care trebuie urmată de autorităţile competente în desfăşurarea activităţii de farmacovigilenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 265/2008 - M. Of. nr. 194/13 mar. 2008) 
 
 O. nr. 409/2005 - M. Of. nr. 461/31 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind investigaţia clinică a medicamentelor la populaţia pediatrică 
 (Abrogare prin O. nr. 1697/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
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 O. nr. 410/2005 - M. Of. nr. 461/31 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea datelor de siguranţă clinică şi a Raportului periodic actualizat referitor la siguranţa medicamentelor aflate pe piaţă 
 (Abrogare prin O. nr. 420/2018 - M. Of. nr. 335/17 apr. 2018) 
 
 O. nr. 411/2005 - M. Of. nr. 461/31 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind activitatea de farmacovigilenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 420/2018 - M. Of. nr. 335/17 apr. 2018) 
 
 O. nr. 412/2005 - M. Of. nr. 340/21 apr. 2005 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 103/2005 pentru constituirea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, precum şi aprobarea regulamentului de  
 organizare şi funcţionare a acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 103/2005 prin O. nr. 466/2006 - M. Of. nr. 434/19 mai 2006) 
 
 O. nr. 414/2005 - M. Of. nr. 350/25 apr. 2005 
 Ordin privind proceduri prealabile de organizare a licitaţiilor de către unităţile sanitare din sistemul Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 1014/2005 - M. Of. nr. 891/5 oct. 2005) 
 
 O. nr. 462/2005 - M. Of. nr. 388/9 mai 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 431/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de referinţă de diagnostic  
 

cu modificările şi completările ulterioare 
imagistic,  

 
 (Abrogare la 1 mai 2006, odată cu O. nr. 431/2002 prin O. nr. 294/2006 - M. Of. nr. 316/7 apr. 2006) 
 
 O. nr. 467/2005 - M. Of. nr. 433/23 mai 2005 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru prestaţiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 710/2012 - M. Of. nr. 527/30 iul. 2012) 
 
 O. nr. 538/2005 - M. Of. nr. 475/6 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice organizate în sistemul sanitar 
 (Abrogare prin O. nr. 1146/2006 - M. Of. nr. 798/21 sep. 2006) 
 
 O. nr. 548/2005 - M. Of. nr. 459/31 mai 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice,  
 
 (Abrogare la 13 ianuarie 2009, odată cu O. nr. 626/2001 prin L. nr. 266/2008 - M. Of. nr. 765/13 nov. 2008) 

precum şi a Condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora 

 
 O. nr. 584/2005 - M. Of. nr. 496/13 iun. 2005 
 Ordin pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 (Încetare valabilitate la 15 septembrie 2005 prin O. nr. 925/2005 - M. Of. nr. 815/8 sep. 2005) 
 
 O. nr. 608/2005 - M. Of. nr. 539/24 iun. 2005 
 Ordin privind aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activităţile desfăşurate 
 (Abrogare prin O. nr. 1369/2009 - M. Of. nr. 752/4 nov. 2009) 
 
 O. nr. 636/2005 - M. Of. nr. 584/6 iul. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi  
 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007, odată cu O. nr. 755/2004 prin O. nr. 896/2006 - M. Of. nr. 676/7 aug. 2006) 

cheltuieli pentru instituţiile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii 

 
 O. nr. 690/2005 - M. Of. nr. 708/5 aug. 2005 
 Ordin privind aprobarea documentaţiei standard de elaborare şi prezentare a ofertei pentru achiziţia serviciilor de preparare şi servire a hranei în unităţile sanitare 
 (Abrogare prin O. nr. 1146/2006 - M. Of. nr. 798/21 sep. 2006) 
 
 O. nr. 707/2005 - M. Of. nr. 594/8 iul. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în  
 anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 721/2005 - M. Of. nr. 668/27 iul. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 547/2010 - M. Of. nr. 370/4 iun. 2010) 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005 

 
 O. nr. 728/2005 - M. Of. nr. 651/22 iul. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în  
 anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 755/2005 - M. Of. nr. 648/21 iul. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în  
 
 (T) 

anul 2005 

 
 O. nr. 805/2005 - M. Of. nr. 677/28 iul. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.333/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor de servicii de asistenţă medicală de urgenţă  
 prespitalicească şi de transport sanitar, elaborate în aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 270/2004 privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1333/2004 prin O. nr. 1519/2009 - M. Of. nr. 851/8 dec. 2009) 
 
 O. nr. 836/2005 - M. Of. nr. 720/9 aug. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1448/2005 - M. Of. nr. 71/26 ian. 2006) 

produselor cosmetice 

 
 O. nr. 837/2005 - M. Of. nr. 728/11 aug. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.004/2000 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele  
 cosmetice 
 (Abrogare prin O. nr. 1448/2005 - M. Of. nr. 71/26 ian. 2006) 
 
 O. nr. 924/2005 - M. Of. nr. 801/2 sep. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 612/2002 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman 
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 (Abrogare odată cu O. nr. 612/2002 prin O. nr. 75/2009 - M. Of. nr. 62/2 feb. 2009) 
 
 O. nr. 925/2005 - M. Of. nr. 815/8 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea ajustării/revizuirii preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România,  
 
 (Abrogare la 16 decembrie 2005 prin O. nr. 1282/2005 - M. Of. nr. 1101/7 dec. 2005) 

cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 962/2005 - M. Of. nr. 846/19 sep. 2005 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 535/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror  
 prevederi se referă la dispozitive medicale implantabile active 
 (Abrogare odată cu O. nr. 535/2004 prin O. nr. 1119/2010 - M. Of. nr. 594/23 aug. 2010) 
 
 O. nr. 972/2005 - M. Of. nr. 867/27 sep. 2005 
 Ordin pentru abrogarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare,  
 construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, şi a  
 Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 1030/2009 - M. Of. nr. 603/1 sep. 2009) 
 
 O. nr. 1000/2005 - M. Of. nr. 893/6 oct. 2005 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 1001/2005 - M. Of. nr. 893/6 oct. 2005 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei de participare la concursul de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 1014/2005 - M. Of. nr. 891/5 oct. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 538/2005 pentru aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice organizate în sistemul sanitar 
 (Abrogare prin O. nr. 1146/2006 - M. Of. nr. 798/21 sep. 2006) 
 
 O. nr. 1034/2005 - M. Of. nr. 900/7 oct. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în  
 anul 2005, cu modificările şi completările ulterioare 
 (T) 
 
 O. nr. 1173/2005 - M. Of. nr. 984/7 nov. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide 
 (Abrogare prin O. nr. 1811/2006 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2007) 
 
 O. nr. 1252/2005 - M. Of. nr. 1041/23 nov. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 1282/2005 - M. Of. nr. 1101/7 dec. 2005 
 Ordin pentru ajustarea preţurilor la medicamente pe baza Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 
 (Abrogare prin O. nr. 168/2006 - M. Of. nr. 199/2 mar. 2006) 
 
 O. nr. 1345/2005 - M. Of. nr. 1145/19 dec. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi  
 cheltuieli pentru instituţiile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007, odată cu O. nr. 755/2004 prin O. nr. 896/2006 - M. Of. nr. 676/7 aug. 2006) 
 
 O. nr. 1448/2005 - M. Of. nr. 71/26 ian. 2006 
 Ordin privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 
 
 O. nr. 1452/2005 - M. Of. nr. 26/11 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind denumirea comercială a medicamentelor de uz uman 
 (Abrogare prin O. nr. 1733/2008 - M. Of. nr. 717/22 oct. 2008) 
 
 O. nr. 1454/2005 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea unor tarife pentru activităţile efectuate de Agenţia Naţională a Medicamentului 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1.038/2008 - M. Of. nr. 419/4 iun. 2008) 
 
 O. nr. 1470/2005 - M. Of. nr. 73/26 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 
 (Abrogare prin O. nr. 467/2010 - M. Of. nr. 370/4 iun. 2010) 
 
 O. nr. 1487/2005 - M. Of. nr. 73/26 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, diferenţiate în raport cu  
 complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi  
 suplimentare funcţiei de bază 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2010 - M. Of. nr. 126/24 feb. 2010) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 1223/512/2005 - M. Of. nr. 1052/25 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea limitelor de competenţă în efectuarea controlului pe piaţă al produselor cosmetice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 
 O. nr. 756/276/2005 - M. Of. nr. 693/2 aug. 2005 
 Ordin privind coordonarea activităţilor de prevenire a abandonului în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1103/2014 - M. Of. nr. 37/16 ian. 2015) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
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 O. nr. 565/1598/601/2005 - M. Of. nr. 626/18 iul. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.83/2002 prin O. nr. 1813/2007 - M. Of. nr. 225/2 apr. 2007) 

privind aromele utilizate în alimente şi sursele materiale pentru producerea lor 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 227/74/2005 - M. Of. nr. 320/15 apr. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  
 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 56/45/2005 prin O. nr. 681/243/2006 - M. Of. nr. 569/30 iun. 2006) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 55/42/2005 - M. Of. nr. 128/10 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 56/45/2005 - M. Of. nr. 134/14 feb. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 681/243/2006 - M. Of. nr. 569/30 iun. 2006) 

anul 2005 

 
 O. nr. 129/63/2005 - M. Of. nr. 177/1 mar. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării  
 
 (T) 

programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005 

 
 O. nr. 204/69/2005 - M. Of. nr. 248/24 mar. 2005 
 Ordin privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 810/184/2007 - M. Of. nr. 360/28 mai 2007) 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 342/115/2005 - M. Of. nr. 316/14 apr. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării  
 
 (T) 

programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005 

 
 O. nr. 637/196/2005 - M. Of. nr. 531/22 iun. 2005 
 Ordin privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 (T) 
 
 O. nr. 657/217/2005 - M. Of. nr. 556/29 iun. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării  
 
 (T) 

programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005 

 
 O. nr. 663/216/2005 - M. Of. nr. 556/29 iun. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 56/45/2005 prin O. nr. 681/243/2006 - M. Of. nr. 569/30 iun. 2006) 
 
 O. nr. 817/13/2005 - M. Of. nr. 716/8 aug. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 56/45/2005 prin O. nr. 681/243/2006 - M. Of. nr. 569/30 iun. 2006) 
 
 O. nr. 986/131/2005 - M. Of. nr. 880/30 sep. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de  
 prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de  
 completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 849/297/2003 prin O. nr. 832/302/2008 - M. Of. nr. 361/12 mai 2008) 
 
 O. nr. 1113/153/2005 - M. Of. nr. 949/26 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea şi derularea contractelor de achiziţii publice pentru medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 671/253/2006 - M. Of. nr. 543/23 iun. 2006) 

programelor, respectiv subprogramelor de sănătate finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 1259/238/2005 - M. Of. nr. 1081/30 nov. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 56/45/2005 prin O. nr. 681/243/2006 - M. Of. nr. 569/30 iun. 2006) 
 
 O. nr. 1493/272/2005 - M. Of. nr. 29/12 ian. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor şi  
 
 (T) 

subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005 

 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 62/516/2005 - M. Of. nr. 195/8 mar. 2005 
 Ordin privind modificarea art. 7 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei publice nr. 449/410/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 449/410/2001 prin O. nr. 267/1253/2006 - M. Of. nr. 312/6 apr. 2006) 

privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern 
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 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 O. nr. 937/M.85/676/913/10866/38/7/503/2005 - M. Of. nr. 839/16 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul  
 2005, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii  
 judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii  
 
 (T) 

medicale şi farmaceutice care aparţin acestei reţele 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 1182/1277/114/2005 - M. Of. nr. 1178/27 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 637/2492/50/2012 - M. Of. nr. 587/17 aug. 2012) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 24/2005 - M. Of. nr. 72/21 ian. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 595/2003 privind aprobarea Cerinţelor tehnice minime pentru navele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.595/2003 prin O. nr. 1447/2008 - M. Of. nr. 858/19 dec. 2008) 

fluviale care arborează pavilionul român 

 
 O. nr. 43/2005 - M. Of. nr. 72/21 ian. 2005 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de autorizare şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice,  
 transporturilor şi locuinţei nr. 1842/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1842/2001 prin O. nr. 1987/2005 - M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) 
 
 O. nr. 87/2005 - M. Of. nr. 119/7 feb. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2133/2004 prin O. nr. 603/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007) 

recunoaştere a organismelor desemnate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 

 
 O. nr. 165/2005 - M. Of. nr. 349/25 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea vântului", indicativ NP-082-04 
 (Abrogare prin O. nr. 1751/2012 - M. Of. nr. 704/15 oct. 2012) 
 
 O. nr. 180/2005 - M. Of. nr. 426/19 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice ''Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă“, indicativ ST 009-04 (revizuire  
 specificaţie tehnică ST 009-96) 
 (Abrogare prin O. nr. 1944/2005 - M. Of. nr. 1086/2 dec. 2005) 
 
 O. nr. 193/2005 - M. Of. nr. 441/25 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel", indicativ GP 111-04 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2014 - M. Of. nr. 120/18 feb. 2014) 
 
 O. nr. 194/2005 - M. Of. nr. 428/20 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice ''Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel“, indicativ GE 053-04 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2014 - M. Of. nr. 120/18 feb. 2014) 
 
 O. nr. 195/2005 - M. Of. nr. 460/31 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea şi execuţia măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri", indicativ C 125-05 (revizuire C  
 125-1987) 
 (Abrogare prin O. nr. 3384/2013 - M. Of. nr. 812/20 dec. 2013) 
 
 O. nr. 198/2005 - M. Of. nr. 439/24 mai 2005 
 Ordin privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor", indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991) 
 (Abrogare prin O. nr. 2100/2005 - M. Of. nr. 1156/20 dec. 2005) 
 
 O. nr. 217/2005 - M. Of. nr. 479/7 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor", indicativ NP 086-05 
 (Abrogare prin O. nr. 2463/2013 - M. Of. nr. 595/24 sep. 2013) 
 
 O. nr. 270/2005 - M. Of. nr. 183/3 mar. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 2142/91/2013 - M. Of. nr. 396/1 iul. 2013) 
 
 O. nr. 271/2005 - M. Of. nr. 190/7 mar. 2005 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de recunoaştere a specificaţiilor tehnice naţionale în domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin H.G. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 752/20 sep. 2017) 
 
 O. nr. 275/2005 - M. Of. nr. 451/27 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă", indicativ NP 112-04 
 (Abrogare prin O. nr. 2352/2014 - M. Of. nr. 935/22 dec. 2014) 
 
 O. nr. 363/2005 - M. Of. nr. 453/27 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea şi execuţia ancorajelor în teren", indicativ NP 114-04 
 (Abrogare prin O. nr. 1444/2014 - M. Of. nr. 661/9 sep. 2014) 
 
 O. nr. 415/2005 - M. Of. nr. 260/29 mar. 2005 
 Ordin privind modificarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin închiriere de la Compania Naţională de Căi Ferate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 691/2004 la data de 10 martie 2008 prin O. nr. 101/2008 - M. Of. nr. 102/8 feb. 2008) 

"C.F.R." - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 691/2004 
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 O. nr. 489/2005 - M. Of. nr. 462/31 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 1711/2006 - M. Of. nr. 803/25 sep. 2006) 
 
 O. nr. 516/2005 - M. Of. nr. 334/20 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice 
 (Abrogare prin O. nr. 1387/2015 - M. Of. nr. 122/17 feb. 2016) 
 
 O. nr. 524/2005 - M. Of. nr. 354/26 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind serviciile de trafic aerian RACR-ATS, ediţia 1.0/2005 
 (Abrogare la 30 sep. 2008 prin O. nr. 605/2008 - M. Of. nr. 411/2 iun. 2008) 
 
 O. nr. 552/2005 - M. Of. nr. 341/21 apr. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de autorizare şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1842/2001 prin O. nr. 1987/2005 - M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005) 

lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.842/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 663/2005 - M. Of. nr. 424/19 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind hărţile aeronautice RACR — HA, ediţia 1.0/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 673/2008 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2008) 
 
 O. nr. 664/2005 - M. Of. nr. 424/19 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind serviciile de informare aeronautică RACR — AIS, ediţia 1.0/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 669/2008 - M. Of. nr. 468/24 iun. 2008) 
 
 O. nr. 665/2005 - M. Of. nr. 424/19 mai 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice RACR — ASMET, ediţia 2.0/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 1289/2006 - M. Of. nr. 741/30 aug. 2006) 
 
 O. nr. 859/2005 - M. Of. nr. 494/13 iun. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 167/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 167/2003 prin O. nr. 326/2018 - M. Of. nr. 355/24 apr. 2018) 

notificarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor de agrement 

 
 O. nr. 860/2005 - M. Of. nr. 499/13 iun. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.239/2004 privind instituirea unor măsuri de creştere a siguranţei navigaţiei  
 în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti prin introducerea accelerată pentru navele petroliere a obligativităţii corpului dublu sau a unor cerinţe echivalente de proiectare  
 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 2258/2006 - M. Of. nr. 996/14 dec. 2006) 

pentru navele petroliere cu corp simplu 

 
 O. nr. 862/2005 - M. Of. nr. 506/15 iun. 2005 
 Ordin privind pilotajul navelor maritime şi fluvio-maritime pe sectorul românesc al Dunării cuprins între rada Sulina şi Brăila şi în porturile situate pe acest sector 
 (Abrogare prin O. nr. 1008/2012 - M. Of. nr. 407/19 iun. 2012) 
 
 O. nr. 896/2005 - M. Of. nr. 536/23 iun. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi  
 turismului nr. 1.558/2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1558/2004 prin H.G. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 752/20 sep. 2017) 
 
 O. nr. 924/2005 - M. Of. nr. 592/8 iul. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACR-ASAP, ediţia 02/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 968/2005 - M. Of. nr. 560/30 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 729/2006 - M. Of. nr. 490/6 iun. 2006) 
 
 O. nr. 1192/2005 - M. Of. nr. 681/29 iul. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi înlocuirea anexei nr. 5 la Normele metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 170/2001 prin O. nr. 1866/2010 - M. Of. nr. 544/4 aug. 2010) 

ministrului turismului nr. 170/2001 

 
 O. nr. 1230/2005 - M. Of. nr. 706/4 aug. 2005 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2008 - M. Of. nr. 184/11 mar. 2008) 
 
 O. nr. 1254/2005 - M. Of. nr. 723/10 aug. 2005 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 118/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind  
 
 (Abrogare prin O. nr. 735/2015 - M. Of. nr. 454/24 iun. 2015) 

condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice civile - RACR - CADT, ediţia 02/2003 

 
 O. nr. 1258/2005 - M. Of. nr. 766/23 aug. 2005 
 Ordin pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor,  
 
 (Abrogare prin L. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 604/23 iul. 2019) 

elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate 

 
 O. nr. 1339/2005 - M. Of. nr. 766/23 aug. 2005 
 Ordin privind modul de organizare şi exploatare a infrastructurii portuare din Portul Tulcea - zona Faleză 
 (Abrogare prin O. nr. 1192/2015 - M. Of. nr. 875/23 nov. 2015) 
 
 O. nr. 1358/2005 - M. Of. nr. 795/1 sep. 2005 
 Ordin privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum şi constatarea şi sancţionarea contravenţiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1892/2006 - M. Of. nr. 919/13 nov. 2006) 
 
 O. nr. 1372/2005 - M. Of. nr. 784/29 aug. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de  
 proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea vântului", indicativ NP-082-04 
 (Abrogare odată cu O. nr. 165/2005 prin O. nr. 1751/2012 - M. Of. nr. 704/15 oct. 2012) 
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 O. nr. 1430/2005 - M. Of. nr. 825/13 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 839/2009 - M. Of. nr. 797/23 nov. 2009) 
 
 O. nr. 1506/2005 - M. Of. nr. 914/12 oct. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.264/2004 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea şi dotarea locurilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1298/2017 - M. Of. nr. 745/15 sep. 2017) 

de parcare, oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor 

 
 O. nr. 1681/2005 - M. Of. nr. 941/21 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement 
 (Abrogare prin O. nr. 978/2018 - M. Of. nr. 470/7 iun. 2018) 
 
 O. nr. 1700/2005 - M. Of. nr. 935/20 oct. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 1702/2005 - M. Of. nr. 942/21 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 (Abrogare la data de 2 apr. 2008 prin O. nr. 245/2008 - M. Of. nr. 167/4 mar. 2008) 
 
 O. nr. 1910/2005 - M. Of. nr. 1018/16 nov. 2005 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 137/2003 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de  
 Autoritatea Feroviară Română - AFER 
 (Abrogare odată cu O. nr. 137/2003 prin O. nr. 2180/2012 - M. Of. nr. 830/11 dec. 2012) 
 
 O. nr. 1941/2005 - M. Of. nr. 1029/21 nov. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române referitoare la limitări privind timpul de muncă şi de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 871/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008) 

ediţia 1/2005 

 
 O. nr. 1944/2005 - M. Of. nr. 1086/2 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă", indicativ ST 009-05 
 (Abrogare prin O. nr. 683/2012 - M. Of. nr. 337/18 mai 2012) 
 
 O. nr. 1961/2005 - M. Of. nr. 1058/26 nov. 2005 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 488/2002 privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de şantier 
 (SE) 
 
 O. nr. 1987/2005 - M. Of. nr. 1092/5 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1892/2006 - M. Of. nr. 919/13 nov. 2006) 
 
 O. nr. 1993/2005 - M. Of. nr. 1095/5 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR-34 "Emisiile motoarelor de aeronavă" 
 (Abrogare prin O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1994/2005 - M. Of. nr. 1095/5 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR-VLR "Aeronave foarte uşoare cu aripă rotativă" 
 (Abrogare prin O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006) 
 
 O. nr. 2000/2005 - M. Of. nr. 1065/28 nov. 2005 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2133/2004 prin O. nr. 603/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007) 

recunoaştere a organismelor desemnate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, cu modificările ulterioare 

 
 O. nr. 2122/2005 - M. Of. nr. 1142/16 dec. 2005 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru programarea şi analiza tehnico-operativă a circulaţiei trenurilor nr. 099 
 (Încetare aplicabilitate la data de 10 decembrie 2020 prin O. nr. 1959/2020 - M. Of. nr. 1054/10 nov. 2020) 
 
 O. nr. 2217/2005 - M. Of. nr. 128/10 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi  
 alimentarea cu apă a satelor, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 612/2007 - M. Of. nr. 694/12 oct. 2007) 
 
 O. nr. 2218/2005 - M. Of. nr. 159/20 feb. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 2228/2005 - M. Of. nr. 148/16 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor", indicativ CR 1-1-3-2005 
 (Abrogare prin O. nr. 1655/2012 - M. Of. nr. 704/15 oct. 2012) 
 
 O. nr. 2258/2005 - M. Of. nr. 94/1 feb. 2006 
 Ordin pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri în categorii de poluare şi de siguranţă a circulaţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 1523/2008 - M. Of. nr. 1/5 ian. 2009) 
 
 O. nr. 2260/2005 - M. Of. nr. 118/8 feb. 2006 
 Ordin privind aprobarea de tarife pentru prestaţii şi servicii specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER 
 (Abrogare prin O. nr. 706/2009 - M. Of. nr. 417/18 iun. 2009) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 1577/890/2005 - M. Of. nr. 906/11 oct. 2005 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E)  
 pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1777/2004, la data intrării în vigoare a ordinului comun al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne privind instituirea  
 restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E)  
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 pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare  
 legală şi în zilele de sărbătoare legală, în condiţiile legii prin H.G. nr. 239/2018 - M. Of. nr. 376/2 mai 2018) 
 
 O. nr. 1945/2005/1265/2006 - M. Of. nr. 476/1 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2005 
 (Abrogare prin O. nr. 1025/2011/16/2012 - M. Of. nr. 84/2 feb. 2012) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 1366/577/2005 - M. Of. nr. 988/8 nov. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 343/1064/2008 - M. Of. nr. 309/21 apr. 2008) 

precum şi normele de autorizare a agenţilor economici care verifică, montează şi/sau repară tahografe şi limitatoare de viteză 

 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 
 O. nr. 16/18/55/2005 - M. Of. nr. 54/17 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei faţă de  
 eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 2131/151/2020 - M. Of. nr. 13/7 ian. 2021) 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 379/2005 - M. Of. nr. 557/29 iun. 2005 
 Decizie privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru 
 (Abrogare prin Decizia nr. 190/2007 - M. Of. nr. 449/3 iul. 2007) 
 
 Decizia nr. 380/2005 - M. Of. nr. 557/29 iun. 2005 
 Decizie privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de control a Guvernului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 156/2007 - M. Of. nr. 362/28 mai 2007) 
 
 Decizia nr. 381/2005 - M. Of. nr. 557/29 iun. 2005 
 Decizie privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă 
 (Abrogare prin Decizia nr. 205/2007 - M. Of. nr. 511/31 iul. 2007) 
 
 Decizia nr. 397/2005 - M. Of. nr. 708/5 aug. 2005 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 (Abrogare prin Decizia nr. 147/2007 - M. Of. nr. 350/23 mai 2007) 
 
 Decizia nr. 427/2005 - M. Of. nr. 836/15 sep. 2005 
 Decizie privind organizarea şi funcţionarea Departamentului justiţie şi administrare internă 
 (Abrogare prin Decizia nr. 190/2007 - M. Of. nr. 449/3 iul. 2007) 
 
 Decizia nr. 473/2005 - M. Of. nr. 925/17 oct. 2005 
 Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului 
 (T) 
 
 Decizia nr. 487/2005 - M. Of. nr. 1024/18 nov. 2005 
 Decizie pentru modificarea statului de funcţii al Secretariatului General al Guvernului 
 (T) 
 
 Decizia nr. 494/2005 - M. Of. nr. 1080/30 nov. 2005 
 Decizie pentru modificarea statului de funcţii al Secretariatului General al Guvernului 
 (T) 
 
 Decizia nr. 497/2005 - M. Of. nr. 1116/12 dec. 2005 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei primului-ministru nr. 397/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 397/2005 prin Decizia nr. 147/2007 - M. Of. nr. 350/23 mai 2007) 

- I.S.C. 

 
 
 
 
 2006 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 968/2006 - M. Of. nr. 148/16 feb. 2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 

absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 202/3 mar. 2006 
 Ordin privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară 
 (Abrogare prin O. nr. 69/2010 - M. Of. nr. 141/3 mar. 2010) 
 
 O. nr. 633/2006 - M. Of. nr. 1049/29 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR 

 O. nr. 517/2006 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2007 
 Ordin pentru anularea prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor nr. 42/2005 privind aplicarea regimului de control al exporturilor unui produs  
 
 (SE) 

care nu figurează în listele de control cuprinzând produsele şi tehnologiile cu dublă utilizare 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 4/2006 - M. Of. nr. 39/17 ian. 2006 



 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie 
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 (Abrogare prin O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 393/11 iun. 2007) 
 
 O. nr. 49/2006 - M. Of. nr. 173/23 feb. 2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din  
 
 (T) 

sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
 O. nr. 85/2006 - M. Of. nr. 244/17 mar. 2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi  
 microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii 
 (T) 
 
 O. nr. 221/2006 - M. Of. nr. 598/11 iul. 2006 
 Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nr. 115/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 393/11 iun. 2007) 

funcţionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie 

 
 O. nr. 284/2006 - M. Of. nr. 818/4 oct. 2006 
 Ordin privind modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005—2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor  
 manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nr. 49/2006 
 (T) 
 
 O. nr. 323/2006 - M. Of. nr. 970/5 dec. 2006 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 393/11 iun. 2007) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 1/2006 - M. Of. nr. 217/9 mar. 2006 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Colina I 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 2/2006 - M. Of. nr. 230/14 mar. 2006 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Prăjeşti 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 3/2006 - M. Of. nr. 253/21 mar. 2006 
 Decizie privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Pilişca 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 4/2006 - M. Of. nr. 446/23 mai 2006 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a produselor reziduale miniero-metalurgice din perimetrul Halda de zgură 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 5/2006 - M. Of. nr. 446/23 mai 2006 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a produselor reziduale miniero-metalurgice din perimetrul Satu Nou - Slatina 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 6/2006 - M. Of. nr. 568/30 iun. 2006 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Bengeşti 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 7/2006 - M. Of. nr. 568/30 iun. 2006 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a granodioritului din perimetrul Valea Ieşelniţa 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 8/2006 - M. Of. nr. 26/16 ian. 2007 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Orbeni II 
 (SE) 
 
 O. nr. 129/2006 - M. Of. nr. 575/4 iul. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuţiilor sale 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 129/2009 - M. Of. nr. 423/22 iun. 2009) 
 
 O. nr. 133/2006 - M. Of. nr. 587/6 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor prevăzute la art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea petrolului nr. 238/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2009 - M. Of. nr. 428/23 iun. 2009) 
 
 O. nr. 176/2006 - M. Of. nr. 777/13 sep. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 190/2007 - M. Of. nr. 784/19 nov. 2007) 
 
 O. nr. 201/2006 - M. Of. nr. 870/24 oct. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2007 - M. Of. nr. 778/16 nov. 2007) 
 
 O. nr. 202/2006 - M. Of. nr. 901/6 nov. 2006 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2007 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2007 - M. Of. nr. 803/26 nov. 2007) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT 

 O. nr. 130/2006 - M. Of. nr. 325/11 apr. 2006 
 Ordin privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 664/2018 - M. Of. nr. 804/19 sep. 2018) 
 
 O. nr. 236/2006 - M. Of. nr. 457/26 mai 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 130/2006 prin O. nr. 664/2018 - M. Of. nr. 804/19 sep. 2018) 

drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti 
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  AUTORITATEA HIPICĂ NAŢIONALĂ 

 Criterii nr. 1/2006 - M. Of. nr. 894/2 nov. 2006 
 Criterii de bonitare  privind aprecierea cabalinelor de reproducţie 
 (Abrogare prin Criterii nr. 2/2008 - M. Of. nr. 571/29 iul. 2008) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 4312/2006 - M. Of. nr. 204/6 mar. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea Convenţiei privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 9327/2006 - M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 6358/2006 - M. Of. nr. 540/22 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire 
 (Abrogare prin O. nr. 5465/2007 - M. Of. nr. 377/4 iun. 2007) 
 
 O. nr. 7057/2006 - M. Of. nr. 590/7 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea modificării temporare a anexei nr. 1 la Decizia directorului general al Autorităţii Naţionale a Vămilor nr. 217/2004 pentru instituirea unor măsuri speciale privind  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr.217/2004 prin O. nr. 7377/2007 - M. Of. nr. 525/2 aug. 2007) 

importul uleiurilor minerale 

 
 O. nr. 7628/2006 - M. Of. nr. 637/24 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de vămuire a trimiterilor transportate prin serviciile de curierat rapid 
 (Abrogare prin O. nr. 2323/2014 - M. Of. nr. 581/4 aug. 2014) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 113/EN/2006 - M. Of. nr. 305/5 apr. 2006 
 Decizie privind procedura de exercitare a dreptului de opţiune în vederea determinării obligaţiilor financiare către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi conducerea  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 2892/2007 - M. Of. nr. 608/4 sep. 2007) 

evidenţei contabile distincte de către furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii poştale 

 
 Decizia nr. 151/EN/2006 - M. Of. nr. 361/25 apr. 2006 
 Decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice 
 (Abrogare la data de 1 iul. 2011 prin Decizia nr. 1167/2011 - M. Of. nr. 321/10 mai 2011) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 1/2006 - M. Of. nr. 64/24 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi a contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 2/2006 - M. Of. nr. 79/27 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind preluarea de către un titular de licenţă a unor capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice aflate în patrimoniul altui agent economic 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2007 - M. Of. nr. 626/12 sep. 2007) 
 
 O. nr. 4/2006 - M. Of. nr. 259/22 mar. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2005 pentru aprobarea Procedurii privind  
 schimbarea furnizorului de energie electrică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 21/2005 prin O. nr. 88/2009 - M. Of. nr. 856/9 dec. 2009) 
 
 O. nr. 5/2006 - M. Of. nr. 256/22 mar. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2005 privind aprobarea Procedurii de alocare a sumelor de bani  
 rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi 
 (Abrogare odată cu O. nr. 45/2005 prin O. nr. 62/2009 - M. Of. nr. 413/17 iun. 2009) 
 
 O. nr. 6/2006 - M. Of. nr. 295/3 apr. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2005 pentru aprobarea Procedurii privind condiţiile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 

şi modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică 

 
 O. nr. 8/2006 - M. Of. nr. 312/6 apr. 2006 
 Ordin privind achiziţionarea serviciilor tehnologice de sistem 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2006 - M. Of. nr. 648/27 iul. 2006) 
 
 O. nr. 9/2006 - M. Of. nr. 427/17 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2015 - M. Of. nr. 153/3 mar. 2015) 
 
 O. nr. 10/2006 - M. Of. nr. 441/22 mai 2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea diferenţei de venituri reglementate, în condiţiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 72/2013 - M. Of. nr. 623/8 oct. 2013) 
 
 O. nr. 11/2006 - M. Of. nr. 436/19 mai 2006 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din ţările perimetrice prin Sistemul Electroenergetic al României, între Compania  
 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 754/6 nov. 2007) 

Naţională "Transelectrica" - S.A. şi [Client] 

 
 O. nr. 12/2006 - M. Of. nr. 436/19 mai 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 90/2015 - M. Of. nr. 462/26 iun. 2015) 
 
 O. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 535/21 iun. 2006 
 Ordin privind preluarea energiei electrice livrate în reţele electrice de capacităţile de producere a energiei electrice pe perioada de punere în funcţiune a acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 59/2015 - M. Of. nr. 239/8 apr. 2015) 
 
 O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 565/29 iun. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.49/2005 prin O. nr. 70/2007 - M. Of. nr. 897/28 dec. 2007) 

livrată consumatorilor captivi 
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 O. nr. 16/2006 - M. Of. nr. 559/28 iun. 2006 
 Ordin privind modificarea Regulamentului pentru atestarea agenţilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat  
 prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 54/2005 prin O. nr. 24/2007 - M. Of. nr. 604/3 sep. 2007) 
 
 O. nr. 18/2006 - M. Of. nr. 673/4 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi termice, aprobat  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 21/2002 prin O. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007) 

prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2002 

 
 O. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 756/5 sep. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licenţă pentru preluarea desfăşurării serviciului de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2011 - M. Of. nr. 129/21 feb. 2011) 
 
 O. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 919/13 nov. 2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2011 - M. Of. nr. 784/4 nov. 2011) 
 
 O. nr. 24/2006 - M. Of. nr. 904/7 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind corecţia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare - Revizia I 
 (Abrogare prin O. nr. 75/2015 - M. Of. nr. 307/6 mai 2015) 
 
 O. nr. 29/2006 - M. Of. nr. 952/27 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [Furnizorul de servicii tehnologice de sistem] şi Compania Naţională  
 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 520/1 aug. 2007) 

"Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 30/2006 - M. Of. nr. 946/23 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea valorilor maxime ale tarifelor specifice de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 51/2012 - M. Of. nr. 889/27 dec. 2012) 
 
 O. nr. 31/2006 - M. Of. nr. 946/23 nov. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2005 pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport,  
 de sistem şi decontare pe piaţa angro de energie electrică, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 48/2005 prin O. nr. 43/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006) 

practicate de agenţii economici din cadrul sectorului energetic 

 
 O. nr. 32/2006 - M. Of. nr. 946/23 nov. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată  
 consumatorilor captivi 
 (Abrogare odată cu O. nr.49/2005 prin O. nr. 70/2007 - M. Of. nr. 897/28 dec. 2007) 
 
 O. nr. 33/2006 - M. Of. nr. 954/27 nov. 2006 
 Ordin privind reguli de ofertare pe piaţa de echilibrare 
 (Abrogare prin O. nr. 33/2012 - M. Of. nr. 633/4 sep. 2012) 
 
 O. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 1030/27 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind modul în care consumatorii cu tarife reglementate, cu putere maximă contractată mai mare sau egală cu 3 MW, asigură furnizorilor datele  
 
 (Abrogare la 26 ianuarie 2010 prin O. nr. 73/2009 - M. Of. nr. 591/26 aug. 2009) 

necesare la elaborarea prognozei energiei electrice 

 
 O. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea modificării cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru anul 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 38/2006 - M. Of. nr. 1036/28 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru monitorizarea pieţei de certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2011 - M. Of. nr. 784/4 nov. 2011) 
 
 O. nr. 39/2006 - M. Of. nr. 1041/28 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru calificarea producţiei prioritare de energie electrică din surse regenerabile de energie 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2011 - M. Of. nr. 770/1 nov. 2011) 
 
 O. nr. 40/2006 - M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie deţinători de licenţă de distribuţie şi contract de concesiune  
 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2007 - M. Of. nr. 882/21 dec. 2007) 

a serviciului de distribuţie încheiat cu Ministerul Economiei şi Comerţului 

 
 O. nr. 41/2006 - M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2001 privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind  
 consumatorii de energie electrică în conformitate cu Directiva CE 90/377 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2001 prin O. nr. 117/2008 - M. Of. nr. 644/9 sep. 2008) 
 
 O. nr. 42/2007 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 60/2007 - M. Of. nr. 892/28 dec. 2007) 
 
 O. nr. 43/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie  
 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2007 - M. Of. nr. 891/27 dec. 2007) 

electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 
 O. nr. 44/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de  
 energie electrică, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi [client] 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2013 - M. Of. nr. 470/29 iul. 2013) 
 
 O. nr. 45/2006 - M. Of. nr. 23/15 ian. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 
 (Abrogare prin O. nr. 129/2008 - M. Of. nr. 23/12 ian. 2009) 
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 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE  
 Decizia nr. 7/2006 - M. Of. nr. 42/17 ian. 2006 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2020 - M. Of. nr. 430/22 mai 2020) 
 
 Decizia nr. 253/2006 - M. Of. nr. 207/7 mar. 2006 
 Decizie privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 480/2004 la 1 aprilie 2022 prin O. nr. 141/2021 - M. Of. nr. 28/10 ian. 2022) 
 
 Decizia nr. 460/2006 - M. Of. nr. 488/6 iun. 2006 
 Decizie privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin Sistemul naţional de transport 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2008) 
 
 Decizia nr. 461/2006 - M. Of. nr. 461/29 mai 2006 
 Decizie pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale - segmentul concurenţial 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2013 - M. Of. nr. 358/17 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 528/2006 - M. Of. nr. 466/30 mai 2006 
 Decizie privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2008) 
 
 Decizia nr. 848/2006 - M. Of. nr. 629/20 iul. 2006 
 Decizie pentru modificarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1231/2004 prin O. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007) 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004 

 
 Decizia nr. 849/2006 - M. Of. nr. 632/21 iul. 2006 
 Decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru  
 autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea  
 agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1342/2004 prin O. nr. 55/2007 - M. Of. nr. 15/9 ian. 2008) 
 
 Decizia nr. 967/2006 - M. Of. nr. 740/30 aug. 2006 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de soluţionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distribuţie, înmagazinare subterană a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 85/2014 - M. Of. nr. 681/18 sep. 2014) 

gazelor naturale şi la conductele din amonte, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1345/2004 

 
 Decizia nr. 1000/2006 - M. Of. nr. 754/5 sep. 2006 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind furnizorul de ultimă instanţă 
 (Abrogare prin O. nr. 174/2018 - M. Of. nr. 848/5 oct. 2018) 
 
 Decizia nr. 1001/2006 - M. Of. nr. 754/5 sep. 2006 
 Decizie pentru prorogarea termenului prevăzut la pct. 7.17 din Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro, aprobat prin Decizia preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 664/2005 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 664/2005 prin Decizia nr. 1304/2006 - M. Of. nr. 1014/20 dec. 2006) 
 
 Decizia nr. 1139/2006 - M. Of. nr. 878/27 oct. 2006 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă, legală, funcţională şi organizatorică a activităţilor reglementate din sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 183/6 mar. 2020) 
 
 Decizia nr. 1189/2006 - M. Of. nr. 931/16 nov. 2006 
 Decizie privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2020 - M. Of. nr. 430/22 mai 2020) 
 
 Decizia nr. 1190/2006 - M. Of. nr. 931/16 nov. 2006 
 Decizie privind modificarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2020 - M. Of. nr. 430/22 mai 2020) 
 
 Decizia nr. 1191/2006 - M. Of. nr. 931/16 nov. 2006 
 Decizie privind modificarea şi completarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 182/2005 prin O. nr. 70/2009 - M. Of. nr. 547/6 aug. 2009) 
 
 Decizia nr. 1192/2006 - M. Of. nr. 931/16 nov. 2006 
 Decizie privind modificarea condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 308/2006 prin O. nr. 52/2007 - M. Of. nr. 878/21 dec. 2007) 
 
 Decizia nr. 1250/2006 - M. Of. nr. 936/20 nov. 2006 
 Decizie privind modificarea şi completarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1078/2003 prin O. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 379/6 iun. 2012) 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 

 
 Decizia nr. 1304/2006 - M. Of. nr. 1014/20 dec. 2006 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro 
 (Abrogare prin O. nr. 62/2008 - M. Of. nr. 489/1 iul. 2008) 
 
 Decizia nr. 1361/2006 - M. Of. nr. 27/16 ian. 2007 
 Decizie privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 161/2015 - M. Of. nr. 919/11 dec. 2015 şi Abrogare la 1 oct. 2016 prin O. nr. 162/2015 - M. Of. nr. 919/11 dec. 2015) 
 
 Decizia nr. 1362/2006 - M. Of. nr. 27/16 ian. 2007 
 Decizie privind aprobarea Condiţiilor de valabilitate a licenţei pentru transportul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 172/2018 - M. Of. nr. 856/9 oct. 2018) 
 
 O. nr. 197/2006 - M. Of. nr. 191/28 feb. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială "CONSTRUCT P&G" - S.R.L. 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1332/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 273/2006 - M. Of. nr. 245/17 mar. 2006 
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 Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 odată cu O. nr. 1057/2005 prin O. nr. 1359/2006 - M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006) 

de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 

 
 O. nr. 529/2006 - M. Of. nr. 437/19 mai 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială INTERGAZ - S.R.L. 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1345/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 603/2006 - M. Of. nr. 524/16 iun. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "Euro Seven Industry" - S.R.L. Bucureşti 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1338/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 636/2006 - M. Of. nr. 524/16 iun. 2006 
 Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 odată cu O. nr. 1057/2005 prin O. nr. 1359/2006 - M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006) 

de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 

 
 O. nr. 774/2006 - M. Of. nr. 571/3 iul. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "B.E.R.G. Sistem Gaz" - S.A. Bucureşti 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1329/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1031/2006 - M. Of. nr. 783/15 sep. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.068/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru  
 prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Naţională a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş,  
 şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.072/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. Bucureşti 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 odată cu O. nr. 1068/2005 prin O. nr. 1353/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1137/2006 - M. Of. nr. 878/27 oct. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1349/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006) 

Comercială "OLIGOPOL" - S.R.L. Braşov 

 
 O. nr. 1138/2006 - M. Of. nr. 878/27 oct. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială "BEN & BEN" - S.A. Cluj-Napoca 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 1328/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1327/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008) 

Comercială AMARAD - S.A. 

 
 O. nr. 1328/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială BEN & BEN - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1329/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 100/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008) 

Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 1330/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială CONGAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1331/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008) 

Comercială CORDUN GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 1332/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială CONSTRUCT P&G - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1333/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1334/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008) 

Comercială C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 

 
 O. nr. 1335/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială DISTRIGAZ SUD - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1336/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008) 

Comercială DISTRIGAZ VEST - S.A. 
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 O. nr. 1338/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008) 

Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 

 
 O. nr. 1339/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială GAZ EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1340/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008) 

Comercială GAZ NORD EST - S.A. 

 
 O. nr. 1341/2006 - M. Of. nr. 1001/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială GAZ SUD - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 18/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1342/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 19/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008) 

Comercială GAZ VEST - S.A. 

 
 O. nr. 1343/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 92/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 1344/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială HARGITA GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1345/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008) 

Comercială INTERGAZ - S.R.L. 

 
 O. nr. 1346/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1347/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008) 

Comercială M.M. DATA - S.R.L. 

 
 O. nr. 1348/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială NORD GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1349/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008) 

Comercială OLIGOPOL - S.R.L. 

 
 O. nr. 1350/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială OTTOGAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 1351/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008) 

Comercială PETROM - S.A. 

 
 O. nr. 1352/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială PROGAZ DISTRIBUTION - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1353/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Naţională a Gazelor Naturale ROMGAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 103/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 1354/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 28/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008) 

Comercială SALGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 1355/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială TIMGAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 29/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1356/2006 - M. Of. nr. 1002/15 dec. 2006 
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 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 30/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008) 

Comercială TULCEA GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 1357/2006 - M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială VEGA 93 - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1358/2006 - M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială VITAL GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 32/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1359/2006 - M. Of. nr. 1003/15 dec. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 33/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008) 

Comercială WIROM GAS - S.A. 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 258/2006 - M. Of. nr. 407/10 mai 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei publice nr. 269/2003 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanţă şi pentru activităţile de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.269/2003 prin O. nr. 116/2007 - M. Of. nr. 497/25 iul. 2007) 

pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Decizia nr. 60/2006 - M. Of. nr. 507/12 iun. 2006 
 Decizie privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi  
 
 (Abrogare la 1 martie 2009 prin Decizia nr. 95/2008 - M. Of. nr. 876/24 dec. 2008) 

libera circulaţie a acestor date 

 
 Decizia nr. 89/2006 - M. Of. nr. 654/28 iul. 2006 
 Decizie privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor 
 (Abrogare prin Decizia nr. 11/2009 - M. Of. nr. 155/12 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 90/2006 - M. Of. nr. 654/28 iul. 2006 
 Decizie privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal 
 (Abrogare prin Decizia nr. 200/2015 - M. Of. nr. 969/28 dec. 2015) 
 
 Decizia nr. 91/2006 - M. Of. nr. 654/28 iul. 2006 
 Decizie privind cazurile în care este permisă notificarea simplificată a prelucrării datelor cu caracter personal 
 (Abrogare prin Decizia nr. 200/2015 - M. Of. nr. 969/28 dec. 2015) 
 
 Decizia nr. 167/2006 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2007 
 Decizie privind aprobarea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel  
 de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
 Decizia nr. 172/2006 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2007 
 Decizie privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
 Decizia nr. 173/2006 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2007 
 Decizie privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal, asigurat de Legea canadiană din 13 aprilie 2000 cu privire la protecţia informaţiilor personale  
 şi documentele electronice 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
 Decizia nr. 174/2006 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2007 
 Decizie privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Elveţia 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
 Decizia nr. 175/2006 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2007 
 Decizie privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
 Decizia nr. 176/2006 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2007 
 Decizie privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 O. nr. 107/523/4722/2006 - M. Of. nr. 653/28 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura şi condiţiile de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual specific persoanelor cu deficienţe de auz şi a interpreţilor  
 limbajului specific persoanelor cu surdocecitate 
 (Abrogare prin O. nr. 671/1640/61/2007 - M. Of. nr. 662/27 sep. 2007) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 313/2006 - M. Of. nr. 980/7 dec. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării  
 operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie 
 (Abrogare prin O. nr. 104/2015 - M. Of. nr. 304/5 mai 2015) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 O. nr. 155/2006 - M. Of. nr. 894/2 nov. 2006 
 Ordin privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică 
 (Abrogare prin O. nr. 80/2009 - M. Of. nr. 296/6 mai 2009) 
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 O. nr. 183/2006 - M. Of. nr. 979/7 dec. 2006 
 Ordin privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media 
 (Abrogare prin O. nr. 180/2010 - M. Of. nr. 391/14 iun. 2010) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 7/2006 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind autorizarea unui sistem special de identificare pentru animalele din specia bovine ţinute pentru scopuri culturale şi istorice în  
 spaţii aprobate, aşa cum este prevăzut de Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, corelat cu etichetarea cărnii de bovine şi a produselor din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 

carne de bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 345/2002 

 
 O. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 149/16 feb. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  
 veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz  
 veterinar în produsele de origine animală 
 (Abrogare odată cu O. nr. 82/2005 prin O. nr. 95/2007 - M. Of. nr. 272/24 apr. 2007) 
 
 O. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 197/2 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte prevederi specifice pentru controlul pestei porcine africane şi modifică Norma sanitară veterinară privind măsurile  
 generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 426/17 mai 2006) 

nr. 188/2002, în ceea ce priveşte pesta porcină africană 

 
 O. nr. 23/2006 - M. Of. nr. 198/2 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la controlul privind Salmonella şi alţi agenţi zoonotici specificaţi ce se transmit prin alimente 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 
 
 O. nr. 30/2006 - M. Of. nr. 213/8 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 32/2006 - M. Of. nr. 207/7 mar. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 33/2006 - M. Of. nr. 236/16 mar. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor cu privire la aditivii utilizaţi în nutriţia animalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 196/2006 - M. Of. nr. 741/30 aug. 2006) 
 
 O. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 256/22 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2007 - M. Of. nr. 166/8 mar. 2007) 
 
 O. nr. 38/2006 - M. Of. nr. 204/6 mar. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte procedurile la importul şi exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi  
 controlului pentru siguranţa alimentelor 
 (Abrogare la data de 18 oct. 2006 prin O. nr. 159/2006 - M. Of. nr. 711/18 aug. 2006 şi Abrogare prin O. nr. 145/2007 - M. Of. nr. 440/29 iun. 2007) 
 
 O. nr. 39/2006 - M. Of. nr. 213/8 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli de sănătate animală care reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine  
 
 (Abrogare prin O. nr. 63/2007 - M. Of. nr. 233/4 apr. 2007) 

animală destinate pentru consum uman 

 
 O. nr. 43/2006 - M. Of. nr. 217/9 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile pentru controlul febrei aftoase 
 (Abrogare prin O. nr. 113/2007 - M. Of. nr. 402/15 iun. 2007) 
 
 O. nr. 48/2006 - M. Of. nr. 247/20 mar. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte o listă de utilizări ale hranei pentru animale, destinată unor scopuri nutriţionale speciale 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 92/13 feb. 2013) 
 
 O. nr. 61/2006 - M. Of. nr. 289/30 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 82/2006 - M. Of. nr. 399/9 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de acvacultură 
 (Abrogare prin O. nr. 170/2007 - M. Of. nr. 679/5 oct. 2007) 
 
 O. nr. 84/2006 - M. Of. nr. 308/5 apr. 2006 
 Ordin privind aprobarea Tarifelor de plată pentru manopera acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia  
 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 69/30 ian. 2007) 

animalelor şi protecţia mediului, pentru anul 2006, efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în baza contractului de concesionare 

 
 O. nr. 87/2006 - M. Of. nr. 381/3 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea influenţei aviare 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 140/2006 - M. Of. nr. 641/25 iul. 2006 şi Abrogare prin O. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 191/20 mar. 2007) 
 
 O. nr. 96/2006 - M. Of. nr. 470/31 mai 2006 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte un model de paşaport pentru mişcarea intracomunitară de câini, pisici şi dihori 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 100/9 feb. 2007) 
 
 O. nr. 99/2006 - M. Of. nr. 426/17 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 100/2006 - M. Of. nr. 390/5 mai 2006 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului de specialitate, angajat al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 85/2007 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2007) 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine nonanimală 
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 O. nr. 117/2006 - M. Of. nr. 460/26 mai 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 87/2006 pentru aprobarea Normei sanitare  
 veterinare privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea influenţei aviare 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 140/2006 - M. Of. nr. 641/25 iul. 2006) 
 
 O. nr. 123/2006 - M. Of. nr. 486/5 iun. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2005 privind informaţiile de interes public şi secretele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 37/2005 prin O. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 212/2 apr. 2010) 

de serviciu 

 
 O. nr. 133/2006 - M. Of. nr. 617/18 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsuri specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 134/2006 - M. Of. nr. 617/18 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de embrioni proveniţi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 

de la animale domestice din specia bovine 

 
 O. nr. 135/2006 - M. Of. nr. 617/18 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 140/2006 - M. Of. nr. 641/25 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind măsurile de control pentru gripa aviară 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 191/20 mar. 2007) 
 
 O. nr. 142/2006 - M. Of. nr. 583/5 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind obiectivul Comunităţii Europene de reducere a prevalenţei anumitor serotipuri de Salmonella la efectivele reproducătoare din  
 specia Gallus gallus 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 
 
 O. nr. 143/2006 - M. Of. nr. 630/21 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anumite produse utilizate în nutriţia animalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2011 - M. Of. nr. 780/3 nov. 2011) 
 
 O. nr. 144/2006 - M. Of. nr. 641/25 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de păsări şi ouă de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 

incubaţie 

 
 O. nr. 147/2006 - M. Of. nr. 551/27 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile avicole comerciale, precum şi a Procedurii privind mişcarea păsărilor vii, a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2018 - M. Of. nr. 246/21 mar. 2018) 

produselor, subproduselor şi a gunoiului de la păsări 

 
 O. nr. 153/2006 - M. Of. nr. 622/19 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 159/2006 - M. Of. nr. 711/18 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte procedurile la importul şi exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 145/2007 - M. Of. nr. 440/29 iun. 2007) 

controlului pentru siguranţa alimentelor 

 
 O. nr. 161/2006 - M. Of. nr. 614/17 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind asistenţa şi cooperarea acordate Comisiei Europene pentru cercetarea ştiinţifică a problemelor  
 referitoare la alimente 
 (Abrogare prin O. nr. 187/2015 - M. Of. nr. 953/23 dec. 2015) 
 
 O. nr. 162/2006 - M. Of. nr. 614/17 iul. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2005 privind informaţiile de interes public şi secretele  
 de serviciu, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 37/2005 prin O. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 212/2 apr. 2010) 
 
 O. nr. 170/2006 - M. Of. nr. 659/31 iul. 2006 
 Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 139/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi  
 pentru siguranţa alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor desfăşurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 139/2004 prin O. nr. 276/2006 - M. Of. nr. 1007/19 dec. 2006) 

Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 174/2006 - M. Of. nr. 673/4 aug. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 100/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor  
 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului de specialitate, angajat al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,  
 în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine nonanimală 
 (Abrogare odată cu O. nr. 100/2006 prin O. nr. 85/2007 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2007) 
 
 O. nr. 184/2006 - M. Of. nr. 717/22 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2012 - M. Of. nr. 744/5 nov. 2012) 

normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora 

 
 O. nr. 185/2006 - M. Of. nr. 713/21 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 176/7 mar. 2008) 
 
 O. nr. 196/2006 - M. Of. nr. 741/30 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de implementare a reglementărilor pentru aditivii utilizaţi în nutriţia animalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 
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 O. nr. 197/2006 - M. Of. nr. 738/29 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, punerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate în Comunitate 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2013 - M. Of. nr. 660/28 oct. 2013) 
 
 O. nr. 198/2006 - M. Of. nr. 739/30 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele pentru determinarea în furaje a nivelurilor de dioxină şi a compuşilor policlordifenili (PCBs) asemănători  
 dioxinei 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 200/2006 - M. Of. nr. 741/30 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de protecţie referitoare la exportul de ecvidee în statele membre ale Uniunii Europene 
 (Abrogare prin O. nr. 196/2007 - M. Of. nr. 868/19 dec. 2007) 
 
 O. nr. 205/2006 - M. Of. nr. 756/5 sep. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la  
 animale domestice din specia bovine 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 207/2006 - M. Of. nr. 754/5 sep. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la echipamentul electromedical utilizat în medicina veterinară 
 (Abrogare la 31 dec. 2008 prin O. nr. 72/2008 - M. Of. nr. 639/5 sep. 2008) 
 
 O. nr. 217/2006 - M. Of. nr. 869/24 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor, aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 

animale domestice din specia porcine 

 
 O. nr. 221/2006 - M. Of. nr. 798/21 sep. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de stabilire şi implementare a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 
 
 O. nr. 230/2006 - M. Of. nr. 879/27 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţii desemnate pentru a defini şi menţine teritoriul Comunităţii Europene liber de pestă porcină clasică 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 232/2006 - M. Of. nr. 842/12 oct. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care adoptă o listă a materialelor a căror circulaţie sau folosire în scopuri de nutriţie animală este interzisă 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2011 - M. Of. nr. 780/3 nov. 2011) 
 
 O. nr. 238/2006 - M. Of. nr. 879/27 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea şi înregistrarea suinelor 
 (Abrogare prin O. nr. 85/2008 - M. Of. nr. 688/9 oct. 2008) 
 
 O. nr. 240/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006 
 Ordin pentru abrogarea anumitor ordine privind igiena alimentelor şi condiţiile de sănătate pentru producerea şi punerea pe piaţă a anumitor produse de origine animală destinate  
 
 (SE) 

consumului uman 

 
 O. nr. 241/2006 - M. Of. nr. 896/3 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli specifice privind controalele oficiale pentru Trichinella în carne 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007) 
 
 O. nr. 245/2006 - M. Of. nr. 926/15 nov. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul şi  
 importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerinţelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară  
 privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului  
 agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului  
 României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 247/2006 - M. Of. nr. 921/14 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la introducerea măsurilor comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale peştilor 
 (Abrogare prin O. nr. 170/2007 - M. Of. nr. 679/5 oct. 2007) 
 
 O. nr. 250/2006 - M. Of. nr. 869/24 oct. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 159/2006 privind aprobarea Normei pentru siguranţa  
 alimentelor care stabileşte procedurile la importul şi exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 159/2006 prin O. nr. 145/2007 - M. Of. nr. 440/29 iun. 2007) 
 
 O. nr. 253/2006 - M. Of. nr. 934/17 nov. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare  
 veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine 
 (Abrogare odată cu O. nr. 61/2006 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 259/2006 - M. Of. nr. 888/31 oct. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 139/2004 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi  
 pentru siguranţa alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor desfăşurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din  
 Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 139/2004 prin O. nr. 276/2006 - M. Of. nr. 1007/19 dec. 2006) 
 
 O. nr. 273/2006 - M. Of. nr. 1012/20 dec. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 79/2019 - M. Of. nr. 690/21 aug. 2019) 

de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 

 
 O. nr. 276/2006 - M. Of. nr. 1007/19 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc alimente de origine animală 
 (Abrogare prin O. nr. 93/2008 - M. Of. nr. 768/14 nov. 2008) 
 
 O. nr. 283/2006 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 159/2006 privind aprobarea Normei pentru siguranţa  
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 alimentelor care stabileşte procedurile la importul şi exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 159/2006 prin O. nr. 145/2007 - M. Of. nr. 440/29 iun. 2007) 
 
 O. nr. 290/2006 - M. Of. nr. 56/24 ian. 2007 
 Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce  
 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 

reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine*) 

 
 O. nr. 291/2006 - M. Of. nr. 4/4 ian. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 32/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care  
 stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2006 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 295/2006 - M. Of. nr. 20/12 ian. 2007 
 Ordin pentru modificarea anexei la Norma sanitară veterinară care stabileşte lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecţie de frontieră în baza Directivei Consiliului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 122/2005 prin O. nr. 155/2007 - M. Of. nr. 571/21 aug. 2007) 

97/78/CE, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 122/2005, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 301/2006 - M. Of. nr. 9/8 ian. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directă de produse primare, a activităţilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2008 - M. Of. nr. 895/30 dec. 2008) 

de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelor 

 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 45/234/460/136/2006 - M. Of. nr. 425/17 mai 2006 
 Ordin privind stabilirea condiţiilor speciale pentru importul de fistic şi de anumite produse derivate din fistic, originare ori expediate din Iran 
 (Abrogare prin O. nr. 215/2007-12/110/34/2008 - M. Of. nr. 135/21 feb. 2008) 
 
  AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 

 O. nr. 6722/2006 - M. Of. nr. 456/25 mai 2006 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "DUNASI" - S.A. Galaţi, judeţul Galaţi 
 (T - SE) 
 
 O. nr. 7069/2006 - M. Of. nr. 729/25 aug. 2006 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "IMOD" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 7692/2006 - M. Of. nr. 826/6 oct. 2006 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 3.975/2004 de instituire a procedurii de administrare specială la Societatea  
 Comercială "INTEC" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 7721/2006 - M. Of. nr. 861/20 oct. 2006 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "INTEC" - S.A. Bucureşti 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10416/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 7752/2006 - M. Of. nr. 897/3 nov. 2006 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Prestări Servicii" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 101/2006 - M. Of. nr. 480/2 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul anexei la Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2004 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2010 - M. Of. nr. 181/22 mar. 2010) 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 322/2006 - M. Of. nr. 970/5 dec. 2006 
 Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 274/2005 pentru aprobarea Normelor privind controlul şi supravegherea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 274/2005 prin O. nr. 443/2008 - M. Of. nr. 797/27 nov. 2008) 

expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României 

 
 O. nr. 323/2006 - M. Of. nr. 980/7 dec. 2006 
 Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 353/2001 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind  
 radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi 
 (Abrogare odată cu O. 353/2001 prin O. nr. 98/2021 - M. Of. nr. 974/12 oct. 2021) 
 
 O. nr. 324/2006 - M. Of. nr. 980/7 dec. 2006 
 Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 14/2000 prin O. nr. 752/3978/136/2018 - M. Of. nr. 517/25 iun. 2018) 

radiologică 

 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANŢII ŞI CREDITE DE COMERŢ EXTERIOR 

 H. nr. 15236/2006 - M. Of. nr. 367/27 apr. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK, în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective  
 
 (Abrogare prin H.C.I.G.C.C.E. nr. 15356/2006 - M. Of. nr. 833/10 oct. 2006) 

complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-III/0) 

 
 H. nr. 15260/2006 - M. Of. nr. 367/27 apr. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de garantare, în numele şi contul statului, a creditelor acordate pentru producţia destinată exportului (Garanţii la creditele  
 acordate pentru producţia destinată exportului) (cod ISO: NI-CST-08-I/0) 
 (Abrogare prin H.C.I.G.C.C.E. nr. 15354/2006 - M. Of. nr. 833/10 oct. 2006) 
 
 H. nr. 15269/2006 - M. Of. nr. 532/20 iun. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind recuperarea creanţelor administrate de EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului (NI-ACF-08-I/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 215/2008 - M. Of. nr. 311/21 apr. 2008) 
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 H. nr. 15273/2006 - M. Of. nr. 532/20 iun. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile, în numele şi în contul statului, de compensare parţială a dobânzii plătite de agenţii economici la credite în lei (cod  
 ISO:NI-CST-09-I/0) 
 (Abrogare la 1 iulie 2007 prin H. nr. 15641/2007 - M. Of. nr. 179/14 mar. 2007) 
 
 H. nr. 15275/2006 - M. Of. nr. 532/20 iun. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a microgaranţiei (cod ISO: NI-GAR-04-I/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 74/2007 - M. Of. nr. 645/21 sep. 2007) 
 
 H. nr. 15290/2006 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei de modificare şi completare a Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK, în numele şi contul statului, în  
 scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-III/1) 
 (Abrogare prin H.C.I.G.C.C.E. nr. 15356/2006 - M. Of. nr. 833/10 oct. 2006) 
 
 H. nr. 15292/2006 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO:  
 NI-GAR-03-II/0 
 (Abrogare prin H.C.I.G.C.C.E. nr. 15355/2006 - M. Of. nr. 833/10 oct. 2006) 
 
 H. nr. 15294/2006 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-I/0) 
 (Abrogare prin H.C.I.F.G.A. nr. 82/2007 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2007) 
 
 H. nr. 15301/2006 - M. Of. nr. 705/17 aug. 2006 
 Hotărâre privind aprobarea Normei pentru modificarea şi completarea Normelor privind operaţiunile, în numele şi în contul statului, de compensare parţială a dobânzii plătite de agenţii  
 economici la credite în lei (cod ISO: NI-CST-09-I/1) 
 (Abrogare la 1 iulie 2007 odată cu H. nr. 15273/2006 prin H. nr. 15641/2007 - M. Of. nr. 179/14 mar. 2007) 
 
 H. nr. 15303/2006 - M. Of. nr. 705/17 aug. 2006 
 Hotărâre privind aprobarea Normei pentru modificarea şi completarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a microgaranţiei (cod ISO:  
 NI-GAR-04-I/1) 
 (Abrogare odată cu H. nr. 15275/2006 prin H. nr. 74/2007 - M. Of. nr. 645/21 sep. 2007) 
 
 H. nr. 15354/2006 - M. Of. nr. 833/10 oct. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de garantare, în numele şi contul statului, a creditelor acordate pentru producţia destinată exportului (garanţii la creditele  
 acordate pentru producţia destinată exportului) - cod ISO: NI-CST-08-II/0 
 (Abrogare prin H. nr. 15646/2007 - M. Of. nr. 179/14 mar. 2007) 
 
 H. nr. 15355/2006 - M. Of. nr. 833/10 oct. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO:  
 NI-GAR-03-III/0 
 (Abrogare prin H. nr. 60/2010 - M. Of. nr. 363/2 iun. 2010) 
 
 H. nr. 15356/2006 - M. Of. nr. 833/10 oct. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective  
 
 (Abrogare prin H. nr. 60/2010 - M. Of. nr. 363/2 iun. 2010) 

complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0) 

 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 123/2006 - M. Of. nr. 351/19 apr. 2006 
 Ordin privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare 
 (Abrogare prin O. nr. 445/2009 - M. Of. nr. 469/7 iul. 2009) 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 35/2006 - M. Of. nr. 1022/22 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă 
 (Abrogare prin O. nr. 67/2018 - M. Of. nr. 342/19 apr. 2018) 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 

 O. nr. 6721/2006 - M. Of. nr. 456/25 mai 2006 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Trans-Alexandria" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 6735/2006 - M. Of. nr. 481/2 iun. 2006 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Transport Mixt STAMC" - S.A. Râmnicu Sărat 
 (SE) 
 
 O. nr. 6915/2006 - M. Of. nr. 638/25 iul. 2006 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "BICAPA" - S.A. Târnăveni, judeţul Mureş 
 (SE) 
 
 O. nr. 7074/2006 - M. Of. nr. 752/4 sep. 2006 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Cesar" - S.A. Câmpulung 
 (SE) 
 
 O. nr. 7075/2006 - M. Of. nr. 752/4 sep. 2006 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ANCONA - S.A. Sângeorgiu de Mureş, judeţul Mureş 
 (SE) 
 
 O. nr. 7708/2006 - M. Of. nr. 864/23 oct. 2006 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "OLIMP ESTIVAL 2002" - S.A. Olimp 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 9141/2007 - M. Of. nr. 318/11 mai 2007) 
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 O. nr. 7811/2006 - M. Of. nr. 916/10 nov. 2006 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Băneasa" - S.A. Voluntari 
 (SE) 
 
 O. nr. 7838/2006 - M. Of. nr. 961/29 nov. 2006 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Băneasa" - S.A. Voluntari, judeţul Ilfov 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10435/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 
 GUVERN 
  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. 48/2006 - M. Of. nr. 73/26 ian. 2006 
 Decizie privind modificarea anexei la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 686/2005 prin Decizia nr. 551/2012 - M. Of. nr. 444/4 iul. 2012) 

Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

 
 Decizia nr. 345/2006 - M. Of. nr. 332/13 apr. 2006 
 Decizie pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 62/2005 privind categoriile de  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 62/2005 prin Decizia nr. 1722/2011 - M. Of. nr. 825/22 nov. 2011) 

frecvenţe radioelectrice a căror utilizare este liberă 

 
 
 GUVERN 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 539/2006 - M. Of. nr. 478/2 iun. 2006 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.221/2005 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale  
 existente la 1 decembrie şi producţia animală obţinută 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1.221/2005 prin O. nr. 13/2009 - M. Of. nr. 69/5 feb. 2009) 
 
 O. nr. 540/2006 - M. Of. nr. 478/2 iun. 2006 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.222/2005 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de bovine  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1.222/2005 prin O. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 68/4 feb. 2009) 

existente la 1 iunie 

 
 O. nr. 541/2006 - M. Of. nr. 478/2 iun. 2006 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.223/2005 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de porcine  
 existente la 1 aprilie/1 august 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1223/2005 prin O. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 67/4 feb. 2009) 
 
 
 GUVERN 
  INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 

 O. nr. 362/2006 - M. Of. nr. 564/29 iun. 2006 
 Ordin privind accesul la informaţiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 (Abrogare prin O. nr. 261/2016 - M. Of. nr. 352/9 mai 2016) 
 
 O. nr. 704/2006 - M. Of. nr. 20/12 ian. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare a personalului de specialitate în construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 646/2007 - M. Of. nr. 660/27 sep. 2007) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 Decizia nr. 496/2006 - M. Of. nr. 623/19 iul. 2006 
 Decizie pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru  
 
 (Abrogare prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 

entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi 

 
 
 GUVERN 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII 

 O. nr. 136/2006 - M. Of. nr. 1016/21 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei, a modelului şi conţinutului unor formulare şi documente utilizate în procedura de evaluare în vederea obţinerii atestatului de persoană/familie aptă  
 să adopte 
 (Abrogare prin H.G. nr. 350/2012 - M. Of. nr. 268/23 apr. 2012) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 11/2006 - M. Of. nr. 135/13 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Directivei INFOSEC privind Catalogul naţional cu produse, profile şi pachete de protecţie INFOSEC - INFOSEC 5 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 92/10 feb. 2010) 
 
 O. nr. 159/2006 - M. Of. nr. 130/10 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice şi de implementare privind securitatea emisiei - INFOSEC 6 
 (Abrogare prin O. nr. 358/2008 - M. Of. nr. 861/20 dec. 2008) 
 
 O. nr. 167/2006 - M. Of. nr. 223/10 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de acreditare a entităţilor pentru evaluarea produselor de securitate IT şi a sistemelor informatice şi de comunicaţii - INFOSEC 12 
 (Abrogare prin O. nr. 23/2012 - M. Of. nr. 238/9 apr. 2012) 
 
 O. nr. 172/2006 - M. Of. nr. 266/24 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Directivei privind acreditarea de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează, procesează sau transmit informaţii naţionale clasificate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2012 - M. Of. nr. 716/22 oct. 2012) 

- INFOSEC 13 

 
 O. nr. 181/2006 - M. Of. nr. 444/23 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi certificare a produselor, profilelor şi pachetelor de protecţie INFOSEC-INFOSEC 14 
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 (Abrogare prin O. nr. 8/2010 - M. Of. nr. 92/10 feb. 2010) 
 
  INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 

 O. nr. 293/2006 - M. Of. nr. 446/23 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului Legitimaţiei de control destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării  
 lucrărilor de construcţii, precum şi cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 622/2012 - M. Of. nr. 232/6 apr. 2012) 
 
 O. nr. 705/2006 - M. Of. nr. 20/12 ian. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării 
 (Abrogare prin O. nr. 153/2010 - M. Of. nr. 187/24 mar. 2010) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 9055/2006 - M. Of. nr. 851/17 oct. 2006 
 Ordin pentru stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 

funcţionarilor publici pentru anul 2006 

 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 1181/2006 - M. Of. nr. 117/7 feb. 2006 
 Ordin privind calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere şi componenţa nominală a comisiilor de organizare, de admitere şi de contestaţii, constituite pentru concursul  
 naţional de admitere la Programul de formare specializată destinat funcţionarilor publici de conducere, anul de studii 2005-2006 
 (T) 
 
 O. nr. 1182/2006 - M. Of. nr. 117/7 feb. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor de participare la Programul de formare specializată destinat funcţionarilor publici de conducere, anul de studii 2005-2006 
 (T) 
 
 O. nr. 1298/2006 - M. Of. nr. 425/17 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind protecţia civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 1435/2006 - M. Of. nr. 814/3 oct. 2006) 
 
 O. nr. 1311/2006 - M. Of. nr. 455/25 mai 2006 
 Ordin privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale "PISA - Parcul Industrial Sebeş-Alba" - S.A. 
 (SE) 
 
 O. nr. 1312/2006 - M. Of. nr. 462/29 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1435/2006 - M. Of. nr. 814/3 oct. 2006) 
 
 O. nr. 1433/2006 - M. Of. nr. 806/26 sep. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2009 - M. Of. nr. 587/24 aug. 2009) 
 
 O. nr. 1435/2006 - M. Of. nr. 814/3 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 80/2009 - M. Of. nr. 326/15 mai 2009) 
 
 O. nr. 1455/2006 - M. Of. nr. 822/5 oct. 2006 
 Ordin privind forma, dimensiunile şi conţinutul permisului de conducere 
 (Abrogare la 19 ianuarie 2013 prin O. nr. 157/2012 - M. Of. nr. 430/28 iun. 2012) 
 
 O. nr. 1474/2006 - M. Of. nr. 885/31 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 89/2013 - M. Of. nr. 410/8 iul. 2013) 
 
 O. nr. 1480/2006 - M. Of. nr. 874/25 oct. 2006 
 Ordin privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti 
 (Abrogare prin O. nr. 163/2011 - M. Of. nr. 578/16 aug. 2011) 
 
 O. nr. 1497/2006 - M. Of. nr. 933/17 nov. 2006 
 Ordin privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere 
 (Abrogare prin O. nr. 268/2010 - M. Of. nr. 843/16 dec. 2010) 
 
 O. nr. 1512/2006 - M. Of. nr. 962/30 nov. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor de participare la Programul de formare specializată destinat înalţilor funcţionari publici 
 (T) 
 
 O. nr. 1513/2006 - M. Of. nr. 962/30 nov. 2006 
 Ordin privind calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere şi componenţa nominală a comisiilor de organizare, de admitere şi de contestaţii, constituite pentru concursul  
 
 (T) 

naţional de admitere la Programul de formare specializată destinat înalţilor funcţionari publici, anul de studii 2006-2007 

 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 634/2006 - M. Of. nr. 1048/29 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 7100/2006 - M. Of. nr. 741/30 aug. 2006 
 Ordin privind unele măsuri necesare organizării şi desfăşurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 
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 O. nr. 7101/2006 - M. Of. nr. 741/30 aug. 2006 
 Ordin privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 13/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind animalele de reproducţie din specia porcine 
 (Abrogare prin O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 
 
 O. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea metodelor de monitorizare a performanţelor şi metodelor pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie de rasă pură şi hibrizi din specia  
 porcine 
 (Abrogare prin O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 
 
 O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de apreciere a porcinelor de reproducţie 
 (Abrogare prin O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 
 
 O. nr. 17/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine 
 (Abrogare prin O. nr. 765/2009 - M. Of. nr. 916/28 dec. 2009) 
 
 O. nr. 18/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performanţelor şi metodele pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie de rasă pură din specia  
 
 (Abrogare prin O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 

bovine 

 
 O. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie 
 (Abrogare prin O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 
 
 O. nr. 20/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile ovine şi caprine 
 (Abrogare prin O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 
 
 O. nr. 21/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performanţelor şi metodele pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 

ovine şi caprine 

 
 O. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 146/15 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie 
 (Abrogare prin O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 
 
 O. nr. 61/2006 - M. Of. nr. 115/7 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Registrului soiurilor de struguri de vin existente în România 
 (Abrogare prin O. nr. 273/2020 - M. Of. nr. 901/5 oct. 2020) 
 
 O. nr. 88/2006 - M. Of. nr. 160/20 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul  
 silvic 
 (Abrogare prin O. nr. 718/2010 - M. Of. nr. 342/21 mai 2010) 
 
 O. nr. 94/2006 - M. Of. nr. 179/24 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006,  
 
 (T) 

producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol, precum şi a condiţiilor de acordare a subvenţiilor 

 
 O. nr. 96/2006 - M. Of. nr. 179/24 feb. 2006 
 Ordin privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut şi a modului de înregistrare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 268/2012 - M. Of. nr. 897/28 dec. 2012) 
 
 O. nr. 102/2006 - M. Of. nr. 203/6 mar. 2006 
 Ordin privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea răspândirii în România a dăunătorului Diabrotica virgifera Le Conte, viermele vestic al rădăcinilor de porumb 
 (Abrogare prin O. nr. 556/2008 - M. Of. nr. 640/5 sep. 2008) 
 
 O. nr. 132/2006 - M. Of. nr. 194/1 mar. 2006 
 Ordin pentru împuternicirea inspectorilor care vor avea responsabilităţi în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine 
 (Abrogare prin O. nr. 354/2021 - M. Of. nr. 69/21 ian. 2022) 
 
 O. nr. 171/2006 - M. Of. nr. 280/28 mar. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 358/763/2016 - M. Of. nr. 348/6 mai 2016) 

comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005 

 
 O. nr. 194/2006 - M. Of. nr. 260/22 mar. 2006 
 Ordin privind schimbarea sediului Sucursalei Teritoriale Olt — Argeş a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare 
 (Abrogare prin O. nr. 642/2009 - M. Of. nr. 721/26 oct. 2009) 
 
 O. nr. 196/2006 - M. Of. nr. 268/24 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind avizarea şi autorizarea funcţionării ocoalelor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a  
 celor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru autorizarea personalului silvic 
 (Abrogare prin O. nr. 696/2008 - M. Of. nr. 827/9 dec. 2008) 
 
 O. nr. 201/2006 - M. Of. nr. 335/13 apr. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei "Norme metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în  
 anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol, precum şi condiţiile de acordare a subvenţiilor" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării  
 rurale nr. 94/2006 
 (T) 
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 O. nr. 218/2006 - M. Of. nr. 311/6 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din  
 
 (T) 

sectorul vegetal în anul 2006 

 
 O. nr. 219/2006 - M. Of. nr. 292/31 mar. 2006 
 Ordin privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă subvenţii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al  
 
 (T) 

statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol 

 
 O. nr. 231/2006 - M. Of. nr. 320/10 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din apele de munte gestionate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva 
 (Abrogare prin O. nr. 497/2008 - M. Of. nr. 614/20 aug. 2008) 
 
 O. nr. 237/2006 - M. Of. nr. 337/14 apr. 2006 
 Ordin privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2012 - M. Of. nr. 211/29 mar. 2012) 
 
 O. nr. 245/2006 - M. Of. nr. 365/26 apr. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 639/2005 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unităţilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 639/2005 prin O. nr. 460/2010 - M. Of. nr. 258/21 apr. 2010) 

specializate să elaboreze amenajamente silvice, studii sumare de amenajare şi studii de transformare a păşunilor împădurite 

 
 O. nr. 264/2006 - M. Of. nr. 376/2 mai 2006 
 Ordin pentru prelungirea perioadei de recoltare şi colectare a masei lemnoase 
 (T) 
 
 O. nr. 272/2006 - M. Of. nr. 375/2 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea conţinutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în  
 administrarea Administraţiei ori în administrarea sau în folosinţa societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol,  
 situată pe teritoriul organizaţiei, în proprietatea acelei organizaţii şi a conţinutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al  
 statului, alta decât cea de irigaţii, cu excepţia celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizaţii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din  
 domeniul public al statului din cadrul unei părţi autonome funcţional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 231/2010 - M. Of. nr. 770/17 nov. 2010) 

unităţilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federaţii, în folosinţa gratuită a acelei organizaţii sau federaţii 

 
 O. nr. 277/2006 - M. Of. nr. 381/3 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea executării de analize pentru vinurile şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 145/2017 - M. Of. nr. 384/23 mai 2017) 

fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă 

 
 O. nr. 279/2006 - M. Of. nr. 397/9 mai 2006 
 Ordin privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006, pe categorii de resurse şi pe destinaţii, şi repartizarea acestuia pe judeţe, pentru  
 pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice de drept privat şi pentru vegetaţia forestieră situată pe terenuri  
 
 (Abrogare prin O. nr. 689/2006 - M. Of. nr. 860/20 oct. 2006) 

din afara fondului forestier naţional 

 
 O. nr. 284/2006 - M. Of. nr. 377/3 mai 2006 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 462/2003 privind evidenţa agenţilor economici care cultivă plante modificate genetic 
 (SE) 
 
 O. nr. 315/2006 - M. Of. nr. 414/12 mai 2006 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2006-14 mai 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 316/2006 - M. Of. nr. 415/15 mai 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 353/2006 - M. Of. nr. 472/31 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea atribuţiilor şi modalităţilor de funcţionare ale inspecţiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcţiei pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 354/2021 - M. Of. nr. 69/21 ian. 2022) 

agricultură şi dezvoltare rurală judeţene pentru realizarea activităţii de inspecţie, precum şi stabilirea zonelor în care inspectorii îşi desfăşoară activitatea 

 
 O. nr. 360/2006 - M. Of. nr. 481/2 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autorităţii Hipice Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. 771/2009 - M. Of. nr. 9/7 ian. 2010) 
 
 O. nr. 370/2006 - M. Of. nr. 535/21 iun. 2006 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 401/2006 - M. Of. nr. 528/19 iun. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 58/2003 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garanţiei,  
 contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creştere şi al celorlalte obligaţii financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 58/2003 prin O. nr. 25/2009 - M. Of. nr. 100/19 feb. 2009) 

a Metodologiei de finanţare şi de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv 

 
 O. nr. 416/2006 - M. Of. nr. 532/20 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe baza căruia se calculează valoarea despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier şi  
 vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, pentru calculul despăgubirilor care se acordă pentru funcţiile de protecţie asigurate de păduri, precum şi pentru calculul obligaţiilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 933/2007 - M. Of. nr. 849/11 dec. 2007) 

băneşti aferente scoaterii de terenuri din fondul forestier naţional 

 
 O. nr. 431/2006 - M. Of. nr. 560/28 iun. 2006 
 Ordin pentru modificarea poziţiei 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.126/2005 privind numirea Comisiei de atestare a agenţilor  
 economici în activitatea de exploatare forestieră, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1.126/2005 prin O. nr. 223/1330/2008 - M. Of. nr. 388/22 mai 2008) 

criteriilor de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră 
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 O. nr. 450/2006 - M. Of. nr. 678/8 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor sub supraveghere oficială 
 (Abrogare prin O. nr. 141/2012 - M. Of. nr. 535/1 aug. 2012) 
 
 O. nr. 461/2006 - M. Of. nr. 688/10 aug. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 257/2002 prin O. nr. 34/2011 - M. Of. nr. 114/15 feb. 2011) 

calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor 

 
 O. nr. 465/2006 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2006 
 Ordin privind preţul de referinţă la grâu, convenit în cadrul Consiliului cereale şi produse procesate din cereale 
 (T) 
 
 O. nr. 471/2006 - M. Of. nr. 663/2 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2012 - M. Of. nr. 211/29 mar. 2012) 
 
 O. nr. 528/2006 - M. Of. nr. 669/3 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2006 privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă subvenţii  
 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul  
 
 (T) 

animalier şi din sectorul piscicol 

 
 O. nr. 549/2006 - M. Of. nr. 681/8 aug. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2006 pentru aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă subvenţii  
 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul  
 
 (T) 

animalier şi din sectorul piscicol 

 
 O. nr. 558/2006 - M. Of. nr. 705/17 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 315/2006 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de  
 
 (T) 

faună de interes cinegetic, la care vânzarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2006 - 14 mai 2007 

 
 O. nr. 561/2006 - M. Of. nr. 720/23 aug. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei "Norme tehnice de clasificare a carcaselor de porci" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 457/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 839/2014 - M. Of. nr. 394/28 mai 2014) 
 
 O. nr. 564/2006 - M. Of. nr. 791/19 sep. 2006 
 Ordin privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru întreţinerea cabalinelor din  
 categoria Herghelia Naţională 
 (Abrogare prin O. nr. 1087/2020 - M. Of. nr. 478/5 iun. 2020) 
 
 O. nr. 581/2006 - M. Of. nr. 725/24 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 508/2005 privind aprobarea componenţei, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 508/2005 prin O. nr. 321/2008 - M. Of. nr. 392/23 mai 2008) 

derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare 

 
 O. nr. 592/2006 - M. Of. nr. 763/7 sep. 2006 
 Ordin privind efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete 
 (Abrogare prin O. nr. 420/2008 - M. Of. nr. 524/11 iul. 2008) 
 
 O. nr. 604/2006 - M. Of. nr. 760/6 sep. 2006 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului în vederea certificării culturilor de sămânţă şi material săditor, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării unor  
 activităţi ale operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, precum şi a tarifelor pentru testele de calitate şi alte prestaţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 341/2009 - M. Of. nr. 374/3 iun. 2009) 

privind certificarea seminţelor şi materialului săditor 

 
 O. nr. 607/2006 - M. Of. nr. 743/31 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăţi naţionale directe complementare 
 (Abrogare prin O. nr. 704/2007 - M. Of. nr. 607/3 sep. 2007) 
 
 O. nr. 631/2006 - M. Of. nr. 770/11 sep. 2006 
 Ordin privind controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic 
 (Abrogare prin O. nr. 1573/2014 - M. Of. nr. 796/31 oct. 2014) 
 
 O. nr. 664/2006 - M. Of. nr. 823/6 oct. 2006 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006,  
 producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol, precum şi a condiţiilor de acordare a subvenţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi  
 
 rurale nr. 94/2006 

dezvoltării  

 (T) 
 
 O. nr. 665/2006 - M. Of. nr. 822/5 oct. 2006 
 Ordin privind stabilirea cuantumului contribuţiei anticipate ce se plăteşte ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi ca procent din costurile cu energia  
 
 (T) 

electrică necesară pompării apei pentru irigaţii pentru sezonul de irigaţii 2007 

 
 O. nr. 671/2006 - M. Of. nr. 836/11 oct. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei  
 de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 683/2006 - M. Of. nr. 870/24 oct. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 729/2005 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a experţilor care certifică, din punct de  
 vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor şi a studiilor de transformare a păşunilor împădurite şi a Metodologiei de atestare a şefilor de proiect pentru lucrări de  
 
 (SE) 

amenajare a pădurilor şi studii de transformare a păşunilor împădurite 

 
 O. nr. 687/2006 - M. Of. nr. 868/24 oct. 2006 
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 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Zonele pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie a inspectorilor în domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine şi ovine,  
 sediul zonelor şi împuternicirea inspectorilor care răspund de aceste zone" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atribuţiilor şi  
 modalităţilor de funcţionare ale inspecţiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene  
 pentru realizarea activităţii de inspecţie, precum şi stabilirea zonelor în care inspectorii îşi desfăşoară activitatea 
 (Abrogare odată cu O. nr. 353/2006 prin O. nr. 354/2021 - M. Of. nr. 69/21 ian. 2022) 
 
 O. nr. 689/2006 - M. Of. nr. 860/20 oct. 2006 
 Ordin privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006, pe categorii de resurse şi pe destinaţii, şi repartizarea acestuia pe judeţe, pentru  
 pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice de drept privat şi pentru vegetaţia forestieră situată pe terenuri  
 
 (T) 

din afara fondului forestier naţional 

 
 O. nr. 691/2006 - M. Of. nr. 864/23 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea modificării limitelor minime ale extractului sec nereducător pentru vinurile cu denumire de origine controlată (DOC-CMD) prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. e) pct.  
 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1134/2002 prin H.G. nr. 769/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010) 

5  şi 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002 

 
 O. nr. 717/2006 - M. Of. nr. 888/31 oct. 2006 
 Ordin pentru stabilirea componenţei Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă 
 (Abrogare prin O. nr. 152/2010 - M. Of. nr. 440/30 iun. 2010) 
 
 O. nr. 718/2006 - M. Of. nr. 883/30 oct. 2006 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru cabalinele trecute în categoria Herghelia Naţională 
 (Abrogare prin O. nr. 1087/2020 - M. Of. nr. 478/5 iun. 2020) 
 
 O. nr. 720/2006 - M. Of. nr. 883/30 oct. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2006 privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă subvenţii  
 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul  
 
 (T) 

animalier şi din sectorul piscicol 

 
 O. nr. 732/2006 - M. Of. nr. 941/21 nov. 2006 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006,  
 producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol, precum şi a condiţiilor de acordare a subvenţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi  
 
 (T) 

dezvoltării rurale nr. 94/2006 

 
 O. nr. 767/2006 - M. Of. nr. 980/7 dec. 2006 
 Ordin privind modificarea Catalogului naţional al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 269/2001 prin O. nr. 1645/2013 - M. Of. nr. 539/26 aug. 2013) 

pădurilor nr. 269/2001 

 
 O. nr. 802/2006 - M. Of. nr. 1040/28 dec. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 689/2006 privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior  
 care poate fi recoltată în anul 2006, pe categorii de resurse şi pe destinaţii, şi repartizarea acestuia pe judeţe, pentru pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale,  
 
 (T) 

pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice de drept privat şi pentru vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional 

 
 O. nr. 803/2006 - M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 805/2006 - M. Of. nr. 21/12 ian. 2007 
 Ordin privind aprobarea repartizării pe judeţe a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 din pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 901/2007 - M. Of. nr. 748/5 nov. 2007) 

din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat şi a persoanelor fizice şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional 

 
 O. nr. 815/2006 - M. Of. nr. 23/15 ian. 2007 
 Ordin privind acreditarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr şi/sau din rafinarea zahărului brut din trestie sau fabricarea  
 izoglucozei, precum şi a celor care utilizează zahăr şi/sau izoglucoză ca materie primă 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2018 - M. Of. nr. 50/18 ian. 2018) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 502/3311/2006 - M. Of. nr. 688/10 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii şi modului de identificare şi înregistrare a ecvideelor 
 (Abrogare prin O. nr. 651/60/2013 - M. Of. nr. 491/5 aug. 2013) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 617/168/1094/264/2006 - M. Of. nr. 943/22 nov. 2006 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,  
 ministrului sănătăţii şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1.050/97/1.145/505/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa  
 alimentelor privind anumiţi contaminanţi din alimentele de origine animală şi nonanimală 
 (T) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 462/1402/2006 - M. Of. nr. 687/10 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de instituire şi gestionare a drepturilor individuale de plantare/replantare a viţei-de-vie cu struguri de vin 
 (Abrogare prin O. nr. 166/2012 - M. Of. nr. 591/20 aug. 2012) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 O. nr. 191/326/2006 - M. Of. nr. 320/10 apr. 2006 
 Ordin privind prohibiţia pescuitului în anul 2006 
 (Abrogare prin O. nr. 237/627/2007 - M. Of. nr. 238/5 apr. 2007) 
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 O. nr. 221/325/2006 - M. Of. nr. 330/12 apr. 2006 
 Ordin pentru definirea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România 
 (Abrogare prin O. nr. 446/737/2006 - M. Of. nr. 635/24 iul. 2006) 
 
 O. nr. 262/330/2006 - M. Of. nr. 385/4 mai 2006 
 Ordin privind conservarea populaţiilor de sturioni din apele naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni din România 
 (Abrogare prin O. nr. 84/1302/2012 - M. Of. nr. 300/7 mai 2012) 
 
 O. nr. 313/457/2006 - M. Of. nr. 427/17 mai 2006 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 191/326/2006 privind prohibiţia pescuitului  
 în anul 2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 191/2006 prin O. nr. 237/627/2007 - M. Of. nr. 238/5 apr. 2007) 
 
 O. nr. 446/737/2006 - M. Of. nr. 635/24 iul. 2006 
 Ordin pentru definirea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România 
 (Abrogare prin O. nr. 791/1381/2006 - M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006) 
 
 O. nr. 644/964/2006 - M. Of. nr. 784/15 sep. 2006 
 Ordin pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta, pe gestionari şi fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare  
 
 (T) 

2006-2007 

 
 O. nr. 791/1381/2006 - M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006 
 Ordin pentru definirea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România 
 (Abrogare prin O. nr. 15/56/2008 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2008) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 810/2006/9/120/141/2007 - M. Of. nr. 102/9 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul şi tranzitul de vegetale şi produse vegetale 
 (Abrogare prin O. nr. 33/38/140/96/2010 - M. Of. nr. 100/15 feb. 2010) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 103/2006 - M. Of. nr. 266/24 mar. 2006 
 Ordin privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 232/2003 prin O. nr. 789/2009 - M. Of. nr. 834/3 dec. 2009) 
 
 O. nr. 396/2006 - M. Of. nr. 777/13 sep. 2006 
 Ordin privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 232/2003 prin O. nr. 789/2009 - M. Of. nr. 834/3 dec. 2009) 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2490/2006 - M. Of. nr. 4/4 ian. 2007 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.830/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Avizare a Lăcaşurilor  
 
 (SE) 

de Cult, cu modificările ulterioare 

 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 58/2006 - M. Of. nr. 239/16 mar. 2006 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 742/2004 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei 
 (Abrogare odată cu O. nr. 742/2004 prin O. nr. 2459/2012 - M. Of. nr. 788/23 nov. 2012) 
 
 O. nr. 76/2006 - M. Of. nr. 199/2 mar. 2006 
 Ordin privind preţul mediu ponderat al gazelor naturale achiziţionate din import, aplicabil pentru trimestrul I 2006 la valorificarea gazelor naturale noi din producţia internă 
 (Abrogare prin O. nr. 254/69/2006 - M. Of. nr. 314/7 apr. 2006) 
 
 O. nr. 167/2006 - M. Of. nr. 207/7 mar. 2006 
 Ordin pentru deschiderea unui contingent tarifar la importul în România în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent  
 tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană 
 (T) 
 
 O. nr. 215/2006 - M. Of. nr. 322/10 apr. 2006 
 Ordin privind aprobarea nivelului tarifelor percepute în anul 2006 de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 356/8 mai 2008) 
 
 O. nr. 233/2006 - M. Of. nr. 311/6 apr. 2006 
 Ordin privind actualizarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală - LT-2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 79/2004 prin H.G. nr. 712/2009 - M. Of. nr. 604/1 sep. 2009) 
 
 O. nr. 265/2006 - M. Of. nr. 530/20 iun. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R6-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a  
 ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 577/2002 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
 O. nr. 268/2006 - M. Of. nr. 469/31 mai 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 88/2003 prin O. nr. 364/2010 - M. Of. nr. 335/20 mai 2010) 

verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale 

 
 O. nr. 528/2006 - M. Of. nr. 709/18 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT R6-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 577/2002 prin O. nr. 1404/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 

montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale" 

 
 O. nr. 529/2006 - M. Of. nr. 772/12 sep. 2006 
 Ordin privind aprobarea Manualului de operare pentru programul "Schema de granturi mici" 
 (Abrogare prin O. nr. 874/2010 - M. Of. nr. 509/22 iul. 2010) 
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 O. nr. 533/2006 - M. Of. nr. 707/17 aug. 2006 
 Ordin privind utilizarea depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de la Urziceni în scopul echilibrării Sistemului naţional de transport al gazelor naturale în situaţii de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 771/2006 - M. Of. nr. 926/15 nov. 2006) 

criză 

 
 O. nr. 553/2006 - M. Of. nr. 709/18 aug. 2006 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Melana IV" - S.A. Săvineşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 613/2006 - M. Of. nr. 784/15 sep. 2006 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii eficienţei cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 

combustibili lichizi sau gazoşi 

 
 O. nr. 616/2006 - M. Of. nr. 873/25 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea/notificarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii mijloacelor de măsurare 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 
 
 O. nr. 667/2006 - M. Of. nr. 864/23 oct. 2006 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 355/2008 - M. Of. nr. 351/7 mai 2008) 
 
 O. nr. 670/2006 - M. Of. nr. 864/23 oct. 2006 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 342/2016 - M. Of. nr. 435/10 iun. 2016) 
 
 O. nr. 691/2006 - M. Of. nr. 860/20 oct. 2006 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1058/2013 - M. Of. nr. 292/22 mai 2013) 

"Termoelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 728/2006 - M. Of. nr. 903/7 nov. 2006 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1747/2010 - M. Of. nr. 679/7 oct. 2010) 
 
 O. nr. 778/2006 - M. Of. nr. 948/24 nov. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 113/2001 prin O.U.G. nr. 126/2011 - M. Of. nr. 941/30 dec. 2011) 
 
 O. nr. 837/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 391/2003 privind mărfurile supuse licenţelor automate la export şi import, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 (SE) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 102136/530/97/2006 - M. Of. nr. 489/6 iun. 2006 
 Ordin privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 1284/27/160/2011 - M. Of. nr. 441/23 iun. 2011) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 254/69/2006 - M. Of. nr. 314/7 apr. 2006 
 Ordin privind preţul de valorificare al gazelor naturale noi din producţia internă pentru perioada 1 martie 2006 - 31 decembrie 2006 
 (T) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 333/2006 - M. Of. nr. 770/11 sep. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor şi a modelului Autorizaţiei pentru supravegherea şi verificarea  
 tehnică a instalaţiilor 
 (Abrogare la data de 24 oct. 2009 prin O. nr. 382/2009 - M. Of. nr. 677/9 oct. 2009) 
 
 O. nr. 548/2006 - M. Of. nr. 1009/19 dec. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006 
 (Abrogare la data de 24 oct. 2009, odată cu O. nr. 333/2006 prin O. nr. 382/2009 - M. Of. nr. 677/9 oct. 2009) 
 
 O. nr. 580/2006 - M. Of. nr. 43/19 ian. 2007 
 Ordin privind completarea Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru  
 aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor şi a modelului Autorizaţiei pentru supravegherea şi verificarea tehnică a  
 instalaţiilor 
 (Abrogare la data de 24 oct. 2009, odată cu O. nr. 333/2006 prin O. nr. 382/2009 - M. Of. nr. 677/9 oct. 2009) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 3281/2006 - M. Of. nr. 191/28 feb. 2006 
 Ordin privind funcţionarea învăţământului preuniversitar cu predare simultană 
 (Abrogare prin O. nr. 3062/2012 - M. Of. nr. 86/2 feb. 2012) 
 
 O. nr. 3418/2006 - M. Of. nr. 267/24 mar. 2006 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele şcolare 
 (Abrogare prin O. nr. 5558/2011 - M. Of. nr. 734/19 oct. 2011) 
 
 O. nr. 3526/2006 - M. Of. nr. 334/13 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind soluţionarea unor situaţii specifice la încadrarea şi mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2006-2007 
 (T) 
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 O. nr. 3548/2006 - M. Of. nr. 318/10 apr. 2006 
 Ordin privind completarea ordinelor ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.098, 5.099, 5.100 şi 5.101 din 3 octombrie 2005 pentru aprobarea sistemelor de evaluare privind conferirea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5101/2005 prin O. nr. 4478/2011 - M. Of. nr. 448/27 iun. 2011) 

titlurilor de profesor universitar, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul I, respectiv cercetător ştiinţific gradul II 

 
 O. nr. 3817/2006 - M. Of. nr. 443/23 mai 2006 
 Ordin privind structura anului şcolar 2006-2007 
 (T) 
 
 O. nr. 3904/2006 - M. Of. nr. 449/24 mai 2006 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
 (Abrogare prin O. nr. 5328/2010 - M. Of. nr. 719/28 oct. 2010) 
 
 O. nr. 3915/2006 - M. Of. nr. 441/22 mai 2006 
 Ordin privind modul de plată a personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul  
 
 (T) 

şcolar 2006-2007 

 
 O. nr. 3916/2006 - M. Of. nr. 441/22 mai 2006 
 Ordin privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru testele naţionale, bacalaureat şi absolvire a învăţământului profesional şi postliceal - sesiunile  
 
 (T) 

anului 2006 

 
 O. nr. 4739/2006 - M. Of. nr. 658/31 iul. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct  
 din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.351/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5351/2005 prin O. nr. 5557/2011 - M. Of. nr. 753/26 oct. 2011) 
 
 O. nr. 5001/2006 - M. Of. nr. 748/1 sep. 2006 
 Ordin privind aprobarea calendarului, a programelor şi a metodologiei de organizare şi desfăşurare a testelor naţionale, în vederea accesului absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a  
 
 (T) 

anului şcolar 2007-2008 

 
 O. nr. 5002/2006 - M. Of. nr. 748/1 sep. 2006 
 Ordin privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 5003/2006 - M. Of. nr. 748/1 sep. 2006 
 Ordin privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 5262/2006 - M. Of. nr. 1021/22 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurilor de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2007-2008 şi a Calendarului admiterii în  
 
 (T) 

învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2007-2008 

 
 O. nr. 5526/2006 - M. Of. nr. 983/8 dec. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea ordinelor ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.002/2006 şi nr. 5.003/2006 
 (T) 
 
 O. nr. 5601/2006 - M. Of. nr. 929/16 nov. 2006 
 Ordin privind aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic de predare şi pregătire/instruire practică din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2007-2008 
 (T) 
 
 O. nr. 5669/2006 - M. Of. nr. 992/12 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 2575/2007 - M. Of. nr. 791/21 nov. 2007) 
 
 O. nr. 5771/2006 - M. Of. nr. 4/4 ian. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.) 
 (Abrogare prin O. nr. 3794/2011 - M. Of. nr. 152/2 mar. 2011) 
 
 O. nr. 5800/2006 - M. Of. nr. 1019/21 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de absolvire/certificare a învăţământului profesional, liceal - filieră tehnologică şi postliceal în anul şcolar 2006-2007 
 (T) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1/2006 - M. Of. nr. 4/3 ian. 2006 
 Ordin privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2010 - M. Of. nr. 65/28 ian. 2010) 
 
 O. nr. 3/2006 - M. Of. nr. 46/18 ian. 2006 
 Ordin privind procedura de declarare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a  
 municipiului Bucureşti, precum şi la administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 29/15 ian. 2008) 
 
 O. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 83/30 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2005 
 (T) 
 
 O. nr. 158/2006 - M. Of. nr. 195/1 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului de achiziţie publică pentru asistenţă juridică şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 557/2007 - M. Of. nr. 379/5 iun. 2007) 

reprezentare în legătură cu contractele finanţate în cadrul programelor de preaderare ISPA şi PHARE gestionate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE 

 
 O. nr. 172/2006 - M. Of. nr. 142/15 feb. 2006 
 Ordin privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxare inversă 
 (Abrogare prin O. nr. 4144/2015 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 292/2006 - M. Of. nr. 234/15 mar. 2006 



 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de restituire a taxei pe valoarea adăugată către forţele armate ale statelor străine membre NATO care iau parte la efortul de apărare comun 

 5157

 (Abrogare la 1 sep. 2007 prin O. nr. 616/2007 - M. Of. nr. 568/17 aug. 2007) 
 
 O. nr. 344/2006 - M. Of. nr. 224/13 mar. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2010 - M. Of. nr. 65/28 ian. 2010) 

clienţilor 

 
 O. nr. 409/2006 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2006 
 Ordin privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare 
 (Abrogare prin O. nr. 125/2008 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2008) 
 
 O. nr. 425/2006 - M. Of. nr. 298/3 apr. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 546/2005 privind modelul şi conţinutul fişei fiscale 
 (T) 
 
 O. nr. 666/2006 - M. Of. nr. 401/9 mai 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată 
 (Abrogare prin O. nr. 2509/2008 - M. Of. nr. 626/28 aug. 2008) 
 
 O. nr. 752/2006 - M. Of. nr. 450/24 mai 2006 
 Ordin privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4115/2015 - M. Of. nr. 984/30 dec. 2015) 

conţinutului acestora 

 
 O. nr. 753/2006 - M. Of. nr. 443/23 mai 2006 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 
 
 O. nr. 773/2006 - M. Of. nr. 443/23 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark 
 (Abrogare prin O. nr. 2461/2007 - M. Of. nr. 898/28 dec. 2007) 
 
 O. nr. 830/2006 - M. Of. nr. 517/15 iun. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 409/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare 
 (Abrogare odată cu O. nr.409/2006 prin O. nr. 125/2008 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2008) 
 
 O. nr. 954/2006 - M. Of. nr. 519/15 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produs 
 (Abrogare prin O. nr. 3661/2008 - M. Of. nr. 888/29 dec. 2008) 
 
 O. nr. 955/2006 - M. Of. nr. 703/16 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri" 
 (Abrogare prin O. nr. 537/2007 - M. Of. nr. 260/18 apr. 2007) 
 
 O. nr. 972/2006 - M. Of. nr. 528/19 iun. 2006 
 Ordin privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală" 
 (Abrogare prin O. nr. 1081/2013 - M. Of. nr. 495/6 aug. 2013) 
 
 O. nr. 1013/2006 - M. Of. nr. 549/26 iun. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare odată cu O. nr. 753/2006 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 
 
 O. nr. 1027/2006 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2006 
 Ordin privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a  
 produselor procesate din cereale 
 (Abrogare prin L. nr. 87/2016 - M. Of. nr. 345/5 mai 2016) 
 
 O. nr. 1074/2006 - M. Of. nr. 570/30 iun. 2006 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 
 
 O. nr. 1076/2006 - M. Of. nr. 577/4 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea valorilor în vamă 
 (Abrogare prin O. nr. 1975/2010 - M. Of. nr. 494/16 iul. 2010) 
 
 O. nr. 1079/2006 - M. Of. nr. 587/6 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2005/2008 - M. Of. nr. 536/16 iul. 2008) 

persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi 

 
 O. nr. 1086/2006 - M. Of. nr. 566/30 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea drepturilor de import şi a taxei pe valoarea adăugată 
 (Abrogare prin O. nr. 2243/2006 - M. Of. nr. 12/8 ian. 2007) 
 
 O. nr. 1119/2006 - M. Of. nr. 597/11 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea  
 activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 168/2015 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2015) 
 
 O. nr. 1151/2006 - M. Of. nr. 697/15 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice 
 (Abrogare odată cu O. nr.619/2005 prin O. nr. 1059/2008 - M. Of. nr. 319/23 apr. 2008) 
 
 O. nr. 1186/2006 - M. Of. nr. 632/21 iul. 2006 
 Ordin privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment de către organele fiscale competente şi propunerile de numire a lichidatorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 797/2007 - M. Of. nr. 516/31 iul. 2007) 
 
 O. nr. 1214/2006 - M. Of. nr. 641/25 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a agenţilor economici 
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 (Abrogare prin O. nr. 498/2007 - M. Of. nr. 430/28 iun. 2007) 
 
 O. nr. 1238/2006 - M. Of. nr. 665/2 aug. 2006 
 Ordin privind modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru exporturi şi alte operaţiuni similare, pentru transportul internaţional şi pentru  
 operaţiunile legate de traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 143 alin. (1) şi la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului  
 finanţelor publice nr. 1.846/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1846/2003 prin O. nr. 2222/2006 - M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1267/2006 - M. Of. nr. 738/29 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere" 
 (Abrogare prin O. nr. 1081/2013 - M. Of. nr. 495/6 aug. 2013) 
 
 O. nr. 1340/2006 - M. Of. nr. 724/24 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii în vederea aplicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.074/2006 privind  
 
 (Abrogare prin O. nr. 168/2015 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2015) 

organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti 

 
 O. nr. 1342/2006 - M. Of. nr. 722/23 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment de către organele fiscale competente  
 şi propunerile de numire a lichidatorilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1186/2006 prin O. nr. 797/2007 - M. Of. nr. 516/31 iul. 2007) 
 
 O. nr. 1389/2006 - M. Of. nr. 771/12 sep. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 808/2015 - M. Of. nr. 528/16 iul. 2015) 

management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial 

 
 O. nr. 1610/2006 - M. Of. nr. 828/9 oct. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2010 - M. Of. nr. 65/28 ian. 2010) 
 
 O. nr. 1615/2006 - M. Of. nr. 816/3 oct. 2006 
 Ordin privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal 
 (T) 
 
 O. nr. 1719/2006 - M. Of. nr. 877/26 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcţionarea unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă 
 (Abrogare prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 
 
 O. nr. 1929/2006 - M. Of. nr. 936/20 nov. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 1015/2014 - M. Of. nr. 616/21 aug. 2014) 
 
 O. nr. 1951/2006 - M. Of. nr. 954/27 nov. 2006 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea biroului central înfiinţat pentru transmiterea pe cale electronică a informaţiilor în domeniul recuperării creanţelor statelor membre ale Uniunii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1642/2013 - M. Of. nr. 637/15 oct. 2013) 

Europene 

 
 O. nr. 1994/2006 - M. Of. nr. 961/29 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România 
 (Abrogare prin O. nr. 3659/2008 - M. Of. nr. 878/24 dec. 2008) 
 
 O. nr. 2001/2006 - M. Of. nr. 994/13 dec. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1752/2005 prin O. nr. 3055/2009 - M. Of. nr. 766/10 nov. 2009) 
 
 O. nr. 2035/2006 - M. Of. nr. 990/12 dec. 2006 
 Ordin pentru înfiinţarea Biroului de legătură privind asistenţa în materie de recuperare într-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite de autorităţile din alt stat membru 
 (Abrogare prin O. nr. 1642/2013 - M. Of. nr. 637/15 oct. 2013) 
 
 O. nr. 2089/2006 - M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 1311/2008 - M. Of. nr. 340/2 mai 2008) 
 
 O. nr. 2157/2006 - M. Of. nr. 1053/29 dec. 2006 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent 
 (Abrogare prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 2164/2006 - M. Of. nr. 1010/19 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 2198/2006 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 546/2005 privind modelul şi conţinutul fişei fiscale, cu modificările şi completările ulterioare 
 (T) 
 
 O. nr. 2215/2006 - M. Of. nr. 1040/28 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j) şi k) din  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare la 1 sep. 2007 prin O. nr. 616/2007 - M. Of. nr. 568/17 aug. 2007) 
 
 O. nr. 2216/2006 - M. Of. nr. 1040/28 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 128 alin. (10) şi art. 1301  
 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 4120/2015 - M. Of. nr. 981/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 2217/2006 - M. Of. nr. 1041/28 dec. 2006 
 Ordin privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 1372/2008 - M. Of. nr. 364/13 mai 2008) 
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 O. nr. 2218/2006 - M. Of. nr. 1046/29 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003  
 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 4147/2015 - M. Of. nr. 26/14 ian. 2016) 
 
 O. nr. 2219/2006 - M. Of. nr. 1040/28 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2014 - M. Of. nr. 47/21 ian. 2014) 
 
 O. nr. 2220/2006 - M. Of. nr. 1037/28 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2016 - M. Of. nr. 91/8 feb. 2016) 

d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 O. nr. 2221/2006 - M. Of. nr. 1045/29 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate, prevăzute la art. 128 alin. (10) şi art. 1301 alin.  
 (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra  
 bunurilor mobile corporale 
 (Abrogare prin O. nr. 1823/2007 - M. Of. nr. 770/14 nov. 2007) 
 
 O. nr. 2222/2006 - M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 103/2016 - M. Of. nr. 106/11 feb. 2016) 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 2226/2006 - M. Of. nr. 1056/30 dec. 2006 
 Ordin privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată 
 (Abrogare prin O. nr. 2634/2015 - M. Of. nr. 910/9 dec. 2015) 
 
 O. nr. 2234/2006 - M. Of. nr. 1056/30 dec. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.119/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili în  
 vederea aplicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 168/2015 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2015) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 O. nr. 600/1/2006 - M. Of. nr. 381/3 mai 2006 
 Ordin privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informaţiilor referitoare la titularii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 344/2017 - M. Of. nr. 377/19 mai 2017) 

conturilor deschise şi/sau închise la bănci 

 
 O. nr. 1347/5/2006 - M. Of. nr. 718/22 aug. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de  
 

(Abrogare odată cu O. nr.999/3/2003 prin O. nr. 2448/2008 - M. Of. nr. 619/25 aug. 2008) 
raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 575/2006 - M. Of. nr. 701/16 aug. 2006 
 Ordin privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi 
 (Abrogare prin O. nr. 1847/2014 - M. Of. nr. 535/18 iul. 2014) 
 
 O. nr. 697/2006 - M. Of. nr. 751/4 sep. 2006 
 Ordin privind procedura de selecţie a Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 1009/2007 - M. Of. nr. 543/9 aug. 2007) 
 
 O. nr. 708/2006 - M. Of. nr. 768/8 sep. 2006 
 Ordin privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 40/19 ian. 2010) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 32/2006 - M. Of. nr. 55/20 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire informatică simplificată aplicabilă comisionarilor în vamă care desfăşoară activităţi de curierat rapid prin aeroporturile  
 deschise traficului internaţional 
 (Abrogare prin O. nr. 7628/2006 - M. Of. nr. 637/24 iul. 2006) 
 
 O. nr. 4595/2006 - M. Of. nr. 295/3 apr. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 4.312/2006 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea Convenţiei privind regimul de tranzit comun, adoptată la  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 odată cu O. nr. 4312/2006 prin O. nr. 9327/2006 - M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006) 

Interlaken la 20 mai 1987 

 
 O. nr. 5720/2006 - M. Of. nr. 358/20 apr. 2006 
 Ordin pentru abrogarea Deciziei directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr. 368/1998 privind evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor,  
 conţinând date sau instrucţiuni 
 (SE) 
 
 O. nr. 6123/2006 - M. Of. nr. 427/17 mai 2006 
 Ordin privind completarea Listei birourilor vamale abilitate să efectueze operaţiuni de vămuire a produselor strategice 
 (Abrogare la 01.01.2007 odată cu Decizia nr.173/2004 prin O. nr. 9710/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 6312/2006 - M. Of. nr. 522/16 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare, declaraţiei vamale în detaliu şi exemplarelor de control T5R 
 (Abrogare prin O. nr. 9988/2006 - M. Of. nr. 7/5 ian. 2007) 
 
 O. nr. 6357/2006 - M. Of. nr. 540/22 iun. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de aplicare a regimului vamal de tranzit pe teritoriul României 
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 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 9327/2006 - M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 7521/2006 - M. Of. nr. 638/25 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior 
 (Abrogare prin O. nr. 922/2021 - M. Of. nr. 656/2 iul. 2021) 
 
 O. nr. 7614/2006 - M. Of. nr. 624/19 iul. 2006 
 Ordin privind încetarea aplicabilităţii Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7.591/2005 privind formalităţile vamale de import pentru mărfurile  
 
 (SE) 

perisabile cuprinse în cap. 6, 7 şi 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucureşti sau în judeţul Ilfov 

 
 O. nr. 8060/2006 - M. Of. nr. 749/1 sep. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaraţiilor vamale întocmite prin procedee informatice 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2009 - M. Of. nr. 452/1 iul. 2009) 
 
 O. nr. 8065/2006 - M. Of. nr. 802/25 sep. 2006 
 Ordin privind Notele explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor, adoptate de Comisia Comunităţilor Europene 
 (Abrogare prin O. nr. 5254/2008 - M. Of. nr. 453/18 iun. 2008) 
 
 O. nr. 8903/2006 - M. Of. nr. 1026/22 dec. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 344/2005 privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR 
 (Abrogare odată cu O. nr.344/2005 prin O. nr. 7969/2008 - M. Of. nr. 860/20 dec. 2008) 
 
 O. nr. 9207/2006 - M. Of. nr. 1030/27 dec. 2006 
 Ordin privind formalităţile vamale care se efectuează pentru mărfurile transportate pe fluviul Dunărea între porturi din România şi Republica Bulgaria 
 (Abrogare prin O. nr. 3177/2014 - M. Of. nr. 838/18 nov. 2014) 
 
 O. nr. 9250/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor 
 (Abrogare prin O. nr. 1947/2021 - M. Of. nr. 11/5 ian. 2022) 
 
 O. nr. 9327/2006 - M. Of. nr. 1055/30 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun 
 (Abrogare prin O. nr. 3000/2009 - M. Of. nr. 892/21 dec. 2009) 
 
 O. nr. 9710/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006 
 Ordin privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice 
 (Abrogare prin O. nr. 1699/2017 - M. Of. nr. 474/23 iun. 2017) 
 
 O. nr. 9923/2006 - M. Of. nr. 1054/30 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind activitatea autorităţii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare în România 
 (Abrogare prin O. nr. 2291/2015 - M. Of. nr. 725/28 sep. 2015) 
 
 O. nr. 9986/2006 - M. Of. nr. 1054/30 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 00 19 
 (Abrogare prin O. nr. 1891/2016 - M. Of. nr. 501/5 iul. 2016) 
 
 O. nr. 9988/2006 - M. Of. nr. 7/5 ian. 2007 
 Ordin pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic 
 (Abrogare prin O. nr. 1892/2016 - M. Of. nr. 507/6 iul. 2016) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 412/C/2006 - M. Of. nr. 130/10 feb. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.850/C/2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2850/C/2004 prin O. nr. 529/C/2007 - M. Of. nr. 154/5 mar. 2007) 
 
 O. nr. 455/C/2006 - M. Of. nr. 122/8 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării 
 (Abrogare prin O. nr. 2722/C/2007 - M. Of. nr. 776/15 nov. 2007) 
 
 O. nr. 610/C/2006 - M. Of. nr. 326/11 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în locurile de detenţie 
 (Abrogare prin O. nr. 1072/C/2013 - M. Of. nr. 187/3 apr. 2013) 
 
 O. nr. 830/C/2006 - M. Of. nr. 326/11 apr. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.850/C/2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2850/C/2004 prin O. nr. 529/C/2007 - M. Of. nr. 154/5 mar. 2007) 
 
 O. nr. 1262/C/2006 - M. Of. nr. 604/12 iul. 2006 
 Ordin privind aprobarea structurii organizatorice a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 (T) 
 
 O. nr. 1540/C/2006 - M. Of. nr. 594/10 iul. 2006 
 Ordin privind organizarea şi atribuţiile Direcţiei pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar 
 (Abrogare prin O. nr. 160C/2018 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2018) 
 
 O. nr. 1745/C/2006 - M. Of. nr. 666/2 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din  
 Ministerul Justiţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 1473/C/2007 - M. Of. nr. 411/19 iun. 2007) 
 
 O. nr. 2004/C/2006 - M. Of. nr. 783/15 sep. 2006 
 Ordin privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare 
 (Abrogare prin O. nr. 2749/C/M.105/2008 - M. Of. nr. 729/28 oct. 2008) 
 
 O. nr. 2184/C/2006 - M. Of. nr. 852/17 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
 (Abrogare prin O. nr. 1643/C/2015 - M. Of. nr. 350/21 mai 2015) 
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 O. nr. 2198/C/2006 - M. Of. nr. 837/11 oct. 2006 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 O. nr. 2199/C/2006 - M. Of. nr. 837/11 oct. 2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar  
 public 
 (Abrogare prin O. nr. 2263/C/2007 - M. Of. nr. 611/4 sep. 2007) 
 
 O. nr. 2308/C/2006 - M. Of. nr. 846/13 oct. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.  
 710/C/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 O. nr. 2309/C/2006 - M. Of. nr. 846/13 oct. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor  
 vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.199/C/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2199/C/2006 prin O. nr. 2263/C/2007 - M. Of. nr. 611/4 sep. 2007) 
 
 O. nr. 2562/C/2006 - M. Of. nr. 938/20 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de consilier de probaţiune şi inspector de probaţiune 
 (Abrogare prin O. nr. 2114/C/2008 - M. Of. nr. 614/20 aug. 2008) 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 108/3 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 891/2019 - M. Of. nr. 654/7 aug. 2019) 

apelor 

 
 O. nr. 304/2006 - M. Of. nr. 310/6 apr. 2006 
 Ordin pentru contingentarea consumului şi producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon în anul 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 444/2006 - M. Of. nr. 424/17 mai 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea Procedurii de organizare şi coordonare a schemelor  
 de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme 
 (Abrogare odată cu O. nr. 50/2004 prin H.G. nr. 57/2011 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) 
 
 O. nr. 549/2006 - M. Of. nr. 504/12 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 591/2017 - M. Of. nr. 288/24 apr. 2017) 
 
 O. nr. 579/2006 - M. Of. nr. 515/14 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a  
 
 (SE) 

înnoirii Parcului naţional auto 

 
 O. nr. 658/2006 - M. Of. nr. 728/25 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu 
 (Abrogare prin O. nr. 592/2017 - M. Of. nr. 299/27 apr. 2017) 
 
 O. nr. 661/2006 - M. Of. nr. 658/31 iul. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 799/2012 - M. Of. nr. 151/7 mar. 2012) 
 
 O. nr. 662/2006 - M. Of. nr. 661/1 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 891/2019 - M. Of. nr. 654/7 aug. 2019) 
 
 O. nr. 742/2006 - M. Of. nr. 686/10 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză pentru controlul importului şi  
 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 697/2004 prin O. nr. 1239/1338/1460/753/2007 - M. Of. nr. 677/4 oct. 2007) 

exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase - procedura PIC 

 
 O. nr. 790/2006 - M. Of. nr. 689/11 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului EMAS 
 (Abrogare prin H.G. nr. 57/2011 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) 
 
 O. nr. 995/2006 - M. Of. nr. 812/3 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru  
 planuri şi programe 
 (Abrogare prin O. nr. 777/2016 - M. Of. nr. 339/4 mai 2016) 
 
 O. nr. 1008/2006 - M. Of. nr. 845/13 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea competenţelor şi procedurii de emitere şi revizuire a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră 
 (Abrogare prin O. nr. 1897/2007 - M. Of. nr. 842/8 dec. 2007) 
 
 O. nr. 1018/2006 - M. Of. nr. 878/27 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare EMAS 
 (Abrogare prin H.G. nr. 57/2011 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) 
 
 O. nr. 1165/2006 - M. Of. nr. 888/31 oct. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care  
 elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu şi a Comisiei pentru contestaţii, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 199/2004 prin O. nr. 1218/2009 - M. Of. nr. 647/1 oct. 2009) 
 
 O. nr. 1175/2006 - M. Of. nr. 926/15 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră 
 (Abrogare prin O. nr. 1897/2007 - M. Of. nr. 842/8 dec. 2007) 
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 O. nr. 1190/2006 - M. Of. nr. 972/5 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1026/2014 - M. Of. nr. 848/20 nov. 2014) 
 
 O. nr. 1201/2006 - M. Of. nr. 967/4 dec. 2006 
 Ordin privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu 
 (Abrogare prin H.G. nr. 57/2011 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) 
 
 O. nr. 1234/2006 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2007 
 Ordin privind aprobarea Codului de bune practici în fermă 
 (Abrogare prin O. nr. 942/2016 - M. Of. nr. 407/30 mai 2016) 
 
 O. nr. 1313/2006 - M. Of. nr. 1012/20 dec. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor  
 de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin H.G. nr. 57/2011 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
 Ordin pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice 

O. nr. 823/1427/2006 - M. Of. nr. 795/21 sep. 2006 

 (Abrogare prin O. nr. 3403/245/2012 - M. Of. nr. 765/14 nov. 2012) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 1269/820/2006 - M. Of. nr. 1012/20 dec. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de  
 evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1225/721/2005 prin O. nr. 1494/846/2016 - M. Of. nr. 682/2 sep. 2016) 

echipamente electrice şi electronice 

 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 194/360/1325/2006 - M. Of. nr. 499/8 iun. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.  
 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de  
 valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1229/731/1095/2005 prin O. nr. 2742/3190/305/2011 - M. Of. nr. 48/20 ian. 2012) 
 
 O. nr. 968/665/1462/2006 - M. Of. nr. 836/11 oct. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.  
 1.229/731/1.095/2005  
 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a  
 deşeurilor de ambalaje 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1229/731/1095/2005 prin O. nr. 2742/3190/305/2011 - M. Of. nr. 48/20 ian. 2012) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 1371/2225/2006 - M. Of. nr. 20/12 ian. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre  
 şi dinspre Comunitatea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontieră al deşeurilor periculoase şi al  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 788/2007 - M. Of. nr. 522/2 aug. 2007) 

eliminării acestora 

 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 O. nr. 1024/1819/1230/756/2006 - M. Of. nr. 924/14 nov. 2006 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la anexa la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului finanţelor publice, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii,  
 solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.234/1.926/1.428/909/2005 privind aprobarea Protocolului pentru controlul respectării procedurii PIC, conform Hotărârii Guvernului nr. 697/2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1234/2005 prin O. nr. 1239/1338/1460/753/2007 - M. Of. nr. 677/4 oct. 2007) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 O. nr. 456/618/2006 - M. Of. nr. 499/8 iun. 2006 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului sănătăţii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 698/940/2005, la data de 2 februarie 2013 prin O. nr. 1288/4050/2012 - M. Of. nr. 4/3 ian. 2013) 

echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
 O. nr. 986/2188/821/2006 - M. Of. nr. 66/29 ian. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului  
 economiei şi comerţului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României 
 (Abrogare la data de 29 dec. 2008 odată cu O. nr. 2/211/118/2004 prin H.G. nr. 1061/2008 - M. Of. nr. 672/30 sep. 2008) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 678/1344/915/1397/2006 - M. Of. nr. 730/25 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar  
 şi aerian din vecinătatea aeroporturilor 
 (Abrogare prin L. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 604/23 iul. 2019) 
 
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
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 O. nr. 10/2006 - M. Of. nr. 38/16 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii maşinilor industriale 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2007) 
 
 O. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 105/3 feb. 2006 
 Ordin pentru stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 39/2006 - M. Of. nr. 105/3 feb. 2006 
 Ordin pentru modificarea Procedurii de evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 481 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi  
 stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 406/2004 
 (Abrogare prin H.G. nr. 449/2009 - M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) 
 
 O. nr. 86/2006 - M. Of. nr. 131/10 feb. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 405/2004 prin H.G. nr. 113/2011 - M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) 

şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 

 
 O. nr. 89/2006 - M. Of. nr. 130/10 feb. 2006 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2006 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 145/2006 - M. Of. nr. 199/2 mar. 2006) 
 
 O. nr. 94/2006 - M. Of. nr. 169/22 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protecţie 
 (Abrogare prin O. nr. 94/2008 - M. Of. nr. 153/28 feb. 2008) 
 
 O. nr. 95/2006 - M. Of. nr. 170/22 feb. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public  
 de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 
 
 O. nr. 145/2006 - M. Of. nr. 199/2 mar. 2006 
 Ordin privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 161/2006 - M. Of. nr. 389/5 mai 2006 
 Ordin de completare a Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 10/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii  
 maşinilor industriale 
 (Abrogare odata cu O. nr. 10/2006 prin O. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2007) 
 
 O. nr. 246/2006 - M. Of. nr. 344/17 apr. 2006 
 Ordin privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele  
 vârstnice 
 (Abrogare prin O. nr. 2126/2014 - M. Of. nr. 874/2 dec. 2014) 
 
 O. nr. 280/2006 - M. Of. nr. 330/12 apr. 2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de lucru în vederea constituirii, actualizării şi accesării Registrului electronic unic al serviciilor sociale 
 (Abrogare prin O. nr. 653/2019 - M. Of. nr. 398/21 mai 2019) 
 
 O. nr. 486/2006 - M. Of. nr. 829/9 oct. 2006 
 Ordin privind aprobarea Listei calificărilor sau competenţelor profesionale pentru care se acordă în anul 2006 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul  
 de muncă 
 (T) 
 
 O. nr. 586/2006 - M. Of. nr. 675/7 aug. 2006 
 Ordin privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 621/2006 - M. Of. nr. 709/18 aug. 2006 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 550/2004 privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice şi a persoanelor  
 
 (SE) 

juridice pentru a presta servicii psihologice în domeniul protecţiei muncii 

 
 O. nr. 706/2006 - M. Of. nr. 915/10 nov. 2006 
 Ordin privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale 
 (Abrogare prin H.G. nr. 510/2010 - M. Of. nr. 427/25 iun. 2010) 
 
 O. nr. 753/2006 - M. Of. nr. 925/15 nov. 2006 
 Ordin privind protecţia tinerilor în muncă 
 (Abrogare prin H.G. nr. 600/2007 - M. Of. nr. 473/13 iul. 2007) 
 
 O. nr. 754/2006 - M. Of. nr. 887/31 oct. 2006 
 Ordin pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul  
 securităţii şi sănătăţii în muncă 
 (Abrogare prin O. nr. 455/2010 - M. Of. nr. 411/21 iun. 2010) 
 
 O. nr. 755/2006 - M. Of. nr. 887/31 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 70/30 ian. 2007) 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 149/308/2006 - M. Of. nr. 234/15 mar. 2006 
 Ordin privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 988/1540/2006 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2007 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind  
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(Abrogare prin H.G. nr. 1405/2009 - M. Of. nr. 827/2 dec. 2009) 
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 

 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

 O. nr. 101/2006 - M. Of. nr. 458/26 mai 2006 
 Ordin privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2019 - M. Of. nr. 111/13 feb. 2019) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 73/2006 - M. Of. nr. 333/13 apr. 2006 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 312/2009 - M. Of. nr. 521/29 iul. 2009) 

handicap 

 
 O. nr. 106/2006 - M. Of. nr. 491/7 iun. 2006 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual 
 (Abrogare prin O. nr. 306/299/4253/2010 - M. Of. nr. 466/7 iul. 2010) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 54/20 ian. 2006 
 Ordin privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică 
 (Abrogare prin O. nr. 208/2012 - M. Of. nr. 172/16 mar. 2012) 
 
 O. nr. 71/2006 - M. Of. nr. 135/13 feb. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu  
 modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală 
 (Abrogare prin O. nr. 748/2014 - M. Of. nr. 491/2 iul. 2014) 
 
 O. nr. 86/2006 - M. Of. nr. 174/23 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în anul 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 90/2006 - M. Of. nr. 154/17 feb. 2006 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 168/2006 - M. Of. nr. 199/2 mar. 2006 
 Ordin pentru ajustarea preţurilor la medicamente pe baza Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 
 (Abrogare prin O. nr. 621/2006 - M. Of. nr. 481/2 iun. 2006) 
 
 O. nr. 171/2006 - M. Of. nr. 200/3 mar. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu  
 prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 547/2010 - M. Of. nr. 370/4 iun. 2010) 
 
 O. nr. 246/2006 - M. Of. nr. 253/21 mar. 2006 
 Ordin pentru abrogarea unor articole din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente 
 (Abrogare odată cu O. nr. 975/1998 prin O. nr. 176/2009 - M. Of. nr. 114/25 feb. 2009) 
 
 O. nr. 274/2006 - M. Of. nr. 291/31 mar. 2006 
 Ordin privind înregistrarea dispozitivelor medicale şi a producătorilor de dispozitive medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 92/2007 - M. Of. nr. 70/30 ian. 2007) 
 
 O. nr. 294/2006 - M. Of. nr. 316/7 apr. 2006 
 Ordin pentru abrogarea dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 431/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de referinţă de diagnostic imagistic şi  
 
 (SE) 

a centrelor de diagnostic şi terapie endovasculară de înaltă performanţă 

 
 O. nr. 372/2006 - M. Of. nr. 373/2 mai 2006 
 Ordin privind Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 488/2016 - M. Of. nr. 340/4 mai 2016) 
 
 O. nr. 376/2006 - M. Of. nr. 363/26 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor  
 stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie 
 (Abrogare prin O. nr. 1512/2013 - M. Of. nr. 812/20 dec. 2013) 
 
 O. nr. 384/2006 - M. Of. nr. 353/19 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea modalităţii de retragere/suspendare de către Agenţia Naţională a Medicamentului a anumitor autorizaţii de punere pe piaţă înainte de momentul aderării României  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1199/2006 - M. Of. nr. 832/10 oct. 2006) 

la Uniunea Europeană 

 
 O. nr. 399/2006 - M. Of. nr. 355/20 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe  
 
 (Abrogare prin O. nr. 577/2018 - M. Of. nr. 428/21 mai 2018) 

piaţă în România 

 
 O. nr. 437/2006 - M. Of. nr. 374/2 mai 2006 
 Ordin privind prorogarea unor dispoziţii din Normele privind autorizarea şi funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.  
 119/2004, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 437/2006 prin O. nr. 1301/2007 - M. Of. nr. 617/6 sep. 2007 şi Abrogare abrogat odată cu O. nr. 119/2004 prin O. nr. 1301/2007 - M. Of. nr. 617/6  
 sep. 2007) 
 
 
 Ordin privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 

O. nr. 466/2006 - M. Of. nr. 434/19 mai 2006 

 (Abrogare prin O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008) 
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 O. nr. 576/2006 - M. Of. nr. 462/29 mai 2006 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri cu caracter tranzitoriu privind conducerea unităţilor sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii 
 (Anulare prin Decizia nr. 2970/2007 - M. Of. nr. 768/13 nov. 2007) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 39/3/2006 - M. Of. nr. 75/26 ian. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările şi  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 56/45/2005 prin O. nr. 681/243/2006 - M. Of. nr. 569/30 iun. 2006) 

completările ulterioare 

 
 O. nr. 60/32/2006 - M. Of. nr. 147/16 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2018 - M. Of. nr. 31/12 ian. 2018) 
 
 O. nr. 283/141/2006 - M. Of. nr. 292/31 mar. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de  
 aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/32/2006 prin O. nr. 15/2018/1311/2017 - M. Of. nr. 31/12 ian. 2018) 
 
 O. nr. 385/161/2006 - M. Of. nr. 433/19 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea derulării programului, respectiv subprogramelor naţionale cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul  
 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 408/160/2006 - M. Of. nr. 361/25 apr. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 56/45/2005 prin O. nr. 681/243/2006 - M. Of. nr. 569/30 iun. 2006) 
 
 O. nr. 525/214/2006 - M. Of. nr. 455/25 mai 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 56/45/2005 prin O. nr. 681/243/2006 - M. Of. nr. 569/30 iun. 2006) 
 
 O. nr. 526/213/2006 - M. Of. nr. 447/24 mai 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de  
 aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/32/2006 prin O. nr. 15/2018/1311/2017 - M. Of. nr. 31/12 ian. 2018) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 94/1201/2006 - M. Of. nr. 176/23 feb. 2006 
 Ordin privind modificarea art. 7 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei publice nr. 449/410/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 449/410/2001 prin O. nr. 267/1253/2006 - M. Of. nr. 312/6 apr. 2006) 

privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern 

 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

 O. nr. 632/2006 - M. Of. nr. 502/9 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea modelului declaraţiei de interese, al declaraţiei referitoare la incompatibilităţi şi al declaraţiei de avere 
 (Abrogare prin O. nr. 1573/2016 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2017) 
 
 O. nr. 723/2006 - M. Of. nr. 551/27 iun. 2006 
 Ordin privind obligativitatea desemnării medicilor responsabili cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală, în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1246/2012 - M. Of. nr. 825/7 dec. 2012) 

unităţile sanitare care derulează subprogramul 2.12 "Transplant de organe şi ţesuturi", finanţat de la bugetul de stat 

 
 O. nr. 751/2006 - M. Of. nr. 559/28 iun. 2006 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.180/2004 pentru aprobarea documentaţiei necesare pentru susţinerea cererii de evaluare în regim de urgenţă pentru  
 medicamentele care reprezintă primul generic pentru care se solicită autorizarea de punere pe piaţă în România după medicamentul original şi a Ordinului ministrului sănătăţii nr.  
 1.181/2004 pentru aprobarea documentaţiei necesare susţinerii cererii de autorizare de punere pe piaţă pentru medicamentele care reprezintă primul generic pentru care se solicită  
 
 (SE) 

autorizarea de punere pe piaţă în România după medicamentul original 

 
 O. nr. 788/2006 - M. Of. nr. 588/7 iul. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 466/2006 prin O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008) 
 
 O. nr. 789/2006 - M. Of. nr. 584/6 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale şi ale căror referinţe au  
 fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 (Abrogare prin O. nr. 1163/2010 - M. Of. nr. 631/8 sep. 2010) 
 
 O. nr. 845/296/2006 - M. Of. nr. 635/24 iul. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor  
 
 (Încetare aplicabilitate la 01.01.2007 odată cu O.nr.681/243/2006 prin O. nr. 1781/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 

metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 847/2006 - M. Of. nr. 669/3 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 

produselor cosmetice 

 
 O. nr. 873/2006 - M. Of. nr. 643/26 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul calităţii medicamentelor pe bază de contract, încheiat între unitatea de producţie şi o unitate de control din afara locului de  
 producţie, în cazul unor testări speciale 



 
 (Abrogare prin O. nr. 1295/2015 - M. Of. nr. 837/10 nov. 2015) 
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 O. nr. 874/2006 - M. Of. nr. 645/26 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agenţiei Naţionale a Medicamentului de gestionare a variaţiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1483/2010 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2011) 
 
 O. nr. 876/2006 - M. Of. nr. 641/25 iul. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru unele activităţi efectuate de Agenţia Naţională a Medicamentului 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1.038/2008 - M. Of. nr. 419/4 iun. 2008) 
 
 O. nr. 880/2006 - M. Of. nr. 656/28 iul. 2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a structurii organizatorice a acestor  
 autorităţi 
 (Abrogare prin O. nr. 127/2009 - M. Of. nr. 81/11 feb. 2009) 
 
 O. nr. 892/2006 - M. Of. nr. 653/28 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor de bună practică de distribuţie angro a medicamentelor 
 (Abrogare prin O. nr. 1963/2008 - M. Of. nr. 865/22 dec. 2008) 
 
 O. nr. 893/2006 - M. Of. nr. 655/28 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru activitatea de distribuţie angro de medicamente 
 (Abrogare prin O. nr. 1964/2008 - M. Of. nr. 855/19 dec. 2008) 
 
 O. nr. 896/2006 - M. Of. nr. 676/7 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public 
 (Abrogare prin O. nr. 1043/2010 - M. Of. nr. 529/29 iul. 2010) 
 
 O. nr. 912/2006 - M. Of. nr. 694/14 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea Reglementărilor pentru autorizarea unităţilor care pot efectua studii clinice în domeniul medicamentelor de uz uman 
 (Abrogare prin O. nr. 287/2014 - M. Of. nr. 190/18 mar. 2014) 
 
 O. nr. 916/2006 - M. Of. nr. 759/6 sep. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare 
 (Abrogare prin O. nr. 1101/2016 - M. Of. nr. 791/7 oct. 2016) 
 
 O. nr. 917/2006 - M. Of. nr. 672/4 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază  
 asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi în vederea includerii unui medicament în această listă şi a procedurii de lucru a Comisiei de  
 strategie terapeutică 
 (Abrogare prin O. nr. 318/2008 - M. Of. nr. 210/19 mar. 2008) 
 
 O. nr. 918/2006 - M. Of. nr. 719/22 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de fabricaţie/import a producătorilor şi importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 312/2009 - M. Of. nr. 198/30 mar. 2009) 

de materii prime utilizate la fabricaţia medicamentelor de uz uman, inclusiv a celor pentru investigaţie clinică 

 
 O. nr. 922/2006 - M. Of. nr. 685/10 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public 
 (Abrogare prin O. nr. 1384/2010 - M. Of. nr. 764/16 nov. 2010) 
 
 O. nr. 931/2006 - M. Of. nr. 673/4 aug. 2006 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.005/2002 privind aprobarea criteriilor de clasificare a dispozitivelor medicale 
 (SE) 
 
 O. nr. 939/2006 - M. Of. nr. 672/4 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 466/2006 prin O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008) 
 
 O. nr. 962/2006 - M. Of. nr. 701/16 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la medicamentele utilizate pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 85/2013 - M. Of. nr. 93/14 feb. 2013) 

rezolvarea unor nevoi speciale 

 
 O. nr. 1044/2006 - M. Of. nr. 743/31 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală 
 (Abrogare prin O. nr. 1142/2007 - M. Of. nr. 478/17 iul. 2007) 
 
 O. nr. 1124/2006 - M. Of. nr. 784/15 sep. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate  
 publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a structurii organizatorice a acestor autorităţi 
 (Abrogare odată cu O. nr. 880/2006 prin O. nr. 127/2009 - M. Of. nr. 81/11 feb. 2009) 
 
 O. nr. 1128/2006 - M. Of. nr. 789/19 sep. 2006 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 1129/2006 - M. Of. nr. 789/19 sep. 2006 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 1203/2006 - M. Of. nr. 832/10 oct. 2006 
 Ordin privind aprobarea modalităţii de radiere de către Agenţia Naţională a Medicamentului a cererilor de autorizare de punere pe piaţă pentru medicamente de uz uman 
 (Abrogare prin O. nr. 551/2021 - M. Of. nr. 508/17 mai 2021) 
 
 O. nr. 1209/2006 - M. Of. nr. 854/18 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice 
 (Abrogare prin O. nr. 145/2015 - M. Of. nr. 137/24 feb. 2015) 
 
 O. nr. 1212/2006 - M. Of. nr. 839/11 oct. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice 
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 (Abrogare prin O. nr. 493/2008 - M. Of. nr. 273/7 apr. 2008) 
 
 O. nr. 1229/2006 - M. Of. nr. 892/2 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile 
 (Abrogare prin O. nr. 2029/2007 - M. Of. nr. 818/30 nov. 2007) 
 
 O. nr. 1247/2006 - M. Of. nr. 868/24 oct. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului a certificatului care atestă calitatea de persoană calificată 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1.038/2008 - M. Of. nr. 419/4 iun. 2008) 
 
 O. nr. 1248/2006 - M. Of. nr. 870/24 oct. 2006 
 Ordin privind aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului 
 (T) 
 
 O. nr. 1290/2006 - M. Of. nr. 916/10 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea  
 nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1527/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 1297/2006 - M. Of. nr. 933/17 nov. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 466/2006 prin O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008) 

ulterioare 

 
 O. nr. 1351/2006 - M. Of. nr. 941/21 nov. 2006 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia  
 produselor cosmetice, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 
 
 O. nr. 1506/2006 - M. Of. nr. 981/8 dec. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public 
 (Abrogare odată cu O. nr. 922/2006 prin O. nr. 1384/2010 - M. Of. nr. 764/16 nov. 2010) 
 
 O. nr. 1542/2006 - M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006 
 Ordin privind înregistrarea şi raportarea dozei pacienţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1255/2016 - M. Of. nr. 916/15 nov. 2016) 
 
 O. nr. 1697/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006 
 Ordin pentru abrogarea unor ordine ale ministrului sănătăţii 
 (SE) 
 
 O. nr. 1761/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind plasarea pe piaţă a alimentelor şi ingredientelor alimentare noi 
 (Abrogare prin H.G. nr. 590/2018 - M. Of. nr. 699/10 aug. 2018) 
 
 O. nr. 1767/2006 - M. Of. nr. 58/24 ian. 2007 
 Ordin pentru aprobarea procedurii administrative de gestionare a sumelor intrate în contul Agenţiei Naţionale a Medicamentului în cazul întreruperii procedurii de autorizare de punere pe  
 piaţă 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1961/2008 - M. Of. nr. 836/11 dec. 2008) 
 
 O. nr. 1779/2006 - M. Of. nr. 9/8 ian. 2007 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile efectuate în Departamentul evaluare autorizare pentru produsele autorizate prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1.038/2008 - M. Of. nr. 419/4 iun. 2008) 

descentralizată şi pentru eliberarea autorizaţiei de import paralel 

 
 O. nr. 1810/2006 - M. Of. nr. 70/30 ian. 2007 
 Ordin referitor la introducerea în România şi menţinerea în circuitul terapeutic a medicamentelor fabricate înainte de aprobarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 980/2018 - M. Of. nr. 713/16 aug. 2018) 

transferului unei autorizaţii de punere pe piaţă 

 
 O. nr. 1811/2006 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2007 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2005 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe  
 
 (SE) 

piaţă a produselor biocide 

 
 O. nr. 1880/2006 - M. Of. nr. 23/15 ian. 2007 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri cu caracter tranzitoriu privind derularea şi finanţarea din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice a unor acţiuni de sănătate, în trimestrul I 2007 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 570/2007 - M. Of. nr. 225/2 apr. 2007) 
 
 O. nr. 1882/2006 - M. Of. nr. 57/24 ian. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 315/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare  
 laboratoare de analize medicale 
 (Abrogare odată cu O. nr.315/2005 prin O. nr. 2071/2008 - M. Of. nr. 11/7 ian. 2009) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 670/254/2006 - M. Of. nr. 533/21 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea derulării programului, respectiv a subprogramelor naţionale cu scop curativ finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul  
 2006, şi a normelor metodologice de organizare, finanţare, monitorizare şi control al acestora 
 (T) 
 
 O. nr. 681/243/2006 - M. Of. nr. 569/30 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1781/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 1181/460/2006 - M. Of. nr. 820/5 oct. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările  
 
 (Încetare aplicabilitate la 01.01.2007 odată cu O.nr.681/243/2006 prin O. nr. 1781/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 

ulterioare 
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 O. nr. 1288/489/2006 - M. Of. nr. 939/21 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice, utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi  
 modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice 
 (Abrogare prin O. nr. 868/542/2011 - M. Of. nr. 385/1 iun. 2011) 
 
 O. nr. 1453/528/2006 - M. Of. nr. 1022/22 dec. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea  
 regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de  
 medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de  
 medicamente şi materiale sanitare 
 (Abrogare prin O. nr. 106/32/2015 - M. Of. nr. 124/18 feb. 2015) 
 
 O. nr. 1781/CV558/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008 şi Încetare aplicabilitate prin O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008) 

anul 2007 

 
 O. nr. 1883/582/2006 - M. Of. nr. 91/5 feb. 2007 
 Ordin privind reglementarea unor măsuri de ordin financiar pentru derularea şi finanţarea subprogramelor naţionale cu scop curativ finanţate din bugetul Fondului naţional unic de  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 570/2007 - M. Of. nr. 225/2 apr. 2007) 

asigurări sociale de sănătate 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 O. nr. 1468/M143/1488/2620/C/11251/92/110/1375/2006 - M. Of. nr. 981/8 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la  
 specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în  
 relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice  
 
 (T) 

care aparţin acestei reţele 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 1657/852/2006 - M. Of. nr. 26/16 ian. 2007 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise  
 a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun 
 (Abrogare odată cu O. nr. 763/455/2004 prin O. nr. 928/311/2017 - M. Of. nr. 758/22 sep. 2017) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 697/636/132/2006 - M. Of. nr. 564/29 iun. 2006 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru  
 Siguranţa Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1182/2005 prin O. nr. 637/2492/50/2012 - M. Of. nr. 587/17 aug. 2012) 
 
 O. nr. 1321/2006/280/90/2007 - M. Of. nr. 286/2 mai 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 1211/325/2006 - M. Of. nr. 923/14 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de  
 dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 106/32/2015 - M. Of. nr. 124/18 feb. 2015) 

dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 3/2006 - M. Of. nr. 172/22 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat", indicativ CR 2-1-1.1-2005 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2014 prin O. nr. 2361/2013 - M. Of. nr. 583/13 sep. 2013) 
 
 O. nr. 42/2006 - M. Of. nr. 79/27 ian. 2006 
 Ordin privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto 
 (Abrogare prin O. nr. 1214/2015 - M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 
 
 O. nr. 116/2006 - M. Of. nr. 140/14 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice 
 (Abrogare prin O. nr. 459/2017 - M. Of. nr. 337/9 mai 2017) 
 
 O. nr. 132/2006 - M. Of. nr. 154/17 feb. 2006 
 Ordin pentru completarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.  
 1.558/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1558/2004 prin H.G. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 752/20 sep. 2017) 
 
 O. nr. 159/2006 - M. Of. nr. 180/24 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă - RACR-REAC, ediţia 01/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 600/2016 - M. Of. nr. 598/5 aug. 2016) 
 
 O. nr. 217/2006 - M. Of. nr. 226/13 mar. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română 
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 (Abrogare prin O. nr. 1250/2008 - M. Of. nr. 707/17 oct. 2008) 
 
 O. nr. 256/2006 - M. Of. nr. 233/15 mar. 2006 
 Ordin privind standardele internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care arborează pavilion străin  
 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2011 prin H.G. nr. 811/2010 - M. Of. nr. 617/1 sep. 2010) 

(controlul statului portului) 

 
 O. nr. 319/2006 - M. Of. nr. 343/17 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român 
 (Abrogare prin O. nr. 434/2009 - M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) 
 
 O. nr. 322/2006 - M. Of. nr. 241/17 mar. 2006 
 Ordin privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii 
 (Abrogare prin O.G. nr. 20/2012 - M. Of. nr. 623/30 aug. 2012) 
 
 O. nr. 323/2006 - M. Of. nr. 257/22 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1016/2010 - M. Of. nr. 731/3 nov. 2010) 
 
 O. nr. 389/2006 - M. Of. nr. 322/10 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea sistemului de inspecţii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat 
 (Abrogare prin O. nr. 926/2020 - M. Of. nr. 368/7 mai 2020) 
 
 O. nr. 562/2006 - M. Of. nr. 343/17 apr. 2006 
 Ordin pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 
 O. nr. 568/2006 - M. Of. nr. 357/20 apr. 2006 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 322/2006 privind instalaţiile de preluare a deşeurilor generate de nave şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 322/2006 prin O.G. nr. 20/2012 - M. Of. nr. 623/30 aug. 2012) 

reziduurilor mărfii 

 
 O. nr. 667/2006 - M. Of. nr. 394/8 mai 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 489/2005 prin O. nr. 1711/2006 - M. Of. nr. 803/25 sep. 2006) 

seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2004 

 
 O. nr. 715/2006 - M. Of. nr. 421/16 mai 2006 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind concentrarea datelor la nivel de secţie de circulaţie, regulator de circulaţie, structură regională şi structură centrală a administratorului  
 
 (Încetare aplicabilitate la data de 10 decembrie 2020 prin O. nr. 1959/2020 - M. Of. nr. 1054/10 nov. 2020) 

infrastructurii feroviare, în vederea completării formularului "Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor" 

 
 O. nr. 722/2006 - M. Of. nr. 416/15 mai 2006 
 Ordin privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilion român 
 (Abrogare la data de 14 mai 2011 prin O. nr. 249/2011 - M. Of. nr. 263/14 apr. 2011) 
 
 O. nr. 729/2006 - M. Of. nr. 490/6 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 448/2007 - M. Of. nr. 489/23 iul. 2007) 
 
 O. nr. 863/2006 - M. Of. nr. 532/20 iun. 2006 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere şi retragere a autorizaţiei turistice pentru plajele de pe litoralul Mării Negre 
 (Abrogare prin O. nr. 485/2009 - M. Of. nr. 393/10 iun. 2009) 
 
 O. nr. 1015/2006 - M. Of. nr. 855/18 oct. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 681/2015 - M. Of. nr. 440/19 iun. 2015) 

electrice şi a automotoarelor" 

 
 O. nr. 1115/2006 - M. Of. nr. 571/3 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SAFA privind evaluarea siguranţei zborului la aeronavele străine, ediţia 01/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 1268/2008 - M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) 
 
 O. nr. 1116/2006 - M. Of. nr. 571/3 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPN 5 privind licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant, ediţia 2/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2014 - M. Of. nr. 148/28 feb. 2014) 
 
 O. nr. 1151/2006 - M. Of. nr. 600/11 iul. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 
 
 O. nr. 1153/2006 - M. Of. nr. 589/7 iul. 2006 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială  la Societatea Comercială  de întreţinere şi Reparaţii Vagoane "C.F.R. IRV" - S.A. Constanţa 
 (SE) 
 
 O. nr. 1289/2006 - M. Of. nr. 741/30 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române privind asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice RACR-ASMET, ediţia 3.0/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 1553/2008 - M. Of. nr. 875/23 dec. 2008) 
 
 O. nr. 1303/2006 - M. Of. nr. 698/15 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 287/2003 prin O. nr. 37/2014 - M. Of. nr. 90/5 feb. 2014) 

de transport naval 

 
 O. nr. 1394/2006 - M. Of. nr. 709/18 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 342/2017 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) 
 
 O. nr. 1454/2006 - M. Of. nr. 705/17 aug. 2006 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 4 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente“, aprobată prin Ordinul ministrului  
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 lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 550/2003 prin O. nr. 2237/2010 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2010) 
 
 O. nr. 1529/2006 - M. Of. nr. 734/28 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei, modul de acordare şi portul acesteia de către inspectorii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. 
 (Abrogare prin O. nr. 886/2007 - M. Of. nr. 652/25 sep. 2007) 
 
 O. nr. 1538/2006 - M. Of. nr. 751/4 sep. 2006 
 Ordin privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către  
 
 (Abrogare prin O. nr. 846/2007 - M. Of. nr. 666/28 sep. 2007) 

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 
 O. nr. 1607/2006 - M. Of. nr. 775/13 sep. 2006 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 319/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de  
 siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român 
 (Abrogare prin O. nr. 434/2009 - M. Of. nr. 285/30 apr. 2009) 
 
 O. nr. 1627/2006 - M. Of. nr. 917/10 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 1252/2014 - M. Of. nr. 620/25 aug. 2014) 
 
 O. nr. 1647/2006 - M. Of. nr. 864/23 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, RACR-SSNA, ediţia 01/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 42/18 ian. 2008) 
 
 O. nr. 1699/2006 - M. Of. nr. 891/1 nov. 2006 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2 

 
 O. nr. 1714/2006 - M. Of. nr. 807/26 sep. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2228/2005 prin O. nr. 1655/2012 - M. Of. nr. 704/15 oct. 2012) 

proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor", indicativ CR 1-1-3-2005 

 
 O. nr. 1727/2006 - M. Of. nr. 829/9 oct. 2006 
 Ordin pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. i) din Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3363/2020 - M. Of. nr. 624/16 iul. 2020 şi Abrogare odată cu O. nr. 542/2003 prin O. nr. 3363/2020 - M. Of. nr. 624/16 iul. 2020) 

rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003 

 
 O. nr. 1730/2006 - M. Of. nr. 911/9 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane", indicativ NP 120-06 
 (Abrogare prin O. nr. 2104/2014 - M. Of. nr. 863/27 nov. 2014) 
 
 O. nr. 1731/2006 - M. Of. nr. 932/16 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind protecţiile elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi - cerinţe şi criterii de performanţă",  
 
 (Abrogare prin O. nr. 713/2015 - M. Of. nr. 318/11 mai 2015) 

indicativ ST 049-06 

 
 O. nr. 1856/2006 - M. Of. nr. 887/31 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Părţii I "Normele de autorizare a şcolilor de conducători auto" din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul  
 transporturilor rutiere 
 (Abrogare prin O. nr. 1019/2009 - M. Of. nr. 684/12 oct. 2009) 
 
 O. nr. 1892/2006 - M. Of. nr. 919/13 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 980/2011 - M. Of. nr. 854/2 dec. 2011) 
 
 O. nr. 1947/2006 - M. Of. nr. 886/31 oct. 2006 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de călători 
 (Abrogare la 1 martie 2007 prin O. nr. 285/2007 - M. Of. nr. 136/23 feb. 2007) 
 
 O. nr. 1950/2006 - M. Of. nr. 925/15 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor şi dimensiunilor maxime admise pentru vehiculele de transport marfă 
 (Abrogare prin O. nr. 2450/2006 - M. Of. nr. 4/4 ian. 2007) 
 
 O. nr. 1996/2006 - M. Of. nr. 935/17 nov. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementării privind acordarea licenţei de transport aerian, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 578/1998, cu modificările şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 808/2011 - M. Of. nr. 748/25 oct. 2011) 

completările ulterioare 

 
 O. nr. 1997/2006 - M. Of. nr. 997/14 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - LPAN P/"Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist", ediţia 1/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 88/2017 - M. Of. nr. 138/23 feb. 2017) 
 
 O. nr. 2066/2006 - M. Of. nr. 947/23 nov. 2006 
 Ordin privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" 
 (Abrogare prin O. nr. 1382/2021 - M. Of. nr. 1095/17 nov. 2021) 
 
 O. nr. 2258/2006 - M. Of. nr. 996/14 dec. 2006 
 Ordin pentru abrogarea unor ordine ale ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului care transpun prevederile unor regulamente ale Parlamentului European şi ale Consiliului 
 (SE) 
 
 O. nr. 2365/2006 - M. Of. nr. 1032/27 dec. 2006 
 Ordin pentru abrogarea unor ordine privind aviaţia civilă 
 (SE) 
 
 O. nr. 2374/2006 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protecţia mediului/RACR-PM, ediţia 2/2003, aprobate prin Ordinul ministrului  
 transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 193/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 193/2003 prin O. nr. 1261/2007 - M. Of. nr. 847/10 dec. 2007) 
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 O. nr. 2450/2006 - M. Of. nr. 4/4 ian. 2007 
 Ordin pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice, cu limitele maselor şi dimensiunilor maxime admise pentru vehiculele de transport marfă 
 (Abrogare la data de 22 aug. 2007 prin O. nr. 559/2007 - M. Of. nr. 531/6 aug. 2007) 
 
 O. nr. 2457/2006 - M. Of. nr. 1043/29 dec. 2006 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.947/2006 pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de  
 călători 
 (Abrogare la 1 martie 2007 odată cu O nr. 1947/2006 prin O. nr. 285/2007 - M. Of. nr. 136/23 feb. 2007) 
 
 O. nr. 2458/2006 - M. Of. nr. 1053/29 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediţia 02/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2007 - M. Of. nr. 334/17 mai 2007) 
 
 O. nr. 2459/2006 - M. Of. nr. 1056/30 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA 
 (Abrogare prin O. nr. 1448/2014 - M. Of. nr. 791/30 oct. 2014) 
 
 O. nr. 2462/2006 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2007 
 Ordin de aprobare a Normelor privind aprobarea modalităţilor de agreare de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a unităţilor specializate, medicale şi/sau  
 psihologice, în vederea examinării personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei rutiere 
 (Abrogare prin O. nr. 922/2007 - M. Of. nr. 679/5 oct. 2007) 
 
 O. nr. 2473/2006 - M. Of. nr. 93/6 feb. 2007 
 Ordin privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară 
 (Abrogare prin O. nr. 187/2015 - M. Of. nr. 194/24 mar. 2015) 
 
 O. nr. 2489/2006 - M. Of. nr. 20/12 ian. 2007 
 Ordin pentru desemnarea Regiei Autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1606/2014 - M. Of. nr. 895/9 dec. 2014) 

servicii meteorologice aeronautice 

 
 O. nr. 2511/2006 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2007 
 Ordin privind modificarea art. 6 alin. (10) şi (11) din Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul  
 ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.230/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1230/2005 prin O. nr. 244/2008 - M. Of. nr. 184/11 mar. 2008) 
 
 O. nr. 2514/2006 - M. Of. nr. 93/6 feb. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului  
 transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1892/2006 prin O. nr. 980/2011 - M. Of. nr. 854/2 dec. 2011) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 1373/1413/2006 - M. Of. nr. 730/25 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală 
 (Abrogare prin O. nr. 166/2007 - M. Of. nr. 398/13 iun. 2007) 
 
 
 OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE 
  COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 1/2006 - M. Of. nr. 341/17 apr. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul  
 
 (T) 

2006 

 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 30/2006 - M. Of. nr. 231/14 mar. 2006 
 Decizie pentru stabilirea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii  
 administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de  
 Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate şi marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a  
 modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român  
 pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi a modelului autorizaţiei de  
 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 248/2011 - M. Of. nr. 670/20 sep. 2011) 

înregistrare în Registrul naţional al multiplicatorilor 

 
 Decizia nr. 75/2006 - M. Of. nr. 382/4 mai 2006 
 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia  
 datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor  
 
 (Desfinţare prin H. nr. 225/2007 - M. Of. nr. 562/16 aug. 2007) 

acestora de către organismele de televiziune 

 
 Decizia nr. 85/2006 - M. Of. nr. 408/11 mai 2006 
 Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia  
 datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune 
 (Desfinţare prin Decizia nr. 226/2007 - M. Of. nr. 562/16 aug. 2007) 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 10/2006 - M. Of. nr. 82/30 ian. 2006 
 Decizie privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului 
 (T) 
 
 Decizia nr. 27/2006 - M. Of. nr. 240/17 mar. 2006 
 Decizie privind constituirea Comitetului de coordonare pentru accelerarea implementării Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor 
 (Abrogare prin Decizia nr. 41/2006 - M. Of. nr. 347/18 apr. 2006) 
 
 Decizia nr. 33/2006 - M. Of. nr. 285/29 mar. 2006 
 Decizie privind constituirea Comisiei speciale pentru simplificarea formalităţilor administrative necesare eliberării permiselor de muncă 
 (Abrogare prin Decizia nr. 274/2012 - M. Of. nr. 355/24 mai 2012) 
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 Decizia nr. 54/2006 - M. Of. nr. 435/19 mai 2006 
 Decizie privind organizarea şi funcţionarea Centrului de situaţii al Guvernului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 190/2007 - M. Of. nr. 449/3 iul. 2007) 
 
 Decizia nr. 91/2006 - M. Of. nr. 608/13 iul. 2006 
 Decizie privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare a Acordului cu federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ şi de negociere cu acestea 
 (Abrogare prin Decizia nr. 274/2012 - M. Of. nr. 355/24 mai 2012) 
 
 Decizia nr. 124/2006 - M. Of. nr. 720/23 aug. 2006 
 Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 381/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 381/2005 prin Decizia nr. 205/2007 - M. Of. nr. 511/31 iul. 2007) 
 
 Decizia nr. 139/2006 - M. Of. nr. 740/30 aug. 2006 
 Decizie privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului 
 (T) 
 
 Decizia nr. 203/2006 - M. Of. nr. 973/5 dec. 2006 
 Decizie privind abrogarea unor decizii ale primului-ministru, având ca obiect înfiinţarea de comisii sau comitete interministeriale 
 (SE) 
 
  REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 H. nr. 26/2006 - M. Of. nr. 853/18 oct. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la  
 
 (Abrogare prin H. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 577/13 aug. 2010) 

organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România 

 
 
 
 2007 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 500/2007 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2007 
 Ordin privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 5/2007 - M. Of. nr. 59/25 ian. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Listei interzise pentru anul 2007 
 (Abrogare prin O. nr. 115/2007 - M. Of. nr. 862/17 dec. 2007) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 86/2007 - M. Of. nr. 93/6 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative privind activitatea desfăşurată în cursul anului 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 697/2007 - M. Of. nr. 347/22 mai 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1847/2014 - M. Of. nr. 535/18 iul. 2014) 

inactivi 

 
 O. nr. 702/2007 - M. Of. nr. 376/4 iun. 2007 
 Ordin privind declararea livrărilor/prestărilor şi achziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului  
 declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA 
 (Abrogare prin O. nr. 3596/2011 - M. Of. nr. 927/28 dec. 2011) 
 
 O. nr. 1109/2007 - M. Of. nr. 583/24 aug. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 709/2007 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală 
 (Abrogare odată cu O. nr. 709/2007, la data de 3 iul. 2009 prin O. nr. 1156/2009 - M. Of. nr. 373/3 iun. 2009) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 294/2007 - M. Of. nr. 301/7 mai 2007 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei  
 Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 448/2007 - M. Of. nr. 488/20 iul. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 99/2006 privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 69/2010 - M. Of. nr. 141/3 mar. 2010) 

Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară 

 
 O. nr. 548/2007 - M. Of. nr. 588/27 aug. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 99/2006 privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului  
 Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară 
 (Abrogare prin O. nr. 69/2010 - M. Of. nr. 141/3 mar. 2010) 
 
 O. nr. 836/2007 - M. Of. nr. 860/17 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 99/2006 privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 69/2010 - M. Of. nr. 141/3 mar. 2010) 

Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE 

 O. nr. 50/2007 - M. Of. nr. 237/5 apr. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din  
 
 (T) 

sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
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  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 1/2007 - M. Of. nr. 70/30 ian. 2007 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Dumbrăvioara, judeţul Mureş 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 4/2007 - M. Of. nr. 243/11 apr. 2007 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Bârseşti-Dealul Calului 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 5/2007 - M. Of. nr. 509/30 iul. 2007 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Bârsa Codlea 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 6/2007 - M. Of. nr. 389/8 iun. 2007 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ilia 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 8/2007 - M. Of. nr. 616/6 sep. 2007 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de minereuri metalifere din perimetrul Sacu, judeţele Arad, Hunedoara, Caraş-Severin şi Timiş 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 9/2007 - M. Of. nr. 639/19 sep. 2007 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul Adjudu-Vechi, judeţul Vrancea 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 10/2007 - M. Of. nr. 645/21 sep. 2007 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri metalifere din perimetrul Şumuleu, judeţul Harghita 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 11/2007 - M. Of. nr. 758/8 nov. 2007 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul Radomireşti, judeţul Bacău 
 (SE) 
 
 O. nr. 46/2007 - M. Of. nr. 193/21 mar. 2007 
 Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România 
 (Abrogare prin O. nr. 175/2008 - M. Of. nr. 666/25 sep. 2008) 
 
 O. nr. 57/2007 - M. Of. nr. 264/19 apr. 2007 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă al gazelor naturale extrase în România 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 135/2007 - M. Of. nr. 602/31 aug. 2007) 
 
 O. nr. 135/2007 - M. Of. nr. 602/31 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea preţului de referinţă al gazelor naturale extrase în România 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 21/2008 - M. Of. nr. 99/8 feb. 2008) 
 
 O. nr. 186/2007 - M. Of. nr. 803/26 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, condensatului, gazolinei şi etanului lichid pentru anul 2008 
 (Abrogare la data de 9 oct. 2008 prin O. nr. 181/2008 - M. Of. nr. 682/6 oct. 2008) 
 
 O. nr. 188/2007 - M. Of. nr. 778/16 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 (Abrogare prin O. nr. 243/2008 - M. Of. nr. 830/10 dec. 2008) 
 
 O. nr. 190/2007 - M. Of. nr. 784/19 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 202/2008 - M. Of. nr. 729/28 oct. 2008) 
 
 O. nr. 207/2007 - M. Of. nr. 862/17 dec. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind abandonarea/ridicarea abandonării sondelor de petrol şi programul de asigurare a sondelor propuse spre abandonare şi abandonate 
 (Abrogare prin O. nr. 175/2009 - M. Of. nr. 593/27 aug. 2009) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT 

 O. nr. 200/2007 - M. Of. nr. 356/24 mai 2007 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport 
 (Abrogare prin O. nr. 1732/2009 - M. Of. nr. 757/5 nov. 2009) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 410/2007 - M. Of. nr. 80/1 feb. 2007 
 Ordin privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope 
 (Abrogare prin O. nr. 9129/2011 - M. Of. nr. 846/29 nov. 2011) 
 
 O. nr. 431/2007 - M. Of. nr. 103/12 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR 
 (Abrogare prin O. nr. 8270/2008 - M. Of. nr. 1/5 ian. 2009) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi a contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 162/7 mar. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru distribuţia energiei electrice de către persoane juridice, altele decât operatorii principali de distribuţie a energiei  
 electrice, precum şi a condiţiilor pentru retransmiterea energiei 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2013 - M. Of. nr. 220/17 apr. 2013) 
 
 O. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 259/18 apr. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I 
 (Abrogare prin O. nr. 239/2019 - M. Of. nr. 36/20 ian. 2020) 
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 O. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 218/30 mar. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată  
 consumatorilor captivi, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr.49/2005 prin O. nr. 70/2007 - M. Of. nr. 897/28 dec. 2007) 
 
 O. nr. 7/2007 - M. Of. nr. 218/30 mar. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2006 privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport,  
 de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de  
 operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2007 - M. Of. nr. 891/27 dec. 2007) 
 
 O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 433/28 iun. 2007 
 Ordin pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] şi [furnizorul consumatorilor captivi], precum şi  
 pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie, încheiat între  
 
 (Abrogare prin O. nr. 43/2010 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2011) 

[producător de energie] şi [operator de distribuţie] 

 
 O. nr. 13/2007 - M. Of. nr. 434/28 iun. 2007 
 Ordin privind aprobarea valorilor de referinţă armonizate aplicabile la nivel naţional ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică, şi pentru  
 aprobarea factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2012 - M. Of. nr. 756/9 nov. 2012) 
 
 O. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 434/28 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2015 - M. Of. nr. 205/27 mar. 2015) 
 
 O. nr. 17/2007 - M. Of. nr. 500/26 iul. 2007 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2016 - M. Of. nr. 279/13 apr. 2016) 
 
 O. nr. 18/2007 - M. Of. nr. 491/23 iul. 2007 
 Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată  
 consumatorilor captivi 
 (Abrogare odată cu O. nr.49/2005 prin O. nr. 70/2007 - M. Of. nr. 897/28 dec. 2007) 
 
 O. nr. 19/2007 - M. Of. nr. 507/30 iul. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare şi utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate 
 (Abrogare prin O. nr. 83/2017 - M. Of. nr. 746/18 sep. 2017) 
 
 O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 507/30 iul. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem 
 (Abrogare prin O. nr. 87/2013 - M. Of. nr. 777/12 dec. 2013) 
 
 O. nr. 22/2007 - M. Of. nr. 497/25 iul. 2007 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008) 

Comercială "APOPI & BLUMEN"-S.R.L. 

 
 O. nr. 23/2007 - M. Of. nr. 532/7 aug. 2007 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi termice, aprobat prin Ordinul  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2002, şi a Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1231/2004 prin O. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007) 

în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004 

 
 O. nr. 24/2007 - M. Of. nr. 604/3 sep. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic 
 (Abrogare prin O. nr. 23/2013 - M. Of. nr. 271/14 mai 2013) 
 
 O. nr. 25/2007 - M. Of. nr. 612/5 sep. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic 
 (Abrogare prin O. nr. 90/2009 - M. Of. nr. 847/8 dec. 2009) 
 
 O. nr. 26/2007 - M. Of. nr. 525/2 aug. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2006 privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport,  
 de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2007 - M. Of. nr. 891/27 dec. 2007) 

operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 
 O. nr. 27/2007 - M. Of. nr. 626/12 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind reglementarea condiţiilor pentru transferul de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2013 - M. Of. nr. 308/29 mai 2013) 
 
 O. nr. 28/2007 - M. Of. nr. 760/9 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 291/18 apr. 2016) 
 
 O. nr. 29/2007 - M. Of. nr. 621/10 sep. 2007 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea  
 Comercială "AURAPLAST" - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 99/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 30/2007 - M. Of. nr. 694/12 oct. 2007 
 Ordin de modificare a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate a  
 licenţei pentru distribuţia gazelor naturale, a Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei pentru furnizarea gazelor naturale şi a Condiţiilor-cadru de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1271/2004 prin O. nr. 64/2018 - M. Of. nr. 334/17 apr. 2018) 

a obiectivelor/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale 

 
 O. nr. 38/2007 - M. Of. nr. 751/6 nov. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a neînţelegerilor legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a  
 energiei electrice şi a contractelor de racordare la reţea 



 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2013 - M. Of. nr. 358/17 iun. 2013) 
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 O. nr. 39/2007 - M. Of. nr. 722/25 oct. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice - Revizia 1 
 (Abrogare prin O. nr. 72/2013 - M. Of. nr. 623/8 oct. 2013) 
 
 O. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 754/6 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional între [Operatorul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 46/2016 - M. Of. nr. 716/16 sep. 2016) 

de transport şi de sistem] şi [Client] 

 
 O. nr. 42/2007 - M. Of. nr. 754/6 nov. 2007 
 Ordin privind aplicarea de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. a procedurii operaţionale "Mecanismul de compensare a efectelor utilizării  
 reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem" 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 148/8 mar. 2010) 
 
 O. nr. 43/2007 - M. Of. nr. 720/24 oct. 2007 
 Ordin privind tariful reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al  
 energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul Electroenergetic Naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 36/2008 - M. Of. nr. 216/20 mar. 2008) 
 
 O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 760/9 nov. 2007 
 Ordin pentru stabilirea modului de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în unităţi de producţie calificate pentru producţii prioritare 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2011 - M. Of. nr. 770/1 nov. 2011) 
 
 O. nr. 47/2007 - M. Of. nr. 796/22 nov. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 234/2019 - M. Of. nr. 17/13 ian. 2020) 
 
 O. nr. 48/2007 - M. Of. nr. 870/19 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2006 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea  
 diferenţei de venituri reglementate, în condiţiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 10/2006 prin O. nr. 72/2013 - M. Of. nr. 623/8 oct. 2013) 
 
 O. nr. 49/2007 - M. Of. nr. 865/18 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I, aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 239/2019 - M. Of. nr. 36/20 ian. 2020 şi Abrogare odată cu O. nr. 4/2007 prin O. nr. 239/2019 - M. Of. nr. 36/20 ian. 2020) 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2007 

 
 O. nr. 50/2007 - M. Of. nr. 868/19 dec. 2007 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.304/2006, cu modificările ulterioare, precum şi a Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate la  
 consumatorii captivi, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 665/2005 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 665/2005 prin O. nr. 62/2008 - M. Of. nr. 489/1 iul. 2008) 
 
 O. nr. 51/2007 - M. Of. nr. 872/20 dec. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 182/2005 prin O. nr. 70/2009 - M. Of. nr. 547/6 aug. 2009) 
 
 O. nr. 52/2007 - M. Of. nr. 878/21 dec. 2007 
 Ordin privind aprobarea condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 70/2009 - M. Of. nr. 547/6 aug. 2009 şi Abrogare prin O. nr. 77/2009 - M. Of. nr. 632/24 sep. 2009) 
 
 O. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2008 
 Ordin privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 
 
 O. nr. 55/2007 - M. Of. nr. 15/9 ian. 2008 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a  
 Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 804/25 nov. 2009) 
 
 O. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 900/28 dec. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 62/2013 - M. Of. nr. 536/26 aug. 2013) 
 
 O. nr. 57/2007 - M. Of. nr. 883/21 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1078/2003 prin O. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 379/6 iun. 2012) 

şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 

 
 O. nr. 58/2007 - M. Of. nr. 883/21 dec. 2007 
 Ordin privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind  
 aplicarea Criteriilor şi metodelor privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 311/2005 prin O. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 379/6 iun. 2012) 

Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 

 
 O. nr. 59/2007 - M. Of. nr. 877/20 dec. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1361/2006, la 1 oct. 2016 prin O. nr. 162/2015 - M. Of. nr. 919/11 dec. 2015) 
 
 O. nr. 61/2007 - M. Of. nr. 882/21 dec. 2007 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2008 - M. Of. nr. 864/22 dec. 2008) 
 
 O. nr. 62/2007 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 36/2011 - M. Of. nr. 645/9 sep. 2011) 
 
 O. nr. 63/2007 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2008 
 Ordin privind aprobarea modificării cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru anul 2007 
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 (T) 
 
 O. nr. 64/2007 - M. Of. nr. 891/27 dec. 2007 
 Ordin pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de pieţe centralizate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 132/2008 - M. Of. nr. 889/29 dec. 2008) 

participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 
 O. nr. 70/2007 - M. Of. nr. 897/28 dec. 2007 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi  
 consumatorilor casnici, şi a tarifelor pentru energia reactivă 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 71/2007 - M. Of. nr. 897/28 dec. 2007 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici 
 (Abrogare prin O. nr. 66/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

 Decizia nr. 183/2007 - M. Of. nr. 224/2 apr. 2007 
 Decizie privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 iulie 2008 prin O. nr. 62/2007 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2008) 
 
 Decizia nr. 184/2007 - M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 
 Decizie privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 117/2008 - M. Of. nr. 644/9 sep. 2008) 
 
 Decizia nr. 186/2007 - M. Of. nr. 251/16 apr. 2007 
 Decizie pentru modificarea prevederilor art. 7.32 din Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1304/2006 prin O. nr. 62/2008 - M. Of. nr. 489/1 iul. 2008) 
 
 O. nr. 221/2007 - M. Of. nr. 255/17 apr. 2007 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008) 

Comercială "Design Proiect" - S.R.L. 

 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 108/2007 - M. Of. nr. 501/26 iul. 2007 
 Ordin privind modul de achitare a contribuţiei datorate la bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
 (Abrogare prin O. nr. 493/2009 - M. Of. nr. 890/18 dec. 2009) 
 
 O. nr. 110/2007 - M. Of. nr. 550/13 aug. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2015 - M. Of. nr. 195/24 mar. 2015) 
 
 O. nr. 263/2007 - M. Of. nr. 890/27 dec. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local 
 (Abrogare prin O. nr. 140/2017 - M. Of. nr. 420/7 iun. 2017) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 O. nr. 102/2007 - M. Of. nr. 245/12 apr. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 379/2018 - M. Of. nr. 742/28 aug. 2018) 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Decizia nr. 28/2007 - M. Of. nr. 182/16 mar. 2007 
 Decizie privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state 
 (Abrogare prin Decizia nr. 200/2015 - M. Of. nr. 969/28 dec. 2015) 
 
 Decizia nr. 100/2007 - M. Of. nr. 823/3 dec. 2007 
 Decizie privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal 
 (Abrogare prin Decizia nr. 200/2015 - M. Of. nr. 969/28 dec. 2015) 
 
 Decizia nr. 105/2007 - M. Of. nr. 891/27 dec. 2007 
 Decizie cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. 2858/2007 - M. Of. nr. 608/4 sep. 2007 
 Decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 313/2017 - M. Of. nr. 275/20 apr. 2017) 
 
 Decizia nr. 2895/2007 - M. Of. nr. 608/4 sep. 2007 
 Decizie privind Planul naţional de numerotaţie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 375/2013 - M. Of. nr. 329/6 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 2896/2007 - M. Of. nr. 609/4 sep. 2007 
 Decizie privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 376/2013 - M. Of. nr. 332/7 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 3096/2007 - M. Of. nr. 674/3 oct. 2007 
 Decizie privind modificarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii și Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 686/2005 prin Decizia nr. 551/2012 - M. Of. nr. 444/4 iul. 2012) 

cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii și Tehnologia Informaţiei 

 
 Decizia nr. 3173/2007 - M. Of. nr. 730/29 oct. 2007 
 Decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de  
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 radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 245/2017 - M. Of. nr. 261/13 apr. 2017) 
 
 Decizia nr. 3174/2007 - M. Of. nr. 730/29 oct. 2007 
 Decizie privind modificarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 699/2005 prin Decizia nr. 543/2017 - M. Of. nr. 543/11 iul. 2017) 

operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România 

 
 Decizia nr. 3284/2007 - M. Of. nr. 798/23 nov. 2007 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în  
 sectorul comunicaţiilor electronice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 7/2011 - M. Of. nr. 39/17 ian. 2011) 
 
 Decizia nr. 3442/2007 - M. Of. nr. 893/28 dec. 2007 
 Decizie privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 541/2013 - M. Of. nr. 554/2 sep. 2013) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 609/4 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de  
 concesiune de servicii 
 (Abrogare prin O. nr. 113/2008 - M. Of. nr. 383/20 mai 2008) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 26/16 ian. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 276/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare  
 privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc alimente de origine animală 
 (Abrogare odată cu O. nr. 276/2006 prin O. nr. 93/2008 - M. Of. nr. 768/14 nov. 2008) 
 
 O. nr. 7/2007 - M. Of. nr. 34/17 ian. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei  
 sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directă de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 301/2006 prin O. nr. 111/2008 - M. Of. nr. 895/30 dec. 2008) 

activităţilor de fabricare a alimentelor 

 
 O. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 100/9 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul de paşaport pentru mişcarea intracomunitară a animalelor de companie: câini, pisici şi dihori domestici,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 143/2020 - M. Of. nr. 824/8 sep. 2020) 

precum şi procedurile cu privire la tipărirea, completarea şi legalizarea acestuia 

 
 O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 95/7 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul sanitar-veterinar în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2007 - M. Of. nr. 202/26 mar. 2007) 

unităţile care produc alimente de origine animală 

 
 O. nr. 15/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulaţia furajelor combinate 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2011 - M. Of. nr. 780/3 nov. 2011) 
 
 O. nr. 18/2007 - M. Of. nr. 130/22 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2011 - M. Of. nr. 876/12 dec. 2011) 
 
 O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 147/28 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte metode comunitare de analiză pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E şi a triptofanului din furaje 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 126/21 feb. 2007 
 Ordin privind completarea unor ordine ce reglementează domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 24/2004 prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 22/2007 - M. Of. nr. 141/27 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor privind nivelurile amidonului, proteinei brute, proteinei brute care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 

poate fi dizolvată de pepsină şi acid clorhidric, gosipolului liber şi total şi cu referire la activitatea pepsinei, precum şi determinarea nivelurilor de tilozină şi virginiamicină din furaje 

 
 O. nr. 24/2007 - M. Of. nr. 138/26 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte metode de analiză pentru determinarea produselor amprolium, diclazuril şi carbadox din furaje 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 26/2007 - M. Of. nr. 126/21 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituenţilor, aditivilor,  
 substanţelor şi produselor nedorite, cu excepţia reziduurilor de pesticide şi microorganisme 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 29/2007 - M. Of. nr. 130/22 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2011 - M. Of. nr. 780/3 nov. 2011) 
 
 O. nr. 39/2007 - M. Of. nr. 163/7 mar. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor privind umiditatea, bazele azotate volatile, fosforul total, uleiurile şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 

grăsimile brute 

 
 O. nr. 40/2007 - M. Of. nr. 166/8 mar. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte metode pentru controlul oficial al furajelor cu privire la conţinutul de acid cianhidric, calciu, carbonaţi, cenuşă brută,  
 cenuşă insolubilă în HCL, clor din cloruri, lactoză, potasiu, sodiu, zaharuri şi uree şi estimarea activităţii ureazice a produselor derivate din soia 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 41/2007 - M. Of. nr. 155/5 mar. 2007 



 

 5178

 Ordin privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de  
 
 (Abrogare odată cu O.nr.82/2006 prin O. nr. 170/2007 - M. Of. nr. 679/5 oct. 2007) 

acvacultură, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2006 

 
 O. nr. 43/2007 - M. Of. nr. 155/5 mar. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 30/2006 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 

privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe 

 
 O. nr. 44/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007 
 Ordin privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a unor regulamente comunitare 
 (SE) 
 
 O. nr. 46/2007 - M. Of. nr. 236/5 apr. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu privire la conţinutul de aflatoxină B 1 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 191/20 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control pentru gripa aviară 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 62/2007 - M. Of. nr. 198/22 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al  
 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2010 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2010) 

bunăstării animalelor 

 
 O. nr. 68/2007 - M. Of. nr. 205/27 mar. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 26/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind metodele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 26/2004 prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 

de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la determinarea umidităţii, a grăsimilor şi uleiurilor vegetale, a magneziului şi conţinutului în fibre 

 
 O. nr. 69/2007 - M. Of. nr. 225/2 apr. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 16/2004 prin O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 

analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la conţinutul în zinc-bacitracină, flavofosfolipol, fier, cupru, mangan şi zinc 

 
 O. nr. 86/2007 - M. Of. nr. 245/12 apr. 2007 
 Ordin privind abrogarea unor ordine ce reglementează domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor 
 (SE) 
 
 O. nr. 99/2007 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 99/2006 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 

privind controlul pestei porcine africane 

 
 O. nr. 113/2007 - M. Of. nr. 402/15 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile pentru combaterea febrei aftoase 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 144/2007 - M. Of. nr. 460/9 iul. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi  
 pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directă de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a  
 alimentelor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 301/2006 prin O. nr. 111/2008 - M. Of. nr. 895/30 dec. 2008) 
 
 O. nr. 145/2007 - M. Of. nr. 440/29 iun. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export, tranzit şi comerţ intracomunitar de produse  
 
 (Abrogare prin O. nr. 152/3476/2020 - M. Of. nr. 885/29 sep. 2020) 

alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor 

 
 O. nr. 170/2007 - M. Of. nr. 679/5 oct. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi  
 controlul anumitor boli ale animalelor acvatice 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 183/2007 - M. Of. nr. 741/1 nov. 2007 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 138/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care  
 stabileşte regulile privind importul, exportul şi tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru  
 Siguranţa Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecţie la frontieră în baza  
 Directivei Consiliului 97/78/CE, precum şi animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar şi furajelor cuprinse în anexele la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare  
 Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar şi furajele supuse controlului  
 
 (SE) 

sanitar-veterinar la posturile de inspecţie la frontieră 

 
 O. nr. 196/2007 - M. Of. nr. 868/19 dec. 2007 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 200/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare  
 
 (SE) 

privind măsurile de protecţie referitoare la exportul de ecvidee în statele membre ale Uniunii Europene 

 
 O. nr. 197/2007 - M. Of. nr. 883/21 dec. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 15/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2011 - M. Of. nr. 780/3 nov. 2011) 

privind circulaţia furajelor combinate 

 
 O. nr. 206/2007 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 133/2006 pentru aprobarea Normei sanitare  
 veterinare care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsuri specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului 
 (Abrogare odată cu O. nr. 133/2006 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 209/2007 - M. Of. nr. 896/28 dec. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi  
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 pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directă de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 301/2006 prin O. nr. 111/2008 - M. Of. nr. 895/30 dec. 2008) 

alimentelor 

 
 O. nr. 210/2007 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2008 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 144/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare  
 privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de păsări şi ouă de incubaţie 
 (Abrogare odată cu O. nr. 144/2006 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 213/2007 - M. Of. nr. 47/21 ian. 2008 
 Ordin privind aprobarea Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2008 
 (T) 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 O. nr. 6/828/2007 - M. Of. nr. 510/30 iul. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la anumite lactoproteine - cazeine şi cazeinaţi - destinate consumului uman 
 (Abrogare prin O. nr. 13/201/2017 - M. Of. nr. 205/24 mar. 2017) 
 
  AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 

 O. nr. 8620/2007 - M. Of. nr. 94/6 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Aversa" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 8692/2007 - M. Of. nr. 146/28 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Trocadero" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 8819/2007 - M. Of. nr. 146/28 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "COMALEX" - S.A. Alexandria, judeţul Teleorman 
 (SE) 
 
 O. nr. 8913/2007 - M. Of. nr. 191/20 mar. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Institutul de Cercetări Metalurgice - ICEM" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 9141/2007 - M. Of. nr. 318/11 mai 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "OLIMP ESTIVAL 2002" - S.A. 
 (SE) 
 
 O. nr. 9256/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ABROM" - S.A. Bârlad 
 (SE) 
 
 O. nr. 9353/2007 - M. Of. nr. 421/25 iun. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "TEROM" - S.A. Iaşi 
 (SE) 
 
 O. nr. 9505/2007 - M. Of. nr. 547/10 aug. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UZINA DE VALORIFICARE A CENUŞILOR DE PIRITĂ" - S.A. Turnu Măgurele 
 (SE) 
 
 O. nr. 10314/2007 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "NITROEXPLOSIVES" - S.A. Făgăraş 
 (SE) 
 
 O. nr. 10394/2007 - M. Of. nr. 881/21 dec. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "I.C.E.F.S." — S.A. Săvineşti 
 (SE) 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 29/2007 - M. Of. nr. 541/8 aug. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi contul statului (NI-FIN-06-I/O) 
 (Abrogare prin H. nr. 72/2007 - M. Of. nr. 665/28 sep. 2007) 
 
 H. nr. 31/2007 - M. Of. nr. 541/8 aug. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului ratei de subvenţie şi a plafonului iniţial alocat pentru finanţările cu dobândă subvenţionată 
 (Abrogare prin H. nr. 75/2014 - M. Of. nr. 499/4 iul. 2014) 
 
 H. nr. 60/2007 - M. Of. nr. 599/30 aug. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 191/2009 - M. Of. nr. 868/14 dec. 2009) 
 
 H. nr. 72/2007 - M. Of. nr. 665/28 sep. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 385/2008 - M. Of. nr. 880/24 dec. 2008) 
 
 H. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 645/21 sep. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei  
 
 (Abrogare prin H. nr. 117/2009 - M. Of. nr. 485/14 iul. 2009) 

(NI-CST-09-III/0) 

 
 H. nr. 74/2007 - M. Of. nr. 645/21 sep. 2007 
 Hotărâre pentru abrogarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a microgaranţiei (cod ISO: NI-GAR-04-I/0) 
 (SE) 
 
 H. nr. 82/2007 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 378/2008 - M. Of. nr. 852/18 dec. 2008) 



 

 5180

 
 H. nr. 111/2007 - M. Of. nr. 804/26 nov. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normei pentru analiza şi avizarea solicitărilor de emitere de garanţii de stat sau de acordare de subîmprumuturi de către Ministerul Economiei şi Finanţelor  
 (cod ISO NI-CST-10-I/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 20/2012 - M. Of. nr. 121/17 feb. 2012) 
 
 H. nr. 113/2007 - M. Of. nr. 787/20 nov. 2007 
 Hotărâre privind modificarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) şi a Normelor privind  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 73/2007 prin H. nr. 117/2009 - M. Of. nr. 485/14 iul. 2009) 

operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0) 

 
 H. nr. 128/2007 - M. Of. nr. 823/3 dec. 2007 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei  
 (NI-CST-09-III/0) 
 (Abrogare odată cu H. nr. 73/2007 prin H. nr. 117/2009 - M. Of. nr. 485/14 iul. 2009) 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANŢII ŞI CREDITE DE COMERŢ EXTERIOR 

 H. nr. 15641/2007 - M. Of. nr. 179/14 mar. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la credite în lei (NI-CST-09-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 73/2007 - M. Of. nr. 645/21 sep. 2007) 
 
 H. nr. 15646/2007 - M. Of. nr. 179/14 mar. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a Garanţiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 377/2008 - M. Of. nr. 852/18 dec. 2008) 
 
 H. nr. 15649/2007 - M. Of. nr. 268/20 apr. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind derularea, în numele şi în contul statului, a activităţii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplată la extern (cod ISO: NI-ASR-07-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 164/2012 - M. Of. nr. 728/29 oct. 2012) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 16/2007 - M. Of. nr. 101/9 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în  
 sport 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2009 - M. Of. nr. 371/2 iun. 2009) 
 
 O. nr. 27/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping 
 (Abrogare prin O. nr. 46/2009 - M. Of. nr. 339/21 mai 2009) 
 
 O. nr. 28/2007 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru stabilirea sancţiunilor 
 (Abrogare prin O. nr. 46/2009 - M. Of. nr. 339/21 mai 2009) 
 
 O. nr. 60/2007 - M. Of. nr. 374/1 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel 
 (Abrogare prin O. nr. 47/2009 - M. Of. nr. 339/21 mai 2009) 
 
 O. nr. 115/2007 - M. Of. nr. 862/17 dec. 2007 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2008 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2008 - M. Of. nr. 816/5 dec. 2008) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 1900/2007 - M. Of. nr. 152/2 mar. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care  
 absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea 
 (Abrogare prin O. nr. 10280/2008 - M. Of. nr. 698/14 oct. 2008) 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 59/25 ian. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 537/2005 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 317/2014 - M. Of. nr. 568/31 iul. 2014) 

pietrelor preţioase libere în loturi 

 
 O. nr. 27/2007 - M. Of. nr. 60/25 ian. 2007 
 Ordin privind aprobarea Planului de acţiuni al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pe anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 205/2007 - M. Of. nr. 242/11 apr. 2007 
 Ordin privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar 
 (Abrogare prin O. nr. 448/2009 - M. Of. nr. 467/7 iul. 2009) 
 
 O. nr. 206/2007 - M. Of. nr. 242/11 apr. 2007 
 Ordin privind înfiinţarea Biroului de legătură al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu Federal Trade Commission 
 (Abrogare prin O. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 289/2 mai 2007) 
 
 O. nr. 241/2007 - M. Of. nr. 289/2 mai 2007 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 206/2007 privind înfiinţarea Biroului de legătură al Autorităţii Naţionale pentru  
 
 (SE) 

Protecţia Consumatorilor cu Federal Trade Commission 

 
 O. nr. 262/2007 - M. Of. nr. 288/2 mai 2007 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în  
 activitatea de control, şi aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor  



 

 5181

 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2009 - M. Of. nr. 222/6 apr. 2009) 

persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase 

 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul Verşeni, judeţul Iaşi 

Decizia nr. 12/2007 - M. Of. nr. 889/27 dec. 2007 

 (Revocare prin Decizia nr. 1/2008 - M. Of. nr. 73/31 ian. 2008) 
 
 O. nr. 211/2007 - M. Of. nr. 890/27 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de raportare şi de calcul al valorii producţiei şi redevenţei miniere datorate de către titularii actelor de dare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 74/2004 prin O. nr. 198/2009 - M. Of. nr. 648/1 oct. 2009) 

în administrare sau de concesiune, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004 

 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 O. nr. 26/2007 - M. Of. nr. 102/9 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 609/4 sep. 2007) 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 

 O. nr. 8601/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Administrare Cazare Cantine" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 8602/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Arcadia 2000" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 8607/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "DELFINCOM" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 8608/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UNTIM" - S.A. Timişoara, judeţul Timiş 
 (SE) 
 
 O. nr. 8609/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CEREALCOM" - S.A. Tulcea 
 (SE) 
 
 O. nr. 8613/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Prelucrarea Cărnii SPLAI" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 8654/2007 - M. Of. nr. 111/14 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Famos" - S.A. Suceava 
 (SE) 
 
 O. nr. 8679/2007 - M. Of. nr. 120/19 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Orlatex" - S.A. Orlat 
 (SE) 
 
 O. nr. 8680/2007 - M. Of. nr. 120/19 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Termoproiect" - S.A. Iaşi 
 (SE) 
 
 O. nr. 8681/2007 - M. Of. nr. 120/19 feb. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ITC - Institutul pentru Tehnică de Calcul" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 8912/2007 - M. Of. nr. 191/20 mar. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Institutul de Cercetări Electrotehnice "ICPE" - S.A. 
 (SE) 
 
 O. nr. 9188/2007 - M. Of. nr. 339/18 mai 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Tractorul UTB" - S.A. Braşov 
 (SE) 
 
 O. nr. 9191/2007 - M. Of. nr. 339/18 mai 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Top Therm" - S.A. Ghimbav, judeţul Braşov 
 (SE) 
 
 O. nr. 9426/2007 - M. Of. nr. 492/23 iul. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Ceprohart" - S.A. Brăila 
 (SE) 
 
 O. nr. 9512/2007 - M. Of. nr. 566/17 aug. 2007 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "SIMPAS" - S.A. Alexandria, judeţul Teleorman 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 10430/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008) 
 
 O. nr. 9541/2007 - M. Of. nr. 637/18 sep. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "MENAROM" - S.A. Galaţi 
 (SE) 
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 O. nr. 9545/2007 - M. Of. nr. 637/18 sep. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "RULMENTUL" - S.A. Braşov 
 (SE) 
 
 O. nr. 10303/2007 - M. Of. nr. 759/8 nov. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Vinalcool Bihor" - S.A. Oradea 
 (SE) 
 
 O. nr. 10312/2007 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "NITROSERVICE" - S.A. Făgăraş 
 (SE) 
 
 O. nr. 10313/2007 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "NITROTRANS" - S.A. Făgăraş 
 (SE) 
 
 O. nr. 10315/2007 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "NITROFERTILIZER" - S.A. Făgăraş 
 (SE) 
 
 O. nr. 10316/2007 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "NITROCONTROL" - S.A. Făgăraş 
 (SE) 
 
 O. nr. 10339/2007 - M. Of. nr. 827/4 dec. 2007 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Electroputere" - S.A. Craiova 
 (SE) 
 
 O. nr. 10379/2007 - M. Of. nr. 862/17 dec. 2007 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului privatizării nr. 288/1998 privind unificarea şi reglementarea activităţii de elaborare a rapoartelor de evaluare pentru societăţile comerciale  
 
 (SE) 

supuse procesului de privatizare 

 
 O. nr. 10416/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "INTEC" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 10417/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială Societatea Comercială "Institutul Naţional de Sticlă" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 10418/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Institutul Naţional al Lemnului" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 10419/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ICTCM" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 10420/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CEPIEM" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 10421/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CASSTIL" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 10422/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A. Ghimbav 
 (SE) 
 
 O. nr. 10423/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "INAR" - S.A. Braşov 
 (SE) 
 
 O. nr. 10424/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Centru de Echitaţie" - S.A. Poiana Braşov 
 (SE) 
 
 O. nr. 10425/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "MASTER" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 10426/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari 
 (SE) 
 
 O. nr. 10427/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nicolina" - S.A. Iaşi 
 (SE) 
 
 O. nr. 10428/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CELROM" - S.A. Drobeta-Turnu Severin 
 (SE) 
 
 O. nr. 10429/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "OLTCHIM" - S.A. Râmnicu Vâlcea 
 (SE) 
 
 O. nr. 10430/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 



 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "SIMPAS" - S.A. Alexandria 
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 (SE) 
 
 O. nr. 10431/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Pensiune Păstrăvărie Floarea Reginei (Edelweiss Hotel)" - S.A. Făgăraş 
 (SE) 
 
 O. nr. 10432/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CIPROM" - S.A. Ploieşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 10433/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "PETROTRANS" - S.A. Ploieşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 10434/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "PLAFAR" - S.A. Bucureşti 
 (SE) 
 
 O. nr. 10435/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "BĂNEASA" - S.A. Voluntari 
 (SE) 
 
 O. nr. 10436/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la C.N.M. "PETROMIN" - S.A. Constanţa 
 (SE) 
 
 O. nr. 10437/2007 - M. Of. nr. 21/11 ian. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ITEC" - S.A. Brazi 
 (SE) 
 
 
 GUVERN 
  COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 1/2007 - M. Of. nr. 291/3 mai 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul  
 
 (T) 

2007 

 
 
 GUVERN 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 747/2007 - M. Of. nr. 872/20 dec. 2007 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2008 
 (Abrogare prin O. nr. 683/2008 - M. Of. nr. 826/9 dec. 2008) 
 
 
 O. nr. 748/2007 - M. Of. nr. 879/21 dec. 2007 
 Ordin privind Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008 
 (Abrogare prin O. nr. 684/2008 - M. Of. nr. 839/12 dec. 2008) 
 
 
 GUVERN 
  INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 

 O. nr. 74/2007 - M. Of. nr. 101/9 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 726/549/2007 - M. Of. nr. 597/29 aug. 2007) 

investiţii  finanţate din fonduri publice 

 
 O. nr. 595/2007 - M. Of. nr. 621/10 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier 
 (Abrogare prin O. nr. 154/2010 - M. Of. nr. 184/23 mar. 2010) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 274/2007 - M. Of. nr. 303/7 mai 2007 
 Ordin pentru aprobarea Catalogului naţional cu produse, profile şi pachete de protecţie INFOSEC - versiunea aprilie 2007 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2010 - M. Of. nr. 100/15 feb. 2010) 
 
 O. nr. 471/2007 - M. Of. nr. 53/23 ian. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii naţionale de lucru privind zonarea TEMPEST a locaţiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2010 - M. Of. nr. 282/29 apr. 2010) 
 
  INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 

 O. nr. 646/2007 - M. Of. nr. 660/27 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare a personalului de specialitate în construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 356/2009 - M. Of. nr. 378/4 iun. 2009) 
 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 265/2007 - M. Of. nr. 415/21 iun. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de  
 Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor şi a modelului Autorizaţiei pentru supravegherea şi  
 
 (Abrogare la data de 24 oct. 2009, odată cu O. nr. 333/2006 prin O. nr. 382/2009 - M. Of. nr. 677/9 oct. 2009) 

verificarea tehnică a instalaţiilor 

 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
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 O. nr. 1/2007 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2007 
 Ordin privind Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat 
 (Abrogare prin O. nr. 748/2007 - M. Of. nr. 879/21 dec. 2007) 
 
 O. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2007 
 Ordin privind stabilirea pragurilor valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice privind comerţul intracomunitar cu bunuri în anul 2007 
 (Abrogare prin O. nr. 747/2007 - M. Of. nr. 872/20 dec. 2007) 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 105/2007 - M. Of. nr. 35/18 ian. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 585/2005 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 585/2005 prin O. nr. 102/2017 - M. Of. nr. 709/1 sep. 2017) 

organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei securitate la incendiu 

 
 O. nr. 128/2007 - M. Of. nr. 68/29 ian. 2007 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 
 (Abrogare prin O. nr. 371/2007 - M. Of. nr. 7/4 ian. 2008) 
 
 O. nr. 130/2007 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu 
 (Abrogare prin O. nr. 129/2016 - M. Of. nr. 675/1 sep. 2016) 
 
 O. nr. 134/2007 - M. Of. nr. 94/6 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin  
 
 (Abrogare prin O. nr. 182/2011 - M. Of. nr. 618/31 aug. 2011) 

servicii regulate în trafic judeţean 

 
 O. nr. 158/2007 - M. Of. nr. 150/1 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 96/2016 - M. Of. nr. 469/23 iun. 2016) 
 
 O. nr. 174/2007 - M. Of. nr. 182/16 mar. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în  
 vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean 
 (Abrogare odată cu O. nr. 134/2007 prin O. nr. 182/2011 - M. Of. nr. 618/31 aug. 2011) 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 O. nr. 2036/M150/2156/C/292/2145/1834/2007 - M. Of. nr. 812/28 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar 
 (Abrogare prin O. nr. 2456/2015/M.13/2016/537/C/2016/2220/2016/161/2015/3097/2016/304/2016 - M. Of. nr. 370/13 mai 2016) 
 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR   
 O. nr. 13/2007 - M. Of. nr. 83/2 feb. 2007 
 Ordin aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu  
 dublă utilizare 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2011 - M. Of. nr. 112/14 feb. 2011) 
 
 O. nr. 155/2007 - M. Of. nr. 335/17 mai 2007 
 Ordin privind acordarea consultanţei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare supuse regimului de control la export şi  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2008 prin O. nr. 345/2007 - M. Of. nr. 820/3 dec. 2007) 

import 

 
 O. nr. 346/2007 - M. Of. nr. 820/3 dec. 2007 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice nr. 71/2002 privind aplicarea regimului de  
 
 (SE) 

control prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 unor produse care nu figurează în lista de armamente, muniţii şi alte produse militare 

 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 325/2007 - M. Of. nr. 399/14 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind atribuirea dreptului de pescuit în scop comercial în bazinele piscicole naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 333/2008 - M. Of. nr. 497/2 iul. 2008) 
 
 O. nr. 336/2007 - M. Of. nr. 277/25 apr. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2006 privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă subvenţii  
 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul  
 
 (T) 

animalier şi din sectorul piscicol 

 
 O. nr. 338/2007 - M. Of. nr. 286/2 mai 2007 
 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2007 - 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 361/2007 - M. Of. nr. 327/15 mai 2007 
 Ordin privind modificarea unor poziţii din cadrul anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 397/2003 prin O. nr. 1205/2018 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2018) 

încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole 

 
 O. nr. 364/2007 - M. Of. nr. 331/16 mai 2007 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2007-14 mai 2008 
 (T) 
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 O. nr. 374/2007 - M. Of. nr. 360/28 mai 2007 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de atestare a şefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi  
 dezvoltării rurale nr. 729/2005 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor şi a  
 Metodologiei de atestare a şefilor de proiect 
 (SE) 
 
 O. nr. 381/2007 - M. Of. nr. 357/25 mai 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 295/2007 prin O. nr. 98/2010 - M. Of. nr. 271/27 apr. 2010) 

şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu 

 
 O. nr. 388/2007 - M. Of. nr. 358/25 mai 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 676/2006 privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la  
 
 (T) 

nivel naţional, al subvenţiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii de irigaţii pentru sezonul de irigaţii al anului 2007 

 
 O. nr. 440/2007 - M. Of. nr. 404/15 iun. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, prin  
 bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională 
 (Abrogare odată cu O. nr. 564/2006 prin O. nr. 1087/2020 - M. Of. nr. 478/5 iun. 2020) 
 
 O. nr. 473/2007 - M. Of. nr. 532/7 aug. 2007 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 480/2007 - M. Of. nr. 421/25 iun. 2007 
 Ordin pentru constituirea Consiliului Naţional de Vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 862/2010 - M. Of. nr. 408/18 iun. 2010) 
 
 O. nr. 514/2007 - M. Of. nr. 451/4 iul. 2007 
 Ordin privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 331/2008 - M. Of. nr. 405/29 mai 2008) 
 
 O. nr. 532/2007 - M. Of. nr. 427/27 iun. 2007 
 Ordin privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de acordare a drepturilor de plantare nouă şi a drepturilor individuale de plantare din rezerva naţională şi regională de drepturi de plantare 
 (Abrogare prin O. nr. 166/2012 - M. Of. nr. 591/20 aug. 2012) 
 
 O. nr. 573/2007 - M. Of. nr. 498/25 iul. 2007 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 311/2004 pentru aprobarea modelului filei Listei naţionale a materialului de bază 
 (SE) 
 
 O. nr. 581/2007 - M. Of. nr. 499/25 iul. 2007 
 Ordin privind recunoaşterea zonelor protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate 
 (Abrogare prin O. nr. 490/2008 - M. Of. nr. 606/14 aug. 2008) 
 
 O. nr. 641/2007 - M. Of. nr. 543/9 aug. 2007 
 Ordin privind aprobarea sumelor, a condiţiilor şi a modului de acordare a acestor sume pentru achiziţia materialului seminal congelat de taur şi a agentului criogenic folosit la conservare  
 
 (T) 

în anul 2007 

 
 O. nr. 684/2007 - M. Of. nr. 589/27 aug. 2007 
 Ordin privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume 
 (Abrogare prin O. nr. 694/2008 - M. Of. nr. 796/27 nov. 2008) 
 
 O. nr. 685/2007 - M. Of. nr. 620/7 sep. 2007 
 Ordin pentru stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări  
 pentru selecţii varietale, a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi alte obiecte prevăzute în anexele nr. I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru  
 aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină  
 
 (Abrogare prin O. nr. 773/2013 - M. Of. nr. 535/23 aug. 2013) 

dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România 

 
 O. nr. 688/2007 - M. Of. nr. 599/30 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii  
 organismelor de control 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2010 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2010) 
 
 O. nr. 690/2007 - M. Of. nr. 580/23 aug. 2007 
 Ordin privind stabilirea cuantumului contribuţiei anticipate ce se plăteşte ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi ca procent din costurile cu energia  
 
 (T) 

electrică necesară pompării apei pentru irigaţii pentru sezonul de irigaţii 2008 

 
 O. nr. 704/2007 - M. Of. nr. 607/3 sep. 2007 
 Ordin privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare  
 în sectorul vegetal şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăţi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 246/2008 - M. Of. nr. 332/25 apr. 2008) 

naţionale directe complementare 

 
 O. nr. 756/2007 - M. Of. nr. 634/14 sep. 2007 
 Ordin privind inspectorii fitosanitari împuterniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului 
 (Abrogare prin O. nr. 89/2017 - M. Of. nr. 267/14 apr. 2017) 
 
 O. nr. 797/2007 - M. Of. nr. 666/28 sep. 2007 
 Ordin pentru constituirea băncii de date analitice în vederea creării cazierului vinicol pentru fiecare an de producţie 
 (Abrogare prin O. nr. 994/2016 - M. Of. nr. 1003/14 dec. 2016) 
 
 O. nr. 798/2007 - M. Of. nr. 657/26 sep. 2007 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă la specia ciocârlia de câmp (Alauda arvensis) pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2007-14 mai 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 806/2007 - M. Of. nr. 640/19 sep. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe  
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 complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea  
 modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 295/2007 prin O. nr. 98/2010 - M. Of. nr. 271/27 apr. 2010) 

reglementările comunitare în domeniu 

 
 O. nr. 819/2007 - M. Of. nr. 680/5 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 508/2005 privind aprobarea componenţei, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru  
 derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 508/2005 prin O. nr. 321/2008 - M. Of. nr. 392/23 mai 2008) 
 
 O. nr. 821/2007 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2007 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi 
 (Abrogare odată cu O. nr. 848/2004 prin O. nr. 87/2017 - M. Of. nr. 264/14 apr. 2017) 
 
 O. nr. 875/2007 - M. Of. nr. 707/19 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 97/2007 privind aprobarea structurii serviciilor şi a tarifelor prin care se  
 constituie veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi ale unităţilor subordonate acesteia, a cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi de  
 utilizare a fondurilor pentru anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 906/2007 - M. Of. nr. 754/6 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori  
 alimentar, Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiilor geografice sau denumirilor  
 de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1762/2015 - M. Of. nr. 627/18 aug. 2015) 

naţional 

 
 O. nr. 933/2007 - M. Of. nr. 849/11 dec. 2007 
 Ordin privind aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe baza căruia se calculează valoarea despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier şi  
 vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, pentru calculul despăgubirilor care se acordă pentru funcţiile de protecţie asigurate de păduri, precum şi pentru calculul obligaţiilor  
 
 (Abrogare la data de 3 ian. 2009 prin O. nr. 715/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008) 

băneşti aferente scoaterii de terenuri din fondul forestier naţional 

 
 O. nr. 959/2007 - M. Of. nr. 844/10 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 641/2007 privind aprobarea sumelor, a condiţiilor şi a modului de acordare a acestor sume pentru  
 achiziţia materialului seminal congelat de taur şi a agentului criogenic folosit la conservare în anul 2007 
 (T) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 
 O. nr. 903/61314/2007 - M. Of. nr. 789/21 nov. 2007 
 Ordin privind lista codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr.  
 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de  
 carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România 
 (Abrogare prin O. nr. 309/2014 - M. Of. nr. 214/26 mar. 2014) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 344//239/742/2007 - M. Of. nr. 569/20 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011 
 (Abrogare prin O. nr. 95/153/1998/3241/2010 - M. Of. nr. 650/20 sep. 2010) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 O. nr. 340/1292/302/94/2007 - M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi  
 internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 810/2006/9/120/141/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează  
 importul, exportul şi tranzitul de vegetale şi produse vegetale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 810/2006 prin O. nr. 33/38/140/96/2010 - M. Of. nr. 100/15 feb. 2010) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 41/19 ian. 2007 
 Ordin privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2007 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004  
 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund 
 (T) 
 
 O. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 20/12 ian. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2006 privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă subvenţii  
 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul  
 
 (T) 

animalier şi din sectorul piscicol 

 
 O. nr. 32/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2007 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi 
 (Abrogare odată cu O. nr. 848/2004 prin O. nr. 87/2017 - M. Of. nr. 264/14 apr. 2017) 
 
 O. nr. 93/2007 - M. Of. nr. 144/28 feb. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2006 privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă subvenţii  
 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul  
 
 (T) 

animalier şi din sectorul piscicol 

 
 O. nr. 97/2007 - M. Of. nr. 347/22 mai 2007 
 Ordin privind aprobarea structurii serviciilor şi a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi a unităţilor subordonate acesteia, a  
 cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2007 
 (T) 
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 O. nr. 148/2007 - M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1263/2005 prin O. nr. 155/2010 - M. Of. nr. 447/1 iul. 2010) 

producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante furajere 

 
 O. nr. 149/2007 - M. Of. nr. 177/14 mar. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1262/2005 prin O. nr. 149/2010 - M. Of. nr. 439/30 iun. 2010) 

producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de cereale 

 
 O. nr. 150/2007 - M. Of. nr. 200/23 mar. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1264/2005 prin O. nr. 150/2010 - M. Of. nr. 440/30 iun. 2010) 

privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi textile 

 
 O. nr. 214/2007 - M. Of. nr. 203/26 mar. 2007 
 Ordin pentru modificarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006, şi a Normelor de  
 apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 19/2006 prin O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 
 
 O. nr. 219/2007 - M. Of. nr. 238/5 apr. 2007 
 Ordin pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2014 prin O. nr. 1253/2013 - M. Of. nr. 687/8 nov. 2013) 
 
 O. nr. 239/2007 - M. Of. nr. 260/18 apr. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor juridice pentru a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare pe terenuri din domeniul agricol 
 (Abrogare prin O. nr. 182/2009 - M. Of. nr. 223/7 apr. 2009) 
 
 O. nr. 261/2007 - M. Of. nr. 232/4 apr. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 564/2006 prin O. nr. 1087/2020 - M. Of. nr. 478/5 iun. 2020) 

stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională 

 
 O. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 267/20 apr. 2007 
 Ordin privind abrogarea unor acte normative 
 (SE) 
 
 O. nr. 295/2007 - M. Of. nr. 283/27 apr. 2007 
 Ordin pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul  
 zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2010 - M. Of. nr. 271/27 apr. 2010) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
 O. nr. 237/627/2007 - M. Of. nr. 238/5 apr. 2007 
 Ordin privind prohibiţia pescuitului în anul 2007 
 (Abrogare prin O. nr. 226/397/2008 - M. Of. nr. 294/15 apr. 2008) 
 
 MINISTERUL APĂRĂRII 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. M.47/577/149/2007 - M. Of. nr. 327/15 mai 2007 
 Ordin pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical, eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tânăr la comisia de recrutare-încorporare sau la  
 
 (Abrogare prin O. nr. M.113/175/2013/111/C/271/10160/204/351/292/2014 - M. Of. nr. 312/28 apr. 2014) 

selecţia în instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării 

 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 93/2007 - M. Of. nr. 144/28 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti pe anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 94/2007 - M. Of. nr. 144/28 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti pe anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 109/2007 - M. Of. nr. 168/9 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei  
 îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar 
 (T) 
 
 O. nr. 225/2007 - M. Of. nr. 322/14 mai 2007 
 Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei  
 
 (T) 

îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar 

 
 O. nr. 389/2007 - M. Of. nr. 485/19 iul. 2007 
 Ordin privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distanţă, de tipul aplicaţiilor internet-banking, home-banking sau mobile-banking 
 (Abrogare prin O. nr. 553/2019 - M. Of. nr. 485/14 iun. 2019) 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2220/2007 - M. Of. nr. 799/23 nov. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare şi înscriere în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice 
 (Abrogare prin O. nr. 2734/2011 - M. Of. nr. 941/30 dec. 2011) 
 
 O. nr. 2274/2007 - M. Of. nr. 362/28 mai 2007 
 Ordin privind aprobarea procedurii de acordare a avizului consultativ de către Ministerul Culturii şi Cultelor pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea  
 statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2012 - M. Of. nr. 222/3 apr. 2012) 
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 O. nr. 2382/2007 - M. Of. nr. 571/21 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea tarifului de expertizare a bunurilor culturale mobile, practicat de direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2260/2009 - M. Of. nr. 441/26 iun. 2009) 

Bucureşti 

 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 

 O. nr. 128/2007 - M. Of. nr. 381/6 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii", indicativ NP 074-2007 
 (Abrogare prin O. nr. 1330/2014 - M. Of. nr. 597/11 aug. 2014) 
 
 O. nr. 448/2007 - M. Of. nr. 489/23 iul. 2007 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi ale specificaţiilor tehnice recunoscute din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 234/2008 - M. Of. nr. 278/9 apr. 2008) 

domeniul produselor pentru construcţii 

 
 O. nr. 612/2007 - M. Of. nr. 694/12 oct. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local  
 clasate şi alimentarea cu apă a satelor 
 (Abrogare prin O. nr. 1564/2010 - M. Of. nr. 366/3 iun. 2010) 
 
 O. nr. 632/2007 - M. Of. nr. 562/16 aug. 2007 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenţe pentru avizarea şi aprobarea documentaţiilor de  
 
 (SE) 

urbanism în municipiul Bucureşti 

 
 O. nr. 690/2007 - M. Of. nr. 616/6 sep. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 165/2005 prin O. nr. 1751/2012 - M. Of. nr. 704/15 oct. 2012) 

Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea vântului", indicativ NP-082-04 

 
 O. nr. 858/2007 - M. Of. nr. 744/1 nov. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de pregătire şi desfăşurare a avizării lucrărilor publice de interes naţional şi a locuinţelor 
 (Abrogare prin H.G. nr. 435/2009 - M. Of. nr. 260/21 apr. 2009) 
 
 O. nr. 1329/2007 - M. Of. nr. 867/18 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi înlocuirea anexelor nr. 6 şi 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1430/2005 prin O. nr. 839/2009 - M. Of. nr. 797/23 nov. 2009) 

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005 

 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 
 O. nr. 726/549/2007 - M. Of. nr. 597/29 aug. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de  
 investiţii finanţate din fonduri publice 
 (Abrogare prin O. nr. 901/2015 - M. Of. nr. 372/28 mai 2015) 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 O. nr. 691/1459/288/2007 - M. Of. nr. 695/12 oct. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor 
 (Abrogare prin L. nr. 159/2013 - M. Of. nr. 283/20 mai 2013) 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 O. nr. 1287/330/2007 - M. Of. nr. 824/3 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.134/460/2004 privind aprobarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2134/460/2004 prin O. nr. 909/117/2012 - M. Of. nr. 413/21 iun. 2012) 

Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 

 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 

 O. nr. 1511/2007 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2007 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Prescripţiile tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activităţile proprii de  
 autorizare, avizare, certificare, atestare, ce decurg din atribuţiile şi responsabilităţile acesteia, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 941/2002, aprobate prin Ordinul  
 ministrului industriei şi resurselor nr. 578/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 578/2002 prin O. nr. 1682/2007 - M. Of. nr. 389/8 iun. 2007) 
 
 O. nr. 1593/2007 - M. Of. nr. 232/4 apr. 2007 
 Ordin pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor 
 (Abrogare prin O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2011) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 46/2007 - M. Of. nr. 287/2 mai 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 149/2007 - M. Of. nr. 344/21 mai 2007 
 Ordin privind modelul şi conţinutul unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1081/2013 - M. Of. nr. 495/6 aug. 2013) 

într-o formă de asociere 

 
 O. nr. 179/2007 - M. Of. nr. 347/22 mai 2007 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată 
 (Abrogare prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 260/2007 - M. Of. nr. 389/8 iun. 2007 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal 
 (Abrogare prin O. nr. 2696/2011 - M. Of. nr. 756/27 oct. 2011) 
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 O. nr. 267/2007 - M. Of. nr. 392/11 iun. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi  
 utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 3604/2008 - M. Of. nr. 874/23 dec. 2008) 
 
 O. nr. 273/2007 - M. Of. nr. 392/11 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 (T) 
 
 O. nr. 414/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcţionarea unităţilor emitente de tichete de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/1999 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 

masă, potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

 
 O. nr. 415/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcţionarea unităţilor emitente de tichete cadou  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1719/2006 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 

şi de tichete de creşă 

 
 O. nr. 416/2007 - M. Of. nr. 412/20 iun. 2007 
 Ordin privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 
 
 O. nr. 419/2007 - M. Of. nr. 473/13 iul. 2007 
 Ordin pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului „Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal" 
 (Abrogare prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 486/2007 - M. Of. nr. 420/22 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale  
 administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1054/2016 - M. Of. nr. 565/26 iul. 2016) 
 
 O. nr. 498/2007 - M. Of. nr. 430/28 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a operatorilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 1958/2008 - M. Of. nr. 499/3 iul. 2008) 
 
 O. nr. 577/2007 - M. Of. nr. 470/12 iul. 2007 
 Ordin pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1)-(3)  
 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 1372/2008 - M. Of. nr. 364/13 mai 2008) 
 
 O. nr. 590/2007 - M. Of. nr. 444/29 iun. 2007 
 Ordin privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 
 (T) 
 
 O. nr. 616/2007 - M. Of. nr. 568/17 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu  
 modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2067/2007 - M. Of. nr. 810/28 nov. 2007) 

la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 

 
 O. nr. 668/2007 - M. Of. nr. 483/19 iul. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinatate, specializate în litigii internaţionale, de încheiere şi derulare a  
 contractului de asistenţă şi reprezentare juridică a României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea  
 Diferendelor Relative la Investiţii, precum şi pentru aprobarea Procedurii de selectare a arbitrilor desemnaţi de partea româna în procedurile arbitrale în faţa Curţii de Arbitraj  
 
 (Abrogare prin O. nr. 655/2015 - M. Of. nr. 575/31 iul. 2015) 

Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii 

 
 O. nr. 797/2007 - M. Of. nr. 516/31 iul. 2007 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment de către organele fiscale competente şi  
 propunerile de numire a lichidatorilor 
 (SE) 
 
 O. nr. 865/2007 - M. Of. nr. 575/22 aug. 2007 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 185/2003 prin O. nr. 548/2016 - M. Of. nr. 462/22 iun. 2016) 

referitoare la recipientele simple sub presiune 

 
 O. nr. 867/2007 - M. Of. nr. 588/27 aug. 2007 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene  
 armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune 
 (Abrogare odată cu O. nr. 440/2004 prin O. nr. 1277/2016 - M. Of. nr. 905/10 nov. 2016) 
 
 O. nr. 918/2007 - M. Of. nr. 589/27 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum 
 (Abrogare prin O. nr. 418/2012 - M. Of. nr. 234/6 apr. 2012) 
 
 O. nr. 1045/2007 - M. Of. nr. 641/20 sep. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.267/2006 pentru aprobarea formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere" 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1267/2006 prin O. nr. 1081/2013 - M. Of. nr. 495/6 aug. 2013) 
 
 O. nr. 1179/2007 - M. Of. nr. 640/19 sep. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 110/2007 prin O. nr. 1098/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016) 

deplasării produselor accizabile în regim suspensiv 

 
 O. nr. 1199/2007 - M. Of. nr. 661/27 sep. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006  
 
 (Abrogare prin O. nr. 168/2015 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2015) 

privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.119/2006 
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 O. nr. 1259/2007 - M. Of. nr. 716/23 oct. 2007 
 Ordin privind aprobarea Procedurilor şi modalităţilor de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% reţinut din sumele încasate din recuperarea creanţelor României  
 provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg  
 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2011 - M. Of. nr. 60/25 ian. 2011) 

din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională 

 
 O. nr. 1354/2007 - M. Of. nr. 664/27 sep. 2007 
 Ordin pentru actualizarea marilor contribuabili prevǎzuţi de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu  
 modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 753/2006 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 
 
 O. nr. 1356/2007 - M. Of. nr. 663/27 sep. 2007 
 Ordin pentru actualizarea contribuabililor mijlocii prevăzuţi în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 266/2007 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 

la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 1364/2007 - M. Of. nr. 681/8 oct. 2007 
 Ordin privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 1107/2012 - M. Of. nr. 598/21 aug. 2012) 
 
 O. nr. 1503/2007 - M. Of. nr. 697/16 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2222/2006 prin O. nr. 103/2016 - M. Of. nr. 106/11 feb. 2016) 
 
 O. nr. 1504/2007 - M. Of. nr. 699/17 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.430/2004 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1430/2004 prin O. nr. 1107/2012 - M. Of. nr. 598/21 aug. 2012) 
 
 O. nr. 1579/2007 - M. Of. nr. 699/17 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxarea inversă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 172/2006 prin O. nr. 4144/2015 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 1590/2007 - M. Of. nr. 719/24 oct. 2007 
 Ordin privind desemnarea serviciului tehnic ce efectuează încercările în vederea aprobării de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare  
 destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă 
 ( Abrogare prin H.G. nr. 467/2018 - M. Of. nr. 561/4 iul. 2018) 
 
 O. nr. 1682/2007 - M. Of. nr. 389/8 iun. 2007 
 Ordin privind aprobarea Prescripţiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activităţile proprii de autorizare, avizare şi  
 atestare ce decurg din atribuţiile şi responsabilităţile acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 1210/2009 - M. Of. nr. 559/11 aug. 2009) 
 
 O. nr. 1692/2007 - M. Of. nr. 740/1 nov. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2016 - M. Of. nr. 87/5 feb. 2016) 
 
 O. nr. 1697/2007 - M. Of. nr. 697/16 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 529/2006 privind aprobarea Manualului de operare pentru programul "Schema de granturi mici" 
 (Abrogare odată cu O. nr. 529/2006 prin O. nr. 874/2010 - M. Of. nr. 509/22 iul. 2010) 
 
 O. nr. 1720/2007 - M. Of. nr. 734/30 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea  
 şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 267/2007 prin O. nr. 3604/2008 - M. Of. nr. 874/23 dec. 2008) 

economiei şi finanţelor nr. 267/2007 

 
 O. nr. 1767/2007 - M. Of. nr. 623/10 sep. 2007 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 367/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT A2 - 2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea,  
 
 (SE) 

construirea, omologarea, instalarea, utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW" 

 
 O. nr. 1946/2007 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de  
 comercializare a mărfurilor în regim duty-free, precum şi a Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 416/2007 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1397/2002 prin O. nr. 2007/2008 - M. Of. nr. 516/9 iul. 2008) 

operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 

 
 O. nr. 1969/2007 - M. Of. nr. 846/10 dec. 2007 
 Ordin privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial 
 (Abrogare prin O. nr. 3103/2017 - M. Of. nr. 984/12 dec. 2017) 
 
 O. nr. 2067/2007 - M. Of. nr. 810/28 nov. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu  
 modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2389/2011 - M. Of. nr. 597/24 aug. 2011) 

la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 

 
 O. nr. 2180/2007 - M. Of. nr. 825/4 dec. 2007 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată a organismelor prevăzute la art. 48, 56 şi la art. 64 lit.  
 c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin.  
 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.220/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2016 - M. Of. nr. 91/8 feb. 2016) 
 
 O. nr. 2181/2007 - M. Of. nr. 55/24 ian. 2008 
 Ordin privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi  
 a contractelor de concesiune de servicii 
 (Abrogare prin O. nr. 2306/2011 - M. Of. nr. 522/25 iul. 2011) 
 
 O. nr. 2374/2007 - M. Of. nr. 25/14 ian. 2008 



 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 
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 (Abrogare odată cu O. nr. 1752/2005 prin O. nr. 3055/2009 - M. Of. nr. 766/10 nov. 2009) 
 
 O. nr. 2410/2007 - M. Of. nr. 885/27 dec. 2007 
 Ordin privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 170/2015 - M. Of. nr. 139/24 feb. 2015) 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă 

 
 O. nr. 2421/2007 - M. Of. nr. 887/27 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2222/2006 prin O. nr. 103/2016 - M. Of. nr. 106/11 feb. 2016) 
 
 O. nr. 2461/2007 - M. Of. nr. 898/28 dec. 2007 
 Ordin privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat şi procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark 
 (Abrogare prin H.G. nr. 275/2015 - M. Of. nr. 284/27 apr. 2015) 
 
 O. nr. 2495/2007 - M. Of. nr. 36/16 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea indemnizaţiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2319/2018 - M. Of. nr. 526/26 iun. 2018) 

reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007 

 
 O. nr. 2496/2007 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2008 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de  
 alimentare cu gaze naturale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 58/2004 prin O. nr. 490/2009 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2009) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 O. nr. 897/14/2007 - M. Of. nr. 561/15 aug. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.999/3/2003 prin O. nr. 2448/2008 - M. Of. nr. 619/25 aug. 2008) 

raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit 

 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 O. nr. 402/224/2007 - M. Of. nr. 408/19 iun. 2007 
 Ordin privind modificarea art. I din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei de  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 2398/166/2009 - M. Of. nr. 529/31 iul. 2009) 

autorizare a jocurilor de noroc 

 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 709/2007 - M. Of. nr. 365/29 mai 2007 
 Ordin privind legitimaţiile de inspecţie fiscală 
 (Abrogare la data de 3 iul. 2009 prin O. nr. 1156/2009 - M. Of. nr. 373/3 iun. 2009) 
 
 O. nr. 781/2007 - M. Of. nr. 484/19 iul. 2007 
 Ordin privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asiguratorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 1694/2014 - M. Of. nr. 479/28 iun. 2014) 
 
 O. nr. 1009/2007 - M. Of. nr. 543/9 aug. 2007 
 Ordin privind procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia naţională de Administrare Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 1451/2015 - M. Of. nr. 487/3 iul. 2015) 
 
 O. nr. 1182/2007 - M. Of. nr. 600/30 aug. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 708/2006 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 708/2006 prin O. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 40/19 ian. 2010) 

fiscale 

 
 O. nr. 1294/2007 - M. Of. nr. 658/26 sep. 2007 
 Ordin privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 
 (Abrogare prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 
 
 O. nr. 1314/2007 - M. Of. nr. 658/26 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia 
 (Abrogare prin O. nr. 3637/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 1415/2007 - M. Of. nr. 699/17 oct. 2007 
 Ordin privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice sau fizice străine nerezidente 
 (Abrogare prin O. nr. 2310/2007 - M. Of. nr. 858/13 dec. 2007) 
 
 O. nr. 1995/2007 - M. Of. nr. 725/26 oct. 2007 
 Ordin privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 1765/2011 - M. Of. nr. 195/21 mar. 2011) 
 
 O. nr. 2310/2007 - M. Of. nr. 858/13 dec. 2007 
 Ordin privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente 
 (Abrogare prin O. nr. 1400/2012 - M. Of. nr. 695/10 oct. 2012) 
 
 O. nr. 2311/2007 - M. Of. nr. 842/8 dec. 2007 
 Ordin privind condiţiile de delegare a competenţei de efectuare a inspecţiei fiscale altui organ de inspecţie fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 3816/2013 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2014) 
 
 O. nr. 2333/2007 - M. Of. nr. 868/19 dec. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de  
 închiriere/subînchiriere 
 (Abrogare prin O. nr. 2902/2016 - M. Of. nr. 807/13 oct. 2016) 
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 O. nr. 2402/2007 - M. Of. nr. 885/27 dec. 2007 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1451/2015 - M. Of. nr. 487/3 iul. 2015) 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 4912/2007 - M. Of. nr. 289/2 mai 2007 
 Ordin pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei  
 Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9988/2006 prin O. nr. 1892/2016 - M. Of. nr. 507/6 iul. 2016) 
 
 O. nr. 4936/2007 - M. Of. nr. 302/7 mai 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii destinaţiei finale 
 (Abrogare prin O. nr. 1884/2016 - M. Of. nr. 496/4 iul. 2016) 
 
 O. nr. 4999/2007 - M. Of. nr. 302/7 mai 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3633/2014 - M. Of. nr. 882/4 dec. 2014) 

Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale documentului administrativ unic în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării 

 
 O. nr. 5465/2007 - M. Of. nr. 377/4 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire 
 (Abrogare prin O. nr. 163/2015 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015) 
 
 O. nr. 6538/2007 - M. Of. nr. 466/11 iul. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS) 
 (Abrogare prin O. nr. 1627/2009 - M. Of. nr. 471/8 iul. 2009) 
 
 O. nr. 6632/2007 - M. Of. nr. 441/29 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului 
 (Abrogare prin O. nr. 1626/2009 - M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) 
 
 O. nr. 6665/2007 - M. Of. nr. 472/13 iul. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 9.207/2006 privind formalităţile vamale care se efectuează pentru mărfurile transportate pe fluviul Dunărea între porturi din România şi Republica  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3177/2014 - M. Of. nr. 838/18 nov. 2014) 

Bulgaria 

 
 O. nr. 6794/2007 - M. Of. nr. 470/12 iul. 2007 
 Ordin privind modificarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de  
 Administrare Fiscală nr. 431/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 431/2007 prin O. nr. 8270/2008 - M. Of. nr. 1/5 ian. 2009) 
 
 O. nr. 7377/2007 - M. Of. nr. 525/2 aug. 2007 
 Ordin pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor şi motorinelor 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 2156/2011 - M. Of. nr. 398/7 iun. 2011) 
 
 O. nr. 7394/2007 - M. Of. nr. 532/7 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere şi antrepozitele libere 
 (Abrogare prin O. nr. 2759/2016 - M. Of. nr. 778/4 oct. 2016) 
 
 O. nr. 7541/2007 - M. Of. nr. 547/10 aug. 2007 
 Ordin privind stabilirea formularului utilizat pentru declararea numerarului la frontieră şi a instrucţiunilor de completare şi utilizare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 2028/2012 - M. Of. nr. 693/9 oct. 2012) 
 
 O. nr. 7616/2007 - M. Of. nr. 620/7 sep. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 163/2015 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015) 

5.465/2007 

 
 O. nr. 7788/2007 - M. Of. nr. 623/10 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind transferul de mărfuri sub acoperirea unui regim economic 
 (Abrogare prin O. nr. 1884/2016 - M. Of. nr. 496/4 iul. 2016) 
 
 O. nr. 7789/2007 - M. Of. nr. 623/10 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice 
 (Abrogare prin O. nr. 1884/2016 - M. Of. nr. 496/4 iul. 2016) 
 
 O. nr. 8191/2007 - M. Of. nr. 665/28 sep. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 7789/2007 prin O. nr. 1884/2016 - M. Of. nr. 496/4 iul. 2016) 

7.789/2007 

 
 O. nr. 9647/2007 - M. Of. nr. 875/20 dec. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat 
 (Abrogare prin O. nr. 2252/2015 - M. Of. nr. 758/12 oct. 2015) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 161/2007 - M. Of. nr. 68/29 ian. 2007 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr.5669/2006 privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5669/2006 prin O. nr. 2575/2007 - M. Of. nr. 791/21 nov. 2007) 

în învăţământul preuniversitar 

 
 O. nr. 295/2007 - M. Of. nr. 135/23 feb. 2007 
 Ordin privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie şi de finalizare a  
 programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat 
 (Abrogare prin O. nr. 4033/2011 - M. Of. nr. 309/5 mai 2011) 
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 O. nr. 307/2007 - M. Of. nr. 131/22 feb. 2007 
 Ordin cu privire la organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic la clasa a VII-a în anul şcolar 2006-2007 
 (T) 
 
 O. nr. 308/2007 - M. Of. nr. 135/23 feb. 2007 
 Ordin privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2007-2008 
 (Abrogare prin O. nr. 3315/2008 - M. Of. nr. 215/20 mar. 2008) 
 
 O. nr. 402/2007 - M. Of. nr. 193/21 mar. 2007 
 Ordin cu privire la structura anului şcolar 2007—2008 
 (T) 
 
 O. nr. 847/2007 - M. Of. nr. 283/27 apr. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi ale  
 colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene 
 (Abrogare prin O. nr. 3866/2012 - M. Of. nr. 311/9 mai 2012) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 920/2007 - M. Of. nr. 413/20 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 932/2007 - M. Of. nr. 313/10 mai 2007 
 Ordin privind sesiunea specială de teste naţionale 2007 pentru elevii de clasa a VIII-a participanţi la loturile olimpice 
 (T) 
 
 O. nr. 933/2007 - M. Of. nr. 347/22 mai 2007 
 Ordin privind sesiunea specială de bacalaureat 2007, pentru elevii din clasa a XII-a participanţi la loturile olimpice 
 (T) 
 
 O. nr. 955/2007 - M. Of. nr. 502/26 iul. 2007 
 Ordin privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru testele naţionale, bacalaureat şi absolvire a învăţământului profesional şi postliceal - sesiunile  
 anului 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 956/2007 - M. Of. nr. 502/26 iul. 2007 
 Ordin privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul  
 şcolar 2007-2008 
 (T) 
 
 O. nr. 973/2007 - M. Of. nr. 337/18 mai 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru  
 ocuparea posturilor de lectori români în străinătate, cu completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 4547/2004 prin O. nr. 4653/2008 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008) 
 
 O. nr. 1077/2007 - M. Of. nr. 452/4 iul. 2007 
 Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2007-2008 
 (T) 
 
 O. nr. 1097/2007 - M. Of. nr. 375/1 iun. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 847/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de  
 Disciplină de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene 
 (Abrogare odată cu O. nr. 847/2007 prin O. nr. 3866/2012 - M. Of. nr. 311/9 mai 2012) 
 
 O. nr. 1222/2007 - M. Of. nr. 516/31 iul. 2007 
 Ordin privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic la clasa a VII-a în anul şcolar 2006-2007 
 (T) 
 
 O. nr. 1335/2007 - M. Of. nr. 438/28 iun. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 847/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 847/2007 prin O. nr. 3866/2012 - M. Of. nr. 311/9 mai 2012) 

Disciplină de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare 

 
 O. nr. 1540/2007 - M. Of. nr. 692/11 oct. 2007 
 Ordin privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi 
 (Abrogare prin O. nr. 6134/2016 - M. Of. nr. 27/10 ian. 2017) 
 
 O. nr. 1700/2007 - M. Of. nr. 576/22 aug. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Proiectului-pilot şi aprobarea Comisiei de selecţie a personalului implicat în predarea de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie  
 românească în unităţi şcolare din Republica Italiană şi Regatul Spaniei 
 (Abrogare prin O. nr. 4.277/2008 - M. Of. nr. 424/5 iun. 2008) 
 
 O. nr. 1867/2007 - M. Of. nr. 685/9 oct. 2007 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a şi a VIII-a în anul şcolar 2007-2008 
 (T) 
 
 O. nr. 1868/2007 - M. Of. nr. 761/9 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea procedurilor de organizare şi desfăşurare şi a Calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2008—2009 
 (T) 
 
 O. nr. 1869/2007 - M. Of. nr. 704/18 oct. 2007 
 Ordin privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 1870/2007 - M. Of. nr. 767/13 nov. 2007 
 Ordin privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 2171/2007 - M. Of. nr. 677/4 oct. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura în cazul neacordării atestării/reatestării sau acreditării/reacreditării 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 1062/2011 - M. Of. nr. 804/14 nov. 2011) 
 
 O. nr. 2268/2007 - M. Of. nr. 789/21 nov. 2007 
 Ordin privind aplicarea Programului "A doua şansă" 
 (Abrogare prin O. nr. 5248/2011 - M. Of. nr. 721/13 oct. 2011) 
 
 O. nr. 2284/2007 - M. Of. nr. 716/23 oct. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior 
 (Abrogare prin O. nr. 657/2014 - M. Of. nr. 874/2 dec. 2014) 
 
 O. nr. 2290/2007 - M. Of. nr. 777/15 nov. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.281/2006 privind funcţionarea învăţământului preuniversitar cu predare simultană 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3281/2006 prin O. nr. 3062/2012 - M. Of. nr. 86/2 feb. 2012) 
 
 O. nr. 2354/2007 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2007 
 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de absolvire/certificare a învăţământului profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal în anul şcolar 2007-2008 
 (T) 
 
 O. nr. 2414/2007 - M. Of. nr. 758/8 nov. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de  
 cercetare-dezvoltare 
 (Abrogare prin O. nr. 1006/2018 - M. Of. nr. 32/11 ian. 2019) 
 
 O. nr. 2436/2007 - M. Of. nr. 756/7 nov. 2007 
 Ordin cu privire la organizarea unei sesiuni speciale a testelor naţionale pentru absolvenţii gimnaziului de până în anul 2007 inclusiv 
 (T) 
 
 O. nr. 2529/2007 - M. Of. nr. 796/22 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea programelor pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2008-2009 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 5620/2010 - M. Of. nr. 872/28 dec. 2010) 
 
 O. nr. 2572/2007 - M. Of. nr. 776/15 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2008—2009 
 (T) 
 
 O. nr. 2575/2007 - M. Of. nr. 791/21 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei şi criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5730/2008 - M. Of. nr. 770/17 nov. 2008) 
 
 O. nr. 2599/2007 - M. Of. nr. 832/5 dec. 2007 
 Ordin privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar pentru profesori documentarişti 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 5620/2010 - M. Of. nr. 872/28 dec. 2010) 
 
 O. nr. 2602/2007 - M. Of. nr. 864/18 dec. 2007 
 Ordin privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxă 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 5620/2010 - M. Of. nr. 872/28 dec. 2010) 
 
 O. nr. 2779/2007 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.868/2007 privind aprobarea procedurilor de organizare şi desfăşurare şi a  
 
 (T) 

Calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional pentru anul şcolar 2008-2009 

 
 O. nr. 2782/2007 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008 
 Ordin referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor 
 (Abrogare prin O. nr. 4247/2010 - M. Of. nr. 469/8 iul. 2010) 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 O. nr. 1420/2379/2007 - M. Of. nr. 639/19 sep. 2007 
 Ordin privind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice în anul universitar 2007-2008 
 (T) 
 
 O. nr. 1525/2418/2007 - M. Of. nr. 639/19 sep. 2007 
 Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul  
 artelor plastice în anul universitar 2007-2008 şi a Listei instituţiilor de învăţământ universitar din care provin candidaţii 
 (T) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 34/2007 - M. Of. nr. 26/16 ian. 2007 
 Ordin privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 
 (T) 
 
 O. nr. 35/2007 - M. Of. nr. 62/25 ian. 2007 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 (T) 
 
 O. nr. 36/2007 - M. Of. nr. 62/25 ian. 2007 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" 
 (T) 
 
 O. nr. 71/2007 - M. Of. nr. 69/30 ian. 2007 
 Ordin privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal pentru anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 78/2007 - M. Of. nr. 69/30 ian. 2007 
 Ordin privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit în anul fiscal 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 110/2007 - M. Of. nr. 121/19 feb. 2007 



 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv 
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 (Abrogare prin O. nr. 1098/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016) 
 
 O. nr. 129/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007 
 Ordin privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea martie 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 156/2007 - M. Of. nr. 85/2 feb. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2010 - M. Of. nr. 65/28 ian. 2010) 
 
 O. nr. 175/2007 - M. Of. nr. 124/20 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi  
 a contractelor de concesiune de servicii - modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate 
 (Abrogare prin O. nr. 2181/2007 - M. Of. nr. 55/24 ian. 2008) 
 
 O. nr. 262/2007 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor 
 (Abrogare prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 266/2007 - M. Of. nr. 158/6 mar. 2007 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 

finanţelor publice judeţene 

 
 O. nr. 269/2007 - M. Of. nr. 159/6 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii în vederea aplicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea  
 activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene 
 (Abrogare prin O. nr. 168/2015 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2015) 
 
 O. nr. 327/2007 - M. Of. nr. 183/16 mar. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1074/2006 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 

Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti 

 
 O. nr. 328/2007 - M. Of. nr. 185/16 mar. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare odată cu O. nr. 753/2006 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 
 
 O. nr. 468/2007 - M. Of. nr. 215/29 mar. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile  
 finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene 
 (Abrogare odată cu O. nr. 266/2007 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 
 
 O. nr. 492/2007 - M. Of. nr. 234/4 apr. 2007 
 Ordin privind Procedura de aplicare a prevederilor art. 65 şi 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2400/2010 - M. Of. nr. 689/13 oct. 2010) 

modificările ulterioare 

 
 O. nr. 493/2007 - M. Of. nr. 221/30 mar. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2010 - M. Of. nr. 65/28 ian. 2010) 
 
 O. nr. 500/2007 - M. Of. nr. 244/11 apr. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4121/2015 - M. Of. nr. 976/29 dec. 2015) 

de bunuri 

 
 O. nr. 532/2007 - M. Of. nr. 260/18 apr. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 110/2007 prin O. nr. 1098/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016) 

întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv 

 
 O. nr. 557/2007 - M. Of. nr. 379/5 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru de achiziţie publică pentru servicii juridice în  
 legătură cu contractele finanţate în cadrul programelor de preaderare ISPA şi PHARE gestionate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE 
 (Abrogare prin O. nr. 2003/2011 - M. Of. nr. 369/26 mai 2011) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 19/11 ian. 2007 
 Ordin privind Procedura de solicitare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare 
 (Abrogare prin O. nr. 1967/2011 - M. Of. nr. 271/18 apr. 2011) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 212/2007 - M. Of. nr. 23/15 ian. 2007 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 9710/2006 prin O. nr. 1699/2017 - M. Of. nr. 474/23 iun. 2017) 

vamale cu produse strategice 

 
 O. nr. 637/2007 - M. Of. nr. 123/20 feb. 2007 
 Ordin pentru abrogarea unor decizii şi ordine din domeniul vamal 
 (SE) 
 
 O. nr. 4822/2007 - M. Of. nr. 283/27 apr. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce  
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 reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 654/2015 - M. Of. nr. 218/1 apr. 2015) 

emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea 

 
  MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

 O. nr. 195/2007 - M. Of. nr. 288/2 mai 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi  
 dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 96/2016 - M. Of. nr. 469/23 iun. 2016) 
 
 O. nr. 196/2007 - M. Of. nr. 300/5 mai 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.512/2006 privind stabilirea tarifelor de participare la Programul de formare specializată destinat înalţilor  
 
 (T) 

funcţionari publici 

 
 O. nr. 214/2007 - M. Of. nr. 372/31 mai 2007 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "ATON TRANSILVANIA" - S.R.L. 
 (Revocare prin O. nr. 235/2015 - M. Of. nr. 489/3 iul. 2015) 
 
 O. nr. 217/2007 - M. Of. nr. 382/6 iun. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1474/2006 prin O. nr. 89/2013 - M. Of. nr. 410/8 iul. 2013) 

activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 

 
 O. nr. 235/2007 - M. Of. nr. 443/29 iun. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1033/2005 prin O. nr. 174/2010 - M. Of. nr. 574/12 aug. 2010) 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

 
 O. nr. 236/2007 - M. Of. nr. 443/29 iun. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 128/2007 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de Agenţia  
 Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 128/2007 prin O. nr. 371/2007 - M. Of. nr. 7/4 ian. 2008) 
 
 O. nr. 252/2007 - M. Of. nr. 588/27 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează  
 
 (Abrogare prin O. nr. 87/2010 - M. Of. nr. 238/14 apr. 2010) 

lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor 

 
 O. nr. 257/2007 - M. Of. nr. 566/17 aug. 2007 
 Ordin privind activitatea de psihologie în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 23/2015 - M. Of. nr. 177/16 mar. 2015) 
 
 O. nr. 261/2007 - M. Of. nr. 591/28 aug. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor 
 (Abrogare prin O. nr. 236/2009 - M. Of. nr. 740/30 oct. 2009) 
 
 O. nr. 266/2007 - M. Of. nr. 609/4 sep. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de management al proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului "Termoficare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 204/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011) 

2006-2009 calitate şi eficienţă" 

 
 O. nr. 299/2007 - M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2016 - M. Of. nr. 15/8 ian. 2016) 
 
 O. nr. 311/2007 - M. Of. nr. 679/5 oct. 2007 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc şi a celor de distrugere a muniţiei neexplodate, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 770/2005 prin O. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 87/31 ian. 2017) 

ministrului administraţiei şi internelor nr. 770/2005 

 
 O. nr. 318/2007 - M. Of. nr. 710/22 oct. 2007 
 Ordin privind organizarea şi executarea inspecţiilor şi controalelor în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2011 - M. Of. nr. 443/24 iun. 2011) 
 
 O. nr. 353/2007 - M. Of. nr. 824/3 dec. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 
 (Abrogare prin L. nr. 328/2018 - M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) 
 
 O. nr. 371/2007 - M. Of. nr. 7/4 ian. 2008 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 
 (Abrogare prin O. nr. 39/2009 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2009) 
 
 O. nr. 373/2007 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2008 
 Ordin pentru stabilirea Zilei aniversare a Oficiului Român pentru Imigrări 
 (Abrogare prin O. nr. 176/2012 - M. Of. nr. 507/24 iul. 2012) 
 
 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 8000/2007 - M. Of. nr. 525/2 aug. 2007 
 Ordin pentru prelungirea termenului de aplicare a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 500/2007 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri  
 de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 
 
 O. nr. 13012/2007 - M. Of. nr. 797/22 nov. 2007 
 Ordin privind stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale  
 funcţionarilor publici pentru anul 2007 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 
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  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 518/C/2007 - M. Of. nr. 147/28 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor interjudeţene din subordine 
 (Abrogare prin O. nr. 2857/C/2010 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2011) 
 
 O. nr. 521/C/2007 - M. Of. nr. 141/27 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă, copii certificate de pe actele de procedură publicate şi furnizarea de informaţii din  
 Buletinul procedurilor de insolvenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 1878/c/2017 - M. Of. nr. 560/14 iul. 2017) 
 
 O. nr. 529/C/2007 - M. Of. nr. 154/5 mar. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor 
 (Abrogare prin O. nr. 2632/C/2014 - M. Of. nr. 623/26 aug. 2014) 
 
 O. nr. 655/C/2007 - M. Of. nr. 201/26 mar. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 

710/C/1995 

 
 O. nr. 1040/C/2007 - M. Of. nr. 296/4 mai 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din aparatul propriu al  
 Ministerului Justiţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 3065/C/2020 - M. Of. nr. 709/7 aug. 2020) 
 
 O. nr. 1279/C/2007 - M. Of. nr. 366/30 mai 2007 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.184/C/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 1643/C/2015 - M. Of. nr. 350/21 mai 2015) 
 
 O. nr. 1473/C/2007 - M. Of. nr. 411/19 iun. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din  
 Ministerul Justiţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 666/C/2018 - M. Of. nr. 169/22 feb. 2018) 
 
 O. nr. 1850/C/2007 - M. Of. nr. 540/8 aug. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.  
 710/C/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 O. nr. 2017/C/2007 - M. Of. nr. 570/20 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii comisiei de disciplină pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probaţiune 
 (Abrogare prin O. nr. 1181/C/2011 - M. Of. nr. 415/14 iun. 2011) 
 
 O. nr. 2055/C/2007 - M. Of. nr. 617/6 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind primirea, păstrarea şi restituirea bunurilor, obiectelor de valoare şi valorilor, proprietate personală, ale persoanelor private de  
 libertate 
 (Abrogare prin O. nr. 1416/C/2017 - M. Of. nr. 476/23 iun. 2017) 
 
 O. nr. 2056/C/2007 - M. Of. nr. 617/6 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea unitară a drepturilor de echipament şi de materiale igienico-sanitare aferente persoanelor private de libertate 
 (Abrogare prin O. nr. 2890/C/2017 - M. Of. nr. 906/20 nov. 2017) 
 
 O. nr. 2141/C/2007 - M. Of. nr. 585/24 aug. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.040/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea concursului de ocupare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1040/C/2007 prin O. nr. 3065/C/2020 - M. Of. nr. 709/7 aug. 2020) 

posturilor vacante de funcţionar public cu statut special definitiv din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei 

 
 O. nr. 2145/C/2007 - M. Of. nr. 652/25 sep. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 (Abrogare prin O. nr. 3062/C/2008 - M. Of. nr. 837/12 dec. 2008) 
 
 O. nr. 2159/C/2007 - M. Of. nr. 610/4 sep. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale 
 (Abrogare prin O. nr. 2911/C/2009 - M. Of. nr. 729/28 oct. 2009) 
 
 O. nr. 2263/C/2007 - M. Of. nr. 611/4 sep. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1494/C/2014 - M. Of. nr. 290/22 apr. 2014) 

public 

 
 O. nr. 2266/C/2007 - M. Of. nr. 618/6 sep. 2007 
 Ordin pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din aparatul propriu al  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1040/C/2007 prin O. nr. 3065/C/2020 - M. Of. nr. 709/7 aug. 2020) 

Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.040/C/2007, cu modificările ulterioare 

 
 O. nr. 2301/C/2007 - M. Of. nr. 629/13 sep. 2007 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2263/C/2007 prin O. nr. 1494/C/2014 - M. Of. nr. 290/22 apr. 2014) 

public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.263/C/2007 

 
 O. nr. 2302/C/2007 - M. Of. nr. 629/13 sep. 2007 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 O. nr. 2722/C/2007 - M. Of. nr. 776/15 nov. 2007 
 Ordin pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării 
 (Abrogare prin O. nr. 1355/C/2009 - M. Of. nr. 341/21 mai 2009) 
 
 O. nr. 3042/C/2007 - M. Of. nr. 891/27 dec. 2007 
 Ordin privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea  
 pedepselor privative de libertate 



 
 (Abrogare prin O. nr. 2714/c/2008 - M. Of. nr. 727/28 oct. 2008) 
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 O. nr. 3444/C/2007 - M. Of. nr. 874/20 dec. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi  
 director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 (Abrogare prin O. nr. 1339/C/2016 - M. Of. nr. 337/3 mai 2016) 
 
 O. nr. 3493/C/2007 - M. Of. nr. 880/21 dec. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director general  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2478/C/2010 - M. Of. nr. 751/10 nov. 2010) 

adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară 

 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 O. nr. 1361/C/1016/2007 - M. Of. nr. 459/6 iul. 2007 
 Ordin privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 (Abrogare prin O. nr. 429/C/125/2012 - M. Of. nr. 124/21 feb. 2012) 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 

 O. nr. 776/2007 - M. Of. nr. 615/5 sep. 2007 
 Ordin privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 
 (Abrogare prin O. nr. 1964/2007 - M. Of. nr. 98/7 feb. 2008) 
 
 O. nr. 794/2007 - M. Of. nr. 333/17 mai 2007 
 Ordin privind constituirea şi funcţionarea colectivului de analiză tehnică la nivel central 
 (Abrogare prin O. nr. 405/2010 - M. Of. nr. 231/13 apr. 2010) 
 
 O. nr. 951/2007 - M. Of. nr. 497/25 iul. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor 
 (Abrogare prin O. nr. 140/2019 - M. Of. nr. 295/17 apr. 2019) 
 
 O. nr. 1095/2007 - M. Of. nr. 513/31 iul. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului 
 (Abrogare prin O. nr. 1818/2020 - M. Of. nr. 962/20 oct. 2020) 
 
 O. nr. 1100/2007 - M. Of. nr. 565/16 aug. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin  
 Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.201/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1201/2006 prin H.G. nr. 57/2011 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) 
 
 O. nr. 1109/2007 - M. Of. nr. 519/1 aug. 2007 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 370/2003 privind activităţile şi sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu 
 (SE) 
 
 O. nr. 1166/2007 - M. Of. nr. 502/26 iul. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi 
 (Abrogare prin O. nr. 1107/2009 - M. Of. nr. 605/2 sep. 2009) 
 
 O. nr. 1205/2007 - M. Of. nr. 563/16 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru pentru asistenţă juridică şi reprezentare în legătură  
 cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Direcţia generală pentru managementul instrumentelor structurale, în calitate de  
 autoritate de management, pentru implementarea Programului operaţional sectorial de mediu, precum şi asistenţă juridică pentru contractele finanţate în cadrul acestuia, inclusiv alte  
 
 (Abrogare prin O. nr. 962/2010 - M. Of. nr. 469/8 iul. 2010) 

documente relevante 

 
 O. nr. 1369/2007 - M. Of. nr. 624/11 sep. 2007 
 Ordin privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică 
 (Abrogare prin O. nr. 203/14/2009 - M. Of. nr. 167/17 mar. 2009) 
 
 O. nr. 1671/2007 - M. Of. nr. 748/5 nov. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea  
 solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 3298/2012 - M. Of. nr. 664/20 sep. 2012) 
 
 O. nr. 1830/2007 - M. Of. nr. 864/18 dec. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot 
 (Abrogare prin L. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 604/23 iul. 2019) 
 
 O. nr. 1897/2007 - M. Of. nr. 842/8 dec. 2007 
 Ordin pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012 
 (Abrogare prin O. nr. 3420/2012 - M. Of. nr. 680/1 oct. 2012) 
 
 O. nr. 1912/2007 - M. Of. nr. 837/6 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, aprobat prin Ordinul ministrului  
 mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.166/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1166/2007 prin O. nr. 1107/2009 - M. Of. nr. 605/2 sep. 2009) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 706/1667/2007 - M. Of. nr. 307/9 mai 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a  
 producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1223/715/2005 prin O. nr. 269/2019 - M. Of. nr. 305/19 apr. 2019) 
 
 O. nr. 910/1704/2007 - M. Of. nr. 428/27 iun. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de  
 evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de  
 echipamente electrice şi electronice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1225/721/2005 prin O. nr. 1494/846/2016 - M. Of. nr. 682/2 sep. 2016) 
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 O. nr. 985/1726/2007 - M. Of. nr. 561/15 aug. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de  
 
 (Abrogare prin L. nr. 212/2015 - M. Of. nr. 554/27 iul. 2015) 

autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz 

 
 O. nr. 1226/1771/2007 - M. Of. nr. 626/12 sep. 2007 
 Ordin pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 992/2005 prin H.G. nr. 322/2013 - M. Of. nr. 348/13 iun. 2013) 
 
 O. nr. 1453/1309/2007 - M. Of. nr. 793/22 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 1415/2008 - M. Of. nr. 861/20 dec. 2008) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 O. nr. 1207/1765/306/2007 - M. Of. nr. 740/1 nov. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.  
 1.229/731/1.095/2005  pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1229/731/1095/2005 prin O. nr. 2742/3190/305/2011 - M. Of. nr. 48/20 ian. 2012) 

valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje 

 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 O. nr. 1239/1338/1460/753/2007 - M. Of. nr. 677/4 oct. 2007 
 Ordin privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii  
 Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul şi importul produşilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1214/3729/2018 - M. Of. nr. 107/12 feb. 2019) 

chimici periculoşi 

 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 O. nr. 1238/1461/718/2007 - M. Of. nr. 633/14 sep. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 662/2011 - M. Of. nr. 538/29 iul. 2011) 

periculoase 

 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

 O. nr. 15/2007 - M. Of. nr. 33/17 ian. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării  
 creanţelor la Fondul pentru mediu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 658/2006 prin O. nr. 592/2017 - M. Of. nr. 299/27 apr. 2017) 
 
 O. nr. 35/2007 - M. Of. nr. 56/24 ian. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului 
 (Abrogare prin H.G. nr. 257/2015 - M. Of. nr. 280/27 apr. 2015) 
 
 O. nr. 111/2007 - M. Of. nr. 124/20 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 (Abrogare prin H.G. nr. 538/2015 - M. Of. nr. 520/13 iul. 2015) 
 
 O. nr. 326/2007 - M. Of. nr. 213/29 mar. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă care aparţin domeniului public al statului 
 (Abrogare prin O. nr. 2115/2021 - M. Of. nr. 1175/13 dec. 2021) 
 
 O. nr. 430/2007 - M. Of. nr. 197/22 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a  
 înnoirii Parcului auto naţional 
 (SE) 
 
 O. nr. 448/2007 - M. Of. nr. 226/3 apr. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător 
 (Abrogare la data de 28 iul. 2011 prin L. nr. 104/2011 - M. Of. nr. 452/28 iun. 2011) 
 
 O. nr. 625/2007 - M. Of. nr. 252/16 apr. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004  
 
 (Abrogare prin L. nr. 212/2015 - M. Of. nr. 554/27 iul. 2015) 

privind gestionarea vehiculelor scoase din uz 

 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 

 O. nr. 651/2007 - M. Of. nr. 499/25 iul. 2007 
 Ordin privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul al II-lea 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 652/2007 - M. Of. nr. 499/25 iul. 2007 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul al II-lea 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 662/2007 - M. Of. nr. 586/27 aug. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru  
 somaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 405/2004 prin H.G. nr. 113/2011 - M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) 
 
 O. nr. 680/2007 - M. Of. nr. 575/22 aug. 2007 
 Ordin pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările  
 ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarității sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 
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 O. nr. 1019/2007 - M. Of. nr. 831/5 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările  
 ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE 
 O. nr. 853/2157/993/2007 - M. Of. nr. 757/7 nov. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi  
 consular 
 (Abrogare prin O. nr. 550/1544/1075/2008 - M. Of. nr. 653/16 sep. 2008) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI 

 O. nr. 157/2007 - M. Of. nr. 113/13 feb. 2008 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES) 
 (Abrogare prin H.G. nr. 933/2013 - M. Of. nr. 747/3 dec. 2013) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 326/2007 - M. Of. nr. 551/13 aug. 2007 
 Ordin privind aprobarea calificărilor/competenţelor profesionale pentru care se acordă în anul 2007 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă 
 (T) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 60/2007 - M. Of. nr. 291/3 mai 2007 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 1372/2010 - M. Of. nr. 676/5 oct. 2010) 
 
 O. nr. 256/2007 - M. Of. nr. 561/15 aug. 2007 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 1645/2010 - M. Of. nr. 821/8 dec. 2010) 
 
  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 59/25 ian. 2007 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic 
 (Abrogare prin O. nr. 1918/2011 - M. Of. nr. 587/19 aug. 2011) 
 
 O. nr. 25/2007 - M. Of. nr. 48/22 ian. 2007 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 455/2010 - M. Of. nr. 411/21 iun. 2010) 

prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

 
 O. nr. 26/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2007 
 Ordin pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 51/2007 - M. Of. nr. 105/12 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii  
 români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a ordinelor prevăzute la art. 3513 alin. (4) şi la art. 3514 alin. (2) prin O.G. nr. 43/2015 - M. Of. nr. 660/31 aug. 2015 şi Abrogare prin  
 O. nr. 134/2016 - M. Of. nr. 88/5 feb. 2016) 
 
 O. nr. 103/2007 - M. Of. nr. 127/21 feb. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 405/2004 prin H.G. nr. 113/2011 - M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) 

şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 116/2007 - M. Of. nr. 133/23 feb. 2007 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă 
 (T) 
 
 O. nr. 148/2007 - M. Of. nr. 159/6 mar. 2007 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2007 
 (T) 
 
  MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE 

 O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 393/11 iun. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie 
 (Abrogare prin H.G. nr. 65/2009 - M. Of. nr. 83/11 feb. 2009) 
 
 O. nr. 1009/2007 - M. Of. nr. 766/13 nov. 2007 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START 
 (Abrogare prin O. nr. 1460/2007 - M. Of. nr. 884/21 dec. 2007) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

 O. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 48/22 ian. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 466/2006 prin O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008) 

ulterioare 
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 O. nr. 92/2007 - M. Of. nr. 70/30 ian. 2007 
 Ordin privind înregistrarea dispozitivelor medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 253/2010 - M. Of. nr. 232/13 apr. 2010) 
 
 O. nr. 129/2007 - M. Of. nr. 137/26 feb. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.880/2006 pentru stabilirea unor măsuri cu caracter tranzitoriu privind derularea şi finanţarea din  
 
 (Încetare aplicabilitate o dată cu O. nr. 1880/2006 prin O. nr. 570/2007 - M. Of. nr. 225/2 apr. 2007) 

bugetul Ministerului Sănătăţii Publice a unor acţiuni de sănătate, în trimestrul I 2007 

 
 O. nr. 135/2007 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2007 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea, în perioada 4-10 martie 2007, a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de  
 manager nu a fost ocupat în urma concursului desfăşurat în luna noiembrie 2006 
 (T) 
 
 O. nr. 137/2007 - M. Of. nr. 94/6 feb. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 466/2006 prin O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008) 

ulterioare 

 
 O. nr. 173/2007 - M. Of. nr. 98/8 feb. 2007 
 Ordin privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 4-10 martie 2007, pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice 
 (T) 
 
 O. nr. 261/2007 - M. Of. nr. 128/21 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare 
 (Abrogare prin O. nr. 961/2016 - M. Of. nr. 681/2 sep. 2016) 
 
 O. nr. 291/2007 - M. Of. nr. 117/16 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare a produselor cosmetice de uz uman care sunt puse pe piaţă pe teritoriul României 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 
 
 O. nr. 327/2007 - M. Of. nr. 148/1 mar. 2007 
 Ordin privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 381/2009 - M. Of. nr. 255/16 apr. 2009) 

asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene 

 
 O. nr. 428/2007 - M. Of. nr. 181/15 mar. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia  
 produselor cosmetice, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 
 
 O. nr. 434/2007 - M. Of. nr. 279/26 apr. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 896/2006 prin O. nr. 1043/2010 - M. Of. nr. 529/29 iul. 2010) 

publice nr. 896/2006 

 
 O. nr. 480/2007 - M. Of. nr. 203/26 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 572/2007 - M. Of. nr. 251/16 apr. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 764/2004 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustraţii în cadrul  
 avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 764/2007 prin O. nr. 989/2017 - M. Of. nr. 725/7 sep. 2017) 
 
 O. nr. 618/2007 - M. Of. nr. 291/3 mai 2007 
 Ordin privind aprobarea avertismentelor combinate pe pachetele de tutun, selectate în mod exclusiv din Biblioteca electronică de documente-sursă a Comisiei Europene 
 (Abrogare prin O. nr. 989/2017 - M. Of. nr. 725/7 sep. 2017) 
 
 O. nr. 693/2007 - M. Of. nr. 287/2 mai 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 466/2006 prin O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008) 
 
 O. nr. 802/2007 - M. Of. nr. 315/11 mai 2007 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 466/2006 prin O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008) 
 
 O. nr. 815/2007 - M. Of. nr. 358/25 mai 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 918/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de fabricaţie/import a producătorilor şi importatorilor  
 de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, şi de materii prime utilizate la fabricaţia medicamentelor de uz uman, inclusiv a celor pentru investigaţie clinică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 918/2006 prin O. nr. 312/2009 - M. Of. nr. 198/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 817/2007 - M. Of. nr. 347/22 mai 2007 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 893/2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru activitatea de distribuţie angro de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.893/2006 prin O. nr. 1964/2008 - M. Of. nr. 855/19 dec. 2008) 

medicamente 

 
 O. nr. 818/2007 - M. Of. nr. 359/25 mai 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 721/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 547/2010 - M. Of. nr. 370/4 iun. 2010) 
 
 O. nr. 840/2007 - M. Of. nr. 350/23 mai 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 261/2007 prin O. nr. 961/2016 - M. Of. nr. 681/2 sep. 2016) 

261/2007 

 
 O. nr. 885/2007 - M. Of. nr. 345/22 mai 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 880/2006 prin O. nr. 127/2009 - M. Of. nr. 81/11 feb. 2009) 

publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a structurii organizatorice a acestor autorităţi 
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 O. nr. 937/2007 - M. Of. nr. 376/4 iun. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al  
 municipiului Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 611/2017 - M. Of. nr. 411/31 mai 2017) 
 
 O. nr. 964/2007 - M. Of. nr. 382/6 iun. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 466/2006 prin O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008) 
 
 O. nr. 1068/2007 - M. Of. nr. 444/29 iun. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 466/2006 prin O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008) 
 
 O. nr. 1132/2007 - M. Of. nr. 478/17 iul. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind standardele şi specificaţiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituţiile medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei  
 sanguine 
 (Abrogare prin O. nr. 329/2018 - M. Of. nr. 247/21 mar. 2018) 
 
 O. nr. 1142/2007 - M. Of. nr. 478/17 iul. 2007 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală 
 (Abrogare prin O. nr. 1509/2008 - M. Of. nr. 648/11 sep. 2008) 
 
 O. nr. 1335/2007 - M. Of. nr. 552/13 aug. 2007 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestaţii efectuate în Departamentul evaluare autorizare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului pentru produsele autorizate prin procedura de  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1.038/2008 - M. Of. nr. 419/4 iun. 2008) 

recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată 

 
 O. nr. 1344/2007 - M. Of. nr. 626/12 sep. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în  
 compoziţia produselor cosmetice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 
 
 O. nr. 1397/2007 - M. Of. nr. 575/22 aug. 2007 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile  
 art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 547/2010 - M. Of. nr. 370/4 iun. 2010) 
 
 O. nr. 1424/2007 - M. Of. nr. 609/4 sep. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu  
 prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 547/2010 - M. Of. nr. 370/4 iun. 2010) 
 
 O. nr. 1505/2007 - M. Of. nr. 687/9 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 466/2006 prin O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008) 
 
 O. nr. 1600/2007 - M. Of. nr. 651/24 sep. 2007 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 315/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.315/2005 prin O. nr. 2071/2008 - M. Of. nr. 11/7 ian. 2009) 

medicale 

 
 O. nr. 1607/2007 - M. Of. nr. 664/27 sep. 2007 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 1608/2007 - M. Of. nr. 665/28 sep. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 1624/2007 - M. Of. nr. 680/5 oct. 2007 
 Ordin privind aprobarea modelului contractului de administrare a serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 157/2019 - M. Of. nr. 105/11 feb. 2019) 
 
 O. nr. 1625/2007 - M. Of. nr. 670/1 oct. 2007 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanţă  
 
 (Abrogare prin O. nr. 157/2019 - M. Of. nr. 105/11 feb. 2019) 

judeţene şi al municipiului Bucureşti 

 
 O. nr. 1626/2007 - M. Of. nr. 688/10 oct. 2007 
 Ordin privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 346/2018 - M. Of. nr. 274/28 mar. 2018) 
 
 O. nr. 1627/2007 - M. Of. nr. 675/4 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public 
 (Abrogare odată cu O. nr. 922/2006 prin O. nr. 1384/2010 - M. Of. nr. 764/16 nov. 2010) 
 
 O. nr. 1662/2007 - M. Of. nr. 742/1 nov. 2007 
 Ordin privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2013 - M. Of. nr. 60/28 ian. 2013) 
 
 O. nr. 1748/2007 - M. Of. nr. 695/12 oct. 2007 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea, în perioada 9-15 decembrie 2007, a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de  
 manager nu a fost ocupat prin concurs 
 (T) 
 
 O. nr. 1821/2007 - M. Of. nr. 725/26 oct. 2007 
 Ordin privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 9-15 decembrie 2007, pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele  
 
 (T) 

publice 
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 O. nr. 1897/2007 - M. Of. nr. 799/23 nov. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 618/2007 privind aprobarea avertismentelor combinate pe pachetele de tutun, selectate în mod exclusiv  
 din Biblioteca electronică de documente-sursă a Comisiei Europene 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 618/2007 prin O. nr. 989/2017 - M. Of. nr. 725/7 sep. 2017) 
 
 O. nr. 1903/2007 - M. Of. nr. 788/20 nov. 2007 
 Ordin privind modificarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 896/2006 prin O. nr. 1043/2010 - M. Of. nr. 529/29 iul. 2010) 

896/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 2029/2007 - M. Of. nr. 818/30 nov. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile 
 (Abrogare prin O. nr. 1861/2008 - M. Of. nr. 772/18 nov. 2008) 
 
 O. nr. 2169/2007 - M. Of. nr. 896/28 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 315/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize  
 medicale 
 (Abrogare odată cu O. nr.315/2005 prin O. nr. 2071/2008 - M. Of. nr. 11/7 ian. 2009) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 727/168/2007 - M. Of. nr. 312/10 mai 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea  
 Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008 şi Încetare valabilitate odată cu O. nr. 1781/CV558/2006 prin O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr.  
 257/1 apr. 2008 şi Încetare valabilitate odată cu O. nr. 1781/CV558/2006 prin O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008 şi Încetare aplicabilitate odată cu O. nr.  
 1781/CV558/2006 prin O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008) 
 
 O. nr. 810/184/2007 - M. Of. nr. 360/28 mai 2007 
 Ordin privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1300/437/2008 - M. Of. nr. 566/28 iul. 2008) 

organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 830/175/2007 - M. Of. nr. 519/1 aug. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de  
 aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/32/2006 prin O. nr. 15/2018/1311/2017 - M. Of. nr. 31/12 ian. 2018) 
 
 O. nr. 1166/473/2007 - M. Of. nr. 492/23 iul. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea  
 Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 1781/CV558/2006 prin O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008 şi Încetare valabilitate odată cu O. nr. 1781/CV558/2006 prin O.  
 nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008 şi Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 1781/CV558/2006 prin O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008) 
 
 O. nr. 1483/677/2007 - M. Of. nr. 622/10 sep. 2007 
 Ordin privind condiţiile şi modalităţile de plată a sumelor reprezentând contravaloarea medicamentelor eliberate în tratamentul ambulatoriu în anii 2005 şi 2006 peste valoarea contractată  
 
 (T) 

de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de medicamente 

 
 O. nr. 1576/717/2007 - M. Of. nr. 665/28 sep. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea  
 Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 1781/CV558/2006 prin O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008 şi Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 1781/CV558/2006 prin  
 O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008) 
 
 O. nr. 2144/946/2007 - M. Of. nr. 893/28 dec. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea  
 Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007 
 (Încetare valabilitate odată cu O. Nr. 1781/CV558/2006 prin O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008 şi Încetare aplicabilitate odată cu O. Nr. 1781/CV558/2006 prin  
 O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL APĂRĂRII 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 O. nr. 1639/M155/242/1963/11487/92/25209/935/2007 - M. Of. nr. 673/2 oct. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la  
 specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în  
 relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente  
 
 (T) 

care aparţin acestei reţele 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 1138/604/343/2007 - M. Of. nr. 566/17 aug. 2007 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia  
 Consumatorilor  nr. 179/154/9/2003 privind regimul de comercializare a produselor prezentate ca miraculoase, precum şi a unor produse alimentare, în scopul protejării vieţii, sănătăţii,  
 
 (SE) 

securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 2164/2007/81/5/2008 - M. Of. nr. 111/12 feb. 2008 
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 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul  
 ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 

1.321/280/90/2007 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 121/2007 - M. Of. nr. 318/11 mai 2007 
 Ordin privind organizarea secţiilor de votare pe navele şi platformele marine aflate sub pavilion român, aflate în navigaţie, în ziua referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru  
 
 (T) 

demiterea Preşedintelui României 

 
 O. nr. 239/2007 - M. Of. nr. 364/29 mai 2007 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de călători 
 (Abrogare prin O. nr. 792/2007 - M. Of. nr. 603/31 aug. 2007) 
 
 O. nr. 291/2007 - M. Of. nr. 395/12 iun. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 595/2003 privind aprobarea Cerinţelor tehnice minime pentru navele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.595/2003 prin O. nr. 1447/2008 - M. Of. nr. 858/19 dec. 2008) 

fluviale care arborează pavilionul român 

 
 O. nr. 382/2007 - M. Of. nr. 419/22 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă 
 (Abrogare prin O. nr. 335/2018 - M. Of. nr. 293/2 apr. 2018) 
 
 O. nr. 386/2007 - M. Of. nr. 402/15 iun. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 410/2007 - M. Of. nr. 416/21 iun. 2007 
 Ordin pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civil 
 (Abrogare prin O. nr. 791/2010 - M. Of. nr. 687/12 oct. 2010) 
 
 O. nr. 493/2007 - M. Of. nr. 437/28 iun. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea servituţilor aeronautice civile şi a zonelor cu servituţi aeronautice civile RACR-SACZ, ediţia 03/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 735/2015 - M. Of. nr. 454/24 iun. 2015) 
 
 O. nr. 516/2007 - M. Of. nr. 471/12 iul. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiţiilor de  
 obţinere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transport  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 597/2003 prin O. nr. 1214/2015 - M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 

rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite şi pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia 

 
 O. nr. 534/2007 - M. Of. nr. 478/17 iul. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire şi perfecţionare, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de 

ambarcaţiune  de agrement  
 (Abrogare prin O. nr. 527/2016 - M. Of. nr. 523/12 iul. 2016) 
 
 O. nr. 535/2007 - M. Of. nr. 501/26 iul. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normelor pentru acordarea certificatelor de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căite ferate din România 
 (Abrogare prin O. nr. 743/2020 - M. Of. nr. 238/24 mar. 2020) 
 
 O. nr. 559/2007 - M. Of. nr. 531/6 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice, cu limitele maselor şi dimensiunilor maxime admise pentru vehiculele de transport marfă 
 (Abrogare prin O. nr. 355/2010 - M. Of. nr. 318/14 mai 2010) 
 
 O. nr. 604/2007 - M. Of. nr. 570/20 aug. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv  
 activităţi de transport rutier 
 (Abrogare odată cu O. nr. 761/1999 prin O. nr. 1214/2015 - M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 
 
 O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 535/7 aug. 2007 
 Ordin pentru înlocuirea anexelor la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.217/2006 prin O. nr. 1250/2008 - M. Of. nr. 707/17 oct. 2008) 

desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu completările ulterioare 

 
 O. nr. 636/2007 - M. Of. nr. 558/15 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-47 "Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 3/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 1338/2016 - M. Of. nr. 971/5 dec. 2016) 
 
 O. nr. 640/2007 - M. Of. nr. 570/20 aug. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase 
 (Abrogare prin O. nr. 1214/2015 - M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 
 
 O. nr. 720/2007 - M. Of. nr. 583/24 aug. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru  
 căile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1258/2005 prin L. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 604/23 iul. 2019) 

limitele de competenţă ale acestora 

 
 O. nr. 787/2007 - M. Of. nr. 672/2 oct. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc 
 (Abrogare prin O. nr. 859/2013 - M. Of. nr. 378/26 iun. 2013) 
 
 O. nr. 791/2007 - M. Of. nr. 672/2 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 137/2003 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii  
 specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER 
 (Abrogare odată cu O. nr. 137/2003 prin O. nr. 2180/2012 - M. Of. nr. 830/11 dec. 2012) 
 
 O. nr. 792/2007 - M. Of. nr. 603/31 aug. 2007 



 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor în transportul feroviar public de călători 
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 (Abrogare prin O. nr. 737/2010 - M. Of. nr. 649/20 sep. 2010) 
 
 O. nr. 794/2007 - M. Of. nr. 654/25 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere 
 (Abrogare prin O. nr. 1212/2015 - M. Of. nr. 867/20 nov. 2015) 
 
 O. nr. 846/2007 - M. Of. nr. 666/28 sep. 2007 
 Ordin privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1305/2012 - M. Of. nr. 612/27 aug. 2012) 

Ministerul Transporturilor 

 
 O. nr. 886/2007 - M. Of. nr. 652/25 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei, modul de acordare şi portul acesteia de către inspectorii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. 
 (Abrogare prin O. nr. 1279/2009 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2010) 
 
 O. nr. 902/2007 - M. Of. nr. 650/24 sep. 2007 
 Ordin pentru abrogarea punctului 45 din anexa nr. 2 "Tarifele pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate şi pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către  
 Autoritatea Navală Română la navele de navigaţie interioară şi pentru personalul navigant fluvial" la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 217/2006 privind  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.217/2006 prin O. nr. 1250/2008 - M. Of. nr. 707/17 oct. 2008) 

aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română 

 
 O. nr. 922/2007 - M. Of. nr. 679/5 oct. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul Transporturilor a unităţilor specializate medicale şi psihologice, în vederea examinării  
 persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere 
 (Abrogare prin O. nr. 769/2011 - M. Of. nr. 738/20 oct. 2011) 
 
 O. nr. 982/2007 - M. Of. nr. 719/24 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea Părţii I "Normele de autorizare a şcolilor de conducători auto" din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1856/2006 prin O. nr. 1019/2009 - M. Of. nr. 684/12 oct. 2009) 

transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.856/2006 

 
 O. nr. 1040/2007 - M. Of. nr. 721/25 oct. 2007 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2 

 
 O. nr. 1090/2007 - M. Of. nr. 741/1 nov. 2007 
 Ordin pentru înlocuirea anexei nr. 2 la Regulamentul privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, aprobat prin  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 382/2007 prin O. nr. 335/2018 - M. Of. nr. 293/2 apr. 2018) 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 382/2007 

 
 O. nr. 1092/2007 - M. Of. nr. 741/1 nov. 2007 
 Ordin pentru abrogarea pct. 4 al art. 1.26 "Domeniul de aplicare a prezentului regulament din cap. 1 "Prevederi generale" al părţii I "Regulament de navigaţie pe Dunăre" din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 859/2013 - M. Of. nr. 378/26 iun. 2013) 

Regulamentul de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007 

 
 O. nr. 1100/2007 - M. Of. nr. 764/12 nov. 2007 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 137/2003 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate  
 de Autoritatea Feroviară Română - AFER 
 (Abrogare odată cu O. nr. 137/2003 prin O. nr. 2180/2012 - M. Of. nr. 830/11 dec. 2012) 
 
 O. nr. 1147/2007 - M. Of. nr. 778/16 nov. 2007 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1.1 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate  
 române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.  
 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată 
 (Abrogare prin O. nr. 1697/2012 - M. Of. nr. 824/7 dec. 2012) 
 
 O. nr. 1173/2007 - M. Of. nr. 798/23 nov. 2007 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 1186/2007 - M. Of. nr. 804/26 nov. 2007 
 Ordin privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,  
 construcţiilor şi turismului nr. 1.230/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1230/2005 prin O. nr. 244/2008 - M. Of. nr. 184/11 mar. 2008) 
 
 O. nr. 1360/2007 - M. Of. nr. 895/28 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi  
 
 (Abrogare la data de 9 ian. 2009 prin O. nr. 1465/2008 - M. Of. nr. 831/10 dec. 2008) 

în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 20/2007 - M. Of. nr. 60/25 ian. 2007 
 Ordin pentru abrogarea lit. d) a alin. (1) al art. 5 din anexa nr. 2 - "Criteriile de autorizare a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval în porturi şi pe căi navigabile,  
 cuprinse în anexa nr. 1 la ordin" - la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 287/2003 prin O. nr. 37/2014 - M. Of. nr. 90/5 feb. 2014) 

transport naval 

 
 O. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 642/2020 - M. Of. nr. 163/28 feb. 2020) 
 
 O. nr. 22/2007 - M. Of. nr. 34/17 ian. 2007 
 Ordin privind stabilirea unor competenţe pentru avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism în municipiul Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 632/2007 - M. Of. nr. 562/16 aug. 2007) 
 
 O. nr. 45/2007 - M. Of. nr. 73/31 ian. 2007 
 Ordin privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele  
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 europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement 
 (Abrogare prin O. nr. 250/2009 - M. Of. nr. 187/25 mar. 2009) 
 
 O. nr. 140/2007 - M. Of. nr. 93/6 feb. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1252/2014 - M. Of. nr. 620/25 aug. 2014) 

a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă 

 
 O. nr. 155/2007 - M. Of. nr. 99/8 feb. 2007 
 Ordin privind modificarea art. 6 alin. (10) din Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului  
 transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.230/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1230/2005 prin O. nr. 244/2008 - M. Of. nr. 184/11 mar. 2008) 
 
 O. nr. 194/2007 - M. Of. nr. 118/16 feb. 2007 
 Ordin privind modificarea notei la anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.702/2005 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania  
 
 (Abrogare la data de 2 apr. 2008 odată cu O. nr. 1702/2005 prin O. nr. 245/2008 - M. Of. nr. 167/4 mar. 2008) 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 

 
 O. nr. 214/2007 - M. Of. nr. 123/20 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim şi maritim-portuar român care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW 
 (Abrogare prin O. nr. 1252/2014 - M. Of. nr. 620/25 aug. 2014) 
 
 O. nr. 219/2007 - M. Of. nr. 110/14 feb. 2007 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 
 O. nr. 268/2007 - M. Of. nr. 139/26 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reţeaua sanitară a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 735/2010 - M. Of. nr. 658/23 sep. 2010) 

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

 
 O. nr. 285/2007 - M. Of. nr. 136/23 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de călători 
 (Abrogare prin O. nr. 239/2007 - M. Of. nr. 364/29 mai 2007) 
 
 O. nr. 346/2007 - M. Of. nr. 179/14 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează  
 
 (Abrogare prin O. nr. 326/2018 - M. Of. nr. 355/24 apr. 2018) 

evaluarea conformităţii echipamentului maritim 

 
 O. nr. 398/2007 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2007 
 Ordin pentru modificarea Părţii I "Normele de autorizare a şcolilor de conducători auto" din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul  
 transporturilor rutiere, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.856/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1856/2006 prin O. nr. 1019/2009 - M. Of. nr. 684/12 oct. 2009) 
 
 O. nr. 521/2007 - M. Of. nr. 231/3 apr. 2007 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiţiilor de obţinere a  
 atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 597/2003 prin O. nr. 1214/2015 - M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 

de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite 

 
 O. nr. 556/2007 - M. Of. nr. 215/29 mar. 2007 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 
 (Abrogare prin O. nr. 782/2007 - M. Of. nr. 626/12 sep. 2007) 
 
 O. nr. 557/2007 - M. Of. nr. 215/29 mar. 2007 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii Navale Române 
 (Abrogare prin O. nr. 1242/2007 - M. Of. nr. 825/4 dec. 2007) 
 
 O. nr. 582/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 629/2007 - M. Of. nr. 535/7 aug. 2007) 

desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română 

 
 O. nr. 596/2007 - M. Of. nr. 233/4 apr. 2007 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii Feroviare Române 
 (Abrogare prin O. nr. 747/2007 - M. Of. nr. 597/29 aug. 2007) 
 
 O. nr. 597/2007 - M. Of. nr. 233/4 apr. 2007 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. 
 (Abrogare prin O. nr. 927/1589/2007 - M. Of. nr. 702/18 oct. 2007) 
 
 O. nr. 598/2007 - M. Of. nr. 233/4 apr. 2007 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară 
 (Abrogare prin O. nr. 926/1588/2007 - M. Of. nr. 702/18 oct. 2007) 
 
 O. nr. 599/2007 - M. Of. nr. 233/4 apr. 2007 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Centrului Naţional de Învăţământ Turistic 
 (T) 
 
 O. nr. 603/2007 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2007 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de  
 
 (SE) 

recunoaştere a organismelor desemnate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii 

 
 O. nr. 674/2007 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2007 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 928/2007 - M. Of. nr. 825/4 dec. 2007) 
 
 O. nr. 677/2007 - M. Of. nr. 243/11 apr. 2007 
 Ordin privind aprobarea Programului "Bazine de înot" realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
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 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 128/529/2007 - M. Of. nr. 160/7 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2007 
 (T) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 
 O. nr. 296/290/132/2007 - M. Of. nr. 151/2 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. de sub autoritatea Ministerului  
 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat 
 (T) 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 15/2007 - M. Of. nr. 58/24 ian. 2007 
 Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru Afaceri Europene 
 (Abrogare prin Decizia nr. 325/2009 - M. Of. nr. 150/10 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 46/2007 - M. Of. nr. 186/19 mar. 2007 
 Decizie privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului 
 (T) 
 
 Decizia nr. 52/2007 - M. Of. nr. 205/27 mar. 2007 
 Decizie privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea şi demararea unui program guvernamental de acţiune destinat reglării fluxurilor migraţionale ale forţei de  
 muncă 
 (Abrogare prin Decizia nr. 274/2012 - M. Of. nr. 355/24 mai 2012) 
 
 Decizia nr. 147/2007 - M. Of. nr. 350/23 mai 2007 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 (Abrogare prin Decizia nr. 164/2008 - M. Of. nr. 615/21 aug. 2008) 
 
 Decizia nr. 154/2007 - M. Of. nr. 366/30 mai 2007 
 Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 306/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 156/2007 - M. Of. nr. 362/28 mai 2007 
 Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului de Control al Guvernului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 208/2009 - M. Of. nr. 86/12 feb. 2009) 
 
 Decizia nr. 169/2007 - M. Of. nr. 374/1 iun. 2007 
 Decizie privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 15/2007 prin Decizia nr. 325/2009 - M. Of. nr. 150/10 mar. 2009) 

Afaceri Europene 

 
 Decizia nr. 190/2007 - M. Of. nr. 449/3 iul. 2007 
 Decizie privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru 
 (Abrogare prin Decizia nr. 307/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 205/2007 - M. Of. nr. 511/31 iul. 2007 
 Decizie privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF 
 (Abrogare prin L. nr. 61/2011 - M. Of. nr. 331/12 mai 2011) 
 
 Decizia nr. 216/2007 - M. Of. nr. 535/7 aug. 2007 
 Decizie privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 154/2007 prin Decizia nr. 306/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 262/2007 - M. Of. nr. 687/9 oct. 2007 
 Decizie privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor Compartimentului dezvoltare regională şi urmărire fonduri structurale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 236/2008 - M. Of. nr. 789/25 nov. 2008) 
 
 Decizia nr. 282/2007 - M. Of. nr. 792/21 nov. 2007 
 Decizie privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 154/2007 prin Decizia nr. 306/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 289/2007 - M. Of. nr. 843/8 dec. 2007 
 Decizie privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 154/2007 prin Decizia nr. 306/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 
 2008 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 64/2008 - M. Of. nr. 816/5 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2009 
 (Abrogare prin O. nr. 92/2009 - M. Of. nr. 777/13 nov. 2009) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 800/2008 - M. Of. nr. 378/19 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea modelului cererii de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, al autorizaţiei de operator economic comerciant de  
 tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat şi a instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau  
 tutun parţial prelucrat 
 (Abrogare prin O. nr. 3139/2011 - M. Of. nr. 699/3 oct. 2011) 
 
 O. nr. 1036/2008 - M. Of. nr. 535/16 iul. 2008 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ de însoţire (DAI), utilizând aplicaţia RO-DAI de urmărire a mişcărilor cu produse accizabile în regim  
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 suspensiv 
 (Abrogare la data de 10 ian. 2010 prin O. nr. 1599/2009 - M. Of. nr. 876/16 dec. 2009) 
 
 
 O. nr. 1272/2008 - M. Of. nr. 667/25 sep. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1995/2007 prin O. nr. 1765/2011 - M. Of. nr. 195/21 mar. 2011) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 1/2008 - M. Of. nr. 73/31 ian. 2008 
 Decizie privind revocarea Deciziei preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 12/2007 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea nisipului şi pietrişului  
 din perimetrul Verşeni, judeţul Iaşi 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 2/2008 - M. Of. nr. 139/22 feb. 2008 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Firiza - Rotunda, judeţul Maramureş 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 3/2008 - M. Of. nr. 139/22 feb. 2008 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Rotunda - Văratec, judeţul Maramureş 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 7/2008 - M. Of. nr. 246/28 mar. 2008 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Racşa-Zugău, judeţele Satu Mare şi Maramureş 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 8/2008 - M. Of. nr. 246/28 mar. 2008 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Bixad, judeţele Satu Mare şi Maramureş 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 17/2008 - M. Of. nr. 662/23 sep. 2008 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Talpa Coreea, judeţul Botoşani 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 21/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Vlădeni II, judeţul Dâmboviţa 
 (SE) 
 
 O. nr. 175/2008 - M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 
 Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2010 - M. Of. nr. 108/17 feb. 2010) 
 
 O. nr. 177/2008 - M. Of. nr. 665/24 sep. 2008 
 Ordin privind suspendarea poziţiei 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activităţilor miniere de exploatare, aprobată prin  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 207/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008) 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008 

 
 O. nr. 181/2008 - M. Of. nr. 682/6 oct. 2008 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2009 
 (Abrogare prin O. nr. 232/2009 - M. Of. nr. 772/12 nov. 2009) 
 
 O. nr. 202/2008 - M. Of. nr. 729/28 oct. 2008 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2010 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2010) 
 
 O. nr. 243/2008 - M. Of. nr. 830/10 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2010 - M. Of. nr. 42/19 ian. 2010) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 5254/2008 - M. Of. nr. 453/18 iun. 2008 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 8.065/2006 privind Notele explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor,  
 
 (SE) 

adoptate de Comisia Comunităţilor Europene 

 
 O. nr. 7969/2008 - M. Of. nr. 860/20 dec. 2008 
 Ordin privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR 
 (Abrogare prin O. nr. 1503/2019 - M. Of. nr. 532/28 iun. 2019) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 51/23 ian. 2008 
 Ordin privind actualizarea tarifelor şi a contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2007, precum şi a unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale  
 de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a  
 gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 29/2007 prin O. nr. 99/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 AMARAD - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008) 
 
 O. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. APOPI  
 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008) 

& BLUMEN - S.R.L. 
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 O. nr. 5/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. BEN &  
 BEN - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 75/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008) 
 
 O. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008) 

CONGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 7/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 CONSTRUCT P&G - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 77/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008) 

CORDUN GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. C.P.L.  
 CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 80/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI  
 
 (Abrogare prin O. nr. 79/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008) 

CONSTRUCT 2000 - S.R.L. 

 
 O. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S. C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008) 

DESIGN PROIECT - S.R.L. 

 
 O. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008) 

DISTRIGAZ SUD - S.A. 

 
 O. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 DISTRIGAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 84/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 14/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON GAZ ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 85/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 15/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO  
 
 (Abrogare prin O. nr. 87/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008) 

SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 

 
 O. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ  
 
 (Abrogare prin O. nr. 88/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008) 

EST - S.A. 

 
 O. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ  
 NORD EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 90/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 18/2008 - M. Of. nr. 75/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ  
 
 (Abrogare prin O. nr. 89/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008) 

SUD - S.A. 

 
 O. nr. 19/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ  
 VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 91/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 20/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 93/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008) 

HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 21/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 INTERGAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 94/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 22/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 95/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008) 

MEGACONSTRUCT - S.A. 

 
 O. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008 
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 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 96/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008) 

DATA - S.R.L 

 
 O. nr. 24/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD  
 GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 97/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 25/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 OLIGOPOL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 26/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 104/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008) 

PETROM DISTRIBUŢIE GAZE —-S.R.L. 

 
 O. nr. 27/2008 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 49/2008 - M. Of. nr. 388/22 mai 2008) 

PROGAZ DISTRIBUTION - S.A. 

 
 O. nr. 28/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 106/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008) 

SALGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 29/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 107/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008) 

TIMGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 30/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2008 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2008) 

TULCEA GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 31/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA  
 
 (Abrogare prin O. nr. 109/2008 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2008) 

93 - S.R.L. 

 
 O. nr. 32/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL  
 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2008 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2008) 

GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 33/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM  
 GAS - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2008 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2008) 
 
 O. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 168/5 mar. 2008 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2007 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de  
 transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de pieţe centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 63/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008) 

aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 
 O. nr. 36/2008 - M. Of. nr. 216/20 mar. 2008 
 Ordin privind tariful reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al  
 energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 151/9 mar. 2010) 
 
 O. nr. 37/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2000 pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea pe categorii a  
 
 (SE) 

consumatorilor captivi de energie electrică 

 
 O. nr. 39/2008 - M. Of. nr. 249/31 mar. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" –  
 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008) 

S.A. Mediaş 

 
 O. nr. 40/2008 - M. Of. nr. 249/31 mar. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu  
 Mureş 
 (Abrogare prin O. nr. 70/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008) 
 
 O. nr. 42/2008 - M. Of. nr. 345/5 mai 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Amgaz" - S.A. Mediaş 
 (Abrogare prin O. nr. 71/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008) 
 
 O. nr. 43/2008 - M. Of. nr. 333/30 apr. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A. 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 12/2008 prin O. nr. 82/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008) 
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 O. nr. 44/2008 - M. Of. nr. 333/30 apr. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 83/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 45/2008 - M. Of. nr. 351/7 mai 2008 
 Ordin privind modificarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1361/2006, la 1 oct. 2016 prin O. nr. 162/2015 - M. Of. nr. 919/11 dec. 2015) 

Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 

 
 O. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 386/21 mai 2008 
 Ordin pentru modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi modificarea şi completarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2020 - M. Of. nr. 430/22 mai 2020) 

naturale 

 
 O. nr. 47/2008 - M. Of. nr. 385/21 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 234/2019 - M. Of. nr. 17/13 ian. 2020) 
 
 O. nr. 48/2008 - M. Of. nr. 436/10 iun. 2008 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2016 - M. Of. nr. 504/5 iul. 2016) 
 
 O. nr. 49/2008 - M. Of. nr. 388/22 mai 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială PROGAZ P&D - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008) 
 
 O. nr. 50/2008 - M. Of. nr. 382/20 mai 2008 
 Ordin privind completarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 55/2007 prin O. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 804/25 nov. 2009) 

aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007 

 
 O. nr. 51/2008 - M. Of. nr. 453/18 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.139/2006 pentru aprobarea Regulamentului  
 privind separarea contabilă, legală, funcţională şi organizatorică a activităţilor reglementate din sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 183/6 mar. 2020 şi Abrogare odată cu Decizia nr. 1139/2006 prin O. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 183/6 mar. 2020) 
 
 O. nr. 54/2008 - M. Of. nr. 433/10 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2003 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 29/2003 prin O. nr. 11/2014 - M. Of. nr. 145/27 feb. 2014) 

racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune 

 
 O. nr. 55/2008 - M. Of. nr. 433/10 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2004 pentru aprobarea tarifelor şi indicilor specifici  
 utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de medie şi joasă tensiune 
 (Abrogare prin O. nr. 141/2014 - M. Of. nr. 893/9 dec. 2014) 
 
 O. nr. 57/2008 - M. Of. nr. 472/26 iun. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia  
 
 (Abrogare prin O. nr. 83/2013 - M. Of. nr. 732/28 nov. 2013) 

termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare 

 
 O. nr. 58/2008 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2008 
 Ordin privind desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 59/2008 - M. Of. nr. 579/31 iul. 2008 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului financiar de către titularii de licenţe 
 (Abrogare prin O. nr. 32/2016 - M. Of. nr. 594/4 aug. 2016) 
 
 O. nr. 60/2008 - M. Of. nr. 551/22 iul. 2008 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 167/2019 - M. Of. nr. 656/7 aug. 2019) 
 
 O. nr. 63/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2007 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport,  
 

serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 
a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de pieţe centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente  

 
 (Abrogare prin O. nr. 132/2008 - M. Of. nr. 889/29 dec. 2008) 
 
 O. nr. 64/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare şi utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 19/2007 prin O. nr. 83/2017 - M. Of. nr. 746/18 sep. 2017) 
 
 O. nr. 65/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 134/2008 - M. Of. nr. 896/30 dec. 2008) 

consumatorilor casnici, şi a tarifelor pentru energia reactivă 

 
 O. nr. 66/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 920/29 dec. 2009) 

casnici 

 
 O. nr. 69/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008 
 Ordin pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 şi pentru intrarea în vigoare a  
 prevederilor Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, în regim de testare, în perioada 1 octombrie 2008-30 iunie 2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 54/2007 prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 
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 O. nr. 70/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2009 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2009) 

Mureş 

 
 O. nr. 72/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2009 - M. Of. nr. 599/31 aug. 2009) 

Mediaş 

 
 O. nr. 73/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 AMARAD - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 192/27 mar. 2009) 
 
 O. nr. 74/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. APOPI  
 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 198/30 mar. 2009) 

& BLUMEN - S.R.L. 

 
 O. nr. 75/2008 - M. Of. nr. 479/27 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. BEN &  
 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 198/30 mar. 2009) 

BEN - S.A. 

 
 O. nr. 76/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 198/30 mar. 2009) 

CONGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 77/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2009 - M. Of. nr. 198/30 mar. 2009) 

CONSTRUCT P&G - S.R.L. 

 
 O. nr. 78/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 CORDUN GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 198/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 79/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI  
 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009) 

CONSTRUCT 2000 - S.R.L. 

 
 O. nr. 80/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. C.P.L.  
 CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 81/2008 - M. Of. nr. 482/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN  
 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009) 

PROIECT - S.R.L. 

 
 O. nr. 82/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 83/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 19/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 84/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 DISTRIGAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 85/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON GAZ ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 86/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 87/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO  
 SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 23/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 88/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ  
 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009) 

EST - S.A. 

 
 O. nr. 89/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ  
 SUD - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009) 
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 O. nr. 90/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ  
 NORD EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 91/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ  
 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009) 

VEST - S.A. 

 
 O. nr. 92/2008 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP  
 DEZVOLTARE REŢELE - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 28/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 93/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 29/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009) 

HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 94/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 INTERGAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 30/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 95/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009) 

MEGACONSTRUCT - S.A. 

 
 O. nr. 96/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M.  
 DATA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 33/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 97/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD  
 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009) 

GAZ - S.R.L. 

 
 O. nr. 98/2008 - M. Of. nr. 486/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 OLIGOPOL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009) 
 
 O. nr. 100/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. B.E.R.G.  
 SISTEM GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 85/2013 - M. Of. nr. 739/29 nov. 2013) 
 
 O. nr. 101/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 83/2009 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2009) 

OTTOGAZ - S.R.L. 

 
 O. nr. 102/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" –  
 
 (Abrogare prin O. nr. 63/2009 - M. Of. nr. 431/24 iun. 2009) 

S.A. Mediaş 

 
 O. nr. 103/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.N.G.N.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 120/2014 - M. Of. nr. 864/27 nov. 2014) 

ROMGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 104/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 36/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009) 

PETROM DISTRIBUŢIE GAZE - S.R.L. 

 
 O. nr. 105/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009) 

PROGAZ P&D - S.A. 

 
 O. nr. 106/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 39/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009) 

SALGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 107/2008 - M. Of. nr. 487/30 iun. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009) 

TIMGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 108/2008 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009) 

TULCEA GAZ - S.A. 
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 O. nr. 109/2008 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA  
 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009) 

93 - S.R.L. 

 
 O. nr. 110/2008 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL  
 GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 43/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009) 
 
 O. nr. 111/2008 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM  
 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009) 

GAS - S.A. 

 
 O. nr. 112/2008 - M. Of. nr. 524/11 iul. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 MEHEDINŢI GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 32/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009) 
 
 O. nr. 114/2008 - M. Of. nr. 578/31 iul. 2008 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 62/2007 prin O. nr. 36/2011 - M. Of. nr. 645/9 sep. 2011) 

Energiei nr. 62/2007 

 
 O. nr. 118/2008 - M. Of. nr. 654/16 sep. 2008 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009) 
 
 O. nr. 119/2008 - M. Of. nr. 691/10 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2006 privind reguli de ofertare pe piaţa de echilibrare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 33/2006 prin O. nr. 33/2012 - M. Of. nr. 633/4 sep. 2012) 
 
 O. nr. 122/2008 - M. Of. nr. 719/23 oct. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrică şi gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2009 - M. Of. nr. 793/20 nov. 2009) 
 
 O. nr. 124/2008 - M. Of. nr. 770/17 nov. 2008 
 Ordin privind modalităţi de plată pe Piaţa de echilibrare şi pentru dezechilibrele părţilor responsabile cu echilibrarea 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2011 - M. Of. nr. 201/23 mar. 2011) 
 
 O. nr. 127/2008 - M. Of. nr. 882/24 dec. 2008 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 129/2008 - M. Of. nr. 23/12 ian. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2015 - M. Of. nr. 519/13 iul. 2015) 
 
 O. nr. 130/2008 - M. Of. nr. 864/22 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 100/2009 - M. Of. nr. 920/29 dec. 2009) 
 
 O. nr. 131/2008 - M. Of. nr. 889/29 dec. 2008 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare şi utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 19/2007 prin O. nr. 83/2017 - M. Of. nr. 746/18 sep. 2017) 
 
 O. nr. 132/2008 - M. Of. nr. 889/29 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 94/2009 - M. Of. nr. 875/15 dec. 2009) 

participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 
 O. nr. 133/2008 - M. Of. nr. 889/29 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul necesar stabilirii preţurilor şi tarifelor reglementate 
 (Abrogare prin O. nr. 30/2012 - M. Of. nr. 626/31 aug. 2012) 
 
 O. nr. 134/2008 - M. Of. nr. 896/30 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi  
 consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă 
 (Abrogare prin O. nr. 103/2009 - M. Of. nr. 924/30 dec. 2009) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Decizia nr. 90/2008 - M. Of. nr. 822/8 dec. 2008 
 Decizie privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Jersey 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
 Decizia nr. 95/2008 - M. Of. nr. 876/24 dec. 2008 
 Decizie privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera  
 circulaţie a acestor date 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
 Decizia nr. 101/2008 - M. Of. nr. 34/19 ian. 2009 
 Decizie privind procedura emiterii autorizaţiei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, în condiţiile art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 677/2001 pentru  
 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII 
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 Decizia nr. 888/2008 - M. Of. nr. 699/14 oct. 2008 
 Decizie privind procedura de verificare şi omologare a sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum şi normele de performanţă şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 488/2009 - M. Of. nr. 487/14 iul. 2009) 

securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitanţe şi bonuri fiscale în formă electronică 

 
 Decizia nr. 896/2008 - M. Of. nr. 754/7 nov. 2008 
 Decizie privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală 
 (Abrogare prin O. nr. 492/2009 - M. Of. nr. 433/25 iun. 2009) 
 
 Decizia nr. 1130/2008 - M. Of. nr. 831/10 dec. 2008 
 Decizie privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică 
 (Abrogare prin O. nr. 493/2009 - M. Of. nr. 432/24 iun. 2009) 
 
 Decizia nr. 1131/2008 - M. Of. nr. 861/20 dec. 2008 
 Decizie privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date 
 (Abrogare prin O. nr. 489/2009 - M. Of. nr. 435/25 iun. 2009) 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR   
 O. nr. 264/2008 - M. Of. nr. 617/22 aug. 2008 
 Ordin privind aprobarea modelelor mărcilor de certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia  
 Consumatorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 207/2018 - M. Of. nr. 363/26 apr. 2018) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 Decizia nr. 25/2008 - M. Of. nr. 43/18 ian. 2008 
 Decizie privind completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei  
 cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 686/2005 prin Decizia nr. 551/2012 - M. Of. nr. 444/4 iul. 2012) 
 
 Decizia nr. 31/2008 - M. Of. nr. 46/21 ian. 2008 
 Decizie privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare 
 (Abrogare prin O. nr. 473/2009 - M. Of. nr. 411/16 iun. 2009) 
 
 Decizia nr. 258/2008 - M. Of. nr. 246/28 mar. 2008 
 Decizie pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 133/EN/2003 prin Decizia nr. 338/2010 - M. Of. nr. 347/26 mai 2010) 

reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice 

 
 Decizia nr. 520/2008 - M. Of. nr. 512/8 iul. 2008 
 Decizie privind completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare şi  
 emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 2896/2013 prin Decizia nr. 376/2013 - M. Of. nr. 332/7 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 572/2008 - M. Of. nr. 574/30 iul. 2008 
 Decizie privind modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 686/2005 prin Decizia nr. 551/2012 - M. Of. nr. 444/4 iul. 2012) 

de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 O. nr. 113/2008 - M. Of. nr. 383/20 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de  
 concesiune de servicii 
 (Abrogare prin O. nr. 107/2009 - M. Of. nr. 473/9 iul. 2009) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 80/1 feb. 2008 
 Ordin privind aprobarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia  
 mediului pentru anul 2008 
 (Abrogare prin H.G. nr. 515/2008 - M. Of. nr. 401/28 mai 2008) 
 
 O. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 177/7 mar. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 99/2006 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 

veterinare privind controlul pestei porcine africane 

 
 O. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 176/7 mar. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor destinate comercializării animalelor de  
 companie 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2012 - M. Of. nr. 295/4 mai 2012) 
 
 O. nr. 20/2008 - M. Of. nr. 321/23 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce reglementează condiţiile generale şi specifice pentru autorizarea laboratoarelor supuse controlului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2010 - M. Of. nr. 354/28 mai 2010) 

sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 

 
 O. nr. 21/2008 - M. Of. nr. 249/31 mar. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 135/2006 pentru aprobarea Normei sanitare  
 veterinare privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului 
 (Abrogare odată cu O. nr. 135/2006 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 24/2008 - M. Of. nr. 325/24 apr. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2012 - M. Of. nr. 295/4 mai 2012) 
 
 O. nr. 25/2008 - M. Of. nr. 341/2 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 145/2018 - M. Of. nr. 996/26 nov. 2018) 

sănătăţii animalelor 
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 O. nr. 45/2008 - M. Of. nr. 432/9 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2006 pentru aprobarea Normei sanitare  
 veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine 
 (Abrogare odată cu O. nr. 205/2006 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 49/2008 - M. Of. nr. 452/17 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2006 privind aprobarea Normei sanitare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 48/2006 prin O. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 92/13 feb. 2013) 

veterinare care stabileşte o listă de utilizări ale hranei pentru animale, destinată unor scopuri nutriţionale speciale 

 
 O. nr. 55/2008 - M. Of. nr. 464/23 iun. 2008 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,  
 protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 60/2008 - M. Of. nr. 572/29 iul. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 170/2007 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 

veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice 

 
 O. nr. 63/2008 - M. Of. nr. 645/10 sep. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar 
 (Abrogare prin O. nr. 20/195/2018 - M. Of. nr. 234/16 mar. 2018) 
 
 O. nr. 78/2008 - M. Of. nr. 710/20 oct. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importurile paralele de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare  
 şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiilor de comercializare pentru produse medicinale veterinare 
 (Abrogare prin O. nr. 66/2012 - M. Of. nr. 746/6 nov. 2012) 
 
 O. nr. 80/2008 - M. Of. nr. 697/14 oct. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 145/2007 privind aprobarea Normei pentru  
 siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse  
 supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor 
 (Abrogare prin O. nr. 152/3476/2020 - M. Of. nr. 885/29 sep. 2020) 
 
 O. nr. 83/2008 - M. Of. nr. 765/13 nov. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi a Programului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2010 - M. Of. nr. 286/30 apr. 2010) 

acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor 

 
 O. nr. 93/2008 - M. Of. nr. 768/14 nov. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie  
 produse de origine animală 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2010 - M. Of. nr. 462/6 iul. 2010) 
 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 167/2008 - M. Of. nr. 113/13 feb. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele şi în contul statului (NI-GAR-07-I/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 84/2012 - M. Of. nr. 404/18 iun. 2012) 
 
 H. nr. 173/2008 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2008 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) prin  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 72/2007 prin H. nr. 385/2008 - M. Of. nr. 880/24 dec. 2008) 

introducerea unui nou produs: credit pentru femei antreprenor 

 
 H. nr. 174/2008 - M. Of. nr. 121/15 feb. 2008 
 Hotărâre privind completarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) şi a Normelor privind  
 operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0) 
 (Abrogare odată cu H. nr. 73/2007 prin H. nr. 117/2009 - M. Of. nr. 485/14 iul. 2009) 
 
 H. nr. 213/2008 - M. Of. nr. 311/21 apr. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0) 
 (Abrogare odată cu H. nr. 60/2007 prin H. nr. 191/2009 - M. Of. nr. 868/14 dec. 2009) 
 
 H. nr. 231/2008 - M. Of. nr. 380/20 mai 2008 
 Hotărâre privind aprobarea modificării Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) 
 (Abrogare odată cu H. nr. 72/2007 prin H. nr. 385/2008 - M. Of. nr. 880/24 dec. 2008) 
 
 H. nr. 279/2008 - M. Of. nr. 631/1 sep. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea modificării Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 73/2007 prin H. nr. 117/2009 - M. Of. nr. 485/14 iul. 2009) 

(NI-CST-09-III/0) 

 
 H. nr. 328/2008 - M. Of. nr. 734/30 oct. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei  
 (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 73/2007 
 (Abrogare odată cu H. nr. 73/2007 prin H. nr. 117/2009 - M. Of. nr. 485/14 iul. 2009) 
 
 H. nr. 342/2008 - M. Of. nr. 754/7 nov. 2008 
 Hotărâre privind Norma pentru Finanţarea proiectelor prioritare, în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 168/2010 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2011) 
 
 H. nr. 350/2008 - M. Of. nr. 772/18 nov. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 73/2007 prin H. nr. 117/2009 - M. Of. nr. 485/14 iul. 2009) 

(NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 73/2007 

 
 H. nr. 351/2008 - M. Of. nr. 772/18 nov. 2008 
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 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normei pentru Finanţarea proiectelor prioritare, în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-II/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 342/2008 prin H. nr. 168/2010 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2011) 

Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 342/2008 

 
 H. nr. 352/2008 - M. Of. nr. 772/18 nov. 2008 
 Hotărâre privind modificarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea  
 Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 72/2007 
 (Abrogare odată cu H. nr. 72/2007 prin H. nr. 385/2008 - M. Of. nr. 880/24 dec. 2008) 
 
 H. nr. 353/2008 - M. Of. nr. 772/18 nov. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) — cod  
 
 (Abrogare prin H. nr. 60/2010 - M. Of. nr. 363/2 iun. 2010) 

ISO: NI-GAR-03-III/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.355/2006 

 
 H. nr. 354/2008 - M. Of. nr. 772/18 nov. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0),  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 82/2007 prin H. nr. 378/2008 - M. Of. nr. 852/18 dec. 2008) 

aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 82/2007 

 
 H. nr. 355/2008 - M. Of. nr. 772/18 nov. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele şi în contul statului (NI-GAR-07-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de  
 Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 167/2008 
 (Abrogare odată cu H. nr. 167/2008 prin H. nr. 84/2012 - M. Of. nr. 404/18 iun. 2012) 
 
 H. nr. 356/2008 - M. Of. nr. 772/18 nov. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a Garanţiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0), aprobate  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 15646/2007 prin H. nr. 377/2008 - M. Of. nr. 852/18 dec. 2008) 

prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.646/2007 

 
 H. nr. 357/2008 - M. Of. nr. 772/18 nov. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective  
 complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de  
 
 (Abrogare prin H. nr. 60/2010 - M. Of. nr. 363/2 iun. 2010) 

Comerţ Exterior nr. 15.356/2006 

 
 H. nr. 358/2008 - M. Of. nr. 772/18 nov. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0),  
 aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 60/2007 
 (Abrogare odată cu H. nr. 60/2007 prin H. nr. 191/2009 - M. Of. nr. 868/14 dec. 2009) 
 
 H. nr. 365/2008 - M. Of. nr. 787/25 nov. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 60/2010 - M. Of. nr. 363/2 iun. 2010) 
 
 H. nr. 377/2008 - M. Of. nr. 852/18 dec. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind emiterea, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru creditele de export (NI-CST-08-IV/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 60/2010 - M. Of. nr. 363/2 iun. 2010) 
 
 H. nr. 378/2008 - M. Of. nr. 852/18 dec. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind emiterea, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (NI-GAR-05-III/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 60/2010 - M. Of. nr. 363/2 iun. 2010) 
 
 H. nr. 385/2008 - M. Of. nr. 880/24 dec. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (NI-FIN-06-III/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 202/2009 - M. Of. nr. 918/29 dec. 2009) 
 
 H. nr. 396/2008 - M. Of. nr. 887/29 dec. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind activitatea de asigurare a creditului cumpărător în numele şi în contul statului (NI-ASR-03-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 166/2012 - M. Of. nr. 727/26 oct. 2012) 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII 

 H. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 305/18 apr. 2008 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
 (Abrogare prin H. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2009) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 46/21 ian. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 115/2007 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 115/2007 prin O. nr. 64/2008 - M. Of. nr. 816/5 dec. 2008) 
 
 O. nr. 7/2008 - M. Of. nr. 130/19 feb. 2008 
 Ordin pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 135/4 mar. 2009) 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 86/2008 - M. Of. nr. 250/31 mar. 2008 
 Ordin privind stabilirea unor tarife pentru analiza şi marcarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi pentru alte activităţi conexe 
 (Abrogare prin O. nr. 181/2011 - M. Of. nr. 674/21 sep. 2011) 
 
 O. nr. 87/2008 - M. Of. nr. 250/31 mar. 2008 
 Ordin privind stabilirea unor tarife pentru expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 182/2011 - M. Of. nr. 674/21 sep. 2011) 
 
 
 GUVERN 
 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI 
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 O. nr. 355/2008 - M. Of. nr. 351/7 mai 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei 
 (SE) 
 
 O. nr. 1896/2008 - M. Of. nr. 789/25 nov. 2008 
 Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Filiala UZINA MECANICA CUGIR - S.A. 
 (SE) 
 
 
 GUVERN 
  COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII 

 H. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 284/11 apr. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul  
 2008 
 (T) 
 
 
 GUVERN 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 281/2008 - M. Of. nr. 311/21 apr. 2008 
 Ordin privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea  
 statisticii oficiale şi de Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 528/2009 - M. Of. nr. 559/11 aug. 2009) 

persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi a modelului înştiinţării de plată 

 
 O. nr. 683/2008 - M. Of. nr. 826/9 dec. 2008 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2009 
 (Abrogare prin O. nr. 670/2009 - M. Of. nr. 898/22 dec. 2009) 
 
 O. nr. 684/2008 - M. Of. nr. 839/12 dec. 2008 
 Ordin privind Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat 
 (Abrogare prin O. nr. 671/2009 - M. Of. nr. 904/23 dec. 2009) 
 
 
 GUVERN 
  INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 

 O. nr. 36/2008 - M. Of. nr. 55/24 ian. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 595/2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a  
 diriginţilor de şantier 
 (Abrogare odată cu O. nr. 595/2007 prin O. nr. 154/2010 - M. Of. nr. 184/23 mar. 2010) 
 
 O. nr. 67/2008 - M. Of. nr. 132/20 feb. 2008 
 Ordin pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 595/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 595/2007 prin O. nr. 154/2010 - M. Of. nr. 184/23 mar. 2010) 
 
 O. nr. 1484/2008 - M. Of. nr. 700/15 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 362/2006 privind accesul la informaţiile de interes public, la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.362/2006 prin O. nr. 261/2016 - M. Of. nr. 352/9 mai 2016) 

nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 

 
 O. nr. 1485/2008 - M. Of. nr. 685/7 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al  
 Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 705/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 153/2010 - M. Of. nr. 187/24 mar. 2010) 
 
 O. nr. 1486/2008 - M. Of. nr. 685/7 oct. 2008 
 Ordin privind modificarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. nr. 293/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Legitimaţiei de  
 control destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cu privire la aplicarea unitară  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 293/2006 prin O. nr. 622/2012 - M. Of. nr. 232/6 apr. 2012) 

a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii 

 
 O. nr. 1487/2008 - M. Of. nr. 685/7 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea Procedurii de autorizare a personalului de specialitate în construcţii, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii  
 nr. 646/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 646/2007 prin O. nr. 356/2009 - M. Of. nr. 378/4 iun. 2009) 
 
 O. nr. 1488/2008 - M. Of. nr. 700/15 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 595/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 595/2007 prin O. nr. 154/2010 - M. Of. nr. 184/23 mar. 2010) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 Decizia nr. 674/2008 - M. Of. nr. 451/17 iun. 2008 
 Decizie privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe 
 (Abrogare prin Decizia nr. 2742/2013 - M. Of. nr. 679/5 nov. 2013) 
 
 O. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 171/5 mar. 2008 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 270/2012 - M. Of. nr. 740/2 nov. 2012) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 26/2008 - M. Of. nr. 234/26 mar. 2008 
 Ordin pentru modificarea Procedurii privind desemnarea entităţilor evaluatoare a conformităţii containerelor destinate protecţiei informaţiilor clasificate, aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 51/2009 - M. Of. nr. 246/14 apr. 2009) 

directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 174/2004 
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 O. nr. 171/2008 - M. Of. nr. 469/25 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea Metodologiei de evaluare şi certificare a produselor, profilelor şi pachetelor de protecţie INFOSEC-INFOSEC 14, aprobată prin Ordinul directorului general al  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 181/2006 prin O. nr. 8/2010 - M. Of. nr. 92/10 feb. 2010) 

Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr.181/2006 

 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 310/2008 - M. Of. nr. 147/27 feb. 2008 
 Ordin privind Lista statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 2013/2008 - M. Of. nr. 770/17 nov. 2008) 
 
 O. nr. 2013/2008 - M. Of. nr. 770/17 nov. 2008 
 Ordin privind Lista statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 1743/2010 - M. Of. nr. 696/19 oct. 2010) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 53/23 ian. 2008 
 Ordin privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 36/16 ian. 2008 
 Ordin privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 58/2008 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2008 
 Ordin privind modificarea art. 10 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 196/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind avizarea şi autorizarea  
 funcţionării ocoalelor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 196/2006 prin O. nr. 696/2008 - M. Of. nr. 827/9 dec. 2008) 

pentru autorizarea personalului silvic 

 
 O. nr. 61/2008 - M. Of. nr. 103/11 feb. 2008 
 Ordin privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare 
 (Abrogare prin O. nr. 1501/2013 - M. Of. nr. 26/14 ian. 2014) 
 
 O. nr. 64/B/2008 - M. Of. nr. 106/11 feb. 2008 
 Ordin privind aprobarea formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 66/2008 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2008 
 Ordin privind aprobarea sumelor, a condiţiilor şi a modului de acordare a acestor sume pentru achiziţia materialului seminal congelat de taur şi a agentului criogenic folosit la conservare  
 
 (T) 

în anul 2008 

 
 O. nr. 69/2008 - M. Of. nr. 106/11 feb. 2008 
 Ordin privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi ale unităţilor subordonate acesteia,  
 cuantumului tarifelor şi modalităţilor de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 89/2008 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2008 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi 
 (Abrogare odată cu O. nr. 848/2004 prin O. nr. 87/2017 - M. Of. nr. 264/14 apr. 2017) 
 
 O. nr. 139/2008 - M. Of. nr. 150/27 feb. 2008 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 64/B/2008 privind aprobarea formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe  
 
 (T) 

suprafaţă pentru anul 2008 

 
 O. nr. 160/2008 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2008 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate, a Procedurii de declarare a opoziţiei la  
 nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialităţii tradiţionale garantate, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii  
 Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 1762/2015 - M. Of. nr. 627/18 aug. 2015) 
 
 O. nr. 170/2008 - M. Of. nr. 251/31 mar. 2008 
 Ordin privind aprobarea Suplimentului nr. 2 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 210/2008 - M. Of. nr. 247/31 mar. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 66/2008 privind aprobarea sumelor, a condiţiilor şi a modului de acordare a acestor sume pentru  
 
 (T) 

achiziţia materialului seminal congelat de taur şi a agentului criogenic folosit la conservare în anul 2008 

 
 O. nr. 215/2008 - M. Of. nr. 261/2 apr. 2008 
 Ordin pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 718/2006 privind aprobarea preţurilor pentru cabalinele trecute în categoria  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 718/2006 prin O. nr. 1087/2020 - M. Of. nr. 478/5 iun. 2020) 

Herghelia Naţională 

 
 O. nr. 216/2008 - M. Of. nr. 291/15 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor de vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 1115/2015 - M. Of. nr. 558/27 iul. 2015) 
 
 O. nr. 218/2008 - M. Of. nr. 285/11 apr. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice 
 (Abrogare prin O. nr. 1221/2010 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2010) 
 
 O. nr. 224/2008 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac 
 (Abrogare prin O. nr. 146/2017 - M. Of. nr. 372/18 mai 2017) 
 
 O. nr. 243/2008 - M. Of. nr. 353/7 mai 2008 
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 (T) 
 
 O. nr. 246/2008 - M. Of. nr. 332/25 apr. 2008 
 Ordin  privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 234/2016 - M. Of. nr. 137/23 feb. 2016) 

în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate 

 
 O. nr. 253/2008 - M. Of. nr. 368/14 mai 2008 
 Ordin privind aprobarea Suplimentului nr. 3 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2007 
 (T) 
 
 O. nr. 255/2008 - M. Of. nr. 345/5 mai 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe  
 complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea  
 modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 295/2007 prin O. nr. 98/2010 - M. Of. nr. 271/27 apr. 2010) 

reglementările comunitare în domeniu 

 
 O. nr. 279/2008 - M. Of. nr. 373/15 mai 2008 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră şi muflon pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2008 - 14 mai 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 331/2008 - M. Of. nr. 405/29 mai 2008 
 Ordin privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv 
 (Abrogare prin O. nr. 753/2008 - M. Of. nr. 876/24 dec. 2008) 
 
 O. nr. 333/2008 - M. Of. nr. 497/2 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial al resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, în apele  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 34/19 ian. 2009) 

maritime interioare şi în apele continentale 

 
 O. nr. 358/2008 - M. Of. nr. 444/13 iun. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul  
 zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a  
 condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 295/2007 prin O. nr. 98/2010 - M. Of. nr. 271/27 apr. 2010) 

domeniu 

 
 O. nr. 366/2008 - M. Of. nr. 457/19 iun. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.202/2005 privind aprobarea Listei specialiştilor împuterniciţi să constate şi să sancţioneze  
 contravenţiile prevăzute la art. 82 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a modelului legitimaţiei de identificare a acestora, precum şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1202/2005 prin O. nr. 340/2014 - M. Of. nr. 177/12 mar. 2014) 

a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare 

 
 O. nr. 405/2008 - M. Of. nr. 457/19 iun. 2008 
 Ordin privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific 
 (Abrogare prin O. nr. 380/2009 - M. Of. nr. 425/22 iun. 2009) 
 
 O. nr. 430/2008 - M. Of. nr. 507/7 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea tipurilor de investiţii şi a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2008, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în  
 
 (T) 

agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole 

 
 O. nr. 449/2008 - M. Of. nr. 615/21 aug. 2008 
 Ordin privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale 
 (Abrogare prin O. nr. 1369/2018 - M. Of. nr. 819/25 sep. 2018) 
 
 O. nr. 457/2008 - M. Of. nr. 584/4 aug. 2008 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de mamifere, altele decât cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră şi muflon, şi de păsări admise la vânătoare pentru  
 
 (T) 

sezonul de vânătoare 2008-2009 

 
 O. nr. 460/2008 - M. Of. nr. 554/22 iul. 2008 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci 
 (Abrogare prin O. nr. 839/2014 - M. Of. nr. 394/28 mai 2014) 
 
 O. nr. 470/2008 - M. Of. nr. 591/6 aug. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in şi de cânepă pentru fibre în anul de piaţă 2008-2009 
 (T) 
 
 O. nr. 471/2008 - M. Of. nr. 591/6 aug. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 66/2008 privind aprobarea sumelor, a condiţiilor şi a modului de acordare a acestor sume pentru  
 
 (T) 

achiziţia materialului seminal congelat de taur şi a agentului criogenic folosit la conservare în anul 2008 

 
 O. nr. 481/2008 - M. Of. nr. 602/12 aug. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor  
 DOC îmbuteliate, destinate comercializării, şi aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizaţiei de producător de vinuri cu denumire de origine  
 (DOC) şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC) 
 (Abrogare odată cu O. nr. 942/2004 prin O. nr. 1515/2013 - M. Of. nr. 19/11 ian. 2014) 
 
 O. nr. 487/2008 - M. Of. nr. 624/27 aug. 2008 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 490/2008 - M. Of. nr. 606/14 aug. 2008 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 581/2007 privind recunoaşterea zonelor protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate 
 (SE) 
 
 O. nr. 497/2008 - M. Of. nr. 614/20 aug. 2008 
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 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 231/2006 pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la gestionarea durabilă a  
 resurselor acvatice vii din apele de munte gestionate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva 
 (SE) 
 
 O. nr. 503/2008 - M. Of. nr. 630/29 aug. 2008 
 Ordin privind stabilirea cuantumului contribuţiei anticipate ce se plăteşte ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi ca procent din costurile cu energia  
 electrică necesară pompării apei pentru irigaţii pentru sezonul de irigaţii 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 556/2008 - M. Of. nr. 640/5 sep. 2008 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 102/2006 privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea răspândirii în România a dăunătorului  
 Diabrotica virgifera Le Conte, viermele vestic al rădăcinilor de porumb 
 (SE) 
 
 O. nr. 566/2008 - M. Of. nr. 639/5 sep. 2008 
 Ordin pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, al subvenţiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor  
 
 (T) 

necesare desfăşurării activităţii de irigaţii pentru sezonul de irigaţii al anului 2009 

 
 O. nr. 574/2008 - M. Of. nr. 657/18 sep. 2008 
 Ordin privind completarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investiţii şi a plafoanelor maxime ale creditelor ce se  
 acordă în anul 2008, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole 
 (T) 
 
 O. nr. 583/2008 - M. Of. nr. 662/23 sep. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 837/2014 - M. Of. nr. 761/21 oct. 2014) 

economici legate de acesta 

 
 O. nr. 605/2008 - M. Of. nr. 679/2 oct. 2008 
 Ordin privind aprobarea Listei cu rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine şi caprine, care se pot achiziţiona în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2008 privind susţinerea  
 din fonduri bugetare, în anul 2008, a achiziţiei de berbeci şi/sau ţapi pentru reproducţie 
 (T) 
 
 O. nr. 606/2008 - M. Of. nr. 718/22 oct. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos 
 (Abrogare prin O. nr. 1540/2011 - M. Of. nr. 430/20 iun. 2011) 
 
 O. nr. 610/2008 - M. Of. nr. 711/20 oct. 2008 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investiţii şi a plafoanelor maxime ale creditelor ce  
 
 (T) 

se acordă în anul 2008, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole 

 
 O. nr. 624/2008 - M. Of. nr. 700/15 oct. 2008 
 Ordin pentru repartizarea cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi necesarul tradiţional de aprovizionare în anul comercial 2008-2009 
 (T) 
 
 O. nr. 653/2008 - M. Of. nr. 734/30 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea alin. (4) al art. 10 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a  
 criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 246/2008 prin O. nr. 234/2016 - M. Of. nr. 137/23 feb. 2016) 

agromediu şi zone defavorizate 

 
 O. nr. 671/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 
 Ordin privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în  
 agricultura ecologică 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2014, odată cu O. nr. 219/2007 prin O. nr. 1253/2013 - M. Of. nr. 687/8 nov. 2013) 
 
 O. nr. 694/2008 - M. Of. nr. 796/27 nov. 2008 
 Ordin privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 406/2017 - M. Of. nr. 1034/28 dec. 2017) 

sprijinului financiar de către acestea 

 
 O. nr. 695/2008 - M. Of. nr. 786/25 nov. 2008 
 Ordin privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1638/2015 - M. Of. nr. 469/29 iun. 2015) 
 
 O. nr. 696/2008 - M. Of. nr. 827/9 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi  
 conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice 
 (Abrogare prin O. nr. 198/2009 - M. Of. nr. 234/9 apr. 2009) 
 
 O. nr. 708/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1263/2005 prin O. nr. 155/2010 - M. Of. nr. 447/1 iul. 2010) 

producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante furajere 

 
 O. nr. 715/2008 - M. Of. nr. 813/4 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
 (Abrogare prin O. nr. 1343/2010 - M. Of. nr. 617/1 sep. 2010) 
 
 O. nr. 716/2008 - M. Of. nr. 820/5 dec. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 457/2008 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de mamifere, altele decât  
 cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră şi muflon, şi de păsări admise la vânătoare pentru sezonul de vânătoare 2008-2009 
 (T) 
 
 O. nr. 717/2008 - M. Of. nr. 816/5 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 84/2011 - M. Of. nr. 276/20 apr. 2011) 

România 
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 O. nr. 718/2008 - M. Of. nr. 827/9 dec. 2008 
 Ordin privind completarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul  
 zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a  
 condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în  
 domeniu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 295/2007 prin O. nr. 98/2010 - M. Of. nr. 271/27 apr. 2010) 
 
 O. nr. 744/2008 - M. Of. nr. 881/24 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 753/2008 - M. Of. nr. 876/24 dec. 2008 
 Ordin privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 75/2 feb. 2010) 
 
 O. nr. 756/2008 - M. Of. nr. 879/24 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin 
 (Abrogare prin O. nr. 1329/2014 - M. Of. nr. 649/3 sep. 2014) 
 
 O. nr. 763/2008 - M. Of. nr. 898/31 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea conţinutului, modelului şi procedurii de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri 
 (Abrogare prin O. nr. 2053/2010 - M. Of. nr. 828/10 dec. 2010) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 223/1330/2008 - M. Of. nr. 388/22 mai 2008 
 Ordin privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici  
 pentru exploatări forestiere şi a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră 
 (Abrogare prin O. nr. 1330/2015 - M. Of. nr. 693/14 sep. 2015) 
 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 431/576/2456/2008 - M. Of. nr. 619/25 aug. 2008 
 Ordin privind modificarea lit. b) a cap. 2 partea I titlul II din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului internelor şi reformei administrative şi al  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 344/239/742/2007 prin O. nr. 95/153/1998/3241/2010 - M. Of. nr. 650/20 sep. 2010) 

ministrului economiei şi finanţelor nr. 344/239/742/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 O. nr. 226/397/2008 - M. Of. nr. 294/15 apr. 2008 
 Ordin privind prohibiţia pescuitului în anul 2008 
 (Abrogare prin O. nr. 84/189/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 O. nr. 15/56/2008 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2008 
 Ordin pentru adoptarea măsurilor privind bunele condiţii agricole şi de mediu în România 
 (Abrogare prin O. nr. 30/147/2010 - M. Of. nr. 111/18 feb. 2010) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 142/1307/185/2008 - M. Of. nr. 565/28 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor  
 aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole 
 (Abrogare prin O. nr. 1525/67/73/2018 - M. Of. nr. 179/6 mar. 2019) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII 

 O. nr. M.39/2008 - M. Of. nr. 346/6 mai 2008 
 Ordin pentru delegarea către şeful Direcţiei management resurse umane a competenţei îndeplinirii atribuţiilor privind coordonarea şi controlul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol  
 
 (Abrogare prin O. nr. M.31/2010 - M. Of. nr. 164/15 mar. 2010) 

I" 

 
 O. nr. M.44/2008 - M. Of. nr. 402/28 mai 2008 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării 
 (Abrogare prin O. nr. M.74/2020 - M. Of. nr. 313/14 apr. 2020) 
 
 O. nr. M.47/2008 - M. Of. nr. 407/30 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind achiziţia serviciului de pază şi intervenţie la obiectivele militare prin societăţi specializate de pază şi protecţie 
 (Abrogare prin O. nr. M.19/2012 - M. Of. nr. 130/23 feb. 2012) 
 
 O. nr. M.59/2008 - M. Of. nr. 520/10 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mentenanţa tehnicii de apărare aeriană cu baza la sol 
 (Abrogare prin O. nr. M.7/2012 - M. Of. nr. 85/2 feb. 2012) 
 
 O. nr. M.64/2008 - M. Of. nr. 621/26 aug. 2008 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 
 (Abrogare prin O. nr. M.39/2010 - M. Of. nr. 243/16 apr. 2010) 
 
 O. nr. M.76/2008 - M. Of. nr. 632/1 sep. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară 
 (Abrogare prin O. nr. M.73/2011 - M. Of. nr. 584/18 aug. 2011) 
 
 O. nr. M89/2008 - M. Of. nr. 658/18 sep. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării şi în proprietatea publică a statului 
 (Abrogare prin O. nr. M.109/2011 - M. Of. nr. 26/12 ian. 2012) 
 
 O. nr. M.93/2008 - M. Of. nr. 670/29 sep. 2008 



 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei privind selecţionarea personalului şi stabilirea duratei participării acestuia la misiuni individuale în afara teritoriului statului român 
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 (Abrogare prin O. nr. M.101/2011 - M. Of. nr. 890/15 dec. 2011) 
 
 O. nr. M.110/2008 - M. Of. nr. 775/19 nov. 2008 
 Ordin privind măsurile care se aplică în Ministerul Apărării pentru preluarea, asigurarea şi gestionarea copreşedinţiei Grupului NATO în domeniul neproliferării "NATO Senior Defence  
 
 (Abrogare prin O. nr. M72/2013 - M. Of. nr. 471/30 iul. 2013) 

Group on Proliferation - DGP" 

 
 O. nr. M.111/2008 - M. Of. nr. 860/20 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării 
 (Abrogare prin O. nr. M.53/2015 - M. Of. nr. 427/16 iun. 2015) 
 
 O. nr. M.120/2008 - M. Of. nr. 844/16 dec. 2008 
 Ordin privind sistarea cheltuielilor pentru achiziţionarea de materiale şi obiecte promoţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M72/2013 - M. Of. nr. 471/30 iul. 2013) 
 
 O. nr. M.128/2008 - M. Of. nr. 12/7 ian. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării, destinat cazării, refacerii capacităţii de  
 muncă şi activităţilor recreative şi sportive 
 (Abrogare prin O. nr. m120/2015 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2016) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 O. nr. 432/2008 - M. Of. nr. 653/16 sep. 2008 
 Ordin privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 232/2003 prin O. nr. 789/2009 - M. Of. nr. 834/3 dec. 2009) 
 
 O. nr. 693/2008 - M. Of. nr. 22/12 ian. 2009 
 Ordin privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 232/2003 prin O. nr. 789/2009 - M. Of. nr. 834/3 dec. 2009) 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 

 O. nr. 2398/2008 - M. Of. nr. 771/17 nov. 2008 
 Ordin privind reorganizarea activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice şi pentru aprobarea normelor  
 metodologice privind atestarea acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 2495/2010 - M. Of. nr. 634/9 sep. 2010) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 

 O. nr. 234/2008 - M. Of. nr. 278/9 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi ale specificaţiilor tehnice recunoscute din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 71/2009 - M. Of. nr. 101/19 feb. 2009) 

domeniul produselor pentru construcţii 

 
 O. nr. 345/2008 - M. Of. nr. 231/26 mar. 2008 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare. Evaluarea  
 acţiunii zăpezii asupra construcţiilor", indicativ CR 1-1-3-2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2228/2005 prin O. nr. 1655/2012 - M. Of. nr. 704/15 oct. 2012) 
 
 O. nr. 708/2008 - M. Of. nr. 418/4 iun. 2008 
 Ordin pentru modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 550/2003 prin O. nr. 2237/2010 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2010) 

publice, transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003 

 
 O. nr. 863/2008 - M. Of. nr. 524/11 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice  
 aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" 
 (Abrogare la data de 27 februarie 2017 prin H.G. nr. 907/2016 - M. Of. nr. 1061/29 dec. 2016) 
 
 O. nr. 930/2008 - M. Of. nr. 592/7 aug. 2008 
 Ordin privind aprobarea componenţei Comitetului tehnic de coordonare generală, a structurii şi componenţei comitetelor tehnice de specialitate, precum şi a regulamentului de organizare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3363/2020 - M. Of. nr. 624/16 iul. 2020) 

şi funcţionare al acestora 

 
 O. nr. 1481/2008 - M. Of. nr. 828/9 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea Programului ,,Patinoare artificiale" realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 
 O. nr. 1298/1619/2008 - M. Of. nr. 716/22 oct. 2008 
 Ordin privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de  
 investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în  
 Construcţii nr. 726/549/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 901/2015 - M. Of. nr. 372/28 mai 2015) 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 O. nr. 851/2446/2008 - M. Of. nr. 612/19 aug. 2008 
 Ordin privind aprobarea Ghidului operaţional pentru Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1151/2206/2011 - M. Of. nr. 256/12 apr. 2011) 

mic urban 

 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 1294/3296/2008 - M. Of. nr. 775/19 nov. 2008 
 Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a  
 oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 1360/1938/2011 - M. Of. nr. 327/11 mai 2011) 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
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 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 O. nr. 1037/617/2008 - M. Of. nr. 675/1 oct. 2008 
 Ordin privind modificarea art. 14 alin. (2) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului  
 transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.134/460/2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2134/460/2004 prin O. nr. 909/117/2012 - M. Of. nr. 413/21 iun. 2012) 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 1553/671/3560/2008 - M. Of. nr. 855/19 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 O. nr. 80/2008 - M. Of. nr. 99/8 feb. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor 
 pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, 
 în cadrul obiectivului convergenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 2561/2011 - M. Of. nr. 682/26 sep. 2011) 
 
 O. nr. 152/2008 - M. Of. nr. 66/29 ian. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare 
 (T) 
 
 O. nr. 210/2008 - M. Of. nr. 109/12 feb. 2008 
 Ordin privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţele de transport din cadrul operaţiunii 4.1.b "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea  
 reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea  
 şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie" a axei prioritare "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii  
 schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice 
 (Abrogare prin O. nr. 625/1947/2011 - M. Of. nr. 350/19 mai 2011) 
 
 O. nr. 227/2008 - M. Of. nr. 87/4 feb. 2008 
 Ordin privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual 
 (T) 
 
 O. nr. 395/2008 - M. Of. nr. 131/20 feb. 2008 
 Ordin privind procedura de transfer al sumelor recuperate în România reprezentând creanţe stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi de transfer al sumelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 85/2016 - M. Of. nr. 85/4 feb. 2016) 

recuperate de autorităţile competente din alte state membre, reprezentând creanţe stabilite în România 

 
 O. nr. 405/2008 - M. Of. nr. 150/27 feb. 2008 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 730/2011 - M. Of. nr. 293/27 apr. 2011) 

de jucării, care adoptă standardele europene armonizate 

 
 O. nr. 938/2008 - M. Of. nr. 262/3 apr. 2008 
 Ordin pentru aprobarea categoriilor de instituţii publice cu sediul în municipii şi oraşe, care sunt exceptate de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3713/2008 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2009) 

aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice 

 
 O. nr. 967/2008 - M. Of. nr. 302/17 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi  
 Finanţelor 
 (T) 
 
 O. nr. 968/2008 - M. Of. nr. 302/17 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea  
 
 (T) 

Ministerului Economiei şi Finanţelor 

 
 O. nr. 969/2008 - M. Of. nr. 302/17 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială "Conversmin" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor 
 (T) 
 
 O. nr. 1146/2008 - M. Of. nr. 315/22 apr. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în  
 
 (T) 

anul 2008 

 
 O. nr. 1202/2008 - M. Of. nr. 330/25 apr. 2008 
 Ordin privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice prevăzute la art. 5 alin. (2) şi a unor precizări referitoare la prevederile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3903/2018 - M. Of. nr. 29/10 ian. 2019) 

art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 

 
 O. nr. 1269/2008 - M. Of. nr. 352/7 mai 2008 
 Ordin privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 1499/2009 - M. Of. nr. 374/3 iun. 2009) 
 
 O. nr. 1311/2008 - M. Of. nr. 340/2 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 164/2017 - M. Of. nr. 108/8 feb. 2017) 
 
 O. nr. 1318/2008 - M. Of. nr. 352/7 mai 2008 
 Ordin privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale 
 (Abrogare prin O. nr. 183/2010 - M. Of. nr. 99/12 feb. 2010) 
 
 O. nr. 1372/2008 - M. Of. nr. 364/13 mai 2008 
 Ordin privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 (Abrogare prin O. nr. 4144/2015 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) 
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 O. nr. 1548/2008 - M. Of. nr. 419/4 iun. 2008 
 Ordin privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al  
 energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene" - Domeniul major de intervenţie 3 - Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei,  
 Axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea  
 competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 2875/3006/1047/2011 - M. Of. nr. 13/6 ian. 2012) 
 
 O. nr. 1856/2008 - M. Of. nr. 469/25 iun. 2008 
 Ordin pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 440/2004 prin O. nr. 1277/2016 - M. Of. nr. 905/10 nov. 2016) 

standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune 

 
 O. nr. 1958/2008 - M. Of. nr. 499/3 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a operatorilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 2123/2009 - M. Of. nr. 440/26 iun. 2009) 
 
 O. nr. 1984/2008 - M. Of. nr. 478/27 iun. 2008 
 Ordin privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 
 (T) 
 
 O. nr. 2003/2008 - M. Of. nr. 564/25 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1763/182/2011 - M. Of. nr. 218/30 mar. 2011) 

finalizarea măsurilor ex-ISPA 

 
 O. nr. 2036/2008 - M. Of. nr. 504/4 iul. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare odată cu O. nr. 753/2006 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 
 
 O. nr. 2142/2008 - M. Of. nr. 575/30 iul. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând  
 contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul  
 ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 486/2007 prin O. nr. 1054/2016 - M. Of. nr. 565/26 iul. 2016) 
 
 O. nr. 2219/2008 - M. Of. nr. 582/1 aug. 2008 
 Ordin privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 
 (Abrogare prin O. nr. 840/2017 - M. Of. nr. 486/27 iun. 2017) 
 
 O. nr. 2282/2008 - M. Of. nr. 582/1 aug. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2010 - M. Of. nr. 65/28 ian. 2010) 
 
 O. nr. 2285/2008 - M. Of. nr. 599/11 aug. 2008 
 Ordin privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, propuse pentru  
 acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1,  
 operaţiunea 4.1b) "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1000/2011 - M. Of. nr. 375/30 mai 2011) 

realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport" - partea de transport 

 
 O. nr. 2396/2008 - M. Of. nr. 613/20 aug. 2008 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor prin unităţile Trezoreriei  
 statului 
 (SE) 
 
 O. nr. 2467/2008 - M. Of. nr. 642/8 sep. 2008 
 Ordin pentru modificarea Procedurilor şi modalităţilor de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% reţinut din sumele încasate din recuperarea creanţelor României  
 provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg  
 din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională,  
 aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.259/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2011 - M. Of. nr. 60/25 ian. 2011) 
 
 O. nr. 2827/2008 - M. Of. nr. 892/29 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor 
 (Abrogare prin O. nr. 391/2010 - M. Of. nr. 188/24 mar. 2010) 
 
 O. nr. 2968/2008 - M. Of. nr. 717/22 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 185/2003 prin O. nr. 548/2016 - M. Of. nr. 462/22 iun. 2016) 

referitoare la recipientele simple sub presiune 

 
 O. nr. 2969/2008 - M. Of. nr. 735/30 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene  
 armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune 
 (Abrogare odată cu O. nr. 440/2004 prin O. nr. 1277/2016 - M. Of. nr. 905/10 nov. 2016) 
 
 O. nr. 2980/2008 - M. Of. nr. 696/13 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru serviciile prestate  
 clienţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2010 - M. Of. nr. 65/28 ian. 2010) 
 
 O. nr. 3209/2008 - M. Of. nr. 776/19 nov. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor  
 NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate 
 (Abrogare prin O. nr. 4145/2015 - M. Of. nr. 14/8 ian. 2016) 
 
 O. nr. 3282/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate, specializate în litigii internaţionale, de  
 încheiere şi derulare a contractului de asistenţă şi reprezentare juridică a României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 655/2015 - M. Of. nr. 575/31 iul. 2015) 

Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 668/2007 
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 O. nr. 3385/2008 - M. Of. nr. 784/24 nov. 2008 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Compania Naţională a Huilei - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 1039/2013 - M. Of. nr. 307/29 mai 2013) 
 
 O. nr. 3512/2008 - M. Of. nr. 870/23 dec. 2008 
 Ordin privind documentele financiar-contabile 
 (Abrogare prin O. nr. 2634/2015 - M. Of. nr. 910/9 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3525/2008 - M. Of. nr. 825/8 dec. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare odată cu O. nr. 753/2006 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 
 
 O. nr. 3659/2008 - M. Of. nr. 878/24 dec. 2008 
 Ordin privind modelul şi conţinutul unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România 
 (Abrogare prin O. nr. 99/2012 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2012) 
 
 O. nr. 3661/2008 - M. Of. nr. 888/29 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate 
 (Abrogare prin O. nr. 221/2016 - M. Of. nr. 147/25 feb. 2016) 
 
 O. nr. 3687/2008 - M. Of. nr. 860/20 dec. 2008 
 Ordin privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 
 (Abrogare prin O. nr. 614/2009 - M. Of. nr. 210/1 apr. 2009) 
 
 O. nr. 3769/2008 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008 
 (T) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 O. nr. 2448/3/2008 - M. Of. nr. 619/25 aug. 2008 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă  
 semestrială a instituţiilor de credit 
 (SE) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 O. nr. 1706/1889/C/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 
 Ordin privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1022/2562/2016 - M. Of. nr. 524/12 iul. 2016) 

conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
 O. nr. 915/465/415/2008 - M. Of. nr. 424/5 iun. 2008 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări 
 (Abrogare prin O. nr. 1059/555/306/2009 - M. Of. nr. 344/22 mai 2009) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 46/21 ian. 2008 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative 
 (Abrogare prin O. nr. 1081/2011 - M. Of. nr. 103/9 feb. 2011) 
 
 O. nr. 71/2008 - M. Of. nr. 69/29 ian. 2008 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 2414/2011 - M. Of. nr. 481/7 iul. 2011) 
 
 O. nr. 94/2008 - M. Of. nr. 68/29 ian. 2008 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 (T) 
 
 O. nr. 131/2008 - M. Of. nr. 73/31 ian. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1294/2007 prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 

care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 

 
 O. nr. 254/2008 - M. Of. nr. 146/26 feb. 2008 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" 
 (T) 
 
 O. nr. 258/2008 - M. Of. nr. 163/3 mar. 2008 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de control intern şi revizie a activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 443/2014 - M. Of. nr. 216/26 mar. 2014) 
 
 O. nr. 477/2008 - M. Of. nr. 235/26 mar. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1314/2007 prin O. nr. 3637/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 

aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 

 
 O. nr. 552/2008 - M. Of. nr. 294/15 apr. 2008 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri" 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2010 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2010) 
 
 O. nr. 605/2008 - M. Of. nr. 301/17 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care figurează în lista contribuabililor  
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 inactivi 
 (Abrogare prin O. nr. 1786/2010 - M. Of. nr. 292/5 mai 2010) 
 
 O. nr. 691/2008 - M. Of. nr. 337/1 mai 2008 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1294/2007 prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 

creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 

 
 O. nr. 716/2008 - M. Of. nr. 345/5 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea modelului Declaraţiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate şi a Instrucţiunilor pentru întocmirea programului de lucru 
 (Abrogare prin O. nr. 903/2009 - M. Of. nr. 342/22 mai 2009) 
 
 O. nr. 718/2008 - M. Of. nr. 347/6 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite online (prin internet) de către persoanele fizice, prin  
 intermediul cardurilor bancare 
 (Abrogare prin O. nr. 1376/2016 - M. Of. nr. 614/10 aug. 2016) 
 
 O. nr. 819/2008 - M. Of. nr. 404/29 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi 
 (Abrogare prin O. nr. 3347/2011 - M. Of. nr. 754/26 oct. 2011) 
 
 O. nr. 931/2008 - M. Of. nr. 474/27 iun. 2008 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2414/2011 - M. Of. nr. 481/7 iul. 2011) 

Naţionale de Administrare Fiscală 

 
 O. nr. 1026/2008 - M. Of. nr. 522/10 iul. 2008 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul  
 preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1314/2007 prin O. nr. 3637/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 1057/2008 - M. Of. nr. 539/17 iul. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2414/2011 - M. Of. nr. 481/7 iul. 2011) 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 

 
 O. nr. 1338/2008 - M. Of. nr. 706/17 oct. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2022 - M. Of. nr. 77/26 ian. 2022) 
 
 O. nr. 1498/2008 - M. Of. nr. 743/3 nov. 2008 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" 
 (Abrogare prin O. nr. 75/2010 - M. Of. nr. 59/26 ian. 2010) 
 
 O. nr. 1746/2008 - M. Of. nr. 864/22 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 (Abrogare prin O. nr. 77/2010 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2010) 
 
 O. nr. 1747/2008 - M. Of. nr. 887/29 dec. 2008 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1/2008 prin O. nr. 1081/2011 - M. Of. nr. 103/9 feb. 2011) 

informative 

 
 O. nr. 1752/2008 - M. Of. nr. 3/5 ian. 2009 
 Ordin privind modelul şi conţinutul formularului "Înştiinţare" utilizat în activitatea de cercetare la faţa locului 
 (Abrogare prin O. nr. 3076/2017 - M. Of. nr. 911/21 nov. 2017) 
 
 O. nr. 1764/2008 - M. Of. nr. 888/29 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu  
 modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 92/2009 - M. Of. nr. 61/2 feb. 2009) 

fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă 

 
 O. nr. 1799/2008 - M. Of. nr. 880/24 dec. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia,  
 aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1314/2007 prin O. nr. 3637/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 38/2008 - M. Of. nr. 44/18 ian. 2008 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 163/2015 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015) 
 
 O. nr. 349/2008 - M. Of. nr. 122/15 feb. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  
 7.789/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 7789/2007 prin O. nr. 1884/2016 - M. Of. nr. 496/4 iul. 2016) 
 
 O. nr. 356/2008 - M. Of. nr. 130/19 feb. 2008 
 Ordin privind modificarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal  
 central şi modalitatea de efectuare a analizelor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9250/2006 prin O. nr. 1947/2021 - M. Of. nr. 11/5 ian. 2022) 
 
 O. nr. 1883/2008 - M. Of. nr. 180/10 mar. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii destinaţiei finale, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare  
 Fiscală nr. 4.936/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 4936/2007 prin O. nr. 1884/2016 - M. Of. nr. 496/4 iul. 2016) 
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 O. nr. 5121/2008 - M. Of. nr. 430/9 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.632/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 6632/2007 prin O. nr. 1626/2009 - M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) 

Sistemului de control al exportului 

 
 O. nr. 5198/2008 - M. Of. nr. 453/18 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de  
 Administrare Fiscală nr. 9.327/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9327/2006 prin O. nr. 3000/2009 - M. Of. nr. 892/21 dec. 2009) 
 
 O. nr. 5688/2008 - M. Of. nr. 552/22 iul. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9710/2006 prin O. nr. 1699/2017 - M. Of. nr. 474/23 iun. 2017) 

vamale cu produse strategice 

 
 O. nr. 5813/2008 - M. Of. nr. 572/29 iul. 2008 
 Ordin pentru completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 163/2015 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015) 
 
 O. nr. 5823/2008 - M. Of. nr. 581/1 aug. 2008 
 Ordin pentru pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia de urmărire a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv RO-DAI, la nivel  
 naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 3652/2009 - M. Of. nr. 14/11 ian. 2010) 
 
 O. nr. 6577/2008 - M. Of. nr. 635/3 sep. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru ajustarea valorii în vamă 
 (Abrogare prin O. nr. 1890/2016 - M. Of. nr. 502/5 iul. 2016) 
 
 O. nr. 7579/2008 - M. Of. nr. 745/4 nov. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9988/2006 prin O. nr. 1892/2016 - M. Of. nr. 507/6 iul. 2016) 

utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic 

 
 O. nr. 7729/2008 - M. Of. nr. 795/27 nov. 2008 
 Ordin privind completarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7.377/2007 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor  
 energetice de tipul benzinelor şi motorinelor 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 7377/2007 prin O. nr. 2156/2011 - M. Of. nr. 398/7 iun. 2011) 
 
 O. nr. 7841/2008 - M. Of. nr. 851/18 dec. 2008 
 Ordin pentru modificarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 6632/2007 prin O. nr. 1626/2009 - M. Of. nr. 445/29 iun. 2009) 

6632/2007 

 
 O. nr. 7898/2008 - M. Of. nr. 851/18 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicaţia NCTS-RO 
 (Abrogare prin O. nr. 1615/2009 - M. Of. nr. 454/1 iul. 2009) 
 
 O. nr. 8061/2008 - M. Of. nr. 888/29 dec. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  
 5.465/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 163/2015 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015) 
 
 O. nr. 8270/2008 - M. Of. nr. 1/5 ian. 2009 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR 
 (Abrogare prin O. nr. 1991/2009 - M. Of. nr. 548/6 aug. 2009) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 280/2008 - M. Of. nr. 583/4 aug. 2008 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor utilizat de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 29/2009 - M. Of. nr. 160/16 mar. 2009) 

Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 

 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 O. nr. 4.277/2008 - M. Of. nr. 424/5 iun. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5351/2009 - M. Of. nr. 656/2 oct. 2009) 

instrumentelor de lucru 

 
 O. nr. 3154/2008 - M. Of. nr. 135/21 feb. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi înlocuirea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.771/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5771/2006 prin O. nr. 3794/2011 - M. Of. nr. 152/2 mar. 2011) 

Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.) 

 
 O. nr. 3173/2008 - M. Of. nr. 155/29 feb. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.904/2006 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3904/2006 prin O. nr. 5328/2010 - M. Of. nr. 719/28 oct. 2010) 

Certificatelor Universitare 

 
 O. nr. 3315/2008 - M. Of. nr. 215/20 mar. 2008 
 Ordin privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2008-2009 
 (Abrogare prin O. nr. 3331/2009 - M. Of. nr. 287/4 mai 2009) 
 
 O. nr. 3565/2008 - M. Of. nr. 293/15 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare  
 unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ  
 corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ 
 (Abrogare prin O. nr. 3800/2015 - M. Of. nr. 341/19 mai 2015) 
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 O. nr. 3628/2008 - M. Of. nr. 312/21 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
 (Abrogare prin O. nr. 4630/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010) 
 
 O. nr. 4298/2008 - M. Of. nr. 425/6 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate, aprobat prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 4547/2004 prin O. nr. 4653/2008 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008) 

educaţiei şi cercetării nr. 4.547/2004 

 
 O. nr. 4644/2008 - M. Of. nr. 567/28 iul. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia  
 Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3628/2008 prin O. nr. 4630/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010) 
 
 O. nr. 4653/2008 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea, selecţia, încadrarea şi evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5076/2014 - M. Of. nr. 952/29 dec. 2014) 

universităţi din străinătate 

 
 O. nr. 4721/2008 - M. Of. nr. 563/25 iul. 2008 
 Ordin privind structura anului şcolar 2008-2009 
 (T) 
 
 O. nr. 4936/2008 - M. Of. nr. 610/18 aug. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.644/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi  
 tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3628/2008 prin O. nr. 4630/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010) 
 
 O. nr. 5164/2008 - M. Of. nr. 703/16 oct. 2008 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a şi a VIII-a în anul şcolar 2008-2009 
 (T) 
 
 O. nr. 5166/2008 - M. Of. nr. 676/1 oct. 2008 
 Ordin privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare şi a Calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010 
 (T) 
 
 O. nr. 5168/2008 - M. Of. nr. 690/9 oct. 2008 
 Ordin privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 5177/2008 - M. Of. nr. 823/8 dec. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.168/2008 privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de organizare şi  
 desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2009 
 (T) 
 
 
 O. nr. 5484/2008 - M. Of. nr. 714/21 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia  
 Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3628/2008 prin O. nr. 4630/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010) 
 
 O. nr. 5538/2008 - M. Of. nr. 741/3 nov. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3628/2008 prin O. nr. 4630/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010) 

Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

 
 O. nr. 5730/2008 - M. Of. nr. 770/17 nov. 2008 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 6054/2009 - M. Of. nr. 888/18 dec. 2009) 
 
 O. nr. 5742/2008 - M. Of. nr. 757/10 nov. 2008 
 Ordin privind Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010 
 (T) 
 
 O. nr. 5896/2008 - M. Of. nr. 795/27 nov. 2008 
 Ordin pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.098/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5098/2005 prin O. nr. 4478/2011 - M. Of. nr. 448/27 iun. 2011) 
 
 O. nr. 5897/2008 - M. Of. nr. 795/27 nov. 2008 
 Ordin pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferenţiar universitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.099/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5099/2005 prin O. nr. 4478/2011 - M. Of. nr. 448/27 iun. 2011) 
 
 O. nr. 5898/2008 - M. Of. nr. 795/27 nov. 2008 
 Ordin pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul I, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.100/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5100/2005 prin O. nr. 4478/2011 - M. Of. nr. 448/27 iun. 2011) 
 
 O. nr. 5913/2008 - M. Of. nr. 28/14 ian. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5559/2013 - M. Of. nr. 186/14 mar. 2014) 
 
 O. nr. 6058/2008 - M. Of. nr. 85/12 feb. 2009 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.036/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Manageriale de Cercetare  
 Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica) şi a Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.653/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului  
 educaţiei naţionale nr. 5.036/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic -  
 
 (SE) 

Politehnica (AMCSIT - Politehnica) 

 
  MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

 O. nr. 390/2008 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2008 
 Ordin privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de Însemne Heraldice a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
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 (Abrogare prin O. nr. 65/2009 - M. Of. nr. 282/29 apr. 2009) 
 
 O. nr. 409/2008 - M. Of. nr. 187/11 mar. 2008 
 Ordin privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 239/2010 - M. Of. nr. 735/4 nov. 2010) 
 
 O. nr. 432/2008 - M. Of. nr. 307/18 apr. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 371/2007 prin O. nr. 39/2009 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2009) 

Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 

 
 O. nr. 433/2008 - M. Of. nr. 284/11 apr. 2008 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare,  
 aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean 
 (Abrogare odată cu O. nr. 134/2007 prin O. nr. 182/2011 - M. Of. nr. 618/31 aug. 2011) 
 
 O. nr. 441/2008 - M. Of. nr. 285/11 apr. 2008 
 Ordin pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării  
 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2019 - M. Of. nr. 931/19 nov. 2019) 

regulamentelor europene în domeniu 

 
 O. nr. 447/2008 - M. Of. nr. 314/22 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea modelului angajamentelor pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a  
 Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2009 - M. Of. nr. 461/3 iul. 2009) 
 
 O. nr. 471/2008 - M. Of. nr. 366/13 mai 2008 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului "Termoficare 2006-2015 - căldură şi confort" 
 (Abrogare prin O. nr. 124/2012 - M. Of. nr. 396/13 iun. 2012) 
 
 O. nr. 483/2008 - M. Of. nr. 391/23 mai 2008 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 250/2010 - M. Of. nr. 791/26 nov. 2010) 
 
 O. nr. 484/2008 - M. Of. nr. 391/23 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice 
 (Abrogare prin O. nr. 283/2009 - M. Of. nr. 816/27 nov. 2009) 
 
 O. nr. 498/2008 - M. Of. nr. 429/9 iun. 2008 
 Ordin privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul  
 Internelor şi Reformei Administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 32/2014 - M. Of. nr. 207/24 mar. 2014) 
 
 O. nr. 500/2008 - M. Of. nr. 463/20 iun. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind managementul şi organizarea activităţii de cercetare-dezvoltare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 136/2012 - M. Of. nr. 418/22 iun. 2012) 
 
 O. nr. 506/2008 - M. Of. nr. 441/12 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1033/2005 prin O. nr. 174/2010 - M. Of. nr. 574/12 aug. 2010) 

funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

 
 O. nr. 516/2008 - M. Of. nr. 469/25 iun. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de  
 Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 371/2007 prin O. nr. 39/2009 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2009) 
 
 O. nr. 524/2008 - M. Of. nr. 514/8 iul. 2008 
 Ordin privind depunerea şi gestionarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 124/2011 - M. Of. nr. 433/21 iun. 2011) 
 
 O. nr. 529/2008 - M. Of. nr. 579/31 iul. 2008 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 50/2009 - M. Of. nr. 250/15 apr. 2009) 
 
 O. nr. 535/2008 - M. Of. nr. 525/11 iul. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1435/2006 prin O. nr. 80/2009 - M. Of. nr. 326/15 mai 2009) 

privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 

 
 O. nr. 538/2008 - M. Of. nr. 622/26 aug. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 243/2011 - M. Of. nr. 802/14 nov. 2011) 
 
 O. nr. 540/2008 - M. Of. nr. 557/23 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului strategic pentru sprijinirea activităţii Direcţiei generale anticorupţie 
 (Abrogare prin O. nr. 23/2011 - M. Of. nr. 104/9 feb. 2011) 
 
 O. nr. 553/2008 - M. Of. nr. 568/28 iul. 2008 
 Ordin privind declararea stării de alertă la nivelul judeţului Iaşi 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 574/2008 - M. Of. nr. 608/15 aug. 2008) 
 
 O. nr. 554/2008 - M. Of. nr. 568/28 iul. 2008 
 Ordin privind declararea stării de alertă la nivelul judeţului Neamţ 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 575/2008 - M. Of. nr. 608/15 aug. 2008) 
 
 O. nr. 556/2008 - M. Of. nr. 576/31 iul. 2008 
 Ordin privind declararea stării de alertă în unele localităţi din judeţul Bacău 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 573/2008 - M. Of. nr. 608/15 aug. 2008) 
 



 

 5231

 O. nr. 573/2008 - M. Of. nr. 608/15 aug. 2008 
 Ordin privind încetarea stării de alertă în unele localităţi din judeţul Bacău 
 (SE) 
 
 O. nr. 574/2008 - M. Of. nr. 608/15 aug. 2008 
 Ordin privind încetarea stării de alertă în judeţul Iaşi 
 (SE) 
 
 O. nr. 575/2008 - M. Of. nr. 608/15 aug. 2008 
 Ordin privind încetarea stării de alertă în judeţul Neamţ 
 (SE) 
 
 O. nr. 590/2008 - M. Of. nr. 639/5 sep. 2008 
 Ordin privind activitatea de standardizare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 30/2017 - M. Of. nr. 187/16 mar. 2017) 
 
 O. nr. 596/2008 - M. Of. nr. 640/5 sep. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 371/2007 prin O. nr. 39/2009 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2009) 

şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 

 
 O. nr. 597/2008 - M. Of. nr. 689/9 oct. 2008 
 Ordin privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 63/25 ian. 2019) 

existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 

 
 O. nr. 601/2008 - M. Of. nr. 649/12 sep. 2008 
 Ordin privind organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi  
 implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 250/2012 - M. Of. nr. 766/14 nov. 2012) 
 
 O. nr. 602/2008 - M. Of. nr. 643/9 sep. 2008 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1033/2005 prin O. nr. 174/2010 - M. Of. nr. 574/12 aug. 2010) 

funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

 
 O. nr. 607/2008 - M. Of. nr. 683/6 oct. 2008 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 88/2012 - M. Of. nr. 239/9 apr. 2012) 
 
 O. nr. 612/2008 - M. Of. nr. 661/22 sep. 2008 
 Ordin privind conducerea, controlul şi comunicarea pe durata implementării Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă - SMISU 
 (Abrogare prin O. nr. 274/2009 - M. Of. nr. 779/13 nov. 2009) 
 
 O. nr. 662/2008 - M. Of. nr. 806/3 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora,  
 a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program, a modalităţii privind plata acesteia şi a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 707/2009 - M. Of. nr. 31/15 ian. 2009) 

Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 2009 

 
 O. nr. 665/2008 - M. Of. nr. 833/11 dec. 2008 
 Ordin privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 177/2016 - M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) 
 
 O. nr. 667/2008 - M. Of. nr. 827/9 dec. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de  
 Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 371/2007 prin O. nr. 39/2009 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2009) 
 
 O. nr. 681/2008 - M. Of. nr. 887/29 dec. 2008 
 Ordin privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2010 prin O. nr. 300/2009 - M. Of. nr. 880/16 dec. 2009) 
 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 398/168/2008 - M. Of. nr. 170/5 mar. 2008 
 Ordin privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general  
 
 (Abrogare prin O. nr. 277/3009/2011 - M. Of. nr. 37/17 ian. 2012) 

"Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" 

 
 O. nr. 453/1407/2008 - M. Of. nr. 370/15 mai 2008 
 Ordin privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013" 
 (Abrogare prin O. nr. 712/634/2009 - M. Of. nr. 268/24 apr. 2009) 
 
 O. nr. 494/1875/2008 - M. Of. nr. 517/9 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 278/3297/2009 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2010) 
 
 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 247/2008 - M. Of. nr. 441/12 iun. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei  
 Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 518/2008 - M. Of. nr. 712/20 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 
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 O. nr. 601/2008 - M. Of. nr. 823/8 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea  
 cadastrului general 
 (Abrogare prin O. nr. 799/2011 - M. Of. nr. 372/27 mai 2011) 
 
 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 114/2008 - M. Of. nr. 34/16 ian. 2008 
 Ordin privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 
 
 O. nr. 4500/2008 - M. Of. nr. 351/7 mai 2008 
 Ordin pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1200/2013 - M. Of. nr. 207/11 apr. 2013) 

publici şi la implementarea procedurilor disciplinare 

 
 O. nr. 7078/2008 - M. Of. nr. 549/21 iul. 2008 
 Ordin pentru prelungirea termenului de delegare a competenţei de a organiza concursuri de recrutare, prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.  
 114/2008 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere 
 (Abrogare prin O. nr. 8720/2008 - M. Of. nr. 626/28 aug. 2008) 
 
 O. nr. 8720/2008 - M. Of. nr. 626/28 aug. 2008 
 Ordin privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere 
 (Abrogare prin O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013) 
 
 O. nr. 10280/2008 - M. Of. nr. 698/14 oct. 2008 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1932/2009 - M. Of. nr. 8/6 ian. 2010) 

inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea 

 
 O. nr. 11430/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selecţia funcţionarilor publici care pot fi desemnaţi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a  
 Funcţionarilor Publici în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor 
 (Abrogare prin H.G. nr. 761/2017 - M. Of. nr. 826/19 oct. 2017) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 177/C/2008 - M. Of. nr. 122/15 feb. 2008 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de expert criminalist oficial 
 (Abrogare prin O. nr. 2724/C/2016 - M. Of. nr. 582/1 aug. 2016) 
 
 O. nr. 599/C/2008 - M. Of. nr. 194/13 mar. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director  
 general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3444/C/2007 prin O. nr. 1339/C/2016 - M. Of. nr. 337/3 mai 2016) 
 
 O. nr. 662/C/2008 - M. Of. nr. 224/24 mar. 2008 
 Ordin pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 943/C/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 943/C/2005 prin O. nr. 46/C/2011 - M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) 
 
 O. nr. 915/C/2008 - M. Of. nr. 596/11 aug. 2008 
 Ordin pentru stabilirea locaţiilor în care se derulează activitatea serviciilor de probaţiune 
 (Abrogare prin O. nr. 920/C/2011 - M. Of. nr. 363/25 mai 2011) 
 
 O. nr. 1240/C/2008 - M. Of. nr. 360/9 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale şi al declaraţiilor pe  
 propria răspundere privind autorizarea funcţionării 
 (Abrogare prin O. nr. 1355/C/2009 - M. Of. nr. 341/21 mai 2009) 
 
 O. nr. 1270/2008 - M. Of. nr. 379/19 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 (Abrogare prin O. nr. 1302/C/2017 - M. Of. nr. 525/6 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1443/C/2008 - M. Of. nr. 410/2 iun. 2008 
 Ordin privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 
 (Abrogare prin O. nr. 482/C/2020 - M. Of. nr. 129/19 feb. 2020) 
 
 O. nr. 1788/C/2008 - M. Of. nr. 491/1 iul. 2008 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director  
 general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3493/C/2007 prin O. nr. 2478/C/2010 - M. Of. nr. 751/10 nov. 2010) 

3.493/C/2007 

 
 O. nr. 1929/C/2008 - M. Of. nr. 654/16 sep. 2008 
 Ordin pentru aprobarea formularelor de avize de garanţie privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2034/C/2011 - M. Of. nr. 731/18 oct. 2011) 

formulare 

 
 O. nr. 2003/C/2008 - M. Of. nr. 603/13 aug. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 (Abrogare prin O. nr. 160C/2018 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2018) 
 
 O. nr. 2114/C/2008 - M. Of. nr. 614/20 aug. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probaţiune 
 (Abrogare prin O. nr. 408/C/2011 - M. Of. nr. 157/4 mar. 2011) 
 
 O. nr. 2321/C/2008 - M. Of. nr. 727/28 oct. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de admitere a candidaţilor în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna 
 (Abrogare prin O. nr. 1558/C/2009 - M. Of. nr. 535/3 aug. 2009) 
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 O. nr. 2330/C/2008 - M. Of. nr. 685/7 oct. 2008 
 Ordin privind transferul cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3718/C/2021 - M. Of. nr. 700/15 iul. 2021) 

Ministerul Justiţiei în sistemul administraţiei penitenciare 

 
 O. nr. 2355/C/2008 - M. Of. nr. 669/26 sep. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 603/2016 - M. Of. nr. 695/7 sep. 2016) 

impusă de către instanţa de judecată 

 
 O. nr. 2589/C/2008 - M. Of. nr. 706/17 oct. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.  
 2.003/C/2008 
 ( Abrogare odată cu O. nr. 2.003/C/2008 prin O. nr. 160/C/2018 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2018) 
 
 O. nr. 2714/C/2008 - M. Of. nr. 727/28 oct. 2008 
 Ordin privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 157/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 

executarea pedepselor privative de libertate 

 
 O. nr. 2730/C/2008 - M. Of. nr. 731/29 oct. 2008 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 O. nr. 2731/C/2008 - M. Of. nr. 731/29 oct. 2008 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar  
 public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.263/C/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2263/C/2007 prin O. nr. 1494/C/2014 - M. Of. nr. 290/22 apr. 2014) 
 
 O. nr. 3062/C/2008 - M. Of. nr. 837/12 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 (Abrogare prin H.G. nr. 83/2010 - M. Of. nr. 109/18 feb. 2010) 
 
 O. nr. 3099/C/2008 - M. Of. nr. 2/5 ian. 2009 
 Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr.2003/C/2008 prin O. nr. 160/C/2018 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2018) 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
 ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 O. nr. 866/C/2008 - M. Of. nr. 251/31 mar. 2008 
 Ordin privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi 
 (Abrogare la 1 iul. 2009 prin O. nr. 1398/C/15867/99/919/C/914/C/2009 - M. Of. nr. 370/2 iun. 2009) 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
 ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 O. nr. 1213/C/12920/1154/74/1055/C/2010/C/2008 - M. Of. nr. 337/1 mai 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al  
 Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nr. 866/C/2008 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se  
 poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi 
 (Abrogare la 1 iul. 2009 odată cu O. nr. 866/C/2008 prin O. nr. 1398/C/15867/99/919/C/914/C/2009 - M. Of. nr. 370/2 iun. 2009) 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL APĂRĂRII 
 O. nr. 2749/C/M.105/2008 - M. Of. nr. 729/28 oct. 2008 
 Ordin privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare 
 (Abrogare prin O. nr. 72/C/M.6/2014 - M. Of. nr. 81/31 ian. 2014) 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 I. nr. 569/2008 - M. Of. nr. 811/4 dec. 2008 
 Instrucţiuni privind desfăşurarea activităţilor de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare 
 (Abrogare prin Decizia nr. 500494/2017 - M. Of. nr. 110/5 feb. 2018) 
 
  MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 1632/2008 - M. Of. nr. 895/30 dec. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi  
 energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.339/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1339/2008 prin O. nr. 90/2009 - M. Of. nr. 89/13 feb. 2009) 
 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 

 O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 156/29 feb. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Legii nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare 
 (T) 
 
 O. nr. 877/2008 - M. Of. nr. 584/4 aug. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Procedura de organizare şi coordonare a schemei de management şi audit de  
 mediu (EMAS) care permite participarea voluntară a organizaţiilor la această schemă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 50/2004 prin H.G. nr. 57/2011 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) 
 
 O. nr. 1092/2008 - M. Of. nr. 655/17 sep. 2008 
 Ordin pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică 
 (T) 
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 O. nr. 1222/2008 - M. Of. nr. 867/22 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a  
 statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1529/2017 - M. Of. nr. 2/3 ian. 2018) 

administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii 

 
 O. nr. 1339/2008 - M. Of. nr. 742/3 nov. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi  
 energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului 
 (Abrogare prin O. nr. 90/2009 - M. Of. nr. 89/13 feb. 2009) 
 
 O. nr. 1533/2008 - M. Of. nr. 809/3 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1948/2010 - M. Of. nr. 816/7 dec. 2010) 

ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare 

 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 O. nr. 923/1503/556/2008 - M. Of. nr. 657/18 sep. 2008 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase 
 (Abrogare prin H.G. nr. 662/2011 - M. Of. nr. 538/29 iul. 2011) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 O. nr. 831/1461/2008 - M. Of. nr. 630/29 aug. 2008 
 Ordin privind înfiinţarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea  
 componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1311/861/2013 - M. Of. nr. 471/30 iul. 2013) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 O. nr. 152/558/1119/532/2008 - M. Of. nr. 531/15 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte,  
 în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau  
 urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.152/2005 privind  
 prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 
 (Abrogare prin L. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 604/23 iul. 2019) 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 

 O. nr. 25/2008 - M. Of. nr. 56/24 ian. 2008 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 61/2008 - M. Of. nr. 141/25 feb. 2008 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 64/2008 - M. Of. nr. 93/6 feb. 2008 
 Ordin privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 77/2008 - M. Of. nr. 112/12 feb. 2008 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil 
 (Abrogare prin O. nr. 1533/2017 - M. Of. nr. 697/29 aug. 2017) 
 
 O. nr. 92/2008 - M. Of. nr. 116/14 feb. 2008 
 Ordin pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările  
 
 (Anulare prin O. nr. 128/2008 - M. Of. nr. 162/3 mar. 2008) 

ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 

 
 O. nr. 94/2008 - M. Of. nr. 153/28 feb. 2008 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie 
 (Abrogare prin O. nr. 983/2008 - M. Of. nr. 790/26 nov. 2008) 
 
 O. nr. 99/2008 - M. Of. nr. 231/26 mar. 2008 
 Ordin pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 (Abrogare prin O. nr. 600/2008 - M. Of. nr. 882/24 dec. 2008) 
 
 O. nr. 106/2008 - M. Of. nr. 166/4 mar. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru  
 şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 405/2004 prin H.G. nr. 113/2011 - M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) 
 
 O. nr. 128/2008 - M. Of. nr. 162/3 mar. 2008 
 Ordin privind anularea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 92/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul  
 
 (SE) 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 

 
 O. nr. 129/2008 - M. Of. nr. 162/3 mar. 2008 
 Ordin pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările  
 ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 
 
 O. nr. 164/2008 - M. Of. nr. 232/26 mar. 2008 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la maşini industriale 
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 (Abrogare prin O. nr. 29/2010 - M. Of. nr. 29/14 ian. 2010) 
 
 O. nr. 368/2008 - M. Of. nr. 452/17 iun. 2008 
 Ordin privind repartizarea biletelor de odihnă 
 (T) 
 
 O. nr. 446/2008 - M. Of. nr. 606/14 aug. 2008 
 Ordin privind tarifele serviciilor de tratament balnear şi recuperare a capacităţii de muncă, prestate de sucursalele Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii  
 
 (T) 

de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. 

 
 O. nr. 448/2008 - M. Of. nr. 572/29 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial  
 explozive 
 (Abrogare prin O. nr. 713/2013 - M. Of. nr. 247/30 apr. 2013) 
 
 O. nr. 457/2008 - M. Of. nr. 614/20 aug. 2008 
 Ordin privind modul de repartizare a biletelor de tratament balnear către casele teritoriale de pensii 
 (T) 
 
 O. nr. 463/2008 - M. Of. nr. 562/25 iul. 2008 
 Ordin pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 464/2008 - M. Of. nr. 562/25 iul. 2008 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 499/2008 - M. Of. nr. 845/16 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea modelului Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1390/2009 - M. Of. nr. 138/2 mar. 2010) 
 
 O. nr. 547/2008 - M. Of. nr. 646/10 sep. 2008 
 Ordin pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările  
 ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 
 
 O. nr. 983/2008 - M. Of. nr. 790/26 nov. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie 
 (Abrogare prin O. nr. 594/2013 - M. Of. nr. 209/12 apr. 2013) 
 
 O. nr. 1102/2008 - M. Of. nr. 1/5 ian. 2009 
 Ordin privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie 
 (Abrogare prin O. nr. 1884/2018 - M. Of. nr. 740/28 aug. 2018) 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 170/179/2008 - M. Of. nr. 219/21 mar. 2008 
 Ordin privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 O. nr. 238/282/2008 - M. Of. nr. 314/22 apr. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 O. nr. 397/451/2008 - M. Of. nr. 521/10 iul. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 O. nr. 708/5706/2008 - M. Of. nr. 782/24 nov. 2008 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 307/4275/2005 prin O. nr. 1455/5122/2009 - M. Of. nr. 643/30 sep. 2009) 

sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 307/4.275/2005 

 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 3/185/2008 - M. Of. nr. 86/4 feb. 2008 
 Ordin pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane  
 2007—2013" 
 (Abrogare prin O. nr. 11172170//2010 - M. Of. nr. 596/23 aug. 2010) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 O. nr. 112/2008 - M. Of. nr. 191/12 mar. 2008 
 Ordin privind aprobarea calificărilor/competenţelor profesionale pentru care se acordă în anul 2008 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă 
 (T) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 29/15 ian. 2008 
 Ordin privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor şi criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a  
 persoanelor cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 225/2009 - M. Of. nr. 326/15 mai 2009) 
 
 O. nr. 559/2008 - M. Of. nr. 752/7 nov. 2008 



 
 Ordin privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap 
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 (Abrogare prin O. nr. 67/2015 - M. Of. nr. 116/13 feb. 2015) 
 
 O. nr. 619/2008 - M. Of. nr. 825/8 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 467/2009 - M. Of. nr. 708/21 oct. 2009) 
 
  MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE 

 O. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 356/8 mai 2008 
 Ordin privind aprobarea nivelului tarifelor percepute în anul 2008 de către Centrul Român pentru Promovarea Comerţului 
 (T) 
 
 O. nr. 636/2008 - M. Of. nr. 379/19 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 
 (Abrogare prin O. nr. 1296/2010 - M. Of. nr. 312/12 mai 2010) 
 
 O. nr. 1096/2008 - M. Of. nr. 658/18 sep. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică 
 (Abrogare prin O. nr. 2409/3501/2020 - M. Of. nr. 788/28 aug. 2020) 
 
 O. nr. 1448/2008 - M. Of. nr. 797/27 nov. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 636/2008 prin O. nr. 1296/2010 - M. Of. nr. 312/12 mai 2010) 

mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 636/2008 

 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

 O. nr. 76/2008 - M. Of. nr. 68/29 ian. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 466/2006 prin O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008) 
 
 O. nr. 165/2008 - M. Of. nr. 146/26 feb. 2008 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 169/2008 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2008 
 Ordin privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii Publice 
 (Abrogare prin O. nr. 326/2009 - M. Of. nr. 218/6 apr. 2009) 
 
 O. nr. 265/2008 - M. Of. nr. 194/13 mar. 2008 
 Ordin pentru abrogarea unor ordine ale ministrului sănătăţii publice 
 (T - SE) 
 
 O. nr. 317/2008 - M. Of. nr. 216/20 mar. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în  
 compoziţia produselor cosmetice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 
 
 O. nr. 318/2008 - M. Of. nr. 210/19 mar. 2008 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază  
 asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi în vederea includerii unui medicament în această listă şi a procedurii de lucru a Comisiei de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 724/2013 - M. Of. nr. 339/10 iun. 2013) 

strategie terapeutică 

 
 O. nr. 493/2008 - M. Of. nr. 273/7 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice 
 (Abrogare prin O. nr. 1082/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010) 
 
 O. nr. 694/2008 - M. Of. nr. 300/17 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist 
 (Abrogare prin O. nr. 715/2009 - M. Of. nr. 423/22 iun. 2009) 
 
 O. nr. 751/2008 - M. Of. nr. 307/18 apr. 2008 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 22 iunie 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 752/2008 - M. Of. nr. 311/21 apr. 2008 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 22 iunie 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 1003/2008 - M. Of. nr. 393/26 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea utilizării formularelor de înregistrare şi raportare a datelor privind expunerile medicale la radiaţii ionizante 
 (Abrogare prin O. nr. 1255/2016 - M. Of. nr. 916/15 nov. 2016) 
 
 O. nr. 1038/2008 - M. Of. nr. 419/4 iun. 2008 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului 
 (Abrogare prin O. nr. 716/2009 - M. Of. nr. 422/19 iun. 2009) 
 
 O. nr. 1068/2008 - M. Of. nr. 410/2 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu  
 prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 547/2010 - M. Of. nr. 370/4 iun. 2010) 
 
 O. nr. 1070/2008 - M. Of. nr. 450/17 iun. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii Publice şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 288/2009 - M. Of. nr. 219/6 apr. 2009) 

dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice 

 
 O. nr. 1255/2008 - M. Of. nr. 527/14 iul. 2008 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor şi valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă  
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 practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1038/2008 prin O. nr. 716/2009 - M. Of. nr. 422/19 iun. 2009) 
 
 O. nr. 1296/2008 - M. Of. nr. 532/15 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1804/2008 - M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) 

nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 

 
 O. nr. 1303/2008 - M. Of. nr. 562/25 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se  
 organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, precum şi a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în  
 vederea obţinerii de specializări 
 (Abrogare prin O. nr. 613/2013 - M. Of. nr. 285/21 mai 2013) 
 
 O. nr. 1329/2008 - M. Of. nr. 563/25 iul. 2008 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 

produselor cosmetice 

 
 O. nr. 1349/2008 - M. Of. nr. 601/12 aug. 2008 
 Ordin privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 
 (Abrogare prin O. nr. 989/2017 - M. Of. nr. 725/7 sep. 2017) 
 
 O. nr. 1361/2008 - M. Of. nr. 565/28 iul. 2008 
 Ordin privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului  
 nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 
 (Abrogare prin O. nr. 1804/2008 - M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) 
 
 O. nr. 1362/2008 - M. Of. nr. 565/28 iul. 2008 
 Ordin privind suspendarea aplicării Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor  
 în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 
 (Abrogare odată cu O. nr.1296/2008 prin O. nr. 1804/2008 - M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) 
 
 O. nr. 1524/2008 - M. Of. nr. 643/9 sep. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 721/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 547/2010 - M. Of. nr. 370/4 iun. 2010) 
 
 O. nr. 1556/2008 - M. Of. nr. 666/25 sep. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 

compoziţia produselor cosmetice 

 
 O. nr. 1574/2008 - M. Of. nr. 664/24 sep. 2008 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 16 noiembrie 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 1575/2008 - M. Of. nr. 661/22 sep. 2008 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 1577/2008 - M. Of. nr. 766/13 nov. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a Programului naţional de control al tuberculozei 
 (Abrogare prin O. nr. 1171/2015 - M. Of. nr. 748/7 oct. 2015) 
 
 O. nr. 1656/2008 - M. Of. nr. 673/30 sep. 2008 
 Ordin privind suspendarea aplicării Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor  
 în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 
 (Abrogare odată cu O. nr.1296/2008 prin O. nr. 1804/2008 - M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) 
 
 O. nr. 1657/2008 - M. Of. nr. 675/1 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă  
 bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 
 (Abrogare odată cu O. nr.1361/2008 prin O. nr. 1804/2008 - M. Of. nr. 737/30 oct. 2008) 
 
 O. nr. 1667/2008 - M. Of. nr. 727/28 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi  
 stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a  
 indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2010 - M. Of. nr. 126/24 feb. 2010) 
 
 O. nr. 1733/2008 - M. Of. nr. 717/22 oct. 2008 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.452/2005 pentru aprobarea Ghidului privind denumirea comercială a medicamentelor de uz uman 
 (SE) 
 
 O. nr. 1804/2008 - M. Of. nr. 737/30 oct. 2008 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul  
 programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 şi a Ordinului ministrului  
 sănătăţii publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate  
 
 (SE) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 

 
 O. nr. 1920/2008 - M. Of. nr. 799/28 nov. 2008 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu  
 denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi în vederea  
 includerii unui medicament în această listă şi a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 318/2008 prin O. nr. 724/2013 - M. Of. nr. 339/10 iun. 2013) 
 
 O. nr. 1961/2008 - M. Of. nr. 836/11 dec. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor şi valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de  
 punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1038/2008 prin O. nr. 716/2009 - M. Of. nr. 422/19 iun. 2009) 
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 O. nr. 1963/2008 - M. Of. nr. 865/22 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor 
 (Abrogare prin O. nr. 761/2015 - M. Of. nr. 483/2 iul. 2015) 
 
 O. nr. 1964/2008 - M. Of. nr. 855/19 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman 
 (Abrogare prin O. nr. 131/2016 - M. Of. nr. 108/11 feb. 2016) 
 
 O. nr. 1982/2008 - M. Of. nr. 838/12 dec. 2008 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 12/2004 prin O. nr. 1617/2021 - M. Of. nr. 889/16 sep. 2021) 

Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei 

 
 O. nr. 2102/2008 - M. Of. nr. 5/6 ian. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în  
 compoziţia produselor cosmetice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 66/14/2008 - M. Of. nr. 63/28 ian. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de arbitraj 
 (Abrogare prin H.G. nr. 650/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 
 
 O. nr. 163/93/2008 - M. Of. nr. 177/7 mar. 2008 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară  
 
 (Abrogare prin O. nr. 391/187/2015 - M. Of. nr. 221/1 apr. 2015) 

activitatea 

 
 O. nr. 522/236/2008 - M. Of. nr. 257/1 apr. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe  
 
 (T) 

anul 2008 

 
 O. nr. 574/269/2008 - M. Of. nr. 258/2 apr. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 1000/340/2008 - M. Of. nr. 422/5 iun. 2008 
 Ordin privind aprobarea modelului unic al formularului de scrisoare medicală utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 265/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010) 
 
 O. nr. 1218/427/2008 - M. Of. nr. 493/2 iul. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor  
 
 (T) 

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008 

 
 O. nr. 1301/500/2008 - M. Of. nr. 531/15 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune  
 internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 1386/522/2008 - M. Of. nr. 605/14 aug. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor  
 tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 1587/573/2008 - M. Of. nr. 682/6 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale  
 
 (T) 

de sănătate pentru anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 

 
 O. nr. 1612/670/2008 - M. Of. nr. 712/20 oct. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor  
 tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 1679/756/2008 - M. Of. nr. 739/31 oct. 2008 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice  
 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 1745/780/2008 - M. Of. nr. 712/20 oct. 2008 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor  
 terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare  
 medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 1941/872/2008 - M. Of. nr. 821/5 dec. 2008 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor  
 terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare  
 medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 2095/890/2008 - M. Of. nr. 899/31 dec. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor  
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 tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008 
 (T) 
 
 O. nr. 2104/888/2008 - M. Of. nr. 881/24 dec. 2008 
 Ordin privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea  
 
 (T) 

Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL APĂRĂRII 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 O. nr. 1788/M.80/609/2627/C/10923/596/28748/900/2008 - M. Of. nr. 747/5 nov. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul  
 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii  
 judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele 
 (T) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
 O. nr. 1024/496/2008 - M. Of. nr. 401/28 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 697/112/2011 - M. Of. nr. 389/2 iun. 2011) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 1002/948/59/2008 - M. Of. nr. 642/8 sep. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul  
 ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.  
 1.321/2006/280/90/2007 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 25/2008 - M. Of. nr. 49/22 ian. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române  
 RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 21/2007 prin O. nr. 642/2020 - M. Of. nr. 163/28 feb. 2020) 
 
 O. nr. 32/2008 - M. Of. nr. 57/24 ian. 2008 
 Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 
 O. nr. 64/2008 - M. Of. nr. 56/24 ian. 2008 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.416/2002 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române - RACR-PNPSA -  
 
 (SE) 

Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aeronautice, ediţia 01/2002 

 
 O. nr. 88/2008 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 859/2013 - M. Of. nr. 378/26 iun. 2013) 
 
 O. nr. 101/2008 - M. Of. nr. 102/8 feb. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiilor de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România 
 (Abrogare prin O. nr. 232/2020 - M. Of. nr. 80/4 feb. 2020) 
 
 O. nr. 244/2008 - M. Of. nr. 184/11 mar. 2008 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România 
 (Abrogare prin O. nr. 769/2010 - M. Of. nr. 670/1 oct. 2010) 
 
 O. nr. 245/2008 - M. Of. nr. 167/4 mar. 2008 
 Ordin pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 568/2010 - M. Of. nr. 504/20 iul. 2010) 
 
 O. nr. 261/2008 - M. Of. nr. 170/5 mar. 2008 
 Ordin privind înlocuirea secţiunii B.6 "Tarife abonamente" din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 792/2007 pentru aprobarea tarifelor în transportul feroviar public de  
 călători 
 (Abrogare odată cu O. nr. 792/2007 prin O. nr. 737/2010 - M. Of. nr. 649/20 sep. 2010) 
 
 O. nr. 330/2008 - M. Of. nr. 215/20 mar. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile  
 specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 342/2017 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) 
 
 O. nr. 342/2008 - M. Of. nr. 230/25 mar. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele maritime care arborează pavilion român 
 (Abrogare prin O. nr. 39/2014 - M. Of. nr. 87/4 feb. 2014) 
 
 O. nr. 346/2008 - M. Of. nr. 283/11 apr. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, precum şi a  
 conducătorilor de autovehicule şi tramvaie pe drumurile publice şi de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări 
 (Abrogare prin O. nr. 730/2008 - M. Of. nr. 433/10 iun. 2008) 
 
 O. nr. 364/2008 - M. Of. nr. 291/15 apr. 2008 



 
 Ordin privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Revizii şi reparaţii planificate" 
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 (Abrogare la data de 15 iul. 2011 prin O. nr. 315/2011 - M. Of. nr. 418/15 iun. 2011) 
 
 O. nr. 394/2008 - M. Of. nr. 262/3 apr. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1892/2006 prin O. nr. 980/2011 - M. Of. nr. 854/2 dec. 2011) 

transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006 

 
 O. nr. 472/2008 - M. Of. nr. 308/21 apr. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2 

 
 O. nr. 474/2008 - M. Of. nr. 359/9 mai 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 519/2008 - M. Of. nr. 347/6 mai 2008 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"  
 pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 846/2007 prin O. nr. 1305/2012 - M. Of. nr. 612/27 aug. 2012) 
 
 O. nr. 532/2008 - M. Of. nr. 355/8 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de închiriere a terenurilor portuare care aparţin domeniului public 
 (Abrogare prin O. nr. 1286/2012 - M. Of. nr. 577/13 aug. 2012) 
 
 O. nr. 605/2008 - M. Of. nr. 411/2 iun. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia a 2-a 
 (Abrogare prin O. nr. 1723/2014 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015) 
 
 O. nr. 669/2008 - M. Of. nr. 468/24 iun. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - AIS "Serviciul de informare aeronautică", ediţia 2/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 768/2015 - M. Of. nr. 528/16 iul. 2015) 
 
 O. nr. 673/2008 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - HA "Hărţi aeronautice", ediţia 2/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 767/2015 - M. Of. nr. 491/6 iul. 2015) 
 
 O. nr. 729/2008 - M. Of. nr. 433/10 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale  
 din România - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2008 prin O. nr. 568/2010 - M. Of. nr. 504/20 iul. 2010) 
 
 O. nr. 794/2008 - M. Of. nr. 561/24 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LCTA "Licenţierea controlorilor de trafic aerian", ediţia 1/2008 
 (Abrogare la 28 martie 2012 prin O. nr. 148/2012 - M. Of. nr. 136/28 feb. 2012) 
 
 O. nr. 798/2008 - M. Of. nr. 477/27 iun. 2008 
 Ordin privind aprobarea Cerinţelor pentru amenajarea şi utilizarea terenurilor, altele decât aerodromurile autorizate, pe care pot ateriza, respectiv de pe care pot decola aeronave civile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 161/2016 - M. Of. nr. 238/31 mar. 2016) 

care execută zboruri interne încadrate în categoria operaţiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală 

 
 O. nr. 870/2008 - M. Of. nr. 605/14 aug. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aeronautice - PNPSA 
 (Abrogare prin O. nr. 326/2012 - M. Of. nr. 301/7 mai 2012) 
 
 O. nr. 871/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.941/2005 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române referitoare la limitări  
 privind timpul de muncă şi de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, ediţia 1/2005 
 (SE) 
 
 O. nr. 955/2008 - M. Of. nr. 597/11 aug. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 
 O. nr. 1074/2008 - M. Of. nr. 650/12 sep. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant - RACR-LTMO",  
 
 (Abrogare prin O. nr. 663/2019 - M. Of. nr. 295/17 apr. 2019) 

ediţia 2/2008 

 
 O. nr. 1148/2008 - M. Of. nr. 692/10 oct. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor - RACR-AD-PETA, ediţia 1/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 640/2015 - M. Of. nr. 366/27 mai 2015) 
 
 O. nr. 1188/2008 - M. Of. nr. 670/29 sep. 2008 
 Ordin pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 798/2008 privind aprobarea Cerinţelor pentru amenajarea şi utilizarea terenurilor, altele decât aerodromurile  
 autorizate, pe care pot ateriza, respectiv de pe care pot decola aeronave civile care execută zboruri interne încadrate în categoria operaţiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 798/2008 prin O. nr. 161/2016 - M. Of. nr. 238/31 mar. 2016) 

generală 

 
 O. nr. 1223/2008 - M. Of. nr. 680/3 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 322/2006 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de  
 nave şi a reziduurilor mărfii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 322/2006 prin O.G. nr. 20/2012 - M. Of. nr. 623/30 aug. 2012) 
 
 O. nr. 1245/2008 - M. Of. nr. 713/21 oct. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling - RACR-AD-AAH, ediţia 1/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 1236/2015 - M. Of. nr. 907/8 dec. 2015) 
 
 O. nr. 1250/2008 - M. Of. nr. 707/17 oct. 2008 



 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română 
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 (Abrogare prin O. nr. 1514/2014 - M. Of. nr. 840/18 nov. 2014) 
 
 O. nr. 1268/2008 - M. Of. nr. 737/30 oct. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SAFA privind evaluarea siguranţei zborului la aeronavele din terţe ţări, ediţia 02/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2015 - M. Of. nr. 47/20 ian. 2015) 
 
 O. nr. 1312/2008 - M. Of. nr. 749/6 nov. 2008 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 322/2006 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 322/2006 prin O.G. nr. 20/2012 - M. Of. nr. 623/30 aug. 2012) 

şi a reziduurilor mărfii 

 
 O. nr. 1313/2008 - M. Of. nr. 739/31 oct. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1252/2014 - M. Of. nr. 620/25 aug. 2014) 

a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă 

 
 O. nr. 1352/2008 - M. Of. nr. 761/11 nov. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1892/2006 prin O. nr. 980/2011 - M. Of. nr. 854/2 dec. 2011) 

transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006 

 
 O. nr. 1447/2008 - M. Of. nr. 858/19 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară 
 (Abrogare prin O. nr. 1472/2018 - M. Of. nr. 844/4 oct. 2018) 
 
 O. nr. 1523/2008 - M. Of. nr. 1/5 ian. 2009 
 Ordin pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de marfă, în categorii de poluare şi de siguranţă a circulaţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 1031/2014 - M. Of. nr. 491/2 iul. 2014) 
 
 O. nr. 1525/2008 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei, modul de acordare şi portul acesteia de către inspectorii Autorităţii Rutiere Române -  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 886/2007 prin O. nr. 1279/2009 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2010) 

A.R.R., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 886/2007 

 
 O. nr. 1534/2008 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 21/2007 prin O. nr. 642/2020 - M. Of. nr. 163/28 feb. 2020) 

RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006 

 
 O. nr. 1541/2008 - M. Of. nr. 9/7 ian. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase", ediţia 3/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 488/2015 - M. Of. nr. 235/7 apr. 2015) 
 
 O. nr. 1545/2008 - M. Of. nr. 4/5 ian. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale componente ale sistemului de transport feroviar convenţional din România 
 (Abrogare prin O. nr. 648/2015 - M. Of. nr. 354/22 mai 2015) 
 
 O. nr. 1566/2008 - M. Of. nr. 892/29 dec. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2 

 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
 O. nr. 67/1645/2008 - M. Of. nr. 428/6 iun. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile  
 scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii 
 (Abrogare prin O. nr. 1635/2020 - M. Of. nr. 748/18 aug. 2020) 
 
 O. nr. 343/1064/2008 - M. Of. nr. 309/21 apr. 2008 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.366/577/2005 pentru aprobarea Reglementărilor  
 privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi normele de autorizare a agenţilor  
 
 (SE) 

economici care verifică, montează şi/sau repară tahografe şi limitatoare de viteză 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 62/2008 - M. Of. nr. 27/14 ian. 2009 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2008 prin O. nr. 568/2010 - M. Of. nr. 504/20 iul. 2010) 

România - S.A. 

 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 128/2008 - M. Of. nr. 536/16 iul. 2008 
 Decizie pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispoziţia publicului a operelor muzicale  
 pe internet sau alte reţele de comunicaţii de date, cu fir sau fără fir, şi drepturile patrimoniale cuvenite în mod corespunzător titularilor drepturilor de autor 
 (Revocare prin Decizia nr. 142/2008 - M. Of. nr. 581/1 aug. 2008) 
 
 Decizia nr. 134/2008 - M. Of. nr. 570/29 iul. 2008 
 Decizie pentru completarea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispoziţia publicului a operelor muzicale  
 pe internet sau alte reţele de comunicaţii de date, cu fir sau fără fir, şi drepturile patrimoniale cuvenite în mod corespunzător titularilor drepturilor de autor, constituită prin Decizia  
 directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 128/2008 
 (Revocare prin Decizia nr. 142/2008 - M. Of. nr. 581/1 aug. 2008) 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 41/2008 - M. Of. nr. 164/4 mar. 2008 
 Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 262/2007 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor Compartimentului dezvoltare regională şi urmărire fonduri  
 structurale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 262/2007 prin Decizia nr. 236/2008 - M. Of. nr. 789/25 nov. 2008) 
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 Decizia nr. 86/2008 - M. Of. nr. 343/5 mai 2008 
 Decizie privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al  
 Guvernului 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 154/2007 prin Decizia nr. 306/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 88/2008 - M. Of. nr. 361/12 mai 2008 
 Decizie privind constituirea, la nivel de secretar de stat, a Comitetului Lisabona pentru noul ciclu 2008-2010 al implementării Strategiei Lisabona 
 (Abrogare prin Decizia nr. 274/2012 - M. Of. nr. 355/24 mai 2012) 
 
 Decizia nr. 126/2008 - M. Of. nr. 468/24 iun. 2008 
 Decizie privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al  
 Guvernului 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 154/2007 prin Decizia nr. 306/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 146/2008 - M. Of. nr. 576/31 iul. 2008 
 Decizie privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al  
 Guvernului 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 154/2007 prin Decizia nr. 306/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 164/2008 - M. Of. nr. 615/21 aug. 2008 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1378/2009 - M. Of. nr. 806/25 nov. 2009) 
 
 Decizia nr. 184/2008 - M. Of. nr. 667/25 sep. 2008 
 Decizie privind modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 15/2007 prin Decizia nr. 325/2009 - M. Of. nr. 150/10 mar. 2009) 

Afaceri Europene 

 
 Decizia nr. 187/2008 - M. Of. nr. 672/30 sep. 2008 
 Decizie privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al  
 Guvernului 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 154/2007 prin Decizia nr. 306/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 231/2008 - M. Of. nr. 781/21 nov. 2008 
 Decizie privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 15/2007 prin Decizia nr. 325/2009 - M. Of. nr. 150/10 mar. 2009) 

Afaceri Europene 

 
 Decizia nr. 236/2008 - M. Of. nr. 789/25 nov. 2008 
 Decizie privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 190/2007 prin Decizia nr. 307/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 308/2008 - M. Of. nr. 899/31 dec. 2008 
 Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 190/2007 prin Decizia nr. 307/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 
 2009 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 48/2009 - M. Of. nr. 371/2 iun. 2009 
 Ordin pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 139/2015 - M. Of. nr. 392/4 iun. 2015) 

sport 

 
 O. nr. 66/2009 - M. Of. nr. 631/23 sep. 2009 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 48/2009 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi  
 sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
 (Abrogare prin O. nr. 139/2015 - M. Of. nr. 392/4 iun. 2015) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 186/2009 - M. Of. nr. 296/6 mai 2009 
 Ordin privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 Decizia nr. 12/2009 - M. Of. nr. 351/26 mai 2009 
 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Deva - Mureş 
 (SE) 
 
 O. nr. 129/2009 - M. Of. nr. 423/22 iun. 2009 
 Ordin privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 233/2009 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2009) 
 
 O. nr. 130/2009 - M. Of. nr. 428/23 iun. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 234/2009 - M. Of. nr. 771/11 nov. 2009) 

petrolier 

 
 O. nr. 131/2009 - M. Of. nr. 414/17 iun. 2009 
 Ordin privind aprobarea tarifelor în domeniul minier şi a taxelor în domeniul petrolier, percepute pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional  
 referitoare la resursele minerale 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 233/2009 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2009) 
 
 O. nr. 175/2009 - M. Of. nr. 593/27 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2011 - M. Of. nr. 46/19 ian. 2011) 
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 O. nr. 221/2009 - M. Of. nr. 692/14 oct. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică,  
 lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de  
 expertizare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2010 - M. Of. nr. 73/1 feb. 2010) 
 
 O. nr. 232/2009 - M. Of. nr. 772/12 nov. 2009 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2010 
 (Abrogare prin O. nr. 163/2010 - M. Of. nr. 775/19 nov. 2010) 
 
 O. nr. 233/2009 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2009 
 Ordin privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier 
 (Abrogare prin O. nr. 138/2010 - M. Of. nr. 677/6 oct. 2010) 
 
 O. nr. 234/2009 - M. Of. nr. 771/11 nov. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 139/2010 - M. Of. nr. 673/4 oct. 2010) 

vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere 

 
  ASOCIAŢIA GENERALĂ A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI 

 Statut/2009 - M. Of. nr. 621/16 sep. 2009 
 Statutul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România 
 (Abrogare prin Statut/2015 - M. Of. nr. 705/21 sep. 2015) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 1626/2009 - M. Of. nr. 445/29 iun. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului 
 (Abrogare prin O. nr. 1194/2016 - M. Of. nr. 309/22 apr. 2016) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 425/2009 - M. Of. nr. 143/9 mar. 2009 
 Decizie privind reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 (Abrogare prin Decizia nr. 2898/2009 - M. Of. nr. 898/22 dec. 2009) 
 
 Decizia nr. 2898/2009 - M. Of. nr. 898/22 dec. 2009 
 Decizie privind reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 (Abrogare prin Decizia nr. 623/2014 - M. Of. nr. 187/17 mar. 2014) 
 
 O. nr. 2/2009 - M. Of. nr. 36/20 ian. 2009 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi a contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 30/15 ian. 2009 
 Ordin privind stabilirea stocului de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea  
 activităţii de injecţie din anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 97/18 feb. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a cerinţelor tehnice minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune 
 (Abrogare prin O. nr. 157/2020 - M. Of. nr. 812/3 sep. 2020) 
 
 O. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 255/16 apr. 2009 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 89/2018 - M. Of. nr. 462/5 iun. 2018) 
 
 O. nr. 6/2009 - M. Of. nr. 149/10 mar. 2009 
 Ordin privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale,  
 aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 55/2007 prin O. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 804/25 nov. 2009) 
 
 O. nr. 7/2009 - M. Of. nr. 244/13 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate a  
 licenţei pentru distribuţia gazelor naturale, a Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei pentru furnizarea gazelor naturale şi a Condiţiilor-cadru de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1271/2004 prin O. nr. 64/2018 - M. Of. nr. 334/17 apr. 2018) 

a obiectivelor/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale 

 
 O. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 193/27 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC  
 OIL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 99/2015 - M. Of. nr. 468/29 iun. 2015) 
 
 O. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 192/27 mar. 2009 

 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 90/3 feb. 2011) 

AMARAD - S.A. 

 
 O. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 198/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. BEN &  
 BEN - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 46/2013 - M. Of. nr. 391/29 iun. 2013) 
 
 O. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 198/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 418/5 iun. 2014) 

CONGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 13/2009 - M. Of. nr. 198/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
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 CONSTRUCT P&G - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2011 - M. Of. nr. 199/22 mar. 2011) 
 
 O. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 198/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015) 

CORDUN GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 15/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI  
 CONSTRUCT 2000 - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 137/2015 - M. Of. nr. 629/19 aug. 2015) 
 
 O. nr. 16/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. C.P.L.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2014 - M. Of. nr. 440/17 iun. 2014) 

CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 

 
 O. nr. 17/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN  
 PROIECT - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 154/2015 - M. Of. nr. 795/27 oct. 2015) 
 
 O. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2014 - M. Of. nr. 229/1 apr. 2014) 
 
 O. nr. 19/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 229/1 apr. 2014) 
 
 O. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2015 - M. Of. nr. 378/29 mai 2015) 

DISTRIGAZ VEST - S.A. 

 
 O. nr. 21/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2014 - M. Of. nr. 229/1 apr. 2014) 
 
 O. nr. 22/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2014 - M. Of. nr. 229/1 apr. 2014) 
 
 O. nr. 23/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO  
 
 (Abrogare prin O. nr. 123/2015 - M. Of. nr. 570/30 iul. 2015) 

SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 

 
 O. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 197/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2014 - M. Of. nr. 144/27 feb. 2014) 
 
 O. nr. 25/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ  
 NORD EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 66/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015) 
 
 O. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ  
 
 (Abrogare prin O. nr. 143/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015) 

SUD - S.A. 

 
 O. nr. 27/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ  
 VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015) 
 
 O. nr. 28/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP  
 DEZVOLTARE REŢELE - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2015 - M. Of. nr. 378/29 mai 2015) 
 
 O. nr. 30/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 55/2015 - M. Of. nr. 212/30 mar. 2015) 

INTERGAZ - S.R.L. 

 
 O. nr. 31/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 MEGACONSTRUCT - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015) 
 
 O. nr. 32/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 142/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015) 

MEHEDINŢI GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 34/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD  
 GAZ - S.R.L. 



 
 (Abrogare prin O. nr. 79/2015 - M. Of. nr. 378/29 mai 2015) 
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 O. nr. 35/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 OLIGOPOL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 146/2015 - M. Of. nr. 730/29 sep. 2015) 
 
 O. nr. 36/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 141/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015) 

PREMIER ENERGY - S.R.L. 

 
 O. nr. 37/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PRISMA  
 SERV COMPANY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 135/2014 - M. Of. nr. 866/27 nov. 2014) 
 
 O. nr. 40/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 80/2015 - M. Of. nr. 378/29 mai 2015) 

TIMGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 41/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 91/2014 - M. Of. nr. 713/30 sep. 2014) 

TULCEA GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 42/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA  
 
 (Abrogare prin O. nr. 92/2014 - M. Of. nr. 711/29 sep. 2014) 

93 - S.R.L. 

 
 O. nr. 43/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL  
 GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2009 - M. Of. nr. 11/8 ian. 2010) 
 
 O. nr. 44/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM  
 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2015 - M. Of. nr. 572/30 iul. 2015) 

GAS - S.A. 

 
 O. nr. 45/2009 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 
 Ordin pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor  
 naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2009 - M. Of. nr. 437/26 iun. 2009) 
 
 O. nr. 50/2009 - M. Of. nr. 265/23 apr. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2013 - M. Of. nr. 39/17 ian. 2014) 
 
 O. nr. 53/2009 - M. Of. nr. 273/27 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2009 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2009 - M. Of. nr. 437/26 iun. 2009) 

gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A. 

 
 O. nr. 54/2009 - M. Of. nr. 273/27 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 19/2009 prin O. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 229/1 apr. 2014) 
 
 O. nr. 55/2009 - M. Of. nr. 273/27 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 21/2009 prin O. nr. 26/2014 - M. Of. nr. 229/1 apr. 2014) 
 
 O. nr. 56/2009 - M. Of. nr. 273/27 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2009 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a  
 gazelor naturale realizată de S.C. E.ON GAZ ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2009 - M. Of. nr. 437/26 iun. 2009 şi Abrogare odată cu O. nr. 22/2009 prin O. nr. 27/2014 - M. Of. nr. 229/1 apr. 2014) 
 
 O. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2009 
 Ordin pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale 
 (SE) 
 
 O. nr. 58/2009 - M. Of. nr. 278/28 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2009 - M. Of. nr. 437/26 iun. 2009) 

serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. 

 
 O. nr. 60/2009 - M. Of. nr. 338/21 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2009 privind aprobarea tarifelor şi a contribuţiilor băneşti percepute  
 de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2009, precum şi a Regulamentului pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul  
 
 (T) 

Energetic Naţional, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2007 

 
 O. nr. 61/2009 - M. Of. nr. 395/11 iun. 2009 
 Ordin pentru desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2009 - 30 iunie 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 62/2009 - M. Of. nr. 413/17 iun. 2009 



 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de alocare a sumei băneşti rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi 
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 (Abrogare prin O. nr. 45/2011 - M. Of. nr. 769/1 nov. 2011) 
 
 O. nr. 65/2009 - M. Of. nr. 437/26 iun. 2009 
 Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 29/2011 - M. Of. nr. 463/1 iul. 2011) 

distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 

 
 O. nr. 66/2009 - M. Of. nr. 431/24 iun. 2009 
 Ordin privind prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate  
 pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2009 - M. Of. nr. 599/31 aug. 2009) 
 
 O. nr. 67/2009 - M. Of. nr. 452/1 iul. 2009 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare şi utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 19/2007 prin O. nr. 83/2017 - M. Of. nr. 746/18 sep. 2017) 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007 

 
 O. nr. 68/2009 - M. Of. nr. 449/30 iun. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 54/2007 prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 
 
 O. nr. 69/2009 - M. Of. nr. 537/3 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice - Revizia 1 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2016 - M. Of. nr. 836/21 oct. 2016) 
 
 O. nr. 70/2009 - M. Of. nr. 547/6 aug. 2009 
 Ordin privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 77/2009 - M. Of. nr. 632/24 sep. 2009) 
 
 O. nr. 73/2009 - M. Of. nr. 591/26 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2014 - M. Of. nr. 119/18 feb. 2014) 
 
 O. nr. 74/2009 - M. Of. nr. 628/22 sep. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi consumatorii de gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2012 - M. Of. nr. 875/21 dec. 2012) 
 
 O. nr. 75/2009 - M. Of. nr. 581/20 aug. 2009 
 Ordin pentru modificarea art. IX din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 68/2009 privind modificarea şi completarea Codului reţelei  
 pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 
 
 O. nr. 77/2009 - M. Of. nr. 632/24 sep. 2009 
 Ordin privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 173/2020 - M. Of. nr. 909/7 oct. 2020) 
 
 O. nr. 78/2009 - M. Of. nr. 631/23 sep. 2009 
 Ordin privind modificarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 54/2007 prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 

Energiei nr. 54/2007 

 
 O. nr. 79/2009 - M. Of. nr. 644/30 sep. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2008 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de  
 transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale  
 aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 132/2008 prin O. nr. 94/2009 - M. Of. nr. 875/15 dec. 2009) 
 
 O. nr. 83/2009 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO  
 
 (Abrogare prin O. nr. 97/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016) 

GAZ - S.R.L. 

 
 O. nr. 86/2009 - M. Of. nr. 793/20 nov. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 96/2015 - M. Of. nr. 492/6 iul. 2015) 
 
 O. nr. 87/2009 - M. Of. nr. 831/3 dec. 2009 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de eficienţă înaltă în vederea certificării prin garanţii de origine 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2015 - M. Of. nr. 382/2 iun. 2015) 
 
 O. nr. 88/2009 - M. Of. nr. 856/9 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2014 - M. Of. nr. 781/27 oct. 2014) 
 
 O. nr. 89/2009 - M. Of. nr. 804/25 nov. 2009 
 Ordin privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2015 - M. Of. nr. 493/6 iul. 2015) 

domeniul gazelor naturale 

 
 O. nr. 90/2009 - M. Of. nr. 847/8 dec. 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 152/21 mar. 2013) 
 
 O. nr. 91/2009 - M. Of. nr. 812/27 nov. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale  
 pentru operatorul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2013 - M. Of. nr. 95/15 feb. 2013) 
 
 O. nr. 94/2009 - M. Of. nr. 875/15 dec. 2009 
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 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2009 - M. Of. nr. 920/29 dec. 2009) 

participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 
 O. nr. 97/2009 - M. Of. nr. 884/17 dec. 2009 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 98/2009 - M. Of. nr. 11/8 ian. 2010 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 
 (SE) 

serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 99/2009 - M. Of. nr. 9/7 ian. 2010 
 Ordin privind stabilirea stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 64/28 ian. 2010) 

încheierea activităţii de injecţie din anul 2010 

 
 O. nr. 100/2009 - M. Of. nr. 920/29 dec. 2009 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2010 - M. Of. nr. 889/30 dec. 2010) 
 
 O. nr. 101/2009 - M. Of. nr. 920/29 dec. 2009 
 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate  
 participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 45/2010 - M. Of. nr. 889/30 dec. 2010) 
 
 O. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 920/29 dec. 2009 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2012 - M. Of. nr. 428/28 iun. 2012) 
 
 O. nr. 103/2009 - M. Of. nr. 924/30 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi  
 consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă şi pentru abrogarea art. 18 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2012 - M. Of. nr. 428/28 iun. 2012) 

industriali şi similari, la tarife reglementate, cuprins în anexa nr. III la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 493/2009 - M. Of. nr. 890/18 dec. 2009 
 Ordin privind modul de achitare a contribuţiei de 0,1% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 472/2015 - M. Of. nr. 763/13 oct. 2015) 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Decizia nr. 10/2009 - M. Of. nr. 149/10 mar. 2009 
 Decizie privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia  
 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

 
 Decizia nr. 11/2009 - M. Of. nr. 155/12 mar. 2009 
 Decizie privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor 
 (Abrogare prin Decizia nr. 200/2015 - M. Of. nr. 969/28 dec. 2015) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 891/2009 - M. Of. nr. 771/11 nov. 2009 
 Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 2858/2007 prin Decizia nr. 313/2017 - M. Of. nr. 275/20 apr. 2017) 

autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale 

 
 Decizia nr. 955/2009 - M. Of. nr. 862/10 dec. 2009 
 Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de  
 tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 686/2005 prin Decizia nr. 551/2012 - M. Of. nr. 444/4 iul. 2012) 
 
 Decizia nr. 995/2009 - M. Of. nr. 875/15 dec. 2009 
 Decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice ale serviciilor de originare a apelurilor la puncte fixe, ale serviciilor de tranzit comutat al apelurilor,  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1154/2013 - M. Of. nr. 831/24 dec. 2013) 

precum şi ale serviciilor de acces la puncte fixe la reţelele publice de telefonie 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 35/2009 - M. Of. nr. 43/26 ian. 2009 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 7/2011 - M. Of. nr. 39/17 ian. 2011) 

sectorul comunicaţiilor electronice 

 
 Decizia nr. 77/2009 - M. Of. nr. 88/13 feb. 2009 
 Decizie privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 158/2015 - M. Of. nr. 146/27 feb. 2015) 
 
 Decizia nr. 127/2009 - M. Of. nr. 151/11 mar. 2009 
 Decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 314/2017 - M. Of. nr. 279/20 apr. 2017) 
 
 Decizia nr. 154/2009 - M. Of. nr. 149/10 mar. 2009 
 Decizie privind identificarea pieţelor relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de  
 televiziune şi radiodifuziune 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1100/2017 - M. Of. nr. 36/16 ian. 2018) 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
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 O. nr. 130/2009 - M. Of. nr. 222/6 apr. 2009 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în  
 activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice  
 şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 103/2010 - M. Of. nr. 274/27 apr. 2010) 
 
 O. nr. 433/2009 - M. Of. nr. 444/29 iun. 2009 
 Ordin privind unele măsuri de informare a consumatorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 72/2010 - M. Of. nr. 164/15 mar. 2010) 
 
 O. nr. 445/2009 - M. Of. nr. 469/7 iul. 2009 
 Ordin privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 401/2015 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 448/2009 - M. Of. nr. 467/7 iul. 2009 
 Ordin privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar 
 (Abrogare prin O. nr. 632/2009 - M. Of. nr. 886/17 dec. 2009) 
 
 O. nr. 498/2009 - M. Of. nr. 667/6 oct. 2009 
 Ordin privind aprobarea organizării acţiunii de voluntariat în domeniul protecţiei consumatorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2010 - M. Of. nr. 333/19 mai 2010) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 O. nr. 80/2009 - M. Of. nr. 296/6 mai 2009 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru  
 
 (SE) 

atribuirea contractelor de achiziţie publică 

 
 O. nr. 107/2009 - M. Of. nr. 473/9 iul. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de  
 concesiune de servicii 
 (Abrogare prin O. nr. 1140/2015 - M. Of. nr. 936/17 dec. 2015) 
 
 O. nr. 122/2009 - M. Of. nr. 570/17 aug. 2009 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor  
 de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 107/2009 prin O. nr. 1140/2015 - M. Of. nr. 936/17 dec. 2015) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 58/30 ian. 2009 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind notificarea bolilor animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare  
 Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 77/2005 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 73/6 feb. 2009 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 79/2019 - M. Of. nr. 690/21 aug. 2019) 

pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală 

 
 O. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 123/27 feb. 2009 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care  
 stabileşte o listă de utilizări ale hranei pentru animale, destinată unor scopuri nutriţionale speciale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 48/2006 prin O. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 92/13 feb. 2013) 
 
 O. nr. 19/2009 - M. Of. nr. 420/19 iun. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2011 - M. Of. nr. 876/12 dec. 2011) 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale 

 
 O. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 286/30 apr. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,  
 protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2009 şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 59/2009 - M. Of. nr. 625/18 sep. 2009 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau  
 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2010 - M. Of. nr. 462/6 iul. 2010) 

distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 93/2008 

 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 67/721/2009 - M. Of. nr. 813/27 nov. 2009 
 Ordin privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui crud de vacă 
 (Abrogare prin O. nr. 167/2018 - M. Of. nr. 1070/18 dec. 2018) 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 55/2009 - M. Of. nr. 297/6 mai 2009 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0),  
 aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 60/2007 
 (Abrogare odată cu H. nr. 60/2007 prin H. nr. 191/2009 - M. Of. nr. 868/14 dec. 2009) 
 
 H. nr. 57/2009 - M. Of. nr. 341/21 mai 2009 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 73/2007 prin H. nr. 117/2009 - M. Of. nr. 485/14 iul. 2009) 

(NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 73/2007 

 
 H. nr. 104/2009 - M. Of. nr. 458/2 iul. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanţare în actuala perioadă de criză economică şi financiară, constând  
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 în garanţii acordate IMM-urilor şi întreprinderilor mari (NI-GAR-08-I/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 112/2010 - M. Of. nr. 650/20 sep. 2010) 
 
 H. nr. 117/2009 - M. Of. nr. 485/14 iul. 2009 
 Hotărâre pentru abrogarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei  
 
 (SE) 

(NI-CST-09-III/0) 

 
 H. nr. 191/2009 - M. Of. nr. 868/14 dec. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (NI-GAR-06-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 60/2010 - M. Of. nr. 363/2 iun. 2010) 
 
 H. nr. 202/2009 - M. Of. nr. 918/29 dec. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (NI-FIN-06-IV/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 167/2010 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2011) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 135/4 mar. 2009 
 Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping 
 (Abrogare prin O. nr. 49/2015 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2015) 
 
 O. nr. 46/2009 - M. Of. nr. 339/21 mai 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2010 - M. Of. nr. 117/22 feb. 2010) 
 
 O. nr. 47/2009 - M. Of. nr. 339/21 mai 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel 
 (Abrogare prin O. nr. 69/2011 - M. Of. nr. 185/16 mar. 2011) 
 
 O. nr. 92/2009 - M. Of. nr. 777/13 nov. 2009 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2010 
 (Abrogare prin O. nr. 168/2010 - M. Of. nr. 859/21 dec. 2010) 
 
 
 GUVERN 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 670/2009 - M. Of. nr. 898/22 dec. 2009 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2010 
 (Abrogare prin O. nr. 1865/2010 - M. Of. nr. 36/14 ian. 2011) 
 
 O. nr. 671/2009 - M. Of. nr. 904/23 dec. 2009 
 Ordin privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2011 - M. Of. nr. 83/1 feb. 2011) 
 
 
 GUVERN 
  INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 

 O. nr. 356/2009 - M. Of. nr. 378/4 iun. 2009 
 Ordin privind abrogarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 646/2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a personalului de  
 
 (SE) 

specialitate în construcţii 

 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 21/2009 - M. Of. nr. 46/27 ian. 2009 
 Ordin privind modificarea Metodologiei de evaluare şi certificare a produselor, profilelor şi pachetelor de protecţie INFOSEC-INFOSEC 14, aprobată prin Ordinul directorului general al  
 Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 181/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 181/2006 prin O. nr. 8/2010 - M. Of. nr. 92/10 feb. 2010) 
 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 29/2009 - M. Of. nr. 160/16 mar. 2009 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor utilizat de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru  
 Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 
 (Abrogare prin O. nr. 190/2021 - M. Of. nr. 1054/3 nov. 2021) 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 820/2005 pentru stabilirea documentelor şi a cuantumului sumei minime în valută pe care cetăţenii români  
 
 (SE) 

trebuie să le deţină la ieşirea din ţară, când călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare 

 
 O. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 179/23 mar. 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru servicii de interes general 
 (Abrogare prin O. nr. 252/2010 - M. Of. nr. 796/29 nov. 2010) 
 
 O. nr. 39/2009 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2009 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru  
 persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2019 - M. Of. nr. 30/10 ian. 2019) 
 
 O. nr. 45/2009 - M. Of. nr. 247/14 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului  
 Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 665/2008 prin O. nr. 177/2016 - M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) 
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 O. nr. 50/2009 - M. Of. nr. 250/15 apr. 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 133/2012 - M. Of. nr. 401/15 iun. 2012) 
 
 O. nr. 58/2009 - M. Of. nr. 269/24 apr. 2009 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului de interne nr. 90/2001 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administraţiei publice  
 centrale şi locale, precum şi a personalului tehnic al agenţilor economici şi instituţiilor, cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii  
 incendiilor 
 (SE) 
 
 O. nr. 65/2009 - M. Of. nr. 282/29 apr. 2009 
 Ordin privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de Însemne Heraldice a Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2011 - M. Of. nr. 41/17 ian. 2011) 
 
 O. nr. 69/2009 - M. Of. nr. 312/12 mai 2009 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 177/2016 - M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) 
 
 O. nr. 70/2009 - M. Of. nr. 312/12 mai 2009 
 Ordin privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale "Rompetrol Industrial Parks" - S.A. Constanţa 
 (SE) 
 
 O. nr. 80/2009 - M. Of. nr. 326/15 mai 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 36/14 ian. 2011) 
 
 O. nr. 82/2009 - M. Of. nr. 309/11 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi  
 reformei administrative nr. 299/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 299/2007 prin O. nr. 4/2016 - M. Of. nr. 15/8 ian. 2016) 
 
 O. nr. 90/2009 - M. Of. nr. 371/2 iun. 2009 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 484/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 484/2008 prin O. nr. 283/2009 - M. Of. nr. 816/27 nov. 2009) 
 
 O. nr. 122/2009 - M. Of. nr. 461/3 iul. 2009 
 Ordin privind aprobarea conţinutului-model al Angajamentului pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 204/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011) 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public 

 
 O. nr. 128/2009 - M. Of. nr. 470/8 iul. 2009 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "WDP Development Ro" - S.R.L. 
 (Revocare prin O. nr. 506/2015 - M. Of. nr. 278/24 apr. 2015) 
 
 O. nr. 129/2009 - M. Of. nr. 469/7 iul. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 498/2008 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a  
 muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 498/2008 prin O. nr. 32/2014 - M. Of. nr. 207/24 mar. 2014) 
 
 O. nr. 150/2009 - M. Of. nr. 519/28 iul. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobate prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 538/2008 prin O. nr. 243/2011 - M. Of. nr. 802/14 nov. 2011) 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 538/2008 

 
 O. nr. 188/2009 - M. Of. nr. 587/24 aug. 2009 
 Ordin pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 80/2009 prin O. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 36/14 ian. 2011) 
 
 O. nr. 221/2009 - M. Of. nr. 631/23 sep. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 681/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 681/2008 prin O. nr. 300/2009 - M. Of. nr. 880/16 dec. 2009) 

Administraţiei şi Internelor 

 
 O. nr. 231/2009 - M. Of. nr. 638/28 sep. 2009 
 Ordin pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de închiriere de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe perioadă determinată, a unor spaţii locative necesare cazării poliţiştilor şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 275/2009 - M. Of. nr. 779/13 nov. 2009) 

cadrelor militare în activitate 

 
 O. nr. 283/2009 - M. Of. nr. 816/27 nov. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice 
 (Abrogare prin O. nr. 209/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011) 
 
 O. nr. 285/2009 - M. Of. nr. 856/9 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind planificarea strategică şi planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 97/2014 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2014) 
 
 O. nr. 300/2009 - M. Of. nr. 880/16 dec. 2009 
 Ordin privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 29/2011 - M. Of. nr. 131/22 feb. 2011) 
 
 O. nr. 707/2009 - M. Of. nr. 31/15 ian. 2009 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 662/2008 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare pentru program, a numărului comisiilor de  
 concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program, a modalităţii privind  
 plata acesteia şi a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei  
 înalţilor funcţionari publici 2009 
 (SE) 
 
 O. nr. 713/2009 - M. Of. nr. 60/30 ian. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere 
 (Abrogare prin O. nr. 268/2010 - M. Of. nr. 843/16 dec. 2010) 
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 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 252/2917/2009 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1121/1075/2014 - M. Of. nr. 667/11 sep. 2014) 

energiei termice în sistem centralizat către populaţie 

 
 O. nr. 278/3297/2009 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2010 
 Ordin pentru aprobarea versiunii a II-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 265/2877/2010 - M. Of. nr. 99/7 feb. 2011) 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 O. nr. 246/966/2009 - M. Of. nr. 684/12 oct. 2009 
 Ordin pentru abrogarea Instrucţiunilor comune ale ministrului de interne şi ale ministrului transporturilor nr. 1.224/3.134/2000 privind autorizarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a  
 instructorilor de conducere auto 
 (SE) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 133/2009 - M. Of. nr. 245/13 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al  
 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 

 
 O. nr. 134/2009 - M. Of. nr. 245/13 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin  
 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 

Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 

 
 O. nr. 415/2009 - M. Of. nr. 675/8 oct. 2009 
 Ordin pentru completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului  
 general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 1233/2009 - M. Of. nr. 379/4 iun. 2009 
 Ordin privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum  
 şi funcţii publice specifice asimilate acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 3831/2011 - M. Of. nr. 829/23 nov. 2011) 
 
 O. nr. 1496/2009 - M. Of. nr. 655/2 oct. 2009 
 Ordin pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective 
 (Abrogare prin O. nr. 1443/2018 - M. Of. nr. 516/22 iun. 2018) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE 

 O. nr. 175/2009 - M. Of. nr. 822/30 nov. 2009 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2011 - M. Of. nr. 275/20 apr. 2011) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 576/2009 - M. Of. nr. 277/28 apr. 2009 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.013/2008 privind Lista statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2013/2008 prin O. nr. 1743/2010 - M. Of. nr. 696/19 oct. 2010) 

acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României 

 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 35/2009 - M. Of. nr. 93/17 feb. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în  
 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2014, odată cu O. nr. 219/2007 prin O. nr. 1253/2013 - M. Of. nr. 687/8 nov. 2013) 

agricultura ecologică 

 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 34/19 ian. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în apele maritime interioare şi în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 64/28 ian. 2010) 

apele continentale 

 
 O. nr. 6/2009 - M. Of. nr. 36/20 ian. 2009 
 Ordin privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2009, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008  
 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de  
 prelucrat lemn rotund 
 (T) 
 
 O. nr. 25/2009 - M. Of. nr. 100/19 feb. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2011 - M. Of. nr. 149/1 mar. 2011) 

din fondul forestier naţional 

 
 O. nr. 38/2009 - M. Of. nr. 119/26 feb. 2009 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare 
 (Abrogare prin O. nr. 1898/2015 - M. Of. nr. 651/27 aug. 2015) 
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 O. nr. 75/2009 - M. Of. nr. 135/4 mar. 2009 
 Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind modificarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevăzute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea  
 dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi  
 completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 454/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 698/2009 - M. Of. nr. 797/23 nov. 2009) 
 
 O. nr. 80/2009 - M. Of. nr. 113/25 feb. 2009 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 85/2009 - M. Of. nr. 219/6 apr. 2009 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 118/2009 - M. Of. nr. 141/6 mar. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a  
 criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 246/2008 prin O. nr. 234/2016 - M. Of. nr. 137/23 feb. 2016) 

agromediu şi zone defavorizate 

 
 O. nr. 164/2009 - M. Of. nr. 166/17 mar. 2009 
 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2009/2010 
 (T) 
 
 O. nr. 179/2009 - M. Of. nr. 271/27 apr. 2009 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 397/2003 prin O. nr. 1205/2018 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2018) 

regiuni viticole, podgorii şi centre viticole 

 
 O. nr. 185/2009 - M. Of. nr. 211/1 apr. 2009 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea  
 comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de cereale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1262/2005 prin O. nr. 149/2010 - M. Of. nr. 439/30 iun. 2010) 
 
 O. nr. 186/2009 - M. Of. nr. 211/1 apr. 2009 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1264/2005 prin O. nr. 150/2010 - M. Of. nr. 440/30 iun. 2010) 

comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi textile 

 
 O. nr. 190/2009 - M. Of. nr. 464/6 iul. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru  
 colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare 
 (Abrogare prin L. nr. 145/2014 - M. Of. nr. 794/31 oct. 2014) 
 
 O. nr. 192/2009 - M. Of. nr. 232/8 apr. 2009 
 Ordin privind producerea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare 
 (Abrogare prin O. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 200/22 mar. 2011) 
 
 O. nr. 198/2009 - M. Of. nr. 234/9 apr. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 904/2010 - M. Of. nr. 435/29 iun. 2010) 

conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice 

 
 O. nr. 200/2009 - M. Of. nr. 245/13 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 694/2008 prin O. nr. 406/2017 - M. Of. nr. 1034/28 dec. 2017) 

grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea 

 
 O. nr. 230/2009 - M. Of. nr. 274/28 apr. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe  
 complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea  
 modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu  
 reglementările comunitare în domeniu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 295/2007 prin O. nr. 98/2010 - M. Of. nr. 271/27 apr. 2010) 
 
 O. nr. 239/2009 - M. Of. nr. 293/5 mai 2009 
 Ordin privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1249/2018 - M. Of. nr. 615/17 iul. 2018) 
 
 O. nr. 252/2009 - M. Of. nr. 304/8 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 80/2009 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe  
 
 (T) 

suprafaţă pentru anul 2009 

 
 O. nr. 287/2009 - M. Of. nr. 318/13 mai 2009 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2009-14 mai 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 299/2009 - M. Of. nr. 326/15 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.  
 218/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 1221/2010 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2010) 
 
 O. nr. 319/2009 - M. Of. nr. 341/21 mai 2009 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor şi a anexei nr. 1 la  
 Metodologia de atestare a şefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 729/2005 pentru  
 aprobarea Metodologiei de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor şi a Metodologiei de atestare a şefilor de proiect 
 (SE) 
 
 O. nr. 336/2009 - M. Of. nr. 379/4 iun. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare 
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 (Abrogare odată cu O. nr. 61/2008 prin O. nr. 1501/2013 - M. Of. nr. 26/14 ian. 2014) 
 
 O. nr. 339/2009 - M. Of. nr. 362/29 mai 2009 
 Ordin privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 341/2009 - M. Of. nr. 374/3 iun. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 703/2014 - M. Of. nr. 363/16 mai 2014) 

seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor 

 
 O. nr. 344/2009 - M. Of. nr. 367/1 iun. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe  
 complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea  
 modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 295/2007 prin O. nr. 98/2010 - M. Of. nr. 271/27 apr. 2010) 

reglementările comunitare în domeniu 

 
 O. nr. 352/2009 - M. Of. nr. 392/10 iun. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 287/2009 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la  
 care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2009 - 14 mai 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 354/2009 - M. Of. nr. 465/6 iul. 2009 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 239/2009 prin O. nr. 1249/2018 - M. Of. nr. 615/17 iul. 2018) 
 
 O. nr. 366/2009 - M. Of. nr. 456/1 iul. 2009 
 Ordin privind modificarea Catalogului naţional al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 269/2001 prin O. nr. 1645/2013 - M. Of. nr. 539/26 aug. 2013) 

pădurilor nr. 269/2001 

 
 O. nr. 370/2009 - M. Of. nr. 429/24 iun. 2009 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 763/2008 pentru aprobarea conţinutului, modelului şi procedurii de înscriere în Registrul  
 naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri 
 (Abrogare odată cu O. nr. 763/2008 prin O. nr. 2053/2010 - M. Of. nr. 828/10 dec. 2010) 
 
 O. nr. 380/2009 - M. Of. nr. 425/22 iun. 2009 
 Ordin privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific 
 (Abrogare prin O. nr. 1471/2013 - M. Of. nr. 362/18 iun. 2013) 
 
 O. nr. 387/2009 - M. Of. nr. 417/18 iun. 2009 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 360/2006 pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 360/2006 prin O. nr. 771/2009 - M. Of. nr. 9/7 ian. 2010) 

ale Autorităţii Hipice Naţionale 

 
 O. nr. 389/2009 - M. Of. nr. 428/23 iun. 2009 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor  
 DOC îmbuteliate, destinate comercializării, şi aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizaţiei de producător de vinuri cu denumire de origine  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 942/2004 prin O. nr. 1515/2013 - M. Of. nr. 19/11 ian. 2014) 

(DOC) şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC) 

 
 O. nr. 407/2009 - M. Of. nr. 456/1 iul. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în  
 agricultura ecologică 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2014, odată cu O. nr. 219/2007 prin O. nr. 1253/2013 - M. Of. nr. 687/8 nov. 2013) 
 
 O. nr. 408/2009 - M. Of. nr. 458/2 iul. 2009 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 397/2003 prin O. nr. 1205/2018 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2018) 

regiuni viticole, podgorii şi centre viticole 

 
 O. nr. 436/2009 - M. Of. nr. 468/7 iul. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 753/2008 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 75/2 feb. 2010) 
 
 O. nr. 441/2009 - M. Of. nr. 478/10 iul. 2009 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, care  
 desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii 
 (Abrogare prin O. nr. 83/740/2010 - M. Of. nr. 351/27 mai 2010) 
 
 O. nr. 444/2009 - M. Of. nr. 510/24 iul. 2009 
 Ordin privind aprobarea Planului de ajustare a efortului de pescuit 
 (Abrogare prin O. nr. 107/2010 - M. Of. nr. 391/14 iun. 2010) 
 
 O. nr. 480/2009 - M. Of. nr. 509/24 iul. 2009 
 Ordin privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum 
 (Abrogare prin O. nr. 1414/2015 - M. Of. nr. 394/5 iun. 2015) 
 
 O. nr. 487/2009 - M. Of. nr. 526/30 iul. 2009 
 Ordin pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor şi implementarea acestuia în domeniul comercializării producţiei de struguri pentru vin 
 (Abrogare prin O. nr. 224/2017 - M. Of. nr. 517/4 iul. 2017) 
 
 O. nr. 537/2009 - M. Of. nr. 605/2 sep. 2009 
 Ordin privind aprobarea Suplimentului nr. 2 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 614/2009 - M. Of. nr. 656/2 oct. 2009 
 Ordin pentru repartizarea cotelor de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr în anul comercial 2009-2010 
 (T) 
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 O. nr. 643/2009 - M. Of. nr. 750/4 nov. 2009 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 132/2006 pentru împuternicirea inspectorilor care vor avea responsabilităţi în Sistemul de  
 clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea  
 atribuţiilor şi modalităţilor de funcţionare ale inspecţiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare 
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 132/2006 prin O. nr. 354/2021 - M. Of. nr. 69/21 ian. 2022) 

 rurală judeţene pentru realizarea activităţii de inspecţie, precum şi stabilirea zonelor în care inspectorii îşi desfăşoară activitatea 

 
 O. nr. 771/2009 - M. Of. nr. 9/7 ian. 2010 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 360/2006 pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale  
 
 (SE) 

Autorităţii Hipice Naţionale 

 
 O. nr. 783/2009 - M. Of. nr. 15/11 ian. 2010 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 717/2008 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 717/2008 prin O. nr. 84/2011 - M. Of. nr. 276/20 apr. 2011) 

se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din România 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 334/432/2009 - M. Of. nr. 554/10 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul, destinate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 766/1594/675/2009 - M. Of. nr. 918/29 dec. 2009) 

consumului uman ca atare 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 481/2425/2009 - M. Of. nr. 543/5 aug. 2009 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit 
 (Abrogare prin O. nr. 30/276/2011 - M. Of. nr. 148/6 mar. 2012) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 O. nr. 84/189/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009 
 Ordin privind prohibiţia pescuitului 
 (Abrogare prin O. nr. 8/126/2010 - M. Of. nr. 109/18 feb. 2010) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 766/1594/675/2009 - M. Of. nr. 918/29 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind fabricarea, natura şi calitatea materiilor prime, ambalarea, etichetarea şi comercializarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate,  
 
 (Anulare prin Sentinţă civilă nr. 122/2010 - M. Of. nr. 690/12 nov. 2013 şi Abrogare prin O. nr. 474/426/137/2014 - M. Of. nr. 303/24 apr. 2014) 

altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 O. nr. 683/1452/1684/2009 - M. Of. nr. 910/24 dec. 2009 
 Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului  
 agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 116/153/358/2005 prin O. nr. 60/512/1258/2013 - M. Of. nr. 346/12 iun. 2013) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.12/2009 - M. Of. nr. 71/6 feb. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.148/2012 - M. Of. nr. 855/18 dec. 2012) 
 
 O. nr. M.18/2009 - M. Of. nr. 132/3 mar. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în  
 Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.120/2012 - M. Of. nr. 738/1 nov. 2012) 
 
 O. nr. M.26/2009 - M. Of. nr. 187/25 mar. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare 
 (Abrogare prin O. nr. M.64/2013 - M. Of. nr. 399/3 iul. 2013) 
 
 O. nr. M.29/2009 - M. Of. nr. 166/17 mar. 2009 
 Ordin privind delegarea şefului Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică de a reprezenta interesele Ministerului Apărării Naţionale în faţa instanţelor de judecată şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. M.75/2009 - M. Of. nr. 541/4 aug. 2009) 

altor organe cu activitate jurisdicţională 

 
 O. nr. M.30/2009 - M. Of. nr. 208/1 apr. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare 
 (Abrogare prin O. nr. M.63/2013 - M. Of. nr. 396/1 iul. 2013) 
 
 O. nr. M.34/2009 - M. Of. nr. 194/27 mar. 2009 
 Ordin privind delegarea către secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea  
 ministrului apărării naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.93/2009 - M. Of. nr. 617/14 sep. 2009) 
 
 O. nr. M.36/2009 - M. Of. nr. 245/13 apr. 2009 
 Ordin privind aprobarea bunurilor şi serviciilor ce se pot pune la dispoziţia forţelor armate străine care intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. M186/2019 - M. Of. nr. 796/1 oct. 2019) 
 
 O. nr. M.39/2009 - M. Of. nr. 237/9 apr. 2009 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni  
 militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 
 (Abrogare prin O. nr. M88/2016 - M. Of. nr. 616/11 aug. 2016) 
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 O. nr. M.41/2009 - M. Of. nr. 238/9 apr. 2009 
 Ordin privind funcţionarea Companiei Române de Aviaţie "Romavia" - R.A. în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.21/2011 - M. Of. nr. 180/15 mar. 2011) 
 
 O. nr. M.42/2009 - M. Of. nr. 297/6 mai 2009 
 Ordin privind modificarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.44/2008 prin O. nr. M.74/2020 - M. Of. nr. 313/14 apr. 2020) 

Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.44/2008 

 
 O. nr. M.45/2009 - M. Of. nr. 264/22 apr. 2009 
 Ordin privind delegarea către secretarul de stat pentru armamente a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.18/2013 - M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) 
 
 O. nr. M.53/2009 - M. Of. nr. 337/20 mai 2009 
 Ordin privind conducerea spitalelor din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.129/2009 - M. Of. nr. 4/5 oct. 2010) 
 
 O. nr. M.64/2009 - M. Of. nr. 428/23 iun. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nr. M. 110/2008 privind măsurile care se aplică în Ministerul Apărării pentru preluarea, asigurarea şi gestionarea copreşedinţiei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.110/2008 prin O. nr. M72/2013 - M. Of. nr. 471/30 iul. 2013) 

Grupului NATO în domeniul neproliferării "NATO Senior Defence Group on Proliferation - DGP" 

 
 O. nr. M.69/2009 - M. Of. nr. 469/7 iul. 2009 
 Ordin privind Competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnicoeconomice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.36/2011 - M. Of. nr. 349/19 mai 2011) 
 
 O. nr. M.70/2009 - M. Of. nr. 466/7 iul. 2009 
 Ordin privind gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în Armata României 
 (Abrogare prin O. nr. M72/2013 - M. Of. nr. 471/30 iul. 2013) 
 
 O. nr. M.73/2009 - M. Of. nr. 485/14 iul. 2009 
 Ordin pentru stabilirea structurii medicale specializate din Ministerul Apărării Naţionale care preia componenta de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic,  
 Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă 
 (Abrogare prin O. nr. M72/2013 - M. Of. nr. 471/30 iul. 2013) 
 
 O. nr. M.88/2009 - M. Of. nr. 591/26 aug. 2009 
 Ordin privind aprobarea Normelor pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate,  
 
 (Abrogare la 31 decembrie 2015 prin O. nr. M.59/2015 - M. Of. nr. 480/1 iul. 2015) 

precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte 

 
 O. nr. M.93/2009 - M. Of. nr. 617/14 sep. 2009 
 Ordin privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.121/2012 - M. Of. nr. 719/23 oct. 2012) 
 
 O. nr. M.99/2009 - M. Of. nr. 685/12 oct. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.197/2020 - M. Of. nr. 1125/23 nov. 2020) 
 
 O. nr. M.104/2009 - M. Of. nr. 667/6 oct. 2009 
 Ordin privind îndeplinirea de către secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare a competenţei conducerii Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică,  
 
 (Abrogare prin O. nr. M.26/2010 - M. Of. nr. 139/2 mar. 2010) 

precum şi delegarea competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale 

 
 O. nr. M.109/2009 - M. Of. nr. 739/30 oct. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului uniformelor militare din Armata României 
 (Abrogare prin O. nr. M.72/2012 - M. Of. nr. 497/19 iul. 2012) 
 
 O. nr. M.112/2009 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2009 
 Ordin pentru constituirea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuinţelor proprietate personală pentru cadre militare, soldaţi  
 şi gradaţi voluntari, precum şi pentru personalul civil din armată 
 (Abrogare prin O. nr. M.80/2012 - M. Of. nr. 514/25 iul. 2012) 
 
 O. nr. M.132/2009 - M. Of. nr. 15/11 ian. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă 
 (Abrogare prin O. nr. M.30/2012 - M. Of. nr. 229/5 apr. 2012) 
 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 O. nr. M.81/191/11030/2009 - M. Of. nr. 670/7 oct. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară 
 (Abrogare prin O. nr. M.124/267/6478/2012 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2013) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 488/2009 - M. Of. nr. 487/14 iul. 2009 
 Ordin privind procedura de verificare şi omologare a sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum şi normele de performanţă şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2012 - M. Of. nr. 75/30 ian. 2012) 

securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitanţe şi bonuri fiscale în formă electronică 

 
 O. nr. 789/2009 - M. Of. nr. 834/3 dec. 2009 
 Ordin privind aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio 
 (Abrogare prin H.G. nr. 376/2020 - M. Of. nr. 427/21 mai 2020) 
 
  MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

 O. nr. 2076/2009 - M. Of. nr. 267/24 apr. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2231/2011 - M. Of. nr. 302/3 mai 2011) 

de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor 
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 O. nr. 2260/2009 - M. Of. nr. 441/26 iun. 2009 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.382/2007 pentru aprobarea tarifului de expertizare a bunurilor culturale mobile, practicat de direcţiile judeţene  
 
 (SE) 

pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti 

 
 O. nr. 2351/2009 - M. Of. nr. 590/25 aug. 2009 
 Ordin privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului  
 legitimaţiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a modelului înştiinţării de plată 
 (Abrogare prin O. nr. 2408/2011 - M. Of. nr. 549/3 aug. 2011) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 

 O. nr. 71/2009 - M. Of. nr. 101/19 feb. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 596/2009 - M. Of. nr. 568/14 aug. 2009) 
 
 O. nr. 119/2009 - M. Of. nr. 193/27 mar. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului  
 transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1430/2005 prin O. nr. 839/2009 - M. Of. nr. 797/23 nov. 2009) 
 
 O. nr. 275/2009 - M. Of. nr. 326/15 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea Reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă", indicativ ST 009-05, aprobată prin  
 
 (Abrogare prin O. nr. 683/2012 - M. Of. nr. 337/18 mai 2012) 

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.944/2005 

 
 O. nr. 276/2009 - M. Of. nr. 314/12 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei  
 tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin  
 Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 
 (Abrogare odată cu o. nr. 863/2008 prin H.G. nr. 907/2016 - M. Of. nr. 1061/29 dec. 2016) 
 
 O. nr. 357/2009 - M. Of. nr. 368/1 iun. 2009 
 Ordin pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative 
 (Abrogare prin O. nr. 769/2014 - M. Of. nr. 388/26 mai 2014) 
 
 O. nr. 596/2009 - M. Of. nr. 568/14 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 910/2010 - M. Of. nr. 87/9 feb. 2010) 
 
 O. nr. 624/2009 - M. Of. nr. 576/19 aug. 2009 
 Ordin privind suspendarea desemnării unor laboratoare de încercări şi organisme de certificare notificate care realizează evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1093/2009 - M. Of. nr. 926/30 dec. 2009) 
 
 O. nr. 640/2009 - M. Of. nr. 592/27 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului operaţional "Sud-Estul Europei" 
 (Abrogare prin O. nr. 2326/2012 - M. Of. nr. 734/31 oct. 2012) 
 
 O. nr. 704/2009 - M. Of. nr. 647/1 oct. 2009 
 Ordin privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008" 
 (Abrogare prin O. nr. 2834/2019 - M. Of. nr. 1003/13 dec. 2019) 
 
 O. nr. 725/2009 - M. Of. nr. 695/15 oct. 2009 
 Ordin privind aprobarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 911/2010 - M. Of. nr. 163/15 mar. 2010) 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 6/136/2009 - M. Of. nr. 61/2 feb. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 252/489/2012 - M. Of. nr. 283/27 apr. 2012) 

naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" 

 
 O. nr. 211/701/2009 - M. Of. nr. 297/6 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a  
 contribuţiei publice naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", aprobate prin Ordinul ministrului  
 dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 6/136/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 6/136/2009 prin O. nr. 252/489/2012 - M. Of. nr. 283/27 apr. 2012) 
 
 O. nr. 440/2887/2009 - M. Of. nr. 702/20 oct. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a  
 contribuţiei publice naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", aprobate prin Ordinul ministrului  
 dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 6/136/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 6/136/2009 prin O. nr. 252/489/2012 - M. Of. nr. 283/27 apr. 2012) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 490/2009 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2009 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de  
 alimentare cu gaze naturale 
 (SE) 
 
 O. nr. 726/2009 - M. Of. nr. 328/18 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene  
 armonizate referitoare la ascensoare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 184/2003 prin O. nr. 780/2016 - M. Of. nr. 548/20 iul. 2016) 
 
 O. nr. 959/2009 - M. Of. nr. 361/29 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 440/2004 prin O. nr. 1277/2016 - M. Of. nr. 905/10 nov. 2016) 

standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamentele sub presiune 
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 O. nr. 1103/2009 - M. Of. nr. 442/29 iun. 2009 
 Ordin privind aprobarea Tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru  
 parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR,  
 indicativ CR 1-2009 
 (Abrogare prin O. nr. 1169/2011 - M. Of. nr. 444/24 iun. 2011) 
 
 O. nr. 1210/2009 - M. Of. nr. 559/11 aug. 2009 
 Ordin privind aprobarea Prescripţiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei pentru activităţile proprii de autorizare, avizare şi atestare 
 (Abrogare prin O. nr. 235/2010 - M. Of. nr. 113/19 feb. 2010) 
 
 O. nr. 1767/2009 - M. Of. nr. 729/28 oct. 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2011 - M. Of. nr. 67/26 ian. 2011) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
  AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI 

 Decizia nr. 29/2009 - M. Of. nr. 461/3 iul. 2009 
 Decizie privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activităţilor de elaborare a auditurilor energetice 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2013 - M. Of. nr. 400/3 iul. 2013) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 382/2009 - M. Of. nr. 677/9 oct. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR -  
 
 (Abrogare la data de 6 iul. 2011 prin O. nr. 130/2011 - M. Of. nr. 395/6 iun. 2011) 

operator RSVTI 

 
 O. nr. 465/2009 - M. Of. nr. 750/4 nov. 2009 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR 
 (Abrogare prin O. nr. 165/2011 - M. Of. nr. 572/11 aug. 2011) 
 
 O. nr. 572/2009 - M. Of. nr. 804/25 nov. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind  
 aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR 
 (Abrogare odată cu O. nr. 465/2009 prin O. nr. 165/2011 - M. Of. nr. 572/11 aug. 2011) 
 
 O. nr. 663/2009 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2010 
 Ordin privind modificarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR  
 - operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 
 (Abrogare la data de 6 iul. 2011, odată cu O. nr. 382/2009 prin O. nr. 130/2011 - M. Of. nr. 395/6 iun. 2011) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 O. nr. 3110/2009 - M. Of. nr. 152/11 mar. 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Limbii Române 
 (Abrogare prin O. nr. 4869/2014 - M. Of. nr. 878/3 dec. 2014) 
 
 O. nr. 3317/2009 - M. Of. nr. 169/18 mar. 2009 
 Ordin pentru modificarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării  
 
 (T) 

şi tineretului nr. 5.742/2008 

 
 O. nr. 3331/2009 - M. Of. nr. 287/4 mai 2009 
 Ordin privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009-2010 
 (Abrogare prin O. nr. 3855/2010 - M. Of. nr. 369/4 iun. 2010) 
 
 O. nr. 3402/2009 - M. Of. nr. 225/7 apr. 2009 
 Ordin privind aprobarea programelor specifice, valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în învăţământul preuniversitar pentru profesori la  
 specializările limba japoneză şi limba chineză 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 5620/2010 - M. Of. nr. 872/28 dec. 2010) 
 
 O. nr. 3404/2009 - M. Of. nr. 394/11 iun. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului central de onoare de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi ale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3879/2012 - M. Of. nr. 343/21 mai 2012) 

colegiilor de onoare de la nivelul instituţiilor de învăţământ superior 

 
 O. nr. 3457/2009 - M. Of. nr. 273/27 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi  
 ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 847/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 847/2007 prin O. nr. 3866/2012 - M. Of. nr. 311/9 mai 2012) 
 
 O. nr. 3765/2009 - M. Of. nr. 326/15 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare şi a  
 
 (T) 

Calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010 

 
 O. nr. 3842/2009 - M. Of. nr. 326/15 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.164/2008 privind organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a şi a  
 
 (T) 

VIII-a în anul şcolar 2008-2009 

 
 O. nr. 4038/2009 - M. Of. nr. 326/15 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării  
 
 (T) 

şi tineretului nr. 5.742/2008 

 
 O. nr. 4430/2009 - M. Of. nr. 545/5 aug. 2009 
 Ordin privind utilizarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior 
 (Abrogare prin O. nr. 5703/2011 - M. Of. nr. 880/13 dec. 2011) 
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 O. nr. 4595/2009 - M. Of. nr. 554/10 aug. 2009 
 Ordin privind aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 6143/2011 - M. Of. nr. 824/22 nov. 2011) 
 
 O. nr. 4651/2009 - M. Of. nr. 570/17 aug. 2009 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3855/2010 - M. Of. nr. 369/4 iun. 2010) 

universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009-2010 

 
 O. nr. 4666/2009 - M. Of. nr. 603/1 sep. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia  
 Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3628/2008 prin O. nr. 4630/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010) 
 
 O. nr. 4853/2009 - M. Of. nr. 682/12 oct. 2009 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi  
 bilingv al unei limbi străine şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi străine la clasele I-IV de către absolvenţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4422/2020 - M. Of. nr. 456/29 mai 2020) 

claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare 

 
 O. nr. 5351/2009 - M. Of. nr. 656/2 oct. 2009 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3927/2010 - M. Of. nr. 401/16 iun. 2010) 

învăţământ  din state membre ale Uniunii Europene şi a instrumentelor de lucru 

 
 O. nr. 5356/2009 - M. Of. nr. 657/2 oct. 2009 
 Ordin privind programele de studii universitare de masterat înfiinţate prin hotărâri ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, a Legii nr.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4630/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010) 

2/2008 privind modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

 
 O. nr. 5394/2009 - M. Of. nr. 702/20 oct. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia  
 Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3628/2008 prin O. nr. 4630/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010) 
 
 O. nr. 5507/2009 - M. Of. nr. 757/5 nov. 2009 
 Ordin privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum şi a Atribuţiilor  
 
 (T) 

membrilor comisiilor de bacalaureat 

 
 O. nr. 5508/2009 - M. Of. nr. 755/5 nov. 2009 
 Ordin privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 5619/2009 - M. Of. nr. 710/21 oct. 2009 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.268/2007 privind aplicarea Programului "A doua şansă" 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2268/2007 prin O. nr. 5248/2011 - M. Of. nr. 721/13 oct. 2011) 
 
 O. nr. 5793/2009 - M. Of. nr. 764/10 nov. 2009 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie  
 bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat 
 (Abrogare prin O. nr. 5217/2010 - M. Of. nr. 746/9 nov. 2010) 
 
 O. nr. 6002/2009 - M. Of. nr. 834/3 dec. 2009 
 Ordin pentru completarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3927/2010 - M. Of. nr. 401/16 iun. 2010) 

învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.351/2009 

 
 O. nr. 6052/2009 - M. Of. nr. 926/30 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din  
 învăţământul preuniversitar 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 6054/2009 - M. Of. nr. 888/18 dec. 2009 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5617/2010 - M. Of. nr. 791/26 nov. 2010) 
 
 O. nr. 6178/2009 - M. Of. nr. 6/5 ian. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5565/2011 - M. Of. nr. 767/31 oct. 2011) 

cercetării nr. 3.502/2005 

 
 O. nr. 6226/2009 - M. Of. nr. 920/29 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
 (Abrogare prin O. nr. 5800/2010 - M. Of. nr. 868/24 dec. 2010) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 513/2009 - M. Of. nr. 174/19 mar. 2009 
 Ordin privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului 
 (Abrogare prin O. nr. 1072/2010 - M. Of. nr. 297/7 mai 2010) 
 
 O. nr. 594/2009 - M. Of. nr. 205/31 mar. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2010 - M. Of. nr. 65/28 ian. 2010) 
 
 O. nr. 614/2009 - M. Of. nr. 210/1 apr. 2009 
 Ordin privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 
 (T) 
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 O. nr. 825/2009 - M. Of. nr. 315/12 mai 2009 
 Ordin privind evidenţa statistică a acţiunilor deţinute de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, la Compania Naţională "Loteria Română" -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1775/2012 - M. Of. nr. 22/10 ian. 2013) 

S.A., Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., CEC BANK - S.A., precum şi a altor participaţii deţinute de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice 

 
 O. nr. 1990/2009 - M. Of. nr. 383/5 iun. 2009 
 Ordin privind procedura internă de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară 
 (Abrogare prin H. nr. 95/2012 - M. Of. nr. 82/1 feb. 2012) 
 
 O. nr. 2123/2009 - M. Of. nr. 440/26 iun. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 1879/2010 - M. Of. nr. 447/1 iul. 2010) 
 
 O. nr. 2244/2009 - M. Of. nr. 476/10 iul. 2009 
 Ordin pentru modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2218/2006 prin O. nr. 4147/2015 - M. Of. nr. 26/14 ian. 2016) 

privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006 

 
 O. nr. 2281/2009 - M. Of. nr. 487/14 iul. 2009 
 Ordin pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 

financiar-fiscale 

 
 O. nr. 2286/2009 - M. Of. nr. 485/14 iul. 2009 
 Ordin pentru prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind  
 gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 2548/2009 - M. Of. nr. 619/15 sep. 2009) 
 
 O. nr. 2290/2009 - M. Of. nr. 507/23 iul. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări  
 
 (T) 

financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 

 
 O. nr. 2400/2009 - M. Of. nr. 532/31 iul. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili şi pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 753/2006 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 

reglementarea unor aspecte ale activităţii de administrare a marilor contribuabili 

 
 O. nr. 2401/2009 - M. Of. nr. 533/31 iul. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1074/2006 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 

Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii 

 
 O. nr. 2402/2009 - M. Of. nr. 530/31 iul. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile  
 finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii de administrare a  
 contribuabililor mijlocii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 266/2007 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 
 
 O. nr. 2524/2009 - M. Of. nr. 587/24 aug. 2009 
 Ordin privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 
 (Abrogare prin O. nr. 3472/2009 - M. Of. nr. 926/30 dec. 2009) 
 
 O. nr. 2531/2009 - M. Of. nr. 587/24 aug. 2009 
 Ordin privind Procedura de solicitare şi punere la dispoziţia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a unui împrumut din veniturile din privatizare, în situaţii excepţionale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 656/2014 - M. Of. nr. 345/12 mai 2014) 

în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plăţii compensaţiilor aferente depozitelor garantate 

 
 O. nr. 2548/2009 - M. Of. nr. 619/15 sep. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 218/2012 - M. Of. nr. 193/23 mar. 2012) 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 

 
 O. nr. 2572/2009 - M. Of. nr. 608/3 sep. 2009 
 Ordin pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxarea inversă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 172/2006 prin O. nr. 4144/2015 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 2860/2009 - M. Of. nr. 695/15 oct. 2009 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 2941/2009 - M. Of. nr. 724/27 oct. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări  
 
 (T) 

financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 

 
 O. nr. 2943/2009 - M. Of. nr. 764/10 nov. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 260/2007 prin O. nr. 2696/2011 - M. Of. nr. 756/27 oct. 2011) 

şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal 

 
 O. nr. 3055/2009 - M. Of. nr. 766/10 nov. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 
 (Abrogare prin O. nr. 1802/2014 - M. Of. nr. 963/30 dec. 2014) 
 
 O. nr. 3279/2009 - M. Of. nr. 830/3 dec. 2009 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 

rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
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 O. nr. 3291/2009 - M. Of. nr. 873/15 dec. 2009 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 923/2014 - M. Of. nr. 555/28 iul. 2014) 

522/2003 

 
 O. nr. 3417/2009 - M. Of. nr. 914/28 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări  
 asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi  
 tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2016 - M. Of. nr. 96/9 feb. 2016) 
 
 O. nr. 3418/2009 - M. Of. nr. 915/28 dec. 2009 
 Ordin privind modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2218/2006 prin O. nr. 4147/2015 - M. Of. nr. 26/14 ian. 2016) 

privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006 

 
 O. nr. 3419/2009 - M. Of. nr. 915/28 dec. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2222/2006 prin O. nr. 103/2016 - M. Of. nr. 106/11 feb. 2016) 

art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006 

 
 O. nr. 3426/2009 - M. Of. nr. 916/28 dec. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 

cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

 
 O. nr. 3469/2009 - M. Of. nr. 926/30 dec. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006  
 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili şi pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare odată cu O. nr. 753/2006 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 
 
 O. nr. 3470/2009 - M. Of. nr. 926/30 dec. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.401/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.  
 1.074/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi pentru reglementarea unor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1074/2006 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 

aspecte ale activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii 

 
 O. nr. 3471/2009 - M. Of. nr. 926/30 dec. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.402/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007  
 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 266/2007 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 

publice judeţene şi pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii 

 
 O. nr. 3472/2009 - M. Of. nr. 926/30 dec. 2009 
 Ordin privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 
 (Abrogare la data de 1 iul. 2010 prin O. nr. 1907/2010 - M. Of. nr. 439/30 iun. 2010) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 O. nr. 102/1/2009 - M. Of. nr. 45/27 ian. 2009 
 Ordin privind abrogarea unor acte normative 
 (SE) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 391/42/2009 - M. Of. nr. 256/17 apr. 2009 
 Ordin privind modificarea art. I din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei de  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 2398/166/2009 - M. Of. nr. 529/31 iul. 2009) 

autorizare a jocurilor de noroc 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 O. nr. 1059/555/306/2009 - M. Of. nr. 344/22 mai 2009 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor, al ministrului transporturilor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei nr. 915/465/415/2008 pentru  
 
 (SE) 

aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 67/2009 - M. Of. nr. 60/30 ian. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 819/2008 prin O. nr. 3347/2011 - M. Of. nr. 754/26 oct. 2011) 

inactivi 

 
 O. nr. 92/2009 - M. Of. nr. 61/2 feb. 2009 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.764/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114  
 alin. (8)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct.  
 
 (SE) 

1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă 

 
 O. nr. 93/2009 - M. Of. nr. 61/2 feb. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1294/2007 prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 

care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 

 
 O. nr. 193/2009 - M. Of. nr. 109/24 feb. 2009 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice 
 (Abrogare prin O. nr. 3396/2016 - M. Of. nr. 954/25 nov. 2016) 
 



 

 5261

 O. nr. 392/2009 - M. Of. nr. 215/3 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1314/2007 prin O. nr. 3637/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 

 
 O. nr. 843/2009 - M. Of. nr. 301/7 mai 2009 
 Ordin pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de către personalul cu atribuţii de control, împuternicit de către Agenţia  
 Naţională de Administrare Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 3743/2014 - M. Of. nr. 959/30 dec. 2014) 
 
 O. nr. 1128/2009 - M. Of. nr. 356/27 mai 2009 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3193/2011/2011 - M. Of. nr. 698/3 oct. 2011) 

noi" şi "Certificat", precum şi a procedurii de eliberare a acestora 

 
 O. nr. 1165/2009 - M. Of. nr. 371/2 iun. 2009 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul  
 calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 169/2019 - M. Of. nr. 154/27 feb. 2019) 
 
 O. nr. 1221/2009 - M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 
 Ordin privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu 
 (Abrogare prin O. nr. 889/2016 - M. Of. nr. 203/18 mar. 2016) 
 
 O. nr. 1308/2009 - M. Of. nr. 476/10 iul. 2009 
 Ordin privind unele măsuri pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, precum şi pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3357/2017 - M. Of. nr. 931/27 nov. 2017) 

reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare 

 
 O. nr. 1369/2009 - M. Of. nr. 552/7 aug. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei  
 Naţionale de Administrare Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 2414/2011 - M. Of. nr. 481/7 iul. 2011) 
 
 O. nr. 1378/2009 - M. Of. nr. 585/24 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin.  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 2491/2010 - M. Of. nr. 656/23 sep. 2010) 

(3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 O. nr. 1438/2009 - M. Of. nr. 590/25 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 967/2017 - M. Of. nr. 208/27 mar. 2017) 
 
 O. nr. 1599/2009 - M. Of. nr. 876/16 dec. 2009 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ de însoţire în format electronic (e-DAI) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu  
 produse accizabile în regim suspensiv de accize 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 2434/2010 - M. Of. nr. 655/22 sep. 2010) 
 
 O. nr. 1665/2009 - M. Of. nr. 807/26 nov. 2009 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.311/2007 privind condiţiile de delegare a competenţei de efectuare a inspecţiei fiscale  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2311/2007 prin O. nr. 3816/2013 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2014) 

altui organ de inspecţie fiscală 

 
 O. nr. 1673/2009 - M. Of. nr. 792/19 nov. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice  
 prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.378/2009 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 1378/2009 prin O. nr. 2491/2010 - M. Of. nr. 656/23 sep. 2010) 
 
 O. nr. 1731/2009 - M. Of. nr. 873/15 dec. 2009 
 Ordin privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 
 (Abrogare prin O. nr. 2151/2011 - M. Of. nr. 390/3 iun. 2011) 
 
 O. nr. 1850/2009 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1438/2009 prin O. nr. 967/2017 - M. Of. nr. 208/27 mar. 2017) 

domeniul colectării creanţelor fiscale 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 691/2009 - M. Of. nr. 106/20 feb. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea şi identificarea operatorilor economici stabiliţi în România 
 (Abrogare prin O. nr. 1554/2009 - M. Of. nr. 429/24 iun. 2009) 
 
 O. nr. 847/2009 - M. Of. nr. 183/24 mar. 2009 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 163/2015 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015) 
 
 O. nr. 1129/2009 - M. Of. nr. 285/30 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de  
 Administrare Fiscală nr. 9.647/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9647/2007 prin O. nr. 2252/2015 - M. Of. nr. 758/12 oct. 2015) 
 
 O. nr. 1554/2009 - M. Of. nr. 429/24 iun. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane 
 (Abrogare prin O. nr. 1886/2016 - M. Of. nr. 500/5 iul. 2016) 
 
 O. nr. 1614/2009 - M. Of. nr. 481/13 iul. 2009 
 Ordin privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 
 (Abrogare prin O. nr. 2783/2014 - M. Of. nr. 673/12 sep. 2014) 
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 O. nr. 1615/2009 - M. Of. nr. 454/1 iul. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicaţia NCTS-RO 
 (Abrogare prin O. nr. 2783/2014 - M. Of. nr. 673/12 sep. 2014) 
 
 O. nr. 1627/2009 - M. Of. nr. 471/8 iul. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS) 
 (Abrogare prin O. nr. 2782/2014 - M. Of. nr. 672/12 sep. 2014) 
 
 O. nr. 1785/2009 - M. Of. nr. 452/1 iul. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaraţiilor vamale întocmite prin procedee informatice 
 (Abrogare la data de 1 aug. 2010 prin O. nr. 6504/2010 - M. Of. nr. 493/16 iul. 2010) 
 
 O. nr. 1991/2009 - M. Of. nr. 548/6 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR 
 (Abrogare prin O. nr. 1420/2014 - M. Of. nr. 508/8 iul. 2014) 
 
 O. nr. 1998/2009 - M. Of. nr. 548/6 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR şi a Normelor tehnice privind agrearea  
 vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR 
 (Abrogare prin O. nr. 80/2017 - M. Of. nr. 99/3 feb. 2017) 
 
 O. nr. 1999/2009 - M. Of. nr. 548/6 aug. 2009 
 Ordin pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei  
 Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9988/2006 prin O. nr. 1892/2016 - M. Of. nr. 507/6 iul. 2016) 
 
 O. nr. 2477/2009 - M. Of. nr. 640/29 sep. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului 
 (Abrogare prin O. nr. 1195/2016 - M. Of. nr. 306/21 apr. 2016) 
 
 O. nr. 2578/2009 - M. Of. nr. 669/7 oct. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia naţională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului 
 (Abrogare prin O. nr. 2782/2014 - M. Of. nr. 672/12 sep. 2014) 
 
 O. nr. 2800/2009 - M. Of. nr. 783/17 nov. 2009 
 Ordin pentru modificarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7.789/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 7.789/2007 prin O. nr. 1884/2016 - M. Of. nr. 496/4 iul. 2016) 
 
 O. nr. 3000/2009 - M. Of. nr. 892/21 dec. 2009 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun 
 (Abrogare prin O. nr. 1421/2014 - M. Of. nr. 529/16 iul. 2014) 
 
 O. nr. 3001/2009 - M. Of. nr. 892/21 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit  
 comunitar/comun 
 (Abrogare prin O. nr. 1111/2015 - M. Of. nr. 401/8 iun. 2015) 
 
 O. nr. 3002/2009 - M. Of. nr. 892/21 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun 
 (Abrogare prin O. nr. 766/2017 - M. Of. nr. 180/13 mar. 2017) 
 
 O. nr. 3003/2009 - M. Of. nr. 892/21 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun 
 (Abrogare prin O. nr. 735/2017 - M. Of. nr. 156/2 mar. 2017) 
 
 O. nr. 3004/2009 - M. Of. nr. 892/21 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2017 - M. Of. nr. 67/26 ian. 2017) 
 
 O. nr. 3652/2009 - M. Of. nr. 14/11 ian. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 7630/2010 - M. Of. nr. 804/2 dec. 2010) 
 
  MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 658/2009 - M. Of. nr. 263/22 apr. 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
 (Abrogare prin Decizia nr. 66/2012 - M. Of. nr. 383/7 iun. 2012) 
 
 O. nr. 870/2009 - M. Of. nr. 400/12 iun. 2009 
 Ordin privind abrogarea lit. j) a art. 16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,  
 aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 658/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 658/2009 prin Decizia nr. 66/2012 - M. Of. nr. 383/7 iun. 2012) 
 
 
 MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
  AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Decizia nr. 181/2009 - M. Of. nr. 512/27 iul. 2009 
 Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri 
 (Abrogare prin Decizia nr. 200/2009 - M. Of. nr. 616/11 sep. 2009) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI 

 O. nr. 18/C/2009 - M. Of. nr. 39/21 ian. 2009 
 Ordin privind criteriile pentru avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din statul de organizare şi funcţionare 
 (Abrogare prin O. nr. 228/C/2020 - M. Of. nr. 286/6 apr. 2020) 
 
 O. nr. 94/C/2009 - M. Of. nr. 46/27 ian. 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din  
 sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament 



 
 (Abrogare prin O. nr. 2908/C/2013 - M. Of. nr. 652/23 oct. 2013) 
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 O. nr. 95/C/2009 - M. Of. nr. 39/21 ian. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.443/C/2008 privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special  
 din sistemul administraţiei penitenciare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1443/C/2008 prin O. nr. 482/C/2020 - M. Of. nr. 129/19 feb. 2020) 
 
 O. nr. 640/C/2009 - M. Of. nr. 149/10 mar. 2009 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3062/C/2008 prin H.G. nr. 83/2010 - M. Of. nr. 109/18 feb. 2010) 

tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.062/C/2008 

 
 O. nr. 679/C/2009 - M. Of. nr. 149/10 mar. 2009 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director  
 general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3493/C/2007 prin O. nr. 2478/C/2010 - M. Of. nr. 751/10 nov. 2010) 

3.493/C/2007 

 
 O. nr. 962/C/2009 - M. Of. nr. 235/9 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, şi a  
 Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul  
 ministrului justiţiei nr. 2.263/C/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2263/C/2007 prin O. nr. 1494/C/2014 - M. Of. nr. 290/22 apr. 2014) 
 
 O. nr. 1226/C/2009 - M. Of. nr. 367/1 iun. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
 (Abrogare prin O. nr. 4682/C/2016 - M. Of. nr. 1060/29 dec. 2016) 
 
 O. nr. 1330/C/2009 - M. Of. nr. 469/7 iul. 2009 
 Ordin privind stabilirea criteriilor de înălţime pentru persoanele care candidează la ocuparea posturilor vacante din sectorul operativ în cadrul sistemului administraţiei penitenciare 
 (Abrogare prin O. nr. 4190/C/2014 - M. Of. nr. 895/9 dec. 2014) 
 
 O. nr. 1558/C/2009 - M. Of. nr. 535/3 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de  
 organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna 
 (Abrogare prin O. nr. 2412/C/2013 - M. Of. nr. 540/27 aug. 2013) 
 
 O. nr. 1589/C/2009 - M. Of. nr. 465/6 iul. 2009 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 18/C/2009 privind criteriile pentru avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 18/C/2009 prin O. nr. 228/C/2020 - M. Of. nr. 286/6 apr. 2020) 

imediat superioară la aceeaşi poziţie din statul de organizare şi funcţionare 

 
 O. nr. 1982/C/2009 - M. Of. nr. 517/28 iul. 2009 
 Ordin pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 943/C/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 943/C/2005 prin O. nr. 46/C/2011 - M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) 
 
 O. nr. 2910/C/2009 - M. Of. nr. 729/28 oct. 2009 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
 ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 
 O. nr. 1397/C/15869/98/933/C/926/C/2009 - M. Of. nr. 364/29 mai 2009 
 Ordin privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe  
 
 (Abrogare prin O. nr. 545/C/1/4794/1154/259/300/C/379/C/2012 - M. Of. nr. 207/28 mar. 2012) 

lângă acestea 

 
 O. nr. 1398/C/15867/99/919/C/914/C/2009 - M. Of. nr. 370/2 iun. 2009 
 Ordin privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi 
 (Abrogare prin O. nr. 545/C/1/4794/1154/259/300/C/379/C/2012 - M. Of. nr. 207/28 mar. 2012) 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 772/C/414/2009 - M. Of. nr. 208/1 apr. 2009 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul  
 de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de  
 executori judecătoreşti 
 (Abrogare prin O. nr. 2907/C/2340/2020 - M. Of. nr. 760/20 aug. 2020) 
 
  MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 90/2009 - M. Of. nr. 89/13 feb. 2009 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.339/2008 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a  
 
 (SE) 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului 

 
 O. nr. 137/2009 - M. Of. nr. 170/18 mar. 2009 
 Ordin privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România 
 (Abrogare prin O. nr. 621/2014 - M. Of. nr. 535/18 iul. 2014) 
 
 O. nr. 355/2009 - M. Of. nr. 261/22 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 50/2004 prin H.G. nr. 57/2011 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) 

761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS) 

 
 O. nr. 565/2009 - M. Of. nr. 375/3 iun. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală  
 şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului 



 
 (Abrogare prin O. nr. 1741/2010 - M. Of. nr. 731/3 nov. 2010) 
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 O. nr. 1026/2009 - M. Of. nr. 562/12 aug. 2009 
 Ordin privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de  
 
 (Abrogare prin L. nr. 292/2018 - M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018) 

securitate şi studiului de evaluare adecvată 

 
 O. nr. 1090/2009 - M. Of. nr. 589/25 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate 
 (Abrogare prin O. nr. 989/2010 - M. Of. nr. 525/28 iul. 2010) 
 
 O. nr. 1218/2009 - M. Of. nr. 647/1 oct. 2009 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care  
 elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu şi a Comisiei pentru contestaţii 
 (SE) 
 
 O. nr. 1338/2009 - M. Of. nr. 719/23 oct. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară,  
 energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 565/2009 prin O. nr. 1741/2010 - M. Of. nr. 731/3 nov. 2010) 
 
 O. nr. 1342/2009 - M. Of. nr. 730/28 oct. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă şi hidro 
 (Abrogare prin O. nr. 714/2010 - M. Of. nr. 341/21 mai 2010) 
 
 O. nr. 1487/2009 - M. Of. nr. 788/19 nov. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.222/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi  
 desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele  
 Române", a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", precum şi a Listei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1.222/2008 prin O. nr. 1529/2017 - M. Of. nr. 2/3 ian. 2018) 

cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii 

 
 O. nr. 1683/2009 - M. Of. nr. 921/29 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 (Abrogare la data de 1 mar. 2011 prin O. nr. 772/2011 - M. Of. nr. 105/10 feb. 2011) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 O. nr. 344/732/2009 - M. Of. nr. 291/5 mai 2009 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.226/1.771/2007 pentru modificarea anexei la  
 Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 992/2005 prin H.G. nr. 322/2013 - M. Of. nr. 348/13 iun. 2013) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 369/731/74/2009 - M. Of. nr. 337/20 mai 2009 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005  
 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a  
 deşeurilor de ambalaje 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1229/731/1095/2005 prin O. nr. 2742/3190/305/2011 - M. Of. nr. 48/20 ian. 2012) 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 23/2009 - M. Of. nr. 39/21 ian. 2009 
 Ordin pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 77/2009 - M. Of. nr. 95/17 feb. 2009 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 161/2009 - M. Of. nr. 95/17 feb. 2009 
 Ordin privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 343/2009 - M. Of. nr. 310/12 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 

completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 

 
 O. nr. 1323/2009 - M. Of. nr. 372/3 iun. 2009 
 Ordin privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii 
 (Abrogare prin O. nr. 1681/2013 - M. Of. nr. 491/5 aug. 2013) 
 
 O. nr. 1432/2009 - M. Of. nr. 503/21 iul. 2009 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 1444/2009 - M. Of. nr. 547/6 aug. 2009 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 1454/2009 - M. Of. nr. 579/20 aug. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru  
 şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 405/2004 prin H.G. nr. 113/2011 - M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
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 O. nr. 1364/4201/2009 - M. Of. nr. 434/25 iun. 2009 
 Ordin privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 O. nr. 225/2009 - M. Of. nr. 326/15 mai 2009 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2009 
 (Abrogare prin O. nr. 258/2010 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2010) 
 
 O. nr. 284/2009 - M. Of. nr. 464/6 iul. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizaţiile prevăzute la  
 art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 1169/2011 - M. Of. nr. 295/28 apr. 2011) 
 
 O. nr. 467/2009 - M. Of. nr. 708/21 oct. 2009 
 Ordin privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1887/2016 - M. Of. nr. 889/7 nov. 2016) 

cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora 

 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 48/2009 - M. Of. nr. 67/4 feb. 2009 
 Ordin privind aprobarea Protocolului naţional de triaj al pacienţilor din structurile pentru primirea urgenţelor 
 (Abrogare prin O. nr. 443/2019 - M. Of. nr. 251/2 apr. 2019) 
 
 O. nr. 75/2009 - M. Of. nr. 62/2 feb. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman 
 (Abrogare prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 
 
 O. nr. 76/2009 - M. Of. nr. 62/2 feb. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 169/2008 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii Publice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 326/2009 prin O. nr. 326/2009 - M. Of. nr. 218/6 apr. 2009) 
 
 O. nr. 125/2009 - M. Of. nr. 85/12 feb. 2009 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 748/2014 - M. Of. nr. 491/2 iul. 2014) 

modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală 

 
 O. nr. 127/2009 - M. Of. nr. 81/11 feb. 2009 
 Ordin privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 1078/2010 - M. Of. nr. 550/5 aug. 2010) 
 
 O. nr. 172/2009 - M. Of. nr. 113/25 feb. 2009 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru unele activităţi desfăşurate de Departamentul inspecţie farmaceutică din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului 
 (Abrogare prin O. nr. 716/2009 - M. Of. nr. 422/19 iun. 2009) 
 
 O. nr. 173/2009 - M. Of. nr. 107/23 feb. 2009 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.182/2004 pentru aprobarea Listei denumirilor comune internaţionale care necesită studii de bioechivalenţă 
 (SE) 
 
 O. nr. 176/2009 - M. Of. nr. 114/25 feb. 2009 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente 
 (SE) 
 
 O. nr. 230/2009 - M. Of. nr. 130/3 mar. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 127/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 127/2009 prin O. nr. 1078/2010 - M. Of. nr. 550/5 aug. 2010) 

publică judeţene şi a municipiului Bucureşti 

 
 O. nr. 288/2009 - M. Of. nr. 219/6 apr. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri,  
 dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice 
 (Abrogare prin O. nr. 1033/2011 - M. Of. nr. 423/16 iun. 2011) 
 
 O. nr. 312/2009 - M. Of. nr. 198/30 mar. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de fabricaţie/import a producătorilor şi importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1295/2015 - M. Of. nr. 837/10 nov. 2015) 

acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie în cazul fabricanţilor de medicamente şi/sau substanţe active 

 
 O. nr. 326/2009 - M. Of. nr. 218/6 apr. 2009 
 Ordin privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 398/2013 - M. Of. nr. 157/25 mar. 2013) 
 
 O. nr. 381/2009 - M. Of. nr. 255/16 apr. 2009 
 Ordin privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi  
 asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene 
 (Abrogare prin O. nr. 1173/2010 - M. Of. nr. 649/20 sep. 2010) 
 
 O. nr. 411/2009 - M. Of. nr. 211/1 apr. 2009 
 Ordin privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 426/2009 - M. Of. nr. 233/8 apr. 2009) 

nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 

 
 O. nr. 426/2009 - M. Of. nr. 233/8 apr. 2009 
 Ordin privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului  
 nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 
 (Abrogare prin O. nr. 1275/2011 - M. Of. nr. 609/30 aug. 2011) 
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 O. nr. 688/2009 - M. Of. nr. 400/12 iun. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 

compoziţia produselor cosmetice 

 
 O. nr. 715/2009 - M. Of. nr. 423/22 iun. 2009 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist 
 (Abrogare prin O. nr. 973/4592/2010 - M. Of. nr. 552/5 aug. 2010) 
 
 O. nr. 716/2009 - M. Of. nr. 422/19 iun. 2009 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi a valorii cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor  
 Medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 888/2014 - M. Of. nr. 572/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 762/2009 - M. Of. nr. 425/22 iun. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Comisiei naţionale de transparenţă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 326/2009 prin O. nr. 398/2013 - M. Of. nr. 157/25 mar. 2013) 
 
 O. nr. 793/2009 - M. Of. nr. 451/30 iun. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 896/2006 prin O. nr. 1043/2010 - M. Of. nr. 529/29 iul. 2010) 

publice nr. 896/2006 

 
 O. nr. 842/2009 - M. Of. nr. 499/20 iul. 2009 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 373/2015 - M. Of. nr. 239/8 apr. 2015) 
 
 O. nr. 948/2009 - M. Of. nr. 537/3 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului 
 (Abrogare prin O. nr. 1345/2009 - M. Of. nr. 742/2 nov. 2009) 
 
 O. nr. 962/2009 - M. Of. nr. 538/3 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor 
 (Abrogare prin O. nr. 444/2019 - M. Of. nr. 270/9 apr. 2019) 
 
 O. nr. 987/2009 - M. Of. nr. 554/10 aug. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 426/2009 prin O. nr. 1275/2011 - M. Of. nr. 609/30 aug. 2011) 

programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 

 
 O. nr. 1031/2009 - M. Of. nr. 595/28 aug. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de  
 Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 373/2015 - M. Of. nr. 239/8 apr. 2015) 
 
 O. nr. 1122/2009 - M. Of. nr. 628/22 sep. 2009 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi stabilirea  
 indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a  
 indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2010 - M. Of. nr. 126/24 feb. 2010) 
 
 O. nr. 1156/2009 - M. Of. nr. 640/29 sep. 2009 
 Ordin pentru abrogarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic"  
 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.290/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 1527/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 1345/2009 - M. Of. nr. 742/2 nov. 2009 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului 
 (Abrogare prin O. nr. 1275/2010 - M. Of. nr. 678/6 oct. 2010) 
 
 O. nr. 1355/2009 - M. Of. nr. 752/4 nov. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în  
 compoziţia produselor cosmetice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 
 
 O. nr. 1369/2009 - M. Of. nr. 752/4 nov. 2009 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activităţile desfăşurate 
 (Abrogare prin O. nr. 1356/2013 - M. Of. nr. 710/19 nov. 2013) 
 
 O. nr. 1381/2009 - M. Of. nr. 766/10 nov. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 326/2009 prin O. nr. 398/2013 - M. Of. nr. 157/25 mar. 2013) 
 
 O. nr. 1402/2009 - M. Of. nr. 770/11 nov. 2009 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 962/2009 
 (Abrogare odată cu o. nr. 962/2009 prin O. nr. 444/2019 - M. Of. nr. 270/9 apr. 2019) 
 
 O. nr. 1454/2009 - M. Of. nr. 811/27 nov. 2009 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 896/2006 prin O. nr. 1043/2010 - M. Of. nr. 529/29 iul. 2010) 

publice nr. 896/2006 

 
 O. nr. 1511/2009 - M. Of. nr. 860/10 dec. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi  
 aflate în utilizare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1662/2007 prin O. nr. 44/2013 - M. Of. nr. 60/28 ian. 2013) 
 
 O. nr. 1521/2009 - M. Of. nr. 851/8 dec. 2009 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2A la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Comisiei naţionale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 326/2009 prin O. nr. 398/2013 - M. Of. nr. 157/25 mar. 2013) 

transparenţă 
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 O. nr. 1574/2009 - M. Of. nr. 916/28 dec. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 748/2014 - M. Of. nr. 491/2 iul. 2014) 

unităţilor de tehnică medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.636/2004 

 
 O. nr. 1585/2009 - M. Of. nr. 923/30 dec. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1527/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 

terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.290/2006 

 
 O. nr. 1588/2009 - M. Of. nr. 908/23 dec. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 426/2009 prin O. nr. 1275/2011 - M. Of. nr. 609/30 aug. 2011) 
 
 O. nr. 1636/2009 - M. Of. nr. 925/30 dec. 2009 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi stabilirea  
 indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a  
 indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2010 - M. Of. nr. 126/24 feb. 2010) 
 
 O. nr. 1637/2009 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 75/2009 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 222/303/2009 - M. Of. nr. 123/27 feb. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor  
 
 (T) 

metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008 

 
 O. nr. 224/336/2009 - M. Of. nr. 123/27 feb. 2009 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai  
 din pensii de până la 600 lei/lună 
 (Abrogare prin O. nr. 726/2016 - M. Of. nr. 512/3 iul. 2017) 
 
 O. nr. 384/413/2009 - M. Of. nr. 214/2 apr. 2009 
 Ordin privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/ biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 867/541/2011 - M. Of. nr. 385/1 iun. 2011) 

Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare 

 
 O. nr. 416/428/2009 - M. Of. nr. 210/1 apr. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 265/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010) 

anul 2009 

 
 O. nr. 417/431/2009 - M. Of. nr. 211/1 apr. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 574/591/2009 - M. Of. nr. 313/12 mai 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice  
 de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 698/636/2009 - M. Of. nr. 453/1 iul. 2009 
 Ordin pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de  
 sănătate cu scop curativ 
 (Abrogare prin O. nr. 462/460/2010 - M. Of. nr. 362/2 iun. 2010) 
 
 O. nr. 846/702/2009 - M. Of. nr. 492/15 iul. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice  
 de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 881/706/2009 - M. Of. nr. 547/6 aug. 2009 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 537/175/2012 - M. Of. nr. 394/13 iun. 2012) 

de col uterin 

 
 O. nr. 1125/841/2009 - M. Of. nr. 625/18 sep. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale  
 de sănătate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 416/428/2009 prin O. nr. 265/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010) 
 
 O. nr. 1192/868/2009 - M. Of. nr. 662/5 oct. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice  
 
 (T) 

de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009 

 
 O. nr. 1318/908/2009 - M. Of. nr. 709/21 oct. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice  
 de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009 
 (T) 
 
 O. nr. 1331/905/2009 - M. Of. nr. 748/3 nov. 2009 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 416/428/2009 prin O. nr. 265/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010) 

aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009 
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 O. nr. 1603/1045/2009 - M. Of. nr. 920/29 dec. 2009 
 Ordin privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 416/428/2009 prin O. nr. 265/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010) 
 
 O. nr. 1645/1136/2009 - M. Of. nr. 5/5 ian. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice  
 
 (T) 

de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009 

 
 O. nr. 1647/1137/2009 - M. Of. nr. 5/5 ian. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/636/2009 pentru aprobarea machetelor de  
 raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ 
 (Abrogare odată cu O. nr. 698/636/2009 prin O. nr. 462/460/2010 - M. Of. nr. 362/2 iun. 2010) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 
 O. nr. 1488/214/13144/135/M.117/3127/C/697/1088/2009 - M. Of. nr. 819/27 nov. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul  
 2009, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii  
 judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele 
 (T) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 233/438/15/2009 - M. Of. nr. 288/4 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul  
 ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 

1.321/280/90/2007 

 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 1732/2009 - M. Of. nr. 757/5 nov. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea  
 Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului 
 (Abrogare prin O. nr. 4230/2010 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2010) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 185/2009 - M. Of. nr. 269/24 apr. 2009 
 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la instrucţiunile privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere, adoptate de  
 Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.125(75) din 24 mai 2002, MSC.144(77) din 5 iunie 2003 şi MSC.197(80) din 20 mai 2005 ale Comitetului Securităţii Maritime 
 (Abrogare prin O. nr. 1352/2013 - M. Of. nr. 729/27 nov. 2013) 
 
 O. nr. 247/2009 - M. Of. nr. 203/31 mar. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor - RACR-AD-PETH, ediţia 1/2009 
 (Abrogare prin O. nr. 1539/2012 - M. Of. nr. 777/19 nov. 2012) 
 
 O. nr. 250/2009 - M. Of. nr. 187/25 mar. 2009 
 Ordin privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele  
 
 (Abrogare prin O. nr. 221/2012 - M. Of. nr. 228/5 apr. 2012) 

europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement 

 
 O. nr. 302/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 
 Ordin pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife aeroportuare a aeronavelor civile care execută zboruri-şcoală 
 (Abrogare prin O. nr. 415/2010 - M. Of. nr. 382/9 iun. 2010) 
 
 O. nr. 544/2009 - M. Of. nr. 326/15 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1.447/2008 prin O. nr. 1472/2018 - M. Of. nr. 844/4 oct. 2018) 
 
 O. nr. 559/2009 - M. Of. nr. 290/4 mai 2009 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 342/2017 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) 

asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 

 
 O. nr. 632/2009 - M. Of. nr. 348/25 mai 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri  
 Naţionale din România - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2008 prin O. nr. 568/2010 - M. Of. nr. 504/20 iul. 2010) 
 
 O. nr. 666/2009 - M. Of. nr. 384/5 iun. 2009 
 Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 
 O. nr. 681/2009 - M. Of. nr. 441/26 iun. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 605/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1723/2014 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015) 

aerian", ediţia a 2-a 
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 O. nr. 706/2009 - M. Of. nr. 417/18 iun. 2009 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru activităţi specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER 
 (Abrogare prin O. nr. 1522/2012 - M. Of. nr. 706/16 oct. 2012) 
 
 O. nr. 707/2009 - M. Of. nr. 418/18 iun. 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 742/2009 - M. Of. nr. 475/9 iul. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1.447/2008 prin O. nr. 1472/2018 - M. Of. nr. 844/4 oct. 2018) 
 
 O. nr. 794/2009 - M. Of. nr. 497/17 iul. 2009 
 Ordin pentru aprobarea nivelului cotizaţiei anuale plătite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi al tarifelor aplicate de Aeroclubul României în cazul activităţilor pentru terţi 
 (Abrogare prin O. nr. 1482/2012 - M. Of. nr. 691/8 oct. 2012) 
 
 O. nr. 866/2009 - M. Of. nr. 662/5 oct. 2009 
 Ordin pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 287/2003 prin O. nr. 37/2014 - M. Of. nr. 90/5 feb. 2014) 

transport naval 

 
 O. nr. 874/2009 - M. Of. nr. 593/27 aug. 2009 
 Ordin pentru completarea Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile  
 efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română 
 (Abrogare prin O. nr. 1514/2014 - M. Of. nr. 840/18 nov. 2014) 
 
 O. nr. 912/2009 - M. Of. nr. 624/17 sep. 2009 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1697/2012 - M. Of. nr. 824/7 dec. 2012) 

Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată 

 
 O. nr. 1019/2009 - M. Of. nr. 684/12 oct. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători  
 auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi  
 practică în vederea obţinerii permisului de conducere 
 (Abrogare prin O. nr. 733/2013 - M. Of. nr. 267/13 mai 2013) 
 
 O. nr. 1058/2009 - M. Of. nr. 704/20 oct. 2009 
 Ordin privind modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2008 prin O. nr. 568/2010 - M. Of. nr. 504/20 iul. 2010) 

Naţionale din România - S.A. 

 
 O. nr. 1096/2009 - M. Of. nr. 750/4 nov. 2009 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 
 O. nr. 1102/2009 - M. Of. nr. 750/4 nov. 2009 
 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, în ceea ce  
 priveşte tariful de navigaţie aeriană terminală 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2013 prin O. nr. 1560/2012 - M. Of. nr. 733/30 oct. 2012) 
 
 O. nr. 1121/2009 - M. Of. nr. 768/11 nov. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind asigurarea cu combustibili de aviaţie pe aerodromuri, RACR-AD-ACAA, ediţia 01/2009 
 (Abrogare prin O. nr. 275/2021 - M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) 
 
 O. nr. 1144/2009 - M. Of. nr. 785/18 nov. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind licenţierea personalului meteorologic aeronautic RACR-LMET, ediţia 2 
 (Abrogare prin O. nr. 351/2016 - M. Of. nr. 363/12 mai 2016) 
 
 O. nr. 1147/2009 - M. Of. nr. 808/26 nov. 2009 
 Ordin pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea -  
 RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 
 
 O. nr. 1172/2009 - M. Of. nr. 799/24 nov. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1892/2006 prin O. nr. 980/2011 - M. Of. nr. 854/2 dec. 2011) 

transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006 

 
 O. nr. 1242/2009 - M. Of. nr. 888/18 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice RACR-C1 
 (Abrogare prin O. nr. 764/2015 - M. Of. nr. 502/8 iul. 2015) 
 
 O. nr. 1257/2009 - M. Of. nr. 16/11 ian. 2010 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.755/2001 privind aprobarea modelului şi conţinutului carnetelor de  
 marinar, certificatelor de competenţă pentru personalul navigant maritim şi maritim-portuar şi documentelor de atestare pentru personalul navigant fluvial 
 (Abrogare prin O. nr. 1266/2014 - M. Of. nr. 648/3 sep. 2014) 
 
 O. nr. 1279/2009 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei, modul de acordare şi portul acesteia de către inspectorii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. 
 (Abrogare prin O. nr. 976/2011 - M. Of. nr. 856/5 dec. 2011) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 859/200/2009 - M. Of. nr. 608/3 sep. 2009 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene  
 (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1777/2004, la data intrării în vigoare a ordinului comun al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne privind instituirea  
 restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E)  
 pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare  
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 legală şi în zilele de sărbătoare legală, în condiţiile legii prin H.G. nr. 239/2018 - M. Of. nr. 376/2 mai 2018) 
 
 O. nr. 872/208/2009 - M. Of. nr. 618/14 sep. 2009 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute în  
 Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului de interne nr. 407/991/1999 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2008 prin O. nr. 568/2010 - M. Of. nr. 504/20 iul. 2010) 
 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 485/2009 - M. Of. nr. 393/10 iun. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic 
 (Abrogare prin O. nr. 1204/2010 - M. Of. nr. 236/14 apr. 2010) 
 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 Decizia nr. 778/2009 - M. Of. nr. 686/13 oct. 2009 
 Decizie pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern  
 pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor  
 nr. 496/2006 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 496/2006 prin L. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 589/18 iul. 2019) 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 38/2009 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2009 
 Decizie privind declararea situaţiei de urgenţă în asigurarea siguranţei aprovizionării cu gaze naturale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 171/2009 - M. Of. nr. 63/3 feb. 2009) 
 
 Decizia nr. 226/2009 - M. Of. nr. 99/18 feb. 2009 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 190/2007 prin Decizia nr. 307/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 227/2009 - M. Of. nr. 102/19 feb. 2009 
 Decizie privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al  
 Guvernului 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 154/2007 prin Decizia nr. 306/2009 - M. Of. nr. 147/9 mar. 2009) 
 
 Decizia nr. 588/2009 - M. Of. nr. 506/22 iul. 2009 
 Decizie privind înfiinţarea şi componenţa Consiliului pentru Raţionalizarea Cheltuielilor Publice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 274/2012 - M. Of. nr. 355/24 mai 2012) 
 
  SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 

 O. nr. 53/2009 - M. Of. nr. 595/28 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii operaţionale privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor staţiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe  
 audiovizuale pe calea unei frecvenţe radioelectrice 
 ( Abrogare prin O. nr. 33/2016 - M. Of. nr. 89/31 ian. 2017) 
 
 
 2010 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 1931/2010 - M. Of. nr. 744/8 nov. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1233/2009 prin O. nr. 3831/2011 - M. Of. nr. 829/23 nov. 2011) 

formare pentru funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 77/2010 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2010 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 (Abrogare prin O. nr. 2245/2010 - M. Of. nr. 539/3 aug. 2010) 
 
 O. nr. 2584/2010 - M. Of. nr. 692/15 oct. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin  
 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2414/2011 - M. Of. nr. 481/7 iul. 2011) 

Fiscală 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 

 O. nr. 340/2010 - M. Of. nr. 35/14 ian. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2013 - M. Of. nr. 158/25 mar. 2013) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 21/2010 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2010 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 (Abrogare prin O. nr. 84/2010 - M. Of. nr. 347/26 mai 2010) 
 
 O. nr. 35/2010 - M. Of. nr. 108/17 feb. 2010 
 Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 68/26 ian. 2011) 
 
 O. nr. 84/2010 - M. Of. nr. 347/26 mai 2010 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 (Abrogare prin O. nr. 169/1999 - M. Of. nr. 521/27 oct. 1999) 
 
 O. nr. 163/2010 - M. Of. nr. 775/19 nov. 2010 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2011 
 (Abrogare prin O. nr. 247/2011 - M. Of. nr. 908/21 dec. 2011) 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
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 O. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 57/26 ian. 2010 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015) 
 
 O. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 77/4 feb. 2010 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de  
 sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2015 - M. Of. nr. 267/21 apr. 2015) 
 
 O. nr. 4/2010 - M. Of. nr. 64/28 ian. 2010 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică, a preţului de referinţă pentru energia electrică şi a preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă  
 şi livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficienţă 
 (Abrogare prin O. nr. 18/2011 - M. Of. nr. 215/29 mar. 2011) 
 
 O. nr. 5/2010 - M. Of. nr. 121/23 feb. 2010 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 151/9 mar. 2010 
 Ordin privind tariful reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al  
 energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2012 - M. Of. nr. 300/7 mai 2012) 
 
 O. nr. 8/2010 - M. Of. nr. 229/12 apr. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate şi a preţurilor  
 pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 83/2013 - M. Of. nr. 732/28 nov. 2013) 
 
 O. nr. 9/2010 - M. Of. nr. 276/28 apr. 2010 
 Ordin pentru aprobarea punctelor virtuale aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 53/2014 - M. Of. nr. 478/28 iun. 2014) 
 
 O. nr. 10/2010 - M. Of. nr. 266/23 apr. 2010 
 Ordin pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 66/2013 - M. Of. nr. 541/27 aug. 2013) 
 
 O. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 288/3 mai 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul  
 electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 24/2007 prin O. nr. 23/2013 - M. Of. nr. 271/14 mai 2013) 
 
 O. nr. 16/2010 - M. Of. nr. 474/9 iul. 2010 
 Ordin privind desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică pentru perioada iulie 2010-30 iunie 2011 
 (T) 
 
 O. nr. 17/2010 - M. Of. nr. 479/13 iul. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate din sectorul energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 67/2013 - M. Of. nr. 580/12 sep. 2013) 
 
 O. nr. 19/2010 - M. Of. nr. 531/30 iul. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5/2009 prin O. nr. 89/2018 - M. Of. nr. 462/5 iun. 2018) 
 
 O. nr. 21/2010 - M. Of. nr. 534/30 iul. 2010 
 Ordin privind modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă,  
 aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 35/2006 prin O. nr. 67/2018 - M. Of. nr. 342/19 apr. 2018) 
 
 O. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 534/30 iul. 2010 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/2008 prin O. nr. 167/2019 - M. Of. nr. 656/7 aug. 2019) 

Energiei nr. 60/2008 

 
 O. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 596/23 aug. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a  
 producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă 
 (Abrogare prin O. nr. 114/2013 - M. Of. nr. 820/21 dec. 2013) 
 
 O. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 620/2 sep. 2010 
 Ordin privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 39/2007 prin O. nr. 72/2013 - M. Of. nr. 623/8 oct. 2013) 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007 

 
 O. nr. 26/2010 - M. Of. nr. 679/7 oct. 2010 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare 
 (Abrogare prin O. nr. 115/2013 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2014) 
 
 O. nr. 27/2010 - M. Of. nr. 662/27 sep. 2010 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 77/2015 - M. Of. nr. 357/25 mai 2015) 
 
 O. nr. 28/2010 - M. Of. nr. 842/16 dec. 2010 
 Ordin pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare - conţinut-cadru 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2014 - M. Of. nr. 603/13 aug. 2014) 
 
 O. nr. 29/2010 - M. Of. nr. 757/12 nov. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul  
 electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 90/2009 prin O. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 152/21 mar. 2013) 
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 O. nr. 30/2010 - M. Of. nr. 791/26 nov. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 

 
 O. nr. 31/2010 - M. Of. nr. 819/8 dec. 2010 
 Ordin privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport 

 
 O. nr. 32/2010 - M. Of. nr. 782/23 nov. 2010 
 Ordin pentru modificarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2020 - M. Of. nr. 430/22 mai 2020) 
 
 O. nr. 33/2010 - M. Of. nr. 782/23 nov. 2010 
 Ordin privind completarea anexei nr. 2 "Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale" la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanţă pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1361/2006, la 1 oct. 2016 prin O. nr. 162/2015 - M. Of. nr. 919/11 dec. 2015) 

serviciul de distribuţie a gazelor naturale 

 
 O. nr. 34/2010 - M. Of. nr. 782/23 nov. 2010 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 2A "Condiţii-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici" la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 173/2020 - M. Of. nr. 909/7 oct. 2020) 
 
 O. nr. 35/2010 - M. Of. nr. 815/7 dec. 2010 
 Ordin privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2018 - M. Of. nr. 166/22 feb. 2018) 
 
 O. nr. 37/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă pentru energia electrică şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică practicate de producătorii de energie electrică şi termică în  
 cogenerare ce beneficiază de schemă de sprijin conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de  
 sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă 
 (T) 
 
 O. nr. 38/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 100/2009 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 100/2009 prin O. nr. 44/2010 - M. Of. nr. 889/30 dec. 2010) 

distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie 

 
 O. nr. 40/2010 - M. Of. nr. 37/14 ian. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor  
 şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1078/2003 prin O. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 379/6 iun. 2012) 

tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 

 
 O. nr. 42/2010 - M. Of. nr. 67/26 ian. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2013 - M. Of. nr. 400/3 iul. 2013) 
 
 O. nr. 43/2010 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] şi [furnizor implicit] şi a Contractului-cadru de  
 vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie încheiat între [producător de energie electrică] şi [operator de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2019 - M. Of. nr. 158/27 feb. 2019) 

distribuţie] 

 
 O. nr. 44/2010 - M. Of. nr. 889/30 dec. 2010 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2012 - M. Of. nr. 428/28 iun. 2012) 
 
 O. nr. 45/2010 - M. Of. nr. 889/30 dec. 2010 
 Ordin pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2012 - M. Of. nr. 889/27 dec. 2012) 

participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 435/2010 - M. Of. nr. 612/30 aug. 2010 
 Ordin pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 493/2009 privind modul de  
 achitare a contribuţiei de 0,1% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 493/2009 prin O. nr. 472/2015 - M. Of. nr. 763/13 oct. 2015) 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

 
 O. nr. 486/2010 - M. Of. nr. 665/28 sep. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 102/2007 privind aprobarea  
 Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice  
 de Gospodărie Comunală 
 (Abrogare odată cu O. nr. 102/2007 prin O. nr. 379/2018 - M. Of. nr. 742/28 aug. 2018) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 54/2010 - M. Of. nr. 80/5 feb. 2010 
 Decizie privind modificarea şi completarea Regulamentului personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România, aprobat prin Decizia preşedintelui Inspectoratului General  
 pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 699/2005 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 699/2005 prin Decizia nr. 543/2017 - M. Of. nr. 543/11 iul. 2017) 
 
 Decizia nr. 199/2010 - M. Of. nr. 222/8 apr. 2010 
 Decizie pentru aprobarea formularelor necesare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanţelor bugetare ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi  
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 Reglementare în Comunicaţii, precum şi a modelului legitimaţiei de executor fiscal 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1009/2019 - M. Of. nr. 863/25 oct. 2019) 
 
 Decizia nr. 226/2010 - M. Of. nr. 235/14 apr. 2010 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 245/2017 - M. Of. nr. 261/13 apr. 2017) 

radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România 

 
 Decizia nr. 338/2010 - M. Of. nr. 347/26 mai 2010 
 Decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 987/2012 - M. Of. nr. 853/18 dec. 2012) 
 
 Decizia nr. 458/2010 - M. Of. nr. 459/6 iul. 2010 
 Decizie pentru modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotaţie 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 2896/2013 prin Decizia nr. 376/2013 - M. Of. nr. 332/7 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 459/2010 - M. Of. nr. 497/19 iul. 2010 
 Decizie privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional 
 (Abrogare prin Decizia nr. 379/2013 - M. Of. nr. 330/6 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 532/2010 - M. Of. nr. 583/17 aug. 2010 
 Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 686/2005 prin Decizia nr. 551/2012 - M. Of. nr. 444/4 iul. 2012) 

tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

 
 Decizia nr. 626/2010 - M. Of. nr. 645/16 sep. 2010 
 Decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice ale serviciilor de acces la elemente de infrastructură 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1145/2015 - M. Of. nr. 973/29 dec. 2015) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 160/2010 - M. Of. nr. 333/19 mai 2010 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 498/2009 privind aprobarea organizării acţiunii de voluntariat în domeniul  
 
 (SE) 

protecţiei consumatorilor 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 49/21 ian. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,  
 protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2010 şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2010 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2011 - M. Of. nr. 240/6 apr. 2011) 
 
 O. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 68/29 ian. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia  
 mediului pentru anul 2010 şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2/2010 prin O. nr. 17/2011 - M. Of. nr. 240/6 apr. 2011) 
 
 O. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 99/12 feb. 2010 
 Ordin pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 212/2 apr. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor  
 transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor şi în Programul  
 acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2014) 
 
 O. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2010 
 Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor destinate comercializării animalelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2012 - M. Of. nr. 295/4 mai 2012) 

de companie, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2008 

 
 O. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 194/26 mar. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic  
 veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2012 - M. Of. nr. 295/4 mai 2012) 
 
 O. nr. 38/2010 - M. Of. nr. 223/9 apr. 2010 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2/2010 prin O. nr. 17/2011 - M. Of. nr. 240/6 apr. 2011) 

mediului pentru anul 2010 şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2010 

 
 O. nr. 48/2010 - M. Of. nr. 354/28 mai 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 
 (Abrogare prin O. nr. 114/2013 - M. Of. nr. 66/27 ian. 2014) 
 
 O. nr. 50/2010 - M. Of. nr. 397/15 iun. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi  
 pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2011 - M. Of. nr. 876/12 dec. 2011) 
 
 O. nr. 51/2010 - M. Of. nr. 392/14 iun. 2010 
 Ordin privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2/2010 prin O. nr. 17/2011 - M. Of. nr. 240/6 apr. 2011) 

om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 2/2010 

 
 O. nr. 52/2010 - M. Of. nr. 400/16 iun. 2010 
 Ordin privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 46/2014 - M. Of. nr. 299/23 apr. 2014) 
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 O. nr. 58/2010 - M. Of. nr. 475/9 iul. 2010 
 Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a  
 normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 184/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 184/2006 prin O. nr. 64/2012 - M. Of. nr. 744/5 nov. 2012) 
 
 O. nr. 101/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010 
 Ordin privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la metodele de prelevare şi analiză pentru controlul oficial al  
 furajelor 
 (SE) 
 
 O. nr. 109/2010 - M. Of. nr. 646/16 sep. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de  
 fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2017 - M. Of. nr. 347/11 mai 2017) 
 
 O. nr. 123/2010 - M. Of. nr. 713/26 oct. 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic  
 veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2012 - M. Of. nr. 295/4 mai 2012) 
 
 O. nr. 124/2010 - M. Of. nr. 713/26 oct. 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 48/2010 prin O. nr. 114/2013 - M. Of. nr. 66/27 ian. 2014) 

siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2010 

 
 O. nr. 125/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export, tranzit şi comerţ intracomunitar  
 de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 152/3476/2020 - M. Of. nr. 885/29 sep. 2020) 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 145/2007 

 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 48/2010 - M. Of. nr. 181/22 mar. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2010 
 (Abrogare la data de 29 noiembrie 2012 prin O. nr. 148/2012 - M. Of. nr. 361/29 mai 2012) 
 
 O. nr. 162/2010 - M. Of. nr. 599/24 aug. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 48/2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare  
 
 (Abrogare la data de 29 noiembrie odată cu O. nr. 48/2010 prin O. nr. 148/2012 - M. Of. nr. 361/29 mai 2012) 

supuse controlului metrologic legal L.O. - 2010 

 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 153/9 mar. 2010 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanţare în actuala perioadă de criză economică şi  
 financiară, constând în garanţii acordate IMM-urilor şi întreprinderilor mari (NI-GAR-08-I/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 112/2010 - M. Of. nr. 650/20 sep. 2010) 
 
 H. nr. 60/2010 - M. Of. nr. 363/2 iun. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea normei "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-I/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 129/2011 - M. Of. nr. 773/2 nov. 2011) 
 
 H. nr. 167/2010 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-V/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 8/2012 - M. Of. nr. 121/17 feb. 2012) 
 
 H. nr. 168/2010 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2011 
 Hotărâre privind aprobarea Normei pentru finanţarea proiectelor prioritare, în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-III/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 10/2012 - M. Of. nr. 121/17 feb. 2012) 
 
 H. nr. 169/2010 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2011 
 Hotărâre pentru modificarea Normei "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-I/0)" 
 (Abrogare prin H. nr. 129/2011 - M. Of. nr. 773/2 nov. 2011) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 73/2010 - M. Of. nr. 117/22 feb. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping 
 (Abrogare prin O. nr. 128/2012 - M. Of. nr. 540/2 aug. 2012) 
 
 O. nr. 168/2010 - M. Of. nr. 859/21 dec. 2010 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2011 
 (Abrogare prin O. nr. 172/2011 - M. Of. nr. 898/19 dec. 2011) 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 O. nr. 180/2010 - M. Of. nr. 391/14 iun. 2010 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 183/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la  
 
 (SE) 

contractul de publicitate media 

 
 
 GUVERN 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 1865/2010 - M. Of. nr. 36/14 ian. 2011 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2011 
 (Abrogare prin O. nr. 1183/2011 - M. Of. nr. 891/15 dec. 2011) 
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 GUVERN 
  INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 

 O. nr. 153/2010 - M. Of. nr. 187/24 mar. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării 
 (Abrogare prin O. nr. 1497/2011 - M. Of. nr. 400/8 iun. 2011) 
 
 O. nr. 154/2010 - M. Of. nr. 184/23 mar. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier 
 (Abrogare prin O. nr. 1496/2011 - M. Of. nr. 458/30 iun. 2011) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 Decizia nr. 962/2010 - M. Of. nr. 761/15 nov. 2010 
 Decizie pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A şi 3B la Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul  
 Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 674/2008 prin Decizia nr. 2742/2013 - M. Of. nr. 679/5 nov. 2013) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 92/10 feb. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Directivei INFOSEC privind Catalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC-INFOSEC 5 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 232/6 apr. 2012) 
 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

 O. nr. 115/2010 - M. Of. nr. 619/2 sep. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind  
 trimiterea în tabere de odihnă a copiilor-urmaşi ai eroilor martiri, precum şi a celor cu părinţi care deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor  
 Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de  
 suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 
 (T) 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  
 I. nr. 191/2010 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2010 
 Instrucţiuni de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale  
 funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2011 - M. Of. nr. 264/14 apr. 2011) 
 
 O. nr. 53/2010 - M. Of. nr. 137/2 mar. 2010 
 Ordin privind reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2013 - M. Of. nr. 461/25 iul. 2013) 
 
 O. nr. 74/2010 - M. Of. nr. 193/26 mar. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate secret de serviciu în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul Ministerului Administraţiei şi  
 Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 125/2020 - M. Of. nr. 778/26 aug. 2020) 
 
 O. nr. 81/2010 - M. Of. nr. 201/30 mar. 2010 
 Ordin privind abrogarea unor acte normative 
 (SE) 
 
 O. nr. 131/2010 - M. Of. nr. 396/15 iun. 2010 
 Ordin pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a  
 Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă  
 
 (Abrogare prin O. nr. 943/2013 - M. Of. nr. 185/3 apr. 2013) 

pentru administraţia publică locală 

 
 O. nr. 151/2010 - M. Of. nr. 471/8 iul. 2010 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti 
 (Abrogare prin O. nr. 163/2011 - M. Of. nr. 578/16 aug. 2011) 
 
 O. nr. 174/2010 - M. Of. nr. 574/12 aug. 2010 
 Ordin pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
 (Abrogare prin H.G. nr. 1288/2012 - M. Of. nr. 894/28 dec. 2012) 
 
 O. nr. 176/2010 - M. Of. nr. 572/12 aug. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de  
 Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi  
 cartografiei 
 (Abrogare odată cu O. nr. 39/2009 prin O. nr. 16/2019 - M. Of. nr. 30/10 ian. 2019) 
 
 O. nr. 216/2010 - M. Of. nr. 665/28 sep. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului,  
 ministrul administraţiei şi internelor, nr. 50/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 50/2009 prin O. nr. 133/2012 - M. Of. nr. 401/15 iun. 2012) 
 
 O. nr. 225/2010 - M. Of. nr. 693/15 oct. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului 
 (Abrogare prin O. nr. 51/2013 - M. Of. nr. 285/21 mai 2013) 
 
 O. nr. 233/2010 - M. Of. nr. 701/20 oct. 2010 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor,  
 interimar, nr. 283/2009 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 283/2009 prin O. nr. 209/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011) 
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 O. nr. 239/2010 - M. Of. nr. 735/4 nov. 2010 
 Ordin privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 140/2015 - M. Of. nr. 829/6 nov. 2015) 
 
 O. nr. 245/2010 - M. Of. nr. 767/17 nov. 2010 
 Ordin privind introducerea armelor şi muniţiilor în camerele de corpuri delicte ale Poliţiei Române 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2013 - M. Of. nr. 315/31 mai 2013) 
 
 O. nr. 250/2010 - M. Of. nr. 791/26 nov. 2010 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 96/2016 - M. Of. nr. 469/23 iun. 2016) 
 
 O. nr. 251/2010 - M. Of. nr. 804/2 dec. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare la unele structuri din domeniul administraţiei publice aflate în subordinea Ministerului  
 Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 137/2018 - M. Of. nr. 1056/13 dec. 2018) 
 
 O. nr. 269/2010 - M. Of. nr. 869/27 dec. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administraţiei şi  
 Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 97/2014 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2014) 
 
 O. nr. 275/2010 - M. Of. nr. 23/11 ian. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2014 - M. Of. nr. 580/4 aug. 2014) 
 
 O. nr. 279/2010 - M. Of. nr. 29/12 ian. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de urgenţă nucleară sau radiologică 
 (Abrogare prin O. nr. 61/113/2018 - M. Of. nr. 523/26 iun. 2018) 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 86/957/2010 - M. Of. nr. 318/14 mai 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 398/168/2008 privind stabilirea cadrului  
 general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea  
 fluxurilor migratorii" 
 (Abrogare odată cu O. nr. 398/168/2008 prin O. nr. 277/3009/2011 - M. Of. nr. 37/17 ian. 2012) 
 
 O. nr. 200/2332/2010 - M. Of. nr. 662/27 sep. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, şi al ministrului finanţelor publice nr. 252/2.917/2009  
 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei  
 termice în sistem centralizat către populaţie 
 (Abrogare prin O. nr. 1121/1075/2014 - M. Of. nr. 667/11 sep. 2014) 
 
 O. nr. 265/2877/2010 - M. Of. nr. 99/7 feb. 2011 
 Ordin pentru aprobarea versiunii a III-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 271/164/2011 - M. Of. nr. 48/20 ian. 2012) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 69/2010 - M. Of. nr. 141/3 mar. 2010 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară 
 (Abrogare prin O. nr. 591/2010 - M. Of. nr. 587/19 aug. 2010) 
 
 O. nr. 108/2010 - M. Of. nr. 223/9 apr. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al  
 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 

cartografiei 

 
 O. nr. 528/2010 - M. Of. nr. 552/5 aug. 2010 
 Ordin privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin  
 Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 591/2010 - M. Of. nr. 587/19 aug. 2010 
 Ordin pentru aprobarea organigramei Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară 
 ( Abrogare la 1 februarie 2014 prin O. nr. 1237/2013 - M. Of. nr. 69/28 ian. 2014) 
 
 O. nr. 627/2010 - M. Of. nr. 645/16 sep. 2010 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 

serviciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 

 
 O. nr. 844/2010 - M. Of. nr. 823/9 dec. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 56/28 ian. 2020) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 865/2010 - M. Of. nr. 516/23 iul. 2010 
 Ordin privind modificarea art. 8 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de  
 completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor disciplinare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 4500/2008 prin O. nr. 1200/2013 - M. Of. nr. 207/11 apr. 2013) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
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 O. nr. 4/2010 - M. Of. nr. 35/15 ian. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în  
 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2014, odată cu O. nr. 219/2007 prin O. nr. 1253/2013 - M. Of. nr. 687/8 nov. 2013) 

agricultura ecologică 

 
 O. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 44/20 ian. 2010 
 Ordin privind stabilirea programului de lucru şi a numărului de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală 
 (Abrogare prin O. nr. 1692/1258/112/1050/2837/2015 - M. Of. nr. 837/10 nov. 2015) 
 
 O. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 64/28 ian. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 128/2012 - M. Of. nr. 402/15 iun. 2012) 
 
 O. nr. 15/2010 - M. Of. nr. 100/15 feb. 2010 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 75/2 feb. 2010 
 Ordin privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2011 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2011) 
 
 O. nr. 27/2010 - M. Of. nr. 100/15 feb. 2010 
 Ordin privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 36/2010 - M. Of. nr. 117/22 feb. 2010 
 Ordin privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră pentru anul 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 41/2010 - M. Of. nr. 128/25 feb. 2010 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 49/2010 - M. Of. nr. 137/2 mar. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 6/2010 privind stabilirea programului de lucru şi a numărului de posturi necesare efectuării controlului  
 fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală 
 (Abrogare odată cu O. nr. 6/2010 prin O. nr. 1692/1258/112/1050/2837/2015 - M. Of. nr. 837/10 nov. 2015) 
 
 O. nr. 50/2010 - M. Of. nr. 136/1 mar. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 20/2010 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 20/2010 prin O. nr. 15/2011 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2011) 

pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv 

 
 O. nr. 56/2010 - M. Of. nr. 163/15 mar. 2010 
 Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2010/2011 
 (T) 
 
 O. nr. 65/2010 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2010 
 Ordin pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii  
 organismelor de control 
 (Abrogare prin O. nr. 181/2012 - M. Of. nr. 613/27 aug. 2012) 
 
 O. nr. 70/2010 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2010 
 Ordin privind pescuitul reproducătorilor vii de sturioni în vederea folosirii acestora în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultură şi popularea de susţinere  
 
 (Abrogare prin O. nr. 75/2012 - M. Of. nr. 252/13 apr. 2012) 

a bazinelor piscicole naturale 

 
 O. nr. 71/2010 - M. Of. nr. 208/1 apr. 2010 
 Ordin pentru modificarea art. 8 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 20/2010 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de  
 practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv 
 (Abrogare odată cu O. nr. 20/2010 prin O. nr. 15/2011 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2011) 
 
 O. nr. 85/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010 
 Ordin privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli 
 (Abrogare prin O. nr. 243/2012 - M. Of. nr. 756/9 nov. 2012) 
 
 O. nr. 92/2010 - M. Of. nr. 273/27 apr. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării,  
 supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a  
 seminţelor şi a materialului săditor 
 (Abrogare prin O. nr. 703/2014 - M. Of. nr. 363/16 mai 2014) 
 
 O. nr. 98/2010 - M. Of. nr. 271/27 apr. 2010 
 Ordin privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 

zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu 

 
 O. nr. 120/2010 - M. Of. nr. 366/3 iun. 2010 
 Ordin privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 131/2010 - M. Of. nr. 371/4 iun. 2010 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe  
 regiuni viticole, podgorii şi centre viticole 
 (Abrogare odată cu O. nr. 397/2003 prin O. nr. 1205/2018 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2018) 
 
 O. nr. 214/2010 - M. Of. nr. 673/4 oct. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în  
 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2014, odată cu O. nr. 219/2007 prin O. nr. 1253/2013 - M. Of. nr. 687/8 nov. 2013) 

agricultura ecologică 
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 O. nr. 215/2010 - M. Of. nr. 667/29 sep. 2010 
 Ordin privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe  
 complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu 
 (Abrogare prin O. nr. 920/2013 - M. Of. nr. 581/12 sep. 2013) 
 
 O. nr. 218/2010 - M. Of. nr. 676/5 oct. 2010 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 344/2019 - M. Of. nr. 490/14 iun. 2019) 

sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice 

 
 O. nr. 232/2010 - M. Of. nr. 705/22 oct. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 631/2006 privind controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin testarea  
 soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic 
 (Abrogare prin O. nr. 1573/2014 - M. Of. nr. 796/31 oct. 2014) 
 
 O. nr. 251/2010 - M. Of. nr. 754/11 nov. 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de  
 eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 215/2010 prin O. nr. 920/2013 - M. Of. nr. 581/12 sep. 2013) 

în domeniu 

 
 O. nr. 252/2010 - M. Of. nr. 754/11 nov. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura  
 ecologică 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2014, odată cu O. nr. 219/2007 prin O. nr. 1253/2013 - M. Of. nr. 687/8 nov. 2013) 
 
 O. nr. 265/2010 - M. Of. nr. 807/3 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 98/2010 prin O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 

zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 

 
 O. nr. 271/2010 - M. Of. nr. 842/16 dec. 2010 
 Ordin pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011 
 (T) 
 
 O. nr. 280/2010 - M. Of. nr. 22/11 ian. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 694/2008 prin O. nr. 406/2017 - M. Of. nr. 1034/28 dec. 2017) 

grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 51/56/2010 - M. Of. nr. 439/30 iun. 2010 
 Ordin pentru aprobarea regulilor naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din ţări terţe 
 (Abrogare prin O. nr. 464/98/2019 - M. Of. nr. 859/24 oct. 2019) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 O. nr. 33/140/38/96/2010 - M. Of. nr. 100/15 feb. 2010 
 Ordin pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar 
 (Abrogare prin O. nr. 1692/1258/112/1050/2837/2015 - M. Of. nr. 837/10 nov. 2015) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 8/126/2010 - M. Of. nr. 109/18 feb. 2010 
 Ordin privind prohibiţia pescuitului în anul 2010 
 (Abrogare prin O. nr. 29/991/2011 - M. Of. nr. 166/8 mar. 2011) 
 
 O. nr. 19/237/2010 - M. Of. nr. 140/3 mar. 2010 
 Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit pentru anul 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 30/147/2010 - M. Of. nr. 111/18 feb. 2010 
 Ordin pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România 
 (Abrogare prin O. nr. 352/636/54/2015 - M. Of. nr. 363/26 mai 2015) 
 
 O. nr. 244/2164/2010 - M. Of. nr. 861/22 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători,  
 pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 171/2006 prin O. nr. 358/763/2016 - M. Of. nr. 348/6 mai 2016) 

rurale nr. 171/2006 

 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 Instrucțiuni nr. M.80/2010 - M. Of. nr. 507/21 iul. 2010 
 Instrucţiuni privind stabilirea competenţei pentru aprobarea scăderii din evidenţa contabilă a unităţilor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a pagubelor pentru care, potrivit  
 legii, nu se angajează răspundere materială sau a sumelor ce depăşesc cuantumul imputabil al pagubelor 
 (Abrogare prin O. nr. M.142/2017 - M. Of. nr. 923/23 nov. 2017) 
 
 O. nr. M.5/2010 - M. Of. nr. 13/8 ian. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.104/2009 privind îndeplinirea de către secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare a competenţei  
 conducerii Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, precum şi delegarea competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării  
 
 (Abrogare prin O. nr. M.26/2010 - M. Of. nr. 139/2 mar. 2010) 

naţionale 

 
 O. nr. M.11/2010 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul  
 ministrului apărării nr. M.64/2008 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.64/2008 prin O. nr. M.39/2010 - M. Of. nr. 243/16 apr. 2010) 
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 O. nr. M.22/2010 - M. Of. nr. 113/19 feb. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de selecţie şi ierarhizare în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării  
 Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.69/2015 - M. Of. nr. 596/7 aug. 2015) 
 
 O. nr. M.25/2010 - M. Of. nr. 124/24 feb. 2010 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.12/2009 prin O. nr. M.148/2012 - M. Of. nr. 855/18 dec. 2012) 

M.12/2009 

 
 O. nr. M.26/2010 - M. Of. nr. 139/2 mar. 2010 
 Ordin privind delegarea către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în  
 responsabilitatea ministrului apărării naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.18/2013 - M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) 
 
 O. nr. M.31/2010 - M. Of. nr. 164/15 mar. 2010 
 Ordin privind resubordonarea Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" 
 (Abrogare prin O. nr. M.45/2011 - M. Of. nr. 421/16 iun. 2011) 
 
 O. nr. M.33/2010 - M. Of. nr. 179/19 mar. 2010 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.26/2010 privind delegarea către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.26/2010 prin O. nr. M.18/2013 - M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) 

calităţii vieţii personalului a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale 

 
 O. nr. M.35/2010 - M. Of. nr. 215/6 apr. 2010 
 Ordin privind constituirea Grupului de lucru sectorial al Ministerului Apărării Naţionale pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2011-2013 
 (Abrogare prin O. nr. M72/2013 - M. Of. nr. 471/30 iul. 2013) 
 
 O. nr. M.37/2010 - M. Of. nr. 240/15 apr. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind asigurarea protecţiei la foc a personalului şi bunurilor, pregătirea pompierilor şi conducerea intervenţiei pe timpul operaţiilor militare 
 (Abrogare prin O. nr. M.53/2015 - M. Of. nr. 427/16 iun. 2015) 
 
 O. nr. M.40/2010 - M. Of. nr. 244/16 apr. 2010 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare a competenţei  
 îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.93/2009 prin O. nr. M.121/2012 - M. Of. nr. 719/23 oct. 2012) 
 
 O. nr. M.70/2010 - M. Of. nr. 474/9 iul. 2010 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare a competenţei  
 îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.93/2009 prin O. nr. M.121/2012 - M. Of. nr. 719/23 oct. 2012) 
 
 O. nr. M.72/2010 - M. Of. nr. 473/9 iul. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.39/2009 prin O. nr. M88/2016 - M. Of. nr. 616/11 aug. 2016) 

participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009 

 
 O. nr. M.76/2010 - M. Of. nr. 522/27 iul. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor de onoare 
 (Abrogare prin O. nr. M.64/2013 - M. Of. nr. 399/3 iul. 2013) 
 
 O. nr. M.78/2010 - M. Of. nr. 532/30 iul. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009 privind aprobarea Normelor pentru ocuparea posturilor permanente în străinătate de către  
 personalul Ministerului Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.59/2015 - M. Of. nr. 480/1 iul. 2015) 
 
 O. nr. M.79/2010 - M. Of. nr. 516/23 iul. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.30/2009 prin O. nr. M.63/2013 - M. Of. nr. 396/1 iul. 2013) 
 
 O. nr. M.82/2010 - M. Of. nr. 507/21 iul. 2010 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Comitetului director al proiectului "Sistem informatic de sprijin al acţiunilor militare" 
 (Abrogare prin O. nr. M.30/2011 - M. Of. nr. 295/28 apr. 2011) 
 
 O. nr. M.86/2010 - M. Of. nr. 523/27 iul. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor 
 (Abrogare prin O. nr. M49/2020 - M. Of. nr. 221/18 mar. 2020) 
 
 O. nr. M.94/2010 - M. Of. nr. 562/10 aug. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat  
 cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.128/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.128/2008 prin O. nr. m120/2015 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2016) 
 
 O. nr. M.97/2010 - M. Of. nr. 591/20 aug. 2010 
 Ordin privind instituirea Emblemei Onoarea Armatei României 
 (Abrogare prin O. nr. M.102/2012 - M. Of. nr. 660/19 sep. 2012) 
 
 O. nr. M.101/2010 - M. Of. nr. 606/26 aug. 2010 
 Ordin privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a  
 pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în  
 
 (Abrogare prin O. nr. M.17/2011 - M. Of. nr. 130/21 feb. 2011) 

domeniul pensiilor 

 
 O. nr. M.112/2010 - M. Of. nr. 686/11 oct. 2010 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru  
 recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.101/2010 prin O. nr. M.17/2011 - M. Of. nr. 130/21 feb. 2011) 

penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
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 O. nr. M.123/2010 - M. Of. nr. 813/6 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.36/2009 privind aprobarea bunurilor şi serviciilor ce se pot pune la dispoziţia forţelor armate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.36/2009 prin O. nr. M.186/2019 - M. Of. nr. 796/1 oct. 2019) 

străine care intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României 

 
 O. nr. M.128/2010 - M. Of. nr. 869/27 dec. 2010 
 Ordin privind resubordonarea Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu" 
 (Abrogare prin O. nr. M.47/2012 - M. Of. nr. 332/16 mai 2012) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 701/2010 - M. Of. nr. 629/7 sep. 2010 
 Ordin privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 789/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 789/2009 prin H.G. nr. 376/2020 - M. Of. nr. 427/21 mai 2020) 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

 O. nr. 2089/2010 - M. Of. nr. 189/25 mar. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Condiţiilor, criteriilor şi procedurii de aplicare a prevederilor pct. VII lit. B din anexa nr. II/4.7 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a  
 personalului plătit din fonduri publice 
 (Abrogare prin O. nr. 2132/2011 - M. Of. nr. 195/21 mar. 2011) 
 
 O. nr. 2664/2010 - M. Of. nr. 805/2 dec. 2010 
 Ordin privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desfiinţare pentru imobilele aflate în zona de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2515/2018 - M. Of. nr. 614/17 iul. 2018) 

protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcţie avizate 

 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 910/2010 - M. Of. nr. 87/9 feb. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1266/2010 - M. Of. nr. 258/21 apr. 2010) 
 
 O. nr. 911/2010 - M. Of. nr. 163/15 mar. 2010 
 Ordin privind aprobarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 2865/2011 - M. Of. nr. 894/16 dec. 2011) 
 
 O. nr. 1140/2010 - M. Of. nr. 188/24 mar. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 640/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 640/2009 prin O. nr. 2326/2012 - M. Of. nr. 734/31 oct. 2012) 

implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului operaţional "Sud-Estul Europei" 

 
 O. nr. 1218/2010 - M. Of. nr. 223/9 apr. 2010 
 Ordin privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi  
 Turismului 
 (Abrogare prin O. nr. 3117/2013 - M. Of. nr. 638/16 oct. 2013) 
 
 O. nr. 1266/2010 - M. Of. nr. 258/21 apr. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1524/2010 - M. Of. nr. 359/1 iun. 2010) 
 
 O. nr. 1296/2010 - M. Of. nr. 312/12 mai 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 
 (Abrogare prin O. nr. 899/2011 - M. Of. nr. 102/9 feb. 2011) 
 
 O. nr. 1298/2010 - M. Of. nr. 246/16 apr. 2010 
 Ordin privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri 
 (T) 
 
 O. nr. 1524/2010 - M. Of. nr. 359/1 iun. 2010 
 Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate  
 din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1953/2010 - M. Of. nr. 585/18 aug. 2010) 
 
 O. nr. 1866/2010 - M. Of. nr. 544/4 aug. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţei şi brevetului de turism 
 (Abrogare prin O. nr. 899/2011 - M. Of. nr. 102/9 feb. 2011) 
 
 O. nr. 1953/2010 - M. Of. nr. 585/18 aug. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1005/2011 - M. Of. nr. 154/3 mar. 2011) 
 
 O. nr. 1972/2010 - M. Of. nr. 584/17 aug. 2010 
 Ordin pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului "Bazine de înot" realizat prin Compania  
 Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 216/2010 - M. Of. nr. 106/17 feb. 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 440/2004 prin O. nr. 1277/2016 - M. Of. nr. 905/10 nov. 2016) 

standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune 

 
 O. nr. 235/2010 - M. Of. nr. 113/19 feb. 2010 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.210/2009 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agenţia Română pentru Conservarea  
 Energiei pentru activităţile proprii de autorizare, avizare şi atestare 
 (SE) 
 
 O. nr. 418/2010 - M. Of. nr. 198/29 mar. 2010 
 Ordin privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor  
 judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 



 
 (Abrogare prin Decizia nr. 364/2012 - M. Of. nr. 678/28 sep. 2012) 
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 O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010 
 Ordin pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 6-2010 "Autorizarea personalului şi a laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive şi evaluarea capabilităţii tehnice a  
 laboratoarelor care efectuează examinări distructive", PT CR 7-2010 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru polietilenă de înaltă densitate  
 (PE-HD)" şi PT CR 9-2010 "Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat, în oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de  
 înaltă densitate (PE-HD)" 
 (Abrogare prin O. nr. 1001/2013 - M. Of. nr. 759/6 dec. 2013) 
 
 O. nr. 928/2010 - M. Of. nr. 382/9 iun. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică  
 şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1169/2011 - M. Of. nr. 444/24 iun. 2011) 

pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009 

 
 O. nr. 1858/2010 - M. Of. nr. 710/25 oct. 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate  
 referitoare la recipientele simple sub presiune 
 (Abrogare odată cu O. nr. 185/2003 prin O. nr. 548/2016 - M. Of. nr. 462/22 iun. 2016) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 O. nr. 12/2010 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2010 
 Ordin pentru modificarea art. 4 din Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 465/2009 prin O. nr. 165/2011 - M. Of. nr. 572/11 aug. 2011) 

privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR 

 
 O. nr. 466/2010 - M. Of. nr. 580/16 aug. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a personalului de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 465/2009 prin O. nr. 165/2011 - M. Of. nr. 572/11 aug. 2011) 

pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 

 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 3033/2010 - M. Of. nr. 54/25 ian. 2010 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3855/2010 - M. Of. nr. 369/4 iun. 2010) 

universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009-2010 

 
 O. nr. 3066/2010 - M. Of. nr. 80/5 feb. 2010 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole 
 (Abrogare prin O. nr. 5218/2010 - M. Of. nr. 695/18 oct. 2010) 
 
 O. nr. 3236/2010 - M. Of. nr. 154/10 mar. 2010 
 Ordin pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea  
 personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 6.052/2009, cuprinzând disciplinele/modulele  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3384/2017 - M. Of. nr. 201/23 mar. 2017) 

corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice 

 
 O. nr. 3240/2010 - M. Of. nr. 127/24 feb. 2010 
 Ordin privind reglementarea recunoaşterii funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii  
 Europene, Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană 
 (Abrogare prin O. nr. 5922/2016 - M. Of. nr. 1007/15 dec. 2016) 
 
 O. nr. 3855/2010 - M. Of. nr. 369/4 iun. 2010 
 Ordin privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2010-2011 
 (Abrogare prin O. nr. 4061/2011 - M. Of. nr. 309/5 mai 2011) 
 
 O. nr. 3927/2010 - M. Of. nr. 401/16 iun. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3823/2013 - M. Of. nr. 344/12 iun. 2013) 

de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru 

 
 O. nr. 4106/2010 - M. Of. nr. 387/11 iun. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.  
 4.925/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 5115/2014 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2015) 
 
 O. nr. 4247/2010 - M. Of. nr. 469/8 iul. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor 
 (Abrogare prin O. nr. 3838/2016 - M. Of. nr. 429/8 iun. 2016) 
 
 O. nr. 4630/2010 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2010 
 Ordin privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
 (Abrogare prin O. nr. 5224/2011 - M. Of. nr. 617/31 aug. 2011) 
 
 O. nr. 4713/2010 - M. Of. nr. 630/8 sep. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic şi a Metodologiei de încadrare a personalului didactic şi didactic auxiliar în casele corpului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5554/2011 - M. Of. nr. 735/19 oct. 2011) 

didactic 

 
 O. nr. 5106/2010 - M. Of. nr. 644/15 sep. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit pentru personalul didactic de predare din  
 învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5486/2011 - M. Of. nr. 741/21 oct. 2011) 
 
 O. nr. 5217/2010 - M. Of. nr. 746/9 nov. 2010 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" pe  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5720/2012 - M. Of. nr. 724/25 oct. 2012) 

diploma de bacalaureat 
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 O. nr. 5218/2010 - M. Of. nr. 695/18 oct. 2010 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole 
 (Abrogare prin O. nr. 5756/2012 - M. Of. nr. 764/13 nov. 2012) 
 
 O. nr. 5239/2010 - M. Of. nr. 694/18 oct. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 4630/2010 prin O. nr. 5224/2011 - M. Of. nr. 617/31 aug. 2011) 

evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

 
 O. nr. 5328/2010 - M. Of. nr. 719/28 oct. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 3759/2011 - M. Of. nr. 138/23 feb. 2011) 
 
 O. nr. 5385/2010 - M. Of. nr. 714/26 oct. 2010 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale  
 universitare şi de director general la Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu" din Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 5660/2016 - M. Of. nr. 897/9 nov. 2016) 
 
 O. nr. 5617/2010 - M. Of. nr. 791/26 nov. 2010 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5486/2011 - M. Of. nr. 741/21 oct. 2011) 
 
 O. nr. 5619/2010 - M. Of. nr. 816/7 dec. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  
 preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5115/2014 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2015) 
 
 O. nr. 5620/2010 - M. Of. nr. 872/28 dec. 2010 
 Ordin privind aprobarea programelor pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 5530/2018 - M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018 şi Încetare valabilitate prin O. nr. 5530/2018 - M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018) 
 
 O. nr. 5800/2010 - M. Of. nr. 868/24 dec. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive studenţeşti din subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3696/2012 - M. Of. nr. 273/25 apr. 2012) 

a secţiilor pe ramuri de sport care funcţionează în cadrul acestora 

 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 12/2010 - M. Of. nr. 39/18 ian. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 218/2012 - M. Of. nr. 193/23 mar. 2012) 

urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 

 
 O. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 17/11 ian. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând  
 contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 486/2007 prin O. nr. 1054/2016 - M. Of. nr. 565/26 iul. 2016) 

ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007 

 
 O. nr. 110/2010 - M. Of. nr. 65/28 ian. 2010 
 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 319/2014 - M. Of. nr. 159/5 mar. 2014) 
 
 O. nr. 183/2010 - M. Of. nr. 99/12 feb. 2010 
 Ordin privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale 
 (Abrogare prin O. nr. 1765/2011 - M. Of. nr. 195/21 mar. 2011) 
 
 O. nr. 202/2010 - M. Of. nr. 99/12 feb. 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din  
 domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de  
 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 54/2010 - M. Of. nr. 421/23 iun. 2010) 

comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete 

 
 O. nr. 263/2010 - M. Of. nr. 131/26 feb. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare 
 (Abrogare prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 291/2010 - M. Of. nr. 141/3 mar. 2010 
 Ordin privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a  
 acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 1050/2014 - M. Of. nr. 615/20 aug. 2014) 
 
 O. nr. 804/2010 - M. Of. nr. 202/31 mar. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 110/2007 prin O. nr. 1098/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016) 

întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv 

 
 O. nr. 859/2010 - M. Of. nr. 198/29 mar. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 956/2010 - M. Of. nr. 251/19 apr. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate, specializate în litigii internaţionale, de  
 încheiere şi derulare a contractului de asistenţă şi reprezentare juridică a României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 655/2015 - M. Of. nr. 575/31 iul. 2015) 

Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 668/2007 

 
 O. nr. 1032/2010 - M. Of. nr. 291/4 mai 2010 
 Ordin privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului 
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 (Abrogare la data de 1 aug. 2011 prin O. nr. 2317/2011 - M. Of. nr. 522/25 iul. 2011) 
 
 O. nr. 1048/2010 - M. Of. nr. 297/7 mai 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1050/2014 - M. Of. nr. 615/20 aug. 2014) 

produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 

 
 O. nr. 1072/2010 - M. Of. nr. 297/7 mai 2010 
 Ordin privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului 
 (Abrogare prin O. nr. 415/2014 - M. Of. nr. 190/18 mar. 2014) 
 
 O. nr. 1080/2010 - M. Of. nr. 345/25 mai 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 218/2012 - M. Of. nr. 193/23 mar. 2012) 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 

 
 O. nr. 1878/2010 - M. Of. nr. 461/6 iul. 2010 
 Ordin privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4160/2015 - M. Of. nr. 21/12 ian. 2016) 

contabilităţii nr. 82/1991 

 
 O. nr. 1879/2010 - M. Of. nr. 447/1 iul. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 2234/2011 - M. Of. nr. 483/7 iul. 2011) 
 
 O. nr. 1885/2010 - M. Of. nr. 432/28 iun. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 1889/2010 - M. Of. nr. 436/29 iun. 2010 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 500/2007 prin O. nr. 4121/2015 - M. Of. nr. 976/29 dec. 2015) 

de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 

 
 O. nr. 1987/2010 - M. Of. nr. 560/9 aug. 2010 
 Ordin pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizaţiilor comisiilor constituite în conformitate cu  
 prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2319/2018 - M. Of. nr. 526/26 iun. 2018) 

legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007 

 
 O. nr. 1990/2010 - M. Of. nr. 517/26 iul. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.219/2008 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice  
 amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 2219/2008 prin O. nr. 840/2017 - M. Of. nr. 486/27 iun. 2017) 
 
 O. nr. 1996/2010 - M. Of. nr. 517/26 iul. 2010 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile  
 de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 500/2007 prin O. nr. 4121/2015 - M. Of. nr. 976/29 dec. 2015) 
 
 O. nr. 2191/2010 - M. Of. nr. 616/31 aug. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 

rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

 
 O. nr. 2287/2010 - M. Of. nr. 651/20 sep. 2010 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile  
 de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 500/2007 prin O. nr. 4121/2015 - M. Of. nr. 976/29 dec. 2015) 
 
 O. nr. 2289/2010 - M. Of. nr. 642/14 sep. 2010 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2722/2010 - M. Of. nr. 783/23 nov. 2010) 

de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" 

 
 O. nr. 2329/2010 - M. Of. nr. 651/20 sep. 2010 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 2389/2010 - M. Of. nr. 684/8 oct. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de  
 perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii  
 şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 1517/2017 - M. Of. nr. 398/26 mai 2017 şi Abrogare prin O. nr. 769/2017 - M. Of. nr. 410/31 mai 2017) 
 
 O. nr. 2393/2010 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare odată cu O. nr. 753/2006 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 
 
 O. nr. 2394/2010 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 266/2007 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 

publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene 

 
 O. nr. 2395/2010 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia Generală a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1074/2006 prin O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010) 

Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti 
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 O. nr. 2400/2010 - M. Of. nr. 689/13 oct. 2010 
 Ordin privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2148/2016 - M. Of. nr. 698/8 sep. 2016) 

comunitar de scutiri de taxe vamale 

 
 O. nr. 2414/2010 - M. Of. nr. 692/15 oct. 2010 
 Ordin pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în  
 anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 
 (T) 
 
 O. nr. 2603/2010 - M. Of. nr. 749/10 nov. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2157/2006 prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 

teritoriul României un sediu permanent 

 
 O. nr. 2647/2010 - M. Of. nr. 751/10 nov. 2010 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 2759/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010 
 Ordin privind abrogarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul administrării contribuabililor mari şi mijlocii 
 (SE) 
 
 O. nr. 2767/2010 - M. Of. nr. 855/21 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1050/2014 - M. Of. nr. 615/20 aug. 2014) 

accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 

 
 O. nr. 2870/2010 - M. Of. nr. 889/30 dec. 2010 
 Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2012 - M. Of. nr. 46/19 ian. 2012) 
 
 O. nr. 2890/2010 - M. Of. nr. 898/31 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul  
 asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.819/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1819/2003 prin O. nr. 501/2013 - M. Of. nr. 219/17 apr. 2013) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 O. nr. 2086/4504/2010 - M. Of. nr. 573/12 aug. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil 
 (Abrogare prin O. nr. 1056/4435/2016 - M. Of. nr. 526/13 iul. 2016) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 O. nr. 1935/1856/C/2010 - M. Of. nr. 533/30 iul. 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi  
 rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr.  
 571/2003 privind Codul fiscal 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1706/1889/C/2008 prin O. nr. 1022/2562/2016 - M. Of. nr. 524/12 iul. 2016) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de  
 către persoanele impozabile stabilite în România 
 (Abrogare prin O. nr. 2810/2016 - M. Of. nr. 844/25 oct. 2016) 
 
 O. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2010 
 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
 (Abrogare prin O. nr. 2037/2016 - M. Of. nr. 534/15 iul. 2016) 
 
 O. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2010 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată 
 (Abrogare prin O. nr. 631/2016 - M. Of. nr. 131/19 feb. 2016) 
 
 O. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 40/19 ian. 2010 
 Ordin privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 467/2013 - M. Of. nr. 254/8 mai 2013) 
 
 O. nr. 1451/2010 - M. Of. nr. 98/12 feb. 2010 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 105 "Declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc", cod 14.13.03.14/j 
 (Abrogare prin O. nr. 1709/2010 - M. Of. nr. 231/13 apr. 2010) 
 
 O. nr. 1490/2010 - M. Of. nr. 119/23 feb. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1294/2007 prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 

care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 

 
 O. nr. 1667/2010 - M. Of. nr. 201/30 mar. 2010 
 Ordin privind modificarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175  
 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 1378/2009 prin O. nr. 2491/2010 - M. Of. nr. 656/23 sep. 2010) 

alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.378/2009 

 
 O. nr. 1786/2010 - M. Of. nr. 292/5 mai 2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2012 - M. Of. nr. 356/25 mai 2012) 
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 O. nr. 2101/2010 - M. Of. nr. 429/25 iun. 2010 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 727/2016 - M. Of. nr. 150/26 feb. 2016) 
 
 O. nr. 2104/2010 - M. Of. nr. 425/24 iun. 2010 
 Ordin pentru reglementarea unor aspecte legate de plata şi distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 
 (Abrogare prin O. nr. 2606/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010) 
 
 O. nr. 2112/2010 - M. Of. nr. 443/1 iul. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere, în format electronic, a Adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu  
 social şi a Certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social 
 (Abrogare prin O. nr. 492/C/205/2012 - M. Of. nr. 148/6 mar. 2012) 
 
 O. nr. 2221/2010 - M. Of. nr. 527/28 iul. 2010 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2101/2010 prin O. nr. 727/2016 - M. Of. nr. 150/26 feb. 2016) 

Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 

 
 O. nr. 2245/2010 - M. Of. nr. 539/3 aug. 2010 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 (Abrogare prin O. nr. 183/2011 - M. Of. nr. 91/4 feb. 2011) 
 
 O. nr. 2258/2010 - M. Of. nr. 552/5 aug. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi 
 (Abrogare odată cu O. nr. 819/2008 prin O. nr. 3347/2011 - M. Of. nr. 754/26 oct. 2011) 
 
 O. nr. 2289/2010 - M. Of. nr. 573/12 aug. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită 
 (Abrogare prin O. nr. 3497/2015 - M. Of. nr. 912/9 dec. 2015) 
 
 O. nr. 2434/2010 - M. Of. nr. 655/22 sep. 2010 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 1136/2014 - M. Of. nr. 390/27 mai 2014) 

accizabile în regim suspensiv de accize 

 
 O. nr. 2491/2010 - M. Of. nr. 656/23 sep. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 20616  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 1849/2016 - M. Of. nr. 474/24 iun. 2016) 

alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 O. nr. 2606/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând  
 creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1294/2007 prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 
 
 O. nr. 2691/2010 - M. Of. nr. 786/24 nov. 2010 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3194/2011 - M. Of. nr. 698/3 oct. 2011) 

transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume 

 
 O. nr. 2730/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare prin O. nr. 3581/2013 - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) 
 
 O. nr. 2731/2010 - M. Of. nr. 820/8 dec. 2010 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale  
 finanţelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3582/2013 - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) 

publice judeţene şi a municipiului Bucureşti 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 4634/2010 - M. Of. nr. 184/23 mar. 2010 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9988/2006 prin O. nr. 1892/2016 - M. Of. nr. 507/6 iul. 2016) 

şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic 

 
 O. nr. 4663/2010 - M. Of. nr. 179/19 mar. 2010 
 Ordin pentru modificarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  
 1.626/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 4663/2010 prin O. nr. 1194/2016 - M. Of. nr. 309/22 apr. 2016 şi Abrogare odată cu O. nr. 1.626/2009 prin O. nr. 1194/2016 - M. Of. nr. 309/22  
 apr. 2016) 
 
 O. nr. 6504/2010 - M. Of. nr. 493/16 iul. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS 
 (Abrogare prin O. nr. 2782/2014 - M. Of. nr. 672/12 sep. 2014) 
 
 O. nr. 6693/2010 - M. Of. nr. 528/29 iul. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import 
 (Abrogare prin O. nr. 1885/2016 - M. Of. nr. 503/5 iul. 2016) 
 
 O. nr. 6709/2010 - M. Of. nr. 535/30 iul. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  
 5.465/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 163/2015 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015) 
 
 O. nr. 7630/2010 - M. Of. nr. 804/2 dec. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize 
 (Abrogare prin O. nr. 829/2016 - M. Of. nr. 179/10 mar. 2016) 
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 O. nr. 9599/2010 - M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 
 Ordin de modificare şi completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2477/2009 prin O. nr. 1195/2016 - M. Of. nr. 306/21 apr. 2016) 

Fiscală nr. 2.477/2009 

 
 O. nr. 9600/2010 - M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 
 Ordin de modificare şi completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1626/2009 prin O. nr. 1194/2016 - M. Of. nr. 309/22 apr. 2016) 

Fiscală nr. 1.626/2009 

 
 O. nr. 9880/2010 - M. Of. nr. 45/19 ian. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  
 5.465/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 163/2015 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 115/C/2010 - M. Of. nr. 55/25 ian. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.443/C/2008 privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special  
 din sistemul administraţiei penitenciare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1443/C/2008 prin O. nr. 482/C/2020 - M. Of. nr. 129/19 feb. 2020) 
 
 O. nr. 231/C/2010 - M. Of. nr. 64/28 ian. 2010 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 
 (Abrogare prin O. nr. 2176/C/2010 - M. Of. nr. 647/17 sep. 2010) 
 
 O. nr. 433/C/2010 - M. Of. nr. 103/15 feb. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate 
 (Abrogare prin O. nr. 2772/C/2017 - M. Of. nr. 822/18 oct. 2017) 
 
 O. nr. 1214/C/2010 - M. Of. nr. 312/12 mai 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1473/C/2007 prin O. nr. 666/C/2018 - M. Of. nr. 169/22 feb. 2018) 

procurorilor, din Ministerul Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.473/C/2007 

 
 O. nr. 1650/C/2010 - M. Of. nr. 455/5 iul. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 120/C/2011 - M. Of. nr. 116/16 feb. 2011) 
 
 O. nr. 1676/C/2010 - M. Of. nr. 523/27 iul. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 (Abrogare prin O. nr. 4800/C/2018 - M. Of. nr. 1065/17 dec. 2018) 
 
 O. nr. 1871/C/2010 - M. Of. nr. 558/9 aug. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind definitivarea în funcţie şi promovarea în grade profesionale a personalului din serviciile de probaţiune 
 (Abrogare prin O. nr. 2570/C/2010 - M. Of. nr. 746/9 nov. 2010) 
 
 O. nr. 1928/C/2010 - M. Of. nr. 563/10 aug. 2010 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.650/C/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1650/C/2010 prin O. nr. 120/C/2011 - M. Of. nr. 116/16 feb. 2011) 
 
 O. nr. 1942/C/2010 - M. Of. nr. 596/23 aug. 2010 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului  
 de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un  
 an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1558/C/2009 prin O. nr. 2412/C/2013 - M. Of. nr. 540/27 aug. 2013) 
 
 O. nr. 2478/C/2010 - M. Of. nr. 751/10 nov. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3065/C/2020 - M. Of. nr. 709/7 aug. 2020) 

ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 

 
 O. nr. 2857/C/2010 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2011 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine 
 (Abrogare prin O. nr. 62/C/2020 - M. Of. nr. 29/16 ian. 2020) 
 
 O. nr. 2922/C/2010 - M. Of. nr. 19/10 ian. 2011 
 Ordin privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 O. nr. 2923/C/2010 - M. Of. nr. 15/7 ian. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.  
 710/C/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 O. nr. 2924/C/2010 - M. Of. nr. 19/10 ian. 2011 
 Ordin pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 943/C/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 943/C/2005 prin O. nr. 46/C/2011 - M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) 
 
 O. nr. 3014/C/2010 - M. Of. nr. 875/28 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.714/C/2008 privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2714/C/2008 prin H.G. nr. 157/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 

fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate 

 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 383/2010 - M. Of. nr. 271/27 apr. 2010 
 Decizie privind primirea, cumpărarea, păstrarea şi folosirea de calculatoare personale de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate 
 (Abrogare prin O. nr. 2199/C/2011 - M. Of. nr. 805/15 nov. 2011) 
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  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 31/15 ian. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate 
 (Abrogare prin O. nr. 1995/2011 - M. Of. nr. 577/16 aug. 2011) 
 
 O. nr. 44/2010 - M. Of. nr. 73/1 feb. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1683/2009, la data de 1 mar. 2011 prin O. nr. 772/2011 - M. Of. nr. 105/10 feb. 2011) 

1.683/2009 

 
 O. nr. 293/2010 - M. Of. nr. 171/17 mar. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.  
 761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS) 
 (Abrogare odată cu O. nr. 50/2004 prin H.G. nr. 57/2011 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) 
 
 O. nr. 294/2010 - M. Of. nr. 165/15 mar. 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1115/2015 - M. Of. nr. 558/27 iul. 2015) 

cinegetice 

 
 O. nr. 419/2010 - M. Of. nr. 258/21 apr. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul  
 ministrului mediului şi pădurilor nr. 2/2010 
 (Abrogare prin O. nr. 1995/2011 - M. Of. nr. 577/16 aug. 2011) 
 
 O. nr. 457/2010 - M. Of. nr. 239/15 apr. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1683/2009, la data de 1 mar. 2011 prin O. nr. 772/2011 - M. Of. nr. 105/10 feb. 2011) 

1.683/2009 

 
 O. nr. 460/2010 - M. Of. nr. 258/21 apr. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice 
 (Abrogare prin O. nr. 1011/2020 - M. Of. nr. 408/18 mai 2020) 
 
 O. nr. 566/2010 - M. Of. nr. 246/16 apr. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării  
 Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere pentru sezonul estival 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 629/2010 - M. Of. nr. 290/4 mai 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1201/2006 prin H.G. nr. 57/2011 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2011) 

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.201/2006 

 
 O. nr. 713/2010 - M. Of. nr. 308/12 mai 2010 
 Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010 - 14 mai 2011 
 (T) 
 
 O. nr. 718/2010 - M. Of. nr. 342/21 mai 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul  
 silvic 
 (Abrogare prin O. nr. 1763/2015 - M. Of. nr. 890/27 nov. 2015) 
 
 O. nr. 862/2010 - M. Of. nr. 408/18 iun. 2010 
 Ordin pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare 
 (Abrogare prin O. nr. 1010/2017 - M. Of. nr. 689/24 aug. 2017) 
 
 O. nr. 904/2010 - M. Of. nr. 435/29 iun. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi  
 conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice 
 (Abrogare prin O. nr. 1112/2018 - M. Of. nr. 1051/12 dec. 2018) 
 
 O. nr. 950/2010 - M. Of. nr. 409/18 iun. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor  
 clasice de încălzire 
 (Abrogare prin O. nr. 1817/2016 - M. Of. nr. 747/26 sep. 2016) 
 
 O. nr. 1157/2010 - M. Of. nr. 572/12 aug. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1995/2011 - M. Of. nr. 577/16 aug. 2011) 

ministrului mediului şi pădurilor nr. 2/2010 

 
 O. nr. 1221/2010 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice 
 (Abrogare prin O. nr. 2020/2016 - M. Of. nr. 888/7 nov. 2016) 
 
 O. nr. 1223/2010 - M. Of. nr. 603/26 aug. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 950/2010 prin O. nr. 1817/2016 - M. Of. nr. 747/26 sep. 2016) 

sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 950/2010 

 
 O. nr. 1343/2010 - M. Of. nr. 617/1 sep. 2010 
 Ordin pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
 (Abrogare la data de 26 nov. 2011 prin O. nr. 2353/2011 - M. Of. nr. 756/27 oct. 2011) 
 
 O. nr. 1433/2010 - M. Of. nr. 647/17 sep. 2010 
 Ordin pentru modificarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi  
 conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 904/2010 prin O. nr. 1112/2018 - M. Of. nr. 1051/12 dec. 2018) 
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 O. nr. 1477/2010 - M. Of. nr. 653/21 sep. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind  
 obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia 
 (Abrogare odată cu O. nr. 549/2006 prin O. nr. 591/2017 - M. Of. nr. 288/24 apr. 2017) 
 
 O. nr. 1526/2010 - M. Of. nr. 667/29 sep. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1671/2007 prin O. nr. 3298/2012 - M. Of. nr. 664/20 sep. 2012) 

publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 

 
 O. nr. 1533/2010 - M. Of. nr. 683/8 oct. 2010 
 Ordin pentru suspendarea aplicabilităţii prevederilor art. 15-20 din Procedura privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de  
 constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1112/2018 - M. Of. nr. 1051/12 dec. 2018) 

nr. 904/2010 

 
 O. nr. 1679/2010 - M. Of. nr. 703/21 oct. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 862/2010 prin O. nr. 1010/2017 - M. Of. nr. 689/24 aug. 2017) 
 
 O. nr. 1688/2010 - M. Of. nr. 703/21 oct. 2010 
 Ordin pentru modificarea poziţiilor nr. 118, 192 şi "Total ţară" din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 713/2010 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru  
 
 (T) 

speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010-14 mai 2011 

 
 O. nr. 1741/2010 - M. Of. nr. 731/3 nov. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1818/2016 - M. Of. nr. 747/26 sep. 2016) 

clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult 

 
 O. nr. 1770/2010 - M. Of. nr. 723/29 oct. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din  
 domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale  
 acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1019/2019 - M. Of. nr. 770/23 sep. 2019) 
 
 O. nr. 1898/2010 - M. Of. nr. 804/2 dec. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 840/11 nov. 2015) 

- Romsilva 

 
 O. nr. 1920/2010 - M. Of. nr. 862/22 dec. 2010 
 Ordin pentru abrogarea prevederilor art. 15-20 din Procedura privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi  
 funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 904/2010 prin O. nr. 1112/2018 - M. Of. nr. 1051/12 dec. 2018) 
 
 O. nr. 1948/2010 - M. Of. nr. 816/7 dec. 2010 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1470/2013 - M. Of. nr. 441/19 iul. 2013) 

ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare 

 
 O. nr. 2069/2010 - M. Of. nr. 872/28 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile  
 de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1897/2007 prin O. nr. 3420/2012 - M. Of. nr. 680/1 oct. 2012) 
 
 O. nr. 2195/2010 - M. Of. nr. 844/16 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea poziţiilor nr. 1589, 1590 şi "TOTAL ŢARĂ" din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 713/2010 privind aprobarea cotelor de recoltă  
 pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010-14 mai 2011 
 (T) 
 
 O. nr. 2265/2010 - M. Of. nr. 857/21 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1221/2010 prin O. nr. 2020/2016 - M. Of. nr. 888/7 nov. 2016) 

1.221/2010 

 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 135/76/84/1284/2010 - M. Of. nr. 274/27 apr. 2010 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private 
 (Abrogare prin L. nr. 292/2018 - M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018) 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 29/2010 - M. Of. nr. 29/14 ian. 2010 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini 
 (Abrogare prin O. nr. 886/2013 - M. Of. nr. 321/4 iun. 2013) 
 
 O. nr. 63/2010 - M. Of. nr. 59/26 ian. 2010 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 135/2010 - M. Of. nr. 104/16 feb. 2010 
 Ordin privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 363/2010 - M. Of. nr. 333/19 mai 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.323/2009 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii  
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 (Abrogare odată cu O. nr. 1323/2009 prin O. nr. 1681/2013 - M. Of. nr. 491/5 aug. 2013) 

în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii 

 
 O. nr. 598/2010 - M. Of. nr. 555/6 aug. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 405/2004 prin H.G. nr. 113/2011 - M. Of. nr. 133/22 feb. 2011) 

şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 

 
 O. nr. 1112/2010 - M. Of. nr. 596/23 aug. 2010 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 1294/2010 - M. Of. nr. 639/13 sep. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi  
 completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, şi a Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2001 prin H.G. nr. 257/2011 - M. Of. nr. 214/28 mar. 2011) 

asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 

 
 O. nr. 1334/2010 - M. Of. nr. 665/28 sep. 2010 
 Ordin privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2011, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii  
 asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi  
 funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
 (T) 
 
 O. nr. 1372/2010 - M. Of. nr. 676/5 oct. 2010 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 1423/2020 - M. Of. nr. 1048/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 1736/2010 - M. Of. nr. 22/11 ian. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 2299/2012 - M. Of. nr. 672/26 sep. 2012) 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 453/1365/2010 - M. Of. nr. 447/1 iul. 2010 
 Ordin privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 O. nr. 1759/2010/1/2011 - M. Of. nr. 27/12 ian. 2011 
 Ordin privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 32/42/2010 - M. Of. nr. 31/15 ian. 2010 
 Ordin pentru monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi  
 autorităţilor publice ale administraţiei locale 
 (Abrogare prin O. nr. 727/1100/2010 - M. Of. nr. 337/20 mai 2010) 
 
 O. nr. 112/756/2010 - M. Of. nr. 171/17 mar. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3/185/2008 prin O. nr. 11172170//2010 - M. Of. nr. 596/23 aug. 2010) 

listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 

 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 13/2010 - M. Of. nr. 33/15 ian. 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei III la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 

compoziţia  produselor cosmetice 

 
 O. nr. 115/2010 - M. Of. nr. 114/19 feb. 2010 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" 
 (Abrogare prin O. nr. 946/2010 - M. Of. nr. 434/29 iun. 2010) 
 
 O. nr. 119/2010 - M. Of. nr. 126/24 feb. 2010 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare în cazul  
 funcţionarilor publici, pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază 
 (Abrogare prin O. nr. 834/2011 - M. Of. nr. 390/3 iun. 2011) 
 
 O. nr. 131/2010 - M. Of. nr. 136/1 mar. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 326/2009 prin O. nr. 398/2013 - M. Of. nr. 157/25 mar. 2013) 
 
 O. nr. 173/2010 - M. Of. nr. 155/10 mar. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 426/2009 prin O. nr. 1275/2011 - M. Of. nr. 609/30 aug. 2011) 

cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 

 
 O. nr. 220/2010 - M. Of. nr. 179/19 mar. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 75/2009 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 
 
 O. nr. 232/2010 - M. Of. nr. 201/30 mar. 2010 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov 
 (Abrogare prin O. nr. 1453/2018 - M. Of. nr. 977/19 nov. 2018) 
 
 O. nr. 253/2010 - M. Of. nr. 232/13 apr. 2010 
 Ordin privind înregistrarea dispozitivelor medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 372/2015 - M. Of. nr. 249/14 apr. 2015) 
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 O. nr. 259/2010 - M. Of. nr. 267/23 apr. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov 
 (Abrogare prin O. nr. 1453/2018 - M. Of. nr. 977/19 nov. 2018) 
 
 O. nr. 261/2010 - M. Of. nr. 228/12 apr. 2010 
 Ordin privind aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2019 - M. Of. nr. 108/12 feb. 2019) 
 
 O. nr. 344/2010 - M. Of. nr. 264/22 apr. 2010 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 962/2009 
 (Abrogare odată cu o. nr. 962/2009 prin O. nr. 444/2019 - M. Of. nr. 270/9 apr. 2019) 
 
 O. nr. 381/2010 - M. Of. nr. 300/10 mai 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în  
 compoziţia produselor cosmetice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 
 
 O. nr. 442/2010 - M. Of. nr. 451/2 iul. 2010 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.369/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activităţile  
 desfăşurate şi abrogarea articolelor 13 şi 14 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1356/2013 - M. Of. nr. 710/19 nov. 2013) 

şi aflate în utilizare 

 
 O. nr. 467/2010 - M. Of. nr. 370/4 iun. 2010 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 
 (Abrogare prin O. nr. 1470/2011 - M. Of. nr. 796/10 nov. 2011) 
 
 O. nr. 536/2010 - M. Of. nr. 356/31 mai 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Comisiei naţionale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 326/2009 prin O. nr. 398/2013 - M. Of. nr. 157/25 mar. 2013) 

transparenţă 

 
 O. nr. 930/2010 - M. Of. nr. 412/21 iun. 2010 
 Ordin privind modificarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop  
 terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.290/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 1527/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 946/2010 - M. Of. nr. 434/29 iun. 2010 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" 
 (Abrogare prin O. nr. 1200/2011 - M. Of. nr. 546/2 aug. 2011) 
 
 O. nr. 962/2010 - M. Of. nr. 462/6 iul. 2010 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică  
 
 (Abrogare prin O. nr. 748/2014 - M. Of. nr. 491/2 iul. 2014) 

medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.636/2004 

 
 O. nr. 963/2010 - M. Of. nr. 474/9 iul. 2010 
 Ordin privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe  
 piaţă a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de  
 introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, precum şi pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 373/2015 - M. Of. nr. 239/8 apr. 2015) 

contravenţiilor şi a modelului înştiinţării de plată 

 
 O. nr. 972/2010 - M. Of. nr. 467/7 iul. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 871/2016 - M. Of. nr. 587/2 aug. 2016) 
 
 O. nr. 1027/2010 - M. Of. nr. 505/21 iul. 2010 
 Ordin privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi.DRG 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1199/2011/2011 - M. Of. nr. 543/1 aug. 2011) 
 
 O. nr. 1082/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a  
 Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1520/2016 - M. Of. nr. 1073/30 dec. 2016) 
 
 O. nr. 1102/2010 - M. Of. nr. 576/13 aug. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 

compoziţia produselor cosmetice 

 
 O. nr. 1172/2010 - M. Of. nr. 626/6 sep. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul  
 programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 426/2009 prin O. nr. 1275/2011 - M. Of. nr. 609/30 aug. 2011) 
 
 O. nr. 1173/2010 - M. Of. nr. 649/20 sep. 2010 
 Ordin privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 689/2021 - M. Of. nr. 513/18 mai 2021) 

asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene 

 
 O. nr. 1191/2010 - M. Of. nr. 651/20 sep. 2010 
 Ordin privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a  
 Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1520/2016 - M. Of. nr. 1073/30 dec. 2016) 
 
 O. nr. 1275/2010 - M. Of. nr. 678/6 oct. 2010 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 860/2014 - M. Of. nr. 560/29 iul. 2014) 
 
 O. nr. 1284/2010 - M. Of. nr. 779/22 nov. 2010 



 
 Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea otorinolaringologie 
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 (Abrogare prin O. nr. 1221/2020 - M. Of. nr. 593/7 iul. 2020) 
 
 O. nr. 1363/2010 - M. Of. nr. 730/2 nov. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 261/2010 prin O. nr. 82/2019 - M. Of. nr. 108/12 feb. 2019) 

Naţional de Sănătate Publică Bucureşti 

 
 O. nr. 1450/2010 - M. Of. nr. 825/9 dec. 2010 
 Ordin privind modificarea anexelor nr. I-III la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi  
 informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România 
 (Abrogare odată cu O. nr. 399/2006 prin O. nr. 577/2018 - M. Of. nr. 428/21 mai 2018) 
 
 O. nr. 1479/2010 - M. Of. nr. 22/11 ian. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul echipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului de intervenţie din cadrul serviciilor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1418/2017 - M. Of. nr. 176/26 feb. 2018) 

ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum şi a regulilor pentru aplicarea acestora 

 
 O. nr. 1483/2010 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de gestionare a variaţiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 955/2018 - M. Of. nr. 683/6 aug. 2018) 
 
 O. nr. 1491/2010 - M. Of. nr. 857/21 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi.DRG 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1199/2011/2011 - M. Of. nr. 543/1 aug. 2011) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 134/340/2010 - M. Of. nr. 179/19 mar. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 416/428/2009 prin O. nr. 265/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010) 
 
 O. nr. 265/408/2010 - M. Of. nr. 207/1 apr. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 864/538/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011) 

anul 2010 

 
 O. nr. 343/417/2010 - M. Of. nr. 271/27 apr. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 864/538/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011) 
 
 O. nr. 430/470/2010 - M. Of. nr. 312/12 mai 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/32/2006 prin O. nr. 15/2018/1311/2017 - M. Of. nr. 31/12 ian. 2018) 

sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 

 
 O. nr. 461/477/2010 - M. Of. nr. 386/10 iun. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor  
 terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare  
 medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 982/614/2010 - M. Of. nr. 443/1 iul. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 864/538/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011) 
 
 O. nr. 1035/628/2010 - M. Of. nr. 533/30 iul. 2010 
 Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 865/539/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011) 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 

 
 O. nr. 1104/658/2010 - M. Of. nr. 575/13 aug. 2010 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  
 pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 864/538/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011) 
 
 O. nr. 1165/691/2010 - M. Of. nr. 641/14 sep. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea  
 regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de  
 medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de  
 medicamente şi materiale sanitare 
 (Abrogare prin O. nr. 106/32/2015 - M. Of. nr. 124/18 feb. 2015) 
 
 O. nr. 1244/710/2010 - M. Of. nr. 666/29 sep. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 864/538/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011) 

aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 

 
 O. nr. 1382/768/2010 - M. Of. nr. 744/8 nov. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 864/538/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011) 

aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 

 
 O. nr. 1492/1027/2010 - M. Of. nr. 893/30 dec. 2010 
 Ordin privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  
 pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 864/538/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011) 
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 O. nr. 1588/1104/2010 - M. Of. nr. 895/30 dec. 2010 
 Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 864/538/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 907/1080/53/2010 - M. Of. nr. 506/21 iul. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul  
 ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 

1.321/2006/280/90/2007 

 
 O. nr. 1090/1297/104/2010 - M. Of. nr. 620/2 sep. 2010 
 Ordin pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 

sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 

 
 O. nr. 1240/1900/115/2010 - M. Of. nr. 776/19 nov. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul  
 ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 

1.321/2006/280/90/2007 

 
 O. nr. 1594/2010/941/5/2011 - M. Of. nr. 164/8 mar. 2011 
 Ordin pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului  
 sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 85/2010 - M. Of. nr. 91/10 feb. 2010 
 Ordin privind completarea notei din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri  
 Naţionale din România - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2008 prin O. nr. 568/2010 - M. Of. nr. 504/20 iul. 2010) 
 
 O. nr. 215/2010 - M. Of. nr. 268/26 apr. 2010 
 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Instrucţiunile privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere [Rezoluţia  
 A.744(18), aşa cum a fost amendată], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC. 261(84) a Comitetului Securităţii Maritime din 16 mai 2008 
 (Abrogare prin O. nr. 1352/2013 - M. Of. nr. 729/27 nov. 2013) 
 
 O. nr. 233/2010 - M. Of. nr. 257/21 apr. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.148/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind proiectarea şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 640/2015 - M. Of. nr. 366/27 mai 2015) 

exploatarea tehnică a aerodromurilor - RACR-AD-PETA, ediţia 1/2008 

 
 O. nr. 245/2010 - M. Of. nr. 217/7 apr. 2010 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 
 O. nr. 276/2010 - M. Of. nr. 262/22 apr. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române  
 RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 21/2007 prin O. nr. 642/2020 - M. Of. nr. 163/28 feb. 2020) 
 
 O. nr. 311/2010 - M. Of. nr. 279/29 apr. 2010 
 Ordin privind desemnarea personalului cu atribuţii de control, împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în scopul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor  
 pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru aprobarea procedurii de suspendare a copiei conforme a licenţei de transport  
 
 (Abrogare prin O. nr. 998/2011 - M. Of. nr. 923/27 dec. 2011) 

sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu 

 
 O. nr. 344/2010 - M. Of. nr. 310/12 mai 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire şi perfecţionare, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 534/2007 prin O. nr. 527/2016 - M. Of. nr. 523/12 iul. 2016) 

conducător de ambarcaţiune de agrement, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 534/2007 

 
 O. nr. 355/2010 - M. Of. nr. 318/14 mai 2010 
 Ordin pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă 
 (Abrogare prin O. nr. 1032/2011 - M. Of. nr. 11/6 ian. 2012) 
 
 O. nr. 421/2010 - M. Of. nr. 399/16 iun. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor  
 utilizate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 

 
 O. nr. 478/2010 - M. Of. nr. 494/16 iul. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-AIS "Serviciul de  
 informare aeronautică", ediţia 2/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 768/2015 - M. Of. nr. 528/16 iul. 2015) 
 
 O. nr. 479/2010 - M. Of. nr. 478/13 iul. 2010 
 Ordin pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 161/2016 - M. Of. nr. 238/31 mar. 2016) 

RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010 

 
 O. nr. 496/2010 - M. Of. nr. 458/5 iul. 2010 
 Ordin privind modificarea anexelor nr. 1, 4, 5 şi 6 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi  
 Drumuri Naţionale din România - S.A. 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2008 prin O. nr. 568/2010 - M. Of. nr. 504/20 iul. 2010) 
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 O. nr. 528/2010 - M. Of. nr. 529/29 iul. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - HA "Hărţi aeronautice", ediţia 2/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr.  
 673/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 767/2015 - M. Of. nr. 491/6 iul. 2015) 
 
 O. nr. 568/2010 - M. Of. nr. 504/20 iul. 2010 
 Ordin pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 290/2013 - M. Of. nr. 484/2 aug. 2013) 
 
 O. nr. 570/2010 - M. Of. nr. 519/26 iul. 2010 
 Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 
 O. nr. 629/2010 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul  
 ministrului transporturilor nr. 794/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 794/2007 prin O. nr. 1212/2015 - M. Of. nr. 867/20 nov. 2015) 
 
 O. nr. 635/2010 - M. Of. nr. 590/19 aug. 2010 
 Ordin pentru stabilirea porturilor, a căilor navigabile interioare, a zonelor sau porţiunilor din aceste zone, precum şi a categoriilor de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu 
 (Abrogare prin O. nr. 991/2020 - M. Of. nr. 434/22 mai 2020) 
 
 O. nr. 709/2010 - M. Of. nr. 659/24 sep. 2010 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1254/2019 - M. Of. nr. 755/17 sep. 2019) 

al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj 

 
 O. nr. 735/2010 - M. Of. nr. 658/23 sep. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea  
 Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 
 (Abrogare prin O. nr. 206/2016 - M. Of. nr. 289/15 apr. 2016) 
 
 O. nr. 737/2010 - M. Of. nr. 649/20 sep. 2010 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători 
 (Abrogare prin O. nr. 604/2011 - M. Of. nr. 575/12 aug. 2011) 
 
 O. nr. 769/2010 - M. Of. nr. 670/1 oct. 2010 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România 
 (Abrogare prin O. nr. 611/2015 - M. Of. nr. 290/28 apr. 2015) 
 
 O. nr. 792/2010 - M. Of. nr. 688/13 oct. 2010 
 Ordin pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de  
 siguranţă rutieră, precum şi a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2016 - M. Of. nr. 84/4 feb. 2016) 
 
 O. nr. 894/2010 - M. Of. nr. 764/16 nov. 2010 
 Ordin privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2014 - M. Of. nr. 69/28 ian. 2014) 
 
 O. nr. 922/2010 - M. Of. nr. 826/10 dec. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul I "Mijloace de radionavigaţie",  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1414/2014 - M. Of. nr. 122/17 feb. 2015) 

ediţia 1/2010 

 
 O. nr. 924/2010 - M. Of. nr. 809/3 dec. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din Ministerul Transporturilor  
 şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile publice din subordinea acestuia 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 631/2011 - M. Of. nr. 650/12 sep. 2011) 
 
 O. nr. 997/2010 - M. Of. nr. 864/23 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"  
 pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 846/2007 prin O. nr. 1305/2012 - M. Of. nr. 612/27 aug. 2012) 
 
 O. nr. 1007/2010 - M. Of. nr. 28/12 ian. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1892/2006 prin O. nr. 980/2011 - M. Of. nr. 854/2 dec. 2011) 

transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006 

 
 O. nr. 1036/2010 - M. Of. nr. 888/30 dec. 2010 
 Ordin privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov 
 (Abrogare prin O. nr. 1031/2011 - M. Of. nr. 935/29 dec. 2011) 
 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 356/107/2010 - M. Of. nr. 337/20 mai 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1236/6509/126/2018 - M. Of. nr. 48/18 ian. 2019) 

prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 8/2010 - M. Of. nr. 92/10 feb. 2010 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare şi certificare a pachetelor, produselor şi profilelor de protecţie INFOSEC-INFOSEC 14 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2012 - M. Of. nr. 240/10 apr. 2012) 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 10/2010 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2010 



 
 Decizie privind transmiterea documentelor emise de Serviciul registre naţionale 
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 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 248/2011 - M. Of. nr. 670/20 sep. 2011) 
 
 Decizia nr. 201/2010 - M. Of. nr. 414/22 iun. 2010 
 Decizie privind modificarea formularelor de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, respectiv a videogramelor în Registrul naţional al videogramelor 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 248/2011 - M. Of. nr. 670/20 sep. 2011) 
 
 Decizia nr. 332/2010 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2011 
 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor  
 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 279/2011 - M. Of. nr. 816/18 nov. 2011) 

cuvenite artiştilor pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice fixate pe fonograme 

 
 Decizia nr. 333/2010 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2011 
 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor  
 cuvenite artiştilor pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 278/2011 - M. Of. nr. 816/18 nov. 2011) 
 
 Decizia nr. 335/2010 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2011 
 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite  
 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 131/2020 - M. Of. nr. 1059/11 nov. 2020) 

autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu 

 
 Decizia nr. 338/2010 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2011 
 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de  
 fonograme pentru retransmiterea prin cablu 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 102/2011 - M. Of. nr. 180/15 mar. 2011) 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 87/2010 - M. Of. nr. 89/10 feb. 2010 
 Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 588/2009 privind înfiinţarea şi componenţa Consiliului pentru Raţionalizarea Cheltuielilor Publice 
 (Abrogare odată cu Decizia 588/2009 prin Decizia nr. 274/2012 - M. Of. nr. 355/24 mai 2012) 
 
 Decizia nr. 211/2010 - M. Of. nr. 593/20 aug. 2010 
 Decizie pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi  
 construcţiilor 
 (Abrogare prin Decizia nr. 274/2012 - M. Of. nr. 355/24 mai 2012) 
 
 
 2011 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 69/2011 - M. Of. nr. 185/16 mar. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel 
 (Abrogare prin O. nr. 112/2011 - M. Of. nr. 467/4 iul. 2011) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 2137/2011 - M. Of. nr. 380/31 mai 2011 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 450/2013 - M. Of. nr. 236/24 apr. 2013) 
 
 O. nr. 2147/2011 - M. Of. nr. 386/2 iun. 2011 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare prin O. nr. 3581/2013 - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) 
 
 O. nr. 2223/2011 - M. Of. nr. 441/23 iun. 2011 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.156/2011 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor  
 energetice de tipul benzinelor şi motorinelor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2156/2011 prin O. nr. 2094/2019 - M. Of. nr. 669/12 aug. 2019) 
 
 O. nr. 3392/2011 - M. Of. nr. 816/18 nov. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
 (Abrogare prin O. nr. 962/2016 - M. Of. nr. 233/30 mar. 2016) 
 
 O. nr. 3577/2011 - M. Of. nr. 891/15 dec. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3582/2013 - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) 

contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti 

 
 O. nr. 3578/2011 - M. Of. nr. 922/27 dec. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1847/2014 - M. Of. nr. 535/18 iul. 2014) 

(1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 784/2011 - M. Of. nr. 413/14 iun. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al  
 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 

 O. nr. 53/2011 - M. Of. nr. 146/28 feb. 2011 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr.  
 340/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 340/2010 prin O. nr. 86/2013 - M. Of. nr. 158/25 mar. 2013) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 68/26 ian. 2011 



 
 Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România 
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 (Abrogare prin H. nr. 5/2012 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2012) 
 
 O. nr. 150/2011 - M. Of. nr. 401/8 iun. 2011 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011 
 (Abrogare prin O. nr. 50/2014 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2014) 
 
 O. nr. 168/2011 - M. Of. nr. 511/19 iul. 2011 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 (Abrogare prin O. nr. 115/2012 - M. Of. nr. 167/14 mar. 2012) 
 
 O. nr. 243/2011 - M. Of. nr. 889/15 dec. 2011 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 168/2011 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor  
 petroliere prin terminalul petrolier 
 (Abrogare odată cu O. nr. 168/2011 prin O. nr. 115/2012 - M. Of. nr. 167/14 mar. 2012) 
 
 O. nr. 247/2011 - M. Of. nr. 908/21 dec. 2011 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2012 
 (Abrogare prin O. nr. 324/2012 - M. Of. nr. 802/29 nov. 2012) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 122/2011 - M. Of. nr. 66/26 ian. 2011 
 Decizie privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1765/2013 - M. Of. nr. 373/25 iun. 2013) 
 
 O. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 68/26 ian. 2011 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2004 pentru aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei  
 prioritare de energie electrică 
 (SE) 
 
 O. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 90/3 feb. 2011 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015) 

Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. 

 
 O. nr. 6/2011 - M. Of. nr. 170/10 mar. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2015 prin O. nr. 78/2014 - M. Of. nr. 621/25 aug. 2014) 
 
 O. nr. 7/2011 - M. Of. nr. 201/23 mar. 2011 
 Ordin privind aprobarea regulilor pentru decontarea preliminară în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea 
 (Abrogare prin O. nr. 115/2014 - M. Of. nr. 821/11 nov. 2014) 
 
 O. nr. 9/2011 - M. Of. nr. 172/10 mar. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă  
 în cogenerare de înaltă eficienţă 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2013 - M. Of. nr. 825/23 dec. 2013) 
 
 O. nr. 10/2011 - M. Of. nr. 176/14 mar. 2011 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă 
 (Abrogare prin O. nr. 117/2013 - M. Of. nr. 826/23 dec. 2013) 
 
 O. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 171/10 mar. 2011 
 Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 20/2007 prin O. nr. 87/2013 - M. Of. nr. 777/12 dec. 2013) 

nr. 20/2007 

 
 O. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 176/14 mar. 2011 
 Ordin pentru aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2013 - M. Of. nr. 845/30 dec. 2013) 
 
 O. nr. 13/2011 - M. Of. nr. 165/8 mar. 2011 
 Ordin privind ajustarea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2010 
 (T) 
 
 O. nr. 14/2011 - M. Of. nr. 202/23 mar. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2014 - M. Of. nr. 781/27 oct. 2014) 

Domeniul Energiei nr. 88/2009 

 
 O. nr. 16/2011 - M. Of. nr. 199/22 mar. 2011 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 99/2014 - M. Of. nr. 756/17 oct. 2014) 
 
 O. nr. 18/2011 - M. Of. nr. 215/29 mar. 2011 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică şi a preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare de înaltă  
 
 (Abrogare prin O. nr. 45/2012 - M. Of. nr. 857/18 dec. 2012) 

eficienţă 

 
 O. nr. 19/2011 - M. Of. nr. 219/30 mar. 2011 
 Ordin privind modificarea tabelului 1 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2010 pentru aprobarea tarifului mediu pentru  
 serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor  
 zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 45/2010 prin O. nr. 52/2012 - M. Of. nr. 889/27 dec. 2012) 
 
 O. nr. 20/2011 - M. Of. nr. 222/31 mar. 2011 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă şi a  
 Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului şi restituirea  
 supracompensării/bonusului necuvenit 



 
 (Abrogare prin O. nr. 28/2014 - M. Of. nr. 278/16 apr. 2014) 
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 O. nr. 24/2011 - M. Of. nr. 440/23 iun. 2011 
 Ordin pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor  
 prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 31/2010 prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 

Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport 

 
 O. nr. 25/2011 - M. Of. nr. 440/23 iun. 2011 
 Ordin pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 221 , art. 25 pct. A "cerinţe financiare" pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11 ), art. 39, 41, 42 şi  
 44 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 54/2007 prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 
 
 O. nr. 26/2011 - M. Of. nr. 440/23 iun. 2011 
 Ordin pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor şi metodelor  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1078/2003 prin O. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 379/6 iun. 2012) 

pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 

 
 O. nr. 30/2011 - M. Of. nr. 525/26 iul. 2011 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 144/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015) 
 
 O. nr. 32/2011 - M. Of. nr. 495/12 iul. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2013 - M. Of. nr. 640/17 oct. 2013) 
 
 O. nr. 33/2011 - M. Of. nr. 545/2 aug. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 156/5 mar. 2015) 
 
 O. nr. 34/2011 - M. Of. nr. 602/25 aug. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 42/2010 prin O. nr. 38/2013 - M. Of. nr. 400/3 iul. 2013) 

Energiei nr. 42/2010 

 
 O. nr. 35/2011 - M. Of. nr. 602/25 aug. 2011 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială TEN GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 72/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015) 
 
 O. nr. 36/2011 - M. Of. nr. 645/9 sep. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 104/21 feb. 2013) 
 
 O. nr. 38/2011 - M. Of. nr. 691/29 sep. 2011 
 Ordin pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor  
 prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport 
 (Abrogare odată cu O. nr. 31/2010 prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 
 
 O. nr. 39/2011 - M. Of. nr. 691/29 sep. 2011 
 Ordin pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 221 , art. 25 pct. A "cerinţe financiare" pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11 ), art. 39, 41, 42 şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 54/2007 prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 

44 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 

 
 O. nr. 42/2011 - M. Of. nr. 770/1 nov. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2014 - M. Of. nr. 477/28 iun. 2014) 

verzi 

 
 O. nr. 43/2011 - M. Of. nr. 768/1 nov. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 118/16 feb. 2015) 
 
 O. nr. 44/2011 - M. Of. nr. 784/4 nov. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2013 - M. Of. nr. 518/19 aug. 2013) 
 
 O. nr. 45/2011 - M. Of. nr. 769/1 nov. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale de achiziţie de certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 49/2014 - M. Of. nr. 474/27 iun. 2014) 
 
 O. nr. 46/2011 - M. Of. nr. 790/8 nov. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 26/2010 prin O. nr. 115/2013 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2014) 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2010 

 
 O. nr. 47/2011 - M. Of. nr. 829/23 nov. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea  
 Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1361/2006, la 1 oct. 2016 prin O. nr. 162/2015 - M. Of. nr. 919/11 dec. 2015) 
 
 O. nr. 51/2011 - M. Of. nr. 932/29 dec. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 24/2007 prin O. nr. 23/2013 - M. Of. nr. 271/14 mai 2013) 

electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007 

 
 O. nr. 52/2011 - M. Of. nr. 932/29 dec. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în  
 domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru  
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 (Abrogare prin O. nr. 98/2015 - M. Of. nr. 493/6 iul. 2015) 

autorizarea şi verificarea persoanelor fizice şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale 

 
 O. nr. 53/2011 - M. Of. nr. 922/27 dec. 2011 
 Ordin privind stabilirea termenului-limită de transmitere a ofertelor în ziua de tranzacţionare anterioară zilei de livrare, pe Piaţa pentru ziua următoare de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2014 - M. Of. nr. 668/11 sep. 2014) 
 
 O. nr. 54/2011 - M. Of. nr. 927/28 dec. 2011 
 Ordin pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 221 , art. 25 pct. A "cerinţe financiare" pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11), art. 39, 41, 42 şi 44  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 54/2007 prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 

din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 

 
 O. nr. 55/2011 - M. Of. nr. 927/28 dec. 2011 
 Ordin pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor  
 prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 31/2010 prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 

Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Decizia nr. 132/2011 - M. Of. nr. 929/28 dec. 2011 
 Decizie privind condiţiile prelucrării codului numeric personal şi a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 6/2011 - M. Of. nr. 16/7 ian. 2011 
 Decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de linii închiriate - segmente terminale cu capacitatea de transmisie de  
 până la şi inclusiv 2 Mbps 
 (Abrogare prin Decizia nr. 686/2018 - M. Of. nr. 736/27 aug. 2018) 
 
 Decizia nr. 828/2011 - M. Of. nr. 140/24 feb. 2011 
 Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de  
 tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 686/2005 prin Decizia nr. 551/2012 - M. Of. nr. 444/4 iul. 2012) 
 
 Decizia nr. 1167/2011 - M. Of. nr. 321/10 mai 2011 
 Decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 
 (Abrogare la 1 iulie 2013 prin Decizia nr. 333/2013 - M. Of. nr. 319/3 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 1201/2011 - M. Of. nr. 353/20 mai 2011 
 Decizie privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1112/2017 - M. Of. nr. 41/17 ian. 2018) 
 
 Decizia nr. 1640/2011 - M. Of. nr. 765/31 oct. 2011 
 Decizie privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 789/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 789/2009 prin H.G. nr. 376/2020 - M. Of. nr. 427/21 mai 2020) 
 
 Decizia nr. 1722/2011 - M. Of. nr. 825/22 nov. 2011 
 Decizie privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere 
 (Abrogare prin Decizia nr. 311/2016 - M. Of. nr. 228/28 mar. 2016) 
 
 Decizia nr. 1813/2011 - M. Of. nr. 935/29 dec. 2011 
 Decizie privind modificarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei  
 cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 686/2005 prin Decizia nr. 551/2012 - M. Of. nr. 444/4 iul. 2012) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 132/2011 - M. Of. nr. 456/29 iun. 2011 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 264/2008 privind aprobarea modelelor mărcilor de certificare ce urmează să  
 fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 264/2008 prin O. nr. 207/2018 - M. Of. nr. 363/26 apr. 2018) 
 
 O. nr. 136/2011 - M. Of. nr. 487/8 iul. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 87/2008 privind stabilirea unor tarife pentru expertizarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 87/2008 prin O. nr. 182/2011 - M. Of. nr. 674/21 sep. 2011) 

obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase 

 
 O. nr. 165/2011 - M. Of. nr. 622/1 sep. 2011 
 Ordin pentru stabilirea condiţiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 392/2013 - M. Of. nr. 786/16 dec. 2013) 
 
 O. nr. 174/2011 - M. Of. nr. 659/15 sep. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 165/2011 pentru stabilirea condiţiilor privind cantitatea netă pe  
 care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României 
 (Abrogare odată cu O. nr. 165/2011 prin O. nr. 392/2013 - M. Of. nr. 786/16 dec. 2013) 
 
 O. nr. 178/2011 - M. Of. nr. 674/21 sep. 2011 
 Ordin privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 316/2014 - M. Of. nr. 570/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 179/2011 - M. Of. nr. 674/21 sep. 2011 
 Ordin privind stabilirea taxelor de viză anuală a autorizaţiilor pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 316/2014 - M. Of. nr. 570/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 180/2011 - M. Of. nr. 674/21 sep. 2011 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii 
 (Abrogare prin O. nr. 317/2014 - M. Of. nr. 568/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 181/2011 - M. Of. nr. 674/21 sep. 2011 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru analiza şi marcarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi pentru alte activităţi conexe 
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 (Abrogare prin O. nr. 317/2014 - M. Of. nr. 568/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 182/2011 - M. Of. nr. 674/21 sep. 2011 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 317/2014 - M. Of. nr. 568/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 214/2011 - M. Of. nr. 818/19 nov. 2011 
 Ordin privind modelele mărcilor de garanţie proprie şi procedura de stabilire şi înregistrare a acestora la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 206/2018 - M. Of. nr. 365/26 apr. 2018) 
 
 O. nr. 218/2011 - M. Of. nr. 852/2 dec. 2011 
 Ordin privind stabilirea unor tarife pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii  
 Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate 
 (Abrogare prin O. nr. 317/2014 - M. Of. nr. 568/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 224/2011 - M. Of. nr. 871/9 dec. 2011 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub  
 incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor 
 (Abrogare prin O. nr. 768/2017 - M. Of. nr. 796/9 oct. 2017) 
 
 O. nr. 229/2011 - M. Of. nr. 884/14 dec. 2011 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 182/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 317/2014 - M. Of. nr. 568/31 iul. 2014) 

bijuteriilor din metale preţioase 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 O. nr. 301/2011 - M. Of. nr. 416/14 iun. 2011 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 312/2011 - M. Of. nr. 464/1 iul. 2011) 

concesiune de servicii finanţate din instrumente structurale 

 
 O. nr. 312/2011 - M. Of. nr. 464/1 iul. 2011 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 301/2011 privind aprobarea Metodologiei de analiză a  
 procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente structurale 
 (SE) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 188/17 mar. 2011 
 Ordin pentru modificarea art. 10 din Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de  
 neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 79/2019 - M. Of. nr. 690/21 aug. 2019) 
 
 O. nr. 49/2011 - M. Of. nr. 725/14 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în  
 scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2015 - M. Of. nr. 759/12 oct. 2015) 
 
 O. nr. 76/2011 - M. Of. nr. 780/3 nov. 2011 
 Ordin privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la materiile prime furajere, furajele combinate, furajele destinate  
 
 (SE) 

unor scopuri nutriţionale speciale şi produsele utilizate pentru nutriţia animalelor 

 
 O. nr. 88/2011 - M. Of. nr. 827/22 nov. 2011 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic  
 veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2012 - M. Of. nr. 295/4 mai 2012) 
 
 O. nr. 89/2011 - M. Of. nr. 827/22 nov. 2011 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei  
 pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa  
 Alimentelor nr. 109/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 109/2010 prin O. nr. 44/2017 - M. Of. nr. 347/11 mai 2017) 
 
 O. nr. 91/2011 - M. Of. nr. 827/22 nov. 2011 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 48/2010 prin O. nr. 114/2013 - M. Of. nr. 66/27 ian. 2014) 

siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2010 

 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 197/2011 - M. Of. nr. 511/19 iul. 2011 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 48/2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse  
 controlului metrologic legal L.O.-2010 
 (Abrogare la data de 29 noiembrie odată cu O. nr. 48/2010 prin O. nr. 148/2012 - M. Of. nr. 361/29 mai 2012) 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 129/2011 - M. Of. nr. 773/2 nov. 2011 
 Hotărâre pentru aprobarea normei "Garanţii EXIMBANK în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 38/2013 - M. Of. nr. 132/13 mar. 2013) 
 
 H. nr. 165/2011 - M. Of. nr. 857/5 dec. 2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 45/2012 - M. Of. nr. 263/23 apr. 2012) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 78/2011 - M. Of. nr. 265/14 apr. 2011 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 69/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. 69/2011 prin O. nr. 112/2011 - M. Of. nr. 467/4 iul. 2011) 
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 O. nr. 112/2011 - M. Of. nr. 467/4 iul. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2013 - M. Of. nr. 71/1 feb. 2013) 
 
 O. nr. 172/2011 - M. Of. nr. 898/19 dec. 2011 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2012 
 (Abrogare prin O. nr. 212/2012 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2012) 
 
 
 GUVERN 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 

 H. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 275/20 apr. 2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul  
 
 (T) 

2011 

 
 O. nr. 81/2011 - M. Of. nr. 275/20 apr. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile 
 (Abrogare prin O. nr. 197/2021 - M. Of. nr. 691/13 iul. 2021) 
 
 
 GUVERN 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 21/2011 - M. Of. nr. 83/1 feb. 2011 
 Ordin privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat 
 (Abrogare prin O. nr. 1948/2012 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2013) 
 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

 O. nr. 74/2011 - M. Of. nr. 521/25 iul. 2011 
 Ordin privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind  
 trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor martiri, precum şi a celor cu părinţi care deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor  
 Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de  
 
 (T) 

suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 

 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 1183/2011 - M. Of. nr. 891/15 dec. 2011 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2012 
 (Abrogare prin O. nr. 1940/2012 - M. Of. nr. 9/7 ian. 2013) 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 36/14 ian. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 129/2016 - M. Of. nr. 675/1 sep. 2016) 
 
 O. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 108/10 feb. 2011 
 Ordin pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi  
 reformei administrative nr. 299/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 299/2007 prin O. nr. 4/2016 - M. Of. nr. 15/8 ian. 2016) 
 
 O. nr. 26/2011 - M. Of. nr. 111/11 feb. 2011 
 Ordin privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 87/2018 - M. Of. nr. 703/13 aug. 2018) 
 
 O. nr. 50/2011 - M. Of. nr. 170/10 mar. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale 
 (Abrogare prin O. nr. 268/2011 - M. Of. nr. 855/5 dec. 2011) 
 
 O. nr. 60/2011 - M. Of. nr. 236/5 apr. 2011 
 Ordin pentru stabilirea zilei aniversare a Direcţiei Generale Anticorupţie 
 (Abrogare prin O. nr. 176/2012 - M. Of. nr. 507/24 iul. 2012) 
 
 O. nr. 67/2011 - M. Of. nr. 252/11 apr. 2011 
 Ordin privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 162/2011 - M. Of. nr. 569/10 aug. 2011) 
 
 O. nr. 71/2011 - M. Of. nr. 254/11 apr. 2011 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în  
 sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 441/2008 prin O. nr. 130/2019 - M. Of. nr. 931/19 nov. 2019) 
 
 O. nr. 85/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de  
 Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 39/2009 prin O. nr. 16/2019 - M. Of. nr. 30/10 ian. 2019) 

cartografiei 

 
 O. nr. 98/2011 - M. Of. nr. 356/23 mai 2011 
 Ordin pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare  
 organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 943/2013 - M. Of. nr. 185/3 apr. 2013) 

potrivit legii 

 
 O. nr. 118/2011 - M. Of. nr. 443/24 iun. 2011 
 Ordin privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 138/2016 - M. Of. nr. 700/8 sep. 2016) 
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 O. nr. 145/2011 - M. Of. nr. 513/20 iul. 2011 
 Ordin privind completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.  
 353/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 353/2007 prin L. nr. 328/2018 - M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) 
 
 O. nr. 156/2011 - M. Of. nr. 549/3 aug. 2011 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 26/2011 privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 26/2011 prin O. nr. 87/2018 - M. Of. nr. 703/13 aug. 2018) 

Administraţiei şi Internelor 

 
 O. nr. 162/2011 - M. Of. nr. 569/10 aug. 2011 
 Ordin privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 90/2013 - M. Of. nr. 404/4 iul. 2013) 
 
 O. nr. 182/2011 - M. Of. nr. 618/31 aug. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei  
 administrative nr. 353/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 353/2007 prin L. nr. 328/2018 - M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) 
 
 O. nr. 204/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011 
 Ordin pentru abrogarea unor acte normative 
 (SE) 
 
 O. nr. 207/2011 - M. Of. nr. 705/6 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Secretariatului General 
 (Abrogare prin O. nr. 53/2013 - M. Of. nr. 285/21 mai 2013) 
 
 O. nr. 209/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 283/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice 
 (SE) 
 
 O. nr. 268/2011 - M. Of. nr. 855/5 dec. 2011 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului responsabilului cu  
 
 (SE) 

protecţia datelor personale 

 
 O. nr. 290/2011 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei si Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2014 - M. Of. nr. 858/25 nov. 2014) 
 
 O. nr. 296/2011 - M. Of. nr. 33/16 ian. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei informare şi relaţii publice 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2013 - M. Of. nr. 295/23 mai 2013) 
 
 O. nr. 298/2011 - M. Of. nr. 929/28 dec. 2011 
 Ordin privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor 
 (Abrogare prin O. nr. 140/2016 - M. Of. nr. 702/9 sep. 2016) 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 
 O. nr. 271/164/2011 - M. Of. nr. 48/20 ian. 2012 
 Ordin pentru aprobarea versiunii a IV-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 185/744/2012 - M. Of. nr. 595/20 aug. 2012) 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 276/3010/2011 - M. Of. nr. 4/4 ian. 2012 
 Ordin privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin  
 intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" 
 (Abrogare prin O. nr. 105/761/2014 - M. Of. nr. 552/25 iul. 2014) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 785/2011 - M. Of. nr. 407/9 iun. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin  
 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 

Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 

 
 O. nr. 799/2011 - M. Of. nr. 372/27 mai 2011 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 601/2008 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare  
 
 (SE) 

încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea cadastrului general 

 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 3831/2011 - M. Of. nr. 829/23 nov. 2011 
 Ordin pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2845/2012 - M. Of. nr. 571/10 aug. 2012) 

şi funcţii publice specifice asimilate acestora 

 
  MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 

 O. nr. 166/2011 - M. Of. nr. 888/15 dec. 2011 
 Ordin privind procedura internă de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. a) din Hotărârea  
 Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 
 (Abrogare prin O. nr. 75/2013 - M. Of. nr. 126/7 mar. 2013) 
 



 

 5301

 O. nr. 204/2011 - M. Of. nr. 940/30 dec. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2690/2015 - M. Of. nr. 750/7 oct. 2015) 

operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale 

 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 101/2011 - M. Of. nr. 112/14 feb. 2011 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 914/2012 - M. Of. nr. 462/9 iul. 2012) 

dublă utilizare 

 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 6/2011 - M. Of. nr. 45/19 ian. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi  
 certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control 
 (Abrogare prin O. nr. 181/2012 - M. Of. nr. 613/27 aug. 2012) 
 
 O. nr. 15/2011 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2011 
 Ordin privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv 
 (Abrogare prin O. nr. 369/2016 - M. Of. nr. 252/5 apr. 2016) 
 
 O. nr. 18/2011 - M. Of. nr. 96/4 feb. 2011 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2011 
 (T) 
 
 O. nr. 36/2011 - M. Of. nr. 131/22 feb. 2011 
 Ordin privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră 
 (Abrogare prin O. nr. 128/2012 - M. Of. nr. 402/15 iun. 2012) 
 
 O. nr. 45/2011 - M. Of. nr. 145/28 feb. 2011 
 Ordin privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011 
 (T) 
 
 O. nr. 62/2011 - M. Of. nr. 200/22 mar. 2011 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 192/2009 privind producerea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi  
 vinul, destinate consumului uman ca atare 
 (SE) 
 
 O. nr. 67/2011 - M. Of. nr. 238/5 apr. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a  
 criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 246/2008 prin O. nr. 234/2016 - M. Of. nr. 137/23 feb. 2016) 

agromediu şi zone defavorizate 

 
 O. nr. 84/2011 - M. Of. nr. 276/20 apr. 2011 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2020 - M. Of. nr. 291/7 apr. 2020) 

România şi în Lista recomandată a soiurilor, precum şi pentru verificarea purităţii varietale a soiurilor multiplicate 

 
 O. nr. 85/2011 - M. Of. nr. 276/20 apr. 2011 
 Ordin privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2011, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi  
 
 (T) 

dezvoltării rurale nr. 18/2011 

 
 O. nr. 96/2011 - M. Of. nr. 309/5 mai 2011 
 Ordin pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc 
 (Abrogare prin O. nr. 2421/2013 - M. Of. nr. 722/25 nov. 2013) 
 
 O. nr. 99/2011 - M. Of. nr. 298/29 apr. 2011 
 Ordin privind recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale pe Produs "Cereale şi Produse Derivate" din România - O.I.P.C.P.D.R. ca organizaţie interprofesională pe filiera cereale 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2018 - M. Of. nr. 87/30 ian. 2018) 
 
 O. nr. 108/2011 - M. Of. nr. 339/16 mai 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe  
 complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010  
 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 98/2010 prin O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 

la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu 

 
 O. nr. 119/2011 - M. Of. nr. 388/2 iun. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor 
 (Abrogare prin O. nr. 251/2017 - M. Of. nr. 608/27 iul. 2017) 
 
 O. nr. 134/2011 - M. Of. nr. 411/10 iun. 2011 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe  
 regiuni viticole, podgorii şi centre viticole 
 (Abrogare odată cu O. nr. 397/2003 prin O. nr. 1205/2018 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2018) 
 
 O. nr. 148/2011 - M. Of. nr. 441/23 iun. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 694/2008 prin O. nr. 406/2017 - M. Of. nr. 1034/28 dec. 2017) 

grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea 

 
 O. nr. 155/2011 - M. Of. nr. 447/27 iun. 2011 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 85/2010 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 85/2010 prin O. nr. 243/2012 - M. Of. nr. 756/9 nov. 2012) 

de furnizare a fructelor în şcoli 

 
 O. nr. 165/2011 - M. Of. nr. 486/8 iul. 2011 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de  
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 eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 215/2010 prin O. nr. 920/2013 - M. Of. nr. 581/12 sep. 2013) 

în domeniu 

 
 O. nr. 181/2011 - M. Of. nr. 534/28 iul. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi  
 certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control 
 (Abrogare prin O. nr. 181/2012 - M. Of. nr. 613/27 aug. 2012) 
 
 O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 544/1 aug. 2011 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de  
 eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare  
 
 eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu 

în domeniu, precum şi a anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de  

 (Abrogare odată cu O. nr. 98/2010 prin O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 
 
 O. nr. 188/2011 - M. Of. nr. 585/18 aug. 2011 
 Ordin pentru modificarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 19/2006 prin O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 
 
 O. nr. 193/2011 - M. Of. nr. 602/25 aug. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 96/2011 prin O. nr. 2421/2013 - M. Of. nr. 722/25 nov. 2013) 

consultativ pentru sectorul pescăresc 

 
 O. nr. 205/2011 - M. Of. nr. 690/29 sep. 2011 
 Ordin pentru modificarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate  
 pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 
 (Abrogare prin L. nr. 145/2014 - M. Of. nr. 794/31 oct. 2014) 
 
 O. nr. 234/2011 - M. Of. nr. 706/6 oct. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 380/2009 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 380/2009 prin O. nr. 1471/2013 - M. Of. nr. 362/18 iun. 2013) 

pescuit în scop ştiinţific 

 
 O. nr. 278/2011 - M. Of. nr. 928/28 dec. 2011 
 Ordin privind aprobarea Programului naţional privind realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi  
 agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al  
 calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură  
 şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a bazelor de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de  
 monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a Bazei de date aferente reţelei de profile 8x8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului  
 judeţean de monitorizare sol-eren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al  
 
 (Abrogare prin O. nr. 362/2021 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2022) 

calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, precum şi a bazelor de date aferente 

 
 O. nr. 297/2011 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de  
 practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2011 prin O. nr. 369/2016 - M. Of. nr. 252/5 apr. 2016) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 180/2302/5240/41/2011 - M. Of. nr. 691/29 sep. 2011 
 Ordin pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie" 
 (Abrogare prin O. nr. 117/517//2019 - M. Of. nr. 902/8 nov. 2019) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 29/991/2011 - M. Of. nr. 166/8 mar. 2011 
 Ordin privind prohibiţia pescuitului în anul 2011 
 (T) 
 
 O. nr. 44/1195/2011 - M. Of. nr. 277/20 apr. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din  
 ariile naturale protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 126/807/2017 - M. Of. nr. 447/15 iun. 2017) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 187/2155/42/2011 - M. Of. nr. 689/28 sep. 2011 
 Ordin pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor  în cadrul schemelor şi măsurilor de  
 sprijin pentru agricultori în România 
 (Abrogare prin O. nr. 352/636/54/2015 - M. Of. nr. 363/26 mai 2015) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.6/2011 - M. Of. nr. 70/27 ian. 2011 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru desfăşurarea operativă a activităţilor la nivelul Ministerului Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.121/2012 - M. Of. nr. 719/23 oct. 2012) 
 
 O. nr. M.14/2011 - M. Of. nr. 99/7 feb. 2011 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.30/2009 prin O. nr. M.63/2013 - M. Of. nr. 396/1 iul. 2013) 
 
 O. nr. M.17/2011 - M. Of. nr. 130/21 feb. 2011 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea  
 pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei  
 penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 



 
 (SE) 
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 O. nr. M.21/2011 - M. Of. nr. 180/15 mar. 2011 
 Ordin privind delegarea către şeful Statului Major General a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.18/2013 - M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) 
 
 O. nr. M.30/2011 - M. Of. nr. 295/28 apr. 2011 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.82/2010 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului director al proiectului "Sistem informatic de sprijin al  
 acţiunilor militare" 
 (SE) 
 
 O. nr. M.36/2011 - M. Of. nr. 349/19 mai 2011 
 Ordin privind Competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.117/2013 - M. Of. nr. 751/4 dec. 2013) 
 
 O. nr. M.45/2011 - M. Of. nr. 421/16 iun. 2011 
 Ordin privind resubordonarea Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" 
 (Abrogare prin O. nr. M.49/2012 - M. Of. nr. 331/16 mai 2012) 
 
 O. nr. M.57/2011 - M. Of. nr. 513/20 iul. 2011 
 Ordin pentru modificarea Normelor de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, aprobate prin Ordinul  
 ministrului apărării naţionale nr. M. 132/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.132/2009 prin O. nr. M.30/2012 - M. Of. nr. 229/5 apr. 2012) 
 
 O. nr. M.58/2011 - M. Of. nr. 518/22 iul. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum  
 şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării  
 Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.68/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015) 
 
 O. nr. M.73/2011 - M. Of. nr. 584/18 aug. 2011 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.76/2008 pentru aprobarea normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfecţionare a  
 
 (SE) 

pregătirii profesionale organizate în ţară 

 
 O. nr. M.80/2011 - M. Of. nr. 615/31 aug. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în  
 
 (Abrogare prin O. nr. M.59/2015 - M. Of. nr. 480/1 iul. 2015) 

străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009 

 
 O. nr. M.109/2011 - M. Of. nr. 26/12 ian. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a  
 statului 
 (Abrogare prin O. nr. M2/2020 - M. Of. nr. 40/21 ian. 2020) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 O. nr. 173/2011 - M. Of. nr. 75/28 ian. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a normelor metodologice, precum și a normelor tehnice privind Sistemul național electronic de plată online a obligațiilor de plată către  
 bugetul general consolidat, prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1235/2010, aprobate prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României prin  
 H.G. nr. 285/2020 - M. Of. nr. 305/10 apr. 2020) 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

 O. nr. 2132/2011 - M. Of. nr. 195/21 mar. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor privind aplicarea prevederilor cap. VI lit. B din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  
 publice 
 (Abrogare prin O. nr. 2883/2017 - M. Of. nr. 110/5 feb. 2018) 
 
 O. nr. 2734/2011 - M. Of. nr. 941/30 dec. 2011 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare şi înscriere în Registrul operatorilor economici  
 
 (SE) 

din domeniul protejării monumentelor istorice 

 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 899/2011 - M. Of. nr. 102/9 feb. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism 
 (Abrogare prin O. nr. 1051/2011 - M. Of. nr. 182/15 mar. 2011) 
 
 O. nr. 906/2011 - M. Of. nr. 182/15 mar. 2011 
 Ordin privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2011, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri 
 (T) 
 
 O. nr. 1005/2011 - M. Of. nr. 154/3 mar. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 2656/2011 - M. Of. nr. 749/25 oct. 2011) 
 
 O. nr. 1051/2011 - M. Of. nr. 182/15 mar. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2013 - M. Of. nr. 353/14 iun. 2013) 
 
 O. nr. 1269/2011 - M. Of. nr. 267/15 apr. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii 
 (Abrogare la data de 19 martie 2021 prin O. nr. 60/2021 - M. Of. nr. 79/25 ian. 2021) 
 
 O. nr. 1327/2011 - M. Of. nr. 293/27 apr. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există  
 asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban -  
 
 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 

obiectivul finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
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 O. nr. 1328/2011 - M. Of. nr. 293/27 apr. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există  
 asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban -  
 obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea  
 aşezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 
 
 O. nr. 1497/2011 - M. Of. nr. 400/8 iun. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării 
 (Abrogare prin O. nr. 838/2021 - M. Of. nr. 707/16 iul. 2021) 
 
 O. nr. 2389/2011 - M. Of. nr. 666/19 sep. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii - PC 001 
 (Abrogare prin O. nr. 844/2015 - M. Of. nr. 337/18 mai 2015) 
 
 O. nr. 2656/2011 - M. Of. nr. 749/25 oct. 2011 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1405/2012 - M. Of. nr. 588/17 aug. 2012) 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 
 O. nr. 1150/2205/2011 - M. Of. nr. 256/12 apr. 2011 
 Ordin privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban din cadrul  
 Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea  
 şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban 
 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 
 
 O. nr. 1151/2206/2011 - M. Of. nr. 256/12 apr. 2011 
 Ordin privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban din  
 cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea,  
 
 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 

dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban 

 
 O. nr. 1152/2207/2011 - M. Of. nr. 257/12 apr. 2011 
 Ordin privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din  
 cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea,  
 
 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 

dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban 

 
 O. nr. 1153/2208/2011 - M. Of. nr. 257/12 apr. 2011 
 Ordin privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în  
 localităţile unde nu există asemenea instituţii, din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea  
 instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban 
 (Abrogare prin O.G. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 637/29 aug. 2014) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 101/2011 - M. Of. nr. 67/26 ian. 2011 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.767/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea  
 managerilor energetici 
 (SE) 
 
 O. nr. 506/2011 - M. Of. nr. 252/11 apr. 2011 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 184/2003 prin O. nr. 780/2016 - M. Of. nr. 548/20 iul. 2016) 

referitoare la ascensoare 

 
 O. nr. 1169/2011 - M. Of. nr. 444/24 iun. 2011 
 Ordin privind aprobarea Tarifelor pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru  
 parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, indicativ  
 
 (Abrogare prin O. nr. 998/2013 - M. Of. nr. 354/14 iun. 2013) 

CR 1-2011 

 
 O. nr. 2186/2011 - M. Of. nr. 563/8 aug. 2011 
 Ordin pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 440/2004 prin O. nr. 1277/2016 - M. Of. nr. 905/10 nov. 2016) 

Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 

 
 O. nr. 2669/2011 - M. Of. nr. 781/3 nov. 2011 
 Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate" aferente operaţiunii 1.3.1  
 "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional", domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", axa prioritară 1 "Un  
 
 (Abrogare prin O. nr. 363/2012 - M. Of. nr. 152/7 mar. 2012) 

sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 

 
 O. nr. 2965/2011 - M. Of. nr. 841/28 nov. 2011 
 Ordin pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin  
 Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 440/2004 prin O. nr. 1277/2016 - M. Of. nr. 905/10 nov. 2016) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 1284/27/160/2011 - M. Of. nr. 441/23 iun. 2011 
 Ordin privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 622/14/35/2013 - M. Of. nr. 169/29 mar. 2013) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 3759/2011 - M. Of. nr. 138/23 feb. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 4608/2012 - M. Of. nr. 431/29 iun. 2012) 
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 O. nr. 3794/2011 - M. Of. nr. 152/2 mar. 2011 
 Ordin privind înfiinţarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 3011/2015 - M. Of. nr. 39/16 ian. 2015) 
 
 O. nr. 3890/2011 - M. Of. nr. 225/31 mar. 2011 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4507/2018 - M. Of. nr. 794/17 sep. 2018) 

internaţionale 

 
 O. nr. 4033/2011 - M. Of. nr. 309/5 mai 2011 
 Ordin privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie 
 (Abrogare prin O. nr. 3271/2012 - M. Of. nr. 122/20 feb. 2012) 
 
 O. nr. 4061/2011 - M. Of. nr. 309/5 mai 2011 
 Ordin privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2011-2012 
 (Abrogare prin O. nr. 3313/2012 - M. Of. nr. 164/13 mar. 2012) 
 
 O. nr. 4062/2011 - M. Of. nr. 303/3 mai 2011 
 Ordin privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului 
 (Abrogare prin O. nr. 3751/2015 - M. Of. nr. 336/18 mai 2015) 
 
 O. nr. 4087/2011 - M. Of. nr. 306/4 mai 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare 
 (Abrogare prin O. nr. 252/2014 - M. Of. nr. 437/16 iun. 2014) 
 
 O. nr. 4390/2011 - M. Of. nr. 419/15 iun. 2011 
 Ordin privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior 
 (Abrogare prin O. nr. 4243/2015 - M. Of. nr. 460/25 iun. 2015) 
 
 O. nr. 4556/2011 - M. Of. nr. 538/29 iul. 2011 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei,  
 Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3927/2010 prin O. nr. 3823/2013 - M. Of. nr. 344/12 iun. 2013) 

de lucru 

 
 O. nr. 4786/2011 - M. Of. nr. 573/11 aug. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior 
 (Abrogare prin O. nr. 4403/2015 - M. Of. nr. 535/17 iul. 2015) 
 
 O. nr. 5224/2011 - M. Of. nr. 617/31 aug. 2011 
 Ordin privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
 (Abrogare prin O. nr. 4945/2012 - M. Of. nr. 564/9 aug. 2012) 
 
 O. nr. 5436/2011 - M. Of. nr. 702/5 oct. 2011 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România 
 (Abrogare prin O. nr. 3067/2020 - M. Of. nr. 55/28 ian. 2020) 
 
 O. nr. 5483/2011 - M. Of. nr. 697/1 oct. 2011 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de  
 masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5224/2011 prin O. nr. 4945/2012 - M. Of. nr. 564/9 aug. 2012) 
 
 O. nr. 5486/2011 - M. Of. nr. 741/21 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 6211/2012 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2013) 
 
 O. nr. 5514/2011 - M. Of. nr. 709/7 oct. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 
 (Abrogare prin O. nr. 252/2014 - M. Of. nr. 437/16 iun. 2014) 
 
 O. nr. 5547/2011 - M. Of. nr. 746/24 oct. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 6106/2020 - M. Of. nr. 1281/23 dec. 2020) 
 
 O. nr. 5557/2011 - M. Of. nr. 753/26 oct. 2011 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3992/2020 - M. Of. nr. 353/4 mai 2020) 

şcolare şi de director al casei corpului didactic 

 
 O. nr. 5558/2011 - M. Of. nr. 734/19 oct. 2011 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare 
 (Abrogare prin O. nr. 3993/2020 - M. Of. nr. 360/6 mai 2020) 
 
 O. nr. 5559/2011 - M. Of. nr. 723/13 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ 
 (Abrogare prin O. nr. 4050/2021 - M. Of. nr. 688/12 iul. 2021) 
 
 O. nr. 5562/2011 - M. Of. nr. 785/4 nov. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 
 (Abrogare prin O. nr. 5967/2020 - M. Of. nr. 1055/10 nov. 2020) 
 
 O. nr. 5565/2011 - M. Of. nr. 767/31 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 3844/2016 - M. Of. nr. 411/31 mai 2016) 
 
 O. nr. 5575/2011 - M. Of. nr. 797/10 nov. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale 
 (Abrogare prin O. nr. 5086/2016 - M. Of. nr. 933/21 nov. 2016) 
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 O. nr. 5577/2011 - M. Of. nr. 775/2 nov. 2011 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 5562/2020 - M. Of. nr. 863/22 sep. 2020) 
 
 O. nr. 5690/2011 - M. Of. nr. 750/25 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate în statele membre ale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3191/2015 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2015) 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană 

 
 O. nr. 5691/2011 - M. Of. nr. 755/27 oct. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3121/2015 - M. Of. nr. 107/10 feb. 2015) 

a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare 

 
 O. nr. 5703/2011 - M. Of. nr. 880/13 dec. 2011 
 Ordin privind implementarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior 
 (Abrogare prin O. nr. 5204/2014 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2015) 
 
 O. nr. 5735/2011 - M. Of. nr. 786/4 nov. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 
 (Abrogare prin O. nr. 4393/2012 - M. Of. nr. 385/8 iun. 2012) 
 
 O. nr. 6552/2011 - M. Of. nr. 45/19 ian. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale  
 speciale 
 (Abrogare prin O. nr. 1985/1305/5805/2016 - M. Of. nr. 1019/19 dec. 2016) 
 
 O. nr. 6687/2011 - M. Of. nr. 103/8 feb. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5224/2011 prin O. nr. 4945/2012 - M. Of. nr. 564/9 aug. 2012) 

universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 5298/1668/2011 - M. Of. nr. 25/12 ian. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind  
 
 (Abrogare prin O. nr. 438/2021 - M. Of. nr. 826/30 aug. 2021) 

acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos 

 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET 

 O. nr. 1318/2011 - M. Of. nr. 496/12 iul. 2011 
 Ordin privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport 
 (Abrogare prin O. nr. 553/2019 - M. Of. nr. 387/17 mai 2019) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 34/2011 - M. Of. nr. 21/10 ian. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 262/2007 prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 85/2011 - M. Of. nr. 66/26 ian. 2011 
 Ordin pentru împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor,  
 conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006  
 
 (Abrogare prin O. nr. 246/2015 - M. Of. nr. 166/10 mar. 2015) 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

 
 O. nr. 724/2011 - M. Of. nr. 131/22 feb. 2011 
 Ordin pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 şi 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 583/2016 - M. Of. nr. 355/10 mai 2016) 
 
 O. nr. 1649/2011 - M. Of. nr. 140/24 feb. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 808/2015 - M. Of. nr. 528/16 iul. 2015) 

management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial 

 
 O. nr. 1765/2011 - M. Of. nr. 195/21 mar. 2011 
 Ordin privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale 
 (Abrogare prin O. nr. 688/2013 - M. Of. nr. 323/4 iun. 2013) 
 
 O. nr. 1825/2011 - M. Of. nr. 235/4 apr. 2011 
 Ordin pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi  
 utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 
 (Abrogare prin H.G. nr. 218/2012 - M. Of. nr. 193/23 mar. 2012) 
 
 O. nr. 1853/2011 - M. Of. nr. 249/8 apr. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată 
 (Abrogare prin O. nr. 155/2016 - M. Of. nr. 78/3 feb. 2016) 
 
 O. nr. 1984/2011 - M. Of. nr. 361/24 mai 2011 
 Ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA 
 (Abrogare prin O. nr. 2795/2011 - M. Of. nr. 824/22 nov. 2011) 
 
 O. nr. 1993/2011 - M. Of. nr. 352/20 mai 2011 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse  
 accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 1050/2014 - M. Of. nr. 615/20 aug. 2014) 
 
 O. nr. 2017/2011 - M. Of. nr. 362/24 mai 2011 
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 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 263/2010 prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 

pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare 

 
 O. nr. 2142/2011 - M. Of. nr. 433/21 iun. 2011 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 2152/2011 - M. Of. nr. 415/14 iun. 2011 
 Ordin privind raportarea unor indicatori economico-financiari prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cu capital de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 2668/2011 - M. Of. nr. 736/19 oct. 2011) 
 
 O. nr. 2230/2011 - M. Of. nr. 498/13 iul. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2222/2006 prin O. nr. 103/2016 - M. Of. nr. 106/11 feb. 2016) 

art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006 

 
 O. nr. 2234/2011 - M. Of. nr. 483/7 iul. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 879/2012 - M. Of. nr. 427/27 iun. 2012) 
 
 O. nr. 2239/2011 - M. Of. nr. 522/25 iul. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate 
 (Abrogare prin O. nr. 1802/2014 - M. Of. nr. 963/30 dec. 2014) 
 
 O. nr. 2276/2011 - M. Of. nr. 498/13 iul. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr.  
 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2005/2013 - M. Of. nr. 801/18 dec. 2013) 

bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului şi bugetele locale 

 
 O. nr. 2285/2011 - M. Of. nr. 484/7 iul. 2011 
 Ordin privind procedura de avizare a personalului care gestionează contribuţia financiară elveţiană în vederea implementării Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea  
 disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse 
 (Abrogare prin O. nr. 1592/2018 - M. Of. nr. 283/29 mar. 2018) 
 
 O. nr. 2306/2011 - M. Of. nr. 522/25 iul. 2011 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.181/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii  
 
 (SE) 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 
 O. nr. 2317/2011 - M. Of. nr. 522/25 iul. 2011 
 Ordin privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului 
 (Abrogare prin O. nr. 1743/2013 - M. Of. nr. 658/25 oct. 2013) 
 
 O. nr. 2359/2011 - M. Of. nr. 527/26 iul. 2011 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi  
 utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 
 (Abrogare prin H.G. nr. 218/2012 - M. Of. nr. 193/23 mar. 2012) 
 
 O. nr. 2370/2011 - M. Of. nr. 534/28 iul. 2011 
 Ordin privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 218/2012 - M. Of. nr. 193/23 mar. 2012) 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 

 
 O. nr. 2389/2011 - M. Of. nr. 597/24 aug. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi  
 la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001,  
 ratificat prin Legea nr. 260/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 4146/2015 - M. Of. nr. 33/18 ian. 2016) 
 
 O. nr. 2443/2011 - M. Of. nr. 618/31 aug. 2011 
 Ordin privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice şi de raportare a unor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 40/17 ian. 2014) 

indicatori economico-financiari prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat 

 
 O. nr. 2556/2011 - M. Of. nr. 705/6 oct. 2011 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi  
 comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi Atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, în condiţiile art. 2441 alin. (1) din  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a  
 
 (SE) 

activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun 

 
 O. nr. 2668/2011 - M. Of. nr. 736/19 oct. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2443/2011 prin O. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 40/17 ian. 2014) 

către operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice 

 
 O. nr. 2677/2011 - M. Of. nr. 764/31 oct. 2011 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1853/2011 prin O. nr. 155/2016 - M. Of. nr. 78/3 feb. 2016) 

29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată 

 
 O. nr. 2696/2011 - M. Of. nr. 756/27 oct. 2011 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la  
 informaţiile din cazierul fiscal 
 (Abrogare prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 2706/2011 - M. Of. nr. 761/28 oct. 2011 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările  
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 ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 262/2007 prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 2721/2011 - M. Of. nr. 767/31 oct. 2011 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 218/2012 - M. Of. nr. 193/23 mar. 2012) 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 

 
 O. nr. 2795/2011 - M. Of. nr. 824/22 nov. 2011 
 Ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA 
 (Abrogare prin O. nr. 117/2014 - M. Of. nr. 107/10 feb. 2015) 
 
 O. nr. 2858/2011 - M. Of. nr. 854/2 dec. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile  
 prestate clienţilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 110/2010 prin O. nr. 319/2014 - M. Of. nr. 159/5 mar. 2014) 
 
 O. nr. 2875/2011 - M. Of. nr. 871/9 dec. 2011 
 Ordin privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 925/2017 - M. Of. nr. 519/4 iul. 2017) 

care realizează venituri comerciale 

 
 O. nr. 2993/2011 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 972/2006 pentru aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată  
 stabilite de inspecţia fiscală" şi a Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 149/2007 privind modelul şi conţinutul unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 972/2006 şi O. nr. 149/2007 prin O. nr. 1081/2013 - M. Of. nr. 495/6 aug. 2013) 

pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere 

 
 O. nr. 3022/2011 - M. Of. nr. 931/29 dec. 2011 
 Ordin privind completarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 2875/2011 prin O. nr. 925/2017 - M. Of. nr. 519/4 iul. 2017) 

care realizează venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 13/2011 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2011 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate  
 în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal" 
 (Abrogare prin O. nr. 53/2012 - M. Of. nr. 60/25 ian. 2012) 
 
 O. nr. 26/2011 - M. Of. nr. 76/28 ian. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI 
 (Abrogare prin O. nr. 2346/2018 - M. Of. nr. 875/17 oct. 2018) 
 
 O. nr. 183/2011 - M. Of. nr. 91/4 feb. 2011 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 (Abrogare prin O. nr. 3665/2011 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2012) 
 
 O. nr. 1080/2011 - M. Of. nr. 103/9 feb. 2011 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1294/2007 prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 

care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 

 
 O. nr. 1081/2011 - M. Of. nr. 103/9 feb. 2011 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative 
 (Abrogare prin O. nr. 93/2014 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2014) 
 
 O. nr. 1752/2011 - M. Of. nr. 141/24 feb. 2011 
 Ordin pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1314/2007 prin O. nr. 3637/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 

 
 O. nr. 1967/2011 - M. Of. nr. 271/18 apr. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi  
 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular 
 (Abrogare prin O. nr. 521/2016 - M. Of. nr. 91/8 feb. 2016) 
 
 O. nr. 1977/2011 - M. Of. nr. 282/21 apr. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1786/2010 prin O. nr. 700/2012 - M. Of. nr. 356/25 mai 2012) 

vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 

 
 O. nr. 2146/2011 - M. Of. nr. 386/2 iun. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3582/2013 - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) 

contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti 

 
 O. nr. 2156/2011 - M. Of. nr. 398/7 iun. 2011 
 Ordin pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor şi motorinelor 
 (Abrogare prin O. nr. 2094/2019 - M. Of. nr. 669/12 aug. 2019) 
 
 O. nr. 2200/2011 - M. Of. nr. 439/23 iun. 2011 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 26/2011 prin O. nr. 2346/2018 - M. Of. nr. 875/17 oct. 2018) 

aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 26/2011 

 
 O. nr. 2351/2011 - M. Of. nr. 464/1 iul. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia,  
 aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 3637/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
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 O. nr. 2414/2011 - M. Of. nr. 481/7 iul. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 2217/2013 - M. Of. nr. 555/2 sep. 2013) 
 
 O. nr. 3138/2011 - M. Of. nr. 707/6 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din  
 tutun" şi ale formularului "Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor", precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1850/2016 - M. Of. nr. 471/24 iun. 2016) 

înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun 

 
 O. nr. 3139/2011 - M. Of. nr. 699/3 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat", a modelului şi  
 conţinutului formularului "Autorizaţie de operator economic comerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat", precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a cererii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1510/2016 - M. Of. nr. 387/20 mai 2016) 

de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat 

 
 O. nr. 3194/2011 - M. Of. nr. 698/3 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul  
 transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată",  
 precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume 
 (Abrogare prin O. nr. 640/2012 - M. Of. nr. 316/11 mai 2012) 
 
 O. nr. 3261/2011 - M. Of. nr. 727/14 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (011) "Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul  
 sănătăţii" 
 (Abrogare prin O. nr. 3698/2015 - M. Of. nr. 979/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3294/2011 - M. Of. nr. 747/25 oct. 2011 
 Ordin privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale 
 (Abrogare prin O. nr. 3695/2015 - M. Of. nr. 947/22 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3333/2011 - M. Of. nr. 742/21 oct. 2011 
 Ordin privind condiţiile de delegare a competenţei de soluţionare a contestaţiilor altui organ de soluţionare 
 (Abrogare prin O. nr. 3740/2015 - M. Of. nr. 964/24 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3347/2011 - M. Of. nr. 754/26 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 1847/2014 - M. Of. nr. 535/18 iul. 2014) 
 
 O. nr. 3374/2011 - M. Of. nr. 779/3 nov. 2011 
 Ordin pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a  
 certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2112/2010 prin O. nr. 492/C/205/2012 - M. Of. nr. 148/6 mar. 2012) 

aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 

 
 O. nr. 3565/2011 - M. Of. nr. 889/15 dec. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor  
 contribuabili 
 (Abrogare prin O. nr. 3581/2013 - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) 
 
 O. nr. 3596/2011 - M. Of. nr. 927/28 dec. 2011 
 Ordin privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3769/2015 - M. Of. nr. 11/7 ian. 2016) 

declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA 

 
 O. nr. 3665/2011 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
 (Abrogare prin O. nr. 1790/2012 - M. Of. nr. 791/26 nov. 2012) 
 
 O. nr. 3729/2011 - M. Of. nr. 942/30 dec. 2011 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse  
 accizabile în regim suspensiv de accize, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.434/2010 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 1136/2014 - M. Of. nr. 390/27 mai 2014) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 90/2011 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi  
 livrărilor de produse accizabile 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 1834/2012 - M. Of. nr. 595/20 aug. 2012) 
 
 O. nr. 5015/2011 - M. Of. nr. 457/30 iun. 2011 
 Ordin pentru modificarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor  
 în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere, a  
 certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia 
 (Abrogare prin O. nr. 654/2015 - M. Of. nr. 218/1 apr. 2015) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 81/C/2011 - M. Of. nr. 59/24 ian. 2011 
 Ordin privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 
 
 O. nr. 383/C/2011 - M. Of. nr. 130/21 feb. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică, din cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin  
 Angelescu", şi a Fişei interviului de selecţie 
 (Abrogare prin O. nr. 119/C/2020 - M. Of. nr. 155/26 feb. 2020) 
 
 O. nr. 408/C/2011 - M. Of. nr. 157/4 mar. 2011 



 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune 
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 (Abrogare prin O. nr. 2475/C/2011 - M. Of. nr. 913/22 dec. 2011) 
 
 O. nr. 420/C/2011 - M. Of. nr. 181/15 mar. 2011 
 Ordin privind condiţiile în care persoanele condamnate pot presta muncă pe bază de voluntariat 
 (Abrogare prin H.G. nr. 157/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 
 
 O. nr. 920/C/2011 - M. Of. nr. 363/25 mai 2011 
 Ordin pentru stabilirea locaţiilor în care se derulează activitatea serviciilor de probaţiune 
 (Abrogare prin O. nr. 2203/C/2014 - M. Of. nr. 581/4 aug. 2014) 
 
 O. nr. 2034/C/2011 - M. Of. nr. 731/18 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
 (Abrogare prin O. nr. 1808/C/2014 - M. Of. nr. 428/11 iun. 2014) 
 
 O. nr. 2119/C/2011 - M. Of. nr. 744/24 oct. 2011 
 Ordin pentru completarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul  
 ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.478/C/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2478/C/2010 prin O. nr. 3065/C/2020 - M. Of. nr. 709/7 aug. 2020) 
 
 O. nr. 2199/C/2011 - M. Of. nr. 805/15 nov. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1322/c/2017 - M. Of. nr. 432/12 iun. 2017) 

penitenciare 

 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 O. nr. 2749/C/M.112/2011 - M. Of. nr. 932/29 dec. 2011 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2749/C/M.105/2008 prin O. nr. 72/C/M.6/2014 - M. Of. nr. 81/31 ian. 2014) 

instanţele militare 

 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 88/2011 - M. Of. nr. 67/26 ian. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 658/2006 prin O. nr. 592/2017 - M. Of. nr. 299/27 apr. 2017) 

creanţelor la Fondul pentru mediu 

 
 O. nr. 89/2011 - M. Of. nr. 57/24 ian. 2011 
 Ordin pentru modificarea art. 14 alin. (5) din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia  
 Naţională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.898/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1898/2010 prin H.G. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 840/11 nov. 2015) 
 
 O. nr. 772/2011 - M. Of. nr. 105/10 feb. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 981/2012 - M. Of. nr. 168/14 mar. 2012) 
 
 O. nr. 883/2011 - M. Of. nr. 143/25 feb. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2011, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr.  
 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al  
 instalaţiilor de prelucrat lemn rotund 
 (T) 
 
 O. nr. 924/2011 - M. Of. nr. 149/1 mar. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 694/2016 - M. Of. nr. 402/27 mai 2016) 

din fondul forestier naţional 

 
 O. nr. 1460/2011 - M. Of. nr. 374/30 mai 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia  
 Naţională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.898/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1898/2010 prin H.G. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 840/11 nov. 2015) 
 
 O. nr. 1461/2011 - M. Of. nr. 392/3 iun. 2011 
 Ordin pentru completarea art. 1 din Normele metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri  
 forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1770/2010 prin O. nr. 1019/2019 - M. Of. nr. 770/23 sep. 2019) 

consiliilor locale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.770/2010 

 
 O. nr. 2073/2011 - M. Of. nr. 611/30 aug. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.  
 772/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. 772/2011 prin O. nr. 981/2012 - M. Of. nr. 168/14 mar. 2012) 
 
 O. nr. 2264/2011 - M. Of. nr. 715/11 oct. 2011 
 Ordin privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2015) 
 
 O. nr. 2278/2011 - M. Of. nr. 660/15 sep. 2011 
 Ordin pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică 
 (Abrogare prin O. nr. 3456/2012 - M. Of. nr. 663/20 sep. 2012) 
 
 O. nr. 2353/2011 - M. Of. nr. 756/27 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
 (Abrogare prin O. nr. 3283/2012 - M. Of. nr. 667/24 sep. 2012) 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 5/2011 - M. Of. nr. 35/14 ian. 2011 
 Ordin pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adiţional, al declaraţiei individuale de asigurare, al comunicării de modificare şi al formularului de solicitare  
 de încetare a declaraţiei individuale de asigurare 



 
 (Abrogare prin O. nr. 489/2018 - M. Of. nr. 77/26 ian. 2018) 
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 O. nr. 162/2011 - M. Of. nr. 99/7 feb. 2011 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului  
 muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.736/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1736/2010 prin O. nr. 2299/2012 - M. Of. nr. 672/26 sep. 2012) 
 
 O. nr. 986/2011 - M. Of. nr. 134/22 feb. 2011 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2011 
 (T) 
 
 O. nr. 1788/2011 - M. Of. nr. 544/1 aug. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2011 
 (T) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 1439/1930/2011 - M. Of. nr. 300/2 mai 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
 (Abrogare prin O. nr. 831/600/2015 - M. Of. nr. 385/3 iun. 2015) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 29/2011 - M. Of. nr. 56/21 ian. 2011 
 Ordin pentru completarea Reglementărilor privind autorizarea de fabricaţie/import a producătorilor şi importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică,  
 şi acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie în cazul fabricanţilor de medicamente şi/sau substanţe active, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 312/2009 
 (Abrogare odata cu O. nr. 312/2009 prin O. nr. 1295/2015 - M. Of. nr. 837/10 nov. 2015) 
 
 O. nr. 95/2011 - M. Of. nr. 113/14 feb. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii  
 (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1140/2014 - M. Of. nr. 734/8 oct. 2014) 
 
 O. nr. 133/2011 - M. Of. nr. 149/1 mar. 2011 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 373/2015 - M. Of. nr. 239/8 apr. 2015) 

Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale 

 
 O. nr. 208/2011 - M. Of. nr. 198/22 mar. 2011 
 Ordin privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare  
 de servicii medicale spitaliceşti 
 (T) 
 
 O. nr. 325/2011 - M. Of. nr. 303/3 mai 2011 
 Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 288/2009 prin O. nr. 1033/2011 - M. Of. nr. 423/16 iun. 2011) 

Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice 

 
 O. nr. 344/2011 - M. Of. nr. 309/5 mai 2011 
 Ordin pentru completarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1527/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 

terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.290/2006 

 
 O. nr. 520/2011 - M. Of. nr. 359/23 mai 2011 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1403/2011 - M. Of. nr. 719/12 oct. 2011) 

cu apa potabilă 

 
 O. nr. 719/2011 - M. Of. nr. 379/31 mai 2011 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii bugetului global contractat de serviciile publice de ambulanţă cu casele de asigurări de sănătate 
 (T) 
 
 O. nr. 876/2011 - M. Of. nr. 397/7 iun. 2011 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 61/23 ian. 2019) 
 
 O. nr. 883/2011 - M. Of. nr. 397/7 iun. 2011 
 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare  
 finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare prin O. nr. 527/2015 - M. Of. nr. 309/6 mai 2015) 
 
 O. nr. 1092/2011 - M. Of. nr. 469/5 iul. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1275/2011 - M. Of. nr. 609/30 aug. 2011) 

sănătate 

 
 O. nr. 1128/2011 - M. Of. nr. 467/4 iul. 2011 
 Ordin pentru modificarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al  
 municipiului Bucureşti, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 937/2007 
 (Abrogare odată cu O.nr. 937/2007 prin O. nr. 611/2017 - M. Of. nr. 411/31 mai 2017) 
 
 O. nr. 1200/2011 - M. Of. nr. 546/2 aug. 2011 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" 
 (Abrogare prin O. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 51/23 ian. 2013) 
 
 O. nr. 1229/2011 - M. Of. nr. 560/5 aug. 2011 
 Ordin privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
 (Abrogare prin O. nr. 974/2020 - M. Of. nr. 471/3 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1236/2011 - M. Of. nr. 563/8 aug. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 
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 (Abrogare odată cu O. nr. 75/2009 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 
 
 O. nr. 1251/2011 - M. Of. nr. 591/22 aug. 2011 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 311/2004 privind stabilirea specificaţiilor tehnice comune pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro 
 (SE) 
 
 O. nr. 1255/2011 - M. Of. nr. 604/26 aug. 2011 
 Ordin privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1459/2017 - M. Of. nr. 1021/22 dec. 2017) 

municipiului Bucureşti 

 
 O. nr. 1275/2011 - M. Of. nr. 609/30 aug. 2011 
 Ordin privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 1376/2011 - M. Of. nr. 701/4 oct. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în  
 compoziţia produselor cosmetice 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 
 
 O. nr. 1403/2011 - M. Of. nr. 719/12 oct. 2011 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 520/2011 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor  
 
 (SE) 

chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă 

 
 O. nr. 1542/2011 - M. Of. nr. 908/21 dec. 2011 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul  
 programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 1546/2011 - M. Of. nr. 811/16 nov. 2011 
 Ordin privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice 
 (Abrogare prin O. nr. 592/2017 - M. Of. nr. 443/14 iun. 2017) 
 
 O. nr. 1724/2011 - M. Of. nr. 13/6 ian. 2012 
 Ordin pentru aprobarea componenţei nominale şi a modului de funcţionare ale Comisiei superioare medico-legale de pe lângă Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici"  
 Bucureşti, precum şi a componenţei nominale şi a modului de funcţionare ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1154/2017 - M. Of. nr. 792/6 oct. 2017) 

centrele medicale universitare 

 
 O. nr. 1775/2011 - M. Of. nr. 936/29 dec. 2011 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 

programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 5/2011/1113/2010 - M. Of. nr. 43/18 ian. 2011 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009 privind aprobarea modelului unic al  
 biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 867/541/2011 - M. Of. nr. 385/1 iun. 2011) 

a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare 

 
 O. nr. 7/2011/1112/2010 - M. Of. nr. 43/18 ian. 2011 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.288/489/2006 pentru aprobarea modelului  
 unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice, utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de  
 trimitere pentru investigaţii paraclinice 
 (Abrogare prin O. nr. 868/542/2011 - M. Of. nr. 385/1 iun. 2011) 
 
 O. nr. 130/351/2011 - M. Of. nr. 141/24 feb. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/32/2006 prin O. nr. 15/2018/1311/2017 - M. Of. nr. 31/12 ian. 2018) 

sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 

 
 O. nr. 274/432/2011 - M. Of. nr. 223/31 mar. 2011 
 Ordin privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.588/1.104/2010 pentru prelungirea aplicării  
 prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 864/538/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011) 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 

 
 O. nr. 277/438/2011 - M. Of. nr. 250/8 apr. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 864/538/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011) 

metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 

 
 O. nr. 864/538/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 
 (Abrogare prin O. nr. 1723/950/2011 - M. Of. nr. 922/27 dec. 2011) 
 
 O. nr. 865/539/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 450/193/2013 - M. Of. nr. 195/8 apr. 2013) 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 

 
 O. nr. 866/540/2011 - M. Of. nr. 384/1 iun. 2011 
 Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 448/194/2013 - M. Of. nr. 195/8 apr. 2013 şi Încetare aplicabilitate prin O. nr. 448/194/2013 - M. Of. nr. 195/8 apr. 2013) 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 

 
 O. nr. 1042/556/2011 - M. Of. nr. 427/17 iun. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor  
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 metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 
 (Abrogare prin O. nr. 1723/950/2011 - M. Of. nr. 922/27 dec. 2011) 
 
 O. nr. 1062/458/2011 - M. Of. nr. 473/6 iul. 2011 
 Ordin pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/32/2006 prin O. nr. 15/2018/1311/2017 - M. Of. nr. 31/12 ian. 2018) 

aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 

 
 O. nr. 1325/720/2011 - M. Of. nr. 693/30 sep. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 
 (Abrogare prin O. nr. 1723/950/2011 - M. Of. nr. 922/27 dec. 2011) 
 
 O. nr. 1422/746/2011 - M. Of. nr. 720/12 oct. 2011 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1723/950/2011 - M. Of. nr. 922/27 dec. 2011) 

anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 

 
 O. nr. 1723/950/2011 - M. Of. nr. 922/27 dec. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de  
 sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 
 (Abrogare prin O. nr. 423/2013 - M. Of. nr. 174/29 mar. 2013) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 134/53/2011 - M. Of. nr. 172/10 mar. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei  
 substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun 
 (Abrogare odată cu O. nr. 763/455/2004 prin O. nr. 928/311/2017 - M. Of. nr. 758/22 sep. 2017) 
 
 O. nr. 1658/290/2011 - M. Of. nr. 64/26 ian. 2012 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise  
 a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun 
 (Abrogare odată cu O. nr. 763/455/2004 prin O. nr. 928/311/2017 - M. Of. nr. 758/22 sep. 2017) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 1377/2834/121/2011 - M. Of. nr. 53/23 ian. 2012 
 Ordin pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 

sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 14/2011 - M. Of. nr. 43/18 ian. 2011 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Iaşi 
 (Abrogare prin O. nr. 736/2016 - M. Of. nr. 697/7 sep. 2016) 
 
 O. nr. 19/2011 - M. Of. nr. 53/21 ian. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 611/2015 - M. Of. nr. 290/28 apr. 2015) 

transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2010 

 
 O. nr. 77/2011 - M. Of. nr. 102/9 feb. 2011 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice  
 asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 342/2017 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) 
 
 O. nr. 152/2011 - M. Of. nr. 172/10 mar. 2011 
 Ordin privind completarea notei din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 568/2010 prin O. nr. 290/2013 - M. Of. nr. 484/2 aug. 2013) 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 

 
 O. nr. 162/2011 - M. Of. nr. 190/18 mar. 2011 
 Ordin privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Craiova 
 (Abrogare prin O. nr. 725/2015 - M. Of. nr. 417/12 iun. 2015) 
 
 O. nr. 186/2011 - M. Of. nr. 294/28 apr. 2011 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice  
 asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 342/2017 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) 
 
 O. nr. 213/2011 - M. Of. nr. 282/21 apr. 2011 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 
 O. nr. 260/2011 - M. Of. nr. 341/17 mai 2011 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul V "Utilizarea spectrului de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1437/2014 - M. Of. nr. 798/3 nov. 2014) 

radiofrecvenţe aeronautice", ediţia 1/2011 

 
 O. nr. 284/2011 - M. Of. nr. 307/4 mai 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 

 
 O. nr. 452/2011 - M. Of. nr. 445/24 iun. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea obiectivelor necesare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2014 - M. Of. nr. 69/28 ian. 2014) 

siguranţei pasagerilor 
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 O. nr. 480/2011 - M. Of. nr. 512/20 iul. 2011 
 Ordin pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului  
 de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 762/2016 - M. Of. nr. 700/8 sep. 2016) 

A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră 

 
 O. nr. 604/2011 - M. Of. nr. 575/12 aug. 2011 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători 
 (Abrogare prin O. nr. 944/2011 - M. Of. nr. 847/29 nov. 2011) 
 
 O. nr. 749/2011 - M. Of. nr. 727/14 oct. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - HA "Hărţi aeronautice", ediţia 2/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr.  
 673/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 767/2015 - M. Of. nr. 491/6 iul. 2015) 
 
 O. nr. 750/2011 - M. Of. nr. 727/14 oct. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul II "Proceduri de comunicaţii",  
 
 (Abrogare , prin O. nr. 372/2016 - M. Of. nr. 418/2 iun. 2016) 

ediţia 1/2011 

 
 O. nr. 768/2011 - M. Of. nr. 728/17 oct. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică  
 Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 846/2007 prin O. nr. 1305/2012 - M. Of. nr. 612/27 aug. 2012) 
 
 O. nr. 860/2011 - M. Of. nr. 832/24 nov. 2011 
 Ordin pentru aprobarea siglei Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi a modelelor legitimaţiei şi insignei de inspector al Centrului de Investigaţii şi Analiză  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1465/2018 - M. Of. nr. 839/2 oct. 2018) 

pentru Siguranţa Aviaţiei Civile 

 
 O. nr. 884/2011 - M. Of. nr. 823/22 nov. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de  
 siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România 
 (Abrogare odată cu O. nr. 535/2007 prin O. nr. 743/2020 - M. Of. nr. 238/24 mar. 2020) 
 
 O. nr. 944/2011 - M. Of. nr. 847/29 nov. 2011 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru deservire generală în transportul feroviar public de călători 
 (Abrogare prin O. nr. 1050/2013 - M. Of. nr. 531/22 aug. 2013) 
 
 O. nr. 955/2011 - M. Of. nr. 855/5 dec. 2011 
 Ordin pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile 
 (Abrogare prin O. nr. 841/2015 - M. Of. nr. 524/14 iul. 2015) 
 
 O. nr. 974/2011 - M. Of. nr. 888/15 dec. 2011 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 214/2007 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1252/2014 - M. Of. nr. 620/25 aug. 2014) 

personalului navigant maritim şi maritim-portuar care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW 

 
 O. nr. 975/2011 - M. Of. nr. 888/15 dec. 2011 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a  
 personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 1252/2014 - M. Of. nr. 620/25 aug. 2014) 
 
 O. nr. 976/2011 - M. Of. nr. 856/5 dec. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de către inspectorii din cadrul  
 Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi a modelului legitimaţiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în  
 Transportul Rutier 
 (Abrogare prin O. nr. 1318/2012 - M. Of. nr. 634/5 sep. 2012) 
 
 O. nr. 1024/2011 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2012 
 Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 976/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei  
 inspectorilor, dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 976/2011 prin O. nr. 1318/2012 - M. Of. nr. 634/5 sep. 2012) 

modelului legitimaţiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 

 
 O. nr. 1031/2011 - M. Of. nr. 935/29 dec. 2011 
 Ordin privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2012 - M. Of. nr. 897/28 dec. 2012) 
 
 O. nr. 1034/2011 - M. Of. nr. 36/17 ian. 2012 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi  
 lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 774/2013 - M. Of. nr. 294/23 mai 2013) 

infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice 

 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 1025/2011/16/2012 - M. Of. nr. 84/2 feb. 2012 
 Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2011 
 (Abrogare prin O. nr. 289/2170/2013 - M. Of. nr. 395/1 iul. 2013) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 557/2346/2011 - M. Of. nr. 552/3 aug. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii  
 operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor  
 amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţile rurale şi urbane, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 504/501/2005 prin O. nr. 65/2016/1712/2015 - M. Of. nr. 70/1 feb. 2016) 

transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 504/501/2005 
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 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 577/1762/2011 - M. Of. nr. 939/30 dec. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 188/361/2012 - M. Of. nr. 261/20 apr. 2012) 

sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 95/2011 - M. Of. nr. 66/26 ian. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2012 - M. Of. nr. 246/11 apr. 2012) 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 102/2011 - M. Of. nr. 180/15 mar. 2011 
 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România - A.D.P.F.R. drept colector al remuneraţiilor  
 cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 79/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 
 
 Decizia nr. 237/2011 - M. Of. nr. 595/23 aug. 2011 
 Decizie privind avizarea şi funcţionarea organismelor de gestiune colectivă 
 (Abrogare prin Decizia nr. 73/2014 - M. Of. nr. 522/14 iul. 2014) 
 
 Decizia nr. 278/2011 - M. Of. nr. 816/18 nov. 2011 
 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor  
 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 121/2013 - M. Of. nr. 602/27 sep. 2013) 

interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual 

 
 Decizia nr. 279/2011 - M. Of. nr. 816/18 nov. 2011 
 Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor  
 interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice fixate pe fonograme 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 120/2013 - M. Of. nr. 602/27 sep. 2013) 
 
 Decizia nr. 287/2011 - M. Of. nr. 846/29 nov. 2011 
 Decizie privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă 
 (Revocare prin Decizia nr. 199/2012 - M. Of. nr. 775/16 nov. 2012) 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 58/2011 - M. Of. nr. 322/10 mai 2011 
 Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru trecerea la euro 
 (Abrogare prin Decizia nr. 380/2016 - M. Of. nr. 1014/16 dec. 2016) 
 
 Decizia nr. 64/2011 - M. Of. nr. 374/30 mai 2011 
 Decizie pentru constituirea Comitetului interministerial privind turismul în România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 274/2012 - M. Of. nr. 355/24 mai 2012) 
 
 
 2012 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 283/2012 - M. Of. nr. 158/9 mar. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3294/2011 prin O. nr. 3695/2015 - M. Of. nr. 947/22 dec. 2015) 
 
 O. nr. 847/2012 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare prin O. nr. 3581/2013 - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) 
 
 O. nr. 1529/2012 - M. Of. nr. 707/16 oct. 2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" 
 (Abrogare prin O. nr. 3884/2013 - M. Of. nr. 10/8 ian. 2014) 
 
 O. nr. 1823/2012 - M. Of. nr. 809/3 dec. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare prin O. nr. 3581/2013 - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) 
 
 O. nr. 1992/2012 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate  
 pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe  
 teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3596/2011 prin O. nr. 3769/2015 - M. Of. nr. 11/7 ian. 2016) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 115/2012 - M. Of. nr. 167/14 mar. 2012 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 (Abrogare prin O. nr. 288/2014 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2014) 
 
 O. nr. 275/2012 - M. Of. nr. 551/6 aug. 2012 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor  
 petroliere prin terminalul petrolier 
 (Abrogare prin O. nr. 288/2014 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2014) 
 
 O. nr. 324/2012 - M. Of. nr. 802/29 nov. 2012 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2013 
 (Abrogare prin O. nr. 171/2013 - M. Of. nr. 666/30 oct. 2013) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 5/2012 - M. Of. nr. 138/29 feb. 2012 



 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2011 
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 (T) 
 
 O. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 147/6 mar. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2015 - M. Of. nr. 466/29 iun. 2015) 
 
 O. nr. 10/2012 - M. Of. nr. 206/28 mar. 2012 
 Ordin pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor  
 prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport 
 (Abrogare odată cu O. nr. 31/2010 prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 
 
 O. nr. 11/2012 - M. Of. nr. 226/4 apr. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 54/2007 prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 
 
 O. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 260/20 apr. 2012 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor-cadru asociate autorizaţiei de înfiinţare 
 (Abrogare prin O. nr. 80/2013 - M. Of. nr. 702/15 nov. 2013) 
 
 O. nr. 13/2012 - M. Of. nr. 267/23 apr. 2012 
 Ordin privind modificarea art. 35 din Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 48/2008 prin O. nr. 25/2016 - M. Of. nr. 504/5 iul. 2016) 
 
 O. nr. 15/2012 - M. Of. nr. 300/7 mai 2012 
 Ordin privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 18/2013 - M. Of. nr. 181/1 apr. 2013) 

tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional 

 
 O. nr. 20/2012 - M. Of. nr. 363/29 mai 2012 
 Ordin pentru completarea cap. VII din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea  
 documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 311/2005 prin O. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 379/6 iun. 2012) 
 
 O. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 379/6 iun. 2012 
 Ordin de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2017 - M. Of. nr. 98/3 feb. 2017) 
 
 O. nr. 24/2012 - M. Of. nr. 428/28 iun. 2012 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 51/2012 - M. Of. nr. 889/27 dec. 2012) 
 
 O. nr. 25/2012 - M. Of. nr. 428/28 iun. 2012 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici 
 (Abrogare prin O. nr. 53/2012 - M. Of. nr. 879/21 dec. 2012) 
 
 O. nr. 26/2012 - M. Of. nr. 428/28 iun. 2012 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi  
 consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2012 - M. Of. nr. 892/28 dec. 2012) 
 
 O. nr. 27/2012 - M. Of. nr. 428/28 iun. 2012 
 Ordin privind modificarea art. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 12/2011 prin O. nr. 119/2013 - M. Of. nr. 845/30 dec. 2013) 

înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia 

 
 O. nr. 28/2012 - M. Of. nr. 470/11 iul. 2012 
 Ordin pentru desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 389/29 iun. 2013) 
 
 O. nr. 29/2012 - M. Of. nr. 472/11 iul. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de alocare a capacităţii pe conducta de tranzit Isaccea I-Negru Vodă I 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2016 - M. Of. nr. 560/25 iul. 2016) 
 
 O. nr. 30/2012 - M. Of. nr. 626/31 aug. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2013 - M. Of. nr. 734/28 nov. 2013) 
 
 O. nr. 32/2012 - M. Of. nr. 635/6 sep. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 156/2020 - M. Of. nr. 799/1 sep. 2020) 
 
 O. nr. 33/2012 - M. Of. nr. 633/4 sep. 2012 
 Ordin privind instituirea unor reguli pe piaţa de echilibrare aplicabile producţiei de energie electrică ce beneficiază de sisteme de promovare 
 (Abrogare prin O. nr. 60/2013 - M. Of. nr. 520/20 aug. 2013) 
 
 O. nr. 34/2012 - M. Of. nr. 667/24 sep. 2012 
 Ordin pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor  
 prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport 
 (Abrogare odată cu O. nr. 31/2010 prin O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 171/29 mar. 2013) 
 
 O. nr. 37/2012 - M. Of. nr. 710/17 oct. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare  
 prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2014 - M. Of. nr. 477/28 iun. 2014) 
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 O. nr. 38/2012 - M. Of. nr. 756/9 nov. 2012 
 Ordin pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2016 - M. Of. nr. 767/30 sep. 2016) 

nivel naţional 

 
 O. nr. 42/2012 - M. Of. nr. 875/21 dec. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali 
 (Abrogare prin O. nr. 29/2016 - M. Of. nr. 510/7 iul. 2016) 
 
 O. nr. 45/2012 - M. Of. nr. 857/18 dec. 2012 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în  
 cogenerare 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2013 - M. Of. nr. 664/30 oct. 2013) 
 
 O. nr. 47/2012 - M. Of. nr. 875/21 dec. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 55/2015 - M. Of. nr. 212/30 mar. 2015) 

serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ - S.R.L. 

 
 O. nr. 50/2012 - M. Of. nr. 875/21 dec. 2012 
 Ordin privind modificarea art. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de  
 înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia 
 (Abrogare odată cu O. nr. 12/2011 prin O. nr. 119/2013 - M. Of. nr. 845/30 dec. 2013) 
 
 O. nr. 51/2012 - M. Of. nr. 889/27 dec. 2012 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013) 
 
 O. nr. 52/2012 - M. Of. nr. 889/27 dec. 2012 
 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pieţei de energie electrică şi a tarifelor zonale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 96/2013 - M. Of. nr. 824/23 dec. 2013) 

aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 
 O. nr. 53/2012 - M. Of. nr. 879/21 dec. 2012 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat  
 dreptul de eligibilitate 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2013 - M. Of. nr. 378/26 iun. 2013) 
 
 O. nr. 54/2012 - M. Of. nr. 892/28 dec. 2012 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, alţii decât cei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2013 - M. Of. nr. 378/26 iun. 2013) 

casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 171/2012 - M. Of. nr. 273/25 apr. 2012 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 102/2007 prin O. nr. 379/2018 - M. Of. nr. 742/28 aug. 2018) 

nr. 102/2007 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Decizia nr. 23/2012 - M. Of. nr. 216/2 apr. 2012 
 Decizie privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal 
 (Abrogare prin Decizia nr. 200/2015 - M. Of. nr. 969/28 dec. 2015) 
 
 Decizia nr. 52/2012 - M. Of. nr. 389/11 iun. 2012 
 Decizie privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 392/2012 - M. Of. nr. 277/26 apr. 2012 
 Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de  
 tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 686/2005 prin Decizia nr. 551/2012 - M. Of. nr. 444/4 iul. 2012) 
 
 Decizia nr. 801/2012 - M. Of. nr. 699/11 oct. 2012 
 Decizie privind modificarea art. 16 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 459/2010 prin Decizia nr. 379/2013 - M. Of. nr. 330/6 iun. 2013) 

numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 37/17 ian. 2012 
 Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 180/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 317/2014 - M. Of. nr. 568/31 iul. 2014) 

naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii 

 
 O. nr. 93/2012 - M. Of. nr. 342/21 mai 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 179/2011 privind stabilirea taxelor de viză anuală a autorizaţiilor pentru  
 efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 316/2014 - M. Of. nr. 570/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 435/2012 - M. Of. nr. 737/1 nov. 2012 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 224/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă  
 ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 224/2011 prin O. nr. 768/2017 - M. Of. nr. 796/9 oct. 2017) 

Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
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 O. nr. 136/2012 - M. Of. nr. 250/13 apr. 2012 
 Ordin privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
 (Abrogare prin O. nr. 1139/2015 - M. Of. nr. 938/18 dec. 2015) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 20/2012 - M. Of. nr. 254/17 apr. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de  
 bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale 
 (Abrogare prin O. nr. 129/2017 - M. Of. nr. 998/15 dec. 2017) 
 
 O. nr. 21/2012 - M. Of. nr. 201/27 mar. 2012 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 3 la Norma sanitară veterinară care stabileşte modelul de paşaport pentru mişcarea intracomunitară a animalelor de companie: câini, pisici şi dihori  
 domestici, precum şi procedurile cu privire la tipărirea, completarea şi legalizarea acestuia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 8/2007 prin O. nr. 143/2020 - M. Of. nr. 824/8 sep. 2020) 

Siguranţa Alimentelor nr. 8/2007 

 
 O. nr. 33/2012 - M. Of. nr. 289/2 mai 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru  
 siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 48/2010 prin O. nr. 114/2013 - M. Of. nr. 66/27 ian. 2014) 

de rata inflaţiei din anul 2011 

 
 O. nr. 37/2012 - M. Of. nr. 291/3 mai 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei  
 pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 109/2010 prin O. nr. 44/2017 - M. Of. nr. 347/11 mai 2017) 

Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011 

 
 O. nr. 38/2012 - M. Of. nr. 293/4 mai 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic  
 veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata  
 inflaţiei din anul 2011 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2012 - M. Of. nr. 295/4 mai 2012) 
 
 O. nr. 41/2012 - M. Of. nr. 295/4 mai 2012 
 Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, condiţiile de comercializare a produselor medicinale  
 veterinare şi a altor produse pentru animalele de companie, în magazinele pentru comercializarea animalelor de companie şi/sau a hranei pentru acestea, condiţiile de funcţionare a  
 mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar, precum şi autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor, activităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic  
 veterinar 
 (Abrogare prin O. nr. 83/2014 - M. Of. nr. 541/22 iul. 2014) 
 
 O. nr. 51/2012 - M. Of. nr. 577/13 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 32/2006 privind aprobarea Normei sanitare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2006 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 

veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre 

 
 O. nr. 87/2012 - M. Of. nr. 821/6 dec. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce  
 stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 170/2007 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 8/2012 - M. Of. nr. 121/17 feb. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-VI/0) 
 (Abrogare prin O. nr. 180/2012 - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012) 
 
 H. nr. 10/2012 - M. Of. nr. 121/17 feb. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind finanţarea proiectelor prioritare (NI-FIN-07-IV/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 128/2012 - M. Of. nr. 595/20 aug. 2012) 
 
 H. nr. 45/2012 - M. Of. nr. 263/23 apr. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-I ll/O) 
 (Abrogare prin H. nr. 73/2014 - M. Of. nr. 502/7 iul. 2014) 
 
 H. nr. 84/2012 - M. Of. nr. 404/18 iun. 2012 
 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 167/2008 pentru aprobarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în  
 
 (SE) 

numele şi în contul statului (NI-GAR-07-1/0) 

 
 H. nr. 128/2012 - M. Of. nr. 595/20 aug. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind finanţarea domeniilor prioritare (NI-FIN-07-V/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 42/2013 - M. Of. nr. 195/8 apr. 2013) 
 
 H. nr. 164/2012 - M. Of. nr. 728/29 oct. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei privind asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă (NI-ASR-07-III/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 53/2013 - M. Of. nr. 241/26 apr. 2013) 
 
 H. nr. 166/2012 - M. Of. nr. 727/26 oct. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului  
 (NI-ASR-05-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 20/2015 - M. Of. nr. 133/23 feb. 2015) 
 
 H. nr. 180/2012 - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici" (NI-FIN-06-VII/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 186/2013 - M. Of. nr. 769/10 dec. 2013) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 
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 O. nr. 128/2012 - M. Of. nr. 540/2 aug. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2013 - M. Of. nr. 89/12 feb. 2013) 
 
 O. nr. 156/2012 - M. Of. nr. 633/4 sep. 2012 
 Ordin pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 211/2021 - M. Of. nr. 58/19 ian. 2022) 
 
 O. nr. 212/2012 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2012 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2013 
 (Abrogare prin O. nr. 383/2013 - M. Of. nr. 660/28 oct. 2013) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 270/2012 - M. Of. nr. 740/2 nov. 2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 71/2015 - M. Of. nr. 277/24 apr. 2015) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII 

 O. nr. 552/2012 - M. Of. nr. 245/11 apr. 2012 
 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în  
 procedura adopţiei 
 (Abrogare prin H.G. nr. 579/2016 - M. Of. nr. 623/12 aug. 2016) 
 
 O. nr. 617/2012 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2013 

 
 Ordin privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie şi coordonarea intervenţiei Compartimentului  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 579/2016 - M. Of. nr. 623/12 aug. 2016) 

adopţii şi postadopţii în relaţia cu managerul de caz 

 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE 

 O. nr. 15/2012 - M. Of. nr. 222/3 apr. 2012 
 Ordin privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2017 - M. Of. nr. 737/13 sep. 2017) 

de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente 

 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 1940/2012 - M. Of. nr. 9/7 ian. 2013 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2013 
 (Abrogare prin O. nr. 1042/2013 - M. Of. nr. 809/19 dec. 2013) 
 
 O. nr. 1948/2012 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2013 
 Ordin privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat 
 (Abrogare prin O. nr. 569/2014 - M. Of. nr. 854/24 nov. 2014) 
 
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 O. nr. 58/2012 - M. Of. nr. 156/8 mar. 2012 
 Ordin privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 68/2015 - M. Of. nr. 516/10 iul. 2015) 
 
 O. nr. 63/2012 - M. Of. nr. 154/8 mar. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de  
 formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 131/2010 prin O. nr. 943/2013 - M. Of. nr. 185/3 apr. 2013) 

absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală 

 
 O. nr. 68/2012 - M. Of. nr. 175/19 mar. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului de Studii pentru Ordine Publică 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2013 - M. Of. nr. 751/4 dec. 2013) 
 
 O. nr. 113/2012 - M. Of. nr. 377/5 iun. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 69/2009 prin O. nr. 177/2016 - M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) 

internelor nr. 69/2009 

 
 O. nr. 124/2012 - M. Of. nr. 396/13 iun. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare  
 cu energie termică 
 (Abrogare prin O. nr. 49/2018 - M. Of. nr. 122/8 feb. 2018) 
 
 O. nr. 133/2012 - M. Of. nr. 401/15 iun. 2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative 
 (Abrogare prin O. nr. 252/2012 - M. Of. nr. 778/19 nov. 2012) 
 
 O. nr. 142/2012 - M. Of. nr. 423/26 iun. 2012 
 Ordin privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale "Industrial Parc" - S.R.L. 
 (SE) 
 
 O. nr. 154/2012 - M. Of. nr. 461/9 iul. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Administraţiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2015 - M. Of. nr. 669/2 sep. 2015) 

şi Internelor 
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 O. nr. 156/2012 - M. Of. nr. 427/27 iun. 2012 
 Ordin privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 (Abrogare prin O. nr. 66/2013 - M. Of. nr. 296/23 mai 2013) 
 
 O. nr. 206/2012 - M. Of. nr. 616/27 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei informare şi relaţii publice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 296/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. 296/2011 prin O. nr. 54/2013 - M. Of. nr. 295/23 mai 2013) 
 
 O. nr. 213/2012 - M. Of. nr. 637/7 sep. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Administraţiei  
 
 ( Abrogare odată cu O. nr. 156/2012 prin O. nr. 66/2013 - M. Of. nr. 296/23 mai 2013) 

şi Internelor 

 
 O. nr. 218/2012 - M. Of. nr. 659/18 sep. 2012 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 299/2007 prin O. nr. 4/2016 - M. Of. nr. 15/8 ian. 2016) 

administrative nr. 299/2007 

 
 O. nr. 224/2012 - M. Of. nr. 693/9 oct. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de  
 formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 131/2010 prin O. nr. 943/2013 - M. Of. nr. 185/3 apr. 2013) 

absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală 

 
 O. nr. 225/2012 - M. Of. nr. 693/9 oct. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare  
 specializată şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă  
 pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 98/2011 prin O. nr. 943/2013 - M. Of. nr. 185/3 apr. 2013) 
 
 O. nr. 234/2012 - M. Of. nr. 685/3 oct. 2012 
 Ordin privind procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească şi de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2021 - M. Of. nr. 154/15 feb. 2021) 

susţinere valabile pentru România 

 
 O. nr. 257/2012 - M. Of. nr. 770/15 nov. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 69/2009 prin O. nr. 177/2016 - M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) 

internelor nr. 69/2009 

 
 O. nr. 260/2012 - M. Of. nr. 847/14 dec. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 3-5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin  
 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 290/2011 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2014 - M. Of. nr. 858/25 nov. 2014) 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 42/259/2012 - M. Of. nr. 136/28 feb. 2012 
 Ordin pentru abrogarea alin. (6) al art. 3 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru  
 planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din  
 cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" 
 (Abrogare prin O. nr. 105/761/2014 - M. Of. nr. 552/25 iul. 2014) 
 
 O. nr. 271/1645/2012 - M. Of. nr. 827/10 dec. 2012 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea  
 strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 105/761/2014 - M. Of. nr. 552/25 iul. 2014) 

Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" 

 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 O. nr. 240/1614/2012 - M. Of. nr. 762/13 nov. 2012 
 Ordin privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru  
 transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean 
 (Abrogare prin L. nr. 328/2018 - M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) 
 
 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 2845/2012 - M. Of. nr. 571/10 aug. 2012 
 Ordin pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum  
 şi funcţii publice specifice asimilate acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 2323/2013 - M. Of. nr. 431/16 iul. 2013) 
 
 O. nr. 4040/2012 - M. Of. nr. 715/22 oct. 2012 
 Ordin privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1886/2019 - M. Of. nr. 699/26 aug. 2019) 

autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii 

 
  MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 

 O. nr. 348/2012 - M. Of. nr. 310/9 mai 2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor procedurale interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de selecţie de oferte în vederea închirierii unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată  
 
 Europene 

cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor  

 (Abrogare prin O. nr. 869/2012 - M. Of. nr. 593/20 aug. 2012) 
 
 O. nr. 1050/2012 - M. Of. nr. 776/16 nov. 2012 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă" 
 (Abrogare prin O. nr. 1120/2013 - M. Of. nr. 650/22 oct. 2013) 
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  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 34/16 ian. 2012 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru procedurile de examinare în vederea acordării protecţiei juridice a soiurilor, eliberarea brevetului pentru soi şi înregistrarea denumirii soiurilor 
 (Abrogare prin O. nr. 50/2020 - M. Of. nr. 282/3 apr. 2020) 
 
 O. nr. 3/2012 - M. Of. nr. 44/19 ian. 2012 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2012 
 (T) 
 
 O. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2012 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 483/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru  
 acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum 
 (SE) 
 
 O. nr. 18/2012 - M. Of. nr. 113/14 feb. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.  
 218/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi  
 sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 218/2010 prin O. nr. 344/2019 - M. Of. nr. 490/14 iun. 2019) 
 
 O. nr. 25/2012 - M. Of. nr. 116/15 feb. 2012 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 397/2003 prin O. nr. 1205/2018 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2018) 

regiuni viticole, podgorii şi centre viticole 

 
 O. nr. 35/2012 - M. Of. nr. 128/22 feb. 2012 
 Ordin pentru abrogarea pct. 4.3 din Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile  
 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 949/2013 - M. Of. nr. 591/19 sep. 2013) 
 
 O. nr. 41/2012 - M. Of. nr. 140/1 mar. 2012 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 71/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înscrierea agenţilor economici care  
 
 (SE) 

desfăşoară activităţi în domeniul vitivinicol în Registrul Industriilor Vitivinicole 

 
 O. nr. 45/2012 - M. Of. nr. 149/6 mar. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 449/2008 prin O. nr. 1369/2018 - M. Of. nr. 819/25 sep. 2018) 

admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale 

 
 O. nr. 57/2012 - M. Of. nr. 179/20 mar. 2012 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru  
 sectorul pescăresc 
 (Abrogare odată cu O. nr. 96/2011 prin O. nr. 2421/2013 - M. Of. nr. 722/25 nov. 2013) 
 
 O. nr. 67/2012 - M. Of. nr. 231/6 apr. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a  
 criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în  
 domeniu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 98/2010 prin O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 
 
 O. nr. 70/2012 - M. Of. nr. 239/9 apr. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 98/2010 prin O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 

eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu 

 
 O. nr. 75/2012 - M. Of. nr. 252/13 apr. 2012 
 Ordin privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultură şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole  
 naturale, precum şi în scop ştiinţific 
 (Abrogare prin O. nr. 545/715/2016 - M. Of. nr. 303/20 apr. 2016) 
 
 O. nr. 76/2012 - M. Of. nr. 252/13 apr. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2011 prin O. nr. 369/2016 - M. Of. nr. 252/5 apr. 2016) 

practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv 

 
 O. nr. 93/2012 - M. Of. nr. 293/4 mai 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de  
 eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 98/2010 prin O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 
 
 O. nr. 97/2012 - M. Of. nr. 344/21 mai 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 380/2009 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în  
 scop ştiinţific 
 (Abrogare odată cu O. nr. 380/2009 prin O. nr. 1471/2013 - M. Of. nr. 362/18 iun. 2013) 
 
 O. nr. 98/2012 - M. Of. nr. 297/5 mai 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a  
 criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările  
 comunitare în domeniu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 215/2010 prin O. nr. 920/2013 - M. Of. nr. 581/12 sep. 2013) 
 
 O. nr. 110/2012 - M. Of. nr. 364/30 mai 2012 
 Ordin privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2012, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi  
 
 (T) 

dezvoltării rurale nr. 3/2012 

 
 O. nr. 126/2012 - M. Of. nr. 471/11 iul. 2012 
 Ordin privind aprobarea Manualului de gradare pentru seminţe de consum 
 (Abrogare prin O. nr. 228/2017 - M. Of. nr. 537/10 iul. 2017) 
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 O. nr. 127/2012 - M. Of. nr. 388/11 iun. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a  
 criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 246/2008 prin O. nr. 234/2016 - M. Of. nr. 137/23 feb. 2016) 

agromediu şi zone defavorizate 

 
 O. nr. 128/2012 - M. Of. nr. 402/15 iun. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu  
 excepţia ariilor naturale protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 807/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 
 
 O. nr. 134/2012 - M. Of. nr. 467/10 iul. 2012 
 Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului I al anului 2012, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare 
 (T) 
 
 O. nr. 164/2012 - M. Of. nr. 574/13 aug. 2012 
 Ordin privind stabilirea nivelului taxei pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi din rezerva naţională 
 (Abrogare prin O. nr. 364/2016 - M. Of. nr. 231/29 mar. 2016) 
 
 O. nr. 165/2012 - M. Of. nr. 583/16 aug. 2012 
 Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului  
 taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii  
 vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate 
 (Abrogare prin O. nr. 1515/2013 - M. Of. nr. 19/11 ian. 2014) 
 
 O. nr. 166/2012 - M. Of. nr. 591/20 aug. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri  
 
 (Abrogare prin O. nr. 364/2016 - M. Of. nr. 231/29 mar. 2016) 

de vin 

 
 O. nr. 181/2012 - M. Of. nr. 613/27 aug. 2012 
 Ordin pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică 
 (Abrogare prin O. nr. 895/2016 - M. Of. nr. 669/31 aug. 2016) 
 
 O. nr. 187/2012 - M. Of. nr. 615/27 aug. 2012 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura  
 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2014, odată cu O. nr. 219/2007 prin O. nr. 1253/2013 - M. Of. nr. 687/8 nov. 2013) 

ecologică 

 
 O. nr. 191/2012 - M. Of. nr. 625/31 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de  
 practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2011 prin O. nr. 369/2016 - M. Of. nr. 252/5 apr. 2016) 
 
 O. nr. 219/2012 - M. Of. nr. 678/28 sep. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 98/2010 prin O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 

eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu 

 
 O. nr. 222/2012 - M. Of. nr. 711/18 oct. 2012 
 Ordin pentru nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale  
 protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 229/2013 - M. Of. nr. 122/19 feb. 2014) 
 
 O. nr. 225/2012 - M. Of. nr. 703/12 oct. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de  
 eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 246/2008 prin O. nr. 234/2016 - M. Of. nr. 137/23 feb. 2016) 

defavorizate 

 
 O. nr. 226/2012 - M. Of. nr. 763/13 nov. 2012 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor  
 pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din România şi în Lista recomandată a soiurilor, precum şi pentru verificarea purităţii  
 varietale a soiurilor multiplicate 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2020 - M. Of. nr. 291/7 apr. 2020) 
 
 O. nr. 228/2012 - M. Of. nr. 705/15 oct. 2012 
 Ordin privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) păsări 
 (Abrogare prin O. nr. 239/2012 - M. Of. nr. 771/15 nov. 2012) 
 
 O. nr. 243/2012 - M. Of. nr. 756/9 nov. 2012 
 Ordin privind furnizarea fructelor proaspete în şcoli 
 (Abrogare prin H.G. nr. 640/2017 - M. Of. nr. 736/13 sep. 2017) 
 
 O. nr. 246/2012 - M. Of. nr. 782/21 nov. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei "Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar" la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 119/2011 prin O. nr. 251/2017 - M. Of. nr. 608/27 iul. 2017) 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 30/276/2012 - M. Of. nr. 148/6 mar. 2012 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit 
 (Abrogare prin O. nr. 33/528/2013 - M. Of. nr. 297/24 mai 2013) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 84/1302/2012 - M. Of. nr. 300/7 mai 2012 
 Ordin privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România 
 (Abrogare prin O. nr. 545/715/2016 - M. Of. nr. 303/20 apr. 2016) 
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 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 138/748/3370/2012 - M. Of. nr. 651/13 sep. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 116/153/358/2005 prin O. nr. 60/512/1258/2013 - M. Of. nr. 346/12 iun. 2013) 

ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 36/888/2012 - M. Of. nr. 133/24 feb. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor  
 condiţii agricole şi de mediu în România 
 (Abrogare prin O. nr. 352/636/54/2015 - M. Of. nr. 363/26 mai 2015) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.7/2012 - M. Of. nr. 85/2 feb. 2012 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.59/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mentenanţa tehnicii de apărare aeriană cu baza la sol 
 (SE) 
 
 O. nr. M.19/2012 - M. Of. nr. 130/23 feb. 2012 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.47/2008 pentru aprobarea Normelor privind achiziţia serviciului de pază şi intervenţie la obiectivele militare prin societăţi  
 specializate de pază şi protecţie 
 (SE) 
 
 O. nr. M.41/2012 - M. Of. nr. 328/15 mai 2012 
 Ordin privind metodologia de acordare a gradelor şi înaintare în grad a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, pe timp de pace 
 (Abrogare prin O. nr. M.65/2012 - M. Of. nr. 425/26 iun. 2012) 
 
 O. nr. M.47/2012 - M. Of. nr. 332/16 mai 2012 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.128/2010 privind resubordonarea Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială "General doctor aviator  
 
 (SE) 

Victor Anastasiu" 

 
 O. nr. M.48/2012 - M. Of. nr. 331/16 mai 2012 
 Ordin pentru delegarea competenţei privind coordonarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" 
 (Abrogare prin O. nr. M.18/2013 - M. Of. nr. 131/12 mar. 2013) 
 
 O. nr. M.49/2012 - M. Of. nr. 331/16 mai 2012 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare a competenţei  
 îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.93/2009 prin O. nr. M.121/2012 - M. Of. nr. 719/23 oct. 2012) 
 
 O. nr. M.65/2012 - M. Of. nr. 425/26 iun. 2012 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.41/2012 privind metodologia de acordare a gradelor şi înaintare în grad a cadrelor militare în rezervă şi în retragere,  
 
 (SE) 

pe timp de pace 

 
 O. nr. M.67/2012 - M. Of. nr. 433/29 iun. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului  
 Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M141/2018 - M. Of. nr. 757/3 sep. 2018) 
 
 O. nr. M.72/2012 - M. Of. nr. 497/19 iul. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul pe timp de pace al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.38/2018 - M. Of. nr. 307/5 apr. 2018) 
 
 O. nr. M.75/2012 - M. Of. nr. 531/31 iul. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.84/2016 - M. Of. nr. 538/18 iul. 2016) 
 
 O. nr. M.89/2012 - M. Of. nr. 595/20 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea art. 25 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.39/2009 prin O. nr. M88/2016 - M. Of. nr. 616/11 aug. 2016) 

participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009 

 
 O. nr. M.109/2012 - M. Of. nr. 670/25 sep. 2012 
 Ordin pentru modificarea art. 16 alin. (1) din instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării  
 naţionale nr. M.12/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.12/2009 prin O. nr. M.148/2012 - M. Of. nr. 855/18 dec. 2012) 
 
 O. nr. M.120/2012 - M. Of. nr. 738/1 nov. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în  
 
 (Abrogare prin O. nr. M51/2017 - M. Of. nr. 439/13 iun. 2017) 

Ministerul Apărării Naţionale 

 
 O. nr. M.148/2012 - M. Of. nr. 855/18 dec. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M76/2016 - M. Of. nr. 455/17 iun. 2016) 
 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 O. nr. M.124/267/6478/2012 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2013 
 Ordin privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară 
 (Abrogare prin O. nr. M.66/98/3005/8966//2016 - M. Of. nr. 708/13 sep. 2016) 
 
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
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 O. nr. 27/2012 - M. Of. nr. 75/30 ian. 2012 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 488/2009 privind procedura de verificare şi omologare a sistemelor informatice destinate  
 operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum şi normele de performanţă şi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau  
 arhivează facturi, chitanţe şi bonuri fiscale în formă electronică 
 (SE) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 208/2012 - M. Of. nr. 111/13 feb. 2012 
 Ordin pentru desemnarea Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale  
 Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 942/2014 - M. Of. nr. 469/26 iun. 2014) 
 
 O. nr. 209/2012 - M. Of. nr. 111/13 feb. 2012 
 Ordin pentru desemnarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia  
 Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 941/2014 - M. Of. nr. 469/26 iun. 2014) 
 
 O. nr. 296/2012 - M. Of. nr. 213/30 mar. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1497/2011 prin O. nr. 838/2021 - M. Of. nr. 707/16 iul. 2021) 

ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011 

 
 O. nr. 622/2012 - M. Of. nr. 232/6 apr. 2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei de control şi ale ştampilei destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi  
 autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 3485/2013 - M. Of. nr. 798/18 dec. 2013) 
 
 O. nr. 844/2012 - M. Of. nr. 306/8 mai 2012 
 Ordin pentru desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca  
 
 (Abrogare prin O. nr. 943/2014 - M. Of. nr. 469/26 iun. 2014) 

organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii 

 
 O. nr. 908/2012 - M. Of. nr. 416/22 iun. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii,  
 aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 270/2005 
 (Abrogare odată cu O. nr. 270/2005 prin O. nr. 2142/91/2013 - M. Of. nr. 396/1 iul. 2013) 
 
 O. nr. 1405/2012 - M. Of. nr. 588/17 aug. 2012 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1817/2013 - M. Of. nr. 269/14 mai 2013) 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 O. nr. 909/117/2012 - M. Of. nr. 413/21 iun. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 2141/92/2013 - M. Of. nr. 396/1 iul. 2013) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 O. nr. 1152/2012 - M. Of. nr. 476/12 iul. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care realizează omologarea şi verificarea periodică a ambalajelor şi recipientelor destinate transportului rutier al  
 mărfurilor periculoase şi a suprastructurilor montate pe vehicule rutiere specializate destinate transportului mărfurilor periculoase 
 (Abrogare prin O. nr. 2737/2012 - M. Of. nr. 26/12 ian. 2013) 
 
 O. nr. 1461/2012 - M. Of. nr. 604/23 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 185/2003 prin O. nr. 548/2016 - M. Of. nr. 462/22 iun. 2016) 

referitoare la recipientele simple sub presiune 

 
 O. nr. 1532/2012 - M. Of. nr. 660/19 sep. 2012 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Agenţia pentru implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii a prevederilor art.  
 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 840/2016 - M. Of. nr. 609/10 aug. 2016) 
 
 O. nr. 1635/2012 - M. Of. nr. 636/6 sep. 2012 
 Ordin pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 440/2004 prin O. nr. 1277/2016 - M. Of. nr. 905/10 nov. 2016) 

Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 440/2004 

 
 O. nr. 1653/2012 - M. Of. nr. 651/13 sep. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Tarifele pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat,  
 instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi  
 Instalaţiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.169/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1169/2011 prin O. nr. 998/2013 - M. Of. nr. 354/14 iun. 2013) 
 
 O. nr. 2483/2012 - M. Of. nr. 787/22 nov. 2012 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Servicii Energetice Dobrogea" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2014 - M. Of. nr. 69/28 ian. 2014) 

Energiei Electrice "ELECTRICA" - S.A. 

 
 O. nr. 2484/2012 - M. Of. nr. 787/22 nov. 2012 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a  
 Energiei Electrice "ELECTRICA" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2014 - M. Of. nr. 69/28 ian. 2014) 
 
 O. nr. 2485/2012 - M. Of. nr. 787/22 nov. 2012 
 Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Servicii Energetice Banat" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 53/2014 - M. Of. nr. 69/28 ian. 2014) 

Energiei Electrice "ELECTRICA" - S.A. 

 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
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 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 1370/9/122/2012 - M. Of. nr. 197/26 mar. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al  
 preşedintelui Agenţiei aţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru întărirea   N

disciplinei în sectorul  gazelor naturale  
 (Abrogare odată cu O. nr. 1284/27/160/2011 prin O. nr. 622/14/35/2013 - M. Of. nr. 169/29 mar. 2013) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
  AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Decizia nr. 66/2012 - M. Of. nr. 383/7 iun. 2012 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 364/2012 - M. Of. nr. 678/28 sep. 2012 
 Decizie privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 585/2014 - M. Of. nr. 327/6 mai 2014) 

judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 3163/2012 - M. Of. nr. 109/10 feb. 2012 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 
 (Abrogare prin O. nr. 4750/2019 - M. Of. nr. 689/21 aug. 2019) 
 
 O. nr. 3271/2012 - M. Of. nr. 122/20 feb. 2012 
 Ordin privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie 
 (Abrogare prin O. nr. 3545/2013 - M. Of. nr. 223/18 apr. 2013) 
 
 O. nr. 3504/2012 - M. Of. nr. 226/4 apr. 2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat 
 (Abrogare prin O. nr. 4608/2012 - M. Of. nr. 431/29 iun. 2012) 
 
 O. nr. 3579/2012 - M. Of. nr. 232/6 apr. 2012 
 Ordin privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5436/2011 prin O. nr. 3067/2020 - M. Of. nr. 55/28 ian. 2020) 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011 

 
 O. nr. 3693/2012 - M. Of. nr. 258/19 apr. 2012 
 Ordin privind înfiinţarea Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 6145/2016 - M. Of. nr. 96/2 feb. 2017) 
 
 O. nr. 3794/2012 - M. Of. nr. 296/5 mai 2012 
 Ordin privind structura anului şcolar 2012-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 5635/2012 - M. Of. nr. 651/13 sep. 2012) 
 
 O. nr. 3837/2012 - M. Of. nr. 324/14 mai 2012 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3927/2010 prin O. nr. 3823/2013 - M. Of. nr. 344/12 iun. 2013) 

unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi a instrumentelor de lucru, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010 

 
 O. nr. 3850/2012 - M. Of. nr. 312/10 mai 2012 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării şi pentru evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii 
 (Abrogare prin O. nr. 5382/2016 - M. Of. nr. 925/17 nov. 2016) 
 
 O. nr. 3879/2012 - M. Of. nr. 343/21 mai 2012 
 Ordin privind înfiinţarea Consiliului de Etică şi Management Universitar şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 3304/2015 - M. Of. nr. 167/10 mar. 2015) 
 
 O. nr. 3886/2012 - M. Of. nr. 316/11 mai 2012 
 Ordin privind aprobarea criteriilor de diferenţiere între instituţiile de învăţământ superior de stat, precum şi în interiorul acestora, în vederea stabilirii cuantumului indemnizaţiilor pentru  
 funcţiile didactice de conducere 
 (Abrogare prin O. nr. 4892/2012 - M. Of. nr. 560/8 aug. 2012) 
 
 O. nr. 3894/2012 - M. Of. nr. 314/10 mai 2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5923/2016 - M. Of. nr. 1014/16 dec. 2016) 

învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate 

 
 O. nr. 3973/2012 - M. Of. nr. 357/25 mai 2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru cadrele didactice din România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a  
 Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale 
 (Abrogare prin O. nr. 3590/2014 - M. Of. nr. 457/23 iun. 2014) 
 
 O. nr. 4393/2012 - M. Of. nr. 385/8 iun. 2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 
 (Abrogare prin O. nr. 5873/2015 - M. Of. nr. 908/8 dec. 2015) 
 
 O. nr. 4607/2012 - M. Of. nr. 431/29 iun. 2012 
 Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 5115/2014 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2015) 
 
 O. nr. 4608/2012 - M. Of. nr. 431/29 iun. 2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 5644/2012 - M. Of. nr. 640/7 sep. 2012) 
 
 O. nr. 4835/2012 - M. Of. nr. 520/26 iul. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.393/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului  
 Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 
 (Abrogare odată cu O. 4393/2012 prin O. nr. 5873/2015 - M. Of. nr. 908/8 dec. 2015) 
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 O. nr. 4892/2012 - M. Of. nr. 560/8 aug. 2012 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.886/2012 privind aprobarea criteriilor de diferenţiere între instituţiile de învăţământ  
 
 (SE) 

superior de stat, precum şi în interiorul acestora, în vederea stabilirii cuantumului indemnizaţiilor pentru funcţiile didactice de conducere 

 
 O. nr. 5223/2012 - M. Of. nr. 590/17 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3927/2010 prin O. nr. 3823/2013 - M. Of. nr. 344/12 iun. 2013) 

unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010 

 
 O. nr. 5370/2012 - M. Of. nr. 618/28 aug. 2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv 
 (Abrogare prin O. nr. 4750/2019 - M. Of. nr. 689/21 aug. 2019) 
 
 O. nr. 5411/2012 - M. Of. nr. 664/20 sep. 2012 
 Ordin pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei,  
 cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.559/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5559/2011 prin O. nr. 4050/2021 - M. Of. nr. 688/12 iul. 2021) 
 
 O. nr. 5644/2012 - M. Of. nr. 640/7 sep. 2012 
 Ordin privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
 (Abrogare prin O. nr. 4106/2016 - M. Of. nr. 449/16 iun. 2016) 
 
 O. nr. 5956/2012 - M. Of. nr. 718/23 oct. 2012 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 5958/2012 - M. Of. nr. 718/23 oct. 2012 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Satu Mare 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 6018/2012 - M. Of. nr. 718/23 oct. 2012 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Olt 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 6152/2012 - M. Of. nr. 787/22 nov. 2012 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 5115/2014 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2015) 
 
 O. nr. 6211/2012 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5455/2013 - M. Of. nr. 744/2 dec. 2013) 
 
 O. nr. 6517/2012 - M. Of. nr. 11/8 ian. 2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin H.G. nr. 993/2020 - M. Of. nr. 1205/10 dec. 2020) 
 
 O. nr. 6560/2012 - M. Of. nr. 890/27 dec. 2012 
 Ordin privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
 (Abrogare începând cu anul universitar 2017-2018 prin O. nr. 6129/2016 - M. Of. nr. 123/15 feb. 2017) 
 
 O. nr. 6573/2012 - M. Of. nr. 888/27 dec. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului  
 Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
 (Abrogare prin O. nr. 4106/2016 - M. Of. nr. 449/16 iun. 2016) 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 3461/269/2012 - M. Of. nr. 212/30 mar. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a  preşcolarilor şi  elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare  
 autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 438/2021 - M. Of. nr. 826/30 aug. 2021 şi Abrogare odată cu O. nr. 5298/1668/2011 prin O. nr. 438/2021 - M. Of. nr. 826/30 aug. 2021) 

sportului şi al ministrului sănătăţii nr.5.298/1.668/2011 

 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 19/10 ian. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 

rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

 
 O. nr. 52/2012 - M. Of. nr. 46/19 ian. 2012 
 Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2013 - M. Of. nr. 44/21 ian. 2013) 
 
 O. nr. 74/2012 - M. Of. nr. 73/30 ian. 2012 
 Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice 
 (Abrogare prin O. nr. 1099/2016 - M. Of. nr. 577/29 iul. 2016) 
 
 O. nr. 95/2012 - M. Of. nr. 82/1 feb. 2012 
 Ordin privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009  
 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 
 (Abrogare prin O. nr. 1739/2013 - M. Of. nr. 667/31 oct. 2013) 
 
 O. nr. 99/2012 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2012 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.659/2008 privind modelul şi conţinutul unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii  
 
 (SE) 

Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România 

 
 O. nr. 245/2012 - M. Of. nr. 128/22 feb. 2012 



 
 Ordin privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora 
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 (Abrogare prin O. nr. 220/2016 - M. Of. nr. 136/22 feb. 2016) 
 
 O. nr. 418/2012 - M. Of. nr. 234/6 apr. 2012 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum 
 (Abrogare prin O. nr. 319/2016 - M. Of. nr. 203/18 mar. 2016) 
 
 O. nr. 879/2012 - M. Of. nr. 427/27 iun. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 1013/2013 - M. Of. nr. 455/24 iul. 2013) 
 
 O. nr. 930/2012 - M. Of. nr. 438/2 iul. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 1092/2012 - M. Of. nr. 590/17 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse  
 accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 1050/2014 - M. Of. nr. 615/20 aug. 2014) 
 
 O. nr. 1107/2012 - M. Of. nr. 598/21 aug. 2012 
 Ordin privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale 
 (Abrogare prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 1118/2012 - M. Of. nr. 603/22 aug. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 
 (Abrogare prin O. nr. 1802/2014 - M. Of. nr. 963/30 dec. 2014) 
 
 O. nr. 1284/2012 - M. Of. nr. 684/3 oct. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 1286/2012 - M. Of. nr. 687/4 oct. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2844/2016 - M. Of. nr. 1020/19 dec. 2016) 

la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

 
 O. nr. 1302/2012 - M. Of. nr. 739/1 nov. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea  
 contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în  
 cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe 
 (Abrogare prin O. nr. 5773/1005/3050/2018 - M. Of. nr. 893/23 oct. 2018) 
 
 O. nr. 1331/2012 - M. Of. nr. 733/30 oct. 2012 
 Ordin privind aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale actelor de control şi formularelor utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară 
 (Abrogare prin O. nr. 2737/2020 - M. Of. nr. 868/23 sep. 2020) 
 
 O. nr. 1339/2012 - M. Of. nr. 706/16 oct. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 1423/2012 - M. Of. nr. 793/26 nov. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control  
 intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial 
 (Abrogare prin O. nr. 808/2015 - M. Of. nr. 528/16 iul. 2015) 
 
 O. nr. 1449/2012 - M. Of. nr. 763/13 nov. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2157/2006 prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 

României un sediu permanent 

 
 O. nr. 1519/2012 - M. Of. nr. 792/26 nov. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare 
 (Abrogare prin O. nr. 4144/2015 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 1543/2012 - M. Of. nr. 818/5 dec. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2021/2013 - M. Of. nr. 831/24 dec. 2013) 

Finanţelor Publice - Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului 

 
 O. nr. 1717/2012 - M. Of. nr. 896/28 dec. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2696/2011 prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 

comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal 

 
 O. nr. 1775/2012 - M. Of. nr. 22/10 ian. 2013 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 825/2009 privind evidenţa statistică a acţiunilor deţinute de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de  
 Ministerul Finanţelor Publice, la Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., CEC BANK - S.A., precum şi a altor participaţii  
 
 (SE) 

deţinute de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 78/2012 - M. Of. nr. 75/30 ian. 2012 
 Ordin pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a  
 certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru  
 aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2112/2010 prin O. nr. 492/C/205/2012 - M. Of. nr. 148/6 mar. 2012) 
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 O. nr. 108/2012 - M. Of. nr. 99/8 feb. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru  
 spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2112/2010 prin O. nr. 492/C/205/2012 - M. Of. nr. 148/6 mar. 2012) 

conţinutului unor formulare 

 
 O. nr. 110/2012 - M. Of. nr. 94/6 feb. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1294/2007 prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 

creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 

 
 O. nr. 138/2012 - M. Of. nr. 109/10 feb. 2012 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3637/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 

contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia 

 
 O. nr. 145/2012 - M. Of. nr. 112/13 feb. 2012 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Ordinul preşedintelui  
 Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.414/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2414/2011 prin O. nr. 2217/2013 - M. Of. nr. 555/2 sep. 2013) 
 
 O. nr. 418/2012 - M. Of. nr. 199/27 mar. 2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în  
 scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal" 
 (Abrogare prin O. nr. 2224/2013 - M. Of. nr. 549/29 aug. 2013) 
 
 O. nr. 479/2012 - M. Of. nr. 227/4 apr. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1451/2015 - M. Of. nr. 487/3 iul. 2015) 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

 
 O. nr. 640/2012 - M. Of. nr. 316/11 mai 2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată" 
 (Abrogare prin O. nr. 2223/2013 - M. Of. nr. 548/29 aug. 2013) 
 
 O. nr. 700/2012 - M. Of. nr. 356/25 mai 2012 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 3331/2013 - M. Of. nr. 658/25 oct. 2013) 
 
 O. nr. 714/2012 - M. Of. nr. 350/23 mai 2012 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2921/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016) 

obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii 

 
 O. nr. 846/2012 - M. Of. nr. 424/26 iun. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la  
 administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi pentru modificarea  
 Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.577/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  
 nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale  
 finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 3582/2013 - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) 
 
 O. nr. 1087/2012 - M. Of. nr. 592/20 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 26/2011 prin O. nr. 2346/2018 - M. Of. nr. 875/17 oct. 2018) 

STOCURI, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 26/2011 

 
 O. nr. 1100/2012 - M. Of. nr. 569/10 aug. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 521/2016 - M. Of. nr. 91/8 feb. 2016 şi Abrogare odată cu O. nr. 1967/2011 prin O. nr. 521/2016 - M. Of. nr. 91/8 feb. 2016) 

adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular 

 
 O. nr. 1180/2012 - M. Of. nr. 587/17 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a  
 Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2101/2010 prin O. nr. 727/2016 - M. Of. nr. 150/26 feb. 2016) 
 
 O. nr. 1235/2012 - M. Of. nr. 619/29 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1294/2007 prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 

creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 

 
 O. nr. 1303/2012 - M. Of. nr. 637/7 sep. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în  
 domeniul colectării creanţelor fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1438/2009 prin O. nr. 967/2017 - M. Of. nr. 208/27 mar. 2017) 
 
 O. nr. 1352/2012 - M. Of. nr. 654/14 sep. 2012 
 Ordin privind stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pentru Direcţia verificări fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 3696/2015 - M. Of. nr. 947/22 dec. 2015) 
 
 O. nr. 1400/2012 - M. Of. nr. 695/10 oct. 2012 
 Ordin privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2994/2016 - M. Of. nr. 854/27 oct. 2016) 

aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente 

 
 O. nr. 1436/2012 - M. Of. nr. 688/5 oct. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul  
 fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 



 
 (Abrogare prin O. nr. 3330/2013 - M. Of. nr. 664/30 oct. 2013) 
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 O. nr. 1751/2012 - M. Of. nr. 782/21 nov. 2012 
 Ordin privind legitimaţiile de verificare fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 2225/2016 - M. Of. nr. 564/26 iul. 2016) 
 
 O. nr. 1768/2012 - M. Of. nr. 795/27 nov. 2012 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 631/2016 - M. Of. nr. 131/19 feb. 2016) 

Codul fiscal 

 
 O. nr. 1822/2012 - M. Of. nr. 809/3 dec. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la  
 administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 3582/2013 - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013) 
 
 O. nr. 1951/2012 - M. Of. nr. 856/18 dec. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume  
 reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1294/2007 prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 
 
 O. nr. 1985/2012 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2013 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 816/2020 - M. Of. nr. 255/27 mar. 2020) 

unor formulare 

 
 O. nr. 1994/2012 - M. Of. nr. 9/7 ian. 2013 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit" 
 (Abrogare prin O. nr. 726/2016 - M. Of. nr. 136/22 feb. 2016) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 615/2012 - M. Of. nr. 225/4 apr. 2012 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului  
 vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9250/2006 prin O. nr. 1947/2021 - M. Of. nr. 11/5 ian. 2022) 
 
 O. nr. 649/2012 - M. Of. nr. 224/4 apr. 2012 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9988/2006 prin O. nr. 1892/2016 - M. Of. nr. 507/6 iul. 2016) 

şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic 

 
 O. nr. 1834/2012 - M. Of. nr. 595/20 aug. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi  
 livrărilor de produse accizabile 
 (Abrogare prin O. nr. 829/2016 - M. Of. nr. 179/10 mar. 2016) 
 
 O. nr. 2028/2012 - M. Of. nr. 693/9 oct. 2012 
 Ordin pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară 
 (Abrogare prin O. nr. 1958/2021 - M. Of. nr. 1176/13 dec. 2021) 
 
 O. nr. 2423/2012 - M. Of. nr. 799/28 nov. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9988/2006 prin O. nr. 1892/2016 - M. Of. nr. 507/6 iul. 2016) 

completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic 

 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 2302/C/2012 - M. Of. nr. 493/18 iul. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care se asigură consultanţa juridică pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4527/C/2020 - M. Of. nr. 1137/26 nov. 2020) 

cercetaţi penal, urmăriţi penal sau judecaţi pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu 

 
 O. nr. 2397/C/2012 - M. Of. nr. 556/7 aug. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale  
 sistemului administraţiei penitenciare 
 (Abrogare prin O. nr. 1551/C/2020 - M. Of. nr. 332/23 apr. 2020) 
 
 O. nr. 2398/C/2012 - M. Of. nr. 556/7 aug. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute 
 (Abrogare prin O. nr. 2641/C/2020 - M. Of. nr. 563/29 iun. 2020) 
 
 O. nr. 2540/C/2012 - M. Of. nr. 523/27 iul. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 710/C/1995 prin O. nr. 2333/C/2013 - M. Of. nr. 479/1 aug. 2013) 

710/C/1995 

 
 O. nr. 2666/C/2012 - M. Of. nr. 644/10 sep. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare  
 a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1558/C/2009 prin O. nr. 2412/C/2013 - M. Of. nr. 540/27 aug. 2013) 

cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna 

 
 O. nr. 3372/C/2012 - M. Of. nr. 721/24 oct. 2012 
 Ordin privind stabilirea condiţiilor pentru susţinerea concursului în vederea trimiterii la cursuri de pregătire şi perfecţionare în străinătate a funcţionarilor publici cu statut special din  
 sistemul administraţiei penitenciare 
 (Abrogare prin O. nr. 7134/C/2020 - M. Of. nr. 1254/18 dec. 2020) 
 
 O. nr. 3406/C/2012 - M. Of. nr. 62/29 ian. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare 
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 (Abrogare prin O. nr. 389/c/2020 - M. Of. nr. 120/17 feb. 2020) 
 
 O. nr. 3541/C/2012 - M. Of. nr. 20/10 ian. 2013 
 Ordin pentru aprobarea valorilor actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate 
 (Abrogare prin O. nr. 3146/C/2018 - M. Of. nr. 761/4 sep. 2018) 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR  
 Decizia nr. 507/2012 - M. Of. nr. 399/14 iun. 2012 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare 
 (Abrogare prin O. nr. 2724/C/2018 - M. Of. nr. 715/17 aug. 2018) 
 
 Decizia nr. 684/2012 - M. Of. nr. 699/11 oct. 2012 
 Decizie pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 507/2012 prin O. nr. 2724/C/2018 - M. Of. nr. 715/17 aug. 2018) 

nr. 507/2012 

 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 785/2012 - M. Of. nr. 106/9 feb. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2012 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr.  
 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al  
 instalaţiilor de prelucrat lemn rotund 
 (T) 
 
 O. nr. 799/2012 - M. Of. nr. 151/7 mar. 2012 
 Ordin privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 891/2019 - M. Of. nr. 654/7 aug. 2019) 
 
 O. nr. 873/2012 - M. Of. nr. 287/2 mai 2012 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 828/2019 - M. Of. nr. 615/25 iul. 2019) 
 
 O. nr. 981/2012 - M. Of. nr. 168/14 mar. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 1239/2013 - M. Of. nr. 274/15 mai 2013) 
 
 O. nr. 1044/2012 - M. Of. nr. 264/23 apr. 2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Patrimoniului Speologic 
 (Abrogare prin O. nr. 2227/2016 - M. Of. nr. 1013/16 dec. 2016) 
 
 O. nr. 1129/2012 - M. Of. nr. 254/17 apr. 2012 
 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L. ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din  
 Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor  
 minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare  
 şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din  
 Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor  
 minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4048/2012 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2013) 

autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră 

 
 O. nr. 1341/2012 - M. Of. nr. 360/28 mai 2012 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe 
 (Abrogare prin O. nr. 1534/2016 - M. Of. nr. 608/9 aug. 2016) 
 
 O. nr. 2691/2012 - M. Of. nr. 605/23 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012 
 ( Abrogare odată cu O. nr. 981/2012 prin O. nr. 1239/2013 - M. Of. nr. 274/15 mai 2013) 
 
 O. nr. 3202/2012 - M. Of. nr. 706/16 oct. 2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota 
 (Abrogare prin O. nr. 813/2016 - M. Of. nr. 397/25 mai 2016) 
 
 O. nr. 3283/2012 - M. Of. nr. 667/24 sep. 2012 
 Ordin pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
 ( Abrogare prin O. nr. 76/2014 - M. Of. nr. 121/18 feb. 2014) 
 
 O. nr. 3298/2012 - M. Of. nr. 664/20 sep. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1613/2013 - M. Of. nr. 433/16 iul. 2013) 

solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 

 
 O. nr. 3420/2012 - M. Of. nr. 680/1 oct. 2012 
 Ordin pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2021 prin O. nr. 1256/2020 - M. Of. nr. 532/19 iun. 2020) 
 
 O. nr. 3456/2012 - M. Of. nr. 663/20 sep. 2012 
 Ordin pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică 
 (Abrogare prin O. nr. 2187/2013 - M. Of. nr. 599/25 sep. 2013) 
 
 O. nr. 3583/2012 - M. Of. nr. 709/17 oct. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 862/2010 prin O. nr. 1010/2017 - M. Of. nr. 689/24 aug. 2017) 
 
 O. nr. 3814/2012 - M. Of. nr. 790/23 nov. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier 
 (Abrogare prin O. nr. 766/2018 - M. Of. nr. 730/23 aug. 2018) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
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 O. nr. 1422/192/2012 - M. Of. nr. 649/12 sep. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări  
 
 (Abrogare prin O. nr. 459/78/2019 - M. Of. nr. 558/8 iul. 2019) 

accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră 

 
 O. nr. 3403/245/2012 - M. Of. nr. 765/14 nov. 2012 
 Ordin pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice 
 (Abrogare prin O. nr. 459/78/2019 - M. Of. nr. 558/8 iul. 2019) 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 409/2012 - M. Of. nr. 185/22 mar. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizarea şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1736/2010 prin O. nr. 2299/2012 - M. Of. nr. 672/26 sep. 2012) 

ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.736/2010 

 
 O. nr. 820/2012 - M. Of. nr. 357/25 mai 2012 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2012 
 (T) 
 
 O. nr. 821/2012 - M. Of. nr. 357/25 mai 2012 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2012 
 (T) 
 
 O. nr. 2299/2012 - M. Of. nr. 672/26 sep. 2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 1261/2016 - M. Of. nr. 575/28 iul. 2016) 
 
 O. nr. 2330/2012 - M. Of. nr. 637/7 sep. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Deciziei nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanţate prin  
 
 (Abrogare prin O. nr. 588/2015 - M. Of. nr. 151/2 mar. 2015) 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 
 O. nr. 2722/2012 - M. Of. nr. 736/31 oct. 2012 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2012 
 (T) 
 
 O. nr. 2723/2012 - M. Of. nr. 736/31 oct. 2012 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2012 
 (T) 
 
 O. nr. 3484/2012 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 588/2015 - M. Of. nr. 151/2 mar. 2015) 

finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.330/2012 

 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 O. nr. 115/65/M.13/38/6034/2012 - M. Of. nr. 111/13 feb. 2012 
 Ordin privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 
 (Abrogare prin O. nr. 492/914/2012 - M. Of. nr. 386/8 iun. 2012) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 66/2012 - M. Of. nr. 83/1 feb. 2012 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 567/2019 - M. Of. nr. 810/7 oct. 2019) 
 
 O. nr. 93/2012 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 592/2017 - M. Of. nr. 443/14 iun. 2017) 

activitatea de control din domeniul sănătăţii publice 

 
 O. nr. 140/2012 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind donaţiile de medicamente pe timpul situaţiei de urgenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 615/2020 - M. Of. nr. 306/13 apr. 2020) 
 
 O. nr. 245/2012 - M. Of. nr. 190/23 mar. 2012 
 Ordin pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 
 (Abrogare prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 
 
 O. nr. 363/2012 - M. Of. nr. 233/6 apr. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 

programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 

 
 O. nr. 548/2012 - M. Of. nr. 401/15 iun. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 649/2012 - M. Of. nr. 429/28 iun. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei III la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 

compoziţia  produselor cosmetice 

 
 O. nr. 653/2012 - M. Of. nr. 428/28 iun. 2012 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor  
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 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 

medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 

 
 O. nr. 684/2012 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 

cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 

 
 O. nr. 868/2012 - M. Of. nr. 667/24 sep. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor şi a valorii cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe  
 piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului 
 (Abrogare prin O. nr. 888/2014 - M. Of. nr. 572/31 iul. 2014) 
 
 O. nr. 896/2012 - M. Of. nr. 674/26 sep. 2012 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 

medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 

 
 O. nr. 1037/2012 - M. Of. nr. 764/13 nov. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 1190/2012 - M. Of. nr. 792/26 nov. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale  
 Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti 
 (Abrogare odată cu O. nr. 261/2010 prin O. nr. 82/2019 - M. Of. nr. 108/12 feb. 2019) 
 
 O. nr. 1215/2012 - M. Of. nr. 821/6 dec. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 175/13 mar. 2015) 

compoziţia produselor cosmetice 

 
 O. nr. 1217/2012 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2012 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 

medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 

 
 O. nr. 1248/2012 - M. Of. nr. 11/8 ian. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi 
 (Abrogare prin O. nr. 836/2020 - M. Of. nr. 437/25 mai 2020) 
 
 O. nr. 1266/2012 - M. Of. nr. 844/13 dec. 2012 
 Ordin privind modificarea cap. I pct. 3 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi  
 detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice 
 (Abrogare prin O. nr. 869/2015 - M. Of. nr. 524/14 iul. 2015) 
 
 O. nr. 1336/2012 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 1349/2012 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2013 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 232/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 232/2010 prin O. nr. 1453/2018 - M. Of. nr. 977/19 nov. 2018) 

Bucureşti şi al Judeţului Ilfov 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 423/118/2012 - M. Of. nr. 314/10 mai 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea  
 protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare  
 medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 622/214/2012 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1723/950/2011 prin O. nr. 423/2013 - M. Of. nr. 174/29 mar. 2013) 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 

 
 O. nr. 763/307/2012 - M. Of. nr. 537/1 aug. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de  
 aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin  
 Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1723/950/2011 prin O. nr. 423/2013 - M. Of. nr. 174/29 mar. 2013) 
 
 O. nr. 1156/746/2012 - M. Of. nr. 764/13 nov. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012,  
 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1723/950/2011 prin O. nr. 423/2013 - M. Of. nr. 174/29 mar. 2013) 
 
 O. nr. 1330/880/2012 - M. Of. nr. 890/27 dec. 2012 
 Ordin privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1723/950/2011 prin O. nr. 423/2013 - M. Of. nr. 174/29 mar. 2013) 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 O. nr. 761/5675/2012 - M. Of. nr. 651/13 sep. 2012 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate,  
 privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului  
 sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011, precum şi pentru abrogarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi  
 studenţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 438/2021 - M. Of. nr. 826/30 aug. 2021 şi Abrogare odată cu O. nr. 653/2001 și O. nr. 5298/1668/2011 prin O. nr. 438/2021 - M. Of. nr. 826/30 aug.  
 2021) 
 
 O. nr. 1294/6555/2012 - M. Of. nr. 893/28 dec. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei  
 privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor  şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi  
 pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5298/1668/2011 prin O. nr. 438/2021 - M. Of. nr. 826/30 aug. 2021) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 1288/4050/2012 - M. Of. nr. 4/3 ian. 2013 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului sănătăţii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de  
 neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală 
 (SE) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 209/1329/31/2012 - M. Of. nr. 316/11 mai 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţa a produselor biocide, aprobate prin Ordinul  
 ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  nr.  
 1.321/2006/280/90/2007 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 1192/4060/2012/2/2013 - M. Of. nr. 87/11 feb. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul  
 ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 

1.321/2006/280/90/2007 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 644/2595/52/2012 - M. Of. nr. 575/13 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul  
 ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 

1.321/2006/280/90/2007 

 
 O. nr. 1162/3885/82/2012 - M. Of. nr. 19/10 ian. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul  
 ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.  
 1.321/2006/280/90/2007 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 5/2012 - M. Of. nr. 26/12 ian. 2012 
 Ordin privind modificarea art. 10 alin. (11) din Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului  
 transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2010 
 (Abrogare prin O. nr. 611/2015 - M. Of. nr. 290/28 apr. 2015) 
 
 O. nr. 38/2012 - M. Of. nr. 71/30 ian. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 69/2012 - M. Of. nr. 117/15 feb. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI "Cerinţe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental", ediţia 1/2011 
 (Abrogare prin O. nr. 1307/2018 - M. Of. nr. 772/7 sep. 2018) 
 
 O. nr. 70/2012 - M. Of. nr. 117/15 feb. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 605/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile  
 de trafic aerian", ediţia a 2-a 
 (Abrogare prin O. nr. 1723/2014 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015) 
 
 O. nr. 148/2012 - M. Of. nr. 136/28 feb. 2012 
 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1464/2016 - M. Of. nr. 1022/19 dec. 2016) 

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 

 
 O. nr. 221/2012 - M. Of. nr. 228/5 apr. 2012 
 Ordin privind modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă  
 standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1681/2005 prin O. nr. 978/2018 - M. Of. nr. 470/7 iun. 2018) 
 
 O. nr. 292/2012 - M. Of. nr. 258/19 apr. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea  
 Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 479/2010 prin O. nr. 161/2016 - M. Of. nr. 238/31 mar. 2016) 

utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010 
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 O. nr. 326/2012 - M. Of. nr. 301/7 mai 2012 
 Ordin pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSA 
 (Abrogare prin O. nr. 1079/2018 - M. Of. nr. 588/11 iul. 2018) 
 
 O. nr. 496/2012 - M. Of. nr. 376/5 iun. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.473/2006 privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 187/2015 - M. Of. nr. 194/24 mar. 2015) 

navelor de navigaţie interioară 

 
 O. nr. 1008/2012 - M. Of. nr. 407/19 iun. 2012 
 Ordin pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime 
 (Abrogare prin O. nr. 991/2020 - M. Of. nr. 434/22 mai 2020) 
 
 O. nr. 1254/2012 - M. Of. nr. 605/23 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 

 
 O. nr. 1273/2012 - M. Of. nr. 598/21 aug. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul IV "Sisteme de supraveghere şi de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 162/2016 - M. Of. nr. 252/5 apr. 2016) 

evitare a coliziunii", ediţia 1/2012 

 
 O. nr. 1308/2012 - M. Of. nr. 598/21 aug. 2012 
 Ordin pentru interzicerea utilizării armelor cu muniţie cu proiectil împotriva păsărilor şi animalelor în perimetrul aeroporturilor civile din România 
 (Abrogare prin O. nr. 1237/2015 - M. Of. nr. 877/24 nov. 2015) 
 
 O. nr. 1318/2012 - M. Of. nr. 634/5 sep. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de către inspectorii din cadrul  
 Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi a modelului legitimaţiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în  
 Transportul Rutier 
 (Abrogare prin O. nr. 282/2017 - M. Of. nr. 185/15 mar. 2017) 
 
 O. nr. 1352/2012 - M. Of. nr. 632/4 sep. 2012 
 Ordin privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea  
 reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate" 
 (Abrogare prin O. nr. 1141/2019 - M. Of. nr. 783/26 sep. 2019) 
 
 O. nr. 1435/2012 - M. Of. nr. 671/25 sep. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 1482/2012 - M. Of. nr. 691/8 oct. 2012 
 Ordin privind aprobarea nivelului cotizaţiei anuale plătite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi al tarifelor percepute de Aeroclubul României în cazul activităţilor pentru terţi 
 (Abrogare prin O. nr. 1503/2018 - M. Of. nr. 863/11 oct. 2018) 
 
 O. nr. 1530/2012 - M. Of. nr. 810/3 dec. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul III "Sisteme de comunicaţii",  
 partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 1/2012 
 (Abrogare prin O. nr. 1447/2014 - M. Of. nr. 799/3 nov. 2014) 
 
 O. nr. 1539/2012 - M. Of. nr. 777/19 nov. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor RACR-AD-PETH, ediţia 2/2012 
 (Abrogare prin O. nr. 1312/2014 - M. Of. nr. 675/16 sep. 2014) 
 
 O. nr. 1571/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 
 Ordin pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile 
 (Abrogare prin O. nr. 1547/2013 - M. Of. nr. 827/23 dec. 2013) 
 
 O. nr. 1584/2012 - M. Of. nr. 763/13 nov. 2012 
 Ordin privind aprobarea Reglementarilor specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române 
 (Abrogare prin O. nr. 945/2021 - M. Of. nr. 697/14 iul. 2021) 
 
 O. nr. 1669/2012 - M. Of. nr. 779/20 nov. 2012 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 956/2003 pentru aprobarea Regulamentului de exploatare portuară a porturilor maritime  
 
 (SE) 

româneşti 

 
 O. nr. 2166/2012 - M. Of. nr. 805/29 nov. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului  
 transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2010 
 (Abrogare prin O. nr. 611/2015 - M. Of. nr. 290/28 apr. 2015) 
 
 O. nr. 2179/2012 - M. Of. nr. 835/12 dec. 2012 
 Ordin pentru modificarea art. 16 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 535/2007 prin O. nr. 743/2020 - M. Of. nr. 238/24 mar. 2020) 

certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România 

 
 O. nr. 2180/2012 - M. Of. nr. 830/11 dec. 2012 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română-AFER 
 (Abrogare prin O. nr. 683/2017 - M. Of. nr. 514/4 iul. 2017) 
 
 O. nr. 2220/2012 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1,3,4 şi 5 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania  
 Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 290/2013 - M. Of. nr. 484/2 aug. 2013) 
 
 O. nr. 2264/2012 - M. Of. nr. 885/27 dec. 2012 
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 Ordin pentru modificarea anexei la Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, aprobate prin  
 Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2007 
 (Abrogare odată cu O. 640/2007 prin O. nr. 1214/2015 - M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 
 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 25/2012 - M. Of. nr. 246/11 apr. 2012 
 Ordin privind aprobarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 348/12 mai 2014) 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII 

 O. nr. 550/2012 - M. Of. nr. 234/6 apr. 2012 
 Ordin privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică 
 (Abrogare prin H.G. nr. 579/2016 - M. Of. nr. 623/12 aug. 2016) 
 
 O. nr. 582/2012 - M. Of. nr. 518/26 iul. 2012 
 Ordin privind aprobarea formularelor-model ale procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi înştiinţării de plată utilizate în activitatea de constatare a contravenţiilor şi aplicare a  
 sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 1360/2020 - M. Of. nr. 954/16 oct. 2020) 
 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 Decizia nr. 199/2012 - M. Of. nr. 775/16 nov. 2012 
 Decizie privind revocarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 287/2011 privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la  
 
 (SE) 

sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă 

 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 274/2012 - M. Of. nr. 355/24 mai 2012 
 Decizie privind abrogarea unor decizii ale primului-ministru având ca obiect înfiinţarea de comisii, comitete sau grupuri de lucru interministeriale 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 275/2012 - M. Of. nr. 355/24 mai 2012 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor grave ale criminalităţii economice şi financiare 
 (Abrogare prin Decizia nr. 233/2013 - M. Of. nr. 338/10 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 277/2012 - M. Of. nr. 355/24 mai 2012 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 233/2013 - M. Of. nr. 338/10 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 303/2012 - M. Of. nr. 360/28 mai 2012 
 Decizie privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social 
 (Abrogare prin Decizia nr. 111/2013 - M. Of. nr. 90/12 feb. 2013) 
 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 O. nr. 174/M.125/2012 - M. Of. nr. 740/2 nov. 2012 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activităţii oficiale de criptologie 
 (Abrogare prin O. nr. 271/M27/16061/2017 - M. Of. nr. 201/6 mar. 2018) 
 
 
 
 2013 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 1200/2013 - M. Of. nr. 207/11 apr. 2013 
 Ordin privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare 
 (Abrogare prin O. nr. 3753/2015 - M. Of. nr. 844/12 nov. 2015) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 37/2013 - M. Of. nr. 89/12 feb. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping 
 (Abrogare prin O. nr. 47/2014 - M. Of. nr. 168/10 mar. 2014) 
 
 O. nr. 101/2013 - M. Of. nr. 145/19 mar. 2013 
 Ordin pentru aprobarea modelului certificatului de funcţionare din punctul de vedere al respectării reglementărilor antidoping 
 (Abrogare prin O. nr. 212/2021 - M. Of. nr. 52/18 ian. 2022) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 606/2013 - M. Of. nr. 351/13 iun. 2013 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 700/2012 prin O. nr. 3331/2013 - M. Of. nr. 658/25 oct. 2013) 

privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 

 
 O. nr. 607/2013 - M. Of. nr. 345/12 iun. 2013 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 3006/2016 - M. Of. nr. 894/8 nov. 2016) 
 
 O. nr. 2211/2013 - M. Of. nr. 554/2 sep. 2013 
 Ordin pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare 
 (Abrogare prin O. nr. 3631/2015 - M. Of. nr. 939/18 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3721/2013 - M. Of. nr. 752/4 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 3838/2015 - M. Of. nr. 982/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3806/2013 - M. Of. nr. 833/24 dec. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor  
 efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile  
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 (Abrogare odată cu O. nr. 3596/2011 prin O. nr. 3769/2015 - M. Of. nr. 11/7 ian. 2016) 

efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA 

 
 O. nr. 3816/2013 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2014 
 Ordin privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 767/2016 - M. Of. nr. 150/26 feb. 2016) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 1124/2013 - M. Of. nr. 761/6 dec. 2013 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1.27 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al  
 Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 

 O. nr. 86/2013 - M. Of. nr. 158/25 mar. 2013 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate 
 (Abrogare prin O. nr. 7962/2016 - M. Of. nr. 429/8 iun. 2016) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 4/2013 - M. Of. nr. 29/14 ian. 2013 
 Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2014 - M. Of. nr. 460/24 iun. 2014) 
 
 O. nr. 171/2013 - M. Of. nr. 666/30 oct. 2013 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 289/2014 - M. Of. nr. 905/12 dec. 2014) 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 H. nr. 3/2013 - M. Of. nr. 448/22 iul. 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind organizarea activităţii de arhivă a administratorilor de fonduri de pensii private 
 (Abrogare prin Normativ nr. 33/2017 - M. Of. nr. 998/15 dec. 2017) 
 
 H. nr. 19/2013 - M. Of. nr. 502/8 aug. 2013 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 4/2013 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate,  
 reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
 (Abrogare odată cu N. 12/2011 prin N. nr. 34/2016 - M. Of. nr. 620/12 aug. 2016) 
 
 H. nr. 20/2013 - M. Of. nr. 503/9 aug. 2013 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 23/2006 prin R. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) 

preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 

 
 H. nr. 32/2013 - M. Of. nr. 573/9 sep. 2013 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 9/2013 pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative 
 (Abrogare odată cu H.C.S.S.P.P. nr. 15/2006 prin N. nr. 23/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) 
 
 H. nr. 33/2013 - M. Of. nr. 573/9 sep. 2013 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 10/2013 pentru completarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat 
 (Abrogare odată cu H. nr. 22/2007 prin N. nr. 22/2015 - M. Of. nr. 11/7 ian. 2016) 
 
 H. nr. 34/2013 - M. Of. nr. 559/3 sep. 2013 
 Hotărâre privind aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2013 pentru modificarea instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 70/2006 prin I. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 580/29 iul. 2016) 

şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006 

 
 H. nr. 51/2013 - M. Of. nr. 667/31 oct. 2013 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,  
 aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 26/2009 prin R. nr. 15/2018 - M. Of. nr. 1082/20 dec. 2018) 
 
 N. nr. 3/2013 - M. Of. nr. 463/26 iul. 2013 
 Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 18/2014 - M. Of. nr. 570/31 iul. 2014) 
 
 N. nr. 17/2013 - M. Of. nr. 784/14 dec. 2013 
 Normă pentru modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin N. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 268/22 apr. 2015) 

preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 

 
 R. nr. 6/2013 - M. Of. nr. 51/21 ian. 2014 
 Regulament emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele  
 financiare derivate extrabursiere, contra părţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii 
 (Abrogare prin R. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 994/14 dec. 2017) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 1765/2013 - M. Of. nr. 373/25 iun. 2013 
 Decizie privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 859/2017 - M. Of. nr. 514/4 iul. 2017) 
 
 Decizia nr. 2783/2013 - M. Of. nr. 604/27 sep. 2013 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a  
 verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 2.340/2013 prin Decizia nr. 284/2017 - M. Of. nr. 175/10 mar. 2017) 
 
 O. nr. 4/2013 - M. Of. nr. 95/15 feb. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2015 - M. Of. nr. 181/17 mar. 2015) 

pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale 
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 O. nr. 7/2013 - M. Of. nr. 113/27 feb. 2013 
 Ordin privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 22/2012 prin O. nr. 4/2017 - M. Of. nr. 98/3 feb. 2017) 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 

 
 O. nr. 8/2013 - M. Of. nr. 118/1 mar. 2013 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2012 
 (T) 
 
 O. nr. 9/2013 - M. Of. nr. 144/19 mar. 2013 
 Ordin privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor  
 conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 175/10 mar. 2017) 
 
 O. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 152/21 mar. 2013 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi  
 extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2022 prin O. nr. 99/2021 - M. Of. nr. 1024/27 oct. 2021) 
 
 O. nr. 12/2013 - M. Of. nr. 138/15 mar. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2020 - M. Of. nr. 562/29 iun. 2020) 
 
 O. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 169/29 mar. 2013 
 Ordin privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2014 - M. Of. nr. 937/22 dec. 2014) 
 
 O. nr. 17/2013 - M. Of. nr. 181/1 apr. 2013 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2012 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2015 - M. Of. nr. 466/29 iun. 2015) 
 
 O. nr. 18/2013 - M. Of. nr. 181/1 apr. 2013 
 Ordin privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările  
 
 (Abrogare prin O. nr. 83/2015 - M. Of. nr. 413/11 iun. 2015) 

perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional 

 
 O. nr. 19/2013 - M. Of. nr. 210/13 apr. 2013 
 Ordin pentru aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a  
 Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2013 - M. Of. nr. 536/26 aug. 2013) 
 
 O. nr. 20/2013 - M. Of. nr. 223/18 apr. 2013 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2004 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii  
 
 (SE) 

garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie 

 
 O. nr. 22/2013 - M. Of. nr. 233/23 apr. 2013 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2022 prin O. nr. 133/2021 - M. Of. nr. 1204/20 dec. 2021) 
 
 O. nr. 23/2013 - M. Of. nr. 271/14 mai 2013 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 45/2016 - M. Of. nr. 730/21 sep. 2016) 
 
 O. nr. 24/2013 - M. Of. nr. 240/25 apr. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată 
 (Abrogare prin O. nr. 161/2014 - M. Of. nr. 941/22 dec. 2014) 
 
 O. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 259/9 mai 2013 
 Ordin privind modificarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2022, odată cu O. nr. 22/2013 prin O. nr. 133/2021 - M. Of. nr. 1204/20 dec. 2021) 
 
 O. nr. 31/2013 - M. Of. nr. 308/29 mai 2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 205/2020 - M. Of. nr. 1037/6 nov. 2020) 
 
 O. nr. 32/2013 - M. Of. nr. 320/3 iun. 2013 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2020 - M. Of. nr. 287/6 apr. 2020) 
 
 O. nr. 34/2013 - M. Of. nr. 427/15 iul. 2013 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 199/2020 - M. Of. nr. 1067/12 nov. 2020) 
 
 O. nr. 35/2013 - M. Of. nr. 358/17 iun. 2013 
 Ordin pentru aprobarea procedurilor privind soluţionarea/medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei 
 (Abrogare prin O. nr. 128/2020 - M. Of. nr. 575/1 iul. 2020) 
 
 O. nr. 36/2013 - M. Of. nr. 336/10 iun. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A 
 (Abrogare la data abrogării dispoziţiilor privind racordarea la conductele de alimentare din amonte prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004 prin O. nr. 60/2016 -  
 M. Of. nr. 835/21 oct. 2016 şi Abrogare prin O. nr. 199/2020 - M. Of. nr. 1067/12 nov. 2020) 
 
 O. nr. 37/2013 - M. Of. nr. 338/10 iun. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea iniţierii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 168/2020 - M. Of. nr. 876/25 sep. 2020) 

procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale 
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 O. nr. 38/2013 - M. Of. nr. 400/3 iul. 2013 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de  
 servicii energetice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 2794/2014 - M. Of. nr. 25/13 ian. 2015) 
 
 O. nr. 40/2013 - M. Of. nr. 378/26 iun. 2013 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi  consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat  
 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2014 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2014) 

dreptul de eligibilitate 

 
 O. nr. 42/2013 - M. Of. nr. 382/27 iun. 2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, şi  
 privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 217/2018 - M. Of. nr. 1109/28 dec. 2018) 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 

 
 O. nr. 44/2013 - M. Of. nr. 412/8 iul. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B 
 (Abrogare la data abrogării dispoziţiilor privind racordarea la conductele de alimentare din amonte prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004 prin O. nr. 60/2016 -  
 M. Of. nr. 835/21 oct. 2016 şi Abrogare prin O. nr. 167/2020 - M. Of. nr. 878/25 sep. 2020) 
 
 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale 

O. nr. 45/2013 - M. Of. nr. 412/8 iul. 2013 

 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2022 prin O. nr. 133/2021 - M. Of. nr. 1204/20 dec. 2021) 
 
 O. nr. 47/2013 - M. Of. nr. 389/29 iun. 2013 
 Ordin pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă care au obligaţia de a furniza energie electrică clienţilor finali aflaţi în situaţia de a nu li se mai asigura furnizarea din motive  
 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2014 - M. Of. nr. 442/17 iun. 2014) 

neimputabile acestora 

 
 O. nr. 48/2013 - M. Of. nr. 445/22 iul. 2013 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 180/17 mar. 2015) 
 
 O. nr. 50/2013 - M. Of. nr. 436/17 iul. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2018 - M. Of. nr. 493/15 iun. 2018) 
 
 O. nr. 51/2013 - M. Of. nr. 468/29 iul. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri  
 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2018 - M. Of. nr. 493/15 iun. 2018) 

(Romanian Commodities Exchange) - S.A. 

 
 O. nr. 52/2013 - M. Of. nr. 468/29 iul. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze  
 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2017 - M. Of. nr. 503/30 iun. 2017) 

Naturale OPCOM - S.A. 

 
 O. nr. 53/2013 - M. Of. nr. 472/30 iul. 2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 171/2019 - M. Of. nr. 654/7 aug. 2019) 
 
 O. nr. 54/2013 - M. Of. nr. 470/29 iul. 2013 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi a serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 89/2013 - M. Of. nr. 797/18 dec. 2013) 

la piaţa angro de energie electrică, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar 

 
 O. nr. 55/2013 - M. Of. nr. 508/12 aug. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2014 - M. Of. nr. 477/28 iun. 2014) 

prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011 

 
 O. nr. 56/2013 - M. Of. nr. 472/30 iul. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  
 nr. 43/2011 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 118/16 feb. 2015) 
 
 O. nr. 57/2013 - M. Of. nr. 518/19 aug. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 60/2015 - M. Of. nr. 287/28 apr. 2015) 
 
 O. nr. 58/2013 - M. Of. nr. 496/7 aug. 2013 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport,  
 a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pieţei de energie electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici  
 din cadrul sectorului energiei electrice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 58/2013 prin O. nr. 96/2013 - M. Of. nr. 824/23 dec. 2013) 
 
 O. nr. 60/2013 - M. Of. nr. 520/20 aug. 2013 
 Ordin privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2018 - M. Of. nr. 166/22 feb. 2018) 
 
 O. nr. 64/2013 - M. Of. nr. 536/26 aug. 2013 
 Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2013 - M. Of. nr. 659/28 oct. 2013) 

Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014 

 
 O. nr. 66/2013 - M. Of. nr. 541/27 aug. 2013 
 Ordin pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 162/2014 - M. Of. nr. 39/16 ian. 2015) 
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 O. nr. 67/2013 - M. Of. nr. 580/12 sep. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 779/25 sep. 2019 şi Abrogare la data de 1 octombrie 2019 prin O. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 779/25 sep. 2019) 
 
 O. nr. 68/2013 - M. Of. nr. 586/16 sep. 2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei reglementate de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2016 - M. Of. nr. 673/31 aug. 2016) 
 
 O. nr. 69/2013 - M. Of. nr. 581/12 sep. 2013 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate practicate de operatorul licenţiat al pieţei centralizate din sectorul gazelor naturale - Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian  
 Commodities Exchange) - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 18/2015 - M. Of. nr. 204/27 mar. 2015) 
 
 O. nr. 71/2013 - M. Of. nr. 604/27 sep. 2013 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate practicate de operatorul licenţiat al pieţei centralizate din sectorul gazelor naturale - Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze  
 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2015 - M. Of. nr. 424/15 iun. 2015) 

Naturale "OPCOM" - S.A. 

 
 O. nr. 72/2013 - M. Of. nr. 623/8 oct. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 169/2018 - M. Of. nr. 810/21 sep. 2018) 
 
 O. nr. 73/2013 - M. Of. nr. 640/17 oct. 2013 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 202/2019 - M. Of. nr. 910/11 nov. 2019) 
 
 O. nr. 75/2013 - M. Of. nr. 666/30 oct. 2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei  
 electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 36/2019 - M. Of. nr. 186/8 mar. 2019) 
 
 O. nr. 76/2013 - M. Of. nr. 659/28 oct. 2013 
 Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 23/2014 - M. Of. nr. 247/7 apr. 2014) 

Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014 

 
 O. nr. 77/2013 - M. Of. nr. 664/30 oct. 2013 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2014 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care  
 beneficiază de bonus 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2014 - M. Of. nr. 805/5 nov. 2014) 
 
 O. nr. 78/2013 - M. Of. nr. 664/30 oct. 2013 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 109/2014 - M. Of. nr. 803/4 nov. 2014) 

cogenerare, aplicabile în anul 2014 

 
 O. nr. 81/2013 - M. Of. nr. 723/25 nov. 2013 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015) 
 
 O. nr. 82/2013 - M. Of. nr. 734/28 nov. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate 
 (Abrogare prin O. nr. 92/2015 - M. Of. nr. 452/24 iun. 2015) 
 
 O. nr. 83/2013 - M. Of. nr. 732/28 nov. 2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vânduta de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 120/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 

contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă 

 
 O. nr. 85/2013 - M. Of. nr. 739/29 nov. 2013 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 125/2015 - M. Of. nr. 570/30 iul. 2015) 
 
 O. nr. 86/2013 - M. Of. nr. 753/4 dec. 2013 
 Ordin privind modificarea art. 5 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia  
 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2014 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2014) 

electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate 

 
 O. nr. 87/2013 - M. Of. nr. 777/12 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem 
 (Abrogare prin O. nr. 45/2017 - M. Of. nr. 442/14 iun. 2017) 
 
 O. nr. 88/2013 - M. Of. nr. 788/16 dec. 2013 
 Ordin pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 140/2014 - M. Of. nr. 894/9 dec. 2014) 
 
 O. nr. 91/2013 - M. Of. nr. 801/18 dec. 2013 
 Ordin privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 145/2014 - M. Of. nr. 931/19 dec. 2014) 
 
 O. nr. 92/2013 - M. Of. nr. 777/12 dec. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor  
 reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, şi privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 42/2013 prin O. nr. 217/2018 - M. Of. nr. 1109/28 dec. 2018) 

stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 

 
 O. nr. 93/2013 - M. Of. nr. 828/23 dec. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a  
 cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată 



 
 (Abrogare prin O. nr. 161/2014 - M. Of. nr. 941/22 dec. 2014) 
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 O. nr. 94/2013 - M. Of. nr. 801/18 dec. 2013 
 Ordin pentru suspendarea aplicării prevederilor pct. 2.3 din Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice  
 eoliene şi fotovoltaice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 59/2014 - M. Of. nr. 521/14 iul. 2014) 
 
 O. nr. 95/2013 - M. Of. nr. 821/23 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
 (Abrogare prin O. nr. 60/2014 - M. Of. nr. 554/28 iul. 2014) 
 
 O. nr. 96/2013 - M. Of. nr. 824/23 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia  
 electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 93/2015 - M. Of. nr. 468/29 iun. 2015) 
 
 O. nr. 98/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar  
 Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 154/2014 - M. Of. nr. 922/18 dec. 2014) 
 
 O. nr. 99/2013 - M. Of. nr. 830/23 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar  
 
 (Abrogare prin O. nr. 149/2014 - M. Of. nr. 922/18 dec. 2014) 

Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A. 

 
 O. nr. 100/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar  
 Societatea Comercială Enel Distribuţie Muntenia - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 153/2014 - M. Of. nr. 929/19 dec. 2014) 
 
 O. nr. 101/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar  
 
 (Abrogare prin O. nr. 151/2014 - M. Of. nr. 923/18 dec. 2014) 

Societatea Comercială Enel Distribuţie Banat - S.A. 

 
 O. nr. 102/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar  
 Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 152/2014 - M. Of. nr. 929/19 dec. 2014) 
 
 O. nr. 103/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar  
 
 (Abrogare prin O. nr. 150/2014 - M. Of. nr. 923/18 dec. 2014) 

Societatea Comercială E.ON Moldova Distribuţie - S.A. 

 
 O. nr. 104/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar  
 Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 155/2014 - M. Of. nr. 933/21 dec. 2014) 
 
 O. nr. 105/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar  
 
 (Abrogare prin O. nr. 156/2014 - M. Of. nr. 933/21 dec. 2014) 

Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. 

 
 O. nr. 106/2013 - M. Of. nr. 816/21 dec. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru  
 prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. 
 (Abrogare odată cu O.nr.19/2009 prin O. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 229/1 apr. 2014) 
 
 O. nr. 111/2013 - M. Of. nr. 828/23 dec. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5/2009 prin O. nr. 89/2018 - M. Of. nr. 462/5 iun. 2018) 
 
 O. nr. 112/2013 - M. Of. nr. 816/21 dec. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de  
 echilibrare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/2013 prin O. nr. 31/2018 - M. Of. nr. 166/22 feb. 2018) 
 
 O. nr. 119/2013 - M. Of. nr. 845/30 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 123/2017 - M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017) 
 
 O. nr. 121/2013 - M. Of. nr. 12/9 ian. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 36/2009 prin O. nr. 141/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015) 

serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PETROM DISTRIBUŢIE GAZE - S.R.L. 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 117/2013 - M. Of. nr. 85/8 feb. 2013 
 Decizie privind modificarea art. 16 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea  
 numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 459/2010 prin Decizia nr. 379/2013 - M. Of. nr. 330/6 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 513/2013 - M. Of. nr. 514/14 aug. 2013 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 2858/2007 prin Decizia nr. 313/2017 - M. Of. nr. 275/20 apr. 2017) 

autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale 
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 Decizia nr. 541/2013 - M. Of. nr. 554/2 sep. 2013 
 Decizie privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 934/2019 - M. Of. nr. 797/2 oct. 2019) 
 
 Decizia nr. 1154/2013 - M. Of. nr. 831/24 dec. 2013 
 Decizie privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor 
 (Abrogare prin Decizia nr. 300/2019 - M. Of. nr. 280/12 apr. 2019) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 92/13 feb. 2013 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale 
 (Abrogare prin O. nr. 100/2021 - M. Of. nr. 740/28 iul. 2021) 
 
 O. nr. 16/2013 - M. Of. nr. 97/18 feb. 2013 
 Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale  
 de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 109/2010 prin O. nr. 44/2017 - M. Of. nr. 347/11 mai 2017) 

109/2010 

 
 O. nr. 31/2013 - M. Of. nr. 185/3 apr. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei  
 pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa  
 Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012 
 (Abrogare odată cu O. nr. 109/2010 prin O. nr. 44/2017 - M. Of. nr. 347/11 mai 2017) 
 
 O. nr. 32/2013 - M. Of. nr. 185/3 apr. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru  
 siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 48/2010 prin O. nr. 114/2013 - M. Of. nr. 66/27 ian. 2014) 

de rata inflaţiei din anul 2012 

 
 O. nr. 114/2013 - M. Of. nr. 66/27 ian. 2014 
 Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului  
 sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 
 (Abrogare prin O. nr. 104/2021 - M. Of. nr. 793/18 aug. 2021) 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 96/2013 - M. Of. nr. 429/15 iul. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 180/2002 prin O. nr. 180/2020 - M. Of. nr. 1225/14 dec. 2020) 

180/2002 

 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 38/2013 - M. Of. nr. 132/13 mar. 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-III/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 55/22 ian. 2015) 
 
 H. nr. 53/2013 - M. Of. nr. 241/26 apr. 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă  
 (NI-ASR-07-IV/0)" 
 (Abrogare prin H. nr. 208/2013 - M. Of. nr. 21/13 ian. 2014) 
 
 H. nr. 186/2013 - M. Of. nr. 769/10 dec. 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-VIII/0)" 
 (Abrogare prin H. nr. 75/2014 - M. Of. nr. 499/4 iul. 2014) 
 
 H. nr. 208/2013 - M. Of. nr. 21/13 ian. 2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă  
 
 (Abrogare prin H. nr. 166/2014 - M. Of. nr. 727/3 oct. 2014) 

(NI-ASR-07-V/0)" 

 
  DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE 

 O. nr. 290/2013 - M. Of. nr. 484/2 aug. 2013 
 Ordin pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 1854/2017 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017) 
 
 O. nr. 398/2013 - M. Of. nr. 551/30 aug. 2013 
 Ordin privind modificarea şi prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr.  
 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 (Abrogare odată cu ORDDPIIS290/2013 prin O. nr. 1854/2017 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017) 
 
 O. nr. 409/2013 - M. Of. nr. 584/16 sep. 2013 
 Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor  
 tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 (Abrogare odată cu ORDPIIS290/2013 prin O. nr. 1854/2017 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017) 
 
 DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 481/2013/8/2014 - M. Of. nr. 93/6 feb. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale  
 europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 1777/2004, la data intrării în vigoare a ordinului comun al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne privind instituirea  
 restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E)  
 pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare  
 legală şi în zilele de sărbătoare legală, în condiţiile legii prin H.G. nr. 239/2018 - M. Of. nr. 376/2 mai 2018) 
 
 
 GUVERN 
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  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 38/2013 - M. Of. nr. 71/1 feb. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel 
 (Abrogare prin O. nr. 265/2016 - M. Of. nr. 831/20 oct. 2016) 
 
 O. nr. 383/2013 - M. Of. nr. 660/28 oct. 2013 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2014 
 (Abrogare prin L. nr. 129/2014 - M. Of. nr. 740/10 oct. 2014) 
 
 O. nr. 414/2013 - M. Of. nr. 718/21 nov. 2013 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările  
 antidoping, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 37/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 37/2013 prin O. nr. 47/2014 - M. Of. nr. 168/10 mar. 2014) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 31/2013 - M. Of. nr. 48/22 ian. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea  
 Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,  
 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010 
 (Abrogare prin O. nr. 501/2013 - M. Of. nr. 374/25 iun. 2013) 
 
 O. nr. 124/2013 - M. Of. nr. 111/26 feb. 2013 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu 
 (Abrogare prin O. nr. 1664/2018 - M. Of. nr. 11/4 ian. 2019) 
 
 O. nr. 501/2013 - M. Of. nr. 374/25 iun. 2013 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Protocolul de  
 colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare  
 a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul  
 directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010 
 (SE) 
 
 O. nr. 587/2013 - M. Of. nr. 457/24 iul. 2013 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1.1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al  
 
 (Abrogare prin O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 571/31 iul. 2014) 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 

 
 O. nr. 1237/2013 - M. Of. nr. 69/28 ian. 2014 
 Ordin privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 591/2010 pentru aprobarea organigramei Centrului Naţional de  
 Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară 
 (SE) 
 
 
 GUVERN 
  DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE 

 O. nr. 483/2013 - M. Of. nr. 846/30 dec. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 3,4 şi 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru  
 
 (Abrogare odată cu ORDDPIIS290/2013 prin O. nr. 1854/2017 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017) 

aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 

 
 O. nr. 485/2013 - M. Of. nr. 845/30 dec. 2013 
 Ordin  privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv  
 transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov 
 (Abrogare prin O. nr. 647/127/2016 - M. Of. nr. 690/6 sep. 2016) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 198/2013 - M. Of. nr. 833/24 dec. 2013 
 Ordin privind completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al  
 Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012 
 (Abrogare odată cu O. nr. 25/2012 prin O. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 348/12 mai 2014) 
 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 1042/2013 - M. Of. nr. 809/19 dec. 2013 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 567/2014 - M. Of. nr. 841/18 nov. 2014) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 740/2013 - M. Of. nr. 342/11 iun. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 
 (Abrogare prin O. nr. 996/2014 - M. Of. nr. 328/6 mai 2014) 
 
 O. nr. 849/2013 - M. Of. nr. 409/8 iul. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3191/2021 - M. Of. nr. 1074/10 nov. 2021) 

cu produse militare 

 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 13/2013 - M. Of. nr. 74/5 feb. 2013 
 Ordin pentru modificarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 69/2009 prin O. nr. 177/2016 - M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) 

internelor, nr. 69/2009 

 
 O. nr. 40/2013 - M. Of. nr. 238/25 apr. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul  
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 ministrului administraţiei şi internelor nr. 290/2011 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2014 - M. Of. nr. 858/25 nov. 2014) 
 
 O. nr. 51/2013 - M. Of. nr. 285/21 mai 2013 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului 
 (Abrogare prin O. nr. 164/2016 - M. Of. nr. 871/1 nov. 2016) 
 
 O. nr. 53/2013 - M. Of. nr. 285/21 mai 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2016 - M. Of. nr. 547/20 iul. 2016) 
 
 O. nr. 54/2013 - M. Of. nr. 295/23 mai 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei informare şi relaţii publice 
 (Abrogare prin O. nr. 148/2014 - M. Of. nr. 774/24 oct. 2014) 
 
 O. nr. 61/2013 - M. Of. nr. 278/17 mai 2013 
 Ordin pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei  
 administrative nr. 299/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 299/2007 prin O. nr. 4/2016 - M. Of. nr. 15/8 ian. 2016) 
 
 O. nr. 63/2013 - M. Of. nr. 277/16 mai 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 156/2012 prin O. nr. 66/2013 - M. Of. nr. 296/23 mai 2013) 

Afacerilor Interne 

 
 O. nr. 64/2013 - M. Of. nr. 300/27 mai 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale 
 (Abrogare prin O. nr. 92/2014 - M. Of. nr. 465/25 iun. 2014) 
 
 O. nr. 65/2013 - M. Of. nr. 298/24 mai 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen 
 (Abrogare prin O. nr. 117/2016 - M. Of. nr. 613/10 aug. 2016) 
 
 O. nr. 66/2013 - M. Of. nr. 296/23 mai 2013 
 Ordin privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2014 - M. Of. nr. 199/21 mar. 2014) 
 
 O. nr. 71/2013 - M. Of. nr. 316/31 mai 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 123/15 feb. 2017) 
 
 O. nr. 81/2013 - M. Of. nr. 331/6 iun. 2013 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 665/2008 prin O. nr. 177/2016 - M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) 

Afacerilor Interne 

 
 O. nr. 86/2013 - M. Of. nr. 368/20 iun. 2013 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
 (Abrogare prin O. nr. 62/2018 - M. Of. nr. 519/25 iun. 2018) 
 
 O. nr. 109/2013 - M. Of. nr. 503/9 aug. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi  
 internelor nr. 68/2012 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2013 - M. Of. nr. 751/4 dec. 2013) 
 
 O. nr. 116/2013 - M. Of. nr. 461/25 iul. 2013 
 Ordin privind reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Afacerilor Interne 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2016 - M. Of. nr. 634/18 aug. 2016) 
 
 O. nr. 128/2013 - M. Of. nr. 522/20 aug. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 65/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 65/2013 prin O. nr. 117/2016 - M. Of. nr. 613/10 aug. 2016) 
 
 O. nr. 129/2013 - M. Of. nr. 531/22 aug. 2013 
 Ordin pentru completarea Ghidului carierei poliţiştilor si cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei si  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 69/2009 prin O. nr. 177/2016 - M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) 

internelor, nr. 69/2009 

 
 O. nr. 154/2013 - M. Of. nr. 707/18 nov. 2013 
 Ordin privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului "Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României" 
 (Abrogare prin O. nr. 199/2016 - M. Of. nr. 1015/16 dec. 2016) 
 
 O. nr. 176/2013 - M. Of. nr. 24/13 ian. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 203/2016 - M. Of. nr. 1062/29 dec. 2016) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 8/2013 - M. Of. nr. 46/21 ian. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii  
 organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi a  
 specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.) 
 (Abrogare prin O. nr. 1412/2018 - M. Of. nr. 917/31 oct. 2018) 
 
 O. nr. 24/2013 - M. Of. nr. 130/12 mar. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor  
 viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru  
 comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 165/2012 prin O. nr. 1515/2013 - M. Of. nr. 19/11 ian. 2014) 
 
 O. nr. 31/2013 - M. Of. nr. 111/26 feb. 2013 
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 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a  
 criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 246/2008 prin O. nr. 234/2016 - M. Of. nr. 137/23 feb. 2016) 

agromediu şi zone defavorizate 

 
 O. nr. 63/2013 - M. Of. nr. 129/11 mar. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 "Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea  
 Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1638/2015 - M. Of. nr. 469/29 iun. 2015) 
 
 O. nr. 165/2013 - M. Of. nr. 179/1 apr. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a  
 criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în  
 domeniu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 98/2010 prin O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 
 
 O. nr. 289/2013 - M. Of. nr. 315/31 mai 2013 
 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2013 
 (T) 
 
 O. nr. 340/2013 - M. Of. nr. 297/24 mai 2013 
 Ordin pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2021 - M. Of. nr. 243/10 mar. 2021) 
 
 O. nr. 378/2013 - M. Of. nr. 301/27 mai 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în  
 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2014, odată cu O. nr. 219/2007 prin O. nr. 1253/2013 - M. Of. nr. 687/8 nov. 2013) 

agricultura ecologică 

 
 O. nr. 383/2013 - M. Of. nr. 301/27 mai 2013 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi  
 certificare în agricultura ecologică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 181/2012 prin O. nr. 895/2016 - M. Of. nr. 669/31 aug. 2016) 
 
 O. nr. 443/2013 - M. Of. nr. 338/10 iun. 2013 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 1 "Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1638/2015 - M. Of. nr. 469/29 iun. 2015) 

Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor 

 
 O. nr. 583/2013 - M. Of. nr. 405/5 iul. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 119/2011 prin O. nr. 251/2017 - M. Of. nr. 608/27 iul. 2017) 
 
 O. nr. 605/2013 - M. Of. nr. 414/9 iul. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 340/2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care  
 desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 340/2013 prin O. nr. 31/2021 - M. Of. nr. 243/10 mar. 2021) 
 
 O. nr. 730/2013 - M. Of. nr. 480/1 aug. 2013 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate  
 obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor  
 cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 165/2012 prin O. nr. 1515/2013 - M. Of. nr. 19/11 ian. 2014) 
 
 O. nr. 773/2013 - M. Of. nr. 535/23 aug. 2013 
 Ordin pentru stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări  
 pentru selecţii varietale, a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007  
 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină  
 dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România 
 (Abrogare prin O. nr. 1881/2015 - M. Of. nr. 681/8 sep. 2015) 
 
 O. nr. 841/2013 - M. Of. nr. 546/29 aug. 2013 
 Ordin privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet A porcine" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 1438/2014 - M. Of. nr. 730/7 oct. 2014) 
 
 O. nr. 920/2013 - M. Of. nr. 581/12 sep. 2013 
 Ordin pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe  
 
 (Abrogare prin O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 

complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu 

 
 O. nr. 922/2013 - M. Of. nr. 586/16 sep. 2013 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 340/2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 340/2013 prin O. nr. 31/2021 - M. Of. nr. 243/10 mar. 2021) 

activităţi si servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale 

 
 O. nr. 1002/2013 - M. Of. nr. 638/16 oct. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 694/2008 prin O. nr. 406/2017 - M. Of. nr. 1034/28 dec. 2017) 

grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea 

 
 O. nr. 1075/2013 - M. Of. nr. 640/17 oct. 2013 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1329/2014 - M. Of. nr. 649/3 sep. 2014) 

din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin 

 
 O. nr. 1125/2013 - M. Of. nr. 641/17 oct. 2013 
 Ordin pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 215 - pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor 
 (Abrogare prin O. nr. 826/2016 - M. Of. nr. 437/10 iun. 2016) 
 
 O. nr. 1316/2013 - M. Of. nr. 727/26 nov. 2013 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe  
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 regiuni viticole, podgorii şi centre viticole 
 (Abrogare odată cu O. nr. 397/2003 prin O. nr. 1205/2018 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2018) 
 
 O. nr. 1337/2013 - M. Of. nr. 747/3 dec. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, eligibilă pentru finanţare în cadrul  
 Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018 şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor pe pieţele  
 ţărilor terţe 
 (Abrogare prin O. nr. 1648/2014 - M. Of. nr. 833/14 nov. 2014) 
 
 O. nr. 1515/2013 - M. Of. nr. 19/11 ian. 2014 
 Ordin privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată si indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei  
 pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului  
 taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor 
 (Abrogare prin O. nr. 266/2017 - M. Of. nr. 635/3 aug. 2017) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 651/60/2013 - M. Of. nr. 491/5 aug. 2013 
 Ordin pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor 
 (Abrogare prin O. nr. 248/79/2017 - M. Of. nr. 637/4 aug. 2017) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 496/1632/65/2013 - M. Of. nr. 446/22 iul. 2013 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru  
 Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 352/636/54/2015 - M. Of. nr. 363/26 mai 2015) 

schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 1384/2013/42/2014/404/2013 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2014 
 Ordin privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor  
 aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului  
 sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 142/1.307/185/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 142/2008 prin O. nr. 1525/67/73/2018 - M. Of. nr. 179/6 mar. 2019) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.9/2013 - M. Of. nr. 115/28 feb. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M172/2021 - M. Of. nr. 875/13 sep. 2021) 
 
 O. nr. M.14/2013 - M. Of. nr. 109/25 feb. 2013 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a  
 Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen 
 (Abrogare prin O. nr. M.68/2013 - M. Of. nr. 414/9 iul. 2013) 
 
 O. nr. M.27/2013 - M. Of. nr. 179/1 apr. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea art. 2 din Normele pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare  
 naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009 
 (Abrogare prin O. nr. M.59/2015 - M. Of. nr. 480/1 iul. 2015) 
 
 O. nr. M.65/2013 - M. Of. nr. 358/17 iun. 2013 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat cazării, refacerii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.128/2008 prin O. nr. m120/2015 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2016) 

capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 128/2008 

 
 O. nr. M.77/2013 - M. Of. nr. 492/5 aug. 2013 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.49/2001 pentru aprobarea "Metodologiei privind stabilirea necesarului şi a drepturilor anuale de motoresurse la  
 autovehicule, tehnica de geniu şi de chimie militară din înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale" 
 (SE) 
 
 O. nr. M.79/2013 - M. Of. nr. 559/3 sep. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea, recepţionarea şi stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, executate în Ministerul  
 
 (Abrogare prin O. nr. M151/2017 - M. Of. nr. 979/11 dec. 2017) 

Apărării Naţionale 

 
 O. nr. M.98/2013 - M. Of. nr. 633/14 oct. 2013 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.83/2003 pentru aprobarea "L-7, Instrucţiuni privind calculul valorii unui motokilometru pentru autovehicule, al  
 tarifului de transport al personalului la şi de la locul de muncă cu automobile din înzestrarea unităţilor militare, precum şi a valorii unei ore de funcţionare" 
 (SE) 
 
 O. nr. M.110/2013 - M. Of. nr. 692/13 nov. 2013 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2006 pentru aprobarea "I.M . - 3/19, Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a probelor de evaluare din  
 
 (SE) 

cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară " 

 
 O. nr. M.117/2013 - M. Of. nr. 751/4 dec. 2013 
 Ordin privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M167/2020 - M. Of. nr. 821/8 sep. 2020) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 1817/2013 - M. Of. nr. 269/14 mai 2013 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 2422/2013 - M. Of. nr. 507/12 aug. 2013) 
 
 O. nr. 1897/2013 - M. Of. nr. 296/23 mai 2013 



 
 Ordin privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale "Parc Industrial Feteşti" - S.A. 
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 (SE) 
 
 O. nr. 2422/2013 - M. Of. nr. 507/12 aug. 2013 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1742/2014 - M. Of. nr. 728/6 oct. 2014) 
 
 O. nr. 2445/2013 - M. Of. nr. 527/22 aug. 2013 
 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale "Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3160/2016 - M. Of. nr. 1021/19 dec. 2016) 

pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 

 
 O. nr. 2537/2013 - M. Of. nr. 596/24 sep. 2013 
 Ordin privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a  
 produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 5918/2017 - M. Of. nr. 758/22 sep. 2017) 
 
 O. nr. 3117/2013 - M. Of. nr. 638/16 oct. 2013 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.218/2010 privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea  
 
 (SE) 

obiectivelor de investiţii din programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 
 O. nr. 3483/2013 - M. Of. nr. 785/16 dec. 2013 
 Ordin pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării  
 regionale şi turismului nr. 1.497/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1497/2011 prin O. nr. 838/2021 - M. Of. nr. 707/16 iul. 2021) 
 
 O. nr. 3760/2013 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2014 
 Ordin privind aprobarea extinderii desemnării Societăţii Comerciale RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 816/2015 - M. Of. nr. 776/19 oct. 2015) 

realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 

 
 O. nr. 3761/2013 - M. Of. nr. 9/8 ian. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.440/2013 privind desemnarea Societăţii Comerciale  
 CEPROCIM - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii  
 şi pentru aprobarea extinderii desemnării acestui organism în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 3982/2020 - M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020) 
 
 O. nr. 3762/2013 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2014 
 Ordin privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale SUCERT-RO - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5501/2018 - M. Of. nr. 748/29 aug. 2018) 

verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 

 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 O. nr. 3310/1365/2013 - M. Of. nr. 679/5 nov. 2013 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a  
 punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii  
 regulate în trafic judeţean 
 (Abrogare odată cu O.nr. 240/1614/2012 prin L. nr. 328/2018 - M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 192/2013 - M. Of. nr. 49/22 ian. 2013 
 Ordin pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor 
 (Abrogare prin H.G. nr. 761/2017 - M. Of. nr. 826/19 oct. 2017) 
 
 O. nr. 1306/2013 - M. Of. nr. 227/19 apr. 2013 
 Ordin privind abrogarea unor acte normative 
 (SE) 
 
 O. nr. 2284/2013 - M. Of. nr. 421/11 iul. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea  
 avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat  
 de funcţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 4040/2012 prin O. nr. 1886/2019 - M. Of. nr. 699/26 aug. 2019) 
 
 O. nr. 2323/2013 - M. Of. nr. 431/16 iul. 2013 
 Ordin pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum  
 şi funcţii publice specifice asimilate acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 762/2015 - M. Of. nr. 233/6 apr. 2015) 
 
 O. nr. 2408/2013 - M. Of. nr. 454/24 iul. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea  
 avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 4040/2012 prin O. nr. 1886/2019 - M. Of. nr. 699/26 aug. 2019) 

de funcţii 

 
  MINISTERUL ECONOMIEI 

 O. nr. 998/2013 - M. Of. nr. 354/14 iun. 2013 
 Ordin privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR1-2013 "Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de  
 ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune  
 
 (Abrogare prin O. nr. 945/2018 - M. Of. nr. 716/20 aug. 2018) 

şi Instalaţiilor de Ridicat" 

 
 O. nr. 1322/2013 - M. Of. nr. 373/25 iun. 2013 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 308/2001 pentru aprobarea Ghidului privind principiile de bună practică de fabricaţie pentru produsele cosmetice 
 (SE) 
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 O. nr. 2004/2013 - M. Of. nr. 657/25 oct. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe  
 maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de  
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 332/2007 prin H.G. nr. 467/2018 - M. Of. nr. 561/4 iul. 2018) 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 
 O. nr. 622/14/35/2013 - M. Of. nr. 169/29 mar. 2013 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al  
 preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în  
 
 (SE) 

sectorul gazelor naturale 

 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 

 O. nr. 107/2013 - M. Of. nr. 460/25 iul. 2013 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiilor de control 
 (Abrogare prin O. nr. 1088/2017 - M. Of. nr. 915/22 nov. 2017) 
 
 O. nr. 108/2013 - M. Of. nr. 460/25 iul. 2013 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control şi autorizare a Direcţiei generale control şi autorizare turism 
 (Abrogare prin O. nr. 676/2020 - M. Of. nr. 353/4 mai 2020) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 3155/2013 - M. Of. nr. 90/12 feb. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei,  
 cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012 
 (Abrogare prin O. nr. 5455/2013 - M. Of. nr. 744/2 dec. 2013) 
 
 O. nr. 3281/2013 - M. Of. nr. 117/1 mar. 2013 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5455/2013 - M. Of. nr. 744/2 dec. 2013) 

tineretului şi sportului nr. 6.211/2012 

 
 O. nr. 3545/2013 - M. Of. nr. 223/18 apr. 2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie 
 (Abrogare prin O. nr. 183/2014 - M. Of. nr. 303/24 apr. 2014) 
 
 O. nr. 3674/2013 - M. Of. nr. 342/11 iun. 2013 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Maramureş 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 4003/2013 - M. Of. nr. 406/5 iul. 2013 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Iaşi 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 4004/2013 - M. Of. nr. 419/10 iul. 2013 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.956/2012 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 4205/2013 - M. Of. nr. 443/19 iul. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4106/2016 - M. Of. nr. 449/16 iun. 2016) 

Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 

 
 O. nr. 4383/2013 - M. Of. nr. 498/7 aug. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului  
 Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
 (Abrogare prin O. nr. 4106/2016 - M. Of. nr. 449/16 iun. 2016) 
 
 O. nr. 4813/2013 - M. Of. nr. 540/27 aug. 2013 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Harghita 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 5455/2013 - M. Of. nr. 744/2 dec. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 4893/2014 - M. Of. nr. 37/16 ian. 2015) 
 
 O. nr. 5648/2013 - M. Of. nr. 811/20 dec. 2013 
 Ordin pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3121/2015 - M. Of. nr. 107/10 feb. 2015) 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare 

 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 40/2013 - M. Of. nr. 44/21 ian. 2013 
 Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 79/2014 - M. Of. nr. 70/29 ian. 2014) 

Ministerului Finanţelor Publice 

 
 O. nr. 140/2013 - M. Of. nr. 90/12 feb. 2013 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  
 şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001,  
 ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2389/2011 prin O. nr. 4146/2015 - M. Of. nr. 33/18 ian. 2016) 
 
 O. nr. 213/2013 - M. Of. nr. 100/20 feb. 2013 
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 Ordin privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1286/2012 prin O. nr. 2844/2016 - M. Of. nr. 1020/19 dec. 2016) 

admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 

 
 O. nr. 214/2013 - M. Of. nr. 100/20 feb. 2013 
 Ordin privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 2032/2013 - M. Of. nr. 823/23 dec. 2013) 
 
 O. nr. 348/2013 - M. Of. nr. 155/22 mar. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi  
 cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
 (Abrogare odată cu O. nr. 214/2013 prin O. nr. 2032/2013 - M. Of. nr. 823/23 dec. 2013) 
 
 O. nr. 435/2013 - M. Of. nr. 204/10 apr. 2013 
 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2460/2016 - M. Of. nr. 860/28 oct. 2016) 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

 
 O. nr. 511/2013 - M. Of. nr. 232/23 apr. 2013 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2281/2009 prin O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 O. nr. 515/2013 - M. Of. nr. 224/18 apr. 2013 
 Ordin privind aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai  
 2013 ca zile libere 
 (T) 
 
 O. nr. 520/2013 - M. Of. nr. 241/26 apr. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1050/2014 - M. Of. nr. 615/20 aug. 2014) 

produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 

 
 O. nr. 688/2013 - M. Of. nr. 323/4 iun. 2013 
 Ordin privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale 
 (Abrogare prin O. nr. 3733/2018 - M. Of. nr. 1082/20 dec. 2018) 
 
 O. nr. 1013/2013 - M. Of. nr. 455/24 iul. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 936/2014 - M. Of. nr. 540/21 iul. 2014) 
 
 O. nr. 1081/2013 - M. Of. nr. 495/6 aug. 2013 
 Ordin pentru abrogarea unor ordine privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală 
 (SE) 
 
 O. nr. 1352/2013 - M. Of. nr. 514/14 aug. 2013 
 Ordin pentru aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august  
 
 (SE) 

2013  ca zi liberă 

 
 O. nr. 1504/2013 - M. Of. nr. 578/11 sep. 2013 
 Ordin privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării  
 situaţiei fiscale personale 
 (Abrogare prin O. nr. 4133/2015 - M. Of. nr. 983/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 1642/2013 - M. Of. nr. 637/15 oct. 2013 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4080/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 

Europeană 

 
 O. nr. 1673/2013 - M. Of. nr. 645/21 oct. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse  
 accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin O. nr. 220/2016 - M. Of. nr. 136/22 feb. 2016) 
 
 O. nr. 1739/2013 - M. Of. nr. 667/31 oct. 2013 
 Ordin privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1275/2018 - M. Of. nr. 189/1 mar. 2018) 

pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 

 
 O. nr. 1743/2013 - M. Of. nr. 658/25 oct. 2013 
 Ordin privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului 
 (Abrogare prin O. nr. 247/2014 - M. Of. nr. 125/20 feb. 2014) 
 
 O. nr. 1857/2013 - M. Of. nr. 726/26 nov. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de  
 restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 
 (Abrogare prin O. nr. 90/2017 - M. Of. nr. 63/25 ian. 2017) 
 
 O. nr. 1891/2013 - M. Of. nr. 724/25 nov. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 500/2007 prin O. nr. 4121/2015 - M. Of. nr. 976/29 dec. 2015) 

plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri 

 
 O. nr. 1898/2013 - M. Of. nr. 727/26 nov. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 
 (Abrogare prin O. nr. 1802/2014 - M. Of. nr. 963/30 dec. 2014) 
 
 O. nr. 2032/2013 - M. Of. nr. 823/23 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 16/8 ian. 2016) 
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 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 1436/852/2013 - M. Of. nr. 543/28 aug. 2013 
 Ordin privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie 
 (Abrogare prin O. nr. 67/95/2016 - M. Of. nr. 77/2 feb. 2016) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 1714/3246/2013 - M. Of. nr. 648/22 oct. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale  
 unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4032/2066/2015 - M. Of. nr. 974/29 dec. 2015) 

Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 915/636/2013 - M. Of. nr. 462/26 iul. 2013 
 Ordin privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea  
 disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 
 (Abrogare prin O. nr. 3447/1436/2018 - M. Of. nr. 1064/17 dec. 2018) 
 
 O. nr. 1683/659/2013 - M. Of. nr. 649/22 oct. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe  
 nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 
 (Abrogare prin O. nr. 3804/2793/2015 - M. Of. nr. 849/16 nov. 2015) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 17/2013 - M. Of. nr. 36/16 ian. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3706/2016 - M. Of. nr. 19/9 ian. 2017) 

nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale 

 
 O. nr. 65/2013 - M. Of. nr. 56/24 ian. 2013 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii  
 informative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1081/2011 prin O. nr. 93/2014 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2014) 
 
 O. nr. 230/2013 - M. Of. nr. 126/7 mar. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3312/2017 - M. Of. nr. 926/24 nov. 2017) 

Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului 

 
 O. nr. 296/2013 - M. Of. nr. 142/18 mar. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 370/2016 - M. Of. nr. 72/1 feb. 2016) 
 
 O. nr. 339/2013 - M. Of. nr. 203/10 apr. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul  
 persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 1503/2016 - M. Of. nr. 403/27 mai 2016) 
 
 O. nr. 378/2013 - M. Of. nr. 199/9 apr. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2137/2011 prin O. nr. 450/2013 - M. Of. nr. 236/24 apr. 2013) 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011 

 
 O. nr. 393/2013 - M. Of. nr. 255/8 mai 2013 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice 
 (Abrogare prin O. nr. 2117/2018 - M. Of. nr. 766/5 sep. 2018) 
 
 O. nr. 450/2013 - M. Of. nr. 236/24 apr. 2013 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 2906/2014 - M. Of. nr. 736/9 oct. 2014) 
 
 O. nr. 618/2013 - M. Of. nr. 326/5 iun. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1294/2007 prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 

creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 

 
 O. nr. 622/2013 - M. Of. nr. 359/17 iun. 2013 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 296/2013 prin O. nr. 370/2016 - M. Of. nr. 72/1 feb. 2016) 

mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 

 
 O. nr. 877/2013 - M. Of. nr. 439/18 iul. 2013 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a  
 modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3140/2016 - M. Of. nr. 893/8 nov. 2016) 

mai multe sedii permanente" 

 
 O. nr. 2986/2013 - M. Of. nr. 582/13 sep. 2013 
 Ordin pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor  
 efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile  
 efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3596/2011 prin O. nr. 3769/2015 - M. Of. nr. 11/7 ian. 2016) 
 
 O. nr. 3329/2013 - M. Of. nr. 659/28 oct. 2013 



 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare 
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 (Abrogare odată cu O. nr. 2211/2013 prin O. nr. 3631/2015 - M. Of. nr. 939/18 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3330/2013 - M. Of. nr. 664/30 oct. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 18/2015 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2015) 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 

 
 O. nr. 3331/2013 - M. Of. nr. 658/25 oct. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 2012/2016 - M. Of. nr. 592/3 aug. 2016) 
 
 O. nr. 3477/2013 - M. Of. nr. 686/8 nov. 2013 
 Ordin privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă 
 (Abrogare prin O. nr. 1888/2016 - M. Of. nr. 496/4 iul. 2016) 
 
 O. nr. 3581/2013 - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare prin O. nr. 3648/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3582/2013 - M. Of. nr. 728/26 nov. 2013 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii 
 (Abrogare prin O. nr. 3649/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3713/2013 - M. Of. nr. 753/4 dec. 2013 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 410/2015 - M. Of. nr. 133/23 feb. 2015) 

fiscal" 

 
 O. nr. 3851/2013 - M. Of. nr. 41/17 ian. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor  
 nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare  
 
 (Abrogare odată cu O. 877/2013 prin O. nr. 3140/2016 - M. Of. nr. 893/8 nov. 2016) 

fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" 

 
 O. nr. 3853/2013 - M. Of. nr. 41/17 ian. 2014 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) "Notificare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1994/2012 prin O. nr. 726/2016 - M. Of. nr. 136/22 feb. 2016) 

privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit" 

 
 O. nr. 3884/2013 - M. Of. nr. 10/8 ian. 2014 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" 
 (Abrogare prin O. nr. 1503/2016 - M. Of. nr. 403/27 mai 2016) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

 O. nr. 1534/2013 - M. Of. nr. 235/24 apr. 2013 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2028/2012 prin O. nr. 1958/2021 - M. Of. nr. 1176/13 dec. 2021) 

la declararea numerarului la frontiera comunitară 

 
  MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 75/2013 - M. Of. nr. 126/7 mar. 2013 
 Ordin privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea  
 Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 
 (Abrogare prin O. nr. 418/2018 - M. Of. nr. 447/29 mai 2018) 
 
 O. nr. 574/2013 - M. Of. nr. 402/4 iul. 2013 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2690/2015 - M. Of. nr. 750/7 oct. 2015) 

759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale 

 
 O. nr. 587/2013 - M. Of. nr. 421/11 iul. 2013 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară  
 nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care  
 gestionează fonduri comunitare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 75/2013 prin O. nr. 418/2018 - M. Of. nr. 447/29 mai 2018) 
 
 O. nr. 1041/2013 - M. Of. nr. 590/18 sep. 2013 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară  
 nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care  
 gestionează fonduri comunitare 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 75/2013 prin O. nr. 418/2018 - M. Of. nr. 447/29 mai 2018) 
 
 O. nr. 1120/2013 - M. Of. nr. 650/22 oct. 2013 
 Ordin privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1284/2016 - M. Of. nr. 618/12 aug. 2016) 

proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 

 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 1072/C/2013 - M. Of. nr. 187/3 apr. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 (Abrogare prin O. nr. 4000/C/2016 - M. Of. nr. 965/29 nov. 2016) 
 
 O. nr. 2277/C/2013 - M. Of. nr. 459/25 iul. 2013 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 17 la Sistemul de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3406/C/2012 prin O. nr. 389/C/2020 - M. Of. nr. 120/17 feb. 2020) 

3.406/C/2012 
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 O. nr. 2583/C/2013 - M. Of. nr. 595/24 sep. 2013 
 Ordin privind aprobarea organigramei Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
 (Abrogare prin O. nr. 3253/C/2020 - M. Of. nr. 805/2 sep. 2020) 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 438/2013 - M. Of. nr. 353/14 iun. 2013 
 Decizie pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 157/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 

participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc 

 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 

 O. nr. 85/2013 - M. Of. nr. 65/30 ian. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, aprobată prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1341/2012 prin O. nr. 1534/2016 - M. Of. nr. 608/9 aug. 2016) 

mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012 

 
 O. nr. 659/2013 - M. Of. nr. 251/30 apr. 2013 
 Ordin pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor  
 nr. 3.420/2012 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3420/2012, la data de 1 ianuarie 2021 prin O. nr. 1256/2020 - M. Of. nr. 532/19 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1239/2013 - M. Of. nr. 274/15 mai 2013 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 364/2014 - M. Of. nr. 204/21 mar. 2014) 
 
 O. nr. 1356/2013 - M. Of. nr. 346/12 iun. 2013 
 Ordin pentru aprobarea modelelor şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 2082/2016 - M. Of. nr. 930/18 nov. 2016) 
 
 O. nr. 1470/2013 - M. Of. nr. 441/19 iul. 2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 1052/2014 - M. Of. nr. 523/14 iul. 2014) 
 
 O. nr. 1471/2013 - M. Of. nr. 362/18 iun. 2013 
 Ordin privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific 
 (Abrogare prin O. nr. 867/2016 - M. Of. nr. 614/10 aug. 2016) 
 
 O. nr. 1613/2013 - M. Of. nr. 433/16 iul. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea  
 solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2014 - M. Of. nr. 44/20 ian. 2014) 
 
 O. nr. 1696/2013 - M. Of. nr. 443/19 iul. 2013 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 449/2008 prin O. nr. 1369/2018 - M. Of. nr. 819/25 sep. 2018) 

comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale 

 
 O. nr. 1778/2013 - M. Of. nr. 442/19 iul. 2013 
 Ordin pentru completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr.  
 1.239/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1239/2013 prin O. nr. 364/2014 - M. Of. nr. 204/21 mar. 2014) 
 
 O. nr. 1808/2013 - M. Of. nr. 470/29 iul. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul  
 de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2011 prin O. nr. 369/2016 - M. Of. nr. 252/5 apr. 2016) 
 
 O. nr. 2187/2013 - M. Of. nr. 599/25 sep. 2013 
 Ordin pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică 
 (Abrogare prin O. nr. 1575/2014 - M. Of. nr. 678/17 sep. 2014) 
 
 O. nr. 2230/2013 - M. Of. nr. 611/1 oct. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor  
 climatice nr. 1.239/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1239/2013 prin O. nr. 364/2014 - M. Of. nr. 204/21 mar. 2014) 
 
 O. nr. 2366/2013 - M. Of. nr. 629/10 oct. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 
 (Abrogare prin O. nr. 1558/2015 - M. Of. nr. 761/13 oct. 2015) 
 
 O. nr. 2421/2013 - M. Of. nr. 722/25 nov. 2013 
 Ordin privind aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc 
 (Abrogare prin O. nr. 1977/2014 - M. Of. nr. 12/7 ian. 2015) 
 
 O. nr. 2438/2013 - M. Of. nr. 637/15 oct. 2013 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1052/2014 - M. Of. nr. 523/14 iul. 2014) 

1.470/2013 

 
 O. nr. 2480/2013 - M. Of. nr. 663/29 oct. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor  
 climatice nr. 1.470/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 1052/2014 - M. Of. nr. 523/14 iul. 2014) 
 
 O. nr. 2513/2013 - M. Of. nr. 666/30 oct. 2013 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1052/2014 - M. Of. nr. 523/14 iul. 2014) 

1.470/2013 
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 O. nr. 2533/2013 - M. Of. nr. 694/13 nov. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului 
 (Abrogare prin O. nr. 141/2014 - M. Of. nr. 141/26 feb. 2014) 
 
 O. nr. 2633/2013 - M. Of. nr. 687/8 nov. 2013 
 Ordin pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1239/2013 prin O. nr. 364/2014 - M. Of. nr. 204/21 mar. 2014) 

1.239/2013 

 
 O. nr. 2818/2013 - M. Of. nr. 734/28 nov. 2013 
 Ordin pentru prorogarea unor termene din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor  
 climatice nr. 1.239/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1239/2013 prin O. nr. 364/2014 - M. Of. nr. 204/21 mar. 2014) 
 
 O. nr. 2970/2013 - M. Of. nr. 838/27 dec. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului  
 mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3420/2012, la data de 1 ianuarie 2021 prin O. nr. 1256/2020 - M. Of. nr. 532/19 iun. 2020) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 490/407/2013 - M. Of. nr. 175/29 mar. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7,9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 226/4051/2016 - M. Of. nr. 274/12 apr. 2016) 

precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile 

 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 1311/861/2013 - M. Of. nr. 471/30 iul. 2013 
 Ordin privind înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a  
 regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora 
 (Abrogare prin L. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 604/23 iul. 2019) 
 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
  DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ 

 O. nr. 229/2013 - M. Of. nr. 122/19 feb. 2014 
 Ordin privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale  
 protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 650/2015 - M. Of. nr. 279/24 apr. 2015) 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 601/2013 - M. Of. nr. 200/9 apr. 2013 
 Ordin privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la articolele pirotehnice 
 (Abrogare prin O. nr. 1534/2017 - M. Of. nr. 684/23 aug. 2017) 
 
 O. nr. 725/2013 - M. Of. nr. 265/13 mai 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare  
 finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.330/2012 
 (Abrogare prin O. nr. 588/2015 - M. Of. nr. 151/2 mar. 2015) 
 
 O. nr. 882/2013 - M. Of. nr. 276/16 mai 2013 
 Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013 
 (T) 
 
 O. nr. 883/2013 - M. Of. nr. 276/16 mai 2013 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013 
 (T) 
 
 O. nr. 1681/2013 - M. Of. nr. 491/5 aug. 2013 
 Ordin privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii 
 (Abrogare prin O. nr. 826/2014 - M. Of. nr. 407/2 iun. 2014) 
 
 O. nr. 2209/2013 - M. Of. nr. 657/25 oct. 2013 
 Ordin privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013 
 (T) 
 
 O. nr. 2210/2013 - M. Of. nr. 657/25 oct. 2013 
 Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2013 
 (T) 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 539/225/1479/2013 - M. Of. nr. 575/10 sep. 2013 
 Ordin privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator 
 (Abrogare prin O. nr. 217/4172/1348/835/2015 - M. Of. nr. 573/30 iul. 2015) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
  OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII 

 O. nr. 631/2013 - M. Of. nr. 56/24 ian. 2013 
 Ordin privind documentele care se anexează cererii de evaluare în vederea eliberării unui nou atestat de persoană sau familie apta să adopte, ca urmare a expirării atestatului anterior 
 (Abrogare prin H.G. nr. 579/2016 - M. Of. nr. 623/12 aug. 2016) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 44/2013 - M. Of. nr. 60/28 ian. 2013 
 Ordin privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi  aflate în utilizare 
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 (Abrogare prin O. nr. 308/2015 - M. Of. nr. 194/24 mar. 2015) 
 
 O. nr. 199/2013 - M. Of. nr. 120/4 mar. 2013 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 512/2014 - M. Of. nr. 365/19 mai 2014) 

sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii 

 
 O. nr. 200/2013 - M. Of. nr. 120/4 mar. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului  
 Sănătăţii 
 (Abrogare prin O. nr. 512/2014 - M. Of. nr. 365/19 mai 2014) 
 
 O. nr. 398/2013 - M. Of. nr. 157/25 mar. 2013 
 Ordin pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1355/2016 - M. Of. nr. 992/9 dec. 2016) 
 
 O. nr. 420/2013 - M. Of. nr. 173/29 mar. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 

medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 

 
 O. nr. 563/2013 - M. Of. nr. 247/30 apr. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 585/2013 - M. Of. nr. 250/30 apr. 2013 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut 
 (Abrogare prin O. nr. 449/2015 - M. Of. nr. 245/9 apr. 2015) 
 
 O. nr. 613/2013 - M. Of. nr. 285/21 mai 2013 
 Ordin privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către  
 
 (Abrogare prin O. nr. 942/2017 - M. Of. nr. 691/25 aug. 2017) 

asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie 

 
 O. nr. 724/2013 - M. Of. nr. 339/10 iun. 2013 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare  
 şi a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor sau neincluderea medicamentelor în Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 519/2014 - M. Of. nr. 348/12 mai 2014) 

beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală 

 
 O. nr. 805/2013 - M. Of. nr. 387/28 iun. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor  
 medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 
 
 O. nr. 823/2013 - M. Of. nr. 397/2 iul. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 850/2013 - M. Of. nr. 435/17 iul. 2013 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI 
 (Abrogare prin O. nr. 447/2015 - M. Of. nr. 245/9 apr. 2015) 
 
 O. nr. 876/2013 - M. Of. nr. 484/2 aug. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 398/2013 prin O. nr. 1355/2016 - M. Of. nr. 992/9 dec. 2016) 
 
 O. nr. 964/2013 - M. Of. nr. 622/7 oct. 2013 
 Ordin privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1466/2013 - M. Of. nr. 764/9 dec. 2013) 
 
 O. nr. 1028/2013 - M. Of. nr. 558/3 sep. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază  
 de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 613/2013 prin O. nr. 942/2017 - M. Of. nr. 691/25 aug. 2017) 
 
 O. nr. 1100/2013 - M. Of. nr. 604/27 sep. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 

medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 

 
 O. nr. 1133/2013 - M. Of. nr. 611/1 oct. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 1359/2013 - M. Of. nr. 708/19 nov. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor şi a valorii cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe  
 
 (Abrogare prin O. nr. 888/2014 - M. Of. nr. 572/31 iul. 2014) 

piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

 
 O. nr. 1462/2013 - M. Of. nr. 746/2 dec. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin  
 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 449/2015 - M. Of. nr. 245/9 apr. 2015) 
 
 O. nr. 1466/2013 - M. Of. nr. 764/9 dec. 2013 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 964/2013 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul  
 Ministerului Sănătăţii 
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 O. nr. 1531/2013 - M. Of. nr. 805/19 dec. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor  
 medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 
 
 O. nr. 1553/2013 - M. Of. nr. 833/24 dec. 2013 
 Ordin pentru modificarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.963/2008 
 (Abrogare prin O. nr. 761/2015 - M. Of. nr. 483/2 iul. 2015) 
 
 O. nr. 1579/2013 - M. Of. nr. 843/30 dec. 2013 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul  
 programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 423/191/2013 - M. Of. nr. 174/29 mar. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de  
 sănătate pentru anii 2013-2014 
 (Abrogare prin O. nr. 619/360/2014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014) 
 
 O. nr. 448/194/2013 - M. Of. nr. 195/8 apr. 2013 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 620/362/2014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014) 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 

 
 O. nr. 450/193/2013 - M. Of. nr. 195/8 apr. 2013 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 621/3612014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014) 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 

 
 O. nr. 587/229/2013 - M. Of. nr. 253/7 mai 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 619/360/2014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014) 

metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 

 
 O. nr. 961/536/2013 - M. Of. nr. 525/21 aug. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 1031/561/2013 - M. Of. nr. 552/30 aug. 2013 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de  
 aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 
 (Abrogare prin O. nr. 619/360/2014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014) 
 
 O. nr. 1035/577/2013 - M. Of. nr. 552/30 aug. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 619/360/2014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014) 

metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale In cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 

 
 O. nr. 1083/608/2013 - M. Of. nr. 596/24 sep. 2013 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de  
 aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 
 (Abrogare prin O. nr. 619/360/2014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014) 
 
 O. nr. 1170/606/2013 - M. Of. nr. 640/17 oct. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea  
 regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de  
 medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de  
 medicamente şi materiale sanitare 
 (Abrogare prin O. nr. 106/32/2015 - M. Of. nr. 124/18 feb. 2015) 
 
 O. nr. 1538/1014/2013 - M. Of. nr. 824/23 dec. 2013 
 Ordin privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 619/360/2014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014) 

metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 827/697/2013 - M. Of. nr. 468/29 iul. 2013 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise  
 a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun 
 (Abrogare odată cu O. nr. 763/455/2004 prin O. nr. 928/311/2017 - M. Of. nr. 758/22 sep. 2017) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 84/437/34/2013 - M. Of. nr. 181/1 apr. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul  
 ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.  
 1.321/2006/280/90/2007 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 
 
 O. nr. 696/1596/63/2013 - M. Of. nr. 452/23 iul. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul  
 ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.  
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 1.321/2006/280/90/2007 
 (Abrogare prin H.G. nr. 617/2014 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2014) 
 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 395/2013 - M. Of. nr. 179/1 apr. 2013 
 Ordin privind aprobarea Ghidului metodologic referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru  
 activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive  
 naţionale, cu scopul de a forma performeri 
 (Abrogare prin O. nr. 345/2014 - M. Of. nr. 409/3 iun. 2014) 
 
 O. nr. 511/2013 - M. Of. nr. 234/23 apr. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 991/2020 - M. Of. nr. 793/31 aug. 2020) 

contractului-cadru de închiriere 

 
 O. nr. 1271/2013 - M. Of. nr. 695/13 nov. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 511/2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al  
 statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere 
 (Abrogare odată cu O. nr. 511/2013 prin O. nr. 991/2020 - M. Of. nr. 793/31 aug. 2020) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 207/2013 - M. Of. nr. 153/22 mar. 2013 
 Ordin pentru modificarea lit. A "Tarife pentru pregătirea de specialitate (formare)" de la pct. I "Tarife pentru cursuri de formare a personalului navigant" din anexa la Ordinul ministrului  
 transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 342/2017 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) 
 
 O. nr. 266/2013 - M. Of. nr. 198/8 apr. 2013 
 Ordin privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru  
 căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 1258/2005 prin L. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 604/23 iul. 2019) 

acestora, din domeniul propriu de activitate 

 
 O. nr. 681/2013 - M. Of. nr. 228/20 apr. 2013 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele  
 europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement 
 (Abrogare prin O. nr. 554/2014 - M. Of. nr. 372/20 mai 2014) 
 
 O. nr. 738/2013 - M. Of. nr. 274/15 mai 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2014 - M. Of. nr. 69/28 ian. 2014) 

necesare siguranţei pasagerilor 

 
 O. nr. 740/2013 - M. Of. nr. 262/10 mai 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 744/2013 - M. Of. nr. 278/17 mai 2013 
 Ordin privind condiţiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare de punere în funcţiune a vehiculelor autorizate iniţial într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe reţeaua  
 
 (Abrogare prin O. nr. 908/2020 - M. Of. nr. 388/14 mai 2020) 

feroviară din România 

 
 O. nr. 774/2013 - M. Of. nr. 294/23 mai 2013 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi  
 lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul  
 infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice 
 (Abrogare prin O. nr. 1317/2014 - M. Of. nr. 748/14 oct. 2014) 
 
 O. nr. 819/2013 - M. Of. nr. 364/19 iun. 2013 
 Ordin privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1510/2020 - M. Of. nr. 792/31 aug. 2020) 

Internaţionale prin Rezoluţia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011, precum şi a amendamentelor ulterioare la aceasta 

 
 O. nr. 820/2013 - M. Of. nr. 333/7 iun. 2013 
 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor  
 de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 909/2020 - M. Of. nr. 388/14 mai 2020) 
 
 O. nr. 914/2013 - M. Of. nr. 426/12 iul. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 1015/2013 - M. Of. nr. 520/20 aug. 2013 
 Ordin privind modificarea art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind  
 controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile 
 (Abrogare odată cu O. nr.1571/2012 prin O. nr. 1547/2013 - M. Of. nr. 827/23 dec. 2013) 
 
 O. nr. 1134/2013 - M. Of. nr. 634/14 oct. 2013 
 Ordin privind acceptarea Codului din 2011 pentru implementarea instrumentelor OMI obligatorii, adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1054(27)  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1077/2015 - M. Of. nr. 766/14 oct. 2015) 

din 30 noiembrie 2011 

 
 O. nr. 1322/2013 - M. Of. nr. 673/1 nov. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice  
 efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2180/2012 prin O. nr. 683/2017 - M. Of. nr. 514/4 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1254/2013 - M. Of. nr. 659/28 oct. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară 
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 (Abrogare odată cu O. nr. 1.447/2008 prin O. nr. 1472/2018 - M. Of. nr. 844/4 oct. 2018) 
 
 O. nr. 1256/2013 - M. Of. nr. 746/2 dec. 2013 
 Ordin pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică 
 (Abrogare prin O. nr. 1151/1752/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 
 
 O. nr. 1258/2013 - M. Of. nr. 647/22 oct. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1151/1752/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 

Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti 

 
 O. nr. 1261/2013 - M. Of. nr. 723/25 nov. 2013 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor pentru examinarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1151/1752/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 

personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru viza anuală 

 
 O. nr. 1263/2013 - M. Of. nr. 729/27 nov. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1151/1752/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 

criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia 

 
 O. nr. 1282/2013 - M. Of. nr. 641/17 oct. 2013 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 
 O. nr. 1387/2013 - M. Of. nr. 701/15 nov. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice  
 asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 342/2017 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) 
 
 O. nr. 1442/2013 - M. Of. nr. 739/29 nov. 2013 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 
 O. nr. 1518/2013 - M. Of. nr. 818/21 dec. 2013 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (Abrogare prin O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 1259/1392/2013 - M. Of. nr. 745/2 dec. 2013 
 Ordin privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de  
 aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii 
 (Abrogare prin O. nr. 1151/1752/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 
 
 O. nr. 1260/1390/2013 - M. Of. nr. 756/5 dec. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării 
 (Abrogare prin O. nr. 1151/1752/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 
 
 O. nr. 1262/1393/2013 - M. Of. nr. 756/5 dec. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa  
 transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1151/1752/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 

siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul 

 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 45/2013 - M. Of. nr. 401/3 iul. 2013 
 Ordin privind completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 25/2012 prin O. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 348/12 mai 2014) 

Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012 

 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 472/2013 - M. Of. nr. 725/26 nov. 2013 
 Decizie privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate  
 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 192/2016 - M. Of. nr. 392/23 mai 2016) 

executării zborurilor speciale 

 
 Decizia nr. 481/2013 - M. Of. nr. 755/5 dec. 2013 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 113/2018 - M. Of. nr. 221/12 mar. 2018) 

Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013 

 
 Decizia nr. 482/2013 - M. Of. nr. 755/5 dec. 2013 
 Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi  
 
 (Încetare valabilitate odată cu Decizia nr. 472/2013 prin Decizia nr. 192/2016 - M. Of. nr. 392/23 mai 2016) 

serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale 

 
 
 2014 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1136/2014 - M. Of. nr. 390/27 mai 2014 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic(e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 2901/2016 - M. Of. nr. 861/28 oct. 2016) 

accizabile în regim suspensiv de accize 

 
 O. nr. 1420/2014 - M. Of. nr. 508/8 iul. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR 
 (Abrogare prin O. nr. 1883/2016 - M. Of. nr. 512/7 iul. 2016) 
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 O. nr. 1847/2014 - M. Of. nr. 535/18 iul. 2014 
 Ordin pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 3846/2015 - M. Of. nr. 14/8 ian. 2016) 
 
 O. nr. 3565/2014 - M. Of. nr. 863/27 nov. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3581/2013 prin O. nr. 3648/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015) 
 
 O. nr. 4023/2014 - M. Of. nr. 963/30 dec. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de  
 radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 1524 şi art. 1525 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat  
 membru de înregistrare 
 (Abrogare prin O. nr. 3737/2016 - M. Of. nr. 25/10 ian. 2017) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 1182/2014 - M. Of. nr. 849/21 nov. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1/2014 prin O. nr. 533/2016 - M. Of. nr. 362/11 mai 2016) 

documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2014 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 

 O. nr. 13291/2014 - M. Of. nr. 701/24 sep. 2014 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr.  
 86/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr.86/2013 prin O. nr. 7962/2016 - M. Of. nr. 429/8 iun. 2016) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 50/2014 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2014 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 180/2014 - M. Of. nr. 847/20 nov. 2014) 
 
 O. nr. 108/2014 - M. Of. nr. 460/24 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 41/16 ian. 2015) 
 
 O. nr. 180/2014 - M. Of. nr. 847/20 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2015 
 (Abrogare prin O. nr. 368/2015 - M. Of. nr. 960/24 dec. 2015) 
 
 O. nr. 288/2014 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2014 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 (Abrogare prin O. nr. 251/2016 - M. Of. nr. 889/7 nov. 2016) 
 
 O. nr. 289/2014 - M. Of. nr. 905/12 dec. 2014 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2015 
 (Abrogare prin O. nr. 373/2015 - M. Of. nr. 61/27 ian. 2016) 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 H. nr. 12/2014 - M. Of. nr. 211/25 mar. 2014 
 Hotărâre privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii 
 (Abrogare prin H. nr. 19/2015 - M. Of. nr. 271/22 apr. 2015) 
 
 H. nr. 27/2014 - M. Of. nr. 196/20 mar. 2014 
 Hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de  
 
 (Abrogare la 1 iulie 2015 prin N. nr. 6/2015 - M. Of. nr. 227/3 apr. 2015) 

Comisia Naţională p a Valorilor Mobiliare 

 
 I. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 195/20 mar. 2014 
 Instrucţiuni pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate,  
 reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 30/2007 prin I. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 173/9 mar. 2017) 
 
 I. nr. 3/2014 - M. Of. nr. 593/8 aug. 2014 
 Instrucţiune pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate,  
 reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 70/2006 prin I. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 580/29 iul. 2016) 
 
 I. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 946/23 dec. 2014 
 Instrucţiune pentru modificarea Instrucţiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 27/2006 prin R. nr. 13/2018 - M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018) 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006 

 
 N. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 181/13 mar. 2014 
 Norme privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 131/20 feb. 2015) 
 
 N. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 298/23 apr. 2014 
 Normă  privind aplicarea Ghidurilor şi recomandărilor ESMA privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale 
 (Abrogare prin N. nr. 1/2022 - M. Of. nr. 77/26 ian. 2022) 
 
 N. nr. 7/2014 - M. Of. nr. 306/25 apr. 2014 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora 
 (Abrogare prin N. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 802/4 nov. 2014) 
 
 N. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 306/25 apr. 2014 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative 
 (Abrogare prin N. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 802/4 nov. 2014) 
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 N. nr. 9/2014 - M. Of. nr. 343/9 mai 2014 
 Normă privind organizarea activităţii de arhivă la asigurători/reasigurători şi intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări 
 (Abrogare prin Normativ nr. 33/2017 - M. Of. nr. 998/15 dec. 2017) 
 
 N. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 521/14 iul. 2014 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative 
 (Abrogare odată cu H.C.S.S.P.P. nr. 2/2011 prin N. nr. 18/2018 - M. Of. nr. 969/15 nov. 2018) 
 
 N. nr. 18/2014 - M. Of. nr. 570/31 iul. 2014 
 Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 606/11 aug. 2015) 
 
 N. nr. 19/2014 - M. Of. nr. 695/23 sep. 2014 
 Norme pentru modificarea Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3/2009 prin N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 

aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009 

 
 N. nr. 20/2014 - M. Of. nr. 788/29 oct. 2014 
 Normă privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor 
 (Abrogare prin N. nr. 17/2015 - M. Of. nr. 664/1 sep. 2015) 
 
 N. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 802/4 nov. 2014 
 Norme privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 (Abrogare prin N. nr. 27/2015 - M. Of. nr. 976/29 dec. 2015) 
 
 N. nr. 23/2014 - M. Of. nr. 826/12 nov. 2014 
 Norme privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 
 (Abrogare prin N. nr. 39/2016 - M. Of. nr. 986/8 dec. 2016) 
 
 N. nr. 24/2014 - M. Of. nr. 824/12 nov. 2014 
 Norme privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare 
 (Abrogare prin N. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 555/13 iul. 2017) 
 
 R. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 61/24 ian. 2014 
 Regulament privind activitatea de control desfăşurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 (Abrogare prin R. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2015) 
 
 R. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 185/14 mar. 2014 
 Regulament privind agenţii delegaţi şi pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin  
 Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006 
 (Abrogare prin R. nr. 8/2015 - M. Of. nr. 465/29 iun. 2015) 
 
 R. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 168/10 mar. 2014 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei  
 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 

Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 

 
 R. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 198/20 mar. 2014 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor  
 Mobiliare nr. 23/2006, precum şi pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor  
 comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 44/2009 prin R. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) 
 
 R. nr. 10/2014 - M. Of. nr. 453/20 iun. 2014 
 Regulament pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a  
 
 (Abrogare prin R. nr. 14/2014 - M. Of. nr. 626/27 aug. 2014) 

Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 

 
 R. nr. 14/2014 - M. Of. nr. 626/27 aug. 2014 
 Regulament pentru modificarea şi completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui  
 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 

 
 R. nr. 18/2014 - M. Of. nr. 942/23 dec. 2014 
 Regulament pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2006 prin R. nr. 13/2018 - M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018) 

Valorilor Mobiliare nr. 15/2006 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 623/2014 - M. Of. nr. 187/17 mar. 2014 
 Decizie pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.898/2009 privind reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autorităţii  
 Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 2667/2014 - M. Of. nr. 775/24 oct. 2014 
 Decizie pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2018 - M. Of. nr. 106/2 feb. 2018) 
 
 O. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 70/29 ian. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul  
 preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 23/2013 prin O. nr. 45/2016 - M. Of. nr. 730/21 sep. 2016) 
 
 O. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 96/7 feb. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2013 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 60/2014 - M. Of. nr. 554/28 iul. 2014) 

băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
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 O. nr. 10/2014 - M. Of. nr. 121/18 feb. 2014 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2015 - M. Of. nr. 121/17 feb. 2015) 

preţurilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare 

 
 O. nr. 13/2014 - M. Of. nr. 144/27 feb. 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială GAZ EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 106/2015 - M. Of. nr. 482/1 iul. 2015) 
 
 O. nr. 15/2014 - M. Of. nr. 191/18 mar. 2014 
 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie 
 (Abrogare prin O. nr. 233/2020 - M. Of. nr. 1304/29 dec. 2020) 
 
 O. nr. 17/2014 - M. Of. nr. 200/21 mar. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 42/2013 prin O. nr. 217/2018 - M. Of. nr. 1109/28 dec. 2018) 

reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 

 
 O. nr. 19/2014 - M. Of. nr. 225/31 mar. 2014 
 Ordin privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a  
 preţurilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2015 - M. Of. nr. 121/17 feb. 2015) 

Energiei nr. 10/2014 

 
 O. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 229/1 apr. 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 19/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015) 
 
 O. nr. 22/2014 - M. Of. nr. 229/1 apr. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015) 
 
 O. nr. 23/2014 - M. Of. nr. 247/7 apr. 2014 
 Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a  
 Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015 
 (Abrogare prin O. nr. 56/2014 - M. Of. nr. 475/27 iun. 2014) 
 
 O. nr. 24/2014 - M. Of. nr. 247/7 apr. 2014 
 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum 
 (Abrogare prin O. nr. 232/2020 - M. Of. nr. 1304/29 dec. 2020) 
 
 O. nr. 25/2014 - M. Of. nr. 247/7 apr. 2014 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 60/2015 - M. Of. nr. 287/28 apr. 2015) 

Energiei nr. 57/2013 

 
 O. nr. 26/2014 - M. Of. nr. 229/1 apr. 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 62/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015) 
 
 O. nr. 27/2014 - M. Of. nr. 229/1 apr. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015) 
 
 O. nr. 32/2014 - M. Of. nr. 386/26 mai 2014 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2019 - M. Of. nr. 211/18 mar. 2019) 
 
 O. nr. 34/2014 - M. Of. nr. 418/5 iun. 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 134/2015 - M. Of. nr. 624/17 aug. 2015) 

Comercială CONGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 35/2014 - M. Of. nr. 442/17 iun. 2014 
 Ordin pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 
 
 O. nr. 36/2014 - M. Of. nr. 442/17 iun. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de  
 energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 120/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 

Domeniul Energiei nr. 83/2013 

 
 O. nr. 37/2014 - M. Of. nr. 440/17 iun. 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL  
 CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 113/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015) 
 
 O. nr. 38/2014 - M. Of. nr. 440/17 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la  
 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 66/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015) 

aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A. 

 
 O. nr. 39/2014 - M. Of. nr. 440/17 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 109/2015 - M. Of. nr. 482/1 iul. 2015) 

preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A. 
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 O. nr. 40/2014 - M. Of. nr. 440/17 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. AM ARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a  
 anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015) 
 
 O. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 440/17 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3  
 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2015 - M. Of. nr. 378/29 mai 2015) 

aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST - S A 

 
 O. nr. 43/2014 - M. Of. nr. 440/17 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la  
 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015) 

aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A. 

 
 O. nr. 44/2014 - M. Of. nr. 440/17 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA- S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la  
 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi  
 aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA- S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 107/2015 - M. Of. nr. 482/1 iul. 2015) 
 
 O. nr. 45/2014 - M. Of. nr. 440/17 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la  
 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi  
 aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2015 - M. Of. nr. 482/1 iul. 2015) 
 
 O. nr. 46/2014 - M. Of. nr. 440/17 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a  
 anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 137/2015 - M. Of. nr. 629/19 aug. 2015) 

distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. 

 
 O. nr. 48/2014 - M. Of. nr. 477/28 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 179/2018 - M. Of. nr. 955/13 nov. 2018) 

verzi 

 
 O. nr. 49/2014 - M. Of. nr. 474/27 iun. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin  
 certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 144/2014 - M. Of. nr. 909/15 dec. 2014) 
 
 O. nr. 50/2014 - M. Of. nr. 473/27 iun. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 119/2013 prin O. nr. 123/2017 - M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017) 

eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia 

 
 O. nr. 51/2014 - M. Of. nr. 474/27 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania  
 Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.  
 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia  
 
 (Abrogare prin O. nr. 93/2015 - M. Of. nr. 468/29 iun. 2015) 

electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 
 O. nr. 56/2014 - M. Of. nr. 475/27 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a  
 Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2014 - M. Of. nr. 778/27 oct. 2014) 
 
 O. nr. 57/2014 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2014 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici şi asimilaţi clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 157/2014 - M. Of. nr. 927/19 dec. 2014) 

eligibilitate 

 
 O. nr. 62/2014 - M. Of. nr. 518/11 iul. 2014 
 Ordin privind stabilirea obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate din România 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2014 - M. Of. nr. 858/25 nov. 2014) 
 
 O. nr. 64/2014 - M. Of. nr. 544/23 iul. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali 
 (Abrogare prin O. nr. 235/2019 - M. Of. nr. 7/7 ian. 2020) 
 
 O. nr. 65/2014 - M. Of. nr. 564/30 iul. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2018 - M. Of. nr. 106/2 feb. 2018) 
 
 O. nr. 66/2014 - M. Of. nr. 555/28 iul. 2014 
 Ordin pentru modificarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 50/2013 prin O. nr. 105/2018 - M. Of. nr. 493/15 iun. 2018) 

nr. 50/2013 

 
 O. nr. 67/2014 - M. Of. nr. 559/29 iul. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de  
 Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) -S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 51/2013 prin O. nr. 105/2018 - M. Of. nr. 493/15 iun. 2018) 
 
 O. nr. 68/2014 - M. Of. nr. 559/29 iul. 2014 
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 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 52/2013 prin O. nr. 54/2017 - M. Of. nr. 503/30 iun. 2017) 

Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013 

 
 O. nr. 69/2014 - M. Of. nr. 551/25 iul. 2014 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin  
 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2014 prin O. nr. 41/2019 - M. Of. nr. 211/18 mar. 2019) 
 
 O. nr. 71/2014 - M. Of. nr. 612/19 aug. 2014 
 Ordin privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic  
 naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 164/2015 - M. Of. nr. 908/8 dec. 2015) 
 
 O. nr. 76/2014 - M. Of. nr. 598/11 aug. 2014 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/2008 prin O. nr. 167/2019 - M. Of. nr. 656/7 aug. 2019) 

Energiei nr. 60/2008 

 
 O. nr. 77/2014 - M. Of. nr. 598/11 aug. 2014 
 Ordin privind modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă,  
 aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 35/2006 prin O. nr. 67/2018 - M. Of. nr. 342/19 apr. 2018) 
 
 O. nr. 79/2014 - M. Of. nr. 610/18 aug. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2013 privind valorificarea cantităţilor de gaze  
 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2014 - M. Of. nr. 937/22 dec. 2014) 

naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale 

 
 O. nr. 81/2014 - M. Of. nr. 621/25 aug. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de  
 echilibrare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/2013 prin O. nr. 31/2018 - M. Of. nr. 166/22 feb. 2018) 
 
 O. nr. 82/2014 - M. Of. nr. 668/11 sep. 2014 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2021 - M. Of. nr. 585/10 iun. 2021) 

modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică 

 
 O. nr. 83/2014 - M. Of. nr. 692/22 sep. 2014 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 182/2020 - M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020) 
 
 O. nr. 86/2014 - M. Of. nr. 696/23 sep. 2014 
 Ordin pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003 privind aprobarea Ghidului de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice 
 (SE) 
 
 O. nr. 89/2014 - M. Of. nr. 747/14 oct. 2014 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2013 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2022, odată cu O. nr. 45/2013 prin O. nr. 133/2021 - M. Of. nr. 1204/20 dec. 2021) 
 
 O. nr. 90/2014 - M. Of. nr. 713/30 sep. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 125/2015 - M. Of. nr. 570/30 iul. 2015) 

serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 91/2014 - M. Of. nr. 713/30 sep. 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 117/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015) 

TULCEA GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 92/2014 - M. Of. nr. 711/29 sep. 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA  
 
 (Abrogare prin O. nr. 132/2015 - M. Of. nr. 624/17 aug. 2015) 

93 - S.R.L. 

 
 O. nr. 95/2014 - M. Of. nr. 737/9 oct. 2014 
 Ordin privind înfiinţarea Departamentului pentru eficienţă energetică în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi numirea şefului acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2020 - M. Of. nr. 112/13 feb. 2020) 
 
 O. nr. 96/2014 - M. Of. nr. 750/15 oct. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a  
 studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 9/2013 prin O. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 175/10 mar. 2017) 

naturale 

 
 O. nr. 97/2014 - M. Of. nr. 762/21 oct. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2016 - M. Of. nr. 9/4 ian. 2017) 
 
 O. nr. 98/2014 - M. Of. nr. 758/20 oct. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. WIROM GAS - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la  
 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2015 - M. Of. nr. 572/30 iul. 2015) 

aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A. 

 
 O. nr. 99/2014 - M. Of. nr. 756/17 oct. 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 126/2015 - M. Of. nr. 570/30 iul. 2015) 
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 O. nr. 103/2014 - M. Of. nr. 774/24 oct. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 34/2013 prin O. nr. 199/2020 - M. Of. nr. 1067/12 nov. 2020) 
 
 O. nr. 105/2014 - M. Of. nr. 781/27 oct. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 234/2019 - M. Of. nr. 17/13 ian. 2020) 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare a energiei electrice 

 
 O. nr. 109/2014 - M. Of. nr. 803/4 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în  
 cogenerare, aplicabile în anul 2015 
 (Abrogare prin O. nr. 153/2015 - M. Of. nr. 787/22 oct. 2015) 
 
 O. nr. 110/2014 - M. Of. nr. 805/5 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2015 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 152/2015 - M. Of. nr. 787/22 oct. 2015) 

beneficiază de bonus 

 
 O. nr. 112/2014 - M. Of. nr. 805/5 nov. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale  
 de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 72/2013 prin O. nr. 169/2018 - M. Of. nr. 810/21 sep. 2018) 
 
 O. nr. 113/2014 - M. Of. nr. 854/24 nov. 2014 
 Ordin pentru modificarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Energiei nr. 36/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 36/2013, la data abrogării dispoziţiilor privind racordarea la conductele de alimentare din amonte prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.  
 1.043/2004 prin O. nr. 60/2016 - M. Of. nr. 835/21 oct. 2016) 
 
 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea 

O. nr. 115/2014 - M. Of. nr. 821/11 nov. 2014 

 (Abrogare prin O. nr. 93/2018 - M. Of. nr. 498/18 iun. 2018) 
 
 O. nr. 117/2014 - M. Of. nr. 862/27 nov. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 67/2013, la data de 1 octombrie 2019 prin O. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 779/25 sep. 2019) 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013 

 
 O. nr. 118/2014 - M. Of. nr. 858/25 nov. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România 
 (Abrogare prin O. nr. 159/2018 - M. Of. nr. 690/8 aug. 2018) 
 
 O. nr. 119/2014 - M. Of. nr. 864/27 nov. 2014 
 O n privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr.  rdi
 1  şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 55/2015 - M. Of. nr. 212/30 mar. 2015) 
 
 O. nr. 120/2014 - M. Of. nr. 864/27 nov. 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 133/2015 - M. Of. nr. 624/17 aug. 2015) 

Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş 

 
 O. nr. 121/2014 - M. Of. nr. 865/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi  
 a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015) 

distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 123/2014 - M. Of. nr. 865/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a  
 anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 146/2015 - M. Of. nr. 730/29 sep. 2015) 
 
 O. nr. 124/2014 - M. Of. nr. 864/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. şi pentru abrogarea pct. b) din anexa  
 nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului  
 de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 154/2015 - M. Of. nr. 795/27 oct. 2015) 
 
 O. nr. 125/2014 - M. Of. nr. 864/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din  
 anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 123/2015 - M. Of. nr. 570/30 iul. 2015) 

serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 

 
 O. nr. 126/2014 - M. Of. nr. 864/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a  
 anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 143/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015) 

distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A. 

 
 O. nr. 127/2014 - M. Of. nr. 865/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. şi pentru abrogarea lit. b)  
 din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2015 - M. Of. nr. 378/29 mai 2015) 
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 O. nr. 129/2014 - M. Of. nr. 865/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. şi pentru abrogarea  
 lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2010 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 77/2015 - M. Of. nr. 357/25 mai 2015) 

prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. 

 
 O. nr. 130/2014 - M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa  
 nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului  
 de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015) 
 
 O. nr. 131/2014 - M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MIHOC OIL -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 137/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 

S.R.L. 

 
 O. nr. 132/2014 - M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a  
 anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 79/2015 - M. Of. nr. 378/29 mai 2015) 

distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ - S.R.L. 

 
 O. nr. 133/2014 - M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a  
 anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 97/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016) 
 
 O. nr. 134/2014 - M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa  
 nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului  
 de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 141/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015) 
 
 O. nr. 135/2014 - M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 127/2015 - M. Of. nr. 574/30 iul. 2015 şi Abrogare prin O. nr. 170/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 

Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. 

 
 O. nr. 136/2014 - M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din  
 anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 144/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015) 
 
 O. nr. 137/2014 - M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a  
 anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 72/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015) 
 
 O. nr. 138/2014 - M. Of. nr. 866/27 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TIMGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a  
 anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 80/2015 - M. Of. nr. 378/29 mai 2015) 

distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 140/2014 - M. Of. nr. 894/9 dec. 2014 
 Ordin pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 167/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 
 
 O. nr. 144/2014 - M. Of. nr. 909/15 dec. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin  
 certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2015 - M. Of. nr. 560/28 iul. 2015) 
 
 O. nr. 145/2014 - M. Of. nr. 931/19 dec. 2014 
 Ordin privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 177/2018 - M. Of. nr. 866/12 oct. 2018) 
 
 O. nr. 146/2014 - M. Of. nr. 903/12 dec. 2014 
 Ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari  
 începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi abrogarea art. 122 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 168/2018 - M. Of. nr. 797/18 sep. 2018) 
 
 O. nr. 148/2014 - M. Of. nr. 901/11 dec. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015) 

prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. 

 
 O. nr. 149/2014 - M. Of. nr. 922/18 dec. 2014 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie -  
 S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 175/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 
 
 O. nr. 150/2014 - M. Of. nr. 923/18 dec. 2014 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "E.ON Moldova  
 Distribuţie" - S.A. 



 
 (Abrogare prin O. nr. 174/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 
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 O. nr. 151/2014 - M. Of. nr. 923/18 dec. 2014 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Enel Distribuţie  
 Banat" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 168/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 
 
 O. nr. 152/2014 - M. Of. nr. 929/19 dec. 2014 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuţie  
 
 (Abrogare prin O. nr. 169/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 

Dobrogea - S.A. 

 
 O. nr. 153/2014 - M. Of. nr. 929/19 dec. 2014 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuţie  
 Muntenia - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 170/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 
 
 O. nr. 154/2014 - M. Of. nr. 922/18 dec. 2014 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 172/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 

Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. 

 
 O. nr. 155/2014 - M. Of. nr. 933/21 dec. 2014 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de  
 Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 173/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 
 
 O. nr. 156/2014 - M. Of. nr. 933/21 dec. 2014 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 171/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 

Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. 

 
 O. nr. 157/2014 - M. Of. nr. 927/19 dec. 2014 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate 
 (Abrogare prin O. nr. 176/2015 - M. Of. nr. 959/24 dec. 2015) 
 
 O. nr. 158/2014 - M. Of. nr. 939/22 dec. 2014 
 Ordin privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru  
 promovarea cogenerării de înaltă eficienţă 
 (Abrogare la 1 ian. 2016 prin O. nr. 156/2015 - M. Of. nr. 818/3 nov. 2015) 
 
 O. nr. 159/2014 - M. Of. nr. 939/22 dec. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 119/2013 prin O. nr. 123/2017 - M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017) 

eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia 

 
 O. nr. 160/2014 - M. Of. nr. 937/22 dec. 2014 
 Ordin privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze  
 naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 159/2018 - M. Of. nr. 690/8 aug. 2018) 
 
 O. nr. 161/2014 - M. Of. nr. 941/22 dec. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului clienţilor casnici şi producătorilor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2016 - M. Of. nr. 858/27 oct. 2016) 

energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Decizia nr. 41/2014 - M. Of. nr. 218/27 mar. 2014 
 Decizie privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules –  
 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 

BCR) 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 668/2014 - M. Of. nr. 285/17 apr. 2014 
 Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 541/2013 prin Decizia nr. 934/2019 - M. Of. nr. 797/2 oct. 2019) 

de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 

 
 Decizia nr. 1644/2014 - M. Of. nr. 898/10 dec. 2014 
 Decizie pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1108/2017 - M. Of. nr. 39/16 ian. 2018) 

elementelor de infrastructură asociate acestora 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 163/2014 - M. Of. nr. 338/8 mai 2014 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 223/2014 - M. Of. nr. 421/6 iun. 2014) 
 
 O. nr. 211/2014 - M. Of. nr. 420/6 iun. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului  
 formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului  
 formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale  
 preţioase şi pietre preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 551/2018 - M. Of. nr. 1100/27 dec. 2018) 
 
 O. nr. 223/2014 - M. Of. nr. 421/6 iun. 2014 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 163/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale  
 
 (SE) 

pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor 
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 O. nr. 316/2014 - M. Of. nr. 570/31 iul. 2014 
 Ordin privind stabilirea taxei percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru efectuarea unor operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase 
 (Abrogare prin O. nr. 99/2015 - M. Of. nr. 203/26 mar. 2015) 
 
 O. nr. 317/2014 - M. Of. nr. 568/31 iul. 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea de servicii în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, perceput de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 403/2014 - M. Of. nr. 800/3 nov. 2014) 
 
 O. nr. 403/2014 - M. Of. nr. 800/3 nov. 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru  
 Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2015 - M. Of. nr. 204/27 mar. 2015) 
 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 106/2015 - M. Of. nr. 769/15 oct. 2015) 

transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor 

 
 O. nr. 29/2014 - M. Of. nr. 150/28 feb. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la  
 animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2016 - M. Of. nr. 303/20 apr. 2016) 

aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor 

 
 O. nr. 31/2014 - M. Of. nr. 167/7 mar. 2014 
 Ordin pentru modificarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor  
 transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobată prin Ordinul  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2014 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5/2014 prin O. nr. 106/2015 - M. Of. nr. 769/15 oct. 2015) 
 
 O. nr. 37/2014 - M. Of. nr. 219/27 mar. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei  
 pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa  
 Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 109/2010 prin O. nr. 44/2017 - M. Of. nr. 347/11 mai 2017) 
 
 O. nr. 46/2014 - M. Of. nr. 299/23 apr. 2014 
 Ordin privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18  
 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2021 - M. Of. nr. 137/10 feb. 2021) 

iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România 

 
 O. nr. 64/2014 - M. Of. nr. 324/5 mai 2014 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi  
 protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 29/2014 prin O. nr. 35/2016 - M. Of. nr. 303/20 apr. 2016) 

în domeniul siguranţei alimentelor 

 
 O. nr. 178/2014 - M. Of. nr. 862/27 nov. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  
 veterinare privind notificarea bolilor animalelor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 77/2005 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 181/2014 - M. Of. nr. 803/4 nov. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva ameninţărilor cibernetice 
 (Abrogare prin O. nr. 203/2021 - M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 166/2014 - M. Of. nr. 727/3 oct. 2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă  
 (NI-ASR-07-VI/0)" 
 (Abrogare prin H. nr. 39/2017 - M. Of. nr. 211/28 mar. 2017) 
 
 H. nr. 187/2014 - M. Of. nr. 846/20 nov. 2014 
 Hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Normei Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-III/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial  
 
 (Abrogare prin H. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 55/22 ian. 2015) 

de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 38/2013 

 
  DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ 

 O. nr. 377/2014 - M. Of. nr. 388/26 mai 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 631/2015 - M. Of. nr. 292/29 apr. 2015) 

solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 

 
  DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM 

 O. nr. 585/2014 - M. Of. nr. 327/6 mai 2014 
 Ordin privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 873/2016 - M. Of. nr. 777/4 oct. 2016) 

judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 47/2014 - M. Of. nr. 168/10 mar. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping 
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 (Abrogare prin O. nr. 151/2016 - M. Of. nr. 421/3 iun. 2016) 
 
 O. nr. 67/2014 - M. Of. nr. 191/18 mar. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 20/2009 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 49/2015 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2015) 

de control doping 

 
 O. nr. 121/2014 - M. Of. nr. 339/8 mai 2014 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 38/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 38/2013 prin O. nr. 265/2016 - M. Of. nr. 831/20 oct. 2016) 
 
 
 GUVERN 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ   
 O. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 45/20 ian. 2014 
 Ordin privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în documentaţiile de  
 atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru 
 (Abrogare prin O. nr. 533/2016 - M. Of. nr. 362/11 mai 2016) 
 
 O. nr. 81/2014 - M. Of. nr. 84/3 feb. 2014 
 Ordin privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Centrului Naţional de Cartografie 
 (Abrogare prin O. nr. 890/2015 - M. Of. nr. 657/31 aug. 2015) 
 
 O. nr. 208/2014 - M. Of. nr. 210/25 mar. 2014 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 890/2015 - M. Of. nr. 657/31 aug. 2015) 

Naţional de Cartografie 

 
 
 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 3/2014 - M. Of. nr. 65/27 ian. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2020 - M. Of. nr. 449/28 mai 2020) 
 
 O. nr. 69/2014 - M. Of. nr. 348/12 mai 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de planificare şi pregătire a titularului de autorizaţie pentru intervenţia la urgenţă nucleară sau radiologică 
 (Abrogare prin O. nr. 146/2018 - M. Of. nr. 554/3 iul. 2018) 
 
 
 GUVERN 
 DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT ŞI  
 PROMOVAREA EXPORTURILOR 

 O. nr. 455/2014 - M. Of. nr. 699/24 sep. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 611/2015 - M. Of. nr. 290/28 apr. 2015) 

transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2010 

 
 O. nr. 486/2014 - M. Of. nr. 750/15 oct. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea  
 unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 
 (Abrogare odată cu ORDDPIIS290/2013 prin O. nr. 1854/2017 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017) 
 
 O. nr. 574/2014 - M. Of. nr. 877/3 dec. 2014 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife  
 
 (Abrogare odată cu ORDDPIIS290/2013 prin O. nr. 1854/2017 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017) 

aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 

 
 O. nr. 581/2014 - M. Of. nr. 908/15 dec. 2014 
 Ordin privind completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife  
 
 (Abrogare odată cu ORDDPIIS290/2013 prin O. nr. 1854/2017 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017) 

aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 

 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 567/2014 - M. Of. nr. 841/18 nov. 2014 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015 
 (Abrogare prin O. nr. 501/2015 - M. Of. nr. 858/18 nov. 2015) 
 
 O. nr. 569/2014 - M. Of. nr. 854/24 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat 
 (Abrogare prin O. nr. 1475/2016 - M. Of. nr. 25/10 ian. 2017) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 821/2014 - M. Of. nr. 245/7 apr. 2014 
 Ordin privind aprobarea Licenţei generale de transfer de introducere temporară pe teritoriul României de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr.  
 LGIN-RO-02 
 (Abrogare prin O. nr. 365/2016 - M. Of. nr. 175/9 mar. 2016) 
 
 O. nr. 822/2014 - M. Of. nr. 245/7 apr. 2014 
 Ordin privind aprobarea Licenţei generale de import temporar de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LG1M-RO-01 
 (Abrogare prin O. nr. 365/2016 - M. Of. nr. 175/9 mar. 2016) 
 
 O. nr. 823/2014 - M. Of. nr. 251/8 apr. 2014 
 Ordin privind aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere temporară din teritoriul României de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr.  
 LGTR-RO-03 
 (Abrogare prin O. nr. 364/2016 - M. Of. nr. 175/9 mar. 2016) 
 
 O. nr. 996/2014 - M. Of. nr. 328/6 mai 2014 



 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 
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 (Abrogare prin O. nr. 493/2015 - M. Of. nr. 174/13 mar. 2015) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 I. nr. 140/2014 - M. Of. nr. 690/22 sep. 2014 
 Instrucţiuni privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie 
 (Abrogare prin O. nr. M24/30/8147/2016 - M. Of. nr. 130/19 feb. 2016) 
 
 O. nr. 7/2014 - M. Of. nr. 73/29 ian. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 53/2013 prin O. nr. 108/2016 - M. Of. nr. 547/20 iul. 2016) 

53/2013 

 
 O. nr. 28/2014 - M. Of. nr. 183/14 mar. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.  
 53/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 53/2013 prin O. nr. 108/2016 - M. Of. nr. 547/20 iul. 2016) 
 
 O. nr. 38/2014 - M. Of. nr. 199/21 mar. 2014 
 Ordin privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
 (Abrogare prin O. nr. 160/2015 - M. Of. nr. 955/23 dec. 2015) 
 
 O. nr. 48/2014 - M. Of. nr. 242/4 apr. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul  
 Ministerului Afacerilor Interne 
 (Abrogare odată cu O. nr. 38/2014 prin O. nr. 160/2015 - M. Of. nr. 955/23 dec. 2015) 
 
 O. nr. 50/2014 - M. Of. nr. 259/9 apr. 2014 
 Ordin pentru modificarea art. 67 alin. (4) lit. b) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 665/2008 prin O. nr. 177/2016 - M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) 

unităţile Ministerului Afacerilor Interne 

 
 O. nr. 53/2014 - M. Of. nr. 269/11 apr. 2014 
 Ordin pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră 
 (Abrogare prin O. nr. 75/2016 - M. Of. nr. 320/26 apr. 2016) 
 
 O. nr. 58/2014 - M. Of. nr. 324/5 mai 2014 
 Ordin privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 187/2014 - M. Of. nr. 15/8 ian. 2015) 

precum şi pentru unele operaţiuni care intră în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite 

 
 O. nr. 63/2014 - M. Of. nr. 309/25 apr. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 665/2008 prin O. nr. 177/2016 - M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) 

Afacerilor Interne 

 
 O. nr. 67/2014 - M. Of. nr. 327/6 mai 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.38/2014 prin O. nr. 160/2015 - M. Of. nr. 955/23 dec. 2015) 

Interne 

 
 O. nr. 81/2014 - M. Of. nr. 391/27 mai 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.665/2008 prin O. nr. 177/2016 - M. Of. nr. 931/18 nov. 2016) 

Afacerilor Interne 

 
 O. nr. 82/2014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 38/2014 prin O. nr. 160/2015 - M. Of. nr. 955/23 dec. 2015) 

Ministerului Afacerilor Interne 

 
 O. nr. 92/2014 - M. Of. nr. 465/25 iun. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale 
 (Abrogare prin O. nr. 163/2016 - M. Of. nr. 873/1 nov. 2016) 
 
 O. nr. 97/2014 - M. Of. nr. 483/30 iun. 2014 
 Ordin privind abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 285/2009 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind planificarea  
 strategică şi planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 269/2010 pentru aprobarea  
 
 (SE) 

Metodologiei de monitorizare şi evaluare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 
 O. nr. 103/2014 - M. Of. nr. 511/9 iul. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi  
 UPU/CPU 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2017 - M. Of. nr. 440/14 iun. 2017) 
 
 O. nr. 109/2014 - M. Of. nr. 540/21 iul. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 53/2013 prin O. nr. 108/2016 - M. Of. nr. 547/20 iul. 2016) 

53/2013 

 
 O. nr. 119/2014 - M. Of. nr. 580/4 aug. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie 
 (Abrogare prin O. nr. 158/2017 - M. Of. nr. 17/8 ian. 2018) 
 
 O. nr. 137/2014 - M. Of. nr. 660/8 sep. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul  
 Ministerului Afacerilor Interne 
 (Abrogare odată cu O. nr. 38/2014 prin O. nr. 160/2015 - M. Of. nr. 955/23 dec. 2015) 
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 O. nr. 148/2014 - M. Of. nr. 774/24 oct. 2014 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2015 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2015) 
 
 O. nr. 160/2014 - M. Of. nr. 858/25 nov. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne 
 (Abrogare prin O. nr. 30/2015 - M. Of. nr. 302/4 mai 2015) 
 
 O. nr. 163/2014 - M. Of. nr. 827/12 nov. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de  
 serviciu ale poliţiştilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 298/2011 prin O. nr. 140/2016 - M. Of. nr. 702/9 sep. 2016) 
 
 O. nr. 186/2014 - M. Of. nr. 939/22 dec. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne 
 (Abrogare prin O. nr. 131/2016 - M. Of. nr. 686/5 sep. 2016) 
 
 O. nr. 191/2014 - M. Of. nr. 955/29 dec. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2015 - M. Of. nr. 127/19 feb. 2015) 

afacerilor interne, nr. 148/2014 

 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 O. nr. 86/M.9/8427/2014 - M. Of. nr. 494/3 iul. 2014 
 Ordin pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001 
 (SE) 
 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 104/IG/2014 - M. Of. nr. 215/26 mar. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General  
 pentru Situaţii de Urgenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 223/ig/2017 - M. Of. nr. 443/14 iun. 2017) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 217/2014 - M. Of. nr. 103/11 feb. 2014 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate  
 şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 920/2013 prin O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia 

 
 O. nr. 258/2014 - M. Of. nr. 128/21 feb. 2014 
 Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor- pachet b) - păsări" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 1438/2014 - M. Of. nr. 730/7 oct. 2014) 
 
 O. nr. 272/2014 - M. Of. nr. 141/26 feb. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a  
 criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 246/2008 prin O. nr. 234/2016 - M. Of. nr. 137/23 feb. 2016) 

agromediu şi zone defavorizate 

 
 O. nr. 286/2014 - M. Of. nr. 143/26 feb. 2014 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării,  
 supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a  
 seminţelor şi a materialului săditor 
 (Abrogare prin O. nr. 703/2014 - M. Of. nr. 363/16 mai 2014) 
 
 O. nr. 340/2014 - M. Of. nr. 177/12 mar. 2014 
 Ordin privind aprobarea Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi  
 pentru aprobarea modelului legitimaţiei de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor  
 funciare 
 (Abrogare prin O. nr. 946/2014 - M. Of. nr. 476/28 iun. 2014) 
 
 O. nr. 348/2014 - M. Of. nr. 160/5 mar. 2014 
 Ordin pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K.  
 Constantinescu" asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari 
 (Abrogare prin O. nr. 529/2019 - M. Of. nr. 981/5 dec. 2019) 
 
 O. nr. 448/2014 - M. Of. nr. 211/25 mar. 2014 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de  
 eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 920/2013 prin O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 289/18 apr. 2014) 

în domeniu 

 
 O. nr. 525/2014 - M. Of. nr. 273/14 apr. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire  
 
 vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice  

de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de  

 pentru comercializarea vinurilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1515/2013 prin O. nr. 266/2017 - M. Of. nr. 635/3 aug. 2017) 
 
 O. nr. 703/2014 - M. Of. nr. 363/16 mai 2014 
 Ordin privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau  
 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2021 - M. Of. nr. 201/1 mar. 2021) 

comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor 

 
 O. nr. 839/2014 - M. Of. nr. 394/28 mai 2014 



 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci 
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 (Abrogare prin O. nr. 347/2021 - M. Of. nr. 37/13 ian. 2022) 
 
 O. nr. 865/2014 - M. Of. nr. 410/3 iun. 2014 
 Ordin pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora în perioada de  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 30/2019 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2019) 

stabulaţie 

 
 O. nr. 1329/2014 - M. Of. nr. 649/3 sep. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul  
 Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 
 (Abrogare prin O. nr. 1516/2018 - M. Of. nr. 1104/27 dec. 2018) 
 
 O. nr. 1401/2014 - M. Of. nr. 674/15 sep. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a  
 criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 246/2008 prin O. nr. 234/2016 - M. Of. nr. 137/23 feb. 2016) 

zone defavorizate 

 
 O. nr. 1463/2014 - M. Of. nr. 756/17 oct. 2014 
 Ordin privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor şi responsabilităţile acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 820/2016 - M. Of. nr. 478/28 iun. 2016) 
 
 O. nr. 1501/2014 - M. Of. nr. 735/8 oct. 2014 
 Ordin privind modificarea art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 348/2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către  
 Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari 
 (Abrogare odată cu O. nr. 348/2014 prin O. nr. 529/2019 - M. Of. nr. 981/5 dec. 2019) 
 
 O. nr. 1588/2014 - M. Of. nr. 782/28 oct. 2014 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare plantelor şi produselor vegetale 
 (Abrogare prin O. nr. 1891/2015 - M. Of. nr. 651/27 aug. 2015) 
 
 O. nr. 1605/2014 - M. Of. nr. 808/6 nov. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea  
 testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum  
 şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 703/2014 prin O. nr. 27/2021 - M. Of. nr. 201/1 mar. 2021) 
 
 O. nr. 1972/2014 - M. Of. nr. 15/8 ian. 2015 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 839/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 839/2014 prin O. nr. 347/2021 - M. Of. nr. 37/13 ian. 2022) 

porci 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 O. nr. 309/234/2014 - M. Of. nr. 214/26 mar. 2014 
 Ordin privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii  
 Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1713/1991/2015 - M. Of. nr. 603/10 aug. 2015) 

organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 1281/695/152/2014 - M. Of. nr. 649/3 sep. 2014 
 Ordin pentru modificarea SMR4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului  
 mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 352/636/54/2015 - M. Of. nr. 363/26 mai 2015) 

gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 O. nr. 212/361/2014 - M. Of. nr. 210/25 mar. 2014 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole  
 şi de mediu în România 
 (Abrogare prin O. nr. 352/636/54/2015 - M. Of. nr. 363/26 mai 2015) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 234/362/52/2014 - M. Of. nr. 280/16 apr. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare  
 Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea  
 animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România 
 (Abrogare prin O. nr. 352/636/54/2015 - M. Of. nr. 363/26 mai 2015) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 O. nr. 474/426/137/2014 - M. Of. nr. 303/24 apr. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare 
 (Abrogare prin O. nr. 1541/1219/433/2014 - M. Of. nr. 525/15 iul. 2015) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.3/2014 - M. Of. nr. 52/22 ian. 2014 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.124/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tradiţii militare şi  
 educaţie civică în Armata României 
 (SE) 
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 O. nr. M.48/2014 - M. Of. nr. 325/5 mai 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.128/2008 prin O. nr. M120/2015 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2016) 

cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.128/2008 

 
 O. nr. M.105/2014 - M. Of. nr. 716/1 oct. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României 
 (Abrogare prin O. nr. M110/2021 - M. Of. nr. 605/17 iun. 2021) 
 
 O. nr. M.106/2014 - M. Of. nr. 742/13 oct. 2014 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.141/2004 pentru aprobarea "L-11/1 vol. 2, Instrucţiuni privind mentenanţa armamentului şi aparaturii de artilerie  
 terestră din Armata României" 
 (SE) 
 
 O. nr. M.128/2014 - M. Of. nr. 921/18 dec. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.36/2009 privind aprobarea bunurilor şi serviciilor ce se pot pune la dispoziţia forţelor armate străine care intră,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.36/2009 prin O. nr. M.186/2019 - M. Of. nr. 796/1 oct. 2019) 

staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României 

 
 O. nr. M.131/2014 - M. Of. nr. 13/8 ian. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei  
 participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.39/2009 prin O. nr. M88/2016 - M. Of. nr. 616/11 aug. 2016) 
 
 O. nr. M.132/2014 - M. Of. nr. 941/22 dec. 2014 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.98/2002 pentru aprobarea "Metodologiei de evaluare a persoanelor juridice în vederea eliberării  
 
 (SE) 

autorizaţiei/avizului pentru efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior cu armamente, muniţii şi alte produse militare" 

 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
 O. nr. M.12/1198/2014 - M. Of. nr. 136/25 feb. 2014 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al directorului Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. M.71/1.043/2001 pentru aprobarea  
 Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale 
 (SE) 
 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 O. nr. M.11/3074/2014 - M. Of. nr. 126/20 feb. 2014 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. M.137/36.797/2004 privind perfecţionarea personalului militar profesionalizat în  
 domeniul limbilor străine 
 (SE) 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2668/2014 - M. Of. nr. 759/20 oct. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală 
 (Abrogare prin O. nr. 2531/2020 - M. Of. nr. 95/10 feb. 2020) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 105/2014 - M. Of. nr. 161/5 mar. 2014 
 Ordin privind completarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008", aprobată  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2834/2019 - M. Of. nr. 1003/13 dec. 2019 şi Abrogare odată cu O. nr. 704/2009 prin O. nr. 2834/2019 - M. Of. nr. 1003/13 dec. 2019) 

prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009 

 
 O. nr. 193/2014 - M. Of. nr. 141/26 feb. 2014 
 Ordin pentru extinderea desemnării Societăţii Comerciale "Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii  
 specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 3160/2016 - M. Of. nr. 1021/19 dec. 2016) 
 
 O. nr. 341/2014 - M. Of. nr. 195/20 mar. 2014 
 Ordin privind desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1896/2016 - M. Of. nr. 718/16 sep. 2016) 

Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 

 
 O. nr. 720/2014 - M. Of. nr. 420/6 iun. 2014 
 Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii STONEXTRACT - S.R.L. 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 1956/2019 - M. Of. nr. 522/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 769/2014 - M. Of. nr. 388/26 mai 2014 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 357/2009 pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte  
 normative 
 (SE) 
 
 O. nr. 874/2014 - M. Of. nr. 430/12 iun. 2014 
 Ordin privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând de Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2683/2017 - M. Of. nr. 283/21 apr. 2017) 

Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 

 
 O. nr. 875/2014 - M. Of. nr. 444/18 iun. 2014 
 Ordin pentru extinderea desemnării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la  
 Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 5539/2018 - M. Of. nr. 780/11 sep. 2018) 
 
 O. nr. 1391/2014 - M. Of. nr. 572/31 iul. 2014 
 Ordin pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri 
 (T) 
 
 O. nr. 1445/2014 - M. Of. nr. 606/14 aug. 2014 
 Ordin privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale QUALITY - CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi  
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 verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 827/2016 - M. Of. nr. 472/24 iun. 2016) 
 
 O. nr. 1446/2014 - M. Of. nr. 610/18 aug. 2014 
 Ordin privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5675/2017 - M. Of. nr. 728/8 sep. 2017) 

verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 

 
 O. nr. 1447/2014 - M. Of. nr. 606/14 aug. 2014 
 Ordin privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1074/2015 - M. Of. nr. 879/24 nov. 2015) 

evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 

 
 O. nr. 1742/2014 - M. Of. nr. 728/6 oct. 2014 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 2207/2014 - M. Of. nr. 842/19 nov. 2014) 
 
 O. nr. 2207/2014 - M. Of. nr. 842/19 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 339/2015 - M. Of. nr. 170/11 mar. 2015) 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI   
 O. nr. 841/2014 - M. Of. nr. 188/17 mar. 2014 
 Ordin pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, precum şi pentru aprobarea planificării desfăşurării activităţilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3260/2018 - M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018) 

de evaluare externă a managerilor publici 

 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
  DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE 

 O. nr. 137/2014 - M. Of. nr. 193/19 mar. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din  
 Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile 
 (Abrogare prin O. nr. 1277/2015 - M. Of. nr. 842/12 nov. 2015) 
 
 
 MINISTERUL ECONOMIEI 
  DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM 

 O. nr. 562/2014 - M. Of. nr. 273/14 apr. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism 
 (Abrogare prin O. nr. 156/2019 - M. Of. nr. 76/30 ian. 2019 şi Abrogare odată cu O. nr. 235/2001 prin O. nr. 156/2019 - M. Of. nr. 76/30 ian. 2019) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 183/2014 - M. Of. nr. 303/24 apr. 2014 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie 
 (Abrogare prin O. nr. 3179/2015 - M. Of. nr. 139/24 feb. 2015) 
 
 O. nr. 252/2014 - M. Of. nr. 437/16 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 5929/2016 - M. Of. nr. 1056/28 dec. 2016) 
 
 O. nr. 651/2014 - M. Of. nr. 855/24 nov. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 5140/2019 - M. Of. nr. 744/12 sep. 2019) 
 
 O. nr. 657/2014 - M. Of. nr. 874/2 dec. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior 
 (Abrogare prin O. nr. 4156/2020 - M. Of. nr. 381/12 mai 2020) 
 
 O. nr. 3039/2014 - M. Of. nr. 200/21 mar. 2014 
 Ordin privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" 
 (Abrogare prin O. nr. 3498/2018 - M. Of. nr. 373/2 mai 2018) 
 
 O. nr. 3410/2014 - M. Of. nr. 361/16 mai 2014 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Sălaj 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 3590/2014 - M. Of. nr. 457/23 iun. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5414/2016 - M. Of. nr. 841/24 oct. 2016) 

Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate 

 
 O. nr. 3975/2014 - M. Of. nr. 594/8 aug. 2014 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Dolj 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 4619/2014 - M. Of. nr. 696/23 sep. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5154/2021 - M. Of. nr. 887/15 sep. 2021) 
 
 O. nr. 4634/2014 - M. Of. nr. 711/29 sep. 2014 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelentă Neamţ 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 4776/2014 - M. Of. nr. 777/24 oct. 2014 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Covasna 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
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 O. nr. 4801/2014 - M. Of. nr. 769/23 oct. 2014 
 Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014-2015 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 4808/2014 - M. Of. nr. 789/29 oct. 2014 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 4809/2014 - M. Of. nr. 789/29 oct. 2014 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 5013/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.018/2012 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Olt 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 5115/2014 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2015 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5079/2016 - M. Of. nr. 720/19 sep. 2016) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 O. nr. 5204/2014 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2015 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) 
 (Abrogare prin O. nr. 3475/2017 - M. Of. nr. 204/24 mar. 2017) 
 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 24/2014 - M. Of. nr. 47/21 ian. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a  
 doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 104/2016 - M. Of. nr. 92/8 feb. 2016) 

funcţionare a acesteia 

 
 O. nr. 35/2014 - M. Of. nr. 36/16 ian. 2014 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 262/2007 prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 41/2014 - M. Of. nr. 40/17 ian. 2014 
 Ordin privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau  
 indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2873/2016 - M. Of. nr. 1023/20 dec. 2016) 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice 

 
 O. nr. 79/2014 - M. Of. nr. 70/29 ian. 2014 
 Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale  
 Ministerului Finanţelor Publice 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2015 - M. Of. nr. 69/27 ian. 2015) 
 
 O. nr. 247/2014 - M. Of. nr. 125/20 feb. 2014 
 Ordin privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului 
 (Abrogare prin O. nr. 1083/2014 - M. Of. nr. 625/26 aug. 2014) 
 
 O. nr. 248/2014 - M. Of. nr. 128/21 feb. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 110/2010 prin O. nr. 319/2014 - M. Of. nr. 159/5 mar. 2014) 

prestate clienţilor 

 
 O. nr. 319/2014 - M. Of. nr. 159/5 mar. 2014 
 Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1338/2014 - M. Of. nr. 724/2 oct. 2014) 
 
 O. nr. 415/2014 - M. Of. nr. 190/18 mar. 2014 
 Ordin privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la Trezoreria Statului 
 (Abrogare prin O. nr. 1168/2014 - M. Of. nr. 655/5 sep. 2014) 
 
 O. nr. 491/2014 - M. Of. nr. 249/7 apr. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul  
 ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 263/2010 prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 544/2014 - M. Of. nr. 270/11 apr. 2014 
 Ordin privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 729/2014 - M. Of. nr. 417/5 iun. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii  
 de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori  
 locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 41/2014 prin O. nr. 2873/2016 - M. Of. nr. 1023/20 dec. 2016) 

corporativă a întreprinderilor publice 

 
 O. nr. 917/2014 - M. Of. nr. 528/16 iul. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi  
 art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2222/2006 prin O. nr. 103/2016 - M. Of. nr. 106/11 feb. 2016) 
 
 O. nr. 936/2014 - M. Of. nr. 540/21 iul. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 773/2015 - M. Of. nr. 509/9 iul. 2015) 
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 O. nr. 1015/2014 - M. Of. nr. 616/21 aug. 2014 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale 
 (SE) 
 
 O. nr. 1050/2014 - M. Of. nr. 615/20 aug. 2014 
 Ordin privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 219/2016 - M. Of. nr. 136/22 feb. 2016) 

acesteia 

 
 O. nr. 1090/2014 - M. Of. nr. 658/8 sep. 2014 
 Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea responsabilităţii  
 fiscal-bugetare nr. 69/2010 
 (Abrogare prin O. nr. 2350/2017 - M. Of. nr. 755/21 sep. 2017) 
 
 O. nr. 1154/2014 - M. Of. nr. 646/2 sep. 2014 
 Ordin privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice 
 (Abrogare prin O. nr. 660/2017 - M. Of. nr. 368/17 mai 2017) 
 
 O. nr. 1168/2014 - M. Of. nr. 655/5 sep. 2014 
 Ordin privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului 
 (Abrogare prin O. nr. 47/2015 - M. Of. nr. 47/20 ian. 2015) 
 
 O. nr. 1210/2014 - M. Of. nr. 682/18 sep. 2014 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014 
 (Anulare prin Sentinţă civilă nr. 3284/2017 - M. Of. nr. 141/11 feb. 2021) 
 
 O. nr. 1536/2014 - M. Of. nr. 843/19 nov. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1107/2012 prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 

unor acte administrative şi procedurale 

 
 O. nr. 1620/2014 - M. Of. nr. 881/4 dec. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între  
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali 
 (Abrogare prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 1628/2014 - M. Of. nr. 875/2 dec. 2014 
 Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 2389/2010 prin O. nr. 769/2017 - M. Of. nr. 410/31 mai 2017) 
 
 O. nr. 1682/2014 - M. Of. nr. 935/22 dec. 2014 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a  
 materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii  
 sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2389/2010 prin O. nr. 1517/2017 - M. Of. nr. 398/26 mai 2017 şi Abrogare odată cu O. nr. 2389/2010 prin O. nr. 769/2017 - M. Of. nr. 410/31 mai  
 2017) 
 
 O. nr. 1728/2014 - M. Of. nr. 911/15 dec. 2014 
 Ordin pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia  
 Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1154/2014 prin O. nr. 660/2017 - M. Of. nr. 368/17 mai 2017) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 872/1025/2014 - M. Of. nr. 503/7 iul. 2014 
 Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr.  
 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 94/137/2016 - M. Of. nr. 122/17 feb. 2016) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 59/2014 - M. Of. nr. 68/28 ian. 2014 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3/2010 prin O. nr. 2810/2016 - M. Of. nr. 844/25 oct. 2016) 

de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene 

 
 O. nr. 93/2014 - M. Of. nr. 76/31 ian. 2014 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative 
 (Abrogare prin O. nr. 522/2016 - M. Of. nr. 78/3 feb. 2016) 
 
 O. nr. 94/2014 - M. Of. nr. 101/10 feb. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi  
 vamale cu produse strategice 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 9710/2006 prin O. nr. 1699/2017 - M. Of. nr. 474/23 iun. 2017) 
 
 O. nr. 200/2014 - M. Of. nr. 102/11 feb. 2014 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2211/2013 prin O. nr. 3631/2015 - M. Of. nr. 939/18 dec. 2015) 
 
 O. nr. 223/2014 - M. Of. nr. 114/17 feb. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1294/2007 prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 

care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 

 
 O. nr. 235/2014 - M. Of. nr. 133/24 feb. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu  
 privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3331/2013 prin O. nr. 2012/2016 - M. Of. nr. 592/3 aug. 2016) 
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 O. nr. 301/2014 - M. Of. nr. 167/7 mar. 2014 
 Ordin privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce  
 reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia si a  
 emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare  
 Fiscală nr. 4.822/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 654/2015 - M. Of. nr. 218/1 apr. 2015) 
 
 O. nr. 330/2014 - M. Of. nr. 149/28 feb. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de  
 administrare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2211/2013 prin O. nr. 3631/2015 - M. Of. nr. 939/18 dec. 2015) 
 
 O. nr. 380/2014 - M. Of. nr. 184/14 mar. 2014 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2289/2010 prin O. nr. 3497/2015 - M. Of. nr. 912/9 dec. 2015) 

administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită 

 
 O. nr. 443/2014 - M. Of. nr. 216/26 mar. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 1172/2021 - M. Of. nr. 765/6 aug. 2021) 
 
 O. nr. 795/2014 - M. Of. nr. 308/25 apr. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2211/2013 prin O. nr. 3631/2015 - M. Of. nr. 939/18 dec. 2015) 

administrare 

 
 O. nr. 1421/2014 - M. Of. nr. 529/16 iul. 2014 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun 
 (Abrogare prin O. nr. 1893/2016 - M. Of. nr. 512/7 iul. 2016) 
 
 
 O. nr. 1694/2014 - M. Of. nr. 479/28 iun. 2014 
 Ordin privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 1099/2016 - M. Of. nr. 239/31 mar. 2016) 
 
 O. nr. 2281/2014 - M. Of. nr. 560/29 iul. 2014 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1294/2007 prin O. nr. 531/2016 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2016) 

creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 

 
 O. nr. 2323/2014 - M. Of. nr. 581/4 aug. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid 
 (Abrogare prin O. nr. 2066/2016 - M. Of. nr. 558/25 iul. 2016) 
 
 O. nr. 2446/2014 - M. Of. nr. 616/21 aug. 2014 
 Ordin pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale 
 (Abrogare prin O. nr. 63/2017 - M. Of. nr. 32/11 ian. 2017) 
 
 O. nr. 2447/2014 - M. Of. nr. 616/21 aug. 2014 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării  
 creanţelor fiscale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1438/2009 prin O. nr. 967/2017 - M. Of. nr. 208/27 mar. 2017) 
 
 O. nr. 2781/2014 - M. Of. nr. 672/12 sep. 2014 
 Ordin pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1882/2016 - M. Of. nr. 496/4 iul. 2016) 

România 

 
 O. nr. 2906/2014 - M. Of. nr. 736/9 oct. 2014 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 3741/2015 - M. Of. nr. 975/29 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3001/2014 - M. Of. nr. 733/7 oct. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3582/2013 prin O. nr. 3649/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3564/2014 - M. Of. nr. 863/27 nov. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3582/2013 prin O. nr. 3649/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3633/2014 - M. Of. nr. 882/4 dec. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2460/2016 - M. Of. nr. 649/24 aug. 2016) 

Codului Vamal Comunitar şi Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8,14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării 

 
 O. nr. 3743/2014 - M. Of. nr. 959/30 dec. 2014 
 Ordin pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către  
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 1094/2016 - M. Of. nr. 239/31 mar. 2016) 
 
 O. nr. 4019/2014 - M. Of. nr. 952/29 dec. 2014 
 Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea  
 livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3596/2011 prin O. nr. 3769/2015 - M. Of. nr. 11/7 ian. 2016) 

livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA 

 
  MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 544/2014 - M. Of. nr. 383/23 mai 2014 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
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 umane" 2007-2013 în anul 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 746/2014 - M. Of. nr. 516/10 iul. 2014) 
 
 O. nr. 545/2014 - M. Of. nr. 383/23 mai 2014 
 Ordin pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 835/2014 - M. Of. nr. 585/5 aug. 2014) 
 
 O. nr. 746/2014 - M. Of. nr. 516/10 iul. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor  
 umane" 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale", finanţată prin Programul  
 operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale" şi a schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea  
 economiei sociale", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale" 
 (Abrogare prin O. nr. 836/2014 - M. Of. nr. 585/5 aug. 2014) 
 
 O. nr. 835/2014 - M. Of. nr. 585/5 aug. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 1064/2014 - M. Of. nr. 773/23 oct. 2014) 
 
 O. nr. 1064/2014 - M. Of. nr. 773/23 oct. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 882/2015 - M. Of. nr. 309/6 mai 2015) 
 
 O. nr. 1147/2014 - M. Of. nr. 861/26 nov. 2014 
 Ordin pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul  
 operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 
 (Abrogare prin O. nr. 2690/2015 - M. Of. nr. 750/7 oct. 2015) 
 
 O. nr. 1190/2014 - M. Of. nr. 854/24 nov. 2014 
 Ordin pentru modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul  
 proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1120/2013 prin O. nr. 1284/2016 - M. Of. nr. 618/12 aug. 2016) 

nr. 1.120/2013 

 
 
 O. nr. 1191/2014 - M. Of. nr. 855/24 nov. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul  
 proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea  
 contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 
 (Abrogare prin O. nr. 1284/2016 - M. Of. nr. 618/12 aug. 2016) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 142/C/2014 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2014 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului  
 justiţiei nr. 1.226/C/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1226/C/2009 prin O. nr. 4682/C/2016 - M. Of. nr. 1060/29 dec. 2016) 
 
 O. nr. 143/C/2014 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2014 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 2632/C/2014 - M. Of. nr. 623/26 aug. 2014) 
 
 O. nr. 144/C/2014 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2014 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.184/C/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 1643/C/2015 - M. Of. nr. 350/21 mai 2015) 
 
 O. nr. 1808/C/2014 - M. Of. nr. 428/11 iun. 2014 
 Ordin pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3431/C/2019 - M. Of. nr. 730/5 sep. 2019) 

formulare 

 
 O. nr. 1993/C/2014 - M. Of. nr. 670/12 sep. 2014 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate 
 (Abrogare prin O. nr. 2127/C/2020 - M. Of. nr. 498/12 iun. 2020) 
 
 O. nr. 3465/C/2014 - M. Of. nr. 734/8 oct. 2014 
 Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008 
 (Abrogare odată cu Ordinul M.J. nr. 2003/C/2008 prin O. nr. 160C/2018 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2018) 
 
 O. nr. 4520/C/2014 - M. Of. nr. 935/22 dec. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1226/C/2009 prin O. nr. 4682/C/2016 - M. Of. nr. 1060/29 dec. 2016) 

Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009 

 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 O. nr. 72/C/M.6/2014 - M. Of. nr. 81/31 ian. 2014 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului justiţiei şi al ministrului apărării naţionale nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele  
 militare 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 377/2014 - M. Of. nr. 203/21 mar. 2014 
 Decizie pentru modificarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare  
 a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 438/2013 prin H.G. nr. 157/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 

al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 438/2013 

 
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 

 O. nr. 35/2014 - M. Of. nr. 99/7 feb. 2014 
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 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 549/2006 prin O. nr. 591/2017 - M. Of. nr. 288/24 apr. 2017) 

Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia 

 
 O. nr. 45/2014 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul  
 pentru mediu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 658/2006 prin O. nr. 592/2017 - M. Of. nr. 299/27 apr. 2017) 
 
 O. nr. 141/2014 - M. Of. nr. 141/26 feb. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului 
 (Abrogare prin O. nr. 1419/2015 - M. Of. nr. 756/9 oct. 2015) 
 
 O. nr. 364/2014 - M. Of. nr. 204/21 mar. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 609/2015 - M. Of. nr. 209/30 mar. 2015) 
 
 O. nr. 447/2014 - M. Of. nr. 248/7 apr. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 609/2015 - M. Of. nr. 209/30 mar. 2015) 

climatice nr. 364/2014 

 
 O. nr. 797/2014 - M. Of. nr. 381/22 mai 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor  
 climatice nr. 1.470/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 1052/2014 - M. Of. nr. 523/14 iul. 2014) 
 
 O. nr. 947/2014 - M. Of. nr. 481/28 iun. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 141/2014 prin O. nr. 1419/2015 - M. Of. nr. 756/9 oct. 2015) 

mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014 

 
 O. nr. 949/2014 - M. Of. nr. 464/25 iun. 2014 
 Ordin privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr.  
 364/2014 
 (Abrogare prin O. nr. 609/2015 - M. Of. nr. 209/30 mar. 2015) 
 
 O. nr. 1052/2014 - M. Of. nr. 523/14 iul. 2014 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 1447/2017 - M. Of. nr. 1006/19 dec. 2017) 
 
 O. nr. 1410/2014 - M. Of. nr. 609/14 aug. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor  
 climatice nr. 364/2014 
 (Abrogare prin O. nr. 609/2015 - M. Of. nr. 209/30 mar. 2015) 
 
 O. nr. 1550/2014 - M. Of. nr. 671/12 sep. 2014 
 Ordin privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr.  
 364/2014 
 (Abrogare prin O. nr. 609/2015 - M. Of. nr. 209/30 mar. 2015) 
 
 O. nr. 1571/2014 - M. Of. nr. 696/23 sep. 2014 
 Ordin privind abrogarea art. 35 alin. (6) din Metodologia de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1.052/2014 prin O. nr. 1447/2017 - M. Of. nr. 1006/19 dec. 2017) 

climatice nr. 1.052/2014 

 
 O. nr. 1575/2014 - M. Of. nr. 678/17 sep. 2014 
 Ordin pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică 
 (Abrogare prin O. nr. 1439/2015 - M. Of. nr. 723/25 sep. 2015) 
 
 O. nr. 1866/2014 - M. Of. nr. 781/27 oct. 2014 
 Ordin privind modificarea art. 15 alin. (2) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 609/2015 - M. Of. nr. 209/30 mar. 2015) 

climatice nr. 364/2014 

 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 365/741/2014 - M. Of. nr. 454/20 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru  
 emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi  
 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7,9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a  
 
 (Abrogare prin O.U.G. nr. 52/2017 - M. Of. nr. 644/7 aug. 2017) 

Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile 

 
 
 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR  CLIMATICE 
  DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ 

 O. nr. 13/2014 - M. Of. nr. 44/20 ian. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 377/2014 - M. Of. nr. 388/26 mai 2014) 

solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 

 
 O. nr. 43/2014 - M. Of. nr. 125/20 feb. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 128/2012 prin O. nr. 807/2016 - M. Of. nr. 390/23 mai 2016) 

piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 128/2012 

 
 O. nr. 76/2014 - M. Of. nr. 121/18 feb. 2014 
 Ordin pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2014 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2014) 
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 O. nr. 118/2014 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2014 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 76/2014 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
 (SE) 
 
 O. nr. 286/2014 - M. Of. nr. 294/22 apr. 2014 
 Ordin pentru completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1221/2010 prin O. nr. 2020/2016 - M. Of. nr. 888/7 nov. 2016) 
 
 O. nr. 635/2014 - M. Of. nr. 537/18 iul. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1221/2010 prin O. nr. 2020/2016 - M. Of. nr. 888/7 nov. 2016) 
 
 O. nr. 670/2014 - M. Of. nr. 614/20 aug. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3814/2016 prin O. nr. 766/2018 - M. Of. nr. 730/23 aug. 2018) 

forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.814/2012 

 
 O. nr. 836/2014 - M. Of. nr. 747/14 oct. 2014 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2021 - M. Of. nr. 97/29 ian. 2021) 
 
 O. nr. 837/2014 - M. Of. nr. 761/21 oct. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2021 - M. Of. nr. 97/29 ian. 2021) 

standardizate 

 
 O. nr. 982/2014 - M. Of. nr. 921/18 dec. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1221/2010 prin O. nr. 2020/2016 - M. Of. nr. 888/7 nov. 2016) 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 1527/2014 - M. Of. nr. 569/31 iul. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 601/2013 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 601/2013 prin O. nr. 1534/2017 - M. Of. nr. 684/23 aug. 2017) 

standarde europene armonizate referitoare la articolele pirotehnice 

 
 
 O. nr. 2126/2014 - M. Of. nr. 874/2 dec. 2014 
 Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul  
 de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 29/2019 - M. Of. nr. 121/15 feb. 2019) 

sociale 

 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 9/2014 - M. Of. nr. 97/7 feb. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel 
 (Abrogare prin O. nr. 599/2019 - M. Of. nr. 367/10 mai 2019) 
 
 O. nr. 199/2014 - M. Of. nr. 235/2 apr. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 
 (Abrogare prin O. nr. 1845/2020 - M. Of. nr. 1075/13 nov. 2020) 
 
 O. nr. 214/2014 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2014 
 Ordin privind aprobarea organizării şi funcţionării Unităţii de evaluare a tehnologiilor medicale în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" 
 (Abrogare prin O. nr. 416/2014 - M. Of. nr. 304/24 apr. 2014) 
 
 O. nr. 287/2014 - M. Of. nr. 190/18 mar. 2014 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 912/2006 privind aprobarea Reglementărilor pentru autorizarea unităţilor care pot efectua studii clinice în domeniul  
 
 (SE) 

medicamentelor de uz uman 

 
 O. nr. 316/2014 - M. Of. nr. 206/24 mar. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 

bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 

 
 O. nr. 335/2014 - M. Of. nr. 213/25 mar. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor  
 medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 
 
 O. nr. 359/2014 - M. Of. nr. 231/1 apr. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 

cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 

 
 O. nr. 379/2014 - M. Of. nr. 254/8 apr. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul  
 pacienţilor critici cu infarct miocardic acut 
 (Abrogare prin O. nr. 449/2015 - M. Of. nr. 245/9 apr. 2015) 
 
 O. nr. 380/2014 - M. Of. nr. 254/8 apr. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 447/2015 - M. Of. nr. 245/9 apr. 2015) 

monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI 

 
 O. nr. 416/2014 - M. Of. nr. 304/24 apr. 2014 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării Unităţii de evaluare a tehnologiilor medicale în cadrul Institutului  
 Naţional Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" 



 
 (SE) 
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 O. nr. 427/2014 - M. Of. nr. 323/5 mai 2014 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică (AP-PMSC) prin implantarea de  
 defibrilatoare cardiace interne 
 (Abrogare prin O. nr. 448/2015 - M. Of. nr. 245/9 apr. 2015) 
 
 O. nr. 469/2014 - M. Of. nr. 319/30 apr. 2014 
 Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 199/2014 
 (Abrogare odată cu O.nr. 199/2014 prin O. nr. 1845/2020 - M. Of. nr. 1075/13 nov. 2020) 
 
 O. nr. 519/2014 - M. Of. nr. 348/12 mai 2014 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 724/2013 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a  
 instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare şi a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor sau neincluderea medicamentelor în Lista cu  
 
 (SE) 

denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală 

 
 O. nr. 573/2014 - M. Of. nr. 388/26 mai 2014 
 Ordin privind modificarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 613/2013 prin O. nr. 942/2017 - M. Of. nr. 691/25 aug. 2017) 

asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013 

 
 O. nr. 594/2014 - M. Of. nr. 405/2 iun. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2019 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2019) 
 
 O. nr. 642/2014 - M. Of. nr. 408/2 iun. 2014 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 700/2014 - M. Of. nr. 458/23 iun. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 

medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 

 
 O. nr. 748/2014 - M. Of. nr. 491/2 iul. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul  
 dispozitivelor medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 309/2015 - M. Of. nr. 198/25 mar. 2015) 
 
 O. nr. 776/2014 - M. Of. nr. 618/22 aug. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 

cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 

 
 O. nr. 860/2014 - M. Of. nr. 560/29 iul. 2014 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2015 - M. Of. nr. 72/28 ian. 2015) 
 
 O. nr. 880/2014 - M. Of. nr. 559/29 iul. 2014 
 Ordin privind completarea punctului I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 869/2015 - M. Of. nr. 524/14 iul. 2015) 

detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice 

 
 O. nr. 1073/2014 - M. Of. nr. 680/17 sep. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 

medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 

 
 O. nr. 1120/2014 - M. Of. nr. 727/3 oct. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în  
 cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 1142/2014 - M. Of. nr. 739/10 oct. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 449/2015 - M. Of. nr. 245/9 apr. 2015) 

aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013 

 
 O. nr. 1143/2014 - M. Of. nr. 751/16 oct. 2014 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA) 
 (Abrogare prin O. nr. 446/2015 - M. Of. nr. 245/9 apr. 2015) 
 
 O. nr. 1159/2014 - M. Of. nr. 735/8 oct. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul  
 programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1605/875/2014 - M. Of. nr. 951/29 dec. 2014) 
 
 O. nr. 1216/2014 - M. Of. nr. 799/3 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a Acţiunii prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc) 
 (Abrogare prin O. nr. 450/2015 - M. Of. nr. 245/9 apr. 2015) 
 
 O. nr. 1296/2014 - M. Of. nr. 808/6 nov. 2014 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 447/2015 - M. Of. nr. 245/9 apr. 2015) 

şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI 

 
 O. nr. 1406/2014 - M. Of. nr. 867/28 nov. 2014 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 398/2013 prin O. nr. 1355/2016 - M. Of. nr. 992/9 dec. 2016) 
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 O. nr. 1488/2014 - M. Of. nr. 923/18 dec. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei  
 de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1082/2010 prin O. nr. 1520/2016 - M. Of. nr. 1073/30 dec. 2016) 
 
 O. nr. 1523/2014 - M. Of. nr. 922/18 dec. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 

medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 338/219/2014 - M. Of. nr. 222/28 mar. 2014 
 Ordin pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind  
 prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de  
 aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 
 (Abrogare prin O. nr. 619/360/2014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014) 
 
 O. nr. 361/238/2014 - M. Of. nr. 255/8 apr. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea  
 protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare  
 medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 470/262/2014 - M. Of. nr. 316/30 apr. 2014 
 Ordin pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind  
 prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de  
 aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 
 (Abrogare prin O. nr. 619/360/2014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014) 
 
 O. nr. 619/360/2014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 388/186/2015 - M. Of. nr. 220/1 apr. 2015) 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

 
 O. nr. 620/362/2014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014 
 Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de  
 servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 772/379/2016 - M. Of. nr. 493/1 iul. 2016) 
 
 O. nr. 621/3612014 - M. Of. nr. 403/30 mai 2014 
 Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 771/378/2016 - M. Of. nr. 493/1 iul. 2016) 

servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

 
 O. nr. 723/430/2014 - M. Of. nr. 454/20 iun. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 
 
 (Abrogare prin O. nr. 388/186/2015 - M. Of. nr. 220/1 apr. 2015) 

 asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

 
 O. nr. 773/484/2014 - M. Of. nr. 489/1 iul. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 
 
 O. nr. 1234/656/2014 - M. Of. nr. 782/28 oct. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 388/186/2015 - M. Of. nr. 220/1 apr. 2015) 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

 
 O. nr. 1449/798/2014 - M. Of. nr. 890/8 dec. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/32/2006 prin O. nr. 15/2018/1311/2017 - M. Of. nr. 31/12 ian. 2018) 

sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 

 
 O. nr. 1478/839/2014 - M. Of. nr. 944/23 dec. 2014 
 Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării  
 
 (Abrogare prin O. nr. 388/186/2015 - M. Of. nr. 220/1 apr. 2015) 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia 

 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 345/2014 - M. Of. nr. 409/3 iun. 2014 
 Ordin privind aprobarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului  
 Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1488/2020 - M. Of. nr. 1226/14 dec. 2020) 

federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri 

 
 O. nr. 419/2014 - M. Of. nr. 478/28 iun. 2014 
 Ordin privind modificarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului  
 Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale  
 federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014 
 (Abrogare prin O. nr. 1488/2020 - M. Of. nr. 1226/14 dec. 2020) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
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 O. nr. 35/2014 - M. Of. nr. 74/30 ian. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 40/2014 - M. Of. nr. 73/29 ian. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a  
 anumitor categorii de conducători auto 
 (Abrogare odată cu O. nr. 42/2006 prin O. nr. 1214/2015 - M. Of. nr. 903/4 dec. 2015) 
 
 O. nr. 103/2014 - M. Of. nr. 158/5 mar. 2014 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 605/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian",  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1723/2014 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015) 

ediţia a 2-a 

 
 O. nr. 222/2014 - M. Of. nr. 210/25 mar. 2014 
 Ordin privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate de către Ministerul Transporturilor 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2015 - M. Of. nr. 159/6 mar. 2015) 
 
 O. nr. 547/2014 - M. Of. nr. 353/14 mai 2014 
 Ordin privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă pilotajul navelor maritime la intrarea şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 991/2020 - M. Of. nr. 434/22 mai 2020) 

ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare 

 
 O. nr. 554/2014 - M. Of. nr. 372/20 mai 2014 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1681/2005 prin O. nr. 978/2018 - M. Of. nr. 470/7 iun. 2018) 

europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement 

 
 O. nr. 1031/2014 - M. Of. nr. 491/2 iul. 2014 
 Ordin privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT 
 (Abrogare prin O. nr. 45/2022 - M. Of. nr. 66/21 ian. 2022) 
 
 O. nr. 1032/2014 - M. Of. nr. 485/30 iun. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 

 
 O. nr. 1096/2014 - M. Of. nr. 504/7 iul. 2014 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 382/2007 prin O. nr. 335/2018 - M. Of. nr. 293/2 apr. 2018) 

ministrului transporturilor nr. 382/2007 

 
 O. nr. 1103/2014 - M. Of. nr. 502/7 iul. 2014 
 Ordin privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru căile ferate principale cu trafic mai mare de 30.000 treceri de trenuri/an ale Companiei Naţionale de  
 Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 1337/2019 - M. Of. nr. 852/22 oct. 2019) 
 
 O. nr. 1389/2014 - M. Of. nr. 735/8 oct. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1.447/2008 prin O. nr. 1472/2018 - M. Of. nr. 844/4 oct. 2018) 
 
 O. nr. 1414/2014 - M. Of. nr. 122/17 feb. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul I "Mijloace de radionavigaţie",  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1876/2020 - M. Of. nr. 957/19 oct. 2020) 

ediţia 2/2014 

 
 O. nr. 1448/2014 - M. Of. nr. 791/30 oct. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea sau acceptarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDA 
 (Abrogare prin O. nr. 611/2019 - M. Of. nr. 240/28 mar. 2019) 
 
 O. nr. 1484/2014 - M. Of. nr. 797/3 nov. 2014 
 Ordin privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la  
 articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE 
 (Abrogare prin O. nr. 351/2021 - M. Of. nr. 514/18 mai 2021) 
 
 O. nr. 1485/2014 - M. Of. nr. 797/3 nov. 2014 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile  
 naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă 
 (Abrogare prin O. nr. 744/2020 - M. Of. nr. 216/17 mar. 2020) 
 
 O. nr. 1502/2014 - M. Of. nr. 801/4 nov. 2014 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în  
 vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România 
 (Abrogare odată cu O. nr. 535/2007 prin O. nr. 743/2020 - M. Of. nr. 238/24 mar. 2020) 
 
 O. nr. 1514/2014 - M. Of. nr. 840/18 nov. 2014 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română 
 (Abrogare prin O. nr. 1174/2015 - M. Of. nr. 856/18 nov. 2015) 
 
 O. nr. 1611/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor 
 (Abrogare prin O. nr. 1352/2017 - M. Of. nr. 758/22 sep. 2017) 
 
 O. nr. 1612/2014 - M. Of. nr. 909/15 dec. 2014 
 Ordin pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor 
 (Abrogare prin O. nr. 722/2017 - M. Of. nr. 557/13 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1620/2014 - M. Of. nr. 907/15 dec. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice  
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 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 1650/2014 - M. Of. nr. 10/7 ian. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 

 
 O. nr. 1703/2014 - M. Of. nr. 43/19 ian. 2015 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 504/556/2014 - M. Of. nr. 408/2 iun. 2014 
 Ordin  pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării,  
 aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1260/2013 prin O. nr. 1151/1752/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 
 
 O. nr. 1390/1317/2014 - M. Of. nr. 890/8 dec. 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării  
 comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a  
 componenţei acestor comisii 
 (Abrogare odată cu o. nr. 1259/2013 prin O. nr. 1151/1752/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 
 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 45/2014 - M. Of. nr. 451/20 iun. 2014 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2016 - M. Of. nr. 60/27 ian. 2016) 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 133/2014 - M. Of. nr. 216/26 mar. 2014 
 Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de  
 
 (Abrogare odată cu Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 prin Decizia nr. 113/2018 - M. Of. nr. 221/12 mar. 2018) 

România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern  ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale si de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013 

 
 Decizia nr. 218/2014 - M. Of. nr. 453/20 iun. 2014 
 Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 236/2015 - M. Of. nr. 778/19 oct. 2015) 
 
 
 2015 
 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING   
 O. nr. 139/2015 - M. Of. nr. 392/4 iun. 2015 
 Ordin pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2017 - M. Of. nr. 136/23 feb. 2017) 

sport 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 320/2015 - M. Of. nr. 114/12 feb. 2015 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1847/2014 prin O. nr. 3846/2015 - M. Of. nr. 14/8 ian. 2016) 

fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 

 
 O. nr. 612/2015 - M. Of. nr. 158/6 mar. 2015 
 Ordin privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la  
 derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România 
 (Abrogare prin O. nr. 1882/2016 - M. Of. nr. 496/4 iul. 2016) 
 
 O. nr. 2213/2015 - M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 
 Ordin pentru completarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, aprobate prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2323/2014 prin O. nr. 2066/2016 - M. Of. nr. 558/25 iul. 2016) 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.323/2014 

 
 O. nr. 3495/2015 - M. Of. nr. 914/10 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" 
 (Abrogare prin O. nr. 1546/2017 - M. Of. nr. 401/29 mai 2017) 
 
 O. nr. 3628/2015 - M. Of. nr. 934/17 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul  
 fiscal" 
 (Abrogare prin O. nr. 1252/2021 - M. Of. nr. 787/16 aug. 2021) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 890/2015 - M. Of. nr. 657/31 aug. 2015 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a Regulamentului de organizare şi  
 funcţionare şi a organigramei Centrului Naţional de Cartografie 
 (Abrogare prin O. nr. 1445/2016 - M. Of. nr. 962/28 nov. 2016) 
 
 O. nr. 1738/2015 - M. Of. nr. 959/24 dec. 2015 
 Ordin privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1764/2019 - M. Of. nr. 466/10 iun. 2019) 

sale subordonate 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 
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 O. nr. 15217/2015 - M. Of. nr. 764/14 oct. 2015 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr.  
 86/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 86/2013 prin O. nr. 7962/2016 - M. Of. nr. 429/8 iun. 2016) 
 
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 1140/2015 - M. Of. nr. 936/17 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 314/2018 - M. Of. nr. 229/14 mar. 2018) 

contractelor de concesiune de servicii 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 41/16 ian. 2015 
 Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2016 - M. Of. nr. 72/1 feb. 2016) 
 
 O. nr. 368/2015 - M. Of. nr. 960/24 dec. 2015 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2016 
 (Abrogare prin O. nr. 232/2016 - M. Of. nr. 844/25 oct. 2016) 
 
 O. nr. 373/2015 - M. Of. nr. 61/27 ian. 2016 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2016 
 (Abrogare prin O. nr. 279/2016 - M. Of. nr. 24/10 ian. 2017) 
 
  ASOCIAŢIA GENERALĂ A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI 

 Statut/2015 - M. Of. nr. 705/21 sep. 2015 
 Statutul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România 
 (Abrogare prin Statut/2015 - M. Of. nr. 953/6 oct. 2021) 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 H. nr. 19/2015 - M. Of. nr. 271/22 apr. 2015 
 Hotărâre privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii 
 (Abrogare prin H. nr. 19/2016 - M. Of. nr. 293/18 apr. 2016) 
 
 N. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 44/19 ian. 2015 
 Norme pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de  
 
 (Abrogare odată cu N. nr. 23/2014 prin N. nr. 39/2016 - M. Of. nr. 986/8 dec. 2016) 

vehicule 

 
 N. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 131/20 feb. 2015 
 Norme privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 14/2016 - M. Of. nr. 140/24 feb. 2016) 
 
 N. nr. 6/2015 - M. Of. nr. 227/3 apr. 2015 
 Norme privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de  
 Supraveghere Financiară 
 (Abrogare prin N. nr. 4/2018 - M. Of. nr. 233/16 mar. 2018) 
 
 N. nr. 7/2015 - M. Of. nr. 272/23 apr. 2015 
 Norme privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat 
 (Abrogare prin N. nr. 27/2017 - M. Of. nr. 976/8 dec. 2017) 
 
 N. nr. 8/2015 - M. Of. nr. 267/21 apr. 2015 
 Norme privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2017 - M. Of. nr. 993/14 dec. 2017) 
 
 N. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 268/22 apr. 2015 
 Normă privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare 
 (Abrogare prin N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 
 
 N. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 606/11 aug. 2015 
 Norme pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 33/2016 - M. Of. nr. 591/3 aug. 2016) 
 
 N. nr. 15/2015 - M. Of. nr. 641/24 aug. 2015 
 Norme privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare 
 
 N. nr. 16/2015 - M. Of. nr. 667/2 sep. 2015 
 Normă privind Fondul de garantare a asiguraţilor 
 (Abrogare prin N. nr. 24/2019 - M. Of. nr. 839/16 oct. 2019) 
 
 N. nr. 18/2015 - M. Of. nr. 780/20 oct. 2015 
 Normă pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative 
 (Abrogare odată cu H.C.S.S.P.P. nr. 2/2011 prin N. nr. 18/2018 - M. Of. nr. 969/15 nov. 2018) 
 
 N. nr. 21/2015 - M. Of. nr. 931/16 dec. 2015 
 Norme pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de  
 
 (Abrogare odată cu N. nr. 23/2014 prin N. nr. 39/2016 - M. Of. nr. 986/8 dec. 2016) 

vehicule 

 
 N. nr. 24/2015 - M. Of. nr. 3/5 ian. 2016 
 Norme privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat 
 (Abrogare prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 N. nr. 25/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016 
 Norme privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
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 N. nr. 27/2015 - M. Of. nr. 976/29 dec. 2015 
 Norme privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri 
 (Abrogare prin N. nr. 13/2019 - M. Of. nr. 395/21 mai 2019) 
 
 N. nr. 29/2015 - M. Of. nr. 974/29 dec. 2015 
 Norme privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare 
 (Abrogare prin N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 
 
 N. nr. 30/2015 - M. Of. nr. 974/29 dec. 2015 
 Norme privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special 
 (Abrogare prin N. nr. 38/2016 - M. Of. nr. 971/5 dec. 2016) 
 
 N. nr. 33/2015 - M. Of. nr. 974/29 dec. 2015 
 Norme privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activităţii de asigurări de  
 viaţă 
 (Abrogare prin N. nr. 31/2016 - M. Of. nr. 588/2 aug. 2016) 
 
 N. nr. 37/2015 - M. Of. nr. 974/29 dec. 2015 
 Norme privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor 
 (Abrogare prin N. nr. 39/2016 - M. Of. nr. 986/8 dec. 2016) 
 
 R. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 142/25 feb. 2015 
 Regulament privind prestarea unor activităţi de către societăţile de servicii de investiţii financiare şi aplicarea unor prevederi ale legislaţiei pieţei de capital în cazul contractului de fiducie 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2019 - M. Of. nr. 496/19 iun. 2019) 
 
 R. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2015 
 Regulament privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 (Abrogare prin R. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 1070/30 dec. 2016) 
 
 R. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 206/27 mar. 2015 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a  
 Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 44/2009 prin R. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) 

comerciale 

 
 R. nr. 8/2015 - M. Of. nr. 465/29 iun. 2015 
 Regulament privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii  
 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2019 - M. Of. nr. 496/19 iun. 2019) 

financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006 

 
 R. nr. 14/2015 - M. Of. nr. 975/29 dec. 2015 
 Regulament privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere  
 Financiară 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2019 - M. Of. nr. 107/12 feb. 2019) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 109/11 feb. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de  
 fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9/2013 prin O. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 175/10 mar. 2017) 
 
 O. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 108/11 feb. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 97/2021 - M. Of. nr. 874/13 sep. 2021) 

de distribuţie a energiei electrice 

 
 O. nr. 6/2015 - M. Of. nr. 108/11 feb. 2015 
 Ordin pentru modificarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 50/2013 prin O. nr. 105/2018 - M. Of. nr. 493/15 iun. 2018) 

nr. 50/2013 

 
 O. nr. 7/2015 - M. Of. nr. 121/17 feb. 2015 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 182/2015 - M. Of. nr. 4/5 ian. 2016) 

preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2015 

 
 O. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2015 
 Ordin privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2015 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 131/19 feb. 2016) 
 
 O. nr. 11/2015 - M. Of. nr. 153/3 mar. 2015 
 Ordin pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public 
 (Abrogare prin O. nr. 164/2020 - M. Of. nr. 859/21 sep. 2020) 
 
 O. nr. 14/2015 - M. Of. nr. 181/17 mar. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii  
 licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2016 - M. Of. nr. 552/21 iul. 2016) 
 
 O. nr. 17/2015 - M. Of. nr. 205/27 mar. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2017 - M. Of. nr. 162/6 mar. 2017) 

nicio altă sursă 

 
 O. nr. 18/2015 - M. Of. nr. 204/27 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de  
 Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 51/2013 prin O. nr. 105/2018 - M. Of. nr. 493/15 iun. 2018) 
 
 O. nr. 19/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 



 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. 
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 (Abrogare prin O. nr. 19/2016 - M. Of. nr. 329/28 apr. 2016) 
 
 O. nr. 20/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 329/28 apr. 2016) 
 
 O. nr. 21/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA- S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2016 - M. Of. nr. 329/28 apr. 2016) 
 
 O. nr. 22/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - SA. 
 (Abrogare prin O. nr. 134/2015 - M. Of. nr. 624/17 aug. 2015) 
 
 O. nr. 26/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 126/2015 - M. Of. nr. 570/30 iul. 2015) 
 
 O. nr. 27/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a  
 gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale  
 de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015) 

reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A. 

 
 O. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a  
 gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 123/2014 prin O. nr. 146/2015 - M. Of. nr. 730/29 sep. 2015) 

gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L. 

 
 O. nr. 30/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 132/2015 - M. Of. nr. 624/17 aug. 2015) 
 
 O. nr. 31/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a  
 gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a  
 gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015) 
 
 O. nr. 32/2015 - M. Of. nr. 210/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 125/2015 - M. Of. nr. 570/30 iul. 2015) 
 
 O. nr. 35/2015 - M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 113/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015) 

serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA- S.R.L. 

 
 O. nr. 36/2015 - M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 124/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a  
 gazelor naturale realizată de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. şi pentru abrogarea pct. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale  
 de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.124/2014 prin O. nr. 154/2015 - M. Of. nr. 795/27 oct. 2015) 

reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L. 

 
 O. nr. 40/2015 - M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a  
 gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST - SA. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de  
 S.C. GAZ VEST - SA. 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015) 
 
 O. nr. 41/2015 - M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015) 
 
 O. nr. 47/2015 - M. Of. nr. 211/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a  
 gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 133/2014 prin O. nr. 97/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016) 

gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L. 

 
 O. nr. 49/2015 - M. Of. nr. 212/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 135/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 127/2015 - M. Of. nr. 574/30 iul. 2015) 
 
 O. nr. 52/2015 - M. Of. nr. 212/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 117/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015) 
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 O. nr. 56/2015 - M. Of. nr. 212/30 mar. 2015 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr.  
 1  şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 142/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015) 
 
 O. nr. 57/2015 - M. Of. nr. 212/30 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 120/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Mediaş 
 (Abrogare prin O. nr. 133/2015 - M. Of. nr. 624/17 aug. 2015) 
 
 O. nr. 59/2015 - M. Of. nr. 239/8 apr. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere 
 (Abrogare la data de 1 iunie 2021 prin O. nr. 33/2021 - M. Of. nr. 550/27 mai 2021) 
 
 O. nr. 60/2015 - M. Of. nr. 287/28 apr. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 77/2017 - M. Of. nr. 697/29 aug. 2017) 
 
 O. nr. 62/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială E.ON DISTRIBUŢIE  ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2016 - M. Of. nr. 329/28 apr. 2016) 
 
 O. nr. 64/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 80/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016) 
 
 O. nr. 65/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială CORDUN GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 63/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016) 
 
 O. nr. 66/2015 - M. Of. nr. 250/14 apr. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială GAZ NORD EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 71/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015) 
 
 O. nr. 70/2015 - M. Of. nr. 288/28 apr. 2015 
 Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015) 

naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016 

 
 O. nr. 71/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016) 

Comercială GAZ NORD EST - S.A. 

 
 O. nr. 72/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate ’ de Societatea  
 NOVA POWER & GAS - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 84/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016) 
 
 O. nr. 73/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 70/2016 - M. Of. nr. 860/28 oct. 2016) 

Comercială GAZ VEST - S.A. 

 
 O. nr. 74/2015 - M. Of. nr. 296/30 apr. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 92/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016) 
 
 O. nr. 75/2015 - M. Of. nr. 307/6 mai 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2021 - M. Of. nr. 947/5 oct. 2021) 
 
 O. nr. 76/2015 - M. Of. nr. 357/25 mai 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 89/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016) 

Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - SA. 

 
 O. nr. 77/2015 - M. Of. nr. 357/25 mai 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea  
 Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016) 
 
 O. nr. 78/2015 - M. Of. nr. 466/29 iun. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2016 - M. Of. nr. 800/11 oct. 2016) 
 
 O. nr. 79/2015 - M. Of. nr. 378/29 mai 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 95/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016) 

Comercială NORD GAZ - S.R.L. 

 
 O. nr. 80/2015 - M. Of. nr. 378/29 mai 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială TIMGAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 93/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016) 
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 O. nr. 81/2015 - M. Of. nr. 378/29 mai 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială DISTRIGAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 94/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016) 
 
 O. nr. 82/2015 - M. Of. nr. 378/29 mai 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 

Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. 

 
 O. nr. 83/2015 - M. Of. nr. 413/11 iun. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările  
 
 (Abrogare prin O. nr. 50/2016 - M. Of. nr. 767/30 sep. 2016) 

perimetrice prin sistemul electroenergetic naţional 

 
 O. nr. 84/2015 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de ultimă instanţă 
 (Abrogare prin O. nr. 181/2018 - M. Of. nr. 968/15 nov. 2018) 
 
 O. nr. 86/2015 - M. Of. nr. 424/15 iun. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 52/2013 prin O. nr. 54/2017 - M. Of. nr. 503/30 iun. 2017) 

Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013 

 
 O. nr. 87/2015 - M. Of. nr. 417/12 iun. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 53/2013 prin O. nr. 171/2019 - M. Of. nr. 654/7 aug. 2019) 

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013 

 
 O. nr. 89/2015 - M. Of. nr. 434/18 iun. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG) şi a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2016 - M. Of. nr. 477/27 iun. 2016) 

reţea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 
 O. nr. 92/2015 - M. Of. nr. 452/24 iun. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali 
 (Abrogare prin O. nr. 39/2018 - M. Of. nr. 247/21 mar. 2018) 
 
 O. nr. 93/2015 - M. Of. nr. 468/29 iun. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie  
 electrică din reţea (Tl), a tarifului mediu de extragere de energie electrică din reţea şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2016 - M. Of. nr. 477/27 iun. 2016) 

Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 94/2015 - M. Of. nr. 468/29 iun. 2015 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de  
 operatorul pieţei de energie electrică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 140/2014 prin O. nr. 167/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015) 
 
 O. nr. 95/2015 - M. Of. nr. 468/29 iun. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 119/2013 prin O. nr. 123/2017 - M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017) 

eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia 

 
 O. nr. 98/2015 - M. Of. nr. 493/6 iul. 2015 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi a condiţiilor-cadru de valabilitate aferente  
 autorizaţiilor 
 (Abrogare prin O. nr. 132/2021 - M. Of. nr. 1209/21 dec. 2021) 
 
 O. nr. 99/2015 - M. Of. nr. 468/29 iun. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 71/2016 - M. Of. nr. 860/28 oct. 2016) 
 
 O. nr. 101/2015 - M. Of. nr. 560/28 iul. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin  
 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2016 - M. Of. nr. 734/22 sep. 2016) 

certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi 

 
 O. nr. 104/2015 - M. Of. nr. 507/9 iul. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 169/2020 - M. Of. nr. 876/25 sep. 2020) 
 
 O. nr. 106/2015 - M. Of. nr. 482/1 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială GAZ EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 124/2015 - M. Of. nr. 570/30 iul. 2015) 
 
 O. nr. 107/2015 - M. Of. nr. 482/1 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 114/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015) 

Comercială M.M. DATA - S.R.L. 

 
 O. nr. 108/2015 - M. Of. nr. 482/1 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială PROGAZ P&D - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 115/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015) 
 
 O. nr. 109/2015 - M. Of. nr. 482/1 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială SALGAZ - S.A. 



 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015) 
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 O. nr. 110/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015 
 Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 149/2015 - M. Of. nr. 739/2 oct. 2015) 

naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016 

 
 O. nr. 111/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 83/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016) 

Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. 

 
 O. nr. 113/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2016 - M. Of. nr. 762/29 sep. 2016) 
 
 O. nr. 114/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 56/2016 - M. Of. nr. 762/29 sep. 2016) 

Comercială M.M. DATA - S.R.L. 

 
 O. nr. 115/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială PROGAZ P&D - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2016 - M. Of. nr. 762/29 sep. 2016) 
 
 O. nr. 116/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 66/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016) 

Comercială SALGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 117/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială TULCEA GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 67/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016) 
 
 O. nr. 118/2015 - M. Of. nr. 559/28 iul. 2015 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 
 (Abrogare la 1 apr. 2017 prin O. nr. 6/2017 - M. Of. nr. 124/15 feb. 2017) 
 
 O. nr. 119/2015 - M. Of. nr. 572/30 iul. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 145/2014 prin O. nr. 177/2018 - M. Of. nr. 866/12 oct. 2018) 

energiei electrice 

 
 O. nr. 121/2015 - M. Of. nr. 594/6 aug. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal şi pentru modificarea art. 80 din Regulamentul  
 de furnizare la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014 
 (Abrogare prin O. nr. 190/2020 - M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020) 
 
 O. nr. 122/2015 - M. Of. nr. 572/30 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016) 

Comercială WIROM GAS - S.A. 

 
 O. nr. 123/2015 - M. Of. nr. 570/30 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 91/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016) 
 
 O. nr. 124/2015 - M. Of. nr. 570/30 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială GAZ EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 55/2016 - M. Of. nr. 762/29 sep. 2016) 
 
 O. nr. 125/2015 - M. Of. nr. 570/30 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 62/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016) 
 
 O. nr. 126/2015 - M. Of. nr. 570/30 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2016 - M. Of. nr. 860/28 oct. 2016) 
 
 O. nr. 127/2015 - M. Of. nr. 574/30 iul. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 96/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016) 

Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. 

 
 O. nr. 128/2015 - M. Of. nr. 574/30 iul. 2015 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru  
 prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 111/2015 prin O. nr. 83/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016) 
 
 O. nr. 130/2015 - M. Of. nr. 628/18 aug. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2021 - M. Of. nr. 651/1 iul. 2021) 

propriu tehnologic al reţelelor electrice 
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 O. nr. 131/2015 - M. Of. nr. 617/13 aug. 2015 
 Ordin privind stabilirea calendarului de desfăşurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2016 - M. Of. nr. 599/5 aug. 2016) 

naturale pentru anul gazier 2015-2016 

 
 O. nr. 132/2015 - M. Of. nr. 624/17 aug. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială VEGA 93 - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 90/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016) 
 
 O. nr. 133/2015 - M. Of. nr. 624/17 aug. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 58/2016 - M. Of. nr. 762/29 sep. 2016) 

Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Mediaş 

 
 O. nr. 137/2015 - M. Of. nr. 629/19 aug. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 99/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016) 
 
 O. nr. 141/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016) 

Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. 

 
 O. nr. 142/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 100/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016) 
 
 O. nr. 143/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 Comercială GAZ SUD - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 
 
 O. nr. 144/2015 - M. Of. nr. 715/23 sep. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 72/2016 - M. Of. nr. 860/28 oct. 2016) 

Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. 

 
 O. nr. 146/2015 - M. Of. nr. 730/29 sep. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 OLIGOPOL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016) 
 
 O. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 733/30 sep. 2015 
 Ordin pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 104 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 155/2015 - M. Of. nr. 806/29 oct. 2015) 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 

 
 O. nr. 150/2015 - M. Of. nr. 774/16 oct. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei 
 (Abrogare prin O. nr. 47/2021 - M. Of. nr. 673/8 iul. 2021) 
 
 O. nr. 152/2015 - M. Of. nr. 787/22 oct. 2015 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2016 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care  
 beneficiază de bonus 
 (Abrogare prin O. nr. 68/2016 - M. Of. nr. 866/31 oct. 2016) 
 
 O. nr. 153/2015 - M. Of. nr. 787/22 oct. 2015 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2016 - M. Of. nr. 910/11 nov. 2016) 

cogenerare, aplicabile în anul 2016 

 
 O. nr. 154/2015 - M. Of. nr. 795/27 oct. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 DESIGN PROIECT - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016) 
 
 O. nr. 156/2015 - M. Of. nr. 818/3 nov. 2015 
 Ordin privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 69/2016 - M. Of. nr. 866/31 oct. 2016) 

promovarea cogenerării de înaltă eficienţă 

 
 O. nr. 159/2015 - M. Of. nr. 892/27 nov. 2015 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a capacităţii şi de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea III-Negru Vodă II 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2016 - M. Of. nr. 560/25 iul. 2016) 
 
 O. nr. 165/2015 - M. Of. nr. 908/8 dec. 2015 
 Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 72/2013 prin O. nr. 169/2018 - M. Of. nr. 810/21 sep. 2018) 
 
 O. nr. 166/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr. 166/2015 prin O. nr. 77/2017 - M. Of. nr. 697/29 aug. 2017) 
 
 O. nr. 167/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 106/2016 - M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016) 
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 O. nr. 168/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Enel Distribuţie Banat" –  
 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016) 

S.A. 

 
 O. nr. 169/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Enel Distribuţie Dobrogea" -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 109/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016) 

S.A. 

 
 O. nr. 170/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Enel Distribuţie Muntenia" -  
 S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 107/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016) 
 
 O. nr. 171/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Filiala de Distribuţie a  
 Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 114/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016) 
 
 O. nr. 172/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea " Filiala de Distribuţie a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 112/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016) 

Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. 

 
 O. nr. 173/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Filiala de Distribuţie a  
 Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 113/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016) 
 
 O. nr. 174/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "E.ON Distribuţie România" -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016) 

S.A. 

 
 O. nr. 175/2015 - M. Of. nr. 940/18 dec. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "CEZ Distribuţie" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016) 
 
 O. nr. 176/2015 - M. Of. nr. 959/24 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a  
 condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 
 
 O. nr. 182/2015 - M. Of. nr. 4/5 ian. 2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 219/2018 - M. Of. nr. 1098/27 dec. 2018) 

reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 472/2015 - M. Of. nr. 763/13 oct. 2015 
 Ordin privind modul de achitare a contribuţiei de 0,12% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 79/2017 - M. Of. nr. 229/4 apr. 2017) 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice -A.N.R.S.C. 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Decizia nr. 200/2015 - M. Of. nr. 969/28 dec. 2015 
 Decizie privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 451/2015 - M. Of. nr. 399/8 iun. 2015 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 541/2013 prin Decizia nr. 934/2019 - M. Of. nr. 797/2 oct. 2019) 

desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 98/2015 - M. Of. nr. 204/27 mar. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 215/2017 - M. Of. nr. 332/8 mai 2017) 

Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate 

 
 O. nr. 99/2015 - M. Of. nr. 203/26 mar. 2015 
 Ordin privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 214/2017 - M. Of. nr. 282/21 apr. 2017) 
 
 O. nr. 401/2015 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2016 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 445/2009 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi  
 informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
 (SE) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 23/2015 - M. Of. nr. 195/24 mar. 2015 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce  
 stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 170/2007 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
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 O. nr. 36/2015 - M. Of. nr. 256/16 apr. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  
 veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate  
 a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României  
 cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 
 (Abrogare odată cu O. nr. 128/2015 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 103/2015 - M. Of. nr. 721/25 sep. 2015 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare " a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi  
 protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi  
 control în domeniul siguranţei alimentelor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 29/2014 prin O. nr. 35/2016 - M. Of. nr. 303/20 apr. 2016) 
 
 O. nr. 142/2015 - M. Of. nr. 830/6 nov. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii  
 şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 114/2013 prin O. nr. 104/2021 - M. Of. nr. 793/18 aug. 2021) 
 
 O. nr. 147/2015 - M. Of. nr. 856/18 nov. 2015 
 Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 11/2013 prin O. nr. 100/2021 - M. Of. nr. 740/28 iul. 2021) 

preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013 

 
 O. nr. 184/2015 - M. Of. nr. 953/23 dec. 2015 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 61/2006 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 

privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine 

 
 O. nr. 187/2015 - M. Of. nr. 953/23 dec. 2015 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 161/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi  
 
 (SE) 

pentru siguranţa alimentelor privind asistenţa şi cooperarea acordate Comisiei Europene pentru cercetarea ştiinţifică a problemelor referitoare la alimente 

 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 55/22 ian. 2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)" 
 (Abrogare prin H. nr. 79/2016 - M. Of. nr. 462/22 iun. 2016) 
 
 H. nr. 20/2015 - M. Of. nr. 133/23 feb. 2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului"  
 
 (Abrogare prin H. nr. 63/2017 - M. Of. nr. 299/27 apr. 2017) 

(NI-ASR-05-III/0) 

 
 H. nr. 24/2015 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-1/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 57/2015 - M. Of. nr. 298/30 apr. 2015) 
 
 H. nr. 57/2015 - M. Of. nr. 298/30 apr. 2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 80/2016 - M. Of. nr. 462/22 iun. 2016) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 49/2015 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2015 
 Ordin pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping 
 (Abrogare prin O. nr. 107/2019 - M. Of. nr. 170/4 mar. 2019) 
 
 O. nr. 65/2015 - M. Of. nr. 176/13 mar. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifului pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping - studii medii 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2017 - M. Of. nr. 883/9 nov. 2017) 
 
 O. nr. 108/2015 - M. Of. nr. 285/28 apr. 2015 
 Ordin privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 11 februarie 2015 pentru stabilirea cuantumului taxei pentru activitatea prestată de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 124/2019 - M. Of. nr. 272/10 apr. 2019) 

Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping 

 
 O. nr. 224/2015 - M. Of. nr. 802/28 oct. 2015 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2016 
 (Abrogare prin O. nr. 278/2016 - M. Of. nr. 847/25 oct. 2016) 
 
 O. nr. 230/2015 - M. Of. nr. 821/4 nov. 2015 
 Ordin pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping în timpul desfăşurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015  
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2019 - M. Of. nr. 214/19 mar. 2019) 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 102/2015 - M. Of. nr. 763/13 oct. 2015 
 Ordin privind constituirea Registrului evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 651/2016 - M. Of. nr. 902/9 nov. 2016) 
 
 
 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 149/2015 - M. Of. nr. 626/18 aug. 2015 



 
 Ordin privind aprobarea cerinţelor de autorizare a activităţii de manipulare şi extinderii limitelor autorizaţiilor de manipulare a instalaţiilor radiologice 
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 (Abrogare prin O. nr. 176/2017 - M. Of. nr. 709/1 sep. 2017) 
 
 O. nr. 374/2015 - M. Of. nr. 34/18 ian. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare 
 (Abrogare prin O. nr. 174/2021 - M. Of. nr. 1090/15 nov. 2021) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

 O. nr. 239/2015 - M. Of. nr. 766/14 oct. 2015 
 Ordin privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 179/2018 - M. Of. nr. 764/5 sep. 2018) 

noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 

 
 
 GUVERN 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 71/2015 - M. Of. nr. 277/24 apr. 2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor",  precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 208/2020 - M. Of. nr. 57/19 ian. 2021) 
 
 O. nr. 81/2015 - M. Of. nr. 389/4 iun. 2015 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 112/12 feb. 2016) 
 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 400/2015 - M. Of. nr. 444/22 iun. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice 
 (Abrogare prin O. nr. 600/2018 - M. Of. nr. 387/7 mai 2018) 
 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 501/2015 - M. Of. nr. 858/18 nov. 2015 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016 
 (Abrogare prin O. nr. 1302/2016 - M. Of. nr. 1005/14 dec. 2016) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 493/2015 - M. Of. nr. 174/13 mar. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 
 (Abrogare prin O. nr. 1309/2016 - M. Of. nr. 663/30 aug. 2016) 
 
 O. nr. 583/2015 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de  
 frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei 
 (Abrogare prin O. nr. 1298/2018 - M. Of. nr. 700/10 aug. 2018) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 19/2015 - M. Of. nr. 144/26 feb. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul  
 Ministerului Afacerilor Interne 
 (Abrogare odată cu O. nr. 38/2014 prin O. nr. 160/2015 - M. Of. nr. 955/23 dec. 2015) 
 
 O. nr. 49/2015 - M. Of. nr. 372/28 mai 2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 148/2021 - M. Of. nr. 1033/29 oct. 2021) 
 
 O. nr. 73/2015 - M. Of. nr. 571/30 iul. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice 
 (Abrogare prin O. nr. 144/2016 - M. Of. nr. 776/4 oct. 2016) 
 
 O. nr. 80/2015 - M. Of. nr. 546/22 iul. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea  
 datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu 
 (Abrogare odată cu O. nr. 441/2008 prin O. nr. 130/2019 - M. Of. nr. 931/19 nov. 2019) 
 
 O. nr. 82/2015 - M. Of. nr. 582/3 aug. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 63/25 ian. 2019 şi Abrogare odată cu O. nr. 597/2008 prin O. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 63/25 ian. 2019) 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne 

 
 O. nr. 87/2015 - M. Of. nr. 610/12 aug. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 53/2013 prin O. nr. 108/2016 - M. Of. nr. 547/20 iul. 2016) 

53/2013 

 
 O. nr. 99/2015 - M. Of. nr. 684/9 sep. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 176/2013 
 (Abrogare odată cu O.nr. 176/2013 prin O. nr. 203/2016 - M. Of. nr. 1062/29 dec. 2016) 
 
 O. nr. 125/2015 - M. Of. nr. 741/5 oct. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 119/2014 prin O. nr. 158/2017 - M. Of. nr. 17/8 ian. 2018) 

interne, nr. 119/2014 

 
 O. nr. 131/2015 - M. Of. nr. 753/8 oct. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" 
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 (Abrogare prin O. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 121/14 feb. 2017) 
 
 O. nr. 160/2015 - M. Of. nr. 955/23 dec. 2015 
 Ordin privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
 (Abrogare prin O. nr. 149/2016 - M. Of. nr. 749/26 sep. 2016) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 43/2015 - M. Of. nr. 45/20 ian. 2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) porcine - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 826/2016 - M. Of. nr. 437/10 iun. 2016) 
 
 O. nr. 748/2015 - M. Of. nr. 323/13 mai 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în domeniul fitosanitar 
 (Abrogare prin O. nr. 537/2019 - M. Of. nr. 941/25 nov. 2019) 
 
 O. nr. 1641/2015 - M. Of. nr. 471/30 iun. 2015 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.125/2013 pentru aprobarea modelului Cererii de plată pentru măsura 215 - pachet b) - Plăţi în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1125/2013 prin O. nr. 826/2016 - M. Of. nr. 437/10 iun. 2016) 

favoarea bunăstării păsărilor 

 
 O. nr. 1725/2015 - M. Of. nr. 553/24 iul. 2015 
 Ordin privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor  
 de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 (Abrogare prin O. nr. 1997/2015 - M. Of. nr. 731/30 sep. 2015) 
 
 O. nr. 1844/2015 - M. Of. nr. 617/13 aug. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi  
 certificare în agricultura ecologică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 181/2012 prin O. nr. 895/2016 - M. Of. nr. 669/31 aug. 2016) 
 
 O. nr. 1891/2015 - M. Of. nr. 651/27 aug. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare şi fenomenelor de fitotoxicitate la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 536/2019 - M. Of. nr. 941/25 nov. 2019) 

plante şi produse vegetale 

 
 O. nr. 1997/2015 - M. Of. nr. 731/30 sep. 2015 
 Ordin privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor  
 de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 (Abrogare prin O. nr. 793/2016 - M. Of. nr. 331/29 apr. 2016) 
 
 O. nr. 2221/2015 - M. Of. nr. 816/3 nov. 2015 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea,  
 selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare  
 Rurală 2014-2020 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1997/2015 prin O. nr. 793/2016 - M. Of. nr. 331/29 apr. 2016) 
 
 O. nr. 2281/2015 - M. Of. nr. 878/24 nov. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi  
 contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1997/2015 prin O. nr. 793/2016 - M. Of. nr. 331/29 apr. 2016) 

2014-2020 

 
 O. nr. 2284/2015 - M. Of. nr. 905/7 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale de finanţare privind submăsurile, măsurile şi schemele de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 793/2016 - M. Of. nr. 331/29 apr. 2016) 

ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
 O. nr. 734/480/1003/3727/2015 - M. Of. nr. 675/4 sep. 2015 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 
 (Abrogare prin O. nr. 289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 - M. Of. nr. 62/22 ian. 2018) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 O. nr. 1692/1258/112/1050/2837/2015 - M. Of. nr. 837/10 nov. 2015 
 Ordin pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum şi a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină  
 fitosanitară vamală 
 (Abrogare prin O. nr. 43/554/61/372/890/2021 - M. Of. nr. 659/2 iul. 2021) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.7/2015 - M. Of. nr. 92/4 feb. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2014 
 (Abrogare odată cu O. nr. 105/2014 prin O. nr. M110/2021 - M. Of. nr. 605/17 iun. 2021) 
 
 O. nr. M.36/2015 - M. Of. nr. 318/11 mai 2015 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.52/2007 privind utilizarea terminalelor reţelelor publice de telefonie mobilă în zonele de interes militar 
 (SE) 
 
 O. nr. M.40/2015 - M. Of. nr. 356/25 mai 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul pe timp de pace al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării  
 Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2012 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.72/2012 prin O. nr. M.38/2018 - M. Of. nr. 307/5 apr. 2018) 
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 O. nr. M.45/2015 - M. Of. nr. 349/20 mai 2015 
 Ordin pentru completarea art. 4 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor, aprobat prin Ordinul ministrului apărării  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 86/2010 prin O. nr. M49/2020 - M. Of. nr. 221/18 mar. 2020) 

naţionale nr. M.86/2010 

 
 O. nr. M.50/2015 - M. Of. nr. 382/2 iun. 2015 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.9/2006 pentru aprobarea "M.R.U.-1/7, Norme privind repartizarea în funcţii a ofiţerilor absolvenţi ai Universităţii  
 Naţionale de Apărare şi a absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale" 
 (SE) 
 
 O. nr. M.53/2015 - M. Of. nr. 427/16 iun. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M87/2021 - M. Of. nr. 481/10 mai 2021) 
 
 O. nr. M.82/2015 - M. Of. nr. 668/2 sep. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie 
 (Abrogare prin O. nr. M24/30/8147/2016 - M. Of. nr. 130/19 feb. 2016) 
 
 O. nr. M.123/2015 - M. Of. nr. 982/30 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar 
 (Abrogare prin O. nr. M212/2019 - M. Of. nr. 930/19 nov. 2019) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 339/2015 - M. Of. nr. 170/11 mar. 2015 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 481/2015 - M. Of. nr. 625/18 aug. 2015) 
 
 O. nr. 481/2015 - M. Of. nr. 625/18 aug. 2015 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1157/2015 - M. Of. nr. 927/15 dec. 2015) 
 
 O. nr. 595/2015 - M. Of. nr. 685/9 sep. 2015 
 Ordin pentru desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială RAD CERT - S.R.L., în vederea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3638/2017 - M. Of. nr. 609/27 iul. 2017) 

notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică 

 
 O. nr. 1074/2015 - M. Of. nr. 879/24 nov. 2015 
 Ordin pentru desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. - în vederea  
 notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică 
 (Abrogare prin O. nr. 3645/2017 - M. Of. nr. 613/28 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1157/2015 - M. Of. nr. 927/15 dec. 2015 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 569/2016 - M. Of. nr. 343/5 mai 2016) 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 3753/2015 - M. Of. nr. 844/12 nov. 2015 
 Ordin privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2022 - M. Of. nr. 38/13 ian. 2022) 
 
  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 O. nr. 5860/2015 - M. Of. nr. 912/9 dec. 2015 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului  
 Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
 (Abrogare prin O. nr. 4106/2016 - M. Of. nr. 449/16 iun. 2016) 
 
 O. nr. 5873/2015 - M. Of. nr. 908/8 dec. 2015 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.393/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  
 
 (SE) 

Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 

 
 O. nr. 6020/2015 - M. Of. nr. 36/19 ian. 2016 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare  
 profesională 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3170/2015 prin O. nr. 3712/1721/2018 - M. Of. nr. 480/11 iun. 2018) 
 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 O. nr. 3050/2015 - M. Of. nr. 28/14 ian. 2015 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului  
 Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
 (Abrogare prin O. nr. 4106/2016 - M. Of. nr. 449/16 iun. 2016) 
 
 O. nr. 3121/2015 - M. Of. nr. 107/10 feb. 2015 
 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare 
 (Abrogare prin O. nr. 5229/2020 - M. Of. nr. 783/27 aug. 2020) 
 
 O. nr. 3169/2015 - M. Of. nr. 99/6 feb. 2015 
 Ordin privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5557/2011 prin O. nr. 3992/2020 - M. Of. nr. 353/4 mai 2020) 

inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 

 
 O. nr. 3170/2015 - M. Of. nr. 184/18 mar. 2015 
 Ordin privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională 
 (Abrogare prin O. nr. 3712/1721/2018 - M. Of. nr. 480/11 iun. 2018) 
 
 O. nr. 3179/2015 - M. Of. nr. 139/24 feb. 2015 



 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie 
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 (Abrogare prin O. nr. 3098/2016 - M. Of. nr. 69/1 feb. 2016) 
 
 O. nr. 3185/2015 - M. Of. nr. 108/11 feb. 2015 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3888/2015 - M. Of. nr. 442/22 iun. 2015) 

pentru anul 2015 

 
 O. nr. 3191/2015 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre  
 ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii 
 (Abrogare prin O. nr. 5921/2016 - M. Of. nr. 1007/15 dec. 2016) 
 
 O. nr. 3304/2015 - M. Of. nr. 167/10 mar. 2015 
 Ordin privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar 
 (Abrogare prin O. nr. 6085/2016 - M. Of. nr. 1036/22 dec. 2016) 
 
 O. nr. 3800/2015 - M. Of. nr. 341/19 mai 2015 
 Ordin privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare  
 unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ  
 corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ 
 (Abrogare prin O. nr. 5856/2021 - M. Of. nr. 14/5 ian. 2022) 
 
 O. nr. 3802/2015 - M. Of. nr. 321/12 mai 2015 
 Ordin privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5558/2011 prin O. nr. 3993/2020 - M. Of. nr. 360/6 mai 2020) 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.558/2011 

 
 O. nr. 4822/2015 - M. Of. nr. 673/3 sep. 2015 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Braşov pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal 
 (Abrogare prin O. nr. 5620/2020 - M. Of. nr. 889/29 sep. 2020) 
 
 O. nr. 5125/2015 - M. Of. nr. 673/3 sep. 2015 
 Ordin privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat 
 (Abrogare prin O. nr. 6153/2016 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2017) 
 
 O. nr. 5160/2015 - M. Of. nr. 804/29 oct. 2015 
 Ordin privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate 
 (Abrogare prin O. nr. 4750/2019 - M. Of. nr. 689/21 aug. 2019) 
 
 O. nr. 5169/2015 - M. Of. nr. 692/14 sep. 2015 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 5268/2015 - M. Of. nr. 734/1 oct. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în  
 străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară,  
 înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în  
 străinătate şi în România 
 (Abrogare prin O. nr. 5638/2020 - M. Of. nr. 896/2 oct. 2020) 
 
 O. nr. 5269/2015 - M. Of. nr. 739/2 oct. 2015 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 6121/2016 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2017) 

la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate 

 
 O. nr. 5530/2015 - M. Of. nr. 799/28 oct. 2015 
 Ordin privind completarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin  
 Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5436/2011 prin O. nr. 3067/2020 - M. Of. nr. 55/28 ian. 2020) 
 
 O. nr. 5557/2015 - M. Of. nr. 899/3 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 
 (Abrogare prin O. nr. 6161/2016 - M. Of. nr. 21/9 ian. 2017) 
 
 O. nr. 5558/2015 - M. Of. nr. 846/13 nov. 2015 
 Ordin privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ 
 (Abrogare prin O. nr. 5529/2018 - M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018) 
 
 O. nr. 5613/2015 - M. Of. nr. 875/23 nov. 2015 
 Ordin privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 4750/2019 - M. Of. nr. 689/21 aug. 2019) 
 
 O. nr. 5638/2015 - M. Of. nr. 885/26 nov. 2015 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a  
 Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, aprobată prin  
 Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.590/2014 
 (Abrogare odată cu O nr. 3590/2014 prin O. nr. 5414/2016 - M. Of. nr. 841/24 oct. 2016) 
 
 O. nr. 5651/2015 - M. Of. nr. 885/26 nov. 2015 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 3632/2016 - M. Of. nr. 291/18 apr. 2016) 
 
 O. nr. 5751/2015 - M. Of. nr. 850/16 nov. 2015 
 Ordin privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
 (Abrogare prin O. nr. 4583/2021 - M. Of. nr. 764/5 aug. 2021) 
 
 O. nr. 5792/2015 - M. Of. nr. 883/25 nov. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din  
 învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016 
 (Abrogare prin O. nr. 3086/2017 - M. Of. nr. 114/10 feb. 2017) 
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 MINISTERUL FINANŢELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1065/2015 - M. Of. nr. 321/12 mai 2015 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr. 163/2015 prin O. nr. 1887/2016 - M. Of. nr. 502/5 iul. 2016) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 47/2015 - M. Of. nr. 47/20 ian. 2015 
 Ordin privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului 
 (Abrogare prin O. nr. 676/2015 - M. Of. nr. 414/11 iun. 2015) 
 
 O. nr. 57/2015 - M. Of. nr. 80/30 ian. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea  
 procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în  
 urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii  
 cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării  
 Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi privind modificarea Ordinului  
 viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1857/2013 prin O. nr. 90/2017 - M. Of. nr. 63/25 ian. 2017) 

165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 

 
 O. nr. 60/2015 - M. Of. nr. 68/27 ian. 2015 
 Ordin pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare  
 în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului  
 autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului 
 (Abrogare prin H.G. nr. 714/2018 - M. Of. nr. 797/18 sep. 2018) 
 
 O. nr. 65/2015 - M. Of. nr. 69/27 ian. 2015 
 Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 123/2016 - M. Of. nr. 81/4 feb. 2016) 

Ministerului Finanţelor Publice 

 
 O. nr. 116/2015 - M. Of. nr. 109/11 feb. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară  
 comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri  
 comunitare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1739/2013 prin O. nr. 1275/2018 - M. Of. nr. 189/1 mar. 2018) 
 
 O. nr. 138/2015 - M. Of. nr. 113/12 feb. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003  
 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2389/2011 prin O. nr. 4146/2015 - M. Of. nr. 33/18 ian. 2016) 

30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011 

 
 O. nr. 150/2015 - M. Of. nr. 136/23 feb. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1286/2012 prin O. nr. 2844/2016 - M. Of. nr. 1020/19 dec. 2016) 

mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 

 
 O. nr. 161/2015 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1154/2014 prin O. nr. 660/2017 - M. Of. nr. 368/17 mai 2017) 

fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 

 
 O. nr. 162/2015 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2015 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistare a contribuabililor în domeniul fiscal 
 (SE) 
 
 O. nr. 168/2015 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2015 
 Ordin privind abrogarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii 
 (SE) 
 
 O. nr. 193/2015 - M. Of. nr. 148/27 feb. 2015 
 Ordin privind modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2222/2006 prin O. nr. 103/2016 - M. Of. nr. 106/11 feb. 2016) 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006 

 
 O. nr. 217/2015 - M. Of. nr. 164/9 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii  
 de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori  
 locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 41/2014 prin O. nr. 2873/2016 - M. Of. nr. 1023/20 dec. 2016) 

corporativă a întreprinderilor publice 

 
 O. nr. 528/2015 - M. Of. nr. 328/14 mai 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de  
 declarare 
 (Abrogare prin O. nr. 1476/2018 - M. Of. nr. 182/27 feb. 2018) 
 
 O. nr. 572/2015 - M. Of. nr. 355/22 mai 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1154/2014 prin O. nr. 660/2017 - M. Of. nr. 368/17 mai 2017) 

fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 

 
 O. nr. 577/2015 - M. Of. nr. 369/27 mai 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum  
 alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv  
 animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură  
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 fiscală 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2389/2010 prin O. nr. 1517/2017 - M. Of. nr. 398/26 mai 2017 şi Abrogare odată cu O. nr. 2389/2010 prin O. nr. 769/2017 - M. Of. nr. 410/31 mai  
 2017) 
 
 O. nr. 655/2015 - M. Of. nr. 575/31 iul. 2015 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 668/2007 pentru aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau  
 din străinătate, specializate în litigii internaţionale, de încheiere şi derulare a contractului de asistenţă şi reprezentare juridică a României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de  
 Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, precum şi pentru aprobarea Procedurii de selectare a arbitrilor desemnaţi de  
 
 (SE) 

partea română în procedurile arbitrale în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii 

 
 O. nr. 676/2015 - M. Of. nr. 414/11 iun. 2015 
 Ordin privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului 
 (Abrogare prin O. nr. 1150/2018 - M. Of. nr. 86/30 ian. 2018) 
 
 O. nr. 773/2015 - M. Of. nr. 509/9 iul. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile 
 (Abrogare prin O. nr. 916/2016 - M. Of. nr. 499/5 iul. 2016) 
 
 O. nr. 775/2015 - M. Of. nr. 498/7 iul. 2015 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul  
 României un sediu permanent 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2157/2006 prin O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016) 
 
 O. nr. 808/2015 - M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control  
 
 (SE) 

intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial 

 
 O. nr. 939/2015 - M. Of. nr. 649/27 aug. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1969/2007 prin O. nr. 3103/2017 - M. Of. nr. 984/12 dec. 2017) 
 
 O. nr. 4028/2015 - M. Of. nr. 948/22 dec. 2015 
 Ordin privind modificarea art. 2 alin. (4) din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru  
 finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1857/2013 prin O. nr. 90/2017 - M. Of. nr. 63/25 ian. 2017) 

viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013 

 
 O. nr. 4043/2015 - M. Of. nr. 951/22 dec. 2015 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin  
 trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice 
 (SE) 
 
 O. nr. 4080/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015 
 Ordin privind abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.642/2013 privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu  
 
 (SE) 

alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană 

 
 O. nr. 4115/2015 - M. Of. nr. 984/30 dec. 2015 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice,  
 a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora 
 (SE) 
 
 O. nr. 4121/2015 - M. Of. nr. 976/29 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3225/2020 - M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020) 

de bunuri 

 
 O. nr. 4133/2015 - M. Of. nr. 983/30 dec. 2015 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a  
 
 (SE) 

elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale 

 
 O. nr. 4142/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la  
 rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 (SE) 
 
 O. nr. 4144/2015 - M. Of. nr. 7/6 ian. 2016 
 Ordin privind abrogarea unor ordine care cuprind reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată 
 (SE) 
   
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 876/506/2015 - M. Of. nr. 643/25 aug. 2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4031/20672015 - M. Of. nr. 972/29 dec. 2015) 

Europene pe teritoriul României" 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 O. nr. 256/3331/2015 - M. Of. nr. 178/16 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului  
 finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2086/4504/2010 prin O. nr. 1056/4435/2016 - M. Of. nr. 526/13 iul. 2016) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
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 O. nr. 17/2015 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2015 
 Ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA 
 (Abrogare prin O. nr. 3840/2015 - M. Of. nr. 5/5 ian. 2016) 
 
 O. nr. 18/2015 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu  
 modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 2011/2016 - M. Of. nr. 589/3 aug. 2016) 
 
 O. nr. 19/2015 - M. Of. nr. 19/12 ian. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a  
 vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3331/2013 prin O. nr. 2012/2016 - M. Of. nr. 592/3 aug. 2016) 
 
 O. nr. 112/2015 - M. Of. nr. 40/16 ian. 2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată 
 (Abrogare prin O. nr. 1966/2015 - M. Of. nr. 580/3 aug. 2015) 
 
 O. nr. 163/2015 - M. Of. nr. 74/28 ian. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire 
 (Abrogare prin O. nr. 1887/2016 - M. Of. nr. 502/5 iul. 2016) 
 
 O. nr. 360/2015 - M. Of. nr. 120/16 feb. 2015 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor  
 acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2289/2010 prin O. nr. 3497/2015 - M. Of. nr. 912/9 dec. 2015) 
 
 O. nr. 410/2015 - M. Of. nr. 133/23 feb. 2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3628/2015 - M. Of. nr. 934/17 dec. 2015) 

fiscal" 

 
 O. nr. 467/2015 - M. Of. nr. 134/23 feb. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili 
 (Abrogare prin O. nr. 1023/2017 - M. Of. nr. 277/20 apr. 2017) 
 
 O. nr. 468/2015 - M. Of. nr. 135/23 feb. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii 
 (Abrogare prin O. nr. 560/2016 - M. Of. nr. 83/4 feb. 2016) 
 
 O. nr. 580/2015 - M. Of. nr. 153/3 mar. 2015 
 Ordin privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii 
 (Abrogare odată cu O. nr.468/2015 prin O. nr. 560/2016 - M. Of. nr. 83/4 feb. 2016) 
 
 O. nr. 654/2015 - M. Of. nr. 218/1 apr. 2015 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care  
 reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1191/2016 - M. Of. nr. 312/22 apr. 2016) 

UE-Turcia 

 
 O. nr. 837/2015 - M. Of. nr. 246/10 apr. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a  
 impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3392/2011 prin O. nr. 962/2016 - M. Of. nr. 233/30 mar. 2016) 
 
 O. nr. 863/2015 - M. Of. nr. 259/17 apr. 2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizia de reverificare" 
 (Abrogare prin O. nr. 825/2016 - M. Of. nr. 165/4 mar. 2016) 
 
 O. nr. 880/2015 - M. Of. nr. 261/20 apr. 2015 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2211/2013 prin O. nr. 3631/2015 - M. Of. nr. 939/18 dec. 2015) 
 
 O. nr. 1111/2015 - M. Of. nr. 401/8 iun. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit  
 comunitar/comun 
 (Abrogare prin O. nr. 1889/2016 - M. Of. nr. 513/7 iul. 2016) 
 
 O. nr. 1451/2015 - M. Of. nr. 487/3 iul. 2015 
 Ordin privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 2442/2016 - M. Of. nr. 649/24 aug. 2016) 
 
 O. nr. 1959/2015 - M. Of. nr. 597/7 aug. 2015 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile a Direcţiei generale a  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 501/2016 - M. Of. nr. 82/4 feb. 2016) 

vămilor şi structurilor vamale subordonate 

 
 O. nr. 1964/2015 - M. Of. nr. 566/29 iul. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA 
 (Abrogare odată cu O. nr. 17/2015 prin O. nr. 3840/2015 - M. Of. nr. 5/5 ian. 2016) 
 
 O. nr. 1965/2015 - M. Of. nr. 579/3 aug. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de  
 înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată 
 (Abrogare odată cu O. nr. 7/2010 prin O. nr. 631/2016 - M. Of. nr. 131/19 feb. 2016) 
 
 O. nr. 1966/2015 - M. Of. nr. 580/3 aug. 2015 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3841/2015 - M. Of. nr. 8/6 ian. 2016) 

implică operaţiuni din sfera TVA" 
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 O. nr. 2092/2015 - M. Of. nr. 643/25 aug. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  
 163/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr. 163/2015 prin O. nr. 1887/2016 - M. Of. nr. 502/5 iul. 2016) 
 
 O. nr. 2108/2015 - M. Of. nr. 635/20 aug. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1451/2015 prin O. nr. 2442/2016 - M. Of. nr. 649/24 aug. 2016) 

insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

 
 O. nr. 2252/2015 - M. Of. nr. 758/12 oct. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat 
 (Abrogare prin O. nr. 1486/2016 - M. Of. nr. 337/3 mai 2016) 
 
 O. nr. 2291/2015 - M. Of. nr. 725/28 sep. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România 
 (Abrogare prin O. nr. 1189/2016 - M. Of. nr. 312/22 apr. 2016) 
 
 O. nr. 3497/2015 - M. Of. nr. 912/9 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită 
 (Abrogare prin O. nr. 727/2019 - M. Of. nr. 220/21 mar. 2019) 
 
 O. nr. 3637/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia 
 (Abrogare prin O. nr. 1613/2018 - M. Of. nr. 545/29 iun. 2018) 
 
 O. nr. 3647/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015 
 Ordin privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul organizării activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3581/2013 prin O. nr. 3648/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015 şi Abrogare odată cu O. nr. 3582/2013 prin O. nr. 3649/2015 - M. Of. nr. 952/22  
 dec. 2015) 
 
 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 

O. nr. 3648/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015 

 (Abrogare prin O. nr. 3609/2016 - M. Of. nr. 1034/22 dec. 2016) 
 
 O. nr. 3649/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii 
 (Abrogare prin O. nr. 36010/2016 - M. Of. nr. 1034/22 dec. 2016) 
 
 O. nr. 3695/2015 - M. Of. nr. 947/22 dec. 2015 
 Ordin privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 2778/2020 - M. Of. nr. 565/29 iun. 2020) 
 
 O. nr. 3698/2015 - M. Of. nr. 979/30 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal 
 (Abrogare prin O. nr. 3725/2017 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2017) 
 
 O. nr. 3730/2015 - M. Of. nr. 959/24 dec. 2015 
 Ordin privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia  
 
 (Abrogare prin O. nr. 197/2018 - M. Of. nr. 80/26 ian. 2018) 

Europeană 

 
 O. nr. 3733/2015 - M. Of. nr. 981/30 dec. 2015 
 Ordin privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 675/2018 - M. Of. nr. 257/23 mar. 2018) 
 
 O. nr. 3770/2015 - M. Of. nr. 983/30 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 3746/2020 - M. Of. nr. 1015/2 nov. 2020) 
 
 O. nr. 3840/2015 - M. Of. nr. 5/5 ian. 2016 
 Ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA 
 (Abrogare prin O. nr. 2393/2016 - M. Of. nr. 629/17 aug. 2016) 
 
 O. nr. 3841/2015 - M. Of. nr. 8/6 ian. 2016 
 Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 210/2017 - M. Of. nr. 40/13 ian. 2017) 

implică operaţiuni din sfera TVA" 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 1987/513//2015 - M. Of. nr. 630/19 aug. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3903/1295/2018 - M. Of. nr. 812/21 sep. 2018) 

a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 773/2015 - M. Of. nr. 932/16 dec. 2015 
 Ordin privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire 
 (Abrogare prin O. nr. 264/2016 - M. Of. nr. 432/9 iun. 2016) 
 
  MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 588/2015 - M. Of. nr. 151/2 mar. 2015 
 Ordin privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării  
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 automate a fondurilor alocate României 
 (Abrogare prin O. nr. 2802/2015 - M. Of. nr. 777/19 oct. 2015) 
 
 O. nr. 882/2015 - M. Of. nr. 309/6 mai 2015 
 Ordin pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 
 (Abrogare prin O. nr. 4385/2015 - M. Of. nr. 956/23 dec. 2015) 
 
 O. nr. 1958/2015 - M. Of. nr. 358/25 mai 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară  
 nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care  
 gestionează fonduri comunitare 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 75/2013 prin O. nr. 418/2018 - M. Of. nr. 447/29 mai 2018) 
 
 O. nr. 2805/2015 - M. Of. nr. 768/15 oct. 2015 
 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020 
 (Abrogare prin O. nr. 2089/2016 - M. Of. nr. 831/20 oct. 2016) 
 
 O. nr. 3123/2015 - M. Of. nr. 867/20 nov. 2015 
 Ordin privind aplicarea, pentru perioada de programare 2014-2020, a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale,  
 obiectivul "Convergenţă" , precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată  
 prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, şi a instrucţiunii aferente acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014 
 (Abrogare prin O. nr. 1284/2016 - M. Of. nr. 618/12 aug. 2016) 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 539/2015 - M. Of. nr. 800/28 oct. 2015 
 Decizie pentru aprobarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1077/2021 - M. Of. nr. 1215/21 dec. 2021) 
 
  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 609/2015 - M. Of. nr. 209/30 mar. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 954/2016 - M. Of. nr. 397/25 mai 2016) 
 
 O. nr. 631/2015 - M. Of. nr. 292/29 apr. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea  
 solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 584/2017 - M. Of. nr. 482/26 iun. 2017) 
 
 O. nr. 916/2015 - M. Of. nr. 463/26 iun. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a  
 informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2021 - M. Of. nr. 97/29 ian. 2021) 
 
 O. nr. 966/2015 - M. Of. nr. 456/24 iun. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2021 - M. Of. nr. 97/29 ian. 2021) 

sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special 

 
 O. nr. 1206/2015 - M. Of. nr. 682/8 sep. 2015 
 Ordin pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la  
 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 
 (Abrogare prin O. nr. 598/2018 - M. Of. nr. 549/2 iul. 2018) 
 
 O. nr. 1330/2015 - M. Of. nr. 693/14 sep. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1106/2018 - M. Of. nr. 1010/28 nov. 2018) 

şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră 

 
 O. nr. 1419/2015 - M. Of. nr. 756/9 oct. 2015 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea  
 publicului privind protecţia mediului 
 (SE) 
 
 O. nr. 1551/2015 - M. Of. nr. 759/12 oct. 2015 
 Ordin privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 609/2015 prin O. nr. 954/2016 - M. Of. nr. 397/25 mai 2016) 
 
 O. nr. 1628/2015 - M. Of. nr. 788/22 oct. 2015 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 862/2010 prin O. nr. 1010/2017 - M. Of. nr. 689/24 aug. 2017) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 990/1809/2015 - M. Of. nr. 649/27 aug. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1182/2005 prin O. nr. 333/165/2021 - M. Of. nr. 754/3 aug. 2021) 

aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole 

 
 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 1889/2514/2015 - M. Of. nr. 931/16 dec. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 44/1195/2011 prin O. nr. 126/807/2017 - M. Of. nr. 447/15 iun. 2017) 

piscicole naturale din ariile naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 44/1.195/2011 

 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
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 O. nr. 31/2015 - M. Of. nr. 86/2 feb. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 653/2019 - M. Of. nr. 398/21 mai 2019) 

protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi 

 
 O. nr. 67/2015 - M. Of. nr. 116/13 feb. 2015 
 Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2019 - M. Of. nr. 100/8 feb. 2019) 
 
 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 217/4172/1348/835/2015 - M. Of. nr. 573/30 iul. 2015 
 Ordin privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator 
 (Abrogare la 1 feb. 2017 prin O. nr. 872/5932/2284/2903/2016 - M. Of. nr. 22/9 ian. 2017) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 145/2015 - M. Of. nr. 137/24 feb. 2015 
 Ordin pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 1502/2016 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2017) 
 
 O. nr. 146/2015 - M. Of. nr. 122/17 feb. 2015 
 Ordin privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice 
 (Abrogare prin O. nr. 1501/2016 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2017) 
 
 O. nr. 209/2015 - M. Of. nr. 156/5 mar. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1546/2011 prin O. nr. 592/2017 - M. Of. nr. 443/14 iun. 2017) 

de control din domeniul sănătăţii publice 

 
 O. nr. 309/2015 - M. Of. nr. 198/25 mar. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1008/2016 - M. Of. nr. 736/22 sep. 2016) 

dispozitivelor medicale 

 
 O. nr. 345/2015 - M. Of. nr. 215/31 mar. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 398/2013 prin O. nr. 1355/2016 - M. Of. nr. 992/9 dec. 2016) 
 
 O. nr. 372/2015 - M. Of. nr. 249/14 apr. 2015 
 Ordin privind înregistrarea dispozitivelor medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 1009/2016 - M. Of. nr. 705/12 sep. 2016) 
 
 O. nr. 384/2015 - M. Of. nr. 217/31 mar. 2015 
 Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul  
 naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 
 
 O. nr. 445/2015 - M. Of. nr. 262/20 apr. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 689/2021 - M. Of. nr. 513/18 mai 2021) 

asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene 

 
 O. nr. 447/2015 - M. Of. nr. 245/9 apr. 2015 
 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI  
 adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2020 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2020) 
 
 O. nr. 449/2015 - M. Of. nr. 245/9 apr. 2015 
 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2020 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2020) 
 
 O. nr. 525/2015 - M. Of. nr. 285/28 apr. 2015 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 869/2015 - M. Of. nr. 524/14 iul. 2015) 

farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice 

 
 O. nr. 673/2015 - M. Of. nr. 384/2 iun. 2015 
 Ordin privind completarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004 
 (Abrogare odată cu O. nr. 386/2004 prin O. nr. 1410/2016 - M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016) 
 
 O. nr. 686/2015 - M. Of. nr. 389/4 iun. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 398/2013 prin O. nr. 1355/2016 - M. Of. nr. 992/9 dec. 2016) 
 
 O. nr. 703/2015 - M. Of. nr. 396/5 iun. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman  
 şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 

uz uman autorizate de punere pe piaţă în România 

 
 O. nr. 770/2015 - M. Of. nr. 445/22 iun. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 75/2009 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 

uman 

 
 O. nr. 870/2015 - M. Of. nr. 521/13 iul. 2015 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 398/2013 prin O. nr. 1355/2016 - M. Of. nr. 992/9 dec. 2016) 
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 O. nr. 966/2015 - M. Of. nr. 588/5 aug. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru  
 monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2020 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2020) 
 
 O. nr. 1032/2015 - M. Of. nr. 649/27 aug. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a  
 Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 763/377/2016 - M. Of. nr. 477/27 iun. 2016) 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 

 
 O. nr. 1084/2015 - M. Of. nr. 683/8 sep. 2015 
 Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 

public naţional al preţurilor 

 
 O. nr. 1297/2015 - M. Of. nr. 777/19 oct. 2015 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 398/2013 prin O. nr. 1355/2016 - M. Of. nr. 992/9 dec. 2016) 
 
 O. nr. 1501/2015 - M. Of. nr. 904/7 dec. 2015 
 Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 245/2012 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 

public naţional al preţurilor 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 573/199/2015 - M. Of. nr. 310/6 mai 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3/1/2015 prin O. nr. 735/976/2018 - M. Of. nr. 487/13 iun. 2018) 

de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 3/1/2015 - M. Of. nr. 29/14 ian. 2015 
 Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat 
 (Abrogare prin O. nr. 735/2018 - M. Of. nr. 487/13 iun. 2018) 
 
 O. nr. 388/186/2015 - M. Of. nr. 220/1 apr. 2015 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care  
 reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 
 (Abrogare prin O. nr. 763/377/2016 - M. Of. nr. 477/27 iun. 2016) 
 
 O. nr. 389/189/2015 - M. Of. nr. 222/1 apr. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza  
 îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 772/379/2016 - M. Of. nr. 493/1 iul. 2016) 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

 
 O. nr. 390/188/2015 - M. Of. nr. 222/1 apr. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de  
 organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 771/378/2016 - M. Of. nr. 493/1 iul. 2016) 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

 
 O. nr. 557/246/2015 - M. Of. nr. 300/30 apr. 2015 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de  
 aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în  
 cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 
 (Abrogare prin O. nr. 763/377/2016 - M. Of. nr. 477/27 iun. 2016) 
 
 O. nr. 704/336/2015 - M. Of. nr. 402/8 iun. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3/1/2015 prin O. nr. 735/976/2018 - M. Of. nr. 487/13 iun. 2018) 

de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost- volum/cost-volum-rezultat 

 
 O. nr. 968/524/2015 - M. Of. nr. 581/3 aug. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 1211/943/2015 - M. Of. nr. 737/1 oct. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării  
 
 (Abrogare prin O. nr. 763/377/2016 - M. Of. nr. 477/27 iun. 2016) 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

 
 O. nr. 1317/993/2015 - M. Of. nr. 797/27 oct. 2015 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea  
 protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare  
 medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 1379/1023/2015 - M. Of. nr. 822/4 nov. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
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 prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 275/162/2015 - M. Of. nr. 172/12 mar. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 O. nr. 1002/5057/2015 - M. Of. nr. 675/4 sep. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea  
 Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5298/1668/2011 prin O. nr. 438/2021 - M. Of. nr. 826/30 aug. 2021) 

gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos 

 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 1703/1502/2015 - M. Of. nr. 975/29 dec. 2015 
 Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedinte lui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării  
 
 (Abrogare prin O. nr. 763/377/2016 - M. Of. nr. 477/27 iun. 2016) 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 83/2015 - M. Of. nr. 137/24 feb. 2015 
 Ordin privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport 
 (Abrogare prin O. nr. 553/2019 - M. Of. nr. 387/17 mai 2019) 
 
 O. nr. 167/2015 - M. Of. nr. 242/9 apr. 2015 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe  
 lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea  
 programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată  
 prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 473/2016 - M. Of. nr. 456/17 iun. 2016) 

2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă 

 
 O. nr. 193/2015 - M. Of. nr. 276/23 apr. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale  
 Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1488/2020 - M. Of. nr. 1226/14 dec. 2020) 

programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014 

 
 O. nr. 673/2015 - M. Of. nr. 782/21 oct. 2015 
 Ordin privind aprobarea Procedurilor şi condiţiilor de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale 
 (Abrogare prin O. nr. 157/2018 - M. Of. nr. 221/12 mar. 2018) 
 
 O. nr. 1124/2015 - M. Of. nr. 936/17 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 49/2017 - M. Of. nr. 59/20 ian. 2017) 

2016 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 49/21 ian. 2015 
 Ordin pentru modificarea pct. III din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 709/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare  
 deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale  
 zonelor de ancoraj 
 (Abrogare odată cu O. nr. 709/2010 prin O. nr. 1254/2019 - M. Of. nr. 755/17 sep. 2019) 
 
 O. nr. 44/2015 - M. Of. nr. 47/20 ian. 2015 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 437/1999 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR-OPS 1 - Transportul aerian comercial (avioane) şi  
 JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial (elicoptere) şi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.268/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SAFA  
 
 (SE) 

privind evaluarea siguranţei zborului la aeronavele din terţe ţări, ediţia 02/2008 

 
 O. nr. 65/2015 - M. Of. nr. 111/11 feb. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă şi pentru numirea directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române ca manager responsabil pentru  
 implementarea şi monitorizarea funcţionării Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 1182/2016 - M. Of. nr. 813/14 oct. 2016) 
 
 O. nr. 130/2015 - M. Of. nr. 159/6 mar. 2015 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 222/2014 privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate  
 
 (SE) 

de către Ministerul Transporturilor 

 
 O. nr. 150/2015 - M. Of. nr. 187/19 mar. 2015 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 977/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - 11 "Elaborarea  
 şi emiterea reglementărilor aeronautice civile române şi a procedurilor de aplicare a acestora" 
 (SE) 
 
 O. nr. 179/2015 - M. Of. nr. 187/19 mar. 2015 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 742/1998 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române R.A.C.R. - 1/Definiţii şi abrevieri 
 (SE) 
 
 O. nr. 497/2015 - M. Of. nr. 232/6 apr. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.031/2014 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport  
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 (Abrogare odată cu O. nr. 1031/2014 prin O. nr. 45/2022 - M. Of. nr. 66/21 ian. 2022) 

rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT 

 
 O. nr. 521/2015 - M. Of. nr. 238/8 apr. 2015 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 611/2015 - M. Of. nr. 290/28 apr. 2015 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului  
 de trecere 
 (Abrogare prin O. nr. 1463/2018 - M. Of. nr. 881/18 oct. 2018) 
 
 O. nr. 612/2015 - M. Of. nr. 290/28 apr. 2015 
 Ordin privind stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei 
 (Abrogare prin O. nr. 1836/2016 - M. Of. nr. 1092/21 dec. 2018) 
 
 O. nr. 616/2015 - M. Of. nr. 295/29 apr. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2180/2012 prin O. nr. 683/2017 - M. Of. nr. 514/4 iul. 2017) 

efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER 

 
 O. nr. 621/2015 - M. Of. nr. 307/6 mai 2015 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele  
 europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1681/2005 prin O. nr. 978/2018 - M. Of. nr. 470/7 iun. 2018) 
 
 O. nr. 635/2015 - M. Of. nr. 341/19 mai 2015 
 Ordin privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă 
 (Abrogare prin O. nr. 909/2020 - M. Of. nr. 388/14 mai 2020) 
 
 O. nr. 646/2015 - M. Of. nr. 393/5 iun. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 819/2013 privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1510/2020 - M. Of. nr. 792/31 aug. 2020 şi Abrogare odată cu O. nr. 819/2013 prin O. nr. 1510/2020 - M. Of. nr. 792/31 aug. 2020) 

de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011 

 
 O. nr. 648/2015 - M. Of. nr. 354/22 mai 2015 
 Ordin privind autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale şi vehiculelor componente ale sistemului feroviar din România 
 (Abrogare prin O. nr. 908/2020 - M. Of. nr. 388/14 mai 2020) 
 
 O. nr. 673/2015 - M. Of. nr. 416/11 iun. 2015 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare  
 profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 480/2011 prin O. nr. 762/2016 - M. Of. nr. 700/8 sep. 2016) 

de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră 

 
 O. nr. 731/2015 - M. Of. nr. 435/18 iun. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din  
 alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015 
 (Abrogare la data de 1 mai 2020 prin O. nr. 893/2020 - M. Of. nr. 345/29 apr. 2020) 
 
 O. nr. 768/2015 - M. Of. nr. 528/16 iul. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AIS "Serviciul de informare aeronautică", ediţia 3/2015 
 (Abrogare prin O. nr. 1785/2020 - M. Of. nr. 1016/2 nov. 2020) 
 
 O. nr. 924/2015 - M. Of. nr. 618/14 aug. 2015 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC 
 (SE) 
 
 O. nr. 1109/2015 - M. Of. nr. 773/16 oct. 2015 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 82/2001 privind aprobarea aplicării Reglementării europene JAR 26 - Cerinţe adiţionale de  
 navigabilitate pentru operare, care cuprinde cerinţe specifice de navigabilitate pentru certificarea operatorilor aerieni conform dispoziţiilor reglementărilor europene JAR OPS 1 –  
 Transport aerian comercial (avioane) şi JAR OPS 3 - Transport aerian comercial (elicoptere), a căror aplicare a fost aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 437/1999 
 (SE) 
 
 O. nr. 1170/2015 - M. Of. nr. 839/10 nov. 2015 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 1174/2015 - M. Of. nr. 856/18 nov. 2015 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română 
 (Abrogare prin O. nr. 444/2018 - M. Of. nr. 389/7 mai 2018) 
 
 O. nr. 1235/2015 - M. Of. nr. 877/24 nov. 2015 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice  
 asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 
 (Abrogare prin O. nr. 342/2017 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) 
 
 O. nr. 1236/2015 - M. Of. nr. 907/8 dec. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015 
 (Abrogare prin O. nr. 275/2021 - M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) 
 
 O. nr. 1237/2015 - M. Of. nr. 877/24 nov. 2015 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.308/2012 pentru interzicerea utilizării armelor cu muniţie cu proiectil împotriva păsărilor şi animalelor  
 
 (SE) 

în perimetrul aeroporturilor civile din România 

 
 O. nr. 1737/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife  
 aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 



 
 (Abrogare odată cu ORDDPIIS290/2013 prin O. nr. 1854/2017 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017) 
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  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 115/2015 - M. Of. nr. 237/7 apr. 2015 
 Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru punerea în executare a Deciziei civile nr. 3.237/2012, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr.  
 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 250/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016) 

9.248/2/2010 

 
 
 2016 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 212/2016 - M. Of. nr. 651/25 aug. 2016 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 107/2019 - M. Of. nr. 170/4 mar. 2019) 

control doping 

 
 O. nr. 278/2016 - M. Of. nr. 847/25 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2017 
 (Abrogare prin O. nr. 249/2017 - M. Of. nr. 851/27 oct. 2017) 
 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 3697/727/2016 - M. Of. nr. 65/26 ian. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări  
 sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" 
 (Abrogare prin O. nr. 1984/1070/2021 - M. Of. nr. 1205/20 dec. 2021) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 117/2016 - M. Of. nr. 92/8 feb. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor pentru  
 soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate 
 (Abrogare odată cu o. nr. 1738/2015 prin O. nr. 1764/2019 - M. Of. nr. 466/10 iun. 2019) 
 
 O. nr. 533/2016 - M. Of. nr. 362/11 mai 2016 
 Ordin privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară 
 (Abrogare prin O. nr. 357/2018 - M. Of. nr. 449/30 mai 2018) 
 
 O. nr. 979/2016 - M. Of. nr. 636/18 aug. 2016 
 Ordin privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanţate de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 56/28 ian. 2020) 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

 
 O. nr. 1062/2016 - M. Of. nr. 752/27 sep. 2016 
 Ordin privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din  
 cartea funciară, precum şi din registrul cadastral de publicitate imobiliară şi din registrul agricol, în regim de reciprocitate şi cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 397/2018 - M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 şi Încetare aplicabilitate prin O. nr. 397/2018 - M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 şi Încetare aplicabilitate  
 prin O. nr. 397/2018 - M. Of. nr. 515/22 iun. 2018) 
 
 O. nr. 1112/2016 - M. Of. nr. 750/27 sep. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale 
 (Abrogare prin O. nr. 1589/2017 - M. Of. nr. 61/19 ian. 2018) 
 
 O. nr. 1148/2016 - M. Of. nr. 765/30 sep. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2018 - M. Of. nr. 70/23 ian. 2018) 
 
 O. nr. 1166/2016 - M. Of. nr. 777/4 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea 
 (Abrogare prin O. nr. 943/2017 - M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1168/2016 - M. Of. nr. 774/4 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani 
 (Abrogare prin O. nr. 944/2017 - M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1169/2016 - M. Of. nr. 774/4 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea 
 (Abrogare prin O. nr. 920/2017 - M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1180/2016 - M. Of. nr. 782/5 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Iacobeni din judeţul Sibiu 
 (Abrogare prin O. nr. 921/2017 - M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1183/2016 - M. Of. nr. 779/5 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sănduleşti din judeţul Cluj 
 (Abrogare prin O. nr. 606/2017 - M. Of. nr. 510/3 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1186/2016 - M. Of. nr. 796/10 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe din judeţul Tulcea 
 (Abrogare prin O. nr. 943/2017 - M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1187/2016 - M. Of. nr. 802/11 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău 
 (Abrogare prin O. nr. 948/2017 - M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 
 O. nr. 1188/2016 - M. Of. nr. 787/6 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj 
 (Abrogare prin O. nr. 606/2017 - M. Of. nr. 510/3 iul. 2017) 
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 O. nr. 1195/2016 - M. Of. nr. 795/10 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ 
 (Abrogare prin O. nr. 1589/2017 - M. Of. nr. 61/19 ian. 2018) 
 
 O. nr. 1198/2016 - M. Of. nr. 794/10 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ 
 (Abrogare prin O. nr. 1589/2017 - M. Of. nr. 61/19 ian. 2018) 
 
 O. nr. 1204/2016 - M. Of. nr. 802/11 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila 
 (Abrogare prin O. nr. 1538/2017 - M. Of. nr. 9/4 ian. 2018) 
 
 O. nr. 1207/2016 - M. Of. nr. 804/12 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 (Abrogare prin O. nr. 1535/2017 - M. Of. nr. 1008/20 dec. 2017) 
 
 O. nr. 1210/2016 - M. Of. nr. 794/10 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mera din judeţul Vrancea 
 (Abrogare prin O. nr. 581/2017 - M. Of. nr. 484/27 iun. 2017) 
 
 O. nr. 1216/2016 - M. Of. nr. 821/18 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Probota, judeţul Iaşi 
 (Abrogare prin O. nr. 601/2017 - M. Of. nr. 502/30 iun. 2017) 
 
 O. nr. 1225/2016 - M. Of. nr. 799/11 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din judeţul Gorj 
 (Abrogare prin O. nr. 660/2017 - M. Of. nr. 554/13 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1237/2016 - M. Of. nr. 782/5 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş 
 (Abrogare prin O. nr. 919/2017 - M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1239/2016 - M. Of. nr. 799/11 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu 
 (Abrogare prin O. nr. 921/2017 - M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1273/2016 - M. Of. nr. 819/17 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Scânteia din judeţul Iaşi 
 (Abrogare prin O. nr. 965/2017 - M. Of. nr. 626/2 aug. 2017) 
 
 O. nr. 1277/2016 - M. Of. nr. 819/17 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Spermezeu din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 (Abrogare prin O. nr. 594/2017 - M. Of. nr. 543/11 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1282/2016 - M. Of. nr. 809/13 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slimnic din judeţul Sibiu 
 (Abrogare prin O. nr. 921/2017 - M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1283/2016 - M. Of. nr. 809/13 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani 
 (Abrogare prin O. nr. 944/2017 - M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1284/2016 - M. Of. nr. 809/13 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din judeţul Buzău 
 (Abrogare prin O. nr. 948/2017 - M. Of. nr. 621/1 aug. 2017) 
 
 O. nr. 1294/2016 - M. Of. nr. 805/12 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gârbău din judeţul Cluj 
 (Abrogare prin O. nr. 606/2017 - M. Of. nr. 510/3 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1300/2016 - M. Of. nr. 825/19 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Blândeşti din judeţul Botoşani 
 (Abrogare prin O. nr. 944/2017 - M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1301/2016 - M. Of. nr. 819/17 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj 
 (Abrogare prin O. nr. 549/2017 - M. Of. nr. 478/26 iun. 2017) 
 
 O. nr. 1304/2016 - M. Of. nr. 861/28 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi 
 (Abrogare prin Pact nr. 1450/2017 - M. Of. nr. 943/29 nov. 2017) 
 
 O. nr. 1325/2016 - M. Of. nr. 826/19 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vlăsineşti din judeţul Botoşani 
 (Abrogare prin O. nr. 944/2017 - M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1327/2016 - M. Of. nr. 826/19 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 (Abrogare prin O. nr. 1596/2017 - M. Of. nr. 52/18 ian. 2018) 
 
 O. nr. 1336/2016 - M. Of. nr. 826/19 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 
 (Abrogare prin O. nr. 233/2018 - M. Of. nr. 271/28 mar. 2018) 
 
 O. nr. 1343/2016 - M. Of. nr. 837/21 oct. 2016 
 Ordin privind modificarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 533/2016 prin O. nr. 357/2018 - M. Of. nr. 449/30 mai 2018) 

general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 533/2016 

 
 O. nr. 1371/2016 - M. Of. nr. 859/28 oct. 2016 



 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Aşchileu din judeţul Cluj 
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 (Abrogare prin O. nr. 606/2017 - M. Of. nr. 510/3 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1384/2016 - M. Of. nr. 878/2 nov. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jirlău din judeţul Brăila 
 (Abrogare prin O. nr. 593/2017 - M. Of. nr. 517/4 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1389/2016 - M. Of. nr. 909/11 nov. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Văculeşti din judeţul Botoşani 
 (Abrogare prin O. nr. 944/2017 - M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1390/2016 - M. Of. nr. 909/11 nov. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gâlgău din judeţul Sălaj 
 (Abrogare prin O. nr. 922/2017 - M. Of. nr. 564/17 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1391/2016 - M. Of. nr. 909/11 nov. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sărmaşu din judeţul Mureş 
 (Abrogare prin O. nr. 919/2017 - M. Of. nr. 570/18 iul. 2017) 
 
 O. nr. 1395/2016 - M. Of. nr. 893/8 nov. 2016 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jilava din judeţul Ilfov 
 (Abrogare prin O. nr. 506/2017 - M. Of. nr. 392/25 mai 2017) 
 
 O. nr. 1607/2016 - M. Of. nr. 76/30 ian. 2017 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani 
 (Abrogare prin O. nr. 944/2017 - M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 

 O. nr. 7962/2016 - M. Of. nr. 429/8 iun. 2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 14409/2019 - M. Of. nr. 841/16 oct. 2019) 
 
 O. nr. 12343/2016 - M. Of. nr. 645/23 aug. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de  
 Integritate nr. 7.962/2016 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 7962/2016 prin O. nr. 14409/2019 - M. Of. nr. 841/16 oct. 2019) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 22/2016 - M. Of. nr. 72/1 feb. 2016 
 Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România 
 (Abrogare prin O. nr. 139/2018 - M. Of. nr. 683/6 aug. 2018) 
 
 O. nr. 232/2016 - M. Of. nr. 844/25 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2017 
 (Abrogare prin O. nr. 394/2017 - M. Of. nr. 930/27 nov. 2017) 
 
 O. nr. 251/2016 - M. Of. nr. 889/7 nov. 2016 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 (Abrogare prin O. nr. 156/2018 - M. Of. nr. 703/13 aug. 2018) 
 
 O. nr. 279/2016 - M. Of. nr. 24/10 ian. 2017 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2017 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2017 - M. Of. nr. 953/4 dec. 2017) 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 Decizia nr. 603/2016 - M. Of. nr. 177/9 mar. 2016 
 Decizie privind stabilirea atribuţiilor şi competenţelor Fondului de garantare a asiguraţilor- administrator temporar al Societăţii Carpatica Asig - S.A. 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 1498/2016 - M. Of. nr. 586/2 aug. 2016, la data îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 30 de zile de la data  
 publicării prezentei decizii.) 
 
 
 Hotărâre privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii 

H. nr. 19/2016 - M. Of. nr. 293/18 apr. 2016 

 (Abrogare prin H. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 181/14 mar. 2017) 
 
 N. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 50/22 ian. 2016 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin  
 
 (Abrogare odată cu N. nr. 23/2014 prin N. nr. 39/2016 - M. Of. nr. 986/8 dec. 2016) 

accidente de vehicule 

 
 N. nr. 13/2016 - M. Of. nr. 127/18 feb. 2016 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin  
 accidente de vehicule 
 (Abrogare odată cu N. nr. 23/2014 prin N. nr. 39/2016 - M. Of. nr. 986/8 dec. 2016) 
 
 N. nr. 14/2016 - M. Of. nr. 140/24 feb. 2016 
 Norme privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 207/27 mar. 2017) 
 
 N. nr. 19/2016 - M. Of. nr. 264/7 apr. 2016 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 10/2007 prin N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 

Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 

 
 N. nr. 26/2016 - M. Of. nr. 409/31 mai 2016 
 Normă privind supravegherea sucursalelor societăţilor de asigurare din state terţe 
 (Abrogare prin N. nr. 26/2021 - M. Of. nr. 892/17 sep. 2021) 
 
 N. nr. 29/2016 - M. Of. nr. 486/29 iun. 2016 
 Norme pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere  
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 (Abrogare odată cu O. nr. 10/2007 prin N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 

a Asigurărilor nr. 10/2007 

 
 N. nr. 32/2016 - M. Of. nr. 593/4 aug. 2016 
 Norme pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile  
 
 (Abrogare prin N. nr. 21/2018 - M. Of. nr. 4/3 ian. 2019) 

competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

 
 N. nr. 33/2016 - M. Of. nr. 591/3 aug. 2016 
 Norme pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 19/2017 - M. Of. nr. 613/28 iul. 2017) 
 
 N. nr. 39/2016 - M. Of. nr. 986/8 dec. 2016 
 Norme privind asigurările auto din România 
 (Abrogare prin N. nr. 20/2017 - M. Of. nr. 624/1 aug. 2017) 
 
 N. nr. 40/2016 - M. Of. nr. 1040/23 dec. 2016 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate  
 de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 (Abrogare odată cu Norma A.S.F. nr. 6/2015 prin N. nr. 4/2018 - M. Of. nr. 233/16 mar. 2018) 
 
 N. nr. 41/2016 - M. Of. nr. 1054/28 dec. 2016 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de  
 
 (Abrogare odată cu N. nr. 27/2015 prin N. nr. 13/2019 - M. Of. nr. 395/21 mai 2019) 

Supraveghere Financiară 

 
 R. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 1070/30 dec. 2016 
 Regulament privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 (Abrogare prin R. nr. 4/2021 - M. Of. nr. 106/1 feb. 2021) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 1423/2016 - M. Of. nr. 667/30 aug. 2016 
 Decizie privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea,  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1054/2017 - M. Of. nr. 599/26 iul. 2017) 

aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman 

 
 O. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 66/29 ian. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul  
 de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr. 101/2016 prin O. nr. 41/2016 - M. Of. nr. 734/22 sep. 2016) 
 
 O. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 131/19 feb. 2016 
 Ordin privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2017 - M. Of. nr. 118/13 feb. 2017) 
 
 O. nr. 6/2016 - M. Of. nr. 157/1 mar. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare  
 inteligentă a energiei electrice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 145/2014 prin O. nr. 177/2018 - M. Of. nr. 866/12 oct. 2018) 
 
 O. nr. 7/2016 - M. Of. nr. 199/17 mar. 2016 
 Ordin privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 22/2012 prin O. nr. 4/2017 - M. Of. nr. 98/3 feb. 2017) 

preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale 

 
 O. nr. 8/2016 - M. Of. nr. 232/29 mar. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea şi aprobarea programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 204/2019 - M. Of. nr. 932/20 nov. 2019) 
 
 O. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 291/18 apr. 2016 
 Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 46/2021 - M. Of. nr. 649/1 iul. 2021) 
 
 O. nr. 16/2016 - M. Of. nr. 323/27 apr. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul  
 de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr.16/2016 prin O. nr. 41/2016 - M. Of. nr. 734/22 sep. 2016) 
 
 O. nr. 17/2016 - M. Of. nr. 323/27 apr. 2016 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/2015 prin O. nr. 77/2017 - M. Of. nr. 697/29 aug. 2017) 

Energiei nr. 60/2015 

 
 O. nr. 18/2016 - M. Of. nr. 329/28 apr. 2016 
 Ordin pentru modificarea art. 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2016 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a  
 certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3/2016 prin O. nr. 8/2017 - M. Of. nr. 118/13 feb. 2017) 
 
 O. nr. 19/2016 - M. Of. nr. 329/28 apr. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2017 - M. Of. nr. 221/31 mar. 2017) 
 
 O. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 329/28 apr. 2016 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2017 - M. Of. nr. 221/31 mar. 2017) 
 
 O. nr. 22/2016 - M. Of. nr. 329/28 apr. 2016 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA- S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 23/2017 - M. Of. nr. 221/31 mar. 2017) 
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 O. nr. 24/2016 - M. Of. nr. 475/24 iun. 2016 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 119/2013 prin O. nr. 123/2017 - M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017) 

eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia 

 
 O. nr. 27/2016 - M. Of. nr. 477/27 iun. 2016 
 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a preţului reglementat  
 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2017 - M. Of. nr. 489/27 iun. 2017) 

pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 31/2016 - M. Of. nr. 511/7 iul. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2014 prin O. nr. 41/2019 - M. Of. nr. 211/18 mar. 2019) 

aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014 

 
 O. nr. 32/2016 - M. Of. nr. 594/4 aug. 2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi termice şi privind modificarea unor ordine ale  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2022 - M. Of. nr. 69/21 ian. 2022) 
 
 O. nr. 33/2016 - M. Of. nr. 558/25 iul. 2016 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport,  
 a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 27/2016 prin O. nr. 48/2017 - M. Of. nr. 489/27 iun. 2017) 

Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 35/2016 - M. Of. nr. 552/21 iul. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 235/2020 - M. Of. nr. 1301/29 dec. 2020) 
 
 O. nr. 37/2016 - M. Of. nr. 576/28 iul. 2016 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 167/2015 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de  
 operatorul pieţei de energie electrică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 167/2015 prin O. nr. 106/2016 - M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016) 
 
 O. nr. 38/2016 - M. Of. nr. 599/5 aug. 2016 
 Ordin privind stabilirea calendarului de desfăşurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 75/2016 - M. Of. nr. 866/31 oct. 2016) 

naturale pentru anul gazier 2016-2017 

 
 O. nr. 41/2016 - M. Of. nr. 734/22 sep. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin  
 certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2017 - M. Of. nr. 686/24 aug. 2017) 
 
 O. nr. 42/2016 - M. Of. nr. 673/31 aug. 2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei reglementate de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 205/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 
 
 O. nr. 45/2016 - M. Of. nr. 730/21 sep. 2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 134/2021 - M. Of. nr. 1216/22 dec. 2021) 
 
 O. nr. 48/2016 - M. Of. nr. 767/30 sep. 2016 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei  
 pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional 
 (SE) 
 
 O. nr. 50/2016 - M. Of. nr. 767/30 sep. 2016 
 Ordin privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru utilizarea Sistemului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 94/2018 - M. Of. nr. 439/24 mai 2018) 

electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice 

 
 O. nr. 52/2016 - M. Of. nr. 800/11 oct. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 195/2019 - M. Of. nr. 841/16 oct. 2019) 
 
 O. nr. 54/2016 - M. Of. nr. 762/29 sep. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 60/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017) 
 
 O. nr. 55/2016 - M. Of. nr. 762/29 sep. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017) 

GAZ EST - S.A. 

 
 O. nr. 56/2016 - M. Of. nr. 762/29 sep. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 M.M. DATA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 69/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017) 
 
 O. nr. 57/2016 - M. Of. nr. 762/29 sep. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 M.M. DATA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 58/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017) 
 
 O. nr. 58/2016 - M. Of. nr. 762/29 sep. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 89/2017 - M. Of. nr. 775/29 sep. 2017) 

Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. 
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 O. nr. 62/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 87/2017 - M. Of. nr. 775/29 sep. 2017) 
 
 O. nr. 63/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017) 

CORDUN GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 64/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 68/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017) 
 
 O. nr. 65/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 70/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017) 

OLIGOPOL - S.R.L. 

 
 O. nr. 66/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 SALGAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 59/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017) 
 
 O. nr. 67/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 91/2017 - M. Of. nr. 775/29 sep. 2017) 

TULCEA GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 68/2016 - M. Of. nr. 866/31 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2017 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care  
 beneficiază de bonus 
 (Abrogare prin O. nr. 97/2017 - M. Of. nr. 848/26 oct. 2017) 
 
 O. nr. 69/2016 - M. Of. nr. 866/31 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2017 - M. Of. nr. 853/30 oct. 2017) 

promovarea cogenerării de înaltă eficienţă 

 
 O. nr. 70/2016 - M. Of. nr. 860/28 oct. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 GAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 66/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017) 
 
 O. nr. 71/2016 - M. Of. nr. 860/28 oct. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b)  
 din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 

serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L. 

 
 O. nr. 72/2016 - M. Of. nr. 860/28 oct. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 90/2017 - M. Of. nr. 775/29 sep. 2017) 
 
 O. nr. 73/2016 - M. Of. nr. 860/28 oct. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 MĂCIN GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 88/2017 - M. Of. nr. 775/29 sep. 2017) 
 
 O. nr. 78/2016 - M. Of. nr. 910/11 nov. 2016 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în  
 cogenerare, aplicabile în anul 2017 
 (Abrogare prin O. nr. 99/2017 - M. Of. nr. 853/30 oct. 2017) 
 
 O. nr. 80/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate  de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 56/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017) 

AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. 

 
 O. nr. 81/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 DESIGN PROIECT - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 
 
 O. nr. 82/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 71/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017) 

GAZ NORD EST - S.A. 

 
 O. nr. 83/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 GAZMIR IAŞI - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 
 
 O. nr. 84/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 NOVA POWER & GAS - S.R.L. 



 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2017 - M. Of. nr. 408/30 mai 2017) 
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 O. nr. 87/2016 - M. Of. nr. 957/28 nov. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 67/2013, la data de 1 octombrie 2019 prin O. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 779/25 sep. 2019) 
 
 O. nr. 88/2016 - M. Of. nr. 948/24 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele  
 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2020 - M. Of. nr. 562/29 iun. 2020) 

de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României 

 
 O. nr. 89/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 67/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017) 
 
 O. nr. 90/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 

VEGA 93 - S.R.L. 

 
 O. nr. 91/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 
 
 O. nr. 92/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 

MEGACONSTRUCT - S.A. 

 
 O. nr. 93/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 TIMGAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 
 
 O. nr. 94/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017) 

DISTRIGAZ VEST - S.A. 

 
 O. nr. 95/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 NORD GAZ - S.R.L 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 
 
 O. nr. 96/2016 - M. Of. nr. 953/25 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 
 
 O. nr. 97/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 

OTTO GAZ - S.R.L. 

 
 O. nr. 98/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 PREMIER ENERGY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 
 
 O. nr. 100/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 

MEHEDINŢI GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 101/2016 - M. Of. nr. 955/25 nov. 2016 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 WIROM GAS - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 
 
 O. nr. 103/2016 - M. Of. nr. 1033/22 dec. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 98/2015 prin O. nr. 132/2021 - M. Of. nr. 1209/21 dec. 2021) 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015 

 
 O. nr. 104/2016 - M. Of. nr. 1011/16 dec. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale,  
 aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2022, odată cu O. nr. 22/2013 prin O. nr. 133/2021 - M. Of. nr. 1204/20 dec. 2021) 
 
 O. nr. 105/2016 - M. Of. nr. 1011/16 dec. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 83/2014 prin O. nr. 182/2020 - M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020) 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 

 
 O. nr. 106/2016 - M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016 
 Ordin pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 125/2017 - M. Of. nr. 1016/21 dec. 2017) 
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 O. nr. 107/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 112/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017) 
 
 O. nr. 108/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Banat - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 113/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017) 
 
 O. nr. 109/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Dobrogea -  
 S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017) 
 
 O. nr. 110/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea CEZ Distribuţie - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 117/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017) 
 
 O. nr. 111/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "E.ON Distribuţie România"-  
 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017) 

S.A. 

 
 O. nr. 112/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice  
 "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017) 
 
 O. nr. 113/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Filiala de Distribuţie a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 115/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017) 

Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. 

 
 O. nr. 114/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Filiala de Distribuţie a  
 Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 114/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017) 
 
 O. nr. 115/2016 - M. Of. nr. 1016/19 dec. 2016 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică  
 aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta  
 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 

de piaţă concurenţială 

 
 O. nr. 116/2016 - M. Of. nr. 9/4 ian. 2017 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea  
 electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 11/2013 la data de 1 ianuarie 2022 prin O. nr. 99/2021 - M. Of. nr. 1024/27 oct. 2021) 
 
 O. nr. 117/2016 - M. Of. nr. 1057/28 dec. 2016 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 119/2013 prin O. nr. 123/2017 - M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017) 

eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia 

 
 O. nr. 119/2016 - M. Of. nr. 1069/30 dec. 2016 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2017 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 27/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 56/2016 - M. Of. nr. 408/30 mai 2016 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 4/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind  
 
 (SE) 

producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar 

 
 O. nr. 80/2016 - M. Of. nr. 615/11 aug. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 114/2013 prin O. nr. 104/2021 - M. Of. nr. 793/18 aug. 2021) 

şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013 

 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 13/2016 - M. Of. nr. 175/9 mar. 2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului" (NI-GAR-12-1/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 52/2016 - M. Of. nr. 358/10 mai 2016) 
 
 H. nr. 79/2016 - M. Of. nr. 462/22 iun. 2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-V/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 557/2021 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2022) 
 
  FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAȚILOR 

 I. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 386/20 mai 2016 
 Instrucţiuni privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor 
 (Abrogare prin I. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 234/5 apr. 2017) 
 
 I. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 586/2 aug. 2016 
 Instrucţie privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 30 iunie 2016 de către Fondul de garantare a asiguraţilor 
 (Abrogare prin I. nr. 2/2017 - M. Of. nr. 617/31 iul. 2017) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 
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 O. nr. 151/2016 - M. Of. nr. 421/3 iun. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping 
 (Abrogare prin O. nr. 945/2018 - M. Of. nr. 218/12 mar. 2018) 
 
 O. nr. 265/2016 - M. Of. nr. 831/20 oct. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel 
 (Abrogare prin O. nr. 96/2018 - M. Of. nr. 219/12 mar. 2018) 
 
 
 GUVERN 
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE  
 O. nr. 639/2016 - M. Of. nr. 848/25 oct. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate 
 (Abrogare prin O. nr. 298/2020 - M. Of. nr. 805/2 sep. 2020) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 10/2016 - M. Of. nr. 60/27 ian. 2016 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2016 - M. Of. nr. 535/15 iul. 2016) 
 
 O. nr. 52/2016 - M. Of. nr. 535/15 iul. 2016 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 151/2016 - M. Of. nr. 856/27 oct. 2016) 
 
 O. nr. 151/2016 - M. Of. nr. 856/27 oct. 2016 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 59/2017 - M. Of. nr. 614/28 iul. 2017) 
 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 201/2016 - M. Of. nr. 276/12 apr. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern  
 managerial la entităţile publice 
 (Abrogare prin O. nr. 1054/2019 - M. Of. nr. 847/18 oct. 2019) 
 
 O. nr. 530/2016 - M. Of. nr. 401/26 mai 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 400/2015 prin O. nr. 600/2018 - M. Of. nr. 387/7 mai 2018) 
 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 1302/2016 - M. Of. nr. 1005/14 dec. 2016 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2017 
 (Abrogare prin O. nr. 1887/2017 - M. Of. nr. 939/28 nov. 2017) 
 
 O. nr. 1475/2016 - M. Of. nr. 25/10 ian. 2017 
 Ordin privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat 
 (Abrogare prin O. nr. 1129/2020 - M. Of. nr. 1237/16 dec. 2020) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 248/2016 - M. Of. nr. 80/3 feb. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2016 
 (Abrogare prin O. nr. 1371/2016 - M. Of. nr. 655/26 aug. 2016) 
 
 O. nr. 500/2016 - M. Of. nr. 223/25 mar. 2016 
 Ordin privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016 
 (Abrogare prin O. nr. 1627/2019 - M. Of. nr. 705/28 aug. 2019) 
 
 O. nr. 1309/2016 - M. Of. nr. 663/30 aug. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 
 (Abrogare prin O. nr. 826/2017 - M. Of. nr. 427/9 iun. 2017) 
 
 O. nr. 2147/2016 - M. Of. nr. 960/28 nov. 2016 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 500/2016 prin O. nr. 1627/2019 - M. Of. nr. 705/28 aug. 2019) 

alegerile parlamentare din anul 2016 

 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 34/2016 - M. Of. nr. 142/24 feb. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.  
 53/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 53/2013 prin O. nr. 108/2016 - M. Of. nr. 547/20 iul. 2016) 
 
 O. nr. 37/2016 - M. Of. nr. 167/4 mar. 2016 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 73/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr. 73/2015 prin O. nr. 144/2016 - M. Of. nr. 776/4 oct. 2016) 
 
 O. nr. 47/2016 - M. Of. nr. 183/11 mar. 2016 
 Ordin privind desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţiile şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute de Legea nr. 349/2002 pentru  
 prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 
 (Abrogare prin O. nr. 106/2018 - M. Of. nr. 854/9 oct. 2018) 
 
 O. nr. 96/2016 - M. Of. nr. 469/23 iun. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 75/2019 - M. Of. nr. 533/28 iun. 2019) 
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 O. nr. 97/2016 - M. Of. nr. 454/17 iun. 2016 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru  
 
 (SE) 

construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu 

 
 O. nr. 117/2016 - M. Of. nr. 613/10 aug. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile 
 (Abrogare prin O. nr. 152/2019 - M. Of. nr. 9/8 ian. 2020) 
 
 O. nr. 119/2016 - M. Of. nr. 634/18 aug. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată în unităţile militare din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi  
 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne 
 (Abrogare prin O. nr. 135/2019 - M. Of. nr. 961/29 nov. 2019) 
 
 O. nr. 120/2016 - M. Of. nr. 697/7 sep. 2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul prevenirii şi asistenţei medicale, psihologice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2019 - M. Of. nr. 542/2 iul. 2019) 

şi sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018 

 
 O. nr. 149/2016 - M. Of. nr. 749/26 sep. 2016 
 Ordin privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
 (Abrogare prin O. nr. 155/2019 - M. Of. nr. 1055/31 dec. 2019) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 90/2016 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2016 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.284/2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2284/2015 prin O. nr. 793/2016 - M. Of. nr. 331/29 apr. 2016) 

Finanţarea Investiţiilor Rurale de finanţare privind submăsurile, măsurile şi schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 
 O. nr. 117/2016 - M. Of. nr. 102/10 feb. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Manualului de procedură privind achiziţiile publice de servicii de consiliere finanţate prin Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi  
 servicii de înlocuire în cadrul fermei", din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 
 (Abrogare prin O. nr. 842/2016 - M. Of. nr. 520/11 iul. 2016) 
 
 O. nr. 228/2016 - M. Of. nr. 139/23 feb. 2016 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.044/2003 privind autorizarea unităţilor de procesare primară a tulpinilor de in şi cânepă  
 
 (SE) 

pentru fibră 

 
 O. nr. 369/2016 - M. Of. nr. 252/5 apr. 2016 
 Ordin privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv 
 (Abrogare prin O. nr. 60/2017 - M. Of. nr. 179/13 mar. 2017) 
 
 O. nr. 388/2016 - M. Of. nr. 281/13 apr. 2016 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul  
 comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 449/2008 prin O. nr. 1369/2018 - M. Of. nr. 819/25 sep. 2018) 
 
 O. nr. 423/2016 - M. Of. nr. 291/18 apr. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă tehnică" şi plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru  
 transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", Măsura 2 - "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" şi Măsura 20 - "Asistenţă  
 tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020 
 (Abrogare prin O. nr. 975/2016 - M. Of. nr. 1002/13 dec. 2016) 
 
 O. nr. 456/2016 - M. Of. nr. 278/13 apr. 2016 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi  
 contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1997/2015 prin O. nr. 793/2016 - M. Of. nr. 331/29 apr. 2016) 

2014-2020 

 
 O. nr. 793/2016 - M. Of. nr. 331/29 apr. 2016 
 Ordin privind abrogarea unor ordine ale ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea manualelor de procedură aferente măsurilor, submăsurilor şi schemelor de ajutor de  
 stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 (SE) 
 
 O. nr. 796/2016 - M. Of. nr. 330/28 apr. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a  
 grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea şi pentru stabilirea unor măsuri de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 694/2008 prin O. nr. 406/2017 - M. Of. nr. 1034/28 dec. 2017) 

aplicare a acestuia 

 
 O. nr. 804/2016 - M. Of. nr. 373/16 mai 2016 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 13 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi  
 certificare în agricultura ecologică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 181/2012 prin O. nr. 895/2016 - M. Of. nr. 669/31 aug. 2016) 
 
 O. nr. 837/2016 - M. Of. nr. 508/6 iul. 2016 
 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea inspecţiilor fitosanitare din domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare şi pentru controlul comercializării şi utilizării  
 
 (Abrogare prin O. nr. 568/2019 - M. Of. nr. 1004/13 dec. 2019) 

produselor de protecţie a plantelor 

 
 O. nr. 842/2016 - M. Of. nr. 520/11 iul. 2016 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 117/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind achiziţiile publice de servicii de consiliere  
 finanţate prin Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei", din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 
 (SE) 
 
 O. nr. 867/2016 - M. Of. nr. 614/10 aug. 2016 
 Ordin privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific 
 (Abrogare prin O. nr. 461/2019 - M. Of. nr. 699/26 aug. 2019) 
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 O. nr. 895/2016 - M. Of. nr. 669/31 aug. 2016 
 Ordin pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 312/2021 - M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021) 

supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică 

 
 O. nr. 897/2016 - M. Of. nr. 666/30 aug. 2016 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul  
 comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 449/2008 prin O. nr. 1369/2018 - M. Of. nr. 819/25 sep. 2018) 
 
 O. nr. 903/2016 - M. Of. nr. 679/1 sep. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea certificării vinurilor varietale 
 (Abrogare prin O. nr. 266/2017 - M. Of. nr. 635/3 aug. 2017) 
 
 O. nr. 974/2016 - M. Of. nr. 1008/15 dec. 2016 
 Ordin pentru aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor l.6, I.23, II.2 şi IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2017 - M. Of. nr. 476/23 iun. 2017) 
 
 O. nr. 975/2016 - M. Of. nr. 1002/13 dec. 2016 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 423/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă  
 tehnică" şi plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", Măsura 2 - "Servicii de consiliere, servicii de  
 gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" şi Măsura 20 - "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020 
 (SE) 
 
 O. nr. 996/2016 - M. Of. nr. 1012/16 dec. 2016 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire  
 
 vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice  

de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de  

 pentru comercializarea vinurilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1515/2013 prin O. nr. 266/2017 - M. Of. nr. 635/3 aug. 2017) 
 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 O. nr. 1134/1456/2016 - M. Of. nr. 688/5 sep. 2016 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor externe nr. 1.026/1.125/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1026/1125/2016 prin O. nr. 2066/2157/2016 - M. Of. nr. 990/8 dec. 2016) 

modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 545/715/2016 - M. Of. nr. 303/20 apr. 2016 
 Ordin privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 85/662/2021 - M. Of. nr. 403/16 apr. 2021) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 871/2016 - M. Of. nr. 583/1 aug. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 181/2012 prin O. nr. 895/2016 - M. Of. nr. 669/31 aug. 2016) 

certificare în agricultura ecologică 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 O. nr. 1026/1125/2016 - M. Of. nr. 598/5 aug. 2016 
 Ordin privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2066/2157/2016 - M. Of. nr. 990/8 dec. 2016) 

Dezvoltării Rurale 

 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.16/2016 - M. Of. nr. 135/22 feb. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informaţiilor în Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.191/2021 - M. Of. nr. 922/27 sep. 2021) 
 
 O. nr. M.20/2016 - M. Of. nr. 111/12 feb. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Componenţei nominale a Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. M.66/2019 - M. Of. nr. 297/17 apr. 2019) 

Naţionale 

 
 O. nr. M.28/2016 - M. Of. nr. 160/2 mar. 2016 
 Ordin pentru modificarea pct. II nr. crt. 3 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar,  
 aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 
 (Abrogare prin O. nr. M212/2019 - M. Of. nr. 930/19 nov. 2019) 
 
 O. nr. M.39/2016 - M. Of. nr. 214/23 mar. 2016 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.92/2008 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate 
 (SE) 
 
 O. nr. M.52/2016 - M. Of. nr. 315/25 apr. 2016 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind planificarea, organizarea, executarea şi finalizarea inspecţiilor  
 
 (SE) 

Inspectorului General 

 
 O. nr. M.76/2016 - M. Of. nr. 455/17 iun. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M103/2020 - M. Of. nr. 474/4 iun. 2020) 
 
 O. nr. M.84/2016 - M. Of. nr. 538/18 iul. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.100/2019 - M. Of. nr. 456/6 iun. 2019) 
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 O. nr. M.88/2016 - M. Of. nr. 616/11 aug. 2016 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni  
 
 (Abrogare prin O. nr. M7/2021 - M. Of. nr. 41/14 ian. 2021) 

militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 

 
 O. nr. M.134/2016 - M. Of. nr. 945/24 nov. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2021 - M. Of. nr. 929/29 sep. 2021) 
 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 872/5932/2284/2903/2016 - M. Of. nr. 22/9 ian. 2017 
 Ordin privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator 
 (Abrogare prin O. nr. 409/4020/737/703/2017 - M. Of. nr. 468/22 iun. 2017) 
 
  MINISTERUL CULTURII 

 O. nr. 2258/2016 - M. Of. nr. 325/27 apr. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2531/2020 - M. Of. nr. 95/10 feb. 2020) 

viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014 

 
 O. nr. 3771/2016 - M. Of. nr. 787/6 oct. 2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 2025/2018 - M. Of. nr. 117/7 feb. 2018) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 342/2016 - M. Of. nr. 235/30 mar. 2016 
 Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială CEPROCIM - S.A. - CIM - OCP în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3644/2017 - M. Of. nr. 599/26 iul. 2017) 

vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică 

 
 O. nr. 569/2016 - M. Of. nr. 343/5 mai 2016 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 977/2016 - M. Of. nr. 549/21 iul. 2016) 
 
 O. nr. 977/2016 - M. Of. nr. 549/21 iul. 2016 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 3169/2016 - M. Of. nr. 1029/21 dec. 2016) 
 
 O. nr. 979/2016 - M. Of. nr. 532/15 iul. 2016 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor  
 specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003 
 (Abrogare prin O. nr. 3363/2020 - M. Of. nr. 624/16 iul. 2020 şi Abrogare odată cu O. nr. 542/2003 prin O. nr. 3363/2020 - M. Of. nr. 624/16 iul. 2020) 
 
 O. nr. 1896/2016 - M. Of. nr. 718/16 sep. 2016 
 Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii,  
 Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru  
 construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, precum şi pentru extinderea desemnării acestuia pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări ale produselor  
 pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 5899/2018 - M. Of. nr. 944/8 nov. 2018) 
 
 O. nr. 3160/2016 - M. Of. nr. 1021/19 dec. 2016 
 Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială "Societatea de Certificare ICECON  
 CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3639/2017 - M. Of. nr. 636/3 aug. 2017) 

fabrică 

 
 O. nr. 3169/2016 - M. Of. nr. 1029/21 dec. 2016 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 2632/2017 - M. Of. nr. 285/24 apr. 2017) 
 
  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

 O. nr. 840/2016 - M. Of. nr. 609/10 aug. 2016 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de  
 urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 1238/2017 - M. Of. nr. 793/6 oct. 2017) 
 
 O. nr. 879/2016 - M. Of. nr. 674/1 sep. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 416/6 iun. 2017) 

posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 

 
 O. nr. 1025/2016 - M. Of. nr. 806/13 oct. 2016 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a  
 posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi  
 relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 879/2016 
 (Abrogare odată cu O. nr. 879/2016 prin O. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 416/6 iun. 2017) 
 
  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 O. nr. 3019/2016 - M. Of. nr. 30/15 ian. 2016 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului  
 Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
 (Abrogare prin O. nr. 4106/2016 - M. Of. nr. 449/16 iun. 2016) 
 
 O. nr. 3098/2016 - M. Of. nr. 69/1 feb. 2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie 



 

 5416

 (Abrogare prin O. nr. 6125/2016 - M. Of. nr. 7/4 ian. 2017) 
 
 O. nr. 3400/2016 - M. Of. nr. 228/28 mar. 2016 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.114/2015 privind aprobarea componenţei grupului de elaborare a planurilor-cadru de învăţământ  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5.114/2015 prin O. nr. 3675/2018 - M. Of. nr. 476/8 iun. 2018) 

pentru învăţământul secundar şi a componenţei comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar 

 
 O. nr. 3482/2016 - M. Of. nr. 248/4 apr. 2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
 (Abrogare prin O. nr. 4621/2020 - M. Of. nr. 564/29 iun. 2020) 
 
 O. nr. 3485/2016 - M. Of. nr. 248/4 apr. 2016 
 Ordin privind lista programelor recunoscute de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi utilizate la nivelul instituţiilor de învăţământ  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5229/2020 - M. Of. nr. 783/27 aug. 2020) 

superior organizatoare de studii universitare de doctorat şi al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările ştiinţifice 

 
 O. nr. 3540/2016 - M. Of. nr. 264/7 apr. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5557/2011 prin O. nr. 3992/2020 - M. Of. nr. 353/4 mai 2020) 

din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 

 
 O. nr. 3632/2016 - M. Of. nr. 291/18 apr. 2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 3094/2018 - M. Of. nr. 181/27 feb. 2018) 
 
 O. nr. 5014/2016 - M. Of. nr. 669/31 aug. 2016 
 Ordin privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 3630/2017 - M. Of. nr. 279/20 apr. 2017) 
 
 O. nr. 5079/2016 - M. Of. nr. 720/19 sep. 2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 5447/2020 - M. Of. nr. 827/9 sep. 2020) 
 
 O. nr. 5080/2016 - M. Of. nr. 704/9 sep. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 3969/2017 - M. Of. nr. 428/9 iun. 2017) 
 
 O. nr. 5087/2016 - M. Of. nr. 754/28 sep. 2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ 
 (Abrogare prin O. nr. 4814/2017 - M. Of. nr. 743/15 sep. 2017) 
 
 O. nr. 5381/2016 - M. Of. nr. 788/7 oct. 2016 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4621/2020 - M. Of. nr. 564/29 iun. 2020) 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 

 
 O. nr. 5414/2016 - M. Of. nr. 841/24 oct. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a  
 adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate 
 (Abrogare prin O. nr. 5611/2019 - M. Of. nr. 8/8 ian. 2020) 
 
 O. nr. 5435/2016 - M. Of. nr. 895/8 nov. 2016 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5.613/2015 prin O. nr. 4750/2019 - M. Of. nr. 689/21 aug. 2019) 

programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar 

 
 O. nr. 5712/2016 - M. Of. nr. 924/17 nov. 2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) 
 (Abrogare prin O. nr. 211/2017 - M. Of. nr. 287/24 apr. 2017) 
 
 O. nr. 5929/2016 - M. Of. nr. 1056/28 dec. 2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 212/2017 - M. Of. nr. 287/24 apr. 2017) 
 
 O. nr. 6051/2016 - M. Of. nr. 1041/23 dec. 2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 
 (Abrogare prin O. nr. 4373/2021 - M. Of. nr. 881/14 sep. 2021) 
 
 O. nr. 6120/2016 - M. Of. nr. 29/11 ian. 2017 
 Ordin privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5473/2017 - M. Of. nr. 982/11 dec. 2017) 

subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat 

 
 O. nr. 6145/2016 - M. Of. nr. 96/2 feb. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior 
 (Abrogare prin O. nr. 3921/2018 - M. Of. nr. 499/18 iun. 2018) 
 
 O. nr. 6161/2016 - M. Of. nr. 21/9 ian. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 
 (Abrogare prin O. nr. 3633/2018 - M. Of. nr. 395/9 mai 2018) 
 
 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 4947/899/2018/1840/906/2016 - M. Of. nr. 718/16 sep. 2016 
 Ordin privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică 
 (Abrogare prin O. nr. 2326/2855/2017 - M. Of. nr. 717/5 sep. 2017) 
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  MINISTERUL ENERGIEI 

 O. nr. 7/2016 - M. Of. nr. 34/18 ian. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive şi a Planului de urgenţă 
 (Abrogare prin H.G. nr. 32/2019 - M. Of. nr. 95/6 feb. 2019) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 16/8 ian. 2016 
 Ordin privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 3145/2017 - M. Of. nr. 1009/20 dec. 2017) 
 
 O. nr. 85/2016 - M. Of. nr. 85/4 feb. 2016 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 395/2008 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în România reprezentând creanţe stabilite în alte  
 
 (SE) 

state membre ale Uniunii Europene, precum şi de transfer al sumelor recuperate de autorităţile competente din alte state membre, reprezentând creanţe stabilite în România 

 
 O. nr. 123/2016 - M. Of. nr. 81/4 feb. 2016 
 Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale  
 Ministerului Finanţelor Publice 
 (Abrogare prin O. nr. 166/2017 - M. Of. nr. 86/31 ian. 2017) 
 
 O. nr. 155/2016 - M. Of. nr. 78/3 feb. 2016 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011  
 
 (SE) 

privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată 

 
 O. nr. 219/2016 - M. Of. nr. 136/22 feb. 2016 
 Ordin privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a  
 acesteia 
 (Abrogare după soluţionarea tuturor solicitărilor care se încadrează în 
 prevederile art. III din Legea nr. 177/2017 privind aprobarea 
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru 
 modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
 fiscal, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2017 prin O. nr. 2482/2017 - M. Of. nr. 796/9 oct. 2017) 
 
 O. nr. 220/2016 - M. Of. nr. 136/22 feb. 2016 
 Ordin privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 2482/2017 - M. Of. nr. 796/9 oct. 2017) 
 
 O. nr. 460/2016 - M. Of. nr. 269/8 apr. 2016 
 Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează  
 asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care  
 gestionează fonduri comunitare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1739/2013 prin O. nr. 1275/2018 - M. Of. nr. 189/1 mar. 2018) 
 
 O. nr. 476/2016 - M. Of. nr. 270/8 apr. 2016 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenţa informaţiilor referitoare la  
 obligaţiile bugetare restante" al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de  
 afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
 (SE) 
 
 O. nr. 904/2016 - M. Of. nr. 492/30 iun. 2016 
 Ordin pentru abrogarea unor ordine referitoare la procedura de administrare şi formularistică în domeniul fiscal 
 (SE) 
 
 O. nr. 916/2016 - M. Of. nr. 499/5 iul. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici 
 (Abrogare prin O. nr. 895/2017 - M. Of. nr. 463/21 iun. 2017) 
 
 O. nr. 943/2016 - M. Of. nr. 501/5 iul. 2016 
 Ordin privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS 
 (Abrogare prin O. nr. 94/2022 - M. Of. nr. 102/1 feb. 2022) 
 
 O. nr. 1098/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul  
 
 (SE) 

deplasării produselor accizabile în regim suspensiv 

 
 O. nr. 1376/2016 - M. Of. nr. 614/10 aug. 2016 
 Ordin privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cârdurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi 
 ( Abrogare prin O. nr. 2809/2020 - M. Of. nr. 949/15 oct. 2020) 
 
 O. nr. 2148/2016 - M. Of. nr. 698/8 sep. 2016 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr.  
 
 (SE) 

1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale 

 
 O. nr. 2435/2016 - M. Of. nr. 850/26 oct. 2016 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cârdurilor bancare în sistem  
 online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi 
 (Abrogare prin O. nr. 2809/2020 - M. Of. nr. 949/15 oct. 2020) 
 
 O. nr. 2632/2016 - M. Of. nr. 917/15 nov. 2016 
 Ordin pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu 
 (Anulare prin Sentinţă civilă nr. 4756/2017 - M. Of. nr. 122/7 feb. 2022) 
 
 O. nr. 2874/2016 - M. Of. nr. 1027/21 dec. 2016 
 Ordin privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1952/2018 - M. Of. nr. 414/15 mai 2018) 

publice 
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 O. nr. 2937/2016 - M. Of. nr. 12/5 ian. 2017 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii 
 (SE) 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 67/95/2016 - M. Of. nr. 77/2 feb. 2016 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de  
 
 (SE) 

TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 351/2016 - M. Of. nr. 97/9 feb. 2016 
 Ordin privind Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 2288/2019 - M. Of. nr. 741/11 sep. 2019) 
 
 O. nr. 371/2016 - M. Of. nr. 56/26 ian. 2016 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a  
 tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal 
 (Abrogare odată cu Ordin ANAF nr. 3698/2015 prin O. nr. 3725/2017 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2017) 
 
 O. nr. 521/2016 - M. Of. nr. 91/8 feb. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 239/2021 - M. Of. nr. 182/23 feb. 2021) 

cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular 

 
 O. nr. 726/2016 - M. Of. nr. 136/22 feb. 2016 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit" 
 (Abrogare la data de 3 februarie 2022 prin O. nr. 1699/2021 - M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021) 
 
 O. nr. 795/2016 - M. Of. nr. 145/25 feb. 2016 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de  
 înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2018 - M. Of. nr. 121/8 feb. 2018) 
 
 O. nr. 828/2016 - M. Of. nr. 142/24 feb. 2016 
 Ordin pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 112/2017 - M. Of. nr. 70/27 ian. 2017) 

îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora şi/sau a sumelor confiscate 

 
 O. nr. 839/2016 - M. Of. nr. 164/3 mar. 2016 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară şi a Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele  
 libere 
 (Abrogare prin O. nr. 792/2017 - M. Of. nr. 178/13 mar. 2017) 
 
 O. nr. 1106/2016 - M. Of. nr. 239/31 mar. 2016 
 Ordin pentru modificarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3770/2015 prin O. nr. 3746/2020 - M. Of. nr. 1015/2 nov. 2020) 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015 

 
 O. nr. 1189/2016 - M. Of. nr. 312/22 apr. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România 
 (Abrogare prin O. nr. 1241/2021 - M. Of. nr. 812/24 aug. 2021) 
 
 O. nr. 1849/2016 - M. Of. nr. 474/24 iun. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz  
 petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
 (Abrogare prin O. nr. 3236/2018 - M. Of. nr. 1115/28 dec. 2018) 
 
 O. nr. 1929/2016 - M. Of. nr. 488/30 iun. 2016 
 Ordin pentru aprobarea modelelor formularelor "Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii" şi "Decizie de prelungire a termenului de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2546/2016 - M. Of. nr. 703/9 sep. 2016) 

valabilitate a măsurilor asigurătorii" 

 
 O. nr. 2048/2016 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2016 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3841/2015 prin O. nr. 210/2017 - M. Of. nr. 40/13 ian. 2017) 

pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" 

 
 O. nr. 2066/2016 - M. Of. nr. 558/25 iul. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid 
 (Abrogare prin O. nr. 1939/2021 - M. Of. nr. 1234/28 dec. 2021) 
 
 O. nr. 2225/2016 - M. Of. nr. 564/26 iul. 2016 
 Ordin privind legitimaţiile de verificare fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 1722/2021 - M. Of. nr. 1109/22 nov. 2021) 
 
 O. nr. 2313/2016 - M. Of. nr. 596/5 aug. 2016 
 Ordin pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane  
 fizice 
 (Abrogare prin O. nr. 1036/2021 - M. Of. nr. 702/15 iul. 2021) 
 
 O. nr. 2393/2016 - M. Of. nr. 629/17 aug. 2016 
 Ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit  
 art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr.  
 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11)  
 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse  
 
 (Abrogare prin O. nr. 605/2017 - M. Of. nr. 93/1 feb. 2017) 

înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA 
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 O. nr. 2442/2016 - M. Of. nr. 649/24 aug. 2016 
 Ordin privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 (Abrogare prin O. nr. 1443/2019 - M. Of. nr. 457/6 iun. 2019) 
 
 O. nr. 3249/2016 - M. Of. nr. 914/14 nov. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a  
 
 (Abrogare odată cu Ordin ANAF nr. 3698/2015 prin O. nr. 3725/2017 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2017) 

contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal 

 
 O. nr. 3592/2016 - M. Of. nr. 1017/19 dec. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul  
 preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3770/2015 prin O. nr. 3746/2020 - M. Of. nr. 1015/2 nov. 2020) 
 
 O. nr. 3609/2016 - M. Of. nr. 1034/22 dec. 2016 
 Ordin privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
 (Abrogare prin O. nr. 1721/2021 - M. Of. nr. 1051/3 nov. 2021) 
 
 O. nr. 3619/2016 - M. Of. nr. 1023/20 dec. 2016 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care  
 comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1849/2016 prin O. nr. 3236/2018 - M. Of. nr. 1115/28 dec. 2018) 

conţinutului unor formulare 

 
 O. nr. 3737/2016 - M. Of. nr. 25/10 ian. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de  
 radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1387/2021 - M. Of. nr. 853/7 sep. 2021) 

membru de înregistrare 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 264/2016 - M. Of. nr. 432/9 iun. 2016 
 Ordin privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub  
 incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de  
 achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la  
 Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.  
 
 (Abrogare prin H.G. nr. 419/2018 - M. Of. nr. 496/18 iun. 2018) 

99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate 

 
  MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 427/2016 - M. Of. nr. 284/14 apr. 2016 
 Ordin privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1284/2016 - M. Of. nr. 618/12 aug. 2016) 

lucrări 

 
 O. nr. 575/2016 - M. Of. nr. 352/9 mai 2016 
 Ordin privind modificarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2805/2015 prin O. nr. 2089/2016 - M. Of. nr. 831/20 oct. 2016) 
 
 O. nr. 1124/2016 - M. Of. nr. 596/5 aug. 2016 
 Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016 reprezentate de hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea  
 unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene 
 (Abrogare prin O. nr. 2939/2017 - M. Of. nr. 410/31 mai 2017) 
 
 O. nr. 2089/2016 - M. Of. nr. 831/20 oct. 2016 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020 
 (SE) 
 
 O. nr. 2917/2016 - M. Of. nr. 1040/23 dec. 2016 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară  
 nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care  
 gestionează fonduri comunitare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 75/2013 prin O. nr. 418/2018 - M. Of. nr. 447/29 mai 2018) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 824/C/2016 - M. Of. nr. 203/18 mar. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin  
 Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1226/C/2009 prin O. nr. 4682/C/2016 - M. Of. nr. 1060/29 dec. 2016) 
 
 O. nr. 1325/C/2016 - M. Of. nr. 339/4 mai 2016 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului  
 justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1226/C/2009 prin O. nr. 4682/C/2016 - M. Of. nr. 1060/29 dec. 2016) 
 
 O. nr. 3441/C/2016 - M. Of. nr. 738/22 sep. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin  
 Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1226/C/2009 prin O. nr. 4682/C/2016 - M. Of. nr. 1060/29 dec. 2016) 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 416/2016 - M. Of. nr. 341/4 mai 2016 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr.  
 539/2015 



 
 (Abrogare odată cu D. nr. 539/2015 prin Decizia nr. 1077/2021 - M. Of. nr. 1215/21 dec. 2021) 
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 Decizia nr. 704/2016 - M. Of. nr. 912/14 nov. 2016 
 Decizie privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 (Abrogare prin Decizia nr. 360/2020 - M. Of. nr. 254/27 mar. 2020) 
 
 Decizia nr. 844/2016 - M. Of. nr. 70/27 ian. 2017 
 Decizie pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Administraţia Naţională a Penitenciarelor si unităţile subordonate 
 (Abrogare prin Decizia nr. 614/2018 - M. Of. nr. 854/9 oct. 2018) 
 
 Decizia nr. 877/2016 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2017 
 Decizie privind organizarea Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate 
 (Abrogare prin Decizia nr. 582/2019 - M. Of. nr. 930/19 nov. 2019) 
 
  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 36/2016 - M. Of. nr. 70/1 feb. 2016 
 Ordin pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la  
 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 
 (Abrogare prin O. nr. 1956/2021 - M. Of. nr. 1095/17 nov. 2021) 
 
 O. nr. 151/2016 - M. Of. nr. 152/29 feb. 2016 
 Ordin privind modificarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din  
 domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale  
 acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1770/2010 prin O. nr. 1019/2019 - M. Of. nr. 770/23 sep. 2019) 
 
 O. nr. 223/2016 - M. Of. nr. 166/4 mar. 2016 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la  
 Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia 
 (Abrogare odată cu O. nr. 549/2006 prin O. nr. 591/2017 - M. Of. nr. 288/24 apr. 2017) 
 
 O. nr. 777/2016 - M. Of. nr. 339/4 mai 2016 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului  
 nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 
 (SE) 
 
 O. nr. 884/2016 - M. Of. nr. 414/1 iun. 2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici 
 (Abrogare prin O. nr. 766/2018 - M. Of. nr. 730/23 aug. 2018) 
 
 O. nr. 942/2016 - M. Of. nr. 407/30 mai 2016 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă 
 (SE) 
 
 O. nr. 952/2016 - M. Of. nr. 415/1 iun. 2016 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 862/2010 prin O. nr. 1010/2017 - M. Of. nr. 689/24 aug. 2017) 
 
 O. nr. 954/2016 - M. Of. nr. 397/25 mai 2016 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 661/2017 - M. Of. nr. 293/25 apr. 2017) 
 
 O. nr. 955/2016 - M. Of. nr. 397/25 mai 2016 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier  
 
 (Abrogare prin O. nr. 660/2017 - M. Of. nr. 293/25 apr. 2017) 

nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 

 
 O. nr. 1417/2016 - M. Of. nr. 551/21 iul. 2016 
 Ordin privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România 
 (Abrogare prin O. nr. 2525/2016 - M. Of. nr. 63/25 ian. 2017) 
 
 O. nr. 1464/2016 - M. Of. nr. 539/18 iul. 2016 
 Ordin pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2021 - M. Of. nr. 97/29 ian. 2021) 

standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014 

 
 O. nr. 1507/2016 - M. Of. nr. 657/26 aug. 2016 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia  
 forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional 
 (Abrogare prin O. nr. 767/2018 - M. Of. nr. 730/23 aug. 2018) 
 
 O. nr. 1997/2016 - M. Of. nr. 817/17 oct. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici,  
 aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016 
 (Abrogare odată cu O. nr. 884/2016 prin O. nr. 766/2018 - M. Of. nr. 730/23 aug. 2018) 
 
 O. nr. 2177/2016 - M. Of. nr. 927/17 nov. 2016 
 Ordin privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016 
 (Abrogare odată cu O. nr. 954/2016 prin O. nr. 661/2017 - M. Of. nr. 293/25 apr. 2017) 
 
 O. nr. 2222/2016 - M. Of. nr. 951/25 nov. 2016 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei 
 (Abrogare prin O. nr. 946/2018 - M. Of. nr. 879/18 oct. 2018) 
 
 O. nr. 2337/2016 - M. Of. nr. 995/9 dec. 2016 
 Ordin privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier  
 nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 955/2016 
 (Abrogare odată cu O. nr. 955/2016 prin O. nr. 660/2017 - M. Of. nr. 293/25 apr. 2017) 
 
 O. nr. 2336/2016 - M. Of. nr. 995/9 dec. 2016 



 
 Ordin privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016 
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 (Abrogare odată cu O. nr. 954/2016 prin O. nr. 661/2017 - M. Of. nr. 293/25 apr. 2017) 
 
 O. nr. 2378/2016 - M. Of. nr. 40/13 ian. 2017 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3420/2012, la data de 1 ianuarie 2021 prin O. nr. 1256/2020 - M. Of. nr. 532/19 iun. 2020) 

pentru perioada 2013-2020 

 
 O. nr. 2526/2016 - M. Of. nr. 22/9 ian. 2017 
 Ordin pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor  
 standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2021 - M. Of. nr. 97/29 ian. 2021) 
 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 225/4052/2016 - M. Of. nr. 162/2 mar. 2016 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor  
 sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului  
 şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.  
 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru  
 autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile 
 (Abrogare odată cu O. nr. 365/2014 prin O.U.G. nr. 52/2017 - M. Of. nr. 644/7 aug. 2017) 
 
 O. nr. 226/2016-4051/2015 - M. Of. nr. 274/12 apr. 2016 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de  
 restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele  
 de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile 
 (SE) 
 
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 O. nr. 2263/2016 - M. Of. nr. 991/8 dec. 2016 
 Ordin privind procedura de transmitere a datelor în registrul public 
 (Abrogare prin O. nr. 2169/2018 - M. Of. nr. 877/17 oct. 2018) 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE 

 Decizia nr. 661/2016 - M. Of. nr. 631/17 aug. 2016 
 Decizie privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei 
 (Abrogare prin O. nr. 1430/2021 - M. Of. nr. 774/11 aug. 2021) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 524/2016 - M. Of. nr. 330/28 apr. 2016 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 75/2009 prin H.G. nr. 800/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016) 
 
 O. nr. 761/2016 - M. Of. nr. 521/12 iul. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" 
 (Abrogare prin O. nr. 1695/2020 - M. Of. nr. 995/28 oct. 2020) 
 
 O. nr. 871/2016 - M. Of. nr. 587/2 aug. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor 
 (Abrogare prin O. nr. 446/2017 - M. Of. nr. 300/27 apr. 2017) 
 
 O. nr. 938/2016 - M. Of. nr. 820/18 oct. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 1522/2019 - M. Of. nr. 841/16 oct. 2019) 
 
 O. nr. 961/2016 - M. Of. nr. 681/2 sep. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a  
 eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în  
 funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare 
 (Abrogare prin O. nr. 1761/2021 - M. Of. nr. 882/14 sep. 2021) 
 
 O. nr. 988/2016 - M. Of. nr. 690/6 sep. 2016 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2020 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2020) 

tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi 

 
 O. nr. 989/2016 - M. Of. nr. 690/6 sep. 2016 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul  
 pacienţilor cu infarct miocardic acut 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2020 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2020) 
 
 O. nr. 1008/2016 - M. Of. nr. 736/22 sep. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 566/2020 - M. Of. nr. 293/8 apr. 2020) 

dispozitivelor medicale 

 
 O. nr. 1029/2016 - M. Of. nr. 711/14 sep. 2016 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 398/2013 prin O. nr. 1355/2016 - M. Of. nr. 992/9 dec. 2016) 
 
 O. nr. 1053/2016 - M. Of. nr. 781/5 oct. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 1684/2021 - M. Of. nr. 889/16 sep. 2021) 
 
 O. nr. 1086/2016 - M. Of. nr. 778/4 oct. 2016 
 Ordin pentru modificarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995 
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 (Abrogare odată cu O. nr. 1955/1995 prin O. nr. 1456/2020 - M. Of. nr. 787/28 aug. 2020) 
 
 O. nr. 1307/2016 - M. Of. nr. 949/24 nov. 2016 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 1412/2019 - M. Of. nr. 764/20 sep. 2019) 
 
 O. nr. 1355/2016 - M. Of. nr. 992/9 dec. 2016 
 Ordin privind componenţa, atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1202/2017 - M. Of. nr. 841/24 oct. 2017) 
 
 O. nr. 1476/2016 - M. Of. nr. 1066/30 dec. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti 
 (Abrogare prin O. nr. 692/2018 - M. Of. nr. 461/5 iun. 2018) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 43/8/2016 - M. Of. nr. 46/20 ian. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de  
 sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/32/2006 prin O. nr. 15/2018/1311/2017 - M. Of. nr. 31/12 ian. 2018) 
 
 O. nr. 763/377/2016 - M. Of. nr. 477/27 iun. 2016 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 196/2017 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2017) 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 

 
 O. nr. 771/378/2016 - M. Of. nr. 493/1 iul. 2016 
 Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de  
 servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de  
 sănătate pentru anii 2016-2017 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 400/833/2018 - M. Of. nr. 271/28 mar. 2018) 
 
 O. nr. 772/379/2016 - M. Of. nr. 493/1 iul. 2016 
 Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de  
 servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de  
 sănătate pentru anii 2016-2017 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 399/834/2018 - M. Of. nr. 271/28 mar. 2018) 
 
 O. nr. 830/422/2016 - M. Of. nr. 522/12 iul. 2016 
 Ordin  pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de  
 aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 763/377/2016 prin O. nr. 196/139/2017 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2017) 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 

 
 O. nr. 1098/806/2016 - M. Of. nr. 769/30 sep. 2016 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de  
 aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 763/377/2016 prin O. nr. 196/139/2017 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2017) 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 

 
 O. nr. 1154/831/2016 - M. Of. nr. 827/19 oct. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3/1/2015 prin O. nr. 735/976/2018 - M. Of. nr. 487/13 iun. 2018) 

de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat 

 
 O. nr. 1212/889/2016 - M. Of. nr. 866/31 oct. 2016 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de  
 aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a  
 
 (Abrogare odată cu O.nr. 763/377/2016 prin O. nr. 196/139/2017 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2017) 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 

 
 O. nr. 1393/1018/2016 - M. Of. nr. 1003/14 dec. 2016 
 Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 763/377/2016 prin O. nr. 196/139/2017 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2017) 

asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 

 
 O. nr. 1463/1036/2016 - M. Of. nr. 1050/27 dec. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 373/2016 - M. Of. nr. 294/18 apr. 2016 
 Ordin pentru aprobarea metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret şi studenţeşti proprii şi proprii în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi ale direcţiilor judeţene  
 pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru programele în domeniul tineretului 
 (Abrogare prin O. nr. 347/2017 - M. Of. nr. 265/14 apr. 2017) 
 
 O. nr. 417/2016 - M. Of. nr. 351/9 mai 2016 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti 
 (Abrogare prin O. nr. 305/2017 - M. Of. nr. 265/14 apr. 2017) 
 
 O. nr. 440/2016 - M. Of. nr. 402/27 mai 2016 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără  
 pentru Programul naţional "Tabere studenţeşti 2016" şi alte activităţi privind segmentul studenţesc 
 (Abrogare prin O. nr. 345/2017 - M. Of. nr. 265/14 apr. 2017) 
 
 O. nr. 468/2016 - M. Of. nr. 417/2 iun. 2016 
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 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 323/2017 - M. Of. nr. 265/14 apr. 2017) 

Tineretului  şi Sportului 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 25/2016 - M. Of. nr. 98/9 feb. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 

 
 O. nr. 42/2016 - M. Of. nr. 84/4 feb. 2016 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare,  
 instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei  
 rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către  
 Autoritatea Rutieră Română-A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră 
 (Abrogare prin O. nr. 691/2016 - M. Of. nr. 665/30 aug. 2016) 
 
 O. nr. 270/2016 - M. Of. nr. 307/21 apr. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 535/2007 prin O. nr. 743/2020 - M. Of. nr. 238/24 mar. 2020) 

siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România 

 
 O. nr. 414/2016 - M. Of. nr. 406/30 mai 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 611/2015 prin O. nr. 1463/2018 - M. Of. nr. 881/18 oct. 2018) 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere 

 
 O. nr. 598/2016 - M. Of. nr. 583/1 aug. 2016 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 342/2017 - M. Of. nr. 239/6 apr. 2017) 

asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 

 
 O. nr. 599/2016 - M. Of. nr. 584/1 aug. 2016 
 Ordin privind delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competenţelor de acordare a derogărilor prevăzute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al  
 Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1155/2019 - M. Of. nr. 694/22 aug. 2019) 

abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE 

 
 O. nr. 601/2016 - M. Of. nr. 571/27 iul. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015, aprobată prin  
 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.236/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1236/2015 prin O. nr. 275/2021 - M. Of. nr. 446/27 apr. 2021) 
 
 O. nr. 1478/2016 - M. Of. nr. 1022/19 dec. 2016 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 

efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 

 
 O. nr. 1556/2016 - M. Of. nr. 1073/30 dec. 2016 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife  
 
 (Abrogare odată cu ORDDPIIS290/2013 prin O. nr. 1854/2017 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017) 

aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 

 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 1184/1180/2016 - M. Of. nr. 869/31 oct. 2016 
 Ordin pentru modificarea art. 2 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării,  
 aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1260/2013 prin O. nr. 1151/1752/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 
 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 112/12 feb. 2016 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a  
 notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri 
 (SE) 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 44/2016 - M. Of. nr. 78/3 feb. 2016 
 Decizie pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a  
 
 (Încetare valabilitate odată cu Decizia nr. 472/2013 prin Decizia nr. 192/2016 - M. Of. nr. 392/23 mai 2016) 

produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale 

 
 Decizia nr. 143/2016 - M. Of. nr. 316/25 apr. 2016 
 Decizie privind modificarea anexei la Decizia prim-mi nistru lui nr. 216/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului  
 interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi  
 
 (Abrogare odată cu Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 prin Decizia nr. 113/2018 - M. Of. nr. 221/12 mar. 2018) 

de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013 

 
 Decizia nr. 166/2016 - M. Of. nr. 349/6 mai 2016 
 Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România  
 
 (Abrogare odată cu Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 prin Decizia nr. 113/2018 - M. Of. nr. 221/12 mar. 2018) 

cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013 

 
 Decizia nr. 250/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016 
 Decizie pentru încetarea aplicabilităţii Deciziei prim-ministrului nr. 115/2015 privind constituirea Comitetului interministerial pentru punerea în executare a Deciziei civile nr.  
 
 (SE) 

3.237/2012, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 9.248/2/2010 

 
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
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 O. nr. 200/2016 - M. Of. nr. 275/12 apr. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 400/2015 prin O. nr. 600/2018 - M. Of. nr. 387/7 mai 2018) 
 
 
 2017 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 101/2017 - M. Of. nr. 349/11 mai 2017 
 Ordin privind aprobarea cuantumului taxelor de prelevare a probelor de control doping 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2018 - M. Of. nr. 49/18 ian. 2018) 
 
 O. nr. 249/2017 - M. Of. nr. 851/27 oct. 2017 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2018 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2019 prin O. nr. 299/2018 - M. Of. nr. 906/29 oct. 2018) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1382/2017 - M. Of. nr. 342/10 mai 2017 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a  
 
 (Abrogare odată cu Ordin ANAF nr. 3698/2015 prin O. nr. 3725/2017 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2017) 

contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 56/2017 - M. Of. nr. 102/6 feb. 2017 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Benesat din judeţul Sălaj 
 (Abrogare prin O. nr. 922/2017 - M. Of. nr. 564/17 iul. 2017) 
 
 O. nr. 65/2017 - M. Of. nr. 71/27 ian. 2017 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mitoc din judeţul Botoşani 
 (Abrogare prin O. nr. 944/2017 - M. Of. nr. 606/27 iul. 2017) 
 
 O. nr. 280/2017 - M. Of. nr. 188/16 mar. 2017 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi 
 (Abrogare prin O. nr. 1089/2017 - M. Of. nr. 649/8 aug. 2017) 
 
 O. nr. 367/2017 - M. Of. nr. 285/24 apr. 2017 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1,2,11,17, 18,28 şi 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarineşti,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 660/2017 - M. Of. nr. 554/13 iul. 2017) 

judeţul Gorj 

 
 O. nr. 368/2017 - M. Of. nr. 285/24 apr. 2017 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13,14,15, 16,79 şi 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, judeţul  
 Gorj 
 (Abrogare prin O. nr. 660/2017 - M. Of. nr. 554/13 iul. 2017) 
 
 O. nr. 506/2017 - M. Of. nr. 392/25 mai 2017 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.395/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 
 (SE) 

sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jilava din judeţul Ilfov 

 
 O. nr. 536/2017 - M. Of. nr. 412/31 mai 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară,  
 finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 979/2016 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 56/28 ian. 2020) 
 
 O. nr. 549/2017 - M. Of. nr. 478/26 iun. 2017 
 Ordin privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.301/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 
 (SE) 

sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj 

 
 O. nr. 579/2017 - M. Of. nr. 474/23 iun. 2017 
 Ordin pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor  
 de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ şi nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1589/2017 - M. Of. nr. 61/19 ian. 2018) 

înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ 

 
 O. nr. 660/2017 - M. Of. nr. 554/13 iul. 2017 
 Ordin pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.225/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din judeţul Gorj, nr. 367/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 sistematică  a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2,11,17,18, 28 şi 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarineşti, judeţul Gorj şi nr. 368/2017 privind aprobarea începerii  
 
 (SE) 

lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13,14,15,16, 79 şi 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, judeţul Gorj 

 
 O. nr. 922/2017 - M. Of. nr. 564/17 iul. 2017 
 Ordin pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.390/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gâlgău din judeţul Sălaj şi nr. 56/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică  
 a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Benesat din judeţul Sălaj 
 (SE) 
 
 O. nr. 943/2017 - M. Of. nr. 606/27 iul. 2017 
 Ordin pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.166/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 sistematică  imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea şi nr. 1.186/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  a

sistematică  a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe din judeţul Tulcea  
 (SE) 
 
 O. nr. 944/2017 - M. Of. nr. 606/27 iul. 2017 
 Ordin privind abrogarea unor ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
 (SE) 
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 O. nr. 948/2017 - M. Of. nr. 621/1 aug. 2017 
 Ordin pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.187/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău şi nr. 1.284/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a  
 imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din judeţul Buzău 
 (SE) 
 
 O. nr. 951/2017 - M. Of. nr. 621/1 aug. 2017 
 Ordin pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii  
 lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale şi în Ordinul directorului general al Agenţiei Nationale de Cadastru şi  
 Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unităţi administrativ-teritoriale din judeţul  
 Neamţ 
 (Abrogare prin O. nr. 1589/2017 - M. Of. nr. 61/19 ian. 2018) 
 
 O. nr. 965/2017 - M. Of. nr. 626/2 aug. 2017 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.273/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 
 (SE) 

sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Scânteia din judeţul Iaşi 

 
 O. nr. 1089/2017 - M. Of. nr. 649/8 aug. 2017 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 280/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi 
 (SE) 
 
 O. nr. 1139/2017 - M. Of. nr. 729/8 sep. 2017 
 Ordin pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1589/2017 - M. Of. nr. 61/19 ian. 2018) 

de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ 

 
 O. nr. 1427/2017 - M. Of. nr. 921/23 nov. 2017 
 Ordin privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 56/28 ian. 2020) 
 
 O. nr. 1535/2017 - M. Of. nr. 1008/20 dec. 2017 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.207/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 
 (SE) 
 
 O. nr. 1538/2017 - M. Of. nr. 9/4 ian. 2018 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 
 (SE) 

sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila 

 
 O. nr. 1596/2017 - M. Of. nr. 52/18 ian. 2018 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.327/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 
 (SE) 

sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 

 O. nr. 1288/2017 - M. Of. nr. 201/23 mar. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 7962/2016 prin O. nr. 14409/2019 - M. Of. nr. 841/16 oct. 2019) 

Integritate nr. 7.962/2016 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 389/2017 - M. Of. nr. 953/4 dec. 2017 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2018 
 (Abrogare prin O. nr. 208/2018 - M. Of. nr. 1045/10 dec. 2018) 
 
 O. nr. 394/2017 - M. Of. nr. 930/27 nov. 2017 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2018 
 (Abrogare prin O. nr. 209/2018 - M. Of. nr. 1060/14 dec. 2018) 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 I. nr. 2/2017 - M. Of. nr. 398/26 mai 2017 
 Instrucţiune privind abrogarea Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni 
 (SE) 
 
 N. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 207/27 mar. 2017 
 Norme privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 262/26 mar. 2018) 
 
 N. nr. 9/2017 - M. Of. nr. 315/3 mai 2017 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu H.C.S.S.P.P. nr. 2/2011 prin N. nr. 18/2018 - M. Of. nr. 969/15 nov. 2018) 

prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011 

 
 N. nr. 15/2017 - M. Of. nr. 365/17 mai 2017 
 Normă privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii  
 produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie 
 (Abrogare prin N. nr. 22/2017 - M. Of. nr. 717/5 sep. 2017) 
 
 N. nr. 16/2017 - M. Of. nr. 367/17 mai 2017 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România 
 (Abrogare odată cu N. nr. 39/2016 prin N. nr. 20/2017 - M. Of. nr. 624/1 aug. 2017) 
 
 N. nr. 19/2017 - M. Of. nr. 613/28 iul. 2017 
 Norme pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 12/2018 - M. Of. nr. 664/31 iul. 2018) 
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 N. nr. 30/2017 - M. Of. nr. 998/15 dec. 2017 
 Normă pentru modificarea art. 12 lit. b) din Norma nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de  
 
 (Abrogare odată cu H.C.S.S.P.P. nr. 2/2011 prin N. nr. 18/2018 - M. Of. nr. 969/15 nov. 2018) 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011 

 
 N. nr. 31/2017 - M. Of. nr. 37/16 ian. 2018 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate  
 privat 
 (Abrogare odată cu O. nr. 24/2015 prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 N. nr. 32/2017 - M. Of. nr. 45/17 ian. 2018 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 25/2015 prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 R. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 282/21 apr. 2017 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2006 prin R. nr. 13/2018 - M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018) 

a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006 

 
 R. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 994/14 dec. 2017 
 Regulament privind abrogarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012  
 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii 
 (SE) 
 
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 148/2017 - M. Of. nr. 581/20 iul. 2017 
 Ordin privind aprobarea modalităţii de plată a taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 
 (Abrogare prin O. nr. 32/2020 - M. Of. nr. 94/10 feb. 2020) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 859/2017 - M. Of. nr. 514/4 iul. 2017 
 Decizie pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.765/2013 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum  
 
 (SE) 

total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie 

 
 Decizia nr. 860/2017 - M. Of. nr. 514/4 iul. 2017 
 Decizie privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 366/2019 - M. Of. nr. 185/7 mar. 2019) 
 
 O. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 62/25 ian. 2017 
 Ordin privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare,  
 aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 42/2013 prin O. nr. 217/2018 - M. Of. nr. 1109/28 dec. 2018) 
 
 O. nr. 4/2017 - M. Of. nr. 98/3 feb. 2017 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2019 - M. Of. nr. 119/14 feb. 2019) 
 
 O. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 135/22 feb. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2014 prin O. nr. 41/2019 - M. Of. nr. 211/18 mar. 2019) 

aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014 

 
 O. nr. 12/2017 - M. Of. nr. 162/6 mar. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din  
 nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 242/2020 - M. Of. nr. 1297/28 dec. 2020) 
 
 O. nr. 13/2017 - M. Of. nr. 149/28 feb. 2017 
 Ordin privind completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 65/2014 prin O. nr. 27/2018 - M. Of. nr. 106/2 feb. 2018) 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014 

 
 O. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 175/10 mar. 2017 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de  
 fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale 
 (SE) 
 
 O. nr. 16/2017 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 53/2013 prin O. nr. 171/2019 - M. Of. nr. 654/7 aug. 2019) 

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013 

 
 O. nr. 17/2017 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2017 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a  
 energiei electrice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 145/2014 prin O. nr. 177/2018 - M. Of. nr. 866/12 oct. 2018) 
 
 O. nr. 18/2017 - M. Of. nr. 217/30 mar. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de  
 aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 182/2015 prin O. nr. 219/2018 - M. Of. nr. 1098/27 dec. 2018) 

182/2015 

 
 O. nr. 21/2017 - M. Of. nr. 221/31 mar. 2017 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018) 
 
 O. nr. 22/2017 - M. Of. nr. 221/31 mar. 2017 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. 
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 (Abrogare prin O. nr. 60/2018 - M. Of. nr. 287/30 mar. 2018) 
 
 O. nr. 23/2017 - M. Of. nr. 221/31 mar. 2017 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018) 
 
 O. nr. 30/2017 - M. Of. nr. 260/13 apr. 2017 
 Ordin privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 92/2015 prin O. nr. 39/2018 - M. Of. nr. 247/21 mar. 2018) 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015 

 
 O. nr. 31/2017 - M. Of. nr. 305/28 apr. 2017 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a  
 energiei electrice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 145/2014 prin O. nr. 177/2018 - M. Of. nr. 866/12 oct. 2018) 
 
 O. nr. 32/2017 - M. Of. nr. 344/10 mai 2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 178/2020 - M. Of. nr. 942/14 oct. 2020) 
 
 O. nr. 34/2017 - M. Of. nr. 385/23 mai 2017 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 84/2016 prin O. nr. 41/2017 - M. Of. nr. 408/30 mai 2017) 

Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 
 O. nr. 35/2017 - M. Of. nr. 376/19 mai 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat  
 prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi a Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 65/2014 prin O. nr. 27/2018 - M. Of. nr. 106/2 feb. 2018) 

piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014 

 
 O. nr. 40/2017 - M. Of. nr. 410/31 mai 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI  
 CONSTRUCT 2000 - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 153/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 41/2017 - M. Of. nr. 408/30 mai 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NOVA POWER  
 
 (Abrogare prin O. nr. 141/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 

& GAS - S.R.L. 

 
 O. nr. 43/2017 - M. Of. nr. 461/20 iun. 2017 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru  
 energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017 
 (Abrogare prin O. nr. 99/2017 - M. Of. nr. 853/30 oct. 2017) 
 
 O. nr. 48/2017 - M. Of. nr. 489/27 iun. 2017 
 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei  
 electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2018 - M. Of. nr. 519/25 iun. 2018) 

Electrice "Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 49/2017 - M. Of. nr. 535/7 iul. 2017 
 Ordin privind modificarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Energiei nr. 11/2016 
 (Abrogare odată cu O. nr. 11/2016 prin O. nr. 46/2021 - M. Of. nr. 649/1 iul. 2021) 
 
 O. nr. 50/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de  
 energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a  
 tarifelor componenta de piaţă concurenţială 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 
 
 O. nr. 51/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2016 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2017 - M. Of. nr. 853/30 oct. 2017) 

energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă 

 
 O. nr. 52/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 119/2013 prin O. nr. 123/2017 - M. Of. nr. 1023/22 dec. 2017) 

eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia 

 
 O. nr. 54/2017 - M. Of. nr. 503/30 iun. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze  
 Naturale OPCOM - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2018 - M. Of. nr. 493/15 iun. 2018) 
 
 O. nr. 55/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2014 prin O. nr. 41/2019 - M. Of. nr. 211/18 mar. 2019) 

aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014 

 
 O. nr. 56/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea AMARAD  
 DISTRIBUŢIE- S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 57/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 129/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018) 
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 O. nr. 58/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PROGAZ P&D  
 
 (Abrogare prin O. nr. 145/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 

- S.A. 

 
 O. nr. 59/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - SA. 
 (Abrogare prin O. nr. 148/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 60/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CPL  
 CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 125/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 61/2017 - M. Of. nr. 481/26 iun. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DISTRIGAZ  
 VEST- S.A." 
 (Abrogare prin O. nr. 127/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 65/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CORDUN  
 
 (Abrogare prin O. nr. 124/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018) 

GAZ- S.A." 

 
 O. nr. 66/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 GAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 67/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea HARGAZ  
 
 (Abrogare prin O. nr. 133/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 

HARGHITA GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 68/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea INSTANT  
 CONSTRUCT COMPANY- S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 134/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 69/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim regiementat realizată de Societatea M.M. DATA -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 139/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 

S.R.L. 

 
 O. nr. 70/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea OLIGOPOL -  
 S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 203/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 
 
 O. nr. 71/2017 - M. Of. nr. 611/28 iul. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ NORD  
 
 (Abrogare prin O. nr. 131/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 

EST- S.A. 

 
 O. nr. 75/2017 - M. Of. nr. 656/9 aug. 2017 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul  
 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de  
 ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr. 92/2015 prin O. nr. 39/2018 - M. Of. nr. 247/21 mar. 2018) 
 
 O. nr. 76/2017 - M. Of. nr. 674/17 aug. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea şi modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităţilor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2020 - M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 şi Abrogare la 1 ian. 2021 prin O. nr. 213/2020 - M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020) 

producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013 

 
 O. nr. 78/2017 - M. Of. nr. 686/24 aug. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi 
 (Abrogare prin O. nr. 157/2018 - M. Of. nr. 665/31 iul. 2018) 
 
 O. nr. 82/2017 - M. Of. nr. 739/14 sep. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 172/2020 - M. Of. nr. 879/25 sep. 2020) 
 
 O. nr. 83/2017 - M. Of. nr. 746/18 sep. 2017 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare şi  
 
 (SE) 

utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate 

 
 O. nr. 87/2017 - M. Of. nr. 775/29 sep. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G.  
 SISTEM GAZ- S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 123/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 88/2017 - M. Of. nr. 775/29 sep. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MĂCIN GAZ-  
 S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 136/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 89/2017 - M. Of. nr. 775/29 sep. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de  
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 Gaze Naturale «ROMGAZ» - S.A." 
 (Abrogare prin O. nr. 146/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 90/2017 - M. Of. nr. 775/29 sep. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 147/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018) 

TEHNOLOGICA RADION- S.R.L" 

 
 O. nr. 91/2017 - M. Of. nr. 775/29 sep. 2017 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ-  
 S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 150/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 93/2017 - M. Of. nr. 847/26 oct. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 98/2015 prin O. nr. 132/2021 - M. Of. nr. 1209/21 dec. 2021) 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015 

 
 O. nr. 97/2017 - M. Of. nr. 848/26 oct. 2017 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aplicabil în anul 2018 producătorilor de energie electrică şi termică în  
 cogenerare, care beneficiază de bonus 
 (Abrogare prin O. nr. 182/2018 - M. Of. nr. 931/5 nov. 2018) 
 
 O. nr. 98/2017 - M. Of. nr. 853/30 oct. 2017 
 Ordin privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru  
 promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în anul 2018 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2018 - M. Of. nr. 948/9 nov. 2018) 
 
 O. nr. 99/2017 - M. Of. nr. 853/30 oct. 2017 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în  
 
 (Abrogare la 1 ian. 2019 prin O. nr. 183/2018 - M. Of. nr. 925/2 nov. 2018) 

cogenerare, aplicabile în anul 2018 

 
 O. nr. 101/2017 - M. Of. nr. 847/26 oct. 2017 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul  
 organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 51/2013 prin O. nr. 105/2018 - M. Of. nr. 493/15 iun. 2018) 
 
 O. nr. 102/2017 - M. Of. nr. 851/27 oct. 2017 
 Ordin privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 182/2015 prin O. nr. 219/2018 - M. Of. nr. 1098/27 dec. 2018) 

reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015 

 
 O. nr. 107/2017 - M. Of. nr. 931/27 nov. 2017 
 Ordin privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale  
 de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013 
 ( Abrogare odată cu O. nr. 34/2013 prin O. nr. 199/2020 - M. Of. nr. 1067/12 nov. 2020) 
 
 O. nr. 110/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017 
 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2018 
 (Abrogare prin O. nr. 158/2018 - M. Of. nr. 666/31 iul. 2018) 
 
 O. nr. 111/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 195/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 
 
 O. nr. 112/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 196/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 
 
 O. nr. 113/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 194/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 
 
 O. nr. 114/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei  
 Electrice Transilvania Sud - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 199/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 
 
 O. nr. 115/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 198/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 

Electrice Transilvania Nord - S.A. 

 
 O. nr. 116/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei  
 Electrice Muntenia Nord - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 197/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 
 
 O. nr. 117/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 200/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 

S.A. 

 
 O. nr. 118/2017 - M. Of. nr. 997/15 dec. 2017 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 201/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 
 
 O. nr. 119/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017 
 Ordin pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă 
 (Abrogare la 1 iul. 2018 prin O. nr. 106/2018 - M. Of. nr. 497/18 iun. 2018) 
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 O. nr. 120/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru  
 energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de  
 
 (SE) 

ultimă instanţă 

 
 O. nr. 121/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor de aplicare a tarifelor componenta de piaţă concurenţială 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2018 - M. Of. nr. 451/30 mai 2018  la data de 1 iulie 2018) 
 
 O. nr. 122/2017 - M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport,  
 a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 48/2017 prin O. nr. 108/2018 - M. Of. nr. 519/25 iun. 2018) 

reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 125/2017 - M. Of. nr. 1016/21 dec. 2017 
 Ordin pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 202/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 140/2017 - M. Of. nr. 420/7 iun. 2017 
 Ordin privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local 
 (Abrogare prin L. nr. 328/2018 - M. Of. nr. 1106/28 dec. 2018) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 Decizia nr. 314/2017 - M. Of. nr. 279/20 apr. 2017 
 Decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 388/2020 - M. Of. nr. 240/24 mar. 2020) 
 
 Decizia nr. 1098/2017 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2018 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de  
 desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 541/2013 prin Decizia nr. 934/2019 - M. Of. nr. 797/2 oct. 2019) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 215/2017 - M. Of. nr. 332/8 mai 2017 
 Ordin privind aprobarea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru  
 Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate 
 (Abrogare prin O. nr. 209/2018 - M. Of. nr. 400/10 mai 2018) 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 114/2017 - M. Of. nr. 441/14 iun. 2017 
 Ordin privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2020 - M. Of. nr. 597/8 iul. 2020) 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 39/2017 - M. Of. nr. 211/28 mar. 2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă"  
 
 (Abrogare prin H. nr. 211/2018 - M. Of. nr. 929/5 nov. 2018) 

(NI-ASR-07-VII/0) 

 
 H. nr. 63/2017 - M. Of. nr. 299/27 apr. 2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului"  
 (NI-ASR-05-IV/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 203/2017 - M. Of. nr. 818/17 oct. 2017) 
 
 H. nr. 203/2017 - M. Of. nr. 818/17 oct. 2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului"  
 (NI-ASR-05-V/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 219/2017 - M. Of. nr. 869/3 nov. 2017) 
 
 H. nr. 219/2017 - M. Of. nr. 869/3 nov. 2017 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (N l-AS  
 
 (Abrogare prin H. nr. 116/2019 - M. Of. nr. 482/13 iun. 2019) 

R-05-VI/0) 

 
  FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAȚILOR 

 I. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 234/5 apr. 2017 
 Instrucţiuni privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor 
 (Abrogare prin I. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 262/26 mar. 2018) 
 
 I. nr. 2/2017 - M. Of. nr. 617/31 iul. 2017 
 Instrucţiune privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2017 de către Fondul de garantare a asiguraţilor 
 (Abrogare prin I. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 658/30 iul. 2018) 
 
 
 GUVERN 
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 O. nr. 106/2017 - M. Of. nr. 369/18 mai 2017 
 Ordin privind aprobarea tarifului orar de plată a activităţilor de natură intelectuală desfăşurate de către experţii în domeniul managementului calităţii în sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 127/2017 - M. Of. nr. 471/22 iun. 2017) 
 
 
 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
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 O. nr. 108/2017 - M. Of. nr. 438/13 iun. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare 
 (Abrogare prin O. nr. 149/2021 - M. Of. nr. 1010/22 oct. 2021) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 59/2017 - M. Of. nr. 614/28 iul. 2017 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2017 - M. Of. nr. 762/25 sep. 2017) 
 
 O. nr. 86/2017 - M. Of. nr. 762/25 sep. 2017 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2017 - M. Of. nr. 994/14 dec. 2017) 
 
 O. nr. 111/2017 - M. Of. nr. 994/14 dec. 2017 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 131/2018 - M. Of. nr. 437/23 mai 2018) 
 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 1887/2017 - M. Of. nr. 939/28 nov. 2017 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2018 
 (Abrogare prin O. nr. 1667/2018 - M. Of. nr. 1030/4 dec. 2018) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 285/2017 - M. Of. nr. 167/7 mar. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01 
 (Abrogare la data de 22 oct. 2021 prin O. nr. 2174/2021 - M. Of. nr. 910/22 sep. 2021) 
 
 O. nr. 826/2017 - M. Of. nr. 427/9 iun. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 
 (Abrogare prin O. nr. 156/2018 - M. Of. nr. 86/30 ian. 2018) 
 
 O. nr. 921/2017 - M. Of. nr. 505/30 iun. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere din teritoriul României şi export, temporare, de produse militare pentru întreţinere şi reparaţii nr. LGERE-RO-01 
 (Abrogare la data de 22 oct. 2021 prin O. nr. 2175/2021 - M. Of. nr. 910/22 sep. 2021) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 14/2017 - M. Of. nr. 121/14 feb. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" 
 (Abrogare prin O. nr. 106/2021 - M. Of. nr. 745/30 iul. 2021) 
 
 O. nr. 40/2017 - M. Of. nr. 284/24 apr. 2017 
 Ordin privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile confiscate 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2019 - M. Of. nr. 254/2 apr. 2019) 
 
 O. nr. 65/2017 - M. Of. nr. 440/14 iun. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale management urgenţe medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 92/2021 - M. Of. nr. 657/2 iul. 2021) 
 
 O. nr. 84/2017 - M. Of. nr. 550/12 iul. 2017 
 Ordin privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Afacerilor Interne 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2020 - M. Of. nr. 704/5 aug. 2020) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 52/2017 - M. Of. nr. 182/14 mar. 2017 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs  
 montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni 
 (Abrogare prin O. nr. 174/2021 - M. Of. nr. 789/17 aug. 2021) 
 
 O. nr. 61/2017 - M. Of. nr. 183/15 mar. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 895/2016 prin O. nr. 312/2021 - M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021) 

certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică 

 
 O. nr. 79/2017 - M. Of. nr. 228/3 apr. 2017 
 Ordin privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele şi resursele acvatice vii din Marea Neagră, conform politicii comune în domeniul pescuitului 
 (Abrogare prin O. nr. 340/2017 - M. Of. nr. 840/24 oct. 2017) 
 
 O. nr. 89/2017 - M. Of. nr. 267/14 apr. 2017 
 Ordin privind inspectorii fitosanitari împuterniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului 
 (Abrogare prin O. nr. 1297/2017 - M. Of. nr. 699/10 aug. 2018) 
 
 O. nr. 148/2017 - M. Of. nr. 379/22 mai 2017 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 239/2009 prin O. nr. 1249/2018 - M. Of. nr. 615/17 iul. 2018) 
 
 O. nr. 191/2017 - M. Of. nr. 471/22 iun. 2017 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 239/2009 prin O. nr. 1249/2018 - M. Of. nr. 615/17 iul. 2018) 
 
 O. nr. 199/2017 - M. Of. nr. 464/21 iun. 2017 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 397/2003 prin O. nr. 1205/2018 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2018) 

regiuni viticole, podgorii şi centre viticole 

 
 O. nr. 264/2017 - M. Of. nr. 616/31 iul. 2017 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de  
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 (Abrogare odată cu O. nr. 694/2008 prin O. nr. 406/2017 - M. Of. nr. 1034/28 dec. 2017) 

producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea 

 
 O. nr. 300/2017 - M. Of. nr. 709/1 sep. 2017 
 Ordin pentru stabilirea tipurilor şi dimensiunilor exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 224/2019 - M. Of. nr. 210/18 mar. 2019) 
 
 O. nr. 321/2017 - M. Of. nr. 836/23 oct. 2017 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de  
 sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii  
 economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni 
 (Abrogare odată cu O. nr. 52/2017 prin O. nr. 174/2021 - M. Of. nr. 789/17 aug. 2021) 
 
 O. nr. 332/2017 - M. Of. nr. 834/20 oct. 2017 
 Ordin pentru modificarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 22/2006 prin O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 
 
 O. nr. 340/2017 - M. Of. nr. 840/24 oct. 2017 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 79/2017 privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele şi resursele  
 
 (SE) 

acvatice vii din Marea Neagră, conform politicii comune în domeniul pescuitului 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 
 O. nr. 377/218/2017 - M. Of. nr. 178/26 feb. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului  
 privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol 
 (SE) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.51/2017 - M. Of. nr. 439/13 iun. 2017 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea  
 
 (SE) 

documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale 

 
 O. nr. M.100/2017 - M. Of. nr. 753/20 sep. 2017 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în  
 proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.109/2011 prin O. nr. M.2/2020 - M. Of. nr. 40/21 ian. 2020) 
 
 O. nr. M.115/2017 - M. Of. nr. 793/6 oct. 2017 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni  
 
 (Abrogare prin O. nr. M7/2021 - M. Of. nr. 41/14 ian. 2021) 

militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2016 

 
 O. nr. M.159/2017 - M. Of. nr. 995/14 dec. 2017 
 Ordin pentru modificarea pct. II nr. crt. 15 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului  
 
 (Abrogare prin O. nr. M212/2019 - M. Of. nr. 930/19 nov. 2019) 

militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 

 
  MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 584/2017 - M. Of. nr. 482/26 iun. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea  
 solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 1230/2020 - M. Of. nr. 523/18 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1094/2017 - M. Of. nr. 680/21 aug. 2017 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 767/2018 - M. Of. nr. 730/23 aug. 2018) 

ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016 

 
 O. nr. 1114/2017 - M. Of. nr. 698/29 aug. 2017 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici,  
 aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016 
 (Abrogare odată cu O. nr. 884/2016 prin O. nr. 766/2018 - M. Of. nr. 730/23 aug. 2018) 
 
 O. nr. 1339/2017 - M. Of. nr. 830/19 oct. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I 
 (Abrogare prin O. nr. 766/2018 - M. Of. nr. 730/23 aug. 2018) 
 
  MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 O. nr. 211/2017 - M. Of. nr. 287/24 apr. 2017 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei  
 nominale a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 4655/2020 - M. Of. nr. 601/9 iul. 2020) 
 
 O. nr. 212/2017 - M. Of. nr. 287/24 apr. 2017 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2021 - M. Of. nr. 614/22 iun. 2021) 
 
 O. nr. 213/2017 - M. Of. nr. 287/24 apr. 2017 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului National al Cercetării Ştiinţifice precum şi a componenţei nominale a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 3463/2020 - M. Of. nr. 220/18 mar. 2020) 
 
 MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 O. nr. 409/4020/737/703/2017 - M. Of. nr. 468/22 iun. 2017 



 
 Ordin privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator 
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 (Abrogare prin O. nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017 - M. Of. nr. 52/18 ian. 2018) 
 
  MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE 

 O. nr. 2526/2017 - M. Of. nr. 692/25 aug. 2017 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului National al Patrimoniului şi a  
 organigramei acestuia 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3.771/2016 prin O. nr. 2025/2018 - M. Of. nr. 117/7 feb. 2018) 
 
 O. nr. 2870/2017 - M. Of. nr. 53/18 ian. 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2531/2020 - M. Of. nr. 95/10 feb. 2020) 

viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014 

 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 2632/2017 - M. Of. nr. 285/24 apr. 2017 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 5744/2017 - M. Of. nr. 704/31 aug. 2017) 
 
 O. nr. 2683/2017 - M. Of. nr. 283/21 apr. 2017 
 Ordin privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5541/2018 - M. Of. nr. 761/4 sep. 2018) 

Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii 

 
 O. nr. 5744/2017 - M. Of. nr. 704/31 aug. 2017 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 126/2018 - M. Of. nr. 92/31 ian. 2018) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 I. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 59/19 ian. 2018 
 Instrucţiuni privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice,  
 
 (Abrogare prin I. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 481/12 iun. 2018) 

aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 

 
 O. nr. 3044/2017 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2017 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar,  
 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5080/2016 prin O. nr. 3969/2017 - M. Of. nr. 428/9 iun. 2017) 
 
 O. nr. 3086/2017 - M. Of. nr. 114/10 feb. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din  
 învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017 
 (Abrogare prin O. nr. 3108/2018 - M. Of. nr. 123/8 feb. 2018) 
 
 O. nr. 3114/2017 - M. Of. nr. 88/31 ian. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5087/2016 prin O. nr. 4814/2017 - M. Of. nr. 743/15 sep. 2017) 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.087/2016 

 
 O. nr. 3252/2017 - M. Of. nr. 133/21 feb. 2017 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017,  
 aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016 
 (Abrogare odată cu O. nr. 6161/2016 prin O. nr. 3633/2018 - M. Of. nr. 395/9 mai 2018) 
 
 O. nr. 3384/2017 - M. Of. nr. 201/23 mar. 2017 
 Ordin pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului  
 didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.  
 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice 
 (Abrogare prin O. nr. 3163/2019 - M. Of. nr. 266/8 apr. 2019) 
 
 O. nr. 3535/2017 - M. Of. nr. 229/4 apr. 2017 
 Ordin pentru abrogarea art. 27 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5558/2011 prin O. nr. 3993/2020 - M. Of. nr. 360/6 mai 2020) 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.558/2011 

 
 O. nr. 3600/2017 - M. Of. nr. 235/5 apr. 2017 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5557/2011 prin O. nr. 3992/2020 - M. Of. nr. 353/4 mai 2020) 

inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 

 
 O. nr. 3629/2017 - M. Of. nr. 278/20 apr. 2017 
 Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale si cercetării ştiinţifice nr. 3.632/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului  
 pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3632/2016 prin O. nr. 3094/2018 - M. Of. nr. 181/27 feb. 2018) 
 
 O. nr. 3897/2017 - M. Of. nr. 383/23 mai 2017 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4621/2020 - M. Of. nr. 564/29 iun. 2020) 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 

 
 O. nr. 3969/2017 - M. Of. nr. 428/9 iun. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar 
 (Abrogare prin O. nr. 4597/2021 - M. Of. nr. 771/10 aug. 2021) 
 
 O. nr. 3990/2017 - M. Of. nr. 430/12 iun. 2017 
 Ordin privind componenţa nominală a comisiilor de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
 (Abrogare prin O. nr. 4621/2020 - M. Of. nr. 564/29 iun. 2020) 
 
 O. nr. 4068/2017 - M. Of. nr. 466/21 iun. 2017 
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 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3969/2017 prin O. nr. 4597/2021 - M. Of. nr. 771/10 aug. 2021) 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/2017 

 
 O. nr. 4264/2017 - M. Of. nr. 519/4 iul. 2017 
 Ordin privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din  
 inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5557/2011 prin O. nr. 3992/2020 - M. Of. nr. 353/4 mai 2020) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 691/2017 - M. Of. nr. 383/23 mai 2017 
 Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1665/2020 - M. Of. nr. 200/12 mar. 2020) 
 
 O. nr. 1673/2017 - M. Of. nr. 694/28 aug. 2017 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2874/2016 prin O. nr. 1952/2018 - M. Of. nr. 414/15 mai 2018) 
 
 O. nr. 3145/2017 - M. Of. nr. 1009/20 dec. 2017 
 Ordin privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
 (Abrogare prin O. nr. 3818/2019 - M. Of. nr. 14/10 ian. 2020) 
 
 O. nr. 3323/2017 - M. Of. nr. 36/16 ian. 2018 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2874/2016 prin O. nr. 1952/2018 - M. Of. nr. 414/15 mai 2018) 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 O. nr. 344/5/2017 - M. Of. nr. 377/19 mai 2017 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane  
 
 (SE) 

juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informaţiilor referitoare la titularii conturilor deschise si/sau închise la bănci 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 112/2017 - M. Of. nr. 70/27 ian. 2017 
 Ordin pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la  
 îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 1080/2019 - M. Of. nr. 312/22 apr. 2019) 
 
 O. nr. 210/2017 - M. Of. nr. 40/13 ian. 2017 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a  
 tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea  
 modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din  
 
 (Abrogare odată cu Ordin ANAF nr. 3698/2015 prin O. nr. 3725/2017 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2017) 

sfera TVA" 

 
 O. nr. 511/2017 - M. Of. nr. 110/9 feb. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a  
 
 (Abrogare odată cu Ordin ANAF nr. 3698/2015 prin O. nr. 3725/2017 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2017) 

contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal 

 
 O. nr. 605/2017 - M. Of. nr. 93/1 feb. 2017 
 Ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit  
 art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr.  
 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11)  
 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse  
 înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA 
 (Abrogare prin O. nr. 2856/2017 - M. Of. nr. 780/3 oct. 2017) 
 
 O. nr. 846/2017 - M. Of. nr. 171/9 mar. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 112/2017 prin O. nr. 1080/2019 - M. Of. nr. 312/22 apr. 2019) 

bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora 

 
 O. nr. 1546/2017 - M. Of. nr. 401/29 mai 2017 
 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" 
 (Abrogare prin O. nr. 1699/2021 - M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021) 
 
 O. nr. 1718/2017 - M. Of. nr. 477/23 iun. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3695/2015 prin O. nr. 2778/2020 - M. Of. nr. 565/29 iun. 2020) 

impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice 

 
 O. nr. 1817/2017 - M. Of. nr. 486/27 iun. 2017 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3695/2015 prin O. nr. 2778/2020 - M. Of. nr. 565/29 iun. 2020) 

personale şi a activităţilor preliminare acesteia 

 
 O. nr. 2372/2017 - M. Of. nr. 747/18 sep. 2017 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) "Declaraţie pentru înregistrarea /modificarea categoriilor de obligaţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3725/2017 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2017) 

fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal", cod 14.13.01.10.01 

 
 O. nr. 2703/2017 - M. Of. nr. 761/25 sep. 2017 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor  
 intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 112/2017 prin O. nr. 1080/2019 - M. Of. nr. 312/22 apr. 2019) 
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 O. nr. 2743/2017 - M. Of. nr. 763/26 sep. 2017 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA" 
 (Abrogare prin O. nr. 223/2018 - M. Of. nr. 106/2 feb. 2018) 
 
 O. nr. 2856/2017 - M. Of. nr. 780/3 oct. 2017 
 Ordin privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind  
 evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea  
 nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015  
 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal  
 ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 (Abrogare prin O. nr. 393/2021 - M. Of. nr. 286/22 mar. 2021) 
 
 O. nr. 3309/2017 - M. Of. nr. 959/5 dec. 2017 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a  
 
 (Abrogare odată cu Ordin ANAF nr. 3698/2015 prin O. nr. 3725/2017 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2017) 

contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal 

 
 O. nr. 3312/2017 - M. Of. nr. 926/24 nov. 2017 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul  
 
 (SE) 

fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului 

 
 O. nr. 3725/2017 - M. Of. nr. 1027/27 dec. 2017 
 Ordin pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal 
 (Abrogare prin O. nr. 1699/2021 - M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 I. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 673/17 aug. 2017 
 Instrucţiuni privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/ acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau  
 nesubstanţiale 
 (Abrogare prin I. nr. 1/2021 - M. Of. nr. 56/19 ian. 2021) 
 
 O. nr. 55/2017 - M. Of. nr. 183/15 mar. 2017 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a  
 documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru  
 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  
 respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de  
 aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 264/2016 prin H.G. nr. 419/2018 - M. Of. nr. 496/18 iun. 2018) 

interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR   
 O. nr. 735/2017 - M. Of. nr. 156/2 mar. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi  
 autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană 
 (Abrogare prin O. nr. 1247/2021 - M. Of. nr. 830/31 aug. 2021) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 1495/C/2017 - M. Of. nr. 410/31 mai 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi  
 procurorilor, din Ministerul Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.473/C/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1473/C/2007 prin O. nr. 666/C/2018 - M. Of. nr. 169/22 feb. 2018) 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 602/2017 - M. Of. nr. 281/21 apr. 2017 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 360/2020 - M. Of. nr. 254/27 mar. 2020) 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

 
  MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 1169/2017 - M. Of. nr. 714/4 sep. 2017 
 Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante 
 (Abrogare prin O. nr. 724/2019 - M. Of. nr. 605/23 iul. 2019) 
 
 O. nr. 1447/2017 - M. Of. nr. 1006/19 dec. 2017 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 1822/2020 - M. Of. nr. 962/20 oct. 2020) 
 
  MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT 

 O. nr. 668/2017 - M. Of. nr. 416/6 iun. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 889/2017 - M. Of. nr. 659/10 aug. 2017) 

posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 

 
 O. nr. 889/2017 - M. Of. nr. 659/10 aug. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 940/2020 - M. Of. nr. 367/7 mai 2020) 

posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 

 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
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 O. nr. 251/2017 - M. Of. nr. 179/13 mar. 2017 
 Ordin pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu 
  Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 

 
 O. nr. 322/2017 - M. Of. nr. 201/23 mar. 2017 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii  
 
 Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 

de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  

 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 370/2017 - M. Of. nr. 219/30 mar. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de  
 către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 

 
 O. nr. 401/2017 - M. Of. nr. 244/7 apr. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de  
 către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 421/2017 - M. Of. nr. 253/12 apr. 2017 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii  
 de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  
 Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 445/2017 - M. Of. nr. 263/13 apr. 2017 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii  
 
 Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 

de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  

 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 520/2017 - M. Of. nr. 338/9 mai 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
 utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

generice ale acestora 

 
 O. nr. 611/2017 - M. Of. nr. 411/31 mai 2017 
 Ordin privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi  
 al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov 
 (Abrogare prin O. nr. 1508/2021 - M. Of. nr. 782/13 aug. 2021) 
 
 O. nr. 656/2017 - M. Of. nr. 449/16 iun. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
 utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

generice ale acestora 

 
 O. nr. 769/2017 - M. Of. nr. 556/13 iul. 2017 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii  
 de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  
 Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 845/2017 - M. Of. nr. 599/26 iul. 2017 
 Ordin privind completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către  
 furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 861/2017 - M. Of. nr. 617/31 iul. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
 utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă  
 generice ale acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 893/2017 - M. Of. nr. 645/7 aug. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
 utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

generice ale acestora 

 
 O. nr. 942/2017 - M. Of. nr. 691/25 aug. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1076/2019 - M. Of. nr. 621/26 iul. 2019) 

pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali 

 
 O. nr. 989/2017 - M. Of. nr. 725/7 sep. 2017 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 764/2004 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustraţii în cadrul avertismentelor de  
 sănătate pe pachetele de tutun, Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 618/2007 privind aprobarea avertismentelor combinate pe pachetele de tutun, selectate în mod exclusiv din  
 Biblioteca electronică de documente-sursă a Comisiei Europene, şi Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.349/2008 privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 34  
 
 (SE) 

alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 
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 O. nr. 1080/2017 - M. Of. nr. 758/22 sep. 2017 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea,  
 tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2020 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2020) 
 
 O. nr. 1160/2017 - M. Of. nr. 787/4 oct. 2017 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii  
 
 Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 

de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  

 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 1297/2017 - M. Of. nr. 883/9 nov. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
 utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

generice ale acestora 

 
 O. nr. 1389/2017 - M. Of. nr. 972/7 dec. 2017 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii  
 

Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 
de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  

 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 1415/2017 - M. Of. nr. 1007/19 dec. 2017 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul  
 pacienţilor cu infarct miocardic acut 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2020 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2020) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 151/54/2017 - M. Of. nr. 142/24 feb. 2017 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de  
 aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractul ui-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a  
 medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 
 (Abrogare odată cu O. nr. 763/377/2016 prin O. nr. 196/139/2017 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2017) 
 
 O. nr. 192/142/2017 - M. Of. nr. 152/28 feb. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 
 
 O. nr. 196/139/2017 - M. Of. nr. 153/1 mar. 2017 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care  
 
 (Abrogare prin O. nr. 397/836/2018 - M. Of. nr. 273/28 mar. 2018) 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 

 
 O. nr. 362/183/2017 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2017 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării  
 
 (Abrogare odată cu O.M.S. nr. 196/2017 prin O. nr. 397/836/2018 - M. Of. nr. 273/28 mar. 2018) 

asistentei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 

 
 O. nr. 475/308/2017 - M. Of. nr. 300/27 apr. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea  
 protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare  
 medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 720/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 
 
 O. nr. 618/405/2017 - M. Of. nr. 409/31 mai 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 
 
 O. nr. 846/818/2017 - M. Of. nr. 607/27 iul. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără’contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 
 
 O. nr. 876/824/2017 - M. Of. nr. 614/28 iul. 2017 
 Ordin privind reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. VII pct. 1 şi art. VIII din Ordonanţa de urgenţă  
 a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară’a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011  
 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", precum şi pentru modificarea şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1567/915/2019 - M. Of. nr. 857/23 oct. 2019) 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative 

 
 O. nr. 931/854/2017 - M. Of. nr. 663/11 aug. 2017 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractul ui-cadru care reglementează condiţiile acordării  
 
 (Abrogare odată cu O.M.S. nr. 196/2017 prin O. nr. 397/836/2018 - M. Of. nr. 273/28 mar. 2018) 

asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 
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 O. nr. 1212/979/2017 - M. Of. nr. 841/24 oct. 2017 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3/1/2015 prin O. nr. 735/976/2018 - M. Of. nr. 487/13 iun. 2018) 

de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat 

 
 O. nr. 1303/1185/2017 - M. Of. nr. 900/16 nov. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 1498/1301/2017 - M. Of. nr. 1032/28 dec. 2017 
 Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării  
 
 (Abrogare odată cu O.M.S. nr. 196/2017 prin O. nr. 397/836/2018 - M. Of. nr. 273/28 mar. 2018) 

asistenţei medicale, medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 928/311/2017 - M. Of. nr. 758/22 sep. 2017 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi  
 
 (SE) 

utilizate în fabricarea produselor din tutun 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL MEDIULUI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 604/880/78/2017 - M. Of. nr. 493/29 iun. 2017 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa  
 Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, precum şi pentru modificarea Ordinului  
 ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare  
 pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 961/2016 prin O. nr. 1761/2021 - M. Of. nr. 882/14 sep. 2021) 

dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 727/509/2017 - M. Of. nr. 512/3 iul. 2017 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării  
 
 (Abrogare odată cu O.M.S. nr. 196/2017 prin O. nr. 397/836/2018 - M. Of. nr. 273/28 mar. 2018) 

asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 

 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 49/2017 - M. Of. nr. 59/20 ian. 2017 
 Ordin pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2018 - M. Of. nr. 44/17 ian. 2018) 

2017 

 
 O. nr. 305/2017 - M. Of. nr. 265/14 apr. 2017 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2018 - M. Of. nr. 149/16 feb. 2018) 
 
 O. nr. 322/2017 - M. Of. nr. 265/14 apr. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret 
 (Abrogare prin O. nr. 114/2018 - M. Of. nr. 149/16 feb. 2018) 
 
 O. nr. 324/2017 - M. Of. nr. 265/14 apr. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor naţionale şi tematice pentru copii şi tineri în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului şi Sportului 
 (Abrogare prin O. nr. 278/2018 - M. Of. nr. 334/17 apr. 2018) 
 
 O. nr. 325/2017 - M. Of. nr. 265/14 apr. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanţelor şcolare şi a Metodologiei privind organizarea taberelor pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 123/2018 - M. Of. nr. 176/26 feb. 2018) 

preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti 

 
 O. nr. 326/2017 - M. Of. nr. 299/27 apr. 2017 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 511/2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al  
 statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere 
 (Abrogare odată cu O. nr. 511/2013 prin O. nr. 991/2020 - M. Of. nr. 793/31 aug. 2020) 
 
 O. nr. 345/2017 - M. Of. nr. 265/14 apr. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 277/2018 - M. Of. nr. 334/17 apr. 2018) 

Programul naţional "Tabere studenţeşti 2017" şi alte activităţi privind segmentul studenţesc 

 
 O. nr. 347/2017 - M. Of. nr. 265/14 apr. 2017 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea de proiecte proprii 
 (Abrogare prin O. nr. 120/2018 - M. Of. nr. 149/16 feb. 2018) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 708/2017 - M. Of. nr. 512/3 iul. 2017 
 Ordin pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 991/2020 - M. Of. nr. 434/22 mai 2020) 

maritime 

 
 O. nr. 716/2017 - M. Of. nr. 576/19 iul. 2017 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice  
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 efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2020 - M. Of. nr. 63/30 ian. 2020) 
 
 O. nr. 722/2017 - M. Of. nr. 557/13 iul. 2017 
 Ordin pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor 
 (Abrogare prin O. nr. 2139/2020 - M. Of. nr. 1255/18 dec. 2020) 
 
 O. nr. 1450/2017 - M. Of. nr. 800/10 oct. 2017 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul 
 (Abrogare prin O. nr. 1026/2021 - M. Of. nr. 744/29 iul. 2021) 
 
 O. nr. 1772/2017 - M. Of. nr. 978/8 dec. 2017 
 Ordin privind aprobarea introducerii în oferta tarifară a "Metrorex" - S.A. a titlurilor comune pentru transportul cu metroul şi R.A.T.B. 
 (Abrogare prin O. nr. 1026/2021 - M. Of. nr. 744/29 iul. 2021) 
 
 O. nr. 1835/2017 - M. Of. nr. 71/23 ian. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje,  
 viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice 
 (Abrogare prin O. nr. 1170/2018 - M. Of. nr. 652/26 iul. 2018) 
 
 O. nr. 1854/2017 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2017 
 Ordin pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 1836/2016 - M. Of. nr. 1092/21 dec. 2018) 
 
  MINISTERUL TURISMULUI 

 O. nr. 1088/2017 - M. Of. nr. 915/22 nov. 2017 
 Ordin privind legitimaţiile de control 
 (Abrogare prin O. nr. 2656/2020 - M. Of. nr. 843/15 sep. 2020) 
 
 
 2018 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 69/2018 - M. Of. nr. 171/23 feb. 2018 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de  
 control doping în timpul desfăşurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2019 - M. Of. nr. 214/19 mar. 2019) 

controlului doping 

 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 17/2018 - M. Of. nr. 70/23 ian. 2018 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa 
 (SE) 
 
 O. nr. 219/2018 - M. Of. nr. 298/3 apr. 2018 
 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Oituz din judeţul Bacău 
 (Abrogare prin O. nr. 1546/2018 - M. Of. nr. 985/21 nov. 2018) 
 
 O. nr. 357/2018 - M. Of. nr. 449/30 mai 2018 
 Ordin privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizate la nivel de unitate  
 administrativ-teritorială 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 56/28 ian. 2020) 
 
 O. nr. 1546/2018 - M. Of. nr. 985/21 nov. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 219/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare  
 sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Oituz din judeţul Bacău 
 (SE) 
 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE   
 O. nr. 4587/2018 - M. Of. nr. 411/15 mai 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de  
 Integritate nr. 7.962/2016 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 7962/2016 prin O. nr. 14409/2019 - M. Of. nr. 841/16 oct. 2019) 
 
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 1581/2018 - M. Of. nr. 885/22 oct. 2018 
 Ordin privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a  
 contractelor/acorduri lor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 
 (Abrogare prin O. nr. 1170/2021 - M. Of. nr. 845/6 sep. 2021) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 139/2018 - M. Of. nr. 683/6 aug. 2018 
 Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România 
 (Abrogare prin O. nr. 232/2020 - M. Of. nr. 641/21 iul. 2020) 
 
 O. nr. 156/2018 - M. Of. nr. 703/13 aug. 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 (Abrogare prin O. nr. 324/2019 - M. Of. nr. 817/9 oct. 2019) 
 
 O. nr. 208/2018 - M. Of. nr. 1045/10 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2019 
 (Abrogare prin O. nr. 405/2019 - M. Of. nr. 980/5 dec. 2019) 
 
 O. nr. 209/2018 - M. Of. nr. 1060/14 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2019 
 (Abrogare prin O. nr. 406/2019 - M. Of. nr. 987/9 dec. 2019) 
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  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 N. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 262/26 mar. 2018 
 Normă privind încheierea exerciţiului financiar 2017 pentru societăţile din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2019) 
 
 N. nr. 12/2018 - M. Of. nr. 664/31 iul. 2018 
 Norme pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 20/2019 - M. Of. nr. 643/2 aug. 2019) 
 
 N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018 
 Normă privind distribuţia de asigurări 
 (Abrogare prin N. nr. 22/2021 - M. Of. nr. 835/1 sep. 2021) 
 
 N. nr. 20/2018 - M. Of. nr. 1090/21 dec. 2018 
 Normă privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie 
 (Abrogare prin N. nr. 23/2021 - M. Of. nr. 816/26 aug. 2021) 
 
 N. nr. 21/2018 - M. Of. nr. 4/3 ian. 2019 
 Normă privind abrogarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare  
 automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (SE) 
 
 R. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 116/6 feb. 2018 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi  
 
 (Abrogare odată cu R. nr. 8/2015 prin R. nr. 5/2019 - M. Of. nr. 496/19 iun. 2019) 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2018 - M. Of. nr. 287/30 mar. 2018) 
 
 O. nr. 3/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DESIGN  
 
 (Abrogare prin O. nr. 126/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018) 

PROIECT - S.R.L 

 
 O. nr. 4/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea EURO SEVEN  
 INDUSTRY- S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 128/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZMIR IAŞI-  
 
 (Abrogare prin O. nr. 132/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 

S.R.L. 

 
 O. nr. 6/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 GAZ SUD - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 62/2018 - M. Of. nr. 287/30 mar. 2018) 
 
 O. nr. 7/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat şi aprobarea preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în  
 regim reglementat, realizate de Societatea GAZ SUD - S.A. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2018 - M. Of. nr. 451/30 mai 2018) 

aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman 

 
 O. nr. 8/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 MEGACONSTRUCT - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 135/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 9/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 138/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 

MEHEDINŢI GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 10/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NORD GAZ -  
 S.R.L." 
 (Abrogare prin O. nr. 140/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 11/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea OTTO GAZ -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 143/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 

S.R.L. 

 
 O. nr. 12/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 PREMIER ENERGY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 100/2018 - M. Of. nr. 451/30 mai 2018) 
 
 O. nr. 13/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PRISMA SERV  
 
 (Abrogare prin O. nr. 144/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018) 

COMPANY- S.R.L. 
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 O. nr. 14/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 149/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018) 

TIMGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 15/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea  
 VEGA 93 - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 151/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018) 
 
 O. nr. 16/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 152/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018) 

S.A." 

 
 O. nr. 17/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea  
 Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.  
 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018) 

MIHOC OIL - S.R.L. 

 
 O. nr. 18/2018 - M. Of. nr. 20/9 ian. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CONI - S.R.L. şi pentru modificarea anexei nr. 3 şi abrogarea anexelor nr.  
 1.a şi nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018) 

distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L. 

 
 O. nr. 21/2018 - M. Of. nr. 111/5 feb. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind  
 racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 82/2017 prin O. nr. 172/2020 - M. Of. nr. 879/25 sep. 2020) 
 
 O. nr. 22/2018 - M. Of. nr. 109/5 feb. 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2017 prin O. nr. 178/2020 - M. Of. nr. 942/14 oct. 2020) 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 

 
 O. nr. 25/2018 - M. Of. nr. 123/8 feb. 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare  
 inteligentă a energiei electrice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 145/2014 prin O. nr. 177/2018 - M. Of. nr. 866/12 oct. 2018) 
 
 O. nr. 26/2018 - M. Of. nr. 129/12 feb. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2020 - M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020) 

electrice 

 
 O. nr. 31/2018 - M. Of. nr. 166/22 feb. 2018 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu  
 echilibrarea, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2020 - M. Of. nr. 287/6 apr. 2020) 
 
 O. nr. 34/2018 - M. Of. nr. 186/28 feb. 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii privind elaborarea şi aprobarea programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei  
 electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2016 
 (Abrogare odată cu O. nr. 8/2016 prin O. nr. 204/2019 - M. Of. nr. 932/20 nov. 2019) 
 
 O. nr. 36/2018 - M. Of. nr. 181/27 feb. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2014 prin O. nr. 41/2019 - M. Of. nr. 211/18 mar. 2019) 

aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014 

 
 O. nr. 39/2018 - M. Of. nr. 247/21 mar. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă  
 opţionali clienţilor finali 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2019 - M. Of. nr. 96/6 feb. 2019) 
 
 O. nr. 40/2018 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2018 
 Ordin privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 182/2015 prin O. nr. 219/2018 - M. Of. nr. 1098/27 dec. 2018) 

reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015 

 
 O. nr. 43/2018 - M. Of. nr. 264/26 mar. 2018 
 Ordin privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor  
 reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr. 182/2015 prin O. nr. 219/2018 - M. Of. nr. 1098/27 dec. 2018) 
 
 O. nr. 44/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 85/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 46/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie, realizat de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 89/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 47/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DELGAZ GRID - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 90/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
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 O. nr. 48/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 117/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 49/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 94/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 50/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ NORD EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 95/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 51/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 97/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 52/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 53/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 106/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 54/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea OTTO GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 55/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 109/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 56/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea SALGAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 112/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 57/2018 - M. Of. nr. 286/30 mar. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 113/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 60/2018 - M. Of. nr. 287/30 mar. 2018 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 125/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 61/2018 - M. Of. nr. 287/30 mar. 2018 
 Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 124/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 63/2018 - M. Of. nr. 335/17 apr. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 97/2021 - M. Of. nr. 874/13 sep. 2021) 

de distribuţie sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale 

 
 O. nr. 70/2018 - M. Of. nr. 377/2 mai 2018 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GPL 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2021 - M. Of. nr. 375/12 apr. 2021) 
 
 O. nr. 71/2018 - M. Of. nr. 386/4 mai 2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi pentru modificarea şi  
 completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2017 prin O. nr. 178/2020 - M. Of. nr. 942/14 oct. 2020) 

Energiei nr. 32/2017 

 
 O. nr. 72/2018 - M. Of. nr. 412/15 mai 2018 
 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2021 - M. Of. nr. 375/12 apr. 2021) 
 
 O. nr. 73/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 86/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 74/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CONI - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 87/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 75/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CORDUN GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 88/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 76/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 92/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 77/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 78/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 93/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
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 O. nr. 79/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 80/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 99/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 81/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 100/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 82/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 103/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 83/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea M.M. DATA- S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 104/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 84/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PROGAZ P&D - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 85/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 86/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TULCEA GAZ - SA. 
 (Abrogare prin O. nr. 114/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 87/2018 - M. Of. nr. 362/26 apr. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea WIROM GAS - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 93/2018 - M. Of. nr. 498/18 iun. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 62/2020 - M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) 
 
 O. nr. 94/2018 - M. Of. nr. 439/24 mai 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru utilizarea Sistemului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 56/2019 - M. Of. nr. 325/25 apr. 2019) 

electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice 

 
 O. nr. 100/2018 - M. Of. nr. 451/30 mai 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 215/2018 - M. Of. nr. 1102/27 dec. 2018) 
 
 O. nr. 101/2018 - M. Of. nr. 451/30 mai 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator  
 desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman 
 (Abrogare prin O. nr. 216/2018 - M. Of. nr. 1102/27 dec. 2018) 
 
 O. nr. 102/2018 - M. Of. nr. 451/30 mai 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2017 pentru aprobarea condiţiilor de aplicare a tarifelor componenta  
 de piaţă concurenţială 
 (SE) 
 
 O. nr. 103/2018 - M. Of. nr. 451/30 mai 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 PREMIER ENERGY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 142/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 104/2018 - M. Of. nr. 451/30 mai 2018 
 Ordin privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 143/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 

operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman 

 
 O. nr. 106/2018 - M. Of. nr. 497/18 iun. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă 
 (SE) 
 
 O. nr. 107/2018 - M. Of. nr. 526/26 iun. 2018 
 Ordin privind modificarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul  
 Energiei nr. 16/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 167/2018 - M. Of. nr. 801/19 sep. 2018) 
 
 O. nr. 108/2018 - M. Of. nr. 519/25 iun. 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei  
 electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019) 

Electrice "Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 116/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 96/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 117/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 



 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. 
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 (Abrogare prin O. nr. 102/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 119/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TIMGAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 84/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 120/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea VEGA 93 - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 115/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 121/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 122/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 154/2019 - M. Of. nr. 522/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 123/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 

B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 124/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 CORDUN GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 125/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 

 
 O. nr. 126/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 

DESIGN PROIECT - S.R.L. 

 
 O. nr. 127/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 DISTRIGAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 123/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 128/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 126/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 

EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 

 
 O. nr. 129/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 GAZ EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 130/2018 - M. Of. nr. 653/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 

GAZ VEST - S.A. 

 
 O. nr. 131/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 GAZ NORD EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 128/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 132/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 

GAZMIR IAŞI - S.R.L. 

 
 O. nr. 133/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 131/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 134/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 132/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 

INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. 

 
 O. nr. 135/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 MEGACONSTRUCT - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 134/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 136/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 MĂCIN GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 133/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 137/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
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 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 136/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 

MIHOC OIL - S.R.L. 

 
 O. nr. 138/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 MEHEDINŢI GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 135/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 139/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 M.M. DATA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 137/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 140/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 138/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 

NORD GAZ - S.R.L. 

 
 O. nr. 141/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 NOVA POWER & GAS - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 139/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 142/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 70/2017 prin O. nr. 203/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018) 

serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. 

 
 O. nr. 143/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 OTTO GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 141/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 144/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 144/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 

PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. 

 
 O. nr. 145/2018 - M. Of. nr. 655/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 PROGAZ P&D - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 145/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 146/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 146/2019 - M. Of. nr. 519/26 iun. 2019) 

Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. 

 
 O. nr. 147/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 148/2019 - M. Of. nr. 519/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 148/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 147/2019 - M. Of. nr. 519/26 iun. 2019) 

SALGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 149/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 149/2019 - M. Of. nr. 519/26 iun. 2019) 

TIMGAZ - S.A. 

 
 O. nr. 150/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 TULCEA GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 150/2019 - M. Of. nr. 519/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 151/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 151/2019 - M. Of. nr. 519/26 iun. 2019) 

VEGA 93 - S.R.L. 

 
 O. nr. 152/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 WIROM GAS - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 152/2019 - M. Of. nr. 519/26 iun. 2019) 
 
 O. nr. 154/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2018 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 61/2018 prin O. nr. 124/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 

reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A. 

 
 O. nr. 155/2018 - M. Of. nr. 656/27 iul. 2018 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2018 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/2018 prin O. nr. 125/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 159/2018 - M. Of. nr. 690/8 aug. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligaţiei  
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 producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici producători de  
 
 (SE) 

energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei 

 
 O. nr. 168/2018 - M. Of. nr. 797/18 sep. 2018 
 Ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari  
 începând cu data de 1 ianuarie 2019 
 (Abrogare prin O. nr. 75/2020 - M. Of. nr. 386/13 mai 2020) 
 
 O. nr. 174/2018 - M. Of. nr. 848/5 oct. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 173/2020 - M. Of. nr. 909/7 oct. 2020) 
 
 O. nr. 182/2018 - M. Of. nr. 931/5 nov. 2018 
 Ordin privind aprobarea preţului de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aplicabil în anul 2019 producătorilor de energie electrică şi termică în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 68/2019 - M. Of. nr. 457/6 iun. 2019) 

cogenerare, care beneficiază de bonus 

 
 O. nr. 183/2018 - M. Of. nr. 925/2 nov. 2018 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în  
 cogenerare, aplicabile în anul 2019 
 (Abrogare prin O. nr. 197/2019 - M. Of. nr. 853/22 oct. 2019 şi prin O. nr. 211/2019 - M. Of. nr. 937/21 nov. 2019) 
 
 O. nr. 188/2018 - M. Of. nr. 948/9 nov. 2018 
 Ordin privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 70/2019 - M. Of. nr. 483/13 iun. 2019) 

promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul I al anului 2019 

 
 O. nr. 194/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 224/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 195/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 225/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 196/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 226/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 197/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 227/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 

Electrice Muntenia Nord - S.A. 

 
 O. nr. 198/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei  
 Electrice Transilvania Nord - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 228/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 199/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 229/2019 - M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019) 

Electrice Transilvania Sud - S.A. 

 
 O. nr. 200/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia -  
 S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 222/2019 - M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 201/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 223/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 202/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018 
 Ordin pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 231/2019 - M. Of. nr. 1013/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 203/2018 - M. Of. nr. 1084/20 dec. 2018 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 140/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 

OLIGOPOL - S.R.L. 

 
 O. nr. 209/2018 - M. Of. nr. 17/8 ian. 2019 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2017 prin O. nr. 178/2020 - M. Of. nr. 942/14 oct. 2020) 
 
 O. nr. 210/2018 - M. Of. nr. 26/10 ian. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 98/2015 prin O. nr. 132/2021 - M. Of. nr. 1209/21 dec. 2021) 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015 

 
 O. nr. 212/2018 - M. Of. nr. 23/9 ian. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2022, odată cu O. nr. 45/2016 prin O. nr. 134/2021 - M. Of. nr. 1216/22 dec. 2021) 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016 

 
 O. nr. 215/2018 - M. Of. nr. 1102/27 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. 
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 (Abrogare prin O. nr. 83/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 
 
 O. nr. 216/2018 - M. Of. nr. 1102/27 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator  
 
 (Abrogare prin O. nr. 82/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019) 

desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman 

 
 O. nr. 219/2018 - M. Of. nr. 1098/27 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor  
 reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2020 - M. Of. nr. 92/7 feb. 2020) 
 
 O. nr. 220/2018 - M. Of. nr. 1102/27 dec. 2018 
 Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 104/2018 prin O. nr. 143/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019) 

reglementată a gazelor naturale 

 
 O. nr. 222/2018 - M. Of. nr. 1094/22 dec. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele produselor standardizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie  
 Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 150/2020 - M. Of. nr. 701/5 aug. 2020) 
 
 O. nr. 223/2018 - M. Of. nr. 1102/27 dec. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa  
 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2021 - M. Of. nr. 153/15 feb. 2021) 

Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A. 

 
 O. nr. 226/2018 - M. Of. nr. 1113/28 dec. 2018 
 Ordin pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând  
 
 (Abrogare prin O. nr. 50/2021 - M. Of. nr. 635/29 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 50/2021 - M. Of. nr. 635/29 iun. 2021) 

prosumatorilor 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 O. nr. 379/2018 - M. Of. nr. 742/28 aug. 2018 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 505/2019 - M. Of. nr. 869/28 oct. 2019) 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 O. nr. 209/2018 - M. Of. nr. 400/10 mai 2018 
 Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 153/2019 - M. Of. nr. 361/9 mai 2019) 

Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 119/2018 - M. Of. nr. 738/27 aug. 2018 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 153/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare  
 privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) 
 (Abrogare odată cu O. nr. 153/2006 prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021) 
 
 O. nr. 156/2018 - M. Of. nr. 949/9 nov. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 91/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce  
 stabileşte regulile aplicabile controalelor regulate asupra stării generale de igienă, efectuate de operatori în unităţi, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind condiţiile de  
 sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 401/2002, şi cu Norma sanitară veterinară  
 privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.  
 
 (SE) 

402/2002 

 
 O. nr. 157/2018 - M. Of. nr. 932/5 nov. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 43/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile care se aplică în  
 
 (SE) 

întreprinderile producătoare de produse din carne şi care nu au o structură sau o capacitate de producţie industrială 

 
 O. nr. 162/2018 - M. Of. nr. 986/21 nov. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 78/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepţiilor de la Norma  
 sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animală pentru unele produse ce  
 conţin alte alimente şi numai un procent mic de carne sau produse din carne 
 (SE) 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 O. nr. 167/1480/2018 - M. Of. nr. 1070/18 dec. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.  
 67/721/2009 privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui crud de vacă 
 (SE) 
 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ   
 O. nr. 166/2018 - M. Of. nr. 713/16 aug. 2018 
 Ordin privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca "produs cultural" a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 195/2019 - M. Of. nr. 401/22 mai 2019) 
 
 O. nr. 202/2018 - M. Of. nr. 741/28 aug. 2018 
 Ordin privind stabilirea procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile 
 (Abrogare prin O. nr. 196/2019 - M. Of. nr. 401/22 mai 2019) 
 
 O. nr. 317/2018 - M. Of. nr. 1111/28 dec. 2018 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 202/2018 privind stabilirea Procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a  
 proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 202/2018 prin O. nr. 196/2019 - M. Of. nr. 401/22 mai 2019) 
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  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 96/2018 - M. Of. nr. 420/17 mai 2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2020 - M. Of. nr. 619/15 iul. 2020) 
 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 86/30 ian. 2018 
 Hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar  
 nonpiaţă" (NI-ASR-07-VII/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 39/2017 
 (Abrogare prin H. nr. 211/2018 - M. Of. nr. 929/5 nov. 2018) 
 
 H. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 86/30 ian. 2018 
 Hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în  
 
 (Abrogare prin H. nr. 116/2019 - M. Of. nr. 482/13 iun. 2019) 

contul statului" (NI-ASR-05-VI/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 219/2017 

 
 H. nr. 211/2018 - M. Of. nr. 929/5 nov. 2018 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă"  
 (NI-ASR-07-VIII/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 69/2020 - M. Of. nr. 304/10 apr. 2020) 
 
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
  INSPECŢIA JUDICIARĂ 

 O. nr. 131/2018 - M. Of. nr. 1038/6 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari 
 (Abrogare prin O. nr. 53/2021 - M. Of. nr. 628/25 iun. 2021) 
 
 O. nr. 134/2018 - M. Of. nr. 1049/11 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare 
 (Abrogare prin O. nr. 49/2021 - M. Of. nr. 591/11 iun. 2021) 
 
 O. nr. 144/2018 - M. Of. nr. 1066/17 dec. 2018 
 Ordin pentru modificarea Ordinului inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 134/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 134/2018 prin O. nr. 49/2021 - M. Of. nr. 591/11 iun. 2021) 
 
  FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAȚILOR 

 I. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 262/26 mar. 2018 
 Instrucţiune privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor 
 (Abrogare prin I. nr. 1/2019 - M. Of. nr. 235/27 mar. 2019) 
 
 I. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 658/30 iul. 2018 
 Instrucţiuni privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor 
 (Abrogare prin N. nr. 20/2019 - M. Of. nr. 643/2 aug. 2019) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 7/2018 - M. Of. nr. 58/19 ian. 2018 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 69/2018 - M. Of. nr. 171/23 feb. 2018) 

timpul desfăşurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping 

 
 O. nr. 299/2018 - M. Of. nr. 906/29 oct. 2018 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2019 
 (Abrogare prin O. nr. 219/2019 - M. Of. nr. 867/28 oct. 2019) 
 
 O. nr. 95/2018 - M. Of. nr. 218/12 mar. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2022 - M. Of. nr. 119/7 feb. 2022) 
 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 131/2018 - M. Of. nr. 437/23 mai 2018 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 157/2018 - M. Of. nr. 807/20 sep. 2018) 
 
 O. nr. 157/2018 - M. Of. nr. 807/20 sep. 2018 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 124/2019 - M. Of. nr. 392/20 mai 2019) 
 
 
 GUVERN 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 169/2018 - M. Of. nr. 296/2 apr. 2018 

 
 Decizie privind constituirea Comitetului director pentru e-guvernare 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 331/2021 - M. Of. nr. 537/24 mai 2021) 
 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 1667/2018 - M. Of. nr. 1030/4 dec. 2018 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2019 
 (Abrogare prin O. nr. 1827/2019 - M. Of. nr. 940/22 nov. 2019) 
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  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 156/2018 - M. Of. nr. 86/30 ian. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 
 (Abrogare prin O. nr. 901/2019 - M. Of. nr. 477/12 iun. 2019, la data de 5 iulie 2019) 
 
 O. nr. 1496/2018 - M. Of. nr. 725/22 aug. 2018 
 Ordin privind publicarea unui acord încheiat prin schimb de note verbale 
 (Abrogare prin O. nr. 1498/2018 - M. Of. nr. 733/24 aug. 2018) 
 
 O. nr. 1498/2018 - M. Of. nr. 733/24 aug. 2018 
 Ordin privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale 
 (SE) 
 
 
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
  AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE 

 Decizia nr. 112/2018 - M. Of. nr. 385/4 mai 2018 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare 
 (Abrogare prin Decizia nr. 144/2019 - M. Of. nr. 604/23 iul. 2019) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 50/2018 - M. Of. nr. 452/31 mai 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 149/2016 prin O. nr. 155/2019 - M. Of. nr. 1055/31 dec. 2019) 

Afacerilor Interne 

 
 O. nr. 129/2018 - M. Of. nr. 1002/27 nov. 2018 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 504/2003 privind examinarea medicală şi testarea psihologică a conducătorilor de autovehicule cu atestat  
 profesional (similari) angajaţi în Ministerul Afacerilor Interne 
 (SE) 
 
 O. nr. 151/2018 - M. Of. nr. 10/4 ian. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
 (Abrogare odată cu O. nr. 149/2016 prin O. nr. 155/2019 - M. Of. nr. 1055/31 dec. 2019) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 30/2018 - M. Of. nr. 143/15 feb. 2018 
 Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării,  
 înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi a tarifelor pentru efectuarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 703/2014 prin O. nr. 27/2021 - M. Of. nr. 201/1 mar. 2021) 

testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor 

 
 O. nr. 31/2018 - M. Of. nr. 133/12 feb. 2018 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de  
 sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii  
 economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni 
 (Abrogare odată cu O. nr. 52/2017 prin O. nr. 174/2021 - M. Of. nr. 789/17 aug. 2021) 
 
 O. nr. 1045/2018 - M. Of. nr. 414/15 mai 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.  
 22/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 22/2006 prin O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021) 
 
 O. nr. 1249/2018 - M. Of. nr. 615/17 iul. 2018 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii 
 (SE) 
 
 O. nr. 1466/2018 - M. Of. nr. 997/26 nov. 2018 
 Ordin pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de  
 suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "împăduriri şi crearea de suprafeţe  
 
 (Abrogare prin O. nr. 136/2020 - M. Of. nr. 453/29 mai 2020) 

împădurite" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 
 O. nr. 1528/2018 - M. Of. nr. 14/7 ian. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi  
 certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 895/2016 prin O. nr. 312/2021 - M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.29/2018 - M. Of. nr. 190/1 mar. 2018 
 Ordin privind avansarea onorifică în grad a veteranilor de război, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război - 29 aprilie 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. M.69/2019 - M. Of. nr. 330/25 apr. 2019) 
 
 O. nr. M.37/2018 - M. Of. nr. 232/15 mar. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici  
 publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern 
 (Abrogare prin O. nr. M1/2020 - M. Of. nr. 25/15 ian. 2020) 
 
 O. nr. M.38/2018 - M. Of. nr. 307/5 apr. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul, pe timp de pace, al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale 
 (Abrogare prin O. nr. M.27/2021 - M. Of. nr. 152/15 feb. 2021) 
 
 O. nr. M.122/2018 - M. Of. nr. 701/10 aug. 2018 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ghidul de clasificare a informaţiilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.16/2016 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.16/2016 prin O. nr. M.191/2021 - M. Of. nr. 922/27 sep. 2021) 
 
 O. nr. M.176/2018 - M. Of. nr. 879/18 oct. 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în  



 

 5450

 proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.109/2011 prin O. nr. M.2/2020 - M. Of. nr. 40/21 ian. 2020) 
 
  MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 827/2018 - M. Of. nr. 752/31 aug. 2018 
 Ordin privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane 
 (Abrogare prin O. nr. 673/2019 - M. Of. nr. 377/14 mai 2019) 
 
 O. nr. 1133/2018 - M. Of. nr. 1038/6 dec. 2018 
 Ordin pentru prelungirea cu 60 de zile a termenelor stabilite la art. 3 şi 4 din Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 827/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei  
 porcine africane 
 (Abrogare odată cu O. nr. 827/2018 prin O. nr. 673/2019 - M. Of. nr. 377/14 mai 2019) 
 
  MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 O. nr. 1006/2018 - M. Of. nr. 32/11 ian. 2019 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de  
 cercetare-dezvoltare-inovare 
 (Abrogare prin O. nr. 4523/2020 - M. Of. nr. 547/25 iun. 2020) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 2264/2018 - M. Of. nr. 240/19 mar. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 817/2021 - M. Of. nr. 667/6 iul. 2021) 
 
 O. nr. 4494/2018 - M. Of. nr. 338/18 apr. 2018 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 1687/2019 - M. Of. nr. 387/17 mai 2019) 
 
 O. nr. 5539/2018 - M. Of. nr. 780/11 sep. 2018 
 Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii,  
 Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări a produselor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1896/2016 prin O. nr. 5899/2018 - M. Of. nr. 944/8 nov. 2018) 

pentru construcţii 

 
 O. nr. 6536/2018 - M. Of. nr. 26/10 ian. 2019 
 Ordin privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY - CERT - S.R.L. în  
 vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică 
 (Abrogare prin O. nr. 943/2021 - M. Of. nr. 801/20 aug. 2021) 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 1040/2018 - M. Of. nr. 376/2 mai 2018 
 Ordin pentru modificarea art. 5 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către  
 funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3753/2015 prin O. nr. 26/2022 - M. Of. nr. 38/13 ian. 2022) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 

 O. nr. 49/2018 - M. Of. nr. 122/8 feb. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare  
 cu energie termică 
 (Abrogare prin O. nr. 3194/1084/3734/2019 - M. Of. nr. 988/9 dec. 2019) 
 
 O. nr. 126/2018 - M. Of. nr. 92/31 ian. 2018 
 Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 
 (Abrogare prin O. nr. 4494/2018 - M. Of. nr. 338/18 apr. 2018) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 3027/2018 - M. Of. nr. 63/22 ian. 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5079/2016 prin O. nr. 5447/2020 - M. Of. nr. 827/9 sep. 2020) 

si cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 

 
 O. nr. 3094/2018 - M. Of. nr. 181/27 feb. 2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 3129/2019 - M. Of. nr. 122/15 feb. 2019) 
 
 O. nr. 3352/2018 - M. Of. nr. 316/11 apr. 2018 
 Ordin privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Vaslui 
 (Abrogare prin O. nr. 5956/2020 - M. Of. nr. 1045/9 nov. 2020) 
 
 O. nr. 3498/2018 - M. Of. nr. 373/2 mai 2018 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" 
 (Abrogare prin O. nr. 3910/2021 - M. Of. nr. 640/30 iun. 2021) 
 
 O. nr. 3629/2018 - M. Of. nr. 479/11 iun. 2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de evaluare şi certificare ale evaluatorilor de competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi  
 evaluatorilor externi 
 (Abrogare prin O. nr. 3888/2021 - M. Of. nr. 661/5 iul. 2021) 
 
 O. nr. 3903/2018 - M. Of. nr. 520/25 iun. 2018 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4188/2020 - M. Of. nr. 412/19 mai 202) 

Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar 

 
 O. nr. 5049/2018 - M. Of. nr. 790/14 sep. 2018 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.990/2017 privind componenţa nominală a comisiilor de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a  
 Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 



 
 (Abrogare prin O. nr. 4621/2020 - M. Of. nr. 564/29 iun. 2020) 
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 O. nr. 5211/2018 - M. Of. nr. 863/11 oct. 2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ 
 (Abrogare prin O. nr. 5434/2020 - M. Of. nr. 852/17 sep. 2020) 
 
 O. nr. 5396/2018 - M. Of. nr. 969/15 nov. 2018 
 Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4188/2020 - M. Of. nr. 412/19 mai 2020) 

naţionale nr. 3.903/2018 

 
 O. nr. 5403/2018 - M. Of. nr. 962/14 nov. 2018 
 Ordin privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare 
 (Abrogare prin O. nr. 3200/2019 - M. Of. nr. 176/5 mar. 2019) 
 
 O. nr. 5462/2018 - M. Of. nr. 1035/6 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state 
 (Abrogare prin O. nr. 5665/2020 - M. Of. nr. 916/8 oct. 2020) 
 
 O. nr. 5695/2018 - M. Of. nr. 50/18 ian. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de evaluare şi certificare ale evaluatorilor de competenţe profesionale, evaluatorilor de  
 evaluatori şi evaluatorilor externi, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.629/2018 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3629/2018 prin O. nr. 3888/2021 - M. Of. nr. 661/5 iul. 2021) 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 3764/694/2018 - M. Of. nr. 495/15 iun. 2018 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate,  
 privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5298/1668/2011 prin O. nr. 438/2021 - M. Of. nr. 826/30 aug. 2021) 

sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 

 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1476/2018 - M. Of. nr. 182/27 feb. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat,  
 
 (SE) 

plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare 

 
 O. nr. 2045/2018 - M. Of. nr. 430/21 mai 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor privind plătitorii de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1485/1999 prin O. nr. 1420/2021 - M. Of. nr. 1108/22 nov. 2021) 

impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice) 

 
 O. nr. 2629/2018 - M. Of. nr. 666/31 iul. 2018 
 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea  
 investiţiilor cu impact major în economie şi a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3741/2018 - M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018) 

stimularea investiţiilor cu impact major în economie 

 
 O. nr. 3733/2018 - M. Of. nr. 1082/20 dec. 2018 
 Ordin privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale 
 (Abrogare prin O. nr. 1059/2021 - M. Of. nr. 883/14 sep. 2021) 
 
 O. nr. 3741/2018 - M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018 
 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea  
 investiţiilor cu impact major în economie şi a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2659/2020 - M. Of. nr. 813/3 sep. 2020) 

stimularea investiţiilor cu impact major în economie 

 
 O. nr. 3899/2018 - M. Of. nr. 26/10 ian. 2019 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cârdurilor  
 bancare prin POS 
 (Abrogare odată cu O. nr. 943/2016 prin O. nr. 94/2022 - M. Of. nr. 102/1 feb. 2022) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1003/2018 - M. Of. nr. 316/11 apr. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din  
 pensii" 
 (Abrogare prin O. nr. 50/2019 - M. Of. nr. 40/15 ian. 2019) 
 
 O. nr. 1960/2018 - M. Of. nr. 700/10 aug. 2018 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care  
 comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi  
 conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare  
 
 (Anulare prin Sentinţă civilă nr. 33/R/2019 - M. Of. nr. 1182/14 dec. 2021) 

a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 

 
 O. nr. 2761/2018 - M. Of. nr. 943/8 nov. 2018 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.960/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de  
 Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine,  
 motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului  
 preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercialziare angro de băuturi alcoolice  
 
 (Anulare odată cu O. nr. 1960/2018 prin Sentinţă civilă nr. 33/R/2019 - M. Of. nr. 1182/14 dec. 2021) 

şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 

 
 O. nr. 3040/2018 - M. Of. nr. 1069/18 dec. 2018 
 Ordin privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA 
 (Abrogare prin O. nr. 945/2020 - M. Of. nr. 334/24 apr. 2020) 
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 O. nr. 3369/2018 - M. Of. nr. 41/16 ian. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2442/2016 prin O. nr. 1443/2019 - M. Of. nr. 457/6 iun. 2019) 

către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 I. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 32/11 ian. 2019 
 Instrucţiuneprivind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială 
 (Abrogare prin I. nr. 1/2021 - M. Of. nr. 56/19 ian. 2021) 
 
 O. nr. 707/2018 - M. Of. nr. 597/13 iul. 2018 
 Ordin privind stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică/sectorială 
 (Abrogare prin O. nr. 661/2021 - M. Of. nr. 549/27 mai 2021) 
 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 O. nr. 3146/C/2018 - M. Of. nr. 761/4 sep. 2018 
 Ordin pentru aprobarea valorilor financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate 
 (Abrogare prin O. nr. 1365/C/2020 - M. Of. nr. 297/8 apr. 2020) 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 614/2018 - M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 
 Decizie privind abrogarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 844/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control  
 intern managerial în Administraţiaa Naţională a Penitenciarelor şi  unităţile subordonate 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 704/2018 - M. Of. nr. 16/8 ian. 2019 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 360/2020 - M. Of. nr. 254/27 mar. 2020) 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

 
  MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 598/2018 - M. Of. nr. 549/2 iul. 2018 
 Ordin privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2202/2020 - M. Of. nr. 1324/31 dec. 2020) 

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

 
 O. nr. 1171/2018 - M. Of. nr. 967/15 nov. 2018 
 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu 
 (Abrogare prin O. nr. 1150/2020 - M. Of. nr. 495/11 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1172/2018 - M. Of. nr. 987/21 nov. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic 
 (Abrogare prin O. nr. 2089/2020 - M. Of. nr. 1139/26 nov. 2020) 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 1061/2018 - M. Of. nr. 315/10 apr. 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1372/2010 prin O. nr. 1423/2020 - M. Of. nr. 1048/9 nov. 2020) 
 
  MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT 

 O. nr. 1061/2018 - M. Of. nr. 744/28 aug. 2018 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a  
 Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici  
 
 (Abrogare prin O. nr. 997/2019 - M. Of. nr. 398/21 mai 2019) 

români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 

 
  MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

 O. nr. 3/2018 - M. Of. nr. 57/19 ian. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului beneficiarului - 2018 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 70/2018 - M. Of. nr. 151/16 feb. 2018 şi Încetare aplicabilitate prin O. nr. 70/2018 - M. Of. nr. 151/16 feb. 2018) 
 
 O. nr. 70/2018 - M. Of. nr. 151/16 feb. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului beneficiarului - 2018 
 (Abrogare prin O. nr. 130/2019 - M. Of. nr. 185/7 mar. 2019) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 14/2018 - M. Of. nr. 29/12 ian. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
 utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

generice ale acestora 

 
 O. nr. 17/2018 - M. Of. nr. 33/15 ian. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
 utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

generice ale acestora 

 
 O. nr. 18/2018 - M. Of. nr. 33/15 ian. 2018 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii  
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 de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 

 
 O. nr. 67/2018 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării  
 abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017 
 (Abrogare odată cu O. nr. 942/2017 prin O. nr. 1076/2019 - M. Of. nr. 621/26 iul. 2019) 
 
 O. nr. 162/2018 - M. Of. nr. 100/1 feb. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de  
 către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 

 
 O. nr. 306/2018 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de  
 către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 383/2018 - M. Of. nr. 308/5 apr. 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de  
 vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene 
 (Abrogare prin O. nr. 689/2021 - M. Of. nr. 513/18 mai 2021) 
 
 O. nr. 420/2018 - M. Of. nr. 335/17 apr. 2018 
 Ordin privind abrogarea unor ordine ale ministrului sănătăţii care cuprind reglementări în domeniul farmacovigilenţei 
 (SE) 
 
 O. nr. 425/2018 - M. Of. nr. 317/11 apr. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
  utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
  sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă  
 generice ale acestora  
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 491/2018 - M. Of. nr. 333/17 apr. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de  
 către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 

 
 O. nr. 577/2018 - M. Of. nr. 428/21 mai 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor  
 
 (SE) 

privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România 

 
 O. nr. 586/2018 - M. Of. nr. 392/7 mai 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de  
 către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 667/2018 - M. Of. nr. 435/23 mai 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
 utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă  
 generice ale acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 709/2018 - M. Of. nr. 466/6 iun. 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 689/2021 - M. Of. nr. 513/18 mai 2021) 

vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene 

 
 O. nr. 810/2018 - M. Of. nr. 532/27 iun. 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru  
 monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie nou-născuţi 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2020 - M. Of. nr. 15/10 ian. 2020) 
 
 O. nr. 840/2018 - M. Of. nr. 545/29 iun. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de  
 către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 

 
 O. nr. 855/2018 - M. Of. nr. 580/9 iul. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
 utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă  
 generice ale acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 912/2018 - M. Of. nr. 641/24 iul. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
 utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

generice ale acestora 
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 O. nr. 955/2018 - M. Of. nr. 683/6 aug. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.483/2010 pentru aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a  
 
 (SE) 

Dispozitivelor Medicale de gestionare a variaţiilor 

 
 O. nr. 979/2018 - M. Of. nr. 692/8 aug. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de  
 către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 980/2018 - M. Of. nr. 713/16 aug. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.810/2006 referitor la introducerea în România şi menţinerea în circuitul terapeutic a medicamentelor fabricate înainte de  
 aprobarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului a transferului unei autorizaţii de punere pe piaţă 
 (SE) 
 
 O. nr. 999/2018 - M. Of. nr. 715/17 aug. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 279/2005 pentru aprobarea modalităţii de implementare a modificărilor la autorizaţiile de punere pe piaţă, aprobate de Agenţia  
 Naţională a Medicamentului 
 (SE) 
 
 O. nr. 1019/2018 - M. Of. nr. 742/28 aug. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
 utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

generice ale acestora 

 
 O. nr. 1241/2018 - M. Of. nr. 829/27 sep. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor  
 utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

generice ale acestora 

 
 O. nr. 1327/2018 - M. Of. nr. 878/18 oct. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/ comercializate de  
 către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 1.391/2018 - M. Of. nr. 939/7 nov. 2018 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii  
 
 Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 

de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  

 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 
 
 O. nr. 1458/2018 - M. Of. nr. 987/21 nov. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de  
 către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 251/2017 prin O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018) 

municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 

 
 O. nr. 1468/2018 - M. Of. nr. 989/22 nov. 2018 
 Ordin pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă  
 a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu  
 Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative 

 
 O. nr. 1469/2018 - M. Of. nr. 990/22 nov. 2018 
 Ordin pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de  
 distributie/farmaciile cu circuit închis si drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1674/2020 - M. Of. nr. 895/1 oct. 2020) 

Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public 

 
 O. nr. 1534/2018 - M. Of. nr. 1046/10 dec. 2018 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot  
 fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi  
 medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

inovative 

 
 O. nr. 1551/2018 - M. Of. nr. 1064/17 dec. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 preţurilor de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1554/2018 - M. Of. nr. 1072/18 dec. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

preţurilor de referinţă inovative 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
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 O. nr. 89/300/2018 - M. Of. nr. 112/6 feb. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 
 
 O. nr. 873/1118/2018 - M. Of. nr. 586/11 iul. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 1053/1225/2018 - M. Of. nr. 754/31 aug. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 1373/1410/2018 - M. Of. nr. 914/30 oct. 2018 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea  
 protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare  
 medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

Guvernului nr. 720/2008 

 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 114/2018 - M. Of. nr. 149/16 feb. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret 
 (Abrogare prin O. nr. 455/2019 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2019) 
 
 O. nr. 120/2018 - M. Of. nr. 149/16 feb. 2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii 
 (Abrogare prin O. nr. 471/2019 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2019) 
 
 O. nr. 121/2018 - M. Of. nr. 149/16 feb. 2018 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti 
 (Abrogare prin Ordin/2019 - M. Of. nr. 260/4 apr. 2019) 
 
 O. nr. 123/2018 - M. Of. nr. 176/26 feb. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiilor privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi şi a taberelor pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 460/2019 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2019 şi Abrogare prin O. nr. 462/2019 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2019) 

personali şi asistenţii personali profesionişti 

 
 O. nr. 124/2018 - M. Of. nr. 163/21 feb. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi regulamentului de tabără privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii  
 Ministerului Tineretului şi Sportului 
 (Abrogare prin O. nr. 457/2019 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2019) 
 
 O. nr. 277/2018 - M. Of. nr. 334/17 apr. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 461/2019 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2019) 

Programul Naţional "Tabere Studenţeşti 2018" 

 
 O. nr. 278/2018 - M. Of. nr. 334/17 apr. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor naţionale şi tematice pentru copii şi tineri, în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului şi Sportului, în anul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 458/2019 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2019) 

2018 

 
 O. nr. 290/2018 - M. Of. nr. 342/19 apr. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional "Tabere studenţeşti" 2018 
 (Abrogare prin O. nr. 513/2019 - M. Of. nr. 272/10 apr. 2019) 
 
 O. nr. 460/2018 - M. Of. nr. 513/21 iun. 2018 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional "Tabere studenţeşti" 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 290/2018 prin O. nr. 513/2019 - M. Of. nr. 272/10 apr. 2019) 

290/2018 

 
 O. nr. 519/2018 - M. Of. nr. 602/13 iul. 2018 
 Ordin privind înfiinţarea Proiectului naţional de tabere "Solidaritatea" destinat copiilor şi tinerilor proveniţi din familiile afectate de calamităţi naturale, precum inundaţii, viituri,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 462/2019 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2019) 

cutremure, incendii şi alte catastrofe naturale 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 76/2018 - M. Of. nr. 123/8 feb. 2018 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 211/2003 prin O. nr. 2224/2020 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2021) 

utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 

 
 O. nr. 1170/2018 - M. Of. nr. 652/26 iul. 2018 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor  
 
 (SE) 

şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice 

 
 O. nr. 1454/2018 - M. Of. nr. 824/26 sep. 2018 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1348/2002, la 19 dec. 2019 prin O. nr. 252/2019 - M. Of. nr. 20/14 ian. 2020) 

Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire a personalului NDT 
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 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 
 O. nr. 1218/836/2018 - M. Of. nr. 731/23 aug. 2018 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică implementate de către Compania Naţională de Administrare a  
 Infrastructurii Rutiere - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 1935/2104/2020 - M. Of. nr. 1053/10 nov. 2020) 
 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ 
  
 Decizia nr. 330/2018 - M. Of. nr. 439/24 mai 2018 
 Decizie privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători 
 (Abrogare prin Decizia nr. 616/2019 - M. Of. nr. 368/13 mai 2019) 
 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 185/2018 - M. Of. nr. 357/24 apr. 2018 
 Decizie privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie 
 (Abrogare prin H.G. nr. 358/2020 - M. Of. nr. 380/12 mai 2020) 
 
 Decizia nr. 318/2018 - M. Of. nr. 1073/18 dec. 2018 
 Decizie privind înfiinţarea Grupului de lucru pentru negocierea proiectului de Acord interguvernamental România - Republica Populară Chineză privind cooperarea pentru implementarea  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 280/2020 - M. Of. nr. 618/14 iul. 2020) 

Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă (IGA) 

 
 
 2019 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 111/2019 - M. Of. nr. 214/19 mar. 2019 
 Ordin pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping în timpul desfăşurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015  
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping 
 (Abrogare prin O. nr. 93/2021 - M. Of. nr. 640/30 iun. 2021) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 O. nr. 155/2019 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară,  
 aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.427/2017 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1.427/2017 prin O. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 56/28 ian. 2020) 
 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

 O. nr. 324/2019 - M. Of. nr. 817/9 oct. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier 
 (Abrogare prin O. nr. 283/2020 - M. Of. nr. 915/8 oct. 2020) 
 
 O. nr. 405/2019 - M. Of. nr. 980/5 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2020 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2021 prin O. nr. 323/2020 - M. Of. nr. 1091/17 nov. 2020) 
 
 O. nr. 406/2019 - M. Of. nr. 987/9 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2020 
 (Abrogare prin O. nr. 322/2020 - M. Of. nr. 1096/18 nov. 2020) 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 N. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 227/25 mar. 2019 
 Norme privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 9/2020 - M. Of. nr. 237/24 mar. 2020) 
 
 N. nr. 10/2019 - M. Of. nr. 328/25 apr. 2019 
 Norme pentru modificarea pct. 18 din anexa la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2019 privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul  
 
 (Abrogare odată cu N. nr. 7/2019 prin N. nr. 9/2020 - M. Of. nr. 237/24 mar. 2020) 

asigurărilor 

 
 N. nr. 11/2019 - M. Of. nr. 384/16 mai 2019 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate  
 privat 
 (Abrogare odată cu O. nr. 24/2015 prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 N. nr. 12/2019 - M. Of. nr. 374/14 mai 2019 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 25/2015 prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 N. nr. 16/2019 - M. Of. nr. 523/26 iun. 2019 
 Normă pentru modificarea alin. (3) al art. 11 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de  
 
 (Abrogare odată cu N. nr. 20/2018 prin N. nr. 23/2021 - M. Of. nr. 816/26 aug. 2021) 

distribuţie 

 
 N. nr. 20/2019 - M. Of. nr. 643/2 aug. 2019 
 Norme pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 34/2020 - M. Of. nr. 780/26 aug. 2020) 
 
 N. nr. 25/2019 - M. Of. nr. 927/18 nov. 2019 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate  
 privat 
 (Abrogare odată cu O. nr. 24/2015 prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 



 

 5457

 N. nr. 26/2019 - M. Of. nr. 923/15 nov. 2019 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 25/2015 prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 N. nr. 28/2019 - M. Of. nr. 1045/24 dec. 2019 
 Norme pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări 
 (Abrogare odată cu NASF nr. 19/2018 prin N. nr. 22/2021 - M. Of. nr. 835/1 sep. 2021) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 O. nr. 2/2019 - M. Of. nr. 51/21 ian. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 34/2013 prin O. nr. 199/2020 - M. Of. nr. 1067/12 nov. 2020) 
 
 O. nr. 6/2019 - M. Of. nr. 94/6 feb. 2019 
 Ordin privind modificarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul  
 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2022, odată cu O. 22/2013 prin O. nr. 133/2021 - M. Of. nr. 1204/20 dec. 2021 /2021) 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013 

 
 O. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 94/6 feb. 2019 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 Domeniul Energiei nr. 32/2017 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2017 prin O. nr. 178/2020 - M. Of. nr. 942/14 oct. 2020) 
 
 O. nr. 8/2019 - M. Of. nr. 94/6 feb. 2019 
 Ordin privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 83/2014 prin O. nr. 182/2020 - M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020) 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 

 
 O. nr. 10/2019 - M. Of. nr. 84/1 feb. 2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din  
 contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă 
 (Abrogare prin O. nr. 216/2019 - M. Of. nr. 1001/12 dec. 2019) 
 
 O. nr. 11/2019 - M. Of. nr. 96/6 feb. 2019 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali 
 (Abrogare cu excepţia art. 6 din metodologie, care se abrogă la data de 1 ianuarie 2020 prin O. nr. 217/2019 - M. Of. nr. 1001/12 dec. 2019) 
 
 O. nr. 14/2019 - M. Of. nr. 119/14 feb. 2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 (Abrogare la data de 1 aprilie 2021 prin O. nr. 21/2021 - M. Of. nr. 280/19 mar. 2021) 
 
 O. nr. 19/2019 - M. Of. nr. 152/26 feb. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 201/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 223/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 20/2019 - M. Of. nr. 152/26 feb. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 200/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 200/2018 prin O. nr. 222/2019 - M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 21/2019 - M. Of. nr. 152/26 feb. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 226/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 

distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A. 

 
 O. nr. 22/2019 - M. Of. nr. 152/26 feb. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 225/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 23/2019 - M. Of. nr. 152/26 feb. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 194/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 224/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 

distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A. 

 
 O. nr. 24/2019 - M. Of. nr. 152/26 feb. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 227/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 25/2019 - M. Of. nr. 152/26 feb. 2019 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 228/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 

distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A. 

 
 O. nr. 26/2019 - M. Of. nr. 152/26 feb. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 199/2018 prin O. nr. 229/2019 - M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 35/2019 - M. Of. nr. 164/1 mar. 2019 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului  
 necesar de consum al clienţilor casnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare, a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru  
 cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici şi de modificare şi completare a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor  
 naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2019 - M. Of. nr. 301/18 apr. 2019) 
 
 O. nr. 37/2019 - M. Of. nr. 180/6 mar. 2019 
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 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind preluarea în folosinţă a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanţate în cotă-parte sau în totalitate de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 204/2020 - M. Of. nr. 1037/6 nov. 2020) 

unitatea administrativ-teritorială şi/sau de solicitanţi şi recuperarea de către aceştia a sumei investite 

 
 O. nr. 39/2019 - M. Of. nr. 219/20 mar. 2019 
 Ordin privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 
 (Abrogare odată cu O. nr. 83/2014 prin O. nr. 182/2020 - M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020) 
 
 O. nr. 42/2019 - M. Of. nr. 244/29 mar. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de  
 aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2020 - M. Of. nr. 92/7 feb. 2020) 

219/2018 

 
 O. nr. 48/2019 - M. Of. nr. 282/12 apr. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale,  
 aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2022, odată cu O. nr. 22/2013 prin O. nr. 133/2021 - M. Of. nr. 1204/20 dec. 2021) 
 
 O. nr. 54/2019 - M. Of. nr. 325/25 apr. 2019 
 Ordin privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2020 - M. Of. nr. 92/7 feb. 2020) 

reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018 

 
 O. nr. 55/2019 - M. Of. nr. 325/25 apr. 2019 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare  
 în Domeniul Energiei nr. 174/2018 
 (Abrogare prin O. nr. 173/2020 - M. Of. nr. 909/7 oct. 2020) 
 
 O. nr. 56/2019 - M. Of. nr. 325/25 apr. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, practicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2020 - M. Of. nr. 347/29 apr. 2020) 

"Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 361/9 mai 2019 
 Ordin privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 53/2013 prin O. nr. 171/2019 - M. Of. nr. 654/7 aug. 2019) 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013 

 
 O. nr. 63/2019 - M. Of. nr. 410/24 mai 2019 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor  
 reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 (Abrogare la data de 1 aprilie 2021, odată cu O. nr. 14/2019 prin O. nr. 21/2021 - M. Of. nr. 280/19 mar. 2021) 
 
 O. nr. 69/2019 - M. Of. nr. 483/13 iun. 2019 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 183/2018 privind aprobarea valorilor bonusurilor de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 183/2018 prin O. nr. 197/2019 - M. Of. nr. 853/22 oct. 2019 şi prin O. nr. 211/2019 - M. Of. nr. 937/21 nov. 2019) 

referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019 

 
 O. nr. 70/2019 - M. Of. nr. 483/13 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru  
 promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul II al anului 2019 
 (Abrogare prin O. nr. 206/2019 - M. Of. nr. 925/15 nov. 2019) 
 
 O. nr. 71/2019 - M. Of. nr. 506/21 iun. 2019 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin Ordinul preşedintelui  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 93/2018 prin O. nr. 62/2020 - M. Of. nr. 271/1 apr. 2020) 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 93/2018 

 
 O. nr. 73/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 200/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 200/2018 prin O. nr. 222/2019 - M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 75/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 194/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 224/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 

distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A. 

 
 O. nr. 76/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 225/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 77/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 226/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 

distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A. 

 
 O. nr. 78/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 227/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 79/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 228/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 80/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
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 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 
 (Abrogare odată O. nr. 199/2018 prin O. nr. 229/2019 - M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019) 

distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A. 

 
 O. nr. 81/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei  
 electrice din reţea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem’şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 218/2019 - M. Of. nr. 999/12 dec. 2019) 

Electrice "Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 82/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să  
 
 (Abrogare prin O. nr. 112/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 

preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman 

 
 O. nr. 83/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 111/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 85/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 127/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 86/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 96/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 88/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CORDUN GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 97/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 89/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 90/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DELGAZ GRID - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 124/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 98/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 92/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 93/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 99/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 94/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 100/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 95/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ NORD EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 96/2019 - M. Of. nr. 512/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 120/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 97/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 98/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 103/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 99/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 100/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 104/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 101/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 126/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 102/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 103/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 106/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
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 O. nr. 104/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea M.M. DATA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 107/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 105/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 106/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 109/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 107/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 110/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 109/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 113/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 110/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PROGAZ P&D - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 114/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 111/2019 - M. Of. nr. 515/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 112/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea SALGAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 115/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 113/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 123/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 114/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TULCEA GAZ - S A. 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 115/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea VEGA 93 - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 117/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 117/2019 - M. Of. nr. 516/25 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 125/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 118/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 29/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 119/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 31/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 

CORDUN GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 121/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 30/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 122/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 32/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 

DESIGN PROIECT - S.R.L. 

 
 O. nr. 123/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 DISTRIGAZ VEST - S.A. 
 
 O. nr. 124/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 E.ON GAZ FURNIZARE - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 125/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 35/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 

ENGIE ROMÂNIA- S.A. 

 
 O. nr. 126/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 36/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 127/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
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 GAZ EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 128/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 38/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 

GAZ NORD EST - S.A. 

 
 O. nr. 129/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 GAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 39/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 130/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 

GAZMIR IAŞI - S.R.L. 

 
 O. nr. 131/2019 - M. Of. nr. 518/25 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 41/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 132/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 INSTANT CONSTRUCT COMPANY-SA. 
 (Abrogare prin O. nr. 42/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 133/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 43/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 

MĂCIN GAZ - S.R.L. 

 
 O. nr. 134/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 MEGACONSTRUCT - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 135/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 45/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 

MEHEDINŢI GAZ - S.A. 

 
 O. nr. 136/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 MIHOC OIL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 46/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 137/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 47/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 

M.M. DATA- S.R.L. 

 
 O. nr. 138/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 NORD GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 48/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 139/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 49/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 

NOVA POWER & GAS - S.R.L. 

 
 O. nr. 140/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 OLIGOPOL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 50/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 142/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 190/2019 - M. Of. nr. 778/25 sep. 2019) 

PREMIER ENERGY - S.R.L. 

 
 O. nr. 143/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de  
 operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman 
 (Abrogare prin O. nr. 191/2019 - M. Of. nr. 778/25 sep. 2019) 
 
 O. nr. 144/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 145/2019 - M. Of. nr. 521/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 55/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 

PROGAZ P&D - S.A. 

 
 O. nr. 146/2019 - M. Of. nr. 519/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. 



 
 (Abrogare prin O. nr. 56/2020 - M. Of. nr. 243/25 mar. 2020) 
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 O. nr. 147/2019 - M. Of. nr. 519/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 SALGAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2020 - M. Of. nr. 243/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 148/2019 - M. Of. nr. 519/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 58/2020 - M. Of. nr. 243/25 mar. 2020) 

TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. 

 
 O. nr. 150/2019 - M. Of. nr. 519/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 TULCEA GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 59/2020 - M. Of. nr. 243/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 151/2019 - M. Of. nr. 519/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 60/2020 - M. Of. nr. 243/25 mar. 2020) 

VEGA 93 - S.R.L. 

 
 O. nr. 153/2019 - M. Of. nr. 522/26 iun. 2019 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 202/2018 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de  
 operatorul pieţei de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 231/2019 - M. Of. nr. 1013/17 dec. 2019) 
 
 O. nr. 154/2019 - M. Of. nr. 522/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 28/2020 - M. Of. nr. 245/25 mar. 2020) 

AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. 

 
 O. nr. 161/2019 - M. Of. nr. 606/23 iul. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 86/2019 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 86/2019 prin O. nr. 96/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020) 
 
 O. nr. 164/2019 - M. Of. nr. 606/23 iul. 2019 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 82/2017 prin O. nr. 172/2020 - M. Of. nr. 879/25 sep. 2020) 

Domeniul Energiei nr. 82/2017 

 
 O. nr. 172/2019 - M. Of. nr. 671/12 aug. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale,  
 aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2022, odată cu O. 22/2013 prin O. nr. 133/2021 - M. Of. nr. 1204/20 dec. 2021) 
 
 O. nr. 173/2019 - M. Of. nr. 663/9 aug. 2019 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2017 prin O. nr. 178/2020 - M. Of. nr. 942/14 oct. 2020) 
 
 O. nr. 177/2019 - M. Of. nr. 686/20 aug. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 34/2013 prin O. nr. 199/2020 - M. Of. nr. 1067/12 nov. 2020) 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013 

 
 O. nr. 188/2019 - M. Of. nr. 781/26 sep. 2019 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea,  
 reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2020 - M. Of. nr. 91/7 feb. 2020) 
 
 O. nr. 190/2019 - M. Of. nr. 778/25 sep. 2019 
 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 51/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 

PREMIER ENERGY - S.R.L. 

 
 O. nr. 191/2019 - M. Of. nr. 778/25 sep. 2019 
 Ordin privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de  
 operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2020 - M. Of. nr. 246/25 mar. 2020) 
 
 O. nr. 195/2019 - M. Of. nr. 841/16 oct. 2019 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie 
 (Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 52/2021 - M. Of. nr. 635/29 iun. 2021) 
 
 O. nr. 196/2019 - M. Of. nr. 844/17 oct. 2019 
 Ordin privind aprobarea preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 91/2020 - M. Of. nr. 501/12 iun. 2020) 

către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, şi a preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus 

 
 O. nr. 197/2019 - M. Of. nr. 853/22 oct. 2019 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în  
 cogenerare, aplicabile în anul 2020 
 (Abrogare prin O. nr. 211/2019 - M. Of. nr. 937/21 nov. 2019) 
 
 O. nr. 198/2019 - M. Of. nr. 860/24 oct. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă  
 
 (Abrogare prin O. nr. 212/2019 - M. Of. nr. 956/28 nov. 2019) 

eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia 
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 O. nr. 199/2019 - M. Of. nr. 875/30 oct. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2019 privind aprobarea preţului reglementat pentru energia  
 electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare,  
 şi a preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus 
 (Abrogare odată cu O. nr. 196/2019 prin O. nr. 91/2020 - M. Of. nr. 501/12 iun. 2020) 
 
 O. nr. 206/2019 - M. Of. nr. 925/15 nov. 2019 
 Ordin privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru  
 promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul I al anului 2020 
 (Abrogare prin O. nr. 94/2020 - M. Of. nr. 521/18 iun. 2020) 
 
 O. nr. 211/2019 - M. Of. nr. 937/21 nov. 2019 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 93/2020 - M. Of. nr. 521/18 iun. 2020) 

cogenerare, aplicabile în anul 2020 

 
 O. nr. 213/2019 - M. Of. nr. 967/29 nov. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui  
 Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 
 (Abrogare odată cu O. nr. 83/2014 prin O. nr. 182/2020 - M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020) 
 
 O. nr. 216/2019 - M. Of. nr. 1001/12 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din  
 contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă şi de stabilire a cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază  
 
 (Abrogare prin O. nr. 88/2020 - M. Of. nr. 501/12 iun. 2020) 

de contracte reglementate 

 
 O. nr. 217/2019 - M. Of. nr. 1001/12 dec. 2019 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali şi completarea Condiţiilor generale pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 88/2020 - M. Of. nr. 501/12 iun. 2020) 

furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 

 
 O. nr. 218/2019 - M. Of. nr. 999/12 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea TG) şi de extragere a energiei  
 electrice din reţea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 214/2020 - M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020) 

Electrice "Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 222/2019 - M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia -  
 
 (Abrogare prin O. nr. 215/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 

S.A. 

 
 O. nr. 223/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 216/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 
 
 O. nr. 224/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 217/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 
 
 O. nr. 225/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 218/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 
 
 O. nr. 226/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 219/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 
 
 O. nr. 227/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 220/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 

Electrice Muntenia Nord - S.A. 

 
 O. nr. 228/2019 - M. Of. nr. 1016/17 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei  
 Electrice Transilvania Nord - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 221/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 
 
 O. nr. 229/2019 - M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 222/2020 - M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020) 

Electrice Transilvania Sud - S.A. 

 
 O. nr. 231/2019 - M. Of. nr. 1013/17 dec. 2019 
 Ordin pentru aprobarea venitului reglementat aferent activităţii reglementate desfăşurate de către operatorul pieţei de energie electrică 
 (Abrogare prin O. nr. 234/2020 - M. Of. nr. 1241/16 dec. 2020) 
 
 O. nr. 251/2019 - M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019 
 Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 27/15 ian. 2020) 

contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019, precum şi pentru modificarea acestuia 

 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 67/2019 - M. Of. nr. 466/10 iun. 2019 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 100/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care  
 stabileşte condiţiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, moluştelor, gasteropodelor şi batracienilor, destinate comercializării directe  
 
 (SE) 

către consumatorul final sau procesării în alimente pentru consum uman 
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 O. nr. 102/2019 - M. Of. nr. 738/10 sep. 2019 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare  
 
 (SE) 

obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală şi de supraveghere a unităţilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice 

 
 O. nr. 118/2019 - M. Of. nr. 855/23 oct. 2019 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 333/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, comercializarea şi  
 utilizarea cărnii separate mecanic 
 (SE) 
 
  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

 O. nr. 56/2019 - M. Of. nr. 86/4 feb. 2019 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări 
 (Abrogare prin O. nr. 482/2019 - M. Of. nr. 854/22 oct. 2019) 
 
 O. nr. 482/2019 - M. Of. nr. 854/22 oct. 2019 
 Ordin privind abrogarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 56/2019 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea laboratoarelor de metrologie  
 pentru efectuarea activităţilor de etalonări 
 (SE) 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ 

 O. nr. 195/2019 - M. Of. nr. 401/22 mai 2019 
 Ordin privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca "produs cultural" a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 3555/2020 - M. Of. nr. 1276/22 dec. 2020) 
 
 O. nr. 196/2019 - M. Of. nr. 401/22 mai 2019 
 Ordin privind stabilirea Procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile 
 (Abrogare prin O. nr. 2990/2020 - M. Of. nr. 911/7 oct. 2020) 
 
 O. nr. 216/2019 - M. Of. nr. 520/26 iun. 2019 
 Ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate în funcţie de importanţa economică a investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea si dezvoltarea  
 staţiunilor balneare 
 (Abrogare prin O. nr. 232/2019 - M. Of. nr. 602/22 iul. 2019) 
 
 O. nr. 217/2019 - M. Of. nr. 522/26 iun. 2019 
 Ordin privind stabilirea modelelor de cerere de acord de principiu pentru finanţarea investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 234/2019 - M. Of. nr. 627/29 iul. 2019) 

staţiunilor balneare 

 
 O. nr. 218/2019 - M. Of. nr. 539/1 iul. 2019 
 Ordin privind stabilirea structurii planului de investiţii şi a listei documentelor justificative pentru finanţarea investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru  
 modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare 
 (Abrogare prin O. nr. 233/2019 - M. Of. nr. 602/22 iul. 2019) 
 
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
  INSPECŢIA JUDICIARĂ 

 O. nr. 62/2019 - M. Of. nr. 255/3 apr. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 131/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 131/2018 prin O. nr. 53/2021 - M. Of. nr. 628/25 iun. 2021) 

funcţie a inspectorilor judiciari 

 
 O. nr. 172/2019 - M. Of. nr. 997/11 dec. 2019 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 134/2018 
 (Abrogare odată cu O. nr. 134/2018 prin O. nr. 49/2021 - M. Of. nr. 591/11 iun. 2021) 
 
  FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAȚILOR 

 I. nr. 1/2019 - M. Of. nr. 235/27 mar. 2019 
 Instrucţiuni privind în tocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor 
 (Abrogare prin N. nr. 9/2020 - M. Of. nr. 237/24 mar. 2020) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 107/2019 - M. Of. nr. 170/4 mar. 2019 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping 
 (SE) 
 
 O. nr. 219/2019 - M. Of. nr. 867/28 oct. 2019 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2020 
 (Abrogare prin O. nr. 180/2020 - M. Of. nr. 970/21 oct. 2020) 
 
 
 GUVERN 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 42/2019 - M. Of. nr. 180/6 mar. 2019 
 Decizie privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 76/2021 - M. Of. nr. 88/27 ian. 2021) 
 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 1827/2019 - M. Of. nr. 940/22 nov. 2019 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2020 
 (Abrogare prin O. nr. 1075/2020 - M. Of. nr. 1026/4 nov. 2020) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 901/2019 - M. Of. nr. 477/12 iun. 2019 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 
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 (Abrogare prin H.G. nr. 1045/2021 - M. Of. nr. 960/7 oct. 2021) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O. nr. 26/2019 - M. Of. nr. 254/2 apr. 2019 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 40/2017 privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor  
 
 (SE) 

rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate 

 
 O. nr. 119/2019 - M. Of. nr. 757/18 sep. 2019 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.519/2006 pentru aprobarea "Normelor metodologice privind utilizarea chitanţelor de amenzi  
 
 (SE) 

contravenţionale privind circulaţia pe drumurile publice" 

 
 O. nr. 120/2019 - M. Of. nr. 744/12 sep. 2019 
 Ordin pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 149/2016 prin O. nr. 155/2019 - M. Of. nr. 1055/31 dec. 2019) 

Interne 

 
 O. nr. 143/2019 - M. Of. nr. 969/2 dec. 2019 
 Ordin pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 149/2016 prin O. nr. 155/2019 - M. Of. nr. 1055/31 dec. 2019) 

Ministerului Afacerilor Interne 

 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 

 O. nr. 34/2019 - M. Of. nr. 178/6 mar. 2019 
 Ordin privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului  
 concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică 
 (Abrogare prin O. nr. 574/2019 - M. Of. nr. 723/3 sep. 2019) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 49/2019 - M. Of. nr. 90/5 feb. 2019 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor  
 cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 52/2017 prin O. nr. 174/2021 - M. Of. nr. 789/17 aug. 2021) 

către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni 

 
 O. nr. 224/2019 - M. Of. nr. 210/18 mar. 2019 
 Ordin pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 255/2019 - M. Of. nr. 252/2 apr. 2019) 
 
 O. nr. 255/2019 - M. Of. nr. 252/2 apr. 2019 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 224/2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României 
 (SE) 
 
 O. nr. 295/2019 - M. Of. nr. 380/15 mai 2019 
 Ordin pentru aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de sprijin/plată depuse începând cu anul 2019, aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii  
 de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsurii 15.1 "Plăţi pentru angajamente de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 137/2020 - M. Of. nr. 463/2 iun. 2020) 

silvomediu" din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 

 
 O. nr. 328/2019 - M. Of. nr. 451/5 iun. 2019 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de  
 sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii  
 economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni 
 (Abrogare odată cu O. nr. 52/2017 prin O. nr. 174/2021 - M. Of. nr. 789/17 aug. 2021) 
 
 O. nr. 375/2019 - M. Of. nr. 624/26 iul. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 895/2016 prin O. nr. 312/2021 - M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021) 

certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică 

 
 O. nr. 585/2019 - M. Of. nr. 1051/30 dec. 2019 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de  
 sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 52/2017 prin O. nr. 174/2021 - M. Of. nr. 789/17 aug. 2021) 

economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 O. nr. 203/2287/1809/2019 - M. Of. nr. 491/18 iun. 2019 
 Ordin pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 
 (Abrogare prin O. nr. 190/1157/1460/2021 - M. Of. nr. 1039/1 nov. 2021) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.32/2019 - M. Of. nr. 166/1 mar. 2019 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 159/2004 pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind timpul de muncă, organizarea, efectuarea şi retribuirea gărzilor  
 
 (SE) 

în formaţiunile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale" 

 
 O. nr. M.72/2019 - M. Of. nr. 317/23 apr. 2019 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, aprobate prin  
 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 
 (Abrogare prin O. nr. M212/2019 - M. Of. nr. 930/19 nov. 2019) 
 
 O. nr. M.92/2019 - M. Of. nr. 363/10 mai 2019 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a  
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 statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.109/2011 prin O. nr. M.2/2020 - M. Of. nr. 40/21 ian. 2020) 
 
 O. nr. M.150/2019 - M. Of. nr. 656/7 aug. 2019 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.10/2003 pentru aprobarea "S.M.G./P.F. - 3.9., Norme privind dotarea cu mijloace, materiale, aparate, instalaţii şi  
 echipamente de educaţie fizică necesare instruirii personalului din Armata României" 
 (SE) 
 
 O. nr. M.156/2019 - M. Of. nr. 706/28 aug. 2019 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul, pe timp de pace, al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării  
 Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2018 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.38/2018 prin O. nr. M.27/2021 - M. Of. nr. 152/15 feb. 2021) 
 
 O. nr. M.197/2019 - M. Of. nr. 840/16 oct. 2019 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. M.37/2018 prin O. nr. M.1/2020 - M. Of. nr. 25/15 ian. 2020) 

publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.37/2018 

 
 O. nr. M.221/2019 - M. Of. nr. 987/9 dec. 2019 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.78/2007 privind organizarea si funcţionarea structurilor cu capabilităţi de răspuns la incidente de securitate în sistemele  
 informatice şi de comunicaţii aparţinând Ministerului Apărării Naţionale 
 (SE) 
 
 O. nr. M.237/2019 - M. Of. nr. 17/13 ian. 2020 
 Ordin pentru modificarea si completarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2014 
 (Abrogare odată cu O. nr. 105/2014 prin O. nr. M110/2021 - M. Of. nr. 605/17 iun. 2021) 
 
  MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 O. nr. 567/2019 - M. Of. nr. 810/7 oct. 2019 
 Ordin privind încetarea aplicabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii nr. 66/2012 pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul  
 Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" 
 (SE) 
 
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 O. nr. 3008/2019 - M. Of. nr. 891/5 nov. 2019 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3162/2019 - M. Of. nr. 920/14 nov. 2019) 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II 

 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 O. nr. 3129/2019 - M. Of. nr. 122/15 feb. 2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 3115/2020 - M. Of. nr. 92/7 feb. 2020) 
 
 O. nr. 3200/2019 - M. Of. nr. 176/5 mar. 2019 
 Ordin privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă 
 (Abrogare prin O. nr. 3200/2020 - M. Of. nr. 132/19 feb. 2020) 
 
 O. nr. 3738/2019 - M. Of. nr. 244/29 mar. 2019 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar,  
 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/2017 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3969/2017 prin O. nr. 4597/2021 - M. Of. nr. 771/10 aug. 2021) 
 
 O. nr. 3750/2019 - M. Of. nr. 272/10 apr. 2019 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România 
 (Abrogare prin O. nr. 4812/2020 - M. Of. nr. 736/13 aug. 2020) 
 
 O. nr. 3952/2019 - M. Of. nr. 344/6 mai 2019 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019 
 (Abrogare prin O. nr. 3307/2020 - M. Of. nr. 158/27 feb. 2020) 
 
 O. nr. 3957/2019 - M. Of. nr. 386/16 mai 2019 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5557/2011 prin O. nr. 3992/2020 - M. Of. nr. 353/4 mai 2020) 

inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 

 
 O. nr. 4223/2019 - M. Of. nr. 475/11 iun. 2019 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului învăţământului nr. 4.055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în  
 comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii si studenţii din învăţământul de stat 
 (SE) 
 
 O. nr. 4946/2019 - M. Of. nr. 725/3 sep. 2019 
 Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a Vl-a în anul şcolar 2019-2020 
 (Abrogare prin O. nr. 4019/2020 - M. Of. nr. 302/10 apr. 2020) 
 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 2756/2019 - M. Of. nr. 715/30 aug. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia  
 autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu 
 (Anulare odată cu O. nr. 2.632/2016 prin Sentinţă civilă nr. 4756/2017 - M. Of. nr. 122/7 feb. 2022) 
 
 O. nr. 3040/2019 - M. Of. nr. 798/2 oct. 2019 
 Ordin privind modificarea Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2659/2020 - M. Of. nr. 813/3 sep. 2020 şi Abrogare odată cu O. nr. 3741/2018 prin O. nr. 2659/2020 - M. Of. nr. 813/3 sep. 2020) 

cu impact major în economie, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.741/2018 

 
 O. nr. 3781/2019 - M. Of. nr. 5/7 ian. 2020 
 Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale  
 Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile 



 
 (Abrogare prin O. nr. 58/2021 - M. Of. nr. 66/21 ian. 2021) 
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 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 167/2019 - M. Of. nr. 80/31 ian. 2019 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în  
 cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită  
 înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de  
 înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de  
 anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015  
 privind Codul fiscal 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2856/2017 prin O. nr. 393/2021 - M. Of. nr. 286/22 mar. 2021) 
 
 O. nr. 1783/2019 - M. Of. nr. 559/8 iul. 2019 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h)  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1254/2021 - M. Of. nr. 788/17 aug. 2021) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 I. nr. 1/2019 - M. Of. nr. 296/17 apr. 2019 
 Instrucţiune pentru modificarea Instrucţiunii preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială 
 (Abrogare odată cu I. nr. 2/2018 prin I. nr. 1/2021 - M. Of. nr. 56/19 ian. 2021) 
 
 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 

 Decizia nr. 407/2019 - M. Of. nr. 372/14 mai 2019 
 Decizie pentru modificarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei  
 Naţionale a Penitenciarelor 
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 360/2020 - M. Of. nr. 254/27 mar. 2020) 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 3162/2019 - M. Of. nr. 920/14 nov. 2019 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.008/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  
 desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019  
 
 (SE) 

- seria II 

 
  MINISTERUL MEDIULUI 

 O. nr. 324/2019 - M. Of. nr. 283/12 apr. 2019 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1150/2020 prin O. nr. 1150/2020 - M. Of. nr. 495/11 iun. 2020) 

autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu 

 
 O. nr. 500/2019 - M. Of. nr. 406/23 mai 2019 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de  
 vedere energetic 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1172/2018 prin O. nr. 2089/2020 - M. Of. nr. 1139/26 nov. 2020) 
 
 O. nr. 534/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019 
 Ordin pentru completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1172/2018 prin O. nr. 2089/2020 - M. Of. nr. 1139/26 nov. 2020) 
 
 O. nr. 898/2019 - M. Of. nr. 734/6 sep. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1172/2018 prin O. nr. 2089/2020 - M. Of. nr. 1139/26 nov. 2020) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 O. nr. 124/546/2019 - M. Of. nr. 150/26 feb. 2019 
 Ordin pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap 
 (Abrogare prin O. nr. 104/140/2021 - M. Of. nr. 158/16 feb. 2021) 
 
  MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT 

 O. nr. 500/2019 - M. Of. nr. 136/20 feb. 2019 
 Ordin privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 647/2019 - M. Of. nr. 187/8 mar. 2019) 
 
 O. nr. 647/2019 - M. Of. nr. 187/8 mar. 2019 
 Ordin privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 1882/2020 - M. Of. nr. 547/25 iun. 2020) 
 
  MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

 O. nr. 130/2019 - M. Of. nr. 185/7 mar. 2019 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului beneficiarului - 2019, Cererii de finanţare - 2019 şi Documentarului aferent acordării de finanţări nerambursabile - 2019 
 (Abrogare prin O. nr. 474/2020 - M. Of. nr. 407/18 mai 2020) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 3/2019 - M. Of. nr. 11/4 ian. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006  
 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1008/2016 prin O. nr. 566/2020 - M. Of. nr. 293/8 apr. 2020) 
 



 

 5468

 O. nr. 57/2019 - M. Of. nr. 61/23 ian. 2019 
 Ordin pentru aprobarea organigramei Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice 
 (Abrogare prin O. nr. 2540/2021 - M. Of. nr. 1159/7 dec. 2021) 
 
 O. nr. 114/2019 - M. Of. nr. 75/30 ian. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate /comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

preţurilor de referinţă inovative 

 
 O. nr. 265/2019 - M. Of. nr. 162/28 feb. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 preţurilor de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 275/2019 - M. Of. nr. 163/28 feb. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comerciaUzate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale t cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 474/2019 - M. Of. nr. 248/1 apr. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

de referinţă inovative 

 
 O. nr. 520/2019 - M. Of. nr. 262/5 apr. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 522/2019 - M. Of. nr. 276/11 apr. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 689/2021 - M. Of. nr. 513/18 mai 2021) 

asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene 

 
 O. nr. 615/2019 - M. Of. nr. 328/25 apr. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 preţurilor de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 625/2019 - M. Of. nr. 328/25 apr. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional ai preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 814/2019 - M. Of. nr. 427/30 mai 2019 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot  
 fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi  
 medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

inovative 

 
 O. nr. 840/2019 - M. Of. nr. 461/7 iun. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale » cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 preţurilor de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 928/2019 - M. Of. nr. 509/24 iun. 2019 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot  
 fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi  
 medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă  
 inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 977/2019 - M. Of. nr. 529/28 iun. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
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 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

de referinţă inovative 

 
 O. nr. 1053/2019 - M. Of. nr. 559/8 iul. 2019 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot  
 fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi  
 medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă  
 inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1168/2019 - M. Of. nr. 664/9 aug. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.469/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România  
 care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1469/2018 prin O. nr. 1674/2020 - M. Of. nr. 895/1 oct. 2020) 

de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public 

 
 O. nr. 1216/2019 - M. Of. nr. 644/3 aug. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1290/2019 - M. Of. nr. 704/27 aug. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

de referinţă inovative 

 
 O. nr. 1334/2019 - M. Of. nr. 733/6 sep. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi tilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul 9 Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

preţurilor de referinţă inovative 

 
 O. nr. 1364/2019 - M. Of. nr. 742/11 sep. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1412/2019 - M. Of. nr. 764/20 sep. 2019 
 Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
 (Abrogare prin O. nr. 2318/2021 - M. Of. nr. 1080/11 nov. 2021) 
 
 O. nr. 1470/2019 - M. Of. nr. 793/30 sep. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

de referinţă inovative 

 
 O. nr. 1490/2019 - M. Of. nr. 807/4 oct. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale 9 cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1554/2019 - M. Of. nr. 844/17 oct. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

preţurilor de referinţă inovative 

 
 O. nr. 1570/2019 - M. Of. nr. 855/23 oct. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

de referinţă inovative 

 
 O. nr. 1663/2019 - M. Of. nr. 883/1 nov. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
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 de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1682/2019 - M. Of. nr. 891/5 nov. 2019 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot  
 fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi  
 medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

inovative 

 
 O. nr. 1683/2019 - M. Of. nr. 903/8 nov. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.469/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România  
 care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele  
 de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1469/2018 prin O. nr. 1674/2020 - M. Of. nr. 895/1 oct. 2020) 
 
 O. nr. 1795/2019 - M. Of. nr. 964/29 nov. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

de referinţă inovative 

 
 O. nr. 1796/2019 - M. Of. nr. 964/29 nov. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 preţurilor de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1951/2019 - M. Of. nr. 1047/30 dec. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 preţurilor de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 1961/2019 - M. Of. nr. 1053/30 dec. 2019 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot  
 fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi  
 medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţ«ii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

inovative 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 854/562/2019 - M. Of. nr. 483/13 iun. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 1127/669/2019 - M. Of. nr. 610/24 iul. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 1801/1113/2019 - M. Of. nr. 982/5 dec. 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 2023/2019-1/2020 - M. Of. nr. 12/9 ian. 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 459/2019 - M. Of. nr. 221/21 mar. 2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" 
 (Abrogare prin O. nr. 610/2020 - M. Of. nr. 563/29 iun. 2020) 
 
 O. nr. 490/2019 - M. Of. nr. 260/4 apr. 2019 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti 
 (Abrogare prin O. nr. 985/2020 - M. Of. nr. 793/31 aug. 2020) 
 
 O. nr. 513/2019 - M. Of. nr. 272/10 apr. 2019 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti 
 (Abrogare prin O. nr. 432/2021 - M. Of. nr. 655/2 iul. 2021) 



 

 5471

 
 O. nr. 607/2019 - M. Of. nr. 352/7 mai 2019 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 513/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti 
 (Abrogare odată cu O. nr. 513/2019 prin O. nr. 432/2021 - M. Of. nr. 655/2 iul. 2021) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 O. nr. 545/2019 - M. Of. nr. 188/8 mar. 2019 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 535/2007 prin O. nr. 743/2020 - M. Of. nr. 238/24 mar. 2020) 

vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România 

 
 O. nr. 1204/2019 - M. Of. nr. 747/13 sep. 2019 
 Ordin privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de  
 modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE 
 (Abrogare prin H.G. nr. 726/2020 - M. Of. nr. 832/10 sep. 2020) 
 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
  AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ 

 Decizia nr. 616/2019 - M. Of. nr. 368/13 mai 2019 
 Decizie privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători 
 (Abrogare prin Decizia nr. 720/2019 - M. Of. nr. 979/5 dec. 2019) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 O. nr. 69/3315/2019 - M. Of. nr. 1028/20 dec. 2019 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2020 - indicativ AND 557-2019 
 (Abrogare prin O. nr. 2059/4298/2020 - M. Of. nr. 1310/30 dec. 2020) 
 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 124/2019 - M. Of. nr. 392/20 mai 2019 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 87/2020 - M. Of. nr. 74/3 feb. 2020) 
 
 
 2020 
 
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE   
 O. nr. 232/2020 - M. Of. nr. 641/21 iul. 2020 
 Ordin privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2021 - M. Of. nr. 55/19 ian. 2021) 
 
 O. nr. 322/2020 - M. Of. nr. 1096/18 nov. 2020 
 Ordin privind aprobarea ContractuIui-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2021 
 (Abrogare prin O. nr. 207/2021 - M. Of. nr. 1119/24 nov. 2021) 
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 I. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 223/19 mar. 2020 
 Instrucţiuni privind transmiterea raportărilor şi a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepţionale generate de criza COVID-19 
 (Abrogare prin I. nr. 3/2020 - M. Of. nr. 388/14 mai 2020) 
 
 I. nr. 3/2020 - M. Of. nr. 388/14 mai 2020 
 Instrucţiune privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 (Abrogare prin I. nr. 1/2021 - M. Of. nr. 1235/28 dec. 2021) 
 
 I. nr. 4/2020 - M. Of. nr. 613/13 iul. 2020 
 Instrucţiuni privind prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a  
 altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 (Abrogare prin I. nr. 6/2020 - M. Of. nr. 1046/9 nov. 2020 şi Abrogare odată cu I. nr. 3/2020 prin I. nr. 1/2021 - M. Of. nr. 1235/28 dec. 2021) 
 
 I. nr. 6/2020 - M. Of. nr. 1046/9 nov. 2020 
 Instrucţiuni pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a  
 altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 (Abrogare odată cu I. nr. 3/2020 prin I. nr. 1/2021 - M. Of. nr. 1235/28 dec. 2021) 
 
 N. nr. 5/2020 - M. Of. nr. 143/24 feb. 2020 
 Normă pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat 
 (Abrogare odată cu O. nr. 24/2015 prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 N. nr. 6/2020 - M. Of. nr. 150/25 feb. 2020 
 Normă pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 25/2015 prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 N. nr. 31/2020 - M. Of. nr. 733/13 aug. 2020 
 Normă pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat 
 (Abrogare odată cu O. nr. 24/2015 prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 N. nr. 32/2020 - M. Of. nr. 733/13 aug. 2020 
 Normă pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 25/2015 prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 N. nr. 42/2020 - M. Of. nr. 1242/16 dec. 2020 
 Norme pentru modificarea art. 30 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat 
 (Abrogare odată cu O. nr. 24/2015 prin N. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 880/14 sep. 2021) 
 
 R. nr. 6/2020 - M. Of. nr. 309/13 apr. 2020 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către  
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 Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 (Abrogare odată cu R. nr. 11/2016 prin R. nr. 4/2021 - M. Of. nr. 106/1 feb. 2021) 
 
 R. nr. 17/2020 - M. Of. nr. 727/12 aug. 2020 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către  
 
 (Abrogare odată cu R. nr. 11/2016 prin R. nr. 4/2021 - M. Of. nr. 106/1 feb. 2021) 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 
 R. nr. 22/2020 - M. Of. nr. 1057/10 nov. 2020 
 Regulament privind abrogarea Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2006 privind securitizarea creanţelor 
 (SE) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia. nr. 1988/2020 - M. Of. nr. 1006/29 oct. 2020 
 Decizie de desemnare a Societăţii CEZ VÂNZARE - S.A. în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 2233/2021 - M. Of. nr. 1165/8 dec. 2021) 
 
 Decizia nr. 1989/2020 - M. Of. nr. 1006/29 oct. 2020 
 Decizie de desemnare a Societăţii CIS GAZ - S.A. în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 2234/2021 - M. Of. nr. 1165/8 dec. 2021) 
 
 Decizia nr. 1991/2020 - M. Of. nr. 1006/29 oct. 2020 
 Decizie de desemnare a Societăţii ENGIE ROMÂNIA - S.A. în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 2235/2021 - M. Of. nr. 1165/8 dec. 2021) 
 
 O. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 222/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 222/2019 prin O. nr. 215/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 
 
 O. nr. 4/2020 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 224/2019 prin O. nr. 217/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 

distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A. 

 
 O. nr. 5/2020 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 225/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 225/2019 prin O. nr. 218/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 
 
 O. nr. 6/2020 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 226/2019 prin O. nr. 219/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 
 
 O. nr. 7/2020 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 227/2019 prin O. nr. 220/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 
 
 O. nr. 8/2020 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 228/2019 prin O. nr. 221/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020) 
 
 O. nr. 9/2020 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 229/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 229/2019 prin O. nr. 222/2020 - M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020) 

distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A. 

 
 O. nr. 10/2020 - M. Of. nr. 28/16 ian. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de  
 transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 218/2019 prin O. nr. 214/2020 - M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020) 

preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 68/31 ian. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii  
 Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2020 - M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020) 
 
 O. nr. 14/2020 - M. Of. nr. 92/7 feb. 2020 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 187/2020 - M. Of. nr. 1024/3 nov. 2020) 
 
 O. nr. 17/2020 - M. Of. nr. 112/13 feb. 2020 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru eficienţă energetică în  
 
 (SE) 

cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi numirea şefului acestuia 

 
 O. nr. 20/2020 - M. Of. nr. 171/2 mar. 2020 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 (Abrogare la 1 aprilie 2022 prin O. nr. 141/2021 - M. Of. nr. 28/10 ian. 2022) 
 
 O. nr. 26/2020 - M. Of. nr. 243/25 mar. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să  
 preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparţinătoare oraşului Otopeni, judeţul Ilfov 
 (Abrogare prin O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 631/28 iun. 2021) 
 
 O. nr. 69/2020 - M. Of. nr. 330/23 apr. 2020 



 

 5473

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2021 - M. Of. nr. 259/16 mar. 2021) 

producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum 

 
 O. nr. 70/2020 - M. Of. nr. 344/28 apr. 2020 
 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2017 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către  
 furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din  
 sectorul energiei electrice 
 (Abrogare prin O. nr. 242/2020 - M. Of. nr. 1297/28 dec. 2020) 
 
 O. nr. 74/2020 - M. Of. nr. 347/29 apr. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, practicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice  
 
 (Abrogare prin O. nr. 28/2021 - M. Of. nr. 398/16 apr. 2021) 

"Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 77/2020 - M. Of. nr. 414/19 mai 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a  
 energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 226/2018 prin O. nr. 50/2021 - M. Of. nr. 635/29 iun. 2021 şi Abrogare odată cu O. nr. 226/2018 la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 50/2021 - M. Of.  
 nr. 635/29 iun. 2021) 
 
 O. nr. 79/2020 - M. Of. nr. 409/18 mai 2020 
 Ordin privind obligaţia de a oferta gaze naturale pe pieţele centralizate din România 
 (Abrogare prin O. nr. 143/2020 - M. Of. nr. 631/17 iul. 2020) 
 
 O. nr. 81/2020 - M. Of. nr. 441/26 mai 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/2020 privind obligaţia de a oferta gaze naturale pe pieţele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 79/2020 prin O. nr. 143/2020 - M. Of. nr. 631/17 iul. 2020) 

centralizate din România 

 
 O. nr. 85/2020 - M. Of. nr. 490/10 iun. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 32/2017 prin O. nr. 178/2020 - M. Of. nr. 942/14 oct. 2020) 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 

 
 O. nr. 86/2020 - M. Of. nr. 504/12 iun. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de  
 Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 
 (Abrogare odată cu O. nr. 82/2017 prin O. nr. 172/2020 - M. Of. nr. 879/25 sep. 2020) 
 
 O. nr. 88/2020 - M. Of. nr. 501/12 iun. 2020 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020  
 şi pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică şi furnizorii de ultimă instanţă, aprobat  
 prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2019 
 (Abrogare cu excepția art. 3, care se abrogă la 1 decembrie 2020, și a art. 4 și 8, care se abrogă la 1 ianuarie 2021 prin O. nr. 171/2020 - M. Of. nr. 876/25 sep. 2020) 
 
 O. nr. 93/2020 - M. Of. nr. 521/18 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în  
 cogenerare, aplicabile în anul 2020 
 (Abrogare prin O. nr. 176/2020 - M. Of. nr. 916/8 oct. 2020) 
 
 O. nr. 94/2020 - M. Of. nr. 521/18 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru  
 
 (Abrogare prin O. nr. 210/2020 - M. Of. nr. 1070/12 nov. 2020) 

promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul II al anului 2020 

 
 O. nr. 96/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 54/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 54/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 97/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CORDUN GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 55/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 55/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 98/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 57/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 57/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 99/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 59/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 59/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 100/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 60/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 60/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 101/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ NORD EST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 61/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 102/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 63/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 63/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 103/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 64/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 64/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 105/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 67/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 67/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
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 O. nr. 106/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 68/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 68/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 107/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea M.M. DATA- S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 69/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 69/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 108/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 70/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 70/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 109/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 71/2021 - M. Of. nr. 631/28 iun. 2021) 
 
 O. nr. 110/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 72/2021 - M. Of. nr. 631/28 iun. 2021) 
 
 O. nr. 111/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 74/2021 - M. Of. nr. 631/28 iun. 2021) 
 
 O. nr. 112/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să  
 preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman 
 (Abrogare prin O. nr. 81/2021 - M. Of. nr. 631/28 iun. 2021) 
 
 O. nr. 113/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 75/2021 - M. Of. nr. 631/28 iun. 2021) 
 
 O. nr. 114/2020 - M. Of. nr. 549/25 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţ»ie realizat de Societatea PROGAZ P&D - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 76/2021 - M. Of. nr. 631/28 iun. 2021) 
 
 O. nr. 115/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea SALGAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 78/2021 - M. Of. nr. 631/28 iun. 2021) 
 
 O. nr. 116/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 80/2021 - M. Of. nr. 631/28 iun. 2021) 
 
 O. nr. 118/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 56/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 56/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 119/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 58/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 58/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 120/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ VEST - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 62/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 62/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 121/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 65/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 65/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 122/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020 
 Ordin aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ“ - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 77/2021 - M. Of. nr. 631/28 iun. 2021) 
 
 O. nr. 123/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 79/2021 - M. Of. nr. 631/28 iun. 2021) 
 
 O. nr. 124/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DELGAZ GRID - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 43/2021 - M. Of. nr. 599/16 iun. 2021) 
 
 O. nr. 125/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 44/2021 - M. Of. nr. 598/16 iun. 2021) 
 
 O. nr. 126/2020 - M. Of. nr. 550/26 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 66/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 66/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 134/2020 - M. Of. nr. 567/30 iun. 2020 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă CEZ Vânzare - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2020 - M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020) 
 
 O. nr. 135/2020 - M. Of. nr. 567/30 iun. 2020 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Enel Energie - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2020 - M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020) 
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 O. nr. 137/2020 - M. Of. nr. 567/30 iun. 2020 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă E.ON Energie România - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2020 - M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020) 
 
 O. nr. 138/2020 - M. Of. nr. 567/30 iun. 2020 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Electrica Furnizare - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2020 - M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020) 
 
 O. nr. 139/2020 - M. Of. nr. 567/30 iun. 2020 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Engie România - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2020 - M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020) 
 
 O. nr. 140/2020 - M. Of. nr. 567/30 iun. 2020 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Tinmar Energy - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2020 - M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020) 
 
 O. nr. 141/2020 - M. Of. nr. 567/30 iun. 2020 
 Ordin pentru aprobarea tarifelor generice pentru energie electrică aplicate începând cu data de 1 iulie 2020 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2020 - M. Of. nr. 1008/30 oct. 2020) 
 
 O. nr. 142/2020 - M. Of. nr. 567/30 iun. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de  
 transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 218/2019 prin O. nr. 214/2020 - M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020) 

preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 150/2020 - M. Of. nr. 701/5 aug. 2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze  
 Naturale OPCOM - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 107/2021 - M. Of. nr. 1052/3 nov. 2021) 
 
 O. nr. 154/2020 - M. Of. nr. 789/28 aug. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea  
 serviciului de distribuţie realizat de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. 
 (Abrogare odată cu O. nr. 126/2020 prin O. nr. 66/2021 - M. Of. nr. 623/24 iun. 2021 şi Abrogare odată cu O. nr. 126/2020 la data de 1 iulie 2021 prin O. nr. 66/2021 - M. Of.  
 nr. 623/24 iun. 2021) 
 
 O. nr. 167/2020 - M. Of. nr. 878/25 sep. 2020 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze  
 
 (SE) 

naturale a consumatorului izolat tip B 

 
 O. nr. 168/2020 - M. Of. nr. 876/25 sep. 2020 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de  
 fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a  
 gazelor naturale 
 (SE) 
 
 O. nr. 169/2020 - M. Of. nr. 876/25 sep. 2020 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului  
 
 (SE) 

tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale 

 
 O. nr. 178/2020 - M. Of. nr. 942/14 oct. 2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 
 (Abrogare prin O. nr. 18/2021 - M. Of. nr. 264/17 mar. 2021) 
 
 O. nr. 183/2020 - M. Of. nr. 1022/3 nov. 2020 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de  
 racordare cu lungimi de până la 2.500 metri 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2021 - M. Of. nr. 260/16 mar. 2021) 
 
 O. nr. 214/2020 - M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (Tg) şi de extragere a energiei  
 electrice din reţea (Tl), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei  
 Electrice "Transelectrica" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 124/2021 - M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021) 
 
 O. nr. 215/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia -  
 S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 120/2021 - M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021) 
 
 O. nr. 216/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Delgaz Grid" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2021 - M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021) 
 
 O. nr. 217/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "E-Distribuţie Banat" - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 121/2021 - M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021) 
 
 O. nr. 218/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "E-Distribuţie Dobrogea" -  
 S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 122/2021 - M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021) 
 
 O. nr. 219/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "E-Distribuţie Muntenia" –  
 S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 123/2021 - M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021) 
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 O. nr. 220/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2021 - M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021) 

Electrice Muntenia Nord - S.A. 

 
 O. nr. 221/2020 - M. Of. nr. 1216/11 dec. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei  
 Electrice Transilvania Nord - S.A. 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2021 - M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021) 
 
 O. nr. 222/2020 - M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020 
 Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 119/2021 - M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021) 

Electrice Transilvania Sud - S.A. 

 
 O. nr. 235/2020 - M. Of. nr. 1301/29 dec. 2020 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a  
 nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale 
 (SE) 
 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 109/1273/2020 - M. Of. nr. 732/13 aug. 2020 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 249/358/2003 pentru aprobarea Normelor privind parametrii de  
 calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor  
 
 (SE) 

energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale 

 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 69/2020 - M. Of. nr. 304/10 apr. 2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul  
 
 (Abrogare prin H. nr. 143/2021 - M. Of. nr. 353/7 apr. 2021) 

pandemiei COVID-19" (NI-ASR-07-IX/0) 

 
 H. nr. 257/2020 - M. Of. nr. 910/7 oct. 2020 
 Hotărâre privind aprobarea Normei "Garanţii EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-I/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 365/2020 - M. Of. nr. 1325/31 dec. 2020) 
 
 H. nr. 258/2020 - M. Of. nr. 910/7 oct. 2020 
 Hotărâre privind aprobarea Normei "Finanţări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-FIN-08-I/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 364/2020 - M. Of. nr. 3/4 ian. 2021) 
 
 H. nr. 310/2020 - M. Of. nr. 1186/7 dec. 2020 
 Hotărâre pentru aprobarea modificării Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în  
 contextul pandemiei COVID-19" (NI-ASR-07-IX/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 69/2020 
 (Abrogare prin H. nr. 143/2021 - M. Of. nr. 353/7 apr. 2021) 
 
 H. nr. 314/2020 - M. Of. nr. 1186/7 dec. 2020 
 Hotărâre pentru aprobarea modificării Normei "Garanţii EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului  
 
 (Abrogare prin H. nr. 365/2020 - M. Of. nr. 1325/31 dec. 2020) 

Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 257/2020 

 
 H. nr. 315/2020 - M. Of. nr. 1186/7 dec. 2020 
 Hotărâre pentru aprobarea modificării Normei "Finanţări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-FIN-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial  
 de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 258/2020 
 (Abrogare prin H. nr. 364/2020 - M. Of. nr. 3/4 ian. 2021) 
 
 H. nr. 364/2020 - M. Of. nr. 3/4 ian. 2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-FIN-08-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 240/2021 - M. Of. nr. 596/15 iun. 2021) 
 
 H. nr. 365/2020 - M. Of. nr. 1325/31 dec. 2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Garanţii EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-II/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 241/2021 - M. Of. nr. 596/15 iun. 2021) 
 
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
  INSPECŢIA JUDICIARĂ 

 O. nr. 81/2020 - M. Of. nr. 669/28 iul. 2020 
 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 134/2018 
 (Abrogare odată cu O. nr. 134/2018 prin O. nr. 49/2021 - M. Of. nr. 591/11 iun. 2021) 
 
 O. nr. 116/2020 - M. Of. nr. 1006/29 oct. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 134/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 134/2018 prin O. nr. 49/2021 - M. Of. nr. 591/11 iun. 2021) 
 
  DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 4659265/2020 - M. Of. nr. 689/1 aug. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în comuna Bălileşti, judeţul Argeş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659705/2020 - M. Of. nr. 975/22 oct. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în comuna Fântânele din judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660212/2020 - M. Of. nr. 1161/1 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale în municipiul Blaj, judeţul Alba 
 (T) 
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 O. nr. 4660213/2020 - M. Of. nr. 1161/1 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale în comuna Ciugud, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 4660287/2020 - M. Of. nr. 1185/7 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru satul Şelimbăr din comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660443/2020 - M. Of. nr. 1261/19 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 
 GUVERN 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 

 O. nr. 113/2020 - M. Of. nr. 427/21 mai 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat  
 reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 95/2018 
 (Abrogare odată cu O. nr. 95/2018 prin O. nr. 16/2022 - M. Of. nr. 119/7 feb. 2022) 
 
 O. nr. 180/2020 - M. Of. nr. 970/21 oct. 2020 
 Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2021 
 (Abrogare prin O. nr. 183/2021 - M. Of. nr. 1096/17 nov. 2021) 
 
 
 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 O. nr. 114/2020 - M. Of. nr. 546/25 iun. 2020 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind utilizarea standardelor pentru evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice 
 (Abrogare prin O. nr. 159/2021 - M. Of. nr. 1057/4 nov. 2021) 
 
 
 GUVERN 
  COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 H. nr. 24/2020 - M. Of. nr. 395/15 mai 2020 
 Hotărâre privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul  
 
 (Încetare aplicabilitate prin H.G. nr. 394/2020 - M. Of. nr. 410/18 mai 2020) 

SARS-CoV-2 

 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 87/2020 - M. Of. nr. 74/3 feb. 2020 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 
 (Abrogare prin O. nr. 104/2020 - M. Of. nr. 289/7 apr. 2020) 
 
 O. nr. 104/2020 - M. Of. nr. 289/7 apr. 2020 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului  
 
 (Abrogare \ prin O. nr. 109/2020 - M. Of. nr. 354/4 mai 2020) 

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014 

 
 O. nr. 109/2020 - M. Of. nr. 354/4 mai 2020 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 132/2020 - M. Of. nr. 640/21 iul. 2020) 

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014 

 
 O. nr. 132/2020 - M. Of. nr. 640/21 iul. 2020 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 136/2020 - M. Of. nr. 769/24 aug. 2020) 

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014 

 
 
 GUVERN 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 280/2020 - M. Of. nr. 618/14 iul. 2020 
 Decizie pentru abrogarea Deciziei prim-ministrului nr. 318/2018 privind înfiinţarea Grupului de lucru pentru negocierea proiectului de Acord interguvernamental România - Republica  
 Populară Chineză privind cooperarea pentru implementarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă (IGA) 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 307/2020 - M. Of. nr. 755/19 aug. 2020 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 169/2018 privind constituirea Comitetului director pentru e-guvemare 
 (Încetare valabilitate odată cu Decizia nr. 169/2018 prin Decizia nr. 331/2021 - M. Of. nr. 537/24 mai 2021) 
 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 474/2020 - M. Of. nr. 407/18 mai 2020 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului şi a documentarului de finanţare nerambursabilă - DRRM 2020 
 (Abrogare prin O. nr. 593/2021 - M. Of. nr. 398/16 apr. 2021) 
 
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 O. nr. 1075/2020 - M. Of. nr. 1026/4 nov. 2020 
 Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2021 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2022 prin O. nr. 773/2021 - M. Of. nr. 1091/16 nov. 2021) 
 
 O. nr. 1129/2020 - M. Of. nr. 1237/16 dec. 2020 
 Ordin privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2022 - M. Of. nr. 72/25 ian. 2022) 
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  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 O.M. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 219/18 mar. 2020 
 Ordonanţă militară privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri 
 (T) 
 
 O.M. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 232/21 mar. 2020 
 Ordonanţă militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
 (T) 
 
 O.M. nr. 3/2020 - M. Of. nr. 242/24 mar. 2020 
 Ordonanţă militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
 (T) 
 
 O.M. nr. 4/2020 - M. Of. nr. 257/29 mar. 2020 
 Ordonanţă militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
 (T) 
 
 O.M. nr. 5/2020 - M. Of. nr. 262/31 mar. 2020 
 Ordonanţă militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
 (T) 
 
 O.M. nr. 6/2020 - M. Of. nr. 262/31 mar. 2020 
 Ordonanţă militară privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi  
 
 (T) 

administrativ-teritoriale din judeţul Suceava 

 
 O.M. nr. 7/2020 - M. Of. nr. 284/4 apr. 2020 
 Ordonanţă militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
 (T) 
 
 O. M. nr. 8/2020 - M. Of. nr. 301/10 apr. 2020 
 Ordonanţă militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
 (T) 
 
 O.M. nr. 9/2020 - M. Of. nr. 321/16 apr. 2020 
 Ordonanţă militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
 (T) 
 
 O.M. nr. 10/2020 - M. Of. nr. 340/27 apr. 2020 
 Ordonanţă militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
 (T) 
 
 O.M. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 387/13 mai 2020 
 Ordonanţă militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
 (T) 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 
 O. nr. 79/988/2020 - M. Of. nr. 435/22 mai 2020 
 Ordin privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 
 (Abrogare prin O. nr. 1082/97/1112/2020 - M. Of. nr. 526/19 iun. 2020) 
 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
  DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 4659201/2020 - M. Of. nr. 646/22 iul. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4659202/2020 - M. Of. nr. 648/22 iul. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în localitatea Gornet, comuna Gornet, judeţul Prahova 
 (T) 
 
 O. nr. 4659206/2020 - M. Of. nr. 660/26 iul. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în oraşul Făget şi satele aparţinătoare Bichigi, Temereşti şi Colonia Mică din judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659263/2020 - M. Of. nr. 689/1 aug. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în satele Seleuş şi Moroda din comuna Seleuş, judeţul Arad 
 (T) 
 
 O. nr. 4659264/2020 - M. Of. nr. 689/1 aug. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în satele Gurahonţ si Bonţeşti din comuna Gurahonţ, judeţul Arad 
 (T) 
 
 O. nr. 4659266/2020 - M. Of. nr. 689/1 aug. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în comuna Dârmăneşti, judeţul Argeş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659267/2020 - M. Of. nr. 689/1 aug. 2020 
 Ordin privind încetarea carantinei zonale instituite la nivelul satului Cartojani, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu 
 (SE) 
 
 O. nr. 4659303/2020 - M. Of. nr. 718/10 aug. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în satul Greci, comuna Schitu, judeţul Olt 
 (T) 
 
 O. nr. 4659570/2020 - M. Of. nr. 914/7 oct. 2020 



 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în comuna Cuca, judeţul Galaţi 
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 (T) 
 
 O. nr. 4659587/2020 - M. Of. nr. 926/9 oct. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în satul Dobra, comuna Dobra, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4659600/2020 - M. Of. nr. 935/12 oct. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în comuna Iveşti, judeţul Galaţi 
 (T) 
 
 O. nr. 4659692/2020 - M. Of. nr. 966/20 oct. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în comuna Tarcău din judeţul Neamţ 
 (T) 
 
 O. nr. 4659693/2020 - M. Of. nr. 966/20 oct. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în comuna Taşca din judeţul Neamţ 
 (T) 
 
 O. nr. 4659708/2020 - M. Of. nr. 979/23 oct. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în localitatea Sic din comuna Sic, din judeţul Cluj 
 (T) 
 
 O. nr. 4659709/2020 - M. Of. nr. 979/23 oct. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în localitatea Săvădisla din comuna Săvădisla, din judeţul Cluj 
 (T) 
 
 O. nr. 4659720/2020 - M. Of. nr. 983/26 oct. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în localitatea Petrova, din judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659722/2020 - M. Of. nr. 983/26 oct. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în localitatea Vişeu de Jos, din judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659732/2020 - M. Of. nr. 989/27 oct. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituită pentru comuna Iveşti din judeţul Galaţi 
 (T) 
 
 O. nr. 4659738/2020 - M. Of. nr. 997/28 oct. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în comuna Recea, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659784/2020 - M. Of. nr. 1017/2 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localităţile Groşi şi Satu Nou de Jos din comuna Groşi, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659815/2020 - M. Of. nr. 1031/4 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Zalău, judeţul Sălaj 
 (T) 
 
 O. nr. 4659816/2020 - M. Of. nr. 1031/4 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Jibou, judeţul Sălaj 
 (T) 
 
 O. nr. 4659817/2020 - M. Of. nr. 1031/4 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj 
 (T) 
 
 O. nr. 4659818/2020 - M. Of. nr. 1031/4 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj 
 (T) 
 
 O. nr. 4659824/2020 - M. Of. nr. 1035/5 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Dudeştii Noi, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659825/2020 - M. Of. nr. 1035/5 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Giroc, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659826/2020 - M. Of. nr. 1035/5 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Pesac, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659827/2020 - M. Of. nr. 1035/5 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659828/2020 - M. Of. nr. 1035/5 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Becicherecu Mic, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659829/2020 - M. Of. nr. 1035/5 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Fibiş, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659830/2020 - M. Of. nr. 1035/5 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Ghiroda, judeţul Timiş 
 (T) 
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 O. nr. 4659831/2020 - M. Of. nr. 1035/5 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Moşniţa Nouă, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659851/2020 - M. Of. nr. 1044/7 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Petrova, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659852/2020 - M. Of. nr. 1044/7 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localităţile Ciacova, Cebza, Macedonia şi Petroman din oraşul Ciacova, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659853/2020 - M. Of. nr. 1044/7 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Sânnicolau Mare, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659857/2020 - M. Of. nr. 1044/7 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Vişeu de Jos, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659859/2020 - M. Of. nr. 1044/7 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Ovidiu, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4659860/2020 - M. Of. nr. 1044/7 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Moţăieni, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4659862/2020 - M. Of. nr. 1048/9 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mintiu Gherlei, judeţul Cluj 
 (T) 
 
 O. nr. 4659878/2020 - M. Of. nr. 1056/10 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659886/2020 - M. Of. nr. 1062/11 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituită pentru comuna Recea, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659887/2020 - M. Of. nr. 1064/11 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659901/2020 - M. Of. nr. 1071/12 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4659911/2020 - M. Of. nr. 1077/13 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ciorogârla, cu satele aparţinătoare, respectiv Ciorogârla şi Dârvari, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4659925/2020 - M. Of. nr. 1080/14 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Izvoru Crişului din comuna Izvoru Crişului, judeţul Cluj 
 
 (T) 
 
 O. nr. 4659926/2020 - M. Of. nr. 1080/14 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localităţile Chinteni, Deuşu, Vechea, Sânmărtin din comuna Chinteni, judeţul Cluj 
 (T) 
 
 O. nr. 4659927/2020 - M. Of. nr. 1081/14 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Cisnădie, cu excepţia Cartierului Arhitecţilor, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4659928/2020 - M. Of. nr. 1081/14 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Sibiu, localitatea Şelimbăr şi Cartierul Arhitecţilor din cadrul localităţii Cisnădie, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4659929/2020 - M. Of. nr. 1081/14 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4659941/2020 - M. Of. nr. 1085/16 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în satele Valea Mare, Valea Caselor şi Gârleni din comuna Valea Mare, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4659942/2020 - M. Of. nr. 1085/16 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru localităţile Groşi şi Satu Nou de Jos din comuna Groşi, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 4659943/2020 - M. Of. nr. 1085/16 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în localitatea Crişeni, judeţul Sălaj 
 (T) 
 
 O. nr. 4659944/2020 - M. Of. nr. 1085/16 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Cugir, judeţul Alba 
 (T) 
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 O. nr. 4659945/2020 - M. Of. nr. 1085/16 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru Municipiului Sebeş, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 4659946/2020 - M. Of. nr. 1085/16 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Abrud, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 4659947/2020 - M. Of. nr. 1086/16 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei în comuna Ciugud, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 4659948/2020 - M. Of. nr. 1086/16 nov. 2020 
 Ordin  privind instituirea carantinei zonale în municipiul Blaj, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 4659949/2020 - M. Of. nr. 1086/16 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiului Alba Iulia, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 4659950/2020 - M. Of. nr. 1087/16 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale în localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov 
 (T) 
 
 O. nr. 4659969/2020 - M. Of. nr. 1088/17 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale la nivelul localităţii Braniştea, comuna Braniştea, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 4659975/2020 - M. Of. nr. 1095/18 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 (T) 
 
 O. nr. 4659987/2020 - M. Of. nr. 1100/18 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei la nivelul municipiului Zalău, judeţul Sălaj 
 (T) 
 
 O. nr. 4659988/2020 - M. Of. nr. 1100/18 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei la nivelul oraşului Jibou din judeţul Sălaj 
 (T) 
 
 O. nr. 4659989/2020 - M. Of. nr. 1100/18 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei pentru oraşul Cehu Silvaniei din judeţul Sălaj 
 (T) 
 
 O. nr. 4660006/2020 - M. Of. nr. 1105/19 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru localitatea Dudeştii Noi, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4660007/2020 - M. Of. nr. 1105/19 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru localitatea Dumbrăviţa, din judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4660008/2020 - M. Of. nr. 1105/19 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru localitatea Ghiroda, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4660009/2020 - M. Of. nr. 1105/19 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare a localităţii Giroc, din judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4660010/2020 - M. Of. nr. 1105/19 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare pentru localitatea Moşniţa Nouă, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4660011/2020 - M. Of. nr. 1105/19 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj 
 (T) 
 
 O. nr. 4660030/2020 - M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660046/2020 - M. Of. nr. 1113/20 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Lugoj, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 4660048/2020 - M. Of. nr. 1116/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660049/2020 - M. Of. nr. 1116/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Măgurele, cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660050/2020 - M. Of. nr. 1118/21 nov. 2020 
 Ordin  privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660051/2020 - M. Of. nr. 1118/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov 
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 (T) 
 
 O. nr. 4660052/2020 - M. Of. nr. 1117/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaş, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660053/2020 - M. Of. nr. 1114/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Agigea, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660054/2020 - M. Of. nr. 1114/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Costineşti, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660055/2020 - M. Of. nr. 1114/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Lumina, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660056/2020 - M. Of. nr. 1115/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660057/2020 - M. Of. nr. 1115/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660058/2020 - M. Of. nr. 1115/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660059/2020 - M. Of. nr. 1115/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Medgidia, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660061/2020 - M. Of. nr. 1119/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Popeşti-Leordeni, cu localitatea componentă Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660062/2020 - M. Of. nr. 1117/21 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660063/2020 - M. Of. nr. 1119/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Avrig, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660064/2020 - M. Of. nr. 1119/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Mediaş, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660065/2020 - M. Of. nr. 1120/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Orlat, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660066/2020 - M. Of. nr. 1120/21 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Năvodari, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660067/2020 - M. Of. nr. 1120/21 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Vişeu de Jos, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 4660099/2020 - M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Ineu, judeţul Arad 
 (T) 
 
 O. nr. 4660103/2020 - M. Of. nr. 1136/25 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 4660115/2020 - M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj 
 (T) 
 
 O. nr. 4660116/2020 - M. Of. nr. 1143/26 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Eforie (Eforie Nord şi Eforie Sud), judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660123/2020 - M. Of. nr. 1143/26 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru satul Lazu, U.A.T. Agigea, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660125/2020 - M. Of. nr. 1145/26 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei pentru municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660144/2020 - M. Of. nr. 1155/27 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Vinţu de Jos, judeţul Alba 
 (T) 
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 O. nr. 4660145/2020 - M. Of. nr. 1156/27 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Cernavodă, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660146/2020 - M. Of. nr. 1156/27 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Cumpăna, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660147/2020 - M. Of. nr. 1156/27 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Târguşor, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660149/2020 - M. Of. nr. 1157/28 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru oraşul Cisnădie, cu excepţia Cartierului Arhitecţilor, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660150/2020 - M. Of. nr. 1157/28 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru municipiul Sibiu, localitatea Şelimbăr şi Cartierul Arhitecţilor din cadrul localităţii Cisnădie, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660151/2020 - M. Of. nr. 1157/28 nov. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660153/2020 - M. Of. nr. 1157/28 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mârşa, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660154/2020 - M. Of. nr. 1157/28 nov. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru UAT comuna Ciurea - satele Ciurea şi Lunca Cetăţuii (zona Zanea), judeţul laşi 
 (T) 
 
 O. nr. 4660197/2020 - M. Of. nr. 1158/1 dec. 2020 
 Ordin pentru modificarea unor ordine privind prelungirea măsurii carantinei zonale în judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660199/2020 - M. Of. nr. 1159/1 dec. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Tuzla, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660200/2020 - M. Of. nr. 1159/1 dec. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Rasova, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660201/2020 - M. Of. nr. 1159/1 dec. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru U.A.T. Aliman, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660202/2020 - M. Of. nr. 1160/1 dec. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale la nivelul localităţii Sighiştel din comuna Câmpani, judeţul Bihor 
 (T) 
 
 O. nr. 4660203/2020 - M. Of. nr. 1160/1 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru oraşul Cugir, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 4660204/2020 - M. Of. nr. 1160/1 dec. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale la nivelul oraşului Nucet, judeţul Bihor 
 (T) 
 
 O. nr. 4660205/2020 - M. Of. nr. 1161/1 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale la nivelul localităţilor Fânaţe şi Câmpani din comuna Câmpani, judeţul Bihor 
 (T) 
 
 O. nr. 4660211/2020 - M. Of. nr. 1161/1 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru municipiul Alba Iulia, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 4660242/2020 - M. Of. nr. 1172/3 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei pentru municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660268/2020 - M. Of. nr. 1180/5 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660269/2020 - M. Of. nr. 1180/5 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Chiajna, cu satele aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660270/2020 - M. Of. nr. 1180/5 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru U.A.T. Constanţa, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660271/2020 - M. Of. nr. 1180/5 dec. 2020 
 Ordin pentru completarea unor ordine privind instituirea, respectiv prelungirea măsurii carantinei zonale în unele localităţi 
 (T) 
 
 O. nr. 4660274/2020 - M. Of. nr. 1182/6 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Măgurele cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov 
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 (T) 
 
 O. nr. 4660275/2020 - M. Of. nr. 1183/6 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaşi, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660276/2020 - M. Of. nr. 1183/6 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Popeşti-Leordeni, cu satul aparţinător Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660277/2020 - M. Of. nr. 1183/6 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660278/2020 - M. Of. nr. 1183/6 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660279/2020 - M. Of. nr. 1183/6 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660280/2020 - M. Of. nr. 1181/6 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660281/2020 - M. Of. nr. 1181/6 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660282/2020 - M. Of. nr. 1182/6 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Lumina, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660283/2020 - M. Of. nr. 1182/6 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Năvodari, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660284/2020 - M. Of. nr. 1182/6 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660285/2020 - M. Of. nr. 1182/6 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660286/2020 - M. Of. nr. 1185/7 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru municipiul Sibiu, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660288/2020 - M. Of. nr. 1186/7 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660289/2020 - M. Of. nr. 1187/7 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660290/2020 - M. Of. nr. 1187/7 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru municipiul Mediaş, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660291/2020 - M. Of. nr. 1187/7 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Avrig, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660292/2020 - M. Of. nr. 1187/7 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Orlat, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 4660296/2020 - M. Of. nr. 1193/8 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru municipiul Alba Iulia şi localităţile componente Bărăbanţ, Miceşti, Oarda şi Pâclişa, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 4660337/2020 - M. Of. nr. 1209/10 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660338/2020 - M. Of. nr. 1209/10 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru U.A.T. Eforie, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660343/2020 - M. Of. nr. 1213/11 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Berceni, cu satul aparţinător Berceni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660349/2020 - M. Of. nr. 1218/12 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Chiajna, cu satele aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, judeţul Ilfov 
 (T) 
 



 

 5485

 O. nr. 4660350/2020 - M. Of. nr. 1218/12 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660351/2020 - M. Of. nr. 1218/12 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru UAT comuna Ciurea - satele Ciurea şi Lunca Cetăţuii (zona Zanea), judeţul laşi 
 (T) 
 
 O. nr. 4660364/2020 - M. Of. nr. 1219/12 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Dobroeşti, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660365/2020 - M. Of. nr. 1219/12 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660366/2020 - M. Of. nr. 1219/12 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660367/2020 - M. Of. nr. 1220/12 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Popeşti-Leordeni, cu satul aparţinător Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660368/2020 - M. Of. nr. 1220/12 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaşi, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660369/2020 - M. Of. nr. 1220/12 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru U.A.T. Târguşor, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660370/2020 - M. Of. nr. 1221/12 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru U.A.T. Techirghiol, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660371/2020 - M. Of. nr. 1221/12 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru U.A.T. Cernavodă, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660372/2020 - M. Of. nr. 1221/12 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru U.A.T. Cumpăna, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660409/2020 - M. Of. nr. 1246/17 dec. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Grădina, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660426/2020 - M. Of. nr. 1257/18 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Berceni, cu satul aparţinător Berceni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660427/2020 - M. Of. nr. 1257/18 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru U.A.T. Constanţa, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 4660441/2020 - M. Of. nr. 1261/19 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Chiajna, cu satele aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660442/2020 - M. Of. nr. 1261/19 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660444/2020 - M. Of. nr. 1262/19 dec. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru satul Aroneanu, comuna Aroneanu, judeţul Iaşi 
 (T) 
 
 O. nr. 4660445/2020 - M. Of. nr. 1262/19 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660446/2020 - M. Of. nr. 1262/19 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660447/2020 - M. Of. nr. 1263/19 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660448/2020 - M. Of. nr. 1263/19 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaşi, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660449/2020 - M. Of. nr. 1263/19 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Popeşti-Leordeni, cu satul aparţinător Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660500/2020 - M. Of. nr. 1293/24 dec. 2020 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Berceni, cu satul aparţinător Berceni, judeţul Ilfov 
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 (T) 
 
 O. nr. 4660512/2020 - M. Of. nr. 1305/29 dec. 2020 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi 
 (T) 
 
 O. nr. 4660524/2020 - M. Of. nr. 1312/30 dec. 2020 
 Ordin privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru comuna Grădina, judeţul Constanţa 
 (T - SE) 
 
 O. nr. 4660525/2020 - M. Of. nr. 1312/30 dec. 2020 
 Ordin privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru localitatea Ovidiu, judeţul Constanţa 
 (T - SE) 
 
 O. nr. 4660563/2020 - M. Of. nr. 1/4 ian. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Chiajna, cu satele aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660564/2020 - M. Of. nr. 1/4 ian. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660565/2020 - M. Of. nr. 1/4 ian. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaşi, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660566/2020 - M. Of. nr. 1/4 ian. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660567/2020 - M. Of. nr. 1/4 ian. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Popeşti-Leordeni, cu satul aparţinător Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 4660568/2020 - M. Of. nr. 1/4 ian. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 36/2020 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2020 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de  
 aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 895/2016 prin O. nr. 312/2021 - M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021) 
 
 O. nr. 117/2020 - M. Of. nr. 349/30 apr. 2020 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 895/2016 prin O. nr. 312/2021 - M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021) 

aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică 

 
 O. nr. 134/2020 - M. Of. nr. 424/21 mai 2020 
 Ordin privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare 
 (Abrogare prin O. nr. 323/2020 - M. Of. nr. 1127/24 nov. 2020) 
 
 O. nr. 179/2020 - M. Of. nr. 607/10 iul. 2020 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de  
 aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 895/2016 prin O. nr. 312/2021 - M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021) 
 
 O. nr. 182/2020 - M. Of. nr. 645/22 iul. 2020 
 Ordin privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor sectoarelor din domeniul agricol 
 (Abrogare prin O. nr. 258/2020 - M. Of. nr. 810/2 sep. 2020) 
 
 O. nr. 242/2020 - M. Of. nr. 807/2 sep. 2020 
 Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de  
 aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 895/2016 prin O. nr. 312/2021 - M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021) 
 
 O. nr. 258/2020 - M. Of. nr. 810/2 sep. 2020 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 182/2020 privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor  
 
 (SE) 

sectoarelor din domeniul agricol 

 
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 43/310/2020 - M. Of. nr. 179/4 mar. 2020 
 Ordin privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020 
 (Abrogare prin O. nr. 58/462/2021 - M. Of. nr. 278/19 mar. 2021) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.2/2020 - M. Of. nr. 40/21 ian. 2020 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011 pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în  
 administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului 
 (SE) 
 
 O. nr. M.49/2020 - M. Of. nr. 221/18 mar. 2020 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.86/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a  
 
 (SE) 

Cerinţelor 
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 O. nr. M.67/2020 - M. Of. nr. 274/1 apr. 2020 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.173/2004 pentru aprobarea "GEO-1, Instrucţiuni pentru asigurarea geografică în Armata României" 
 (SE) 
 
 O. nr. M.74/2020 - M. Of. nr. 313/14 apr. 2020 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.44/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile  
 
 (SE) 

speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale 

 
 O. nr. M.86/2020 - M. Of. nr. 350/30 apr. 2020 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 23/2011 pentru aprobarea "F.T-15, norme de asigurare şi consum cu bunuri materiale pentru instrucţie în forţele  
 terestre" 
 (SE) 
 
 O. nr. M.111/2020 - M. Of. nr. 518/17 iun. 2020 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.139/2004 pentru aprobarea "L-4/5, Norme de calcul al consumului de carburanţi-lubrifianţi şi lichide speciale  
 
 (SE) 

pentru funcţionarea şi mentenanţa tehnicii militare" 

 
 MINISTERUL CULTURII 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 2855/830/2020 - M. Of. nr. 404/16 mai 2020 
 Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii 
 (Abrogare prin O. nr. 2879/967/2020 - M. Of. nr. 460/29 mai 2020) 
 
 O. nr. 2879/967/2020 - M. Of. nr. 460/29 mai 2020 
 Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii 
 (Abrogare prin O. nr. 2941/1120/2020 - M. Of. nr. 531/19 iun. 2020) 
 
 O. nr. 2941/1120/2020 - M. Of. nr. 531/19 iun. 2020 
 Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3142/1495/2020 - M. Of. nr. 801/1 sep. 2020) 

culturii 

 
 O. nr. 3142/1495/2020 - M. Of. nr. 801/1 sep. 2020 
 Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii 
 (Abrogare prin O. nr. 3245/1805/2020 - M. Of. nr. 986/26 oct. 2020) 
 
 O. nr. 3146/1544/2020 - M. Of. nr. 817/4 sep. 2020 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.142/1.495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3142/1495/2020 prin O. nr. 3245/1805/2020 - M. Of. nr. 986/26 oct. 2020) 

SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii 

 
 O. nr. 3205/1708/2020 - M. Of. nr. 907/6 oct. 2020 
 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.142/1.495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus  
 SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3142/1495/2020 prin O. nr. 3245/1805/2020 - M. Of. nr. 986/26 oct. 2020) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 O. nr. 3066/2020 - M. Of. nr. 56/28 ian. 2020 
 Ordin privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019-2020, şi  
 pentru aprobarea calendarului acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 4019/2020 - M. Of. nr. 302/10 apr. 2020) 
 
 O. nr. 3115/2020 - M. Of. nr. 92/7 feb. 2020 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 3320/2021 - M. Of. nr. 244/10 mar. 2021) 
 
 O. nr. 3200/2020 - M. Of. nr. 132/19 feb. 2020 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare 
 (Abrogare prin O. nr. 3651/2021 - M. Of. nr. 414/20 apr. 2021) 
 
 O. nr. 3307/2020 - M. Of. nr. 158/27 feb. 2020 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020 
 (Abrogare prin O. nr. 3749/2021 - M. Of. nr. 473/6 mai 2021) 
 
 O. nr. 3472/2020 - M. Of. nr. 222/19 mar. 2020 
 Ordin privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020-2021 
 (Abrogare prin O. nr. 3237/2021 - M. Of. nr. 125/5 feb. 2021) 
 
 
 O. nr. 4020/2020 - M. Of. nr. 299/9 apr. 2020 
 Ordin privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României 
 (Abrogare prin O. nr. 4206/2020 - M. Of. nr. 372/8 mai 2020) 
 
 O. nr. 4249/2020 - M. Of. nr. 399/15 mai 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale  
 şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5079/2016 prin O. nr. 5447/2020 - M. Of. nr. 827/9 sep. 2020) 
 
 O. nr. 4300/2020 - M. Of. nr. 437/25 mai 2020 
 Ordin privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.  
 5.211/2018 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5211/2018 prin O. nr. 5434/2020 - M. Of. nr. 852/17 sep. 2020) 
 
 O. nr. 4422/2020 - M. Of. nr. 456/29 mai 2020 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv  
 al unei limbi modeme şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenţii  
 claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, pentru anul şcolar 2019--2020 
 (Abrogare prin O. nr. 5460/2020 - M. Of. nr. 875/25 sep. 2020) 
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 O. nr. 5767/2020 - M. Of. nr. 980/23 oct. 2020 
 Ordin privind acreditarea, organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 
 (Abrogare prin O. nr. 5138/2021 - M. Of. nr. 829/30 aug. 2021) 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 4220/769/2020 - M. Of. nr. 381/12 mai 2020 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitătile/institutiile de învăţământ 
 (Abrogare prin O. nr. 4267/841/2020 - M. Of. nr. 417/19 mai 2020) 
 
 O. nr. 4259/827/2020 - M. Of. nr. 405/16 mai 2020 
 Ordin pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4267/841/2020 - M. Of. nr. 417/19 mai 2020) 

subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 
 O. nr. 5487/1494//2020 - M. Of. nr. 804/1 sep. 2020 
 Ordin pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3235/93/2021 - M. Of. nr. 122/5 feb. 2021) 

virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 5650/1670/2020 - M. Of. nr. 893/30 sep. 2020 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5487/2020 prin O. nr. 3235/93/2021 - M. Of. nr. 122/5 feb. 2021) 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 O. nr. 1816/2020 - M. Of. nr. 275/2 apr. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor  
 bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi 
 (Abrogare prin O. nr. 2809/2020 - M. Of. nr. 949/15 oct. 2020) 
 
 O. nr. 2056/2020 - M. Of. nr. 567/30 iun. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 4121/2015 prin O. nr. 3225/2020 - M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020) 

pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.121/2015 

 
 O. nr. 2206/2020 - M. Of. nr. 675/30 iul. 2020 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile 
 (Abrogare prin O. nr. 763/2021 - M. Of. nr. 699/15 iul. 2021) 
 
 O. nr. 2659/2020 - M. Of. nr. 813/3 sep. 2020 
 Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea  
 investiţiilor cu impact major în economie şi a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat  
 
 (Abrogare prin O. nr. 991/2021 - M. Of. nr. 853/7 sep. 2021) 

având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 816/2020 - M. Of. nr. 255/27 mar. 2020 
 Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1193/2021 - M. Of. nr. 779/12 aug. 2021) 

formularului "Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie" 

 
 O. nr. 945/2020 - M. Of. nr. 334/24 apr. 2020 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.040/2018 privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA 
 (SE) 
 
 O. nr. 2668/2020 - M. Of. nr. 527/19 iun. 2020 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia  
 operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 435/2021 - M. Of. nr. 319/30 mar. 2021) 

Administrare Fiscală 

 
 O. nr. 3039/2020 - M. Of. nr. 684/31 iul. 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a  
 persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1387/2021 - M. Of. nr. 853/7 sep. 2021 odată cu O. nr. 3737/2016 prin O. nr. 1387/2021 - M. Of. nr. 853/7 sep. 2021) 

taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare 

 
 O. nr. 4136/2020 - M. Of. nr. 1311/30 dec. 2020 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a  
 tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3725/2017 la data de 3 februarie 2022 prin O. nr. 1699/2021 - M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021) 
 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 102/2020 - M. Of. nr. 75/3 feb. 2020 
 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi  
 completarea unor acte normative pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2021 - M. Of. nr. 240/9 mar. 2021) 
 
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 O. nr. 3982/2020 - M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 
 Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CEPROCIM - S.A. în vederea notificării  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1665/2021 - M. Of. nr. 1153/3 dec. 2021) 

la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii 
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  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 145/2020 - M. Of. nr. 125/18 feb. 2020 
 Ordin pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2021 - M. Of. nr. 97/29 ian. 2021) 

standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014 

 
 O. nr. 981/2020 - M. Of. nr. 327/22 apr. 2020 
 Ordin pentru completarea art. 24 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a  
 informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi silvicultură nr. 837/2014 
 (Abrogare prin O. nr. 118/2021 - M. Of. nr. 97/29 ian. 2021) 
 
 O. nr. 1081/2020 - M. Of. nr. 389/14 mai 2020 
 Ordin pentru prelungirea termenului de valabilitate a Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1400/2020 - M. Of. nr. 613/13 iul. 2020) 

cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020 

 
 O. nr. 1230/2020 - M. Of. nr. 523/18 iun. 2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea  
 solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 
 (Abrogare prin O. nr. 1287/2021 - M. Of. nr. 802/20 aug. 2021) 
 
 O. nr. 1719/2020 - M. Of. nr. 855/17 sep. 2020 
 Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice 
 (Abrogare prin O. nr. 1907/2020 - M. Of. nr. 1026/4 nov. 2020) 
 
  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 O. nr. 1340/2020 - M. Of. nr. 844/15 sep. 2020 
 Ordin privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020  
 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea  
 creşterii ocupării forţei de muncă 
 (Abrogare prin O. nr. 595/2021 - M. Of. nr. 681/9 iul. 2021) 
 
 O. nr. 1423/2020 - M. Of. nr. 1048/9 nov. 2020 
 Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate 
 (Abrogare prin O. nr. 847/2021 - M. Of. nr. 970/11 oct. 2021) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 O. nr. 1004/1136/2020 - M. Of. nr. 651/23 iul. 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului transporturilor nr. 124/546/2019 pentru stabilirea modelelor de convenţii privind  
 transportul persoanelor cu handicap 
 (Abrogare odată cu O. nr. 124/546/2019 prin O. nr. 104/140/2021 - M. Of. nr. 158/16 feb. 2021) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 73/2020 - M. Of. nr. 45/22 ian. 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul V Sănătăţ9 ii,7 casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de  
 sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

generice şi a preţurilor de referinţă inovative 

 
 O. nr. 268/2020 - M. Of. nr. 138/21 feb. 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 preţurilor de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 414/2020 - M. Of. nr. 201/12 mar. 2020 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor  
 măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei 
 (Abrogare prin O. nr. 2780/2021 - M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 
 
 O. nr. 421/2020 - M. Of. nr. 206/13 mar. 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

preţurilor de referinţă inovative 

 
 O. nr. 428/2020 - M. Of. nr. 202/12 mar. 2020 
 Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale şi materialele sanitare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-COV-2, a căror  
 distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 672/2020 - M. Of. nr. 332/23 apr. 2020) 

autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed) 

 
 O. nr. 441/2020 - M. Of. nr. 228/20 mar. 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 9 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în  
 România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii  
 medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică  
 judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

de referinţă inovative 

 
 O. nr. 468/2020 - M. Of. nr. 235/23 mar. 2020 
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 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.469/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România  
 care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1469/2018 prin O. nr. 1674/2020 - M. Of. nr. 895/1 oct. 2020) 

de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public 

 
 O. nr. 486/2020 - M. Of. nr. 237/24 mar. 2020 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot  
 fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi  
 medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă  
 inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 492/2020 - M. Of. nr. 247/25 mar. 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale şi materialele sanitare pentru a asigura  
 prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-COV-2, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru asigurarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 672/2020 - M. Of. nr. 332/23 apr. 2020) 

medicamentelor cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed) 

 
 O. nr. 497/2020 - M. Of. nr. 248/25 mar. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate  
 publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemie 
 (Abrogare odată cu O. nr. 414/2020 prin O. nr. 2780/2021 - M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 
 
 O. nr. 533/2020 - M. Of. nr. 263/31 mar. 2020 
 Ordin privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de Coronavirus COVID-19 şi a Listei spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 555/2020 - M. Of. nr. 290/7 apr. 2020) 

virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 555/2020 - M. Of. nr. 290/7 apr. 2020 
 Ordin privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de Coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor  
 testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 577/2020 - M. Of. nr. 292/7 apr. 2020 
 Ordin privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de  
 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 843/2020 - M. Of. nr. 423/21 mai 2020) 

dezvoltare ale României 

 
 O. nr. 621/2020 - M. Of. nr. 315/15 apr. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 577/2020 privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor  
 pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 577/2020 prin O. nr. 843/2020 - M. Of. nr. 423/21 mai 2020) 
 
 O. nr. 622/2020 - M. Of. nr. 315/15 apr. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 414/2020 prin O. nr. 2780/2021 - M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 

publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei 

 
 O. nr. 623/2020 - M. Of. nr. 316/15 apr. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 629/2020 - M. Of. nr. 318/16 apr. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 414/2020 prin O. nr. 2780/2021 - M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 

publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei 

 
 O. nr. 630/2020 - M. Of. nr. 318/16 apr. 2020 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot  
 fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi  
 medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă  
 inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 653/2020 - M. Of. nr. 329/23 apr. 2020 
 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot  
 fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi  
 medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a  
 municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

inovative 

 
 O. nr. 706/2020 - M. Of. nr. 346/29 apr. 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 

preţurilor de referinţă inovative 

 
 O. nr. 753/2020 - M. Of. nr. 371/8 mai 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 800/2020 - M. Of. nr. 384/13 mai 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
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 coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şî în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 808/2020 - M. Of. nr. 390/14 mai 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 577/2020 privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor  
 pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 577/2020 prin O. nr. 843/2020 - M. Of. nr. 423/21 mai 2020) 
 
 O. nr. 816/2020 - M. Of. nr. 392/14 mai 2020 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică  
 internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei 
 (Abrogare odată cu O. nr. 414/2020 prin O. nr. 2780/2021 - M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 
 
 O. nr. 847/2020 - M. Of. nr. 422/20 mai 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 414/2020 prin O. nr. 2780/2021 - M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 

publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei 

 
 O. nr. 864/2020 - M. Of. nr. 433/22 mai 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile  
 în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de  
 servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate  
 publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a  
 preţurilor de referinţă inovative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1468/2018 prin O. nr. 1165/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 961/2020 - M. Of. nr. 460/29 mai 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 Coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 1069/2020 - M. Of. nr. 497/11 iun. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate  
 publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei 
 (Abrogare odată cu O. nr. 414/2020 prin O. nr. 2780/2021 - M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 
 
 O. nr. 1080/2020 - M. Of. nr. 508/15 iun. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 414/2020 prin O. nr. 2780/2021 - M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021) 

publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei 

 
 O. nr. 1137/2020 - M. Of. nr. 539/23 iun. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 Coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 1239/2020 - M. Of. nr. 600/8 iul. 2020 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de Coronavirus  
 COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii  
 testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 1302/2020 - M. Of. nr. 642/22 iul. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 Coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 1320/2020 - M. Of. nr. 654/24 iul. 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.469/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România  
 care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1469/2018 prin O. nr. 1674/2020 - M. Of. nr. 895/1 oct. 2020) 

de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public 

 
 O. nr. 1321/2020 - M. Of. nr. 651/23 iul. 2020 
 Ordin pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum  
 şi de unităţile sanitare a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie de infectare cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare prin O. nr. 1513/2020 - M. Of. nr. 829/9 sep. 2020) 
 
 O. nr. 1322/2020 - M. Of. nr. 655/24 iul. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 1343/2020 - M. Of. nr. 673/29 iul. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 Coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 1389/2020 - M. Of. nr. 707/6 aug. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 1427/2020 - M. Of. nr. 730/12 aug. 2020 
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 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 

sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  

 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 1511/2020 - M. Of. nr. 815/4 sep. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 1549/2020 - M. Of. nr. 829/9 sep. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  
 sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 1599/2020 - M. Of. nr. 861/21 sep. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 
 sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  

 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 1692/2020 - M. Of. nr. 901/5 oct. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 Coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 1732/2020 - M. Of. nr. 934/12 oct. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 1787/2020 - M. Of. nr. 956/16 oct. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de Coronavirus COVID-19,  
 a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  
 sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 1791/2020 - M. Of. nr. 960/19 oct. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 Coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 1798/2020 - M. Of. nr. 971/21 oct. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 

sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  

 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 1813/2020 - M. Of. nr. 987/26 oct. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 1869/2020 - M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 1986/2020 - M. Of. nr. 1078/13 nov. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 2007/2020 - M. Of. nr. 1101/18 nov. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de  
 coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 2056/2020 - M. Of. nr. 1154/27 nov. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 

sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 2124/2020 - M. Of. nr. 1246/17 dec. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  
 sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 2158/2020 - M. Of. nr. 1265/21 dec. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  
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 sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 2180/2020 - M. Of. nr. 1289/24 dec. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 
 sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  

 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 138/312/2020 - M. Of. nr. 80/4 feb. 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 866/649/2020 - M. Of. nr. 446/27 mai 2020 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 874/81/2020 - M. Of. nr. 435/22 mai 2020 
 Ordin privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2  
 pe durata stării de alertă 
 (Abrogare prin O. nr. 2282/156/2021 - M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021) 
 
 O. nr. 875/80/2020 - M. Of. nr. 435/22 mai 2020 
 Ordin pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 1103/95/2020 - M. Of. nr. 520/17 iun. 2020) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 O. nr. 966/1809/105/2020 - M. Of. nr. 461/30 mai 2020 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor  
 alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică 
 (Abrogare prin O. nr. 1493/2788/149/2020 - M. Of. nr. 802/1 sep. 2020) 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 O. nr. 969/1810/1166/2020 - M. Of. nr. 461/30 mai 2020 
 Ordin pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice 
 (Abrogare prin O. nr. 707/877/828/2021 - M. Of. nr. 560/31 mai 2021) 
 
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 O. nr. 734/2020 - M. Of. nr. 701/5 aug. 2020 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1164/2020 - M. Of. nr. 821/8 sep. 2020) 

pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 

 
 O. nr. 985/2020 - M. Of. nr. 793/31 aug. 2020 
 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul local de proiecte de tineret 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2021 - M. Of. nr. 518/19 mai 2021) 
 
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 549/736/2020 - M. Of. nr. 372/8 mai 2020 
 Ordin privind aprobarea Recomandărilor necesar a fi avute în vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente 
 (Abrogare prin O. nr. 565/806/2020 - M. Of. nr. 405/16 mai 2020) 
 
 O. nr. 565/806/2020 - M. Of. nr. 405/16 mai 2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum şi a Regulamentului privind  
 condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber 
 (Abrogare prin O. nr. 583/842/2020 - M. Of. nr. 420/20 mai 2020) 
 
 O. nr. 583/842/2020 - M. Of. nr. 420/20 mai 2020 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum şi a Regulamentului privind  
 
 (Abrogare prin O. nr. 619/1077/2020 - M. Of. nr. 505/13 iun. 2020) 

condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber 

 
 O. nr. 601/971/2020 - M. Of. nr. 462/30 mai 2020 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer  
 liber, precum şi a activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi 
 (Abrogare prin O. nr. 619/1077/2020 - M. Of. nr. 505/13 iun. 2020) 
 
 O. nr. 619/1077/2020 - M. Of. nr. 505/13 iun. 2020 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru  
 practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanţă, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării  
 de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire fizică organizate în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică  
 
 (Abrogare prin O. nr. 667/1236/2020 - M. Of. nr. 604/9 iul. 2020) 

în săli de fitness şi aerobic 
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 O. nr. 667/1236/2020 - M. Of. nr. 604/9 iul. 2020 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru  
 practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanţă, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării  
 de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire fizică organizate în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică  
 
 (Abrogare prin O. nr. 780/1432/2020 - M. Of. nr. 757/19 aug. 2020) 

în săli de fitness şi aerobic 

 
 O. nr. 780/1432/2020 - M. Of. nr. 757/19 aug. 2020 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru  
 practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanţă, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării  
 de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de  
 fitness şi aerobic 
 (Abrogare prin O. nr. 1219/1634/2020 - M. Of. nr. 872/24 sep. 2020) 
 
 O. nr. 978/1442/2020 - M. Of. nr. 768/21 aug. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr.780/1.432/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile  
 necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de  
 performanţă, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau  
 legitimaţi a activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic 
 (Abrogare odată cu O. nr. 780/2020 prin O. nr. 1219/1634/2020 - M. Of. nr. 872/24 sep. 2020) 
 
 O. nr. 1219/1634/2020 - M. Of. nr. 872/24 sep. 2020 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru  
 practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii  
 închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic 
 (Abrogare prin O. nr. 197/462/2021 - M. Of. nr. 358/8 apr. 2021) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 

 O. nr. 1959/2020 - M. Of. nr. 1054/10 nov. 2020 
 Ordin pentru încetarea aplicabilităţii Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.122/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru programarea şi analiza  
 tehnico-operativă a circulaţiei trenurilor nr. 099 şi a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 715/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind concentrarea  
 datelor la nivel de secţie de circulaţie, regulator de circulaţie, structură regională şi structură centrală a administratorului infrastructurii feroviare, în vederea completării formularului  
 
 (SE) 

"Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor“ 

 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 
 O. nr. 1935/2104/2020 - M. Of. nr. 1053/10 nov. 2020 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.218/836/2018 pentru aprobarea Normelor privind  
 eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică implementate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. 
 (SE) 
 
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 984/829/2020 - M. Of. nr. 404/16 mai 2020 
 Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul  
 transporturilor, pe perioada stării de alertă 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 79/988/2020 - M. Of. nr. 435/22 mai 2020) 
 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 136/2020 - M. Of. nr. 769/24 aug. 2020 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2021 - M. Of. nr. 149/15 feb. 2021) 

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014 

 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 304/2020 - M. Of. nr. 735/13 aug. 2020 
 Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea eforturilor de reducere a birocraţiei şi de simplificare a procedurilor administrative în vederea eficientizării şi  
 îmbunătăţirii serviciilor destinate atât cetăţenilor, cât şi mediului de afaceri 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 331/2021 - M. Of. nr. 537/24 mai 2021) 
 
 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 1070/826/2020 - M. Of. nr. 401/15 mai 2020 
 Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii în lăcaşurile de cult pe perioada stării de alertă 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 875/80/2020 - M. Of. nr. 435/22 mai 2020) 
 
 
 2021 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 Decizia nr. 2233/2021 - M. Of. nr. 1165/8 dec. 2021 
 Decizie de încetare a aplicabilităţii Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.988/2020 de desemnare a Societăţii CEZ VÂNZARE - S.A. în  
 
 (SE) 

calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale 

 
 Decizia nr. 2234/2021 - M. Of. nr. 1165/8 dec. 2021 
 Decizie de încetare a aplicabilităţii Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.989/2020 de desemnare a Societăţii CIS GAZ - S.A. în  
 
 (SE) 

calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale 

 
 Decizia nr. 2235/2021 - M. Of. nr. 1165/8 dec. 2021 
 Decizie de încetare a aplicabilităţii Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.991/2020 de desemnare a Societăţii ENGIE ROMÂNIA –  
 
 (SE) 

S.A. în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale 

 
 O. nr. 7/2021 - M. Of. nr. 153/15 feb. 2021 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa  
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 Română de Mărfuri - S.A. (Romanian Commodities Exchange - S.A.) 
 (Abrogare prin O. nr. 95/2021 - M. Of. nr. 840/2 sep. 2021) 
 
 O. nr. 10/2021 - M. Of. nr. 187/24 feb. 2021 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 214/2020 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de  
 transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 214/2020 prin O. nr. 124/2021 - M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021) 

a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 

 
 O. nr. 21/2021 - M. Of. nr. 280/19 mar. 2021 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor  
 reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 (SE) 
 
 O. nr. 37/2021 - M. Of. nr. 585/10 iun. 2021 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  
 pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua  
 următoare de energie electrică 
 (SE) 
 
 O. nr. 39/2021 - M. Of. nr. 585/10 iun. 2021 
 Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 105/2021 - M. Of. nr. 983/14 oct. 2021) 

cogenerare, aplicabile în anul 2021 

 
 O. nr. 41/2021 - M. Of. nr. 585/10 iun. 2021 
 Ordin privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru  
 promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul II al anului 2021 
 (Abrogare la 1 noiembrie 2021 prin O. nr. 110/2021 - M. Of. nr. 1007/21 oct. 2021) 
 
 O. nr. 75/2021 - M. Of. nr. 631/28 iun. 2021 
 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. 
 (Abrogare prin O. nr. 135/2021 - M. Of. nr. 1220/23 dec. 2021) 
 
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 O. nr. 53/2021 - M. Of. nr. 360/8 apr. 2021 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 66/2012 pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care  
 reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiei de  
 import paralel pentru produse medicinale veterinare si a Ordinului presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea  
 
 (SE) 

Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare 

 
 O. nr. 73/2021 - M. Of. nr. 524/20 mai 2021 
 Ordin privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile  
 transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor ("Legea privind sănătatea animală") 
 (SE) 
 
 O. nr. 100/2021 - M. Of. nr. 740/28 iul. 2021 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care  
 
 (SE) 

stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale 

 
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI 

 H. nr. 143/2021 - M. Of. nr. 353/7 apr. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiată şi riscuri temporar nonpiaţăîn contextul  
 pandemiei COVID-19" (NI-ASR-07-X/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 533/2021 - M. Of. nr. 1228/24 dec. 2021) 
 
 H. nr. 240/2021 - M. Of. nr. 596/15 iun. 2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-FIN-08-III/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 530/2021 - M. Of. nr. 8/4 ian. 2022) 
 
 H. nr. 241/2021 - M. Of. nr. 596/15 iun. 2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei "Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-III/0) 
 (Abrogare prin H. nr. 531/2021 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2022) 
 
  DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 6426/2021 - M. Of. nr. 149/15 feb. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Nădlac, judeţul Arad 
 (T) 
 
 O. nr. 7636/2021 - M. Of. nr. 943/2 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Amara, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 
 GUVERN 
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

 O. nr. 661/2021 - M. Of. nr. 549/27 mai 2021 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 707/2018 privind stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor  
 

(SE) 
deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică/sectorială 

 
 
 
 GUVERN 
  COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 H. nr. 45/2021 - M. Of. nr. 684/9 iul. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
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 H. nr. 46/2021 - M. Of. nr. 709/16 iul. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, precum şi a derulării proiectului-pilot pentru detectarea persoanelor infectate  
 cu virusul SARS-CoV-2 cu sprijinul echipelor canine special pregătite 
 (T) 
 
 H. nr. 48/2021 - M. Of. nr. 726/23 iul. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 52/2021 - M. Of. nr. 747/30 iul. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 54/2021 - M. Of. nr. 768/6 aug. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 61/2021 - M. Of. nr. 804/20 aug. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 63/2021 - M. Of. nr. 824/27 aug. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 66/2021 - M. Of. nr. 844/3 sep. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 68/2021 - M. Of. nr. 871/10 sep. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 71/2021 - M. Of. nr. 892/17 sep. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 81/2021 - M. Of. nr. 969/11 oct. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 85/2021 - M. Of. nr. 989/15 oct. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 87/2021 - M. Of. nr. 994/18 oct. 2021 
 Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesar a fi implementate la nivelul municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov pentru limitarea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 în  
 contextul creşterii alarmante a numărului de cazuri din aceste zone 
 (T) 
 
 H. nr. 90/2021 - M. Of. nr. 1012/22 oct. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 95/2021 - M. Of. nr. 1037/29 oct. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 97/2021 - M. Of. nr. 1064/5 nov. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 104/2021 - M. Of. nr. 1106/19 nov. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 106/2021 - M. Of. nr. 1137/26 nov. 2021 
 Hotărâre privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 110/2021 - M. Of. nr. 1153/3 dec. 2021 
 Hotărâre pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 
 (T) 
 
 H. nr. 111/2021 - M. Of. nr. 1162/7 dec. 2021 
 Hotărâre pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, valabile în perioada 10.12.2021, ora 00,00-8.01.2022, ora 24,00 
 (T) 
 
 H. nr. 113/2021 - M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra  
 persoanelor care sosesc în România, valabile în perioada 10.12.2021, ora 00,00 - 8.01.2022, ora 24,00, precum şi pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de  
 
 (T) 

rata de incidenţă cumulată 

 
 H. nr. 115/2021 - M. Of. nr. 1200/17 dec. 2021 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra  
 persoanelor care sosesc în România, valabile în perioada 10.12.2021, ora 00,00-8.01.2022, ora 24,00, precum şi pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata  
 
 (T) 

de incidenţă cumulată 
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 H. nr. 116/2021 - M. Of. nr. 1228/24 dec. 2021 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra  
 persoanelor care sosesc în România, valabile în perioada 10.12.2021, ora 00,00-8.01.2022, ora 24,00, precum şi pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata  
 
 (T) 

de incidenţă cumulată 

 
 
 GUVERN 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 12/2021 - M. Of. nr. 149/15 feb. 2021 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 525/20 mai 2021) 

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014 

 
 O. nr. 25/2021 - M. Of. nr. 711/19 iul. 2021 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 40/2021 - M. Of. nr. 898/20 sep. 2021) 

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014 

 
 
 GUVERN 
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 O. nr. 593/2021 - M. Of. nr. 398/16 apr. 2021 
 Ordin pentru aprobarea Ghidului şi a documentarului de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2021 
 (Abrogare prin O. nr. 93/2021 - M. Of. nr. 1024/27 oct. 2021) 
 
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 O. nr. 1030/2021 - M. Of. nr. 340/2 apr. 2021 
 Ordin privind ieşirea din vigoare a unui tratat internaţional 
 (SE) 
 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
  DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 6102/2021 - M. Of. nr. 6/5 ian. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Topliţa, comuna Topliţa, judeţul Hunedoara 
 (T) 
 
 O. nr. 6140/2021 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 6141/2021 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Ghiroda, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 6142/2021 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Giroc, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 6143/2021 - M. Of. nr. 25/11 ian. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Moşniţa Nouă, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 6170/2021 - M. Of. nr. 32/12 ian. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6220/2021 - M. Of. nr. 50/15 ian. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dascălu, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6230/2021 - M. Of. nr. 54/18 ian. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6266/2021 - M. Of. nr. 74/25 ian. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 6305/2021 - M. Of. nr. 96/28 ian. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Havârna, comuna Havârna, judeţul Botoşani 
 (T) 
 
 O. nr. 6388/2021 - M. Of. nr. 133/9 feb. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Gârdani, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 6396/2021 - M. Of. nr. 135/10 feb. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Seini, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 6427/2021 - M. Of. nr. 153/15 feb. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Recea, cu localităţile aparţinătoare Recea, Mocira, Lăpuşel, Săsar şi Bozânta Mică, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 6428/2021 - M. Of. nr. 153/15 feb. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Remetea Chioarului, judeţul Maramureş 
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 (T) 
 
 O. nr. 6472/2021 - M. Of. nr. 182/23 feb. 2021 
 Ordin privind prelungirea instituirii carantinei zonale pentru localitatea Gârdani, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 6483/2021 - M. Of. nr. 183/24 feb. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Rona de Jos, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 6515/2021 - M. Of. nr. 198/1 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Recea, cu localităţile aparţinătoare Recea, Mocira, Lăpuşel, Săsar şi Bozânta Mică, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 6551/2021 - M. Of. nr. 215/3 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 6552/2021 - M. Of. nr. 215/3 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Şandra, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 6557/2021 - M. Of. nr. 218/3 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Vişina Nouă, judeţul Olt 
 (SE) 
 
 O. nr. 6561/2021 - M. Of. nr. 221/4 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6579/2021 - M. Of. nr. 231/8 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Recea, cu localităţile aparţinătoare Recea, Mocira, Lăpuşel, Săsar şi Bozânta Mică, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 6587/2021 - M. Of. nr. 239/9 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Clinceni, cu satele aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6594/2021 - M. Of. nr. 241/10 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Biia, comuna Şona, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 6599/2021 - M. Of. nr. 244/10 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Coltău, cu localităţile aparţinătoare Coltău şi Cătălina, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 6605/2021 - M. Of. nr. 248/11 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6607/2021 - M. Of. nr. 248/11 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6612/2021 - M. Of. nr. 252/12 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bîra, judeţul Neamţ 
 (T) 
 
 O. nr. 6613/2021 - M. Of. nr. 256/15 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Roşiori, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6617/2021 - M. Of. nr. 256/15 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Tăuţii-Măgherăuş şi localităţile aparţinătoare Tăuţii-Măgherăuş, Băiţa, Nistru, Buşag, Merişor, Bozânta Mare şi  
 
 (T) 

Ulmoasa, judeţul Maramureş 

 
 O. nr. 6618/2021 - M. Of. nr. 256/15 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Şişeşti, cu localităţile aparţinătoare Şişeşti, Plopiş, Dăneşti, Şurdeşti, Negreia, Bontăieni şi Cetăţele, judeţul  
 Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 6626/2021 - M. Of. nr. 256/15 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6627/2021 - M. Of. nr. 256/15 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Recea, cu localităţile aparţinătoare Recea, Mocira, Lăpuşel, Săsar şi Bozânta Mică, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 6638/2021 - M. Of. nr. 262/16 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Chiajna, cu satele aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6639/2021 - M. Of. nr. 262/16 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Cornetu, cu satele aparţinătoare Cornetu şi Buda, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6640/2021 - M. Of. nr. 262/16 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa 
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 (T) 
 
 O. nr. 6641/2021 - M. Of. nr. 262/16 mar. 2021 
 Ordin privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru comuna Vişina Nouă, judeţul Olt 
 (SE) 
 
 O. nr. 6642/2021 - M. Of. nr. 268/17 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Roşcani, cu satele aparţinătoare Roşcani şi Rădeni, judeţul Iaşi 
 (T) 
 
 O. nr. 6658/2021 - M. Of. nr. 273/18 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Sânpetru, judeţul Braşov 
 (T) 
 
 O. nr. 6661/2021 - M. Of. nr. 275/18 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6662/2021 - M. Of. nr. 275/18 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Berceni, cu satul aparţinător Berceni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6663/2021 - M. Of. nr. 275/18 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Brăneşti, cu satele aparţinătoare Brăneşti, Islaz, Pasărea şi Vadu Anei, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6675/2021 - M. Of. nr. 279/19 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Tăuţii-Măgherăuş şi localităţile aparţinătoare Băiţa, Nistru, Buşag, Merişor, Bozânta Mare şi Ulmoasa, judeţul  
 
 (T) 

Maramureş 

 
 O. nr. 6676/2021 - M. Of. nr. 279/19 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Tunari, cu satele aparţinătoare Tunari şi Dimieni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6677/2021 - M. Of. nr. 279/19 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6689/2021 - M. Of. nr. 281/22 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Vânători, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 6690/2021 - M. Of. nr. 281/22 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Voluntari, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6691/2021 - M. Of. nr. 281/22 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6692/2021 - M. Of. nr. 281/22 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Jilava, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6693/2021 - M. Of. nr. 282/22 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Domneşti cu satele aparţinătoare Domneşti şi Ţegheş, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6694/2021 - M. Of. nr. 282/22 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Tilişca, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 6695/2021 - M. Of. nr. 282/22 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Grindu, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6696/2021 - M. Of. nr. 284/22 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Recea, cu localităţile aparţinătoare Recea, Mocira, Lăpuşel, Săsar şi Bozânta Mică, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 6718/2021 - M. Of. nr. 288/23 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Clinceni, cu satele aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6722/2021 - M. Of. nr. 296/24 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Coltău, cu localităţile aparţinătoare Coltău şi Cătălina, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 6723/2021 - M. Of. nr. 296/24 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Şona, cu satul aparţinător Biia, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 6743/2021 - M. Of. nr. 301/25 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 6744/2021 - M. Of. nr. 301/25 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
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 O. nr. 6746/2021 - M. Of. nr. 303/25 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6749/2021 - M. Of. nr. 307/26 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Bîra, judeţul Neamţ 
 (T) 
 
 O. nr. 6752/2021 - M. Of. nr. 314/29 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Tăuţii-Măgherăuş şi localităţile aparţinătoare Băiţa, Nistru, Buşag, Merişor, Bozânta Mare şi Ulmoasa, judeţul  
 
 (T) 

Maramureş 

 
 O. nr. 6753/2021 - M. Of. nr. 314/29 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Roşiori, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6769/2021 - M. Of. nr. 314/29 mar. 2021 
 Ordin pentru modificarea art. 8 şi 9 din Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.743/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul  
 Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş 
 (T) 
 
 O. nr. 6770/2021 - M. Of. nr. 314/29 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Saraiu, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6771/2021 - M. Of. nr. 314/29 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Godeanu, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 6783/2021 - M. Of. nr. 322/30 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6794/2021 - M. Of. nr. 323/30 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Roşcani, cu satele aparţinătoare Roşcani şi Rădeni, judeţul Iaşi 
 (T) 
 
 O. nr. 6801/2021 - M. Of. nr. 327/31 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Chiajna, cu satele aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6802/2021 - M. Of. nr. 327/31 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Cornetu, cu satele aparţinătoare Cornetu şi Buda, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6803/2021 - M. Of. nr. 327/31 mar. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Biia, comuna Şona, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 6804/2021 - M. Of. nr. 328/31 mar. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Bâcleş, comuna Bâcleş, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 6826/2021 - M. Of. nr. 334/1 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6827/2021 - M. Of. nr. 334/1 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Berceni, cu satul aparţinător Berceni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6828/2021 - M. Of. nr. 334/1 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Brăneşti, cu satele aparţinătoare Brăneşti, Islaz, Pasărea şi Vadu Anei, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6837/2021 - M. Of. nr. 336/2 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru comuna Sânpetru, judeţul Braşov 
 (T) 
 
 O. nr. 6847/2021 - M. Of. nr. 340/2 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru comuna Tunari, cu satele aparţinătoare Tunari şi Dimieni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6848/2021 - M. Of. nr. 340/2 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6865/2021 - M. Of. nr. 343/5 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Grindu, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6866/2021 - M. Of. nr. 343/5 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Voluntari Judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6867/2021 - M. Of. nr. 343/5 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov 
 (T) 
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 O. nr. 6868/2021 - M. Of. nr. 343/5 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Jilava, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6869/2021 - M. Of. nr. 343/5 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Domneşti, cu satele aparţinătoare Domneşti şi Ţegheş, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6870/2021 - M. Of. nr. 345/5 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Roşiori, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6872/2021 - M. Of. nr. 345/5 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6873/2021 - M. Of. nr. 345/5 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6877/2021 - M. Of. nr. 347/6 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Chitila, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6878/2021 - M. Of. nr. 347/6 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6879/2021 - M. Of. nr. 347/6 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Măgurele, cu satele aparţinătoare Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6880/2021 - M. Of. nr. 347/6 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaşi, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6889/2021 - M. Of. nr. 351/6 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Clinceni, cu satele aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6898/2021 - M. Of. nr. 350/6 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Brad, judeţul Hunedoara 
 (T) 
 
 O. nr. 6899/2021 - M. Of. nr. 350/6 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Simeria, judeţul Hunedoara 
 (T) 
 
 O. nr. 6902/2021 - M. Of. nr. 352/6 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Roşcani, cu satele aparţinătoare Roşcani şi Rădeni, judeţul Iaşi 
 (T) 
 
 O. nr. 6920/2021 - M. Of. nr. 362/8 apr. 2021 
 Ordin  privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Baloteşti, cu satele aparţinătoare Baloteşti, Dumbrăveni şi Săftica, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6921/2021 - M. Of. nr. 362/8 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6922/2021 - M. Of. nr. 362/8 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Snagov, cu satele aparţinătoare Snagov, Ciofliceni, Ghermăneşti, Tâncăbeşti şi Vlădiceasca, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6923/2021 - M. Of. nr. 362/8 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Ştefăneştii de Jos, cu satele aparţinătoare Ştefăneştii de Jos, Creţuleasca şi Ştefăneştii de Sus, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6925/2021 - M. Of. nr. 363/8 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Rimetea, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 6938/2021 - M. Of. nr. 371/9 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6939/2021 - M. Of. nr. 371/9 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Buciumeni, cu satele aparţinătoare Buciumeni, Dealu Mare şi Valea Leurzii, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6946/2021 - M. Of. nr. 372/9 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Glina, cu satele aparţinătoare Glina, Căţelu şi Manolache, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6953/2021 - M. Of. nr. 373/12 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Grindu, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6954/2021 - M. Of. nr. 373/12 apr. 2021 



 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Mogoşani, cu satele aparţinătoare Chirca, Cojocaru, Merii, Mogoşani şi Zăvoiu, judeţul Dâmboviţa 
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 (T) 
 
 O. nr. 6959/2021 - M. Of. nr. 373/12 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6960/2021 - M. Of. nr. 373/12 apr. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6961/2021 - M. Of. nr. 373/12 apr. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bucu, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6962/2021 - M. Of. nr. 382/13 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6971/2021 - M. Of. nr. 384/13 apr. 2021 
 Ordin privind modificarea Ordinului şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.920/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Baloteşti, cu satele  
 aparţinătoare Baloteşti, Dumbrăveni şi Săftica, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6982/2021 - M. Of. nr. 388/14 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Dragomireşti-Vale, cu satele aparţinătoare Dragomireşti-Vale, Dragomireşti-Deal şi Zurbaua, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6983/2021 - M. Of. nr. 388/14 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Cornetu, cu satele aparţinătoare Cornetu şi Buda, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6984/2021 - M. Of. nr. 388/14 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Chiajna, cu satele aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6985/2021 - M. Of. nr. 388/14 apr. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dridu, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6993/2021 - M. Of. nr. 391/14 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 6995/2021 - M. Of. nr. 392/15 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Lumina, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 6996/2021 - M. Of. nr. 400/16 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru localitatea Bâcleş, comuna Bâcleş, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 7000/2021 - M. Of. nr. 400/16 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 7001/2021 - M. Of. nr. 400/16 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Rimetea, judeţul Alba 
 (T) 
 
 O. nr. 7002/2021 - M. Of. nr. 400/16 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Berceni, cu satul aparţinător Berceni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 7003/2021 - M. Of. nr. 400/16 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 7018/2021 - M. Of. nr. 403/16 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 7023/2021 - M. Of. nr. 407/19 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Domneşti, cu satele aparţinătoare Domneşti şi Ţegheş, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 7024/2021 - M. Of. nr. 407/19 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 7025/2021 - M. Of. nr. 407/19 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Voluntari, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 7026/2021 - M. Of. nr. 407/19 apr. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobreni, judeţul Neamţ 
 (T) 
 
 O. nr. 7039/2021 - M. Of. nr. 415/20 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Clinceni, cu satele aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu, judeţul Ilfov 
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 (T) 
 
 O. nr. 7040/2021 - M. Of. nr. 415/20 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 7041/2021 - M. Of. nr. 415/20 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaşi, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 7042/2021 - M. Of. nr. 415/20 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Măgurele, cu satele aparţinătoare Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 7048/2021 - M. Of. nr. 421/21 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Copăceni, judeţul Ilfov 
 (T) 
 
 O. nr. 7049/2021 - M. Of. nr. 421/21 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Comăna, judeţul Braşov 
 (T) 
 
 O. nr. 7058/2021 - M. Of. nr. 428/22 apr. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Lumina, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7467/2021 - M. Of. nr. 872/10 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comunele Bătarci, Bixad, Cămărzana, Călineşti-Oaş, Gherţa Mică, Târşolţ şi Turţ, judeţul Satu Mare 
 (T) 
 
 O. nr. 7471/2021 - M. Of. nr. 876/13 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Şeica Mică, judeţul Sibiu 
 (T) 
 
 O. nr. 7508/2021 - M. Of. nr. 901/20 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bârsana, cu localităţile aparţinătoare Bârsana şi Năneşti, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7509/2021 - M. Of. nr. 901/20 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Asuaju de Sus, cu localităţile aparţinătoare Asuaju de Sus şi Asuaju de Jos, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7522/2021 - M. Of. nr. 906/22 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Giuleşti, cu localităţile aparţinătoare Giuleşti, Berbeşti, Fereşti şi Mănăstirea, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7527/2021 - M. Of. nr. 911/22 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Tudora, satul Tudora, judeţul Botoşani 
 (T) 
 
 O. nr. 7528/2021 - M. Of. nr. 911/22 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Roma, satul Roma, judeţul Botoşani 
 (T) 
 
 O. nr. 7547/2021 - M. Of. nr. 920/27 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru satul Bolovani, comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7548/2021 - M. Of. nr. 920/27 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Brezniţa-Motru, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 7566/2021 - M. Of. nr. 923/28 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru satele Cezieni şi Corlăteşti din comuna Cezieni, judeţul Olt 
 (T) 
 
 O. nr. 7584/2021 - M. Of. nr. 927/28 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru satele Axintele, Bărbătescu şi Horia, comuna Axintele, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7585/2021 - M. Of. nr. 927/28 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru satele Curteşti, Băiceni, Mănăstirea Doamnei, comuna Curteşti, judeţul Botoşani 
 (T) 
 
 O. nr. 7611/2021 - M. Of. nr. 937/30 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Răduleşti, cu satele aparţinătoare Movileanca, Răduleşti şi Răsimnicea, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7612/2021 - M. Of. nr. 937/30 sep. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Fundulea, cu satul aparţinător Gostilele, judeţul Călăraşi 
 (T) 
 
 O. nr. 7619/2021 - M. Of. nr. 942/1 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru satul Zam din comuna Zam, judeţul Hunedoara 
 (T) 
 
 O. nr. 7620/2021 - M. Of. nr. 942/1 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Godeanu, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
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 O. nr. 7638/2021 - M. Of. nr. 944/4 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Husnicioara şi Pădina, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 7640/2021 - M. Of. nr. 946/4 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Bârsana, cu localităţile aparţinătoare Bârsana şi Năneşti, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7641/2021 - M. Of. nr. 946/4 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Pristol, cu satele aparţinătoare Cozia şi Pristol, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 7646/2021 - M. Of. nr. 950/5 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Recea, cu satele aparţinătoare Recea, Bozânta Mică, Lăpuşel, Mocira, Săsar, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7663/2021 - M. Of. nr. 957/6 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Giuleşti, cu localităţile aparţinătoare Giuleşti, Berbeşti, Fereşti şi Mănăstirea, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7670/2021 - M. Of. nr. 961/7 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Tudora, satul Tudora, judeţul Botoşani 
 (T) 
 
 O. nr. 7671/2021 - M. Of. nr. 961/7 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Roma, satul Roma, judeţul Botoşani 
 (T) 
 
 O. nr. 7674/2021 - M. Of. nr. 961/7 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ţeţchea, satul Telechiu, judeţul Bihor 
 (T) 
 
 O. nr. 7675/2021 - M. Of. nr. 963/8 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Brezniţa-Ocol, cu satele aparţinătoare Brezniţa-Ocol, Jidoştiţa, Magheru, Şuşiţa, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 7676/2021 - M. Of. nr. 961/7 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Cerneşti, cu satele aparţinătoare Brebeni, Cerneşti, Ciocotiş, Fânaţe, Izvoarele, Măgureni şi Trestia, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7690/2021 - M. Of. nr. 967/11 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Groşi, cu satele aparţinătoare Groşi, Ocoliş şi Satu Nou de Jos, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7691/2021 - M. Of. nr. 967/11 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Izvoru Bârzii, cu satele aparţinătoare Izvoru Bârzii, Halânga, Schinteieşti, Baloteşti, Puţinei, Schitu Topolniţei şi Răscoleşti,  
 judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 7692/2021 - M. Of. nr. 967/11 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Rona de Jos, satul Rona de Jos, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7704/2021 - M. Of. nr. 967/11 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Suliţa, cu toate satele aparţinătoare Suliţa, Dracşani şi Cheliş, judeţul Botoşani 
 (T) 
 
 O. nr. 7705/2021 - M. Of. nr. 967/11 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Drobeta-Turnu Severin cu localităţile aparţinătoare Schela Cladovei, Dudaşu Schelei şi Gura Văii, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 7735/2021 - M. Of. nr. 974/12 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bocicoiu Mare, cu satele aparţinătoare Bocicoiu Mare, Crăciuneşti, Lunca la Tisa şi Tisa, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7736/2021 - M. Of. nr. 974/12 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Axintele, cu satele aparţinătoare Axintele, Bărbătescu şi Horia, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7754/2021 - M. Of. nr. 979/13 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Boiu Mare, cu satele aparţinătoare Boiu Mare, Frâncenii Boiului, Prislop şi Româneşti, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7755/2021 - M. Of. nr. 979/13 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Broşteni (cu satele aparţinătoare Broşteni, Căpăţâneşti, Luncşoara, Lupşa de Jos, Lupşa de Sus, Meriş), comuna Pătulele (cu  
 
 (T) 

satele aparţinătoare Pătulele şi Viaşu) şi comuna Şişeşti (cu satele aparţinătoare Cărămidaru, Ciovârnăşani, Cocorova, Crăgueşti, Noapteşa şi Şişeşti), judeţul Mehedinţi 

 
 O. nr. 7756/2021 - M. Of. nr. 980/13 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Giuleşti, cu satele aparţinătoare Giuleşti, Berbeşti, Fereşti şi Mănăstirea, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7778/2021 - M. Of. nr. 983/14 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7779/2021 - M. Of. nr. 983/14 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Titu, cu satele aparţinătoare Fusea, Hagioaica, Mereni, Plopu şi Sălcuţa, comuna Vlădeni şi comuna Crevedia, cu satele  
 aparţinătoare Crevedia, Cocani, Dârza, Mânăstirea şi Samurcaşi, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
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 O. nr. 7783/2021 - M. Of. nr. 984/14 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bâlvăneşti, cu satele aparţinătoare Bâlvăneşti, Bâlvăneştii de Jos, Călineştii de Jos, Călineştii de Sus, Pârlagele, judeţul  
 Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 7797/2021 - M. Of. nr. 988/15 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru satul Vima Mică din comuna Vima Mică, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
 O. nr. 7806/2021 - M. Of. nr. 990/15 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru satul Zam din comuna Zam, judeţul Hunedoara 
 (T) 
 
 O. nr. 7818/2021 - M. Of. nr. 995/18 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Valea Mare, cu satele aparţinătoare Valea Mare, Feţeni, Gârleni, Livezile, Saru, Stratoneşti, Valea Caselor, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7822/2021 - M. Of. nr. 994/18 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Şimian, cu satele aparţinătoare Şimian, Cerneţi, Dudaşu, Dedoviţa Nouă, Ergheviţa, Poroina, Dedoviţa Veche, Valea Copcii, şi  
 comuna Malovăţ, cu satele aparţinătoare Malovăţ, Bobaiţa, Bârda, Colibaşi, Lazu, 23 August, Negreşti, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 7823/2021 - M. Of. nr. 994/18 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Probota, judeţul Iaşi 
 (T) 
 
 O. nr. 7824/2021 - M. Of. nr. 994/18 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Amara, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7849/2021 - M. Of. nr. 1002/20 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Axintele, cu satele aparţinătoare Axintele, Bărbătescu şi Horia, judeţul Ialomiţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7851/2021 - M. Of. nr. 1003/20 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Gura Ocniţei, cu satele aparţinătoare Gura Ocniţei, Adânca, Ochiuri, Săcueni, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7852/2021 - M. Of. nr. 1003/20 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Petreşti, cu satele aparţinătoare Petreşti, Coada Izvorului, Ghergheşti, Greci, Ioneşti, Potlogeni-Deal, Puntea de Greci, judeţul  
 Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7853/2021 - M. Of. nr. 1003/20 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Tărtăşeşti, cu satele aparţinătoare Tărtăşeşti, Bâldana, Gulia, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7854/2021 - M. Of. nr. 1003/20 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comunele Rogova şi Hinova, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 7855/2021 - M. Of. nr. 1004/20 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7856/2021 - M. Of. nr. 1004/20 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mătăsaru, cu satele aparţinătoare Creţuleşti, Mătăsaru, Odaia Turcului, Poroinica, Puţu cu Salcie, Sălcioara, Teţcoiu, judeţul  
 Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7857/2021 - M. Of. nr. 1004/20 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Vişineşti, cu satele aparţinătoare Vişineşti, Dospineşti, Sultanu, Urseiu, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7880/2021 - M. Of. nr. 1011/22 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Malu, judeţul Giurgiu 
 (T) 
 
 O. nr. 7881/2021 - M. Of. nr. 1011/22 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brezniţa-Ocol, cu satele aparţinătoare Brezniţa-Ocol, Jidoştiţa, Magheru şi Şuşiţa, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 7882/2021 - M. Of. nr. 1011/22 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Cristeşti, cu satele aparţinătoare Cristeşti, Oneaga, Schit-Orăşeni, Unguroaia, judeţul Botoşani 
 (T) 
 
 O. nr. 7884/2021 - M. Of. nr. 1013/22 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Agigea, cu satele aparţinătoare Agigea, Lazu, Sanatoriul Agigea, Staţiunea Zoologică Marină, judeţul Constanţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7885/2021 - M. Of. nr. 1013/22 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Suliţa, cu satele aparţinătoare Suliţa, Dracşani şi Cheliş, judeţul Botoşani 
 (T) 
 
 O. nr. 7896/2021 - M. Of. nr. 1015/25 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Izvoru Bârzii, cu satele aparţinătoare Izvoru Bârzii, Halânga, Schinteieşti, Baloteşti, Puţinei, Schitu Topolniţei şi  
 
 (T) 

Răscoleşti, judeţul Mehedinţi 
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 O. nr. 7913/2021 - M. Of. nr. 1016/25 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Răzvad, cu satele aparţinătoare Gorgota, Răzvad şi Valea Voievozilor, din judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 7914/2021 - M. Of. nr. 1016/25 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea carantinei zonale pentru municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu localităţile aparţinătoare oraşul Drobeta-Turnu Severin, Schela Cladovei, Dudaşu Schelei şi  
 
 (T) 

Gura Văii, judeţul Mehedinţi 

 
 O. nr. 7929/2021 - M. Of. nr. 1020/26 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Brănişca, cu satul aparţinător Brănişca, judeţul Hunedoara 
 (T) 
 
 O. nr. 7975/2021 - M. Of. nr. 1031/28 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brezniţa-Ocol, cu satele aparţinătoare Brezniţa-Ocol, Jidoştiţa, Magheru şi Şuşiţa, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 7983/2021 - M. Of. nr. 1035/29 oct. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Bâlvăneşti, cu satele aparţinătoare Bâlvăneşti, Bâlvăneştii de Jos, Călineştii de Jos, Călineştii de Sus şi Pârlagele,  
 
 (T) 

judeţul Mehedinţi 

 
 O. nr. 8001/2021 - M. Of. nr. 1042/1 nov. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Probota, cu satele aparţinătoare Probota, Bălteni şi Perieni, judeţul Iaşi 
 (T) 
 
 O. nr. 8002/2021 - M. Of. nr. 1042/1 nov. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Valea Mare, cu satele aparţinătoare Valea Mare, Feţeni, Gârleni, Livezile, Saru, Stratoneşti şi Valea Caselor, judeţul  
 Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 8012/2021 - M. Of. nr. 1042/1 nov. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Izvoru Bârzii, cu satele aparţinătoare Izvoru Bârzii, Halânga, Schinteieşti, Baloteşti, Puţinei, Schitu Topolniţei şi  
 
 (T) 

Răscoleşti, judeţul Mehedinţi 

 
 O. nr. 8035/2021 - M. Of. nr. 1054/3 nov. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 8036/2021 - M. Of. nr. 1054/3 nov. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Tărtăşeşti, cu satele aparţinătoare Bâldana, Gulia şi Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 8037/2021 - M. Of. nr. 1054/3 nov. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Gura Ocniţei, cu satele aparţinătoare Adânca, Gura Ocniţei, Ochiuri şi Săcueni, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 8044/2021 - M. Of. nr. 1059/4 nov. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Hinova, cu satele aparţinătoare Hinova, Bistriţa, Cârjei şi Ostrovu Corbului, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
 O. nr. 8058/2021 - M. Of. nr. 1061/5 nov. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Agigea, cu satele aparţinătoare Agigea, Lazu, Sanatoriul Agigea şi Staţiunea Zoologică Marină Agigea, judeţul  
 
 (T) 

Constanţa 

 
 O. nr. 8071/2021 - M. Of. nr. 1069/8 nov. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Probota, cu satele aparţinătoare Probota, Bălteni şi Perieni, judeţul Iaşi 
 (T) 
 
 O. nr. 8072/2021 - M. Of. nr. 1069/8 nov. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Răzvad, cu satele aparţinătoare Gorgota, Răzvad şi Valea Voievozilor, judeţul Dâmboviţa 
 (T) 
 
 O. nr. 8073/2021 - M. Of. nr. 1069/8 nov. 2021 
 Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Izvoru Bârzii, cu satele aparţinătoare Izvoru Bârzii, Halânga, Schinteieşti, Baloteşti, Puţinei, Schitu Topolniţei şi  
 Răscoleşti, judeţul Mehedinţi 
 (T) 
 
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 O. nr. 148/2021 - M. Of. nr. 724/23 iul. 2021 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi  
 certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică 
 (Abrogare odată cu O. nr. 895/2016 prin O. nr. 312/2021 - M. Of. nr. 1154/6 dec. 2021) 
 
 O. nr. 323/2021 - M. Of. nr. 1120/24 nov. 2021 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile pentru recunoaşterea societăţilor şi exploataţiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare şi autorizarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 333/2021 - M. Of. nr. 1152/3 dec. 2021) 

părţilor terţe pentru testarea performanţelor şi/sau evaluarea genetică 

 
 O. nr. 333/2021 - M. Of. nr. 1152/3 dec. 2021 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 323/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile pentru recunoaşterea societăţilor  
 şi exploataţiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare şi autorizarea părţilor terţe pentru testarea performanţelor şi/sau evaluarea genetică 
 (SE) 
 
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 O. nr. M.39/2021 - M. Of. nr. 193/26 feb. 2021 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.128/2003 privind stabilirea perioadei pentru care se elaborează planurile cu principalele activităţi ale instituţiilor  
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 militare de învăţământ 
 (SE) 
 
 O. nr. M.90/2021 - M. Of. nr. 513/18 mai 2021 
 Ordin pentru abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale privind instruirea forţelor 
 (SE) 
 
 O. nr. M156/2021 - M. Of. nr. 774/11 aug. 2021 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.50/2007 privind organizarea şi desfăşurarea investigaţiilor sociologice în Armata României 
 (SE) 
 
 O. nr. 139/2021 - M. Of. nr. 711/19 iul. 2021 
 Ordin privind abrogarea Ordinului general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 50/1986 pentru aprobarea "Normelor pentru asigurarea muniţiilor, materialelor de marcarea focului şi  
 de semnalizare necesare executării tragerilor de instrucţie şi de luptă şi aplicaţiilor (exerciţiilor) tactice" 
 (SE) 
 
 O. nr. 169/2021 - M. Of. nr. 817/26 aug. 2021 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.202/2006 pentru aprobarea "Normelor metodologice privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei  
 lunare pentru chirie soldaţilor şi gradaţilor profesionişti" 
 (SE) 
 
 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
  DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 O. nr. 6389/2021 - M. Of. nr. 133/9 feb. 2021 
 Ordin privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Poienile Izei, judeţul Maramureş 
 (T) 
 
  MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII 

 O. nr. 101/2021 - M. Of. nr. 614/22 iun. 2021 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia,  
 pentru un mandat de cel mult două luni 
 (Abrogare prin O. nr. 498/2021 - M. Of. nr. 916/24 sep. 2021) 
 
 
 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 O. nr. 581/2021 - M. Of. nr. 756/3 aug. 2021 
 Ordin pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare şi a instrucţiunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3753/2015 prin O. nr. 26/2022 - M. Of. nr. 38/13 ian. 2022) 

administrativ-disciplinară aplicabilă funcţionarilor publici 

 
  MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 

 O. nr. 1118/2021 - M. Of. nr. 708/16 iul. 2021 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 172/2003 privind aprobarea formei contractului de execuţie de lucrări de închidere a minelor şi refacere a  
 mediului/conservare 
 (SE) 
 
 O. nr. 1119/2021 - M. Of. nr. 708/16 iul. 2021 
 Ordin privind abrogarea unor acte normative desuete în domeniul privatizării societăţilor cu capital de stat 
 (SE) 
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 O. nr. 3243/2021 - M. Of. nr. 156/16 feb. 2021 
 Ordin privind structura anului şcolar 2021-2022 
 (Abrogare prin O. nr. 5549/2021 - M. Of. nr. 1064/5 nov. 2021) 
 
 O. nr. 4583/2021 - M. Of. nr. 764/5 aug. 2021 
 Ordin privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
 (Abrogare prin O. nr. 5574/2021 - M. Of. nr. 1103/19 nov. 2021) 
 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 3235/93/2021 - M. Of. nr. 122/5 feb. 2021 
 Ordin pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5196/1756/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 

virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 3459/280/2021 - M. Of. nr. 228/6 mar. 2021 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul  
 unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3459/2021 prin O. nr. 5196/1756/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 
 
 O. nr. 3515/393/2021 - M. Of. nr. 292/23 mar. 2021 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3459/2021 prin O. nr. 5196/1756/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 3755/560/2021 - M. Of. nr. 462/29 apr. 2021 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul  
 unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3235/2021 prin O. nr. 5196/1756/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 
 
 O. nr. 3805/703/2021 - M. Of. nr. 512/17 mai 2021 
 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor  
 de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3235/2021 prin O. nr. 5196/1756/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021) 
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 O. nr. 5196/1756/2021 - M. Of. nr. 848/6 sep. 2021 
 Ordin pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5338/1082/2021 - M. Of. nr. 942/1 oct. 2021) 

virusul SARS-CoV-2 

 
 
 MINISTERUL FINANŢELOR 
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 O. nr. 1254/2021 - M. Of. nr. 788/17 aug. 2021 
 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) şi art.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1699/2021 - M. Of. nr. 1056/4 nov. 2021) 

278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" 

 
 O. nr. 1939/2021 - M. Of. nr. 1234/28 dec. 2021 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.066/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a  
 formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid 
 (SE)   
 MINISTERUL FINANŢELOR 
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

 O. nr. 380/2021 - M. Of. nr. 899/20 sep. 2021 
 Ordin privind informarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în  
 temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte  
 normative 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2022 - M. Of. nr. 43/14 ian. 2022) 
 
  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 O. nr. 795/2021 - M. Of. nr. 504/14 mai 2021 
 Ordin pentru prelungirea termenului de valabilitate al Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună  
 de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021 
 (Abrogare prin O. nr. 987/2021 - M. Of. nr. 638/29 iun. 2021) 
 
 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 O. nr. 168/M.9/2021 - M. Of. nr. 181/23 feb. 2021 
 Ordin privind abrogarea Ordinului minislrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului apărării naţionale nr. 363/M.29/1995 pentru aprobarea Normelor privind  
 pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare 
 (SE) 
 
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 O. nr. 9/2021 - M. Of. nr. 22/8 ian. 2021 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  
 sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 138/2021 - M. Of. nr. 139/10 feb. 2021 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19,  
 a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv  
 sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 
 (Abrogare odată cu O. nr. 555/2020 prin O. nr. 434/2021 - M. Of. nr. 311/26 mar. 2021) 
 
 O. nr. 506/2021 - M. Of. nr. 382/13 apr. 2021 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu  
 SARS-CoV-2 
 (Abrogare prin O. nr. 514/2021 - M. Of. nr. 391/14 apr. 2021) 
 
 O. nr. 514/2021 - M. Of. nr. 391/14 apr. 2021 
 Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 506/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a  
 
 (SE) 

măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

 
 O. nr. 689/2021 - M. Of. nr. 513/18 mai 2021 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra  
 documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene 
 (SE) 
 
 O. nr. 700/2021 - M. Of. nr. 507/15 mai 2021 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 874/2020 prin O. nr. 2282/156/2021 - M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021) 

epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 

 
 O. nr. 2780/2021 - M. Of. nr. 1217/22 dec. 2021 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică  
 
 (SE) 

internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 O. nr. 14/69/2021 - M. Of. nr. 51/18 ian. 2021 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 
 
 O. nr. 140/127/2021 - M. Of. nr. 146/12 feb. 2021 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru  
 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale  



 

 5509

 corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1301/2008 prin O. nr. 564/499/2021 - M. Of. nr. 474/6 mai 2021) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 2024/147/2021 - M. Of. nr. 955/6 oct. 2021 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 874/2020 prin O. nr. 2282/156/2021 - M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021) 

epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 

 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 O. nr. 23/15/2021 - M. Of. nr. 73/22 ian. 2021 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului  
 epidemiologie şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 874/2020 prin O. nr. 2282/156/2021 - M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021) 
 
 O. nr. 699/67/2021 - M. Of. nr. 506/14 mai 2021 
 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 874/2020 prin O. nr. 2282/156/2021 - M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021) 

epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 

 
 O. nr. 1204/99/2021 - M. Of. nr. 683/9 iul. 2021 
 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului  
 epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 
 (Abrogare odată cu O. nr. 874/2020 prin O. nr. 2282/156/2021 - M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021) 
 
 O. nr. 2282/156/2021 - M. Of. nr. 1017/25 oct. 2021 
 Ordin privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, efectuării triajului epidemiologic şi dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe  
 
 (Abrogare prin O. nr. 30/1/2022 - M. Of. nr. 25/7 ian.2022) 

durata stării de alertă 

 
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 310/708/2021 - M. Of. nr. 522/20 mai 2021 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru  
 practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţilor de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii  
 închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive 
 (Abrogare prin O. nr. 535/1505/2021 - M. Of. nr. 775/11 aug. 2021) 
 
 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 O. nr. 197/462/2021 - M. Of. nr. 358/8 apr. 2021 
 Ordin pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru  
 practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 310/708/2021 - M. Of. nr. 522/20 mai 2021) 

închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic 

 
 O. nr. 395/930/2021 - M. Of. nr. 603/17 iun. 2021 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar  
 a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de  
 nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi  
 aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive 
 (Abrogare odată cu O. nr. 310/2021 prin O. nr. 535/1505/2021 - M. Of. nr. 775/11 aug. 2021) 
 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

 O. nr. 1382/2021 - M. Of. nr. 1095/17 nov. 2021 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.066/2006 privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică  
 
 (SE) 

Civilă Română" 

 
 O. nr. 1472/2021 - M. Of. nr. 1197/17 dec. 2021 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.851/2002 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor şi modul  
 de recuperare a lipsurilor şi degradărilor constatate la acestea - nr. 271 
 (SE) 
 
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 O. nr. 19/2021 - M. Of. nr. 525/20 mai 2021 
 Ordin privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului  
 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2021 - M. Of. nr. 711/19 iul. 2021) 

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014 

 
  PRIMUL-MINISTRU 

 Decizia nr. 22/2021 - M. Of. nr. 13/7 ian. 2021 
 Decizie pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 42/2019 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului 
 (Abrogare odată cu D. nr. 42/2019 prin Decizia nr. 76/2021 - M. Of. nr. 88/27 ian. 2021) 
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 4.13.2. ACTE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRATIVE AUTONOME 
 
 
 1990 
 
  CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 Norme 

 Norme/1990 
 (Abrogate prin N. nr. 3021/1994 – M. Of. nr. 269/22 sep. 1994) 
 
 
 
 1991 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  
 Circulare 

 C. nr. V/1471/57/1991 - M. Of. nr. 226/12 nov. 1991 
 Modul de efectuare a transferurilor de capital cu mijloace de plată străine 
 (Abrogată prin R. nr. V/3616/2/1992 – M. Of. nr. 92/13 mai 1992) 
 
 C. nr. 10/1991 - M. Of. nr. 115/24 mai 1991 
 privind obligaţiile agenţilor economici şi băncilor comerciale de asigurare a resurselor valutare necesare importurilor 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010) 
 
 
 Norme 

 Norme/1991 - M. Of. nr. 217/29 oct. 1991 
 De desfăşurare a licitaţiilor de refinanţare 
 (Abrogate prin Regulamentul nr. 1/2000 - M. Of. nr. 142/5 apr. 2000) 
 
 Norme/1991 - M. Of. nr. 217/29 oct. 1991 
 Capitalul minim al societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 7/1992 - M. Of. nr. 204/27 iul. 1992) 
 
 N. nr. II/688/60/1991 - M. Of. nr. 245/30 nov. 1991 
 privind metodologia de cedare şi utilizare a disponibilităţilor valutare conform Hotărârii Guvernului nr. 763/1991 şi a Ordinului nr. 616/11.XI.1991 al guvernatorului Băncii Naţionale a  
 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

României 

 
 N. nr. V/1275/1991 - M. Of. nr. 190/23 sep. 1991 
 Completare la Normele Băncii Naţionale a României nr. V/371/21 din 6 iun. 1991 
 (Abrogate prin R. nr. V/3616/2/1992 – M. Of. nr. 92/13 mai 1992) 
 
 N. nr. V/1.782/62/1991 - M. Of. nr. 245/30 nov. 1991 
 privind efectuarea încasărilor şi plăţilor valutare curente, elaborate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 763/1991 şi ale Ordinului nr. 616/11.XI.1991 al guvernatorului Băncii  
 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

Naţionale a României 

 
 N. nr. V/1906/1991 - M. Of. nr. 259/20 dec. 1991 
 Completare la Normele Băncii Naţionale a României nr. V/87/21 din 6 iun. 1991 
 (Abrogate prin R. nr. V/3616/2/1992 – M. Of. nr. 92/13 mai 1992) 
 
 N. nr. V/2288/66/1991 - M. Of. nr. 5/20 ian. 1992 
 privind regimul conturilor valutare ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, în condiţiile introducerii convertibilităţii interne, limitate, a leului 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 N. nr. V/371/21/1991 - M. Of. nr. 150/18 iul. 1991 
 Aplicarea prevederilor referitoare la sumele în valută şi în lei ce pot fi introduse şi scoase din România potrivit Regulamentului privind operaţiunile curente şi transferurile de capital cu  
 mijloace de plată străine, emis de Banca Naţională a României şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101/13 mai 1991 
 (Abrogate prin R. nr. V/3616/2/1992 – M. Of. nr. 92/13 mai 1992) 
 
 N. nr. V/398/23/1991 - M. Of. nr. 150/18 iul. 1991 
 pentru aplicarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 352/1991 şi a prevederilor art. 3 din Regulamentul privind operaţiunile curente şi transferurile de capital cu mijloace de  
 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

plată străine, emis de Banca Naţională a României şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 13 mai 1991. 

 
 N. nr. V/630/36/1991 - M. Of. nr. 150/18 iul. 1991 
 Aplicarea prevederilor referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea caselor de schimb valutar conform Regulamentului privind operaţiunile curente şi transferurile de capital cu mijloace de  
 plată străine, emis de Banca Naţională a României şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 13 mai 1991 
 (Abrogate prin O. nr. 334/1992 – M. Of. nr. 177/27 iul. 1992) 
 
 N. nr. VI/3149/1991 
 Efectuarea şi controlul operaţiunilor de decontare între societăţile bancare 
 (Abrogate prin R. nr. I/1045/ 1992 – M. Of. nr. 137/ 20 iun. 1992) 
 
 N. nr. 59/1991 - M. Of. nr. 217/29 oct. 1991 
 Autorizarea societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 14/1994 – M. Of. nr. 263/19 sep. 1994) 
 
 
 Norme metodologice 

 N.M. nr. V/72/11/1991 



 
 (Abrogate prin Circulara nr. 3/1993 – M. Of. nr. 211/30 aug. 1993) 
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 Ordine 

 O. nr. 616/1991 - M. Of. nr. 245/30 nov. 1991 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Regulamente 

 Regulament/1991 - M. Of. nr. 217/29 oct. 1991 
 Condiţiile şi modul de efectuare a refinanţării societăţilor bancare de către Banca Naţională a României 
 (Abrogat prin R. nr. 3/1995 – M. Of. nr. 164/27 iul. 1995) 
 
 R. nr. 1/1991 - M. Of. nr. 101/13 mai 1991 
 Operaţiunile curente şi transferurile de capital cu mijloace de plată străine 
 (Abrogat prin R. nr. V/3616/2/1992 – M. Of. nr. 92/13 mai 1992 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 R. nr. 2/1991 - M. Of. nr. 153/22 iul. 1991 
 Operaţiunile cu numerar 
 (Abrogat prin R. nr. 2/1996 – M. Of. nr. 34/16 feb. 1996) 
 
 
 
 1992 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. V/329/1992 
 (Abrogată prin C. nr. 1/1993 - M. Of. nr. 211/30 aug. 1993) 
 
 C. nr. V/446/7/1992 - M. Of. nr. 59/6 apr. 1992 
 Modificări ale Normelor B.N.R. nr. V/630/36/4 iulie 1991, referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea Caselor de schimb valutar 
 (Abrogată prin O. nr. 334/1992 - M. Of. nr. 177/27 iul. 1992) 
 
 C. nr. 20/1992 - M. Of. nr. 233/22 sep. 1992 
 Unele modificări ale prevederilor anexei nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogată prin C. nr. 14/1994 – M. Of. nr. 104/25 apr. 1994) 
 
 C. nr. 21/1992 - M. Of. nr. 233/22 sep. 1992 
 Unele modificări ale prevederilor anexei nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogată prin R. nr. 7/1994 – M. Of. nr. 263/19 sep. 1994) 
 
 C. nr. 22/1992 - M. Of. nr. 255/13 oct. 1992 
 Unele modificări ale prevederilor anexei nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogată prin C. nr. 14/1994 – M. Of. nr. 104/25 apr. 1994) 
 
 C. nr. 23/1992 
 (Abrogată prin R. nr. 2/1996 – M. Of. nr. 34/16 feb. 1996) 
 
 C. nr. 28/1992 
 (Abrogată prin R. nr. 3/1997 – M. Of. nr. 395/31 dec. 1997) 
 
 C. nr. 31/1992 - M. Of. nr. 317/7 dec. 1992 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 33/1992 
 (Anulată prin C. nr. 4/1995 – M. Of. nr. 36/17 feb. 1995) 
 
 C. nr. 1515/1992 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1994 – M. Of. nr. 263/19 sep. 1994) 
 
 
 Norme 

 Norme/1992 - M. Of. nr. 128/10 iun. 1992 
 Organizarea şi funcţionarea pieţei valutare bancare (anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare) 
 (Abrogate prin R. nr. 7/1994 – M. Of. nr. 263/19 sep. 1994) 
 
 Norme/1992 - M. Of. nr. 177/27 iul. 1992 
 Norme privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare) 
 (Abrogare prin R. nr. 7(V/10813)/1994 - M. Of. nr. 263/19 sep. 1994) 
 
 N. nr. V/32/1/1992 - M. Of. nr. 9/30 ian. 1992 
 Control valutar asupra încasărilor din activitatea de export 
 (Abrogate prin R. nr. 3/1997 – M. Of. nr. 395/31 dec. 1997) 
 
 N. nr. V/400/6/1992 - M. Of. nr. 59/6 apr. 1992 
 Organizarea şi funcţionarea ghişeelor de schimb valutar în cadrul societăţilor comerciale de turism 
 (Abrogate prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/29 mai 1998 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 N. nr. 2/1992 - M. Of. nr. 60/7 apr. 1992 
 Modificarea situaţiei societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 3/1999 – M. Of. nr. 58/10 feb. 1999) 
 
 N. nr. 3/1992 - M. Of. nr. 60/7 apr. 1992 



 
 Notificarea deschiderii în România de reprezentanţe de către societăţile bancare cu sediul în străinătate 
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 (Abrogate prin N. nr. 6/1998 – M. Of. nr. 386/12 oct. 1998) 
 
 N. nr. 4/1992 - M. Of. nr. 60/7 apr. 1992 
 Registrul societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 1/1999 – M. Of. nr. 12/19 ian. 1999) 
 
 N. nr. 5/1992 - M. Of. nr. 196/13 aug. 1992 
 Împrumuturile mari acordate clienţilor de către societăţile bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 8/1999 – M. Of. nr. 245/1 iun. 1999) 
 
 N. nr. 6/1992 - M. Of. nr. 196/13 aug. 1992 
 Supravegherea poziţiilor valutare ale societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 9/1993 – M. Of. nr. 315/30 dec. 1993) 
 
 N. nr. 7/1992 - M. Of. nr. 204/21 aug. 1992 
 Capitalul minim al societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 8/1993 – M. Of. nr. 310/28 dec. 1993) 
 
 N. nr. 10/1992 - M. Of. nr. 290/19 nov. 1992 
 Împrumuturile acordate debitorilor aflaţi în relaţii speciale cu societăţile bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 8/1999 – M. Of. nr. 245/1 iun. 1999) 
 
 N. nr. 11/1992 - M. Of. nr. 325/14 dec. 1992 
 privind modul de aplicare a reglementărilor în vigoare la mijloacele de plată străine, devenite proprietate de stat conform legii 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 334/1992 - M. Of. nr. 177/27 iul. 1992 
 (Abrogat prin O. nr. 469/1993 – M. Of. nr. 234/28 sep. 1993) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. I/1045/1992 - M. Of. nr. 137/20 iun. 1992 
 Efectuarea şi controlul operaţiunilor de decontare între societăţile bancare 
 (Abrogat prin R. nr. 4/1994 – M. Of. nr. 72/22 mar. 1994) 
 
 R. nr. I/149/1992 - M. Of. nr. 9/30 ian. 1992 
 Rezervele obligatorii ale societăţilor bancare la Banca Naţională a României 
 (Abrogat prin R. nr. 4/1993 – M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 R. nr. V/3616/2/1992 - M. Of. nr. 92/13 mai 1992 
 Efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogat prin R. nr. 7/1994 – M. Of. nr. 263/19 sep. 1994) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 2/1992 - M. Of. nr. 211/27 aug. 1992 
 Frecvenţele disponibile pentru transmisiuni radio şi tv., ce vor fi scoase la concursul pentru obţinerea de licenţe de emisie, sesiunea 1992 
 (T) 
 
 Decizia nr. 3/1992 - M. Of. nr. 211/27 aug. 1992 
 Stabilirea condiţiilor şi criteriilor de participare la concursul pentru obţinerea licenţei de emisie, sesiunea 1992 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 4/1992 - M. Of. nr. 211/27 aug. 1992 
 Participarea la emisiunile electorale de radio şi televiziune a persoanelor propuse pentru candidatura la Preşedinţie 
 (T) 
 
 Decizia nr. 8/1992 - M. Of. nr. 223/8 sep. 1992 
 Completarea anexelor nr. 1 şi 2 ale Deciziei nr. 2 a Consiliului Naţional al Audiovizualului din 4 august 1992 
 (T) 
 
 Decizia nr. 9/1992 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 41/1992 - M. Of. nr. 71/8 apr. 1993 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu, sesiunea 1992 
 (T) 
 
 Decizia nr. 42/1992 - M. Of. nr. 71/8 apr. 1993 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru televiziune, sesiunea 1992 
 (T) 
 
 
 
 1993 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/1993 - M. Of. nr. 211/30 aug. 1993 
 Încasarea taxelor în valută pentru vizele acordate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României 
 (Încetat aplicabilitatea prin C. nr. 15/1997 – M. Of. nr. 69/18 apr. 1997) 
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 C. nr. 3/1993 - M. Of. nr. 211/30 aug. 1993 
 Efectuarea de către bănci a operaţiunilor legate de virarea la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, în valută, datorate de către agenţii economici 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/29 mai. 1998) 
 
 C. nr. 4/1993 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1994 – M. Of. nr. 263/19 sep. 1994) 
 
 C. nr. 7/1993 - M. Of. nr. 53/9 mar. 1993 
 (Abrogată prin R. nr. 2/1996 – M. Of. nr. 34/16 feb. 1996) 
 
 C. nr. 10/1993 
 (Abrogată prin R. nr. 3/1997 – M. Of. nr. 395/31 dec. 1997) 
 
 C. nr. 12/1993 - M. Of. nr. 211/30 aug. 1993 
 Încasarea taxelor pentru prelungirea dreptului de şedere temporară în România a cetăţenilor străini 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/29 mai 1998) 
 
 C. nr. 18/1993 - M. Of. nr. 182/30 iul. 1993 
 Introducerea formularului Dispoziţie de Plată Valutară Externă/Cerere de Deschidere de Acreditiv 
 (Abrogată prin R. nr. 3/1997 – M. Of. nr. 395/31 dec. 1997) 
 
 C. nr. 21/1993 - M. Of. nr. 211/30 aug. 1993 
 Majorarea plafonului maxim anual de schimb valutar pentru persoane fizice 
 (Abrogată prin R. nr. 7/1994 – M. Of. nr. 263/19 sep. 1994) 
 
 C. nr. 23/1993 - M. Of. nr. 222/13 sep. 1993 
 Modificarea punctului nr. 32 din anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare nr. V/3.616/2, emis de Banca Naţională a României la 4 mai 1992 
 (Abrogată prin R. nr. 7/1994 – M. Of. nr. 263/19 sep. 1994) 
 
 C. nr. 24/1993 
 (Abrogată prin C. nr. 31/1995 – M. Of. nr. 208/8 sep. 1995) 
 
 C. nr. 31/1993 - M. Of. nr. 266/17 nov. 1993 
 privind interzicerea acordării de credite în lei ca garanţii în valută 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010) 
 
 C. nr. 32/1993 - M. Of. nr. 274/29 nov. 1993 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/22 mai 1998) 
 
 C. nr. 35/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 
 Unele modificări aduse anexei nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare - modificată prin Ordinul nr. 469/1993 al guvernatorului Băncii Naţionale a României 
 (Abrogată prin R. nr. 7/1994 – M. Of. nr. 263/19 sep. 1994 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 3/1993 - M. Of. nr. 182/30 iul. 1993 
 Efectuarea controlului bancar în cazul plăţilor externe pentru importul de mărfuri 
 (Încetat aplicabilitatea prin N. nr. 5/1997 – M. Of. nr. 237/11 sep. 1997) 
 
 N. nr. 7/1993 - M. Of. nr. 310/28 dec. 1993 
 Deschiderea de unităţi teritoriale de către societăţile bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 3/1999 – M. Of. nr. 58/10 feb. 1999) 
 
 N. nr. 8/1993 - M. Of. nr. 310/28 dec. 1993 
 Capitalul social minim al societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 5/1995 – M. Of. nr. 128/27 iun. 1995) 
 
 N. nr. 9/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 
 Supravegherea poziţiilor valutare ale societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 12/1994 – M. Of. nr. 214/15 aug. 1994) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 469/1993 - M. Of. nr. 234/28 sep. 1993 
 Modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogat prin R. nr. 7/1994 – M. Of. nr. 263/19 sep. 1994 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 4/1993 - M. Of. nr. 315/30 dec. 1993 
 Rezervele obligatorii ale societăţilor bancare la Banca Naţională a României 
 (Abrogat prin R. nr. 4/1998 – M. Of. nr. 272/22 iul. 1998) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 9/1993 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 78/1993 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 80/1993 - M. Of. nr. 134/24 iun. 1993 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru televiziune, în trimestrul I/1993 
 (T) 
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 Decizia nr. 81/1993 - M. Of. nr. 134/24 iun. 1993 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune, în trimestrul I/1993 
 (T) 
 
 Decizia nr. 82/1993 - M. Of. nr. 134/24 iun. 1993 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu, în trimestrul I/1993 
 (T) 
 
 Decizia nr. 105/1993 - M. Of. nr. 197/18 aug. 1993 
 Aprobarea Normelor obligatorii privind realizarea publicităţii în cadrul programelor audiovizuale radiodifuzate sau distribuite prin cablu (forma iniţială) 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 65/2000 - M. Of. nr. 352/27 iul. 2000) 
 
 Decizia nr. 106/1993 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 107/1993 - M. Of. nr. 191/11 aug. 1993 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru televiziune în trimestrul II/1993 
 (T) 
 
 Decizia nr. 108/1993 - M. Of. nr. 191/11 aug. 1993 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune în trimestrul II/1993 
 (T) 
 
 Decizia nr. 109/1993 - M. Of. nr. 191/11 aug. 1993 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu, în trimestrul II/1993 
 (T) 
 
 Decizia nr. 132/1993 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 150/1993 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 160/1993 - M. Of. nr. 290/14 dec. 1993 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru televiziune, în trimestrul III/1993 
 (T) 
 
 Decizia nr. 161/1993 - M. Of. nr. 290/14 dec. 1993 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune, în trimestrul III/1993 
 (T) 
 
 Decizia nr. 162/1993 - M. Of. nr. 290/14 dec. 1993 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu, în trimestrul III/1993 
 (T) 
 
 Decizia nr. 170/1993 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 171/1993 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 172/1993 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 175/1993 - M. Of. nr. 303/22 dec. 1993 
 Aprobarea Normelor obligatorii pentru acordarea şi programarea dreptului la replică în cadrul programelor audiovizuale 
 (Abrogată prin Decizia nr. 43/2001 – M. Of. nr. 238/10 mai 2001) 
 
 Decizia nr. 190/1993 - M. Of. nr. 37/9 feb. 1994 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru televiziune în trimestrul IV/1993 
 (T) 
 
 Decizia nr. 191/1993 - M. Of. nr. 37/9 feb. 1994 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune, în trimestrul IV/1993 
 (T) 
 
 Decizia nr. 192/1993 - M. Of. nr. 37/9 feb. 1994 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu, în trimestrul IV/1993 
 (T) 
 
 
 
 1994 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 8/1994 - M. Of. nr. 68/15 mar. 1994 
 privind plăţile externe autorizate de Banca Naţională a României 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 10/1994 - M. Of. nr. 87/4 apr. 1994 
 (Abrogată prin R. nr. 7/1994 – M. Of. nr. 263/19 sep. 1994) 
 
 C. nr. 13/1994 - M. Of. nr. 104/25 apr. 1994 
 Controlul valutar asupra încasărilor din activitatea de export în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994 
 (Abrogată prin R. nr. 3/1997 – M. Of. nr. 395/31 dec. 1997) 
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 C. nr. 14/1994 - M. Of. nr. 104/25 apr. 1994 
 (Abrogată prin R. nr. 7/1994 – M. Of. nr. 263/19 sep. 1994) 
 
 C. nr. 25/1994 - M. Of. nr. 194/28 iul. 1994 
 Operaţiunile de schimb valutar pentru persoane fizice, rezidente ale României şi Republicii Moldova, efectuate de societăţi bancare şi case de schimb valutar pe teritoriul României 
 (Abrogată prin C. nr. 16/1997 – M. Of. nr. 71/21 apr. 1997) 
 
 C. nr. 31/1994 - M. Of. nr. 208/8 sep. 1995 
 referitoare la raportările privind piaţa valutară interbancară 
 (Abrogare prin N. nr. 13/2004 - M. Of. nr. 1120/29 nov. 2004) 
 
 C. nr. 39/1994 - M. Of. nr. 287/10 oct. 1994 
 (Abrogată prin C. nr. 3/1996 – M. Of. nr. 46/5 mar. 1996) 
 
 C. nr. 41/1994 - M. Of. nr. 296/19 oct. 1994 
 (Abrogată prin C. nr. 23/1995 – M. Of. nr. 94/18 mai 1995) 
 
 C. nr. 43/1994 
 (Abrogată prin C. nr. 23/1995 – M. Of. nr. 94/18 mai 1995) 
 
 C. nr. 44/1994 - M. Of. nr. 333/1 dec. 1994 
 Întărirea disciplinei valutare în activitatea caselor de schimb valutar 
 (Abrogată prin C. nr. 23/1995 – M. Of. nr. 94/18 mai 1995) 
 
 
 Instrucţiuni 

 I. nr. 1/1994 - M. Of. nr. 68/15 mar. 1994 
 Aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici 
 (Abrogate prin I. nr. 1/15086/1995 – M. Of. nr. 259/9 nov. 1995) 
 
 I. nr. 2/1994 - M. Of. nr. 137/1 iun. 1994 
 Înregistrarea, transferul şi plata aferente operaţiunilor cu certificate de trezorerie 
 (Abrogate prin R. nr. 2/1997 – M. Of. nr. 66/ 16 apr. 1997) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 1/1994 - M. Of. nr. 48/24 feb. 1994 
 Refinanţarea societăţilor bancare prin credit de descoperit de cont (overdraft) 
 (Abrogate prin R. nr. 3/1995 – M. Of. nr. 164/27 iul. 1995) 
 
 N. nr. 2/1994 - M. Of. nr. 72/22 mar. 1994 
 Fondurile proprii ale societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 16/1995 – M. Of. nr. 262/14 nov. 1995) 
 
 N. nr. 3/1994 - M. Of. nr. 72/22 mar. 1994 
 Clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor specifice de risc 
 (Abrogate prin R. nr. 2/2000 – M. Of. nr. 316/7 iul. 2000) 
 
 N. nr. 4/1994 - M. Of. nr. 72/22 mar. 1994 
 Solvabilitatea societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 8/1999 – M. Of. nr. 245/1 iun. 1999) 
 
 N. nr. 12/1994 - M. Of. nr. 214/15 aug. 1994 
 Supravegherea poziţiilor valutare ale societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 15/1995 – M. Of. nr. 261/13 nov. 1995) 
 
 N. nr. 14/1994 - M. Of. nr. 263/19 sep. 1994 
 Autorizarea societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 6/1995 – M. Of. nr. 128/27 iun. 1995) 
 
 
 Norme-cadru 

 Norme-cadru nr. 15/1994 - M. Of. nr. 119 bis/14 iun. 1995 
 privind ordinul de plată pe suport hârtie 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 
 Norme tehnice 

 N.T. nr. 16/1994 - M. Of. nr. 119 bis/14 iun. 1995 
 privind ordinul de plată pe suport hârtie 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 7(V/10813)/1994 - M. Of. nr. 263/19 sep. 1994 
 Efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogare prin R. nr. 3/1997 - M. Of. nr. 395/31 dec. 1997) 
 
 R. nr. 4/1994 - M. Of. nr. 72/22 mar. 1994 
 Efectuarea şi controlul operaţiunilor de decontare între societăţile bancare 
 (Abrogat prin C. nr. 11/1995 – M. Of. nr. 75/26 apr. 1995) 
 
 R. nr. 8/1994 - M. Of. nr. 119 bis/14 iun. 1995 
 privind ordinul de plată 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
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 R. nr. 10/1994 - M. Of. nr. 75/26 apr. 1995 
 Regulament privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie 
 (Abrogare prin R. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 343/22 mai 2009) 
 
 
 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 
 MINISTERUL COMERŢULUI 
 Norme 

 N. nr. 3021/1994 - M. Of. nr. 269/22 sep. 1994 
 Modul de ţinere şi de completare a Registrului comerţului 
 (Abrogate prin  N.M. nr. P/608-773/1998 - M. Of. 176/11 mai 1998) 
 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 30/1994 - M. Of. nr. 134/30 mai 1994 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune în trimestrul I/1994 
 (T) 
 
 Decizia nr. 31/1994 - M. Of. nr. 134/30 mai 1994 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru televiziune în trimestrul I/1994 
 (T) 
 
 Decizia nr. 32/1994 - M. Of. nr. 134/30 mai 1994 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu, în trimestrul I/1994 
 (T) 
 
 Decizia nr. 34/1994 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 53/1994 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 63/1994 - M. Of. nr. 264/20 sep. 1994 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu în trimestrul II/1994 
 (T) 
 
 Decizia nr. 64/1994 
 Decizie 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 65/1994 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 97/1994 - M. Of. nr. 344/12 dec. 1994 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune, în trimestrul III/1994 
 (T) 
 
 Decizia nr. 98/1994 - M. Of. nr. 344/12 dec. 1994 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu în trimestrul III/1994 
 (T) 
 
 Decizia nr. 111/1994 - M. Of. nr. 4/12 ian. 1995 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru televiziune, în trimestrul IV/1994 
 (T) 
 
 Decizia nr. 112/1994 - M. Of. nr. 4/12 ian. 1995 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune, în trimestrul IV/1994 
 (T) 
 
 Decizia nr. 113/1994 - M. Of. nr. 6/16 ian. 1995 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu, în trimestrul IV/1994 
 (T) 
 
 Decizia nr. 114/1994 - M. Of. nr. 6/16 ian. 1995 
 privind unele reglementări referitoare la grila de programe transmise 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 
 
 1995 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  
 Circulare 

 C. nr. 1/1995 - M. Of. nr. 27/7 feb. 1995 
 (Abrogată prin C. nr. 11/1995 – M. Of. nr. 75/26 apr. 1995) 
 
 C. nr. 3/1995 
 (Abrogată prin C. nr. 10/ 1997 – M. Of. nr. 49/21 mar. 1997) 
 
 C. nr. 4/1995 - M. Of. nr. 36/17 feb. 1995 
 privind virarea sumelor la rezerva valutară a statului 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
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 C. nr. 5/1995 - M. Of. nr. 46/10 mar. 1995 
 Modificarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a refinanţării societăţilor bancare 
 (Abrogată prin R. nr. 3/1995 – M. Of. nr. 164/27 iul. 1995) 
 
 C. nr. 9/1995 - M. Of. nr. 75/26 apr. 1995 
 referitoare la evidenţa contabilă a plăţilor şi decontărilor interbancare în cadrul Băncii Naţionale a României 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 10/1995 - M. Of. nr. 75/26 apr. 1995 
 Orarul de plăţi al Direcţiei plăţi şi decontări bancare din cadrul Băncii Naţionale a României 
 (Abrogată prin C. nr. 14/1996 – M. Of. nr. 154/19 iul. 1996) 
 
 C. nr. 12/1995 - M. Of. nr. 75/26 apr. 1995 
 privind operaţiunile de decontări cu trezoreria generală a statului efectuate prin unităţile bancare 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 15/1995 - M. Of. nr. 89/11 mai 1995 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 16/1995 - M. Of. nr. 89/11 mai 1995 
 Circulara nr. 16 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 19/1995 
 (Anulată prin C. nr. 21/1995 – M. Of. nr. 89/11 mai 1995) 
 
 C. nr. 21/1995 - M. Of. nr. 89/11 mai 1995 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 23/1995 - M. Of. nr. 94/18 mai 1995 
 Modificarea unor prevederi din Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, emis de Banca Naţională a României la 18 august 1994 
 (Abrogată prin R. nr. 3/1997 – M. Of. nr. 395/31 dec. 1997) 
 
 C. nr. 25/1995 - M. Of. nr. 208/8 sep. 1995 
 (Abrogare prin R. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 454/1 iul. 2009) 
 
 C. nr. 29/1995 - M. Of. nr. 134/3 iul. 1995 
 Efectuarea de operaţiuni valutare între persoane juridice rezidente 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 32/1995 - M. Of. nr. 213/19 sep. 1995 
 Modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind  
 efectuarea operaţiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995) 
 (Abrogată prin R. nr. 3/1997 – M. Of. nr. 395/31 dec. 1997) 
 
 C. nr. 35/1995 - M. Of. nr. 218/22 sep. 1995 
 privind asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru limitarea riscurilor de credit şi menţinerea în permanenţă a nivelului minim de solvabilitate 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 38/1995 - M. Of. nr. 243/24 oct. 1995 
 privind obligaţiile unităţilor bancare referitoare la plăţile interbancare compensate 
 (Abrogare prin R. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 343/22 mai 2009) 
 
 C. nr. 39/1995 - M. Of. nr. 59/22 mar. 1996 
 conţinând precizări în aplicarea prevederilor pct. 3 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 35/1995 privind asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru limitarea riscurilor de  
 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

credit şi menţinerea în permanenţă a nivelului minim de solvabilitate 

 
 C. nr. 42/1995 - M. Of. nr. 32/15 feb. 1996 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 44/1995 - M. Of. nr. 289/13 dec. 1995 
 privind ordinele de plată cu valori mai mari de un miliard lei şi alimentarea conturilor de decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare 
 (Încetare valabilitate prin R.B.N.R. nr. 1/2002 - M. Of. nr. 44/22 ian. 2002) 
 
 C. nr. 45/1995 - M. Of. nr. 286/11 dec. 1995 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/22 mai. 1998) 
 
 C. nr. 47/1995 - M. Of. nr. 286/11 dec. 1995 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/22 mai. 1998) 
 
 C. nr. 48/1995 - M. Of. nr. 286/11 dec. 1995 
 Unele precizări la prevederile Normelor privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea  
 operaţiunilor valutare) 
 (Abrogată prin R. nr. 3/1997 – M. Of. nr. 395/31 dec. 1997 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 52/1995 - M. Of. nr. 297/27 dec. 1995 
 Raportarea de către societăţile bancare a nivelului expunerii lor valutare 
 (Abrogată prin C. nr. 5/2000 – M. Of. nr. 32/27 ian. 2000) 
 
 C. nr. 54/1995 - M. Of. nr. 298/28 dec. 1995 
 Modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/1994 privind efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogată prin R. nr. 3/1997 – M. Of. nr. 395/31 dec. 1997) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 5/1995 - M. Of. nr. 128/27 iun. 1995 



 
 Capitalul minim al societăţilor bancare 
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 (Abrogate prin N. nr. 1/1996 – M. Of. nr. 32/15 feb. 1996) 
 
 N. nr. 6/1995 - M. Of. nr. 128/27 iun. 1995 
 Autorizarea societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 2/1999 – M. Of. nr. 58/10 feb. 1999) 
 
 N. nr. 8/1995 - M. Of. nr. 147/13 iul. 1995 
 privind nivelul poziţiilor valutare ale sucursalelor din România ale societăţilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzacţiile valută contra lei efectuate pe piaţa valutară  
 
 (Abrogare prin N. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007) 

interbancară 

 
 N. nr. 11/1995 - M. Of. nr. 176/8 aug. 1995 
 Urmărirea operaţiunilor bănci-clienţi în cadrul Sistemului Informatic al Pieţei Valutare Interbancare 
 (Abrogate prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/29 mai 1998) 
 
 N. nr. 12/1995 - M. Of. nr. 213/19 sep. 1995 
 Garantarea creditelor de refinanţare acordate de Banca Naţională a României societăţilor bancare 
 (Abrogate prin R. nr. 1/2000 – M. Of. nr. 142/5 apr. 2000) 
 
 N. nr. 14/1995 - M. Of. nr. 208/8 sep. 1995 
 Utilizarea provizioanelor specifice de risc de către societăţile bancare 
 (Abrogate prin R. nr. 2/2000 – M. Of. nr. 316/7 iul. 2000) 
 
 N. nr. 15/1995 - M. Of. nr. 261/13 nov. 1995 
 Supravegherea poziţiilor valutare ale societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 4/2001 – M. Of. nr. 631/9 oct. 2001) 
 
 N. nr. 16/1995 - M. Of. nr. 262/14 nov. 1995 
 Fondurile proprii ale societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 7/1999 – M. Of. nr. 206/12 mai 1999 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Norme metodologice 

 N.M. nr. 17/1995 - M. Of. nr. 295/21 dec. 1995 
 Autorizarea şi raportarea împrumuturilor şi creditelor externe, fără garanţia statului 
 (Abrogate prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/29 mai 1998) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 160/1995 - M. Of. nr. 59/29 mar. 1995 
 Cupiurile maxime admise la introducerea şi scoaterea de sume în lei româneşti din România de către cetăţeni ai României, respectiv ai Republicii Moldova 
 (Abrogat prin C. nr. 16/ 1997 – M. Of. nr. 71/21 apr. 1997) 
 
 O. nr. 161/1995 - M. Of. nr. 75/26 apr. 1995 
 Sancţiunile în cazul nerespectării de către unităţile bancare a reglementărilor privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie 
 (Abrogat de O. nr. 490/1995 – M. Of. nr. 243/24 oct. 1995) 
 
 O. nr. 260/1995 - M. Of. nr. 89/11 mai 1995 
 privind sancţiunile în cazul nerespectării de către societăţile bancare a dispoziţiilor privind închiderea conturilor de corespondent 
 (Abrogare prin R. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 454/1 iul. 2009) 
 
 O. nr. 270/1995 - M. Of. nr. 76/27 apr. 1995 
 Activitatea de plăţi şi decontări a Băncii Naţionale a României în data de 28 aprilie 1995 
 (T) 
 
 O. nr. 490/1995 - M. Of. nr. 243/24 oct. 1995 
 privind sancţiunile în cazul nerespectării, de către unităţile bancare, a reglementărilor privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie 
 (Încetare aplicabilitate prin C. nr. 20/2005 - M. Of. nr. 508/15 iun. 2005) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/1995 - M. Of. nr. 75/26 apr. 1995 
 privind principiile şi organizarea avizării tehnice a sistemelor de plăţi şi decontări fără numerar 
 (Abrogare prin R. nr. 3/2018 - M. Of. nr. 713/16 aug. 2018) 
 
 R. nr. 3/1995 - M. Of. nr. 164/27 iul. 1995 
 Condiţiile şi modul de efectuare a refinanţării societăţilor bancare de către Banca Naţională a României 
 (Abrogat prin R. nr. 1/2000 – M. Of. nr. 142/5 apr. 2000) 
 
 R. nr. 6/1995 - M. Of. nr. 282/5 dec. 1995 
 privind principiile şi organizarea plăţilor cu card de către societăţile bancare 
 (Abrogare prin R. nr. 4/2002 - M. Of. nr. 503/12 iul. 2002) 
 
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
 Decizii 

 Decizia nr. D 169/22 septembrie 1995 
 (Abrogată prin Decizia nr. 1094/1999 - M. Of. 534/12 nov. 1999) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 31/1995 - M. Of. nr. 159/24 iul. 1995 
 Punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogat prin O. nr. 13/1997 – M. Of. nr. 142/ 7 iul. 1997) 
 
 O. nr. 32/1995 - M. Of. nr. 159/24 iul. 1995 
 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenţi 
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 (Abrogare prin O. nr. 31/2004 - M. Of. nr. 714/6 aug. 2004) 
 
 O. nr. 46/1995 - M. Of. nr. 188/18 aug. 1995 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 2 cu privire la activităţile conexe de intermediere de valori mobiliare 
 (Abrogat prin O. nr. 15/1996 – M. Of. nr. 176/5 aug. 1996) 
 
 O. nr. 51/1995 - M. Of. nr. 211/15 sep. 1995 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 3/1995 cu privire la înregistrarea în Registrul acţionarilor a transferului de proprietate asupra acţiunilor 
 (Abrogat prin O. nr. 25/1996 – M. Of. nr. 267 bis/29 oct. 1996) 
 
 O. nr. 71/1995 - M. Of. nr. 269/20 nov. 1995 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 6/1995 cu privire la retragerea sau suspendarea autorizaţiei agenţilor de valori mobiliare 
 (Abrogat prin O. nr. 15/1996 – M. Of. nr. 176/5 aug. 1996) 
 
 O. nr. 76/1995 - M. Of. nr. 283/7 dec. 1995 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 8/1995 şi a Instrucţiunilor nr. 9/1995 
 (Abrogat prin O. nr. 15/1996 – M. Of. nr. 176/5 aug. 1996) 
 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 3/1995 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 19/1995 - M. Of. nr. 131/29 iun. 1995 
 aprobarea Normelor obligatorii privind sponsorizarea în domeniul audiovizualului 
 (Încetat valabilitatea prin Decizia nr. 65/2000 – M. Of. nr. 352/27 iul. 2000) 
 
 Decizia nr. 33*/1995 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 35/1995 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 39/1995 - M. Of. nr. 73/21 apr. 1995 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu în trimestrul I/1995 
 (T) 
 
 Decizia nr. 76/1995 - M. Of. nr. 168/1 aug. 1995 
 Retragerea licenţei de emisie nr. TV006 din 27 ianuarie 1993 acordată Societăţii Comerciale "Televiziunea T'89" - S. A. pentru canalul 34 în municipiul Timişoara 
 (T) 
 
 Decizia nr. 90/1995 - M. Of. nr. 168/1 aug. 1995 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu în trimestrul II/1995 
 (T) 
 
 Decizia nr. 92/1995 - M. Of. nr. 188/18 aug. 1995 
 referitoare la obligaţiile titularilor de licenţă de emisie privind siguranţa emisiei 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 100/1995 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 144/1995 - M. Of. nr. 294/20 dec. 1995 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune în trimestrul III/1995 
 (T) 
 
 Decizia nr. 145/1995 - M. Of. nr. 294/20 dec. 1995 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune, transmisă prin cablu, în trimestrul III/1995 
 (T) 
 
 Decizia nr. 160/1995 
 (Abrogată prin D.C.N.A. nr. 21/1999 – M. Of. nr. 214/17 mai 1999) 
 
 Decizia nr. 164/1995 
 Decizie privind condiţiile şi modul de procedură pentru difuzarea de programe audiovizuale prin staţii de radioemisie afiliate 
 (Abrogare prin Decizia nr. 67/2003 - M. Of. nr. 255/12 apr. 2003) 
 
 Decizia nr. 165/1995 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 
 
 1996 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 2/1996 
 (Abrogată prin N. nr. 8/ 1997 – M. Of. nr. 94/ 20 mai 1997) 
 
 C. nr. 8/1996 - M. Of. nr. 118/7 iun. 1996 
 Modificarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 7/1996 
 (Abrogată prin C. nr. 16/1996 – M. Of. nr. 166/29 iul. 1996) 
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 C. nr. 9/1996 - M. Of. nr. 118/7 iun. 1996 
 privind modificarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 9/1995 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 11/1996 - M. Of. nr. 136/28 iun. 1996 
 Modificarea anexei nr. 3 - Norme privind funcţionarea pieţei valutare interbancare la Regulamentul Băncii Naţionale a României privind efectuarea operaţiunilor valutare, republicate în  
 
 (Încetat aplicabilitatea prin C. nr. 7/1997 – M. Of. nr. 27/18 feb. 1997) 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 13 martie 1996 

 
 C. nr. 12/1996 - M. Of. nr. 136/28 iun. 1996 
 Rezervele obligatorii ale societăţilor bancare la Banca Naţională a României 
 (SE) 
 
 C. nr. 13/1996 - M. Of. nr. 136/28 iun. 1996 
 Modificarea punctului 10 alineatul 2 al capitolului III din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 3/1996 privind modificarea anexei nr. 3 - Norme privind funcţionarea pieţei valutare  
 
 (Încetat aplicabilitatea prin C. nr. 7/1997 – M. Of. nr. 27/18 feb. 1997) 

interbancare la Regulamentul Băncii Naţionale a României privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 5 martie 1996 

 
 C. nr. 14/1996 - M. Of. nr. 154/19 iul. 1996 
 privind măsuri legate de plăţile interbancare 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 16/1996 - M. Of. nr. 166/29 iul. 1996 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 18/1996 - M. Of. nr. 183/8 aug. 1996 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/29 mai 1998) 
 
 C. nr. 19/1996 - M. Of. nr. 187/13 aug. 1996 
 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/1995 
 (Abrogare odată cu R. nr. 6/1995 prin R. nr. 4/2002 - M. Of. nr. 503/12 iul. 2002 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 25/1996 - M. Of. nr. 259/24 oct. 1996 
 Rezervele minime obligatorii şi gradul de lichiditate valutară 
 (Abrogată prin R. nr. 4/1998 – M. Of. nr. 272/22 iul. 1998 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 26/1996 - M. Of. nr. 277/6 nov. 1996 
 privind decontarea operaţiunilor bancare prin conturile curente ale societăţilor bancare şi conturile speciale de decontare finală ale caselor de compensaţii interbancare autorizate de  
 Banca Naţională a României 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 30/1996 - M. Of. nr. 331/9 dec. 1996 
 privind completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/1996, stabilirea cuantumului garanţiilor pe luna decembrie 1996 şi modificarea Regulamentului Băncii Naţionale  
 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

a României nr. 10/1994 

 
 C. nr. 33/1996 - M. Of. nr. 347/19 dec. 1996 
 Retragerea din circulaţie a unor bancnote şi monede metalice care au fost emise înainte de anul 1989 
 (T) 
 
 C. nr. 35/1996 - M. Of. nr. 348/24 dec. 1996 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 37/1996 - M. Of. nr. 1/7 ian. 1997 
 Stabilirea cuantumului garanţiilor societăţilor bancare participante la decontarea finală a operaţiunilor cu valori mobiliare 
 (T) 
 
 C. nr. 38/1996 - M. Of. nr. 1/7 ian. 1997 
 Modificarea taxei oficiale a scontului începând cu data de 1 ianuarie 1997 
 (T) 
 
 
 Norme 

 Norme/1996 (republicare) - M. Of. nr. 52/13 mar. 1996 
 (Abrogare prin C. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 201/29 mai 1998) 
 
 N. nr. 1/1996 - M. Of. nr. 32/15 feb. 1996 
 Capitalul minim al societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 8/ 1997 – M. Of. nr. 94/ 20 mai 1997) 
 
 N. nr. 2/1996 - M. Of. nr. 42/28 feb. 1996 
 privind procedura decăderii din calitatea de fondator, administrator, director şi cenzor ai societăţilor bancare 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 N. nr. 3/1996 - M. Of. nr. 42/28 feb. 1996 
 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare a societăţilor bancare 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 N. nr. 10/1996 - M. Of. nr. 139/4 iul. 1996 
 Lichiditatea valutară 
 (Abrogate prin R. nr. 4/ 1998 – M. Of. nr. 272/ 22 iul. 1998) 
 
 
 Norme-cadru 

 Norme-cadru nr. 9/1996 - M. Of. nr. 179/6 aug. 1996 
 privind executarea ordinelor de plată programată (STANDING ORDER) 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
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 Norme metodologice 

 N.M. nr. 4/1996 - M. Of. nr. 34/16 feb. 1996 
 privind aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 N.M. nr. 12/1996 - M. Of. nr. 185/12 aug. 1996 
 Constituirea şi utilizarea Fondului valutar pentru Programul energetic 
 (Abrogate prin C. nr. 24/1999 – M. Of. nr. 487/8 oct. 1999) 
 
 
 Precizări 

 Precizări nr. III/7028/1996 - M. Of. nr. 234 bis/8 sep. 1997 
 (Abrogate prin N. nr. 3/1999 – M. Of. nr. 58/10 feb. 1999) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 2/1996 - M. Of. nr. 34/16 feb. 1996 
 cu privire la operaţiunile cu numerar 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 R. nr. 3/1996 - M. Of. nr. 190/22 sep. 1996 
 Organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi 
 (Abrogat prin R. nr. 1/2001 – M. Of. nr. 120/9 mar. 2001) 
 
 R. nr. 4/1996 - M. Of. nr. 179/6 aug. 1996 
 privind plata prin ordin de plată la cererea directă a beneficiarului prin debitarea cu consimţământ a contului plătitorului (direct debit) 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 R. nr. 8/1996 - M. Of. nr. 267 bis/29 oct. 1996 
 Regulament privind regimul de decontare specială şi autorizare a caselor de compensaţii interbancare 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 265/31 mar. 2005) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Decizii 

 Decizia nr. 797/1996 - M. Of. nr. 129/21 iun. 1996 
 Anularea certificatelor de investitor tip D emise de Societatea Comercială "Safi Invest" - S.A. 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 1184/1996 - M. Of. nr. 273/1 nov. 1996 
 Autorizarea temporară ca organism de autoreglementare a Societăţii Naţionale de Compensare, Decontare şi Depozitare pentru Valori Mobiliare - S.A. 
 (T) 
 
 Decizia nr. 1186/1996 - M. Of. nr. 273/1 nov. 1996 
 Autorizarea temporară ca organism de autoreglementare a Asociaţiei Naţionale a Societăţilor de Valori Mobiliare 
 (T) 
 
 
 Ordonanţe 

 Ordonanţa nr. 4/1996 - M. Of. nr. 100/17 mai 1996 
 (SE) 
 
 Ordonanţa nr. 8/1996 - M. Of. nr. 180/7 aug. 1996 
 (T) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 4/1996 - M. Of. nr. 37/21 feb. 1996 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/1996 privind statutul comisarului general al Bursei de valori 
 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 3/1996 de modificare şi de completare a Instrucţiunilor nr. 2/1995 cu privire la activităţile conexe de intermediere de valori mobiliare 

O. nr. 5/1996 - M. Of. nr. 41/27 feb. 1996 

 (Abrogat prin O. nr. 15/1996 – M. Of. nr. 176/5 aug. 1996) 
 
 O. nr. 13/1996 - M. Of. nr. 176/5 aug. 1996 
 Aprobarea Regulamentului nr. 4/1996 privind autorizarea temporară a agenţilor de valori mobiliare în vederea vânzării acţiunilor dobândite în urma Programului de privatizare în masă 
 (Abrogat prin O. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 115/17 mar. 1998) 
 
 O. nr. 15/1996 - M. Of. nr. 176/5 aug. 1996 
 Aprobarea Regulamentului nr. 3/1996 privind autorizarea şi exercitarea intermedierii de valori mobiliare 
 (Abrogat prin O. nr. 3/1998 – M. Of. nr. 114/16 mar. 1998) 
 
 O. nr. 20/1996 - M. Of. nr. 276/6 nov. 1996 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1996 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor deschise de investiţii, societăţilor de investiţii, societăţilor de administrare şi societăţilor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 23/2003 - M. Of. nr. 437/19 iun. 2003) 

depozitare 

 
 O. nr. 21/1996 - M. Of. nr. 276/6 nov. 1996 
 Aprobarea Regulamentului nr.10/1996 privind cerinţele şi criteriile de înregistrare şi procesul de autorizare ca societăţi de registru independent 
 (Abrogat prin O. nr. 16/1997 – M. Of. nr. 327/25 nov. 1997) 
 
 O. nr. 29/1996 - M. Of. nr. 267/29 oct. 1996 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 11/1996 privind ţinerea registrelor societăţilor comerciale privatizate în baza Legii nr. 55/1995 la Registrul român al acţionarilor 
 (Abrogat prin O. nr. 1/1999 – M. Of. nr. 27/26 ian. 1999) 
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 O. nr. 34/1996 - M. Of. nr. 5/16 ian. 1997 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 14/1996 privind obligaţia raportării la registre independente a listei clienţilor ale căror valori mobiliare sunt deţinute în cont la depozitar 
 (Abrogat prin O. nr. 23/1997 – M. Of. nr. 14/16 ian. 1998) 
 
 O. nr. 35/1996 - M. Of. nr. 5/16 ian. 1997 
 Aprobarea Regulamentului nr. 17/1996 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 10/1996 privind cerinţele şi criteriile de înregistrare şi procesul de autorizare ca societăţi  
 
 (Abrogat prin O. nr. 16/1997 – M. Of. nr. 327/25 nov. 1997) 

de registru independent 

 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 2/1996 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 2*/1996 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 4/1996 - M. Of. nr. 30/13 feb. 1996 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune, în trimestrul IV/1995 
 (T) 
 
 
 Decizia nr. 5/1996 - M. Of. nr. 30/13 feb. 1996 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru televiziune, în trimestrul IV/1995 
 (T) 
 
 Decizia nr. 6/1996 - M. Of. nr. 31/14 feb. 1996 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu în trimestrul IV/1995 
 (T) 
 
 Decizia nr. 11/1996 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 12/1996 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 71/1996 - M. Of. nr. 180/7 aug. 1996 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru televiziune în trimestrele I şi II 1996 
 (T) 
 
 Decizia nr. 72/1996 - M. Of. nr. 180/7 aug. 1996 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune în trimestrele I şi II 1996 
 (T) 
 
 Decizia nr. 73/1996 - M. Of. nr. 182/8 aug. 1996 
 Acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu, în trimestrele I şi II 1996 
 (T) 
 
 Decizia nr. 88/1996 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 93/1996 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR  
 Statute 

 Statut/1996 - M. Of. nr. 319/29 nov. 1996 
 (Abrogat prin Statut/1997 – M. Of. nr. 346/8 dec. 1997) 
 
 
 
 1997 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/1997 - M. Of. nr. 11/29 ian. 1997 
 privind unele măsuri de reglementare a plăţilor interbancare şi executarea creanţelor bugetare 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 2/1997 - M. Of. nr. 11/29 ian. 1997 
 referitoare la măsuri pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1996 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor  
 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

de Plăţi 

 
 C. nr. 3/1997 - M. Of. nr. 15/3 feb. 1997 
 privind modificarea Circularei Băncii Naţionale a României nr.31/1994 referitoare la raportările privind piaţa valutară interbancară 
 (Abrogare odată cu C. nr. 31/1994 prin N. nr. 13/2004 - M. Of. nr. 1120/29 nov. 2004 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 4/1997 - M. Of. nr. 24/14 feb. 1997 
 Stabilirea ratei dobânzii la creditul lombard 
 (T) 
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 C. nr. 7/1997 - M. Of. nr. 27/18 feb. 1997 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 8/1997 - M. Of. nr. 31/27 feb. 1997 
 modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.8/1996 
 (Abrogare odată cu R. nr. 8/1996 prin R. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 265/31 mar. 2005 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 10/1997 - M. Of. nr. 49/21 mar. 1997 
 privind unele reglementări referitoare la determinarea fondurilor proprii de către societăţile bancare 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 11/1997 - M. Of. nr. 40/12 mar. 1997 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/29 mai 1998) 
 
 C. nr. 12/1997 - M. Of. nr. 40/12 mar. 1997 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/29 mai 1998) 
 
 C. nr. 14/1997 - M. Of. nr. 52/28 mar. 1997 
 Înlocuirea anexei nr.3 la Circulara Băncii Naţionale a României nr.10/1997 privind unele reglementări referitoare la determinarea fondurilor proprii de către societăţile bancare 
 (Abrogată prin N. nr. 8/1999 – M. Of. nr. 245/1 iun. 1999) 
 
 C. nr. 15/1997 - M. Of. nr. 69/18 apr. 1997 
 Încasarea taxelor de viză 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/29 mai 1998) 
 
 C. nr. 16/1997 - M. Of. nr. 71/21 apr. 1997 

 (Abrogată prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/29 mai 1998) 

 
 C. nr. 17/1997 - M. Of. nr. 81/5 mai 1997 
 Dobânda la creditul lombard şi dobânda penalizatoare pentru neîndeplinirea rezervelor obligatorii 
 (Abrogată prin C. nr. 27/1997 – M. Of. nr. 162/ 18 iul. 1997) 
 
 C. nr. 20/1997 - M. Of. nr. 95/20 mai 1997 
 Decontările operaţiunilor de încasări şi plăţi ale Societăţii Bancare "Dacia Felix" - S.A. 
 (Abrogată prin N. nr. 1/2000 – M. Of. nr. 40/31 ian. 2000) 
 
 C. nr. 21/1997 - M. Of. nr. 100/26 mai 1997 
 Majorarea disponibilităţilor caselor de schimb valutar 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/29 mai 1998) 
 
 C. nr. 22/1997 - M. Of. nr. 106/29 mai 1997 
 modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.8/1996 privind regimul de decontare specială şi autorizare a caselor de compensaţii interbancare 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 23/1997 - M. Of. nr. 107/30 mai 1997 
 Raportările contabile ale societăţilor bancare pentru exerciţiul financiar al anului 1997 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 24/1997 - M. Of. nr. 123/17 iun. 1997 
 cu privire la evidenţa şi decontarea depozitelor societăţilor bancare la Banca Naţională a României 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 26/1997 - M. Of. nr. 146/9 iul. 1997 
 Circulara nr. 26 din 4 iulie 1997 
 (Abrogare prin C. nr. 4/2006 - M. Of. nr. 227/13 mar. 2006) 
 
 C. nr. 28/1997 - M. Of. nr. 184/5 aug. 1997 
 Decontările operaţiunilor interbancare ale Societăţii Bancare "Columna" - S.A. 
 (Abrogată prin N. nr. 1/2000 – M. Of. nr. 40/31 ian. 2000) 
 
 C. nr. 29/1997 - M. Of. nr. 202/21 aug. 1997 
 (Abrogată prin C. nr. 7/1998 – M. Of. nr. 201/29 mai 1998) 
 
 C. nr. 31/1997 - M. Of. nr. 360/16 dec. 1997 
 Decontarea operaţiunilor de plăţi şi încasări prin conturile curente ale societăţilor bancare şi trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 1997 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 33/1997 - M. Of. nr. 379/29 dec. 1997 
 referitoare la modificarea plafonului de numerar prevăzut la art.8 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.2/1996 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 2/1997 - M. Of. nr. 11/29 ian. 1997 
 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 135/1996 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor  
 bancare constituite la societăţile bancare "Dacia Felix" - S.A. şi "Credit Bank" - S.A. 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 N. nr. 5/1997 - M. Of. nr. 237/11 sep. 1997 
 Condiţiile efectuării plăţilor externe pentru importurile de mărfuri şi controlul bancar al acestora 
 (Abrogate prin R. nr. 3/1997 – M. Of. nr. 395/31 dec. 1997) 
 
 N. nr. 8/1997 - M. Of. nr. 94/20 mai 1997 
 Capitalul social minim al societăţilor bancare 
 (Abrogate prin N. nr. 4/1998 – M. Of. nr. 280/29 iul. 1998) 
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 Norme metodologice 

 N.M. nr. 1/1997 - M. Of. nr. 9/24 ian. 1997 
 privind procedura transformării de către societăţile bancare a drepturilor de creanţă în aport de capital la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat aflate în regim de  
 supraveghere economico-financiară, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor  
 comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 119/1995 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 232/22 mai 1997 - M. Of. nr. 101/27 mai 1997 
 Ordin pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1996 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi 
 (Abrogat prin C. nr. 18/1999 BNR – M. Of. nr. 397/20 aug. 1999) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 2/1997 - M. Of. nr. 66/16 apr. 1997 
 Operaţiuni cu titluri de stat derulate prin Banca Naţională a României în calitatea sa de agent al statului 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 875/2001 – M. Of. nr. 450/8 aug. 2001) 
 
 R. nr. 3/1997 - M. Of. nr. 395/31 dec. 1997 
 privind efectuarea operaţiunilor valutare (Norme privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1; Norme privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de  
 numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2; Norme privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3; Norme privind  
 efectuarea plăţilor externe pentru importurile de mărfuri, executarea de lucrări şi prestările de servicii - N.R.V. 4; Norme privind autorizarea deschiderii şi funcţionării conturilor în  
 străinătate ale rezidenţilor - N.R.V. 5; Norme privind modul de autorizare a operaţiunilor valutare pe teritoriul României - N.R.V. 6; Norme privind importul şi exportul fizic de  
 instrumente de plată sub formă de numerar – N.R.V.7; Norme privind circuitul formularelor "Dispoziţie de plată valutară externă" (DPVE) şi "Cerere de deschidere acreditiv" (CDA) -  
 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004) 

N.R.V. 8; Norme privind controlul valutar asupra încasărilor din exporturi şi din celelalte operaţiuni cu străinătatea - N.R.V. 9) 

 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 4/1997 - M. Of. nr. 31/27 feb. 1997 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 2/1997 cuprinzând normele privind transferul societăţilor comerciale emitente de pe piaţa RASDAQ pe piaţa bursieră 
 (Abrogat prin O. nr. 4/1998 – M. Of. nr. 119/19 mar. 1998) 
 
 O. nr. 13/1997 - M. Of. nr. 142/7 iul. 1997 
 Punerea în aplicare a Regulamentului nr. 7/1997 privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogat prin O. nr. 277/1998 – M. Of. nr. 497/23 dec. 1998) 
 
 O. nr. 24/1997 - M. Of. nr. 14/16 ian. 1998 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr. 12/1997 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunilor nr. 12/1997 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunilor nr. 13/1996 privind  
 evidenţa valorilor mobiliare, a emitenţilor şi a altor persoane juridice autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogat prin O. nr. 14/1999 – M. Of. nr. 326/9 iul. 1999) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Instrucţiuni 

 Instrucţiuni/1997 - M. Of. nr. 57 bis/4 apr. 1997 
 Instrucţiuni cu privire la definirea pieţei relevante, în scopul stabilirii părţii substanţiale de piaţă 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2004 - M. Of. nr. 288/1 apr. 2004) 
 
 Instrucţiuni/1997 - M. Of. nr. 57 bis/4 apr. 1997 
 Instrucţiuni cu privire la calculul cifrei de afaceri în cazurile de comportament anticoncurenţial, prevăzute la art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, şi în cazurile de concentrare  
 economică 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2004 - M. Of. nr. 440/17 mai 2004) 
 
 
 Regulamente 

 Regulament/1997 - M. Of. nr. 50 bis/25 mar. 1997 
 Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2004 - M. Of. nr. 288/1 apr. 2004) 
 
 Regulament/1997 - M. Of. nr. 63 bis/14 apr. 1997 
 Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice 
 (Abrogare prin O. nr. 103/2002 - M. Of. nr. 591 bis/9 aug. 2002) 
 
 Regulament/1997 - M. Of. nr. 116 bis/9 iun. 1997 
 Regulament pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurenţiale 
 (Abrogare prin O. nr. 87/2004 - M. Of. nr. 430/13 mai 2004) 
 
 Regulament/1997 - M. Of. nr. 116 bis/9 iun. 1997 
 Regulament privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2004 - M. Of. nr. 288/1 apr. 2004) 
 
 Regulament/1997 - M. Of. nr. 116 bis/9 iun. 1997 
 Regulament privind personalul de control şi investigaţie, precum şi constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 80/2004 - M. Of. nr. 430/13 mai 2004) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 12/1997 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
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 Decizia nr. 17/1997 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 34/1997 
 (Abrogare prin Decizia nr. 67/2003 - M. Of. nr. 255/12 apr. 2003) 
 
 Decizia nr. 36/1997 - M. Of. nr. 96 bis/21 mai 1997 
 Normele privind obligaţiile deţinătorilor de licenţe de emisie de a actualiza datele cuprinse în dosarul de licenţă şi de a prezenta anual activitatea desfăşurată în condiţiile prevăzute în  
 licenţă 
 (Abrogată prin Decizia nr. 100/1999 – M. Of. nr. 438/9 sep. 1999) 
 
 Decizia nr. 40/1997 - M. Of. nr. 96 bis/21 mai 1997 
 privind staţiile locale ce retransmit programele difuzate - pe cale radioelectrică terestră sau prin satelit - de o staţie aparţinând aceluiaşi titular de licenţă de emisie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 34/2002 - M. Of. nr. 285/29 apr. 2002) 
 
 Decizia nr. 42/1997 - M. Of. nr. 96 bis/21 mai 1997 
 Pentru completarea Deciziei C.N.A. nr. 175 din 9 decembrie 1993 privind aprobarea Normelor obligatorii pentru acordarea şi programarea dreptului la replică în cadrul programelor  
 audiovizuale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 44/1997 - M. Of. nr. 96 bis/21 mai 1997 
 Retragerea unor licenţe de emisie 
 (T) 
 
 Decizia nr. 60/1997 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 106/1997 - M. Of. nr. 342/4 dec. 1997 
 Retragerea unor licenţe de emisie 
 (T) 
 
 
 
  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 Hotărâri 

 H. nr. 18/2/1997 - M. Of. nr. 322 bis/21 nov. 1997 
 Aprobarea Normelor nr. 2120/1997 privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei 
 (Încetat valabilitatea prin H. nr. 00/39/2000 – M. Of. nr. 38/23 ian. 2001) 
 
 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR  
 Comunicate 

 Comunicat (lista băncilor)/1997 - M. Of. nr. 63/14 apr. 1997 
 (Înlocuire prin Comunicat (lista băncilor) /1997 - M. Of. nr. 342/4 dec. 1997) 
 
 Comunicat (plafon de garantare sem.II)/1997 - M. Of. nr. 189/8 aug. 1997 
 (T) 
 
 Comunicat (lista băncilor)/1997 - M. Of. nr. 342/4 dec. 1997 
 (Înlocuire prin Comunicat (lista băncilor) /1998 - M. Of. nr. 211/8 iun. 1998) 
 
 
 Statute 

 Statut/1997 - M. Of. nr. 346/8 dec. 1997 
 Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 844/15 sep. 2004) 
 
 
 
 1998 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 4/1998 - M. Of. nr. 108/10 mar. 1998 
 privind organizarea la Banca Naţională a României a unor operaţiuni aferente decontării cupoanelor agricole 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 201/29 mai 1998 
 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr.3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004) 
 
 C. nr. 10/1998 - M. Of. nr. 280/29 iul. 1998 
 privind ratele rezervelor minime obligatorii şi cotele procentuale necesare calculării nivelului minim şi maxim prevăzut al rezervelor obligatorii 
 (Abrogare odată cu RBNR4/1998 prin R. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 566/1 aug. 2002) 
 
 C. nr. 13/1998 - M. Of. nr. 288/6 aug. 1998 
 (T) 
 
 C. nr. 14/1998 - M. Of. nr. 298/14 aug. 1998 
 privind decontările operaţiunilor interbancare ale Băncii ''Renaşterea Creditului Românesc'' - S.A. - Credit Bank 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 15/1998 - M. Of. nr. 333/4 sep. 1998 
 Ratele dobânzilor plătite de Banca Naţională a României la rezervele minime obligatorii în luna august 1998 
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 (T) 
 
 C. nr. 16/1998 - M. Of. nr. 379/5 oct. 1998 
 Ratele dobânzilor plătite de Banca Naţională a României la rezervele minime obligatorii în luna septembrie 1998 
 (T) 
 
 C. nr. 17/1998 - M. Of. nr. 413/30 oct. 1998 
 Ratele dobânzilor plătite de Banca Naţională a României la rezervele minime obligatorii în luna octombrie 
 (T) 
 
 C. nr. 19/1998 - M. Of. nr. 456/27 nov. 1998 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii în luna noiembrie 1998 
 (T) 
 
 C. nr. 21/1998 - M. Of. nr. 490/18 dec. 1998 
 Decontarea operaţiunilor de plăţi şi încasări prin conturile curente ale băncilor şi trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 1998 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 24/1998 - M. Of. nr. 514/30 dec. 1998 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii în luna decembrie 1998 
 (T) 
 
 C. nr. 25/1998 - M. Of. nr. 514/30 dec. 1998 
 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr.3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004) 
 
 C. nr. 26/1998 - M. Of. nr. 6/14 ian. 1999 
 Retragerea din circulaţie a bancnotelor cu valoarea nominală de 1.000 lei şi 5.000 lei, emisiunile 1991-1993 
 (SE) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 3/1998 - M. Of. nr. 242/3 iul. 1998 
 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 265/31 mar. 2005) 
 
 
 N. nr. 4/1998 - M. Of. nr. 280/29 iul. 1998 
 Capitalul social minim al băncilor 
 (Abrogate prin Norme nr. 5/1999 – M. Of. nr. 157/15 apr. 1999) 
 
 N. nr. 5/1998 - M. Of. nr. 291/7 aug. 1998 
 pentru completarea articolului 9 din Normele Băncii Naţionale a României nr.3/1998 
 (Abrogare odată cu N.nr. 3/1998 prin R. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 265/31 mar. 2005) 
 
 N. nr. 7/1998 - M. Of. nr. 425/11 nov. 1998 
 privind evidenţierea în contabilitatea băncilor a creditelor şi dobânzilor aferente contractelor de credit investite cu formulă executorie, precum şi a bunurilor mobile şi imobile, dobândite  
 ca urmare a executării silite a creanţelor 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010) 
 
 
 Norme metodologice 

 N.M. nr. 2/1998 - M. Of. nr. 153 bis/16 apr. 1998 
 Întocmirea şi verificarea bilanţurilor contabile ale societăţilor bancare pe anul 1997 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 4/1998 - M. Of. nr. 272/22 iul. 1998 
 Regulament privind regimul rezervelor minime obligatorii 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 566/1 aug. 2002) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 1/1998 - M. Of. nr. 119/19 mar. 1998 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr.1/1998 privind completarea şi modificarea Instrucţiunilor nr. 5/1997 de încadrare a societăţilor de investiţii financiare în dispoziţiile Ordonanţei Guvernului  
 nr. 24/1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994 
 (Abrogat prin O. nr. 11/1998 – M. Of. nr. 175/7 mai 1998) 
 
 O. nr. 4/1998 - M. Of. nr. 119/19 mar. 1998 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr.2/1998 privind transferul registrelor acţionarilor societăţilor comerciale între două registre independente 
 (Abrogat prin O. nr. 1/1999 – M. Of. nr. 27/26 ian. 1999) 
 
 O. nr. 13/1998 - M. Of. nr. 366/28 sep. 1998 
 Aprobarea Regulamentului nr.6/1998 privind organizarea şi funcţionarea organismului de autoreglementare pentru pieţele reglementate de valori mobiliare 
 (Abrogat prin O. nr. 1/2001 – M. Of. nr. 128/14 mar. 2001) 
 
 O. nr. 16/1998 - M. Of. nr. 407/27 oct. 1998 
 Aprobarea Instrucţiunilor nr.4/1998 de modificare şi completare a Instrucţiunilor nr.2/1998 privind transferul registrelor acţionarilor societăţilor comerciale între două registre  
 
 (Abrogat prin O. nr. 1/1999 – M. Of. nr. 27/26 ian. 1999) 

independente 

 
 O. nr. 17/1998 - M. Of. nr. 407/27 oct. 1998 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr.5/1998 privind rapoartele de supraveghere ale pieţelor de capital 
 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
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 Aprobarea Regulamentului nr.7/1998 privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

O. nr. 277/1998 - M. Of. nr. 497/23 dec. 1998 

 (Abrogat prin O. nr. 7/2000 – M. Of. nr. 491/9 oct. 2000) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 34/1998 - M. Of. nr. 175/7 mai 1998 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor, date în aplicarea art.33 alin.(2) din Legea concurenţei nr.21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2004 - M. Of. nr. 288/1 apr. 2004) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 3/1998 - M. Of. nr. 116/18 mar. 1998 
 cuprinzând norme referitoare la unele aspecte legate de aplicarea prevederilor art.6 şi 14 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.48/1992 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 31/1998 - M. Of. nr. 169/29 apr. 1998 
 privind asigurarea liberei recepţii şi a retransmisiei programelor audiovizuale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 32/1998 - M. Of. nr. 301/17 aug. 1998 
 Reglementarea modului de prezentare şi de aprobare a grilelor de program ce includ programe retransmise, programe preluate sau producţii audiovizuale înregistrate prin diverse  
 mijloace 
 (Abrogată prin Decizia nr. 21/1999 – M. Of. nr. 214/17 mai 1999) 
 
 Decizia nr. 50/1998 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 115/1998 - M. Of. nr. 372/1 oct. 1998 
 privind intervalele orare de difuzare a programelor proprii locale ale staţiilor afiliate 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 118/1998 - M. Of. nr. 372/1 oct. 1998 
 Condiţiile de prezentare şi duratele programelor destinate campaniei electorale pentru alegerile locale 
 (Abrogată prin Decizia nr. 45/2000 – M. Of. nr. 158/17 apr. 2000) 
 
 
 Decizia nr. 150/1998 - M. Of. nr. 495/22 dec. 1998 
 privind unele precizări referitoare la eliberarea deciziei de autorizare pentru titularii de licenţe de emisie pentru radiodifuziune şi televiziune 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 172/1998 - M. Of. nr. 67/18 feb. 1999 
 Aprobarea Normelor obligatorii privind programarea şi realizarea emisiunilor de teleshopping 
 (Încetat valabilitatea prin Decizia nr. 65/2000 – M. Of. nr. 352/27 iul. 2000) 
 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 Comunicate 

 Comunicat (plafon de garantare sem.I)/1998 - M. Of. nr. 104/6 mar. 1998 
 (T) 
 
 Comunicat (lista băncilor)/1998 - M. Of. nr. 211/8 iun. 1998 
 (Înlocuire prin Comunicat (lista băncilor) /1999 - M. Of. nr. 52/5 feb. 1999) 
 
 Comunicat (plafon de garantare sem.II)/1998 - M. Of. nr. 274/23 iul. 1998 
 (T) 
 
 
 
 1999 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/1999 - M. Of. nr. 52/5 feb. 1999 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii în luna ianuarie 1999 
 (T) 
 
 C. nr. 2/1999 - M. Of. nr. 83/26 feb. 1999 
 pentru modificarea Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii 
 (Abrogare odată cu RBNR4/1998 prin R. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 566/1 aug. 2002) 
 
 C. nr. 4/1999 - M. Of. nr. 99/9 mar. 1999 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii februarie 1999 
 (T) 
 
 C. nr. 5/1999 - M. Of. nr. 194 bis/4 mai 1999 
 privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi măsuri referitoare la încheierea exerciţiilor financiar-contabile la bănci 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010) 
 
 C. nr. 6/1999 - M. Of. nr. 175/26 apr. 1999 
 Constituirea de către bănci, persoane juridice române, de provizioane specifice de risc pentru dobânzile neîncasate la scadenţă, precum şi pentru unele categorii de credite acordate şi  
 plasamente constituite la alte bănci 
 (Abrogată prin R. nr. 2/2000 – M. Of. nr. 316/7 iul. 2000) 
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 C. nr. 7/1999 - M. Of. nr. 115/19 mar. 1999 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii martie 1999 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 8/1999 - M. Of. nr. 169/22 apr. 1999 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii aprilie 1999 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 10/1999 - M. Of. nr. 225/20 mai 1999 
 Ratele dobânzilor plătite de Banca Naţională a României la rezervele minime obligatorii, aferente lunii mai 1999 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 11/1999 - M. Of. nr. 305/30 iun. 1999 
 privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi întocmirea unor situaţii financiar-contabile de către bănci 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 13/1999 - M. Of. nr. 289/23 iun. 1999 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii iunie 1999 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 14/1999 - M. Of. nr. 326/9 iul. 1999 
 Modificarea ratei rezervelor minime obligatorii 
 (T) 
 
 C. nr. 15/1999 - M. Of. nr. 326/9 iul. 1999 
 Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat 
 (Abrogare odată cu RBNR4/1998 prin R. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 566/1 aug. 2002) 
 
 C. nr. 16/1999 - M. Of. nr. 334/15 iul. 1999 
 privind punerea în circulaţie a unei bancnote cu valoare nominală de 2.000 lei 
 (T) 
 
 C. nr. 17/1999 - M. Of. nr. 341/19 iul. 1999 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente perioadei de aplicare 1 - 15 iulie 1999 
 (T) 
 
 C. nr. 20/1999 - M. Of. nr. 384/13 aug. 1999 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii august 1999 (perioada de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 22/1999 - M. Of. nr. 449/15 sep. 1999 
 Circulară pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, modificat prin circularele Băncii  
 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004) 

Naţionale a României nr. 7/1998 şi nr. 25/1998 

 
 C. nr. 23/1999 - M. Of. nr. 453/17 sep. 1999 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii, aferente perioadei de aplicare septembrie 1999 
 (T) 
 
 C. nr. 24/1999 - M. Of. nr. 487/8 oct. 1999 
 Abrogarea Normelor metodologice nr. 12/1996 
 (SE) 
 
 C. nr. 25/1999 - M. Of. nr. 470/30 sep. 1999 
 Retragerea şi încetarea puterii circulatorii a bancnotei cu valoarea nominală de 500 lei - emisiunea 1992 
 (T) 
 
 C. nr. 26/1999 - M. Of. nr. 487/8 oct. 1999 
 Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004) 
 
 C. nr. 27/1999 - M. Of. nr. 510/21 oct. 1999 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 1999 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 28/1999 - M. Of. nr. 516/25 oct. 1999 
 Circulară pentru modificarea Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii 
 (Abrogare odată cu RBNR4/1998 prin R. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 566/1 aug. 2002) 
 
 C. nr. 29/1999 - M. Of. nr. 516/25 oct. 1999 
 Modificarea ratei rezervelor minime obligatorii 
 (T) 
 
 C. nr. 30/1999 - M. Of. nr. 557/15 nov. 1999 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii noiembrie 1999 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 31/1999 - M. Of. nr. 601/9 dec. 1999 
 Decontarea operaţiunilor de plăţi şi încasări prin conturile curente ale băncilor şi ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 1999 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 32/1999 - M. Of. nr. 615/16 dec. 1999 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie 1999 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 34/1999 - M. Of. nr. 631/24 dec. 1999 
 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004) 
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 Hotărâri 

 H. nr. 13/1999 - M. Of. nr. 607/13 dec. 1999 
 Retragerea autorizaţiei Sucursalei Bucureşti a Băncii Societe Generale Paris 
 (SE) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 1/1999 - M. Of. nr. 12/19 ian. 1999 
 privind registrul bancar 
 (Abrogare prin N. nr. 18/2002 - M. Of. nr. 745/11 oct. 2002) 
 
 N. nr. 2/1999 - M. Of. nr. 58/10 feb. 1999 
 privind autorizarea băncilor 
 (Abrogare prin N. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 945/15 oct. 2004) 
 
 N. nr. 3/1999 - M. Of. nr. 58/10 feb. 1999 
 privind modificările în situaţia băncilor 
 (Abrogare prin N. nr. 11/2004 - M. Of. nr. 1099/25 nov. 2004) 
 
 N. nr. 5/1999 - M. Of. nr. 157/15 apr. 1999 
 Capitalul social minim al băncilor 
 (Abrogate prin Norme nr. 9/2000 – M. Of. nr. 474/29 sep. 2000) 
 
 N. nr. 6/1999 - M. Of. nr. 182/28 apr. 1999 
 Norme pentru modificarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 2/1999 prin N. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 945/15 oct. 2004) 
 
 N. nr. 7/1999 - M. Of. nr. 206/12 mai 1999 
 privind fondurile proprii ale băncilor 
 (Abrogare prin N. nr. 11/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004) 
 
 N. nr. 8/1999 - M. Of. nr. 245/1 iun. 1999 
 Norme privind limitarea riscului de credit al instituţiilor de credit 
 (Abrogare prin N. nr. 12/2003 - M. Of. nr. 51/21 ian. 2004) 
 
 N. nr. 9/1999 - M. Of. nr. 472/30 sep. 1999 
 pentru calculul valorii activului şi pasivului băncilor în vederea stabilirii stării de insolvabilitate a acestora, precum şi pentru modificarea şi completarea modelelor situaţiilor  
 financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a  
 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 

României nr. 1.524/362/1998 

 
 N. nr. 10/1999 - M. Of. nr. 5/10 ian. 2000 
 Norme pentru modificarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 2/1999 prin N. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 945/15 oct. 2004) 
 
 N. nr. 11/1999 - M. Of. nr. 5/10 ian. 2000 
 Norme pentru modificarea Normelor nr. 3/1999 privind modificările în situaţia băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 3/1999 prin N. nr. 11/2004 - M. Of. nr. 1099/25 nov. 2004) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 2/1999 - M. Of. nr. 58/10 feb. 1999 
 Depăşirea problemei aferente modului de stocare, reprezentare şi utilizare a datei calendaristice corespunzătoare perioadei anului 2000 în cadrul sistemelor informatice ale băncilor,  
 
 (T) 

persoane juridice române, şi ale sucursalelor băncilor, persoane juridice străine 

 
 O. nr. 11/1999 - M. Of. nr. 316/1 iul. 1999 
 privind procedura de decontare prin conturile de tip "Bancă în faliment" 
 (Abrogare prin O. nr. 46/2006 - M. Of. nr. 111/6 feb. 2006) 
 
 
 Precizări 

 Precizări nr. 2/1999 - M. Of. nr. 462/24 sep. 1999 
 pentru reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind fuziunea, dizolvarea şi lichidarea băncilor 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/1999 - M. Of. nr. 614/16 dec. 1999 
 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare 
 (Abrogare la 1 sep. 2004 prin R. nr. 4/2004 - M. Of. nr. 739/16 aug. 2004) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Norme 

 Norme/1999 - M. Of. nr. 114/19 mar. 1999 
 Modul de încasare a contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 74/2000 – M. Of. nr. 282/22 iun. 2000) 
 
 
 Statute 

 Statut/1999 - M. Of. nr. 114/19 mar. 1999 
 Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 (Abrogat prin O. nr. 37/2001 – M. Of. nr. 154/29 mar. 2001) 
 
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
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 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
 Ordine 

 O. nr. 143/792/1999 - M. Of. nr. 436/7 sep. 1999 
 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor de sănătate pe anul 1999, aprobat  
 
 (T) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 312/1999 

 
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 Ordine 

 O. nr. 179/712/1999 
 Ordin pentru aprobarea formularelor de prescripţie medicală pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală şi a normelor metodologice privind introducerea şi modul de  
 completare a formularelor cu regim special pentru reţetele cu şi fără contribuţie personală 
 (Abrogare prin O. nr. 849/297/2003 - M. Of. nr. 665/19 sep. 2003) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 3/1999 - M. Of. nr. 102/10 mar. 1999 
 Aprobarea Regulamentului nr. 1/1999 privind modul de încasare şi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanţează Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare potrivit  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1999 
 (Abrogat prin O. nr. 19/1999 – M. Of. nr. 534/2 nov. 1999) 
 
 O. nr. 4/1999 - M. Of. nr. 123/25 mar. 1999 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/1999 privind organizarea pieţei valorilor mobiliare necotate 
 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 
 privind aprobarea Regulamentului nr. 3/1999 de procedură al Camerei Arbitrale a Bursei de Valori Bucureşti şi al Camerei Arbitrale a Pieţei RASDAQ 

O. nr. 6/1999 - M. Of. nr. 319/5 iul. 1999 

 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 O. nr. 7/1999 - M. Of. nr. 220/19 mai 1999 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/1999 privind supravegherea electronică a pieţei de capital 
 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1999 privind organizarea şi funcţionarea Organismului posttranzacţionare 

O. nr. 17/1999 - M. Of. nr. 534/2 nov. 1999 

 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 O. nr. 19/1999 - M. Of. nr. 534/2 nov. 1999 
 Aprobarea Regulamentului nr. 10/1999 privind modul de încasare şi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanţează Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare potrivit  
 
 (Abrogat prin O. nr. 11/2000 – M. Of. nr. 99/26 feb. 2001) 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 139/1999 

 
 O. nr. 22/1999 - M. Of. nr. 29/26 ian. 2000 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/1999 privind funcţionarea Colectivului tehnic pentru reglementarea şi supravegherea pieţei RASDAQ 
 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 O. nr. 23/1999 - M. Of. nr. 29/26 ian. 2000 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/1999 privind licitaţia electronică pe piaţa RASDAQ 
 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 O. nr. 25/1999 - M. Of. nr. 29/26 ian. 2000 
 pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 9/1999 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2005 - M. Of. nr. 885/3 oct. 2005) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 6/1999 - M. Of. nr. 67/18 feb. 1999 
 privind scoaterea la concurs a frecvenţelor pentru posturile locale de radio (putere mică), conform art. 14 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 14/1999 - M. Of. nr. 88/2 mar. 1999 
 Traducerea în limba română a unor programe difuzate în alte limbi 
 (Abrogată prin Decizia nr. 23/1999 – M. Of. nr. 118/23 mar. 1999) 
 
 Decizia nr. 21/1999 - M. Of. nr. 214/17 mai 1999 
 privind reglementarea modului de prezentare şi de aprobare a grilelor de program 
 (Abrogare prin Decizia nr. 67/2003 - M. Of. nr. 255/12 apr. 2003) 
 
 Decizia nr. 44/1999 - M. Of. nr. 234/26 mai 1999 
 Concursul pentru acordarea licenţei de emisie pentru radiodifuziune, prin reţea cu acoperire naţională 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 47/1999 - M. Of. nr. 234/26 mai 1999 
 privind frecvenţele pentru staţiile locale de radiodifuziune şi de televiziune (putere mică), ce vor fi scoase la concursul pentru obţinerea de licenţe de emisie în sesiunea de toamnă 1999 
 (T) 
 
 Decizia nr. 89/1999 - M. Of. nr. 326/9 iul. 1999 
 Modificarea pct. 2 din anexa nr. 2 la Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 44 din 22 aprilie 1999 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
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 Decizia nr. 98/1999 - M. Of. nr. 336/15 iul. 1999 
 privind reprezentarea societăţilor la dezbaterile publice organizate de Consiliul Naţional al Audiovizualului pentru acordarea licenţelor de emisie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 100/1999 - M. Of. nr. 438/9 sep. 1999 
 referitoare la Normele privind obligaţiile titularilor de licenţe de emisie de a actualiza datele cuprinse în dosarul de licenţă şi de a prezenta anual un raport privind activitatea desfăşurată  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 

în condiţiile prevăzute în licenţă 

 
 Decizia nr. 115/1999 - M. Of. nr. 372/5 aug. 1999 
 privind frecvenţele pentru staţiile locale de radio şi canalele pentru staţiile locale de televiziune (putere mică), care vor fi scoase la concurs pentru obţinerea de licenţe de emisie în  
 sesiunea de toamnă-iarnă 1999 
 (T) 
 
 Decizia nr. 135/1999 - M. Of. nr. 207/11 mai 2000 
 privind obligaţia titularilor de licenţe de emisie de a aduce la cunoştinţă publicului somaţiile şi sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 52/2003 - M. Of. nr. 147/6 mar. 2003) 
 
 Decizia nr. 137/1999 - M. Of. nr. 207/11 mai 2000 
 privind unele precizări referitoare la obligaţiile ce revin titularilor de licenţe de emisie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 156/1999 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 Comunicate 

 Comunicat (plafon de garantare sem.I)/1999 - M. Of. nr. 52/5 feb. 1999 
 (T) 
 
 Comunicat (lista băncilor)/1999 - M. Of. nr. 52/5 feb. 1999 
 (Înlocuire prin Comunicat (lista băncilor) /1999 - M. Of. nr. 641/29 dec. 1999) 
 
 Comunicat (plafon de garantare sem.II)/1999 - M. Of. nr. 367/2 aug. 1999 
 (T) 
 
 Comunicat (lista băncilor)/1999 - M. Of. nr. 641/29 dec. 1999 
 (Înlocuire prin Comunicat (lista băncilor) /2000 - M. Of. nr. 196/5 mai 2000) 
 
 
 
 
 2000 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 2/2000 - M. Of. nr. 16/18 ian. 2000 
 Circulară privind modificarea unor prevederi referitoare la evaluarea elementelor de activ şi de pasiv exprimate în devize 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010) 
 
 C. nr. 3/2000 - M. Of. nr. 23/24 ian. 2000 
 privind înregistrarea în contabilitatea băncilor a operaţiunilor de leasing 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010) 
 
 C. nr. 4/2000 - M. Of. nr. 12/14 ian. 2000 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2000 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 7/2000 - M. Of. nr. 62/11 feb. 2000 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii februarie 2000 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2000 - M. Of. nr. 110/13 mar. 2000 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2000 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 10/2000 - M. Of. nr. 156/14 apr. 2000 
 privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi întocmirea unor situaţii financiar-contabile de către bănci 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010) 
 
 C. nr. 11/2000 - M. Of. nr. 160/17 apr. 2000 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2000 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 13/2000 - M. Of. nr. 210/12 mai 2000 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2000 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 16/2000 - M. Of. nr. 265/13 iun. 2000 
 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2000 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 17/2000 - M. Of. nr. 328/14 iul. 2000 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2000 (perioade de aplicare) 
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 (T) 
 
 C. nr. 19/2000 - M. Of. nr. 379/15 aug. 2000 
 privind întocmirea situaţiei financiar-contabile - mod.4033 "Impozite, taxe şi alte obligaţii datorate şi vărsate" 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 20/2000 - M. Of. nr. 379/15 aug. 2000 
 privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor referitoare la majorarea capitalului de dotare al sucursalelor din România ale băncilor străine din rezervele constituite din profitul net,  
 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

precum şi din rezervele din influenţe de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în devize reprezentând capital de dotare în devize 

 
 C. nr. 21/2000 - M. Of. nr. 376/14 aug. 2000 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii august 2000 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 23/2000 - M. Of. nr. 456/15 sep. 2000 
 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii septembrie 2000 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 26/2000 - M. Of. nr. 507/16 oct. 2000 
 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 2000 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 27/2000 - M. Of. nr. 602/24 nov. 2000 
 privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni legate de impozitarea veniturilor de natura dobânzilor realizate de persoanele fizice 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 28/2000 - M. Of. nr. 570/16 nov. 2000 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii noiembrie 2000 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 29/2000 - M. Of. nr. 674/18 dec. 2000 
 Circulară privind modificarea metodologiei de stabilire a diferenţelor de curs valutar aferente disponibilităţilor în euro şi/sau în valutele statelor participante la euro, reprezentând aport  
 la capitalul social/capitalul de dotare 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 30/2000 - M. Of. nr. 657/14 dec. 2000 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie 2000 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 31/2000 - M. Of. nr. 681/20 dec. 2000 
 Decontarea operaţiunilor de plăţi şi încasări prin conturile curente ale băncilor şi ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2000 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 33/2000 - M. Of. nr. 699/28 dec. 2000 
 Circulară privind modificarea unor prevederi din Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu  
 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004) 

modificările ulterioare 

 
 
 
 Norme 

 N. nr. 1/2000 - M. Of. nr. 40/31 ian. 2000 
 privind procedura de decontare a operaţiunilor interbancare ale băncilor aflate în regim special de decontare 
 (Abrogare prin N. nr. 9/2005 - M. Of. nr. 288/6 apr. 2005) 
 
 N. nr. 4/2000 - M. Of. nr. 448/11 sep. 2000 
 privind autorizarea societăţilor pe acţiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizaţiilor cooperaţiei de credit care au optat pentru funcţionarea ca bancă în condiţiile Legii  
 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 

bancare nr. 58/1998 

 
 N. nr. 5/2000 - M. Of. nr. 474/29 sep. 2000 
 privind fuziunea şi divizarea băncilor 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 
 N. nr. 6/2000 - M. Of. nr. 448/11 sep. 2000 
 privind capitalul agregat minim al unei reţele cooperatiste de credit 
 (Abrogare prin N. nr. 13/2002 - M. Of. nr. 672/10 sep. 2002) 
 
 N. nr. 7/2000 - M. Of. nr. 452 bis/13 sep. 2000 
 Norme privind autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit 
 (Abrogare prin R. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 837/6 dec. 2007) 
 
 N. nr. 8/2000 - M. Of. nr. 474/29 sep. 2000 
 Norme pentru modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 3/1999 privind modificările în situaţia băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 3/1999 prin N. nr. 11/2004 - M. Of. nr. 1099/25 nov. 2004) 
 
 N. nr. 9/2000 - M. Of. nr. 474/29 sep. 2000 
 privind capitalul minim al băncilor şi al sucursalelor băncilor străine 
 (Abrogare prin N. nr. 16/2002 - M. Of. nr. 683/16 sep. 2002) 
 
 N. nr. 11/2000 - M. Of. nr. 542/1 nov. 2000 
 privind reevaluarea de către bănci a imobilizărilor corporale 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Norme metodologice 

 N.M. nr. 2/2000 - M. Of. nr. 316/7 iul. 2000 
 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor  
 specifice de risc de credit 



 
 (Abrogare prin N.M. nr. 12/2002 - M. Of. nr. 626/23 aug. 2002) 
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 Ordine 

 O. nr. 1/2000 - M. Of. nr. 162/18 apr. 2000 
 privind aplicarea unor comisioane pentru operaţiunile de încasări şi plăţi cu numerar 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2005 - M. Of. nr. 486/9 iun. 2005) 
 
 O. nr. 27/2000 - M. Of. nr. 19/20 ian. 2000 
 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare 
 (Abrogare la 1 sep. 2004 prin R. nr. 4/2004 - M. Of. nr. 739/16 aug. 2004) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 2/2000 - M. Of. nr. 316/7 iul. 2000 
 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2002 - M. Of. nr. 626/23 aug. 2002) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 Norme metodologice 

 N.M. nr. 3/2000 - M. Of. nr. 174/24 apr. 2000 
 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2006 - M. Of. nr. 954/27 nov. 2006) 
 
 
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 Liste 

 Lista/2000 - M. Of. nr. 518/21 oct. 2000 
 Lista semnelor electorale depuse, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele, formaţiunile politice, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi 
 (T) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 93/2000 
 (Abrogat prin O. nr. 140/2000 – M. Of. nr. 598/23 nov. 2000) 
 
 O. nr. 97/2000 - M. Of. nr. 444/8 sep. 2000 
 Aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea operaţiunilor de decontare între casele de asigurări de sănătate şi spitale, ca urmare a prestării serviciilor medicale 
 (T) 
 
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
 Ordine 
 

 O. nr. 4/16/2000 - M. Of. nr. 28/26 ian. 2000 
 Prelungirea aplicării Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 143/792/1999 pentru aprobarea Normelor  
 metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 1999, aprobat prin Hotărârea  
 Guvernului nr. 312/1999 
 (T) 
 
 O. nr. 92/1765/2000 - M. Of. nr. 347/25 iul. 2000 
 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000,  
 
 (T) 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2000 

 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 3/2000 - M. Of. nr. 154/13 apr. 2000 
 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare 
 (Abrogat prin O. nr. 4/2000 – M. Of. nr. 174/24 apr. 2000) 
 
 O. nr. 6/2000 - M. Of. nr. 376/14 aug. 2000 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2000 cu privire la modificarea Regulamentului nr. 9/1996 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor deschise de investiţii, societăţilor  
 de investiţii, societăţilor de administrare şi societăţilor de depozitare 
 (Abrogare prin O. nr. 23/2003 - M. Of. nr. 437/19 iun. 2003) 
 
 O. nr. 7/2000 - M. Of. nr. 491/9 oct. 2000 
 Punerea în aplicare a Regulamentului nr. 4/2000 privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogat prin O. nr. 16/2001 – M. Of. nr. 709/7 nov. 2001) 
 
 O. nr. 11/2000 - M. Of. nr. 99/26 feb. 2001 
 pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 6/2000 privind modul de încasare şi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanţează Comisia Naţională a Valorilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 108/2002 - M. Of. nr. 53/30 ian. 2003) 

Mobiliare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori 

 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 17/2000 - M. Of. nr. 211/15 mai 2000 
 privind eliberarea licenţei de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
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 Decizia nr. 45/2000 - M. Of. nr. 158/17 apr. 2000 
 Duratele şi condiţiile de prezentare ale programelor destinate campaniei electorale pentru alegerile locale 
 (T) 
 
 Decizia nr. 47/2000 - M. Of. nr. 186/2 mai 2000 
 privind restricţii şi avertizări în scopul protecţiei minorilor 
 (Abrogare prin Decizia nr. 78/2002 - M. Of. nr. 609/16 aug. 2002) 
 
 Decizia nr. 65/2000 - M. Of. nr. 352/27 iul. 2000 
 privind adoptarea normelor obligatorii pentru publicitate, teleshopping şi sponsorizare în domeniul audiovizualului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 224/2000 - M. Of. nr. 490/9 oct. 2000 
 privind regimul difuzării programelor axate pe jocuri de noroc, în scopul protecţiei minorilor 
 (Abrogare prin Decizia nr. 97/2003 - M. Of. nr. 349/22 mai 2003) 
 
 Decizia nr. 240/2000 - M. Of. nr. 502/12 oct. 2000 
 Condiţiile de prezentare şi duratele programelor destinate campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru alegerea Preşedintelui României 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 277/2000 - M. Of. nr. 32/18 ian. 2001 
 privind solicitarea comunităţii, necesară pentru eliberarea licenţei de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 280/2000 - M. Of. nr. 33/18 ian. 2001 
 Scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2001, a frecvenţelor pentru staţii de radiodifuziune de putere mare şi a frecvenţelor pentru staţii de radiodifuziune locale de putere mică 
 (Abrogată prin Decizia nr. 32/2001 – M. Of. nr. 185/11 apr. 2001) 
 
 
  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 Hotărâri 

 H. nr. 00/39/2000 - M. Of. nr. 38/23 ian. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de calitate şi a Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei 
 (Abrogare prin H. nr. 08/91/2008 - M. Of. nr. 472/26 iun. 2008) 
 
 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR  
 Comunicate 

 Comunicat (plafon de garantare sem.I)/2000 - M. Of. nr. 17/18 ian. 2000 
 (T) 
 
 Comunicat (lista băncilor)/2000 - M. Of. nr. 196/5 mai 2000 
 (Înlocuire prin Comunicat (lista băncilor) /2000 - M. Of. nr. 620/30 nov. 2000) 
 
 Comunicat (plafon de garantare sem.II)/2000 - M. Of. nr. 349/26 iul. 2000 
 (T) 
 
 Comunicat (lista băncilor)/2000 - M. Of. nr. 620/30 nov. 2000 
 (Înlocuire prin Comunicat (lista băncilor)/2002 - M. Of. nr. 580/6 aug. 2002) 
 
 
 
 
 2001 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/2001 - M. Of. nr. 21/15 ian. 2001 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2001 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 3/2001 - M. Of. nr. 78/15 feb. 2001 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii februarie 2001 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 4/2001 - M. Of. nr. 124/13 mar. 2001 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2001 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 5/2001 - M. Of. nr. 130/15 mar. 2001 
 Circulară pentru modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 8/1999 prin N. nr. 12/2003 - M. Of. nr. 51/21 ian. 2004 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 177/6 apr. 2001 
 privind întocmirea de către bănci a situaţiei financiar-contabile mod.-4084 "Repartizarea profitului" 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 8/2001 - M. Of. nr. 188/12 apr. 2001 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2001 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2001 - M. Of. nr. 212/26 apr. 2001 
 Circulară privind funcţionarea Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naţionale a României 
 (Abrogare prin C. nr. 11/2005 - M. Of. nr. 288/6 apr. 2005) 
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 C. nr. 10/2001 - M. Of. nr. 246/14 mai 2001 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2001 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 12/2001 - M. Of. nr. 327/18 iun. 2001 
 Modificarea ratei rezervelor minime obligatorii 
 (T) 
 
 C. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 323/15 iun. 2001 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2001 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 14/2001 - M. Of. nr. 385/13 iul. 2001 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2001 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 15/2001 - M. Of. nr. 440/6 aug. 2001 
 privind întocmirea de către bănci a situaţiei financiar-contabile - Indicatori de activitate-mod. 4090 - 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 16/2001 - M. Of. nr. 480/21 aug. 2001 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii august 2001 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 18/2001 - M. Of. nr. 572/13 sep. 2001 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii septembrie 2001 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 22/2001 - M. Of. nr. 639/12 oct. 2001 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 2001 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 25/2001 - M. Of. nr. 727/15 nov. 2001 
 Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii noiembrie 2001 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 26/2001 - M. Of. nr. 769/3 dec. 2001 
 Circulară pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004) 
 
 C. nr. 28/2001 - M. Of. nr. 796/13 dec. 2001 
 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie 2001 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 30/2001 - M. Of. nr. 810/17 dec. 2001 
 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale băncilor şi ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2001 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 1/2001 - M. Of. nr. 201/20 apr. 2001 
 Norme privind lichidarea băncilor 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 891/18 dec. 2009) 
 
 N. nr. 3/2001 - M. Of. nr. 470/16 aug. 2001 
 Norme pentru modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 1/2001 prin R. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 891/18 dec. 2009) 
 
 N. nr. 4/2001 - M. Of. nr. 631/9 oct. 2001 
 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor 
 (Abrogare prin N. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 677/23 sep. 2011) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 2/2001 - M. Of. nr. 219/27 apr. 2001 
 Ordinul nr. 2 din 26 aprilie 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 8/2001 - M. Of. nr. 837/27 dec. 2001 
 Ordinul nr. 8 din 21 decembrie 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 241/2001 - M. Of. nr. 258/18 mai 2001 
 Ordin privind modificarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 27/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/1999 privind  
 
 (Abrogare prin C. nr. 22/2002 - M. Of. nr. 521/18 iul. 2002) 

organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare 

 
 O. nr. 383/2001 
 (Abrogare prin C. nr. 22/2002 - M. Of. nr. 521/18 iul. 2002) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/2001 - M. Of. nr. 120/9 mar. 2001 
 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2012) 
 
 
 CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂNIA 
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 Hotărâri 

 H. nr. 2/2001 - M. Of. nr. 192/17 apr. 2001 
 (Abrogare prin H. nr. 165/2010 - M. Of. nr. 762/16 nov. 2010) 
 
 H. nr. 3/2001 - M. Of. nr. 192/17 apr. 2001 
 (Abrogare prin H. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 543/3 aug. 2012) 
 
 H. nr. 4/2001 - M. Of. nr. 226/4 mai 2001 
 (T) 
 
 H. nr. 5/2001 - M. Of. nr. 258/18 mai 2001 
 Aprobarea Regulilor de organizare a examenelor de aptitudini profesionale pentru membrii înscrişi în Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din România, sesiunea 2  
 
 (T) 

iunie 2001 

 
 H. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 330/20 iun. 2001 
 Stabilirea cuantumului tarifului de înscriere şi a modelului pentru cererea de înscriere în Registrul auditorilor financiari din România 
 (T) 
 
 H. nr. 9/2001 - M. Of. nr. 574/14 sep. 2001 
 pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari 
 (Abrogare prin H. nr. 110/2008 - M. Of. nr. 130/19 feb. 2008) 
 
 H. nr. 11/2001 - M. Of. nr. 477/3 iul. 2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind procedurile de control al calităţii auditului financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 49/2013 - M. Of. nr. 164/6 mar. 2014) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 7/2001 
 Aprobarea utilizării unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Încetare valabilitate la data de 31 decembrie 2001 prin O. nr. 29/2002 - M. Of. nr. 141/25 feb. 2002 şi Încetare valabilitate  la data de 31 decembrie 2001 prin O. nr. 46/2002  
 - M. Of. nr. 161/6 mar. 2002) 
 
 O. nr. 37/2001 - M. Of. nr. 154/29 mar. 2001 
 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 (T) 
 
 O. nr. 93/2001 
 (Încetat aplicabilitatea prin O. nr. 332/2001 - M. Of. nr. 426/31 iul. 2001 şi O. nr. 331/2001 - M. Of. nr. 518/30 aug. 2001) 
 
 O. nr. 387/2001 - M. Of. nr. 339/26 iun. 2001 
 Ordin privind modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 (T) 
 
 O. nr. 411/2001 
 Stabilirea preţului de referinţă al dispozitivelor medicale 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 139/2002 - M. Of. nr. 418/17 iun. 2002) 
 
 O. nr. 450/2001 - M. Of. nr. 535/31 aug. 2001 
 privind organizarea şi finanţarea programelor de sănătate în anul 2001 
 (T) 
 
 O. nr. 522/2001 - M. Of. nr. 291/30 apr. 2002 
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de constituire şi utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea  
 creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin Decizia nr. 193/2003 - M. Of. nr. 274/18 apr. 2003) 
 
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
 Ordine 

 O. nr. 269/79/2001 - M. Of. nr. 22 bis/15 ian. 2001 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate  
 
 (T) 

pentru anul 2001 

 
 O. nr. 603/4189/2001 - M. Of. nr. 851/29 dec. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa  
 medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice şi stomatologice 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 21/13/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003) 
 
 O. nr. 604/4188/2001 - M. Of. nr. 852/29 dec. 2001 
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 20/12/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003) 

medicală primară 

 
 O. nr. 629/4233/2001 - M. Of. nr. 83/1 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi  
 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, în  
 cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 23/15/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003) 
 
 O. nr. 630/4234/2001 - M. Of. nr. 98/4 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenţă  
 prespitaliceşti şi altor tipuri de transport medical, precum şi a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate 



 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 22/14/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003) 
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  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 Ordine 

 O. nr. 1/2001 - M. Of. nr. 394/18 iul. 2001 
 pentru aprobarea Normelor nr. 1/01 privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 512/27 iul. 2009) 
 
 O. nr. 2/2001 - M. Of. nr. 501/24 aug. 2001 
 pentru punerea în aplicare a Normelor nr. 2/2001 privind informaţiile şi documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor şi criteriile pentru aprobarea acţionarilor semnificativi şi a  
 persoanelor semnificative ale asigurătorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 432/28 iun. 2007) 
 
 O. nr. 3/2001 - M. Of. nr. 501/24 aug. 2001 
 pentru punerea în aplicare a Normelor nr. 3/2001 privind clasele de asigurări care pot fi practicate de societăţile de asigurare 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 4/2001 - M. Of. nr. 556/6 sep. 2001 
 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile şi documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare 
 (Abrogare prin O. nr. 3110/2004 - M. Of. nr. 1243/23 dec. 2004) 
 
 O. nr. 5/2001 - M. Of. nr. 666/23 oct. 2001 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor nr. 5/2001 privind metodologia de calcul şi de evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale 
 (Abrogare prin O. nr. 3109/2003 - M. Of. nr. 770/3 nov. 2003) 
 
 O. nr. 6/2001 - M. Of. nr. 666/23 oct. 2001 
 pentru punerea în aplicare a Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, regulile de  
 dispersare a plasamentelor, precum şi coeficientul de lichiditate 
 (Abrogare prin O. nr. 3110/2003 - M. Of. nr. 770/3 nov. 2003) 
 
 O. nr. 7/2001 - M. Of. nr. 679/26 oct. 2001 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor nr. 5/2001 privind metodologia de calcul şi de evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale 
 (Abrogare prin O. nr. 3109/2003 - M. Of. nr. 770/3 nov. 2003) 
 
 O. nr. 8/2001 - M. Of. nr. 765/30 nov. 2001 
 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2002 - M. Of. nr. 882/7 dec. 2002) 
 
 O. nr. 9/2001 - M. Of. nr. 43/22 ian. 2002 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viaţă, investiţiile şi evaluarea activelor, precum şi calculul rezervelor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3111/2003 - M. Of. nr. 770/3 nov. 2003) 

matematice 

 
 O. nr. 10/2001 - M. Of. nr. 43/22 ian. 2002 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări generale şi metodologia de calcul al acesteia 
 (Abrogare la data aderării României la U.E. prin O. nr. 3111/2005 - M. Of. nr. 615/15 iul. 2005 şi Abrogare prin O. nr. 113107/2006 - M. Of. nr. 299/3 apr. 2006) 
 
 O. nr. 11/2001 - M. Of. nr. 43/22 ian. 2002 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări de viaţă şi metodologia de calcul al acesteia 
 (Abrogare prin O. nr. 113106/2006 - M. Of. nr. 299/3 apr. 2006) 
 
 O. nr. 12/2001 - M. Of. nr. 43/22 ian. 2002 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asigurătorului şi administratorul special 
 (Abrogare la 13 ianuarie 2005 prin L. nr. 503/2004 - M. Of. nr. 1193/14 dec. 2004) 
 
 O. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 43/22 ian. 2002 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurările de viaţă, precum şi informaţiile, documentele şi  
 
 (Abrogare la 1 octombrie 2005 prin O. nr. 3117/2005 - M. Of. nr. 694/2 aug. 2005) 

certificările necesare pentru întocmirea acestor rapoarte 

 
 O. nr. 14/2001 - M. Of. nr. 43/22 ian. 2002 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu 
 (Abrogare la 13 ianuarie 2005 prin L. nr. 503/2004 - M. Of. nr. 1193/14 dec. 2004) 
 
 O. nr. 16/2001 - M. Of. nr. 43/22 ian. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor nr. 2/2001 privind informaţiile şi documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor şi criteriile pentru aprobarea acţionarilor  
 semnificativi şi a persoanelor semnificative ale asigurătorilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 2/2001 prin O. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 432/28 iun. 2007) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 1/2001 - M. Of. nr. 128/14 mar. 2001 
 pentru abrogarea Regulamentului nr. 6/1998 privind organizarea şi funcţionarea organismului de autoreglementare pentru pieţele reglementate de valori mobiliare 
 (SE) 
 
 O. nr. 2/2001 - M. Of. nr. 254/17 mai 2001 
 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2001 pentru completarea şi modificarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea şi exercitarea intermedierii de valori mobiliare 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2002 - M. Of. nr. 53/30 ian. 2003) 
 
 O. nr. 4/2001 - M. Of. nr. 480/21 aug. 2001 
 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2001 de modificare a Regulamentului nr. 1/2001 
 (Abrogare prin O. nr. 102/2002 - M. Of. nr. 53/30 ian. 2003) 
 
 O. nr. 9/2001 - M. Of. nr. 641/12 oct. 2001 
 pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 4 de modificare şi completare a Regulamentului nr. 12/1999 privind funcţionarea Colectivului tehnic pentru reglementarea şi  
 supravegherea pieţei RASDAQ 
 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
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 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 O. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 172/12 mar. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2001 privind autorizarea şi exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri 
 (Abrogare prin O. nr. 89/2002 - M. Of. nr. 712/1 oct. 2002) 
 
 O. nr. 16/2001 - M. Of. nr. 709/7 nov. 2001 
 pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 8/2001 privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2004 - M. Of. nr. 272/29 mar. 2004) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 13/2001 - M. Of. nr. 86/20 feb. 2001 
 pentru majorarea plafonului privind cifra de afaceri, prevăzut în Legea concurenţei nr. 21/1996 
 (T) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 6/2001 - M. Of. nr. 45/26 ian. 2001 
 Decizie privind modificarea Deciziei nr. 224/2000 referitoare la regimul difuzării programelor axate pe jocuri de noroc, în scopul protecţiei minorilor 
 (Abrogare prin Decizia nr. 97/2003 - M. Of. nr. 349/22 mai 2003) 
 
 Decizia nr. 8/2001 - M. Of. nr. 76/14 feb. 2001 
 Prelungirea termenului de înscriere la concursul pentru acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune în sesiunea din anul 2001 
 (T) 
 
 Decizia nr. 32/2001 - M. Of. nr. 185/11 apr. 2001 
 privind scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2001, a frecvenţelor pentru staţii locale de televiziune (putere mică) 
 (T) 
 
 Decizia nr. 43/2001 - M. Of. nr. 238/10 mai 2001 
 privind acordarea dreptului la replică în cadrul programelor audiovizuale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 114/2002 - M. Of. nr. 773/24 oct. 2002) 
 
 Decizia nr. 121/2001 - M. Of. nr. 678/26 oct. 2001 
 privind scoaterea la concurs a unui canal de televiziune locală de putere mică 
 (T) 
 
 Decizia nr. 164/2001 - M. Of. nr. 40/21 ian. 2002 
 Decizie privind prelungirea duratei de înscriere la concursul pentru acordarea licenţei de emisie pentru canalul 22-Sibiu 
 (T) 
 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 Comunicate 

 Comunicat (plafon de garantare sem.I)/2001 - M. Of. nr. 32/18 ian. 2001 
 (T) 
 
 Comunicat (plafon de garantare sem.II)/2001 - M. Of. nr. 404/20 iul. 2001 
 (T) 
 
 
  UNIUNEA AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

 Statute 

 Statut/2001 - M. Of. nr. 284/31 mai 2001 
 Statutul profesiei de avocat 
 
 (Abrogare prin Statut nr. 1/2004 - M. Of. nr. 45/13 ian. 2005) 
 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 Statute 

 Statut/2001 - M. Of. nr. 311/12 iun. 2001 
 Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc 
 (Abrogare prin H. nr. 19/2010 - M. Of. nr. 713/26 oct. 2010) 
 
 
 
 2002 
 
  AVOCATUL POPORULUI 

 Ordine 

 O. nr. 52/2002 - M. Of. nr. 383/5 iun. 2002 
 Ordin privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
 O. nr. 53/2002 - M. Of. nr. 383/5 iun. 2002 
 Ordin privind aprobarea formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera  
 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 60/2006 - M. Of. nr. 507/12 iun. 2006) 

circulaţie a acestor date 

 
 O. nr. 54/2002 - M. Of. nr. 383/5 iun. 2002 
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 Ordin privind stabilirea unor situaţii în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor  
 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 90/2006 - M. Of. nr. 654/28 iul. 2006) 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

 
 O. nr. 75/2002 - M. Of. nr. 449/26 iun. 2002 
 Ordin privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul  
 prelucrărilor 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 99/2018 - M. Of. nr. 432/22 mai 2018) 
 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/2002 - M. Of. nr. 20/15 ian. 2002 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2002 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 3/2002 - M. Of. nr. 100/5 feb. 2002 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna februarie 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 4/2002 - M. Of. nr. 135/20 feb. 2002 
 Circulară privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate, întocmirea unor situaţii financiar-contabile şi măsuri referitoare la încheierea exerciţiilor financiare la bănci 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 5/2002 - M. Of. nr. 127/18 feb. 2002 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii februarie 2002 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 7/2002 - M. Of. nr. 169/11 mar. 2002 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna martie 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 8/2002 - M. Of. nr. 177/14 mar. 2002 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2002 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2002 - M. Of. nr. 177/14 mar. 2002 
 Circulară privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii 
 (T) 
 
 C. nr. 10/2002 - M. Of. nr. 225/3 apr. 2002 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna aprilie 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 11/2002 - M. Of. nr. 227/4 apr. 2002 
 Circulară privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe pieţele organizate, inclusiv garantarea unor operaţiuni cu acest tip de valori mobiliare 
 (Abrogare prin C. nr. 13/2003 - M. Of. nr. 269/17 apr. 2003) 
 
 C. nr. 13/2002 - M. Of. nr. 254/16 apr. 2002 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2002 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 14/2002 - M. Of. nr. 265/19 apr. 2002 
 Circulară privind zilele declarate libere prin hotărâre a Guvernului 
 (T) 
 
 C. nr. 16/2002 - M. Of. nr. 317/14 mai 2002 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna mai 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 17/2002 - M. Of. nr. 321/15 mai 2002 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2002 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 18/2002 - M. Of. nr. 387/6 iun. 2002 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iunie 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 19/2002 - M. Of. nr. 415/14 iun. 2002 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2002 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 20/2002 - M. Of. nr. 482/5 iul. 2002 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna iulie 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 21/2002 - M. Of. nr. 521/18 iul. 2002 
 Circulară privind modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2012) 
 
 C. nr. 22/2002 - M. Of. nr. 521/18 iul. 2002 
 Circulară privind modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare 
 (Abrogare odată cu R. nr. 1/1999, la 1 sep. 2004 prin R. nr. 4/2004 - M. Of. nr. 739/16 aug. 2004 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 24/2002 - M. Of. nr. 530/19 iul. 2002 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2002 (perioade de aplicare) 
 (T) 
 
 C. nr. 27/2002 - M. Of. nr. 586/7 aug. 2002 



 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna august 2002 
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 (T) 
 
 C. nr. 28/2002 - M. Of. nr. 607/15 aug. 2002 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente perioadelor de aplicare 1-15 august 2002 şi 16-23 august 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 30/2002 - M. Of. nr. 607/15 aug. 2002 
 Circulară privind ratele dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii 
 (T) 
 
 C. nr. 31/2002 - M. Of. nr. 683/16 sep. 2002 
 Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare 
 (Abrogare odată cu R. nr. 1/2002 prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 32/2002 - M. Of. nr. 694/23 sep. 2002 
 Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie 
 (Abrogare odată cu R. nr. 10/1994 prin R. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 343/22 mai 2009) 
 
 C. nr. 33/2002 - M. Of. nr. 701/25 sep. 2002 
 Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/1994 privind ordinul de plată, a Normelor-cadru ale Băncii Naţionale a României nr. 15/1994 privind  
 ordinul de plată pe suport hârtie şi a Normelor tehnice ale Băncii Naţionale a României nr. 16/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 34/2002 - M. Of. nr. 663/6 sep. 2002 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna septembrie 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 36/2002 - M. Of. nr. 685/17 sep. 2002 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 37/2002 - M. Of. nr. 700/25 sep. 2002 
 Circulară pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare,  
 şi a Circularei Băncii Naţionale a României nr. 22/1999 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004) 
 
 C. nr. 38/2002 - M. Of. nr. 721/3 oct. 2002 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna octombrie 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 39/2002 - M. Of. nr. 774/24 oct. 2002 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 septembrie - 23 octombrie 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 40/2002 - M. Of. nr. 793/31 oct. 2002 
 Circulară privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii 
 (T) 
 
 C. nr. 41/2002 - M. Of. nr. 819/13 nov. 2002 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna noiembrie 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 43/2002 - M. Of. nr. 855/26 nov. 2002 
 Circulară privind declararea unor zile nebancare în perioada 27 decembrie 2002 - 3 ianuarie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 44/2002 - M. Of. nr. 872/3 dec. 2002 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna decembrie 2002 
 (T) 
 
 C. nr. 45/2002 - M. Of. nr. 886/9 dec. 2002 
 Circulară privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul  
 2002 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 47/2002 - M. Of. nr. 964/28 dec. 2002 
 Circulară privind modificarea şi completarea Planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1418/1997 prin O. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 45/27 ian. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 C. nr. 49/2002 - M. Of. nr. 943/23 dec. 2002 
 Circulară pentru modificarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 43/2002 privind declararea unor zile nebancare în perioada 27 decembrie 2002-3 ianuarie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 50/2002 - M. Of. nr. 943/23 dec. 2002 
 Circulară pentru modificarea şi completarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 45/2002 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituţiilor de  
 credit şi ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2002 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 51/2002 - M. Of. nr. 963/28 dec. 2002 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2002 - 23 ianuarie 2003 
 (T) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 1/2002 - M. Of. nr. 133/20 feb. 2002 
 Norme privind modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 1/2001 prin R. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 891/18 dec. 2009) 
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 N. nr. 2/2002 - M. Of. nr. 133/20 feb. 2002 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit 
 (Abrogare odată cu N. nr. 7/2000 prin R. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 837/6 dec. 2007) 
 
 N. nr. 3/2002 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2002 
 Norme privind standardele de cunoaştere a clientelei 
 (Abrogare prin R. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 527/14 iul. 2008) 
 
 N. nr. 4/2002 - M. Of. nr. 283/26 apr. 2002 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 2/1999 prin N. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 945/15 oct. 2004) 
 
 N. nr. 5/2002 - M. Of. nr. 283/26 apr. 2002 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor nr. 3/1999 privind modificările în situaţia băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 3/1999 prin N. nr. 11/2004 - M. Of. nr. 1099/25 nov. 2004) 
 
 N. nr. 8/2002 - M. Of. nr. 651/2 sep. 2002 
 Norme privind elaborarea situaţiilor financiare consolidate de către instituţiile de credit 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2005 - M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) 
 
 N. nr. 10/2002 - M. Of. nr. 610/16 aug. 2002 
 Norme privind instrumentele financiare derivate 
 (Abrogare la 1 ian. 2005 prin N. nr. 5/2004 - M. Of. nr. 768/23 aug. 2004) 
 
 N. nr. 11/2002 - M. Of. nr. 610/16 aug. 2002 
 Norme pentru completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 8/1999 prin N. nr. 12/2003 - M. Of. nr. 51/21 ian. 2004 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 N. nr. 15/2002 - M. Of. nr. 669/9 sep. 2002 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit 
 (Abrogare odată cu N. nr. 7/2000 prin R. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 837/6 dec. 2007) 
 
 N. nr. 16/2002 - M. Of. nr. 683/16 sep. 2002 
 Norme privind capitalul minim al băncilor şi al sucursalelor băncilor străine 
 (Abrogare prin N. nr. 11/2003 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2004) 
 
 N. nr. 17/2002 - M. Of. nr. 700/25 sep. 2002 
 Norme privind raportarea statistică la Banca Naţională a României a operaţiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung 
 (Abrogare la data de 27 aprilie 2012 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 
 
 N. nr. 18/2002 - M. Of. nr. 745/11 oct. 2002 
 Norme privind registrul bancar şi registrul organizaţiilor cooperatiste de credit 
 (Abrogare prin R.B.N.R. nr. 1/2007 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2007) 
 
 N. nr. 19/2002 - M. Of. nr. 886/9 dec. 2002 
 Norme privind modificările în situaţia organizaţiilor cooperatiste de credit 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 296/16 apr. 2008) 
 
 N. nr. 20/2002 - M. Of. nr. 17/14 ian. 2003 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a Românei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu N. nr. 8/1999 prin N. nr. 12/2003 - M. Of. nr. 51/21 ian. 2004 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Norme metodologice 

 N.M. nr. 12/2002 - M. Of. nr. 626/23 aug. 2002 
 Norme metodologice pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi  
 utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit 
 (Abrogare la momentul la care îşi încetează aplicabilitatea pentru toţi împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009 prin R. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar.  
 2009) 
 
 
 Ordine 
 O. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 964/28 dec. 2002 
 Ordinul nr. 6 din 19 decembrie 2002 
 (T) 
 
 
 Regulamente 
 

 R. nr. 1/2002 - M. Of. nr. 44/22 ian. 2002 
 Regulament privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 R. nr. 4/2002 - M. Of. nr. 503/12 iul. 2002 
 Regulament privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2006 - M. Of. nr. 927/15 nov. 2006) 
 
 R. nr. 5/2002 - M. Of. nr. 626/23 aug. 2002 
 Regulament privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit 
 (Abrogare la momentul la care îşi încetează aplicabilitatea pentru toţi împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009 prin R. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar.  
 2009) 
 
 R. nr. 7/2002 - M. Of. nr. 906/13 dec. 2002 
 Regulament privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea,  
 regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit şi a Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea acestuia 
 (Abrogare odată cu R. nr. 5/2002 şi Normele metodologice nr. 12/2002, la momentul la care îşi încetează aplicabilitatea pentru toţi împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30  
 septembrie 2009 prin R. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Regulament privind procedura în cazul constatării de bancnote şi monede euro false sau contrafăcute 

R. nr. 8/2002 - M. Of. nr. 5/8 ian. 2003 
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 (Abrogare prin O. nr. 17/2011 - M. Of. nr. 801/11 nov. 2011) 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 14/2002 - M. Of. nr. 408/12 iun. 2002 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional 
 (Înlocuire prin H. nr. 45/2005 - M. Of. nr. 339/21 apr. 2005) 
 
 H. nr. 15/2002 - M. Of. nr. 817/12 nov. 2002 
 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor atât pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, cât şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar 
 (Înlocuire prin H.C.A.F.R. nr. 28/2004 - M. Of. nr. 757/19 aug. 2004 şi Abrogare prin H. nr. 77/2006 - M. Of. nr. 52/23 ian. 2007) 
 
 H. nr. 17/2002 - M. Of. nr. 817/12 nov. 2002 
 Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002 
 (T) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 29/2002 - M. Of. nr. 141/25 feb. 2002 
 Ordin pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 78/2003 - M. Of. nr. 136/3 mar. 2003) 
 
 O. nr. 46/2002 - M. Of. nr. 161/6 mar. 2002 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2002 privind aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special,  
 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 29/2002 prin Decizia nr. 78/2003 - M. Of. nr. 136/3 mar. 2003) 

necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 

 
 O. nr. 80/2002 - M. Of. nr. 332/20 mai 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de constituire şi utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996  
 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de  
 Asigurări de Sănătate nr. 522/2001 
 (Abrogare odată cu O. nr. 522/2001 prin Decizia nr. 193/2003 - M. Of. nr. 274/18 apr. 2003) 
 
 O. nr. 139/2002 - M. Of. nr. 418/17 iun. 2002 
 Ordin privind stabilirea preţului de referinţă al dispozitivelor medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice,  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 548/240/2003 - M. Of. nr. 411/12 iun. 2003) 

decontat de către casele de asigurări de sănătate 

 
 O. nr. 181/2002 - M. Of. nr. 513/16 iul. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 46/2002 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de  
 Asigurări de Sănătate nr. 29/2002 privind aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 29/2002 prin Decizia nr. 78/2003 - M. Of. nr. 136/3 mar. 2003) 
 
 O. nr. 283/2002 - M. Of. nr. 891/10 dec. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 3a), 3b) şi 3b') la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2002 pentru aprobarea utilizării  
 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 29/2002 prin Decizia nr. 78/2003 - M. Of. nr. 136/3 mar. 2003) 

formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 

 
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI 
 MINISTERUL DE INTERNE 
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 
 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 Ordine 

 O. nr. 129/509/M50/274/369/DT/5186/10/940/400/2002 - M. Of. nr. 585/7 aug. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la  
 
 (T) 

specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti 

 
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
 
 Ordine 

 O. nr. 27/462/2002 - M. Of. nr. 108/8 feb. 2002 
 Ordin pentru modificarea pct. 1 al art. 7 din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului  
 asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din  
 România nr. 604/4.188/2001 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 604/2002 prin O. nr. 20/12/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003) 
 
 O. nr. 84/1110/2002 - M. Of. nr. 245/11 apr. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 25 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr.  
 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 630/2001 prin O. nr. 22/14/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003) 

de urgenţă prespitaliceşti şi altor tipuri de transport medical, precum şi a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate 

 
 O. nr. 85/1109/2002 - M. Of. nr. 254/16 apr. 2002 
 Ordin privind modificarea art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr.  
 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul  
 ambulatoriu şi a Contractului-cadru privind condiţiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor  
 deficienţe fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate 



 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 629/2001 prin O. nr. 23/15/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003) 
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 O. nr. 86/1108/2002 - M. Of. nr. 248/12 apr. 2002 
 Ordin privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentru  
 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa  
 medicală primară 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 604/2002 prin O. nr. 20/12/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003 şi Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 630/2001 prin O. nr. 22/14/2003 -  
 M. Of. nr. 78/6 feb. 2003) 
 
 O. nr. 99/1270/2002 - M. Of. nr. 276/24 apr. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 5 şi 8 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România nr.  
 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 603/2002 prin O. nr. 21/13/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003) 

sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice şi stomatologice 

 
 O. nr. 236/2984/2002 - M. Of. nr. 694/23 sep. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 4a), 14, 15, 21, 22 şi 25 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Colegiului  
 Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti,  
 îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenţă prespitaliceşti şi altor tipuri de transport medical, precum şi a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii, în cadrul sistemului  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 630/4234/2001 prin O. nr. 22/14/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003) 

asigurărilor sociale de sănătate 

 
 O. nr. 238/2983/2002 - M. Of. nr. 698/24 sep. 2002 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 3 şi 6 şi introducerea anexei nr. 13 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui  
 Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 603/2002 prin O. nr. 21/13/2003 - M. Of. nr. 78/6 feb. 2003) 

sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice şi stomatologice 

 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 Ordine 

 O. nr. 1/2002 - M. Of. nr. 71/31 ian. 2002 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3110/2003 - M. Of. nr. 770/3 nov. 2003) 

regulile de dispersare a plasamentelor, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2001 

 
 O. nr. 2/2002 - M. Of. nr. 224/3 apr. 2002 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind stabilirea criteriilor de selecţie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societăţilor de asigurare 
 (Abrogare prin O. nr. 3103/2003 - M. Of. nr. 117/24 feb. 2003) 
 
 O. nr. 3/2002 - M. Of. nr. 327/16 mai 2002 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea şi gestionarea Fondului de protejare a asiguraţilor 
 (Abrogare prin L. nr. 503/2004 - M. Of. nr. 1193/14 dec. 2004) 
 
 O. nr. 5/2002 - M. Of. nr. 468/1 iul. 2002 
 Ordin privind aprobarea Listei oficiale cuprinzând persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societăţilor de asigurare, agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor  
 conform prevederilor normelor aprobate prin Ordinul nr. 2/2002 
 (Abrogare prin O. nr. 3103/2003 - M. Of. nr. 117/24 feb. 2003) 
 
 O. nr. 6/2002 - M. Of. nr. 554/29 iul. 2002 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a capitalului social vărsat, respectiv a fondului de rezervă liberă vărsat al asigurătorilor 
 (Abrogare prin N. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 
 
 O. nr. 8/2002 - M. Of. nr. 740/10 oct. 2002 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudenţiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule  
 în afara teritoriului României (Carte Verde) 
 (Abrogare prin O. nr. 113125/2006 - M. Of. nr. 722/23 aug. 2006) 
 
 O. nr. 9/2002 - M. Of. nr. 882/7 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule şi  
 autorizarea asigurătorilor care vor practica această asigurare în anul 2003 
 (Abrogare la 31 decembrie 2003 prin O. nr. 3113/2003 - M. Of. nr. 858/3 dec. 2003) 
 
 O. nr. 10/2002 - M. Of. nr. 905/12 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului de protejare a asiguraţilor pe anul 2003 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 3101/2004 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2004) 
 
 O. nr. 11/2002 - M. Of. nr. 920/17 dec. 2002 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2002 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor  
 obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor care vor practica această asigurare în anul 2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 9/2002 prin O. nr. 3113/2003 - M. Of. nr. 858/3 dec. 2003) 
 
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE   
 Ordine 

 O. nr. 89/2002 - M. Of. nr. 712/1 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2002 de abrogare a Regulamentului nr. 6/2001 privind autorizarea şi exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri 
 (SE) 
 
 O. nr. 90/2002 - M. Of. nr. 712/1 oct. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2002 privind transparenţa şi integritatea pieţei RASDAQ 
 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 O. nr. 92/2002 - M. Of. nr. 700/25 sep. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 103/2002 - M. Of. nr. 881/6 dec. 2002) 

investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 525/2002 
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 O. nr. 103/2002 - M. Of. nr. 881/6 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de  
 
 (SE) 

investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 525/2002, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 165/2002 

 
 O. nr. 104/2002 - M. Of. nr. 948/24 dec. 2002 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate 
 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 84/2002 - M. Of. nr. 348/24 mai 2002 
 Ordin pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 92/2002 - M. Of. nr. 470/2 iul. 2002 
 Ordin privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurenţei, elaborate în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 216/2002 - M. Of. nr. 922/17 dec. 2002 
 Ordin pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 8 şi 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 (T) 
 
 O. nr. 225/2002 - M. Of. nr. 920/17 dec. 2002 
 Ordin privind punerea în aplicare a instrucţiunilor elaborate de Consiliul Concurenţei în baza Legii concurenţei nr. 21/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 61/2004 - M. Of. nr. 288/1 apr. 2004) 
 
 O. nr. 251/2002 - M. Of. nr. 49/29 ian. 2003 
 Ordin privind modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 
 (T) 
 
 O. nr. 252/2002 - M. Of. nr. 165/17 mar. 2003 
 Ordin privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurenţei, elaborate în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 9/2002 - M. Of. nr. 74/31 ian. 2002 
 Decizie privind obligaţiile ce revin titularilor de licenţă de emisie referitor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune 
 (Abrogare prin Decizia nr. 234/2003 - M. Of. nr. 517/17 iul. 2003) 
 
 Decizia nr. 19/2002 - M. Of. nr. 169/11 mar. 2002 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 65/2000 privind adoptarea Normelor obligatorii pentru publicitate, teleshopping şi  
 sponsorizare în domeniul audiovizualului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 137/2002 - M. Of. nr. 873/4 dec. 2002) 
 
 Decizia nr. 22/2002 - M. Of. nr. 169/11 mar. 2002 
 Decizie privind difuzarea programelor locale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 87/2003 - M. Of. nr. 298/6 mai 2003) 
 
 Decizia nr. 32/2002 - M. Of. nr. 285/29 apr. 2002 
 Decizie privind scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2002, a frecvenţelor pentru staţii locale de radiodifuziune (putere mică) şi a canalelor pentru staţii locale de televiziune (putere  
 
 (T) 

mică) 

 
 Decizia nr. 34/2002 - M. Of. nr. 285/29 apr. 2002 
 Decizie privind durata unor programe locale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 87/2003 - M. Of. nr. 298/6 mai 2003) 
 
 Decizia nr. 49/2002 - M. Of. nr. 404/12 iun. 2002 
 Decizie privind scoaterea la concurs a unui canal de televiziune locală de putere mică 
 (T) 
 
 Decizia nr. 51/2002 - M. Of. nr. 408/12 iun. 2002 
 Decizie privind scoaterea la concurs a unei frecvenţe de radiodifuziune locală de putere mică 
 (T) 
 
 Decizia nr. 78/2002 - M. Of. nr. 609/16 aug. 2002 
 Decizie privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe 
 (Abrogare prin Decizia nr. 57/2003 - M. Of. nr. 199/27 mar. 2003) 
 
 Decizia nr. 79/2002 - M. Of. nr. 609/16 aug. 2002 
 Decizie privind cedarea licenţei de emisie pentru comunicaţie audiovizuală pe cale radioelectrică 
 (Abrogare prin Decizia nr. 260/2003 - M. Of. nr. 677/24 sep. 2003) 
 
 Decizia nr. 80/2002 - M. Of. nr. 619/21 aug. 2002 
 Decizie privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine 
 (Abrogare la 15 august 2004 prin Decizia nr. 248/2004 - M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 
 
 Decizia nr. 112/2002 - M. Of. nr. 763/18 oct. 2002 
 Decizie privind publicitatea la băuturi alcoolice distilate 
 (Abrogare prin Decizia nr. 36/2003 - M. Of. nr. 151/10 mar. 2003) 
 
 Decizia nr. 114/2002 - M. Of. nr. 773/24 oct. 2002 
 Decizie privind dreptul la replică şi rectificare 
 (Abrogare prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
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 Decizia nr. 130/2002 - M. Of. nr. 880/6 dec. 2002 
 Decizie privind difuzarea operelor audiovizuale româneşti 
 (Abrogare prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 Decizia nr. 146/2002 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2002 
 Decizie privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe 
 (Abrogare prin Decizia nr. 213/2005 - M. Of. nr. 261/29 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 147/2002 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2002 
 Decizie privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin satelit 
 (Abrogare prin Decizia nr. 200/2005 - M. Of. nr. 257/28 mar. 2005) 
 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 Comunicate 

 Comunicat (plafon de garantare sem.I)/2002 - M. Of. nr. 42/22 ian. 2002 
 (T) 
 
 Comunicat (plafon de garantare sem. II)/2002 - M. Of. nr. 533/22 iul. 2002 
 (T) 
 
 Comunicat (lista băncilor)/2002 - M. Of. nr. 580/6 aug. 2002 
 (T) 
 
 
  UNIUNEA AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 Hotărâre/2002 - M. Of. nr. 561/31 iul. 2002 
 Hotărâre pentru modificarea Statutului profesiei de avocat 
 (SE) 
 
 H. nr. 8876/2002 - M. Of. nr. 938/20 dec. 2002 
 Hotărâre privind modificarea Statutului profesiei de avocat 
 (SE) 
 
 
 
 2003 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/2003 - M. Of. nr. 9/10 ian. 2003 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna ianuarie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 2/2003 - M. Of. nr. 45/28 ian. 2003 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 83/11 feb. 2003 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna februarie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 5/2003 - M. Of. nr. 111/21 feb. 2003 
 Circulară pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004) 
 
 C. nr. 6/2003 - M. Of. nr. 237/8 apr. 2003 
 Circulară privind modificarea şi completarea Planului de conturi pentru instituţiile de credit şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat,  
 ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare, a modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru  
 bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr.  
 1.524/362/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele  
 Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001, cu  
 modificările şi completările ulterioare, şi măsuri referitoare la încheierea exerciţiilor financiare la instituţiile de credit 
 (Abrogare odată cu O. nr. 1982/2001 prin O. nr. 102/2009 - M. Of. nr. 45/27 ian. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 7/2003 - M. Of. nr. 139/4 mar. 2003 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna martie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2003 - M. Of. nr. 222/3 apr. 2003 
 Circulară privind ratele dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii 
 (T) 
 
 
 C. nr. 10/2003 - M. Of. nr. 226/3 apr. 2003 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna aprilie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 13/2003 - M. Of. nr. 269/17 apr. 2003 
 Circulară pentru abrogarea Circularei nr. 11/2002 privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe pieţele organizate, inclusiv garantarea unor operaţiuni cu acest tip de  
 
 (SE) 

valori mobiliare 

 
 C. nr. 14/2003 - M. Of. nr. 277/19 apr. 2003 



 
 Circulară privind zilele bancare în perioada 29 aprilie - 2 mai 2003 
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 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 17/2003 - M. Of. nr. 298/6 mai 2003 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna mai 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 18/2003 - M. Of. nr. 390/5 iun. 2003 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iunie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 20/2003 - M. Of. nr. 476/3 iul. 2003 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iulie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 21/2003 - M. Of. nr. 527/22 iul. 2003 
 Circulară pentru  modificarea şi completarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 9/2001 privind funcţionarea Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări —  
 TransFonD — S.A. în calitate de agent al Băncii Naţionale a României 
 (Abrogare odată cu C. nr. 9/2001 prin C. nr. 11/2005 - M. Of. nr. 288/6 apr. 2005 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 22/2003 - M. Of. nr. 546/30 iul. 2003 
 Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare 
 (Abrogare odată cu R. nr. 1/2002 prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 C. nr. 23/2003 - M. Of. nr. 532/24 iul. 2003 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 24/2003 - M. Of. nr. 566/6 aug. 2003 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna august 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 25/2003 - M. Of. nr. 628/2 sep. 2003 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna septembrie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 29/2003 - M. Of. nr. 698/6 oct. 2003 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna octombrie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 31/2003 - M. Of. nr. 781/6 nov. 2003 
 Circulară pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004) 
 
 C. nr. 32/2003 - M. Of. nr. 781/6 nov. 2003 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna noiembrie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 34/2003 - M. Of. nr. 829/22 nov. 2003 
 Circulară pentru declararea zilelor de 29, 30 şi 31 decembrie 2003 ca zile bancare 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 36/2003 - M. Of. nr. 867/5 dec. 2003 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna decembrie 2003 
 (T) 
 
 C. nr. 38/2003 - M. Of. nr. 939/24 dec. 2003 
 Circulară privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul  
 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

2003 

 
 C. nr. 39/2003 - M. Of. nr. 928/23 dec. 2003 
 Circulară privind modificarea şi completarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 26/2001 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea  
 operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 1/2003 - M. Of. nr. 96/17 feb. 2003 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate 
 (Abrogare odată cu N. nr. 10/2002, la 1 ian. 2005 prin N. nr. 5/2004 - M. Of. nr. 768/23 aug. 2004) 
 
 N. nr. 2/2003 - M. Of. nr. 160/13 mar. 2003 
 Norme privind determinarea şi raportarea ratelor medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin N. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 679/8 aug. 2006) 
 
 N. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 181/24 mar. 2003 
 Norme pentru completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 2/1999 prin N. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 945/15 oct. 2004) 
 
 N. nr. 4/2003 - M. Of. nr. 445/23 iun. 2003 
 Norme privind autorizarea caselor de economii pentru domeniul locativ 
 (Abrogare prin N. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 945/15 oct. 2004) 
 
 N. nr. 6/2003 - M. Of. nr. 447/24 iun. 2003 
 Norme privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 
 N. nr. 7/2003 - M. Of. nr. 450/25 iun. 2003 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor 
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 (Abrogare odată cu N. nr. 1/2001 prin R. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 891/18 dec. 2009) 
 
 N. nr. 8/2003 - M. Of. nr. 568/7 aug. 2003 
 Norme privind modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu N. nr. 8/1999 prin N. nr. 12/2003 - M. Of. nr. 51/21 ian. 2004 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 N. nr. 9/2003 - M. Of. nr. 896/15 dec. 2003 
 Norme privind societăţile de credit ipotecar 
 (Abrogare la data de 1 iulie 2009 prin R. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 343/22 mai 2009) 
 
 N. nr. 13/2003 - M. Of. nr. 921/22 dec. 2003 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 3/2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei 
 (Abrogare odată cu N. nr. 3/2002 prin R. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 527/14 iul. 2008) 
 
 N. nr. 14/2003 - M. Of. nr. 921/22 dec. 2003 
 Norme privind investiţiile permise instituţiilor emitente de monedă electronică 
 (Abrogare prin R. nr. 7/2011 - M. Of. nr. 510/19 iul. 2011) 
 
 N. nr. 15/2003 - M. Of. nr. 920/22 dec. 2003 
 Norme privind limitarea riscului de credit la creditul de consum 
 (Abrogare prin N. nr. 10/2005 - M. Of. nr. 683/29 iul. 2005) 
 
 N. nr. 17/2003 - M. Of. nr. 47/20 ian. 2004 
 Norme privind organizarea şi controlul intern al activităţii instituţiilor de credit şi administrarea riscurilor semnificative, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern a  
 instituţiilor de credit 
 (Abrogare la data de 30 iun. 2010 prin R. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 630/23 sep. 2009 - SE) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 2/2003 - M. Of. nr. 228/4 apr. 2003 
 Ordin privind aprobarea Modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora pentru instituţiile de credit care aplică  
 Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit,  
 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2005 - M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/2003 - M. Of. nr. 506/14 iul. 2003 
 Regulament privind decontarea plăţilor de mică valoare în relaţia cu Trezoreria statului 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 856/13 dec. 2007) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 Norme 

 N. nr. 16/2003 - M. Of. nr. 940/29 dec. 2003 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare 
 (Abrogare odată cu N.M. nr. 3/2000 prin O. nr. 6/76/2006 - M. Of. nr. 954/27 nov. 2006) 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 19/2003 - M. Of. nr. 141/5 mar. 2003 
 Hotărâre pentru aprobarea modificării punctajului de admitere la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, din data de 14 decembrie  
 2002 
 (T) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Decizii 

 Decizia nr. 78/2003 - M. Of. nr. 136/3 mar. 2003 
 Decizie pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Încetare valabilitate la 31 decembrie 2003 prin Decizia nr. 51/2004 - M. Of. nr. 76/29 ian. 2004) 
 
 Decizia nr. 144/2003 - M. Of. nr. 245/10 apr. 2003 
 Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei nr. 78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de  
 
 (Încetare valabilitate la 31 decembrie 2003, odată cu Decizia nr. 78/2003 prin Decizia nr. 51/2004 - M. Of. nr. 76/29 ian. 2004) 

servicii medicale 

 
 Decizia nr. 716/2003 - M. Of. nr. 648/11 sep. 2003 
 Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim  
 special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Încetare valabilitate la 31 decembrie 2003, odată cu Decizia nr. 78/2003 prin Decizia nr. 51/2004 - M. Of. nr. 76/29 ian. 2004) 
 
 Decizia nr. 720/2003 - M. Of. nr. 688/1 oct. 2003 
 Decizie privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească şi transport medical 
 (Încetare aplicabilitate prin Decizia nr. 230/2004 - M. Of. nr. 435/14 mai 2004) 
 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 Ordine 
 

 O. nr. 3101/2003 - M. Of. nr. 97/17 feb. 2003 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare 
 (Abrogare prin N. nr. 29/2015 - M. Of. nr. 974/29 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3102/2003 - M. Of. nr. 158/12 mar. 2003 
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 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind forma şi conţinutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurările de viaţă, precum şi informaţiile,  
 
 (Abrogare la 1 octombrie 2005 prin O. nr. 3117/2005 - M. Of. nr. 694/2 aug. 2005) 

documentele şi certificările necesare pentru întocmirea acestor rapoarte, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2001 

 
 O. nr. 3103/2003 - M. Of. nr. 117/24 feb. 2003 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normei privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii,  
 deţinute de asigurători 
 (Abrogare prin N. nr. 31/2015 - M. Of. nr. 974/29 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3104/2003 - M. Of. nr. 216/2 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea situaţiilor financiare anuale ale societăţilor comerciale de asigurare, de  
 asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare pe anul 2002 
 (T) 
 
 O. nr. 3105/2003 - M. Of. nr. 216/2 apr. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exerciţiului financiar pe anul 2002 la societăţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de  
 reasigurare, precum şi la societăţile de intermediere în asigurări care, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, au obligaţia să întocmească situaţii financiare  
 anuale 
 (T) 
 
 O. nr. 3106/2003 - M. Of. nr. 276/19 apr. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind limita minimă a capitalului social vărsat, respectiv a fondului de rezervă liberă vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 6/2002 prin N. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 

Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2002 

 
 O. nr. 3107/2003 - M. Of. nr. 427/18 iun. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea raportărilor contabile ale societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi  
 de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003 
 (Abrogare prin O. nr. 3107/2004 - M. Of. nr. 662/22 iul. 2004) 
 
 O. nr. 3108/2003 - M. Of. nr. 608/27 aug. 2003 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind informaţiile şi documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3110/2004 - M. Of. nr. 1243/23 dec. 2004) 

Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2001 

 
 O. nr. 3109/2003 - M. Of. nr. 770/3 nov. 2003 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale 
 (Abrogare prin N. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 981/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3110/2003 - M. Of. nr. 770/3 nov. 2003 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a  
 plasamentelor, precum şi coeficientul de lichiditate 
 (Abrogare la data aderării României la U.E. prin O. nr. 3109/2005 - M. Of. nr. 615/15 iul. 2005 şi Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 113130/2006 - M. Of. nr. 960/29  
 nov. 2006) 
 
 O. nr. 3111/2003 - M. Of. nr. 770/3 nov. 2003 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viaţă, investirea şi evaluarea activelor şi calculul rezervelor tehnice 
 (Abrogare la data aderării României la U.E. prin O. nr. 3110/2005 - M. Of. nr. 615/15 iul. 2005 şi  Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 113131/2006 - M. Of. nr. 960/29  
 nov. 2006) 
 
 O. nr. 3113/2003 - M. Of. nr. 858/3 dec. 2003 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule  
 şi autorizarea asigurătorilor care vor practica această asigurare în anul 2004 
 (Abrogare la 31 dec. 2004 prin O. nr. 3108/2004 - M. Of. nr. 1214/17 dec. 2004) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 3/2003 - M. Of. nr. 128/27 feb. 2003 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru pieţele reglementate 
 (Abrogare prin O. nr. 36/2010 - M. Of. nr. 404/17 iun. 2010) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 16/2003 - M. Of. nr. 156/11 mar. 2003 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind ajutorul de stat şi capitalul de risc, elaborate de Consiliul Concurenţei în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 136/2003 - M. Of. nr. 541/28 iul. 2003 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind vânzările de terenuri şi/sau clădiri de către autorităţile publice 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 166/2003 - M. Of. nr. 738/22 oct. 2003 
 Ordin referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă, elaborat în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 176/2003 - M. Of. nr. 806/17 nov. 2003 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian şi a Instrucţiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat  
 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 

acordate în domeniul transportului maritim 

 
 O. nr. 213/2003 - M. Of. nr. 42/19 ian. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 
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 Decizia nr. 12/2003 - M. Of. nr. 49/29 ian. 2003 
 Decizie privind eliberarea avizului de retransmisie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 72/2012 - M. Of. nr. 118/16 feb. 2012) 
 
 Decizia nr. 15/2003 - M. Of. nr. 149/7 mar. 2003 
 Decizie privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României 
 (Abrogare prin Decizia nr. 261/2003 - M. Of. nr. 675/24 sep. 2003) 
 
 Decizia nr. 21/2003 - M. Of. nr. 140/4 mar. 2003 
 Decizie privind publicitatea şi teleshoppingul la produse medicamentoase, tratamente medicale şi suplimente nutritive 
 (Abrogare prin Decizia nr. 123/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003) 
 
 Decizia nr. 22/2003 - M. Of. nr. 89/13 feb. 2003 
 Decizie privind unele reguli ale publicităţii şi teleshoppingului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 123/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003) 
 
 Decizia nr. 36/2003 - M. Of. nr. 151/10 mar. 2003 
 Decizie privind publicitatea la băuturi alcoolice distilate 
 (Abrogare prin Decizia nr. 123/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003) 
 
 Decizia nr. 38/2003 - M. Of. nr. 149/7 mar. 2003 
 Decizie privind publicitatea politică şi publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii 
 (Abrogare prin Decizia nr. 123/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003) 
 
 Decizia nr. 57/2003 - M. Of. nr. 199/27 mar. 2003 
 Decizie privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe 
 (Abrogare la 15 august 2004 prin Decizia nr. 249/2004 - M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 
 
 Decizia nr. 60/2003 - M. Of. nr. 206/31 mar. 2003 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 21/2003 privind publicitatea şi teleshoppingul la produse medicamentoase, tratamente medicale şi  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 21/2003 prin Decizia nr. 123/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003) 

suplimente nutritive 

 
 Decizia nr. 67/2003 - M. Of. nr. 255/12 apr. 2003 
 Decizie privind abrogarea unor decizii 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 86/2003 - M. Of. nr. 298/6 mai 2003 
 Decizie privind activitatea de control 
 (Abrogare prin Decizia nr. 761/2007 - M. Of. nr. 637/18 sep. 2007) 
 
 Decizia nr. 87/2003 - M. Of. nr. 298/6 mai 2003 
 Decizie privind difuzarea programelor locale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 122/2003 - M. Of. nr. 480/4 iul. 2003) 
 
 Decizia nr. 97/2003 - M. Of. nr. 349/22 mai 2003 
 Decizie privind abrogarea unor decizii 
 (SE) 
 
 Decizia nr. 122/2003 - M. Of. nr. 480/4 iul. 2003 
 Decizie privind difuzarea programelor locale 
 (Abrogare la 6 oct. 2004 prin Decizia nr. 312/2004 - M. Of. nr. 911/6 oct. 2004) 
 
 Decizia nr. 123/2003 - M. Of. nr. 479/4 iul. 2003 
 Decizie privind publicitatea şi teleshoppingul 
 (Abrogare prin Decizia nr. 254/2004 - M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 
 
 Decizia nr. 234/2003 - M. Of. nr. 517/17 iul. 2003 
 Decizie privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune 
 (Abrogare prin Decizia nr. 412/2007 - M. Of. nr. 335/17 mai 2007) 
 
 Decizia nr. 257/2003 - M. Of. nr. 675/24 sep. 2003 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 146/2002 privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru  
 difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe 
 (Abrogare odată cu D.nr. 146/2002 prin Decizia nr. 213/2005 - M. Of. nr. 261/29 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 258/2003 - M. Of. nr. 677/24 sep. 2003 
 Decizie privind difuzarea operelor audiovizuale europene 
 (Abrogare prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 Decizia nr. 259/2003 - M. Of. nr. 675/24 sep. 2003 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 147/2002 privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru  
 
 (Abrogare odată cu D.nr. 147/2002 prin Decizia nr. 200/2005 - M. Of. nr. 257/28 mar. 2005) 

difuzarea serviciilor de programe prin satelit 

 
 Decizia nr. 260/2003 - M. Of. nr. 677/24 sep. 2003 
 Decizie privind cedarea licenţei audiovizuale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 277/2013 - M. Of. nr. 355/14 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 261/2003 - M. Of. nr. 675/24 sep. 2003 
 Decizie privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României 
 (Abrogare prin Decizia nr. 199/2005 - M. Of. nr. 244/23 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 262/2003 - M. Of. nr. 675/24 sep. 2003 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 12/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 12/2003 prin Decizia nr. 72/2012 - M. Of. nr. 118/16 feb. 2012) 
 
 Decizia nr. 274/2003 - M. Of. nr. 699/6 oct. 2003 
 Decizie privind asigurarea informării corecte a opiniei publice 
 (Abrogare prin Decizia nr. 40/2004 - M. Of. nr. 234/17 mar. 2004) 
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 Decizia nr. 377/2003 - M. Of. nr. 7/7 ian. 2004 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 274/2003 privind asigurarea informării corecte a opiniei publice 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 274/2003 prin Decizia nr. 40/2004 - M. Of. nr. 234/17 mar. 2004) 
 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 Comunicate 

 Comunicat (plafon de garantare sem. I)/2003 - M. Of. nr. 77/6 feb. 2003 
 (T) 
 
 Comunicat/2003 - M. Of. nr. 524/21 iul. 2003 
 Comunicat 
 (T) 
 
 
 FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ  
 Hotărâri 

 H. nr. 3/VII/2003 - M. Of. nr. 864/22 sep. 2004 
 Hotărâre privind aprobarea Manualului de operare al subcomponentei "Schema de dezvoltare socială pentru comunităţile miniere" (SDSCM) din cadrul părţii B "Atenuarea impactului  
 
 (Abrogare prin H. nr. 6a/IX/2005 - M. Of. nr. 395/8 mai 2006) 

social" a Proiectului "Închiderea minelor şi atenuarea impactului social" 

 
 
 
 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Decizii 

 Decizia nr. 637/2003 - M. Of. nr. 515/16 iul. 2003 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri  
 comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobată prin Hotărârea  
 
 (T) 

Guvernului nr. 516/2003 

 
 
 
 2004 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 21/12 ian. 2004 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna ianuarie 2004 
 (T) 
 
 C. nr. 2/2004 - M. Of. nr. 111/5 feb. 2004 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna februarie 2004 
 (Înlocuire prin C. nr. 4/2004 - M. Of. nr. 199/5 mar. 2004) 
 
 C. nr. 4/2004 - M. Of. nr. 199/5 mar. 2004 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna martie 2004 
 (T) 
 
 C. nr. 5/2004 - M. Of. nr. 250/22 mar. 2004 
 Circulară privind abrogarea unor articole din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/1996 cu privire la operaţiunile cu numerar, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 6/2004 - M. Of. nr. 303/6 apr. 2004 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna aprilie 2004 
 (T) 
 
 C. nr. 7/2004 - M. Of. nr. 313/8 apr. 2004 
 Circulară pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogare odată cu R. nr. 1/2004 prin R. nr. 4/2005 - M. Of. nr. 297/8 apr. 2005 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 418/11 mai 2004 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna mai 2004 
 (T) 
 
 C. nr. 11/2004 - M. Of. nr. 501/3 iun. 2004 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iunie 2004 
 (T) 
 
 C. nr. 12/2004 - M. Of. nr. 541/16 iun. 2004 
 Circulară pentru modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit 
 (Abrogare prin N. nr. 9/2004 - M. Of. nr. 786/26 aug. 2004) 
 
 C. nr. 14/2004 - M. Of. nr. 621/8 iul. 2004 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iulie 2004 
 (T) 
 
 C. nr. 15/2004 - M. Of. nr. 689/30 iul. 2004 
 Circulară pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2012) 
 
 C. nr. 17/2004 - M. Of. nr. 690/30 iul. 2004 
 Circulară privind comisioanele percepute de către Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor în valută 
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 (Abrogare prin C. nr. 22/2020 - M. Of. nr. 961/20 oct. 2020) 
 
 C. nr. 18/2004 - M. Of. nr. 716/9 aug. 2004 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna august 2004 
 (T) 
 
 C. nr. 19/2004 - M. Of. nr. 738/16 aug. 2004 
 Circulară privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută 
 (T) 
 
 C. nr. 22/2004 - M. Of. nr. 829/8 sep. 2004 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna septembrie 2004 
 (T) 
 
 C. nr. 24/2004 - M. Of. nr. 911/6 oct. 2004 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna octombrie 2004 
 (T) 
 
 C. nr. 25/2004 - M. Of. nr. 1020/4 nov. 2004 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna noiembrie 2004 
 (T) 
 
 C. nr. 27/2004 - M. Of. nr. 1157/7 dec. 2004 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna decembrie 2004 
 (T) 
 
 C. nr. 31/2004 - M. Of. nr. 1253/24 dec. 2004 
 Circulară privind decontarea transferurilor de fonduri denominate în lei ale instituţiilor de credit, ale Băncii Naţionale a României şi ale Trezoreriei Statului în perioada de finalizare a  
 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

exerciţiului financiar pe anul 2004 

 
 
 Norme 

 N. nr. 2/2004 - M. Of. nr. 127/12 feb. 2004 
 Norme privind raportarea statistică la Banca Naţională a României a unor operaţiuni valutare 
 (Abrogare prin N. nr. 26/2006 - M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006) 
 
 N. nr. 3/2004 - M. Of. nr. 127/12 feb. 2004 
 Norme pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 17/2002 privind raportarea statistică la Banca Naţională a României a operaţiunilor valutare de capital de natura  
 
 (Abrogare odată cu N. nr. 17/2002, la data de 27 aprilie 2012 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 

datoriei private externe pe termen mediu şi lung 

 
 N. nr. 4/2004 - M. Of. nr. 615/7 iul. 2004 
 Normă privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi a României 
 (Abrogare prin N. nr. 26/2006 - M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006) 
 
 N. nr. 7/2004 - M. Of. nr. 797/30 aug. 2004 
 Norme privind autorizarea organizaţiilor cooperaţiei de credit şi a organizaţiilor cooperatiste de credit prevăzute la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonanţei  
 de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 N. nr. 8/2004 - M. Of. nr. 747/17 aug. 2004 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizaţiilor cooperatiste de credit şi capitalul agregat minim al  
 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

reţelelor cooperatiste de credit 

 
 N. nr. 10/2004 - M. Of. nr. 945/15 oct. 2004 
 Normă privind autorizarea băncilor, băncilor de credit ipotecar, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a  
 sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine 
 (Abrogare prin R. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 837/6 dec. 2007) 
 
 N. nr. 11/2004 - M. Of. nr. 1099/25 nov. 2004 
 Norme privind modificările în situaţia băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor  
 instituţiilor de credit străine 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 296/16 apr. 2008) 
 
 N. nr. 12/2004 - M. Of. nr. 1073/18 nov. 2004 
 Normă privind modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 3/1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală, cu modificările şi completările  
 
 (Abrogare odată cu N.nr. 3/1998 prin R. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 265/31 mar. 2005) 

ulterioare 

 
 N. nr. 13/2004 - M. Of. nr. 1120/29 nov. 2004 
 Normă privind raportarea tranzacţiilor efectuate pe piaţa valutară interbancară 
 (Abrogare la data de 27 aprilie 2012 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 
 
 N. nr. 14/2004 - M. Of. nr. 1259/27 dec. 2004 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 4/2001 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 4/2001 prin N. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 677/23 sep. 2011) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind aplicarea unor comisioane pentru operaţiunile de încasări şi plăţi cu  
 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2005 - M. Of. nr. 486/9 iun. 2005) 

numerar 

 
 O. nr. 3/2004 - M. Of. nr. 184/3 mar. 2004 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situaţiilor financiare periodice şi a  
 normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora pentru instituţiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice  
 Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii  
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 Naţionale a României nr. 1.982/5/2001 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2005 - M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) 
 
 O. nr. 5/2004 - M. Of. nr. 723/11 aug. 2004 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 999/3/2003 prin O. nr. 2448/2008 - M. Of. nr. 619/25 aug. 2008) 

raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit 

 
 O. nr. 6/2004 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2005 
 Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile aplicabile instituţiilor de credit 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 117/10 feb. 2004 
 Regulament privind efectuarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogare prin R. nr. 4/2005 - M. Of. nr. 297/8 apr. 2005) 
 
 R. nr. 3/2004 - M. Of. nr. 296/5 apr. 2004 
 Regulament privind procedura de mediere a diferendelor apărute în executarea transferurilor transfrontaliere 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 R. nr. 4/2004 - M. Of. nr. 739/16 aug. 2004 
 Regulament privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare 
 (Abrogare prin R. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2012) 
 
 R. nr. 6/2004 - M. Of. nr. 1073/18 nov. 2004 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială şi autorizare a caselor de compensaţii  
 interbancare, republicat 
 (Abrogare odată cu R. nr. 8/1996 prin R. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 265/31 mar. 2005 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 Norme 

 N. nr. 1/3/2004 - M. Of. nr. 141/17 feb. 2004 
 Norme pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Naţionale a României şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind  
 
 (Abrogare odată cu N.M. nr. 3/2000 prin O. nr. 6/76/2006 - M. Of. nr. 954/27 nov. 2006) 

creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare 

 
 
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 Hotărâri 

 H. nr. 157/2004 - M. Of. nr. 540/16 iun. 2004 
 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea birourilor electorale la cel de-al doilea tur de scrutin 
 (T) 
 
 
 Liste 

 Listă/2004 - M. Of. nr. 363/26 apr. 2004 
 Lista semnelor electorale depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice, formaţiunile politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile  
 cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
 (T) 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 28/2004 - M. Of. nr. 757/19 aug. 2004 
 Hotărâre privind cotizaţiile şi tarifele pentru auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 77/2006 - M. Of. nr. 52/23 ian. 2007) 
 
 H. nr. 31/2004 - M. Of. nr. 966/21 oct. 2004 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind procedurile de control al calităţii auditului financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 75/2006 - M. Of. nr. 52/23 ian. 2007) 
 
 H. nr. 35/2004 - M. Of. nr. 1245/23 dec. 2004 
 Hotărâre privind înfiinţarea Departamentului de audit intern 
 (Încetare aplicabilitate prin H. nr. 88/2007 - M. Of. nr. 416/21 iun. 2007) 
 
 H. nr. 37/2004 - M. Of. nr. 39/12 ian. 2005 
 Hotărâre privind modificarea cotizaţiilor fixe şi a unor tarife pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 77/2006 - M. Of. nr. 52/23 ian. 2007) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Decizii 

 Decizia nr. 47/2004 - M. Of. nr. 152/20 feb. 2004 
 Decizie privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 (T) 
 
 Decizia nr. 51/2004 - M. Of. nr. 76/29 ian. 2004 
 Decizie pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Încetare valabilitate prin Decizia nr. 77/2005 - M. Of. nr. 261/29 mar. 2005) 
 
 Decizia nr. 129/2004 - M. Of. nr. 187/3 mar. 2004 
 Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim  
 special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Încetare valabilitate odată cu Decizia nr. 51/2004 prin Decizia nr. 77/2005 - M. Of. nr. 261/29 mar. 2005) 
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 Decizia nr. 228/2004 - M. Of. nr. 442/18 mai 2004 
 Decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 47/2004 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 
 (T) 
 
 Decizia nr. 230/2004 - M. Of. nr. 435/14 mai 2004 
 Decizie pentru încetarea aplicabilităţii Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 720/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de  
 
 (SE) 

servicii medicale de urgenţă prespitalicească şi transport medical 

 
 Decizia nr. 441/2004 - M. Of. nr. 862/21 sep. 2004 
 Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim  
 special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Încetare valabilitate odată cu Decizia nr. 51/2004 prin Decizia nr. 77/2005 - M. Of. nr. 261/29 mar. 2005) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 41/2004 - M. Of. nr. 31/11 ian. 2005 
 Decizie privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical 
 (Abrogare prin Decizia nr. 2/2007 - M. Of. nr. 118/16 feb. 2007) 
 
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR  
 Ordine 

 O. nr. 3101/2004 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protejare a asiguraţilor pe anul 2004 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 3102/2005 - M. Of. nr. 107/2 feb. 2005) 
 
 O. nr. 3104/2004 - M. Of. nr. 197/5 mar. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor prudenţiale privind managementul asigurătorului 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3105/2004 - M. Of. nr. 186/3 mar. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normei minimale privind activitatea de control intern 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 113117/2006 - M. Of. nr. 572/3 iul. 2006) 
 
 O. nr. 3106/2004 - M. Of. nr. 185/3 mar. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum şi ipotecare 
 (Abrogare prin O. nr. 3120/2005 - M. Of. nr. 818/9 sep. 2005) 
 
 O. nr. 3107/2004 - M. Of. nr. 662/22 iul. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3118/2005 - M. Of. nr. 694/2 aug. 2005) 

asigurare 

 
 O. nr. 3108/2004 - M. Of. nr. 1214/17 dec. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule şi  
 autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 686/9 oct. 2007) 
 
 O. nr. 3109/2004 - M. Of. nr. 1243/23 dec. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor 
 (Abrogare prin N. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 
 
 O. nr. 3110/2004 - M. Of. nr. 1243/23 dec. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2010 - M. Of. nr. 14/6 ian. 2011) 
 
 O. nr. 3111/2004 - M. Of. nr. 1243/23 dec. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 23/2009 - M. Of. nr. 908/23 dec. 2009) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 7/2004 - M. Of. nr. 290/1 apr. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2004 de modificare şi completare a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenţa şi integritatea  
 pieţei RASDAQ 
 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 4/2004 privind unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital 

O. nr. 29/2004 - M. Of. nr. 714/6 aug. 2004 

 (Abrogare la data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului  
 alternativ de tranzacţionare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 O. nr. 41/2004 - M. Of. nr. 961/20 oct. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 8/2004 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2006 - M. Of. nr. 124/9 feb. 2006) 
 
 O. nr. 55/2004 - M. Of. nr. 1133/1 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind executarea contractelor de garanţie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2006 - M. Of. nr. 513/14 iun. 2006) 
 
 O. nr. 57/2004 - M. Of. nr. 1109/26 nov. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 10/2004 privind operaţiunile nerezidenţilor pe piaţa de capital din România 
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 (Abrogare prin O. nr. 142/2007 - M. Of. nr. 28/15 ian. 2008) 
 
 O. nr. 66/2004 - M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/2004 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006) 
 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 51/2004 - M. Of. nr. 248/22 mar. 2004 
 Ordin referitor la modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, modificată prin Legea nr. 603/2003 
 (Abrogare odată cu L. nr. 143/1999 prin O.U.G. nr. 117/2006 - M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006) 
 
 O. nr. 55/2004 - M. Of. nr. 340/19 apr. 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi a Regulamentului privind ajutorul de stat regional 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 61/2004 - M. Of. nr. 288/1 apr. 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a regulamentelor şi instrucţiunilor Consiliului Concurenţei, elaborate în baza Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 101/2012 - M. Of. nr. 113/14 feb. 2012) 
 
 O. nr. 78/2004 - M. Of. nr. 437/17 mai 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării, pe categorii de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici şi practici concertate, în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2010 - M. Of. nr. 553/5 aug. 2010) 

domeniul transporturilor maritime, de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 79/2004 - M. Of. nr. 430/13 mai 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării, pe categorii de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici şi practici concertate privind  
 consultările pentru tarifele de transport de pasageri pentru serviciile aeriene regulate şi alocarea sloturilor în aeroporturi, de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea  
 concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2010 - M. Of. nr. 553/5 aug. 2010) 
 
 O. nr. 80/2004 - M. Of. nr. 430/13 mai 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei 
 (Abrogare prin O. nr. 519/2010 - M. Of. nr. 705/22 oct. 2010) 
 
 O. nr. 81/2004 - M. Of. nr. 430/13 mai 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind  
 practicile anticoncurenţiale în cazul plângerilor 
 (Abrogare prin O. nr. 499/2010 - M. Of. nr. 687/12 oct. 2010) 
 
 O. nr. 82/2004 - M. Of. nr. 430/13 mai 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind exceptarea acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996,  
 cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2010 - M. Of. nr. 553/5 aug. 2010) 
 
 O. nr. 87/2004 - M. Of. nr. 430/13 mai 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind  
 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2010 - M. Of. nr. 553/5 aug. 2010) 

practicile anticoncurenţiale 

 
 O. nr. 88/2004 - M. Of. nr. 443/18 mai 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conţinutul şi alte detalii referitoare la cererile şi notificările prevăzute în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor  
 art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind practicile anticoncurenţiale 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2010 - M. Of. nr. 553/5 aug. 2010) 
 
 O. nr. 89/2004 - M. Of. nr. 443/18 mai 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării acordurilor din domeniul asigurărilor de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2010 - M. Of. nr. 553/5 aug. 2010) 

21/1996, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 93/2004 - M. Of. nr. 430/13 mai 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea concurenţei nr.  
 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2009 - M. Of. nr. 610/7 sep. 2009) 
 
 O. nr. 94/2004 - M. Of. nr. 443/18 mai 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 123/2005 - M. Of. nr. 564/1 iul. 2005) 
 
 O. nr. 106/2004 - M. Of. nr. 439/17 mai 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 419/2010 - M. Of. nr. 638/10 sep. 2010) 
 
 O. nr. 107/2004 - M. Of. nr. 439/17 mai 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 56 din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 420/2010 - M. Of. nr. 638/10 sep. 2010) 
 
 O. nr. 121/2004 - M. Of. nr. 525/10 iun. 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 123/2004 - M. Of. nr. 525/10 iun. 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt 
 (Abrogare odată cu O. nr.213/2003 prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 128/2004 - M. Of. nr. 521/9 iun. 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate 
 (SE) 
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 O. nr. 129/2004 - M. Of. nr. 521/9 iun. 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare 
 (Abrogare prin O. nr. 219/2004 - M. Of. nr. 850/16 sep. 2004) 
 
 O. nr. 192/2004 - M. Of. nr. 736/16 aug. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 199/2004 - M. Of. nr. 850/16 sep. 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 219/2004 - M. Of. nr. 850/16 sep. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 221/2004 - M. Of. nr. 847/16 sep. 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat regional 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 222/2004 - M. Of. nr. 847/16 sep. 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian 
 (Abrogare odată cu O. nr.176/2003 prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 223/2004 - M. Of. nr. 850/16 sep. 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind ajutorul de stat şi capitalul de risc 
 (Abrogare odată cu O. nr.16/2003 prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 224/2004 - M. Of. nr. 847/16 sep. 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă, elaborat în temeiul Legii  
 nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 
 (Abrogare odată cu O. nr.166/2003 prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 225/2004 - M. Of. nr. 850/16 sep. 2004 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
 (Abrogare odată cu O. nr.55/2004 prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 240/2004 - M. Of. nr. 897/1 oct. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la forma, conţinutul şi alte detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 256/2004 - M. Of. nr. 953/18 oct. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutoarele de stat acordate în industria construcţiilor de nave 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 483/2004 - M. Of. nr. 1048/12 nov. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea serviciilor de  
 interes economic general 
 (Abrogare prin O. nr. 146/2006 - M. Of. nr. 549/26 iun. 2006) 
 
 O. nr. 501/2004 - M. Of. nr. 1215/17 dec. 2004 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 519/2004 - M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004 
 Ordin privind modificarea plafonului valoric prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 326/2005 - M. Of. nr. 1172/23 dec. 2005) 
 
 O. nr. 527/2004 - M. Of. nr. 64/19 ian. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 528/2004 - M. Of. nr. 82/25 ian. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 17/2004 - M. Of. nr. 126/12 feb. 2004 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 123/2003 privind publicitatea şi teleshoppingul 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 123/2003 prin Decizia nr. 254/2004 - M. Of. nr. 668/26 iul. 2004) 
 
 Decizia nr. 40/2004 - M. Of. nr. 234/17 mar. 2004 
 Decizie privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 519/2005 - M. Of. nr. 888/4 oct. 2005) 
 
 Decizia nr. 248/2004 - M. Of. nr. 668/26 iul. 2004 
 Decizie privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine 
 (Abrogare prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 Decizia nr. 249/2004 - M. Of. nr. 668/26 iul. 2004 
 Decizie privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe 
 (Abrogare prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 Decizia nr. 250/2004 - M. Of. nr. 668/26 iul. 2004 
 Decizie pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 40/2004 privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 40/2004 prin Decizia nr. 519/2005 - M. Of. nr. 888/4 oct. 2005) 



 

 5556

 
 Decizia nr. 254/2004 - M. Of. nr. 668/26 iul. 2004 
 Decizie privind publicitatea, sponsorizarea şi teleshoppingul 
 (Abrogare prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 Decizia nr. 312/2004 - M. Of. nr. 911/6 oct. 2004 
 Decizie privind difuzarea programelor locale şi a programelor retransmise 
 (Abrogare prin Decizia nr. 654/2005 - M. Of. nr. 1081/30 nov. 2005) 
 
 
 
  CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA 

 Regulamente 

 Regulament/2004 - M. Of. nr. 1203/15 dec. 2004 
 Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru dezvoltare regională Sud Vest Oltenia 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 607/3 sep. 2009) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 

 H. nr. 153/2004 - M. Of. nr. 879/27 sep. 2004 
 Hotărârea nr. 153 din 21 septembrie 2004 
 (Abrogare prin H. nr. 322/2005 - M. Of. nr. 816/8 sep. 2005) 
 
 H. nr. 154/2004 - M. Of. nr. 879/27 sep. 2004 
 Hotărârea nr. 154 din 22 septembrie 2004 
 (Abrogare prin H. nr. 323/2005 - M. Of. nr. 815/8 sep. 2005) 
 
 H. nr. 155/2004 - M. Of. nr. 879/27 sep. 2004 
 Hotărâra nr. 155 din 22 septembrie 2004 
 (Abrogare prin H. nr. 306/2005 - M. Of. nr. 815/8 sep. 2005) 
 
 H. nr. 156/2004 - M. Of. nr. 880/27 sep. 2004 
 Hotărârea nr. 156 din 22 septembrie 2004 
 (Abrogare prin H. nr. 325/2005 - M. Of. nr. 815/8 sep. 2005) 
 
 H. nr. 157/2004 - M. Of. nr. 879/27 sep. 2004 
 Hotărâre nr. 157 din 23 septembrie 2004 
 (Abrogare prin H. nr. 321/2005 - M. Of. nr. 816/8 sep. 2005) 
 
 H. nr. 158/2004 - M. Of. nr. 879/27 sep. 2004 
 Hotărârea nr. 158 din 23 septembrie 2004 
 (Abrogare prin H. nr. 305/2005 - M. Of. nr. 823/12 sep. 2005) 
 
 H. nr. 159/2004 - M. Of. nr. 881/27 sep. 2004 
 Hotărârea nr. 159 din 24 septembrie 2004 
 (Abrogare prin H. nr. 387/2005 - M. Of. nr. 958/28 oct. 2005) 
 
 H. nr. 160/2004 - M. Of. nr. 880/27 sep. 2004 
 Hotărârea nr. 160 din 24 septembrie 2004 
 (Abrogare prin H.C.S.M. nr. 320/2005 - M. Of. nr. 850/20 sep. 2005) 
 
 H. nr. 163/2004 - M. Of. nr. 880/27 sep. 2004 
 Hotărârea nr. 163 din 24 septembrie 2004 
 (Abrogare prin H. nr. 324/2005 - M. Of. nr. 823/12 sep. 2005) 
 
 H. nr. 166/2004 - M. Of. nr. 890/30 sep. 2004 
 Hotărâre nr. 166 din 30 septembrie 2004 
 (Abrogare prin H. nr. 326/2005 - M. Of. nr. 867/27 sep. 2005) 
 
 H. nr. 167/2004 - M. Of. nr. 894/30 sep. 2004 
 Hotărârea nr. 167 din 30 septembrie 2004 
 (Abrogare prin H.C.S.M. nr. 327/2005 - M. Of. nr. 828/14 sep. 2005) 
 
 H. nr. 244/2004 - M. Of. nr. 14/5 ian. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti 
 (Abrogare odată cu H. nr. 159/2004 prin H. nr. 387/2005 - M. Of. nr. 958/28 oct. 2005) 
 
 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR  
 Comunicate 

 Comunicat/2004 - M. Of. nr. 606/6 iul. 2004 
 Comunicat 
 (T) 
 
 Comunicat/2004 - M. Of. nr. 1139/2 dec. 2004 
 Comunicat privind Lista instituţiilor de credit ai căror deponenţi beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea 
 (Înlocuire prin Comunicat nr. 1/2005 - M. Of. nr. 845/19 sep. 2005) 
 
 Comunicat nr. 2/2004 - M. Of. nr. 653/20 iul. 2004 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit ai căror deponenţi beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea 
 (T) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 844/15 sep. 2004 
 Norme privind stabilirea contribuţiei anuale majorate a instituţiilor de credit 
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 (Abrogare prin R. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 677/28 sep. 2012) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 844/15 sep. 2004 
 Ordin privind Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 499/13 iul. 2011) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/2004 - M. Of. nr. 844/15 sep. 2004 
 Regulament privind stabilirea, declararea şi plata contribuţiei iniţiale de către instituţiile de credit la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 677/28 sep. 2012) 
 
 R. nr. 2/2004 - M. Of. nr. 844/15 sep. 2004 
 Regulament privind stabilirea, declararea şi plata de către instituţiile de credit a contribuţiilor anuale, anuale majorate şi speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 677/28 sep. 2012) 
 
 R. nr. 3/2004 - M. Of. nr. 844/15 sep. 2004 
 Regulament privind plata compensaţiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 47/21 ian. 2016) 
 
 R. nr. 4/2004 - M. Of. nr. 844/15 sep. 2004 
 Regulament privind informaţiile care trebuie furnizate de instituţiile de credit deponenţilor cu privire la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 273/19 apr. 2011) 
 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 Statute 

 Statut/2004 - M. Of. nr. 45/13 ian. 2005 
 Statutul profesiei de avocat 
 (Încetare aplicabilitate prin H. nr. 64/2011 - M. Of. nr. 898/19 dec. 2011) 
 
 
 
 2005 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 14/5 ian. 2005 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna ianuarie 2005 
 (T) 
 
 C. nr. 4/2005 - M. Of. nr. 72/21 ian. 2005 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii şi rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada  
 
 (T) 

de aplicare, 24 ianuarie-23 februarie 2005 

 
 C. nr. 8/2005 - M. Of. nr. 195/8 mar. 2005 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna martie 2005 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2005 - M. Of. nr. 195/8 mar. 2005 
 Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu R. nr. 1/2004 prin R. nr. 4/2005 - M. Of. nr. 297/8 apr. 2005 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 C. nr. 10/2005 - M. Of. nr. 288/6 apr. 2005 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna aprilie 2005 
 (T) 
 
 C. nr. 11/2005 - M. Of. nr. 288/6 apr. 2005 
 Circulară pentru abrogarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 9/2001 privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Naţională a României şi Societatea Naţională de  
 Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare 
 (SE) 
 
 C. nr. 13/2005 - M. Of. nr. 321/15 apr. 2005 
 Circulară privind modificarea ratelor dobânzilor plătite pentru rezervele minime obligatorii în monedă naţională şi în euro şi a ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve  
 
 (T) 

minime obligatorii în monedă naţională 

 
 C. nr. 15/2005 - M. Of. nr. 401/12 mai 2005 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna mai 2005 
 (T) 
 
 C. nr. 16/2005 - M. Of. nr. 486/9 iun. 2005 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna iunie 2005 
 (T) 
 
 C. nr. 17/2005 - M. Of. nr. 486/9 iun. 2005 
 Circulară pentru modificarea limitei poziţiei nete totale a tranzacţiilor valutare ale sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, prevăzută de Normele Băncii  
 Naţionale a României nr. 8/1995 privind nivelul poziţiilor valutare ale sucursalelor din România ale societăţilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzacţiile valută contra lei  
 
 (Abrogare odată cu Norma nr.  8/1995 prin N. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

efectuate pe piaţa valutară interbancară 

 
 C. nr. 20/2005 - M. Of. nr. 508/15 iun. 2005 
 Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie 
 (Abrogare odată cu R. nr. 10/1994 prin R. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 343/22 mai 2009) 
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 C. nr. 22/2005 - M. Of. nr. 628/19 iul. 2005 
 Circulară pentru suspendarea aplicabilităţii prevederilor art. 3 alin. (6) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a  
 României pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului 
 (Abrogare odată cu Regulamentul nr. 5/2005 prin R. nr. 2/2006 - M. Of. nr. 645/26 iul. 2006) 
 
 C. nr. 23/2005 - M. Of. nr. 597/11 iul. 2005 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iulie 2005 
 (T) 
 
 C. nr. 26/2005 - M. Of. nr. 683/29 iul. 2005 
 Circulară privind abrogarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. V/200/1991 pentru elaborarea balanţei creanţelor şi angajamentelor externe, a Circularei Băncii Naţionale a  
 României nr. 2/1993 pentru elaborarea balanţei creanţelor şi angajamentelor externe şi a Circularei Băncii Naţionale a României nr. 7/1994 pentru elaborarea balanţei de plăţi externe 
 (SE) 
 
 C. nr. 29/2005 - M. Of. nr. 716/8 aug. 2005 

 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna august 2005 
 (T) 
 
 C. nr. 30/2005 - M. Of. nr. 807/6 sep. 2005 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna septembrie 2005 
 (T) 
 
 C. nr. 32/2005 - M. Of. nr. 861/23 sep. 2005 
 Circulară privind modificarea ratei dobânzii plătite pentru rezervele minime obligatorii în monedă naţională şi a ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime  
 
 (T) 

obligatorii în monedă naţională 

 
 C. nr. 33/2005 - M. Of. nr. 868/27 sep. 2005 
 Circulară pentru suspendarea aplicabilităţii unor prevederi din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României  
 pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului, cu modificările ulterioare 
 (Abrogare odată cu Regulamentul nr. 5/2005 prin R. nr. 2/2006 - M. Of. nr. 645/26 iul. 2006) 
 
 C. nr. 35/2005 - M. Of. nr. 901/7 oct. 2005 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna octombrie 2005 
 (T) 
 
 C. nr. 36/2005 - M. Of. nr. 981/4 nov. 2005 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna noiembrie 2005 
 (T) 
 
 C. nr. 37/2005 - M. Of. nr. 1039/23 nov. 2005 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2005 
 (T) 
 
 C. nr. 39/2005 - M. Of. nr. 1101/7 dec. 2005 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna decembrie 2005 
 (T) 
 
 C. nr. 42/2005 - M. Of. nr. 12/6 ian. 2006 
 Circulară privind suspendarea aplicării prevederilor art. 3 alin. (6) din Regulamentul nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea  
 operaţiunilor de depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului 
 (Abrogare odată cu Regulamentul nr. 5/2005 prin R. nr. 2/2006 - M. Of. nr. 645/26 iul. 2006) 
 
 C. nr. 44/2005 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2006 
 Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută 
 (T) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 2/2005 - M. Of. nr. 290/6 apr. 2005 
 Normă privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestor operaţiuni 
 (Abrogare prin N. nr. 8/2006 - M. Of. nr. 564/29 iun. 2006) 
 
 N. nr. 4/2005 - M. Of. nr. 297/8 apr. 2005 
 Norme privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 341/19 mai 2012) 
 
 N. nr. 5/2005 - M. Of. nr. 297/8 apr. 2005 
 Norme privind autorizarea operaţiunilor valutare 
 (Abrogare prin R.B.N.R. nr. 4/2006 - M. Of. nr. 695/15 aug. 2006) 
 
 N. nr. 6/2005 - M. Of. nr. 297/8 apr. 2005 
 Norme privind importul şi exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar 
 (Abrogare prin N. nr. 7/2007 - M. Of. nr. 400/14 iun. 2007) 
 
 N. nr. 7/2005 - M. Of. nr. 297/8 apr. 2005 
 Norme privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operaţiunilor în conturi de depozit în moneda naţională (leu) 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2006 - M. Of. nr. 800/22 sep. 2006) 
 
 N. nr. 8/2005 - M. Of. nr. 288/6 apr. 2005 
 Normă pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma nr. 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi a României 
 (Abrogare prin N. nr. 26/2006 - M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006) 
 
 N. nr. 9/2005 - M. Of. nr. 288/6 apr. 2005 
 Normă privind regimul special de decontare 
 (Abrogare prin R. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 343/22 mai 2009) 
 
 N. nr. 10/2005 - M. Of. nr. 683/29 iul. 2005 



 
 Norme privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice 
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 (Abrogare prin R. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 177/14 mar. 2007) 
 
 N. nr. 11/2005 - M. Of. nr. 840/16 sep. 2005 
 Norme privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută 
 (Abrogare prin N. nr. 24/2006 - M. Of. nr. 1015/20 dec. 2006) 
 
 N. nr. 13/2005 - M. Of. nr. 30/12 ian. 2006 
 Norme în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2013 prin R. nr. 11/2012 - M. Of. nr. 502/23 iul. 2012) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 211/14 mar. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor  
 metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora pentru instituţiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr.  
 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2005 - M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005) 

României nr. 1.982/5/2001 

 
 O. nr. 5/2005 - M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 879/24 dec. 2008) 
 
 O. nr. 6/2005 - M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 100/9 feb. 2007) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 265/31 mar. 2005 
 Regulament privind sistemele de plăţi care asigură compensarea fondurilor 
 (Abrogare prin R. nr. 3/2018 - M. Of. nr. 713/16 aug. 2018) 
 
 R. nr. 2/2005 - M. Of. nr. 265/31 mar. 2005 
 Regulament privind ordinul de plată utilizat în operaţiuni de transfer-credit 
 (Abrogare prin R. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 668/31 aug. 2016) 
 
 R. nr. 3/2005 - M. Of. nr. 267/31 mar. 2005 
 Regulament privind debitarea directă executată prin casa de compensare automată 
 (Abrogare prin R. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 668/31 aug. 2016) 
 
 R. nr. 5/2005 - M. Of. nr. 486/9 iun. 2005 
 Regulament privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale  
 Trezoreriei Statului 
 (Abrogare prin R. nr. 2/2006 - M. Of. nr. 645/26 iul. 2006) 
 
 R. nr. 7/2005 - M. Of. nr. 683/29 iul. 2005 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de  
 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2012) 

Plăţi 

 
 R. nr. 8/2005 - M. Of. nr. 840/16 sep. 2005 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea  
 provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu R. nr. 5/2002 prin R. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 şi Abrogare odată cu R. nr. 5/2002, la momentul la care îşi încetează aplicabilitatea pentru  
 toţi împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009 prin R. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 R. nr. 9/2005 - M. Of. nr. 881/30 sep. 2005 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăţi care asigură compensarea fondurilor 
 (Abrogare odată cu R. nr. 1/2005 prin R. nr. 3/2018 - M. Of. nr. 713/16 aug. 2018) 
 
 R. nr. 10/2005 - M. Of. nr. 882/30 sep. 2005 
 Regulament privind facilităţile acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS 
 (Abrogare prin Regulament nr. 16/2011 - M. Of. nr. 779/3 nov. 2011) 
 
 R. nr. 11/2005 - M. Of. nr. 882/30 sep. 2005 
 Regulament privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2013 prin R. nr. 11/2012 - M. Of. nr. 502/23 iul. 2012) 
 
 R. nr. 13/2005 - M. Of. nr. 1195/30 dec. 2005 
 Regulament privind modificarea Normelor metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind  
 clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu R. nr. 5/2002 şi Normele metodologice nr. 12/2002, la momentul la care îşi încetează aplicabilitatea pentru toţi împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30  
 septembrie 2009 prin R. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 Ordine 

 O. nr. 2/231/2005 - M. Of. nr. 326/18 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice 
 (Abrogare prin O. nr. 8/499/2009 - M. Of. nr. 675/8 oct. 2009) 
 
 
  BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Hotărâri 

 H. nr. 15/2005 - M. Of. nr. 218/15 mar. 2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Biroului Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti, oficiilor electorale şi birourilor electorale ale  
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 secţiilor de votare din Circumscripţia Electorală a Municipiului Bucureşti 
 (T) 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 40/2005 - M. Of. nr. 98/28 ian. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind controlul calităţii activităţii de audit aferent angajamentelor de asigurare 
 (Abrogare prin H. nr. 70/2006 - M. Of. nr. 786/18 sep. 2006) 
 
 H. nr. 41/2005 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2005 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 9/2001a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 9/2001 prin H. nr. 110/2008 - M. Of. nr. 130/19 feb. 2008) 

continuă a auditorilor financiari 

 
 H. nr. 42/2005 - M. Of. nr. 305/12 apr. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit  
 financiar sau profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat 
 (Abrogare prin H. nr. 164/2010 - M. Of. nr. 762/16 nov. 2010) 
 
 H. nr. 44/2005 - M. Of. nr. 288/6 apr. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar 
 (Abrogare prin O. nr. 53/2018 - M. Of. nr. 454/31 mai 2018) 
 
 H. nr. 47/2005 - M. Of. nr. 468/2 iun. 2005 
 Hotărâre a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la adoptarea unor modificări şi completări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei  
 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 983/2004 prin H.G. nr. 433/2011 - M. Of. nr. 345/18 mai 2011) 

Auditorilor Financiari din România 

 
 H. nr. 52/2005 - M. Of. nr. 901/7 oct. 2005 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 983/2004 prin H.G. nr. 433/2011 - M. Of. nr. 345/18 mai 2011) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Decizii 

 Decizia nr. 77/2005 - M. Of. nr. 261/29 mar. 2005 
 Decizie pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 246/2005 - M. Of. nr. 1171/23 dec. 2005) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 221/2005 - M. Of. nr. 1064/28 nov. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 617/2007 - M. Of. nr. 649/24 sep. 2007) 
 
 O. nr. 222/2005 - M. Of. nr. 1033/22 nov. 2005 
 Ordin privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 (Abrogare prin H.G. nr. 972/2006 - M. Of. nr. 680/8 aug. 2006) 
 
 O. nr. 224/2005 - M. Of. nr. 1034/22 nov. 2005 
 Ordin privind desfăşurarea activităţilor de monitorizare şi control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 328/2006 - M. Of. nr. 657/31 iul. 2006) 
 
 O. nr. 246/2005 - M. Of. nr. 1171/23 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Încetare valabilitate prin O. nr. 315/2006 - M. Of. nr. 706/17 aug. 2006) 
 
 O. nr. 269/2005 - M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de  
 asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 221/2005 prin O. nr. 617/2007 - M. Of. nr. 649/24 sep. 2007) 
 
 O. nr. 277/2005 - M. Of. nr. 107/3 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate şi raportate în aplicaţia "DRG Naţional V4" şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate şi  
 nevalidate, solicitate spre revalidare 
 (Abrogare prin O. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 97/8 feb. 2007) 
 
 
  COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 1/2005 - M. Of. nr. 752/18 aug. 2005 
 Decizie privind adoptarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului 
 (T) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 1/2005 - M. Of. nr. 767/23 aug. 2005 
 Decizie privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 15/2010 - M. Of. nr. 408/18 iun. 2010) 
 
 Decizia nr. 5/2005 - M. Of. nr. 915/13 oct. 2005 
 Decizie privind radiologia în specialitatea dentară 
 (Abrogare prin Decizia nr. 6/2007 - M. Of. nr. 510/30 iul. 2007) 
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  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 3/2005 - M. Of. nr. 418/18 mai 2005 
 Decizie privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România 
 (Abrogare prin H. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 298/7 mai 2012) 
 
 Decizia nr. 12/2005 - M. Of. nr. 430/20 mai 2005 
 Decizie privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 5/2008 - M. Of. nr. 373/15 mai 2008) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI 

 Coduri 

 Cod/2005 - M. Of. nr. 1144/19 dec. 2005 
 Codul de deontologie medicală veterinară 
 (Abrogare prin H. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 147/1 mar. 2011) 
 
 
 Regulamente 

 Regulament/2005 - M. Of. nr. 1144/19 dec. 2005 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Veterinari 
 (Abrogare prin H. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 147/1 mar. 2011) 
 
 
 Statute 

 Statut/2005 - M. Of. nr. 1144/19 dec. 2005 
 Statutul medicului veterinar 
 (Abrogare prin H. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 147/1 mar. 2011) 
 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 Decizii 

 Decizia nr. 3474/2005 - M. Of. nr. 898/7 oct. 2005 
 Decizie privind deschiderea procedurii de redresare financiară, pe bază de plan de redresare financiară, a Societăţii Comerciale "Asigurare Reasigurare ARDAF" - S.A. 
 (Revocare prin Decizia nr. 4549/2005 - M. Of. nr. 1172/23 dec. 2005) 
 
 Decizia nr. 4527/2005 - M. Of. nr. 1058/26 nov. 2005 
 Decizie privind actualizarea taxei de autorizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare 
 (Abrogare prin Decizia nr. 352/2012 - M. Of. nr. 408/19 iun. 2012) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 3101/2005 - M. Of. nr. 65/19 ian. 2005 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2010 - M. Of. nr. 14/6 ian. 2011) 

nr. 3.110/2004 

 
 O. nr. 3102/2005 - M. Of. nr. 107/2 feb. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normei privind cotele procentuale pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005 şi anul 2006 
 (Încetare aplicabilitate la data de 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 113132/2006 - M. Of. nr. 967/4 dec. 2006) 
 
 O. nr. 3104/2005 - M. Of. nr. 321/15 apr. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de garantare 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 3115/2005 - M. Of. nr. 546/28 iun. 2005) 
 
 O. nr. 3105/2005 - M. Of. nr. 417/18 mai 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3109/2004 prin N. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 

Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004 

 
 O. nr. 3106/2005 - M. Of. nr. 531/22 iun. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul special de evidenţă a activelor care acoperă rezervele tehnice 
 (Abrogare prin N. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 981/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3108/2005 - M. Of. nr. 537/24 iun. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii 
 (Abrogare prin O. nr. 113127/2006 - M. Of. nr. 733/28 aug. 2006) 
 
 O. nr. 3109/2005 - M. Of. nr. 615/15 iul. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum şi dispersia activelor admise să acopere  
 rezervele tehnice brute 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 113130/2006 - M. Of. nr. 960/29 nov. 2006) 
 
 O. nr. 3110/2005 - M. Of. nr. 615/15 iul. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice  
 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin O. nr. 113131/2006 - M. Of. nr. 960/29 nov. 2006) 

brute 

 
 O. nr. 3111/2005 - M. Of. nr. 615/15 iul. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de  
 solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 344/21 mai 2007) 
 
 O. nr. 3112/2005 - M. Of. nr. 615/15 iul. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2007 - M. Of. nr. 331/16 mai 2007) 

solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă 
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 O. nr. 3113/2005 - M. Of. nr. 615/15 iul. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind supravegherea suplimentară a societăţilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 460/19 iun. 2008) 
 
 O. nr. 3114/2005 - M. Of. nr. 615/15 iul. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind calculul solvabilităţii ajustate a societăţilor de asigurare 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 460/19 iun. 2008) 
 
 O. nr. 3115/2005 - M. Of. nr. 546/28 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind Fondul de garantare 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 517/28 iul. 2009) 
 
 O. nr. 3116/2005 - M. Of. nr. 615/15 iul. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule şi  
 autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 
 (Abrogare prin O. nr. 113133/2006 - M. Of. nr. 977/6 dec. 2006) 
 
 O. nr. 3117/2005 - M. Of. nr. 694/2 aug. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare, precum şi informaţiile, documentele şi certificările necesare pentru întocmirea acestor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 113139/2006 - M. Of. nr. 1053/29 dec. 2006 şi Abrogare prin O. nr. 113140/2006 - M. Of. nr. 1052/29 dec. 2006) 

raportări 

 
 O. nr. 3118/2005 - M. Of. nr. 694/2 aug. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de  
 asigurare 
 (T) 
 
 O. nr. 3119/2005 - M. Of. nr. 675/28 iul. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor distruse, pierdute sau furate 
 (Abrogare prin O. nr. 3101/2007 - M. Of. nr. 41/19 ian. 2007) 
 
 O. nr. 3120/2005 - M. Of. nr. 818/9 sep. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind limitarea subscrierii de riscuri de credite 
 (Abrogare prin O. nr. 113109/2006 - M. Of. nr. 370/28 apr. 2006) 
 
 O. nr. 3121/2005 - M. Of. nr. 859/23 sep. 2005 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3110/2004 prin O. nr. 15/2010 - M. Of. nr. 14/6 ian. 2011) 

nr. 3.110/2004 

 
 O. nr. 3122/2005 - M. Of. nr. 866/26 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special 
 (Abrogare prin N. nr. 30/2015 - M. Of. nr. 974/29 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3124/2005 - M. Of. nr. 1165/22 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor 
 (Abrogare la 1 ian. 2007 prin O. nr. 113140/2006 - M. Of. nr. 1052/29 dec. 2006) 
 
 O. nr. 3126/2005 - M. Of. nr. 1154/20 dec. 2005 
 Ordin pentru privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea  
 legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.3108/2004 prin O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 686/9 oct. 2007) 

obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule 

 
 O. nr. 3127/2005 - M. Of. nr. 1154/20 dec. 2005 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în  
 domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de  
 
 (Abrogare la data de 01.01.2007 odată cu O.nr.3116/2005 prin O. nr. 113133/2006 - M. Of. nr. 977/6 dec. 2006) 

răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule 

 
 O. nr. 3128/2005 - M. Of. nr. 1165/22 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2008 - M. Of. nr. 12/7 ian. 2009) 
 
 O. nr. 3129/2005 - M. Of. nr. 1187/29 dec. 2005 
 Ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 36/2015 - M. Of. nr. 976/29 dec. 2015 şi Abrogare prin O. nr. 41/2015 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2016) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 1/2005 - M. Of. nr. 54/17 ian. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2005 privind supravegherea electronică prin raportări 
 (Abrogare prin O. nr. 100/2010 - M. Of. nr. 797/29 nov. 2010) 
 
 O. nr. 11/2005 - M. Of. nr. 248/24 mar. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin O. nr. 30/2006 - M. Of. nr. 306/5 apr. 2006) 
 
 O. nr. 23/2005 - M. Of. nr. 471/3 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 8/2005 de suspendare a Instrucţiunii nr. 7/2005 privind înserierea şi numerotarea valorilor mobiliare 
 (T) 
 
 O. nr. 30/2005 - M. Of. nr. 539/24 iun. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 157/20 feb. 2006) 
 
 O. nr. 40/2005 - M. Of. nr. 792/31 aug. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 10/2005 emise în aplicarea prevederilor art. 286 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată prin Legea nr. 208/2005 pentru  
 modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare 



 
 (Abrogare prin O. nr. 29/2007 - M. Of. nr. 200/23 mar. 2007) 
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 O. nr. 43/2005 - M. Of. nr. 885/3 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2005 de modificare a Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru pieţele reglementate 
 (Abrogare prin O. nr. 36/2010 - M. Of. nr. 404/17 iun. 2010) 
 
 O. nr. 44/2005 - M. Of. nr. 820/9 sep. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2005 de modificare a Regulamentului nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 157/20 feb. 2006) 

Valorilor Mobiliare 

 
 O. nr. 51/2005 - M. Of. nr. 888/4 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea şi radierea grupurilor de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) 
 
 O. nr. 52/2005 - M. Of. nr. 885/3 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital 
 (Abrogare prin O. nr. 83/2008 - M. Of. nr. 525/11 iul. 2008) 
 
 O. nr. 56/2005 - M. Of. nr. 929/18 oct. 2005 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2005 de modificare a Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin O. nr. 30/2006 - M. Of. nr. 306/5 apr. 2006) 
 
 O. nr. 60/2005 - M. Of. nr. 983/4 nov. 2005 

 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale 
 (Abrogare la data intrării în vigoare a deciziilor prevăzute la art. 99 alin. (2) 
 cu privire la autorizarea/retragerea autorizaţiei de funcţionare ca 
 urmare a respingerii cererii de autorizare, în conformitate cu 
 prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 prin R. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 772/29 sep. 2017 şi Abrogare La data intrării în vigoare a deciziilor prevăzute la art. 99 alin.  
 (2) 
 cu privire la autorizarea/retragerea autorizaţiei de funcţionare ca 
 urmare a respingerii cererii de autorizare, în conformitate cu 
 prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 prin R. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 772/29 sep. 2017) 
 
 O. nr. 74/2005 - M. Of. nr. 1175/27 dec. 2005 
 Ordin privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 156/3 mar. 2011) 

de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

 
 O. nr. 75/2005 - M. Of. nr. 1175/27 dec. 2005 
 Ordin privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de  
 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2011 - M. Of. nr. 185/16 mar. 2011) 
 
 O. nr. 76/2005 - M. Of. nr. 10/5 ian. 2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 17/2005 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea  
 depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/2005, la data intrării în vigoare a deciziilor prevăzute la art. 99 alin. (2) cu privire la autorizarea/retragerea autorizaţiei de funcţionare ca  
 urmare a respingerii cererii de autorizare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 prin R. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 772/29 sep. 2017) 
 
 O. nr. 79/2005 - M. Of. nr. 32/13 ian. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 20/2005 de modificare a Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru pieţele reglementate 
 (Abrogare prin O. nr. 36/2010 - M. Of. nr. 404/17 iun. 2010) 
 
 O. nr. 80/2005 - M. Of. nr. 94/1 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 12/2005 privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 3483/144/2008 - M. Of. nr. 24/12 ian. 2009) 

persoanele fizice 

 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 3/2005 - M. Of. nr. 55/17 ian. 2005 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere 
 (Abrogare odată cu O. nr.192/2004 prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 13/2005 - M. Of. nr. 127/9 feb. 2005 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
 (Abrogare odată cu O. nr.55/2004 prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 40/2005 - M. Of. nr. 269/31 mar. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvare şi restructurare şi ajutorul de stat pentru închidere în sectorul siderurgic 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 48/2005 - M. Of. nr. 257/28 mar. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaţilor 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 49/2005 - M. Of. nr. 257/28 mar. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de investigaţie în materia ajutorului de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 51/2005 - M. Of. nr. 253/25 mar. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal şi a celui interzis 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 57/2005 - M. Of. nr. 314/14 apr. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
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 O. nr. 78/2005 - M. Of. nr. 409/16 mai 2005 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru completarea pct. V lit. c) din Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 56 din  
 Legea concurenţei nr. 21/1996 
 (Abrogare odată cu O. nr. 107/2004 prin O. nr. 420/2010 - M. Of. nr. 638/10 sep. 2010) 
 
 O. nr. 82/2005 - M. Of. nr. 429/20 mai 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind exceptarea acordurilor de transfer de tehnologie de la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2010 - M. Of. nr. 553/5 aug. 2010) 
 
 O. nr. 90/2005 - M. Of. nr. 472/3 iun. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind soluţionarea de către Consiliul Concurenţei a plângerilor referitoare la prevederile art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996,  
 cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin O. nr. 499/2010 - M. Of. nr. 687/12 oct. 2010) 
 
 O. nr. 93/2005 - M. Of. nr. 491/10 iun. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru producţia cinematografică şi de televiziune 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 123/2005 - M. Of. nr. 564/1 iul. 2005 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de stat 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 
 
 O. nr. 326/2005 - M. Of. nr. 1172/23 dec. 2005 
 Ordin privind modificarea plafonului valoric prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2010 - M. Of. nr. 553/5 aug. 2010) 
 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 20/2005 - M. Of. nr. 81/25 ian. 2005 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 249 din 1 iulie 2004 privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de  
 programe 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 249/2004 prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 Decizia nr. 200/2005 - M. Of. nr. 257/28 mar. 2005 
 Decizie privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 403/2005 - M. Of. nr. 595/11 iul. 2005) 

programe prin reţele de telecomunicaţii 

 
 Decizia nr. 204/2005 - M. Of. nr. 246/24 mar. 2005 
 Decizie privind interzicerea apologiei crimelor regimurilor totalitare şi denigrării victimelor lor 
 (Abrogare prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 Decizia nr. 213/2005 - M. Of. nr. 261/29 mar. 2005 
 Decizie privind aprobarea procedurii şi a condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale  
 radioelectrică terestră a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune 
 (Abrogare prin Decizia nr. 403/2005 - M. Of. nr. 595/11 iul. 2005) 
 
 Decizia nr. 403/2005 - M. Of. nr. 595/11 iul. 2005 
 Decizie privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală 
 (Abrogare prin Decizia nr. 488/2010 - M. Of. nr. 308/12 mai 2010) 
 
 Decizia nr. 404/2005 - M. Of. nr. 602/12 iul. 2005 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 249/2004 privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 249/2004 prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 Decizia nr. 405/2005 - M. Of. nr. 602/12 iul. 2005 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 248/2004 privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 248/2004 prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 Decizia nr. 496/2005 - M. Of. nr. 866/26 sep. 2005 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 312/2004 privind difuzarea programelor locale şi a programelor retransmise 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 312/2004 prin Decizia nr. 654/2005 - M. Of. nr. 1081/30 nov. 2005) 
 
 Decizia nr. 519/2005 - M. Of. nr. 888/4 oct. 2005 
 Decizie privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 Decizia nr. 555/2005 - M. Of. nr. 926/17 oct. 2005 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 254/2004 privind publicitatea, sponsorizarea şi teleshoppingul 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 254/2004 prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 Decizia nr. 604/2005 - M. Of. nr. 996/10 nov. 2005 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 254/2004 privind publicitatea, sponsorizarea şi teleshoppingul 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 254/2004 prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 Decizia nr. 654/2005 - M. Of. nr. 1081/30 nov. 2005 
 Decizie privind difuzarea programelor locale şi a programelor retransmise 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2007 prin Decizia nr. 401/2006 - M. Of. nr. 585/6 iul. 2006) 
 
 Decizia nr. 680/2005 - M. Of. nr. 1149/19 dec. 2005 
 Decizie pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 248/2004 privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 248/2004 prin Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 
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 H. nr. 30/2005 - M. Of. nr. 140/16 feb. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică, asimilat magistraţilor,  
 din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii 
 (Abrogare prin H. nr. 326/2005 - M. Of. nr. 867/27 sep. 2005) 
 
 H. nr. 31/2005 - M. Of. nr. 140/16 feb. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din aparatul tehnic administrativ al  
 Consiliului Superior al Magistraturii 
 (Abrogare prin H. nr. 326/2005 - M. Of. nr. 867/27 sep. 2005) 
 
 H. nr. 71/2005 - M. Of. nr. 222/16 mar. 2005 
 Hotărârea nr. 71 din 9 martie 2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 159/2004 prin H. nr. 387/2005 - M. Of. nr. 958/28 oct. 2005) 
 
 H. nr. 91/2005 - M. Of. nr. 266/31 mar. 2005 
 Hotărârea nr. 91 din 16 martie 2005 
 (Abrogare prin H. nr. 173/2007 - M. Of. nr. 246/12 apr. 2007) 
 
 H. nr. 92/2005 - M. Of. nr. 266/31 mar. 2005 
 Hotărârea nr. 92 din 16 martie 2005 
 (Abrogare prin H. nr. 184/2007 - M. Of. nr. 253/16 apr. 2007) 
 
 H. nr. 93/2005 - M. Of. nr. 266/31 mar. 2005 
 Hotărârea nr. 93 din 16 martie 2005 
 (Abrogare prin H. nr. 185/2007 - M. Of. nr. 255/17 apr. 2007) 
 
 H. nr. 94/2005 - M. Of. nr. 266/31 mar. 2005 
 Hotărârea nr. 94 din 16 martie 2005 
 (Abrogare prin H. nr. 183/2007 - M. Of. nr. 257/17 apr. 2007) 
 
 H. nr. 95/2005 - M. Of. nr. 266/31 mar. 2005 
 Hotărârea nr. 95 din 16 martie 2005 
 (Abrogare prin H. nr. 186/2007 - M. Of. nr. 255/17 apr. 2007) 
 
 H. nr. 108/2005 - M. Of. nr. 304/12 apr. 2005 
 Hotărârea nr. 108 din 23 martie 2005 
 (Abrogare prin H. nr. 181/2007 - M. Of. nr. 251/16 apr. 2007) 
 
 H. nr. 144/2005 - M. Of. nr. 382/6 mai 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Codului deontologic al magistraţilor 
 (Abrogare prin H. nr. 328/2005 - M. Of. nr. 815/8 sep. 2005) 
 
 H. nr. 146/2005 - M. Of. nr. 387/9 mai 2005 
 Hotărâre privind modificarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti 
 (Abrogare odată cu H. nr. 159/2004 prin H. nr. 387/2005 - M. Of. nr. 958/28 oct. 2005) 
 
 H. nr. 163/2005 - M. Of. nr. 420/18 mai 2005 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii 
 (Abrogare odată cu H. nr. 166/2004 prin H. nr. 326/2005 - M. Of. nr. 867/27 sep. 2005) 
 
 H. nr. 193/2005 - M. Of. nr. 478/7 iun. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii 
 (Abrogare odată cu H. nr. 158/2004 prin H. nr. 305/2005 - M. Of. nr. 823/12 sep. 2005) 
 
 H. nr. 194/2005 - M. Of. nr. 503/14 iun. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii 
 (Abrogare odată cu H. nr. 160/2004 prin H.C.S.M. nr. 320/2005 - M. Of. nr. 850/20 sep. 2005) 
 
 H. nr. 230/2005 - M. Of. nr. 576/5 iul. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind procedura de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor 
 (Abrogare odată cu H. nr. 163/2004 prin H. nr. 324/2005 - M. Of. nr. 823/12 sep. 2005) 
 
 H. nr. 248/2005 - M. Of. nr. 626/18 iul. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri 
 (Abrogare odată cu H. nr.91/2005 prin H. nr. 173/2007 - M. Of. nr. 246/12 apr. 2007) 
 
 H. nr. 283/2005 - M. Of. nr. 775/25 aug. 2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor 
 (Abrogare prin H. nr. 320/2006 - M. Of. nr. 384/4 mai 2006) 
 
 H. nr. 305/2005 - M. Of. nr. 823/12 sep. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii 
 (Abrogare prin H. nr. 439/2006 - M. Of. nr. 560/28 iun. 2006) 
 
 H. nr. 307/2005 - M. Of. nr. 779/26 aug. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 (Abrogare prin H. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 288/2 mai 2007) 
 
 H. nr. 306/2005 - M. Of. nr. 815/8 sep. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari 
 (Abrogare prin H. nr. 581/2006 - M. Of. nr. 789/19 sep. 2006) 
 
 H. nr. 320/2005 - M. Of. nr. 850/20 sep. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii 
 (Abrogare prin H. nr. 127/2007 - M. Of. nr. 193/21 mar. 2007) 
 
 H. nr. 321/2005 - M. Of. nr. 816/8 sep. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi  
 procuror, fără concurs 
 (Abrogare prin H. nr. 152/2006 - M. Of. nr. 230/14 mar. 2006) 
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 H. nr. 323/2005 - M. Of. nr. 815/8 sep. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor 
 (Abrogare prin H. nr. 194/2006 - M. Of. nr. 262/23 mar. 2006) 
 
 H. nr. 324/2005 - M. Of. nr. 823/12 sep. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor 
 (Abrogare prin H. nr. 676/2007 - M. Of. nr. 814/29 nov. 2007) 
 
 H. nr. 326/2005 - M. Of. nr. 867/27 sep. 2005 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii 
 (Abrogare prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 335/2005 - M. Of. nr. 835/15 sep. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 (Abrogare odată cu H. nr. 307/2005 prin H. nr. 293/2007 - M. Of. nr. 288/2 mai 2007) 
 
 H. nr. 387/2005 - M. Of. nr. 958/28 oct. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 
 (Abrogare prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 401/2005 - M. Of. nr. 957/28 oct. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor 
 (Abrogare odată cu H. nr. 323/2005 prin H. nr. 194/2006 - M. Of. nr. 262/23 mar. 2006) 
 
 H. nr. 446/2005 - M. Of. nr. 958/28 oct. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii  
 nr. 306/2005 
 (Abrogare prin H.C.S.M. nr. 550/2005 - M. Of. nr. 1065/28 nov. 2005) 
 
 H. nr. 481/2005 - M. Of. nr. 976/3 nov. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură 
 (Abrogare odată cu H. nr. 321/2005 prin H. nr. 152/2006 - M. Of. nr. 230/14 mar. 2006) 
 
 H. nr. 484/2005 - M. Of. nr. 984/7 nov. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a  
 
 (Abrogare prin H. nr. 193/2006 - M. Of. nr. 329/12 apr. 2006) 

procurorilor în funcţia de judecător 

 
 H. nr. 490/2005 - M. Of. nr. 1004/11 nov. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri 
 (Abrogare odată cu H. nr. 91/2005 prin H. nr. 173/2007 - M. Of. nr. 246/12 apr. 2007) 
 
 H. nr. 550/2005 - M. Of. nr. 1065/28 nov. 2005 
 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 446/2005 
 (SE) 
 
 H. nr. 585/2005 - M. Of. nr. 1164/22 dec. 2005 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 (Abrogare prin H. nr. 292/2007 - M. Of. nr. 288/2 mai 2007) 
 
 H. nr. 595/2005 - M. Of. nr. 1164/22 dec. 2005 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor 
 (Abrogare odată cu H. nr. 323/2005 prin H. nr. 194/2006 - M. Of. nr. 262/23 mar. 2006) 
 
 H. nr. 607/2005 - M. Of. nr. 61/23 ian. 2006 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor 
 (Abrogare odată cu H. nr. 283/2005 prin H. nr. 320/2006 - M. Of. nr. 384/4 mai 2006) 
 
 
 
 2006 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/2006 - M. Of. nr. 18/9 ian. 2006 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna ianuarie 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 2/2006 - M. Of. nr. 104/3 feb. 2006 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna februarie 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 5/2006 - M. Of. nr. 216/9 mar. 2006 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna martie 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 6/2006 - M. Of. nr. 259/22 mar. 2006 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 8/2006 - M. Of. nr. 309/5 apr. 2006 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna aprilie 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2006 - M. Of. nr. 403/10 mai 2006 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna mai 2006 
 (T) 
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 C. nr. 10/2006 - M. Of. nr. 492/7 iun. 2006 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna iunie 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 11/2006 - M. Of. nr. 590/7 iul. 2006 
 Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională 
 (T) 
 
 C. nr. 12/2006 - M. Of. nr. 590/7 iul. 2006 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna iulie 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 13/2006 - M. Of. nr. 612/14 iul. 2006 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei, începând cu perioada de aplicare 24 iunie - 23 iulie 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 695/15 aug. 2006 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna august 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 18/2006 - M. Of. nr. 763/7 sep. 2006 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna septembrie 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 19/2006 - M. Of. nr. 835/10 oct. 2006 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna octombrie 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 21/2006 - M. Of. nr. 908/8 nov. 2006 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna noiembrie 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 25/2006 - M. Of. nr. 995/13 dec. 2006 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna decembrie 2006 
 (T) 
 
 C. nr. 27/2006 - M. Of. nr. 1020/21 dec. 2006 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în valută începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2006 
 (T) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 2/2006 - M. Of. nr. 381/3 mai 2006 
 Normă privind capitalul minim al instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 3/2006 - M. Of. nr. 381/3 mai 2006 
 Normă privind Registrul general, Registrul special şi Registrul de evidenţă 
 (Abrogare prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 4/2006 - M. Of. nr. 381/3 mai 2006 
 Norme privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 5/2006 - M. Of. nr. 499/8 iun. 2006 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa  
 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2013, odată cu N. nr. 13/2005 prin R. nr. 11/2012 - M. Of. nr. 502/23 iul. 2012) 

primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României 

 
 N. nr. 6/2006 - M. Of. nr. 442/23 mai 2006 
 Norme privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 7/2006 - M. Of. nr. 493/7 iun. 2006 
 Normă privind modificările în situaţia instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 8/2006 - M. Of. nr. 564/29 iun. 2006 
 Norme privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestor operaţiuni 
 (Abrogare prin N. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 686/8 nov. 2013) 
 
 N. nr. 10/2006 - M. Of. nr. 604/12 iul. 2006 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât  
 
 (Abrogare odată cu N. nr. 10/2004 prin R. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 837/6 dec. 2007 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine 

 
 N. nr. 11/2006 - M. Of. nr. 586/6 iul. 2006 
 Normă privind modificarea şi completarea Normelor metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.  
 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările  
 ulterioare 
 (Abrogare odată cu Normele metodologice nr. 12/2002, la momentul la care îşi încetează aplicabilitatea pentru toţi împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009  
 prin R. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 N. nr. 12/2006 - M. Of. nr. 586/6 iul. 2006 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe bază individuală şi consolidată a fondurilor proprii 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 N. nr. 13/2006 - M. Of. nr. 679/8 aug. 2006 
 Normă privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanţului monetar 
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 (Abrogare la data de 1 iul. 2010 prin N. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 861/10 dec. 2009) 
 
 N. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 679/8 aug. 2006 
 Normă privind statistica ratelor dobânzii practicate de instituţiile de credit 
 (Abrogare la data de 1 iul. 2010 prin N. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 854/9 dec. 2009 - SE) 
 
 N. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 720/23 aug. 2006 
 Norme privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României 
 (Abrogare prin N. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 101/9 feb. 2015) 
 
 N. nr. 16/2006 - M. Of. nr. 770/11 sep. 2006 
 Norme privind fondurile proprii ale instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 17/2006 - M. Of. nr. 770/11 sep. 2006 
 Norme privind supravegherea expunerilor instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 18/2006 - M. Of. nr. 770/11 sep. 2006 
 Norme privind organizarea şi controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum şi desfăşurarea activităţii de audit intern a instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 20/2006 - M. Of. nr. 800/22 sep. 2006 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice 
 (Abrogare odată cu N. nr. 10/2005 prin R. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 177/14 mar. 2007) 
 
 N. nr. 21/2006 - M. Of. nr. 909/8 nov. 2006 
 Norme privind raportarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii 
 (Abrogare la data de 27 aprilie 2012 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 
 
 N. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 909/8 nov. 2006 
 Norme privind raportarea tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi a swap-urilor valutare pe rata dobânzii 
 (Abrogare la data de 27 aprilie 2012 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 
 
 N. nr. 23/2006 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2006 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa  
 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2013, odată cu N. nr. 13/2005 prin R. nr. 11/2012 - M. Of. nr. 502/23 iul. 2012) 

primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 N. nr. 24/2006 - M. Of. nr. 1015/20 dec. 2006 
 Normă pentru abrogarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută 
 (SE) 
 
 N. nr. 26/2006 - M. Of. nr. 1031/27 dec. 2006 
 Normă privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi 
 (Abrogare la data de 27 aprilie 2012 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 
 
 N. nr. 27/2006 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2006 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 4/2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare odată cu N. nr. 4/2006 prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 3/2006 - M. Of. nr. 643/26 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 100/9 feb. 2007) 
 
 O. nr. 24/2006 - M. Of. nr. 1042/28 dec. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele  
 europene, aplicabile instituţiilor de credit 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5/2005 prin O. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 879/24 dec. 2008) 
 
 O. nr. 110/2006 - M. Of. nr. 227/13 mar. 2006 
 Ordin pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 459/2007 - M. Of. nr. 463/10 iul. 2007) 

operaţiunilor cu instrumente financiare 

 
 
 Regulamente 

 R. nr. 2/2006 - M. Of. nr. 645/26 iul. 2006 
 Regulament privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale  
 Trezoreriei Statului 
 (Abrogare prin R. nr. 7/2008 - M. Of. nr. 331/25 apr. 2008) 
 
 R. nr. 6/2006 - M. Of. nr. 927/15 nov. 2006 
 Regulament privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente 
 (Abrogare prin R. nr. 3/2018 - M. Of. nr. 713/16 aug. 2018) 
 
 R. nr. 8/2006 - M. Of. nr. 941/21 nov. 2006 
 Regulament privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare prin R. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 527/14 iul. 2008) 
 
 R. nr. 12/2006 - M. Of. nr. 1044/29 dec. 2006 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea  
 provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu R. nr. 5/2002, la momentul la care îşi încetează aplicabilitatea pentru toţi împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009 prin R. nr. 3/2009 -  
 M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
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 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 Ordine 

 O. nr. 6/76/2006 - M. Of. nr. 954/27 nov. 2006 
 Ordin privind abrogarea Normelor metodologice ale Băncii Naţionale a României şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind  
 
 (SE) 

creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 10/107/2006 - M. Of. nr. 1033/27 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital  
 pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 11/108/2006 - M. Of. nr. 1033/27 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru  
 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard 

 
 O. nr. 12/109/2006 - M. Of. nr. 1033/27 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru  
 instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 13/110/2006 - M. Of. nr. 1033/27 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi  
 ale firmelor de investiţii 
 (Abrogare prin O. nr. 13/89/2010 - M. Of. nr. 725/1 nov. 2010) 
 
 O. nr. 14/111/2006 - M. Of. nr. 1034/27 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a  
 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii 

 
 O. nr. 15/112/2006 - M. Of. nr. 1034/27 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi  
 ale firmelor de investiţii 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 16/113/2006 - M. Of. nr. 1034/27 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit  
 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii 

 
 O. nr. 18/115/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent  
 expunerilor securitizate şi al poziţiilor din securitizare 
 (Abrogare la data de 31 dec. 2010 prin O. nr. 17/73/2010 - M. Of. nr. 726/1 nov. 2010) 
 
 O. nr. 19/116/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi  
 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

al firmelor de investiţii 

 
 O. nr. 20/117/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi  
 tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 21/118/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital  
 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

pentru riscul operaţional ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii 

 
 O. nr. 22/119/2006 - M. Of. nr. 1035/28 dec. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de transparenţă şi de publicare  
 pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 60/2006 - M. Of. nr. 422/16 mai 2006 
 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 28/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare prin H. nr. 77/2006 - M. Of. nr. 52/23 ian. 2007) 
 
 H. nr. 62/2006 - M. Of. nr. 443/23 mai 2006 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 983/2004 prin H.G. nr. 433/2011 - M. Of. nr. 345/18 mai 2011) 
 
 H. nr. 64/2006 - M. Of. nr. 573/3 iul. 2006 
 Hotărâre a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul acestei conferinţe 
 (T) 
 
 H. nr. 65/2006 - M. Of. nr. 590/7 iul. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea noii organigrame a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare prin H. nr. 16/2016 - M. Of. nr. 231/29 mar. 2016) 
 
 H. nr. 69/2006 - M. Of. nr. 786/18 sep. 2006 
 Hotărâre privind modul de programare şi desfăşurare a inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 187/2010 - M. Of. nr. 31/13 ian. 2011) 
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 H. nr. 70/2006 - M. Of. nr. 786/18 sep. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe 
 (Abrogare prin H. nr. 139/2009 - M. Of. nr. 308/11 mai 2009) 
 
 H. nr. 71/2006 - M. Of. nr. 718/22 aug. 2006 
 Hotărâre privind prelungirea perioadei de înscriere la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea septembrie-octombrie 2006 
 (T) 
 
 H. nr. 73/2006 - M. Of. nr. 909/8 nov. 2006 
 Hotărâre privind aprobarea procedurilor pentru controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe acestuia 
 (Abrogare prin H. nr. 182/2010 - M. Of. nr. 856/21 dec. 2010) 
 
 H. nr. 75/2006 - M. Of. nr. 52/23 ian. 2007 
 Hotărâre pentru modificarea formularelor de raport anual prevăzute în Normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei  
 Auditorilor Financiari din România nr. 11/2001 
 (Abrogare odată cu H. nr. 11/2001 prin H. nr. 49/2013 - M. Of. nr. 164/6 mar. 2014) 
 
 H. nr. 76/2006 - M. Of. nr. 52/23 ian. 2007 
 Hotărâre privind sancţionarea disciplinară a auditorilor financiari inspectaţi 
 (Abrogare prin H. nr. 18/2016 - M. Of. nr. 538/18 iul. 2016) 
 
 H. nr. 77/2006 - M. Of. nr. 52/23 ian. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 140/2009 - M. Of. nr. 307/11 mai 2009) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 38/2006 - M. Of. nr. 176/23 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 410/2009 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2009) 
 
 O. nr. 142/2006 - M. Of. nr. 287/30 mar. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 221/2005 prin O. nr. 617/2007 - M. Of. nr. 649/24 sep. 2007) 

asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 204/2006 - M. Of. nr. 432/18 mai 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 246/2005 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special,  
 necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Încetare valabilitate odată cu O. nr. 246/2005 prin O. nr. 315/2006 - M. Of. nr. 706/17 aug. 2006) 
 
 O. nr. 236/2006 - M. Of. nr. 558/28 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de homodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională  
 
 (Abrogare prin O. nr. 560/2009 - M. Of. nr. 283/30 apr. 2009) 

de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot 

 
 O. nr. 276/2006 - M. Of. nr. 576/4 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalităţile de constituire şi utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al  
 caselor de asigurări de sănătate 
 (T) 
 
 O. nr. 315/2006 - M. Of. nr. 706/17 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2007 - M. Of. nr. 92/6 feb. 2007) 
 
 O. nr. 328/2006 - M. Of. nr. 657/31 iul. 2006 
 Ordin privind desfăşurarea activităţilor de monitorizare şi control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 178/2008 - M. Of. nr. 280/10 apr. 2008) 
 
 O. nr. 563/2006 - M. Of. nr. 1007/19 dec. 2006 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 328/2006 privind desfăşurarea activităţilor de monitorizare şi control în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 328/2006 prin O. nr. 178/2008 - M. Of. nr. 280/10 apr. 2008) 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 567/2006 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a  
 serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei  
 
 (Abrogare odată cu. O. nr. 236/2006 prin O. nr. 560/2009 - M. Of. nr. 283/30 apr. 2009) 

naţionale pentru centrele-pilot 

 
 
  COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 1/2006 - M. Of. nr. 514/14 iun. 2006 
 Decizie privind modificarea şi completarea Codului deontologic al farmacistului 
 (T) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 6/2006 - M. Of. nr. 478/2 iun. 2006 
 Decizie privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 15/2CN/2019 - M. Of. nr. 661/8 aug. 2019) 

o perioadă mai mare de 5 ani 

 
 Decizia nr. 7/2006 - M. Of. nr. 478/2 iun. 2006 
 Decizie privind stabilirea formei şi dimensiunii firmei cabinetelor medico-dentare 
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 (Abrogare prin O. nr. 36/2009 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2009) 
 
 Decizia nr. 12/2006 - M. Of. nr. 804/25 sep. 2006 
 Decizie privind aprobarea calendarului şi Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 10/2008 - M. Of. nr. 853/18 dec. 2008) 
 
 Decizia nr. 16/2006 - M. Of. nr. 11/8 ian. 2007 
 Decizie privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 16/2013 - M. Of. nr. 381/27 iun. 2013) 
 
 Decizia nr. 17/2006 - M. Of. nr. 104/12 feb. 2007 
 Decizie privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti 
 (Abrogare prin Decizia nr. 11/2007 - M. Of. nr. 26/14 ian. 2008) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 8/2006 - M. Of. nr. 700/16 aug. 2006 
 Decizie privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 16/2016 - M. Of. nr. 542/19 iul. 2016) 
 
 Decizia nr. 19/2006 - M. Of. nr. 21/12 ian. 2007 
 Decizie privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 14/2018 - M. Of. nr. 620/18 iul. 2018) 
 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 Decizii 

 Decizia nr. 113299/2006 - M. Of. nr. 629/20 iul. 2006 
 Decizie privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Comercială "Asigurare Reasigurare ARDAF" - S.A. 
 (Revocare prin Decizia nr. 41/2007 - M. Of. nr. 86/2 feb. 2007) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 113101/2006 - M. Of. nr. 188/28 feb. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii pentru anul 2006 
 (Abrogare prin O. nr. 113126/2006 - M. Of. nr. 722/23 aug. 2006) 
 
 O. nr. 113102/2006 - M. Of. nr. 186/27 feb. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în  
 domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.3108/2004 prin O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 686/9 oct. 2007) 

de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule 

 
 O. nr. 113104/2006 - M. Of. nr. 184/27 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind unele măsuri referitoare la asigurătorii care nu îşi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat 
 (Abrogare prin N. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 
 
 O. nr. 113105/2006 - M. Of. nr. 279/28 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind criteriile de aprobare a auditorilor financiari care auditează situaţiile financiare ale asigurătorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2008 - M. Of. nr. 894/30 dec. 2008) 
 
 O. nr. 113108/2006 - M. Of. nr. 299/3 apr. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu între asigurători 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 113109/2006 - M. Of. nr. 370/28 apr. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurările de credite 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 460/19 iun. 2008) 
 
 O. nr. 113110/2006 - M. Of. nr. 527/19 iun. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.102/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele  
 procentuale pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005 
 (Încetare aplicabilitate la data de 1 ianuarie 2007, odată cu O. nr. 3102/2005 prin O. nr. 113132/2006 - M. Of. nr. 967/4 dec. 2006 şi Încetare aplicabilitate la data de 1  
 ianuarie 2007, odată cu O. nr. 3102/2005 prin O. nr. 113132/2006 - M. Of. nr. 967/4 dec. 2006) 
 
 O. nr. 113111/2006 - M. Of. nr. 560/28 iun. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea fuziunii ori divizării asigurătorilor, precum şi a autorizării asigurătorilor rezultaţi astfel 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 113112/2006 - M. Of. nr. 572/3 iul. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea fuziunii/divizării brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare 
 (Abrogare prin N. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 268/22 apr. 2015) 
 
 O. nr. 113113/2006 - M. Of. nr. 560/28 iun. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind coasigurarea comunitară 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 113114/2006 - M. Of. nr. 560/28 iun. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind practicarea de către asigurători a clasei de asigurări de protecţie juridică 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 113115/2006 - M. Of. nr. 564/29 iun. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind raportul actuarial 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2011 - M. Of. nr. 146/28 feb. 2011) 
 
 O. nr. 113116/2006 - M. Of. nr. 562/29 iun. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul actuarilor 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
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 O. nr. 113117/2006 - M. Of. nr. 572/3 iul. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind principiile de organizare ale unui sistem de control intern şi management al riscului la asigurători 
 (Abrogare prin O. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 621/16 sep. 2009) 
 
 O. nr. 113119/2006 - M. Of. nr. 630/21 iul. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile minime care trebuie publicate anual de către asigurători 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 113121/2006 - M. Of. nr. 654/28 iul. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în  
 domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de  
 răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 
 (Abrogare odată cu O. nr.3108/2004 prin O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 686/9 oct. 2007) 
 
 O. nr. 113122/2006 - M. Of. nr. 654/28 iul. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în  
 domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de  
 
 (Abrogare la data de 01.01.2007 odată cu O. nr.3116/2005 prin O. nr. 113133/2006 - M. Of. nr. 977/6 dec. 2006) 

răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule 

 
 O. nr. 113123/2006 - M. Of. nr. 654/28 iul. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru  
 prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România 
 (Abrogare prin O. nr. 113134/2006 - M. Of. nr. 990/12 dec. 2006) 
 
 O. nr. 113124/2006 - M. Of. nr. 709/18 aug. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind dobândirea calităţii sau renunţarea la calitatea de acţionar semnificativ la asigurători/reasigurători persoane juridice române 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 164/17 mar. 2009) 
 
 O. nr. 113125/2006 - M. Of. nr. 722/23 aug. 2006 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudenţiale pentru  
 
 (SE) 

practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde) 

 
 O. nr. 113126/2006 - M. Of. nr. 722/23 aug. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii pentru anul 2006 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2007 - M. Of. nr. 870/19 dec. 2007) 
 
 O. nr. 113127/2006 - M. Of. nr. 733/28 aug. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protecţie a victimelor străzii 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 287/14 apr. 2008) 
 
 O. nr. 113129/2006 - M. Of. nr. 960/29 nov. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 3.109/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3109/2003 prin N. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 981/30 dec. 2015) 

activitatea de asigurări generale 

 
 O. nr. 113130/2006 - M. Of. nr. 960/29 nov. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia  
 activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2011 - M. Of. nr. 325/11 mai 2011) 
 
 O. nr. 113131/2006 - M. Of. nr. 960/29 nov. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice  
 brute 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2011 - M. Of. nr. 325/11 mai 2011) 
 
 O. nr. 113132/2006 - M. Of. nr. 967/4 dec. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2007 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2008 prin O. nr. 13/2007 - M. Of. nr. 831/5 dec. 2007) 
 
 O. nr. 113133/2006 - M. Of. nr. 977/6 dec. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 686/9 oct. 2007) 
 
 O. nr. 113134/2006 - M. Of. nr. 990/12 dec. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru  
 prejudicii produse prin accidente de către autovehicule înmatriculate în România 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2010 - M. Of. nr. 844/16 dec. 2010) 
 
 O. nr. 113135/2006 - M. Of. nr. 1030/27 dec. 2006 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2001 pentru aprobarea Normelor nr. 1/01 privind cuantumul şi termenul de plată a taxei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2008 - M. Of. nr. 743/3 nov. 2008) 

de funcţionare datorate de asigurători şi brokerii de asigurare 

 
 O. nr. 113137/2006 - M. Of. nr. 16/10 ian. 2007 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul  
 social aferent activităţii de asigurări de viaţă 
 (Abrogare prin N. nr. 33/2015 - M. Of. nr. 974/29 dec. 2015) 
 
 O. nr. 113138/2006 - M. Of. nr. 1026/22 dec. 2006 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.133/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.113133/2006 prin O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 686/9 oct. 2007) 

obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 

 
 O. nr. 113139/2006 - M. Of. nr. 1053/29 dec. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 171/19 mar. 2009) 
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 O. nr. 113140/2006 - M. Of. nr. 1052/29 dec. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2009 - M. Of. nr. 175/20 mar. 2009) 
 
 O. nr. 113141/2006 - M. Of. nr. 1053/29 dec. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea de frontieră pentru răspunderea civilă a autovehiculelor 
 (Abrogare prin N. nr. 39/2016 - M. Of. nr. 986/8 dec. 2016) 
 
 O. nr. 113594/2006 - M. Of. nr. 561/29 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de  
 asigurare/reasigurare 
 (T) 
 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 Hotărâri 

 H. nr. 13/2006 - M. Of. nr. 766/8 sep. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii 
 (Abrogare prin H. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2010) 
 
 H. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 766/8 sep. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative 
 (Abrogare prin H. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2010) 
 
 H. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 766/8 sep. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative 
 (Abrogare prin N. nr. 23/2015 - M. Of. nr. 986/31 dec. 2015) 
 
 H. nr. 16/2006 - M. Of. nr. 766/8 sep. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 4/2006 privind provenienţa capitalului social 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin N. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 633/20 aug. 2015) 
 
 H. nr. 18/2006 - M. Of. nr. 766/8 sep. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative 
 (Abrogare prin H. nr. 60/2007 - M. Of. nr. 596/29 aug. 2007) 
 
 H. nr. 20/2006 - M. Of. nr. 784/15 sep. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative 
 (Abrogare prin N. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 802/4 nov. 2014) 
 
 H. nr. 21/2006 - M. Of. nr. 880/27 oct. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare prin H. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 272/7 apr. 2008) 
 
 H. nr. 22/2006 - M. Of. nr. 880/27 oct. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative 
 (Abrogare la data de 10 noiembrie 2011 prin H. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 567/10 aug. 2011) 
 
 H. nr. 23/2006 - M. Of. nr. 880/27 oct. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative 
 (Abrogare prin N. nr. 10/2014 - M. Of. nr. 352/13 mai 2014) 
 
 H. nr. 24/2006 - M. Of. nr. 880/27 oct. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 12/2006 privind participanţii la un fond de pensii facultative 
 (Abrogare prin H. nr. 2/2011 - M. Of. nr. 151/2 mar. 2011) 
 
 H. nr. 25/2006 - M. Of. nr. 880/27 oct. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative 
 (Abrogare prin H. nr. 60/2007 - M. Of. nr. 596/29 aug. 2007) 
 
 H. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 1008/19 dec. 2006 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 15/2006 pentru modificarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii 
 (Abrogare odată cu H. nr. 13/2006 prin H. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2010) 
 
 H. nr. 35/2006 - M. Of. nr. 998/14 dec. 2006 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 16/2006 pentru modificarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative 
 (Abrogare odată cu H. nr. 14/2006 prin H. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2010) 
 
 H. nr. 36/2006 - M. Of. nr. 998/14 dec. 2006 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 17/2006 pentru modificarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare odată cu H. nr. 21/2006 prin H. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 272/7 apr. 2008) 
 
 H. nr. 37/2006 - M. Of. nr. 1000/14 dec. 2006 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 18/2006 pentru modificarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative 
 (T) 
 
 H. nr. 38/2006 - M. Of. nr. 998/14 dec. 2006 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 19/2006 pentru modificarea Normei nr. 12/2006 privind participanţii la un fond de pensii facultative 
 (Abrogare odată cu H. nr. 24/2006 prin H. nr. 2/2011 - M. Of. nr. 151/2 mar. 2011) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 14/2006 - M. Of. nr. 157/20 feb. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2006 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin O. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 343/22 mai 2009) 
 
 O. nr. 15/2006 - M. Of. nr. 228/14 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare 
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 (Abrogare prin R. nr. 13/2018 - M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018) 
 
 O. nr. 23/2006 - M. Of. nr. 312/6 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) 
 
 O. nr. 27/2006 - M. Of. nr. 281/29 mar. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin R. nr. 13/2018 - M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018) 
 
 O. nr. 30/2006 - M. Of. nr. 306/5 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 O. nr. 34/2006 - M. Of. nr. 333/13 apr. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 8/2006 de modificare a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea  
 depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 60/2005, la data intrării în vigoare a deciziilor prevăzute la art. 99 alin. (2) cu privire la autorizarea/retragerea autorizaţiei de funcţionare ca  
 urmare a respingerii cererii de autorizare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 prin R. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 772/29 sep. 2017) 
 
 O. nr. 52/2006 - M. Of. nr. 513/14 iun. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2006 privind executarea contractelor de garanţie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacţionare pe pieţele  
 
 (Abrogare prin O. nr. 112/2011 - M. Of. nr. 2/3 ian. 2012) 

reglementate/sistemele alternative de tranzacţionare 

 
 O. nr. 67/2006 - M. Of. nr. 610/14 iul. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2006 privind securitizarea creanţelor 
 (Abrogare prin R. nr. 22/2020 - M. Of. nr. 1057/10 nov. 2020) 
 
 O. nr. 70/2006 - M. Of. nr. 693/14 aug. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a  
 Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin I. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 580/29 iul. 2016) 
 
 O. nr. 71/2006 - M. Of. nr. 703/16 aug. 2006 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 14/2006 pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2006 prin R. nr. 13/2018 - M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018) 
 
 O. nr. 81/2006 - M. Of. nr. 943/22 nov. 2006 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2006 privind prezentarea recomandărilor pentru investiţii în instrumente financiare 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2019 - M. Of. nr. 496/19 iun. 2019) 
 
 O. nr. 87/2006 - M. Of. nr. 969/4 dec. 2006 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2006 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 12/2005 privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din  
 transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 80/2005 prin O. nr. 3483/144/2008 - M. Of. nr. 24/12 ian. 2009) 
 
 O. nr. 121/2006 - M. Of. nr. 103/12 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare*) 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2019 - M. Of. nr. 496/19 iun. 2019) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 78/2006 - M. Of. nr. 371/28 apr. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi în  
 
 (Abrogare prin O. nr. 421/2011 - M. Of. nr. 189/18 mar. 2011) 

cazurile de concentrări economice 

 
 O. nr. 119/2006 - M. Of. nr. 432/18 mai 2006 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul exceptării pe categorii de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de  
 agenţi economici şi practici concertate, în domeniul transporturilor maritime, de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi  
 completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 78/2004 prin O. nr. 389/2010 - M. Of. nr. 553/5 aug. 2010) 
 
 O. nr. 146/2006 - M. Of. nr. 549/26 iun. 2006 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unor servicii de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 300/2006 - M. Of. nr. 1057/30 dec. 2006) 

interes economic general 

 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 130/2006 - M. Of. nr. 250/20 mar. 2006 
 Decizie privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 (Abrogare prin Decizia nr. 187/2006 - M. Of. nr. 338/14 apr. 2006) 
 
 Decizia nr. 164/2006 - M. Of. nr. 278/28 mar. 2006 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 130/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 (Abrogare odata cu Decizia nr. 130/2006 prin Decizia nr. 187/2006 - M. Of. nr. 338/14 apr. 2006) 
 
 Decizia nr. 187/2006 - M. Of. nr. 338/14 apr. 2006 
 Decizie privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 (Abrogare prin Decizia nr. 220/2011 - M. Of. nr. 174/11 mar. 2011) 
 
 Decizia nr. 335/2006 - M. Of. nr. 495/8 iun. 2006 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 187/2006 prin Decizia nr. 220/2011 - M. Of. nr. 174/11 mar. 2011) 
 



 

 5575

 Decizia nr. 401/2006 - M. Of. nr. 585/6 iul. 2006 
 Decizie privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune 
 (Abrogare prin Decizia nr. 574/2008 - M. Of. nr. 520/10 iul. 2008) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 

 H. nr. 152/2006 - M. Of. nr. 230/14 mar. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi  
 
 (Abrogare prin H. nr. 279/2012 - M. Of. nr. 258/19 apr. 2012) 

procuror, fără concurs 

 
 H. nr. 194/2006 - M. Of. nr. 262/23 mar. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor 
 (Abrogare prin H.C.S.M. nr. 621/2006 - M. Of. nr. 825/6 oct. 2006) 
 
 H. nr. 209/2006 - M. Of. nr. 262/23 mar. 2006 
 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 94/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 94/2005 prin H. nr. 183/2007 - M. Of. nr. 257/17 apr. 2007) 
 
 H. nr. 238/2006 - M. Of. nr. 374/2 mai 2006 
 Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 258/2006 - M. Of. nr. 334/13 apr. 2006 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 108/2005 prin H. nr. 181/2007 - M. Of. nr. 251/16 apr. 2007) 

profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare 

 
 H. nr. 352/2006 - M. Of. nr. 491/7 iun. 2006 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 439/2006 - M. Of. nr. 560/28 iun. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 
 
 H. nr. 535/2006 - M. Of. nr. 777/13 sep. 2006 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru definitivarea în funcţie, promovare în grade sau trepte  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 108/2005 prin H. nr. 181/2007 - M. Of. nr. 251/16 apr. 2007) 

profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare 

 
 H. nr. 581/2006 - M. Of. nr. 789/19 sep. 2006 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari 
 (Abrogare prin H. nr. 103/2019 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2019) 
 
 H. nr. 622/2006 - M. Of. nr. 1026/22 dec. 2006 
 Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 635/2006 - M. Of. nr. 844/13 oct. 2006 
 Hotărâre pentru completarea anexei la Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 745/2006 - M. Of. nr. 1010/19 dec. 2006 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 

Magistraturii nr. 326/2005 

 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 Hotărâri 

 H. nr. 31/2006 - M. Of. nr. 833/10 oct. 2006 
 Hotărâre privind modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti 
 (Abrogare odată cu Statut/2001 prin H. nr. 19/2010 - M. Of. nr. 713/26 oct. 2010) 
 
 
 
 2007 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/2007 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2007 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna ianuarie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 93/6 feb. 2007 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna februarie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 5/2007 - M. Of. nr. 166/8 mar. 2007 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna martie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 186/19 mar. 2007 
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 Circulară pentru modificarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 2/2006 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de  
 
 (Abrogare odată cu Regulament nr. 2/2006 prin R. nr. 7/2008 - M. Of. nr. 331/25 apr. 2008 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului 

 
 C. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 240/6 apr. 2007 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna aprilie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2007 - M. Of. nr. 248/13 apr. 2007 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 10/2007 - M. Of. nr. 305/8 mai 2007 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna mai 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 381/6 iun. 2007 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iunie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 15/2007 - M. Of. nr. 463/10 iul. 2007 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna iulie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 16/2007 - M. Of. nr. 480/18 iul. 2007 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 17/2007 - M. Of. nr. 547/10 aug. 2007 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna august 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 18/2007 - M. Of. nr. 566/17 aug. 2007 
 Circulară privind modificarea ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională 
 (T) 
 
 C. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 620/7 sep. 2007 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna septembrie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 23/2007 - M. Of. nr. 636/17 sep. 2007 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 25/2007 - M. Of. nr. 677/4 oct. 2007 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna octombrie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 26/2007 - M. Of. nr. 716/23 oct. 2007 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 septembrie - 23 octombrie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 28/2007 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2007 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna noiembrie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 29/2007 - M. Of. nr. 762/9 nov. 2007 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 31/2007 - M. Of. nr. 841/8 dec. 2007 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna decembrie 2007 
 (T) 
 
 C. nr. 32/2007 - M. Of. nr. 870/19 dec. 2007 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2007 
 (T) 

 
 Norme 

 N. nr. 1/2007 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2007 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare  
 către Banca Naţională a României 
 (Abrogare prin N. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 101/9 feb. 2015) 
 
 N. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2007 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2006 privind capitalul minim al instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare odată cu N. nr. 2/2006 prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2007 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 3/2006 privind Registrul general, Registrul special şi Registrul de evidenţă 
 (Abrogare odată cu N. nr. 3/2006 prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2007 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare odată cu N. nr. 6/2006 prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 5/2007 - M. Of. nr. 191/20 mar. 2007 
 Norme privind modificarea şi completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi  
 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit 
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 N. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 
 Norme pentru abrogarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 8/1995 privind nivelul poziţiilor valutare ale sucursalelor din România ale societăţilor bancare, persoane juridice  
 străine, pentru tranzacţiile valută contra lei efectuate pe piaţa valutară interbancară, cu modificările ulterioare 
 (SE) 
 
 N. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 434/28 iun. 2007 
 Normă privind modificarea şi completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi  
 plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit 
 (Abrogare odată cu Normele metodologice nr. 12/2002, la momentul la care îşi încetează aplicabilitatea pentru toţi împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009  
 prin R. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 N. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 564/16 aug. 2007 
 Normă privind raportarea de date şi informaţii statistice referitoare la plăţi, sisteme de plăţi şi sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare 
 (Abrogare la data de 27 aprilie 2012 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 
 
 N. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 677/4 oct. 2007 
 Normă privind raportarea statistică a activelor şi pasivelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare la data de 27 aprilie 2012 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 
 
 N. nr. 13/2007 - M. Of. nr. 654/25 sep. 2007 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar 
 (Abrogare odată cu N. nr. 4/2005 prin R. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 341/19 mai 2012) 
 
 N. nr. 15/2007 - M. Of. nr. 870/19 dec. 2007 
 Normă privind declararea zilei de 31 decembrie 2007 ca zi nebancară şi criteriile de desfăşurare a compensării multilaterale a plăţilor pe suport hârtie efectuate cu instrumente de plată  
 de debit în perioada sfârşitului de an 2007 
 (T) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 100/9 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 18/2007 - M. Of. nr. 15/9 ian. 2008) 

financiare nebancare 

 
 O. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 389/8 iun. 2007 
 Ordin privind situaţiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 153/2 mar. 2011) 
 
 O. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 382/6 iun. 2007 
 Ordin privind raportarea fondurilor proprii la nivel individual ale instituţiilor de credit 
 (Abrogare la 1 ian. 2008 prin O. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 703/18 oct. 2007) 
 
 O. nr. 9/2007 - M. Of. nr. 373/1 iun. 2007 
 Ordin privind raportarea de către instituţiile de credit a situaţiei adecvării capitalului la nivel individual 
 (Abrogare la 1 ian. 2008 prin O. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 703/18 oct. 2007) 
 
 O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 546/10 aug. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5/2005 prin O. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 879/24 dec. 2008) 

europene, aplicabile instituţiilor de credit, modificat şi completat prin Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 24/2006 

 
 O. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 703/18 oct. 2007 
 Ordin privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 786/24 nov. 2010) 
 
 O. nr. 13/2007 - M. Of. nr. 703/18 oct. 2007 
 Ordin privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 418/15 iun. 2011) 
 
 O. nr. 459/2007 - M. Of. nr. 463/10 iul. 2007 
 Ordin pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a  
 operaţiunilor cu instrumente financiare 
 (Abrogare prin O. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2008) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/2007 - M. Of. nr. 119/16 feb. 2007 
 Regulament privind registrul instituţiilor de credit 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 
 R. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 240/6 apr. 2007 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor  
 Bancare 
 (Abrogare prin R. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2012) 
 
 R. nr. 3/2007 - M. Of. nr. 177/14 mar. 2007 
 Regulament privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2011 - M. Of. nr. 767/31 oct. 2011) 
 
 R. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 189/19 mar. 2007 
 Regulament privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea,  
 regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu R. nr. 5/2002, la momentul la care îşi încetează aplicabilitatea pentru toţi împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009 prin R. nr. 3/2009 -  
 M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 R. nr. 5/2007 - M. Of. nr. 434/28 iun. 2007 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea  
 provizioanelor specifice de risc de credit 
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 (Abrogare odată cu R. nr. 5/2002, la momentul la care îşi încetează aplicabilitatea pentru toţi împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009 prin R. nr. 3/2009 -  
 M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 R. nr. 9/2007 - M. Of. nr. 803/26 nov. 2007 
 Regulament privind monitorizarea sistemelor de plăţi, a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi a instrumentelor de plată 
 (Abrogare prin R. nr. 3/2018 - M. Of. nr. 713/16 aug. 2018) 
 
 R. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 837/6 dec. 2007 
 Regulament privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 Ordine 

 O. nr. 15/98//2007 - M. Of. nr. 661/27 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/8/2007 privind completarea Regulamentului Băncii Naţionale a  
 României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard 
 (Abrogare odată cu O. nr. 11/108/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 17/146/2007 - M. Of. nr. 868/19 dec. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/12/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/112/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii 

 
 
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 Hotărâri 

 H. nr. 16/2007 - M. Of. nr. 710/22 oct. 2007 
 Hotărâre privind modul de exercitare a dreptului de vot la alegerile pentru Parlamentul European din data de 25 noiembrie 2007 de către cetăţenii români cu domiciliul în străinătate 
 (T) 
 
 H. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 768/13 nov. 2007 
 Hotărâre privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare în teatrele de operaţiuni din Irak, Afganistan, Kosovo şi Bosnia şi Herzegovina şi procedura specifică de vot  
 pentru efectivele militare din aceste teatre care se află în ziua votului în alte locaţii decât cele pentru care a fost aprobată organizarea de secţii de votare 
 (T) 
 
 H. nr. 26/2007 - M. Of. nr. 787/20 nov. 2007 
 Hotărâre privind reprezentanţii birourilor electorale ale secţiilor de votare care se vor deplasa, după încheierea votării la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European  
 din 25 noiembrie 2007, la birourile electorale judeţene, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, pentru a depune documentele electorale prevăzute de lege 
 (T) 
 
 H. nr. 27/2007 - M. Of. nr. 787/20 nov. 2007 
 Hotărâre privind posibilitatea punerii la dispoziţia delegaţilor partidelor politice participante la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din data de 25 noiembrie  
 
 (T) 

2007, care nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare, a unei copii certificate de pe procesul-verbal de centralizare a rezultatelor votării 

 
 H. nr. 31/2007 - M. Of. nr. 792/21 nov. 2007 
 Hotărâre privind operaţiunile ce se vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerile membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007 
 (T) 
 
 
 Liste 

 Lista nr. 1/2007 - M. Of. nr. 140/26 feb. 2007 
 Lista semnelor electorale depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi la  
 
 (T) 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 13 mai 2007 

 
 Lista nr. 2/2007 - M. Of. nr. 149/1 mar. 2007 
 Lista semnelor electorale depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi la  
 alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 13 mai 2007 
 (T) 
 
 Lista nr. 3/2007 - M. Of. nr. 699/17 oct. 2007 
 Lista semnelor electorale depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi la  
 
 (T) 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007 

 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 82/2007 - M. Of. nr. 398/13 iun. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe 
 (Încetare aplicabilitate prin H. nr. 169/2010 - M. Of. nr. 627/6 sep. 2010) 
 
 H. nr. 84/2007 - M. Of. nr. 354/24 mai 2007 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor din România nr. 9/2001 pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 9/2001 prin H. nr. 110/2008 - M. Of. nr. 130/19 feb. 2008) 

auditorilor financiari 

 
 H. nr. 88/2007 - M. Of. nr. 416/21 iun. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor de audit intern 
 (Abrogare prin H. nr. 56/2015 - M. Of. nr. 845/13 nov. 2015) 
 
 H. nr. 89/2007 - M. Of. nr. 543/9 aug. 2007 
 Hotărâre privind adoptarea unor modificări şi completări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare odată cu H.G. nr. 983/2004 prin H.G. nr. 433/2011 - M. Of. nr. 345/18 mai 2011) 
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 H. nr. 97/2007 - M. Of. nr. 624/11 sep. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferinţele Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare prin H. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 100/6 feb. 2015) 
 
 H. nr. 98/2007 - M. Of. nr. 685/9 oct. 2007 
 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 73/2006 privind aprobarea procedurilor pentru controlul calităţii activităţii de audit  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 73/2006 prin H. nr. 182/2010 - M. Of. nr. 856/21 dec. 2010) 

financiar şi a serviciilor conexe acestuia 

 
 H. nr. 100/2007 - M. Of. nr. 798/23 nov. 2007 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 82/2007 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind  
 controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe 
 (T - SE) 
 
 H. nr. 103/2007 - M. Of. nr. 79/1 feb. 2008 
 Hotărâre privind completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferinţele Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare prin H. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 100/6 feb. 2015) 
 
 H. nr. 104/2007 - M. Of. nr. 188/12 mar. 2008 
 Hotărâre privind modificarea nivelului cotizaţiilor fixe, precum şi al unor tarife ale Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare prin H. nr. 140/2009 - M. Of. nr. 307/11 mai 2009) 
 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 647/21 sep. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal 
 (T) 
 
 H. nr. 5/2007 - M. Of. nr. 700/17 oct. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali 
 (Abrogare prin H. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 189/22 mar. 2012) 
 
 H. nr. 7/2007 - M. Of. nr. 50/22 ian. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali 
 (Abrogare prin H. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 76/3 feb. 2020) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 26/2007 - M. Of. nr. 92/6 feb. 2007 
 Ordin pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 329/2008 - M. Of. nr. 394/26 mai 2008) 
 
 O. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 97/8 feb. 2007 
 Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită  
 revalidarea 
 (Abrogare prin O. nr. 99/2008 - M. Of. nr. 133/20 feb. 2008) 
 
 O. nr. 122/2007 - M. Of. nr. 251/16 apr. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu  
 
 (Încetare aplicabilitate prin O. nr. 729/2009 - M. Of. nr. 545/5 aug. 2009) 

prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte 

 
 O. nr. 208/2007 - M. Of. nr. 334/17 mai 2007 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2007 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de  
 spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea 
 (Abrogare odată cu O. nr. 37/2007 prin O. nr. 99/2008 - M. Of. nr. 133/20 feb. 2008) 
 
 O. nr. 362/2007 - M. Of. nr. 403/15 iun. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special,  
 necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 26/2007 prin O. nr. 329/2008 - M. Of. nr. 394/26 mai 2008) 
 
 O. nr. 573/2007 - M. Of. nr. 564/16 aug. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 328/2006 privind desfăşurarea activităţilor de monitorizare şi control în  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 328/2006 prin O. nr. 178/2008 - M. Of. nr. 280/10 apr. 2008) 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 O. nr. 616/2007 - M. Of. nr. 602/31 aug. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor  
 internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 122/2007 prin O. nr. 729/2009 - M. Of. nr. 545/5 aug. 2009) 
 
 O. nr. 617/2007 - M. Of. nr. 649/24 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 581/2014 - M. Of. nr. 685/19 sep. 2014) 

pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 795/2007 - M. Of. nr. 722/25 oct. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special,  
 necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 26/2007 prin O. nr. 329/2008 - M. Of. nr. 394/26 mai 2008) 
 
 O. nr. 903/2007 - M. Of. nr. 827/4 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata  
 contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul  
 preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 581/2014 - M. Of. nr. 685/19 sep. 2014) 
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 O. nr. 949/2007 - M. Of. nr. 890/27 dec. 2007 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special,  
 necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Abrogare odată cu O. nr. 26/2007 prin O. nr. 329/2008 - M. Of. nr. 394/26 mai 2008) 
 
 
  COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 2/2007 - M. Of. nr. 748/5 nov. 2007 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmaciştilor din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 3/2011 - M. Of. nr. 693/30 sep. 2011) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 2/2007 - M. Of. nr. 99/8 feb. 2007 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 12/2006 privind aprobarea calendarului şi Regulamentului electoral al  
 Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 12/2006 prin Decizia nr. 10/2008 - M. Of. nr. 853/18 dec. 2008) 
 
 Decizia nr. 4/2007 - M. Of. nr. 113/14 feb. 2007 
 Decizie privind eliberarea Certificatului de status profesional curent 
 (Abrogare prin Decizia nr. 16/2CN/2019 - M. Of. nr. 651/6 aug. 2019) 
 
 Decizia nr. 11/2007 - M. Of. nr. 26/14 ian. 2008 
 Decizie privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti 
 (Abrogare prin Decizia nr. 9/2008 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2008) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 3/2007 - M. Of. nr. 118/16 feb. 2007 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 8/2006 prin Decizia nr. 16/2016 - M. Of. nr. 542/19 iul. 2016) 
 
 Decizia nr. 14/2007 - M. Of. nr. 380/5 iun. 2007 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 8/2006 prin Decizia nr. 16/2016 - M. Of. nr. 542/19 iul. 2016) 
 
 Decizia nr. 20/2007 - M. Of. nr. 642/20 sep. 2007 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor din România 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2011 - M. Of. nr. 565/9 aug. 2011) 
 
 
 COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI  
 Registre 

 Registru/2007 - M. Of. nr. 147/28 feb. 2007 
 Registrul naţional al asistenţilor sociali din România 
 (T) 
 
 
 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 Decizii 

 Decizia nr. 581/2007 - M. Of. nr. 619/7 sep. 2007 
 Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de asigurări de viaţă a societăţii de asigurare Societatea Comercială "ATE Insurance" - S.A. 
 (Revocare prin Decizia nr. 693/2007 - M. Of. nr. 681/8 oct. 2007) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 179/14 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind încheierea exerciţiului financiar 2006 la societăţile din domeniul asigurărilor 
 (T) 
 
 O. nr. 4/2007 - M. Of. nr. 344/21 mai 2007 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de  
 solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 346/6 mai 2008) 
 
 O. nr. 5/2007 - M. Of. nr. 331/16 mai 2007 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 346/6 mai 2008) 

solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă 

 
 O. nr. 6/2007 - M. Of. nr. 432/28 iun. 2007 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2009 - M. Of. nr. 569/14 aug. 2009) 
 
 O. nr. 7/2007 - M. Of. nr. 495/24 iul. 2007 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu  
 directivele europene specifice domeniului asigurărilor 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3129/2005 prin O. nr. 41/2015 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2016) 
 
 O. nr. 8/2007 - M. Of. nr. 451/4 iul. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de  



 

 5581

 asigurare/reasigurare 
 (T) 
 
 O. nr. 9/2007 - M. Of. nr. 533/7 aug. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind Fondul de garantare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.115/2005 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 517/28 iul. 2009) 
 
 O. nr. 10/2007 - M. Of. nr. 553/14 aug. 2007 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări 
 (Abrogare prin N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 
 
 O. nr. 11/2007 - M. Of. nr. 686/9 oct. 2007 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 500/3 iul. 2008) 
 
 O. nr. 12/2007 - M. Of. nr. 734/30 oct. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a  
 Asigurărilor nr. 10/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 10/2007 prin N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 
 
 O. nr. 13/2007 - M. Of. nr. 831/5 dec. 2007 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2008 
 (Încetare aplicabilitate la 1 ian. 2009 prin O. nr. 15/2008 - M. Of. nr. 743/3 nov. 2008) 
 
 O. nr. 14/2007 - M. Of. nr. 855/13 dec. 2007 
 Ordin pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 251/31 mar. 2008 şi Abrogare odată cu O. nr. 3109/2003 prin N. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 981/30 dec. 2015) 

preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003 

 
 O. nr. 15/2007 - M. Of. nr. 870/19 dec. 2007 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii pentru anul 2008 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2009 - M. Of. nr. 908/23 dec. 2009) 
 
 O. nr. 16/2007 - M. Of. nr. 885/27 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin  
 Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 171/19 mar. 2009) 
 
 O. nr. 17/2007 - M. Of. nr. 885/27 dec. 2007 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2009 - M. Of. nr. 175/20 mar. 2009) 

reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006 

 
 O. nr. 18/2007 - M. Of. nr. 883/21 dec. 2007 
 Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia  
 de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3109/2003 prin N. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 981/30 dec. 2015) 

3.109/2003 

 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 82/2 feb. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative 
 (Abrogare prin H. nr. 7/2009 - M. Of. nr. 160/16 mar. 2009) 
 
 H. nr. 18/2007 - M. Of. nr. 199/22 mar. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 2/2007 privind autorizarea administratorilor în sistemul pensiilor administrate privat 
 
 (Abrogare prin H. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2010) 
 
 H. nr. 19/2007 - M. Of. nr. 178/14 mar. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat 
 (Abrogare prin H. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 272/7 apr. 2008) 
 
 H. nr. 22/2007 - M. Of. nr. 182/16 mar. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat 
 (Abrogare prin N. nr. 22/2015 - M. Of. nr. 11/7 ian. 2016) 
 
 H. nr. 23/2007 - M. Of. nr. 202/26 mar. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 5/2007 privind provenienţa capitalului social 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin N. nr. 11/2015 - M. Of. nr. 636/21 aug. 2015) 
 
 H. nr. 29/2007 - M. Of. nr. 249/13 apr. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 9/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat 
 (Abrogare prin H.C.S.S.P.P. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 567/17 aug. 2007) 
 
 H. nr. 31/2007 - M. Of. nr. 266/20 apr. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 10/2007 privind calculul actuarial al provizionului tehnic 
 (Abrogare prin N. nr. 26/2015 - M. Of. nr. 18/11 ian. 2016) 
 
 H. nr. 32/2007 - M. Of. nr. 288/2 mai 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora 
 (Abrogare prin N. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 802/4 nov. 2014) 
 
 H. nr. 33/2007 - M. Of. nr. 290/3 mai 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat 
 (Abrogare prin N. nr. 11/2014 - M. Of. nr. 376/21 mai 2014) 
 
 H. nr. 35/2007 - M. Of. nr. 363/28 mai 2007 
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 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societăţii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative şi al unui fond de pensii administrat privat,  
 
 (Abrogare prin H. nr. 44/2008 - M. Of. nr. 891/29 dec. 2008) 

precum şi transferul activităţii de administrare a unui fond de pensii facultative către un administrator al unui fond de pensii administrat privat 

 
 H. nr. 37/2007 - M. Of. nr. 488/20 iul. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate,  
 reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
 (Abrogare prin N. nr. 14/2015 - M. Of. nr. 706/21 sep. 2015) 
 
 H. nr. 38/2007 - M. Of. nr. 488/20 iul. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 15/2007 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă 
 (Abrogare prin H. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 137/21 feb. 2008) 
 
 H. nr. 42/2007 - M. Of. nr. 476/16 iul. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 16/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 2/2007 prin H. nr. 7/2009 - M. Of. nr. 160/16 mar. 2009) 

facultative 

 
 H. nr. 45/2007 - M. Of. nr. 487/20 iul. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 17/2007 privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat 
 (Abrogare prin H. nr. 6/2009 - M. Of. nr. 160/16 mar. 2009) 
 
 H. nr. 46/2007 - M. Of. nr. 503/27 iul. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat 
 (Abrogare prin H. nr. 30/2009 - M. Of. nr. 843/7 dec. 2009) 
 
 H. nr. 48/2007 - M. Of. nr. 543/9 aug. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 19/2007 pentru modificarea Normei nr. 4/2006 privind provenienţa capitalului social 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin N. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 633/20 aug. 2015) 
 
 H. nr. 49/2007 - M. Of. nr. 543/9 aug. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 20/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 2/2007 prin H. nr. 7/2009 - M. Of. nr. 160/16 mar. 2009) 

facultative 

 
 H. nr. 50/2007 - M. Of. nr. 550/13 aug. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr.21/2007 pentru modificarea Normei nr.1/2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii 
 (Abrogare odată cu H. nr. 13/2006 prin H. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2010) 
 
 H. nr. 51/2007 - M. Of. nr. 550/13 aug. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr.22/2007 pentru modificarea Normei nr.2/2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative 
 (Abrogare odată cu H. nr. 14/2006 prin H. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2010) 
 
 H. nr. 53/2007 - M. Of. nr. 535/7 aug. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 23/2007 pentru modificarea Normei nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat 
 (Abrogare odată cu H. nr.19/2007 prin H. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 272/7 apr. 2008) 
 
 H. nr. 54/2007 - M. Of. nr. 557/15 aug. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 24/2007 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de  
 Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
 (T) 
 
 H. nr. 56/2007 - M. Of. nr. 567/17 aug. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 153/22 mar. 2013) 
 
 H. nr. 60/2007 - M. Of. nr. 596/29 aug. 2007 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative 
 (Abrogare prin H. nr. 27/2010 - M. Of. nr. 800/30 nov. 2010) 
 
 H. nr. 61/2007 - M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 29/2007 pentru modificarea Normei nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat 
 (Abrogare odată cu H. nr. 56/2007 prin H. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 153/22 mar. 2013) 
 
 H. nr. 64/2007 - M. Of. nr. 711/22 oct. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 30/2007 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul de pensii  
 administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu H. nr.19/2007 prin H. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 272/7 apr. 2008) 
 
 H. nr. 65/2007 - M. Of. nr. 746/2 nov. 2007 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 31/2007 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 46/2007 prin H. nr. 30/2009 - M. Of. nr. 843/7 dec. 2009) 

administrate privat 

 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 29/2007 - M. Of. nr. 200/23 mar. 2007 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2007 emise în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin Legea nr.  
 
 (Abrogare prin O. nr. 140/2012 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2013) 

208/2005 şi Legea nr. 97/2006 

 
 O. nr. 30/2007 - M. Of. nr. 220/30 mar. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia  
 Naţională a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin I. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 173/9 mar. 2017) 
 
 O. nr. 45/2007 - M. Of. nr. 249/13 apr. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2007 de modificare a Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi  
 contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare 
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 (Abrogare odată cu O. nr. 60/2005, la data intrării în vigoare a deciziilor prevăzute la art. 99 alin. (2) cu privire la autorizarea/retragerea autorizaţiei de funcţionare ca  
 urmare a respingerii cererii de autorizare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 prin R. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 772/29 sep. 2017) 
 
 O. nr. 70/2007 - M. Of. nr. 515/31 iul. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 4/2007 privind criteriile de agreare a agenţiilor de rating 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 145/5 mar. 2010) 
 
 O. nr. 79/2007 - M. Of. nr. 560/15 aug. 2007 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2007 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 70/2006 prin I. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 580/29 iul. 2016) 

şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

 
 O. nr. 86/2007 - M. Of. nr. 622/10 sep. 2007 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2007 de modificare a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a  
 Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 O. nr. 142/2007 - M. Of. nr. 28/15 ian. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni 
 (Abrogare prin I. nr. 2/2017 - M. Of. nr. 398/26 mai 2017) 
 
 O. nr. 149/2007 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 8/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital 
 (Abrogare prin R. nr. 11/2014 - M. Of. nr. 484/30 iun. 2014) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 231/2007 - M. Of. nr. 592/28 aug. 2007 
 Ordin privind stabilirea plafonului valoric prevăzut de art. 3 alin. (2) lit. a) şi de art. 3 alin. (4) lit. a) din Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996  
 
 (Abrogare prin O. nr. 389/2010 - M. Of. nr. 553/5 aug. 2010) 

în cazul înţelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor 

 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 12/2007 - M. Of. nr. 36/18 ian. 2007 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 401/2006 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 401/2006 prin Decizia nr. 574/2008 - M. Of. nr. 520/10 iul. 2008) 
 
 Decizia nr. 194/2007 - M. Of. nr. 152/2 mar. 2007 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 187/2006 prin Decizia nr. 220/2011 - M. Of. nr. 174/11 mar. 2011) 
 
 Decizia nr. 516/2007 - M. Of. nr. 414/20 iun. 2007 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 187/2006 prin Decizia nr. 220/2011 - M. Of. nr. 174/11 mar. 2011) 
 
 Decizia nr. 762/2007 - M. Of. nr. 640/19 sep. 2007 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 187/2006 prin Decizia nr. 220/2011 - M. Of. nr. 174/11 mar. 2011) 
 
 Decizia nr. 1105/2007 - M. Of. nr. 5/4 ian. 2008 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 187/2006 prin Decizia nr. 220/2011 - M. Of. nr. 174/11 mar. 2011) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII 

 Ordine 

 O. nr. 286/2007 - M. Of. nr. 674/3 oct. 2007 
 Ordin privind aprobarea Strategiei naţionale de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării (2007-2013) 
 (T) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 

 H. nr. 46/2007 - M. Of. nr. 107/13 feb. 2007 
 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 80/2007 - M. Of. nr. 126/21 feb. 2007 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi  
 procuror, fără concurs 
 (Abrogare odată cu H. nr. 152/2006 prin H. nr. 279/2012 - M. Of. nr. 258/19 apr. 2012) 
 
 H. nr. 83/2007 - M. Of. nr. 126/21 feb. 2007 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 144/2007 - M. Of. nr. 236/5 apr. 2007 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea  
 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 

 
 H. nr. 399/2007 - M. Of. nr. 450/3 iul. 2007 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
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 H. nr. 433/2007 - M. Of. nr. 510/30 iul. 2007 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 475/2007 - M. Of. nr. 540/8 aug. 2007 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului  
 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 

Superior al Magistraturii nr. 439/2006 

 
 H. nr. 652/2007 - M. Of. nr. 695/12 oct. 2007 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari 
 (Abrogare odată cu H. nr. 581/2006 prin H. nr. 103/2019 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2019) 
 
 
  ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

 Coduri 

 Cod/2007 - M. Of. nr. 447/2 iul. 2007 
 Cod deontologic al profesiei de arhitect 
 (Abrogare prin Cod nr. 1/2011 - M. Of. nr. 342/21 mai 2012) 
 
 
 Regulamente 

 Regulament/2007 - M. Of. nr. 447/2 iul. 2007 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România 
 (Încetare aplicabilitate prin R. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 342/21 mai 2012) 
 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2007 - M. Of. nr. 511/31 iul. 2007 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat 
 (Încetare aplicabilitate prin H. nr. 64/2011 - M. Of. nr. 898/19 dec. 2011) 
 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2007 - M. Of. nr. 164/7 mar. 2007 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti 
 (Abrogare odată cu Statut/2001 prin H. nr. 19/2010 - M. Of. nr. 713/26 oct. 2010) 
 
 H. nr. 2/2007 - M. Of. nr. 164/7 mar. 2007 
 Hotărâre privind completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti 
 (Abrogare odată cu Statut/2001 prin H. nr. 19/2010 - M. Of. nr. 713/26 oct. 2010) 
 
 H. nr. 21/2007 - M. Of. nr. 430/28 iun. 2007 
 Hotărâre privind completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc 
 (Abrogare odată cu Statut/2001 prin H. nr. 19/2010 - M. Of. nr. 713/26 oct. 2010) 
 
 
 
 2008 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 Hotărâri 

 H. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 675/1 oct. 2008 
 Hotărâre privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
 (Abrogare prin H. nr. 44/2016 - M. Of. nr. 915/14 nov. 2016) 
 
 
 H. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 684/7 oct. 2008 
 Hotărâre privind procedura de acreditare pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din 30 noiembrie 2008 
 (T) 
 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2008 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna ianuarie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 30/15 ian. 2008 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro, începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2007-23 ianuarie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 89/5 feb. 2008 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna februarie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 105/11 feb. 2008 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 180/10 mar. 2008 



 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna martie 2008 
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 (T) 
 
 C. nr. 7/2008 - M. Of. nr. 215/20 mar. 2008 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 278/9 apr. 2008 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna aprilie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 307/18 apr. 2008 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 351/7 mai 2008 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna mai 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 370/15 mai 2008 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională 
 (T) 
 
 C. nr. 14/2008 - M. Of. nr. 370/15 mai 2008 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 427/6 iun. 2008 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna iunie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 452/17 iun. 2008 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 18/2008 - M. Of. nr. 503/3 iul. 2008 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională 
 (T) 
 
 C. nr. 19/2008 - M. Of. nr. 507/7 iul. 2008 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna iulie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 21/2008 - M. Of. nr. 542/17 iul. 2008 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie - 23 iulie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 589/6 aug. 2008 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna august 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 25/2008 - M. Of. nr. 606/14 aug. 2008 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 26/2008 - M. Of. nr. 606/14 aug. 2008 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională 
 (T) 
 
 C. nr. 27/2008 - M. Of. nr. 639/5 sep. 2008 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna septembrie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 28/2008 - M. Of. nr. 658/18 sep. 2008 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 30/2008 - M. Of. nr. 685/7 oct. 2008 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna octombrie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 31/2008 - M. Of. nr. 717/22 oct. 2008 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 751/6 nov. 2008 
 Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională 
 (T) 
 
 C. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 751/6 nov. 2008 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna noiembrie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 36/2008 - M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 41/2008 - M. Of. nr. 818/5 dec. 2008 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna decembrie 2008 
 (T) 
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 C. nr. 42/2008 - M. Of. nr. 846/16 dec. 2008 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2008 
 (T) 
 
 C. nr. 44/2008 - M. Of. nr. 898/31 dec. 2008 
 Circulară privind prelungirea perioadei de preschimbare a vechilor însemne monetare de către unităţile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 97/7 feb. 2008 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare  
 către Banca Naţională a României 
 (Abrogare prin N. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 101/9 feb. 2015) 
 
 N. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 350/7 mai 2008 
 Norme privind modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 1/2001 prin R. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 891/18 dec. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 N. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 358/9 mai 2008 
 Normă  pentru completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzacţiilor efectuate pe piaţa valutară interbancară 
 (Abrogare la data de 27 aprilie 2012, odată cu N. nr. 13/2004 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 
 
 N. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 617/22 aug. 2008 
 Normă pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare odată cu N. nr. 16/2006 prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 52/23 ian. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele  
 europene, aplicabile instituţiilor de credit 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5/2005 prin O. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 879/24 dec. 2008) 
 
 O. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 352/7 mai 2008 
 Ordin privind raportarea expunerilor mari de către instituţiile de credit 
 (Abrogare prin O. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 756/12 nov. 2010) 
 
 O. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 611/19 aug. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modelele raportărilor periodice, aplicabile instituţiilor de credit pentru necesităţi de stabilitate financiară 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 55/24 ian. 2012) 
 
 O. nr. 5/2008 - M. Of. nr. 602/12 aug. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2007 privind situaţiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare  
 Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 153/2 mar. 2011) 
 
 O. nr. 7/2008 - M. Of. nr. 620/25 aug. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele  
 europene, aplicabile instituţiilor de credit 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5/2005 prin O. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 879/24 dec. 2008) 
 
 O. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 620/25 aug. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2012 - M. Of. nr. 570/10 aug. 2012) 
 
 O. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 619/25 aug. 2008 
 Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit 
 (Abrogare odată cu O. nr. 12/2007 prin O. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 786/24 nov. 2010) 
 
 O. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 811/4 dec. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit 
 (Abrogare odată cu O. nr. 13/2007 prin O. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 418/15 iun. 2011) 
 
 O. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 879/24 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a  
 depozitelor în sistemul bancar 
 (Abrogare prin O. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 930/28 dec. 2011) 
 
 O. nr. 14/2008 - M. Of. nr. 15/8 ian. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Modelelor raportărilor periodice cuprinzând informaţiile statistice de natură financiar-contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2011 - M. Of. nr. 418/15 iun. 2011) 

acestora, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre 

 
 O. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 61/25 ian. 2008 
 Ordin privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a  
 operaţiunilor cu instrumente financiare 
 (Abrogare prin O. nr. 637/2011 - M. Of. nr. 443/24 iun. 2011) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 70/30 ian. 2008 
 Regulament privind transformarea instituţiilor financiare în instituţii de credit 
 (Abrogare prin R. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 477/12 iul. 2010) 
 
 R. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 120/15 feb. 2008 
 Regulament privind recunoaşterea instituţiilor externe de evaluare a creditului 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 841/30 dec. 2013) 
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 R. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 146/26 feb. 2008 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea,  
 regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit şi a Normelor metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii  
 Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit 
 (Abrogare odată cu R. nr. 5/2002 şi Normele metodologice nr. 12/2002, la momentul la care îşi încetează aplicabilitatea pentru toţi împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30  
 septembrie 2009 prin R. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 R. nr. 5/2008 - M. Of. nr. 173/6 mar. 2008 
 Regulament privind aprobarea utilizării abordării standard ori a abordării standard alternative, pentru riscul operaţional 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 841/30 dec. 2013) 
 
 R. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 296/16 apr. 2008 
 Regulament privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe 
 (Abrogare prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 
 R. nr. 7/2008 - M. Of. nr. 331/25 apr. 2008 
 Regulament privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi  
 Trezoreria Statului 
 (Abrogare prin R. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 180/22 mar. 2010) 
 
 R. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 391/23 mai 2008 
 Regulament pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie 
 (Abrogare odată cu R. nr. 10/1994 prin R. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 343/22 mai 2009) 
 
 R. nr. 9/2008 - M. Of. nr. 527/14 iul. 2008 
 Regulament privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului 
 (Abrogare prin R. nr. 2/2019 - M. Of. nr. 736/9 sep. 2019) 
 
 R. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 617/22 aug. 2008 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2011 - M. Of. nr. 767/31 oct. 2011) 
 
 R. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 661/22 sep. 2008 
 Regulament pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie 
 (Abrogare odată cu R. nr. 10/1994 prin R. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 343/22 mai 2009) 
 
 R. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 692/10 oct. 2008 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de  
 Plăţi 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2012) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 Ordine 

 O. nr. 6/99/2008 - M. Of. nr. 617/22 aug. 2008 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/112/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii 

 
 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL  
 Hotărâri 

 H. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 645/10 sep. 2008 
 Hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008 
 (T) 
 
 H. nr. 37/2008 - M. Of. nr. 331/25 apr. 2008 
 Hotărâre privind data la care expiră termenele prevăzute în Programul calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile  
 administraţiei publice locale din anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 265/2008 
 (T) 
 
 H. nr. 74/2008 - M. Of. nr. 384/21 mai 2008 
 Hotărâre privind stabilirea normelor tehnice de repartizare a mandatelor de consilier la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 1 iunie 2008 
 (T) 
 
 H. nr. 81/2008 - M. Of. nr. 403/29 mai 2008 
 Hotărâre privind operaţiunile ce se vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008 
 (T) 
 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 108/2008 - M. Of. nr. 136/21 feb. 2008 
 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern 
 (Abrogare odată cu H. nr. 88/2007 prin H. nr. 56/2015 - M. Of. nr. 845/13 nov. 2015) 
 
 H. nr. 109/2008 - M. Of. nr. 136/21 feb. 2008 
 Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu 
 (Abrogare prin H. nr. 171/2010 - M. Of. nr. 645/16 sep. 2010) 
 
 H. nr. 110/2008 - M. Of. nr. 130/19 feb. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari 
 (Abrogare prin H. nr. 172/2010 - M. Of. nr. 688/13 oct. 2010) 
 
 H. nr. 111/2008 - M. Of. nr. 194/13 mar. 2008 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferinţele Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare prin H. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 100/6 feb. 2015) 
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 H. nr. 113/2008 - M. Of. nr. 327/25 apr. 2008 
 Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 173/2010 - M. Of. nr. 688/13 oct. 2010) 
 
 H. nr. 115/2008 - M. Of. nr. 381/20 mai 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 212/2011 - M. Of. nr. 341/17 mai 2011) 
 
 H. nr. 123/2008 - M. Of. nr. 511/8 iul. 2008 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societăţilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională 
 (Abrogare prin H. nr. 176/2010 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2011) 
 
 H. nr. 124/2008 - M. Of. nr. 511/8 iul. 2008 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare prin H. nr. 177/2010 - M. Of. nr. 864/23 dec. 2010) 
 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 Hotărâri 

 H. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 87/4 feb. 2008 
 Hotărâre privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2008 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2007 şi  
 
 (T) 

depunerea declaraţiilor în anul 2008 

 
 H. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 105/11 feb. 2008 
 Hotărâre privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2008 
 (T) 
 
 H. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 150/27 feb. 2008 
 Hotărâre privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea martie 2008 
 (T) 
 
 H. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 205/17 mar. 2008 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru agrearea societăţilor comerciale de consultanţă fiscală organizatoare de cursuri de pregătire profesională pentru anul 2008 
 (T) 
 
 H. nr. 15/2008 - M. Of. nr. 633/2 sep. 2008 
 Hotărâre privind sus-inerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2008 
 (T) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 15/2008 - M. Of. nr. 62/28 ian. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de  
 preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 799/2015 - M. Of. nr. 729/29 sep. 2015) 

acestora 

 
 O. nr. 76/2008 - M. Of. nr. 143/26 feb. 2008 
 Ordin privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea  
 unor subprograme naţionale de sănătate, din cadrul Programului naţional de sănătate cu scop curativ 
 (Abrogare prin O. nr. 759/2008 - M. Of. nr. 739/31 oct. 2008) 
 
 O. nr. 87/2008 - M. Of. nr. 109/12 feb. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  
 
 (Încetare aplicabilitate odată cu O. nr. 122/2007 prin O. nr. 729/2009 - M. Of. nr. 545/5 aug. 2009) 

rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte 

 
 O. nr. 99/2008 - M. Of. nr. 133/20 feb. 2008 
 Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită  
 revalidarea 
 (Abrogare prin O. nr. 649/2009 - M. Of. nr. 412/17 iun. 2009) 
 
 O. nr. 178/2008 - M. Of. nr. 280/10 apr. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 610/2011 - M. Of. nr. 565/9 aug. 2011) 
 
 O. nr. 329/2008 - M. Of. nr. 394/26 mai 2008 
 Ordin pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 563/2009 - M. Of. nr. 346/25 mai 2009) 
 
 O. nr. 438/2008 - M. Of. nr. 519/10 iul. 2008 
 Ordin privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă  
 
 (Abrogare prin O. nr. 185/2015 - M. Of. nr. 219/1 apr. 2015) 

în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

 
 O. nr. 509/2008 - M. Of. nr. 587/5 aug. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata  
 contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 581/2014 - M. Of. nr. 685/19 sep. 2014) 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 

 
 O. nr. 754/2008 - M. Of. nr. 706/17 oct. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata  
 contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul  
 preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 581/2014 - M. Of. nr. 685/19 sep. 2014) 
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 O. nr. 759/2008 - M. Of. nr. 739/31 oct. 2008 
 Ordin privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea  
 unor programe/subprograme naţionale de sănătate din cadrul Programului naţional de sănătate cu scop curativ 
 (Abrogare prin O. nr. 180/2013 - M. Of. nr. 191/4 apr. 2013) 
 
 O. nr. 814/2008 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2008 
 Ordin privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru anumite boli cronice,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 180/2013 - M. Of. nr. 191/4 apr. 2013) 

respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 
 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA  
 Decizii 

 Decizia nr. 2/2008 - M. Of. nr. 345/5 mai 2008 
 Decizie privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi medicul primar în ortodonţie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 52/2012 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2012) 
 
 Decizia nr. 3/2008 - M. Of. nr. 340/2 mai 2008 
 Decizie privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv medicul specialist şi medicul primar în stomatologie generală 
 (Abrogare prin Decizia nr. 49/2012 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2012) 
 
 Decizia nr. 6/2008 - M. Of. nr. 345/5 mai 2008 
 Decizie privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi de medicul primar în chirurgia dento-alveolară 
 (Abrogare prin Decizia nr. 50/2012 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2012) 
 
 Decizia nr. 7/2008 - M. Of. nr. 345/5 mai 2008 
 Decizie privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi de medicul primar de chirurgie oro-maxilo-facială cu dublă licenţă (medicină dentară  
 şi medicină generală) sau absolvenţi ai facultăţilor de medicină dentară 
 (Abrogare prin Decizia nr. 51/2012 - M. Of. nr. 482/13 iul. 2012) 
 
 Decizia nr. 9/2008 - M. Of. nr. 848/17 dec. 2008 
 Decizie privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti 
 (Abrogare prin Decizia nr. 46/2009 - M. Of. nr. 837/4 dec. 2009) 
 
 Decizia nr. 10/2008 - M. Of. nr. 853/18 dec. 2008 
 Decizie privind aprobarea calendarului şi Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 33/2010 - M. Of. nr. 883/29 dec. 2010) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 280/10 apr. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Deciziei Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie  
 
 (Abrogare prin H. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 298/7 mai 2012) 

medicală ale Colegiului Medicilor din România 

 
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR  
 Ordine 

 O. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 251/31 mar. 2008 
 Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a  
 rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 346/6 mai 2008 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de  
 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 

solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă 

 
 O. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 346/6 mai 2008 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de  
 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 

solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă 

 
 O. nr. 5/2008 - M. Of. nr. 351/7 mai 2008 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi supravegherea reasigurătorilor 
 (Abrogare prin N. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 
 
 O. nr. 6/2008 - M. Of. nr. 436/10 iun. 2008 
 Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5/2008 prin N. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 

şi supravegherea reasigurătorilor 

 
 O. nr. 7/2008 - M. Of. nr. 465/23 iun. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin  
 Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3109/2003 prin N. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 981/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 500/3 iul. 2008 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2008 - M. Of. nr. 762/11 nov. 2008) 
 
 O. nr. 10/2008 - M. Of. nr. 460/19 iun. 2008 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurările de credite 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 11/2008 - M. Of. nr. 536/16 iul. 2008 
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 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de  
 
 (T) 

asigurare/reasigurare 

 
 O. nr. 12/2008 - M. Of. nr. 556/23 iul. 2008 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor 
 (Abrogare prin N. nr. 37/2015 - M. Of. nr. 974/29 dec. 2015) 
 
 O. nr. 14/2008 - M. Of. nr. 743/3 nov. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor nr. 1/01 privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi brokerii de asigurare, aprobate prin  
 Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2001 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 512/27 iul. 2009) 
 
 O. nr. 15/2008 - M. Of. nr. 743/3 nov. 2008 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2009 
 (Abrogare prin N. nr. 20/2014 - M. Of. nr. 788/29 oct. 2014) 
 
 O. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 743/3 nov. 2008 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii pentru anul 2008, puse în aplicare prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2009 - M. Of. nr. 908/23 dec. 2009) 

preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2007 

 
 O. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 762/11 nov. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia  
 activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.  
 113.130/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 113130/2006 prin O. nr. 9/2011 - M. Of. nr. 325/11 mai 2011) 
 
 O. nr. 18/2008 - M. Of. nr. 762/11 nov. 2008 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise să acopere rezervele  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 113131/2006 prin O. nr. 8/2011 - M. Of. nr. 325/11 mai 2011) 

tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006 

 
 O. nr. 19/2008 - M. Of. nr. 141/25 feb. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind încheierea exerciţiului financiar 2007 pentru societăţile din domeniul asigurărilor 
 (T) 
 
 O. nr. 20/2008 - M. Of. nr. 762/11 nov. 2008 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 
 (Abrogare prin O. nr. 21/2009 - M. Of. nr. 812/27 nov. 2009) 
 
 O. nr. 21/2008 - M. Of. nr. 876/24 dec. 2008 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident 
 (Abrogare prin N. nr. 39/2016 - M. Of. nr. 986/8 dec. 2016) 
 
 O. nr. 22/2008 - M. Of. nr. 894/30 dec. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare 
 (Abrogare prin N. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 802/4 nov. 2014) 
 
 O. nr. 24/2008 - M. Of. nr. 12/7 ian. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor 
 (Abrogare prin R. nr. 13/2019 - M. Of. nr. 991/10 dec. 2019) 
 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 38/17 ian. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 1/2008 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat 
 (Abrogare prin H. nr. 23/2012 - M. Of. nr. 673/26 sep. 2012) 
 
 H. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 2/2008 privind organizarea activităţii de arhivă la administratorii de fonduri de pensii private 
 (Abrogare prin H. nr. 3/2013 - M. Of. nr. 448/22 iul. 2013) 
 
 H. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 66/29 ian. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 3/2008 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat 
 (Abrogare prin H. nr. 16/2009 - M. Of. nr. 375/3 iun. 2009) 
 
 H. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 147/27 feb. 2008 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 6/2008 pentru modificarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu  
 modificările şi completările ulterioare 
 (Abrogare odată cu H. nr. 46/2007 prin H. nr. 30/2009 - M. Of. nr. 843/7 dec. 2009) 
 
 H. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 272/7 apr. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 H. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 272/7 apr. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 H. nr. 18/2008 - M. Of. nr. 280/10 apr. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 9/2008 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de  
 Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exerciţiul financiar 2007 
 (T) 
 
 H. nr. 20/2008 - M. Of. nr. 331/25 apr. 2008 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 10/2008 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii  
 administrate privat 
 (Abrogare odată cu H. nr. 46/2007 prin H. nr. 30/2009 - M. Of. nr. 843/7 dec. 2009) 
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 H. nr. 24/2008 - M. Of. nr. 357/8 mai 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societăţii de administrare a investiţiilor pentru administrarea de fonduri de pensii  
 facultative 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2016 prin N. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 633/20 aug. 2015) 
 
 H. nr. 25/2008 - M. Of. nr. 397/27 mai 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 13/2008 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în instrumente ale pieţei monetare pentru fondurile de pensii  
 
 (Abrogare prin H. nr. 38/2008 - M. Of. nr. 741/3 nov. 2008) 

administrate privat 

 
 H. nr. 27/2008 - M. Of. nr. 452/17 iun. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 14/2008 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat 
 (Abrogare prin H. nr. 40/2013 - M. Of. nr. 614/2 oct. 2013) 
 
 H. nr. 28/2008 - M. Of. nr. 453/18 iun. 2008 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 15/2008 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societăţii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii  
 facultative şi al unui fond de pensii administrat privat 
 (Abrogare odată cu H. nr. 35/2007 prin H. nr. 44/2008 - M. Of. nr. 891/29 dec. 2008) 
 
 H. nr. 29/2008 - M. Of. nr. 552/22 iul. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 16/2008 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de  
 
 (T) 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

 
 H. nr. 30/2008 - M. Of. nr. 515/9 iul. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 17/2008 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative în caz de invaliditate şi în caz de deces 
 (Abrogare prin H. nr. 22/2009 - M. Of. nr. 606/2 sep. 2009) 
 
 H. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 618/22 aug. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 18/2008 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate,  
 reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
 (Abrogare prin N. nr. 14/2015 - M. Of. nr. 706/21 sep. 2015) 
 
 H. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 656/17 sep. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces 
 (Abrogare prin N. nr. 7/2015 - M. Of. nr. 272/23 apr. 2015) 
 
 H. nr. 38/2008 - M. Of. nr. 741/3 nov. 2008 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2012 - M. Of. nr. 122/20 feb. 2012) 
 
 H. nr. 44/2008 - M. Of. nr. 891/29 dec. 2008 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 24/2008 privind condiţiile de autorizare şi organizare a activelor şi pasivelor pentru societăţile de administrare a fondurilor de pensii private 
 (Abrogare prin H. nr. 15/2010 - M. Of. nr. 471/8 iul. 2010) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 28/2008 - M. Of. nr. 187/11 mar. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentulului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a  
 anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt  
 admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) 
 
 O. nr. 36/2008 - M. Of. nr. 216/20 mar. 2008 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2008 pentru implementarea Directivei 2007/16/CE privind punerea în aplicare a Directivei  
 85/611/CEE privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte  
 clarificarea anumitor definiţii 
 (Abrogare prin R. nr. 9/2014 - M. Of. nr. 436/16 iun. 2014) 
 
 O. nr. 37/2008 - M. Of. nr. 230/25 mar. 2008 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2008 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 30/2007 prin I. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 173/9 mar. 2017) 

autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

 
 O. nr. 83/2008 - M. Of. nr. 525/11 iul. 2008 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării  
 actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital 
 (Abrogare prin R. nr. 13/2019 - M. Of. nr. 991/10 dec. 2019) 
 
 O. nr. 92/2008 - M. Of. nr. 612/19 aug. 2008 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2008 de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi  
 supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 70/2006 prin I. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 580/29 iul. 2016) 
 
 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 36/2008 - M. Of. nr. 78/31 ian. 2008 
 Decizie privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului 
 (Abrogare prin Decizia nr. 345/2018 - M. Of. nr. 530/27 iun. 2018) 
 
 Decizia nr. 191/2008 - M. Of. nr. 230/25 mar. 2008 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 403/2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 488/2010 - M. Of. nr. 308/12 mai 2010) 

a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală 
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 Decizia nr. 574/2008 - M. Of. nr. 520/10 iul. 2008 
 Decizie privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune 
 (Abrogare prin Decizia nr. 488/2010 - M. Of. nr. 308/12 mai 2010) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 

 H. nr. 123/2008 - M. Of. nr. 128/19 feb. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 152/2006 prin H. nr. 279/2012 - M. Of. nr. 258/19 apr. 2012) 

judecător şi procuror, fără concurs 

 
 H. nr. 538/2008 - M. Of. nr. 444/13 iun. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea  
 Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 
 
 H. nr. 564/2008 - M. Of. nr. 515/9 iul. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 326/2005 
 (Abrogare prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 614/2008 - M. Of. nr. 563/25 iul. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 1154/2008 - M. Of. nr. 787/25 nov. 2008 
 Hotărâre pentru completarea anexei la Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 1314/2008 - M. Of. nr. 835/11 dec. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 1315/2008 - M. Of. nr. 835/11 dec. 2008 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 Comunicate 

 Comunicat nr. 1/2008 - M. Of. nr. 95/6 feb. 2008 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi beneficiază de garantarea rambursării depozitelor  
 
 (T) 

constituite la acestea 

 
 Comunicat nr. 2/2008 - M. Of. nr. 618/22 aug. 2008 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi beneficiază de garantarea rambursării depozitelor  
 constituite la acestea 
 (Încetare valabilitate prin Comunicat nr. 1/2009 - M. Of. nr. 33/16 ian. 2009) 
 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
  CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 

 Decizii 

 Decizia nr. 36/2008 - M. Of. nr. 132/20 feb. 2008 
 Decizie privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 129/22 feb. 2012) 

operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor din sistemul public de pensii 

 
 
 
 2009 
 
  ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-ŞIŞEŞTI" 

 Hotărâri 

 H. nr. 1581/2009 - M. Of. nr. 543/5 aug. 2009 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 (Abrogare prin H. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 636/6 sep. 2011) 
 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 Hotărâri 

 H. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 647/1 oct. 2009 

 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii şi a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură care  
 
 (T) 

vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 

 
 H. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 647/1 oct. 2009 
 Hotărâre privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se atestă îndeplinirea de către organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile mass-media a condiţiilor prevăzute de art.  
 198 alin. (3) şi (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedura de acreditare a observatorilor externi, precum  
 şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 
 (T) 
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 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  
 Circulare 

 C. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 27/14 ian. 2009 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna ianuarie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 2/2009 - M. Of. nr. 27/14 ian. 2009 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2008-23 ianuarie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 75/9 feb. 2009 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna februarie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 6/2009 - M. Of. nr. 86/12 feb. 2009 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 7/2009 - M. Of. nr. 86/12 feb. 2009 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională 
 (T) 
 
 C. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 127/2 mar. 2009 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna martie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 174/19 mar. 2009 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 210/1 apr. 2009 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna aprilie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 255/16 apr. 2009 
 Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută 
 (T) 
 
 C. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 290/4 mai 2009 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna mai 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 15/2009 - M. Of. nr. 323/14 mai 2009 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională 
 (T) 
 
 C. nr. 16/2009 - M. Of. nr. 323/14 mai 2009 
 Circulara privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 367/1 iun. 2009 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iunie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 21/2009 - M. Of. nr. 452/1 iul. 2009 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iulie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 22/2009 - M. Of. nr. 468/7 iul. 2009 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională 
 (T) 
 
 C. nr. 23/2009 - M. Of. nr. 468/7 iul. 2009 
 Circulară privind modificarea ratelor rezervei minime obligatorii 
 (T) 
 
 C. nr. 25/2009 - M. Of. nr. 489/14 iul. 2009 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 27/2009 - M. Of. nr. 537/3 aug. 2009 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna august 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 29/2009 - M. Of. nr. 557/11 aug. 2009 
 Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută 
 (T) 
 
 C. nr. 30/2009 - M. Of. nr. 557/11 aug. 2009 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională 
 (T) 
 
 C. nr. 32/2009 - M. Of. nr. 603/1 sep. 2009 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna septembrie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 34/2009 - M. Of. nr. 631/23 sep. 2009 



 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2009 
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 (T) 
 
 C. nr. 36/2009 - M. Of. nr. 648/1 oct. 2009 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna octombrie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 37/2009 - M. Of. nr. 667/6 oct. 2009 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională 
 (T) 
 
 C. nr. 38/2009 - M. Of. nr. 694/15 oct. 2009 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 40/2009 - M. Of. nr. 742/2 nov. 2009 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna noiembrie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 41/2009 - M. Of. nr. 770/11 nov. 2009 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 43/2009 - M. Of. nr. 784/17 nov. 2009 
 Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută 
 (T) 
 
 C. nr. 45/2009 - M. Of. nr. 829/2 dec. 2009 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna decembrie 2009 
 (T) 
 
 C. nr. 47/2009 - M. Of. nr. 888/18 dec. 2009 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2009 
 (T) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 229/8 apr. 2009 
 Normă pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 17/2006 privind supravegherea expunerilor instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare odată cu N. nr. 17/2006 prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 6/2009 - M. Of. nr. 341/21 mai 2009 
 Normă pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor financiare nebancare 
 (Abrogare odată cu N. nr. 16/2006 prin R. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 707/21 oct. 2009) 
 
 N. nr. 7/2009 - M. Of. nr. 468/7 iul. 2009 
 Normă privind modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor 
 (Abrogare odată cu N. nr. 1/2001 prin R. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 891/18 dec. 2009 şi Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 
 
 N. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 526/30 iul. 2009 
 Normă privind modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar 
 (Abrogare odată cu N. nr. 4/2005 prin R. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 341/19 mai 2012) 
 
 N. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 766/10 nov. 2009 
 Normă pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca  
 
 (Abrogare prin N. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 101/9 feb. 2015) 

Naţională a României 

 
 N. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 861/10 dec. 2009 
 Normă pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) 
 (Abrogare la data de 27 aprilie 2012 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 
 
 N. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 854/9 dec. 2009 
 Normă pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite de  
 gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora (BCE/2001/18) 
 (Abrogare la data de 27 aprilie 2012 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 
 
 N. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 900/22 dec. 2009 
 Normă pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi 
 (Abrogare la data de 27 aprilie 2012, odată cu N. nr. 26/2006 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 2/2009 - M. Of. nr. 187/25 mar. 2009 
 Ordin pentru completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit 
 (Abrogare odată cu O. nr. 12/2007 prin O. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 786/24 nov. 2010) 
 
 O. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 311/12 mai 2009 
 Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit 
 (Abrogare odată cu O. nr. 12/2007 prin O. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 786/24 nov. 2010) 
 
 O. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 284/30 apr. 2009 
 Ordin privind raportarea situaţiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2012 prin R. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 684/27 sep. 2011 şi Abrogare prin R. nr. 5/2012 - M. Of. nr. 179/20 mar. 2012) 
 
 O. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 843/7 dec. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit 
 (Abrogare odată cu O. nr. 13/2007 prin O. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 418/15 iun. 2011) 
 
 O. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 847/8 dec. 2009 
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 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2007 privind situaţiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 153/2 mar. 2011) 

Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială 

 
 O. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 847/8 dec. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 14/2008 pentru aprobarea Modelelor raportărilor periodice cuprinzând informaţiile statistice de  
 natură financiar-contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre 
 (Abrogare odată cu O. nr. 14/2008 prin O. nr. 2/2011 - M. Of. nr. 418/15 iun. 2011) 
 
 O. nr. 13/2009 - M. Of. nr. 897/22 dec. 2009 
 Ordin privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate 
 (Abrogare prin O. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 820/21 nov. 2011) 
 
 O. nr. 16/2009 - M. Of. nr. 921/29 dec. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 13/2008 prin O. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 930/28 dec. 2011) 

garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008 

 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 28/14 ian. 2009 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit  
 din state terţe 
 (Abrogare odată cu R. nr. 11/2007 prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 
 R. nr. 2/2009 - M. Of. nr. 40/22 ian. 2009 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2011 - M. Of. nr. 767/31 oct. 2011) 
 
 R. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2009 
 Regulament privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2012 prin R. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 684/27 sep. 2011 şi Abrogare prin R. nr. 5/2012 - M. Of. nr. 179/20 mar. 2012) 
 
 R. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 180/23 mar. 2009 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a  
 sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe 
 (Abrogare odată cu R. nr. 11/2007 prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 
 R. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 180/23 mar. 2009 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi  
 
 (Abrogare odată cu R. nr. 6/2008 prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 

a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe 

 
 R. nr. 7/2009 - M. Of. nr. 284/30 apr. 2009 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea  
 provizioanelor specifice de risc de credit 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2012, odată cu R. nr. 3/2009 prin R. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 684/27 sep. 2011) 
 
 R. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 343/22 mai 2009 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei  
 Riscurilor Bancare 
 (Abrogare prin R. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2012) 
 
 R. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 454/1 iul. 2009 
 Regulament privind raportarea tranzacţiilor efectuate prin conturile de corespondent şi abrogarea unor acte normative care impun restricţii în utilizarea acestor conturi 
 (Abrogare la data de 27 aprilie 2012 prin R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012) 
 
 R. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 459/2 iul. 2009 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2011 - M. Of. nr. 767/31 oct. 2011) 
 
 R. nr. 13/2009 - M. Of. nr. 537/3 aug. 2009 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea  
 provizioanelor specifice de risc de credit 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2012, odată cu R. nr. 3/2009 prin R. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 684/27 sep. 2011) 
 
 R. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 537/3 aug. 2009 
 Regulament privind modificarea Normei metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi  
 
 (Abrogare prin R. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 450/2 iul. 2010) 

plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit 

 
 R. nr. 15/2009 - M. Of. nr. 570/17 aug. 2009 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit  
 din state terţe 
 (Abrogare odată cu R. nr. 11/2007 prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 
 R. nr. 16/2009 - M. Of. nr. 626/21 sep. 2009 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului 
 (Abrogare odată cu R. nr. 9/2008 prin R. nr. 2/2019 - M. Of. nr. 736/9 sep. 2019) 
 
 R. nr. 17/2009 - M. Of. nr. 626/21 sep. 2009 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a  
 
 (Abrogare odată cu R. nr. 11/2007 prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 

sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe 

 
 R. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 630/23 sep. 2009 
 Regulament privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor  
 acestora 
 (Abrogare cu excepţia prevederilor Capitolului II —Cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit care se abrogă la data de 30 iunie 2014 prin R. nr. 5/2013 - M.  
 Of. nr. 841/30 dec. 2013) 
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 R. nr. 19/2009 - M. Of. nr. 667/6 oct. 2009 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de  
 Plăţi 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2012) 
 
 R. nr. 21/2009 - M. Of. nr. 735/29 oct. 2009 
 Regulament privind instituţiile de plată 
 (Abrogare prin R. nr. 4/2019 - M. Of. nr. 1020/19 dec. 2019) 
 
 R. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 891/18 dec. 2009 
 Regulament privind lichiditatea instituţiilor de credit 
 (Abrogare prin R. nr. 25/2011 - M. Of. nr. 820/21 nov. 2011) 
 
 R. nr. 25/2009 - M. Of. nr. 911/24 dec. 2009 
 Regulament privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 841/30 dec. 2013) 
 
 R. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 912/24 dec. 2009 
 Regulament privind implementarea, validarea şi evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 841/30 dec. 2013) 
 
 R. nr. 27/2009 - M. Of. nr. 892/21 dec. 2009 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului 
 (Abrogare odată cu R. nr. 9/2008 prin R. nr. 2/2019 - M. Of. nr. 736/9 sep. 2019) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 Ordine 

 O. nr. 8/499/2009 - M. Of. nr. 675/8 oct. 2009 
 Ordin privind abrogarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 2/231/2005 pentru aprobarea  
 
 (SE) 

Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice 

 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 Ordine 

 O. nr. 3/24/2009 - M. Of. nr. 320/14 mai 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/3/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/112/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 

 
 O. nr. 6/43/2009 - M. Of. nr. 602/31 aug. 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 12/109/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

abordării bazate pe modele interne de rating 

 
 O. nr. 12/69/2009 - M. Of. nr. 917/28 dec. 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/8/2009 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale  
 a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii 
 (Abrogare odată cu. O. nr. 14/111/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 14/71/2009 - M. Of. nr. 917/28 dec. 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 29/10/2009 pentru completarea Regulamentului Băncii  
 Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 10/107/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 Comunicate 

 Comunicat/2009 - M. Of. nr. 402/12 iun. 2009 
 Comunicat privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot  
 
 (T) 

repartiza mandate pentru Parlamentul European 7 iunie 2009 

 
 
 Hotărâri 

 H. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 176/20 mar. 2009 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2009 
 (T) 
 
 H. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 880/16 dec. 2009 
 Hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia  
 Electorală nr. 42 - Municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1, din data de 17 ianuarie 2010 
 (T) 
 
 
 Liste 

 Listă/2009 - M. Of. nr. 252/15 apr. 2009 
 Listă cuprinzând denumirea şi semnele electorale ale partidelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi  
 care şi-au depus candidaturile în vederea participării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 
 (T) 
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  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 137/2009 - M. Of. nr. 242/10 apr. 2009 
 Hotărâre pentru modificarea art. 57 din Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului  
 Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 115/2008 
 (Abrogare odată cu H. nr. 115/2008 prin H. nr. 212/2011 - M. Of. nr. 341/17 mai 2011) 
 
 H. nr. 139/2009 - M. Of. nr. 308/11 mai 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe 
 (Abrogare prin H. nr. 168/2010 - M. Of. nr. 627/6 sep. 2010) 
 
 H. nr. 140/2009 - M. Of. nr. 307/11 mai 2009 
 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 237/2011 - M. Of. nr. 498/13 iul. 2011) 
 
 H. nr. 146/2009 - M. Of. nr. 623/17 sep. 2009 
 Hotărâre privind aprobarea modelului Notei de inspecţie 
 (Abrogare prin H. nr. 54/2012 - M. Of. nr. 144/19 mar. 2013) 
 
 
 CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI  
 Hotărâri 

 H. nr. 2/2009 - M. Of. nr. 61/2 feb. 2009 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal 
 (T) 
 
 H. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 61/2 feb. 2009 
 Hotărâre privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2009 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2008 şi  
 depunerea declaraţiilor în anul 2009 
 (T) 
 
 H. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 92/16 feb. 2009 
 Hotărâre privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal-sesiunea 2009 
 (T) 
 
 H. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 140/6 mar. 2009 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007 
 (Abrogare odată cu H. nr. 7/2007 prin H. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 76/3 feb. 2020) 
 
 H. nr. 6/2009 - M. Of. nr. 140/6 mar. 2009 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2009 
 (T) 
 
 H. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 332/19 mai 2009 
 Hotărâre privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din 2 mai 2009 
 (T) 
 
 H. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 341/21 mai 2009 
 Hotărâre privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2009 
 (T) 
 
 H. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 620/15 sep. 2009 
 Hotărâre privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2009 
 (T) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 152/2009 - M. Of. nr. 111/24 feb. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de  
 Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2008. prin O. nr. 799/2015 - M. Of. nr. 729/29 sep. 2015) 

evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 

 
 O. nr. 410/2009 - M. Of. nr. 241/10 apr. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 162/2013 - M. Of. nr. 144/19 mar. 2013) 
 
 O. nr. 491/2009 - M. Of. nr. 269/24 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum  
 şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei  
 Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 581/2014 - M. Of. nr. 685/19 sep. 2014) 
 
 O. nr. 560/2009 - M. Of. nr. 283/30 apr. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională  
 de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de hemodializă şi dializă  
 peritoneală autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii 
 (Abrogare prin O. nr. 967/2009 - M. Of. nr. 810/26 nov. 2009) 
 
 O. nr. 561/2009 - M. Of. nr. 283/30 apr. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare  
 furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 185/2015 - M. Of. nr. 219/1 apr. 2015) 

Sănătate 

 
 O. nr. 563/2009 - M. Of. nr. 346/25 mai 2009 
 Ordin pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 (Abrogare prin O. nr. 428/2010 - M. Of. nr. 296/6 mai 2010) 
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 O. nr. 649/2009 - M. Of. nr. 412/17 iun. 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită  
 revalidarea 
 (Abrogare prin O. nr. 445/2010 - M. Of. nr. 301/10 mai 2010) 
 
 O. nr. 665/2009 - M. Of. nr. 400/12 iun. 2009 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 814/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 814/2008 prin O. nr. 180/2013 - M. Of. nr. 191/4 apr. 2013) 

comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 967/2009 - M. Of. nr. 810/26 nov. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul  
 privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii 
 (Abrogare prin O. nr. 698/2010 - M. Of. nr. 623/3 sep. 2010) 
 
 O. nr. 968/2009 - M. Of. nr. 840/7 dec. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare  
 furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de  
 Sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 185/2015 - M. Of. nr. 219/1 apr. 2015) 
 
 O. nr. 982/2009 - M. Of. nr. 868/14 dec. 2009 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de  
 preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2008. prin O. nr. 799/2015 - M. Of. nr. 729/29 sep. 2015) 

acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 

 
 O. nr. 1000/2009 - M. Of. nr. 891/18 dec. 2009 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata  
 contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin O. nr. 581/2014 - M. Of. nr. 685/19 sep. 2014) 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 

 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 12/2009 - M. Of. nr. 295/6 mai 2009 
 Decizie privind modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 15/2012 - M. Of. nr. 123/20 feb. 2012) 

activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România 

 
 Decizia nr. 46/2009 - M. Of. nr. 837/4 dec. 2009 
 Decizie privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti 
 (Abrogare prin Decizia nr. 58/2011 - M. Of. nr. 900/19 dec. 2011) 
 
 
 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA  
 Decizii 

 Decizia nr. 1/2009 - M. Of. nr. 69/5 feb. 2009 
 Decizie privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 16/2016 - M. Of. nr. 542/19 iul. 2016) 
 
 Decizia nr. 2/2009 - M. Of. nr. 199/30 mar. 2009 
 Decizie privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi a normelor  
 de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, precum şi a normei şi criteriilor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1/2013 - M. Of. nr. 112/27 feb. 2013) 
 
 Decizia nr. 10/2009 - M. Of. nr. 639/28 sep. 2009 
 Decizie privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial 
 (Abrogare prin Decizia nr. 2/2020 - M. Of. nr. 164/28 feb. 2020) 
 
 Decizia nr. 11/2009 - M. Of. nr. 639/28 sep. 2009 
 Decizie privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate şi ale societăţilor civile medicale, precum şi  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 17/2010 - M. Of. nr. 32/13 ian. 2011) 

pentru punctele secundare de lucru ale cabinetelor din structura unităţilor medicale cu personalitate juridică 

 
 
 Hotărâri 

 H. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 238/9 apr. 2009 
 Hotărâre pentru completarea Deciziei Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale  
 Colegiului Medicilor din România 
 (Abrogare prin H. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 298/7 mai 2012) 
 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 Ordine 

 O. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 91/16 feb. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2008 pentru societăţile din domeniul asigurărilor 
 (T) 
 
 O. nr. 2/2009 - M. Of. nr. 175/20 mar. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 171/19 mar. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare 
 (Abrogare prin N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 
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 O. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 164/17 mar. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind dobândirea calităţii sau renunţarea la calitatea de acţionar semnificativ la asigurători/reasigurători persoane juridice române 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 631/3 sep. 2012) 
 
 O. nr. 5/2009 - M. Of. nr. 320/14 mai 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau  
 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2012 - M. Of. nr. 603/22 aug. 2012) 

inundaţiilor 

 
 O. nr. 6/2009 - M. Of. nr. 327/18 mai 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul  
 asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 593/20 sep. 2013) 
 
 O. nr. 8/2009 - M. Of. nr. 486/14 iul. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de  
 asigurare 
 (T) 
 
 O. nr. 9/2009 - M. Of. nr. 512/27 iul. 2009 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 20/2008 prin O. nr. 21/2009 - M. Of. nr. 812/27 nov. 2009) 

Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 20/2008 

 
 O. nr. 10/2009 - M. Of. nr. 517/28 iul. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de garantare 
 (Abrogare prin N. nr. 16/2015 - M. Of. nr. 667/2 sep. 2015) 
 
 O. nr. 13/2009 - M. Of. nr. 555/10 aug. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale 
 (Abrogare prin R. nr. 25/2020 - M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020) 
 
 O. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 569/14 aug. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea de asigurare/reasigurare în România în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii 
 (Abrogare prin N. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 
 
 O. nr. 15/2009 - M. Of. nr. 569/14 aug. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii pe teritoriul României de către intermediarii în asigurări/reasigurări, autorizaţi  
 
 (Abrogare prin N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 

şi/sau înregistraţi de o autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene 

 
 O. nr. 16/2009 - M. Of. nr. 569/14 aug. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor 
 (Abrogare prin O. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 631/3 sep. 2012) 
 
 O. nr. 17/2009 - M. Of. nr. 610/7 sep. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale 
 (Abrogare prin N. nr. 6/2013 - M. Of. nr. 521/20 aug. 2013) 
 
 O. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 621/16 sep. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit  
 
 (Abrogare prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 

intern la asigurători/reasigurători 

 
 O. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2009 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.  
 17/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 17/2009 prin N. nr. 6/2013 - M. Of. nr. 521/20 aug. 2013) 
 
 O. nr. 21/2009 - M. Of. nr. 812/27 nov. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2010 - M. Of. nr. 344/25 mai 2010) 
 
 O. nr. 22/2009 - M. Of. nr. 908/23 dec. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2012 - M. Of. nr. 203/27 mar. 2012) 
 
 O. nr. 23/2009 - M. Of. nr. 908/23 dec. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie  
 
 (Abrogare prin N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 

să le cuprindă contractul de asigurare 

 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 45/27 ian. 2009 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 37/2007 prin N. nr. 14/2015 - M. Of. nr. 706/21 sep. 2015) 

Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

 
 H. nr. 2/2009 - M. Of. nr. 77/10 feb. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 2/2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de  
 Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exerciţiul financiar 2008 
 (T) 
 
 H. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 82/11 feb. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 3/2009 privind investiţiile fondurilor de pensii administrate privat şi organizarea activităţii de investire 
 (Abrogare prin H. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2012) 
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 H. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 85/12 feb. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 4/2009 privind investiţiile fondurilor de pensii facultative şi organizarea activităţii de investire 
 (Abrogare prin H. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2012) 
 
 H. nr. 6/2009 - M. Of. nr. 160/16 mar. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat 
 (Abrogare prin H. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2012) 
 
 H. nr. 7/2009 - M. Of. nr. 160/16 mar. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative 
 (Abrogare prin H. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2012) 
 
 H. nr. 12/2009 - M. Of. nr. 288/4 mai 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 9/2009 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private 
 (Abrogare prin R. nr. 13/2019 - M. Of. nr. 991/10 dec. 2019) 
 
 H. nr. 14/2009 - M. Of. nr. 328/18 mai 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private 
 (Abrogare prin R. nr. 25/2020 - M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020) 
 
 H. nr. 16/2009 - M. Of. nr. 375/3 iun. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat 
 (Abrogare prin N. nr. 26/2014 - M. Of. nr. 942/23 dec. 2014) 
 
 H. nr. 18/2009 - M. Of. nr. 494/16 iul. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 13/2009 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de  
 
 (T) 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

 
 H. nr. 22/2009 - M. Of. nr. 606/2 sep. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative 
 (Abrogare prin N. nr. 8/2015 - M. Of. nr. 267/21 apr. 2015) 
 
 H. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 693/15 oct. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 16/2009 privind modificarea şi completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor  
 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2012 - M. Of. nr. 122/20 feb. 2012) 

de pensii administrate privat în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008 

 
 H. nr. 27/2009 - M. Of. nr. 780/16 nov. 2009 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 19/2009 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi  
 administratorii acestora 
 (Abrogare prin N. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 802/4 nov. 2014) 
 
 H. nr. 28/2009 - M. Of. nr. 774/12 nov. 2009 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 20/2009 pentru completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative 
 (Abrogare prin N. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 802/4 nov. 2014) 
 
 H. nr. 30/2009 - M. Of. nr. 843/7 dec. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat 
 (Abrogare prin N. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 31/14 ian. 2015) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 11/2009 - M. Of. nr. 190/26 mar. 2009 
 Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi  
 supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 O. nr. 15/2009 - M. Of. nr. 183/24 mar. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de  
 
 (Abrogare prin R. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 251/5 apr. 2016) 

servicii de investiţii financiare 

 
 O. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 343/22 mai 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin R. nr. 15/2018 - M. Of. nr. 1082/20 dec. 2018) 
 
 O. nr. 29/2009 - M. Of. nr. 396/11 iun. 2009 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a  
 Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 27/2006 prin R. nr. 13/2018 - M. Of. nr. 1040/7 dec. 2018) 
 
 O. nr. 30/2009 - M. Of. nr. 380/4 iun. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2009 privind procedura de subscriere şi răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet 
 (Abrogare prin R. nr. 10/2019 - M. Of. nr. 915/13 nov. 2019) 
 
 O. nr. 36/2009 - M. Of. nr. 442/29 iun. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2009 privind deţinerile directe şi deţinerile indirecte 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) 
 
 O. nr. 39/2009 - M. Of. nr. 488/14 iul. 2009 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 4/2009 de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi  
 supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006 
 (Abrogare odată cu O. nr. 70/2006 prin I. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 580/29 iul. 2016) 
 
 O. nr. 44/2009 - M. Of. nr. 588/25 aug. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) 
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 O. nr. 54/2009 - M. Of. nr. 736/29 oct. 2009 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 O. nr. 55/2009 - M. Of. nr. 737/29 oct. 2009 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2009 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 51/2005 prin R. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) 
 
 O. nr. 70/2009 - M. Of. nr. 916/28 dec. 2009 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital 
 (Abrogare prin R. nr. 25/2020 - M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 300/2009 - M. Of. nr. 610/7 sep. 2009 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă 
 (Abrogare prin O. nr. 642/2019 - M. Of. nr. 631/30 iul. 2019) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 50/2009 - M. Of. nr. 65/3 feb. 2009 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 187/2006 prin Decizia nr. 220/2011 - M. Of. nr. 174/11 mar. 2011) 
 
 Decizia nr. 604/2009 - M. Of. nr. 374/3 iun. 2009 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 187/2006 prin Decizia nr. 220/2011 - M. Of. nr. 174/11 mar. 2011) 
 
 Decizia nr. 853/2009 - M. Of. nr. 662/5 oct. 2009 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României 
 (T) 
 
 Decizia nr. 854/2009 - M. Of. nr. 671/7 oct. 2009 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 187/2006 prin Decizia nr. 220/2011 - M. Of. nr. 174/11 mar. 2011) 
 
 Decizia nr. 911/2009 - M. Of. nr. 737/29 oct. 2009 
 Decizie privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009 
 (T) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 

 H. nr. 38/2009 - M. Of. nr. 64/3 feb. 2009 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 869/2009 - M. Of. nr. 400/12 iun. 2009 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea  
 Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 
 
 H. nr. 1788/2009 - M. Of. nr. 732/28 oct. 2009 
 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 
  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 Hotărâri 

 H. nr. 09/144/2009 - M. Of. nr. 87/13 feb. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi modalităţilor pentru determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite experţilor contabili şi  
 
 (Abrogare prin H. nr. 11/214/2011 - M. Of. nr. 89/3 feb. 2011) 

contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

 
 
  CURTEA DE CONTURI 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 78/10 feb. 2009 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi 
 (Abrogare prin H. nr. 130/2010 - M. Of. nr. 832/13 dec. 2010) 
 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 Comunicate 

 Comunicat nr. 1/2009 - M. Of. nr. 33/16 ian. 2009 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi beneficiază de garantarea rambursării depozitelor  
 
 (Încetare valabilitate prin Comunicat nr. 2/2009 - M. Of. nr. 662/5 oct. 2009) 

constituite la acestea 

 
 Comunicat nr. 2/2009 - M. Of. nr. 662/5 oct. 2009 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii,  
 a depozitelor constituite la acestea 
 (Încetare valabilitate prin Comunicat nr. 1/2010 - M. Of. nr. 139/2 mar. 2010) 
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 Regulamente 

 R. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 599/31 aug. 2009 
 Regulament privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situaţiei deponenţilor garantaţi 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 47/21 ian. 2016) 
 
 R. nr. 4/2009 - M. Of. nr. 599/31 aug. 2009 
 Regulament privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit autorizate în alte state membre 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 677/28 sep. 2012) 
 
 
 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
  CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 

 Decizii 

 Decizia nr. 134/2009 - M. Of. nr. 426/23 iun. 2009 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 36/2008 privind comisionul şi tarifele care se percep  
 de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 36/2008 prin O. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 129/22 feb. 2012) 

pensiilor din sistemul public de pensii 

 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 24/2009 - M. Of. nr. 750/4 nov. 2009 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 
 (Abrogare prin H. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 233/23 apr. 2013) 
 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2009 - M. Of. nr. 469/7 iul. 2009 
 Hotărâre privind completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti 
 (Abrogare odată cu Statut/2001 prin H. nr. 19/2010 - M. Of. nr. 713/26 oct. 2010) 
 
 
 
 2010 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 2/4 ian. 2010 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna ianuarie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 38/18 ian. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2009-23 ianuarie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 38/18 ian. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 4/2010 - M. Of. nr. 73/1 feb. 2010 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna februarie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 103/15 feb. 2010 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 103/15 feb. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 8/2010 - M. Of. nr. 136/1 mar. 2010 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna martie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2010 - M. Of. nr. 179/19 mar. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 10/2010 - M. Of. nr. 205/1 apr. 2010 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna aprilie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 11/2010 - M. Of. nr. 231/13 apr. 2010 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 13/2010 - M. Of. nr. 252/20 apr. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 15/2010 - M. Of. nr. 288/3 mai 2010 



 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna mai 2010 
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 (T) 
 
 C. nr. 16/2010 - M. Of. nr. 327/18 mai 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 17/2010 - M. Of. nr. 327/18 mai 2010 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2010 
 (T) 
 
 
 C. nr. 18/2010 - M. Of. nr. 360/1 iun. 2010 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iunie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 19/2010 - M. Of. nr. 389/11 iun. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai—23 iunie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 447/1 iul. 2010 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iulie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 498/19 iul. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 25/2010 - M. Of. nr. 538/2 aug. 2010 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna august 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 28/2010 - M. Of. nr. 581/17 aug. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 29/2010 - M. Of. nr. 581/17 aug. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 30/2010 - M. Of. nr. 618/1 sep. 2010 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna septembrie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 31/2010 - M. Of. nr. 646/16 sep. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 32/2010 - M. Of. nr. 671/1 oct. 2010 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna octombrie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 34/2010 - M. Of. nr. 702/21 oct. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 36/2010 - M. Of. nr. 727/1 nov. 2010 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna noiembrie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 37/2010 - M. Of. nr. 777/19 nov. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 40/2010 - M. Of. nr. 806/2 dec. 2010 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna decembrie 2010 
 (T) 
 
 C. nr. 42/2010 - M. Of. nr. 864/23 dec. 2010 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2010 
 (T) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 480/13 iul. 2010 
 Norme privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei  
 
 (Abrogare prin N. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 277/24 apr. 2015) 

şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili 

 
 
 Ordine 

 O. nr. 5/2010 - M. Of. nr. 192/26 mar. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit 
 (Abrogare odată cu O. nr. 12/2007 prin O. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 786/24 nov. 2010) 
 
 O. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 480/13 iul. 2010 
 Ordin privind raportarea modificării potenţiale a valorii economice a instituţiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 392/28 mai 2014) 
 
 O. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 483/14 iul. 2010 



 
 Ordin privind raportarea expunerilor faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit 
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 (Abrogare prin O. nr. 6/2011 - M. Of. nr. 551/3 aug. 2011) 
 
 O. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 786/24 nov. 2010 
 Ordin privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit 
 (Abrogare prin O. nr. 13/2011 - M. Of. nr. 786/4 nov. 2011) 
 
 O. nr. 25/2010 - M. Of. nr. 860/22 dec. 2010 
 Ordin privind raportarea situaţiilor referitoare la expunerile din credite înregistrate faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, care au făcut obiectul prevederilor art. 112  
 alin. (5) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la  
 riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora 
 (Abrogare prin R. nr. 29/2011 - M. Of. nr. 908/21 dec. 2011) 
 
 O. nr. 26/2010 - M. Of. nr. 886/29 dec. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 13/2008 prin O. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 930/28 dec. 2011) 

garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008 

 
 
 Regulamente 

 R. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 180/22 mar. 2010 
 Regulament privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi  
 Trezoreria Statului 
 (Abrogare prin R. nr. 7/2012 - M. Of. nr. 350/23 mai 2012) 
 
 R. nr. 4/2010 - M. Of. nr. 192/26 mar. 2010 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 24/2009 privind lichiditatea instituţiilor de credit 
 (Abrogare odată cu R. nr. 24/2009 prin R. nr. 25/2011 - M. Of. nr. 820/21 nov. 2011) 
 
 R. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 477/12 iul. 2010 
 Regulament pentru abrogarea Regulamentului nr. 1/2008 privind transformarea instituţiilor financiare în instituţii de credit 
 (SE) 
 
 R. nr. 10/2010 - M. Of. nr. 650/20 sep. 2010 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice  
 române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe 
 (Abrogare odată cu R. nr. 6/2008 prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 
 R. nr. 24/2010 - M. Of. nr. 706/22 oct. 2010 
 Regulament privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României 
 (SE) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 Ordine 

 O. nr. 21/78/2010 - M. Of. nr. 726/1 nov. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/21/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de  
 investiţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 10/107/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 Ordine 

 O. nr. 8/48/2010 - M. Of. nr. 547/4 aug. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de  
 investiţii pentru riscul operaţional 
 (Abrogare odată cu O. nr. 21/118/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 10/71/2010 - M. Of. nr. 690/14 oct. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/14/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/112/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 

 
 O. nr. 11/76/2010 - M. Of. nr. 725/1 nov. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 11/108/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

abordării standard 

 
 O. nr. 12/77/2010 - M. Of. nr. 725/1 nov. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit  
 abordării bazate pe modele interne de rating 
 (Abrogare odată cu O. nr. 12/109/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 13/89/2010 - M. Of. nr. 725/1 nov. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi  
 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

ale firmelor de investiţii 

 
 O. nr. 14/75/2010 - M. Of. nr. 725/1 nov. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
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 O. nr. 15/74/2010 - M. Of. nr. 725/1 nov. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de  
 investiţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 16/113/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 16/72/2010 - M. Of. nr. 725/1 nov. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 17/114/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă 

 
 O. nr. 17/73/2010 - M. Of. nr. 726/1 nov. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent  
 expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 18/87/2010 - M. Of. nr. 726/1 nov. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 19/116/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii 

 
 O. nr. 19/90/2010 - M. Of. nr. 726/1 nov. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile  
 tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 20/117/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 20/91/2010 - M. Of. nr. 726/1 nov. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 22/119/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii 

 
 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL  
 Hotărâri 

 H. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 187/24 mar. 2010 
 Hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală  
 nr. 42 - municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, din data de 25 aprilie 2010 
 (T) 
 
 H. nr. 1 bis/2010 - M. Of. nr. 722/29 oct. 2010 
 Hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală  
 nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010 
 (T) 
 
 
 Liste 

 Listă/2010 - M. Of. nr. 212/2 apr. 2010 
 Lista semnelor electorale, depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice şi alianţele politice care participă la alegerile parţiale pentru Camera  
 Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, în data de 25 aprilie 2010 
 (T) 
 
 Listă/2010 - M. Of. nr. 758/12 nov. 2010 
 Lista semnelor electorale depuse, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale legal  
 constituite, care participă la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3, în data de  
 5 decembrie 2010 
 (T) 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 156/2010 - M. Of. nr. 168/16 mar. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea formularelor de raport anual 
 (Abrogare prin H. nr. 239/2011 - M. Of. nr. 582/17 aug. 2011) 
 
 H. nr. 165/2010 - M. Of. nr. 762/16 nov. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind autorizarea firmelor de audit 
 (Abrogare prin H. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 543/3 aug. 2012) 
 
 H. nr. 168/2010 - M. Of. nr. 627/6 sep. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari 
 (Abrogare prin H. nr. 49/2013 - M. Of. nr. 164/6 mar. 2014) 
 
 H. nr. 169/2010 - M. Of. nr. 627/6 sep. 2010 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari,  
 
 (Abrogare prin H. nr. 50/2013 - M. Of. nr. 164/6 mar. 2014) 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010 

 
 H. nr. 172/2010 - M. Of. nr. 688/13 oct. 2010 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari 
 (Abrogare prin H. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 214/26 mar. 2014) 
 
 H. nr. 173/2010 - M. Of. nr. 688/13 oct. 2010 
 Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 19/2012 - M. Of. nr. 681/2 oct. 2012) 
 
 H. nr. 176/2010 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2011 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societăţilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională 
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 (Abrogare prin H. nr. 263/2011 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2012) 
 
 H. nr. 177/2010 - M. Of. nr. 864/23 dec. 2010 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare prin H. nr. 61/2014 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2015) 
 
 H. nr. 179/2010 - M. Of. nr. 681/7 oct. 2010 
 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 140/2009 privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei  
 
 (Abrogare prin H. nr. 237/2011 - M. Of. nr. 498/13 iul. 2011) 

Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar 

 
 H. nr. 180/2010 - M. Of. nr. 681/7 oct. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari -  
 persoane juridice 
 (Abrogare prin H. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 543/3 aug. 2012) 
 
 H. nr. 182/2010 - M. Of. nr. 856/21 dec. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari 
 (Abrogare prin H. nr. 39/2013 - M. Of. nr. 163/6 mar. 2014) 
 
 H. nr. 183/2010 - M. Of. nr. 702/21 oct. 2010 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de  
 auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din  
 România nr. 169/2010 
 (Abrogare odată cu H. nr. 169/2010 prin H. nr. 50/2013 - M. Of. nr. 164/6 mar. 2014) 
 
 H. nr. 187/2010 - M. Of. nr. 31/13 ian. 2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind programarea şi desfăşurarea inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari 
 (Abrogare prin H. nr. 18/2016 - M. Of. nr. 538/18 iul. 2016) 
 
 H. nr. 188/2010 - M. Of. nr. 32/13 ian. 2011 
 Hotărâre privind adoptarea procedurilor Departamentului de servicii pentru membri 
 (Abrogare prin H. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 543/3 aug. 2012) 
 
 H. nr. 199/2010 - M. Of. nr. 423/16 iun. 2011 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări de către Camera Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare prin H. nr. 265/2011 - M. Of. nr. 22/11 ian. 2012) 
 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 68/29 ian. 2010 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal 
 (T) 
 
 H. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 68/29 ian. 2010 
 Hotărâre privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2010 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2009 şi  
 
 (T) 

depunerea declaraţiilor în anul 2010 

 
 H. nr. 4/2010 - M. Of. nr. 68/29 ian. 2010 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2010 
 (T) 
 
 H. nr. 5/2010 - M. Of. nr. 96/11 feb. 2010 
 Hotărâre privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea martie 2010 
 (T) 
 
 H. nr. 9/2010 - M. Of. nr. 175/18 mar. 2010 
 Hotărâre privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2010 
 (T) 
 
 H. nr. 11/2010 - M. Of. nr. 283/30 apr. 2010 
 Hotărâre privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din 23 aprilie 2010 
 (T) 
 
 H. nr. 12/2010 - M. Of. nr. 283/30 apr. 2010 
 Hotărâre privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2010 
 (T) 
 
 H. nr. 13/2010 - M. Of. nr. 670/1 oct. 2010 
 Hotărâre privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2010 
 (T) 
 
 
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
 Ordine 

 O. nr. 354/2010 - M. Of. nr. 118/23 feb. 2010 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de  
 preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii  
 acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2008. prin O. nr. 799/2015 - M. Of. nr. 729/29 sep. 2015) 
 
 O. nr. 362/2010 - M. Of. nr. 143/4 mar. 2010 
 Ordin privind modificarea anexei 1-b la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 563/2009 prin O. nr. 428/2010 - M. Of. nr. 296/6 mai 2010) 

special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 

 
 O. nr. 428/2010 - M. Of. nr. 296/6 mai 2010 



 
 Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 
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 (Abrogare prin O. nr. 571/2011 - M. Of. nr. 460/30 iun. 2011) 
 
 O. nr. 445/2010 - M. Of. nr. 301/10 mai 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită  
 
 (Abrogare prin O. nr. 649/2011 - M. Of. nr. 563/8 aug. 2011) 

revalidarea 

 
 O. nr. 449/2010 - M. Of. nr. 296/6 mai 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a  
 comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/subprograme naţionale de sănătate din cadrul  
 Programului naţional de sănătate cu scop curativ 
 (Abrogare odată cu O. nr.759/2008 prin O. nr. 180/2013 - M. Of. nr. 191/4 apr. 2013) 
 
 O. nr. 452/2010 - M. Of. nr. 301/10 mai 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 185/2015 - M. Of. nr. 219/1 apr. 2015) 

medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

 
 O. nr. 475/2010 - M. Of. nr. 339/21 mai 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea  
 activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare odată cu O. nr. 428/2010 prin O. nr. 571/2011 - M. Of. nr. 460/30 iun. 2011) 
 
 O. nr. 476/2010 - M. Of. nr. 333/19 mai 2010 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 814/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 814/2008 prin O. nr. 180/2013 - M. Of. nr. 191/4 apr. 2013) 

comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
 O. nr. 606/2010 - M. Of. nr. 454/5 iul. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii  
 medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 185/2015 - M. Of. nr. 219/1 apr. 2015) 
 
 O. nr. 639/2010 - M. Of. nr. 539/3 aug. 2010 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 428/2010 prin O. nr. 571/2011 - M. Of. nr. 460/30 iun. 2011) 

activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 

 
 O. nr. 672/2010 - M. Of. nr. 570/11 aug. 2010 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare odată cu O. nr. 428/2010 prin O. nr. 571/2011 - M. Of. nr. 460/30 iun. 2011) 
 
 O. nr. 698/2010 - M. Of. nr. 623/3 sep. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 507/2015 - M. Of. nr. 656/31 aug. 2015) 

sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii 

 
 O. nr. 714/2010 - M. Of. nr. 622/3 sep. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii  
 medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 185/2015 - M. Of. nr. 219/1 apr. 2015) 
 
 O. nr. 799/2010 - M. Of. nr. 793/26 nov. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a  
 posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2008. prin O. nr. 799/2015 - M. Of. nr. 729/29 sep. 2015) 

activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 

 
 O. nr. 1062/2010 - M. Of. nr. 896/31 dec. 2010 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 445/2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de  
 spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea 
 (Abrogare prin O. nr. 649/2011 - M. Of. nr. 563/8 aug. 2011) 
 
 O. nr. 1114/2010 - M. Of. nr. 36/14 ian. 2011 
 Ordin pentru completarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 507/2015 - M. Of. nr. 656/31 aug. 2015) 

sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 

 
 O. nr. 1115/2010 - M. Of. nr. 36/14 ian. 2011 
 Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor  
 de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 185/2015 - M. Of. nr. 219/1 apr. 2015) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 15/2010 - M. Of. nr. 408/18 iun. 2010 
 Decizie privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist 
 (Abrogare prin Decizia nr. 6/1AGN/2021 - M. Of. nr. 833/31 aug. 2021) 
 
 Decizia nr. 33/2010 - M. Of. nr. 883/29 dec. 2010 
 Decizie privind aprobarea calendarului şi Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 59/2011 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 
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 Decizia nr. 4/2010 - M. Of. nr. 227/12 apr. 2010 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru ale  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 11/2009 prin Decizia nr. 17/2010 - M. Of. nr. 32/13 ian. 2011) 

cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate şi ale societăţilor civile medicale 

 
 Decizia nr. 5/2010 - M. Of. nr. 367/3 iun. 2010 
 Decizie privind înfiinţarea unei comisii de lucru 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1/2011 - M. Of. nr. 124/18 feb. 2011) 
 
 Decizia nr. 12/2010 - M. Of. nr. 624/3 sep. 2010 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru ale  
 cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate şi ale societăţilor civile medicale 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 11/2009 prin Decizia nr. 17/2010 - M. Of. nr. 32/13 ian. 2011) 
 
 Decizia nr. 15/2010 - M. Of. nr. 778/22 nov. 2010 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2010 privind înfiinţarea unei comisii de lucru 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 5/2010 prin Decizia nr. 1/2011 - M. Of. nr. 124/18 feb. 2011) 
 
 Decizia nr. 17/2010 - M. Of. nr. 32/13 ian. 2011 
 Decizie privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 8/2013 - M. Of. nr. 666/30 oct. 2013) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 147/1 mar. 2011 
 Hotărâre pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari şi a Statutului medicului veterinar şi pentru aprobarea Codului de deontologie  
 
 (Abrogare prin H. nr. 3/2013 - M. Of. nr. 676/16 sep. 2014) 

medicală veterinară 

 
 
 COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI  
 Hotărâri 

 H. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 586/18 aug. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de asistent social 
 (Abrogare prin H. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 265/23 apr. 2012) 
 
 
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 348/26 mai 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România 
 (Abrogare prin H. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 266/13 mai 2013) 
 
 H. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 348/26 mai 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 1088/21 dec. 2018) 
 
 H. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 348/26 mai 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 1088/21 dec. 2018) 
 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 Ordine 

 O. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 89/10 feb. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2009 pentru societăţile din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 140/24 feb. 2011) 
 
 O. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 124/24 feb. 2010 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui  
 Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2009 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2010 - M. Of. nr. 344/25 mai 2010) 
 
 O. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 226/9 apr. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor prudenţiale referitoare la rezolvarea reclamaţiilor privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări 
 (Abrogare prin O. nr. 11/2012 - M. Of. nr. 367/30 mai 2012) 
 
 O. nr. 4/2010 - M. Of. nr. 264/22 apr. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea activităţii de arhivă la asigurători, reasigurători şi intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări 
 (Abrogare prin N. nr. 9/2014 - M. Of. nr. 343/9 mai 2014) 
 
 O. nr. 5/2010 - M. Of. nr. 344/25 mai 2010 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2011 - M. Of. nr. 858/6 dec. 2011) 
 
 O. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2010 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2012 - M. Of. nr. 329/16 mai 2012) 
 
 O. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 417/22 iun. 2010 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 329/16 mai 2012) 
 
 O. nr. 8/2010 - M. Of. nr. 444/1 iul. 2010 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 16/2009 prin O. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 631/3 sep. 2012) 
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 O. nr. 10/2010 - M. Of. nr. 538/2 aug. 2010 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,  
 puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5/2009 prin O. nr. 15/2012 - M. Of. nr. 603/22 aug. 2012) 
 
 O. nr. 11/2010 - M. Of. nr. 651/20 sep. 2010 
 Ordin pentru completarea Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 23/2009 prin N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 

cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009 

 
 O. nr. 13/2010 - M. Of. nr. 844/16 dec. 2010 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule înmatriculate în  
 România 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2012 - M. Of. nr. 336/18 mai 2012) 
 
 O. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 874/28 dec. 2010 
 Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 8 din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei  
 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 329/16 mai 2012) 

produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010 

 
 O. nr. 15/2010 - M. Of. nr. 14/6 ian. 2011 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia 
 (Abrogare prin N. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 268/22 apr. 2015) 
 
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE  
 Hotărâri 

 H. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 81/5 feb. 2010 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 2/2010 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate  
 privat 
 (Abrogare prin N. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 31/14 ian. 2015) 
 
 H. nr. 4/2010 - M. Of. nr. 185/23 mar. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 3/2010 privind procedura de efectuare a controlului entităţilor care desfăşoară activităţi în sistemul de pensii private 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 61/24 ian. 2014) 
 
 H. nr. 5/2010 - M. Of. nr. 217/7 apr. 2010 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 4/2010 pentru completarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 14/2019 prin R. nr. 25/2020 - M. Of. nr. 1169/3 dec. 2020) 

pensiilor private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 14/2009 

 
 H. nr. 6/2010 - M. Of. nr. 293/5 mai 2010 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 5/2010 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate  
 privat 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 H. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 293/5 mai 2010 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 H. nr. 20/2010 - M. Of. nr. 605/26 aug. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat 
 (Abrogare prin N. nr. 24/2015 - M. Of. nr. 3/5 ian. 2016) 
 
 H. nr. 21/2010 - M. Of. nr. 605/26 aug. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare prin N. nr. 25/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 H. nr. 22/2010 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat 
 (Abrogare prin N. nr. 22/2016 - M. Of. nr. 321/27 apr. 2016) 
 
 H. nr. 23/2010 - M. Of. nr. 691/14 oct. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative 
 (Abrogare prin N. nr. 23/2016 - M. Of. nr. 327/28 apr. 2016) 
 
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
 Ordine 

 O. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 54/25 ian. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 O. nr. 4/2010 - M. Of. nr. 122/23 feb. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 O. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 145/5 mar. 2010 
 Ordin pentru abrogarea Instrucţiunii nr. 4/2007 privind criteriile de agreare a agenţiilor de rating, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2007 
 (SE) 
 
 O. nr. 13/2010 - M. Of. nr. 173/17 mar. 2010 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2010 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile  
 autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 30/2007 prin I. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 173/9 mar. 2017) 
 
 O. nr. 14/2010 - M. Of. nr. 186/24 mar. 2010 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul  
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 adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 44/2009 prin R. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) 
 
 O. nr. 36/2010 - M. Of. nr. 404/17 iun. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital 
 (Abrogare prin R. nr. 28/2020 - M. Of. nr. 16/7 ian. 2021) 
 
 O. nr. 50/2010 - M. Of. nr. 580/16 aug. 2010 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2010 de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 70/2006 prin I. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 580/29 iul. 2016) 

supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

 
 O. nr. 115/2010 - M. Of. nr. 851/20 dec. 2010 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 4/2010 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate,  
 reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 30/2007 prin I. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 173/9 mar. 2017) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 385/2010 - M. Of. nr. 553/5 aug. 2010 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice 
 (Abrogare prin O. nr. 431/2017 - M. Of. nr. 713/4 sep. 2017) 
 
 O. nr. 400/2010 - M. Of. nr. 591/20 aug. 2010 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu  
 
 (Abrogare prin O. nr. 439/2016 - M. Of. nr. 529/14 iul. 2016) 

privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice 

 
 O. nr. 419/2010 - M. Of. nr. 638/10 sep. 2010 
 Ordin punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 501 din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 59/2020 - M. Of. nr. 57/29 ian. 2020) 
 
 O. nr. 420/2010 - M. Of. nr. 638/10 sep. 2010 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 694/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) 
 
 O. nr. 519/2010 - M. Of. nr. 705/22 oct. 2010 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei 
 (Abrogare prin O. nr. 668/2011 - M. Of. nr. 631/5 sep. 2011) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 210/2010 - M. Of. nr. 75/2 feb. 2010 
 Decizie privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 255/2014 - M. Of. nr. 271/14 apr. 2014) 
 
 Decizia nr. 488/2010 - M. Of. nr. 308/12 mai 2010 
 Decizie privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital  
 terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori 
 (Abrogare prin Decizia nr. 277/2013 - M. Of. nr. 355/14 iun. 2013) 
 
 
  CURTEA DE CONTURI 

 Hotărâri 

 H. nr. 130/2010 - M. Of. nr. 832/13 dec. 2010 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi 
 (Abrogare prin H. nr. 155/2014 - M. Of. nr. 547/24 iul. 2014) 
 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 Comunicate 

 Comunicat nr. 1/2010 - M. Of. nr. 139/2 mar. 2010 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii,  
 a depozitelor constituite la acestea 
 (Încetare valabilitate prin Comunicat nr. 1/2011 - M. Of. nr. 35/14 ian. 2011) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 3/2010 - M. Of. nr. 449/2 iul. 2010 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în  
 sistemul bancar a situaţiei deponenţilor garantaţi 
 (Abrogare odată cu R. nr. 3/2009 prin R. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 47/21 ian. 2016) 
 
 R. nr. 5/2010 - M. Of. nr. 583/17 aug. 2010 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a  
 
 (Abrogare odată cu R. nr. 3/2009 prin R. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 47/21 ian. 2016) 

depozitelor în sistemul bancar a situaţiei deponenţilor garantaţi 

 
 
 
 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 

 Ordine 

 O. nr. 152/2010 - M. Of. nr. 869/27 dec. 2010 
 Ordin privind aprobarea taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor 
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 (T) 
 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2010 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate 
 (Abrogare prin H. nr. 32/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 
 
 H. nr. 2/2010 - M. Of. nr. 200/30 mar. 2010 
 Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 24/2009 privind  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 24/2009 prin H. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 233/23 apr. 2013) 

stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

 
 H. nr. 10/2010 - M. Of. nr. 501/20 iul. 2010 
 Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor 
 (Abrogare prin H. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 506/21 iun. 2019) 
 
 H. nr. 26/2010 - M. Of. nr. 864/23 dec. 2010 
 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 la Programul naţional de pregătire a infirmierelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,  
 Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 
 (Abrogare odată cu H. nr. 10/2010 prin H. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 506/21 iun. 2019) 
 
 
 
 
 2011 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 3/3 ian. 2011 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna ianuarie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 2/2011 - M. Of. nr. 38/17 ian. 2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2010-23 ianuarie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 5/2011 - M. Of. nr. 84/1 feb. 2011 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna februarie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 7/2011 - M. Of. nr. 124/18 feb. 2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2011 - M. Of. nr. 149/1 mar. 2011 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna martie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 201/23 mar. 2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 230/1 apr. 2011 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna aprilie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 13/2011 - M. Of. nr. 250/8 apr. 2011 
 Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută 
 (T) 
 
 C. nr. 14/2011 - M. Of. nr. 282/21 apr. 2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 15/2011 - M. Of. nr. 300/2 mai 2011 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna mai 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 17/2011 - M. Of. nr. 349/19 mai 2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 18/2011 - M. Of. nr. 383/1 iun. 2011 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iunie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 20/2011 - M. Of. nr. 436/22 iun. 2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 464/1 iul. 2011 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iulie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 23/2011 - M. Of. nr. 503/14 iul. 2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie - 23 iulie 2011 
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 (T) 
 
 C. nr. 25/2011 - M. Of. nr. 544/1 aug. 2011 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna august 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 26/2011 - M. Of. nr. 577/16 aug. 2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 28/2011 - M. Of. nr. 622/1 sep. 2011 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna septembrie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 30/2011 - M. Of. nr. 676/22 sep. 2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 32/2011 - M. Of. nr. 695/30 sep. 2011 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 (T) 
 
 C. nr. 35/2011 - M. Of. nr. 734/19 oct. 2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie - 23 octombrie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 37/2011 - M. Of. nr. 780/3 nov. 2011 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 (T) 
 
 C. nr. 38/2011 - M. Of. nr. 811/16 nov. 2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 39/2011 - M. Of. nr. 811/16 nov. 2011 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2011 
 (T) 
 
 C. nr. 44/2011 - M. Of. nr. 915/22 dec. 2011 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2011 
 (T) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 677/23 sep. 2011 
 Normă pentru abrogarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 4/2001 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor 
 (SE) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 2/2011 - M. Of. nr. 418/15 iun. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din  
 România ale instituţiilor de credit din alte state membre 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 693/23 sep. 2014) 
 
 O. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 418/15 iun. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,  
 aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 699/24 sep. 2014) 
 
 O. nr. 4/2011 - M. Of. nr. 443/24 iun. 2011 
 Ordin privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 894/28 dec. 2012) 
 
 O. nr. 6/2011 - M. Of. nr. 551/3 aug. 2011 
 Ordin privind raportarea expunerilor faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 392/28 mai 2014) 
 
 O. nr. 7/2011 - M. Of. nr. 585/18 aug. 2011 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit,  
 instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 (Abrogare odată cu O. nr. 8/2008 prin O. nr. 10/2012 - M. Of. nr. 570/10 aug. 2012) 
 
 O. nr. 14/2011 - M. Of. nr. 765/31 oct. 2011 
 Ordin pentru raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi  
 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 865/20 dec. 2012) 

utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare 

 
 O. nr. 16/2011 - M. Of. nr. 768/1 nov. 2011 
 Ordin privind raportarea situaţiei poziţiilor pe valută şi pe aur 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2014 prin O. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 23/2011 - M. Of. nr. 822/21 nov. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2011 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România 
 (Abrogare odată cu O. nr. 4/2011 prin O. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 894/28 dec. 2012) 
 
 O. nr. 25/2011 - M. Of. nr. 903/20 dec. 2011 
 Ordin privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi  
 utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 865/20 dec. 2012) 
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 O. nr. 26/2011 - M. Of. nr. 903/20 dec. 2011 
 Ordin privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare  
 financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 865/20 dec. 2012) 
 
 O. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 930/28 dec. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2015 - M. Of. nr. 540/20 iul. 2015) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 2/2011 - M. Of. nr. 316/9 mai 2011 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice 
 (Abrogare prin R. nr. 24/2011 - M. Of. nr. 767/31 oct. 2011) 
 
 R. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 316/9 mai 2011 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea  
 provizioanelor specifice de risc de credit 
 (Abrogare la data de 1 ian. 2012, odată cu R. nr. 3/2009 prin R. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 684/27 sep. 2011) 
 
 R. nr. 4/2011 - M. Of. nr. 316/9 mai 2011 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată 
 (Abrogare odată cu R. nr. 21/2009 prin R. nr. 4/2019 - M. Of. nr. 1020/19 dec. 2019) 
 
 R. nr. 6/2011 - M. Of. nr. 438/22 iun. 2011 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei  
 abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional 
 (Abrogare odată cu R. nr. 25/2009 prin R. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 841/30 dec. 2013) 
 
 R. nr. 8/2011 - M. Of. nr. 508/18 iul. 2011 
 Regulament privind instituţiile emitente de monedă electronică 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2019 - M. Of. nr. 1021/19 dec. 2019) 
 
 R. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 684/27 sep. 2011 
 Regulament privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 865/20 dec. 2012) 
 
 R. nr. 16/2011 - M. Of. nr. 779/3 nov. 2011 
 Regulament privind procedura de administrare a riscului de decontare şi facilităţile acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS 
 (Abrogare prin R. nr. 9/2020 - M. Of. nr. 871/24 sep. 2020) 
 
 R. nr. 24/2011 - M. Of. nr. 767/31 oct. 2011 
 Regulament privind creditele destinate persoanelor fizice 
 (Abrogare prin O. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 855/18 dec. 2012) 
 
 R. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 842/28 nov. 2011 
 Regulament pentru modificarea art. 18 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice 
 (Abrogare odată cu O. nr. 24/2011 prin O. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 855/18 dec. 2012) 
 
 R. nr. 30/2011 - M. Of. nr. 920/23 dec. 2011 
 Regulament pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor  
 prudenţiale de valoare 
 (Abrogare odată cu R. nr. 11/2011 prin R. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 865/20 dec. 2012) 
 
 R. nr. 31/2011 - M. Of. nr. 67/27 ian. 2012 
 Regulament privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2015 prin R. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 602/13 aug. 2014) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 Ordine 

 O. nr. 8/60/2011 - M. Of. nr. 685/27 sep. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/7/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit  
 abordării standard 
 (Abrogare odată cu O. nr. 11/108/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 9/61/2011 - M. Of. nr. 685/27 sep. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/8/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 
 (Abrogare prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013 şi Abrogare odată cu O. nr. 15/112/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii 

 
 O. nr. 10/62/2011 - M. Of. nr. 685/27 sep. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/9/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale  
 a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 19/116/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 18/82/2011 - M. Of. nr. 800/11 nov. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/11/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit  
 abordării standard 
 (Abrogare odată cu O. nr. 11/108/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 19/84/2011 - M. Of. nr. 797/10 nov. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 17/73/2010 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

securitizare 
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 O. nr. 20/85/2011 - M. Of. nr. 800/11 nov. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 19/116/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 21/86/2011 - M. Of. nr. 827/22 nov. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/15/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de transparenţă şi de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de  
 investiţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 22/119/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 O. nr. 24/110/2011 - M. Of. nr. 909/21 dec. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 28/17/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/112/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 

Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii 

 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Ordine 

 O. nr. 17/83/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/12/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  
 Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de  
 investiţii 
 (Abrogare odată cu O. nr. 10/107/2006 prin R. nr. 7/8/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013) 
 
 
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 Hotărâri 
 

 H. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 499/13 iul. 2011 
 Hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr.  
 
 (T) 

29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, din data de 21 august 2011 

 
 H. nr. 2/2011 - M. Of. nr. 522/25 iul. 2011 
 Hotărâre privind modalitatea de atribuire a mandatului la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din data de 21 august 2011 
 (T) 
 
 
 Liste 

 Listă/2011 - M. Of. nr. 535/28 iul. 2011 
 Listă semnelor electorale depuse, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice şi alianţele electorale care participă la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor  
 care vor avea loc în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, în  
 
 (T) 

data de 21 august 2011 

 
 
 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA  
 Hotărâri 

 H. nr. 219/2011 - M. Of. nr. 542/1 aug. 2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind pregătirea anuală a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare prin H. nr. 61/2014 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2015) 
 
 H. nr. 220/2011 - M. Of. nr. 511/19 iul. 2011 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea tematicii pentru programul anual de pregătire profesională 
 (Abrogare prin H. nr. 263/2011 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2012) 
 
 H. nr. 237/2011 - M. Of. nr. 498/13 iul. 2011 
 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 262/2011 - M. Of. nr. 878/13 dec. 2011) 
 
 H. nr. 239/2011 - M. Of. nr. 582/17 aug. 2011 
 Hotărâre pentru aprobarea formularelor de raport anual 
 (Abrogare prin H. nr. 74/2014 - M. Of. nr. 17/9 ian. 2015) 
 
 H. nr. 262/2011 - M. Of. nr. 878/13 dec. 2011 
 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit  
 
 (Abrogare prin H. nr. 35/2014 - M. Of. nr. 358/15 mai 2014) 

financiar 

 
 H. nr. 263/2011 - M. Of. nr. 16/9 ian. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 61/2014 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2015) 
 
 H. nr. 274/2011 - M. Of. nr. 86/2 feb. 2012 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii  
 activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari 
 (Abrogare odată cu H. nr. 182/2010 prin H. nr. 39/2013 - M. Of. nr. 163/6 mar. 2014) 
 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 99/7 feb. 2011 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2011 şi al nivelului taxei de autorizare a societăţilor comerciale de  
 consultanţă fiscală 
 (T) 
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 H. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 99/7 feb. 2011 
 Hotărâre privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2011 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2010 şi  
 depunerea declaraţiilor în anul 2011 
 (T) 
 
 H. nr. 5/2011 - M. Of. nr. 168/9 mar. 2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2011 
 (T) 
 
 H. nr. 7/2011 - M. Of. nr. 304/3 mai 2011 
 Hotărâre privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din 16 aprilie 2011 
 (T) 
 
 H. nr. 8/2011 - M. Of. nr. 304/3 mai 2011 
 Hotărâre privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2011 
 (T) 
 
 H. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 629/2 sep. 2011 
 Hotărâre privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011 
 (T) 
 
 H. nr. 15/2011 - M. Of. nr. 682/26 sep. 2011 
 Hotărâre privind prelungirea termenului de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011 
 (T) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 19/2011 - M. Of. nr. 49/20 ian. 2011 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare odată cu O. nr. 428/2010 prin O. nr. 571/2011 - M. Of. nr. 460/30 iun. 2011) 
 
 O. nr. 29/2011 - M. Of. nr. 54/21 ian. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata  
 contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul  
 preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 
 (Abrogare prin O. nr. 581/2014 - M. Of. nr. 685/19 sep. 2014) 
 
 O. nr. 545/2011 - M. Of. nr. 385/1 iun. 2011 
 Ordin privind metodologia de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 188/2013 - M. Of. nr. 178/1 apr. 2013) 

deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 571/2011 - M. Of. nr. 460/30 iun. 2011 
 Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare prin O. nr. 24/2012 - M. Of. nr. 108/10 feb. 2012) 
 
 O. nr. 610/2011 - M. Of. nr. 565/9 aug. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 1012/2013 - M. Of. nr. 784/14 dec. 2013) 
 
 O. nr. 649/2011 - M. Of. nr. 563/8 aug. 2011 
 Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită  
 revalidarea 
 (Abrogare prin O. nr. 25/2012 - M. Of. nr. 109/10 feb. 2012) 
 
 O. nr. 663/2011 - M. Of. nr. 594/23 aug. 2011 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 571/2011 prin O. nr. 24/2012 - M. Of. nr. 108/10 feb. 2012) 

realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 

 
 O. nr. 724/2011 - M. Of. nr. 628/2 sep. 2011 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 649/2011 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în  
 regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea 
 (Abrogare odată cu O. nr. 649/2011 prin O. nr. 25/2012 - M. Of. nr. 109/10 feb. 2012) 
 
 O. nr. 927/2011 - M. Of. nr. 829/23 nov. 2011 
 Ordin pentru aprobarea machetei de raportare de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a consumului centralizat de medicamente 
 (Abrogare prin O. nr. 1058/2015 - M. Of. nr. 921/11 dec. 2015) 
 
 
  COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 1/2011 - M. Of. nr. 170/10 mar. 2011 
 Decizie privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică 
 (Abrogare prin Decizia nr. 5/2021 - M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) 
 
 Decizia nr. 3/2011 - M. Of. nr. 693/30 sep. 2011 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmaciştilor din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 2/2015 - M. Of. nr. 756/9 oct. 2015) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 58/2011 - M. Of. nr. 900/19 dec. 2011 
 Decizie privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor  



 

 5616

 Dentişti din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 16/2CN/2021 - M. Of. nr. 1157/6 dec. 2021) 
 
 Decizia nr. 59/2011 - M. Of. nr. 17/10 ian. 2012 
 Decizie privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 18/2CN/2019 - M. Of. nr. 707/28 aug. 2019) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 3/2011 - M. Of. nr. 347/19 mai 2011 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1/2009 prin Decizia nr. 16/2016 - M. Of. nr. 542/19 iul. 2016) 
 
 Decizia nr. 4/2011 - M. Of. nr. 435/22 iun. 2011 
 Decizie privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 14/2017 - M. Of. nr. 345/10 mai 2017) 

componenţei Comisiei Electorale Centrale 

 
 Decizia nr. 5/2011 - M. Of. nr. 565/9 aug. 2011 
 Decizie privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2012-2016, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi  
 aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 20/2015 - M. Of. nr. 598/7 aug. 2015) 
 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 Ordine 

 O. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 57/24 ian. 2011 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind  
 activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare 
 (Abrogare prin N. nr. 32/2015 - M. Of. nr. 971/29 dec. 2015) 
 
 O. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 140/24 feb. 2011 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2010 pentru societăţile din domeniul asigurărilor 
 
 (Abrogare prin O. nr. 3/2012 - M. Of. nr. 146/5 mar. 2012) 
 
 O. nr. 4/2011 - M. Of. nr. 146/28 feb. 2011 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind raportul actuarial 
 (Abrogare , prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 5/2011 - M. Of. nr. 185/16 mar. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare  
 prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 24/2008 prin R. nr. 13/2019 - M. Of. nr. 991/10 dec. 2019) 
 
 O. nr. 7/2011 - M. Of. nr. 325/11 mai 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea  
 activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 506/18 iul. 2011) 
 
 O. nr. 9/2011 - M. Of. nr. 325/11 mai 2011 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia  
 
 (Abrogare , prin N. nr. 28/2015 - M. Of. nr. 978/30 dec. 2015) 

activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate 

 
 O. nr. 10/2011 - M. Of. nr. 333/13 mai 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, puse în aplicare  
 prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 6/2010 prin O. nr. 8/2012 - M. Of. nr. 329/16 mai 2012) 
 
 O. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 333/13 mai 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 329/16 mai 2012) 

puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010 

 
 O. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 506/18 iul. 2011 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea  
 activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009 
 (Abrogare prin O. nr. 15/2011 - M. Of. nr. 915/22 dec. 2011) 
 
 O. nr. 13/2011 - M. Of. nr. 539/29 iul. 2011 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a  
 
 (Abrogare prin O. nr. 14/2012 - M. Of. nr. 451/5 iul. 2012) 

brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare 

 
 O. nr. 14/2011 - M. Of. nr. 858/6 dec. 2011 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 
 (Abrogare prin N. nr. 23/2014 - M. Of. nr. 826/12 nov. 2014) 
 
 O. nr. 16/2011 - M. Of. nr. 908/21 dec. 2011 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate  
 prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008 
 (Abrogare prin N. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 802/4 nov. 2014) 
 
 O. nr. 17/2011 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin  
 
 (Abrogare prin N. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 268/22 apr. 2015) 

Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 
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  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2011 - M. Of. nr. 151/2 mar. 2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative 
 (Abrogare prin N. nr. 18/2018 - M. Of. nr. 969/15 nov. 2018) 
 
 H. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 193/21 mar. 2011 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de  
 
 (Abrogare prin N. nr. 7/2017 - M. Of. nr. 248/11 apr. 2017) 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

 
 H. nr. 5/2011 - M. Of. nr. 234/4 apr. 2011 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 4/2011 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate  
 privat 
 (Abrogare odată cu H. nr. 20/2010 prin N. nr. 24/2015 - M. Of. nr. 3/5 ian. 2016) 
 
 H. nr. 6/2011 - M. Of. nr. 234/4 apr. 2011 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 5/2011 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare odată cu H. nr. 21/2010 prin N. nr. 25/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 H. nr. 7/2011 - M. Of. nr. 357/23 mai 2011 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii  
 
 (Abrogare prin H. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2012) 

administrate privat 

 
 H. nr. 8/2011 - M. Of. nr. 357/23 mai 2011 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii  
 facultative 
 (Abrogare prin H. nr. 22/2011 - M. Of. nr. 8/5 ian. 2012) 
 
 H. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 567/10 aug. 2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative 
 (Abrogare prin H. nr. 64/2013 - M. Of. nr. 3/6 ian. 2014) 
 
 H. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 575/12 aug. 2011 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private 
 (Abrogare prin N. nr. 34/2016 - M. Of. nr. 620/12 aug. 2016) 
 
 H. nr. 17/2011 - M. Of. nr. 773/2 nov. 2011 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 10/2011 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate  
 
 (Abrogare prin N. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 31/14 ian. 2015) 

privat 

 
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
 Ordine 

 O. nr. 9/2011 - M. Of. nr. 118/16 feb. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor  
 şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 36/2010 prin R. nr. 28/2020 - M. Of. nr. 16/7 ian. 2021) 
 
 O. nr. 10/2011 - M. Of. nr. 118/16 feb. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor  
 Mobiliare 
 (Abrogare la 1 iulie 2015 prin N. nr. 6/2015 - M. Of. nr. 227/3 apr. 2015) 
 
 O. nr. 11/2011 - M. Of. nr. 145/28 feb. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 116/2011 - M. Of. nr. 82/1 feb. 2012) 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

 
 O. nr. 12/2011 - M. Of. nr. 156/3 mar. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate,  
 reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin N. nr. 40/2015 - M. Of. nr. 980/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 13/2011 - M. Of. nr. 185/16 mar. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate,  
 
 (Abrogare prin N. nr. 40/2015 - M. Of. nr. 980/30 dec. 2015) 

reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

 
 O. nr. 43/2011 - M. Of. nr. 506/18 iul. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 4/2011 privind înregistrarea şi radierea valorilor mobiliare din evidenţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 478/11 iun. 2018) 
 
 O. nr. 48/2011 - M. Of. nr. 536/29 iul. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2011 de modificare şi completare a Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate,  
 reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin I. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 580/29 iul. 2016) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 421/2011 - M. Of. nr. 189/18 mar. 2011 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 438/2016 - M. Of. nr. 525/13 iul. 2016) 

art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice 
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 O. nr. 624/2011 - M. Of. nr. 559/5 aug. 2011 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,  
 cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 400/2010 prin O. nr. 439/2016 - M. Of. nr. 529/14 iul. 2016) 

400/2010 

 
 O. nr. 668/2011 - M. Of. nr. 631/5 sep. 2011 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei 
 (Abrogare prin O. nr. 407/2019 - M. Of. nr. 370/13 mai 2019) 
 
 O. nr. 789/2011 - M. Of. nr. 792/8 nov. 2011 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind desfăşurarea audierilor în cadrul Consiliului Concurenţei şi adoptarea deciziilor 
 (Abrogare prin O. nr. 509/2015 - M. Of. nr. 674/4 sep. 2015) 
 
 O. nr. 794/2011 - M. Of. nr. 756/27 oct. 2011 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din  
 Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 421/2011 prin O. nr. 438/2016 - M. Of. nr. 525/13 iul. 2016) 

preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011 

 
 O. nr. 897/2011 - M. Of. nr. 932/29 dec. 2011 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 501 din Legea  
 concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 419/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 419/2010 prin O. nr. 59/2020 - M. Of. nr. 57/29 ian. 2020) 
 
 O. nr. 898/2011 - M. Of. nr. 932/29 dec. 2011 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 din  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 420/2010 prin O. nr. 694/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016) 

Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 420/2010 

 
 O. nr. 941/2011 - M. Of. nr. 23/11 ian. 2012 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui  
 Consiliului Concurenţei nr. 385/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 385/2010 prin O. nr. 431/2017 - M. Of. nr. 713/4 sep. 2017) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 
 

 H. nr. 176/2011 - M. Of. nr. 272/19 apr. 2011 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 

Magistraturii nr. 326/2005 

 
 H. nr. 228/2011 - M. Of. nr. 344/18 mai 2011 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea  
 Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 
 
 H. nr. 229/2011 - M. Of. nr. 344/18 mai 2011 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 152/2006 prin H. nr. 279/2012 - M. Of. nr. 258/19 apr. 2012) 

judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006 

 
 H. nr. 267/2011 - M. Of. nr. 350/19 mai 2011 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 283/2011 - M. Of. nr. 333/13 mai 2011 
 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 379/2011 - M. Of. nr. 459/30 iun. 2011 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 484/2011 - M. Of. nr. 538/29 iul. 2011 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 504/2011 - M. Of. nr. 565/9 aug. 2011 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 

387/2005 

 
 H. nr. 749/2011 - M. Of. nr. 836/25 nov. 2011 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 829/2011 - M. Of. nr. 877/12 dec. 2011 
 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 831/2011 - M. Of. nr. 889/15 dec. 2011 
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 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 

326/2005 

 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 Ordine 

 O. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 499/13 iul. 2011 
 Ordin pentru aprobarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 (Abrogare prin Statut nr. 1/2016 - M. Of. nr. 1011/16 dec. 2016) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 273/19 apr. 2011 
 Regulament privind informaţiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispoziţia deponenţilor de către instituţiile de credit 
 (Abrogare prin R. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 816/24 sep. 2018) 
 
 R. nr. 3/2011 - M. Of. nr. 386/2 iun. 2011 
 Regulament privind stabilirea, declararea şi plata de către instituţiile de credit a cotizaţiilor anuale şi suplimentare la fondul special pentru despăgubiri la Fondul de garantare a  
 depozitelor în sistemul bancar 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 677/28 sep. 2012) 
 
 
 
 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 

 Ordine 

 O. nr. 342/2011 - M. Of. nr. 27/12 ian. 2012 
 Ordin privind aprobarea taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferente anului 2012 
 (T) 
 
 
  ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

 Regulamente 

 R./2011 - M. Of. nr. 342/21 mai 2012 
 Regulament de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România 
 (Abrogare prin R. nr. 1403/1/2018 - M. Of. nr. 704/13 aug. 2018) 
 
 Regulament cadru/2011 - M. Of. nr. 342/21 mai 2012 
 Regulamentul- cadru privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România 
 (Abrogare prin R. nr. 1404/1/2018 - M. Of. nr. 697/9 aug. 2018) 
 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 15/2011 - M. Of. nr. 658/15 sep. 2011 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat 
 (Încetare aplicabilitate prin H. nr. 64/2011 - M. Of. nr. 898/19 dec. 2011) 
 
 
 
 2012 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 13/6 ian. 2012 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 (T) 
 
 C. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 37/17 ian. 2012 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 3/2012 - M. Of. nr. 37/17 ian. 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2011 - 23 ianuarie 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 5/2012 - M. Of. nr. 88/3 feb. 2012 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 (T) 
 
 C. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 111/13 feb. 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 195/26 mar. 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 213/30 mar. 2012 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 (T) 
 
 C. nr. 13/2012 - M. Of. nr. 262/20 apr. 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2012 
 (T) 
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 C. nr. 14/2012 - M. Of. nr. 262/20 apr. 2012 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 343/21 mai 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 19/2012 - M. Of. nr. 410/20 iun. 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 23/2012 - M. Of. nr. 499/20 iul. 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 25/2012 - M. Of. nr. 599/21 aug. 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 26/2012 - M. Of. nr. 599/21 aug. 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 28/2012 - M. Of. nr. 664/20 sep. 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 31/2012 - M. Of. nr. 707/16 oct. 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 32/2012 - M. Of. nr. 772/15 nov. 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2012 
 (T) 
 
 C. nr. 35/2012 - M. Of. nr. 861/19 dec. 2012 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2012 
 (T) 
 
 
 Norme 
 

 N. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 783/21 nov. 2012 
 Norme în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României 
 (Abrogare prin R. nr. 7/2016 - M. Of. nr. 797/10 oct. 2016) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 7/2012 - M. Of. nr. 474/12 iul. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile  
 sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2011 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 693/23 sep. 2014) 
 
 O. nr. 8/2012 - M. Of. nr. 475/12 iul. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de  
 raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2011 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 699/24 sep. 2014) 
 
 O. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 470/11 iul. 2012 
 Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 25/2011 prin R. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 865/20 dec. 2012) 

privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012 

 
 O. nr. 13/2012 - M. Of. nr. 790/23 nov. 2012 
 Ordin privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 826/12 nov. 2014) 
 
 O. nr. 14/2012 - M. Of. nr. 790/23 nov. 2012 
 Ordin privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2014 - M. Of. nr. 828/13 nov. 2014) 
 
 O. nr. 15/2012 - M. Of. nr. 866/20 dec. 2012 
 Ordin privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi  
 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 141/14 feb. 2018) 

utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare 

 
 O. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 894/28 dec. 2012 
 Ordin privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România 
 (Abrogare prin O. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 436/18 iun. 2015) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 408/19 iun. 2012 
 Regulament privind procedura de soluţionare a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată, aplicată de Banca Naţională a României 
 (Abrogare prin R. nr. 13/2012 - M. Of. nr. 694/9 oct. 2012) 
 
 R. nr. 11/2012 - M. Of. nr. 502/23 iul. 2012 
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 (Abrogare prin R. nr. 7/2016 - M. Of. nr. 797/10 oct. 2016) 
 
 R. nr. 13/2012 - M. Of. nr. 694/9 oct. 2012 
 Regulament pentru abrogarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2012 privind procedura de soluţionare a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii  
 de servicii de plată, aplicată de Banca Naţională a României 
 (SE) 
 
 R. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 865/20 dec. 2012 
 Regulament privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 141/14 feb. 2018) 
 
 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL  
 Hotărâri 

 H. nr. 1H/2012 - M. Of. nr. 496/19 iul. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României  
 din 29 iulie 2012 
 (T) 
 
 H. nr. 1H/2012 - M. Of. nr. 662/20 sep. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 
 (T) 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 291/3 mai 2012 
 Hotărâre cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (T - SE) 
 
 H. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 543/3 aug. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa,  
 retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari 
 (Abrogare prin H. nr. 11/2017 - M. Of. nr. 301/27 apr. 2017) 
 
 H. nr. 19/2012 - M. Of. nr. 681/2 oct. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională 
 (Abrogare prin H. nr. 60/2014 - M. Of. nr. 26/13 ian. 2015) 
 
 H. nr. 38/2012 - M. Of. nr. 684/3 oct. 2012 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii  
 Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 35/2014 - M. Of. nr. 358/15 mai 2014) 
 
 H. nr. 39/2012 - M. Of. nr. 774/16 nov. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari,  
 aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010 
 (Abrogare prin H. nr. 51/2013 - M. Of. nr. 164/6 mar. 2014) 
 
 H. nr. 50/2012 - M. Of. nr. 138/15 mar. 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de  
 
 (Abrogare prin H. nr. 18/2016 - M. Of. nr. 538/18 iul. 2016) 

auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010 

 
 H. nr. 53/2012 - M. Of. nr. 829/10 dec. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului de doctor în  
 domeniul contabilităţii 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 95/15 feb. 2013) 
 
 H. nr. 54/2012 - M. Of. nr. 144/19 mar. 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie 
 (Abrogare prin H. nr. 18/2016 - M. Of. nr. 538/18 iul. 2016) 
 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 40/17 ian. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal 
 (T) 
 
 H. nr. 4/2012 - M. Of. nr. 143/2 mar. 2012 
 Hotărâre pentru modificarea art. 13 din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007 
 (Abrogare odată cu H. nr. 7/2007 prin H. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 76/3 feb. 2020) 
 
 H. nr. 5/2012 - M. Of. nr. 152/7 mar. 2012 
 Hotărâre privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012 
 (T) 
 
 H. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 189/22 mar. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali 
 (Abrogare prin H. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 185/15 mar. 2017) 
 
 H. nr. 10/2012 - M. Of. nr. 307/9 mai 2012 
 Hotărâre privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere şi alegerea membrilor Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisiei de auditori statutari şi  
 Comisiei de apel în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 29 aprilie 2012 
 (SE) 
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 H. nr. 11/2012 - M. Of. nr. 374/1 iun. 2012 
 Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal - sesiunea iulie 2012 
 (T) 
 
 H. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 715/22 oct. 2012 
 Hotărâre privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2012 
 (T) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 24/2012 - M. Of. nr. 108/10 feb. 2012 
 Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare prin O. nr. 225/2013 - M. Of. nr. 268/14 mai 2013) 
 
 O. nr. 25/2012 - M. Of. nr. 109/10 feb. 2012 
 Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită  
 
 (Abrogare prin O. nr. 226/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) 

revalidarea 

 
 O. nr. 254/2012 - M. Of. nr. 441/3 iul. 2012 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a  
 comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/subprograme naţionale de sănătate din cadrul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.759/2008 prin O. nr. 180/2013 - M. Of. nr. 191/4 apr. 2013) 

Programului naţional de sănătate cu scop curativ 

 
 O. nr. 305/2012 - M. Of. nr. 512/25 iul. 2012 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea  
 postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii  
 indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2008. prin O. nr. 799/2015 - M. Of. nr. 729/29 sep. 2015) 
 
 O. nr. 340/2012 - M. Of. nr. 538/2 aug. 2012 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 225/2013 - M. Of. nr. 268/14 mai 2013) 

activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 

 
 O. nr. 382/2012 - M. Of. nr. 535/1 aug. 2012 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de  
 preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2008. prin O. nr. 799/2015 - M. Of. nr. 729/29 sep. 2015) 

acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 

 
 O. nr. 770/2012 - M. Of. nr. 786/22 nov. 2012 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de  
 preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii  
 acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2008. prin O. nr. 799/2015 - M. Of. nr. 729/29 sep. 2015) 
 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE 

 Ordine 

 O. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 129/22 feb. 2012 
 Ordin privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de  
 stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1/2014 - M. Of. nr. 405/2 iun. 2014) 
 
 
  COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 7/2012 - M. Of. nr. 811/4 dec. 2012 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1/2011 prin Decizia nr. 5/2021 - M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) 

privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică 

 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 16/2012 - M. Of. nr. 123/20 feb. 2012 
 Decizie privind modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 16/2013 - M. Of. nr. 381/27 iun. 2013) 

Dentişti din România 

 
 Decizia nr. 21/2012 - M. Of. nr. 120/17 feb. 2012 
 Decizie pentru completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală  
 continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 58/2011 prin Decizia nr. 16/2CN/2021 - M. Of. nr. 1157/6 dec. 2021) 
 
 Decizia nr. 71/2012 - M. Of. nr. 744/5 nov. 2012 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 16/2013 - M. Of. nr. 381/27 iun. 2013) 

Colegiului Medicilor Dentişti din România 

 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 
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 Decizia nr. 4/2012 - M. Of. nr. 274/25 apr. 2012 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1/2009 prin Decizia nr. 16/2016 - M. Of. nr. 542/19 iul. 2016) 
 
 
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 Dispoziţii 

 Dispoziţie nr. 1/2012 - M. Of. nr. 94/6 feb. 2012 
 Dispoziţie privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică 
 (Abrogare prin H. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 310/9 mai 2012) 
 
 
 Hotărâri 

 H. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 310/9 mai 2012 
 Hotărâre pentru abrogarea Dispoziţiei preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2012 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă  
 practică 
 (SE) 
 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 Decizii 

 Decizia nr. 400/2012 - M. Of. nr. 499/20 iul. 2012 
 Decizie privind taxele prevăzute de reglementările în domeniul pregătirii profesionale în asigurări şi alte aspecte privind aplicarea acestor reglementări 
 (Abrogare prin N. nr. 20/2018 - M. Of. nr. 1090/21 dec. 2018) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 26/12 ian. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 23/2009 prin N. nr. 19/2018 - M. Of. nr. 1089/21 dec. 2018) 

trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009 

 
 O. nr. 3/2012 - M. Of. nr. 146/5 mar. 2012 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2011 pentru societăţile din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2013 - M. Of. nr. 100/20 feb. 2013) 
 
 O. nr. 5/2012 - M. Of. nr. 203/27 mar. 2012 
 Ordin privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2013 - M. Of. nr. 84/7 feb. 2013) 
 
 O. nr. 7/2012 - M. Of. nr. 297/5 mai 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de  
 asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008 
 (Abrogare prin N. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 802/4 nov. 2014) 
 
 O. nr. 8/2012 - M. Of. nr. 329/16 mai 2012 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 20/2018 - M. Of. nr. 1090/21 dec. 2018) 
 
 O. nr. 11/2012 - M. Of. nr. 367/30 mai 2012 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări 
 (Abrogare prin N. nr. 24/2014 - M. Of. nr. 824/12 nov. 2014) 
 
 O. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 449/5 iul. 2012 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de subscriere şi cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală 
 (Abrogare prin N. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 
 
 O. nr. 13/2012 - M. Of. nr. 501/20 iul. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin  
 Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 
 (Abrogare prin N. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 268/22 apr. 2015) 
 
 O. nr. 14/2012 - M. Of. nr. 451/5 iul. 2012 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 3/2013 - M. Of. nr. 463/26 iul. 2013) 
 
 O. nr. 15/2012 - M. Of. nr. 603/22 aug. 2012 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi  
 
 (Abrogare prin N. nr. 7/2013 - M. Of. nr. 521/20 aug. 2013) 

inundaţiilor 

 
 O. nr. 16/2012 - M. Of. nr. 631/3 sep. 2012 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor 
 (Abrogare prin R. nr. 14/2015 - M. Of. nr. 975/29 dec. 2015) 
 
 O. nr. 17/2012 - M. Of. nr. 693/9 oct. 2012 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  
 nr. 21/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 21/2008 prin N. nr. 39/2016 - M. Of. nr. 986/8 dec. 2016) 
 
 O. nr. 19/2012 - M. Of. nr. 696/10 oct. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin  
 Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3109/2003 prin N. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 981/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 21/2012 - M. Of. nr. 748/7 nov. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi  
 inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2012 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2012 prin N. nr. 7/2013 - M. Of. nr. 521/20 aug. 2013) 
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 O. nr. 22/2012 - M. Of. nr. 840/13 dec. 2012 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul  
 preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011 
 (Abrogare prin N. nr. 23/2014 - M. Of. nr. 826/12 nov. 2014) 
 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 103/8 feb. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 22/2010 prin N. nr. 22/2016 - M. Of. nr. 321/27 apr. 2016) 

administrare a fondurilor de pensii administrate privat 

 
 H. nr. 3/2012 - M. Of. nr. 87/3 feb. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de  
 administrare a fondurilor de pensii facultative 
 (Abrogare odată cu H. nr. 23/2010 prin N. nr. 23/2016 - M. Of. nr. 327/28 apr. 2016) 
 
 H. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 240/10 apr. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate  
 privat 
 (Abrogare prin N. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 31/14 ian. 2015) 
 
 H. nr. 8/2012 - M. Of. nr. 247/12 apr. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii  
 
 (Abrogare prin N. nr. 7/2015 - M. Of. nr. 272/23 apr. 2015) 

administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces 

 
 H. nr. 9/2012 - M. Of. nr. 244/11 apr. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 7/2012 pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative 
 (Abrogare prin N. nr. 8/2015 - M. Of. nr. 267/21 apr. 2015) 
 
 H. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 294/4 mai 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor  
 Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
 (Abrogare odată cu H. nr.37/2007 prin N. nr. 14/2015 - M. Of. nr. 706/21 sep. 2015) 
 
 H. nr. 13/2012 - M. Of. nr. 303/8 mai 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate  
 
 (Abrogare odată cu H. 20/2010 prin N. nr. 24/2015 - M. Of. nr. 3/5 ian. 2016) 

privat 

 
 H. nr. 14/2012 - M. Of. nr. 304/8 mai 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 11/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare odată cu H. nr. 21/2010 prin N. nr. 25/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 H. nr. 19/2012 - M. Of. nr. 493/18 iul. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate,  
 
 (Abrogare odată cu N. nr. 12/2011 prin N. nr. 34/2016 - M. Of. nr. 620/12 aug. 2016) 

reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

 
 H. nr. 24/2012 - M. Of. nr. 662/20 sep. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 14/2012 pentru modificarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 H. nr. 25/2012 - M. Of. nr. 662/20 sep. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 15/2012 pentru modificarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 H. nr. 33/2012 - M. Of. nr. 873/20 dec. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate  
 privat 
 (Abrogare odată cu H. nr. 20/2010 prin N. nr. 24/2015 - M. Of. nr. 3/5 ian. 2016) 
 
 H. nr. 34/2012 - M. Of. nr. 874/21 dec. 2012 
 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 17/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative 
 (Abrogare odată cu H. nr. 21/2010 prin N. nr. 25/2015 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2016) 
 
 H. nr. 35/2012 - M. Of. nr. 889/27 dec. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 18/2012 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
 (Abrogare prin N. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 106/10 feb. 2015) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 7/2012 - M. Of. nr. 64/26 ian. 2012 
 Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2012 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 30/2007 prin I. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 173/9 mar. 2017) 

reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007 

 
 O. nr. 11/2012 - M. Of. nr. 79/31 ian. 2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare prin R. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 899/11 dec. 2014) 
 
 O. nr. 53/2012 - M. Of. nr. 252/13 apr. 2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor  
 şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 36/2010 prin R. nr. 28/2020 - M. Of. nr. 16/7 ian. 2021) 
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 O. nr. 84/2012 - M. Of. nr. 448/5 iul. 2012 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2012 de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi  
 supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 (Abrogare odată cu O. nr. 70/2006 prin I. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 580/29 iul. 2016) 
 
 O. nr. 133/2012 - M. Of. nr. 766/14 nov. 2012 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 36/2010 prin R. nr. 28/2020 - M. Of. nr. 16/7 ian. 2021) 

piaţa de capital 

 
 O. nr. 143/2012 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora 
 (Abrogare prin R. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 537/20 iul. 2015) 
 
 O. nr. 144/2012 - M. Of. nr. 8/7 ian. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 8/2012 privind aplicarea orientărilor cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind adecvarea 
 (Abrogare prin R. nr. 5/2019 - M. Of. nr. 496/19 iun. 2019) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 101/2012 - M. Of. nr. 113/14 feb. 2012 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei 
 (Abrogare prin O. nr. 376/2017 - M. Of. nr. 601/26 iul. 2017 şi Abrogare prin O. nr. 377/2017 - M. Of. nr. 601/26 iul. 2017) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 195/2012 - M. Of. nr. 283/27 apr. 2012 
 Decizie privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei  
 publice locale 
 (T) 
 
 
  CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR 

 Decizii 

 Decizia nr. 27/2012 - M. Of. nr. 611/24 aug. 2012 
 Decizie privind adoptarea procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din  
 România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 329/2016 - M. Of. nr. 1021/19 dec. 2016) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 

 H. nr. 159/2012 - M. Of. nr. 184/21 mar. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai Inspecţiei  
 Judiciare 
 (Abrogare prin H. nr. 1074/2018 - M. Of. nr. 1047/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 277/2012 - M. Of. nr. 253/13 apr. 2012 
 Hotărâre pentru abrogarea art. 29 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 159/2012 prin H. nr. 1074/2018 - M. Of. nr. 1047/10 dec. 2018) 

Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2012 

 
 H. nr. 278/2012 - M. Of. nr. 261/20 apr. 2012 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea  
 Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 
 
 H. nr. 279/2012 - M. Of. nr. 258/19 apr. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură 
 (Abrogare prin H. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 806/4 oct. 2019) 
 
 H. nr. 513/2012 - M. Of. nr. 405/18 iun. 2012 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea  
 Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 
 
 H. nr. 514/2012 - M. Of. nr. 405/18 iun. 2012 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului  
 Superior al Magistraturii nr. 279/2012 
 (Abrogare odată cu H. nr. 279/2012 prin H. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 806/4 oct. 2019) 
 
 H. nr. 515/2012 - M. Of. nr. 405/18 iun. 2012 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 

387/2005 

 
 H. nr. 609/2012 - M. Of. nr. 477/12 iul. 2012 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 637/2012 - M. Of. nr. 559/8 aug. 2012 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 

387/2005 
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 H. nr. 781/2012 - M. Of. nr. 657/17 sep. 2012 
 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 975/2012 - M. Of. nr. 797/28 nov. 2012 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 1061/2012 - M. Of. nr. 797/28 nov. 2012 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 

326/2005 

 
 H. nr. 1093/2012 - M. Of. nr. 894/28 dec. 2012 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 387/2005, şi pentru modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 637/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al  
 instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 1132/2012 - M. Of. nr. 894/28 dec. 2012 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 

Magistraturii nr. 326/2005 

 
 
 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR  
 Comunicate 

 Comunicat nr. 1/2012 - M. Of. nr. 355/24 mai 2012 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii,  
 a depozitelor constituite la acestea 
 (Încetare valabilitate prin Comunicat nr. 2/2012 - M. Of. nr. 637/7 sep. 2012) 
 
 Comunicat nr. 2/2012 - M. Of. nr. 637/7 sep. 2012 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii,  
 a depozitelor constituite la acestea 
 (Încetare valabilitate prin Comunicat nr. 3/2012 - M. Of. nr. 722/24 oct. 2012) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/2012 - M. Of. nr. 677/28 sep. 2012 
 Regulament privind plata contribuţiilor şi cotizaţiilor de către instituţiile de credit, precum şi verificarea acestora de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 (Abrogare prin R. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 47/21 ian. 2016) 
 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 369/31 mai 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 284/17 apr. 2014) 
 
 H. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 660/19 sep. 2012 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
 (Abrogare prin H. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 275/15 apr. 2014) 
 
 
 
 
 2013 
 
  ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 3/2013 - M. Of. nr. 261/9 mai 2013 
 Hotărâre privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare 
 (Abrogare prin H. nr. 3/2014 - M. Of. nr. 275/15 apr. 2014) 
 
 H. nr. 4/2013 - M. Of. nr. 261/9 mai 2013 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină 
 (Abrogare odată cu H. nr. 2/2012 prin H. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 284/17 apr. 2014) 
 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 Hotărâri 

 H. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 717/21 nov. 2013 
 Hotărâre privind întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora 
 (Abrogare prin H. nr. 11/2015 - M. Of. nr. 832/6 nov. 2015) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  
 Circulare 

 C. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 48/22 ian. 2013 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2012-23 ianuarie 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 3/2013 - M. Of. nr. 100/20 feb. 2013 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2013 
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 (T) 
 
 C. nr. 6/2013 - M. Of. nr. 143/18 mar. 2013 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 8/2013 - M. Of. nr. 228/20 apr. 2013 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 11/2013 - M. Of. nr. 288/22 mai 2013 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 12/2013 - M. Of. nr. 288/22 mai 2013 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 364/19 iun. 2013 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 17/2013 - M. Of. nr. 397/2 iul. 2013 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 (T) 
 
 C. nr. 18/2013 - M. Of. nr. 422/11 iul. 2013 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 20/2013 - M. Of. nr. 448/22 iul. 2013 
 Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 22/2013 - M. Of. nr. 495/6 aug. 2013 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 (T) 
 
 C. nr. 24/2013 - M. Of. nr. 520/20 aug. 2013 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 25/2013 - M. Of. nr. 520/20 aug. 2013 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 26/2013 - M. Of. nr. 520/20 aug. 2013 
 Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 28/2013 - M. Of. nr. 591/19 sep. 2013 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 29/2013 - M. Of. nr. 609/1 oct. 2013 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 (T) 
 
 C. nr. 30/2013 - M. Of. nr. 631/11 oct. 2013 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 31/2013 - M. Of. nr. 648/22 oct. 2013 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 33/2013 - M. Of. nr. 683/6 nov. 2013 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 (T) 
 
 C. nr. 35/2013 - M. Of. nr. 704/18 nov. 2013 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2013 
 (T) 
 
 C. nr. 39/2013 - M. Of. nr. 812/20 dec. 2013 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2013 
 (T) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 93/14 feb. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 383/13 mai 2020) 

credit 

 
 O. nr. 4/2013 - M. Of. nr. 729/27 nov. 2013 
 Ordin privind modificarea şi completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011 
 (Abrogare prin O. nr. 6/2015 - M. Of. nr. 540/20 iul. 2015) 
 
 O. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013 



 
 Ordin pentru abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 16/2011 privind raportarea situaţiei poziţiilor pe valută şi pe aur 
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 (SE) 
 
 O. nr. 6/2013 - M. Of. nr. 837/24 dec. 2013 
 Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2012 prin R. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 141/14 feb. 2018) 

privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare 

 
 
 Regulamente 

 R. nr. 2/2013 - M. Of. nr. 568/6 sep. 2013 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit,  
 persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe 
 (Abrogare odată cu R. nr. 6/2008 prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 
 R. nr. 3/2013 - M. Of. nr. 618/3 oct. 2013 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2015, odată cu R. nr. 31/2011 prin R. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 602/13 aug. 2014) 
 
 R. nr. 6/2013 - M. Of. nr. 836/24 dec. 2013 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi  
 utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare 
 (Abrogare odată cu R. nr. 16/2012 prin R. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 141/14 feb. 2018) 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 39/2013 - M. Of. nr. 163/6 mar. 2014 
 Hotărâre pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari 
 (Abrogare prin H. nr. 18/2016 - M. Of. nr. 538/18 iul. 2016) 
 
 H. nr. 49/2013 - M. Of. nr. 164/6 mar. 2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari 
 (Abrogare prin H. nr. 18/2016 - M. Of. nr. 538/18 iul. 2016) 
 
 H. nr. 50/2013 - M. Of. nr. 164/6 mar. 2014 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari,  
 aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 
 (Abrogare prin H. nr. 18/2016 - M. Of. nr. 538/18 iul. 2016) 
 
 H. nr. 51/2013 - M. Of. nr. 164/6 mar. 2014 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari,  
 
 (Abrogare prin H. nr. 18/2016 - M. Of. nr. 538/18 iul. 2016) 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 

 
 H. nr. 59/2013 - M. Of. nr. 18/10 ian. 2014 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii  
 Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar 
 (Abrogare prin H. nr. 35/2014 - M. Of. nr. 358/15 mai 2014) 
 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 Hotărâri 

 H. nr. 7/2013 - M. Of. nr. 295/23 mai 2013 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 6/2012 prin H. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 185/15 mar. 2017) 

nr. 6/2012 

 
 
 
  CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 Decizii 

 Decizia nr. 7/2013 - M. Of. nr. 184/2 apr. 2013 
 Decizie privind aprobarea normelor de organizare şi funcţionare şi a procedurilor Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României 
 (Abrogare prin Decizia nr. 1/2014 - M. Of. nr. 613/19 aug. 2014) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 6/2013 - M. Of. nr. 28/14 ian. 2013 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 25/2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de  
 spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea 
 (Abrogare odată cu O. nr. 25/2012 prin O. nr. 226/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013) 
 
 O. nr. 7/2013 - M. Of. nr. 36/16 ian. 2013 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 
 (Abrogare prin O. nr. 225/2013 - M. Of. nr. 268/14 mai 2013) 

realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 

 
 O. nr. 162/2013 - M. Of. nr. 144/19 mar. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 288/2014 - M. Of. nr. 376/21 mai 2014) 
 
 O. nr. 180/2013 - M. Of. nr. 191/4 apr. 2013 
 Ordin privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe  
 naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice,  
 respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de  
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 care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 822/2015 - M. Of. nr. 731/30 sep. 2015) 
 
 O. nr. 188/2013 - M. Of. nr. 178/1 apr. 2013 
 Ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării  
 
 (Abrogare prin O. nr. 803/2016 - M. Of. nr. 768/30 sep. 2016) 

unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 225/2013 - M. Of. nr. 268/14 mai 2013 
 Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare prin O. nr. 486/2014 - M. Of. nr. 504/7 iul. 2014) 
 
 O. nr. 226/2013 - M. Of. nr. 249/30 apr. 2013 
 Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită  
 revalidarea 
 (Abrogare prin O. nr. 463/2014 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2014) 
 
 O. nr. 256/2013 - M. Of. nr. 529/22 aug. 2013 
 Ordin pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 299/2017 - M. Of. nr. 314/3 mai 2017) 

sănătate curative 

 
 O. nr. 609/2013 - M. Of. nr. 597/25 sep. 2013 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare prin O. nr. 486/2014 - M. Of. nr. 504/7 iul. 2014) 
 
 O. nr. 946/2013 - M. Of. nr. 743/2 dec. 2013 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 256/2013 prin O. nr. 299/2017 - M. Of. nr. 314/3 mai 2017) 

specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 

 
 O. nr. 1029/2013 - M. Of. nr. 822/23 dec. 2013 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de  
 spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea 
 (Abrogare prin O. nr. 463/2014 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2014) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 16/2013 - M. Of. nr. 381/27 iun. 2013 
 Decizie privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 24/2CN/2019 - M. Of. nr. 835/15 oct. 2019) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 1/2013 - M. Of. nr. 112/27 feb. 2013 
 Decizie privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare  
 a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă 
 (Abrogare prin Decizia nr. 12/2018 - M. Of. nr. 683/6 aug. 2018) 
 
 Decizia nr. 5/2013 - M. Of. nr. 518/19 aug. 2013 
 Decizie pentru completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 12/2018 - M. Of. nr. 683/6 aug. 2018) 

medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă 

 
 Decizia nr. 6/2013 - M. Of. nr. 621/7 oct. 2013 
 Decizie pentru aprobarea procedurilor şi condiţiilor privind acordarea unor ajutoare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite 
 (Abrogare prin Decizia nr. 8/2021 - M. Of. nr. 727/23 iul. 2021) 
 
 Decizia nr. 7/2013 - M. Of. nr. 622/7 oct. 2013 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 19/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale 
 (Abrogare prin Decizia nr. 14/2018 - M. Of. nr. 620/18 iul. 2018) 
 
 Decizia nr. 8/2013 - M. Of. nr. 666/30 oct. 2013 
 Decizie privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie 
 (Abrogare prin Decizia nr. 5/2019 - M. Of. nr. 576/15 iul. 2019) 
 
 
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 212/15 apr. 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2020 - M. Of. nr. 77/25 ian. 2021) 
 
 H. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 266/13 mai 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din România 
 (Abrogare prin H. nr. 4/2018 - M. Of. nr. 116/14 feb. 2019) 
 
 H. nr. 4CN/2013 - M. Of. nr. 715/20 nov. 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a Codului de procedură disciplinară 
 (Abrogare prin H. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 144/22 feb. 2019) 
 
 
  COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

 Ordine 
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 O. nr. 1/2013 - M. Of. nr. 47/22 ian. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 17/2009 prin N. nr. 6/2013 - M. Of. nr. 521/20 aug. 2013) 

Asigurărilor nr. 17/2009 

 
 O. nr. 2/2013 - M. Of. nr. 48/22 ian. 2013 
 Ordin pentru modificarea notei anexei nr. 4 la Normele privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de subscriere şi cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală, puse în  
 aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2012 
 (Abrogare odată cu O. nr. 12/2012 prin N. nr. 20/2016 - M. Of. nr. 271/11 apr. 2016) 
 
 O. nr. 3/2013 - M. Of. nr. 41/18 ian. 2013 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul  
 
 (Abrogare prin N. nr. 23/2014 - M. Of. nr. 826/12 nov. 2014) 

preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011 

 
 O. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 59/28 ian. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei la Normele privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin  
 Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003 
 (Abrogare odată cu O. nr. 3109/2003 prin N. nr. 38/2015 - M. Of. nr. 981/30 dec. 2015) 
 
 O. nr. 7/2013 - M. Of. nr. 100/20 feb. 2013 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor 
 (Abrogare prin N. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 181/13 mar. 2014) 
 
 O. nr. 8/2013 - M. Of. nr. 84/7 feb. 2013 
 Ordin privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii 
 (Abrogare prin H. nr. 12/2014 - M. Of. nr. 211/25 mar. 2014) 
 
 O. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 176/1 apr. 2013 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin  
 
 (Abrogare prin N. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 268/22 apr. 2015) 

Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 

 
 
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE  
 Hotărâri 

 H. nr. 2/2013 - M. Of. nr. 118/1 mar. 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru  
 entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
 (Abrogare odată cu H. nr. 3/2011 prin N. nr. 7/2017 - M. Of. nr. 248/11 apr. 2017) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 Ordine 

 O. nr. 3/2013 - M. Of. nr. 43/19 ian. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2013 de modificare şi completare a Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile  
 autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007 
 (Abrogare odată cu O. nr. 30/2007 prin I. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 173/9 mar. 2017) 
 
 O. nr. 20/2013 - M. Of. nr. 154/22 mar. 2013 
 Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2013 de modificare a Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 142/2007 prin I. nr. 2/2017 - M. Of. nr. 398/26 mai 2017) 

Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 

 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 62/2013 - M. Of. nr. 120/4 mar. 2013 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar 
 (Abrogare prin O. nr. 279/2017 - M. Of. nr. 601/26 iul. 2017) 
 
 
 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII   
 Hotărâri 

 H. nr. 48/2013 - M. Of. nr. 96/15 feb. 2013 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 

387/2005 

 
 H. nr. 160/2013 - M. Of. nr. 96/15 feb. 2013 
 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 546/2013 - M. Of. nr. 365/19 iun. 2013 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului  
 Superior al Magistraturii nr. 279/2012 
 (Abrogare odată cu H. nr. 279/2012 prin H. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 806/4 oct. 2019) 
 
 H. nr. 546 bis/2013 - M. Of. nr. 365/19 iun. 2013 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea  
 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 

 
 H. nr. 711/2013 - M. Of. nr. 468/29 iul. 2013 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
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 H. nr. 715/2013 - M. Of. nr. 431/16 iul. 2013 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea  
 Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 
 
 H. nr. 878/2013 - M. Of. nr. 589/18 sep. 2013 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 

387/2005 

 
 H. nr. 891/2013 - M. Of. nr. 595/24 sep. 2013 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 1080/2013 - M. Of. nr. 684/7 nov. 2013 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 
 ( Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 

387/2005 

 
 
  CURTEA DE CONTURI 

 Hotărâri 

 H. nr. 135/2013 - M. Of. nr. 538/26 aug. 2013 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi,  
 
 (Abrogare prin H. nr. 155/2014 - M. Of. nr. 547/24 iul. 2014) 

aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010 

 
 
 
 GUVERN 
  COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 

 Ordine 

 O. nr. 147/2013 - M. Of. nr. 448/22 iul. 2013 
 Ordin privind aprobarea taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2013 
 (T) 
 
 O. nr. 199/2013 - M. Of. nr. 573/9 sep. 2013 
 Ordin privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare 
 (Abrogare prin O. nr. 85/2016 - M. Of. nr. 212/22 mar. 2016) 
 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 10/2013 - M. Of. nr. 233/23 apr. 2013 
 Hotărâre privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România şi a unor taxe încasate de la  
 
 (Abrogare prin H. nr. 31/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 

membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 95/2013 - M. Of. nr. 720/22 nov. 2013 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale 
 (Abrogare prin H. nr. 32/2017 - M. Of. nr. 380/22 mai 2017) 
 
 
 
 2014 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 154/4 mar. 2014 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului  
 cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 
 (T) 
 
 H. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 199/21 mar. 2014 
 Hotărâre privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea  
 alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România  
 în Parlamentul European din anul 2014 
 (T) 
 
 H. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 299/23 apr. 2014 
 Hotărâre privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României 
 (Abrogare prin H. nr. 18/2014 - M. Of. nr. 709/29 sep. 2014) 
 
 H. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 279/16 apr. 2014 
 Hotărâre privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării 
 (Abrogare prin H. nr. 16/2016 - M. Of. nr. 273/11 apr. 2016) 
 
 H. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 279/16 apr. 2014 
 Hotărâre privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an 
 (Abrogare prin H. nr. 19/2017 - M. Of. nr. 394/25 mai 2017) 
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 H. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 279/16 apr. 2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi  
 
 (T) 

Senat din data de 25 mai 2014 

 
 H. nr. 10/2014 - M. Of. nr. 320/30 apr. 2014 
 Hotărâre privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014 
 (T) 
 
 H. nr. 15/2014 - M. Of. nr. 651/4 sep. 2014 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii şi a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură care  
 vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 
 (T) 
 
 H. nr. 16/2014 - M. Of. nr. 653/4 sep. 2014 
 Hotărâre privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se atestă îndeplinirea de către organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile mass-media a condiţiilor prevăzute de art.  
 47 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi procedura de acreditare a  
 observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 
 (T) 
 
 H. nr. 18/2014 - M. Of. nr. 709/29 sep. 2014 
 Hotărâre privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României 
 (Abrogare prin H. nr. 23/2016 - M. Of. nr. 350/6 mai 2016) 
 
 H. nr. 19/2014 - M. Of. nr. 736/9 oct. 2014 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 18/2014 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 18/2014 prin H. nr. 23/2016 - M. Of. nr. 350/6 mai 2016) 

României 

 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Circulare 

 C. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 14/9 ian. 2014 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 (T) 
 
 C. nr. 3/2014 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2014 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2013-23 ianuarie 2014 
 (T) 
 
 C. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 32/15 ian. 2014 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014 
 (T) 
 
 C. nr. 7/2014 - M. Of. nr. 90/5 feb. 2014 
 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
 (T) 
 
 C. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 127/21 feb. 2014 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014 
 (T) 
 
 C. nr. 9/2014 - M. Of. nr. 127/21 feb. 2014 
 Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2014 
 (T) 
 
 C. nr. 11/2014 - M. Of. nr. 196/20 mar. 2014 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2014 
 (T) 
 
 C. nr. 13/2014 - M. Of. nr. 279/16 apr. 2014 
 Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2014 
 (T) 
 
 
 Norme 

 N. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 139/25 feb. 2014 
 Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară  
 a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României 
 
 (Abrogare odată cu N. nr. 2/2012 prin R. nr. 7/2016 - M. Of. nr. 797/10 oct. 2016) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 256/9 apr. 2014 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice,  
 aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 383/13 mai 2020) 
 
 O. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 693/23 sep. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din  
 
 (Abrogare prin O. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 897/15 nov. 2017) 

România ale instituţiilor de credit din alte state membre 

 
 O. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 699/24 sep. 2014 
 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,  
 aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială 
 (Abrogare începând cu situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 31.01.2018 prin O. nr. 9/2017 - M. Of. nr. 896/15 nov. 2017) 
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 O. nr. 10/2014 - M. Of. nr. 914/16 dec. 2014 
 Ordin privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii  
 statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru  
 aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile  
 instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5 și 6/2014 prin O. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 897/15 nov. 2017) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 3/2014 - M. Of. nr. 546/23 iul. 2014 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit,  
 persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe 
 (Abrogare odată cu R. nr. 6/2008 prin R. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020) 
 
 R. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 602/13 aug. 2014 
 Regulament privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2022 prin R. nr. 4/2021 - M. Of. nr. 1163/8 dec. 2021) 
 
 
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 Hotărâri 

 H. nr. 1H/2014 - M. Of. nr. 156/4 mar. 2014 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014 
 (T) 
 
 H. nr. 1/H/2014 - M. Of. nr. 278/16 apr. 2014 
 Hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai  
 
 (T) 

2014 

 
 H. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 678/17 sep. 2014 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 şi a aparatului de lucru al  
 acestora 
 (T) 
 
 
 Liste 

 Listă/2014 - M. Of. nr. 238/3 apr. 2014 
 Listă cuprinzând denumirea şi semnele electorale ale partidelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi  
 
 (T) 

care şi-au depus candidaturile în vederea participării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 

 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 163/6 mar. 2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea  
 
 (Abrogare prin H. nr. 100/2018 - M. Of. nr. 29/10 ian. 2019) 

activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori 

 
 H. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 378/22 mai 2014 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare prin H. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 100/6 feb. 2015) 
 
 H. nr. 24/2014 - M. Of. nr. 338/8 mai 2014 
 Hotărâre privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri  
 nerambursabile de la alţi donatori, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare prin H. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 116/13 feb. 2015) 
 
 H. nr. 64/2014 - M. Of. nr. 193/23 mar. 2015 
 Hotărâre pentru modificarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa,  
 retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.  
 16/2012 
 (Abrogare odată cu H.nr. 16/2012 prin H. nr. 11/2017 - M. Of. nr. 301/27 apr. 2017) 
 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 77/31 ian. 2014 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014 
 (T) 
 
 H. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 88/4 feb. 2014 
 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014 
 (T) 
 
 H. nr. 3/2014 - M. Of. nr. 179/13 mar. 2014 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 
 (T) 
 
 H. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 737/9 oct. 2014 
 Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014 
 (T) 
 
 H. nr. 9/2014 - M. Of. nr. 8/7 ian. 2015 
 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015 
 (T) 
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  CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 Decizii 

 Decizia nr. 6/2014 - M. Of. nr. 328/6 mai 2014 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României 
 (Abrogare prin Decizia nr. 7/2015 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2016) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 25/2014 - M. Of. nr. 850/21 nov. 2014 
 Regulament privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri 
 (Abrogare prin R. nr. 26/2021 - M. Of. nr. 368/9 apr. 2021) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 26/14 ian. 2014 
 Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de  
 preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii  
 acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 
 (Abrogare odată cu O. nr. 15/2008. prin O. nr. 799/2015 - M. Of. nr. 729/29 sep. 2015) 
 
 O. nr. 60/2014 - M. Of. nr. 92/6 feb. 2014 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 256/2013 prin O. nr. 299/2017 - M. Of. nr. 314/3 mai 2017) 

specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 

 
 O. nr. 220/2014 - M. Of. nr. 239/3 apr. 2014 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 463/2014 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2014) 

spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea 

 
 O. nr. 258/2014 - M. Of. nr. 311/28 apr. 2014 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de  
 spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea 
 (Abrogare prin O. nr. 463/2014 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2014) 
 
 O. nr. 286/2014 - M. Of. nr. 350/13 mai 2014 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 185/2015 - M. Of. nr. 219/1 apr. 2015) 

de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

 
 O. nr. 463/2014 - M. Of. nr. 488/1 iul. 2014 
 Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se  
 solicită revalidarea 
 (Abrogare prin O. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 289/28 apr. 2015) 
 
 O. nr. 465/2014 - M. Of. nr. 487/1 iul. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 256/2013 prin O. nr. 299/2017 - M. Of. nr. 314/3 mai 2017) 

indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 

 
 O. nr. 474/2014 - M. Of. nr. 493/2 iul. 2014 
 Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor  
 metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de  
 Sănătate nr. 1.012/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 692/2014 - M. Of. nr. 820/11 nov. 2014) 
 
 O. nr. 486/2014 - M. Of. nr. 504/7 iul. 2014 
 Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2015 - M. Of. nr. 300/30 apr. 2015) 
 
 O. nr. 581/2014 - M. Of. nr. 685/19 sep. 2014 
 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat 
 (Abrogare prin O. nr. 1549/2018 - M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018) 
 
 O. nr. 821/2014 - M. Of. nr. 891/8 dec. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de  
 referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 188/2013 prin O. nr. 803/2016 - M. Of. nr. 768/30 sep. 2016) 

sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 851/2014 - M. Of. nr. 955/29 dec. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a  
 indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 256/2013 prin O. nr. 299/2017 - M. Of. nr. 314/3 mai 2017) 
 
 O. nr. 863/2014 - M. Of. nr. 946/23 dec. 2014 
 Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de  
 spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea 
 (Abrogare prin O. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 289/28 apr. 2015) 
 
 O. nr. 866/2014 - M. Of. nr. 946/23 dec. 2014 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea  
 
 (Abrogare prin O. nr. 244/2015 - M. Of. nr. 300/30 apr. 2015) 

activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 

 
 O. nr. 868/2014 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor  
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 necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări  
 
 (Abrogare prin O. nr. 185/2015 - M. Of. nr. 219/1 apr. 2015) 

de Sănătate 

 
 O. nr. 869/2014 - M. Of. nr. 6/6 ian. 2015 
 Ordin pentru modificarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de  
 sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 
 (Abrogare prin O. nr. 507/2015 - M. Of. nr. 656/31 aug. 2015) 
 
 
  COLEGIUL CURŢII DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL 

 Decizii 

 Decizia nr. 1/2014 - M. Of. nr. 613/19 aug. 2014 
 Decizie pentru aprobarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional 
 (Abrogare prin Decizia nr. 27/2017 - M. Of. nr. 1025/27 dec. 2017) 
 
 
 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA  
 Decizii 

 Decizia nr. 2/2014 - M. Of. nr. 397/29 mai 2014 
 Decizie pentru modificarea art. 15 din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire  
 la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1/2011 prin Decizia nr. 5/2021 - M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 7/2014 - M. Of. nr. 614/20 aug. 2014 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală  
 continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 58/2011 prin Decizia nr. 16/2CN/2021 - M. Of. nr. 1157/6 dec. 2021) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 4/2014 - M. Of. nr. 448/19 iun. 2014 
 Decizie privind eliberarea adeverinţei ce atestă că titularul nu deţine calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 14/2018 - M. Of. nr. 620/18 iul. 2018) 
 
 
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 Dispoziţii 

 Dispoziţie nr. 8/2014 - M. Of. nr. 647/2 sep. 2014 
 Dispoziţie pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de  
 specializare psiholog practicant 
 (Abrogare prin Dispoziţie nr. 34/2018 - M. Of. nr. 1117/29 dec. 2018) 
 
 
 Hotărâri 

 H. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 679/17 sep. 2014 
 Hotărâre privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 514/10 iul. 2015) 
 
 H. nr. 3/2014 - M. Of. nr. 793/30 oct. 2014 
 Hotărâre pentru modificarea anexei la Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor  
 din România nr. 2/2014 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 514/10 iul. 2015) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 

 Ordine 

 O. nr. 148/2014 - M. Of. nr. 503/7 iul. 2014 
 Ordin privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi 
 (Abrogare prin O. nr. 207/2014 - M. Of. nr. 674/15 sep. 2014) 
 
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI  
 Ordine 

 O. nr. 438/2014 - M. Of. nr. 795/31 oct. 2014 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului  
 Concurentei nr. 385/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 385/2010 prin O. nr. 431/2017 - M. Of. nr. 713/4 sep. 2017) 
 
 O. nr. 439/2014 - M. Of. nr. 790/30 oct. 2014 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5,6 şi 9 din  
 Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 421/2011 prin O. nr. 438/2016 - M. Of. nr. 525/13 iul. 2016) 

preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011 

 
 
 CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE  
 Decizii 

 Decizia nr. 14/2014 - M. Of. nr. 389/27 mai 2014 
 Decizie privind adoptarea modificărilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia  
 Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014 



 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 53/2014 prin O. nr. 722/2021 - M. Of. nr. 30/11 ian. 2022) 
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 Decizia nr. 53/2014 - M. Of. nr. 106/12 feb. 2014 
 Decizie privind adoptarea Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile 
 (Abrogare prin O. nr. 722/2021 - M. Of. nr. 30/11 ian. 2022) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 

 H. nr. 79/2014 - M. Of. nr. 53/22 ian. 2014 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 130/2014 - M. Of. nr. 95/6 feb. 2014 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 

Magistraturii nr. 326/2005 

 
 H. nr. 231/2014 - M. Of. nr. 191/18 mar. 2014 
 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 510/2014 - M. Of. nr. 304/24 apr. 2014 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 511/2014 - M. Of. nr. 370/20 mai 2014 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 

387/2005 

 
 H. nr. 545/2014 - M. Of. nr. 381/22 mai 2014 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 652/2014 - M. Of. nr. 446/18 iun. 2014 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea  
 Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 
 
 H. nr. 653/2014 - M. Of. nr. 446/18 iun. 2014 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 279/2012 prin H. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 806/4 oct. 2019) 

Superior al Magistraturii nr. 279/2012 

 
 H. nr. 1049/2014 - M. Of. nr. 732/7 oct. 2014 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 1131/2014 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2014 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea  
 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 

 
 H. nr. 1174/2014 - M. Of. nr. 842/19 nov. 2014 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 1216/2014 - M. Of. nr. 900/11 dec. 2014 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului  
 Superior al Magistraturii nr. 279/2012 
 (Abrogare odată cu H. nr. 279/2012 prin H. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 806/4 oct. 2019) 
 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 Comunicate 

 Comunicat nr. 1/2014 - M. Of. nr. 286/17 apr. 2014 
 Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 (Încetare valabilitate prin Comunicat nr. 1/2015 - M. Of. nr. 312/7 mai 2015) 
 
 
 
 GUVERN 
 
 COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR  
 Ordine 

 O. nr. 207/2014 - M. Of. nr. 674/15 sep. 2014 
 Ordin privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi 
 (Abrogare prin O. nr. 52/2015 - M. Of. nr. 214/31 mar. 2015) 
 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 72/2014 - M. Of. nr. 652/4 sep. 2014 
 Hotărâre pentru aprobarea Statutului Institutului Notarial Român 
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 (Abrogare prin H. nr. 128/2015 - M. Of. nr. 687/5 sep. 2016) 
 
 
 
 2015 
 
  ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 208/30 mar. 2015 
 Hotărâre privind aprobarea "Standardelor de evaluare - ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare 
 (Abrogare la data de 1 iulie 2016 prin H. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 303/20 apr. 2016) 
 
 
 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  
 Hotărâri 

 H. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 812/2 nov. 2015 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea  
 operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare 
 (Abrogare prin H. nr. 36/2019 - M. Of. nr. 823/10 oct. 2019) 
 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Norme 

 N. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 277/24 apr. 2015 
 Norme privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei  
 şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili 
 (Abrogare de la data de 21 decembrie 2020 prin N. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 1244/17 dec. 2020) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 371/28 mai 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice,  
 aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 383/13 mai 2020) 
 
 O. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 470/30 iun. 2015 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din  
 România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice  
 privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de  
 supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5 și 6/2014 prin O. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 897/15 nov. 2017) 
 
 O. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 952/22 dec. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice  
 cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a  
 României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare  
 financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5 și 6/2014 prin O. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 897/15 nov. 2017) 
 
 O. nr. 11/2015 - M. Of. nr. 980/30 dec. 2015 
 Ordin privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) 
 (Abrogare prin O. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2017) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 98/6 feb. 2015 
 Regulament pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată şi a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2011  
 
 (Abrogare odată cu R. nr. 21/2009 prin R. nr. 4/2019 - M. Of. nr. 1020/19 dec. 2019) 

privind instituţiile emitente de monedă electronică 

 
 R. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 156/5 mar. 2015 
 Regulament pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor  
 prudenţiale de valoare 
 (Abrogare odată cu R. nr. 16/2012 prin R. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 141/14 feb. 2018) 
 
 R. nr. 6/2015 - M. Of. nr. 615/13 aug. 2015 
 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României 
 (Abrogare odată cu R. nr. 4/2014 la 1 ianuarie 2022 prin R. nr. 4/2021 - M. Of. nr. 1163/8 dec. 2021) 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 100/6 feb. 2015 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul  
 
 (T) 

2015 

 
 
 H. nr. 66/2015 - M. Of. nr. 23/13 ian. 2016 
 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea,  
 evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din  
 România nr. 16/2012 
 (Abrogare odată cu H. nr. 16/2012 prin H. nr. 11/2017 - M. Of. nr. 301/27 apr. 2017) 
 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 
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 Hotărâri 

 H. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 46/20 ian. 2015 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2015 
 (T) 
 
 H. nr. 6/2015 - M. Of. nr. 356/25 mai 2015 
 Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2015 
 (T) 
 
 H. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 1/4 ian. 2016 
 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 
 (T) 
 
 
  CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 Decizii 

 Decizia nr. 7/2015 - M. Of. nr. 67/29 ian. 2016 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României 
 (Abrogare prin Decizia nr. 7/2016 - M. Of. nr. 265/7 apr. 2016) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 185/2015 - M. Of. nr. 219/1 apr. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 
 (Abrogare prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
 O. nr. 197/2015 - M. Of. nr. 286/28 apr. 2015 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a  
 indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 256/2013 prin O. nr. 299/2017 - M. Of. nr. 314/3 mai 2017) 
 
 O. nr. 208/2015 - M. Of. nr. 289/28 apr. 2015 
 Ordin privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 412/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016) 

precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 

 
 O. nr. 243/2015 - M. Of. nr. 298/30 apr. 2015 
 Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice  
 şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 208/2015 prin O. nr. 412/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016) 

datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 

 
 O. nr. 244/2015 - M. Of. nr. 300/30 apr. 2015 
 Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim  
 special 
 (Abrogare prin O. nr. 452/2016 - M. Of. nr. 579/29 iul. 2016) 
 
 O. nr. 248/2015 - M. Of. nr. 300/30 apr. 2015 
 Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de  
 Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
 O. nr. 409/2015 - M. Of. nr. 514/10 iul. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de  
 referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul  
 sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 409/2015 prin O. nr. 803/2016 - M. Of. nr. 768/30 sep. 2016) 
 
 O. nr. 495/2015 - M. Of. nr. 566/29 iul. 2015 
 Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 

Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 

 
 O. nr. 588/2015 - M. Of. nr. 658/31 aug. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei  
 Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr. 185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
 O. nr. 799/2015 - M. Of. nr. 729/29 sep. 2015 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de  
 preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi  
 
 (Abrogare prin O. nr. 541/2020 - M. Of. nr. 411/18 mai 2020) 

evaluarea activităţii acestora 

 
 O. nr. 822/2015 - M. Of. nr. 731/30 sep. 2015 
 Ordin privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu  
 anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care  
 beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale  
 corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de  
 sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare prin O. nr. 273/2017 - M. Of. nr. 361/16 mai 2017) 
 
 O. nr. 955/2015 - M. Of. nr. 764/14 oct. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 256/2013 prin O. nr. 299/2017 - M. Of. nr. 314/3 mai 2017) 

indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 

 
 O. nr. 963/2015 - M. Of. nr. 772/16 oct. 2015 



 

 5639

 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 

 
 O. nr. 988/2015 - M. Of. nr. 805/29 oct. 2015 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 244/2015 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare odată cu O. nr. 244/2015 prin O. nr. 452/2016 - M. Of. nr. 579/29 iul. 2016) 
 
 O. nr. 1024/2015 - M. Of. nr. 864/19 nov. 2015 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice  
 şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 208/2015 prin O. nr. 412/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016) 

datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 

 
 O. nr. 1042/2015 - M. Of. nr. 881/25 nov. 2015 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei  
 Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr. 185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
 O. nr. 1075/2015 - M. Of. nr. 906/8 dec. 2015 
 Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 

Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 

 
 O. nr. 1457/2015 - M. Of. nr. 981/30 dec. 2015 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice  
 şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al  
 datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
 (Abrogare odată cu O. nr. 208/2015 prin O. nr. 412/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016) 
 
 O. nr. 1486/2015 - M. Of. nr. 13/8 ian. 2016 
 Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de  
 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 

Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 

 
 
 COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA  
 Decizii 

 Decizia nr. 5/2015 - M. Of. nr. 585/4 aug. 2015 
 Decizie privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul  
 2015-2019 
 (Abrogare prin Decizia nr. 10/2015 - M. Of. nr. 725/28 sep. 2015) 
 
 Decizia nr. 8/2015 - M. Of. nr. 663/1 sep. 2015 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor  
 Dentişti din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 24/2CN/2019 - M. Of. nr. 835/15 oct. 2019) 
 
 Decizia nr. 9/2015 - M. Of. nr. 671/3 sep. 2015 
 Decizie pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 18/2CN/2019 - M. Of. nr. 707/28 aug. 2019) 

Medicilor Dentişti din România 

 
 Decizia nr. 11/2015 - M. Of. nr. 791/23 oct. 2015 
 Decizie privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România la nivel local şi naţional pentru mandatul  
 2015-2019 
 (T) 
 
 Decizia nr. 13/2015 - M. Of. nr. 862/19 nov. 2015 
 Decizie pentru modificarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 18/2CN/2019 - M. Of. nr. 707/28 aug. 2019) 

România nr. 59/2011 

 
 Decizia nr. 14/2015 - M. Of. nr. 910/9 dec. 2015 
 Decizie pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală  
 continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 58/2011 prin Decizia nr. 16/2CN/2021 - M. Of. nr. 1157/6 dec. 2021) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 3/2015 - M. Of. nr. 237/7 apr. 2015 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie  
 medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă 
 (Abrogare prin Decizia nr. 12/2018 - M. Of. nr. 683/6 aug. 2018) 
 
 Decizia nr. 20/2015 - M. Of. nr. 598/7 aug. 2015 
 Decizie privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 26/2015 - M. Of. nr. 3/5 ian. 2016) 

aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale 

 
 
 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA   
 Hotărâri 

 H. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 402/8 iun. 2015 
 Hotărâre privind condiţiile generale pentru formarea profesională complementară de specializare şi pentru formarea continuă a unor competenţe specifice în profesia de psiholog cu  
 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 1088/21 dec. 2018) 

drept de liberă practică 
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 H. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 514/10 iul. 2015 
 Hotărâre privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 1088/21 dec. 2018) 
 
 
  COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR 

 Ordine 

 O. nr. 129/2015 - M. Of. nr. 458/25 iun. 2015 
 Ordin pentru aprobarea condiţiilor de recunoaştere a absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale, precum şi a celor minimale de păstrare a calităţii  
 de evaluator de spitale 
 (Abrogare prin O. nr. 651/2016 - M. Of. nr. 902/9 nov. 2016) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 227/2015 - M. Of. nr. 312/7 mai 2015 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, pus în  
 aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 62/2013 
 (Abrogare odată cu O. nr. 62/2013 prin O. nr. 279/2017 - M. Of. nr. 601/26 iul. 2017) 
 
 O. nr. 228/2015 - M. Of. nr. 312/7 mai 2015 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 101/2012 prin O. nr. 376/2017 - M. Of. nr. 601/26 iul. 2017 şi Abrogare odată cu O. nr. 101/2012 prin O. nr. 377/2017 - M. Of. nr. 601/26 iul. 2017) 

prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012 

 
 O. nr. 238/2015 - M. Of. nr. 403/9 iun. 2015 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit  
 prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009 
 (Abrogare odată cu O. nr. 300/2009 prin O. nr. 642/2019 - M. Of. nr. 631/30 iul. 2019) 
 
 O. nr. 512/2015 - M. Of. nr. 676/4 sep. 2015 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 101/2012 prin O. nr. 376/2017 - M. Of. nr. 601/26 iul. 2017 şi Abrogare odată cu O. nr. 101/2012 prin O. nr. 377/2017 - M. Of. nr. 601/26 iul. 2017) 

prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012 

 
 O. nr. 514/2015 - M. Of. nr. 683/8 sep. 2015 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului  
 Concurenţei nr. 385/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 385/2010 prin O. nr. 431/2017 - M. Of. nr. 713/4 sep. 2017) 
 
 O. nr. 515/2015 - M. Of. nr. 708/22 sep. 2015 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la  
 art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 421/2011 prin O. nr. 438/2016 - M. Of. nr. 525/13 iul. 2016) 

Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011 

 
 O. nr. 605/2015 - M. Of. nr. 810/30 oct. 2015 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 501 din Legea  
 concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 419/2010 
 (Abrogare odată cu O. nr. 419/2010 prin O. nr. 59/2020 - M. Of. nr. 57/29 ian. 2020) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 

 H. nr. 274/2015 - M. Of. nr. 254/16 apr. 2015 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 

Magistraturii nr. 326/2005 

 
 H. nr. 443/2015 - M. Of. nr. 366/27 mai 2015 
 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 473/2015 - M. Of. nr. 379/29 mai 2015 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 
 
 H. nr. 475/2015 - M. Of. nr. 359/25 mai 2015 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea  
 Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 
 
 H. nr. 476/2015 - M. Of. nr. 359/25 mai 2015 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 279/2012 prin H. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 806/4 oct. 2019) 

Magistraturii nr. 279/2012 

 
 H. nr. 608/2015 - M. Of. nr. 438/18 iun. 2015 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 581/2006 
 (Abrogare odată cu H. nr. 581/2006 prin H. nr. 103/2019 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2019) 
 
 H. nr. 753/2015 - M. Of. nr. 531/16 iul. 2015 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 387/2005 prin H. nr. 1375/2015 - M. Of. nr. 970/28 dec. 2015) 

387/2005 
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 H. nr. 782/2015 - M. Of. nr. 562/28 iul. 2015 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 

326/2005 

 
 H. nr. 895/2015 - M. Of. nr. 729/29 sep. 2015 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 1045/2015 - M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului  
 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 

Superior al Magistraturii nr. 439/2006 

 
 H. nr. 1046/2015 - M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 279/2012 
 (Abrogare odată cu H. nr. 279/2012 prin H. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 806/4 oct. 2019) 
 
 H. nr. 1049/2015 - M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 581/2006 prin H. nr. 103/2019 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2019) 

Superior al Magistraturii nr. 581/2006 

 
 H. nr. 1132/2015 - M. Of. nr. 814/2 nov. 2015 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 1323/2015 - M. Of. nr. 971/29 dec. 2015 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 581/2006 
 (Abrogare odată cu H. nr. 581/2006 prin H. nr. 103/2019 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2019) 
 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 128/2015 - M. Of. nr. 687/5 sep. 2016 
 Hotărâre privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român 
 (Abrogare prin H. nr. 58/2020 - M. Of. nr. 831/10 sep. 2020) 
 
 
 
 2016 
 
  ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 303/20 apr. 2016 
 Hotărâre pentru aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare 
 (Abrogare prin H. nr. 2/2017 - M. Of. nr. 257/13 apr. 2017) 
 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 Hotărâri 

 H. nr. 7/2016 - M. Of. nr. 60/27 ian. 2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor 
 (Abrogare prin H. nr. 14/2020 - M. Of. nr. 878/25 sep. 2020) 
 
 H. nr. 15/2016 - M. Of. nr. 273/11 apr. 2016 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia  
 şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015 
 (Abrogare prin H. nr. 36/2019 - M. Of. nr. 823/10 oct. 2019) 
 
 H. nr. 19/2016 - M. Of. nr. 313/22 apr. 2016 
 Hotărâre privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 
 (T) 
 
 H. nr. 23/2016 - M. Of. nr. 350/6 mai 2016 
 Hotărâre privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României 
 (Abrogare prin H. nr. 48/2016 - M. Of. nr. 947/24 nov. 2016) 
 
 H. nr. 26/2016 - M. Of. nr. 388/20 mai 2016 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016, aprobat prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr.  
 19/2016 
 (T) 
 
 H. nr. 28/2016 - M. Of. nr. 705/12 sep. 2016 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor 
 (Abrogare prin H. nr. 17/2020 - M. Of. nr. 960/19 oct. 2020) 
 
 H. nr. 41/2016 - M. Of. nr. 834/21 oct. 2016 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia  
 
 (Abrogare prin H. nr. 36/2019 - M. Of. nr. 823/10 oct. 2019) 

şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015 

 
 H. nr. 43/2016 - M. Of. nr. 887/7 nov. 2016 
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 Hotărâre privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 
 (T) 
 
 H. nr. 45/2016 - M. Of. nr. 927/17 nov. 2016 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru buna funcţionare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la secţiile de votare din străinătate  
 
 (T) 

organizate pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 

 
 H. nr. 47/2016 - M. Of. nr. 942/23 nov. 2016 
 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 43/2016 privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi  
 Camera Deputaţilor din anul 2016 
 (T) 
 
 
 Instrucţiuni 

 I. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 112/12 feb. 2016 
 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui 
 (SE) 
 
 Instrucțiune nr. 2/2016 - M. Of. nr. 222/25 mar. 2016 
 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru trecerea oraşului Liteni din judeţul Suceava la rangul de comună 
 (SE) 
 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Ordine 

 O. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 193/15 mar. 2016 
 Ordin privind amortizorul de capital pentru risc sistemic 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2017 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2017) 
 
 O. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 381/19 mai 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice,  
 aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 383/13 mai 2020) 
 
 
 Regulamente 

 R. nr. 6/2016 - M. Of. nr. 814/14 oct. 2016 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României 
 (Abrogare odată cu R. nr. 4/2014 la 1 ianuarie 2022 prin R. nr. 4/2021 - M. Of. nr. 1163/8 dec. 2021) 
 
 
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/H/2016 - M. Of. nr. 721/19 sep. 2016 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 
 (T) 
 
 
 Liste 

 Lista/2016 - M. Of. nr. 283/14 apr. 2016 
 Lista semnelor electorale, depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor  
 aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2016 
 (T) 
 
 Lista/2016 - M. Of. nr. 901/9 nov. 2016 
 Lista semnelor electorale, depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor  
 
 (T) 

aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 

 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 96/9 feb. 2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016 
 (T) 
 
 H. nr. 121/2016 - M. Of. nr. 1061/29 dec. 2016 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul  
 2017 
 (T) 
 
 H. nr. 122/2016 - M. Of. nr. 1059/29 dec. 2016 
 Hotărâre cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017 auditorilor financiari care îndeplinesc cerinţele stabilite prin reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România şi care au  
 
 (T) 

depusă Declaraţia privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie 

 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 127/18 feb. 2016 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 
 (T) 
 
 H. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 111/12 feb. 2016 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a  
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 obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 
 (T) 
 
 H. nr. 6/2016 - M. Of. nr. 374/16 mai 2016 
 Hotărâre privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 21 aprilie 2016 
 (SE) 
 
 H. nr. 9/2016 - M. Of. nr. 751/27 sep. 2016 
 Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2016 
 (T) 
 
 H. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 1038/22 dec. 2016 
 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2017 
 (T) 
 
 
  CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

 Decizii 

 Decizia nr. 7/2016 - M. Of. nr. 265/7 apr. 2016 
 Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României 
 (Abrogare prin Decizia nr. 5/2017 - M. Of. nr. 1017/21 dec. 2017) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 71/2016 - M. Of. nr. 124/17 feb. 2016 
 Ordin privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate  
 
 (Abrogare prin O. nr. 273/2017 - M. Of. nr. 361/16 mai 2017) 

curative 

 
 O. nr. 93/2016 - M. Of. nr. 168/4 mar. 2016 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor  
 specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 256/2013 prin O. nr. 299/2017 - M. Of. nr. 314/3 mai 2017) 
 
 O. nr. 139/2016 - M. Of. nr. 320/26 apr. 2016 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale  
 comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru  
 aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie  
 medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de  
 sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 822/2015 prin O. nr. 273/2017 - M. Of. nr. 361/16 mai 2017) 

boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 200/2016 - M. Of. nr. 324/27 apr. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei  
 Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
 O. nr. 258/2016 - M. Of. nr. 405/30 mai 2016 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice  
 şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al  
 datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
 (Abrogare odată cu O. nr. 208/2015 prin O. nr. 412/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016) 
 
 O. nr. 362/2016 - M. Of. nr. 750/27 sep. 2016 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora  
 în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 71/2016 prin O. nr. 273/2017 - M. Of. nr. 361/16 mai 2017) 
 
 O. nr. 412/2016 - M. Of. nr. 566/26 iul. 2016 
 Ordin privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 182/2017 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2017) 

precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 

 
 O. nr. 446/2016 - M. Of. nr. 548/20 iul. 2016 
 Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de  
 Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr.185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
 O. nr. 452/2016 - M. Of. nr. 579/29 iul. 2016 
 Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim  
 
 (Abrogare prin O. nr. 296/2017 - M. Of. nr. 305/28 apr. 2017) 

special 

 
 O. nr. 736/2016 - M. Of. nr. 748/26 sep. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei  
 Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr.185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
 O. nr. 803/2016 - M. Of. nr. 768/30 sep. 2016 
 Ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării  
 
 (Abrogare prin O. nr. 1081/2018 - M. Of. nr. 535/28 iun. 2018) 

unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 895/2016 - M. Of. nr. 879/2 nov. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei  
 Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr.185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
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 O. nr. 912/2016 - M. Of. nr. 958/28 nov. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a  
 indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 256/2013 prin O. nr. 299/2017 - M. Of. nr. 314/3 mai 2017) 
 
 O. nr. 932/2016 - M. Of. nr. 957/28 nov. 2016 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor  
 clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de  
 vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
 (Abrogare odată cu O. nr. 412/2016 prin O. nr. 182/2017 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2017) 
 
 O. nr. 941/2016 - M. Of. nr. 924/17 nov. 2016 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare  
 ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru  
 aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie  
 medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de  
 sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 822/2015 prin O. nr. 273/2017 - M. Of. nr. 361/16 mai 2017) 

boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 1012/2016 - M. Of. nr. 1045/23 dec. 2016 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei  
 Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 
 (Abrogare Odată cu O. nr.185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
 O. nr. 1032/2016 - M. Of. nr. 2/3 ian. 2017 
 Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 

Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 

 
 O. nr. 1313/2016 - M. Of. nr. 22/9 ian. 2017 
 Ordin privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de  
 Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 
 (Abrogare Odată cu O. nr.185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 11/2016 - M. Of. nr. 269/8 apr. 2016 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al  
 Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 24/2CN/2019 - M. Of. nr. 835/15 oct. 2019) 
 
 Decizia nr. 14/2016 - M. Of. nr. 1040/23 dec. 2016 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al  
 
 (Abrogare prin Decizia nr. 24/2CN/2019 - M. Of. nr. 835/15 oct. 2019) 

Colegiului Medicilor Dentişti din România 

 
 Decizia nr. 16/2016 - M. Of. nr. 1063/29 dec. 2016 
 Decizie pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status  
 profesional curent 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 4/2007 prin Decizia nr. 16/2CN/2019 - M. Of. nr. 651/6 aug. 2019) 
 
 
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2016 - M. Of. nr. 134/22 feb. 2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Standardelor privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 1088/21 dec. 2018) 
 
 H. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 161/2 mar. 2016 
 Hotărâre pentru modificarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din  
 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 1088/21 dec. 2018) 

România nr. 5/2015 

 
 H. nr. 4/2016 - M. Of. nr. 87/5 feb. 2016 
 Hotărâre privind aprobarea Standardelor generale de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică în domeniul evaluării şi intervenţiei psihologice pentru persoanele  
 
 (Abrogare prin H. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 1088/21 dec. 2018) 

diagnosticate cu tulburări din spectrul autist 

 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 694/2016 - M. Of. nr. 882/3 nov. 2016 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996 
 (Abrogare prin O. nr. 1037/2019 - M. Of. nr. 1017/18 dec. 2019) 
 
 
 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI  
 Decizii 

 Decizia nr. 244/2016 - M. Of. nr. 295/19 apr. 2016 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016 
 (T) 
 
 Decizia nr. 592/2016 - M. Of. nr. 849/26 oct. 2016 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
 (T) 
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  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 

 H. nr. 501/2016 - M. Of. nr. 382/19 mai 2016 

 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 Magistraturii nr. 581/2006 
 (Abrogare odată cu H. nr. 581/2006 prin H. nr. 103/2019 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2019) 
 
 H. nr. 641/2016 - M. Of. nr. 421/3 iun. 2016 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 

Magistraturii nr. 326/2005 

 
 H. nr. 1106/2016 - M. Of. nr. 840/24 oct. 2016 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 H. nr. 1386/2016 - M. Of. nr. 14/6 ian. 2017 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului  
 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 

Superior al Magistraturii nr. 439/2006 

 
 H. nr. 1387/2016 - M. Of. nr. 993/9 dec. 2016 
 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 
  FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE 

 Regulamente 

 R. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 47/21 ian. 2016 
 Regulament privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul  
 determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit 
 (Abrogare prin R. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 816/24 sep. 2018) 
 
 R. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 300/20 apr. 2016 
 Regulament pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a  
 
 (Abrogare prin R. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 816/24 sep. 2018) 

informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit 

 
 R. nr. 5/2016 - M. Of. nr. 1048/27 dec. 2016 
 Regulament privind selectarea instituţiilor de credit mandatate de Fond să efectueze plăţile de compensaţii către deponenţii garantaţi 
 (Abrogare prin R. nr. 3/2018 - M. Of. nr. 1067/17 dec. 2018) 
 
 
 ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA  
 Hotărâri 

 H. nr. 3/2016 - M. Of. nr. 242/1 apr. 2016 
 Hotărâre privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 
 (Abrogare prin H. nr. 31/2017 - M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017) 
 
 H. nr. 19/2016 - M. Of. nr. 494/1 iul. 2016 
 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali 
 (Abrogare prin O. nr. 20/2017 - M. Of. nr. 502/30 iun. 2017) 
 
 H. nr. 28/2016 - M. Of. nr. 822/18 oct. 2016 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi  
 asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016 
 (Abrogare Odată cu O. nr. 19/2016 prin O. nr. 20/2017 - M. Of. nr. 502/30 iun. 2017) 
 
 H. nr. 39/2016 - M. Of. nr. 112/9 feb. 2017 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 19/2016 prin O. nr. 20/2017 - M. Of. nr. 502/30 iun. 2017) 

asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016 

 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2016 - M. Of. nr. 270/8 apr. 2016 
 Hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului  
 
 (Revocare prin H. nr. 6/2016 - M. Of. nr. 508/6 iul. 2016) 

Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010 

 
 
 
 2017 
 
  ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2017 - M. Of. nr. 257/13 apr. 2017 
 Hotărâre pentru aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare 
 (Abrogare la data de 1 ianuarie 2018 prin H. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 986/12 dec. 2017) 
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 H. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 986/12 dec. 2017 
 Hotărâre privind aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare 
 (Abrogare prin H. nr. 3/2020 - M. Of. nr. 691/3 aug. 2020) 
 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 Instrucţiuni 

 I. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 340/9 mai 2017 
 Instrucţiuni privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 
 (T) 
 
 I. nr. 2/2017 - M. Of. nr. 367/17 mai 2017 
 Instrucţiuni privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 
 (T) 
 
 I. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 787/4 oct. 2017 
 Instrucţiuni privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017 
 (T) 
 
 I. nr. 4/2017 - M. Of. nr. 802/10 oct. 2017 
 Instrucţiuni privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 
 (T) 
 
 I. nr. 5/2017 - M. Of. nr. 956/4 dec. 2017 
 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru demiterea primarului oraşului Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 (T) 
 
 
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  
 Ordine 

 O. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 130/20 feb. 2017 
 Ordin privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) 
 (Abrogare prin O. nr. 12/2017 - M. Of. nr. 1009/20 dec. 2017) 
 
 O. nr. 3/2017 - M. Of. nr. 176/10 mar. 2017 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile  
 sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, şi a Normelor metodologice privind întocmirea  
 situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială,  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 5 și 6/2014 prin O. nr. 10/2017 - M. Of. nr. 897/15 nov. 2017) 

aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 

 
 O. nr. 6/2017 - M. Of. nr. 401/29 mai 2017 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor  
 de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 383/13 mai 2020) 
 
 O. nr. 12/2017 - M. Of. nr. 1009/20 dec. 2017 
 Ordin privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) 
 (Abrogare prin O. nr. 9/2018 - M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018) 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 67/2017 - M. Of. nr. 623/1 aug. 2017 
 Hotărâre privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a  
 Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat  
 
 (T) 

prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 

 
 H. nr. 68/2017 - M. Of. nr. 625/1 aug. 2017 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de  
 auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România 
 (Abrogare prin H. nr. 86/2020 - M. Of. nr. 773/25 aug. 2020) 
 
 H. nr. 69/2017 - M. Of. nr. 623/1 aug. 2017 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din  
 
 (T) 

România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017 

 
 H. nr. 106/2017 - M. Of. nr. 903/17 nov. 2017 
 Hotărâre pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea  
 Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă  
 
 (Revocare prin H. nr. 51/2018 - M. Of. nr. 513/21 iun. 2018) 

profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014 

 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2017 - M. Of. nr. 104/7 feb. 2017 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2017 
 (T) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 20/2017 - M. Of. nr. 108/8 feb. 2017 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a  
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 posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de  
 
 (Abrogare prin O. nr. 541/2020 - M. Of. nr. 411/18 mai 2020) 

management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 799/2015 

 
 O. nr. 27/2017 - M. Of. nr. 105/7 feb. 2017 
 Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de  
 Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 
 (Abrogare odată cu O. nr.185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
 O. nr. 28/2017 - M. Of. nr. 132/21 feb. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a  
 indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 
 (Abrogare odată cu O. nr.256/2013 prin O. nr. 299/2017 - M. Of. nr. 314/3 mai 2017) 
 
 O. nr. 51/2017 - M. Of. nr. 135/22 feb. 2017 
 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 71/2016 prin O. nr. 273/2017 - M. Of. nr. 361/16 mai 2017) 

în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative 

 
 O. nr. 55/2017 - M. Of. nr. 142/24 feb. 2017 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare odată cu O. nr. 452/2016 prin O. nr. 296/2017 - M. Of. nr. 305/28 apr. 2017) 
 
 O. nr. 66/2017 - M. Of. nr. 133/21 feb. 2017 
 Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare  
 ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru  
 aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie  
 medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de  
 sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite  
 boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
 (Abrogare odată cu O. nr. 822/2015 prin O. nr. 273/2017 - M. Of. nr. 361/16 mai 2017) 
 
 O. nr. 110/2017 - M. Of. nr. 160/3 mar. 2017 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor  
 specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 
 (Abrogare odată cu O. nr. 256/2013 prin O. nr. 299/2017 - M. Of. nr. 314/3 mai 2017) 
 
 O. nr. 113/2017 - M. Of. nr. 132/21 feb. 2017 
 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei  
 
 (Abrogare odată cu O. nr.185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 

 
 O. nr. 145/2017 - M. Of. nr. 197/21 mar. 2017 
 Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de  
 Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 
 (Abrogare Odată cu O. nr.185/2015 prin O. nr. 245/2017 - M. Of. nr. 224/31 mar. 2017) 
 
 O. nr. 182/2017 - M. Of. nr. 216/29 mar. 2017 
 Ordin privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi,  
 
 (Abrogare prin O. nr. 840/2018 - M. Of. nr. 288/30 mar. 2018) 

precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 

 
 O. nr. 296/2017 - M. Of. nr. 305/28 apr. 2017 
 Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim  
 special 
 (Abrogare prin O. nr. 881/2018 - M. Of. nr. 365/26 apr. 2018) 
 
 O. nr. 333/2017 - M. Of. nr. 401/29 mai 2017 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor  
 clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de  
 vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
 (Abrogare odată cu O. nr. 182/2017 prin O. nr. 840/2018 - M. Of. nr. 288/30 mar. 2018) 
 
 O. nr. 782/2017 - M. Of. nr. 583/21 iul. 2017 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare odată cu O. nr. 296/2017 prin O. nr. 881/2018 - M. Of. nr. 365/26 apr. 2018) 
 
 O. nr. 1198/2017 - M. Of. nr. 938/28 nov. 2017 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor  
 clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de  
 vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
 (Abrogare odată cu O. nr. 182/2017 prin O. nr. 840/2018 - M. Of. nr. 288/30 mar. 2018) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 6/2017 - M. Of. nr. 915/22 nov. 2017 
 Decizie pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de  
 educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 58/2011 prin Decizia nr. 16/2CN/2021 - M. Of. nr. 1157/6 dec. 2021) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 5/2017 - M. Of. nr. 168/8 mar. 2017 
 Decizie pentru stabilirea procedurii de consultare a dosarelor disciplinare aflate pe rolul şi în arhiva Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor din România 
 (Abrogare prin Decizia nr. 11/2021 - M. Of. nr. 978/13 oct. 2021) 
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  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 Dispoziţii 

 Dispoziţie nr. 2/2017 - M. Of. nr. 104/7 feb. 2017 
 Dispoziţie privind aplicarea şi detalierea unor prevederi din Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind  
 organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România 
 (Abrogare prin Dispoziţie nr. 37/2021 - M. Of. nr. 1150/3 dec. 2021) 
 
 
 CONSILIUL CONCURENŢEI   
 Ordine 

 O. nr. 126/2017 - M. Of. nr. 250/11 apr. 2017 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind noi servicii feroviare pentru călători 
 (Abrogare la data de 12 decembrie 2020 prin O. nr. 654/2020 - M. Of. nr. 552/26 iun. 2020) 
 
 O. nr. 279/2017 - M. Of. nr. 601/26 iul. 2017 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar 
 (Abrogare prin O. nr. 927/2021 - M. Of. nr. 1222/23 dec. 2021) 
 
 O. nr. 376/2017 - M. Of. nr. 601/26 iul. 2017 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurentei 
 (Abrogare prin O. nr. 985/2019 - M. Of. nr. 976/4 dec. 2019) 
 
 O. nr. 1267/2017 - M. Of. nr. 1012/20 dec. 2017 
 Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind acordarea indemnizaţiilor de performanţă 
 (Suspendare până la data de 31 octombrie 2021 prin O. nr. 77/2021 - M. Of. nr. 153/15 feb. 2021) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 237/2017 - M. Of. nr. 359/16 mai 2017 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 11 iunie 2017 
 (T) 
 
 Decizia nr. 597/2017 - M. Of. nr. 826/19 oct. 2017 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 
 (T) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 

 H. nr. 561/2017 - M. Of. nr. 435/12 iun. 2017 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea  
 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 

 
 H. nr. 566/2017 - M. Of. nr. 435/12 iun. 2017 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului  
 Superior al Magistraturii nr. 279/2012 
 (Abrogare odată cu H. nr. 279/2012 prin H. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 806/4 oct. 2019) 
 
 H. nr. 571/2017 - M. Of. nr. 430/12 iun. 2017 
 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 

326/2005 

 
 H. nr. 671/2017 - M. Of. nr. 464/21 iun. 2017 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului  
 Superior al Magistraturii nr. 581/2006 
 (Abrogare odată cu H. nr. 581/2006 prin H. nr. 103/2019 - M. Of. nr. 527/27 iun. 2019) 
 
 H. nr. 682/2017 - M. Of. nr. 493/29 iun. 2017 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 279/2012 prin H. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 806/4 oct. 2019) 

Superior al Magistraturii nr. 279/2012 

 
 H. nr. 683/2017 - M. Of. nr. 493/29 iun. 2017 
 Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului  
 Superior al Magistraturii nr. 439/2006 
 (Abrogare prin H. nr. 91/2019 - M. Of. nr. 455/6 iun. 2019) 
 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 4/2017 - M. Of. nr. 165/7 mar. 2017 
 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,  
 Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România nr. 10/2010 
 (Abrogare odată cu H. nr. 10/2010 prin H. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 506/21 iun. 2019) 
 
 
 
 2018 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 Hotărâri 
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 H. nr. 440/2018 - M. Of. nr. 807/20 sep. 2018 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor ştampilelor care vor fi folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, precum şi a normativelor privind  
 
 (T) 

numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" 

 
 H. nr. 441/2018 - M. Of. nr. 807/20 sep. 2018 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 
 (T) 
 
 H. nr. 447/2018 - M. Of. nr. 811/21 sep. 2018 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul naţional pentru revizuirea  
 Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 
 (T) 
 
 H. nr. 453/2018 - M. Of. nr. 813/21 sep. 2018 
 Hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale şi a modelului timbrului autocolant care vor fi folosite la referendumul  
 
 (T) 

local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt din 6 şi 7 octombrie 2018 

 
 H. nr. 464/2018 - M. Of. nr. 822/26 sep. 2018 
 Hotărâre privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, precum şi numerotarea si  
 aducerea la cunoştinţă publică a secţiilor de votare 
 (T) 
 
 
  AVOCATUL POPORULUI 

 Ordine 

 O. nr. 151/2018 - M. Of. nr. 769/6 sep. 2018 
 Ordin privind aprobarea structurii organizatorice a instituţiei Avocatul Poporului 
 (Abrogare prin O. nr. 153/2019 - M. Of. nr. 938/21 nov. 2019) 
 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Norme 

 N. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 238/19 mar. 2018 
 Normă pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară  
 efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili 
 (Abrogare odată cu N. nr. 2/2015 de la data de 21 decembrie 2020 prin N. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 1244/17 dec. 2020) 
 
 
 Ordine 

 O. nr. 3/2018 - M. Of. nr. 406/11 mai 2018 
 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor  
 de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 383/13 mai 2020) 
 
 O. nr. 4/2018 - M. Of. nr. 433/22 mai 2018 
 Ordin privind amortizorul de capital pentru risc sistemic 
 (Abrogare prin O. nr. 8/2018 - M. Of. nr. 1031/5 dec. 2018) 
 
 O. nr. 9/2018 - M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018 
 Ordin privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) 
 (Abrogare la 1 ianuarie 2020 prin O. nr. 10/2019 - M. Of. nr. 933/20 nov. 2019) 
 
 
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/H/2018 - M. Of. nr. 818/24 sep. 2018 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7  
 octombrie 2018 
 (T) 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 51/2018 - M. Of. nr. 513/21 iun. 2018 
 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 106/2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de  
 pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea  
 de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din  
 România nr. 60/2014 
 (SE) 
 
 H. nr. 99/2018 - M. Of. nr. 22/9 ian. 2019 
 Hotărâre privind acordarea vizei anuale pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor  
 
 (T) 

Financiari din România, începând cu anul 2019 

 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 107/5 feb. 2018 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018 
 (T) 
 
 H. nr. 2/2018 - M. Of. nr. 182/27 feb. 2018 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 
 (T) 
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 H. nr. 7/2018 - M. Of. nr. 806/20 sep. 2018 
 Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2018 
 (T) 
 
 H. nr. 9/2018 - M. Of. nr. 7/3 ian. 2019 
 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019 
 (T) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 840/2018 - M. Of. nr. 288/30 mar. 2018 
 Ordin privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi  
 precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
 
 (Abrogare prin O. nr. 641/2021 - M. Of. nr. 672/7 iul. 2021) 
 
 O. nr. 881/2018 - M. Of. nr. 365/26 apr. 2018 
 Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim  
 special 
 (Abrogare prin O. nr. 705/2021 - M. Of. nr. 731/26 iul. 2021) 
 
 O. nr. 1081/2018 - M. Of. nr. 535/28 iun. 2018 
 Ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării  
 
 (Abrogare prin O. nr. 887/2021 - M. Of. nr. 930/29 sep. 2021) 

unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 
 O. nr. 1164/2018 - M. Of. nr. 634/20 iul. 2018 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare odată cu O. nr. 881/2018 prin O. nr. 705/2021 - M. Of. nr. 731/26 iul. 2021) 
 
 O. nr. 1582/2018 - M. Of. nr. 1077/19 dec. 2018 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor  
 clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 840/2018 prin O. nr. 641/2021 - M. Of. nr. 672/7 iul. 2021) 

vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 

 
 
 COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA  
 Decizii 

 Decizia nr. 3/2018 - M. Of. nr. 899/25 oct. 2018 
 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu  
 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 1/2011 prin Decizia nr. 5/2021 - M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) 

privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică 

 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 18/2018 - M. Of. nr. 881/18 oct. 2018 
 Decizie privind gestionarea mecanismului de alertă 
 (Abrogare prin Decizia nr. 6/2019 - M. Of. nr. 824/10 oct. 2019) 
 
 
 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA  
 Dispoziţii 

 Dispoziţie nr. 34/2018 - M. Of. nr. 1117/29 dec. 2018 
 Dispoziţie privind abrogarea Dispoziţiei preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 8/2014 pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind  
 
 (SE) 

formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant 

 
 
 Hotărâri 

 H. nr. 5/2018 - M. Of. nr. 1088/21 dec. 2018 
 Hotărâre pentru abrogarea unor acte normative emise de Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România 
 (SE) 
 
 H. nr. 6/2018 - M. Of. nr. 19/8 ian. 2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică 
 (Abrogare prin H. nr. 49/2021 - M. Of. nr. 929/29 sep. 2021) 
 
 H. nr. 7/2018 - M. Of. nr. 19/8 ian. 2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică 
 (Abrogare prin H. nr. 49/2021 - M. Of. nr. 929/29 sep. 2021) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 350/2018 - M. Of. nr. 137/13 feb. 2018 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 376/2017 prin O. nr. 985/2019 - M. Of. nr. 976/4 dec. 2019) 

Consiliului Concurenţei nr. 376/2017 

 
 O. nr. 379/2018 - M. Of. nr. 195/2 mar. 2018 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin  
 Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017 



 
 (Abrogare odată cu O. nr. 376/2017 prin O. nr. 985/2019 - M. Of. nr. 976/4 dec. 2019) 
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 O. nr. 450/2018 - M. Of. nr. 426/18 mai 2018 
 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval 
 (Abrogare prin O. nr. 1013/2021 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2022) 
 
 O. nr. 1208/2018 - M. Of. nr. 883/19 oct. 2018 
 Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 694/2016 prin O. nr. 1037/2019 - M. Of. nr. 1017/18 dec. 2019) 

Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 694/2016 

 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 345/2018 - M. Of. nr. 530/27 iun. 2018 
 Decizie pentru abrogarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 36/2008 privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului  
 
 (SE) 

sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului 

 
 Decizia nr. 441/2018 - M. Of. nr. 813/21 sep. 2018 
 Decizie privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 
 (T) 
 
 Decizia nr. 454/2018 - M. Of. nr. 840/2 oct. 2018 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 441/2018 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional pentru  
 revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 
 (T) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 

 H. nr. 698/2018 - M. Of. nr. 557/3 iul. 2018 
 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.  
 326/2005 
 (Abrogare odată cu H. nr. 326/2005 prin H. nr. 1073/2018 - M. Of. nr. 1044/10 dec. 2018) 
 
 
  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 Hotărâri 

 H. nr. 18/439/2018 - M. Of. nr. 227/14 mar. 2018 
 Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018 
 (T) 
 
 H. nr. 18/453/2018 - M. Of. nr. 284/30 mar. 2018 
 Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 20 aprilie 2018 
 (T) 
 
 H. nr. 18/459/2018 - M. Of. nr. 434/22 mai 2018 
 Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 mai 2018 
 (T) 
 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2018 - M. Of. nr. 278/29 mar. 2018 
 Hotărâre privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care exercită profesia ca  
 
 (Abrogare prin H. nr. 39/2018 - M. Of. nr. 1081/20 dec. 2018) 

titulari de cabinete de practică independentă 

 
 
  UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 7/2018 - M. Of. nr. 149/16 feb. 2018 
 Hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul Institutului Notarial Român, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România  
 
 (Abrogare odată cu H. nr. 128/2015 prin H. nr. 58/2020 - M. Of. nr. 831/10 sep. 2020) 

nr. 128/2015 

 
 
 
 2019 
 
  ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 18/2019 - M. Of. nr. 81/31 ian. 2019 
 Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2019 
 (T) 
 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 Hotărâri 

 H. nr. 6/2019 - M. Of. nr. 185/7 mar. 2019 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului  
 cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii ca membru din România în Parlamentul European care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din  
 România în Parlamentul European din anul 2019 
 (T) 
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 H. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 208/15 mar. 2019 
 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia  
 şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015 
 (Abrogare prin H. nr. 36/2019 - M. Of. nr. 823/10 oct. 2019) 
 
 H. nr. 11/2019 - M. Of. nr. 315/23 apr. 2019 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 
 (Abrogare prin H. nr. 36/2019 - M. Of. nr. 823/10 oct. 2019) 
 
 H. nr. 12/2019 - M. Of. nr. 367/10 mai 2019 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional din 26 mai 2019, precum şi pentru modificarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente  
 nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 
 (Abrogare prin H. nr. 36/2019 - M. Of. nr. 823/10 oct. 2019) 
 
 H. nr. 28/2019 - M. Of. nr. 718/30 aug. 2019 
 Hotărâre privind aprobarea modelului buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din ţară, modelului buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din străinătate si a modelului  
 buletinului de vot prin corespondenţă, precum şi a condiţiilor de confecţionare, gestionare şi utilizare a acestora la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 
 (T) 
 
 H. nr. 30/2019 - M. Of. nr. 719/30 aug. 2019 
 Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 
 (T) 
 
 H. nr. 32/2019 - M. Of. nr. 793/30 sep. 2019 
 Hotărâre pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Preşedintele României  
 din anul 2019 
 (T) 
 
 H. nr. 33/2019 - M. Of. nr. 808/4 oct. 2019 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 
 (T) 
 
 H. nr. 34/2019 - M. Of. nr. 809/4 oct. 2019 
 Hotărâre privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 
 (T) 
 
 H. nr. 39/2019 - M. Of. nr. 871/29 oct. 2019 
 Hotărâre privind procedura de sesizare a organelor competente în cazurile semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la alegerile  
 
 (T) 

pentru Preşedintele României din anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente 

 
 H. nr. 45/2019 - M. Of. nr. 938/21 nov. 2019 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului procesului-verbal privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin din 24 noiembrie  
 2019, ce va fi întocmit de Biroul Electoral Central 
 (T) 
 
 H. nr. 46/2019 - M. Of. nr. 940/22 nov. 2019 
 Hotărâre privind unele măsuri pentru predarea materialelor electorale rezultate din al doilea tur pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 
 (T) 
 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Ordine 

 O. nr. 5/2019 - M. Of. nr. 428/30 mai 2019 
 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale  
 
 (Abrogare prin O. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 383/13 mai 2020) 

pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit 

 
 O. nr. 10/2019 - M. Of. nr. 933/20 nov. 2019 
 Ordin privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) 
 (Abrogare prin O. nr. 5/2020 - M. Of. nr. 1222/14 dec. 2020) 
 
 
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/H/2019 - M. Of. nr. 191/11 mar. 2019 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 
 (T) 
 
 H. nr. 1/H/2019 - M. Of. nr. 728/4 sep. 2019 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 şi a aparatului de lucru al  
 acestora 
 (T) 
 
 H. nr. 4/H/2019 - M. Of. nr. 418/28 mai 2019 
 Hotărâre privind modificarea art. 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European  
 din anul 2019, aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/H/2019 
 (T) 
 
 
 Liste 

 Listă/2019 - M. Of. nr. 265/8 apr. 2019 
 Lista cuprinzând denumirile şi semnele electorale ale partidelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi  
 care şi-au depus candidaturile în vederea participării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 
 (T) 
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  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 168/1 mar. 2019 
 Hotărâre privind organizarea, convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 13 aprilie 2019 
 (T) 
 
 H. nr. 8/2019 - M. Of. nr. 168/1 mar. 2019 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie  
 
 (T) 

2019 

 
 H. nr. 18/2019 - M. Of. nr. 168/1 mar. 2019 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei  
 Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019 
 (T) 
 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2019 - M. Of. nr. 93/6 feb. 2019 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019 
 (T) 
 
 H. nr. 2/2019 - M. Of. nr. 93/6 feb. 2019 
 Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 
 (T) 
 
 H. nr. 6/2019 - M. Of. nr. 738/10 sep. 2019 
 Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019 
 (T) 
 
 H. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 1013/17 dec. 2019 
 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2020 
 (T) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 782/2019 - M. Of. nr. 721/2 sep. 2019 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare odată cu O. nr. 881/2018 prin O. nr. 705/2021 - M. Of. nr. 731/26 iul. 2021) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 5/2019 - M. Of. nr. 576/15 iul. 2019 
 Decizie pentru abrogarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2013 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în  
 
 (SE) 

specialitatea medicină de familie 

 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 985/2019 - M. Of. nr. 976/4 dec. 2019 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei 
 (Abrogare prin O. nr. 30/2022 - M. Of. nr. 52/18 ian. 2022) 
 
 
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 Hotărâri 

 H. nr. 192/2019 - M. Of. nr. 806/4 oct. 2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură 
 (Abrogare prin H. nr. 120/2021 - M. Of. nr. 709/16 iul. 2021) 
 
 H. nr. 234/2019 - M. Of. nr. 279/11 apr. 2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii 
 (Abrogare prin H. nr. 219/2020 - M. Of. nr. 226/20 mar. 2020) 
 
 H. nr. 573/2019 - M. Of. nr. 279/11 apr. 2019 
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii 
 (Abrogare prin H. nr. 188/2020 - M. Of. nr. 179/4 mar. 2020) 
 
 
  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 Hotărâri 

 H. nr. 19/85/2019 - M. Of. nr. 267/8 apr. 2019 
 Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 30 aprilie 2019 
 (T) 
 
 
  ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 7/2019 - M. Of. nr. 506/21 iun. 2019 
 Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 10/2010 privind aprobarea  
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 Programului naţional de pregătire a infirmierelor 
 (SE) 
 
 
 
 2020 
 
  ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 3/2020 - M. Of. nr. 691/3 aug. 2020 
 Hotărâre privind aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare 
 (Abrogare la data de 31 decembrie 2021 prin H. nr. 4/2021 - M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021) 
 
 H. nr. 23/2020 - M. Of. nr. 66/30 ian. 2020 
 Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2020 
 (T) 
 
 
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 Hotărâri 

 H. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 633/17 iul. 2020 
 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 4/2020 - M. Of. nr. 712/7 aug. 2020 
 Hotărâre privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 6/2020 - M. Of. nr. 750/18 aug. 2020 
 Hotărâre pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru autorităţile  
 administraţiei publice locale din anul 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 10/2020 - M. Of. nr. 848/16 sep. 2020 
 Hotărâre privind numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul României 
 (Abrogare prin H. nr. 21/2020 - M. Of. nr. 1058/11 nov. 2020) 
 
 H. nr. 11/2020 - M. Of. nr. 855/17 sep. 2020 
 Hotărâre pentru aprobarea modelului notei logistice prevăzute la art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru  
 organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 18/2020 - M. Of. nr. 1003/29 oct. 2020 
 Hotărâre privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 26/2020 - M. Of. nr. 1105/19 nov. 2020 
 Hotărâre privind aprobarea listei sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, precum şi unele măsuri pentru buna organizare  
 
 (T) 

a acestora 

 
 H. nr. 32/2020 - M. Of. nr. 1154/27 nov. 2020 
 Hotărâre privind modificarea listei sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale  
 Permanente nr. 26/2020, precum şi unele măsuri pentru buna organizare a acestora 
 (T) 
 
 H. nr. 33/2020 - M. Of. nr. 1165/2 dec. 2020 
 Hotărâre privind modificarea listei sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale  
 
 (T) 

Permanente nr. 26/2020 

 
 H. nr. 35/2020 - M. Of. nr. 1175/4 dec. 2020 
 Hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 427 din lista sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobată prin Hotărârea  
 Autorităţii Electorale Permanente nr. 26/2020 
 (T) 
 
 
  BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 Ordine 

 O. nr. 5/2020 - M. Of. nr. 1222/14 dec. 2020 
 Ordin privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) 
 (Abrogare prin O. nr. 7/2021 - M. Of. nr. 1174/13 dec. 2021) 
 
 
 BIROUL ELECTORAL CENTRAL  
 Hotărâri 

 H. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 842/14 sep. 2020 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 2/2020 - M. Of. nr. 700/4 aug. 2020 
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 10/2020 - M. Of. nr. 715/8 aug. 2020 
 Hotărâre privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor  
 aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2020 



 
 (SE) 

 5655

 
 H. nr. 27/2020 - M. Of. nr. 743/17 aug. 2020 
 Hotărâre privind rectificarea anexei la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 10/2020 privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele  
 politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2020 
 (T) 
 
 
 Liste 

 Lista/2020 - M. Of. nr. 1043/7 nov. 2020 
 Lista semnelor electorale ale partidelor politice, ale alianţelor politice, ale alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile  
 pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 
 (T) 
 
 
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 626/16 iul. 2020 
 Hotărâre privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 14/2020 - M. Of. nr. 121/17 feb. 2020 
 Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 25 aprilie  
 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 53/2020 - M. Of. nr. 476/4 iun. 2020 
 Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 117/2020 - M. Of. nr. 1020/3 nov. 2020 
 Hotărâre privind amânarea calculării penalităţilor de întârziere aferente neachitării cotizaţiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România până la data de 31  
 decembrie 2020 inclusiv 
 (T) 
 
 
  CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 

 Hotărâri 

 H. nr. 1/2020 - M. Of. nr. 76/3 feb. 2020 
 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 4/2020 - M. Of. nr. 193/10 mar. 2020 
 Hotărâre privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali 
 (T) 
 
 H. nr. 6/2020 - M. Of. nr. 228/20 mar. 2020 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative  
 pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 8/2020 - M. Of. nr. 358/5 mai 2020 
 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative  
 pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 12/2020 - M. Of. nr. 899/2 oct. 2020 
 Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020 
 (T) 
 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 403/2020 - M. Of. nr. 236/23 mar. 2020 
 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor  
 clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 840/2018 prin O. nr. 641/2021 - M. Of. nr. 672/7 iul. 2021) 

vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 

 
 O. nr. 444/2020 - M. Of. nr. 282/3 apr. 2020 
 Ordin pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din  
 punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor  
 neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
 (Abrogare odată cu O. nr. 840/2018 prin O. nr. 641/2021 - M. Of. nr. 672/7 iul. 2021) 
 
 O. nr. 514/2020 - M. Of. nr. 348/30 apr. 2020 
 Ordin pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al  
 datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din  
 punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
 (Abrogare odată cu O. nr. 840/2018 prin O. nr. 641/2021 - M. Of. nr. 672/7 iul. 2021) 
 
 O. nr. 541/2020 - M. Of. nr. 411/18 mai 2020 
 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului sau numirea prin delegare pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  
 şi a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea realizării indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă pentru îndeplinirea obligaţiilor  
 
 (Abrogare prin O. nr. 973/2020 - M. Of. nr. 911/7 oct. 2020) 

asumate, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora 

 
 O. nr. 742/2020 - M. Of. nr. 571/30 iun. 2020 
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 Ordin privind completarea anexei 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 881/2018 prin O. nr. 705/2021 - M. Of. nr. 731/26 iul. 2021) 

activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special 

 
 O. nr. 931/2020 - M. Of. nr. 818/5 sep. 2020 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare odată cu O. nr. 881/2018 prin O. nr. 705/2021 - M. Of. nr. 731/26 iul. 2021) 
 
 O. nr. 1118/2020 - M. Of. nr. 1013/30 oct. 2020 
 Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare odată cu O. nr. 881/2018 prin O. nr. 705/2021 - M. Of. nr. 731/26 iul. 2021) 
 
 O. nr. 1161/2020 - M. Of. nr. 1154/27 nov. 2020 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor  
 clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de  
 vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
 (Abrogare odată cu O. nr. 840/2018 prin O. nr. 641/2021 - M. Of. nr. 672/7 iul. 2021) 
 
 
  COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 17/2CN/2020 - M. Of. nr. 548/25 iun. 2020 
 Decizie privind plata cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România pentru anul 2020 
 (T) 
 
 
 Decizia nr. 18/2CN/2020 - M. Of. nr. 1231/15 dec. 2020 
 Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru  
 medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România 
 (Abrogare odată cu Decizia nr. 58/2011 prin Decizia nr. 16/2CN/2021 - M. Of. nr. 1157/6 dec. 2021) 
 
 
  CONSILIUL CONCURENŢEI 

 Ordine 

 O. nr. 308/2020 - M. Of. nr. 244/25 mar. 2020 
 Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul  
 preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 985/2019 
 (Abrogare odată cu O. nr. 985/2019 prin O. nr. 30/2022 - M. Of. nr. 52/18 ian. 2022) 
 
 
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 Decizii 

 Decizia nr. 475/2020 - M. Of. nr. 771/24 aug. 2020 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020 
 (T) 
 
 Decizia nr. 603/2020 - M. Of. nr. 973/22 oct. 2020 
 Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020 
 (T) 
 
 
  CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR 

 Hotărâri 

 H. nr. 20/118/2020 - M. Of. nr. 302/10 apr. 2020 
 Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la data de 15 aprilie 2020 
 (T) 
 
 H. nr. 20/556/2020 - M. Of. nr. 169/2 mar. 2020 
 Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la data de 31 martie 2020 
 (T) 
 
 
 
 2021 
 
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 Ordine 

 O. nr. 456/2021 - M. Of. nr. 434/23 apr. 2021 
 Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor  
 clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de  
 
 (Abrogare odată cu O. nr. 840/2018 prin O. nr. 641/2021 - M. Of. nr. 672/7 iul. 2021) 

vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 

 
 O. nr. 470/2021 - M. Of. nr. 460/29 apr. 2021 
 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii  
 realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special 
 (Abrogare odată cu O. nr. 881/2018 prin O. nr. 705/2021 - M. Of. nr. 731/26 iul. 2021) 
 
 
  COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

 Decizii 

 Decizia nr. 1/2021 - M. Of. nr. 151/15 feb. 2021 
 Decizie pentru completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la  
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 respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică 
 (Abrogare prin Decizia nr. 5/2021 - M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021) 
 
 
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 Dispoziţii 

 Dispoziţie nr. 37/2021 - M. Of. nr. 1150/3 dec. 2021 
 Dispoziţie pentru abrogarea unor dispoziţii emise de către preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România 
 (SE) 
 
 
 Hotărâri 

 H. nr. 49/2021 - M. Of. nr. 929/29 sep. 2021 
 Hotărâre pentru abrogarea unor acte normative emise de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România 
 (SE) 
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 A 
 
 
 Abandon: 
 - bunuri părăsite 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - de copii, hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, nume, stabilire, cadru legal 
 ♦ O.G. nr. 41/2003   
 Abilitare: 
 - emitere legi speciale de abilitare a Guvernului 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.108 şi art.115) 

 Abrogări: 
 - conflictul temporal de legi 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 154) 
 - norme de tehnică legislativă, aplicare 
 ♦ L. nr. 24/2000   
 Absolvenţi: 
 - ai facultăţilor de medicină, stomatologie şi farmacie: 
 • cu competenţă în medicina de întreprindere 
 ♦ O. nr. 875/2002 (M.S.F.)  

 • statut 
 ♦ O. nr. 418/2001 (M.S.F.)  

 - ai formelor de învăţământ superior provenite de la extensiunile universitare din străinătate, diplome, certificate, eliberare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 676/2000 

 - ai fostei Academii de Studii Social-Politice "Ştefan Gheorghiu", atestare echivalare studii 
 ♦ H.G. nr. 55/1990 

 - ai instituţiilor de învăţământ: 
 • acreditate, recunoaştere diplome 
 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2005 

 • de profil al M.A.I., grade profesionale, acordare 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 • indemnizaţie de şomaj, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ L. nr. 232/2003 

 • încadrare în muncă, măsuri de stimulare a angajatorilor, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 ♦ O. nr. 342/2009 (M.M.F.P.S.)  

 • încadrare la debutul lor în profesie, perioada de probă, durata 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 • militare, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, studii echivalare cu studii din instituţii civile de învăţământ şi stagiu efectuat în funcţii  
 militare în M.A.I., cu stagiu specific funcţiilor civile 
 ♦ O.G. nr. 28/2002 

 ♦ H.G. nr. 498/2004 

 • profesional şi tehnic, inserţie socioprofesionala, monitorizare 
 ♦ O. nr. 3547/2013 (M.E.N.)  

 - ai învăţământului particular liceal, postliceal şi superior, examen încheiere studii la unităţile similare din învăţământul de stat, condiţii 
 ♦ L. nr. 199/1998 

 ♦ L. nr. 71/1995 

 ♦ L. nr. 64/1997 

 - ai învăţământului superior particular, taxe, susţinere examene de finalizare studii, la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate 
 ♦ L. nr. 60/2000 

 ♦ L. nr. 171/1999 

 - ai învăţământului superior, înmatriculaţi în anul I de studii, în anii universitari 2002-2003, 2003-2004 şi 2004-2005, titluri obţinute 
 ♦ H.G. nr. 501/2007 

 - ai învăţământului superior, stagiu, efectuare, regim 
 ♦ L. nr. 335/2013 

 ♦ H.G. nr. 473/2014 
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 - ai liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994, echivalare cu studiile postliceale sanitare, eliberare acte 
 ♦ H.G. nr. 797/1997 

 ♦ O. nr. 760/2007 (M.E.C.)  

 - ai secţiilor/şcolilor speciale germane din România, examen diplomă acces general în învăţământul superior german şi diplomă bacalaureat,  
 desfăşurare, regulament 
 ♦ O. nr. 5420/2005 (M.E.C.)  

 - cu diplomă de licenţă, a doua specializare, învăţământ superior de stat, bursă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 445/1997 

 - instituţii de învăţământ superior, specializări duble, organizare 
 ♦ H.G. nr. 1336/2001 

 - licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, stomatologie şi farmacie, stagiatură, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 846/2001 (M.S.F.)  

 - rezervare posturi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 226/1990 

 - studii: 
 • durată şi titluri obţinute 
 ♦ H.G. nr. 645/2000   
 Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza": 
 - Colegiul Naţional de Afaceri Interne, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1239/2008 

 ♦ O. nr. 689/2008 (M.I.R.A.)  

 - echipare studenţi 
 ♦ H.G. nr. 1061/2002 

 - înfiinţare, acreditare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 ♦ H.G. nr. 294/2007   
 Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti": 
 - atribuirea numelui savantului român 
 ♦ H.G. nr. 141/1992 

 - organizare şi funcţionare, coordonare statut, aprobare 
 ♦ L. nr. 45/2009 

 ♦ H. nr. 1/2011 (A.S.A.S.G.I.S.)  

 - structură organizatorică, parc auto, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1071/2009 

 - unităţi de cercetare-dezvoltare, subordonare 
 ♦ L. nr. 290/2002   
 Academia de Ştiinţe Juridice din România: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ Statut/2015 (ASJR)  

 ♦ L. nr. 139/2015   
 Academia de Ştiinţe Medicale: 
 - organizare, funcţionare, subordonare 
 ♦ L. nr. 264/2004 

 - statut 
 ♦ H.G. nr. 1665/2004   
 Academia de Ştiinţe Militare: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 56/2012 

 ♦ H.G. nr. 1122/2013   
 Academia de Ştiinţe Tehnice din România: 
 - înfiinţare, statut 
 ♦ L. nr. 230/2008 

 ♦ H.G. nr. 620/2009   
 Academia Naţională de Informaţii: 
 - subordonare 
 ♦ H.G. nr. 206/1995   
 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa: 
 - înfiinţare şi organizare, acreditare 
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 ♦ H.G. nr. 406/1990 

 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 - înfiinţarea Facultăţii de Marină Civilă 
 ♦ H.G. nr. 551/1990   
 Academia Oamenilor de Ştiinţă din România: 
 - reorganizare, funcţionare, statut 
 ♦ L. nr. 31/2007 

 ♦ H.G. nr. 641/2007   
 Academia Olimpică Română: 
 - unităţi din subordinea Comitetului Olimpic Român, organizare 
 ♦ L. nr. 69/2000   
 Academia Română: 
 - abilitare închirieri bunuri imobile sau părţi disponibile proprietate publică a statului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 451/2000 

 - acordare indemnizaţii, membrii 
 ♦ L. nr. 752/2001 

 - acordarea unor drepturi membrilor pentru activităţi ştiinţifice, condiţii 
 ♦ L. nr. 752/2001 

 ♦ L. nr. 59/2000 

 - afiliere la unele organizaţii internaţionale, cotizaţii, suportare de la buget 
 ♦ L. nr. 94/1998 

 - Casa Oamenilor de Ştiinţă, reînfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 347/1990 

 - centre de cercetare ştiinţifică 
 ♦ H.G. nr. 743/1993 

 ♦ H.G. nr. 49/1992 

 - Centrul de Cercetări Antropologice, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 1754/2006 

 - Centrul de Studii Transilvane 
 ♦ H.G. nr. 247/2007 

 - Centrul de Tracologie 
 ♦ H.G. nr. 334/2003 

 - Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi medicină Preventivă - Bucureşti: 
 • subordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 17/2007 

 - cercetare, suplimentare număr posturi 
 ♦ H.G. nr. 777/1990 

 - Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, activitate 
 ♦ H.G. nr. 528/1994 

 - contracte de cercetare ştiinţifică, venituri 
 ♦ L. nr. 70/1992 

 - Editura Academiei Române, Bibliotecii şi Casei Oamenilor de Ştiinţă, drept de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare 
 ♦ L. nr. 539/2001 

 - Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer", înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1754/2006 

 - Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" 
 ♦ H.G. nr. 753/2006 

 - Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială, înfiinţare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 695/2002 

 - Institutul de Istorie a Religiilor, înfiinţare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 32/2008 

 - înfiinţarea unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 ♦ H.G. nr. 79/2003 

 - organizare, funcţionare, structură 
 ♦ L. nr. 752/2001 

 - organizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice 
 ♦ O.U.G. nr. 127/2000 

 - personal cu funcţii de specialitate din activitatea de cercetare şi dezvoltare tehnologică, evaluare performanţe profesionale individuale, stabilire  
 salarii de bază între limite, criterii 
 ♦ H.G. nr. 316/1999 

 - premii, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 769/1992 

 ♦ L. nr. 752/2001 
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 - revista "Academica" 
 ♦ H.G. nr. 967/1990 

 - spitalul "Elias" şi complexul Olăneşti trecere la Academia Română 
 ♦ O.G. nr. 39/2002 

 - statut 
 ♦ Statut/2009 (A.R.)  

 ♦ H. nr. 4/2021 (A.R.)  

 - unităţi de cercetare ştiinţifică 
 ♦ H.G. nr. 633/1990 

 ♦ H.G. nr. 497/1990 

 ♦ H.G. nr. 501/1990 

 ♦ H.G. nr. 364/1990 

 ♦ H.G. nr. 401/1990 

 ♦ H.G. nr. 403/1990 

 ♦ H.G. nr. 656/1990 

 ♦ H.G. nr. 498/1990 

 ♦ H.G. nr. 505/1990 

 ♦ H.G. nr. 256/1990 

 ♦ H.G. nr. 400/1990 

 ♦ H.G. nr. 349/1990 

 ♦ H.G. nr. 209/1990 

 ♦ H.G. nr. 208/1990 

 ♦ H.G. nr. 255/1990 

 ♦ H.G. nr. 210/1990 

 ♦ H.G. nr. 211/1990 

 ♦ H.G. nr. 1351/1996 

 ♦ H.G. nr. 135/1996 

 ♦ H.G. nr. 155/1990 

 ♦ H.G. nr. 116/1990 

 ♦ H.G. nr. 1260/1990 

 ♦ H.G. nr. 1366/2001 

 - unităţi, filiale şi institute de cercetare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 966/1990 

 - urmaşii membrilor, sprijin material 
 ♦ L. nr. 86/1998   
 Academia Tehnică Militară din Bucureşti: 
 - organizare, funcţionare, coordonare, acreditare 
 ♦ H.G. nr. 489/2000 

 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 ♦ H.G. nr. 264/2007   
 Academii: 
 - de stat ori particulare, autorizare provizorie sau acreditare 
 ♦ H.G. nr. 535/1999   
 Accident nuclear, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Bulgaria, notificare rapidă, schimb de informaţii,  Acord, Koslodui 1997 
 ▼ H.G. nr. 734/1997 (aprobare) 

 • R. Elenă, notificare rapidă, schimb de informaţii, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 271/1998 (aprobare) 

 • R. Turcia, notificare rapidă, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1038/2008 (aprobare) 

 • R. Ungară, notificare rapidă, accident nuclear, Acord,  Bucureşti 1997 
 ▼ H.G. nr. 541/1997 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • asistenţă în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, Convenţie, Viena 1986 
 ▼ D. nr. 223/1990 (aderare) 

 • notificare rapidă a unui accident nuclear, Convenţie, Viena 1986   
 Accidentaţi de război: 
 - pensii I.O.V.R., acordare, drepturi, stabilire 
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 ♦ L. nr. 49/1999   
 Accidente industriale, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • efecte transfrontaliere, Convenţie, Helsinki, 1992 
 ▼ L. nr. 92/2003 (aderare)   
 Accidente: 
 - ajutoare de urgenţă, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - asigurări şi reasigurări, regim juridic 
 ♦ L. nr. 132/2017 

 - de autovehicule: 
 • înmatriculate în România, asigurare obligatorie de răspundere civilă, date, comunicare electronică, condiţii, modalităţi, norme 
 ♦ O. nr. 10/2012 (C.S.A.)  

 • pagube produse terţului, asigurare obligatorie de răspundere civilă 
 ♦ H.G. nr. 1194/2000 

 ♦ L. nr. 132/2017 

 - de aviaţie: 
 • anchetare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 305/1995 (M.Tr.)  

 ♦ O. nr. 736/1999 (M.Tr.)  

 - de circulaţie, anchetare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - de muncă şi boli profesionale: 
 • asigurare, condiţii 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 ♦ H.G. nr. 1425/2006 

 ♦ H.G. nr. 355/2007 

 • asiguraţi în sistemul public de pensii de asigurări sociale, pensie de invaliditate, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • cercetare de către Inspecţia Muncii 
 ♦ L. nr. 108/1999 

 • clasificare, înregistrare, cercetare 
 ♦ O. nr. 388/1996 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 ♦ H.G. nr. 1425/2006 

 ♦ H.G. nr. 355/2007 

 • concedii medicale, indemnizaţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • contribuţie de asigurare, calcul, norme metodologice 
 ♦ H.G. nr. 144/2008 

 • Fond iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, constituire 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 • în activitatea minieră, reabilitare şi compensare, condiţii 
 ♦ O. nr. 102000/3792/2000 (M.I.C.; M.M.P.S.)  

 • prevenire, politici şi strategii, elaborare 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 147/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 • procurare de dispozitive medicale, ajutoare 
 ♦ O.G. nr. 16/1997 

 - de navigaţie, civilă 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - de transport feroviar: 
 • anchetare 
 ♦ O. nr. 650/1998 (M.Tr.)  

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 
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 • daune materiale în caz de moarte sau rănire 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 • de cale ferată, metrou, cercetare, tratare evenimente, prevenire 
 ♦ O. nr. 650/1998 (M.Tr.)  

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 ♦ H.G. nr. 117/2010 

 • personal însărcinat cu investigarea, legitimaţii speciale, formă, model, conţinut, aprobare 
 ♦ O. nr. 1189/2007 (M.Tr.)  

 • repararea altor prejudicii 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - la construcţii hidrotehnice, apărare împotriva inundaţiilor 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - majore, activităţi cu substanţe periculoase, măsuri 
 ♦ O. nr. 1299/2005 (M.M.G.A.)  

 ♦ L. nr. 59/2016 

 - montane, prevenire, SALVAMONT, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 77/2003 

 - nucleare: 
 • pagubă cauzată căii ferate, răspundere 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - prevenire în activitatea minieră 
 ♦ L. nr. 85/2003   
 Accize, taxe speciale de consumaţie: 
 - antrepozitare, regim 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - aprobarea unor soluţii 
 ♦ H.G. nr. 1267/2003 

 - Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, organizare, funcţionare, regulament, componenţă 
 ♦ O. nr. 1499/2009 (M.F.P.)  

 - contestaţii, plângeri, soluţionare 
 ♦ O. nr. 934/2000 (M.F.)  

 - datorate în vamă, operaţiuni de leasing aflate în derulare la data aderării, reglementări, măsuri unitare de aplicare 
 ♦ O. nr. 84/2007 (M.F.P.)  

 - metodologia de stabilire pentru alcool brut, etilic rafinat, alcool tehnic, plata acestora 
 ♦ H.G. nr. 1190/2000 

 - nivel, stabilire 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - plătite de utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, scutire indirectă, restituire, procedură 
 ♦ O. nr. 420/2007 (M.E.F.)  

 - plătitori: 
 • decont, model 
 ♦ O. nr. 1313/1999 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 179/2002 (M.F.P.)  

 • obligaţii 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - prevederi, aplicare unitară, soluţii, aprobare 
 ♦ O. nr. 507/2005 (M.F.P.)  

 - produse accizabile: 
 • operatori economici, proceduri aplicabile 
 ♦ O. nr. 208/2012 (A.N.A.F.)  

 - produse supuse accizelor 
 ♦ O. nr. 1111/2002 (M.F.P.)  

 ♦ L. nr. 227/2015 

 - produse supuse accizelor armonizate, scutire indirectă, procedură de restituire 
 ♦ O. nr. 1530/2005 (M.F.P.)  

 - regim de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei, produse supuse accizelor 
 • sector de pescuit comercial la Marea Neagră, condiţii 
 ♦ L. nr. 423/2001 

 ♦ O. nr. 421/2164/2001 (M.A.A.P.; M.F.P.)  

 - regim juridic 
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 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - scutiri 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - sistem de cooperare administrativă, schimb de informaţii, state membre U.E., implementare, măsuri 
 ♦ O. nr. 905/2006 (M.F.P.)  

 - ţigarete, acciza minimă, nivel în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008 
 ♦ O. nr. 2463/2007 (M.E.F.)    
 Achiziţii guvernamentale: 
 - regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 156/1992   
 Achiziţii publice: 
 - atribuire contracte, divergenţe, soluţionare, procedură de conciliere 
 ♦ H.G. nr. 1587/2003 

 - cerere de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat,  
 elaborare, transmitere, procedură specifică 
 ♦ H.G. nr. 827/2009 

 - Comitetul interdepartamental pentru importuri de bunuri vitale necesare economiei naţionale, organizare de licitaţii 
 ♦ H.G. nr. 211/1993 

 ♦ O. nr. 35/1993 (M.F.)  

 - conflict de interese, prevenire, regim 
 ♦ L. nr. 184/2016 

 - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, organizare 
 ♦ L. nr. 101/2016 

 - contract de publicitate media, structură, conţinut, referat de oportunitate 
 ♦ O. nr. 73/2006 (A.N.R.M.A.P.)  

 - contracte de concesiune de lucrări publice, de servicii, funcţie de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire 
 ♦ O.U.G. nr. 98/2017 

 - contracte în domeniile apărării, securităţii, atribuire 
 ♦ O.U.G. nr. 114/2011 

 - contracte, atribuire, căi de atac, remedii, regim juridic 
 ♦ L. nr. 101/2016 

 - contracte, cadrul general şi al procedurilor pentru derularea operaţiunilor compensatorii, economice pentru nevoile de apărare, ordine publică şi  
 siguranţă naţională 
 ♦ O.U.G. nr. 189/2002 

 ♦ H.G. nr. 459/2006 

 - de bunuri de către instituţii publice, acordare de avansuri 
 ♦ H.G. nr. 264/2003 

 - facturare electronică 
 ♦ O.U.G. nr. 120/2021 

 - interne/externe 
 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - în sistemul sanitar, organizare 
 ♦ O. nr. 771/2004 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 499/2005 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 671/253/2006 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 - operaţiuni compensatorii, domenii prioritare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 955/2006 

 - proceduri de licitaţie restrânsă, negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, accelerare 
 ♦ O. nr. 51/2009 (A.N.R.M.A.P.)  

 - proceduri de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente pentru lucrările de  
 infrastructură, mecanism de accelerare 
 ♦ O.U.G. nr. 28/2006 

 - regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 581/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/1995 

 ♦ O. nr. 1012/2001 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 784/34/N./1998 (M.F.; M.L.P.A.T.)  

 ♦ O. nr. 184/2001 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 1013/873/2001 (M.F.P.; M.L.P.T.L.)  

 ♦ O. nr. 1014/874/2001 (M.F.P.; M.L.P.T.L.)  

 ♦ O.G. nr. 18/1999 
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 ♦ O. nr. 509/2011 (A.N.R.M.A.P.)  

 ♦ O. nr. 171/2012 (A.N.R.M.A.P.)  

 ♦ L. nr. 98/2016 

 ♦ H.G. nr. 395/2016 

 - Strategia de reformă, plan de acţiune, 2005 - 2007 
 ♦ H.G. nr. 901/2005 

 - verzi, regim juridic 
 ♦ L. nr. 69/2016   
 Achiziții sectoriale: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 99/2016 

 ♦ H.G. nr. 394/2016   
 Acord de garanţie: 
 - constituire de garanţii reale mobiliare 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - înregistrarea avizului de garanţie, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 802/1999   
 Acord de mediu: 
 - proceduri de emitere, taxe 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 ♦ L. nr. 292/2018   
 Acquisul comunitar: 
 - grup de lucru, constituire, funcţionare pentru studierea concordanţei dispoziţiilor şi principiilor Constituţiei României, constituire, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 ♦ H.G. nr. 1367/2000   
 Acreditare, reprezentanţe diplomatice ale altor state: 
 - competenţă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.91) 

 Acreditare: 
 - Asociaţia de Acreditare din România, structură, competenţă 
 ♦ O.G. nr. 23/2009 

 ♦ H.G. nr. 472/2010 

 - Asociaţia RENAR- statut-cadru 
 ♦ O. nr. 317/2002 (M.I.R.)  

 - Comisia de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 858/2002 

 - Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare 
 ♦ H.G. nr. 528/1994 

 - institute naţionale de cercetare-dezvoltare 
 ♦ H.G. nr. 135/1996 

 - instituţii financiare şi organizaţii neguvernamentale, acordare microcredite, criterii 
 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 - mărci naţionale de acreditare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 23/2009 

 - persoane pentru prelevarea eşantioanelor de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator, condiţii, proceduri 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 451/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - specializări din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, funcţionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2005 

 - standarde, proces de elaborare 
 ♦ O.G. nr. 23/2009 

 v. învăţământ 
 
 Act administrativ: 
 - competenţa de judecată a instanţelor judecătoreşti 
 ♦ L. nr. 554/2004 

 - fiscal, contestaţie, formă, conţinut, soluţionare 
 ♦ L. nr. 207/2015 
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 - ilegal, persoană vătămată de o autoritate publică, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.52) 
 - oficial, apostilă, eliberare, activitate, organizare, desfăşurare 
 ♦ Instrucţiuni nr. 82/2010 (M.A.I.)  

 - şi procedural, trimitere, utilizare plicuri speciale cu confirmare poştală de primire (AR) detaşabilă 
 ♦ O. nr. 1366/2009 (A.N.A.F.)    
 Act internaţional: 
 - inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat şi interguvernamentale în perioada 1949-1989 în perioada 1949-1989, între România şi  
 R.P. Chineză 
 ♦ L. nr. 112/2003 

 - încheiere, ratificare, denunţare 
 ♦ L. nr. 590/2003 

 - privind drepturile omului, aplicare în legislaţia internă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.20) 
 - tratate ratificate de Parlament, parte din dreptul intern 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.11) 
 
 Act normativ: 
 - avizare proiect, Consiliul Legislativ 
 ♦ L. nr. 73/1993 

 ♦ H. nr. 1/1996 
 Regulament, M.Of. nr. 43/1996 
 ♦ H. nr. 1/1996 
 Regulament, M. Of. nr. 193/2005 
 - coduri şi alte legi complexe, care interesează domeniul de activitate al justiţiei, publicare, ediţie oficială autorizare M.J. în exclusivitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 7/2002 

 - controlul constituţionalităţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 146- 147) 
 - de numiri, în care sunt prevăzute ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice, instituţii publice care se desfăşoară, reorganizează,  
 modifică 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - intrare în vigoare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 78) 
 - în faza de proiect, tehnica legislativă, norme, aplicare 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 - prin care se stabilesc contravenţii, conţinut, termen de intrare în vigoare, sancţiuni 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 - proiecte: 
 • cu relevanţă asupra mediului de afaceri, procedura de elaborare 
 ♦ H.G. nr. 396/2002 

 • de coduri şi alte acte normative, colaboratori externi, plată, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 85/1998 

 - publicare, republicare, rectificare, în M.Of., P.I, condiţii 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 ♦ O. nr. 591/2012 (S.G.G.)  

 - supremaţia Constituţiei, legilor 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 1 alin.5) 
 - suspendare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 295/2000 

 v. legiferare 
 
 Acte de stare civilă, reglementări internaţionale: 
 - Comisia Internaţională de Stare Civilă, Convenţie referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, Viena, 1976 
 ▼ L. nr. 65/2012 (aderare)   
 Acte de stare civilă: 
 - certificate şi extrase, procurare şi transmitere în străinătate, norme 
 ♦ H.G. nr. 220/2006 

 - dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, menţiuni, efectuare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 41/2003 

 - extrase multilingve, eliberare 
 ♦ H.G. nr. 727/2013   
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 Acte medico-legale: 
 - emitere, control 
 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 ♦ O. nr. 1134/C/255/2000 (M.J.; M.S.)  

 ♦ H.G. nr. 774/2000   
 Acte oficiale străine, reglementări internaţionale: 
 - suprimarea cerinţei supralegalizării, condiţii, Convenţie, Haga, 1961 
 ▼ O.G. nr. 66/1999 (aderare)   
 Acte oficiale străine: 
 - apostila prevăzută în Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, taxe, plată, modalităţi 
 ♦ L. nr. 244/2007   
 Activităţi economice: 
 - desfăşurare de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, condiţii, autorizare 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 v. întreprinderi mici şi mijlocii, societăţi comerciale 
 
 Activităţi independente: 
 - nomenclator, aprobare 
 ♦ O. nr. 1773/2002 (M.F.P.)  

 - raport de inspecţie fiscală, conţinut, model 
 ♦ O. nr. 357/2007 (A.N.A.F.)    
 Acţiuni în justiţie şi cereri introduse la instanţe de judecată: 
 - formulate de cultele religioase recunoscute din România, măsuri, stabilire 
 ♦ L. nr. 455/2006 

 - scutire de orice fel de taxe care au ca obiect acordarea compensaţiilor pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 1940 
 ♦ H.G. nr. 753/1998 

 ♦ L. nr. 9/1998 

 ♦ L. nr. 97/2005 

 - taxe judiciare de timbru, stabilire 
 ♦ O. nr. 760/C/1999 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013   
 Acumulatori: 
 - şi baterii, deşeuri, regim 
 ♦ H.G. nr. 1132/2008 

 ♦ O. nr. 1399/2032/2009 (M.MEDIU; M.E.)  

 ♦ O. nr. 2743/3189/2011 (M.M.P.; M.E.C.M.A.)  

 - şi baterii, producători, procedură de înregistrare, aprobare 
 ♦ O. nr. 669/1304/2009 (M.MEDIU; M.E.)    
 Acvacultură: 
 - acvarii publice 
 • fişă de evidenţă, Registrul naţional 
 ♦ O. nr. 755/2007 (M.M.D.D.)  

 • regim juridic 
 ♦ L. nr. 191/2002 

 ♦ O. nr. 755/2007 (M.M.D.D.)  

 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 

 - resurse vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic, dimensiuni minime individuale 
 ♦ O. nr. 342/2008 (M.A.D.R.)  

 - sistem de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii şi a caviarului 
 ♦ H.G. nr. 1191/2010 

 - specii de peşti cu valoare ecomomică şi/sau ecologică, protecţie, măsuri 
 ♦ O. nr. 642/624/2005 (M.A.P.D.R.; M.M.G.A.)    
 Adaos comercial: 
 - maximal la unele produse şi servicii 
 ♦ L. nr. 21/1996   
 Adeverinţe: 
 - şi certificate, eliberare de către autorităţile publice centrale şi locale, condiţii, formulare, model, conţinut, aprobare 
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 ♦ O.G. nr. 33/2002 

 ♦ O. nr. 1394/2006 (M.F.P.)    
 Aditivi alimentari: 
 - minijeleuri, import, interzicerea introducerii pe piaţă 
 ♦ O. nr. 319/47/319/2005 (M.S.; A.N.S.V.S.A.; M.A.P.D.R.)  

 - utilizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 v. produse alimentare 
 
 
 Administraţia Fondului Cultural Naţional: 
 - înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 10/2005 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 802/2005   
 Administraţia Fondului pentru Mediu: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1/2006 

 - personal, acordare stimulente, norme 
 ♦ O. nr. 666/2006 (M.M.G.A.)    
 Administraţia Naţională "Apele Române": 
 - înfiinţare, cu statut de regie autonomă, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 107/2002 

 ♦ H.G. nr. 1176/2005   
 Administraţia Naţională a "Îmbunătăţirilor Funciare": 
 - reorganizare 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ O. nr. 692/2004 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 ♦ O.U.G. nr. 82/2011   
 Administraţia Naţională a Penitenciarelor: 
 ♦ O. nr. 160/C/2018 (M.J.)  

 -  despăgubiri privind viaţa, sănătatea şi bunurile poliţiştilor de penitenciare, acordare, condiții 
 ♦ H.G. nr. 1078/2021 

 - active fixe, bunuri materiale, scoatere din funcţiune, declasare, casare 
 ♦ O. nr. 3015/C/2010 (M.J.)  

 - Cod deontologic al personalului 
 ♦ O. nr. 2794/C/2004 (M.J.)  

 - comisii de disciplină 
 ♦ O. nr. 2856/C/2004 (M.J.)  

 - concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 2854/C/2004 (M.J.)  

 - director general, directorii unităţilor subordonate, competenţe de gestiune a resurselor umane, aprobare 
 ♦ O. nr. 1662/C/2011 (M.J.)  

 - finanţare, subordonare 
 ♦ L. nr. 351/2018 

 - fond locativ, atribuire locuinţe de serviciu, regulament 
 ♦ O. nr. 2197/C/2008 (M.J.)  

 - funcţionari publici, statut 
 ♦ O. nr. 2791/C/2004 (M.J.)  

 ♦ O. nr. 1792/C/2013 (M.J.)  

 ♦ L. nr. 145/2019 

 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ Decizia nr. 679/2012 (A.N.P.)  

 ♦ H.G. nr. 756/2016 

 - persoane private de libertate aflate în unităţi subordonate, evidenţă nominală şi statistică, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 432/C/2010 (M.J.)  

 - persoane private de libertate, asistenţă medicală, asigurare 
 ♦ O. nr. 429/C/125/2012 (M.J.; M.S.)  

 - personal de la Serviciul de Protecţie şi Pază, locuinţe 
 ♦ H.G. nr. 34/1993 
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 ♦ H.G. nr. 521/1992 

 - structură organizatorică, aprobare 
 ♦ O. nr. 3028/C/2008 (M.J.)  

 - Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, admitere candidaţi, metodologie 
 ♦ O. nr. 2412/C/2013 (M.J.)  

 - unităţi din subordine, radiocomunicaţii, sisteme blocare, întrerupere, utilizare 
 ♦ L. nr. 374/2013   
 Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 1380/2009 

 ♦ O. nr. 1316/C/2012 (M.J.)  

 ♦ Decizia nr. 543/2012 (A.N.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 91/2020   
 Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat: 
 - acordare spor de izolare personalului militarizat 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 - ajutoare umanitare, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 371/1993 

 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1380/2009 

 - informaţii clasificate, păstrare confidenţialitate, spor, acordare 
 ♦ O. nr. 395/2008 (M.I.R.A.)  

 - înfiinţare, atribuţii, coordonare 
 ♦ O.G. nr. 23/1998 

 ♦ L. nr. 82/1992 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004   
 Administraţia Naţională de Meteorologie: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 216/2004 

 ♦ H.G. nr. 1405/2004   
 Administraţia prezidenţială: 
 - aparat, personal angajat cu contract individual de muncă, evaluare performanţe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii 
 ♦ L. nr. 40/1991 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 47/1994   
 Administraţia publică centrală de specialitate: 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 116- 119) 
 - acte normative, proiecte, aplicare norme de tehnică legislativă 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 - acte, publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, condiţii 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 - Consiliul guvernamental pentru monitorizarea reformei administraţiei publice, înfiinţare, obiective 
 ♦ H.G. nr. 925/2003 

 - contract de management, model-cadru, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 527/2009 

 - evaluare performanţe profesionale individuale ale angajaţilor, stabilire salarii de bază între limite, criterii 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - informatizare, strategia Guvernului 
 ♦ H.G. nr. 1007/2001 

 - întărirea capacităţii administrative pentru integrare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 1/2006 

 - măsuri de reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2009 

 ♦ O.U.G. nr. 96/2012 

 - ministere şi organe de specialitate, preluarea drepturilor şi obligaţiilor statului în calitate de acţionar la unele societăţi comerciale aflate în  
 portofoliul A.P.A.P.S., condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 - politici publice, sistem de elaborare, coordonare, planificare, îmbunătăţire, Strategie, implementare, plan de acţiune, metodologie, componenţă de  
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 management 
 ♦ H.G. nr. 870/2006 

 ♦ O. nr. 388/2006 (S.G.G.)  

 ♦ H.G. nr. 1807/2006 

 ♦ H.G. nr. 158/2008 

 - Program de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul 
 ♦ H.G. nr. 1723/2004 

 - reformă, accelerare, strategie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1006/2001 

 - resurse umane, gestionare 
 ♦ H.G. nr. 510/1998 

 - Sistemul e-administraţie, operaţionalizare 
 ♦ H.G. nr. 1362/2004 

 v. Institutul Naţional de Administraţie, v. ministere 
 
 Administraţia publică locală, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Israel, Acord,  Ierusalim, 1996 
 ▼ H.G. nr. 678/1996 (aprobare) 

 • R. Arabă Egipt, Acord, Cairo, 1995 
 ▼ H.G. nr. 197/1995 (aprobare) 

 • R. Moldova, Înţelegere,  Chişinău, 1995 
 ▼ H.G. nr. 176/1995 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Carta Europeană a autonomiei locale, Strasbourg 1985 
 ▼ L. nr. 199/1997 (ratificare) 

 - R. Elenă, Memorandum, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 674/2006 (aprobare)   
 Administraţia publică locală: 
 - alegeri, regim juridic 
 ♦ L. nr. 115/2015 

 - aleşi locali: 
 • declaraţie interese personale, model 
 ♦ H.G. nr. 489/2005 

 • indemnizaţii pentru 2005, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 106/2004 

 - aparat propriu, număr maxim de personal 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 - autonomie locală 
 ♦ H.G. nr. 1206/2001 

 - autonomie locală şi descentralizare, autorităţi ale administraţiei publice locale 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.120- 122) 
 - autorităţi, aparat, funcţii publice, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - autorităţi, realizare atribuţii, exercitare activităţi, acord 
 ♦ O. nr. 232/2477/2010 (M.A.I.; M.F.P.)  

 - Codul administrativ 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - Comisia de autorizare a împrumuturilor locale: 
 • constituire, competenţe 
 ♦ H.G. nr. 9/2007 

 - comitete locale şi judeţene pentru situaţii de urgenţă 
 ♦ H.G. nr. 1491/2004 

 - contractare de împrumuturi externe, autorizare, garantare, condiţii 
 ♦ L. nr. 273/2006 

 - descentralizare, regim 
 ♦ H.G. nr. 139/2008 

 - dezvoltare şi funcţionare servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, strategie, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 71/2002 

 - finanţele publice locale 
 ♦ L. nr. 273/2006 

 - folosirea limbii materne, de către minorităţile naţionale care deţin o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor dintr-o unitate administrativ  
 teritorială 
 ♦ H.G. nr. 1206/2001 

 - gospodărire localităţi urbane şi rurale 
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 ♦ O.G. nr. 21/2002 

 - grup judeţean pentru monitorizarea reformei administraţiei publice, constituire, obiective 
 ♦ H.G. nr. 925/2003 

 - materiale necesare votării, condiţii de păstrare 
 ♦ H.G. nr. 947/2004 

 - normative proprii pentru dotarea cu autoturisme şi consum de carburanţi 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 55/2010 

 - obligaţia de a utiliza procedura electronică pentru furnizare servicii şi informaţii, autorităţi, listă 
 ♦ H.G. nr. 1085/2003 

 - personal din administraţie, perfecţionare/specializare profesională obligatorie 
 ♦ H.G. nr. 542/1995 

 - privatizare, servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 241/2006 

 - procedura aprobării tacite pentru aprobarea sau reînnoirea unei autorizaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2003 

 - Program "Grupul de facilitatori de comunicare publică", aprobare 
 ♦ O. nr. 189/2006 (A.S.G.)  

 - Program de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul 
 ♦ H.G. nr. 1723/2004 

 - reformă, accelerare, strategie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1006/2001 

 - regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 1206/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - servicii comunitare de utilităţi publice, regim 
 ♦ L. nr. 51/2006 

 - servicii publice: 
 • comunitare pentru situaţii de urgenţă, organizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 291/2000 

 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 • de iluminat, organizare şi funcţionare, regulament cadru 
 ♦ L. nr. 230/2006 

 • de salubrizare, administrare şi conducere, drepturi şi obligaţii 
 ♦ L. nr. 101/2006 

 • specializate pentru protecţia copilului, organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 - Sistemul e-administraţie, operaţionalizare 
 ♦ H.G. nr. 1362/2004 

 - stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, elaborare, reproducere şi folosire metodologie, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 25/2003 

 - strategii naţionale anuale şi judeţene, aplicare 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 - transparenţă decizională, reguli procedurale minime 
 ♦ L. nr. 52/2003 

 v. Institutul Naţional de Administraţie 
 
 Administraţia publică, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Franceză, Acord, Paris, 2008 
 ▼ H.G. nr. 853/2008 (aprobare)   
 Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării": 
 - constituire, organizare şi funcţionare, statut, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 248/1994 

 ♦ L. nr. 82/1993 

 ♦ H.G. nr. 1217/2012 

 - contracte de voluntariat pentru protecţia mediului, încheiere, condiţii 
 ♦ O. nr. 439/2002 (M.A.P.M.)  

 - lucrări şi servicii prestate la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, tarife, aprobare 
 ♦ O. nr. 610/2009 (M.MEDIU)  

 - potenţiale piscicole şi stuficole, concesionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 201/1994 

 v. salariaţi 
 
 Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor: 
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 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 173/2008 

 ♦ H.G. nr. 601/2009   
 Adopţie, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Italiană, Convenţie, Roma, 1995 
 ▼ L. nr. 52/1996 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Convenţia Europeană în materie de adopţie copii, Strasbourg, 1967 
 ▼ L. nr. 15/1993 (aderare) 

 • Convenţia europeană revizuită în materia adopţiei de copii, Strasbourg, 2009 
 ▼ L. nr. 138/2011 (ratificare) 

 • Protecţie copii şi cooperare în materia adopţiei internaţionale, Convenţie,  Haga, 1993 
 ▼ L. nr. 84/1994 (ratificare)   
 Adopţie: 
 - Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ H.G. nr. 1002/2019 

 - cetăţenie, stabilire 
 ♦ L. nr. 21/1991 

 - comisii pentru protecţia copilului aflat în dificultate 
 ♦ L. nr. 273/2004 

 ♦ L. nr. 272/2004 

 - copii aflaţi în dificultate 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 - criterii de autorizare a organismelor private 
 ♦ L. nr. 273/2004 

 - internaţională, organizaţii străine, autorizare 
 ♦ H.G. nr. 1441/2004 

 - internă, servicii şi activităţi desfăşurate de organismele private române 
 ♦ H.G. nr. 233/2012 

 - regim, încuviinţare 
 ♦ L. nr. 273/2004 

 ♦ H.G. nr. 579/2016   
 Adulţi: 
 - formare profesională, condiţii, autorizare, certificare, metodologie 
 ♦ O.G. nr. 129/2000 

 ♦ H.G. nr. 522/2003 

 ♦ O. nr. 353/5202/2003 (M.M.S.S.F.; M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 501/5253/2003 (M.M.S.S.F.; M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 59/3175/2004 (M.M.S.S.F.; M.E.C.T.)  

 - prevenire şi combatere marginalizare socială, bursa de alfabetizare 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 - protecţie de către serviciul public de asistenţă socială, condiţii 
 ♦ L. nr. 292/2011 

 v. tineret, învăţământ 
 
 Adunarea Internaţională a Parlamentelor de Limbă Franceză: 
 - constituire secţie română 
 ♦ H.P. nr. 19/1993   
 Adunări publice: 
 - desfăşurare paşnică, fără arme 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.39) 
 - organizare şi desfăşurare 
 ♦ L. nr. 60/1991   
 Aer: 
 - calitate: 
 • evaluare, stabilire aglomerări şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 ♦ O. nr. 349/2007 (M.M.G.A.)  
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 ♦ O. nr. 350/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 346/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 351/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 347/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 348/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 352/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 1266/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1267/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1270/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1265/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1268/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1269/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1264/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1271/2008 (M.M.D.D.)  

 - înconjurător, calitate 
 ♦ L. nr. 104/2011 

 - poluare, evaluare, praguri de alertă 
 ♦ O. nr. 756/1997 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ O.U.G. nr. 195/2005   
 Aeroclubul României: 
 - Aeroclubul Teritorial Caransebeş, subunitate, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 1363/2007 (M.Tr.)  

 - atestare categorii de personal aeronautic civil navigant 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - atribuţii de certificare în domeniul aviaţiei civile, exercitare 
 ♦ O. nr. 637/2007 (M.Tr.)  

 - organizare şi funcţionare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 567/1991 

 v. R.A. Autoritatea Aeronautică Civilă Română 
 
 Aerodrom: 
 - echipamente, instalaţii, utilaje şi mijloace tehnice de aerodrom şi protecţia navigaţiei aeriene, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 66/2008 (M.Tr.)  

 - împrejmuire, condiţii 
 ♦ O. nr. 100/2007 (M.Tr.)    
 Aeronautică civilă, aeronave: 
 - admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile, reglementări RACR-AZAC, ediţia 01/2007 
 ♦ O. nr. 806/2007 (M.Tr.)  

 - aeronave civile monitorizate fără pilot la bord, operare în spaţiul aerian naţional, condiţii 
 ♦ O. nr. 8/2014 (M.Tr.)  

 - aeronave ultrauşoare, reglementare 
 ♦ O. nr. 630/2007 (M.T.C.T.)  

 - asistenţă meteorologică, RACR - ASMET, ediţia 4/2008 
 ♦ O. nr. 1553/2008 (M.Tr.)  

 - baloane libere pilotate/RACR 31,aprobare reglementări 
 ♦ O. nr. 1280/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, mod de acţiune 
 ♦ L. nr. 257/2001 

 - categorii, scutiri de la plata unor tarife, aprobare 
 ♦ O. nr. 507/2011 (M.T.I.)  

 - civilă, militară, cerinţe de siguranţă pentru personalul serviciilor de management al traficului aerian RACMR ESARR5 
 ♦ O. nr. 31/M.13/2003 (M.L.P.T.L.; M.Ap.N.)  

 - curse în trafic extern de pasageri, destinaţie internaţională, comercializare mărfuri în regim duty-free şi duty-paid 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 - în spaţiul aerian aferent zonei de frontieră, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - închiriate în sistem wet-lease, condiţii 
 ♦ O. nr. 737/1999 (M.Tr.)  

 - licenţiere personal aeronautic navigant, RACR-LPN5, RACR-LPAN/2, RACR-LPAN/3 
 ♦ O. nr. 69/2003 (M.L.P.T.L.)  

 ♦ O. nr. 69/2003 (M.L.P.T.L.)  
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 ♦ O. nr. 577/2008 (M.Tr.)  

 - măsuri de securitate alternative, R. nr. 1254/2009 (UE) 
 ♦ O. nr. 755/2010 (M.T.I.)  

 - norme tehnice de navigabilitate- executare lucrări de întreţinere la recipiente sub presiune 
 ♦ O. nr. 375/1998 (M.Tr.)  

 - personal navigant: 
 • profesionist, statut 
 ♦ L. nr. 223/2007 

 ♦ O. nr. 1064/2007 (M.Tr.)  

 - personal tehnic aeronautic/RACR-LPTA, licenţiere 
 ♦ O. nr. 544/1999 (M.Tr.)  

 - proiect de modernizare a sistemului ATM din România, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 536/2000 

 ♦ O. nr. 1234/M.138/2002 (M.L.P.T.L.; M.Ap.N.)  

 - protecţia mediului, RACR - PM, ediţia 3/2007 
 ♦ O. nr. 1261/2007 (M.Tr.)  

 - protecţia navigaţiei aeriene, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 66/2008 (M.Tr.)  

 - RACR - APSH, acces pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi, ediţia 03/2007 
 ♦ O. nr. 101/2007 (M.Tr.)  

 - RACR-OPS LAAG/Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală, ediţia 01/2009 
 ♦ O. nr. 301/2009 (M.T.I.)  

 - reglementări privind software-ul în sistemele ATM, RACR-ESARR 6, ediţia 01/2006 
 ♦ O. nr. 2417/2006 (M.T.C.T.)  

 - reglementări tehnice europene JAR MMEL/MEL, aprobarea aplicării 
 ♦ O. nr. 267/2001 (M.L.P.T.L.)  

 - respectare Reglementări JARCTD 
 ♦ O. nr. 814/2000 (M.Tr.)  

 - sistemul managementul siguranţei, utilizare de către furnizorii de servicii pentru managementul traficului aerian- RACR ESARR 3 
 ♦ O. nr. 1317/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - spaţiu aerian naţional, autorizare zboruri, procedură, condiţii în care decolarea/aterizarea se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe decât  
 aerodromurile certificate 
 ♦ O. nr. M.16/2011 (M.Ap.N.)  

 - tarif de securitate aeroportuară 
 ♦ O. nr. 2190/2005 (M.T.C.T.)    
 Aeronautică, reglementări internaţionale: 
 - cooperare şi reprezentare în cadrul O.A.C.I., între R.Cehă, R.Ungaria, România şi R. Slovacia, Memorandum de înţelegere, Praga, 2002, 
 ▼ H.G. nr. 371/2002 (aprobare) 

 - garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile, Convenţie, Cape Town, 2001 
 ▼ L. nr. 252/2017 (aderare) 

 - R. Moldova, Protocol, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 815/2010 (aprobare) 

 - Serviciile aeriene internaţionale de tranzit, Acord, Chicago la 7 decembrie 1944 
 ▼ L. nr. 208/2017 (acceptare)   
 Aeroport: 
 - Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea, trafic internaţional, certificare 
 ♦ O. nr. 891/2010 (M.T.I.)  

 - Aeroportul "George Enescu" Bacău, certificare ca aeroport internaţional 
 ♦ O. nr. 103/2011 (M.T.I.)  

 - Aeroportul Arad, certificare ca aeroport deschis traficului internaţional 
 ♦ O. nr. 161/2011 (M.T.I.)  

 - Aeroportul Cluj-Napoca, certificare ca aeroport internaţional 
 ♦ O. nr. 347/2010 (M.T.I.)  

 - Aeroportul Internaţional Baia Mare, certificare ca aeroport deschis traficului internaţional 
 ♦ O. nr. 104/2011 (M.T.I.)  

 - Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti, certificare ca aeroport internaţional 
 ♦ O. nr. 708/2010 (M.T.I.)  

 - Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanţa, certificare ca aeroport internaţional 
 ♦ O. nr. 316/2011 (M.T.I.)  

 - Aeroportul Oradea, certificare ca aeroport deschis traficului internaţional 
 ♦ O. nr. 1322/2012 (M.T.I.)  

 - Aeroportul Satu Mare, certificare ca aeroport deschis traficului internaţional 
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 ♦ O. nr. 13/2011 (M.T.I.)  

 - Aeroportul Sibiu, certificare ca aeroport internaţional 
 ♦ O. nr. 707/2010 (M.T.I.)  

 - Aeroportul Ştefan cel Mare - Suceava, certificare ca aeroport deschis traficului aerian internaţional 
 ♦ O. nr. 26/2011 (M.T.I.)  

 - Aeroportul Timişoara - Traian Vuia, certificare ca aeroport internaţional 
 ♦ O. nr. 936/2010 (M.T.I.)  

 - Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, certificare ca aeroport internaţional, aprobare 
 ♦ O. nr. 360/2012 (M.T.I.)  

 - civil internaţional, deschis traficului internaţional, documente de certificare, proceduri specifice de acordare, respingere, revocare a certificării,  
 formular de cerere, documentaţie aferentă, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 791/2009 

 ♦ O. nr. 914/2009 (M.T.I.)  

 - civil, coordonatori, răspundere 
 ♦ L. nr. 443/2006 

 - financiar: 
 • firme de audit, din alte state membre U.E. şi terţe tări, norme, aprobare 
 ♦ H. nr. 164/2010 (C.A.F.R.)  

 - frontieră internă, introducere 
 ♦ O. nr. 510/365/2003 (M.A.I.; M.T.C.T.)  

 - internaţional, magazine duty-free, duty-paid, autorizare, amplasare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 - înfiinţare: 
 • Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa"- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 523/1998 

 • Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Traian Vuia - Timişoara"- S.A., înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 521/1998 

 - permise acces zone cu acces limitat şi limitat securizate, emitere 
 ♦ O. nr. 1924/2005 (M.T.C.T.)  

 - Program strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, aprobare, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 64/1999 

 - Program strategic de dezvoltare a infrastructurii pentru perioada 2002-2010 
 ♦ H.G. nr. 329/2002 

 - realizare în zona municipiului Bucureşti, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 884/2008 

 - reglementări, securitate aeroporturi- RACR- SECA 
 ♦ O. nr. 464/1998 (M.Tr.)  

 - securitate aeroportuară, utilizare tarife 
 ♦ O. nr. 2190/2005 (M.T.C.T.)  

 - străini, tranzit, vize, lista statelor, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 ♦ O. nr. 1743/2010 (M.A.E.)  

 - tarife 
 ♦ H.G. nr. 455/2011 

 ♦ O. nr. 744/2011 (M.T.I.)    
 Afaceri europene, reglementări internaţionale: 
 - R. Turcia, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2012 
 ▼ H.G. nr. 694/2012 (aprobare)   
 Afaceri europene: 
 - Parlament - Guvern, cooperare 
 ♦ L. nr. 373/2013   
 Afaceri interne, reglementări internaţionale: 
 - landul Hessa, Protocol, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 461/2010 (aprobare)   
 Afaceri, relaţii internaţionale: 
 - Carta Europeană pentru Întreprinderi Mici, 2000 
 ▼ H.G. nr. 656/2002 (acceptare) 

 - Programul naţional multianual (2002-2005) de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, Memorandum, Bucureşti, 2003 
  ▼ H.G. nr. 173/2004 (aprobare) 

 v. comerţ, afaceri, cooperare economică, relaţii internaţionale 
 
 Afaceri: 
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 - activităţi independente, consultanţă şi asistenţă, iniţiere la începerea activităţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - autorizarea funcţionării comercianţilor, simplificare formularistică 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 - cifră de afaceri, majorare plafon 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - extras de registru, certificat constatator, conţinut 
 ♦ O. nr. 3117/C/2004 (M.J.)  

 - Fondul Oamenilor de Afaceri, administrat de Societatea Comercială SAFI INVEST- S.A., autorizare ca fond închis de investiţii cu capital de risc 
 ♦ Decizia nr. D 1094/1999 (C.N.V.M.)  

 - fonduri pentru acordare de microcredite, administrare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 40/2000 

 - Grup de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri (PSAL II) 
 ♦ H.G. nr. 803/2001 

 - iniţiere, servicii de consultanţă şi asistenţă pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 - ocuparea forţei de muncă 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 759/2002 

 - parcuri ştiinţifice şi tehnologice, constituire, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 14/2002 

 - Plan de acţiuni pentru înlăturarea barierelor administrative 
 ♦ H.G. nr. 1189/2001 

 - prevenirea şi sancţionarea corupţiei în medii de afaceri 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - stimulare întreprinzători privaţi 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 - studenţi, facilităţi fiscale, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 166/2003 

 - transfer, sprijinire, program, implementare, procedură 
 ♦ O. nr. 722/2008 (M.I.C.T.P.L.)  

 ♦ Decizia nr. 59/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)    
 Agent de muncă temporară: 
 - înfiinţare, funcţionare, autorizare 
 ♦ H.G. nr. 1256/2011 

 - societate comercială prestatoare de muncă în favoarea unui utilizator, rol, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003   

 Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a  
 Asociaţiei Europene a Liberului Schimb: 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2017   
 Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului: 
 - exercitare în numele Guvernului României de către Ministerul Justiţiei 
 ♦ O.G. nr. 94/1999 

 - organizare, funcţionare, organizare în structura M.A.E. 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ H.G. nr. 868/2003   
 Agenţi de compensare şi depozitare: 
 - a instrumentelor financiare, activitate, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004   
 Agenţi de ocupare a forţei de muncă: 
 - medierea angajării cetăţenilor români în străinătate, acreditare, condiţii 
 ♦ L. nr. 156/2000   
 Agenţia de Acreditare de Securitate (A.A.S.): 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 354/2002   
 Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare: 
 - înfiinţare, subordonare Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
  ♦ H.G. nr. 1609/2008 
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 Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială: 
 - firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, acord de compensare, încheiere, autorizare 
 ♦ O.U.G. nr. 37/2006 

 - operaţionalizare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 447/2005   
 Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1006/2016   
 Agenţia de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1402/2009   
 Agenţia de Credite şi Burse de Studii: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1402/2009   
 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER: 
 ♦ H.G. nr. 716/2015   
 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 41/2014 

 - măsuri finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, stabilire, implementare 
 ♦ O. nr. 243/2006 (M.A.P.D.R.)    
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: 
 - măsuri finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, stabilire, implementare 
 ♦ O. nr. 243/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - mecanism de compensare a debitelor şi creanţelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă şi ai Fondului european agricol de  
 dezvoltare rurală, precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat 
 ♦ O. nr. 66/2011 (M.A.D.R.)  

 - participare ca membru cu drepturi depline, în cadrul Asociaţiei Panta Rhei 
 ♦ H.G. nr. 33/2011 

 - producţii de zahăr şi izoglucoză realizate în cadrul cotelor alocate de U.E., contribuţii, administrare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 633/1821/2006 (M.A.P.D.R.; M.F.P.)  

 - reorganizare 
 ♦ L. nr. 1/2004 

 ♦ H.G. nr. 752/2010   
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală: 
 - înfiinţare, organizare 
 ♦ L. nr. 1/2004 

 - schimbare denumire 
 ♦ O.U.G. nr. 103/2005   
 Agenţia de Securitate pentru Informatică şi Comunicare (A.S.I.C.): 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 354/2002   
 Agenţia Domeniilor Statului: 
 - contract de mandate pentru redevenţe/arendă încasare în natură, preluare, depozitare, valorificare, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ O. nr. 206/2001 (M.A.A.P.)  

 - închiriere imobil sau părţi din acestea aflate în administrarea şi în proprietatea publică a statului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 107/2002 

 - înfiinţare, organizare, funcţionare, atribuţii, subordonare, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ H.G. nr. 834/1991 

 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ O. nr. 464/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 752/2010 

 ♦ H.G. nr. 155/2016 

 - Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă, înfiinţare 
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 ♦ L. nr. 247/2005 

 - preluarea patrimoniului Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008   
 Agenţia Europeană de Mediu: 
 - participarea României, Act final al negocierilor şi Acord, Bruxelles, 2000 
 ▼ L. nr. 622/2001 (ratificare)    
 Agenţia Evreiască pentru Israel: 
 - înfiinţare, autorizarea funcţionării 
 ♦ H.G. nr. 357/1992   
 Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică - Viena (A.I.E.A.): 
 - asimilarea unor funcţii din partea României în Consiliul Guvernatorilor 
 ♦ H.G. nr. 759/1992 

 - plata contribuţiei din valoarea asistenţei tehnice 
 ♦ O.G. nr. 29/1998 

 - Program de cooperare tehnică, proiecte, costuri naţionale de participare, plată 
 ♦ O.U.G. nr. 205/2008   
 Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor: 
 - majorarea de către România a capitalului său autorizat, valoarea subscripţiei 
 ♦ O.G. nr. 65/2000   
 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici: 
 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O.U.G. nr. 291/2000 

 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ H.G. nr. 1000/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - subordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003   
 Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România: 
 - înființare 
 ♦ L. nr. 134/2019   
 Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 65/2015 (M.S.)  

 - reorganizare 
 ♦ L. nr. 134/2019   
 Agenţia Naţională a Medicamentului: 
 - activităţi, prestaţii, tarife, valoare cotizaţie, aprobare 
 ♦ O. nr. 888/2014 (M.S.)  

 - atribuţii, organizare 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - Codul de etică şi deontologie al personalului cu atribuţii de inspector 
 ♦ O. nr. 160/2004 (M.S.)  

 - retragerea/suspendarea anumitor autorizaţii de punere pe piaţă înainte de momentul aderării României la Uniunea Europeană, modalităţi 
 ♦ O. nr. 1199/2006 (M.S.PU.)    
 Agenţia Naţională a Zonei Montane: 
 ♦ H.G. nr. 1036/2018 

 - reînfiinţare 
 ♦ L. nr. 26/2012   
 Agenţia Naţională Anti-Doping: 
 - atribuţii 
 ♦ L. nr. 227/2006 

 ♦ H.G. nr. 1522/2006 

 ♦ H.G. nr. 244/2015 

 - Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă", înfiinţare 
 ♦ L. nr. 104/2008 

 ♦ H.G. nr. 956/2011 
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 - cuantum taxe, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1523/2006 

 - fond de stimulente, constituire şi utilizare 
 ♦ H.G. nr. 1578/2007   
 Agenţia Naţională Antidrog: 
 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 461/2011 

 ♦ O. nr. 52/2012 (M.A.I.)    
 Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate: 
 - bunuri imobile confiscate, destinație, stabilire 
 ♦ L. nr. 216/2016 

 - înființare, organizare, funcționare 
 ♦ L. nr. 318/2015 

 ♦ H.G. nr. 358/2016   
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală: 
 - autorităţile administraţiei publice locale, schimb de informaţii, protocol de cooperare, model-cadru 
 ♦ O. nr. 279/1736/2012 (M.A.I.; M.F.P.)  

 - creanţe fiscale, administrare, cesiune, procedură 
 ♦ O. nr. 1173/2008 (A.N.A.F.)  

 - înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 86/2003 

 - pagina de internet, informaţii privind stingerea creanţelor fiscale puse la dispoziţia contribuabililor, informaţii, procedura de accesare 
 ♦ O. nr. 1133/2008 (A.N.A.F.)  

 - reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2020   
 Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: 
 - activităţi desfăşurate, tarife, stabilire, actualizare periodică 
 ♦ O.G. nr. 101/1998 

 - colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în cadastru şi în cartea funciară,  
 protocol-cadru 
 ♦ O. nr. 1184/2011 (A.N.C.P.I.)  

 - mod de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, protocol de colaborare încheiat cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 
 ♦ O. nr. 309/2010 (A.N.C.P.I.)  

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 81/2011 

 ♦ H.G. nr. 1288/2012 

 - Registru de evidenţă a onorariilor brute şi a sumelor datorate şi virate ONCGC, ţinere la zi 
 ♦ O. nr. 208/GP/6072/2000 (O.N.C.G.C.; M.F.)  

 - şi instituţii subordonate, terenuri agricole, tarif unic, aprobare 
 ♦ O. nr. 212/1282/2006 (M.A.P.D.R.; M.A.I.)  

 - tarife pentru activităţi administrative, specific autorizate, aprobare 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - verificare, avizare documentaţii, eliberare certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societăţilor comerciale cu capital de  
 stat, indemnizaţie 
 ♦ Criterii nr. 2665/1C/311/1992 (M.E.F.; M.L.P.A.T.)    
 Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă: 
 - camere agricole judeţene, înfiinţare prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene 
 ♦ H.G. nr. 1609/2009 

 - cheltuieli de finanţare, decontare 
 ♦ O.G. nr. 61/1998 

 ♦ H.G. nr. 138/1999 

 - compartiment de specialitate, perfecţionare personal din horticultură, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1299/2004 

 - organizare loturi demonstrative experimentale 
 ♦ H.G. nr. 349/2000 

 - organizare, funcţionare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 676/1998 

 - structură servicii, tarife, cuantum, modalităţi de încasare, utilizare fonduri 2007, 2008, 2009 
 ♦ O. nr. 226/2009 (M.A.P.D.R.)    
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 Agenţia Naţională de Control al Exporturilor: 
 - Comitetul Zangger, Grupul furnizorilor nucleari pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor nuclare, participarea României 
 ♦ L. nr. 40/2006 

 - Consiliul pentru avizarea licenţierii operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare 
 ♦ H.G. nr. 666/2014 

 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1423/2009 

 - înfiinţare, organizare şi funcţionare, atribuţii, subordonare şi coordonare M.A.E. 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - norme metodologice, încheiere acord de instalare, precizări, declaraţii anuale industriale 
 ♦ L. nr. 56/1997 

 ♦ O. nr. 177/2005 (A.N.C.E.)    
 Agenţia Naţională de Integritate: 
 - activităţi specifice, normative de cheltuieli 
 ♦ H.G. nr. 672/2011 

 - declaraţii de avere, interese, registre, stabilire modele 
 ♦ H.G. nr. 175/2008 

 - funcţii de preşedinte, vicepreşedinte, inspector de integritate, concurs, examen, desfăşurare, regulament 
 ♦ H. nr. 2/2007 (C.N.IN.)  

 ♦ H. nr. 3/2008 (C.N.IN.)  

 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 144/2007 

 ♦ L. nr. 176/2010   
 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 82/2011 

 ♦ H.G. nr. 615/2014   
 Agenţia Naţională de Presă "ROMPRES": 
 - afiliere la Alianţa Europeană a Agenţiilor de Presă- E.A.P.A. 
 ♦ H.G. nr. 443/1995 

 - corespondenţi speciali, salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei, asimilare cu personal trimis în misiune permanentă în străinătate 
 ♦ H.G. nr. 18/2008 

 - organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ D. nr. 30/1990 

 ♦ L. nr. 19/2003 

 - schimbare denumire în Agenţia Naţională de Presă "AGERPRES" 
 ♦ L. nr. 155/2008   
 Agenţia Naţională de Transplant: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare, componenţă 
 ♦ O.G. nr. 79/2004 

 ♦ O. nr. 183/2005 (M.S.)    
 Agenţia Naţională de Zootehnie: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 139/2014   
 Agenţia Naţională Fitosanitară: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 37/2006   
 Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane: 
 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 220/2012 (M.A.I.)    
 Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 13/2015 

 ♦ H.G. nr. 634/2015   
 Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu": 
 - certificarea cărnii de bovine adulte, autoritate naţională competentă, desemnare 
 ♦ H.G. nr. 1297/2008 



 

 5682

 - reorganizare, preluarea activităţii Autorităţii Hipice Naţionale 
 ♦ I.M. nr. 6280/1996 (M.A.A.)    
 Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 95/2016 

 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 997/2016   

 Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social -  
 ACPART: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1357/2005   
 Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive (ANRAD): 
 - coordonare la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţă a combustibilului nuclearizat şi a deşeurilor radioactive 
 ♦ O.G. nr. 11/2003 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 11/2003   
 Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 69/1998 

 ♦ H.G. nr. 1365/2000 

 ♦ O.G. nr. 40/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 14/2009   
 Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi: 
 - statut, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 177/2016   
 Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială: 
 - desfiinţare 
 ♦ L. nr. 210/2016 

 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014   
 Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: 
 - Centrul Român al Calităţii, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 65/2006 (A.N.I.M.M.C.)  

 - gestionare sume alocate sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii 
 ♦ H.G. nr. 486/1998 

 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 - participare la organizarea Convenţiei Mondiale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
 ♦ H.G. nr. 389/2005 

 - sprijinire întreprinderi mici şi mijlocii 
 ♦ H.G. nr. 788/1998 

 ♦ L. nr. 346/2004   
 Agenţia Naţională pentru Locuinţe: 
 - abilitare realizare lucrări de construire, reabilitare case din zone calamitate 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2005 

 - credite acordate, corelare rata pentru schimb leu-euro sau leu-dolar, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 915/1999 

 - înfiinţare, organizare şi funcţionare, atribuţii, subordonare, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 620/2001 

 ♦ L. nr. 152/1998 

 ♦ H.G. nr. 962/2001 

 ♦ H.G. nr. 1393/2009 

 - salarizare personal 
 ♦ O.U.G. nr. 117/1999   
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 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă: 
 - activitate, competenţă 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 ♦ O. nr. 85/2002 (A.N.O.F.M.)  

 - înfiinţare, organizare, funcţionare, statut, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ L. nr. 145/1998 

 ♦ L. nr. 202/2006 

 ♦ H.G. nr. 1610/2006 

 - Registrul naţional al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 277/2002   
 Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură: 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 

 ♦ H.G. nr. 545/2010 

 ♦ O.U.G. nr. 56/2014 

 - Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, constituire 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 

 - Registrul unităţilor de acvacultură, constituire, înscriere unităţi de producţie, eliberare licenţă 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 

 ♦ O. nr. 332/2008 (M.A.D.R.)    
 Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială: 
 - comasare cu Inspecţia Muncii 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014 

 - organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 113/2011 

 ♦ H.G. nr. 151/2012   
 Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare, statut, reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 108/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 113/2011   
 Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 76/2005   
 Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 629/2006 (M.S.PU.)    
 Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei: 
 - înfiinţare, subordonare 
 ♦ L. nr. 217/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2003   
 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului: 
 - atribuţii în domeniul exportului deşeurilor periculoase 
 ♦ O. nr. 1119/2005 (M.M.G.A.)  

 - implementare legislaţie în domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase, atribuţii 
 ♦ L. nr. 349/2007 

 - organizare şi funcţionare, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 1000/2012 

 - Secretariatul pentru compuşi desemnaţi 
 ♦ O. nr. 1018/2005 (M.M.G.A.)    
 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale: 
 - atestare agenţi economici cu activitate de cercetare geologică şi/sau exploatare a substanţelor minerale active, emitere, retragere, condiţii 
 ♦ O. nr. 94/1997 (A.N.R.M.)  
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 - cooperare cu parteneri străini la explorarea de ţiţei şi gaze în România, competenţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1043/1995 

 - gestionare rezerve geologice neexploatate, aferente minelor şi carierelor ce se închid 
 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 - organizare şi funcţionare, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ H.G. nr. 1419/2009 

 - perimetre de explorare, dezvoltare-exploatare, stabilire liste 
 ♦ O. nr. 6/1997 (A.N.R.M.)  

 ♦ O. nr. 14/1997 (A.N.R.M.)  

 - resurse geologice şi rezerve de petrol, evaluare, clasificare, confirmare 
 ♦ O. nr. 96/1997 (A.N.R.M.)  

 - rezerve speciale, disponibil, trezoreria naţională 
 ♦ H.G. nr. 580/1997 

 - tarife şi taxe percepute pentru actele emise 
 ♦ O. nr. 94/1997 (A.N.R.M.)  

 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - tarife, taxe, fundamentare, aprobare 
 ♦ O. nr. 139/2010 (A.N.R.M.)    
 Agenţia Naţională pentru Romi: 
 - Centrul Naţional de Cultură a Romilor 
 ♦ L. nr. 318/2013 

 - Comisia pentru studierea robiei romilor 
 ♦ H.G. nr. 546/2007 

 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 78/2004 

 ♦ H.G. nr. 501/2018   
 Agenţia Naţională pentru Sport: 
 - activităţi finanţate integral din venituri proprii, înfiinţare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 311/2003 

 - atribuţii în domeniul educaţiei fizice şi sportului 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 - Comisia Naţională de Disciplină Sportivă, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 551/2004 

 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 - produse O.T.C. eliberate fără prescripţie medicală 
 ♦ O. nr. 361/1996 (M.S.)  

 - sistemul de finanţare a unităţilor sportive, îmbunătăţire 
 ♦ N.M. nr. 3731/1996 (M.T.S.)  

 - Sport Club Municipal Deva, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1438/2005   
 Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativei Tinerilor (ANSIT): 
 - organizare în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret 
 ♦ O.U.G. nr. 17/2005 

 ♦ L. nr. 350/2006   
 Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase: 
 - desfiinţare 
 ♦ L. nr. 349/2007 

 - lucrări şi servicii, regim de tarifare 
 ♦ O. nr. 253/2006 (M.E.COM.)    
 Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu": 
  ♦ H.G. nr. 1188/2014 
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 Agenţia Naţională SOCRATES: 
 ♦ H.G. nr. 538/1998   
 Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive: 
 - organizare, funcţionare, structură organizatorică 
 ♦ H.G. nr. 1437/2009   
 Agenţia Nucleară: 
 - înfiinţare, atribuţii (prin reorganizarea A.N.E.A) 
 ♦ L. nr. 321/2003 

 - organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004   
 Agenţia pentru Agenda Digitală a României: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019   
 Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 133/2019   
 Agenţia pentru Distribuirea Materialului Criptografic (A.D.M.C.): 
 ♦ H.G. nr. 354/2002   
 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 41/2014   

 Agenţia pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere  
 (SECI): 
 ♦ O.U.G. nr. 175/1999    
 Agenţia pentru Strategii Guvernamentale: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare, reorganizare, coordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004   
 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP): 
 - Cod de etică profesională al experţilor 
 ♦ O. nr. 5337/2006 (M.E.C.)  

 - experţi, selecţie şi formare, criterii 
 ♦ O. nr. 5338/2006 (M.E.C.)  

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 155/2022   
 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS): 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - autorizare, acreditare programe de studiu ale instituţiilor de învăţământ superior şi de evaluare externă a calităţii educaţiei, tarife, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1731/2006 

 - Consiliu, membri, selectare, concurs, procedură 
 ♦ O. nr. 3084/2013 (M.E.N.)  

 - domenii, programe de studii universitare de masterat, evaluare 
 ♦ O. nr. 4945/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - indicatori de performanţă, standarde de referinţă, evaluare externă, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 1418/2006 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1257/2005   
 Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare ARSVOM: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1022/2004   
 Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar: 
 ♦ L. nr. 1/2011   
 Agenţia Română pentru Conservarea Energiei: 
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 ♦ H.G. nr. 409/2009   
 Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI: 
 - înfiinţare prin reorganizare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 14/2009 

 ♦ O. nr. 585/2009 (M.E.)  

 ♦ H.G. nr. 1440/2009   
 Agenţia Română pentru Investiţii Străine, relaţii internaţionale: 
 - colaborare Organizaţia Elveţiană pentru Facilitarea Investiţiilor, Zurich, 2003 
 ▼ H.G. nr. 139/2004 (aprobare)   
 Agenţia Română pentru Investiţii Străine: 
 - afiliere la Asociaţia Mondială a Agenţiilor de Promovare a Investiţiilor (WAIPA), aprobare 
 ♦ H.G. nr. 165/2004 

 - număr de posturi şi structură organizatorică, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004   
 Agenţia SAPARD: 
 - control financiar preventiv, derogare de la O.G. nr. 119/1999 
 ♦ H.G. nr. 1059/2001 

 - înfiinţare, structură, atribuţii, subordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 142/2000   
 Agenţia Spaţială Europeană - E.S.A.: 
 - acord de cooperare stat european cooperant, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 1/2007 (ratificare) 

 - Convenţie, înfiinţare, Paris, 1975, Acord, aderare, Bucureşti, 2011, Acord privind protecţia informaţiilor clasificate, Paris, 2002 
  ▼ L. nr. 262/2011 (aderare) 

 ▼ L. nr. 262/2011 (ratificare) 

 - cooperarea spaţială în scopuri paşnice, Acord, Paris, 1992 
 ▼ L. nr. 40/1993 (ratificare)    
 Agenţia Spaţială Română: 
 ♦ H.G. nr. 923/1995   
 Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol): 
 - cooperare 
 ♦ L. nr. 56/2018   
 Agenţia Zonei Montane: 
 - înfiinţare, reorganizare 
 ♦ L. nr. 139/2014 

 ♦ H.G. nr. 1036/2018   
 Agenţia Zonelor Libere: 
 ♦ L. nr. 84/1992   
 Agenţii de personal navigant: 
 - societate comercială care prestează servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant maritime sau fluvial roman, contract de furnizare personal 
 ♦ O.G. nr. 2/1997 

 ♦ H.G. nr. 83/2003   
 Agenţii de rating: 
 - plată, taxe şi cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de ţară, autorizare MFP 
 ♦ H.G. nr. 807/2002   
 Agenţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului: 
 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 43/2017   
 Agenţii pentru ocuparea forţei de muncă: 
 - înştiinţare de către angajatorii care disponibilizează salariaţi, în vederea acordării serviciilor de preconcediere 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 278/2002 

 v. forţă de muncă 
 



 

 5687

 Agricultori: 
 - acţiuni de consultanţă şi formare profesională, finanţare de la buget 
 ♦ H.G. nr. 676/1998 

 ♦ O.G. nr. 61/1998 

 - atestat de producător, obţinere, procedură 
 ♦ L. nr. 145/2014 

 - comisii pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ H.G. nr. 728/1992 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 - cursuri de pregătire şi perfecţionare, realizare prin centre de perfecţionare a personalului din agricultură 
 ♦ H.G. nr. 138/1999 

 ♦ O.G. nr. 61/1998 

 - măsuri de stimulare a ţărănimii 
 ♦ D.-L. nr. 42/1990 

 - protecţia muncii pentru cultura mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice şi utilizare substanţe toxice 
 ♦ O. nr. 288/1997 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - publicaţii de specialitate, distribuire gratuită 
 ♦ O.G. nr. 61/1998 

 ♦ H.G. nr. 138/1999 

 - titluri de proprietate, punere în posesie, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 728/1992 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 v. producători agricoli 
 
 Agricultură, cooperare, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Federaţia Rusă, Convenţie, Moscova, 1999 
 ▼ H.G. nr. 368/2000 (aprobare) 

 • Georgia, Acord, Tbilisi, 1996 
 ▼ H.G. nr. 711/1996 (aprobare) 

 • Israel, Acord, Ierusalim, 1998 
 ▼ H.G. nr. 46/1999 (aprobare) 

 • Macedonia, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 860/1999 (aprobare) 

 • R. Albania, Acord, agricultură şi industrie alimentară, Bucureşti, decembrie 1999 
 ▼ H.G. nr. 310/2000 (aprobare) 

 • R. Arabă Siriană, Acord, Damasc, 1999 
 ▼ H.G. nr. 422/2000 (aprobare) 

 • R. Armenia,  Acord,  Erevan, 1996 
 ▼ H.G. nr. 715/1996 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Baku, 2011 
 ▼ H.G. nr. 1104/2012 (aprobare) 

 • R. Belarus, Acord, Minsk, 2011 
 ▼ H.G. nr. 1102/2012 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 79/1999 (aprobare) 

 • R. Cehă, Convenţie, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 758/1996 (aprobare) 

 • R. Cipru, Memorandum de înţelegere, Nicosia, 2010 
 ▼ H.G. nr. 838/2011 (aprobare) 

 • R. Croaţia, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 181/1999 (aprobare) 

 • R. Elenă, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2011 
 ▼ H.G. nr. 728/2013 (aprobare) 

 • R. F. Iugoslavia, Acord,  Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1258/1996 (aprobare) 

 • R. Filipine, Memorandum de Înţelegere, Manila, 2002 
 ▼ H.G. nr. 588/2002 (aprobare) 

 • R. Indonezia, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 596/2014 (aprobare) 

 • R. Irak, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2013 
 ▼ H.G. nr. 687/2014 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord, Bucureşti, 1999 
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 ▼ H.G. nr. 951/1999 (aprobare) 

 • R. Polonă, Acord,  Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 778/1996 (aprobare) 

 • R. Serbia, Memorandum, Novi Sad, 2009 
 ▼ H.G. nr. 1023/2009 (aprobare) 

 • R. Slovacă, Acord, Bratislava, 2000 
 ▼ H.G. nr. 818/2001 (aprobare) 

 • R. Slovenia, Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1250/2003 (aprobare) 

 • R. Tunisia, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1017/2008 (aprobare) 

 • R. Ungară, Acord,  Salonta, 1997 
 ▼ H.G. nr. 877/1997 (aprobare) 

 • R.Algeriană  Democratică şi Populară, Acord, Alger, 2003 
 ▼ H.G. nr. 481/2003 (aprobare) 

 • R.Arabă Egipt, Acord, Cairo, 2001 
 ▼ H.G. nr. 1289/2001 (aprobare) 

 • R.P. Chineză, Acord, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 1061/2010 (aprobare) 

 • Regatul Maroc, Protocol, Marrakech, 2008 
 ▼ H.G. nr. 528/2009 (aprobare) 

 • Regatul Thailandei, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1558/2006 (aprobare) 

 • Spania, Memorandum, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 872/1999 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Asociaţia Internaţională pentru Ştiinţă şi Tehnologii Cerealiere, Statut 
 ♦ L. nr. 72/2000 

 • Decizia din 6 septembrie 1996, înlocuire Protocol B, referitor la "produse originare şi metode de cooperare în domeniul vamal" 
 ▼ H.G. nr. 88/1997 (aprobare) 

 • dintre ţările balcanice, Acord, Istambul, 2001 
 ▼ H.G. nr. 637/2002 (aprobare) 

 • Tratat internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, Roma, 2001 
 ▼ L. nr. 42/2005 (aderare)    
 Agricultură: 
 - "Modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură", schemă competitivă de granturi, manual operaţional, aprobare 
 ♦ O. nr. 562/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - acord interprofesional pentru sfecla de zahăr pentru recolta anului de comercializare 2011/2012 
 ♦ O. nr. 87/2011 (M.A.D.R.)  

 - acord interprofesional pentru sfecla de zahăr pentru recolta anului de comercializare 2012/2013 
 ♦ O. nr. 60/2012 (M.A.D.R.)  

 - ajutor de minimis, în sectorul vegetal 
 ♦ H.G. nr. 562/2012 

 - ajutor de stat pentru plata primelor de asigurare, mod de acordare, norme metodologice 
 ♦ H.G. nr. 756/2010 

 - asigurare acces la finanţare, schemă de ajutor de stat temporară, instituire 
 ♦ O.G. nr. 25/2010 

 ♦ O. nr. 16/2012 (M.A.D.R.)  

 - asigurare culturi agricole, specii de animale, păsări, familii de albine şi peşti, stabilire, subvenţionare prime de asigurare pentru factori de risc  
 asiguraţi 
 ♦ O. nr. 444/2002 (M.A.A.P.)  

 - Asociaţia Internaţională pentru Ştiinţă şi Tehnologii Cerealiere, afiliere 
 ♦ L. nr. 72/2000 

 - camere pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 283/2010 

 - carburanţi auto, achiziţionare, contravaloarea cotei unice, acordare bonuri valorice, condiţii 
 ♦ I. nr. 195/1872/191239/2002 (M.A.A.P.; M.A.P.; M.I.R.)  

 - cartof: 
 • cultivare, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 • râia neagră, depistare, control, măsuri 
 ♦ O. nr. 653/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - codul bunelor practici agricole, conţinut cadru 
 ♦ H.G. nr. 964/2000 
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 - consultanţă pentru reformă în agricultură, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 138/1999 

 ♦ O.G. nr. 61/1998 

 - Corpul Agronomic din România 
 ♦ L. nr. 459/2003 

 - cultivatori plante modificate genetic, autorizare, coexistenţa cu cele convenţionale, ecologice, asigurare, măsuri 
 ♦ O. nr. 61/2012 (M.A.D.R.)  

 - culturi semincere sub supraveghere oficială, inspectori de câmp acreditaţi, certificare 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 449/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - ecologică, schemă de minimis "Ajutor specific compensatoriu", aprobare 
 ♦ H.G. nr. 864/2014 

 - ecologică: 
 • operatori, înregistrare, reguli 
 ♦ O. nr. 1253/2013 (M.A.D.R.)  

 • practicare, condiţii, organisme de inspecţie şi certificare 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 - exploataţii agricole: 
 • cadru legal 
 ♦ H.G. nr. 49/2002 

 ♦ L. nr. 37/2015 

 • producători agricoli, sprijin, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 49/2002 

 ♦ H.G. nr. 785/2005 

 • proiecte de organizare a teritoriului, condiţii 
 ♦ O. nr. 212/145/2002 (M.A.A.P.; M.A.P.)  

 • protejare 
 ♦ L. nr. 204/2008 

 - fermă familială cu caracter comercial, atestare, condiţii, înregistrare, proceduri, eliberare atestate, model 
 ♦ O. nr. 331/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - ferme, exploataţii agricole, extinderi reţea experimentală de informaţii contabile agricole 
 ♦ O. nr. 107/2003 (M.A.A.P.)  

 - fermieri particulari: 
 • împrumuturi, fond de garantare, constituire 
 ♦ H.G. nr. 567/1996 

 • program de sprijinire, condiţii 
 ♦ O. nr. 97/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 134/2000 (M.A.A.)  

 - fond mutual, gestionare riscuri 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2013 

 ♦ H.G. nr. 570/2013 

 - fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti", decontare sume cuvenite fermierilor privaţi, producătorilor agricoli şi prestatorilor de servicii, condiţii 
 ♦ O. nr. 134/2000 (M.A.A.)  

 ♦ O. nr. 97/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ O. nr. 83/2002 (M.A.A.P.)  

 - fonduri alocate, stimulare grad de absorbţie, măsuri financiare, reglementare 
 ♦ H.G. nr. 461/2009 

 ♦ O. nr. 322/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - fonduri nerambursabile: 
 • de cofinanţare şi prefinanţare, alocare de la Comunitatea Europeană, politică comună, gestionare, norme, reflectare în contabilitate, planuri de  
 conturi, monografii 
 ♦ O.U.G. nr. 148/2007 

 ♦ H.G. nr. 293/2008 

 ♦ O. nr. 222/2008 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 498/2008 (M.A.D.R.)  

 ♦ O.U.G. nr. 74/2009 

 ♦ O. nr. 16/2010 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 66/2011 (M.A.D.R.)  

 • plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării, aprobare prim-procesatori, acordare, modalităţi 
 ♦ O. nr. 91/2008 (M.A.D.R.)  

 - institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1881/2005 

 ♦ H.G. nr. 1882/2005 
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 - investiţii, stimulare, măsuri financiare, încheiere angajamente de către M.A.D.R., autorizare 
 ♦ H.G. nr. 934/2005 

 ♦ O. nr. 100/2006 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ O. nr. 820/2006 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ O.U.G. nr. 72/2008 

 ♦ O. nr. 102/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - îmbunătăţiri funciare, regim 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 - întreţinere patrimoniu genetic naţional al cabalinelor, condiţii, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 96/1999 

 ♦ O. nr. 218/2003 (M.A.A.P.)  

 - legume de câmp, producere, valorificare 
 ♦ L. nr. 312/2003 

 ♦ H.G. nr. 1530/2007 

 - manualul operaţional pentru schema competitivă de granturi pentru cercetare fundamentală şi aplicativă şi extensie din cadrul proiectului pentru  
 sprijinirea serviciilor din agricultură, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 63/2000 

 ♦ O. nr. 220/2002 (M.A.A.P.)  

 - material de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţe, producere, control, calitate şi/sau comercializare, norme tehnice, condiţii 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 381/2002 (M.A.A.P.)  

 - model de stampilă şi a proceselor-verbale ce vor fi utilizate de către departamentul de inspectori din cadrul direcţiilor generale pentru agricultură şi  
 industria alimentară, aprobare 
 ♦ O. nr. 558/2015 (M.A.D.R.)  

 - motorină utilizată, ajutor de stat, implemetare, control, proceduri, formularistică 
 ♦ O. nr. 126/2010 (M.A.D.R.)  

 - patrimoniu pomicol şi viticol, protejare, condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ O. nr. 185/142/2002 (M.A.A.P.; M.A.P.)  

 - plantaţii pomi fructiferi, arbuşti fructiferi, căpşuni, recensământ 
 ♦ O. nr. 1258/1137/2005 (M.A.P.D.R.; M.A.I.)  

 - plantaţii vitipomicole abandonate, punere în valoare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2002 

 - plante şi produse din plante, animale şi produse animaliere, apicultură şi produse apicole, principiile producţiei ecologice 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 - planul sectorial de cercetare-dezvoltare, pentru perioada 2003-2004, 2006-2010 
 ♦ L. nr. 290/2002 

 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 ♦ O. nr. 662/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 370/2010 

 - politică agricolă comună, finanţare, fonduri nerambursabile, de finanţare, prefinanţare alocate de la bugetul de stat, gestionare, procedură,  
 instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 236/2008 (M.A.D.R.)  

 - producători agricoli: 
 • şi asociaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, program de sprijinire achiziţionare instalaţii de irigat noi din producţia internă, condiţii 
 ♦ L. nr. 168/2001 

 ♦ O. nr. 117/2002 (M.A.A.P.)  

 - producere, certificare, comercializare seminţe de cereale, plante oleaginoase, fibre, plante furajere, cerinţe specifice, proceduri 
 ♦ O. nr. 59/2011 (M.A.D.R.)  

 - produse din sectorul agricol, piaţă, reglementare 
 ♦ L. nr. 145/2014 

 - Program Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, finanţare prin Programul SAPARD 
 ♦ L. nr. 316/2001 

 - proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 - protecţia: 
 • culturilor agricole şi a animalelor domestice 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 ♦ H.G. nr. 1679/2008 

 • culturilor împotriva pagubelor cauzate de vânat 
 ♦ H.G. nr. 1679/2008 

 • noilor soiuri de plante 



 

 5691

 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)  

 - recensământ general agricol, efectuare 
 ♦ L. nr. 153/2008 

 ♦ H.G. nr. 1370/2009 

 - Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politică agricolă comună 
 ♦ O. nr. 22/2011 (M.A.D.R.)  

 - Reţeaua de informaţii contabile agricole 
 ♦ O.G. nr. 67/2004 

 ♦ O. nr. 512/2005 (M.A.P.D.R.)  

 - schemă de minimis "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de junici din rase specializate" 
 ♦ H.G. nr. 873/2014 

 - scheme de plăţi directe, fonduri, grad de absorbţie, stimulare, măsuri financiare temporare 
 ♦ H.G. nr. 89/2013 

 ♦ O. nr. 89/2013 (M.A.D.R.)  

 - scheme de plăţi directe, plăţi naţionale directe complementare, aprobare pentru anii 2007, 2008 şi următorii 
 ♦ O. nr. 549/2007 (M.A.D.R.)  

 - scheme de plăţi, 2015-2020 
 ♦ O.U.G. nr. 3/2015 

 - sector vegetal, ajutoare naţionale tranzitorii, plafoane, 2017 
 ♦ H.G. nr. 7/2018 

 - sector vegetal, plăţi directe unice pe suprafaţă, plăţi separate pentru zahăr, plăţi specifice pentru orez 
 ♦ H.G. nr. 977/2012 

 - sectorul de legume şi fructe proaspete, autorizare operatori în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logoului comunitar,  
 metodologie, 
 ♦ O. nr. 390/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - sistem de implementare a Programului SAPARD, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 142/2000 

 - Sistem integrat de administrare şi control, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 152/2004 (M.A.P.A.M.)  

 - sistem naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, finanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 38/2002 

 - Sistemul Informaţional pentru Piaţa Agricolă 
 ♦ H.G. nr. 1014/2004 

 - societăţi comerciale, privatizare, dezvoltare, stimulare 
 ♦ L. nr. 190/2004 

 - soiuri de plante de cultură, testare, înregistrare, regulament, aprobare 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 - sprijin direct al statului pentru mecanizarea lucrărilor agricole 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ O. nr. 221/2002 (M.A.A.P.)  

 - sprijin financiar: 
 • acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 850/2006 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 570/2008 

 ♦ H.G. nr. 269/2009 

 • beneficiar, declaraţie, model 
 ♦ O. nr. 4/2004 (M.A.P.A.M.)  

 • sistem evidenţă agricolă, solicitanţi 
 ♦ H.G. nr. 171/2004 

 - studii pedologice şi agrochimice, întocmire, finanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 38/2002 

 - şi dezvoltare rurală, politici aplicate, acţiuni de informare, organizare 
 ♦ O.U.G. nr. 92/2011 

 - şi silvicultură, sistem informaţional, organizare, gestionare 
 ♦ H.G. nr. 695/2006 

 - unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentară, criterii de evaluare, aprobare 
 ♦ O. nr. 370/2003 (M.A.A.P.)  

 - utilizare motorină achiziţionată în perioada august-decembrie 2008, aplicare acciză redusă, nivel, condiţii, diferenţe, restituire sume, procedură 
 ♦ H.G. nr. 804/2008 

 ♦ O. nr. 2599/2008 (M.E.F.)  

 - venituri, impozitare, condiţii, declaraţii, completare 
 ♦ O. nr. 633/2002 (M.F.P.)  



 

 5692

 - zone de cultură a hameiului, stabilire 
 ♦ L. nr. 627/2002 

 ♦ O. nr. 623/2002 (M.A.A.P.)  

 - zootehnie, activitate de creştere, nutriţie, ameliorare, reproducţie şi protecţie animale, reglementare 
 ♦ L. nr. 32/2019 

 v. sanitar-veterinar, v. învăţământ 
 
 Ajutoare internaţionale, reglementări internaţionale: 
 - Elveţia, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 1069/1999 (aprobare) 

 - Japonia, Japan International Cooperation System, Înţelegeri prin schimb de note diplomatice şi Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 308/2000 (aprobare)   
 - R. Ungară, ajutor de stat, cooperare, memorandum Sibiu, 2007 
 ▼ H.G. nr. 59/2008 (aprobare) 

 - Statele Unite ale Americii, Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 45/1993 (aprobare)   
 Ajutoare umanitare: 
 - acordare: 
 • persoanelor refugiate în România, condiţii 
 ♦ L. nr. 122/2006 

 ♦ H.G. nr. 1251/2006 

 • R. Albania 
 ♦ H.G. nr. 1120/2002 

 • situaţii excepţionale 
 ♦ L. nr. 82/1992 

 ♦ H.G. nr. 371/1993 

 • şi 10 burse de studii pentru R. Angola 
 ♦ H.G. nr. 11/2003 

 v. calamităţi naturale 
 
 Ajutoare: 
 - acordare pentru: 
 • achiziţionarea de centrale termice 
 ♦ O.U.G. nr. 91/2005 

 ♦ H.G. nr. 1249/2005 

 • cadre militare trecute în rezervă, sau direct în retragere, mod de acordare 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ O.G. nr. 7/1998 

 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 • categorii defavorizate, suportare cheltuieli suplimentare determinate de creşterea preţului la gaze naturale, criterii 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2001 

 • încălzirea locuinţei, compensare pierderi, schemă, suplimentare 
 ♦ H.G. nr. 958/1999 

 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 1700/2005 

 ♦ L. nr. 325/2006 

 ♦ O.G. nr. 36/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 14/2008 

 ♦ O. nr. 209/920/2008 (M.M.F.E.S.; M.E.F.)  

 ♦ L. nr. 196/2016 

 • persoane cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • persoane incapabile de muncă 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • personal militar, acordare, mod de stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 136/2000 

 • poliţişti la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de pensie, în raport cu salariul net şi vechime, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 - asigurare condiţii minime de subzistenţă echipaje ambarcate la bordul navelor STAR şi LISA M şi menţinerea în siguranţă a acestor nave 
 ♦ O.U.G. nr. 3/2002 
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 - asistenţă cu titlu gratuit, acordare pentru Afganistan 
 ♦ H.G. nr. 1261/2002 

 - comunitare şi de urgenţă 
 ♦ L. nr. 196/2016 

 - de incluziune, regim 
 ♦ L. nr. 196/2016 

 - financiare, acordare de către statul român pentru Schitul românesc "Prodromu", Muntele Athos, Grecia 
 ♦ L. nr. 114/2007 

 - financiare, acordare pentru angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ O. nr. 342/2009 (M.M.F.P.S.)  

 - financiare, populaţiei afectate de calamităţi, grup orientativ, evaluare pagube 
 ♦ L. nr. 481/2004 

 - îngrijire copil bolnav ori handicapat 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.49) 
 - materiale, acordare refugiaţilor în România, condiţii 
 ♦ L. nr. 122/2006 

 ♦ H.G. nr. 1251/2006 

 - pentru familia cu copii 
 ♦ L. nr. 196/2016   
 Ajutor de incluziune: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 196/2016   
 Ajutor de stat: 
 - acordare de către autorităţile administraţiei publice locale, norme aplicabile, urmărire respectare, comitet interministerial, constituire 
 ♦ H.G. nr. 1058/2008 

 - acordare în anumite domenii, condiţii, regim juridic 
 ♦ O. nr. 27/2000 (Cons.C.)  

 ♦ O. nr. 220/2004 (Cons.C.)  

 - acordare, societăţi comerciale care se privatizează, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - de minimis, "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale" 
 ♦ O. nr. 451/2009 (M.E.)  

 - de minimis, acordare în sectorul legume-fructe, agricultura ecologică 
 ♦ H.G. nr. 1195/2008 

 ♦ O. nr. 642/2008 (M.A.D.R.)  

 - de minimis, acordare pentru programe operaţionale, schemă, aprobare 
 ♦ O. nr. 155/2008 (M.D.L.P.L.)  

 ♦ O. nr. 387/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 479/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 3388/2008 (M.E.F.)  

 - de minimis, pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii, programe operaţionale, acordare 
 ♦ H.G. nr. 1164/2007 

 ♦ O. nr. 478/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 480/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 477/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 632/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 2159/2008 (M.E.F.)  

 - de minimis, schemă de ajutor "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor" 
 ♦ O. nr. 310/2009 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1652/2010 (M.M.F.P.S.)  

 - de minimis, schemă de ajutor "Ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale", aprobare 
 ♦ O. nr. 308/2008 (A.N.O.F.M.)  

 - de minimis, schemă de ajutor, programul de finanţare nerambursabilă "e-creştere!" aferent proiectului "Economia bazată pe cunoaştere" finanţat de  
 Banca Mondială şi Guvernul României 
 ♦ O. nr. 412/2008 (M.C.T.I.)  

 - de minimis, schemă de ajutor, Programul naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, axa 3 
 ♦ O. nr. 567/2008 (M.A.D.R.)  

 - de minimis, sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat 
 ♦ O. nr. 1628/2010 (M.E.C.M.A.)  

 - dezvoltare economică durabilă, schemă, instituire 
 ♦ H.G. nr. 1680/2008 
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 ♦ O. nr. 2748/2545/2010 (M.F.P.; M.D.R.T.)  

 - dezvoltare regională, investiţii în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, schemă, aprobare 
 ♦ O. nr. 261/2008 (M.D.L.P.L.)  

 - dezvoltare regională, unitate de implementare 
 ♦ O.U.G. nr. 109/2008 

 ♦ O. nr. 3663/2008 (M.E.F.)  

 - în agricultură, plata primelor de asigurare, mod de acordare, norme metodologice 
 ♦ H.G. nr. 756/2010 

 - închidere mine de cărbune necompetitive, Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani, 2012 
 ♦ H.G. nr. 107/2012 

 - monitorizare, proceduri, regulament 
 ♦ O. nr. 175/2007 (Cons.C.)  

 - motorină utilizată în agricultură, acordare 
 ♦ H.G. nr. 408/2010 

 - orizontal, dezvoltare regională durabilă, reducere emisii, schemă 
 ♦ H.G. nr. 718/2008 

 - pentru formare profesională generală şi specifică, "Bani pentru formare profesională", schemă 
 ♦ O. nr. 309/2009 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1652/2010 (M.M.F.P.S.)  

 - pentru ocuparea forţei de muncă, "Bani pentru completarea echipei", schemă, aprobare 
 ♦ O. nr. 308/2009 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1652/2010 (M.M.F.P.S.)  

 - pentru producători agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor, acordare, mod, norme 
 ♦ H.G. nr. 920/2010 

 - pentru soţiile celor care satisfac serviciul militar, stabilire 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - proceduri naţionale 
 ♦ O.U.G. nr. 77/2014 

 - producători agricoli, 2010, 2011, sumă totală 
 ♦ H.G. nr. 1302/2010 

 - producători agricoli, măsuri financiare, 2010, bunăstarea păsărilor, porcine, ameliorarea raselor de animale, norme 
 ♦ O.G. nr. 14/2010 

 ♦ H.G. nr. 838/2010 

 ♦ H.G. nr. 839/2010 

 - Program operaţional regional 2007-2013, schemă, aprobare 
 ♦ O. nr. 287/2008 (M.D.L.P.L.)  

 - regional, 2014-2020, intensitate maximă investiţii iniţiale 
 ♦ H.G. nr. 517/2014 

 - regional: 
 • pentru investiţii iniţiale, intensitate maximă 
 ♦ H.G. nr. 946/2006 

 • pentru investiţii realizate în parcurile regionale, schemă, aprobare 
 ♦ O. nr. 296/2007 (M.I.R.A.)  

 • valorificare resurse regenerabile de energie, schemă, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 750/2008 

 - Registru, regulament 
 ♦ O. nr. 124/2005 (Cons.C.)  

 ♦ O. nr. 437/2016 (Cons.C.)  

 - schemă temporară, asigurare acces la finanţare în agricultură, instituire 
 ♦ O.G. nr. 25/2010 

 ♦ O. nr. 16/2012 (M.A.D.R.)  

 - sprijinire investiţii în extinderea şi moderinzarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, schemă 
 ♦ O. nr. 2243/2009 (M.E.)  

 - sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă 
 ♦ H.G. nr. 797/2012 

 - stimulare IMM-uri, scheme 
 ♦ O. nr. 211/2008 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 2229/2008 (M.E.F.)  

 - stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse  
 neagricole, schemă 
 ♦ O. nr. 12/2010 (M.A.D.R.)    
 Ajutor economic din străinătate: 
 - dobândă, bonificare, trezoreria statului 
 ♦ H.G. nr. 580/1997 
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 - Grupul celor 24, asistenţă nerambursabilă- utilizare fond 
 ♦ H.G. nr. 794/1997   
 Ajutor financiar: 
 - investitori la F.N.I., acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 742/2001 

 ♦ L. nr. 333/2001 

 - în avans, pentru depozitarea privată a cărnii de porc 
 ♦ H.G. nr. 226/2011   
 Ajutor în caz de deces: 
 - în sistemul public de pensii de asigurări sociale şi alte drepturi garantare pentru asiguraţi, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - sprijin material elevi şi studenţi de la învăţământul de stat cursuri de zi, bursă de ajutor social ocazional stabilită de senatul universităţii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 445/1997 

 - urmaşi ai persoanelor din formaţiunea de protecţie civilă împotriva dezastrelor, decedaţi în timpul şi din cauza acţiunilor de intervenţie la care au  
 participat, drepturi şi ajutor bănesc, condiţii 
 ♦ L. nr. 80/1995 

 ♦ O.U.G. nr. 14/2000 

 ♦ L. nr. 481/2004   
 Ajutor social: 
 - acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 50/2011 

 - completare fonduri 
 ♦ H.G. nr. 743/2000   
 Alarmă: 
 - sistem poluări accidentale ale apelor 
 ♦ O. nr. 485/1995 (M.A.P.P.M.)    
 Alcool: 
 - băuturi, diminuare fenomene de fraudă şi evaziune fiscală, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 831/2002 

 - comisii de control, verificare autorizaţii de comercializare 
 ♦ O. nr. 1340/2000 (M.F.)  

 - etilic, preţuri minime pentru produsele şi grupele de produse 
 ♦ Protocol nr. 12/2004 (VINROM)  

 - etilic, producţie, supraveghere 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - licenţă de import/export, cerere, modele 
 ♦ H.G. nr. 1190/2000 

 - neutru, metode comunitare de analiză 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 498/731/289/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - persoană dependentă, sănătate mintală, persoană cu tulburări psihice, protecţie 
 ♦ L. nr. 487/2002 

 ♦ O. nr. 488/2016 (M.S.)  

 - preţuri minime, stabilire 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 v. băuturi alcoolice 
 
 Alegeri locale: 
 - generale, 2008, reglementări: 
 • centralizare rezultate votre, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2008 

 - monitorizare tehnică de către Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003   
 Alegeri, baza puterii publice: 
 - al doilea tur de scrutin 
 ♦ L. nr. 370/2004 

 - alegerea Camerelor 
 ♦ Constituţia (republicare) 
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 (art. 62-63) 
 - alegerea Camerelor, vot prin corespondență, exercitare, regim 
 ♦ L. nr. 288/2015 

 - alegerea Preşedintelui României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 81) 
 - alegeri deputaţi, senatori 
 ♦ L. nr. 208/2015 

 - Camera Deputaţilor şi Senat, campanie electorală, desfăşurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, principii, reguli 
 ♦ Decizia nr. 792/2008 (C.N.A.)  

 - carte de alegător 
 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 - circumscripţii electorale, colegii uninominale, prima delimitare, organsime electorale 
 ♦ H.G. nr. 802/2008 

 - dreptul de a fi ales 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 37) 
 - listele electorale permanente 
 ♦ H.G. nr. 720/2000 

 - observatori naţionali şi străini, acreditare 
 ♦ L. nr. 370/2004 

 - pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anii 2008, 2012, stabilire data, buget de cheltuieli, program calendaristic, organizare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 183/2008 

 - pentru Camera Deputaţilor şi Senat, depozite, constituire, restituire, norme 
 ♦ H. nr. 3/2008 (A.E.P.)  

 - pentru Preşedintele României 
 ♦ L. nr. 370/2004 

 - pentru Preşedintele României: 
 • măsuri, desfăşurare în anul 2009 
 ♦ H. nr. 1/2009 (B.E.C.)  

 - rezultatul alegerilor 
 ♦ L. nr. 47/1992 

 ♦ L. nr. 370/2004 

 - vot prin corespondenţă 
 ♦ L. nr. 288/2015 

 ♦ H.G. nr. 673/2019   
 Alimentaţie publică: 
 - sedii: 
 • amplasare 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 • construcţii, avizare şi/sau autorizare, prevenire şi stingere incendiu 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 ♦ H.G. nr. 537/2007 

 - şi colectivă, preparare alimente, norme igienă 
 ♦ O. nr. 976/1998 (M.S.)  

 - unităţi, încadrare pe tipuri, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 843/1999   
 Alimente: 
 - aditivi alimentari, destinaţi utilizării în produse alimentare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 438/295/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.)  

 - afine congelate, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 979/1755/360/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - amestec de fructe în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 777/1494/321/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - ananas în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 775/1476/319/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 - brânzeturi, analize de laborator, metoda de analiză de referinţă 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 555/1020/2002/1/2003 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - broccoli congelat, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
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 ♦ O. nr. 877/1590/354/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - bulion şi pastă de tomate, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare, păstrare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 362/670/107/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - caise în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 770/1472/317/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - care vin în contact cu cauciuc, cerneluri, concentrate de culoare, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 869/2006 (M.S.PU.)  

 - cartofi prăjiţi congelaţi, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 978/1748/368/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - castraveţi conservaţi, calitate, depozitare, transport 
 ♦ O. nr. 380/864/226/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - căpşuni congelate, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 971/1745/358/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - căpşuni în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 779/1496/322/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - ceapă deshidratată, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 876/1585/347/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - chilli, produse pe bază de chilli, curcuma, ulei de palmier, măsuri de urgenţă, stabilire 
 ♦ O. nr. 46/235/461/135/2006 (A.N.S.V.S.A.; M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - ciuperci conservate şi produse derivate din ciuperci, calitate, depozitare, transport 
 ♦ O. nr. 381/866/229/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - ciuperci deshidratate, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 872/1594/353/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - ciuperci din flora spontană: 
 • comestibile, a căror achiziţie şi comercializare sunt permise, listă 
 ♦ O. nr. 246/2006 (M.A.P.D.R.)  

 • folosire, reguli de sănătate publică 
 ♦ L. nr. 30/2006 

 - congelate rapid, destinate consumului uman, fabricare, transport, depozitare, comercializare, control oficial al temperaturii 
 ♦ O. nr. 134/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - congelate rapid, destinate consumului uman, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 932/649/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.)  

 - conopidă congelată, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 974/1750/365/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - consilii pe produs pentru produse agroalimentare, constituire 
 ♦ H.G. nr. 750/2002 

 - control oficial, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 925/2005 

 - cu destinaţie nutriţională specială: 
 • altele decât cele prevăzute în O. nr. 387/2002 
 ♦ O. nr. 295/2006 (M.S.)  

 • normative aprobare 
 ♦ O. nr. 387/251/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.)  

 - de origine animală: 
 • igienă, reguli specifice 
 ♦ H.G. nr. 954/2005 

 • şi nonanimală, contaminaţi 
 ♦ O. nr. 121/530/E.N.7289/351/2007 (A.N.S.V.S.A.; M.A.D.R.; M.S.PU.; A.N.P.C.)  

 - diminuarea risipei 
 ♦ L. nr. 217/2016 

 ♦ H.G. nr. 51/2019 

 - etichetare, protecţie consumator 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 106/2002 

 - fasole păstăi în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 773/1492/326/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - import jeleuri, interzicere, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 87/2001 

 ♦ O. nr. 656/463/2003 (M.S.; M.A.P.A.M.)  

 - importate din anumite ţări terţe, riscuri de contaminare cu aflatoxine, condiţii speciale 
 ♦ O. nr. 215/2007/12/110/34/2008 (A.N.S.V.S.A.; M.A.D.R.; M.S.PU.; A.N.P.C.)  

 - la care s-au adăugat vitamine, minerale, alte substanţe, introducere pe piaţă, norme 
 ♦ O. nr. 369/61/291/2010 (M.S.; A.N.S.V.S.A.; A.N.P.C.)  
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 - legume rădăcinoase deshidratate, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 874/1592/351/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - mandarine în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 881/1595/348/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - materiale şi obiecte care vin în contact cu alimentele 
 ♦ H.G. nr. 1197/2002 

 ♦ O. nr. 1224/46136/2011 (M.S.; A.N.V.)  

 - mazăre rehidratată în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 771/1473/324/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - mazăre verde în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 772/1474/325/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - măsline, fabricare, calitate, depozitare, transport 
 ♦ O. nr. 378/865/228/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - menţiuni de sănătate asociate, listă naţională, întocmire 
 ♦ O. nr. 2052/199/2007 (M.S.PU.; A.N.S.V.S.A.)  

 - mere deshidratate, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 875/1591/352/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - modificate genetic, regim 
 ♦ H.G. nr. 256/2006 

 - morcovi congelaţi, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 972/1752/359/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - morcovi în conservă, calitate, depozitare, transport 
 ♦ O. nr. 379/867/227/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - nivel maxim admis de contaminare radioactivă după un accident nuclear, aplicare regulamente ale Consiliului şi Comisiei Europene, instrucţiuni 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 1805/286/314/2006 (M.S.PU.; A.N.S.V.S.A.; C.N.C.A.N.)  

 - oţet şi acid acetic de calitate alimentară, norme cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea acestora 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 232/313/130/2003 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - păstăi congelate, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 976/1747/363/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - pere în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 780/1497/323/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - piersici congelate, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 969/1754/362/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - piersici deshidratate, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 871/1586/346/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - piersici în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 781/1477/316/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - piure de mere, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 879/1588/355/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - porumb congelat, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 973/1751/366/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - porumb zaharat în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 880/1587/349/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - producţie, circulaţie şi comercializare, condiţii 
 ♦ O. nr. 976/1998 (M.S.)  

 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - produse alimentare, indicaţii geografice protejate şi recunoscute în România, listă, aprobare 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 - produse constituite din organisme modificate genetic, trasabilitate, etichetare 
 ♦ H.G. nr. 173/2006 

 - produse de origine animală, destinate consumului uman: 
 • controale oficiale 
 ♦ H.G. nr. 955/2005 

 • producţie, procesare, distribuţie 
 ♦ O. nr. 63/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - produse din carne, comercializare, norme 
 ♦ O. nr. 560/1271/339/210/2006 (M.A.P.D.R.; M.S.PU; A.N.P.C; A.N.S.V.S.A)  

 - produse ecologice 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 - produse, norme de igienă 
 ♦ H.G. nr. 924/2005 

 - Program supraveghere şi control: 
 • pentru anul 2007 
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 ♦ O. nr. 299/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - prune în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 774/1475/318/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - siguranţă 
 ♦ L. nr. 150/2004 

 - solvenţi de extracţie utilizaţi/destinaţi producerii alimentelor şi ingredientelor alimentare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 185/153/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.)  

 - spanac congelat, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 977/1746/367/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - sparanghel în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 778/1495/327/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - stafide, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 873/1593/350/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - standarde 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 362/670/107/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - sucuri de legume, fabricare, ambalare, etichetare, marcare, păstrare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 359/671/137/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - şi furaje de origine animală şi vegetală, reziduuri de pesticide 
 ♦ O. nr. 12/181/380/2009 (A.N.S.V.S.A.; M.A.P.D.R.; M.S.)  

 - şi ingrediente alimentare tratate cu raze ionizate 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 855/2001/98/90/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.; C.N.C.A.N.)  

 - şi ingrediente alimentare, tratare cu radiaţii ionizante, doze maxime, listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 870/2006 (M.S.PU.)  

 - tipuri de cazeină şi cazeinaţi, prelevare şi analiză, norme 
 ♦ O. nr. 544/843/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.)  

 - tomate în conservă, calitate, depozitare, transport 
 ♦ O. nr. 382/868/230/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.C.P.C.)  

 - uleiuri şi grăsimi destinate consumului uman şi în produse alimentare cu adaos de uleiuri sau grăsimi, nivel maxim de acid erucic, fixare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 388/252/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.)  

 - varză congelată, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 878/1589/356/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - varză de Bruxelles congelată, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 975/1749/364/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - zaharuri destinate consumului uman: 
 • metode de analiză, norme, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 291/386/78/2003 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 • natură, conţinut, origine, etichetare, norme, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 269/453/81/2003 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - zahăr din sfecla de zahăr, cumpărat de organisme de intervenţie, calitate, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 576/1033/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.)  

 - zahăr, produse zaharoase, alte produse agroalimentare, stocuri excedente, declarare, formular, model, eliminare de pe piaţă 
 ♦ O.U.G. nr. 124/2006 

 ♦ O. nr. 72/2007 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ O. nr. 337/575/2007 (M.A.D.R.; M.E.F.)  

 - zmeură congelată, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 970/1753/361/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - zmeură în conservă, fabricare, calitate, ambalare, etichetare, marcare 
 ♦ O. nr. 776/1493/320/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - zoonoze şi agenţi zoonotici, monitorizare 
 ♦ O. nr. 34/2006 (A.N.S.V.S.A.)    
 Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală: 
 - instituire, regim, cuantum 
 ♦ H.G. nr. 2395/2004 

 ♦ H.G. nr. 8/2008 

 ♦ L. nr. 277/2010 
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 ♦ H.G. nr. 38/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)    
 Alocaţia familială complementară: 
 - instituire, regim, cuantum 
 ♦ H.G. nr. 2395/2004 

 ♦ H.G. nr. 8/2008   
 Alocaţia familială: 
 - instituire, regim, cuantum 
 ♦ L. nr. 277/2010 

 ♦ H.G. nr. 38/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)    
 Alocaţie de întreţinere: 
 - minori cu handicap, cuantum, acordare, condiţii, indexare 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 ♦ H.G. nr. 10/2008 

 - pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, indexare 
 ♦ H.G. nr. 7/2003 

 ♦ L. nr. 272/2004 

 - plasament familial pentru minori 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011   
 Alocaţie de solidaritate: 
 - acordare la cerere, categorii de beneficiari, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 743/2000   
 Alocaţie de stat pentru copii: 
 - baza de date pentru alocaţie suplimentară 
 ♦ H.G. nr. 360/1997 

 - completare fonduri 
 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 - cuantum pentru copii cu handicap, majorare 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 ♦ O. nr. 432/2007 (M.M.F.E.S.)  

 - fonduri, gestionare, plată 
 ♦ H.G. nr. 577/2008 

 - regim, cuantum, stabilire 
 ♦ L. nr. 61/1993 

 ♦ O.U.G. nr. 148/2005 

 ♦ H.G. nr. 1025/2006 

 ♦ H.G. nr. 577/2008 

 ♦ O. nr. 68/2009 (M.M.F.P.S.)    
 Alocaţie pentru copiii nou-născuţi: 
 - drept, instituire pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii, cuantum 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 2302/2004 

 ♦ H.G. nr. 5/2007 

 ♦ H.G. nr. 11/2008 

 ♦ H.G. nr. 50/2011   
 Alocaţie pentru donatorii de sânge: 
 - utilizare terapeutică, nivelul alocaţiilor 
 ♦ H.G. nr. 294/1995 

 ♦ L. nr. 282/2005 

 ♦ O. nr. 441/2007 (M.S.PU.)    
 Alocaţii de hrană: 
 - acţiuni pentru tineret, programe autoritatea pentru tineret, norme de cheltuieli, aprobare 



 

 5701

 ♦ H.G. nr. 259/2006 

 - consumuri colective din unităţi: 
 • bugetare de asistenţă socială 
 ♦ O. nr. 707/165/2000 (M.S.; A.N.P.D.C.)  

 • bugetare de asistenţă socială pentru copii 
 ♦ O. nr. 707/165/2000 (M.S.; A.N.P.D.C.)  

 - personal navigant, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 185/1994 

 ♦ H.G. nr. 246/1990 

 - sportivi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1447/2007 

 - tineret 
 ♦ H.G. nr. 259/2006   
 Alunecări de teren: 
 - situaţii de urgenţă, prevenire, gestionare 
 ♦ O. nr. 1995/2005/1160/2006 (M.T.C.T.; M.A.I.)  

 - zone de risc naturale, lucrări de pregătire şi atenuare 
 ♦ L. nr. 575/2001 

 v. zone expuse riscurilor naturale 
 
 Amanet: 
 - garanţii reale mobiliare (art. 1685, 1696 din Codul civil), condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999   
 Ambalaje, ambalare: 
 - deşeuri de ambalaje, gestionare, raportare, procedură, condiţii 
 ♦ O. nr. 794/2012 (M.M.P.)  

 ♦ L. nr. 249/2015 

 - marcare butelii de sticlă refolosibile, ambalare substanţe periculoase 
 ♦ H.G. nr. 50/1999 

 - pentru: 
 • alimente, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 • jucării, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 396/2003 

 • lămpi electrice de uz casnic, etichetare 
 ♦ H.G. nr. 1056/2001 

 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 • sucuri de legume 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 359/671/137/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 • transport substanţe periculoase, omologare, procedură 
 ♦ O. nr. 2737/2012 (M.E.C.M.A.)  

 - primare nereutilizabile, sistem garanție-returnare, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1074/2021 

 - reguli de comercializare la vânzarea produselor 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 - uleiuri vegetale, grăsimi tartinabile, margarine, maioneze 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 454/917/2001/22/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)    
 
 Ambarcaţiuni: 
 - construire şi supraveghere tehnică a ambarcaţiunilor, reguli, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ H.G. nr. 464/2017 

 - de agrement: 
 • certificate: 
 • internaţionale de conducător de ambarcaţiuni de agrement, obţinere, condiţii, Regulament, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 527/2016 (M.Tr.)  

 • introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 464/2017 

 • model, conţinut, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 
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 ♦ O. nr. 1079/2014 (M.Tr.)  

 • nautic, autorizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 ♦ H.G. nr. 452/2003 

 ♦ O. nr. 292/2003 (M.T.C.T.)    
 Ambasadele altor state în România: 
 - reprezentanţi diplomatici, acreditare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art. 91) 

 Ambasadele României: 
 - biblioteci, trimiteri poştale, reducere tarife, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - crearea, desfiinţarea şi schimbarea rangurilor misiunilor diplomatice româneşti 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.91) 
 - Irak, secţia consulară, extindere activitate în localitatea Erbil 
 ♦ O. nr. 168/2011 (M.A.E.)  

 - înfiinţare, desfiinţare, cadru legal 
 ♦ L. nr. 37/1991 

 - Preşedintele României, reprezentanţi diplomatici ai României, acreditare, rechemare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.91) 
 - Regatul Arabiei Saudite 
 ♦ D. nr. 50/1995 

 - Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Edinburgh, Scoţia, secţia consulară, extindere activitate 
 ♦ O. nr. 1718/2010 (M.A.E.)  

 - Republica Africa de Sud 
 ♦ D. nr. 7/1992 

 - Republica Armenia 
 ♦ D. nr. 270/1995 

 - Republica Azerbaidjan 
 ♦ D. nr. 271/1995 

 - Republica Belarus 
 ♦ D. nr. 28/1992 

 - Republica Bosnia şi Herţegovina 
 ♦ D. nr. 50/1998 

 - Republica Cehă 
 ♦ D. nr. 247/1992 

 - Republica Croaţia 
 ♦ D. nr. 214/1992 

 - Republica Estonia 
 ♦ D. nr. 665/2014 

 - Republica Georgia 
 ♦ D. nr. 506/1997 

 - Republica Guatemala 
 ♦ D. nr. 68/1991 

 - Republica Irlanda 
 ♦ D. nr. 203/1993 

 - Republica Kazahstan 
 ♦ D. nr. 91/1992 

 - Republica Lituania 
 ♦ D. nr. 119/1991 

 - Republica Macedonia 
 ♦ D. nr. 51/1995 

 - Republica Moldova 
 ♦ D. nr. 85/1991 

 - Republica Muntenegru 
 ♦ D. nr. 1184/2006 

 - Republica San Marino 
 ♦ D. nr. 268/1995 

 - Republica Slovacă 
 ♦ D. nr. 248/1992 

 - Republica Slovenia 
 ♦ D. nr. 213/1992 
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 - Statul Qatar 
 ♦ D. nr. 204/1992 

 - Turkmenistan 
 ♦ D. nr. 7/1993 

 - Ucraina 
 ♦ D. nr. 27/1992 

 - Uzbekistan 
 ♦ D. nr. 320/1996   
 Ambasador: 
 - grad diplomatic, acordare, salarizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 495/2004   
 Amenzi contravenţionale: 
 - cuantum, stabilire, criterii 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 v. contravenţii 
 
 Amenzi: 
 - aplicare şi încasare de personalul abilitat să constate şi să încadreze faptele contravenţionale la operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul 
 ♦ O. nr. 220/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 39/2000 

 - aplicare, depăşire termene de parcurgere a Programului de desfăşurare a perioadei de suspendare de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ, încălcare  
 cu intenţie sau din culpă 
 ♦ O. nr. 18/1999 (C.N.V.M.)  

 - civile: 
 • în domeniul audiovizualului 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 • la normele privind registrul comerţului 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 • nerespectarea prevederilor în materie de valori mobiliare 
 ♦ O. nr. 3/1998 (C.N.V.M.)  
 Regulamentul nr. 3/1998 
 • parte care ridică cu rea-credinţă excepţia de neconstituţionalitate, sancţiune 
 ♦ L. nr. 47/1992 

 • sancţiuni aplicate de BNR 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - contravenţionale, achitare, eficientizare, măsuri 
 ♦ L. nr. 203/2018 

 - cu caracter administrativ, aplicate de procurori, destinaţia sumelor 
 ♦ O.G. nr. 67/1999 

 - la data expirării termenului limită de decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare, efectuate pe pieţele reglementate, sancţiuni, aplicare 
 ♦ O. nr. 8/2000 (C.N.V.M.)  

 - sancţiuni aplicate de C.N.V.M. 
 ♦ O. nr. 12/2001 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004   
 American Bar Association CEELI, Inc.: 
 - organizaţie, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, aprobare prealabilă în vederea recunoaşterii 
 ♦ H.G. nr. 664/1998   
 Amnistiere: 
 - acordare, excepţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art. 73 şi art. 74) 

 Amortizare: 
 - accelerată, active, achiziţii bunuri, investiţii directe 
 ♦ H.G. nr. 94/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - capital imobilizat în active corporale şi necorporale, regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 909/1997 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 - clasificaţie şi durate normale de funcţionare a mijloacelor fixe 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 2139/2004 

 - clădiri, construcţii speciale, evidenţiere plan de conturi societăţi bancare 
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 ♦ N. nr. 4/1999 (B.N.R.)  

 - exceptare, scutire de calculul amortizării 
 ♦ H.G. nr. 173/1995 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 939/1994 

 ♦ H.G. nr. 692/1995 

 - fiscală 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - imobilizări corporale: 
 • reevaluare, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ H.G. nr. 1553/2003 

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - mijloace fixe: 
 • activitate de natură economică, servicii publice de interes local, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 214/1999 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ L. nr. 273/2006 

 - scutire: 
 • active corporale, mijloace fixe aflate în proprietatea publică, lacuri, bălţi, iazuri, terenuri, inclusiv cele împădurite, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 • totală de la calculul amortizării 
 ♦ H.G. nr. 173/1995 

 - şi reevaluare active fixe, patrimoniu al instituţiilor publice 
 ♦ O.G. nr. 81/2003 

 ♦ O. nr. 3471/2008 (M.E.F.)    
 Analize medicale: 
 - în sistem ambulatoriu, efectuare de laboratoare autorizate, norme de autorizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 1301/2007 (M.S.PU.)    
 Anchete sociale: 
 - efectuare, pentru: 
 • acordarea alocaţiei de solidaritate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 • evaluarea situaţiei persoanelor vârstnice 
 ♦ L. nr. 17/2000 

 ♦ H.G. nr. 886/2000 

 • propunerea de acordare a ajutorului social 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 50/2011   
 Animale, relaţii internaţionale: 
 - balene, vânare, reglementare, Convenţie, Washington, 1946 
 ▼ L. nr. 314/2007 (aderare) 

 - de companie, protecţie, Convenţie, Strasbourg, 2003 
 ▼ L. nr. 60/2004 (ratificare) 

 - vertebrate, protecţie, Convenţie şi Protocol, Strasbourg, 1986 
  ▼ L. nr. 305/2006 (ratificare) 
  
 Animale: 
 - activitate veterinară, organizare 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - bovine, caprine, ovine, suine, identificare, mijloace oficiale, condiţii de aprobare pe teritoriul României, cerinţe tehnice 
 ♦ O. nr. 85/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 39/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - bovine: 
 • circulaţie, paşaport individual 
 ♦ O.U.G. nr. 113/2002 

 • identificare, înregistrare în România, registre de exploatare şi paşaport bovine, norme sanitar-veterinare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 113/2002 

 • reguli generale de biosecuritate 
 ♦ O. nr. 34/2009 (A.N.S.V.S.A.)  

 - cabaline: 
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 • de reproducţie, apreciere, criterii de bonitare 
 ♦ Criterii nr. 2/2008 (A.H.N.)  

 • efective, întreţinere, finanţare, cheltuieli, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 96/1999 

 • trecute la turma de bază, categoria Herghelia Naţională, preţuri, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 139/2002 

 • vânzări la intern şi extern, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 139/2002 

 - condiţii de sănătate: 
 • animală şi import membrane naturale şi certificare veterinară 
 ♦ O. nr. 233/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 • comerţ intracomunitar cu ovine şi caprine 
 ♦ O. nr. 8/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - control oficial alimente şi hrană, Comitet interministerial, înfiinţare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 194/2006 

 ♦ O. nr. 157/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - control: 
 • sanitar-veterinar în zona de frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - de reproducţie: 
 • achiziţie, susţinere, repartizare fonduri bugetare 
 ♦ H.G. nr. 1583/2006 

 ♦ O. nr. 762/2006 (M.A.P.D.R.)  

 • berbeci şi/sau ţapi, rase de lapte, carne, pielicele din speciile ovine, caprine, achiziţie, susţinere din fonduri bugetare, 2008 
 ♦ H.G. nr. 700/2009 

 ♦ O. nr. 464/2009 (M.A.P.D.R.)  

 • de rasă pură şi hibrizi, monitorizare performanţe, din specia: 
 • bovine 
 ♦ O. nr. 765/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - de serviciu, destinate serviciului, scoase din funcţiune, declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România, întreținere 
 ♦ L. nr. 217/2019 

 - din sectorul privat bovine şi porcine, însămânţare artificială, fonduri de la bugetul de stat, control sume cheltuite 
 ♦ H.G. nr. 605/2001 

 - domestice, rase, linii, hibrizi, noi creaţii biologice, omologare, norme tehnice 
 ♦ O. nr. 383/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - ecvidee de rasă pură, organizare stud-book, certificare origine, comerţ, norme 
 ♦ O. nr. 464/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - export, reglementări 
 ♦ O. nr. 115/2000 (M.A.A.)  

 ♦ H.G. nr. 463/2002 

 - găini ouătoare, protecţie, standarde minime, norme sanitare veterinare, aprobare 
 ♦ O. nr. 136/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - Ghid oficial de control pentru nutriţie 
 ♦ O. nr. 8/2004 (A.V.S.A.)  

 - gripa aviară, monitorizare, combatere, eradicare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2006 

 - hrană obţinută din organisme modificate genetic: 
 • introducere pe piaţă, regim 
 ♦ H.G. nr. 256/2006 

 • trasabilitate, etichetare 
 ♦ H.G. nr. 173/2006 

 - material seminal congelat de taur, agent criogenic folosit la conservare, achiziţie în 2007, 2008, 2009, sume, condiţii, mod, aprobare 
 ♦ O. nr. 19/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - material seminal de bovine, recoltare, condiţii, norme sanitare-veterinare 
 ♦ O. nr. 105/2002 (M.A.A.P.)  

 - metode de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în  
 intravilanul localităţilor, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 81/2021 

 - nutriţie, aditivi utilizaţi, aplicare, reguli detaliate 
 ♦ O. nr. 220/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - ovine şi caprine, efective, producţie de carne, cercetare statistică, metodologii 
 ♦ O. nr. 537/2006 (I.N.S.)  

 - participare la expoziţii internaţionale şi competiţii sportive, condiţii de ieşire din România 
 ♦ O. nr. 3/2004 (A.V.S.A.)  

 - patrimoniu genetic, finanţare de la bugetul de stat, protejare, plata alocaţiilor, modalităţi, criterii de eligibilitate 
 ♦ H.G. nr. 1037/2000 
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 ♦ O. nr. 555/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - patrimoniu natural, protejare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007 

 - păşunat în zona de frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - program de ameliorare a efectivelor de: 
 • bovine, ovine, păsări, albine şi viermi de mătase, aprobare 
 ♦ O. nr. 309/2003 (M.A.A.P.)  

 • porcine din România 
 ♦ O. nr. 657/2002 (M.A.A.P.)  

 - protecţie 
 ♦ L. nr. 205/2004 

 ♦ O. nr. 31/523/2008 (A.N.S.V.S.A.; M.I.R.A.)  

 - respectare condiţii de bunăstare pe durata transportului 
 ♦ O. nr. 83/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - sănătate: 
 • condiţii 
 ♦ O. nr. 105/2002 (M.A.A.P.)  

 - specii, creştere, nutriţie, ameliorare, reproducţie şi protecţie activităţi desfăşurare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 940/2002 

 - staţiuni, puncte comunale de montă, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 861/614/2003 (M.A.P.A.M.; M.A.I.)  

 - şi produse de acvacultură, punere pe piaţă, cerinţe de sănătate, condiţii, norme sanitar-veterinare 
 ♦ O. nr. 17/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - utilizate în scopuri ştiinţifice, protecţie 
 ♦ L. nr. 43/2014 

 - vii: 
 • certificare veterinară pentru comerţ cu statele membre UE, norme sanitar-veterinare, aprobare 
 ♦ O. nr. 217/2006 (M.A.P.D.R.)  

 • certificate de sănătate pentru export, tipărire, emitere, gestionare 
 ♦ O. nr. 100/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 • export: 
 • procedură, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 463/2002 

 • importate, documente pentru trecerea frontierei 
 ♦ O. nr. 344/2002 (M.A.A.P.)  

 • protecţie în timpul sacrificării sau uciderii 
 ♦ O. nr. 180/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 74/2009 (A.N.S.V.S.A.)  

 v. agricultură, v. sanitar-veterinar 
 
 Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului: 
 - realizare 
 ♦ O.U.G. nr. 19/2005   
 Ansamblul artistic "Ciocârlia": 
 ♦ H.G. nr. 39/2007   
 Ansamblul monumental "Calea Eroilor" - C. Brâncuşi, Târgu Jiu: 
 - declarare ca bun de utilitate publică, de interes naţional, administrare 
 ♦ H.G. nr. 72/1996 

 ♦ L. nr. 127/1992   
 Antisemitism: 
 - prevenire, combatere, măsuri 
 ♦ L. nr. 157/2018   
 Antrenori: 
 - carnet de antrenor, atestare, specializare 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 - de la cluburi sportive şcolare, obţinere grade didactice, condiţii 
 ♦ O. nr. 3295/1998 (M.E.N.)  

 - statut, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 343/2011   
 Antrepozit: 
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 - vamal, norme tehnice, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 180/2003 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Anul Smaranda Brăescu: 
 - instituire, 2022 
 ♦ L. nr. 19/2022   
 Aparate: 
 - consumatoare de combustibil: 
 • I.S.C.I.R., atribuţii 
 ♦ O. nr. 1605/1997 (M.I.C.)  

 • lichizi- cerinţe tehnice, Prescripţii tehnice PTA 3-2003 
 ♦ O. nr. 366/2003 (M.I.R.)  

 • Prescripţii tehnice PT-CR1-2003, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 • solizi cu putere termică mai mică de 50KW, cerinţe tehnice, Prescripţii PTA 2-2003 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 • şi instalaţii sub presiune, de ridicat, funcţionare în condiţii de siguranţă 
 ♦ L. nr. 64/2008 

 - de cântărit 
 • cu funcţionare automată, pentru control şi sortare, norme de metrologie legală C.E.E., N.M.L., C.E.E. 78/1031 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 • cu funcţionare neautomată : 
 • introducere pe piaţă şi punere în funcţiune, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 • metrologie legală, norme C.E.E., N.M.L. C.E.E. 75/410 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 - de climatizare de uz casnic, etichetare şi eficienţă energetică, cerinţe, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 917/2012 

 - de combustibili gazoşi, utilizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 226/2003 (M.I.R.)  

 - de marcat electronice fiscale agenţi economici, utilizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 28/1999 

 ♦ H.G. nr. 479/2003 

 - electrice şi electronice: 
 • funcţionare, introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 487/2016 

 • utilizare de către agenţi economici 
 ♦ O.U.G. nr. 28/1999 

 ♦ H.G. nr. 479/2003 

 - electrocasnice, introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 482/2004 

 - frigorifice de uz casnic, etichetare energetică şi eficienţă energetică pentru introducerea pe piaţă, cerinţe, grup de produse, eticheta ecologică,  
 acordare, criterii 
 ♦ H.G. nr. 827/2002 

 ♦ H.G. nr. 917/2012 

 - pentru evaluarea conformităţii, desemnare organisme, condiţii 
 ♦ O. nr. 381/1620/2004 (M.E.COM.; M.C.T.I.)  

 - şi arzătoare independente, prescripţii tehnice: 
 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  

 - şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, mijloace fixe, clasificarea duratelor normale de funcţionare 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 2139/2004 

 v. standarde 
 
 Aparatură medicală: 
 - achiziţie 
 ♦ O. nr. 828/2006 (M.S.PU.)  

 - aparatură de: 
 • hemodializă, credit, garantare 
 ♦ H.G. nr. 190/2000 

 • radiologie, credit, garantare 
 ♦ H.G. nr. 909/1996 

 - ateliere judeţene de întreţinere şi reparaţii, reorganizare 
 ♦ O. nr. 1185/2003 (M.S.)  
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 - credit în valută, garantare 
 ♦ H.G. nr. 529/1992 

 - de înaltă performanţă, achiziţionare de M.A.I., autorizare 
 ♦ H.G. nr. 463/2006 

 - dispozitive medicale 
 ♦ O.G. nr. 16/1997 

 - reabilitare, modernizare, reparare 
 ♦ O. nr. 619/2006 (M.S.PU.)    
 Apatrizi, reglementări internaţionale: 
 - preluare, condiţii, Convenţie cu R.F. Germania, Bonn, 1998 
 ▼ H.G. nr. 869/1998 (aprobare) 

 - reducerea cazurilor de apatridie, convenţie, New York, 1961 
 ▼ L. nr. 361/2005 (aderare) 

 - statut, convenţie, New York, 1954 
 ▼ L. nr. 362/2005 (aderare)   
 Apatrizi: 
 - ajutor social, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 50/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - alocaţie suplimentară pentru copii, condiţii 
 ♦ L. nr. 119/1997 

 ♦ L. nr. 277/2010 

 ♦ H.G. nr. 38/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
 ♦ L. nr. 312/2005 

 - marginalizare socială, prevenire, combatere, condiţii 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 ♦ H.G. nr. 1149/2002 

 - paşapoarte, eliberare 
 ♦ H.G. nr. 586/2002 

 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006 

 - protecţie, exercitare cu bună-credinţă, drepturi şi libertăţi constituţionale 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.57) 
 v. străini, v. asigurări sociale de sănătate, v. asigurări sociale de stat 
 
 Apă minerală de consum alimentar: 
 - valorificare şi comercializare, norme tehnice 
 ♦ L. nr. 85/2003   
 Apă, reglementări internaţionale: 
 - calitate pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, Protocol, Sighetu Marmaţiei, 2001 
 ▼ H.G. nr. 1096/2001 (aprobare) 

 - gospodărire resurse, Protocol, Dakar, 2003 
 ▼ H.G. nr. 520/2004 (aprobare) 

 - Olanda, management integrat, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 1105/2004 (aprobare) 

 - protecţie şi utilizare cursuri apă  transfrontiere şi lacuri internaţionale: 
 • Convenţie, Helsinki, 1992 
 ▼ L. nr. 30/1995 (ratificare) 

 • Protocol, Londra, 1999 
 ▼ O.G. nr. 95/2000 (ratificare) 

 - R. Bulgaria, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2419/2004 (aprobare) 

 - R. Moldova, Acord, apeducte, construire, Chişinău, 2021 
 ▼ H.G. nr. 31/2022 (aprobare) 

 - R. Moldova, Acord, apele Prutului, protecţie, utilizare durabilă, Chişinău, 2010 
 ▼ H.G. nr. 1092/2010 (aprobare) 

 - R. P. Chineză, Acord, București, 2017 
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 ▼ H.G. nr. 765/2017 (aprobare) 

 - R. Ungară: 
 • Acord, Protocol, Budapesta , Nyiregyhaza, 2003, 2007 
 ▼ H.G. nr. 577/2004 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 483/2007 (aprobare) 

 • Protocol, Baia Mare, 2008 
 ▼ H.G. nr. 479/2008 (aprobare) 

 • Protocol, Oradea, 2006 
 ▼ H.G. nr. 454/2006 (aprobare) 

 - Spania, Memorandum de înţelegere, Madrid, 2005 
 ▼ O. nr. 331/2006 (publicare) 

 - Statele Unite ale Americii, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2006 
 ▼ O. nr. 406/2006 (publicare) 

 - Ucraina, gospodărire ape de frontieră: 
 • Acord, Galaţi, 1997 
 ▼ H.G. nr. 419/2000 (aprobare) 

 ▼ L. nr. 16/1999 (ratificare) 

 ▼ H.G. nr. 81/2013 (aprobare) 

 • Protocol, Baia Mare, 1999 
 ▼ H.G. nr. 231/2000 (aprobare) 

 • Protocol, Baia Mare, 2005 
 ▼ H.G. nr. 263/2006 (aprobare) 

 • Protocol, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 924/2008 (aprobare)   
 Apă: 
 - arierate, recuperare către furnizorii de apă, înlesniri la plată, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 251/195/2002 (M.I.R.; M.A.P.)  

 - autorizaţie de gospodărire a apelor, condiţii 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - contor de apă, servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare, organizare şi funcţionare, preţuri şi tarife, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 241/2006 

 ♦ O. nr. 65/2007 (A.N.R.S.C.)  

 - contract-cadru de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
 ♦ O. nr. 29/N/1993 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.)  

 ♦ L. nr. 241/2006 

 - de îmbăiere, din zonele naturale pentru îmbăiere, norme de calitate 
 ♦ H.G. nr. 459/2002 

 ♦ H.G. nr. 88/2004 

 ♦ H.G. nr. 546/2008 

 ♦ O. nr. 183/2011 (M.S.)  

 - grea: 
 • control asupra preţului, instituire, termen 
 ♦ H.G. nr. 490/1998 

 • producere, societăţi sau regii autonome, activităţi nucleare, desfăşurare, depozite de zgură, cenuşă, realizare, extindere, supraînălţare, terenuri,  
 scoatere din proprietatea publică a statului, taxe, exceptare 
 ♦ O.U.G. nr. 67/2011 

 • producţie în perioada 2001-2004, acumulare, măsuri 
 ♦ O. nr. 685/112/2001 (M.F.P.; M.I.R.)  

 ♦ O.U.G. nr. 45/2001 

 - infrastructură, investiţii 
 ♦ H.G. nr. 677/2017 

 - minerală naturală, terapeutică, geotermală, resurse/rezerve, clasificare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 87/2008 (A.N.R.M.)  

 - navigabile ale României, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - potabilă: 
 • calitate, condiţii 
 ♦ L. nr. 458/2002 

 ♦ O. nr. 764/2005 (M.S.)  

 • condiţii 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ H.G. nr. 100/2002 

 • control oficial, monitorizare calitate, efectuare, laboratoare, listă 
 ♦ O. nr. 1861/2008 (M.S.PU.)  
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 • derogări pentru parametrii chimici, metodologie 
 ♦ O. nr. 299/638/2010 (M.S.; M.M.P.)  

 • îmbuteliată, norme de igienă 
 ♦ O. nr. 341/2007 (M.S.PU.)  

 • substanțe radioactive, protecție sănătate populație, cerințe, stabilire 
 ♦ L. nr. 301/2015 

 • supraveghere calitate, inspecţie sanitară, monitorizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 974/2004 

 • şi canalizare, servicii, tarife, stabilire, ajustare în municipiul Ploieşti 
 ♦ H.G. nr. 149/2002 

 - prize, exploatare 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 76/2006 (M.M.G.A.)  

 - resurse gestionate de Administraţia Naţională "Apele Române", abonament-cadru de utilizare/exploatare 
 ♦ O. nr. 798/2005 (M.M.G.A.)  

 - resurse, protecţie, sisteme integrate de alimentare, staţii de tratare, canalizare, epurare, program, ghid de finanţare 
 ♦ O. nr. 1450/2010 (M.M.P.)  

 - sate, credite, acordare 
 ♦ H.G. nr. 687/1997 

 ♦ O.G. nr. 28/2000 

 - sector de alimentare, praguri critice, criterii, aprobare 
 ♦ O. nr. 1483/89/2011 (M.M.P.; M.S.)  

 - subterane, exploatare 
 ♦ H.G. nr. 898/2004 

 
 

v. mediu înconjurător 

 Apărare civilă: 
 - activităţi de pregătire, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 308/1995 

 - regim juridic, protecţie civilă 
 ♦ L. nr. 481/2004   
 Apărare împotriva dezastrelor: 
 - culegere de informaţii, transmitere decizii, intervenţii operative 
 ♦ H.G. nr. 635/1995 

 ♦ L. nr. 481/2004 

 v. dezastre 
 
 Apărare naţională: 
 - autorităţi publice, instituţii publice şi agenţi economici, atribuţii, recrutare, încorporare şi evidenţa militară a salariaţilor 
 ♦ H.G. nr. 1194/1996 

 ♦ L. nr. 446/2006 

 - C.F.R., satisfacere nevoi de apărare a ţării 
 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 - Colegiul Naţional de Apărare 
 ♦ H.G. nr. 438/1992 

 - economie naţională şi teritoriu, pregătire pentru apărare 
 ♦ L. nr. 477/2003 

 ♦ H.G. nr. 370/2004 

 ♦ O. nr. 1711/2004 (M.F.P.)  

 - fidelitate faţă de ţară 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.54) 
 - forţa de muncă la mobilizare şi pe timp de război 
 ♦ H.G. nr. 1204/2007 

 - înzestrare a forţelor sistemului de apărare naţională, măsuri de administrare şi gestionare a rezervei de mobilizare de către Administraţia Naţională  
 a Rezervelor de Stat 
 ♦ O.U.G. nr. 185/2001 

 - logistică operaţii întrunite, regulament 
 ♦ O. nr. M.36/2008 (M.Apar.)  

 - monografie economico-militară a judeţului, municipiului Bucureşti, instrucţiuni 
 ♦ H.G. nr. 1174/2011 

 - ordine publică, securitate naţională, personal, hrănire, echipare, asigurare medicală, tehnică, produse, materiale de resort în timpul stării de  
 mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă 
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 ♦ L. nr. 257/2007 

 ♦ H.G. nr. 1474/2009 

 - organe militare teritoriale, compunere 
 ♦ L. nr. 45/1994 

 - personal de conducere cu sarcini de mobilizare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 969/2007 

 - planificare 
 ♦ L. nr. 203/2015 

 - program de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)" 
 ♦ L. nr. 222/2017 

 - rechiziţii de bunuri şi prestări servicii 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 45/1994 

 - resurse, alocare, sistem de priorităţi, regulamente, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 414/2004 

 - rezerve proprii, împrospătare 
 ♦ O.G. nr. 122/1998 

 - sistem de priorităţi şi alocarea a resurselor 
 ♦ H.G. nr. 414/2004 

 - strategia de securitate naţională a României 
 ♦ H.P. nr. 36/2001 

 - Strategia industriei naţionale de securiate, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1157/2013 

 - Strategia naţională de apărare a ţării, aprobare 
 ♦ H.P. nr. 30/2008 

 - şi securitate, contracte de achiziţii publice, atribuire 
 ♦ O.U.G. nr. 114/2011 

 - şi siguranţă naţională, măsuri excepţionale, stare de asediu şi stare de urgenţă, instituire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 - transporturi militare pe căi de comunicaţie feroviare 
 ♦ O. nr. M.73/2014 (M.Ap.N.)    
 Ape maritime: 
 - interioare, regim juridic 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ L. nr. 17/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 71/2010 

 - regim juridic de frontieră, respectare 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001   
 Ape naţionale: 
 - nave sub pavilion străin, navigare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 38/2000   
 Ape subterane: 
 - autorizaţie de gospodărire a apelor, eliberare, condiţii 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - protecţie împotriva poluării şi deteriorării, plan naţional 
 ♦ H.G. nr. 53/2009 

 - zăcăminte, perimetre de protecţie hidrogeologică 
 ♦ O. nr. 93/1998 (A.N.R.M.)    
 Ape uzate: 
 - descărcare în mediu acvatic, condiţii, norme aprobare 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ H.G. nr. 188/2002 

 - drept de evacuare, autorizaţie de gospodărire a apelor, eliberare, condiţii 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - epurare biologică 
 ♦ O. nr. 1097/1997 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 107/1996 

 - probe ape uzate din afluenţii finali, dotarea cu aparatură 
 ♦ O. nr. 1097/1997 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ O. nr. 1098/1997 (M.A.P.P.M.)    
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 Ape: 
 - activităţi hidrografice maritime, regim 
 ♦ L. nr. 395/2004 

 - acumulări cu folosinţă piscicolă, exploatare în siguranţă, atestare personal, procedură 
 ♦ O.U.G. nr. 138/2005 

 ♦ O. nr. 719/2006 (M.M.G.A.)  

 - alimentare cu apă sate, program 
 ♦ N.M. nr. 6529/NN/1997 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ N.M. nr. 1270/1999 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ O. nr. 1564/2010 (M.D.R.T.)  

 ♦ O.U.G. nr. 28/2013 

 - amenzi contravenţionale, actualizare limită prevăzută în L. nr. 107/1996 
 ♦ H.G. nr. 948/1999 

 - aprovizionare localităţi, igienă 
 ♦ O. nr. 119/2014 (M.S.)  

 - bazine hidrografice cu caracter torenţial în care se află aşezări umane expuse pericolului viiturilor rapide, determinare, metodologie 
 ♦ O. nr. 976/2008 (M.M.D.D.)  

 - cadastru 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ L. nr. 7/1996 

 - calitate, monitoring, realizare 
 ♦ O. nr. 44/2004 (M.A.P.A.M.)  

 - comitete de bazin, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 270/2012 

 - contorizare 
 ♦ O. nr. 29/N/1993 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.)  

 ♦ H.G. nr. 348/1993 

 ♦ H.G. nr. 933/2004 

 - cursuri, îndiguiri, regularizări, distribuţie, alimentare, folosire 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 - de frontieră, mod de folosire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - de suprafaţă: 
 • clasificarea, calitate, obiective de referinţă, normativ, aprobare 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 161/2006 (M.M.G.A.)  

 • potabilizare, NTPA-013, probe, NTPA-014, producere de apă potabilă 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ H.G. nr. 100/2002 

 • salmonicole şi ciprinicole, calitate, ameliorare, susţinerea vieţii piscicole, norme tehnice 
 ♦ H.G. nr. 202/2002 

 • şi subterane, Plan de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic, cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ L. nr. 20/1993 

 - debit ecologic, calcul, mod de determinare 
 ♦ H.G. nr. 148/2020 

 - diguri, baraje şi alte construcţii hidrotehnice, apărare împotriva inundaţiilor 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 3404/2012 (M.M.P.)  

 - domeniu public, clasificare 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - folosire energie, politică energetică a statului, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 14/1997 

 - gospodărire: 
 • activităţi specifice, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 1069/2003 (M.A.P.A.M.)  

 • avize şi autorizaţii: 
 • emitere, condiţii, procedura de retragere 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 107/2002 

 • decizii în domeniu, consultare utilizatori, riverani, public 
 ♦ O. nr. 1044/2005 (M.M.G.A.)  

 • informaţii de interes public, acces 
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 ♦ O. nr. 1012/2005 (M.M.G.A.)  

 • programe multianuale prioritare, aprobare, finanţare, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 40/2006 

 ♦ H.G. nr. 1267/2006 

 - lucrări hidrotehnice de amenajare, reamenajare a cursurilor de apă, soluţii tehnice de proiectare şi realizare, îmbunătăţiri, măsuri, normativ tehnic 
 ♦ O. nr. 1163/2007 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1215/2008 (M.M.D.D.)  

 - marine şi salmastre, calitate pentru moluşte (scoici), norme tehnice, aplicare, condiţii, substanţe, limite maxime admisibile, listă 
 ♦ H.G. nr. 201/2002 

 ♦ O. nr. 1888/2007 (M.M.D.D.)  

 - minerale naturale îmbuteliate, compuşi de fier, mangan, sulf, arsen, constituenţi indezirabili, separare, procedură de notificare 
 ♦ O. nr. 871/2006 (M.S.PU.)  

 - minerale naturale recunoscute în România, listă 
 ♦ O. nr. 5/2012 (A.N.R.M.)  

 - obiective economice şi sociale: 
 • autorizaţie de gospodărire a apelor 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 • aviz de amplasament 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 2/2006 (M.M.G.A.)  

 - plan de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a II-a APĂ 
 ♦ L. nr. 171/1997 

 - planuri de restricţii şi folosire în perioade deficitare, elaborare, metodologie 
 ♦ O. nr. 9/2006 (M.M.G.A.)  

 - potabile: 
 • pentru populaţie 
 ♦ L. nr. 171/1997 

 • preţuri şi tarife stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1019/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 • tarife reduse, localităţi izolate 
 ♦ N.M. nr. 4626/23685/6291/1840/1997 (M.L.P.A.T.; M.F.; M.M.P.S.; M.A.P.P.M.)  

 ♦ H.G. nr. 395/1996 

 - prize, exploatare 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 76/2006 (M.M.G.A.)  

 - protecţie împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole 
 ♦ H.G. nr. 964/2000 

 - protecţie, măsuri, instrucţiuni tehnice 
 ♦ H.G. nr. 472/2000 

 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 325/2001 (M.A.P.M.)  

 ♦ L. nr. 298/2018 

 - raportare date, metodologie, chestionare, aprobare 
 ♦ O. nr. 479/2006 (M.M.G.A.)  

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - sate, credite, acordare 
 ♦ O.G. nr. 28/2000 

 ♦ H.G. nr. 687/1997 

 - scheme directoare, elaborare, metodologie, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 1258/2006 (M.M.G.A.)  

 - servicii de gospodărire, sistem de plăţi 
 ♦ O.U.G. nr. 107/2002 

 - sistem de alarmare în caz de poluări accidentale ale apelor din România 
 ♦ O. nr. 485/1995 (M.A.P.P.M.)  

 - Sistem de Monitoring Integrat, modernizare, dezvoltare 
 ♦ O. nr. 31/2006 (M.M.G.A.)  

 - sistem naţional de supraveghere a calităţii apelor, secţiuni, aprobare 
 ♦ O. nr. 1618/2000 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ H.G. nr. 472/2000 

 - sistem pauşal în lipsa aparatelor de măsurare 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 
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 - surse de poluare pentru mediu acvatic şi ape subterane, inventariere 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 501/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - unitate potenţial poluatoare, evaluarea riscului pentru mediu şi sănătate umană, metodologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 1406/191/2003 (M.A.P.M.; M.S.F.)  

 ♦ O. nr. 245/2005 (M.M.G.A.)  

 - uzate evacuate şi ape de suprafaţă, determinarea substanţe prioritare/prioritare periculoase, metoda de analiză, aprobare 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 31/2006 (M.M.G.A.)  

 - zonă de protecţie sanitară 
 ♦ H.G. nr. 930/2005 

 ♦ O. nr. 1245/2005 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 1278/2011 (M.M.P.)  

 - zonă naturală amenajată pentru îmbăiere, inspecţie sanitară 
 ♦ H.G. nr. 88/2004 

 - zone poluate, reabilitare 
 ♦ L. nr. 171/1997   
 Apeluri de urgenţă: 
 - sistem naţional: 
 • număr unic 112, netaxabil, aprobare, utilizare, condiţii, realizare comunicaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2008 

 ♦ Decizia nr. 1023/2008 (A.N.COM.)  

 • pentru apeluri de urgenţă, la nivelul cerinţelor, condiţii 
 ♦ L. nr. 500/2002   
 Apicultură: 
 - cadru legal 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 ♦ L. nr. 383/2013 

 - Program naţional apicol pentru perioada 2008-2010, norme, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 556/2008 

 - Program naţional apicol pentru perioada 2017-2019, norme, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 443/2017 

 - sistem unitar de identificare a stupinelor şi stupilor 
 ♦ O. nr. 251/2017 (M.A.D.R.)  

 - stupină de multiplicare, criterii de acreditare, aprobare 
 ♦ O. nr. 413/2008 (M.A.D.R.)    
 Arbitraj internaţional, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • conciliere şi arbitraj în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Convenţie, Stockholm, 1992 
 ▼ L. nr. 5/1996 (ratificare) 

 • soluţionarea litigiilor de drept civil decurgând din raporturi de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică,Convenţie, Moscova, 1972,  
 denunţare 
 ♦ L. nr. 202/1997   
 Arendare, arendaşi: 
 - calcul, Norme metodologice orientative 
 ♦ O. nr. 26/1994 (M.A.A.)  

 - locatori, reconstituirea dreptului de proprietate, condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - redevenţă/arendă încasată în natură, cuvenită statului, preluare, depozitare, valorificare, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ O. nr. 206/2001 (M.A.A.P.)  

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 287/2009 

 - terenuri cu destinaţie agricolă şi bunuri proprietatea statului, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 v. producători agricultori 
 
 Arheologie, reglementări internaţionale: 
 - protecţia patrimoniului arheologic, Convenţia Europeană (revizuită), La Valetta, 1992 
 ▼ L. nr. 150/1997 (ratificare)   
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 Arheologie: 
 - bunuri mobile, descoperite întâmplător sau prin cercetări sistemice, regim juridic 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 - cercetare, autorizaţii, acordare, procedură 
 ♦ O. nr. 2562/2010 (M.C.P.N.)  

 - cercetare, conservare, mărturii arheologice descoperite 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - cercetare, personal de specialitate, Registrul arheologilor, înscriere 
 ♦ O. nr. 2494/2010 (M.C.P.N.)  

 - proiecte de infrastructură de transport de interes naţional, certificat de descărcare de sarcină arheologică, emitere, procedură 
 ♦ O. nr. 2613/1038/2011 (M.C.P.N.; M.T.I.)  

 - Repertoriul arheologic naţional, instituire, administrare de către Ministerul Culturii şi Cultelor 
 ♦ O.G. nr. 43/2000 

 - situri, declarare ca zone de interes naţional 
 ♦ O.G. nr. 43/2000 

 - vestigii şi obiecte la faţa solului/subsolului, descoperire 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 v. monumente istorice 
 
 Arhitectură, reglementări internaţionale: 
 - patrimoniul arhitectural al Europei, Convenţie, Granada, 1985 
 ▼ L. nr. 157/1997 (ratificare)   
 Arhitecţi: 
 - Ordinul Arhitecţilor din România, organizare, funcţionare, cod deontologic 
 ♦ Cod/2011 (O.A.R.)  

 - profesie, organizare şi exercitare 
 ♦ L. nr. 184/2001 

 ♦ H.G. nr. 932/2010 

 - şef, funcţionar public din aparatul propriu al consiliului local 
 ♦ L. nr. 350/2001 

 - Uniunea Arhitecţilor din România, înfiinţare, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1361/2000 

 ♦ D.-L. nr. 127/1990   
 Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare: 
 - înscriere aviz de garanţie reală, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - operatori de arhivă, criterii de autorizare 
 ♦ I. nr. 3128/C/2003 (M.J.)  

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 802/1999 

 ♦ L. nr. 99/1999   
 Arhiva Naţională de Filme: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1063/2005   
 Arhivă: 
 - contravenţii în domeniu, proces-verbal, formular-tip, model de legitimaţie, aprobare 
 ♦ O. nr. 1319/2006 (M.A.I.)  

 - copii de pe raportul de expertiză sau de constatare medico-legală, arhivare pe o perioadă nedeterminată 
 ♦ O. nr. 1134/C/255/2000 (M.J.; M.S.)  

 - în formă electronică, regim 
 ♦ L. nr. 135/2007 

 ♦ O. nr. 493/2009 (M.C.S.I.)  

 - procesul-verbal al licitaţiei bunurilor valorificate (păstrare 10 ani), ale: 
 • Serviciului de Protecţie şi Pază 
 ♦ H.G. nr. 982/2001 

 - proprie a Serviciului de Informaţii Externe 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 - şi păstrare documente justificative şi contabile 
 ♦ L. nr. 82/1991   
 Arhive naţionale: 
 - cerneluri şi hârtie, calitate acte, documente 
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 ♦ H.G. nr. 401/1995 

 - cuprindere în sistemul naţional de informare şi documentare 
 ♦ D.-L. nr. 141/1990 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 16/1996 

 ♦ O. nr. 137/2013 (M.Af.I.)    
 Arhive, domeniu, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • arhivele naţionale ale României, colaborare: 
 • în domeniul arhivistic: 
 • Austria, Protocol, Viena, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 1008/2002 (aprobare) 

 • F. Rusă, Acord, Moscova 2000, Acord, Moscova, 2002 
 ▼ H.G. nr. 337/2001 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 678/2002 (aprobare) 

 • R. Albania, Protocol, Tirana, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1430/2004 (aprobare) 

 • R. Azerbadjan, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2447/2004 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Protocol, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 922/2006 (aprobare) 

 • R. Chineză, Protocol, Beijing, 2000 
 ▼ H.G. nr. 1321/2002 (aprobare) 

 • R. F. Germania, Protocol de colaborare, Berlin, 2004 
 ▼ H.G. nr. 139/2005 (aprobare) 

 • R. F. Iugoslavia, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 213/1997 (aprobare) 

 • R. Franceză, Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 832/2003 (aprobare) 

 • R. Italia, Acord, Roma, 2005 
 ▼ H.G. nr. 22/2006 (aprobare) 

 • R. Macedonia, Acord şi Protocol 
 ▼ H.G. nr. 387/2013 (aprobare) 

 • R. Moldova, Iaşi, 2014 
 ▼ H.G. nr. 516/2014 (aprobare) 

 • R. Polonă, Acord şi Protocol 
 ▼ H.G. nr. 410/1996 (aprobare) 

 • R. Ungaria, Acord, Budapesta, 2007 
 ▼ H.G. nr. 717/2007 (aprobare) 

 • şi Muzeul Memorial al Holocaustului din S.U.A., Acord, Washington, 1998, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1273/2006 (aprobare) 

 • Turcia, Acord şi Protocol, 1996, Protocol, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 14/2007 (aprobare) 

 • Ucraina, Acord şi Protocol 
 ▼ H.G. nr. 410/1996 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 387/2013 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 300/2017 (aprobare)   
 Arhivele Naţionale: 
 - organizare, funcţionare, subordonare M.A.I. 
 ♦ H.G. nr. 1376/2009 

 - Strategia Arhivelor Naţionale 2015-2021, Plan de acţiuni  2015-2021 
 ♦ H.G. nr. 865/2015   
 Arierate: 
 - agenţi economici, împrumuturi, acoperire de la bugetul de stat către Compania Naţională de Electricitate- SA şi către Societatea Naţională de Gaze  
 Naturale "Romgaz"- SA 
 ♦ H.G. nr. 528/1998 

 - bugetare: 
 • diminuare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 128/2006 

 • la Fondul asigurărilor de sănătate, recuperare, obligaţii restante, înlesniri la plată, condiţii 
 ♦ O. nr. 132/2002 (C.N.A.S.)  

 - la bugetul de stat, diminuare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2000 
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 ♦ O. nr. 1396/2000 (M.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 37/2004 

 ♦ O. nr. 561/2004 (A.N.A.F.)  

 - obligaţii bugetare, transparenţă, condiţii 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - recuperare, către furnizorii de resurse energetice şi apă înlesniri la plată, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 251/195/2002 (M.I.R.; M.A.P.)    
 Arii naturale protejate: 
 - arii de protecţie specială avifaunistică, parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, declarare 
 ♦ H.G. nr. 1284/2007 

 - de interes comunitar, planuri, proiecte, efecte potenţiale, evaluare adecvată, ghid metodologic 
 ♦ O. nr. 19/2010 (M.M.P.)  

 - de interes naţional, instituire regim, documentaţie, aprobare 
 ♦ O. nr. 1710/2007 (M.M.D.D.)  

 - Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, plan de management 
 ♦ H.G. nr. 538/2011 

 - Parcul Naţional Bucegi, plan de management, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 187/2011 

 - Parcul Naţional Cefa, regim, instituire 
 ♦ H.G. nr. 1217/2010 

 - peşteri şi sectoare de peşteri, clasificare 
 ♦ O. nr. 604/2005 (M.M.G.A.)  

 - regim 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007 

 ♦ O. nr. 3836/2012 (M.M.P.)  

 - situri de importanţă comunitară, parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 
 ♦ O. nr. 1964/2007 (M.M.D.D.)  

 - zone, instituire 
 ♦ H.G. nr. 2151/2004 

 ♦ H.G. nr. 1581/2005 

 ♦ H.G. nr. 1143/2007 

 ♦ O. nr. 919/2014 (M.M.S.C.)    
 Armament: 
 - control, organizare şi desfăşurare activităţi specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internaţionale la care România este parte 
 ♦ H.G. nr. 906/1999 

 - dotare, păstrare şi utilizare de către personalul autorităţilor vamale 
 ♦ O. nr. 497/2000 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 498/1109/2000 (M.F.; M.I.)  

 - regim de control la export/import 
 ♦ H.G. nr. 594/1992 

 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ H.G. nr. 1094/2011 

 - şi echipamente militare, drepturi vamale, suspendare 
 ♦ H.G. nr. 1339/2007 

 - trageri, regulament general al M.I.R.A., aprobare 
 ♦ O. nr. 485/2008 (M.I.R.A.)  

 - trecere frontieră, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001   
 Armată: 
 - activităţi de protecţie a mediului, organizare, desfăşurare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. M.14/2008 (M.Apar.)  

 - apărare naţională 
 ♦ L. nr. 45/1994 

 ♦ L. nr. 446/2006 

 - apărarea ţării, încorporare, drepturi, obligaţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 55) 
 - asistenţa religioasă în Armata României 
 ♦ O. nr. M.2/2014 (M.Ap.N.)  

 - biblioteci, funcţionare 
 ♦ O. nr. M.23/2014 (M.Ap.N.)  

 - cadre militare, statut 
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 ♦ L. nr. 80/1995 

 - capacităţi de mobilizare, dezafectare, treceri la producţie civilă, aprobare 
 ♦ L. nr. 477/2003 

 ♦ H.G. nr. 370/2004 

 - Carta albă a Guvernului- Armata României 2010; Reformă şi Integrare Euroatlantică 
 ♦ H.P. nr. 49/1999 

 - cler militar, constituire şi organizare 
 ♦ L. nr. 195/2000 

 - codificare a articolelor de înzestrare din domeniul apărării, activitate, organizare şi desfăşurare, norme, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 445/2003 

 - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, organizare şi funcţionare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.119) 
 ♦ L. nr. 51/1991 

 - cooperare cu forţe armate străine, înţelegeri tehnice, procedură de încheiere 
 ♦ H.G. nr. 1374/2004 

 - Forţa proiect - 2005, structură, organizare 
 ♦ L. nr. 203/2015 

 - forţe armate străine, intrare, staţionare, desfăşurare de operaţiuni, tranzit pe teritoriul României, cărţi de identitate speciale, format, condiţii, bunuri,  
 servicii ce se pot pune la dispoziţie 
 ♦ L. nr. 291/2007 

 ♦ H.G. nr. 1498/2008 

 - forţele armate, structură, organizare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.73, art.118, art.119) 
 - ghidul carierei militare 
 ♦ H.G. nr. 106/2011 

 - grupul mass-media al armatei 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2000 

 - incompatibilitate pentru membrii activi de a face parte din partide politice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.40) 
 - înlocuire şi împrospătare produse petroliere, din rezerva de mobilizare, apărare 
 ♦ O.G. nr. 93/1998 

 - însemne heraldice, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1223/2004 

 - înţelegeri tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate ale S.U.A., publicare în M.Of. 
 ♦ O. nr. 1551/M.90/2014 (M.A.E.; M.Ap.N.)  

 - mari unităţi, restructurare personal militar şi civil disponibilizat, protecţie socială 
 ♦ O. nr. 281/M.49/1998 (M.M.P.S.; M.Ap.N.)  

 ♦ O.G. nr. 7/1998 

 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 - Ministerul Apărării, atribuţii 
 ♦ L. nr. 346/2006 

 - misiuni în afara teritoriului, participare, achiziţii de tehnică şi echipament, în ţară, în regim de urgenţă, bunuri, lucrări, servicii, în afara teritoriului  
 statului român, condiţii 
 ♦ L. nr. 121/2011 

 ♦ O. nr. M.97/2011 (M.Ap.N.)  

 ♦ O. nr. 265/2011 (M.A.I.)  

 - mobilizare generală sau totală 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.92) 
 - personal participant la acţiuni militare, recunoaştere merite 
 ♦ L. nr. 168/2020 

 - produse destinate unităţilor militare, aprobare nomenclator 
 ♦ O. nr. M.62/N.691/2001 (M.Ap.N.; O.C.S.P.S.)  

 - recrutare, selecţie, formare profesională, evoluţia în cariera militară, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. M.30/2012 (M.Ap.N.)  

 - rezerve, stocuri de produse petroliere, împrospătare 
 ♦ O.G. nr. 122/1998 

 ♦ O.G. nr. 36/1996 

 - rezervişti, exerciţii, antrenamente de mobilizare, mobilizare, război, cheltuieli de transport, decontare, procedură 
 ♦ O. nr. 123/2011 (M.A.I.)  

 - stare de mobilizare parţială sau totală, stare de război, regim 
 ♦ L. nr. 355/2009 

 - strategia de securitate naţională a României, Reforma şi Integrare Euroatlantică 
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 ♦ H.P. nr. 49/1999 

 - strategia militară a României şi obiectiv pentru integrare în NATO 
 ♦ L. nr. 203/2015 

 v. pace 
 
 Armator: 
 - certificat de asigurare pentru nave, documente prezentare M.L.P.T.L. 
 ♦ O.G. nr. 15/2000 

 ♦ H.G. nr. 1232/2000 

 - echipaj minim de siguranţă a navigaţiei, dotare nave, obligaţii 
 ♦ L. nr. 107/1992 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - permis vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - poluare cu hidrocarburi, răspundere civilă 
 ♦ H.G. nr. 1232/2000 

 ♦ O.G. nr. 15/2000 

 - transfer personal navigant roman către agenţi de personal navigant care prestează servicii de selecţie şi plasare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 16/2000 

 ♦ O.G. nr. 42/1997   
 Arme şi muniţii: 
 - armurieri autorizaţi, operaţiuni, registre de evidenţă 
 ♦ O. nr. 522/2005 (M.A.I.)  

 - chimice: 
 • declaraţii anuale industriale, întocmire şi transmitere 
 ♦ L. nr. 56/1997 

 ♦ O. nr. 109/2004 (A.N.C.E.)  

 ♦ O. nr. 177/2005 (A.N.C.E.)  

 • ghid de desfăşurare a inspecţiilor internaţionale OIAC, aprobare 
 ♦ L. nr. 56/1997 

 ♦ L. nr. 125/1994 

 - Comitetul Zangger, Grupul furnizorilor nucleari pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor nucleare, participarea României 
 ♦ L. nr. 40/2006 

 - cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, dobândire, deţinere, folosire, condiţii 
 ♦ L. nr. 61/1991 

 - deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României, regim 
 ♦ L. nr. 122/2011 

 - explozivi şi mijloace pirotehnice, interdicţii în domeniul publicităţii şi teleshopping, condiţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 137/2002 (C.N.A.)  

 - găsite în apele naţionale şi aruncate de apă pe plajă, ţărm sau cheiuri, predate organelor de poliţie 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării, participare, aprobare 
 ♦ L. nr. 92/2004 

 - nucleare, lista materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 - regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 679/1997 

 ♦ L. nr. 295/2004 

 ♦ H.G. nr. 11/2018 

 - regim la frontieră, cerinţe 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - regim vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - Registrul Naţional al Armelor, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 389/2004 (M.A.I.)  

 - transporturi, pază 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 v. nuclear, domeniu 
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 Artă, artişti: 
 - colectarea sumelor datorate de către Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 119/2002 

 ♦ Decizia nr. 41/2002 (O.R.D.A.)  

 - creaţie, drepturi de autor 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 - domeniu, măsuri, principii 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2001 

 - impresariat artistic, înscriere în Registrul artelor spectacolului, atestate, avize, acordare, tarife 
 ♦ O. nr. 2220/2008 (M.C.C.)  

 - interpreţi sau executanţi şi producători de program, drepturi 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 143/2003 

 - interpreţi sau executanţi, indemnizaţie pentru activitate, instituire 
 ♦ L. nr. 109/2005 

 ♦ O. nr. 1187/2005 (M.S.)  

 ♦ H.G. nr. 1469/2005 

 - modalităţi de interpretare play-back, informare public 
 ♦ L. nr. 298/2006 

 - organizaţii profesionale ale artiştilor plastici 
 ♦ D.-L. nr. 27/1990 

 - personalităţi din domeniul culturii şi artei, vechime în specialitate 
 ♦ D.-L. nr. 58/1990 

 - plastică, bursă de studii postuniversitare în străinătate « Theodor Aman », instituire, concurs, regulament 
 ♦ H.G. nr. 861/2003 

 ♦ O. nr. 1419/2378/2007 (M.E.C.T.; M.C.C.)  

 ♦ O. nr. 2758/2654/2007 (M.E.C.T.; M.C.C.)  

 ♦ O. nr. 5686/2690/2010 (M.E.C.T.S.; M.C.P.N.)  

 - premii naţionale, instituire 
 ♦ H.G. nr. 202/2008 

 - regim vamal, arte plastice: 
 ♦ H.G. nr. 647/1991 

 - spaţii deţinute de Uniunea Artiştilor Plastici 
 ♦ H.G. nr. 5/1992 

 v. cultură 
 
 Arte marţiale: 
 - Federaţia Română de Arte Marţiale, organ de specialitate 
 ♦ H.G. nr. 297/1990   
 Artificieri: 
 - autorizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 126/1995 

 ♦ H.G. nr. 536/2002   
 Artişti, reglementări internaţionale: 
 - interpreţi sau executanţi, drepturi, Tratatul O.M.P.I., Geneva, 1996 
 ▼ L. nr. 206/2000 (ratificare) 

 - protecţie, Convenţie, Roma, 1961 
 ▼ L. nr. 76/1998 (aderare)   
 Ascensor: 
 - cu schip, cerinţe tehnice, Prescripţii tehnice PTR 13-2003 ediţia I 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 ♦ O. nr. 106/2003 (M.I.R.)  

 - de construcţie specială pentru materiale, cerinţe tehnice, Prescripţii tehnice PTR 17-2003, aprobare 
 ♦ O. nr. 104/2003 (M.I.R.)  

 - de persoane, siguranţă, măsuri 
 ♦ O. nr. 7/2013 (I.S.C.I.R.)  

 - introducere pe piaţă, condiţii, marcaje 
 ♦ H.G. nr. 410/2016 

 - organisme pentru evaluarea conformităţii, desemnare, norme metodologice, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 410/2016 

 - pentru şantiere în construcţii, cerinţe tehnice, Prescripţii tehnice PTR 15-2003 
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 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 ♦ O. nr. 105/2003 (M.I.R.)  

 - plata cheltuielilor pentru funcţionare, criterii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 - scadenţă de verificare, afişare 
 ♦ O. nr. 36/2006 (I.S.C.I.R)  

 - standarde, europene, listă aprobare 
 ♦ O. nr. 780/2016 (M.E.C.R.M.A.)  

 - uzură fizică şi morală, fonduri pentru modernizare şi reparaţii capitale 
 ♦ H.G. nr. 2139/2004 

 v. instalaţii de ridicat 
 
 Asediu, stare de urgenţă: 
 - instituire, sau declarare mobilizări parţiale sau generale a forţelor armate, ori agresiune împotriva ţării, suspendare de drept a dispoziţiilor Codului  
 aerian, activitate aeronautică, desfăşurare, condiţii 
 ♦ L. nr. 415/2002 

 - regim 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999   
 Asigurări pentru risc şi accidente: 
 - în activitatea minieră, condiţii 
 ♦ O. nr. 102000/3792/2000 (M.I.C.; M.M.P.S.)  

 - pentru componenţa loturilor sportive, cheltuieli, efectuare 
 ♦ H.G. nr. 1447/2007   
 Asigurări pentru şomaj, sistem: 
 - buget, declarare lunară de către angajator a obligaţiilor de plată, procedură 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - bugetul asigurărilor pentru şomaj, categorii de asiguraţi 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 ♦ H.G. nr. 1090/2002 

 - calitate de angajat propriu, drepturi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - indemnizaţia de şomaj 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - persoane fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, declaraţie, model 
 ♦ O. nr. 599/2010 (A.N.O.F.M.)    
 Asigurări sociale ale agricultorilor: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011   
 Asigurări sociale de sănătate: 
 - asistenţă medicală 
 • ambulatorie, contract-cadru 
 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 • primară, contract-cadru 
 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 • spitaliceşti, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 - asistenţă medicală ambulatorie, activitate, eficientizare 
 ♦ O. nr. 44/53/2010 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - asistenţă medicală în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, contract-cadru, aplicare, norme, 2011 
 ♦ O. nr. 188/361/2012 (M.T.I.; M.S.)  

 - bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare, model unic, instrucţiuni de utilizare, mod de completare, aprobare 
 ♦ O. nr. 867/541/2011 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - cabinete medicale, regularizarea decontărilor în unele domenii ale asistenţei medicale 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - calitate de angajat propriu, drepturi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - card european: 
 • caracteristici tehnice, eliberare,  utilizare, modalităţi, înlocuire, certificat provizoriu de înlocuire, model, completare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 559/2006 (C.N.A.S.)  

 • naţional, definire, caracteristici 
 ♦ L. nr. 95/2006 
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 - card naţional, caracteristici tehnice, norme, informaţii 
 ♦ O. nr. 753/2010 (C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 520/2011 (C.N.A.S.)  

 ♦ H.G. nr. 900/2012 

 ♦ O. nr. 633/2012 (C.N.A.S.)  

 - Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, înfiinţare, statut, aplicare  
 Contract-cadru, norme 
 ♦ O.G. nr. 56/1998 

 ♦ Statut/1999 (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.)  

 ♦ O. nr. 1432/M.115/237/2620/C/12641/434/140/268/2010 (M.S.; M.AP.N.; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 ♦ O. nr. 1371/M.93/26208/2636/10336/601/156/1159/2011 (M.S.; M.Ap.N.; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - Comisia de arbitraj, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 650/2014 

 - contract, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 345/2006 (C.N.A.S.)  

 - contribuţii, încasare, condiţii 
 ♦ O. nr. 331/2001 (C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 332/2001 (C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 74/2000 (C.N.A.S.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 - contribuţii, restituire, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 17/2012 

 ♦ O. nr. 772/163/198/2012 (M.F.P.; C.N.A.S.; C.N.P.P.)  

 ♦ H.G. nr. 850/2012 

 - Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituire, măsuri financiare 
 ♦ O.U.G. nr. 12/2008 

 - formulare de raportare a medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, trtament ambulatoriu 
 ♦ O. nr. 546/2011 (C.N.A.S.)  

 - formulare emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 
 ♦ O. nr. 592/2008 (C.N.A.S.)  

 - listă, boli pentru care asiguraţii beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente fără contribuţie personală 
 ♦ O. nr. 546/469/2001 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - medicamente, acordare cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 - obligaţii restante la Fondul asigurărilor de sănătate, înlesnirile la plată 
 ♦ O. nr. 132/2002 (C.N.A.S.)  

 - plata contribuţiei de la bugetul de stat pentru persoanele adulte care nu au calitatea de asigurat, beneficiare de ajutor social 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 50/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - poliartrită reumatoidă, prescriere, monitorizare, decontare medicamente, protocol 
 ♦ O. nr. 221/2007 (C.N.A.S.)  

 - prescriere medicamente în vederea decontării în cazul mucoviscidozei (fibroză chistică) pentru persoanele asigurate, protocol de practică 
 ♦ O. nr. 932/88/2007 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - servicii medicale, furnizare, contractare, decontare, finanţare, informaţii, listă 
 ♦ O. nr. 695/173/2007 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 - sistem naţional al cardurilor naţionale, realizare, modalităţi 
 ♦ H.G. nr. 962/2010 

 - strategia e-România, e-Sănătate, implementare programe informatice SIUI actualizat (on-line), card naţional, e-Prescriere, dosar electronic medical 
 ♦ O. nr. 1571/1047/2010 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - tratament cu lanreotida pentru pacienţi cu acromegalie, acces, facilitare, protocol 
 ♦ O. nr. 227/2008 (C.N.A.S.)  

 - tratament în cazul bolii Gaucher, prescriere, monitorizare, decontare 
 ♦ O. nr. 223/2007 (C.N.A.S.)  

 - unitate de asistenţă medico-socială, beneficiari, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 70/2002 

 ♦ H.G. nr. 412/2003 

 ♦ I. nr. 1/507/2003 (M.S.; M.A.I.)  
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 v. medicamente 
 
 Asigurări sociale de stat: 
 - accidente de muncă şi boli profesionale, asigurări 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 ♦ H.G. nr. 144/2008 

 - buget: 
 • finanţe publice 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - calitate de angajat propriu, drepturi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - concediu medical, indemnizaţii, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - contribuţie individuală plătită în plus faţă de plafonul maxim admis, restituire, proceduri, modalităţi unitare de aplicare 
 ♦ O. nr. 1646/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 67/2008 (M.M.F.E.S.)  

 - contribuţie: 
 • de asigurări sociale, contribuabili, regim juridic 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • plată, termen 
 ♦ O. nr. 315/2000 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • reflectare operaţiuni în contabilitatea băncilor 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - controlul contribuţiilor şi soluţionarea contestaţiilor, prescripţii 
 ♦ L. nr. 232/2003 

 - drept la pensie, prevăzut de lege 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.47) 
 - drepturi pentru personalul Jandarmeriei Române 
 ♦ L. nr. 550/2004 

 - incapacitate temporară de muncă, indemnizaţii, sume plătite, venituri impozabile 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - indemnizaţii concedii de maternitate, îngrijire copii 
 ♦ O.U.G. nr. 148/2005 

 ♦ H.G. nr. 1025/2006 

 ♦ O. nr. 68/2009 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O.U.G. nr. 111/2010 

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 52/2011 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ Decizia nr. 742/2012 (A.N.P.)  

 - pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 
 ♦ L. nr. 51/1995 

 - persoane disponibilizate prin concedieri colective, drepturi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - sistem public de pensii şi alte drepturi, garantare 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 ♦ L. nr. 127/2019   
 Asigurări sociale, relaţii internaţionale: 
 - R. Macedonia, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 326/2007 (ratificare) 
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 - R. Turcia, Protocol, Ankara, 1999 
 ▼ H.G. nr. 858/1999 (aprobare) 

 - refugiaţi politici greci, repatriaţi din România, compensare contribuţii de asigurări sociale, Acord, Atena, 1996 
 ▼ L. nr. 63/1997 (ratificare)   
 Asigurări voluntare de sănătate: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 95/2006   
 Asigurările şi reasigurările în România: 
 - acoperire riscuri de tip catastrofe naturale, program de reasigurare, întocmire, condiţii 
 ♦ O. nr. 1496/1999 (M.F.)  

 - asigurare facultativă a autovehiculelor deţinute de autorităţi publice centrale şi locale 
 ♦ L. nr. 91/1996 

 - asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren, inundaţiilor, constatare, evaluare, lichidare daune, norme 
 ♦ L. nr. 260/2008 

 ♦ O. nr. 23/2008 (C.S.A.)  

 ♦ O. nr. 7/2009 (C.S.A.)  

 ♦ O. nr. 6/87/2011 (C.S.A.; M.A.I.)  

 - asiguraţi şi brokeri de asigurări, raportări, condiţii 
 ♦ O. nr. 11/2009 (C.S.A.)  

 - asigurări de răspundere civilă pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice 
 ♦ Decizia nr. 796/2003 (C.N.A.S.)  

 ♦ Decizia nr. 2/2007 (C.M.R.)  

 - asigurători, redresare şi rezoluţie, regim 
 ♦ L. nr. 246/2015 

 - Banca de Export Import a României EXIMBANK - S.A., efectuare împotriva riscurilor comerciale, condiţii 
 ♦ L. nr. 96/2000 

 - facultative pentru locuinţe, societăţi, măsuri, stabilire 
 ♦ Decizia nr. 416/2012 (C.S.A.)  

 - fondul asigurărilor pe viaţă, administrare, condiţii 
 ♦ O. nr. 8/2011 (C.S.A.)  

 - gradualizare măsuri sancţionatorii, norme, punere în aplicare 
 ♦ O. nr. 113118/2006 (C.S.A.)  

 - informaţii, confidenţialitate, condiţii 
 ♦ O. nr. 15/2001 (C.S.A.)  

 - intermediari, calificare profesională, pregătire continuă, norme 
 ♦ O. nr. 9/2012 (C.S.A.)  

 - management, societăţi comerciale în domeniul asigurărilor, norme prudenţiale 
 ♦ O. nr. 2165/1998 (M.F.)  

 - marja de solvabilitate, asigurători care practică: 
 • asigurări de viaţă 
 ♦ O. nr. 113106/2006 (C.S.A.)  

 • asigurări generale 
 ♦ O. nr. 113107/2006 (C.S.A.)  

 - raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, Standarde internaţionale, aplicare 
 ♦ N. nr. 19/2015 (A.S.F.)  

 - redresare financiară societăţi de asigurare 
 ♦ L. nr. 503/2004 

 - regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 1194/2000 

 ♦ H.G. nr. 848/1997 

 ♦ L. nr. 132/2017 

 ♦ L. nr. 236/2018 

 - riscuri de tip catastrofe naturale, acoperire, subscriere de către asiguratorii autorizaţi, condiţii 
 ♦ O. nr. 4/2002 (C.S.A.)  

 - riscuri situate în statele membre ale U.E sau în cele aparţinând Spaţiului Economic European, contracte de asigurare, legea aplicabilă, norme 
 ♦ O. nr. 3/2007 (C.S.A.)  

 - societăţi de asigurare, contabilitate, organizare, conducere 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - societăți mutuale de asigurare, regim 
 ♦ L. nr. 71/2019 

 - subvenţionare, prima de asigurare pentru factori de risc, asiguraţi, stabilire culturi agricole şi specii de animale, păsări, familii de albine şi peşti,  
 aprobare 
 ♦ O. nr. 444/2002 (M.A.A.P.)  
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 - voluntare de sănătate, norme 
 ♦ O. nr. 365/1/2007 (M.S.PU.; C.S.A.)    
 Asistent de farmacie: 
 - profesie, exercitare, echivalare avize de liberă practică 
 ♦ O. nr. 386/2002 (M.S.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 144/2008 

 ♦ L. nr. 266/2008   
 Asistent maternal profesionist: 
 - atestare, proceduri de atestare, obţinere, condiţii, statut 
 ♦ H.G. nr. 679/2003 

 ♦ L. nr. 272/2004 

 - cheltuieli efectuate pentru creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în plasament sau încredinţaţi, decontare, condiţii 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 - cursuri de formare profesională, Programa analitică, aprobare 
 ♦ O. nr. 137/2003 (A.N.P.C.A.)    
 Asistent medical: 
 - autorizaţie de liberă practică, eliberare 
 ♦ O. nr. 979/2004 (M.S.)  

 - competenţă profesională, reatestare, procedură 
 ♦ O. nr. 501/9/2005 (M.S.; C.N.O.A.M.M.R.)  

 - funcţie, reînfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 463/1990 

 ♦ H.G. nr. 609/1992 

 - Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, înfiinţare, organizare, statut 
 ♦ O.U.G. nr. 144/2008 

 - şi alte categorii de personal: 
 • cu pregătire postliceală şi medie, încadrat, condiţii 
 ♦ O. nr. 805/1998 (M.S.)  

 - şi generalist, moaşă, competenţe profesionale, reatestare, metodologie 
 ♦ H. nr. 32/2009 (O.A.M.G.M.A.M.R.)    
 Asistent personal profesionist: 
 - atestat, obținere, condiții, statut 
 ♦ H.G. nr. 548/2017   
 Asistent personal: 
 - al persoanei cu handicap, drepturi şi îndatoriri, obligaţii, condiţii, instruire, tematică 
 ♦ H.G. nr. 427/2001 

 ♦ O. nr. 152/1999 (S.S.P.H.)  

 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 ♦ O. nr. 319/2007 (A.N.P.H.)    
 Asistent social: 
 - Cod de bună practică, adoptare 
 ♦ H. nr. 2/2019 (C.N.A.SOC.)    
 Asistenţă economică, tehnică şi în domenii conexe, relaţii internaţionale: 
 - programe cu Statele Unite ale Americii, Acord 
 ▼ O.G. nr. 25/1996 (ratificare)   
 Asistenţă financiară 
 - acordată României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, Mecanismul financiar norvegian, perioada 2009-2014, cadru  
 instituţional 
 ♦ O.U.G. nr. 88/2012   
 Asistenţă financiară comunitară: 
 - Manual de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România 
 ♦ O. nr. 31/2010 (M.F.P.)    
 Asistenţă financiară, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Confederaţia Elveţiană, Acord, Bucureşti, 1992 
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 ▼ H.G. nr. 648/1996 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 532/1996 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 461/1999 (aprobare) 

 • Finlanda, participarea finlandeză la aranjamentul financiar G- 24, Protocol, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 383/1993 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord, Bucureşti, Chişinău, 2010 
 ▼ L. nr. 12/2011 (ratificare) 

 • R. Moldova, Acord, Bucureşti, Chişinău, 2015 
 ▼ L. nr. 91/2016 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • mecanism financiar SEE 2004-2009, Memorandum de înţelegere, Bruxelles, Bucureşti, 2007 
 ▼ O. nr. 2363/2007 (publicare)   
 Asistenţă internaţională de urgenţă: 
 - state participante la Cooperare Economică a Mării Negre (CEMN) de colaborare în intervenţia şi răspunsul de urgenţă la dezastre naturale şi  
 provocate de om 
 ▼ O.G. nr. 8/1999 (ratificare)   
 Asistenţă judiciară internaţională: 
 - Acord european asupra transmiterii cererilor de asistenţă judiciară, Strasbourg, 1977 
 ▼ L. nr. 356/2005 (ratificare) 

 - în materie civilă şi comercială 
 ♦ L. nr. 189/2003 

 ♦ O. nr. 2888/C/2003 (M.J.)  

 - în materie penală 
 ♦ L. nr. 302/2004   
 Asistenţă juridică, relaţii, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • în materie civilă şi penală: 
 • R. P. Chineză, asistenţă juridică, Tratat, Beijing, 1991 
 ▼ L. nr. 12/1992 (ratificare) 

 • R. P. Moldova, asistenţă juridică, Tratat, Chişinău, 1996 
 ▼ L. nr. 177/1997 (ratificare) 

 • în materie civilă: 
 • R. Cehă, Tratat, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 44/1995 (ratificare) 

 • R. Turcia, Acord, Ankara, 2005 
 ▼ L. nr. 214/2006 (ratificare) 

 • R.Polonia, Tratat, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 65/1999 (ratificare) 

 • Ucraina, Tratat, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 3/2005 (ratificare) 

 • în materie de procedură civilă şi comercială: 
 • R. Spania, Convenţie complementară la Convenţia de procedură civilă încheiată la Haga la 1 martie 1954, semnată la Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 235/1998 (ratificare) 

 • în materie penală: 
 • Canada,  administrarea de probe în urmărirea unor infracţiuni, Înţelegere, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 185/1992 (aprobare) 

 • Canada, Tratat, Ottawa, 1998 
 ▼ L. nr. 106/1999 (ratificare) 

 • R.A. Egipt, transfer condamnaţi şi extrădare, Convenţie, Cairo, 2001 
 ▼ L. nr. 438/2002 (ratificare) 

 • Regatul Hașemit al Iordaniei., extrădare,Tratat, Amman, 2021 
 ▼ L. nr. 297/2021 (ratificare) 

 • S.U.A., extrădare,Tratat, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 111/2008 (ratificare) 

 • S.U.A., Tratat, Washington, 1999 
 ▼ O.G. nr. 93/1999 (ratificare) 

 • Turcia,  transferul persoanelor condamnate, Convenţie, Ankara, 1991 
 ▼ L. nr. 99/1992 (ratificare) 

 • R. Argentina, extrădare, tratat, New York, 2017 
 ▼ L. nr. 263/2018 (ratificare) 

 • R. Polonă, valabilitate acorduri, convenţii şi alte înţelegeri încheiate cu România, Protocol, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 583/2005 (aprobare) 

 • R. Slovacă, valabilitate acorduri, convenţii şi alte înţelegeri încheiate cu România, Protocol, Bratislava, 1999 
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 ▼ L. nr. 30/2000 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Convenţie europeană, asistenţă judiciară în materie penală, Strasbourg, 1959, Protocol adiţional la Convenţia europeană, Strasbourg, 1978 
  ▼ L. nr. 236/1998 (ratificare) 

 • facilitarea accesului internaţional la justiţie, Convenţie, Haga, 1980 
 ▼ L. nr. 215/2003 (aderare) 

 - în materie penală: 
 • R. Federativă a Braziliei, Tratat, Brasilia, 2017 
 ▼ L. nr. 118/2018 (ratificare)   
 Asistenţă juridică: 
 - ajutor public judiciar în materie civilă 
 ♦ O.U.G. nr. 51/2008 

 ♦ O. nr. 1494/C/2008 (M.J.)  

 - în materia transferării persoanelor condamnate 
 ♦ L. nr. 302/2004 

 v. drept procedural, reglementări internaţionale 
 
 Asistenţă medicală comunitară: 
 - regim 
 ♦ O.U.G. nr. 18/2017   
 Asistenţă medicală: 
 - acordare de către specialişti aparţinând unor clinici din străinătate 
 ♦ O. nr. 954/2004 (M.S.)  

 - acordare în mod gratuit persoanelor care au efectuat stagiu militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 şi  
 văduvelor acestora, condiţii 
 ♦ L. nr. 309/2002 

 - acordare pentru persoane cu handicap 
 ♦ O. nr. 706/262/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - acordare, în cadrul asigurărilor sociale de sănătate, condiţii: 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - acordată în baza documentelor internaţionale la care România este parte, recuperare, rambursare cheltuieli, norme 
 ♦ O. nr. 729/2009 (C.N.A.S.)  

 - ambulatorie în unele domenii, din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, regularizare, decontări, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - ambulatorie, asigurări sociale de sănătate, contract-cadru 
 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 - asigurarea persoanelor dependente de droguri, tipuri de unităţi medicale, definire 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ O. nr. 187/2002 (M.S.F.)  

 - asistenţi medicali, liberă practică, autorizaţie, condiţii 
 ♦ O. nr. 180/2003 (M.S.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 144/2008 

 - balneară şi de recuperare 
 ♦ O.G. nr. 109/2000 

 - bolnavi de cancer, evidenţă, măsuri, înregistrare pe baze populaţionale, registre regionale, infiinţare 
 ♦ O. nr. 2027/2007 (M.S.PU.)  

 - cabinete de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical 
 ♦ O.U.G. nr. 83/2000 

 - centre de permanenţă 
 ♦ O. nr. 697/112/2011 (M.S.; M.A.I.)  

 - comunitară, organizare, funcţionare, transfer de la M.S. către autorităţile administraţiei publice locale 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 162/2008 

 ♦ H.G. nr. 56/2009 

 ♦ H.G. nr. 324/2019 

 - convenţii sau protocoale internaţionale, de reciprocitate în domeniul sănătăţii, norme de aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 296/2002 

 ♦ O. nr. 154/120/2003 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - de urgenţă şi de prim ajutor calificat, sistem naţional 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 2021/691/2008 (M.S.PU.; M.I.R.A.)  
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 - desfăşurată în unităţile de învăţământ, transfer de la M.S. către autorităţile administraţiei publice locale 
 ♦ O.U.G. nr. 162/2008 

 ♦ H.G. nr. 56/2009 

 - echipaje publice de intervenţie prespitaliceşti, atribuţii, competenţe, stabilire 
 ♦ O. nr. 1092/1500/2006 (M.S.PU.; M.A.I.)  

 - gratuită pentru poliţiştii români participanţi la Grupul Internaţional de Poliţie (IPTF) Bosnia- Herţegovina 
 ♦ H.G. nr. 823/1999 

 - infecţii asociate, prevenire, diagnosticare, tratament 
 ♦ L. nr. 3/2021 

 - în domeniul educaţiei fizice şi sportului, condiţii 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 - în România, acordare pentru cetăţenii străini potrivit actelor internaţionale în domeniul sănătăţii, la care România este parte, pe bază de  
 reciprocitate 
 ♦ L. nr. 296/2002 

 - în unităţi sanitare cu plată 
 ♦ H.G. nr. 532/1991 

 - în unităţi sanitare de stat 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.47) 
 - la bordul navelor, securitate, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1007/2006 

 - medicamente: 
 • concedii medicale, condiţii de acordare cadrelor militare în activitate 
 ♦ H.G. nr. 270/1999 

 • şi proteze gratuite pentru magistraţi, personal auxiliar de specialitate şi membrii de familie ai acestora 
 ♦ H.G. nr. 762/2010 

 - medici de familie, raportarea bolilor şi a efectuării vaccinărilor, obligativitate 
 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 - pensionari I.O.V.R., drepturi 
 ♦ L. nr. 49/1999 

 - pentru accidente de muncă şi boli profesionale în activitatea minieră 
 ♦ O. nr. 102000/3792/2000 (M.I.C.; M.M.P.S.)  

 - pentru unele categorii de persoane, acordare în mod gratuit, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 - persoane private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, asigurare 
 ♦ O. nr. 429/C/125/2012 (M.J.; M.S.)  

 - personal, standard de cost/an, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 459/2010 

 - policlinici cu plată, prestaţii medicale la cerere, plată, tarife, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 532/1991 

 ♦ O. nr. 466/2005 (M.S.)  

 - prespitalicească de urgenţă 
 ♦ O. nr. 1519/2009 (M.S.)  

 - primară prin centre de permanentă, continuitate, asigurare 
 ♦ L. nr. 263/2004 

 - primară, reglementare 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - profilactică şi curativă, asigurare, finanţare 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - publică de urgenţă, personal profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile, Statut 
 ♦ L. nr. 5/2021 

 - reorganizare în ambulatoriul de specialitate şi în ambulatoriu de spital 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - specializări medicale şi farmaceutice, şi supraspecializări, competenţe 
 ♦ O. nr. 1509/2008 (M.S.PU.)  

 - spitalicească, asigurări sociale de sănătate, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 - spitalicească, normative de personal 
 ♦ O. nr. 1224/2010 (M.S.)  

 - şi medicamente, acordare gratuită, proteze pentru poliţişti 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 ♦ L. nr. 360/2002 

 ♦ H.G. nr. 677/2003 

 - şi psihologică: 



 

 5729

 • altele decât cele din reţeaua sanitară a MLPTL, agreare/autorizare 
 ♦ O. nr. 649/492/2002 (M.L.P.T.L.; M.S.F.)  

 • pentru personalul din transporturi cu atribuţii în circulaţie şi navigaţie 
 ♦ O. nr. 649/492/2002 (M.L.P.T.L.; M.S.F.)  

 - şi stomatologică, preşcolari, elevi şi studenţi, asigurare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 ♦ H.G. nr. 529/2002 

 - transfrontalieră, norme metodologice 
 ♦ H.G. nr. 304/2014 

 - unitate de transport neonatal specializat, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 417/2004 (M.S.)  

 v. asigurări sociale de sănătate, v. contracte cadru 
 
 Asistenţă socială: 
 - ajutoare de incluziune 
 ♦ L. nr. 196/2016 

 - ajutoare sociale 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - asistent social: 
 • profesie, exercitare, control, supraveghere, acces 
 ♦ H. nr. 1/2010 (C.N.A.SOC.)  

 • statut, cod deontologic 
 ♦ L. nr. 466/2004 

 ♦ Cod nr. 1/2007 (C.N.A.SOC.)  

 • şcoli postliceale 
 ♦ H.G. nr. 1141/1990 

 - centre de zi şi rezidenţiale, cheltuieli de investiţii şi reparaţii, finanţare, sume, procedură de acordare 
 ♦ H.G. nr. 973/2012 

 ♦ O. nr. 2765/2012 (M.M.F.P.S.)  

 - Comisia interministerială privind asistenţa socială, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 773/2002 

 - contribuţie de întreţinere în unităţi de asistenţă socială pentru persoana asistată 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - drepturi prevăzute de lege 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.47) 
 - investiţii în servicii sociale, buget, subprogram, proceduri de implementare, aprobare 
 ♦ O. nr. 39/2003 (M.D.P.)  

 - pentru persoane vârstnice, regim juridic 
 ♦ L. nr. 17/2000 

 - programe de interes naţional în domeniu, aprobare, evaluare, selectare, finanţare proiecte, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 197/2006 

 ♦ O. nr. 325/2006 (M.M.S.S.F.)  

 - reformă, strategie, implementare, plan de acţiune 
 ♦ O. nr. 1313/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - servicii publice, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 797/2017 

 - sistem naţional, organizare, finanţare 
 ♦ L. nr. 292/2011 

 - unităţi de asistenţă medico-socială, grilă de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 70/2002 

 ♦ O. nr. 491//180/2003 (M.S.F.; M.M.S.S.)  

 v. instituţii de asistenţă socială 
 
 Asistenţă şi consiliere: 
 - protecţia victimelor traficului de persoane, centre de asistenţă şi consiliere 
 ♦ L. nr. 678/2001 

 ♦ H.G. nr. 299/2003   
 Asistenţă tehnică: 
 - primită de la Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică- Viena (A.I.E.A.), plata contribuţiei 
 ♦ O.G. nr. 29/1998   
 Asistenţă umanitară, cooperare internaţională: 
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 • cooperare în domeniul asistenţei umanitare de urgenţă, România, Turcia, Bulgaria, Protocol, Ceşme, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1545/2002 (aprobare) 

 • Ordinul Suveran Militar de Malta, Acord de cooperare, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 810/2002 (aprobare)   
 Asistenţă umanitară: 
 ♦ H.G. nr. 690/2017 

 - cooperare internațională 
 ♦ L. nr. 213/2016   
 Asistenţi familiali: 
 - funcţie, atribuţii 
 ♦ L. nr. 217/2003   
 Asistenţi judiciari: 
 - concediul de odihnă şi alte concedii, regulament, aprobare 
 ♦ O. nr. 2430/C/2006 (M.J.)  

 - selecţie, numire, condiţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H.G. nr. 616/2005    
 Asistenţi medicali: 
 - organizare, desfăşurare, finalizare program special revalorizare formare iniţială asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie  
 2007 
 ♦ O. nr. 5114/2014 (M.E.N.)  

 - Registrul unic naţional al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 868/2001 (M.S.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 144/2008 

 - specializări şi supraspecializări, competenţe 
 ♦ H.G. nr. 463/1990 

 ♦ O. nr. 1509/2008 (M.S.PU.)    
 Asistenţi sociali: 
 - participare în colective pentru anchete sociale, asistenţă socială pentru persoane vârstnice 
 ♦ L. nr. 17/2000 

 - trepte de competenţă profesională, acordare 
 ♦ H. nr. 8/2011 (C.N.A.SOC.)    
 Asociaţia  "George C. Marshall-România": 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 14/2004   
 Asociaţia "C.L.E.V." - Culture, Loisirs, Entraide, Voyages din R. Franceză: 
 ♦ H.G. nr. 825/2001   
 Asociaţia "Centrul Diecezan Caritas Iaşi": 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 494/2008   
 Asociaţia "Euromontana": 
 - aprobare afiliere, Statut, respectare de către C.E.F.I.D.E.C. 
 ♦ L. nr. 142/2000   
 Asociaţia "Handicap Internaţional" din Franţa: 
 ♦ H.G. nr. 1213/2001   
 Asociaţia "Misionarele Carităţii" India: 
 ♦ H.G. nr. 710/1992   
 Asociaţia "Research Triangle Institute" din S.U.A. - filială în România: 
 ♦ H.G. nr. 656/2000 

 ♦ O.G. nr. 26/2000   
 Asociaţia Academia de Ştiinţe Tehnice din România: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 807/2006   
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 Asociaţia Armatorilor şi Operatorilor Portuari-Fluviali din România: 
 ♦ H.G. nr. 356/2001   
 Asociaţia Automobil Clubul Român: 
 ♦ H.G. nr. 737/1990   
 Asociaţia Cenzorilor Externi Independenţi din România (A.C.E.I.R.): 
 ♦ Decizia nr. 2440/1999 (C.N.V.M.)    
 Asociaţia Constructorilor de Maşini-Unelte din România (A.C.M.U.R.): 
 ♦ H.G. nr. 729/1990   
 Asociaţia creditorilor: 
 ♦ H.G. nr. 577/2002   
 Asociaţia Criminaliştilor din România: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1240/2005   
 Asociaţia cultural - istorică "Muzeul": 
 - utilitate publică, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 613/2014   
 Asociaţia Culturală "ACT": 
 - utilitate publică, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 612/2014   
 Asociaţia de Acreditare din România, R.E.N.A.R.: 
 ♦ O.G. nr. 23/2009 

 - ca organism internaţional, recunoaştere 
 ♦ O. nr. 354/2003 (M.I.R.)  

 - statut-cadru al organismelor de acreditare 
 ♦ O. nr. 317/2002 (M.I.R.)  

 ♦ O.G. nr. 23/2009   
 Asociaţia de Autoajutorare a Diabeticilor şi Bolnavilor Oncologici: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1154/2003   
 Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale ADIRI: 
 ♦ H.G. nr. 664/2002   
 Asociaţia de Prietenie Româno-Ungară: 
 ♦ H.G. nr. 731/1997   
 Asociaţia de Standardizare din România - ASRO: 
 ♦ L. nr. 163/2015 

 - aderare: 
 • la Comitetul European de Standardizare (CEN) şi Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC) 
 ♦ H.G. nr. 733/1991 

 • la Reţeaua Internaţională pentru Terminologie (TERMNET) 
 ♦ H.G. nr. 735/1991 

 - organism naţional de standardizare, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 985/2004 

 - statut-cadru 
 ♦ O. nr. 373/2002 (M.I.R.)    
 Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România (ADAR): 
 - autorizare 
 ♦ O. nr. 43/2004 (M.A.P.A.M.)    
 Asociaţia Europeană a Liberului Schimb, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Deciziile nr.5/1997 şi nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România şi AELS 
  ▼ L. nr. 101/2000 (ratificare) 

 v. agricultură, cooperare, relaţii internaţionale 
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 Asociaţia Foişorul de Foc = Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 545/2015   
 Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR): 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990   
 Asociaţia Franceză de Ajutor Medical Acordat Românilor, filiala România: 
 ♦ H.G. nr. 215/1994   
 Asociaţia Generală a Crescătorilor de Păsări şi Animale din România: 
 ♦ H.G. nr. 485/1990   
 Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi: 
 ♦ H.G. nr. 259/2001   
 Asociaţia Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 57/2013   
 Asociaţia Internaţională a Inspecţiei Muncii (A.I.I.M.): 
 - afilierea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, aprobare 
 ♦ L. nr. 161/1999    
 Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare: 
 - din cadrul Băncii Mondiale, aderare 
 ♦ L. nr. 313/2013   
 Asociaţia Internaţională pentru Ştiinţe şi Tehnologii Cerealiere: 
 - afilierea României, cotizare 
 ♦ L. nr. 72/2000   
 Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România: 
 ♦ H.G. nr. 1195/2001   
 Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România: 
 - utilitate publică, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 942/2014   
 Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 458/2004   
 Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România: 
 ♦ Decizia nr. 206/2006 (O.R.D.A.)    
 Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1106/2005   
 Asociaţia Presei Sportive din România: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 535/2015   
 Asociaţia Producătorilor de Film şi Audiovizual din România: 
 ♦ Decizia nr. 9/1999 (O.R.D.A.)    
 Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 379/2005   
 Asociaţia proprietarilor/chiriaşilor: 
 - facilităţi acordate populaţiei pentru încălzirea locuinţei, condiţii 
 ♦ L. nr. 226/2021 

 ♦ H.G. nr. 1073/2021   
 Asociaţia Română de Franciză: 
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 ♦ O.G. nr. 52/1997   
 Asociaţia Română de Ştiinţe Penale: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1553/2007   
 Asociaţia Română pentru Securitate şi Sănătate în Muncă: 
 - utilitate publică, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 792/2015   
 Asociaţia Universităţilor Populare Germane: 
 ♦ H.G. nr. 1241/2000 

 ♦ O.G. nr. 26/2000   
 Asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii: 
 ♦ O. nr. 481/2001 (M.A.A.P.)  

 - exploatare şi întreţinere reţele de irigaţii, constituire şi funcţionare, activitate, patrimoniu 
 ♦ O. nr. 139/1999 (M.A.A.)  

 - instalaţii de irigat noi achiziţionare din producţie internă, sprijinire, condiţii 
 ♦ O. nr. 117/2002 (M.A.A.P.)  

 v. Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii 
 
 Asociaţia Visarta: 
 - avizarea consumului şi funcţionării ca organism de gestiune economică a dreptului de autor 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ Decizia nr. 8/1999 (O.R.D.A.)    
 Asociaţie de dezvoltare comunitară: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 51/2006   
 Asociaţii agricole: 
 - plantaţii vitipomicole, abandonate, atribuite în folosinţă gratuită, punere în valoare 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2002 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 36/1991   
 Asociaţii ale pensionarilor: 
 ♦ L. nr. 502/2004   
 Asociaţii ale salariaţilor: 
 - constituire, dobândire de acţiuni, modalitate de plată, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - transfer total sau parţial al dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţii comerciale 
 ♦ L. nr. 67/2006   
 Asociaţii de proprietari, locuinţe: 
 - constituite ca persoane juridice, scutire de la impozitul pe profit 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 - obligaţii şi responsabilităţi 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ H.G. nr. 1364/2001 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 196/2018 

 ♦ O. nr. 1058/2019 (M.D.R.A.P.)    
 Asociaţii economice intercooperatiste, nereorganizate în societăţi comerciale: 
 - lichidare patrimoniu, datorii neachitate, acoperire financiară 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 156/1997   
 Asociaţii familiale cu scop lucrativ: 
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 - autorizaţii pentru desfăşurarea unor activităţi economice, eliberare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - credite în condiţii avantajoase, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - din zone defavorizate, facilităţi, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 728/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 - înfiinţare, activităţi economice pe baza liberei iniţiative 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008   
 Asociaţii pentru dobândire de acţiuni, părţi sociale: 
 - constituire 
 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002   
 Asociaţii pentru protecţia consumatorilor: 
 - constituire 
 ♦ O.G. nr. 21/1992   
 Asociaţii profesionale: 
 - de asigurare, funcţionare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 - formare profesională, sistem educaţie permanentă 
 ♦ O.G. nr. 102/1998   
 Asociaţii sportive: 
 - structură sportivă, fără personalitate juridică, constituire, condiţii 
 ♦ L. nr. 69/2000   
 Asociaţii şi fundaţii: 
 - Asociaţia DIAKONIEWERK INTERNATIONAL, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1138/2012 

 - aviz, eliberare conform art. 7 lit. d) şi art. 17 lit. d) din O.G. nr. 26/2000, condiţii 
 ♦ O. nr. 3571/2003 (M.E.C.)  

 - care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, subvenţii, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 34/1998 

 ♦ H.G. nr. 1153/2001 

 - care îşi desfăşoară activitatea în sfera de competenţă a: 
 • Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
 ♦ O. nr. 7/2004 (A.V.S.A.)  

 • M.A.P.D.R., aviz, criterii specifice de acordare 
 ♦ O. nr. 188/2005 (M.A.P.D.R.)  

 • M.Ap.N., luare în evidenţă, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 • M.E.C. 
 ♦ O. nr. 5336/2004 (M.E.C.)  

 • M.S., constituire, înscriere, aviz de principiu 
 ♦ O. nr. 844/2003 (M.S.)  

 - Fundaţia "Colegiul Naţional de Afaceri Interne", înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 152/2008 

 - Fundaţia "COMMUNITAS", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 285/2008 

 - Fundaţia "Institutul Social Democrat Ovidiu Şincai", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 709/2008 

 - Fundaţia "Kinderen in Nood" din Olanda, recunoaştere, aprobare prealabilă 
 ♦ H.G. nr. 210/2008 

 - Fundaţia C.I.D. România (Children in Distress - Copii în Dificultate), recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 625/2008 

 - Fundaţia Română pentru Democraţie, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1580/2008 

 - Fundaţia YANA-YOU ARE NOT ALONE din Liechtenstein, recunoaştere, aprobare prealabilă 
 ♦ H.G. nr. 283/2008 

 - înfiinţare şi funcţionare: 
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 • criterii specifice acordare statut de utilitate publică, M.T.C.T. 
 ♦ O. nr. 808/2003 (M.T.C.T.)  

 - punerea în aplicare a O.G. nr. 26/2000 de către M.A.I. 
 ♦ O. nr. 518/2003 (M.A.I.)  

 - recunoaştere a statutului de utilitate publică, criterii specifice A.N.I.M.M.C. 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 258/2003 (A.N.I.M.M.C.)  

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 - subvenţionare în anii 2009, 2010 de la bugetul de stat, comisia de evaluare şi selecţionare, organizare, funcţionare, grilă de evaluare 
 ♦ O. nr. 589/2008 (M.M.F.E.S.)  

 ♦ O. nr. 1634/2009 (M.M.F.P.S.)  

 - Uniunea Polonezilor din România, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1126/2008   
 Asociaţii: 
 - acordare, statut de utilitate publică celor care desfăşoară activităţi din sfera M.C.C., criterii, procedură, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 2664/2003 (M.C.C.)  

 - asistenţă socială pentru victimele traficului de persoane, subvenţii de la bugetul de stat, acordare 
 ♦ L. nr. 678/2001 

 ♦ H.G. nr. 299/2003 

 - asociaţia "Camera de Comerţ şi Industrie România-Turcia", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1585/2009 

 - Asociaţia "Catharsis" din Braşov, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 626/2008 

 - Asociaţia "Centrul de Mediere Craiova", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 103/2009 

 - Asociaţia "Clubul Diplomatic Bucureşti", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 41/2013 

 - Asociaţia "Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1414/2008 

 - Asociaţia "Forumul Democrat al Germanilor din România", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 599/2008 

 - Asociaţia "Habitat for Humanity România", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1459/2008 

 - Asociaţia "International Road Safety Academy Association" din Olanda, aprobare prealabilă în vederea recunoaşterii 
 ♦ H.G. nr. 310/2008 

 - Asociaţia "Liga Albanezilor din România", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1125/2008 

 - Asociaţia "Livone Tenis Club - Ilie Năstase", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1506/2008 

 - Asociaţia "Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timişoara", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1039/2011 

 - Asociaţia "SANO-HEP" România, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 125/2008 

 - Asociaţia "Siguranţa Auto", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1078/2012 

 - Asociaţia "Uniunea Armenilor din România", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1415/2008 

 - Asociaţia "Uniunea Bulgară din Banat - România", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 995/2008 

 - Asociaţia "Uniunea Croaţilor din România", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1281/2008 

 - Asociaţia "Uniunea Democrată Turcă din România", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1123/2008 

 - Asociaţia "Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1124/2008 

 - Asociaţia "Uniunea Elenă din România", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 903/2008 

 - Asociaţia Comunelor din România, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 156/2008 

 - Asociaţia de Caritate din Armata României - CAMARAZII, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 287/2012 

 - Asociaţia Euro<26 România, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
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 ♦ H.G. nr. 1531/2008 

 - Asociaţia Macedonenilor din România, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 902/2008 

 - Asociaţia Magistraţilor din România, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 530/2008 

 - Asociaţia Nevăzătorilor din România, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1033/2008 

 - Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 836/2008 

 - Asociaţia Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război, aprobare prealabilă în vederea recunoaşterii 
 ♦ H.G. nr. 605/2008 

 - Asociaţia Yacht Club Regal Român, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1062/2008 

 - aviz în vederea acordării personalităţii juridice, eliberare de către M.M.S.S., condiţii 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 - de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, act constitutiv-cadru, statut-cadru, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 855/2008 

 - de utilitate publică, situaţii financiare, anuale, extras, model 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 62/2009 (M.F.P.)  

 - din sfera de competenţă a Ministerului Sănătăţii, aviz de principiu 
 ♦ O. nr. 844/2003 (M.S.)  

 - fundaţii sau federaţii, acordare statut de utilitate publică persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, criterii specifice A.N.P.H,  
 aprobare 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 302/2003 (A.N.P.H.)  

 - religioase, reglementare, organizare evidenţă specială 
 ♦ L. nr. 489/2006 

 ♦ O. nr. 2076/2007 (M.J.)    
 Aşezăminte culturale: 
 - activităţi specifice, desfăşurare, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 2883/2003 (M.C.C.)  

 - de drept public, management 
 ♦ O.U.G. nr. 189/2008 

 - infrastructură culturală, din mediulrural şi mic urban, reabilitare, modernizare, program naţional, ghid operaţional, norme 
 ♦ O. nr. 195/2009 (M.D.R.L.)  

 - organizare şi funcţionare, regulamente cadru 
 ♦ O. nr. 2193/2004 (M.C.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 118/2006   
 Ataşat agricol: 
 - funcție, înființare 
 ♦ O.U.G. nr. 17/2016   
 Atmosferă, reglementări internaţionale: 
 - poluare atmosferică transfrontieră pe distanţe lungi, Convenţie, Geneva, 1979 
 ▼ L. nr. 8/1991 (ratificare)   
 Atmosferă: 
 - aer, calitate 
 ♦ L. nr. 104/2011 

 - emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili, amoniac, reducere progresivă, program naţional 
 ♦ H.G. nr. 1879/2006 

 - intervenţii active, regim 
 ♦ L. nr. 173/2008 

 ♦ H.G. nr. 601/2009 

 - limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere 
 ♦ O. nr. 712/199/2003/126/2004 (M.A.P.A.M.; M.E.COM; M.A.I.)  

 ♦ O. nr. 833/545/859/2005 (M.M.G.A.; M.E.COM.; M.A.I.)  

 - redare emisii de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici şi anumite activităţi, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 735/2006 

 v. mediu înconjurător, ecologie, v. aer 
 
 Audiovizual, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
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 • servicii de programe  radiodifuzori publici,retransmitere, Acord, Chişinău, 2014 
 ▼ H.G. nr. 505/2014 (aprobare) 

 • televiziune transfrontalieră a Consiliului Europei, Convenţie, Strasbourg, 1998 
 ▼ L. nr. 56/2003 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Servicii bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat, Convenţie Europeană, Strasbourg, 2001 
 ▼ L. nr. 305/2002 (ratificare)   
 Audiovizual: 
 - afişarea siglei şi a altor informaţii grafice în emisiunile posturilor de televiziune 
 ♦ Decizia nr. 41/1997 (C.N.A.)  

 - apologie crime regimuri totalitare, interzicere 
 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 - autorizare tehnică de funcţionare prin staţiile şi reţelele de telecomunicaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 629/2010 (A.N.A.R.C.)  

 - autorizaţie de retransmisie, procedura de eliberare, modificare retragere 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 113/2002 (C.N.A.)  

 - aviz de retransmisie, eliberare, modificare, condiţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 72/2012 (C.N.A.)  

 - cadru legal 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - Codul de reglementare a conţinutului audiovizual 
 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 - Consiliul Naţional al Audiovizualului 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - control radiodifuziune, activitate 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 761/2007 (C.N.A.)  

 - decizii de autorizare, taxe de eliberare, cuantum 
 ♦ O.G. nr. 9/1993 

 - desemnarea Societăţii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual- Societatea Autorilor Români din Audiovizual, colectiv unic al  
 sumelor datorate de utilizatori autorilor de opere audiovizuale 
 ♦ H.G. nr. 144/2003 

 ♦ Decizia nr. 35/2003 (O.R.D.A.)  

 - domeniu, atribuţii, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2001 

 - drept de replică în cadrul programelor audiovizuale, acordare 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 - grile de program, prezentare, aprobare, condiţii 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 - informare corectă a opiniei publice, asigurare 
 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 - informare corectă a opiniei publice, răspundere civilă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.31) 
 - înregistrare programe de radio şi de televiziune, radiodifuzori, obligaţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 412/2007 (C.N.A.)  

 - înregistrări audiovizuale, utilizare prin retransmisie prin cablu 
 ♦ Decizia nr. 304/2006 (O.R.D.A.)  

 - licenţă, acordare, procedură 
 ♦ Decizia nr. 277/2013 (C.N.A.)  

 - licenţă, cedare, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 277/2013 (C.N.A.)  

 - licenţe de emisie pentru: 
 • comunicaţie audiovizuală pe cale radioelectrică 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 277/2013 (C.N.A.)  

 • concurs, condiţii 
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 ♦ L. nr. 504/2002 

 • difuzarea de programe audiovizuale pe cale radioelectrică, regim juridic 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 • radiodifuziune şi televiziune prin cablu, eliberare, condiţii 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 - notificare echipamente radio 
 ♦ O. nr. 426/2007 (M.C.T.I.)  

 - opere audiovizuale: 
 • autori, drepturi, condiţii 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 144/2003 

 • europene, difuzare 
 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 • repertoriu, comunicare publică 
 ♦ Decizia nr. 278/2006 (O.R.D.A.)  

 • repertoriu, reproducere 
 ♦ Decizia nr. 279/2006 (O.R.D.A.)  

 • româneşti, difuzare 
 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 • utilizare prin proiecţie publică 
 ♦ Decizia nr. 277/2006 (O.R.D.A.)  

 • utilizare prin radiodifuzare de către organismele de radiodifuziune 
 ♦ Decizia nr. 302/2006 (O.R.D.A.)  

 • utilizare prin radiodifuzare de către organismele de televiziune 
 ♦ Decizia nr. 275/2006 (O.R.D.A.)  

 • utilizare prin retransmisie prin cablu 
 ♦ Decizia nr. 276/2006 (O.R.D.A.)  

 - opere, măsuri în vederea combaterii producerii, distribuirii sau comercializării neautorizate pe teritoriul României 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - prestaţii artistice, utilizare prin retransmisie prin cablu 
 ♦ Decizia nr. 313/2006 (O.R.D.A.)  

 - producători de înregistrări sonore şi audiovizuale, drepturi 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 - programe de televiziune, difuzare evenimente de importanţă majoră, listă, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 47/2003 

 - programe difuzate pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit, întrerupere temporară a emisiei, procedura de anunţare 
 ♦ Decizia nr. 7/2001 (C.N.A.)  

 - programe în microunde, în benzile de frecvenţă 2.290-2.335 Mhz, sisteme de distribuţie şi linii de transmisie, realizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 - programe locale, difuzare, durată, posturi locale de radiodifuziune 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 277/2013 (C.N.A.)  

 - protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine 
 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 - publicitate: 
 • băuturi alcoolice, condiţii, sancţiuni aplicare 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 • şi teleshopingul, servicii de programe audiovizuale 
 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 - restricţii şi avertizări, protecţie minori, măsuri 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 - reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune şi radio 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ O. nr. 366/2002 (M.C.T.I.)  

 ♦ Decizia nr. 629/2010 (A.N.A.R.C.)  

 - servicii audiovizuale, furnizare la cerere 
 ♦ Decizia nr. 320/2012 (C.N.A.)  
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 - servicii de programe: 
 • autorizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ O. nr. 366/2002 (M.C.T.I.)  

 ♦ Decizia nr. 629/2010 (A.N.A.R.C.)  

 • protecţie, minori 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 • retransmisie pe teritoriul României 
 ♦ Decizia nr. 199/2005 (C.N.A.)  

 - servicii publice autonome, organizare şi control parlamentar asupra activităţilor, reglementare prin lege organică 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.31) 
 - societăţi publice şi private 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - somaţii şi sancţiuni aplicate de C.N.A., informare public 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 52/2003 (C.N.A.)  

 - taxa pentru serviciul public de: 
 • Radiodifuziune: 
 ♦ H.G. nr. 978/2003 

 • televiziune 
 ♦ H.G. nr. 977/2003 

 - utilizare repertorii de prestaţii artistice, drepturi patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi, condiţii 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 119/2002   
 Audit financiar: 
 - acces la stagiu, test de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, organizare, reguli 
 ♦ H. nr. 171/2010 (C.A.F.R.)  

 - activitate, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 - aprobare: 
 • Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar 
 ♦ H. nr. 30/2004 (C.A.F.R.)  

 - atestare aptitudini profesionale, examen, tarif, cuantum 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 - auditarea conturilor consolidate 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 - calitate, atribuţii, verificare situaţii financiare ale societăţilor comerciale, condiţii, proceduri de control 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 - inspecţie pentru audit financiar, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 - situaţii financiare anuale, ale persoanelor juridice, verificare, certificare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - stagiari, perioada de pregătire profesională, norme, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 ♦ H. nr. 20/2003 (C.A.F.R.)  

 ♦ H. nr. 32/2004 (C.A.F.R.)  

 ♦ H. nr. 39/2005 (C.A.F.R.)  

 ♦ H. nr. 212/2011 (C.A.F.R.)  

 - Standarde Internaţionale de Audit Intern, Ediţia 2004 
 ♦ H. nr. 36/2004 (C.A.F.R.)    
 Audit public intern: 
 - al Fondului naţional, al agenţiilor de plăţi, al autorităţilor de implementare şi al agenţiilor de implementare pentru fondurile comunitare 
 ♦ L. nr. 672/2002 

 - asigurarea certificării bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară 
 ♦ O. nr. 1013/2000 (M.F.)  

 ♦ L. nr. 672/2002 

 - cadrul general, norme minimale, aprobare 
 ♦ O. nr. 1267/2000 (M.F.)  

 - Cod privind conduita etică a auditorului intern 
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 ♦ O. nr. 252/2004 (M.F.P.)  

 - comitete de audit inern, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 554/2014 

 - Comitetul pentru Audit Public Intern, membri, mod de nominalizare 
 ♦ L. nr. 572/2002 

 ♦ H.G. nr. 235/2003 

 - contravenţii, stabilire şi constatare 
 ♦ O. nr. 492/2000 (M.F.)  

 ♦ L. nr. 672/2002 

 - entităţi publice, obiective 
 ♦ L. nr. 672/2002 

 - exercitare, condiţii 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ H.G. nr. 1086/2013 

 - funcţie, asigurare, sistem de cooperare, norme 
 ♦ H.G. nr. 1183/2012 

 - în structura M.E.C., organizare, activitate, măsuri 
 ♦ O. nr. 3792/2002 (M.E.C.)  

 ♦ L. nr. 672/2002 

 - organizare şi exercitare în cadrul: 
 • sistemului de asigurări sociale de sănătate 
 ♦ O. nr. 288/2014 (C.N.A.S.)  

 - organizare şi funcţionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 672/2002 

 
 

v. Camera Auditorilor Financiari din România 

 Audit: 
 - Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființare 
 ♦ L. nr. 162/2017 

 - de securitate, în domeniul aviaţiei civile 
 ♦ O.G. nr. 17/2011 

 - de siguranţă rutieră, organizare activitate, cadru juridic 
 ♦ L. nr. 265/2008 

 - efectuare codul ISM, exploatare în siguranţă a navelor 
 ♦ L. nr. 85/1997 

 ♦ H.G. nr. 476/2003 

 - energetic al clădirilor de locuit existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde menajere, indicativ MP 024- 02 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 - extern, reevaluare agenţii de credit, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 40/2000 

 - financiar-contabil, contractare lucrări, organizare licitaţii 
 ♦ H. nr. 18/3/1997 (C.E.C.C.A.R.)  

 - statutar al situaţiilor financiare anuale, al situaţiilor financiare anuale consolidate 
 ♦ Decizia nr. 17/2012 (C.S.P.A.A.S.)  

 ♦ L. nr. 162/2017 

 - şi servicii conexe, Norme naţionale 
 ♦ H. nr. 99/24/1999 (C.E.C.C.A.R.)  

 v. calitate, v. transport maritim internaţional 
 
 Auditor: 
 - de siguranţă rutieră, profesie, exercitare 
 ♦ L. nr. 265/2008 

 - energetic: 
 • autorizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 409/2009 

 • pentru clădiri şi instalaţii aferente, îndrumător pentru atestare, condiţii, reglementări tehnice, aprobare 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 2237/2010 (M.D.R.T.)  

 - financiar: 
 • activitate independentă 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 • asigurare pentru risc profesional, norme 
 ♦ H. nr. 45/2005 (C.A.F.R.)  

 • calitate, atribuire, condiţii, examen de aptitudini profesionale, desfăşurare, organizare, reguli 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 ♦ H. nr. 68/2006 (C.A.F.R.)  
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 • contract de audit, încheiere, durată 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 • examen de aptitudini profesionale, candidaţi, tentativă de fraudă 
 ♦ H. nr. 78/2006 (C.A.F.R.)  

 • pregătire profesională continuă, norme 
 ♦ Decizia nr. 28/2012 (C.S.P.A.A.S.)  

 • registrul auditorilor financiari, coduri CAEN 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 ♦ H. nr. 80/2007 (C.A.F.R.)  

 • supraveghere şi control entităţi, autorizate de C.N.V.M. 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - independent: 
 • pregătire profesională continuă, reguli, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 - intern: 
 • Codul conduitei etice, aprobare 
 ♦ L. nr. 672/2002 

 ♦ O. nr. 252/2004 (M.F.P.)  

 • din sectorul public şi persoane fizice, pregătire profesională continuă, atestare naţională, procese, desfăşurare, norme 
 ♦ H.G. nr. 1259/2012 

 - mandatare pentru operarea în siguranţă a navelor şi prevenirea poluării navelor conform cerinţelor Codului ISM 
 ♦ L. nr. 85/1997 

 ♦ H.G. nr. 476/2003 

 - statutar 
 ♦ Decizia nr. 17/2010 (C.S.P.A.A.S.)  

 ♦ L. nr. 162/2017   
 Aur: 
 - din aluviuni: 
 • permis de exploatare 
 ♦ O. nr. 93/1998 (A.N.R.M.)  

 • recuperare, autorizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - operaţiuni cu metale preţioase, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 

 - operaţiuni în aur, politica valutară a statului 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 
 

v. metale preţioase, v. numismatică 

 Autocare: 
 - clasificare, transporturi turistice în trafic intern şi internaţional 
 ♦ O. nr. 254/85/1996 (M.Tr.; M.T.)  

 ♦ H.G. nr. 951/1995 

 v. taxe, v. vehicul rutier, reglementări internaţionale 
 
 Automobil Clubul Român: 
 - organizare, financiar economică şi valutară 
 ♦ H.G. nr. 737/1990 

 - restabilire regim de funcţionare 
 ♦ D. nr. 85/1990   
 Autonomie locală, relaţii internaţionale: 
 - Carta Europeană a autonomiei locale, Strasbourg, 1985 
 ▼ L. nr. 199/1997 (ratificare)   
 Autonomie locală: 
 - principii de bază în organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.120, art. 121) 
 
 

v. administraţia publică locală 

 Autoritate tutelară: 
 - atribuţiuni în materie de nume, dobândire/schimbare, pe cale administrativă a minorilor, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 41/2003 

 v. primar, v. consilii locale 
 
 Autoritatea Aeronautică Civilă Română: 
 - înfiinţare 
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 ♦ H.G. nr. 405/1993 

 - personal aeronautic civil navigant profesionist, statut 
 ♦ L. nr. 223/2007 

 ♦ O. nr. 1064/2007 (M.Tr.)  

 - tarife pentru serviciile prestate 
 ♦ H.G. nr. 33/1994   
 Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră: 
 - organizare, funcționare 
 ♦ H.G. nr. 688/2017   
 Autoritatea de control a Guvernului: 
 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 49/2005   
 Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD: 
 - constituire, funcţionare în cadrul Ministerului Integrării Europene 
 ♦ H.G. nr. 339/2001   
 Autoritatea de Reformă Feroviară: 
 ♦ O.U.G. nr. 62/2016 

 ♦ H.G. nr. 98/2017   
 Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română: 
 - înfiinţare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 1561/2006   
 Autoritatea de Supraveghere Financiară: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 93/2012 

 ♦ R. nr. 10/2016 (A.S.F.)  

 ♦ L. nr. 236/2018   
 Autoritatea Electorală Permanentă: 
 - Corpul experţilor electorali, admitere, metodologie 
 ♦ H. nr. 11/2015 (A.E.P.)  

 - înfiinţare, atribuţii, stabilire, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 279/2004   
 Autoritatea Feroviară Română - AFER: 
 - control şi inspecţie de stat, transport feroviar şi metrou, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O. nr. 650/1998 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 - înfiinţare prin reorganizarea R.A. Registrul Feroviar Român, care se desfiinţează 
 ♦ O.G. nr. 95/1998 

 - vehicule feroviare ale agenţilor economici, verificare tehnică, autorizaţie, emitere, suspendare, retragere, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O. nr. 342/1999 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 95/1998   
 Autoritatea Hipică Naţională: 
 ♦ L. nr. 389/2005 

 v. Regia Naţională a Pădurilor 
 
 Autoritatea instituţiilor publice: 
 - autorităţi ale administraţiei publice, procedura aprobării tacite 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2003   
 Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti: 
 - înfiinţare, tarife 
 ♦ H.G. nr. 1204/2011 

 ♦ O. nr. 2199/2012 (M.T.I.)    
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 Autoritatea Naţională a Produselor Ecologice: 
 - atribuţii, agricultură ecologică, produse agricole 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000   
 Autoritatea Naţională a Vămilor: 
 - achiziţie imobile, norme procedurale interne 
 ♦ O. nr. 7550/2007 (A.N.V.)  

 - Biroul central pentru recuperarea creanţelor statelor membre, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 35/2006 

 - categorii de personal cu drept de port armă, stabilire 
 ♦ O. nr. 497/2000 (M.F.)  

 - constituirea Comisiei de control privind armamentul din dotarea autorităţilor vamale 
 ♦ O. nr. 498/1109/2000 (M.F.; M.I.)  

 - organizare, reorganizare, subordonare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ L. nr. 86/2006 

 - port-armă, armament, dotare, păstrare şi utilizare de către personalul autorităţilor vamale 
 ♦ O. nr. 498/1109/2000 (M.F.; M.I.)  

 - simplificarea procedurilor de vămuire 
 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Autoritatea Naţională de Control: 
 - atribuţii specifice: 
 • domeniului vamal, preluare de la M.F.P. 
 ♦ O.U.G. nr. 90/2003 

 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 49/2005 

 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003   
 Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate: 
 ♦ L. nr. 185/2017   
 Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (A.N.R.C.): 
 - litigii, procedura de soluţionare, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - organizare, funcţionare, atribuţii, competenţă, coordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ H.G. nr. 880/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004   
 Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E.: 
 - contribuţii băneşti percepute de la titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare în anul 2007,  
 regularizare 
 ♦ O. nr. 40/2007 (A.N.R.E.)  

 - instituţie publică autonomă, regim juridic, organizare, funcţionare, competenţă, atribuţii, coordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 33/2007 

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - tarife şi contribuţii băneşti percepute, aprobare 
 ♦ O. nr. 15/2011 (A.N.R.E.)  

 ♦ O. nr. 19/2012 (A.N.R.E.)  

 ♦ O. nr. 46/2012 (A.N.R.E.)    
 Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.): 
 - constituire, organizare, funcţionare, competenţe, coordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004   
 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice: 
 - atribuţii, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ L. nr. 51/2006   
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 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.: 
 - abateri, în domeniul gospodăriei comunale, sancţionare, căi de atac 
 ♦ O. nr. 147/2004 (A.N.R.S.C.)  

 - organizare, funcţionare, atribuţii, competenţă, coordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ L. nr. 230/2006 

 ♦ L. nr. 241/2006   
 Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 102/2005 

 ♦ H. nr. 16/2005   
 Autoritatea Naţională Fitosanitară: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 139/2014 

 ♦ H.G. nr. 43/2015   
 Autoritatea Naţională în Comunicaţii: 
 - înfiinţare, atribuţii, în subordinea Guvernului. 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002   
 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii: 
 - înfiinţare, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 22/2009 

 ♦ O.U.G. nr. 111/2011 

 - litigii, procedura de soluţionare, stabilire 
 ♦ Decizia nr. 480/2010 (A.N.A.R.C.)    
 Autoritatea Naţională pentru Calificări: 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 ♦ H.G. nr. 556/2011   
 Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică: 
 - Program de stimulare a cercetării, dezvoltării, inovării-IMPACT, exercitare conducere 
 ♦ H.G. nr. 918/2006   
 Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare, schimbare sediu 
 ♦ O.U.G. nr. 5/2010 

 ♦ O. nr. 1977/C/2010 (M.J.)  

 ♦ O. nr. 745/C/2014 (M.J.)  

 - personal contractual, promovare în grade sau trepte profesionale, examen, organizare, desfăşurare, regulament 
 ♦ O. nr. 2735/C/2011 (M.J.)  

 - personal de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, promovare, organizare, desfăşurare examen,  
 regulament 
 ♦ O. nr. 213/2011 (A.N.Cet.)    
 Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii: 
 - înființare, prin preluarea activităţilor, atribuţiilor şi structurilor Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi ale Autorităţii Naţionale  
 pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, care se desfiinţează 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 ♦ H.G. nr. 1002/2019 

 - reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 121/2021 

 - schimbare denumire 
 ♦ O.U.G. nr. 121/2021   
 Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România: 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2018   
 Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 - înfiinţare, organizare 
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 ♦ O.U.G. nr. 86/2014   
 Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap: 
 - Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, subordonare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - contracte privind angajamentul de plată a dobânzii, preluare de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv  
 locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, asigurare transferuri financiare 
 ♦ O. nr. 277/2009 (A.N.P.H.)  

 - domeniu de competenţă, control, inspecţie, monitorizare 
 ♦ O. nr. 31/2007 (A.N.P.H.)  

 - subordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003   
 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor: 
 - afiliere la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare 
 ♦ L. nr. 46/2013 

 - organizare, funcţionare, atribuţii, coordonare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 90/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ H.G. nr. 700/2012 

 - sume provenite din fondul de stimulare, utilizare, repartizare, norme 
 ♦ H.G. nr. 760/2006   
 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004   
 Autoritatea Națională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii: 
 ♦ O.U.G. nr. 121/2021 

 ♦ O.U.G. nr. 1/2022   
 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului: 
 - acordare statut de utilitate publică asociaţilor şi fundaţiilor care desfăşoară activităţi în sfera de componenţă 
 ♦ O. nr. 139/2003 (A.N.P.C.A.)  

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003   
 Autoritatea Națională pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi: 
 ♦ O.U.G. nr. 121/2021 

 ♦ O.U.G. nr. 1/2022   
 Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (A.N.R.C.T.I.): 
 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 415/2007   
 Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice: 
 - Comitetul Naţional Consultativ pentru Achiziţii Publice, constituire 
 ♦ O. nr. 166/2012 (A.N.R.M.A.P.)  

 - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, înfiinţare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 1037/2011   
 Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 361/2005   
 Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret: 
 - direcţii judeţene pentru sport şi tineret, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 776/2010 

 - înfiinţare, organizare, funcţionare, servicii hoteliere, achiziţie publică 
  ♦ O. nr. 436/2010 (A.N.S.T.)  
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 Autoritatea Naţională pentru Tineret: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 - organizare şi funcţionare, subordonare Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ L. nr. 350/2006 

 - programe 2007, structură, metodologie de finanţare 
 ♦ O. nr. 1245/2007 (A.N.TIN.)    
 Autoritatea Naţională pentru Turism: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004   
 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: 
 - Centrul Naţional de Coordonare pentru Gripa Aviară, constituire 
 ♦ Decizia nr. 59/2006 (PM)  

 - Comitetul pentru Produse Medicinale 
 ♦ O. nr. 54/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ H.G. nr. 1415/2009   
 Autoritatea Navală Română: 
 - activităţi, tarife, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - atribuţii în domeniul transportului naval 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ H.G. nr. 245/2003 

 - certificate, formă şi conţinut, coduri 
 ♦ O. nr. 1902/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - organ tehnic de specialitate din subordinea M.T.C.T., înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ H.G. nr. 1133/2002 

 - parc auto normat, stabilire 
 ♦ O. nr. 1698/2006 (M.T.C.T.)  

 - personal, uniforme de serviciu, însemne specifice, forma şi modul de acordare 
 ♦ O. nr. 1294/2012 (M.T.I.)  

 - prestaţii şi servicii efectuate la navele sub pavilion român şi străin, tarife, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 ♦ O.G. nr. 95/1998   
 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului: 
 - activitate, măsuri bugetare 
 ♦ O.G. nr. 3/2014   
 Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 139/2014 

 ♦ H.G. nr. 1186/2014   
 Autoritatea pentru Digitalizarea României: 
 - înființare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 ♦ O.U.G. nr. 4/2020 

 ♦ H.G. nr. 89/2020 

 ♦ O.U.G. nr. 212/2020   
 Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (APAPS): 
 - acţiuni, vânzare, oferte 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - anunţ publicitar pentru vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale care se privatizează, contracte, condiţii 
 ♦ O. nr. 133/1998 (M.P.)  

 - garantare credite, program de restructurare a Societăţii Comerciale "Roman"- S.A., Braşov, Societăţii Comerciale "Tractorul U.T.B."- S.A. şi  
 Societăţii Comerciale "Sidex"- S.A. Galaţi 
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 ♦ O.U.G. nr. 8/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 39/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 81/1999 

 ♦ H.G. nr. 501/1999 

 - majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale Roman S.A. Braşov şi Tractorul U.T.B.- S.A. Braşov 
 ♦ O.U.G. nr. 176/1999 

 - mandat, negociere şi încheiere, contract de vânzare-cumpărare cu firma Renault, obiect Societatea Comercială "Automobile Dacia"- S.A., condiţii 
 ♦ H.G. nr. 524/1999 

 - organizare licitaţii: 
 • contractare servicii de consultanţă în domeniul evaluării societăţilor comerciale 
 ♦ R. nr. P/4384/1996 (F.P.S.)  

 • organizare şi desfăşurare pentru vânzarea de acţiuni 
 ♦ Metodologie/1996 (F.P.S.)  
 M.Of. nr. 119/1996 
 - organizare, funcţionare, atribuţii, subordonare, regulament 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 - pachete de acţiuni deţinute de stat: 
 • la unele societăţi comerciale din turism, deţinere 
 ♦ O.U.G. nr. 7/2001 

 - privatizare: 
 • cu titlu gratuit, finalizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 54/1998 

 • Societatea Comercială Petromidia S.A. Constanţa, mandat încheiere contract de vânzare-cumpărare 
 ♦ H.G. nr. 985/1998 

 • Societatea Naţională de Telecomunicaţii Romtelecom S.A., vânzare de acţiuni (35%)- cumpărător Helenic Telecommucation Organization-  
 SA- ca acţionar strategic OTEROM Ltd, aviz Consiliul Concurenţei 
 ♦ Decizia nr. 132/1998 (Cons.C.)  

 ♦ L. nr. 21/1996 

 • societăţi bancare 
 ♦ L. nr. 83/1997 

 • societăţi comerciale 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - programe de restructurare pentru societăţile comerciale cu capital integral de stat sau la care statul deţine cel puţin o treime din capitalul social,  
 competenţe de aprobare 
 ♦ H.G. nr. 936/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - proprietăţi imobiliare, acţiuni, active, vânzare, preţ, evaluări adoptate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România- A.N.E.V.A.R. 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - reorganizare, desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2004 

 - sucursale teritoriale, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - vânzare către asociaţia formată din salariaţii şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la Societatea Naţională de Telecomunicaţii "Romtelecom"- S.A.  
 a unui pachet de acţiuni deţinute de stat la Societatea Naţională de Telecomunicaţii "Romtelecom"- S.A., 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 947/1999 

 - vânzare de acţiuni, achiziţii externe şi interne 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 v. privatizare, v.societăţi comerciale 
 
 Autoritatea pentru Străini: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 55/2007   
 Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar: 
 -  înființare, organizare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 162/2017 

 ♦ H.G. nr. 817/2017   
 Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a L. nr. 10/2001: 
 - înfiinţare, organ de specialitate al administraţiei publice fără personalitate juridică 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003   
 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - A.V.A.S.: 
 - creanţe deţinute, restructurare financiară, program de măsuri 
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 ♦ O.U.G. nr. 56/2002 

 ♦ H.G. nr. 718/2002 

 - creanţe preluare din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat S.N. "Îmbunătăţiri funciare" S.A. 
 ♦ O.U.G. nr. 42/2003 

 - înfiinţare, denumire, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 ♦ L. nr. 409/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ H.G. nr. 837/2004 

 ♦ L. nr. 116/2011 

 - măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2003 

 - portofoliu, societăţi, restructurare şi/sau privatizare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 3/2007 

 - preluare: 
 • creanţe administrate de A.N.A.F. la S.C. AVERSA/S.A. Bucureşti 
 ♦ O.U.G. nr. 54/2012 

 • creanţe administrate de A.N.A.F. la S.C. FORTUS -S.A. Iaşi 
 ♦ O.U.G. nr. 48/2012 

 • drepturi şi obligaţii ale C.E.C.- S.A. încheiate cu F.N.I. şi cu S.C. SOFINVEST- S.A. 
 ♦ L. nr. 333/2001 

 ♦ H.G. nr. 742/2001 

 • unele creanţe bugetare, virare la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate 
 ♦ O.U.G. nr. 95/2003 

 - preluarea unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2008 

 - restituire către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 dec. 2006, predate  
 conform O.U.G. nr. 101/2006 
 ♦ O.U.G. nr. 13/2009 

 - societăţi comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară, sigurare pază, finanţare cheltuieli, autorizare 
 ♦ L. nr. 48/2008 

 - sprijin financiar acordat operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 206/2008   
 Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.: 
 - autovehicule de control, dotare, inscripţionare 
 ♦ O. nr. 1536/2006 (M.T.C.T.)  

 - Institutul de Siguranţă Rutieră, înfiinţare, efectuare audit de siguranţă rutieră, 
 ♦ L. nr. 265/2008 

 - înfiinţare, subordonare M.T.C.T. 
 ♦ O.G. nr. 95/1998 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 625/1998 

 - parc auto normat, aprobare 
 ♦ O. nr. 2055/2006 (M.T.C.T.)  

 - prestări de servicii, efectuare, tarife, stabilire 
 ♦ O. nr. 715/1998 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - uniforme de serviciu, personal ARR cu atribuţii de inspecţie şi control 
 ♦ H.G. nr. 625/1998   
 Autoritatea teritorială de ordine publică: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 ♦ H.G. nr. 787/2002   
 Autoritatea Vamală Română: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 268/2021   
 Autorităţi publice: 
 - acte normative, elaborare, structuri asociative, consultare, procedură 
 ♦ H.G. nr. 521/2005 

 - ale administraţiei publice centrale şi locale 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul III Cap. V) 
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 - atribuţii cu privire la activitatea legislativă 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 ♦ H.G. nr. 1361/2006 

 ♦ H.G. nr. 561/2009 

 - baza puterii publice, puterea legiuitoare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.2, Titlul III Cap.I şi art.90) 
 - buna funcţionare a autorităţilor publice, rolul şi funcţiile şefului statului, Preşedintelui României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul III Cap. II) 
 - egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, legislaţie, control, abilitare 
 ♦ L. nr. 202/2002 

 ♦ H.G. nr. 266/2004 

 ♦ H.G. nr. 285/2004 

 - emitenţi, procedura publicării, republicării şi rectificării în Monitorul Oficial al României 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 ♦ O. nr. 591/2012 (S.G.G.)  

 - judecătoreşti 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul III Cap. VI) 
 - personal care semnalează încălcări ale legii, protecţie 
 ♦ L. nr. 571/2004 

 - puterea executivă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul III Cap. III) 
 - responsabilitate fiscal-bugetară 
 ♦ L. nr. 69/2010 

 ♦ L. nr. 275/2010 

 ♦ L. nr. 291/2011 

 ♦ L. nr. 4/2013 

 - transparenţă financiară, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 26/2003 

 v. taxe 
 
 Autorităţi şi instituţii publice: 
 - adeverinţe şi certificate, eliberare, condiţii, formulare, model, conţinut, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 33/2002 

 ♦ O. nr. 1394/2006 (M.F.P.)  

 - arborare drapelul României, obligaţie 
 ♦ L. nr. 75/1994 

 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 - autorităţi ale administraţiei publice, procedură electronică, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - capacitate administrativă, întărire în vederea aderării, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 1/2006 

 - comisii de disciplină, paritare, organizare, funcţionare, acorduri colective, încheiere 
 ♦ H.G. nr. 833/2007 

 ♦ H.G. nr. 1344/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - concursuri şi examene pentru ocuparea funcţiilor publice 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - din administraţia publică centrală şi locală: 
 • funcţii publice, număr maxim, stabilire 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 • lista funcţiilor publice 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 • personal plătit din fonduri publice, salarizare unitară 
 ♦ O. nr. 727/1100/2010 (M.M.F.P.S.; M.F.P.)  

 • structură organizatorică 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - documente în formă electronică, set de caractere, codificare standardizată, utilizare 
 ♦ L. nr. 183/2006 

 - funcţionari publici: 
 • evaluare performanţe profesionale individuale, calificative, contestare, metodologie, aprobare, fişa postului 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 
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 • statut 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - înscrisuri în formă electronică, utilizare 
 ♦ O.U.G. nr. 38/2020 

 - măsuri financiare în domeniul bugetar, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 37/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 226/2008 

 - şi misiuni diplomatice şi consulare ale statului român, sigilii cu stema României, folosire 
 ♦ L. nr. 75/1994 

 ♦ H.G. nr. 1157/2001   
 Autorităţi teritoriale, reglementări internaţionale: 
 - sau colectivităţi, cooperare transfrontalieră, Convenţie-cadru europeană, Madrid, 1980 
 ▼ O.G. nr. 120/1998 (ratificare)   
 Autorizaţie: 
 - acordare pentru a construi şi pune în funcţiune şi/sau a opera sau modifica o instalaţie de producţie; înmagazinare, transport şi distribuţie a gazelor  
 naturale, condiţii 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - acorduri şi/sau avize de mediu şi de producţia muncii pentru activităţi miniere, obţinere, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - activitate de: 
 • producţie/prestare de servicii 
 ♦ O. nr. 388/1996 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 ♦ H.G. nr. 1425/2006 

 • proiectare, instalare şi întreţinere a reţelelor de telecomunicaţii şi de instalare, întreţinere şi conectare echipamente de telecomunicaţii 
 ♦ O. nr. 98/1998 (M.Cţii.)  

 • registru independent privat 
 ♦ O. nr. 16/1997 (C.N.V.M.)  

 - aplicare sistem de tranzit comun pe teritoriul României, emitere, condiţii 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - arme de foc şi muniţii, obţinere, port, folosire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 679/1997 

 ♦ L. nr. 295/2004 

 - artificieri, pirotehnişti 
 ♦ H.G. nr. 536/2002 

 - audit, contract de reprezentare 
 ♦ L. nr. 85/1997 

 ♦ H.G. nr. 476/2003 

 - bănci: 
 • persoane juridice române şi sucursale bănci străine, funcţionare pe teritoriul României, autorizaţie emisă de B.N.R., condiţii 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 • şi instituţii de credit, completare obiect de activitate, operaţiuni de compensare, decontare şi păstrare valori mobiliare, condiţii 
 ♦ O. nr. 26/1996 (C.N.V.M.)  

 - comercializare: 
 • alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea, eliberare, condiţii 
 ♦ O. nr. 55/1999 (M.F.)  

 • formular specific cu regim special, pentru alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun şi sortimente din cafea 
 ♦ O. nr. 91/1999 (M.F.)  

 - de comisionar în vamă 
 ♦ Decizia nr. 1075/1997 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - de construcţie: 
 • civilă, eliberare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 • clădiri publice, şi accesibilităţi pentru persoane cu handicap, eliberare, condiţii 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • conţinutul cadru al Proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 
 ♦ L. nr. 50/1991 
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 • scutiri de taxă, persoane fizice pentru lucrări de consolidare a construcţiilor cu destinaţia de locuinţă 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 • şi autorizaţii de desfiinţare, condiţii 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 • şi certificate de urbanism (Planul urbanistic general- P.U.G.) pentru construcţiile din municipiul Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ O. nr. 164/N/2000 (M.L.P.A.T.)  

 • şi de desfiinţare, emitere, anulare, condiţii 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 - de construire, desfiinţare a monumentelor istorice, eliberare, condiţii 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - de construire, taxe 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - de funcţionare: 
 • a comercianţilor, proceduri de autorizare, aprobare tarife 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 • a cooperativei de credit, de către B.N.R., condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 • a unităţilor farmaceutice comunitare şi drogheriilor 
 ♦ L. nr. 266/2008 

 • din punct de vedere tehnic, staţii de căi ferate 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 340/1999 (M.Tr.)  

 - de furnizor feroviar, de produse/servicii pentru transportul feroviar 
 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O. nr. 290/2000 (M.Tr.)  

 - de gospodărire a apelor 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 3404/2012 (M.M.P.)  

 - de import: 
 • fitosanitar, eliberare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 34/2011 (M.A.D.R.)  

 • seminţe şi material săditor 
 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 34/2011 (M.A.D.R.)  

 - de tip, pentru echipamente de radiocomunicaţii şi echipamente terminale de telecomunicaţii 
 ♦ O. nr. 8/1998 (M.Cţii.)  

 - documentaţie, procedură pentru organizaţiile cooperaţiei de credit care şi-au schimbat forma juridică în societăţi pe acţiuni, opţiune pentru  
 funcţionare ca bancă, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului 
 ♦ O. nr. 34/N/M.30/3422/4221/1995 (M.L.P.A.T.; M.Ap.N.; M.I.; S.R.I.)  

 - efectuare transport fluvial în trafic direct între România şi alt stat de către navele aparţinând unui stat terţ 
 ♦ O. nr. 214/1996 (M.Tr.)  

 - electricieni, condiţii 
 ♦ O. nr. 34/1999 (M.I.C.)  

 - eliberare pentru operaţiuni de comerţ exterior cu produse strategice 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distrusă, pierdută, furată, eliberarea de duplicate, norme 
 ♦ O. nr. 3101/2007 (C.S.A.)  

 - emise în domeniul audiovizualului 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 - executare lucrări mecanice sub presiune, instalaţii mecanice sub presiune, instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil CR2- 99,  
 prescripţii tehnice 
 ♦ O. nr. 1/2000 (M.I.C.)  

 - exercitare activităţi în domeniul nuclear 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 - expeditor agreat, procedură de vămuire la domiciliu, condiţii 
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 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - fonduri cu capital de risc, societate civilă particulară 
 ♦ O. nr. 10/1998 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - interpreţi, traduceri, condiţii 
 ♦ L. nr. 178/1997 

 - în domeniul gospodăririi apelor, emitere, de către organe competente 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, efectuare transporturi navale de mărfuri şi călători 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 - în sectorul gazelor naturale, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - înfiinţare societăţi bancare 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - înregistrări sonore, opere muzicale- fonograme, condiţii 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 521/1999 

 - laboratoare care execută examinări nedistructive la instalaţiile mecanice sub presiune şi instalaţii de ridicat CR 15- 99 
 ♦ O. nr. 60/1999 (M.I.C.)  

 - licenţe/permis, regim de eliberare pentru produse strategice 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - magazine duty-free, duty-paid, eliberare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 - organisme private, activităţi în domeniul protecţiei copilului 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 - pentru activitate economică, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - pentru desfăşurarea unei activităţi economice, taxe 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - pentru dispozitive de marcare material lemnos, eliberare, condiţii 
 ♦ O. nr. 279/2001 (M.A.A.P.)  

 - pentru operaţiuni cu metale preţioase, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 

 - permis, export/import produse strategice, formulare tip 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ O. nr. 27/1999 (A.N.C.E.S.I.A.C.)  

 - produse medicamentoase, punere pe piaţă, durată 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - provizorie, acordare, desfăşurare activităţi în sectorul energiei electrice şi termice, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - recepţie, instalaţii comunitare a programelor audiovizuale transmise prin satelit 
 ♦ O.G. nr. 9/1993 

 - regim pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc 
 ♦ O.U.G. nr. 77/2009 

 - reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine 
 ♦ D.-L. nr. 122/1990 

 - sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii 
 ♦ O. nr. 1030/2009 (M.S.)  

 - sanitară de funcţionare, acordare pentru spitale, condiţii, norme 
 ♦ O. nr. 914/2006 (M.S.PU.)  

 - sector gaze naturale, eliberare 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - servicii de: 
 • telecomunicaţii liberalizate 
 ♦ O. nr. 345/2001 (M.C.T.I.)  

 • telecomunicaţii, eliberare, retragere 
 ♦ O. nr. 8/1998 (M.Cţii.)  

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - servicii poştale 
 ♦ O. nr. 226/1997 (M.Cţii.)  

 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - simplificare proceduri de autorizare pentru executarea lucrărilor în construcţii 
 ♦ O. nr. 91/1991 (M.L.P.A.T.)  
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 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ O. nr. 839/2009 (M.D.R.L.)  

 - sisteme de comunicaţie audiovizuală cu distribuţie prin cablu 
 ♦ O. nr. 110/1992 (M.Cţii.)  

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 - societăţi de valori mobiliare, condiţii, taxe, Regulamentul nr. 3/1998 
 ♦ O. nr. 3/1998 (C.N.V.M.)  

 - specială, emisă de Agenţia Naţională de Transplant pentru introducerea sau scoaterea din ţară de ţesuturi şi alte elemente ale corpului uman 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - staţii de radiodifuziune, televiziune 
 ♦ O.G. nr. 9/1993 

 - sudori, instalaţii mecanice sub presiune şi instalaţii de ridicat 
 ♦ O. nr. 1667/1996 (M.Ind.)  

 - şcoli de conducere auto, norme 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 733/2013 (M.Tr.)  

 - şi avizare, securitate la  incendiu, protecţie civilă 
 ♦ L. nr. 121/1996 

 ♦ H.G. nr. 537/2007 

 ♦ O. nr. 129/2016 (M.Af.I.)  

 - şi avize: 
 • de gospodărire a apelor, procedură, competenţă 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 3404/2012 (M.M.P.)  

 • solicitate de autorităţile vamale 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - şi concesionare, activităţi din domeniul energiei electrice şi termice, regim, condiţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 - şi control activităţi nucleare, taxe şi tarife 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 - şi licenţe în sectorul energiei electrice aprobare Regulament 
 ♦ O. nr. 12/2015 (A.N.R.E.)  

 - şi vize sanitar-veterinare de funcţionare, obiective şi activităţi, taxe 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - taxe de eliberare a deciziilor CNA de autorizare pentru comunicaţii audiovizuale distribuite prin cablu, satelit 
 ♦ O.G. nr. 9/1993 

 - tehnice de funcţionare vehicule rutiere şi prestări de servicii, reparaţie/reconstrucţie 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 2135/2005 (M.T.C.T.)  

 - transport cu autovehicule în trafic internaţional, de mărfuri, taxe 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 - transport rutier internaţional de marfă, atribuire electronică şi distribuire 
 ♦ H.G. nr. 1173/2003 

 - transporturi de bunuri şi persoane, eliberare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - turistică, plajele de pe litoralul Mării Negre, emitere, retragere, procedură 
 ♦ O. nr. 1204/2010 (M.D.R.T.)  

 - verificare tehnică a vehiculelor feroviare ale agenţilor economici, emitere, suspendare, retragere, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 95/1998 

 ♦ O. nr. 342/1999 (M.Tr.)  

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O.G. nr. 19/1997   
 Autostrăzi, reglementări internaţionale: 
 - autostrada Transeuropeană Nord-Sud (TEM), Acord de cooperare în perioada 1997- 2000 
 ▼ O.G. nr. 71/1998 (aprobare)   
 Autostrăzi: 
 - autorizarea garantării unor credite 
 ♦ L. nr. 71/1992 
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 - Bucureşti-Constanţa, plasament financiar 
 ♦ H.G. nr. 472/1992 

 - construcţie, modernizare 
 ♦ H.G. nr. 947/1990 

 - licitaţii pentru construirea şi exploatarea de tronsoane de căi de comunicaţie terestre, procedură de organizare 
 ♦ H.G. nr. 905/1995 

 - Program prioritar de construcţie în România 
 ♦ O.G. nr. 16/1999 

 - şi drumuri expres, naţionale, judeţene, comunale amenajate, străzi urbane amenajate, audit de siguranţă rutieră 
 ♦ L. nr. 265/2008   
 Autoturisme: 
 - ale administraţiei publice locale, stabilire normative proprii de dotare şi a consumului lunar de carburanţi 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 55/2010 

 - asigurare facultativă, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 91/1996 

 - asigurare obligatorie 
 ♦ H.G. nr. 1194/2000 

 - circulaţie pe drumurile publice 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 ♦ H.G. nr. 1391/2006 

 - condiţii tehnice, îndeplinire 
 ♦ O.G. nr. 81/2000 

 - înmatriculare în România 
 ♦ O.G. nr. 81/2000 

 - noi, consum de carburant şi emisii de CO2, informaţii, Decizia nr. 1753/2000/CE, aplicare 
 ♦ H.G. nr. 342/2004 

 - Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2004 

 - taxă specială, calcul, procedură 
 ♦ O. nr. 418/2007 (M.E.F.)  

 - taxe anuale 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - trusă sanitară, conţinut minim obligatoriu 
 ♦ O. nr. 987/2007 (M.S.PU.)  

 - vamă: 
 • control 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Autovehicule: 
 - ale Serviciului de Protecţie şi Pază, avariere în misiune, răspundere materială, suportare 
 ♦ L. nr. 191/1998 

 - asigurare facultativă, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 91/1996 

 - asigurare obligatorie 
 ♦ H.G. nr. 1194/2000 

 ♦ L. nr. 132/2017 

 - autoturisme, înmatriculare în România, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 81/2000 

 - bonuri de valoare pentru carburanţi auto, tipărire, primire, eliberare, gestionare şi circulaţie 
 ♦ H.G. nr. 12/1992 

 ♦ O. nr. 231/1999 (M.I.C.)  

 - certificate de înmatriculare, permise de conducere, condiţii, termene 
 ♦ H.G. nr. 1391/2006 

 - circulaţie pe drumurile publice 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 ♦ H.G. nr. 1391/2006 

 - conducător, lista afecţiuni medicale contraindicate, substanţe cu efect psihoactiv, lista, stabilire, incompatibilităţi 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 - conducere, aptitudini fizice şi mentale, norme minime 
 ♦ O. nr. 1162/2010 (M.S.)  
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 - cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, circulaţie pe drumuri publice, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 ♦ O. nr. 233/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - de transport marfă, utilizarea infrastructurii de transport rutier din România, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 15/2002 

 - destinate transportului: 
 • de mărfuri periculoase- R.N.T.R. 3, pe drumurile publice în România, omologare 
 ♦ O. nr. 2134/2005 (M.T.C.T.)  

 - dispozitive speciale cu lumini, autorizare şi condiţii de utilizare 
 ♦ O. nr. 365/2002 (M.I.)  

 - emisii poluante, taxă 
 ♦ O. nr. 28/2012 (A.N.A.F.)  

 ♦ O. nr. 85/62/2012 (M.M.P.; M.F.P.)  

 - inspecţie tehnică, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 81/2000 

 - înmatriculare în România, depăşire limite maxime admise de greutate şi/sau gabarit, tarife, listă, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 635/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - înmatriculare, înregistrare, radiere automată, eliberare autorizaţie de circulaţie provizorie sau pentru probe, procedură 
 ♦ O.U.G. nr. 189/2005 

 ♦ O. nr. 1501/2006 (M.A.I.)  

 - înmatriculare, schimb de date cu statele membre U.E., program informatic aferent instrumentelor Prum, autorităţi publice române, acces 
 ♦ H.G. nr. 669/2011 

 - înmatriculate sau transcrise, care intră sub incidenţa timbrului de mediu, evidenţă, constituire 
 ♦ O. nr. 608/76/1595/2013 (M.F.P.; M.AF.I.; M.M.S.C.)  

 - metrologie legală, norme CEE, NML CEE-77/95 Taximetre, aparate de măsurat timpul şi distanţa la autovehicule 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 - motoare, modificare instalaţii de alimentare, aprobare, condiţii 
 ♦ O. nr. 229/2003 (M.T.C.T.)  

 - pagube produse în caz de accident, survenite în timpul serviciului personalului Jandarmeriei Române, prime de asigurare, suportare Ministerul  
 Administraţiei şi Internelor 
 ♦ L. nr. 550/2004 

 - pagube produse terţilor prin accidente, asigurare obligatorie de răspundere civilă, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1194/2000 

 - plăci cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, confecţionare, valorificare, aprovizionare în formă brută, metodologie 
 ♦ O. nr. 75/2012 (M.A.I.)  

 - prime de asigurare în accidente, actualizare 
 ♦ H.G. nr. 1194/2000 

 - scoase din uz, gestionare 
 ♦ L. nr. 212/2015 

 - speciale de luptă şi ale Ministerului Apărării,  control circulaţie, însoţire coloane militare, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. M.130/1428/2006 (M.APAR.; M.A.I.)  

 - şi remorci: 
 • înmatricularea în România, verificare condiţii tehnice, omologare individuală, omologare de tip 
 ♦ O.G. nr. 81/2000 

 - taxa pe poluare: 
 • instituire, norme de aplicare, stabilire, procedură 
 ♦ O. nr. 986/2008 (A.N.A.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 117/2009 

 • sume reprezentând diferenţe, restituire, procedură, aprobare 
 ♦ O. nr. 133/360/2009 (M.MEDIU; M.F.P.)  

 - taxă specială, calcul, procedură 
 ♦ O. nr. 418/2007 (M.E.F.)  

 - taxe anuale 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - timbrul de mediu, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 88/2013 

 - tonaje, gabarite, presiuni, limite maxime pe osii 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, cadru legal 
 ♦ L. nr. 38/2003 

 ♦ O. nr. 356/2007 (M.I.R.A.)  

 ♦ O. nr. 3/2008 (M.Tr.)  

 ♦ O. nr. 825/2009 (M.T.I.)  
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 - trusa sanitară auto, componenţă şi conţinut, aprobare 
 ♦ O. nr. 987/2007 (M.S.PU.)  

 - utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, evaluare, metodologie 
 ♦ O. nr. 613/2009 (M.S.)  

 - vamă, control 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 v. transporturi rutiere, v. vehicule 
 
 Avarii industriale şi/sau catastrofe, prevenire, lichidare, colaborare internaţională: 
 - R. Bulgaria, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 11/1998 (ratificare)   
 Avere: 
 - a debitorului falit, control 
 ♦ O. nr. 2881/C/2657/5/1999 (M.J.; C.C.I.R.M.B.; F.P.S.)  

 - demnitari, magistraţi, funcţionari publici şi unele persoane cu funcţii de conducere, declarare, control 
 ♦ L. nr. 115/1996 

 ♦ L. nr. 144/2007 

 - imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, restituire în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent, condiţii 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ H.G. nr. 250/2007 

 - poliţist, declarare, condiţii 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 - prezumţie de dobândire licită 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.44) 
 - şi interese, declarare, obligaţie, categorii de persoane 
 ♦ L. nr. 176/2010 

 ♦ O. nr. 96/2021 (A.N.I.)    
 Aviaţie civilă: 
 - accident, producere, gestionare situaţii de urgenţă, regulament 
 ♦ H.G. nr. 741/2008 

 - accidente, incidente, cercetare, investigaţie tehnică 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 305/1995 (M.Tr.)  

 - Administraţia meteorologică aeronautică 
 ♦ L. nr. 139/2000 

 - aeroporturi, tarif de securitate aeroportuară 
 ♦ O. nr. 2190/2005 (M.T.C.T.)  

 - aplicare Reglementări europene JARSTD, aprobare 
 ♦ O. nr. 814/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - asistenţă meteorologică RACR-ASMET 
 ♦ O. nr. 181/1998 (M.Tr.)  

 - auditul siguranţei aviaţiei, efectuare de către OACI, măsuri 
 ♦ O. nr. 831/2008 (M.Tr.)  

 - avioane civile care nu îndeplinesc standardele specificate în Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, interzicere operare pe aeroporturile din  
 România 
 ♦ H.G. nr. 1074/2007 

 - Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, agenţie specializată de intervenţie, desemnare 
 ♦ H.G. nr. 228/2013 

 - Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, înfiinţare, organizare 
 ♦ O.G. nr. 26/2009 

 - certificare, atribuţii, exercitare de către Aeroclubul României 
 ♦ O. nr. 262/2007 (M.Tr.)  

 - fondul special al aviaţiei civile, constituire şi utilizare 
 ♦ N.M. nr. 3291/8100/2001 (M.L.P.T.L.; M.F.P.)  

 - înmatriculare aeronave civile/RACR-47, reglementări 
 ♦ O. nr. 286/2000 (M.Tr.)  

 - limitele regiunii de control terminal Bucureşti 
 ♦ O. nr. 566/M.75/2011 (M.T.I.; M.Ap.N.)  

 - modificarea tuturor reglementărilor aeronautice aplicabile, emise de Aeroclubul României, termen, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - operatori aerieni RACR-AOA: 
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 • autorizare, reglementări aeronautice civile 
 ♦ O. nr. 1470/2002 (M.L.P.T.L.)  

 • certificare, reglementări aeronautice civile româneşti 
 ♦ O. nr. 404/1999 (M.Tr.)  

 - organizarea radiocomunicaţiilor operaţionale sol-sol pe aeroporturi/RACR- AD- COMSS 
 ♦ O. nr. 439/1999 (M.Tr.)  

 - personal aeronautic navigant civil: 
 • licenţiere, proceduri de aplicare RACR-LPN 5 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • statut 
 ♦ L. nr. 223/2007 

 ♦ O. nr. 1064/2007 (M.Tr.)  

 - personal aeronautic nenavigant, statut 
 ♦ L. nr. 95/2008 

 - personal navigant din aviaţia civilă, condiţii speciale de muncă, încadrare 
 ♦ H.G. nr. 581/2001 

 - personal tehnic aeronautic/RACR-LPTA, licenţiere 
 ♦ O. nr. 544/1999 (M.Tr.)  

 - program de acţiuni şi lucrări finanţate din bugetul de stat, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 119/2005 

 - Programul naţional de securitate aeronautică, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1193/2012 

 - R.A. "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" asigurare siguranţă zbor, inspecţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - RACR-IAC - investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor de aviaţie civilă, ediţia 01/2008 
 ♦ O. nr. 1480/2008 (M.Tr.)  

 - raportare evenimente, software ECCAIRS la nivel naţional, implementare 
 ♦ O. nr. 15/2010 (M.T.I.)  

 - securitate navigaţie civilă, îndeplinire obligaţii din convenţii internaţionale 
 ♦ O.G. nr. 46/1998 

 - securitate, control calitate 
 ♦ O.G. nr. 17/2011 

 - securitate, proceduri de control al calităţii, executare, proceduri 
 ♦ O. nr. 879/2009 (M.T.I.)  

 - siguranţă zbor, supervizare, inspectori aeronautici, împuternicire 
 ♦ O. nr. 791/2010 (M.T.I.)  

 - transporturi aeriene de pasageri şi mărfuri în trafic internaţional, personal aeronautic, drepturi şi obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 1061/1995 

 v. transporturi aeriene 
 
 Aviaţie militară: 
 - personal aeronautic, drepturi 
 ♦ L. nr. 35/1990 

 ♦ L. nr. 138/1999   
 Aviaţie, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Croaţia, servicii aeriene, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 25/1998 (ratificare) 

 • R. Ungară, cooperare între forţele aeriene, Acord, Arad, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1572/2002 (aprobare) 

 • R. Uzbekistan, servicii aeriene, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 15/1999 (ratificare) 

 • S.U.A., promovarea siguranţei aviaţiei, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1162/2003 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • CER DESCHIS: 
 • Convenţie Chicago, 1944, amendare, Protocol, Montreal, 1984 
 ▼ L. nr. 107/1998 (ratificare) 

 • reprimare acte ilicite de violenţă în aeroporturi de aviaţie civilă, Protocol, Montreal, 1988 
 ▼ L. nr. 133/1998 (aderare) 

 • Tratat, Helsinki 1992 
 ▼ L. nr. 23/1994 (ratificare) 

 • Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, reprezentare, Memorandum, Brdo, 2011, Sofia, 2012 
 ▼ H.G. nr. 848/2012 (aprobare) 

 • reprimare acte de intervenţie ilicită, convenție, Beijing, 2010,semnată de România la Montreal, 2016 
 ▼ L. nr. 251/2017 (ratificare) 
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 • zona europeană comună de aviaţie, înfiinţare, Acord, Luxemburg, 2006 
 ▼ L. nr. 328/2007 (ratificare)   
 Avocatul Poporului: 
 - afiliere ca membru cu drepturi depline la Institutul Internaţional al Ombudsmanului şi la Institutul European al Ombudsmanului, aprobare 
 ♦ L. nr. 206/1998 

 - afilierea institutului la Asociaţia Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni, aprobare 
 ♦ L. nr. 170/1999 

 - incompatibilitate cu calitatea de membru al unui partid politic 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.40) 
 - numire, rol, atribuţii, raport în faţa Parlamentului 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul II, cap. IV) 
 - organizare şi funcţionare, regulament, aprobare 
 ♦ L. nr. 35/1997 

 ♦ O. nr. 153/2019 (A.P.)    
 Avocaţi, avocatură: 
 - aleşi sau numiţi din oficiu, drept de apărare, garantare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.24) 
 - asistenţă juridică, asigurare 
 ♦ L. nr. 51/1995 

 - birouri de avocaţi, folosire interpreţi şi traducători, condiţii 
 ♦ L. nr. 178/1997 

 - Casa de Asigurări a Avocaţilor, organizare 
 ♦ L. nr. 51/1995 

 - interpreţi şi traducători, plată, tarife 
 ♦ L. nr. 178/1997 

 ♦ O. nr. 1054/C/2005 (M.J.)  

 - profesie, organizare şi exercitare 
 ♦ L. nr. 51/1995 

 - statutul profesiei de avocat 
 ♦ H. nr. 64/2011 (U.N.B.R.)  

 - străini, exercitare profesie, condiţii 
 ♦ L. nr. 231/2000 

 
 

v. tarife 

 Azil, reglementări internaţionale: 
 - R. Austria, Convenţie administrativă, Innsbruck, 2007 
 ▼ H.G. nr. 1283/2007 (aprobare) 

 - R. Bulgaria, Convenţie, aplicare simplificată R. (CE) nr. 343/2003 
 ▼ H.G. nr. 147/2011 (aprobare) 

 - R. Moldova, Protocol, Chişinău, 2010 
 ▼ H.G. nr. 91/2011 (aprobare) 

 - R. Ungaria, implementare R. (CE) nr. 343/2003 din 18 februarie 2003, Aranjament administrativ, Sibiu, 2007 
 ▼ H.G. nr. 77/2008 (aprobare)   
 Azil: 
 - acordare, condiţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.18) 
 - centre regionale proceduri și cazare, ordine interioară, regulament 
 ♦ O. nr. 130/2016 (M.Af.I.)  

 - solicitanţi, accesul pe piaţa forţei de muncă din România 
 ♦ O. nr. 392/613/2008 (M.I.R.A.; M.M.F.E.S.)    

 B 
 
 
 Bacalaureat: 
 - organizare şi desfăşurare în 2012 
 ♦ O. nr. 5218/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - organizare, desfăşurare, discipline, programe, 2011 
 ♦ O. nr. 4799/2010 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 4800/2010 (M.E.C.T.S.)  
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 - român - filiera bilingv-francofonă, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 634/2007 (M.E.C.)  

 ♦ O. nr. 1871/2007 (M.E.C.T.)    
 Bagaje: 
 - transport feroviar, expediţii, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 7/2005   
 Balanţe: 
 - cu afişaj electronic şi aparate de marcat electronice 
 ♦ H.G. nr. 319/1992 

 - materiale, nomenclatorul produselor 
 ♦ H.G. nr. 1031/1990   
 Balneologie: 
 - societăţile comerciale de turism balnear şi de recuperare, servicii de tratament şi de recuperare, prestare, condiţii 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 152/2002   
 Banc Post - S.A.: 
 - privatizare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 33/1999   
 Banca Agricolă - Raiffeisen - S.A.: 
 - deţinătoare de certificate de trezorerie, autorizare 
 ♦ O. nr. 808/2002 (M.F.P.)    
 Banca Asiatică de Investiţii în Infrastructură, reglementări internaționale: 
 - Acord de înfiinţare, Beijing, 2015 
 ▼ L. nr. 308/2018 (acceptare)   
 Banca Comercială "Ion Ţiriac" - S.A.: 
 - înfiinţare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1059/1990   
 Banca Comercială Română - S.A.: 
 - consultanţă acordata de Banca de Investiţii DAIWA Securities SMBC "Europa Limited", implementare strategii de privatizare a B.C.R., condiţii 
 ♦ H.G. nr. 387/2002 

 - contragaranţii existente în sold pe relaţia Republica Islamică Iran, paritate dolar cliring şi dolar S.U.A., stabilire 
 ♦ L. nr. 392/2003 

 - disponibilităţi încasate, măsuri de administrare 
 ♦ H.G. nr. 1096/2004 

 - fuziune cu Bancorex 
 ♦ O.G. nr. 39/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 115/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 89/1999 

 ♦ H. nr. 9/1999 (B.N.R.)  

 - garantarea de către M.F. pentru plata sumelor care fac obiectul litigiilor izvorâte din activitatea desfăşurată de BRCE S.A., BANCOREX, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 909/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 131/2000 

 - organizare, statut 
 ♦ H.G. nr. 1195/1990 

 - pachete de acţiuni, vânzare către B.E.R.D., Corporaţia Financiară Internaţională, Asociaţia Salariaţilor B.C.R. 
 ♦ O.U.G. nr. 18/2004 

 - pachete de acţiuni, vânzări 
 ♦ O.U.G. nr. 28/2003 

 - preluare depozite în lei şi în valută ale persoanelor fizice de la Banca de Comerţ Exterior (Bancorex)- S.A., condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 62/1999 

 - strategia de privatizare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 772/2003 

 - transferare conturi de la Banca Română de Comerţ Exterior Bancorex- S.A., operaţii cu clienţii la efectuare 
 ♦ O.U.G. nr. 123/1999   
 Banca Dacia Felix - S.A.: 
 - obligaţii de plată faţă de B.N.R. şi C.E.C., cesionare către KOLAL B.V. Amsterdam, condiţii 
  ♦ O.U.G. nr. 68/2001 
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 Banca de Credit Cooperatist - S.A. BANKCOOP: 
 - înfiinţare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 992/1990   
 Banca de depuneri, operaţiuni de creditare, societăţi bancare: 
 - acces la facilităţi de depozit, condiţii 
 ♦ R. nr. 1/2000 (B.N.R.)  

 - active, condiţii de valorificare, cadru juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 - autorizaţie bănci, funcţionare pe teritoriul României, obligaţii 
 ♦ O. nr. 1/1999 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, dare în plată 
 ♦ L. nr. 77/2016 

 - capital minim al băncilor şi al sucursalelor băncilor străine 
 ♦ N. nr. 11/2003 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - client, standarde de cunoaştere 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - coduri IBAN, utilizare 
 ♦ R. nr. 2/2004 (B.N.R.)  

 - contribuţii de asigurări sociale, reflectare operaţiuni în contabilitatea băncilor 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - deductibilităţi fiscale ale provizioanelor agenţilor economici, regim 
 ♦ H.G. nr. 830/2002 

 - derogare de la art. 37 alin. 1 din L. nr. 58/1998, furnizare date AVAS, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 - elaborarea situaţiilor financiare de credit 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - evaluare calitate, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - facilităţi permanente, dobânzi practicate de BNR 
 ♦ R. nr. 1/2000 (B.N.R.)  

 ♦ C. nr. 29/2002 (B.N.R.)  

 - faliment, procedura de decontare prin conturi tip "Bancă în faliment" 
 ♦ N. nr. 10/2000 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ O. nr. 46/2006 (B.N.R.)  

 - Fond de garantare a depozitelor în sistemul bancar, înfiinţare şi funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 39/1996 

 - fonduri proprii, supraveghere pe bază individuală şi consolidată 
 ♦ N. nr. 11/2003 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - fuziune, dezvoltare şi lichidare bănci, reflectare principale operaţiuni în contabilitate 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 82/1991 

 - informaţii risc bancar, limita de raporturi cu Centrala Riscurilor Bancare la B.N.R., comision, plată 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - instrumente: 
 • capital, adecvare 
 ♦ N. nr. 5/2004 (B.N.R.)  

 - înmatriculare în registrul bancar 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - lichiditate 
 ♦ R. nr. 25/2011 (B.N.R.)  

 - operaţiuni contabile şi situaţii financiar-contabile, întocmire de către bănci: 
 • mijloace fixe de natura obiectelor de inventar 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 1553/2003 

 - operaţiuni financiar-bancare, autorizare, documentaţia necesară 
 ♦ N. nr. 5/2001 (B.N.R.)  
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 ♦ O.U.G. nr. 159/2001 

 - operaţiuni interbancare aflate în regim special de decontare, procedură de decontare 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - persoane juridice române constituite ca societăţi comerciale bancare, sucursale din România ale băncilor, persoane juridice străine, regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - persoane juridice române şi sucursale bănci străine, notificare, modificări, operare, condiţii 
 ♦ N. nr. 11/2003 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - persoane juridice române: 
 • deschidere de reprezentanţe şi sucursale sau de alte sedii secundare în străinătate, condiţii 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 • şi sucursale din România ale băncilor, persoane juridice străine, reevaluare de către bănci a clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor 
 ♦ N. nr. 4/1999 (B.N.R.)  

 - piaţă monetară, oferte de participare 
 ♦ R. nr. 1/2000 (B.N.R.)  

 - rate medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar, determinare, raportare 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - reprezentare, străine, deschidere în România, notificare 
 ♦ N. nr. 6/1998 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - rezerve minime obligatorii, regim 
 ♦ R. nr. 6/2002 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - risc de credit, limitare 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - rulare resurse financiare ale universităţilor- instituţii de învăţământ superior de stat- în valută, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 27/1999 

 - societăţi bancare, stat acţionar: 
 • capital social, majorare surse 
 ♦ O.G. nr. 48/1998 

 • Centrala Incidentelor de Plăţi, organizare şi funcţionare la B.N.R. 
 ♦ O. nr. 37/1997 (B.N.R.)  

 ♦ R. nr. 1/2012 (B.N.R.)  

 • credite pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor bancare de la Banca Dacia Felix- S.A. şi Credit Bank S.A. 
 ♦ L. nr. 135/1996 

 • diferenţe curs valutar, evidenţiere în contabilitate 
 ♦ O.G. nr. 61/2001 

 ♦ Precizări nr. 3/1997 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 82/1991 

 • informatizarea sistemului de raportare către B.N.R. 
 ♦ N. nr. 9/1995 (B.N.R.)  

 • plăţi externe, importuri de mărfuri dispuse de rezidenţi 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 • plăţi interbancare fără numerar, pe suport de hârtie 
 ♦ C. nr. 11/1995 (B.N.R.)  

 • privatizare 
 ♦ L. nr. 83/1997 

 • provizioane specifice de risc 
 ♦ R. nr. 5/2012 (B.N.R.)  

 ♦ O. nr. 4/2012 (B.N.R.)  

 • reformă sector bancar 
 ♦ O.G. nr. 30/1997 

 • rezerve obligatorii 
 ♦ R. nr. 6/2002 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - societăţi, înregistrare în contabilitate operaţiuni legate de primirea şi utilizarea fondurilor din contribuţia financiară a Comunităţii Europene,  
 metodologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 1540/20/1999 (M.F.; B.N.R.)  

 - solvabilitate, supraveghere 
 ♦ N. nr. 12/2003 (B.N.R.)  

 - stare de insolvabilitate, calculul valorii activului şi pasivului băncilor 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 312/2004 
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 - străine, şi sucursale din România, înfiinţare, condiţii 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ N. nr. 11/2003 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - şi instituţii financiare, solduri creditoare, conturi de depozit, depuneri de economii ori depozite la termen, garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 v. credite bancare, v. Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
 
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (B.D.C.E.), reglementări internaţionale: 
 - Acord cadru de împrumut, Proiect "Săli de sport" , Paris, 2004 
 ▼ O.U.G. nr. 7/2004 (ratificare) 

 - Acord -cadru de împrumut, proiect privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, Bucureşti şi Paris, 2006, 2007 
 ▼ L. nr. 225/2007 (ratificare) 

 - Acord cadru de împrumut, proiect privind reabilitarea monumentelor istorice din România, Bucureşti şi Paris, 2006 
 ▼ H.G. nr. 191/2007 (aprobare) 

 - Acord-cadru de împrumut F/P 1556 (2006), Bucureşti, Paris, 2007 
 ▼ H.G. nr. 89/2008 (aprobare) 

 - Acord-cadru de împrumut F/P 1579 (2006), Bucureşti, Paris, 2007 
 ▼ H.G. nr. 163/2008 (aprobare) 

 - Acord-cadru de împrumut, Bucureşti şi Paris, 2005 
 ▼ O.U.G. nr. 122/2005 (ratificare) 

 - Acord-cadru de împrumut, Bucureşti şi Paris, 2006 
 ▼ L. nr. 301/2006 (ratificare) 

 - Acord-cadru de împrumut, Bucureşti şi Paris, 2019 
 ▼ L. nr. 90/2020 (aprobare) 

 - Acord-cadru de împrumut, Bucureşti, Paris, 2003 
 ▼ O.U.G. nr. 50/2003 (ratificare) 

 - Acord-cadru de împrumut, Paris, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 84/2000 (ratificare) 

 - Acord-cadru de împrumut, proiect "Iniţiativa Copiii Străzii", Bucureşti, Paris, 2005 
 ▼ L. nr. 388/2006 (ratificare) 

 - Acord-cadru de împrumut, Proiect privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, instruire  
 personal aferent, Bucureşti, Paris, 2007 
 ▼ H.G. nr. 928/2007 (aprobare) 

 - Acord-cadru de împrumut, Proiect privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România,  
 Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 933/2007 (aprobare) 

 - Acord-cadru de împrumut, Proiect privind reabilitarea infrastructurii şcolare, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 439/2003 (ratificare) 

 - Acord-cadru de împrumut, Proiect sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, Bucureşti, Paris, 2007 
 ▼ L. nr. 224/2007 (ratificare) 

 - Acord-cadru de împrumut, Proiectul de prevenire a catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, Bucureşti,2003 
 ▼ L. nr. 68/2004 (ratificare) 

 - Acord-cadru de împrumut, Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii, Bucureşti  
 şi Paris, 2016 
 ▼ L. nr. 208/2016 (aprobare) 

 - împrumut, construcţie de locuinţe, Acord-cadru, Paris, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.U.G. nr. 110/2001 (ratificare)   
 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (B.D.C.E.): 
 - împrumut, construcţii de locuinţe 
 ♦ O.U.G. nr. 110/2001 

 - majorarea contribuţiei României la capitalul subscris 
 ♦ H.G. nr. 469/2000   
 Banca de economii în domeniul locativ: 
 - constituire, autorizare 
 ♦ O. nr. 1682/1820/2004 (M.F.P.; M.T.C.T.)    
 Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ: 
 - regim aplicabil, autorizare, desfăşurare activitate 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 ♦ O. nr. 509/2.471/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)    
 Banca de Export-Import a României - S.A. (Romanian Eximbank): 
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 - asigurarea cursului de schimb valutar 
 ♦ H. nr. 277/2008 (C.I.F.G.A.)  

 - înfiinţare, aprobare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 96/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 83/2011 

 - operaţiuni de finanţare, garantare, asigurare, reglementare 
 ♦ H.G. nr. 534/2007 

 - recapitalizare 
 ♦ O.U.G. nr. 17/2002   
 Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.: 
 - sume virate reprezentănd credite bugetare pentru susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale 
 ♦ O. nr. 2306/2009 (M.F.P.)    
 Banca de Investiţii şi Dezvoltare (B.I.D.) - S.A.: 
 - retragerea autorizaţiei 
 ♦ H. nr. 28/2002 (B.N.R.)    
 Banca de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău 
 - înființare, organizare, funcționare 
 ♦ H.G. nr. 690/2019   
 Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.), reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Administraţia Porturilor Maritime Constanţa- S.A, Acord, Luxemburg şi Bucureşti, 1995 
 ▼ O.G. nr. 6/1996 (ratificare) 

 • Contract de finanţare (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), Bucureşti, 2018 
 ▼ L. nr. 72/2019 (aprobare) 

 • Contract de finanţare cu Societatea Comercială "Ford România"-S.A., Acord de garanţie, Bucureşti, 2010 
 ▼ L. nr. 58/2010 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Proiect reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, Bucureşti şi  
 Luxemburg, 2005 
 ▼ L. nr. 217/2006 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Primăria Municipiului Bucureşti, Proiect privind Staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti-Glina, Faza A, Bucureşti,  
 2006 
 ▼ L. nr. 470/2006 (aprobare) 

 • contract de finanţare, Program de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID), faza I, Bucureşti, 2005 
 ▼ O.U.G. nr. 31/2005 (aprobare) 

 • contract de finanţare, Program de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMITD)-B, Bucureşti, 2006 
 ▼ O.U.G. nr. 53/2006 (aprobare) 

 • contract de finanţare, Proiect  pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A., Acord, Luxembourg şi  
 Bucureşti, 2000 
 ▼ O.U.G. nr. 53/2001 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect autostrăzi, Luxemburg, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 8/2000 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, Luxembourg, 2003 
 ▼ L. nr. 250/2004 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect de modernizare a căilor ferate, etapa a II-a pentru Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., Bucureşti,  
 2000 
 ▼ L. nr. 516/2001 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect de protejare a malului Canalului Sulina, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 187/2002 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 527/2001 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 159/2002 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect de reabilitare a transportului urban în Bucureşti- B, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 490/2001 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect de reconstrucţie drumuri afectate de inundaţii, Bucureşti, Luxemburg, 2005 
 ▼ L. nr. 218/2006 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, Luxemburg, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 97/2000 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect de reînnoire a flotei TAROM, Bucureşti, Luxemburg, 1999 
 ▼ O.G. nr. 7/2000 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect infrastructură urbană în Bucureşti, Luxemburg, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 489/2001 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa, Bucureşti, Luxemburg, 2005 
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 ▼ L. nr. 151/2006 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, Bucureşti şi Luxemburg, 2004 
 ▼ L. nr. 56/2005 (aprobare) 

 • Contract de finanţare, proiect privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, Bucureşti, Luxemburg, 2008 
 ▼ O.U.G. nr. 83/2009 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, Luxemburg, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 213/2007 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 517/2001 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, Bucureşti, 2006 
 ▼ O.U.G. nr. 71/2007 (aprobare) 

 • contract de finanţare, Proiect reabilitare infrastructură educaţională în  Bucureşti,Luxembourg, 2003 
 ▼ L. nr. 69/2004 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect reabilitare sector sanitar,  Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 442/2005 (aprobare) 

 • contract de finanţare, Proiect reabilitarea infrastructurii şcolare, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 440/2003 (ratificare) 

 • Contract-cadru de finanţare (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), Luxemburg, 2017 
 ▼ L. nr. 105/2018 (aprobare) 

 • Contract-cadru de finanţare(România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020),Bucureşti, 2016 
 ▼ L. nr. 84/2017 (aprobare) 

 • Contract-cadru de finanţare(România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), Luxemburg, 2016 
 ▼ L. nr. 85/2017 (aprobare) 

 • cooperare financiară, Acord-cadru, Luxembourg, 1991 
  ▼ L. nr. 65/1991 (ratificare) 

 • cooperare financiară, Acord-cadru, Luxembourg, 1997 
 ▼ O.G. nr. 33/1997 (ratificare) 

 • dezvoltare, finanţare proiecte în cadrul priorităţilor de investiţii ale Guvernului român (2007-2013), Memorandum, Atena, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1887/2006 (aprobare) 

 • Facilitatea de cofinanţare CSNR, Contract de credit, Bucureşti, 2008 
 ▼ O.U.G. nr. 182/2008 (ratificare) 

 • finanţare, Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II 
 ▼ L. nr. 33/2013 (ratificare) 

 • împrumut finanţare, Proiect de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, Acord, Luxembourg, 1998 
 ▼ L. nr. 34/1999 (ratificare) 

 • împrumut pentru R.A. Metrou Bucureşti, Acord, Bucureşti şi Luxembourg, 1996,1997 
  ▼ O.G. nr. 31/1997 (ratificare) 

 • împrumut Societatea Naţională de Telecomunicaţii Romtelecom SA, Acord, Luxembourg, Bucureşti, 1997 
 ▼ O.G. nr. 18/1998 (ratificare) 

 • împrumut, Acord,  Luxembourg şi Bruxelles, 1993 
 ▼ O.G. nr. 2/1993 (ratificare) 

 • împrumut, Acord,  Luxembourg, 1993 
 ▼ O.G. nr. 19/1993 (ratificare) 

 • împrumut, Acord, Luxembourg şi Bruxelles, 1993 
  ▼ O.G. nr. 16/1995 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 46/1993 (ratificare) 

 ▼ O.G. nr. 16/1995 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect de modernizare a căilor ferate, Acord, Luxembourg şi Bucureşti, 1998 
 ▼ L. nr. 35/1999 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect de modernizare a metroului Bucureşti "Metrorex"- S.A., Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 438/2001 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III - a, Luxemburg şi Bucureşti, 2006 
 ▼ O.U.G. nr. 13/2007 (aprobare) 

 • împrumut, proiect sistem de termoficare din municipiul Bucureşti, Acord, Luxembourg şi Bucureşti, 1997 
 ▼ O.G. nr. 22/1998 (ratificare) 

 • Proiect "Centrala Electrică Paroşeni"- S.A., Contract de finanţare, Bucureşti, 2011 
 ▼ L. nr. 121/2012 (ratificare) 

 • Proiect de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei -  
 Universitate, Contract de finanţare, Bucureşti, 2009 
 ▼ L. nr. 133/2010 (aprobare) 

 • Proiect privind modernizarea metrolului din Bucureşti-etapa a III-a, Contract de finanţare, Atena, 2006 
 ▼ H.G. nr. 2/2007 (aprobare) 

 • proiecte în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2012 
 ▼ H.G. nr. 239/2012 (aprobare) 
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 - acte internaţionale bilaterale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • sprijin implementare proiecte, Memorandum de înțelegere, Luxemburg si Bucureşti, 2015 
 ▼ H.G. nr. 168/2016 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • statele membre ale U.E., Acord privind administrarea arieratelor, Acord de garanţie, împrumuturi care vor fi acordate pentru proiectele de  
 investiţii din statele din Africa, Caraibe şi pacific şi din ţarile şi teritoriile de peste mări, Luxemburg, 2008 
 ▼ L. nr. 348/2009 (ratificare)   
 Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.): 
 - majorare capital deţinut de România 
 ♦ L. nr. 43/2013   
 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - B.E.R.D.: 
 - majorarea de către România a capitalului său, cota de participare 
 ♦ O.G. nr. 4/1997 

 ♦ H.G. nr. 263/1998   
 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.E.R.D.), reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Acord de garanţie, Bucureşti, 2012 
 ▼ O.U.G. nr. 86/2012 (aprobare) 

 • asistenţă implementare proiecte, Acord, Bucureşti, 2012 
 ▼ H.G. nr. 181/2013 (aprobare) 

 • asistenţă pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene, Acord,  Bucureşti, 2016 
 ▼ H.G. nr. 166/2016 (aprobare) 

 • contract de finanţare, Proiect restructurare sector de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a municipiului Piteşti, Acord de garantare,  
 Bucureşti, 2001 
 ▼ O.U.G. nr. 81/2002 (ratificare) 

 • credit  pentru Banca Agricolă SA, Acord de garanţie,  Londra, 1992 
 ▼ L. nr. 125/1992 (ratificare) 

 • credit pentru R. A. PETROM, Acord de garanţie,  Londra, 1992 
 ▼ L. nr. 119/1992 (ratificare) 

 • garanţie împrumut, Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R."-S.A., Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 588/2003 (ratificare) 

 • garanţie împrumut, Proiect pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A., Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.U.G. nr. 54/2001 (ratificare) 

 • garanţie împrumut, S.C. "Compania de Apă Someş" - S.A., Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 213/2006 (aprobare) 

 • împrumut, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ O.G. nr. 35/1994 (ratificare) 

 • împrumut, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ O.G. nr. 34/1996 (ratificare) 

 • împrumut, Acord, Londra, 1993 
 ▼ L. nr. 49/1993 (ratificare) 

 • împrumut, Acord, Londra,1992 
 ▼ L. nr. 59/1992 (ratificare) 

 • împrumut, finanţare  Proiect conservare energie termică, Acord, Londra, 1997 
 ▼ O.G. nr. 38/1997 (ratificare) 

 • împrumut, finanţare Proiect de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 210/2006 (ratificare) 

 • împrumut, finanţare Proiect modernizare reţea energetică feroviară, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 211/2006 (ratificare) 

 • împrumut, Program dezvoltare a  utilităţilor municipale, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ O.G. nr. 37/1997 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect de reabilitare a drumurilor, Acord,  Luxembourg, 1996, Bucureşti 1996 
  ▼ O.G. nr. 3/1997 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect,  dezvoltare a utilităţilor municipale, Acord, Londra, 1995 
 ▼ O.G. nr. 15/1995 (ratificare) 

 • împrumut, sprijin guvernamental, Acord, Constanţa, 2004 
 ▼ H.G. nr. 302/2005 (aprobare) 

 • înfiinţare, Acord,  Paris, 1990 
 ▼ L. nr. 24/1990 (ratificare) 

 - cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii  în România, Acord, Londra şi Bucureşti, 2016 
 ▼ L. nr. 190/2017 (ratificare)   
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 Banca Franco-Română: 
 - sucursală în România, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 698/1990   
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.): 
 - majorarea capitalului României, conform Rezoluţiei nr. 425 din 27 aprilie 1988 
 ♦ H.G. nr. 536/1992   
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, reglementări internaţionale (B.I.R.D.): 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Acord de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea  
 economică),Bucureşti,2016 
 ▼ L. nr. 102/2017 (ratificare) 

 • Acord de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi), Washington, 2016 
 ▼ L. nr. 46/2017 (ratificare) 

 • Acord de împrumut (Proiect şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile în România), București, 2021 
 ▼ L nr. 299/2021 (ratificare) 

 • Acord de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar), Washington, 2015 
 ▼ L. nr. 234/2015 (ratificare) 

 • Acord de împrumut, Bucureşti, 2009 
 ▼ O.U.G. nr. 98/2009 (ratificare) 

 • Acord de împrumut, Bucureşti, 2011 
 ▼ L. nr. 128/2011 (ratificare) 

 ▼ O.U.G. nr. 112/2011 (ratificare) 

 • Acord de împrumut, Bucureşti, 2012 
 ▼ O.U.G. nr. 51/2012 (ratificare) 

 • Acord de împrumut, Proiect privind modernizarea sistemului de asistenţă socială, Bucureşti, 2011 
 ▼ L. nr. 68/2012 (ratificare) 

 • asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de mediu, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 228/2008 (ratificare) 

 • asistenţă financiară: 
 • "Proiect privind piaţa de electricitate", Acord de garanţie, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 521/2003 (ratificare) 

 • nerambursabilă pentru  Proiectul de eficienţă energetică, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 188/2002 (ratificare) 

 • nerambursabilă pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, Acord, Washington şi Bucureşti, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 105/2002 (ratificare) 

 • nerambursabilă, Proiect "Controlul poluării în agricultură", Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 19/2002 (ratificare) 

 • Proiectul "Managementul conservării biodiversităţii", Acord, Washington, 1999 
 ▼ O.G. nr. 47/1999 (ratificare) 

 • Deceniul de incluziune a romilor 2005-2015, sprijinire, Fond fiduciar, Acord de administrare, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 216/2006 (ratificare) 

 • donaţie destinată finanţării pregătirii Proiectului "Controlul poluării în agricultură", Acord realizat prin Scrisoarea semnată la Washington şi  
 Bucureşti, 2000 
 ▼ O.U.G. nr. 107/2000 (aprobare) 

 • finanţare Proiect sectorial de sprijinire a transporturilor, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 184/2007 (ratificare) 

 • Fondul Special de Carbon, din domeniul schimbărilor climatice, Acord-cadru, Washington, 2003 
 ▼ L. nr. 57/2004 (ratificare) 

 • împrumut ajustarea structurală a sectorului privat, Acord, Washington, 1999 
 ▼ O.G. nr. 44/1999 (ratificare) 

 • împrumut nerambursabil, proiect "Conservarea biodiversităţii în Delta Dunării", Acord, Washington, 1994 
 ▼ L. nr. 142/1994 (ratificare) 

 • împrumut nr. 4.654RO, Proiect, dezvoltare rurală, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 90/2002 (ratificare) 

 • împrumut politici de dezvoltare, managementul riscurilor de dezastre, București, 2018 
 ▼ L. nr. 306/2018 (ratificare) 

 • împrumut Proiect diminuare riscuri în cadrul producerii calamităţilor naturale, Acord, Bucureşti, 2004 
  ▼ L. nr. 389/2004 (ratificare) 

 • împrumut Proiect privind dezvoltarea sectorului social, Acord, Bucureşti, 2001, Schemă microcredite, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 111/2001 

 ♦ H.G. nr. 1083/2003 

 • împrumut Proiect privind reforma sectorului sanitar, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 171/2005 (ratificare) 
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 • împrumut Proiect reforma sistemului judiciar, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 205/2006 (ratificare) 

 • împrumut reabilitare şcoli, Acord, Washington, 1997 
 ▼ O.U.G. nr. 71/1997 (ratificare) 

 • împrumut,  ajustare a sectorului financiar şi al întreprinderilor F.E.S.A.L., Acord,  Washington, 1996 
 ▼ O.G. nr. 14/1996 (ratificare) 

 • împrumut,  ajustare sector agricol, Acord,  Washington, 1997 
 ▼ O.G. nr. 13/1997 (ratificare) 

 • împrumut,  ajustare sector de protecţie socială,  Acord, Washington, 1997 
 ▼ O.G. nr. 12/1997 (ratificare) 

 • împrumut, Acord,  Washington, 1992 
 ▼ L. nr. 63/1992 (ratificare) 

 • împrumut, Acord, Washington, 1991 
 ▼ L. nr. 57/1991 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 79/1991 (ratificare) 

 • împrumut, Acord, Washington, 1992 
 ▼ L. nr. 89/1992 (ratificare) 

 • împrumut, Acord, Washington, 1993 
 ▼ L. nr. 50/1993 (ratificare) 

 • împrumut, acordare pentru proiect cadastru general şi publicitate imobiliară, Acord, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 21/1998 (ratificare) 

 • împrumut, controlul integrat al poluării cu nutrienţi, proiect, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 228/2008 (ratificare) 

 • împrumut, finanţare Proiect ănchidere mine, Acord, Bucureşti,2005 
 ▼ L. nr. 167/2005 (ratificare) 

 • împrumut, finanţare Proiect fond de dezvoltare socială, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 29/1999 (ratificare) 

 • împrumut, finanţare Proiect modernizare sistem informare şi cunoaştere în agricultură, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 170/2005 (ratificare) 

 • împrumut, finanţare, program de reforme susţinut de împrumutul de ajustare economică, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 295/2005 (ratificare) 

 • împrumut, finanţare, proiect de reformă a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice, Acord, Washington, 1996 
 ▼ O.G. nr. 2/1997 (ratificare) 

 • împrumut, finanţare, Proiect restructurare transporturi, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ O.U.G. nr. 52/2005 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei", Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 77/2000 (ratificare) 

 • împrumut, proiect de dezvoltare forestieră,  Acord,  Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 400/2003 (ratificare) 

 • împrumut, proiect de dezvoltare industrială,  Acord,  Washington, 1995 
 ▼ L. nr. 68/1995 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 135/2002 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect de dezvoltare instituţională a sectorului privat, Acord, Washington, 1999 
 ▼ O.G. nr. 40/1999 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 11/2000 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect de modernizare a administraţiei fiscale, Acord, Bucureşti, 2013 
 ▼ L. nr. 212/2013 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect de reabilitare drumuri, etapa a II-a, Acord, Washington, 1997 
 ▼ O.G. nr. 23/1997 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect forţă de muncă şi protecţie socială,  Acord,  Washington, 1995 
 ▼ O.G. nr. 35/1995 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 63/2000 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect privind dezvoltarea sectorului social, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.U.G. nr. 111/2001 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect privind programul cultural, Acord, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 4/1999 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect privind serviciile municipale, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 124/2007 (ratificare) 

 • împrumut, Proiect reabilitare a sectorului petrolier, Acord, Washington, 1994 
 ▼ O.G. nr. 42/1994 (ratificare) 

 • împrumut, reabilitare, reformă, sector irigaţii, Acord, Bucureşti,2003 
 ▼ L. nr. 4/2004 (ratificare) 
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 • împrumut, realizare Proiect de finanţare rurală, Acord, Washington, 2001 
 ▼ O.U.G. nr. 8/2002 (ratificare) 

 • împrumut, reforma învăţământului preuniversitar, Acord, Washington, 1994 
 ▼ H.G. nr. 122/1998 (aprobare) 

 ▼ O.G. nr. 24/1994 (ratificare) 

 • împrumut, reformă în domeniul protecţiei copilului, Acord, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 63/1998 (ratificare) 

 • împrumut, reformă şi privatizare telecomunicaţii, Acord de garantare, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 88/1998 (ratificare) 

 • Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică, Acord, Bucureşti, 2014 
 ▼ L. nr. 180/2014 (ratificare) 

 • Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare, Bucureşti, 2017 
 ▼ L. nr. 173/2017 (ratificare) 

 • Proiect prevenire şi combatere extindere gripa aviara, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 57/2007 (ratificare) 

 • Proiect privatizare societăţi comerciale filiale de distribuţie şi furnizare energie electrică "Electrica Banat" - S.A. şi "Electrica Dobrogea" -  
 S.A., Bucureşti, 2005 
 ▼ O.U.G. nr. 32/2005 (ratificare) 

 • Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de U.E. pentru restructurarea agriculturii, împrumut, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 14/2009 (ratificare) 

 • Proiect privind incluzinea socială, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 40/2007 (ratificare) 

 • Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre, Acord, București, 2018 
 ▼ L. nr. 307/2018 (ratificare) 

 • Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă, Acord, Bucureşti la 10 iulie 2019 
 ▼ L. nr. 89/2020 (ratificare) 

 • Proiect retehnologizare echipamente din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 405/2005 (ratificare) 

 • proiecte finanţate, implementare, Memorandum, Bucureşti, 2008 
 ▼ O.U.G. nr. 157/2008 (aprobare) 

 • Proiectul de diminuare, riscuri în cadrul producerii dezastrelor, Scrisoare de acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 44/2004 (ratificare) 

 • Proiectul privind fondul de dezvoltare socială- faza a II-a, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 46/2002 (ratificare) 

 • Proiectul privind învăţământul rural, Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 441/2003 (ratificare) 

 • Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar, Acord, 2014 
 ▼ L. nr. 179/2014 (ratificare) 

 • Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar, București, 2021 
 ▼ L. nr. 298/2021 (ratificare) 

 • scrisoare de acord, avans împrumut destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 51/1999 (ratificare) 

 • scrisoare de acord, avans împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor 
 ▼ O.U.G. nr. 103/1999 (ratificare) 

 • scrisoare de înţelegere, avans împrumut, Proiect "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei" 
 ▼ O.U.G. nr. 108/2000 (ratificare) 

 - împrumut de ajustare programatică - PAL1, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 2/2005 (ratificare) 

 - Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă, Acord de împrumut, Bucureşti la 10 iulie 2019 
 ▼ L. nr. 92/2020 (ratificare)   
 Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională, reglementări internaţionale: 
 - împrumut, Acord, Tokio, 1997 
 ▼ O.G. nr. 36/1997 (ratificare) 

 - proiect de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, Acord, Tokio, 1998 
 ▼ L. nr. 157/1998 (ratificare) 

 - proiect de reabilitare a drumurilor, Acord, Tokio, 1998 
 ▼ L. nr. 156/1998 (ratificare) 

 - Proiect reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ L. nr. 528/2001 (ratificare) 

 - Proiect reducere poluare la Termocentrala Turceni, Acord de împrumut, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 257/2005 (ratificare) 

 - schimb de note verbale, 16 noiembrie 1999 
 ▼ H.G. nr. 270/2000 (aprobare)   



 

 5769

 Banca Mondială, reglementări internaţionale: 
 - fonduri structurale, de coeziune ale UE în România, modernizarea administraţiei publice, Memorandum, Bucureşti, 2012 
 ▼ H.G. nr. 240/2012 (aprobare) 

 - Parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale, Bucureşti, 2021 

 
 ♦ H.G. nr. 1317/2021   
 Banca Naţională a României: 
 - abordare standard, abordare standard alternativă pentru risc operaţional, utilizare, aprobare 
 ♦ R. nr. 5/2013 (B.N.R.)  

 - activitate ca bancă centrală a statului 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - agent al statului, plată datorie externă 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 ♦ H.G. nr. 683/2008 

 - autoritate administrativă autonomă, înfiinţare prin lege organică 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.117) 
 - autorizarea de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor bancare constituite la societăţile bancare "Dacia  
 Felix"- S.A. şi "Credit Bank"- S.A. 
 ♦ L. nr. 135/1996 

 - baza monetară, plafoane, obiective 
 ♦ O.G. nr. 30/1997 

 - Centrala Incidentelor de Plăţi, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 37/1997 (B.N.R.)  

 ♦ R. nr. 1/2012 (B.N.R.)  

 - Centrala Riscului de Credit, organizare, funcţionare 
 ♦ R. nr. 2/2012 (B.N.R.)  

 - Centrala Riscurilor Bancare, organizare şi funcţionare la B.N.R. 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - coduri IBAN, utilizare în România 
 ♦ R. nr. 2/2004 (B.N.R.)  

 - comisioane practicate pentru servicii aferenta conturilor curente în lei deschise în evidenţele sale 
 ♦ R. nr. 23/2009 (B.N.R.)  

 - comision pentru operaţiuni de încasare şi plăţi în numerar 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ R. nr. 7/2012 (B.N.R.)  

 - conturile curente ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni şi ale Băncii Comerciale Române- S.A. 
 ♦ C. nr. 36/1996 (B.N.R.)  

 - credit lombard 
 ♦ C. nr. 11/1998 (B.N.R.)  

 - creditare, condiţii, regulament 
 ♦ R. nr. 17/2012 (B.N.R.)  

 - curs de schimb valutar 
 ♦ H.G. nr. 155/1997 

 - depuneri şi menţinerea cotei subscrise de România la capitalul: 
 • BERD 
 ♦ O.G. nr. 4/1997 

 • Corporaţiei Financiare Internaţionale 
 ♦ H.G. nr. 1021/1990 

 - deschidere cont în euro pe numele Comisiei Europene 
 ♦ O. nr. 9/2006 (B.N.R.)  

 - deschiderea contului tip bancă în faliment, condiţii 
 ♦ N. nr. 10/2000 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - dobândă de referinţă a B.N.R., înlocuire din actele normative a sintagmei "dobânda de refinanţare a B.N.R." şi/sau "taxa aferentă a scontului", cu  
 "dobânda de referinţă a B.N.R." şi stabilire lunară a dobânzii de referinţă a B.N.R. 
 ♦ L. nr. 422/2002 

 - documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară, licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat, transmitere prin mijloace electronice 
 ♦ N. nr. 2/2010 (B.N.R.)  

 - emitere autorizaţii pentru funcţionarea cooperativei de credit şi a caselor centrale ale cooperativelor de credit, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - fonduri de mare valoare, sistem de transfer administrat de S.N. de Transfer de Fonduri şi Decontări- MansFonD- S.A. 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - guvernatorul şi supleantul României la BERD, numire 
 ♦ H.G. nr. 956/1990 
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 - instituţii de credit: 
 • adecvarea capitalului 
 ♦ N. nr. 5/2004 (B.N.R.)  

 • supraveghere, sancţiuni, proceduri speciale 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - instituţii financiare nebancare: 
 • contabilitate, organizare, conducere, întocmire situaţii financiare 
 ♦ O. nr. 2/2006 (B.N.R.)  

 • Registrul general, Registrul special, Registrul de evidenţă, notificare, cerinţe speciale 
 ♦ L. nr. 93/2009 

 - instrumente de plată de debit, circuit 
 ♦ R. nr. 11/2006 (B.N.R.)  

 - înfiinţarea contului 50BB x 99.10 "Disponibilităţi blocate de instanţele judecătoreşti" pentru fiecare societate bancară 
 ♦ C. nr. 26/1995 (B.N.R.)  

 - monedă electronică, emitere, activitate, autorizare 
 ♦ L. nr. 210/2019 

 - operaţiuni: 
 • cu certificate de depozit, derulare, proceduri de lucru 
 ♦ O. nr. 7/2006 (B.N.R.)  

 • de piaţă monetară, derulare, participanţi eligibili, facilităţi permanente, acordare 
 ♦ O. nr. 8/2006 (B.N.R.)  

 • de swap cu metale preţioase şi swap valutar cu sumele obţinute din împrumuturi contractate 
 ♦ L. nr. 118/1995 

 ♦ L. nr. 312/2004 

 • de transfer-credit, ordin de plată utilizat 
 ♦ R. nr. 2/2016 (B.N.R.)  

 • efectuate prin contul curent general al Trezoreriei statului, comisioane 
 ♦ C. nr. 16/2004 (B.N.R.)  

 • pe piaţa monetară 
 ♦ O.U.G. nr. 29/1997 

 ♦ R. nr. 1/2000 (B.N.R.)  

 ♦ R. nr. 3/2016 (B.N.R.)  

 - ordin de plată în mesaje electronice utilizate în sistem ReGis, menţiuni, mod unitar de completare 
 ♦ N. nr. 1/2005 (B.N.R.)  

 - persoane juridice bancare, înfiinţare, autorizaţie, documente necesare efectuării de operaţiuni valutare 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - politică monetară şi de credit, atragere depozite 
 ♦ O.U.G. nr. 29/1997 

 - prestare servicii de încasări şi plăţi cu şi fără numerar, comisioane 
 ♦ R. nr. 1/1996 (B.N.R.)  

 - rata dobânzilor practicate şi facilităţi permanente acordate băncilor 
 ♦ R. nr. 1/2000 (B.N.R.)  

 ♦ C. nr. 14/2000 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - rate medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar, determinare, raportare 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - reforma sectorului financiar 
 ♦ O.G. nr. 30/1997 

 - registrul bancar şi registrul organizaţiilor cooperatiste de credit 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - reglementare, autorizare, supraveghere instituţii de credit, autoritate competentă 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - rezerva de stat în metale preţioase 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 

 - rezerve minime obligatorii: 
 • rata dobânzilor, plată 
 ♦ R. nr. 6/2002 (B.N.R.)  

 • stabilire 
 ♦ R. nr. 6/2002 (B.N.R.)  

 - semnătură, autenticitate, garantare, tehnici echivalente 
 ♦ N. nr. 16/2004 (B.N.R.)  

 - servicii de plată, supraveghere 
 ♦ L. nr. 209/2019 

 - servicii de plăţi fără numerar, comisioane, încasare 
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 ♦ C. nr. 9/1998 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - sisteme de plăţi, autorizare, supraveghere 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - statut 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - transmitere indicatori primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare 
 ♦ N. nr. 1/2015 (B.N.R.)  

 - valută, operaţiuni, efectuare 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)    
 Banca Nordică de Investiţii: 
 - cooperare financiară, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ O.G. nr. 114/1998 (ratificare)   
 Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre: 
 - înfiinţare, Acord, Atena, 1994 
 ▼ L. nr. 67/1996 (ratificare) 

 - reevaluarea soldului contului de capital, plată, aprobare, majorarea capitalului deţinut de România 
 ♦ H.G. nr. 1503/2002 

 ♦ L. nr. 97/2011   
 Banca pentru Mica Industrie şi Libera Iniţiativă - S.A.: 
 - înfiinţare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 679/1990   
 Banca Renaşterea Creditului Românesc - S.A., CREDIT BANK: 
 - credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite 
 ♦ O.U.G. nr. 26/2000   
 Banca Română de Comerţ Exterior - S.A., BANCOREX: 
 - administrator special, mandat, prelungire 
 ♦ H. nr. 4/1999 (B.N.R.)  

 - măsuri de restructurare financiară 
 ♦ O.U.G. nr. 123/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 62/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 115/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 89/1999 

 - proces de restructurare, finalizare, fuziune prin absorbţie cu B.C.R. - S.A. 
 ♦ O.G. nr. 39/1999 

 - restructurare financiară în vederea privatizării 
 ♦ O.U.G. nr. 67/1998 

 - retragerea autorizaţiei de funcţionare 
 ♦ H. nr. 9/1999 (B.N.R.)    
 Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1178/1990 

 - pachet de acţiuni deţinut de stat, vânzare 
 ♦ H.G. nr. 368/2004   
 Banca Turco-Română - S.A.: 
 - numire administrator special 
 ♦ H. nr. 40/2002 (B.N.R.)    
 Bancnote: 
 - emisiune, anulare, retragere 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - falsificare, infracţiune, Cod penal 
 ♦ C. nr. 5/1998 (B.N.R.)  

 - grafică, protejare 
 ♦ C. nr. 5/1998 (B.N.R.)  

 - imprimare şi punere în circulaţiea bancnotei cu valoarea nominală de: 
 • 1.000.000 lei 
 ♦ C. nr. 35/2003 (B.N.R.)  

 • 10.000 lei, reproiectată 
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 ♦ C. nr. 12/1999 (B.N.R.)  

 ♦ C. nr. 22/2000 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 • 100.000 lei 
 ♦ C. nr. 23/2001 (B.N.R.)  

 ♦ C. nr. 5/1998 (B.N.R.)  

 • 2.000 lei 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 • 200 lei 
 ♦ C. nr. 23/2006 (B.N.R.)  

 • 5.000 lei, reproiectată 
 ♦ C. nr. 5/1998 (B.N.R.)  

 • 50.000 lei, imprimată pe polimer 
 ♦ C. nr. 27/2001 (B.N.R.)  

 • 50.000 lei, reproiectată 
 ♦ C. nr. 21/1996 (B.N.R.)  

 ♦ C. nr. 8/2000 (B.N.R.)  

 • 500.000 lei 
 ♦ C. nr. 25/2000 (B.N.R.)  

 - reproducere în scop publicitar, de informare, condiţii 
 ♦ C. nr. 5/1998 (B.N.R.)  

 - retragere şi încetare a puterii circulatorii a bancnotei de 
 • 10.000 lei emisiune 1999 
 ♦ C. nr. 23/2001 (B.N.R.)  

 • 50.000 lei emisiune 1996 
 ♦ C. nr. 23/2001 (B.N.R.)  

 - şi monede, emisiunea 2005, punere în circulaţie 
 ♦ C. nr. 14/2005 (B.N.R.)    
 Baraje: 
 - amenajări hidrotehnice, bunuri în proprietate publică 
 ♦ H.G. nr. 365/1998 

 - comisii de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de agrement NTLH-040, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ O. nr. 105/2003 (M.A.P.M.)  

 - corpul de experţi în evaluarea stării de siguranţă, concurs pentru experţi şi avizare specialistă, condiţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 - evaluarea stării de siguranţă, 
 ♦ O. nr. 116/289/2002 (M.A.P.M.; M.L.P.T.L.)  

 - siguranţa barajelor, măsuri pentru barajele încadrate în categoriile de importanţă: 
 • A şi B- NTLH- 014 şi C şi D- NTLH- 015 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 • NTLH- 021 şi NTLH- 022 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 116/289/2002 (M.A.P.M.; M.L.P.T.L.)  

 ♦ O. nr. 115/288/2002 (M.A.P.M.; M.L.P.T.L.)  

 • NTLH- 031 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ O. nr. 117/2002 (M.A.P.M.)  

 • NTLH- 032 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ O. nr. 118/2002 (M.A.P.M.)  

 • NTLH-034: 
 • control, condiţii 
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 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 120/2002 (M.A.P.M.)  

 • NTLH-036: 
 • procedură de declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi grad de risc asociat 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 147/2002 (M.A.P.M.)  

 - siguranţă, control, asigurare, condiţii, regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 - siguranţă, exploatare echipamente hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari, normativ tehnic, NTLH-050 
 ♦ O. nr. 1216/2008 (M.M.D.D.)  

 - şi centrale hidroelectrice noi, protecţie fond piscicol, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 

 - şi diguri, fişe de evidenţă NI/A- 035, conţinut, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ O. nr. 121/2002 (M.A.P.M.)  

 - şi lucrări hidrotehnice 
 ♦ O. nr. 115/288/2002 (M.A.P.M.; M.L.P.T.L.)  

 - trecerea în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor, procedură NTLH- 033 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 119/2002 (M.A.P.M.)    
 Barter, decontare conturi: 
 - contract de decontare plăţi pentru exporturi efectuate în cadrul acordurilor guvernamentale 
 ♦ H.G. nr. 475/1993 

 - licenţe de export 
 ♦ O.G. nr. 59/1994   
 Bănci de credit ipotecar: 
 - regim 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006   
 Băuturi alcoolice: 
 - accize, regim, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1190/2000 

 ♦ O. nr. 1111/2002 (M.F.P.)  

 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - analiză, metode comunitare şi standard de referinţă, aprobare 
 ♦ O. nr. 112/120/2005 (M.A.P.D.R.; M.S.)  

 - cazane, instalaţii de fabricat, sistem de supraveghere, instituire 
 ♦ O. nr. 1111/2002 (M.F.P.)  

 - comercializare, formulare specifice, regim special, utilizare 
 ♦ O. nr. 55/1999 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 91/1999 (M.F.)  

 - comercializate în regim duty-free, marcare, procedură 
 ♦ O. nr. 2142/2010 (M.F.P.)  

 - denumiri geografice protejate şi recunoscute în România, listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 147/2005 (M.A.P.D.R.)  

 - diminuare fenomene de fraudă şi evaziune fiscală, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 831/2002 

 - distilate din vin, din subproduse rezultate la fabricarea vinului şi din fructe 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 - distilate, comercializare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - import de alcool, distilate, băuturi spirtoase în vrac, sistem de supraveghere 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - marcare 
 ♦ L. nr. 227/2015 
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 - preţuri minime, stabilite de către asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice 
 ♦ Protocol nr. 12/2004 (VINROM)  

 - producător, agent economic intern, importator, licenţe de fabricaţie, valabilitate, sistem de marcare 
 ♦ O. nr. 1772/1998 (M.F.)  

 - publicitate, programe audiovizuale, interzicere, condiţii 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 - reguli în materie de publicitate şi teleshopping 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - servire, condiţii 
 ♦ L. nr. 61/1991 

 - spirtoase, echipe mixte de control, verificare producători 
 ♦ H.G. nr. 873/2005 

 - tradiţionale româneşti, norme cu privire la definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea acestora 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 368/1160/212/2008 (M.A.D.R.; M.S.PU.; A.N.P.C.)  

 - ţuică şi rachiuri din fructe, sistem de supraveghere 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 v. comerţ, afaceri, relaţii internaţionale, v. mărci şi indicaţii geografice 
 
 Benzină: 
 - introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ O. nr. 2459/2012 (M.E.C.M.A.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2018 

 - plan de acţiune pentru reducerea conţinutului de plumb 
 ♦ H.G. nr. 489/1998 

 - preţ cu amănuntul, formare 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 v. Fondul special pentru produse petroliere, v. mediu înconjurător, ecologie, v. staţii de benzină 
 
 Biblioteca Digitală a României: 
 - creare 
 ♦ H.G. nr. 1676/2008   
 Biblioteca Şcolară Virtuală: 
 ♦ L. nr. 1/2011   
 Bibliotecari: 
 - gestiune bunuri, angajament scris 
 ♦ O. nr. 2017/1997 (M.Cult.)  

 - la instituţii bugetare, biblioteci publice, de sub autoritatea consiliilor locale şi judeţene, condiţii 
 ♦ O. nr. 2069/1998 (M.Cult.)  

 - personal de specialitate, încadrare, condiţii 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 - răspundere materială: 
 • lipsurile din inventar, condiţii 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 • pentru eventuale pagube produse în gestiune din culpa lor 
 ♦ O. nr. 2062/2000 (M.Cult.)  

 ♦ L. nr. 82/1991   
 Biblioteci: 
 - Biblioteca Academiei Române, organizare, folosire de mijloace extrabugetare, atribuţii, funcţii specifice, subordonare 
 ♦ L. nr. 539/2001 

 ♦ H.G. nr. 569/1990 

 ♦ L. nr. 752/2001 

 ♦ L. nr. 334/2002 

 - Biblioteca Metropolitană Bucureşti, subordonare 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 - Biblioteca Naţională, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, atribuţii, funcţii specifice, subordonare 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 - Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu" din Bucureşti, subordonare, bibliotecă şcolară, rol 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 - cadru legal, sistem naţional, tipuri de biblioteci, rol, funcţii specifice 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 - Comisia Naţională a Bibliotecarilor, înfiinţare, componenţă, atribuţii 
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 ♦ L. nr. 334/2002 

 - din învăţământ, fonduri, granturi, tarife 
 ♦ O.G. nr. 84/1998 

 - documente, evidenţă gestionare şi inventariere 
 ♦ O. nr. 2062/2000 (M.Cult.)  

 ♦ L. nr. 82/1991 

 - formulare tipizate generale, aprobare 
 ♦ O. nr. 2249/4775/2009 (M.C.C.P.N.; M.E.C.I.)  

 - împrumut bibliotecar, regulament 
 ♦ O. nr. 2338/5286/2004 (M.C.C.; M.E.C.)  

 - management 
 ♦ O.U.G. nr. 189/2008 

 - Oficiul Naţional de Servicii pentru Biblioteci, subordonare M.C.C., finanţare 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 ♦ H.G. nr. 386/2004 

 - organizarea activităţii de informare şi documentare 
 ♦ D.-L. nr. 141/1990 

 - patrimoniu, categorii de documente, inventariere periodică 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 - personalul bibliotecilor 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 - publice, organizare, structură organizatorică, inventariere 
 ♦ O. nr. 2069/1998 (M.Cult.)  

 - revista "Biblioteca", reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 244/1999 

 - tarife de expediere documente de bibliotecă, destinate schimburilor şi împrumuturilor intern/internaţional, reduceri 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 - utilizatori, drepturi şi obligaţii 
 ♦ L. nr. 334/2002   
 Bilete de tratament balnear şi odihnă: 
 - acordare gratuită pentru: 
 • categorii de persoane prevăzute în legi speciale 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 • salariaţi care lucrează în mediu radioactiv - zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea  
 minereului de uraniu, conservarea şi închiderea perimetrelor miniere 
 ♦ H.G. nr. 757/2008 

 • veterani şi văduve de război, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 - asiguraţi din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 377/2007 (M.M.F.E.S.)  

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - repartizare 
 ♦ O. nr. 619/2009 (M.M.F.P.S.)  

 - tratament şi recuperare acordare poliţiştilor, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1578/2002   
 Bilete de valoare: 
 - acordare 
 ♦ L. nr. 165/2018 

 ♦ H.G. nr. 1045/2018   
 Bilete speciale de călătorie gratuită: 
 - tipărire, decontare călătorii în baza L. nr. 44/1994, veterani de război, invalizi, văduve de război, utilizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 580/1995 

 ♦ O. nr. 266/312/2005 (M.T.C.T.; M.F.P.)    
 Biletul la ordin: 
 - în format vechi, interzicere utilizare 
 ♦ C. nr. 39/2008 (B.N.R.)    
 Biodiversitate: 
 - conservare, Strategia naţională, Planul de acţiune, 2014 - 2020 
 ♦ H.G. nr. 1081/2013   
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 Biotehnologie modernă, biosecuritate, reglementări internaţionale: 
 - Protocol adiţional, Nagoya-Kuala Lumpur, 2010 
 ▼ L. nr. 110/2013 (ratificare) 

 - Protocol, de la Cartagena, Convenţie, 1992, adoptat la Montreal, 2000 
 ▼ L. nr. 59/2003 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 110/2013 (ratificare)   
 Birou unic: 
 - componenţă, proceduri cu privire la autorizarea funcţionării comercianţilor, taxe şi tarife (pentru serviciile efectuate) 
 ♦ H.G. nr. 1346/2002 

 ♦ L. nr. 359/2004   
 Birou vamal: 
 - abilitare de a efectua formalităţi vamale cu plante, substanţe, preparate stupefiante, psihotrope, listă 
 ♦ O. nr. 9129/2011 (A.N.V.)    
 Biroul central pentru expertize tehnice judiciare: 
 - şi ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 2/2000   
 Biroul central pentru recuperarea creanţelor statelor membre: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 35/2006   
 Biroul de presă informaţii şi relaţii publice la Bruxelles: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 802/1991   
 Biroul de Reprezentanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Franco-Române: 
 - funcţionare în România, aprobare prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească 
 ♦ H.G. nr. 700/1994   
 Biroul de reprezentare a Institutului Lombard pentru Schimburi Culturale dintre România şi Italia: 
 - recunoaştere, aprobare prealabilă 
 ♦ H.G. nr. 779/1996   
 Biroul de schimburi româno-americane: 
 - în domeniile învăţământului şi ştiinţei 
 ♦ H.G. nr. 842/1994   
 Biroul European de Telecomunicaţii (ETO): 
 - înfiinţare 
 ▼ O.G. nr. 110/1998 (ratificare)   
 Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale: 
 - înregistrare internaţională a mărcilor de produse şi de servicii, condiţii, efecte, Protocol, Madrid, 1989 
 ▼ L. nr. 5/1998 (ratificare)   
 Biroul Român de Metrologie Legală: 
 - birouri judeţene de metrologie legală 
 ♦ H.G. nr. 193/2002 

 - organizare şi funcţionare, atribuţii, subordonare 
 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 ♦ H.G. nr. 193/2002   
 Birouri Comerciale în străinătate în coordonarea unor ministere: 
 - în oraşul Port Said din R. Arabă Egipt, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1171/2000 

 - la Lagos - R.F. Nigeria, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 478/2000   
 Birouri de asistenţă pentru constituirea societăţilor comerciale: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 941/1995   
 Birouri parlamentare: 
 - sedii şi circumscripţii electorale pentru deputaţi, sumă forfetară lunară 
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 ♦ L. nr. 53/1991   
 Biserica Ortodoxă Română: 
 - modificare statut aprobat prin D. nr. 233/1949 prin 
 ♦ D.-L. nr. 86/1990 

 - obiecte de cult, drept exclusiv de producere 
 ♦ L. nr. 103/1992 

 - organizare, funcţionare, statut 
 ♦ H.G. nr. 53/2008   
 Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică): 
 - bunuri 
 ♦ D.-L. nr. 126/1990 

 ♦ H.G. nr. 466/1992   
 Blocaj financiar: 
 - diminuare, datorii nerambursabile la scadenţă ale agenţilor economici, 
 ♦ O.U.G. nr. 77/1999   
 Boli: 
 - afecțiuni alergice, persoane diagnosticate sau suspecte, drepturi, protecție 
 ♦ L. nr. 4/2021 

 - cardiovasculare, Registru naţional 
 ♦ O. nr. 1293/2012 (M.S.)  

 - Centrul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 1144/2004 (M.S.)  

 - codificare diagnostic, eliberare certificate de concediu medical 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - Consiliul Naţional pentru Bolile Rare, constituire 
 ♦ O. nr. 1215/2013 (M.S.)  

 - diabet şi alte boli de nutriţie, medicamente, prescriere, eliberare, decontare 
 ♦ O. nr. 72/44/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 2/2/2003 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - incompatibilitate, pentru calitatea de conducător autovehicule şi tramvaie, listă, stabilire 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 - infecţii HIV/SIDA, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 330/2003 

 - liste în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contribuţie personală 
 ♦ O. nr. 546/469/2001 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu capacitate mai mică de 3,5 tone, listă, certificat medical  
 de scutire, formular 
 ♦ O. nr. 1246/2007 (M.S.PU.)  

 - profesionale: 
 • artişti interpreţi sau executanţi 
 ♦ O. nr. 1187/2005 (M.S.)  

 • asiguraţi, indemnizaţie pentru incapacitate de muncă, pensie de invaliditate 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • Centrul Naţional de Coordonare Metodologică şi Informare 
 ♦ O. nr. 188/2004 (M.S.)  

 • cercetare, înregistrare, raportare, evidenţă, lista bolilor profesionale declarabile 
 ♦ L. nr. 319/2006 

 ♦ H.G. nr. 1425/2006 

 ♦ H.G. nr. 355/2007 

 • determinare şi evidenţă 
 ♦ O. nr. 352/2001 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • Fond iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, constituire 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 • investigare, diagnosticare, procedură, prestaţii medicale aferente, listă 
 ♦ O. nr. 1378/2287/2011 (M.S.; M.M.F.P.S.)  
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 • în activitatea minieră, reabilitare şi compensare, condiţii 
 ♦ O. nr. 102000/3792/2000 (M.I.C.; M.M.P.S.)  

 • prevenire, politici şi strategie, elaborare 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 - Program naţional de diabet zaharat, organizare, desfăşurare, aprobare 
 ♦ O. nr. 1061/425/2006 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 966/2007 (M.S.PU.)  

 - transmisibile : 
 • raportare, fişă unică, circuit informaţional, aprobare 
 ♦ O. nr. 1466/2008 (M.S.PU.)  

 • supraveghere, raportare, colectare date, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 589/2007 

 - transmisibile: 
 • definiţii de caz utilizate în sistemul naţional de supraveghere 
 ♦ O. nr. 1163/2003 (M.S.)  

 • prioritare, listă 
 ♦ O. nr. 860/2004 (M.S.)  

 • supraveghere şi control, măsuri 
 ♦ O. nr. 141/2002 (M.S.F.)  

 • şi accidente de muncă, asigurare, condiţii 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 ♦ H.G. nr. 1425/2006 

 • şi netransmisibile, raportare, obligativitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 • trichineloză, program naţional de prevenire şi combatere 
 ♦ H.G. nr. 524/1994 

 - tuberculoză, măsuri de control 
 ♦ L. nr. 302/2018 

 - tuberculoză, program naţional de control, implementare, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 1171/2015 (M.S.)    
 Bolnavi: 
 - acordare gratuită a unor materiale sanitare, criterii 
 ♦ H.G. nr. 1023/1996 

 - cancer, evidenţă, declararea nominală obligatorie, măsuri, înregistrare pe baze populaţionale, registre regionale, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 2027/2007 (M.S.PU.)  

 - cuprinşi în programe de sănătate finanţate de către M.S.F., asigurarea continuării tratamentului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1498/2003 

 - tratament în străinătate, trimitere, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 28/2003 

 ♦ O. nr. 50/2004 (M.S.)  

 v. asistenţă medicală, v. asigurări sociale de stat 
 
 Bonă: 
 - exercitare profesie 
 ♦ L. nr. 167/2014 

 ♦ H.G. nr. 652/2017 

 - servicii oferite, ajutor financiar familii, acordare 
 ♦ L. nr. 35/2020   
 Brevete de invenţie: 
 - cereri prin mijloace electronice, depunere, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 112/2008 (O.S.I.M.)  

 - cesiune titular, scutire de impozit, criterii 
 ♦ H.G. nr. 1585/2002 

 - perioade de valabilitate, stabilire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1585/2002 

 - profit/venituri, cotă obţinută de titulari, determinare 
 ♦ H.G. nr. 1585/2002 

 v. invenţii 
 
 Brevete, cooperare internaţională: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
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 • Convenţie brevete europene, eliberarea, Munchen, 2000 
 ▼ L. nr. 611/2002 (aderare) 

 • de invenţie, clasificare internaţională, Aranjament, Strasbourg, 1971, modificat în 1979 
 ▼ L. nr. 3/1998 (aderare) 

 • depozit de microorganisme, recunoaştere internaţională în scopul procedurii de brevetare, Tratatul de la Budapesta, 28 aprilie 1977 modificat  
 la 26 septembrie 1980 
 ▼ L. nr. 75/1999 (aderare) 

 • Organizaţia Europeană de Brevete, Acord,  Bucureşti, 1994 
 ▼ O.G. nr. 32/1996 (ratificare) 

 • Tratatul privind dreptul brevetelor, Geneva, 2000 
 ▼ L. nr. 537/2004 (ratificare)   
 Brigada din Sud-Estul Europei (SEEBRIG): 
 - finanţare la realizarea Sistemului de comunicaţii şi informatică, în anul 2002 
 ♦ L. nr. 317/2002   
 Broker: 
 - angajare, negociere oferte de vânzare/cumpărare la o bursă de mărfuri, autorizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - autorizare, certificat de atestare la Bursa de Mărfuri 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - de asigurare: 
 • informare Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
 ♦ O. nr. 15/2001 (C.S.A.)  

 • persoană juridică română sau străină, activitate, condiţii, taxe 
 ♦ O. nr. 11/2009 (C.S.A.)  

 - intermediar, piaţă valutară 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)    
 Buget public naţional: 
 - buget de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.138) 
 - legea anuală, elaborare, aprobare şi execuţie, regim juridic 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - venituri bugetare, contabilitate, organizare şi conducere 
 ♦ L. nr. 82/2001 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ O. nr. 520/2003 (M.F.P.)    
 Buget: 
 - aplicaţii bugetare restante, informaţii, transparenţă, programe de aplicare 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ H.G. nr. 504/2003 

 - colectare, creanţe bugetare, condiţii 
 ♦ O. nr. 58/2003 (M.M.S.S.)  

 - de stat, finanţare, categorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare, inovare, stabilire, norme 
 ♦ H.G. nr. 134/2011 

 - obligaţii bugetare restante, informaţii, transparenţă, programe de aplicare 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ H.G. nr. 504/2003   
 Bugete de venituri şi cheltuieli: 
 - ale instituţiilor naţionale de cercetare, modalităţi de aprobare 
 ♦ L. nr. 292/2002   
 Bugete locale: 
 - formulare, impozite, taxe locale şi alte venituri, aprobare 
 ♦ O. nr. 384/2002/10/2003 (M.A.P.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 2052bis/1528/2006 (M.F.P.; M.A.I.)  

 - principii, reguli şi responsabilitate 
 ♦ L. nr. 273/2006   
 Bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale: 
 - elaborare, amendă, constituire, condiţii 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  
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 Bugetul asigurărilor pentru şomaj şi indemnizaţia de şomaj: 
 - constituire, utilizare 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 - declarare lunară de către angajator a obligaţiilor de plată, procedură 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - drepturi acordate, mod de plată 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 1090/2002 

 - fonduri nerambursabile, acordare, procedură 
 ♦ H.G. nr. 936/2004 

 - obligaţii bugetare, transparenţa informaţiilor, lista contribuabililor, măsuri 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ O. nr. 146/2003 (M.M.S.S.)  

 - plăţi compensatorii pentru: 
 • personal disponibilizat, concedieri colective, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 • salariaţi civili disponibilizaţi ca urmare a restructurării armatei 
 ♦ O.G. nr. 7/1998 

 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 - suportare cheltuieli pentru programele de formare profesională a personalului aflat în căutare de loc de muncă 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ O. nr. 171/2004 (M.M.S.S.F.)    
 Bugetul asigurărilor sociale de stat: 
 - aprobare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.65) 
 - aprobare: 
 • pe anul 2016 
 ♦ L. nr. 340/2015 

 • pentru anul 2009 
 ♦ L. nr. 19/2009 

 • pentru anul 2010 
 ♦ L. nr. 12/2010 

 • pentru anul 2011 
 ♦ L. nr. 287/2010 

 • pentru anul 2012 
 ♦ L. nr. 294/2011 

 • pentru anul 2013 
 ♦ L. nr. 6/2013 

 • pentru anul 2014 
 ♦ L. nr. 340/2013 

 • pentru anul 2015 
 ♦ L. nr. 187/2014 

 • pentru anul 2017 
 ♦ L. nr. 7/2017 

 • pentru anul 2018 
 ♦ L. nr. 3/2018 

 • pentru anul 2019 
 ♦ L. nr. 47/2019 

 • pentru anul 2020 
 ♦ L. nr. 6/2020 

 • pentru anul 2021 
 ♦ L. nr. 16/2021 

 - contribuţia de asigurări sociale, plată 
 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 ♦ L. nr. 127/2019 

 - control, exercitare 
 ♦ O. nr. 141/2002 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 232/2003 

 - creanţe bugetare administrate de M.M.S.S., obligaţii bugetare restante, înlesniri la plată, acordare, condiţii 
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 ♦ H.G. nr. 1171/2001 

 - obligaţii bugetare, transparenţa informaţiilor, notă contabilă, măsuri 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ O. nr. 146/2003 (M.M.S.S.)  

 - plata contribuţiei datorate bugetului de asigurări sociale de stat 
 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 - venituri şi cheltuieli, sistem public 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 ♦ L. nr. 127/2019   
 Bugetul de asigurări sociale de sănătate: 
 - fond iniţial 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - obligaţii bugetare, transparenţa informaţiilor, modalităţi, lista, condiţii 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ Decizia nr. 225/2003 (C.N.A.S.)    
 Bugetul de stat: 
 - administrarea sumelor datorate, termene şi proceduri 
 ♦ H.G. nr. 618/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 32/2001 

 - anularea obligaţiilor restante, datorate de unii agenţi economici din minerit, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 372/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 13/1999 

 - aprobare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.65) 
 - aprobare pentru: 
 • anul 2009 
 ♦ L. nr. 18/2009 

 ♦ O. nr. 463/2009 (M.F.P.)  

 • anul 2010 
 ♦ L. nr. 11/2010 

 • anul 2011 
 ♦ L. nr. 286/2010 

 ♦ H.G. nr. 56/2011 

 • anul 2012 
 ♦ L. nr. 293/2011 

 • anul 2013 
 ♦ L. nr. 5/2013 

 • anul 2014 
 ♦ L. nr. 356/2013 

 • anul 2015 
 ♦ L. nr. 186/2014 

 • anul 2016 
 ♦ L. nr. 339/2015 

 • anul 2017 
 ♦ L. nr. 6/2017 

 • anul 2018 
 ♦ L. nr. 2/2018 

 • anul 2019 
 ♦ L. nr. 50/2019 

 • anul 2020 
 ♦ L. nr. 5/2020 

 • anul 2021 
 ♦ L. nr. 15/2021 

 - arierate: 
 • acoperirea pierderilor întreprinderilor din activitatea anilor 1987-1989 
 ♦ L. nr. 19/1991 

 • diminuare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2000 

 ♦ O. nr. 1396/2000 (M.F.)  

 - corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală 
 ♦ O.G. nr. 36/2003 
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 - creanţe bugetare: 
 • colectare, a unor venituri, stabilire cote 
 ♦ O.G. nr. 3/2003 

 • executare, rambursare TVA, competenţă de soluţionare 
 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 ♦ O. nr. 810/2002 (M.F.P.)  

 - declaraţie privind obligaţiile de plată, cod 14.13.01.01 
 ♦ O.G. nr. 68/1998 

 ♦ O. nr. 384/2003 (M.F.P.)  

 - dobândă datorată pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, nivel, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 784/2005 

 - formular, model şi conţinut, declaraţie privind obligaţii de plată la bugetul de stat 
 ♦ O. nr. 1313/1999 (M.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 32/2001 

 ♦ H.G. nr. 618/2001 

 - formulare tipizate 
 ♦ H.G. nr. 581/1997 

 - general, consolidat al statului 
 ♦ O.G. nr. 30/1997 

 - instrumente structurale, prefinanţare, cofinanţare, mod de alocare în bugetul instituţiilor implicate, utilizare pentru obiectivul convergenţă 
 ♦ O. nr. 911/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 64/2009 

 ♦ H.G. nr. 606/2010 

 ♦ O. nr. 2561/2011 (M.F.P.)  

 ♦ H.G. nr. 218/2012 

 ♦ O. nr. 1022/851/2012 (M.F.P.; M.AF.E.)  

 - înlesniri: 
 • la plata creanţelor bugetare administrate de M.M.S.S., proceduri şi competenţe 
 ♦ O. nr. 216/2002 (M.M.S.S.)  

 ♦ H.G. nr. 794/2002 

 • la plata obligaţiilor bugetare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - măsuri de reducere a unor cheltuieli 
 ♦ O.U.G. nr. 223/2008 

 - obligaţii bugetare: 
 • care nu au termene de plată prevăzute în actele normative care le-au reglementat, stabilire termene de plată 
 ♦ O. nr. 1740/1996 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 379/1998 (M.F.)  

 • datorate de persoane juridice, formulare de declarare 
 ♦ O. nr. 1313/1999 (M.F.)  

 • neplata la termen, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 784/2005 

 - obligaţii: 
 • restante : 
 • informaţii, transparenţă, instrucţiuni, aprobare 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 • plată, înlesniri, proceduri şi competenţe de acordare, condiţii, administrate de M.F.P. 
 ♦ O. nr. 580/2002 (M.F.P.)  

 ♦ H.G. nr. 794/2002 

 - pentru război, întocmire 
 ♦ O. nr. 1711/2004 (M.F.P.)  

 - procedura de emitere a certificatului de obligaţii bugetare ale societăţii comerciale care se privatizează, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - proceduri şi competenţe de acordare a unor înlesniri la plata impozitelor, taxelor, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - regularizări diferenţe de curs valutar şi de preţ înregistrate din decontarea importurilor critice, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 6/1995 

 - rezerve de stat, finanţare 
 ♦ L. nr. 82/1992 

 - subvenţii industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere 
 ♦ H.G. nr. 42/2000 

 - sume acordate pentru Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale 
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 ♦ O.G. nr. 37/1997 

 - venituri obţinute de autorităţi, instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii, virare, norme 
 ♦ O. nr. 3156/2009 (M.F.P.)  

 - virare impozit pe salarii 
 ♦ O. nr. 30/1999 (M.F.)  

 ♦ L. nr. 500/2002   
 Bugetul local al comunei, oraşului şi judeţului: 
 - ale unităţilor administrativ teritoriale, echilibrare, plată ajutor social, stabilire anuală prin buget de stat 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 50/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - finanţare instituţii de învăţământ preuniversitar de stat, asigurare, excepţii 
 ♦ H.G. nr. 538/2001 

 ♦ L. nr. 273/2006 

 - finanţare obiective de investiţii, învăţământ preuniversitar 
 ♦ O. nr. 3502/19a/2697/1999 (M.E.N.; D.A.P.L.)  

 ♦ H.G. nr. 538/2001 

 - finanţe publice, elaborare, aprobare, executare 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ L. nr. 273/2006 

 - fonduri pentru plata ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevederi, utilizare 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - parte componentă a bugetului public naţional 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.138) 
 - virare cote defalcate, impozit pe salarii 
 ♦ O. nr. 30/1999 (M.F.)  

 ♦ L. nr. 500/2002   
 Bună-credinţă: 
 - exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.57) 
 - îndeplinire tratate 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.11) 

 Bunuri: 
 - agricole, definire 
 ♦ L. nr. 287/2009 

 - avere dobândită licit, prezumţie 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.44) 
 - care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale, înregistrare în contabilitate 
 ♦ H.G. nr. 1031/1999 

 - care au aparţinut fostei U.T.C. inventariere şi predare fundaţiilor pentru tineret, condiţii 
 ♦ L. nr. 146/2002 

 - confiscate: 
 • executare silită, valorificare, cuantum cuvenit executorului judecătoresc, criterii, condiţii 
 ♦ R. nr. 1253/C/V.S./1998 (M.J.)  

 - creditor garantat, rang de prioritate, publicitatea existenţei unei garanţii reale asupra unui bun, înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale  
 Mobiliare 
 ♦ H.G. nr. 802/1999 

 ♦ L. nr. 99/1999 

 - culturale mobile: 
 • clasare, norme 
 ♦ H.G. nr. 886/2008 

 • clasate, conservare, restaurare 
 ♦ H.G. nr. 1546/2003 

 - de interes local din domeniul privat şi public al statului, defalcare, trecere în patrimoniul comunelor, oraşelor, judeţelor 
 ♦ H.G. nr. 113/1992 

 - de natura stocurilor, formulare tipizate pentru contabilitate 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - destinate activităţii cultului mozaic, drept de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2002 

 - din domeniul public al statului, inventare aprobare şi reactualizare termen 
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 ♦ L. nr. 213/1998 

 - din dotare, riscuri asigurate, societate de asigurare, venituri extrabugetare, utilizare 
 ♦ O. nr. M.70/768/1280/c/8513/1998 (M.Ap.N.; M.I.; M.J.; M.F.)  

 - din dotarea M.Ap.N., M.I., M.J. - Direcţia Generală a Penitenciarelor, contracte de asigurare facultativă, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1998 

 - din proprietatea indiviză la clădiri aflate în condominiu 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 - divizibile, furnizare, transport rutier, reglementare 
 ♦ H.G. nr. 1373/2008 

 - domeniu public local al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, inventar, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ O. nr. 91/N/912-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O. nr. 90/N/911-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 - evaluare, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 24/2011 

 - executare silită, pentru realizarea creanţelor fiscale 
 ♦ L. nr. 207/2015 

 - fabricate în zone libere, care intră în teritoriul vamal al României, taxe vamale 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 - fonduri de carte, periodice şi culturale, gestiune 
 ♦ O. nr. 2017/1997 (M.Cult.)  

 - foste proprietăţi, redare: 
 • Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică 
 ♦ H.G. nr. 466/1992 

 • Comunităţilor evreieşti din România 
 ♦ O.U.G. nr. 21/1997 

 - fungibile şi nefungibile, garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - găsite în apele naţionale ori aruncate de apă pe plajă, ţărm, cheiuri, recompense 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - imobile (prevăzute în art. 467- 468 din Codul Civil), garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult, regim juridic, reglementare 
 ♦ L. nr. 239/2007 

 - imobile ale debitorilor persoane juridice, executare silită, trecerea în proprietatea statului 
 ♦ H.G. nr. 682/2001 

 - imobile din domeniul public al statului, administrate de M.C.T.I.,  închiriere, procedură, contract-cadru 
 ♦ O. nr. 68/2008 (M.C.T.I.)  

 - imobile expropriere, pentru cauză de utilitate publică 
 ♦ L. nr. 33/1994 

 - imobile preluate de stat (terenuri şi clădiri): 
 • abuziv, în perioada 1945-1989, restituire către foştii proprietari, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 20/1996 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ L. nr. 112/1995 

 ♦ H.G. nr. 250/2007 

 • în baza unor legi, acte administrative, hotărâri judecătoreşti de confiscare, restituire către foştii proprietari, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 • reparare prejudicii societăţilor comerciale, terenuri şi clădiri evidenţiate în patrimoniu, de către instituţiile publice implicate, ca urmare a  
 restituirii bunurilor mobile către foştii proprietari, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - imobile prin destinaţie, ipotecare potrivit Codului Civil 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - imobile retrocedare pentru, culte religioase din România, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 94/2000 

 ♦ H.G. nr. 1164/2002 

 - imobile, monumente istorice, protejare 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - imobile, proprietate publică a statului din domeniul sanitar-veterinar, concesionare, vânzare 
 ♦ H.G. nr. 446/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 89/2004 

 - imobile, restituire: 
 • comunităţilor (organizaţii, culte religioase) 
 ♦ O.G. nr. 112/1998 

 • comunităţilor cetăţenilor minorităţilor naţionale din România 
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 ♦ O.U.G. nr. 13/1998 

 - imobile, terenuri, drept de proprietate, reconstituire, condiţii, decontare cheltuieli, metodologie 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ O. nr. 454/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - imobiliare, cadastru energetic, lucrări, executare 
 ♦ O. nr. 1645/C. P. 2393/1997 (M.I.C.; O.N.C.G.C.)  

 - imobilizări corporale ale societăţilor comerciale cu capital de stat: 
 • reevaluare 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 500/1994 

 ♦ Norme/1994 (M.F.)  

 ♦ H.G. nr. 1553/2003 

 • valoarea de intrare a mijloacelor fixe 
 ♦ H.G. nr. 1553/2003 

 - importate, ce fac obiectul tranzacţiilor leasing, regim vamal 
 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 - introduse/scoase din ţară, aparţinând călătorilor şi altor persoane fizice, control vamal, condiţii 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - inventariere: 
 • bunuri din domeniul public al statului 
 ♦ O. nr. 428/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 1718/2011 (M.F.P.)  

 - inventarierea şi evidenţa bunurilor ce au aparţinut lui Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu 
 ♦ H.G. nr. 763/1997 

 ♦ H.G. nr. 289/1990 

 - legal confiscate: 
 • proprietate privată a statului, regim juridic 
 ♦ O. nr. 186/2001 (M.F.P.)  

 ♦ O.G. nr. 14/2007 

 • sau intrate în proprietatea privată a statului, declarare 
 ♦ O. nr. 4/2008 (M.E.F.)  

 - mobile din patrimoniul cultural naţional, export definitiv sau temporar, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 44/2000 

 ♦ O.G. nr. 27/1992 

 ♦ H.G. nr. 518/2004 

 - mobile, corporale sau necorporale, garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - pază 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 1486/2005 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 - proprietate publică a statului român, etaloanele naţionale ale unităţilor de măsură 
 ♦ H.G. nr. 193/2002 

 - proprietate publică, contracte de concesiune, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - proprietate publică: 
 • a statului date în administrarea instituţiilor publice, predare-primire, procedură 
 ♦ O. nr. 796/2006 (M.F.P.)  

 • în domeniul transportului, administrare, închiriere, concesionare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • regim juridic 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 • transmitere, fără plată în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
 ♦ H.G. nr. 763/1997 

 - rechiziţionare 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 - regii autonome 
 ♦ O.G. nr. 15/1993 

 - scoase din funcţiune: 
 • aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, licitaţie, organizare şi desfăşurare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 81/2003 

 • aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, Direcţia Generală a Penitenciarelor 



 

 5786

 ♦ H.G. nr. 766/2002 

 • aflate în administrarea S.R.I., scoase din funcţiune, valorificare, licitaţii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1397/2003 

 • aparţinând instituţiilor publice, valorificare 
 ♦ O.G. nr. 19/1995 

 • din administrarea S.I.E., valorificare, licitaţii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 314/2005 

 • sau din rezerve proprii ale M.I., valorificare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 ♦ H.G. nr. 81/2003 

 - sechestrate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, valorificare prin vânzare la licitaţie, procedură 
 ♦ O. nr. 1129/2009 (A.N.A.F.)  

 - stabilire în legătură cu acordarea ajutorului social 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - şi mărfuri confiscate, devenite proprietate de stat, în birouri vamale sau abandonate, valorificare, surse de stimulare, personal vamal 
 ♦ H.G. nr. 1426/2004 

 - terenuri şi/sau clădiri vânzare agenţilor economici de către autorităţi publice, condiţii 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - transporturile prin sistemul de expediţii expres, registre simplificate de evidenţă, instituire 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, compensaţii cetăţenilor români, acordare 
 ♦ L. nr. 393/2006 

 - trecute în proprietatea statului bulgar, în 1940, compensaţii cetăţenilor români, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 753/1998 

 ♦ L. nr. 9/1998 

 ♦ H.G. nr. 286/2004 

 ♦ L. nr. 97/2005 

 v. credit ipotecar 
 
 Bursa de alfabetizare: 
 - participanţi la programele de alfabetizare 
 ♦ L. nr. 116/2002   
 Bursa de Valori Bucureşti: 
 - Camera arbitrală 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - înfiinţare, organizare, funcţionare, atribuţii, hotărâri, efecte, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004   
 Burse de ajutor social: 
 - elevi, studenţi, învăţământ de stat, acordare, cuantum, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 445/1997 

 ♦ L. nr. 1/2011   
 Burse de mărfuri: 
 - amplasare sedii 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - înfiinţare, condiţii, control intern 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - servicii de intermediere 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - societăţi de bursă, organizare şi desfăşurare proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie pentru produse, servicii şi lucrări, obligaţii 
 ♦ O. nr. 12/2001 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004   
 Burse de valori şi mărfuri: 
 - sedii, construcţii, avizare şi/sau autorizare, prevenire, stingere incendii 
 ♦ L. nr. 307/2006   
 Burse de valori: 
 - acţiuni ale societăţilor comerciale la care statul/administraţie publică locală este acţionar, tranzacţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 
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 - înfiinţarea, organizarea şi administrarea 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - regulamentele Bursei de valori Bucureşti 
 ♦ Decizia nr. D/115/1995 (C.N.V.M.)    
 Burse, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • bursieri americani, alocaţie lunară, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 749/2001 (ratificare) 

 • bursieri români, transport internaţional, Acord, Bucureşti, 2000 

 - de studii, acordare, R. Angola 
 ♦ H.G. nr. 11/2003   
 Burse: 
 - acordate de consiliul local personalului din mediu rural, instituire 
 ♦ L. nr. 129/2006 

 - Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate: 
 • atribuţiile, competenţa şi funcţionarea Consiliului, regulament 
 ♦ O. nr. 3568/2006 (M.E.C.)  

 - de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală Vasile Pârvan la Accademia di Romania din Roma şi Nicolae Iorga la Instituto Romeno di  
 Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia 
 ♦ H.G. nr. 101/2002 

 - de studii: 
 • de masterat/doctorat/cercetare în străinătate "Titu Maioerscu", în vederea formării de specialişti în domeniile de interes ale U.E. , instituire,  
 acordare, concurs naţional, organizare, desfăşurare 
 ♦ H.G. nr. 1212/2008 

 ♦ O. nr. 6076/2008 (M.E.C.T.)  

 • lunare pentru tineri români studenţi în străinătate 
 ♦ H.G. nr. 1070/2001 

 ♦ L. nr. 1/2011 

 • ofertă pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei 
 ♦ H.G. nr. 272/2012 

 • pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 769/2005 

 ♦ O. nr. 4923/2005 (M.E.C.)  

 • postuniversitare, româneşti, de masterat la Universitatea Indiana (SUA), înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1563/2004 

 • şi cercetare postuniversitare şi postdoctorală « Nicolae Titulescu » instituire 
 ♦ H.G. nr. 903/2003 

 - de şcolarizare sau pentru continuarea studiilor, măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, condiţii 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 ♦ H.G. nr. 1149/2002 

 - doctorale "Eugen Ionescu", acordare 
 ♦ H.G. nr. 476/2007 

 ♦ O. nr. C2-2/3432/4797/2012 (M.A.E.; M.E.C.T.S.)  

 - doctoranzi, burse de cercetare, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1004/2002 

 - doctorat şi specializare şi alte forme de sprijin, pentru tineri de origine etnică română şi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate 
 ♦ H.G. nr. 689/1994 

 - documentare în străinătate, stimulare, activităţi de creaţie şi de producţie editorială, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 186/2003 

 - elevi şi studenţi, urmaşii eroilor revoluţiei din decembrie 1989, soţ supravieţuitor, invalizi şi răniţi ai revoluţiei, indiferent de venituri 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - filiale ale universităţilor româneşti din străinătate 
 ♦ O.G. nr. 60/1998 

 - pentru elevi şi studenţi olimpici, şcolare, internaţionali, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1004/2002 

 - pentru elevi şi studenţi: 
 • din învăţământul de stat, regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 445/1997 

 ♦ L. nr. 1/2011 

 • olimpici, şcolari, internaţionali, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1004/2002 

 - pentru formare manageri din sectorul public, "Bursa Guvernul României" 
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 ♦ L. nr. 157/2004 

 ♦ H.G. nr. 1516/2004 

 - pentru studenţi din R. Moldova care studiază în România, finanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001 

 - postuniveristare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artiştilor plastici, concurs, organizare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 861/2003 

 ♦ O. nr. 1419/2378/2007 (M.E.C.T.; M.C.C.)  

 ♦ O. nr. 2758/2654/2007 (M.E.C.T.; M.C.C.)  

 ♦ O. nr. 5686/2690/2010 (M.E.C.T.S.; M.C.P.N.)  

 - private, regim 
 ♦ L. nr. 376/2004 

 ♦ O. nr. 1759/5371/2004 (M.F.P.; M.E.C.)  

 - regim şi cuantum pentru: 
 • cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării 
 ♦ H.G. nr. 295/1999 

 ♦ H.G. nr. 844/2008 

 • cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, bursieri ai statului român, acordare, începând cu anul de învăţământ 1997/1998, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 295/1999 

 ♦ H.G. nr. 844/2008 

 • cetăţeni străini, bursieri ai statului român, care studiază în România, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 288/1993 

 ♦ H.G. nr. 295/1999 

 ♦ H.G. nr. 844/2008 

 • elevi, studenţi, doctoranzi şi cursanţi din învăţământul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina 
 ♦ H.G. nr. 795/2001 

 ♦ H.G. nr. 718/1995 

 ♦ H.G. nr. 295/1999 

 ♦ H.G. nr. 844/2008 

 - sociale de studii pentru studii în învăţământul superior, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 219/2000 

 - studenţi şi cursanţi ai extensiunilor universitare- filiale în străinătate, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 676/2000 

 - studenţi, contracte încheiate cu agenţi economici, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 625/1991 

 - şcolară "Guvernul României", instituire, cuantum 
 ♦ H.G. nr. 448/2009 

 - universitare şi postuniversitare pentru cetăţenii români trimişi în străinătate 
 ♦ H.G. nr. 697/1996 

 - universitare, pentru studenţi din Bosnia- Herţegovina 
 ♦ H.G. nr. 375/1994   
 Butelii: 
 - recipienţi sub presiune, reglementări tehnice 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 - transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate, dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, depozitare, regulament 
 ♦ O. nr. 1610/2007 (M.E.COM.)    

 C 
 
 
 C.A.E.N.: 
 - clasificarea activităţilor din economia naţională, aprobare, actualizare obiect de activitate, facilităţi, acordare 
 ♦ H.G. nr. 656/1997 

 ♦ H.G. nr. 322/2008   
 C.A.E.R.: 
 - măsuri decurgând din desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 77/1997   
 C.P.S.A.: 
 - clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor, organizare potrivit CAEN, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 53/1999   
 Cabaline: 
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 - efective, întreţinere, finanţare cheltuieli, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 96/1999 

 - regim 
 ♦ L. nr. 389/2005   
 Cabane: 
 - administrare de către persoane fizice/juridice, obligaţii 
 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 ♦ H.G. nr. 77/2003   
 Cabinet demnitar: 
 - din administraţia publică centrală, pentru reprezentanţi ai Guvernului, organizare, excepţii 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019   
 Cabinete de înfrumuseţare corporală: 
 - igienă, norme 
 ♦ O. nr. 1136/2007 (M.S.PU.)    
 Cabinete medicale: 
 - acreditare, norme metodologice de evaluare 
 ♦ O. nr. 544/2004 (M.S.)  

 - acreditare, standarde, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 721/2003 (C.N.A.S.)  

 - autorizaţie de liberă practică, eliberare 
 ♦ O. nr. 979/2004 (M.S.)  

 - de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical 
 ♦ O.U.G. nr. 83/2000 

 - de medicină sportivă, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 321/2007 

 - din administrarea unor instituţii publice, contract pentru furnizare de servicii medicale la dispoziţia medicilor şi personalului sanitar 
 ♦ H.G. nr. 443/1998 

 - din asistenţa medicală primară, din ambulatoriul de specialitate, încadrare în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, criterii 
 ♦ O. nr. 391/187/2015 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - formele de exercitare a profesiunii de medic, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - impozitare 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - închiriere, concesionare spaţii, bunuri mobile şi imobile din proprietatea privată a statului, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - organizare şi funcţionare, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 629/2001 

 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ O. nr. 153/2003 (M.S.F.)  

 - spaţii: 
 • concesionare 
 ♦ H.G. nr. 884/2004 

 ♦ O. nr. 918/2004 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 946/299/2004 (M.S.; M.A.I.)  

 • vânzare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2008 

 - şi de medicină dentară, autorizare sanitară, structură funcţională 
 ♦ O. nr. 1338/2007 (M.S.PU.)  

 - şi stomatologice, asigurare asistenţă medicală: 
 • pentru preşcolari, elevi şi studenţi 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 ♦ H.G. nr. 529/2002 

 v. asistenţă medicală, v. asigurări sociale de sănătate, v. unităţi sanitare publice 
 
 Cablu: 
 - distribuitori, prestări artistice muzicale fixate pe fonograme, utilizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 143/2003   
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 Cadastru general şi publicitate imobiliară, relaţii internaţionale: 
 - proiect împrumut B.I.R.D., Acord, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 21/1998 (ratificare) 

 - R. Moldova, Acord, Program de colaborare, Chişinău, 1999 
 ▼ H.G. nr. 357/2007 (aprobare)   
 Cadastru: 
 - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, organizare şi funcţionare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ H.G. nr. 1288/2012 

 - amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, întocmire 
 ♦ O. nr. 65/141/2004 (M.A.P.A.M.; M.A.I.)  

 - bănci de date urbane 
 ♦ H.G. nr. 521/1997 

 - birouri de carte funciară, competenţă 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ L. nr. 303/2004 

 - cadastre de specialitate 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)  

 ♦ O. nr. 1645/C. P. 2393/1997 (M.I.C.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O. nr. 91/N/912-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O. nr. 90/N/911-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O. nr. 470/530/2003 (M.A.P.A.M.; M.A.I.)  

 ♦ O. nr. 1276/2005 (M.M.G.A.)  

 - contravenţii şi infracţiuni, constatare de către persoane împuternicite, condiţii 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 558/2006 (A.N.C.P.I.)  

 - depozitare, planuri parcelare, procese verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, documentaţii 
 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 - domeniu public local, comisii speciale de inventariere, obligaţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ O. nr. 90/N/911-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O. nr. 91/N/912-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 - general, introducere norme tehnice, aprobare 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)  

 - general, plan, realizare pentru anii 2007, 2008, 2009 
 ♦ H.G. nr. 1597/2009 

 - geodez, profesie, organizare şi exercitare 
 ♦ Cod/2007 (O.G.R.)  

 ♦ R. nr. 1/2007 (O.G.R.)  

 ♦ R. nr. 2/2007 (O.G.R.)  

 - geodezie şi cartografie lucrări de specialitate, teledetecţie 
 ♦ O. nr. 537/2001 (M.A.P.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ L. nr. 7/1996 

 - grupe de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1257/2011 

 - informatizare, registre de proprietate, registre de ipoteci ale cetăţenilor 
 ♦ H.G. nr. 1007/2001 

 - începere lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor din Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 ♦ O. nr. 862/2012 (A.N.C.P.I.)  

 - lucrări de îmbunătăţiri funciare 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 - lucrări de specialitate ale căilor ferate 
 ♦ O. nr. 788/205/2002 (M.L.P.T.L.; M.A.P.)  

 - lucrări sistematice de cadastru, înscriere din oficiu imobile în cartea funciară, realizare, verificare, recepție 
 ♦ O. nr. 1/2020 (A.N.C.P.I.)  

 - monumentelor istorice, instituire de către MCC 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - onorarii pentru persoane fizice/juridice autorizate, înscrieri cu caracter nedefinitiv în cărţile funciare, aprobare 
 ♦ O. nr. 58/574/2002 (M.A.P.; M.J.)  
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 - organizare, publicitate imobiliară, regim juridic 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - organizarea activităţii de cadastru şi cartografie 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)  

 - persoane fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru U.E., sau stat care aparţine S.E.E., autorizare, recunoaştere autorizare în vederea  
 realizării, verificării lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei 
 ♦ O. nr. 107/2010 (A.N.C.P.I.)  

 - persoane fizice şi juridice, drept de executare, lucrări de cadastru geodezie şi cartografie pe teritoriul României, tarife 
 ♦ O.U.G. nr. 70/2001 

 - proceduri de avizare, contractare, plată şi desemnare a persoanelor fizice/juridice autorizate să execute documentele tehnice pentru cartea funciară  
 şi publicitate imobiliară 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 61/2002 (M.A.P.)  

 - reţelei de metrou, executare lucrări metodologice 
 ♦ O. nr. 311/378/2000 (M.Tr.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ L. nr. 7/1996 

 - servicii comunitare pentru cadastru şi agricultură, înfiinţare, organizare 
 ♦ O.G. nr. 13/2001 

 - şi carte funciară, avizare, recepţie, înscriere în evidenţe, Regulament 
 ♦ O. nr. 700/2014 (A.N.C.P.I.)  

 - şi publicitate imobiliară: 
 • Sistemul de Referinţă Terestru European 1989, adoptare în România 
 ♦ O. nr. 212/2009 (A.N.C.P.I.)  

 - tarife pentru activităţile desfăşurate, taxă de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate 
 ♦ O.G. nr. 101/1998 

 v. silvicultură 
 
 Cadre didactice, colaborare în domeniul şcolar: 
 - R.F. Germania, Acord, Statutul cadrelor didactice care activează în secţii speciale/şcoli germane din România, Bucureşti, 1996 
 ▼ O.U.G. nr. 99/1999 (aprobare)   
 Cadre didactice: 
 - concurs ocupare posturi/catedre didactice vacante în învăţământul preuniversitar 
 ♦ O. nr. 5441/2005 (M.E.C.)  

 - din învăţământul preuniversitar, control medical anual 
 ♦ O. nr. 4840/IR38342/2796/2005 (M.E.C.; M.S.; C.N.A.S.)  

 - din învăţământul preuniversitar, programe de reconversie profesională, organizare, funcţionare, norme 
 ♦ O. nr. 6194/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - învăţământ preuniversitar, consiliul profesoral, Consiliul de administraţie, cadre/comisii, consiliul clasei, Consiliul şcolar, organizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - măsuri de susţinere a învăţământului privat 
 ♦ O.G. nr. 138/2000 

 - norme didactice în învăţământul preuniversitar, structură 
 ♦ O.G. nr. 103/1998 

 - statut, aprobare 
 ♦ O. nr. 3905/2006 (M.E.C.)  

 ♦ L. nr. 1/2011 

 - şi nedidactice în cadrul învăţământului la distanţă 
 ♦ H.G. nr. 1011/2001 

 - universitare, predare la filialele universităţilor româneşti din străinătate 
 ♦ O.G. nr. 60/1998 

 v. învăţământ; v. personal didactic 
 
 Cadre militare: 
 - asistenţă juridică pentru fapte săvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, asigurare, suportare de către unitate, condiţii 
 ♦ O. nr. 118/2012 (M.A.I.)  

 - care au în primire cai şi câini de serviciu, drepturi 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 - concediu de odihnă 
 ♦ H.G. nr. 442/1995 

 ♦ H.G. nr. 442/1992 

 - în activitate: 
 • deplasare în străinătate, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 518/1995 

 • locuri de muncă cu condiţii deosebite, speciale, specifice, stabilire 
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 ♦ H.G. nr. 1294/2001 

 - personal al Serviciului de Informaţii Externe 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 - statut, salarizare 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ L. nr. 80/1995 

 v. militari 
 
 Cadru juridic bilateral, cooperare internaţională: 
 - R. Croaţia, Protocol, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 951/2004 (aprobare) 

 - R. Macedonia, Protocol, Skopje, 1996 
 ▼ L. nr. 130/1998 (ratificare) 

 - R. Slovenia, Protocol, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 951/2004 (aprobare)   
 Cafea, reglementări internaţionale: 
 - Acord internaţional, Londra, 2000 
 ▼ L. nr. 332/2007 (aderare)   
 Calamităţi naturale, prevenire, lichidare, colaborare internaţională: 
 - R. Bulgaria, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 11/1998 (ratificare)   
 Calamităţi naturale: 
 - agricultură, despăgubiri, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 419/2002 (M.A.A.P.)  

 - alarmă, sistem, poluări accidentale ale apelor 
 ♦ O. nr. 485/1995 (M.A.P.P.M.)  

 - apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor periculoase, dotare cu materiale 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - comitete şi centre operative pentru situaţii de urgenţă 
 ♦ H.G. nr. 1491/2004 

 - Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 
 ♦ L. nr. 481/2004 

 - dezastre, ajutoare de urgenţă, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - Inspectoratul general pentru situaţii de urgenţă 
 ♦ H.G. nr. 1490/2004 

 - servicii de urgenţă profesioniste 
 ♦ H.G. nr. 1492/2004 

 - situaţii excepţionale, reorganizare, restrângere sau suspendare temporară a serviciilor poştale, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - transporturi de intervenţie 
 ♦ O.G. nr. 19/1997   
 Calculatoare: 
 - registrul programelor pentru calculator 
 ♦ Decizia nr. 5/2000 (O.R.D.A.)  

 v. informatică, v. programe pe calculator 
 
 Calitate: 
 - acreditarea organismelor şi laboratoarelor pentru efectuarea conformităţii, auditul calităţii 
 ♦ O.G. nr. 23/2009 

 - Cartea Albă a Infrastructurii Calităţii şi Evaluării Conformităţii Produselor, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 342/2002 (M.I.R.)  

 - Consiliul Interministerial pentru Infrastructura Calităţii şi Armonizării Reglementărilor Tehnice, constituire, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 57/1999 

 - în construcţii 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 5/N-78-1/147/2000 (M.L.P.A.T.; M.I.C.; O.P.C.)  

 ♦ H.G. nr. 925/1995 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 ♦ H.G. nr. 273/1994 
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 ♦ H.G. nr. 203/2003 

 ♦ H.G. nr. 492/2018 

 - lucrări de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, verificare, condiţii 
 ♦ O. nr. 293/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 ♦ O. nr. 364/2010 (M.E.C.M.A.)  

 - mărfuri, comerţ 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 342/2002 (M.I.R.)  

 - produse: 
 • evaluare a conformităţii 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 342/2002 (M.I.R.)  

 ♦ O.G. nr. 23/2009 

 • farmaceutice şi alte produse de uz uman, control 
 ♦ O. nr. 1988/1996 (M.S.)  

 - standardizare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 342/2002 (M.I.R.)  

 ♦ O. nr. 373/2002 (M.I.R.)  

 ♦ O.G. nr. 23/2009 

 ♦ L. nr. 163/2015 

 - Strategie de dezvoltare pe termen mediu a infrastructurii pentru evaluarea conformităţii, 2004-2007 
 ♦ O. nr. 634/2004 (M.E.COM.)    
 Cambia - scrisoare de schimb: 
 - comerţ 
 ♦ Norme-cadru nr. 6/1994 (B.N.R.)  

 - compensare 
 ♦ C. nr. 37/1995 (B.N.R.)  

 - efecte de comerţ, modificarea L. nr. 58/1934 prin 
 ♦ O.G. nr. 11/1993 

 ♦ O.U.G. nr. 39/2008 

 - în format vechi, interzicerea utilizării 
 ♦ C. nr. 39/2008 (B.N.R.)  

 - operaţiuni 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - şi biletul la ordin, regim juridic 
 ♦ L. nr. 58 (D. nr. 1249)/1934 

 ♦ N.T. nr. 5/2008 (B.N.R.)    
 Camera Auditorilor Financiari din România: 
 - acordare derogări, condiţii, stabilire, proceduri 
 ♦ H. nr. 265/2011 (C.A.F.R.)  

 - membri, răspundere disciplinară, stabilire, regulament 
 ♦ H. nr. 125/2008 (C.A.F.R.)  

 - organizare şi desfăşurare alegeri, regulament, aprobare 
 ♦ H. nr. 58/2006 (C.A.F.R.)  

 - organizare, atribuţii, statut, aprobare 
 ♦ O. nr. 1009/1999 (M.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 ♦ H. nr. 2/2000 (C.A.R.)  

 - persoane care au obţinut diplomă de absolvire ACCA şi nu au desfăşurat activităţi de audit statutar, înscriere la stagiu, proceduri 
 ♦ H. nr. 206/2011 (C.A.F.R.)  

 - stagiari care desfăşoară stagiul la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, înscriere, proceduri 
 ♦ H. nr. 266/2011 (C.A.F.R.)  

 - Standarde de audit 2006, Cod de etică pentru auditorii profesionişti, adoptare 
 ♦ H. nr. 81/2007 (C.A.F.R.)  

 - titluri de onoare, acordare, proceduri 
 ♦ H. nr. 231/2011 (C.A.F.R.)    
 Camera Consultanţilor Fiscali: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O.G. nr. 71/2001 
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 ♦ O.G. nr. 71/2001 

 ♦ H. nr. 10/2011 (C.C.FIS.)  

 ♦ H. nr. 16/2011 (C.C.FIS.)  

 ♦ H. nr. 13/2012 (C.C.FIS.)  

 ♦ H. nr. 15/2012 (C.C.FIS.)  

 ♦ H. nr. 3/2017 (C.C.FIS.)    
 Camera de Comerţ şi Industrie (reprezentanţe în România): 
 - a Regiunii Cernăuţi: 
 ♦ H.G. nr. 693/1995 

 - a Uniunii Germane: 
 ♦ H.G. nr. 655/1994 

 - Franco-Română: 
 ♦ H.G. nr. 700/1994 

 - România - Israel: 
 ♦ H.G. nr. 1043/1990 

 - România - Republica Moldova: 
 ♦ H.G. nr. 1292/1990   
 Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti: 
 - înfiinţare, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 709/2005   
 Camera de Comerţ şi Industrie a României (Camera Naţională): 
 - înfiinţare, funcţionare, organizare 
 ♦ L. nr. 335/2007   
 Camera de Comerţ şi Industrie a României: 
 - activităţi burse de mărfuri, avizare, supraveghere, control, sancţionare, regulament 
 ♦ Decizia nr. 1/2006 (C.C.I.R.)  

 - scutiri de taxe de timbru şi timbru judiciar pentru unele cereri 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 - teritoriale, judeţene, recunoaşterea înfiinţării, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 799/1990   
 Camera Deputaţilor: 
 - administrarea Palatului Parlamentului (Casa Republicii) 
 ♦ H.G. nr. 372/1993 

 - alegere, colegii uninominale, prima delimitare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 802/2008 

 - alegeri, campanie electorală, desfăşurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, principii, reguli 
 ♦ Decizia nr. 792/2008 (C.N.A.)  

 - alegeri, contestare candidaturi unice la nivel naţional propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, modalitate 
 ♦ H. nr. 3/2008 (B.E.C.)  

 - alegeri, depozite, constituire, restituire, norme 
 ♦ H. nr. 3/2008 (A.E.P.)  

 - asigurare facultativă autovehicule 
 ♦ L. nr. 91/1996 

 - cazare, servicii, contractare 
 ♦ H.G. nr. 171/1997 

 - comisii permanente, atribuţii 
 ♦ H.C.D. nr. 8/1994 

 - delegaţii oficiale, activitate de protocol şi reprezentare, bază materială, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 - deputaţi, statut 
 ♦ L. nr. 96/2006 

 - editor, procedura publicării, republicării şi rectificării actelor în Monitorul Oficial al României 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 - indemnizaţii şi alte drepturi, corectare periodică 
 ♦ L. nr. 53/1991 

 - organizare şi funcţionare, regulament 
 ♦ H.C.D. nr. 8/1994 

 - organizarea şi funcţionarea Parlamentului 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul III, Cap.1, art. 61-76) 
 - regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului: 
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 ♦ H.G. nr. 372/1993 

 ♦ L. nr. 137/2000 

 ♦ H.G. nr. 718/1991 

 - servicii, structură organizatorică, regulament 
 ♦ H.C.D. nr. 42/2018   
 Camera executorilor judecătoreşti: 
 - cu personalitate juridică, înregistrare în circumscripţia fiecărei curţi de apel 
 ♦ L. nr. 188/2000   
 Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România: 
 - membri, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 66/2000 

 ♦ I. nr. 108/2002 (O.S.I.M.)  

 - organizaţie profesională neguvernamentală, organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 66/2000   
 Camera Naţională a Taximetriştilor: 
 ♦ L. nr. 38/2003 

 ♦ O. nr. 356/2007 (M.I.R.A.)    
 Camere ale Parlamentului: 
 - propuneri legislative, înregistrare, procedură de legiferare 
 ♦ L. nr. 189/1999   
 Campanii electorale: 
 - finanţare, subvenţii, limite maxime pentru un partid politic participant şi contribuţii de la persoane fizice/juridice 
 ♦ L. nr. 334/2006   
 Canale: 
 - închise/deschise, amplasare în zona drumurilor, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - navigabile, domeniu public, clasificare 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 v. navigaţie civilă 
 
 Canalizare: 
 - ape uzate, pluviale, servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare, practicare tarife aprobate 
 ♦ L. nr. 241/2006 

 ♦ O. nr. 65/2007 (A.N.R.S.C.)  

 - evacuare ape uzate în reţelele localităţilor 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ H.G. nr. 188/2002 

 - servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Bucureşti, tarife, stabilire, ajustare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ H.G. nr. 1019/2000   
 Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari: 
 - regimul de navigaţie 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 79/2000 

 ♦ O. nr. 426/2006 (M.T.C.T.)    
 Cantine: 
 - de ajutor social: 
 • gratuite sau contra cost, prestare de servicii, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 208/1997 

 • înfiinţare, centre mobile de pregătire şi distribuire a hranei, condiţii 
 ♦ L. nr. 208/1997 

 - studenţeşti: 
 • bază materială 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 • tarife, regie de cantină 
 ♦ H.G. nr. 407/1997   
 Capacităţi de mobilizare: 
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 - dezafectare, trecere la producţie civilă, aprobare 
 ♦ L. nr. 477/2003 

 ♦ H.G. nr. 370/2004   
 Capital social: 
 - al societăţilor comerciale 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 - al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar, majorare 
 ♦ O.G. nr. 48/1998 

 - al societăţilor comerciale înfiinţate ca rezultat al reorganizării regiilor autonome, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 - cote, regularizare în procesul de privatizare a băncilor 
 ♦ L. nr. 83/1997 

 - iniţial al băncilor 
 ♦ N. nr. 11/2003 (B.N.R.)  

 - reevaluare 
 ♦ H.G. nr. 1553/2003   
 Capital străin: 
 - atragere, investiţii directe, regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - în activitatea de explorare pentru minereuri metalifere 
 ♦ H.G. nr. 502/1991 

 - în domeniul exploatării şi explorării zăcămintelor de petrol şi gaze, facilităţi 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - în zone libere 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 - scutiri taxe vamale, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 51/1997   
 Capital: 
 - de risc, finanţare, creare de noi întreprinderi 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - imobilizat, active corporale şi necorporale 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 909/1997 

 - piaţă de capital, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 18/1993 

 - subscris, majorare la: 
 • BERD, cotă de participare 
 ♦ O.G. nr. 4/1997 

 • Corporaţia Financiară Internaţională- CFI 
 ♦ L. nr. 11/1992 

 • Fondul Monetar Internaţional, majorarea cotei de participare a României 
 ♦ L. nr. 26/1992   
 Capitala României: 
 - Centrul istoric Bucureşti, reabilitare, revitalizare 
 ♦ O.G. nr. 77/2001 

 - rangul zero, municipiu de importanţă europeană 
 ♦ L. nr. 351/2001 

 - stabilire, municipiul Bucureşti 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.14) 

 Carburanţi: 
 - auto: 
 • bonuri de valoare, tipărire, primire, eliberare, gestionare şi circulaţie 
 ♦ H.G. nr. 12/1992 

 ♦ O. nr. 231/1999 (M.I.C.)  

 • cantităţii livrate pe piaţa internă, declaraţie, termen de depunere 
 ♦ H.G. nr. 110/2003 

 • cote pentru finanţarea drumurilor publice, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 3/2003 

 • utilizaţi în domeniul agriculturii, bonuri valorice, acordare, condiţii 
 ♦ I. nr. 195/1872/191239/2002 (M.A.A.P.; M.A.P.; M.I.R.)  
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 - benzină, motorină pentru nevoile comandamentului Forţei Multinaţionale de Pace din Europa de Sud-Est şi pentru uzul personal al acestuia,  
 scutire de plata oricăror taxe 
 ♦ O.G. nr. 43/1999 

 ♦ H.G. nr. 1302/2002 

 - normativ de cheltuieli pentru consumul de carburanţi, autoturisme ale autorităţilor şi instituţiilor publice 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 55/2010 

 - preţ de vânzare cu amănuntul, modalităţi de stabilire, avizare 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 v. Fondul special pentru produse petroliere 
 
 Carduri: 
 - sisteme moderne de plată 
 ♦ O.U.G. nr. 193/2002   
 Cariere, mine: 
 - şi balastiere: 
 • deschidere 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 • extragere şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau de pe malurile cursurilor de apă, ale lacurilor şi de pe ţărmul mării,  
 autorizaţie de gospodărire a apelor, solicitare 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - şi mine: 
 • agenţi economici, realizarea execuţiei lucrărilor de închidere şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate, condiţii 
 ♦ O. nr. 20/87/111/1999 (M.I.C.; M.M.P.S.; M.A.P.P.M.)  

 • conservare/lichidare, conţinutul cadru al documentaţiilor, condiţii 
 ♦ O. nr. 90/1997 (A.N.R.M.)  

 v. mine, cariere 
 
 Carne: 
 - de bovine adulte, certificare 
 ♦ H.G. nr. 1297/2008 

 ♦ O. nr. 761/2008 (M.A.D.R.)  

 - de pasăre, comercializare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 206/447/86/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - de porc şi de pasăre, originară din Ungaria, suspendare temporară, concesii 
 ♦ H.G. nr. 479/1999 

 - proaspătă, produse de origine animală destinate consumului uman, certificare, marcare, norme sanitare veterinare 
 ♦ O. nr. 10/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 - program naţional-cadru pentru unitate de industrializare a cărnii 
 ♦ H.G. nr. 48/2003   
 Carnet de muncă: 
 - aflat în păstrarea titularului, predare-primire la casele teritoriale de pensii, proceduri 
 ♦ O. nr. 207/2007 (M.M.S.S.F.)  

 - eliberare salariaţilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau, completau, certificau legalitatea înregistrărilor, procedură  
 de lucru 
 ♦ O. nr. 1083/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - înregistrare indemnizaţii acordate cu prilejul pensionării magistraţilor 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - înregistrare, menţiune pentru beneficiarii de protecţie socială, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - întocmire, completare şi păstrare 
 ♦ O. nr. 315/2000 (M.M.P.S.)  

 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 - menţiune, înscriere de către regia autonomă sau societatea comercială respectivă, persoanei căreia i s-a desfăcut contractul de muncă şi care  
 beneficiază de plată compensatorie, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 100/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 419/954/1999 (M.M.P.S.; M.I.)  

 v. Codul muncii, contracte individuale de muncă 
 
 Carnete cu certificate de proprietate: 
 - procedură, vânzări de acţiuni şi părţi sociale 
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 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 ♦ H.G. nr. 577/2002   
 Carta albă a Guvernului: 
 - Armata României 2010, Reforma şi Integrarea Euroatlantică 
 ♦ H.P. nr. 49/1999   
 Carta de la Paris: 
 - pentru o nouă Europă (şi Documentul Suplimentar), Paris, 1990 
 ▼ Carta/1990 

 ▼ Document/1990   
 Carta europeană a autonomiei locale: 
 - adoptată la Strasbourg, 1985 
 ▼ L. nr. 199/1997 (ratificare)   
 Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici: 
 - adoptată la 13 iunie 2000 
 ▼ H.G. nr. 656/2002 (acceptare)   
 Carta socială europeană revizuită: 
 - adoptată la Strasbourg, 1996 
 ▼ L. nr. 74/1999 (ratificare)   
 Carta Statutară a Reţelei Cinematografice Sud-Est Europene: 
 - Sofia, 2001 
 ▼ H.G. nr. 730/2002 (aprobare)   
 Carte de credit: 
 - şi cărţi de debit, substitute de numerar, operaţiuni în valută 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)    
 Carte de identitate a cetăţeanului român: 
 - eliberare, taxe 
 ♦ H.G. nr. 112/1997 

 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 - instituire, formă şi conţinut, eliberare 
 ♦ H.G. nr. 112/1997 

 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 97/2005 

 - registru permanent de evidenţă a populaţiei 
 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 - servicii efectuate, taxe, mod de stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001   
 Carte de identitate electronică (I.D. card): 
 - acces garantat la informaţiile şi serviciile on-line, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1007/2001 

 - document de identitate a persoanei fizice 
 ♦ O.G. nr. 69/2002 

 ♦ H.G. nr. 1982/2004   
 Carte de imobil: 
 - instituire, actualizare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2005   
 Carte funciară: 
 - alcătuire, procedura de înscriere, evidenţă de carte funciară, repertoriul imobilului, registre, dosare 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - bunuri imobile, valoare, determinare 
 ♦ H.G. nr. 521/1997 

 - contracte de leasing pentru bunuri, înscriere în Registrul special la birourile judecătoriei competente 
 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 - înscrierea calităţii de monument istoric de către proprietar, condiţii 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - onorarii pentru persoane fizice/juridice autorizate, înscrieri cu caracter nedefinitiv în cărţile funciare, aprobare 
 ♦ O. nr. 58/574/2002 (M.A.P.; M.J.)  
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 - publicitate imobiliară, birouri de carte funciară, registru cadastral de publicitate imobiliară 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 v. cadastru 
 
 Carte tehnică a construcţiei: 
 - construcţii hidrotehnice 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 - instituire 
 ♦ H.G. nr. 273/1994   
 Cartea Albă a Infrastructurii Calităţii şi Evaluării Conformităţii Produselor: 
 - aprobare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 342/2002 (M.I.R.)    
 Cartea minieră: 
 - conţinut cadru şi mod de întocmire 
 ♦ O. nr. 103/705/1292/2002 (M.I.R.; M.A.P.M.; M.L.P.T.L.)  

 - şi cadastru extractiv pentru activităţi miniere, ţinere la zi, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/2003   
 Cartea personală de identitate: 
 - eliberare, personal încadrat la Comandamentul S.E.E.B.R.I.G. 
 ♦ L. nr. 69/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 ♦ H.G. nr. 120/2003   
 Cartografie, colaborare internaţională: 
 - R. Bulgaria, Protocol, Sofia, 2000 
 ▼ H.G. nr. 813/2000 (aprobare) 

 - R. Moldova, Acord, Program de colaborare, Chişinău, 1999 
 ▼ H.G. nr. 357/2007 (aprobare) 

 - R. Ungară, Protocol adiţional la Acord-cadru, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 215/1997 (aprobare)   
 Cartografie: 
 - hărţi de risc natural: 
 • pentru cutremure şi alunecări de teren, finanţare, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 932/2007   
 Casa agronomului: 
 - cursuri de instruire şi perfecţionare, organizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 61/1998 

 ♦ H.G. nr. 138/1999 

 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 1901/2004   
 Casa de compensaţie: 
 - cadrul legal 
 ♦ L. nr. 31/1990   
 Casa de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 365/2014   
 Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.: 
 - conturi curente 
 ♦ C. nr. 36/1996 (B.N.R.)  

 - depozite în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia, persoane fizice, despăgubire 
 ♦ O.U.G. nr. 156/2007 

 - proces de privatizare 
 ♦ O.U.G. nr. 19/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 42/2005 

 ♦ H.G. nr. 806/2005 

 ♦ O.U.G. nr. 199/2005 
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 - proiectul RO9711, rezervă minimă obligatorie, calcul 
 ♦ O. nr. 33/2000 (M.F.)  

 ♦ R. nr. 6/2002 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - statut, aprobare 
 ♦ O. nr. 425/2008 (M.E.F.)  

 - sume, plăţi compensatorii, comision 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999   
 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate C.N.A.S.: 
 - arbitraj, activitate, taxe arbitrale, regulament 
 ♦ O. nr. 3003/C/1999 (M.J.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 - arbitrii din Comisia Centrală de Arbitraj pentru soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale şi taxele de asigurări de sănătate,  
 activitate, regulament 
 ♦ Decizia nr. 98/2004 (C.N.A.S.)  

 - asistenţă medicală în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 220/2007 (C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 219/2007 (C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 - audit public intern, exercitare, norme metodologice 
 ♦ Decizia nr. 512/2004 (C.N.A.S.)  

 - carduri europene de asigurări sociale de sănătate, înregistrare în patrimoniu, norme 
 ♦ O. nr. 969/2009 (C.N.A.S.)  

 - case de asigurări de sănătate, organizare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - Comisia de arbitraj, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 650/2014 

 - Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, obligaţii restante, transparenţă, măsuri 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ Decizia nr. 225/2003 (C.N.A.S.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 - linie de credit, deschidere, autorizare 
 ♦ O.U.G. nr. 137/2005 

 - membri, incompatibilităţi 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - organizare, funcţionare, Statut 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ H.G. nr. 972/2006 

 - personal, fond de stimulente, constituire, utilizare, modalităţi, norme 
 ♦ O. nr. 1418/534/2006 (M.S.PU.; C.N.A.S)  

 - punctul naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră 
 ♦ O. nr. 340/214/2014 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - sistem informatic unic integrat de asigurări de sănătate din România, parteneriat pentru proiectare, construire, operare, realizare 
 ♦ H.G. nr. 897/1999 

 - sume aferente fondului de redistribuire pentru casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, CAST, CASAOPSNAJ, criterii 
 ♦ O. nr. 367/2001 (C.N.A.S.)  

 v. medicamente, v. fondul de asigurări sociale de sănătate 
 
 Casa Națională de Pensii Publice: 
 - organizare, atribuții 
 ♦ L. nr. 127/2019 

 - organizare, funcţionare, Comisia centrală de contestaţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 ♦ O. nr. 1453/M.34/18769/10161/2011 (M.M.F.P.S.; M.Ap.N.; M.A.I.; S.R.I.)  

 - statut 
 ♦ H.G. nr. 118/2012   
 Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale C.N.P.A.D.A.S.: 
 - legitimaţii speciale pentru organele de control, emitere 
 ♦ Decizia nr. 192/2001 (C.N.P.D.A.S.)  
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 Casa Oamenilor de Ştiinţă: 
 - reînfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 347/1990   
 Casa Socială a Constructorilor: 
 - investitori/proprietari, constituire şi virare a cotei aferente valorii devizului de construcţii, deviz general al lucrării, condiţii 
 ♦ L. nr. 215/1997 

 ♦ Precizări nr. 5122NN/1384/178/1999 (M.L.P.A.T.; M.M.P.S.; M.Tr.)    
 Case de ajutor reciproc ale pensionarilor: 
 - cadru legal 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ L. nr. 540/2002   
 Case de ajutor reciproc ale salariaţilor: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 122/1996   
 Case de asigurări de sănătate: 
 - asigurări de răspundere civilă pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice 
 ♦ Decizia nr. 796/2003 (C.N.A.S.)  

 - audit public intern, exercitare, norme metodologice 
 ♦ Decizia nr. 512/2004 (C.N.A.S.)  

 - Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (CASAOPSNAJ): 
 • înfiinţare, organizare, funcţionare, aplicare Contract-cadru, norme 
 ♦ O.G. nr. 56/1998 

 ♦ O. nr. 1432/M.115/237/2620/C/12641/434/140/268/2010 (M.S.; M.AP.N.; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 ♦ O. nr. 1371/M.93/26208/2636/10336/601/156/1159/2011 (M.S.; M.Ap.N.; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 • statut 
 ♦ Statut/1999 (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.)  
 M.Of. nr. 101/1999 
 - Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor (CAST): 
 • colectarea contribuţiilor la fondul casei 
 ♦ O. nr. 786/1998 (M.Tr.)  

 • decontare servicii medicale spitaliceşti, condiţii 
 ♦ O. nr. 557/2001 (C.N.A.S.)  

 • înfiinţare, statut, aprobare 
 ♦ O. nr. 747/1998 (M.Tr.)  

 - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - competenţe de soluţionare a cererilor de acordare a înlesnirilor la plată 
 ♦ O. nr. 132/2002 (C.N.A.S.)  

 - decontare în cadrul contractelor încheiate pentru servicii spitaliceşti: 
 ♦ O. nr. 557/2001 (C.N.A.S.)  

 - fond de redistribuire, alocare, criterii 
 ♦ O. nr. 1276/715/2011 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - funcţionare 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - personal, fond de stimulente, constituire, utilizare, modalităţi, norme 
 ♦ O. nr. 1418/534/2006 (M.S.PU.; C.N.A.S)  

 - plata serviciilor medicale rămase nedecontate la finele anului 2002, stabilire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 80/2003 

 - relaţii contractuale cu furnizori, limite de asigurare, norme 
 ♦ O. nr. 346/2006 (C.N.A.S.)    
 Case de compensaţii interbancare: 
 - conturi curente 
 ♦ C. nr. 36/1996 (B.N.R.)  

 - membri compensatori, autorizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - societăţi comerciale pe acţiuni, atribuţii 
 ♦ L. nr. 297/2004   
 Case de copii: 
 - tineri proveniţi din casele de copii, taxe de studii în învăţământul postliceal şi cooperatist, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 1357/1996   
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 Case de cultură studenţeşti: 
 - amplasare sediu 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - Casa de Cultură Studenţească din Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 398/2003 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 4406/2002 (M.E.C.)  

 ♦ H.G. nr. 801/2004 

 ♦ L. nr. 1/2011   
 Case de cultură: 
 - finanţare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 9/1996 

 ♦ O. nr. 351/1998 (M.Cult.)  

 ♦ N.M. nr. 3977/1996 (M.Cult.)    
 Case de economii pentru domeniul locativ: 
 - economisire şi creditare în sistem colectiv, condiţii 
 ♦ N. nr. 5/2003 (B.N.R.)    
 Case de schimb valutar: 
 - cod statistic, operaţiuni valutare 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - comision informare consumatori 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 632/2009 (A.N.P.C.)    
 Case locale de pensii: 
 - din sistemul public de pensii, atribuţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011   
 Case memoriale: 
 - bunuri culturale, evidenţă gestiune, inventariere, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 2035/2000 (M.Cult.)    
 Case teritoriale de pensii: 
 - atribuții 
 ♦ L. nr. 127/2019 

 - documente pentru stagii de cotizare realizate de asiguraţi, gestionare 
 ♦ L. nr. 19/2003   
 Casierie: 
 - contabilitate, formulare tipizate, nomenclator 
 ♦ L. nr. 82/1991   
 Catastrofe şi/sau avarii industriale, prevenire, lichidare, colaborare internaţională: 
 - R. Bulgaria, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 11/1998 (ratificare)   
 Cauţiune: 
 - depunere la CEC de către persoane prejudiciate, pentru formularea cererii în instanţa civilă referitoare la stabilirea şi acordarea de despăgubiri  
 pentru daune morale, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - globală emisă de bancă după stabilirea cuantumului garanţiei globale în aplicarea sistemului de tranzit comercial pe teritoriul României, sumă  
 minimă 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - măsuri asiguratorii pentru mărci şi indicaţii geografice 
 ♦ L. nr. 84/1998   
 Cazane: 
 - de abur şi apă fierbinte C18- 2001, regim chimic, prescripţii tehnice 
 ♦ O. nr. 259/2001 (M.I.R.)  

 - de abur şi cazane de apă fierbinte, CR 17/1998, prescripţii tehnice, aprobare 
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 ♦ O. nr. 1770/1998 (M.I.C.)  

 - de abur, taxe, tarife, prescripţii tehnice, stabilire 
 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  

 - de apă caldă, introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 574/2005 

 - noi de apă caldă, certificarea calităţii, evaluare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 574/2005 

 v. I.S.C.I.R. 
 
 Cazare: 
 - cetăţeni din Republica Moldova care călătoresc în România 
 ♦ H.G. nr. 257/1992 

 - cetăţeni străini, şcolarizaţi în România 
 ♦ H.G. nr. 407/1997 

 ♦ H.G. nr. 844/2008 

 - cheltuieli pentru participarea la programe/proiecte culturale, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 51/1998 

 - contractare pentru deputaţi şi senatori 
 ♦ H.G. nr. 171/1997 

 - demnitari, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 69/2005 

 - echipe de verificare şi însoţire, control armamente, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 906/1999 

 - măsuri de informare pentru tarife de cazare maximale, stabilite de agenţii economici pentru servicii de cazare în structuri turistice, turism  
 neorganizat 
 ♦ H.G. nr. 805/2001 

 - personal trimis temporar în străinătate: 
 ♦ H.G. nr. 518/1995 

 - politica tarifară în unităţi turistice 
 ♦ O. nr. 16/1997 (M.T.)  

 - protecţie victime, prevenire şi combatere trafic de persoane, condiţii 
 ♦ L. nr. 678/2001 

 - sportivi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1447/2007 

 - străini depistaţi cu şedere ilegală pe teritoriul României, cazare în centre de cazare special amenajate 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 - studenţi şi elevi 
 ♦ H.G. nr. 407/1997 

 - tineret, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 259/2006 

 - turişti, tarife şi taxe, facilităţi, acordare de către agenţii economici din turism şi instituţiile de cultură, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 306/2001 

 v. refugiaţi 
 
 Cazier fiscal: 
 - formularistică, modele 
 ♦ O.G. nr. 39/2015 

 - organizare şi funcţionare, pentru contribuabili cu risc fiscal ridicat 
 ♦ O.G. nr. 39/2015   
 Cazier judiciar: 
 - formulare-tip comunicări date 
 ♦ H.G. nr. 345/2010 

 - regim 
 ♦ L. nr. 290/2004 

 - Sistemul naţional de evidenţă informatizată 
 ♦ H.G. nr. 2101/2004 

 v. certificat de cazier judiciar 
 
 Căi de atac: 
 - act de inspecţie de audit intern, contestaţii, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 - acţiuni în justiţie în domeniul comerţului electronic, calitate procesuală, stabilire, competenţă, instanţe 
 ♦ L. nr. 365/2002 

 - administrative, împotriva măsurilor luate prin acţiunile de control sau de impunere de către M.F.P., contestaţii, proceduri de soluţionare. 
 ♦ O. nr. 2186/2001 (M.F.P.)  

 ♦ O.G. nr. 2/2001 
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 - atacarea Deciziei unităţii medicale de dezintoxicare sau supraveghere medicală, aplicate persoanei toxicomane 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 - cerere de revizuire: 
 • cale extraordinară de atac, introducere în faţa instanţelor Curţii de Conturi 
 ♦ L. nr. 94/1992 

 • soluţionare 
 ♦ O.G. nr. 121/1998 

 - Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor, înfiinţare, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 121/1998 

 - contencios administrativ 
 ♦ L. nr. 554/2004 

 - contestaţie: 
 • în materie vamală 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 - controlul legalităţii dispoziţiilor regulamentului intern, sesizare, instanţe judecătoreşti sau a nerespectării procedurilor legale în domeniul  
 raporturilor de muncă 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - cu privire la impunerea pentru: 
 • accize, impozite 
 ♦ O. nr. 934/2000 (M.F.)  

 • venituri cuvenite bugetului de stat şi bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale 
 ♦ O. nr. 934/2000 (M.F.)  

 • venituri persoane fizice 
 ♦ O. nr. 934/2000 (M.F.)  

 - folosire de către persoana vătămată în drepturile sale prin îngrădirea accesului la informaţii de interes public, condiţii 
 ♦ L. nr. 544/2001 

 ♦ H.G. nr. 123/2002 

 - împotriva hotărârilor judecătoreşti 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 129) 
 - împotriva: 
 • actelor adoptate de Banca Naţională a României 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 • actelor executorilor bancari 
 ♦ O. nr. 2628/C/1999 (M.J.)  

 • deciziei Colegiului CNSAS de aplicare sancţiuni disciplinare, instanţă, competentă 
 ♦ H.P. nr. 17/2000 

 • deciziei Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, sau rezultatului nejustificat de a rezolva cererea persoanei  
 interesate, introducere plângere la instanţa de contencios administrativ, constatare 
 ♦ O.U.G. nr. 214/1999 

 • deciziei de acordare, neacordare sau suspendare a autorizaţiei de funcţionare tehnică a staţiilor de căi ferate 
 ♦ O. nr. 340/1999 (M.Tr.)  

 • deciziilor de imputare a militarilor, soluţionare 
 ♦ O.G. nr. 121/1998 

 • deciziilor de stabilire/recuperare a sumelor necuvenite pentru alocaţia suplimentară acordată familiilor cu copii 
 ♦ L. nr. 119/1997 

 • hotărârii Comisiei judeţene de aplicare a L. nr. 18/1991, termen 
 ♦ L. nr. 1/2000 

 • hotărârii de respingere a cererii de azil 
 ♦ L. nr. 122/2006 

 ♦ H.G. nr. 1251/2006 

 • hotărârilor judecătoreşti, cerere, taxe judiciare de timbru 
 ♦ O. nr. 760/C/1999 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 • înmatriculărilor sau menţiunilor în registrul comerţului, cerere, soluţionare, recurs 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 • măsurilor aplicate agenţilor economici plătitori de accize 
 ♦ L. nr. 554/2004 

 • ordinului de eliberare, imputare sau destituire a funcţionarului public la instanţa de contencios administrativ 
 ♦ L. nr. 554/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 • ordinului prefectului pentru încetarea mandatului de consilier local sau consilier judeţean în instanţa de contencios administrativ 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 • procesului-verbal de constatare a contravenţiei, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 • respingerii, retragerii sau suspendării acreditării furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă 
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 ♦ H.G. nr. 277/2002 

 • sancţiunilor aplicate agenţilor economici producători de bunuri materiale din domeniul industriei, destinate comercializării 
 ♦ O. nr. 275/1999 (M.I.C.)  

 - în domeniul fondului funciar 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 - în materie locativă, exercitare 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 554/2004 

 - la judecătorie, competenţă cu privire la plângerile împotriva executorilor judecătoreşti 
 ♦ L. nr. 188/2000 

 - la preţurile practicate pentru bunurile rechiziţionate 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 - litigii: 
 • ce intră în competenţa A.N.A.R.C., proceduri de soluţionare, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ Decizia nr. 480/2010 (A.N.A.R.C.)  

 - pentru respingerea cererii de schimbare a numelui, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 41/2003 

 - plângere împotriva procesului-verbal de aplicare a sancţiunii pentru contravenţii silvice, condiţii, măsuri 
 ♦ L. nr. 171/2010 

 - reclamaţii, plângeri, sesizări ale asiguraţilor referitoare la discriminarea după criteriul de sex, soluţionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 202/2002 

 ♦ H.G. nr. 266/2004 

 ♦ H.G. nr. 285/2004 

 - recurs, reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale 
 ♦ L. nr. 314/2001 

 - reguli speciale privind soluţionarea litigiilor pentru creanţele neperformante preluate de A.V.A.B. 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 - soluţionare neînţelegeri precontractuale: 
 • furnizare/prestare servicii publice de gospodărie comunală 
 ♦ O. nr. 20/2003 (A.N.R.S.C.)    
 Căi navigabile de importanţă internaţională (A.G.N.): 
 - mari reţele, Acord european, Geneva, 1996 
 ▼ O.G. nr. 68/1998 (ratificare)   
 Căi navigabile interioare: 
 - administrare 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 - interioare, servicii publice, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 97/1999 

 v. navigaţie civilă, cooperare internaţională 
 
 Căile Ferate Române: 
 - acţiuni nominative, emitere, valoare 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 - asigurarea siguranţei circulaţiei feroviare 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - călătorii gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate, condiţii, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 112/1999 

 ♦ O. nr. 1697/2012 (M.T.I.)  

 - Compania Naţională de Căi Ferate- S.A., înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 - control şi inspecţie de stat, organizare şi exercitare de către A.F.E.R. şi M.T.C.T. 
 ♦ O. nr. 650/1998 (M.Tr.)  

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 - filiale, înfiinţare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 - gardieni feroviari 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 
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 - infrastructură feroviară publică, regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - linii, intersecţie cu drumuri, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - M.T.C.T., atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - norme uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - persoane care domiciliază în zone defavorizate, tarife reduse, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 993/1998 

 ♦ H.G. nr. 991/1998 

 ♦ H.G. nr. 992/1998 

 - personal feroviar, deplasare temporară în staţii de frontieră, drept la valută, diurnă redusă, condiţii, criterii 
 ♦ H.G. nr. 1350/1996 

 - sectoare aflate pe coridorul IV paneuropean, lucrări de modernizare, aspecte, reglementare 
 ♦ O.G. nr. 32/2007 

 - sistem constructiv cu plăci elastice sau rigide la trecerile la nivel cu liniile de cale ferată, obligativitatea introducerii, criterii 
 ♦ O. nr. 1767/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - Societatea Naţională a Căilor Ferate Române- statut de regie autonomă- S.N.C.F.R., reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 ♦ H.G. nr. 585/1998 

 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 ♦ H.G. nr. 235/1991 

 ♦ H.G. nr. 1199/2002 

 - staţii de căi ferate, autorizaţie de funcţionare 
 ♦ O. nr. 340/1999 (M.Tr.)  

 - strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din România în perioada 2001- 2010, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1003/2001 

 - tarif intern de călători TIC, instituire, aplicare, condiţii, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 381/2008 (M.Tr.)  

 - transport de presă, tarife reduse 
 ♦ H.G. nr. 589/1997 

 - transport feroviar public de călători, tarife de deservire generală, principii de aplicare, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 56/2011 

 - transporturi, norme uniforme, aprobare 
 ♦ O. nr. 655/2007 (M.Tr.)    
 Călători, călătorii: 
 - documente eliberate străinilor, forma şi conţinut 
 ♦ H.G. nr. 1016/2003 

 - formular digital de intrare în România 
 ♦ O.U.G. nr. 129/2021 

 - pe căile ferate române, gratuite în interes de serviciu şi în interes personal, acordare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 112/1999 

 - pe căile ferate, pe căile fluviale şi auto judeţene, gratuitate, bilete speciale, tipărire, folosire de către veterani de război, invalizi şi văduve de război,  
 condiţii 
 ♦ H.G. nr. 580/1995 

 ♦ L. nr. 44/1994 

 ♦ O. nr. 266/312/2005 (M.T.C.T.; M.F.P.)  

 - regim vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 - transporturi pe căile ferate din România, norme uniforme, aprobare 
 ♦ O. nr. 655/2007 (M.Tr.)  

 - transporturi publice feroviare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Călătorii în şi din România: 
 - bunuri, introducere şi scoatere din ţară, operaţiuni vamale 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 



 

 5807

 - cetăţeni: 
 • ai statelor membre U.E., admitere intrare pe teritoriul României, pe baza cărţii de identitate 
 ♦ H.G. nr. 1591/2003 

 • exceptare de la obligativitatea de a obţine vize pentru statele din spaţiul Schengen 
 ♦ H.G. nr. 1268/2001 

 • intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, asistenţa medicală pe bază de reciprocitate, lista ţărilor cu care România a  
 încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale în domeniul sănătăţii 
 ♦ O. nr. 248/311/2002 (M.I.; M.S.F.)  

 • polonezi, cehi şi slovaci 
 ♦ H.G. nr. 115/2005 

 • români la ieşirea din ţară, condiţii de intrare în statele membre ale U.E. 
 ♦ H.G. nr. 475/2006 

 - exceptare unilaterală de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România pentru unii cetăţeni, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1108/2001 

 - libera circulaţie, garantare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 25) 
 - regim juridic, paşapoarte 
 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006   
 Călătorii pe CFR: 
 - autorizaţii gratuite, după caz, pentru salariaţi/pensionari / membrii de familie de la: 
 • C.F.R. Călători 
 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 • C.F.R.- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 - autorizaţii şi permise gratuite pe C.F.R. pentru salariaţii şi pensionarii societăţilor regionale de transport feroviar public 
 ♦ H.G. nr. 274/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - gratuite în interes de serviciu şi interes personal pe căile ferate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 112/1999 

 ♦ O. nr. 1697/2012 (M.T.I.)  

 - reduceri/gratuităţi pentru care CFR - Călători primeşte compensaţii, acordate pentru: 
 • eroii Revoluţiei din Decembrie 1989 şi urmaşii acestora 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 ♦ O. nr. 5206/2045/2004 (S.S.P.R.D.; M.T.C.T.)  

 • foşti deţinuţi politici 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 • invalizi de gradul I şi însoţitori 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • locuitori ai munţilor Apuseni, condiţii 
 ♦ L. nr. 33/1996 

 • magistraţi 
 ♦ H.G. nr. 269/1998 

 • mutilaţi, invalizi de război şi însoţitori 
 ♦ L. nr. 44/1994 

 • pensionari 
 ♦ L. nr. 147/2000 

 ♦ H.G. nr. 2403/2004 

 • persoane cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • unele categorii: 
 • de persoane 
 ♦ D.-L. nr. 26/1990 

 ♦ H.G. nr. 480/1991 

 ♦ H.G. nr. 991/1998 

 ♦ H.G. nr. 993/1998 

 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 • veterani şi văduve de război 
 ♦ L. nr. 44/1994 

 - tarife 
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 ♦ O.U.G. nr. 79/2006 

 ♦ O. nr. 695/2935/2008 (M.TR.; M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 1050/2013 (M.Tr.)    
 Cămătărie: 
 - activitate, interzicere 
 ♦ L. nr. 216/2011   
 Cămine culturale: 
 - personal, premiere, condiţii 
 ♦ O. nr. 351/1998 (M.Cult.)  

 ♦ O.G. nr. 9/1996 

 ♦ N.M. nr. 3977/1996 (M.Cult.)    
 Cămine: 
 - atelier: 
 • produse şi servicii realizate, valorificare 
 ♦ H.G. nr. 109/1999 

 ♦ O. nr. 46/1999 (S.S.P.H.)  

 - pentru pensionari: 
 • unităţi de asistenţă socială, cost întreţinere persoane asistate 
 ♦ O. nr. 169/1999 (M.M.P.S.)  

 - pentru persoane vârstnice: 
 • organizare şi funcţionare, îngrijire temporară sau permanentă, condiţii 
 ♦ L. nr. 17/2000   
 Căpitănii de porturi din România: 
 - atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - carnet de lucru în port, eliberare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 ♦ O. nr. 252/2011 (M.T.I.)  

 - informaţii de la navele care ies dintr-un port românesc, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - nave fluviale, taxe în valută pentru întocmire formalităţi, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 - personal Autoritatea Navală Română, uniforme de serviciu 
 ♦ O. nr. 1294/2012 (M.T.I.)  

 - prestaţii şi servicii efectuate la navele sub pavilion român şi străin, tarife, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 ♦ O.G. nr. 95/1998 

 - registru matricol, înregistrare, radiere nave cu regim special 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 v. nave 
 
 Căsătorie, reglementări internaţionale: 
 - vârsta minimă, consimţământul şi înregistrarea căsătoriilor, Convenţie O.N.U., New York, 1962 
 ▼ L. nr. 116/1992 (ratificare)   
 Căsătorie: 
 - civilă, liber consimţită, întemeiere familie 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.48) 
 - înregistrare, oficiere 
 ♦ L. nr. 119/1996 

 ♦ H.G. nr. 64/2011 

 - oficiere de către ofiţerul de stare civilă, în limba română, sau la cerere în limba maternă a persoanelor respective, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1206/2001 

 - religioasă, celebrare după oficierea căsătoriei civile 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.48) 

 Câini: 
 - cu stăpân, identificare, înregistrare 
 ♦ O. nr. 1/2014 (A.N.S.V.S.A.)  

 - fără stăpân, programe de gestionare 
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 ♦ O.U.G. nr. 155/2001 

 ♦ L. nr. 258/2013 

 ♦ H.G. nr. 1059/2013 

 - pentru pază care însoţesc turmele şi cirezile de animale pe fondurile de vânătoare, jujeu, reglementări tehnice 
 ♦ O. nr. 280/2003 (M.A.A.P.)  

 - periculoşi sau agresivi, regim de deţinere 
 ♦ O.U.G. nr. 55/2002 

 - rase de câini admise la vânătoare, criterii 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 ♦ O. nr. 536/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - salvamont, regim 
 ♦ L. nr. 253/2019   
 Cec - instrument financiar: 
 - în format vechi, interzicerea utilizării 
 ♦ C. nr. 39/2008 (B.N.R.)  

 - operaţiuni 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - regim juridic 
 ♦ Norme-cadru nr. 7/1994 (B.N.R.)  

 ♦ C. nr. 33/1995 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 59 (D. nr. 1250)/1934 

 ♦ N.T. nr. 4/2008 (B.N.R.)    
 Cecuri poştale, colete, mandate, poştă, servicii internaţionale: 
 - Aranjament privind cecurile poştale, Seul, 1994 
 ▼ L. nr. 182/1997 (ratificare) 

 - Aranjament privind coletele poştale, Seul, 1994 

 - Aranjament privind mandatele poştale, Seul, 1994 

 - Aranjament privind trimiterile contraramburs, Seul, 1994 

 - Convenţia poştală universală, Seul, 1994 

 - Protocol final al Aranjamentului privind coletele poştale, Seul, 1994 

 - Protocol final al Convenţiei Poştale Universale, Seul, 1994 

 - Regulament general al Uniunii Poştale Universale, Seul, 1994 

 - Regulament interior al Congreselor, Seul, 1994   
 Centenarul Marii Uniri: 
 ♦ L. nr. 91/2018   
 Centenarul Războiului pentru întregirea Neamului: 
 ♦ L. nr. 91/2018   
 Centrala Hidroelectrică Porţile de Fier I: 
 - siguranţă în funcţionare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 474/1997   
 Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România: 
 - înfiinţare 
 ♦ O. nr. 5109/2008 (M.E.C.T.)    
 Centrala Riscului de Credit: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ R. nr. 2/2012 (B.N.R.)    
 Centrala Riscurilor Bancare: 
 - organizare şi funcţionare la Banca Naţională a României 
 ♦ L. nr. 312/2004   
 Centrale termice şi electrice de termoficare: 
 - aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, funcţionare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 78/2002 

 v. energie termică 
 
 Centrale: 
 - electrice eoliene, racordare la reţele electrice de interes public, condiţii tehnice 
 ♦ O. nr. 51/2009 (A.N.R.E.)  
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 - hidroelectrice şi baraje noi, protecţie fond piscicol, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 

 - nuclearoelectrice, proiectare, construcţie, norme de securitate 
 ♦ O. nr. 335/2010 (C.N.C.A.N.)    
 Centre de informare şi consiliere pentru tineri: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 333/2006    
 Centre de integrare prin terapie ocupaţională: 
 - în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, structură, scop, facilităţi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 109/1999 

 ♦ O. nr. 46/1999 (S.S.P.H.)    
 Centre de plasament: 
 - şi centre de primire: 
 • a copilului aflat în dificultate, protecţie, alocaţie de hrană, consumuri colective, unităţi bugetare 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 • în regim de urgenţă a copiilor străzii, sporuri, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 611/2001   
 Centre de pregătire a personalului din domeniul transporturilor: 
 - autorizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997   
 Centre de resurse şi asistenţă educaţională: 
 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 5555/2011 (M.E.C.T.S.)    
 Centre de sănătate: 
 - mintală, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 375/2006 (M.S.)  

 - rurală,  constituire 
 ♦ H.G. nr. 1115/1996   
 Centre militare judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti: 
 - dotare 
 ♦ H.G. nr. 414/1997   
 Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni: 
 - înfiinţare, subordonare Cancelaria Primului-Ministru, schimbare denumire 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 17/2005 

 ♦ L. nr. 299/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 10/2008 

 - sprijinire românii de pretutindeni 
 ♦ L. nr. 299/2007   
 Centrul Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici şi Mijlocii: 
 - înţelegere de constituire, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 237/1993   
 Centrul Cultural "Sala Palatului": 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1050/2012 

 - schimbare denumire în Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" 
 ♦ H.G. nr. 1410/2009   
 Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii: 
 ♦ H.G. nr. 1410/2009   
 Centrul de Cercetare şi Prelucrare a Plantelor Medicinale "PlantaVorel" Piatra Neamţ: 
 ♦ H.G. nr. 1071/1990   
 Centrul de Cercetare şi Producţie "Bios" Cluj-Napoca: 
 ♦ H.G. nr. 434/1995   
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 Centrul de Cercetare şi Producţie de Medicamente Antitumorale - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 29/1996   
 Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Motoare de Aviaţie Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1136/1990   
 Centrul de Cercetări Biologice - Jibou: 
 ♦ H.G. nr. 565/1990 
 
 
 Centrul de Cercetări Economice "Gheorghe Zane": 
 ♦ H.G. nr. 49/1992   
 Centrul de Cercetări pentru Oenologie Iaşi: 
 ♦ H.G. nr. 49/1992   
 Centrul de Cercetări şi Asistenţă Medicală din oraşul Şimleul Silvaniei: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 129/2011   
 Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate: 
 ♦ H.G. nr. 1351/1996   
 Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1410/2009   
 Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională: 
 - subordonare Inspectoratul General al Poliţiei Române, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 103/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 20/2009   
 Centrul de Diagnostic şi Tratament "Alexandru Sahia" - Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1151/1996   
 Centrul de Diagnostic şi Tratament al Judeţului Argeş: 
 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 494/2009   
 Centrul de Diagnostic şi Tratament Dorobanţi: 
 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 395/2008   
 Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului: 
 ♦ L. nr. 104/2011   
 Centrul de Geodinamică: 
 ♦ H.G. nr. 364/1990   
 Centrul de Imunologie Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 49/1992   
 Centrul de Inventică: 
 ♦ H.G. nr. 405/1990   
 Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile: 
 ♦ H.G. nr. 1013/2010   
 Centrul de perfecţionare a cadrelor şi consultanţă în management: 
 ♦ H.G. nr. 64/1990   
 Centrul de Pregătire Profesională în Cultură: 
 - Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic 
 ♦ O.G. nr. 21/2007   
 Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii: 
 ♦ H.G. nr. 537/2001 
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 - domeniu de activitate, tarife pentru plata prestaţiilor de servicii, normativ 
 ♦ O. nr. 46/2010 (M.M.F.P.S.)    
 Centrul de Sănătate Multifuncţional Băneasa: 
 - înfiinţare prin reorganizarea Centrului de Sănătate Băneasa şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 600/2012   
 Centrul de Sănătate Urlaţi: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1882/2006   
 Centrul de Scafandri: 
 ♦ H.G. nr. 350/1993   
 Centrul de Statistică Matematică - "Gheorghe Mihoc": 
 - înfiinţare, modificare denumire 
 ♦ H.G. nr. 155/1990   
 Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii: 
 - înfiinţare, schimbare denumire în Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii 
 ♦ H.G. nr. 1410/2009   
 Centrul de Studii Transilvane: 
 ♦ H.G. nr. 548/1991   
 Centrul Editorial şi Studioul cinematografic: 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2000   
 Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă 
 - înființare 
 ♦ O.U.G. nr. 212/2020 

 ♦ H.G. nr. 565/2021   
 Centrul European de Studii în Probleme Etnice: 
 ♦ H.G. nr. 677/1991   
 Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare: 
 - asocierea Guvernului României, statut 
 ♦ L. nr. 307/2008   
 Centrul Internaţional de Biodinamică: 
 - înfiinţare, condiţii, Acord pentru înfiinţare, Paris, 1999 
 ▼ O.G. nr. 33/2000 (ratificare) 

 - organizare, funcţionare cu regim juridic de fundaţie de interes general şi de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1378/2000   
 Centrul Internaţional pentru Inginerie Genetică şi Biotehnologie (I.C.G.E.B.): 
 - statut, Trieste - Italia, adoptat la Madrid, 1983 
 ▼ L. nr. 18/1995 (aderare)   
 Centrul istoric Bucureşti: 
 - Consiliul de Coordonare-Centrul istoric Bucureşti, regulament de organizare şi funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 77/2001 

 ♦ H.G. nr. 935/2002 

 - reabilitare şi revitalizare 
 ♦ O.G. nr. 77/2001   
 Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Bucureşti: 
 - achiziţionare de aparatură medicală, credit extern, garantare 
 ♦ H.G. nr. 348/1995   
 Centrul Medical de Medicină navală: 
 - comisia de expertiză medicală, comisia superioară de expertiză medicală, constituire, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. M.78/2011 (M.Ap.N.)    
 Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - Bucureşti: 
 - înfiinţare 
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 ♦ L. nr. 377/2006   
 Centrul meteorologic naţional (INMH): 
 - atribuţii, finanţare, condiţii 
 ♦ L. nr. 139/2000 

 v. M.Ap.N. 
 
 Centrul Naţional "ANIMO" pentru România: 
 - desemnare 
 ♦ O. nr. 675/2003 (M.A.P.A.M.)    
 Centrul Naţional al Cinematografiei: 
 - competenţa de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic, condiţii 
 ♦ O. nr. 1/2003 (C.N.C.)  

 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)  

 - înfiinţare activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 ♦ H.G. nr. 1563/2002 

 - organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2001 

 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ H.G. nr. 1064/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)  

 - prime de proiect, prime de dezvoltare, prime de difuzare, prime anuale pentru filme 
 ♦ H.G. nr. 313/1998   
 Centrul Naţional al Dansului Bucureşti: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1123/2004 

 ♦ H.G. nr. 530/2005   
 Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti: 
 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 962/2013 (M.S.)    
 Centrul Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare: 
 - atestare/reatestare capacităţi de cercetare-dezvoltare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 57/2002   
 Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER: 
 ♦ O.G. nr. 58/2004 

 ♦ H.G. nr. 1663/2004 

 ♦ H.G. nr. 1399/2009   
 Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică: 
 - organizare, funcţionare, compunere 
 ♦ H.G. nr. 1152/2014   
 Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare: 
 ♦ H.G. nr. 605/1990   
 Centrul Naţional de Cultură al Romilor: 
 - înfiinţare, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 609/2009   
 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic: 
 ♦ H.G. nr. 855/1998   
 Centrul Naţional de Excelenţă Baia Mare pentru pregătirea elevilor şi elevelor la disciplina sportivă rugby: 
 ♦ O. nr. 6151/2012 (M.E.C.T.S.)    
 Centrul Naţional de Excelenţă Blaj pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă volei: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 3643/2011 (M.E.C.T.S.)    
 Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar: 
 ♦ H.G. nr. 604/2001 
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 Centrul Naţional de Formare şi Cercetare în Adicţii: 
 - înfiinţare 
 ♦ Decizia nr. 1563395/2005 (A.N.A.)    
 Centrul Naţional de Învăţământ Turistic - C.N.I.T.: 
 - încetare activitate 
 ♦ H.G. nr. 748/2008   
 Centrul Naţional de Management al Apei Grele: 
 - înființare 
 ♦ O.G. nr. 29/2017   
 Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu: 
 - norme metodologice de funcţionare 
 ♦ O. nr. 48/2010 (M.A.E.)    
 Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1421/2009   

 Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii Superioare  
 şi Asistenţă Medicală: 
 ♦ H.G. nr. 537/2002   
 Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie: 
 - organizare, funcționare 
 ♦ H.G. nr. 277/2020   
 Centrul Naţional de Pregătire în Statistică: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 226/2009   
 Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO: 
 ♦ O. nr. 1062/2011 (M.C.S.I.)    
 Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor: 
 ♦ H.G. nr. 49/1999   
 Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog: 
 ♦ H.G. nr. 1424/2009   
 Centrul Naţional de Sănătate Mintală: 
 - înfiinţare, funcţionare, organizare, funcţionare, reorganizare 
 ♦ O. nr. 373/2006 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1094/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ H.G. nr. 1424/2009   
 Centrul Naţional de Specializare în Comunicare şi Relaţii Publice: 
 ♦ H.G. nr. 940/2000   
 Centrul Naţional de Studii "Mihai Eminescu": 
 ♦ H.G. nr. 188/1992   
 Centrul Naţional pentru Aşezări Umane (habitat): 
 ♦ H.G. nr. 711/2001   
 Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate: 
 - atribuţiile, competenţa şi funcţionarea Consiliului, regulament 
 ♦ O. nr. 3568/2006 (M.E.C.)  

 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1402/2009   
 Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale: 
 - subordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2006   
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 Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare 
 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 77/2017   
 Centrul naţional pentru organizarea şi asigurarea sistemului informaţional şi informatic în domeniul sănătăţii: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 95/2006   
 Centrul Naţional pentru Perfecţionare în Silvicultură: 
 ♦ L. nr. 46/2008   
 Centrul Naţional pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci": 
 - funcţionare în faza a doua a programului 
 ♦ H.G. nr. 191/1998    
 Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 16/2010   
 Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă: 
 - înfiinţare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 259/2005 

 ♦ O. nr. 3/2014 (M.Af.I.)    
 Centrul operaţional de comandă al Guvernului: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 117/2014   
 Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului": 
 ♦ H.G. nr. 1410/2009 

 ♦ H.G. nr. 12/2013   

 Centrul pentru Cercetări Avansate în Învăţarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural şi Modelare  
 Conceptuală: 
 ♦ H.G. nr. 743/1993   
 Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană: 
 ♦ H.G. nr. 485/1999 

 ♦ O.G. nr. 102/1998   
 Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 49/1992   
 Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei: 
 ♦ H.G. nr. 743/1993 

 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 102/2007   

 Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infracţionalităţii  
 Transfrontaliere: 
 ♦ L. nr. 48/2001   
 Centrul Regional de Protecţie a Mediului pentru Europa Centrală şi de Est: 
 ♦ H.G. nr. 194/1992   
 Centrul Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare: 
 ♦ H.G. nr. 466/1999 

 - schimbare denumire 
 ♦ H.G. nr. 583/2006   
 Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI): 
 ♦ O.U.G. nr. 175/1999   
 Centrul Român al Calităţii: 
 - înfiinţare 
  ♦ O. nr. 65/2006 (A.N.I.M.M.C.)  
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 Centrul român de informare şi documentare în domeniul de activitate al Organizaţiei pentru Cooperare şi  
 Dezvoltare Economică - OCDE: 
 - şi Punctul de informare şi documentare, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1607/2004   
 Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM): 
 ♦ Decizia nr. 4/1997 (O.R.D.A.)  

 ♦ Decizia nr. 5/1999 (O.R.D.A.)  

 ♦ Decizia nr. 149/2003 (O.R.D.A.)    
 Centrul Român pentru Pregătirea, Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 33/2003 

 ♦ H.G. nr. 449/2003 

 - tarife pentru servicii prestate, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997   
 Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, reglementări internaţionale: 
 - Acord de sediu, București, 2015 
 ▼ L. nr. 190/2016 (ratificare) 

 - Protocol, Bucureşti, 2010 
 ▼ L. nr. 70/2012 (ratificare)   
 Cenzori externi independenţi: 
 - autorizaţie C.N.V.M., eliberare duplicat, taxe 
 ♦ O. nr. 22/1997 (C.N.V.M.)  

 - susţinere test, acordare atestat 
 ♦ O. nr. 49/1995 (C.N.V.M.)  

 ♦ O. nr. 31/1996 (C.N.V.M.)  

 ♦ O. nr. 6/1996 (C.N.V.M.)    
 Cenzură: 
 - interzicere 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art. 30) 

 Cercetare ştiinţifică, proiecte, cooperare internaţională: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • staţii de monitorizare seisme, înfiinţare, funcţionare în România, Acord, Baza Aeriană Patrick, Florida- S.U.A., 2000 
 ▼ O.G. nr. 1/2001 (ratificare) 

 - Centrul de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, construire, Convenţie, Wiesbaden, 2010 
 ▼ L. nr. 307/2013 (ratificare)   
 Cercetare ştiinţifică: 
 - activitate de exploatare şi conservare a factorilor naturali 
 ♦ O.G. nr. 109/2000 

 - activitate în domeniul geologiei marine 
 ♦ H.G. nr. 672/1993 

 - activitate în întreprinderi mici şi mijlocii, sprijinire de către stat 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 - activitate, organizare, finanţare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - ajutor de stat, autorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 27/2000 (Cons.C.)  

 ♦ L. nr. 21/1996 

 - aplicativă şi extensie pentru agricultură, manual operaţional pentru Schema competitivă de granturi pentru cercetări agricole 
 ♦ O.G. nr. 63/2000 

 ♦ O. nr. 232/2001 (M.A.A.P.)  

 - bună conduită 
 ♦ L. nr. 206/2004 

 - Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare, Organizare şi Funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - costuri salariale directe prevăzute în contractele de finanţare datorate de unităţile executante, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 ♦ H.G. nr. 327/2003 
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 - cu profil silvic, rezervaţii ştiinţifice, fonduri de vânătoare, gestionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 ♦ H.G. nr. 1679/2008 

 - din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, stabilirea dreptului de proprietate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1154/2000 

 - din domeniul educaţiei fizice şi sportului, strategie generală 2001- 2004 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ O. nr. 307/2001 (M.T.S.)  

 - din învăţământul superior 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - doctoranzi ce au obţinut rezultate deosebite, stimulare 
 ♦ O. nr. 4834/2002 (M.E.C.)  

 - EUREKA, iniţiativa europeană, sprijinirea participării României 
 ♦ H.G. nr. 631/1998 

 - exploatare zăcăminte 
 ♦ O. nr. 93/1998 (A.N.R.M.)  

 - finanţare activităţi din domeniul activităţilor de energetică nucleară, aprobare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 144/1999 

 - fond special de cercetare-dezvoltare, constituire şi utilizare 
 ♦ L. nr. 67/1993 

 - geologică, cooperare cu firma "Amoco" din SUA 
 ♦ H.G. nr. 722/1991 

 - geologică, uraniu 
 ♦ H.G. nr. 785/1997 

 - gradul I, titlu de doctor, acreditare pentru conducerea şi pregătirea de doctorat 
 ♦ O.U.G. nr. 127/2000 

 - granturi, finanţare teme de cercetare ştiinţifică 
 ♦ H.G. nr. 735/1996 

 - hidrologică 
 ♦ H.G. nr. 786/1997 

 - instalaţii şi obiective speciale de interes naţional, finanţare, criterii de selectare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - institute naţionale de cercetare-dezvoltare, evaluare şi acreditare 
 ♦ H.G. nr. 135/1996 

 - în domeniul: 
 • educaţiei fizice şi sportului, obiective 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 • fizicii pământului 
 ♦ H.G. nr. 1313/1996 

 - măsuri de organizare a activităţii 
 ♦ H.G. nr. 458/1990 

 - medicală, structură cu sectorul sanitar 
 ♦ O. nr. 215/2002 (M.S.F.)  

 - medico-farmaceutică, categorii de personal şi locuri de muncă, durata zilnică a timpului sub 8 ore, aprobare 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 ♦ O. nr. 245/2003 (M.S.F.)  

 - participarea României la Programul-cadru V, perioada 1998-2002 şi Programul-cadru V Euratom 
 ♦ O.G. nr. 117/1999 

 - plan sectorial de cercetare-dezvoltare a agriculturii, alimentaţiei, silviculturii, pentru perioada 2003-2007, 2006-2010, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 ♦ O. nr. 662/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - privatizare societăţi comerciale 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - program: 
 • şi proiect, finanţare, monitorizare şi evaluare 
 ♦ O. nr. 17/1998 (M.C.Teh.)  

 ♦ H.G. nr. 1265/2004 

 • şi proiecte, evaluare, conducere, finanţare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - registrul de evidenţă al rezultatelor cercetării, metodologie de înregistrare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 ♦ O. nr. 3845/2009 (M.E.C.I.)  

 - stimularea cercetării ştiinţifice naţionale 
 ♦ Constituţia (republicare) 
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 (art.135) 
 - Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare, 2014-2020 
 ♦ H.G. nr. 929/2014 

 - structura organizatorică a unităţilor, stabilire de consiliul de administraţie şi avizare de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 
 ♦ H.G. nr. 458/1990 

 - şi inovare: 
 • plan naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, reactualizare 
 ♦ H.G. nr. 556/2001 

 • programe / proiecte, finanţare, elaborare, atribuire şi implementare, stimulare, condiţii 
 ♦ O. nr. 17/1998 (M.C.Teh.)  

 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - tineri, atragere, pregătire, stabilire, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 442/2003 

 - unităţi cu profil cinegetic, fonduri de vânătoare, gestionare 
 ♦ O. nr. 999/1999 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 407/2006 

 ♦ H.G. nr. 1679/2008    
 Cercetare-dezvoltare, reglementări internaţionale: 
 - R. Cipru, Protocol, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 966/2007 (aprobare)   
 Cercetare-dezvoltare: 
 - acorduri, exceptare de la prevederile art. 5 alin. (1) din L. nr. 21/1996, condiţii 
 ♦ O. nr. 103/2002 (Cons.C.)  

 - activitate, desfăşurare, premiere anuală a colectivelor 
 ♦ H.G. nr. 1182/2008 

 - activităţi, categorii de cheltuieli, finanţare de la bugetul de stat, stabilire, cuantum 
 ♦ H.G. nr. 134/2011 

 - bugete ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, modalităţi de aprobare 
 ♦ L. nr. 292/2002 

 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare 
 ♦ H.G. nr. 576/2016 

 - contract finanţare proiecte, model, termeni de referinţă, aprobare 
 ♦ O. nr. 4729/2004 (M.E.C.)  

 - de interes naţional, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 ♦ H.G. nr. 477/2019 

 - entitate din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, constituire, funcţionare, evaluare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 ♦ H.G. nr. 406/2003 

 - Grupul interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii 
 ♦ H.G. nr. 1574/2004 

 - inovare, stimulare, program IMPACT, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 918/2006 

 - institute naţionale, statute, reînnoire, stabilire, listă 
 ♦ H.G. nr. 135/1996 

 ♦ O. nr. 7293/2001 (M.E.C.)  

 - planuri sectoriale, proiecte, contractare, finanţare, monitorizare, evaluare, norme 
 ♦ H.G. nr. 1266/2004 

 - programe nucleu, contractare, finanţare, monitorizare şi evaluare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - programe-nucleu, evaluare, contractare, finanţare, monitorizare 
 ♦ H.G. nr. 1023/2015 

 - Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 368/2005 

 - societăţi comerciale, privatizare 
 ♦ H.G. nr. 2193/2004 

 - statutul personalului de cercetare-dezvoltare 
 ♦ L. nr. 319/2003 

 - stimulare personal 
 ♦ L. nr. 158/2017 

 - unităţi din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", organizare şi  
 funcţionare 
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 ♦ L. nr. 290/2002 

 ♦ L. nr. 45/2009 

 - unităţi, bunuri importate din fonduri nerambursabile N.A.T.O., scutire de la plata drepturilor de import, condiţii 
 ♦ L. nr. 192/2002   
 Cercetări geologice şi expertizare: 
 - atestare competenţă tehnică a persoanelor juridice/fizice 
 ♦ O. nr. 122/2006 (A.N.R.M.)    
 Ceremonii oficiale: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 215/2016   
 Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor: 
 - eliberare, societăţi comerciale cu capital de stat 
 ♦ Criterii nr. 2665/1C/311/1992 (M.E.F.; M.L.P.A.T.)    
 Certificat de cazier judiciar: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 290/2004   
 Certificat de depozit: 
 - pentru seminţe de consum, titlu de valoare, regim 
 ♦ L. nr. 101/2014 

 
 

v. depozit 

 Certificat de echivalare a examenului de capacitate: 
 - pentru promoţii anterioare anului 1999 
 ♦ O. nr. 4701/2000 (M.E.N.)    
 Certificat de export: 
 - temporar, eliberare, bunuri culturale mobile din patrimoniul naţional cultural 
 ♦ O.G. nr. 44/2000   
 Certificat de garanţie guvernamentală: 
 - acordare, pentru export temporar al bunurilor culturale mobile 
 ♦ H.G. nr. 1221/2000 

 ♦ O.G. nr. 44/2000   
 Certificat de înregistrare a comercianţilor: 
 - eliberare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 991/2004 

 ♦ L. nr. 359/2004 

 - în registrul comerţului 
 ♦ L. nr. 26/1990   
 Certificat de obligaţii bugetare: 
 - situaţia obligaţiilor societăţii comerciale 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997   
 Certificat de patrimoniu turistic: 
 - eliberare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 33/2000   
 Certificat de proprietate: 
 - asupra animalelor, pe cap de animal 
 ♦ H.G. nr. 55/1998   
 Certificat internaţional de inspecţie tehnică: 
 - Acord, Viena, 1997 
 ▼ O.G. nr. 76/1998 (ratificare)   
 Certificat medical: 
 - prezentare la angajare 
 ♦ L. nr. 53/2003   
 Certificate medico-legale: 
 - definiţie, eliberare la cerere, taxe, excepţii 
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 ♦ O. nr. 1134/C/255/2000 (M.J.; M.S.)  

 ♦ O.G. nr. 1/2000   
 Certificate: 
 - avize şi autorizaţii, eliberare, taxe 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - de calificare şi certificate de absolvire programe/cursuri de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de  
 Muncă, emitere, gestionare şi arhivare 
 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 ♦ O. nr. 284/4248/2002 (M.M.S.S.; M.E.C.)  

 - de competenţă pentru personal navigant maritim român, sistem de recunoaştere 
 ♦ O. nr. 1252/2014 (M.Tr.)  

 - de conformitate: 
 • omologare tehnică feroviară 
 ♦ O. nr. 290/2000 (M.Tr.)  

 • omologate pentru comercializare piese de schimb auto, emitere 
 ♦ H.G. nr. 1219/2000 

 • pentru navele sub pavilion românesc care aparţin companiilor de navigaţie înregistrate în regim special maritim, eliberare de către organizaţiile  
 agreate, condiţii 
 ♦ O. nr. 343/1999 (M.Tr.)  

 ♦ L. nr. 85/1997 

 ♦ H.G. nr. 476/2003 

 - medicale, eliberare, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat, eliberare 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - sanitar- veterinare, eliberare 
 ♦ O. nr. 68/1997 (M.A.A.)  

 - şi adeverinţe, eliberare, taxe extrajudiciare de timbru, condiţii, formulare, model, conţinut, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 33/2002 

 ♦ O. nr. 1394/2006 (M.F.P.)  

 - şi brevete de capacitate personal navigant din marina civilă a României, eliberare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ L. nr. 107/1992 

 - tipuri, acordate în învăţământul superior, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 733/1998   
 Cesiune: 
 - creanţe: 
 • bancare neperformante, societate bancară, stat acţionar majoritar, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 • ipotecare 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 ♦ O. nr. 4/2000 (C.N.V.M.)  

 - drepturi de creanţă, garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - transmiterea drepturilor asupra mărcii, procedură 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 ♦ H.G. nr. 1134/2010   
 Cetăţean de onoare: 
 - acordare unor străini, condiţii 
 ♦ L. nr. 21/1991   
 Cetăţeni români: 
 - acces la propriul dosar, deconspirarea Securităţii 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2008 

 - aflaţi în Italia, sprijinire, măsuri, plan 
 ♦ H.G. nr. 1347/2007 

 - aflaţi temporar în străinătate, acordare asistenţă de către misiunile diplomatice, condiţii 
 ♦ L. nr. 62/2019 
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 - care lucrează în străinătate, plan de măsuri pentru revenirea în ţară, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 187/2008 

 - cu domiciliu: 
 • cu domiciliul în străinătate: 
 • burse şi alte forme de sprijin 
 ♦ H.G. nr. 689/1994 

 • drepturi, condiţii 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 • în România şi care lucrează în străinătate, protecţie 
 ♦ L. nr. 156/2000 

 - cu reşedinţă în străinătate, pensii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul II cap. I-III) 
 - iniţiativă legislativă, exercitare, condiţii 
 ♦ L. nr. 189/1999 

 - ocupare funcţii publice, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 v. drepturile omului 
 
 
 Cetăţeni străini: 
 - care au avut cetăţenie română după 1945, ai unei ţări membre NATO, U.E., acces la propriul dosar, deconspirarea Securităţii 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2008 

 - cetăţenie română, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 21/1991 

 - şcolarizaţi în România, cazare şi alte drepturi 
 ♦ H.G. nr. 407/1997 

 ♦ H.G. nr. 288/1993 

 ♦ H.G. nr. 844/2008 

 v. străini 
 
 Cetăţenie română: 
 - carte de identitate a cetăţeanului român 
 ♦ H.G. nr. 112/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 97/2005 

 - dobândire, păstrare, pierdere, condiţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 5) 
 - paşapoarte 
 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 21/1991 

 - renunţare, taxe consulare 
 ♦ L. nr. 21/1991 

 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 ♦ O.G. nr. 59/1999 

 - repatriere 
 ♦ L. nr. 21/1991 

 - stare civilă 
 ♦ L. nr. 119/1996 

 ♦ H.G. nr. 64/2011 

 - şi (re)stabilirea domiciliului în ţară, taxe consulare 
 ♦ O.G. nr. 59/1999 

 ♦ O.G. nr. 24/1992   
 Cetăţenie, reglementări internaţionale: 
 - Convenţie europeană, Strasbourg, 1997 
 ▼ L. nr. 396/2002 (ratificare)   
 Cetăţi dacice din Munţii Orăştie: 
 - parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, regim juridic 
 ♦ L. nr. 23/2020   
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 Chiriaşi: 
 - cameră în plus, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 40/1999 

 - contract de închirie pentru locuinţe din fondul de stat, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 - cumpărare locuinţe, condiţii 
 ♦ L. nr. 112/1995 

 ♦ D.-L. nr. 61/1990 

 ♦ H.G. nr. 20/1996 

 - din imobilele preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, măsuri, condiţii 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 - evacuaţi, care urmează a fi evacuaţi din locuinţe retrocedate foştilor proprietari, locuinţe sociale, fond, asigurare 
 ♦ O.U.G. nr. 74/2007 

 - spaţiu destinaţie de locuinţă, prelungire contract de închiriere, condiţii, stabilire chirie, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 40/1999   
 Chirie: 
 - compensaţie lunară cuvenită poliţiştilor, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 - contract de depozit-custodie, spaţiu, deţinute de la agenţi economici, pentru stocuri de produse ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat 
 ♦ O.G. nr. 23/1998 

 - locuinţe din fondul locativ de stat pentru persoane cu handicap, mod de stabilire, facilităţi 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - pentru locuinţe din fondul de stat, condiţii 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 - pentru personal auxiliar de specialitate şi conex, din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, plafon maxim în limita  
 căruia se poate deconta 
 ♦ O. nr. 545/C/1/4794/1154/259/300/C/379/C/2012 (M.J.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.; D.N.A.)  

 - plafon maxim în limita căruia se poate deconta, stabilire pentru judecători, procurori, personal asimilat, magistraţi-asistenţi, detaşaţi în străinătate 
 ♦ O. nr. 2624/C/2/829/1801/1154/216/129/C/1685/C/2009 (M.J.L.C.; M.A.E.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.; D.N.A.)  

 - scutire pentru personal militar obligat să locuiască în locuinţe de serviciu sau în incinta unităţii militare 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 - stabilire şi plată, criterii, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 40/1999 

 - tarife diminuate pentru desfăşurarea activităţilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
 ♦ L. nr. 540/2002 

 v. locuinţe din fondul de stat, v. Palate 
 
 Cifră de afaceri: 
 - calcul în cazul de comportament anticoncurenţial 
 ♦ O. nr. 101/2004 (Cons.C.)  

 - concentrări economice 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 ♦ O. nr. 426/2011 (Cons.C.)  

 - majorare plafon 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - nivel, condiţii, obligaţie persoane juridice, încheiere contracte pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - şi a cotei de piaţă, aspecte 
 ♦ O. nr. 103/2002 (Cons.C.)    
 Cimitire: 
 - amplasare 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - atribuire fără plată, condiţii, eroi martiri 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - confesionale ale cultului mozaic, drept de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2002 

 - crematorii umane, servicii funerare, regim 
 ♦ L. nr. 102/2014 

 - norme de igienă 
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 ♦ O. nr. 119/2014 (M.S.)  

 - regim 
 ♦ H.G. nr. 741/2016   
 Cinematografe: 
 - autorizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 418/2003   
 Cinematografie, domeniu, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Canada, Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 934/2007 (aprobare) 

 • Israel, Acord de coproducţie, Bucureşti, 2013 
 ▼ H.G. nr. 824/2013 (aprobare) 

 • R. Franceză, Acord de coproducţie, Cannes, 2009 
 ▼ H.G. nr. 1525/2009 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Carta Statuară a Reţelei Cinematografice a Europei de Sud-Est 
 ▼ H.G. nr. 730/2002 (aprobare) 

 • Convenţia CONSILIULUI EUROPEI privind coproducţia cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie  
 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021 
 ▼ L. nr. 258/2021 (ratificare) 

 • coproducţii cinematografice, Convenţie europeană, Strasbourg, 1992 
 ▼ L. nr. 28/2002 (ratificare) 

 v. Cultură, relaţii internaţionale 
 
 
 Cinematografie: 
 - acordare credite financiare directe pentru dezvoltare proiecte, producţie, distribuţie de filme, selecţie proiecte cinematografice, concurs, regulament 
 ♦ O. nr. 2335/2006 (M.C.C.)  

 - Centrul Naţional al Cinematografiei, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ H.G. nr. 1064/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)  

 - clasificare opere cinematografice 
 ♦ H.G. nr. 418/2003 

 - domeniu, atribuţii, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2001 

 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)  

 - Fondul cinematografic naţional 
 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)  

 - funcţionare, organizare spectacole cu proiecţie de film în cinematografe şi/sau casete video 
 ♦ H.G. nr. 418/2003 

 - organizaţii profesionale pentru creatorii de film 
 ♦ D.-L. nr. 27/1990 

 - produse de autopublicitate promoţională din categoria celor erotice sau a celor de o violenţă excesivă, interzicere 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 137/2002 (C.N.A.)  

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)  

 - Registrul cinematografiei, organizare, funcţionare, administrare 
 ♦ H.G. nr. 418/2003 

 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)  

 - Studioul de creaţie cinematografică, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 600/1990 

 - timbru cinematografic, instituire 
 ♦ L. nr. 35/1994   
 Circ: 
 - amplasare sediu 
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 ♦ H.G. nr. 525/1996   
 Circulaţia pe drumurile publice: 
 - autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, circulaţie pe drumuri publice, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 ♦ O. nr. 233/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - condiţii tehnice pentru vehicule rutiere, admitere pe drumuri publice 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 78/2000 

 - omologare vehicule rutiere şi eliberare carte de identitate a acestora 
 ♦ O.G. nr. 78/2000 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 2132/2005 (M.T.C.T.)  

 - pasarele pietonale şi treceri pentru biciclişti şi persoane cu handicap locomotor 
 ♦ H.G. nr. 219/2001 

 - permis de conducere 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 ♦ H.G. nr. 1391/2006 

 - schimb transfrontalier de informaţii, măsuri 
 ♦ L. nr. 5/2014 

 - şcoli de conducere auto, instructori de conducere auto, instructori de conducere auto, independenţi, autorizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - teritorii amenajate pentru fluidizarea traficului şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice de interes naţional şi judeţean 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ O. nr. 6/139/2003 (M.L.P.T.L.; M.A.P.)  

 - trafic rutier, control, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 852/289/2002 (M.L.P.T.L.; M.I.)  

 - utilizatori, obligaţii, tarife, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 15/2002 

 v. transporturi rutiere, v. drumuri 
 
 Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.) - nivel de ocupaţie (şase caractere): 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1352/2010 

 ♦ O. nr. 1832/856/2011 (M.M.F.P.S.; I.N.S.)    
 Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.): 
 - nomenclator, actualizare 
 ♦ H.G. nr. 575 bis/1992 

 ♦ O. nr. 270/273/2002 (M.M.S.S.; I.N.S.)    
 Clauze abuzive: 
 - Comisia pentru Clauze Abuzive, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 531/2001 (A.N.P.C.)  

 - determinare în cazul contractelor încheiate între comercianţi şi consumatori, efecte 
 ♦ L. nr. 193/2000   
 Clădiri: 
 - auditor energetic pentru clădiri şi instalaţii aferente, îndrumător pentru atestare, reglementări tehnice, aprobare 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 - calculul performanţei energetice, metodologie, reglementări tehnice 
 ♦ O. nr. 157/2007 (M.T.C.T.)  

 - calitate arhitectural-ambientală, creştere, măsuri 
 ♦ L. nr. 153/2011 

 ♦ H.G. nr. 945/2011 

 ♦ O. nr. 3029/2011 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 275/2012 (M.D.R.T.)  

 - cu diverse destinaţii, construcţii provizorii, măsuri de prevenire şi stingere incendii 
 ♦ H.G. nr. 571/2016 

 - de locuinţe, administrare, regim juridic 
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 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 - de locuit: 
 • audit energetic şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare al apei calde menajere, indicativ MP 024- 02 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 • blocuri, creşterea performanţei energetice, norme 
 ♦ O.U.G. nr. 18/2009 

 ♦ O. nr. 163/540/23/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.; M.A.I.)  

 • multietajate: 
 • clasa I de risc seismic, consolidare 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 ♦ O.U.G. nr. 51/2002 

 ♦ H.G. nr. 483/2003 

 • încadrate în clasa I de risc seismic, proiectare, execuţie lucrări de consolidare, program de acţiuni 
 ♦ H.G. nr. 148/2010 

 ♦ H.G. nr. 102/2011 

 ♦ H.G. nr. 249/2012 

 • reabilitare termică 
 ♦ O.U.G. nr. 69/2010 

 ♦ H.G. nr. 736/2010 

 ♦ O. nr. 1937/2010 (M.D.R.T.)  

 ♦ O. nr. 2179/1528/2010 (M.F.P.; M.E.C.M.A.)  

 ♦ O. nr. 3026/2011 (M.F.P.)  

 • proiectare mansarde, reglementări tehnice, aprobare 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 1991/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - din administrarea unor ministere şi organe centrale 
 ♦ H.G. nr. 764/1990 

 - fond de stat, licitaţii, vânzare 
 ♦ H.G. nr. 658/1992 

 ♦ L. nr. 85/1992 

 - instalaţii electrice, proiectare, execuţie, exploatare, normativ, indicativ I7-2011, reglementare tehnică 
 ♦ O. nr. 2741/2011 (M.D.R.T.)  

 - investigare de urgenţă a siguranţei postseism, metodologie, soluţii-cadru de intervenţie, stabilire, indicativ ME 003-2007 
 ♦ O. nr. 127/2007 (M.D.L.P.L.)  

 - în zone libere, concesionare şi închiriere de locuinţe 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 - înregistrarea dreptului de proprietate 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - performanţă energetică, norme 
 ♦ L. nr. 372/2005 

 - programe de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi a instalaţiilor aferente 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 - proprietate publică, din domeniul asistenţei sociale, ocrotirii sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor publice locale, reabilitare termică,  
 program-pilot 
 ♦ H.G. nr. 765/2010 

 - risc seismic, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 579/1998 

 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 ♦ O. nr. 770/6173/NN/1997 (S.G.G.; M.L.P.A.T.)  

 - şi/sau terenuri vânzare agenţilor economici de către autorităţile publice, condiţii 
 ♦ L. nr. 21/1996   
 Cler: 
 - militar, constituire şi organizare în structurile forţelor armate 
 ♦ L. nr. 195/2000 

 v. personal clerical 
 
 Client: 
 - standarde de cunoaştere 
 ♦ L. nr. 312/2004   
 Clubul Sportiv al Armatei "Steaua": 
 - organizare, funcţionare, regulament 
  ♦ O. nr. M.115/2013 (M.Ap.N.)  
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 Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 892/2005   
 Cluburi: 
 - Clubul: 
 • parlamentarilor români, atribuire spaţiu, dotare 
 ♦ H.C.D. nr. 13/1998 

 • Sportiv Municipal Braşov, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1287/2001 

 - construcţii de cultură, amplasare sedii 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - sportive studenţeşti din subordinea M.E.C.T.S., organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 3696/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - sportive, de drept privat fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 - structuri sportive cu personalitate juridică 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ H.G. nr. 884/2001   
 Codul administrativ: 
 - 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019   
 Codul aerian: 
 - contravenţii 
 ♦ H.G. nr. 606/2001 

 ♦ L. nr. 21/2020 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 21/2020   
 Codul bunelor practici agricole: 
 - conţinut-cadru 
 ♦ H.G. nr. 964/2000   
 Codul civil: 
 - derogare de la dispoziţiile art.1.394 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 - regim juridic, aplicare 
 ♦ L. nr. 287/2009 

 ♦ L. nr. 71/2011 

 ♦ O. nr. 1903/C/2011 (M.J.)  

 - teze prealabile 
 ♦ H.G. nr. 277/2009   
 Codul consumului: 
 ♦ L. nr. 296/2004   
 Codul de comerţ: 
 - regim juridic 
 ♦ D.(L.) nr. 1233/1887   
 Codul de procedură administrativă: 
 - proiect, teze prealabile, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1360/2008   
 Codul de procedură civilă: 
 - proiect, Teze prealabile, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1527/2007 

 - regim juridic, aplicare 
 ♦ L. nr. 134/2010 

 ♦ L. nr. 76/2012   
 Codul de procedură fiscală: 
 ♦ L. nr. 207/2015   
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 Codul de procedură penală: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 135/2010   
 Codul finanțelor publice locale: 
 - Teze prealabile, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 285/2017   
 Codul fiscal: 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016   
 Codul I.S.M.: 
 - punere în aplicare 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ H.G. nr. 476/2003   
 Codul muncii: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 v. Cartea socială europeană revizuită, ratificată prin L. nr. 74/1999 
 
 Codul numeric personal: 
 - atribuire 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2005   
 Codul patrimoniului cultural: 
 - teze prealabile, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 905/2016   
 Codul penal: 
 - proiect, teze prealabile 
 ♦ H.G. nr. 1183/2008 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 286/2009 

 ♦ L. nr. 187/2012   
 Codul personal de asigurări sociale: 
 - atribuire, evidenţă, drepturi şi obligaţii de asigurări sociale, C.N.A.P.S. 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011   
 Codul silvic: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 46/2008   
 Codul vamal: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 - regulament de aplicare 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 v. vamă 
 
 Coduri: 
 - şi alte legi complexe, publicarea în ediţie oficială de către Ministerul Justiţiei 
 ♦ O.G. nr. 7/2002   
 Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) a salariilor: 
 - a soldelor unor funcţii din structura M.Ap.N., condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 91/2001 

 - îmbunătăţire pentru personalul: 
 • Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu 
 ♦ H.G. nr. 47/2000 

 - pentru: 
 • funcţii de conducere şi execuţie din cadrul Autorităţii pentru Valorificare a Activelor Bancare 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 ♦ L. nr. 409/2001 
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 • indemnizaţiile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 • personal militar şi funcţii asimilate, structuri militare 
 ♦ L. nr. 138/1999   
 Colaboratori: 
 - externi, pentru proiecte de coduri şi alte acte normative, plată, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 85/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - fără drept de autor, din instituţii de cultură şi artă, remunerare 
 ♦ H.G. nr. 488/1997 

 - la Administraţia Prezidenţială, Guvern, ministere şi celelalte organe centrale de specialitate şi instituţii asimilate acestora, drepturi, condiţii 
 ♦ L. nr. 40/1991 

 - programe şi proiecte culturale, remunerare 
 ♦ O.G. nr. 51/1998   
 Colectivităţi, reglementări internaţionale: 
 - Cooperare transfrontalieră, Convenţie-cadru europeană, Madrid, 1980 
 ▼ O.G. nr. 120/1998 (ratificare)   
 Colecţii publice: 
 - de bunuri culturale, evidenţă, gestiune, inventariere, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 2035/2000 (M.Cult.)  

 - şi muzee, înfiinţare, aviz prealabil, acordare, criterii 
 ♦ O. nr. 2297/2006 (M.C.C.)  

 - şi muzee, norme de clasificare 
 ♦ O. nr. 2185/2007 (M.C.C.)    
 Colegiul Dieteticienilor din România: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 256/2015   
 Colegiul Farmaciştilor din România: 
 - Comisia de arbitraj, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 650/2014 

 - cotizaţie, cuantum, aprobare, procedură de încasare, stabilire 
 ♦ Decizia nr. 3/2008 (C.F.R.)    
 Colegiul Medicilor Dentişti din România: 
 - Comisia de arbitraj, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 650/2014 

 - comisii de disciplină, organizare 
 ♦ Decizia nr. 5/2008 (C.M.D.R.)  

 - medici în specialitatea chirurgie orală şi maxilo-facială, calitate de membru 
 ♦ Decizia nr. 5/2006 (C.M.D.R.)  

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ Decizia nr. 14/2006 (C.M.D.R.)  

 ♦ Decizia nr. 5/2007 (C.M.D.R.)    
 Colegiul Medicilor din România: 
 - atribuţii în domeniul asigurărilor sociale de sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - Cod de deontologie medicală, Statut 
 ♦ H. nr. 2/2012 (C.M.R.)  

 - Comisia de arbitraj, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 650/2014 

 - comisii de specialitate, organizare, funcţionare 
 ♦ Decizia nr. 2/2011 (C.M.R.)  

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ Decizia nr. 32/2004 (C.M.R.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 v. medici 
 
 Colegiul Ministerului Apărării: 
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 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. M.112/2008 (M.Apar.)    
 Colegiul Ministerului Justiţiei: 
 - desfăşurare lucrări, regulament 
 ♦ O. nr. 2519/C/2010 (M.J.)    
 Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali: 
 ♦ L. nr. 466/2004 

 ♦ R./2007 (C.N.A.SOC.)  

 ♦ H. nr. 1/2011 (C.N.A.SOC.)  

 ♦ H. nr. 1/2012 (C.N.A.SOC.)    
 Colegiul Psihologilor din România: 
 - servicii psihologice în sistemul public, standarde de calitate 
 ♦ H. nr. 2/2013 (C.PSI)    
 Comandamentul Operator pentru Depoluare Marină CODM: 
 - înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 14/2000 

 ♦ H.G. nr. 1593/2002   
 Comandamentul S.E.E.B.R.I.G. de la Constanţa: 
 - inaugurare 
 ♦ H.G. nr. 837/2003 

 - personal străin, intrare, şederea şi ieşirea în/de pe teritoriul României şi a membrilor de familie ai acestora 
 ♦ L. nr. 69/2001 

 ♦ H.G. nr. 120/2003   
 Combinatul de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba: 
 - asigurarea surselor de finanţare 
 ♦ O.G. nr. 7/1994    
 Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi- Rog, Ucraina: 
 - Protocol,  Kiev, 1994 
 ▼ H.G. nr. 219/1994 (aprobare)   
 Combinatul Minier Krivoi Rog - Ucraina: 
 - antreprenorii români, până la reluarea activităţii pe şantier, atribuţii, decontare, cheltuieli 
 ♦ H.G. nr. 643/1999 

 ♦ N.M. nr. 12076/N.N./345750/162901/1999 (M.L.P.A.T.; M.F.; M.I.C.)  

 - construire, colaborarea României, obligaţiile părţii române 
 ♦ H.G. nr. 799/1991 

 - continuarea participării României: 
 • asigurarea finanţării 
 ♦ H.G. nr. 147/1993 

 ♦ L. nr. 95/1993 

 • finalizare lucrări, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 541/2004 

 • rambursare împrumut şi dobânzi aferente 
 ♦ O.G. nr. 19/1996 

 - mod de decontare în ţară a lucrărilor de construcţii-montaj către antreprenorii români 
 ♦ H.G. nr. 959/1994 

 - resurse financiare, contractare, împrumut intern 
 ♦ H.G. nr. 627/1992 

 - sume, restituire, condiţii 
 ♦ L. nr. 193/1998 

 ♦ N.M. nr. 22656/335595/1998 (M.F.; M.I.C.)    
 Combine: 
 - tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii de irigat, achiziţionate în baza O. nr. 97/2001, export, interzicere 
 ♦ O. nr. 1878/A/11000/286/2001 (M.F.P.; M.A.E.; M.A.A.P.)    
 Combustibil nuclear: 
 - uzat şi deşeuri radioactive, gestionare, depozitare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 11/2003 
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 v. nuclear, domeniu 
 
 Combustibili: 
 - ajutor pentru încălzirea locuinţei, acordare, condiţii, suplimentare 
 ♦ O.U.G. nr. 14/2008 

 ♦ O. nr. 209/920/2008 (M.M.F.E.S.; M.E.F.)  

 - alternativi, infrastructură, instalare 
 ♦ L. nr. 34/2017 

 - aparate consumatoare de combustibili gazoşi: 
 • utilizare, listă 
 ♦ O. nr. 226/2003 (M.I.R.)  

 - contract-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului, metanului lichid, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 216/2000 

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - folosire raţională 
 ♦ L. nr. 14/1997 

 - lichizi, conţinut de sulf, respectare condiţii, verificare, procedură de eşantionare 
 ♦ O. nr. 1775/2007 (M.E.F.)  

 - norme de consum, stocuri normate pentru instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 ♦ H.G. nr. 786/1998 

 - operaţiuni procesare a ţiţeiului şi/sau a uleiurilor minerale 
 ♦ O. nr. 75/2003 (M.I.R.)  

 - preţuri, negociere, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - produse petroliere: 
 • ţiţei, gazolină condensatului etanului lichid: 
 • benzină, motorină, operaţiuni de recuperare, autorizare 
 ♦ O.U.G. nr. 271/2000 

 ♦ O. nr. 11/2003 (M.I.R.)  

 • transport, contract-cadru, aprobare 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - scutiri pentru petrolul turboreactoarelor utilizat pentru aviaţie, aprobare, condiţii 
 ♦ O. nr. 1339/2000 (M.F.)  

 - stocuri minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 
 ♦ O. nr. 296/2003 (M.I.R.)  

 ♦ L. nr. 85/2018 

 - tarife de transport, aprobare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 216/2000 

 ♦ H.G. nr. 793/2002 

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 ♦ O. nr. 13/2010 (A.N.R.M.)  

 - transport, comercializare, recuperare, ţiţei, gazolină şi etan 
 ♦ O.U.G. nr. 271/2000 

 v. benzină 
 
 Comercianţi: 
 - cerere de înregistrare şi certificat de înregistrare, model, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 991/2004 

 ♦ L. nr. 359/2004 

 ♦ O. nr. 1355/C/2009 (M.J.L.C.)  

 - clauze abuzive din contractele încheiate cu consumatorii, interzicere 
 ♦ L. nr. 193/2000 

 - cod unic de înregistrare, atribuire 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 - comercializare produse şi servicii de piaţă, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 ♦ L. nr. 365/2006 

 - constituiri, schimbarea actualului certificat de înmatriculare şi a codului fiscal cu noul certificat de înregistrare şi noul cod unic de înregistrare  
 atribuit 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 - contract la distanţă, contract de furnizare de produse sau servicii, încheiere, executare, condiţii 
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 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 - înmatriculare în registrul comerţului, procedură 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ N.M. nr. P/608-773/1998 (C.C.I.R.; M.J.)  

 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ H.G. nr. 991/2004 

 ♦ L. nr. 359/2004 

 - înregistrare şi autorizare, simplificare formalităţi administrative, condiţii, taxe 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 - înregistrarea şi autorizarea funcţionării, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 991/2004 

 ♦ L. nr. 359/2004 

 - persoane juridice, furnizori de servicii poştale, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 ♦ Decizia nr. 88/EN/2004 (A.N.R.C.)  

 - plată, taxe percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a a încheierii judecătorului delegat la înregistrarea comercianţilor şi a  
 actului constatator 
 ♦ H.G. nr. 616/2001 

 - proceduri de autorizare a funcţionării, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 991/2004 

 ♦ L. nr. 359/2004 

 - program pentru informare şi educare, procedură de implementare 
 ♦ O. nr. 119/2003 (A.N.I.M.M.C.)  

 ♦ O. nr. 56/2006 (A.N.I.M.M.C.)  

 - publicitate înşelătoare, protecţie, publicitate comparativă, condiţii în care e permisă 
 ♦ L. nr. 158/2008 

 - servicii de asistenţă prestate de camerele de comerţ şi industrie teritoriale pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor 
 ♦ H.G. nr. 1346/2002 

 - spaţii comerciale, fond construit de stat, deţinute cu contract de închiriere, locaţie de gestiune sau asociere, vânzare, condiţii 
 ♦ L. nr. 550/2002 

 ♦ H.G. nr. 1341/2002 

 - studenţi, iniţiere o afacere proprie, facilităţi, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 166/2003   
 Comerţ exterior: 
 - activităţi, competenţe, regii autonome şi societăţi comerciale 
 ♦ L. nr. 15/1990 

 ♦ L. nr. 31/1990 

 - Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, atribuţii, competenţă, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 292/1998 

 ♦ H.G. nr. 268/1998 

 - cu bunuri, sistem statistic: 
 • organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 422/2006 

 - cu energie electrică, activitate monitorizare, procedură aprobare 
 ♦ O. nr. 25/2002 (A.N.R.E.)  

 - cu produse strategice, regim de autorizare, autorizaţie, model 
 ♦ O. nr. 27/1999 (A.N.C.E.S.I.A.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - drepturi valutare ale României, recuperare, sume, destinaţie 
 ♦ O.U.G. nr. 91/2010 

 - exporturi şi importuri produse strategice, formulare tip de autorizaţie, permise şi alte documente 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - instrumente specifice de susţinere 
 ♦ L. nr. 96/2000 

 - intrastat, sistem statistic pregătire, implementare 
 ♦ L. nr. 226/2009 

 - operaţiuni financiare şi de plăţi 
 ♦ H.G. nr. 202/1995 

 - operaţiuni valutare, efectuare 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - probleme de comerţ exterior la Ministerul de Interne 
 ♦ H.G. nr. 427/1991 

 - program de promovare a exportului, administrat de către Ministerul Economiei şi Comerţului, finanţare 
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 ♦ O.U.G. nr. 120/2002 

 ♦ H.G. nr. 296/2007 

 - regimul de import, export, cod vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Comerţ, afaceri, cooperare economică, relaţii internaţionale: 
 - Acord liber schimb, U.E. - R. Coreea, Bruxelles, 2010 
 ▼ L. nr. 100/2012 (ratificare) 

 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Austria: 
 • Acord,  Viena, 1991 
 ▼ H.G. nr. 88/1992 (aprobare) 

 • Comisia mixtă româno-austriacă, prima  sesiune, Protocol,  Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 81/1995 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 6/1993 (aprobare) 

 • Belgia: 
 • Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 632/1997 (aprobare) 

 • Acord, Comunitatea Franceză din Belgia, Guvernul Valon, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 446/1998 (aprobare) 

 • Bosnia Herţegovina, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 125/2003 (ratificare) 

 • Canada, Memorandum- înţelegere,  Otawa 1994,  1995 
 ▼ H.G. nr. 388/1994 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 274/1995 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno- sud-africană, a II-a sesiune, Memorandum,  Pretoria, 1993 
 ▼ H.G. nr. 322/1993 (aprobare) 

 • Emiratele Arabe Unite: 
 • Acord-Înţelegere, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 802/1992 (aprobare) 

 • F. Rusă: 
 • Comisia interguvernamentală româno-rusă, prima sesiune, Protocol,  Sinaia, 1994 
 ▼ H.G. nr. 623/1994 (aprobare) 

 • Convenţie în domeniul agriculturii, Moscova, 1999 
 ▼ H.G. nr. 368/2000 (aprobare) 

 • Înţelegeri, Moscova, 1991 
  ▼ H.G. nr. 65/1992 (aprobare) 

 • Finlanda: 
 • Comisia mixtă româno-finlandeză, a XVIII-a sesiune, Protocol Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 450/1991 (aprobare) 

 • Georgia, Acord,  Tbilisi, 1996 
 ▼ H.G. nr. 711/1996 (aprobare) 

 • Memorandum-înţelegere, export  produse textile din România, Bucureşti, 1990 
 ▼ H.G. nr. 1268/1990 (aprobare) 

 • Israel: 
 • Comisia mixtă guvernamentală româno-israeliană, a XII-a sesiune, Protocol, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 570/1993 (aprobare) 

 • Comisia mixtă româno-israeliană, a XIII-a sesiune, Protocol, Israel, 1994 
 ▼ H.G. nr. 870/1994 (aprobare) 

 • Italia: 
 • Comisia mixtă româno-italiană, a XIV-a sesiune, Protocol,  Roma, 1991 
 ▼ H.G. nr. 608/1991 (aprobare) 

 • Comisia mixtă româno-italiană, a XV-a sesiune, Protocol, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 218/1993 (aprobare) 

 • Kuwait: 
 • Acord, Kuwait, 1999 
 ▼ H.G. nr. 842/2001 (aprobare) 

 • Comitetul mixt româno-kuwaitian, prima sesiune, Protocol, Kuwait, 1994 
 ▼ H.G. nr. 1/1995 (aprobare) 

 • Macedonia: 
 • Acord, Skopje, 2003 
 ▼ L. nr. 396/2003 (ratificare) 

 • Malayezia: 
 • Acord,  Kuala Lumpur, 1991 
 ▼ H.G. nr. 338/1991 (aprobare) 
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 • Comisia mixtă guvernamentală româno-malayeziană,a V-a sesiune, Kuala Lumpur, 1991 
 ▼ H.G. nr. 333/1991 (aprobare) 

 • Olanda: 
 • Comisia mixtă guvernamentală româno-olandeză, a X-a sesiune, Protocol, Haga, 1991 
 ▼ H.G. nr. 221/1991 (aprobare) 

 • cooperare economică, Memorandum, Haga, 1998 
 ▼ L. nr. 163/1998 (ratificare) 

 • R. Albania: 
 • Acord schimb de mărfuri şi plăţi, Tirana, 1992 
 ▼ H.G. nr. 260/1992 (aprobare) 

 • R. Arabă Egipt: 
 • Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 847/1996 (aprobare) 

 • Înţelegere 
 ▼ H.G. nr. 728/1991 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 102/1991 (aprobare) 

 • R. Arabă Siriană, recuperare creanţe, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 963/2007 (aprobare) 

 • R. Arabă Siriană: 
 • Protocol, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 29/1999 (aprobare) 

 • R. Armenia, Acord, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 762/1991 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 745/1995 (aprobare) 

 • R. Bulgaria: 
 • Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 79/1999 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară, sesiunea I, Protocol,  Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 369/1993 (aprobare) 

 • Înţelegere, Bucureşti, 1990 
  ▼ H.G. nr. 674/1991 (aprobare) 

 • R. Cehă, Decizia  nr.2 de modificare a Protocolului 1 al Acordului 
 ▼ H.G. nr. 1067/1995 (aprobare) 

 • R. Cipru: 
 • Acord, Nicosia ,1993 
 ▼ H.G. nr. 390/1994 (aprobare) 

 • Acord, Nicosia, 1993 
 ▼ H.G. nr. 444/1993 (aprobare) 

 • Comisia interguvernamentală permanentă româno-cipriotă, a IX-a sesiune, Protocol 
 ▼ H.G. nr. 443/1993 (aprobare) 

 • Comisia permanentă interguvernamentală româno-cipriotă, sesiunea a VIII-a, Protocol,  Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 582/1991 (aprobare) 

 • R. Coreea, Acord, Bucureşti, 1990 
 ▼ H.G. nr. 1015/1990 (aprobare) 

 • R. Costa Rica: 
 • Comisia mixtă româno-costaricană, sesiunea a IV-a, Protocol 
 ▼ H.G. nr. 231/1992 (aprobare) 

 • R. Croaţia: 
 • Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 181/1999 (aprobare) 

 • R. Cuba: 
 • Comisia interguvernamentală româno-cubaneză, constituire, Protocol, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 551/1996 (aprobare) 

 • R. Elenă: 
 • Comisia guvernamentală mixtă de colaborare, sesiunea a XI-a, Protocol,  Atena ,1992 
 ▼ H.G. nr. 232/1992 (aprobare) 

 • Comisia mixtă interguvernamentală româno-elenă, a XII-a sesiune, Protocol,  Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 364/1993 (aprobare) 

 • R. Estonia, Acord, Tallin, 1995 
 ▼ H.G. nr. 730/1995 (aprobare) 

 • R. Federală Iugoslavia: 
 • Comisia mixtă româno-iugoslavă, sesiunea a XX-a, Protocol 
 ▼ H.G. nr. 653/1991 (aprobare) 

 • R. Filipine: 
 • Comisia guvernamentală româno-filipineză, a VI-a sesiune, Protocol, Manila, 1994 
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 ▼ H.G. nr. 847/1994 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-filipineză, a V-a sesiune, Protocol, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 432/1991 (aprobare) 

 • Memorandum de Înţelegere, Manila, 2002 
 ▼ H.G. nr. 588/2002 (aprobare) 

 • R. Ghana, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 991/1995 (aprobare) 

 • R. Gruzia, Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 204/1992 (aprobare) 

 • R. India: 
 • Acord, New Delhi, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1092/2007 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-indiană, a X-a sesiune, Protocol, New Delhi, 1991 
 ▼ H.G. nr. 90/1992 (aprobare) 

 • R. Indonezia: 
 • Acord, promovare şi protejare investiţii, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 8/1998 (ratificare) 

 • Comisia mixtă de cooperare cu  R. Indonezia, a IV-a sesiune, Protocol, Jacarta, 1993 
 ▼ H.G. nr. 569/1993 (aprobare) 

 • Comisia mixtă de cooperare economică şi tehnică cu  R. Indonezia, a III-a sesiune, Protocol, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 431/1991 (aprobare) 

 • R. Islamică Iran: 
 • Comisia mixtă guvernamentală româno-iraniană, a IX-a sesiune, Memorandum-înţelegere, Teheran, 1993 
 ▼ H.G. nr. 200/1993 (aprobare) 

 • Memorandum, Teheran, 1996 
 ▼ H.G. nr. 647/1996 (aprobare) 

 • R. Islamică Pakistan: 
 • Comisia mixtă guvernamentală româno-pakistaneză, a XII-a sesiune, Protocol,  Islamabad, 1991 
 ▼ H.G. nr. 222/1991 (aprobare) 

 • R. Letonia: 
 • Acord,  Riga, 1994 
 ▼ H.G. nr. 437/1994 (aprobare) 

 • R. Libia: 
 • Comisia mixtă româno-libiană, a XIV-a sesiune, Protocol, Tripoli, 1991 
 ▼ H.G. nr. 607/1991 (aprobare) 

 • Comisia mixtă româno-libiană, a XV-a sesiune, Protocol,  Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 16/1995 (aprobare) 

 • R. Lituania: 
 • Acord, Bucureşti 1994 
 ▼ H.G. nr. 512/1994 (aprobare) 

 • Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 444/1992 (aprobare) 

 • Acord, Vilnius, 2001 
 ▼ L. nr. 276/2002 (ratificare) 

 • R. Macedonia, Acord central european de comerţ liber, CEFTA, Skopje, 2006 
 ▼ L. nr. 247/2006 (ratificare) 

 • R. Moldova: 
 • Comisia mixtă interguvernamentală de colaborare cu R. Moldova, prima  sesiune, Protocol,  Chişinău, 1992 
 ▼ H.G. nr. 375/1992 (aprobare) 

 • R. Orientală a Uruguayului: 
 • Acord, Montevideo, 1993 
 ▼ H.G. nr. 770/1993 (aprobare) 

 • R. P.  Mongolă, Acord, Ulan Bator, 1991 
 ▼ H.G. nr. 373/1991 (aprobare) 

 • R. Polonă, Înţelegere, Bucureşti, 1990 
 ▼ H.G. nr. 675/1991 (aprobare) 

 • R. Portugalia, Acord,  Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 49/1994 (aprobare) 

 • R. S. Vietnam: 
 • Comisia mixtă interguvernamentală româno-vietnameză, a XI-a sesiune, Protocol 
 ▼ H.G. nr. 214/1994 (aprobare) 

 • scrisori interguvernamentale privind livrări de mărfuri ale R. S. Vietnam în România 
 ▼ H.G. nr. 445/1992 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 218/1994 (aprobare) 

 • R. Slovacă: 
 • Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 543/1993 (aprobare) 
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 • Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 1036/1995 (aprobare) 

 • Amendament nr. 1, Bucureşti, 1993, 1997 
  ▼ H.G. nr. 542/1997 (aprobare) 

 • Decizia nr. 2 de modificare, Protocol 1 al Acordului, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 1068/1995 (aprobare) 

 • Memorandum, Bratislava, 2007 
 ▼ H.G. nr. 660/2007 (aprobare) 

 • R. Slovenia, Acord,  Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 549/1994 (aprobare) 

 • R. Turcia: 
 • Acord, Ankara, 2006 
 ▼ L. nr. 303/2006 (ratificare) 

 • Comisia mixtă economică româno-turcă, sesiunea  a XVI-a , Protocol,  Bucureşti, 1990 
 ▼ H.G. nr. 1249/1990 (aprobare) 

 • R. Ungară: 
 • Înţelegere, Budapesta, 1991 
  ▼ H.G. nr. 638/1991 (aprobare) 

 • Protocol, Budapesta, 1998 
 ▼ H.G. nr. 949/1998 (aprobare) 

 • R. Venezuela: 
 • Comisia mixtă româno-venezueleană, sesiunea a IV-a şi a VIII-a, Protocoale 
  ▼ H.G. nr. 231/1992 (aprobare) 

 • R. Zambia: 
 • Comisia mixtă guvernamentală româno-zambiană, a XI-a sesiune, Protocol, Lusaka, 1993 
 ▼ H.G. nr. 736/1993 (aprobare) 

 • R. Zimbabwe: 
 • Comisia mixtă guvernamentală româno-zimbabweană, a VII-a sesiune, cooperare economică, Protocol, Harare, 1991 
 ▼ H.G. nr. 456/1991 (aprobare) 

 • R.F. Germania: 
 • Acord, Bucureşti ,1994 
 ▼ H.G. nr. 265/1994 (aprobare) 

 • Acord, încheierea decontărilor în ruble transferabile 
 ▼ O.G. nr. 45/1995 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală de colaborare cu R. F. Germană, a XV-a sesiune, Protocol, Bonn, 1991 
 ▼ H.G. nr. 36/1992 (aprobare) 

 • R.P. Bangladesh, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 169/1999 (ratificare) 

 • R.P. Chineză: 
 • Acord, Beijing, 1991 
 ▼ L. nr. 2/1997 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 4/1992 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 86/1993 (ratificare) 

 • Comisia guvernamentală româno-chineză, a XI-a sesiune, Protocol, Beijing 1991 
 ▼ H.G. nr. 604/1991 (aprobare) 

 • Comisia guvernamentală româno-chineză, a XII-a sesiune, Protocol, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 647/1994 (aprobare) 

 • rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, Protocol, Bucureşti, 2001 
 ▼ L. nr. 496/2001 (ratificare) 

 • R.P.D. Coreea: 
 • Înţelegere, Protocol, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.U.G. nr. 278/2000 (ratificare) 

 • Protocol, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 401/1992 (aprobare) 

 • Protocol, Phenian, 1993 
 ▼ H.G. nr. 217/1993 (aprobare) 

 • Regatul Danemarcei: 
 • Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 50/1994 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-daneză, a XV-a sesiune, Minută, Copenhaga 1992, 
 ▼ H.G. nr. 403/1992 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-daneză,a XIV-a sesiune, Protocol,  Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 208/1991 (aprobare) 

 • Regatul Haşemit al Iordaniei: 
 • Comisia mixtă guvernamentală româno-iordaniană, sesiunea a X-a, Protocol, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 51/1994 (aprobare) 
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 • Regatul Maroc: 
 • Acord,  Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 131/1992 (aprobare) 

 • Acord, Marrakech, 2008 
 ▼ H.G. nr. 592/2009 (aprobare) 

 • Regatul Norvegiei: 
 • Acord, Bucureşti, 1992, prelungire valabilitate export de produse textile din România 
 ▼ H.G. nr. 524/1992 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-norvegiană, a XVI-a sesiune, Protocol,  Oslo,  1993 
 ▼ H.G. nr. 175/1993 (aprobare) 

 • Comisia mixtă interguvernamentală româno-norvegiană, a XV-a sesiune, Protocol, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 363/1991 (aprobare) 

 • Minută 
 ▼ H.G. nr. 639/1993 (aprobare) 

 • Spania: 
 • Acord, Madrid, 1990 
 ▼ H.G. nr. 1083/1990 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală de cooperare cu Spania, sesiunea a XI-a, Protocol, Madrid, 1992 
 ▼ H.G. nr. 317/1992 (aprobare) 

 • Statele Unite ale Americii: 
 • Acord,  Bucureşti, 1992 
 ▼ L. nr. 50/1992 (ratificare) 

 • Acord, Washington, 1994 
 ▼ H.G. nr. 273/1995 (aprobare) 

 • Proiect, TDA nr. 96- 760 A, finanţare nerambursabilă, Amendament nr. 1 la Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 253/1997 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 590/1998 (aprobare) 

 • Suedia: 
 • Comisia mixtă guvernamentală româno-suedeză, a XIX-a sesiune, Protocol, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 851/1991 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-suedeză, a XX-a sesiune, Protocol,  Stockholm, 1993 
 ▼ H.G. nr. 359/1993 (aprobare) 

 • Ucraina: 
 • Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 351/2008 (aprobare) 

 • Protocol,  Kiev, 1994 
 ▼ H.G. nr. 219/1994 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Acord Central-european de comerţ liber, Acord aderare, Bulgaria 
 ▼ L. nr. 225/1998 (ratificare) 

 • Acord comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, Bruxelles, 2012 
 ▼ L. nr. 351/2013 (ratificare) 

 • Armonizare controale mărfuri la frontieră, Convenţie, Geneva, 1982 
 ▼ L. nr. 103/2000 (aderare) 

 • aspecte comerciale între România şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, adoptare ca urmare a aderării Austriei, R.  
 Finlanda, Regatul Suediei şi a intrării în vigoare a rezultatelor negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv regim 
 ▼ O.U.G. nr. 55/1998 (ratificare) 

 • comerţ  internaţional cu textile, menţinere în vigoare a aranjamentului,  Geneva, 1991, Geneva, 1992,  Geneva, 1993, Protocol 
 ▼ H.G. nr. 93/1993 (acceptare) 

 ▼ H.G. nr. 797/1991 (acceptare) 

 ▼ L. nr. 113/1994 (acceptare) 

 • comerţ cu aeronave civile, Protocol de modificare a Acordului, Geneva, 1986 
 ▼ L. nr. 27/1993 (acceptare) 

 • comerţ cu servicii, Protocolul nr.5 la Acord, Geneva, 1998 
 ▼ L. nr. 18/1999 (ratificare) 

 • comerţ cu servicii, telecomunicaţii de bază, Protocolul 4 la Acordul general pentru comerţul cu servicii, Geneva, 1997 
 ▼ O.G. nr. 1/1998 (acceptare) 

 • comerţ internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, Convenţie, Washington, 1973 
 ▼ L. nr. 69/1994 (aderare) 

 • Comunitatea Europeană, concesii comerciale reciproce pentru băuturi alcoolice şi anumite vinuri, Acord, Bruxelles, 2001 
 ▼ L. nr. 638/2001 (ratificare) 

 • contracte vânzare internaţională de mărfuri, Convenţia Naţiunilor Unite, Viena, 1980 
 ▼ L. nr. 24/1991 (aderare) 

 • negocieri comerciale între ţări în curs de dezvoltare, retragerea Declaraţiei la Protocolul de aderare a României, Geneva, 1978 
 ♦ D. nr. 226/1990 

 • Organizaţia Mondială de Comerţ,  constituire,  Acord,  Marrakech, 1994 
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 ▼ L. nr. 133/1994 (ratificare) 

 • proceduri chimice periculoase şi pesticide, procedura de consimţământ prealabil 
 ▼ L. nr. 91/2003 (aderare) 

 • standarde minime la bordul navelor comerciale, Convenţia nr. 147/1976 şi Protocol 1996 la Convenţia nr. 147/1976 
 ▼ O.G. nr. 56/1999 (ratificare)  
 • vânzare internaţională de mărfuri,  prescripţie,  Convenţie, New York 1974, Protocol,  Viena, 1980 
 ▼ L. nr. 24/1992 (aderare)   
 Comerţ: 
 - activităţi ale societăţilor comerciale şi ale regiilor autonome 
 ♦ L. nr. 15/1990 

 ♦ L. nr. 31/1990 

 - alimente: 
 • congelate rapid destinate consumului uman, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 932/649/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.)  

 • măsuri, ingrediente alimentare, aditivi alimentari, denumire comercială, tratate cu raze ionizate, introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 855/2001/98/90/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.; C.N.C.A.N.)  

 ♦ O. nr. 185/153/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 438/295/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.)  

 • produse din carne, norme 
 ♦ O. nr. 560/1271/339/210/2006 (M.A.P.D.R.; M.S.PU; A.N.P.C; A.N.S.V.S.A)  

 - aparate electrice şi electronice, introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 487/2016 

 - ape minerale naturale, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1020/2005 

 - autorizaţie de comercializare, formular specific cu regim special pentru alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun şi sortimente de cafea 
 ♦ O. nr. 91/1999 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 55/1999 (M.F.)  

 - baterii şi acumulatori, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1132/2008 

 ♦ O. nr. 1399/2032/2009 (M.MEDIU; M.E.)  

 ♦ O. nr. 2743/3189/2011 (M.M.P.; M.E.C.M.A.)  

 - băuturi alcoolice distilate, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - Camera de Comerţ şi Industrie a României, atribuţii, competenţă 
 ♦ L. nr. 335/2007 

 - camere de comerţ bilaterale, regim 
 ♦ L. nr. 335/2007 

 - carne de pasăre, comercializare, ambalare, marcare, etichetare, depozitare, transport, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 206/447/86/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - carne de porc, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 494/859/138/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - ciuperci din flora spontană 
 ♦ L. nr. 30/2006 

 ♦ O. nr. 246/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - combustibili, ţiţei, gazolină şi etan 
 ♦ O.U.G. nr. 271/2000 

 - compuşi similari bifenililor policloruraţi, comercializare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 173/2000 

 - concurenţă neloială, combatere 
 ♦ L. nr. 11/1991 

 - control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, duty-free diplomatic şi duty-paid 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 ♦ O. nr. 2007/2008 (M.E.F.)  

 - cu alimente, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - cu amănuntul în zone publice, exercitare 
 ♦ L. nr. 145/2014 

 - cu articole de încălţăminte, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 26/2002 
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 - cu bunuri culturale mobile, norme 
 ♦ H.G. nr. 1420/2003 

 - cu gemuri din fructe, jeleuri, marmeladă şi piureu de castane, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 523/808/351/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - cu lapte şi produse lactate, condiţii 
 ♦ O. nr. 99/2004 (A.N.S.V.S.A.)  

 - cu lămpi electrice de uz casnic, etichetă, conţinut 
 ♦ H.G. nr. 1056/2001 

 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - cu metale preţioase, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 

 - cu miere, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 522/798/317/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - cu produse agricole, carnet, întocmire, eliberare, utilizare, regim 
 ♦ L. nr. 145/2014 

 - cu produse alimentare ambalate sau preambalate şi a produselor nealimentare în alte spaţii decât cele cu destinaţie prestabilită 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 348/2004 

 - cu produse din categoria nutrienţilor şi/sau suplimente alimentare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 244/401/2005 (M.A.P.D.R.; M.S.)  

 - cu produse lactoproteine-cazeine şi cazeinaţi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - cu sucuri din fructe şi produse similare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 510/768/319/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - cu tipuri de lapte conservat destinat consumului intern, condiţii 
 ♦ O. nr. 521/832/321/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - cu zaharuri destinate consumului intern, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - de mic detaliu, stabil şi ambulant, norme de igienă 
 ♦ O. nr. 976/1998 (M.S.)  

 - echipamente, piese de schimb şi materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere, comercializare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 80/2000 

 - electronic: 
 • introducere pe piaţă, dezvoltare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 482/2004 

 • regim juridic 
 ♦ L. nr. 365/2002 

 ♦ H.G. nr. 1308/2002 

 - făină de grâu pentru consum uman, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 250/531/83/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - fructe şi legume în stare proaspătă, consum uman, condiţii de securitate şi calitate, etichetare, standarde obligatorii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - grăsimi tartinabile, denumiri, calitate, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 524/958/2002/8/2003 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - informare a consumatorilor şi măsuri pentru exprimarea opiniilor cu privire la produse şi servicii- telefonul consumatorilor, apel gratuit 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 532/2001 (A.N.P.C.)  

 - internaţional cu diamante brute, sistem de certificare pentru Procesul Kimberley, aplicare 
 ♦ H.G. nr. 1856/2006 

 - internaţional, facilitare, comisie naţională consultativă, înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 894/2006 

 - interzicere în staţii de metrou 
 ♦ H.G. nr. 344/1995 

 - interzicerea comercializării şi administrării somatotrofinei bovine la vacile de lapte 
 ♦ O. nr. 181/2001 (M.A.A.P.)  

 - interzicerea produselor din tutun minorilor 
 ♦ O. nr. 318/519/1999 (M.S.; M.F.)  

 - introducere pe piaţă: 
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 • a uscătoarelor electrice de uz casnic cu tambur, stabilire cerinţe 
 ♦ H.G. nr. 736/2006 

 • animale şi produse de acvacultură, condiţii de sănătate, norme sanitar-veterinare 
 ♦ O. nr. 17/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 • aparate electronice, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 482/2004 

 • aparate frigorifice de uz casnic 
 ♦ H.G. nr. 917/2012 

 • maşini de spălat vase de uz casnic, cerinţe, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 917/2012 

 • maşini de uz casnic de spălat şi uscat rufe, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 671/2001 

 • produse din sticlă cristal, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 134/2002 

 - în afara spaţiilor comerciale, contracte, încheiere, furnizare bunuri sau servicii, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2014 

 - în pieţe, târguri, oboare, produse agroalimentare pe baza certificatului de producător 
 ♦ L. nr. 365/2006 

 - liberalizare, program 
 ♦ O.G. nr. 30/1997 

 - libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, creare cadru favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 135) 
 - lista produselor destinate aprovizionării de toamnă-iarnă a localităţilor izolate din Delta Dunării 
 ♦ O.U.G. nr. 73/1997 

 - magazine duty-free, acciză, TVA, restituire, procedură, condiţii 
 ♦ O. nr. 231/2013 (M.F.P.)  

 - magazine duty-free, organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 - material: 
 • de înmulţire al plantelor ornamentale, reguli 
 ♦ O. nr. 395/2002 (M.A.A.P.)  

 • de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţe, condiţii 
 ♦ O. nr. 381/2002 (M.A.A.P.)  

 • săditor pomicol, condiţii 
 ♦ O. nr. 382/2002 (M.A.A.P.)  

 - mărfuri, limite legale de perisabilitate, aprobare, norme 
 ♦ H.G. nr. 831/2004 

 - norma de metrologie legală CEE "NML CEE- 71/347 Măsurarea masei hectolitrice CEE a cerealelor" 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 - obiective de mobilier urban, amplasare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 584/2001 

 - ouă pentru incubaţie şi pui de fermă, norme aprobare 
 ♦ O. nr. 563/2002 (M.A.A.P.)  

 - ouă, regim, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 415/2004 

 ♦ O. nr. 461/924/213/2004 (M.A.P.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - pentru consum uman, uleiuri vegetale, grăsimi tartinabile, margarine, maioneze, ambalare, etichetare, marcare, păstrare, calitate 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 454/917/2001/22/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 ♦ O. nr. 454/917/2001/22/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - peşte şi alte vieţuitoare acvatice, norme, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 510/944/147/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - piese de schimb auto, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 1219/2000 

 - plante şi animale din flora şi fauna sălbatică 
 ♦ O. nr. 410/2008 (M.M.D.D.)  

 - produse: 
 • agroalimentare ecologice 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 • alimentare 
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 ♦ L. nr. 321/2009 

 • alimentare şi nealimentare comercializare în staţiuni turistice, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 559/2001 

 • care conţin azbest, lista celor interzise 
 ♦ H.G. nr. 124/2003 

 • condiţii , legislaţie U.E., aplicare unitară 
 ♦ O.G. nr. 20/2010 

 ♦ O. nr. 1097/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ H.G. nr. 306/2011 

 • de protecţie a plantelor 
 ♦ O.G. nr. 41/2007 

 • din cacao şi ciocolată destinate consumului uman 
 ♦ O. nr. 335/714/318/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 • ecologice 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 • în compoziţia cărora intră substanţe cu efect ebrionarcotic (aurolac), comercializare, interzicere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 767/2001 

 • prezentate ca miraculoase, produse alimentare, publicitate, etichetare, regim, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 • supuse: 
 • autorizării 
 ♦ O. nr. 759bis/2003 (M.F.P.)  

 • oferite consumatorilor spre vânzare, preţuri 
 ♦ H.G. nr. 947/2000 

 • şi servicii de piaţă, condiţii, magazine, tipuri,  vânzare de soldare 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 ♦ H.G. nr. 333/2003 

 - protecţie consumatori, produse alimentare ce imită produsele alimentare, interzicere producere, comercializare, import, risc/pericol sănătatea sau  
 securitatea consumatorilor 
 ♦ H.G. nr. 187/2000 

 - publicitate pentru produse şi servicii, condiţii 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 - regim: 
 • de comercializare organisme modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 43/2007 

 • vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free şi duty-paid 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 - restituire proporţională a taxei de autorizare aferente perioadei de nefuncţionare a activităţilor de comercializare a mărfurilor în regim duty-free 
 ♦ O. nr. 788/2003 (M.F.P.)  

 - sare iodată, comercializare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 568/2002 

 - sau închiriere neautorizată cu program pe calculator şi a operelor audiovizuale, combaterea pirateriei, măsuri 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 - secrete comerciale, dobândire, utilizare, divulgare ilegală, protecție, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2019 

 - societăţi comerciale în cadrul cărora vor funcţiona şi magazine "Economat", înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 469/2002 

 - specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, denumiri comerciale, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 106/2002 

 ♦ O. nr. 171/2002 (M.A.A.P.)  

 - specii sălbatice de faună şi floră 
 ♦ O. nr. 255/2007 (M.M.G.A.)  

 - timbre şi efecte poştale, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - uleiuri, minerale: 
 • condiţii 
 ♦ O. nr. 591/219/2003 (M.F.P.; M.I.R.)  

 • supuse accizelor, comercializare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 3/2003 

 - unităţi, afişare, denumire şi orar de funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - vânzare publică a bunurilor culturale mobile, condiţii 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 - vehicule rutiere, echipamente, piese de schimb şi materiale destinate acestora, exercitare control 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 
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 ♦ O.G. nr. 80/2000 

 ♦ O. nr. 458/2006 (M.T.C.T.)  

 - vinuri: 
 • cu denumire de origine, producere, comercializare, aprobare, condiţii 
 ♦ O. nr. 52/2003 (M.A.A.P.)  

 • şi băuturi pe bază de vin, utilizare arome, condiţii 
 ♦ O. nr. 412/769/2001 (M.A.A.P.; M.S.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 v. accize 
 
 Comisia Amara: 
 - constituire, atribuţii în zona Lacului Amara 
 ♦ H.G. nr. 106/1999   
 Comisia antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale CASPIS: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1217/2006   
 Comisia centrală de evacuare: 
 - conducere de către M.A.I. 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - constituire 
 ♦ L. nr. 481/2004   
 Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998: 
 - constituire 
 ♦ H.G. nr. 286/2004   

 Comisia centrală pentru inventarierea bunurilor proprietatea statului, foste proprietăţi ale Bisericii Române Unite  
 cu Roma:  bunuri,  predare 
 ♦ H.G. nr. 466/1992   
 Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu, Acord administrativ, Strasbourg, 2010 
 ▼ H.G. nr. 444/2011 (aprobare)   
 Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol: 
 ♦ O.U.G. nr. 70/2002 

 ♦ L. nr. 153/2008 

 ♦ H.G. nr. 1370/2009   
 Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ Decizia nr. 425/2005 (PM)    
 Comisia Centrală Tripartită Guvern - Sindicate - Patronate,  din ramura Mine - Geologie: 
 ♦ H.G. nr. 167/1997   
 Comisia Cerna,  competenţe 
 ♦ H.G. nr. 112/1995   
 Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova: 
 ♦ H.P. nr. 23/2011   
 Comisia comună pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice: 
 ♦ O. nr. 7049/2003 (M.E.C.)    

 Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra  
 activităţii Serviciului Român de Informaţii: 
 ♦ H.P. nr. 30/1993   
 Comisia Comunităţilor Europene, reglementări internaţionale: 
 - Acord anual de finanţare 2004, Program special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Bruxelles, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 265/2005 (ratificare) 

 - Acord anual de finanţare 2005, Bucureşti, 2005, Bruxelles, 2006 
 ▼ L. nr. 283/2006 (ratificare) 
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 - Acord anual de finanţare 2006, Bruxelles, 2006 
 ▼ L. nr. 66/2007 (ratificare) 

 - Acord anual de finanţare, 2003 
 ▼ L. nr. 496/2003 (ratificare) 

 - Acord multianual de finanţare, Program pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Bruxelles, 2001 
 ▼ L. nr. 316/2001 (ratificare) 

 - finanţare Program Naţional PHARE 1998, program de asistenţă, sprijinire reformă economică şi socială, Memorandum, Bruxelles, 1998 
 ▼ O.G. nr. 24/1999 (ratificare)   
 Comisia consultativă interministerială în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES): 
 - constituire, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 1273/2000   
 Comisia de atestare a funcţionarilor cu funcţii de conducere: 
 ♦ H.G. nr. 452/2000   
 Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice (C.N.M.I.): 
 ♦ O.G. nr. 68/1994   
 Comisia de autorizare a împrumuturilor locale: 
 - constituire, competenţe 
 ♦ H.G. nr. 9/2007   
 Comisia de autorizare a jocurilor de noroc şi a competenţelor în domeniul jocurilor de noroc: 
 - atribuţii, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 2405/2009 (M.F.P.)    
 Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale: 
 ♦ O.U.G. nr. 28/1999 

 ♦ H.G. nr. 479/2003   
 Comisia de Coordonare a Producţiei de Apărare: 
 ♦ H.G. nr. 853/1995   
 Comisia de elaborare a Strategiei naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană: 
 ♦ H.G. nr. 111/1995   
 Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007   
 Comisia de expertiză medicală: 
 - pentru adulţi, Regulament de organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 90/2002 (S.S.P.H.)    
 Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private: 
 - fonduri de pensii facultative, administratori, materiale publicitare, informaţii, conţinut, normă 
 ♦ H. nr. 17/2006 (C.S.S.P.P.)  

 - încetare activitate administrator 
 ♦ H. nr. 19/2006 (C.S.S.P.P.)  

 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 50/2005   
 Comisia Europeană a Drepturilor Omului: 
 - persoane participante la procedurile în faţa Comisiei, imunităţi, facilităţi, Acord european, Londra, 1969 
 ▼ L. nr. 6/1998 (ratificare)   
 Comisia europeană pentru democraţie prin drept, participarea României: 
 ♦ L. nr. 47/1995   
 Comisia Europeană, cooperare, relaţii internaţionale: 
 - asistenţă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la graniţa ungară până la Simeria şi studiile adiacente, România, Memorandum de  
 finanţare, Bruxelles, 2002, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 226/2003 (ratificare) 

 - asistenţă, finanţare nerambursabilă, acordare prin Instrumentul pentru: 
 • îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Piatra-Neamţ, Bruxelles, 2002 şi  
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 Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 418/2003 (ratificare) 

 • Reabilitarea reţelei de alimentare apă potabilă, colectarea şi tratarea apei uzate în oraşul Târgu Mureş, Memorandum de finanţare, Bucureşti,  
 2001, Bruxelles 2002 
 ▼ L. nr. 473/2002 (ratificare) 

 • Reabilitatea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău,  
 Memorandum de finanţare, Bruxelles 2002 şi Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 417/2003 (ratificare) 

 • Reabilitatea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, Memorandum de finanţare,  
 Bruxelles 2001, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 474/2002 (ratificare) 

 - facilităţi de recuperare (Pre - Ins Facility) pentru anul 1998, Memorandum de finanţare 
 ▼ O.G. nr. 116/2000 (ratificare) 

 ▼ O.G. nr. 61/1999 (ratificare) 

 - faciltatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001 - Ro 9915, Bucureşti, 1999, Memorandum, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 96/2000 (ratificare) 

 - finanţare ISPA, "Îmbunătăţierea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila şi măsuri complementare localizate în Călăraşi, Ialomiţa,  
 Brăila, Constanţa, în România“, Memorandum, 2006 
 ▼ O. nr. 304/2007 (publicare) 

 - finanţare ISPA, "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul Caraş-Severin,  
 România“, Memorandum, 2006 
 - finanţare PHARE - Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni 
 • Memorandum Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 117/2000 (ratificare) 

 • Memorandum, Bucureşti, 1998 
 ▼ O.G. nr. 52/1999 (ratificare) 

 - finanţare Program PHARE 2001 de colaborare transfrontalieră dintre România şi Ungaria, RO 0102, Memorandum, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 49/2002 (ratificare) 

 - Fondul Naţional, înfiinţare, Memorandum de Înţelegere, Bruxelles, 1998 
 ▼ H.G. nr. 1011/1999 (aprobare) 

 - Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă în vederea organizării în anul 2006 a două comitete de  
 monitorizare ISPA în România", Memorandum de finanţare, 2006 
 ▼ O. nr. 125/2007 (publicare) 

 - închiderea Fondului de Contrapartidă pentru România 13 septembrie 1991, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 423/2003 (aprobare) 

 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PA/001, "Finalizarea lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti, România",  
 Memorandum, Bruxelles şi Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 20/2001 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PA/002, "Asistenţă tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru secţiunea Drobeta- Turnu  
 Severin- Lugoj a drumului naţional DN6 şi studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova- Lugoj),  România", M 
 ▼ O.G. nr. 22/2001 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/001, Program pentru managementul deşeurilor din Piatra- Neamţ, Memorandum, Bruxelles şi Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 512/2001 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/002, "Reabilitarea reţelei de canalizare şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul  
 Craiova pentru protecţia fluviului Dunărea, România", Memorandum, Bruxelles, 2000, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 23/2001 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/003, "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România",  
 Memorandum, Bruxelles şi Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 497/2001 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/006, "Îmbunătăţirea sistemului de apă potabilă şi a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele  
 europene în domeniul calităţii ape şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România", Memorandum, Bruxelles 
 ▼ O.G. nr. 16/2001 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/009, "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoi- etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România",  
 Memorandum, Bruxelles, 2000, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 15/2001 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/010, "Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de epurare a apelor uzate în  
 municipiul Brăila, România", Memorandum, Bruxelles şi Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 17/2001 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/011, "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate  
 în Arad pentru protejarea râului Mureş, România", Memorandum, Bruxelles şi Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 19/2001 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/001 "Reabilitarea secţiunilor Băneasa- Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti- Constanţa, România",  
 Memorandum, Bucureşti, Bruxelles, 2000 
 ▼ L. nr. 408/2001 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/002 "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN5 Bucureşti- Giurgiu, România", Memorandum, Bucureşti,  
 Bruxelles, 2000 
 ▼ L. nr. 382/2001 (ratificare) 
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 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/003 "Construcţia şi reabilitarea Secţiunilor 4 şi 5 ale autostrăzii Bucureşti-Cernavodă, România",  
 Memorandum de finanţare, Bucureşti şi Bruxelles, 2000 
 ▼ L. nr. 375/2001 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/004, "Reabilitarea secţiunii Craiova- Drobeta- TurnuSeverin a drumului naţional DN6 (faza 1 a proiectului  
 Craiova- Lugoj),  România", Memorandum, Bruxelles şi Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 21/2001 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2001/RO/16/P/PA/003 "Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în oraşele Baia Mare,  
 Botoşani, Drobeta Turnu Severin, Galaţi, Deva şi Hunedoara, România, Memorandum, Bruxelles 2002 şi Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 365/2003 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PA/011 "Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, România", Memorandum,  
 Bruxelles, 2002 şi Bucureşti 2003 
 ▼ L. nr. 372/2003 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/019 "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în  
 municipiul Satu Mare, Regiunea N-V, România ", Memorandum, Bruxelles, 2002 şi Bucureşti 2003 
 ▼ L. nr. 371/2003 (ratificare) 

 - Măsura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/022 "Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu",  
 România, Memorandum, Bruxelles, 2002 şi Bucureşti 2003 
 ▼ L. nr. 373/2003 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare - Facilităţi suplimentare pentru investiţii 2001 (partea a doua)- ROO101, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 48/2002 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare - Program PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră, între România şi Bulgaria- ROO103, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 47/2002 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare "Modernizarea sistemului de apă potabilă şi a celui al apelor uzate în oraşul Paşcani, Măsura ISPA 2001  
 RO/16/P/pE/005 
 ▼ L. nr. 147/2003 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare pentru asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii agenţilor de implementare ISPA privind măsurile ISPA- Etapa I  
 pentru remedierea deficienţelor în România, Bucureşti şi Bruxelles 2002, măsura ISPA nr.2001/RO/16/P/PA/009 
 ▼ L. nr. 152/2003 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare PHARE RO 9916, al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 90/2000 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare RO0001, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 44/2001 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, asistenţa financiară nerambursabilă "Reabilitarea Secţiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6  
 (faza a 2-a a proiectului Craiova-Lugoj, România, Măsura ISPA nr.2001/RO/16/P/PT/006 
 ▼ L. nr. 154/2003 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, asistenţa financiară nerambursabilă, Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru: 
 • Reabilitarea reţelei de canalizare şi staţiei de epurare a apelor uzate, România, semnat la Bruxelles şi Bucureşti, 2001, pentru: 
 • Cluj-Napoca 
 ▼ O.G. nr. 10/2002 (ratificare) 

 • Focşani 
 ▼ O.G. nr. 8/2002 (ratificare) 

 • Oradea 
 ▼ O.G. nr. 9/2002 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, asistenţă financiară nerambursabilă pentru "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi a localităţilor  
 învecinate situate în judeţul Braşov", Bucureşti, Bruxelles 2002 
 ▼ L. nr. 127/2003 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, asistenţă financiară nerambursabilă pentru măsura "Sistem integral de management al deşeurilor în municipiul  
 Râmnicu-Vâlcea, România, Bucureşti şi Bruxelles 2002 
 ▼ L. nr. 126/2003 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 106/2000 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, Bucureşti, Program EDIS, 2002 
 ▼ O.G. nr. 8/2003 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, LIFE III şi RO0011, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 46/2001 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, participarea României la programe comunitare în 2000, "Întreprinderi mici şi mijlocii", "Egalitatea şanselor între femei  
 şi bărbaţi", "SAVE II", "Prevenire SIDA şi a altor boli contagioase", Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 47/2001 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, Program orizontal PHARE 2001 de asistenţă în domeniul securităţii nucleare ROO110, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 46/2002 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, Program PHARE 2000- RO0002, cooperare transfrontalieră dintre România şi: 
 • Bulgaria, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 48/2001 (ratificare) 

 • Bulgaria, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.G. nr. 52/2003 (ratificare) 

 • Ungaria, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.G. nr. 51/2003 (ratificare) 
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 - Memorandum de finanţare, Program RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversia profesională (RICOP), Bucureşti, 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 62/2000 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, program RO-0008, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.U.G. nr. 22/2002 (ratificare) 

 - Memorandum de înţelegere, Facilitatea de tranziţei, punere în aplicare 
 ▼ O. nr. 1849/2007 (publicare) 

 - Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), înfiinţare, Memorandum de Înţelegere, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 1011/1999 (aprobare) 

 - Program de cooperare transfrontalieră: 
 • a României cu Bulgaria, Ungaria, Serbia, Moldova, Ucraina, 2006 
 ▼ O. nr. 1022/2007 (publicare) 

 • România şi Bulgaria RO 9911, Memorandum, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 118/2000 (ratificare) 

 • România şi Ungaria, Memorandum, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 101/2000 (ratificare) 

 - Program de finanţare PHARE, combatere dezastre cauzate de inundaţii din anul 1998, Addenda la memorandumum, Comisia Europeană,  
 Bucureşti, 1998 
 ▼ O.G. nr. 45/1999 (ratificare) 

 - Program naţional PHARE 2000 (RO0004 - RO0007), Memorandum de finanţare, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 51/2001 (ratificare) 

 - Program naţional PHARE 2001 (RO 0104-RO0109), Memorandum de finanţare, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 51/2002 (ratificare) 

 - Program naţional PHARE 2003, Memorandum de finanţare, Bucureşti, 2003 
 ▼ O.U.G. nr. 43/2004 (ratificare) 

 - Program naţional PHARE 2005, Acord de finanţare 
 ▼ O. nr. 282/2007 (publicare) 

 - program naţional PHARE, Memorandum de finanţare, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.G. nr. 50/2003 (ratificare) 

 - program orizontal pentru asistenţă comunitară, Memorandum de finanţare pentru anul 2002, Bucureşti, 2003 
 ▼ O.G. nr. 58/2003 (ratificare) 

 - Program PHARE de colaborare transfrontalieră dintre România şi Ungaria- RO0003, Memorandum , Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 43/2001 (ratificare) 

 - programe de cooperare transfrontalieră ale României cu Bulgaria, Ungaria, Moldova, Serbia şi Muntenegru, Ucraina, Acord de finanţare, 2005 
 ▼ O. nr. 482/2007 (publicare) 

 - Programul comunitar pentru întreprinderi mici şi antreprenorial, participarea României, Memorandum de înţelegere, Bucureşti şi Bruxelles, 2002 
 ▼ O.G. nr. 60/2002 (ratificare) 

 - programul pentru reforma protecţiei sociale şi implementarea acquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), Memorandum, Bucureşti,  
 1999 
 ▼ O.G. nr. 91/2000 (ratificare) 

 - Programul PHARE RO 9711 - (Schema de credite pentru întreprinderi mici şi mijlocii) Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 809/2002 (aprobare)   
 Comisia Europeană: 
 - ajutoare acordate Guvernului României 
 ♦ H.G. nr. 275/2001 

 - ajutoare economice, Fond de contrapartidă, închidere 
 ♦ H.G. nr. 395/2002 

 v. Comisia Comunităţilor Europene, v. Program naţional PHARE, reglementări internaţionale, v. standarde europene 
 
 Comisia guvernamentală pentru restructurarea industriei de apărare: 
 ♦ H.G. nr. 853/1995   
 Comisia Interdepartamentală de Radiocomunicaţii: 
 ♦ H.G. nr. 315/2011 

 - organism consultativ 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002   

 Comisia interdepartamentală pentru analiza şi avizarea ofertelor referitoare la nivelul şi gradul de recuperare şi de  
 angajare: 
 ♦ H.G. nr. 202/1995   
 Comisia Interdepartamentală pentru Asistenţă Medicală Comunitară: 
 - atribuţii, organizare, funcţionare, regulament, componenţă 
 ♦ H.G. nr. 1499/2006   

 Comisia interdepartamentală pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor României,  derulate în baza  



 

 5846

 acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989: 
 ♦ H.G. nr. 362/1994   
 Comisia interguvernamentală de omologare a produselor de uz fitosanitar: 
 ♦ O.G. nr. 4/1995   
 Comisia interguvernamentală româno-bulgară pentru protecţia mediului înconjurător: 
 ♦ H.G. nr. 400/1994   

 Comisia interministerială de verificare a potenţialului uman al agenţilor economici ofertanţi pentru executarea  
 lucrărilor de închidere a minelor/carierelor şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate: 
 ♦ O. nr. 20/87/111/1999 (M.I.C.; M.M.P.S.; M.A.P.P.M.)    
 Comisia interministerială pentru coordonarea şi derularea Acordului cu R. Elenă: 
 ♦ L. nr. 63/1997   
 Comisia interministerială pentru legătura cu forţele armate străine: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 291/2007 

 - organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 806/2009 

 ♦ O. nr. M.54/2010 (M.Ap.N.)    
 Comisia interministerială pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare: 
 - secretariat, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 1493/265/2011/6/2012 (M.S.; M.A.D.R.; A.N.S.V.S.A.)    
 Comisia interministerială pentru microcredite: 
 ♦ O.G. nr. 40/2000   
 Comisia interministerială pentru suport tehnic: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 1/2014 

 ♦ H.G. nr. 144/2014   
 Comisia interministerială pentru zone construite protejate: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ O. nr. 421/2673/2003 (M.L.P.T.L.; M.C.C.)    
 Comisia interministerială privind asistenţa socială: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 773/2002   

 Comisia internaţională de stabilire a faptelor potrivit prevederilor articolului 90 al Protocolului I la Convenţia de la  
 Geneva din 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, ratificat de România prin Decretul  
 nr. 224/1990: 
 - recunoaşterea de către România a competenţei comisiei 
 ♦ L. nr. 27/1995   
 Comisia Litoral: 
 - constituire, refacere echilibru ecologic în zona litoralului românesc 
 ♦ H.G. nr. 108/1999   
 Comisia mixtă de reconstituire şi marcare frontieră de stat româno-iugoslavă: 
 - proces verbal final, Drobeta-Turnu Severin, 1992 
 ▼ H.G. nr. 170/1992 (aprobare)   
 Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară: 
 - Protocolul celei de-a VII-a sesiuni 
 ▼ H.G. nr. 4/1995 (aprobare) 

 - Protocolul celei de-a VIII-a sesiuni 
 ▼ H.G. nr. 729/1995 (aprobare)   
 Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru Porţile de Fier,  desemnarea grupei române: 
 ♦ H.G. nr. 1177/2001   
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 Comisia Naţională a Bibliotecilor: 
 - înfiinţare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 334/2002   
 Comisia Naţională a Monumentelor Istorice: 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 422/2001 

 ♦ O. nr. 2043/2002 (M.C.C.)  

 ♦ O. nr. 2173/2013 (M.Cult.)  

 v. monumente 
 
 Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor: 
 - reorganizare 
 ♦ O.G. nr. 68/1994 

 v. muzee 
 
 Comisia Naţională a României pentru U.N.E.S.C.O.: 
 ♦ H.G. nr. 962/1996 

 ♦ H.G. nr. 624/1995 

 v. UNESCO 
 
 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare: 
 - active nete ale unui fond deschis de investiţii, calculul valorii, I. nr. 6/1996 
 ♦ O. nr. 8/1996 (C.N.V.M.)  

 ♦ O.U.G. nr. 32/2012 

 - acţiuni în formă dematerializată, I. nr. 2/1996 
 ♦ O. nr. 2/1996 (C.N.V.M.)  

 - administrarea prudentă a portofoliului şi transparenţa politicii de investiţii a societăţilor de administrare a investiţiilor, I. nr. 7/1996 
 ♦ O. nr. 12/1996 (C.N.V.M.)  

 - aplicare de sancţiuni, condiţii 
 ♦ O. nr. 18/1999 (C.N.V.M.)  

 ♦ O. nr. 15/1999 (C.N.V.M.)  

 - atestare profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru pieţele reglementate 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - atribuţii, salarizare 
 ♦ L. nr. 40/1991 

 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 - auditori financiari, autorizare 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - autorizare pieţe reglementate de mărfuri şi instrumente financiare, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - autorizarea transformării fondurilor deschise de investiţii 
 ♦ O. nr. 20/1997 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 10- C.N.V.M.) 
 ♦ O. nr. 23/2003 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 3/2003- C.N.V.M.) 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - cenzor extern independent: 
 ♦ O. nr. 49/1995 (C.N.V.M.)  
 (N.M. nr. 1/1995) 
 ♦ O. nr. 6/1996 (C.N.V.M.)  

 - codul de etică al membrilor şi personalului 
 ♦ O. nr. 58/1995 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 5/1995) 
 - coduri pentru conturile de valori mobiliare ale investitorilor 
 ♦ O. nr. 15/1999 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 7/1999) 
 - comision, achitare de societăţi de bursă intermediare pentru contractele de achiziţie atribuite, participantului câştigător 
 ♦ O. nr. 12/2001 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - consultanţi de plasament de valori mobiliare, regulament 
 ♦ O. nr. 50/1995 (C.N.V.M.)  

 - contract de licenţă, program de software de registru independent privat, folosire, condiţii, contravenţii 
 ♦ O. nr. 16/1997 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - control acte în domeniul valorilor mobiliare, răspunderi, sancţiuni 
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 ♦ O. nr. 21/1997 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 11) 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - cumpărare de valori mobiliare, ofertă publică 
 ♦ O. nr. 33/1996 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 16/1996) 
 - delegare competenţe Organismului posttranzacţionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - deţinători de valori mobiliare emise de societăţile comerciale deschise, adunări generale 
 ♦ O. nr. 14/1996 (C.N.V.M.)  
 (I. nr. 8/1996) 
 - documente depuse pe cale electronică, condiţii 
 ♦ O. nr. 5/1998 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 2/1998) 
 - emitenţii de valori mobiliare, informare periodică 
 ♦ O. nr. 9/1996 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 2/1996) 
 - entităţi autorizate, administrare specială 
 ♦ O. nr. 24/2010 (C.N.V.M.)  

 - finanţare din venituri extrabugetare: 
 • mod de încasare, gestionare, Regulament nr.5, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ O. nr. 108/2002 (C.N.V.M.)  

 • penalităţi şi sancţiuni 
 ♦ O. nr. 108/2002 (C.N.V.M.)  

 - fond de investiţii, titluri de participare, conţinut minim al materialului publicitar 
 ♦ O. nr. 72/1995 (C.N.V.M.)  
 (I. nr. 7/1995) 
 - fonduri de investiţii, publicitate 
 ♦ O. nr. 1/1996 (C.N.V.M.)  
 (I. nr. 1/1996) 
 - fonduri deschise de investiţii, constituire şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 23/2003 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 3/2003) 
 - fonduri deschise de investiţii, lichidare 
 ♦ O. nr. 17/1996 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 6/1996) 
 - fonduri exceptate de vărsăminte, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - intermedieri de valori mobiliare, autorizare şi exercitare 
 ♦ O. nr. 3/1998 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 3/1998) 
 - încasare şi gestionare venituri extrabugetare 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ O. nr. 21/2003 (C.N.V.M.)  

 - înfiinţare, atribuţii, statut 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ L. nr. 116/2011 

 - lista clienţilor ale căror valori materiale sunt deţinute în cont depozitar 
 ♦ O. nr. 23/1997 (C.N.V.M.)  

 - organisme de autoreglementare, autorizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 18/1996 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 7/1996) 
 ♦ O. nr. 6/2004 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 1/2004) 
 - organisme de plasament colectiv, autorizare, supraveghere şi control 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - pieţe reglementate de mărfuri şi servicii şi instrumente derivate 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - procedura de consultare a investitorilor pentru reorganizarea şi lichidarea fondurilor deschise 
 ♦ O. nr. 16/1996 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 5/1996) 
 - program de ofertă publică de valori mobiliare 
 ♦ O. nr. 69/1995 (C.N.V.M.)  
 (I. nr. 5/1995) 
 - Registrul independent autorizat, funcţionare 
 ♦ O. nr. 24/1996 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 13/1996) 
 - Societatea Naţională de Compensare, Decontare şi Depozitare pentru Valori Mobiliare, autorizare 
 ♦ O. nr. 19/1996 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 8/1996) 
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 - societăţi comerciale de valori mobiliare, denumire 
 ♦ O. nr. 1/1995 (C.N.V.M.)  

 - societăţi comerciale emitente de valori mobiliare şi persoane autorizate, raportare activitate 
 ♦ O. nr. 7/1996 (C.N.V.M.)  
 (I. nr. 5/1996) 
 - societăţi de administrare a investiţiilor, a fondurilor deschise de investiţii, a societăţilor de investiţii şi a depozitarilor, autorizare, funcţionare,  
 regulament aprobare 
 ♦ O.G. nr. 25/2002 

 ♦ O. nr. 23/2003 (C.N.V.M.)  

 - societăţi de compensare, decontare şi depozitare, autorizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 23/1996 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 12/1996) 
 - societăţi de registru independent privat, autorizare, criterii, condiţii 
 ♦ O. nr. 16/1997 (C.N.V.M.)  

 - societăţi, acţiuni tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti sau la Bursa Electronică RASDAQ, raportări trimestriale 
 ♦ O. nr. 17/2005 (C.N.V.M.)  

 - transmitere către societăţile de registru independent, acţionari registre 
 ♦ O. nr. 25/1996 (C.N.V.M.)  
 (I. nr. 9/1996) 
 - valori mobiliare, evidenţă 
 ♦ O. nr. 32/1996 (C.N.V.M.)  
 (I. nr. 13/1996) 
 - valori mobiliare, plasament privat 
 ♦ O. nr. 30/1996 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 15/1996) 
 - vânzare acţiuni dobândite în urma Programului de privatizare în masă, modalităţi de plată 
 ♦ O. nr. 7/1998 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 4/1998) 
 - vânzare de valori mobiliare, ofertă publică 
 ♦ O. nr. 3/1996 (C.N.V.M.)  
 (R. nr. 6/1995) 
 - venituri extrabugetare, încasare, gestionare 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002   
 Comisia naţională consultativă pentru facilitarea comerţului internaţional - ROMPRO: 
 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 894/2006   
 Comisia Naţională de Acţiune împotriva Violenţei în Sport: 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ H.G. nr. 116/2002   
 Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii: 
 ♦ H.G. nr. 766/1997   
 Comisia Naţională de Anti-doping: 
 ♦ L. nr. 69/2000   
 Comisia Naţională de Arheologie: 
 ♦ O.G. nr. 43/2000   
 Comisia naţională de autoevaluare Schengen: 
 - constituire 
 ♦ H.G. nr. 882/2006   
 Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă: 
 - înfiinţare, reorganizare şi funcţionare, competenţă 
 ♦ L. nr. 389/2005   
 Comisia Naţională de Dialog Social: 
 ♦ O. nr. 124/1999 (S.S.P.H.)    
 Comisia Naţională de Disciplină Sportivă: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 551/2004 

 ♦ O. nr. 207/2005 (A.N.S.)  

 ♦ O. nr. 208/2005 (A.N.S.)  

 ♦ O. nr. 410/2010 (A.N.S.T.)    
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 Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 420/2006   
 Comisia Naţională de Evaluare a Trofeelor de Vânat: 
 ♦ O. nr. 142/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 407/2006   
 Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar: 
 ♦ H.G. nr. 858/2002 

 - şi a comisiilor de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar judeţene şi a municipiului Bucureşti, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 858/2002   
 Comisia Naţională de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro: 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2018   
 Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 60/512/1258/2013 (M.A.D.R.; M.S.; M.M.S.C.)    
 Comisia Naţională de Prognoză: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare, subordonare, reorganizare 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ O.G. nr. 22/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 29/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 28/2018   
 Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă: 
 ♦ Regulament/2004 (C.N.P.O.F.M.)  
 (M. Of. nr. 174/2004) 
 ♦ L. nr. 76/2002   
 Comisia Naţională de Strategie și Prognoză: 
 ♦ O.U.G. nr. 28/2018   
 Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES): 
 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 933/2013   
 Comisia Naţională pentru acordarea indemnizaţiei de merit: 
 ♦ L. nr. 118/2002 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 118/2002 

 ♦ H.G. nr. 859/2003   
 Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ Decizia nr. 249/2013 (PM)    
 Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare: 
 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 ♦ D. nr. 29/1990 

 ♦ H.G. nr. 18/1999 

 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ L. nr. 152/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ H.G. nr. 729/2018    
 Comisia naţională pentru elaborarea ghidurilor de practică medicală: 
 ♦ O. nr. 276/2009 (M.S.)    
 Comisia Naţională pentru Indexare şi Fundamentare a Valorii Coşului Minim de Consum: 
  ♦ H.G. nr. 939/2002 
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 Comisia Naţională pentru integrarea României în N.A.T.O.: 
 ♦ H.G. nr. 328/2001   
 Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 120/2006   
 Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare: 
 ♦ H.G. nr. 997/2009   
 Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial: 
 - înfiinţare, subordonare 
 ♦ L. nr. 26/2008   
 Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor şi a altor Lucrări Hidrotehnice: 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 244/2000   
 Comisia Naţională pentru Subvenţionarea Culturii Scrise: 
 ♦ L. nr. 186/2003   
 Comisia Naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţii HIV/SIDA: 
 ♦ H.G. nr. 330/2003 

 - organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 584/2002 

 ♦ H.G. nr. 2108/2004   
 Comisia naţională permanentă de elaborare a Strategiei de dezvoltare durabilă a României - Orizont 2025: 
 - constituire, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 732/2003   
 Comisia naţională privind incluziunea socială: 
 - înfiinţare, subordonare Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecţia consumatorului 
 ♦ H.G. nr. 1217/2006   
 Comisia Naţională privind Schimbările Climatice: 
 - reorganizare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 1026/2014   
 Comisia Naţională TRACECA: 
 ♦ H.G. nr. 239/2001   
 Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe: 
 ♦ H.P. nr. 44/1998   
 Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană: 
 ♦ H.P. nr. 8/1995   
 Comisia pentru acordarea licenţei de depozit pentru seminţele de consum: 
 - constituire 
 ♦ O. nr. 1414/2015 (M.A.D.R.)    
 Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic: 
 ♦ H.G. nr. 86/2008   
 Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989: 
 ♦ H.G. nr. 566/1996 

 ♦ H.G. nr. 800/1996 

 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 
 
 
 Comisia pentru Clauze Abuzive: 
 ♦ L. nr. 193/2000 

 ♦ O.G. nr. 21/1992 

  ♦ O. nr. 531/2001 (A.N.P.C.)  



 
 

 5852

 Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă: 
 ♦ H.G. nr. 148/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 214/1999   
 Comisia pentru constatarea condiţiilor de acordare a cetăţeniei române: 
 ♦ L. nr. 21/1991   

 Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat  prin Programul de  
 creştere a competitivităţii produselor agroalimentare: 
 - constituire, componenţă, organizare 
 ♦ H.G. nr. 1557/2002   
 Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 137/2005 (M.E.COM.)  

 ♦ H.G. nr. 1510/2008   
 Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 5441/2003 (M.E.C.T.)    
 Comisia pentru protecţia copilului: 
 - organ de specialitate al consiliului judeţean, respectiv al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, atribuţii 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 ♦ H.G. nr. 502/2017   
 Comisia pentru Securitate Biologică: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 43/2007 

 ♦ O. nr. 98/2008 (M.M.D.D.)    
 Comisia pentru Securitatea Produselor: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 532/2001 (A.N.P.C.)    
 Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi punerea în posesie a proprietarilor: 
 - atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 860/2000 

 ♦ H.G. nr. 890/2005   
 Comisia specială a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990: 
 - constituire, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/1997   

 Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor  
 naţionale din România: 
 - funcţionare, subordonare Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 ♦ H.G. nr. 1164/2002   
 Comisia specială de retrocedare a unor bunuri ce au aparţinut cultelor religioase din România: 
 ♦ O.U.G. nr. 94/2000 

 ♦ H.G. nr. 1164/2002   
 Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 90/2002 (S.S.P.H.)    

 Comisia şi Grupul de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu  
 nitraţi proveniţi din surse agricole: 
 ♦ O. nr. 452/105951/2001 (M.A.P.M.; M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 964/2000   
 Comisia Techirghiol: 
 ♦ H.G. nr. 107/1999   
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 Comisii judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1054/2005   
 Comisii: 
 - Comisia centrală şi comisii judeţene pentru conducerea şi organizarea cadastrului viticol 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii, componenţă 
 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 - de coordonare a mişcării navelor: 
 • în porturile Tulcea, Galaţi şi Brăila, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 251/2011 (M.T.I.)  

 • maritime şi fluviale în porturile fluvio-maritime Galaţi şi Tulcea, înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - de disciplină: 
 • organizare, funcţionare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 
 ♦ H.G. nr. 1344/2007 

 - de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - de expertiză medicală a persoanelor cu handicap 
 ♦ O. nr. 90/2002 (S.S.P.H.)  

 ♦ L. nr. 272/2004 

 - de expertiză medico-militare 
 ♦ H.G. nr. 270/1999 

 - de lichidare a fostelor cooperative agricole de producţie 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 156/1997 

 - de privatizare, societăţi bancare 
 ♦ L. nr. 83/1997 

 - de verificare şi avizare a documentaţiilor în vederea aplicării H.G.nr.865/2003 
 ♦ O. nr. 508/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - judeţene de autorizare a operatorilor de transport public local de călători: 
 • organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 828/2003 

 - medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei: 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - mixte de rechiziţii 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 - paritare, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, constituire, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 833/2007 

 - pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau local, procedura de lucru,  
 regulament 
 ♦ H.G. nr. 583/1994 

 - pentru ocrotirea minorilor 
 ♦ O. nr. 3352/136/1574/12/1997 (M.E.N.; M.M.P.S.; M.S.; S.S.P.H.)  

 - pentru protecţia copilului 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 ♦ L. nr. 273/2004 

 - pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, răspunderi 
 ♦ H.G. nr. 728/1992 

 ♦ H.G. nr. 374/1994 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 - pentru stabilirea dreptului foştilor proprietari de fonduri locative: 
 • organizare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 20/1996 

 ♦ L. nr. 112/1995 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 - regionale ale monumentelor istorice 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - speciale pentru elaborarea propunerilor legislative: 
 • privind sistemul naţional de decoraţii al României şi avizarea proiectelor de legi şi ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă din acest domeniu 
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 ♦ H.C.D. nr. 35/2001 

 ♦ L. nr. 29/2000   
 Comision: 
 - agenţii de credit, încasare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 40/2000 

 - case schimb valutar, informare consumatori 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 632/2009 (A.N.P.C.)  

 - datorat potrivit Legii nr. 130/1999, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 - încasare de B.N.R., servicii de plăţi: 
 ♦ C. nr. 9/1998 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ R. nr. 7/2012 (B.N.R.)  

 - pentru contractare asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, cuantum 
 ♦ H.G. nr. 1194/2000 

 - pentru prestarea serviciilor de încasări şi plăţi cu şi fără numerar 
 ♦ R. nr. 1/1996 (B.N.R.)  

 - pentru servicii prestate, unităţi autorizate 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - pentru servicii vamale 
 ♦ O. nr. 886/1994 (M.F.)  

 ♦ H.G. nr. 387/1992 

 - percepute de Centrala Riscurilor Bancare la B.N.R. de la băncile care transmit informaţii de risc bancar, limite de raportare al unui debitor 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - şi taxe de participare, plată de către câştigătorul contractului de achiziţie pentru produse, servicii şi lucrări, organizat în licitaţie de bursă 
 ♦ O. nr. 12/2001 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004   
 Comisionar în vamă: 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Comitet interministerial pentru combaterea muncii nedeclarate: 
 - înfiinţare, Grup tehnic de lucru 
 ♦ H.G. nr. 391/2010   
 Comitete: 
 - Comitet de bazin, organizare şi funcţionare, regulament 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ H.G. nr. 270/2012 

 - Comitet de restructurare a unor societăţi comerciale la care statul este acţionar 
 ♦ H.G. nr. 301/1993 

 - Comitet interministerial: 
 • şi comitete judeţene, constituire 
 ♦ O. nr. 493/2004 (M.A.P.D.R.)  

 - Comitetul Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi Recreere: 
 ♦ L. nr. 69/2000   
 Comitetul "Sibiu 2000": 
 ♦ O.G. nr. 5/1999   
 Comitetul Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 546/2006   
 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă: 
 - constituire, organizare, rol, condiţii 
 ♦ O. nr. 187/1998 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 53/2003   
 Comitetul de transparenţă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare: 
 ♦ H.G. nr. 38/2004   
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 Comitetul Director de Asigurare la Dezastre: 
 - constituire, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1669/2005   
 Comitetul european de întreprindere: 
 - constituire, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 217/2005   

 Comitetul interdepartamental pentru importuri de bunuri vitale necesare economiei naţionale, contractate în  
 numele şi în contul statului: 
 ♦ H.G. nr. 211/1993   
 Comitetul interdepartamental privind proiectul Nabucco: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1083/2011   
 Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări: 
 - înfiinţare, atribuţii, competenţe, mod de funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 534/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2007   

 Comitetul interministerial de urmărire a finalizării contractelor, a finanţării şi a stadiului lucrărilor în vederea  
 punerii în funcţiune a Unităţii 2 de la CNE Cernavodă: 
 - organizare 
 ♦ H.G. nr. 274/2005   
 Comitetul interministerial în domeniul energiei: 
 - înființare 
 ♦ Decizia nr. 84/2022 (PM)    
 Comitetul Interministerial în domeniul ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului: 
 ♦ Decizia nr. 233/2013 (PM)    
 Comitetul Interministerial pe probleme sociale: 
 ♦ Decizia nr. 291/2012 (PM)    
 Comitetul Interministerial pentru Colaborare Economică a Ţărilor din Zona Mării Negre: 
 ♦ H.G. nr. 111/1992   

 Comitetul Interministerial pentru combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor  
 grave ale criminalităţii economice şi financiare: 
 ♦ Decizia nr. 233/2013 (PM)    

 Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile  
 sectoriale la nivel naţional: 
 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 741/2011   

 Comitetul interministerial pentru coordonarea organizării şi funcţionării pieţelor produselor agricole şi alimentare  
 în România: 
 - constituire 
 ♦ O. nr. 192/217/902/62/61/2002 (M.A.A.P.; D.C.E.; M.L.P.T.L.; M.I.M.M.C.; A.N.P.C.)    
 Comitetul Interministerial pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene: 
 ♦ Decizia nr. 276/2012 (PM)    

 Comitetul interministerial pentru elaborarea şi implementarea unei strategii de înnoire a parcului auto din România  
 şi încurajarea producătorilor autohtoni de autoturisme: 
 ♦ Decizia nr. 499/2012 (PM)    
 Comitetul Interministerial pentru Integrare Europeană: 
 ♦ H.G. nr. 140/1995   
 Comitetul Interministerial pentru Minorităţi Naţionale: 
 ♦ H.G. nr. 459/1998   
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 Comitetul interministerial pentru monitorizarea organizării "Festivalului Olimpic al Tineretului European  
 (F.O.T.E.) - ediţia de iarnă, 2013": 
 - înfiinţare 
 ♦ Decizia nr. 38/2013 (PM)    
 Comitetul interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 246/2006 

 ♦ O. nr. 1346/2006 (M.A.I.)    

 Comitetul Interministerial pentru Negocierea Acordului de Bază şi a celorlalte Protocoale Sectoriale ale Cartei  
 Europene a Energiei: 
 ♦ H.G. nr. 88/1993   
 Comitetul Interministerial pentru programe şi mari obiective de investiţii de importanţă naţională: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare şi atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 1010/2002 

 ♦ O. nr. 381/2002 (M.D.P.)    
 Comitetul interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice: 
 - înfiinţare 
 ♦ Decizia nr. 104/2013 (PM)    
 Comitetul interministerial pentru reţeaua de transport de interes naţional şi european: 
 ♦ H.G. nr. 84/2004   

 Comitetul Interministerial pentru rezolvarea problemelor referitoare la suprafeţele de teren afectate de calamităţi  
 naturale în anul agricol 2008-2009: 
 ♦ Decizia nr. 476/2012 (PM)    
 Comitetul interministerial pentru sprijinirea românilor de pretutindeni: 
 ♦ H.G. nr. 876/2001   

 Comitetul interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu  
 efect de seră: 
 - înfiinţare 
 ♦ Decizia nr. 129/2011 (PM)    
 Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor: 
 ♦ O. nr. 340C/2000 (M.I.C.)  

 ♦ H.G. nr. 681/2001 

 ♦ O. nr. 533/2001 (A.N.P.C.)    
 Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată: 
 ♦ H.G. nr. 323/2000   
 Comitetul interministerial privind cooperarea dintre instituţiile publice şi mediul privat bancar din România: 
 - înființare 
 ♦ Decizia nr. 85/2022 (PM)    

 Comitetul interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu  
 instituţiile financiare internaţionale: 
 - înfiinţare 
 ♦ Decizia nr. 226/2012 (PM)    
 Comitetul Interministerial privind politicile în domeniul energetic: 
 ♦ Decizia nr. 278/2012 (PM)    

 Comitetul interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii  
 proprietăţilor: 
 ♦ Decizia nr. 270/2010 (PM)    
 Comitetul interministerial privind sistemul apelurilor de urgenţă 112: 
 - înființare, organizare, funcționare 
 ♦ Decizia nr. 166/2019 (PM)    
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 Comitetul Maritim Naţional Tripartit: 
 ♦ L. nr. 96/1992 

 ♦ H.G. nr. 276/2002   
 Comitetul Naţional "Steagul Albastru - Blue Flag": 
 - constituire, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 335/2002   
 Comitetul Naţional al Zonei Costiere: 
 - organizare, componenţă, responsabilităţi 
 ♦ O.U.G. nr. 202/2002 

 ♦ H.G. nr. 1015/2004   
 Comitetul Naţional de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Şomajului: 
 ♦ H.G. nr. 204/1997   
 Comitetul Naţional de Coordonare a Proiectului de Dezvoltare Rurală: 
 ♦ H.G. nr. 336/2001   
 Comitetul Naţional de Prevenire a Criminalităţii: 
 - constituire a Grupului interministerial de lucru, atribuţii 
 ♦ L. nr. 678/2001   
 Comitetul Naţional de Promovare a Alăptării: 
 - înfiinţare 
 ♦ O. nr. 1006/2002 (M.S.F.)    
 Comitetul Naţional pentru Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a Deşertificării: 
 ♦ H.G. nr. 474/2004   
 Comitetul Naţional pentru Eliminarea Tulburărilor prin Deficit de Iod (CNETDI), înfiinţare: 
 ♦ H.G. nr. 1247/2004   
 Comitetul naţional pentru intemperii şi calamităţi: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 1/2014   
 Comitetul Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene: 
 ♦ H.G. nr. 879/2018   
 Comitetul Naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional: 
 ♦ O. nr. 2628/2012 (M.M.P.)    
 Comitetul Naţional pentru Protecţia Stratului de Ozon: 
 ♦ H.G. nr. 243/1995   
 Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă: 
 - Centrul Naţional de Combatere a Bolilor, organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 1189/2009 

 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 1/2014 

 - funcţionare în cadrul M.A.I. 
 ♦ H.G. nr. 1491/2004 

 ♦ L. nr. 481/2004   
 Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 1/2014 

 ♦ H.G. nr. 94/2014   
 Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială: 
 ♦ L. nr. 12/2017   
 Comitetul Naţional Român F.A.O.: 
 ♦ H.G. nr. 870/2001 

  ♦ O. nr. 45/A11842/140995/482PL/1817AC/384/2002 (M.A.A.P.; M.A.E.; M.F.P.; M.A.P.M.; I.N.S.; A.S.A.S.G.I.S.)  
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 Comitetul Naţional Român pentru Dezvoltare Culturală: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1188/2006   
 Comitetul Naţional Român pentru Drepturile Copilului: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ O.U.G. nr. 26/2000   
 Comitetul Naţional Român pentru U.N.I.C.E.F.: 
 ♦ H.G. nr. 149/1991   
 Comitetul Olimpic Român: 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ H.G. nr. 1179/1996 

 ♦ H.G. nr. 124/1991   
 Comitetul pentru Audit Public Intern: 
 - membri, mod de nominalizare 
 ♦ L. nr. 672/2002 

 ♦ H.G. nr. 235/2003   
 Comitetul provizoriu al Camerei Auditorilor din România: 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 ♦ O. nr. 795/1999 (M.F.)    
 Comitetul Român pentru Probleme de Migrări: 
 ♦ H.G. nr. 417/1991   
 Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 941/2013 

 ♦ I. nr. 238/2014 (M.S.I.)    
 Commodity Credit Corporation: 
 - Acord de credit, Bucureşti, 1993 
 ▼ O.G. nr. 3/1993 (ratificare)   
 Companii: 
 - Compania Comercială "BARTIMEX" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 782/1990 

 - Compania Mecanică Fină: 
 ♦ H.G. nr. 549/1990 

 - Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa, planuri de securitate a facilităţilor portuare 
 ♦ H.G. nr. 519/1998 

 ♦ O. nr. 1189/2009 (M.T.I.)  

 ♦ O. nr. 141/2011 (M.T.I.)  

 - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu: 
 ♦ H.G. nr. 520/1998 

 - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi: 
 • program strategic de dezvoltare a infrastructurii de transport, 2004-2012, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 518/1998 

 ♦ H.G. nr. 532/2004 

 - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime"- S.A. Galaţi: 
 • porturi Brăila, Galaţi, Tulcea, plan de securitate portuară, evaluare 
 ♦ O. nr. 867/2010 (M.T.I.)  

 ♦ O. nr. 36/2012 (M.T.I.)  

 - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa: 
 • Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud" 
 ♦ H.G. nr. 517/1998 

 ♦ L. nr. 342/2004 

 - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime"- S.A. Constanţa: 
 • facilităţi portuare pentru zona de interes Portul Constanţa, evaluări de securitate, aprobare 
 ♦ O. nr. 1494/2008 (M.Tr.)  

 • Plan de securitate portuară, evaluare securitate portuară 
 ♦ O. nr. 185/2010 (M.T.I.)  
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 ♦ O. nr. 184/2010 (M.T.I.)  

 ♦ O. nr. 35/2012 (M.T.I.)  

 • porturi aflate în administrare, mod de derulare a serviciului de remorcaj de manevră al navelor maritime 
 ♦ O. nr. 764/2010 (M.T.I.)  

 - Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni" - S.A.: 
 ♦ O.G. nr. 108/2000 

 - Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., înfiinţare prin fuziunea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Henri Coandă -  
 Bucureşti" - S.A. cu Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 1208/2009 

 - Compania Naţională "Imprimeria Naţională" S.A.: 
 ♦ O.U.G. nr. 199/2000 

 - Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.: 
 ♦ O.U.G. nr. 159/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 77/2009 

 - Compania Naţională "Poşta Română" S.A. 
 ♦ H.G. nr. 371/1998 

 ♦ H.G. nr. 728/2005 

 ♦ H.G. nr. 761/2012 

 - Compania Naţională "Poşta Română" S.A.: 
 • angajare gestionari, constituire garanţii, gestionare bunuri, răspundere, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 235/2008 (M.C.T.I.)  

 • participare la lucrările organismelor internaţionale specializate, servicii poştale în cadrul serviciilor poştale internaţionale specializate,  
 delegare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 • restructurare în vederea declanşării procesului de privatizare, strategie 
 ♦ H.G. nr. 1134/2008 

 • restructurare în vederea privatizării, contract de consultanţă şi servicii financiare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1658/2006 

 • restructurare, modernizare, strategie 
 ♦ H.G. nr. 572/2010 

 - Compania Naţională "Romarm" S.A. 
 ♦ H.G. nr. 979/2000 

 ♦ H.G. nr. 485/2004 

 ♦ L. nr. 245/2007 

 - Compania Naţională "Romarm" S.A.: 
 • S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. Făgăraş, procedură de administrare specială, instituire 
 ♦ O. nr. 1837/2008 (A.V.A.S.)  

 • S.C. "Uzina Mecanică Cugir" - S.A., procedură de administrare specială, instituire 
 ♦ O. nr. 1908/2008 (A.V.A.S.)  

 • S.C. "Uzina Mecanică Sadu" - S.A., procedură de administrare specială, instituire 
 ♦ O. nr. 207/2008 (A.V.A.S.)  

 • Societatea Comercială "Uzina Mecanică Bucureşti" - S.A., administrare specială, procedură, instituire 
 ♦ O. nr. 1377/2012 (M.E.C.M.A.)  

 - Compania Naţională "Romtehnica" - S.A.: 
 • credit extern, garantare de către Ministerul Finanţelor Publice 
 ♦ H.G. nr. 40/1999 

 ♦ H.G. nr. 738/2001 

 - Compania Naţională "Romtehnica"- S.A.: 
 • livrări de bunuri şi prestări de servicii către Ministerul Apărării Naţionale, măsuri fiscale, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2009 

 - Compania Naţională "Unifarm" S.A.: 
 ♦ O. nr. 360/2000 (M.S.)  

 ♦ H.G. nr. 892/1998 

 - Compania Naţională a  Metalelor Preţioase şi Neferoase ""Remin""- S.A. Baia-Mare: 
 • reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 565/2006 

 - Compania Naţională a  Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia-Mare: 
 • conservare şi închidere mine şi cariere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 - Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva: 
 ♦ H.G. nr. 771/2001 

 ♦ H.G. nr. 770/2001 

 ♦ H.G. nr. 808/1998 

 ♦ O. nr. 75/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 298/1999 (M.I.C.)  
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 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 275/2013 

 - Compania Naţională a Huilei S.A. 
 ♦ H.G. nr. 806/1998 

 ♦ O. nr. 75/1999 (M.I.C.)  

 - Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.: 
 • administrare specială instituire 
 ♦ H.G. nr. 96/1999 

 ♦ O. nr. 2013/1999 (M.Cult.)  

 ♦ O. nr. 2745/2003 (M.C.C.)  

 - Compania Naţională a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu: 
 • conservare, închidere mine, cariere, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 ♦ H.G. nr. 17/1999 

 • înfiinţare, restructurare 
 ♦ O. nr. 123/1999 (M.I.C.)  

 ♦ H.G. nr. 576/1997 

 - Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A., Baia Mare: 
 • procesare pirită auriferă arsenioase, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1020/2003 

 - Compania Naţională a Uraniului - S.A.: 
 • conservare, închidere mine, cariere din patrimoniu, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 17/1999 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 • înfiinţare, restructurare, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 785/1997 

 ♦ O. nr. 75/1999 (M.I.C.)  

 ♦ H.G. nr. 729/2004 

 - Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol 
 ♦ O. nr. 277/2002 (M.A.A.P.)  

 - Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol: 
 • preluare patrimoniu de către Agenţia Domeniilor Statului 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 

 - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere: 
 • înființare prin reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 55/2016 

 - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.: 
 • negociere cu firma Bechtel International Inc., contract proiectare, construire, finanţare autostrada Braşov-Cluj-Borş 
 ♦ O.U.G. nr. 84/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 120/2003 

 - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A.: 
 • reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 55/2016 

 • trecere sub autoritatea Ministerului Transporturilor 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014 

 - Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.: 
 • Contract de activitate pentru perioada 2004-2007 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 ♦ H.G. nr. 1024/1999 

 • Contract de activitate pentru perioada 2008-2011 
 ♦ H.G. nr. 1667/2008 

 • Contract de activitate pentru perioada 2012-2015, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 73/2012 

 • credit extern, garantare de către Ministerul de Finanţe 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 • fuziune prin absorbţie a S.C. "Turism şi Agrement C.F.R." - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 309/2008 

 • înfiinţare filiale 
 ♦ H.G. nr. 887/2001 

 ♦ H.G. nr. 880/2001 

 ♦ H.G. nr. 706/2002 

 - Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R."- S.A.: 
 • închiriere a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă, gestionare, condiţii 
 ♦ O. nr. 878/2008 (M.Tr.)  
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 ♦ H.G. nr. 643/2011 

 • închiriere instalaţii tracţiune electrică şi electroalimentare, reţea telecomunicaţii CFR, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 569/2006 

 - Compania Naţională de Electricitate S.A.: 
 • concedieri colective 
 ♦ O. nr. 48/1999 (M.I.C.)  

 • filiale, S.C. Electrica S.A., S.C. Hidroelectrica S.A., S.C. Termoelectrica S.A. 
 ♦ H.G. nr. 365/1998 

 • instrumente financiare, garantare de stat, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 57/1998 

 • înfiinţare, restructurare 
 ♦ H.G. nr. 627/2000 

 ♦ H.G. nr. 365/1998 

 ♦ H.G. nr. 138/2000 

 ♦ O. nr. 48/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 • obligaţii de plată, stingerea uniparţială, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2000 

 • stoc de rezervă naţională de păcură, constituire 
 ♦ H.G. nr. 499/1993 

 - Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.: 
 • act constitutiv, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 25/2001 

 ♦ O. nr. 2319/2004 (M.T.C.T.)  

 - Compania Naţională de Investiţii Rutiere — S.A.: 
 • înființare 
 ♦ O.U.G. nr. 55/2016 

 - Compania Naţională de Metale Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia-Mare: 
 ♦ H.G. nr. 832/1997 

 - Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.: 
 • înfiinţare, restructurare 
 ♦ H.G. nr. 525/1998 

 ♦ O. nr. 31/1999 (M.Tr.)  

 • Serviciul Public de Radiocomunicaţii de Apel, Pericol, Salvare, asigurare, durată 
 ♦ O.G. nr. 17/1999 

 - Compania Naţională de Transport al Energiei "Transelectrica - S.A.", reorganizare, vânzare acţiuni, strategie 
 ♦ H.G. nr. 627/2000 

 ♦ H.G. nr. 710/2001 

 ♦ H.G. nr. 1065/2003 

 ♦ H.G. nr. 826/2010 

 - Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 1139/2010 

 ♦ H.G. nr. 34/2012 

 - Compania Română de Petrol - S.A.: 
 ♦ O.U.G. nr. 49/1997 

 - de navigaţie: 
 • document de conformitate (DOC), eliberare, valabilitate 
 ♦ L. nr. 85/1997 

 ♦ H.G. nr. 476/2003 

 • înregistrare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 ♦ H.G. nr. 1391/2004 

 - naţionale: 
 • denumire, societăţi comerciale de interes public naţional 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 • din industria cărbunelui, minereurilor feroase şi neferoase radioactive şi rare, protecţie socială 
 ♦ H.G. nr. 97/1998 

 • profit, repartizare 
 ♦ O.G. nr. 64/2001 

 • reevaluare imobilizări corporale, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 1553/2003 

 - patrimoniu, menţinere în siguranţă a navelor, finanţare, aprobare 
 ♦ L. nr. 373/2002 
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 - şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar: 
 • administrare, încheiere, condiţii, norme metodologice 
 ♦ O.U.G. nr. 20/2001   
 Compensare datorii nerambursabile: 
 - contribuabili, persoane juridice, neplata sumelor restante la termenele scadente, prevenire incapacitate de plată, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 77/1999   
 Compensaţie: 
 - acordare cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor 
 ♦ L. nr. 393/2006 

 - acordare despăgubiri, cetăţeni români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, Tratat cu Bulgaria, 1940 
 ♦ H.G. nr. 753/1998 

 ♦ L. nr. 9/1998 

 ♦ H.G. nr. 286/2004 

 ♦ L. nr. 97/2005 

 - pentru salariaţii disponibilizaţi cu ocazia restructurării 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999   
 Composesorate: 
 - forme asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, eliberare titlu de proprietate, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2000   
 Comună: 
 - bunuri ce alcătuiesc domeniu public local, inventariere, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ O. nr. 90/N/911-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O. nr. 91/N/912-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 - componenţă, modificare, trecerea satului Cuştelnic din componenţa comunei Găneşti, jud. Mureş, în componenţa municipiului Târnăveni,  
 jud.Mureş 
 ♦ L. nr. 25/2002 

 - declararea satului Treznea din comuna Agrij, judeţul Sălaj 
 ♦ L. nr. 76/1995 

 - denumire, schimbare Unirea, jud. Hunedoara, în General Berthelot 
 ♦ L. nr. 614/2001 

 - domeniu public, regim juridic 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - gospodărire 
 ♦ O.G. nr. 21/2002 

 - înfiinţare comuna: 
 • Agriş, jud. Satu Mare 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Alma, jud. Sibiu 
 ♦ L. nr. 14/2004 

 • Arcuş, jud. Covasna 
 ♦ L. nr. 15/2004 

 • Augustin, jud. Braşov 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Avrămeni, jud. Botoşani 
 ♦ L. nr. 402/2005 

 • Balş, jud. Iaşi 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Bălăceana, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Bărbuleşti, jud. Ialomniţa 
 ♦ L. nr. 257/2006 

 • Bătrâni, jud. Prahova 
 ♦ L. nr. 401/2005 

 • Beciu, jud. Teleorman 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Berchişeşti, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Berenei, jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 135/2004 

 • Beştepe, jud. Tulcea 
 ♦ L. nr. 37/2004 
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 • Beuca, jud. Teleorman 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Bigsad, jud. Covasna 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Bilieşti, jud. Vrancea 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Birda, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Blândeşti, jud. Botoşani 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Boghicea, jud. Neamţ 
 ♦ L. nr. 214/2005 

 • Boghiş, jud. Sălaj 
 ♦ L. nr. 176/2005 

 • Boiţa, jud. Sibiu 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Borăneşti, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Braniştea, jud. Mehedinţi 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Bucerdea Grânoasă, jud. Alba 
 ♦ L. nr. 109/2006 

 • Buciumi, jud. Bacău 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş 
 ♦ L. nr. 374/2007 

 • Bughea de Sus, jud. Argeş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Buieşti, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Burla, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 78/2004 

 • Capu Câmpului, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 472/2003 

 • Catane, jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Cazaşu, jud. Brăila 
 ♦ L. nr. 376/2003 

 • Călui, jud. Olt 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Cămin, jud. Satu Mare 
 ♦ L. nr. 532/2002 

 • Cândeşti, jud. Botoşani 
 ♦ L. nr. 344/2003 

 • Cârcea, jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Cârna, jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Checea, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Chibed, jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 338/2003 

 • Ciceu, jud. Harghita 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Ciceu-Mihăieşti, jud. Bistriţa-Năsăud 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Ciocani, jud. Vaslui 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Ciocăneşti, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 430/2002 

 • Ciohăreni, jud. Iaşi 
 ♦ L. nr. 545/2004 

 • Ciprian Porumbescu, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Ciumeşti, jud. Satu Mare 
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 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Coaş, jud. Maramureş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Cocorăştii Colţ, jud. Prahova 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Colelia, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Coltău, jud. Maramureş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Comăneşti, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 497/2002 

 • Copăceni, jud. Ilfov 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Corunca, jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Cosoba, jud. Giurgiu 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Costeşti, jud. Iaşi 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Coşna, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 378/2003 

 • Coşula, jud. Botoşani 
 ♦ L. nr. 337/2003 

 • Coţofenii din Faţă, jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Cozmeni, jud. Harghita 
 ♦ L. nr. 103/2002 

 • Cozmeşti, jud. Vaslui 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Crisbav, jud.Braşov 
 ♦ L. nr. 605/2002 

 • Crivăţ, jud. Călăraşi 
 ♦ L. nr. 239/2006 

 • Cut, jud. Alba 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Cuza Vodă, jud. Constanţa 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Cuza-Vodă, jud. Galaţi 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Dalnic, jud. Covasna 
 ♦ L. nr. 85/2004 

 • Diculeşti, jud. Vâlcea 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Dobroteşti, jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Dodeşti, jud. Vaslui 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Dorobanţi, jud. Arad 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Dracea, jud. Teleorman 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Drăgăneşti, jud. Neamţ 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Drăguş, jud. Braşov 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Drăguşeni, jud. Iaşi 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Dudeştii Noi, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Dumitriţa, jud. Bistriţa-Năsăud 
 ♦ L. nr. 537/2002 

 • Estelnic, jud. Covasna 
 ♦ L. nr. 386/2005 

 • Fântâna Mare, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 339/2003 
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 • Fântânele, jud. Constanţa 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Fântânele, jud. Iaşi 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Fântânele, jud. Teleorman 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Fereşti, jud. Vaslui 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Fibiş, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Florica, jud. Buzău 
 ♦ L. nr. 217/2004 

 • Frăsinet, jud. Teleorman 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Frumuşeni, jud. Arad 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Fruntişeni, jud. Vaslui 
 ♦ L. nr. 17/2004 

 • Gălbinaşi, jud. Călăraşi 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Găvăneşti, jud. Olt 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Gâdinţi, jud. Neamţ 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Gârdani, jud. Maramureş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Gepiu, jud. Bihor 
 ♦ L. nr. 586/2003 

 • Ghighici, jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Ghilad, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Ghimpeţeni, jud. Olt 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Ghindăoani, jud.Neamţ 
 ♦ L. nr. 407/2003 

 • Ghindeni, jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Gioseni, jud. Bacău 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Gologanu, jud. Vrancea 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Gott Lob, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Grădina, jud. Constanţa 
 ♦ L. nr. 438/2004 

 • Grădinile, jud. Olt 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Groşii Ţibleşului, jud.Maramureş 
 ♦ L. nr. 334/2003 

 • Gura Ialomiţei, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 270/2005 

 • Gura Padinii, jud. Olt 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Hănţeşti, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 473/2003 

 • Hărmăneşti, jud. Iaşi 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Hârtop, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Herăşti, jud. Giurgiu 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Holbav, jud. Braşov 
 ♦ L. nr. 18/2004 

 • Horodnic de Sus, jud. Suceava 
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 ♦ L. nr. 209/2003 

 • Iaslovăţ, jud. Suceava, măsuri organizatorice, stabilire 
 ♦ L. nr. 432/2002 

 • Ibăneşti, jud. Vaslui 
 ♦ L. nr. 546/2003 

 • Iecea Mare, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Ipoteşti, jud. Olt 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Izvoarele, jud. Giurgiu 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Întorsura, jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Lazna, jud. Botoşani 
 ♦ L. nr. 342/2003 

 • Lăcusteni, jud. Vâlcea 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Leliceni, jud. Harghita 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Livezile, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 461/2006 

 • Maia, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Malu, jud. Giurgiu 
 ♦ L. nr. 377/2003 

 • Mădăraş, jud. Harghita 
 ♦ L. nr. 104/2002 

 • Mădăraş, jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 140/2004 

 • Mărculeşti, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Mereni, jud.Covasna 
 ♦ L. nr. 10/2004 

 • Micfalău, jud. Covasna 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Minciuleşti, jud.Teleorman 
 ♦ L. nr. 335/2003 

 • Mitrofani, jud.Vâlcea 
 ♦ L. nr. 82/2004 

 • Moldoveni, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Muntenii de Sus, jud. Vaslui 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Murgeni, jud.Vaslui 
 ♦ L. nr. 582/2003 

 • Negreni, jud. Cluj 
 ♦ L. nr. 492/2002 

 • Negreşti, jud. Neamţ 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Negrileşti, jud. Galaţi 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Negrileşti, jud. Vrancea 
 ♦ L. nr. 205/2003 

 • Obrejiţa, jud. Vrancea 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Ochidia, jud. Vaslui 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Odobeşti, jud. Bacău 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Ograda, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Olari, jud. Prahova 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Onceşti, jud. Maramureş 
 ♦ L. nr. 84/2004 
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 • Osica de Jos, jud. Olt 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Otelec, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 108/2008 

 • Paleu, jud.Bihor 
 ♦ L. nr. 28/2003 

 • Parţa, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Pădureni, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Păuleşti, jud. Vrancea 
 ♦ L. nr. 209/2003 

 • Pânceşti, jud. Neamţ 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Perşinari, jud. Dâmboviţa 
 ♦ L. nr. 561/2004 

 • Pesac, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 369/2007 

 • Pietrari, jud. Dâmboviţa 
 ♦ L. nr. 541/2004 

 • Platoneşti, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Pleşoi, jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Ploşcuţeni, jud. Vrancea 
 ♦ L. nr. 206/2003 

 • Pogoneşti, jud. Vaslui 
 ♦ L. nr. 21/2004 

 • Poiana, jud. Galaţi 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Poieni-Solca, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 63/2007 

 • Popeşti, jud. Vrancea 
 ♦ L. nr. 207/2003 

 • Porumbeni, jud. Harghita 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Porumbeşti, jud. Satu Mare 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Prăjeşti, jud. Bacău 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Purani, jud. Teleorman 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Puşcaşi, jud. Vaslui 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Raciu, jud. Dâmboviţa 
 ♦ L. nr. 546/2004 

 • Racşa, jud. Satu Mare 
 ♦ L. nr. 86/2010 

 • Racu, jud. Harghita 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Rafaila, jud. Vaslui 
 ♦ L. nr. 20/2004 

 • Răchiteni, jud. Iaşi 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Rădeşti, jud. Galaţi 
 ♦ L. nr. 16/2004 

 • Răscăieţi, jud. Dâmboviţa 
 ♦ L. nr. 544/2004 

 • Răstoaca, jud. Vrancea 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Râca, jud. Argeş 
 ♦ L. nr. 185/2003 

 • Râu Alb, jud. Dâmboviţa 
 ♦ L. nr. 542/2004 

 • Rojişte, jud. Dolj 
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 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Roşcani, jud. Iaşi 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Roşiori, jud. Bihor 
 ♦ L. nr. 140/2003 

 • Roşiori, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Ruginoasa, jud. Neamţ 
 ♦ L. nr. 340/2003 

 • Runcu Salvei, jud. Bistriţa-Năsăud 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Saelele, jud. Teleorman 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Saligny, jud. Constanţa 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Saravalei, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Satu Mare, jud. Harghita 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Săbăreni, jud. Giurgiu 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Sărata, jud. Bacău 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Sărăţeni, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Sărăţeni, jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Sâmbăta de Sus, jud. Braşov 
 ♦ L. nr. 103/2003 

 • Sânnicolau Român, jud. Braşov 
 ♦ L. nr. 102/2003 

 • Sântimbru, jud. Harghita 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Sârbii-Măgura, jud. Olt 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Spulber, judeţul Vrancea 
 ♦ L. nr. 4/2005 

 • Suhurlui, jud. Galaţi 
 ♦ L. nr. 110/2008 

 • Şandra, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Şieu, jud. Maramureş 
 ♦ L. nr. 331/2002 

 • Şimişna, jud. Sălaj 
 ♦ L. nr. 531/2002 

 • Şinca Nouă, jud. Braşov 
 ♦ L. nr. 257/2002 

 • Şopârliţa, jud. Olt 
 ♦ L. nr. 547/2004 

 • Tălpaş, jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Tămăşeu, jud. Bihor 
 ♦ L. nr. 27/2003 

 • Titeşti, jud. Vâlcea 
 ♦ L. nr. 676/2002 

 • Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, jud. Bihor 
 ♦ L. nr. 375/2007 

 • Tomeşti, jud. Harghita 
 ♦ L. nr. 384/2003 

 • Tomnatic, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Traian, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 144/2003 

 • Uda-Ciocociov, jud. Teleorman 
 ♦ L. nr. 84/2004 
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 • Unguriu, jud. Buzău 
 ♦ L. nr. 13/2004 

 • Vadu Săpat, jud. Prahova 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Valea Lupului, jud. Iaşi 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Valea Teilor, jud. Tulcea 
 ♦ L. nr. 103/2005 

 • Văcăreni, jud. Tulcea 
 ♦ L. nr. 471/2003 

 • Vălcani, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 67/2005 

 • Văleni, jud. Neamţ 
 ♦ L. nr. 19/2004 

 • Vişina Nouă, jud. Olt 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Voitinel, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Vrata, jud. Mehedinţi 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 • Vulcana-Pandele, jud. Dâmboviţa, măsuri organizatorice, stabilire 
 ♦ L. nr. 431/2002 

 • Vultureşti, jud. Argeş 
 ♦ L. nr. 341/2003 

 • Zădăreni, jud. Arad 
 ♦ L. nr. 84/2004 

 - înfiinţare sate: 
 • comunei Dochia, jud. Neamţ 
 ♦ L. nr. 261/2003 

 • Hemieni, comuna Pânjol, jud. Bacău 
 ♦ L. nr. 260/2003 

 • Păcăleşti, jud. Bihor 
 ♦ L. nr. 181/2008 

 • Poiana Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud 
 ♦ L. nr. 262/2003 

 - număr de comune în care s-au produs scăderi de populaţie în perioada 1966- 1998 
 ♦ L. nr. 351/2001 

 - programe guvernamentale, pietruire drumuri comunale, alimentare cu apă a satelor, asigurare cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea  
 infrastructurii în interiorul localităţilor rurale 
 ♦ H.G. nr. 687/1997 

 ♦ O.G. nr. 28/2000 

 - redobândire terenuri cu vegetaţie forestieră, condiţii, decontare cheltuieli, metodologie 
 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ O. nr. 454/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - reînfiinţare: 
 • Costineşti şi Horia- judeţul Constanţa 
 ♦ L. nr. 72/1999 

 • Poienile Izei- judeţul Maramureş 
 ♦ L. nr. 24/1995 

 - reorganizare: 
 • comuna Crăciuneşti, jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 362/2006 

 • comuna Găneşti, jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 361/2006 

 • comuna Rozavlea, jud. Maramureş 
 ♦ L. nr. 423/2006 

 - reorganizarea comunelor Băiţa de sub Codru şi Băseşti din judeţul Maramureş 
 ♦ L. nr. 167/1997 

 - schimbare denumire: 
 • comuna Brazii, în Răduleşti, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 150/2011 

 • comună, din Viişoara, judeţul Neamţ, în Alexandru cel Bun 
 ♦ L. nr. 544/2002 

 • sat: 
 • Lunca Teuzului în Vasile Goldiş din componenţa comunei Beliu, jud Arad 
 ♦ L. nr. 105/2002 
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 • Schela, schimbare denumire în Deparaţi, Comuna Trivalea- Moşneni, judeţul Teleorman 
 ♦ L. nr. 736/2001 

 • şi a satului de reşedinţă ale comunei Dorgoş, jud. Arad 
 ♦ L. nr. 5/2005 

 - servicii comunitare pentru cadastru şi agricultură, înfiinţare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 13/2001 

 - suburbană: 
 • Barcani, jud. Covasna, reorganizare 
 ♦ L. nr. 80/1999 

 • Valea Mare, jud. Covasna, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 80/1999 

 - teritoriu organizat sub aspect administrativ 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.3) 
 - trecerea satului Fânaţele Mădăraşului din componenţa comunei Band, în componenţa comunei Mădăraş, jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 217/2011   
 Comunicaţii, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Georgia, Memorandum, Bucureşti, 2014 
 ▼ H.G. nr .572/2014 (aprobare) 

 • R. Albania, Memorandum, Tirana, 2010 
 ▼ H.G. nr. 574/2011 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Memornadum, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 333/2010 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Acord, Rusei, 2014 
 ▼ H.G. nr. 321/2015 (aprobare) 

 • R. Italiană, Acord, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 1093/2010 (aprobare) 

 • R. Macedonia, Memorandum de înţelegere, Skopje, 2010 
 ▼ H.G. nr. 377/2012 (aprobare) 

 • R. Moldova, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2011 
 ▼ H.G. nr. 298/2012 (aprobare) 

 • R.P.Chineză, Memorandum, Beijing, 2011 
 ♦ H.G. nr. 884/2012   
 Comunicaţii: 
 - determinare obligaţii financiare către A.N.R.C.T.I., drept de opţiune, procedură de exercitare; conducere evidenţă contabilă distinctă de către  
 furnizorii de reţele/servicii de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii poştale 
 ♦ Decizia nr. 2892/2007 (A.N.R.C.T.I.)  

 - electronice: 
 • cadru general 
 ♦ O.U.G. nr. 111/2011 

 • în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015, strategie guvernamentală 
 ♦ H.G. nr. 444/2009 

 • numere naţionale scurte interne, coduri scurte SMS/MMS, utilizare 
 ♦ Decizia nr. 377/2013 (A.N.A.R.C.)  

 • pieţe relevante, identificare 
 ♦ Decizia nr. 34/2012 (A.N.A.R.C.)  

 • portabilitatea numerelor, implementare 
 ♦ Decizia nr. 144/EN/2006 (A.N.R.C.)  

 • raportare date statistice către furnizori reţele şi servicii 
 ♦ Decizia nr. 333/2013 (A.N.A.R.C.)  

 • reguli de concurenţă a acordurilor de acces în sector 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 • reţele de comunicaţie şi reţele de televiziune prin cablu, autorizare difuzări 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 ♦ Decizia nr. 629/2010 (A.N.A.R.C.)  

 • reţele şi servicii, serviciul universal şi drepturile utilizatorilor 
 ♦ Decizia nr. 7/2011 (A.N.A.R.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 111/2011 

 • reţele şi servicii, standarde şi specificaţii tehnice, listă 
 ♦ Decizia nr. 57/EN/2005 (A.N.R.C.)  

 • reţele, infrastructură, regim 
 ♦ L. nr. 154/2012 
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 ♦ L. nr. 159/2016 

 • sector pieţe relevante, identificare 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ Decizia nr. 136/2002 (A.N.R.C.)  

 • servicii: 
 • bazate pe acces condiţionat, protecţie juridică 
 ♦ H.G. nr. 7/2004 

 • de terminare a apelurilor la puncte mobile, pieţe relevante, identificare 
 ♦ Decizia nr. 167/2009 (A.N.COM.)  

 • destinate publicului, furnizare, cerinţe minime 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 • şi reţele, autorizare generală, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ Decizia nr. 987/2012 (A.N.A.R.C.)  

 - finanţare, în anul 2002, la realizarea Sistemului de comunicaţii şi informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) 
 ♦ L. nr. 317/2002 

 - licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice: 
 • depunere cerere emitere, termene 
 ♦ Decizia nr. RS1/2004 (I.G.C.T.I.)  

 • furnizare reţele şi servicii de telecomunicaţii mobile de generaţia a III-a 
 ♦ H.G. nr. 1113/2002 

 ♦ O. nr. 273/2004 (M.C.T.I.)  

 ♦ Decizia nr. 563/2006 (I.G.C.T.I.)  

 - licenţe punct-multipunct, procedura de acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ O. nr. 127/2003 (M.C.T.I.)  

 - numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, alocare şi utilizare 
 ♦ Decizia nr. 321/2008 (A.N.R.C.T.I.)  

 - numere naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional, utilizare 
 ♦ Decizia nr. 379/2013 (A.N.A.R.C.)  

 - pieţe relevante, analiză şi determinare a puterii semnificative pe piaţă 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ Decizia nr. 137/2002 (A.N.R.C.)  

 - Plan naţional de numerotaţie 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - Planul naţional de numerotaţie 
 ♦ Decizia nr. 375/2013 (A.N.A.R.C.)  

 - portabilitate numere, condiţii tehnice şi comerciale, adoptare 
 ♦ Decizia nr. 3444/2007 (A.N.R.C.T.I.)  

 - prin satelit 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 - resurse tehnice, alocare, utilizare 
 ♦ Decizia nr. 500/2008 (A.N.R.C.T.I.)  

 - reţea securizată de arie extinsă, realizare 
 ♦ H.G. nr. 1698/2006 

 ♦ H.G. nr. 1880/2006 

 ♦ H.G. nr. 183/2007 

 ♦ H.G. nr. 249/2007 

 ♦ H.G. nr. 326/2007 

 ♦ H.G. nr. 802/2009 

 ♦ H.G. nr. 921/2009 

 ♦ H.G. nr. 966/2009 

 ♦ H.G. nr. 104/2011 

 ♦ H.G. nr. 121/2011 

 - tarife de supraveghere şi control, servicii prestate 
 ♦ H.G. nr. 180/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - tarife de utilizare a resurselor de numerotaţie, stabilire, încasare 
 ♦ Decizia nr. 2897/2007 (A.N.R.C.T.I.)  

 - tarife de utilizare spectru, lista aprobare şi proceduri de tarifare 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ Decizia nr. 551/2012 (A.N.A.R.C.)  

 - tipuri de echipamente terminale de comunicaţii, termene şi condiţii de scoatere din funcţiune 
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 ♦ O. nr. 248/2002 (M.C.T.I.)    
 Comunitatea Economică Europeană: 
 - Acord de comerţ şi cooperare comercială şi economică, Luxembourg, 1990 
 ▼ L. nr. 23/1991 (ratificare) 

 - Acord interimar comerţ, Bruxelles, 1993 
 ▼ L. nr. 16/1993 (ratificare) 

 - Acord împrumut şi Memorandum de înţelegere, Bruxelles, 1991 
  ▼ L. nr. 81/1991 (ratificare) 

 - Acord împrumut şi Memorandum înţelegere, Bruxelles, 1992 
 ▼ L. nr. 1/1993 (ratificare) 

 - Acord împrumut, Bucureşti 1992, Bruxelles, 1992 
 ▼ L. nr. 75/1992 (ratificare) 

 - Acord sub formă de schimb de scrisori 
 ▼ O.G. nr. 53/1994 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, informare şi publicitate pentru programele PHARE, IPSA şi SAPARD ale Uniunii Europene, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 90/2000 (ratificare) 

 - Program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, Program PHARE, Memorandum de finanţare, Bucureşti, 1999 

 - Protocol adiţional nr. 2, Bruxelles, 1994 
 ▼ L. nr. 29/1995 (ratificare) 

 - Protocol adiţional, Bruxelles, 1993 
 ▼ O.G. nr. 10/1994 (ratificare)   
 Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică: 
 - Acord, Luxembourg, 1990 
 ▼ L. nr. 23/1991 (ratificare) 

 - Proiect finanlizare Unitatea 2 "Centrala Nuclearelectrică Cernavodă"  5x700 MWe, Acord, Luxembourg, 2004 
 ▼ O.U.G. nr. 54/2004 (ratificare) 

 - schimb de informaţii în timp util în cazul unei urgenţe radiologice (ECURIE), Acord, Bruxelles, 2003 şi Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 165/2005 (ratificare)   
 Comunitatea Europeană, reglementări internaţionale: 
 - Acord de împrumut, Luxemburg, Bucureşti, 2009 
 ▼ O.U.G. nr. 82/2009 (ratificare) 

 - Acord România - C.E., reţeaua europeană de informare şi observare a mediului 
 ▼ L. nr. 622/2001 (ratificare) 

 - Acord sub formă de scrisori, Bruxelles, 1999, modificarea Acordului din 1993 
 ▼ L. nr. 102/2000 (ratificare) 

 - Act final, România - C.E., acord de mediu 
 ▼ L. nr. 622/2001 (ratificare) 

 - asistenţă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România, Bruxelles şi Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 11/2002 (ratificare) 

 - cadrul general pentru finanţare acţiuni în sprijinul politicii consumatorilor, Memorandum de înţelegere, 2004 - 2007, Bruxelles, 2004 
 ▼ L. nr. 105/2005 (ratificare) 

 - concesii comerciale reciproce pentru băuturi alcoolice şi anumite vinuri, Acord, Bruxelles, 2001 
 ▼ L. nr. 638/2001 (ratificare) 

 - construirea variantei de ocolire a oraşului Sibiu, la standarde de autostradă, pe coridorul de transport European IV România, Bruxelles şi  
 Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 23/2002 (ratificare) 

 - fondul Naţional ISPA, utilizare, Memorandum, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 1328/2000 (aprobare) 

 - Memorandum de finanţare, LIFE III şi RO0011, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 46/2001 (ratificare) 

 - Memorandum de înţelegere, Bucureşti, Bruxelles, 2009 
 ▼ O.U.G. nr. 82/2009 (ratificare) 

 - Memorandum de înţelegere, în domeniul resurselor energetice (ALTENER) şi (SAVE) 1998-2002, Bucureşti, Bruxelles, 2002 
 ▼ H.G. nr. 319/2003 (aprobare) 

 - program comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), Memorandum de înţelegere, Bucureşti, Bruxelles, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 75/2003 (ratificare) 

 - Program comunitar, asigurare interoperabilitate servicii paneuropene de eGuvernare pentru administraţii publice, mediu de afaceri, cetăţeni  
 (IDABC), Memorandum, Bucureşti şi Bruxelles, 2006 
 ▼ L. nr. 436/2006 (ratificare) 

 - Program comunitar, promovare cetăţenie europeană activă, Memorandum de înţelegere, Bruxelles, 2005 
 ▼ O. nr. 1015/2005 (publicare) 

 - Programul "Energie inteligentă - Europa"(2003-2006), Memorandum de înţelegere, Bucureşti şi Bruxelles, 2005 
 ▼ L. nr. 379/2006 (ratificare) 
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 - Programul "Instrument Financiar pentru Mediu" (LIFE), Memorandum, Bruxelles, 2003 
 ▼ L. nr. 456/2004 (ratificare) 

 - Programul Comunitar CUSTOMS 2002 (Vama 2002), Memorandum, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1448/2002 (aprobare) 

 - Programul Comunitar în domeniul schimburilor electronice de date dintre administraţii (IDA), Memorandum de înţelegere, Geneva, 2003 
 ▼ L. nr. 247/2004 (ratificare) 

 - Programul Comunitar, 2002-2006, asocierea României în domeniul cercetării şi inovării, Memorandum, Bruxelles, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 206/2002 (ratificare) 

 - Programul Customs 2007, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1519/2003 (aprobare) 

 - R. Indonezia, cooperare globală, Acord-cadru, Jakarta, 2009 
 ▼ L. nr. 75/2012 (ratificare) 

 - Republica Africa de Sud, Acord, Kleinmond, 2009 
 ▼ L. nr. 71/2012 (ratificare) 

 - transport rutier de mărfuri şi promovare transport combinat, condiţii, Acord, Luxemburg, 2001 
 ▼ L. nr. 110/2002 (ratificare) 

 v. Comisia Europeană, cooperare, relaţii internaţionale 
 
 Comunitatea Europeană: 
 - Consiliul de asociere România- Uniunea Europeană 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ Decizia nr. 1/2002 (C.A.U.E.R.)  

 ♦ Decizia nr. 2/2002 (C.A.U.E.R.)  

 ♦ Decizia nr. 3/2002 (C.A.U.E.R.)  

 - contribuţia României la: 
 • Programul ALTENER şi SAVE 1998-2002 
 ♦ H.G. nr. 319/2003 

 - contribuţii ale României la bugetul celui de-al şaselea Program-cadru şi pentru a celui de-al şaselea Program-cadru (Euratom), plată 
 ♦ H.G. nr. 368/2003 

 - fonduri din contribuţia financiară, primire şi înregistrare în contabilitate, metodologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 1540/20/1999 (M.F.; B.N.R.)  

 - fonduri nerambursabile alocate României şi fonduri de cofinanţare aferente acestora, gestionare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 63/1999 

 - plata contribuţiei României la bugetul Programului-cadru V şi al Programului-cadru V Euratom 
 ♦ H.G. nr. 1043/1999   
 Comunităţi rurale sărace: 
 - grupuri, procedura de dobândire a personalităţii juridice 
 ♦ H. nr. 16/IV/2002 (F.R.D.S.)    
 Comunităţile Europene, reglementări internaţionale: 
 - Acord şi Memorandum de înţelegere suplimentar, Bucureşti, 1997,  Bruxelles, 1997 
  ▼ O.G. nr. 35/1997 (ratificare) 

 - Bosnia şi Herţegovina, Acord de stabilizare şi de asociere, Luxemburg, 2008 
 ▼ L. nr. 304/2009 (ratificare) 

 - de asociere cu România, Acord european,  Bruxelles, 1993 şi  Protocol adiţional 
 ▼ L. nr. 20/1993 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 41/1996 (ratificare) 

 - împrumut, Acord, Bruxelles, 1994 
 ▼ O.G. nr. 2/1995 (ratificare) 

 - Program de asistenţă PHARE, Acord- cadru, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 101/2000 (ratificare) 

 - Program RO 9903, Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a- Pregătirea proiectelor ISPA, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 157/1999 (ratificare) 

 - Program special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, finanţare 
 ▼ L. nr. 317/2001 (ratificare) 

 - protecţia reciprocă şi controlul denumirii vinurilor,  Acord, Bruxelles, 1993 
 ▼ O.G. nr. 16/1994 (ratificare) 

 ▼ O.G. nr. 119/1998 (ratificare) 

 ▼ O.G. nr. 16/1994 (ratificare) 

 - R. Muntenegru, Acord de stabilizare şi de asociere, Podgorica, 2007 
 ▼ L. nr. 274/2008 (ratificare) 

 - R. Serbia, Acord de stabilizare şi de asociere, Luxemburg, 2008 
 ▼ L. nr. 64/2012 (ratificare) 

 - sistemul de resurse proprii, Decizie, 2007 
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 ▼ L. nr. 286/2008 (ratificare) 

 - stabilire  privilegii şi imunităţi pentru  delegaţia Comisiei Comunităţilor Europene în România, Acord,  Bruxelles, 1992 
 ▼ H.G. nr. 70/1993 (aprobare) 

 v. financiar, domeniu, relaţii internaţionale, v. Program PHARE, reglementări internaţionale 
 
 Comunităţile Europene: 
 - asociere cu România 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 - fondul de contrapartidă, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 356/1993 

 ♦ H.G. nr. 581/1999 

 - piaţă: 
 • angro, cod de conduită, aprobare 
 ♦ O. nr. 26/2002 (A.N.R.E.)  

 - Proiect ISPA 2000/RO/16/P/PE/001, Program management deşeuri în Piatra-Neamţ 
 ♦ O.U.G. nr. 21/2005 

 - sistem de tranzit comun al Comunităţilor Europene, aplicare pe teritoriul României 
 ♦ L. nr. 20/1993   
 Concedieri colective din companii naţionale, regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat: 
 - Compania Imprimeriilor "Coresi" - S.A., diminuare personal 
 ♦ O. nr. 2013/1999 (M.Cult.)  

 - Compania Naţională de Electricitate - S.A., diminuare personal 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 48/1999 (M.I.C.)  

 - contracte de muncă, desfacere, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 - din iniţiativa angajatorului, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - disponibilizare de personal, program de restructurare, reorganizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale, societăţi comerciale cu capital  
 majoritar de stat, drepturi, acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 8/2003 

 - măsuri de protecţie socială 
 ♦ O.U.G. nr. 116/2006 

 ♦ H.G. nr. 492/2007 

 - măsuri de protecţie socială ale persoanelor ale căror contracte de muncă au fost desfăcute, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ L. nr. 76/2002 

 - măsuri de protecţie socială: 
 • acompaniament social pentru salariaţii din industria metalurgică 
 ♦ H.G. nr. 567/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 146/1999 

 • personal disponibilizat din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom"- S.A. 
 ♦ O. nr. 83/1999 (M.I.C.)  

 • salariaţi ai societăţilor comerciale în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor 
 ♦ L. nr. 67/2006 

 • salariaţi din sectorul sanitar, protecţie socială 
 ♦ O.U.G. nr. 113/2003 

 - program de restructurare: 
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Criogenice şi Izotopice 
 ♦ O. nr. 138/2000 (A.N.S.T.I.)  

 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Mecanică Fină CEFIN Bucureşti 
 ♦ O. nr. 278/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 • Societatea Comercială "Geolex" - S.A. Miercurea Ciuc 
 ♦ O. nr. 119/1999 (M.I.C.)  

 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 • Societatea Comercială "Ipromin" - S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 108/1999 (M.I.C.)  

 • Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mârşa" 
 ♦ H.G. nr. 174/2000 

 ♦ O.G. nr. 98/1999 
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 • Societatea Comercială de Dragaj "Fluvdrag" - S.A. Giurgiu 
 ♦ O. nr. 228/1999 (M.Tr.)  

 • Societatea Comercială de Remorcaj şi Salvare "Resalv"- S.A. Galaţi, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 ♦ O. nr. 260/1999 (M.Tr.)  

 ♦ H.G. nr. 283/1998 

 • Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Constanţa"- S.A. 
 ♦ O. nr. 124/1999 (M.Tr.)  

 • Societatea Naţională "Romarm" - S.A., aprobare 
 ♦ O. nr. 96/2000 (M.I.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 485/2004 

 • societăţi naţionale, companii naţionale, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar 
 ♦ O.G. nr. 9/2010 

 ♦ H.G. nr. 173/2010 

 ♦ H.G. nr. 155/2010 

 • societăţi şi companii naţionale din industria minieră 
 ♦ O. nr. 75/1999 (M.I.C.)  

 - protecţie socială, 2013-2018 
 ♦ H.G. nr. 478/2013 

 - salariaţi disponibilizaţi, beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi de alocaţie de sprijin conform 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ L. nr. 76/2002 

 - salariaţi, drepturi, garantare 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 v. Carta socială europeană revizuită, v. companii naţionale, v. personal disponibilizat, v. Programe de restructurare, v.  
 Programe de restructurare a societăţilor comerciale, v. Codul muncii 
 
 Concediu de maternitate: 
 - indemnizaţii, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 148/2005 

 ♦ O.U.G. nr. 158/2005 

 ♦ H.G. nr. 1025/2006 

 ♦ O. nr. 68/2009 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O.U.G. nr. 111/2010 

 ♦ H.G. nr. 52/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ Decizia nr. 742/2012 (A.N.P.)  

 - pentru sarcină şi lehuzie, cuantum 
 ♦ O.U.G. nr. 148/2005 

 ♦ O.U.G. nr. 158/2005 

 ♦ O.U.G. nr. 111/2010 

 ♦ H.G. nr. 52/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ Decizia nr. 742/2012 (A.N.P.)  

 - plătit, drepturi 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.47 alin. 2) 
 
 Concediu medical: 
 - certificat medical, eliberare, condiţii 
 ♦ O. nr. 233/125/2006 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - incapacitate temporară de muncă, indemnizaţii, indexare, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - în sistemul de asigurări sociale de stat 
 ♦ O.U.G. nr. 158/2005 

 ♦ O. nr. 429/112/471/2010 (M.S.; M.A.I.; C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 627/2010 (C.N.A.S.)  

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - îngrijire copil bolnav sau copil cu handicap 
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 ♦ O.U.G. nr. 158/2005 

 - îngrijire copil, cadre militare în activitate- femei, indemnizaţie, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 - şi scutiri medicale, acordare cadrelor militare în activitate, durată, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 270/1999   
 Concediu paternal: 
 - acordare, drepturi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 244/2000 

 ♦ L. nr. 210/1999   
 Concediu: 
 - concediu de odihnă plătit 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 41 alin.2) 
 - de odihnă: 
 • cheltuieli de transport pentru poliţişti, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 ♦ H.G. nr. 125/2003 

 • şi altele, regulament, aprobare 
 ♦ O. nr. 2430/C/2006 (M.J.)  

 - de studii 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ H.G. nr. 250/1992 

 ♦ H.G. nr. 1578/2002 

 - pentru: 
 • cadrele militare de la Serviciul de Telecomunicaţii Spaţiale 
 ♦ H.G. nr. 442/1995 

 • magistraţi 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 • nevăzători, majorare 
 ♦ H.G. nr. 610/1990 

 • ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din forţele armate 
 ♦ H.G. nr. 442/1992 

 ♦ H.G. nr. 442/1995 

 • persoane cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • personal didactic 
 ♦ O.G. nr. 29/1995 

 ♦ L. nr. 1/2011 

 • personal diplomatic 
 ♦ L. nr. 495/2004 

 • poliţişti, drepturi 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 • salariaţi din administraţia publică, regiile autonome cu specific deosebit şi unităţile bugetare 
 ♦ H.G. nr. 250/1992 

 - regim, programare anuală 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ O.G. nr. 29/1995 

 ♦ L. nr. 53/2003 

 - suplimentar pentru: 
 • personalul de dirijare control şi informare a traficului aerian civil 
 ♦ D.-L. nr. 125/1990 

 • poliţiştii români participanţi la Grupul Internaţional de Poliţie (IPTF) Bosnia- Herţegovina, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 823/1999 

 • salariaţi, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi ale primarilor şi viceprimarilor 
 ♦ O.G. nr. 80/2003 

 - vacanţa judecătorească, stabilire complete de judecată în perioada de vacanţă judecătorească 
 ♦ L. nr. 303/2004   
 Concentrări economice: 
 - derogare de la L. nr. 21/1996 şi de la Regulamentul din 14 aprilie 1997 
 ♦ O.G. nr. 39/1999 
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 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 ♦ O. nr. 431/2017 (Cons.C.)  

 - regulament 
 ♦ O. nr. 76/2004 (Cons.C.)    
 Concesionare: 
 - a conductelor magistrale, echipamente şi dotări aferente Sistemului naţional al gazelor naturale şi a activităţilor de operare 
 ♦ H.G. nr. 668/2002 

 - acord petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere în favoarea SC  
 OIL Terminal SA Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 886/2002 

 - activitate de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, acord petrolier şi a conductelor  
 magistrale 
 ♦ H.G. nr. 875/1999 

 ♦ H.G. nr. 916/1999 

 ♦ H.G. nr. 486/2001 

 ♦ H.G. nr. 459/2001 

 ♦ H.G. nr. 489/1999 

 ♦ H.G. nr. 458/2001 

 ♦ H.G. nr. 874/1999 

 ♦ H.G. nr. 876/1999 

 ♦ H.G. nr. 755/1999 

 ♦ H.G. nr. 793/2002 

 - activităţi de exploatare miniere durata, condiţii, concurs, ofertă publică 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ H.G. nr. 1208/2003 

 - activităţi sanitar-veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 446/1999 

 - bunuri: 
 • administrare regii autonome care se reorganizează 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 • aparţinând domeniului public sau privat al statului din domeniul agricol, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 • aparţinând domeniului public sau privat, ale consiliului local 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 • proprietate publică a statului a falezei şi plajei mării 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ H.G. nr. 711/1999 

 • proprietate publică a statului pentru companii şi societăţi comerciale din domeniul transporturilor aeriene, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 483/1999 

 • proprietate publică, contracte, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - Comisia pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale 
 ♦ O. nr. 361/2002 (M.I.R.)  

 - concesiuni lucrări, servicii, regim juridic 
 ♦ L. nr. 100/2016 

 ♦ H.G. nr. 867/2016 

 - contract cadru de concesiune a transportului public de călători şi de exploatare a mijloacelor de transport şi a infrastructurii aferente 
 ♦ H.G. nr. 828/2003 

 - fond piscicol administrat de Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol, procedură, instrucţiuni, aprobare 
 ♦ O. nr. 233/2003 (M.A.A.P.)  

 - imobil din Place Green nr. 4 din Londra, utilizare sediu Ambasada României la Londra 
 ♦ H.G. nr. 239/2002 

 - infrastructură de transport naval 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 - infrastructură feroviară publică, termen, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 - lista perimetrelor concesionabile pentru operaţiuni petroliere 
 ♦ O. nr. 6/1997 (A.N.R.M.)  

 - lucrări publice şi servicii, proiecte, implementare, ghid 
 ♦ O. nr. 1517/9574/2009 (M.F.P.; A.N.R.M.A.P.)  
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 - pentru concesionarea staţiilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de măsurători meteorologice 
 ♦ L. nr. 139/2000 

 - perimetre de exploatare miniere ce intră sub incidenţa O.G. nr.51/1997 
 ♦ O. nr. 76/1998 (A.N.R.M.)  

 - perimetre petroliere 
 ♦ O. nr. 198/2002 (A.N.R.M.)  

 - petroliere, acord petrolier 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 41/1998 (A.N.R.M.)  

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - resurse: 
 • piscicole din zonele domeniului public de interes naţional aflată în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 ♦ H.G. nr. 311/2002 

 ♦ O. nr. 532/2002 (M.A.P.M.)  

 ♦ O. nr. 533/2002 (M.A.P.M.)  

 • stuficole 
 ♦ O. nr. 530/2002 (M.A.P.M.)  

 ♦ O. nr. 531/2002 (M.A.P.M.)  

 - sau închiriere, bunuri proprietate publică, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - sector energie electrică şi termică, autorizaţie provizorie, acordare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 63/1998 

 ♦ L. nr. 213/1998 

 - sector gaze naturale, condiţii 
 ♦ O. nr. 667/2005 (M.E.COM.)  

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - servicii de transport public local de călători, condiţii 
 ♦ L. nr. 92/2007 

 - servicii regulate de transport public locale de călători, regulament cadru şi caiet de sarcini 
 ♦ H.G. nr. 828/2003 

 - Serviciu Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 17/1999 

 - serviciul public distribuţie energie electrică, caiet de sarcini, conţinut-cadru 
 ♦ H.G. nr. 109/2005 

 ♦ O. nr. 77/2005 (M.E.COM.)  

 - serviciului public portuar de pilotaj în porturile maritime româneşti 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 ♦ H.G. nr. 167/2000 

 - suprafeţe de teren agricol, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea societăţilor comerciale cu capital de stat, durată 
 ♦ H.G. nr. 1010/1999 

 - terenuri: 
 • ale unităţilor administrativ-teritoriale, construire locuinţe în zone cu această destinaţie, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 • care le posedă societăţi comerciale care se privatizează, din domeniul public, concesionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 • cu destinaţie agricolă şi bunuri proprietatea statului, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 • din administrarea unor societăţi comerciale care se privatizează, redevenţe 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 • din domeniul privat al statului 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 • forestiere proprietate publică a statului, activitate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 ♦ O.G. nr. 2/2003 

 • pentru construcţii, regimul celor care aparţin domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 • proprietate de stat, concesionare, autorizarea Primăriei Municipiului Bucureşti, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 82/1991 
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 • proprietate publică a Regiei Naţionale a Pădurilor, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 ♦ O. nr. 109/1999 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 • şi construcţii în zone libere, licitaţie publică 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 ♦ H.G. nr. 1998/2004 

 - tronsoane de căi ferate şi autostrăzi, licitaţii 
 ♦ H.G. nr. 905/1995 

 ♦ H.G. nr. 566/1997 

 - valorificare resurse stuficole din zonele domeniului public aflate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 ♦ L. nr. 82/1993 

 ♦ H.G. nr. 153/2002 

 - zăcăminte oferite prin negociere directă 
 ♦ O. nr. 384/2000 (A.N.R.M.)    
 Concurenţă: 
 - acţiuni în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 170/2020 

 - Consiliul Concurenţei, înfiinţare, atribuţii, subordonare 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - liberă, loială 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.135 alin. 2 lit. a) 
 - loială, eligibilitate contractări, proiecte de cercetare-dezvoltare, condiţii 
 ♦ O. nr. 17/1998 (M.C.Teh.)  

 - neloială, fapte, identificare, sancţionare, procedură, regulament 
 ♦ O. nr. 1098/2012 (Cons.C.)  

 - neloială: 
 • abilitare cu puteri de anchetă, persoane desemnate de Consiliul Concurenţei 
 ♦ O. nr. 3022/C/1999 (M.J.)  

 • combatere, contravenţii, tarife 
 ♦ L. nr. 11/1991 

 ♦ L. nr. 21/1996 

 • Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurentei neloiale 
 ♦ H.G. nr. 162/2016 

 - Oficiul Concurenţei, înfiinţare şi subordonare 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 21/1996   
 Concurs: 
 - angajare salariaţi 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - de acordare a sprijinului financiar pentru programe şi proiecte culturale din Fondul Cultural Naţional, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 789/1999 

 - de ocupare a catedrelor/posturilor didactice din învăţământul preuniversitar de stat 
 ♦ O. nr. 3116/1998 (M.E.N.)  

 ♦ L. nr. 1/2011 

 - licenţe de emisiune, radiodifuziune, reţea cu acoperire naţională, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - naţional: 
 • ocupare posturi didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - ocupare funcţii: 
 • de consilier de reintegrare socială şi supraveghere sau şef al serviciului de reintegrare socială şi supraveghere, ori inspector de reintegrare  
 socială şi supraveghere 
 ♦ L. nr. 252/2013 

 • pentru activitatea de reintegrare socială şi supraveghere, regulament, aprobare 
 ♦ L. nr. 252/2013 

 - ocupare post de: 
 • contabil autorizat şi expert contabil 
 ♦ O.G. nr. 65/1994 

 • director, director adjunct de la unităţile de învăţământ preuniversitar 
 ♦ O. nr. 3116/1998 (M.E.N.)  
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 • expert vamal, organizare la nivel naţional 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 • medici şi personal mediu sanitar, autofinanţare, taxe 
 ♦ H.G. nr. 642/1990 

 • şef de secţie, laborator, serviciu, norme 
 ♦ O. nr. 1406/2006 (M.S.PU.)  

 - ocupare posturi: 
 • didactice în cadrul învăţământul universitar, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 • din sistemul de probaţiune 
 ♦ O. nr. 2475/C/2011 (M.J.)  

 - pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare 
 ♦ H.G. nr. 576/2016 

 - pentru posturi devenite vacante, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 452/2000 

 - sau examen încadrare salariaţi la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare, organizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - şi examen pentru ocuparea funcţiilor publice, vacante, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019   
 Condamnat, hotărâre represivă europeană, reglementări internaţionale: 
 - valoare internaţională, Convenţie, Haga, 1970 
 ▼ O.G. nr. 90/1999 (ratificare)   
 Condamnat: 
 - politic, măsuri administrative asimilate, pronunţare în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 
 ♦ L. nr. 221/2009   
 Conducători auto: 
 - de autovehicule şi tramvaie pe drumurile publice, examinare psihologică, examinare ambulatorie, unităţi medicale, listă 
 ♦ O. nr. 1159/2010 (M.S.)  

 - obţinere permis de conducere auto, condiţii, taxe, examen, organizare şi desfăşurare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - permise de conducere străine, preschimbare cu documente similare româneşti 
 ♦ O. nr. 163/2011 (M.A.I.)  

 ♦ O. nr. 123/2013 (M.Af.I.)  

 - transporturi rutiere de mărfuri. 
 • cu vehicule, condiţii 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ H.G. nr. 1391/2006 

 • şi persoane, perioade zilnice de conducere şi perioade de odihnă, obligaţii, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 101/1994 

 ♦ O.G. nr. 37/2007 

 ♦ H.G. nr. 38/2008   
 Conducte: 
 - amplasare în zona drumurilor, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - de tranzit al gazelor pe teritoriul României, obiectiv 
 ♦ H.G. nr. 900/1999 

 - magistrale: 
 • aferente sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
 ♦ O.U.G. nr. 216/2000 

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - transport combustibil 
 ♦ O.U.G. nr. 271/2000   
 Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transport (C.E.M.T.): 
 - Protocol, Bruxelles 1953 
 ▼ L. nr. 77/1993 (aderare)   
 Conferinţa Europeană Permanentă la Probaţiune (CED): 
 - participare şi plata contribuţiei, Ministerul Justiţiei 
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 ♦ O.G. nr. 81/1999 

 - statut 
 ♦ O.G. nr. 81/1999 
 
 

Statut - M.Of. nr. 424/31 aug.1999 

 Conferinţa Miniştrilor Educaţiei, folosirea limbii franceze C.O.N.F.E.M.E.N: 
 - Statut, Yaoundé, 1994 
 ▼ L. nr. 176/1997 (aderare)   
 Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare, reglementări internaţionale: 
 - Sistemul de Gestiune a Datoriei şi Analiză Financiară, proiect cooperare tehnică, Geneva şi Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 1667/2005 (aprobare)   
 Confidenţialitate: 
 - acord şi licenţe de utilizare a datelor în domeniul minier 
 ♦ O. nr. 76/1998 (A.N.R.M.)  

 - activităţi de import/export cu organisme modificate genetic şi produsele rezultate prin tehnicile biotehnologiei moderne 
 ♦ O.U.G. nr. 43/2007 

 - angajaţi ai autorităţilor publice, obligaţii, spor 
 ♦ L. nr. 40/1991 

 ♦ L. nr. 53/1991 

 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 - date statistice, condiţii 
 ♦ L. nr. 226/2009 

 - informaţii confidenţiale: 
 • burse de mărfuri 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - informaţii din: 
 • banca de date, bunuri publice şi construcţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ H.G. nr. 853/1998 

 • domeniul asigurărilor şi supravegherea asigurărilor 
 ♦ O. nr. 15/2001 (C.S.A.)  

 - lucrările şi documentele Comisiei Naţionale pentru Integrarea României în N.A.T.O. 
 ♦ H.G. nr. 328/2001 

 - membrii ai C.N.V.M., condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 - obligaţiile personalului Serviciului de Informaţii Externe 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 - pacient, drepturi 
 ♦ L. nr. 46/2003 

 - pentru: 
 • documentaţia tehnică necesară obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor, solicitare în condiţiile legii 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 • tratamentul medical la cererea toxicomanului 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 - privatizare, vânzări active ale societăţilor comerciale 
 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - protecţie informaţii clasificate 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 ♦ H.G. nr. 585/2002 

 - protejare secret comercial şi a proprietăţii intelectuale atât a agenţiilor de credit, cât şi a micilor întreprinzători 
 ♦ O.G. nr. 40/2000 

 - referitor la dosarul de reintegrare socială şi supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate 
 ♦ L. nr. 252/2013 

 - unor ingrediente din compoziţia produselor cosmetice, condiţii, aplicare, proceduri administrative 
 ♦ H.G. nr. 562/2008 

 ♦ O. nr. 194/2009 (M.S.)  

 v. Codul muncii 
 
 Confiscări, reglementări internaţionale: 
 - Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,  confiscări bunuri şi instrumente folosite la comiterea infracţiunilor, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 136/1997 (ratificare)   
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 Confiscări: 
 - bunuri: 
 • legal confiscate, proprietate privată a statului, valorificare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 14/2007 

 • opere audiovizuale, suporturi pe care se află înregistrate programele pe calculator, copii ale programelor pe calculator fixate pe orice suport în  
 scopul comercializării, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1095/2000 

 - comisie de evaluare 
 ♦ O.G. nr. 14/2007 

 - sancţiune complementară a contravenţiei, aplicare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 v. contravenţii 
 
 Conflict de interese: 
 - şi regimul incompatibilităilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice, Program de aplicare a L.nr.161/2003 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ H.G. nr. 504/2003   
 Conflicte armate internaţionale: 
 - interzicere sau limitare a  folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive,  
 Convenţie,  New York, 1982 
 ▼ L. nr. 40/1995 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 307/2007 (acceptare) 

 - Protocoalele adiţionale I şi II la Convenţiile de la Geneva din 1949 
 ▼ D. nr. 224/1990 (ratificare) 

 ♦ L. nr. 27/1995 

 ▼ L. nr. 32/1995 (acceptare) 

 - retragerea rezervei României, Protocol, Geneva, 1925 
 ♦ L. nr. 39/1991   
 Conflicte colective de muncă: 
 - Comisia de arbitraj al conflictelor de interes, soluţionare, procedură de lucru 
 ♦ O. nr. 198/358/2000 (M.M.P.S.; M.J.)  
 

 - dezacord între partenerii sociali, procedura de soluţionare 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - grevă, drept de exercitare, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - soluţionare, condiţii, procedură, evidenţă 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 
 

v. Codul muncii 

 Conosamente: 
 - garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999   
 Conserve alimentare: 
 - STAS 4100-76, destinate consumului uman, numere de ordine 
 ♦ O. nr. 122/1999 (M.A.A.)    
 Consignaţie: 
 - comerţ cu arme şi muniţii, evidenţă 
 ♦ H.G. nr. 679/1997 

 ♦ L. nr. 295/2004   
 Consilier în proprietate industrială: 
 - profesie: 
 • calitate, dobândire 
 ♦ O.G. nr. 66/2000 

 ♦ I. nr. 108/2002 (O.S.I.M.)  

 • organizarea şi exercitare 
 ♦ O.G. nr. 66/2000 

 ♦ I. nr. 108/2002 (O.S.I.M.)  

 - regim juridic, calitate, obţinere, profesie liberă şi independentă, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 66/2000   
 Consilier juridic: 



 

 5883

 - cetăţeni ai statelor membre ale U.E./Spaţiului Economic European, recunoaştere calificare profesională în vederea admiterii şi practicării în  
 România, regulament 
 ♦ O. nr. 1813/C/2008 (M.J.)  

 - organizare şi exercitare profesie; statut 
 ♦ L. nr. 514/2003 

 ♦ Statut/2004 
 M.Of. nr. 684/2004 
 - titlu obţinut în România, de către cetăţeni români sau cetăţeni ai unui alt stat membru U.E., ori aparţinând Spaţiului Economic European, atestare  
 în vederea admiterii şi practicării profesiei în celelalte state ale U.E, sau  Spaţiul Economic European 
 ♦ O. nr. 606/C/2010 (M.J.)    
 Consilieri de siguranţă: 
 - desemnare, calificare profesională, transporturi mărfuri periculoase 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O.G. nr. 19/1997   
 Consilii interministeriale permanente: 
 - Consiliul interministerial pentru elaborarea şi coordonarea implementării unui program de dezvoltare economico-socială a zonei "Delta Dunării" 
 ♦ H.G. nr. 986/2010 

 - constituire 
 ♦ H.G. nr. 750/2005   
 Consilii judeţene şi al municipiului Bucureşti: 
 - asociere voluntară în regiuni de dezvoltare, grupări de judeţe, condiţii 
 ♦ L. nr. 315/2004 

 ♦ H.G. nr. 1256/2004 

 - autorităţi ale administraţiei publice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.122) 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - constituire şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 ♦ H.G. nr. 787/2002   
 Consilii locale şi judeţene: 
 - administrare terenuri disponibilizate de la societăţile comerciale 
 ♦ H.G. nr. 834/1991 

 - ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, înfiinţare servicii comunitare de cadastru şi agricultură 
 ♦ O.U.G. nr. 70/2001 

 - atribuţii, funcţionare, Regulament-cadru orientativ de funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - autorităţi ale administraţiei publice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 121- 122) 
 - biblioteci publice de sub autoritate 
 ♦ O. nr. 2069/1998 (M.Cult.)  

 - Codul administrativ 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - delegat, reprezentant în Consiliul pentru Dezvoltare Regională, condiţii 
 ♦ L. nr. 315/2004 

 ♦ H.G. nr. 1256/2004 

 - personal cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, angajare, criterii, stabilire 
 ♦ O. nr. 106/2007 (M.A.I.)  

 - reţele de radioficare, transmitere în administrare 
 ♦ H.G. nr. 1394/1996 

 - servicii: 
 • de specialitate în domeniul patrimoniului turistic, constituire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 33/2000 

 • de stare civilă, comunicare lunară Direcţiei Generale de Muncă şi Solidarităţii Sociale, situaţia copiilor decedaţi 
 ♦ L. nr. 61/1993 

 • de transport public local de călători, organizare, reglementare, conducere monitorizare, control relaţii contractuale 
 ♦ L. nr. 92/2007 

 • publice: 
 • comunitare pentru situaţii de urgenţă 
 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 • de asistenţă socială, organizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 292/2011 
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 • locale: 
 • atribuţii privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice, cadru legal 
 ♦ O.G. nr. 41/2003 

 • de asistenţă socială, organizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 292/2011   
 Consilii pe produs: 
 - pentru produse agroalimentare, constituire 
 ♦ H.G. nr. 750/2002   
 Consiliul Concurenţei: 
 - acorduri de acces din sectorul de comunicaţii electronice, regulile concurenţei, Instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 426/2011 (Cons.C.)  

 ♦ O. nr. 424/2011 (Cons.C.)  

 - acorduri de cooperare orizontală, Instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 76/2004 (Cons.C.)  

 - Colegiul Consultativ, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 390/2012 

 - concentrări economice autorizare, condiţii, Regulament 
 ♦ O. nr. 63/2004 (Cons.C.)  

 ♦ O. nr. 688/2010 (Cons.C.)  

 - exceptare de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1), acordare pentru: 
 • acorduri de specializare, Regulament 
 ♦ O. nr. 68/2004 (Cons.C.)  

 - furnizor autoritate de stat sau organisme care administrează surse de stat, obligaţia notificării acordării ajutoarelor de stat, condiţii 
 ♦ O. nr. 27/2000 (Cons.C.)  

 ♦ L. nr. 21/1996 

 - în aplicarea Legii concurenţei nr. 21/1996: 
 • înţelegeri verticale Instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 77/2004 (Cons.C.)  

 • tarife, stabilire şi percepere, Regulament 
 ♦ O. nr. 426/2011 (Cons.C.)  

 • taxa de autorizare a concentrărilor economice, calcul 
 ♦ O. nr. 426/2011 (Cons.C.)  

 - înfiinţare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 ♦ O. nr. 426/2011 (Cons.C.)  

 - organizare, funcţionare, procedură, regulament 
 ♦ O. nr. 377/2017 (Cons.C.)  

 - organizare, funcţionare, Regulament 
 ♦ O. nr. 426/2011 (Cons.C.)  

 ♦ O. nr. 30/2022 (Cons.C.)  

 - piaţă relevantă, definire, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 426/2011 (Cons.C.)  

 - stimulare personal, constituire şi utilizare fond 
 ♦ O. nr. 25/1998 (Cons.C.)    
 Consiliul Consultativ de Design: 
 ♦ H.G. nr. 2268/2004   
 Consiliul consultativ pentru negocierea aderării României la UE: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 37/2004   
 Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor: 
 ♦ H.G. nr. 251/1994   
 Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei: 
 ♦ L. nr. 92/2002   
 Consiliul de mediere: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 192/2006 

 ♦ H. nr. 5/2007 (C.MED.)    
 Consiliul de Planificare a Apărării: 
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 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. M.9/2008 (M.Apar.)    
 Consiliul de supraveghere şi îndrumare a Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare: 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998   
 Consiliul Economic şi Social: 
 - avizare proiecte de acte normative 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 ♦ H.G. nr. 1361/2006 

 ♦ L. nr. 248/2013 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 ♦ L. nr. 248/2013   
 Consiliul Europei, reglementări internaţionale, acte internaţionale multilaterale: 
 - amendament la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Bucureşti, Paris, 2001 
 ▼ H.G. nr. 915/2001 (aprobare) 

 ▼ O.G. nr. 84/2000 (ratificare) 

 - Biroul de informare al Consiliului Europei la Bucureşti, înfiinţare, acord, Strasbourg, 2002 
 ▼ L. nr. 635/2002 (ratificare) 

 - Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, 1989, 1993, aderare 
  ▼ L. nr. 125/2016 (aderare) 

 - Comisia Europeană, Addendum la Memorandumul de finanţare referitor la Programul PHARE RO 9803.02 sprijin în domeniul protecţiei  
 copilului, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 196/1999 (ratificare) 

 - finanţare proiect privind extinderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei- Ochiuri, jud.Dâmboviţa, Acord-cadru,  
 Paris, 1999 
 ▼ O.G. nr. 72/1999 (ratificare) 

 - Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), instituit prin Rezoluţia (99)5 din 1 mai 1999, participarea României 
  ▼ O.G. nr. 46/1999 (aprobare participare) 

 - împrumut de la Fondul de dezvoltare pentru spitalul Bălteşti, Paris, 1997 
 ▼ O.G. nr. 64/1997 (ratificare) 

 - împrumut de la Fondul de dezvoltare socială, Acord-cadru, Paris, 1997 
 ▼ O.U.G. nr. 70/1997 (ratificare) 

 - învăţământ superior, atestate, recunoaştere în statele din regiunea Europei, Convenţie, Lisabona, 1997 
 ▼ L. nr. 172/1998 (ratificare) 

 - privilegii  şi imunităţi: 
 • Protocoale adiţionale nr.1, 2, 4 şi 5,  Acord general 
  ▼ L. nr. 43/1994 (aderare) 

 • Protocol adiţional nr.6 la Acord, Strasbourg, 1996 
 ▼ L. nr. 6/1999 (ratificare) 

 - Statutul Consiliului Europei 
 ▼ L. nr. 64/1993 (aderare) 

 - Statutul Fondului de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei 
 ▼ O.G. nr. 1/1996 (aderare) 

 v. drepturile omului, reglementări internaţionale, v. Carta socială europeană revizuită 
 
 Consiliul Europei: 
 - agent guvernamental al României, numire 
 ♦ H.G. nr. 868/2003 

 - participarea României la Comitetul Miniştrilor, proceduri în faţa acestuia 
 ♦ O.G. nr. 94/1999   
 Consiliul fiscal: 
 - atribuţii, organizare 
 ♦ L. nr. 69/2010   
 Consiliul Fondului Cultural Naţional: 
 ♦ H.G. nr. 277/1999   
 Consiliul General al Municipiului Bucureşti: 
 - constituire şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 ♦ H.G. nr. 787/2002   
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 Consiliul Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraţiei Publice: 
 - organism consultativ, fără personalitate juridică, componente, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 925/2003   
 Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 493/2010   
 Consiliul Interdepartamental pentru Relaţiile Româno-Americane: 
 ♦ H.G. nr. 11/1996   
 Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurentei neloiale: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 162/2016   
 Consiliul interministerial al apelor: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ H.G. nr. 316/2007   
 Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe: 
 ♦ H.G. nr. 150/2010   

 Consiliul interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene  
 pentru perioada 2014-2020: 
 ♦ H.G. nr. 938/2012   
 Consiliul Interministerial pentru Frontierele de Stat ale României: 
 ♦ H.G. nr. 262/1993   
 Consiliul interministerial pentru imagine externă: 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001   
 Consiliul Interministerial pentru Infrastructura Calităţii şi Armonizarea Reglementărilor Tehnice: 
 ♦ H.G. nr. 57/1999   
 Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră: 
 ♦ H.G. nr. 437/1995   
 Consiliul Legislativ: 
 - acte normative, avizare, republicare, rectificare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, condiţii 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 ♦ O. nr. 591/2012 (S.G.G.)  

 - aderare la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană, aprobare 
 ♦ L. nr. 316/2007 

 - asigurare facultativă autovehicule 
 ♦ L. nr. 91/1996 

 - avizarea propunerii legislative, pentru promovarea iniţiativei legislative a cetăţenilor români 
 ♦ L. nr. 189/1999 

 - colaboratori externi, utilizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 73/1993 

 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 73/1993 

 - norme de tehnică legislativă, aplicare, măsuri 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 ♦ H.G. nr. 1361/2006 

 - organ consultativ de specialitate al Parlamentului României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.79) 
 - regulament de organizare şi funcţionare 
 ♦ H. nr. 1/1996 (republicare) (B.P.)    
 Consiliul memorial al Holocaustului: 
 - cooperare cu Ministerul de Interne, Protocol, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 1308/2000 (aprobare) 

 - din S.U.A.,  cooperare cu Ministerul Apărării Naţionale, Protocol, Washington, 2002 
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 ▼ H.G. nr. 1472/2002 (aprobare)   
 Consiliul Minorităţilor Naţionale: 
 ♦ H.G. nr. 589/2001   
 Consiliul Naţional  pentru  Mediu şi Dezvoltare Durabilă: 
 - organism autonom, de interes public, constituire şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 158/1999   
 Consiliul Naţional al Audiovizualului: 
 - autoritate publică autonomă, componenţă, atribuţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - înfiinţare, componenţă, atribuţii, structura organizatorică, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 84/2001 (C.N.A.)  

 ♦ L. nr. 504/2002 

 v. audiovizual 
 
 Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare: 
 ♦ L. nr. 1/2011   
 Consiliul Naţional al Bibliotecilor: 
 ♦ L. nr. 334/2002   
 Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice: 
 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - organizare, funcţionare, regulament, reorganizare 
 ♦ L. nr. 1/2011   
 Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice: 
 ♦ L. nr. 16/2000   
 Consiliul Naţional al Rectorilor: 
 ♦ L. nr. 1/2011   
 Consiliul Național al Siguranței Pacientului: 
 - constituire, Statut 
 ♦ O. nr. 35/2021 (A.N.M.C.S.)  
 
 
 Consiliul Naţional al Tineretului din România: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 351/2006 

 ♦ L. nr. 350/2006   
 Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare: 
 ♦ L. nr. 1/2011   
 Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare: 
 ♦ O.G. nr. 57/2002   
 Consiliul Naţional de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap: 
 ♦ O. nr. 125/1999 (S.S.P.H.)    
 Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare: 
 ♦ H.P. nr. 5/1994 

 ♦ H.G. nr. 528/1994 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2005   
 Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 132/1999 

 ♦ O. nr. 1455/5122/2009 (M.M.F.P.S.; M.E.C.I.)    
 Consiliul Naţional de Integritate: 
 - atribuţii 
 ♦ L. nr. 144/2007   
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 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor: 
 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 1037/2011   
 Consiliul Naţional de Vânătoare: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 ♦ O. nr. 1010/2017 (M.Ap.P.)    
 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării: 
 - instituire în subordinea Guvernului, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 137/2000 

 ♦ H.G. nr. 1194/2001 

 - petiţii şi sesizări, soluţionare, procedură internă 
 ♦ O. nr. 144/2008 (C.N.C.D.)  

 - Planul naţional de acţiune pentru combaterea discriminării 
 ♦ H.G. nr. 1258/2004   
 Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională: 
 - organizare şi funcţionare, Regulament 
 ♦ L. nr. 315/2004 

 ♦ H.G. nr. 1256/2004 

 ♦ H.G. nr. 772/2005   
 Consiliul naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică: 
 ♦ L. nr. 69/2019   
 Consiliul Naţional pentru Energie Nucleară: 
 - competenţe şi atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 7/2003   
 Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior: 
 - constituire 
 ♦ L. nr. 1/2011   
 Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii: 
 - organizare şi funcţionare, continuarea unor activităţi, asigurare 
 ♦ H.P. nr. 17/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 149/2005 

 ♦ O.U.G. nr. 24/2008 

 ♦ H. nr. 2/2008 (C.N.S.A.S.)    
 Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 62/2011   
 Consiliul pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare: 
 - instituire 
 ♦ O.U.G. nr. 119/2010 

 ♦ O. nr. 914/2012 (M.A.E.)  

 ♦ H.G. nr. 666/2014   
 Consiliul pentru Calitate în Construcţii: 
 - instituire 
 ♦ L. nr. 10/1995   
 Consiliul pentru Coordonarea Industriei Naţionale de Apărare: 
 ♦ H.G. nr. 637/2017   
 Consiliul pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Vest: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ Regulament/2004 (C.D.R.N.V)  
 (M.Of. nr. 1259/2004) 
 
 Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ Regulament/2005 (C.D.R.B.I.)  
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 Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ Regulament/2004 (C.D.R.N.E)  
 
 

(M.Of. nr. 987/2004) 

 Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ R. nr. 1/2009 (C.D.R.S.V.O.)    
 Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare - C.O.S.A.: 
 ♦ O.G. nr. 24/1994   
 Consiliul Protocolului Național: 
 - înființare 
 ♦ L. nr. 215/2016   
 Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabili Autorizaţi: 
 ♦ O.G. nr. 65/1994 

 ♦ H. nr. 1/1995 (C.E.C.C.A.R.)  

 ♦ H. nr. 18/1/1997 (C.E.C.C.A.R.)  
 
 

(N. nr. 2.435/1997) 

 Consiliul Superior al Magistraturii: 
 - activitate finanţată integral din venituri proprii, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 183/2005 

 - alegere, procedură, atribuţii 
 ♦ L. nr. 317/2004 

 ♦ H. nr. 327/2005 (C.S.M.)  

 ♦ H. nr. 1073/2018 (C.S.M.)  

 - compunere, atribuţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.133- 134) 
 - Inspecţia Judiciară, organizare, funcţionare, concurs pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct, inspectori  
 judiciari, organizare, desfăşurare, regulament 
 ♦ H. nr. 801/2012 (C.S.M.)  

 ♦ O. nr. 24/2012 (I.J.)  

 ♦ H. nr. 1027/2012 (C.S.M.)  

 ♦ H. nr. 1074/2018 (C.S.M.)  

 - judecători, magistraţi 
 ♦ L. nr. 317/2004 

 - salarizare, indemnizaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2006   
 Consiliul Superior de Medicină Legală: 
 ♦ O.G. nr. 1/2000   
 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării: 
 - atribuţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 119) 
 - atribuţii, dosare care privesc siguranţa naţională, opinii divergente, hotărâre, adoptare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2008 

 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 ♦ L. nr. 415/2002 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 415/2002 

 - siguranţa naţională, realizare 
 ♦ L. nr. 51/1991   
 Consiliul tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante: 
 - componenţă, atribuţii 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 659/2002 (M.A.A.P.)    
 Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii: 
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 - Amendare, Instrument, Geneva, 1997 
 ▼ L. nr. 60/1999 (ratificare) 

 - Instrumentul de amendare, Geneva, 1986 
 ▼ D.-L. nr. 106/1990 (ratificare)   
 Constituţia României: 
 - adoptare, referendum, intrare în vigoare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 153) 
 - controlul constituţionalităţii actelor normative 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 146- 147) 
 - organizare şi desfăşurare referendum naţional 
 ♦ L. nr. 3/2000 

 ♦ L. nr. 375/2003 

 - respectarea supremaţiei Constituţiei şi a legilor, îndatoriri fundamentale 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 1 alin. 5) 
 - revizuire 
 ♦ L. nr. 429/2003 

 - revizuire, procedură, limite 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 150- 152) 
 - revizuire, verificarea iniţiativei de către Curtea Constituţională, măsuri, termen, condiţii 
 ♦ L. nr. 189/1999 

 - rolul Preşedintelui României de a veghea la respectarea Constituţiei României şi buna funcţionare a autorităţilor publice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 80) 
 
 

v. Aquisul comunitar 

 Constituţionalitatea legilor: 
 ♦ L. nr. 47/1992 

 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 146 lit. a) 
 
 Construcţii hidrotehnice: 
 - explorare, Regulament-cadru 
 ♦ O. nr. 76/2006 (M.M.G.A.)  

 - îmbunătăţiri funciare 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 - lucrări NTLH-021, categorii de importanţă, stabilire 
 ♦ O. nr. 115/288/2002 (M.A.P.M.; M.L.P.T.L.)  

 - stabilitate şi integritate 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 3404/2012 (M.M.P.)  

 - starea de siguranţă în exploatare a lucrărilor hidrotehnice, metodologii, aprobare 
 ♦ O. nr. 116/289/2002 (M.A.P.M.; M.L.P.T.L.)    
 Construcţii, domeniu, cooperare internaţională: 
 - R. Moldova, Acord, Iaşi, 2012 
 ▼ H.G. nr. 616/2012 (aprobare)   
 Construcţii: 
 - "Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme", indicativ NP127:2009 
 ♦ O. nr. 1078/326/2009 (M.D.R.L.; M.A.I.)  

 - "Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatatrea instalaţiilor de ventilare şi climatizare", indicativ I5-2010 
 ♦ O. nr. 1659/2011 (M.D.R.T.)  

 - activităţi de natură religioasă pentru care nu se aplică TVA 
 ♦ O. nr. 1026/2000 (M.F.)  

 - activităţi din economia naţională, cuprinse în CAEN, constituire şi virare a cotei aferente devizului de construcţie, devizul general al lucrării,  
 condiţii 
 ♦ L. nr. 215/1997 

 ♦ Precizări nr. 5122NN/1384/178/1999 (M.L.P.A.T.; M.M.P.S.; M.Tr.)  

 - adoptare proiecte-tip de podeţe pentru drumuri, reglementări tehnice, indicativ P19-03 
 ♦ O. nr. 310/2003 (M.T.C.T.)  

 - agremente tehnice, organisme de evaluare, abilitare 
 ♦ L. nr. 10/1995 
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 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 ♦ H.G. nr. 808/2005 

 - amplasare în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, Procedura de emitere aviz în vederea autorizării 
 ♦ O. nr. 47/1203/509/2003 (M.E.COM., M.T.C.T., M.A.I.)  

 - autorizaţii, credite şi subvenţii pentru locuinţe proprietate personală 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ L. nr. 85/1992 

 - avizarea documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor 
 ♦ O. nr. 34/N/M.30/3422/4221/1995 (M.L.P.A.T.; M.Ap.N.; M.I.; S.R.I.)  

 - baraje, instrumentare seismică 
 ♦ O. nr. 644/2003 (M.T.C.T.)  

 - beton: 
 • armat supus la incendii, evaluare caracteristici, reglementări tehnice, indicativ M.P.027-03 
 ♦ O. nr. 308/2003 (M.T.C.T.)  

 • producere, livrare, executare lucrări, proceduri 
 ♦ O. nr. 577/2008 (M.D.L.P.L.)  

 ♦ O. nr. 1392/2815/D.M./2008 (M.D.L.P.L.; C.P.M.)  

 - cadrul legal 
 ♦ H.G. nr. 273/1994 

 ♦ H.G. nr. 62/1996 

 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ H.G. nr. 925/1995 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ O.G. nr. 63/2001 

 ♦ O. nr. 34/N/M.30/3422/4221/1995 (M.L.P.A.T.; M.Ap.N.; M.I.; S.R.I.)  

 ♦ Precizări nr. 5122NN/1384/178/1999 (M.L.P.A.T.; M.M.P.S.; M.Tr.)  

 ♦ O. nr. 91/1991 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ O. nr. 839/2009 (M.D.R.L.)  

 ♦ H.G. nr. 571/2016 

 - calitate 
 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ H.G. nr. 203/2003 

 - calitate, autorizare şi acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii 
 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 - categorii, avizare şi/sau autorizare, prevenire, stingere incendii: 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 ♦ O. nr. 163/2007 (M.A.I.)  

 ♦ H.G. nr. 537/2007 

 - cerinţe esenţiale, utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 166/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - civile, industriale, agricole, hidrotehnice sau cu orice altă destinaţie, regim juridic 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 - concesionare, închiriere în zone libere 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 - creditare pentru construcţii de locuinţe, constituire depozit în lei la C.E.C. 
 ♦ L. nr. 67/1992 

 - cu destinaţia de locuinţă, proiectare lucrări de intervenţie (consolidare), contract-cadru 
 ♦ H.G. nr. 1364/2001 

 ♦ O. nr. 646/2003 (M.T.C.T.)  

 - de dezinfectare a apei, proiectare 
 ♦ O. nr. 647/2003 (M.T.C.T.)  

 - de epurare a apelor uzate orăşeneşti, proiectare 
 ♦ O. nr. 640/2003 (M.T.C.T.)  

 ♦ O. nr. 639/2003 (M.T.C.T.)  

 - de locuinţe pentru tineret şi săli de sport, finanţare, modalităţi de alocare sume, stabilire 
 ♦ Precizări nr. 304/16798/2002 (M.L.P.T.L.; M.F.P.)  

 ♦ H.G. nr. 699/2005 

 - de locuinţe proprietate personală, sprijinire, Program naţional, aplicare, norme 
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 ♦ O.U.G. nr. 51/2006 

 ♦ O. nr. 166/216/2007 (M.D.L.P.L.; M.I.R.A.)  

 - de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, construite din fondurile statului, în curs de execuţie şi nerepartizate, vânzare prin licitaţie publică 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 - de locuinţe, dezvoltare activitate, programe la nivel naţional, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2006 

 - de locuinţe, stimulare, subvenţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 - de pe terenurile forestiere, restituire foştilor proprietari/moştenitori, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2000 

 - demolare, reducere risc seismic, raport de expertiză tehnică 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ H.G. nr. 925/1995 

 ♦ O. nr. 38/N/1999 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 - din domeniul infrastructurii rutiere, feroviare de interes național, recepție, regulament 
 ♦ H.G. nr. 845/2018 

 - din lemn, proiectare, reglementări tehnice, indicativ N.E. 018-03 
 ♦ O. nr. 303/2003 (M.T.C.T.)  

 - din zona de frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - diriginţi de şantier, autorizare, procedură 
 ♦ O. nr. 1496/2011 (M.D.R.T.)  

 - documentaţii cadastrale tehnice, întocmire, condiţii, conţinut, regulament 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - eurocoduri, implementare şi utilizare 
 ♦ O. nr. 620/2005 (M.T.C.T.)  

 - existente, măsuri de reducere a riscului seismic 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 ♦ H.G. nr. 925/1995 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ H.G. nr. 1364/2001 

 - finanţate din bugetul M.L.P.T.L., receptie lucrări, participare I.S.C. 
 ♦ H.G. nr. 273/1994 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 668/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - fum şi gaze fierbinţi, sisteme de control, evacuare, limitarea propagării fumului în caz de incendiu, standarde 
 ♦ O. nr. 1583/2008 (M.D.L.P.L.)  

 - hale uşoare cu structură metalică, reglementări tehnice G.P.078-03 
 ♦ O. nr. 300/2003 (M.T.C.T.)  

 - hidroizolaţii, proiectare şi executare 
 ♦ O. nr. 607/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - hidrotehnice, comportare, urmărire 
 ♦ O. nr. 645/2003 (M.T.C.T.)  

 - identificare şi înregistrare, cadastru general 
 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)  

 ♦ L. nr. 7/1996 

 - Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., înfiinţare, organizare, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 63/2001 

 - inspectori de şantier, autorizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 - instalaţii şi: 
 • alte amenajări, scenarii de siguranţă la foc, metodologie, aprobare 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 • dotări tehnologice din industria lemnului, siguranţei la foc, proiectare, executare 
 ♦ O. nr. 46/2003 (M.I.R.)  

 ♦ L. nr. 307/2006 

 - investiţii, stimulare 
 ♦ L. nr. 85/1992 
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 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 - investiţii, şantiere, afişaj, panou, condiţii 
 ♦ O. nr. 63/N/1998 (M.L.P.A.T.)  

 - în municipiul Bucureşti, certificate de urbanism şi autorizaţii de construcţie, emitere 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 ♦ O. nr. 164/N/2000 (M.L.P.A.T.)  

 - începute înainte de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002, finalizare construcţii, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 149/2002 

 - întărire disciplină, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 41/2010 

 - locuinţe proprietate personală, sprijin acordat tinerilor, condiţii 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 15/2003 

 ♦ H.G. nr. 896/2003 

 - marcare cu plăcuţe de identificare, condiţii 
 ♦ O. nr. 38/N/2000 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ H.G. nr. 2139/2004 

 - materiale, elemente de construcţii şi produse pentru construcţii, încercări şi analize prin laboratoare autorizate, obligaţia furnizorului, controlul  
 calităţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 ♦ O. nr. 5/N-78-1/147/2000 (M.L.P.A.T.; M.I.C.; O.P.C.)  

 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 492/2018 

 - monumente istorice, protejare 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - navale, norme tehnice, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O. nr. 288/1999 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - pentru zone şi staţiuni turistice, Metodologie de avizare a documentaţiilor de urbanism şi tehnice 
 ♦ H.G. nr. 31/1996 

 - produse: 
 • agremente tehnice europene 
 ♦ O. nr. 2142/91/2013 (M.D.R.A.P.; M.AF.I.)  

 • performante de comportare la foc, clasificare şi încadrare 
 ♦ O. nr. 1822/394/2004 (M.T.C.T.; M.A.I.)  

 • procedee şi echipamente noi, agrement tehnic 
 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 - proiectare: 
 • îmbinări ductile la structuri metalice în zone seismice, reglementări tehnice, G.P.082-03 
 ♦ O. nr. 301/2003 (M.T.C.T.)  

 • în zona drumurilor 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 • planşee, reglementări tehnice, indicativ N.E.020-03 
 ♦ O. nr. 302/2003 (M.T.C.T.)  

 - proiecte, executare lucrări, expertizare tehnică de calitate, atestare tehnico-profesională a specialiştilor, regulament 
 ♦ H.G. nr. 925/1995 

 - rampe şi scări pentru circulaţia pietonală în construcţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 1994/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - reglementări tehnice, cod de proiectare pentru structuri de zidărie 
 ♦ O. nr. 1712/2006 (M.T.C.T.)  

 - reglementări tehnice, determinarea valorilor caracteristice şi de calcul ale parametrilor geotehnici 
 ♦ O. nr. 2690/2010 (M.D.R.T.)  

 - reglementări tehnice, ghid aprobare pentru: 
 • betoane armate dispers cu fibre metalice 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 603/2003 (M.L.P.T.L.)  
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 • elemente de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 605/2003 (M.L.P.T.L.)  

 • placaje ceramice exterioare aplicabile la clădiri 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 • Regulament, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 203/2003 

 - reglementări tehnice, normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire 
 ♦ O. nr. 2688/2010 (M.D.R.T.)  

 - reglementări tehnice, proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi 
 ♦ O. nr. 2691/2010 (M.D.R.T.)  

 - reglementări tehnice, proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere 
 ♦ O. nr. 2689/2010 (M.D.R.T.)  

 - regulament general de urbanism, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - rezervoare mici din elemente prefabricate, proiectare, reglementări tehnice, indicativ G.P.nr.081-03 
 ♦ O. nr. 306/2003 (M.T.C.T.)  

 - structuri: 
 • beton armat, proiectare, reglementări tehnice, indicativ G.P. 080-03 
 ♦ O. nr. 307/2003 (M.T.C.T.)  

 • de rezistenţă din lemn, alcătuire, reglementări tehnice, indicativ N.E. 0129-03 
 ♦ O. nr. 304/2003 (M.T.C.T.)  

 • subterane ale metroului, protecţie, reglementări tehnice, indicativ N.E.017-03 
 ♦ O. nr. 309/2003 (M.T.C.T.)  

 - şantiere temporare sau mobile, cerinţe minime de securitate şi sănătate, coordonator, formare specifică 
 ♦ H.G. nr. 300/2006 

 ♦ O. nr. 242/2007 (M.M.S.S.F.)  

 - şi amenajări, categorii care se supun avizării/autorizării pentru prevenire şi stingere incendii 
 ♦ H.G. nr. 571/2016 

 - şi instalaţii aferente, apărare împotriva indendiilor, dispoziţii generale 
 ♦ O. nr. 166/2010 (M.A.I.)  

 - şi instalaţii aferente, recepţia lucrărilor 
 ♦ H.G. nr. 273/1994 

 ♦ O. nr. 668/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - şi instalaţii, servicii, lucrări de reparaţii capitale şi demolări, licitaţii, conţinut cadru 
 ♦ O. nr. 784/34/N./1998 (M.F.; M.L.P.A.T.)  

 ♦ H.G. nr. 63/1994 

 - şi lucrări publice, informatizare bancă de date, constituire şi gestionare M.L.P.A.T. 
 ♦ H.G. nr. 853/1998 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 - şi terenuri, trecute în 1940 în proprietatea statului bulgar, compensaţii acordare cetăţenilor români, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 753/1998 

 ♦ L. nr. 9/1998 

 ♦ L. nr. 97/2005 

 - terenuri aferente clădirilor, drept de proprietate pe cote-părţi 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 - urbanism, armonizare teritoriu, habitat, reglementări tehnice şi de cheltuieli şi sume de intervenţie pentru construcţii pericol public 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ H.G. nr. 203/2003 

 - zootehnice, dezafectate: 
 • punere în valoare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 216/2002 

 
 

v. clădiri, v. urbanism, v. A.N.L. 

 Construcţii-montaj: 
 - Centrul de proiectări, construcţii militare 
 ♦ H.G. nr. 528/1997   
 Consulare, activităţi: 
 - misiuni diplomatice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
  art.91 (2) 
 - regim juridic, regulament consular, aprobare 
 ♦ L. nr. 37/1991 
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 ♦ L. nr. 62/2019 

 v. misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României 
 
 Consulare, relaţii internaţionale: 
 - acte bilaterale: 
 • F. Rusă, Convenţie, Moscova, 2003 
 ▼ L. nr. 383/2004 (ratificare) 

 • Georgia, Convenţie, Tbilisi, 1998, 1998 
 ▼ L. nr. 56/1999 (ratificare) 

 • Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă, Convenţie,  Bucureşti, 1993 
 ▼ L. nr. 95/1994 (ratificare) 

 • R. Albania, Convenţie Bucureşti, 1992 
 ▼ L. nr. 48/1993 (ratificare) 

 • R. Armenia, Convenţie,  Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 100/1994 (ratificare) 

 • R. Belarus, Convenţie,  Bucureşti, 1993 
 ▼ L. nr. 19/1994 (ratificare) 

 • R. Croaţia, Convenţie, Zagreb, 1997 
 ▼ L. nr. 14/1998 (ratificare) 

 • R. Kazahstan, Convenţie, Bucureşti, 1998 
 ▼ L. nr. 57/1999 (ratificare) 

 • R. P. Chineză, Convenţie, Beijing, 1991 
 ▼ L. nr. 13/1992 (ratificare) 

 • R. Polonă, Convenţie,  Bucureşti, 1993 
 ▼ L. nr. 44/1993 (ratificare) 

 • R. Turcia, Convenţie, Ankara, 1999 
 ▼ L. nr. 161/2000 (ratificare) 

 • R.Macedonia, Convenţie, Skopje, 2002 
 ▼ L. nr. 284/2003 (ratificare) 

 • R.Moldova, Acord, Chişinău, 2013 
 ▼ H.G. nr. 1035/2013 (aprobare) 

 • R.S. Vietnam, Convenţie,  Hanoi, 1995 
 ▼ L. nr. 123/1996 (ratificare) 

 • Turkmenistan, Convenţie,  Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 87/1995 (ratificare) 

 • Ucraina, Convenţie, Bucureşti, 1992 
 ▼ L. nr. 18/1993 (ratificare) 

 - acte multilaterale: 
 • soluţionare obligatorie a diferendelor, Protocol opţional la Convenţia de la Viena, Viena, 1963 
 ▼ L. nr. 190/2007 (aderare)   
 Consulate - agenţii - oficii consulare ale României: 
 - înfiinţare la: 
 • Almeria - Regatul Spaniei 
 ♦ D. nr. 935/2008 

 • Castellon, Regatul Spaniei 
 ♦ D. nr. 1185/2006 

 • Catania, Republica Italiană 
 ♦ D. nr. 605/2011 

 • Ciudat Real, Regatul Spaniei 
 ♦ D. nr. 813/2008 

 • Lyon, R. Franceză 
 ♦ D. nr. 1302/2005 

 • Montreal- Canada 
 ♦ D. nr. 57/1991 

 • München- Germania 
 ♦ D. nr. 57/1991 

 • New York- Los Angeles- S.U.A. 
 ♦ D. nr. 57/1991 

 • Rio de Janeiro- R.F. Brazilia 
 ♦ D. nr. 57/1991 

 • Sankt Petersburg 
 ♦ L. nr. 37/1991 

 ♦ D. nr. 276/2003 

 • Skopje- R.Macedonia 
 ♦ D. nr. 215/1992 
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 • Strasbourg- R. Franţa 
 ♦ D. nr. 57/1991 

 • Torino- R. Italiană 
 ♦ H.G. nr. 1535/2004 

 • Trieste- R. Italiană 
 ♦ H.G. nr. 1535/2004 

 ♦ D. nr. 810/2008 

 • Zaragoza - Regatul Spaniei 
 ♦ D. nr. 770/2008   
 Consulate Generale ale României: 
 - desfiinţare la: 
 • Podgorica-Republica Muntenegru 
 ♦ D. nr. 63/2007 

 - înfiinţare la: 
 • Barcelona 
 ♦ D. nr. 331/1995 

 • Bari, Republica Italiană 
 ♦ D. nr. 720/2015 

 • Bălţi, Republica Moldova, extindere activitate 
 ♦ D. nr. 1643/2009 

 ♦ O. nr. 1818/2010 (M.A.E.)  

 • Bilbao, Regatul Spaniei 
 ♦ D. nr. 812/2008 

 • Bologna, R. Italiană 
 ♦ D. nr. 809/2008 

 • Bonn- R.F. Germania 
 ♦ D. nr. 659/2001 

 • Bratislava, transformare în Ambasada României în Republica Slovacă 
 ♦ D. nr. 248/1992 

 • Cahul, Republica Moldova 
 ♦ D. nr. 1642/2009 

 • Cape Town- Republica Africa de Sud 
 ♦ D. nr. 8/1992 

 • Cernăuţi- Ucraina 
 ♦ D. nr. 588/1997 

 • Chicago- S.U.A. 
 ♦ D. nr. 271/1998 

 • Cosenza, R. Italiană 
 ♦ D. nr. 808/2008 

 • Cracovia, R. Polonă 
 ♦ D. nr. 811/2008 

 • Edinburgh, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord 
 ♦ D. nr. 847/2017 

 • Haifa, Statul Israel 
 ♦ D. nr. 265/2017 

 • Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong 
 ♦ D. nr. 49/2003 

 • Manchester, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord 
 ♦ D. nr. 722/2015 

 • Marsilia- Franţa 
 ♦ D. nr. 80/1992 

 • Novorossiisk- Federaţia Rusă 
 ♦ D. nr. 504/1997 

 • Odessa- Ucraina: 
 ♦ D. nr. 30/1994 

 • Padova- Italia 
 ♦ D. nr. 873/2003 

 • Potgorica- R. Muntenegru 
 ♦ D. nr. 426/2000 

 • Poti- Republica Georgia 
 ♦ D. nr. 505/1997 

 • Rostov pe Don- Federaţia Rusă 
 ♦ H.G. nr. 1211/2004 

 • Salonic- Republica Elenă 
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 ♦ D. nr. 87/1993 

 • Salzburg, Republica Austria 
 ♦ D. nr. 264/2017 

 • Sao-Paulo- Brazilia 
 ♦ D. nr. 29/1994 

 ♦ D. nr. 153/1994 

 • Sevillia- Regatul Spaniei 
 ♦ H.G. nr. 1535/2004 

 • Shanghai- Republica Populară Chineză 
 ♦ D. nr. 226/1996 

 • Sidney- Australia 
 ♦ D. nr. 573/2002 

 • Solotvino, Ucraina 
 ♦ D. nr. 678/2015 

 • Stuttgart, Republica Federală Germania 
 ♦ D. nr. 721/2015 

 • Szeged- R. Ungară 
 ♦ D. nr. 213/1997 

 • Torino, Republica Italiană 
 ♦ D. nr. 1186/2006 

 • Vrsac - Serbia şi Muntenegru 
 ♦ H.G. nr. 1535/2004 

 v. Misiuni diplomatice ale României 
 
 Consultant: 
 - Camera Consultanţilor 
 ♦ O.G. nr. 71/2001 

 - fiscal: 
 • activitate, monitorizare, control, norme procedurale 
 ♦ H. nr. 14/2011 (C.C.FIS.)  

 • atribuire calitate, examen, organizare, regulament 
 ♦ H. nr. 4/2007 (C.C.FIS.)  

 • atribuire calitate, examen, organizare, regulament, nivel taxă pentru 2007, sesiunea martie 2008 
 ♦ O. nr. 1614/2006 (M.F.P.)  

 • calitate, atribuţii, obligaţii 
 ♦ O.G. nr. 71/2001 

 • conduita etică şi profesională, cod 
 ♦ H. nr. 3/2007 (C.C.FIS.)  

 • persoane străine, autorizare, regulament 
 ♦ H. nr. 9/2008 (C.C.FIS.)  

 - plasament de valori mobiliare, autorizaţie C.N.V.M., eliberare duplicat, taxe 
 ♦ O. nr. 22/1997 (C.N.V.M.)    
 Consultanţă: 
 - acţiuni distincte, procesului de reformă şi pentru formarea profesională, agricultori, finanţare, decontare cheltuieli 
 ♦ O.G. nr. 61/1998 

 ♦ H.G. nr. 138/1999 

 - Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, şi oficii judeţene şi centre locale de consultanţă agricolă înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 676/1998 

 - fiscală: 
 • activitate, organizare şi exercitare 
 ♦ O.G. nr. 71/2001 

 • spălare bani, finanţare acte de terorism, combatere, prevenire, măsuri, norme 
 ♦ H. nr. 7/2012 (C.C.FIS.)    
 Consumator: 
 - Comitetul interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor, înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 681/2001 

 ♦ O. nr. 340C/2000 (M.I.C.)  

 - contracte: 
 • încheiate cu comercianţi, clauze, condiţii 
 ♦ L. nr. 193/2000 

 • încheiate cu profesioniştii, clauze, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2014 

 - de energie, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 409/2009 
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 - de produse şi servicii, protecţie 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 - informare de către societăţile financiare bancare şi nebancare, măsuri 
 ♦ O. nr. 164/2011 (A.N.P.C.)  

 - informare şi exprimare opinie cu privire la produse şi servicii, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 72/2010 (A.N.P.C.)  

 - legume şi fructe în stare proaspătă, comercializare, consum uman, condiţii de securitate şi calitate, standarde obligatorii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - produse alimentare, etichetare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - protecţie: 
 • centre de consultanţă, informare, înfiinţare, funcţionare, constituire surse de finanţare, criterii de evaluare, selectare, stabilire, procedură 
 ♦ H.G. nr. 712/2008 

 ♦ O. nr. 306/2008 (A.N.P.C.)  

 ♦ O. nr. 353/2008 (A.N.P.C.)  

 • control alimentar 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 • zaharuri destinate consumului uman: 
 • metode de analiză, norme, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 291/386/78/2003 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 • natură, conţinut, origine, etichetare, norme, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 269/453/81/2003 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - vulnerabil de energie, protecție socială, măsuri 
 ♦ L. nr. 226/2021 

 ♦ H.G. nr. 1073/2021   
 Contabilitate, contabil: 
 - aplicarea experimentală a Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor armonizate cu Directivele Europene şi Standardele  
 Internaţionale Contabile 
 ♦ O. nr. 1009/2001 (M.F.P.)  

 - arhivare şi păstrare documente justificative contabile 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 693/2005 (M.F.P.)  

 - armonizare reglementări contabile, cu: 
 • Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - audit statutar, procedură supraveghere în interes public, adoptare 
 ♦ Decizia nr. 3/2013 (C.S.I.P.P.C.)  

 - autorizat, expert contabil: 
 • acces la profesie, regulament 
 ♦ O.G. nr. 65/1994 

 ♦ H. nr. 00/33/2000 (C.E.C.C.A.R.)  

 ♦ H.G. nr. 227/2008 

 - bilanţ contabil 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - bunuri legal confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului, înregistrare, precizări 
 ♦ O. nr. 186/2001 (M.F.P.)  

 - certificare bilanţ contabil şi a contului de execuţie bugetară la instituţii publice 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 - cheltuieli pentru finanţarea sănătăţii din contribuţii colectate potrivit Legii nr. 95/2006, Monografie, aprobare 
 ♦ O. nr. 1276/2006 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1843/2008 (M.S.PU.)  

 - Cod etic naţional, aprobare 
 ♦ H. nr. 07/80/2007 (C.E.C.C.A.R.)  

 - consilii judeţene şi consiliul general al municipiului Bucureşti, încasări din cotele defalcate din impozitul pe venit, echilibrare buget 
 ♦ O. nr. 460/2000 (M.F.)  

 - consolidare conturi, norme, aplicare de către societăţile comerciale, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - cont de depozit "escrow account", funcţionare în străinătate 
 ♦ H.G. nr. 587/1994 

 - contabil şef, încadrare, destituire, suspendare sau schimbare din funcţie la instituţii publice, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 
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 - contracte de lucrări de audit financiar-contabil, organizare 
 ♦ H. nr. 18/3/1997 (C.E.C.C.A.R.)  

 - contribuţii de asigurări sociale, reflectare în contabilitatea băncilor 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - conturi specifice în care se înregistrează constituirea şi realizarea Fondului special de susţinere a învăţământului de stat 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001 

 - de gestiune, organizare şi conducere, precizări 
 ♦ O. nr. 1826/2003 (M.F.P.)  

 - facturi fiscale în regim special de tipărire, înscriere şi numerotare, utilizate în activitatea financiară şi contabilă, condiţii de editare, stabilire 
 ♦ O. nr. 1077/2003 (M.F.P.)  

 - formulare tipizate: 
 • cu regim special 
 ♦ O. nr. 2055/1998 (M.F.)  

 - formulare: 
 • comune, modele pentru activitatea financiară şi contabilă, întocmire, utilizare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 29/2003 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 693/2005 (M.F.P.)  

 • specifice, regim special privind activitatea financiară şi contabilă, modele, aprobare, utilizare 
 ♦ O. nr. 2264/2001 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 599/2002 (M.F.P.)  

 - gestionarea Fondului Cultural Naţional, constituire şi utilizare 
 ♦ H.G. nr. 789/1999 

 - instituţii de credit 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - instituţii financiare nebancare 
 ♦ O. nr. 2/2006 (B.N.R.)  

 - instituţii publice: 
 • angajamente bugetare şi locale, organisme, evidenţă şi raportare 
 ♦ O. nr. 1792/2002 (M.F.P.)  

 • cheltuieli, plată, condiţii 
 ♦ O. nr. 1792/2002 (M.F.P.)  

 • plan de conturi 
 ♦ O. nr. 1461/2004 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 1917/2005 (M.F.P.)  

 - în domeniul asigurărilor, armonizate cu Directivele europene şi standardele internaţionale de contabilitate 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - în exploataţii agricole, firme, extindere reţea experimentală 
 ♦ O. nr. 107/2003 (M.A.A.P.)  

 - în partidă simplă: 
 • conducere de către reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine 
 ♦ O. nr. 1193/2003 (M.F.P.)  

 • organizare şi conducere de către persoanele juridice fără scop lucrativ, categorii, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 • regim 
 ♦ O. nr. 170/2015 (M.F.P.)  

 - înregistrare contribuţie financiară a Comunităţii Europene 
 ♦ O. nr. 875/2000 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 6104/1/2001 (M.F.P.; B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - înregistrare sume obţinute ca urmare a privatizării societăţilor comerciale care deţin terenuri proprietate de stat cu destinaţie agricolă 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 - înregistrare: 
 • bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale, norme metodologice 
 ♦ H.G. nr. 1031/1999 

 - jurnal pentru vânzări, jurnal pentru cumpărări, borderouri, formulare financiar-contabile privind T.V.A. 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - mijloace fixe, valoare de intrare, înregistrare în evidenţa contabilă, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 - operaţiuni şi măsuri referitoare la încheierea exerciţiilor financiar-contabile la bănci 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - operaţiuni, prezentarea execuţiei Fondului pentru produse petroliere 
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 ♦ O.U.G. nr. 249/2000 

 ♦ H.G. nr. 1341/2001 

 - organizare şi funcţionare la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 ♦ H.G. nr. 538/2001 

 - organizare, conducere de către reprezentanţe 
 ♦ O. nr. 1230/2006 (M.F.P.)  

 - persoane juridice fără scop patrimonial, reglementări contabile 
 ♦ O. nr. 3103/2017 (M.F.P.)  

 - Program de aplicare experimentală a Normelor privind consolidarea conturilor 
 ♦ O. nr. 189/2001 (M.F.P.)  

 - publică, conţinut, stabilire 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - raportări anuale, situaţii financiare anuale, întocmire 
 ♦ O. nr. 864/2010 (M.F.P.)  

 - reconstituire documente justificative şi contabile, pierdute, sustrase sau distruse 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - reflectare în contabilitate a principalelor operaţiuni privind: 
 • impozitarea veniturilor de natura dobânzilor realizate de persoanele fizice 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 312/2004 

 • primirea şi utilizarea fondurilor din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi a fondurilor de cofinanţare aferente, precizări 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ H.G. nr. 1011/1999 

 ♦ O. nr. 875/2000 (M.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 63/1999 

 • reevaluării de către bănci a clădirilor, construcţiilor speciale 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ N. nr. 4/1999 (B.N.R.)  

 ♦ H.G. nr. 2139/2004 

 - reflectare în contabilitate a: 
 • bunurilor imobile trecute în proprietatea statului prin executare silită a debitorilor 
 ♦ H.G. nr. 682/2001 

 - regim juridic, organizare şi conducere 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ H.G. nr. 830/2002 

 - reglementări aplicabile agenţillor economici 
 ♦ O. nr. 128/2005 (M.F.P.)  

 - reglementări contabile: 
 • conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi directivele europene, persoane juridice, aplicare 
 ♦ O. nr. 907/2005 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 1121/2006 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 881/2012 (M.F.P.)  

 • simplificate, armonizate cu directivele europene, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 • specifice domeniului sanitar, aprobare 
 ♦ O. nr. 414/2006 (M.S.)  

 - Reţeaua de informaţii contabile agricole 
 ♦ O.G. nr. 67/2004 

 ♦ O. nr. 512/2005 (M.A.P.D.R.)  

 - scădere din evidenţa Ministerului de Interne a bunurilor materiale, distruse, degradate sau pierdute în timpul misiunii în Grupul Internaţional de  
 Poliţie (IPTF) din Bosnia-Herţegovina 
 ♦ H.G. nr. 823/1999 

 - separată, pentru evidenţă contabil-financiară, bunuri proprietate publică 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - servicii, audit de calitate, regulament 
 ♦ H. nr. 08/91/2008 (C.E.C.C.A.R.)  

 - situaţii financiare anuale individuale şi situaţii anuale consolidate 
 ♦ O. nr. 1802/2014 (M.F.P.)  

 - situaţii financiare retratate, termen de depunere 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 1276/2002 (M.F.P.)  

 - societăţi bancare care efectuează operaţiuni legate de primirea şi utilizarea fondurilor din contribuţia financiară a Comunităţii Europene,  
 metodologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 1540/20/1999 (M.F.; B.N.R.)  
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 - societăţi comerciale, fuziune, dizolvare şi lichidare, precum şi retragerea unor asociaţii; reflectare în contabilitate, norme metodologice, aprobare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - soluţii aplicare L. nr. 412/2002 
 ♦ Decizia nr. 9/2003 (M.F.P.)  

 - surse primite din contribuţia financiară nerambursabilă a C.E. şi cofinanţare de la bugetul de stat privind programul SAPARD, precizări, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 63/1999 

 ♦ O. nr. 870/2002 (M.F.P.)  

 - titlu de doctor, acces la stagiu, test de verificare a cunoştinţelor, echivalare, proceduri 
 ♦ H. nr. 5/2013 (C.A.F.R.)  

 - valoarea bunurilor preluate în administrare de instituţii publice de la debitori persoane juridice prin executare silită, înregistrare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 682/2001 

 - venituri bugetare ale bugetului public naţional, administrare, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ O. nr. 520/2003 (M.F.P.)  

 v. formulare în activitatea financiară şi contabilă 
 
 Containere: 
 - construcţia şi supravegherea tehnică, reguli, aprobare 
 ♦ O. nr. 286/1999 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997   
 Contencios administrativ: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 554/2004   
 Contoare: 
 - de apă: 
 • caldă, norme de metrologie legală CEE NML CEE-79/830, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 • operatori şi utilizatori, cantităţi de apă furnizată facturare, respectare contracte defurnizare/prestare, practicare tarife aprobate 
 ♦ O. nr. 29/N/1993 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.)  

 ♦ L. nr. 241/2006 

 • rece, norme de metrologie legală CEE NMLCEE- 75/33 Contoare de apă rece 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 ♦ O. nr. 139/2002 (M.I.R.)  

 - de gaz, metrologie legală CEE NML CEE-71/318 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 - electrice, metrologie legală CEE NML CEE-76/891, aprobare, norme 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 - pentru concentraţii alcoolice a produselor rezultate, procurare de către agenţi economici producători de distilate de origine agricolă 
 ♦ O.U.G. nr. 117/2001 

 - pentru energia termică 
 ♦ L. nr. 325/2006 

 - volumetrice pentru lichide, altele decât apa, metrologie legală: 
 • norme CEE NML-71/319 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 • norme CEE NMLCEE- 71/348, aprobare, echipamente autorizate 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001   
 Contracte colective de muncă: 
 - conflicte de interese, soluţionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - contracte colective de muncă, negocieri, caracter obligatoriu al convenţiilor 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 41 alin. 5) 
 - cursuri de formare profesională 
 ♦ O.G. nr. 129/2000 

 - în formă scrisă, încheiere, executare, efecte, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - încheiat la nivel naţional, publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 - la nivel de ramură sanitară, aplicarea unor prevederi, măsuri 
 ♦ O. nr. 665/2007 (M.S.PU.)  

 - locuri de muncă în condiţii speciale, stabilire 
 ♦ L. nr. 263/2010 
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 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - regim juridic 
 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 ♦ L. nr. 62/2011 

 - renegociere, condiţii 
 ♦ L. nr. 67/2006 

 v. Codul muncii 
 
 Contracte de asigurare obligatorie: 
 - încheiere: 
 • credite ipotecare, investiţii imobiliare 
 ♦ L. nr. 190/1999   
 Contracte de asigurări sociale: 
 - încheiere, baza de calcul, persoane încadrate în muncă prin convenţii civile, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 - încheiere, condiţii, modul de stabilire 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - raporturi de asigurare şi riscurile asigurate, calitate 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)    
 Contracte de cesiune de creanţă: 
 - încheiere pentru diminuarea datoriei publice, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 ♦ O.G. nr. 29/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2007   
 Contracte de parteneriat public-privat (contract de proiect): 
 - obiect, proiectare, finanţare, construcţie, exploatare, încheiere, transfer, bun public pe bază de parteneriat public-privat, încheiere, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998   
 Contracte individuale de muncă: 
 - acte adiţionale, convenţie, participare la programe de formare profesională, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 129/2000 

 - angajaţi, evaluare performanţe profesionale individuale, criterii de stabilire salarii de bază între limite 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - cadru legal 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - desfacere, salariaţi disponibilizaţi, concedieri colective, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - model cadru, aprobare 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 ♦ O. nr. 64/2003 (M.M.S.S.)  

 - pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor institute de învăţământ de stat autorizat sau acreditat, măsuri de stimulare a persoanelor fizice sau  
 juridice, angajare 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - stagiari elveţieni, angajare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 579/2000 

 ♦ O. nr. 661/2000 (M.M.P.S.)  

 v. Codul muncii 
 
 
 Contracte: 
 - comerciale: 
 • disciplină, întărire, măsuri, aplicare sancţiuni, persoane competente 
 ♦ O. nr. 527/2008 (M.E.F.)  

 - convenţii civile 
 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 - de acces pe infrastructură publică CFR, încheiere, clauze 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 - de achiziţie publică 
 ♦ H.G. nr. 461/2001 
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 - de achiziţie publică: 
 • de concesiune de lucrări publice, de servicii, funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire 
 ♦ O.U.G. nr. 98/2017 

 - de achiziţii guvernamentale 
 ♦ H.G. nr. 156/1992 

 - de administrare a clădirilor de locuit, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 - de arendare: 
 ♦ L. nr. 287/2009 

 - de asigurare facultativă, de bunuri din dotare, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1998 

 ♦ O. nr. M.70/768/1280/c/8513/1998 (M.Ap.N.; M.I.; M.J.; M.F.)  

 - de bursă de mărfuri, tranzacţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - de comodat, criterii de atribuire a spaţiilor/bunurilor necesare înfiinţării cabinetelor medicale, obiect, obligaţiile părţilor 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - de concesiune de bunuri proprietate publică, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - de concesiune: 
 • a serviciului public privind activitatea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, încheiere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 802/1999 

 ♦ L. nr. 99/1999 

 - de confidenţialitate, încheiere, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - de consignaţie, garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - de construire a unei locuinţe cu credit, model 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 - de credit: 
 • ipotecar, încheiere, clauze obligatorii pentru creditul privind investiţii imobiliare, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 ♦ H.G. nr. 962/2001 

 ♦ L. nr. 152/1998 

 • pentru bunuri imobile, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 52/2016 

 • pentru consum, destinate consumatorilor persoane fizice 
 ♦ O. nr. 570/2009 (A.N.P.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 50/2010 

 • sub formă de primă de proiect, scenarii film, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 313/1998 

 - de depozit-custodie, încheiere de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat cu agenţii economici pentru spaţiile închiriate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 23/1998 

 - de editare, de execuţie muzicală 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 - de executare lucrări de construcţii 
 ♦ H.G. nr. 273/1994 

 - de finanţare: 
 • de cercetare-dezvoltare, condiţii generale 
 ♦ H.G. nr. 1265/2004 

 • sistem descentralizat, proiecte/programe de cercetare-dezvoltare şi inovare, criterii, condiţii speciale 
 ♦ O. nr. 17/1998 (M.C.Teh.)  

 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - de franciză 
 ♦ O.G. nr. 52/1997 

 - de furnizare de servicii medicale, model 
 ♦ O. nr. 196/968/2000 (C.N.A.S.; M.S.)  

 - de gaj, încheiere pentru acţiunile vândute cu plata în rate, societăţi comerciale care deţin în exploatare terenuri agricole proprietate de stat 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 - de garanţie financiară, regim 
 ♦ O.G. nr. 9/2004 

 - de gestiune, fonduri de vânătoare, încheiere, condiţii, tarife, stabilire, act adiţional, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 58/2001 (M.A.A.P.)  
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 ♦ O. nr. 95/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 407/2006 

 - de închiriere: 
 • a unei opere 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 • locatari, cumpărare active disponibile din patrimoniul R.A. a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România Film", aprobare, negociere, condiţii 
 ♦ O. nr. 1/2000 (O.N.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ L. nr. 346/2004 

 • spaţii comerciale construite din fondurile statului, deţinute de comercianţi, vânzare inclusiv terenuri, condiţii 
 ♦ L. nr. 550/2002 

 ♦ H.G. nr. 1341/2002 

 • suprafeţe locative: 
 ♦ O.U.G. nr. 40/1999 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 - de leasing: 
 • cu clauză irevocabilă de vânzare pentru active din patrimoniul R.A. a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România Film", aprobare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ O. nr. 1/2000 (O.N.C.)  

 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 ♦ L. nr. 346/2004 

 • imobiliar, societăţi comerciale din turism, stat acţionar, încheiere, clauze, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 52/2001 

 • operaţional, amortizare mijloace fixe 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 - de management,  încheiere pentru regii autonome 
 ♦ L. nr. 66/1993 

 - de mandat-cadru, pentru împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat 
 ♦ H.G. nr. 493/1992 

 - de navlosire, drept de posesie şi folosinţă în exploatarea maritimă comercială a navei, regim special maritim 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 - de organizare călătorii de turism 
 ♦ O.G. nr. 2/2018 

 - de prestări servicii: 
 • instituţii publice din domeniul sănătăţii, încheiere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 266/1997 

 • unităţi specializate în vânzarea locuinţelor, comision 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 - de publicitate media, structură, conţinut, referat de oportunitate 
 ♦ O. nr. 73/2006 (A.N.R.M.A.P.)  

 - de reprezentare teatrală 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 - de serviciu pentru participare la măsuri active de acompaniament social, persoane disponibilizare, încheiere 
 ♦ H.G. nr. 567/2000 

 - de societate 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 - de solidaritate, încheiere pentru acces la un loc de muncă a tinerilor între 16-25 ani şi până la 35 ani, condiţii 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 - de sponsorizare, în formă scrisă, conţinut 
 ♦ L. nr. 32/1994 

 - de transport: 
 • servicii publice, transport rutier şi pe căi navigabile interioare, conţinut 
 ♦ O.G. nr. 97/1999 

 - de transporturi feroviare publice 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - de ucenicie la locul de muncă 
 ♦ L. nr. 279/2005 

 - de voluntariat, încheiere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1579/2005 

 ♦ L. nr. 78/2014 
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 - încheiate: 
 • afara spaţiilor comerciale, furnizare bunuri sau servicii, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2014 

 • de investitorii străini, explorare şi exploatare zăcăminte de petrol şi gaze 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 • între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, întârzieri în executarea obligaţiilor de plată, combatere, măsuri 
 ♦ L. nr. 72/2013 

 - la distanţă, contracte de furnizare de produse sau servicii, regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 ♦ O.G. nr. 85/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 34/2014 

 - parteneriat public-privat 
 ♦ H.G. nr. 1239/2010 

 - pentru produsele scoase din rezervele de stat 
 ♦ L. nr. 82/1992 

 - preţuri şi tarife stabilite cu avizul Oficiului Concurenţei 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - programul editorial şi publicaţii culturale, realizare, comandă de stat, condiţii, contracte model 
 ♦ O.G. nr. 51/1998 

 ♦ O. nr. 2076/1998 (M.Cult.)  

 ♦ H.G. nr. 238/1997 

 ♦ H.G. nr. 461/2001 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 - standard performant, încheiate între comercianţi şi consumatori, interzicere clauze abuzive, efecte 
 ♦ L. nr. 193/2000 

 - vânzare spaţii comerciale construite din fondurile statului deţinute de comercianţi, condiţii 
 ♦ L. nr. 550/2002 

 ♦ H.G. nr. 1341/2002 

 - vânzare-cumpărare: 
 • active şi acţiuni, cu plata în rate, a societăţilor comerciale din turism, obligaţii, sancţiuni 
 ♦ O.U.G. nr. 52/2001 

 • acţiuni ale societăţilor bancare, stat acţionar, care se privatizează 
 ♦ L. nr. 83/1997 

 • acţiuni, părţi sociale şi active 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 • bunuri proprietatea statului cu destinaţie agricolă, încheiere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ O. nr. 464/2001 (M.A.A.P.)  

 • locuinţe din fondurile statului, condiţii 
 ♦ D.-L. nr. 61/1990 

 ♦ L. nr. 85/1992   
 Contracte-cadru: 
 - condiţii, acordare asistenţă medicală în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate: 
 • asistenţă medicală primară, asigurări sociale de sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 ♦ H.G. nr. 161/2016 

 • asistenţă medicală spitalicească, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 ♦ H.G. nr. 161/2016 

 - de achiziţie a energiei electrice la autoproducători şi producători independenţi, aprobare 
 ♦ O. nr. 22/2005 (A.N.R.E.)  

 - de asociere pentru înfiinţarea instituţiilor de protecţie specială pentru persoane cu handicap, aprobare 
 ♦ O. nr. 741/2002 (M.S.F.)  

 - de atribuire în folosinţă a plantaţiilor vitipomicole abandonate 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2002 

 ♦ H.G. nr. 270/2003 

 - de concesiune serviciu public, distribuţie: 
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 • energie electrică 
 ♦ H.G. nr. 1048/2004 

 • gaze naturale 
 ♦ H.G. nr. 1720/2004 

 ♦ O. nr. 438/2005 (M.E.COM.)  

 - de furnizare energie termică, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 70/1999 (A.N.R.E.)  

 ♦ O. nr. 483/2008 (A.N.R.S.C.)  

 - de furnizare gaze naturale, aprobare pentru consumatorii captivi 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobare 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - de vânzare-cumpărare: 
 • a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate: 
 • aprobare pentru acordarea: 
 • asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijire la domiciliu, servicii de urgenţă prespitaliceşti şi alte tipuri de transport medical şi servicii de  
 recuperare- reabilitare a sănătăţii 
 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 ♦ H.G. nr. 161/2016 

 • dispozitivelor medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice,  
 condiţii 
 ♦ H.G. nr. 161/2016 

 • medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, condiţii 
 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 ♦ H.G. nr. 161/2016 

 - în domeniul energiei electrice 
 ♦ Decizia nr. 157/2000 (A.N.R.E.)  

 ♦ O. nr. 21/2007 (A.N.R.E.)  

 - medicamente, acordare cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi dispozitive medicale, în sistemul de asigurări sociale de  
 sănătate 
 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 ♦ H.G. nr. 161/2016 

 - pentru acordarea de stimulente financiare în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de muncă din activitatea minieră şi activităţi conexe 
 ♦ H.G. nr. 1005/2000 

 - pentru acordarea fondului de microcredite, model 
 ♦ H.G. nr. 1138/2001 

 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 - pentru documentaţia de proiectare, oferta pentru achiziţii publice de servicii pentru construcţii, încheiere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 461/2001 

 ♦ O. nr. 1013/873/2001 (M.F.P.; M.L.P.T.L.)  

 ♦ H.G. nr. 1364/2001 

 - pentru finanţare cheltuieli privind executarea lucrărilor de consolidare şi restituirea la terminarea lucrărilor a sumelor alocate din transferurile la  
 bugetul de stat, model 
 ♦ H.G. nr. 1364/2001 

 - pentru servicii: 
 • de administrare a pieţei en gros de energie electrică asigurate de operatorul comercial 
 ♦ Decizia nr. 157/2000 (A.N.R.E.)  

 - pentru transport/distribuţie energie termică 
 ♦ O. nr. 31/2001 (A.N.R.E.)  

 - pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 216/2000 

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004   
 Contravenţii: 
 - autorizarea Guvernului de a actualiza anual limitele amenzilor prevăzute în actele normative 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 
 

 - formular tipizat al procesului-verbal de constatare şi sancţionare, utilizare în domeniul muncii şi solidarităţii sociale 
 ♦ O.G. nr. 7/1995 

 ♦ O. nr. 139/2002 (M.M.S.S.)  

 - majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor stabilite până la 31 decembrie 1989 şi al căror cuantum nu a fost modificat după 1 ianuarie  
 1990 
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 ♦ O.G. nr. 55/1994 

 - măsuri în materie financiar-fiscală 
 ♦ O.G. nr. 86/2003 

 - perdele forestiere de protecţie 
 ♦ L. nr. 289/2002 

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 - regimul: 
 • cabalinelor 
 ♦ L. nr. 389/2005 

 - sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 55/2002 

 - stabilire şi sancţionare de la normele privind: 
 •  metode de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora,  
 în intravilanul localităţilor 
 ♦ O.U.G. nr. 81/2021 

 • "Timbrul olimpic" 
 ♦ L. nr. 3/1992 

 • accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public 
 ♦ O.U.G. nr. 112/2018 

 • accesibilizarea fondului forestier naţional 
 ♦ L. nr. 56/2010 

 • accesul, evidenţa şi asigurarea securităţii turiştilor 
 ♦ H.G. nr. 237/2001 

 • achiziţiile publice 
 ♦ L. nr. 98/2016 

 • achizițiile publice verzi 
 ♦ L. nr. 69/2016 

 • achiziţiile sectoriale 
 ♦ L. nr. 99/2016 

 • acordare facilităţi financiare producătorilor agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona montană 
 ♦ O.G. nr. 45/2006 

 ♦ O. nr. 627/2006 (M.A.P.D.R.)  

 • acordare indemnizaţii compensatorii pentru handicap natural producătorilor agricoli din zona montană 
 ♦ H.G. nr. 1289/2006 

 • acordarea ajutorului de stat 
 ♦ H.G. nr. 1839/2004 

 • acordarea tichetelor de vacanţă 
 ♦ O.U.G. nr. 8/2009 

 ♦ H.G. nr. 215/2009 

 • actele de stare civilă 
 ♦ L. nr. 119/1996 

 • active bancare, valorificare 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 • active fixe, patrimoniu al instituţiilor publice amortizare şi reevaluare 
 ♦ O.G. nr. 81/2003 

 • activitatea de emitere de monedă electronică 
 ♦ L. nr. 210/2019 

 • activitatea de transport rutier de mărfuri periculoase în România 
 ♦ H.G. nr. 1175/2007 

 • activitatea de: 
 • agrement în staţiunile turistice 
 ♦ H.G. nr. 511/2001 

 • comercializare ape minerale naturale 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 1020/2005 

 • comercializare produse în a căror compoziţie intră substanţe cu efect ebrionarcotic (aurolac) 
 ♦ H.G. nr. 767/2001 

 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 • meteorologie 
 ♦ L. nr. 139/2000 

 • metrologie 
 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 ♦ H.G. nr. 755/2004 

 • prelucrare date cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor 
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 ♦ L. nr. 506/2004 

 • prevenire şi stingere a incendiilor 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 ♦ H.G. nr. 537/2007 

 • activitatea electronică 
 ♦ L. nr. 589/2004 

 • activitatea hidrografică marină 
 ♦ L. nr. 395/2004 

 • activităţi de intermediere a personalului navigant maritim sau fluvial fără autorizaţie de funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 83/2003 

 • activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto 
 ♦ O.U.G. nr. 49/2019 

 • administrare spaţii verzi din zone urbane 
 ♦ L. nr. 24/2007 

 • administrarea: 
 • pădurilor 
 ♦ O.U.G. nr. 139/2005 

 ♦ H.G. nr. 483/2006 

 • porturilor şi serviciilor portuare 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 • Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 ♦ L. nr. 82/1993 

 • adunările publice, organizare, desfăşurare 
 ♦ L. nr. 60/1991 

 • agrement nautic 
 ♦ H.G. nr. 452/2003 

 • ajutor pentru încălzirea locuinţei 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 • alegerile locale 
 ♦ L. nr. 115/2015 

 • alocarea şi distribuirea de către registrele independente de coduri confidenţiale pentru conturile de valori mobiliare deţinute de investitori 
 ♦ O. nr. 15/1999 (C.N.V.M.)  

 • alocaţia pentru susţinerea familiei 
 ♦ L. nr. 277/2010 

 • ambalajele şi deşeurile de ambalaje 
 ♦ L. nr. 249/2015 

 • ambarcaţiuni de agrement 
 ♦ H.G. nr. 464/2017 

 • amortizare capital 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 • amplasarea, autorizare mijloace de publicitate 
 ♦ L. nr. 185/2013 

 • aparate: 
 • electronice fiscale 
 ♦ O.U.G. nr. 28/1999 

 • frigorifice de uz casnic, etichetare energetică 
 ♦ H.G. nr. 917/2012 

 • apărarea împotriva dezastrelor 
 ♦ L. nr. 481/2004 

 • apărarea naţională a României 
 ♦ L. nr. 45/1994 

 • apele 
 ♦ H.G. nr. 948/1999 

 ♦ L. nr. 107/1996 

 • apelurile de urgenţă 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2008 

 • apicultura 
 ♦ L. nr. 383/2013 

 • aplicarea O.G. nr. 15/1996 
 ♦ H.G. nr. 92/1996 

 • aplicarea R. nr. 1222/2009 (CE) 
 ♦ H.G. nr. 53/2012 

 • aplicarea R. nr. 850/2004/CE privind poluanţii organici persistenţi, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 561/2008 

 • aplicarea Regulamentului (CE) nr. 648/2004 privind detergenţii, măsuri 
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 ♦ H.G. nr. 658/2007 

 • arborare şi folosire steaguri proprii unităţi administrative 
 ♦ L. nr. 141/2015 

 • arborarea drapelului, intonarea imnului şi folosirea sigiliilor 
 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 • arhivarea documentelor în formă electronică 
 ♦ L. nr. 135/2007 

 • Arhivele Naţionale, proces-verbal, formular-tip, model de legitimaţie 
 ♦ L. nr. 16/1996 

 ♦ O. nr. 1319/2006 (M.A.I.)  

 • arme şi muniţii 
 ♦ H.G. nr. 11/2018 

 • articole de îmbrăcăminte, purtată, uzată, introducere pe piaţă, comercializare, distribuire gratuită 
 ♦ H.G. nr. 163/2007 

 • asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
 ♦ L. nr. 197/2012 

 • asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război 
 ♦ H.G. nr. 1204/2007 

 • asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 
 ♦ L. nr. 260/2008 

 ♦ O. nr. 6/87/2011 (C.S.A.; M.A.I.)  

 • asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2012 

 • asigurarea respectării dreptului de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire 
 ♦ L. nr. 344/2005 

 • asigurarea securităţii utilizatorilor de jucării 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 396/2003 

 • asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale 
 ♦ L. nr. 346/2007 

 • asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1077/2011 (C.N.P.P.)  

 • asigurările sociale de sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 • asigurările şi reasigurările în România 
 ♦ L. nr. 132/2017 

 • asigurările voluntare de sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 • atestarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru pieţele reglementate 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ L. nr. 297/2004 

 • atribuire electronică şi distribuire autorizaţii transport internaţional de marfă 
 ♦ H.G. nr. 1173/2003 

 • atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii 
 ♦ O.U.G. nr. 114/2011 

 • audiovizualul 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 • auditul financiar 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 • auditul public intern 
 ♦ O. nr. 492/2000 (M.F.)  

 ♦ L. nr. 672/2002 

 • auditul statutar al situaţiilor financiare anuale, al situaţiilor financiare anuale consolidate 
 ♦ L. nr. 162/2017 

 • autorizarea executării construcţiilor 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 • autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat 
 ♦ H.G. nr. 230/2011 

 • aviaţia civilă 
 ♦ H.G. nr. 1032/2011 

 ♦ H.G. nr. 842/2015 

 • brevetele de invenţie 
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 ♦ L. nr. 64/1991 

 • bunuri: 
 • bunuri proprietate publică ce aparţin regiilor autonome 
 ♦ O.G. nr. 15/1993 

 • legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea statului 
 ♦ H.G. nr. 219/1999 

 • cadastrul şi publicitatea imobiliară 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 • cadrul general de informare şi consultare a angajaţilor 
 ♦ L. nr. 467/2006 

 ♦ H.G. nr. 188/2007 

 ♦ H.G. nr. 187/2007 

 • cadrul instituţional de acţiune pe teritoriul României în scopul utilizării durabile a pesticidelor 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2012 

 • calitatea aerului înconjurător 
 ♦ L. nr. 104/2011 

 • calitatea: 
 • apei potabile 
 ♦ L. nr. 458/2002 

 • carduri, sisteme moderne de plată 
 ♦ O.U.G. nr. 193/2002 

 • hârtiei şi a cernelurilor utilizate la elaborarea actelor, documentelor şi imprimatelor destinate depozitului legal şi păstrării permanente în  
 depozitele arhivelor statului 
 ♦ H.G. nr. 401/1995 

 • în construcţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 • lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale 
 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 • camere pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 283/2010 

 • călătoria cu metroul 
 ♦ L. nr. 150/2005 

 • călătorii în şi din România 
 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006 

 • cămine studenţeşti private, construire, sprijin 
 ♦ L. nr. 201/2006 

 • câini periculoşi sau agresivi, regim de deţinere 
 ♦ O.U.G. nr. 55/2002 

 • cerinţe minime de securitate, sănătate, riscuri generate de câmpuri electromagnetice 
 ♦ H.G. nr. 520/2016 

 • certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România 
 ♦ H.G. nr. 1611/2009 

 • cheltuieli pentru autorităţi şi instituţii publice, normative 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 • cimitirele, crematoriile umane, serviciile funerare 
 ♦ L. nr. 102/2014 

 • cimitirele, înhumare 
 ♦ H.G. nr. 741/2016 

 • cinematografia 
 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)  

 • circulaţia: 
 • juridică a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier, proprietate publică a statului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 118/2010 

 • pe drumurile publice a autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 • clasificarea: 
 • autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic  
 internaţional 
 ♦ H.G. nr. 951/1995 

 • pe categorii de încadrare a unităţilor de cazare şi de alimentaţie publică 
 ♦ H.G. nr. 843/1999 

 • şi marcarea produselor din sticlă de cristal în vederea comercializării 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 134/2002 
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 • clauze abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumator 
 ♦ L. nr. 193/2000 

 • codul aerian 
 ♦ H.G. nr. 606/2001 

 • colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 
 ♦ L. nr. 132/2010 

 • combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute în acte normative în vigoare 
 ♦ L. nr. 194/2011 

 • combustibili, activitate de transport, comercializare şi recuperare, ţitei, gazolină, condensatului şi etanului lichid 
 ♦ O.U.G. nr. 271/2000 

 • combustibilul nuclear uzat şi deşeuri radioactive, gestionare-depozitare 
 ♦ O.G. nr. 11/2003 

 • comecializarea, prelucrarea, transportul ciupercilor din flora spontană 
 ♦ L. nr. 30/2006 

 • comercializarea produselor alimentare 
 ♦ L. nr. 321/2009 

 • comercializarea: 
 • carburanţilor în zona de frontieră din judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş 
 ♦ H.G. nr. 865/1995 

 • de echipamente, piese de schimb şi materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere, necertificate sau neomologate 
 ♦ O.G. nr. 80/2000 

 • internaţională cu diamante brute, aplicare sistem de certificare pentru Procesul Kimberley 
 ♦ H.G. nr. 1856/2006 

 • încălţămintei destinate populaţiei, etichetare materiale utilizate, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 26/2002 

 • monitorizată a programelor pe calculator şi a operelor audiovizuale pe teritoriul României 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 • ouălor 
 ♦ H.G. nr. 415/2004 

 • comerţ electronic 
 ♦ L. nr. 365/2002 

 • compatibilitatea electromagnetică 
 ♦ H.G. nr. 487/2016 

 • comunicaţii electronice destinate publicului 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 • comunicaţiile electronice 
 ♦ O.U.G. nr. 111/2011 

 • concedieri colective 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 116/2006 

 • concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
 ♦ O.U.G. nr. 111/2010 

 ♦ H.G. nr. 52/2011 

 • concesiuni de lucrări şi servicii 
 ♦ L. nr. 100/2016 

 • concurenţa 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 • concurenţa neloială 
 ♦ L. nr. 11/1991 

 • condiţii: 
 • de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor 
 ♦ H.G. nr. 128/1994 

 • condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale 
 ♦ H.G. nr. 54/2009 

 • condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli 
 ♦ H.G. nr. 1094/2009 

 • condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor 
 ♦ H.G. nr. 1029/2008 

 • Conducta de gaze naturale Nabucco 
 ♦ L. nr. 169/2013 

 • constituirea: 
 • organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale 
 ♦ L. nr. 111/1995 

 • rezervelor de stat 
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 ♦ L. nr. 82/1992 

 • şi funcţionarea societăţilor de investiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 • consultanţi fiscali 
 ♦ O.G. nr. 71/2001 

 • consum produse din tutun, prevenire şi combatere, efecte 
 ♦ L. nr. 349/2002 

 • contractele de credit pentru consumatori 
 ♦ O.U.G. nr. 50/2010 

 • contractul: 
 • de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 ♦ O.U.G. nr. 189/2002 

 ♦ H.G. nr. 459/2006 

 • de licenţă, program de software de registru independent privat 
 ♦ O. nr. 16/1997 (C.N.V.M.)  

 • control: 
 • financiar preventiv 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 • vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 • controlul statului portului 
 ♦ H.G. nr. 811/2010 

 • Corpul operatorilor, operatorilor sau agenţilor autorizaţi pentru Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
 ♦ H.G. nr. 802/1999 

 • cosmetice, compoziţie, păstrare confidenţialitate a unor ingrediente 
 ♦ H.G. nr. 562/2008 

 • cota individuală de lapte, modul de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte 
 ♦ H.G. nr. 852/2006 

 • datoria publică 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 • declararea averilor şi intereselor 
 ♦ L. nr. 144/2007 

 • desfăşurarea activităţilor de picnic 
 ♦ L. nr. 54/2012 

 • desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 • despăgubiri acordate pentru animale tăiate în vederea lichidării focarelor de boli transmisibile 
 ♦ H.G. nr. 1214/2009 

 • deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
 ♦ O.U.G. nr. 5/2015 

 • deşeurile refolosibile 
 ♦ H.G. nr. 856/2002 

 • detașare salariați prestări servicii transnaţionale 
 ♦ L. nr. 16/2017 

 • detectiv particular, exercitare profesie 
 ♦ L. nr. 329/2003 

 • dialogul social 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 • diminuarea consecinţelor restructurării, reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale, societăţi comerciale cu capital majoritar de  
 stat din domeniul feroviar 
 ♦ O.G. nr. 9/2010 

 • disciplina: 
 • contractuală, constatare, aplicare sancţiuni, persoane competente 
 ♦ O. nr. 527/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 527/2008 (M.E.F.)  

 • depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili 
 ♦ H.G. nr. 627/1995 

 • discriminarea: 
 • după criteriul de sex 
 ♦ L. nr. 202/2002 

 ♦ H.G. nr. 266/2004 

 ♦ H.G. nr. 285/2004 

 • unei persoane 
 ♦ O.G. nr. 137/2000 
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 • dispozitivele medicale 
 ♦ O.U.G. nr. 46/2021 

 • dispozitivele medicale implantabile active 
 ♦ H.G. nr. 55/2009 

 • distribuția de asigurări 
 ♦ L. nr. 236/2018 

 • documente în formă electronică, utilizare codificare standardizată 
 ♦ L. nr. 183/2006 

 • domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică 
 ♦ L. nr. 325/2006 

 • donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România 
 ♦ L. nr. 282/2005 

 • dotarea şi utilizarea de către agenţii economici a balanţelor cu afişaj electronic şi a aparatelor de marcat electronice 
 ♦ H.G. nr. 319/1992 

 • dreptul de autor 
 ♦ O.G. nr. 25/2006 

 • dreptul de proprietate al Federaţiei Evreieşti din România asupra bunurilor destinate activităţii cultului mozaic 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2002 

 • dreptul exclusiv al cultelor religioase de a produce obiecte de cult 
 ♦ L. nr. 103/1992 

 • drepturi patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi în domeniul audiovizualului 
 ♦ H.G. nr. 119/2002 

 • drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2014 

 • drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, aplicare R. (CE) nr. 1371/2007 
 ♦ H.G. nr. 1476/2009 

 • echipamente sub presiune transportabile 
 ♦ O.U.G. nr. 126/2011 

 • echipamente: 
 • electrice de joasă tensiune 
 ♦ H.G. nr. 409/2016 

 • pentru agrement 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 435/2010 

 • echipamentul maritim 
 ♦ H.G. nr. 432/2017 

 • educaţia fizică şi sportul 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 • educaţia naţională 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 • efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim 
 ♦ O.U.G. nr. 87/2011 

 • efectuarea: 
 • operaţiunilor valutare 
 ♦ H.G. nr. 148/1993 

 • eliberarea certificatelor de clasificare, licenţelor, brevetelor de turism 
 ♦ H.G. nr. 1267/2010 

 • eliberarea de către societăţile de registru independent a registrelor acţionarilor, societăţilor comerciale emitente de valori mobiliare 
 ♦ O. nr. 1/2000 (C.N.V.M.)  

 • energie electrică şi termică 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 • energie, utilizare eficientă, promovarea utilizării la consumatori finali a surselor regenerabile de energie 
 ♦ H.G. nr. 409/2009 

 ♦ L. nr. 121/2014 

 • etichetarea laptelui proaspăt şi a produselor lactate 
 ♦ L. nr. 88/2016 

 • etichetarea: 
 • alimentelor 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 106/2002 

 • detergenţilor, a produselor de întreţinere şi a produselor de curăţat 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 • energetică pentru lămpi de uz casnic, introducere pe piaţă 
 ♦ H.G. nr. 1056/2001 

 ♦ O.G. nr. 21/1992 
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 • şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a: 
 • maşinilor de spălat vase de uz casnic, cerinţe, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 917/2012 

 • uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur 
 ♦ H.G. nr. 736/2006 

 • evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 
 ♦ L. nr. 292/2018 

 • evaziune fiscală 
 ♦ L. nr. 241/2005 

 • evidenţa populaţiei şi carte de identitate 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2005 

 • evidenţa, gestiunea deşeurilor 
 ♦ H.G. nr. 856/2002 

 • exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
 ♦ L. nr. 52/2011 

 • exploatarea drumurilor publice 
 ♦ H.G. nr. 36/1996 

 • exportul de animale vii 
 ♦ H.G. nr. 463/2002 

 • exporturi de mercur metalic, compuşi şi amestecuri,interzicere, depozitare în condiţii de siguranţă, aplicare, Regulament (CE) nr. 1102/2008 
 ♦ H.G. nr. 654/2012 

 • fabricarea, prezentarea, vânzarea produselor din tutun 
 ♦ L. nr. 201/2016 

 • fapte în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul 
 ♦ O.G. nr. 39/2000 

 • farmaciile comunitare şi drogheriile 
 ♦ L. nr. 266/2008 

 • finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit 
 ♦ O.U.G. nr. 54/1998 

 • financiară la agenţii economici la care statul este acţionar sau asociat 
 ♦ H.G. nr. 83/1993 

 • finanţarea partidelor politice 
 ♦ L. nr. 334/2006 

 ♦ H.G. nr. 10/2016 

 • finanţele publice 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 • finanţele publice locale 
 ♦ L. nr. 273/2006 

 • Fondul de compensare a investitorilor 
 ♦ L. nr. 88/2021 

 • Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 
 ♦ L. nr. 200/2006 

 ♦ H.G. nr. 1850/2006 

 • fondul funciar 
 ♦ H.G. nr. 374/1994 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ O. nr. 201/126/2002 (M.A.A.P.; M.A.P.)  

 • fondul pentru mediu 
 ♦ O.U.G. nr. 196/2005 

 • fondurile de investiții alternative 
 ♦ L. nr. 243/2019 

 • fondurile deschise de investiţii şi instituţiile de intermediere financiară 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 • fonograme publicitare în scop comercial, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 524/2000 

 ♦ H.G. nr. 143/2003 

 • frontiera de stat a României 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 • funcţionarea comitetului european de întreprindere 
 ♦ L. nr. 217/2005 

 • funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, de ridicat, a aparatelor consumatoare de combustibil 
 ♦ L. nr. 64/2008 

 • gestionarea deşeurilor din industriile extractive 
 ♦ H.G. nr. 856/2008 

 • gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate 
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 ♦ L. nr. 74/2019 

 • gestionarea: 
 • abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole 
 ♦ H.G. nr. 846/2002 

 • ghizi de turism, atestare şi utilizare 
 ♦ H.G. nr. 305/2001 

 • pădurilor 
 ♦ H.G. nr. 861/2009 

 • gospodărirea localităţilor urbane şi locale 
 ♦ O.G. nr. 21/2002 

 • gospodărirea pădurilor, administrare prin structuri silvice de stat pe bază contractuală 
 ♦ H.G. nr. 954/2002 

 • grădinile zoologice şi acvariile publice 
 ♦ L. nr. 191/2002 

 • identificarea şi înregistrarea: 
 • bovinelor în România 
 ♦ O.U.G. nr. 113/2002 

 • suine, ovine şi caprine 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2010 

 • identificarea, desemnarea, protecţia infrastructurilor critice 
 ♦ O.U.G. nr. 98/2010 

 • imitaţii de produse alimentare care prezintă risc, pericol pentru sănătatea sau securitatea consumatorilor 
 ♦ H.G. nr. 187/2000 

 • importul de seminţe şi material săditor pentru agricultură 
 ♦ H.G. nr. 20/1995 

 • importul în România al produselor de protecţie a plantelor, mostrelor, ajutoarelor, donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe 
 ♦ O.G. nr. 38/2007 

 • impozitele şi taxele locale 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 • incapacitatea de plată, neluarea măsurilor pentru prevenire 
 ♦ O.U.G. nr. 77/1999 

 • incendii, prevenire, stingere 
 ♦ H.G. nr. 537/2007 

 • indemnizaţie de şomaj 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 • industria de apărare 
 ♦ H.G. nr. 1597/2002 

 • informarea publicului, artişti interpreţi vocali, modalitate de interpretare play-back 
 ♦ L. nr. 298/2006 

 • informaţii secrete de serviciu 
 ♦ H.G. nr. 781/2002 

 ♦ L. nr. 582/2002 

 • informaţiile clasificate 
 ♦ H.G. nr. 585/2002 

 • infrastructura de transport rutier din România fără a deţine roviniete valabile 
 ♦ O.G. nr. 15/2002 

 • infrastructura energetică, aplicare Regulament (UE, EURATOM) nr. 617/2010 
 ♦ H.G. nr. 553/2011 

 • insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale 
 ♦ O.U.G. nr. 46/2013 

 • Inspecţia Muncii 
 ♦ L. nr. 108/1999 

 • instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii 
 ♦ O.G. nr. 9/2022 

 • instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil 
 ♦ H.G. nr. 519/2009 

 • instituţiile, companiile de spectacole, concerte, desfăşurarea activităţii de impresariat artistic 
 ♦ O.G. nr. 21/2007 

 • integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi 
 ♦ L. nr. 189/2018 

 • integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice 
 ♦ L. nr. 176/2010 

 • internshipul 
 ♦ L. nr. 176/2018 

 • intervenţiile active în atmosferă 
 ♦ L. nr. 173/2008 
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 • interzicerea exploatării de masă lemnoasă în unele judeţe 
 ♦ L. nr. 570/2003 

 • interzicerea muncilor periculoase pentru copii 
 ♦ H.G. nr. 867/2009 

 • interzicerea: 
 • publicării în ediţie oficială a actelor normative din domeniul de activitate al justiţiei de către alte persoane decât M.J. 
 ♦ O.G. nr. 7/2002 

 • simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe şi promovarea cultului persoanelor vinovate de infracţiuni contra păcii şi omenirii 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2002 

 • introducere pe piaţă a: 
 • aparatelor electronice 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 482/2004 

 • ascensoarelor 
 ♦ H.G. nr. 410/2016 

 • echipamente sub presiune 
 ♦ H.G. nr. 123/2015 

 • maşinilor de uz casnic de spălat şi uscat rufe 
 ♦ H.G. nr. 671/2001 

 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 • introducerea deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic 
 ♦ O.U.G. nr. 43/2007 

 • introducerea şi răspândirea organismelor de carantină dăunătoare plantelor şi produselor vegetale în România 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 • inventariere patrimoniu din domeniul public al statului 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 • iodarea universală a sării 
 ♦ H.G. nr. 568/2002 

 • îmbunătăţirile funciare 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 • împădurirea terenurilor degradate 
 ♦ L. nr. 100/2010 

 • în domeniul activităţii turistice, şi de comercializare a pachetelor de servicii, sancţiuni 
 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 ♦ O.G. nr. 2/2018 

 • încadrarea pe tipuri a unităţilor noi introduse în structurile de primire turistice 
 ♦ H.G. nr. 843/1999 

 • încasare prin mijloace electronice 
 ♦ O.G. nr. 24/2002 

 • încasarea din alte fonduri decât cele de tip "ESCROW"de către agenţii economici producători de energie termică 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2001 

 • încasările în valută din operaţiuni cu străinătatea 
 ♦ H.G. nr. 148/1993 

 • încălcarea dispoziţiilor privind drepturile cetăţenilor aparţinând unor minorităţi naţionale 
 ♦ H.G. nr. 1206/2001 

 • încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă asupra spaţiilor de cazare, a contractelor pe termen lung privind  
 dobândirea unor beneficii pentru produse de vacanţă, a contractelor de revânzare, de schimb 
 ♦ O.U.G. nr. 14/2011 

 • înfiinţare, organizare, funcţionare creşe 
 ♦ L. nr. 263/2007 

 • înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
 ♦ L. nr. 187/2011 

 • înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 • înregistrările sonore ale operelor muzicale 
 ♦ H.G. nr. 521/1999 

 • întărirea disciplinei financiare, operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar 
 ♦ L. nr. 70/2015 

 • întreprinderile sociale 
 ♦ L. nr. 219/2015 

 • jocuri de artificii 
 ♦ H.G. nr. 954/2001 

 • Legea minelor 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 • Legea muzeelor şi a colecţiilor publice 



 

 5917

 ♦ L. nr. 311/2003 

 • Legea pomiculturii 
 ♦ L. nr. 348/2003 

 ♦ H.G. nr. 156/2004 

 • lichiditatea valutară 
 ♦ R. nr. 6/2002 (B.N.R.)  

 • limitarea emisiilor de compuşi organici volatili 
 ♦ H.G. nr. 735/2006 

 • limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere 
 ♦ L. nr. 188/2018 

 • liniştea publică 
 ♦ L. nr. 61/1991 

 • livretul de familie 
 ♦ H.G. nr. 495/1997 

 • managementul instituţiilor de spectacole, concerte, muzee, colecţii publice, bibliotecilor, aşezămintelor culturale de drept public 
 ♦ O.U.G. nr. 189/2008 

 • marca temporală 
 ♦ L. nr. 451/2004 

 • marcarea buteliilor de sticlă refolosibilă, ambalare substanţe periculoase 
 ♦ H.G. nr. 50/1999 

 • materiale forestiere de reproducere, comercializare 
 ♦ L. nr. 107/2011 

 • materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele 
 ♦ H.G. nr. 1197/2002 

 • măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 
 ♦ L. nr. 153/2011 

 • măsuri de informare, tarife pentru servicii de cazare în structuri de primire turistice, turism neorganizat 
 ♦ H.G. nr. 805/2001 

 • măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a  
 acestora 
 ♦ H.G. nr. 306/2011 

 • măsuri necesare implementare operaţiuni petroliere, titulari acorduri petroliere, perimetre offshore 
 ♦ L. nr. 256/2018 

 • măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de 1 ianuarie 1990 
 ♦ O.U.G. nr. 149/2002 

 • măsuri premergătoare privatizării băncilor 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 • măsuri protecție socială, închiderea minelor de cărbune necompetitive, 2019-2024 
 ♦ O.U.G. nr. 69/2019 

 • măsuri punere în aplicare Regulament (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, prelucrare date cu  
 caracter personal 
 ♦ L. nr. 190/2018 

 • măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 
 ♦ L. nr. 226/2021 

 • mijloace de măsurare, introducere pe piaţă 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 • modalităţile de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora 
 ♦ O.U.G. nr. 85/2006 

 • modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 
 ♦ H.G. nr. 597/2008 

 • monumentele de for public 
 ♦ L. nr. 120/2006 

 • mormintele şi operele comemorative de război 
 ♦ L. nr. 379/2003 

 • munca în domeniul pescuitului maritim 
 ♦ L. nr. 270/2020 

 • nedepunere: 
 • obligaţii de plată, contribuţii la Fondul cinematografic naţional, sancţiuni 
 ♦ H.G. nr. 312/1998 

 • neperceperea taxelor în domeniul protecţiei proprietăţii industriale pentru serviciile prestate 
 ♦ O.G. nr. 41/1998 

 • neplata cu prioritate a obligaţiilor instituţiilor publice şi a agenţilor economici către regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale  
 beneficiare de împrumuturi externe contractate direct sau cu garanţia statului 
 ♦ O.G. nr. 23/2000 

 • nerespectarea: 
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 • de către operatorii de poştă şi telecomunicaţii a obligaţiei de informare a persoanelor care au comis acte de terorism 
 ♦ L. nr. 535/2004 

 • destinaţiei sumelor primite prin Programul SAPARD 
 ♦ O.U.G. nr. 142/2000 

 • măsurilor excepţionale, emise în timpul stării de asediu/stării de urgenţă 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 • perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto 
 ♦ O.G. nr. 37/2007 

 ♦ H.G. nr. 38/2008 

 • obligativitate raportare boli şi a efectuării vaccinurilor 
 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 • obligativitatea raportării activităţii de către societăţile emitente de valori mobiliare, I. nr. 5/1996 
 ♦ O. nr. 7/1996 (C.N.V.M.)  

 • obligaţia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri 
 ♦ O.G. nr. 34/2006 

 • operaţiuni de leasing 
 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 • ordinea publică 
 ♦ L. nr. 61/1991 

 • organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor 
 ♦ O.U.G. nr. 32/2012 

 • organismele de plasament în valori mobiliare 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 • organizarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă 
 ♦ H.G. nr. 1136/2007 

 • organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
 ♦ O.U.G. nr. 20/2013 

 • organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF 
 ♦ L. nr. 61/2011 

 • organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-finanicare la operatorii economici 
 ♦ O.U.G. nr. 94/2011 

 • organizarea şi funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare 
 ♦ L. nr. 241/2006 

 • organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare 
 ♦ O.U.G. nr. 67/2008 

 • organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România 
 ♦ L. nr. 226/2009 

 • organizarea, desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România, 2011 
 ♦ H.G. nr. 1502/2009 

 • organizarea, efectuarea recensământului general agricol din România 
 ♦ H.G. nr. 1370/2009 

 • organizarea, funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
 ♦ O.U.G. nr. 113/2011 

 • organizarea, funcționarea asociațiilor de proprietari 
 ♦ L. nr. 196/2018 

 • participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS), aplicare R. nr. 1221/2009 (CE) 
 ♦ H.G. nr. 57/2011 

 • patrimoniul cultural mobil 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 • patrimoniul turistic, înscriere şi evidenţiere 
 ♦ H.G. nr. 33/2000 

 • paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, protecţie persoane 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 • pensiile facultative 
 ♦ L. nr. 204/2006 

 • pensiile ocupaționale 
 ♦ L. nr. 1/2020 

 • pentru diagnostic in vitro, introducere pe piaţă 
 ♦ H.G. nr. 798/2003 

 • persoanelor: 
 • încadrate în muncă în perioadele cu temperaturi extreme 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2000 

 • pescuitul şi acvacultura 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 
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 • piaţa cerealelor şi a produselor procesate din cereale 
 ♦ O.U.G. nr. 12/2006 

 • piaţa produselor din sectorul agricol 
 ♦ L. nr. 145/2014 

 • pieţele de instrumente financiare 
 ♦ L. nr. 126/2018 

 • pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 • poluare industrială, prevenire, reducere şi control integral 
 ♦ L. nr. 278/2013 

 • poluării mediului cu azbest 
 ♦ H.G. nr. 124/2003 

 • pornografie, prevenire, combatere 
 ♦ L. nr. 196/2003 

 ♦ H.G. nr. 491/2004 

 • preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum 
 ♦ H.G. nr. 530/2001 

 • precursori, substanţe chimice, regim juridic 
 ♦ L. nr. 142/2018 

 • precursorii de explozivi 
 ♦ L. nr. 49/2018 

 • pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare 
 ♦ L. nr. 477/2003 

 ♦ H.G. nr. 370/2004 

 • pregătirea populaţiei pentru apărare 
 ♦ H.G. nr. 618/1997 

 ♦ L. nr. 446/2006 

 • prelucrarea datelor cu caracter personal 
 ♦ L. nr. 363/2018 

 • prestare servicii transnaţionale pe teritoriul României, detaşare salariaţi, procedură specifică 
 ♦ H.G. nr. 337/2017 

 • preţuri şi tarife 
 ♦ H.G. nr. 555/1994 

 ♦ H.G. nr. 206/1993 

 • preţuri şi tarife, produse şi servicii care se execută în ţară, cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al  
 regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 • prevenire în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare 
 ♦ H.G. nr. 1103/2014 

 • prevenire, combatere trafic ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă" 
 ♦ L. nr. 104/2008 

 • prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul speologic subteran 
 ♦ L. nr. 402/2006 

 • prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
 ♦ L. nr. 227/2006 

 ♦ O. nr. 54/2007 (A.N.AND.)  

 • prevenirea şi combaterea violenţei în sport 
 ♦ L. nr. 4/2008 

 • privatizarea societăţilor comerciale 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 • privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 • procedura de realizare a evaluării de mediu 
 ♦ H.G. nr. 1076/2004 

 • procedura insolvenţei 
 ♦ L. nr. 85/2014 

 • procesul de privatizare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 54/1998 

 • producerea şi comercializarea imitaţiilor de produse alimentare care pot pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor 
 ♦ H.G. nr. 187/2000 

 • producerea şi valorificarea: 
 • legumelor de câmp 
 ♦ L. nr. 312/2003 
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 • producerea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea, folosirea seminţelor şi materialului săditor, înregistrarea soiurilor de plante  
 agricole 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 • producţia ecologică, nerespectare reguli de către producător, procesator sau comerciant 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 • producţia şi etichetarea produselor ecologice 
 ♦ H.G. nr. 131/2013 

 • produse cu impact energetic, informaţii standard, indicare, etichetare 
 ♦ H.G. nr. 217/2012 

 • produse fitosanitare, introducere pe piaţă, aplicare R. (CE) nr. 1107/2009 
 ♦ H.G. nr. 1230/2012 

 • produse: 
 • alimentare ambalate şi preambalate şi a produselor nealimentare 
 ♦ H.G. nr. 348/2004 

 • farmaceutice, medicamentoase, producerea, circulaţia şi comercializarea 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 • oferite consumatorilor spre vânzare 
 ♦ H.G. nr. 947/2000 

 • produselor: 
 • alimentare şi nealimentare în staţiuni turistice 
 ♦ H.G. nr. 559/2001 

 • programe de gestionare a câinilor fără stăpân 
 ♦ O.U.G. nr. 155/2001 

 • Programul strategic privind monitorizarea , controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România 
 ♦ H.G. nr. 1700/2006 

 • protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice 
 ♦ L. nr. 4/2021 

 • protecţia persoanelor: 
 • cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • protecţia: 
 • cetăţenilor români care lucrează în străinătate 
 ♦ L. nr. 156/2000 

 • civilă 
 ♦ L. nr. 481/2004 

 • consumatorilor 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 1219/2000 

 • maternităţii la locurile de muncă 
 ♦ O.U.G. nr. 96/2003 

 ♦ H.G. nr. 537/2004 

 • mediului înconjurător 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 • monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 ♦ O.G. nr. 47/2000 

 • muncii 
 ♦ L. nr. 319/2006 

 • patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional 
 ♦ O.G. nr. 43/2000 

 • protejarea: 
 • patrimoniului cultural naţional 
 ♦ O.G. nr. 68/1994 

 • socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 • publicitatea 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 • publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă 
 ♦ L. nr. 158/2008 

 • punere pe piaţă, control, explozibili civili 
 ♦ H.G. nr. 197/2016 

 • punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare 
 ♦ H.G. nr. 711/2015 

 • radiocomunicaţiile 
 ♦ L. nr. 356/2018 
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 • răspunderea comisiilor locale şi judeţene în activitatea de aplicare a Legii fondului funciar 
 ♦ H.G. nr. 374/1994 

 • răspunderea de mediu, prevenire, reparare prejudiciu asupra mediului 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2007 

 • răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian 
 ♦ L. nr. 190/2012 

 • realizarea de clădiri pe suprafeţe din fondul forestier naţional afectate de incendii 
 ♦ O.U.G. nr. 54/2003 

 • recensământul: 
 • general agricol 
 ♦ O.U.G. nr. 70/2002 

 ♦ H.G. nr. 704/2002 

 • populaţiei şi al locuinţelor 
 ♦ H.G. nr. 504/2001 

 ♦ H.G. nr. 680/2001 

 • recipienţi sub presiune, introducere pe piaţă 
 ♦ H.G. nr. 824/2015 

 • referendum, organizare şi desfăşurare 
 ♦ L. nr. 3/2000 

 • regimul bateriilor şi acumulatorilor 
 ♦ H.G. nr. 1132/2008 

 • regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare 
 ♦ O.U.G. nr. 119/2010 

 • regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor 
 ♦ L. nr. 232/2010 

 • regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice 
 ♦ L. nr. 154/2012 

 ♦ L. nr. 159/2016 

 • regimul juridic al adopţiei 
 ♦ L. nr. 273/2004 

 • regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 ♦ L. nr. 339/2005 

 ♦ H.G. nr. 1915/2006 

 • regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război 
 ♦ L. nr. 355/2009 

 • regimul: 
 • apelor maritime interioare, mării teritoriale şi al zonei contigue a României 
 ♦ L. nr. 17/1990 

 • ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007 

 • armelor de foc şi al muniţiilor 
 ♦ H.G. nr. 679/1997 

 ♦ L. nr. 295/2004 

 • contabilităţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 • de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ L. nr. 481/2004 

 • de autorizare a executării construcţiilor 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 • deşeurilor 
 ♦ O.U.G. nr. 92/2021 

 • drumurilor 
 ♦ H.G. nr. 36/1996 

 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 • grupurilor de interes economic 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 • importurilor şi exporturilor de produse şi tehnologii strategice 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ H.G. nr. 594/1992 

 • materiilor explozive 
 ♦ L. nr. 126/1995 

 • metalelor preţioase 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 
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 • paşapoartelor 
 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006 

 • petrolului 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 • special, gestiune, control bifenili policloruraţi şi compuşi similari 
 ♦ H.G. nr. 173/2000 

 • străinilor 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 • vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 • zonelor libere 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 • registrul agricol 
 ♦ O.G. nr. 28/2008 

 • registrul: 
 • cinematografiei 
 ♦ H.G. nr. 418/2003 

 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)  

 • unic de control 
 ♦ L. nr. 252/2003 

 • reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 • reglementarea consumului de sare iodată 
 ♦ H.G. nr. 568/2002 

 • relaţii contractuale din sectorul laptelui 
 ♦ L. nr. 297/2013 

 • responsabilitatea fiscal-bugetară 
 ♦ L. nr. 69/2010 

 • restructurarea activităţii regiilor autonome 
 ♦ O.G. nr. 15/1993 

 • rezervele de stat 
 ♦ L. nr. 82/1992 

 • rezervele proprii, apărare naţională 
 ♦ O.G. nr. 122/1998 

 • sanitare veterinare 
 ♦ H.G. nr. 984/2005 

 • sănătatea publică 
 ♦ H.G. nr. 857/2011 

 • securitatea informatică 
 ♦ L. nr. 362/2018 

 • semnătura electronică 
 ♦ L. nr. 455/2001 

 • servicii bazate pe acces condiţionat 
 ♦ H.G. nr. 7/2004 

 • servicii de transport public local de călători 
 ♦ L. nr. 92/2007 

 • servicii publice de salubrizare 
 ♦ L. nr. 101/2006 

 • servicii şi reţele de comunicaţii electronice 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 • serviciile aeriene în Comunitate, operare, aplicare R. nr. 1008/2008/CE 
 ♦ H.G. nr. 560/2009 

 • serviciile de iluminat public 
 ♦ L. nr. 230/2006 

 • serviciile de plată 
 ♦ L. nr. 209/2019 

 • serviciile de utilităţi publice 
 ♦ L. nr. 51/2006 

 • serviciile poştale 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 13/2013 

 • serviciile publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local 
 ♦ O.G. nr. 71/2002 
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 • serviciile sociale 
 ♦ O.G. nr. 68/2003 

 • serviciul public de radiodifuziune, taxa de abonament 
 ♦ H.G. nr. 977/2003 

 • serviciul public de televiziune, taxa de abonament 
 ♦ H.G. nr. 978/2003 

 • sigilii şi timbru sec cu stema României, procurare, păstrare, folosirea de către instituţiile de învăţământ superior 
 ♦ H.G. nr. 805/2003 

 • siguranţa barajelor 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 • siguranţa digurilor 
 ♦ L. nr. 259/2010 

 • siguranţa feroviară 
 ♦ O.U.G. nr. 73/2019 

 • siguranţa jucăriilor 
 ♦ H.G. nr. 74/2011 

 • siguranţa operaţiunilor petroliere offshore 
 ♦ L. nr. 165/2016 

 • sistem de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii şi a caviarului 
 ♦ H.G. nr. 1191/2010 

 • sistemul de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile 
 ♦ H.G. nr. 1074/2021 

 • sistemul de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, specii strict protejate 
 ♦ H.G. nr. 323/2010 

 • sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 
 ♦ L. nr. 164/2015 

 • sistemul: 
 • asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 • de raportare a societăţilor bancare către Banca Naţională a României 
 ♦ N. nr. 9/1995 (B.N.R.)  

 • informatic, acces fără drept, consecinţe 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 • public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ L. nr. 127/2019 

 • statistic de comerţ internaţional cu bunuri 
 ♦ L. nr. 422/2006 

 • societățile mutuale de asigurare 
 ♦ L. nr. 71/2019 

 • spălare bani, condiţii 
 ♦ L. nr. 129/2019 

 • sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură 
 ♦ O.U.G. nr. 41/2008 

 ♦ O. nr. 734/2008 (M.A.D.R.)  

 • stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea pe piaţă 
 ♦ H.G. nr. 1102/2014 

 • stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie 
 ♦ H.G. nr. 1490/2009 

 • stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic 
 ♦ H.G. nr. 55/2011 

 • stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, introducerea unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de  
 gaze cu efect de seră 
 ♦ O.U.G. nr. 80/2018 

 • stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
 ♦ O.U.G. nr. 77/2011 

 • starea de asediu, starea de urgenţă 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 • statistica publică, date, colectare, utilizare sistem electronic 
 ♦ O.G. nr. 19/2003 

 • statutul personalului de cercetare-dezvoltare 
 ♦ L. nr. 319/2003 

 • staţiuni balneare, climatice şi balneoclimatice 
 ♦ O.G. nr. 109/2000 

 • stema statului şi sigiliul autorităţilor publice 
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 ♦ H.G. nr. 687/1993 

 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 • stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor folosire fără a fi aprobate prin hotărâre de Guvern sau în alte condiţii decât cele  
 prevăzute de normele legale 
 ♦ H.G. nr. 25/2003 

 • stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital privat 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 • stocarea geologică a dioxidului de carbon 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2011 

 • stocuri minime de siguranţă pentru produse petroliere şi ţiţei 
 ♦ L. nr. 85/2018 

 • stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare 
 ♦ O.U.G. nr. 124/2006 

 • stratului de ozon 
 ♦ H.G. nr. 243/1995 

 • substanţe care diminuează stratul de ozon, aplicare R. nr. 1005/2009 (CE) 
 ♦ O.G. nr. 9/2011 

 • substanţe chimice: 
 • şi produse periculoase 
 ♦ L. nr. 360/2003 

 • substanţe periculoase, pericole de accidente majore 
 ♦ L. nr. 59/2016 

 • suplimentele alimentare 
 ♦ L. nr. 56/2021 

 • supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor  
 internaţionale 
 ♦ H.G. nr. 603/2011 

 • supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 • susţinerea din fonduri bugetare a achiziţiei de animale de reproducţie 
 ♦ H.G. nr. 1583/2006 

 • şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a: 
 • cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos 
 ♦ H.G. nr. 574/2005 

 • şi serviciilor de piaţă 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 • tahografele şi limitatoarele de viteză în transportul rutier 
 ♦ H.G. nr. 899/2003 

 • tarife şi taxe, facilităţi, acordare de către agenţii economici din turism şi instituţiile de cultură, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 306/2001 

 • telecomunicaţiile 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 • telemunca 
 ♦ L. nr. 81/2018 

 • timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, regim juridic 
 ♦ L. nr. 35/1994 

 • transferul registrelor acţionarilor societăţilor comerciale între două registre independente 
 ♦ O. nr. 1/1999 (C.N.V.M.)  

 • transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi 
 ♦ H.G. nr. 26/2003 

 • transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României 
 ♦ H.G. nr. 1061/2008 

 • transporturile rutiere 
 ♦ H.G. nr. 69/2012 

 • transporturile: 
 • în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 ♦ L. nr. 38/2003 

 • navale 
 ♦ H.G. nr. 876/2007 

 • pe căile ferate române 
 ♦ H.G. nr. 203/1994 

 • rutiere internaţionale al mărfurilor periculoase (ADR) 
 ♦ O.G. nr. 48/1999 

 • tranzacţiile nebursiere cu valori mobiliare 
 ♦ O.G. nr. 18/1993 

 • trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic, alimentelor şi hranei pentru animale 
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 ♦ H.G. nr. 173/2006 

 • trasee de schi pentru agrement, amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor 
 ♦ H.G. nr. 263/2001 

 • trecerea frontierei 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 • turismul montan 
 ♦ H.G. nr. 77/2003 

 • ucenicia la locul de muncă 
 ♦ L. nr. 279/2005 

 • unele măsuri de igienizare a municipiului Bucureşti şi a unor localităţi din judeţul Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 690/1995 

 • unităţile sanitare publice de interes judeţean şi local 
 ♦ O.G. nr. 70/2002 

 • utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi 
 ♦ O.G. nr. 59/2006 

 • utilizarea, conservarea, protecția solului 
 ♦ L. nr. 246/2020 

 • utilizarea: 
 • prestaţiilor artistice muzicale fixate pe fonograme 
 ♦ H.G. nr. 143/2003 

 • repertoriului de opere muzicale 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 769/1999 

 • turistică a plajei litoralului Mării Negre 
 ♦ O.U.G. nr. 19/2006 

 • vânatul şi protecţia fondului cinegetic 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 ♦ H.G. nr. 1679/2008 

 • vânzare-cumpărare, terenuri agricole 
 ♦ L. nr. 17/2014 

 • vehicule fără stăpân/abandonate 
 ♦ L. nr. 421/2002 

 • venitul minim de incluziune 
 ♦ L. nr. 196/2016 

 • verificarea, certificarea bilanţului contabil şi prestarea serviciilor în domeniul contabilităţii 
 ♦ L. nr. 82/2001 

 • violenţa în familie, combatere 
 ♦ L. nr. 217/2003 

 • zona costieră 
 ♦ O.U.G. nr. 202/2002 

 • zootehnia 
 ♦ L. nr. 32/2019 

 - stabilire şi sancţionare de la normele privind: 
 - stabilire şi sancţionare de la normele privind: 
 • procedura insolvenţei persoanelor juridice 
 ♦ L. nr. 151/2015 

 - stabilire şi sancţionare, norme silvice 
 ♦ L. nr. 171/2010   
 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate: 
 - mod de încasare 
 ♦ O. nr. 74/2000 (C.N.A.S.)  

 v. Case de asigurări de sănătate 
 
 Contribuţia de asigurări sociale: 
 - pentru accidente de muncă şi boli profesionale, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 147/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 - persoană asigurată, plată, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 581/2001 

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 v. asigurări sociale de stat 
 
 Contribuţie a României, reglementări internaţionale: 
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 - plata la Reţeaua Cinematografică a Europei de Sud-Est 
 ▼ H.G. nr. 730/2002 (aprobare) 

 - Programul comunitar pentru întreprinderi mici şi antreprenorial, participarea României, Memorandum de înţelegere, Bucureşti şi Bruxelles, 2002 
 ▼ O.G. nr. 60/2002 (ratificare)   
 Contribuţie la bugetul asigurărilor de şomaj: 
 - plată, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002   
 Contribuţie: 
 - a României: 
 • conform Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre 
 ▼ O.G. nr. 50/2001 (ratificare) 

 • în anul 2002: 
 • plata pentru: 
 • Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene 
 ♦ L. nr. 476/2002 

 • la Agenţia Europeană de Mediu 
  ▼ L. nr. 622/2001 (ratificare) 

 • la Aranjamentul de la Wassernaar, plată 
 ▼ L. nr. 499/2002 (aprobare) 

 • la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
 ♦ H.G. nr. 469/2000 

 • la bugetul celui de-al şaselea Program cadru al Comunităţii Europene şi pentru a celui de-al şaselea Program-cadru (Euratom), plată 
 ♦ H.G. nr. 368/2003 

 • la Fondul de cooperare şi creditare al Proiectului Calea Ferată Transeuropeană (T.E.R.), stabilirea contribuţiei şi a perioade 
 ♦ O.U.G. nr. 234/2000 

 • la fondul de cooperare tehnică al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică 
 ♦ H.G. nr. 1418/2003 

 • la Fondul European pentru Tineret 
 ♦ L. nr. 64/1993 

 • la fondul internaţional pentru deblocarea şenalului Dunării 
 ♦ O.U.G. nr. 264/2000 

 • la Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (F.N.U.H.P.) 
 ♦ H.G. nr. 1015/2003 

 • la programe comunitare, plată, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 2/2002 (C.A.U.E.R.)  

 • la Programul Comunitar CUSTOMS 2002 (Vama 2002) 
 ♦ H.G. nr. 1448/2002 

 • la Programul Comunitar de acţiune pentru combaterea discriminării 
 ♦ H.G. nr. 1456/2002 

 • la Uniunea Europeană pentru Programul comunitar: 
 • (ALTENER şi SAVE) 1998-2002 
 ♦ H.G. nr. 319/2003 

 • pentru implementarea Acordului EUR-OPA- riscuri majore, Rezoluţia (87) 2, decurge de la data aprobării Guvernului României cu tema  
 "Aderarea Guvernului României" 
 ♦ L. nr. 575/2002 (participare) 

 • plata la bugetul Programului-cadru V şi al Programului-cadru V "Euratom" 
 ♦ O.G. nr. 117/1999 

 • plata la Institutul European de Administraţie Publică E.I.P.A., de către Institutul Naţional de Administraţie, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 589/2003 

 - la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune suportare de către Ministerul Justiţiei 
 ♦ O.G. nr. 81/1999 

 v. cotizaţii în valută 
 
 Control financiar de stat: 
 - activitate, regim juridic 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ H.G. nr. 1151/2012 

 - controlul resurselor financiare ale statului 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 137, art.140) 
 - exercitare de către: 
 • Curtea de Conturi 
 ♦ L. nr. 94/1992 

 - exercitat în instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999 
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 - funcţionari publici din cadrul Direcţiei de control financiar, şi din structurile teritoriale, legitimaţii de control financiar-fiscal 
 ♦ O. nr. 1520/2008 (A.N.A.F.)  

 - preventiv: 
 • delegat 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 • exercitare, norme metodologice, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 ♦ O. nr. 923/2014 (M.F.P.)  

 - şi audit public intern la instituţii publice, utilizare fonduri publice şi administrarea patrimoniului public 
 ♦ O. nr. 728/2000 (M.F.)  

 ♦ L. nr. 672/2002   
 Control fiscal: 
 - asupra activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor acestora 
 ♦ O.G. nr. 65/1994   
 Control fitosanitar: 
 - pentru plante, produse vegetale, la posturi de inspecţie altele decât cele de la locul de destinaţie, condiţii minime, stabilire 
 ♦ O. nr. 626/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - vamal, efectuare, condiţii minime 
 ♦ O.G. nr. 4/1995   
 Control intern: 
 - obiective, cerinţe 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 ♦ O. nr. 600/2018 (S.G.G.)    
 Control medical: 
 - asigurări sociale de sănătate, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - pentru sportivi, norme metodologice, aprobare 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ O. nr. 1058/404/2003 (M.T.S.; M.S.F.)  

 - personal din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi navigaţiei 
 ♦ O.G. nr. 41/1998   
 Control metrologic: 
 - al măsurărilor 
 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 - Listă oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic legal 
 ♦ O. nr. 148/2012 (B.R.M.L.)    
 Control silvic de stat: 
 - Codul silvic 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - gospodărire fond forestier, vegetaţie forestieră şi fondurile de vânătoare şi salmonicole 
 ♦ O. nr. 171/1995 (M.A.P.P.M.)    
 Control: 
 - activităţi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid, organele abilitate 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 - al calităţii auditului financiar, procedură 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 - al valorii în vamă a mărfurilor importate 
 ♦ L. nr. 133/1994 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - alimente, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ H.G. nr. 1197/2002 

 - asupra finanţării măsurilor de stimulare a angajatorilor cu privire la menţinerea raporturilor de muncă sau de servicii ale persoanelor încadrate din  
 rândul şomerilor, efectuare 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 - calitate, materiale de construcţii şi produse destinate construcţiilor, exercitare 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 5/N-78-1/147/2000 (M.L.P.A.T.; M.I.C.; O.P.C.)  
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 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - cerinţe de inspecţie şi precauţie din cadrul programului de inspecţie conform Normei europene EN 45011 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 - competenţă în materie de control colectare creanţe bugetare, T.V.A., stabilire 
 ♦ O. nr. 108/2003 (M.F.P.)  

 - de conformitate, produse din import 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - executare de către Curtea de Conturi cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale 
 ♦ L. nr. 334/2006 

 - inspecţii, instalaţii de testare şi verificare studii, bună practică de laborator 
 ♦ H.G. nr. 63/2002 

 ♦ O. nr. 394/728/455/2006 (M.E.COM.; M.S.PU.; M.A.P.D.R.)  

 - livrări de tutun, organizare 
 ♦ O.U.G. nr. 186/2001 

 ♦ H.G. nr. 439/2002 

 ♦ O. nr. 237/2002 (M.A.A.P.)  

 - naţional, combatere trafic şi consum ilicit de droguri, măsuri 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 - pentru agenţi economici din domeniul industriei care produc bunuri materiale în domeniul industriei destinat comercializării 
 ♦ O. nr. 275/1999 (M.I.C.)  

 - pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, efectuare 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 - radiodifuzori 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - registrul unic de control, evidenţă controalelor efectuate de către organele de control specializate în anumite domenii de activitate 
 ♦ L. nr. 252/2003 

 - sistem naţional de control al exporturilor/importurilor de produse strategice, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - şi inspecţii pentru respectare norme sanitar-veterinare 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - şi supraveghere: 
 • furnizori de servicii sau de reţele de comunicaţii electronice, efectuare de către ANRC sau I.G.C.T.I., condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 • navigaţie, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ H.G. nr. 245/2003 

 - trafic rutier, echipaje mobile mixte, înfiinţare, condiţii, control 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 852/289/2002 (M.L.P.T.L.; M.I.)  

 - transporturi rutiere, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 27/2011 

 ♦ O. nr. 980/2011 (M.T.I.)  

 - trecerea frontierei de stat a României 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 - vamal, condiţii 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Controlori: 
 - delegaţi, funcţie, incompatibilităţi, atribuţii, salarizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 v. Curtea de Conturi 
 
 Controlul averii: 
 - instituire, regim 
 ♦ L. nr. 115/1996 

 ♦ L. nr. 144/2007   
 Controlul în domeniul protecţiei consumatorilor: 
 - efectuare, protecţie 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 v. protecţia consumatorilor 
 
 Controlul statului portului în regiunea Mării Negre: 
 - Memorandum de înţelegere, Istanbul, 2000 
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 ▼ O.G. nr. 50/2001 (ratificare)   
 Controlul statului portului PSC: 
 - serviciu public administrativ, control nave sub pavilion străin, inspecţii, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 38/2000   
 Contul de cliring româno-iranian: 
 - stingerea soldului contului de cliring româno-iranian şi aplicarea clauzei voluntare 
 ♦ O.G. nr. 21/2000   
 Convenţie de acompaniament social al restructurării industriei metalurgice, C.A.S.R.M.: 
 - servicii de preconcedieri colective, beneficiari, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 146/1999   
 Convenţii civile: 
 - colaboratori la Administraţia Prezidenţială, Guvern, ministere şi celelalte organe centrale de specialitate şi instituţii asimilate acestora, drepturi,  
 condiţii 
 ♦ L. nr. 40/1991 

 - de prestări servicii, înregistrare şi evidenţă 
 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 - în domeniul culturii şi artei, încheiere cu comisii de specialitate ale M.C.C., durată, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2001 

 - încheiere colaboratori externi folosiţi pentru elaborare de proiecte de coduri şi alte acte normative, condiţii, termene, plată 
 ♦ O.G. nr. 85/1998 

 - plata personalului, încasare creanţe bugetare 
 ♦ O. nr. 594/1997 (M.F.)  

 ♦ O.G. nr. 7/1997 

 - vânzarea mase lemnoase pe picior, din fondul forestier al R.A. a Pădurilor, condiţii, termen 
 ♦ H.G. nr. 821/2000 

 
 

v. Codul muncii 

 Convertibilitatea internă a leului: 
 - la operaţiuni valutare curente 
 ♦ L. nr. 312/2004   
 Convieţuire socială: 
 - sancţionarea faptelor de încălcare a normelor legale 
 ♦ L. nr. 61/1991   
 Cooperare economică a Mării Negre (CEMN), reglementări internaţionale: 
 - criminalitate, combatere, Acord, Kerkyra/1998 
 ▼ L. nr. 6/2000 (ratificare) 

 - state participante, colaborare în intervenţia şi răspunsul de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om 
 ▼ O.G. nr. 8/1999 (ratificare)   
 Cooperare judiciară: 
 - cu state membre ale Uniunii Europene, consolidare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 123/2007   
 Cooperare juridică în materie civilă şi comercială, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Spania, Convenţie, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 3/1999 (ratificare)   
 Cooperare juridică în materie penală, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Austria, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 595/2004 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, cooperare poliţienească transfrontalieră, Centrul comun de contact de cooperare poliţienească şi vamală, Vidin, 2009 
 ▼ L. nr. 101/2010 (ratificare)    
 Cooperare, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Irak, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2013 
 ▼ H.G. nr. 641/2014 (aprobare) 

 • R. Arabă Egipt, Cairo, 2007 
 ▼ H.G. nr. 508/2008 (aprobare) 
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 - Argentina, Acord, Bucureşti, 2011 
 ▼ H.G. nr. 1250/2012 (aprobare) 

 - Comunitatea Europeană şi R. Indonezia, Acord-cadru, Jakarta, 2009 
 ▼ L. nr. 75/2012 (ratificare) 

 - Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, Acord cooperare economică Bucureşti, 2013 
 ▼ L. nr. 174/2016 (ratificare) 

 - Federaţia Rusă, Tratat, Moscova, 2003 
 ▼ L. nr. 24/2004 (ratificare) 

 - Israel, Acord, Ierusalim, 2007 
 ▼ H.G. nr. 19/2008 (aprobare) 

 - Landul Baden-Wurttemberg, Declaraţie comună, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 202/2007 (aprobare) 

 - Malaysia, Memoradum de înțelegere, Putrajaya, 2017 
 ▼ H.G. nr. 142/2018 (aprobare) 

 - Quatar, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1260/2003 (aprobare) 

 - R. Albania, Protocol, Tirana, 2003 

 - R. Armenia, Memorandum de înţelegere, Erevan, 2006 
 ▼ H.G. nr. 447/2007 (aprobare) 

 - R. Croaţia, Acord, Zagreb, 2009 
 ▼ H.G. nr. 444/2010 (aprobare) 

 - R. Etiopia, Protocol, Addis Abeba, 2006 
 ▼ O. nr. 925/2006 (publicare) 

 - R. Indonezia, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1260/2003 (aprobare) 

 - R. Macedonia, Acord, economic, tehnico-ştiinţific, Bucureşti, 2011 
 ▼ H.G. nr. 292/2013 (aprobare) 

 - R. Maroc, Protocol, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1260/2003 (aprobare) 

 - R. Moldova, Protocol, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 266/2007 (aprobare) 

 - R. Uzbekistan, Acord, Taşkent, 2013 
 ▼ H.G. nr. 426/2014 (aprobare) 

 - R.P. Chineză, infrastructură, Acord, Bucureşti, 2012 
 ▼ H.G. nr. 212/2013 (aprobare) 

 - R.P.D. Coreea, acorduri bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, Protocol, Phenian, 2011 
 ▼ L. nr. 215/2011 (ratificare) 

 - R.S. Vietnam, Acord, Bucureşti, 2013 
 ▼ H.G. nr. 611/2013 (aprobare) 

 - Turkmenistan, Protocol de colaborare, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 327/2009 (aprobare)   
 Cooperativa "Tourservice": 
 - filiala Bucureşti, autorizarea funcţionării în România 
 ♦ H.G. nr. 643/1991   
 COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - Filiala din România: 
 - fără scop patrimonial, aprobarea prealabilă 
 ♦ H.G. nr. 372/1996   
 Cooperative: 
 - agricole de producţie, comisii de lichidare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 156/1997 

 - de credit, regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - de credit, regim juridic: 
 • capital social şi fonduri proprii, stabilire, condiţii 
 ♦ N. nr. 13/2002 (B.N.R.)  

 ♦ N. nr. 14/2002 (B.N.R.)  

 • deductibilităţi fiscale, regim 
 ♦ H.G. nr. 830/2002 

 • fuziune, divizare, dizolvare, condiţii 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 
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 • rate medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar determinare, raportare 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 • reţea, capital agreat minim 
 ♦ N. nr. 13/2002 (B.N.R.)  

 ♦ N. nr. 14/2002 (B.N.R.)  

 • rezerve minime obligatorii, regim 
 ♦ R. nr. 6/2002 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 • transferuri de fonduri, condiţii 
 ♦ N. nr. 7/2002 (B.N.R.)  

 v. organizaţii cooperatiste de credit 
 
 Cooperaţia agricolă: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 566/2004   
 Cooperaţia de consum: 
 - constituire 
 ♦ N.M. nr. P/608-773/1998 (C.C.I.R.; M.J.)  

 ♦ L. nr. 26/1990   
 Cooperaţia de credit - CREDITCOOP: 
 - funcţionare în cadrul unei reţele, cerere, condiţii 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ N.M. nr. P/608-773/1998 (C.C.I.R.; M.J.)  
 
 Cooperaţia meşteşugărească: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ N.M. nr. P/608-773/1998 (C.C.I.R.; M.J.)  

 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ D.-L. nr. 66/1990   
 Cooperaţie: 
 - cadru legal 
 ♦ L. nr. 1/2005   
 Copii, protecţie, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • minori români aflaţi în dificultate în R. Franceză, măsuri 
 ▼ H.G. nr. 1295/2002 (aprobare) 

 • Prefectura Torino (Italia),  minori români victime ale abuzurilor, Protocol, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1179/2003 (aprobare) 

 • R. Franceză, acţiuni umanitare pentru copiii abandonaţi, orfani, handicapaţi, Convenţie, Bucureşti,  1990 
 ▼ H.G. nr. 34/1992 (aprobare) 

 • R. Franceză, combatere trafic copii, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 147/1997 (ratificare) 

 • recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încrederii copiilor, Convenţie europeană,  
 Luxembourg, 1980 
 ▼ L. nr. 216/2003 (aderare) 

 • S.U.A., promovarea revigorării economice şi susţinerea Programului de asistenţă pentru ajutorarea copiilor orfani  şi cu handicap, Acord, 1999 
 ▼ H.G. nr. 628/2000 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale 
 • adopţie de copii, Convenţie europeană, Strasbourg, 1967 
 ▼ L. nr. 15/1993 (aderare) 

 • aspecte civile ale răpirii internaţionale de copii, Convenţie, Haga, 1980 
 ▼ L. nr. 100/1992 (aderare) 

 • Consiliul Europei, Fond de Dezvoltare Socială, Acord-cadru, Paris, 1998 
 ▼ O.G. nr. 64/1998 (ratificare) 

 • cooperare în materia adopţiei internaţionale, Convenţie, Haga, 1993 
 ▼ L. nr. 84/1994 (ratificare) 

 • drepturile copilului, Convenţie, Adunarea Generală a O.N.U. (1989) 
 ▼ L. nr. 18/1990 (ratificare) 

 • eliminarea muncii copilului, Memorandum, Geneva, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1156/2002 (aprobare) 

 • Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Acord-cadru de cooperare şi înţelegere prin schimb de scrisori, Bucureşti, 1991 
  ▼ H.G. nr. 295/1992 (aprobare) 
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 • interzicere forme grave ale muncii copiilor, Convenţie O.I.M. nr. 182/1999, Geneva, 1999 
 ▼ L. nr. 203/2000 (ratificare) 

 • obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, Convenţie, New York, 1956 
 ▼ L. nr. 26/1991 (aderare) 

 • Program PHARE, proiect sprijinire pentru reforma în domeniul protecţiei copilului, Addendum la Memorandumul de finanţare RO 9803.02,  
 Bucureşti, 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 196/1999 (ratificare) 

 • Protocol facultativ la Convenţia New York, 2000 
 ▼ L. nr. 470/2001 (ratificare) 

 • sprijin pentru reforma în domeniul protecţiei copilului, Comisia Europeană, Addendum la Memorandum de finanţare RO 9803.02, Bucureşti,  
 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 156/1999 (ratificare) 

 • statutul juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, Convenţie europeană, Strasbourg, 1975 
 ▼ L. nr. 101/1992 (aderare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Consiliul Europei, Convenţie, Lanzarote, 2007 
 ▼ L. nr. 252/2010 (ratificare) 

 • Convenţie, Strasbourg, 2003 
 ▼ L. nr. 87/2007 (ratificare) 

 • răspunderea părintească, măsurile privind protecţia copiilor, competenţă, lege aplicabilă, cooperare, Convenţie, Haga, 1996 
 ▼ L. nr. 361/2007 (ratificare)   
 Copii: 
 - adopţie, regim juridic, protecţie 
 ♦ L. nr. 273/2004 

 ♦ H.G. nr. 579/2016 

 - aflaţi în dificultate: 
 • drepturi, protecţie 
 ♦ H.G. nr. 260/2000 

 ♦ L. nr. 272/2004 

 ♦ H.G. nr. 49/2011 

 • instituţii, sector de spital şi a celorlalte unităţi de protecţie specială, reorganizare în cadrul serviciilor publice specializate 
 ♦ H.G. nr. 261/2000 

 - aflaţi în: 
 • întreţinere, înţeles 
 ♦ H.G. nr. 50/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 • plasament sau încredinţare, asistenţă maternală profesional cheltuieli efectuate cu îngrijirea copiilor, modalităţi de decontare 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 • situaţii deosebite, beneficiari ai cantinelor de ajutor social, condiţii 
 ♦ L. nr. 208/1997 

 - ai lucrătorilor migranţi, şcolarizare 
 ♦ H.G. nr. 508/2001 

 ♦ O. nr. 4638/2001 (M.E.C.)  

 - ai străzii: 
 • granturi, condiţii, program de interes naţional "Integrarea socială a copiilor străzii" 
 ♦ H.G. nr. 380/2000 

 ♦ L. nr. 129/1998 

 • Plan-cadru de acţiune în vederea reintegrării sociale, aprobare 
 ♦ O. nr. 100/2006 (A.N.P.D.C.)  

 - ajutor pentru familia cu copii 
 ♦ L. nr. 196/2016 

 - alocaţie: 
 • de solidaritate, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 • de stat, acordare, regim juridic, condiţii, cuantum, stabilire, plata 
 ♦ L. nr. 61/1993 

 ♦ H.G. nr. 577/2008 

 • suplimentară pentru familiile cu copii, cuantum, acordare, indexare 
 ♦ L. nr. 119/1997 

 • zilnică de hrană pentru consumul colectiv în unităţile sociale de stat 
 ♦ O. nr. 707/165/2000 (M.S.; A.N.P.D.C.)  

 - asigurare socială de sănătate fără plata contribuţiei, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - Biroul directorului executiv al Grupului la nivel înalt în domeniul protecţiei şi îngrijirii, organizare 
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 ♦ H.G. nr. 103/2006 

 - care beneficiază de o măsură de protecţie specială, trimitere la tratament în străinătate, metodologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 253/2008 (A.N.P.D.C.)  

 - centre antitoxice regionale, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 1808/2007 (M.S.PU.)  

 - centrul de consiliere şi sprijin, standarde obligatorii, ghid de implementare 
 ♦ O. nr. 289/2006 (A.N.P.D.C.)  

 - centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării, standarde obligatorii, ghid de implementare 
 ♦ O. nr. 287/2006 (A.N.P.D.C.)  

 - cetăţenie, regim juridic 
 ♦ L. nr. 21/1991 

 - corectare şi recuperare deficienţe organice sau funcţionale ori corectarea unor deficienţe fizice, ajutoare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 16/1997 

 - creşe, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 263/2007 

 - cu cerinţe educaţionale speciale, protecţie, evaluare, asistenţă psihoeducaţională, orientare şcolară, profesională, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 1251/2005 

 - cu handicap: 
 • protecţie, recuperare, stabilire grad de handicap 
 ♦ O. nr. 54/2000 (A.N.P.D.C.)  

 ♦ L. nr. 272/2004 

 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, acordare gratuită de lapte praf 
 ♦ L. nr. 321/2001 

 ♦ O. nr. 267/1253/2006 (M.S.; M.A.I.)  

 - cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani, educaţie timpurie, curriculum, aprobare 
 ♦ O. nr. 5233/2008 (M.E.C.T.)  

 - din afara căsătoriei, egalitate în faţa legii cu cei din căsătorie 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 48 alin. 3) 
 - din: 
 • case şi grădiniţe, cuantumul contribuţiei părinţilor pentru întreţinerea copiilor 
 ♦ H.G. nr. 360/1991 

 • grădiniţe şi elevi din şcoli, asistenţă medicală şi stomatologică, asigurare 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 ♦ H.G. nr. 529/2002 

 - drept la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare servicii publice specializate pentru protecţia copilului 
 ♦ H.G. nr. 1018/2002 

 - drepturi, protecţie şi promovare 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 - drepturi, protecţie, introducere programe de interes naţional 
 ♦ H.G. nr. 552/2001 

 - în dificultate, protecţie specială, Comisia pentru protecţia copilului 
 ♦ H.G. nr. 267/2017 

 - în plasament, asistent maternal profesionist 
 ♦ H.G. nr. 679/2003 

 - în vârsta cuprinsă între 0-12 luni, acordare gratuităţi, eliberare, aprobare 
 ♦ L. nr. 141/2003 

 - încredinţaţi sau daţi în plasament, alocaţie de întreţinere 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 - îngrijirea sănătăţii, zi lucrătoare liberă pe an, acordare părinţi/reprezentanţi legali 
 ♦ L. nr. 91/2014 

 - lipsiţi de îngrijirea părinţilor aflaţi la muncă în străinătate, activităţi, identificare, intervenţie, monitorizare 
 ♦ O. nr. 219/2006 (A.N.P.D.C.)  

 - lucrătorilor migranţi, şcolarizare 
 ♦ O. nr. 4638/2001 (M.E.C.)  

 - minori, nume, dobândirea numelui pe cale administrativă, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 41/2003 

 - munci periculoase, interzicere 
 ♦ H.G. nr. 867/2009 

 - nou născuţi, alocaţie de stat, acordare pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii 
 ♦ H.G. nr. 50/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  
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 - nou născuţi, identificare la naştere 
 ♦ O. nr. 418/2004 (M.S.)  

 - nou născuţi, înregistrare, declarare, criterii 
 ♦ O. nr. 359/2012 (M.S.)  

 - orientare şcolară, utilizare set de instrumente de expertizare şi evaluare, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 218/2002 

 - pensie de urmaş, acordare, criterii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - Planul naţional de acţiune: 
 • în favoarea copilului, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 972/1995 

 • pentru eliminarea exploatării prin muncă 
 ♦ H.G. nr. 1769/2004 

 • prevenire şi combatere trafic de copii 
 ♦ H.G. nr. 1295/2004 

 • prevenirea abandonului de către familie 
 ♦ H.G. nr. 323/2007 

 - Program de interes naţional în domeniul protecţiei copilului: 
 • "Integrarea socială a copiilor care trăiesc în stradă", aprobare 
 ♦ H.G. nr. 611/2001 

 • finanţare, selectare proiecte - OPA, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 347/2002 

 ♦ O. nr. 186/2002 (S.G.G.)  

 - Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2018 

 - protecţie: 
 • aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare 
 ♦ H.G. nr. 1103/2014 

 • baza de date Child Welfare Monitoring and Tracking Information System, introducere informaţii 
 ♦ O. nr. 280/2006 (A.N.P.D.C.)  

 • colaborare între direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de  
 asistenţă socială, metodologie de lucru, aprobare 
 ♦ O. nr. 95/2006 (A.N.P.D.C.)  

 • drepturi, program de interes naţional 
 ♦ H.G. nr. 380/2000 

 ♦ H.G. nr. 347/2002 

 ♦ H.G. nr. 166/2005 

 ♦ O. nr. 112/2005 (A.N.P.D.C.)  

 • integrare socială a copiilor străzii 
 ♦ H.G. nr. 347/2002 

 • formarea resurselor umane din sistemul de protecţie a copilului 
 ♦ H.G. nr. 347/2002 

 • integrare socioprofesională a copiilor/tinerilor din instituţiile de ocrotire ajunşi la vârsta de 18 ani 
 ♦ H.G. nr. 347/2002 

 • închiderea instituţiilor de tip vechi destinate copiilor cu handicap, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 347/2002 

 • minori în cadrul serviciilor programelor audiovizuale 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 • orfani 
 ♦ H.G. nr. 586/1990 

 ♦ L. nr. 272/2004 

 • organizarea activităţii de protecţie a copilului 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 ♦ L. nr. 273/2004 

 • plan de servicii, plan individualizat, întocmire, norme 
 ♦ O. nr. 286/2006 (A.N.P.D.C.)  

 • programe de interes naţional, 2010-2012 
 ♦ H.G. nr. 1007/2010 

 ♦ O. nr. 1548/2010 (M.M.F.P.S.)  

 • programe de interes naţional, metodologie de finanţare şi selectare, proiecte 
 ♦ O. nr. 26/2004 (A.N.P.C.A.)  

 ♦ H.G. nr. 289/2007 

 ♦ H.G. nr. 617/2008 
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 • programul în domeniul protecţiei drepturilor copilului susţinerea activităţii serviciilor publice specializate în cadrul cărora s-au reorganizat  
 instituţiile publice prevăzute de H.G. nr. 261/2000 
 ♦ H.G. nr. 610/2000 

 • servicii publice de asistenţă socială, condiţii 
 ♦ L. nr. 292/2011 

 • strategie guvernamentală, copil aflat în dificultate, perioada 2001- 2004 
 ♦ H.G. nr. 539/2001 

 - români neînsoţiţi, repatriere, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 1443/2004 

 ♦ O. nr. 107/2005 (A.N.P.D.C.)  

 - servicii destinate copilului care a săvârşit o faptă penală 
 ♦ H.G. nr. 1439/2004 

 - situaţia juridică pentru venitul minim garantat, ajutor social, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - sport de performanţă, ajutor financiar sub formă de voucher 
 ♦ O.U.G. nr. 157/2020 

 - stare civilă 
 ♦ L. nr. 119/1996 

 ♦ H.G. nr. 64/2011 

 - şcolarizare, condiţii, cauze de amânare, afecţiuni 
 ♦ O. nr. 430/2004 (M.S.)  

 - şi adolescenţi, schemă de vaccinare 
 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 - trafic, prevenire şi combatere, Subgrup pentru coordonare şi evaluare a activităţii 
 ♦ O. nr. 123/429/2004 (A.N.P.C.A.; M.A.I.)  

 - transport pe căile ferate, reducere 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România, 5 iunie, consacrare 
 ♦ L. nr. 497/2006   
 Corespondenţa: 
 - colectare, transport, distribuire 
 
 ♦ H.G. nr. 1349/2002 

 - inviolabilitate, secret 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.28) 

 Coridorul Europa - Caucaz - Asia: 
 • Acord multilateral de bază privind transportul internaţional-rutier, pe apă, aerian, orice container, conducte- Baku, 1998 
 ▼ O.G. nr. 20/2000 (ratificare)   
 Corporaţia Financiară Internaţională - C.F.I. reglementări internaţionale: 
 • Statut şi Rezoluţia nr. 165/1990 
 ▼ L. nr. 28/1991 (acceptare)    
 Corporaţia Financiară Internaţională - C.F.I.: 
 - majorarea capitalului deţinut de România, acceptare 
 ♦ L. nr. 11/1992   
 Corporaţia GRAIN INDUSTRY ALLIANCE: 
 - cu sediul în Manhattan - Kansas, S.U.A., persoană juridică de drept privat non profit, reprezentanţă, autorizare 
 ♦ H.G. nr. 835/1998   
 Corporaţia ROMANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND: 
 ♦ H.G. nr. 270/1995   
 Corpul Agronomic din România: 
 - constituire, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 459/2003   
 Corpul consilierilor de integrare în Uniunea Europeană: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 19/2003   
 Corpul consilierilor diplomatici: 
 ♦ H.G. nr. 396/2001 
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 Corpul consilierilor pentru afaceri europene: 
 - organizare şi funcţionare, redistribuire pe autorităţi şi instituţii publice 
 ♦ O.U.G. nr. 106/2006 

 ♦ H.G. nr. 1811/2006   
 Corpul controlorilor delegaţi: 
 ♦ O.G. nr. 119/1999   
 Corpul Diplomatic şi Consular al României: 
 - asistenţă medicală, medicamente, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 93/2004 

 - Codul etic, procedură de aplicare 
 ♦ O. nr. 2122/2015 (M.A.E.)  

 - grade diplomatice, stabilire, salarizare 
 ♦ L. nr. 495/2004 

 - statut 
 ♦ L. nr. 269/2003   
 Corpul executorilor bancari: 
 ♦ O. nr. 2628/C/1999 (M.J.)    
 Corpul Executorilor pentru Instituţiile Financiare Nebancare: 
 - statut 
 ♦ O. nr. 1661/C/2007 (M.J.)    
 Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România: 
 - Codul privind conduita etică şi profesională 
 ♦ H.G. nr. 1/1995 

 - comisii de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,  
 organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H. nr. 07/58/2007 (C.E.C.C.A.R.)  

 - Consiliul de Coordonare a Relaţiilor Internaţionale (CCRI) 
 ♦ H. nr. 09/181/148/2009 (C.E.C.C.A.R.; C.A.F.R.)  

 - control de calitate, regulament 
 ♦ H. nr. 18/3/1997 (C.E.C.C.A.R.)  

 - înfiinţare, organizarea activităţii, regulament 
 ♦ O.G. nr. 65/1994 

 ♦ H. nr. 1/1995 (C.E.C.C.A.R.)  

 ♦ H. nr. 00/33/2000 (C.E.C.C.A.R.)  

 - organizare examene de admitere la accesul profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 65/1994 

 ♦ H.G. nr. 227/2008   
 Corpul experţilor vamali: 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004   
 Corpul funcţionarilor publici: 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019   
 Corpul Magistraţilor: 
 ♦ L. nr. 303/2004   
 Corpul naţional al poliţistului: 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 ♦ H.G. nr. 1305/2002   
 Corpul operatorilor Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare: 
 ♦ H.G. nr. 802/1999 

 ♦ L. nr. 99/1999   
 Corpul Pompierilor Militari: 
 ♦ L. nr. 121/1996 

 ♦ L. nr. 307/2006   
 Corpul silvic: 
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 ♦ O.U.G. nr. 59/2000   
 Corul Naţional de Cameră Madrigal: 
 ♦ H.G. nr. 743/1991   
 Corupţie, combatere, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Austria, Protocol, Budapesta, 2005 
 ▼ H.G. nr. 399/2005 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord de cooperare, Chișinău, 2018 
 ▼ L. nr. 235/2019 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • adoptare Convenţie civilă, Strasbourg, 1999 
 ▼ L. nr. 147/2002 (ratificare) 

 • Convenţie penală, Strasbourg, 1999 
 ▼ L. nr. 27/2002 (ratificare) 

 • Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), participarea României, Rezoluţia Consiliului Europei nr(99)5 din 1 mai 1999 
  ▼ O.G. nr. 46/1999 (aprobare participare) 

 • Memorandum de înţelegere, Zagreb, 2007 
 ▼ H.G. nr. 965/2007 (aprobare) 

 • Protocol adiţional, Strasbourg, 2003 
 ▼ L. nr. 260/2004 (ratificare)   
 Corupţie: 
 - combatere, măsuri 
 ♦ L. nr. 78/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 27/2003 

 ♦ L. nr. 161/2005 

 - Consiliul pentru coordonarea implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 233/2005 

 - infracţiuni, combatere, Direcţia Naţională Anticorupţie, competenţă, atribuţii 
 ♦ L. nr. 78/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 43/2002 

 ♦ O. nr. 1643/C/2015 (M.J.)  

 - prevenire şi combatere Program de aplicare a L. nr. 161/2003 
 ♦ H.G. nr. 504/2003 

 - Program naţional de prevenire şi Plan naţional de acţiune împotriva corupţiei 
 ♦ H.G. nr. 1065/2001 

 - strategia naţională anticorupţie 2012-2015, măsuri preventive, indicatori de evaluare, plan naţional de acţiune 
 ♦ H.G. nr. 215/2012 

 - Strategia naţională anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală, 2008-2010, 
 ♦ H.G. nr. 609/2008 

 - tipuri de corupţie 
 ♦ H.G. nr. 1065/2001 

 v. Codul penal, v. spălare bani 
 
 Coş minim de consum lunar: 
 - aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 217/2000 

 - Comisia Naţională pentru Indexare şi Fundamentare a Valorii Coşului Minim de Consum 
 ♦ H.G. nr. 939/2002   
 Cotizaţii în valută: 
 - cotizaţie anuală la Organizaţia Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare, plată, condiţii 
 ♦ L. nr. 152/1999 

 - la Agenţia Sisteme de Culegere şi Exploatare a Informaţiilor pentru Câmpul de Luptă de către M.Ap.N., stabilire 
 ♦ L. nr. 332/2003 

 - la organisme internaţionale 
 ♦ O.G. nr. 41/1994 

 ♦ H.G. nr. 259/2006 

 - la Organizaţia interguvernamentală pentru transporturi feroviare (OTIF) prin M.L.P.T.L. începând cu anul 2001 
 ♦ O.G. nr. 42/2001 

 - la Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală (O.I.M.L.) şi B.I.M.P., România cu drepturi depline, plată 
 ♦ O.G. nr. 98/1999 

 - la unele organizaţii sportive internaţionale 
 ♦ O.U.G. nr. 239/2000 
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 - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, plăţi anuale din buget 
 ♦ L. nr. 161/1999 

 - pentru Organizaţia Internaţională a Zahărului, plata de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 
 ♦ L. nr. 162/1999 

 - pentru participarea la lucrările Platformei Europene a Auditorilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului (EPRA) 
 ♦ O.U.G. nr. 198/2000 

 - plata anuală la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei 
 ♦ L. nr. 92/2002 

 - plată la Asociaţia "Euromontana" 
 ♦ L. nr. 142/2000 

 - plată la Fundaţia Europeană pentru Ştiinţă (ESF) 
 ♦ H.G. nr. 1459/2003 

 - reluarea activităţii României la Institutul Internaţional la Frigului cu sediul în Franţa, autorizarea plăţii 
 ♦ O.U.G. nr. 19/2000   
 Cotizaţii, reglementări internaţionale: 
 • la Asociaţia Internaţională pentru Ştiinţa Tehnologiei Cerealiere 
 ▼ L. nr. 72/2000 (aprobare) 

 • la Organizaţia Intraeuropeană a Administraţiilor Fiscale Casta Papiernicka, Slovacia, 1997 
 ▼ O.G. nr. 33/1998 (aderare) 

 • plata anuală la Institutul Internaţional al Ombudsmanului şi la Institutul European  al Ombudsmanului, de către Avocatul Poporului 
 ▼ L. nr. 206/1998 (aprobare)    
 Creanţe bancare: 
 - deţinute de AVAB asupra S.C. "Artrom" - S.A., Slatina, valorificare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 12/2002 

 - valorificare active bancare 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998   
 Creanţe bugetare: 
 - administrate: 
 • de AVAB: 
 • asupra agenţilor economici din sectorul agricol program de măsuri pentru restructurare financiară, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 56/2002 

 ♦ H.G. nr. 718/2002 

 • în vederea virării la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate 
 ♦ O.U.G. nr. 95/2003 

 • de M.F.P., înlesniri la plată, procedură, criterii şi competenţe de acordare 
 ♦ O. nr. 928/2002 (M.F.P.)  

 • de M.M.S.S., acordare înlesniri la plată 
 ♦ O. nr. 216/2002 (M.M.S.S.)  

 • de M.S.F., executare: 
 ♦ H.G. nr. 108/1998 

 - colectare personal C.N.A.S., C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., C.A.S.A. M.L.P.T.L. de stimulente, constituire şi utilizare fond 
 ♦ Decizia nr. 193/2003 (C.N.A.S.)  

 - colectare: 
 • condiţii, măsuri 
 ♦ O. nr. 58/2003 (M.M.S.S.)  

 - debitori ai bugetului asigurărilor de stat, executare silită a bunurilor, condiţii 
 ♦ O. nr. 127/2003 (M.M.S.S.)  

 - executare condiţii 
 ♦ O. nr. 2312/1996 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 1740/1996 (M.F.)  

 ♦ L. nr. 500/2002 

 - înlesniri la plată celor administrate de M.M.S.S.: 
 ♦ O. nr. 198/2001 (M.M.S.S.)  

 - la Fondul de asigurări sociale de sănătate şi la Fondul special pentru sănătate, obligaţiile persoanelor juridice în calitate de angajatori, executare 
 ♦ H.G. nr. 108/1998 

 - restanţe, modalităţi de stingere la societăţi comerciale la care statul este acţionar, norme metodologice 
 ♦ H.G. nr. 269/1999 

 - termen de plată, stabilire 
 ♦ O. nr. 840/1999 (M.F.)  

 ♦ O.G. nr. 51/1998 

 v. buget de stat, v. bugetul asigurărilor sociale de stat 
 
 Creanţe externe ale României: 



 

 5939

 - provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională derulate înainte de decembrie 1989, recuperare, negociere 
 ♦ L. nr. 29/1994 

 ♦ O. nr. 1080/M-1/689/481/2005 (M.F.P.; M.A.E.; M.E.COM.)  

 - recuperare din: 
 • Angola 
 ♦ H.G. nr. 429/1998 

 ♦ H.G. nr. 257/2003 

 • Bolivia 
 ♦ H.G. nr. 298/1992 

 • Libia 
 ♦ H.G. nr. 446/1992 

 • Peru 
 ♦ H.G. nr. 429/1998 

 • R. Mozambic 
 ♦ H.G. nr. 258/2003 

 • R.A. Siriană, încheiere contract consultanţă 
 ♦ H.G. nr. 369/2000 

 • Zambia 
 ♦ H.G. nr. 429/1998 

 - sume încasate din recuperarea celor prevăzute din activitatea de comerţ exterior şi cooperare internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989,  
 virare la bugetul de stat 
 ♦ O.G. nr. 36/2003   
 Creanţe fiscale: 
 - ale societăţilor naţionale, comerciale în care statul e acţionar majoritar, diminuare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 128/2006 

 - colectare prin executare silită faţă de debitori instituţii publice, procedură 
 ♦ O. nr. 1031/2008 (A.N.A.F.)  

 - colectare, formulare utilizate 
 ♦ O. nr. 1032/2008 (A.N.A.F.)  

 - rezultate din raporturi juridice vamale, diferenţe, compensare, restituire, procedură 
 ♦ O. nr. 1939/2006 (M.F.P.)    
 Creanţe, relaţii internaţionale: 
 - F. Rusă, Acord, Moscova, 1999 
 ▼ O.G. nr. 6/2000 (ratificare) 

 - maritime, limitare răspundere, Convenţie, Protocol, Londra, 1976, 1996 
  ▼ L. nr. 284/2006 (aderare) 

 - R. Arabă Egipt: 
 • Acord, Bucureşti,1996 
 ▼ H.G. nr. 847/1996 (aprobare) 

 • Înţelegeri 
 ▼ H.G. nr. 102/1991 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 728/1991 (aprobare) 

 - R. Arabă Siriană, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 963/2007 (aprobare) 

 - R. Ghana, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 991/1995 (aprobare) 

 - R.F. Germania, Acord 
 ▼ O.G. nr. 45/1995 (aprobare) 

 - R.P.D. Coreeană, Protocol, Bucureşti, 1992 şi Protocol, Phenian, 1993 
 ▼ H.G. nr. 401/1992 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 217/1993 (aprobare)   
 Creanţe: 
 - obligaţii de plată, contracte între profesionişti şi autorităţi contractante, executare, întârziere, combatere 
 ♦ L. nr. 72/2013 

 - salariale, fond de garantare, constituire şi utilizare 
 ♦ L. nr. 200/2006 

 ♦ H.G. nr. 1850/2006   
 Creaţie: 
 - libertatea creaţiilor 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 30) 
 v. drept autor 
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 Credinţe religioase: 
 - autonome faţă de stat, libertate, statute proprii în condiţiile legii 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 v. culte religioase, v. institutele teologice 
 
 Credit agricol: 
 - categorii de integratori care beneficiază de prevederile L. nr. 150/2003 
 ♦ O. nr. 432/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - pentru producţie, nivelul fondurilor publice, stabilire, acordare, condiţii: 
 • în anul 2004 
 ♦ H.G. nr. 816/2003   
 Credit ipotecar: 
 - bănci de credit ipotecar, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - pentru investiţii imobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 ♦ O. nr. 4/2000 (C.N.V.M.)    
 Credit lombard: 
 - facilităţi permanente, acordare de către B.N.R., condiţii 
 ♦ R. nr. 1/2000 (B.N.R.)    
 Credite externe: 
 - achiziţionarea de aparatură: 
 • de hemodializă pentru reţeaua sanitară 
 ♦ H.G. nr. 190/2000 

 • şi echipamente de radioterapie, garantare 
 ♦ H.G. nr. 665/1999 

 - acordat de GENERALE BANK - Belgia, finanţare a proiectului "Modernizarea şi diversificarea armamentului şi muniţiei de infanterie prin  
 asimilare a modelelor NATO" de către Ministerul de Finanţe 
 ♦ H.G. nr. 822/1999 

 - acordul de CITIBANK, finanţarea proiect "Modernizarea fabricaţiei de fitinguri" pentru SN Romarm S.A. 
 ♦ H.G. nr. 687/2000 

 - angajament de credit stand-by, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 30/1997 

 - autorizarea garantării de către Ministerul de Finanţe pentru Ministerul Apărării Naţionale 
 ♦ H.G. nr. 288/1999 

 - care fac obiectul H.G. nr. 961/2000, măsuri pentru derulare 
 ♦ O.U.G. nr. 175/2000 

 - comercial, achiziţionare stocuri de urgenţă de produse agroalimentare, în produse GSM- 103, garantare 
 ♦ H.G. nr. 374/2001 

 - Comisia de autorizare a împrumuturilor locale 
 ♦ H.G. nr. 9/2007 

 - contractare, finanţare de tip leasing financiar, autorizarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă 
 ♦ H.G. nr. 792/2003 

 - finanţare Program de pietruire a drumurilor, garantare de către M.F.P., pentru Compania N.T.E.E. "Transelectrica" - S.A 
 ♦ H.G. nr. 876/2003 

 ♦ H.G. nr. 917/2003 

 - finanţare proiecte de modernizare la S.C. Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea, autorizare Comitetul interministerial de garanţii şi credite de comerţ  
 exterior 
 ♦ H.G. nr. 930/2000 

 - garantare de către M.F.P. în favoarea Companiei Naţionale de transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A 
 ♦ H.G. nr. 410/2003 

 - garantare de către M.F.P. pentru: 
 • M.Ap.N. 
 ♦ H.G. nr. 35/2002 

 • Ministerul Justiţiei 
 ♦ H.G. nr. 948/2002 

 • S.N. "Nuclearelectrica"- S.A., condiţii 
 ♦ H.G. nr. 322/2002 

 • S.N. de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"- S.A., condiţii 
 ♦ H.G. nr. 557/2002 

 • Unitatea 2 CNE Cernavodă 
 ♦ H.G. nr. 322/2002 

 • Universitatea "Transilvania" din Braşov 
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 ♦ H.G. nr. 496/2003 

 - garantare de către stat: 
 • accelerarea procedurilor de utilizare în lucrările de infrastructură 
 ♦ O.G. nr. 18/1999 

 • achiziţionare imobil pentru Ambasada României la Berlin 
 ♦ H.G. nr. 630/2001 

 • achiziţionarea aparaturii topogeodezice şi a echipamentelor pentru punerea în posesie a terenurilor forestiere 
 ♦ H.G. nr. 1140/2000 

 • achiziţionarea sistem de comandă, control, coordonare şi informare pentru protecţia civilă din România 
 ♦ H.G. nr. 724/1996 

 • consolidarea, modernizarea şi dotarea Spitalului Clinic Colţea şi refacerea Bisericii Colţea, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 850/1999 

 • construire de locuinţe 
 ♦ H.G. nr. 112/1999 

 • contractare, programe guvernamentale, reabilitarea drumuri comunale 
 ♦ H.G. nr. 926/2000 

 • import ţiţei, program energetic 
 ♦ H.G. nr. 907/1996 

 • pentru: 
 • Autoritatea Naţională a Vămilor, achiziţionare autovehicule pentru supraveghere vamală 
 ♦ H.G. nr. 265/2000 

 • Centrala Termoelectrica Mintia Deva 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 • Compania de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 1024/1999 

 • Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti- Otopeni"- S.A. 
 ♦ O.U.G. nr. 73/1999 

 • Companiei Naţionale de Electricitate S.A. 
 ♦ H.G. nr. 509/1998 

 • finalizarea lucrării de reabilitare a Grupului nr.4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroşeni şi modernizare şi  
 retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan şi Paroşeni şi a Uzinei de Preparaţie Coroieşti 
 ♦ H.G. nr. 1192/2000 

 • Ministerul Afacerilor Externe 
 ♦ H.G. nr. 393/2001 

 • Ministerul Apărării Naţionale 
 ♦ H.G. nr. 40/1999 

 ♦ H.G. nr. 1240/2000 

 ♦ H.G. nr. 852/1998 

 ♦ H.G. nr. 727/1998 

 • Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului în favoarea Companiei Naţionale Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire  
 a Apelor- S.A. (I.N.M.H.) pentru sistemul meteorologic naţional 
 ♦ H.G. nr. 1073/1999 

 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 ♦ H.G. nr. 1381/2000 

 • Ministerul Justiţiei 
 ♦ H.G. nr. 65/2000 

 ♦ H.G. nr. 435/2001 

 ♦ H.G. nr. 978/2000 

 • Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 
 ♦ H.G. nr. 1029/2000 

 ♦ H.G. nr. 538/2000 

 • Ministerul Public, garantare 
 ♦ H.G. nr. 1032/1999 

 • Ministerul Sănătăţii şi Familiei 
 ♦ H.G. nr. 1202/2000 

 ♦ H.G. nr. 1201/2000 

 ♦ H.G. nr. 1079/2000 

 ♦ H.G. nr. 100/1999 

 ♦ H.G. nr. 303/2000 

 ♦ H.G. nr. 190/2000 

 ♦ H.G. nr. 801/1999 

 ♦ H.G. nr. 570/2000 

 • Ministerului de Interne pentru achiziţionarea de instrumentar şi aparatură medicală 
 ♦ H.G. nr. 69/2000 
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 ♦ H.G. nr. 275/1999 

 ♦ H.G. nr. 693/1996 

 • R.A. "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru noile paşapoarte 
 ♦ H.G. nr. 849/2001 

 • R.A. Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi 
 ♦ H.G. nr. 262/1998 

 • R.A. Administraţia Naţională a Drumurilor din România 
 ♦ H.G. nr. 707/2001 

 • R.A. judeţeane "Apă Canal" Iaşi 
 ♦ O.U.G. nr. 253/2000 

 • S.C. "Contransimex"- S.A. Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 515/1992 

 ♦ H.G. nr. 409/1992 

 ♦ H.G. nr. 321/1992 

 • S.C. de Avioane Craiova- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 767/2000 

 • S.C. Distrigaz- Nord, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 755/2001 

 • S.C. Distrigaz- Sud S.A., condiţii 
 ♦ H.G. nr. 754/2001 

 • S.C. Energo Grup S.A. Brad 
 ♦ H.G. nr. 950/2000 

 • S.C. Mixte "Ocrim România"- S.A. Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 395/1992 

 • S.C. Termoelectrica S.A. 
 ♦ H.G. nr. 756/2001 

 ♦ H.G. nr. 1200/2000 

 • S.C.de Transport cu Metroul Bucureşti METROREX- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 205/2000 

 • S.C.Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 268/1998 

 • S.N. Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române Tarom S.A. 
 ♦ H.G. nr. 557/1998 

 • S.N. de Radiocomunicaţii- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 1019/2001 

 ♦ H.G. nr. 315/1995 

 • S.N. de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.- Călători", garantare 
 ♦ H.G. nr. 217/1999 

 - garantare pentru Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 168/2003 

 - garantare pentru crearea: 
 • Centrului de documentare, educaţie continuă şi transfer tehnologic la Universitatea Politehnică din Timişoara 
 ♦ H.G. nr. 354/2003 

 • Centrului de transfer tehnologic CETRANSINO la Universitatea din Piteşti 
 ♦ H.G. nr. 353/2003 

 • Centrului de transfer tehnologic informare şi documentare din Universitatea "Politenica" Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 355/2003 

 • Parcului tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova 
 ♦ H.G. nr. 352/2003 

 - garantare pentru M.A.P.M. 
 ♦ H.G. nr. 12/2003 

 - garantare pentru M.L.P.T.L. de către M.F.P. 
 ♦ H.G. nr. 150/2003 

 - garantare/rambursare pentru creditele acordate de: 
 • DEUTSCHE BANK A.G. 
 ♦ H.G. nr. 587/1992 

 • Grecia, Intracom- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 171/1992 

 • Republica Coreea, Regiei Autonome "Rom-Telecom" 
 ♦ H.G. nr. 350/1994 

 ♦ H.G. nr. 558/1993 

 • Republica Populară Chineză 
 ♦ H.G. nr. 296/1992 

 ♦ H.G. nr. 640/1991 
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 • Statele Unite ale Americii 
 ♦ H.G. nr. 474/1995 

 ♦ H.G. nr. 238/1993 

 ♦ H.G. nr. 170/1996 

 ♦ H.G. nr. 196/1994 

 - pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica SA" 
 ♦ H.G. nr. 1340/2002 

 - pentru S.C."Electrica" - S.A., surse necesare electrificării rurale şi urbane, alimentare cu energie a locuinţelor cuprinse în programul A.N.L.,  
 condiţii 
 ♦ H.G. nr. 702/2003 

 - rambursarea ratelor de capital pentru o cotă parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza Programului CCC- Legea publică nr. 480/1992,  
 condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 238/2000 

 - şi/sau interne garantare M.F.P. pentru implementarea sistemelor de centralizare electronică în staţiile de cale ferată 
 ♦ H.G. nr. 835/2003   
 Credite: 
 - acordare, proces de restructurare, redresare şi relansare economică pentru societăţi comerciale, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - acordare: 
 • de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, corelare rata de schimb leu-euro sau leu-dolar, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 915/1999 

 • Guvernului Republicii Moldova, de către Guvernul României 
 ♦ L. nr. 60/1993 

 • întreprinderilor mici şi mijlocii, condiţii 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 • pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor bancare constituite la societăţile bancare "Dacia Felix " şi "Credit Bank",  
 autorizare B.N.R. 
 ♦ L. nr. 135/1996 

 • pentru crearea de noi locuri de muncă, acordare în condiţii avantajoase 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 • pentru misiunile diplomatice ale României în străinătate, achiziţionare autoturisme 
 ♦ H.G. nr. 574/1996 

 • pentru refinanţarea societăţilor bancare 
 ♦ R. nr. 1/2000 (B.N.R.)  

 • pentru stimularea exportului şi producţiei pentru export 
 ♦ H.G. nr. 358/1992 

 • pentru stocurile de toamnă-iarnă a localităţilor izolate din Delta Dunării 
 ♦ O.U.G. nr. 73/1997 

 • populaţiei pentru locuinţe 
 ♦ D.-L. nr. 61/1990 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 85/1992 

 • regiilor autonome 
 ♦ O.G. nr. 15/1993 

 • Societăţii Comerciale "I.C.P.P.A..M"- S.A. Baloteşti 
 ♦ O.U.G. nr. 39/2001 

 - bancare, C.E.C., reducere risc seismic al construcţiilor existente, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 - bugetare, regim juridic 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - clasificare şi plasament 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ R. nr. 5/2012 (B.N.R.)  

 ♦ O. nr. 4/2012 (B.N.R.)  

 - comerciale, în produse GSM/1999, garantare 
 ♦ H.G. nr. 110/1999 

 - condiţii, regulament 
 ♦ R. nr. 17/2012 (B.N.R.)  

 - construire de locuinţe, convenţii încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
 ♦ H.G. nr. 962/2001 

 ♦ L. nr. 152/1998 

 - cooperative de credit, acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 
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 - de comerţ internaţional, definire 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - de export 
 ♦ O. nr. 58(I)/1999 (M.I.C.)  

 - depozit la CEC, construcţii de locuinţe 
 ♦ L. nr. 67/1992 

 - deschidere, cheltuieli necesare pentru activităţile instituţiilor în condiţii de instituire a stării de urgenţă/stării de asediu, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 - din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordare, rambursare, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 - facilităţi acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori 
 ♦ O.U.G. nr. 37/2020 

 - financiare, definire 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - garantare: 
 • credit acordat Administraţiei Naţionale a Drumurilor 
 ♦ L. nr. 71/1992 

 • credit acordat R.A. "Renel" 
 ♦ H.G. nr. 359/1996 

 • în baza H.G. nr.687/1997 
 ♦ O.G. nr. 28/2000 

 • în favoarea Ministerului Apărării Naţionale, program "Reţea de transmisiuni permanente în sistemul de transmisiuni al Armatei Române" 
 ♦ H.G. nr. 352/1999 

 • pentru construirea de locuinţe 
 ♦ H.G. nr. 112/1999 

 • pentru credite interne contractate de agenţii economici de la băncile comerciale 
 ♦ O.G. nr. 34/1994 

 • pentru finanţarea construcţiei autostrăzii "Bucureşti- Constanţa" 
 ♦ H.G. nr. 999/1995 

 • pentru rambursare credite 
 ♦ H.G. nr. 150/1991 

 ♦ H.G. nr. 357/1991 

 ♦ H.G. nr. 382/1991 

 - guvernamentale, folosire, echivalent în lei 
 ♦ H.G. nr. 190/1992 

 - instituţii externe de evaluare, recunoaştere 
 ♦ R. nr. 5/2013 (B.N.R.)  

 - interne garantate de stat, fond de risc, debitori şi creditori, reglementare regim 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2008 

 - ipotecare, garanţie contract de credit încheiat pentru construirea de locuinţe în numele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi instituţia bancară şi  
 beneficiarul creditului 
 ♦ L. nr. 152/1998 

 ♦ H.G. nr. 962/2001 

 ♦ L. nr. 190/1999 

 - în condiţii avantajoase pentru întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale, persoane fizice care desfăşoară activităţi  
 independente 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ L. nr. 346/2004 

 ♦ N.M. nr. 1557/8/2008 (M.M.F.E.S.; B.N.R.)  

 - operaţiuni BNR, condiţii 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - prevenire şi combatere criminalitate informatică, Program de aplicare 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ H.G. nr. 504/2003 

 - risc de credit, constituire şi utilizare 
 ♦ N. nr. 10/1995 (B.N.R.)  

 v. cambia - scrisoare de schimb 
 
 Creşe: 
 - organizare activitate 
 ♦ H.G. nr. 360/1991 

 ♦ L. nr. 263/2007   
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 Criminalitate, combatere, reglementări, cooperare internaţională: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Belgia, Convenţie, Bucureşti, 1999 
 ▼ L. nr. 50/2001 (ratificare) 

 • Bosnia şi Herţegovina, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 138/2008 (ratificare) 

 • Confederaţia elveţiană, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 60/2006 (ratificare) 

 • Irlanda, Acord, Dublin, 2013 
 ▼ L. nr. 330/2013 (ratificare) 

 • Israel, Acord, Ierusalim, 2001 
 ▼ L. nr. 123/2002 (ratificare) 

 • Malta, Acord, Luxemburg, 2007 
 ▼ L. nr. 318/2007 (ratificare) 

 • Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii  
 informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia,  Bucureşti, 2013 
 ▼ L. nr. 33/2014 (ratificare) 

 • Ministerul de Stat pentru Interne al Bavariei, Declaraţie, Munchen, 2004 
 ▼ H.G. nr. 682/2004 (aprobare) 

 • R. Arabă Egipt, Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 262/2004 (ratificare) 

 • R. Argentina, Convenţie, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 568/1994 (aprobare) 

 • R. Armenia, Acord, Erevan, 2001 
 ▼ L. nr. 320/2002 (ratificare) 

 • R. Austria, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 917/1999 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Bucureşti, 2009 
 ▼ L. nr. 251/2010 (ratificare) 

 • R. Belarus, Înţelegere, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 270/1997 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Acord, Antalya, 1998 
 ▼ L. nr. 154/1999 (ratificare) 

 • R. Bulgaria, Acord, Sofia, 2002 
 ▼ L. nr. 70/2003 (ratificare) 

 • R. Cehă, Acord, 2012, protecţia martorilor 
 ▼ L. nr. 310/2013 (ratificare) 

 • R. Cehă, Acord, Praga, 2001 
 ▼ L. nr. 465/2002 (ratificare) 

 • R. Cipru, Înţelegere, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 13/2000 (ratificare) 

 • R. Croaţia, Acord, Zagreb, 2000 
 ▼ H.G. nr. 703/2001 (aprobare) 

 • R. Franceză,  Acord colaborare,  Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 147/1997 (ratificare) 

 • R. Georgia, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 586/2004 (ratificare) 

 • R. India, Înţelegere, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 550/1994 (aprobare) 

 • R. Italiană,  Acord, Roma, 1993 
 ▼ H.G. nr. 258/1993 (aprobare) 

 • R. Italiană, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 178/2006 (aprobare) 

 • R. Italiană, Protocol, Înţelegere, Bucureşti, 2006, 2007 
 ▼ H.G. nr. 327/2007 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 182/2008 (aprobare) 

 • R. Kazahstan, Acord, Astana, 2003 
 ▼ L. nr. 61/2004 (ratificare) 

 • R. Liban, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 367/2003 (ratificare) 

 • R. Moldova, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 744/2000 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord, înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, Galaţi, 2011 
 ▼ L. nr. 67/2012 (ratificare) 

 • R. Polonă, Acord, Varşovia, 2001 
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 ▼ L. nr. 188/2002 (ratificare) 

 • R. Serbia, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 17/2008 (ratificare) 

 • R. Slovacia, Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 202/2004 (ratificare) 

 • R. Slovenia, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 597/2001 (aprobare) 

 • R. Turcia, Acord, Antalya, 1998 
 ▼ L. nr. 154/1999 (ratificare) 

 ▼ H.G. nr. 1022/2013 (aprobare) 

 • R. Ungară, Protocol de cooperare, Budapesta, 2005 
 ▼ H.G. nr. 6/2006 (aprobare) 

 • R.A.Siriană, Acord, Bucureşti, 2010 
 ▼ L. nr. 80/2012 (ratificare) 

 • R.F. Germană, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 80/1997 (aprobare)  
 • Regatul  Marocului, Acord cooperare, Rabat, 1997 
 ▼ H.G. nr. 813/1997 (aprobare) 

 • Regatul Suediei, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 168/2005 (ratificare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 148/1997 (ratificare) 

 • S.U.A., prevenire, combatere infracțiuni grave, Acord, Washington, 2017 
 ▼ L. nr. 189/2017 (ratificare) 

 • S.U.A., Protocol de cooperare, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1357/2003 (aprobare) 

 • Spania, Convenţie, Madrid, 2006 
 ▼ L. nr. 495/2006 (ratificare) 

 • transfrontalieră, R. Ungară, Acord, Szeged, 2008 
 ▼ L. nr. 311/2009 (ratificare) 

 • Ucraina, Acord, Kiev, 1999 
 ▼ L. nr. 70/2001 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • asistenţă judiciară internaţională 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 • Centrul Regional al iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei- SECI pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere 
 ▼ L. nr. 208/1999 (ratificare) 

 • Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, Convenţie, Bucureşti, 2009 
 ▼ L. nr. 250/2010 (ratificare) 

 • combatere, criminalitate transfrontalieră, schimb de informaţii- cooperare cu OIPC- INTERPOL şi Centrul Regional SECI, Acord, Bucureşti,  
 2002 
 ▼ H.G. nr. 499/2002 (aprobare) 

 • Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere, Acord de sediu, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 48/2001 (ratificare) 

 • Comitetul European pentru Problemele Criminale, competenţă 
 ▼ O.G. nr. 90/1999 (ratificare) 

 • Convenţie europeană, Strasbourg, 1997 
 ▼ L. nr. 19/1997 (ratificare) 

 • Cooperare economică a Mării Negre, Acord, Kerkyra, 1998 
 ▼ L. nr. 6/2000 (ratificare) 

 • Curtea Penală Internaţională, Statut, Roma, 1998 
 ▼ L. nr. 111/2002 (ratificare) 

 • imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanităţii şi a crimelor de război, Convenţie, Strasbourg, 1974 
 ▼ O.G. nr. 91/1999 (ratificare) 

 • infracţionalitate trasfrontalieră şi vamală, prevenire şi combatere, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ L. nr. 208/1999 (ratificare) 

 • Protocol, Belgrad, 2008 
 ▼ L. nr. 285/2009 (ratificare) 

 • spălarea, decoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii, Convenţie Europeană, Strasbourg, 1990 
 ▼ L. nr. 263/2002 (ratificare) 

 • spălarea, descoperirea, sechestrarea, confiscarea produselor infracţiunii, finanţare terorism, Consiliul Europei, Convenţie, Varşovia, 2005 
 ▼ L. nr. 420/2006 (ratificare) 

 • Stupefiante şi substanţe psihotrope, trafic ilicit, combatere, Acord, Strasbourg, 1995 
 ▼ L. nr. 394/2002 (ratificare) 

 • transnaţionale organizate, prevenire, reprimare, şi pedepsirea traficului de persoane, femei şi copii- Convenţie Naţiunile Unite, New York,  
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 2000 
 ▼ L. nr. 565/2002 (ratificare)   
 - acte internaţionale trilaterale: 
 • R. Bulgaria, R.Elenă, Protocol, Sofia, 1998 
 ▼ H.G. nr. 280/1999 (aprobare) 

 - R. Indonezia, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 68/2007 (ratificare)   
 Criminalitate: 
 - delicvenţa juvenilă în mediu şcolar, prevenire, măsuri educative şi de prevenire a victimizării elevilor 
 ♦ O. nr. 183/2001/3032/2002 (M.I.; M.E.C.)  

 - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, înfiinţare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 78/2016 

 - informatică, prevenire, combatere, sancţiune 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - organizată: 
 • prevenire şi combatere 
 ♦ L. nr. 39/2003 

 - prevenire, combatere, atribuţiile Poliţiei Române 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 - strategia naţională de prevenire 2005-2007 
 ♦ H.G. nr. 2074/2004 

 - transfrontalieră şi infracţiuni de frontieră, informare prin SIF 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 v. codul penal, v. corupţie, v. hotărâri represive europene 
 
 Culte religioase: 
 - acţiuni şi cereri în justiţie, formulare, măsuri 
 ♦ L. nr. 455/2006 

 - Arhiepiscopia Bisericii Armene din România, organizare, administrare, statut 
 ♦ H.G. nr. 56/2008 

 - Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România, statut, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 399/2008 

 - Biserica Creştină după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România, organizare, funcţionare, statut 
 ♦ H.G. nr. 897/2008 

 - Biserica Evanghelică C.A. din România, statut, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 898/2008 

 - Biserica Evanghelică Română, statut, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 629/2008 

 - Biserica Evanghelică-Lutherană din România, statut, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 400/2008 

 - Biserica Ortodoxă Română, organizare, funcţionare, statut 
 ♦ H.G. nr. 53/2008 

 - Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România, statut, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 398/2008 

 - Biserica Reformată din România, statut, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 186/2008 

 - bunuri culturale mobile, inventariere 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 - bunuri imobile aflate în folosinţă, regim juridic, reglementare 
 ♦ L. nr. 239/2007 

 - cler, salarizare, sprijinul statului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1070/1999 

 - Codul de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice, Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 1218/2008 

 - Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România 
 ♦ O.U.G. nr. 94/2000 

 ♦ H.G. nr. 1164/2002 

 - construcţii de cult, biserici, case de rugăciuni, mânăstiri, schituri: 
 • amplasare 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 • extindere 
 ♦ O. nr. 1026/2000 (M.F.)  

 - contribuţii de la bugetul de stat: 
 • completare drepturi salariale neacoperite din fonduri proprii pentru unităţile de cult din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei 
 ♦ O.U.G. nr. 203/1999 
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 • pentru unităţile de cult cu venituri mici 
 ♦ H.G. nr. 798/1996 

 ♦ O.G. nr. 38/1994 

 - Cultul Creştin Baptist-Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, organizare, funcţionare, statut 
 ♦ H.G. nr. 58/2008 

 - Cultul Creştin Penticostal-Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, statut, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 189/2008 

 - cultul musulman, recunoaştere, statut 
 ♦ H.G. nr. 628/2008 

 - din România, sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri 
 ♦ O.G. nr. 82/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 203/1999 

 - dreptul de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra bunurilor destinate activităţii cultului mozaic 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2002 

 - imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, despăgubiri în valoare actualizată conform L.nr.10/2001, cont în care se  
 încasează, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 94/2000 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ O. nr. 198/2003 (M.F.P.)  

 - Institutul de Istorie a Religiilor, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 32/2008 

 - învăţământ religios în şcoli 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.32 alin. 7) 
 - libere, organizare potrivit statutelor proprii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 29 alin. 3) 
 - muzee şi colecţii proprii, sprijin financiar 
 ♦ L. nr. 311/2003 

 - regim general, libertate religioasă 
 ♦ L. nr. 489/2006 

 - Statutul Bisericii Unitariene din Transilvania 
 ♦ H.G. nr. 641/2010 

 - Statutul Episcopiei Ortodoxe Sârbe din Timişoara, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 1709/2008 

 - Statutul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 999/2008   
 Cultură, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Belgia: 
 • Acord, Bucureşti,  1997 
 ▼ H.G. nr. 632/1997 (aprobare) 

 • Comunitatea Franceză din Belgia, Guvernul Valon, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 446/1998 (aprobare) 

 • Bosnia şi Herţegovina, Acord, Sarajevo, 2010 
 ▼ H.G. nr. 407/2011 (aprobare) 

 • Canada, Memorandum de înţelegere, Ottawa, 1991 
 ▼ H.G. nr. 629/1991 (aprobare) 

 • F. Rusă,  Acord,  Moscova ,1993 
 ▼ H.G. nr. 877/1994 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 919/2002 (aprobare) 

 • Georgia, Acord, București, 2019 
 ▼ H.G. nr. 687/2019 (aprobare) 

 • Georgia, Acord, Tbilisi, 1998 
 ▼ H.G. nr. 743/1999 (aprobare) 

 • Israel, Program de colaborare, pentru anii 2010-2013, Bucureşti, 2010 
 ▼ O. nr. 1422/2010 (publicare) 

 • Israel, Program, 2014-2017, Ierusalim, 2014 
 ▼ O. nr. 1336/2014 (publicare) 

 • Italia: 
 • Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 2272/2004 (aprobare) 

 • Program de colaborare româno-italiană pentru anii 2002-2005 
 ▼ H.G. nr. 1020/2002 (aprobare) 

 • Japonia, Program de voluntari culturali japonezi, Acord, Bucureşti, 2009 
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 ▼ O. nr. 6930/2009 (publicare) 

 • Marele Ducat al Luxemburgului, Acord,  Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 793/1994 (aprobare) 

 • Maroc, Program de aplicare Acord, Rabat, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1516/2003 (aprobare) 

 • Mongolia, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 558/2005 (aprobare) 

 • Mongolia, Program de cooperare, Ulan Bator, 2010 
 ▼ O. nr. 821/2010 (aprobare) 

 • Polonia, Institutul Cultural Român de la Varşovia, Institutul Polonez din Bucureşti, Acord, Varşovia, 2009 
 ▼ H.G. nr. 1416/2009 (aprobare) 

 • Program de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică pe anii 2000-2004, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 421/2002 (aprobare) 

 • Program de cooperare, Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 1203/2010 (aprobare) 

 • R.  Armenia, Acord,  Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 452/1995 (aprobare) 

 • R.  Libaneză, Acord, Beirut, 1995 
 ▼ H.G. nr. 760/1995 (aprobare) 

 • R.  S. Vietnam, Acord, Hanoi, 1995, Program de executare, Hanoi, 2010 
 ▼ H.G. nr. 144/1996 (aprobare) 

 ▼ O. nr. 783/2010 (publicare) 

 • R. Algeriană Democratică şi Populară, Program de colaborare, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 749/2002 (aprobare) 

 • R. Arabă Siriană, Acord, Damasc, 2004 
 ▼ H.G. nr. 534/2008 (aprobare) 

 • R. Arabă Siriană, Program pentru anii 2010-2014, Bucureşti, 2010 
 ▼ O. nr. 2217/2010 (publicare) (M.A.E.)  

 • R. Argentina, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ L. nr. 112/2001 (ratificare) 

 • R. Armenia, Program de colaborare, Bucureşti, 2011 
 ▼ O. nr. 1342/2011 (publicare) 

 • R. Austria, Program de colaborare 2002-2005, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 879/2004 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 735/2000 (aprobare) 

 • R. Belarus, Acord,  1993 
 ▼ H.G. nr. 711/1993 (aprobare) 

 • R. Bolivia, Acord,  Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 997/1995 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Program de colaborare, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 449/2010 (aprobare) 

 • R. Cehă, Acord, Praga, 2007 
 ▼ H.G. nr. 181/2008 (aprobare) 

 • R. Chineză, Acord,  Bucureşti,1994 
 ▼ H.G. nr. 451/1995 (aprobare) 

 • R. Coreea, Acord, Seul, 1991 
 ▼ H.G. nr. 202/1992 (aprobare) 

 • R. Coreea, Program de cooperare pentru anii 2008-2011, Seul, 2008 
 ▼ O. nr. 1807/2008 (publicare) 

 • R. Croaţia, Acord, Zagreb, 1993 
 ▼ H.G. nr. 712/1993 (aprobare) 

 • R. Cuba, Acord, Havana, 2015 
 ▼ H.G. nr. 353/2018 (aprobare) 

 • R. Elenă, Acord,  Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 414/1996 (aprobare) 

 • R. Filipine, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1271/2006 (aprobare) 

 • R. Franceză, centre  culturale,  Acord,  Paris, 1990 
 ▼ L. nr. 27/1991 (ratificare) 

 • R. Germania, Acorduri,  Bonn 1990, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 62/1996 (ratificare) 

  ▼ L. nr. 131/1994 (ratificare) 

 • R. India, Program de cooperare, Bucureşti, 2011 
 ▼ O. nr. 371/2011 (publicare) 
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 • R. Islamică Iran, Program, Teheran, 2014 
 ♦ O. nr. 1740/2014 (M.A.E.)  

 • R. Kazahstan, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 731/2000 (aprobare) 

 • R. Lituania, Acord,  Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 105/1996 (aprobare) 

 • R. Macedonia, Acord de cooperare, Skopje, 2013 
 ▼ H.G. nr. 93/2014 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord, Chişinău, 2011 
 ▼ H.G. nr. 870/2011 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord, Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu", deschidere, funcţionare, Chişinău, 2010 
 ▼ O. nr. 2159/2010 (publicare) 

 • R. Paraguay, Acord,  Asuncion, 1994 
 ▼ H.G. nr. 910/1994 (aprobare) 

 • R. Peru, Acord, Lima, 1998 
 ▼ H.G. nr. 750/2001 (aprobare) 

 • R. Polonă, Acord, Varşovia, 1994 
 ▼ H.G. nr. 911/1994 (aprobare) 

 • R. Portugheză, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 96/2001 (ratificare) 

 • R. Slovacă, Acord,  Bratislava, 1994 
 ▼ H.G. nr. 794/1994 (aprobare) 

 • R. Slovenia: 
 • Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 795/1994 (aprobare) 

 • Program Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1320/2002 (aprobare) 

 • R. Tunisia, Program 2010-2013, Tunis, 2010 
 ▼ O. nr. 16/2012 (publicare) 

 • R. Turcia, Acord, Constanţa, 1996 
 ▼ L. nr. 175/2000 (ratificare) 

 • R. Turcia, Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" Instanbul şi Centrul Cultural Turc "Yunus Emre" Bucureşti, Acord, Ankara, 2013 
 ▼ H.G. nr. 1147/2013 (aprobare) 

 • R. Turcia, Program de cooperare, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1552/2008 (aprobare) 

 • R. Ungară: 
 • Institutul Cultural Român la Budapesta, Centrul Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti, funcţionare, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 176/2006 (ratificare) 

 • Înţelegere 
 ▼ H.G. nr. 680/1995 (aprobare) 

 • R.F. Brazilia, Acord, Brasilia, 1991 
 ▼ H.G. nr. 411/1991 (aprobare) 

 • R.P.Chineză, Acord înfiinţare reciprocă Institut/Centru Cultural, Bucureşti, 2013 
 ▼ H.G. nr. 1117/2013 (aprobare) 

 • R.P.Chineză, Program 2017-2022, Hangzhou, 2017 
 ▼ O. nr. 1943/2017 (publicare) 

 • R.P.Chineză, Program, Bucureşti, 2009 
 ▼ O. nr. 1518/2009 (publicare) 

 • R.P.D. Coreea, Acord, Phenian, 2010 
 ▼ H.G. nr. 575/2011 (aprobare) 

 • Regatul Haşemit al Iordaniei, Program de cooperare culturală şi ştiinţifică pentru anii 2009-2010-2011-2012, Bucureşti, 2009 
 ▼ O. nr. 581/2009 (publicare) 

 • Regatul Maroc, Program de aplicare a Acordului cultural pentru anii 2008-2011, Rabat, 2008 
 ▼ O. nr. 309/2008 (publicare) 

 • Regatul Spaniei, Acord, funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid, a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti,  
 Madrid, 2010 
 ▼ L. nr. 295/2011 (ratificare) 

 • Regatul Thailandei, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 450/1995 (aprobare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,  Acord,  Bucureşti, 1991 
 ▼ L. nr. 9/1993 (ratificare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Program, Bucureşti, 2010 
 ▼ O. nr. 2235/2010 (publicare) 

 • Republica Orientală a Uruguayului, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 1055/2005 (aprobare) 

 • Statele Unite ale Americii, Acord,  Bucureşti, 1992 
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 ▼ H.G. nr. 41/1993 (aprobare) 

 • Statele Unite Mexicane, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 481/2000 (aprobare) 

 • Statele Unite Mexicane, Program de cooperare, Ciudad de Mexico, 2008 
 ▼ O. nr. 48/2009 (publicare) 

 • Statele Unite Mexicane, Program, 2014-2016, Bucureşti, 2014 
 ▼ H.G. nr. 785/2014 (aprobare) 

 • Statul Israel 
 ▼ H.G. nr. 686/2003 (aprobare) 

 • Statul Kuwait, Program executiv de cooperare, Bucureşti, 2011 
 ▼ O. nr. 1855/2011 (publicare) 

 • Statul Quatar, acord Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1414/2002 (aprobare) 

 • Turkmenistan, Acord,  Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 458/1995 (aprobare) 

 • Turkmenistan, Acord, București, 2016 
 ▼ H.G. nr. 712/2016 (aprobare) 

 • Ucraina, Acord,  Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 716/1992 (aprobare) 

 - acte multilaterale: 
 • Acord parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53, aderare 
 ▼ L. nr. 59/2013 (aderare) 

 • Agenţia de cooperare culturală şi tehnică, Convenţie, Carta, Niamey, 1970 
  ▼ L. nr. 118/1994 (aderare) 

 • Carta Statuară a Reţelei Cinematografice a Europei de Sud-Est 
 ▼ H.G. nr. 730/2002 (aprobare) 

 • Conferinţa generală UNESCO, Convenţie, 1972 
 ▼ D. nr. 187/1990 (acceptare) 

 • conflict armat, protecţie bunuri, Protocol, Haga, 1999 
 ▼ L. nr. 285/2006 (ratificare) 

 • Consiliului Europei, Convenţie culturală europeană,  Paris, 1954 
 ▼ L. nr. 77/1991 (aderare) 

 • Convenţie UNIDROIT, Roma, 1995 
 ▼ L. nr. 149/1997 (ratificare) 

 • Convenţie, Berna, 1886, protecţia operelor literare şi artistice 
 ▼ L. nr. 77/1998 (aderare) 

 • cooperare în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor în zona Mării Negre, Convenţie, Istambul, 1993 
 ▼ L. nr. 20/1995 (ratificare) 

 • diversitatea expresiilor culturale, protecţie, promovare, Convenţie, Paris, 2005 
 ▼ L. nr. 248/2006 (aderare) 

 • interzicere  şi împiedicare operaţiuni  ilicite de import, export şi transfer de proprietate  bunuri  culturale,  Convenţie adoptată de Conferinţa  
 Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru  educaţie şi cultură,  Paris, 1970 
 ▼ L. nr. 79/1993 (aderare) 

 • patrimoniu subacvatic, Convenţie, Paris, 2001 
 ▼ L. nr. 99/200 (acceptare) 

 • salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, Convenţie, Paris, 2003 
 ▼ L. nr. 410/2005 (acceptare) 

 - Uniunea Latină, înfiinţare birou la Bucureşti, privilegii şi imunităţi, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 177/2006 (ratificare)   
 Cultură: 
 - angajare directori generali, directori ai instituţiilor publice de cultură subordonate M.C.C. 
 ♦ O.G. nr. 9/1996 

 ♦ O. nr. 2129/2001 (M.C.C.)  

 - ansamblul artistic "Ciocârlia" al M.I., funcţionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 39/2007 

 - aşezăminte culturale, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2006 

 - biblioteci, funcţii specifice, cadru legal 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 - bunuri culturale, evidenţă, gestionare, condiţii 
 ♦ O. nr. 2035/2000 (M.Cult.)  

 ♦ L. nr. 82/1991 

 - bunuri culturale, patrimoniul cultural naţional, protejare, criterii de clasare, adeverinţe de export, activităţi comerciale 
 ♦ O.G. nr. 68/1994 
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 ♦ O. nr. 1284/1996 (M.Cult.)  

 - bunuri imobile în Lista monumentelor istorice, criterii generale 
 ♦ O.G. nr. 68/1994 

 ♦ O.G. nr. 27/1992 

 ♦ O. nr. 2013/2000 (M.Cult.)  

 - bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituţii de cultură, închiriere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 227/2000 

 - bunuri mobile din patrimoniul cultural naţional, export definitiv sau temporar, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 27/1992 

 ♦ H.G. nr. 518/2004 

 - Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 68/1994 

 ♦ O. nr. 2495/2010 (M.C.P.N.)  

 - Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 ♦ O. nr. 2043/2002 (M.C.C.)  

 - Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, înfiinţare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 86/2008 

 - finanţare de MCC, programe de dezvoltare sectorială 
 ♦ O.G. nr. 42/2000 

 - Fondul Cultural Naţional: 
 • înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 277/1999 

 • sume, stabilire, vărsare, gestionare, norme metodologice 
 ♦ H.G. nr. 459/1999 

 - impresariat artistic, activitate 
 ♦ H.G. nr. 342/1990 

 - indemnizaţii de merit acordare personalităţilor române de prestigiu, instituire, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 118/2002 

 ♦ H.G. nr. 859/2003 

 - instituţii care trec sub autoritatea consiliilor judeţene, respectiv a C.N.G.M. Bucureşti, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1235/2003 

 - instituţii publice, sistem de finanţare a salarizării, criterii de premiere personal, condiţii 
 ♦ N.M. nr. 3977/1996 (M.Cult.)  

 ♦ O.G. nr. 9/1996 

 ♦ O. nr. 351/1998 (M.Cult.)  

 - medalia comemorativă "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu", instituire 
 ♦ O.U.G. nr. 194/1999 

 - monumente istorice, regim juridic 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - muzee şi colecţii publice, cadru legal 
 ♦ L. nr. 311/2003 

 - Muzeul de Artă Vasile Grigore, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 728/2003 

 - Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, înfiinţare, reorganizare, subordonare 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - organizaţii profesionale, asociere în condiţii de autonomie economică 
 ♦ D.-L. nr. 27/1990 

 - patrimoniul naţional mobil, protejare, restaurare, regim juridic 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 ♦ O. nr. 2008/2001 (M.C.C.)  

 - Program de investiţii în domeniu 
 ♦ O.U.G. nr. 76/2018 

 - program naţional "Centenarul Ion Irimescu 2003", instituire, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1485/2002 

 - programe şi proiecte culturale: 
 • finanţare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 238/1997 

 ♦ H.G. nr. 63/1994 

 ♦ O. nr. 2076/1998 (M.Cult.)  

 ♦ O. nr. 1014/874/2001 (M.F.P.; M.L.P.T.L.)  

 ♦ O. nr. 1012/2001 (M.F.P.)  

 ♦ O.G. nr. 51/1998 

 • sprijin financiar din Fondul Cultural Naţional, condiţii 
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 ♦ H.G. nr. 789/1999 

 - proiecte, acţiuni culturale, programe, finanţare 
 ♦ O.G. nr. 10/2005 

 ♦ O. nr. 2406/2006 (M.C.C.)  

 - Revista muzeelor 
 ♦ H.G. nr. 865/2001 

 - reviste reprezentative, finanţare 
 ♦ L. nr. 136/2015 

 - tarife pentru remunerarea colaboratorilor fără drept de autor 
 ♦ H.G. nr. 488/1997 

 - vechime în specialitate în domeniul culturii şi artei, aprobare 
 ♦ D.-L. nr. 58/1990 

 v. învăţământ, reglementări internaţionale, v. fonograme, v. monumente istorice 
 
 Cumul: 
 - de funcţii, regim juridic 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - pensie, cu venituri realizate dintr-o altă activitate profesională, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011   
 Cupon nominativ de privatizare: 
 - valoare unică de schimb, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 453/1995   
 Curs valutar: 
 - afişare listă zilnică pentru mărfuri comercializate în regim de duty-free şi duty-paid 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 - de schimb al pieţii valutare, publicare, utilizare, contabilitate 
 ♦ H.G. nr. 155/1997 

 - operaţiuni de asigurare, normă 
 ♦ H. nr. 369/2008 (C.I.F.G.A.)    
 Cursuri de calificare, perfecţionare, conversie profesională a adulţilor: 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - organizare, practicarea ocupaţiei de îngrijitor la domiciliu 
 ♦ O. nr. 356/510/389/64/1999 (M.S.; M.E.N.; M.M.P.S.; S.S.P.H.)  

 - pentru activităţi hoteliere şi de turism 
 ♦ O. nr. 103/1995 (M.T.)  

 v. adulţi; v. specializări, perfecţionări 
 
 Cursuri: 
 - de puericultură, organizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 244/2000 

 - de reintegrare socială şi supraveghere, organizare, desfăşurare, condiţii 
 ♦ L. nr. 252/2013 

 - de vară, de limba, literatura, istoria şi civilizaţia românească, organizare anuală 
 ♦ H.G. nr. 522/1996   
 Curtea Constituţională: 
 - aderare la Conferinţa Mondială a Justiţiei Constituţionale 
 ♦ L. nr. 119/2012 

 - afiliere la Asociaţia Curţilor Constituţionale care utilizează parţial limba franceză (A.C.C.P.U.F.) 
 ♦ L. nr. 59/1998 

 - asigurare facultativă autovehicule 
 ♦ L. nr. 91/1996 

 - atribuţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - decizii, hotărâri, avize, publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 - delegaţii oficiale, activitate de protocol şi reprezentare, bază materială, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 - numirea judecătorilor, procedură 
 ♦ H.S. nr. 20/1992 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 47/1992 

 ♦ H.C.C. nr. 6/2012 
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 - structura personalului 
 ♦ L. nr. 124/2000 

 ♦ H.C.C. nr. 27/2012 

 - verificarea propunerilor legislative, termene, hotărâre, adoptare, condiţii 
 ♦ L. nr. 189/1999   
 Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional: 
 - reguli de procedură, organizare, funcţionare 
 ♦ Reguli/2010 (C.C.I.R.)  

 ♦ Rezoluţie nr. 17/2012 (C.C.I.R.)  

 ♦ Decizia nr. 2/2012 (C.C.I.R.)    
 Curtea de Conturi: 
 - activitate jurisdicţională şi personal instanţe, preluare de către instanţele judecătoreşti 
 ♦ O.U.G. nr. 117/2003 

 - activităţi specifice, organizare, desfăşurare, acte rezultate, valorificare 
 ♦ H. nr. 155/2014 (C.CONT.)  

 - asigurare facultativă autovehicule 
 ♦ L. nr. 91/1996 

 - atribuţii control asupra resurselor financiare ale statului, atribuţii jurisdicţionale 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - Autoritatea de Audit, personal care gestionează fonduri comunitare, criterii de majorare a salariilor 
 ♦ H. nr. 87/2009 (C.CONT.)  

 - camere de conturi judeţene, atribuţii, sediu 
 ♦ L. nr. 94/1992 

 ♦ H.G. nr. 706/1994 

 - consultare pentru plan de audit 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 - control resurse financiare rezultate din vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale la care statul este acţionar 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 94/1992 

 - rapoarte 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 - salarizare 
 ♦ L. nr. 50/1995   
 Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reglementări internaţionale: 
 - persoane participante la proceduri în faţa Curţii, Acord european, Strasbourg, 1996 
 ▼ L. nr. 33/1999 (ratificare) 

 - persoane participante la procedurile în faţa Curţii, imunităţi, facilităţi, Acord european, Londra, 1969 
 ▼ L. nr. 6/1998 (ratificare)   
 Curtea Europeană a Drepturilor Omului: 
 - şi Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei, participarea României la proceduri 
 ♦ O.G. nr. 94/1999   
 Curtea Internaţională de Justiţie: 
 - jurisdicţie obligatorie, acceptare 
 ♦ L. nr. 137/2015   
 Curtea Militară de Apel: 
 - organizare şi funcţionare, competenţă 
 ♦ L. nr. 304/2004   
 Curtea Penală Internaţională, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Statut, Roma, 1998 
 ▼ L. nr. 111/2002 (ratificare) 

 - privilegiile şi imunităţile Curţii, Acord, New York, 2002 
 ▼ L. nr. 204/2005 (ratificare)   
 Curţi de apel: 
 - competenţă în soluţionarea litigiilor, cereri prin care se atacă o operaţiune sau un act privitor la accelerarea reformei economice 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - dosare, repartizare aleatorie 
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 ♦ O. nr. 1284/C/2004 (M.J.)  

 - manager economic şi alte posturi din cadrul departamentelor economico-financiare-administrative, concurs, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 2720/C/2004 (M.J.)  

 - organizare şi funcţionare, competenţă 
 ♦ L. nr. 303/2004   
 Custode: 
 - calitate, instituire, pentru supravegherea unor arii naturale protejate şi bunuri din patrimoniul natural, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007   

 D 
 
 
 Date cu caracter personal: 
 - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 102/2005 

 - persoane cu identitate declarată, colectare, ștergere, proceduri 
 ♦ H.G. nr. 801/2016 

 - persoane fizice, protecție, regim 
 ♦ L. nr. 363/2018 

 - prelucrare, asigurare securitate, măsuri de natură organizatorică, tehnică, efectuate de către structurile/unităţile M.A.I. 
 ♦ I. nr. 27/2010 (M.A.I.)  

 - prelucrare, protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţii 
 ♦ L. nr. 506/2004 

 - Regulament(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte  
 prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora, punere în aplicare 
 ♦ L. nr. 190/2018 

 - servicii publice de autentificare electronică, furnizori, procedură de autorizare 
 ♦ H.G. nr. 1129/2008 

 - Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 76/2008 

 ♦ H.G. nr. 25/2011 

 - transfer, clauze contractuale standard, condiţii 
 ♦ O. nr. 6/2003 (A.P.)    
 Datoria publică internă a statului: 
 - atribuţii, Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 ♦ H.G. nr. 1470/2007 

 ♦ H.G. nr. 683/2008 

 - cheltuieli neregularizate, preluare, acoperire financiară 
 ♦ O.G. nr. 1/1994 

 ♦ H.G. nr. 441/1994 

 - contractare prin emitere de garanţii de stat, proceduri 
 ♦ O. nr. 138/2009 (M.F.P.)  

 - contul general, întocmire anuală de către Ministerul Finanţelor Publice 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - creanţe bugetare, executare 
 ♦ O.G. nr. 7/1995 

 ♦ O. nr. 1801/1995 (M.F.)  

 - diminuare, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 39/1999 

 ♦ O.G. nr. 29/2002 

 ♦ H.G. nr. 303/2002 

 - garantare de MFP pentru: 
 • S.C. Sidermet S.A., Călan 
 ♦ H.G. nr. 1282/2000 

 • S.C. Siderurgica S.A., Hunedoara 
 ♦ H.G. nr. 1283/2000 

 - guvernamentală, contractare prin împrumuturi ca căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat, proceduri 
 ♦ O. nr. 505/2009 (M.F.P.)  

 - locală, instrumente, emitere, lansare 
 ♦ H.G. nr. 9/2007 

 - preluare, obligaţii de plată transferate Băncii Comerciale Române de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex)- S.A., condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 62/1999 
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 - rambursare, rate scadente 
 ♦ O.G. nr. 58/1994 

 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 ♦ H.G. nr. 1470/2007 

 ♦ O. nr. 1059/2008 (M.E.F.)  

 ♦ H.G. nr. 683/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 157/2008 

 - sumă, datorare statului, vărsarea lunară la trezoreria statului 
 ♦ O. nr. 85/2002 (M.F.P.)  

 v. obligaţiuni, titluri de valoare, instrumente financiare 
 
 Datorie publică externă a statului român: 
 - achitarea de către MFP a obligaţiilor financiare ale Bancoop S.A. către BIRD pentru Proiectul de dezvoltare industrială 
 ♦ O.U.G. nr. 279/2000 

 ♦ L. nr. 68/1995 

 - diminuare, măsuri, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 ♦ O.G. nr. 29/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 - reglementări 
 ♦ O.G. nr. 12/2001 

 
 

v. împrumuturi 

 Datorii, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Mongolia, Acord, Ulan Bator, 2008 
 ▼ L. nr. 95/2009 (ratificare) 

 • R. Albania, datorii către România, reglementare, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 573/2005 (aprobare) 

 • R. Arabă Egipt: 
 • datorie scadentă faţă de România, neîncasată la 31 decembrie 1989, Înţelegeri 
 ▼ H.G. nr. 102/1991 (aprobare) 

 • datorie scadentă faţă de România, neîncasată la 31 decembrie 1990, Înţelegeri, 1991 
 ▼ H.G. nr. 728/1991 (aprobare) 

 • R. Congo, Acord, Bucureşti, Brazzaville, 2008 
 ▼ H.G. nr. 837/2008 (aprobare) 

 • R. Cuba, rambursarea cotei de participare a României la realizarea complexului "Las Camariocas" din Cuba, Protocol, Havana 1995 
 ▼ L. nr. 103/1995 (ratificare) 

 • R. D. Coreeană, lichidare creanţe în ruble, Protocol, Bucureşti, 1992 şi Protocol, Phenian, 1993 
 ▼ H.G. nr. 217/1993 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 401/1992 (aprobare) 

 • R. Democrată Congo, datorii către România, reglementare, Acord, Bucureşti, 2004 şi Kinshasa, 2005 
 ▼ H.G. nr. 76/2006 (aprobare) 

 • R. Ghana, stingerea datoriei României, Acord, Bucureşti 1995 
 ▼ H.G. nr. 991/1995 (aprobare) 

 • R. Guineea, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 253/2007 (aprobare) 

 • R. Mozambic, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 971/2007 (aprobare) 

 • R. Peru, datorii scadente faţă de România, reglementare,  Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 165/1999 (aprobare) 

 • R.S. Vietnam, datorie externă, reglementare, Acord, Hanoi, 1997 
 ▼ H.G. nr. 410/1998 (aprobare) 

 • Regatul Suediei, pretenţii nesoluţionate, reglementare, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ L. nr. 570/2001 (ratificare)   
 Datorii: 
 - ale fostei Companii Române de Petrol, anulare, scădere din evidenţele contabile 
 ♦ O.U.G. nr. 55/2000 

 - ale fostelor cooperative de producţie- asociaţii intercooperatiste, acoperire financiară, modalităţi 
 ♦ L. nr. 156/1997 

 - ale societăţilor comerciale, conversie, modalităţi 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 
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 - monitorizarea datoriilor nerambursate, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 773/2019 

 - nerambursate la scadenţă, ale agenţilor economici, la care statul este acţionar 
 ♦ O.U.G. nr. 77/1999 

 - probleme financiare, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 32/2001 

 ♦ H.G. nr. 618/2001 

 - regularizarea datoriei: 
 • fostei Companii Române de Petrol 
 ♦ O.U.G. nr. 72/1997 

 - stingere, ale Federaţiei Ruse către România, condiţii 
 ♦ O. nr. 336/118C/2001 (M.I.R.; M.A.E.)  

 ♦ O.U.G. nr. 125/2001 

 
 

v. instituţii publice 

 Dealer: 
 - intermediar 
 ♦ O. nr. 3/1998 (C.N.V.M.)    
 Deces: 
 - asigurări sociale, despăgubiri, ajutorare 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - concluzii medico-legale, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 ♦ O. nr. 1134/C/255/2000 (M.J.; M.S.)  

 - confirmare medicală, condiţii 
 ♦ L. nr. 104/2003 

 ♦ H.G. nr. 451/2004 

 - copii, serviciu de stare civilă, comunicare lunară Direcţiei Generale de Muncă şi Ocrotiri Sociale 
 ♦ L. nr. 61/1993 

 - funcţionar public, urmaşi, drept de pensie, potrivit legii, acordare timp de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună a funcţionarului  
 decedat 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - în misiuni de menţinere a păcii sau umanitare, gradaţi şi soldaţi 
 ♦ L. nr. 70/1997 

 - înmormântare, ajutoare, acordare familiilor beneficiare de ajutor social 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - magistraţi ori alte persoane din cadrul autorităţii judecătoreşti, drepturi membrii de familie, pensie de urmaş 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 - militari care execută Misiunea ONU din Kosovo (UNMIK), măsuri 
 ♦ H.G. nr. 278/2003 

 - persoană vârstnică, servicii comunitare, asigurare, condiţii 
 ♦ L. nr. 17/2000 

 - persoane de religie islamică, externare 
 ♦ L. nr. 75/2010 

 - personal militar din: 
 • Jandarmeria Română, contract de muncă, drepturi acordate familiei 
 ♦ L. nr. 550/2004 

 • Poliţia de Frontieră Română, condiţii, drepturi acordate familiei 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 - personal militar şi civil din instituţiile publice, apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, drepturi acordate familiei sau moştenitorilor  
 legali 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 - poliţişti români participanţi la Grupul Internaţional de Poliţie (IPTF), cheltuieli, suportare de către Organizaţia Naţiunilor Unite 
 ♦ H.G. nr. 823/1999 

 - poliţişti, urmaşi, drepturi, acordare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 - salariat vamal, acordare ajutor familiei /persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate, cuantum 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 - salariaţi ai Serviciului de Protecţie şi Pază, drepturi, urmaşi 
 ♦ L. nr. 191/1998 

 - stare civilă, înregistrare 
 ♦ L. nr. 119/1996 
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 ♦ H.G. nr. 64/2011 

 v. ajutor în caz de deces, v. certificat medico-legal 
 
 Decizii de impunere anuală: 
 - modele, conţinut, aprobare 
 ♦ O. nr. 545/2005 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 1019/2006 (M.F.P.)    
 Declararea stării de război: 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.65 alin.2 lit. d) 
 
 

 Declaraţia Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru Investiţii Internaţionale şi Întreprinderi  
 Multinaţionale: 
 - aderare 
 ♦ O. nr. 1310 bis/2006 (M.A.E.)    
 Declaraţie de venit global: 
 - decizie de impunere anuală, model şi conţinut, aprobare 
 ♦ O. nr. 261/2005 (M.F.P.)  

 v. impozit pe venit 
 
 Declaraţie fiscală: 
 - anuală, contribuabili persoane juridice, norme de certificare 
 ♦ H. nr. 4/2011 (C.C.FIS.)  

 - comision datorat de angajatori, stabilire 
 ♦ O. nr. 100/2006 (M.M.S.S.F.)  

 - cu codificarea informaţiei prin cod de bare, depunere 
 ♦ O. nr. 125/2008 (M.E.F.)  

 - depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 
 ♦ O. nr. 2210/2006 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 858/2008 (M.E.F.)  

 - persoane juridice străine care au o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în România, model, conţinut 
 ♦ O. nr. 460/2004 (M.F.P.)    
 Decoraţii: 
 - "Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste", descriere, acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 103/2000 

 - Comisii speciale pentru elaborarea propunerilor legislative 
 ♦ L. nr. 29/2000 

 ♦ H.C.D. nr. 35/2001 

 - conferire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 94 lit.a) 
 - de război, conferire 
 ♦ L. nr. 517/2003 

 - medalii, instituire: 
 • "Meritul Cultural" 
 ♦ L. nr. 8/2003 

 • "Meritul Sportiv" 
 ♦ L. nr. 9/2003 

 • "Virtutea Aeronautică" 
 ♦ L. nr. 460/2002 

 ♦ H.G. nr. 468/2006 

 • "Virtutea Maritimă" 
 ♦ L. nr. 461/2002 

 ♦ H.G. nr. 469/2006 

 • "Virtutea Militară" 
 ♦ L. nr. 459/2002 

 - ordine, instituire: 
 • "Meritul Cultural" 
 ♦ L. nr. 8/2003 

 ♦ O. nr. 2799/2003 (M.C.C.)  

 ♦ H.G. nr. 1312/2005 

 • "Meritul Sportiv" 
 ♦ L. nr. 9/2003 
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 ♦ H.G. nr. 1202/2005 

 • "Mihai Viteazul" 
 ♦ L. nr. 327/2003 

 • "Virtutea Aeronautică" 
 ♦ L. nr. 460/2002 

 ♦ H.G. nr. 468/2006 

 • "Virtutea Maritimă" 
 ♦ L. nr. 461/2002 

 ♦ H.G. nr. 469/2006 

 • "Virtutea Militară" 
 ♦ L. nr. 459/2002 

 • ''Steaua României'' 
 ♦ O.U.G. nr. 11/1998 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 29/2000 

 ♦ H.C.D. nr. 35/2001 

 - reinstituire: 
 • Ordinul Crucea şi Medalia Naţională Serviciul Credincios 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2000 

 • Ordinul şi Medalia Naţională Pentru Merit 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2000 

 - semnul onorific: 
 • În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special 
 ♦ L. nr. 574/2004 

 • În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special 
 ♦ L. nr. 573/2004 

 • Răsplata Muncii în Serviciul Public 
 ♦ L. nr. 391/2004 

 ♦ H.G. nr. 167/2005 

 • Vulturul României 
 ♦ L. nr. 221/2004 

 ♦ H.P. nr. 13/2006   
 Delegare de gestiune: 
 - contracte de delegare de gestiune între autorităţile administraţiei publice şi serviciile publice de salubrizare a localităţilor 
 ♦ L. nr. 101/2006   
 Delegare legislativă: 
 - abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legii organice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.115) 
 v. abilitare 
 
 Delegare, detaşare în alte localităţi din ţară: 
 - delegaţie, contabilitate, formulare tipizate 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - indemnizaţii, cuantum, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 714/2018 

 - personal: 
 • din autorităţi şi instituţii publice, drepturi, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 714/2018 

 • militar şi civil, drepturi, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 • vamal 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 - sau trecere temporară într-o altă muncă a personalului Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 881/1999 

 - schimbarea temporară a locului de muncă, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003   
 Delta Dunării: 
 - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, constituire, atribuţii, organizare, funcţionare, statut 
 ♦ L. nr. 82/1993 

 ♦ H.G. nr. 248/1994 

 - localităţi izolate, aprovizionare toamnă-iarnă 
 ♦ O.U.G. nr. 73/1997 
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 - protecţie socială a locuitorilor, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 595/2000 

 ♦ N.M. nr. 4626/23685/6291/1840/1997 (M.L.P.A.T.; M.F.; M.M.P.S.; M.A.P.P.M.)  

 ♦ O.G. nr. 27/1996 

 - societăţi comerciale pe acţiuni, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 440/1991 

 - terenuri în intravilanul localităţilor, drept de proprietate privată, constituire 
 ♦ L. nr. 679/2002 

 v. frontiera de stat a României 
 
 Demisia: 
 - act unilateral de voinţă a salariatului de a comunica angajatorului încetarea contractului de muncă 
 ♦ L. nr. 53/2003   
 Demnitari: 
 - bunuri primite cu titlu gratuit în exercitarea mandatului, acţiuni de protocol, măsuri 
 ♦ L. nr. 251/2004 

 ♦ H.G. nr. 1126/2004 

 ♦ O. nr. 1262/2006 (M.F.P.)  

 - declarare, control, avere 
 ♦ L. nr. 115/1996 

 ♦ L. nr. 144/2007 

 - din administraţia publică: 
 • interdicţia de a face parte din adunările generale ale acţionarilor şi consiliile de administraţie ale agenţilor economici 
 ♦ H.G. nr. 755/1994 

 • miniştri, secretari şi subsecretari şi asimilaţii acestora, prefecţi şi subprefecţi, deplasări în străinătate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 189/2001 

 - îndeplinire misiuni cu caracter temporar în străinătate, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 518/1995 

 - numiţii şi asimilaţii acestora, stabilirea şi plata sumelor forfetare pentru cazare 
 ♦ H.G. nr. 69/2005 

 - paşapoarte 
 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006 

 - protecţie şi pază 
 ♦ L. nr. 191/1998   
 Demnitate publică: 
 - alese/numite, vechime în funcţie publică 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - declaraţie de interese, depunere, condiţii, evidenţă, stabilire 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - înregistrare în Registrul declaraţiilor de interese 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ H.G. nr. 506/2003 

 - regimul incompatibilităţilor, Program de aplicare 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ H.G. nr. 504/2003 

 - şi funcţii publice, conflict de interese şi regimul incompatibilităţilor 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - şi funcţii, exercitare, integritate 
 ♦ L. nr. 176/2010   
 Denumiri: 
 - acordare disponiblităţi pentru asociaţie, fundaţie sau federaţie, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 954/B/C/2000 (M.J.)  

 - comisia de atribuire: 
 • funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 564/2008 (M.I.R.A.)  

 • schimbare, criterii, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 63/2002 

 • stabilire, membri, indemnizaţii de şedinţă 
 ♦ H.G. nr. 1087/2003 

 - interzicerea acordării numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe,  
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 parcuri sau alte locuri publice 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2002 

 - ministere şi ale altor autorităţi ale administraţiei centrale de stat, schimbare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003   
 Denunţare, acte internaţionale: 
 - soluţionare pe cale arbitrală a litigiilor de drept civil decurgând din raporturi de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică, Convenţie, Moscova  
 1972 
 ♦ L. nr. 202/1997   

 Departamentul caritabil al Episcopiei Ortodoxe Române din Statele Unite ale Americii şi Canada, pe teritoriul  
 României: 
 - oficiu, autorizarea funcţionării 
 ♦ H.G. nr. 324/1991   
 Departamentul de Control al Guvernului: 
 - înfiinţare, structură organizatorică, stat de funcţii 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2007   
 Departamentul de implementare programe şi ajustare structurală: 
 ♦ O.U.G. nr. 49/2005 

 ♦ Decizia nr. 382/2005 (PM)    
 Departamentul pentru Afaceri Europene: 
 - Institutul European din România, coordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2007 

 - participare experţi/delegaţi la reuniunile consiliilor Uniunii Europene, Consiliul European, rambursare cheltuieli de transport, mecanism intern,  
 metodologie 
 ♦ O. nr. 120/2007 (D.A.E.)  

 - structură organizatorică, număr maxim de posturi, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 325/2009 (PM)    
 Departamentul pentru dezvoltare, promovare şi monitorizare proiecte de investiţii în infrastructură: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 474/2019   
 Departamentul pentru Dialog Social: 
 - organizare şi funcţionare, subordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 5/2009   
 Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi: 
 - înfiinţare, organizare 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2014   
 Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2016   
 Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF: 
 ♦ O.U.G. nr. 49/2005 

 ♦ L. nr. 61/2011 

 ♦ H.G. nr. 738/2011   
 Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 30/2019 

 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 20/2014   

 Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea  
 Exporturilor: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 96/2012 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2014 

 - schimbare denumire 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014   
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 Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul: 
 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 68/2019   
 Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova: 
 - înființare, organizare, funcționare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 ♦ H.G. nr. 137/2020 

 ♦ H.G. nr. 808/2021   
 Departamentul pentru Relaţii Interetnice: 
 - documentele şi instrumentele de evidenţă referitoare la istoria minorităţilor naţionale, accesul la consultare 
 ♦ O. nr. 136/1996 (M.I.; C.M.N.; D.A.P.L.)  

 - înfiinţare, structură fără personalitate juridică în subordinea primului-ministru 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 111/2005   
 Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile 
 - înființare, organizare, funcționare 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2021 

 ♦ H.G. nr. 104/2022   
 Departamentul pentru Românii de Pretutindeni: 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ H.G. nr. 404/2004 

 ♦ L. nr. 299/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 115/2009 

 ♦ H.G. nr. 27/2010 

 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 ♦ H.G. nr. 137/2020 

 ♦ H.G. nr. 927/2021 

 - sprijinire activităţi, finanţare nerambursabilă, regim, acordare 
 ♦ L. nr. 321/2006   
 Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare: 
 ♦ H.G. nr. 583/2006   
 Deplasare în străinătate: 
 - cadru normativ 
 ♦ H.G. nr. 518/1995 

 - în interes de serviciu, demnitari şi asimilaţi ai acestora, prefecţi şi subprefecţi 
 ♦ H.G. nr. 189/2001 

 - magistraţi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 v. demnitari 
 
 Depozit: 
 - farmaceutic: 
 • autorizare de funcţionare, norme, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 15/1991 

 ♦ L. nr. 31/1990 

 - incinerare, normativ tehnic, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 78/2002 

 - pentru seminţe de consum, verificare, condiţii 
 ♦ O. nr. 85/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 101/2014 

 - speciale, dotare cu mijloace de măsurare, obligaţia agenţilor economici deţinători 
 ♦ O. nr. 335/2003 (M.I.R.)    
 Deputaţi: 
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 - avere, declarare 
 ♦ L. nr. 115/1996 

 ♦ L. nr. 144/2007 

 - birouri parlamentare, sedii în circumscripţii electorale, mod de rezolvare 
 ♦ L. nr. 53/1991 

 - cheltuieli în circumscripţii electorale, sume forfetare aferente, mod de utilizare şi justificare, norme 
 ♦ H. nr. 5/2013 

 - conflict de interese şi regimul incompatibilităţilor 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - din Parlamentul României, jurământ, depunere 
 ♦ L. nr. 8/2002 

 - disciplina parlamentară, regim 
 ♦ L. nr. 96/2006 

 - incompatibilităţi, drepturi, obligaţii 
 ♦ L. nr. 96/2006 

 - indemnizaţii şi alte drepturi 
 ♦ L. nr. 53/1991 

 - iniţiativă legislativă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.74 alin.1 şi 4) 
 - interdicţia de a fi membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare a Autorităţii de Valorificare a Activelor Bancare 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 - pensii, regim, norme 
 ♦ L. nr. 96/2006 

 ♦ H. nr. 2/2006 

 - Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 ♦ H.C.D. nr. 8/1994 

 - statut 
 ♦ L. nr. 96/2006 

 - statut, mandat, incompatibilităţi, imunităţi parlamentare, independenţa opiniilor 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 69-72) 
 
 Descentralizare: 
 - "Managementul administrativ şi financiar al şcolii într-un mediu descentralizat", fază pilot, organizare, derulare 
 ♦ O. nr. 5004/1423/2006 (M.E.C.; M.A.I.)  

 - activităţi din domeniul tineretului 
 ♦ H.G. nr. 886/2010 

 - în sistemul de sănătate, strategie 
 ♦ H.G. nr. 562/2009 

 - regim 
 ♦ H.G. nr. 139/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019   
 Desene şi modele industriale, depozit internaţional: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga, înregistrare internaţională a deşeurilor şi modelelor industriale 
 ▼ L. nr. 15/2001 (ratificare) 

 • Aranjament, Haga 
 ▼ L. nr. 44/1992 (aderare) 

 • clasificare internaţională, Aranjament, Locarno, 1968, revizuit în 1979 
 ▼ L. nr. 3/1998 (aderare)   
 Desene şi modele industriale: 
 - asigurarea protecţiei 
 ♦ H.G. nr. 506/1992 

 ♦ L. nr. 129/1992 

 ♦ H.G. nr. 211/2008 

 - cercetare-dezvoltare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, atribuţii 
 ♦ L. nr. 129/1992 

 - taxe, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 41/1998   
 Despăgubiri: 
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 - acordate: 
 • cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor 
 ♦ L. nr. 393/2006 

 • cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, Tratat, 1940 
 ♦ H.G. nr. 753/1998 

 ♦ L. nr. 9/1998 

 ♦ L. nr. 97/2005 

 ♦ L. nr. 164/2014 

 • pentru calamităţi naturale din agricultură, condiţii 
 ♦ O. nr. 419/2002 (M.A.A.P.)  

 - expropriere pentru cauză de utilitate publică, plată 
 ♦ L. nr. 33/1994 

 ♦ H.G. nr. 583/1994 

 - pentru: 
 • animale tăiate în vederea lichidării focarelor de boli transmisibile 
 ♦ H.G. nr. 1214/2009 

 • bunurile confiscate, acordate persoanelor care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă 
 ♦ O.U.G. nr. 214/1999 

 • imobilele trecute în proprietatea statului, acordare foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, valoare 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ L. nr. 112/1995 

 ♦ O.U.G. nr. 184/2002 

 • metale preţioase care nu se găsesc fizic, preluate abuziv în perioada 1946- 1990 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 

 • pagube pricinuite prin săvârşirea de contravenţii, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 • pentru imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, condiţii 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 94/2000 

 ♦ O. nr. 198/2003 (M.F.P.)  

 • suprafeţe agricole, calamităţi 
 ♦ L. nr. 116/1996 

 ♦ H.G. nr. 1014/1996 

 • teren din extravilanul localităţilor, neretrocedat integral, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2000 

 - prejudiciu cauzat de servicii poştale, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - prevăzute de L. nr. 1/2000, mod de stabilire a valorii terenurilor arabile şi forestiere 
 ♦ H.G. nr. 1546/2004 

 - rechiziţii bunuri 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 - sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate privată a acestora din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, acordare,  
 condiţii 
 ♦ L. nr. 290/2003 

 ♦ H.G. nr. 1120/2006 

 ♦ L. nr. 164/2014   
 Deşertificare, relaţii internaţionale: 
 - combatere, în special în Africa, Convenţie, Paris, 1994 
 ▼ L. nr. 111/1998 (aderare)   
 Deşeuri periculoase, reglementări internaţionale: 
 - combustibil uzat şi deşeuri radioactive, gospodărire în siguranţă, Convenţie comună, Viena, 1997 
 ▼ L. nr. 105/1999 (ratificare) 

 - Cooperare în domeniul gestionării deşeurilor radioactive dintre Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive din România şi Agenţia Naţională  
 pentru Gestionarea Deşeurilor Radioactive din Franţa, Acord, Bucureşti,2013 
 ▼ H.G. nr. 525/2014 (aprobare) 

 - eliminare,control, transport peste frontieră, Convenţie, Basel, 1989 
 ▼ L. nr. 6/1991 (aderare)   
 Deşeuri: 
 - Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 11/2003 

 - anvelope uzate, gestionare 
 ♦ H.G. nr. 170/2004 
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 ♦ O. nr. 386/243/2004 (M.E.COM.; M.M.G.A.)  

 - aplicare Regulament (CE) nr. 648/2004 privind detergenţii, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 658/2007 

 - baterii şi acumulatori, regim 
 ♦ H.G. nr. 1132/2008 

 ♦ O. nr. 1399/2032/2009 (M.MEDIU; M.E.)  

 ♦ O. nr. 2743/3189/2011 (M.M.P.; M.E.C.M.A.)  

 - colectare selectivă în instituţii publice 
 ♦ L. nr. 132/2010 

 - containere, recipiente, modalităţi de identificare, colectare selectivă 
 ♦ O. nr. 1281/1121/2005 (M.M.G.A.; M.A.I.)  

 - control, supraveghere transporturi înspre şi dinspre Comunitatea Europeană, aplicare Regulament nr. 259/93/CEE 
 ♦ H.G. nr. 788/2007 

 - de ambalaje, gestionare 
 ♦ O. nr. 2742/3190/305/2011 (M.M.P.; M.E.C.M.A.; M.A.I.)  

 ♦ O. nr. 794/2012 (M.M.P.)  

 - de origine animală, neutralizare 
 ♦ H.G. nr. 1210/2005 

 ♦ O.G. nr. 24/2016 

 - depozitare, normativ tehnic 
 ♦ O. nr. 757/2004 (M.M.G.A.)  

 - din industriile extractive, gestionare 
 ♦ H.G. nr. 856/2008 

 - din industriile extractive, gestionare, plan, aprobare, procedură, normativ de conţinut 
 ♦ O. nr. 2042/2934/180/2010 (M.M.P.; M.E.C.M.A.; A.N.R.M.)  

 - echipamente electrice şi electronice 
 ♦ O. nr. 1441/2011 (M.M.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 5/2015 

 - elaborare, modificare, revizuire planuri de gestionare, participare public, procedură, aprobare 
 ♦ O. nr. 1385/2006 (M.M.G.A.)  

 - evidenţa gestiunii, listă, Catalogul European al Deşeurilor 
 ♦ H.G. nr. 856/2002 

 - generate de nave, reziduurile mărfii, preluare, instalaţii portuare 
 ♦ O.G. nr. 9/2022 

 - gestionare, planuri regionale, judeţene, aprobare, metodologie de elaborare 
 ♦ O. nr. 1364/1499/2006 (M.M.G.A.; M.I.E.)  

 ♦ O. nr. 2854/2011 (M.M.P.)  

 - gestionare, strategie naţională, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 942/2017 

 - incinerare, condiţii, normativ tehnic,sancţiuni, contravenţii, aplicare 
 ♦ H.G. nr. 856/2002 

 ♦ O. nr. 756/2004 (M.M.G.A.)  

 - industriale reciclabile, gestionare, colectare, valorificare, norme, condiţii 
 ♦ O. nr. 265/503/2001 (M.I.R.; M.A.P.)  

 - listă specifică 
 ♦ O. nr. 95/2005 (M.M.G.A.)  

 - medicale periculoase, echipamente de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute, funcţionare, monitorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 1279/2012 (M.S.)  

 - nepericuloase compostabile, gestionare 
 ♦ L. nr. 181/2020 

 - radioactive : 
 • clasificare 
 ♦ O. nr. 156/2005 (C.N.C.A.N.)  

 • şi dezafectare instalaţii nucleare şi radiologice, gospodărire în siguranţă, resurse financiare, mod de constituire şi gestionare 
 ♦ H.G. nr. 1080/2007 

 - radioactive: 
 • expedieri internaţionale implicând teritoriul României 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 443/2008 (C.N.C.A.N.)  

 • gestionare, depozitare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 11/2003 

 • gospodărire în siguranţă, norme, fundamentare 
 ♦ O. nr. 56/2004 (C.N.C.A.N.)  

 - regim 
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 ♦ O.U.G. nr. 92/2021 

 - rezultate din activităţi medicale, gestionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1862/2005 

 ♦ O. nr. 1226/2012 (M.S.)  

 - rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase, gestionare 
 ♦ H.G. nr. 2293/2004 

 - solide, colectare, norme de igienă 
 ♦ O. nr. 119/2014 (M.S.)  

 - substanţe periculoase în echipamente electrice şi electronice, limitarea utilizării 
 ♦ H.G. nr. 322/2013 

 - şi subproduse plumboase, cheltuielile agenţilor economici pentru ecologizare, suportare de la bugetul de stat 
 ♦ O.U.G. nr. 173/1999 

 - tipuri de deşeuri provenite de la mamifere, comerţ, norme sanitare-veterinare, măsuri de protecţie, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - toxice şi de risc, gestionare, norme sanitare-verificare 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - transport, reglementare şi control 
 ♦ H.G. nr. 1061/2008 

 v. mediu înconjurător 
 
 Detectiv particular: 
 - legitimaţie, eliberare, conţinut 
 ♦ O. nr. 492/2005 (M.A.I.)  

 - profesie, exercitare 
 • condiţii 
 ♦ L. nr. 329/2003 

 ♦ H.G. nr. 1666/2004 

 ♦ O. nr. 724/2005 (M.A.I.)  

 • recunoaştere atestate eliberate în state membre U.E. sau Spaţiul Economic European 
 ♦ O. nr. 620/2005 (M.A.I.)    
 Detergenţi: 
 - ambalaje, etichetare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - aplicare Regulament (CE) nr. 648/2004, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 658/2007   
 Deţinuţi politici: 
 - categorii de persoane, drepturi 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990   
 Dezastre naturale, reglementări internaţionale: 
 - asistenţă umanitară de urgenţă, Protocol, Ceşme, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1545/2002 (aprobare) 

 - cooperare şi ajutor reciproc, Protocol, Budapesta, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1603/2003 (aprobare) 

 - Iniţiativa de pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, Memorandum de înţelegere, Zagreb, 2007, Sarajevo, 2014 
 ▼ L. nr. 353/2009 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 323/2015 (ratificare) 

 - R. Moldova, cooperare şi ajutor reciproc, Acord, Iaşi, 2012 
 ▼ L. nr. 65/2013 (ratificare) 

 - R. Turcia, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 21/2009 (ratificare) 

 - R. Ungară, cooperare şi ajudor reciproc, Acord, Budapesta, 2003 
 ▼ L. nr. 58/2004 (ratificare) 

 - şi provocate de om: 
 • activitate de eliminare, ajutor internaţional, state participante la Cooperarea Economică a Mării Negre 
 ▼ O.G. nr. 8/1999 (ratificare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Bucureşti, 2009 
 ▼ L. nr. 182/2010 (ratificare)   
 Dezastre: 
 - apărare, prevenire, intervenţie operativă şi refacere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 618/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 32/2001 

 ♦ L. nr. 481/2004 
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 ♦ O. nr. 1259/2006 (M.A.I.)  

 - apeluri de urgenţă, netaxabile în sistemul naţional pentru apeluri de urgenţă, utilizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2008 

 - calamităţi naturale, incendii, accidente, ajutoare de urgenţă, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - comitete şi centre operative pentru situaţii de urgenţă 
 ♦ H.G. nr. 1491/2004 

 - Comitetul Director de Asigurare la Dezastre, constituire, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1669/2005 

 - Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 
 ♦ L. nr. 481/2004 

 - epidemii, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1491/2004 

 - Inspectoratul general pentru situaţii de urgenţă 
 ♦ H.G. nr. 1490/2004 

 - intervenţie de urgenţă, formaţiuni de protecţie civilă, înfiinţare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 80/1995 

 ♦ O.U.G. nr. 14/2000 

 ♦ L. nr. 481/2004 

 - prevenire, limitare, înlăturare, măsuri excepţionale, stare de asediu/stare de urgenţă, instituire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 - rechiziţii, bunuri, prestări 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 - servicii de urgenţă profesioniste 
 ♦ H.G. nr. 1492/2004 

 - servicii publice comunitare, apărare 
 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 - situaţii excepţionale, reorganizare, restrângere sau suspendare temporară a serviciilor poştale, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - zonele expuse riscurilor naturale, delimitare 
 ♦ O. nr. 62/N-19.o/288-1955/1998 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.; M.A.P.P.M.)  

 v. incendii, v. inundaţii 
 
 Dezvoltare regională, reglementări internaţionale: 
 - R. Bulgaria, Protocol de cooperare, Sofia, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1635/2008 (aprobare)   
 Dezvoltare: 
 - comunitară: 
 • localitatea Hădăreni, jud. Mureş, program 2006-2008, metodologie de gestionare, aprobare 
 ♦ O. nr. 172/2006 (A.N.R.)  

 - regională: 
 • ajutor de stat individual, acordare, unitate de implementare 
 ♦ O.U.G. nr. 109/2008 

 ♦ O. nr. 3663/2008 (M.E.F.)  

 • comitete regionale de evaluare strategică şi corelare, constituire, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 764/2007 

 • Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională, atribuţii, structuri teritoriale, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 315/2004 

 ♦ H.G. nr. 1256/2004 

 ♦ H.G. nr. 772/2005 

 • Consiliul pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, organizare, funcţionare 
 ♦ Regulament/2005 (C.D.R.S.M.)  

 • Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru, organizare şi funcţionare 
 ♦ Regulament/2005 (C.D.R.C.)  

 • investiţii din programe cu finanţare comunitară şi naţională, poli naţionali de creştere, desemnare 
 ♦ H.G. nr. 998/2008 

 • regim 
 ♦ L. nr. 315/2004 

 - rurală, sistem de implementare a Programului SAPARD, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 142/2000   
 Dialog social: 
 - comisii la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - între parteneri sociali, condiţii, reglementare 
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 ♦ L. nr. 53/2003 

 ♦ L. nr. 62/2011   
 Diamante: 
 - brute, comerţ internaţional, sistem de certificare pentru Procesul Kimberley, aplicare 
 ♦ H.G. nr. 1856/2006 

 - procesare, operaţiuni, Registrul de evidenţă, Registrul anual, aprobare 
 ♦ O. nr. 165/2007 (A.N.P.C.)    
 Dietetician: 
 - profesie, exercitare 
 ♦ L. nr. 256/2015   
 Diguri: 
 - din categoria NTLH-023 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ O. nr. 116/289/2002 (M.A.P.M.; M.L.P.T.L.)  

 - siguranţă 
 ♦ L. nr. 259/2010 

 - siguranţă, asigurare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 - şi baraje, fişe de evidenţă, conţinut, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ O. nr. 121/2002 (M.A.P.M.)  

 v. construcţii hidrotehnice 
 
 Diplomaţi: 
 - activitatea consulară, regim 
 ♦ L. nr. 62/2019 

 - asistenţă medicală, medicamente, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 93/2004 

 - Corpul consilierilor diplomatici, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 396/2001 

 - Corpul Diplomatic şi Consular al României 
 ♦ H.G. nr. 390/1999 

 ♦ L. nr. 269/2003 

 ♦ L. nr. 495/2004   
 Diplomaţie, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Canada, Acord, Bucureşti, 2011 
 ▼ L. nr. 69/2012 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • soluţionare obligatorie a diferendelor, Protocol opţional la Convenţia de la Viena, Viena, 1961 
 ▼ L. nr. 192/2007 (aderare)   
 Diplome de studii, învăţământ superior, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Moldova, Acord, Chişinău, 1998 
 ▼ L. nr. 39/1999 (ratificare) 

 • şi certificate de studii precum şi titluri ştiinţifice, recunoaştere reciprocă a celor acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi  
 R.Ungară, Convenţie, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 253/1998 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • învăţământ superior: 
 • Protocol adiţional la Convenţia europeană, echivalare diplome, acces în instituţii universitare, Strasbourg, 1964 
 ▼ L. nr. 23/1998 (ratificare) 

 • recunoaştere în Statele regiunii Europa, Convenţie, Paris, 1979 
 ▼ D. nr. 222/1990 (ratificare) 

 • şi certificate sau altă calificare universitară, echivalare diplome, acces în instituţii universitare, Protocol la Convenţia europeană,  
 Paris,1953 
 ▼ L. nr. 22/1998 (ratificare) 

 • titluri universitare, recunoaştere academică, Convenţie europeană, Paris, 1959 
 ▼ L. nr. 24/1998 (ratificare) 

 - R.P.Chineză, Acord, Beijing, 2020 
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 ▼ H.G. nr. 1095/2021 (aprobare)   
 Diplome de studii: 
 - ale instituţiilor de învăţământ superior, recunoaştere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 55/1990 

 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2005 

 - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 49/1999 

 - de licenţă, de arhitect, supliment la diplomă, modele 
 ♦ O. nr. 5803/2010 (M.E.C.T.S.)  

 - de licenţă, supliment 
 ♦ O. nr. 5289/2008 (M.E.C.T.)  

 - de master, supliment 
 ♦ O. nr. 4151/2010 (M.E.C.T.S.)  

 - educaţionale sau certificate de absolvire, eliberare de către instituţii educaţionale 
 ♦ O.G. nr. 102/1998 

 - eliberare, în condiţiile învăţământului superior la distanţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1011/2001 

 - obţinute în străinătate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare de tip Bologna, echivalare, recunoaştere 
 ♦ O. nr. 3677/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - supliment, eliberare de către instituţiile de învăţământ superior 
 ♦ O. nr. 4868/2006 (M.E.C.)  

 - şi calificări profesionale, recunoaştere 
 ♦ L. nr. 200/2004 

 ♦ O. nr. 3199/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - tipuri acordate în învăţământul superior 
 ♦ H.G. nr. 733/1998 

 - universitare 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - universităţi, filiale în străinătate, recunoaştere 
 ♦ O.G. nr. 60/1998 

 v. absolvenţi, v. învăţământ 
 
 Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2021   
 Direcţia Generală de Paşapoarte: 
 - Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice 
 ♦ H.G. nr. 1319/2008 

 - subordonare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O. nr. 288/2011 (M.A.I.)    
 Direcţia Generală de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne: 
 ♦ O.U.G. nr. 76/2016   
 Direcţia Naţională Anticorupţie: 
 - înfiinţare, atribuţii, organizare, funcţionare, competenţă 
 ♦ L. nr. 78/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 43/2002 

 - ocuparea funcţiei de manager economic, regulament, organizare şi desfăşurare concurs 
 ♦ O. nr. 105/2004 (P.N.A.)  

 - personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor,  statut, salarizare 
 ♦ L. nr. 567/2004 

 ♦ O.G. nr. 8/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)  

 - regulament de ordine interioară 
 ♦ O. nr. 1643/C/2015 (M.J.)    
 Direcţia Naţională de Probaţiune: 
 - organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 1079/2013   
 Direcţii de sănătate publică: 
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 - judeţene şi a municipiului Bucureşti, organizare şi funcţionare, contract de management, indicatori de performanţă 
 ♦ O. nr. 877/2009 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1078/2010 (M.S.)    
 Direcţii generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene: 
 - model de ştampilă şi proces-verbal utilizate de către departamentul de inspecţii, aprobare 
 ♦ O. nr. 558/2015 (M.A.D.R.)    
 Direcţii teritoriale de regim silvic şi de vânătoare: 
 - înfiinţare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 41/2004   
 Disciplină financiară: 
 - întărirea disciplinei financiar valutare 
 ♦ H.G. nr. 701/1992 

 - la agenţi economici la care statul este acţionar sau asociat, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 83/1993   
 Discriminare: 
 - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, atribuţii, organizare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 137/2000 

 ♦ H.G. nr. 1194/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 61/2008 

 - egalitate de tratament între femei şi bărbaţi, acces şi furnizare bunuri şi servicii 
 ♦ O.U.G. nr. 61/2008 

 ♦ N. nr. 11/2013 (A.S.F.)  

 - participarea României la Programul comunitar de acţiune pentru combaterea discriminării (2001-2006) 
 ♦ H.G. nr. 1456/2002 

 - Planul naţional de acţiune pentru combaterea discriminării 
 ♦ H.G. nr. 1258/2004 

 - prevenire şi sancţionare 
 ♦ O.G. nr. 137/2000   
 Dispozitive: 
 - medicale: 
 • corectare şi recuperare deficienţe organice sau funcţionale, corectare deficienţe fizice, criterii de avizare 
 ♦ O. nr. 688/1998 (M.S.)  

 • definire 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 • din unităţi sanitare, evidenţă şi raportare 
 ♦ O. nr. 1204/2005 (M.S.)  

 • furnizori: 
 • acreditare puncte de lucru 
 ♦ O. nr. 291/2004 (M.S.)  

 • standarde 
 ♦ Decizia nr. 256/2003 (C.N.A.S.)  

 • implantabile active, introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 55/2009 

 • introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 837/2006 

 ♦ H.G. nr. 54/2009 

 ♦ O.U.G. nr. 46/2021 

 • investigaţie clinică, evaluarea performanţei, proceduri, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 792/2006 (M.S.PU.)  

 • înregistrare în baza de date 
 ♦ O. nr. 1009/2016 (M.S.)  

 • materiale sanitare, medicamente, vaccinuri, seruri, consumabile aferente, donaţii, norme 
 ♦ O. nr. 1032/2011 (M.S.)  

 • nomenclator 
 ♦ O. nr. 687/1998 (M.S.)  

 ♦ O.G. nr. 16/1997 

 • organism care realizează evaluarea conformităţii, desemnare 
 ♦ H.G. nr. 837/2006 

 ♦ O. nr. 1699/2006 (M.S.PU.)  

 • pentru diagnostic in vitro, introducere pe piaţă, condiţii, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 798/2003 
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 • preţ de referinţă, aprobare, condiţii 
 ♦ O. nr. 8/2001 (C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 1300/437/2008 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 • standarde de acreditare a furnizorilor 
 ♦ O. nr. 45/2002 (C.N.A.S.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 • standarde române care adoptă standarde europene armonizate 
 ♦ O. nr. 1163/2010 (M.S.)  

 • Staţia de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale (SVIAM) 
 ♦ O. nr. 428/2001 (M.S.F.)  

 • şi materiale sanitare, acordare persoanelor prevăzute de L. nr.42/1991 
 ♦ I. nr. 2451/2003 (S.S.P.R.D.)  

 
 

v. ajutoare 

 Distincţii: 
 - instituire: 
 • distincții naționale, medalii, Centenarul Războiului pentru întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri 
 ♦ L. nr. 91/2018 

 ♦ H.G. nr. 888/2018 

 • medalii pentru magistraţi 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 • ordine, medalii, diplome pentru activităţi didactice 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - militare din Ministerul Apărării Naţionale 
 ♦ O. nr. M.102/2012 (M.Ap.N.)  

 - pentru revoluţionarii din decembrie 1989, ordine medalii 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 v. ordine, v. medalii, v. decoraţii 
 
 Diurnă: 
 - personal român: 
 • activităţi specifice în puncte de frontieră, criterii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1350/1996 

 • trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 
 ♦ H.G. nr. 518/1995 

 • trimis temporar în străinătate pentru realizarea unor obiective, lucrări şi servicii 
 ♦ H.G. nr. 161/1994   
 Dividende: 
 - acordare persoanelor fizice care deţin acţiuni în temeiul L. nr. 18/1991 
 ♦ L. nr. 46/1992 

 - aferente acţiunilor dobândite de către asociaţiile salariaţilor/membrilor consiliilor de administraţie şi pensionari, sume neimpozabile 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - cupoane, carnete cu certificate de proprietate, certificate de acţionar 
 ♦ H.G. nr. 749/1995 

 - neimpozabile, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - sub formă de acţiuni de la societăţile de investiţii financiare, finalizare proces de privatizare cu titlu gratuit 
 ♦ O.U.G. nr. 54/1998   
 Divorţ: 
 - prin acordul părţilor, desfacere căsătorie de către ofiţerul de stare civilă, notar public 
 ♦ L. nr. 202/2010 

 - taxa pentru acţiune în justiţie 
 ♦ O.U.G. nr. 80/2013   
 Dobândă de referinţă a B.N.R.: 
 - stabilire şi înlocuire din actele normative a sintagmei "dobândă de referinţă a B.N.R." şi/sau "taxa aferentă a scontului" 
 ♦ L. nr. 422/2002   
 Dobândă: 
 - contracte de împrumut pentru cumpărare locuinţe în rate, stabilire 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 85/1992 
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 - conturi de disponibilităţi şi de depozite, bonificaţie, trezoreria statului 
 ♦ H.G. nr. 580/1997 

 - de referinţă, stabilire 
 ♦ L. nr. 422/2002 

 - legală remuneratorie, penalizatoare pentru obligaţii băneşti 
 ♦ O.G. nr. 13/2011 

 - pentru ratele reeşalonate, obligaţii băneşti rezultate din contractele de privatizare ale societăţilor comerciale, percepere conform O.G. nr. 9/2000 
 ♦ O.G. nr. 25/2002 

 - rate medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar, statistică 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - tratament, determinare valoare în vamă, mărfuri importate 
 ♦ Decizia nr. 367/1998 (D.G.V.)    
 Doctorat, doctoranzi: 
 - admiterea la studii în anul universitar 2012-2013, granturi, alocare 
 ♦ O. nr. 4970/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - burse de cercetare, acordare prin concurs, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1004/2002 

 - calitate de conducător, confirmare, reconfirmare 
 ♦ O. nr. 1805/2007 (M.E.C.T.)  

 - calitate, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - cetăţeni străini, înscriere la studii începând cu anul universitar 2005-2006 
 ♦ O. nr. 5357/2005 (M.E.C.)  

 - Codul studiilor universitare de doctorat 
 ♦ H.G. nr. 681/2011 

 - etică şi deontologie universitară în elaborarea tezelor de doctorat, 1990-2016, verificarea respectării 
 ♦ O. nr. 5255/2021 (M.E.D.)  

 - organizare prin institutele de cercetare ale Academiei Române, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 127/2000 

 - organizare şi desfăşurare, domenii, evaluare instituţii, criterii, metodologie 
 ♦ O. nr. 4491/2005 (M.E.C.)  

 ♦ O. nr. 4843/2006 (M.E.C.)  

 - programe de cercetare postdoctorală, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 3861/2005 (M.E.C.)  

 - tineri români trimişi în străinătate ca bursieri ai statelor în care studiază, indemnizaţii lunare, acordare de statul român 
 ♦ H.G. nr. 1070/2001 

 - titlu ştiinţific de doctor 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 v. diplome, învăţământ, reglementări internaţionale, v. burse 
 
 Doctrine: 
 - idei, concepte de tip fascist, rasist sau xenofob, interzicere, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2002   
 Documente, relaţii internaţionale: 
 - întocmite de agenţi diplomatici, funcţionari consulari, suprimarea cerinţei legalizării, Convenţie europeană, Strasbourg, 2010 
 ▼ L. nr. 114/2011 (ratificare)   
 Documente: 
 - din instituţii publice, reutilizare informaţii 
 ♦ L. nr. 109/2007 

 - în formă electronică: 
 • arhivare, centre de date, autorizare 
 ♦ L. nr. 135/2007 

 ♦ O. nr. 493/2009 (M.C.S.I.)  

 ♦ O. nr. 489/2009 (M.C.S.I.)  

 • set de caractere, codificare standardizată, utilizare 
 ♦ L. nr. 183/2006   
 Documentele de la Viena din 1990: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Carta de la Paris 
 ▼ Carta/1990 

 • negocieri, măsuri de întărire a încrederii şi securităţii 
 ▼ Document/1990 
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 • suplimentar, punere în aplicare a Cartei de la Paris pentru o nouă Europă   
 Doliu naţional: 
 - zile, stabilire prin hotărârea Guvernului, drapel, arborare în bernă 
 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 ♦ L. nr. 75/1994   
 Domeniu privat al statului/unităţilor administrativ teritoriale: 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.136) 
 - organizare şi exploatare terenuri agricole, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 517/1999 

 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 113/1992 

 ♦ L. nr. 15/1990 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019   
 Domeniu public: 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.136) 
 - achiziţionare prin cumpărare, schimb, donaţie, terenuri ce pot fi incluse în fondul forestier, proprietate publică a statului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 118/2010 

 - al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale, bunuri înregistrate în contabilitate, norme metodologice 
 ♦ H.G. nr. 1031/1999 

 - al statului, inventariere bunuri, precizări 
 ♦ O. nr. 428/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 1718/2011 (M.F.P.)  

 - bunuri, inventare, aprobare şi reactualizare, termen 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - bunuri, proprietate publică a statului, concesionate Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 517/1998 

 - Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa, închiriere, concesionare, asociere, bunuri proprietate publică 
 ♦ H.G. nr. 519/1998 

 - Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, bunuri, proprietate publică a statului 
 ♦ H.G. nr. 520/1998 

 - Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime, concesionare, bunuri proprietate publică a statului, termen 
 ♦ H.G. nr. 518/1998 

 - de interes naţional, spaţiu, asigurare, intervenţie, calamităţi, catastrofe 
 ♦ H.G. nr. 282/1994 

 - desfiinţare construcţii ilegal construite, consecinţe 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 - imobile deţinute de unităţile Serviciului de Protecţie şi Pază şi zonele de protecţie 
 ♦ L. nr. 191/1998 

 - inventarele bunurilor, aprobare 
 ♦ O. nr. 428/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 1718/2011 (M.F.P.)  

 - local al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, bunuri, inventariere, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ O. nr. 91/N/912-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O. nr. 90/N/911-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 - monumente istorice, protejare 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - organizare şi exploatare terenuri agricole, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 517/1999 

 ♦ L. nr. 213/1998 

 - patrimoniu naţional, arii naturale protejate, stabilire, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007 
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 - păduri, proprietate publică 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - privat al statului/unităţilor administrativ teritoriale, terenuri pentru construcţie, vânzare, concesionare, închiriere, condiţii 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 - proprietate publică în domeniul transporturilor 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 15/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - şi privat de interes local administrare, servicii publice, înfiinţare, organizare, finanţare, monitorizare şi control funcţionari, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 71/2002   
 Domiciliu: 
 - inviolabilitate, excepţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.27) 
 - în străinătate, paşapoarte simple 
 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006 

 - persoane domiciliate în localităţi rurale în zone montane, facilităţi 
 ♦ L. nr. 144/2000 

 - stabilire: 
 • în România a cetăţenilor străini, aprobare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 • schimbare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2005 

 - şi reşedinţa, date, transmitere în străinătate, norme 
 ♦ H.G. nr. 220/2006   
 Donare: 
 - de la donatorul viu, comisie de avizare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 1076/2006 (M.S.PU.)  

 - de organe, ţesuturi, celule, Registru naţional 
 ♦ O. nr. 1158/3793/C/2012 (M.S.; M.J.)  

 - de sânge uman, regim juridic, utilizare terapeutică, instituţii medicale, standarde şi specificaţii, norme, nomenclator 
 ♦ L. nr. 282/2005 

 ♦ O. nr. 1193/2007 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1237/2007 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1483/2011 (M.S.)  

 - de ţesuturi şi celule, selecţie, evaluare donatori, standarde, calificare personal din băncile de ţesuturi şi celule, sistem de calitate, import, export,  
 relaţii între bănci 
 ♦ O. nr. 1242/2007 (M.S.PU.)  

 - de ţesuturi şi organe umane, condiţii, criterii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - donatori, alocaţie sau bonuri de valoare, alocaţie zilnică de hrană, stabilire, condiţii de acordare drepturi 
 ♦ H.G. nr. 1364/2006   
 Donaţii: 
 - alte modalităţi de dobândire a proprietăţii publice, acceptare, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - bunuri culturale mobile făcute instituţiilor publice specializate ori cultelor religioase scutite de orice taxe 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 - efectuate prin aplicarea D. nr. 712/1966, restituire terenuri, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2000   
 Dopaj în sport, reglementări internaţionale: 
 - interzicere, Consiliul Europei, Convenţie, Strasbourg, 1989 
 ▼ L. nr. 171/1998 (ratificare)   
 Dosar: 
 - al fostelor organe de securitate, preluare de la M.J de către M.Ap.N 
 ♦ H.G. nr. 773/2001 

 - propriu, acces, deconspirarea Securităţii 
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 ♦ O.U.G. nr. 24/2008   
 Dosarul electronic de sănătate: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 95/2006   
 Drapelul de luptă: 
 - al marilor unităţi militare, acordare 
 ♦ L. nr. 34/1995   
 Drapelul României: 
 - arborare de către autorităţile şi instituţiile publice cu sediul în România 
 ♦ L. nr. 75/1994 

 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 - arborare în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 ♦ O. nr. 89/2012 (M.A.I.)  

 - descriere 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.12) 
 - Ziua Drapelului Naţional, proclamare 
 ♦ L. nr. 96/1998   
 Drept de autor, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Tratatul OMPI, Geneva, 1996 
 ▼ L. nr. 205/2000 (ratificare)   
 Drept de autor: 
 - artişti interpreţi şi executanţi 
 • prestaţii artistice în domeniul audiovizualului, condiţii 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 119/2002 

 • producători de fonogame 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 143/2003 

 - Centrul Român pentru Drepturile Artiştilor Interpreţi 
 ♦ Decizia nr. 4/1997 (O.R.D.A.)  

 - cercetare-dezvoltare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - Comisia pentru negocierea metodologiei privind dreptul de suită 
 ♦ Decizia nr. 232/2005 (O.R.D.A.)  

 - Fond literar, avizarea funcţionării 
 ♦ Decizia nr. 8/1997 (O.R.D.A.)  

 - Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 401/2006 

 - opere cinematografice, opere muzicale, comunicare publică 
 ♦ Decizia nr. 442/2006 (O.R.D.A.)  

 - opere de artă vizuală, retransmisie prin cablu 
 ♦ Decizia nr. 316/2006 (O.R.D.A.)  

 - opere muzicale 
 ♦ H.G. nr. 769/1999 

 ♦ L. nr. 8/1996 

 - opere muzicale şi scrise, utilizare prin radiodifuzare 
 ♦ Decizia nr. 303/2006 (O.R.D.A.)  

 ♦ Decizia nr. 298/2006 (O.R.D.A.)  

 - opere scrise, utilizare prin împrumut public prin biblioteci 
 ♦ Decizia nr. 307/2006 (O.R.D.A.)  

 - opere scrise, utilizare prin retransmitere prin cablu 
 ♦ Decizia nr. 306/2006 (O.R.D.A.)  

 - organisme unice de colectare a remuneraţiei compensatorii pentru copii private 
 ♦ Decizia nr. 8/1997 (O.R.D.A.)  

 ♦ Decizia nr. 10/1997 (O.R.D.A.)  

 - pentru înregistrări sonore ale operelor muzicale, aprobare tabele şi metodologie 
 ♦ H.G. nr. 521/1999 

 - regim juridic, opere literare, artistice sau ştiinţifice, de creaţie intelectuală, garantare, cesiune 
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 ♦ L. nr. 8/1996 

 - remuneraţie: 
 • comunicare publică fonograme 
 ♦ Decizia nr. 399/2006 (O.R.D.A.)  

 • comunicare publică opere muzicale 
 ♦ Decizia nr. 365/2006 (O.R.D.A.)  

 • datorată de organismele de radiodifuziune, metodologie 
 ♦ Decizia nr. 74/2006 (O.R.D.A.)  

 • reproducerea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale 
 ♦ Decizia nr. 411/2006 (O.R.D.A.)  

 - repertoriu prestaţii artistice, utilizare prin radiodifuzare 
 ♦ Decizia nr. 305/2006 (O.R.D.A.)  

 - respectare în cadrul operaţiunilor de vămuire 
 ♦ L. nr. 344/2005 

 ♦ H.G. nr. 88/2006 

 - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual a Autorilor şi Realizatorilor, aviz de funcţionare 
 ♦ Decizia nr. 1/1997 (O.R.D.A.)  

 - suporturi, aparate din domeniul grafic, remuneraţie compensatorie pentru copie privată, listă 
 ♦ Decizia nr. 308/2006 (O.R.D.A.)  

 - suporturi, aparate, remuneraţie compensatorie, copie privată, comisii de negociere listă, constituire 
 ♦ O.G. nr. 95/1998 

 ♦ Decizia nr. 6/2005 (O.R.D.A.)  

 - şi drepturi conexe: 
 • atribuţii, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2001 

 • aviz de funcţionare a Societăţii de Administrare a Drepturilor Conexe SADCO 
 ♦ Decizia nr. 2/1997 (O.R.D.A.)  

 ♦ L. nr. 8/1996 

 • completarea cadrului juridic, combaterea pirateriei în domeniile audio şi video şi a programelor pentru calculator 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 • gestiune, operare 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 • instituirea serviciului "Plicul cu idei", instrucţiuni, aprobare 
 ♦ O. nr. 63/2008 (O.S.I.M.)  

 • procent datorat de distribuitorii de servicii de programe prin cablu 
 ♦ Decizia nr. 95/2005 (O.R.D.A.)  

 - timbru cinematografic, literar, muzical, folcloric, teatral, arte plastice, arhitectură, percepere, încastrare, utilizare 
 ♦ O. nr. 2823/1.566/2003 (M.C.C.; M.F.P.)  

 - Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Asociaţia pentru Drepturi de Autor 
 ♦ Decizia nr. 3/1997 (O.R.D.A.)    
 Drept de proprietate, imobile: 
 - desmembrămintele dreptului de proprietate imobiliară şi sarcini, evidenţă cadastral juridică 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - evidenţa cadastral juridică, regim juridic 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 v. Codul civil 
 
 Drept european, relaţii internaţionale: 
 - Academia de Drept European de la Trier (ERA), aderare, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 1225/2007 (aprobare)   
 Drept internaţional privat: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Cetăţenie, Convenţie europeană, Strasbourg, 1997 
 ▼ L. nr. 396/2002 (ratificare) 

 • Conferinţa de la Haga, Statut, 1951 
 ▼ L. nr. 25/1991 (acceptare) 

 • consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie, înregistrarea căsătoriilor, Convenţie, adoptată de Adunarea Generală O.N.U.,  
 New York, 1962 
 ▼ L. nr. 116/1992 (ratificare) 

 • domeniul informaţiei asupra dreptului străin, Convenţie europeană, Londra, 1968 şi Protocolul adiţional la convenţie, Strasbourg, 1978 
  ▼ H.G. nr. 153/1991 (aderare) 

 • drepturile copilului, Adunarea Generală O.N.U., Convenţie, 1989 
 ▼ L. nr. 18/1990 (ratificare) 
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 • Servicii bazate pe acces condiţionat, Convenţie Europeană,Strasbourg, 2001 
 ▼ L. nr. 305/2002 (ratificare) 

 - raporturi în domeniul insolvenţei, reglementări 
 ♦ L. nr. 85/2014   
 Drept procedural, reglementări internaţionale: 
 - notificare şi comunicare în străinătate a activelor în materie civilă extrajudiciare, convenţie, Haga, 1965 
 ▼ L. nr. 124/2003 (aderare) 

 - recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încrederii copiilor, Convenţie Europeană,  
 Luxembourg, 1980 
 ▼ L. nr. 216/2003 (aderare)   
 Drept procedural: 
 - asistenţă juridică internaţională în materie civilă şi comercială 
 ♦ L. nr. 189/2003   
 Drept procesual, reglementări internaţionale: 
 • Convenţie în materie civilă sau comercială şi drept internaţional privat, Haga, 1970 
 ▼ L. nr. 175/2003 (aderare)   
 Drepturile omului, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. India, combaterea criminalităţii organizate a terorismului internaţional, Înţelegere, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 550/1994 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii pe mare, Londra, 1974, Protocol, 1988, Amendamente la anexa  
 Convenţiei din 1974 
 ▼ O.G. nr. 53/1999 (aderare) 

 • apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale: 
 • abolirea pedepsei cu moartea, Protocol nr.13, Vilnius, 2002 
 ▼ L. nr. 7/2003 (ratificare) 

 • Acord european prin persoanele participante la proceduri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg, 1996 
 ▼ L. nr. 33/1999 (ratificare) 

 • Convenţie şi Protocoale adiţionale, Roma, 1950, Protocol nr.11 la Convenţie, Strasbourg, 1994, Protocol nr. 12 la Convenţie, Roma, 2000 
 ▼ L. nr. 30/1994 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale: 
 • Convenţie şi Protocoale adiţionale, Roma, 1950, Protocol nr.11 la Convenţie, Strasbourg, 1994, Protocol nr. 12 la Convenţie, Roma, 2000 
 ▼ L. nr. 30/1994 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 79/1995 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 103/2006 (ratificare) 

 ♦ L. nr. 345/2004 

 • modificarea sistemului de control, Protocol nr. 14 la Convenţie, Strasbourg, 2004 
 ▼ L. nr. 39/2005 (ratificare) 

 • Carta socială europeană revizuită, Strasbourg, 1996 
 ▼ L. nr. 74/1999 (ratificare) 

 • consimţământ căsătorie şi vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriilor, Convenţie adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei  
 Naţiunilor Unite, New York, 1962 
 ▼ L. nr. 116/1992 (ratificare) 

 • Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, Convenţia  
 privind drepturile omului şi biomedicina, Protocol adiţional la Convenţia referitoare la interzicerea clonării fii 
 ▼ L. nr. 17/2001 (ratificare) 

 • drepturi civile şi politice, Pact internaţional, Protocol facultativ 
 ▼ L. nr. 39/1993 (aderare) 

 • drepturi civile şi politice, vizând abolirea pedepsei cu moartea, Pact internaţional şi Protocol facultativ, adoptat de Adunarea generală a  
 O.N.U., 1989 
 ▼ L. nr. 7/1991 (ratificare) 

 • împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Convenţie, New York, 1984, Protocol opţional, New  
 York, 2002 
 ▼ L. nr. 19/1990 (aderare) 

 ▼ L. nr. 109/2009 (ratificare) 

 • persoane participante la procedurile în faţa Comisiei şi Curţii Europene a Drepturilor Omului, imunităţi şi facilităţi, Acord european, Londra,  
 1969 
 ▼ L. nr. 6/1998 (ratificare) 

 • prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, Convenţie europeană şi Protocoale nr.1 şi 2 
 ▼ L. nr. 80/1994 (ratificare) 

 • protecţia maternităţii, Convenţie (revizuită) 1052, revizuire, Geneva, 2000 
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 ▼ L. nr. 452/2002 (ratificare) 

 • Protocol opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei 
 ▼ L. nr. 283/2003 (ratificare) 

 • retragerea rezervei României la art. 22 din Convenţia, eliminare, discriminare rasială, New-York, 1965 
 ♦ L. nr. 144/1998 

 • retragerea rezervelor României la unele convenţii din domeniul umanitar 
 ♦ D. nr. 225/1990 

 - apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale: 
 • Protocol nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat  
 la Strasbourg la 24 iunie 2013 si semnat de România la 24 iunie 2013 
 ▼ L. nr. 157/2014 (ratificare)   
 Drepturile omului: 
 - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 1194/2001 

 ♦ O.G. nr. 137/2000 

 - discriminare, prevenire şi sancţionare, combatere 
 ♦ O.G. nr. 137/2000 

 ♦ I. nr. 1/2003 (C.N.C.D.)  

 - drepturi şi libertăţi fundamentale interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului cu pacte şi tratate la care  
 România este parte 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.20) 
 - drepturi şi libertăţi fundamentale, garanţia democraţiei constituţionale 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul I, art. 1, 4, 6, 7, Titlul II) 
 - egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
 ♦ L. nr. 202/2002 

 ♦ H.G. nr. 266/2004 

 ♦ H.G. nr. 285/2004 

 ♦ H.G. nr. 262/2019 

 - exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.22- 57) 
 - Institutul Român pentru Drepturile Omului, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 9/1991 

 - libertate, opinii, participare la întruniri paşnice 
 ♦ L. nr. 60/1991 

 - Planul naţional de acţiune pentru combaterea discriminării 
 ♦ H.G. nr. 1258/2004 

 - planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
 ♦ H.G. nr. 1273/2000 

 - prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, măsuri 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 ♦ H.G. nr. 1149/2002 

 - protecţia socială a şomerilor şi integrarea lor profesională 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - recunoaştere în România a Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, declarare 
 ♦ L. nr. 612/2002 

 - ţări în care în general nu există risc serios de persecuţie, listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 159/2001 (M.I.)  

 - valori supreme, garantare 
 ♦ O.G. nr. 137/2000   
 Drogherii: 
 - înfiinţare, autorizaţie de funcţionare, organizare 
 ♦ L. nr. 266/2008   
 Droguri: 
 - asistenţă consumator: 
 • management de caz, standarde minime obligatorii, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 16/2006 (A.N.A.)  

 • plan individualizat, elaborare, modificare, implementare, metodologie, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 17/2006 (A.N.A.)  

 - centre de furnizare de servicii pentru consumatori, criterii, metodologie de autorizare, organizare, funcţionare, standarde minime obligatorii 
 ♦ O. nr. 1389/513/2008-282/2007 (M.S.PU.; M.M.F.E.S.; M.I.R.A.)  

 - dopaj în sport: 
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 • prevenire şi combatere 
 ♦ L. nr. 227/2006 

 ♦ O. nr. 54/2007 (A.N.AND.)  

 ♦ L. nr. 104/2008 

 ♦ H.G. nr. 956/2011 

 ♦ O. nr. 1/2012 (A.N.AND.)  

 ♦ O. nr. 42/2012 (A.N.AND.)  

 ♦ H.G. nr. 244/2015 

 - fabricare ilicită, precursori 
 ♦ L. nr. 142/2018 

 - Grupul de cooperare pentru combaterea consumului şi a traficului ilicit (Grupul POMPIDOU), din cadrul CE, participare 
 ♦ L. nr. 64/2005 

 - persoană dependentă, sănătate mintală, persoană cu tulburări psihice, protecţie 
 ♦ L. nr. 487/2002 

 ♦ O. nr. 488/2016 (M.S.)  

 - persoane consumatoare aflate în stare privativă de libertate, asistenţă medicală, psihologică, socială, programe integrate 
 ♦ O. nr. 1216/C/1310/543/2006 (M.J.; M.A.I.; M.S.)  

 - Program naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012 
 ♦ H.G. nr. 1102/2008 

 - programe prevenire consum în şcoală, standarde minime de calitate 
 ♦ Decizia nr. 1862064/2006 (A.N.A.)  

 - Programul "Marea alianţă Antidrog" (MARA) 
 ♦ H.G. nr. 1243/2005 

 - strategie naţională antidrog: 
 • în perioada 2010-2012, implementare, plan de acţiune 
 ♦ H.G. nr. 1369/2010 

 - trafic şi consum ilicit, combatere, prevenire 
 ♦ O. nr. 684/1416/2000 (M.S.; M.F.)  

 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ L. nr. 381/2004 

 ♦ O. nr. 770/192/2007 (M.S.PU.; M.I.R.A.)  

 v. Agenţia Naţională Antidrog, v. persoane dependente de droguri, v. toxicomani, v. Substanţe stupefiante. 
 
 Drumuri: 
 - administrare, clasificare, amplasare lucrări, stâlpi pentru instalaţii, pomi, în localităţile urbane şi rurale 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 1294/2017 (M.Tr.)  

 - bitum neparafinos, caracteristici 
 ♦ O. nr. 497/1998 (M.Tr.)  

 - circulaţie, cadru legal 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 ♦ H.G. nr. 1391/2006 

 - circulaţie, vehicule rutiere, condiţii tehnice 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 2132/2005 (M.T.C.T.)  

 - clasificarea unor sectoare de drum forestier, ca drum naţional 
 ♦ H.G. nr. 856/1999 

 - comunale: 
 • pietruire, program, garantare de către Guvern 
 ♦ N.M. nr. 6529/NN/1997 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ H.G. nr. 687/1997 

 ♦ N.M. nr. 1270/1999 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ O.G. nr. 28/2000 

 ♦ O. nr. 1564/2010 (M.D.R.T.)  

 ♦ O.U.G. nr. 28/2013 

 • reabilitare programe guvernamentale, continuarea şi garantarea de credite externe, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 926/2000 

 ♦ H.G. nr. 921/2000 

 - concesionare tronsoane autostrăzi 
 ♦ H.G. nr. 566/1997 

 - construire, proiectare, modernizare 
 ♦ O. nr. 1296/2017 (M.Tr.)  

 - cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural, proiectare, executare şi exploatare, specificaţie tehnică indicatori 
 ♦ O. nr. 66/N/2000 (M.L.P.A.T.)  
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 - cu trafic redus, tratamente bituminoase cu agregate naturale de balastiere neconcasate 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 194/1999 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - de interes naţional, construcţie, scoatere terenuri din circuitul agricol, silvic, exceptare de la plata taxelor, a altor sume, documentaţii necesare,  
 metodologii 
 ♦ O. nr. 640/747/2007 (M.A.D.R.; M.T.R.)  

 - exploatare, întreţinere, norme specifice de protecţie a muncii 
 ♦ O. nr. 357/1998 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - forestiere, comisie de atestare a persoanelor fizice  şi juridice care realizează proiectarea, metodologie, criterii de atestare 
 ♦ O. nr. 576/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - încadrarea unui drum judeţean în categoria unor drumuri naţionale 
 ♦ H.G. nr. 1401/2002 

 - locale 
 ♦ H.G. nr. 323/1996 

 - lucrări: 
 • de cadastru al drumurilor publice, metodologie de executare 
 ♦ O. nr. 496/1998 (M.Tr.; O.N.C.G.C.)  

 - modernizarea reţelei existente şi construcţii de autostrăzi 
 ♦ H.G. nr. 947/1990 

 - naţionale: 
 • categorii, încadrare 
 ♦ O. nr. 43/1998 (M.Tr.)  

 • circulaţie pe drumurile naţionale din România, fără roviniete valabile, contravenţie 
 ♦ O.G. nr. 15/2002 

 • constatare contravenţii prevăzute de O.G. nr. 15/2002, stabilire, condiţii 
 ♦ O. nr. 781/2004 (M.T.C.T.)  

 • introducere restricţii pe DN 1(E 60) sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov 
 ♦ O. nr. 2510/2006 (M.T.C.T.)  

 ♦ O. nr. 1542/2008 (M.Tr.)  

 • încadrare, funcţionare a unor drumuri naţionale şi darea în administrare R.A. Administraţia Naţională a Drumurilor din România 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ H.G. nr. 171/2003 

 • judeţene, comunale amenajate, străzi urbane amenajate, audit de siguranţă rutieră 
 ♦ L. nr. 265/2008 

 • politica sectorială rutieră, declaraţie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1023/2002 

 • reţeaua din România, tarif de utilizare 
 ♦ O.G. nr. 15/2002 

 • şi judeţene, fluidizare şi siguranţă în circulaţie, amenajare teritoriu, respectarea disciplinei în domeniul urbanismului 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 6/139/2003 (M.L.P.T.L.; M.A.P.)  

 • vehicule, utilizare, condiţii, tarife suplimentare, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - normativ, lucrări de întreţinere a îmbrăcămintei bituminoase pe timp friguros 
 ♦ O. nr. 1608/2004 (M.T.C.T.)  

 - proprietate publică, clasificare 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - protecţia mediului, impact, drum-mediu 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O.G. nr. 36/1996 

 - publice: 
 • "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2011, reglementare tehnică 
 ♦ O. nr. 289/2170/2013 (D.P.I.I.S.; M.D.R.A.P.)  

 • administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţie, nomenclator activităţi 
 ♦ O. nr. 78/1999 (M.Tr.)  

 • circulaţie, vehicule rutiere, condiţii tehnice 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • clase tehnice, stabilire 
 ♦ O. nr. 1295/2017 (M.Tr.)  

 • fenomene meteorologice periculoase care pot afectadesfăşurarea normală a traficului rutier, siguranţa participanţilor, efecte, gestionare,  
 procedură 
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 ♦ O. nr. 68/27/2012 (M.T.I.; M.A.I.)  

 • închidere, restricţii de circulaţie, lucrări în zona drumurilor şi/sau pentru protejarea drumului, condiţii 
 ♦ O. nr. 1112/411/2000 (M.I.; M.Tr.)  

 • limite: 
 • ale maselor maxime admise pentru vehicule de transport marfă, listă, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 • de tonaj modificate temporar - drum naţional (DN 55) Craiova- Bechet PCTF 
 ♦ O. nr. 174/1999 (M.Tr.)  

 • lucrări de cadastru, executare, metodologie 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 496/1998 (M.Tr.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • vehicule ale forţei sau componente civile ale statelor participante la Parteneriatul pentru pace, scutiri taxe de folosire, condiţii 
 ♦ L. nr. 23/1996 

 - şi străzi, normativ îmbrăcăminte rutieră, reciclare la rece 
 ♦ O. nr. 52/1998 (M.Tr.)  

 - tarif de utilizare 
 ♦ O.G. nr. 15/2002 

 - vehicule: 
 • de transport marfă: 
 • limite maxime şi dimensiuni admise, lista drumurilor publice 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 1032/2011 (M.T.I.)  

 - venituri cu destinaţie specială, utilizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 500/2002   
 Dubla impunere, evitare: 
 - asupra veniturilor şi averii, aplicarea art. 10 "Dividende" din Convenţia cu R. Austria 
 ♦ O. nr. 1062/2000 (M.F.)  

 - prevenirea evaziunii fiscale, impozite pe venit şi pe capital, norme pentru aplicarea Convenţiei cu Regatul Olandei 
 ♦ L. nr. 85/1999 

 ♦ O. nr. 683/2000 (M.F.)  

 - respectarea legislaţiei privind impunerea unor venituri realizate din România şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri 
 ♦ O. nr. 1024/2000 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 181/2001 (M.F.P.)    
 Dubla impunere, evitarea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit şi pe capital, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Anguilla, Convenţie, Bucureşti şi Anguilla, 2006 
 ▼ L. nr. 134/2007 (ratificare) 

 • Armenia, Convenţie, Erevan, 1996 
 ▼ L. nr. 121/1997 (ratificare) 

 • Australia, Acord, Canberra, 2000 
  ▼ L. nr. 85/2001 (ratificare) 

 • Bosnia şi Herţegovina, Convenţie, Sarajevo, 2016 
 ▼ L. nr. 75/2018 (ratificare) 

 • Canada, Convenţie, Ottawa, 2004 
 ▼ L. nr. 450/2004 (ratificare) 

 • Elveţia, Convenţie şi Protocol, Bucureşti, 1993 
  ▼ L. nr. 60/1994 (ratificare) 

 • Emiratele Arabe Unite, Acord, Abu Dhabi, 1993 
  ▼ L. nr. 74/1993 (ratificare) 

 • Emiratele Arabe Unite, Acord, Dubai, 2015 
 ▼ L. nr. 26/2016 (ratificare) 

 • F. Rusă, Convenţie, Moscova, 1993 
 ▼ L. nr. 38/1994 (ratificare) 

 • Indonezia, Acord, Jakarta, 1996 
 ▼ L. nr. 50/1998 (ratificare) 

 • Insula Man, Acord, Bucureşti şi Douglas, 2006 
 ▼ L. nr. 134/2007 (ratificare) 

 • Insulele Cayman, Acord, Bucureşti şi George Town, 2006 

 • Insulele Turks şi Caicos, Acord, Bucureşti şi Grand Turk, 2006 

  • Insulele Virgine Britanice, Acord, Bucureşti şi Tortola, 2006 

 • Irlanda, Convenţie, Bucureşti, 1999 
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 ▼ L. nr. 208/2000 (ratificare) 

 • Islanda, Convenţie, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 139/2008 (ratificare) 

 • Israel, Convenţie, Ierusalim, 1997 
 ▼ L. nr. 39/1998 (ratificare) 

 • Kazahstan, Convenţie, Bucureşti, 1998 
 ▼ L. nr. 11/2000 (ratificare) 

 • Macedonia, Convenţie, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 306/2002 (ratificare) 

 • Malta, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 61/1996 (ratificare)  
 • Marele Ducat al Luxemburgului, Convenţie, Luxembourg, 1993 
 ▼ L. nr. 85/1994 (ratificare) 

 • Qatar, Convenţie, Doha, 1999 
 ▼ L. nr. 84/2001 (ratificare) 

 • R. Africa de Sud, Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ L. nr. 59/1994 (ratificare) 

 • R. Albania, Convenţie, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 86/1994 (ratificare) 

 • R. Austria, Convenţie, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 333/2005 (ratificare) 

 • R. Azerbaidjan, Convenţie,Baku, 2002 
 ▼ L. nr. 366/2003 (ratificare) 

 • R. Belarus, Convenţie şi Protocol, Bucureşti, 1997 
  ▼ L. nr. 102/1998 (ratificare) 

 • R. Bulgaria, Convenţie, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 5/1995 (ratificare) 

 • R. Bulgaria, Convenţie, Craiova, 2015 
 ▼ L. nr. 29/2016 (ratificare) 

 • R. Cehă, Convenţie, Bucureşti, 1993 
 ▼ L. nr. 37/1994 (ratificare) 

 • R. Coreea: 
 • Convenţie, Bucureşti, 1998 
 ▼ L. nr. 104/2000 (ratificare) 

 • Convenţie, Seul, 1993 
 ▼ L. nr. 18/1994 (ratificare) 

 • R. Costa Rica, Acord, San José ,1991 
 ▼ L. nr. 9/1992 (ratificare) 

 • R. Croaţia, Acord, Zagreb, 1996 
 ▼ L. nr. 127/1996 (ratificare) 

 • R. Ecuador, Convenţie, Quito, 1992 
 ▼ L. nr. 111/1992 (ratificare) 

 • R. Elenă, Convenţie, Atena ,1991 
 ▼ L. nr. 25/1992 (ratificare) 

 • R. Estonia, Convenţie, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 449/2004 (ratificare) 

 • R. F. Nigeria, Acord, Abuja, 1992 
 ▼ L. nr. 10/1993 (ratificare) 

 • R. Filipine, Convenţie, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 23/1995 (ratificare) 

 • R. Finlanda, Acord, Helsinki, 1998 
 ▼ L. nr. 201/1999 (ratificare) 

 • R. Georgia, Convenţie, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 45/1999 (ratificare) 

 • R. Islamică Iran, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ L. nr. 279/2002 (ratificare) 

 • R. Islamică Pakistan, Convenţie, Bucureşti, 1999 
 ▼ L. nr. 212/2000 (ratificare) 

 • R. Italiană, Convenţie, Riga, 2015 
 ▼ L. nr. 28/2016 (ratificare) 

 • R. Letonia, Convenţie, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 606/2002 (ratificare) 

 • R. Liban, Convenţie, Beirut, 1995 
 ▼ L. nr. 10/1996 (ratificare) 

 • R. Lituania, Acord, Vilnius, 2001 
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 ▼ L. nr. 278/2002 (ratificare) 

 • R. Moldova, Convenţie, Chişinău, 1995 
 ▼ L. nr. 60/1995 (ratificare) 

 • R. Namibia, Convenţie, Windhock, 1998 
 ▼ L. nr. 61/1999 (ratificare) 

 • R. Orientală Uruguay, Convenţie, Bucureşti, 2012 
 ▼ L. nr. 276/2013 (ratificare) 

 • R. Polonă, Acord, Varşovia, 1994 
  ▼ L. nr. 6/1995 (ratificare) 

 • R. Portugheză, Convenţie, Bucureşti, 1997 
  ▼ L. nr. 63/1999 (ratificare) 

 • R. S. Vietnam, Acord, Hanoi, 1995 
 ▼ L. nr. 6/1996 (ratificare) 

 • R. San Marino, Convenţie, San Marino, 2007 
 ▼ L. nr. 384/2007 (ratificare) 

 • R. Singapore, Acord şi Protocol la Acord, Singapore, 2002 
  ▼ L. nr. 475/2002 (ratificare) 

 • R. Slovacă, Convenţie, Bratislava, 1994 
 ▼ L. nr. 96/1994 (ratificare) 

 • R. Slovenia, Convenţie, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 55/2003 (ratificare) 

 • R. Sudan, Convenţie, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 386/2007 (ratificare) 

 • R. Tadjikistan, Convenţie, Duşanbe, 2007 
 ▼ L. nr. 16/2009 (ratificare) 

 • R. Ungară, Convenţie, Bucureşti, 1993 
 ▼ L. nr. 91/1994 (ratificare) 

 • R. Uzbekistan, Convenţie 
 ▼ L. nr. 26/1997 (ratificare) 

 • R.D.P. Algeria, Convenţie şi Protocol, Alger , 1994 
  ▼ L. nr. 25/1995 (ratificare) 

 • R.F. Germania, Convenţie, Berlin, 2001 
 ▼ L. nr. 29/2002 (ratificare) 

 • R.F. Iugoslavia, Acord, Belgrad, 1996 
 ▼ L. nr. 122/1997 (ratificare) 

 • R.F.D. Etiopia, Convenţie, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 448/2004 (ratificare) 

 • R.P. Chineză, Acord, București, 2016 
 ▼ L. nr. 99/2017 (ratificare) 

 • Regatul Arabiei Saudite, Convenţie, Riad, 2011 
 ▼ L. nr. 259/2011 (ratificare) 

 • Regatul Belgiei, Convenţie, Bruxelles, 1996 
 ▼ L. nr. 126/1996 (ratificare) 

 • Regatul Maroc, Convenţie, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 5/2004 (ratificare) 

 • Regatul Norvegiei, Convenție, Oslo, 2015 
 ▼ L. nr. 27/2016 (ratificare) 

 • Regatul Olandei, Convenţie şi Protocol, Haga, 1998 
  ▼ L. nr. 85/1999 (ratificare) 

 • Regatul Spaniei, Convenție, București, 2017 
 ▼ L. nr. 309/2018 (ratificare) 

 • Regatul Thailandei, Convenţie, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 3/1997 (ratificare) 

 • Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze, Acord, București, 2015 
 ▼ L. nr. 204/2016 (ratificare) 

 • Republica Arabă Siriană, Convenţie, Damasc, 2008 
 ▼ L. nr. 106/2009 (ratificare) 

 • Republica India, Acord, New Delhi, 2013 
 ▼ L. nr. 329/2013 (ratificare) 

 • Statele Unite Mexicane, Convenţie, Ciudad de Mexico, 2000 
 ▼ L. nr. 331/2001 (ratificare) 

 • Statul Kuwait, Acord, Kuwait- City, 1992 
 ▼ L. nr. 5/1993 (ratificare) 

 • Teritoriul de peste mări Montserrat al regatului Unit, Acord, Bucureşti şi Brades, 2006 
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 ▼ L. nr. 134/2007 (ratificare) 

 • Turkmenistan, Convenţie, Bucureşti, 2008 
 ▼ L. nr. 107/2009 (ratificare) 

 • Ucraina, Convenţie, Izmail, 1996 
 ▼ L. nr. 128/1996 (ratificare) 

 v. evitarea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit şi pe capital, reglementări internaţionale 
 
 Dunăre, reglementări internaţionale: 
 - cooperare pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, Convenţie, Sofia, 1994 
 ▼ L. nr. 14/1995 (ratificare) 

 - navigaţie, regim, Protocoale adiţionale la Convenţia din 1948, Budapesta, 1998 
  ▼ L. nr. 75/2000 (ratificare) 

 - pod peste Dunăre, construire, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.U.G. nr. 149/2000 (ratificare) 

 - R. Bulgaria, acţiuni pregătitoare pentru amenajări hidroelectrice, Memorandum, Bucureşti, 2011 
 ▼ H.G. nr. 828/2012 (aprobare) 

 - R. Bulgaria, pod Calafat-Vidin, exploatare, entitate comercială mixtă, constituire, Acord, Sofia, 2013 
 ▼ L. nr. 166/2013 (ratificare) 

 - sistemul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier I, retehnologizare, R.F. Iugoslavia, Acord, Kladovo, 1999 
 ▼ L. nr. 190/2000 (ratificare)   
 Dunăre: 
 - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", constituire, statut 
 ♦ L. nr. 82/1993 

 ♦ H.G. nr. 248/1994 

 - bazinul hidrografic internaţional, plan naţional de management 
 ♦ H.G. nr. 80/2011 

 - componenţa nominală a reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat -  
 Vidin" 
 ♦ O.U.G. nr. 149/2000 

 - contribuţia României, Fondul internaţional pentru deblocarea şenalului Dunării 
 ♦ O.U.G. nr. 264/2000 

 - fluviu, puncte de hotar, cadastrul general, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)  

 - limite de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 188/2002 

 - luncă, redimensionare ecologică, economică, program, aprobare, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 1208/2006 

 - nave care tranzitează canalul Dunăre - Marea Neagră, pilotaj 
 ♦ O. nr. 426/2006 (M.T.C.T.)  

 - navigaţie în sectorul românesc, regulament 
 ♦ O. nr. 859/2013 (M.Tr.)  

 - operaţiuni de pilotaj pe Dunărea maritimă, concesionare 
 ♦ H.G. nr. 909/1995 

 - sector românesc, navigaţie, măsuri speciale 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 156/2003 (M.T.C.T.)  

 - zonă naţională, monitorizare, program, coordonare tehnico-ştiinţifică, activităţi 
 ♦ O. nr. 1940/2011 (M.M.P.)    

 E 
 
 
 Echipament: 
 - acordare 
 ♦ O. nr. 35/1997 (M.M.P.S.)  

 ♦ O. nr. 388/1996 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - de aerodrom şi de securitate aeronautică, utilizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - de protecţie: 
 • gratuit, acordare personalului Jandarmeriei Române 
 ♦ L. nr. 550/2004 

 • misiuni personal din Serviciul de Protecţie şi Pază 
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 ♦ L. nr. 191/1998 

 • pompieri civili, condiţii de acordare 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 ♦ H.G. nr. 160/2007 

 • standarde române care adoptă standarde europene armonizate, listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 594/2013 (M.M.F.P.S.P.V.)  

 - destinate: 
 • distracţiei extreme 
 ♦ O. nr. 189/2003 (M.I.R.)  

 • parcurilor de distracţii şi spaţii de joacă 
 ♦ O. nr. 190/2003 (M.I.R.)  

 • utilizării în atmosfere potenţial explozive 
 ♦ H.G. nr. 245/2016 

 - din domeniul ISCIR, deţinere de către unităţile de cultură, controale, efectuare 
 ♦ O. nr. 577/2006 (I.S.C.I.R.)  

 - electric şi electronic, introducere pe piaţă după 31 decembrie 2006, marcaj specific 
 ♦ O. nr. 556/435/191/2006 (M.M.G.A.; M.E.COM.; A.N.P.C.)  

 - electric şi electronic, producători, garanţie financiară, constituire, gestionare, metodologie 
 ♦ O. nr. 1441/2011 (M.M.P.)  

 - electrice de joasă tensiune: 
 • asigurarea securităţii 
 ♦ H.G. nr. 409/2016 

 • organisme recunoscute, aprobare 
 ♦ O. nr. 297/2001 (M.I.R.)  

 - energetic, conservare, norme 
 ♦ O. nr. 126/2008 (A.N.R.E.)  

 - individual de protecţie: 
 • şi de lucru, acordare şi utilizare, normativ-cadru 
 ♦ O. nr. 225/1995 (M.M.P.S.)  

 - în timp de pace, pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 ♦ O.G. nr. 51/1994 

 ♦ O. nr. 503/2008 (M.I.R.A.)  

 - la radiaţii ionizante 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 - medical, credite, garantare, import efectuat de Ministerul Sănătăţii 
 ♦ H.G. nr. 870/1997 

 ♦ H.G. nr. 232/1995 

 - pentru agrement: 
 • introducere pe piaţă şi de exploatare 
 ♦ O.G. nr. 21/2002 

 ♦ H.G. nr. 435/2010 

 ♦ O. nr. 1733/2010 (M.E.C.M.A.)  

 • personal tehnic de deservire şi coordonator de securitate, autorizare şi grad de calificare normativ NT1-2002 
 ♦ O. nr. 354/2003 (M.I.R.)  

 - pentru sector drumuri, transfer către unele societăţi comerciale din sectorul de drumuri, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 111/1999 

 - realizare Sistem informaţional-decizional hidrologic, scutire taxe vamale şi T.V.A., listă 
 ♦ H.G. nr. 648/2006 

 - specialişti şi responsabili tehnici pentru lucrări de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, atestare, condiţii, reatestare 
 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 ♦ O. nr. 1632/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 364/2010 (M.E.C.M.A.)  

 - sub presiune: 
 • introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 123/2015 

 • transportabil 
 ♦ O.U.G. nr. 126/2011 

 - şi dotare comisari ai Gărzii de Mediu 
 ♦ H.G. nr. 96/2002 

 - şi instalaţii montate şi utilizate în parcuri de distracţii şi spaţii de joacă, Prescripţii tehnice PTR 19-2002 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 ♦ O. nr. 98/2003 (M.I.R.)  

 - tehnice, sistem de certificare 
 ♦ O. nr. 35/1997 (M.M.P.S.)  

 - tehnologice, mijloace fixe (maşini şi instalaţii de lucru), clasificare, duratele normale de funcţionare 
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 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 2139/2004 

 - utilaje şi instalaţii tehnologice industriale, lucrări de montaj, calitate, verificare, Norme metodologice, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 51/1996 

 ♦ O. nr. 323/2000 (M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 293/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 v. Contract de garanţie 
 
 Economia naţională a României: 
 - activitate economică, organizare şi desfăşurare de către persoane fizice, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - asistenţă economică nerambursabilă, acordare de ţările membre ale Grupului celor 24 
 ♦ H.G. nr. 260/1994 

 - C.A.E.N., clasificarea activităţilor din economia naţională, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 656/1997 

 - C.O.R., clasificarea ocupaţiilor din România, aprobare 
 ♦ O. nr. 270/273/2002 (M.M.S.S.; I.N.S.)  

 ♦ O. nr. 1832/856/2011 (M.M.F.P.S.; I.N.S.)  

 - Consiliul Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă, organism autonom, constituire, funcţionare şi atribuţii 
 ♦ L. nr. 158/1999 

 - CPSA, clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor, organizare potrivit CAEN 
 ♦ H.G. nr. 53/1999 

 - de piaţă, obligaţiile statului 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 135) 
 - investiţii directe, promovare, condiţii 
 ♦ L. nr. 332/2001 

 - politica: 
 • industrială a României şi Plan de acţiune, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 657/2002 

 - pregătire pentru apărare naţională 
 ♦ L. nr. 477/2003 

 ♦ H.G. nr. 370/2004 

 - sectoare de activitate 
 ♦ H.G. nr. 1260/2011 

 - sectoare prioritare, susţinere investiţii realizate 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 - strategie de dezvoltare, durabilă pe termen lung, grup de lucru, constituire 
 ♦ H.G. nr. 305/1999 

 v. industrie, v. agricultură, v. activităţi independente, v. prestări servicii 
 
 Economie socială: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 219/2015 

 ♦ H.G. nr. 585/2016 

 - Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale 
 ♦ O. nr. 2034/2016 (M.M.F.P.S.P.V.)    
 Economie, cooperare internaţională: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Albania, Acord, Tirana, 2006 
 ▼ H.G. nr. 347/2007 (aprobare) 

 • Anglia şi Ţara Galilor, sistem de publicitate mobiliară, rol, Memorandum, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 204/2003 (aprobare) 

 • Brazilia, Acord, Rio de Janeiro, 2010 
 ▼ H.G. nr. 770/2011 (aprobare) 

 • Georgia, Acord, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 891/2011 (aprobare) 

 • Landul Baden-Württemberg, Protocol, Stuttgart, 2004 
 ▼ H.G. nr. 1172/2004 (aprobare) 

 • Muntenegru, Acord, Bucureşti, 2013 
 ▼ H.G. nr. 302/2014 (aprobare) 

 • Olanda, Memorandum, Haga 1998 
 ▼ L. nr. 163/1998 (ratificare) 

 • R. Arabă Egipt, cooperare în domeniul petrolului, Memorandum de înţelegere, Cairo, 2002 
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 ▼ H.G. nr. 127/2003 (aprobare) 

 • R. Arabă Egipt, reglementare solduri de cliring şi barter, Minută de înţelegere, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 271/2010 (aprobare) 

 • R. Belarus, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 593/2009 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Memorandum de cooperare, Sofia, 2010 
 ▼ H.G. nr. 127/2011 (aprobare) 

 • R. Chineză, elaborare studiu de fezabilitate, construire în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno-Chinez,  Memorandum,  
 Bucureşti,  2013 
 ▼ H.G. nr. 148/2014 (aprobare) 

 • R. Guatemala, Acord, Ciudad de Guatemala, 2010 
 ▼ H.G. nr. 275/2011 (aprobare) 

 • R. Islamică Pakistan, Acord, Islamabad, 2011 
 ▼ H.G. nr. 33/2012 (aprobare) 

 • R. Kazahstan, Acord, Astana, 2010 
 ▼ H.G. nr. 427/2011 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 274/2011 (aprobare) 

 • R. Slovenia, Memorandum, Ljublijana, 2005 
 ▼ H.G. nr. 516/2006 (aprobare) 

 • R. Tunisia, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1188/2008 (aprobare) 

 • R. Ungară, Acord, Budapesta, 2005 
 ▼ H.G. nr. 579/2005 (aprobare) 

 • R. Uzbekistan, Regulamentul Consiliului economic interguvernamental mixt, Taşkent, 2002 
 ▼ H.G. nr. 854/2002 (aprobare) 

 • R.Albania, cooperare în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, Memorandum de înţelegere 
 ▼ H.G. nr. 989/2003 (aprobare) 

 • R.D.P.Algeria, Acord, Alger, 2003 
 ▼ H.G. nr. 480/2003 (aprobare) 

 • R.Elenă, Program de cooperare, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.G. nr. 9/2003 (ratificare) 

 • R.P.Chineză, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 784/2007 (aprobare) 

 • R.S. Vietnam, Acord, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 445/2010 (aprobare) 

 • Regatul Maroc, Acord, Marrakech, 2008 
 ▼ H.G. nr. 592/2009 (aprobare) 

 • Regatul Norvegiei, Acord, Bruxelles, 2007 
 ▼ L. nr. 29/2008 (ratificare) 

 • Regatul Norvegiei, Memorandum de înţelegere, Bruxelles, 2007 
 ▼ O. nr. 2165/2007 (publicare) 

 • Statele Unite Mexicane, Acord, Ciudad de Mexico, 2007 
 ▼ H.G. nr. 777/2007 (aprobare) 

 • Statul Kuwait, Acord, Kuwait, 1999 
 ▼ H.G. nr. 842/2001 (aprobare) 

 • Turkmenistan, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1312/2008 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Acord, participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul OCDE, Paris, 2006 
 ▼ L. nr. 82/2008 (ratificare) 

 • Carta Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, Yalta, 1998 
 ▼ L. nr. 68/1999 (ratificare) 

 • finanţarea nerambursabilă, SUA (TDA), angajarea serviciilor de consultanţă în domeniul privatizării, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 381/2000 (aprobare) 

 • Protocol privind privilegiile şi imunităţile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, Baku, 2003 
 ▼ L. nr. 42/2006 (ratificare) 

 • stingerea soldului contului de cliring româno-iranian şi aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14  
 mai 1974, în baza minutei semnate la Teheran, la 22 octombrie 1999 
 ♦ O.G. nr. 21/2000 

 v. Comerţ, afaceri, cooperare economică, relaţii internaţionale, v. Moldova (Republica), relaţii internaţionale 
 
 Editor, edituri: 
 - activitate editorială, condiţii 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ O. nr. 408/1992 (M.Cult.)  
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 - depozit legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale, constituire, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 111/1995 

 - Editura Junimea 
 ♦ H.G. nr. 242/1999 

 - informaţii publice corecte, răspundere civilă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 30 şi 31) 
 
 

v. manuale şcolare, v. societăţi comerciale 

 Educaţie, relaţii internaţionale: 
 - Comisia Fulbright româno-americană, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 749/2001 (ratificare) 

 - cooperare în domeniul educaţiei şi formării în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (C.E.E.P.U.S.),  
 Acord între R. Austria, R. Bulgaria, R. Ungaria, R. Polonia, R. Slovacă şi R.Slovenia,  Budapesta, 1993 
 ▼ L. nr. 21/1997 (aderare) 

 - domeniu, cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, Acord-cadru, Geneva, 2002 
 ▼ H.G. nr. 525/2002 (aprobare) 

 - folosirea limbii franceze, Statutul Conferinţei Miniştrilor Educaţiei C.O.N.F.E.M.E.N., Rezoluţia 94- 46- 01, Yaoundé , 1994 
 ▼ L. nr. 176/1997 (aderare) 

 - Israel, Program de colaborare, pentru anii 2010-2013, Bucureşti, 2010 
 ▼ O. nr. 1422/2010 (publicare) 

 - Program de cooperare, Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 1203/2010 (aprobare) 

 - R. Arabă Siriană, Acord, Damasc, 2004 
 ▼ H.G. nr. 534/2008 (aprobare) 

 - R. Arabă Siriană, Program pentru anii 2010-2014, Bucureşti, 2010 
 ▼ O. nr. 2217/2010 (publicare) (M.A.E.)  

 - R. Armenia, Program de colaborare, Bucureşti, 2011 
 ▼ O. nr. 1342/2011 (publicare) 

 - R. Coreea, Program de cooperare pentru anii 2008-2011, Seul, 2008 
 ♦ O. nr. 1807/2008 (M.A.E.)  

 - R. Filipine, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1271/2006 (aprobare) 

 - R. India, Program de cooperare, Bucureşti, 2011 
 ▼ O. nr. 371/2011 (publicare) 

 - R. Slovenia, Program, Bucureşti, 2002-2005 
 ▼ H.G. nr. 1320/2002 (aprobare) 

 - Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Program, Bucureşti, 2010 
 ▼ O. nr. 2235/2010 (publicare) 

 - Statele Unite Mexicane, Program de cooperare, Ciudad de Mexico, 2008 
 ▼ O. nr. 48/2009 (publicare) 

 - Statul Israel 
 ▼ H.G. nr. 686/2003 (aprobare) 

 - Statul Kuwait, Program executiv de cooperare, Bucureşti, 2011 
 ▼ O. nr. 1855/2011 (publicare)   
 Educaţie: 
 - burse de şcolarizare, învăţământ obligatoriu pentru copiii din familii care au dreptul la venitul minim garantat, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 - fizică şi sport: 
 • activitate, organizare şi dezvoltare, strategie generală 2001- 2004 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ O. nr. 307/2001 (M.T.S.)  

 • organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie fizică şi sport în România 
 ♦ H.G. nr. 884/2001 

 ♦ L. nr. 69/2000 

 • sistem naţional, dezvoltare continuă, funcţionare performantă, colaborare, protocol 
 ♦ O. nr. 1560/345/1025/2007 (M.E.C.T.; A.N.S.; C.O.R.)  

 - permanentă, promovare 
 ♦ O.G. nr. 102/1998 

 ♦ L. nr. 1/2011 

 - şi pregătire antiinfracţională a elevilor 
 ♦ O. nr. 183/2001/3032/2002 (M.I.; M.E.C.)  

 v. Avocatul Poporului, v. cultură, v. învăţământ, v. Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 
 Electricitate: 
 - electricieni autorizare, condiţii 
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 ♦ O. nr. 34/1999 (M.I.C.)  

 - electrificare: 
 • localităţi urbane şi rurale 
 ♦ H.G. nr. 243/1990 

 • program, conectare sate 
 ♦ N.M. nr. 1270/1999 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ O. nr. 1564/2010 (M.D.R.T.)  

 ♦ O.U.G. nr. 28/2013 

 v. energie electrică 
 
 Elevi: 
 - absolvire, instituţii de învăţământ, cu grade profesionale prevăzute pentru poliţişti la prezentarea la unităţi, cheltuieli de transport, drepturi,  
 acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 350/2002 

 ♦ H.G. nr. 125/2003 

 - acţiuni de prevenire a delicvenţei juvenile şi de prevenire a victimizării elevilor 
 ♦ O. nr. 183/2001/3032/2002 (M.I.; M.E.C.)  

 - ai învăţământului de stat, clasele nr. I-IV, produse lactate şi de panificaţie, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 697/2007 (M.A.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 1628/2008 

 - ajutoare sociale 
 ♦ H.G. nr. 407/1997 

 ♦ H.G. nr. 445/1997 

 - asistenţă medicală şi stomatologică, asigurare prin cabinete medicale stomatologice din unităţile de învăţământ 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 ♦ H.G. nr. 529/2002 

 - burse de merit olimpic internaţional, acordare 
 ♦ L. nr. 235/2010 

 - care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, decontare cheltuieli de transport, norme 
 ♦ O. nr. 329/2007 (M.E.C.)  

 - cazare în unităţi şcolare, tarife, masă caldă, regie de cantină 
 ♦ H.G. nr. 407/1997 

 - clasa XI, performanţe, acces la studii universitare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 133/2000 

 - concursuri, campionate, organizare, premii şi alte drepturi 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 ♦ H.G. nr. 536/2016 

 - cu tulburări de învățare, suport, metodologie 
 ♦ O. nr. 3124/2017 (M.E.N.)  

 - dezvoltare fizică şi morală, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 128/1994 

 - din clasele I-IV şi preşcolari, acordare de miere de albine ca supliment nutritiv 
 ♦ L. nr. 509/2006 

 - din instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, drepturi de transport 
 ♦ H.G. nr. 1292/2003 

 - din învăţământ de stat şi particular acreditat, cursuri la zi, transport pe calea ferată şi cu metroul, facilităţi, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 972/5572/2003 (M.T.C.T.; M.E.C.T.)  

 ♦ L. nr. 1/2011 

 - din învăţământ preuniversitar particular, drepturi 
 ♦ O.G. nr. 138/2000 

 - din învăţământul de stat şi privat acreditat/autorizat, clasele I-VIII, program de încurajare a consumului de fructe în şcoli 
 ♦ H.G. nr. 905/2010 

 ♦ O. nr. 37/2011 (M.A.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 889/2011 

 ♦ H.G. nr. 1154/2012 

 ♦ H.G. nr. 788/2014 

 - din învăţământul preuniversitar, calitate, rezultate, evaluare, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - drept la învăţătură 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 32) 
 - învăţământ preuniversitar, pregătire profesională, ocupaţii, meserii, specializări, durată de şcolarizare, asigurare 
 ♦ H.G. nr. 844/2002 

 - învăţământ, regim juridic 
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 ♦ L. nr. 1/2011 

 - legitimaţie, asigurare, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 1292/1996 

 - olimpici, internaţionali, drept la bursă de performanţă "Meritul Olimpic" acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1004/2002 

 ♦ O. nr. 4834/2002 (M.E.C.)  

 - orientare şcolară, expertizare şi evaluare, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 218/2002 

 - Program naţional de educaţie antiseismică a elevilor, realizare, implementare 
 ♦ O. nr. 1508/2058/5709/2006 (M.A.I.; M.T.C.T.; M.E.C.)  

 - Statut, aprobare 
 ♦ O. nr. 4742/2016 (M.E.N.C.S.)  

 - şi preşcolari, alimente nercomandate, listă, alimentaţie sănătoasă, principii 
 ♦ O. nr. 1563/2008 (M.S.PU.)  

 - şi studenţi: 
 • ai instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, drepturi, acordare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 • eliberare scutiri medicale de la orele de educaţie fizică şi sport, metodologie, afecţiuni, barem medical 
 ♦ O. nr. 204/520/2007 (M.S.PU.; M.E.C.)  

 • încadrare în muncă, stimulare 
 ♦ L. nr. 72/2007 

 ♦ H.G. nr. 726/2007 

 • practică 
 ♦ L. nr. 258/2007 

 - transport: 
 • feroviar şi metrou, facilităţi, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 ♦ H.G. nr. 42/2017 

 ♦ H.G. nr. 435/2020 

 • local în comun, de suprafaţă şi subteran, transport intern, auto, feroviar şi naval, acordare, reduceri, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 ♦ H.G. nr. 435/2020 

 • pe cale ferată şi metrou, finanţare de la bugetul M.T.C.T. 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001 

 - turişti, tarife şi taxe, facilităţi, acordare de către agenţii economici din turism şi instituţiile de cultură, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 306/2001   
 Emigrare: 
 - drept 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art. 25 alin. 2) 

 Emisarul Special al Guvernului României: 
 - pe lângă Administraţia americană, salarizare, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 810/2003   
 Energie electrică: 
 - A.N.R.E., organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - abonament la curent electric, persoane cu handicap grav, nevăzători, decontare, modalitate 
 ♦ O. nr. 373/99/2003 (M.M.S.S.F.; M.E.COM.)  

 - achiziţie, contractare, condiţii 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - activitate de producere, transport, distribuţie, furnizare şi utilizare, politica energetică a statului 
 ♦ L. nr. 14/1997 

 - activitate de: 
 • comerţ exterior, monitorizare, procedură, aprobare 
 ♦ O. nr. 25/2002 (A.N.R.E.)  

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - autorizaţie de înfiinţare, condiţii-cadru asociate, aprobare 
 ♦ O. nr. 80/2013 (A.N.R.E.)  

 - avize tehnice de racordare 
 ♦ O. nr. 74/2014 (A.N.R.E.)  

 - cabluri de energie electrică, amplasare în zona drumurilor, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - cadastru energetic, lucrări, executare 
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 ♦ O. nr. 1645/C. P. 2393/1997 (M.I.C.; O.N.C.G.C.)  

 - cadru legal 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - categorii de consumatori din administrarea instituţiilor publice, modalităţi de decontare a consumului 
 ♦ H.G. nr. 381/1994 

 - certificate verzi: 
 • emitere, regulament 
 ♦ O. nr. 4/2015 (A.N.R.E.)  

 • piaţă, organizare şi funcţionare, regulament, monitorizare, procedură 
 ♦ O. nr. 77/2017 (A.N.R.E.)  

 • tranzacţionare, actualizare valori-limită aplicabile pentru anul 2011 
 ♦ O. nr. 8/2011 (A.N.R.E.)  

 - codul: 
 • comercial al pieţii angro de energie electrică, aprobare 
 ♦ O. nr. 25/2004 (A.N.R.E.)  

 • de măsurare a energiei electrice 
 ♦ O. nr. 103/2015 (A.N.R.E.)  

 • tehnic al reţelei electrice de transport, distribuire 
 ♦ O. nr. 20/2004 (A.N.R.E.)  

 ♦ O. nr. 128/2008 (A.N.R.E.)  

 - Comisia pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale 
 ♦ O. nr. 361/2002 (M.I.R.)  

 - Comitetul de arbitraj, funcţionare 
 ♦ O. nr. 60/2005 (A.N.R.E.)  

 - consum în clădiri şi în apartamente, stabilire, plată 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 - consumatori: 
 • eligibili, acreditare, condiţii,aprobare regulament 
 ♦ O. nr. 9/2005 (A.N.R.E.)  

 ♦ L. nr. 123/2012 

 • finali, tarife 
 ♦ Decizia nr. 12/1999 (A.N.R.E.)  

 - contoare electrice, metrologie legală CEE NML CEE-76/891, aprobare, norme 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 - contract de tranzit, tarifare, metodologie, aprobare 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - contract-cadru de portofoliu de vânzare/cumpărare între producător şi furnizor al consumatorilor captivi 
 ♦ O. nr. 22/2005 (A.N.R.E.)  

 - contract-cadru pentru: 
 • achiziţie a energiei electrice 
 ♦ O. nr. 22/2005 (A.N.R.E.)  

 • serviciul de administrare a pieţii angro asigurat de operatorul comercial 
 ♦ Decizia nr. 157/2000 (A.N.R.E.)  

 - contracte bilaterale, tranzacţionare 
 ♦ O. nr. 78/2014 (A.N.R.E.)  

 - contracte de portofoliu, proceduri de alocare, condiţii 
 ♦ O. nr. 29/2001 (A.N.R.E.)  

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - contracte-cadru, aprobare 
 ♦ O. nr. 21/2007 (A.N.R.E.)  

 - contravenţii, constatare, notificare şi/sau contravenţii, infracţiuni, constatare, măsuri 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 ♦ O. nr. 62/2013 (A.N.R.E.)  

 - curenţi de scurtcircuit în reţele electrice cu tensiunea sub 1 kV, metodologie de calcul-NTE 006/06/00 
 ♦ O. nr. 7/2006 (A.N.R.E.)  

 - de joasă tensiune, echipamente, standarde, lista aprobare 
 ♦ O. nr. 318/204/2003 (M.I.R.; M.M.S.S.)  

 - declaraţie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice, cod 14.13.01.14 
 ♦ O.G. nr. 36/2003 

 - din surse regenerabile, producere, consum, promovare 
 ♦ H.G. nr. 1395/2005 

 - distribuţie, concesiune serviciu public, acordare, procedură, contract cadru 
 ♦ H.G. nr. 1048/2004 

 ♦ O. nr. 77/2005 (M.E.COM.)  

 - echipamente electrice de joasă tensiune, asigurarea securităţii 
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 ♦ L. nr. 319/2006 

 - facilităţi acordate pensionarilor din sectorul de energie electrică 
 ♦ H.G. nr. 1041/2003 

 - Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic 
 ♦ O. nr. 1236/154/2003 (M.F.P.; M.E.COM.)  

 - funcţionarea pieţei angros 
 ♦ O. nr. 34/2002 (A.N.R.E.)  

 - furnizare de ultimă opţiune, regulament, aprobare, desemnare furnizori 
 ♦ O. nr. 15/2007 (A.N.R.E.)  

 - furnizare la consumator, regulament 
 ♦ O. nr. 235/2019 (A.N.R.E.)  

 - furnizori de ultimă opţiune, desemnare pentru: 
 • 1 iulie 2011-30 iunie 2012 
 ♦ O. nr. 28/2011 (A.N.R.E.)  

 - furnizori, autorizare în vederea accesului la licitaţiile de certificare 
 ♦ O. nr. 2/2013 (A.N.R.E.)  

 - instalaţii de medie şi înaltă tensiune, manevre, regulament general, cod NTE 009/10/00 
 ♦ O. nr. 25/2010 (A.N.R.E.)  

 - instalaţii, aferente clădirilor, proiectare, execuţie, exploatare, normativ, indicativ I7-2011, reglementare tehnică 
 ♦ O. nr. 2741/2011 (M.D.R.T.)  

 - instalaţii, lucrări sub tensiune, executare, cerinţe, norme tehnice 
 ♦ O. nr. 23/2011 (A.N.R.E.)  

 - izolaţie şi protecţie, instalaţii electro-energetice împotriva supratensiunilor- NTE 001/03/00, respectare 
 ♦ O. nr. 2/2003 (A.N.R.E.)  

 - înfiinţare companii şi societăţi comerciale prin divizarea Companiei Naţionale de Electricitate S.A. 
 ♦ H.G. nr. 627/2000 

 - licenţă: 
 • pentru furnizare, acordare Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A. 
 ♦ Decizia nr. 46/1999 (A.N.R.E.)  

 - livrată: 
 • R. Moldova, stingerea unei părţi din datoria Companiei Naţionale de Electricitate SA, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2000 

 - localităţi izolate, tarife reduse 
 ♦ O.G. nr. 27/1996 

 ♦ N.M. nr. 4626/23685/6291/1840/1997 (M.L.P.A.T.; M.F.; M.M.P.S.; M.A.P.P.M.)  

 ♦ H.G. nr. 323/1996 

 ♦ H.G. nr. 395/1996 

 - lucrări de cadastru energetic, executare, metodologie 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 1645/C. P. 2393/1997 (M.I.C.; O.N.C.G.C.)  

 - modalitatea de stabilire a tarifului 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - Normă tehnică pentru proiectrea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice, cod NTE 011/12/00 
 ♦ O. nr. 41/2012 (A.N.R.E.)  

 - operatori de măsurare în Sistemul energetic naţional, atestare, regulament 
 ♦ O. nr. 46/2007 (A.N.R.E.)  

 - pentru clienţi finali mari, cadru de contractare, regulament 
 ♦ O. nr. 55/2012 (A.N.R.E.)  

 - piaţă: 
 • angro, funcţionare 
 ♦ O. nr. 30/2005 (A.N.R.E.)  

 • concurenţială 
 • producători, participare 
 ♦ O. nr. 13/2005 (A.N.R.E.)  

 • deschidere către concurenţă 
 ♦ H.G. nr. 122/2000 

 • deschidere integrală 
 ♦ H.G. nr. 638/2007 

 • funcţionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1524/2002 

 ♦ O. nr. 7/2003 (A.N.R.E.)  

 ♦ L. nr. 123/2012 

 • internă, disfuncţionalitate, procedură de urgenţă, măsuri, condiţii 
 ♦ O. nr. 21/2003 (A.N.R.E.)  

 • majorarea gradului de deschidere 
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 ♦ H.G. nr. 1823/2004 

 • măsuri de siguranâă, adoptare 
 ♦ H.G. nr. 83/2012 

 - preluare serviciu de distribuţie, titular de licenţă, desemnare, procedură, aprobare 
 ♦ O. nr. 4/2011 (A.N.R.E.)  

 - preţuri: 
 • pentru anul 2013 
 ♦ O. nr. 44/2012 (A.N.R.E.)  

 • şi tarife: 
 • fundamentare, achiziţii de la producătorii independenţi, autoproducători 
 ♦ H.G. nr. 384/1999 

 ♦ O. nr. 24/2005 (A.N.R.E.)  

 - proceduri: 
 • de repartizare a încasărilor rezultate din vânzarea electrică la consumatori 
 ♦ Decizia nr. 103/2000 (A.N.R.E.)  

 - produsă din surse regenerabile, certificare a originii, regulament, promovare 
 ♦ H.G. nr. 1232/2011 

 - produsă din surse regenerabile, promovare 
 ♦ L. nr. 122/2015 

 - produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, emitere garanţii de origine, procedură 
 ♦ H.G. nr. 1461/2008 

 ♦ O. nr. 85/2009 (A.N.R.E.)  

 - Programul "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate, aprobare, Unitate de management,  
 înfiinţare, funcţionare, Comisia interministerială de coordonare, constituire 
 ♦ O. nr. 399/2008 (M.I.R.A.)  

 ♦ O. nr. 400/2008 (M.I.R.A.)  

 ♦ O. nr. 563/2008 (M.I.R.A.)  

 - proprietăţi private afectate de capacităţi energetice, drept de uz, servitute, exercitare, durată, conţinut, limite, condiţii, termeni, reguli procedurale 
 ♦ H.G. nr. 135/2011 

 - raportarea datelor privind consumatorii, procedură 
 ♦ O. nr. 117/2008 (A.N.R.E.)  

 - reţeaua electrică de transport, proiecte de importanţă naţională,realizare, implementare, măsuri 
 ♦ L. nr. 120/2019 

 - reţele: 
 • cabluri, proiectare, execuţie 
 ♦ O. nr. 38/2008 (A.N.R.E.)  

 • de transport, terenuri aferente, contract de concesiune, aprobare 
 ♦ O. nr. 328/2006 (M.E.COM.)  

 • de transport: 
 • proprietate publică 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 • electrice de interes naţional, utilizatori, racordare, aprobare regulament 
 ♦ O. nr. 16/2012 (A.N.R.E.)  

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - sector: 
 • electroenergetic, reglementări şi prescripţii tehnice de interes general, ediţia 2003, aprobare 
 ♦ O. nr. 30/2003 (A.N.R.E.)  

 • program de restructurare, etape 
 ♦ H.G. nr. 138/2000 

 - servicii: 
 • de transport: 
 • aferente pieţei consumatorilor captivi, facturare, condiţii 
 ♦ O. nr. 2/2003 (A.N.R.E.)  

 • tehnologice de sistem, achiziţionare 
 ♦ O. nr. 17/2006 (A.N.R.E.)  

 - sistem energetic naţional, electricieni, autorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 34/1999 (M.I.C.)  

 - stoc de rezervă naţională de păcură, constituire 
 ♦ H.G. nr. 499/1993 

 - stocare, infrastructură, dezvoltare, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 28/2014 

 - strategia naţională de dezvoltare energetică a României pe termen mediu şi lung, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 647/2001 

 - şi gaz natural, sector, monopol natural, activităţi, măsuri speciale de impozitare 
 ♦ O.G. nr. 5/2013 

 - şi gaze naturale, reţele de transport, extindere, modernizare, investiţii, extindere, ajutor de stat, schemă 
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 ♦ O. nr. 156/2011 (M.E.C.M.A.)  

 - tarif: 
 • aprobare pe tipuri de consumatori 
 ♦ Decizia nr. 44/1999 (A.N.R.E.)  

 • consumatori captivi 
 ♦ O. nr. 41/2013 (A.N.R.E.)  

 • mediu, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 384/1999 

 • reglementat la consumatorul final captiv, stabilire, metodologie 
 ♦ O. nr. 11/2005 (A.N.R.E.)  

 • stabilire de către SC Termoelectrica SA 
 ♦ O. nr. 16/2002 (A.N.R.E.)  

 • zone orare utilizate la tariful A33, aprobare 
 ♦ O. nr. 28/2004 (A.N.R.E.)  

 - transport: 
 • contravaloarea pe care are dreptul să o recupereze un producător prin fiecare contract reglementat de vânzare-cumpărare încheiat între acesta şi  
 un furnizor implicit, respectiv operator de distribuţie, determinare 
 ♦ O. nr. 46/2009 (A.N.R.E.)  

 • stabilire tarif, aprobare metodologie 
 ♦ O. nr. 60/2007 (A.N.R.E.)  

 • şi distribuţie, norme de protecţie şi specifice de securitate a muncii 
 ♦ O. nr. 275/2002 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - utilizare eficientă: 
 • stimulente fiscale, promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile 
 ♦ H.G. nr. 409/2009 

 • uscătoare electrice de rufe de uz casnic cu tambur 
 ♦ H.G. nr. 736/2006 

 v. zone de protecţie şi de siguranţă a capacităţilor energetice, v. arierate 
 
 Energie nucleară, cooperare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Amendamente la Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), 1999 
 ▼ L. nr. 21/2001 (acceptare) 

 • cooperare proiect, Memorandum de înţelegere, Seul, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1112/2003 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Acord, Sofia, 2002 
 ▼ H.G. nr. 87/2003 (aprobare) 

 - Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, participare, Acord, București și Paris, 2017 
 ▼ L. nr. 214/2017 (ratificare)   
 Energie termică, reglementări internaţionale: 
 - Elveţia, AIJ/JI, Proiect elveţian privind energia termică (Buzău, Paşcani), Memorandum de înţelegere şi Înţelegere, Bucureşti, 1999 
  ▼ O.U.G. nr. 19/2001 (ratificare) 

 - proiect pentru conservare, finanţare îm-prumut B.E.R.D., Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ O.G. nr. 38/1997 (ratificare) 

 - Regatul Norvegiei, Memorandum de înţelegere, Oslo, 2001 
 ▼ L. nr. 302/2003 (ratificare)   
 Energie termică: 
 - ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, condiţii, compensare pierderi, schemă 
 ♦ H.G. nr. 958/1999 

 ♦ L. nr. 325/2006 

 ♦ O.G. nr. 36/2006 

 - ajutor pentru încălzirea locuinţei, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 226/2021 

 ♦ H.G. nr. 1073/2021 

 - cadru legal 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - consumatori racordaţi la sisteme publice centralizate de alimentare, contorizare 
 ♦ O. nr. 233/2004 (A.N.R.S.C.)  

 - consumuri, repartizare între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire  
 şi apă caldă de consum 
 ♦ O. nr. 343/2010 (A.N.R.S.C.)  

 - contorizare la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici 
 ♦ H.G. nr. 348/1993 
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 ♦ H.G. nr. 933/2004 

 ♦ L. nr. 325/2006 

 - contract-cadru în domeniul energiei termice 
 ♦ Decizia nr. 70/1999 (A.N.R.E.)  

 ♦ O. nr. 31/2001 (A.N.R.E.)  

 - contravenţii, constatare, notificare şi/sau contravenţii 
 ♦ O. nr. 62/2013 (A.N.R.E.)  

 - declaraţie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice, cod 14.13.01.14 
 ♦ O.G. nr. 36/2003 

 - destinată populaţiei oraşului Cernavodă, preţ, aprobare, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 66/1999 (A.N.R.E.)  

 - dobândire drept de proprietate publică pentru cauză de utilitate publică 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ O. nr. 16/2002 (A.N.R.E.)  

 - fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic 
 ♦ O. nr. 1236/154/2003 (M.F.P.; M.E.COM.)  

 - furnizare şi utilizare, regulament, aprobare, măsuri de asigurare fonduri, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 425/1994 

 ♦ O.U.G. nr. 115/2001 

 - furnizare, contract-cadru, aprobare 
 ♦ O. nr. 483/2008 (A.N.R.S.C.)  

 - furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, preţ local de referinţă, compensare pierderi, schemă 
 ♦ O.U.G. nr. 48/2004 

 ♦ H.G. nr. 1254/2005 

 ♦ L. nr. 325/2006 

 ♦ O.G. nr. 36/2006 

 - furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, preţuri locale de referinţă, sume necesare pentru compensare combustibil folosit, stabilire,  
 metodologie 
 ♦ O. nr. 21/514/2006 (A.N.R.E.; A.N.R.S.C.)  

 - furnizată populaţiei, preţ naţional de referinţă, fundamentare, metodologie 
 ♦ O. nr. 2/2002 (A.N.R.E.)  

 - izolaţie şi protecţie, instalaţii electroenergetice împotriva supratensiunilor NTE00/03/10, respectare 
 ♦ O. nr. 2/2003 (A.N.R.E.)  

 - înfiinţarea S.C. de Producere a Energiei Electrice şi Termice 
 ♦ H.G. nr. 627/2000 

 - livrată: 
 • de Societatea Comercială "Termoelectrica"- S.A., tarife, aprobare 
 ♦ O. nr. 16/2002 (A.N.R.E.)  

 - preţ local de referinţă, constituire, condiţii, compensare pierderi, schemă 
 ♦ H.G. nr. 1254/2005 

 ♦ L. nr. 325/2006 

 ♦ O.G. nr. 36/2006 

 - preţuri: 
 • ajustare periodică cu avizul Oficiului Concurenţei 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 • şi tarife, fundamentare 
 ♦ O. nr. 66/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - produsă de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE, contract-cadru de vânzare-cumpărare 
 ♦ O. nr. 122/2013 (A.N.R.E.)  

 - Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de  
 alimentare centralizată 
 ♦ O.U.G. nr. 53/2019 

 - sector: 
 • programe de restructurare, etape 
 ♦ H.G. nr. 138/2000 

 - servicii publice de alimentare, organizare şi funcţionare, regulament - cadru, caiet de sarcini-cadru 
 ♦ L. nr. 325/2006 

 ♦ O. nr. 92/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 91/2007 (A.N.R.S.C.)  

 - sistemul de repartizare al repartizare a costurilor, montare şi exploatare 
 ♦ O. nr. 259/2004 (A.N.R.S.C.)  

 - strategia naţională de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 647/2001 
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 - strategia naţională privind alimentarea cu energie termică prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate 
 ♦ H.G. nr. 882/2004 

 - tarife, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 44/1999 (A.N.R.E.)  

 ♦ O. nr. 41/2005 (A.N.R.E.)  

 - utilă, promovarea cogenerării, schemă de sprijin, implementare, criterii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 219/2007 

 ♦ H.G. nr. 1215/2009 

 ♦ O. nr. 49/2011 (A.N.R.E.)  

 ♦ O. nr. 28/2014 (A.N.R.E.)    
 Energie, cooperare  internaţională: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Carta Energiei, eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, Tratat şi Protocol, Lisabona 1994 
 ▼ L. nr. 14/1997 (ratificare) 

 • R. Armenia, Acord, Erevan, 1996 
 ▼ H.G. nr. 825/1996 (aprobare) 

 • R. Austria, Acord, Graz, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1471/2002 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 726/2008 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Memorandum, Baku, 2010 
 ▼ H.G. nr. 443/2010 (aprobare) 

 • R. Cipru, Memorandum, Nicosia, 2010 
 ▼ H.G. nr. 128/2011 (aprobare) 

 • R.F. Germania, Convenţie, Berlin, 2002 
 ▼ H.G. nr. 461/2002 (aprobare) 

 • Suedia, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 65/2002 (aprobare) 

 • Suedia, Acord, Stockholm, 2008 
 ▼ H.G. nr. 279/2009 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Agenţia Internaţională pentru Energie Regenerabilă, Statut, Bonn, 2009 
 ▼ L. nr. 102/2010 (ratificare) 

 • Comunitatea Energiei, constituire, Tratat, Atena, 2005 
 ▼ L. nr. 231/2006 (ratificare)   
 Energie, cooperare internaţională: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Elenă, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 680/2008 (aprobare) 

 • Regatul Norvegiei, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 1116/2005 (aprobare)   
 Energie: 
 - A.N.R.E., organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - abateri de la L. nr. 199/2000, constatare, notificare şi sancţionare 
 ♦ Decizia nr. 53/2003 (A.R.C.E.)  

 - bilanţ energetic: realizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 14/1997 

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - certificat de origine pentru biomasa din agricultură, emitere, procedură 
 ♦ O. nr. 46/2012 (M.A.D.R.)  

 - din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, hidro, program, ghid de finanţare 
 ♦ O. nr. 714/2010 (M.M.P.)  

 - durabilă, management, Fond de acțiune, Program de finanțare 
 ♦ O.U.G. nr. 158/2020 

 - foaie de parcurs din domeniul energetic din România 
 ♦ H.G. nr. 890/2003 

 - fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic 
 ♦ O.G. nr. 17/1996 

 ♦ O. nr. 1236/154/2003 (M.F.P.; M.E.COM.)  

 - Fondul Român pentru Eficienţa Energiei, înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 124/2001 
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 - infrastructură energetică, aplicare Regulament (UE, EURATOM) nr. 617/2010 
 ♦ H.G. nr. 553/2011 

 - lămpi electrice de uz casnic, introducere pe piaţă, etichetare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1056/2001 

 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - politica energetică a statului, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 14/1997 

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - preţuri, cantităţi vândute prin contracte reglementate 
 ♦ O. nr. 24/2005 (A.N.R.E.)  

 - producere din surse regenerabile, sistem de promovare 
 ♦ L. nr. 220/2008 

 - producere, parteneriat public privat, proiecte investiţionale, analiză, regulament 
 ♦ O. nr. 1/2004 (A.N.R.E.)  

 - program de iarnă pentru perioada 1 octombrie 2012-31 martie 2013 
 ♦ H.G. nr. 941/2012 

 - regenerabilă, sisteme de încălzire, instalare, înlocuire, completare sisteme clasice de încălzire, program, ghid de finanţare 
 ♦ O. nr. 1274/2011 (M.M.P.)  

 - resurse regenerabile, valorificare, ajutor de stat regional, schemă, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 750/2008 

 - strategia de valorificare a surselor regenerabile, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1535/2003 

 - strategia naţională în domeniul eficienţei energetice, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 163/2004 

 - utilizare eficientă, cadrul legal, stabilire, promovarea utilizării la consumatori finali a surselor regenerabile 
 ♦ H.G. nr. 409/2009 

 ♦ L. nr. 121/2014 

 - venituri cu destinaţie specială, constituirea şi utilizare 
 ♦ O.G. nr. 89/2004   
 Epidemii: 
 - măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1491/2004   
 Epizootie, febra aftoasă, reglementări internaţionale: 
 - Comisia Europeană de luptă împotriva febrei aftoase, act constitutiv aprobat de conferinţa F.A.O.,  1953, cu amendamentele din 1977 
 ▼ L. nr. 117/1992 (acceptare)   
 Eroi-martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989: 
 - cinstirea memoriei, drepturi urmaşi 
 ♦ H.G. nr. 644/1998 

 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - comemorare 
 ♦ D. nr. 40/1990 

 - drepturi urmaşilor şi persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, protecţie socială 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - facilităţi în materie locativă 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 - instituirea titlului, însemn, descriere şi mod de atribuire 
 ♦ H.P. nr. 24/1991 

 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - materiale sanitare şi dispozitive medicale, acordare potrivit L. nr.42/1990 urmaşilor acestora 
 ♦ I. nr. 2451/2003 (S.S.P.R.D.)  

 - reprezentanţi legali ai copiilor minori, drepturi 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - urmaşi, călătorii gratuite cu metroul 
 ♦ I. nr. 905/20239/2002 (M.L.P.T.L.; M.F.P.)  

 v. oraşe martir 
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 Erori judiciare: 
 - săvârşite în procesele penale, răspunderea statului 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art. 52) 

 Etaloane naţionale: 
 - atestare 
 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 ♦ H.G. nr. 193/2002 

 - lista completată şi actualizată 
 ♦ H.G. nr. 384/1998 

 ♦ O. nr. 276/1999 (B.R.M.L.)  

 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 - proprietate publică a statului român 
 ♦ H.G. nr. 193/2002 

 - recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 384/1998 

 - unităţi de măsură în România 
 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 ♦ H.G. nr. 862/2004   
 Etichetare: 
 - alimente congelate rapid, pentru consumul uman, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 932/649/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.)  

 - alimente, cerinţe 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - apă minerală naturală îmbuteliată utilizată în alimentaţia sugarului 
 ♦ O. nr. 978/2006 (M.S.PU.)  

 - azbestului şi produselor care conţin azbest 
 ♦ H.G. nr. 124/2003 

 - băuturi alcoolice distilate, comercializare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - detergenţi şi produse de întreţinere şi de curăţat, norme 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - ecologică: 
 • acordare pentru grupul de produse: 
 • amelioratori de sol 
 ♦ H.G. nr. 176/2004 

 • aparate frigorifice 
 ♦ H.G. nr. 827/2002 

 • articole de încălţăminte 
 ♦ H.G. nr. 254/2004 

 • aspiratoare 
 ♦ H.G. nr. 1716/2005 

 • calculatoare portabile 
 ♦ H.G. nr. 175/2004 

 • detergenţi de vase pentru spălare manuală 
 ♦ H.G. nr. 1530/2004 

 • hârtie absorbată 
 ♦ H.G. nr. 522/2005 

 • hârtie copiativă şi grafică 
 ♦ H.G. nr. 1894/2004 

 • lămpi electrice 
 ♦ H.G. nr. 542/2004 

 • lubrifianţi 
 ♦ H.G. nr. 1272/2006 

 • maşini de spălat de uz casnic 
 ♦ H.G. nr. 325/2003 

 • materiale pentru pardoseli rigide 
 ♦ H.G. nr. 804/2005 

 • produse textile 
 ♦ H.G. nr. 177/2004 

 • saltele de pat 
 ♦ H.G. nr. 284/2004 

 • vopsele şi lacuri utilizate pentru interioare 
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 ♦ H.G. nr. 259/2004 

 • acordare pentru: 
 • servicii de camping, criterii 
 ♦ H.G. nr. 1587/2006 

 - energetică: 
 • cuptoare de uz casnic 
 ♦ H.G. nr. 456/2006 

 • la aparate frigorifice de uz casnic 
 ♦ H.G. nr. 917/2012 

 • maşini combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 671/2001 

 • pentru introducerea pe piaţă a cazanelor de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos 
 ♦ H.G. nr. 574/2005 

 • pentru lămpi electrice de uz casnic, introducere pe piaţă 
 ♦ H.G. nr. 1056/2001 

 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - eticheta UE ecologică, aplicare R. (CE) nr. 66/2010 
 ♦ H.G. nr. 661/2011 

 - etichete: 
 • autocolante, mărfuri vândute în magazine duty-free, duty-paid şi duty-free diplomatice 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 ♦ O. nr. 2007/2008 (M.E.F.)  

 • ecologice pentru grupul de produse televizoare, acordare, criterii 
 ♦ H.G. nr. 815/2005 

 • ecologice pentru maşini de spălat rufe, de uz casnic, acordare, criterii 
 ♦ H.G. nr. 40/2003 

 ♦ H.G. nr. 917/2012 

 • pentru aparate electronice, conţinut 
 ♦ H.G. nr. 482/2004 

 • produse alimentare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 106/2002 

 • şi banderole, sistem de marcare 
 ♦ O. nr. 1772/1998 (M.F.)  

 - extracte de cafea şi cicoare, norme 
 ♦ O. nr. 126/302/2001 (M.A.A.P.; M.S.F.)  

 - gemuri din fructe, jeleuri, marmeladă şi piure de castane, norme aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - încălţăminte destinată populaţiei 
 ♦ H.G. nr. 26/2002 

 - lapte proaspăt, produse lactate 
 ♦ L. nr. 88/2016 

 - legume şi fructe în stare proaspătă, comercializare, consum uman, condiţii de securitate şi calitate, standarde obligatorii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - medicamente 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - miere 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 522/798/317/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - organisme, microorganisme modificate genetic 
 ♦ O.U.G. nr. 43/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 44/2007 

 - pneuri, eficienţă consum de combustibil, alţi parametri esenţiali, aplicare R. nr. 1222/2009 (CE) 
 ♦ H.G. nr. 53/2012 

 - produse: 
 • agroalimentare ecologice 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 • alimentare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 • din cacao şi ciocolată destinate consumului intern, vânzare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 335/714/318/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 • din sticlă cristal 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 134/2002 
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 • ecologice 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 - sucuri din fructe şi produse similare, comercializare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 510/768/319/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - şi eficienţa energetică, introducere pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic, cerinţe, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 917/2012 

 - şi marcare: 
 • zaharuri destinate consumului intern 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - tipuri de lapte conservat destinat consumului intern 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 521/832/321/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - uleiuri vegetale, grăsimi tartinabile, margarine, maioneze 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 454/917/2001/22/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - uscătoare electrice de rufe de uz casnic cu tambur 
 ♦ H.G. nr. 736/2006   
 EUREKA, reglementări internaţionale: 
 - Declaraţia de la Hanovra, 1985 
 ▼ O.G. nr. 5/1998 (aprobare participare) 

 - Secretariat EUREKA, memorandum de înţelegere, 1997 

 - statutul României de ţară membră a EUREKA, Londra, 19 iunie 1997 
 ▼ O.G. nr. 5/1998 (aprobare)   
 EUREKA: 
 - sprijinirea participării României la iniţiativa europeană, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 631/1998   
 Euro: 
 - bancnote, monede, false sau contrafăcute, sume, operaţiuni, raportare, condiţii 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ R. nr. 17/2011 (B.N.R.)  

 - instituţii de credit, operaţiuni valutare în echivalent euro, raportare 
 ♦ C. nr. 11/2003 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - plăţi transfrontaliere 
 ♦ H.G. nr. 1259/2010   
 Euroobligaţiuni în mărci germane: 
 - derulare, împrumut 
 ♦ O.U.G. nr. 27/1997   
 Evaziune fiscală: 
 - combatere 
 ♦ L. nr. 241/2005 

 ♦ O.U.G. nr. 54/2010 

 - diminuare fenomene în domeniul băuturilor alcoolice şi produselor din tutun 
 ♦ H.G. nr. 831/2002 

 - executare, creanţe bugetare 
 ♦ H.G. nr. 108/1998 

 ♦ L. nr. 241/2005 

 v. dubla impunere, evitarea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit şi pe capital, reglementări internaţionale 
 
 Evidenţa populaţiei şi cartea de identitate: 
 - cod numeric, CNP, stare civilă 
 ♦ L. nr. 119/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 97/2005 

 ♦ H.G. nr. 64/2011 

 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2005   
 Excursii: 
 - în zona de frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 
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 - tineret, organizat în grup 
 ♦ H.G. nr. 445/1997 

 ♦ H.G. nr. 407/1997 

 ♦ D.-L. nr. 26/1990 

 
 

v. călătorii 

 Executare hotărâri represive europene, reglementări internaţionale: 
 - valoare internaţională, Convenţie, Haga, 1970 
 ▼ O.G. nr. 90/1999 (ratificare)   
 Executare silită: 
 - creanţe bugetare, împuternicirea organelor de executare ale Autorităţii Navale Române, condiţii 
 ♦ O. nr. 937/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - formulare tipizate 
 ♦ H.G. nr. 581/1997 

 - pentru creanţe ale bugetului asigurări de stat, condiţii 
 ♦ O. nr. 127/2003 (M.M.S.S.)  

 - trecerea în proprietatea statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 682/2001   
 Executor: 
 - AVAS: 
 • bancari, Corpul executorilor bancari, statut 
 ♦ O. nr. 2628/C/1999 (M.J.)  

 • reguli speciale privind executarea silită, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 - judecătoresc: 
 • Casa de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, Statut, aprobare 
 ♦ H. nr. 2/2014 (U.N.E.J.)  

 • organe reprezentative la nivel naţional şi în plan sectorial 
 ♦ O. nr. 210/2001 (M.J.)  

 ♦ L. nr. 188/2000 

 • profesie, atribuţii, competenţă, calitate, onorarii minimale 
 ♦ L. nr. 188/2000 

 ♦ O. nr. 1123/C/2000 (M.J.)  

 ♦ O. nr. 210/2001 (M.J.)  

 • servicii prestate, onorarii minimale, maximale, aprobare 
 ♦ O. nr. 2550/C/2006 (M.J.)  

 • statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti 
 ♦ H. nr. 19/2010 (U.N.E.J.)  

 - pentru organizaţii cooperatiste de credit, statut 
 ♦ O. nr. 2031/C/2004 (M.J.)    
 Expertize: 
 - contabile, organizarea activităţii 
 ♦ O.G. nr. 65/1994 

 ♦ H. nr. 99/24/1999 (C.E.C.C.A.R.)  

 - criminalistice, tarife, stabilire 
 ♦ O. nr. 1231/C/2001 (M.J.)  

 - fiscale, realizare la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale, a altor părţi interesate, norme 
 ♦ H. nr. 13/2008 (C.C.FIS.)  

 - judiciare, dispuse, organizare, onorarii 
 ♦ O.G. nr. 2/2000 

 ♦ O.G. nr. 65/1994 

 - judiciare, efectuate de experţi în specializarea topografie, cadastru, geodezie, avizare tehnică, regulament 
 ♦ O. nr. 1882/C/1044364/2011 (M.J.; A.N.C.P.I.)  

 - medico-legale: 
 • comisii de expertiză a persoanelor cu handicap, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 90/2002 (S.S.P.H.)  

 • efectuare pentru persoanele dependente de droguri, cură de dezintoxicare, supraveghere 
 ♦ O. nr. 684/1416/2000 (M.S.; M.F.)  

 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ H.G. nr. 860/2005 

 - minori care au săvârşit o faptă penală, pentru discernământ 
 ♦ O. nr. 1976/C/909/2003 (M.J.; M.S.)  

 - tehnice judiciare, specializări, nomenclator 
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 ♦ O. nr. 199/C/2010 (M.J.)  

 - tehnice, construcţii, stare tehnică, efectuare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 ♦ H.G. nr. 1364/2001   
 Experţi: 
 - contabili şi contabili autorizaţi, acces la calitate, certificat de stagiu, condiţii 
 ♦ H. nr. 00/33/2000 (C.E.C.C.A.R.)  

 ♦ O.G. nr. 65/1994 

 ♦ H.G. nr. 227/2008 

 - criminalişti, examen pentru autorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 2985/C/2000 (M.J.)  

 ♦ O.G. nr. 75/2000 

 - medicali: 
 • remunerarea, modalităţi, aprobare 
 ♦ O. nr. 1398/2006 (M.S.PU.)  

 • servicii prestate, onorarii stabilire 
 ♦ O. nr. 1356/2006 (M.S.PU.)  

 - medico-legali, calitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 774/2000 

 ♦ O. nr. 938/2005 (M.S.)  

 - pentru evaluarea stării de siguranţă a barajelor de tip A şi B, concurs, condiţii 
 ♦ O. nr. 115/288/2002 (M.A.P.M.; M.L.P.T.L.)  

 - recuzare, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - şi specialişti în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice 
 ♦ O.G. nr. 68/1994 

 - tehnici: 
 • autorizaţi pentru construcţii, risc seismic, obligaţii 
 ♦ O. nr. 770/6173/NN/1997 (S.G.G.; M.L.P.A.T.)  

 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 • extrajudiciari în specialitatea vânătoare, dobândire calitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 2/2000 

 ♦ O. nr. 488/2002 (M.A.A.P.)  

 • în vânătoare, judiciari, pagube cauzate faunei de interes cinegetic, investigare 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 ♦ H.G. nr. 1679/2008 

 • judiciari, calitate, dobândire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 2/2000 

 ♦ O. nr. 1322/C/2000 (M.J.)  

 ♦ O. nr. 905/2004 (M.E.COM.)  

 - vamali: 
 • agreare 
 ♦ Decizia nr. 1075/1997 (D.G.V.)  

 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 • funcţii, ocupare prin concurs, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 v. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, v. garanţii reale mobiliare, v. sanitar-veterinar,  
 
 

domeniu, controale, inspecţii 

 Exploataţii agricole: 
 - comerciale, producători agricoli, sprijin, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 49/2002 

 - organizare teritoriu 
 ♦ H.G. nr. 49/2002 

 - protejare 
 ♦ L. nr. 204/2008   
 Explozibili plastici, relaţii internaţionale: 
 - şi în folie, marcaj, detectare, Convenţie, Montreal, 1991 
 ▼ L. nr. 139/1998 (aderare)   
 Explozivi: 
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 - de uz civil: 
 • securitate, cerinţe, introducere pe piaţă 
 ♦ H.G. nr. 197/2016 

 • sistem de identificare unică şi trasabilitate, instituire 
 ♦ H.G. nr. 519/2009 

 ♦ O. nr. 142/2010 (M.A.I.)  

 - precursori, regim 
 ♦ L. nr. 49/2018   
 Export, cooperare, reglementări internaţionale: 
 - Canada, produse textile româneşti, export, Memorandumul înţelegere, Otawa, 1995 
 ▼ H.G. nr. 274/1995 (aprobare) 

 - Norvegia,  produse textile româneşti,  export, Minută prelungire valabilitate Acord 
 ▼ H.G. nr. 639/1993 (aprobare)   
 Export: 
 - atribuţiile: 
 • Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor 
 ♦ H.G. nr. 594/1992 

 - bunuri culturale mobile, certificat de export şi de garanţie guvernamentală, condiţii 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 ♦ O.G. nr. 44/2000 

 - carne de pasăre, prime, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 388/41874/2003 (M.A.P.A.M.; M.F.P.)  

 - creditare cu dobândă preferenţială şi a producţiei 
 ♦ H.G. nr. 358/1992 

 - de animale vii, regim, procedură. aprobare 
 ♦ H.G. nr. 463/2002 

 - definitiv sau temporar, bunuri mobile din patrimoniul cultural naţional, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 44/2000 

 ♦ O.G. nr. 27/1992 

 ♦ H.G. nr. 1221/2000 

 ♦ H.G. nr. 518/2004 

 - finanţare de la bugetul de stat, sistem de susţinere şi promovare 
 ♦ O.U.G. nr. 120/2002 

 - import: 
 • categorii de produse, măsuri contigentare 
 ♦ H.G. nr. 1494/2002 

 • presă, tipărituri, energie electrică şi mărfuri transportate prin conducte, formalităţi vamale, procedură simplificată 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 ♦ O. nr. 6341/2006 (A.N.V.)  

 • tranzit, aviz sanitar-veterinar, specificaţie, taxe 
 ♦ O. nr. 70/1998 (M.A.A.)  

 - interzicere, tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii de irigat, achiziţionate în baza O. nr. 97/2001 
 ♦ O. nr. 1878/A/11000/286/2001 (M.F.P.; M.A.E.; M.A.A.P.)  

 - în R. Ungară, a unor produse siderurgice originare din România, sistem de supraveghere, instituire 
 ♦ O. nr. 132/1999 (M.I.C.)  

 - în ţări terţe, preparate pentru sugari şi copii cu vârsta de până la 1 an, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 1137/2006 (M.S.PU.)  

 - încasări în valută: 
 • operaţiuni cu străinătatea, obligaţiile agenţilor economici 
 ♦ H.G. nr. 148/1993 

 • operaţiuni valutare, efectuare 
 ♦ H.G. nr. 148/1993 

 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - licenţe, regim juridic 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - mărfuri, operaţiuni şi control vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - măsuri de liberalizare pentru produse agricole 
 ♦ H.G. nr. 162/1997 

 - medicamente de uz uman, reglementări 
 ♦ O. nr. 894/2006 (M.S.PU.)  
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 - moratoriu instituire pentru exportul de mine antiinfanterie 
 ♦ H.G. nr. 748/1997 

 - operaţiuni, de barter şi cliring, probleme financiar-valutare 
 ♦ H.G. nr. 819/1991 

 ♦ H.G. nr. 555/1992 

 - produse: 
 • agroalimentare, prime de export, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 133/1994 

 ♦ O.U.G. nr. 120/2002 

 ♦ H.G. nr. 1518/2002 

 • cu plata la vedere sau pe credit 
 ♦ H.G. nr. 157/1996 

 • strategice 
 • autorizaţii /permis, produse strategice, formulare tip 
 ♦ O. nr. 27/1999 (A.N.C.E.S.I.A.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 • regim 
 ♦ H.G. nr. 594/1992 

 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - program de promovare a exportului, finanţare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 120/2002 

 ♦ H.G. nr. 296/2007 

 - promovare, manifestări promoţionale internaţionale, Program de participare a României, finanţare, condiţii 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - regim de control, armamente, muniţii şi produse militare, listă 
 ♦ H.G. nr. 1094/2011 

 - sistem de control, utilizare, norme tehnice, acces operatori economici 
 ♦ O. nr. 1194/2016 (A.N.A.F.)  

 - specii de animale, condiţii 
 ♦ O. nr. 115/2000 (M.A.A.)  

 ♦ O. nr. 46/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 463/2002 

 - sprijinire 
 ♦ L. nr. 30/1999 

 - stimulare: 
 • în zone defavorizate, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 - şi import: 
 • credite, garantare 
 ♦ O. nr. 58(I)/1999 (M.I.C.)  

 v. import/export; v. sanitar-veterinar, domeniu 
 
 Expoziţii internaţionale: 
 - Adunarea Generală a Biroului Internaţional al Expoziţiilor, Amendament, 1988,  la Convenţia din 1928 
 ▼ H.G. nr. 583/1991 (aprobare) 

 ▼ L. nr. 17/1993 (acceptare)   
 Expoziţii: 
 - bunuri culturale mobile, exportate temporar, certificat de garanţie guvernamentală 
 ♦ O.G. nr. 44/2000 

 ♦ L. nr. 182/2000 

 - cu documente specifice bibliotecilor, condiţii 
 ♦ O. nr. 2062/2000 (M.Cult.)  

 - şi târguri: 
 • internaţionale, organizate în străinătate, participare, România, scheme de ajutor, instituire 
 ♦ O.U.G. nr. 120/2002 

 ♦ H.G. nr. 296/2007 

 ♦ O. nr. 1609/2007 (M.E.COM.)  

 • simpozioane şi conferinţe, acţiuni de promovare a exporturilor 
 ♦ L. nr. 30/1999 

 v. muzee, v. târguri 
 
 Expropriere: 
 - investiţii directe, condiţii, garanţii, despăgubiri 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean, local 
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 ♦ L. nr. 255/2010 

 ♦ H.G. nr. 53/2011 

 - pentru cauză de utilitate publică: 
 • comisii pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice şi juridice 
 ♦ H.G. nr. 204/2008 

 ♦ H.G. nr. 205/2008 

 ♦ H.G. nr. 262/2008 

 • condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 • monumente istorice, despăgubiri, stabilire 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 ♦ L. nr. 33/1994 

 • regim 
 ♦ L. nr. 33/1994 

 - procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de  
 interes local 
 ♦ H.G. nr. 583/1994 

 - terenuri forestiere şi agricole, activitate de evaluare, persoane fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor  
 din România, agreare, norme 
 ♦ O. nr. 83/740/2010 (M.A.D.R.; M.M.P.)  

 - terenuri necesare pentru lucrări miniere 
 ♦ L. nr. 255/2010 

 ♦ H.G. nr. 53/2011 

 - terenuri necesare sectorului de gaze naturale 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - utilitate publică, dreaptă şi prealabilă despăgubire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 44) 
 v. despăgubiri 
 
 Expulzare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Italiană, persoane condamnate, transfer, expulzare, Acord, Roma, 2003 
 ▼ L. nr. 83/2006 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • persoane  condamnate, transfer, Convenţie europeană, Strasbourg, 1983, Protocol, Strasbourg,1997 
 ▼ L. nr. 76/1996 (ratificare) 

 ▼ O.G. nr. 92/1999 (ratificare)   
 Expulzare: 
 - cetăţeni străini şi apatrizi 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 19) 
 - străini, returnare în ţările de origine, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002   
 Extrădare: 
 - cetăţeni străini şi apatrizi, convenţie internaţională, hotărâre judecătorească 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 19) 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 302/2004   

 F 
 
 
 Fabrici: 
 - de aglomerare,  norme specifice de protecţie a muncii: 
 ♦ O. nr. 361/1998 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - de alcool etilic/distilate, program de lucru 
 ♦ O. nr. 903/2009 (A.N.A.F.)  

 - de nutreţuri combinate, dezafectate, atribuire în folosinţă gratuită crescătorilor de animale, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 216/2002   
 Facilităţi: 
 - acordare de B.N.R., condiţii 
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 ♦ L. nr. 312/2004 

 - acordare pentru: 
 • companiile de navigaţie maritimă, activităţi în regim special maritim, condiţii 
 ♦ O. nr. 638/1999 (M.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 • investitori străini 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 • întreprinderi mici şi mijlocii, condiţii 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 • persoanele care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", din zone rurale,  
 montane, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 27/1996 

 ♦ L. nr. 144/2000 

 • Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A., condiţii 
 ♦ H.G. nr. 445/1999 

 • titularii acordurilor petroliere, drepturi 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 • zona defavorizată Paşcani, jud. Iaşi 
 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 • zona defavorizată Roman, jud. Neamţ 
 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 - acordate la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a bunurilor proprietatea statului cu destinaţie agricolă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 268/2001 

 - investiţii directe, condiţii 
 ♦ L. nr. 332/2001 

 - pentru obligaţii, restanţe ale societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau  
 privată a statului, privatizare 
 ♦ L. nr. 268/2001   
 Factura electronică RO e-Factura: 
 - şi factura electronică în România, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 120/2021   
 Facturi fiscale: 
 - în regim special de tipărire, înscriere şi numerotare, utilizate în activitatea financiară şi contabilă, condiţii de editare, stabilire 
 ♦ O. nr. 1077/2003 (M.F.P.)  

 v. formulare tipizate, cu regim special 
 
 Faliment: 
 - angajator, drepturi de asigurări sociale, recuperare, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - Buletinul procedurilor de insolvenţă 
 ♦ H.G. nr. 460/2005 

 ♦ H.G. nr. 1881/2006 

 ♦ O. nr. 520/C/2007 (M.J.)  

 - cadru general 
 ♦ L. nr. 85/2014 

 - instituţii de credit 
 ♦ N. nr. 10/2000 (B.N.R.)  

 ♦ O. nr. 46/2006 (B.N.R.)  

 - instituţii de credit, reflectarea principalelor operaţiuni în contabilitate 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 82/1991 

 - procedură de reorganizare judiciară a întreprinderilor, propuneri de numire a lichidatorilor 
 ♦ O. nr. 2881/C/2657/5/1999 (M.J.; C.C.I.R.M.B.; F.P.S.)  

 - redresare financiară societăţi de asigurare 
 ♦ L. nr. 503/2004 

 - şi lichidare, salariaţi disponibilizaţi, concedieri colective, protecţie socială, termen, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 624/1999   
 Falsuri şi contrafaceri, combatere,  reglementări internaţionale: 
 - R. Franceză, Acord, Bucureşti 1997 
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 ▼ L. nr. 147/1997 (ratificare)   
 Familie: 
 - Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 217/2003 

 - ajutor pentru încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie - 31 martie, acordare, condiţii, suplimentare 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 14/2008 

 ♦ O. nr. 209/920/2008 (M.M.F.E.S.; M.E.F.)  

 - căsătorie liber consimţită, drepturi şi îndatoriri părinţi 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.48) 
 - definire în condiţiile zonei defavorizate din unele localităţi din Valea Jiului 
 ♦ O.U.G. nr. 41/2001 

 - definiţie 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - înţeles, pentru acordarea ajutorului social, venit minim garantat 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - înţeles, personal silvic 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 - livret de familie 
 ♦ H.G. nr. 495/1997 

 ♦ L. nr. 119/1997 

 - membru, definire în condiţiile sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - monoparentală, alocaţie de susţinere, instituire, regim 
 ♦ L. nr. 277/2010 

 ♦ H.G. nr. 38/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - protecţie, măsuri, programe de interes naţional, 2010-2012 
 ♦ O.G. nr. 54/2000 

 ♦ H.G. nr. 97/2003 

 ♦ H.G. nr. 1007/2010 

 ♦ O. nr. 1548/2010 (M.M.F.P.S.)  

 - protecţie, serviciul public de asistenţă socială, condiţii 
 ♦ L. nr. 292/2011 

 - sprijin financiar la constituire 
 ♦ O. nr. 976/1537/2006 (M.M.S.S.F.; M.A.I.)  

 - susţinere, alocaţie 
 ♦ L. nr. 277/2010 

 ♦ H.G. nr. 38/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - violenţa, prevenire şi combatere, măsuri 
 ♦ L. nr. 217/2003 

 ♦ O. nr. 304/385/1018/2004 (M.A.I.; M.M.S.S.F.; M.S.)  

 ♦ H.G. nr. 686/2005 

 ♦ H.G. nr. 197/2006 

 ♦ O. nr. 325/2006 (M.M.S.S.F.)  

 ♦ O. nr. 709/2007 (M.M.F.E.S.)  
 
 
 Farmacii: 
 -  servicii, implementare, Metodologie, Nomenclator 
 ♦ O. nr. 2382/2021 (M.S.)  

 - acreditare, standarde, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 252/2003 (C.N.A.S.)  

 - comunitare şi drogherii, unităţi, înfiinţare, organizare, autorizare de funcţionare, norme, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 15/1991 

 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 266/2008 

 - evaluare pentru acreditare, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 1073/2003 (M.S.)  

 - medicamente şi produse biologice de tip uman, eliberare, condiţii 
 ♦ O. nr. 72/44/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  
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 - produse, altele decât medicamentele, deţinere, eliberare, listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 639/2006 (M.S.PU.)  

 - veterinare, autorizaţii 
 ♦ L. nr. 160/1998   
 Farmacist: 
 - autorizare de liberă practică, profesiune, acordare, condiţii, sancţiuni 
 ♦ Decizia nr. 5/2004 (C.F.R.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ L. nr. 266/2008 

 - certificat de membru, acordare 
 ♦ Decizia nr. 4/2004 (C.F.R.)  

 - Certificat profesional curent, întocmire, eliberare 
 ♦ Decizia nr. 1/2007 (C.F.R.)  

 - cetăţean al unui stat membru U.E./Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, exercitare profesie în România, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - Colegiul Farmaciştilor din România 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ Decizia nr. 2/2009 (C.F.R.)  

 - medicamente de uz uman, compensare preţuri 
 ♦ O. nr. 72/44/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - nomenclatorul specialităţilor medicale şi farmaceutice 
 ♦ O. nr. 990/1993 (M.S.)  

 - produse farmaceutice, control 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - profesie, exercitare, echivalare avize speciale şi avize de liberă practică cu autorizaţie de liberă practică 
 ♦ O. nr. 386/2002 (M.S.F.)  

 - rezidenţiat 
 ♦ O. nr. 917/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1862/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ O.G. nr. 18/2009 

 - specializări şi supraspecializări, competenţe 
 ♦ O. nr. 1509/2008 (M.S.PU.)  

 - statut 
 ♦ O. nr. 418/2001 (M.S.F.)  

 
 

v. muncă 

 Farmacopeea Română: 
 - preparate farmaceutice, încadrare în categoria Separando sau Venena 
 ♦ O. nr. 95/2003 (M.S.F.)    
 Fauna sălbatică: 
 - capturi şi ucideri accidentale ale tuturor speciilor de păsări, specii strict protejate, monitorizare, sistem 
 ♦ H.G. nr. 323/2010 

 - de interes cinegetic, capturare, curse, capcane, caracteristici tehnice 
 ♦ O. nr. 44/2013 (M.M.S.C.)  

 - de interes cinegetic, recoltarea prin împuşcare a unor exemplare, în situaţii excepţionale 
 ♦ O. nr. 154/2002 (M.A.A.P.)  

 - protecţie, procedură de comercializare, condiţii 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2007 

 ♦ O. nr. 410/2008 (M.M.D.D.)  

 - şi floră, comerţ 
 ♦ O. nr. 255/2007 (M.M.G.A.)  

 - vânare interzisă, cuantum despăgubiri 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 - vânare permisă, perioade de vânătoare, cuantum despăgubiri 
 ♦ L. nr. 407/2006   
 Federaţia Comunităţii Evreieşti din România: 
 - regimul juridic al proprietăţii asupra bunurilor destinate activităţii cultului mozaic, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2002   
 Federaţia Mondială a Veteranilor de Război: 
 - aprobarea plăţii cotizaţiilor 
 ♦ H.G. nr. 222/1996 
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 Federaţia Sportul Şcolar şi Universitar: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1239/1996   
 Federaţii: 
 - de utilitate publică, situaţii financiare, anuale, extras, model 
 ♦ O. nr. 62/2009 (M.F.P.)  

 - persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 - profesionale şi confederaţii sindicale, forme de asociere a sindicatelor 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - sportive, regim 
 ♦ H.G. nr. 884/2001 

 ♦ L. nr. 69/2000 

 - şi unităţi sportive, reglementarea unor probleme financiare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 1447/2007   
 Femei, reglementări internaționale: 
 - Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, Convenţie, Istanbul, 2011 
 ▼ L. nr. 30/2016 (ratificare)   
 Femei: 
 - ajutor de sarcină şi lehuzie 
 ♦ O.U.G. nr. 158/2005 

 - egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, plan naţional, scheme profesionale de securitate socială 
 ♦ H.G. nr. 1273/2000 

 ♦ L. nr. 202/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 67/2007 

 - egalitate, protecţie 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 41) 
 - granturi, Fondul Român de Dezvoltare Socială, condiţii 
 ♦ L. nr. 129/1998 

 - indemnizaţie de şomaj 
 ♦ L. nr. 76/2002   
 Ferme: 
 - agroturistice: 
 • norme şi criterii minime privind clasificarea pe stele, aprobare 
 ♦ O. nr. 61/1999 (A.N.T.)  

 • unităţi de profil zootehnic, criterii de evaluare, aprobare 
 ♦ O. nr. 370/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - de carantina în cazul importurilor de animale vii din speciile bovine şi porcine provenite din ţări terţe 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - de familie, dezvoltare şi susţinere, finanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 43/2013 

 - didactice din unităţi de învăţământ preuniversitar, agroturistice montane, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 1189/468/2007 (M.E.C.T.; M.A.D.R.)  

 - Registrul fermelor, realizare, reorganizare 
 ♦ O. nr. 22/2011 (M.A.D.R.)    
 Fermieri particulari: 
 - Caietul fermierului 
 ♦ O. nr. 351/2007 (M.A.D.R.)  

 - program pentru sprijinire, achiziţionare de animale din speciile taurine şi porcine, procurare de utilaje noi specifice din activităţile din zootehnie 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ O. nr. 141/2002 (M.A.A.P.)  

 v. agricultori, v. Fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" 
 
 Festivalul Artelor: 
 - organizare 
 ♦ H.G. nr. 143/2004   
 Filatelie: 
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 - Comisia Filatelică 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - timbre şi efecte poştale, emitere, circulaţie/retragere, valorificare 
 ♦ D. nr. 106/1990 

 ♦ O.G. nr. 31/2002   
 Filme: 
 - cinematografice şi spectacole interzise minorilor, publicitate, restricţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - din producţia naţională, plata remuneraţiei de folosinţă cuvenită realizatorilor cu drept de autor 
 ♦ H.G. nr. 532/1992 

 - fond cinematografic naţional 
 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)  

 - prime de proiect, dezvoltare, difuzare, stabilire anual de Oficiul Naţional de Cinematografie, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 313/1998   
 Financiar, domeniu, relaţii internaţionale: 
 - Acord multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare,Berlin,2014 
 ▼ L. nr. 70/2016 (ratificare) 

 - Banca Europeană de Investiţii: 
 • Proiect autostrăzi, contract de finanţare, Luxemburg, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 8/2000 (ratificare) 

 • Proiect de reabilitare a transportului urban, Bucureşti, Contract de finanţare, Luxemburg, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 19/2000 (ratificare) 

 • Proiect de reînnoire a flotei, TAROM, contract de finanţare, Bucureşti, Luxemburg, 1999 
 ▼ O.G. nr. 7/2000 (ratificare) 

 - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare: 
 • asistenţă financiară nerambursabilă, Proiect "Controlul poluării în agricultură", Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 19/2002 (ratificare) 

 • finanţare nerambursabilă, Programul de informare pentru dezvoltare, Contract, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 717/2002 (aprobare) 

 • finanţare Proiect "Managementul conservării biodiversităţii", Amendamente, Acord, Washington, 1999 
 ▼ O.G. nr. 39/2001 (aprobare) 

 - Banca Nordică de Investiţii: 
 • Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ O.G. nr. 114/1998 (ratificare) 

 - Canada, Acord, Ottawa, 1971 
 ▼ O. nr. 93/2009 (publicare) 

 - Centrul de Excelenţă în Finanţe,  înfiinţare, Acord, Bled, 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014 
 ▼ L. nr. 236/2015 (ratificare) 

 - Comisia Europeană: 
 • Acord, Programul PHARE naţional 2006 
 ▼ O. nr. 567/2008 (publicare) 

 • asistenţă financiară nerambursabilă, Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare: Asistenţa tehnică pentru reabilitarea liniei de cale  
 ferată de la graniţa ungară până la Simeria şi studiile adiacente, România, Memorandum de finanţare, Bruxell 
 ▼ L. nr. 226/2003 (ratificare) 

 • Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/001, Program pentru managementul deşeurilor din Piatra- Neamţ, Memorandum, Bruxelles şi Bucureşti,  
 2000 
 ▼ L. nr. 512/2001 (ratificare) 

 • Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/002, "Reabilitarea reţelei de canalizare şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în  
 municipiul Craiova pentru protecţia fluviului Dunărea, România", Memorandum, Bruxelles, 2000, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 23/2001 (ratificare) 

 • Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/006, "Îmbunătăţirea sistemului de apă potabilă şi a celui al apelor uzate în scopul conformării cu  
 standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România", Memorandum, Bruxelles, 
 ▼ O.G. nr. 16/2001 (ratificare) 

 • Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/009, "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni- etapa de tratare bilogică, Valea Jiului,  
 România", Memorandum, Bruxelles , 2000 ,Bucureşti ,2001 
 ▼ O.G. nr. 15/2001 (ratificare) 

 • Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/001 "Reabilitarea secţiunilor Băneasa- Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti- Constanţa, România",  
 Memorandum, Bucureşti, Bruxelles, 2000 
 ▼ L. nr. 408/2001 (ratificare) 

 • Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/002 "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN5 Bucureşti- Giurgiu, România", Memorandum,  
 Bucureşti, Bruxelles, 2000 
 ▼ L. nr. 382/2001 (ratificare) 

 • Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/003 "Construcţia şi reabilitarea Secţiunilor 4 şi 5 ale autostrăzii Bucureşti- Cernavodă, România",  
 Memorandum de finanţare, Bucureşti şi Bruxelles, 2000 
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 ▼ L. nr. 375/2001 (ratificare) 

 • Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/004, "Reabilitarea secţiunii Craiova - Drobeta - Turnu Severin a drumului naţional DN6 (faza 1 a  
 proiectului Craiova - Lugoj),  România", Memorandum, Bruxelles şi Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 21/2001 (ratificare) 

 • Memorandum de finanţare, "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România"Bruxelles,  
 2000 
 ▼ L. nr. 497/2001 (ratificare) 

 • Memorandum de finanţare, asistenţă financiară nerambursabilă acordată pentru "Asistenţa tehnică pentru întărirea capacităţii agenţilor de  
 implementare ISPA privind măsurile ISPA Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România, Bucureşti şi Bruxelles, 
 ▼ L. nr. 152/2003 (ratificare) 

 • Memorandum de finanţare, asistenţă financiară nerambursabilă pentru "tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi  
 localităţile învecinate situate în judeţul Braşov",, Bucureşti 
 ▼ L. nr. 127/2003 (ratificare) 

 • Memorandum de finanţare, asistenţă financiară nerambursabilă pentru măsura "Sistem integrat de management al deşeurilor şi municipiul  
 Râmnicu Vâlcea, România, Bucureşti, Bruxelles 2002 
 ▼ L. nr. 126/2003 (ratificare) 

 • Memorandum de finanţare, cooperare transfrontalieră dintre România şi Bulgaria, Program PHARE 2000, RO0002, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 48/2001 (ratificare) 

 • Memorandum de finanţare, modernizarea sistemului de apă potabilă şi a celui a apelor uzate în oraşul Paşcani, Măsura IPSA  
 2000/RO/16/P/PE/005 
 ▼ L. nr. 147/2003 (ratificare) 

 • Memorandum de finanţare, participarea României la programe comunitare în 2000, "Întreprinderi mici şi mijlocii", "Egalitatea şanselor între  
 femei şi bărbaţi","SAVE II", "Prevenire SIDA şi a altor boli contagioase", Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 47/2001 (ratificare) 

 • Memorandum de finanţare, program RO-0008, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.U.G. nr. 22/2002 (ratificare) 

 • Memorandum de finanţare, Programul PHARE 2002 cooperare transfrontalieră dintre România şi: 
 • Bulgaria, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.G. nr. 52/2003 (ratificare) 

 • Ungaria, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.G. nr. 51/2003 (ratificare) 

 • Memorandum de finanţare, reabilitarea secţiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional D.N.6 (faza a 2-a a proiectului Craiova  
 Lugoj) România, Bruxelles, 2001, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 154/2003 (ratificare) 

 • Memorandum de înţelegere, Bucureşti 22 iunie 2012, Bruxelles 29 iunie 2012 
 ▼ L. nr. 27/2013 (ratificare) 

 - Comunitatea Europeană: 
 • împrumut, Acord suplimentar şi Memorandum, Bucureşti 1997, Bruxelles 1997 
 ▼ O.G. nr. 35/1997 (ratificare) 

 • Memorandum de finanţare, Program orizontal de pregătire a ţărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul  
 fondurilor de preaderare în România, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.G. nr. 8/2002 (ratificare) 

 • Program special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, finanţare 
 ▼ L. nr. 317/2001 (ratificare) 

 - drepturi financiare reciproce, rezolvare definitivă dintre România şi R. Bulgaria, Protocol, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 637/2001 (ratificare) 

 • Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PA/001, "Finalizarea lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti,  România",  
 Memorandum, Bruxelles şi Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 20/2001 (ratificare) 

 • Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PA/002, "Asistenţă tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru secţiunea  
 Drobeta-Turnu Severin- Lugoj a drumului naţional DN6 şi studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova- Lugoj),  România", Memo 
 ▼ O.G. nr. 22/2001 (ratificare) 

 • Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/010, "Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de epurare a apelor uzate în  
 municipiul Brăila, România", Memorandum, Bruxelles şi Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 17/2001 (ratificare) 

 • Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/011, "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor  
 uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş, România", Memorandum, Bruxelles şi Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 19/2001 (ratificare) 

 • Program PHARE de colaborare transfrontalieră dintre România şi Ungaria- RO0003, Memorandum , Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 43/2001 (ratificare) 

 • Program RO 9903, Facilităţi pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a- Pregătirea proiectelor ISPA, Memorandum, Bucureşti,  
 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 157/1999 (ratificare) 

 • Program RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), Bucureşti, 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 62/2000 (ratificare) 

 - Elveţia, sprijin bugetar de maximum 4 milioane franci elveţieni, ajutor nerambursabil pentru diminuarea arieratelor locale grave la plata  
 cheltuielilor locale cu energia termică, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 1069/1999 (aprobare) 
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 ▼ H.G. nr. 1044/2000 (aprobare) 

 - F. Rusă: 
 • reglementare reciprocă, creanţe financiare în ruble transferabile, din Acordul şi Protocolul dintre RSR şi URSS de colaborare la construirea de  
 structuri în industria gazelor naturale în anii 1984- 1988, din 19 iulie 1984 
 ▼ O.G. nr. 6/2000 (ratificare) 

 • schimb de informaţii, combaterea încălcării legislaţiei fiscale, Convenţie, Moscova, 1999 
 ▼ H.G. nr. 248/2000 (aprobare) 

 - Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, Memorandum de înţelegere, mecanism financiar SEE 2009-2014 
 ▼ O. nr. 265/2012 (publicare) 

 - Italia, Acord, probleme financiare în suspensie, Roma, 1968 
 ▼ O. nr. 2329/2010 (publicare) 

 - R. Elenă: 
 • program de cooperare, Acord, Bucureşti,2003 
 ▼ O.G. nr. 9/2003 (ratificare) 

 • suport bugetar pentru achiziţionarea de echipament pentru aripa nouă a Spitalului de urgenţă din Bucureşti, Acord, Atena, 2001 
 ▼ H.G. nr. 18/2002 (aprobare) 

 - R. Finlanda, aranjament financiar G. 24, participare finlandeză, Protocol 
 ▼ H.G. nr. 324/1992 (aprobare) 

 - R. Franceză,  lupta împotriva delicvenţei  economice şi financiare,  Acord, Bucureşti 1997 
 ▼ L. nr. 147/1997 (ratificare) 

 - R. Irak, Acord financiar 
 ▼ H.G. nr. 219/1990 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 260/2006 (aprobare) 

 - R. Lituania, Acord, Vilnius, 2001 
 ▼ L. nr. 278/2002 (ratificare) 

 - R. Moldova, reglementare, sold nerambursat, Protocol, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 605/1998 (aprobare) 

 - R. Turcia, Acord credit, Ankara, 1987 
 ▼ H.G. nr. 68/1992 (aprobare) 

 - R.F. Germania: 
 • Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ O.G. nr. 31/2000 (ratificare) 

 • colaborare financiară 2001, Bucureşti, 2003, Acord 
 ▼ L. nr. 573/2003 (ratificare) 

 • colaborare financiară 2002, Bucureşti,2003, Acord 
 ▼ L. nr. 574/2003 (ratificare) 

 • colaborare financiară 2003, Bucureşti,2004, Acord 
 ▼ L. nr. 174/2005 (ratificare) 

 • colaborare financiară 2004, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 207/2006 (ratificare) 

 • decontări, Acord 
 ▼ O.G. nr. 45/1995 (aprobare) 

 - R.P. Democrată Coreeană, reglementarea datoriei, Acord, Bucureşti,2002 
 ▼ H.G. nr. 1478/2003 (aprobare) 

 - Regatul Greciei, Acord, Atena, 1956 
 ▼ O. nr. 93/2009 (publicare) 

 - Regatul Norvegiei, Memorandum de înţelegere, mecanism financiar norvegian 2009-2014, implementare, Bucureşti, 2012 
 ▼ O. nr. 266/2012 (publicare) 

 - Statele Unite ale Americii: 
 • Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 875/2007 (aprobare) 

 • finanţare nerambursabilă, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 591/1998 (aprobare) 

 • finanţare nerambursabilă, S.U.A. (TDA), angajarea serviciilor de consultanţă în domeniul privatizării, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 381/2000 (aprobare) 

 • îmbunătăţire conformare  fiscală internaţională, implementare FATCA, Acord, Bucureşti, 2015 
 ▼ L. nr. 233/2015 (ratificare) 

 • studiu de fezabilitate pentru facilitarea transportului combinat în Portul Constanţa, Acord 
 ▼ H.G. nr. 253/1997 (aprobare) 

 - Statul Quatar, facilităţi fiscale în favoarea misiunii diplomatice a României, acordare, Acord, Doha, 2008 
 ▼ H.G. nr. 428/2009 (aprobare) 

 - Uniunea Europeană: 
 • Acord privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, Bruxelles, 2014 
 ▼ L. nr. 205/2016 (ratificare)   
 Financiar, domeniu: 
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 - acte de control sau de impunere, contestaţii, proceduri de soluţionare, căi de atac administrative 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 ♦ O. nr. 2186/2001 (M.F.P.)  

 - activitate de tineret, finanţare, programe 
 ♦ O. nr. 52/2003 (M.T.S.)  

 - acţiuni şi categorii de cheltuieli, criterii, proceduri şi limite pentru efectuare plăţi în avans din fonduri publice 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ H.G. nr. 264/2003 

 - administrarea sumelor datorate bugetului de stat, termene şi proceduri 
 ♦ O.U.G. nr. 32/2001 

 ♦ H.G. nr. 618/2001 

 - asistenţă nerambursabilă, Mecanism financiar SEE, comitet de monitorizare, procedură de evaluare naţională 
 ♦ O. nr. 365/2008 (M.E.F.)  

 - audit public intern şi control financiar preventiv 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 ♦ L. nr. 672/2002 

 - certificat de cazier fiscal, eliberare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 39/2015 

 - Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar: 
 • de la bugetul de stat pentru Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare, constituire 
 ♦ H.G. nr. 1557/2002 

 • organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1510/2008 

 - construcţii, amenajare teritorii, habitat, reglementări tehnice şi de cheltuieli şi sume de intervenţie pentru constructori, pericol social 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ H.G. nr. 203/2003 

 - contabilitate în partidă simplă, conducere, organizare de către contribuabili persoane fizice, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - control în domeniul muncii şi solidarităţii sociale şi familiei, formular tipizat pentru procesul-verbal de constatare contravenţii 
 ♦ O.G. nr. 7/1995 

 ♦ O. nr. 139/2002 (M.M.S.S.)  

 - cooperare internaţională, Banca Naţională a României, condiţii 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - facturi fiscale în regim special de tipărire, înscriere şi numerotare utilizate în activitatea financiară şi contabilă, condiţii de editare, stabilire 
 ♦ O. nr. 1077/2003 (M.F.P.)  

 - finanţare: 
 • activităţi sau programe în domeniul sănătăţii publice şi protecţiei familiei, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 54/2000 

 ♦ H.G. nr. 97/2003 

 • transporturi în cadrul Programului Instrumental pentru Politici Structurale de Preaderare, procedură, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1328/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 63/1999 

 • unele cheltuieli pentru instituţii de asistenţă socială, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 837/2001 

 - finanţări nerambursabile: 
 • din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, regim, anii 2006 şi 2007, metodologie 
 ♦ L. nr. 350/2005 

 ♦ O. nr. 205/2006 (A.S.G.)  

 ♦ O. nr. 25/2007 (A.S.G.)  

 • programe, proiecte, activităţi, sprijinire activităţi români de pretutindeni, regim 
 ♦ L. nr. 321/2006 

 • proiecte pentru comunicare, informare publică, promovare imagine şi interese româneşti peste hotare, acţiuni cu caracter ştiinţific şi  
 social-cultural, metodologie, aprobare pentru 2008 
 ♦ O. nr. 12/2008 (A.S.G.)  

 - fişe fiscale 
 ♦ O. nr. 161/2004 (M.F.P.)  

 - formular, model şi conţinut, declaraţie privind obligaţii de plată la bugetul de stat 
 ♦ O. nr. 1313/1999 (M.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 32/2001 

 ♦ H.G. nr. 618/2001 

 - formulare comune, modele pentru activitatea financiară şi contabilă, întocmire, utilizare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 29/2003 (M.F.P.)  
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 - formulare financiar-contabile privind T.V.A. 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 256/2004 (M.F.P.)  

 - formulare specifice, regim special, modele, utilizare 
 ♦ O. nr. 2264/2001 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 1082/2005 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 1714/2005 (M.F.P.)  

 - formulare tipizate cu regim special 
 ♦ O. nr. 2185/2001 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 693/2005 (M.F.P.)  

 - inspecţie economico-financiară, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 1545/2012 (M.F.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 94/2011 

 ♦ H.G. nr. 101/2012 

 ♦ O. nr. 1553/2012 (M.F.P.)  

 ♦ H.G. nr. 1028/2021 

 - investiţii în servicii sociale, buget, subprograme, aprobare, proceduri de reglementare 
 ♦ O. nr. 39/2003 (M.D.P.)  

 - în activitatea sportivă, reglementări, norme 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ H.G. nr. 1447/2007 

 - măsuri în domeniul bugetar, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 37/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 226/2008 

 - nivelul cifrei de afaceri, condiţii, persoane juridice, încheiere contracte pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - organizarea negocierilor dintre România şi organismele internaţionale financiare şi urmărirea îndeplinirii acordurilor încheiate 
 ♦ H.G. nr. 1298/2001 

 - piaţa valutară şi monetară, transfer de fonduri, efectuare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - prevenire şi combatere utilizare sistem financiar bancar pentru finanţare activităţi de terorism 
 ♦ O.U.G. nr. 159/2001 

 - previzionarea încasărilor şi plăţilor sectorului public 
 ♦ O. nr. 1482/2001 (M.F.P.)  

 ♦ L. nr. 500/2002 

 - privatizări derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, finanţare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 169/2001 

 ♦ L. nr. 399/2002 

 ♦ O. nr. 33/215/2003 (M.I.R.; M.F.P.)  

 - produs intern brut, trecere la venit naţional brut, metodologie 
 ♦ O. nr. 538/2006 (I.N.S.)  

 - programe de promovare a exportului, finanţare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 120/2002 

 ♦ H.G. nr. 296/2007 

 - recunoaştere decizii de îndepărtare a străinilor de pe teritoriile statelor membre U.E., compensare dezechilibre financiare, criterii, aranjamente,  
 stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1513/2006 

 - reducere cheltuieli publice, disciplină, întărire 
 ♦ O.U.G. nr. 26/2012 

 - reglementare la intern a problemelor financiare rezultate din L. nr. 496/2001 
 ♦ H.G. nr. 714/2002 

 - reglementarea unor probleme financiare 
 ♦ O.U.G. nr. 32/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 147/2002 

 - sistem financiar național, supraveghere macroprudențială 
 ♦ L. nr. 12/2017 

 - specifice cu regim special, modele, aprobare 
 ♦ O. nr. 599/2002 (M.F.P.)  

 - şi fiscal, măsuri, contribuţii la organisme internaţionale, plată 
 ♦ O.U.G. nr. 84/2011 

 - şi fiscal, măsuri, reglementări 
 ♦ O.G. nr. 86/2003 
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 - timbre fiscale mobile 
 ♦ H.G. nr. 581/1997 

 ♦ O. nr. 702/2005 (M.F.P.)  

 - transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice şi în cadrul unor întreprinderi 
 ♦ H.G. nr. 26/2003 

 - vector fiscal, procedură de completare şi notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal 
 ♦ O.G. nr. 36/2003 

 ♦ O. nr. 1103/2003 (M.F.P.)  

 v. formulare, v.formulare în activitatea financiară şi contabilă 
 
 Finanţe publice locale: 
 - cadru legal 
 ♦ L. nr. 273/2006 

 - comitet, funcţionare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 595/2007   
 Finanţe publice, relaţii internaţionale: 
 - R. Moldova, Acord, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 889/2010 (aprobare)   
 Finanţe publice: 
 - activitate financiară, protejare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.137- 140) 
 - clasificare indicatori, aprobare 
 ♦ O. nr. 1954/2005 (M.F.P.)  

 - credit extern, informatizarea sistemului de gestionare 
 ♦ O.U.G. nr. 52/1997 

 - drepturi de natură socială, plăţi, monitorizare 
 ♦ O. nr. 1849/401/2008 (M.E.F.; M.M.F.E.S.)  

 - gestionare fonduri alocate României de Comunitatea Europeană, gestionare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 63/1999 

 - pentru programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ L. nr. 273/2006 

 - responsabilitate fiscal-bugetară 
 ♦ L. nr. 69/2010 

 ♦ L. nr. 275/2010 

 ♦ L. nr. 291/2011 

 ♦ L. nr. 4/2013   
 Firme: 
 - acord pentru folosirea denumirii prevăzut în L. nr. 26/1990, procedura eliberării 
 ♦ H.G. nr. 1296/2004   
 Fisc, reglementări internaţionale: 
 - Convenţia multilaterală pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului  
 profiturilor, Paris, 2017 
 ▼ L. nr. 5/2022 (ratificare) 

 - Convenţie privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, semnată de partea română la 15  
 octombrie 2012 
 ▼ L. nr. 13/2014 (ratificare) 

 - Emiratele Arabe Unite, scutire reciprocă de anumite impozite în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare, Memorandum, Bucureşti, 2012 
 ▼ H.G. nr. 961/2012 (aprobare) 

 - facilităţi în favoarea misiunii diplomatice a României şi a personalului acesteia în Siria, R.A. Siriană, Acord, Damasc, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1311/2008 (aprobare) 

 - Franţa, Acord, Paris, 2010 
 ▼ H.G. nr. 823/2010 (aprobare) 

 - Guernsey, Acord, schimb de informaţii, Londra, Guernsey, 2011 
 ▼ L. nr. 265/2011 (ratificare) 

 - Guvernul Jersey, Acord, schimb de informații, Londra, 2014 
 ▼ L. nr. 290/2015 (ratificare) 

 - Insula Man, Acord, Londra, 2015 
 ▼ L. nr. 161/2016 (ratificare) 
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 - Kuwait, scutire de taxa pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice, Acord, Bucureşti, 2012 
 ▼ H.G. nr. 962/2012 (aprobare) 

 - R. Bulgaria, Acord, intensificarea cooperării în domeniul taxei pe valoarea adăugată, Sofia, 2010 
 ▼ H.G. nr. 28/2011 (aprobare) 

 - Spania, Declaraţie, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1063/2008 (aprobare) 

 - Ungaria, intensificare cooperare, Acord, Szeged, 2008 
 ▼ H.G. nr. 429/2009 (aprobare)   
 Fisc: 
 - adeverinţe, facturi fiscale, eliberare producătorilor de alcool brut, etilic rafinat şi alcool tehnic, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1190/2000 

 - administraţii fiscale, sistem informatic 
 ♦ H.G. nr. 675/2003 

 - aprobarea restituirii TVA pentru bunurile şi serviciile utilizate în cadrul programelor de asistenţă economică, tehnică şi din domenii conexe  
 acordate de S.U.A. potrivit O.G.nr.25/1996, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 162/2003 

 - bază de impunere, estimare, stabilire 
 ♦ O. nr. 3389/2011 (A.N.A.F.)  

 - cazier fiscal, formulare, modele 
 ♦ O.G. nr. 39/2015 

 - certificat de sarcini fiscale 
 ♦ O. nr. 791/1999 (M.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - cod fiscal, cod procedură fiscală 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - combaterea evaziunii fiscale, declarare venituri, termen 
 ♦ L. nr. 241/2005 

 - competenţă teritorială de administrare 
 ♦ O. nr. 2224/2011 (A.N.A.F.)  

 - consultanţă, activitate, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 71/2001 

 - contravenţii, sancţiuni, contestaţii, soluţionare 
 ♦ L. nr. 241/2005 

 - contribuţii sociale, înregistrare fiscală, plată, procedură specială 
 ♦ O.U.G. nr. 76/2007 

 ♦ O. nr. 1388/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 26/112/2008 (M.M.F.E.S.; M.S.PU.)  

 - corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală 
 ♦ O.G. nr. 36/2003 

 - declaraţie: 
 • depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, de către contribuabilii mari şi mijlocii 
 ♦ O. nr. 2520/2010 (A.N.A.F.)  

 • erori, îndreptare, procedură 
 ♦ O. nr. 144/2012 (A.N.A.F.)  

 • fiscală, certificare, norme 
 ♦ H. nr. 6/2014 (C.C.FIS.)  

 • plătitor de impozite şi taxe, formulare 
 ♦ O. nr. 1801/1995 (M.F.)  

 - deductibilităţi fiscale ale provizioanelor agenţilor economici, ale băncilor, organizaţiilor cooperatori de credit şi fonduri de garantare, regim 
 ♦ H.G. nr. 830/2002 

 - deschidere rol fiscal, înregistrarea noului contract de închiriere locuinţă, imobile, terenuri şi construcţii, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 40/1999 

 - diminuarea fenomenelor de fraudă şi evaziune fiscală în domeniul băuturilor alcoolice şi produse din tutun, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 831/2002 

 - evidenţă plătitori, persoane fizice 
 ♦ O. nr. 46/2001 (M.F.P.)  

 - facilităţi, acordare: 
 • acordare studenţilor pentru afaceri proprii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 166/2003 

 • condiţii 
 ♦ O.G. nr. 7/1995 

 - fişe fiscale, regim 
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 ♦ O.G. nr. 7/1995 

 ♦ O. nr. 161/2004 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 2293/2007 (M.E.F.)  

 - înregistrare, punct de lucru al agenţilor economici, condiţii 
 ♦ L. nr. 273/2006 

 - măsuri fiscal-bugetare, reglementare 
 ♦ O.G. nr. 17/2012 

 ♦ O. nr. 1151/2012 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 858/1194/2012 (M.S.; M.F.P.)  

 - măsuri, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 86/2003 

 - obligaţii fiscale: 
 • neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, amânare la plată 
 ♦ O.U.G. nr. 92/2009 

 ♦ O. nr. 2321/2009 (M.F.P.)  

 • pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin poştă, formularele de declaraţii de venit, categorii,  stabilire 
 ♦ O. nr. 588/2008 (M.E.F.)  

 - oficii pentru depunerea "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor  
 asigurate", acreditare, condiţii, informaţii din declaraţie, gestionare, răspundere 
 ♦ H.G. nr. 118/2011 

 - politică fiscală 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - reprezentant fiscal, procedura de desemnare, condiţii 
 ♦ O. nr. 143/2003 (M.F.P.)  

 - rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice, aspecte reglementare 
 ♦ O. nr. 1099/2016 (M.F.P.)  

 - timbre fiscale mobile, valorile nominale, caracteristici şi mod de tipărire 
 ♦ H.G. nr. 581/1997 

 ♦ O. nr. 702/2005 (M.F.P.)  

 - vector fiscal, proceduri de completare şi notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal 
 ♦ O.G. nr. 36/2003 

 ♦ O. nr. 1103/2003 (M.F.P.)  

 v. taxe extrajudiciare de timbru, v. taxe de timbru, v. taxe 
 
 Fişa postului: 
 - criterii de evaluare a postului, angajaţi din: 
 • funcţionari publici, model 
 ♦ H.G. nr. 611/2008   
 Fitosanitar, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Bulgaria, Convenţie, Sofia, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1190/1996 (aprobare) 

 • R. Cehă, Convenţie, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 480/2000 (aprobare) 

 • R. Slovenia, Convenţie, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1205/2002 (aprobare)   
 Fitosanitar: 
 - agenţi de dăunare, acţiuni de combatere, finanţare 
 ♦ O. nr. 67/2008 (M.A.D.R.)  

 - autorizaţii şi cereri pentru comercializarea produselor de uz fitosanitar 
 ♦ O. nr. 6/1995 (M.A.A.)  

 - cartof, plantă, tuberculi: 
 • depistare dăunători, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 ♦ O. nr. 34/2011 (M.A.D.R.)  

 • depistarea râiei negre, măsuri 
 ♦ O. nr. 653/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - combaterea păduchelui de San José 
 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 ♦ O. nr. 378/2007 (M.A.D.R.)  

 - control: 
 • la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor, organizare 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ O.G. nr. 4/1995 
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 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ L. nr. 37/2006 

 ♦ O. nr. 34/2011 (M.A.D.R.)  

 • măsuri, import/export şi tranzit, plante, produse vegetale sau articole reglementate 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 ♦ O. nr. 585/2007 (M.A.D.R.)  

 • modele de procese-verbale, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 - import vegetale, produse vegetale, ş.a., procedura de notificare a interceptării unui transport sau a unui organism de carantină care prezintă un risc  
 iminent 
 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 ♦ O. nr. 6/1995 (M.A.A.)  

 ♦ O. nr. 582/2007 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 34/2011 (M.A.D.R.)  

 - inspecţie fitosanitară la import/export, prelevare probe, Procedură 
 ♦ O. nr. 1501/2013 (M.A.D.R.)  

 - Laborator Central pentru Carantină Fitosanitară, servicii publice de protecţie a plantelor judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 ♦ L. nr. 37/2006 

 - paşaport fitosanitar, eliberare, condiţii, certificate, modele 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 ♦ O. nr. 583/2007 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 579/2007 (M.A.D.R.)  

 - produse de uz fitosanitar: 
 • cu substanţe active, interzicere utilizare pe teritoriul României 
 ♦ O. nr. 396/707/1944/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; M.A.P.M.)  

 - produse, omologare 
 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 - registrul oficial de înregistrare pentru producători, depozite colective, centre de expediere, importatori de plante, produse vegetale sau articole  
 reglementate, model 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 ♦ O. nr. 580/2007 (M.A.D.R.)  

 - soiuri noi de plante, protecţie 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)    
 Fizioterapeut: 
 - Colegiu, statut, aprobare 
 ♦ O. nr. 679/2017 (M.S.)  

 - profesie, exercitare, organizare 
 ♦ L. nr. 229/2016 

 ♦ H.G. nr. 934/2019   
 Flora şi fauna sălbatică: 
 - autorizarea activităţii de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare, export, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007 

 ♦ O. nr. 410/2008 (M.M.D.D.)  

 - comerţ 
 ♦ O. nr. 255/2007 (M.M.G.A.)  

 - măsuri de protecţie, derogări, stabilire, procedură 
 ♦ O. nr. 1386/2007 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 203/14/2009 (M.MEDIU; M.A.P.D.R.)  

 ♦ O. nr. 1223/2009 (M.MEDIU)  

 ♦ O. nr. 1473/2009 (M.MEDIU)  

 ♦ O. nr. 1423/2010 (M.M.P.)  

 ♦ O. nr. 21/2011 (M.M.P.)  

 ♦ O. nr. 1470/2011 (M.M.P.)  

 ♦ O. nr. 1328/2012 (M.M.P.)  

 ♦ O. nr. 2361/2012 (M.M.P.)     
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 Floricultură: 
 - producere şi valorificare 
 ♦ H.G. nr. 698/2004 

 - produse, standarde de calitate, calibrare şi condiţionare, norme de aplicare 
 ♦ L. nr. 305/2003 

 ♦ O. nr. 520/2003 (M.A.P.A.M.)  

 v. plante 
 
 Fond geologic naţional: 
 - consultare şi utilizare date şi informaţii, tarife, aprobare 
 ♦ L. nr. 85/2003   
 Fondul "Libertatea": 
 - instituire, repartizare venituri 
 ♦ D.-L. nr. 124/1990   
 Fondul "Proprietatea": 
 - dividende aferente anilor 2005-2006, virate la bugetul de stat, restituire/compensare sume, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 1484/2007 

 - înregistrare la C.N.V.M., funcţionare, tranzacţionare acţiuni 
 ♦ O. nr. 8/2010 (C.N.V.M.)  

 - regim 
 ♦ L. nr. 247/2005 

 ♦ H.G. nr. 1481/2005 

 - sume ce urmează a fi virate, sume decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul  
 României şi Republica Irak, cuantum 
 ♦ H.G. nr. 1638/2008   
 Fondul Arhivistic Naţional: 
 - atribuţii 
 ♦ L. nr. 16/1996   
 Fondul asigurărilor pe viaţă: 
 - investiţii, evaluarea activelor şi calculul rezervelor matematice, administrare, condiţii 
 ♦ O. nr. 8/2011 (C.S.A.)    
 Fondul cinegetic: 
 - contracte de gestiune, drept de gestionare a fondurilor de vânătoare, criterii, atribuire, condiţii 
 ♦ O. nr. 167/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 407/2006 

 - fapte ilicite, daune, cuantum 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 - regim juridic, protecţie 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 ♦ H.G. nr. 1679/2008 

 
 

v. Fonduri de vânătoare 

 Fondul cinematografic naţional: 
 - constituire, contribuţii 
 ♦ H.G. nr. 312/1998 

 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)  

 - împuterniciţi proprii, executare silită creanţe, taxe şi contribuţii neachitate 
 ♦ H.G. nr. 312/1998   
 Fondul Cultural Naţional: 
 - Consiliul Fondului Cultural Naţional, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 277/1999 

 - finanţare nerambursabilă, acordare, procedura de selecţie a programelor, proiectelor, acţiunilor culturale, comisii, organizare, funcţionare, norme 
 ♦ O. nr. 2231/2011 (M.C.P.N.)  

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 459/1999 

 - sprijin financiar, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 789/1999 

 - sume, vărsare, gestionare 
 ♦ O. nr. 2066/2011 (M.C.P.N.)  
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 Fondul de ameliorare a fondului funciar: 
 - constituire cu destinaţie silvică şi utilizare 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 ♦ O. nr. 2353/2012 (M.M.P.)  

 - gestiune 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ O. nr. 127/202/2002 (M.A.P.; M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 1257/2011   
 Fondul de asigurări sociale de sănătate: 
 - decontare medicamente, eliberare fără contribuţie personală 
 ♦ O. nr. 546/469/2001 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - executare creanţe 
 ♦ H.G. nr. 108/1998 

 - înlesniri la plata obligaţiilor, condiţii, criterii, procedură şi competenţă 
 ♦ O. nr. 332/2001 (C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 459/2001 (C.N.A.S.)  

 - obligaţii, restanţe, înlesniri la plată, condiţii 
 ♦ O. nr. 132/2002 (C.N.A.S.)  

 - pentru obligaţii de plată, formulare 
 ♦ O. nr. 331/2001 (C.N.A.S.)  

 v. Case de asigurări de sănătate, v. medicamente 
 
 Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel: 
 - plata contribuţieie României, efectuare 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2008   
 Fondul de compensare a investitorilor 
 - regim 
 ♦ L. nr. 88/2021   
 Fondul de compensare a investitorilor: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 12/2006 (C.N.V.M.)    
 Fondul de contrapartidă: 
 - ajutoare economice acordate de Comisia Europeană, modalitate de încheiere 
 ♦ H.G. nr. 395/2002 

 - constituit din contravaloarea în lei a ajutoarelor: 
 • din partea SUA, Acord de creditare aprobat prin H.G. nr. 45/1993 
 ♦ H.G. nr. 818/1999 

 • economice acordate de către Comisia Europeană 
 ♦ H.G. nr. 581/1999 

 ♦ H.G. nr. 275/2001 

 ♦ H.G. nr. 356/1993 

 • economice acordate de către Guvernul Confederaţiei Elveţiene, Primul program de utilizare 
 ♦ H.G. nr. 966/1999 

 • economice nerambursabile acordate României de Comisia Europeană, modalitate de închidere 
 ♦ H.G. nr. 395/2002 

 - finanţare de către guvernele ţărilor membre ale Grupului celor 24, asistenţă nerambursabilă, constituire, administrare, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 794/1997 

 ♦ H.G. nr. 356/1993 

 - încredinţarea directă a serviciului de efectuare a auditului firmei Deloitté & Touche Management Consulting Taxe, Audit şi Expertiză Contabilă-  
 S.R.L. 
 ♦ H.G. nr. 413/2001 

 - utilizare 
 ♦ H.G. nr. 567/1996 

 ♦ H.G. nr. 778/1997 

 ♦ H.G. nr. 581/1999 

 ♦ H.G. nr. 192/1997 

 v. programe PHARE 
 
 Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene: 
 - contribuţia României, plată 
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 ♦ L. nr. 476/2002   
 Fondul de dezvoltare pentru regii autonome: 
 - constituire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 15/1993   
 Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, reglementări internaţionale: 
 - Consiliul Europei, Acord cadru, Paris, 1998 
 ▼ O.G. nr. 64/1998 (ratificare) 

 - împrumut termoficare, modernizare, Bucureşti, Acord cadru, Paris, 1998 
 ▼ O.G. nr. 100/1998 (ratificare) 

 - împrumut, sprijin regiuni afectate de inundaţii, Acord-cadru, Paris, 1999 
 ▼ O.G. nr. 28/1999 (ratificare)   
 Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar: 
 - înfiinţare şi funcţionare, statut 
 ♦ O.G. nr. 39/1996 

 - linie de credit, acordare 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2000 

 - sistem de raportare contabilă semestrială 
 ♦ O. nr. 10/2012 (B.N.R.)    
 Fondul de participare JEREMIE: 
 - cadru financiar general 
 ♦ O.U.G. nr. 5/2008 

 - Program operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013, cheltuieli eligibile, aprobare, comitet de investiţii 
 ♦ O. nr. 2161/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 3080/2008 (M.E.F.)    
 Fondul de protecţie a victimelor străzii: 
 - constituire, administrare, utilizare, preluare 
 ♦ O. nr. 113128/2006 (C.S.A.)  

 ♦ O. nr. 1/2008 (C.S.A.)    
 Fondul de stimulare: 
 - acordare personalului din aparatul şi unităţile teritoriale ale: 
 • Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat 
 ♦ H.G. nr. 616/1997 

 • Consiliului Concurenţei 
 ♦ O. nr. 25/1998 (Cons.C.)  

 • Ministerului Finanţelor Publice 
 ♦ H.G. nr. 154/1997 

 • Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
 ♦ H.G. nr. 606/1997 

 • Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casei Naţionale de Pensii şi Alte  
 Drepturi de Asigurări Sociale şi din structurile teritoriale ale acestora, norme, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 266/2001 

 • Oficiului Concurenţei 
 ♦ H.G. nr. 1170/1996 

 - acordate personalului vamal 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 ♦ H.G. nr. 1426/2004   
 Fondul european de ajustare la globalizare: 
 - cadru instituţional de coordonare, gestionare a asistenţei financiare comunitare 
 ♦ H.G. nr. 1086/2010   
 Fondul European de Garantare Agricolă: 
 - sistem de finanţare, control operaţiuni 
 ♦ O.G. nr. 24/2010 

 ♦ O. nr. 216/2834/2010 (M.A.D.R.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 230/2010 (M.A.D.R.)    
 Fondul European de Investiţii, relaţii internaţionale: 
 - programul JEREMIE: 
 • Acord de finanţare, Bucureşti, 2013 
 ▼ H.G. nr. 916/2013 (aprobare) 
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 • Memorandum, Bucureşti, 2007 
  ▼ H.G. nr. 776/2007 (aprobare) 
  
 Fondul European pentru Pescuit: 
 - gestionare fonduri alocate, de cofinanţare, prefinanţare 
 ♦ H.G. nr. 1014/2008 

 ♦ O. nr. 620/2008 (M.A.D.R.)  

 - măsuri cofinanţate prin Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, cadru general de implementare 
 ♦ O. nr. 40/2009 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 442/2009 

 - rezumat anual, elaborare 
 ♦ H.G. nr. 176/2008   
 Fondul forestier naţional: 
 - accesibilizare 
 ♦ L. nr. 56/2010 

 - clădiri pe suprafeţe afectate de incendii 
 ♦ O.U.G. nr. 54/2003 

 - Program naţional de împădurire 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - proprietate publică a statului: 
 • Comisia de evaluare a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 105/2003 (M.A.A.P.)  

 • comisie de negociere a contractelor de vânzare-cumpărare pentru terenurile ce vor fi incluse în fondul forestier, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 105/2003 (M.A.A.P.)  

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - regulament de pază, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1076/2009 

 - suprafaţe exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, identificare 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ O. nr. 547/2004 (M.A.P.D.R.)  

 - şi vegetaţia forestieră din afara lui, obiective instalate în acestea, pierderi provocate de fenomene meteorologice periculoase, prevenire, constatare,  
 evaluare, norme 
 ♦ O. nr. 766/2007 (M.A.D.R.)  

 - terenuri, achiziţionare prin cumpărare, schimb, donaţie de către stat, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori,  
 metodologie 
 ♦ H.G. nr. 118/2010   
 Fondul forestier, domeniu, colaborare, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Ungaria, Acord, Budapesta, 1999 
 ▼ H.G. nr. 911/1999 (aprobare)   
 Fondul funciar: 
 - comisii pentru reconstituirea, constituirea şi stabilirea dreptului de proprietate, atribuţii şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 - finanţare acţiuni pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 
 ♦ O.G. nr. 69/2000 

 - fond de ameliorare: 
 ♦ H.G. nr. 267/1995 

 ♦ H.G. nr. 876/1994 

 ♦ H.G. nr. 1257/2011 

 • cu destinaţie silvică, constituire, utilizare norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 2353/2012 (M.M.P.)  

 • fondului funciar, gestionare 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ O. nr. 127/202/2002 (M.A.P.; M.A.A.P.)  

 - îmbunătăţiri funciare, regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 668/2000 

 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 - protecţia proprietăţii private şi publice 
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 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.44 şi art. 136) 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - serviciul de fond funciar, înfiinţare în cadrul oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor generale pentru  
 agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti 
 ♦ O. nr. 326/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 18/1991 

 - stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole 
 ♦ H.G. nr. 746/1991 

 - terenuri în extravilanul localităţilor, reconstituire drept de proprietate, condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 48/1994 

 ♦ L. nr. 46/1992 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 v. cadastru 
 
 Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (F.I.D.A.): 
 - continuarea participării României prin Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 
 ♦ H.G. nr. 175/1996 

 - reglementarea participaţiilor statului la F.M.I. 
 ♦ O.G. nr. 30/1996   
 Fondul ipotecar: 
 - autorizare, constituire ca fonduri închise, contract de societate civilă particulară sau societate comercială, condiţii 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 ♦ O. nr. 4/2000 (C.N.V.M.)    
 Fondul locativ: 
 - contracte de închiriere, prelungire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 40/1999 

 - de protocol, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 763/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 - folosire de către persoane juridice străine, modificarea D. nr. 194/1980 prin 
 ♦ D.-L. nr. 148/1990 

 - investiţii pentru construcţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 - închirieri pentru străini 
 ♦ O.U.G. nr. 32/2002 

 - M.Ap.N., M.I., S.R.I., realizare, administrare, repartizare 
 ♦ H.G. nr. 521/1992 

 v. locuinţe 
 
 Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.): 
 - lichidarea datoriei liberiei, participarea României, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 22/2008 

 - majorarea cotei de participare a României 
 ♦ L. nr. 26/1992 

 ♦ O.U.G. nr. 123/2011   
 Fondul Monetar Internaţional, reglementări internaţionale: 
 - Aranjament de credit stand-by 
 ▼ L. nr. 64/1992 (aprobare) 

 ▼ O.G. nr. 61/1994 (aprobare) 

 - Aranjament de credit stand-by, Bucureşti, 1997 
 ▼ O.G. nr. 30/1997 (aprobare) 

 - Aranjament stand-by de tip preventiv, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 
 ▼ L. nr. 361/2013 (ratificare) 

 - Aranjament stand-by de tip preventiv, Memorandum de politici economice şi financiare pentru perioada 2004-2006, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 468/2004 (ratificare) 

 - Aranjament stand-by şi Memorandumul Guvernului României pentru politici economice şi Suplimentul la Memorandum, Washington, 2000 
 ▼ O.G. nr. 71/2000 (aprobare) 

 - Aranjament stand-by şi Memorandumul Guvernului României pentru politici economice, Washington, 1999 
 ▼ O.G. nr. 76/1999 (aprobare) 
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 - Aranjament stand-by, Bucureşti, Washington, 2001 
 ▼ O.U.G. nr. 147/2001 (ratificare) 

 - Aranjament stand-by, Scrisoare de intenţie, Bucureşti, 2011 
 ▼ L. nr. 285/2011 (ratificare) 

 - Aranjament stand-by, Scrisoare suplimentară de intenţie, Bucureşti, 2009 
 ▼ O.U.G. nr. 99/2009 (ratificare) 

 - majorarea cotei României, membră fondatoare, Rezoluţia nr. 53/2/30 ian.1998, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 2/1999 (aprobare) 

 - politici economice şi financiare ale României în perioada 2001- 2002, Memorandum, Bucureşti, Washington, 2001 
  ▼ O.U.G. nr. 147/2001 (ratificare) 

 - Proiectul celui de-al 4-lea Amendament la Statutul F.M.I., Protocol, Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr.52- 4/1997 
 ▼ O.G. nr. 92/1998 (acceptare) 

 - Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti  la 5 martie 2014 şi aprobate prin Decizia Consiliului directorilor executivi al  
 Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014 
 ♦ L. nr. 89/2014 

 - Statutul F.M.I., modificare prin cel de-al III-lea Amendament şi majorarea cotei de participare a României 
 ▼ L. nr. 26/1992 (acceptare)    
 Fondul Naţional de Asigurare pentru Accidente şi Boli Profesionale: 
 - calitate de asigurator, atribuţii 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)    
 Fondul Naţional de date meteorologice, hidrologice: 
 - patrimoniu public la dispoziţia statului 
 ♦ L. nr. 216/2004   
 Fondul naţional de dezvoltare: 
 - înfiinţare la dispoziţia Guvernului, programe, proiecte, finanţare, norme 
 ♦ O.U.G. nr. 113/2006 

 ♦ H.G. nr. 892/2007   
 Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii: 
 - act constitutive 
 ♦ H.G. nr. 1211/2001 

 - instituire, obiect de activitate 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1211/2001   
 Fondul Naţional de Investiţii: 
 - Fondul pentru ajutor financiar al unor investitori, constituire, surse, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 742/2001 

 ♦ L. nr. 333/2001   
 Fondul Naţional de Solidaritate în Metalurgie, FONDOMET: 
 - constituire 
 ♦ O.U.G. nr. 146/1999   
 Fondul Naţional de solidaritate: 
 - acoperirea unor cheltuieli ale unor instituţii şi unităţi de interes public, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 925/2000 

 - contabilitate, înregistrare operaţiuni, constituire şi utilizare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 ♦ O. nr. 1229/1999 (M.F.)  

 - înfiinţare, utilizare, acordare, taxe de timbru 
 ♦ H.G. nr. 743/2000   
 Fondul Naţional de tipărituri şi alte materiale grafice şi audiovizuale: 
 - constituire 
 ♦ L. nr. 111/1995   
 Fondul Naţional pentru dezvoltare regională: 
 - constituire 
 ♦ L. nr. 315/2004 
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 - sursă de finanţare program special de reabilitare zone miniere defavorizate şi a altor zone cu dezechilibre economice şi sociale 
 ♦ L. nr. 315/2004   
 Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate: 
 - colectare creanţe şi formularistică necesară, norme metodologice, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 244/2003 (C.N.A.S.)  

 - constituire, utilizare 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - pensionarii sistemului public de pensii din România, având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat, reţinere contribuţii 
 ♦ O. nr. 1285/437/2011 (C.N.P.P.; C.N.A.S.)    
 Fondul Oamenilor de Afaceri: 
 - administrat de Societatea Comercială SAFI INVEST - S.A., autorizare ca fond închis de investiţii cu capital de risc 
 ♦ Decizia nr. D 1094/1999 (C.N.V.M.)    
 Fondul pentru Ajutor Financiar: 
 - constituire, condiţii 
 ♦ L. nr. 333/2001 

 ♦ H.G. nr. 742/2001   

 Fondul pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte  
 unităţi vamale: 
 - constituire, utilizare 
 ♦ O. nr. 886/1994 (M.F.)    
 Fondul pentru mediu: 
 - administraţia Fondului pentru mediu, instituţie publică, sursele de constituire a fondului 
 ♦ O.U.G. nr. 196/2005 

 - contribuţii, taxe, calcul, metodologie 
 ♦ O. nr. 578/2006 (M.M.G.A.)  

 - executori fiscali, legitimaţii, eliberare 
 ♦ O. nr. 596/2006 (M.M.G.A.)  

 - execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 823/2012 (M.F.P.)  

 - inspecţie fiscală, legitimaţii 
 ♦ O. nr. 593/2006 (M.M.G.A.)  

 - obligaţii, certificat de atestare 
 ♦ O. nr. 594/2006 (M.M.G.A.)    
 Fondul pentru susţinerea bibliotecilor din învăţământ: 
 - constituire 
 ♦ O.G. nr. 84/1998   
 Fondul piscicol: 
 - administrat de Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol, concesionare, procedură, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 233/2003 (M.A.A.P.)  

 - organizare, administrare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008   
 Fondul Român de Contragarantare: 
 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2009   
 Fondul Român de Dezvoltare Socială: 
 - acord de grant, cadru, formă, aprobare 
 ♦ H. nr. 4/II/2002 (F.R.D.S.)  

 - grupuri din comunităţi rurale sărace şi grupuri provenite din comunităţi rurale sărace, procedura de dobândire a personalităţii juridice 
 ♦ H. nr. 2/VII/1999 (F.R.D.S.)  

 - înfiinţare, organizare, funcţionare, contract de grant 
 ♦ L. nr. 129/1998 

 ♦ H. nr. 15/XI/2002 (F.R.D.S.)  

 - manual de operare, aprobare 
 ♦ H. nr. 16/IV/2002 (F.R.D.S.)  

 - Proiectul de incluziune socială, Program de intervenţii prioritare, finanţare proiecte, ghid de achiziţii, aprobare 
 ♦ H. nr. 3/VIII/2007 (F.R.D.S.)  

 - sucursală, înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H. nr. 2/IV/2002 (F.R.D.S.)  
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 Fondul Român pentru Eficienţa Energiei: 
 - înfiinţare, contract de finanţare, încheiere 
 ♦ O.U.G. nr. 124/2001   
 Fondul România: 
 - constituire şi utilizare 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001 

 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001   
 Fondul social: 
 - constituire din sponsorizarea ce va fi acordată de producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2009   
 Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap: 
 - constituire, surse de finanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 - decontare contribuţii personale suportate de adultul cu handicap pentru achiziţionarea de medicamente 
 ♦ O. nr. 67/2000 (S.S.P.H.)  

 - pentru protecţia persoanelor cu handicap, constituire, contribuţie 
 ♦ O. nr. 82/1997 (S.S.H.)    
 Fondul special de susţinere a învăţământului de stat: 
 - constituire, gestionare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001 

 ♦ L. nr. 500/2002   
 Fondul special pentru cercetare-dezvoltare: 
 - constituire 
 ♦ L. nr. 67/1993 

 ♦ I. nr. 45836/178/1994 (M.F.; M.C.Teh.)    
 Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic: 
 - compensarea creanţelor şi angajamentelor 
 ♦ O.G. nr. 17/1996 

 - constituire, gestionare, contabilitate, utilizare 
 ♦ O. nr. 1236/154/2003 (M.F.P.; M.E.COM.)    
 Fondul special pentru produse petroliere: 
 - constituire, gestionare, utilizare 
 ♦ O.U.G. nr. 249/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 72/1997 

 ♦ H.G. nr. 1341/2001   
 Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului: 
 - surse, finanţare programe, acţiuni 
 ♦ O.G. nr. 8/1998 

 ♦ H.G. nr. 511/1998   
 Fondul special pentru sănătate: 
 - colaboratori, convenţii civile 
 ♦ O. nr. 594/1997 (M.F.)  

 ♦ O.G. nr. 7/1997 

 - creanţe, executare 
 ♦ H.G. nr. 108/1998 

 - plată, procedură şi competenţă, acordare înlesniri, condiţii 
 ♦ O. nr. 754/1998 (M.S.)    
 Fondul umanitar "Moldova": 
 - constituire 
 ♦ H.G. nr. 407/1992   
 Fonduri comunitare: 
 - Comitet de transparenţă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 38/2004 

 - structurale şi de coeziune, rezumat anual, elaborare 
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 ♦ H.G. nr. 176/2008 

 - şi fonduri de cofinanţare, utilizate necorespunzător, control şi recuperare, 
 ♦ H.G. nr. 1306/2007   
 Fonduri cu capital de risc: 
 - constituire şi funcţionare societate civilă particulară 
 ♦ O. nr. 10/1998 (C.N.V.M.)  
 (R.nr.5/1998) 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - contracte, încheiere, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - plasamentul resurselor financiare, formă 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - sau societăţi de investiţii cu capital de risc transformate din fonduri deschise de investiţii 
 ♦ O. nr. 8/1999 (C.N.V.M.)    
 Fonduri de garantare: 
 - stimulare absorbţie, comisioane de garantare, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, aprobare 
 ♦ L. nr. 218/2005 

 ♦ Ordin nr. 269/2012 (M.A.D.R.)    
 Fonduri de investiţii alternative: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 74/2015 

 ♦ L. nr. 243/2019   
 Fonduri de vânătoare: 
 - atribuite unităţilor de învăţământ în scop didactic 
 ♦ O. nr. 167/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 407/2006 

 - atribuţii, gestionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 - constituite în rezervaţii de genofond 
 ♦ O. nr. 167/2001 (M.A.A.P.)  

 - contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare: 
 • act adiţional pentru modalitatea de achitare a tarifelor de atribuire, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 58/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 95/2002 (M.A.A.P.)  

 • acte adiţionale la contractul de gestionare a fondului de vânătoare 
 ♦ O. nr. 420/2002 (M.A.A.P.)  

 • încheiere împuternicire inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 48/2001 (M.A.A.P.)  

 • încheiere, condiţii 
 ♦ O. nr. 387/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 407/2006 

 - deţinute de unităţi de cercetare-ştiinţifică 
 ♦ O. nr. 167/2001 (M.A.A.P.)  

 - drept de gestionare, condiţii de atribuire, criterii, tarife, calcul 
 ♦ O. nr. 999/1999 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 407/2006 

 - faună cinegetică, drept de gestionare, atribuire, regulament 
 ♦ O. nr. 2020/2016 (M.M.A.P.)  

 - jujeu pentru câini de pază care însoţesc turme şi cirezi de animale pe fonduri de vânătore, R 
 ♦ O. nr. 280/2003 (M.A.A.P.)  

 - licenţe de funcţionare, acordare, criterii 
 ♦ O. nr. 1115/2015 (M.M.A.P.)  

 - organizaţii vânătoreşti, drept de gestiune, criterii, condiţii 
 ♦ O. nr. 999/1999 (M.A.P.P.M.)  

 - pagube cauzate de vânat, măsuri, norme 
 ♦ H.G. nr. 1679/2008 

 - persoane fizice/juridice, studii de specialitate, pentru gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare 
 ♦ O. nr. 437/2002 (M.A.A.P.)  

 - personal de pază, angajare, criterii tehnico-profesionale 
 ♦ O. nr. 282/2003 (M.A.A.P.)  

 - reactualizarea delimitării fondului cinegetic în fonduri de vânătoare 



 

 6028

 ♦ O. nr. 193/2002 (M.A.A.P.)  

 - studii de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului, conţinut cadru 
 ♦ O. nr. 478/2002 (M.A.A.P.)  

 v. Fauna sălbatică 
 
 Fonduri europene: 
 - gestionare financiară,  perioada de programare 2014-2020 
 ♦ O.U.G. nr. 40/2015 

 ♦ H.G. nr. 93/2016 

 - pentru agricultură, sistem de finanţare, politică agricolă comună, aplicare, taxe colectate, gestionare 
 ♦ L. nr. 188/2011 

 - şi/sau publice naţionale aferente acestora, obţinere, utilizare, nereguli, prevenire, constatare, sancţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 66/2011 

 ♦ H.G. nr. 875/2011   
 Fonduri nerambursabile: 
 - ajutor comunitar acordat crescătorilor de viermi de mătase, acordare, norme 
 ♦ O. nr. 824/2007 (M.A.D.R.)  

 - beneficiari direcţi, instrumente structurale, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 47/2013 

 - ex-ISPA, transporturi, măsuri financiare 
 ♦ O.U.G. nr. 47/2013 

 - externe, date, raportare, procedură 
 ♦ O. nr. 1447/2013 (M.F.P.)  

 - Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, gestionare, prefinanţare,  
 cofinanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 74/2009 

 ♦ O. nr. 16/2010 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 66/2011 (M.A.D.R.)  

 - măsuri cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,  
 implementare, cadru general 
 ♦ H.G. nr. 224/2008 

 - Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2013 

 - şi fonduri de cofinanţare aferente acestora alocate României de Comunitatea Europeană, gestionare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 63/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 74/2009 

 ♦ O. nr. 16/2010 (M.A.D.R.)    
 Fonduri pentru acordarea de microcredite (FMC): 
 - prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4509-RO acordat de BIRD, agenţii de credit, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 40/2000 

 ♦ O.G. nr. 11/2000 

 ♦ H.G. nr. 1365/2000   
 Fonduri PHARE: 
 - beneficiari contracte de lucrări, componenta Coeziune economică şi socială, Cooperare transfrontalieră, obligaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 76/2006 

 - concentrare, Programul PHARE 2001 
 ♦ H.G. nr. 399/2001 

 - utilizare 
 ♦ H.G. nr. 132/1999 

 
 

v. Programe regionale, PHARE, ISPA şi SAPARD 

 Fonduri speciale: 
 - contribuţii, căi administrative de atac, proceduri de soluţionare 
 ♦ O. nr. 2186/2001 (M.F.P.)    
 Fonduri suverane de dezvoltare și investiții: 
 - cadrul general 
 ♦ O.U.G. nr. 100/2018   
 Fondurile proprii ale societăţilor bancare: 
 - determinare, formare 
 ♦ N. nr. 11/2003 (B.N.R.)  

 v. banca de depuneri, operaţiuni de creditare, societăţi bancare 
 



 

 6029

 Fonograme, relaţii internaţionale: 
 - protejarea producătorilor împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor: 
 • Convenţie, Geneva, 1971 
 ▼ L. nr. 78/1998 (aderare) 

 • Convenţie, Roma, 1961 
 ▼ L. nr. 76/1998 (aderare) 

 • Tratatul O.M.P.I., Geneva, 1996 
 ▼ L. nr. 206/2000 (ratificare)   
 Fonograme: 
 - combaterea producerii şi comercializării neautorizate, confiscare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1095/2000 

 - înscriere în Registrul Naţional al Fonogramelor, tarife 
 ♦ H.G. nr. 910/2001 

 - opere muzicale, producători, reproducere, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 521/1999 

 - publicate în scop comercial, utilizare, reproducere, condiţii 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 143/2003 

 - Registrul Naţional al Fonogramelor, înfiinţare, administrare 
 ♦ H.G. nr. 524/2000 

 - utilizare prin radiodifuzare 
 ♦ Decizia nr. 301/2006 (O.R.D.A.)  

 ♦ Decizia nr. 300/2006 (O.R.D.A.)  

 - utilizare prin retransmitere prin cablu 
 ♦ Decizia nr. 314/2006 (O.R.D.A.)    
 Formaţii de pregătire premilitară: 
 - răspundere materială, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 121/1998   
 Formaţii de protecţie civilă: 
 - înfiinţare, atribuţii, dotare, drepturi, condiţii, depozit de materiale 
 ♦ L. nr. 80/1995 

 ♦ O.U.G. nr. 14/2000 

 ♦ L. nr. 481/2004 

 ♦ H.G. nr. 630/2005 

 - răspundere materială, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 121/1998   
 Formulare "Buletin de schimb valutar": 
 - regim special 
 ♦ O. nr. 903/2000 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 1177/1998 (M.F.)    
 Formulare în activitatea financiară şi contabilă: 
 - decont privind accizele 
 ♦ O. nr. 35/2005 (M.F.P.)  

 - decont privind impozitul la ţiţei/gaze naturale producţie internă 
 ♦ O. nr. 35/2005 (M.F.P.)  

 - decont privind T.V.A. 
 • model, conţinut 
 ♦ O. nr. 256/2004 (M.F.P.)  

 - formular special "Aviz (certificat) de livrare (cod AIRBP 14-3-6/A)", întocmire şi utilizare, norme 
 ♦ O. nr. 385/2001 (M.F.P.)  

 - modele comune pe economie privind T.V.A. 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 256/2004 (M.F.P.)  

 - modele comune, activitate financiară şi contabilă, întocmire, utilizare 
 ♦ O. nr. 2055/1998 (M.F.)  

 ♦ L. nr. 82/1991 

 - specifice cu regim special, modele, aprobare 
 ♦ O. nr. 599/2002 (M.F.P.)  

 - specifice, regim special, activitate financiară şi contabilă, modele, aprobare 
 ♦ O. nr. 2264/2001 (M.F.P.)  
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 ♦ O. nr. 1060/2004 (M.F.P.)  

 - şi documente fiscale pentru declararea de către agenţii economici producători de alcool brut, etilic, rafinat şi alcool tehnic 
 ♦ H.G. nr. 1190/2000 

 - tip: 
 • autorizaţie, export/import produse strategice, formulare tip 
 ♦ O. nr. 27/1999 (A.N.C.E.S.I.A.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 • pentru evidenţa patrimoniului viticol a producţiei vitivinicole şi a băuturilor alcoolice naturale 
 ♦ O. nr. 537/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - tipizate: 
 • administrative vamale: 
 • regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 7/1995 

 • contract de distribuire a formularelor tipizate, cu regim special, model 
 ♦ O. nr. 1603/2002 (M.F.P.)  

 • cu regim special: 
 ♦ O. nr. 2055/1998 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 2185/2001 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 1177/1998 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 55/1999 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 599/2002 (M.F.P.)  

 • declarare nule a celor achiziţionate de societăţile comerciale care nu aveau dreptul să le utilizeze 
 ♦ O. nr. 1636/1998 (M.F.)  

 • financiare: 
 • conţinutul formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" 
 ♦ O. nr. 1313/1999 (M.F.)  

 • nomenclator pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii 
 ♦ O. nr. 1801/1995 (M.F.)  

 • regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 7/1995 

 ♦ O. nr. 161/2004 (M.F.P.)  

 • în domeniul fiscal, modele, taxa pe valoare adăugată; întocmire şi utilizare 
 ♦ O. nr. 1146/1996 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 1603/2002 (M.F.P.)  

 • model, tipizare, difuzare, păstrare şi utilizare 
 ♦ O. nr. 1015/1996 (M.F.)  

 • modele comune pe economie privind activitatea financiară şi contabilă 
 ♦ O. nr. 1603/2002 (M.F.P.)  

 • modele, aprobare 
 ♦ O. nr. 1542/1999 (M.F.)  

 ♦ O.G. nr. 7/1995 

 ♦ O. nr. 1801/1995 (M.F.)  

 • modele, impozite şi taxe locale 
 ♦ O. nr. 2541/1998 (M.F.)  

 • pentru impozitul pe venit 
 ♦ O.G. nr. 7/1995 

 ♦ O. nr. 161/2004 (M.F.P.)  

 • plăţi tipărire şi transport, formulare TVA 
 ♦ H.G. nr. 265/1995 

 • specifice, autorizaţie de comercializare, alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun şi sortimente de cafea 
 ♦ O. nr. 91/1999 (M.F.)  

 • timbre fiscale mobile 
 ♦ H.G. nr. 581/1997 

 ♦ O. nr. 702/2005 (M.F.P.)  

 • timbre fiscale, modele 
 ♦ H.G. nr. 581/1997 

 • utilizare şi comercializare alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun şi sortimente de cafea 
 ♦ O. nr. 55/1999 (M.F.)    
 Formulare: 
 - "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat" (100), cod 14.13.01.01/a 
 ♦ O. nr. 80/2007 (M.F.P.)  

 - comune, modele, pentru activitatea financiară şi contabilă, întocmire, utilizare 
 ♦ L. nr. 82/1991 
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 ♦ O. nr. 29/2003 (M.F.P.)  

 - cu regim specific pentru activitatea financiară şi contabilă, aprobare 
 ♦ O. nr. 30/2003 (M.F.P.)  

 - declaraţia privind impozitul pe venitul din activităţi de expertiză contabilă, tehnică şi judiciară şi extrajudiciară, cod 14.13.01.13/31 
 ♦ O.G. nr. 74/2001 

 - declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.01 
 ♦ O. nr. 384/2003 (M.F.P.)  

 - declaraţia privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice, cod 14.13.01.14 
 ♦ O.G. nr. 36/2003 

 - în activitatea financiară şi contabilă 
 ♦ O. nr. 632/2003 (M.F.P.)  

 - pentru colectare impozite, taxe locale şi alte venituri ale bugetelor locale, aprobare 
 ♦ O. nr. 384/2002/10/2003 (M.A.P.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 2052bis/1528/2006 (M.F.P.; M.A.I.)  

 - pentru date de înscriere în cazierul fiscal, modele 
 ♦ O.G. nr. 39/2015 

 - pentru declararea impozitelor, taxelor, contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, model, conţinut, aprobare 
 ♦ O. nr. 101/2008 (A.N.A.F.)  

 - pentru impozit pe: 
 • profit, modele, aprobare 
 ♦ O. nr. 53/2003 (M.F.P.)  

 • venit, modele, stabilire 
 ♦ O. nr. 160/2004 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 36/2005 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 2017/2005 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 2371/2007 (M.E.F.)  

 - tip al proceselor-verbale pentru contravenţii: 
 • în domeniul protecţiei drepturilor copilului 
 ♦ O. nr. 145/2005 (A.N.P.D.C.)  

 • înştiinţare de plată pentru debitor, control în domeniul muncii, solidarităţii sociale şi familiei 
 ♦ O. nr. 118/2006 (M.M.S.S.F.)  

 • utilizate în activitatea Gărzii Financiare 
 ♦ O. nr. 952/2005 (M.F.P.)  

 - unice pe ţară, fără regim special, raportarea activităţii furnizorilor de servicii medicale 
 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)    
 Formularistică: 
 - documente cu regim special: 
 • pentru medicamente, cu şi fără contribuţie personală 
 ♦ O. nr. 832/302/2008 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 • pentru transportul materialului lemnos 
 ♦ O. nr. 584/2008 (M.A.D.R.)  

 - formular-tip, proces-verbal constatare, nerespectare a regimului special al substanţelor chimice, aprobare 
 ♦ O. nr. 223/2003 (M.E.COM.)  

 - furnizare prin procedură electronică prin Sistemul Electronic Naţional, listă 
 ♦ H.G. nr. 1085/2003 

 - pentru abonamente de intrare la spectacole 
 ♦ H.G. nr. 846/2002   
 Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est: 
 - constituire, desfăşurare şi angajare, Acord, Skopje, 1998 şi Protocol, Atena, 1999 
  ▼ O.G. nr. 43/1999 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 99/2012 (ratificare) 

 v. pace 
 
 Forţă de muncă, utilizare, colaborare internaţională: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Marele Ducat de Luxemburg, schimb de stagiari, Acord, Luxemburg, 2001 
 ▼ O.G. nr. 36/2001 (ratificare) 

 • R. Cehă,  în domeniile muncii, politicii sociale şi politicii utilizării forţei de muncă, Convenţie, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 745/1994 (aprobare) 

 • R. Portugheză, angajare lucrători români, condiţii, Acord, Lisabona, 2001 
 ▼ O.G. nr. 35/2001 (ratificare) 

 • R.F. Germania, angajare de lucrători români pe o perioadă determinată, condiţii, Înţelegeri, Bucureşti, 1999 şi  Nurnberg 2005 
 ▼ H.G. nr. 363/2005 (aprobare) 

 • Regatul Spaniei, Acord, Madrid, 2002 
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 ▼ L. nr. 464/2002 (ratificare)   
 Forţă de muncă: 
 - acces la măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, proceduri, aprobare 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 - acreditarea agenţilor de ocupare a forţei de muncă: 
 ♦ H.G. nr. 384/2001 

 - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, atribuţii 
 ♦ L. nr. 145/1998 

 ♦ L. nr. 202/2006 

 - curriculum vitae, model comun european, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1021/2004 

 - discriminare, combatere 
 ♦ O.G. nr. 137/2000 

 ♦ I. nr. 1/2003 (C.N.C.D.)  

 - furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, certificate de acreditare, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 277/2002 

 - necesară la mobilizare şi pe timp de război, asigurare cu personal cu sau fără obligaţii militare 
 ♦ L. nr. 477/2003 

 ♦ H.G. nr. 370/2004 

 ♦ H.G. nr. 1204/2007 

 - ocupare, stimulare, furnizori de servicii specializate, acreditare, taxă, cuantum, stabilire 
 ♦ O. nr. 805/2012 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 151/2013 (M.M.F.P.S.P.V.)  

 - piaţa muncii, măsuri, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - piaţă, accesul solicitanţilor de azil 
 ♦ O. nr. 392/613/2008 (M.I.R.A.; M.M.F.E.S.)  

 - Plan Naţional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 759/2002 

 - Planul naţional de acţiune pentru combaterea discriminării 
 ♦ H.G. nr. 1258/2004 

 - prevenire şomaj, modalităţi de finanţare, instrucţiuni de implementare, proceduri 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 278/2002 

 - programe de formare profesională, meserii şi activităţi simple 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 - programe/cursuri de formare profesională organizate de ANOFM, certificate, emitere, gestionare, arhivare 
 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 ♦ O. nr. 284/4248/2002 (M.M.S.S.; M.E.C.)  

 - română, recrutare şi plasare în străinătate prin agenţi de ocupare a forţei de muncă, protecţie, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 384/2001 

 ♦ L. nr. 156/2000 

 - servicii de preconcediere pentru salariaţii care urmează a fi disponibilizaţi 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 278/2002 

 - stimularea ocupării forţei de muncă, reducere şomaj 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 ♦ O. nr. 85/2002 (A.N.O.F.M.)  

 v. muncă, v. securitatea şi protecţia muncii 
 
 Forţe armate, reglementări internaţionale 
 - S.U.A., staţionare pe teritoriul României, activităţi, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 268/2006 (ratificare)   
 Forţe armate: 
 - rezerve proprii, împrospătare 
 ♦ O.G. nr. 122/1998 

 - române şi străine, coordonarea unitară a deplasării pe teritoriul României, stabilire responsabilităţi 
 ♦ H.G. nr. 1035/2003 
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 - stare de mobilizare parţială sau totală, stare de război, regim 
 ♦ L. nr. 355/2009 

 - străine, intrare, staţionare, desfăşurare de operaţiuni, tranzit pe teritoriul României, cărţi de identitate speciale, format, condiţii de eliberare, bunuri,  
 servicii ce se pot pune la dispoziţie 
 ♦ L. nr. 291/2007 

 ♦ H.G. nr. 1498/2008   
 Forumul interguvernamental pentru minerit, metale şi dezvoltare durabilă: 
 - aprobarea participării 
 ♦ H.G. nr. 1701/2004   
 Fotogrammetrie: 
 - lucrări de specialitate, condiţii 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 537/2001 (M.A.P.; O.N.C.G.C.)  

 - metodă pentru realizarea cadastrului general 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)    
 Franciză: 
 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 52/1997   
 Francofonie, relaţii, reglementări internaţionale: 
 - Agenţia de Cooperare Culturală şi Tehnică, Convenţie, Carta, Niamey, 1970 
  ▼ L. nr. 118/1994 (aderare) 

 - Biroul Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei Universitare a Francofoniei, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ L. nr. 613/2002 (ratificare) 

 - folosirea limbii franceze, Statutul Conferinţei Miniştrilor Educaţiei (C.O.N.F.E.M.E.N), Rezoluţia 94- 46- 01, Yaoundé, 1994 
 ▼ L. nr. 176/1997 (aderare)   
 Fraudă, combatere, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Acord, Luxemburg, 2004 
 ▼ L. nr. 18/2008 (aderare)   
 Fraudă: 
 - diminuarea fenomenelor în domeniul băuturilor alcoolice şi produse din tutun, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 831/2002 

 - în domeniul vamal, combatere, control, executare 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Frecvenţe radioelectrice: 
 - licenţa de utilizare, acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - proprietate publică a statului administrări/gestionări 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002   
 Frontiera de stat a României: 
 - consfinţire prin lege organică 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.3) 
 - Consiliul Interministerial pentru Frontierele României, constituire 
 ♦ H.G. nr. 262/1993 

 - control de vămuire, pentru produse strategice, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 1094/2011 

 - documente româneşti de identificare şi trecerea frontiere, eliberarea străinilor 
 ♦ H.G. nr. 586/2002 

 - Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei şi a unităţilor vamale, constituire, utilizare 
 ♦ O. nr. 886/1994 (M.F.)  

 - ghişeu unic, de încasări şi de distribuţie a tarifelor şi drepturilor la punctele de control 
 ♦ H.G. nr. 1203/2002 

 - Grupul Interministerial pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, înfiinţare 
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 ♦ H.G. nr. 943/2001 

 - inspecţii şi controale veterinare, tarife, stabilire, condiţii 
 ♦ O. nr. 341/2002 (M.A.A.P.)  

 - interdicţia de a intra pe teritoriul României a unor persoane din regiunea transnistreană « R.Moldova » 
 ♦ H.G. nr. 362/2003 

 - închidere pe durata stării de asediu/stării de urgenţă, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 - localitate de frontieră, menţiunea localităţii incluse în zona de frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - mic trafic, permise, formă, conţinut, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 174/2010 

 - Poliţia de Frontieră Română, structură, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 - puncte de control: 
 • activitate 
 ♦ H.G. nr. 280/1992 

 • de stat, verificare vehicule rutiere 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ O. nr. 598/1999 (M.Tr.)  

 • deschidere în aeroporturi: 
 • Bechet- Oreahovo (Bulgaria) 
 ♦ H.G. nr. 586/1992 

 • Bucureşti- Băneasa 
 ♦ H.G. nr. 10/1995 

 • Cluj-Napoca 
 ♦ H.G. nr. 791/1996 

 • înfiinţare la: 
 • birou vamal pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri pe Aeroportul Bacău 
 ♦ H.G. nr. 491/2002 

 • Carei-Agerdomajor-Tiborszallas (Ungaria) 
 ♦ H.G. nr. 662/2004 

 • Călăraşi- Silistra (Bulgaria) 
 ♦ H.G. nr. 701/1993 

 • Cenad, judeţul Timiş 
 ♦ H.G. nr. 704/1992 

 • Galaţi- Giurgiuleşti, trecere din regim de mic trafic în regim de trafic internaţional 
 ♦ H.G. nr. 56/1998 

 • Giurgiu- Ruse km 489+500 (Bulgaria) 
 ♦ H.G. nr. 699/1993 

 • Giurgiu- Ruse, gară fluvială (Bulgaria) 
 ♦ H.G. nr. 64/1994 

 • Olteniţa- Tutrakan (Bulgaria) 
 ♦ H.G. nr. 431/1995 

 • pe Aeroportul Craiova 
 ♦ H.G. nr. 202/2003 

 • Turnu Măgurele- Nikopol (Bulgaria) 
 ♦ H.G. nr. 158/1994 

 • Zona Liberă Brăila 
 ♦ H.G. nr. 330/1994 

 • Zona Liberă Constanţa-Sud 
 ♦ H.G. nr. 410/1993 

 • Zona Liberă Galaţi 
 ♦ H.G. nr. 190/1994 

 • Zona Liberă Sulina 
 ♦ H.G. nr. 156/1993 

 • Satu-Mare 
 ♦ H.G. nr. 322/1996 

 • Sibiu 
 ♦ H.G. nr. 657/1992 

 • Turnu- Battanya, Salonta- Mehkerek (Ungaria) 
 ♦ H.G. nr. 700/1993 

 • în regim de trafic internaţional şi a punctului vamal între Sighetu Marmaţiei-România şi Sloveni-Ucraina 
 ♦ H.G. nr. 847/2002 
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 • magazine autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free, duty-paid, autorizare, amplasare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 • pentru import/export/tranzit, mărfuri, controale veterinare 
 ♦ L. nr. 103/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ O. nr. 376/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 • pentru refugiaţi, zonă de tranzit 
 ♦ L. nr. 122/2006 

 ♦ H.G. nr. 1251/2006 

 • pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri pe Aeroportul Târgu Mureş 
 ♦ H.G. nr. 520/1999 

 • pentru trecere frontieră: 
 • Bucureşti-Otopeni, extindere competenţă şi înfiinţare punct vamal 
 ♦ H.G. nr. 315/1999 

 • situată în Terminalul Ro-LA din incinta Combinatului Chimic Archim, jud. Arad 
 ♦ H.G. nr. 800/2002 

 • Stânca-Costeşti din regim de mic trafic, trecere în regim de trafic internaţional 
 ♦ H.G. nr. 772/1999 

 - puncte de trecere : 
 • Dobromir (România) - Krushari (Tepublica Bulgaria), Lipniţa (România) - Kainargea (Republica Bulgaria), deschidere pentru traficul  
 internaţional de persoane şi de mărfuri 
 ♦ H.G. nr. 1016/2012 

 • pentru importul/export/tranzit, tipuri de mărfuri supuse controalelor veterinare, aprobare, posturi de inspecţie 
 ♦ O.G. nr. 83/2003 

 • pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri, deschidere pe Aeroportul Iaşi 
 ♦ H.G. nr. 305/2003 

 • şi birou vamal pentru trafic internaţional de călători şi mărfuri, deschidere pe Aeroportul Baia Mare 
 ♦ H.G. nr. 849/2007 

 • şi birou vamal pentru traficul  internaţional de călători şi de mărfuri, deschidere pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea 
 ♦ H.G. nr. 1027/2009 

 • şi birouri vamale, deschidere la Săcuieni (România)- Letaverdis (R.Ungară) şi Urziceni (România) şi Vallaj (R.Ungară) 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ H.G. nr. 393/2003 

 - puncte de trecere: 
 • acţiuni de dezinfecţie, organizare 
 ♦ O. nr. 106/2004 (A.N.S.V.S.A.)  

 • şi birou vamal, deschidere la Rădăuţi Prut (România)-Lipcani (Republica Moldova) 
 ♦ H.G. nr. 1913/2006 

 - regim de mic trafic internaţional, de persoane, a punctului de control între localităţile Valea lui Mihai (Barantău) jud.Bihor, România şi  
 Nyirabrany- Ungaria 
 ♦ H.G. nr. 1188/2000 

 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ H.G. nr. 445/2002 

 - româno-ungară, aprobarea catalogului de coordonate ale semnelor şi punctelor de frontieră 
 ♦ H.G. nr. 93/1995 

 - Sistemul integrat pentru securitate, documente, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1157/2004 

 - străini, trecere, condiţii vize, ieşire, acordare, condiţii 
 ♦ I. nr. B5/10617/63722/2002 (M.A.E.; M.I.)  

 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 v. călătorii în/şi din România, v. paşapoarte, v. transporturi feroviare, colaborare relaţii internaţionale, v. vamă 
 
 Frontieră, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Federaţia Rusă, Inţelegere, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 826/2003 (aprobare) 

 • R. Bulgaria: 
 • Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 200/2007 (ratificare) 

 • Acord, Sofia, 2004 
 ▼ L. nr. 172/2005 (ratificare) 

 • activităţi la trecerea frontierei feroviare, Acord, Ruse, 2007 
 ▼ L. nr. 166/2008 (ratificare) 

 • amendare Acord privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană,Bucureşti,2011 
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 ▼ O.U.G. nr. 42/2021 (ratificare) 

 • Comisia  mixtă româno-bulgară, Proces-verbal,  Constanţa, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1218/1996 (aprobare) 

 • Înţelegere, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 25/2000 (aprobare) 

 • Memorandum, Sofia, 2002 
 ▼ H.G. nr. 13/2003 (aprobare) 

 • trecere de către persoane, mijloace de transport, echipamente, materiale, construire şi dare în exploatare a unui pod mixt (rutier şi feroviar)  
 peste fluviul Dunărea 
 ▼ L. nr. 199/2007 (ratificare) 

 • R. Moldova, Protocol, Iaşi, 2011 
 ♦ H.G. nr. 1158/2012 

 • R. Moldova: 
 • Acord, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 218/2010 (aprobare) 

 • micul trafic, Acord, Bucureşti, 2009 
 ▼ L. nr. 10/2010 (ratificare) 

 • schimb de informaţii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice, Protocol, Chişinău, 2005 
 ▼ H.G. nr. 352/2006 (aprobare) 

 • R. Serbia, Convenţie, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 124/2009 (ratificare) 

 • R. Serbia: 
 • Protocol, Bucureşti, 2014 
 ▼ H.G. nr. 763/2014 (aprobare) 

 • Protocol, Timișoara, 2016 
 ▼ H.G. nr. 299/2017 (aprobare) 

 • R. Ucraina: 
 • colaborare asistenţă mutuală, Tratat, Cernăuţi, 2003 
 ▼ L. nr. 93/2004 (ratificare) 

 • Comitetul de Stat pentru Problemele Pazei Frontierei de Stat a Ucrainei, Protocol, Hotărâri, Târgu Mureş, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1166/1996 (aprobare) 

 • cooperare în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, Acord, Galaţi, 1997 
 ▼ H.G. nr. 262/2004 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 419/2000 (aprobare) 

 ▼ L. nr. 16/1999 (ratificare) 

 • cooperare în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, Protocol, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 924/2008 (aprobare) 

 • micul trafic de frontieră, Acord,  Kiev, 2014 
 ▼ L. nr. 172/2014 (ratificare) 

 • punct de contact "Porubne", înfiinţare, Protocol, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 914/2006 (aprobare) 

 • puncte de trecere, Acord, Kiev, 2006 
 ▼ H.G. nr. 675/2006 (aprobare) 

 • regim, colaborare, asistenţă mutuală în probleme de frontieră, Tratat, Cernăuţi, 2003 
 ▼ L. nr. 93/2004 (ratificare) 

 • R. Ungară: 
 • Comisia hidrotehnică româno-ungară, Protocolul Sesiunii a XVI-a, Hajduszoboszlo, 2004 
 ▼ H.G. nr. 138/2005 (aprobare) 

 • Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară,  Protocoalele  Sesiunilor a VI-a, a VII-a şi a VIII-a, Hotărâri 
 ▼ H.G. nr. 4/1995 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 429/1993 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 729/1995 (aprobare) 

 • Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară, Protocol, Târgu Mureş, 2003 
 ▼ H.G. nr. 988/2003 (aprobare) 

 • Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară, Protocolul celei de-a IX-a Sesiuni, Protocol, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 746/1996 (aprobare) 

 • Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară, Protocolul celei de-a V-a Sesiuni, Hotărâri, Băile Felix, 1992 
 ▼ H.G. nr. 246/1992 (aprobare) 

 • Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară, Protocolul celei de-a X-a Sesiuni, Protocol, Gyula, 1997 
 ▼ H.G. nr. 871/1997 (aprobare) 

 • Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară, Protocolul celei de-a XII-a Sesiuni, Protocol, Szeged, 1999 
 ▼ H.G. nr. 418/2000 (aprobare) 

 • Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară, Sesiunea a XIII-a, Protocol, Sighetu Marmaţiei, 2001 
 ▼ H.G. nr. 1096/2001 (aprobare) 

 • Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară, Sesiunea a XIV-a, Protocol, Velence 
 ▼ H.G. nr. 906/2002 (aprobare) 
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 • control trafic, Convenţie, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 191/2005 (ratificare) 

 • proces-verbal al şedinţei de lucru a împuterniciţilor de frontieră ai României şi R. Ungare  pentru sectoarele 1 şi 2 în cadrul controlului  
 comun, Sânicolau  Mare, 1997 
 ▼ H.G. nr. 216/1997 (aprobare) 

 • Tratat, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 235/2006 (ratificare) 

 • R.S. Iugoslavia: 
 • "Completări  şi modificări ale datelor topogeodezice" la frontiera de stat româno-iugoslavă, Drobeta Turnu-Severin, 1994 
 ♦ H.G. nr. 94/1995 

 • Comisia  mixtă pentru reconstruirea şi marcarea frontierei de stat româno-iugoslave, proces-verbal al celei de-a XXIX-a  Sesiuni ordinare,  
 Kladovo, 1996 
 ▼ H.G. nr. 217/1997 (aprobare) 

 • Comisia  mixtă pentru rezolvarea unor probleme ale regimului frontierei de stat româno-iugoslave, Proces-verbal,  Belgrad, 1991 
 ▼ H.G. nr. 109/1992 (aprobare) 

 • Comisia mixtă pentru reconstituirea şi marcarea frontierei de stat româno-iugoslave, Proces-verbal final, Drobeta-Turnu Severin, 1992 
 ▼ H.G. nr. 170/1992 (aprobare) 

 • Comisia mixtă pentru reconstituirea şi marcarea frontierei de stat româno-iugoslave, Proces-verbal, Timişoara, 1995 
 ▼ H.G. nr. 154/1996 (aprobare) 

 • Comisia mixtă pentru reconstituirea, marcarea şi întreţinerea frontierei de stat româno-iugoslave, Proces-verbal, Drobeta-Turnu Severin,  
 1992 
 ▼ H.G. nr. 58/1993 (aprobare) 

 • Comisia mixtă pentru reconstruirea şi marcarea frontierei de stat româno-iugoslave, Proces-verbal, Vârşet, 1997 
 ▼ H.G. nr. 737/1997 (aprobare) 

 • Comisia mixtă permanentă româno-iugoslavă, micul trafic de călători, Procesul-verbal al celei de-a XXV-a sesiuni ordinare, Bucureşti,  
 1998 
 ▼ H.G. nr. 227/1999 (aprobare) 

 • rectificare linie frontieră de stat în zona "Porţile de Fier II",  Protocol, Timişoara, 1990 
 ▼ H.G. nr. 1166/1990 (aprobare) 

 • Ucraina, Protocol, reguli de navigaţie pe apele de frontieră pentru mijloacele de navigaţie aparţinând autorităţilor de frontieră, Ialta, 2009 
 ▼ H.G. nr. 406/2010 (aprobare) 

 • Ungaria: 
 • Proces-verbal, Borş, 2010 
 ▼ H.G. nr. 312/2011 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Acord-cadru pe linie de pregătire, Agenţia Europeană pentru Gestioanarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale  
 Uniunii Europene - Frontex, Varşovia, 2010 
 ▼ O. nr. 135/2010 (publicare) 

 • Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX,  
 Acord-cadru, Varşovia, 2009 
 ▼ O. nr. 280/2009 (publicare) 

 • Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membreale Uniunii Europene, Acord-cadru,  
 Frontex, Bucureşti, Varşovia, 2012 
 ▼ O. nr. 145/2012 (publicare) 

 • control mărfuri, armonizare, Convenţie, Geneva, 1982 
 ▼ L. nr. 103/2000 (aderare) 

 • control transport deşeuri periculoase, Convenţie,  Basel, 1989 
 ▼ L. nr. 6/1991 (aderare) 

 • cooperare, Tratat, Prum, 2005 
 ▼ L. nr. 146/2008 (aderare) 

 • frontiera de stat dintre România şi Serbia şi Muntenegru este neschimbată, proces-verbal al celei de-a XXXIII-a sesiuni a Comisiei mixte  
 pentru reconstituirea şi marcarea frontierei de stat, Belgrad, 2003 
 ▼ H.G. nr. 951/2003 (aprobare) 

 • semnul de frontieră Triplex Confinium, Acord, Novi Sad, 2006 
 ▼ H.G. nr. 912/2008 (aprobare) 

 - R. Bulgaria: 
 • Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 39/2007 (ratificare)   
 Fructe: 
 - comercializare, listă, standarde 
 ♦ O. nr. 532/2004 (M.A.P.D.R.)  

 - în stare proaspătă, comercializare, consum uman, condiţii de securitate şi calitate, standarde obligatorii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - pomicultură, cadru legal 
 ♦ L. nr. 348/2003 

 ♦ H.G. nr. 156/2004 
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 - producţie, material de înmulţire şi plantare, comercializare 
 ♦ O. nr. 82/2010 (M.A.D.R.)  

 - program de încurajare a consumului de fructe în şcoli 
 ♦ H.G. nr. 905/2010 

 ♦ O. nr. 37/2011 (M.A.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 889/2011 

 ♦ H.G. nr. 1154/2012 

 ♦ H.G. nr. 788/2014 

 - şi legume, sector, sprijinire, măsuri excepţionale cu caracter temporar 
 ♦ O. nr. 162/2011 (M.A.D.R.)  

 - şi legume, sistem informaţional de piaţă, constituire 
 ♦ O. nr. 919/257/2004 (M.A.P.D.R.; A.N.I.M.M.C.)    
 Fumatul: 
 - combaterea aspectelor consumului prevederilor de tutun, interzicerea fumatului în spaţii publice închise 
 ♦ L. nr. 349/2002   
 Funcţii: 
 - demnităţi publice: 
 • civile, militare, ocupare de persoane cu cetăţenie română 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.16) 
 • din instituţii publice din subordinea Guvernului, asimilare cu funcţii de demnitate publică 
 ♦ H.G. nr. 566/1998 

 • înregistrare în Registrul declaraţiilor de interese 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ H.G. nr. 506/2003 

 • şi funcţii asimilate, măsuri referitoare la cazare şi transport 
 ♦ H.G. nr. 823/2008 

 - diplomatice, grade diplomatice, Corpul Diplomatic şi Consular al României, statut 
 ♦ L. nr. 269/2003 

 ♦ L. nr. 495/2004 

 - publice: 
 • conflict de interese şi regimul incompatibilităţilor 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 • din cadrul autorităţilor, instituţiilor publice din administraţia publică centrală, plan de ocupare 
 ♦ H.G. nr. 1203/2012 

 • elaborare plan de ocupare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 7660/2006 (A.N.F.P.)  

 • evidenţă, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 553/2009 

 • organizare, clasificare, ocupare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 • parlamentare 
 ♦ L. nr. 7/2006 

 • regimul incompatibilităţilor, Program de aplicare 
 ♦ L. nr. 504/2003 

 • România, obligaţii ce îi revin în calitate de membru al U.E., întărire capacitate administrativă, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 45/2008 

 • şi demnităţi, exercitare, integritate 
 ♦ L. nr. 176/2010 

 ♦ O. nr. 96/2021 (A.N.I.)  

 • vacante, ocupare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019   
 Funcţionari guvernamentali străini: 
 - invitaţii oficiale în România, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 189/2001   
 Funcţionari publici parlamentari: 
 - statut 
 ♦ L. nr. 7/2006   
 Funcţionari publici, cooperare, relaţii internaţionale: 
 - R. Moldova, Acord, Chişinău, 2012 
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 ▼ H.G. nr. 990/2012 (aprobare)   
 Funcţionari publici: 
 - abatere: 
 • disciplinară pentru nepermiterea accesului public la sedinţele publice sau împiedicarea implicării persoanelor interesate în procesul de  
 elaborare a actelor normative de interes public 
 ♦ L. nr. 52/2003 

 • drept de apărare, asistat de apărător, în faţa comisiei de disciplină, căi de atac 
 ♦ H.G. nr. 1344/2007 

 - acte şi servicii supuse timbrului judiciar, obligaţii, răspunderi 
 ♦ N.M. nr. 2083/1997 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ H.G. nr. 1000/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - avansare în grad, clase, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - avere, declarare, control 
 ♦ L. nr. 115/1996 

 ♦ L. nr. 144/2007 

 - bunuri primite cu titlu gratuit în exercitarea funcţiei, acţiuni de protocol, măsuri 
 ♦ L. nr. 251/2004 

 ♦ H.G. nr. 1126/2004 

 ♦ O. nr. 1262/2006 (M.F.P.)  

 - carieră, organizare şi dezvoltare 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - civil poliţist, grade profesionale, uniformă, statut special 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 - comisii de disciplină şi comisii paritare, organizare, funcţionare, acorduri colective, încheiere, date, termene, modalităţi de transmitere, format  
 standard 
 ♦ H.G. nr. 833/2007 

 - comisii pentru înalţi funcţionari publici 
 ♦ H.G. nr. 1212/2005 

 - conflict de interese, situaţii şi incompatibilităţi 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - consilier de etică, desemnare, atribuții 
 ♦ H.G. nr. 931/2021 

 - cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, diagnostic clinic, funcţional, evaluare a capacităţii de muncă, stabilirea aptitudinii şi  
 încadrării în grade de invaliditate, criterii, norme 
 ♦ H.G. nr. 56/2012 

 - cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor: 
 • dobândire calitate de către personalul contractual, examinare, criterii, metodologie 
 ♦ O. nr. 3130/C/2009 (M.J.L.C.)  

 • drepturi, salarizare, drepturi de transport 
 ♦ H.G. nr. 1997/2004 

 ♦ H.G. nr. 1996/2004 

 ♦ O.G. nr. 64/2006 

 ♦ H.G. nr. 1398/2007 

 ♦ O. nr. 622/C/2010 (M.J.)  

 ♦ H.G. nr. 604/2021 

 • răspundere patrimonială, stabilire, metodologie 
 ♦ O. nr. 1760/C/2013 (M.J.)  

 • uniforme, echipament specific, descriere, compunere, mod de purtare, reguli de acordare a drepturilor de echipament 
 ♦ O. nr. 2908/C/2013 (M.J.)  

 - debutanţi, perioada de stagiu, evaluare, cursuri de pregătire, raport de stagiu 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - din administraţia fiscală, Cod etic, aprobare 
 ♦ O. nr. 137/2004 (M.F.P.)  

 - din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, statut 
 ♦ O. nr. 2791/C/2004 (M.J.)  

 ♦ L. nr. 145/2019 

 - din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, perfecţionarea pregătirii profesionale 
 ♦ O. nr. 418/2004 (M.A.I.)  

 - dosar profesional 
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 ♦ H.G. nr. 432/2004 

 - drepturi de natură salarială 
 ♦ O.U.G. nr. 92/2004 

 - evaluare performanţe profesionale individuale, evaluare, criterii, calificative, contestare, metodologie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - evidenţă, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 553/2009 

 - examen, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 452/2000 

 - fişa postului, model 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - formare profesională, norme 
 ♦ H.G. nr. 1066/2008 

 - funcţie publică de secretar al comunei, condiţii de participare la concurs sau de menţinere în funcţie 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - incompatibilitatea de a avea calitatea de membru al unui partid politic, pentru unele categorii stabilite prin lege 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.40 alin. 3) 
 - instruire: 
 • plan anual de perfecţionare, date şi informaţii, transmitere, format standard, termene, fonduri alocate 
 ♦ O. nr. 13601/2008 (A.N.F.P.)  

 • specializare în domeniul informaticii 
 ♦ H.G. nr. 1007/2001 

 ♦ O. nr. 252/2003 (M.A.P.)  

 - încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior care absolvă o formă de învăţamânt superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea,  
 examen de promovare în clasă, regulament-cadru 
 ♦ O. nr. 1932/2009 (A.N.F.P.)  

 - manageri publici, statut, plan de repartizare, instrucţiuni, format-standard de întocmire 
 ♦ O.U.G. nr. 56/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 92/2008 

 ♦ O. nr. 393/2010 (A.N.F.P.)  

 ♦ H.G. nr. 78/2011 

 - membrii comitetului de iniţiativă pentru promovarea iniţiativei legislative a cetăţenilor şi persoanele împuternicite de acestea, calităţi, răspunderi 
 ♦ L. nr. 189/1999 

 - personal al instituţiei Avocatul Poporului, ocupare funcţii, condiţii, salarizare precum şi răspundere disciplinară 
 ♦ L. nr. 35/1997 

 - personal silvic, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1009/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 - personal vamal 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 - personalul Serviciului de Informaţii Externe, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 - prefect şi subprefect numire, condiţii 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - prime de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006, plată, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 146/2007 

 - protecţie informaţii clasificate 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 ♦ H.G. nr. 353/2002 

 ♦ H.G. nr. 585/2002 

 - răspundere civilă, drept de regres al statului, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 94/1999 

 - redistribuire, testare profesională, procedură 
 ♦ O. nr. 193/2020 (A.N.F.P.)  

 - reîncadrare: 
 • în funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 
 ♦ H.G. nr. 730/2003 

 - salarizare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 82/2004 

 ♦ L. nr. 153/2017 

 - sancţiuni: 
 • aplicabile în cazul nerespectării procedurii acceptării tacite pentru aprobare/reînnoire autorizaţii, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2003 

 - statut, drepturi şi îndatoriri 
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 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - suspendarea raportului de serviciu, condiţii 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - şi funcţii publice, evidenţă, date, informaţii, transmitere, formulare-standard, completare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 1355/2009 (A.N.F.P.)  

 - şi persoane încadrate cu contract individual de muncă: 
 • petiţii, rezolvare, condiţii: 
 ♦ O.G. nr. 27/2002 

 • sancţionare, abateri disciplinare pentru fapte nepermise în activitatea de soluţionare a petiţiilor 
 ♦ O.G. nr. 27/2002 

 v. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, v. Codul muncii, v. contract individual de muncă 
 
 Fundaţia "ROMTENS": 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 509/2008   
 Fundaţia Ronald S. Lauder - România: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 526/2008   
 Fundaţia TIMIŞOARA 89: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 68/2013   
 Fundaţii judeţene pentru tineret: 
 - regim juridic 
 ♦ D.-L. nr. 150/1990 

 ♦ L. nr. 146/2002   
 Fundaţii: 
 - acordare statut de utilitate publică celor care desfăşoară activităţi din sfera M.C.C., criterii, procedură, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 2664/2003 (M.C.C.)  

 - amplasare sediu 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - asistenţă socială pentru victimele traficului de persoane, subvenţii de la bugetul de stat, acordare 
 ♦ L. nr. 678/2001 

 ♦ H.G. nr. 299/2003 

 - aviz în vederea acordării personalităţii juridice, eliberate de către M.M.S.S., condiţii 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 - de utilitate publică, situaţii financiare anuale, extras, model 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 62/2009 (M.F.P.)  

 - federaţii, constituire 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 - Fundaţia "Anastasia", recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 354/2004 

 - Fundaţia "Brooke Foundation Inc.", funcţionare în România, autorizare 
 ♦ H.G. nr. 464/1992 

 - Fundaţia "Centrul de Afaceri Olandezo-Român" din Olanda, filială în România, recunoaşterea funcţionării 
 ♦ H.G. nr. 1543/2003 

 - Fundaţia "Centrul Internaţional de Biodinamică", cu regim juridic de fundaţie de interes general şi de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1378/2000 

 - Fundaţia "Centrul Regional de Protecţie a Mediului pentru Europa Centrală şi de Est", autorizarea funcţionării unei filiale 
 ♦ H.G. nr. 194/1992 

 - Fundaţia "Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" (C.R.I.M.M.), înfiinţare, statut 
 ♦ H.G. nr. 405/1992 

 - Fundaţia "Colegiul Naţional de Afaceri Interne", statut 
 ♦ O. nr. 246/2010 (M.A.I.)  

 - Fundaţia "Comunităţii Evreieşti din România", constituire, activitate nonprofit 
 ♦ O.U.G. nr. 21/1997 

 - Fundaţia "Ferentari", înfiinţare în subordinea Secretariatului General al Guvernului 
 ♦ L. nr. 73/2014 

 - Fundaţia "Fondul Libertatea", constituire 
 ♦ D.-L. nr. 124/1990 

 ♦ L. nr. 341/2004 
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 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - Fundaţia "Grupul Parlamentar pentru Fondul Caritabil de Ajutoare a Copiilor Români" din Marea Britanie, aprobare prealabilă în vederea  
 recunoaşterii 
 ♦ H.G. nr. 1163/2003 

 - Fundaţia "Hanns Seidel", filială în România, aprobare, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 498/1996 

 - Fundaţia "Health Aid-Uk" din Regatul Unit al Marii Britanii, filială în România, autorizarea funcţionării 
 ♦ H.G. nr. 733/1992 

 - Fundaţia "Jacob's Well Appeal", filială în România, recunoaşterea funcţionării 
 ♦ H.G. nr. 641/1993 

 - Fundaţia "Konrad Adenauer", filială în România, aprobare prealabilă 
 ♦ H.G. nr. 133/1999 

 - Fundaţia "Pop de Popa pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afecţiuni Cardiovasculare", de utilitate publică, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 1134/2003 

 - Fundaţia "Post-Privatizare", constituire 
 ♦ H.G. nr. 435/1996 

 - Fundaţia "Project Concern International", filială în România, autorizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 247/1992 

 - Fundaţia "Renaşterea pentru Educaţie, Sănătate şi Cultură", recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 124/2008 

 - Fundaţia "Sfânta Irina", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 126/2008 

 - Fundaţia "Terre des Hommes" - Olanda, funcţionare în România, autorizare 
 ♦ H.G. nr. 459/1992 

 - Fundaţia "The Constantin Brâncuşi International Foundation, Inc.", filială în România, autorizarea funcţionării 
 ♦ H.G. nr. 281/1992 

 - Fundaţia "The Eminescu Trust" din Marea Britanie, recunoaştere în România, aprobare prealabilă 
 ♦ H.G. nr. 1023/2000 

 - Fundaţia "The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe", filială în România, autorizarea funcţionării 
 ♦ H.G. nr. 194/1992 

 - Fundaţia "The Romanian Atheneum International Foundation Inc.", filială în România, autorizarea funcţionării 
 ♦ H.G. nr. 282/1992 

 - Fundaţia "University Research Corporation International" din SUA, aprobare prealabilă în vederea recunoaşterii funcţionării în România 
 ♦ H.G. nr. 673/2001 

 - Fundaţia "Walther Rudolf - Copii în primejdie" - Filiala Timişoara, autorizarea funcţionării 
 ♦ H.G. nr. 389/1991 

 - Fundaţia americană FREEDOM HOUSE, INC, aprobare prealabilă în vederea recunoaşterii 
 ♦ H.G. nr. 710/1998 

 - Fundaţia americană ''Population Services International'', filială în România, aprobare prealabilă în vederea recunoaşterii 
 ♦ H.G. nr. 586/1998 

 - Fundaţia americano-română de ajutor medical I.N.C., filiala Bucureşti, autorizarea funcţionării 
 ♦ H.G. nr. 648/1991 

 - Fundaţia Arte şi meserii "Floare albastră", de utilitate publică, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 1055/2000 

 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 - Fundaţia Centrul Ştiinţific şi Cultural NEC - Bucureşti - Zug, aprobare prealabilă 
 ♦ H.G. nr. 320/1998 

 - Fundaţia Culturală Română: 
 • organizare de acţiuni cultural-ştiinţifice 
 ♦ H.G. nr. 243/1994 

 • reorganizare, coordonare MAE 
 ♦ L. nr. 356/2003 

 • structură organizatorică şi număr de personal 
 ♦ H.G. nr. 664/1990 

 - Fundaţia daneză "International Reabilitation Council for Torture Victims ", aprobarea înfiinţării 
 ♦ H.G. nr. 486/1999 

 - Fundaţia de Sprijin Comunitar, de utilitate publică, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 388/2005 

 - Fundaţia elveţiană "Pro Helveţia", aprobare funcţionare, filială 
 ♦ H.G. nr. 617/1999 

 - Fundaţia Europeană "Titulescu",  recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 602/2002 

 - Fundaţia Friedrich-Naumann, aprobare prealabilă în vederea înfiinţării în România 
 ♦ H.G. nr. 830/1999 

 - Fundaţia germană "Friedrich Ebert", aprobare prealabilă în vederea recunoaşterii în România prin intermediul unei sucursale 
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 ♦ H.G. nr. 643/2000 

 - Fundaţia International Research & Exchanges Board Inc. - IREX - S.U.A., aprobare, recunoaştere, persoană juridică fără scop patrimonial 
 ♦ H.G. nr. 307/1998 

 - Fundaţia Naţională pentru tineret, regim juridic 
 ♦ D.-L. nr. 150/1990 

 ♦ L. nr. 146/2002 

 ♦ L. nr. 350/2006 

 - fundaţia Universitară "Alma Mater", recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 72/2008 

 - pentru tineret, înfiinţare, patrimoniu 
 ♦ D.-L. nr. 150/1990 

 - persoane juridice fără scop lucrativ, plan de conturi şi norme metodologice de utilizare a acestora, aplicare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ H.G. nr. 22/2003 

 - punerea în aplicare a O.G. nr. 26/2000 de către M.A.I. 
 ♦ O. nr. 518/2003 (M.A.I.)  

 - regim juridic, organizare, funcţionare, recunoaştere 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 - Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, acces 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 1417/C/2006 (M.J.)  

 - române cu personalitate juridică, unităţi de asistenţă socială, înfiinţare, administrare, subvenţii bugetare, utilizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1153/2001 

 ♦ L. nr. 34/1998 

 - şi asociaţii: 
 • aviz, eliberare conform art. 7 lit. d) şi art.17 lit.d) din O.G.nr.26/2000, condiţii 
 ♦ O. nr. 3571/2003 (M.E.C.)  

 • recunoaşterea statutului de utilitate publică, criterii specifice M.M.S.S. 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 • sau federaţiilor, acordare statut de utilitate publică persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, criterii specifice A.N.P.H.,  
 aprobare 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 302/2003 (A.N.P.H.)    
 Funiculare: 
 - amplasare în zona drumurilor, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 v. instalaţii de ridicat 
 
 Furaje: 
 - avizare sanitar-veterinară, import/export, tranzit 
 ♦ O. nr. 70/1998 (M.A.A.)  

 - importate, condiţii sanitar-veterinare 
 ♦ O. nr. 68/1997 (M.A.A.)  

 - păstrare, industrializare şi livrare, furaje, protecţia muncii, norme specifice 
 ♦ O. nr. 191/1999 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - şi alimente de origine animală şi vegetală, reziduuri de pesticide 
 ♦ O. nr. 12/181/380/2009 (A.N.S.V.S.A.; M.A.P.D.R.; M.S.)    
 Furnizori de formare profesională: 
 - autorizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 129/2000   

 G 
 
 
 G.A.T.T.: 
 - Lista de concesii tarifare ale României, Anexă la Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ (G.A.T.T.) 
 ▼ O.G. nr. 15/1994 (aprobare)   
 Gaj: 
 - drept asupra acţiunilor vândute cu plata în rate de la societăţile comerciale din turism, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 52/2001 
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 ♦ H.G. nr. 441/2001 

 - drept de constituire vânzare în rate, acţiuni ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome organizate conform L. nr. 15/1990 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997   
 Garaje: 
 - construcţii: 
 • autorizaţie 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 • din fondurile statului sau ale unităţilor economice de stat, vânzare 
 ♦ L. nr. 85/1992   
 Garanţii reale mobiliare: 
 - Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 802/1999 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 99/1999   
 Garanţii: 
 - acordare pentru credite contractate de către S.C. Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române- TAROM- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 607/2002 

 - certificat, furnizare unităţi vamale, în aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - credite interne şi externe, garantate de M.F.P. pentru: 
 • credit extern pentru M.Ap.N. 
 ♦ H.G. nr. 35/2002 

 • credite externe în favoarea S.N. "Nuclearelectrică"- S.A., condiţii 
 ♦ H.G. nr. 322/2002 

 • finanţarea Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 
 ♦ H.G. nr. 1174/2002 

 • finanţarea Programului de reabilitare a staţiilor de cale ferată din oraşele reşedinţă de judeţ 
 ♦ H.G. nr. 1254/2002 

 • şi Programului de construcţii săli de sport 
 ♦ H.G. nr. 1175/2002 

 - de stat interne şi externe emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru împrumuturi contractate de agenţii economici şi autorităţile publice,  
 condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 - de stat, diminuarea datoriei publice, măsuri, instituire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 ♦ O.G. nr. 29/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 ♦ O. nr. 2005/2008 (M.E.F.)  

 - financiare, contracte, regim 
 ♦ O.G. nr. 9/2004 

 - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1211/2001 

 - imobiliare, monumente istorice, în favoarea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, stabilire, condiţii, durată 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - S.C. « SICOMED » S.A. împrumut intern, garantare de către M.F.P. 
 ♦ H.G. nr. 838/2003 

 
 

v. împrumuturi 

 Garda Financiară: 
 - organizare şi funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 1468/2010 (A.N.A.F.)  

 ♦ O. nr. 2160/2010 (M.F.P.)  

 - reorganizare, funcţionare, subordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 90/2003 

 - stimularea personalului prin constituirea şi utilizarea unui fond 
 ♦ H.G. nr. 154/1997   
 Garda Naţională de Mediu: 
 - atribuţii în domeniul substanţelor periculoase 
 ♦ L. nr. 349/2007 

 - organizare, reorganizare, funcţionare 
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 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 17/2005 

 ♦ H.G. nr. 1005/2012 

 - răspundere de mediu, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2007   
 Gardieni feroviari: 
 - Corpul de gardieni, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998   
 Gaze naturale, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Georgia, Protocol, Tibilisi, 2009 
 ▼ H.G. nr. 103/2010 (aprobare) 

 • Memorandum de înţelegere, Chişinău, 2015 
 ▼ H.G. nr. 712/2015 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 822/2010 (aprobare) 

 • Ucraina, Convenţie, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 589/1999 (aprobare) 

 • Ungaria, Acord, Budapesta , 2010 
 ▼ H.G. nr. 924/2010 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Acord-cadru, Kiev, 1999 
 ▼ O.G. nr. 67/2000 (ratificare) 

 • Proiectul Nabucco, Acord, Ankara, 2009 
 ▼ L. nr. 57/2010 (ratificare)   
 Gaze naturale: 
 - activitate, sector, reglementare, condiţii 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - aprovizionare, siguranţă, asigurare, măsuri 
 ♦ L. nr. 346/2007 

 - cantităţi tranzacţionate: 
 • în România, măsurare, regulament 
 ♦ O. nr. 62/2008 (A.N.R.E.)  

 • noi din producţia internă, valorificare, condiţii 
 ♦ O. nr. 75/2003 (M.I.R.)  

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - capital străin, atragere, explorare şi exploatare 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - Codul tehnic al gazelor naturale comprimate pentru vehicule 
 ♦ Decizia nr. 277/2006 (A.N.R.G.N.)  

 - codul tehnic al sectorului, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 616/2002 (A.N.R.G.N.)  

 - Comisia de coordonare a măsurilor pentru asigurarea siguranţei în aproviizionarea cu gaze naturale, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ L. nr. 346/2007 

 ♦ H.G. nr. 636/2008 

 - comisia pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei 
 ♦ O. nr. 361/2002 (M.I.R.)  

 - comprimate, utilizate drept combustibil pentru vehicule, staţii de depozitare, distribuţie, proiectare, execuţie, operare, întreţinere, reparare, norme  
 tehnice 
 ♦ O. nr. 7/2012 (A.N.R.E.)  

 - Conducta de gaze naturale Nabucco, dezvoltare, măsuri 
 ♦ L. nr. 169/2013 

 - conducte de alimentare din amonte şi transport, proiectare, execuţie, norme tehnice 
 ♦ Decizia nr. 1220/2006 (A.N.R.G.N.)  

 ♦ O. nr. 118/2013 (A.N.R.E.)  

 - consum în clădiri şi apartamente, stabilire, plată 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 - consumatori industriali, raportare date, metodologie 
 ♦ O. nr. 117/2008 (A.N.R.E.)  

 - consumatori izolaţi, condiţii de alimentare, comisia de soluţionare a solicitărilor, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 169/2008 (M.E.F.)  
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 ♦ O. nr. 123/2971/2008 (A.N.R.E.; M.E.F.)  

 - consumatori noncasnici, piaţă internă, deschidere integrală 
 ♦ Decizia nr. 1368/2006 (A.N.R.G.N.)  

 - depozite subterane de înmagazinare: 
 • stocuri minime, stabilire 
 ♦ Decizia nr. 531/2006 (A.N.R.G.N.)  

 ♦ O. nr. 771/2006 (M.E.COM.)  

 - distribuţie: 
 • serviciu public, contracte de concesiune, atribuire, aplicare, norme 
 ♦ O. nr. 1652/2007 (M.E.F.)  

 - extrase în România, preţ de referinţă începând cu luna februarie 2008 
 ♦ O. nr. 21/2008 (A.N.R.M.)  

 - furnizare: 
 • pentru populaţie, măsuri de asigurare fonduri, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2001 

 • standard de performanţă, aprobare 
 ♦ O. nr. 37/2007 (A.N.R.E.)  

 - furnizori şi consumatori, raporturi juridice, stabilire, regulament 
 ♦ O. nr. 29/2016 (A.N.R.E.)  

 - furnizori, autorizare în vederea accesului la licitaţiile de certificare 
 ♦ O. nr. 2/2013 (A.N.R.E.)  

 - gazoductul Nabucco, scutire tronson românesc de la prevederile legislaţiei referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport şi la metodologiile  
 de tarifare 
 ♦ Decizia nr. 1228/2008 (A.N.R.E.)  

 - înmagazinare gaze naturale de către S.N. de Gaze Naturale "Romgaz"-S.A., stabilire 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - obiectiv/sistem din sector, proprietăţi afectate, drept de uz, servitute, limite de exercitare, condiţii, termeni 
 ♦ H.G. nr. 1240/2012 

 - operatori licenţiaţi, obligaţia separării legale a activităţii de distribuţie de cea de furnizare, preţuri, tarife, venituri, măsuri 
 ♦ O. nr. 16/2007 (A.N.R.E.)  

 - piaţă internă reglementată, monitorizare, metodologie 
 ♦ O. nr. 5/2013 (A.N.R.E.)  

 - piaţă internă, grad iniţial de deschidere, stabilire 
 ♦ Decizia nr. 133/2001 (A.N.R.G.N.)  

 - piaţă internă, poziţie dominantă, prevenire abuzuri 
 ♦ Decizia nr. 620/2004 (A.N.R.G.N.)  

 - piaţă, deschidere integrală 
 ♦ H.G. nr. 638/2007 

 - preţuri şi: 
 • prestare serviciu de înmagazinare subterană: 
 • SC AMGAZ SA Mediaş 
 ♦ O. nr. 1083/2004 (A.N.R.G.N.)  

 • SC Depomureş Târgu Mureş 
 ♦ O. nr. 355/2004 (A.N.R.G.N.)  

 • SC Romgaz SA Mediaş 
 ♦ O. nr. 354/2004 (A.N.R.G.N.)  

 • serviciu de transport 
 ♦ O. nr. 463/2005 (A.N.R.G.N.)  

 ♦ O. nr. 635/2006 (A.N.R.G.N.)  

 • tarife, redevenţe, extrase şi vândute în România, măsuri de stabilire 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 ♦ H.G. nr. 418/1993 

 • tarife, stabilire 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - preţuri, aprobare, stabilire, tarife în sectorul gazelor naturale 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - proiecte de importanţă naţională, măsuri 
 ♦ L. nr. 185/2016 

 - sector, dereglementare preţuri, venituri suplimentare obţinute, impozit, instituire 
 ♦ O.G. nr. 7/2013 

 - sector: 
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 • licenţă provizorie, acordare 
 ♦ Decizia nr. 387/2004 (A.N.R.G.N.)  

 - serviciu public de distribuţie, concesionare în unele zone delimitate 
 ♦ O. nr. 186/2006 (M.E.COM.)  

 - serviciu public privind distribuţia, caiet de sarcini al concesiunii, conţinut cadru 
 ♦ H.G. nr. 1720/2004 

 ♦ O. nr. 438/2005 (M.E.COM.)  

 ♦ O. nr. 539/2005 (M.E.COM.)  

 - sistem naţional de transport: 
 • distribuţie cu conducte din polietilenă indicativ I 6 PE-97, normativ experimental 
 ♦ O. nr. 1565-99/N/1997 (M.I.C.; M.L.P.A.T.)  

 • pentru alimentare localităţi, în perioada mai 2004-noiembrie 2005 
 ♦ O.U.G. nr. 33/2004 

 - sponsorizare acordată de producători interni şi distribuitori, Fond social, constituire 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2009 

 - şi energie electrică, reţele de transport, extindere, modernizare, investiţii, extindere, ajutor de stat, schemă 
 ♦ O. nr. 156/2011 (M.E.C.M.A.)  

 - şi ţiţei, cheltuieli necesare dezvoltării, modernizării, producţiei 
 ♦ H.G. nr. 168/1998 

 - trecere de la facturarea în unităţi volumetrice la facturarea în unităţi de energie, metodologie 
 ♦ O. nr. 56/2008 (A.N.R.E.)    
 Gaze: 
 - conducte de tranzit pe teritoriul României, obiectiv 
 ♦ H.G. nr. 900/1999 

 - necombustibile, clasificare, evaluare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 87/2008 (A.N.R.M.)  

 - petroliere lichefiate (GPL), Cod tehnic, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 968/2006 (A.N.R.G.N.)  

 - tranzitare, conducta pe teritoriul României din Rusia în Bulgaria 
 ♦ H.G. nr. 479/2000 

 v. acord petrolier 
 
 Gărzi forestiere: 
 - înfiinţare 
 ♦ O. nr. 456/2016 (M.M.A.P.)    
 Geodezie militară, colaborare internaţională: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Bulgaria, Protocol, Sofia, 2000 
 ▼ H.G. nr. 813/2000 (aprobare) 

 • R. Ungară, Protocol adiţional la Acord-cadru, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 215/1997 (aprobare) 

 • R.F. Germania, Înţelegere anexă la Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 269/1997 (aprobare)   
 Geodezie, colaborare internaţională: 
 - R. Moldova, Acord, Program de colaborare, Chişinău, 1999 
 ▼ H.G. nr. 357/2007 (aprobare)   
 Geodezie: 
 - lucrări de specialitate, condiţii 
 ♦ O. nr. 537/2001 (M.A.P.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ L. nr. 7/1996 

 - persoane fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru U.E., sau stat care aparţine S.E.E., autorizare, recunoaştere autorizare în vederea  
 realizării, verificării lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei 
 ♦ O. nr. 107/2010 (A.N.C.P.I.)  

 - persoane fizice/juridice, drept să execute legal lucrări pe teritoriul României, recepţie lucrări, regulament, aprobare 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 70/2001 

 - profesie, exercitare, organizare 
 ♦ Cod/2007 (O.G.R.)  

 ♦ R. nr. 1/2007 (O.G.R.)  

 ♦ R. nr. 2/2007 (O.G.R.)    
 Geologie: 
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 - acorduri în domeniul petrolier, titulari, activitate 
 ♦ O. nr. 41/1998 (A.N.R.M.)  

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - acte: 
 • de confirmare a resurselor geologice şi a rezervelor de petrol, emitere, tarife 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - activităţi de prospecţiuni şi explorări geologice, măsuri de protecţia personalului 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1419/2009 

 - agenţii economici cu activitate de cercetare geologică şi/sau exploatare a substanţelor minerale active, condiţii 
 ♦ O. nr. 94/1997 (A.N.R.M.)  

 - cercetare: 
 • cercetare hidrogeologică 
 ♦ H.G. nr. 786/1997 

 • şi exploatare zăcăminte de uraniu 
 ♦ H.G. nr. 785/1997 

 - Fond geologic naţional, valorificare 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ H.G. nr. 1208/2003 

 - Program naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 2009-2012 
 ♦ H.G. nr. 1641/2008 

 - programe anuale de exploatare, condiţii 
 ♦ O. nr. 47/2008 (A.N.R.M.)  

 - resurse geologice: 
 • acte de confirmare, emitere, tarife 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 • şi rezerve de petrol, conţinut cadru al studiului de evaluare, clasificare, confirmare, evidenţa 
 ♦ O. nr. 101/1997 (A.N.R.M.)  

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - retragere atestat, condiţii 
 ♦ O. nr. 94/1997 (A.N.R.M.)  

 v. Fond geologic naţional 
 
 Gestionari: 
 - fond de carte, periodice şi culturale, angajament scris 
 ♦ O. nr. 2017/1997 (M.Cult.)  

 - garanţia în numerar 
 ♦ L. nr. 22/1969 

 - în domeniul învăţământului, angajare, condiţii, modificarea Circularei nr. 40.045/1974 şi O. nr. 39/1970, prin: 
 ♦ O. nr. 5133/1997 (M.E.N.)  

 - muzeografi, conservatori, restauratori, trezorier, supraveghetori, gestionar custode de sală muzeu, bibliotecar, scutiţi de garanţia plăţii în numerar,  
 condiţii 
 ♦ O. nr. 2069/1997 (M.Cult.)    
 Ghişeu unic: 
 - asigurare de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 - asigurare în domeniul comercial 
 ♦ O.U.G. nr. 129/2002 

 - în punctele de trecere a frontierei de stat, înfiinţare, încasări şi destinaţia tarifelor 
 ♦ H.G. nr. 1203/2002   
 Gospodărie comunală, lucrări publice, relaţii şi reglementări internaţionale: 
 - R. Moldova, Protocol, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 254/1997 (aprobare)   
 Gospodărie comunală: 
 - agenţii teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 
 ♦ O. nr. 192/2003 (M.A.P.)  

 - avize şi autorizaţii, procedură de modificare sau de retragere 
 ♦ L. nr. 107/1996 
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 - servicii publice: 
 • de alimentare cu apă şi de canalizare, înfiinţare, organizare şi autorizare, privatizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 241/2006 

 • de gospodărie comunală, licenţe şi autorizaţii, acordare, regulamente, aprobare, tarif de menţinere a licenţei, mod de achitare 
 ♦ O. nr. 140/2003 (M.A.P.)  

 ♦ O. nr. 337/2006 (A.N.R.S.C.)  

 • de iluminat public, organizare şi funcţionare, regulament cadru 
 ♦ L. nr. 230/2006 

 • de salubrizare, activităţi specifice, tarife, stabilire, ajustare, modificare, norme, contract-cadru 
 ♦ L. nr. 101/2006 

 ♦ O. nr. 109/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 112/2007 (A.N.R.S.C.)  

 • înfiinţare pe plan local, cadru juridic 
 ♦ H.G. nr. 753/2002 

 • tarife şi preţuri 
 ♦ L. nr. 241/2006 

 ♦ O. nr. 65/2007 (A.N.R.S.C.)  

 • utilizatori şi operatori, drepturi şi îndatoriri 
 ♦ L. nr. 241/2006   
 Gradator: 
 - formular tip pentru licenţă, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1336/2002 

 ♦ O. nr. 377/2003 (M.A.A.P.)  

 - licenţă pentru gradarea seminţelor, emitere, înregistrare, drepturile şi obligaţiile gradatorului, stabilire, regulament, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1336/2002 

 ♦ O. nr. 356/2003 (M.A.A.P.)    
 Grant, finanţare teme de cercetare ştiinţifică: 
 - acord de grant, formă, cadru, aprobare 
 ♦ H. nr. 4/II/2002 (F.R.D.S.)  

 - acord pentru proiecte, aprobare 
 ♦ H. nr. 1.1/X/1999 (F.R.D.S.)  

 - manual operaţional pentru Schema competitivă de granturi pentru cercetări agricole 
 ♦ O. nr. 232/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O.G. nr. 63/2000 

 - pentru cercetare aplicativă şi extensii, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 63/2000 

 ♦ O. nr. 220/2002 (M.A.A.P.)  

 - regulament de acordare 
 ♦ H.G. nr. 735/1996   
 Graţiere: 
 - acordare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.73 alin.3 lit.i, art.74 alin.2 şi art.94 lit.d) 
 - acordare, procedură, condiţii 
 ♦ L. nr. 546/2002 

 - pedepse aplicate persoanelor condamnate în străinătate 
 ♦ L. nr. 302/2004 

 - pedepse, înlăturare măsuri şi sancţiuni, condiţii 
 ♦ L. nr. 543/2002 

 Constituţia (republicare) 
 
 Grădini zoologice: 
 - fişă de evidenţă, Registrul naţional 
 ♦ O. nr. 755/2007 (M.M.D.D.)  

 - regim juridic, obiect, rol, înfiinţare, condiţii 
 ♦ L. nr. 191/2002   
 Grădiniţe: 
 - copiii bursierilor din R. Moldova, facilităţi 
 ♦ H.G. nr. 718/1995 

 - înfiinţare în cadrul societăţilor comerciale, condiţii 
 ♦ L. nr. 223/2008 

 - organizarea activităţii, cuantumul contribuţiei de întreţinere, stabilire 
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 ♦ H.G. nr. 360/1991   
 Grâu: 
 - de panificaţie, credit comercial extern, garantare de către MFP 
 ♦ H.G. nr. 374/2001 

 - făina de grâu, fabricare, conţinut, etichetare, comercializare pentru consum uman 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 250/531/83/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - import/export, condiţii 
 ♦ O. nr. 494/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - sămânţă, comercializare cantităţi scoase din fondul de rezervă 
 ♦ L. nr. 266/2002   
 Grefieri: 
 - atribuţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - concurs de promovare în funcţii de conducere, regulament 
 ♦ H. nr. 182/2007 (C.S.M.)  

 - concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni, regulament 
 ♦ H. nr. 184/2007 (C.S.M.)  

 - Şcoala Naţională de Grefieri, admitere, concurs 
 ♦ H. nr. 126/2007 (C.S.M.)  

 ♦ H. nr. 173/2007 (C.S.M.)  

 - ţinuta vestimentară în şedinţele de judecată 
 ♦ H.G. nr. 725/1993   
 Grevă: 
 - apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale, salariaţi, reglementare prin lege 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.43) 
 - declarare, declanşare, desfăşurare, încetare, excepţii 
 ♦ O. nr. 198/358/2000 (M.M.P.S.; M.J.)  

 ♦ L. nr. 62/2011 

 - drept, exercitare, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003   
 Gruparea europeană de cooperare teritorială: 
 - cadru legal 
 ♦ O.U.G. nr. 127/2007   
 Grupul de Promovare a Tehnologiei Informaţiei în România: 
 ♦ H.G. nr. 271/2001   

 Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării şi implementării politicii industriale a României şi a  
 planului de lucru aferent: 
 ♦ H.G. nr. 660/2001   

 Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării şi implementării strategiei naţionale în domeniul  
 eficienţei energetice şi a planului de acţiune aferent: 
 - organizare şi funcţionare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 1488/2002 

 ♦ O. nr. 48/2003 (M.I.R.)    

 Grupul interministerial pentru evaluarea şi monitorizarea pregătirii condiţiilor necesare aplicării Legii nr. 287/2009,  
 pregătirea intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010,a Legii nr. 286/2009,a Legii nr. 135/2010, a legilor privind  
 executarea pedepselor: 
 ♦ H.G. nr. 216/2012   
 Grupul Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat: 
 ♦ H.G. nr. 943/2001   
 Grupul Internaţional de Poliţie (I.P.T.F.) din Bosnia Herţegovina: 
 - participarea României, durată, condiţii 
 ♦ H.P. nr. 18/1998 

 - poliţişti români, finanţare, condiţii de participare 
 ♦ H.P. nr. 18/1998 
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 ♦ H.G. nr. 823/1999   
 Grupul Multinaţional de Asistenţă de Poliţie - M.A.P.E. al U.E.O.: 
 - participare, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 411/1997   
 Grupul Român al Uniunii Interparlamentare: 
 ♦ H.P. nr. 9/1993   
 Guvernul României: 
 - abilitare de a emite ordonanţe în anii 2003 - 2019 
 ♦ L. nr. 266/2007 

 ♦ L. nr. 373/2007 

 ♦ L. nr. 142/2008 

 ♦ L. nr. 306/2008 

 ♦ L. nr. 253/2009 

 ♦ L. nr. 9/2010 

 ♦ L. nr. 138/2010 

 ♦ L. nr. 274/2010 

 ♦ L. nr. 131/2011 

 ♦ L. nr. 284/2011 

 ♦ L. nr. 127/2012 

 ♦ L. nr. 1/2013 

 ♦ L. nr. 182/2013 

 ♦ L. nr. 353/2013 

 ♦ L. nr. 119/2014 

 ♦ L. nr. 184/2014 

 ♦ L. nr. 182/2015 

 ♦ L. nr. 346/2015 

 ♦ L. nr. 123/2016 

 ♦ L. nr. 161/2017 

 ♦ L. nr. 183/2018 

 ♦ L. nr. 4/2019 

 ♦ L. nr. 128/2019 

 ♦ L. nr. 262/2019 

 - acordarea: 
 • încrederii de către Parlament şi pentru realizarea Programului de guvernare 
 ♦ H.P. nr. 42/2021 

 • prin hotărâre, a cetăţeniei române 
 ♦ L. nr. 21/1991 

 - acte adoptate, cerinţe, măsuri 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 ♦ L. nr. 24/2000 

 ♦ H.G. nr. 1361/2006 

 - activităţi, îmbunătăţire, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 5/2009 

 - acţiuni de protocol, organizare, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 392/2001 

 - afaceri europene, cooperare cu Parlamentul 
 ♦ L. nr. 373/2013 

 - ajutoare de urgenţă, acordare pentru calamităţi naturale, incendii, accidente 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - aparatul de lucru: 
 • organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 404/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 121/2021 

 - atribuţii, organizare şi funcţionare, aparat de lucru 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ H.G. nr. 404/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - autoritate publică executivă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
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 (Titlul III, cap.III, art.102-105) 
 - autovehicule, asigurare facultativă 
 ♦ L. nr. 91/1996 

 - buget public naţional, proiect, elaborare, aprobare 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - Cancelaria Primului ministru, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ Decizia nr. 105/2013 (PM)  

 ♦ O.U.G. nr. 11/2019 

 ♦ O.U.G. nr. 121/2021 

 - competenţe în amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 - contracte, achiziţii guvernamentale, licitaţii 
 ♦ H.G. nr. 156/1992 

 - Corpul de control al primului-ministru 
 ♦ O.U.G. nr. 87/2020 

 - creanţe externe ale României dinaintea datei de 31 decembrie 1989, autorizare, negociere în vederea recuperării 
 ♦ L. nr. 29/1994 

 - delegaţii oficiale, activitate de protocol şi reprezentare, bază materială, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 - desfăşurare şedinţe, măsuri 
 ♦ Decizia nr. 261/2007 (PM)  

 - dialog social 
 ♦ H.G. nr. 167/1997 

 - finanţe publice, atribuţii 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - Fondul naţional de dezvoltare, înfiinţare, proiecte, programe, finanţare, norme 
 ♦ O.U.G. nr. 113/2006 

 ♦ H.G. nr. 892/2007 

 - fondul primului ministru 
 ♦ L. nr. 40/1991 

 - garanţii, împrumuturi externe, contractate de administraţia publică locală, condiţii 
 ♦ L. nr. 273/2006 

 - instituţiile publice din subordine şi denumirile funcţiilor de conducere 
 ♦ H.G. nr. 566/1998 

 - împuternicirea de a solicita statutul de membru cu drepturi depline în Consiliul Europei 
 ♦ H.P. nr. 28/1991 

 - încheiere şi aprobare, tratate 
 ♦ L. nr. 590/2003 

 - lucrări de interes naţional, declararea utilităţii publice, expropriere 
 ♦ L. nr. 33/1994 

 - măsuri pentru protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate 
 ♦ L. nr. 156/2000 

 - ministere, 2018: 
 • Ministerul Afacerilor Externe 
 ♦ H.G. nr. 16/2017 

 • Ministerul Afacerilor Interne 
 ♦ O.U.G. nr. 30/2007 

 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 ♦ H.G. nr. 30/2017 

 • Ministerul Apărării Naționale 
 ♦ L. nr. 346/2006 

 • Ministerul Culturii şi Identităţii Naționale 
 ♦ H.G. nr. 90/2010 

 • Ministerul Finanţelor Publice 
 ♦ H.G. nr. 34/2009 

 • Ministerul Fondurilor Europene 
 ♦ H.G. nr. 52/2018 

 • Ministerul Justiţiei 
 ♦ H.G. nr. 652/2009 

 • Ministerul Mediului 
 ♦ H.G. nr. 19/2017 

 • Ministerul pentru Afaceri Europene 
 ♦ H.G. nr. 581/2016 

 • Ministerul Sănătăţii 
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 ♦ H.G. nr. 144/2010 

 - numire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.85) 
 - organizarea licitaţiilor 
 ♦ H.G. nr. 461/2001 

 - participare la Asociaţia "Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior" 
 ♦ H.G. nr. 953/2008 

 - primul ministru: 
 • aparat propriu de lucru, funcţionare 
 ♦ Decizia nr. 308/2009 (PM)  

 ♦ Decizia nr. 307/2009 (PM)  

 • numire, rol, competenţă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.85, art.107) 
 - procedură de notificare a proiectelor de investiţii finanţate din credite externe contractate pe baze private de la Banca Europeană de investiţii,  
 delegare competenţe 
 ♦ H.G. nr. 1415/2007 

 - responsabilitate fiscal-bugetară 
 ♦ L. nr. 69/2010 

 ♦ L. nr. 275/2010 

 ♦ L. nr. 4/2013 

 - responsabilitatea ministerială, regim juridic 
 ♦ L. nr. 115/1999 

 - rol, structură, atribuţii, program de guvernare, actele Guvernului, răspunderi, încetarea mandatului 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul III, cap. III) 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 art.108 alin. (1) şi (2) 
 - Secretariatul General al Guvernului, atribuţii, organizare 
 ♦ H.G. nr. 137/2020 

 - sistem informatic pentru şedinţe, realizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1574/2002 

 - structuri, înfiinţare, organizare, reorganizare sau funcţionare a unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor  
 organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - şi ministere, organizare şi funcţionare, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - viceprim-ministru, aparat de lucru, structură organizatorică, stat de funcţii 
 ♦ Decizia nr. 309/2008 (PM)    

 H 
 
 
 Hamei: 
 - norme de bonitate şi certificare 
 ♦ L. nr. 627/2002 

 ♦ O. nr. 172/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 74/2004 (M.A.P.A.M.)  

 - producere şi comercializare 
 ♦ L. nr. 627/2002 

 - zone de cultură, stabilire 
 ♦ L. nr. 627/2002 

 ♦ O. nr. 623/2002 (M.A.A.P.)    
 Hărţi, domeniu, relaţii internaţionale: 
 - R. Elenă, Protocol, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1072/1996 (aprobare) 

 - R. Ungară, Protocol adiţional la Acord-cadru, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 215/1997 (aprobare)   
 Hârtii şi cerneluri speciale: 
 - documente cu termen de păstrare permanentă, definire, calitate, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 401/1995   
 Hidrocarburi: 
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 - poluare marină, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 14/2002   
 Hidrografie, domeniu, relaţii internaţionale: 
 - R. Turcia, Protocol, Istanbul, 2011 
 ▼ H.G. nr. 1077/2011 (aprobare) 

 - Regatul Unit al Marii Britanii, Memorandum, Bucureşti, Londra, 2007 
 ▼ H.G. nr. 1414/2007 (aprobare)   
 Hidrologie: 
 - Administraţia Naţională de Meteorologie, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 216/2004   
 Hidrotehnic: 
 - acumulări hidrotehnice, păduri cu funcţie de protecţie, măsuri, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 273/1994 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 - lucrări 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 - lucrări de amenajare, reamenajare a cursurilor de apă, soluţii tehnice de proiectare şi realizare, îmbunătăţiri, măsuri, normativ tehnic 
 ♦ O. nr. 1163/2007 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1215/2008 (M.M.D.D.)    
 Hipism 
 - autoritate hipică naţională- Regia Autonomă a Pădurilor 
 ♦ O.U.G. nr. 139/2002   
 Holografie: 
 - producere, comercializare neautorizată marcaje holografice, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1095/2000   
 Hotare: 
 - delimitare teritoriu, cadastru general 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)  

 - măsurători cadastrale în cadrul acţiunilor de aplicare a L. nr. 18/1991 
 ♦ L. nr. 7/1996   
 Hotărâri ale Guvernului: 
 - adoptare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art. 108) 

 Hotărâri represive europene, reglementări internaţionale: 
 - valoare internaţională, Convenţie, Haga, 1970 
 ▼ O.G. nr. 90/1999 (ratificare)   
 Hoteluri: 
 - activitate de comercializare a serviciilor turistice, condiţii 
 ♦ O. nr. 65/2013 (A.N.T.)  

 - eliberarea certificatelor de clasificare, licenţelor, brevetelor de turism 
 ♦ H.G. nr. 1267/2010 

 - program naţional de creştere a calităţii serviciilor şi de lansare a mărcii « Q » 
 ♦ H.G. nr. 668/2003 

 - taxa hotelieră, regim 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - tipuri 
 ♦ O. nr. 61/1999 (A.N.T.)  

 v. turism 
 
 Hrană: 
 - drepturi în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională 
 ♦ O.G. nr. 26/1994 

 - personal din M.A.I., dreptul de hrană în timp de pace, stabilire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 65/2003 

 v. alocaţii de hrană 
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 I 
 
 
 Igienă şi sănătate publică: 
 - avizare proiecte, obiective şi autorizarea obiectivelor cu impact asupra sănătăţii, emitere, condiţii 
 ♦ O. nr. 1030/2009 (M.S.)  

 - cabinete de înfrumuseţare corporală, norme 
 ♦ O. nr. 1136/2007 (M.S.PU.)  

 - inspecţie sanitară de stat, organizare şi funcţionare, obligaţii, atribuţii 
 ♦ O. nr. 824/2006 (M.S.PU.)  

 - norme de igienă referitor la: 
 • alimentele şi protecţia sanitară 
 ♦ O. nr. 976/1998 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1956/1995 (M.S.)  

 - producţie, circulaţie şi comercializare alimente, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - transporturi de persoane, norme de igienă 
 ♦ O. nr. 18/443/2008 (M.S.PU.; M.Tr.)  

 - unele măsuri, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 690/1995   
 Ilegalităţi: 
 - săvârşite în aplicarea D.-L. nr. 42/1990, prevenire şi combatere 
 ♦ H.G. nr. 918/1990 

 
 

v. Avocatul Poporului, v. căi de atac, v. instanţe judecătoreşti 

 Imigranţi: 
 - măsuri aplicabile 
 ♦ O.U.G. nr. 53/2015   
 Imnul naţional al României: 
 - intonare 
 ♦ L. nr. 75/1994 

 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 - proclamarea Zilei imnului naţional al României 
 ♦ L. nr. 99/1998 

 - stabilire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.12 alin.3) 

 Imobile: 
 - aparţinând domeniului public şi privat al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale, înscriere în registrul de publicitate special al unităţilor  
 administrativ teritoriale pe care sunt situate, plan cadastral de identificare 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - bază materială, destinată activităţii de protocol şi reprezentare, contract de prestare de servicii, încheiere, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 - bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 ♦ O. nr. 509/2.471/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)  

 - bunuri ale debitorilor persoane juridice, executare silită, trecere în proprietatea statului 
 ♦ H.G. nr. 682/2001 

 - cu destinaţia de locuinţe trecute abuziv în proprietatea statului, situaţie juridică, reglementare 
 ♦ H.G. nr. 20/1996 

 ♦ L. nr. 112/1995 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 184/2002 

 ♦ H.G. nr. 250/2007 

 - cu destinaţie locativă, industrială, comercială, investiţii, credite ipotecare imobiliare, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 - destinate misiunilor diplomatice ale României care îşi încetează activitatea temporar, închiriere, valorificare 
 ♦ H.G. nr. 487/1999 

 - expropriere pentru cauză de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 583/1994 

 ♦ L. nr. 33/1994 

 - fond locativ de protocol, utilizare 
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 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 - înscriere în cartea funciară, cadastrul general 
 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)  

 ♦ L. nr. 7/1996 

 - locuinţe, trecute în proprietatea statului, împuternicire de a solicita date cu privire la situaţia juridică 
 ♦ H.G. nr. 267/1998 

 - preluate de către stat, despăgubiri societăţilor comerciale pentru terenuri şi clădiri evidenţiate în patrimoniu, ca urmare a restituirii către foştii  
 proprietari, de către instituţiile publice implicate 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - proprietate din patrimoniul statului sau unităţilor administrativ teritoriale, dare în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop  
 lucrativ, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - proprietate privată a statului, aflate în administrarea RAAPPS, vânzare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 - proprietate privată, imobile, locuinţe 
 ♦ H.G. nr. 20/1996 

 ♦ D.-L. nr. 61/1990 

 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ L. nr. 112/1995 

 ♦ H.G. nr. 250/2007 

 - raport de evaluare, evaluatori autorizaţi, contract-cadru şi onorarii maximale, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 527/2006 

 - reşedinţe oficiale şi locuinţe de protocol, criterii de stabilire 
 ♦ H.G. nr. 561/1999 

 - terenuri şi construcţii, contracte de închiriere, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 40/1999 

 - transmitere cu titlu gratuit în proprietatea R.F. Germania 
 ♦ O.U.G. nr. 13/1997 

 - trecute abuziv în proprietatea statului: 
 • în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, regim juridic 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ L. nr. 247/2005 

 ♦ H.G. nr. 250/2007 

 ♦ L. nr. 165/2013 

 ♦ Decizia nr. 249/2013 (PM)  

 • în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, regim juridic: 
 • cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989 
 ♦ O. nr. 4/24555/2003 (B.N.R.; I.N.S.)  

 • despăgubiri în valoare actualizată conform L. nr.10/2001, cont în care se încasează, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 94/2000 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 • legislaţie în domeniu, elaborare, perfecţionare, implementare, Grup interministerial de lucru, constituire 
 ♦ H.G. nr. 215/2005 

 • restituire, atribuire de acţiuni, privatizare prin restituire 
 ♦ O. nr. 198/2003 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 4380/2005 (A.V.A.S.)  

 • în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989: 
 • Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 
 ♦ H.G. nr. 361/2005 

 ♦ H.G. nr. 401/2013 

 • soluţie juridică, reglementare 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ L. nr. 112/1995 

 ♦ H.G. nr. 20/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 184/2002 

 ♦ H.G. nr. 250/2007 

 - vânzare spaţii cu destinaţie de sedii pentru partide politice, condiţii 
 ♦ L. nr. 90/2003 

 v. cadastru, v. clădiri 
 
 Import/export: 
 - alimente, furaje, condiţii 
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 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 1805/286/314/2006 (M.S.PU.; A.N.S.V.S.A.; C.N.C.A.N.)  

 - cod vamal, operaţiuni vamale 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - de mărfuri, plăţi externe 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - derulare operaţiuni în cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare în conturi de cliring, barter şi cooperare economică 
 ♦ H.G. nr. 555/1992 

 ♦ O.G. nr. 59/1994 

 ♦ O. nr. 1081/M-1/690/480/2005 (M.F.P.; M.A.E.; M.E.COM.)  

 - deşeuri, reziduuri de orice natură şi mărfuri periculoase, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 78/2002 

 - efectuat pe bază de credite externe garantate de stat, reglementare financiară 
 ♦ H.G. nr. 351/1994 

 - instituire sistem de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice 
 ♦ O. nr. 1772/1998 (M.F.)  

 - încadrarea şi introducerea unor produse în lista produselor strategice supuse regimului de control, termene, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1094/2011 

 - materiale, dispozitive, echipamente şi informaţii pertinente, autorizare, control 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ H.G. nr. 916/2002 

 - mărfuri şi operaţiuni supuse licenţierii 
 ♦ H.G. nr. 148/1993 

 ♦ H.G. nr. 594/1992 

 ♦ L. nr. 133/1994 

 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ O.G. nr. 59/1994 

 - microorganisme modificate genetic 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2007 

 - plante şi produse vegetale, protecţie, condiţii, clasificare în nomenclatura Tarifului vama comun, coduri tarifare, listă 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 ♦ O. nr. 585/2007 (M.A.D.R.)  

 - produse: 
 • agroalimentare ecologice, organizare, control 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 • medicamentoase, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 • tehnologia informaţiei 
 ♦ L. nr. 217/1997 

 - regimul licenţelor de import şi export al României 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 - regimul: 
 • armelor de foc 
 ♦ H.G. nr. 679/1997 

 • produselor strategice 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ H.G. nr. 594/1992 

 - seminţe şi material săditor: 
 • condiţii 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 • control de calitate şi fitosanitar, condiţii, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 34/2011 (M.A.D.R.)  

 • pentru agricultură, reglementare 
 ♦ H.G. nr. 20/1995 

 - substanţe care epuizează stratul de ozon, proceduri de reglementare 
 ♦ O. nr. 506/1996 (M.A.P.P.M.)  

 - şi comercializare, material seminal de bovine, recoltare, comercializare, condiţii, norme sanitar-veterinare, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - şi tranzit mărfuri, control în frontieră 
 ♦ L. nr. 103/2000 
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 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ O. nr. 376/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - tranzit, avizare sanitar-veterinară, animale, furaje şi alte produse 
 ♦ O. nr. 70/1998 (M.A.A.)  

 v. licenţe, v. sanitar-veterinar, domeniu 
 
 Import: 
 - autorizare importatori de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat 
 ♦ H.G. nr. 230/2011 

 - benzină, motorină, supuse accizelor, măsuri speciale 
 ♦ Decizia nr. 1663/2003 (A.N.V.)  

 - bunuri provenite, finanţate direct din fonduri nerambursabile N.A.T.O., scutire de la plata drepturilor de import, condiţii 
 ♦ L. nr. 192/2002 

 - cartof, tuberculi, depistare dăunători, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 - cărbune cocsificabil din R.P. Chineză în contul rambursării creditelor acordate de statul român, valorificare şi decontare la intern 
 ♦ L. nr. 168/1998 

 - condiţii de sănătate animală şi import membrane naturale şi certificare veterinară 
 ♦ O. nr. 233/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - control valoare în vamă, mărfuri importate 
 ♦ L. nr. 133/1994 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - de alcool şi băuturi alcoolice în vrac, sistem de supraveghere 
 ♦ O. nr. 1111/2002 (M.F.P.)  

 • şi produse de tutun, cafea şi alte produse supuse autorizării 
 ♦ O. nr. 1111/2002 (M.F.P.)  

 - de bunuri: 
 • desfăşurare activităţi la Programele-cadru V şi al Programului-cadru V Euratom, taxe vamale, scutiri 
 ♦ O.G. nr. 117/1999 

 • importate prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid de către persoanele juridice, scutiri de la plata drepturilor de import 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1999 

 - de plante, de produse vegetale sau articole reglementate, importatori, obligaţii 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 ♦ O. nr. 580/2007 (M.A.D.R.)  

 - de produse alimentare, imitaţii, interzicere, risc, pericol pentru sănătatea sau securitatea consumatorilor 
 ♦ H.G. nr. 187/2000 

 - din ţări terţe: 
 • animale şi produse de acvacultură, condiţii 
 ♦ O. nr. 17/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - export: 
 • categorii de produse, măsuri, contingente tarifare 
 ♦ H.G. nr. 1494/2002 

 • presă, tipărituri, energie electrică şi mărfuri transportate prin conducte, formalităţi vamale, procedura simplificată, aprobare, norme 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 ♦ O. nr. 6341/2006 (A.N.V.)  

 - gelatină destinată consumului uman şi pentru materii prime pentru producerea gelatinei de tip uman, certificate de sănătate, norme  
 sanitar-veterinare 
 ♦ O. nr. 326/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - în contul de cooperare constituit din exporturile S.C. Unirea S.A. Cluj-Napoca 
 ♦ H.G. nr. 717/1998 

 - lista ţărilor terţe şi centrele de colectare a embrionilor proveniţi de la animale domestice din specia bovină, aprobare 
 ♦ O. nr. 189/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - listă produse, aplicare, condiţii 
 ♦ O. nr. 963/1998 (M.F.)  

 - mărfuri, control vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 ♦ H.G. nr. 973/2006 

 - mostre, produse de uz fitosanitar, regim 
 ♦ O. nr. 81/2004 (M.A.P.A.M.)  

 - organisme modificate genetic, condiţii 
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 ♦ O.U.G. nr. 43/2007 

 - produse: 
 • agricole originare din Uniunea Europeană, modificare TVA 
 ♦ O.U.G. nr. 124/2000 

 • de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe 
 ♦ O.G. nr. 38/2007 

 • din categoria nutrienţilor şi/sau suplimente alimentare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 • strategice, regim, autorizaţie /permis, produse strategice, formulare tip, condiţii 
 ♦ O. nr. 27/1999 (A.N.C.E.S.I.A.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - regim de control, armamente, muniţii şi produse militare, lista 
 ♦ H.G. nr. 1094/2011 

 - restricţii, pentru produsele care conţin azbest 
 ♦ H.G. nr. 124/2003 

 - scutiri de drepturi de import şi de TVA a bunurilor importate în cadrul programelor de asistenţă economică, tehnică şi din domenii conexe acordate  
 SUA potrivit O.G.nr.25/1996, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 162/2003 

 - şi comercializare uleiuri minerale, măsuri speciale, condiţii 
 ♦ O. nr. 591/219/2003 (M.F.P.; M.I.R.)  

 - tehnică militară şi alte bunuri şi servicii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, finanţare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 597/1998 

 - utilaje tehnologice, instalaţii, echipamente, aparate de măsură şi control, automatizări şi produse software din import, scutire taxe vamale 
 ♦ O. nr. 228/1437/2001 (M.D.P.; M.F.P.)  

 - valoarea în vamă, tratament dobânzi 
 ♦ Decizia nr. 367/1998 (D.G.V.)  

 v. sanitar-veterinar, domeniu 
 
 Impozit pe profit: 
 - actualizare plăţi anticipate, indice de inflaţie, anul fiscal 2007, 2008, 2009 
 ♦ O. nr. 297/2009 (M.F.P.)  

 - investiţii directe 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - plată şi depunere declaraţii fiscale 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - regim 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - Registrul de evidenţă fiscală 
 ♦ O. nr. 870/2005 (M.F.P.)  

 - scutiri 
 ♦ L. nr. 227/2015   
 Impozit pe reprezentanţe: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 227/2015   
 Impozit pe salarii: 
 - reducere pentru părinţii eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - regim juridic, stabilire 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - salariaţi disponibilizaţi cu ocazia restructurării agenţilor economici cu capital majoritar privat, compensaţii, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - stabilire 
 ♦ L. nr. 80/1995 

 ♦ L. nr. 303/2004 

 - virare la bugetul de stat şi a cotelor defalcate din acesta la bugetele locale 
 ♦ O. nr. 30/1999 (M.F.)  

 ♦ L. nr. 500/2002   
 Impozit pe spectacole: 
 - regim juridic 
  ♦ L. nr. 227/2015 
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 Impozit pe venit: 
 - activităţi independente, venit net, determinare pe baza normelor anuale de venit, nomenclator, aprobare 
 ♦ O. nr. 1847/2003 (M.F.P.)  

 - anual global: 
 • an fiscal, definire, principii, regim juridic 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - barem de impunere 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - barem lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi pensii, an fiscal 2004 
 ♦ O. nr. 1848/2003 (M.F.P.)  

 - calcul pentru microîntreprinderi 
 ♦ O. nr. 945/2003 (M.F.P.)  

 - declaraţie de venit global şi declaraţii speciale 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - deduceri personale 
 ♦ O. nr. 19/2005 (M.F.P.)  

 ♦ L. nr. 227/2015 

 - deduceri personale, procedură 
 ♦ O. nr. 1941/2004 (M.F.P.)  

 - evidenţă, plătitori persoane fizice 
 ♦ O. nr. 46/2001 (M.F.P.)  

 - fişe fiscale 
 ♦ O.G. nr. 7/1995 

 - formulare, model, conţinut, aprobare, stabilire 
 ♦ O. nr. 160/2004 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 376/2004 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 36/2005 (M.F.P.)  

 - global, cheltuieli efectuate de proprietari persoane fizice, lucrări pentru monumente istorice, deducerea timp de 5 ani din valoarea acestora,  
 cuantum 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - persoane fizice/juridice nerezidente, plată, condiţii 
 ♦ O. nr. 1024/2000 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 181/2001 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 460/2004 (M.F.P.)  

 - persoane fizice: 
 • din zone defavorizate, reducere, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 • stabilire din oficiu, procedură, model, conţinut formulare, aprobare 
 ♦ O. nr. 1393/2006 (M.F.P.)  

 - reducere pentru construcţie de locuinţe, acordare, procedură 
 ♦ O. nr. 716/2004 (M.F.P.)  

 - regim 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - venituri neimpozabile 
 ♦ L. nr. 227/2015   
 Impozit specific pentru unele activități: 
 - derogare de la Codul fiscal 
 ♦ L. nr. 170/2016   
 Impozit: 
 - căi administrative de atac, contestaţii, proceduri de soluţionare 
 ♦ O. nr. 2186/2001 (M.F.P.)  

 - contribuţii financiare ale cetăţenilor la cheltuielile publice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.56) 
 - decizie de impunere venituri din cedarea folosinţei bunurilor imobile cu destinaţia de locuinţe pe anul 2001, model 
 ♦ O. nr. 351/2002 (M.F.P.)  

 - domiciliu fiscal, procedură de modificare din oficiu 
 ♦ O. nr. 526/2004 (A.N.A.F.)  

 - formulare: 
 • model, aprobare 
 ♦ O. nr. 53/2003 (M.F.P.)  
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 • pentru colectare impozite, taxe locale şi alte venituri ale bugetelor locale, aprobare 
 ♦ O. nr. 384/2002/10/2003 (M.A.P.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 2052bis/1528/2006 (M.F.P.; M.A.I.)  

 - impozite, taxe şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilire numai prin lege 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.139) 
 - indirect, TVA, stabilire regim de impozitare, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - înlesniri, amânări la plată, aprobarea procedurii şi a competenţelor de acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ O. nr. 928/2002 (M.F.P.)  

 - Medicina muncii: 
 • obţinute din România de nerezidenţi, regim 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - pe clădiri, reguli, scutiri, plată 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - pe dividende: 
 • mod de calcul 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 • scutiri, acordare, condiţii pentru acţionari, asociaţi, companii de navigaţie maritimă, regim special pentru activitatea de transport maritim  
 internaţional 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 ♦ O. nr. 638/1999 (M.F.)  

 - pe mijloacele de transport 
 ♦ H.G. nr. 1347/2010 

 - pe produse din import, instituirea controlului obligatoriu al valorii în vamă 
 ♦ H.G. nr. 940/1997 

 - pe veniturile: 
 • din activităţi agricole, declaraţii, completare 
 ♦ O. nr. 411/2006 (M.F.P.)  

 ♦ L. nr. 227/2015 

 • din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat, sume, restituire, procedură 
 ♦ O. nr. 3384/2008 (M.E.F.)  

 • microîntreprinderilor, regim 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - pentru ţiţei, gaze naturale din producţia internă, condiţii 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - plătitori: 
 • evidenţă specială, înscriere, procedură 
 ♦ O. nr. 296/2005 (A.N.A.F.)  

 - regim 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - regim aplicabil reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine 
 ♦ H.G. nr. 1222/1990 

 ♦ O. nr. 39/2001 (M.F.P.)  

 - şi taxe locale, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 1/2013 

 - taxe, tarife cu caracter fiscal şi nefiscal, registru, întocmire 
 ♦ O. nr. 1364/2008 (M.E.F.)  

 ♦ L. nr. 227/2015 

 - terenuri, formulare tipizate 
 ♦ O. nr. 2541/1998 (M.F.)  

 • scutiri, acordare, plată, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 ♦ O.G. nr. 76/2001 

 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 v. majorări de întârziere 
 
 Impozite şi taxe locale: 
 - activitate de colectare, desfăşurată de organele fiscale locale, formulare tipizate, aprobare 
 ♦ O. nr. 75/767/2009 (M.A.I.; M.F.P.)  

 - formulare tipizate, model, regim de tipărire şi difuzare, încasare impozite, aprobare 
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 ♦ L. nr. 273/2006 

 - plătitori, declaraţie, obligaţii de plată, completare 
 ♦ O. nr. 1313/1999 (M.F.)  

 ♦ O.G. nr. 8/1998 

 ♦ O.G. nr. 64/2001 

 - regim juridic, stabilire, încasare, urmărire 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - sistem electronic de încasare 
 ♦ O.G. nr. 24/2002 

 ♦ H.G. nr. 181/2002 

 - stabilire de consilii locale sau judeţene, în limitele şi condiţiile legii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.139) 

 Impozite, scutiri, reduceri: 
 - acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 • acorduri petroliere 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 • active corporale 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 • beneficiari de credite pentru locuinţe 
 ♦ L. nr. 152/1998 

 • cadre militare şi salariaţi civili disponibilizaţi, restructurare unităţi ale M.I., condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 100/1999 

 • în zone libere 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 • pentru: 
 • localităţi din Munţii Apuseni şi Delta Dunării 
 ♦ O.G. nr. 27/1996 

 • magistraţii decoraţi 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 • operaţiunile Băncii Naţionale a României 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 • persoane cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • persoane disponibilizate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 • persoane persecutate din motive politice 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 • personal militar şi civil, disponibilizat, restructurare armată, activităţi economice, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 7/1998 

 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 • producerea obiectelor de cult 
 ♦ L. nr. 103/1992 

 • sumele primite prin sponsorizare sau mecenat 
 ♦ L. nr. 32/1994 

 • terenuri agricole 
 ♦ H.G. nr. 728/2001 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 • urmaşii eroilor martiri ai revoluţiei, răniţi şi pensionari de invaliditate, proveniţi din luptătorii pentru victoria Revoluţiei 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 • veterani şi invalizi de război 
 ♦ L. nr. 44/1994 

 - regim 
 ♦ L. nr. 227/2015   
 Impresariat artistic: 
 - atestare şi avizare derulare activităţi de impresariat artistic, proceduri 
 ♦ H.G. nr. 86/2008 
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 - desfăşurare activitate 
 ♦ O.G. nr. 21/2007 

 - reorganizarea activităţii 
 ♦ H.G. nr. 342/1990   
 Incendii, dezastre, reglementări internaţionale: 
 - R. Ungară, Protocol, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 1311/2000 (aprobare)   
 Incendii: 
 - activitate în domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, prevenire, stingere 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 1992/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - apărare, norme, reglementări tehnice, avizare, metodologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 1436/2006 (M.A.I.)  

 - apărare, organizarea activităţii - DGPSI - 005, dispoziţii generale 
 ♦ L. nr. 121/1996 

 - apărare, prevenire şi stingere 
 ♦ H.G. nr. 1088/2000 

 ♦ O. nr. 313/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 401/2005 (M.C.T.I.)  

 ♦ L. nr. 307/2006 

 ♦ O. nr. 163/2007 (M.A.I.)  

 ♦ H.G. nr. 537/2007 

 ♦ O. nr. 129/2016 (M.Af.I.)  

 - categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării pentru prevenirea şi stingerea incendiilor 
 ♦ H.G. nr. 571/2016 

 - clasificarea teritoriului României în funcţie de riscul producerii de incendii 
 ♦ O. nr. 651/2002 (M.A.A.P.)  

 - criterii oprire funcţionare ori utilizare construcţii sau amenajări,determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate 
 ♦ H.G. nr. 915/2015 

 - determinarea riscului de arson, procedură 
 ♦ O. nr. 234/2010 (M.A.I.)  

 - dezastre, ajutoare de urgenţă, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - ghid de evaluare a riscului de incendii, pentru: 
 • cămine de bătrâni şi persoane cu handicap 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 2002/2002 (M.L.P.T.L.)  

 • clădiri din domeniul sănătăţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 2003/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - interzicere aprindere şi menţinere focuri în câmp deschis nesupravegheate, prevenire 
 ♦ O. nr. 313/2001 (M.A.A.P.)  

 - în masă, apărare, acţiuni măsuri preventive şi de intervenţie operativă, situaţii de urgenţă publică generală 
 ♦ H.G. nr. 1088/2000 

 ♦ L. nr. 481/2004 

 - la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber, apărare, dispoziţii 
 ♦ O. nr. 14/2009 (M.A.I.)  

 - la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, apărare, dispoziţii generale 
 ♦ O. nr. 211/2010 (M.A.I.)  

 - la construcţii şi instalaţii aferente, apărare, dispoziţii generale 
 ♦ O. nr. 166/2010 (M.A.I.)  

 - la obiective de cult, apărare, dispoziţii generale 
 ♦ O. nr. 28/2338/2009 (M.A.I.; M.C.C.P.N.)  

 - la spaţii şi construcţii pentru birouri, apărare, dispoziţii 
 ♦ O. nr. 252/2010 (M.A.I.)  

 - la structuri turistice, unităţi de alimentaţie publică, unităţi de management, apărare, dispoziţii generale 
 ♦ O. nr. 118/1709/2010 (M.A.I.; M.D.R.T.)  

 - mijloace tehnice de: 
 • apărare, certificarea conformităţii, introducere pe piaţă, metodologie, aprobare 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 ♦ O. nr. 231/2011 (M.A.I.)  

 ♦ O. nr. 88/2012 (M.A.I.)  
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 • prevenire şi stingere, dispoziţii generale, echipare şi dotare construcţii, instalaţii tehnologice şi platforme 
 ♦ L. nr. 121/1996 

 - Ministerul Administraţiei şi Internelor, atribuţii 
 ♦ L. nr. 121/1996 

 - persoane fizice şi juridice, prestatoare de servicii împotriva incendiilor, atestare, metodologie 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 ♦ O. nr. 87/2010 (M.A.I.)  

 - personal cu atribuţii de îndrumare, control, constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, atestare, condiţii 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 - Plan de analiză şi acoperire a riscurilor, structura-cadru, elaborare, metodologie 
 ♦ O. nr. 132/2007 (M.A.I.)  

 - prevenire, utilizare foc deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată, resturi vegetale, dispoziţii generale 
 ♦ O. nr. 605/579/2008 (M.I.R.A.; M.A.D.R.)  

 - riscuri: 
 • generate de încărcări electrostatice- D.G.P.S.I.- 004, reducere 
 ♦ O. nr. 108/2001 (M.I.)  

 ♦ L. nr. 121/1996 

 • identificare, evaluare şi control, metodologie, aprobare 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 ♦ O. nr. 210/2007 (M.I.R.A.)  

 - scenarii de siguranţă la foc, elaborare, metodologie, aprobare 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 - servicii comunitare pentru situaţii de urgenţă, coordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/2001 

 - spaţii de comerţ, apărare, dispoziţii generale 
 ♦ O. nr. 187/2010 (M.A.I.)  

 - specifice activităţilor din sectoarele industriei lemnului, prevenire şi stingere, normative, ediţia 2002 
 ♦ O. nr. 45/2003 (M.I.R.)  

 ♦ L. nr. 307/2006 

 - stingătoare, utilizare, verificare, reîncărcare, reparare, scoatere din uz 
 ♦ O. nr. 138/2015 (M.Af.I.)    
 Incompatibilităţi: 
 - în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice, regim, stabilire 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - stabilire şi excepţii: 
 • deputaţi şi senatori 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.71) 
 • judecători 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.125) 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 • judecători la Curtea Constituţională 
 ♦ L. nr. 47/1992 

 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.144) 
 • membri ai Curţii de Conturi 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.140) 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 • membri ai Guvernului 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.105) 
 • pentru: 
 • avocaţi 
 ♦ L. nr. 51/1995 

 • conducere/consilieri şi experţi, Consiliul Legislativ 
 ♦ L. nr. 73/1993 

 • consilieri în proprietatea industrială 
 ♦ O.G. nr. 66/2000 

 • controlor delegat în structura M.F.P. 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 • executori bancari 
 ♦ O. nr. 2628/C/1999 (M.J.)  

 • executori judecătoreşti 
 ♦ L. nr. 188/2000 
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 • funcţionari publici 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 • membri ai CNVM 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 • membri C.N.A.S. 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 • membrii Consiliului Concurenţei 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 • notari publici 
 ♦ L. nr. 36/1995 

 • personal silvic 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 • personalul Serviciului de Informaţii Externe 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 • procurori, ofiţeri de poliţie judiciară sau de specialişti în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
 ♦ O.U.G. nr. 43/2002 

 • secretarul de stat şi salariaţii A.V.A.S. 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 ♦ H.G. nr. 837/2004 

 • Preşedintele României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.84) 
 • procurori 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.132) 
 ♦ L. nr. 303/2004   
 Incubatoare de afaceri: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 102/2016   
 Indemnizaţii: 
 - acordare pentru activităţi desfăşurate pentru eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate în patrimoniul  
 societăţilor comerciale cu capital de stat, condiţii 
 ♦ Criterii nr. 2665/1C/311/1992 (M.E.F.; M.L.P.A.T.)  

 - acordate în baza D.-L. nr. 118/1990 
 ♦ L. nr. 44/1994 

 ♦ O.G. nr. 105/1999 

 - artişti interpreţi sau executanţi 
 ♦ L. nr. 109/2005 

 ♦ H.G. nr. 1469/2005 

 - cadrelor didactice, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - colaboratorilor de la Parlament, Preşedinţie, Guvern, Consiliul Legislativ 
 ♦ L. nr. 73/1993 

 ♦ L. nr. 53/1991 

 ♦ L. nr. 40/1991 

 - copil cu handicap grav, indemnizaţie cuvenită părinţilor/reprezentanţilor legali, condiţii 
 ♦ O. nr. 794/380/2002 (M.S.F.; M.A.P.)  

 - de conducere, diplomaţi Corpul Diplomatic şi Consular al României 
 ♦ L. nr. 495/2004 

 - de merit în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului, instituire, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 118/2002 

 ♦ H.G. nr. 859/2003 

 - de scufundare 
 ♦ H.G. nr. 881/1999 

 - de străinătate, personalului navigant de pe navele de pescuit oceanic 
 ♦ H.G. nr. 246/1990 

 - de şedinţă: 
 • acordare membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 ♦ L. nr. 145/1998 

 ♦ L. nr. 202/2006 

 • stabilire cuantum pentru membrii comisiilor de atribuire de denumiri 
 ♦ H.G. nr. 1087/2003 

 - de şomaj acordare: 
 • condiţii 
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 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 ♦ O. nr. 85/2002 (A.N.O.F.M.)  

 • salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - lunare de hrană, persoane infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, metodologie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1177/2003 

 ♦ O. nr. 223/2006 (M.M.S.S.F.)  

 - magistraţilor, condiţii 
 ♦ L. nr. 51/1993 

 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 - membrilor Academiei Române 
 ♦ L. nr. 752/2001 

 - pentru: 
 • pensionari membri ai uniunilor de creatori legal constituite, de utilitate publică 
 ♦ L. nr. 8/2006 

 ♦ H.G. nr. 1650/2006 

 • preşedintele, vicepreşedintele şi raportorul Comisiei Naţionale pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă, fonduri de la bugetul de stat 
 ♦ L. nr. 158/1999 

 - persoane care au efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 
 ♦ L. nr. 309/2002 

 - prime, sporuri, premii şi alte drepturi băneşti ale personalului militar şi civil din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă  
 naţională, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 - profesor consultant 
 ♦ H.G. nr. 909/1999 

 - protecţia socială a membrilor Casei Sociale a Constructorilor, cuantum 
 ♦ L. nr. 215/1997 

 - reparatorii: 
 • acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - soţiilor cadrelor militare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 1109/1996 

 ♦ H.G. nr. 50/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - sportivilor şi arbitrilor 
 ♦ H.G. nr. 1447/2007 

 - sporuri, prime şi alte drepturi băneşti ale poliţiştilor 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 - stabilite prin lege pentru deputaţi şi senatori 
 ♦ L. nr. 53/1991 

 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.73 alin.3 lit.c) 
 
 

v. indexare 

 Indexare: 
 - alocaţie de întreţinere a copiilor încredinţaţi sau daţi în plasament 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 - Comisia Naţională pentru Indexare şi Fundamentare a Valorii Coşului Minim de Consum 
 ♦ H.G. nr. 939/2002 

 - indemnizaţii acordate în baza Legii nr. 309/2002 
 ♦ H.G. nr. 1427/2004 

 - salarii: 
 • regim juridic 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 v. pensie, v. protecţie socială, v. salarizare v. salarii, creşteri salariale 
 
 Indicaţii geografice: 
 - înregistrare, protejare produse, condiţii 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 ♦ H.G. nr. 1134/2010 

 - protejate pentru vinuri, aprobare listă 
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 ♦ L. nr. 84/1998   
 Industria națională de apărare: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 232/2016 

 ♦ H.G. nr. 611/2017   
 Industrie: 
 - a celulozei şi hârtiei, documente de referinţă (B.A.T.) 
 ♦ O. nr. 37/2003 (M.A.P.M.)  

 - a lemnului, siguranţă la foc, proiectare şi executare construcţii, instalaţii şi dotări tehnologice 
 ♦ O. nr. 46/2003 (M.I.R.)  

 ♦ L. nr. 307/2006 

 - a zahărului, produse de bază, calitate- tip, stabilire, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 180/374/398/2001 (M.A.A.P.; M.I.M.M.C.; M.S.F.)  

 - activitatea de elaborare şi turnare a oţelului, norme specifice 
 ♦ O. nr. 412/1998 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - administrare şi gestionare, rezerve de mobilizare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 185/2001 

 - alimentară: 
 • fabricare: 
 • program naţional-cadru pentru unele unităţi 
 ♦ H.G. nr. 48/2003 

 • solvenţi de extracţie utilizate/destinate producerii alimentelor şi ingredientelor alimentare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 185/153/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.)  

 • sucuri din fructe şi produse similare, condiţii 
 ♦ O. nr. 510/768/319/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 • tipuri de lapte conservat destinat consumului 
 ♦ O. nr. 521/832/321/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - alimente congelate rapid, destinate consumului uman, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 932/649/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.)  

 - ape uzate, epurare biologică 
 ♦ O. nr. 1097/1997 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 107/1996 

 - atribuţii ale: 
 • Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării şi implementării politicii industriale a României şi a planului de acţiune  
 aferent 
 ♦ O. nr. 342/2001 (M.I.R.)  

 ♦ H.G. nr. 660/2001 

 - calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice 
 ♦ O. nr. 323/2000 (M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 293/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 - camere de comerţ şi industrie din România 
 ♦ L. nr. 335/2007 

 - centre de colectare a laptelui şi industrie alimentară, criterii de evaluare 
 ♦ O. nr. 370/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - clasificarea activităţilor economice şi sociale C.A.E.N. 
 ♦ H.G. nr. 656/1997 

 - de apărare: 
 • număr mediu maxim de personal pentru agenţi economici care beneficiază în anul 2003 de prevederile art.10 din O.U.G.nr.95/2002, aprobare,  
 măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1597/2002 

 - drept de proprietate industrială, consilieri în proprietate industrială, acordare asistenţă, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 66/2000 

 - echipamente, utilaje şi instalaţii tehnologice, lucrări de montaj, verificarea calităţii, Norme metodologice, aprobare 
 ♦ O. nr. 293/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 - extractivă, deşeuri, gestionare 
 ♦ H.G. nr. 856/2008 

 - fondul special pentru reducerea resurselor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale 
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 ♦ O.U.G. nr. 32/2001 

 ♦ H.G. nr. 618/2000 

 - forţa de muncă din industria de apărare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1597/2002 

 - iazuri de decantare, din industria minieră, proiectare, exploatare 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ O. nr. 103/705/1292/2002 (M.I.R.; M.A.P.M.; M.L.P.T.L.)  

 - interzicerea dezvoltării, producerii, stocării, folosirii armelor chimice şi distrugere, declaraţii anuale, formulare, modele 
 ♦ L. nr. 56/1997 

 - lista organismelor desemnate în domeniul compatibilităţii electromagnetice, aprobare 
 ♦ O. nr. 430/2001 (M.I.R.)  

 - minieră: 
 • personal, masă caldă gratuită, acordare 
 ♦ H.G. nr. 195/2006 

 • protecţie socială, personal regii autonome, companii naţionale/societăţi naţionale din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase,  
 radioactive şi rare 
 ♦ H.G. nr. 97/1998 

 • strategia de dezvoltare socio-economică a Bazinului Carbonifer al Văii Jiului 
 ♦ H.G. nr. 646/2002 

 • subvenţii de la bugetul de stat, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 42/2000 

 ♦ H.G. nr. 311/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 • şi geologie, regim 
 ♦ O. nr. 93/1998 (A.N.R.M.)  

 ♦ L. nr. 85/2003 

 - petrochimică, creştere competitivitate şi eficienţă, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 479/2009 

 - piese de schimb auto, validare de către constructorul de vehicul rutier 
 ♦ H.G. nr. 1219/2000 

 - Politica industrială a României şi Plan de acţiune, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 657/2002 

 - produse din sticlă cristal, clasificare, marcare în vederea comercializării 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 134/2002 

 - program: 
 • de creştere a competitivităţii produselor, sprijin financiar, mecanism, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1510/2008 

 • de reorganizare şi restructurare, protecţie socială 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 1602/1997 (M.I.C.)  

 • special de restructurare minerit şi Regii autonome 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 - proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului 
 ♦ L. nr. 292/2018 

 - recepţia lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi punerea în funcţiune, capacităţi de producţie 
 ♦ H.G. nr. 51/1996 

 - recipiente: 
 • stabile sub presiune din instalaţiile frigorifice C 14- 97 
 ♦ O. nr. 1648/1997 (M.I.C.)  

 - sectoare economice prioritare, susţinere, condiţii 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 - siderurgică, restructurare, strategie în perioada 2002-2005, 2004-2010, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 213/2002 

 - sistem, distribuţie gaze naturale, indicativ 1.6/P.E.-97 
 ♦ O. nr. 1565-99/N/1997 (M.I.C.; M.L.P.A.T.)  

 - strategia de dezvoltare: 
 • a Bazinului carbonifer al Văii Jiului 
 ♦ H.G. nr. 646/2002 

 • a industriei aparatelor şi maşinilor de uz casnic din România, în perioada 2001- 2010, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1297/2001 

 • pe termen mediu şi lung (2001-2005 şi 2005-2010) pentru fabricaţia de rulmenţi în România 
 ♦ H.G. nr. 1329/2001 

 • politica industrială a României 
 ♦ H.G. nr. 657/2002 
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 - sudare, proceduri tip de îmbinări CR 14- 97 
 ♦ O. nr. 1649/1997 (M.I.C.)  

 v. protecţia muncii, v.privatizare, v. societăţi comerciale, v. învăţământ 
 
 Informare: 
 - consumatori pentru produse şi servicii, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 72/2010 (A.N.P.C.)  

 - publică şi comunicare, situaţii de urgenţă, strategie naţională, aprobare, implementare 
 ♦ H.G. nr. 548/2008 

 ♦ O. nr. 632/2008 (M.I.R.A.)  

 - şi consultare a angajaţilor, cadru general, proceduri 
 ♦ L. nr. 467/2006 

 ♦ H.G. nr. 188/2007 

 ♦ H.G. nr. 187/2007 

 - şi documentare: 
 • activitate, organizare 
 ♦ D.-L. nr. 141/1990   
 Informatică, informatizare: 
 - a societăţii româneşti 
 ♦ H.G. nr. 575 bis/1992 

 - acte notariale în formă electronică, regim 
 ♦ L. nr. 589/2004 

 ♦ O. nr. 500/2009 (M.C.S.I.)  

 - administrare informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice, transparenţa informaţiilor, program de aplicare a L.nr.161/2003, obiective,  
 asigurare, condiţii 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ H.G. nr. 504/2003 

 - administraţie publică, strategia Guvernului, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1007/2001 

 - banca de date, lucrări publice şi construcţii: 
 • actualizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 853/1998 

 ♦ O. nr. 58/N-19a/7910-229/1999 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.; C.N.S.)  

 • constituire şi gestionare de M.L.P.A.T. 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ H.G. nr. 853/1998 

 - baza de date: 
 • internaţionale stabilite de bibliotecile centrale universitare şi bibliotecile din învăţământul superior 
 ♦ O.G. nr. 84/1998 

 • pedologice a siturilor de sol-teren, realizare, reactualizare, norme de conţinut 
 ♦ O.U.G. nr. 38/2002 

 - colectare date statistice în sistem electronic, norme de utilizare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 542/2003 

 - comerţ electronic, regim juridic 
 ♦ L. nr. 365/2002 

 ♦ H.G. nr. 1308/2002 

 - culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile realizate din activităţi medicale 
 ♦ O. nr. 1226/2012 (M.S.)  

 - datorie vamală, taxe, impozite, decontare prin mijloace informatice 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 ♦ O. nr. 8831/2007 (A.N.V.)  

 - declaraţii vamale depuse de comisionari în vamă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - depunere de documente pe cale electronică, instituire de către C.N.V.M., condiţii 
 ♦ O. nr. 5/1998 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - documente în formă electronică, codare standardizată seturi de caractere, utilizare 
 ♦ O. nr. 414/2006 (M.C.T.I.)  

 - finanţare, în anul 2002, la realizarea Sistemului de comunicaţii şi informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) 
 ♦ L. nr. 317/2002 

 - funcţionari publici, instruire şi specializare, norme, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1007/2001 

 ♦ O. nr. 252/2003 (M.A.P.)  
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 - Grupul de Promovare a Tehnologiei Informaţiei în România, înfiinţare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 271/2001 

 - informaţii clasificate, protecţie 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 ♦ H.G. nr. 585/2002 

 - infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional, implementare reţele 5G, condiții 
 ♦ L. nr. 163/2021 

 - marca temporală, regim 
 ♦ L. nr. 451/2004 

 ♦ O. nr. 492/2009 (M.C.S.I.)  

 - pentru şedinţele Guvernului, realizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1574/2002 

 - program: 
 • de software, de registru independent privat, folosire, condiţii, contravenţii 
 ♦ O. nr. 16/1997 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 • utilizate în domeniul financiar-contabil 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - semnătură electronică: 
 • certificate digitale calificate, introducere în spitale/instituţii sanitare 
 ♦ O. nr. 49/54/2004 (M.S.; C.N.A.S.)  

 • regim juridic 
 ♦ L. nr. 455/2001 

 ♦ H.G. nr. 1259/2001 

 • servicii de certificare, furnizori, acreditare, procedură 
 ♦ O. nr. 473/2009 (M.C.S.I.)  

 • utilizare în vederea căutării datelor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
 ♦ O. nr. 2409/C/2004 (M.J.)  

 - set minim de date la nivel pacient (S.M.D.P.) colectare electronică în spitale, introducere responsabilitate 
 ♦ O. nr. 102/34/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - Sistem Electronic Naţional, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - sistem informatic: 
 • integrat, componentă a Sistemului Electronic Naţional, norme şi proceduri, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 952/2003 

 • pentru administraţiile fiscale 
 ♦ H.G. nr. 675/2003 

 • unic integral al asigurărilor de sănătate din România, realizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 897/1999 

 - sistem statistic de comerţ internaţional cu bunuri: 
 • organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 422/2006 

 - Sistemul e-administraţie, operaţionalizare 
 ♦ H.G. nr. 1362/2004 

 - statistică, date, colectare, utilizare sistem electronic 
 ♦ O.G. nr. 19/2003 

 - Strategia de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005 - 2009 
 ♦ H.G. nr. 543/2005 

 - strategia naţională de informatizare, responsabilităţi 
 ♦ H.G. nr. 308/1997 

 ♦ H.G. nr. 58/1998 

 - tarif vamal, lista României de concesii tarifare, produse ale tehnologiei informaţiei 
 ♦ L. nr. 217/1997 

 
 

v. Internet 

 Informatizare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • apărare cibernetică, Consiliul de Management al Apărării Cibernetice al NATO, Memorandum de înţelegere, Bruxelles, 2011 
 ▼ H.G. nr. 144/2013 (aprobare) 

 • R. Coreea, informatizare naţională, cooperare, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 661/2009 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, Budapesta, 2001 
 ▼ L. nr. 64/2004 (ratificare) 

 • cu Anglia şi Ţara Galilor, sistem de publicitate imobiliară eficient, care să asigure succesul economiei de piaţă în România,  Memorandum,  
 Bucureşti, 2002 
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 ▼ H.G. nr. 204/2003 (aprobare) 

 • date cu caracter personal, protejare persoane faţă de prelucrarea automată, Convenţie, Strasbourg, 1981, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 682/2001 (ratificare) 

 • Servicii bazate pe acces condiţionat, Convenţie Europeană, Strasbourg, 2001 
 ▼ L. nr. 305/2002 (ratificare)   
 Informaţie, domeniu, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • clasificate (secrete şi secrete de serviciu), protecţie reciprocă, colaborare între România şi R.F.Germană, Convenţie, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 257/1998 (ratificare) 

 • clasificate din domeniul apărării, Confederaţia Elveţiană, Acord, Berna, 2003 
 ▼ H.G. nr. 178/2004 (aprobare) 

 • informaţii clasificate militare, protecţie, R. Coreea, Acord, Bucureşti, 2015 
 ▼ L. nr. 287/2015 (ratificare) 

 • militare clasificate, protecţie, Azerbaidjan, Acord, Baku, 2006 
 ▼ H.G. nr. 673/2006 (aprobare) 

 • protecţie reciprocă a informaţiilor clasificate, R. Slovacă, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 325/2007 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • din domeniul informaţiei asupra dreptului străin, Convenţie europeană, Londra, 1968 şi Protocol adiţional,   Strasbourg, 1978 
 ▼ H.G. nr. 153/1991 (aderare) 

 • şi comunicare, transfer, facilitare între M.C.T.I. din România şi ministerele similare din R.Albania, R. Cipru, R. Elenă, Fosta Republică  
 Iugoslavă Macedonia, R. Federală Iugoslavia, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 375/2002 (aprobare)   
 Informaţie: 
 - acces liber cu privire la starea de mediu înconjurător, autorităţi publice, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 878/2005 

 - Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, baza de date, acces la informaţii, înscriere în arhivă 
 ♦ H.G. nr. 802/1999 

 - caracter secret, prevenirea scurgerii 
 ♦ L. nr. 51/1991 

 - clasificate din domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, norme metodologice, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 ♦ O. nr. 7079/2003 (M.E.C.)  

 - de interes public: 
 • deconspirarea Securităţii 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2008 

 • în domeniul audiovizualului, cadru legal 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 • liber acces, condiţii 
 ♦ L. nr. 544/2001 

 ♦ H.G. nr. 123/2002 

 • şi secrete de serviciu 
 ♦ O. nr. 24/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - de risc bancar 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - din instituţii publice, reutilizare 
 ♦ L. nr. 109/2007 

 - dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.31) 
 - externă, siguranţă naţională şi apărarea României 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 - interdicţia divulgării persoanei care a donat ţesuturi/organe umane, excepţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - în domeniul asigurărilor şi supravegherea asigurărilor 
 ♦ O. nr. 15/2001 (C.S.A.)  

 - obligaţie pentru statul român, ca stat de condamnare, condiţii 
 ♦ L. nr. 302/2004 

 - participare public, planuri şi programe legate de mediu, elaborare, cadru de realizare 
 ♦ H.G. nr. 564/2006 

 - publică: 
 • liber acces 
 ♦ L. nr. 544/2001 

 • şi consultare public, aspecte de securitate biologică implicate din producerea, importul, comercializarea şi utilizarea organismelor vii  
 modificate şi/sau a produselor rezultate din acestea 



 

 6072

 ♦ O.U.G. nr. 44/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 43/2007 

 - secret de stat, clase de secretizare, schimbare, declasificare 
 ♦ H.G. nr. 1020/2004 

 - tehnologie, import, lista României de concesii tarifare 
 ♦ L. nr. 217/1997   
 Informaţii clasificate, reglementări internaţionale: 
 - acte bilaterale: 
 • Bosnia și Herțegovina, Acord, Sarajevo, 2020 
 ▼ L. nr. 64/2021 (ratificare) 

 • Georgia, Acord, Tbilisi, 2014 
 ▼ L. nr. 177/2014 (ratificare) 

 • Marele Ducat al Luxemburgului, Bucureşti, 2017 
 ▼ L. nr. 5/2018 (ratificare) 

 • Organizația Națiunilor Unite, Acord, New York, 2017 
 ▼ L. nr. 261/2018 (ratificare) 

 • R. Albania, Acord, Bucureşti, 2013 
 ▼ L. nr. 74/2014 (ratificare) 

 • R. Algeriană Democratică şi Populară, Acord, Alger, 2015 
 ▼ H.G. nr. 170/2016 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 67/2007 (ratificare) 

 • R. Cehă, Acord, Bucureşti, 2010 
 ▼ L. nr. 272/2010 (ratificare) 

 • R. Cipru, Acord, Nicosia, 2014 
 ▼ L. nr. 238/2015 (ratificare) 

 • R. Croaţia, Zagreb, 2017 
 ▼ L. nr. 7/2018 (ratificare) 

 • R. Estonia, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 202/2007 (ratificare) 

 • R. F. Germania, Acord, Bucureşti, 2016 
 ▼ L. nr. 200/2017 (ratificare) 

 • R. Franceză, Acord, Bucureşti, 2010 
 ▼ L. nr. 56/2011 (ratificare) 

 • R. Italia, Acord de securitate, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 269/2005 (ratificare) 

 • R. Letonia, Acord, Bucureşti, 2009 
 ▼ L. nr. 103/2010 (ratificare) 

 • R. Macedonia, Acord, Bucureşti, 2016 
 ▼ L. nr. 201/2017 (ratificare) 

 • R. Moldova, Acord, Bucureşti și Chișinău, 2015 
 ▼ L. nr. 167/2016 (ratificare) 

 • R. Polonia, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 65/2007 (ratificare) 

 • R. Portugheză, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ L. nr. 282/2009 (ratificare) 

 • R. Serbia, Acord, București, 2017 
 ▼ L. nr. 215/2017 (ratificare) 

 • R. Slovenia, Acord, Bucureşti, 2011 
 ▼ L. nr. 102/2012 (ratificare) 

 • R. Spaniei, Acord, Madrid, 2010 
 ▼ L. nr. 273/2010 (ratificare) 

 • Regatul Norvegiei, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ L. nr. 279/2009 (ratificare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii, Înţelegere de securitate, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 227/2010 (aprobare) 

 • Ucraina, Acord, Bucureşti, 2013 
 ▼ L. nr. 75/2014 (ratificare) 

 • Ungaria, Acord, București, 2018 
 ▼ L. nr. 140/2019 (ratificare)   
 Informaţii clasificate: 
 - ale Organizaţiei Atlanticului de Nord în România, protecţie, norme, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 353/2002 

 - Catalogul naţional de pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC - INFOSEC 5, Directivă, aprobare 



 

 6073

 ♦ O. nr. 22/2012 (O.R.N.I.S.S.)  

 - corespondenţa clasificată, colectare, transport, distribuţie 
 ♦ H.G. nr. 1349/2002 

 - cuprinse în documente de plată a drepturilor băneşti cuvenite personalului armatei, elaborate de M.Ap.N., declasificare 
 ♦ H.G. nr. 892/2010 

 - documente, materiale, conflict armat, activităţi de evacuare, organizare, asigurare, metodologie 
 ♦ O. nr. 1352/2006 (M.A.I.)  

 - elaborate sau deţinute de MFP, declasificare 
 ♦ H.G. nr. 1466/2004 

 - emise de Ministerul Apărării Naţionale, declasificare 
 ♦ H.G. nr. 94/2010 

 - Ghid de securitate privind sistemul de operare Windows 2000 Server-DS 17, aprobare 
 ♦ O. nr. 170/2006 (O.R.N.I.S.S.)  

 - Ghid INFOSEC: 
 • privind estimarea nivelurilor de încredere pentru medii specifice în care operează sisteme informatice şi de comunicaţii-DS 13 
 ♦ O. nr. 171/2006 (O.R.N.I.S.S.)  

 • tehnic, de implementare privind identificarea şi autentificarea în sistemele informatice, de comunicaţii - DS 11 
 ♦ O. nr. 198/2008 (O.R.N.I.S.S.)  

 - informaţii secrete: 
 • de serviciu, protecţie 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 ♦ H.G. nr. 585/2002 

 ♦ H.G. nr. 781/2002 

 • de stat 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 - în format electronic, echipamente şi sisteme, selectare, instalare, INFOSEC 6, versiunea 2 
 ♦ O. nr. 358/2008 (O.R.N.I.S.S.)  

 - NATO ATOMAL, măsuri de protecţie, implementare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 33/2008 (O.R.N.I.S.S.)  

 - NATO, protecţie, încăperi speciale de securitate 
 ♦ O. nr. 475/2005 (O.R.N.I.S.S.)  

 - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), organizare şi funcţionare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 ♦ H.G. nr. 353/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 153/2002 

 - protecţie: 
 • conformitate containere, entităţi evaluatoare 
 ♦ O. nr. 51/2009 (O.R.N.I.S.S.)  

 • containere, cerinţe minime 
 ♦ O. nr. 443/2003 (O.R.N.I.S.S.)  

 • instituire sistem naţional de protecţie a informaţiilor, condiţii 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 ♦ H.G. nr. 353/2002 

 ♦ H.G. nr. 585/2002 

 • în cadrul activităţilor contractuale NATO 
 ♦ O. nr. 491/2003 (O.R.N.I.S.S.)  

 - sisteme informatice, de comunicaţii care vehiculează informaţii UE - INFOSEC 8, politici de interconectare, aprobare 
 ♦ O. nr. 199/2008 (O.R.N.I.S.S.)  

 - U.E.: 
 • care fac obiect al activităţilor contractuale, protecţie, cerinţe minime 
 ♦ O. nr. 491/2005 (O.R.N.I.S.S.)  

 • condiţii de acces, stabilire 
 ♦ O. nr. 490/2005 (O.R.N.I.S.S.)  

 • securitate 
 ♦ O. nr. 160/2006 (O.R.N.I.S.S.)  

 • securitate fizică 
 ♦ O. nr. 13/2006 (O.R.N.I.S.S.)    
 Infractori: 
 - Registrul naţional automatizat, persoane care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor 
 ♦ L. nr. 118/2019 

 - reintegrare socială şi supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, condiţii 
 ♦ L. nr. 252/2013 

 ♦ H.G. nr. 1079/2013   
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 Infracţiuni, fapte interzise, prevăzute în: 
 - Codul penal 
 ♦ L. nr. 286/2009 

 - fapte interzise prevăzute în Codul muncii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - legea privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României 
 ♦ L. nr. 17/1990 

 - norme cu privire la: 
 • cooperaţie 
 ♦ L. nr. 1/2005 

 - norme privind activitatea de cămătărie 
 ♦ L. nr. 216/2011 

 - normele cu privire la: 
 •  cadastrul şi publicitatea imobiliară 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 •  regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare 
 ♦ O.U.G. nr. 119/2010 

 •  regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 

 • accesul la propriul dosar 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2008 

 • acte de terorism 
 ♦ L. nr. 535/2004 

 • activitatea de emitere de monedă electronică 
 ♦ L. nr. 210/2019 

 • activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi 
 ♦ O.G. nr. 65/1994 

 • activitatea de meteorologie 
 ♦ L. nr. 139/2000 

 • adopţie 
 ♦ L. nr. 273/2004 

 • Arhivele Naţionale 
 ♦ L. nr. 16/1996 

 • armele chimice 
 ♦ L. nr. 56/1997 

 • asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie 
 ♦ L. nr. 132/2017 

 • asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 • asigurările sociale de sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 • asigurările voluntare de sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 • audiovizual 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 • auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate 
 ♦ L. nr. 162/2017 

 • autorizarea executării construcţiilor 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 • brevetele de invenţii 
 ♦ L. nr. 64/1991 

 • calitatea aerului înconjurător 
 ♦ L. nr. 104/2011 

 • calitatea în construcţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 • câini periculoşi sau agresivi, regim de deţinere 
 ♦ O.U.G. nr. 55/2002 

 • circulaţia pe drumurile publice 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 • Codul aerian 
 ♦ L. nr. 21/2020 

 • Codul fiscal 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 • Codul silvic 
 ♦ L. nr. 46/2008 
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 • combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute în acte normative în vigoare 
 ♦ L. nr. 194/2011 

 • combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 • concurenţă 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 • concurenţă neloială 
 ♦ L. nr. 11/1991 

 • constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 ♦ L. nr. 82/1993 

 • contabilitate 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 • contrafacere produse medicamentoase şi nerespectarea Regulilor de bună practică în studiu clinic 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 • control vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 • corupţie, procedură urgentă de urmărire şi judecare 
 ♦ L. nr. 78/2000 

 • criminalitate organizată 
 ♦ L. nr. 39/2003 

 • desene şi modele industriale 
 ♦ L. nr. 129/1992 

 • desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 • dialogul social 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 • distribuția de asigurări 
 ♦ L. nr. 236/2018 

 • donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România 
 ♦ L. nr. 282/2005 

 • dopajul în sport 
 ♦ L. nr. 227/2006 

 • dreptul de autor 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 • educaţia naţională 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 • emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 
 ♦ L. nr. 24/2017 

 • energie electrică 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 • evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 
 ♦ L. nr. 292/2018 

 • evaziunea fiscală 
 ♦ L. nr. 241/2005 

 • exercitarea profesiei de detectiv particular 
 ♦ L. nr. 329/2003 

 • fapta personalului militar în activitate sau mobilizat, neexecutare ordine primite, stare de asediu/stare de urgenţă 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 • finanţe publice 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 • finanţele publice locale 
 ♦ L. nr. 273/2006 

 • fondurile de investiţii alternative 
 ♦ L. nr. 243/2019 

 • fondurile de pensii administrate privat 
 ♦ L. nr. 411/2004 

 • frontiera de stat a României 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 • funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, de ridicat, a aparatelor consumatoare de combustibil 
 ♦ L. nr. 64/2008 

 • gazele naturale 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 • informatică, sistem informatic, confidenţialitatea şi integritatea datelor 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 • insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale 
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 ♦ O.U.G. nr. 46/2013 

 • instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 • instituţiile financiare nebancare 
 ♦ L. nr. 93/2009 

 • interdicţia de export a masei lemnoase 
 ♦ L. nr. 57/2020 

 • intervenţiile active în atmosferă 
 ♦ L. nr. 173/2008 

 • interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi promovarea cultului persoanelor vinovate de infracţiuni  
 contra păcii şi omenirii 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2002 

 • îmbunătăţirile funciare 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 • înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
 ♦ O.G. nr. 39/1996 

 • libertatea religioasă şi regimul general al cultelor 
 ♦ L. nr. 489/2006 

 • măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2006 

 • monopolul de stat 
 ♦ L. nr. 31/1996 

 • operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 ♦ O.U.G. nr. 189/2002 

 • organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2006 

 • organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală 
 ♦ O.G. nr. 71/2001 

 • organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 
 ♦ L. nr. 184/2001 

 • organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 
 ♦ L. nr. 51/1995 

 • organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
 ♦ O.U.G. nr. 77/2009 

 • organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum 
 ♦ L. nr. 1/2005 

 • organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 
 ♦ L. nr. 94/1992 

 • organizarea şi funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare 
 ♦ L. nr. 241/2006 

 • partidele politice 
 ♦ L. nr. 14/2003 

 • patrimoniul cultural mobil 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 • paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 • pensiile facultative 
 ♦ L. nr. 204/2006 

 • pensiile ocupaționale 
 ♦ L. nr. 1/2020 

 • perdele forestiere de protecţie 
 ♦ L. nr. 289/2002 

 • pescuit şi acvacultură 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 

 • petrolul 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 • pieţele de instrumente financiare 
 ♦ L. nr. 126/2018 

 • pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 • pornografie, prevenire combatere, pornografie infantilă 
 ♦ L. nr. 678/2001 

 ♦ L. nr. 196/2003 

 • precursori (substanţe chimice) folosiţi în fabricarea ilicită a drogurilor, regim juridic 
 ♦ L. nr. 142/2018 
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 • prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 • prevenire, combatere trafic ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă" 
 ♦ L. nr. 104/2008 

 • prevenirea și combaterea antisemitismului 
 ♦ L. nr. 157/2018 

 • prevenirea şi combaterea antiţigănismului 
 ♦ L. nr. 2/2021 

 • prevenirea şi combaterea violenţei domestice 
 ♦ L. nr. 217/2003 

 • prevenirea şi combaterea violenţei în sport 
 ♦ L. nr. 4/2008 

 • procedura aprobării tacite 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2003 

 • prostituţie 
 ♦ L. nr. 678/2001 

 • protecţia animalelor 
 ♦ L. nr. 205/2004 

 • protecţia mediului 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 • protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional 
 ♦ O.G. nr. 43/2000 

 • protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 • protecţia topografiilor circuitelor integrate 
 ♦ L. nr. 16/1995 

 • rechiziţii de bunuri şi prestări servicii 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 • referendum, organizare şi desfăşurare 
 ♦ L. nr. 3/2000 

 • regimul apelor 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 • regimul ariilor protejate, conservare habitate naturale, a florei, faunei sălbatice 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007 

 • regimul deşeurilor 
 ♦ O.U.G. nr. 92/2021 

 • regimul grupurilor de interes economic 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 • regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO 
 ♦ L. nr. 23/2020 

 • regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 • regimul juridic, mărci şi indicaţii geografice 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 • regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 ♦ L. nr. 248/2005 

 • regimul materiilor explozive 
 ♦ L. nr. 126/1995 

 • regimul minelor 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 • regimul străinilor 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 • regimul transportului naval 
 ♦ L. nr. 191/2003 

 • regimul zonelor libere 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 • repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni 
 ♦ L. nr. 33/1996 

 • responsabilitatea ministerială 
 ♦ L. nr. 115/1999 

 • sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice 
 ♦ L. nr. 61/1991 

 • semnătura electronică 
 ♦ L. nr. 455/2001 

 • serviciile de plată 
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 ♦ L. nr. 209/2019 

 • serviciul public de alimentare cu energie termică 
 ♦ L. nr. 325/2006 

 • siguranţa barajelor 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 • siguranţa digurilor 
 ♦ L. nr. 259/2010 

 • siguranţa naţională a României 
 ♦ L. nr. 51/1991 

 • societăţi 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 • societățile mutuale de asigurare 
 ♦ L. nr. 71/2019 

 • spălarea de bani 
 ♦ L. nr. 129/2019 

 • stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al  
 Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor 
 ♦ O.U.G. nr. 122/2010 

 • şi tentative de contrafacere şi divulgare, fără autorizarea titularului brevetului de soi, plângere prealabilă, despăgubiri potrivit dreptului comun,  
 produse contrafăcute, confiscare 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 • trafic de persoane 
 ♦ L. nr. 678/2001 

 • transportul pe calea ferată 
 ♦ L. nr. 289/2005 

 • valorile mobiliare şi serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 • vânătoare şi protecţia fondului cinegetic 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 • via şi vinul în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 
 ♦ L. nr. 164/2015 

 • zona costieră 
 ♦ O.U.G. nr. 202/2002 

 • zootehnie 
 ♦ L. nr. 32/2019 

 normele cu privire la: 
 • asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 v. criminalitate, combatere, reglementări, cooperare internaţională, v. instanţe judecătoreşti 
 
 Infrastructura naţională pentru informaţii spaţiale în România: 
 ♦ O.G. nr. 4/2010   
 Infrastructuri critice: 
 - identificare, desemnare, protecţie, Grup de lucru interinstituţional 
 ♦ H.G. nr. 1110/2010 

 ♦ O.U.G. nr. 98/2010 

 ♦ Decizia nr. 53/2011 (PM)  

 ♦ O. nr. 610/M.46/4380/265/10201/149/2011 (M.C.S.I.; M.Ap.N.; M.E.C.T.S.; S.T.S.; S.R.I.; S.I.E.)  

 ♦ O. nr. 1483/89/2011 (M.M.P.; M.S.)  

 ♦ O. nr. 1177/4496/2011 (M.E.C.M.A.; M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 1178/2011 (M.E.C.M.A.)  

 ♦ O. nr. 965/4778/2011 (M.S.; M.E.C.T.S.)  

 ♦ H.G. nr. 1154/2011 

 ♦ O. nr. 235/2012 (M.C.S.I.)  

 ♦ H.G. nr. 1198/2012   
 Iniţiativa legislativă: 
 - a cetăţenilor 
 ♦ L. nr. 189/1999 

 - proiecte de acte normative, tehnică legislativă, norme 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 ♦ H.G. nr. 1361/2006 

 v. legiferare 
 
 Inovare: 



 

 6079

 - activităţi, categorii de cheltuieli financiare de la bugetul de stat, stabilire, norme 
 ♦ H.G. nr. 134/2011 

 - entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, constituire, funcţionare, evaluare, acreditare, norme metodologice, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 ♦ H.G. nr. 406/2003 

 - Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi finanţarea activităţii 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - stimulare, condiţii 
 ♦ O. nr. 17/1998 (M.C.Teh.)  

 ♦ H.G. nr. 1265/2004   
 Insolvenţă: 
 - debitori persoane fizice/juridice, procedură 
 ♦ O. nr. 447/2007 (M.E.F.)  

 - persoane fizice, procedură, regim 
 ♦ L. nr. 151/2015 

 ♦ H.G. nr. 419/2017 

 - procedură, organizare activitate, practicieni, proceduri de selecţie 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2006 

 ♦ L. nr. 85/2014 

 - Registrul societăţilor civile profesionale de practicieni în insolvenţă, constituire 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2006 

 - unităţi administrativ-teritoriale, procedură 
 ♦ O.U.G. nr. 46/2013 

 ♦ O. nr. 821/2247/2013 (M.F.P.; M.D.R.A.P.)    
 Inspector de muncă: 
 - statut 
 ♦ L. nr. 337/2018   
 Inspector social: 
 - funcție publică, statut special, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 82/2016   
 Inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă: 
 ♦ O.U.G. nr. 88/2001 

 ♦ H.G. nr. 1492/2004   
 Inspectorate: 
 - teritoriale: 
 • de concurenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 767/2003 

 • de muncă: 
 • comision, utilizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 • subordonare 
 ♦ L. nr. 108/1999 

 • de regim silvic şi de vânătoare în subordinea M.A.P.D.R. 
 ♦ O.U.G. nr. 17/2005 

 • în construcţii judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti organizare, funcţionare, subordonare I.S.C. 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 • oficii cinegetice, atribuţii 
 ♦ O. nr. 168/2001 (M.A.A.P.)  

 • pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor,înfiinţate prin reorganizarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor 
 ♦ H.G. nr. 716/1999 

 • şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti: 
 • atribuţii, structură, organizare, subordonare 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 • competenţă în materie de burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat 
 ♦ H.G. nr. 445/1997 

 • repartizare credite bugetare la unităţile de învăţământ preuniversitar, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 538/2001 

 v. învăţământ, v. nave 
 
 Inspectoratul de Aviaţie: 
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 - înfiinţare în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
 ♦ O.U.G. nr. 30/2007 

 - personal militar, uniformă, însemne distinctive, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 78/2008   
 Inspectoratul de poliţie sanitară veterinară de frontieră: 
 - înfiinţare prin reorganizarea serviciilor sanitare veterinare de control la punctele de trecerea frontierei de stat 
 ♦ O. nr. 376/2001 (M.A.A.P.)  

 - structură organizatorică, necesar de personal, atribuţii 
 ♦ O. nr. 376/2001 (M.A.A.P.)    
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.: 
 - avizare documentaţii tehnico-economice obiective finanţate din fonduri publice, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 1072/2003 

 - emitere acord pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, procedură 
 ♦ O. nr. 486/500/2007 (M.D.L.P.L.; I.S.C.)  

 - înfiinţare, organizare şi funcţionare, regulament, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 63/2001 

 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 - legitimaţie de control, model, conţinut, aprobare 
 ♦ O. nr. 3485/2013 (M.D.R.A.P.)  

 - recepţie lucrări de construcţii finanţate de M.L.P.T.L., participare, condiţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 668/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - subordonare Cancelaria Primului Ministru 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - trecere în subordinea M.D.R.T. 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2010   
 Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare, uniformă inspectori, model, autovehivule de control, inscripţionare, legitimaţie, model 
 ♦ O.G. nr. 26/2011 

 ♦ H.G. nr. 1088/2011   
 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, unitate centrală a Poliţiei de Frontieră Română: 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001   
 Inspectoratul General al Poliţiei Române: 
 - Agenţia Naţională Antidrog, reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 20/2009 

 - Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 20/2009 

 - ateliere, confecţionare plăci cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, stabilire, tarife 
 ♦ O.G. nr. 26/1998 

 - atribuţii, organizare 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 - autorizaţii, arme de foc şi muniţii 
 ♦ H.G. nr. 679/1997 

 ♦ L. nr. 295/2004 

 - competenţă 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 - formaţiune centrală de reprimare a traficului ilicit de droguri 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 - reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, afiliere la Asociaţia Europeană a Poliţiilor Transporturi Navale şi Autorităţilor Navale - AQUAPOL 
 ♦ H.G. nr. 26/2008 

 - unităţi teritoriale, subordonate 
 ♦ L. nr. 218/2002   
 Inspectoratul General de Aviaţie: 
 - organizare, funcţionare, distincţii onorifice, conferire 
 ♦ O. nr. 262/2011 (M.A.I.)    
 Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei: 
 - înfiinţare, subordonare, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 180/2002   
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 Inspectoratul General pentru Imigrări: 
 - înfiinţare în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 ♦ O.U.G. nr. 18/2012   
 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă: 
 - distincţii onorifice, conferire 
 ♦ O. nr. 262/2011 (M.A.I.)  

 - în subordinea M.A.I. 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - înfiinţare, servicii publice comunitare pentru situaţiile de urgenţă 
 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 - organizare, funcţionare, organigramă 
 ♦ H.G. nr. 1490/2004 

 - servicii de urgenţă profesioniste, acţiuni de intervenţie, planificare, pregătire, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 1134/2006 (M.A.I.)  

 - şi structuri subordonate, personal, Cod de etică şi deontologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 1489/2006 (M.A.I.)  

 - uniformă, însemne distinctive, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1301/2006   
 Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1367/2009 

 - în subordinea M.I.R.A. 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ H.G. nr. 416/2007 

 - organizare, funcţionare, servicii publice comunitare, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 84/2001   
 Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucureşti: 
 - reglementarea unor activităţi 
 ♦ H.G. nr. 995/2003   
 Inspectori: 
 - de control fiscal, cod etic, aprobare 
 ♦ O. nr. 1753/2003 (M.F.P.)  

 - de stat pentru controlul alimentelor, drepturi şi îndatoriri 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - de şantier, autorizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 - sanitari de stat, asistenţă de sănătate, competenţă, organizare şi funcţionare, condiţii 
 ♦ O. nr. 824/2006 (M.S.PU.)  

 - voluntari de vânătoare, atestare, condiţii 
 ♦ O. nr. 552/2000 (M.A.P.P.M.)    
 Inspecţia Judiciară: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 49/2021 (IJ)    
 Inspecţie tehnică, reglementări internaţionale: 
 - vehicule rutiere, certificat internaţional de inspecţie tehnică, Acord, Viena, 1997 
 ▼ O.G. nr. 76/1998 (ratificare)   
 Inspecţii: 
 - Inspecţia de audit public intern, organizare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 672/2002 

 - Inspecţia de câmp, efectuare, acreditare persoane, certificare culturi semincere, sub supraveghere oficială 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 449/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - Inspecţia de Stat a Apelor, atribuţii 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.): 
 • atribuţii, subordonare 
 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  
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 ♦ O. nr. 259/2011 (I.S.C.I.R.)  

 • dotări tehnologice industriale, verificarea calităţii lucrărilor de construcţii montaj 
 ♦ H.G. nr. 51/1996 

 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 ♦ O. nr. 293/1999 (M.I.C.)  

 • inspectori de specialitate, delegaţii speciale de control, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 28/2009 (I.S.C.I.R.)  

 • instalaţii sub presiune, de ridicat, aparate consumatoare de combustibil, funcţionare în condiţii de siguranţă, măsuri 
 ♦ L. nr. 64/2008 

 • operaţiuni de avizare, autorizare şi control, taxe, tarife 
 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  

 • organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 ♦ H.G. nr. 1440/2009 

 • personal tehnic de specialitate, atestare, metodologie 
 ♦ O. nr. 165/2011 (I.S.C.I.R.)  

 • programe de formare profesională, atestare formatori, procedură 
 ♦ O. nr. 8/2009 (I.S.C.I.R.)  

 • reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 182/2005 

 • transmitere on-line a rapoartelor de monitorizare a ascensoarelor 
 ♦ O. nr. 361/2010 (I.S.C.I.R.)  

 - Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, atribuţii, stabilire 
 ♦ O. nr. 420/2008 (M.A.D.R.)  

 - Inspecţia fiscală: 
 • Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor 
 ♦ O. nr. 713/2004 (A.N.A.F.)  

 • formulare şi documente utilizate 
 ♦ O. nr. 1304/2004 (M.F.P.)  

 • legitimaţii 
 ♦ O. nr. 593/2006 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 1156/2009 (A.N.A.F.)  

 • ordin de serviciu permanent 
 ♦ O. nr. 636/2004 (A.N.A.F.)  

 • raport, model, conţinut 
 ♦ O. nr. 1181/2007 (A.N.A.F.)  

 • suspendare, condiţii, modalităţi 
 ♦ O. nr. 467/2013 (A.N.A.F.)  

 • şi executare silită, sigilii aplicate 
 ♦ O. nr. 1133/2007 (A.N.A.F.)  

 - Inspecţia Muncii: 
 • Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 537/2001 

 • comasare cu Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014 

 • control, exercitare, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 • înfiinţare, organizare, funcţionare, atribuţii, tarife 
 ♦ L. nr. 108/1999 

 ♦ H.G. nr. 488/2017 

 - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, atribuţii, subordonare 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 - Inspecţia Piscicolă: 
 • siglă şi fanion, aprobare 
 ♦ O. nr. 720/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - Inspecţia Sanitară de Stat: 
 • Inspecţie şi controale veterinare la frontieră, transport de animale şi produse 
 ♦ O. nr. 259/2002 (M.A.A.P.)  

 • organizare şi funcţionare, autorizaţii sanitare, emitere, condiţii, atribuţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 824/2006 (M.S.PU.)  

 - Inspecţia Socială: 
 • înfiinţare, organizare, funcţionare, desfiinţare 
 ♦ O. nr. 997/2008 (M.M.F.E.S.)  

 - Inspecţie tehnică, vehicule rutiere 
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 ♦ O.G. nr. 19/1997   
 Instalaţii: 
 - de aerodrom, utilizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 66/2008 (M.Tr.)  

 - de electrificare, comandă prin dispecer energetic feroviar, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 577/2006 (M.T.C.T.)  

 - de energoalimentare ale căii ferate electrificate, exploatare, revizie tehnică, reparare, instrucţiuni - nr. 354 
 ♦ O. nr. 920/2007 (M.Tr.)  

 - de irigat, achiziţionate în baza O. nr. 97/2001, interzicere export 
 ♦ O. nr. 1878/A/11000/286/2001 (M.F.P.; M.A.E.; M.A.A.P.)  

 - de încărcare/descărcare a benzinei, organisme de inspecţie tehnică, recunoaştere 
 ♦ O. nr. 488/2006 (M.E.COM.)  

 - de ridicat: 
 • autorizare, control tehnic, tarife 
 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  

 • I.S.C.I.R., atribuţii, avizare, subordonare: 
 • H.G. nr. 738/2003 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 • la bordul navelor, reguli pentru construcţie şi supraveghere tehnică 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O. nr. 287/1999 (M.Tr.)  

 • operaţiuni de avizare, autorizare şi control, taxe, tarife 
 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  

 • prescripţii tehnice PT CR1-2003, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 • prescripţii tehnice, aprobare 
 ♦ O. nr. 196/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 228/2000 (M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 254/2000 (M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 134/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 172/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 195/1999 (M.I.C.)  

 • şi instalaţii sub presiune: 
 • aparate consumatoare de combustibil, autorizare de funcţionare, regim special de verificare tehnică 
 ♦ O. nr. 1512/1996 (M.Ind.)  

 • autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări 
 ♦ O. nr. 1/2000 (M.I.C.)  

 • funcţionare în condiţii de siguranţă, condiţii, prescripţii tehnice 
 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  

 • Prescripţii tehnice CR 30- 39 
 ♦ O. nr. 134/1999 (M.I.C.)  

 • şi pentru aplicarea plăcii de timbru la instalaţii mecanice sub presiune CR 3- 99 
 ♦ O. nr. 135/1999 (M.I.C.)  

 - de transport: 
 • pe cablu pentru persoane: 
 • telecabine 
 ♦ O. nr. 108/2003 (M.I.R.)  

 • telegondole 
 ♦ O. nr. 109/2003 (M.I.R.)  

 • telescaune, Prescripţii tehnice PT R9-2003 
 ♦ O. nr. 99/2003 (M.I.R.)  

 • teleschiuri şi telesănii, cerinţe tehnice, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 ♦ O. nr. 100/2003 (M.I.R.)  

 • pe plan înclinat pentru persoane: 
 • Prescripţii tehnice P 16-2003 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 ♦ O. nr. 102/2003 (M.I.R.)  

 • Prescripţii tehnice PT R11-2003 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 ♦ O. nr. 101/2003 (M.I.R.)  

 - frigorifice, norme specifice de protecţie a muncii 
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 ♦ O. nr. 358/1998 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - ghid de termeni utilizaţi, armonizare cu cele din U.E., indicator GT =33-01 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 70/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - mecanice sub presiune, Prescripţii tehnice PT CR1-2003, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 - nucleare: 
 • avizare, autorizare control tehnic, tarife 
 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  

 • Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 • iluminare exterioară, ghid 
 ♦ O. nr. 154/2006 (C.N.C.A.N.)  

 • protecţie preventivă, ghid, aprobare 
 ♦ O. nr. 304/2007 (C.N.C.A.N.)  

 • sisteme de management al calităţii: 
 • activităţi aprovizionare 
 ♦ O. nr. 70/2003 (C.N.C.A.N.)  

 • activităţi de punere în funcţiune 
 ♦ O. nr. 73/2003 (C.N.C.A.N.)  

 • autorizare 
 ♦ O. nr. 65/2003 (C.N.C.A.N.)  

 • cercetare-dezvoltare, domeniu 
 ♦ O. nr. 68/2003 (C.N.C.A.N.)  

 • cerinţe generale 
 ♦ O. nr. 66/2003 (C.N.C.A.N.)  

 • cerinţe specifice evaluare şi alegere, amplasamente nucleare 
 ♦ O. nr. 67/2003 (C.N.C.A.N.)  

 • construcţii-montaj 
 ♦ O. nr. 72/2003 (C.N.C.A.N.)  

 • dezafectare 
 ♦ O. nr. 75/2003 (C.N.C.A.N.)  

 • exploatare 
 ♦ O. nr. 74/2003 (C.N.C.A.N.)  

 • fabricare produse şi furnizare servicii 
 ♦ O. nr. 71/2003 (C.N.C.A.N.)  

 ♦ O. nr. 407/2004 (C.N.C.A.N.)  

 • producere şi utilizare softuri pentru cercetare 
 ♦ O. nr. 76/2003 (C.N.C.A.N.)  

 • proiectare 
 ♦ O. nr. 69/2003 (C.N.C.A.N.)  

 • sisteme, componente care reţin presiunea, prescripţie tehnică PT N SCP 1-2008 
 ♦ O. nr. 675/2009 (M.E.)  

 • şi radiologice, deşeuri radioactive, gospodărire în siguranţă, resurse financiare, mod de constituire şi gestionare 
 ♦ H.G. nr. 1080/2007 

 • verificare periodicăa sistemelor de protecţie fizică, ghid 
 ♦ O. nr. 305/2007 (C.N.C.A.N.)  

 - operatori resopnsabili cu supravegherea tehnică, formatori, formare profesională 
 ♦ O. nr. 266/2007 (I.S.C.I.R.)  

 - responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică, autorizaţie, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 253/2006 (I.S.C.I.R.)  

 - specialişti şi responsabili tehnici pentru lucrări de montaj, utilaje echipamente şi instalaţii tehnologice, atestare, condiţii, reatestare 
 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 ♦ O. nr. 1632/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 364/2010 (M.E.C.M.A.)  

 - sub presiune şi instalaţii de ridicat, prescripţii tehnice CR 30- 39 
 ♦ O. nr. 134/1999 (M.I.C.)  

 - sub presiune, de ridicat, aparate consumatoare de combustibil, funcţionare în condiţii de siguranţă 
 ♦ L. nr. 64/2008 

 - supraveghere, verificare tehnică, autorizare operatori, metodologie 
 ♦ O. nr. 130/2011 (I.S.C.I.R.)  

 - şi/sau laboratoare, pentru producerea substanţelor chimice 
 ♦ L. nr. 56/1997 

 ♦ O. nr. 121/2004 (A.N.C.E.)  
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 - tehnologice: 
 • avizare şi/sau autorizare, prevenire/stingere incendii 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 • industriale, utilaje şi echipamente, lucrări de montaj, verificarea calităţii, Norme metodologice 
 ♦ O. nr. 323/2000 (M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 293/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 - testare, verificare studii, bună practică de laborator, inspecţie, tarife 
 ♦ H.G. nr. 63/2002 

 ♦ O. nr. 269/2006 (M.E.COM.)  

 ♦ O. nr. 394/728/455/2006 (M.E.COM.; M.S.PU.; M.A.P.D.R.)  

 v. ascensoare 
 
 Instanţe judecătoreşti: 
 - acţiuni, cereri, taxe judiciare de timbru 
 ♦ O. nr. 760/C/1999 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - aplicare corectă a timbrului judiciar, obligaţii 
 ♦ N.M. nr. 2083/1997 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - asigurarea poliţiei şi pazei 
 ♦ H.G. nr. 719/2005 

 - autoritate judecătorească, înfăptuirea justiţiei 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul III, Cap. VI.) 
 - competenţe: 
 • drepturi electorale 
 ♦ L. nr. 370/2004 

 • fondul funciar 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 • împotriva deciziilor CNSAS de aplicare a sancţiunilor disciplinare 
 ♦ H.P. nr. 17/2000 

 • în cazul clauzelor abuzive încheiate între comercianţi şi consumatori, condiţii 
 ♦ L. nr. 193/2000 

 • în litigii grele privind greve 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 • în materie de contravenţii, soluţionare plângeri şi recurs 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 • înregistrarea în registrul comerţului 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 • înscriere asociaţii şi fundaţii 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 • judecare conflicte de muncă, materială şi teritorială, reguli speciale de procedură 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 • litigii, rezolvare 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ L. nr. 554/2004 

 • plata indemnizaţiei de şomaj 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 • proprietatea publică 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 • regii autonome la data reorganizării 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 • şi în litigii privind: 
 • adopţia 
 ♦ L. nr. 273/2004 

 • apărarea drepturilor privind noile soiuri de plante, condiţii 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)  

 - complete de judecată, constituire 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - cooperare autorităţi române cu Tribunalul internaţional pentru urmărirea persoanelor, violare drept internaţional umanitar pe teritoriul fostei  
 Iugoslavii, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 159/1998 

 - de contencios administrativ, competenţă în cauze privitoare la procedura acceptării tacite 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2003 
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 - dispoziţii speciale privind şedinţele de judecată în cauzele privind infracţiunea de trafic de persoane şi infracţiunea de pornografie 
 ♦ L. nr. 678/2001 

 - executori judecătoreşti, control, activitate, competenţă, condiţii 
 ♦ L. nr. 188/2000 

 - grefieri arhivari, registratori, personal conex, recrutare, concurs 
 ♦ H. nr. 185/2007 (C.S.M.)  

 - grefieri, ocupare posturi vacante, concurs, regulament 
 ♦ H. nr. 126/2007 (C.S.M.)  

 - incompatibilităţi, stabilire pentru funcţia de judecător, excepţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.125 alin.3, art.140 alin.4, art.144) 
 - informaticieni, posturi vacante, concurs, organizare 
 ♦ H. nr. 184/2007 (C.S.M.)  

 - interpreţi, traducători, folosire, tarife 
 ♦ L. nr. 178/1997 

 ♦ O. nr. 1054/C/2005 (M.J.)  

 - litigii, revendicare bunuri preluate de stat, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - martori, protecţie 
 ♦ L. nr. 682/2002 

 ♦ H.G. nr. 760/2004 

 - militare, organizare, număr de posturi 
 ♦ L. nr. 304/2004 

 ♦ H.G. nr. 554/2006 

 - număr de posturi 
 ♦ H.G. nr. 257/1994 

 - organizare şi funcţionare servicii de reintegrare socială a infractorilor şi supraveghere a executării sancţiunilor privative de libertate, pe lângă  
 tribunale 
 ♦ L. nr. 252/2013 

 - organizare, compunere 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ L. nr. 148/2011 

 - persoane vătămate, apărare drepturi asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice, acţiune penală, plângere prealabilă 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 - personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor: 
 • Cod deontologic, aprobare 
 ♦ H. nr. 145/2005 (C.S.M.)  

 • salarizare 
 ♦ O.G. nr. 8/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)  

 • statut 
 ♦ L. nr. 567/2004 

 - personal auxiliar de specialitate şi personal conex, concediu de odihnă, condiţii de efectuare şi de plată 
 ♦ H. nr. 186/2007 (C.S.M.)  

 - personal auxiliar de specialitate, Diploma "Meritul judiciar" clasele II şi III, acordare, condiţii 
 ♦ H. nr. 96/2005 (C.S.M.)  

 - personal contractual, examen de promovare în grade, trepte profesionale, criterii, mod de desfăşurare, regulament 
 ♦ O. nr. 2691/C/2011 (M.J.)  

 - personal contractual, performanţe profesionale, evaluare, procedură, regulament 
 ♦ O. nr. 1243/C/2012 (M.J.)  

 - posturi vacante de personal contractual, concurs, organizare, desfăşurare, regulament 
 ♦ O. nr. 1927/C/2010 (M.J.)  

 - preluare activitate jurisdicţională şi personal al instanţelor Curţii de Conturi 
 ♦ O.U.G. nr. 117/2003 

 - soluţionare plângeri împotriva hotărârii de respingere a cererii de azil, recurs, termen 
 ♦ L. nr. 122/2006 

 ♦ H.G. nr. 1251/2006 

 - spaţii închiriate, tarife de închiriere 
 ♦ H.G. nr. 740/1993 

 - statutul judecătorilor 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.125) 
 - şi parchete militare, bunuri şi valori, pază 
 ♦ H.G. nr. 1213/2010 



 

 6087

 - şi parchetele de pe lângă acestea, personal auxiliar de specialitate şi conex, plafon maxim în limita căruia se poate deconta chiria, stabilire 
 ♦ O. nr. 545/C/1/4794/1154/259/300/C/379/C/2012 (M.J.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.; D.N.A.)  

 - ţinuta vestimentară în şedinţele de judecată, a magistraţilor şi grefierilor 
 ♦ H.G. nr. 725/1993   
 Institute culturale româneşti din străinătate: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 492/2004   
 Institute: 
 - de cercetare: 
 • ale Academiei Române, organizare doctorat şi studii avansate, academice 
 ♦ O.U.G. nr. 127/2000 

 • înfiinţare, reorganizare, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 ♦ L. nr. 290/2002 

 • înfiinţare, structură organizatorică, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 458/1990 

 • sau staţiuni de cercetare şi producţie agricolă, trecere terenuri agricole în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 • şi producţie agricolă, teren agricol, regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 517/1999 

 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ L. nr. 268/2001 

 • şi proiectare tehnologică, bază materială, spaţii şi dotări care le-au aparţinut, regularizare 
 ♦ O.G. nr. 64/1994 

 - de teorie politică şi educaţie democratică, înfiinţare, organizare 
 ♦ L. nr. 179/2005 

 - domenii şi specializări de referinţă pentru anul I al anului universitar 2002- 2003 
 ♦ H.G. nr. 1336/2001 

 - militare de învăţământ, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 190/1991 

 - naţionale de cercetare-dezvoltare 
 • bugete, modalităţi de aprobare 
 ♦ L. nr. 292/2002 

 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 • cadru general 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 • concurs pentru ocuparea funcţiei de director general 
 ♦ H.G. nr. 576/2016 

 • evaluare şi acreditare 
 ♦ H.G. nr. 135/1996 

 • Regulament cadru de organizare şi funcţionare, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 ♦ H.G. nr. 637/2003 

 - teologice, cu grad universitar, autorizarea înfiinţării: 
 • ale Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolice) 
 ♦ H.G. nr. 1221/1990 

 • Institutul Biblic Baptist, Oradea 
 ♦ H.G. nr. 21/1991 

 • Institutul Teologic Adventist de Ziua a Şaptea, Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 165/1992 

 • Institutul Teologic al Cultului Creştin după Evanghelie, Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 756/1992 

 • Institutul Teologic Baptist 
 ♦ H.G. nr. 1225/1990 

 • Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti 
 ♦ L. nr. 194/2008 

 • Institutul Teologic Penticostal, Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 164/1992 

 • Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman 
 ♦ H.G. nr. 97/1992 

 • Institutul Teologic Romano-Catolic, Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 484/1991 

 • sprijinul statului, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 82/2001 
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 - teologice, cu grad universitar, desființare: 
 • Institutul Teologic Romano-Catolic, Bucureşti 
 ♦ L. nr. 319/2018   
 Institutul "Bucovina": 
 ♦ H.G. nr. 102/2007   
 Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 - reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2008 

 ♦ H.G. nr. 1423/2009   
 Institutul Bancar Român: 
 ♦ H.G. nr. 693/1991   
 Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare, acreditare pentru desfăşurarea activităţilor de transplant hepatic 
 ♦ O. nr. 1323/2009 (M.S.)    
 Institutul Clinic de Urologie şi Tratament Renal Cluj-Napoca: 
 ♦ H.G. nr. 1002/2000   
 Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni: 
 - acreditare 
 ♦ O. nr. 1015/2010 (M.S.)    
 Institutul Clinic Fundeni: 
 ♦ H.G. nr. 391/2000   
 Institutul Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein": 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 97/2009   
 Institutul Cultural Român "Titu Maiorescu": 
 ♦ H.G. nr. 968/1998   
 Institutul Cultural Român de la Instanbul: 
 - atribuirea denumirii "Dimitrie Cantemir" 
 ♦ H.G. nr. 402/2005   
 
 Institutul Cultural Român: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 356/2003 

 - număr de posturi, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1581/2003   
 Institutul de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 252/2009   
 Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer": 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1754/2006   
 Institutul de Arheologie Vasile Pârvan: 
 ♦ H.G. nr. 116/1990   
 Institutul de Bioresurse Alimentare: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 546/2010   
 Institutul de Boli Cerebro-Vasculare": 
 ♦ H.G. nr. 174/1995   
 Institutul de Calcul Cluj Napoca "Tiberiu Popovici", înfiinţare, modificare denumire: 
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 ♦ H.G. nr. 403/1990   
 Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Motoare de Aviaţie: 
 ♦ H.G. nr. 1136/1990   
 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică şi Resurse Montane Miercurea-Ciuc: 
 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 992/2018   
 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală-Bucureşti: 
 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 1301/2010   
 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole "Horting": 
 ♦ H.G. nr. 620/1998   
 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor: 
 ♦ L. nr. 37/2006   
 Institutul de Cercetări Financiare şi Monetare "Victor Slăvescu" subordonare, schimbare denumire: 
 ♦ H.G. nr. 505/1990   
 Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca: 
 - trecere în structura Universităţii "Babeş Bolay" din Cluj-Napoca 
 ♦ H.G. nr. 1076/2007   
 Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti şi Filiala de Combustibili Nucleari Piteşti: 
 ♦ H.G. nr. 26/1998   

 Institutul de Cercetări pentru Calculatoare Electronice, Institutul de Cercetări pentru Echipamente de Calcul şi  
 Periferice, Institutul de Cercetări pentru Informatică: 
 ♦ H.G. nr. 27/1990   
 Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială "Mihai Drăgănescu": 
 ♦ H.G. nr. 695/2002 

 ♦ H.G. nr. 650/2012   
 Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială: 
 - schimbare denumire 
 ♦ H.G. nr. 695/2002 

 ♦ H.G. nr. 650/2012   
 Institutul de Cercetări Socio-Umane Craiova - "C.S. Nicolaescu Plopşor", înfiinţare, modificare denumire: 
 ♦ H.G. nr. 256/1990   
 Institutul de Cercetări Socio-Umane Timişoara - "Titu Maiorescu", înfiinţare, modificare denumire: 
 ♦ H.G. nr. 256/1990   
 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice "Marin Drăcea": 
 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ L. nr. 46/2008   
 Institutul de Chimie-Fizică "Ilie Murgulescu", înfiinţare, modificare denumire: 
 ♦ H.G. nr. 400/1990   
 Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală: 
 - asimilare, inspectorate de poliţie sanitară veterinară de frontieră cu secţii în structură 
 ♦ O. nr. 376/2001 (M.A.A.P.)    
 Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 246/2007 

 ♦ H.G. nr. 433/2009   
 Institutul de Electrochimie: 
 ♦ H.G. nr. 1079/1995   
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 Institutul de Etnografie şi Folclor - Constantin Brăiloiu, înfiinţare, modificare denumire: 
 ♦ H.G. nr. 210/1990   
 Institutul de Fizică Atomică: 
 - reorganizare 
 ♦ D. nr. 6/1990 

 ♦ H.G. nr. 1608/2008   
 Institutul de Fonetică şi Dialectologie - "Al. Rosetti",  înfiinţare, modificare denumire: 
 ♦ H.G. nr. 210/1990   
 Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociotă" Bucureşti: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 1089/2013 (M.S.)    
 Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie - Iaşi: 
 ♦ H.G. nr. 1441/2002   
 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1372/2009 

 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 1/2007 (I.I.C.C.R.)  

 - realizare programe, cheltuieli, norme 
 ♦ O. nr. 1/2008 (I.I.C.C.R.)    
 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc: 
 ♦ H.G. nr. 1372/2009   
 Institutul de Istoria Artei "George Oprescu" înfiinţare, modificare denumire: 
 ♦ H.G. nr. 116/1990   
 Institutul de Istorie a Religiilor: 
 - înfiinţare în subordinea Academiei Române 
 ♦ H.G. nr. 32/2008   
 Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan" înfiinţare, modificare denumire: 
 ♦ H.G. nr. 116/1990   
 Institutul de Lingvistică şi  Istorie Literară din Cluj-Napoca "Sextil Puşcariu" înfiinţare, modificare denumire: 
 ♦ H.G. nr. 209/1990   
 Institutul de Marină Civilă: 
 ♦ H.G. nr. 113/1990    

 Institutul de Matematică Aplicată Gheorghe Mihoc, înfiinţare, în subordinea Academiei Române, modificare  
 denumire: 
 ♦ H.G. nr. 138/1991   
 Institutul de Matematică Simion Stoilow, înfiinţare, modificare denumire: 
 ♦ H.G. nr. 255/1990   
 Institutul de Medicină Comparată I.M.C.: 
 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 637/2008   
 Institutul de Medicină Legală Cluj: 
 - organizare şi funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 403/2013 (M.S.)    
 Institutul de Memorie Culturală: 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1410/2009   
 Institutul de Modă pentru Industria Uşoară Bucureşti: 
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 ♦ H.G. nr. 186/1991   
 Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi: 
 ♦ H.G. nr. 1058/2014   
 Institutul de Psihologie - Mihai Ralea, înfiinţare, modificare denumire: 
 ♦ H.G. nr. 209/1990   
 Institutul de Siguranţă Rutieră: 
 - înfiinţare, efectuare audit de siguranţă rutieră 
 ♦ L. nr. 265/2008   
 Institutul de Sociologie: 
 ♦ H.G. nr. 88/1990   
 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor: 
 - program de restructurare, concedieri colective, diminuare patrimoniu, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ H.G. nr. 349/2000 

 ♦ O. nr. 1527/1999 (M.A.A.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - unitate finanţată de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare 
 ♦ H.G. nr. 716/1999   
 Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului: 
  - înființare 
 ♦ L. nr. 117/2017   
 Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al. George": 
 ♦ H.G. nr. 604/1990   
 Institutul de Studii pentru Ordine Publică: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 160/2013 (M.Af.I.)    
 Institutul de Studii şi Cercetări Avansate din România: 
 ♦ L. nr. 1/2011   
 Institutul Diplomatic Român: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 880/2005   
 Institutul European din România: 
 ♦ O.G. nr. 15/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 - coordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2007   
 Institutul European din Washington: 
 - asocierea Guvernului României şi plata cotizaţiei de membru 
 ♦ L. nr. 413/2003   
 Institutul Limbii Române: 
 ♦ H.G. nr. 34/1999 

 - cursuri, organizare, regulament, nivel de cunoştinţe, atestare, programă analitică 
 ♦ O. nr. 3152/2008 (M.E.C.T.)  

 - organizare cursuri, taxe, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1133/2007   
 Institutul Lombard pentru Schimburi Culturale şi Economice (I.L.S.I.R.): 
 ♦ H.G. nr. 779/1996   
 Institutul Medico-Militar: 
 - organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 585/1990 

 ♦ O. nr. M.102/2009 (M.Ap.N.)    
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 Institutul Naţional al Magistraturii: 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H. nr. 127/2007 (C.S.M.)  

 - aderare la Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară 
 ♦ L. nr. 120/2012 

 - personal auxiliar, salarizare 
 ♦ O.G. nr. 8/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)    
 Institutul Naţional al Monumentelor Istorice: 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 2495/2010 (M.C.P.N.)  

 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1410/2009   
 Institutul Naţional al Patrimoniului: 
 ♦ H.G. nr. 1410/2009 

 ♦ H.G. nr. 593/2011 (republicare) 

 ♦ O. nr. 2025/2018 (M.C.I.N.)    
 Institutul Naţional de Administraţie: 
 • cu Institutul European de Administraţie Publică E.I.P.A., Acord, Bucureşti, 2002 
 ♦ H.G. nr. 589/2003 

 - 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.G. nr. 23/2016 

 ♦ H.G. nr. 645/2020   
 Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino": 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 66/2017   
 Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport: 
 ♦ H.G. nr. 628/2001 

 ♦ L. nr. 69/2000   
 Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1773/2004   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - INCAS: 
 ♦ H.G. nr. 1307/1996 

 ♦ H.G. nr. 1463/2008   
 
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1314/1996 

 ♦ H.G. nr. 1667/2004   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1398/2009   

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă  
 "URBAN-INCERC": 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1398/2009 

 ♦ O.G. nr. 16/2010   

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - I.G.R.  
 Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1302/1996 

 ♦ H.G. nr. 1399/2005 

 - participare la Asociaţia Institutelor din Uniunea Europeană EuroGeoSurveys 
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 ♦ H.G. nr. 738/2007   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş": 
 ♦ H.G. nr. 984/1999   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I., Bucureşti: 
 - organizare, funcţionare, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 1621/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 4/2020   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate, Bucureşti: 
 - Centrul Naţional de Sănătate Mintală 
 ♦ O. nr. 373/2006 (M.S.)  

 - reorganizare 
 ♦ L. nr. 95/2006   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea": 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 318/2015   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT, Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1122/2004   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino": 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 66/2017 

 ♦ H.G. nr. 873/2017   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Metale şi Resurse Radioactive: 
 ♦ H.G. nr. 537/2003   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 546/2010   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie: 
 - reorganizare în Departamentul de bioresurse vegetale 
 ♦ H.G. nr. 1272/2002   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti-Argeş: 
 ♦ H.G. nr. 2113/2004   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM, Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 293/2004   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 261/1999 

 ♦ H.G. nr. 961/2005    
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara: 
 ♦ H.G. nr. 1315/1996 

 ♦ H.G. nr. 1402/2005   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 663/2001 

 ♦ H.G. nr. 925/2010   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - I.N.F.L.P.R. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1310/1996 

 ♦ H.G. nr. 1581/2004   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1312/1996   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti: 
  ♦ H.G. nr. 1313/1996 
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 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei"- I.F.I.N.- H.H.  
 Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1309/1996 

 ♦ H.G. nr. 965/2005   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi: 
 ♦ H.G. nr. 1311/1996   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1316/1996 

 ♦ H.G. nr. 967/2004   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - ICPE-CA Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1282/2004   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 944/2006   

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare  
 - INMA: 
 ♦ H.G. nr. 1308/1996 

 ♦ H.G. nr. 823/2004   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - CEFIN Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1303/1996   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR: 
 ♦ H.G. nr. 2115/2004   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino": 
 ♦ O. nr. 28/2013 (M.S.)    
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1318/1996 

 ♦ H.G. nr. 998/2006   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1196/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 315/1999 (A.N.S.T.I.)  

 ♦ H.G. nr. 987/2005   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - I.C.P.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1375/2004   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M.  Bucureşti 
 - laboratoare naţionale de referinţă din structură, trecere la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
 ♦ H.G. nr. 439/2005   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - INCDPM - Bucureşti Alexandru Darabonţ: 
 ♦ H.G. nr. 406/1998 

 ♦ H.G. nr. 1772/2004   

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX  
 Petroşani: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1461/2006   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1317/1996 

 ♦ H.G. nr. 2082/2004   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea: 
 ♦ H.G. nr. 1319/1996 
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 ♦ H.G. nr. 967/2005 

 - program de restructurare 
 ♦ O. nr. 138/2000 (A.N.S.T.I.)    
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca: 
 ♦ H.G. nr. 408/1999 

 ♦ H.G. nr. 1401/2005   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1304/1996 

 ♦ H.G. nr. 1463/2004   

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT  
 Bucureşti: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1398/2009   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - I.P.C.U.P., Ploieşti: 
 ♦ H.G. nr. 276/1999   
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova: 
 ♦ H.G. nr. 81/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 103/1999 (M.I.C.)    
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1226/1996 

 ♦ H.G. nr. 1462/2004   
 Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" 
 ♦ H.G. nr. 99/2009   
 Institutul Naţional de Cercetări Economice: 
 - schimbare denumire 
 ♦ D. nr. 10/1990 

 ♦ H.G. nr. 107 bis/1990 

 ♦ H.G. nr. 99/2009   
 Institutul Naţional de Criminologie: 
 - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, răspundere disciplinară, regulament 
 ♦ O. nr. 1483/C/2006 (M.J.)    
 Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă: 
 ♦ H.G. nr. 1229/2005   
 Institutul Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.: 
 ♦ H.G. nr. 368/1998 

 - personal auxiliar, salarizare 
 ♦ O.G. nr. 8/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)    
 Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie din Bucureşti "Ana Aslan": 
 ♦ H.G. nr. 1002/1990   
 Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională  "Prof. Dr. C.T. Nicolau": 
 ♦ H.G. nr. 294/1995   
 Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor: 
 ♦ O.U.G. nr. 107/2002   
 Institutul Naţional de Informaţii: 
 ♦ H.G. nr. 206/1995   
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 Institutul Naţional de Inventică Iaşi: 
 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 471/2008   
 Institutul Naţional de Medicină Aeronautică Spaţială "General Doctor Victor Anastasiu": 
 - resubordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 4/2000   
 Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti: 
 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 774/2000 

 ♦ O. nr. 1272/2012 (M.S.)  

 - şi instituţii care desfăşoară activitatea de medicină legală, parc auto, consum de carburanţi, reglementare 
 ♦ H.G. nr. 1175/2012   
 Institutul Naţional de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucureşti: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 1090/2013 (M.S.)    
 Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie: 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2000   
 Institutul Naţional de Metrologie: 
 ♦ H.G. nr. 193/2002   
 Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie: 
 ♦ O.G. nr. 109/2000 

 ♦ H.G. nr. 1014/2002 

 ♦ O. nr. 807/2011 (M.S.)  

 ♦ H.G. nr. 931/2012   
 Institutul Naţional de Sănătate Publică: 
 ♦ H.G. nr. 1414/2009 

 - Laborator de Chimia şi Microbiologia Mediului şi Alimentului, desemnare ca laborator naţional de referinţă pentru materialele şi obiectele care vin  
 în contact cu alimentele 
 ♦ O. nr. 1554/2011 (M.S.)  

 - Registrul naţional de diabet zaharat 
 ♦ O. nr. 1014/2011 (M.S.)    
 Institutul Naţional de Statistică: 
 - Centrul Naţional de Pregătire Statistică, Centrul de Conferinţe 
 ♦ L. nr. 226/2009 

 - clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA 
 ♦ H.G. nr. 53/1999 

 - Consiliul Statistic Naţional 
 ♦ L. nr. 226/2009 

 - în subordinea Guvernului 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ H.G. nr. 957/2005 

 ♦ L. nr. 226/2009   
 Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1069/2013 

 - organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 2531/2020 (M.Cult.)    
 Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1372/2009   
 Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 902/2005   
 Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului: 
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 ♦ H.G. nr. 150/1993   
 Institutul Notarial Român: 
 ♦ H. nr. 58/2020 (U.N.N.P.R.)    
 Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetării Farmaceutice Bucureşti: 
 - autorizarea efectuării plăţii unei contribuţii în străinătate la un organism internaţional 
 ♦ H.G. nr. 899/1995   
 Institutul pentru Securitate Minieră Petroşani: 
 ♦ H.G. nr. 540/1990   
 Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 121/2000 

 ♦ H.G. nr. 893/2007   
 Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca: 
 ♦ H.G. nr. 964/2010   
 Institutul Regional de Oncologie Iaşi: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 583/2009   
 Institutul Regional de Oncologie Timişoara: 
 - înfiinţare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1521/2009   
 Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989: 
 - organizare 
 ♦ L. nr. 556/2004   
 Institutul Român de Comerţ Exterior: 
 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014   
 Institutul Român de Consulting "ROMCONSULT": 
 ♦ H.G. nr. 53/1990   
 Institutul Român pentru Drepturile Omului: 
 ♦ L. nr. 9/1991 

 ♦ H.G. nr. 990/1990   
 Institutul Unificat de Cercetări Nucleare, Statut: 
 ▼ L. nr. 49/1994 (ratificare)   
 Institutul Universitar European de la Florenţa, relaţii internaţionale: 
 - Convenţie, 1972 
 ▼ L. nr. 110/2009 (aderare)   
 Instituţii: 
 - autorizate să presteze servicii consulare, competenţă, obligaţii 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 - bancare 
 • active financiare, taxă, instituire 
 ♦ O.U.G. nr. 114/2018 

 - bănci, persoane juridice române, C.E.C., cooperative de credit 
 • elaborare situaţii financiare consolidate, condiţii 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - cultural-artistice, management, angajare directori generali şi directori ai instituţiilor cultural-artistice 
 ♦ O. nr. 2129/2001 (M.C.C.)  

 - de asistenţă socială: 
 • finanţarea unor cheltuieli, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 837/2001 

 • Fond naţional de solidaritate, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 - de credit: 
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 • abordări bazate pe modele interne de rating, implementare, validare, evaluare 
 ♦ R. nr. 5/2013 (B.N.R.)  

 • activitate, administrare, proces intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, condiţii de externalizare a activităţilor 
 ♦ R. nr. 5/2013 (B.N.R.)  

 • adecvare capital, regim juridic, regulament 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 ♦ R. nr. 2/2008 (B.N.R.)  

 • armonizare reglementări contabile cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de  
 Contabilitate, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 • cerinţe minime de capital, raportare 
 ♦ O. nr. 13/2011 (B.N.R.)  

 • clienţi, sume de bani, valori, titluri de valoare depuse, dispoziţii testamentare, valabilitate, condiţii de formă 
 ♦ O. nr. 1903/C/2011 (M.J.)  

 • coduri IBAN, utilizare în România 
 ♦ R. nr. 2/2004 (B.N.R.)  

 • creanţe, punere în executare, activitate, organizare, măsuri 
 ♦ L. nr. 287/2011 

 • desfăşurare activitate, cerinţe minime, organizare 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 • deţinere temporară de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă, restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului  
 financiar 
 ♦ R. nr. 26/2011 (B.N.R.)  

 • din state membre U.E./terţe, desfăşurare activitate pe teritoriul României, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 • evaluare, abordare avansată, utilizare pentru riscul operaţional 
 ♦ R. nr. 5/2013 (B.N.R.)  

 • expuneri mari, raportare 
 ♦ O. nr. 23/2010 (B.N.R.)  

 • fuziune, divizare 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 • indicatori prudenţiali, raportare la nivel consolitat pentru exerciţiul financiar al anului 2007 
 ♦ O. nr. 16/2007 (B.N.R.)  

 • întocmire, în scop informativ, de situaţii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
 ♦ O. nr. 15/2009 (B.N.R.)  

 • lichiditate 
 ♦ R. nr. 25/2011 (B.N.R.)  

 • notificare sucursale, prestări de servicii în mod direct 
 ♦ R. nr. 10/2006 (B.N.R.)  

 • operaţiuni valutare în echivalent euro, raportare 
 ♦ C. nr. 11/2003 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 • organizare contabilitate, situaţii financiare, întocmire 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 • persoane juridice române, autorizare, desfăşurare activitate în afara teritoriului României 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 • persoane juridice române, sucuresale din România ale instituţiilor din state terţe, autorizare 
 ♦ R. nr. 12/2020 (B.N.R.)  

 • reglementări contabile 
 ♦ O. nr. 263/2/2004 (M.F.P.; B.N.R.)  

 • reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
 ♦ O. nr. 27/2010 (B.N.R.)  

 • reorganizare judiciară şi faliment, procedură 
 ♦ L. nr. 85/2014 

 • risc de credit, tratament, abordare standard, modele interne de rating, tehnici de diminuare, criterii tehnice, utilizare de către autorităţi  
 competente 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 • sancţiuni internaţionale de blocare a fondurilor, punere în aplicare, mod, supraveghere 
 ♦ R. nr. 28/2009 (B.N.R.)  

 ♦ O. nr. 340/2010 (B.N.R.)  

 • semnătură, autenticitate, garantare, tehnici echivalente 
 ♦ N. nr. 16/2004 (B.N.R.)  

 • servicii de plată 
 ♦ L. nr. 209/2019 

 • sistem de raportare contabilă semestrială 
 ♦ O. nr. 10/2012 (B.N.R.)  
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 • Sistem electronic de plăţi, erori informatice, sume virate eronat, restituire, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 860/2006 (M.F.P.)  

 • situaţii financiare consolidate IFRS 
 ♦ O. nr. 1/2011 (B.N.R.)  

 • specializate în emiterea de monedă electronică, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 • stabilitate financiară, raportări periodice, modele, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 1/2012 (B.N.R.)  

 • supraveghere pe bază consolidată, principii 
 ♦ N. nr. 15/2004 (B.N.R.)  

 • supraveghere suplimentară 
 ♦ O.U.G. nr. 98/2006 

 - de învăţământ: 
 • agricol, cursuri de instruire şi perfecţionare, organizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 138/1999 

 ♦ O.G. nr. 61/1998 

 • elevi şi studenţi, practică 
 ♦ L. nr. 258/2007 

 • organizarea şi finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 • specializări, acreditare şi recunoaşterea diplomelor, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2005 

 • superior medical şi unităţi de învăţământ medical, colaborare cu spitale, metodologie 
 ♦ O. nr. 140/1515/2007 (M.S.PU.; M.E.C.T.)  

 • superior: 
 • subordonare, finanţare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 27/1999 

 - de medicină-legală, organizare, funcţionare, salarizare, competenţă teritorială, tarife pentru efectuarea expertizelor 
 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 ♦ O. nr. 1134/C/255/2000 (M.J.; M.S.)  

 ♦ H.G. nr. 774/2000 

 - de plată 
 ♦ R. nr. 4/2019 (B.N.R.)  

 - de plată: 
 • sancţiuni internaţionale de blocare a fondurilor, punere în aplicare, mod, supraveghere 
 ♦ R. nr. 28/2009 (B.N.R.)  

 ♦ O. nr. 340/2010 (B.N.R.)  

 - de pregătire a cadrelor în domeniul managementului, cu asistenţă străină: 
 ♦ H.G. nr. 902/1990 

 - de protecţie specială a copiilor cu handicap, reorganizate în servicii publice specializate 
 ♦ H.G. nr. 261/2000 

 - de protecţie specială a persoanelor cu handicap: 
 • înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 ♦ O. nr. 91/2002 (S.S.P.H.)  

 - de spectacole, concerte, muzee, colecţii publice, biblioteci, aşezăminte culturale de drept public, management 
 ♦ O.U.G. nr. 189/2008 

 - de spectacole, concerte, personal artistic, tehnic şi administrativ de specialitate, evaluare în vederea stabilirii salariilor de bază, norme 
 ♦ H.G. nr. 1672/2008 

 - din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, norme de consum şi stocuri normate de combustibili 
 ♦ H.G. nr. 786/1998 

 - educaţionale, organizate ca persoane juridice de drept public sau privat, de educaţie permanentă 
 ♦ O.G. nr. 102/1998 

 - emitente de monedă electronică, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 ♦ L. nr. 210/2019 

 ♦ R. nr. 5/2019 (B.N.R.)  

 - financiare nebancare 
 ♦ R. nr. 20/2009 (B.N.R.)  

 - financiare nebancare: 
 • activitate de creditare, condiţii minime de acces 
 ♦ L. nr. 93/2009 

 • activităţi permise, interdicţii 
 ♦ O.G. nr. 28/2006 
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 • contabilitate, organizare, conducere, întocmire situaţii financiare 
 ♦ O. nr. 2/2006 (B.N.R.)  

 • Corpul Executorilor, statut 
 ♦ O. nr. 1661/C/2007 (M.J.)  

 • creanţe, punere în executare, activitate, organizare, măsuri 
 ♦ L. nr. 287/2011 

 • sancţiuni internaţionale de blocare a fondurilor, punere în aplicare, mod, supraveghere 
 ♦ R. nr. 28/2009 (B.N.R.)  

 ♦ O. nr. 340/2010 (B.N.R.)  

 • sistem de raportare contabilă semestrială 
 ♦ O. nr. 10/2012 (B.N.R.)  

 • situaţii periodice, modele, întocmire utilizare, norme 
 ♦ O. nr. 18/2007 (B.N.R.)  

 - financiare, autorizate să acorde credit ipotecar pentru imobile, condiţii 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 - organizarea vânzării activelor şi acţiunilor societăţilor comerciale care se privatizează, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 - personal de conducere, numire de către inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap 
 ♦ O. nr. 90/2002 (S.S.P.H.)  

 - publice: 
 • active fixe, patrimoniu, reevaluare, amortizare 
 ♦ O.G. nr. 81/2003 

 ♦ O. nr. 3471/2008 (M.E.F.)  

 • angajamente bugetare şi legale, organizare, evidenţă şi raportare, cheltuieli plăţi, condiţii 
 ♦ O. nr. 1792/2002 (M.F.P.)  

 • audit public intern şi control financiar preventiv, utilizare fonduri publice şi administrare patrimoniu public 
 ♦ L. nr. 672/2002 

 • bunuri rechiziţionabile în interes public, evidenţă, transmitere date 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 ♦ H.G. nr. 219/2005 

 • bunuri, valorificare, proceduri de transmitere fără plată 
 ♦ H.G. nr. 841/1995 

 • centrale pentru situaţii de urgenţă 
 ♦ H.G. nr. 1491/2004 

 • clasificare din punct de vedere al protecţiei civile, criterii 
 ♦ H.G. nr. 642/2005 

 • conlucrare cu Serviciul de Informaţii Externe 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 • consum de energie electrică, decontare 
 ♦ H.G. nr. 381/1994 

 • cu sedii în municipii şi oraşe, exceptare de la prevederile O.U.G. nr. 149/2007, categorii, aprobare 
 ♦ O. nr. 3713/2008 (M.E.F.)  

 • de cultură: 
 • bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrare, închiriere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 227/2000 

 • management 
 ♦ O.U.G. nr. 189/2008 

 ♦ H.G. nr. 1301/2009 

 • sistem de finanţare, premiere 
 ♦ O. nr. 351/1998 (M.Cult.)  

 ♦ O.G. nr. 9/1996 

 • de interes local, finanţare, condiţii, contabilitate 
 ♦ O. nr. 460/2000 (M.F.)  

 • de spectacole şi concerte 
 • concesionare activităţi, norme 
 ♦ H.G. nr. 446/2006 

 • debitori, colectare creanţe fiscale prin executare silită, procedură 
 ♦ O. nr. 1031/2008 (A.N.A.F.)  

 • declaraţii, formularistică necesară aplicării O.G. nr. 82/1998 
 ♦ O. nr. 1801/1995 (M.F.)  

 • deşeuri, colectare selectivă 
 ♦ L. nr. 132/2010 

 • deţinătoare de bunuri culturale, evidenţă, gestiune, inventariere, condiţii 
 ♦ O. nr. 2035/2000 (M.Cult.)  

 ♦ L. nr. 82/1991 
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 • din sistemul sanitar, data de plata a salariilor, aprobare 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ O. nr. 33/2003 (M.S.F.)  

 ♦ O. nr. 86/2005 (M.F.P.)  

 • din subordinea Guvernului, denumirile funcţiilor de conducere, asimilare cu funcţiile de demnitate publică 
 ♦ H.G. nr. 566/1998 

 • drepturi, acordare celor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 • evaluare performanţe profesionale individuale, salariaţi, criterii de stabilire salarii de bază între limite 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 • evidenţă militară a salariaţilor proprii 
 ♦ L. nr. 446/2006 

 • examen de atestare pe post, numire în funcţii publice de conducere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 452/2000 

 • finanţare, condiţii 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 • finanţate integral din venituri extrabugetare, utilizare venituri, norme metodologice 
 ♦ H.G. nr. 361/1999 

 • finanţate integral din venituri proprii, personal din conducere, salarii de bază, stabilire 
 ♦ Decizia nr. 204/2008 (PM)  

 • fonduri băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor, încasare şi utilizare 
 ♦ O. nr. 1661 bis/2003 (M.F.P.)  

 • implicate în procesul de privatizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ L. nr. 99/1999 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 • investiţii: 
 • licitaţii publice, adjudecare 
 ♦ H.G. nr. 592/1993 

 ♦ H.G. nr. 461/2001 

 ♦ H.G. nr. 727/1993 

 • închidere conturi contabile, întocmire, depunere situaţii financiare la 31 decembrie 2006, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 40/2007 (M.F.P.)  

 • întocmire, depunere situaţii financiare la 31 decembrie 2010 
 ♦ O. nr. 59/2011 (M.F.P.)  

 • mijloace fixe 
 ♦ H.G. nr. 500/1994 

 • patrimoniu, active fixe, reevaluare şi amortizare 
 ♦ O.G. nr. 81/2003 

 • personal care semnalează încălcări ale legii, protecţie 
 ♦ L. nr. 571/2004 

 • personal, delegare, detaşare, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 714/2018 

 • preluare în administrare a unor imobile 
 ♦ H.G. nr. 313/1992 

 • reutilizare informaţii 
 ♦ L. nr. 109/2007 

 • sanitare,  de medicină legală şi alte structuri în domeniul medicinei legale, atribuţii, finanţare 
 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 774/2000 

 • situaţii financiare 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, raportări financiare lunare,  întocmire, depunere, norme 
 ♦ O. nr. 629/2009 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 980/2010 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 1865/2011 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 24/2012 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 479/2012 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 71/2013 (M.F.P.)  

 • situaţii financiare trimestriale, anul 2006, întocmire, semnare, depunere, componenţă, mod de completare, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 616/2006 (M.F.P.)  

 • sponsorizări, donaţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 • stabilirea unor normative de cheltuieli 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 55/2010 
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 • şi artă, de importanţă judeţeană, ale municipiului Bucureşti şi locale, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 442/1994 

 • şi autorităţi, măsuri financiare în domeniul bugetar, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 37/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 226/2008 

 • teatrale, muzicale şi de arte vizuale, personal, premii, condiţii 
 ♦ N.M. nr. 3977/1996 (M.Cult.)  

 ♦ O. nr. 351/1998 (M.Cult.)  

 ♦ O.G. nr. 9/1996 

 • traducători, autorizaţi limbaj mimico-gestual, încadrare 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • utilizare venituri extrabugetare 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2001 

 • venituri bugetare, administrare, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ O. nr. 1746/2002 (M.F.P.)  

 • venituri extrabugetare 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2001 

 • viza de control financiar preventiv 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 - restructurare, unităţi finanţate din fonduri bugetare, personal disponibilizat, concedieri colective, protecţie socială, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - sanitare: 
 • din sistemul de asigurări sociale de sănătate, finanţate integral din venituri proprii, buget de venituri şi cheltuieli, metodologie de elaborare,  
 executare 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - și autorități, raportare, monitorizare,control respectare principii şi norme privind conduita funcţionarilor publici 
 ♦ H.G. nr. 931/2021 

 - şi companii de spectacole, concerte, desfăşurare activitate de impresariat artistic 
 ♦ O.G. nr. 21/2007 

 - şi unităţi de interes naţional şi publice, cheltuieli, acoperire 
 ♦ H.G. nr. 1063/2000 

 v. cercetare-dezvoltare v. contabilitate 
 
 Instruire: 
 - sistem de educaţie permanentă prin instituţii educaţionale 
 ♦ O.G. nr. 102/1998 

 v. învăţământ, v. cultură 
 
 Instrumente: 
 - de plasament colectiv românesc, pe pieţe financiare străine, administrare, condiţii 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - de plată de debit, circuit 
 ♦ R. nr. 11/2006 (B.N.R.)  

 - financiare: 
 • decontare în sisteme de plăţi, caracter definitiv 
 ♦ L. nr. 253/2004 

 • derivate, operaţiuni, condiţii, risc de credit al contrapartidei, tratament 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 ♦ O. nr. 17/114/2006 (B.N.R.; C.N.V.M.)  

 • ofertă publică, Regulamentul nr.5/2003, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ O. nr. 27/2003 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 • sistem de conturi globale, utilizare, mecanisme cu şi fără prevalidare, aplicare 
 ♦ O. nr. 10/2010 (C.N.V.M.)  

 - specifice pieţei monetare, efecte de comerţ, titluri de stat şi alte titluri, operaţiuni valutare 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)    
 Integrare europeană, cooperare şi relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Regatul Danemarcei, Programul FEU+6, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2002 
  ▼ L. nr. 162/2003 (ratificare) 
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 Integrare europeană: 
 - Comitetul interministerial pentru elaborarea şi urmărirea implementării Strategiei Guvernului de comunicare internă şi externă, constituire 
 ♦ H.G. nr. 171/2005 

 - Comitetul Interministerial pentru Integrare Europeană, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 140/1995 

 - Institutul European din România, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 15/1998 

 - măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2005   
 INTERNET: 
 - autorităţi ale administraţiei publice, pagina proprie de internet, afişare informaţii, documente necesare pentru aprobarea sau reînnoirea unei  
 autorizaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2003 

 - limitele rezervaţiilor biosferei, parcuri naţionale şi parcuri naturale, în format digital, asigurare 
 ♦ H.G. nr. 230/2003 

 - pagini proprii ale autorităţilor administraţiei publice, condiţii 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - site-uri web şi aplicaţii mobile ale organismelor din sectorul public, accesibilitate 
 ♦ O.U.G. nr. 112/2018   
 Internship: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 176/2018   
 INTERPOL: 
 - contribuţie 
 ♦ O.U.G. nr. 69/2012 

 ♦ O. nr. 286/2012 (M.Af.I.)    
 Interpret şi traducător: 
 - autorizare, plata, condiţii, tarife 
 ♦ L. nr. 178/1997 

 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1054/C/2005 (M.J.)    
 Intravilan: 
 - determinare cadastrală, plan urbanistic 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)    
 Inundaţii, dezastre, finanţare PHARE: 
 - Program de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundaţii din 1998, Addendă la memorandum, Comisia Europeană, Bucureşti, 1998 
 ♦ O.G. nr. 45/1999   
 Inundaţii: 
 - apărare, rol, permis de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 3404/2012 (M.M.P.)  

 - bazine hidrografice cu caracter torenţial în care se află aşezări umane expuse pericolului viiturilor rapide, determinare, metodologie 
 ♦ O. nr. 976/2008 (M.M.D.D.)  

 - efecte, prevenire 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 3404/2012 (M.M.P.)  

 - management al riscului, pe termen mediu şi lung, strategie naţională 
 ♦ H.G. nr. 846/2010 

 - Plan naţional pentru prevenire, protecţie, diminuare efecte, program de realizare 
 ♦ H.G. nr. 1309/2005 

 - planul general de măsuri preventive pentru evitare şi reducere efecte 
 ♦ H.G. nr. 1286/2004 

 - Strategia naţională de management al riscului la inundaţii 
 ♦ H.G. nr. 1854/2005 

 - zone de risc natural, lucrări de prevenire şi atenuare 
 ♦ L. nr. 575/2001   
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 Invaliditate: 
 - grade de reducere a capacităţii de muncă, stabilire, condiţii, pensie 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - încadrare în gradele I, II şi III, condiţii 
 ♦ O. nr. 1418/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - însoţitor, indemnizaţie, cuantum, stabilire 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - pensionari, revizuire medicală, termen, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011   
 Invalizi: 
 - ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale 
 ♦ O.G. nr. 16/1997 

 - de război: 
 • drepturi 
 ♦ L. nr. 44/1994 

 ♦ H.G. nr. 1217/2003 

 • militari în misiuni internaţionale 
 ♦ L. nr. 70/1997 

 - indemnizaţii şi sporuri 
 ♦ L. nr. 49/1991 

 - şi accidentaţi de război, pensii I.O.V.R., drepturi, acordare 
 ♦ L. nr. 49/1999 

 - şi bolnavi cronici, beneficiari ai cantinelor de ajutor social, condiţii 
 ♦ L. nr. 208/1997   
 Inventar, inventariere: 
 - bănci, comisii de inventariere, analiză reevaluare imobilizări corporale, măsuri 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - bunuri: 
 • culturale deţinute de instituţii publice, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 2035/2000 (M.Cult.)  

 • culturale mobile 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 • din domeniul public: 
 • al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, norme tehnice 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ O. nr. 91/N/912-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O. nr. 90/N/911-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 • al statului, precizări 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ O. nr. 428/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 1718/2011 (M.F.P.)  

 • rechiziţionabile 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 ♦ H.G. nr. 219/2005 

 - colecţii, biblioteci publice, pagube, recuperare 
 ♦ O. nr. 2069/1998 (M.Cult.)  

 - din domeniul public al statului, aprobare 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ O. nr. 428/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 1718/2011 (M.F.P.)  

 - documente specifice bibliotecilor, periodicitate 
 ♦ O. nr. 2062/2000 (M.Cult.)  

 - elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, organizare, efectuare, norme 
 ♦ O. nr. 2861/2009 (M.F.P.)  
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 - inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţă - IESCE 
 ♦ O. nr. 227/2002 (M.I.R.)  

 - periodică, documente specifice bibliotecarilor 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 - plantaţii vitipomicole, abandonate, atribuire, folosinţă gratuită, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2002 

 ♦ H.G. nr. 270/2003 

 - terenuri degradate, comisie, compunere 
 ♦ H.G. nr. 1257/2011 

 v. contabilitate 
 
 Invenţii: 
 - brevet: 
 • cota de profit/venituri obţinute de titulari, determinare 
 ♦ H.G. nr. 1585/2002 

 • de invenţie, cesiune, scutire de impozit, criterii 
 ♦ H.G. nr. 1585/2002 

 • titlu de protecţie, drepturi băneşti 
 ♦ L. nr. 64/1991 

 ♦ H.G. nr. 547/2008 

 - cercetare-dezvoltare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - de serviciu, regim 
 ♦ L. nr. 83/2014 

 - modele de utilitate, regim 
 ♦ L. nr. 350/2007 

 ♦ H.G. nr. 1457/2008 

 - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
 ♦ H.G. nr. 573/1998 

 - perioada de valabilitate a brevetului de invenţie, stabilire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1585/2002 

 - protecţie tranzitorie 
 ♦ L. nr. 93/1998 

 ♦ N. nr. 211/1998 (O.S.I.M.)  

 - sprijinirea brevetării invenţiei româneşti în străinătate 
 ♦ N. nr. 242/1999 (O.S.I.M.)  

 - şi mărci de fabrică, şi alte drepturi de proprietate intelectuală, garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - taxe pentru cererile de brevet de invenţii, protecţie şi regimul de utilizare a acestora 
 ♦ O.G. nr. 41/1998   
 Investiţii străine: 
 - certificat de investitor 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - prin cumpărare de titluri 
 ♦ O.G. nr. 66/1997 

 - promovare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 94/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 92/1997   
 Investiţii, investitori: 
 - ai Fondului Naţional de Investiţii, ajutoare financiare, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 742/2001 

 ♦ L. nr. 333/2001 

 - ajutor de stat : 
 • şi capital de risc 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - categorii de lucrări şi activităţi pe ape sau în legătură cu acestea, procedură de notificare, instituire 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - certificat de investitor 
 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 ♦ H.G. nr. 728/2001 

 ♦ L. nr. 297/2004 
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 - Comitetul Interministerial pentru programe şi mari obiective de investiţii de importanţă naţională, înfiinţare, organizare, funcţionare şi atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 1010/2002 

 ♦ O. nr. 381/2002 (M.D.P.)  

 - construire cămine studenţeşti private, sprijin 
 ♦ L. nr. 201/2006 

 - construire de locuinţe pentru tineri, destinaţie, închiriere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 962/2001 

 ♦ L. nr. 190/1999 

 ♦ L. nr. 152/1998 

 - cu impact semnificativ şi economic, suspendarea plăţii TVA, condiţii 
 ♦ L. nr. 332/2001 

 - de către firma "Renault" - S.A. Franţa, la Societatea Comercială "Automobile Dacia"- S.A., facilităţi, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 445/1999 

 - directe: 
 • cu impact semnificativ în economie, promovare, condiţii 
 ♦ L. nr. 332/2001 

 • operaţiuni valutare şi de portofoliu, definire 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 • regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 94/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - fond deschis de investiţii, înfiinţare, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - imobiliare, credit ipotecar 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 - individuali, business angels, stimulare 
 ♦ L. nr. 120/2015 

 - în construcţii, recepţie 
 ♦ H.G. nr. 273/1994 

 - în domeniul minier, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - în servicii sociale, buget, pentru subprograme, aprobare, proceduri de implementare 
 ♦ O. nr. 39/2003 (M.D.P.)  

 - în valori mobiliare şi alte instrumente financiare, protecţie 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - înregistrare statistică, formular, aprobare 
 ♦ O. nr. 227/2001 (M.D.P.)  

 ♦ L. nr. 332/2001 

 - la unităţile de stat, finanţare, creditare 
 ♦ H.G. nr. 740/1990 

 - lista obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, criterii de realizare, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General 
 ♦ H.G. nr. 62/1996 

 - litigii, rezolvare, alegere 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - lucrări de cercetare geologică 
 ♦ H.G. nr. 168/1998 

 - nou create: 
 • în zona defavorizată Paşcani, jud. Iaşi, facilităţi 
 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 • în zona defavorizată Roman, jud. Neamţ 
 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 - obiective: 
 • amplasare terenuri agricole, scoatere din producţia agricolă 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ O. nr. 326/2001 (M.A.A.P.)  

 • învăţământ preuniversitar, finanţare, bugete locale 
 ♦ O. nr. 3502/19a/2697/1999 (M.E.N.; D.A.P.L.)  

 - panou de identificare, afişare, condiţii 
 ♦ O. nr. 63/N/1998 (M.L.P.A.T.)  

 - pentru lucrări publice şi construcţii de locuinţe, stimulare 
 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 - persoane fizice/juridice, alocare de către registrele independente a codurilor pentru conturile de valori mobiliare 
 ♦ L. nr. 297/2004 
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 - privaţi, sponsorizare biblioteci de drept public, scutire de impozit, condiţii 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 - proiecte ce necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, finanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 111/2006 

 ♦ H.G. nr. 1211/2007 

 - publice, finanţare 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - publice, proiecte, prioritizare 
 ♦ H.G. nr. 225/2014 

 - reguli de prudenţă şi de protecţie a investitorilor cu privire la pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - servicii de investiţii financiare 
 ♦ O. nr. 70/2005 (C.N.V.M.)  

 - societăţi de administrare a investiţiilor 
 ♦ O.U.G. nr. 32/2012 

 - societăţi de investiţii: 
 • financiare, autorizare şi funcţionare, Regulamentul nr.3/2002, aprobare 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ O. nr. 102/2002 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 • înfiinţare, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - sprijinire, scheme de ajutor de stat, instituire, stimulare creştere economică 
 ♦ H.G. nr. 1165/2007 

 - stimulare, schemă de ajutor, instituire 
 ♦ O.U.G. nr. 85/2008 

 ♦ H.G. nr. 753/2008   
 Investiţii, promovare şi protejare reciprocă, reglementări internaţionale: 
 - Agenţia  Multilaterală  de Garantare a Investiţiilor, constituire,  Convenţie,  Seul,  1985 
 ▼ L. nr. 43/1992 (ratificare) 

 - Australia, Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ L. nr. 6/1994 (ratificare) 

 - Bosnia şi Herţegovina, Acord, Sarajevo, 2001 
 ▼ L. nr. 620/2001 (ratificare) 

 - Canada, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 6/1997 (ratificare) 

 - Canada, Acord, Bucureşti, 2009 
 ▼ L. nr. 356/2009 (ratificare) 

 - Elveţia: 
 • Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ L. nr. 40/1994 (ratificare) 

 • Acord, Zurich, 2003 
 ▼ H.G. nr. 139/2004 (aprobare) 

 - Emiratele Arabe Unite,  Acord,  Abu Dhabi, 1993 
 ▼ L. nr. 94/1993 (ratificare) 

 - F. Rusă, Acord, Moscova, 1993 
 ▼ L. nr. 81/1994 (ratificare) 

 - Georgia, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 113/1998 (ratificare) 

 - Indonezia, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 8/1998 (ratificare) 

 - Macedonia, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 146/2001 (ratificare) 

 - promovare şi protejare reciprocă R. Azerbaidjan, Acord, Baku, 2002 
 ▼ L. nr. 368/2003 (ratificare) 

 - R.  Albania, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 107/1994 (ratificare) 

 - R.  Argentina, Acord, Buenos Aires, 1993 
 ▼ L. nr. 39/1994 (ratificare) 

 - R.  Peru, Acord, Lima, 1994 
 ▼ L. nr. 105/1994 (ratificare) 

 - R.  Turcia: 
 • Acord, Bucureşti, 2008 
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 ▼ L. nr. 12/2009 (ratificare) 

 - R. Arabă Egipt, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 5/1997 (ratificare) 

 - R. Arabă Siriană, Acord, Damasc, 2008 
 ▼ L. nr. 73/2009 (ratificare) 

 - R. Armenia, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 38/1995 (ratificare) 

 - R. Başkortostan, Protocol 
 ▼ H.G. nr. 397/1994 (aprobare şi aplicare) 

 - R. Belarus, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 93/1995 (ratificare) 

 - R. Chile, Acord  şi Protocol-anexă,  Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 94/1995 (ratificare) 

 - R. Coreea, Acord, Bucureşti, 1990 şi Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 103/1994 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 55/1997 (ratificare) 

 - R. Cuba, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 58/1997 (ratificare) 

 - R. D.P. Algeria, Acord, Alger, 1994 
 ▼ L. nr. 110/1994 (ratificare) 

 - R. F.  Iugoslavia, Acord, Belgrad, 1995 
 ▼ L. nr. 38/1996 (ratificare) 

 - R. Filipine,  Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 108/1994 (ratificare) 

 - R. India, Acord, New Delhi, 1997 
 ▼ L. nr. 158/1998 (ratificare) 

 - R. Islamică: 
 • Iran, Acord, Teheran, 2003 
 ▼ L. nr. 442/2003 (ratificare) 

 • Pakistan, Acord, Islamabad,  1995 
 ▼ L. nr. 4/1996 (ratificare) 

 - R. Kazahstan, Acord, Astana, 2010 
 ▼ L. nr. 220/2010 (ratificare) 

 - R. Liban, Acord şi Protocol la Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 28/1995 (ratificare) 

 - R. Mauritius, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 213/2000 (ratificare) 

 - R. Moldova, Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ L. nr. 3/1994 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 104/2010 (ratificare) 

 - R. Nigeria, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ L. nr. 116/1999 (ratificare) 

 - R. Orientală a Uruguayului, Acord, Montevideo, 1990 
 ▼ L. nr. 38/1991 (ratificare) 

 - R. Paraguay, Acord şi Protocol-anexă, Asuncion, 1994 
 ▼ L. nr. 115/1994 (ratificare) 

 - R. S. Vietnam, Acord,  Bucureşti,  1994 
 ▼ L. nr. 9/1995 (ratificare) 

 - R. Tunisia, Acord, Tunis, 1995 
 ▼ L. nr. 58/1996 (ratificare) 

 - R. Uzbechistan, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 59/1997 (ratificare) 

 - R.P. Chineză, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 8/1995 (ratificare) 

 - R.P. Chineză, Memorandum, Beijing, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1706/2006 (aprobare) 

 - R.P.D. Coreea, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ L. nr. 12/2001 (ratificare) 

 - Regatul Haşemit al Iordaniei, Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ L. nr. 110/1995 (ratificare) 

 - Regatul Maroc, Acord, Rabat, 1994 
 ▼ L. nr. 61/1994 (ratificare) 

 - Regatul Norvegia, Acord, Oslo, 1991 
 ▼ H.G. nr. 659/1991 (aprobare) 

 - Regatul Thailanda, Acord,  Bangkok, 1993 
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 ▼ L. nr. 7/1994 (ratificare) 

 - Statele Unite ale Americii: 
 • Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 617/1992 (aprobare) 

 • Protocol adiţional, Bruxelles,2003 
 ▼ L. nr. 375/2004 (ratificare) 

 • Tratat, Bucureşti, 1992 
 ▼ L. nr. 110/1992 (ratificare) 

 - Statul Israel, Acord, Ierusalim, 1998 
 ▼ L. nr. 59/1999 (ratificare) 

 - Statul Kuwait, Acord şi Protocol, Kuwait, 1991 
 ▼ L. nr. 90/1993 (ratificare) 

 - Statul Quatar, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 11/1997 (ratificare) 

 - Turkmenistan, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 37/1995 (ratificare) 

 - Ucraina, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 54/1995 (ratificare) 

 - Uniunea Europeană și R. S. Vietnam, Acord, Hanoi, 2019 
 ♦ L. nr. 81/2020   
 Ipotecă: 
 - asupra imobilului - teren sau construcţie - garanţii pentru care se acordă credite 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 - garanţii reale mobiliare 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - înscriere în cartea funciară 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - locuinţă, credite bancare, reducere risc seismic, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 20/1994   
 Irigaţii, reglementări internaţionale: 
 - Proiect de reajustare a sistemelor de irigaţii în România, convorbiri cu echipa japoneză, Minută 
 ▼ H.G. nr. 172/1996 (aprobare)   
 Irigaţii: 
 - achiziţionarea de instalaţii din producţia internă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 801/2003 

 - autorizaţie de gospodărire a apelor, alimentare cu apă, condiţii 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - infrastructura amenajărilor exterioare pentru irigaţii de la M.A.A.P. - R.A. « Îmbunătăţiri Funciare »- S.A. la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru  
 irigaţii, Protocol-cadru de transfer, aprobare 
 ♦ O. nr. 297/2003 (M.A.A.P.)  

 - infrastructură de irigaţii, proprietate, canale magistrale şi reţele de distribuţie, domeniu public 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - instalaţii achiziţionate în baza O. nr. 97/2001, interzicere la export 
 ♦ O. nr. 1878/A/11000/286/2001 (M.F.P.; M.A.E.; M.A.A.P.)  

 - îmbunătăţiri funciare 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 - îmbunătăţiri funciare, subvenţii, acordare asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, condiţii, control, utilizare 
 ♦ O. nr. 481/2001 (M.A.A.P.)  

 - Plan naţional de amenajare a teritoriului naţional, secţiunea a II-a Apa, lucrări pentru irigaţii 
 ♦ L. nr. 171/1997 

 - program de sprijinire producători agricoli şi asociaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, achiziţionare instalaţii de irigat noi, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ O. nr. 117/2002 (M.A.A.P.)  

 - Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale 
 ♦ H.G. nr. 793/2016 

 - staţii de pompare din sistemul de irigaţii şi desecări, îmbunătăţiri funciare, aprobare, condiţii 
 ♦ O. nr. 384/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 668/2000 

 ♦ O. nr. 214/2002 (M.A.A.P.)  

 - sume alocate de la bugetul de stat, îmbunătăţiri funciare, condiţii 
 ♦ O. nr. 384/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 1230/2005 (M.A.P.D.R.)  
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 - terenuri în sisteme de irigaţii, punere în posesie a proprietarilor, condiţii 
   

♦ L. nr. 18/1991 

 Î 
 
 
 Îmbunătăţiri funciare: 
 - atestare persoane fizice/juridice 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 ♦ O. nr. 182/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - domeniu, atribuţii 
 • Administraţia Naţională a "Îmbunătăţirilor Funciare" , înfiinţare 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 • M.A.P.D.R. 
 ♦ O. nr. 372/2001 (M.A.A.P.)  

 - infrastructură, transmitere/predare-preluare din domeniul public sau privat al statului 
 ♦ O. nr. 1426/2014 (M.A.D.R.)  

 - lucrări, zone de protecţie, criterii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ O. nr. 118/2005 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 - organizare activitate, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 82/2011 

 - organizaţii, comisii de conciliere, procedură de lucru, aprobare 
 ♦ O. nr. 185/2005 (M.A.P.D.R.)  

 - organizaţii, federaţii, performanţe anuale, situaţia sintetică tehnico-economică, norme tehnice 
 ♦ O. nr. 192/2012 (M.A.D.R.)  

 - regim 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 ♦ H.G. nr. 579/2014 

 - servicii, altele decât irigaţiile, tarife, calcul, plată, norme 
 ♦ O. nr. 157/2011 (M.A.D.R.)  

 - servicii, tarife, calcul şi plată 
 ♦ O. nr. 120/2011 (M.A.D.R.)  

 - staţii de pompare din sistemul de irigaţii şi desecare, aprobare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 668/2000 

 ♦ O. nr. 384/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 481/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 214/2002 (M.A.A.P.)  

 - sume alocate de la bugetul de stat, condiţii 
 ♦ O. nr. 384/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 668/2000 

 - zone de reprezentare, stabilire 
 ♦ O. nr. 146/2005 (M.A.P.D.R.)    
 Împroprietărire: 
 - drept de proprietate, stabilit prin L. nr. 187/1945, reformă agrară, acordare terenuri agricole, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2000   
 Împrumuturi, garanţii, cooperare internaţională: 
 - Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, Proiect privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă  
 Otopeni - Bucureşti, Acord, Tokyo, 2010 
 ▼ L. nr. 228/2010 (ratificare) 

 - Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei: 
 • Acord-cadru de împrumut, Bucureşti şi Paris, 2006 
 ▼ L. nr. 301/2006 (ratificare) 

 • Acord-cadru de împrumut, Bucureşti, Paris, 2003 
 ▼ O.U.G. nr. 50/2003 (ratificare) 

 • Acord-cadru, Paris, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 84/2000 (ratificare) 
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 • împrumut, construcţie de locuinţe, Acord-cadru, Paris, Bucureşti,2001 
 ▼ O.U.G. nr. 110/2001 (ratificare) 

 - Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.): 
 • Acord de atribuire şi prelucrare Proiect de modernizare a căilor ferate, modificarea L. nr. 35/1999, Luxemburg şi Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 816/1999 (aprobare) 

 • Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 438/2001 (ratificare) 

 • Acord, Luxembourg şi Bruxelles, 1993 
 ▼ O.G. nr. 2/1993 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 46/1993 (ratificare) 

 ▼ O.G. nr. 16/1995 (ratificare) 

 • Acord-cadru, Madrid, 1994 
 ▼ L. nr. 139/1994 (ratificare) 

 • Amendamente la Acord, Luxembourg şi Bruxelles, 1993 
 ▼ O.G. nr. 34/1996 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect de modernizare a căilor ferate, etapa a II-a pentru Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., Bucureşti,  
 2000 
 ▼ L. nr. 516/2001 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 527/2001 (ratificare) 

 • contract de finanţare, Proiect privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 517/2001 (ratificare) 

 • finanţare Proiect de modernizare a metroului din Bucureşti, Acord, Luxembourg şi Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 60/1999 (ratificare) 

 • finanţare Proiect pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A., Acord, Luxembourg şi Bucureşti,2000 
 ▼ O.U.G. nr. 53/2001 (ratificare) 

 • împrumutul nr. 4.654RO, Proiect, dezvoltare rurală, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 90/2002 (ratificare) 

 • Proiect de dezvoltare a telecomunicaţiilor, Acord, Luxembourg  şi Bucureşti, 1997 
 ▼ O.G. nr. 18/1998 (ratificare) 

 • Proiect de modernizare a căilor ferate, finanţare, Acord Luxembourg şi Bucureşti, 1998 
 ▼ L. nr. 35/1999 (ratificare) 

 • Proiect de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, finanţare, Acord, Luxembourg şi Bucureşti, 1998 
 ▼ L. nr. 34/1999 (ratificare) 

 • Proiect de reabilitare a sectorului termoenergetic, Acord, Bucureşti, 1995 
 ♦ O.G. nr. 6/1996 

 ▼ H.G. nr. 957/2000 (aprobare) 

 • Proiect de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca, contract de finanţare, Bucureşti, Luxembourg, 1999 
 ▼ O.G. nr. 101/1999 (ratificare) 

 • Proiect de reabilitare a transportului urban în Bucureşti- B, Bucureşti, 2000, contract de finanţare 
 ▼ L. nr. 490/2001 (ratificare) 

 • Proiect de reabilitare a transportului urban Timişoara, Contract de finanţare, Luxemburg, 1999 
 ▼ O.G. nr. 102/1999 (ratificare) 

 • Proiect de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, Acord, Luxembourg şi Bucureşti, 1997 
 ▼ O.G. nr. 22/1998 (ratificare) 

 • Proiect de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, Contract de finanţare, Luxemburg şi Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 97/2000 (ratificare) 

 • Proiect infrastructură urbană în Bucureşti, Luxemburg, Bucureşti, 2000, contract de finanţare 
 ▼ L. nr. 489/2001 (ratificare) 

 • Proiect, infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, Contract de finanţare, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 82/2002 (ratificare) 

 • şi Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Acord, Luxembourg şi Bucureşti, 1995 
 ▼ O.G. nr. 6/1996 (ratificare) 

 • şi Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian R.O.M.A.T.S.A.- R.A: 
 • Acord, Luxembourg, 1993 
 ▼ O.G. nr. 19/1993 (ratificare) 

 • Acord, Luxembourg, 1994 
 ▼ O.G. nr. 2/1995 (ratificare) 

 • şi Regia Autonomă de Electricitate "Renel", Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ O.G. nr. 6/1996 (ratificare) 

 • şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti "Metrorex": 
 • Acord, Luxembourg şi Bucureşti, 1996 
 ▼ O.G. nr. 31/1997 (ratificare) 

 • Acord, Luxembourg şi Bucureşti, 1997 

 • şi Romgaz-R.A. Mediaş, Acord, Luxembourg, 1994 
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 ▼ O.G. nr. 2/1995 (ratificare) 

 - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.E.R.D.): 
 • Acord, Londra, 1992 
 ▼ L. nr. 59/1992 (ratificare) 

 • Acord, Londra, 1993 
 ▼ L. nr. 49/1993 (ratificare) 

 • Acord, St. Petersburg, 1994 
 ▼ O.G. nr. 25/1994 (ratificare) 

 • Amendament, Acord, Londra, 1995 
 ▼ H.G. nr. 996/1998 (aprobare) 

 • credit pentru Banca Agricolă S.A., Acord, Londra, 1992 
 ▼ L. nr. 125/1992 (ratificare) 

 • credit pentru R.A. Petrom, Acord, Londra, 1992 
 ▼ L. nr. 119/1992 (ratificare) 

 • finanţare Proiect, modernizare şi introducerea taxării pe autostrada Bucureşti- Piteşti, Acord, Bucureşti,  1996 
 ▼ O.G. nr. 34/1996 (ratificare) 

 • finanţare Proiect, restructurare sector de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a municipiului Piteşti, Acord de garantare, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.U.G. nr. 81/2002 (ratificare) 

 • garanţie împrumut, Proiect pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A., Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.U.G. nr. 54/2001 (ratificare) 

 • Program de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a, Bucureşti, 1997 
 ▼ O.G. nr. 37/1997 (ratificare) 

 • Proiect "Piaţa de gros", Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ O.G. nr. 35/1994 (ratificare) 

 • Proiect privind conservarea energiei termice, Londra, 1997 
 ▼ O.G. nr. 38/1997 (ratificare) 

 • Proiect,  dezvoltare a utilităţilor municipale, Acord, Londra, 1995 
 ▼ O.G. nr. 15/1995 (ratificare) 

 • Proiect, alimentare cu apă şi protecţia mediului  în Valea Jiului, Acord, Bucureşti,  1996 
 ▼ O.G. nr. 34/1996 (ratificare) 

 • Proiect, restructurare a Administraţiei Naţionale a Drumurilor  şi reabilitarea drumurilor, Acorduri, Bucureşti şi Luxembourg, 1996 
  ▼ O.G. nr. 3/1997 (ratificare) 

 • şi Banca Agricolă - S.A., - Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ O.G. nr. 6/1996 (ratificare) 

 • şi R.A. de Electricitate Renel, Acord,   Londra,  1995 

 - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.): 
 • Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 11/2000 (ratificare) 

 • Acord, Washington, 1991 
 ▼ L. nr. 79/1991 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 57/1991 (ratificare) 

 • Acord, Washington, 1992 
 ▼ L. nr. 89/1992 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 63/1992 (ratificare) 

 • Acord, Washington, 1993 
 ▼ L. nr. 50/1993 (ratificare) 

 • Acord, Washington, 1995 
 ▼ O.G. nr. 41/1995 (ratificare) 

 • ajustare a sectorului financiar şi a întreprinderilor F.E.S.A.L., Acord, Washington, 1996 
 ▼ H.G. nr. 256/1998 (aprobare) 

 ▼ O.G. nr. 14/1996 (ratificare) 

 • ajustare sector agricol, Acord, Washington, 1997 
 ▼ O.G. nr. 13/1997 (ratificare) 

 • ajustare sector de protecţie socială, Acord,  Washington, 1997 
 ▼ O.G. nr. 12/1997 (ratificare) 

 • ajustarea structurală a sectorului privat, Acord, Washington, 1999 
 ▼ O.G. nr. 44/1999 (ratificare) 

 • Amendament la Acord Washington 1999 
 ▼ H.G. nr. 604/2000 (aprobare) 

 • Amendament la Acord, Londra, 1995 
 ▼ H.G. nr. 279/1998 (aprobare) 

 • Amendament la Acord, Washington 1991 
 ▼ H.G. nr. 78/1998 (aprobare) 

 • Amendament la Acord, Washington, 1994 
 ▼ H.G. nr. 122/1998 (aprobare) 
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 • Amendamente la Acord, Washington 1991 
 ▼ H.G. nr. 428/1995 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 177/1995 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 843/1994 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 1050/1995 (aprobare) 

 • Amendamente la Acord, Washington, 1996 
 ▼ H.G. nr. 146/1996 (aprobare) 

 • Avans împrumut, finanţare Proiect "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud- Estul Europei", scrisoare de înţelegere 
 ▼ O.U.G. nr. 108/2000 (ratificare) 

 • finanţare Proiect fond de dezvoltare socială, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 29/1999 (ratificare) 

 • finanţare, Proiect privind patrimoniul cultural, Acord, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 4/1999 (ratificare) 

 • garanţii, Acord, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 88/1998 (ratificare) 

 • împrumut, realizare Proiect de finanţare rurală, Acord, Washington, 2001 
 ▼ O.U.G. nr. 8/2002 (ratificare) 

 • Proiect "Conservarea biodiversităţii în Delta Dunării", Acord, împrumut nerambursabil 
 ▼ L. nr. 142/1994 (ratificare) 

 • Proiect cadastru general şi publicitate imobiliară, Acord, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 21/1998 (ratificare) 

 • Proiect de dezvoltare industrială, Acord, Washington, 1995 
 ▼ L. nr. 68/1995 (ratificare) 

 • Proiect de dezvoltare instituţională a sectorului privat, Acord, Washington, 1999 
 ▼ O.G. nr. 40/1999 (ratificare) 

 • Proiect de modernizare a sistemului de alimentare cu apă a municipiului Bucureşti, Acord, Washington, 1996 
 ▼ O.G. nr. 34/1996 (ratificare) 

 • Proiect pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 63/2000 (ratificare) 

 • Proiect privind fondul de dezvoltare socială- faza aII-a, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 46/2002 (ratificare) 

 • Proiect privind forţa de muncă şi protecţia socială, Acord, Washington, 1995 
 ▼ O.G. nr. 35/1995 (ratificare) 

 • Proiect privind reabilitarea căilor ferate: 
 • Acord, Washington, 1996 
 ▼ O.G. nr. 12/1996 (ratificare) 

 • Amendament, Washington, 1999, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 811/1999 (aprobare) 

 • Proiect privind reabilitarea şcolilor, Acord, Washington, 1997 
 ▼ O.U.G. nr. 71/1997 (ratificare) 

 • Proiect reforma sectorului sanitar, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 68/2000 (ratificare) 

 • Proiect, reabilitare a  sectorului petrolier, Acord, Washington, 1994 
 ▼ O.G. nr. 42/1994 (ratificare) 

 • Proiect, reabilitare drumuri, Acord, Washington, 1997 
 ▼ O.G. nr. 23/1997 (ratificare) 

 • Proiect, reformă învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică universitară, Acord, Washington, 1996 
 ▼ O.G. nr. 2/1997 (ratificare) 

 • Proiectul "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud- Estul Europei", Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 77/2000 (ratificare) 

 • Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, Acord, Bucureşti,2002 
 ▼ O.U.G. nr. 135/2002 (ratificare) 

 • Proiectul privind dezvoltarea sectorului social, Acord, Bucureşti, 2001 
  ▼ O.U.G. nr. 111/2001 (ratificare) 

 • reformă a învăţământului preuniversitar, Acord, Washington, 1994 
 ▼ O.G. nr. 24/1994 (ratificare) 

 • reformă în domeniul protecţiei copilului, Acord, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 63/1998 (ratificare) 

 • Scrisoare de acord, avans destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 51/1999 (ratificare) 

 • Scrisoare de acord, avans destinat pentru Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social 
 ▼ O.U.G. nr. 103/1999 (ratificare) 

 - Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională: 
 • Acord, Tokyo, 1992 
 ▼ L. nr. 4/1993 (ratificare) 
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 • Acord, Tokyo, 1997 
 ▼ O.G. nr. 36/1997 (ratificare) 

 • Japonia, Fondul de Cooperare Economică Internaţională: 
 • Proiect de dezvoltare a Portului Constanţa Sud, Acord, Tokyo, 1998 
 ▼ L. nr. 157/1998 (ratificare) 

 • Proiect de reabilitare a drumurilor, Acord, Tokyo, 1998 
 ▼ L. nr. 156/1998 (ratificare) 

 • Proiect reabilitare a căii ferate Bucureşti- Constanţa, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ L. nr. 528/2001 (ratificare) 

 • Schimb de note verbale, 16 noiembrie 1999 
 ▼ H.G. nr. 270/2000 (aprobare) 

 - Banca Nordică de Investiţii: 
 • Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ O.G. nr. 114/1998 (ratificare) 

 - Canada- Royal Bank of Canada: 
 • Acord, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 216/1993 (aprobare) 

 • Acord, Washington, 1992 
 ▼ L. nr. 121/1992 (ratificare) 

 - Comunitatea Economică Europeană: 
 • Acord de împrumut suplimentar, Bucureşti 1992 şi  Bruxelles, 1992 
 ▼ L. nr. 75/1992 (ratificare) 

 • Acord suplimentar de împrumut şi Memorandum suplimentar de înţelegere, Bucureşti şi Bruxelles, 1997 
  ▼ O.G. nr. 35/1997 (ratificare) 

 • Acord şi Memorandum de înţelegere, Bruxelles, 1991 
  ▼ L. nr. 81/1991 (ratificare) 

 • Acord şi Memorandum de înţelegere, Bruxelles, 1992 
 ▼ L. nr. 1/1993 (ratificare) 

 • Acord şi Memorandum de înţelegere, Bruxelles, 1994 
  ▼ O.G. nr. 2/1995 (ratificare) 

 • Acord şi Memorandum de înţelegere, Bruxelles, 2000 
 ▼ O.G. nr. 30/2000 (ratificare) 

 - Consiliul Europei, Fondul de Dezvoltare Socială: 
 • Acord, Paris, 1997 
 ▼ O.G. nr. 64/1997 (ratificare) 

 • Acord-cadru (finanţare proiect privind extinderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei- Ochiuri, jud.  
 Dâmboviţa), Paris, 1999 
 ▼ O.G. nr. 72/1999 (ratificare) 

 • Acord-cadru (privind protecţia copilului), Paris, 1998 
 ▼ O.G. nr. 64/1998 (ratificare) 

 • Acord-cadru (sprijinire regiuni afectate de inundaţii din ultima perioadă), Paris, 1999 
 ▼ O.G. nr. 28/1999 (ratificare) 

 • Acord-cadru (termoficare municipiul Bucureşti), Paris, 1998 
 ▼ O.G. nr. 100/1998 (ratificare) 

 • Acord-cadru, Paris, 1997 
 ▼ O.U.G. nr. 70/1997 (ratificare) 

 - Elveţia: 
 • Acord, Berna, 1992 
 ▼ L. nr. 23/1992 (ratificare) 

 • Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ O.G. nr. 20/1993 (ratificare) 

 - Finlanda - FINNISH EXPORT CREDIT LTD: 
 • Acorduri,  Helsinki, 1992, Bucureşti, 1993 
 ▼ O.G. nr. 7/1993 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 31/1992 (ratificare) 

 - Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă F.I.D.A.: 
 • Proiect de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, Acord, Roma, 1999 
 ▼ O.G. nr. 115/1999 (ratificare) 

 - Fondul Monetar Internaţional: 
 • Aranjament de credit stand-by 
 ▼ L. nr. 64/1992 (aprobare) 

 ▼ O.G. nr. 61/1994 (aprobare) 

  ▼ O.G. nr. 30/1997 (aprobare) 

 • Aranjament stand-by şi Memorandumul Guvernului României, politici economice 
  ▼ O.G. nr. 76/1999 (aprobare) 
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  ▼ O.G. nr. 71/2000 (aprobare) 

  ▼ O.U.G. nr. 147/2001 (ratificare) 

 - Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania: 
 • Acord de împrumut, Main, 2007, Bucureşti, 2008 
 ▼ L. nr. 351/2009 (ratificare) 

 • Contract, Bucureşti, Frankfurt, 2004 
 ▼ L. nr. 44/2005 (aprobare) 

 - R. Austria: 
 • Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ O.G. nr. 16/1995 (ratificare) 

 • Acord, Viena, 1992 
 ▼ L. nr. 51/1992 (ratificare) 

 • Amendament, Acord, Viena, 1992 
 ▼ L. nr. 2/1993 (ratificare) 

 - reabilitare cartiere istorice ale Timişoarei, Bucureşti, Frankfurt pe Main, 2010 
 ▼ L. nr. 229/2010 (ratificare)   
 Împrumuturi: 
 - agenţi economici, acoperire arierate de la bugetul de stat către Compania Naţională de Electricitate S.A. şi Societatea Naţională de Gaze Naturale  
 Romgaz S.A. 
 ♦ H.G. nr. 528/1998 

 - Comisia de autorizare a împrumuturilor locale 
 ♦ H.G. nr. 9/2007 

 - contracte, înregistrare în Registrul datoriei publice 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 - cu dobândă subvenţionată, furnizor, ajutor de stat, obligaţii, condiţii 
 ♦ O. nr. 27/2000 (Cons.C.)  

 ♦ L. nr. 21/1996 

 - de stat, datorie publică, regim 
 ♦ O. nr. 820/2005 (M.F.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 ♦ H.G. nr. 1470/2007 

 ♦ H.G. nr. 683/2008 

 - derulare împrumut extern, emisiuni de obligaţii pe piaţa externă de capital, denominată în euro 
 ♦ H.G. nr. 164/2001 

 ♦ H.G. nr. 1327/2000 

 - disponibilităţi şi depozite, cont general, trezoreria statului, dobânzi, bonificaţii 
 ♦ H.G. nr. 580/1997 

 - externe pe termen mediu şi lung: 
 • abilitare, efectuare prin Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a României 
 ♦ L. nr. 118/1995 

 • extern, contractare sub forma unei emisiuni de obligaţii pe pieţe externe de capital, denominate în euro 
 ♦ H.G. nr. 571/2003 

 • fond de risc, administrare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 2005/2008 (M.E.F.)  

 • garantare pentru Ministerul Apărării Naţionale 
 ♦ H.G. nr. 211/2000 

 • garantare, dobânzi 
 ♦ H.G. nr. 580/1997 

 • regii autonome de interes local, beneficiare, statut juridic 
 ♦ H.G. nr. 360/1998 

 - garantare de Ministerul Finanţelor pentru: 
 • Banca de Export- Import a României pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, cu capital majoritar  
 românesc, autorizare 
 ♦ O.U.G. nr. 153/1999 

 - garantare pentru M.A.N. de către M.F.P. 
 ♦ H.G. nr. 630/2002 

 - guvernamentale: 
 • abilitare, emisiune de obligaţiuni de stat în valută pe piaţa internă/externă 
 ♦ O.U.G. nr. 4/1997 

 ♦ O.G. nr. 18/1996 

 • externe, contractate de România cu organisme financiare internaţionale, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 485/1995 

 - interne, contractare, rambursare şi plata costurilor aferente 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 
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 ♦ H.G. nr. 1470/2007 

 ♦ H.G. nr. 683/2008 

 - operaţiuni de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, risc de credit al contrapartidei, tratament 
 ♦ O. nr. 17/114/2006 (B.N.R.; C.N.V.M.)  

 - rambursabile sau nerambursabile contractate sau garantate de stat, managementul proiectelor finanţate- U.M.P. 
 ♦ O.U.G. nr. 52/1999 

 - rambursarea ratelor scadente şi plata altor costuri 
 ♦ O.U.G. nr. 55/2001 

 - recuperarea creanţelor şi virarea sumelor în contul regiilor autonome şi societăţilor/companiilor naţionale, beneficiare de împrumuturi externe  
 contractate direct de stat sau garanţia statului de la agenţii economici şi instituţiile publice restante 
 ♦ O.G. nr. 23/2000 

 - şi credite externe, fără garanţia statului, autorizare şi raportare 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 
 

v. contracte de cesiune de creanţă, v.obligaţiuni, titluri de valoare, instrumente financiare 

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: 
 - aderare, prin Secţia de contencios administrativ şi fiscal, la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea  
 Europeană 
 ♦ L. nr. 182/2007 

 - asigurare facultativă autovehicule 
 ♦ L. nr. 91/1996 

 - asistenţă medicală, medicamente, acordare gratuită 
 ♦ H.G. nr. 762/2010 

 - Asociaţia Înaltelor Jurisdicţii de Casaţie ale ţărilor care utilizează parţial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.), participare şi plata cotizaţiei 
 ♦ L. nr. 128/2005 

 - autoritate judecătorească, competenţă, statutul judecătorilor 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 125- 126) 
 - decizii, soluţionare recursuri în interesul legii, publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 - Departamentul economico financiar şi administrativ, ocupare posturi vacante, concurs, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 208/2004 

 - judecători, numire, depunere jurământ 
 ♦ H.P. nr. 7/1992 

 ♦ L. nr. 304/2004 

 ♦ L. nr. 303/2004 

 - magistrat - asistent, concurs, organizare 
 ♦ H. nr. 293/2007 (C.S.M.)  

 - magistraţi-asistenţi, activitate profesională, evaluare, regulament 
 ♦ H. nr. 688/2009 (C.S.M.)  

 - organizare şi funcţionare, competenţă 
 ♦ L. nr. 304/2004 

 ♦ L. nr. 303/2004 

 - personal, transport intern, reduceri şi gratuităţi, condiţii 
 ♦ N. nr. 1887/98/1160/C/1998 (M.J.; C.S.J.; P.C.S.J.)  

 ♦ H.G. nr. 269/1998 

 - regulament de organizare şi funcţionare 
 ♦ Regulament nr. 1/2004 
 R1ICCJ/2004 
 - salarizare şi alte drepturi 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 - secţii, competenţă 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ L. nr. 304/2004   
 Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi: 
 - Acord, Geneva, 1992 
 ▼ H.G. nr. 755/1992 (aprobare)   
 Înalţi funcţionari publici: 
 - încadrare în categorie, managementul carierei, mobilitate 
 ♦ H.G. nr. 341/2007 

 - program de formare specializată, organizare, desfăşurare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 832/2007 

 ♦ O. nr. 295/2007 (M.I.R.A.)    
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 Închiriere: 
 - bunuri: 
 • aflate în proprietate publică a statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 478/2003 

 • din proprietatea statului 
 ♦ L. nr. 15/1990 

 • în administrarea unor unităţi sanitare 
 ♦ H.G. nr. 517/1991 

 • proprietate publică a statului: 
 • cota-parte din sume încasate de către unităţile sportive, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 684/1999 

 • în domeniul transporturilor 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - contracte de franciză 
 ♦ O.G. nr. 52/1997 

 - de către autoritatea vamală, din administraţia sa, condiţii 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - elemente de infrastructură pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 861/1999 

 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ H.G. nr. 62/1996 

 - fond locativ de stat deţinut în calitate de chiriaş de către: 
 • instanţe judecătoreşti şi parchete 
 ♦ H.G. nr. 740/1993 

 • Uniunea Artiştilor Plastici şi unităţile acesteia 
 ♦ H.G. nr. 5/1992 

 • Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România 
 ♦ H.G. nr. 367/1993 

 - imobile sau părţi din acestea, domeniu public din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 107/2002 

 - locuinţe: 
 • contract de închiriere, model 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 40/1999 

 - sau concesionare, bunuri proprietate publică, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - spaţii: 
 • cheltuieli pentru manifestări, programe culturale, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 51/1998 

 • excedentare din imobile proprietate publică a statului român în străinătate 
 ♦ H.G. nr. 926/1999 

 - şi leasing, garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - terenuri şi clădiri în zonele libere 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 v. M.T.C.T., M.A.I., M.F.P. 
 
 Închisoare contravenţională: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 108/2003 

 - înlocuire cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii 
 ♦ O.G. nr. 55/2002 

 - sancţiune, aplicare 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 ♦ O.G. nr. 55/2002   
 Îngrăşăminte chimice: 
 - autorizare, omologare, tarife 
 ♦ O. nr. 6/22/2004 (M.A.P.A.M.; M.S.)  

 - import de materii prime 
 ♦ H.G. nr. 82/1993 

 - mostre, regim de import 
 ♦ L. nr. 232/2010   
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 Însemnele naţionale ale României: 
 - măsuri pentru protecţie prin marcă 
 ♦ H.G. nr. 442/1996 

 v. simboluri naţionale 
 
 Întreprinderi de stat: 
 - acoperirea pierderilor înregistrate din activitatea anilor 1982 - 1988 şi parţial 1989- regularizare financiară 
 ♦ L. nr. 19/1991 

 - înfiinţare societăţi comerciale 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ L. nr. 31/1990 

 - privatizare 
 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - reorganizare: 
 • în regii autonome şi societăţi comerciale 
 ♦ L. nr. 15/1990 

 • regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997   
 Întreprinderi mici şi mijlocii, cooperare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Agenţia Sârbă pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Antreprenoriatului, Memorandum de înţelegere, Belgrad, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2448/2004 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Memorandum, Baku, 2006 
 ▼ H.G. nr. 404/2007 (aprobare) 

 • R. Coreea, Memorandum de înţelegere, Seul, 2005 
 ▼ H.G. nr. 1354/2006 (aprobare) 

 • R. Indonezia, Memorandum de înţelegere, Jakarta, 2004 
 ▼ H.G. nr. 720/2004 (aprobare) 

 • R. Italia, Memorandum de colaborare, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 774/2002 (aprobare) 

 • R. Polonă, Memorandum de înţelegere şi cooperare, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 773/2004 (aprobare) 

 • R. Tunisia, Acord, Tunis, 2009 
 ♦ H.G. nr. 302/2010 

 • R. Turcia, Memorandum de înţelegere şi cooperare, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 1204/2004 (aprobare) 

 • R. Ungară, Memorandum de colaborare cu Ministerul Economiei şi Transporturilor, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 562/2006 (aprobare) 

 • R.P. Chineză, Memorandum, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 297/2010 (aprobare)   
 Întreprinderi mici şi mijlocii: 
 - acces la servicii de instruire şi consultanţă, susţinere, program naţional multianual pe perioada 2006-2011, implementare, procedură 
 ♦ O. nr. 791/2008 (M.I.C.T.P.L.)  

 - actualizare: 
 • condiţii de încadrare 
 ♦ H.G. nr. 156/1999 

 - clasificare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - cler militar, uniformă, însemne distinctive şi de ierarhizare 
 ♦ H.G. nr. 774/2004 

 - comitet consultativ, organizare şi funcţionare, organizare şi funcţionare, regulament, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 797/1999 

 ♦ Decizia nr. 65/2010 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 - credite, garantare 
 ♦ O.U.G. nr. 92/2013 

 ♦ H.G. nr. 936/2013 

 - credite: 
 • acordare din bugetul asigurărilor pentru plata indemnizaţiei de şomaj, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 • în condiţii avantajoase, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ L. nr. 346/2004 
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 - cumpărare active utilizate în baza unor contracte de închiriere, contracte de gestiune sau a unor contracte de asociere în participaţiune, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ O. nr. 1/2000 (O.N.C.)  

 ♦ L. nr. 346/2004 

 - dezvoltare cultură antreprenorială în rândul femeilor manager, program naţional multianual pe perioada 2005-2011, implementare, procedură 
 ♦ O. nr. 792/2008 (M.I.C.T.P.L.)  

 - dezvoltare prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, program, implementare, procedură 
 ♦ O. nr. 725/2008 (M.I.C.T.P.L.)  

 - dezvoltare, modernizare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, program, implementare, procedură 
 ♦ O. nr. 724/2008 (M.I.C.T.P.L.)  

 - dezvoltare, modernizare, ajutoare de minimis, acordare 
 ♦ H.G. nr. 1164/2007 

 - dezvoltare, stimulare 
 ♦ H.G. nr. 244/2001 

 ♦ L. nr. 346/2004 

 - dezvoltarea oraşelor pentru stimulare activităţi întreprinderi mici şi mijlocii, procedurile suplimentare 
 ♦ O. nr. 101/2003 (M.D.P.)  

 - din industria berii, măsuri financiare 
 ♦ L. nr. 88/2010 

 - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1211/2001 

 - Fundaţia "Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 405/1992 

 - investiţii, ajutoare de minimis, acordare 
 ♦ H.G. nr. 274/2013 

 - înființare, stimulare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2017 

 - întreprinderi mici, grup de lucru pentru coordonarea reglementării măsurii prevăzute în Cartea Europeană pentru Întreprinderi Mici 
 ♦ H.G. nr. 656/2002 

 ♦ O. nr. 100/2003 (M.I.M.M.C.)  

 - măsuri prevăzute în Carta Europeană pentru Întreprinderi Mici, implementare, grup de lucru, componente 
 ♦ H.G. nr. 656/2002 

 - oficii teritoriale, organizare şi funcţionare, autoturisme, consum de carburanţi, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 808/2007 

 - program creşterea competitivităţii prin implementarea şi certificarea sistemelor calităţii 
 ♦ O. nr. 65/2006 (A.N.I.M.M.C.)  

 - program de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţare, condiţii 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ H.G. nr. 486/1998 

 ♦ H.G. nr. 797/1999 

 ♦ H.G. nr. 788/1998 

 ♦ L. nr. 346/2004 

 - program de dezvoltare abilităţi antreprenoriale în rândul tinerilor - START, procedură de implementare 
 ♦ O. nr. 199/2004 (A.N.I.M.M.C.)  

 ♦ O. nr. 793/2008 (M.I.C.T.P.L.)  

 - program de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, procedură de implementare 
 ♦ Decizia nr. 103/2011 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 - program de dezvoltare, modernizare activităţi comercializare produse şi servicii de piaţă, procedură, implementare 
 ♦ O. nr. 54/2006 (A.N.I.M.M.C.)  

 ♦ Decizia nr. 63/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 - program de susţinere investiţii, 2002-2009 
 ♦ O. nr. 586/2007 (M.I.C.T.P.L.)  

 - program naţional multianual pe perioada 2002-2005: 
 • de susţinere a investiţiilor 
 • procedură de implementare 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 - program naţional multianual pe perioada 2002-2011: 
 • susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, implementare, procedură 
 ♦ O. nr. 790/2008 (M.I.C.T.P.L.)  

 - program naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, procedură, implementare 
 ♦ Decizia nr. 62/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 ♦ Decizia nr. 102/2011 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 - program naţional multianual pe perioada 2005-2012 dezvoltare cultură antreprenorială în rândul femeilor-manager 
 ♦ Decizia nr. 61/2011 (A.I.P.P.I.M.M.)  
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 - program naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager, procedură,  
 implementare 
 ♦ Decizia nr. 58/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 - program naţional multianual pe perioada 2006-2009: 
 • export, sprijinire 
 ♦ O. nr. 52/2006 (A.N.I.M.M.C.)  

 ♦ O. nr. 51/2007 (A.N.I.M.M.C.)  

 • instruire şi consultanţă 
 ♦ O. nr. 55/2006 (A.N.I.M.M.C.)  

 - program naţional multianual pe perioada 2006-2012 pentru susţinerea accesului la servicii de instruire şi consultanţă, procedură, implementare 
 ♦ Decizia nr. 60/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 - program naţional susţinere meşteşuguri şi artizanat pe perioada 2006-2009, procedură de implementare 
 ♦ O. nr. 53/2006 (A.N.I.M.M.C.)  

 - Program pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare-START, implementare,  
 procedură 
 ♦ O. nr. 181/2006 (A.N.I.M.M.C.)  

 - program pentru sprijinirea dezvoltării prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, procedură, implementare 
 ♦ O. nr. 54/2007 (A.N.I.M.M.C.)  

 ♦ Decizia nr. 61/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 - program pentru sprijinirea dezvoltării, procedură de implementare 
 ♦ O. nr. 79/2005 (A.N.I.M.M.C.)  

 - program sprijinire dezvoltare prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit 
 ♦ O. nr. 64/2006 (A.N.I.M.M.C.)  

 - program sprijinire dezvoltare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1461/2004 

 - Program UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementare, procedură 
 ♦ Decizia nr. 68/2011 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 - programe de susţinere din fonduri de la bugetul de stat, implementare 
 ♦ O. nr. 1137/2008 (M.I.C.T.P.L.)  

 - Programul Mihail Kogălniceanu, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 60/2011 

 ♦ H.G. nr. 682/2011 

 ♦ O. nr. 2325/2445/2011 (M.E.C.M.A.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 2474/2011 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 2479/3525/2011 (M.F.P.; M.E.C.M.A.)  

 ♦ O. nr. 2595/2011 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 3028/2011 (M.F.P.)  

 - Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", ajutor de minimis, schemă, aprobare 
 ♦ O. nr. 1862/2008 (M.E.F.)  

 - sprijinirea dezvoltării Programului UNCTAD/EMPRETEC- România, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1240/2001 

 ♦ O. nr. 260/2004 (A.N.I.M.M.C.)  

 - Strategia de stimulare a dezvoltării reţelei naţionale de incubatoare de afaceri, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 290/2006 

 - Strategia guvernamentală, Orizont 2020, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 859/2014 

 - şi cooperaţie, oficii teritoriale, reorganizare, măsuri 
 ♦ O. nr. 351/2008 (M.I.C.T.P.L.)  

 - transfer afaceri, sprijinire, program, implementare, procedură 
 ♦ O. nr. 722/2008 (M.I.C.T.P.L.)    
 Întreprinderi sociale: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 219/2015   
 Întreprinderi: 
 - ajutor de stat şi capital de risc, rol 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - comitetul european de întreprindere, constituire, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 217/2005 

 - individuale şi familiale, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - program naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor procedură de suplimentare 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 - publice: 
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 • guvernanţă corporativă 
 ♦ O.U.G. nr. 109/2011 

 ♦ H.G. nr. 722/2016 

 - transparenţă financiară, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 26/2003 

 v. societăţi comerciale 
 
 Întreprinzători privaţi: 
 - din zone defavorizate, facilităţi, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 728/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 - Fondul Român de garantare a creditelor, constituire 
 ♦ H.G. nr. 463/1992 

 - Fundaţia Post-Privatizare 
 ♦ H.G. nr. 435/1996 

 - procedura acceptării tacite pentru aprobarea sau reînnoirea autorizaţiei, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2003 

 - stimulare, condiţii 
 ♦ L. nr. 346/2004   
 Întruniri: 
 - adunări populare, organizare, desfăşurare 
 ♦ L. nr. 60/1991 

 - mitinguri, demonstraţii, procesiuni - desfăşurare paşnică fără arme 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.39) 

 Învăţământ 
 - preuniversitar: 
 • de stat: 
 • Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii "Constanti Brâncuşi" din municipiul Craiova 
 ♦ O. nr. 3204/2013 (M.E.N.)    
 Învăţământ, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Belgia, Acord, Bucureşti 1997 
 ▼ H.G. nr. 632/1997 (aprobare) 

 • Canada, Memorandum de înţelegere,  Ottawa, 1991 
 ▼ H.G. nr. 629/1991 (aprobare) 

 • F. Rusă: 
 • Acord,  Moscova, 1993 
 ▼ H.G. nr. 877/1994 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 919/2002 (aprobare) 

 • Acord, Moscova, 1999 
 ▼ L. nr. 89/2001 (ratificare) 

 • Protocol, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 947/2003 (aprobare) 

 • Georgia 
 • Acord, Tbilisi, 1998 
 ▼ H.G. nr. 743/1999 (aprobare) 

 • Programele de colaborare pentru anii 2002-2004, Tbilisi, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1157/2002 (aprobare) 

 • Landul Renania de Nord-Westfalia, Protocol, Bucureşti şi Dusseldorf 
 ▼ H.G. nr. 764/2001 (aprobare) 

 • Marele Ducat al Luxemburgului, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 793/1994 (aprobare) 

 • Mongolia, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 558/2005 (aprobare) 

 • Mongolia, Program de cooperare, Ulan Bator, 2010 
 ▼ O. nr. 821/2010 (aprobare) 

 • R. Albania, Protocol, Tirana, 1995 
 ▼ H.G. nr. 633/1995 (aprobare) 

 • R. Algeriană Democratică şi Populară, Program de colaborare pentru anii 2002-2004, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 749/2002 (aprobare) 

 • R. Argentina, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ L. nr. 112/2001 (ratificare) 

 • R. Armenia, Acord, Bucureşti, 1994 
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 ▼ H.G. nr. 452/1995 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan: 
 • Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 735/2000 (aprobare) 

 • colaborare în domeniul învăţământului militar, Protocol, Baku, 2000 
 ▼ H.G. nr. 681/2000 (aprobare) 

 • R. Belarus: 
 • Acord, 1993 
 ▼ H.G. nr. 711/1993 (aprobare) 

 • Înţelegere,  Minsk, 1995 
 ▼ H.G. nr. 623/1995 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Program de colaborare, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 449/2010 (aprobare) 

 • R. Bulgaria: 
 • Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 477/2000 (aprobare) 

 • Convenţie, Bucureşti, 1999 
 ▼ L. nr. 160/1999 (ratificare) 

 • R. Cehă, Acord, Praga, 2007 
 ▼ H.G. nr. 181/2008 (aprobare) 

 • R. Cehă, Înţelegere, Praga, 2008 
 ▼ H.G. nr. 698/2008 (aprobare) 

 • R. Cipru, recunoaşterea calificărilor obţinute în învăţământul superior, Bucureşti, 2009 
 ▼ L. nr. 180/2010 (aprobare) 

 • R. Croaţia, Acord, Zagreb, 1993 
 ▼ H.G. nr. 712/1993 (aprobare) 

 • R. Elenă, Acord,  Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 414/1996 (aprobare) 

 • R. Franceză, Acord, diplome, recunoaştere academică, Bucureşti, 2012 
 ▼ L. nr. 108/2013 (ratificare) 

 • R. Franceză, Acord, Paris, 2003 
 ▼ L. nr. 192/2004 (ratificare) 

 • R. Franceză, învăţământ bilingv, Acord, Bucureşti 2006 
 ▼ H.G. nr. 703/2011 (aprobare) 

 • R. Moldova: 
 • Acord,  Chişinău, 1992 
 ▼ H.G. nr. 525/1992 (aprobare) 

 • Acord, Chişinău, 1998 
 ▼ L. nr. 39/1999 (ratificare) 

 • Înţelegeri şi Protocoale 
 ▼ H.G. nr. 569/1994 (aprobare) 

 • Protocol, pentru anul 2001/2002, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 795/2001 (aprobare) 

 • Protocol, pentru anul de învăţământ 1998/1999, Chişinău, 1998 
 ▼ H.G. nr. 834/1998 (aprobare) 

 • R. Paraguay, Acord,  Asuncion, 1994 
 ▼ H.G. nr. 910/1994 (aprobare) 

 • R. Polonă: 
 • Acord,  Varşovia, 1994 
 ▼ H.G. nr. 911/1994 (aprobare) 

 • Acord, pentru anii 2003-2006, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1545/2004 (aprobare) 

 • R. Portugheză, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 96/2001 (ratificare) 

 • R. Portugheză, Program de colaborare, Bucureşti, 2015 
 ▼ H.G. nr. 560/2016 (aprobare) 

 • R. San Marino, Acord, San Marino, 2003 
 ▼ H.G. nr. 999/2004 (aprobare) 

 • R. Slovacă: 
 • Acord,  Bratislava, 1994 
 ▼ H.G. nr. 794/1994 (aprobare) 

 • Acord, Bratislava, 1998 
 ▼ L. nr. 40/1999 (ratificare) 

 • Înţelegere, Sinaia, 1994 
 ▼ H.G. nr. 569/1994 (aprobare) 

 • Program de colaborare pe anul 2001-2004, Bratislava, 2002 
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 ▼ H.G. nr. 791/2002 (aprobare) 

 • R. Slovenia 
 • Acord,  Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 795/1994 (aprobare) 

 • Program executiv de colaborare pentru anii 2002-2005, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1320/2002 (aprobare) 

 • R. Turcia, Program de cooperare, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1552/2008 (aprobare) 

 • R. Ungaria, schimb de stagiari 
 • Acord, Budapesta, 2000 
 ▼ H.G. nr. 412/2001 (aprobare) 

 • Protocol, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 416/2002 (aprobare) 

 • R.F. Germania, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ O.U.G. nr. 99/1999 (aprobare) 

 • R.P. Chineză: 
 • Acord,  Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 451/1995 (aprobare) 

 • Înţelegere,  Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 632/1995 (aprobare) 

 • Înţelegere, Beijing, 2002 
 ▼ H.G. nr. 135/2003 (aprobare) 

 • R.P.D. Coreea, Acord, Phenian, 2010 
 ▼ H.G. nr. 575/2011 (aprobare) 

 • R.S. Vietnam: 
 • Acord,  Hanoi, 1995, Program executiv, Hanoi, 2010 
 ▼ H.G. nr. 144/1996 (aprobare) 

 ▼ O. nr. 783/2010 (publicare) 

 • Convenţie cooperare 2003-2005 
 ▼ H.G. nr. 381/2004 (aprobare) 

 • Regatul Arabiei Saudite: 
 • Memorandum de înţelegere, Riad, 2015 
 ▼ H.G. nr. 872/2015 (aprobare) 

 • Regatul Cambodgia,Acord, 2017 
 ▼ H.G. nr. 372/2018 (aprobare) 

 • Regatul Spaniei, Acord, înfiinţare şi funcţionare secţii bilingve româno-spaniole în liceele din România, organizare examen de bacalaureat,  
 Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 997/2007 (aprobare) 

 • Spania, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 108/1995 (ratificare) 

 • Statele Unite ale  Americii, Acord,  Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 749/2001 (ratificare) 

 • Statul Quatar, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1414/2002 (aprobare) 

 • Thailanda, Memorandum de Înţelegere pentru perioada 1997/1998, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 47/1998 (aprobare) 

 • Turkmenistan, Acord,  Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 458/1995 (aprobare) 

 • Ucraina: 
 • anul de învăţământ 2002-2003, Protocol, Kiev, 2002 
 ▼ H.G. nr. 315/2003 (aprobare) 

 • colaborare pentru anii de învăţământ 2005 - 2006 şi 2006 -2007, Bucureşti, 2005 
 ▼ O. nr. 5509/2005 (publicare) 

 • colaborare pentru anul de învăţământ 1999- 2000, Protocol, Kiev, 1999 
 ▼ H.G. nr. 913/1999 (aprobare) 

 • Convenţie, Bucureşti,1999 
 ▼ L. nr. 200/1999 (ratificare) 

 • Înţelegere şi Protocol, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 3/1996 (aprobare) 

 • Protocol, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 1058/2001 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Acord, Program de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), Budva, 2010 
 ▼ L. nr. 292/2010 (ratificare) 

 • Asociaţia Universităţilor Parţial sau Integral de Limbă Franceză- Universitatea Reţelelor de Expresie Franceză (A.U.P.E.L.F.- U.R.E.F.),  
 Acord 
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 ▼ H.G. nr. 819/1994 (aprobare) 

 • Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, Luxemburg, 1994, aderare 
 ▼ L. nr. 356/2007 (aderare) 

 • cooperare în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor  în zona Mării Negre, Convenţie,  Istambul, 1993 
 ▼ L. nr. 20/1995 (ratificare) 

 • diplome, echivalare, acces în instituţii universitare, Convenţie Europeană, Paris, 1953 
 ▼ L. nr. 22/1998 (ratificare) 

 • echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, Convenţie Europeană, Roma, 1990 
 ▼ L. nr. 21/1998 (ratificare) 

 • echivalarea perioadelor de studii universitare, Convenţie Europeană, Paris, 1956 
 ▼ L. nr. 20/1998 (ratificare) 

 • împrumuturi, garanţii, cooperare internaţională, BIRD, Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, Acord, Bucureşti,  
 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 135/2002 (ratificare) 

 • Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Acord, Paris, 1999 
 ▼ O.G. nr. 33/2000 (ratificare) 

 • Program de schimburi de studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS): 
 • Acord, Zagreb, 2003 
 ▼ L. nr. 59/2004 (ratificare) 

 • prelungire pentru perioada 1 ianuarie 2000- 31 decembrie 2004, Acord, Budapesta, 1998 
 ▼ O.U.G. nr. 31/2000 (ratificare) 

 • proiect de reformă a învăţământului  superior de cercetare ştiinţifică universitară, Acord, Washington, 1996 
 ▼ O.G. nr. 2/1997 (ratificare) 

 • proiect reabilitarea şcolilor,  B.I.R.D, Washington, 1997 
 ▼ O.U.G. nr. 71/1997 (ratificare) 

 • Protocol adiţional la Convenţia Europeană, echivalare diplome acces în instituţii universitare, Strasbourg, 1964 
 ▼ L. nr. 23/1998 (ratificare) 

 • R. Azerbaidjan, Înţelegere, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2386/2004 (aprobare) 

 • R. Cehă, Înţelegere, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 676/2002 (aprobare) 

 • R. Italia, Memorandum de Înţelegere, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 677/2002 (aprobare) 

 • recunoaştere: 
 • atestate în statele din regiunea Europei, Convenţie, Lisabona, 1997 
 ▼ L. nr. 172/1998 (ratificare) 

 • reciprocă a diplomelor, certificatelor de studii şi titlurilor ştiinţifice acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi R.Ungară,  
 Convenţie, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 253/1998 (ratificare) 

 • reformă a învăţământului preuniversitar, Acord împrumut B.I.R.D., Washington, 1994 
 ▼ O.G. nr. 24/1994 (ratificare) 

 • studii diplome învăţământ superior în statele regiunii Europa, Convenţie, Paris, 1979 
 ▼ D. nr. 222/1990 (ratificare) 

 • titluri universitare, recunoaştere academică, Convenţie Europeană, Paris, 1959 
 ▼ L. nr. 24/1998 (ratificare) 

 • Statul Quatar, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1414/2002 (aprobare) 

 • superior, în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), Acord, Zagreb, 2007 
 ▼ L. nr. 388/2009 (acceptare) 

 - împrumuturi, garanţii, cooperare internaţională, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Proiectul "Reforma educaţiei timpurii în România",  
 Acord-cadru, Bucureşti şi Paris, 2007 
 ▼ H.G. nr. 1454/2007 (aprobare)   
 Învăţământ: 
 - absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ particular, susţinere examene de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţământul de stat 
 ♦ L. nr. 71/1995 

 ♦ L. nr. 60/2000 

 ♦ L. nr. 199/1998 

 - acreditarea institutelor de învăţământ superior, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 75/2005 

 - activitate de educaţie fizică şi sport din unităţile de învăţământ, organizare, formare specialişti 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 - administrarea şi conservarea patrimoniului unităţilor de învăţământ 
 ♦ O.G. nr. 52/1994 

 - antrenori de la cluburile sportive şcolare şi unităţi cu activităţi extraşcolare, obţinere grade didactice, condiţii 
 ♦ O. nr. 3295/1998 (M.E.N.)  
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 - burse de studiu pentru R. Angola, acordare 
 ♦ H.G. nr. 11/2003 

 - calculatoare, stimulare, achiziţionare 
 ♦ L. nr. 269/2004 

 ♦ H.G. nr. 1294/2004 

 - calificare profesională, dobândire, metodologie 
 ♦ O. nr. 5730/2010 (M.E.C.T.S.)  

 - calificative, titluri absolvenţi înmatriculaţi în anul I de studii în anii 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 
 ♦ H.G. nr. 143/2013 

 - centre comunitare de învățare permanentă, acreditare, evaluare, organizare, funcționare 
 ♦ H.G. nr. 598/2017 

 - centre judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - Centrul Naţional de Dezvoltare al Învăţământului Profesional şi Tehnic, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 855/1998 

 - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 49/1999 

 - certificat de calificare profesională de nivel 3, examen, organizare, desfăşurare, metodologie 
 ♦ O. nr. 1863/2007 (M.E.C.T.)  

 - clasă pregătitoare, final, raport de evaluare, metodologie 
 ♦ O. nr. 5773/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - comisia de ocupare post director/director adjunct de la unităţile de învăţământ preuniversitar, compunere, organizarea şi desfăşurarea concursurilor 
 ♦ O. nr. 3116/1998 (M.E.N.)  

 - comisia pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice şi a modelului contractului de finanţare pentru subvenţionarea literaturii  
 tehnico-ştiinţifice 
 ♦ O. nr. 7049/2003 (M.E.C.)  

 - competenţe profesionale, recunoaştere, echivalare, metodologie 
 ♦ O. nr. 5484/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - competiţii şcolare, organizare, desfăşurare, metodologie-cadru, activităţi şcolare, extraşcolare, regulament 
 ♦ O. nr. 3035/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - completare catedre cu alte discipline decât specializarea dobândită prin studii 
 ♦ O. nr. 3293/1998 (M.E.N.)  

 - concurs: 
 • ocupare posturi: 
 • de inspector şcolar de specialităţi/inspector şcolar, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 5367/1997 (M.E.N.)  

 • didactice vacante în învăţământul preuniversitar 
 ♦ O. nr. 5656/2004 (M.E.C.)  

 - corp naţional de experţi în management educaţional, cadre didactice, selecţie, concurs, organizare, desfăşurare, metodologie 
 ♦ O. nr. 5549/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - creşe, unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, organizare, funcţionare, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 1252/2012 

 - cu profil agricol, silvic: 
 • regimul juridic al suprafeţelor de teren din domeniul public şi privat al statului 
 ♦ H.G. nr. 517/1999 

 ♦ L. nr. 213/1998 

 • trecere terenuri agricole în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 - curriculum naţional, diversitate, problematică, dezvoltare 
 ♦ O. nr. 1529/2007 (M.E.C.T.)  

 - curriculum pentru învăţământul postliceal şi a reperelor la şcoala postliceală şi şcoala de maiştri 
 ♦ O. nr. 5204/2002 (M.E.C.)  

 - cursuri de limba română, organizare, regulament, atestare nivel de cunoştinţe, programă analitică, aprobare 
 ♦ O. nr. 3152/2008 (M.E.C.T.)  

 - de scurtă şi de lungă durată, examen de finalizare a studiilor 
 ♦ O. nr. 5124/1999 (M.E.N.)  

 - de stat şi privat acreditat/autorizat, clasele I-VIII, program de încurajare a consumului de fructe în şcoli 
 ♦ H.G. nr. 905/2010 

 ♦ O. nr. 37/2011 (M.A.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 889/2011 

 ♦ H.G. nr. 1154/2012 

 ♦ H.G. nr. 788/2014 

 - de stat: 
 • elevi din clasele I-IV, produse lactate şi de panificaţie, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 697/2007 (M.A.D.R.)  
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 ♦ H.G. nr. 1628/2008 

 • şi confesional, acordare de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV 
 ♦ L. nr. 509/2006 

 • şi particular acreditat, cetăţeni străini din state terţe UE, primire la studii, şcolarizare, metodologie 
 ♦ O. nr. 6000/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - definitivare, examen naţional, organizare, desfăşurare, metodologie 
 ♦ O. nr. 6193/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - diplome: 
 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2005 

 • de licenţă, de arhitect, supliment la diplomă, modele 
 ♦ O. nr. 5803/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • de master, supliment 
 ♦ O. nr. 4151/2010 (M.E.C.T.S.)  

 - doctorat 
 ♦ O. nr. 356/2007 (M.E.C.)  

 - documente şcolare, universitare, oficiale, care se întocmesc în limba română 
 ♦ O. nr. 6551/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - dreptul la învăţătură 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - echivalare: 
 • cu studii postliceale a studiilor absolvenţilor liceelor sanitare promoţiile 1976- 1994, inclusiv, eliberare acte 
 ♦ H.G. nr. 797/1997 

 ♦ O. nr. 760/2007 (M.E.C.)  

 • studii absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale MI cu studii din instituţiile civile de învăţământ 
 ♦ O.G. nr. 28/2002 

 ♦ H.G. nr. 498/2004 

 - educaţie fizică şi sport şcolar, universitar şi militar 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ H.G. nr. 884/2001 

 - elevi şi studenţi militari, drepturi 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 - elevi şi studenţi olimpici, drepturi, acordare 
 ♦ H.G. nr. 1004/2002 

 - elevi şi studenţi, eliberare scutiri medicale de la orele de educaţie fizică şi sport, metodologie, afecţiuni, barem medical 
 ♦ O. nr. 204/520/2007 (M.S.PU.; M.E.C.)  

 - elevi şi studenţi, practică 
 ♦ L. nr. 258/2007 

 - examen certificare competenţe profesionale, certificat calificare profesională, nivel 1 şi 2 
 ♦ O. nr. 5419/2005 (M.E.C.)  

 - examene de acordare a definitivării, a gradelor didactice nr. II şi I, susţinere, programe revizuite, aprobare 
 ♦ O. nr. 2687/2007 (M.E.C.T.)  

 - examene naţionale de capacitate şi bacalaureat, taxe 
 ♦ O.U.G. nr. 61/1999 

 - fond pentru susţinerea bibliotecilor din învăţământ 
 ♦ O.G. nr. 84/1998 

 - funcţie didactică de institutor, ocupare, condiţii 
 ♦ O. nr. 3293/1998 (M.E.N.)  

 - funcţie didactică, ocupare, stagiu practic, coordonare, corpul profesorilor mentori, constituire, metodologie 
 ♦ O. nr. 5485/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - gradul didactic I, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 4863/1999 (M.E.N.)  

 - imn: 
 • intonare la începutul programului zilnic în şcolile primare şi gimnaziale de stat şi particulare 
 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 • tipărire în manuale şcolare 
 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 - inspectorate şcolare, structură, aprobare, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 5530/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - instituţii de învăţământ preuniversitar, buget propriu 
 ♦ H.G. nr. 538/2001 

 - instruire profesională personal, noţiuni fundamentale de igienă 
 ♦ O. nr. 1225/5031/2003 (M.S.; M.E.C.T.)  

 - înfiinţare facultăţi la: 
 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 
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 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi 
 ♦ H.G. nr. 329/1998 

 • Universitatea "Ovidius" din Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea "Politehnica" din Timişoara 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea "Valahia" din Târgovişte 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea din Oradea 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea din Piteşti 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
 ♦ H.G. nr. 329/1998 

 - înfiinţare lectorate de limba română la universităţi din străinătate, lectori români, acordare indemnizaţii, alte sume lunare 
 ♦ H.G. nr. 837/2014 

 - legitimaţie de elev din învăţământul preuniversitar, asigurare, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 1292/1996 

 - liceal - filieră tehnologică, vocaţională - studii obţinute, recunoaştere în învăţământul terţiar nonuniversitar, regulament 
 ♦ O. nr. 5487/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - liceal, filiera vocaţională, examen pentru certificarea competenţelor profesionale, organizare, desfăşurare, metodologie 
 ♦ O. nr. 4115/2009 (M.E.C.I.)  

 - loturi didactice experimentale, pentru unităţile învăţământului preuniversitar 
 ♦ H.G. nr. 963/1996 

 - manuale şcolare, acordate potrivit art.174 din L. nr. 84/1995 republicată, finanţare de la bugetul M.E.C. 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001 

 - măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului 
 ♦ L. nr. 276/2021 

 - măsuri: 
 • susţinere învăţământ particular 
 ♦ O.G. nr. 138/2000 

 - mediator şcolar, norme de încadrare 
 ♦ O. nr. 1539/2007 (M.E.C.T.)  

 - metodologie de organizare a pregătirii instructorilor-animatori 
 ♦ O. nr. 3296/1998 (M.E.N.)  

 - militar, unităţi distincte, învăţământ de stat 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - obligatoriu: 
 • acces, copii ai lucrătorilor migranţi din statele membre ale Uniunii Europene, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 508/2001 

 • drepturi de care beneficiază copii cu handicap, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • echivalări ale examenului de capacitate anterioare anului 1999 
 ♦ O. nr. 4701/2000 (M.E.N.)  

 ♦ O.G. nr. 62/2000 

 • finalizare, continuare studii 
 ♦ O. nr. 5021/2005 (M.E.C.)  

 - orientare şcolară, copii/elevi, expertizare şi evaluare, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 218/2002 

 - parteneriat în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ şi a formării adulţilor în domeniul agricol, agronomic, de industrie alimentară şi  
 silvic 
 ♦ O. nr. 4969/2001/110049/2002 (M.E.C.; M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 5158/2002/39/2003 (M.E.C.; M.A.A.P.)  

 - particular liceal, profesional şi postliceal, absolvenţi, examen la unităţi similare din învăţământul de stat, condiţii 
 ♦ L. nr. 199/1998 

 - personal 
 • didactic: 
 • calendarul mişcării, anul şcolar 2008-2009, metodologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 2573/2007 (M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 5743/2008 (M.E.C.T.)  
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 - personal: 
 • cursuri de calificare profesională, organizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 375/1997 

 • de conducere, de îndrumare, control  din inspectorate şcolare, unităţi de învăţământ, unităţi conexe, obligaţie didactică de predare, stabilire,  
 norme 
 ♦ O. nr. 4865/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • didactic: 
 • auxiliar, criterii de normare 
 ♦ O. nr. 3250/1998 (M.E.N.)  

 • statut 
 ♦ O. nr. 3905/2006 (M.E.C.)  

 • formare continuă, condiţii 
 ♦ O. nr. 4863/1999 (M.E.N.)  

 ♦ O. nr. 5720/2009 (M.E.C.I.)  

 ♦ O. nr. 5561/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • gestionari, angajare, condiţii 
 ♦ O. nr. 5133/1997 (M.E.N.)  

 • indemnizaţii diferenţiate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1613/2009 

 • posturi/catedre, constituire, vacantare, ocupare prin concurs, condiţii, metodologie, pretransferare, transferare 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 • salarizare, majorare, măsuri, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 66/2002 

 - postliceal: 
 • admitere, criterii generale, aprobare 
 ♦ O. nr. 5346/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • criterii generale de admitere 
 ♦ O. nr. 1552/2007 (M.E.C.T.)  

 • curriculum, standarde de pregătire profesională, metodologie 
 ♦ O. nr. 3973/2005 (M.E.C.)  

 • şi cooperatist, taxe pentru activităţi suplimentare de instruire 
 ♦ H.G. nr. 1059/1995 

 • şi profesional, examen de absolvire, organizare, desfăşurare, metodologie 
 ♦ O. nr. 3176/137/2002 (M.E.C.; M.M.S.S.)  

 - postuniversitar medical şi farmaceutic uman, organizare 
 ♦ H.G. nr. 899/2002 

 ♦ O. nr. 546/4260/2004 (M.S.; M.E.C.)  

 - predare de cursuri de limbă, cultură, civilizaţie românească în unităţi şcolare din state membre ale U.E., proiect, aplicare, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 454/2008 

 ♦ O. nr. 4.276/2008 (M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 3823/2013 (M.E.N.)  

 - predare în limbile minorităţilor, metodologie 
 ♦ O. nr. 5671/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - pregătire practică din cadrul masterului didactic, unităţi, reţea, constituire, condiţii 
 ♦ O. nr. 5563/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - preşcolar, furnizori, autorizare, acreditare, evaluare periodică 
 ♦ O. nr. 3412/557/2013 (M.E.N.; M.S.)  

 - preşcolar, susţinere 
 ♦ L. nr. 223/2008 

 ♦ L. nr. 248/2015 

 ♦ H.G. nr. 15/2016 

 - preuniversitar 
 • de stat, cifră de şcolarizare, 2012-2013 
 ♦ H.G. nr. 549/2012 

 - preuniversitar de stat, personal didactic, premii, distincţii, acordare, regulament 
 ♦ O. nr. 3032/2005 (M.E.C.)  

 - preuniversitar, profesional, liceal- filiera tehnologică şi vocaţională - şi postliceal, niveluri de calificare, echivalare 
 ♦ H.G. nr. 1246/2001 

 ♦ O. nr. 3228/138/2002 (M.E.C.; M.M.S.S.)  

 - preuniversitar: 
 • absolvenţi, acte de studii eliberate, conţinut, format 
 ♦ H.G. nr. 461/2017 

 • absolvenţii ciclului inferior al liceului care au urmat stagii de pregătire practică, calificare profesională, certificare, examen, organizare,  
 desfăşurare, metodologie 
 ♦ O. nr. 5222/2011 (M.E.C.T.S.)  
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 • achiziţionare cărţi, programe educaţionale pe suport electronic, stimulare 
 ♦ H.G. nr. 453/2007 

 • activităţi de educaţie fizică şi sport, organizare, desfăşurare, metodologie 
 ♦ O. nr. 3462/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • activităţi specifice funcţiei de diriginte, organizare, funcţionare, prevederi metodologice 
 ♦ O. nr. 5132/2009 (M.E.C.I.)  

 • alternativ, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 5571/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • an şcolar 2009-2010, structură 
 ♦ O. nr. 4356/2009 (M.E.C.I.)  

 • atestat de pregătire psihopedagogică, certificat de acordare a gradelor didactice pentru maiştri-instructori şi antrenori, aprobare 
 ♦ O. nr. 5667/2006 (M.E.C.)  

 • biblioteci şcolare, centre de documentare şi informare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 5556/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • centre de documentare, informare, organizare, funcţionare, regulament, post de profesor documentarist, fişa-cadru a postului, fişa-cadru de  
 evaluare, aprobare 
 ♦ O. nr. 5689/2008 (M.E.C.T.)  

 • certificare a nivelurilor de calificare prin învăţământul profesional, liceal- filiera tehnologică şi vocaţională şi postliceală 
 ♦ H.G. nr. 1246/2001 

 • certificare competenţe profesionale în învăţământul liceal, filierele tehnologică şi vocaţională, examen, organizare, desfăşurare, metodologie,  
 aprobare 
 ♦ O. nr. 4330/534/2002 (M.E.C.; M.M.S.S.)  

 • cifră de şcolarizare 2008-2009 
 ♦ H.G. nr. 170/2008 

 • colegiu naţional/colegiu, titlu, acordare, metodologie 
 ♦ O. nr. 3732/2013 (M.E.N.)  

 • Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar 
 ♦ H.G. nr. 858/2002 

 • concurs naţional, ocupare posturi didactice declarate vacante 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 • Consiliul naţional de etică 
 ♦ O. nr. 5550/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • consorţii şcolare, organizare, funcţionare, regulament-cadru 
 ♦ O. nr. 5488/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • copii ai lucrătorilor migranţi, acces obligatoriu la învăţământ 
 ♦ H.G. nr. 508/2001 

 ♦ O. nr. 4638/2001 (M.E.C.)  

 • cu predare simultană, funcţionare 
 ♦ O. nr. 3062/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • curriculum şcolar, planuri-cadru, programe şcolare, elaborare, aprobare 
 ♦ O. nr. 3593/2014 (M.E.N.)  

 • cursuri de perfecţionare a profesorilor, cu participarea profesorilor din alte ţări, în cadrul sistemului de burse al Consiliului Europei 
 ♦ H.G. nr. 375/1997 

 • de artă, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 5569/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • de stat, cifră de şcolarizare, 2010-2011, 2011-2012 
 ♦ H.G. nr. 414/2011 

 • de stat, cost standard elev/preşcolar/an, pe anul 2012 
 ♦ H.G. nr. 1274/2011 

 • de stat, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 538/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 32/2001 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 • de stat, unităţi de învăţământ, finanţare şi administrare 
 ♦ H.G. nr. 2192/2004 

 • de stat, unităţi, finanţare din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010 
 ♦ H.G. nr. 1618/2009 

 • de stat: 
 • acreditare pentru unele calificări profesionale din cadrul Colegiului Economic "Andrei Bârseanu" din municipiul Braşov 
 ♦ O. nr. 5914/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • acreditare pentru unele calificări profesionale din cadrul Colegiului Tehnic "Constantin Istrati" din municipiul Câmpina 
 ♦ O. nr. 5924/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • cheltuieli de personal, fluxuri financiare, validare 
 ♦ O. nr. 4576/230/2445/2011 (M.E.C.T.S.; M.A.I.; M.F.P.)  

 • Colegiul "Anghel Saligny" din mun. Tulcea, acreditare, acordare pentru o calificare profesională 



 

 6130

 ♦ O. nr. 3132/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea, acordare acreditare pentru unele domenii 
 ♦ O. nr. 5626/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul "Emil Racoviţă" din municipiul Braşov, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3211/2013 (M.E.N.)  

 • Colegiul Agricol "Nicolae Cornăţeanu" din municipiul Tulcea, acordare acreditare pentru un domeniu 
 ♦ O. nr. 6179/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară "Vasile Adamachi" din municipiul Iaşi, acordare acreditare pentru unele domenii 
 ♦ O. nr. 6281/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Economic "Emanuel Gojdu" din municipiul Hunedoara, acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3232/2013 (M.E.N.)  

 • Colegiul Naţional Agricol "Carol I" din municipiul Slatina, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3386/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Naţional Economic "Gheorghe Chiţu" din municipiul Craiova, acrediatre pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 3203/2013 (M.E.N.)  

 • Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" din municipiul Petroşani, acordare acreditare pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 3395/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic "Domnul Tudor" din municipiul Drobeta-Turnu Severin, acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3233/2013 (M.E.N.)  

 • Colegiul Tehnic "Elisa Zamfirescu" din municipiul Satu Mare, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3390/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi", Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 5410/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic "Henri Coandă" din municipiul Târgu Jiu, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3393/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic "Henri Coandă" din municipiul Tulcea, acreditare, acordare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 5627/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic "Lorin Sălăgean" din municipiul Drobeta-Turnu Severin, acordare acreditare pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 3394/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic "Ştefan Bănulescu" din municipiul Călăraşi, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3392/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic "Transilvania" din mun. Braşov, acordare acreditare pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 3140/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza" din localitatea Geoagiu, acreditare, acordare pentru un domeniu 
 ♦ O. nr. 5635/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic de Comunicaţii "Nicolae Vasilescu Karpen" din municipiul Bacău, acordare acreditare pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 3389/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din municipiul Drobeta-Turnu Severin 
 ♦ O. nr. 3205/2013 (M.E.N.)  

 • Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii "Ion I.C. Brătianu" din municipiul Satu Mare, acreditare, acordare pentru o calificare  
 profesională 
 ♦ O. nr. 5629/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic din municipiul Piatra-Neamţ, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3137/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" din municipiul Deva, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3924/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul Tehnic Energetic din municipiul Cluj-Napoca, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 4366/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare, şi în clasa I, pentru anul şcolar 2012-2013, metodologie, calendarul înscrierii 
 ♦ O. nr. 3064/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • elevi, acordare burse, criterii generale 
 ♦ O. nr. 5576/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2011-2012, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 5219/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • examinare medicală obligatorie periodică a salariaţilor, finanţare cheltuieli, cu excepţia celei care se efectuează gratuit 
 ♦ I. nr. 4/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grup Şcolar "Brătianu", Drăgăşani, nivel de învăţământ, profil, calificare, acreditare 
 ♦ O. nr. 5340/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grup Şcolar "Dan Mateescu" din municipiul Călăraşi, acordare acreditare pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 4365/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grup Şcolar "Gabor Aron" din municipiul Târgu Secuiesc, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3416/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grup Şcolar Industrial "General Magheru", municipiul Râmnicu Vâlcea, acordare acreditare pentru unele domenii 
 ♦ O. nr. 5339/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grup Şcolar Tehnologic Câmpulung-Muscel din municipiul Câmpulung, acreditare 
 ♦ O. nr. 3380/2012 (M.E.C.T.S.)  
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 • Grupul Şcola "Emil Racoviţă" din municipiul Roşiorii de Vede, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 4367/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar  "Puskaş Tivadar" din Sfântu Gheorghe, acreditare 
 ♦ O. nr. 3616/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grupul Şcolar "Anghel Saligny" din municipiul Iaşi, acordare acreditare pentru un domeniu 
 ♦ O. nr. 6236/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar "Astra" din municipiul Piteşti, acreditare, acordare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 5637/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi" din municipiul Sfântul Gheorghe, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3387/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar "Dimitrie Cantemir" din localitatea Babadag, acreditare, acordare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 5623/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar "Gh. K. Constantinescu" din municipiul Brăila, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 6098/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar "Grigore Moisil" din mun. Deva, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3138/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar "Ioan Bojor" din municipiul Reghin, acordare acreditare pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 3925/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar "Mihail Sadoveanu" din localitatea Borca, acordare acreditare pentru un domeniu 
 ♦ O. nr. 6181/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar "Miron Nicolescu" din municipiul Giurgiu, acordare acreditare pentru unele domenii 
 ♦ O. nr. 5628/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar "Ovidiu Caledoniu" din municipiul Tecuci, acordare acreditare pentru unele domenii 
 ♦ O. nr. 6183/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din localitatea Vorona, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3388/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar Agricol din localitatea Topolog, acreditare, acordare pentru un domeniu 
 ♦ O. nr. 5631/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar Agricol şi Industrie Alimentară "Gaman Janos" din municipiul Sfântu Gheorghe, acordare acreditare pentru unele domenii 
 ♦ O. nr. 5234/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar Agromontan "Romeo Constantinescu" din localitatea Vălenii de Munte, acreditare, acordare pentru un domeniu 
 ♦ O. nr. 5636/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar din localitatea Măcin, acordare acreditare pentru unele domenii 
 ♦ O. nr. 5624/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar Energetic nr. 1 din municipiul Târgu Jiu, acreditare pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 3231/2013 (M.E.N.)  

 • Grupul Şcolar Forestier Rucăr din localitatea Rucăr, acreditare, acordare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 5634/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar Industrial "Toma N. Socolescu" din municipiul Ploieşti, acreditare, acordare pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 5625/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar Industrial din municipiul Râmnicu Sărat, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 4364/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar Industrial Energetic din Câmpina 
 ♦ O. nr. 5420/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grupul Şcolar Industrial Minier din municipiul Lupeni, acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3923/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar Tehnic "Petru Rareş" din municipiul Bârlad, acordare acreditare pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 3744/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate din muncipiul Iaşi, acordare acreditare pentru un domeniu 
 ♦ O. nr. 6182/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate din municipiul Iaşi, acordare acreditare pentru un domeniu 
 ♦ O. nr. 6182/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar Tehnic din municipiul Reşiţa, acreditare, acordare pentru un domeniu 
 ♦ O. nr. 5630/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • liceal, admitere, organizare, desfăşurare, an şcolar 2012-2013 
 ♦ O. nr. 5220/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • nivel  "an de completare", domeniul "turism şi alimentare" şi  nivel "liceal" profilul "servicii", Grupul Şcolar de Servicii "Sfântul Apostol  
 Andrei" din municipiul Ploieşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5136/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • nivel "an de completare" domeniul "electronică şi autormatizări", nivel "liceal" profil "tehnic" domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări",  
 Colegiul Tehnic "Elie Radu" din municipiul Ploieşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5137/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • nivel "liceal", profil "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "organizator banqueting", Colegiul "Mihail  
 Cantacuzino" din Sinaia, acreditare 
 ♦ O. nr. 5138/2010 (M.E.C.T.S.)  
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 • nivel de învăţământ "an de completare", domeniul "mecanică", calificare profesională "mecanic auto" din cadrul unităţii de învăţământ  
 Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 4748/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • nivel de învăţământ "postliceal" (şcolaă de maiştri), domeniul mecanic, calificare profesională "maistru mecanic", din cadrul unităţii  
 Grupul Şcolar Industrial de Petrol "Teleajen" din municipiul Ploieşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5135/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • nivel de învăţământ "postliceal", domeniul "informatică", Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei", Bucureşti,  
 acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 4813/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • nivelul "postliceal", domeniul "industrie alimentară", Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi", Sfântul Gheorghe, acordare acreditare pentru  
 unele claificări profesionale 
 ♦ O. nr. 4817/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala cu clasele I-VIII "Sfântul Vasile" - structura Şcoala cu clasele I-VIII "Ion Creangă" din municipiul Ploieşti, acordare acreditare  
 pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" 
 ♦ O. nr. 3397/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • unităţi evaluate în perioada aprilie-mai 2012, aprilie-iunie 2012, mai-iunie 2012, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 4904/2012 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 5394/2012 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 5398/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • unităţi, finanţare pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar, 2011 
 ♦ H.G. nr. 1395/2010 

 • directori, directori adjuncţi, numire, salarizare, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 224/2005 

 • elevi şi studenţi cu distincţii la olimpiade, stimulare 
 ♦ O. nr. 4834/2002 (M.E.C.)  

 • elevi şi studenţi olimpici internaţionali, drepturi, acordare 
 ♦ H.G. nr. 1004/2002 

 • evaluare competenţe fundamentale la sfârşitul clasei a II - a 
 conţinut, normativ, documentaţii tehnice de fundamentare, aprobare 
 ♦ O. nr. 3437/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • evaluare elevi la finalul clasei a IV - a, organizare, administrare, metodologie 
 ♦ O. nr. 3438/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • evaluare elevi la sfârşitul clasei a VI - a 
 ♦ O. nr. 3439/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • evaluare, asigurare calitate, standarde de referinţă, indicatori de performanţă, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1534/2008 

 • examen de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal 
 ♦ O. nr. 3176/137/2002 (M.E.C.; M.M.S.S.)  

 • examen naţional de definitivat, organizare, desfăşurare, metodologie 
 ♦ O. nr. 4802/2014 (M.E.N.)  

 • examen pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 4330/534/2002 (M.E.C.; M.M.S.S.)  

 • examene, organizare şi desfăşurare, mod de suportare a cheltuielilor 
 ♦ O.U.G. nr. 61/1999 

 • ferme didactice, agroturistice montane, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 1189/468/2007 (M.E.C.T.; M.A.D.R.)  

 • finanţare de bază, cost standard per elev/preşcolar, determinare, norme metodologice 
 ♦ H.G. nr. 72/2013 

 • formare continuă, furnizori, programe, acreditare, evaluare periodică, metodologie 
 ♦ O. nr. 5564/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • formaţiuni de studiu, funcţionare 
 ♦ I. nr. 6/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • gradaţie de merit, acordare, condiţii, criterii 
 ♦ O. nr. 3214/2003 (M.E.C.)  

 • licee cu profil agricol/silvic, terenuri agricole, suprafeţe, restituire sau atribuire în folosinţă 
 ♦ L. nr. 1/2000 

 • manuale şcolare, regim, metodologie 
 ♦ O. nr. 5559/2013 (M.E.N.)  

 • nivelul "postliceal", domeniul "electronică automatizări", Colegiul Tehnic "Gheorghe Bariţiu", Baia Mare, acordare acreditare pentru o  
 claificare profesională 
 ♦ O. nr. 4816/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • nomenclatorul ocupaţiilor, meseriilor şi specializărilor, durata de şcolarizare 
 ♦ H.G. nr. 844/2002 

 • obiective de investiţii, finanţare, bugete locale 
 ♦ O. nr. 3502/19a/2697/1999 (M.E.N.; D.A.P.L.)  

 • obligatoriu, clase cu frecvenţă redusă, organizare, funcţionare, metodologie 
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 ♦ O. nr. 5545/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • organizare în domeniul: 
 • agricol şi de industrie alimentară 
 ♦ H.G. nr. 280/1991 

 • exploatării şi prelucrării lemnului, celulozei, hârtiei, sticlei şi ceramicii fine 
 ♦ H.G. nr. 705/1991 

 • gospodăririi apelor 
 ♦ H.G. nr. 96/1992 

 • industrial de marină, schimbarea subordonării 
 ♦ H.G. nr. 531/1990 

 • petrolului şi gazelor 
 ♦ H.G. nr. 509/1991 

 • parteneriat în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ şi a formării adulţilor în domeniile agricol, agromontan, de industrie  
 alimentară şi silvic 
 ♦ O. nr. 4969/2001/110049/2002 (M.E.C.; M.A.A.P.)  

 • particular 
 • Şcoala Postliceală Sanitară "Sănătate şi Temperanţă" din Brăila, acreditare 
 ♦ O. nr. 6190/2009 (M.E.C.I.)  

 • particular, Şcoala Postliceală "Louis Pasteur" din Dej, acreditare 
 ♦ O. nr. 3988/2008 (M.E.C.T.)  

 • particular: 
 • "Grădiniţa Mea", Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 2850/2007 (M.E.C.T.)  

 • Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt ", Botoşani, municipiul Botoşani, calificări profesionale, acreditare 
 ♦ O. nr. 5384/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Centrul educativ de Zi "Maria Ajutorul Copiilor" din municipiul Focşani 
 ♦ O. nr. 5898/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Colegiul "Richard Wurmbrand" din Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 3567/2009 (M.E.C.I.)  

 • Colegiul Particular "Vasile Goldiş" din municipiul Arad, acordare acreditare pentru o specializare 
 ♦ O. nr. 3210/2013 (M.E.N.)  

 • Gimnaziul Privat "Mirona", Reghin, acreditare 
 ♦ O. nr. 5422/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Adiwelt" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3565/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Agape", Paşcani, acreditare 
 ♦ O. nr. 5543/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Albă ca Zăpada" din localitatea Năvodari, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 5618/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Albă ca Zăpada" din municipiul Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5703/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Anna Maria" din localitatea Târgu Ocna 
 ♦ O. nr. 4819/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Bambi" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3570/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Bambi" din municipiul Galaţi, acordare acreditare 
 ♦ O. nr. 5239/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Benita" din Bistriţa, acreditare 
 ♦ O. nr. 3562/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Bethania", mun. Cluj-Napoca, acrediatare 
 ♦ O. nr. 5926/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Brânduşelor" cu program prelungit din Braşov, acreditare 
 ♦ O. nr. 3508/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Butterfly", Voluntari, acreditare 
 ♦ O. nr. 5389/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Casa cu pitici" din Piteşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4103/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Căsuţa cu poveşti" din Constanţa, acreditare 
 ♦ O. nr. 3569/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Crinul" din municipiul Oradea, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 5606/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Cristos Rege" din Piatra Neamţ, acreditare 
 ♦ O. nr. 3566/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Curcubeul" din localitatea Matca, acreditare 
 ♦ O. nr. 3401/2012 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 3720/2012 (M.E.C.T.S.)  
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 • Grădiniţa "Degeţica", Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5396/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Disney" din municipiul Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3413/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Disney", Sibiu, acreditare 
 ♦ O. nr. 4815/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Elim" din localitatea Hotar, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 5608/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "ELPIS", Dej, acreditare 
 ♦ O. nr. 2851/2007 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Ethos" din Craiova, acreditare 
 ♦ O. nr. 6188/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Euroed", Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 5418/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Fericitul Ieremia", Tomeşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5540/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Funny English Center" din Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 3576/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Gabi" din Baia Mare, acreditare 
 ♦ O. nr. 3580/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Gina" din Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 3552/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Goldilocks" din municipiul Miercurea Ciuc, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 5617/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Gossen" din Arad, acreditare 
 ♦ O. nr. 3811/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Grădina Mariei" din Sibiu, acreditare 
 ♦ O. nr. 5652/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Happy Kids" din municipiul Râmnicu Vâlcea, acreditare 
 ♦ O. nr. 4941/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Heidi" din municipiul Sebeş 
 ♦ O. nr. 4933/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Helen", Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 2849/2007 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Iolanda" din Braşov, acreditare 
 ♦ O. nr. 5231/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Iulica" din Galaţi, acreditare 
 ♦ O. nr. 4112/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Junior" Bucureşti, comasare prin absorbţie de către Şcoala "Genesis" Bucureşti 
 ♦ O. nr. 1486/2007 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Junior" din Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 3572/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Kinder Strumff" din Piteşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4469/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Kindergarden - Giminni" din Timişoara, acreditare 
 ♦ O. nr. 4348/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Kinderland", Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 5426/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "La Nouvelle Generation", municipiul Constanţa, acreditare 
 ♦ O. nr. 5342/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Little London" din municipiul Bucureşti, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 5609/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Little London", Voluntari, acreditare 
 ♦ O. nr. 5390/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Lyra", Galaţi, acreditare 
 ♦ O. nr. 5415/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Madre Colomba" din Sighetul Marmaţiei, acreditare 
 ♦ O. nr. 5651/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Maestre Pie" din Târgu Jiu, acreditare 
 ♦ O. nr. 4128/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Maria Ward" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3836/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Mica Academie de Arte", Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5392/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Micul Prinţ", municipiul Suceava, acreditare 
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 ♦ O. nr. 5338/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Millennium" din mun. Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 3125/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Motanul Încălţat" din Piteşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4576/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Olga Gudynn International School" din municipiul Bucureşti, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 5610/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Omul de Zăpadă" din Galaţi, acreditare 
 ♦ O. nr. 5301/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Paintbrush" din localitatea Corbeanca, acreditare 
 ♦ O. nr. 3399/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Paradisul Copiilor" din satul Ostratu, acreditare 
 ♦ O. nr. 5859/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Pinocchio" din Sighişoara, acreditare 
 ♦ O. nr. 4754/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Pinochio" din Bacău, acreditare 
 ♦ O. nr. 3219/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Pinochio" din Târgu Jiu, acreditare 
 ♦ O. nr. 5934/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Piticot" din Galaţi, acreditare 
 ♦ O. nr. 5107/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Planeta Copiilor" din municipiul Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3230/2013 (M.E.N.)  

 • Grădiniţa "Prichindel" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3835/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "PRIKINDEL" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 6233/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Primii Paşi" din municipiul Timişoara, acreditare 
 ♦ O. nr. 3124/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Samariteanul " din Târgu Jiu, acreditare 
 ♦ O. nr. 5937/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Samariteanul nr. 1" din Cluj Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 3561/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Samariteanul nr. 23" din Buteni, acreditare 
 ♦ O. nr. 5929/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Samariteanul" din Petroşani, acreditare 
 ♦ O. nr. 4753/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Samuel" din Deva, acreditare 
 ♦ O. nr. 4380/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Samuel" din localitatea Tinăud, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 5607/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Sandy Belle" din Botoşani, acreditare 
 ♦ O. nr. 5302/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Sf. Ana" din Câmpulung Moldovenesc, acreditare 
 ♦ O. nr. 3583/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Sf. Ana" din Săbăoani, acreditare 
 ♦ O. nr. 4667/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Sf. Familie" din Gherăeşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3827/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Sf. Francisc", Târgovişte, acreditare 
 ♦ O. nr. 5421/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Sf. Iosif" din Adjudeni, acreditare 
 ♦ O. nr. 4574/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Sfânta Inimă a lui Isus" din municipiul Zalău, acreditare 
 ♦ O. nr. 3414/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Sfânta Maria" din Rădăuţi, acreditare 
 ♦ O. nr. 3826/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Sfântul Andrei", Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5386/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Sfântul Paul", Oneşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5416/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5498/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Smart Kids" din municipiul Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4936/2012 (M.E.C.T.S.)  
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 • Grădiniţa "Smiley Kindergarten", Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5385/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "SOS Satul Copiilor" din municipiul Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3381/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Surâsul Copiilor" din mun. Blaj, acreditare 
 ♦ O. nr. 3127/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Surorile Providenţei" din Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 3582/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Teddy" din Târgu Jiu, acreditare 
 ♦ O. nr. 3831/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Teleki" din Râmnicu Vâlcea, acreditare 
 ♦ O. nr. 4572/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "TO BE AS" din Braşov, acreditare 
 ♦ O. nr. 6198/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Tom şi Jerry Junior" din Constanţa, acreditare 
 ♦ O. nr. 3810/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Tom şi Jerry" din municipiul Galaţi 
 ♦ O. nr. 4369/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Ţăndărică 1", Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 2848/2007 (M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 3367/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Ţăndărică 2", Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 2847/2007 (M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 3367/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Ţăndărică 3", Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 2846/2007 (M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 3367/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Ţăndărică 4", Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 2845/2007 (M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 3367/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa "Vincenzina Cusmano" din Piatra-Neamţ, acreditare 
 ♦ O. nr. 4104/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa "Zori de zi" din localitatea Mogoşoaia, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 5613/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa Catolică "Sf. Antida", Râmnicu Vâlcea, acreditare 
 ♦ O. nr. 4470/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa Confesională "Sfânta Ana" din Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 3560/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa Creştină "Copiii Harului" din Lugoj, acreditare 
 ♦ O. nr. 4102/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa Creştină Creativă "Pinochio" cu program prelungit din municipiul Târgu Mureş, acreditare 
 ♦ O. nr. 3382/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa cu program normal "Maestre Pie" din Pildeşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3553/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa cu program normal "Prichindeii" de pe lângă UM01788, Lunca de Sus, acreditare 
 ♦ O. nr. 5341/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa cu program normal "Roza Veneri" din Bacău, acreditare 
 ♦ O. nr. 3563/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa cu program normal "Sfântul Nicolae" din satul Iugani, acreditare 
 ♦ O. nr. 3383/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa cu program normal din localitatea Tălmaciu, acreditare 
 ♦ O. nr. 4577/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa cu program normal şi prelungit "Inima lui Isus", Popeşti-Leordeni, acreditare 
 ♦ O. nr. 5423/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa cu program prelungit "Aricel" din localitatea Voluntari, acreditare 
 ♦ O. nr. 3400/2012 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 6513/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa cu Program Prelungit "Castelul Piraţilor" din municipiul Piteşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5612/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa cu program prelungit "Girotondo" din Botoşani 
 ♦ O. nr. 5499/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa cu program prelungit "Piticot Barbă-Cot" din municipiul Bucureşti", acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 5383/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa cu Program Prelungit "Piticot" din municipiul Râmnicu Vâlcea, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 5616/2011 (M.E.C.T.S.)  
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 • Grădiniţa cu program prelungit "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava" din municipiul Suceava, acreditare 
 ♦ O. nr. 3384/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa cu Program Prelungit "Trei Ursuleţi" din municipiul Oradea, acreditare 
 ♦ O. nr. 4934/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa cu Program Prelungit a Episcopiei Unitariene din Cluj Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 3834/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa cu program prelungit din Tileagd, acreditare 
 ♦ O. nr. 3573/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa de copii de pe lângă Unitatea Militară 01165 din municipiul Odorheiul Secuiesc, acreditare 
 ♦ O. nr. 5393/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa Evanghelică din Oradea, acreditare 
 ♦ O. nr. 4755/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa GE. CE. PIC (Englishkinder) din Bucureşti 
 ♦ O. nr. 3429/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa Incluzivă "Casa Minunată" din Oradea, acreditare 
 ♦ O. nr. 5931/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grădiniţa Italiană "Sfânta Ioana Antida" din Lugoj, acreditare 
 ♦ O. nr. 5497/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa Reformată "Între Lacuri" din municipiul Cluj-Napoca 
 ♦ O. nr. 5929/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grădiniţa Reformată nr. 1 "Csemete" din Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 3564/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa Romano-Catolică "Sfântul Anton" din Craiova, acreditare 
 ♦ O. nr. 3579/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grădiniţa SOS din localitatea Cisnădie, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 6368/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grup Şcolar "Constantin Brâncoveanu" din localitatea Horezu, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 5706/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Grup Şcolar "Puskas Tivadar" din muncipiul Sfântu Gheorghe, acreditare 
 ♦ O. nr. 4590/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grup Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru Haret" al Cooperaţiei Meşteşugăreşti din Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 5654/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grup şcolar Economic Administrativ "Berde Aron" din municipiul Sfântu Gheorghe, acreditare 
 ♦ O. nr. 4591/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grup Şcolar Postliceal "Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus" din Botoşani, acreditare 
 ♦ O. nr. 5471/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Grup Şcolar Preuniversitar "Prof. Dr. P. Brânzei" din Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 5655/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grupul Şcolar "Dimitrie Cantemir" din municipiul Iaşi, acreditare, acordare pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 5619/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Grupul Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru Haret" al Cooperaţiei Meşteşugăreşti din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4849/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grupul Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru Haret" al Cooperaţiei Meşteşugăreşti din Timişoara, acreditare 
 ♦ O. nr. 4850/2008 (M.E.C.T.)  

 • Grupul Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru Haret" din Odorheiul Secuiesc 
 ♦ O. nr. 5300/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grupul Şcolar de Arte şi Meserii al Cooperaţiei Meşteşugăreşti "Spiru Haret" din Baia Mare, acreditare 
 ♦ O. nr. 3829/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grupul Şcolar de Arte şi Meserii al Cooperaţiei Meşteşugăreşti "Spiru Haret" din Timişoara, acreditare 
 ♦ O. nr. 3822/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grupul Şcolar de Cooperaţie din Alba Iulia, acreditare 
 ♦ O. nr. 3817/2009 (M.E.C.I.)  

 • Grupul Şcolar de Management Economic şi Drept Administrativ "Virgil Madgearu", Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 4818/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Liceul "Cronos" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5106/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul "Dimitrie Cantemir" din Galaţi, acreditare 
 ♦ O. nr. 5285/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul "George Pop de Băseşti" din Baia Mare, acreditare 
 ♦ O. nr. 3828/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul "George Pop de Băseşti" din Sighetul Marmaţiei, acreditare 
 ♦ O. nr. 6196/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul "George Pop de Băseşti" din Ulmeni 
 ♦ O. nr. 6195/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul "George Pop de Băseşti" din Vişeu de Sus, acreditare 
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 ♦ O. nr. 3830/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul "Ioan Slavici" din Timişoara, acreditare 
 ♦ O. nr. 4126/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul "Lauder Reut" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3581/2009 (M.E.C.I.)  

 ♦ O. nr. 5336/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Liceul "Profesia" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4382/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul "Traian Lalescu" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4346/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul Economic "Mihail Manoilescu" din Ploieşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3554/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul economic "Petre Aurelian" din Brăila, acreditare 
 ♦ O. nr. 4127/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul Particular "Henri Coandă" din municipiul Oradea, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 5704/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Liceul Particular "Onicescu-Mihoc" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5116/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul Particular "Virgil Madgearu" din Suceava, acreditare 
 ♦ O. nr. 3828/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Liceul Particular nr. 1 Suceava, acreditare 
 ♦ O. nr. 6201/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul Teoretic "Dr. Constantin Angelescu" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4347/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul Teoretic "Hyperion" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 1607/2007 (M.E.C.T.)  

 • Liceul Teoretic "Mark Twain International Scool" din localitatea Voluntari, acreditare 
 ♦ O. nr. 6095/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Liceul Teoretic "Millenium" din Timişoara, acreditare 
 ♦ O. nr. 3824/2009 (M.E.C.I.)  

 • Liceul Teoretic "Muntele de Foc", Câmpeniţa, acreditare 
 ♦ O. nr. 5925/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Liceul Teoretic "Omega" din municipiul Târgu Mureş, acreditare, acordare pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" 
 ♦ O. nr. 5644/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Liceul Teoretic "Phoenix" din municipiul Bucureşti, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 5973/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Liceul UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Baia Mare, acreditare 
 ♦ O. nr. 3398/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Liceul UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Ploieşti, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 4368/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Liceul UCECOM "Spru Haret" din municipiul Iaşi, acordare acreditare pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 3672/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Mark Twain International School, Voluntari, acreditare, divizare 
 ♦ O. nr. 5652/2006 (M.E.C.)  

 ♦ O. nr. 4964/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • nivel de învăţământ "liceal", profilul "real", specializare "matematică informatică" din cadrul unităţii de învăţământ Liceul Teoretic  
 "Eugen Nicoară" din Reghin, acreditare 
 ♦ O. nr. 4749/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • nivel de învăţământ gimnazial din cadrul unităţii de învăţământ Şcoala Europeană Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4750/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • posturi didactice/catedre vacante/rezervate, concurs, organizare, desfăşurare, metodologie 
 ♦ O. nr. 5625/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala "Cornerstore" din Dorohoi, acreditare 
 ♦ O. nr. 6205/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala "Elf", Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 2844/2007 (M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 3367/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala "Euroed", Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 5419/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala "Europeană" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4113/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala "Funny English Center" din Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 3551/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala "Genesis" Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5629/2006 (M.E.C.)  
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 ♦ O. nr. 3425/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala "Junior" din municipiul Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 3407/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala "Mihai Ionescu" din municipiul Bucureşti, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 5611/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala "Paradis" din municipiul Iaşi 
 ♦ O. nr. 3364/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala "Pro Ingenio" din localitatea Bragadiru, acrditare, acordare 
 ♦ O. nr. 6185/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala "Rut" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 6189/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala "Sf. Ioan" din Motru, acreditare 
 ♦ O. nr. 5936/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala "Sfântul Iacob" din Câmpulung, acreditare 
 ♦ O. nr. 3987/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala "Sfântul Iosif" din mun. Alba Iulia, acreditare 
 ♦ O. nr. 3126/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala "Sfinţii Martiri Brâncoveni" din municipiul Constanţa, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 6184/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala "Spectrum" din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3557/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala "Spectrum" din Constanţa, acreditare 
 ♦ O. nr. 3556/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Comunitară din Tileagd, acreditare 
 ♦ O. nr. 3558/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Creştină "Bunul Păstor" din Ghiorda 
 ♦ O. nr. 4125/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Creştină "Filadelfia" clasele I-XII din Suceava, acreditare 
 ♦ O. nr. 4573/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Creştină "Filadelfia" cu clasele I-XII, Suceava, acreditare 
 ♦ O. nr. 4853/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Creştină "Natanael" din Suceava, acreditare 
 ♦ O. nr. 3550/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Creştină Privată din Cartierul Rromilor din localitatea Tinca, acreditare 
 ♦ O. nr. 6096/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala cu clasele I-IV "Noua Generaţie" din municipiul Constanţa, nivel învăţământ "primar", acordare acreditare 
 ♦ O. nr. 3913/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala cu clasele I-IV "Petre Ispirescu" din municipiul Constanţa, acordare acreditare pentru nivelul de învăţământ "primar" 
 ♦ O. nr. 3912/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Ecologică "Sf. Şefan" din Craiova, acreditare 
 ♦ O. nr. 3555/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Gimnazială "Hermann Oberth", Voluntari, acreditare, autorizare de funcţionare provizorie 
 ♦ O. nr. 5388/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Gimnazială "Little London" din municipiul Bucureşti 
 ♦ O. nr. 4935/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii", acreditare 
 ♦ O. nr. 3653/2013 (M.E.N.)  

 • Şcoala Gimnazială Reformată "Talentum" din municipiul Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 4938/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Internaţională Cluj, acreditare 
 ♦ O. nr. 6191/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Particulară "Ethos" din municipiul Craiova, acreditare 
 ♦ O. nr. 3409/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Particulară "Fraţii Goleşti"din Piteşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3986/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Postliceală "Cronos", Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5344/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş, acreditare 
 ♦ O. nr. 6207/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală "FEG" din Piteşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4383/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală "Henti Coandă", Baia Mare, acreditare 
 ♦ O. nr. 4854/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Postliceală "Intellectum", Galaţi, calificări profesionale, acreditare 
 ♦ O. nr. 5387/2012 (M.E.C.T.S.)  
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 • Şcoala Postliceală "Louis Pasteur" din Câmpina, acreditare 
 ♦ O. nr. 3577/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală "Louis Pasteur" din Miercurea Ciuc, acreditare 
 ♦ O. nr. 4120/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală "Mirona" din Reghin, acreditare 
 ♦ O. nr. 3578/2009 (M.E.C.I.)  

 • şcoala Postliceală "Ocrotirea" din Cluj -Napoca 
 ♦ O. nr. 4757/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală "Studia" din Târgu Mureş, acreditare 
 ♦ O. nr. 5942/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Postliceală "Vasile Alecsandri" din Buzău, acreditare 
 ♦ O. nr. 5932/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Postliceală "Vasile Goldiş", Arad, acreditare 
 ♦ O. nr. 5337/2011 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 3365/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală de Afaceri din Alba Iulia 
 ♦ O. nr. 5933/2008 (M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 5250/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală FEG din Bacău 
 ♦ O. nr. 3812/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală FEG din Braşov, acreditare 
 ♦ O. nr. 3989/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Postliceală FEG din Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3985/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Postliceală FEG din Sibiu, acreditare 
 ♦ O. nr. 4352/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală FEG din Târgovişte, acreditare 
 ♦ O. nr. 4351/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din Alexandria, acreditare 
 ♦ O. nr. 4122/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din Călan, acreditare 
 ♦ O. nr. 3509/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din Focşani, acreditare 
 ♦ O. nr. 3820/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din localitatea Călan, acreditare pentru unele calificări profesionale 
 ♦ O. nr. 3213/2013 (M.E.N.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Bucureşti, acordare acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 3391/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din Oneşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4756/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din Orăştie, acreditare 
 ♦ O. nr. 5653/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din Slatina 
 ♦ O. nr. 3574/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din Târgu Mureş, acreditare 
 ♦ O. nr. 5299/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila", Galaţi, acreditare 
 ♦ O. nr. 4851/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila", mun. Târgovişte, acreditare 
 ♦ O. nr. 3891/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din Bacău, acreditare 
 ♦ O. nr. 5303/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din Galaţi, acreditare 
 ♦ O. nr. 5108/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din muncicipiul Suceava, acreditare pentru o calificare profesională 
 ♦ O. nr. 5899/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Piteşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3408/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din Slatina, acreditare 
 ♦ O. nr. 3568/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din Zalău, acreditare 
 ♦ O. nr. 4578/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana", Târgovişte, acreditare 
 ♦ O. nr. 5427/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Cristiana" din municipiul Cluj-Napoca, acreditare 
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 ♦ O. nr. 4937/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Cristiana" din municipiul Craiova, acreditare pentru nivelul postliceal 
 ♦ O. nr. 4933/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Dr. Bălin Alexandru" din municipiul Mediaş 
 ♦ O. nr. 3212/2013 (M.E.N.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Dr. I. Cantacuzino" din Constanţa, acreditare 
 ♦ O. nr. 4575/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Eugen Nicoară" din Miercurea Ciuc, acreditare 
 ♦ O. nr. 6199/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Grigore Moisil" din Vişeu de Sus, acreditare 
 ♦ O. nr. 6108/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Hipocrate", Constanţa, acreditare 
 ♦ O. nr. 5424/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Moldova" din Roman, acreditare 
 ♦ O. nr. 4384/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Omenia" din Târgu Jiu, acreditare 
 ♦ O. nr. 4350/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Regina Maria din România", Ploieşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 5425/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare" din Galaţi, acreditare 
 ♦ O. nr. 4108/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare" din Ploieşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4124/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Bartolomeu" din municipiul Cluj-Napoca, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 6418/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Luca" din Tulcea, acreditare 
 ♦ O. nr. 4751/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Ţara de Sus" din municipiul Vatra Dornei, acreditare, acordare 
 ♦ O. nr. 6234/2011 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 3366/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Postliceală Sanitară "Vasile Alecsandri" din Focşani, acreditare 
 ♦ O. nr. 3575/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară "Sfântul Iosif" din Craiova, acreditare 
 ♦ O. nr. 5414/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Primară "Harul" din municipiul Lugoj 
 ♦ O. nr. 3201/2013 (M.E.N.)  

 • Şcoala Primară "Lorelay" din municipiul Iaşi 
 ♦ O. nr. 5827/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Primară "Olga Gudynn", Voluntari, acreditare pentru nivelul de învăţământ "primar" 
 ♦ O. nr. 4814/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Primară "Samuel" din Deva, acreditare 
 ♦ O. nr. 4381/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala primară "Sfânta Maria" din Brăila, acreditare 
 ♦ O. nr. 4123/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Primară "Smart Kids" din municipiul Bucureşti, fuziune prin absorbţie  a Grădiniţei "Smart Kids" 
 ♦ O. nr. 6223/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Primară "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 4940/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Primară FEG din Iaşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 6206/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Primară Specială "Casa Minunată" din Oradea, acreditare 
 ♦ O. nr. 5935/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Privată "Casa Speranţei" din Timişoara, acreditare 
 ♦ O. nr. 4752/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala profesională "La Salle" din Pildeşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3571/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Româno-Americană din Bacău, acreditare 
 ♦ O. nr. 3559/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila" din Caracal 
 ♦ O. nr. 6197/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila", Piteşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 4852/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Sanitară Postliceală "Gheorghe Ţiţeica", Calafat, acreditare 
 ♦ O. nr. 4855/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Sanitară Postliceală "Prof. Dr. Nanu I. Muscel" din Câmpulung, acreditare 
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 ♦ O. nr. 5930/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din Beclean, acreditare 
 ♦ O. nr. 4119/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din Cluj-Napoca, acreditare 
 ♦ O. nr. 3832/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din Constanţa, acreditare 
 ♦ O. nr. 4121/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din Oradea, acreditare 
 ♦ O. nr. 5661/2006 (M.E.C.)  

 ♦ O. nr. 5706/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din Ştei 
 ♦ O. nr. 3821/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din Timişoara, acreditare 
 ♦ O. nr. 3823/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcoala tehnică Postliceală "Henri Coandă" din Turda, acreditare 
 ♦ O. nr. 3833/2009 (M.E.C.I.)  

 • Şcola Postliceală FEG din Ploieşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 3984/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcolala Profesională de Cooperţie din Botoşani, acreditare 
 ♦ O. nr. 3218/2008 (M.E.C.T.)  

 • Şcolala Sanitară Postliceală "Carol Davila", Petroşani, acreditare 
 ♦ O. nr. 5417/2008 (M.E.C.T.)  

 • unitatea "Şcoala Mea", Bucureşti, acreditare 
 ♦ O. nr. 2843/2007 (M.E.C.T.)  

 • personal didactic, încadrare, discipline de învăţământ, domenii, specializări, probe de concurs, centralizator 
 ♦ O. nr. 3184/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • personal didactic, mobilitate în anii şcolari 2012-2013, 2013-2014, metodologie-cadru 
 ♦ O. nr. 5560/2011 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 6239/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Programul "Şcoală după şcoală", organizare, metodologie 
 ♦ O. nr. 5349/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar, metodologie 
 ♦ O. nr. 5489/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • rechizite şcolare 
 ♦ O.G. nr. 33/2001 

 • silviculturii 
 ♦ H.G. nr. 17/1992 

 • standarde naţionale de evaluare instituţii de învăţământ 
 ♦ H.G. nr. 127/2000 

 • suprafeţe de terenuri agricole atribuire unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, şi şcolilor generale din mediul rural 
 ♦ L. nr. 1/2000 

 • şcolarizare copii ai lucrătorilor migranţi, condiţii 
 ♦ O. nr. 4638/2001 (M.E.C.)  

 • şi a comisiilor de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar judeţene şi a municipiului Bucureşti, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 858/2002 

 • titlul "Profesorul anului", acordare, metodologie 
 ♦ O. nr. 5546/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • unităţi, alimentaţie sănătoasă 
 ♦ L. nr. 123/2008 

 • unităţi, denumiri, atribuire, procedură 
 ♦ O. nr. 6564/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • unităţi, diplomă de excelenţă instituţională, instituire 
 ♦ O. nr. 4627/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • unităţi, dotare 
 ♦ H.G. nr. 670/2004 

 • unităţi, organizare şi funcţionare, Regulament-cadru 
 ♦ O. nr. 5447/2020 (M.E.C.)  

 - profesional cu durata de 2 ani, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 3168/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - profesional de stat, organizare, funcționare, metodologie 
 ♦ O. nr. 5033/2016 (M.E.N.C.S.)  

 - profesional şi tehnic: 
 • contract de pregătire practică, aprobare 
 ♦ O. nr. 3539/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Manual de scriere a unităţilor de competenţă 
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 ♦ O. nr. 3974/2005 (M.E.C.)  

 • stagii de pregătire practică, învăţare dobândită de elevi, rezultate, transfer, recunoaştere, metodologie 
 ♦ O. nr. 4931/2008 (M.E.C.T.)  

 - profil silvic, fonduri de vânătoare, rezervaţii ştiinţifice, gestionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 - profiluri, specializări, durată studii, titluri universitare 
 ♦ H.G. nr. 645/2000 

 - programe de formare psihopedagogică, organizare, metodologie-cadru 
 ♦ O. nr. 5745/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - programe universitare de master didactic, înființare, organizare 
 ♦ O. nr. 4524/2020 (M.E.C.)  

 - Programul "A doua şansă", aplicare 
 ♦ O. nr. 5248/2011 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 5529/2011 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 5528/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - programul "Şcoala după şcoală" 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - regim juridic, învăţământ de stat şi particular 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - religie şi confesiuni în învăţământul obligatoriu 
 ♦ L. nr. 489/2006 

 - salarizare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 38/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 68/2004 

 - Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor din Marea Neagră, înfiinţare, organizare 
 ♦ H.G. nr. 196/2003 

 - servicii de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, organizare, metodologie 
 ♦ O. nr. 5574/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - siguranţa civică în zonele unităţilor de învăţământ 
 ♦ O. nr. 4703/349/5016/2002 (M.A.P.; M.I.; M.E.C.)  

 - special, special integrat, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 5573/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - specializări studii, durată, titluri obţinute de absolvenţi în învăţământul universitar 
 ♦ H.G. nr. 645/2000 

 - standarde de pregătire profesională, elaborare, avizare, aprobare, metodologie 
 ♦ O. nr. 5204/2002 (M.E.C.)  

 - staţiuni didactice, învăţământ superior agricol, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 123/1993 

 - studii efectuate în străinătate,perioade, recunoaştere, metodologie 
 ♦ O. nr. 3223/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - studii universitare: 
 • de licenţă, organizare, domenii 
 ♦ H.G. nr. 1175/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2012 

 ♦ H.G. nr. 493/2013 

 • de masterat, organizare şi desfăşurare 
 ♦ H.G. nr. 404/2006 

 ♦ O. nr. 5056/2008 (M.E.C.T.)  

 - superior 
 • de stat: 
 • personal didactic, de cercetare, bibliotecari, acordare distincţii, premii, regulament 
 ♦ O. nr. 1305/2007 (M.E.C.T.)  

 - superior: 
 • absolvenţi înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, denumirile calificărilor, titlurile conferite  
 absolvenţilor 
 ♦ H.G. nr. 890/2008 

 • acreditat, conduceri academice, alegeri, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 2538/2007 (M.E.C.T.)  

 • acte de studii, regim, regulament 
 ♦ H.G. nr. 607/2014 

 • admitere licenţă, masterat, doctorat, desfăşurare, organizare, criterii: 
 • în anii universitari 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 
 ♦ O. nr. 3313/2012 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 3544/2013 (M.E.N.)  

 • candidaţi cetăţeni români, serii cu limbă de predare maghiară, admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, condiţii 
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 ♦ H.G. nr. 1432/2003 

 • carieră didactică, examen promovare, organizare, Metodologie-cadru 
 ♦ H.G. nr. 902/2018 

 • consorţii universitare, regim 
 ♦ L. nr. 287/2004 

 • continuare studii, măsuri 
 ♦ O. nr. 3952/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • cu frecvenţă redusă, funcţionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1011/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2005 

 • de lungă şi scurtă durată, examen de finalizare a studiilor, organizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 5124/1999 (M.E.N.)  

 • de stat: 
 • activităţi extracurriculare, organizare, desfăşurare, alocare fonduri, norme 
 ♦ O. nr. 5052/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • cifra de şcolarizare anul universitar 2010-2011, 2011-2012, repartizare 
 ♦ H.G. nr. 414/2011 

 ♦ O. nr. 4285/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • cifra de şcolarizare sesiunea universitară 2008-2009, repartizare 
 ♦ O. nr. 3325/2008 (M.E.C.T.)  

 • instituţii, finanţare de bază, suplimentară, fonduri bugetare, alocare, metodologie 
 ♦ O. nr. 3998/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, certificat de absolvire, aprobare 
 ♦ O. nr. 4872/2008 (M.E.C.T.)  

 • diploma de licenţă, suplimentul la diplomă 
 ♦ O. nr. 5289/2008 (M.E.C.T.)  

 • diplomă, supliment 
 ♦ O. nr. 4868/2006 (M.E.C.)  

 • drepturile şi obligaţiile studentului, cod 
 ♦ O. nr. 3666/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • examen de licenţă pentru specializările autorizate 
 ♦ O. nr. 5124/1999 (M.E.N.)  

 • extensiuni universitare ale României în străinătate, înfiinţare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 60/1998 

 • Federaţia Sportul Şcolar şi Universitar, înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1239/1996 

 • filiale ale universităţilor româneşti în străinătate, autorizare, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 676/2000 

 • finanţare, condiţii 
 ♦ O. nr. 4382/1209/2002 (M.E.C.; M.F.P.)  

 • funcţii didactice, de cercetare auxiliare, nomenclator general, aprobare 
 ♦ O. nr. 6419/2858/2011 (M.E.C.T.S.; M.M.F.P.S.)  

 • înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş 
 ♦ H.G. nr. 230/2012 

 • înfiinţarea unor facultăţi 
 ♦ H.G. nr. 94/2000 

 • la distanţă 
 ♦ H.G. nr. 1011/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2005 

 ♦ O. nr. 6251/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • master didactic, organizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 3841/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • medical uman, servicii pentru exploatarea cadavrelor, atribuţii 
 ♦ L. nr. 104/2003 

 ♦ H.G. nr. 451/2004 

 • monitorizarea specială a instituţiilor de învăţământ superior înfiinţate prin L. nr. 237-242/2002, L. nr. 274-275/2002 
 ♦ O. nr. 3997/2002 (M.E.C.)  

 • nomenclator specializări 
 ♦ H.G. nr. 645/2000 

 • organizare 
 ♦ L. nr. 288/2004 

 • particular, absolvenţi, taxe pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor 
 ♦ L. nr. 171/1999 

 • particular, lichidarea activităţii la unele instituţii de învăţământ particular 
 ♦ H.G. nr. 1027/2001 
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 ♦ H.G. nr. 1026/2001 

 • particular: 
 • Universitatea "Sapientia" din mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 58/2012 

 ♦ O. nr. 4616/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • Universitatea Agora, mun. Oradea, jud. Bihor, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 59/2012 

 ♦ O. nr. 4616/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • personal didactic, criterii de evaluare, indicatori de performanţă, număr de puncte, salarii, norme metodologice 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 • posturi didactice, de cercetare, vacante, ocupare, metodologie-cadru 
 ♦ H.G. nr. 457/2011 

 ♦ O. nr. 5310/2012 (M.E.C.T.S.)  

 • profesor universitar consultant, indemnizaţie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 909/1999 

 • programe de studii integrate, organizare, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 1424/2006 

 • sigilii cu stema României şi timbru sec, drept de a procura, deţine şi folosi de către instituţii acreditte din sistemul naţional de învăţământ 
 ♦ O.G. nr. 20/2003 

 • specializări: 
 • acreditare, autorizare provizorie, funcţionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2005 

 • structură şi specializări universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu 
 ♦ H.G. nr. 410/2002 

 ♦ H.G. nr. 916/2005 

 • studii universitare de licenţă, masterat, stagii de practică, organizare, cadru general, convenţie-cadru 
 ♦ O. nr. 3955/2008 (M.E.C.T.)  

 • şi ale centrelor de studii româneşti din străinătate, servicii poştale, taxe, tarife, reduceri, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 • şi cercetare, experţi, Registru naţional, constituire 
 ♦ O. nr. 3993/2005 (M.E.C.)  

 • tipuri de diplome, certificate, atestate, acordate 
 ♦ H.G. nr. 733/1998 

 • titluri didactice, grade profesionale, atestat de abilitare, conferire, standarde minimale necesare şi obligatorii 
 ♦ O. nr. 4478/2011 (M.E.C.T.S.)  

 • unităţi executive pentru Finanţarea Învăţământului şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 62/1999 

 • universitar, domenii şi specializări de referinţă pentru anul I al anului de învăţământ 2002- 2003 
 ♦ H.G. nr. 1336/2001 

 • universităţi româneşti în străinătate, filiale, înfiinţare, autorizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 676/2000 

 • universităţi, evaluare în scopul clasificării, metodologie, ierarhaizare programe de studii 
 ♦ H.G. nr. 789/2011 

 - suplimentare locuri, pentru studii fără plata taxelor şcolare, pentru tinerii de origine română din străinătate 
 ♦ H.G. nr. 689/1994 

 - şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte ţări 
 ♦ H.G. nr. 288/1993 

 - tineri proveniţi din casele de copii, din învăţământul postliceal sau cooperatist, finanţarea de la bugetul de stat a taxelor de şcolarizare 
 ♦ H.G. nr. 1357/1996 

 - tineri supradotaţi, capabili de înaltă performanţă, educaţie 
 ♦ L. nr. 17/2007 

 - unităţi care oferă activitate extraşcolară, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 5567/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - unităţi care organizează activităţi în vederea obţinerii permisului de conducere, plan şi programe 
 ♦ O. nr. 3680/2004 (M.E.C.)  

 - unităţi cu program sportiv integrat, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 5568/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - unităţi cu program sportiv suplimentar, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 5570/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - unităţi de competenţă, liceu-filiera tehnologică şi şcoală postliceală, calificare, aprobare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1246/2001 

 ♦ O. nr. 4864/2002 (M.E.C.)  

 - unităţi de învăţământ: 
 • creştere siguranţă 
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 ♦ L. nr. 35/2007 

 • cu program sportiv, pregătire elevi la disciplinele sportive handbal, gimnastică, scrimă, rugby, sanie, schi alpin, centre naţionale de excelenţă,  
 înfiinţare 
 ♦ O. nr. 4079/2006 (M.E.C.)  

 • de stat şi particular acreditare, utilizare sigiliu şi matriţă timbru sec cu titulatura ministerului, aprobare 
 ♦ O. nr. 5545/2003 (M.E.C.T.)  

 • preuniversitar, evaluare în vederea acreditării 
 ♦ O. nr. 4655/2005 (M.E.C.)  

 • siguranţa civică în zonele unităţilor de învăţământ 
 ♦ O. nr. 4703/349/5016/2002 (M.A.P.; M.I.; M.E.C.)  

 • silvic cu profil cinegetic, fonduri de vânătoare 
 ♦ O. nr. 999/1999 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ O. nr. 167/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 407/2006 

 • special, desprindere din instituţii de ocrotire şi trecere în subordinea inspectoratelor şcolare 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 - unităţi de învăţămînt preuniversitar, management economico-financiar, organizare 
 ♦ H.G. nr. 2192/2004 

 - Unităţi executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 62/1999 

 - unităţi şi instituţii de învăţământ de stat, rulare resurse financiare prin bănci comerciale 
 ♦ O.G. nr. 27/1999 

 - unităţi, drapel, arborare 
 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 ♦ L. nr. 75/1994 

 - universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, echivalare pe baza ECTS/SECT cu  
 ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadre didactice din învăţământ preuniversitar 
 ♦ O. nr. 5553/2011 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 6575/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - universitar şi postuniversitar cu taxă peste numărul de locuri, finanţare de la bugetul de stat, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 133/2000 

 - universitatea de vară "Castelul Corvineştilor", organizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 319/1999 

 - vechime în învăţământ, persoane provenite din alte sectoare de activitate, condiţii 
 ♦ O. nr. 3294/1998 (M.E.N.)  

 v. burse, v. universităţi 

 

 J 
 
 
 Jandarmeria Română: 
 - arme şi muniţii 
 ♦ L. nr. 550/2004 

 - distincţii onorifice, conferire 
 ♦ O. nr. 262/2011 (M.A.I.)  

 - inspectorate judeţene, organizare, funcţionare, regulament-cadru 
 ♦ O. nr. 637/2008 (M.I.R.A.)  

 - jandarmi: 
 • efective, asigurare pază 
 ♦ H.G. nr. 1486/2005 

 • sprijin, unităţi silvice în combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional din silvicultură 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - organizare şi funcţionare, personal, drepturi, obligaţii 
 ♦ L. nr. 550/2004 

 - participare ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar, aprobare 
 ♦ L. nr. 218/2003 

 - uniforma, însemne distinctive, documente de legitimare, siglă 
 ♦ H.G. nr. 1850/2005   
 Jocuri: 
 - de artificii: 
 • avizare 
 ♦ H.G. nr. 954/2001 

 • cu articole pirotehnice, organizare, emitere acord, norme 
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 ♦ O. nr. 1045/I.G./2007 (I.G.S.U.)  

 - de noroc: 
 • autorizare, organizare şi exploatare 
 ♦ O.U.G. nr. 77/2009 

 ♦ H.G. nr. 111/2016 

 • caracteristice activităţilor cazinourilor, şi de tip slot-machine, bilete de intrare, condiţii de emitere 
 ♦ O. nr. 52/2011 (M.F.P.)  

 • licenţe de exploatare, taxe anuale de autorizare, actualizate 
 ♦ H.G. nr. 671/2000 

 ♦ O. nr. 984/1999 (M.F.)  

 • taxe: 
 • de timbru social, instituire 
 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 • verificare, cerinţe generale NTV- 01- 2000, norme tehnice, aprobare 
 ♦ O. nr. 184/2000 (M.I.C.)  

 - interactive T.V., taxe de timbru social, instituire 
 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 v. Compania Naţională Loteria Română 
 
 Jucării: 
 - asigurarea securităţii utilizatorilor, marcaj de conformitate CS de tip, standarde 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 396/2003 

 - laboratoare de încercări şi organisme de certificare care realizează evaluarea conformităţii, măsuri, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 396/2003 

 - magnetice puse pe piaţă, avertisment asupra riscurilor pe care le prezintă pentru sănătate, siguranţă, asigurare, măsuri 
 ♦ O. nr. 161/2008 (A.N.P.C.)  

 - siguranţă 
 ♦ H.G. nr. 74/2011 

 - standarde, securitate, utilizatori, listă, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 396/2003 

 ♦ O. nr. 730/2011 (M.E.C.M.A.)    
 Judecători ai Curţii Constituţionale: 
 - numire, jurământ, atribuţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 40 şi Titlul V) 
 - numire, jurământ, obligaţii 
 ♦ L. nr. 47/1992 

 - organizare, funcţionare, salarizare 
 ♦ L. nr. 47/1992   
 Judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: 
 - concurs de promovare, organizare, desfăşurare, regulament 
 ♦ H. nr. 74/2012 (C.S.M.)  

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 304/2004 

 ♦ L. nr. 303/2004 

 - statut 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.125) 

 Judecători de la judecătorii, tribunale, curţi de apel: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - ţinută vestimentară 
 ♦ H.G. nr. 725/1993 

 - vacanţă judecătorească 
 ♦ L. nr. 303/2004   
 Judecători financiari: 
 - ai Curţii de Conturi 
 ♦ L. nr. 94/1992   
 Judecători sindici: 
 - procedura insolvenţei, atribuţii 
  ♦ L. nr. 85/2014 
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 Judecători: 
 - activităţi de formare profesională continuă, cheltuieli de cazare, transport ce pot fi suportate din bugetul curţii de apel, plafon maxim, stabilire 
 ♦ O. nr. 2178/C/2011 (M.J.)  

 - Cod deontologic 
 ♦ H. nr. 328/2005 (C.S.M.)  

 - concedii 
 ♦ H. nr. 325/2005 (C.S.M.)  

 - evidenţă specială, sume încasate prin valorificarea bunurilor confiscate şi din penalităţi, instituire, obligaţii 
 ♦ R. nr. 1253/C/V.S./1998 (M.J.)  

 - numire, promovare, transferare, suspendare, încetarea funcţiei şi îndepărtarea din magistratură, condiţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H. nr. 621/2006 (C.S.M.)  

 - procurori, personal asimilat, magistraţi-asistenţi, detaşaţi în străinătate, plafon maxim în limita căruia se poate deconta chiria, stabilire 
 ♦ O. nr. 2624/C/2/829/1801/1154/216/129/C/1685/C/2009 (M.J.L.C.; M.A.E.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.; D.N.A.)  

 ♦ O. nr. 545/C/1/4794/1154/259/300/C/379/C/2012 (M.J.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.; D.N.A.)  

 - reduceri şi gratuităţi pentru transportul intern, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 269/1998 

 - salarizare, aspecte financiare, soluţionare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)  

 - stagiari, pregătire, examen de capacitate, regulament 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H. nr. 103/2019 (C.S.M.)  

 - transfer, detaşare, delegare, numire în funcţia de procuror 
 ♦ H. nr. 193/2006 (C.S.M.)    
 Judecătorii din sistemul Ministerului Justiţiei: 
 - dosare, repartizare aleatorie 
 ♦ O. nr. 1284/C/2004 (M.J.)  

 - organizare, funcţionare, competenţă 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - stabilirea circumscripţiilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii 
 ♦ H.G. nr. 337/1993 

 - stabilirea instanţelor judecătoreşti la care funcţionează: 
 • secţii maritime şi fluviale 
 ♦ O.U.G. nr. 179/1999 

 • secţii pentru conflicte de muncă şi litigii de muncă şi de asigurări sociale 
 ♦ O.U.G. nr. 179/1999    
 Judeţ: 
 - domeniu public şi privat, regim juridic 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - monografie economico-militară a judeţului, municipiului Bucureşti, instrucţiuni 
 ♦ H.G. nr. 1174/2011 

 - organizare administrativ teritorială, repunere în vigoare a L. nr. 2/1968 prin 
 ♦ D.-L. nr. 38/1990 

 - steme, aprobare 
 • judeţul Alba 
 ♦ H.G. nr. 645/1993 

 • judeţul Argeş 
 ♦ H.G. nr. 462/2002 

 • judeţul Brăila 
 ♦ H.G. nr. 539/2002 

 • judeţul Ialomiţa 
 ♦ H.G. nr. 1380/2002 

 • judeţul Olt 
 ♦ H.G. nr. 1379/2002 

 • judeţul Sălaş 
 ♦ H.G. nr. 540/2002 

 • judeţul Sibiu 
 ♦ H.G. nr. 1296/2002 

 • judeţul Timiş 
 ♦ H.G. nr. 541/2002 
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 • judeţul Tulcea 
 ♦ H.G. nr. 538/2002 

 - şi municipiul Bucureşti, bunuri care alcătuiesc domeniu public local, inventariere, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ O. nr. 90/N/911-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O. nr. 91/N/912-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 - teritoriu, organizare sub aspect administrativ 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 3) 
 
 

v. domeniu public 

 Jurământ: 
 - Avocatul Poporului şi adjuncţii săi 
 ♦ L. nr. 35/1997 

 - cetăţeni cu funcţii publice şi militari, depunere în forma cerută de lege 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.54 alin.2) 
 - corpul silvic 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 - de credinţă: 
 • absolvent sau poliţist, depunere, condiţii 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 • faţă de ţară şi popor al senatorilor şi deputaţilor din Parlamentul României 
 ♦ L. nr. 8/2002 

 - directorul Serviciului de Informaţii Externe 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 - funcţionarul public 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - judecători de la: 
 • Curtea Constituţională 
 ♦ L. nr. 47/1992 

 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 ♦ H.P. nr. 7/1992 

 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ L. nr. 304/2004 

 - la acordarea cetăţeniei române 
 ♦ L. nr. 21/1991 

 - magistraţi, judecători şi procurori de la instanţele judecătoreşti şi parchete 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - medici veterinari la înscrierea în Colegiul medicilor veterinari 
 ♦ L. nr. 160/1998 

 - membrii Curţii de Conturi 
 ♦ L. nr. 94/1992 

 - membrii: 
 • Consiliului Concurenţei 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - militari 
 ♦ L. nr. 446/2006 

 - poliţişti 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 - practicieni în reorganizare şi lichidare 
 ♦ O. nr. 2986/C/1999 (M.J.)  

 - Preşedintele Consiliului Legislativ, şefii de secţii, consilieri şi directori 
 ♦ L. nr. 73/1993 

 - Preşedintele României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 82 alin.2) 
 - primul-ministru, miniştri şi ceilalţi membri ai Guvernului 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 82 şi 104) 
 
 Jurisdicţia muncii: 
 - obiect, părţi, conflicte de muncă, soluţionare, cerere, formular, termen, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003   
 Jurisdicţie, cooperare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Spania, Convenţie, proceduri suple în materie civilă şi comercială, Bucureşti, 1997 
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 ▼ L. nr. 3/1999 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Naţiunile Unite, Convenţie, imunităţi de jurisdicţie ale statelor şi bunurilor acestora, New York, 2005 
 ▼ L. nr. 438/2006 (ratificare)   
 Jurisdicţie: 
 - asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, realizare 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 v. căi de atac, v. procedura 
 
 Justiţie, relaţii internaţionale: 
 - Georgia, Acord, Tbilisi, 2016 
 ▼ H.G. nr. 572/2016 (aprobare) 

 - Georgia, Memorandum de înţelegere, București, 2017 
 ▼ H.G. nr. 429/2017 (aprobare) 

 - Muntenegru, Protocol de cooperare, Bucureşti, 2013 
 ▼ H.G. nr. 1016/2013 (aprobare) 

 - Qatar, Acord, București, 2015 
 ▼ H.G. nr. 198/2016 (aprobare) 

 - R. Argentina, Protocol, Buenos Aires, 2003 
 ▼ H.G. nr. 2417/2004 (aprobare) 

 - R. Azerbadjan, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2411/2004 (aprobare) 

 - R. Coreea, Înţelegere, Seul, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1400/2008 (aprobare) 

 - R. Croaţia, Protocol de cooperare, Bucureşti, 2012 
 ▼ H.G. nr. 1077/2012 (aprobare) 

 - R. Georgia, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2423/2004 (aprobare) 

 - R. Indonezia, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 676/2006 (aprobare) 

 - R. Italiană, Acord, Benvento, 2007 
 ▼ H.G. nr. 1455/2007 (aprobare) 

 - R. Kazahstan, Acord, Astana, 2010 
 ♦ H.G. nr. 817/2010 

 - R. Moldova, Acord de cooperare, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 818/2010 (aprobare) 

 - R. Serbia, Protocol, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 628/2007 (aprobare) 

 - R. Slovenia, Protocol, Ljubliana, 2001 
 ▼ H.G. nr. 708/2002 (aprobare) 

 - R. Ungaria, Protocol de cooperare, Sibiu, 2007 
 ▼ H.G. nr. 415/2008 (aprobare) 

 - R.P. China, Protocol, Beijing, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2416/2004 (aprobare) 

 - Regatul Norvegiei, Acord, Oslo, 2010 
 ▼ H.G. nr. 1364/2010 (aprobare) 

 - şi în domeniul dreptului, cooperare cu Ministerul Justiţiei din Spania, Acord, Bucureşti, 17 noiembrie 1997 
 ▼ H.G. nr. 113/1998 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 112/1998 (aprobare) 

 - Ucraina, Acord de cooperare, Kiev, 2011 
 ▼ H.G. nr. 604/2012 (aprobare)   
 Justiţie: 
 - ajutor public judiciar în materie civilă 
 ♦ O.U.G. nr. 51/2008 

 ♦ O. nr. 1494/C/2008 (M.J.)  

 - jurisdicţie, stabilire asupra membrilor forţei sau componente civile ale statelor participante la Parteneriatul pentru Pace, condiţii 
 ♦ L. nr. 23/1996 

 - monitorizare electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, regim 
 ♦ L. nr. 146/2021 

 - reforma în domeniu 
 ♦ L. nr. 247/2005   
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 L 
 
 
 Laboratoare: 
 - autorizare, executare examinări distructive asupra materialelor utilizate la instalaţiile mecanice sub presiune şi instalaţii de ridicat CR 16-99,  
 prescripţii tehnice 
 ♦ O. nr. 337/1999 (M.I.C.)  

 - autorizate, executare analize pentru vinuri şi celelalte băuturi destinate exportului 
 ♦ O. nr. 172/2004 (M.A.P.A.M.)  

 - de analize medicale, scheme de testare a competenţei, procedură de notificare, aprobare 
 ♦ O. nr. 2071/2008 (M.S.PU.)  

 - de conservare şi restaurare, autorizare, norme 
 ♦ H.G. nr. 216/2004 

 - de febră aftoasă, securitate, condiţii, norme sanitar-veterinare 
 ♦ O. nr. 98/2000 (M.A.A.)  

 ♦ L. nr. 117/1992 

 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - de încercări în construcţii: 
 • autorizare şi acreditare 
 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 • materiale, elemente de construcţii şi produse pentru construcţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 - de încercări şi/sau utilizând standuri şi dispozitive speciale autorizate sau atestate de Ministerul Transporturilor prin AFER pentru produse  
 feroviare 
 ♦ O. nr. 410/1999 (M.Tr.)  

 - furnizori de servicii medicale paraclinice şi de investigaţii medicale paraclinice, criterii de selecţie, metodologie de evaluare 
 • laboratoare de analize medicale şi analize medicale de laborator 
 ♦ O. nr. 411/158/2006 (M.S.; C.N.A.S.)  

 • radiologie şi imagistică medicală 
 ♦ O. nr. 412/159/2006 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - laboratoare de psihologie rutieră, altele decât cele din reţeaua sanitară a M.L.P.T.L., agreare/autorizare 
 ♦ O. nr. 649/492/2002 (M.L.P.T.L.; M.S.F.)  

 - Laboratorul Central Fitosanitar 
 ♦ H.G. nr. 43/2015 

 - Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ H.G. nr. 1433/2009 

 - Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească 
 ♦ H.G. nr. 1404/2009 

 - Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante, desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 262/2000 

 - Laboratorul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional Mobil,  înfiinţare, subordonare, atribuţii,  
 termene, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 ♦ L. nr. 182/2000 

 - principii de bună practică, aprobare, inspecţii, instalaţii de testare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 63/2002 

 ♦ O. nr. 394/728/455/2006 (M.E.COM.; M.S.PU.; M.A.P.D.R.)  

 - puncte externe, efectuare analize medicale în regim ambulatoriu, înfiinţare, autorizare, organizare, funcţionare, condiţii 
 ♦ O. nr. 1149/2007 (M.S.PU.)  

 - substanţe chimice, testare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 63/2002 

 - şi/sau instalaţii pentru producerea substanţelor chimice, autorizare, declarare, interzicerea dezvoltării 
 ♦ L. nr. 56/1997 

 v. Biroul Român de Metrologie Legală 
 
 Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante şi Produse Vegetale: 
 ♦ L. nr. 37/2006   
 Laboratorul de control doping: 
 ♦ H.G. nr. 521/2016   
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 Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului: 
 ♦ L. nr. 104/2011   
 Lacuri de acumulare: 
 - exploatare 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 76/2006 (M.M.G.A.)  

 - siguranţă în exploatare din categoria NTLH - 022 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 ♦ O. nr. 116/289/2002 (M.A.P.M.; M.L.P.T.L.)    
 Lapte: 
 - care întruneşte parametrii STAS 2418-61, acordare stimulente de la bugetul de stat producătorilor de lapte, condiţii 
 ♦ O. nr. 102/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 111/2002 (M.A.A.P.)  

 - conservat : 
 • definire, denumiri, etichetare, condiţii de calitate 
 ♦ O. nr. 521/832/321/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 • prelevare probe în vederea efectuării analizei, metode 
 ♦ O. nr. 515/824/320/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - crud, vânzare prin intermediul automatelor, condiţii 
 ♦ O. nr. 55/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - de consum, vânzare, denumire, calitate, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 230/457/76/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)  

 - de vacă, organizarea pieţei, cotă individuală, acordare, rezervă naţională, mod de alocare şi reconstituire, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 852/2006 

 ♦ O. nr. 468/2006 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ O. nr. 83/2009 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 542/2009 

 - materie primă, calitate, îmbunătăţire 
 ♦ O. nr. 1106/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - metode de analiză chimică, fizică, microbiologică, norme de aplicare 
 ♦ O. nr. 76/113/64/2004 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - praf, acordare gratuită pentru copii cu vârsta între 0-12 luni, condiţii 
 ♦ L. nr. 321/2001 

 ♦ O. nr. 267/1253/2006 (M.S.; M.A.I.)  

 - produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, acordare 
 ♦ O. nr. 697/2007 (M.A.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 1628/2008 

 - program naţional-cadru pentru ferme producătoare de lapte şi centre de colectare a laptelui 
 ♦ H.G. nr. 48/2003 

 - Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană 
 ♦ L. nr. 296/2018 

 - reconstituit din lapte praf, fabricare, condiţii 
 ♦ O. nr. 327/166/2000 (M.A.A.; M.S.)  

 - sector, relaţii contractuale, stabilire 
 ♦ L. nr. 297/2013 

 ♦ H.G. nr. 441/2014 

 ♦ O. nr. 1186/2014 (M.A.D.R.)  

 - şi produse lactate, transport, depozitare, comercializare, control sanitar veterinar 
 ♦ O. nr. 99/2004 (A.N.S.V.S.A.)    
 Lămpi electrice de uz casnic: 
 - introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1056/2001 

 ♦ O.G. nr. 21/1992   
 Leasing: 
 - cu clauză irevocabilă de vânzare din active din patrimoniul R.A. a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România Film", aprobare, condiţii 
 ♦ O. nr. 1/2000 (O.N.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 
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 ♦ L. nr. 346/2004 

 - financiar: 
 • contractare finanţare, achiziţionare tehnică de calcul şi servicii de către MEC 
 ♦ H.G. nr. 828/2002 

 - garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - operaţiuni: 
 • contract societăţi de leasing 
 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 • înregistrare în contabilitate 
 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 99/1999   
 Legi: 
 - conflict temporal de legi 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.154) 
 - Consiliul Legislativ, atribuţii în domeniul legislaţiei, avizare proiecte de acte normative, evidenţa legislaţiei 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.79, art.154) 
 - intrare în vigoare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.78, art.153) 
 - legiferare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.73-77, art.146 lit.j) 
 - pregătirea, avizarea proiectelor de acte normative 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 ♦ L. nr. 73/1993 

 ♦ H.G. nr. 1361/2006 

 - publicare, republicare, rectificare 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 ♦ O. nr. 591/2012 (S.G.G.)  

 - respectare, îndatorire fundamentală 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.1 alin.5) 

 Legiferare: 
 - adoptarea legilor 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.76) 
 - aprobarea ordonanţelor Guvernului României, emise în temeiul unei legi speciale de abilitare, delegare legislativă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.108 şi art.115) 
 - categorii de legi 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.73) 
 - iniţiativă legislativă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.74) 
 - iniţiativă legislativă, exercitare de către cetăţeni, propunere legislativă, promovare, condiţii 
 ♦ L. nr. 189/1999 

 - promulgarea legii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.77) 
 - revizuirea Constituţiei 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.150-152) 
 - trimiterea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative de la o cameră a Parlamentului la cealaltă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.75) 
 
 Legislaţie: 
 - procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevanţă asupra mediului de afaceri, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 396/2002 

 - tehnică legislativă, sistematizare şi unificare, coordonare, norme 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 v. acte normative, v. tehnica legislativă 
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 Legitimaţii: 
 - executor bugetar 
 ♦ O. nr. 58/2003 (M.M.S.S.)  

 - executori judecătoreşti, model, stabilire 
 ♦ O. nr. 189/2003 (M.F.P.)    
 Legumicultură: 
 - Inspecţia de stat pentru control tehnic în producere şi valorificare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 591/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - legume de câmp, producere, valorificare 
 ♦ L. nr. 312/2003 

 ♦ H.G. nr. 1614/2003 

 ♦ H.G. nr. 698/2004 

 ♦ H.G. nr. 1530/2007 

 - legume, soiuri, testare, înregistrare 
 ♦ O. nr. 1349/2005 (M.A.P.D.R.)    
 Leu, moneda naţională: 
 - coeficient de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001, stabilire 
 ♦ O. nr. 3/2001 (B.N.R.)  

 - consacrare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 137) 
 - cursuri de schimb, elaborare, aplicare politică de către B.N.R. 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 v. bancnote,  v. monede 
 
 Liberă circulaţie a cetăţenilor români: 
 - în spaţiul 
 • Schengen, exceptare de la obligaţia de a obţine vize 
 ♦ H.G. nr. 1268/2001 

 • Uniunii Europene, demersuri, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 108/2000 

 v. călătorii în şi din România 
 
 Liberă iniţiativă: 
 - asociaţii familiale, activităţi economice 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - transformarea asociaţiilor familiale în societăţi comerciale 
 ♦ L. nr. 31/1990   
 Licenţe: 
 - acordare: 
 • agenţilor economici din infrastructurile portuare şi de căi navigabile 
 ♦ H.G. nr. 112/1996 

 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 ♦ L. nr. 528/2002 

 • pentru operaţiuni de import-export 
 ♦ O.G. nr. 59/1994 

 ♦ H.G. nr. 362/1994 

 - audiovizuale/licenţe de emisie, procedură şi condiţii de eliberare 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - autorizare: 
 • reţele şi servicii de telecomunicaţii cu destinaţie publică, licitaţie publică, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 • sistemelor de comunicaţii cu distribuţii prin cablu CATV 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 629/2010 (A.N.A.R.C.)  

 - certificate de clasificare, brevete de turism 
 ♦ H.G. nr. 1267/2010 

 - de emisie în domeniul audiovizualului 
 • cenzură interzisă 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 • comunicaţii audiovizuale, distribuite prin cablu CATV 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ L. nr. 504/2002 
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 ♦ Decizia nr. 629/2010 (A.N.A.R.C.)  

 • înfiinţare, posturi radio şi televiziune, regim juridic 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 137/2002 (C.N.A.)  

 - de exploatare: 
 • resurse minerale, titulari, obligaţii 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - de export-import ale României 
 ♦ O. nr. 18/1997 (M.I.C.)  

 ♦ L. nr. 86/2006 

 - de import şi/sau export: 
 • arme de foc, muniţii, capse şi pulberi 
 ♦ H.G. nr. 679/1997 

 ♦ L. nr. 295/2004 

 • pentru mărfuri sau operaţiuni supuse licenţierii 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ H.G. nr. 148/1993 

 ♦ H.G. nr. 594/1992 

 ♦ L. nr. 133/1994 

 • produse strategice, eliberare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 594/1992 

 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - de instalare şi operare a reţelelor GSM şi D.C.S. 1.800 
 ♦ O.U.G. nr. 4/1996 

 - de lucru în zonele libere 
 ♦ H.G. nr. 1998/2004 

 - de transport: 
 • naval, de mărfuri şi călători 
 ♦ H.G. nr. 112/1996 

 • rutier public şi licenţe de transport rutier în interes propriu, eliberare, caiet de sarcini, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 108/368/2010 (M.A.I.; M.T.I.)  

 - de turism, acordare, criterii şi metodologie 
 ♦ O. nr. 65/2013 (A.N.T.)  

 - de utilizare: 
 • a frecvenţelor radioelectrice: 
 • acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 • furnizare reţele şi servicii de comunicaţii mobile de generaţia a treia 
 ♦ H.G. nr. 1113/2002 

 ♦ Decizia nr. 563/2006 (I.G.C.T.I.)  

 • a resurselor de numerotare, acordare condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - desfăşurarea: 
 • activităţii în sectorul gazelor naturale, condiţii 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 • jocuri de noroc, condiţii, sancţiuni 
 ♦ H.G. nr. 671/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 77/2009 

 - export/import mărfuri, regim 
 ♦ O.G. nr. 59/1994 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - în domeniul: 
 • telecomunicaţiilor 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 • transportului feroviar 
 ♦ H.G. nr. 361/2018 

 - N.M.T., prelungirea duratei de valabilitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 80/1998 

 - obligatorii, cerere, acordare, condiţii, exploatare soiuri noi de plante şi drepturi băneşti cuvenite titularului de soi, contract de licenţă 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)  

 - pentru: 
 • fonduri de vânătoare, acordare, criterii 
 ♦ L. nr. 407/2006 
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 ♦ O. nr. 1115/2015 (M.M.A.P.)  

 • furnizori de servicii poştale, acordare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 ♦ Decizia nr. 88/EN/2004 (A.N.R.C.)  

 • operaţiuni cu metale preţioase, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 

 - permis de exploatare minieră, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - procedura de selecţie a titularilor pentru reţele şi servicii de telecomunicaţii, cu destinaţie publică 
 ♦ O. nr. 175/1998 (M.Cţii.)  

 - produse textile, export în S.U.A. 
 ♦ O. nr. 140/1992 (M.C.T.)  

 - sector gaze naturale, eliberare 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - taxe: 
 • autorizare comunicaţii audioviziuale prin satelit, actualizare anuală 
 ♦ O.G. nr. 9/1993   
 Lichidare, lichidator (faliment): 
 - angajare, lichidare societate comercială supusă privatizării, condiţii, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - măsuri premergătoare, efectuare 
 ♦ L. nr. 85/2014 

 - procedura: 
 • reorganizării judiciare şi a falimentului întreprinderilor 
 ♦ O. nr. 2881/C/2657/5/1999 (M.J.; C.C.I.R.M.B.; F.P.S.)  

 - vânzări de lichidare, practici comerciale 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 v. practician în reorganizare şi lichidare 
 
 Licitaţii publice: 
 - achiziţii: 
 • guvernamentale, regulament 
 ♦ H.G. nr. 156/1992 

 • proceduri de utilizare a creditelor externe garantate de stat, lucrări de infrastructuri 
 ♦ O.G. nr. 18/1999 

 • produse, acumulări, reîmprospătări rezerve proprii ale forţelor armate 
 ♦ O.G. nr. 122/1998 

 • publice, cadru-legal 
 ♦ H.G. nr. 461/2001 

 - acţiuni: 
 • active, bunuri ale societăţii comerciale care se privatizează 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 • ale societăţilor comerciale care se privatizează, preţ, stabilire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 52/2001 

 ♦ H.G. nr. 441/2001 

 • părţi sociale şi active, vânzare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - agenţi economici mandataţi, constituire/gestionare fond seminţe de rezervă 
 ♦ H.G. nr. 73/1998 

 - ale serviciilor publice ce se concesionează de către Autoritatea de Supraveghere 
 ♦ H.G. nr. 802/1999 

 - bunuri scoase din funcţiune din administrarea: 
 • M.A.I., organizare şi desfăşurare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 81/2003 

 • M.Ap.N. 
 ♦ O.U.G. nr. 95/1999 

 ♦ H.G. nr. 1470/2005 

 • S.R.I., condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 95/1999 

 ♦ H.G. nr. 1397/2003 

 - bunuri vitale ale economiei naţionale 
 ♦ H.G. nr. 211/1993 
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 - capacităţi de producţie aferente unor activităţi conexe ale Regiei Naţionale  a Pădurilor 
 ♦ O. nr. 109/1999 (M.A.P.P.M.)  

 - certificat, încredinţare, agenţi economici, lucrări de închidere a minelor/carierelor şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate, condiţii 
 ♦ O. nr. 20/87/111/1999 (M.I.C.; M.M.P.S.; M.A.P.P.M.)  

 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 ♦ L. nr. 85/2003 

 - concesionare sau închiriere bunuri proprietate publică, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - contravaloarea lucrărilor de audit financiar-contabil 
 ♦ H. nr. 18/3/1997 (C.E.C.C.A.R.)  

 - conţinut cadru de organizare 
 ♦ O. nr. 784/34/N./1998 (M.F.; M.L.P.A.T.)  

 - cu ofertă independentă, certificat de participare, punere în aplicare 
 ♦ O. nr. 314/2010 (A.N.R.M.A.P.)  

 - electronică pe piaţa RASDAQ 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - finanţare programe de dezvoltare şi sprijinire a înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 797/1999 

 ♦ L. nr. 346/2004 

 - fonduri de vânătoare: 
 • determinare, gestionare, condiţii 
 ♦ O. nr. 167/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 407/2006 

 - instituţii publice, societăţi comerciale, companii naţionale cu capital majoritar de stat, oferte, obligaţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 - investiţii publice, proiectare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 727/1993 

 - în sectorul gazelor naturale, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - operaţiuni de piaţă monetară, organizare de BNR, condiţii 
 ♦ R. nr. 1/2000 (B.N.R.)  

 - organizare: 
 • prezentare oferte şi adjudecare investiţii publice 
 ♦ H.G. nr. 592/1993 

 • şi desfăşurare, vânzare acţiuni şi active ale societăţilor comerciale care se privatizează 
 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ Metodologie/1996 (F.P.S.)  
 M.Of. nr. 119/1996 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - plasare/vânzare, titlurile de stat derulate prin B.N.R. 
 ♦ O. nr. 2509/2008 (M.E.F.)  

 - privatizare societăţi comerciale care deţin în administrare terenuri proprietate a statului cu destinaţie agricolă, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ O. nr. 464/2001 (M.A.A.P.)  

 - procedura: 
 • concurs de ofertă publică, concesionare perimetre de exploatare minieră 
 ♦ O. nr. 76/1998 (A.N.R.M.)  

 • de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea concesionării pentru construirea şi exploatarea de tronsoane de căi de  
 comunicaţii terestre-autostrăzi şi căi ferate 
 ♦ H.G. nr. 905/1995 

 • vânzare societăţi comerciale care se privatizează 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - selectare contractor de contracte de finanţare, cercetare-dezvoltare, finanţare, condiţii 
 ♦ O. nr. 17/1998 (M.C.Teh.)  

 ♦ H.G. nr. 1265/2004 

 - servicii de consultanţă în domeniul evaluării societăţilor comerciale, contractare 
 ♦ R. nr. P/4384/1996 (F.P.S.)  

 - terenuri: 
 • pentru construcţii, concesionare 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 • şi construcţii din zonele libere, concesionare 
 ♦ H.G. nr. 1998/2004 
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 - vânzare: 
 • de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat 
 ♦ H.G. nr. 658/1992 

 ♦ L. nr. 85/1992 

 • imobile proprietate publică a statului, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/2002   
 Liga Apărării Drepturilor Omului - L.A.D.O.: 
 - de utilitate publică, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 971/2000   
 Limba oficială a României: 
 - grafia limbii române 
 ♦ Hotărâre/1993 (A.R.)  
 HAR1/1993-M. Of. nr. 51/1993 
 ♦ Hotărâre/1993 (A.R.)  
 HAR2/1993-M. Of. nr. 59/1993 
 - limba română, folosire în locuri, relaţii şi instituţii publice 
 ♦ L. nr. 500/2004 

 - limba română, redactare acte întocmite de executorul bancar, normă imperativă 
 ♦ O. nr. 2628/C/1999 (M.J.)  

 - stabilire, limba română 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.13) 
 
 Limba semnelor române: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 27/2020   
 Limbi regionale sau minoritare, reglementări internaţionale: 
 - Carta europeană, Strasbourg, 1992 
 ▼ L. nr. 282/2007 (ratificare)   
 Linişte publică: 
 - asigurare 
 ♦ L. nr. 61/1991 

 ♦ L. nr. 60/1991 

 - atribuţiile: 
 • Jandarmeriei Române 
 ♦ L. nr. 550/2004   
 Litoralul Mării Negre: 
 - autorizaţie de gospodărire a apelor, obiective noi sau existente, funcţionare, exploatare 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - contract de închiriere, model-cadru, aprobare, lista sectoarelor de plajă propuse spre închiriere, tarif de referinţă pentru sezonul estival 2009 
 ♦ O. nr. 511/785/2009 (M.T.; M.MEDIU)  

 - faleză şi plajă, administrare, concesionare, destinaţie turistică 
 ♦ H.G. nr. 711/1999 

 - plajă, autorizaţie turistică, emitere, retragere, procedură 
 ♦ O. nr. 1204/2010 (M.D.R.T.)  

 - plajă, utilizarea turistică 
 ♦ O.U.G. nr. 19/2006 

 - zona de frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001   
 Localităţi: 
 - alimentare cu apă potabilă şi/sau canalizare 
 ♦ L. nr. 171/1997 

 - amenajare teritoriu, dezvoltare urbanistică 
 ♦ H.G. nr. 1206/2001 

 - aspect estetic, asigurare, măsuri 
 ♦ L. nr. 554/2003 

 - cadastru, introducere 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)  

 ♦ O. nr. 91/N/912-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O. nr. 90/N/911-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  
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 - cu condiţii deosebite de muncă, unde atragerea personalului se face cu greutate, unde sa află unităţi sanitare, listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 1500/2008 (M.S.PU.)  

 - cu monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, titlu, instituire 
 ♦ O.G. nr. 47/2000 

 - din Munţii Apuseni, program special, dezvoltare economico-socială 
 ♦ H.G. nr. 323/1996 

 - facilităţi pentru personalul care: 
 • domiciliază în localităţile rurale aflate în zone montane 
 ♦ L. nr. 144/2000 

 • lucrează/domiciliază în Munţii Apuseni şi Rezervaţia Delta-Dunării 
 ♦ N.M. nr. 4626/23685/6291/1840/1997 (M.L.P.A.T.; M.F.; M.M.P.S.; M.A.P.P.M.)  

 ♦ O.G. nr. 27/1996 

 - gospodărire, abateri, constatare şi sancţionare 
 ♦ O. nr. 163/2004 (M.A.I.)  

 - grupuri din comunităţi rurale sărace şi grupuri provenite din comunităţi sărace, personalitate juridică, dobândire, procedură, formulare 
 ♦ H. nr. 2/VII/1999 (F.R.D.S.)  

 - inscripţii bilingve 
 ♦ H.G. nr. 1206/2001 

 - izolate: 
 • din Delta Dunării: 
 • aprovizionare toamnă-iarnă 
 ♦ O.U.G. nr. 73/1997 

 • personal didactic, indemnizaţii diferenţiate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1613/2009 

 • şi Tulcea, transport fluvial al persoanelor din unele localităţi, măsuri de protecţie socială 
 ♦ H.G. nr. 595/2000 

 • din munţii Apuseni, drepturi economice, pentru titularii carnetului de moţ, condiţii 
 ♦ L. nr. 33/1996 

 - rurale: 
 • alimentare cu apă, credite 
 ♦ H.G. nr. 687/1997 

 ♦ O.G. nr. 28/2000 

 • comunităţi rurale sărace 
 ♦ H. nr. 2/VII/1999 (F.R.D.S.)  

 • drumuri comunale, pietruire, credite 
 ♦ O.G. nr. 28/2000 

 ♦ H.G. nr. 687/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 28/2013 

 • locuinţe sociale, asigurare credite, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor 
 ♦ O.G. nr. 28/2000 

 ♦ H.G. nr. 687/1997 

 • şi urbane, Plan de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, statut 
 ♦ L. nr. 351/2001 

 - servicii publice de salubrizare, activităţi specifice, tarife, stabilire, ajustare, modificare, norme, contract-cadru, regulament-cadru, caiet de  
 sarcini-cadru 
 ♦ L. nr. 101/2006 

 ♦ O. nr. 112/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 109/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 111/2007 (A.N.R.S.C.)  

 - urbane şi rurale: 
 • amenajare 
 ♦ L. nr. 350/2001 

 • gospodărire, desemnare persoane împuternicite să aplice contravenţii 
 ♦ O.G. nr. 21/2002 

 • gospodărire, sancţionare abateri 
 ♦ O. nr. 163/2004 (M.A.I.)  

 - zonare TEMPEST, procedură naţională de lucru, aprobare 
 ♦ O. nr. 121/2010 (O.R.N.I.S.S.)    
 Localităţi-martir: 
 - declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj 
 ♦ L. nr. 76/1995 

 v. oraşe martir 
 
 Locaţia gestiunii: 
 - bunuri: 
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 • aflate în administrarea instituţiilor publice din domeniul sanitar 
 ♦ H.G. nr. 517/1991 

 - contract în derulare, societăţi comerciale şi regii autonome, încheiere contracte de leasing imobiliar, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 15/1990   
 Locuinţă: 
 - acordare de credite şi subvenţii de la bugetul de stat pentru construire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 - afectată de calamităţi naturale, inventariere, procedură 
 ♦ O. nr. 970/559/2008 (M.D.L.P.L.; M.I.R.A.)  

 - afectată de inundaţii şi/sau alunecări de teren, strămutări 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 ♦ O. nr. 91/1991 (M.L.P.A.T.)  

 - Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.) 
 ♦ H.G. nr. 620/2001 

 ♦ L. nr. 152/1998 

 ♦ H.G. nr. 962/2001 

 - ajutor pentru încălzire în sezonul rece, acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 14/2008 

 ♦ O. nr. 209/920/2008 (M.M.F.E.S.; M.E.F.)  

 ♦ L. nr. 226/2021 

 ♦ H.G. nr. 1073/2021 

 - amplasare 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - asigurare obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren, inundaţiilor, constatare, evaluare, lichidare daune, norme 
 ♦ L. nr. 260/2008 

 ♦ O. nr. 23/2008 (C.S.A.)  

 ♦ O. nr. 7/2009 (C.S.A.)  

 ♦ O. nr. 6/87/2011 (C.S.A.; M.A.I.)  

 - asociaţia de proprietari, înregistrare la organul financiar local, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 - autorizaţie de construcţie, locuinţe 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ O. nr. 839/2009 (M.D.R.L.)  

 - bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 ♦ O. nr. 509/2.471/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)  

 - blocuri aflate în diverse stadii de execuţie, inventariere, clauze speciale în contracte de execuţie 
 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 - blocuri situate în localităţi din zone defavorizate, reabilitare, Program, 2007, 2010, 2011 
 ♦ O.U.G. nr. 125/2004 

 ♦ H.G. nr. 663/2005 

 ♦ H.G. nr. 940/2010 

 ♦ H.G. nr. 179/2011 

 - case de economii pentru domeniul locativ 
 ♦ N. nr. 5/2003 (B.N.R.)  

 - certificat de urbanism, eliberare 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 - cheltuieli de întreţinere, stabilire plată 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 - chiriaşi care au cumpărat locuinţe, vânzare foştilor proprietari prin derogare de la art. 9 alin. (1)- (4) din L. nr. 112/1995 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 - Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 150/2010 
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 - construcţii, programe la nivel naţional, dezvoltare activitate, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2006 

 - construcţii, reducere risc seismic, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 ♦ H.G. nr. 925/1995 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ H.G. nr. 1364/2001 

 - construire: 
 • de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 962/2001 

 ♦ L. nr. 190/1999 

 ♦ L. nr. 152/1998 

 • din fondurile statului şi/sau ale unităţilor economice, vânzare, excepţii 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 • facilităţi fiscale, condiţii 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 • în regie, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1342/1990 

 • înainte de anul 1940, Program de acţiuni pentru reducerea riscului seismic 
 ♦ H.G. nr. 579/1998 

 • pentru tineret, finanţare, asigurare, condiţii, modalităţi de alocare sume, stabilire 
 ♦ Precizări nr. 304/16798/2002 (M.L.P.T.L.; M.F.P.)  

 ♦ H.G. nr. 699/2005 

 • prin utilizarea sumelor: 
 • atrase de la populaţie 
 ♦ H.G. nr. 87/1991 

 • obţinute din vânzarea locuinţelor către populaţie 
 ♦ H.G. nr. 86/1991 

 - contract de: 
 • construire cu credit, model 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 • împrumut, creditare C.E.C., condiţii 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 67/1992 

 ♦ H.G. nr. 707/1992 

 • închiriere, durată, prelungire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 40/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 44/2009 

 • vânzare-cumpărare cu plata în rate, model 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 - credite, beneficiari, scutire de plata impozitului pe clădiri 
 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 - cumpărare în anul 2004, subvenţii de la bugetul de stat, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 - date referitoare la situaţia imobilelor cu destinaţie de locuinţă, trecute în proprietatea statului, solicitare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 267/1998 

 - de intervenţie, regim juridic 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 - de necesitate,  construire, credite externe, contractare şi garantare 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ H.G. nr. 112/1999 

 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 - de protocol: 
 • imobile proprietate publică a statului, beneficiar, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 • şi reşedinţe oficiale, imobile, criterii de stabilire 
 ♦ H.G. nr. 561/1999 

 ♦ L. nr. 114/1996 
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 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 - de serviciu: 
 • atribuire din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, regulament 
 ♦ O. nr. 927/C/2006 (M.J.)  

 • construire/cumpărare din veniturile provenite din vânzarea timbrului judiciar 
 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 • din localităţile în care unităţile militare au fost desfiinţate, vânzare de către M.Ap.N. 
 ♦ H.G. nr. 1359/2003 

 • folosire de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 • măsuri financiar-fiscale 
 ♦ O.G. nr. 24/2007 

 • păstrare pe perioada indemnizaţiei de şomaj, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 • regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 - depozit la C.E.C., constituire în vederea creditării construcţiilor de locuinţe 
 ♦ H.G. nr. 707/1992 

 ♦ L. nr. 67/1992 

 - detalierea listei sinteze pe amplasamente şi obiective de investiţii finanţate din bugetul MLPTL 
 ♦ H.G. nr. 903/2001 

 - din fondul de stat, chirii, tarif de bază, stabilire pentru marii mutilaţi, răniţi şi urmaşii eroilor revoluţiei din decembrie 1989 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - executare silită, rate scadente, evacuare, 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 - fond special, constituire şi utilizare, sume din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 
 ♦ L. nr. 79/1992 

 - investiţii construcţii, stimulare 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 - ipotecă, credite bancare, reducere risc seismic, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 - în clădiri multietajate, clasă de risc seismic, consolidare 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 ♦ H.G. nr. 483/2003 

 - încălzire: 
 • ajutor, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 50/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ L. nr. 196/2016 

 - medici rezidenţi 
 ♦ H.G. nr. 339/2008 

 ♦ O. nr. 1355/2008 (M.S.PU.)  

 - neterminate, finalizare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 149/2002 

 - pentru tineri, valoare de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, 2011, 2012, în vederea vânzării 
 ♦ O. nr. 165/2012 (M.D.R.T.)  

 - pentru: 
 • M.Ap.N., M.I., S.R.I., S.P.P., S.T.S., S.I.E., Direcţia Generală a Penitenciarelor, realizare, administrare şi repartizare 
 ♦ H.G. nr. 521/1992 

 - preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, despăgubiri, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 94/2000 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ O. nr. 198/2003 (M.F.P.)  

 - prestări de servicii pentru expertizarea tehnică a construcţiei, contract-cadru 
 ♦ H.G. nr. 1364/2001 

 - preţuri de vânzare către populaţie ale locuinţelor construite din fondurile statului 
 ♦ H.G. nr. 608/1990 

 ♦ D.-L. nr. 61/1990 

 ♦ L. nr. 85/1992 
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 - prevenirea: 
 • evacuării din locuinţă a persoanelor defavorizate care au datorii la asociaţiile de locatari/proprietari, măsuri 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 • şi combaterea marginalizării sociale, persoane până la 35 ani, acces, condiţii, măsuri 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 • vânzări de locuinţe la un preţ mai mic, determinate de lipsurile materiale cu care se confruntă vânzătorul, măsuri, condiţii 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 - priorităţi şi facilităţi pentru anumite categorii de persoane, persoane cu handicap 
 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - Program "Construcţia de locuinţe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat", aprobare 
 ♦ H.G. nr. 352/2012 

 - Program de reparare/reabilitare şi reconstruire a unor locuinţe afectate de calamităţile naturale produse în luna iulie 2008, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 801/2008 

 - programul "Prima casă", implementare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 60/2009 

 ♦ O. nr. 2225/994/2009 (M.F.P.; M.I.M.M.C.M.A.)  

 - proprietate personală, construire, sprijin acordat tinerilor, condiţii 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 15/2003 

 ♦ H.G. nr. 896/2003 

 - proprietate personală, construire, sprijin, Program naţional, aplicare, norme 
 ♦ O.U.G. nr. 51/2006 

 ♦ O. nr. 166/216/2007 (M.D.L.P.L.; M.I.R.A.)  

 - recensământ în anii 2002, 2011 
 ♦ H.G. nr. 680/2001 

 ♦ H.G. nr. 504/2001 

 ♦ O.G. nr. 36/2007 

 ♦ H.G. nr. 1502/2009 

 - regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 - scutire de impozit pe profitul investit 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 - situaţia terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe 
 ♦ O. nr. 4101/NN-15/3733/1997 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.)  

 - sociale: 
 • contract cadru de închiriere, model 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 • destinate chiriaşilor evacuaţi, care urmează a fi evacuaţi, fond, asigurare 
 ♦ O.U.G. nr. 74/2007 

 • pentru comunităţile de romi, program-pilot 
 ♦ H.G. nr. 1237/2008 

 • rurale, asigurare, credite, garantare 
 ♦ H.G. nr. 687/1997 

 ♦ O.G. nr. 28/2000 

 • şi de necesitate, contractare şi garantare credite externe 
 ♦ H.G. nr. 112/1999 

 • victime ale traficului de persoane, protecţie, condiţii 
 ♦ L. nr. 678/2001 

 - subînchirierea locuinţelor, acord prealabil 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 - subvenţie în sume fixe de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 - subvenţii acordate de stat, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ O.G. nr. 19/1994 
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 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 - terenuri: 
 • concesionate de consiliile locale persoanelor fizice/juridice pentru construire, taxe de concesiune 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 • pentru construcţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 - trecute în proprietatea statului în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, reglementarea situaţiei juridice 
 ♦ L. nr. 112/1995 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ H.G. nr. 20/1996 

 ♦ H.G. nr. 250/2007 

 - vânzări: 
 • aflată în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., condiţii 
 ♦ L. nr. 52/2013 

 • către populaţie, condiţii, preţuri 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ H.G. nr. 562/1991 

 ♦ D.-L. nr. 61/1990 

 • către terţ, ofertă drept de preemţiune, subrogare chiriaş în dreptul cumpărătorului, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 40/1999 

 • locuinţe, evaluare, norme tehnice 
 ♦ H.G. nr. 658/1992 

 v. construcţii, v. imobile 
 
 Locuri de joacă: 
 - pentru copii, amplasare 
 ♦ H.G. nr. 525/1996   
 Locuri de muncă: 
 - acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 ♦ O. nr. 171/2004 (M.M.S.S.F.)  

 - în condiţii: 
 • deosebite, criterii şi metodologie de încadrare 
 ♦ O. nr. 352/2001 (M.M.S.S.)  

 ♦ H.G. nr. 1294/2001 

 • pentru cadrele militare 
 ♦ H.G. nr. 1294/2001 

 • speciale, încadrare 
 ♦ O. nr. 572/2006 (M.M.S.S.F.)  

 • speciale, stabilire: 
 • încadrare categorii de personal navigant din aviaţia civilă, vârstă redusă de pensionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 581/2001 

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • listă, încadrare personal, criterii 
 ♦ H.G. nr. 1025/2003 

 - în domeniul sanitar, durata zilnică mai mică de 8 ore, categorii de personal, stabilire 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 ♦ O. nr. 245/2003 (M.S.F.)  

 - în zonele I şi II de expunere la radiaţii, stabilire criterii de încadrare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 583/2001 

 - piaţa muncii, măsuri 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - subvenţionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - tineri între 16-25 ani, acces la un loc de  muncă, măsuri 
 ♦ L. nr. 116/2002   
 Loteria bonurilor fiscale: 
 - regim, organizare 
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 ♦ O.G. nr. 10/2015 

 ♦ O. nr. 417/2015 (M.F.P.)    
 Loteria Română: 
 - obiect de activitate şi statut 
 ♦ O.U.G. nr. 159/1999   
 Loterii publicitare: 
 - practici comerciale 
 ♦ O.G. nr. 99/2000   
 Lucrări publice: 
 - investiţii publice,  măsuri de stimulare 
 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 - şi construcţii, informatizare, bancă de date, actualizare trimestrială, constituire şi gestionare M.L.P.A.T. 
 ♦ O. nr. 58/N-19a/7910-229/1999 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.; C.N.S.)  

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ H.G. nr. 853/1998 

 - şi locuinţe, avizare lucrări, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 150/2010 

 - şi servicii, proiecte de concesiune, implementare, ghid 
 ♦ O. nr. 1517/9574/2009 (M.F.P.; A.N.R.M.A.P.)    
 Lucrători frontalieri: 
 - frontieră, trecere, facilitare, măsuri 
 ♦ L. nr. 209/2020   
 Luptător în rezistenţa anticomunistă: 
 - calitate, stabilire, condiţii, drepturi 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 ♦ H.G. nr. 148/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 214/1999 

 - condamnări cu caracter politic, măsuri administrative asimilate, pronunţare în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 
 ♦ L. nr. 221/2009   
 Luptători pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989: 
 - descrierea şi modul de atribuire: 
 • a însemnului titlului "Erou-martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989" 
 ♦ H.P. nr. 24/1991 

 • şi purtare a însemnului titlului "Luptători pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" 
 ♦ H.P. nr. 24/1991 

 - instituirea şi acordarea unor distincţii şi medalii, drepturi 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 v. Revoluţia Română din Decembrie 1989 v. asigurări sociale de stat 

 

 M 
 
 
 Magazie: 
 - contabilitate, formulare tipizate, nomenclator 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 v. comerţ 
 
 Magazine: 
 - "Economat", înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 469/2002 

 - autorizate, comercializare arme de foc sau muniţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 61/1991 

 - comercializare produse, orar de funcţionare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - comerţ alimentar, amplasare sedii 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - comerţ, activitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 
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 ♦ H.G. nr. 333/2003 

 - construcţii, avizare şi/sau autorizare, prevenire, stingere incendii 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 - cu regim de duty-free, duty-free diplomatic, duty-paid, înfiinţare, funcţionare, autorizaţie, taxe 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 ♦ O. nr. 2007/2008 (M.E.F.)  

 - depozite de fabrică, vânzare producţie proprie 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 - tipuri pentru vânzări realizate de producătorii industriali, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 ♦ H.G. nr. 333/2003 

 - vânzare de solduri, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 ♦ H.G. nr. 333/2003 

 v. unităţi alimentare, v.comerţ 
 
 Magistraţi: 
 - acordare drepturi celor înlăturaţi din justiţie pe considerente politice în perioada 1945- 1952 
 ♦ L. nr. 51/1993 

 - acte şi servicii supuse taxei judiciare de timbru şi timbrului judiciar, obligaţii, răspunderi 
 ♦ N.M. nr. 2083/1997 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - activitate profesională, evaluare, procedură 
 ♦ H. nr. 676/2007 (C.S.M.)  

 - asigurare de răspundere civilă profesională obligatorie, Norme 
 ♦ H. nr. 114/2019 (C.S.M.)  

 - asigurare protecţie, condiţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H.G. nr. 719/2005 

 - avere, declarare, control 
 ♦ L. nr. 115/1996 

 ♦ L. nr. 144/2007 

 - bunuri primite cu titlu gratuit în exercitarea funcţiei, acţiuni de protocol, măsuri 
 ♦ L. nr. 251/2004 

 ♦ H.G. nr. 1126/2004 

 ♦ O. nr. 1262/2006 (M.F.P.)  

 - civili şi militari, promovare într-o funcţie de execuţie vacantă sau pe loc la instanţe şi parchete de pe lângă acestea, examen, organizare şi  
 desfăşurare, regulament 
 ♦ O. nr. 2958/C/2001 (M.J.)  

 ♦ L. nr. 303/2004 

 - concedii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H. nr. 325/2005 (C.S.M.)  

 - Consiliul Superior al Magistraturii: 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.133-134) 
 • regulament de funcţionare 
 ♦ L. nr. 317/2004 

 - consultanţi: 
 • asistenţi judiciari în funcţiune sunt de drept magistraţi consultanţi 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 • drepturi salariale 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - Corpul magistraţilor, numire, avansare, drepturi, răspundere disciplinară 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - creşteri salariale pentru anul 2005 
 ♦ O.G. nr. 23/2005 

 - formare profesională continuă 
 ♦ H. nr. 322/2005 (C.S.M.)  

 - formare profesională inițială 
 ♦ O.U.G. nr. 7/2019 

 - incompatibilitate: 
 • abateri disciplinare, sancţiuni 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 • cu calitatea de membru al unui partid politic 
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 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.40 alin.3) 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 • stabilire 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - instanţe militare, militari, drepturi şi îndatoriri 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ L. nr. 304/2004 

 - Institutul Naţional al Magistraturii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H. nr. 127/2007 (C.S.M.)  

 ♦ O.U.G. nr. 7/2019 

 ♦ H. nr. 91/2019 (C.S.M.)  

 - judecător de supraveghere a privării de libertate, activitate, organizare 
 ♦ H. nr. 89/2014 (C.S.M.)  

 - judecători, procurori, personal asimilat, magistraţi-asistenţi, detaşaţi în străinătate, plafon maxim în limita căruia se poate deconta chiria, stabilire 
 ♦ O. nr. 2624/C/2/829/1801/1154/216/129/C/1685/C/2009 (M.J.L.C.; M.A.E.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.; D.N.A.)  

 ♦ O. nr. 545/C/1/4794/1154/259/300/C/379/C/2012 (M.J.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.; D.N.A.)  

 - numire în funcţii de conducere, concurs, organizare 
 ♦ H. nr. 320/2006 (C.S.M.)  

 - pensie de serviciu, stabilire 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H.G. nr. 1275/2005 

 - percheziţii ordonate în formele prevăzute de lege 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.27) 
 - procurori, transfer, detașare, delegare 
 ♦ H. nr. 817/2019 (C.S.M.)  

 - promovare în funcţii de execuţie 
 ♦ H. nr. 621/2006 (C.S.M.)  

 - reduceri şi gratuităţi pentru transportul intern, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 269/1998 

 ♦ N. nr. 1887/98/1160/C/1998 (M.J.; C.S.J.; P.C.S.J.)  

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - salarizare şi alte drepturi, aspecte financiare, soluţionare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)  

 - stagiari, pregătire, examen de capacitate, regulament 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H. nr. 103/2019 (C.S.M.)  

 - ţinută vestimentară, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 725/1993 

 - vechime în magistratură, asimilare, categorii de jurişti 
 ♦ L. nr. 303/2004   
 Magistraţi-asistenţi: 
 - personal de specialitate la: 
 • Curtea Constituţională 
 ♦ L. nr. 124/2000 

 ♦ H.C.C. nr. 27/2012 

 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - ţinută vestimentară 
 ♦ H.G. nr. 725/1993   
 Majorări de întârziere: 
 - datorate pentru: 
 • neachitarea în termen a serviciilor de iluminat public 
 ♦ L. nr. 230/2006 

 • neplata la termen a contribuţiei de asigurări sociale în sistemul public de pensii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilire cotă 
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 ♦ H.G. nr. 784/2005 

 - măsuri dispuse prin acte de control sau de impunere emise de organele MFP, căi de atac 
 ♦ O. nr. 2186/2001 (M.F.P.)  

 - urmărire derulare investiţii directe, aplicare penalităţi, condiţii 
 ♦ L. nr. 332/2001 

 v. impozit, v. taxe 
 
 Mame: 
 - alocaţie pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii, cuantum 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - maternitate, protecţie la locurile de muncă 
 ♦ O.U.G. nr. 96/2003 

 ♦ H.G. nr. 537/2004   
 Management tipuri de risc: 
 - regim 
 ♦ H.G. nr. 557/2016   
 Management: 
 - contract, încheiere, regii autonome 
 ♦ L. nr. 66/1993 

 - de proiect, strategii la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, aplicare, promovare 
 ♦ L. nr. 339/2007 

 - evaluare performanţe 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 - manager şi angajaţi ai întreprinderilor mici şi mijlocii, pregătire profesională, sprijinire 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 - norme metodologice de aplicare a L. nr. 85/1997 
 ♦ H.G. nr. 476/2003 

 - norme prudenţiale, societăţi comerciale din domeniul asigurărilor, măsuri 
 ♦ O. nr. 2165/1998 (M.F.)  

 - organizarea instituţiilor de pregătire a cadrelor, cu asistenţă străină 
 ♦ H.G. nr. 902/1990 

 - programe de activităţi, informatizarea administraţiei publice, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1007/2001 

 - resurse umane, gestionare în administraţia publică centrală, norme metodologice 
 ♦ H.G. nr. 510/1998 

 - U.M.P. - unităţi de management de proiect, fără personalitate juridică, constituire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 52/1999 

 
 

v. privatizare 

 Managementul siguranţei şi prevenirii poluării, reglementări internaţionale: 
 - Codul I.S.M. al Organizaţiei Maritime Internaţionale, Rezoluţia A 741 (18) 1993 
 ▼ L. nr. 85/1997 (acceptare)    
 Manifestări ştiinţifice: 
 - elevi cu rezultate valoroase, burse tehnico-ştiinţifice, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 445/1997 

 - studenţeşti 
 ♦ L. nr. 1/2011   
 Manuale şcolare: 
 - finanţare de la bugetul M.E.C. 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001 

 - gratuite pentru elevii din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, profesional şi liceal, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 
 

v. învăţământ 

 Marcaje: 
 - distinctive, holograf, opere pe suport de casete video şi tip compactdisk, aplicare 
 ♦ Decizia nr. 6/2000 (O.R.D.A.)  

 ♦ H.G. nr. 1095/2000 

 v. metrologie legală 
 
 Marcare: 
 - aparate de marcat electronice fiscale, utilizare agenţi economici, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 28/1999 

 ♦ H.G. nr. 479/2003 
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 - băuturi alcoolice 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - butelii de sticlă refolosibile, ambalare substanţe periculoase 
 ♦ H.G. nr. 50/1999 

 - construcţii cu plăcuţe de identificare 
 ♦ O. nr. 38/N/2000 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ H.G. nr. 2139/2004 

 - lemn în stare brută, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 - mijloace de măsurare, condiţii de introducere pe piaţă 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 - nave de pescuit care navighează sub pavilion român 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - produse energetice, metodologie 
 ♦ O. nr. 1769/2007 (M.E.F.)  

 - produse petroliere 
 ♦ O. nr. 295/2002 (M.I.R.)  

 - produse: 
 • accizabile, marcaje de la C. N. "Imprimeria Naţională" - S. A., eliberare, livrare 
 ♦ O. nr. 723/2005 (A.N.V.)  

 • din cacao şi ciocolată destinate consumului intern, vânzare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 • din sticlă cristal 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 134/2002 

 • din tutun, ţigarete 
 ♦ O. nr. 1420/1997 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 1772/1998 (M.F.)  

 ♦ L. nr. 349/2002 

 - şi controlul obiectelor din metale preţioase 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 

 - uleiuri vegetale, grăsimi tartinabile, margarine, maioneze 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 454/917/2001/22/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)    
 Marcă metrologică de verificare: 
 - aplicare, obligaţii, durată 
 ♦ H.G. nr. 862/2004   
 Mare teritorială: 
 - autorizaţie de gospodărire a apelor, obiective noi sau existente, funcţionare, exploatare, condiţii 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - pază şi supraveghere 
 ♦ L. nr. 17/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 - poluare cu hidrocarburi, răspundere civilă 
 ♦ H.G. nr. 1232/2000 

 ♦ O.G. nr. 15/2000 

 - proprietate publică 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.136 alin.3) 
 - regim juridic al apelor maritime interioare şi al zonei contigue 
 ♦ L. nr. 17/1990 

 - zonă specială de supraveghere vamală 
 ♦ L. nr. 86/2006   
 Mare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Autoritatea Internaţională privind Spaţiile Submarine, privilegii și imunități, Protocol, Kingston,1998, aderare 
 ▼ L. nr. 83/2018 (aderare) 
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 • Convenţia SOLAS, ocrotirea vieţii omeneşti, Londra, 1978 
 ▼ L. nr. 308/2007 (aderare) 

 • dreptul mării: 
 • Acord, aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei, New York, 1994 
 ▼ L. nr. 110/1996 (aderare) 

 • aplicarea Convenţiei, Acord, New York, 1995 
 ▼ L. nr. 98/2007 (aderare) 

 • Convenţia Naţiunilor Unite încheiată la Montego Bay (Jamaica) 
 ▼ L. nr. 110/1996 (ratificare)   
 Marea Neagră, cooperare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Carta Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, Yalta, 1998 
 ▼ L. nr. 68/1999 (ratificare) 

 • Comisia pentru protecţia mediului maritim al Mării Negre, privilegii şi imunităţi, Acord, Istambul, 2000 
 ▼ L. nr. 746/2001 (ratificare) 

 • controlul statului portului în regiunea Mării Negre, Memorandum de înţelegere, Istambul, 2000 
 ▼ O.G. nr. 50/2001 (ratificare) 

 • Cooperare Economică a Mării Negre (CMEN), Kerkyra, 1998 
 ▼ L. nr. 6/2000 (ratificare) 

 • dezvoltare autostrăzi maritime în regiunea OCEMN, Belgrad, 2007 
 ▼ L. nr. 28/2008 (ratificare) 

 • dezvoltarea coordonată a Automagistralei inelare, Memorandum de înţelegere, Belgrad, 2007 
 ▼ L. nr. 27/2008 (ratificare) 

 • grupul de cooperare navală în Marea Neagră, constituire- BLACKSEAFOR- drapel şi emblemă, descriere şi imagine 
 ▼ L. nr. 777/2001 (ratificare) 

 • în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor în zona Mării Negre, Convenţie,  Istambul, 1993 
 ▼ L. nr. 20/1995 (ratificare) 

 • în domeniul protecţiei împotriva poluării, Convenţie, Bucureşti, 1992 
 ▼ L. nr. 98/1992 (ratificare) 

 • Protocol privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17  
 aprilie 2009 
 ▼ L. nr. 158/2014 (ratificare) 

 • servicii de căutare şi salvare pe mare, Ankara, 1998 
 ▼ O.U.G. nr. 182/2000 (ratificare)   
 Marea Neagră: 
 - faleza şi plaja, concesionare, administrare, destinaţie turistică 
 ♦ H.G. nr. 711/1999 

 - hotar, cadastru general, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)  

 - litoral: 
 • contract de închiriere, model-cadru, aprobare, lista sectoarelor de plajă propuse spre închiriere, tarif de referinţă pentru sezonul estival 2009 
 ♦ O. nr. 511/785/2009 (M.T.; M.MEDIU)  

 • plajă, autorizaţie turistică, emitere, retragere, procedură 
 ♦ O. nr. 1204/2010 (M.D.R.T.)  

 • utilizare turistică 
 ♦ O.U.G. nr. 19/2006 

 • zonă de frontieră, pază, supraveghere, control 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 • zonă, destinaţie turistică, administrare Consiliul judeţean Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 711/1999 

 - obiective noi sau existente, funcţionare, exploatare, autorizaţie de gospodărire a apelor, condiţii 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - pescuit comercial, activitate, desfăşurare, sprijinire, condiţii 
 ♦ O. nr. 422/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 423/2001 

 ♦ O. nr. 421/2164/2001 (M.A.A.P.; M.F.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 

 - platou continental, exploatare zăcăminte de petrol şi gaze 
 ♦ O.U.G. nr. 49/1997 

 - sector de pescuit comercial, sprijinire, condiţii 
 ♦ L. nr. 423/2001 
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 v. zonă contiguă 
 
 Marginalizare socială: 
 - prevenire şi combatere, măsuri, condiţii 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 ♦ H.G. nr. 1149/2002   
 Marinari: 
 - angajare pe nave sub pavilion străin, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - bunăstare pe mare şi în port, norme, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 52/2001 

 ♦ H.G. nr. 672/2003 

 - carnet de marinar, eliberare, prelungire, valabilitate, eliberare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 95/1998 

 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ H.G. nr. 245/2003 

 ♦ H.G. nr. 672/2003 

 - model carnet de marinar, certificat de competenţă 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 1266/2014 (M.Tr.)  

 - pregătire, perfecţionare, criterii minime, certificate de competenţă, recunoaştere, 
 ♦ O. nr. 1252/2014 (M.Tr.)    
 Marketing: 
 - prin poştă 
 ♦ O. nr. 226/1997 (M.Cţii.)  

 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - program de sprijinire întreprinderi mici şi mijlocii, condiţii 
 ♦ L. nr. 346/2004   
 Martori: 
 - Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor 
 ♦ L. nr. 682/2002 

 ♦ H.G. nr. 760/2004 

 - protecţie 
 ♦ L. nr. 682/2002 

 ♦ H.G. nr. 760/2004   
 Masă lemnoasă: 
 - cazier tehnic de exploatare 
 ♦ O. nr. 280/2004 (M.A.P.D.R.)  

 - contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung, încheiere de către Regia Naţională a Pădurilor, condiţii, organizarea licitaţiilor 
 ♦ O.U.G. nr. 71/2002 

 ♦ H.G. nr. 1081/2002 

 - destinată populaţiei, valorificare de către R.A. Naţională a Pădurilor 
 ♦ O. nr. 413/2001 (M.A.A.P.)  

 - din fondul forestier proprietate publică a statului, vânzare, valorificare, condiţii 
 ♦ O. nr. 391/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 715/2017 

 - exploatare: 
 • din fondul forestier naţional şi din afara acestuia, în unele judeţe, interzicere pe o perioadă de 3 ani 
 ♦ L. nr. 570/2003 

 - licitaţie, contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 71/2002 

 ♦ H.G. nr. 1081/2002 

 - pe picior: 
 • alocare pentru Agenţia Naţională pentru Locuinţe, construire, locuinţe pentru tineri 
 ♦ L. nr. 152/1998 

 ♦ H.G. nr. 962/2001 

 ♦ O. nr. 229/535/2003 (M.A.A.P.; M.L.P.T.L.)  

 • fasonată, depozitată din fondul forestier pe care-l administrează R.A. a Pădurilor, vânzare, condiţii, termen 
 ♦ H.G. nr. 821/2000 

 - regim juridic, exploatare 
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 ♦ L. nr. 46/2008 

 - vânzare către agenţi economici, condiţii, regulament, organizare licitaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - volum, exploatabilitate pe clase de producţie pentru principalele specii forestiere 
 ♦ O. nr. 938/1998 (M.A.P.P.M.)  

 v. achiziţii publice, v. Regia Naţională a Pădurilor 
 
 Masă: 
 - caldă: 
 • prestare servicii gratuite sau contra cost la cantine de ajutor social, condiţii 
 ♦ L. nr. 208/1997 

 • valoare, stabilire pentru unităţi şcolare 
 ♦ H.G. nr. 407/1997 

 - cheltuieli pentru participanţi la programe/proiecte culturale 
 ♦ O.G. nr. 51/1998 

 - zilnică, echipe de verificare şi însoţire, control armamente, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 906/1999   
 Mass-media, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Algeriană  Democratică şi Populară, Program de colaborare, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 749/2002 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Program de colaborare, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 449/2010 (aprobare) 

 • R. Turcia, Program de cooperare, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1552/2008 (aprobare) 

 • Statul Kuwait, Program executiv de cooperare, Bucureşti, 2011 
 ▼ O. nr. 1855/2011 (publicare)   
 Mass-media: 
 - informare corectă a opiniei publice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.30 şi art.31) 
 
 

v. audiovizual, v. presă 

 Maşini: 
 - de spălat rufe de uz casnic: 
 • etichetare şi eficienţă, introducerea pe piaţă, cerinţe 
 ♦ H.G. nr. 671/2001 

 ♦ H.G. nr. 917/2012 

 • etichete ecologice, acordare, criterii 
 ♦ H.G. nr. 40/2003 

 - de spălat vase de uz casnic: 
 • etichetare şi eficienţă energetică pentru introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 917/2012 

 • etichete ecologice, criterii de acordare 
 ♦ H.G. nr. 325/2003 

 - industriale: 
 • condiţii de introducere pe piaţă 
 ♦ H.G. nr. 1029/2008 

 - şi utilaje agricole: 
 • achiziţionate în baza O. nr. 97/2001, interzicere export 
 ♦ O. nr. 1878/A/11000/286/2001 (M.F.P.; M.A.E.; M.A.A.P.)  

 • producători agricoli sprijinire achiziţionare pentru mecanizarea lucrărilor agricole 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ O. nr. 221/2002 (M.A.A.P.)  

 - utilaje şi instalaţii, regim vamal, importate în cadrul tranzacţiilor de leasing 
 ♦ O.G. nr. 51/1997   
 Material lemnos, reglementări internaţionale: 
 - esenţe de lemn tropical, Acord internaţional, New York, 2008 
 ▼ L. nr. 352/2009 (ratificare)   
 Material lemnos: 
 - acordare gratuită personalului silvic, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 - care se exploatează şi se transportă din pădure, dispozitive de marcare 
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 ♦ O. nr. 279/2001 (M.A.A.P.)  

 - circulaţie, control 
 ♦ H.G. nr. 232/1990 

 - colectare, scoatere, transport, instrucţiuni privind termenele, modalităţile, perioadele 
 ♦ O. nr. 1540/2011 (M.M.P.)  

 - confiscat în condiţiile legii, atribuire cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale 
 ♦ L. nr. 25/2007 

 - definire 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - formulare pentru transport material lemnos 
 ♦ O. nr. 584/2008 (M.A.D.R.)  

 - marcare 
 ♦ H.G. nr. 232/1990 

 - preţ oficial, reducere pentru titularii carnetului de moţ 
 ♦ L. nr. 33/1996 

 - provenienţă, circulaţie, comercializare 
 ♦ O. nr. 596/2014 (D.A.P.P.)  

 - târguri, oboare, bursă de mărfuri, autorizare pentru comercializare 
 ♦ O. nr. 1073/79/2011 (M.M.P.; M.A.I.)  

 - transport, apeluri de urgenţă primite de la numărul 112, prelucrare 
 ♦ O. nr. 856/2014 (D.A.P.P.)    
 Materiale: 
 - cu grad ridicat de risc, prelucrare, sisteme de tratament termic alternative, norme sanitar-veterinare 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - din rezervele de stat: 
 • achiziţionare şi valorificare 
 ♦ H.G. nr. 372/1992 

 • pentru intervenţii la calamităţi sau catastrofe 
 ♦ H.G. nr. 282/1994 

 • regim juridic 
 ♦ L. nr. 82/1992 

 - sanitare: 
 • acordare gratuită pentru unele categorii de bolnavi 
 ♦ H.G. nr. 1023/1996 

 • şi dispozitive medicale, acordare persoanelor prevăzute de L.nr.42/1990 
 ♦ I. nr. 2451/2003 (S.S.P.R.D.)  

 - săditor pomicol, producerea, certificarea calităţii, comercializare 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 382/2002 (M.A.A.P.)  

 - şi agregate minerale (nisip, pietriş ş.a.), exploatare, condiţii 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - şi elemente de construcţii şi produse pentru construcţii, încercări şi analize prin laboratoare autorizate 
 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 v. medicamente şi materiale sanitare 
 
 Materii explozive: 
 - autorizarea artificierilor pirotehnişti 
 ♦ H.G. nr. 536/2002 

 - deţinere, preparare, experimentare, distrugere, transport, depozitare, măsuri, folosire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 536/2002 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 126/1995 

 - transporturi, pază 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 
 

v. vamă 

 Mărci şi indicaţii geografice: 
 - listă, indicaţii geografice protejate şi recunoscute în România, băuturi alcoolice distilate din vin, din subproduse rezultate din fabricarea vinului şi  
 din fructe, înregistrare 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 ♦ H.G. nr. 1134/2010 
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 - Registrul Naţional al Mărcilor 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 - taxe de înregistrare 
 ♦ O.G. nr. 41/1998   
 Mărci, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • clasificare internaţională a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării, Aranjament, Nisa, 1957, revizuit la Stockolm, 1967, Geneva, 1977,  
 modificat în 1979 
  ▼ L. nr. 3/1998 (aderare) 

 • de produse şi de servicii, regim juridic, Tratat , Geneva, 1994 
 ▼ L. nr. 4/1998 (aderare) 

 • protecţie, produse şi servicii, înregistrare internaţională, condiţii, efecte, Protocol, Madrid, 1989 
 ▼ L. nr. 5/1998 (ratificare) 

 • Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, ratificare 
 ▼ L. nr. 360/2007 (ratificare)   
 Mărci: 
 - de comerţ şi de serviciu, contract de franciză 
 ♦ O.G. nr. 52/1997 

 - O. S. I. M., atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 573/1998 

 ♦ L. nr. 64/1991 

 - protecţia prin marcă a însemnelor naţionale ale României 
 ♦ H.G. nr. 442/1996 

 - sau de comerţ, vechi, germane, negociere, retrocedarea celor ce aparţin statului român 
 ♦ H.G. nr. 145/1992 

 - şi indicaţii geografice, taxe 
 ♦ O.G. nr. 41/1998 

 - temporale, regim 
 ♦ L. nr. 451/2004 

 ♦ O. nr. 492/2009 (M.C.S.I.)    
 Mărfuri periculoase: 
 - sau poluante, transporturi maritime, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - transport internaţional, măsuri de aplicare, etapizare în traficul intern 
 ♦ L. nr. 31/1994 

 ♦ O. nr. 2737/2012 (M.E.C.M.A.)  

 - transporturi: 
 • apele naţionale navigabile sau în porturi, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 • aviz, model 
 ♦ O. nr. 2059/441/2004 (M.T.C.T.; M.A.I.)  

 • feroviare, condiţii (D. nr. 100/1983 (ratificare)) 
 ♦ O.G. nr. 49/1999 

 • pe calea ferată, reguli, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 49/1999 

 ♦ O. nr. 891/2003 (M.L.P.T.L.)  

 • rutiere, condiţii 
 ♦ L. nr. 31/1994 

 ♦ O.G. nr. 48/1999 

 ♦ H.G. nr. 1175/2007 

 - vehicule transport pe drumurile publice, condiţii, reglementări R.N.T.R.3 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 2134/2005 (M.T.C.T.)    
 Mărfuri, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Kazahstan, transport internaţional, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 165/2008 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • contract de vânzare internaţională de mărfuri- Naţiunile Unite- Convenţie, Viena, 1980 
 ▼ L. nr. 24/1991 (aderare) 
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 • periculoase, transport internaţional pe căile navigabile interioare, Acord european,  (ADN), Geneva, 2000 
 ▼ L. nr. 159/2008 (aderare) 

 • prescripţie în materie de vânzare internaţională în materie de mărfuri, Protocol, Viena 1980 
  ▼ L. nr. 24/1992 (aderare) 

 • sistemul armonizat de denumire şi codificare, Convenţie,  Bruxelles, 1983 
 ▼ L. nr. 98/1996 (aderare) 

 v. comerţ, afaceri, cooperare economică, relaţii internaţionale. 
 
 Mărfuri: 
 - antrepozit vamal, norme tehnice, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 180/2003 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, operaţiuni de vămuire, excepţii 
 ♦ L. nr. 344/2005 

 ♦ H.G. nr. 88/2006 

 - certificat de origine, control vamal, condiţii 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - clasificare în Nomenclatura combinată, reglementări adoptate de Comisia Comunităţilor Europene, aplicare 
 ♦ O. nr. 8061/2006 (A.N.V.)  

 - clasificare în sistemul armonizat 
 ♦ Decizia nr. 1417/2002 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - comercializate în regim duty-free, regim vamal, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 ♦ O. nr. 2007/2008 (M.E.F.)  

 - contract de transport, încheiere, execuţie, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - de import-vămuire, condiţii 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 - export, procedură de vămuire: 
 • determinare valoare în vamă, tratament, dobânzi 
 ♦ Decizia nr. 367/1998 (D.G.V.)  

 - import/export şi tranzit, control la frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ L. nr. 103/2000 

 ♦ O. nr. 376/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - import: 
 • comercializare în regim de duty-free, regim vamal, scutire de TVA 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 • control, valoare în vamă, procedură 
 ♦ H.G. nr. 973/2006 

 - în regim duty-free şi duty-paid, control vamal al activităţii de comercializare 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 - în trafic internaţional, tarife, aplicare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - manipulare, depozitare în porturi maritime şi fluviale, pierderi tehnologice, procente admise, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ H.G. nr. 111/2002 

 ♦ L. nr. 86/2006 

 - periculoase, transport în România 
 ♦ H.G. nr. 1326/2009 

 - perisabilitate, limite legale în procesul de comercializare, aprobare norme 
 ♦ H.G. nr. 831/2004 

 - regim: 
 • suspensiv 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - sistem: 
 • armonizat de denumire şi codificare, aplicare, norme tehnice de interpretare 
 ♦ Decizia nr. 16/2000 (D.G.V.)  
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 ♦ Decizia nr. 54/2002 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 • de tranzit comunitar/comun pentru transportul pe calea ferată 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 • de tranzit comunitar/comun, transport rutier, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - şi bunuri, legal confiscate, proprietate privată a statului, introducere în circuitul economic de către unităţile vamale, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 14/2007 

 - tarife de transport pe calea ferată 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - tariful vamal de import al României, clasificare corectă, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 1783/2002 (D.G.V.)  

 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - transport combinat: 
 • contract, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 88/1999 

 - transport rutier public, tarife, instituire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 1806/2001 (M.L.P.T.L.)  

 - transporturi pe căile ferate din România, norme uniforme, aprobare 
 ♦ O. nr. 655/2007 (M.Tr.)  

 - vânzare, la preţul cu amănuntul numai în lei, excepţii 
 ♦ H.G. nr. 352/1991 

 - vehicul de transport marfă, limite de tonaj admise pe drumurile publice 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 v. burse de mărfuri, licenţe, război 
 
 Măsuri excepţionale: 
 - stare de asediu, stare de urgenţă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.93) 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 v. dezastre 
 
 Mecanism financiar al Spaţiului Economic European: 
 - fonduri externe nerambursabile aferente, gestionare financiară 
 ♦ O.G. nr. 24/2009 

 ♦ O. nr. 996/2010 (M.F.P.)    
 Mecanisme de ridicat: 
 - carte tehnică, Prescripţii tehnice PT R2-2003 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001   
 Mecanismul de redresare și reziliență: 
 - 
 ♦ O.U.G. nr. 155/2020 

 ♦ O.U.G. nr. 124/2021 

 ♦ H.G. nr. 33/2022   
 Mecenat: 
 - condiţii 
 ♦ L. nr. 32/1994   
 Medalii: 
 - conferire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.94) 
 - instituire: 
 • "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" 
 ♦ O.U.G. nr. 194/1999 

 • "Bărbăţie şi Credinţă" 
 ♦ L. nr. 528/2003 

 • "Crucea Comemorativă a Celui de-al Doilea Război Mondial, 1941- 1945" 
 ♦ L. nr. 68/1994 

 • "Crucea Comemorativă a Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989" 
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 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 • "Meritul Agricol" 
 ♦ L. nr. 267/2004 

 • "Meritul Cultural" 
 ♦ L. nr. 8/2003 

 ♦ O. nr. 2799/2003 (M.C.C.)  

 • "Meritul Diplomatic" 
 ♦ L. nr. 572/2004 

 • "Meritul Industrial şi Comercial" 
 ♦ L. nr. 392/2004 

 • "Meritul judiciar" clasa I şi a II-a 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 • "Meritul pentru Învăţământ" 
 ♦ L. nr. 220/2004 

 • "Meritul Sanitar" 
 ♦ L. nr. 539/2003 

 ♦ O. nr. 135/2004 (M.S.)  

 • "Virtutea Aeronautică" 
 ♦ L. nr. 460/2002 

 ♦ H.G. nr. 468/2006 

 • "Virtutea Maritimă" 
 ♦ L. nr. 461/2002 

 ♦ H.G. nr. 469/2006 

 • "Virtutea Militară" 
 ♦ L. nr. 459/2002 

 - regulament 
 ♦ H.P. nr. 24/1991 

 - reinstituire: 
 • Medalia Naţională "Pentru Merit " 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2000 

 • Medalia Naţională "Serviciul Credincios" 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2000   
 Mediator: 
 - profesie, statut, aprobare 
 ♦ H. nr. 39/2015 (C.MED.)    
 Mediatori sanitari: 
 - funcţionare în anul 2003 
 ♦ H.G. nr. 430/2001   
 Medic de familie: 
 - atribuţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - cabinet, funcţionare, echipamente de calcul, acordare cu titlu gratuit, procedură, norme 
 ♦ O. nr. 607/2008 (M.S.PU.)    
 Medic veterinar: 
 - acţiuni de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia  
 mediului, tarife, aprobare: 
 • pentru anul 2007 
 ♦ O. nr. 12/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - calificare, recunoaştere, exercitare profesie 
 ♦ H.G. nr. 860/2004 

 - cu competenţă de inspector de poliţie sanitară: 
 • la punctele de frontieră 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 ♦ O. nr. 97/2002 (M.A.A.P.)  

 • legitimaţie, deţinere, condiţii 
 ♦ O. nr. 97/2002 (M.A.A.P.)  

 - de stat, profesie, atribuţii 
 ♦ L. nr. 160/1998 

 ♦ O. nr. 68/1997 (M.A.A.)  

 - liber profesionist, acţiuni sanitar-veterinare publice de interes naţional, în baza contractului de concesionare pentru anul 2003, tarife de plăţi,  
 aprobare 
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 ♦ O. nr. 341/2002 (M.A.A.P.)  

 - oficiali: 
 • şi tehnicieni veterinari ai punctului de control veterinar la frontieră, atribuţii 
 ♦ O. nr. 376/2001 (M.A.A.P.)  

 - statut, Cod deontologic, aprobare 
 ♦ H. nr. 3/2013 (C.M.V.)    
 Medic: 
 - activitate, exercitarea profesiunii, statut 
 ♦ O. nr. 392/1993 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 418/2001 (M.S.F.)  

 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ O. nr. 153/2003 (M.S.F.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 - asigurări de răspundere civilă pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice 
 ♦ Decizia nr. 796/2003 (C.N.A.S.)  

 - asistenţă medicală, asigurări sociale de sănătate, modalităţi de plată pentru servicii medicale 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - atestate, obţinere, Catalog naţional programe studii complementare 
 ♦ O. nr. 418/2005 (M.S.)  

 - autorizaţie de liberă practică, eliberare 
 ♦ O. nr. 979/2004 (M.S.)  

 - cabinete medico-dentare, firmă, formă, dimensiune, stabilire 
 ♦ Decizia nr. 36/2009 (C.M.D.R.)  

 - care au împlinit vârsta legală de pensionare, prelungire activitate, avize anuale, acordare 
 ♦ Decizia nr. 36/2004 (C.M.R.)  

 - categorii de personal şi locuri de muncă, durata zilnică mai mică de 8 ore, aprobare, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 ♦ O. nr. 245/2003 (M.S.F.)  

 ♦ L. nr. 104/2003 

 ♦ H.G. nr. 451/2004 

 - certificat profesional curent, întocmire 
 ♦ H.G. nr. 1464/2006 

 - cetaţean al unui stat membru al U.E., al unui stat din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, exercitare profesie pe teritoriul  
 României, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - concursuri, taxe 
 ♦ H.G. nr. 642/1990 

 - continuare activitate peste vârsta legală de pensionare 
 ♦ Decizia nr. 4/2008 (C.M.R.)  

 - cu competenţe limitate, încadrare, activitate, norme 
 ♦ O. nr. 527/2011 (M.S.)  

 - de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, încheiere contracte de colaborare, avize pentru comisia de expertiză medicală a  
 persoanelor cu handicap 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - de medicina muncii, statut profesional specific 
 ♦ L. nr. 418/2004 

 - de medicina muncii, supraveghere medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - de medicină generală şi medici stomatologi, farmacişti, asistent medical generalist, moaşă, studii în afara României, obţinere titlu de medic  
 specialist şi a gradului de medic primar, condiţii, recunoaştere diplome 
 ♦ H.G. nr. 970/2004 

 ♦ H.G. nr. 1282/2007 

 ♦ O. nr. 36/2008 (M.S.PU.)  

 - declarare nominală obligatorie şi evidenţă 
 ♦ O. nr. 1059/2003 (M.S.)  

 - dentist, cetăţean al unui stat membru U.E./Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, exercitare profesie în România, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - dentist, profesie, exercitare după pensionare 
 ♦ Decizia nr. 6/2005 (C.M.D.R.)  

 - dentist: 
 • care au împlinit vârsta de pensionare, profesie, exercitare 
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 ♦ Decizia nr. 7/2007 (C.M.D.R.)  

 • competenţe, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 51/2012 (C.M.D.R.)  

 ♦ Decizia nr. 52/2012 (C.M.D.R.)  

 ♦ Decizia nr. 50/2012 (C.M.D.R.)  

 ♦ Decizia nr. 57/2012 (C.M.D.R.)  

 ♦ Decizia nr. 49/2012 (C.M.D.R.)  

 • rezident 
 ♦ O. nr. 917/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1862/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ O.G. nr. 18/2009 

 - educaţie medicală continuă, forme de creditare 
 ♦ Decizia nr. 67/2005 (C.M.R.)  

 - expert al asigurărilor sociale, încadrare 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - implicaţi în tratamentul toxicodependenţei, curriculă de formare profesională 
 ♦ O. nr. 1142/2004 (M.S.)  

 - împlinire vârstă legală de pensionare, prelungire activitate, avize anuale, acordare, organizare activitate 
 ♦ Decizia nr. 3/2006 (C.M.R.)  

 - în specialitatea chirurgie orală şi maxilo-facială, calitate de membru C.M.D.R. 
 ♦ Decizia nr. 5/2006 (C.M.D.R.)  

 - înscriere la programul de pregătire în cea de-a doua specializare înrudită, în regim cu taxă 
 ♦ O. nr. 424/2005 (M.S.)  

 - legist, atribuţii, obligaţii, oră de gardă, secret de serviciu 
 ♦ H.G. nr. 774/2000 

 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 ♦ O. nr. 1134/C/255/2000 (M.J.; M.S.)  

 - nomenclatorul specialităţilor medicale 
 ♦ O. nr. 990/1993 (M.S.)  

 - praxis existent, preluare activitate, criterii, metodologie, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 1322/2006 (M.S.PU.)  

 - prelevare, transplant de ţesuturi şi organe umane, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - prescripţii medicale, obţinere pentru eliberarea medicamentelor primite prin intermediul coletelor poştale din străinătate 
 ♦ O. nr. 680/2003 (M.S.)  

 - profesie liberă, autorizaţie, venituri, impozitare 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - radiologia în specialitatea dentară 
 ♦ Decizia nr. 6/2007 (C.M.D.R.)  

 - raportare, boli, efectuare vaccinuri 
 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 - răspundere civilă în domeniul medical, valoare minimă asigurată, stabilire 
 ♦ Decizia nr. 2/2007 (C.M.R.)  

 - rezident 
 ♦ O. nr. 918/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 917/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1862/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ O.G. nr. 18/2009 

 - rezident, locuinţe A.N.L. 
 ♦ H.G. nr. 339/2008 

 ♦ O. nr. 1355/2008 (M.S.PU.)  

 - servicii medicale, protecţie, salariaţi, măsuri 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - specialist de medicină sportivă, cabinete, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 321/2007 

 - specialist, echivalare titluri eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii 
 ♦ O.U.G. nr. 80/2012 

 - specializări şi supraspecializări, competenţe 
 ♦ O. nr. 1509/2008 (M.S.PU.)  

 - stagii de readaptare profesională, procedură 
 ♦ Decizia nr. 68/2005 (C.M.R.)    
 Medicamente: 
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 - achiziţionare de adultul cu handicap, decontare cheltuieli personale 
 ♦ O. nr. 67/2000 (S.S.P.H.)  

 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 - acordare gratuită 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 - acordare în mod gratuit persoanelor care au efectuat stagiu militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 şi  
 văduvelor acestora, condiţii 
 ♦ L. nr. 309/2002 

 - acordare: 
 • cadrelor militare în activitate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 270/1999 

 • cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 - acordate în ambulatoriu pensionarilor, compensare cu 90% a preţului, program, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 186/2009 

 - ambalaj, inscripţionare, prospect 
 ♦ O. nr. 1205/2006 (M.S.PU.)  

 - autorizaţie de punere pe piaţă: 
 • cereri de transfer 
 ♦ O. nr. 1206/2006 (M.S.PU.)  

 • simplificată, unele medicamente homeopate 
 ♦ O. nr. 816/2007 (M.S.PU.)  

 - care nu deţin autorizaţie de punere pe piaţă validă în România, norme 
 ♦ O. nr. 85/2013 (M.S.)  

 - consum, raportare, formular 
 ♦ O. nr. 1518/890/2011 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - contract-cadru medicamente cu şi fără contribuţie personală, din partea asiguratului în tratamentul ambulatoriu, furnizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 - controlul calităţii 
 ♦ O. nr. 1988/1996 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 280/2005 (M.S.)  

 - cu şi fără contribuţie personală, prescrise în tratament ambulatoriu, preţ de referinţă, calcul 
 ♦ O. nr. 615/2010 (C.N.A.S.)  

 - cu şi fără contribuţie personală, tratament ambulatoriu, formular de prescripţie medicală electronică, norme 
 ♦ O. nr. 674/252/2012 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - de care beneficiază asiguraţi în tratament ambulatoriu cu şi fără contribuţie personală 
 ♦ Decizia nr. 219/2003 (C.N.A.S.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 - de uz uman: 
 • autorizaţii de import paralel, procedură de eliberare 
 ♦ O. nr. 1962/2008 (M.S.PU.)  

 • care nu sunt destinate eliberării directe către pacient, exceptare de la obligaţia prezenţei unor informaţii pe etichetă şi prospect, obligaţia ca  
 prospectul să fie în limba română, procedură, acordare, norme 
 ♦ O. nr. 872/2006 (M.S.PU.)  

 • coloranţi care pot fi adăugaţi pentru colorare, norme 
 ♦ O. nr. 875/2006 (M.S.PU.)  

 • deja autorizate de U.E., procedură de autorizare, punere pe piaţa utilizată de A.N.M., reglementări 
 ♦ O. nr. 398/2006 (M.S.)  

 • documentaţie de autorizare, conformă cu cerinţele UE 
 ♦ O. nr. 1451/2005 (M.S.)  

 • etichete, prospect 
 ♦ O. nr. 1202/2006 (M.S.PU.)  

 • export, reglementări 
 ♦ O. nr. 894/2006 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1809/2006 (M.S.PU.)  

 • import, export, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 84/2005 (M.S.)  

 • inclusiv pentru investigaţie clinică, fabricaţie, bună practică, principii, linii directoare, aprobare 
 ♦ O. nr. 905/2006 (M.S.PU.)  

 • nomenclator pe anii 2006, 2007, 2008, 2009 
 ♦ O. nr. 287/2009 (M.S.)  

 • pentru investigaţie clinică, studiu clinic, bună practică, fabricaţie, import, principii, ghiduri, aprobare 
 ♦ O. nr. 903/2006 (M.S.PU.)  
 

 • preţuri, mod de calcul 
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 ♦ O. nr. 385/2009 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 241/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 257/2011 (M.S.)  

 • procedura de reînnoire a autorizaţiei de punere pe piaţă, modificări, gestionare, norme 
 ♦ O. nr. 1732/2008 (M.S.PU.)  

 • publicitate, evaluare, avizare 
 ♦ O. nr. 194/2015 (M.S.)  

 • punere pe piaţă, autorizare, supraveghere, reglementări 
 ♦ O. nr. 895/2006 (M.S.PU.)  

 • studii clinice, autorizare unităţi 
 ♦ O. nr. 579/2001 (M.S.F.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 • studii clinice, desfăşurare, reguli de bună practică, implementare, reguli, norme 
 ♦ O. nr. 904/2006 (M.S.PU.)  

 - de uz: 
 • veterinar, comercializare, condiţii 
 ♦ L. nr. 160/1998 

 - denumiri comune internaţionale (DCI) din nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu şi fără  
 contribuţie personală, listă 
 ♦ O. nr. 72/44/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - din cadrul Programului naţional cu scop curativ, preţuri de decontare, listă 
 ♦ O. nr. 569/2007 (M.S.PU.)  

 - din plante medicinale cu utilizare tradiţională, autorizare simplificată, procedură 
 ♦ O. nr. 297/2008 (M.S.PU.)  

 - din unităţi sanitare cu paturi, consum, centralizare 
 ♦ O. nr. 1091/2010 (M.S.)  

 - encefalopatii spongiforme animale, risc de transmitere, reducere 
 ♦ O. nr. 1201/2006 (M.S.PU.)  

 - farmacovigilenţă 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - formulare de prescripţie medicală cu regim special, aprobare 
 ♦ O. nr. 832/302/2008 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 - Ghid denumiri comerciale de tip "umbrelă" 
 ♦ O. nr. 1453/2005 (M.S.)  

 - Ghid pentru efectuarea inspecţiilor de bună practică de fabricaţie 
 ♦ O. nr. 1442/2004 (M.S.)  

 - gratuităţi: 
 • magistraţi, asimilaţii acestora, magistraţi pensionari şi copii în întreţinere, personal auxiliar de specialitate şi membrii de familie a acestora,  
 acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H.G. nr. 762/2010 

 • pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, acordare, liberare, aprobare 
 ♦ L. nr. 141/2003 

 • persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, mari mutilaţi, răniţi şi urmaşii celor decedaţi în revoluţia din decembrie  
 1989 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 • poliţişti din Grupul Internaţional de Poliţie (IPTF) din Bosnia-Herţegovina, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 823/1999 

 • veterani de război şi văduve de război 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 - homeopate, din plante medicinale cu utilizare tradiţională, derivate din sânge uman şi plasmă umană, prevederi speciale 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - interdicţii şi restricţii în domeniul publicităţii şi teleshopping 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - legal confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului, valorificare, condiţii 
 ♦ O. nr. 923/2002 (M.S.F.)  

 - lista: 
 • bolilor pentru care asiguraţii beneficiază în tratament ambulator de medicamente fără contribuţie personală 
 ♦ O. nr. 546/469/2001 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 • produselor OTC 
 ♦ O. nr. 361/1996 (M.S.)  

 - materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri, consumabile aferente, donaţii, norme 
 ♦ O. nr. 1032/2011 (M.S.)  

 - materii prime din import, norme de calitate 
 ♦ O. nr. 281/2005 (M.S.)  
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 - orfan, aplicarea unor prevederi ale R. nr. 141/2000/CE 
 ♦ O. nr. 1807/2006 (M.S.PU.)  

 - pentru care nu se stabileşte preţ de referinţă, preţ de decontare, listă 
 ♦ O. nr. 678/2006 (M.S.PU.)  

 - prescriere în vederea decontării în cazul mucoviscidozei (fibroză chistică) pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate,  
 protocol de practică 
 ♦ O. nr. 932/88/2007 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 - prescriere, eliberare, deconturi pentru diabet şi alte boli de nutriţie 
 ♦ O. nr. 72/44/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 2/2/2003 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - prețuri maximale, mod de calcul, avizare 
 ♦ O. nr. 368/2017 (M.S.)  

 - preţuri, periodicitatea ajustării 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - primite prin intermediul coletelor poştale din străinătate, procedura de admitere, aprobare, condiţii 
 ♦ O. nr. 680/2003 (M.S.)  

 - prospectul, rezumatul caracteristicilor produsului şi informaţiile privind etichetarea, modele europene, termeni care trebuie folosiţi, aprobare 
 ♦ O. nr. 400/2006 (M.S.)  

 - proteze, asistenţă medicală, acordare în mod gratuit pentru magistraţi, personal auxiliar de specialitate şi membri de familie ai acestora 
 ♦ H.G. nr. 762/2010 

 - punere pe piaţă, raportare lunară, obligativitate 
 ♦ O. nr. 502/2013 (M.S.)  

 - reacţii adverse: 
 • raportare spontană, fişă, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 891/2006 (M.S.PU.)  

 - reguli de bună practică farmaceutică 
 ♦ O. nr. 75/2010 (M.S.)  

 - reguli de bună practică în studiul clinic în România şi normele de aplicare a acestora 
 ♦ O. nr. 858/1997 (M.S.)  

 - retragerea/suspendarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului a anumitor autorizaţii de punere pe piaţă înainte de momentul aderării  
 României la Uniunea Europeană, modalităţi 
 ♦ O. nr. 1199/2006 (M.S.PU.)  

 - subprograme din cadrul programului naţional cu scop curativ, listă denumiri comune internaţionale, comisii de experţi, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1471/2006 

 ♦ H.G. nr. 720/2008 

 - şi materiale sanitare, decontate din Fondul naţional de asigurări sociale de sănătate în cadrul subprogramelor de sănătate în anul 2004, listă,  
 aprobare 
 ♦ Decizia nr. 193/2004 (C.N.A.S.)  

 - şi produse biologice de uz uman, lista denumirilor comune internaţionale (D.C.I.), de care beneficiază asiguraţii, în tratament ambulatoriu, cu sau  
 fără contribuţie personală, condiţii de prescriere şi decontare 
 ♦ O. nr. 72/44/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - şi proteze, acordare gratuită pentru: 
 • poliţişti 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 ♦ H.G. nr. 677/2003 

 • unele categorii de persoane, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 - şi/sau materiale sanitare, contracte de achiziţii publice, încheiere, derulare norme metodologice, aprobare 
 ♦ O. nr. 671/253/2006 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 - taxe de înregistrare, ce se acordă în spitale şi în ambulatoriu, achiziţie, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 541/1991 

 - testare, protocoale analitice, farmacotoxicologice, clinice, norme 
 ♦ O. nr. 906/2006 (M.S.PU.)  

 - unităţi de producţie, autorizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 1153/2003 (M.S.)  

 - vaccin gripal, eliberare de prescripţie medicală care se reţine la farmacie 
 ♦ O. nr. 959/2003 (M.S.)  

 v. produse medicamentoase, v. persoane cu handicap 
 
 Medicina muncii: 
 - Comisia de experţi, acreditare de către M.S.Pu., M.M.F.E.S., componenţă, atribuţii 
 ♦ O. nr. 1256/443/2008 (M.S.PU.; M.M.F.E.S.)  

 - medic, statut profesional specific 
 ♦ L. nr. 418/2004 

 - servicii, organizare 
  ♦ O. nr. 508/933/2002 (M.M.S.S.; M.S.F.)  
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 Medicină complementară/alternativă: 
 - activităţi, practici, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 118/2007   
 Medicină legală: 
 - activitate, instituţii publice de medicină legală, organizare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 774/2000 

 - expertize constatări şi alte lucrări medico-legale, tarife, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1609/2006   
 Mediere: 
 - cadru general 
 ♦ L. nr. 192/2006 

 ♦ H. nr. 5/2007 (C.MED.)  

 - mediator, formare, standard 
 ♦ H. nr. 12/2007 (C.MED.)    
 Mediu înconjurător, ecologie: 
 - acces liber la informaţii despre starea elementelor de mediu înconjurător, autoritate publică, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 878/2005 

 - achizițiile publice verzi, regim 
 ♦ L. nr. 69/2016 

 - acord şi/sau autorizaţie de mediu, pentru categorii de activităţi industriale, emitere, condiţii 
 ♦ L. nr. 278/2013 

 - acorduri de mediu, aprobare 
 ♦ O. nr. 246/21124/2002 (M.A.A.P.; M.F.P.)  

 - acorduri, condiţii 
 ♦ O. nr. 103/2002 (Cons.C.)  

 - activităţi de control, inspecţie, organizare, desfăşurare, norme 
 ♦ O. nr. 464/2009 (M.MEDIU)  

 - activităţi de picnic, desfăşurare 
 ♦ L. nr. 54/2012 

 - activităţi de protecţie organizate şi desfăşurate în Armata Română, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. M.14/2008 (M.Apar.)  

 - Administraţia Fondului pentru Mediu, organizare, funcţionare şi structură organizatorică 
 ♦ O.U.G. nr. 196/2005 

 ♦ H.G. nr. 1/2006 

 - aer, calitate, evaluare, condiţii, stabilirea unei valori limite a valorilor de prag, protecţie 
 ♦ O. nr. 346/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 351/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 347/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 348/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 352/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 349/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 350/2007 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 1266/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1267/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1264/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1271/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1270/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1265/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1268/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 1269/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ L. nr. 104/2011 

 - agenţi economici cu activitate industrială, raportare date 
 ♦ O. nr. 175/2005 (M.E.COM.)  

 - ape 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 - ape subterane, Program de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic, cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - aplicare Decizie nr. 406/2009/CE, cadru legal, stabilire 
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 ♦ L. nr. 14/2019 

 - asigurarea siguranţei barajelor şi digurilor 
 ♦ O.U.G. nr. 244/2000 

 - autorităţi centrale şi locale, atribuţii 
 ♦ L. nr. 82/1993 

 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 - autorizare activităţi desfăşurate de comercianţi cu impact asupra mediului înconjurător, proceduri, aprobare 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 - autorizaţie de mediu: 
 • eliberare, condiţii 
 ♦ O. nr. 36/2004 (M.A.P.A.M.)  

 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 ♦ O. nr. 1798/2007 (M.M.D.D.)  

 • integrată, emitere, Procedură 
 ♦ O. nr. 818/2003 (M.A.P.A.M.)  

 • pentru funcţionarea unităţii nr. 1 a Centralei Nuclearelectrica Cernavodă 
 ♦ H.G. nr. 234/1999 

 - autorizaţie integrată de mediu, procedură de emitere 
 ♦ O. nr. 36/2004 (M.A.P.A.M.)  

 - autovehicule, emisii poluante, taxă 
 ♦ O. nr. 28/2012 (A.N.A.F.)  

 ♦ O. nr. 85/62/2012 (M.M.P.; M.F.P.)  

 - aviz de mediu 
 ♦ H.G. nr. 1076/2004 

 - aviz de mediu pentru privatizare, conţinut, obţinere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - biocarburanţi, biolichide, utilizare în transport 
 ♦ O. nr. 136/2012 (M.E.C.M.A.)  

 - Comisie de analiză tehnică la nivel central, constituire, funcţionare 
 ♦ O. nr. 405/2010 (M.M.P.)  

 - Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional,  
 constituire, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 741/2011 

 - contravenţii şi sancţiuni 
 ♦ H.G. nr. 127/1994 

 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 - Convenţia Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013 
 ▼ L. nr. 176/2014 (ratificare) 

 - criterii de determinare, reducere riscuri tehnologice 
 ♦ H.G. nr. 618/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 32/2001 

 - deşeuri, depozitare 
 ♦ O. nr. 757/2004 (M.M.G.A.)  

 - deşeuri, incinerare 
 ♦ O. nr. 756/2004 (M.M.G.A.)  

 - dioxid de carbon, stocare geologică 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2011 

 - emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili, amoniac, reducere progresivă, program naţional 
 ♦ H.G. nr. 1879/2006 

 - emisii de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile, reducere, Plan naţional de acţiune, 2011-2020, certificate pentru 2012 şi perioada  
 2013-2020 
 ♦ O. nr. 169/1801/2011 (M.T.I.; M.M.P.)  

 ♦ O. nr. 2851/2011 (M.M.P.)  

 - emisii de poluanţi în atmosferă, inventare, realizare, raportare, metodologie 
 ♦ O. nr. 3299/2012 (M.M.P.)  

 - emisii de zgomot în mediu produs de echipamente utilizate în exterior, nivel 
 ♦ H.G. nr. 1756/2006 

 - evaluare planuri şi programe, proceduri, listă 
 ♦ H.G. nr. 1076/2004 

 ♦ O. nr. 117/2006 (M.M.G.A.)  

 - exporturi de mercur metalic, compuşi şi amestecuri,interzicere, depozitare în condiţii de siguranţă, aplicare, Regulament (CE) nr. 1102/2008 
 ♦ H.G. nr. 654/2012 

 - Fondul pentru mediu: 
 • contribuţii, taxe, calcul, metodologie 
 ♦ O. nr. 578/2006 (M.M.G.A.)  
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 • finanţare lucrări de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier 
 ♦ H.G. nr. 1034/2010 

 • proiecte, programe, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 185/2011 

 • surse de constituire 
 ♦ O.U.G. nr. 196/2005 

 - Formular Standard Natura 2000, conţinut, manual de completare, aprobare 
 ♦ O. nr. 207/2006 (M.M.G.A.)  

 - Garda Naţională de Mediu, înfiinţare, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - gaze cu efect de seră, cantităţi atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, surplus de unităţi, valorificare, scheme de investiţii verzi, iniţiere,  
 dezvoltare 
 ♦ O.U.G. nr. 29/2010 

 ♦ H.G. nr. 432/2010 

 - gaze cu efect de seră: 
 • certificate de emisii atribuite României, scoatere la licitaţie, cadru instituţional, Guvern, autorizare prin Ministerul Finanţelor Publice 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2011 

 ♦ O. nr. 809/2012 (M.F.P.)  

 • certificate de emisii, comercializare, schemă, stabilire, plan naţional de alocare, aprobare pentru anii 2007, 2008-2012 
 ♦ H.G. nr. 780/2006 

 ♦ H.G. nr. 60/2008 

 • emisii, certificate, alocare din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012, 2013-2020, metodologie 
 ♦ O. nr. 254/2009 (M.MEDIU)  

 ♦ O. nr. 89/2013 (M.M.S.C.)  

 • emisii, inventar naţional (INEGES), procedură de raportare 
 ♦ O. nr. 1376/2008 (M.M.D.D.)  

 • emisii, monitorizare pentru activităţi de aviaţie, organisme de verificare a rapoartelor 
 ♦ O. nr. 2842/2010 (M.E.C.M.A.)  

 • emisii, monitorizare, reducere, mecanism 
 ♦ O.U.G. nr. 80/2018 

 • fluorurate, aplicare R. (CE) nr. 842/2006 
 ♦ O. nr. 2210/2010/62/2011 (M.M.P.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 761/2012 (M.M.P.)  

 • monitorizare emisii, rapoarte, organisme de verificare, acreditare, procedură 
 ♦ O. nr. 1768/2007 (M.E.F.)  

 • Plan naţional de alocare, metodologie, elaborare 
 ♦ O. nr. 85/2007 (M.M.G.A.)  

 • registrul naţional, gestionare, operare, regulament 
 ♦ O. nr. 1474/2007 (M.M.D.D.)  

 • rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, emisii antropice, estimare nivel, Sistem naţional, reglementare prin  
 Protocolul de la Kyoto, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1570/2007 

 ♦ O. nr. 1474/2008 (M.M.D.D.)  

 - ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului 
 ♦ O. nr. 1184/R.T.-201/N.N./2000 (M.A.P.P.M.; M.L.P.A.T.)  

 - Ghid privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice-GASC 
 ♦ O. nr. 1170/2008 (M.M.D.D.)  

 - impact, protecţie: 
 • circulaţie rutieră 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 • etichetare ecologică 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 • procedură de evaluare şi de emitere a acordului de mediu, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 • transfrontalieră, proiecte asupra mediului, procedură de evaluare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 918/2001 

 ♦ O. nr. 864/2002 (M.A.P.M.)  

 - import-export, substanţe care epuizează stratul de ozon, procedură de reglementare 
 ♦ O. nr. 506/1996 (M.A.P.P.M.)  

 - inspecţia tehnică a echipamentelor, dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, rezultaţi din depozitarea,  
 încărcarea şi distribuirea benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 
 ♦ O. nr. 337/2001 (M.I.R.)  

 - intervenţii active în atmosferă, spaţiu aerian, asigurare siguranţă 
 ♦ O. nr. 89/M.58/437/2010 (M.A.D.R.; M.A.N.; M.T.I.)  

 - Inventar naţional emisii gaze cu efect de seră, Plan, aprobare 
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 ♦ O. nr. 1602/2014 (M.M.S.C.)  

 - îngrăşăminte chimice şi pesticide, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 - lucrări şi servicii în regim de tarifare, nomenclator 
 ♦ O. nr. 1108/2007 (M.M.D.D.)  

 - Lunca Dunării, redimensionare, program, aprobare, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 1208/2006 

 - marin, protecţie, regim juridic 
 ♦ L. nr. 17/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 71/2010 

 - materiale radioactive transport în siguranţă, norme fundamentale 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 - mine şi cariere, agenţi economici, realizarea lucrărilor de închidere şi reconstrucţie ecologică a zonelor afectate, condiţii 
 ♦ O. nr. 20/87/111/1999 (M.I.C.; M.M.P.S.; M.A.P.P.M.)  

 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 ♦ L. nr. 85/2003 

 - obligaţiile Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti şi a Filialei de combustibili Piteşti 
 ♦ H.G. nr. 26/1998 

 - ocrotire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.44, art.135) 
 - operațiuni petroliere offshore, siguranță, măsuri 
 ♦ L. nr. 165/2016 

 - organisme modificate genetic, introducere deliberată în mediu, evaluare riscuri 
 ♦ O. nr. 1829/2007 (M.M.D.D.)  

 - parcuri naţionale şi parcuri naturale, zonare interioară, aprobare 
 ♦ O. nr. 552/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS), aplicare R. nr. 1221/2009 (CE) 
 ♦ H.G. nr. 57/2011 

 ♦ O. nr. 1541/2011 (M.M.P.)  

 ♦ O. nr. 2086/2011 (M.M.P.)  

 - patrimoniu natural, protejarea ariei naturale, conservare habitate naturale a florei şi faunei sălbatice 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007 

 - pericole de accidente majore cu substanţe periculoase 
 ♦ O. nr. 1299/2005 (M.M.G.A.)  

 ♦ L. nr. 59/2016 

 - Plan de acţiune pentru tehnologii de mediu-ETAP România, 2008-2009, foaie de parcurs 
 ♦ H.G. nr. 1568/2008 

 - Plan naţional de acţiune privind schimbările climatice 
 ♦ H.G. nr. 1877/2005 

 - Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030 
 ♦ H.G. nr. 1076/2021 

 - planuri: 
 • programe, politici şi legislaţie, participarea publicului, condiţii 
 ♦ O. nr. 1325/2000 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 86/2000 

 • şi programe, elaborare, participare public, cadru general 
 ♦ H.G. nr. 564/2006 

 - poluanţi: 
 • organici persistenţi, Convenţie, plan naţional de implementare 
 ♦ H.G. nr. 1497/2008 

 • plafoane naţionale de emisie 
 ♦ L. nr. 293/2018 

 • prevenire, control 
 ♦ H.G. nr. 140/2008 

 - poluare: 
 • cu azbest: 
 • cantităţi în mediu, determinare, prelevare probe, metode 
 ♦ O. nr. 108/2005 (M.M.G.A.)  

 - prevenire riscuri şi evaluare a efectelor negative ale organismului viu modificat genetic sau produselor acestora 
 ♦ O.U.G. nr. 43/2007 

 - proces de reciclare a deşeurilor şi subproduselor, plumboase, cheltuieli, decontare de la bugetul de stat 
 ♦ O.U.G. nr. 173/1999 

 - produse din plastic, impact, reducere 
 ♦ O.G. nr. 6/2021 
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 - Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor,  
 ghid de finanţare 
 ♦ O. nr. 1726/2011 (M.M.P.)  

 - Program eliminare treptată evacuări, emisii, pierderi substanţe prioritar periculoase 
 ♦ H.G. nr. 570/2016 

 - Program naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2007 

 ♦ H.G. nr. 1256/2007 

 ♦ O. nr. 828/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 942/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ H.G. nr. 1588/2009 

 ♦ H.G. nr. 110/2011 

 - Program privind refacerea siturilor contaminate istoric, finanţare, ghid 
 ♦ O. nr. 2072/2011 (M.M.P.)  

 - Program vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, ghid de finanţare 
 ♦ O. nr. 1181/2010 (M.M.P.)  

 - program: 
 • de conformitate şi plan de refacere a mediului, aplicare, măsuri 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 • de reconstrucţie ecologică, închidere mine, cariere 
 ♦ O. nr. 116/166725/1998 (A.N.R.M.; M.I.C.)  

 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ H.G. nr. 1208/2003 

 • operaţional sectorial de mediu 2007-2013, comitet de monitorizare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 834/2007 

 - programe anuale de exploatare substanţe minerale utile, condiţii 
 ♦ O. nr. 47/2008 (A.N.R.M.)  

 - programe de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, elaborare, modificare, revizuire, participare public,  
 procedură 
 ♦ O. nr. 1387/2006 (M.M.G.A.)  

 - programe multianuale prioritare, aprobare, finanţare, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 40/2006 

 ♦ H.G. nr. 1267/2006 

 - proiecte publice şi private impact asupra mediului mediului, evaluare 
 ♦ L. nr. 292/2018 

 - protecţie, regim juridic, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 ♦ H.G. nr. 735/2006 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 ♦ L. nr. 278/2013 

 - protecţie: 
 • condiţii, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 80/2000 

 ♦ O.G. nr. 81/2000 

 ♦ L. nr. 139/2000 

 ♦ O. nr. 1122/2006 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 297/2008 (M.M.D.D.)  

 • impact drum, mediu 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 119/2014 (M.S.)  

 • informaţii, gestionare şi furnizare 
 ♦ L. nr. 86/2000 

 ♦ O. nr. 1182/2002 (M.A.P.M.)  

 • inspecţie tehnică, vehicule rutiere 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • organizarea acţiunii de voluntariat, aprobare 
 ♦ O. nr. 439/2002 (M.A.P.M.)  

 • protecţie ape navigaţie împotriva poluării de către nave, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1133/2002 

 • sistemul administraţiei penitenciare, organizare, instrucţiuni 
 ♦ Decizia nr. 410/2012 (A.N.P.)  

 - radioactivitate, urmărire, sarcini 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 - rapoarte de emisii de gaze cu efect de seră, verificare, Regulament (UE) nr. 600/2012, aplicare 
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 ♦ H.G. nr. 66/2013 

 - răspundere, prevenire, reparare prejudiciu 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2007 

 - reconstrucţie ecologică a râului Ialomiţa 
 ♦ H.G. nr. 1300/2000 

 - reducerea impactului asupra atmosferei, monitorizarea calităţii aerului, program, ghid 
 ♦ O. nr. 1775/2010 (M.M.P.)  

 - regim special, gestiune, control bifenili policloruraţi şi compuşii acestora 
 ♦ H.G. nr. 173/2000 

 - Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, aplicare Regulament (CE) nr. 166/2006 
 ♦ H.G. nr. 140/2008 

 - registrul naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor 
 ♦ L. nr. 191/2002 

 - reglementări aeronautice civile române, protecţie RACR-PM 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - rezerve ale biosferei şi parcuri naţionale şi parcuri naturale, delimitare, administraţie, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 230/2003 

 - sănătatea în relaţia cu mediul, sistem de informaţii, constituire 
 ♦ O. nr. 1041/2003 (M.S.)  

 - Secretariatul de risc pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 251/2005 (M.M.G.A.)  

 - Sistem naţional de monitoring integrat al solului 
 ♦ O. nr. 242/197/2005 (M.M.G.A.; M.A.P.D.R.)  

 - sisteme antivegetative dăunătoare utilizate la nave, control, Convenţie, Londra, 2001, aplicare 
 ♦ H.G. nr. 196/2006 

 - situri de importanţă comunitară, declarare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, regim de arie naturală  
 protejată, instituire 
 ♦ O. nr. 1964/2007 (M.M.D.D.)  

 - situri potenţial contaminate şi contaminate, gestionare, regim 
 ♦ L. nr. 74/2019 

 - societăţi comerciale, bilanţ de mediu, avizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - spaţii verzi din zone urbane, reglementare, administrare, Registrul local, elaborare 
 ♦ L. nr. 24/2007 

 ♦ O. nr. 1549/2008 (M.D.L.P.L.)  

 - substanţe care diminuează stratul de ozon, aplicare R. nr. 1005/2009 (CE) 
 ♦ O.G. nr. 9/2011 

 - surse de poluare pentru mediu acvatic şi ape subterane, inventariere 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 501/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - terenuri degradate, împădurire, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1257/2011 

 - unităţi potenţial poluatoare ale apelor, evaluarea riscurilor metodologice, aprobare 
 ♦ O. nr. 1406/191/2003 (M.A.P.M.; M.S.F.)  

 - zona naturală Acumulare Văcărești, parc natural, declarare 
 ♦ H.G. nr. 349/2016   
 Mediu înconjurător, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Franţa, Ministerul Mediului,  înfrăţirea zonei Camargue cu Delta Dunării, Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 176/1993 (aprobare) 

 • Israel, Acord, Ierusalim, 2000 
 ▼ H.G. nr. 488/2000 (aprobare) 

 • Israel, Acord, Ierusalim, 2014 
 ▼ H.G. nr. 797/2014 (aprobare) 

 • Kenya, Memorandum de înţelegere, Nairobi, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1526/2006 (aprobare) 

 • Kenya, Memorandum, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 521/2004 (aprobare) 

 • R. Arabă Siriană, Memorandum, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 146/2011 (aprobare) 

 • R. Austria: 
 • Acord, Graz, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1471/2002 (aprobare) 

 • Memorandum, Viena, 2002 
 ▼ L. nr. 584/2004 (ratificare) 
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 • R. Azerbaidjan, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 132/2010 (aprobare) 

 • R. Bulgaria: 
 • Convenţie,  Sofia, 1991 
 ▼ L. nr. 97/1992 (ratificare) 

 • organizarea şi funcţionarea Comisiei interguvernamentale româno-bulgare pentru protecţia mediului înconjurător, Statut,  Sofia, 1993 
 ▼ H.G. nr. 400/1994 (aprobare) 

 • R. Cehă, Înțelegere, București, 2015 
 ▼ H.G. nr. 7/2016 (aprobare) 

 • R. Ecuador, Acord, Quito, 1991 
 ▼ H.G. nr. 128/2000 (aprobare) 

 • R. Finlanda, Acord, Bruxelles, 2006 
 ▼ L. nr. 377/2007 (ratificare) 

 • R. Franceză, Memorandum de înţelegere, implementare Protocol de la Kyoto, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 104/2005 (ratificare) 

 • R. Haşemit al Iordaniei, Acord, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 794/2009 (aprobare) 

 • R. Italia, Memorandum de înţelegere, Buenos Aires, 2004 
 ▼ H.G. nr. 252/2005 (aprobare) 

 • R. Italia, schimbări climatice, cooperare, Memorandum, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1240/2007 (aprobare) 

 • R. Moldova, Memorandum, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 593/2010 (aprobare) 

 • R. Muntenegru, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2013 
 ▼ H.G. nr. 373/2013 (aprobare) 

 • R. Olanda, Memorandum de înţelegere, Haga, 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 41/2002 (ratificare) 

 • R. Orientală Uruguay, Montevideo, 1998 
 ▼ H.G. nr. 28/2002 (aprobare) 

 • R. Senegal, Protocol, Dakart, 2003 
 ▼ H.G. nr. 520/2004 (aprobare) 

 • R. Serbia, Memorandum, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 911/2008 (aprobare) 

 • R. Turcia, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 53/2002 (aprobare) 

 • R. Ungară, Protocol, a opta reuniune Comisie mixtă aplicare Acord 1997, Oradea, 2011 
 ▼ H.G. nr. 569/2011 (aprobare) 

 • R.F. Germania, Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 149/1999 (aprobare) 

 • R.P. Chineză, Acord, Beijing, 1994 
 ▼ H.G. nr. 744/1994 (aprobare) 

 • Regatul Belgiei, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 632/1997 (aprobare) 

 • Regatul Danemarcei 
 • Acord, "Proiect Rumeguş 2000'', Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 532/2004 (ratificare) 

 • Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 1049/2000 (aprobare) 

 • implementare Protocol de la Kyoto, Memorandum, Copenhaga, 2003 
 ▼ L. nr. 532/2004 (ratificare) 

 • Republica Islamică Iran, Memorandum de înţelegere,  Teheran, 2016 
 ▼ H.G. nr. 427/2017 (aprobare) 

 • Republica Turcia, forestier, domeniu, cooperare, Acord, București, 2015 
 ▼ H.G. nr. 294/2016 (aprobare) 

 • Republica Turcia, meteorologie, hidrologie, domeniu, cooperare, Acord, București, 2015 
 ▼ H.G. nr. 314/2016 (aprobare) 

 • Spania, Memorandum de înţelegere, Madrid, 2005 
 ▼ O. nr. 331/2006 (publicare) 

 • Suedia, Acord, Stockholm, 2008 
 ▼ H.G. nr. 279/2009 (aprobare) 

 • Suedia: 
 • Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 65/2002 (aprobare) 

 • Memorandum, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 587/2004 (ratificare) 

 • Tunisia, Memoradum, Tunis, 2008 
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 ▼ H.G. nr. 910/2008 (aprobare) 

 • Ungaria: 
 • Acord, Bucureşti, 1997, Protocol de aplicare, Eger, 2007, Protocol de aplicare, Budapesta, 2009 
 ▼ H.G. nr. 1050/2000 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 349/2008 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 179/2010 (aprobare) 

 • Comisia mixtă pentru protecţia mediului, constituire, Protocol, Budapesta, 2003 
 ▼ H.G. nr. 926/2004 (aprobare) 

 • Protocol, reuniunea a 2-a, Comisia mixtă pentru realizarea Acordului de cooperare în domeniu, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 132/2005 (aprobare) 

 • Protocol, reuniunea a 4-a, Comisia mixtă pentru realizarea Acordului de cooperare în domeniu, Oradea, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1753/2006 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • acces la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul în justiţie în probleme de mediu, Convenţie, Protocol, Aarhus, 1998,  
 Kiev, 2003 
 ▼ L. nr. 86/2000 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 112/2009 (ratificare) 

 • Acord privind aplicarea Convenţiei privind evaluarea asupra mediului în context transfrontieră, Bucureşti, 2008 
 ▼ L. nr. 242/2011 (ratificare) 

 • Agenţia Europeană de Mediu, participarea României, Act final şi Acord, Bruxelles, 2000 
  ▼ L. nr. 622/2001 (ratificare) 

 • B.I.R.D. donaţie pentru pregătirea Proiectului "Controlul poluării în agricultură", contribuţie partea românilor la pregătirea acestui Proiect 
 ▼ O.U.G. nr. 107/2000 (aprobare) 

 • Carta Energiei, Tratat şi  Protocol, Lisabona, 1994 
 ▼ L. nr. 14/1997 (ratificare) 

 • comerţ internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, Convenţie, Washington, 1973 
 ▼ L. nr. 69/1994 (aderare) 

 • Comisia pentru protecţia mediului maritim al Mării Negre, privilegii şi imunităţi, Acord, Istambul, 2000 
 ▼ L. nr. 746/2001 (ratificare) 

 • conservare: 
 • cetacee din Marea Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului, Acord, Monaco, 1996 
 ▼ L. nr. 91/2000 (ratificare) 

 • lilieci în Europa, Acord, Londra, 1991 
 ▼ L. nr. 90/2000 (ratificare) 

 • păsări de apă migratoare african-eurasiatice, Acord, Haga, 1995 
 ▼ L. nr. 89/2000 (ratificare) 

 • specii migratoare de animale sălbatice, Convenţie, Bonn, 1979 
 ▼ L. nr. 13/1998 (aderare) 

 • viaţă sălbatică şi habitate naturale din Europa, Convenţie,  Berna, 1979 
 ▼ L. nr. 13/1993 (aderare) 

 • control transport  peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, Convenţie, Basel, 1989 
 ▼ L. nr. 6/1991 (aderare) 

 • Convenţia - cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, Kiev, 2003, Protocol, Bucureşti, 2008 
 ▼ L. nr. 389/2006 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 137/2010 (ratificare) 

 • cooperare: 
 • în caz de poluare cu hidrocarburi, Convenţie, Londra, 1990 
 ▼ O.G. nr. 14/2000 (aderare) 

 • pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, Convenţie, Sofia, 1994 
 ▼ L. nr. 14/1995 (ratificare) 

 • diversitatea biologică, Convenţie, Rio de Janeiro, 1992 
 ▼ L. nr. 58/1994 (ratificare) 

 • evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, Convenţie, Protocol, Espoo, 1991, Kiev, 2003 
 ▼ L. nr. 22/2001 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 349/2009 (ratificare) 

 • Managementul durabil al pădurilor, Protocol, Bratislava, 2011 
 ▼ L. nr. 76/2013 (ratificare) 

 • peisaj, Convenţie europeană, Florenţa, 2000 
 ▼ L. nr. 451/2002 (ratificare) 

 • poluare atmosferică transfrontieră pe distanţe lungi, Convenţie, Geneva, 1979 
 ▼ L. nr. 8/1991 (ratificare) 

 • prevenirea poluării de către nave, Convenţie, 1973 şi Protocol, Londra, 1978 
  ▼ L. nr. 6/1993 (aderare) 

 • Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România, Acord de cofinanţare, Bucureşti, 2012 
 ▼ H.G. nr. 288/2012 (aprobare) 
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 • protecţie: 
 • Marea Neagră împotriva poluării, Convenţie,  Bucureşti, 1992 
 ▼ L. nr. 98/1992 (ratificare) 

 • mediului, Protocol la Tratatul asupra Antarcticii, Madrid, 1991 (intrat în vigoare la 1 ianuarie 1998) 
 ▼ L. nr. 553/2002 (ratificare) 

 • strat de ozon, Convenţie, Viena 1985,  substanţele care epuizează stratul de ozon, Protocol, Montreal 1987, Amendament la Protocolul de  
 la Montreal, Convenţie,  Londra, 1990 
  ▼ L. nr. 84/1993 (aderare) 

 ▼ L. nr. 84/1993 (acceptare) 

 • Protocol la Convenţia privind protecţia Mării Negre, conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, Sofia, 2002 
 ▼ L. nr. 218/2011 (ratificare) 

 • Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului EIONET, Acord, Bruxelles, 2000 
  ▼ L. nr. 622/2001 (ratificare) 

 • salvare, Convenţie, Londra, 1989 
 ▼ O.G. nr. 110/2000 (aderare) 

 • schimbări climatice, Convenţie-cadru a  Naţiunilor Unite,  Rio de Janeiro, 1992 
 ▼ L. nr. 24/1994 (ratificare) 

 • sisteme antivegetative dăunătoare utilizate la nave, control, Convenţie, Londra, 2001 
 ▼ L. nr. 585/2004 (aderare) 

 • şi utilizare  cursuri de apă transfrontiere şi lacuri internaţionale, Convenţie,  Helsinki, 1992 
 ▼ L. nr. 30/1995 (ratificare) 

 • zone umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, Convenţie sub egida UNESCO, Ramsar, 1971 amendată  
 prin Protocol,  Paris, 1982 
 ▼ L. nr. 5/1991 (aderare) 

 - Subtermen 1 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • EUROCONTROL, Acord, Bruxelles şi Bucureşti, 2021 
 ▼ H.G. nr. 1047/2021 (aprobare)   
 Memorialul Ipoteşti: 
 - Centrul Naţional de Studii "Mihai Eminescu", organizare 
 ♦ H.G. nr. 188/1992   
 Memorialul victimelor comuniştilor şi al rezistenţei Sighet: 
 - ansamblu de interes naţional 
 ♦ L. nr. 95/1997   
 Mesagerie: 
 - activitate, caiet de sarcini al licenţei de execuţie 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - mărfuri transportate: 
 • cu trenuri de coletării şi mesagerii 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - servicii poştale nerezervate 
 ♦ O. nr. 226/1997 (M.Cţii.)  

 ♦ O.G. nr. 31/2002   
 Mesaje, apeluri: 
 - adresate altor state, apeluri 
 ♦ Apel/1997 
 M. Of. nr. 80/1997 
 ♦ H.P. nr. 4/1996 

 - adresate Parlamentului României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.65(2) lit.a, art.88 şi art.92(3)) 

 Meserii: 
 - clasificarea ocupaţiilor în România, C.O.R. 
 ♦ O. nr. 1832/856/2011 (M.M.F.P.S.; I.N.S.)  

 - recalificare şomeri 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - şi activităţi simple, programe de formare profesională 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 174/2002   
 Meşteşugari: 



 

 6192

 - atestare activitate independentă, autorizare 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - Program naţional susţinere meşteşugari şi artizanat, procedură de implementare, aprobare 
 ♦ O. nr. 122/2003 (A.N.I.M.M.C.)  

 v. cooperaţia meşteşugărească 
 
 Metale preţioase: 
 - aliaje ale acestora, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 

 - analize şi marcare, norme tehnice 
 ♦ O. nr. 102/2004 (A.N.P.C.)  

 - considerate bunuri fără stăpân, depunere, manipulare şi depozitare 
 ♦ O. nr. 526/2004 (M.F.P.)  

 - efectuare de operaţiuni, renunţare totală/parţială la autorizaţie 
 ♦ O. nr. 156/2008 (A.N.P.C.)  

 - emisiuni monetare cu caracter numismatic, punere în circulaţie de către Banca Naţională a României 
 ♦ O.G. nr. 45/1998 

 - persoane fizice/juridice care efectuează operaţiuni, autorizare, formulare, aprobare 
 ♦ O. nr. 425/2003 (A.N.P.C.)  

 - regim 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 

 - regim vamal aplicabil călătorilor şi altor persoane fizice 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - Registrul special de evidenţă a operaţiunilor 
 ♦ O. nr. 1809/2004 (M.F.P.)  

 - stabilire preţuri de achiziţie 
 ♦ O. nr. 548 bis/1991 (B.N.R.)  

 - valori, transporturi, pază 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 v. vamă 
 
 Metale: 
 - detectoare de metale, deţinere şi comercializare 
 ♦ O. nr. 251/409/2275/M 115/2004 (M.A.I.;  M.E.COM.; M.C.C.; M.Ap.N.)    
 Meteorologie, relaţii internaţionale: 
 - Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, Bucureşti, 2003, Acord de cooperare 
 ▼ L. nr. 549/2003 (ratificare) 

 - Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), Geneva, 1983, Protocol,  
 Darmstadt, 1986 
  ▼ L. nr. 164/2010 (aderare) 

 - Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), Acord, Cheia, 2003 
 ▼ L. nr. 549/2003 (ratificare) 

 - S.U.A., Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2422/2004 (aprobare)   
 Meteorologie: 
 - activitate, regim juridic 
 ♦ L. nr. 139/2000 

 - Administraţia Naţională de Meteorologie, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 216/2004 

 - atestări şi avize prevăzute de L. nr. 139/2000, emitere 
 ♦ H.G. nr. 1229/2004 

 - Centrul meteorologic naţional, atribuţii 
 ♦ L. nr. 139/2000 

 - Comisia de atestare în domeniul meteorologiei, înfiinţare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 1229/2004 

 ♦ O. nr. 665/2006 (M.M.G.A.)  

 - prognoză, temperaturi extreme 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2000 

 - Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare, serviciu public de interes naţional, activitate 
 ♦ O.G. nr. 17/1999 

 - reţea naţională: 
 • centre de prognoză a vremii 
 ♦ O. nr. 705/1998 (M.A.P.P.M.)  
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 • observatoare 
 ♦ O. nr. 705/1998 (M.A.P.P.M.)    
 Metrologie: 
 - afilierea Comisiei naţionale pentru standarde, metrologie şi calitate la Organizaţia Internaţională a Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.) 
 ♦ H.G. nr. 741/1991 

 - Biroul Român de Metrologie Legală, organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 193/2002 

 - etaloane naţionale, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 384/1998 

 - legală, instrucţiuni 
 ♦ H.G. nr. 1660/2005 

 - legală: 
 • etaloane naţionale ale unităţilor de măsură, administrare de către BRLM 
 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 ♦ H.G. nr. 193/2002 

 • instrucţiuni 
 ♦ H.G. nr. 530/2001 

 ♦ H.G. nr. 862/2004 

 • mijloace de măsurare, introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 • norma NML 003-05, contoare de apă 
 ♦ O. nr. 113/2005 (B.R.M.L.)  

 • norma NML 010-05, măsuri de volum pentru lichide 
 ♦ O. nr. 104/2005 (B.R.M.L.)  

 • norma NML 017-05, rezervoare stocare lichide 
 ♦ O. nr. 102/2005 (B.R.M.L.)  

 • norma NML 033-05, analizatoare de gaze 
 ♦ O. nr. 115/2005 (B.R.M.L.)  

 • norma NML 040-05, aparate geodezice 
 ♦ O. nr. 113/2005 (B.R.M.L.)  

 • norma NML 042-05, extensometre 
 ♦ O. nr. 116/2005 (B.R.M.L.)  

 • norma NML 047-05, cisterne 
 ♦ O. nr. 101/2005 (B.R.M.L.)  

 • norma NML 048-05, dozatoare pentru lichide 
 ♦ O. nr. 100/2005 (B.R.M.L.)  

 • norma NML 063-05, aparate măsurare presiune arterială 
 ♦ O. nr. 114/2005 (B.R.M.L.)  

 • norma NML 078-05, traducătoare măsurare conţinut apă  produse petroliere 
 ♦ O. nr. 99/2005 (B.R.M.L.)  

 • normă NML 018-07 "Sisteme de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de fluide (de volum şi de masă) 
 ♦ O. nr. 125/2007 (B.R.M.L.)  

 • normă NML 052-08, instalaţii de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare 
 ♦ O. nr. 124/2008 (B.R.M.L.)  

 • normă NML 074-08 "Mijloace de măsurare a nivelului de presiune acustică" 
 ♦ O. nr. 126/2008 (B.R.M.L.)  

 • norme CEE, NML CEE 75/107 butelii, recipiente de măsură 
 ♦ O. nr. 401/2001 (M.I.R.)  

 • norme NML 014-05, aparate reglare, verificare geometrie sistem direcţie auto 
 ♦ O. nr. 98/2005 (B.R.M.L.)  

 • norme NML 022-03 cronotahografe 
 ♦ O. nr. 232/2003 (B.R.M.L.)  

 • produse preambalate, verificare 
 ♦ H.G. nr. 530/2001 

 ♦ O. nr. 112/2002 (M.I.R.)  

 • unităţi de măsură I.M.L. 8-01 
 ♦ H.G. nr. 530/2001 

 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 ♦ H.G. nr. 755/2004 

 - lista oficială a mijloacelor de măsurare, control metrologic legal 
 ♦ O. nr. 148/2012 (B.R.M.L.)  

 - normative, liste, aprobare 
 ♦ O. nr. 89/1999 (B.R.M.L.)  
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 - produse preambalate, verificări, efectuare, listă de tarife, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 ♦ H.G. nr. 97/2011 

 - regim juridic, sistem de elaborare 
 ♦ O.G. nr. 20/1992   
 Metrou: 
 - cartele magnetice de călătorie gratuită acordare pentru urmaşii eroilor martiri, răniţilor şi luptătorilor pentru Revoluţia din Decembrie 1989 
 ♦ I. nr. 905/20239/2002 (M.L.P.T.L.; M.F.P.)  

 - călătorie, tarife, aprobare 
 ♦ O. nr. 576/2011 (M.T.I.)  

 - contravenţii 
 ♦ L. nr. 150/2005 

 - control şi inspecţie de stat, organizare şi exercitare de către A.F.E.R. şi Ministerul Transporturilor 
 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 650/1998 (M.Tr.)  

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - elevi şi studenţi din învăţământ de stat, cursuri de zi, facilităţi, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - exploatare, siguranţă 
 ♦ H.G. nr. 344/1995 

 - furnizori feroviari interni, autorizare, condiţii, norme 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O. nr. 290/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 - personal: 
 • abilitat să constate contravenţii în operaţiuni de transport cu metroul şi să aplice amenzi 
 ♦ O.G. nr. 39/2000 

 ♦ O. nr. 220/2000 (M.Tr.)  

 • care lucrează sau concură la siguranţa circulaţiei trenurilor, funcţii, nomenclator 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 215/1999 (M.Tr.)  

 - produse feroviare, verificare şi ţinere sub control de către laboratoare autorizate, atestate de AFER 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O. nr. 490/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O. nr. 410/1999 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 95/1998 

 - reţea, lucrări de cadastru, executare, metodologie 
 ♦ O. nr. 311/378/2000 (M.Tr.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ L. nr. 7/1996 

 - S.C. de Transporturi Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. 
 ♦ O. nr. 290/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ H.G. nr. 482/1999 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - transport, facilităţi, acordare pentru elevi şi studenţi., condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - tunele şi casete de metrou, instalaţii aferente, domeniu public 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - veterani şi văduve de război, facilităţi 
 ♦ I. nr. 904/20240/2002 (M.L.P.T.L.; M.F.P.)    
 Microcredite: 
 - acordare, beneficiari, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 ♦ H.G. nr. 1365/2000 

 ♦ H.G. nr. 1138/2001 

 ♦ O.G. nr. 40/2000   
 Microîntreprinderi: 
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 - impozit pe venit 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - impozit pe venit, metodologie de calcul 
 ♦ O.G. nr. 36/2003 

 ♦ O. nr. 945/2003 (M.F.P.)  

 - impozit, plată, declaraţii fiscale, depunere 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - înfiinţare şi dezvoltare de către întreprinzători tineri, stimulare 
 ♦ H.G. nr. 96/2011 

 ♦ O.U.G. nr. 6/2011   
 Microorganisme: 
 - modificate genetic, activităţi de utilizare în condiţii de izolare, autorizaţie, model 
 ♦ O. nr. 1104/2009 (M.MEDIU)  

 - modificate genetic, utilizare în condiţii de izolare, activităţi, registru, notificare, procedură, formulare necesare 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2007 

 ♦ O. nr. 973/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 439/2009 (M.MEDIU)    
 Miere de albine: 
 - acordare ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevi din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional 
 ♦ L. nr. 509/2006 

 - denumire, descriere, definire, caracteristici şi compoziţii, norme aprobare 
 ♦ O. nr. 522/798/317/2003 (M.A.P.A.M.; M.S.; A.N.P.C.)    
 Migrări, relaţii internaţionale: 
 - Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei, Memorandum de înţelegere, proiect "Procesul Praga: continuarea  
 dialogului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei", Bucureşti, Viena, 2011 
 ▼ H.G. nr. 648/2012 (aprobare) 

 - Centrul pentru protecţie temporară, returnare femei victime ale traficului de persoane, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 1282/2005 (aprobare) 

 - Confederaţia Elveţiană, R. Austria, Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie, Acord, Viena, 1993 
 ▼ L. nr. 167/2011 (aderare) 

 - Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări, Viena, 1953, Amendamente 
 ▼ L. nr. 62/2001 (acceptare) 

 - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), colaborare, acord, Bucureşti, 2015 
 ▼ H.G. nr. 1024/2015 (aprobare) 

 - Organizaţia Internaţională pentru Migrări, statut  juridic, privilegiile şi imunităţile acestei organizaţii în România, Acord,  Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 568/1992 (aprobare) 

 - R. Austria, schimb reciproc de date, control migraţie, probleme de azil, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 429/2004 (ratificare) 

 - refugiaţi din Bosnia-Herţegovina, şedere temporară pe teritoriul României, condiţii, Acord, Bucureşti, 8 septembrie 1999 
 ▼ L. nr. 174/2000 (ratificare) 

 v. Readmisie 
 
 Migrări: 
 - Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, constituire, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 417/1991 

 - Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", implementare, sistem decizional, de monitorizare 
 ♦ O. nr. 604/2008 (M.I.R.A.)  

 - Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2007-2010, aprobare, implementare, grup de coordonare, constituire 
 ♦ H.G. nr. 572/2008 

 ♦ H.G. nr. 664/2010   
 Mijloace de informare: 
 - asigurarea informării corecte a opiniei publice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 30 şi 31) 
 
 

v. mass- media 

 Mijloace de măsurare: 
 - control de către stat, metrologie legală 
 ♦ H.G. nr. 862/2004 

 - introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 ♦ H.G. nr. 711/2015 
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 - supuse controlului metrologic legal, Listă oficială 
 ♦ O. nr. 148/2012 (B.R.M.L.)  

 v. metrologie 
 
 Mijloace de transport: 
 - adaptare pentru persoane cu handicap, asigurare, condiţii 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - impozit 
 ♦ H.G. nr. 1347/2010 

 - în trafic internaţional, regim vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - în tranzit pe teritoriul naţional, tarif de însoţire vamală 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - mijloace fixe, clasificare, durată normală de funcţionare 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 2139/2004 

 - taxă anuală, stabilire, scutire, calcul 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - taxe, formulare tipizate 
 ♦ O. nr. 2541/1998 (M.F.)    
 Mijloace fixe: 
 - amortizare: 
 • activităţi de natură economică, servicii publice de interes local, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 214/1999 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ L. nr. 273/2006 

 • capital imobilizat în active corporale şi necorporale, calcul 
 ♦ H.G. nr. 909/1997 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 • scoatere din funcţiune 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 - clasificaţie şi durată normală de funcţionare, aprobare 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 2139/2004 

 - contabilitate, formulare tipizate, nomenclator 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, scoatere din funcţiune, casare, valorificare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 112/2000 

 - reevaluare: 
 • clădiri, construcţii speciale, terenuri 
 ♦ N. nr. 4/1999 (B.N.R.)  

 • imobilizări corporale 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 500/1994 

 ♦ Norme/1994 (M.F.)  

 ♦ H.G. nr. 1553/2003 

 • înregistrare în contabilitate 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ Precizări nr. 72810/1992 (M.E.F.)  

 - valoare de intrare, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 276/2013   
 Militar, domeniu, cooperare internaţională 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Statele Unite ale Americii: 
 • Acord, statutul ofiţerilor de legătură, Tampa, 5 februarie 2021, Bucureşti, 11 martie 2021 
 ▼ H.G. nr. 641/2021 (aprobare)   
 Militar, domeniu, cooperare internaţională: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Bosnia şi Herţegovina, Acord, Sarajevo, 2006 
 ▼ H.G. nr. 580/2007 (aprobare) 
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 • Canada: 
 • Acord, Ottawa, 1993 
 ▼ L. nr. 93/1993 (ratificare) 

 • Memorandum de înţelegere, Otawa, 1999 
 ▼ H.G. nr. 49/2000 (aprobare) 

 • Finlanda, Memorandum de înţelegere, Helsinki, 2002 
 ▼ H.G. nr. 579/2002 (aprobare) 

 • informaţii clasificate, protecţie, Azerbaidjan, Acord, Baku, 2006 
 ▼ H.G. nr. 673/2006 (aprobare) 

 • Israel, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 638/2006 (aprobare) 

 • Italia: 
 • Acord, Roma, 1997 
 ▼ L. nr. 134/1998 (ratificare) 

 • Protocol, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 544/1997 (aprobare) 

 • în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare, colaborare,  Protocol adiţional la Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 215/1997 (aprobare) 

 • înfiinţare Batalion  multilateral de geniu, înfiinţare, Acord, R. Slovacă,  Ucraina, R. Ungaria, Budapesta, 2002 
 ▼ L. nr. 583/2002 (ratificare) 

 • Muntenegru, Acord, Podgorica, 2008 
 ▼ H.G. nr. 354/2009 (aprobare) 

 • R. Africa de Sud, Memorandum de înţelegere, Pretoria, 2003 
 ▼ L. nr. 498/2003 (ratificare) 

 • R. Albania: 
 • Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 133/2004 (ratificare) 

 • pregătire personal militar şi civil, reciprocitate, Protocol, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 31/2007 (aprobare) 

 • R. Algeriană Democratică şi Populară, Acord, Alger, 2015 
 ▼ L. nr. 97/2016 (ratificare) 

 • R. Armenia, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 840/1999 (aprobare) 

 • R. Armenia, Protocol, Bucureşti, 2014 
 ▼ H.G. nr. 314/2015 (aprobare) 

 • R. Austria: 
 • Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 917/1999 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan: 
 • Acord, Baku, 2006 
 ▼ L. nr. 412/2006 (ratificare) 

 • Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 805/1999 (aprobare) 

 • Protocol, Baku, 2000 
 ▼ H.G. nr. 681/2000 (aprobare) 

 • R. Belgiei, BELUROKOS,  cooperare în cadrul grupului de luptă belgiano-luxemburghezo-român în Kosovo, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 658/2002 (aprobare) 

 • R. Belgiei, cartografie, hărţi de navigaţie, geodezie militară, Aranjament, Bucureşti  şi Bruxelles, 2014 
 ▼ H.G. nr. 620/2015 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, sprijin naţiune gazdă, asigurare reciprocă, Memorandum de înţelegere, Ruse, 2014 
 ▼ L. nr. 147/2014 (ratificare) 

 • R. Bulgaria: 
 • Acord, Antalya, 1998 
 ▼ L. nr. 154/1999 (ratificare) 

 • Protocol, cooperare, forţe aeriene, Constanţa, 2001 
 ▼ H.G. nr. 1215/2001 (aprobare) 

 • Protocol, Sofia, 2000 
 ▼ H.G. nr. 817/2000 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 814/2000 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 813/2000 (aprobare) 

 • Protocol, Sofia, 2002 
 ▼ H.G. nr. 39/2003 (aprobare) 

 • R. Cehă: 
 • Înţelegere, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 881/2000 (aprobare) 

 • Protocol, Bucureşti, 1997 
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 ▼ H.G. nr. 896/1997 (aprobare) 

 • R. Croaţia: 
 • asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2017 
 ▼ L. nr. 94/2018 (ratificare) 

 • învăţământ, pregătire personal civil şi militar, Protocol, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 654/2005 (aprobare) 

 • R. Elenă, Acord, Atena, 2010 
 ▼ H.G. nr. 978/2010 (aprobare) 

 • R. Elenă: 
 • Acord, Atena, 2002 
 ▼ H.G. nr. 914/2002 (aprobare) 

 • Acord, Bucureşti, 2003, Atena, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1332/2003 (aprobare) 

 • Acord, București, 2018 
 ▼ H.G. nr. 348/2018 (aprobare) 

 • Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 175/1997 (ratificare) 

 • protecţie informaţii clasificate, Înţelegere generală de securitate, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 994/2003 (aprobare) 

 • Protocol, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1072/1996 (aprobare) 

 • R. Estonia, Memorandum de înţelegere, Braşov, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2094/2004 (aprobare) 

 • R. Franceză: 
 • Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ O.G. nr. 42/1999 (ratificare) 

 • Aranjament tehnic, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2347/2004 (aprobare) 

 • cooperare domeniul istoriei militare, Înţelegere, Paris, 2003 
 ▼ H.G. nr. 26/2004 (aprobare) 

 • cursuri pentru Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri Mihai Viteazul a Jandarmeriei Române, Convenţii, Bucureşti, 2003 
  ▼ O.G. nr. 64/2003 (ratificare) 

 • istorie militară, Înţelegere, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 26/2004 (aprobare) 

 • R. Georgia: 
 • Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 382/1999 (aprobare) 

 • Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 129/2000 (aprobare) 

 • Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1195/2002 (aprobare) 

 • Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 499/2003 (ratificare) 

 • Memorandum de înțelegere, Batumi, 2017 
 ▼ L. nr. 151/2018 (ratificare) 

 • R. Irak, Memorandum de înţelegere, Bagdad, 2009 
 ▼ O.U.G. nr. 2/2009 (ratificare) 

 • R. Islamică Pakistan 
 • Acord, Rawalpindi, 2013 
 ▼ L. nr. 305/2013 (ratificare) 

 • R. Italiană: 
 • Acord tehnic, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1315/2006 (aprobare) 

 • Acord tehnic, schimb în domeniul formării de personal, Roma şi Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 179/2006 (aprobare) 

 • Memorandum de înțelegere, Amsterdam, 2016 
 ▼ H.G. nr. 481/2016 (aprobare) 

 • R. Kazahstan: 
 • Acord, Astana, 2013 
 ▼ H.G. nr. 926/2013 (aprobare) 

 • R. Letonă, Acord, București, 2017 
 ▼ H.G. nr. 157/2018 (aprobare) 

 • R. Letonia, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 81/2002 (aprobare) 

 • R. Liban: 
 • Acord, București, 2017 
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 ▼ L. nr. 254/2018 (ratificare) 

 • R. Lituania: 
 • Acord, Bruxelles, 2001 
 ▼ L. nr. 367/2002 (ratificare) 

 • Memorandum, Bucureşti, Vilnius, 2010 
 ▼ H.G. nr. 99/2011 (aprobare) 

 • R. Macedonia, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2430/2004 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord, Chişinău, 2012 
 ▼ L. nr. 75/2013 (ratificare) 

 • R. Moldova: 
 • Portugalia, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 842/2000 (aprobare) 

 • Protocol, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 46/1999 (ratificare) 

 • Protocol, Chişinău, Bucureşti, 2006, 2007 
 ▼ H.G. nr. 706/2007 (aprobare) 

 • transmisiuni, Protocol, Chişinău, 2005 
 ▼ H.G. nr. 1069/2005 (aprobare) 

 • R. Polonă, Acord, Varşovia, 2013 
 ▼ L. nr. 319/2013 (ratificare) 

 • R. Portugheză, Protocol, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 778/2007 (aprobare) 

 • R. Senegal, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 216/2007 (ratificare) 

 • R. Serbia, Acord, Bucureşti, Belgrad, 2013 
 ▼ H.G. nr. 145/2014 (aprobare) 

 • R. Serbia: 
 • Acord, Belgrad, 2017 
 ▼ L. nr. 253/2018 (ratificare) 

 • R. Slovacă, Acord, Budapesta, 2002 
 ▼ L. nr. 583/2002 (ratificare) 

 • R. Slovenia, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 832/2006 (aprobare) 

 • R. Ungară: 
 • Acord Budapesta, 2003 
 ▼ L. nr. 394/2003 (ratificare) 

 • cooperare între forţele aeriene, Acord, Arad, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1572/2002 (aprobare) 

 • R.F. Germania, Acord, Berlin, 2014 
 ♦ H.G. nr. 233/2015 

 • R.F. Germania, Înţelegere-anexă la Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 269/1997 (aprobare) 

 • R.F. Iugoslavia, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 680/2001 (ratificare) 

 • R.F. Nigeria, Acord, Abuja, Bucureşti, 2010 
 ▼ L. nr. 57/2011 (ratificare) 

 • Regatul Belgiei, Memorandum, Bruxelles, 2012 
 ▼ H.G. nr. 1011/2012 (aprobare) 

 • Regatul Danemarcei, Memorandum, Copenhaga, 1998 
 ▼ H.G. nr. 540/1999 (aprobare) 

 • Regatul Haşemit al Iordaniei, Protocol, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 581/2007 (aprobare) 

 • Regatul Haşemit al Iordaniei: 
 • Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 199/2005 (ratificare) 

 • Regatul Norvegiei: 
 • Acord, Oslo, 1997 
 ▼ H.G. nr. 631/1997 (aprobare) 

 • Regatul Suediei, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 582/2002 (ratificare) 

 • Regatul Suediei, Memorandum, Stockholm, 2007 
 ▼ L. nr. 164/2008 (ratificare) 

 • Regatul Thailandei, domeniul logistic, Memorandum, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1055/2003 (aprobare) 

 • Regatul Ţărilor de Jos, Înţelegere tehnică, Bruxelles, 2007 
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 ▼ H.G. nr. 1244/2007 (aprobare) 

 • Regatul Ţărilor de Jos: 
 • Memorandum de înţelegere în domeniul cercetării şi tehnologiei pentru apărare, Haga, 1998 
 ▼ H.G. nr. 179/1999 (aprobare) 

 • Memorandum de înţelegere, Bucureşti, Haga, 2011 
 ▼ H.G. nr. 756/2011 (aprobare) 

 • Memorandum, Constanţa, 1997 
 ▼ H.G. nr. 549/1999 (aprobare) 

 • Protocol, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 174/1993 (aprobare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, forţe armate britanice în România, pregătire, Memorandum, Înţelegere, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 172/1997 (ratificare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Memorandum, cooperare în domeniul geografiei militare, Bruxelles, 2010 
 ▼ H.G. nr. 1119/2010 (aprobare) 

 • Republica Socialistă Vietnam, Acord, Hanoi, 2011 
 ▼ L. nr. 298/2011 (ratificare) 

 • Serbia şi Muntenegru: 
 • învăţământ, pregătire personal civil şi militar, Protocol, Belgrad, 2005 
 ▼ H.G. nr. 631/2005 (aprobare) 

 • Statele Unite ale Americii, Acord, Washington, 2011 
 ▼ L. nr. 290/2011 (ratificare) 

 • Statele Unite ale Americii, asistenţă medicală, Acord, Washington, 2012 
 ▼ H.G. nr. 27/2013 (aprobare) 

 • Statele Unite ale Americii: 
 • achiziţii şi servicii reciproce, Acord, Bucureşti, Stuttgart, 2002, 2012 
 ▼ H.G. nr. 93/2013 (aprobare) 

 • contracarare, proliferare arme de distrugere în masă, promovare relaţii militare de apărare, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 3/1999 (ratificare) 

 • măsuri de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, Acord, Washington, 1995 
 ▼ L. nr. 128/1995 (ratificare) 

 • statutul forţelor armate în România, Acord, Washington, 2001 
 ▼ L. nr. 260/2002 (ratificare) 

 • Statul Quatar, Protocol de cooperare, Doha, 2010 
 ▼ H.G. nr. 276/2011 (aprobare) 

 • SUA, Memorandum, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 1249/2012 (aprobare) 

 • transporturi militare, Acord, Oradea, 1997 
 ▼ L. nr. 113/1996 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 48/1999 (ratificare) 

 • Turcia: 
 • Acord, Antalya, 1998 
 ▼ L. nr. 154/1999 (ratificare) 

 • Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ L. nr. 37/1993 (ratificare) 

 • Memorandum de înţelegere, Ankara, 2004 
 ▼ L. nr. 458/2004 (ratificare) 

 • Memorandum de înţelegere, Istanbul, 2009 
 ▼ L. nr. 114/2010 (ratificare) 

 • Protocol, Istanbul, 2000 
 ▼ H.G. nr. 682/2000 (aprobare) 

 • Ucraina 
 • Acord, Budapesta, 2002 
 ▼ H.G. nr. 694/1993 (aprobare) 

 ▼ L. nr. 583/2002 (ratificare) 

 • Protocol, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 694/1993 (aprobare) 

 • Ucraina, Acord, București, 2016 
 ▼ L. nr. 241/2017 (ratificare) 

 • Ucraina, București, 2020 
 ▼ L. nr. 199/2021 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 •  Secretariatul tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfăşurarea instruirii, Acord tehnic, Bucureşti și Haga, 2017 
 ▼ H.G. nr. 424/2018 (aprobare) 

 • afiliere la sistemul de codificare NATO, sponsorizare, Acord, Roma, 1997 
 ▼ H.G. nr. 221/2003 (aprobare) 

 • armate convenţionale în Europa, Tratat, Paris,  1990 
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 ▼ O.U.G. nr. 19/1997 (aprobare) 

 ▼ L. nr. 18/1992 (ratificare) 

 • arme de foc, trafic ilegal, Protocol, New York, 2001 
 ▼ L. nr. 9/2004 (aderare) 

 • Batalionul multilateral de geniu, înfiinţare, Acord, R. Slovacă,  Ucraina, R. Ungaria, Budapesta, 2002 
 ▼ L. nr. 583/2002 (ratificare) 

 • cantităţi de armamente convenţionale şi tehnică, niveluri maxime, Convenţie, Budapesta, 1990 
 ▼ L. nr. 18/1992 (ratificare) 

 ▼ O.U.G. nr. 19/1997 (aprobare) 

 • CER DESCHIS, Tratat, Helsinki, 1992 
 ▼ L. nr. 23/1994 (ratificare) 

 • comerţ cu arme, Tratat, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 
 ▼ L. nr. 32/2014 (ratificare) 

 • Comitetul de coordonare în cadrul procesului reuniunilor miniştrilor apărării din Europa de Sud-Est, Acord, Sofia, 2009 
 ▼ H.G. nr. 819/2010 (aprobare) 

 • comunicare informaţii tehnice, Acord, Bruxelles, 1970 
 ▼ L. nr. 169/2005 (aderare) 

 • conciliere şi arbitraj în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Convenţie, Stockholm, 1992 
 ▼ L. nr. 5/1996 (ratificare) 

 • Confederaţia Elveţiană, protecţia informaţiilor clasificate, Acord, Berna, 2003 
 ▼ H.G. nr. 178/2004 (aprobare) 

 • Conferinţa extraordinară de la Viena 1991, Declaraţia României 
 ▼ L. nr. 18/1992 (ratificare) 

 • Consiliul de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001, Acord 
 ▼ L. nr. 421/2003 (ratificare) 

 • controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, Convenţie europeană, Strasbourg, 1978 
 ▼ L. nr. 116/1997 (ratificare) 

 • dezarmare nucleară, combatere proliferare arme nucleare, Tratat, Adunarea Naţională a Naţiunilor Unite, 1996 
 ▼ L. nr. 152/1999 (ratificare) 

 • Forţa de Jandermerie Europeană, EUROGENDFOR, Tratat, Velsen, 2007, aderare 
 ▼ L. nr. 148/2014 (aderare) 

 • interzicerea dezvoltării producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, Convenţie, Paris, 1993 
 ▼ L. nr. 125/1994 (ratificare) 

 • Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, Acord, Haga , 2017 
 ▼ L. nr. 93/2018 (ratificare) 

 • protecţia reciprocă a secretului invenţiilor din domeniul apărării, Acord, Paris, 1960 
 ▼ L. nr. 169/2005 (aderare) 

 • Protocol II, 1996 şi Protocol(IV), 1995, aderare la forma modificată a art.1, adoptat la Geneva, 2001 (Convenţia adoptată la Geneva 1980) 
 ▼ L. nr. 287/2003 (aderare) 

 • retragerea rezervei  României la Protocolul relativ la prohibirea întrebuinţării în război a gazelor asfixiante, toxice sau altele similare şi a  
 mijloacelor bacteriologice, Geneva, 1925, 
 ♦ L. nr. 39/1991 

 • Rezoluţia nr. 1.390 (2002) a Consiliului de Securitate al O.N.U., aplicare 
 ▼ H.G. nr. 508/2002 (aplicare) 

 • Statul Kuwait, Statutul Forţelor României, Acord, Kuwait, 2003 
 ▼ O.U.G. nr. 33/2003 (ratificare) 

 - R. Moldova: 
 • Protocol, Bucureşti, 2013 
 ▼ H.G. nr. 245/2014 (aprobare) 

 - Ucraina 
 • Măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, Acord, Kiev, 2014 
 ▼ L. nr. 173/2014 (ratificare)   
 Militar: 
 -  ofiţeri în activitatedin Ministerul Apărării Naţionale, formare inițială în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate 
 ♦ O.G. nr. 24/2017 

 - activitate, prestare de servicii, înfiinţare în cadrul unităţilor militare angajate cu sprijinul Coaliţiei împotriva Irakului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 592/2003 

 - apărarea patriei, serviciu militar, jurământ 
 ♦ L. nr. 446/2006 

 - cadre active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, reparaţii morale, materiale, acordare şi înaintare în grad 
 ♦ L. nr. 226/2011 

 ♦ O. nr. M.10/2012 (M.Ap.N.)  

 ♦ H.G. nr. 1049/2012 

 ♦ O. nr. M.132/2012 (M.Ap.N.)  
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 - cadre militare: 
 • din Ministerul Justiţiei, compensaţie lunară pentru chirie, condiţii de acordare 
 ♦ H.G. nr. 785/2004 

 • în activitate, locuri de muncă cu condiţii deosebite, condiţii speciale, specifice, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1294/2001 

 • în rezervă şi în retragere din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, legitimaţie, instituire 
 ♦ O. nr. M.76/2012 (M.Ap.N.)  

 • în rezervă şi în retragere, pe timp de pace, grade, acordare, înaintare în grad, metodologie 
 ♦ O. nr. M.132/2012 (M.Ap.N.)  

 • sau civile, educaţie fizică militară şi profesională 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 - care îndeplinesc funcţii în afara MAI, în organizaţii internaţionale care acordă asistenţa de specialitate pe teritoriul României, salarizare 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 241/2000 

 - căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 - Cercul Militar Naţional, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. M.6/2016 (M.Ap.N.)  

 - codificare a articolelor de înzestrare din domeniul apărării, activitate, organizare şi desfăşurare, norme, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 445/2003 

 - colegii naţionale militare, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. M.110/2014 (M.Ap.N.)  

 - comandantul forţelor armate - Preşedintele României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.92 alin.1) 
 - consilii de onoare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. M.64/2013 (M.Ap.N.)  

 - despăgubiri pentru invaliditate, deces în misiuni în cadrul forţelor internaţionale 
 ♦ L. nr. 70/1997 

 - din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 
 • majorare, soldă de funcţie 
 ♦ O.G. nr. 42/1998 

 • salarizare şi alte drepturi, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ O.G. nr. 13/2005 

 - disciplină, regulament 
 ♦ O. nr. M.64/2013 (M.Ap.N.)  

 - disponibilizat: 
 • din unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, protecţie socială, facilităţi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 100/1999 

 • restructurare armată, protecţie socială 
 ♦ O.G. nr. 7/1998 

 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 - domeniu, strategie 
 ♦ L. nr. 415/2002 

 - echipament şi hrană, drepturi 
 ♦ O.G. nr. 51/1994 

 ♦ O. nr. 503/2008 (M.I.R.A.)  

 - educaţie fizică, regulament 
 ♦ O. nr. M.149/2012 (M.Ap.N.)  

 - evacuare militară şi monitorizare răniţi, bolnavi din teatrele de operaţii, structuri militare, responsabilităţi 
 ♦ O. nr. M.126/2008 (M.Apar.)  

 - evidenţa salariaţilor proprii cu obligaţii militare, conducere de către fiecare instituţie publică şi operator economic, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1194/1996 

 ♦ H.G. nr. 1204/2007 

 - exercitarea de către România a preşedinţiei Grupuluidirector pentru coordonarea activităţilor Batalionului multinaţional de geniu, activităţi,  
 organizare, desfăşurare în anul 2008 
 ♦ H.G. nr. 535/2008 

 - forţa de muncă: 
 • din industria de apărare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1597/2002 

 • necesară la mobilizare şi pe timp de război, asigurare cu personal cu sau fără obligaţii militare 
 ♦ H.G. nr. 370/2004 

 ♦ H.G. nr. 1204/2007 

 - Forţă proiect-2005, structură, organizare, obiective pentru integrare NATO 
 ♦ L. nr. 203/2015 
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 - funcţii din S.R.I., S.I.E., S.T.S., S.P.P. echivalare cu funcţii civile 
 ♦ H.G. nr. 526/2006 

 - Ghidul carierei militare 
 ♦ H.G. nr. 106/2011 

 - indemnizaţii pentru soţiile militarilor în termen, soţiile cadrelor militare mutate în interesul serviciului 
 ♦ H.G. nr. 1109/1996 

 - industria de apărare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1597/2002 

 - instituţii de învăţământ superior, finanţare 
 ♦ O.G. nr. 27/2014 

 - instructori, corp, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. M.58/2013 (M.Ap.N.)  

 - instrucţie de front, regulament 
 ♦ O. nr. M.28/2009 (M.Ap.N.)  

 - în activitate din M.Ap.N., compensaţie lunară chirie, cuantum, condiţii, acordare 
 ♦ H.G. nr. 1867/2005 

 - în termen: 
 • răspundere materială 
 ♦ O.G. nr. 121/1998 

 - învăţământ, admitere, examen medical, efectuare, Metodologie 
 ♦ O. nr. M.114/2014 (M.Ap.N.)  

 - jandarmi la Misiunea ONU din Kosovo (UNMIK), drepturi, acordare 
 ♦ H.G. nr. 278/2003 

 - judecător, procuror, numire, transfer, grade, acordare 
 ♦ O. nr. M.47/2014 (M.Ap.N.)  

 - jurământ, depunere în forma cerută de lege 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.54) 
 - măsuri de aplicare a Convenţiei de la Geneva privind interzicerea perfecţionării, producerii, stocării şi utilizării armelor chimice şi distrugerea  
 acestora 
 ♦ H.G. nr. 211/1994 

 - măsuri de aplicare a Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi utilizării armelor chimice şi distrugerea acestora 
 ♦ L. nr. 56/1997 

 - obiective, parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice, protecţie, măsuri speciale, instituire 
 ♦ L. nr. 73/2013 

 - onoruri şi ceremonii, regulament 
 ♦ O. nr. M.63/2013 (M.Ap.N.)  

 - organe militare teritoriale, compunere 
 ♦ L. nr. 45/1994 
 (L. nr. 38/2002) 
 - participare la Misiunea ONU din Kosovo (UNMIK), drepturi, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 132/2002 

 - participarea forţelor Armatei Române la exerciţii sau antrenamente multinaţionale 
 ♦ O. nr. M.2/2012 (M.Ap.N.)  

 - participarea României: 
 • Sistemului Aranjamentelor de Forţe în Aşteptare al O.N.U., aprobare 
 ♦ H.P. nr. 16/2002 

 - pensii, măsuri 
 ♦ L. nr. 223/2015 

 - perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor de stat 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - permisie pentru copil nou născut, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 244/2000 

 - personal aeronautic, statut 
 ♦ L. nr. 35/1990 

 - personal român încadrat la Comandamentul Brigăzii Multinaţionale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) drepturi băneşti, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ L. nr. 35/2003 

 - personalul armatei participant la acţiuni, recunoaştere merite 
 ♦ L. nr. 168/2020 

 - plăţi compensatorii şi ajutoare pentru personalul militar, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 100/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 136/2000 

 ♦ O.G. nr. 7/1998 
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 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 - preoţi militari, cler militar, angajare, condiţii 
 ♦ L. nr. 195/2000 

 - Preşedintele României, conferire grade de mareşal, general şi de amiral 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.94) 
 - Preşedintele României, decretare mobilizare parţială sau generală, condiţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.92 alin.4) 
 - procurare de dispozitive medicale, ajutoare 
 ♦ O.G. nr. 16/1997 

 - produse: 
 • militare, regim de control la import şi export, lista 
 ♦ H.G. nr. 1094/2011 

 ♦ H.G. nr. 1045/2021 

 • militare, regimul exporturilor şi importurilor 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ O. nr. 3191/2021 (M.A.E.)  

 - răspundere materială, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 121/1998 

 - regulament de garnizoană, aprobare 
 ♦ O. nr. M.6/18/1675/C/350/10088/2010 (M.AP.N.; M.A.I.; M.J.; S.T.S.; S.R.I.)  

 - reprezentarea României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa- SHAPE, adoptări instituţionale 
 ♦ H.G. nr. 172/2003 

 - retragerea rezervelor formulate de România la cele patru Convenţii de la Geneva din 12 aug. 1949 
 ♦ L. nr. 277/2002 

 - Reuniunea Grupului de Lucru al Procesului reuniunilor miniştrilor apărării din Sud-Estul Europei (S.E.D.M.) pentru combaterea proliferării  
 armelor de distrugere în masă, securitatea frontierelor şi combaterea terorismului, organizare în România 
 ♦ H.G. nr. 356/2003 

 - rezervişti voluntari, statut 
 ♦ L. nr. 270/2015 

 ♦ O. nr. M.25/2017 (M.Ap.N.)  

 ♦ O. nr. 139/2017 (M.Af.I.)  

 - rezervişti, ordine de chemare la exerciţii şi antrenamente de mobilizare, război, model, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 13/2011 

 ♦ O. nr. M.10/2013 (M.Ap.N.)  

 - Rezoluţia nr. 1.390 (2002) a Consiliului de Securitate al O.N.U., respectare 
 ♦ H.G. nr. 508/2002 

 - români în structura permanentă a Comandamentului Forţei de Pace Multinaţionale din Europa de Sud-Est, încadrare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 918/1999 

 - salarizare personal militar care este încadrat în structurile instituţionale ale NATO, asigurare 
 ♦ H.G. nr. 172/2003 

 - sectoare militare, executare lucrări construcţii-montaj 
 ♦ H.G. nr. 528/1997 

 - soldaţi şi gradaţi militari, statut, instruire/pregătire, cheltuieli, stabilire, metodologie 
 ♦ L. nr. 384/2006 

 ♦ O. nr. 404/2008 (M.I.R.A.)  

 ♦ O. nr. M.39/2010 (M.Ap.N.)  

 - solde militari în termen şi cu termen redus, studenţi, elevi militari şi fii ai regimentului 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 - stagiu efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, acordarea unor drepturi personalului şi văduvelor  
 acestora, condiţii 
 ♦ L. nr. 309/2002 

 ♦ H.G. nr. 1114/2002 

 - statutul cadrelor militare 
 ♦ L. nr. 80/1995 

 - studii absolvite în instituţiile militare de învăţământ, echivalare cu studii din instituţii civile de învăţământ şi stagiu efectuat în funcţii militare în  
 MAI cu stagiu specific în funcţii civile 
 ♦ O.G. nr. 28/2002 

 ♦ H.G. nr. 498/2004 

 - transporturi multimodale, mişcare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. M.94/2011 (M.Ap.N.)  

 - trecut în rezervă sau direct în retragere, plăţi compensatorii, ajutoare, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ O.G. nr. 7/1998 
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 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 - uniforme, compunere, port, regulament, echipare, reguli 
 ♦ O. nr. 262/2007 (M.I.R.A.)  

 - vehicule speciale de luptă şi ale Ministerului Apărării, control circulaţie, însoţire coloane, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. M.130/1428/2006 (M.APAR.; M.A.I.)    
 Mine antiinfanterie (antipersonal), reglementări internaţionale: 
 - interzicere utilizare, stocare, producere, transfer, Convenţie, Oslo, 1997 
 ▼ L. nr. 204/2000 (ratificare)   
 Mine antiinfanterie (antipersonal): 
 - distrugere 
 ♦ H.G. nr. 1326/2002 

 - instituire moratoriu, export 
 ♦ H.G. nr. 748/1997   
 Mine, cariere: 
 - activităţi de închidere şi ecologizare, facilitator public, ghid 
 ♦ O. nr. 658/2009 (M.E.)  

 - activităţi: 
 • de exploatare, concesionare, durată 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ H.G. nr. 1208/2003 

 • miniere, permis de exploatare, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 94/2009 (A.N.R.M.)  

 - agenţi economici: 
 • din minerit, înlesniri la plata obligaţiilor bugetare 
 ♦ H.G. nr. 372/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 13/1999 

 • pentru realizarea execuţiei lucrărilor de închidere şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate, condiţii 
 ♦ O. nr. 20/87/111/1999 (M.I.C.; M.M.P.S.; M.A.P.P.M.)  

 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 ♦ L. nr. 85/2003 

 - cadru legal 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - concurs: 
 • concesionare activităţi miniere de exploatare, oferte, depunere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 14/1999 

 ♦ O. nr. 12/2002 (A.N.R.M.)  

 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ H.G. nr. 1208/2003 

 • public, concesionare activităţi miniere de exploatare 
 ♦ O. nr. 93/2002 (A.N.R.M.)  

 ♦ L. nr. 85/2003 

 - conservare şi închidere: 
 • conţinut cadru al documentaţiilor 
 ♦ O. nr. 90/1997 (A.N.R.M.)  

 • definitivă: 
 • etapa a II- a 
 ♦ H.G. nr. 17/1999 

 • etapa a III-a 
 ♦ H.G. nr. 720/1999 

 • etapa a IV-a 
 ♦ H.G. nr. 493/2000 

 • etapa a V-a 
 ♦ H.G. nr. 602/2001 

 • etapa a VI-a 
 ♦ H.G. nr. 898/2002 

 • etapa a VII-a 
 ♦ H.G. nr. 926/2003 

 • etapa a VIII-a 
 ♦ H.G. nr. 1846/2004 

 • obiective rămase de executat, utilizare surse financiare, modificare liste aprobate prin hotărâri de Guvern, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 826/2001 

 - Forumul interguvernamental pentru minerit, metale şi dezvoltare durabilă, aprobarea participării 
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 ♦ H.G. nr. 1701/2004 

 - iazuri de decantare, închidere, acte de reglementare 
 ♦ O. nr. 818/A.K./1687/V.V./2007 (M.M.D.D.; M.E.F.)  

 - industrie minieră, îmbunătăţirea activităţii 
 ♦ H.G. nr. 236/1990 

 - în conservare, salariaţi disponibilizaţi, constituiţi în asociaţii, persoane juridice, continuare activitate de mine în conservare 
 ♦ H.G. nr. 14/1999 

 - închidere definitivă, monitorizare postînchidere a stării de siguranţă a obiectivului, factorilor de mediu 
 ♦ H.G. nr. 997/2010 

 - închidere, instrucţiuni tehnice, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O. nr. 116/166725/1998 (A.N.R.M.; M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 234/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ L. nr. 85/2003 

 - închidere, planuri, specialişti, atestare 
 ♦ O. nr. 391/2010 (M.E.C.M.A.)  

 - licenţe de concesionare, activităţi de explorare zăcăminte de ape minerale şi de bioxid de carbon 
 ♦ O. nr. 159/1998 (A.N.R.M.)  

 - Manual de închidere a minelor 
 ♦ O. nr. 273/2001 (M.I.R.)  

 - minereuri: 
 • aurifere, neferoase şi feroase, diluţii şi pierderi, stabilire, intrucţiuni 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ O. nr. 147/2003 (A.N.R.M.)  

 • feroase şi neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere, subvenţii de la bugetul de stat 
 ♦ H.G. nr. 311/1999 

 ♦ H.G. nr. 42/2000 

 - operaţiuni, efectuare date tehnice cu caracter confidenţial, condiţii 
 ♦ O. nr. 76/1998 (A.N.R.M.)  

 - Proiect de închidere, refacere a mediului, regenerare socioeconomică, condiţii de implementare, acorduri de împrumut, condiţii, derulare 
 ♦ H.G. nr. 347/2005 

 ♦ O. nr. 1685/2007 (M.E.F.)  

 - proprietate, cartea minieră 
 ♦ O. nr. 103/705/1292/2002 (M.I.R.; M.A.P.M.; M.L.P.T.L.)  

 ♦ L. nr. 85/2003 

 - regim juridic, fond geologic minier, desfăşurare activităţi în România 
 ♦ H.G. nr. 1208/2003 

 - sector: 
 • extractiv minier, ţiţei, gaze naturale, modernizare, cote de cheltuieli 
 ♦ H.G. nr. 765/1994 

 • subvenţii pe produse, protecţie socială, acordare pentru companii, societăţi naţionale, societăţi comerciale 
 ♦ H.G. nr. 2/2009 

 ♦ H.G. nr. 384/2010 

 - strategia de dezvoltare a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 646/2002 

 - substanţe minerale utile, programe anuale de exploatare, condiţii 
 ♦ O. nr. 47/2008 (A.N.R.M.)  

 - şi cariere/balastiere, documentaţie pentru metode de exploatare cadru, criterii, aprobare 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - şi cariere: 
 • conservare, închidere condiţii 
 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 • închidere definitivă şi conservare, etapa a II-a 
 ♦ H.G. nr. 17/1999 

 • program de conservare şi închidere definitivă, etapa a III-a şi a IV-a 
 ♦ H.G. nr. 720/1999 

 ♦ H.G. nr. 493/2000 

 - topografie minieră, regulament, aprobare 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ O. nr. 65/133/2003 (M.E.COM.; A.N.R.M.)  

 - unităţi, clasificare, criterii, emanaţii de gaze 
 ♦ O. nr. 388/1996 (M.M.P.S.)  

 - uraniu, preţuri, scădere din gestiune a unor pierderi 
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 ♦ H.G. nr. 584/1992 

 v. Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin"- S.A., v. concesionare 
 
 Mineri: 
 - protecţia socială, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 97/1998 

 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 - Staţia Centrală de Salvare Minieră Petroşani, organizare 
 ♦ H.G. nr. 170/1990   
 Ministere: 
 - aparat, personal angajat, funcţionari publici, evaluare performanţe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - centre operative pentru situaţii de urgenţă 
 ♦ H.G. nr. 1491/2004 

 - comisii de dialog social 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - conlucrare cu S.I.E. 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 - demnitari: 
 • avere, obligaţia declarării 
 ♦ L. nr. 115/1996 

 ♦ L. nr. 144/2007 

 • interdicţia de a face parte din adunările generale ale acţionarilor şi din Consiliul de administraţie al agenţilor economici 
 ♦ H.G. nr. 755/1994 

 • paşapoarte 
 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006 

 - gestionarea resurselor umane şi evaluarea performanţelor individuale 
 ♦ H.G. nr. 510/1998 

 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - înfiinţarea funcţiei de secretar general 
 ♦ H.G. nr. 43/1998 

 - înlocuirea denumirii unor ministere din cuprinsul unor acte normative 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - măsuri referitoare la organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 291/2000 

 - mod de acţionare în activitatea regiilor autonome 
 ♦ H.G. nr. 488/1992 

 - normative de cheltuieli, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 55/2010 

 - organizare în subordinea Guvernului 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.116) 
 - plata contribuţiei pentru valoarea asistenţei tehnice acordată de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, Viena, A.I.E.A. 
 ♦ O.G. nr. 29/1998 

 - proiecte: 
 • de acte normative, aplicare, norme de tehnică legislativă 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 • de coduri şi alte acte normative, colaboratori externi, plată, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 85/1998 

 • instrumente de prezentare şi motivare, conţinut 
 ♦ H.G. nr. 1361/2006 

 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - şi alte organe centrale, aparat, funcţii publice 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale implicate în derularea Aranjamentului stand-by dintre România şi F.M.I. şi a  
 Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului României în perioada 2001- 2002 
 ♦ H.G. nr. 1299/2001 

 v. salarizare 
 
 Ministerul  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: 
 - 
 ♦ O.U.G. nr. 212/2020 
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 Ministerul Administraţiei şi Internelor: 
 - achiziţionare aparatură medicală de înaltă performanţă, autorizare 
 ♦ H.G. nr. 463/2006 

 - activitate de cercetare-dezvoltare, management, organizare, norme 
 ♦ O. nr. 136/2012 (M.A.I.)  

 - activitate de informare-documentare, alimentare cu date, utilizarea paginii de intranet, norme 
 ♦ O. nr. 317/2009 (M.A.I.)  

 - activităţi finanţate integral din venituri proprii, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 787/2003 

 - activităţi sub egida Colegiului European de Poliţie 
 ♦ O. nr. 132/2011 (M.A.I.)  

 - aeronave, proceduri de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bord, norme 
 ♦ O. nr. 94/2010 (M.A.I.)  

 - Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane 
 ♦ H.G. nr. 460/2011 

 - angajare şi prestare de servicii de către unităţile MI, domenii de activitate, listă, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 74/2001 

 ♦ H.G. nr. 733/2002 

 - ansamblul artistic "Ciocârlia", funcţionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 39/2007 

 - asigurări facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1998 

 - atribuire contracte multianuale de furnizare de mijloace de transport pe bază de leasing financiar, autorizare 
 ♦ H.G. nr. 1852/2006 

 - atribuţii în domeniul protejării mormintelor şi operelor comemorative de război, stabilire 
 ♦ L. nr. 379/2003 

 - atribuţii privind: 
 • informaţii pentru persoane decorate, condiţii 
 ♦ L. nr. 29/2000 

 • ordinea şi liniştea publică 
 ♦ L. nr. 60/1991 

 • siguranţei naţionale 
 ♦ L. nr. 51/1991 

 - autorizarea şi finanţarea editării unor publicaţii 
 ♦ H.G. nr. 116/2007 

 - baza de date, accesul poliţiei locale, activităţi, organizare 
 ♦ O. nr. 128/2011 (M.A.I.)  

 - bunuri scoase din funcţiune/rezerve proprii, valorificare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 95/1999 

 ♦ H.G. nr. 81/2003 

 - bunuri, scoatere din funcţiune, valorificare şi casare 
 ♦ I. nr. 167/2009 (M.A.I.)  

 - Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, subordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 103/2006 

 - Centrul Informatic Naţional al M.A.I. 
 ♦ H.G. nr. 1362/2004 

 - cheltuieli de personal, diminuare, măsuri 
 ♦ O. nr. 269/2009 (M.A.I.)  

 - cheltuieli de personal, limită alocată, încadrare, măsuri pentru anul 2011 
 ♦ O.U.G. nr. 54/2011 

 ♦ H.G. nr. 1007/2011 

 - cler militar, instituire, secţie de asistenţă religioasă, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 195/2000 

 - Comadamentul protecţiei civile, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 1398/2000 

 - comerţ exterior, probleme specifice 
 ♦ H.G. nr. 427/1991 

 - Comisia de Însemne Heraldice, constituire, funcţionare 
 ♦ O. nr. 8/2011 (M.A.I.)  

 - Comisia ministerială pentru romi, constituire 
 ♦ O. nr. 68/2015 (M.Af.I.)  

 - Comisia naţională de autoevaluare Schengen 
 ♦ H.G. nr. 882/2006 

 - Comitet strategic pentru sprijinirea activităţii Direcţiei generale anticorupţie, organizare, funcţionare, atribuţii, regulament 
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 ♦ O. nr. 23/2011 (M.A.I.)  

 - coordonare, măsuri dispuse prin decretul de instituire a stării de urgenţă 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 - Corpul Pompierilor Militari, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 121/1996 

 - corupţie, prevenire şi combatere în cadrul ministerului, măsuri 
 ♦ L. nr. 161/2005 

 - declaraţii de avere, de interese, prevederi legale, implementare, personal responsabil 
 ♦ O. nr. 124/2011 (M.A.I.)  

 - demilitarizarea unităţilor aparatului central al M.I. şi al structurilor subordonate acestuia 
 ♦ O.U.G. nr. 179/2002 

 - Departamentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 100/2012 (M.A.I.)  

 - dezvoltare relaţii cu R. Moldova 
 ♦ H.G. nr. 681/1991 

 - Direcţia generală anticorupţie, operaţionalizare 
 ♦ O.U.G. nr. 120/2005 

 - Direcţia generală juridică, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 100/2011 (M.A.I.)  

 - Direcţia generală pentru relaţia cu comunităţile locale 
 ♦ O. nr. 252/2010 (M.A.I.)  

 - Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 252/2012 (M.A.I.)  

 - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
 ♦ H.G. nr. 1367/2009 

 - Direcţia pentru politici fiscale şi bugetare locale, regulament, aprobare 
 ♦ O. nr. 209/2010 (M.A.I.)  

 - direcţii generale/direcţii pentru aparatul central, ordine interioară, regulament, aprobare 
 ♦ O. nr. 120/2010 (M.A.I.)  

 - domeniile în care unităţile M.I. pot angaja şi presta servicii 
 ♦ L. nr. 196/2002 

 - drepturi de echipament şi materiale de resortul echipamentului pe timp de pace, acordare 
 ♦ O.G. nr. 51/1994 

 - drepturi de hrană în timp de pace, acordare 
 ♦ O.G. nr. 26/1994 

 - fond de locuinţe, administrare 
 ♦ H.G. nr. 521/1992 

 - inspectorate pentru situaţii de urgenţă, servicii publice deconcentrate 
 ♦ H.G. nr. 1492/2004 

 - instituţii de formare profesională iniţială, absolvire, măsuri, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 101/2009 

 - instituţii de învăţământ, formare iniţială, în anul 2011, a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul  
 circulaţiei rutiere 
 ♦ O. nr. 54/2011 (M.A.I.)  

 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 - înfiinţare, atribuţii, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 40/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 2/2005 

 - înfiinţarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 294/2007 

 - Jandarmeria Română, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 550/2004 

 - locuinţe, construire, programe 
 ♦ O. nr. 129/2010 (M.A.I.)  

 - lucrători, supravegherea sănătăţii, norme 
 ♦ O. nr. 291/2011 (M.A.I.)  

 - ministru delegat, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 16/2012 

 - nave, ambarcaţiuni, mijloace plutitoare, evenimente de navigaţie, producere, investigare 
 ♦ I. nr. 171/2011 (M.A.I.)  

 - nave, serviciu la bord, regulament 
 ♦ O. nr. 307/2009 (M.A.I.)  

 - Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor (O.N.P.M.), înfiinţare în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române 
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 ♦ L. nr. 682/2002 

 ♦ H.G. nr. 760/2004 

 - pază obiective, bunuri şi valori, cu efective de jandarmi 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 1486/2005 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 - personal căruia i se aplică Statutul poliţistului, drept de hrană în timp de pace, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 65/2003 

 - personal contractual, performanţe profesionale individuale, evaluare 
 ♦ O. nr. 94/2011 (M.A.I.)  

 - personal, cercetare penală 
 ♦ O. nr. 216/2009 (M.A.I.)  

 - personal, integritate profesională, testare, procedură 
 ♦ O. nr. 256/2011 (M.A.I.)  

 - personal, pregătire prin exerciţii, planificare, organizare, desfăşurare, evaluare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 110/2010 (M.A.I.)  

 - plăţi, efectuare, transparenţă 
 ♦ O. nr. 50/2012 (M.A.I.)  

 - Poliţia Română, competenţă 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 - poliţişti, funcţii în organizaţii internaţionale, îndeplinire, abilitare 
 ♦ O.U.G. nr. 42/2004 

 - posturi vacante/temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, concursuri pentru ocupare, organizare, desfăşurare, regulament 
 ♦ O. nr. 104/2010 (M.A.I.)  

 - prelucrare date cu caracter personal, , asigurare securitate, măsuri de natură organizatorică, tehnică 
 ♦ I. nr. 27/2010 (M.A.I.)  

 - produse şi servicii, competenţe de achiziţie 
 ♦ O. nr. 29/2011 (M.A.I.)  

 - program de lucru, stabilire 
 ♦ O. nr. 703/2009 (M.A.I.)  

 - publicaţii, finanţare, editare 
 ♦ H.G. nr. 116/2007 

 - reconversia profesională a poliţiştilor, programe, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 172/2012 (M.A.I.)  

 - reorganizare instituţională, personal, numire în funcţie, departajare, examen, organizare, desfăşurare, procedură-cadru 
 ♦ O. nr. 129/2011 (M.A.I.)  

 - repartizare situaţii de urgenţă specifice tipurilor de risc, gestionare, regulament 
 ♦ O. nr. 181/2010 (M.A.I.)  

 - servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor, materiale, confecţionare şi distribuire gratuită 
 ♦ O. nr. 1287/2006 (M.A.I.)  

 - Sistemul informatic de management electronic al documentelor, implementare 
 ♦ O. nr. 75/2011 (M.A.I.)  

 - spaţii locative necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate, închiriere, repartizare, criterii, condiţii 
 ♦ O. nr. 275/2009 (M.A.I.)  

 - spaţii, administrare: 
 • utilizare, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 243/2011 (M.A.I.)  

 - stagiu de practică de specialitate pentru studenţii/masteranzii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior civile, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 186/2010 (M.A.I.)  

 - strategia de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale 
 ♦ H.G. nr. 196/2005 

 - structura comisiilor de contestaţii 
 ♦ O. nr. 1453/M.34/18769/10161/2011 (M.M.F.P.S.; M.Ap.N.; M.A.I.; S.R.I.)  

 - structuri, arborarea drapelului României 
 ♦ O. nr. 89/2012 (M.A.I.)  

 - structuri, autovehicule din dotare, activitate de exploatare, reorganizare 
 ♦ O. nr. 122/2010 (M.A.I.)  

 - structuri, denumiri onorifice, atribuire, zile aniversare, stabilire 
 ♦ O. nr. 176/2012 (M.A.I.)  

 - transparenţă decizională, proceduri, parcurgere 
 ♦ O. nr. 187/2012 (M.A.I.)  

 - uniforme, aprobarea introducerii în dotarea unor cadre 
 ♦ H.G. nr. 506/1990 

 - unităţi de învăţământ postliceal, organizare, funcţionare, regulament-cadru 
 ♦ O. nr. 199/2011 (M.A.I.)  
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 - unităţi sanitare, reorganizare şi finanţare 
 ♦ H.G. nr. 443/1998 

 - unităţi, inventarierea patrimoniului, organizare, efectuare, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 231/2012 (M.A.I.)  

 - unităţi, măsuri de protecţie civilă, regulament 
 ♦ O. nr. 224/2011 (M.A.I.)  

 - unităţi, organizare şi reorganizare de servicii, stabilire, condiţii, regulament 
 ♦ O.G. nr. 74/2001 

 ♦ H.G. nr. 733/2002 

 - venituri extrabugetare, prestare de servicii, abilitare 
 ♦ O.G. nr. 74/2001 

 v. cărţi de identitate, v. paşapoarte, v. permis de conducere auto 
 
 Ministerul Afacerilor Europene: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 869/2012 (M.Af.E)    
 Ministerul Afacerilor Externe: 
 ♦ H.G. nr. 16/2017 

 - activitatea consulară, regim 
 ♦ L. nr. 62/2019 

 - activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 ♦ H.G. nr. 152/2003 

 - activităţi specifice pentru realizarea investiţiilor publice şi a lucrărilor de reparaţii la imobilele misiunilor diplomatice din străinătate, reglementare 
 ♦ H.G. nr. 797/1994 

 - acţiuni de protocol specifice, organizare, norme 
 ♦ H.G. nr. 70/2005 

 - asistenţă pentru dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare, finanţare 
 ♦ O. nr. 882/2012 (M.A.E.)  

 - atribuţii: 
 • în domeniul protejării mormintelor şi operelor comemorative de război, stabilire 
 ♦ L. nr. 379/2003 

 • organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 590/2003 

 - burse de studii în domeniul integrării euroatlantice, acordare 
 ♦ H.G. nr. 1091/2004 

 - centre comunitare românești în străinătate, instituire 
 ♦ L. nr. 86/2016 

 - Comitetul consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 
 ♦ H.G. nr. 678/2017 

 - Corpul Diplomatic şi Consular al României, statut 
 ♦ L. nr. 269/2003 

 - funcţii de execuţii specifice, coeficient de multiplicare 
 ♦ L. nr. 495/2004 

 - Institute culturale româneşti din străinătate,  organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 492/2004 

 - instituţii publice din subordine, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 1423/2009 

 - misiuni diplomatice, oficii consulare, înfiinţare, desfiinţare, schimbare rang, competenţă 
 ♦ L. nr. 37/1991 

 ♦ D. nr. 57/1991 

 - oficii şi birouri comerciale proprii în exterior 
 ♦ H.G. nr. 431/1998 

 - parc auto, dotare şi consum normat de carburanţi, normative 
 ♦ H.G. nr. 1136/2001 

 - paşapoarte diplomatice şi de serviciu, atribuţii, eliberare 
 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006 

 - preluare activitate Departament pentru Românii de pretutindeni 
 ♦ O.U.G. nr. 17/2005 

 - salarizare, din administraţia centrală, misiuni diplomatice, oficii consulare, institute culturale din străinătate 
 ♦ L. nr. 495/2004 

 - şefii misiunilor diplomatice chemaţi temporar în ţară, drepturi salariale 
 ♦ H.G. nr. 525/1995 

 - valută încasată de misiunile diplomatice consulare ale României, pentru servicii consulare, destinaţie 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 
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 Ministerul Afacerilor Interne: 
 - activităţi de protecţie a mediului în unităţi, organizare, coordonare, control 
 ♦ O. nr. 140/2015 (M.Af.I.)  

 - camerele de corpuri delicte, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 73/2013 (M.Af.I.)  

 - Casa de Pensii Sectoriale a ministerului 
 ♦ O. nr. 131/2016 (M.Af.I.)  

 - Departamentul pentru situaţii de urgenţă 
 ♦ O.U.G. nr. 1/2014 

 - Direcţia Generală de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne 
 ♦ O.U.G. nr. 76/2016 

 - Direcţia generală logistică 
 ♦ O. nr. 144/2016 (M.Af.I.)  

 - Direcţia informare şi relaţii publice, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 15/2015 (M.Af.I.)  

 - Direcţia secretariat general, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 108/2016 (M.Af.I.)  

 - drepturi salariale 
 ♦ O. nr. 93/2014 (M.Af.I.)  

 ♦ O. nr. 93/2014 (M.Af.I.)  

 ♦ O. nr. 101/2014 (M.Af.I.)  

 - inspecţie a muncii, activităţi, organizare, control 
 ♦ O. nr. 32/2014 (M.Af.I.)  

 - management resurse umane, unități de poliție 
 ♦ O. nr. 140/2016 (M.Af.I.)  

 - onoruri şi ceremonii militare, regulament 
 ♦ O. nr. 64/2014 (M.Af.I.)  

 - personal contractual, promovare, examen 
 ♦ O. nr. 105/2015 (M.Af.I.)  

 - sume având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, plată, procedură, stabilire 
 ♦ O. nr. 4/2013 (M.Af.I.)  

 - Unitatea de Politici Publice 
 ♦ O. nr. 167/2016 (M.Af.I.)  

 - Unitatea de politici publice, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 52/2013 (M.Af.I.)    
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: 
 - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură 
 ♦ H.G. nr. 545/2010 

 - Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare 
 ♦ L. nr. 133/2019 

 - atribuţii în domeniul pădurilor 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - direcţii pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, a municipiului Bucureşti, reorganizare, măsuri, stabilire număr de posturi 
 ♦ H.G. nr. 751/2010 

 ♦ H.G. nr. 860/2016 

 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 115/2009 

 ♦ O.U.G. nr. 70/2010 

 - organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 30/2017 

 - personal contractual, performanţe profesionale individuale, evaluare, promovare, avansare 
 ♦ O. nr. 916/2011 (M.A.D.R.)  

 - Plan sectorial "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020", aprobare 
 ♦ O. nr. 124/2011 (M.A.D.R.)  

 - reorganizare structuri, măsuri 
 ♦ L. nr. 157/2016 

 - Sistem Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, organizare, funcţionare, implementare 
 ♦ O.U.G. nr. 67/2008 

 ♦ O. nr. 445/2008 (M.A.D.R.)    
 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: 
 - acţiuni de consultanţă şi informare a agricultorilor, organizare, finanţare, condiţii 
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 ♦ O.G. nr. 61/1998 

 ♦ H.G. nr. 138/1999 

 - aderare la Organizaţia Internaţională a Zahărului 
 ♦ H.G. nr. 1378/1996 

 - Agenţia Naţională Fitosanitară 
 ♦ L. nr. 37/2006 

 - asigurarea pazei pădurilor proprietate privată 
 ♦ O. nr. 397/1996 (M.A.P.P.M.)  

 - atribuţii în domeniul: 
 • fondului funciar 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 • îmbunătăţiri funciare 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 • în organizarea reţelei sanitar-veterinare de stat 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - Comitetul Naţional pentru Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a Deşertificării, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 474/2004 

 - compartimentul pentru controlul administrativ al livrărilor de tutun, înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 186/2001 

 ♦ H.G. nr. 439/2002 

 ♦ O. nr. 237/2002 (M.A.A.P.)  

 - contracte de administrare la Societatea Naţională a Produselor Agricole- S.A şi la Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare Rurală "Ceder"-  
 S.A 
 ♦ H.G. nr. 925/1999 

 - direcţii teritoriale de regim silvic şi de vânătoare: 
 • înfiinţare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 41/2004 

 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 - înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea şi controlul companiilor desemnate 
 ♦ H.G. nr. 173/2000 

 - organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 ♦ L. nr. 161/2003 

 - reorganizare 
 ♦ L. nr. 139/2014 

 - serviciu de inspecţie piscicolă, înfiinţare, organizare şi funcţionare, atribuţii 
 ♦ O. nr. 12/2000 (M.A.A.)  

 v. mediu înconjurător, ecologie 
 
 Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: 
 - înființare 
 ♦ O.U.G. nr. 121/2021 

 ♦ H.G. nr. 1327/2021   
 Ministerul Apărării Naţionale, cooperare internaţională: 
 - acte internaţionale bilaterale 
 • afiliere la sistemul de codificare NATO, Acord de sponsorizare, Roma, 1997 
 ▼ H.G. nr. 221/2003 (aprobare) 

 • R. Ungară, cooperare între forţele aeriene, Acord, Arad, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1572/2002 (aprobare)   
 Ministerul Apărării Naţionale: 
 - acte normative specifice, doctrine, manuale militare, evidenţă, aplicaţie informatică "Lexmil", management 
 ♦ O. nr. M.42/2012 (M.Ap.N.)  

 - activitate legislativă, asistenţă juridică, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. M.75/2009 (M.Ap.N.)  

 - activităţi care vizează problematica Agenţiei Europene de Apărare, reglementare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. M.25/2009 (M.Ap.N.)  

 - activităţi de producţie, management, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. M.9/2011 (M.Ap.N.)  
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 - activităţi finanţate integral din venituri proprii, înfiinţare, aprobare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 253/2003 

 ♦ H.G. nr. 592/2003 

 ♦ H.G. nr. 567/2003 

 ♦ H.G. nr. 1245/2003 

 ♦ H.G. nr. 468/2005 

 - afiliere ca membru asociat la Consiliul Internaţional al Sportului Militar, plată, cotizaţii 
 ♦ O.G. nr. 118/1998 

 - apărare naţională 
 ♦ L. nr. 45/1994 

 - armamente, pe teritoriul României, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 906/1999 

 - asigurări facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1998 

 - asistenţă medicală şi farmaceutică, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. M.110/2009 (M.Ap.N.)  

 - atribuţii: 
 • în domeniul protejării mormintelor şi operelor comemorative de război, stabilire 
 ♦ L. nr. 379/2003 

 • organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 489/2000 

 - audit public intern, exercitare 
 ♦ O. nr. M.67/2014 (M.Ap.N.)  

 - bunuri aflate în administrare, valorificare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 122/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 95/1999 

 ♦ H.G. nr. 1470/2005 

 - cadre militare în activitate, fapte săvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, asistenţă juridică, sume, suportare, condiţii 
 ♦ O. nr. M.81/2011 (M.Ap.N.)  

 - cadre militare în rezervă, retragere, legitimaţie, instituire 
 ♦ O. nr. M.76/2012 (M.Ap.N.)  

 - cadre militare, sistem de selecţie şi ierarhizare în vederea evoluţiei în carieră, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. M.69/2015 (M.Ap.N.)  

 - cadre, cheltuieli de întreţinere, instruire pe timpul şcolarizării, restituire, norme 
 ♦ O. nr. M.111/2011 (M.Ap.N.)  

 - Centrul de coordonare a mişcării, abilitare ca unică autoritate, planificare, coordonare, control deplasări de trupe 
 ♦ H.G. nr. 1035/2003 

 - Colegiul Naţional de Apărare, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 438/1992 

 - comandanţi unităţi sanitare cu paturi, evaluare anuală, criterii specifice de performanţă, aprobare 
 ♦ O. nr. M.68/2013 (M.Ap.N.)  

 - Comisia de coordonare a programelor de construire a locuinţelor proprietate personală pentru cadre militare, soldaţi şi gradaţi voluntari, precum şi  
 pentru personalul civil din armată 
 ♦ O. nr. M.80/2012 (M.Ap.N.)  

 - Comisia de heraldică şi denumiri, constituire, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. M.95/2011 (M.Ap.N.)  

 - Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor, organizare, funcţionare, Regulament 
 ♦ O. nr. M.27/2014 (M.Ap.N.)  

 - comisii pentru probleme sociale, personal 
 ♦ O. nr. M.87/2014 (M.Ap.N.)  

 - compatibilitate electromagnetică, asigurare, stabilire responsabilităţi 
 ♦ O. nr. M.31/2011 (M.Ap.N.)  

 - control financiar preventiv propriu, organizare şi exercitare 
 ♦ O. nr. M.120/2014 (M.Ap.N.)  

 - coordonare măsuri dispuse prin decretul de instituire a stării de asediu 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 - distincţii militare 
 ♦ O. nr. M.102/2012 (M.Ap.N.)  

 - echivalare funcţii militare cu funcţii civile, eliberare documente, metodologie, competenţe 
 ♦ O. nr. M.83/2009 (M.Ap.N.)  

 - evaluarea competenţei lingvistice, norme 
 ♦ O. nr. M.21/2010 (M.Ap.N.)  

 - fond de locuinţe, administrare 
 ♦ H.G. nr. 521/1992 

 - funcţii militare, echivalare cu funcţii civile 
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 ♦ H.G. nr. 485/2005 

 - gestionare bunuri, Instrucţiuni 
 ♦ O. nr. M.25/2012 (M.Ap.N.)  

 - informaţii secrete de stat, declasificare 
 ♦ H.G. nr. 184/2010 

 - instituţii militare de învăţământ superior din subordine, programe de studii universitare, organizare 
 ♦ H.G. nr. 606/2005 

 - în situaţii de război, Centrul meteorologic naţional poate trece în subordinea acestuia 
 ♦ L. nr. 139/2000 

 - închiriere: 
 • imobile sau părţi din acestea, aflate în administrarea sa şi a proprietăţii publice a statului, atribuire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 68/2000 

 • nave-şcoală şi de transport maritim "Albatros", aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1375/2000 

 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 - însemne heraldice pentru armata României 
 ♦ H.G. nr. 1223/2004 

 - locuinţe de serviciu: 
 • repartizare, închiriere, folosire 
 ♦ O. nr. M.84/2009 (M.Ap.N.)  

 • vânzare către personal, autorizare 
 ♦ L. nr. 562/2004 

 ♦ O. nr. M.120/2009 (M.Ap.N.)  

 - lucrări comemorative, finanţare pentru cinstirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 
 ♦ H.G. nr. 3/1991 

 - materiale obiecte de inventar, durată de folosinţă, stabilire 
 ♦ O. nr. M.87/2009 (M.Ap.N.)  

 - misiuni internaţionale de menţinere a păcii sau umanitare, gradaţi şi soldaţi, accidentaţi, invaliditate, deces, drepturi 
 ♦ L. nr. 70/1997 

 - operaţiuni de mişcare, transport, mari unităţi şi unităţi militare 
 ♦ O. nr. M.4/2014 (M.Ap.N.)  

 - organizarea pazei unor obiective feroviare, rutiere şi de navigaţie 
 ♦ H.G. nr. 507/1993 

 - personal aparţinând armatelor străine, şcolarizare în România 
 ♦ H.G. nr. 1314/2004 

 - personal din sectorul de apărare, drepturi de hrană şi echipament 
 ♦ O.G. nr. 51/1994 

 ♦ O.G. nr. 26/1994 

 - personal, activitate de pregătire în străinătate, norme 
 ♦ O. nr. M.99/2010 (M.Ap.N.)  

 - personal, drepturi salariale, titluri executorii, efectuare plăţi, procedură, stabilire 
 ♦ O. nr. M.95/2009 (M.Ap.N.)  

 - personal, selecţie, stabilirea duratei de participare la misiuni individuale în afara teritoriului, criterii, metodologie 
 ♦ O. nr. M.101/2011 (M.Ap.N.)  

 ♦ O. nr. M.8/2013 (M.Ap.N.)  

 - personal, trimitere în misiune permanentă în străinătate 
 ♦ H.G. nr. 22/2004 

 - petiţii, soluţionare, primire în audienţă, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. M.101/2012 (M.Ap.N.)  

 - post în serviciul extern al M.Ap.N, înfiinţare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1099/2002 

 - posturi vacante, temporar vacante de personal civil contractual, promovare în grade şi trepte, norme, regulament 
 ♦ O. nr. M.68/2015 (M.Ap.N.)  

 - pregătirea populaţiei pentru apărare, evidenţă recruţi şi rezervişti 
 ♦ L. nr. 446/2006 

 - proceduri elaborare, avizare, prezentare proiecte de documente de politici publice, acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern 
 ♦ O. nr. M.1/2020 (M.Ap.N.)  

 - Regulamentul serviciului interior, aprobare 
 ♦ O. nr. M.97/2014 (M.Ap.N.)  

 - Reprezentanţa Naţională de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare 
 ♦ H.G. nr. 769/2004 

 - reţea sanitară, spitale, conducere 
 ♦ O. nr. M.129/2009 (M.Ap.N.)  

 - rezervişti voluntari, statut 
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 ♦ L. nr. 270/2015 

 - sectoare militare de construcţii-montaj, lucrări, finanţare, venituri extrabugetare 
 ♦ H.G. nr. 528/1997 

 - Secţia asistenţă veterani de război, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 662/2009 

 - secţie de asistenţă religioasă, organizare, cler militar, instituire 
 ♦ L. nr. 195/2000 

 - sigilii, ştampile, matriţe timbru sec, executare, păstrare, utilizare 
 ♦ O. nr. M.116/2012 (M.Ap.N.)  

 - siguranţă naţională, atribuţii 
 ♦ L. nr. 51/1991 

 - spaţii construite şi terenuri din cazărmi, grad de ocupare, evaluare 
 ♦ O. nr. M.12/2010 (M.Ap.N.)  

 - Statul Major General, Consiliul consultativ, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. M.64/2012 (M.Ap.N.)  

 - statutul cadrelor militare 
 ♦ L. nr. 80/1995 

 - structura comisiilor de contestaţii 
 ♦ O. nr. 1453/M.34/18769/10161/2011 (M.M.F.P.S.; M.Ap.N.; M.A.I.; S.R.I.)  

 - şcolarizare, cheltuieli, suportare 
 ♦ H.G. nr. 317/2006 

 - şcoli militare, transformare în institute militare de învăţământ, echivalare studii 
 ♦ H.G. nr. 190/1991 

 - şi forţele armate străine, arme şi muniţii deţinere pe teritoriul României, regim 
 ♦ L. nr. 122/2011 

 - unităţi de cercetare-dezvoltare, instituţii de învăţământ superior, participare la activităţi de cercetare-dezvoltare, altele decât cele cuprinse în planul  
 sectorial de cercetare-dezvoltare pentru tehnică şi tehnologii militare 
 ♦ O. nr. M.20/2009 (M.Ap.N.)  

 - unităţi militare, consumuri de combustibili, norme 
 ♦ O. nr. M.121/2010 (M.Ap.N.)  

 - unităţi sanitare, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 443/1998 

 - Universitatea Naţională de apărare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 1027/2003 

 - venituri extrabugetare, folosire, condiţii 
 ♦ O. nr. M.70/768/1280/c/8513/1998 (M.Ap.N.; M.I.; M.J.; M.F.)    
 Ministerul Apărării: 
 - activităţi finanţate integral din venituri proprii, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 908/2007 

 - Centrul de sănătate, înfiinţare prin reorganizare, desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 431/2010 

 - Comisia interministerială de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică, constituire 
 ♦ H.G. nr. 862/2008 

 - Consiliul de Planificare a Apărării, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. M.9/2008 (M.Apar.)  

 - construcţii din patrimoniu, investigare, punere în siguranţă provizorie în cazul producerii unui dezastru, regulament, aprobare 
 ♦ O. nr. M.103/2008 (M.Apar.)  

 - inspecţie de sănătate publică, sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, exercitare, norme 
 ♦ O. nr. M.74/2008 (M.Apar.)  

 - norme tehnice de domenii şi infrastructuri 
 ♦ O. nr. M.45/2008 (M.Apar.)  

 - organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 346/2006 

 - patrimoniu imobiliar: 
 • păstrare integritate, administrare, măsuri 
 ♦ O. nr. M.121/2008 (M.Apar.)  

 - personal din sectorul de apărare, drepturi de hrană şi echipament 
 ♦ O. nr. 503/2008 (M.I.R.A.)  

 - personal, supraveghere stare de sănătate 
 ♦ O. nr. M.113/2008 (M.Apar.)  

 - produse, servicii, lucrări, achiziţie, competenţe 
 ♦ O. nr. M.31/2008 (M.Apar.)  

 - proprietate imobiliară, regulament 
 ♦ O. nr. M.91/2008 (M.Apar.)  

 - reconversie profesională, norme 



 

 6217

 ♦ O. nr. M.5/2008 (M.Apar.)  

 - structuri sanitare, personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, spor de prevenţie, acordare 
 ♦ O. nr. M90/2008 (M.Apar.)  

 - unităţi, prestări servicii pentru persoane juridice, persoane fizice, stabilire domenii, condiţii privind angajarea, executarea 
 ♦ O. nr. M.82/2008 (M.Apar.)    
 Ministerul Apelor şi Pădurilor: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019   
 Ministerul Cercetării şi Inovării: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019   
 Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării: 
 - înființare, organizare și funcționare 
 ♦ O.U.G. nr. 212/2020 

 ♦ H.G. nr. 371/2021   
 Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 - drept de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de cumpărare, acord-cadru, atribuire competenţă de a desfăşura procedura de  
 licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare 
 ♦ H.G. nr. 460/2009 

 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 - personal, drepturi salariale, titluri executorii, plată, procedură 
 ♦ O. nr. 235/2012 (M.C.S.I.)  

 - posturi vacante, ocupare, concurs, examen, regulament 
 ♦ H.G. nr. 1400/2010   
 Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor: 
 - atribuire electronică, autorizaţii transport internaţional de mărfuri 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - autorizarea funcţionării reţelei de distribuţie prin cablu 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - bunuri imobile din domeniul public al statului, închiriere, procedură, contract-cadru 
 ♦ O. nr. 68/2008 (M.C.T.I.)  

 - informaţie şi comunicare, transfer, facilitare între România şi R. Albania, R. Cipru, E. Elenă, Fosta R. Iugoslavă Macedonia, R.F. Iugoslavă,  
 Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2001 
 ♦ H.G. nr. 375/2002 

 - management situaţii de urgenţă specifice, tipuri de riscuri din domeniul de competenţă 
 ♦ O. nr. 470/2005/1149/2006 (M.C.T.I.; M.A.I.)  

 - programe audiovizuale, decizii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - servicii poştale şi telecomunicaţii, domeniu, coordonare 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 v. informatizare 
 
 Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social: 
 ♦ H.G. nr. 25/2017   
 Ministerul Culturii şi Cultelor: 
 - activităţi finanţate integral din venituri proprii, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 387/2003 

 - Administraţia Fondului Cultural Naţional, înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 10/2005 

 - atribuţii în domeniul: 
 • culturii şi artei, autorizarea organizării concursurilor cu premii 
 ♦ H.G. nr. 657/1990 

 • protecţiei monumentelor istorice din Lista patrimoniului mondial 
 ♦ O.G. nr. 47/2000 

 • protejării mormintelor şi operelor comemorative de război, stabilire 
 ♦ L. nr. 379/2003 

 • protejării patrimoniului cultural naţional 
 ♦ O.G. nr. 68/1994 
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 ♦ O. nr. 1284/1996 (M.Cult.)  

 - Centrul Cultural Topliţa, subordonare 
 ♦ L. nr. 203/2006 

 - Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public 
 ♦ L. nr. 120/2006 

 - Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, înfiinţare, subordonare 
 ♦ L. nr. 26/2008 

 - finanţare: 
 • instituţii publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană şi ale municipiului Bucureşti şi locale 
 ♦ H.G. nr. 442/1994 

 • programe de dezvoltare sectorială în domeniul culturii 
 ♦ O.G. nr. 42/2000 

 - înfiinţare, atribuţii, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 - Registrul instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte, înfiinţare, administrare 
 ♦ O.G. nr. 21/2007 

 - Societatea Comercială pentru Difuzarea Cărţii şi a altor Bunuri Culturale "Semnalul"-S.A. 
 ♦ H.G. nr. 617/1998 

 - strategie naţională, protejarea monumentelor istorice 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - şi instituţiile sale subordonate, atribuţii în protejarea patrimoniului arheologic 
 ♦ O.G. nr. 43/2000 

 v. artă, v. cultură, v.culte, v. drept de autor 
 
 Ministerul Culturii şi Identității Naţionale: 
 - schimbare denumire în Ministerul Culturii 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019   
 Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional: 
 - Corul Naţional de Cameră "Madrigal" 
 ♦ H.G. nr. 205/2011 

 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2009 

 ♦ H.G. nr. 90/2010 

 ♦ H.G. nr. 563/2012 

 - personal contractual, posturi vacante, organizare, desfăşurare, examen, concurs, evaluare performanţe, avansare 
 ♦ H.G. nr. 763/2010 

 - personal, drepturi salariale, titluri executorii, plată, procedură 
 ♦ O. nr. 2182/2012 (M.C.P.N.)    
 Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional: 
 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008   
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: 
 - Comitetul tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare 
 ♦ Decizia nr. 137/2013 (PM)  

 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 - organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 96/2012   
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: 
 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008   
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: 
 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2009 

 - Plan sectorial de cercetare-dezvoltare 2012-2014, lista proiectelor, buget aferent, aprobare 
 ♦ O. nr. 1675/2012 (M.D.R.T.)  

 - posturi vacante, ocupare, concursuri, examene, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 2414/2010 (M.D.R.T.)    
 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor: 
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 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2007   
 Ministerul Economiei 
 - reorganizare, schimbare denumire 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014 

 ♦ H.G. nr. 1326/2021   
 Ministerul Economiei şi Comerţului: 
 - Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 137/2005 (M.E.COM.)  

 - Consiliul de export, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 486/2004 

 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - măsuri conservare, închidere mine, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - prescripţii şi verificări tehnice în diferite domenii de activitate 
 ♦ O. nr. 1512/1996 (M.Ind.)  

 ♦ O. nr. 1668/1996 (M.Ind.)  

 ♦ O. nr. 1667/1996 (M.Ind.)    
 Ministerul Economiei şi Finanţelor: 
 - atribuţii în domeniul: 
 • administrării datoriei publice şi a garanţiilor de stat 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 - deschidere conturi de corespondent în valută, selecţie instituţie/instituţii de credit, procedură, stabilire 
 ♦ O. nr. 2200/2008 (M.E.F.)  

 - înfiinţare prin reorganizare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 29/2007   
 Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: 
 - înființare, organizare, funcționare 
 ♦ O.U.G. nr. 212/2020 

 - reorganizare prin divizare parțială 
 ♦ O.U.G. nr. 121/2021 

 - schimbare denumire 
 ♦ O.U.G. nr. 121/2021   
 Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri: 
 - concursuri, examene, ocupare posturi vacante, funcţii contractuale, regulament 
 ♦ O. nr. 2128/2010 (M.E.C.M.A.)  

 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2009 

 - ministru delegat, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 16/2012 

 - personal contractual, performanţe profesionale individuale, criterii de evaluare 
 ♦ O. nr. 247/2011 (M.E.C.M.A.)  

 - restructurare, reorganizare, procedură 
 ♦ O. nr. 1634/2010 (M.E.C.M.A.)    
 Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului: 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014   
 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri: 
 - înființare, prin reorganizarea Ministerului Economiei și prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și  
 Antreprenoriat și Ministerul Turismului 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019   
 Ministerul Economiei: 
 - înfiinţare prin reorganizare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 96/2012 
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 - reorganizare, fuziune prin absorbție Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului 
 ♦ O.U.G. nr. 30/2019   
 Ministerul Educaţiei 
 - înființare, organizare, funcționare 
 ♦ O.U.G. nr. 212/2020 

 ♦ H.G. nr. 369/2021 
 
 

, 

 Ministerul Educaţiei Naţionale: 
 - Consiliul de etică şi management universitar 
 ♦ O. nr. 4783/2017 (M.E.N.)  

 - reorganizare, schimbare denumire 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014   
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice: 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014   
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării: 
 - achiziţie tehnică de calcul, autorizare 
 ♦ H.G. nr. 1108/2003 

 - Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 76/2005 

 - atribuţii în domeniul: 
 • protejării mormintelor şi operelor comemorative de război 
 ♦ L. nr. 379/2003 

 - audit public intern, organizare şi exercitare, norme 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 ♦ O. nr. 3792/2002 (M.E.C.)  

 - Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 17/2007 

 - Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 5441/2003 (M.E.C.T.)  

 - finanţare, repartizare credite bugetare, unităţi de învăţământ preuniversitar, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 538/2001 

 - înființare prin reorganizarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi preluarea activităţii, structurilor de la Ministerul Cercetării şi Inovării și Autorităţii  
 Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 - Stema României, reproducere pe actele oficiale ale autorităţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
 ♦ H.G. nr. 805/2003   
 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării: 
 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008   
 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului: 
 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2007 

 - participare la Programul european "European Schoolnet", aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1581/2008 

 - predare de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi şcolare din state membre ale U.E., proiect, aplicare, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 454/2008 

 ♦ O. nr. 4.276/2008 (M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 3823/2013 (M.E.N.)    
 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: 
 - atribuţii în domeniul: 
 • învăţământului 
 ♦ O.U.G. nr. 75/2005 

 ♦ L. nr. 1/2011 

 - Colegiul Central de Disciplină, colegii de disciplină la nivelul inspectoratelor şcolare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 3866/2012 (M.E.C.T.S.)  

 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2009   
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 Ministerul Energiei 
 - organizare, funcționare 
 ♦ O.U.G. nr. 212/2020 

 ♦ H.G. nr. 316/2021   
 Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri: 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014 

 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014   
 Ministerul Energiei: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019   
 Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse: 
 - înființare 
 ♦ O.U.G. nr. 121/2021   
 Ministerul Finanţelor Publice: 
 - activitate de derulare, gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de U.E., pentru care România are calitate de donator de asistenţă  
 tehnică, înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 196/2008 

 ♦ H.G. nr. 723/2010 

 - atribuţii în domeniul: 
 • administrării acordurilor financiare, adoptate 
 ♦ H.G. nr. 202/1995 

 • finanţelor publice 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ O. nr. 1954/2005 (M.F.P.)  

 - autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, Fondul de coeziune, desemnare 
 ♦ H.G. nr. 272/2004 

 - Autoritatea Naţională a Vămilor, Garda Financiară 
 ♦ O.G. nr. 8/2005 

 - Biroul pentru restituiri prin titluri de valoare nominală, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 1681/2003 (M.F.P.)  

 - corpul controlorilor delegaţi, organizare în structură 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 - finanţe publice, atribuţii 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - Fond de contrapartidă, atribuţii, avizare 
 ♦ H.G. nr. 794/1997 

 - Fondul Naţional (FN), primirea şi utilizarea fondurilor din contribuţia financiară a Comunităţilor Europene 
 ♦ O. nr. 875/2000 (M.F.)  

 ♦ H.G. nr. 1011/1999 

 - garantare: 
 • credit extern pentru Societatea comercială "Sidex"- S.A. Galaţi 
 ♦ H.G. nr. 640/1996 

 • credite bancare pentru finanţarea construcţiei Autostrăzii Bucureşti- Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 999/1995 

 • la extern a creditului comercial în produse tip GSM 102/1996 
 ♦ H.G. nr. 170/1996 

 - încheiere cu M.L.P.T.L. a unui acord de subîmprumut, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 40/1999 

 - înfiinţare activităţi tipărirea şi difuzarea publicaţiei Revista Finanţelor Publice şi contabilitate 
 ♦ H.G. nr. 1515/2002 

 - înfiinţare prin reorganizare, atribuţii, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 ♦ H.G. nr. 34/2009 

 - mijloace extrabugetare, constituire, utilizare 
 ♦ O. nr. 677/1996 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 2756/1998 (M.F.)  

 ♦ H.G. nr. 226/1995 

 - Oficiul pentru operaţiuni de leasing, înfiinţare 
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 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 - recomandări unitare de întocmire a planului de audit public intern 
 ♦ L. nr. 672/2002 

 - scutiri, eşalonări de la plata taxei judiciare de timbru 
 ♦ O. nr. 760/C/1999 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - şi Banca Naţională a României, abilitarea de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung 
 ♦ L. nr. 118/1995   
 Ministerul Finanţelor: 
 - 
 ♦ O.U.G. nr. 212/2020 

 - inspecţie economico-financiară, atribuții 
 ♦ H.G. nr. 1028/2021   
 Ministerul Fondurilor Europene: 
 - gestionare instrumente structurale, măsuri eficientizare 
 ♦ O.U.G. nr. 85/2014 

 - organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 43/2013 

 ♦ H.G. nr. 52/2018 

 - schimbare denumire 
 ♦ O.U.G. nr. 212/2020   
 Ministerul Integrării Europene: 
 - acţiuni de protocol, organizare, cheltuieli, norme, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 281/2006 

 - avizare acorduri bilaterale, fonduri de contrapartidă 
 ♦ H.G. nr. 794/1997 

 - Consiliul consultativ pentru negocierea aderării României la UE, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 37/2004 

 - coordonarea Institutului European din România 
 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 - Corpul consilierilor de integrare 
 ♦ O.U.G. nr. 19/2003 

 - funcţii publice de execuţie, specifice, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 291/2000 

 - înfiinţare, organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 260/1994 

 ♦ O.U.G. nr. 2/2001   
 Ministerul Internelor şi Reformei Administrative: 
 - activităţi productive, planificare, evidenţă, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 657/2008 (M.I.R.A.)  

 - asigurare structuri care nu dispun de suport logistic propriu 
 ♦ O. nr. 521/2008 (M.I.R.A.)  

 - autovehicule, asigurare tehnică, normativ 
 ♦ O. nr. 599/2008 (M.I.R.A.)  

 - Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, personal, deplasări în străinătate în interes de serviciu, primire de delegaţii străine, metodologie 
 ♦ O. nr. 451/2008 (M.I.R.A.)  

 - Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 562/2008 (M.I.R.A.)  

 - construcţii aflate în administrare, asigurare tehnică, norme 
 ♦ I. nr. 664/2008 (M.I.R.A.)  

 - drepturi de echipament şi materiale de resortul echipamentului pe timp de pace, acordare 
 ♦ O. nr. 503/2008 (M.I.R.A.)  

 - Institutul de Studii pentru Ordine Publică, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1678/2008 

 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2007 

 - locuinţe de serviciu, vânzare, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 678/2008 (M.I.R.A.)  

 - Oficiul Român pentru Imigrări, subordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 55/2007 

 - organizare, funcţionare, structură organizatorică, efective 
 ♦ O.U.G. nr. 30/2007 
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 ♦ H.G. nr. 416/2007 

 - plan strategic pentru 2007-2009, aprobare, componenta de programare bugetară 
 ♦ O. nr. 297/2007 (M.I.R.A.)  

 ♦ O. nr. 581/2008 (M.I.R.A.)  

 - soldaţi şi gradaţi voluntari, compensaţie lunară pentru chirie, condiţii, norme 
 ♦ O. nr. 403/2008 (M.I.R.A.)  

 - spaţii, administrare: 
 • norme de stabilire a parametrilor necesari desfăşurării activităţilor 
 ♦ O. nr. 633/2008 (M.I.R.A.)  

 - structuri deţinătoare de nave, asigurare tehnică de marină, normativ, aprobare 
 ♦ O. nr. 636/2008 (M.I.R.A.)  

 - structuri, însemne heraldice 
 ♦ O. nr. 490/2008 (M.I.R.A.)  

 - structuri, organizare cadastru 
 ♦ I. nr. 549/2008 (M.I.R.A.)  

 - trageri, regulament general, aprobare 
 ♦ O. nr. 485/2008 (M.I.R.A.)  

 - unităţi, aplicarea unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 
 ♦ O. nr. 321/2007 (M.I.R.A.)    
 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: 
 - 
 ♦ O.U.G. nr. 212/2020   
 Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri: 
 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008   
 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti: 
 - Centrul medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 1470/C/2009 (M.J.L.C.)  

 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 ♦ H.G. nr. 652/2009   
 Ministerul Justiţiei: 
 - atribuţii cu privire la activitatea legislativă 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 - autoritate naţională competentă pentru verificarea autenticităţii titlurilor executorii emise de Comisia Europeană, de Consiliul Uniunii Europene  
 care urmează să fie executate pe teritoriul României, desemnare 
 ♦ H.G. nr. 1265/2007 

 ♦ O. nr. 1357/C/2008 (M.J.)  

 - Autoritatea de Supraveghere a Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare 
 ♦ H.G. nr. 802/1999 

 - autorizare: 
 • experţi criminalişti 
 ♦ O.G. nr. 75/2000 

 • interpreţi şi traducători, plată, condiţii 
 ♦ L. nr. 178/1997 

 ♦ O. nr. 1054/C/2005 (M.J.)  

 - cereri, timbru judiciar, cuantum 
 ♦ N.M. nr. 2083/1997 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - cler militar, instituire, secţie de asistenţă religioasă 
 ♦ L. nr. 195/2000 

 - colaborare externă neremunerată pentru elaborarea actelor normative şi a unor documente de politică publică 
 ♦ H.G. nr. 780/2010 

 - comisia pentru constatarea condiţiilor de acordare a cetăţeniei române, funcţionare 
 ♦ L. nr. 21/1991 

 - competenţe în materie de asistenţă juridică internaţională 
 ♦ L. nr. 189/2003 

 - consilieri pentru afaceri europene, posturi vacante, concurs, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 1276/C/2007 (M.J.)  

 - cooperare cu Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia şi Ţara Galilor pentru un sistem de publicitate imobiliară eficient, Memorandum,  
 Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 204/2003 (aprobare) 
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 - coordonarea şi controlul activităţilor executorilor judecătoreşti, măsuri 
 ♦ L. nr. 188/2000 

 - Direcţia Generală a Penitenciarelor, asigurări facultative 
 ♦ L. nr. 15/1998 

 - Direcţia Generală Judiciară şi coordonarea strategiei antiinflaţioniste, structură organizatorică, modificări 
 ♦ O. nr. 2626/C/2000 (M.J.)  

 - Institutul Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., înfiinţare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 368/1998 

 - înfiinare prin reorganizare, atribuţii, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2009 

 ♦ O. nr. 120/C/2011 (M.J.)  

 - înregistrare executor bancar, evidenţa specială, întocmire, condiţii 
 ♦ O. nr. 2628/C/1999 (M.J.)  

 - ministru, competenţe de gestiune a resurselor umane, aprobare 
 ♦ O. nr. 1662/C/2011 (M.J.)  

 - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în subordinea Ministerului Justiţiei 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 - parc auto şi consum de carburanţi al autoturismelor, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1079/2007 

 - personal contractual, performanţe profesionale, evaluare, procedură, regulament 
 ♦ O. nr. 1243/C/2012 (M.J.)  

 - personal contractual, promovare în grade sau trepte profesionale, examen, organizare, desfăşurare, regulament 
 ♦ O. nr. 2735/C/2011 (M.J.)  

 - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor: 
 • cu funcţii de execuţie, examen de promovare, organizare, desfăşurare, regulament 
 ♦ O. nr. 663/C/2007 (M.J.)  

 • evaluare activitate profesională 
 ♦ O. nr. 515/C/2007 (M.J.)  

 • răspundere disciplinară, regulament 
 ♦ O. nr. 1483/C/2006 (M.J.)  

 - personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor: 
 • examen de capacitate, regulament 
 ♦ O. nr. 410/c/2006 (M.J.)  

 • transport intern, reduceri şi gratuităţi 
 ♦ N. nr. 1887/98/1160/C/1998 (M.J.; C.S.J.; P.C.S.J.)  

 ♦ H.G. nr. 269/1998 

 - preluarea unor dosare penale de la S.R.I. 
 ♦ H.G. nr. 1134/1990 

 - publicare în exclusivitate, în ediţie oficială a codurilor şi a altor legi complexe care interesează domeniul de activitate al justiţiei 
 ♦ O.G. nr. 7/2002 

 - rol, referitor la Consiliul Superior al Magistraturii 
 ♦ L. nr. 317/2004 

 - siguranţa naţională, atribuţii 
 ♦ L. nr. 51/1991 

 - unitatea de management a proiectului cadastral general şi publicitate imobiliară, posturi, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 21/1998 

 - unităţi sanitare, reorganizare, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 443/1998   
 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: 
 - înființare prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și desființarea Institutului Național de Administrație 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 ♦ H.G. nr. 477/2020 

 - schimbare denumire 
 ♦ O.U.G. nr. 212/2020   
 Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile: 
 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2007   
 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor: 
 - atribuţii în domeniul: 
 • apelor 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 • mediului 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 



 

 6225

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 - secretariate de risc, control activităţi care prezintă pericole de accidente majore 
 ♦ O. nr. 251/2005 (M.M.G.A.)  

 - substanţe care epuizează stratul de ozon, reglementarea activităţilor de import şi export 
 ♦ O. nr. 506/1996 (M.A.P.P.M.)    
 Ministerul Mediului şi Pădurilor: 
 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2009 

 - preluare activitate finanţată integral din venituri proprii de la M.A.D.R. 
 ♦ H.G. nr. 938/2010   
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 96/2012 

 - reorganizare, schimbare denumire 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014   
 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor: 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014 

 - înființare prin reorganizarea Ministerului Mediului și prin comasarea cu Ministerul Apelor și Pădurilor 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 ♦ H.G. nr. 43/2020   
 Ministerul Mediului: 
 ♦ H.G. nr. 19/2017 

 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008   
 Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale: 
 - schimbare denumire în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019   
 Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale: 
 - înființare, organizare, divizare și schimbare denumire 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 ♦ O.U.G. nr. 121/2021   
 Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale: 
 - 
 ♦ O.U.G. nr. 121/2021 

 ♦ H.G. nr. 23/2022   
 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse: 
 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2007 

 - Plan sectorial de cercetare-dezvoltare 2009-2012 
 ♦ O. nr. 668/2008 (M.M.F.E.S.)    
 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: 
 - Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (AMPOSDRU), contracte-cadru de servicii,  
 proceduri de atribuire, organizare, desfăşurare, norme procedurale interne 
 ♦ O. nr. 1110/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare, restructurare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 68/2010 

 ♦ H.G. nr. 711/2010 

 ♦ O. nr. 614/2010 (M.M.F.P.S.)  

 - ministru delegat, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 16/2012 

 - Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă 
 ♦ L. nr. 62/2011   
 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: 
 - organizare, funcţionare 
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 ♦ O.U.G. nr. 96/2012 

 - Plan sesctorial de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2013-2015 
 ♦ O. nr. 3808/2012 (M.M.F.P.S.P.V.)    
 Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei: 
 - afiliere la Asociaţia Internaţională a Inspecţiei Muncii, aprobare 
 ♦ L. nr. 161/1999 

 - aviz în vederea acordării personalităţii juridice asociaţiilor şi fundaţiilor care urmează a desfăşura activităţi specifice acestui minister, acordare,  
 condiţii 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 - Comisia pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar, în funcţie de calitatea şi  
 performanţa activităţii, constituire 
 ♦ H.G. nr. 617/2006 

 - contract de administrare a fondului pentru microcredite încheiat cu agenţii de credit, încheiere, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 40/2000 

 ♦ H.G. nr. 1138/2001 

 - control în domeniul muncii şi solidarităţii sociale şi familiei, formular tipizat pentru procesul-verbal de constatare contravenţii 
 ♦ O.G. nr. 7/1995 

 ♦ O. nr. 139/2002 (M.M.S.S.)  

 - fond de stimulare a personalului din minister şi din direcţiile de muncă şi protecţie socială care desfăşoară activităţi de control 
 ♦ H.G. nr. 606/1997 

 - obligaţii restante provenind din creanţe bugetare, înlesniri la plată, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1171/2001 

 - Oficiul Central de Plată a Pensiilor 
 ♦ H.G. nr. 641/1990 

 - organizarea compartimentului pentru relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile, competenţe, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 - protecţie cetăţeni români care lucrează în străinătate, atribuţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 156/2000 

 ♦ H.G. nr. 384/2001 

 - scheme de microcredite în vederea administrării sumelor alocate pentru acordarea de microcredite, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1138/2001 

 ♦ O.G. nr. 40/2000 

 - şi unităţile sale teritoriale, contabilitate, operaţiuni privind timbrul social colectat 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 ♦ O. nr. 1229/1999 (M.F.)  

 
 

v. asigurări sociale de stat, v. protecţia muncii 

 Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2007 

 - oficii teritoriale, reorganizare, măsuri 
 ♦ O. nr. 351/2008 (M.I.C.T.P.L.)    
 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019   
 Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019   
 Ministerul pentru Românii de Pretutindeni: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019   
 Ministerul Public: 
 - atribuţii, organizare 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, înfiinţare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 78/2016 

 ♦ O. nr. 4682/C/2016 (M.J.)  

 - funcţie publică de manager economic, concurs, organizare, desfăşurare, alte posturi vacante de funcţionari publici, personal contractual 



 

 6227

 ♦ O. nr. 86/2011 (P.Î.C.C.J.)  

 - personal contractual, performanţe profesionale individuale anuale, evaluare, promovare, regulament 
 ♦ O. nr. 84/2013 (P.Î.C.C.J.)  

 - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, recrutare, promovare în funcţii de execuţie şi de conducere, evaluare,  
 regulament 
 ♦ O. nr. 279/2009 (P.Î.C.C.J.)  

 - procurori constituiţi în parchete, pe lângă fiecare instanţă judecătorească 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - procurori financiari ai Curţii de Conturi, preluare 
 ♦ O.U.G. nr. 53/2005 

 - rol 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.131) 

 Ministerul Sănătăţii Publice: 
 - achiziţie de aparate de medicină nucleară-gamma cameră, repartizare 
 ♦ O. nr. 1168/2007 (M.S.PU.)  

 - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - Bucureşti, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 377/2006 

 - Comitetul Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 546/2006 

 - indicatori de sănătate, raportare 
 ♦ O. nr. 1481/2007 (M.S.PU.)  

 - Inspecţia Sanitară de Stat, organizare, funcţionare, norme 
 ♦ O. nr. 824/2006 (M.S.PU.)  

 - Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, autorizare 
 ♦ O. nr. 1225/2006 (M.S.PU.)  

 - personal, stimulare, constituire, utilizare fond, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 1418/534/2006 (M.S.PU.; C.N.A.S)  

 - produse medicamentoase de uz uman, atribuţiile M.S.P. 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - rezervă de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale, alte materiale specifice, norme de constituire, păstrare,  
 utilizare 
 ♦ O. nr. 1842/2008 (M.S.PU.)  

 - schimbare denumire 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - unităţi sanitare publice cu paturi, serviciu de pază, regim de acces, organizare 
 ♦ O. nr. 1365/2008 (M.S.PU.)    
 Ministerul Sănătăţii: 
 - abilitare de a organiza licitaţii pentru achiziţionare de medicamente 
 ♦ H.G. nr. 94/2004 

 - Agenţia Naţională de Transplant, înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 79/2004 

 - asociaţii şi fundaţii care îşi desfăşoară activitatea în sfera de competenţă a M.S., constituire, înscriere, aviz de principiu 
 ♦ O. nr. 844/2003 (M.S.)  

 - atribuţii şi competenţe exercitate, transfer către autorităţile administraţiei publice locale 
 ♦ O.U.G. nr. 162/2008 

 ♦ H.G. nr. 56/2009 

 - audit public intern, organizare şi exercitare 
 ♦ O. nr. 683/2014 (M.S.)  

 - barem de medicamente, produse dietetice, plante şi produse din plante medicinale eliberate de "Tehnofarm" 
 ♦ O. nr. 474/1996 (M.S.)  

 - bunuri, gestionare, angajare gestionari, constituire garanţii, răspundere, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 809/2009 (M.S.)  

 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă 
 ♦ O. nr. 632/2005 (M.S.)  

 - colaborare prin unităţile subordonate cu autorităţile administraţiei publice locale în domeniul sănătăţii publice 
 ♦ O.G. nr. 50/2000 

 ♦ H.G. nr. 490/2004 

 - Comisia Naţională de Etică 
 ♦ O. nr. 1446/2009 (M.S.)  

 - Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, înfiinţare în cadrul ministerului 
 ♦ O. nr. 199/2005 (M.S.)  
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 - concursuri, medici, farmacişti, autorizarea organizării, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 642/1990 

 - funcţii de conducere din comitetul director al spitalelor, salarii de bază, limite minime şi maxime, stabilire 
 ♦ O. nr. 45/2006 (M.S.)  

 - garantare credit extern, achiziţionare de aparatură medicală 
 ♦ H.G. nr. 324/1995 

 - instituţii şi institute de medicină legală, subordonare 
 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 - înfiinţare, reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 ♦ H.G. nr. 144/2010 

 - înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 ♦ H.G. nr. 59/2003 

 - licitaţii achiziţionare medicamente, modernizare echipamente radiologice, abilitare 
 ♦ H.G. nr. 94/2004 

 ♦ H.G. nr. 278/2004 

 - mod de acordare a audienţelor, stabilire 
 ♦ O. nr. 601/2012 (M.S.)  

 - personal medical, asigurare, transferare, metodologie 
 ♦ O. nr. 392/1993 (M.S.)  

 - rezervă de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale, alte materiale specifice, norme de constituire, păstrare,  
 utilizare, nomenclator 
 ♦ O. nr. 1033/2011 (M.S.)  

 - Staţia centrală de transport sanitar şi ambulanţă aeriană Bucureşti, înfiinţare, desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1562/2009 

 - unitate de achiziţii publice centralizată, desemnare 
 ♦ O.U.G. nr. 71/2012 

 ♦ O. nr. 1292/2012 (M.S.)  

 - unităţi sanitare: 
 • finanţare 
 ♦ H.G. nr. 443/1998 

 ♦ H.G. nr. 529/2002 

 • parc auto şi consum carburanţi, normare 
 ♦ H.G. nr. 1124/2001 

 v. igienă şi sănătate publică, v. parc auto 
 
 Ministerul Sportului: 
 - 
 ♦ O.U.G. nr. 121/2021 

 ♦ H.G. nr. 25/2022   
 Ministerul Tineretului şi Sportului: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 - reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 121/2021   
 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: 
 - activitate, procedură de supraveghere, aplicarea pe plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România 
 ♦ O. nr. 594/2009 (M.T.I.)  

 - contract-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, norme proprii  
 de aplicare 
 ♦ O. nr. 1114/1534/2009 (M.T.I.; M.S.)  

 - înfiinţare prin reorganizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 212/2020 

 ♦ H.G. nr. 370/2021 

 - posturi vacante, temporar vacante, concurs sau examen, organizare, desfăşurare, criterii de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
 ♦ H.G. nr. 1008/2010 

 ♦ O. nr. 925/2010 (M.T.I.)    
 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului: 
 - activităţi de vânzări la bord, control vamal, efectuare 
 ♦ O. nr. 2289/1996 (M.Tr.; M.F.)  

 - activităţi legate de procesul de privatizare, condiţii 
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 ♦ O.U.G. nr. 148/2002 

 - Agenţia Naţională pentru Locuinţe, înfiinţare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 620/2001 

 ♦ L. nr. 152/1998 

 ♦ H.G. nr. 962/2001 

 - atribuţii în domeniul privatizării societăţilor comerciale din turism, stat acţionar, modalităţi 
 ♦ O.U.G. nr. 52/2001 

 - atribuţii în domeniul protejării mormintelor şi operelor comemorative de război, stabilire 
 ♦ L. nr. 379/2003 

 - atribuţii în domeniul transportului rutier 
 ♦ O.G. nr. 78/2000 

 - autoritate de stat în domeniul: 
 • navigaţiei civile 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - Autoritatea Naţională pentru Turism, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 - banca de date cuprinzând lucrările publice şi construcţiile, constituire, gestionare 
 ♦ H.G. nr. 853/1998 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 - buget, măsuri financiare 
 ♦ O.G. nr. 52/2004 

 - Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară- CENAFER, înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 58/2004 

 - clasificare, structuri turistice, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 61/1999 (A.N.T.)  

 - Comitetul interministerial pentru reţeaua de transport de interes naţional şi european 
 ♦ H.G. nr. 84/2004 

 - compartiment pentru relaţii cu publicul, constituire 
 ♦ O.G. nr. 27/2002 

 ♦ O. nr. 202/2002 (M.T.)  

 - compartimente de patrimoniu turistic, constituire, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 33/2000 

 - control şi inspecţie de stat, transport feroviar şi metrou, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 650/1998 (M.Tr.)  

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - coordonare: 
 • politică portuară şi programe de dezvoltare a sistemului portuar naţional şi de exploatare a porturilor 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 • proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat U.M.P. 
 ♦ O.G. nr. 40/1999 

 • tehnică şi metodologică a întregii reţele de drumuri 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - drepturi pentru personalul căilor ferate, acordare 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ H.G. nr. 274/2001 

 ♦ D.-L. nr. 26/1990 

 ♦ O.G. nr. 112/1999 

 - fond special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, constituire, gestionare 
 ♦ O.G. nr. 8/1998 

 ♦ H.G. nr. 511/1998 

 - implicat în privatizarea societăţilor comerciale din domeniul sau de activitate, în calitate de acţionar, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 299/2000 

 - închirieri imobile sau părţi disponibile şi de instituţiile publice din subordine, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 990/2002 

 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 - program de dezvoltare a capacităţii de transport maritim 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 ♦ H.G. nr. 1391/2004 

 - regulamente locale de urbanism, elaborare de către consiliile locale, ghid, precizări/detalieri 
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 ♦ O. nr. 21/N/2000 (M.L.P.A.T.)  

 - Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, înfiinţare, subordonare 
 ♦ O.G. nr. 15/1999 

 - unităţi de management pentru Proiectul - RICOP - UMP - RICOP, organizare ca direcţie, înfiinţare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 978/1999 

 - unităţi sanitare, reorganizare, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 443/1998 

 v. transporturi, v. transporturi aeriene, feroviare, navale, maritime v. turism 
 
 Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: 
 - înființare prin reoganizarea Ministerului Transporturilor și prin comasarea cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019   
 Ministerul Transporturilor: 
 - descentralizare, strategie sectorială pe termen mediu, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1030/2008 

 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2007 

 - reţea sanitară proprie, reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 8/2013   
 Ministerul Turismului: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 68/2019 

 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 221/2008 

 - societăţi comerciale la care deţine acţiuni, în numele statului, realizare proces de privatizare, mandat, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 330/2009   
 Miniştri: 
 - cazare în unele situaţii speciale, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 69/2005 

 - coordonarea activităţii 
 ♦ H.G. nr. 404/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - delegaţi, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 16/2012 

 - membrii ai Guvernului României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 art.102(3), art.103(3), art.104, art.105, art.106, art.107 (4), art.108(4), art.109, art.111(2), art.112(1) 
 - responsabilitatea ministerială, regim juridic 
 ♦ L. nr. 115/1999 

 - şi secretari de stat şi subsecretari şi asimilaţi acestora, deplasări în străinătate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 189/2001   
 Minori, reglementări internaţionale: 
 - protecţie, cooperare, Spania, Acord, Madrid, 2005 
 ▼ L. nr. 294/2006 (ratificare) 

 - protecţie, R. Franceză, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 1237/2007 (aprobare)   
 Minori: 
 - care au săvârşit o faptă penală, discernământ, expertiză 
 ♦ O. nr. 1976/C/909/2003 (M.J.; M.S.)  

 - interzicerea vânzării produselor din tutun 
 ♦ O. nr. 318/519/1999 (M.S.; M.F.)  

 - persoană condamnată, supraveghere, condiţii 
 ♦ L. nr. 252/2013 

 - primitor de transplant ţesuturi şi organe umane, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - protecţie şi asistenţă în realizarea drepturilor, regim special 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.49 alin.1) 
 - protecţie: 
 • în cadrul programului de audiovizual 
 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 • măsuri restrictive în legătură cu publicitatea unor produse 
 ♦ L. nr. 148/2000 
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 • restricţii şi avertizări pentru programe audiovizual care pot afecta dezvoltarea fizică, morală şi mentală 
 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 • specială, măsuri 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 v. copii 
 
 Minorităţi naţionale, reglementări internaţionale: 
 - Franţa, sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţilor romilor, Acord-cadru, Bucureşti, 2012 
 ▼ H.G. nr. 1189/2012 (aprobare) 

 - protecţia minorităţilor naţionale, Convenţie-cadru,  Strasbourg, 1995 
 ▼ L. nr. 33/1995 (ratificare) 

 - protecţie, cooperare, R.F. Iugoslavia, Acord, Belgrad, 2002 
 ▼ L. nr. 419/2003 (ratificare) 

 - sprijinire cercetare, Ungaria, Protocol, Sibiu, 2007 
 ▼ H.G. nr. 137/2008 (aprobare) 

 - Ungaria, Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1310/2003 (aprobare)   
 Minorităţi naţionale: 
 - accesul la consultarea documentelor referitoare la istoria acestora şi situaţia juridică a bunurilor imobile 
 ♦ O. nr. 136/1996 (M.I.; C.M.N.; D.A.P.L.)  

 - Agenţia Naţională pentru Romi, înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 78/2004 

 - bunuri imobile, restituire 
 ♦ O.U.G. nr. 83/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 13/1998 

 ♦ O.G. nr. 112/1998 

 ♦ H.G. nr. 1093/2005 

 - Comitetul Interministerial pentru Minorităţi Naţionale, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 459/1998 

 - Consiliul Minorităţilor Naţionale, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 589/2001 

 - Departamentul pentru Relaţii Interetnice în subordinea primului-ministru, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 - drept la interpret în instanţa de judecată 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.128) 
 - egalitate între cetăţeni 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.4, art.6) 
 - folosirea limbii materne în administraţie, inscripţii bilingve, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1206/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - germană, drepturi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1175/2001 

 - Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale 
 ♦ O.G. nr. 121/2000 

 - învăţământ, organizare 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - Premiul "Mehmet Niyazi", instituire 
 ♦ L. nr. 366/2007 

 - program-pilot "Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi", aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1237/2008 

 - publicaţii, subvenţii 
 ♦ H.G. nr. 343/1990 

 - strategie, îmbunătăţirea situaţiei romilor 
 ♦ H.G. nr. 430/2001 

 ♦ Decizia nr. 41/2006 (PM)  

 - terenuri agricole pentru romi, atribuire în proprietate, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 256/2003   
 Misiunea Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei: 
 - cu sediul la Strasbourg, înfiinţare 
  ♦ D. nr. 192/1993 
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 Misiunea Permanentă a României pe lângă organizaţiile internaţionale şi negocierile multilaterale de la Viena: 
 - înfiinţare 
 ♦ D. nr. 4/1993   
 Misiunea României la N.A.T.O.: 
 - cu sediul la Bruxelles, înfiinţare 
 ♦ D. nr. 565/1997   
 Misiuni de menţinere a păcii în afara graniţelor ţării, scop umanitar: 
 - gradaţi şi soldaţi accidentaţi, invaliditate, deces, drepturi 
 ♦ L. nr. 70/1997 

 - Kosovo: 
 • extinderea participării României la capabilităţile sistemului C41 
 ♦ L. nr. 45/1994 

 • în cadrul forţei speciale de poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo 
 ♦ L. nr. 45/1994 

 - personalul M.Ap.N. şi M.A.I., asigurări facultative de persoane şi răspundere civilă, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1998 

 - şi cooperări militare cu alte state, drepturi, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999   
 Misiuni diplomatice şi misiuni consulare acreditate în România: 
 - cărţi de identitate speciale 
 ♦ L. nr. 229/2018 

 - convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 296/2002 

 ♦ O. nr. 154/120/2003 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - corpul diplomatic şi consular al României, statut 
 ♦ L. nr. 269/2003 

 - obligaţii de plată către R.A. "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", 
 ♦ H.G. nr. 1093/2003 

 - regimul taxei pe valoarea adăugată 
 ♦ O. nr. 564/2000 (M.F.)  

 - reprezentanţi diplomatici ai altor state în România, acreditaţi pe lângă Preşedintele României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.91(3)) 
 - şi oficii consulare, acreditaţi în România şi membrilor acestora, regim vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României: 
 - acreditare şi retragere reprezentanţi diplomatici ai României, Preşedintele României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.91(2)) 
 - acreditate în străinătate, dotare cu autoturisme şi consum lunar de carburanţi 
 ♦ H.G. nr. 1136/2001 

 - activitatea consulară, regim 
 ♦ L. nr. 62/2019 

 - acţiuni de protocol şi reprezentare 
 ♦ H.G. nr. 325/1996 

 - aprobare, creare, retragere sau schimbare a rangului misiunilor diplomatice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.91(2)) 
 ♦ L. nr. 37/1991 

 - asistenţă necesară echipei de verificare şi însoţire ale României, control armamente, asigurare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 906/1999 

 - atribuţii în materie de stare civilă 
 ♦ L. nr. 119/1996 

 ♦ H.G. nr. 64/2011 

 - Biroul consilierului economic, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1175/2000 

 ♦ H.G. nr. 716/2005 

 - Corpul Diplomatic şi Consular al României, statut 
 ♦ L. nr. 269/2003 

 - cu R. Democrată a Timorului de Est, relaţii la nivel de ambasadă realizate prin Ambasada Română la Jakarta 
 ♦ D. nr. 1027/2002 
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 - drapel, arborare, sigiliu cu stema României, folosire 
 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 ♦ L. nr. 75/1994 

 - garantare credit extern, achiziţionare autoturisme pentru misiunile diplomatice ale României în străinătate 
 ♦ H.G. nr. 574/1996 

 - personal detaşat din cadrul A.N.C.E.S.I.A.C. în Ministerul de Externe 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - prestări de servicii 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 - punere în circulaţie pentru străini a colantului uniform de viză 
 ♦ H.G. nr. 926/2008 

 - regim vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - servicii consulare pentru care se percep taxe, nivel 
 ♦ L. nr. 198/2008 

 - T.V.A., scutiri pentru bunuri şi prestări de servicii 
 ♦ O. nr. 1395/2003 (M.F.P.)  

 - taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor, restituire, condiţii 
 ♦ O. nr. 2050/1998 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 2049/1998 (M.F.)  

 - taxe consulare pentru servicii prestate în străinătate 
 ♦ O.G. nr. 24/1992   
 Misiuni economice: 
 - organizare, promovare export 
 ♦ O.U.G. nr. 120/2002 

 ♦ H.G. nr. 296/2007   
 Misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român: 
 - personal militar şi civil participant, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 46/2020   
 Mobilier urban: 
 - amplasarea unor obiective, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 584/2001   
 Modele de utilitate: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 350/2007 

 ♦ H.G. nr. 1457/2008   
 Modele industriale, reglementări internaţionale: 
 - depozit internaţional de desene şi modele industriale, Aranjament, Haga, 1925 
 ▼ L. nr. 44/1992 (aderare)   
 Modele industriale: 
 - asigurarea protecţiei 
 ♦ H.G. nr. 506/1992 

 ♦ L. nr. 129/1992 

 ♦ H.G. nr. 211/2008 

 v. desene industriale 
 
 Moldova (Republica), reglementări internaţionale: 
 - agricultură, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 951/1999 (aprobare) 

 - călătorii reciproce ale cetăţenilor, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1883/2006 (aprobare) 

 - diplome, certificate şi titluri ştiinţifice acordate de instituţii de învăţământ acreditate, recunoaştere reciprocă, Acord, Chişinău, 1998 
 ▼ L. nr. 39/1999 (ratificare) 

 - învăţământ an şcolar 2001/2002, Protocol, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 795/2001 (aprobare) 

 - militar, domeniu, cooperare internaţională, Protocol, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 46/1999 (ratificare) 

 - readmisie străini, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ L. nr. 124/2002 (ratificare) 
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 - resurse piscicole, pescuit în Râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, Acord, Stânca, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1207/2003 (aprobare) 

 - sold nerambursat, Protocol, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 605/1998 (aprobare) 

 - şi tehnica ştiinţifică în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii, lucrărilor publice, construcţiilor şi gospodăririi comunale cu R.  
 Moldova, Protocol, Iaşi, 2000 
 ▼ H.G. nr. 1052/2000 (aprobare) 

 - zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos, cooperare, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 1028/2003 (aprobare)   
 Moldova (Republica): 
 - acordare burse de studii, doctorat şi specializare, precum şi alte forme de sprijin material pentru tineri români din Republica Moldova şi Ucraina 
 ♦ H.G. nr. 844/2008 

 - acordare credit şi prelungirea perioadei de utilizare 
 ♦ L. nr. 60/1993 

 - Ambasada României în Republica Moldova, înfiinţare 
 ♦ D. nr. 85/1991 

 - aprobarea şcolarizării unor tineri în Şcoala Militară pentru Pregătirea Subofiţerilor din Penitenciare 
 ♦ H.G. nr. 991/2013 

 - constituirea Fondului umanitar "Moldova" 
 ♦ H.G. nr. 407/1992 

 - Declaraţie a Birourilor permanente ale Adunării Deputaţilor şi Senatului României în legătură cu proclamarea independenţei Republicii Moldova 
 ♦ H.P. nr. 23/1991 

 - energie electrică livrată de C.N. de Electricitate S.A., compensare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2000 

 - proiecte de integrare economică, documente necesare aprobării, aprobare 
 ♦ O. nr. 4633/2003 (M.E.C.T.)  

 - tarife de cazare şi pentru alte prestaţii turistice pentru cetăţenii care călătoresc în România 
 ♦ H.G. nr. 257/1992   
 Moluşte (scoici): 
 - mediu de viaţă, ape marine şi salmastre, satisfacere condiţii de calitate, norme tehnice, aplicare 
 ♦ H.G. nr. 201/2002 

 v. sanitar-veterinar, domeniu 
 
 Monedă: 
 - coeficient de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001, stabilire 
 ♦ O. nr. 3/2001 (B.N.R.)  

 - cu valoare nominală de: 
 • 100.000 lei, 1.000 lei, punere în circulaţie 
 ♦ C. nr. 5/1998 (B.N.R.)  

 • 500 lei, punere în circulaţie 
 ♦ C. nr. 3/1999 (B.N.R.)  

 ♦ C. nr. 34/2005 (B.N.R.)  

 • 500.000 lei şi de 1000 lei, punere în circulaţie 
 ♦ C. nr. 25/2000 (B.N.R.)  

 - electronică, instituţii emitente, investiţii permise 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - electronică: 
 • emitere, activitate 
 ♦ L. nr. 210/2019 

 - emisiune, unitate monetară a României, regim juridic 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - încetarea puterii circulatorii şi preschimbarea vechilor însemne 
 ♦ C. nr. 24/2006 (B.N.R.)  

 - înregistrări contabile, în moneda naţională 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - metalică cu valori nominale de: 5 lei, 10 lei, emise după anul 1990, retragere şi încetarea puterii circulatorii 
 ♦ C. nr. 16/2003 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - naţională, denominare 
 ♦ L. nr. 348/2004 

 ♦ O. nr. 1840/2004 (M.F.P.)  

 ♦ C. nr. 7/2005 (B.N.R.)  

 ♦ O.U.G. nr. 47/2005 

 ♦ O. nr. 754/29/2005 (M.F.P.; C.N.V.M.)  



 

 6235

 ♦ O. nr. 978/2005 (M.F.P.)  

 - punere în circulaţie, cu valoare nominală de 5.000 lei 
 ♦ C. nr. 27/2001 (B.N.R.)  

 v. numismatică 
 
 Monitoare oficiale: 
 - ale unităţilor administrativ-teritoriale, servicii publice de editare 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019   
 Monitorul oficial al judeţului şi al municipiului Bucureşti: 
 - editare 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019   
 Monitorul Oficial al României: 
 - Partea a IV-a, publicare a încheierii judecătorului delegat la înregistrarea comercianţilor şi a actului constitutiv, taxe 
 ♦ H.G. nr. 616/2001 

 - Partea a-VI-a, Achiziţii publice, transparenţă şi publicitate 
 ♦ H.G. nr. 461/2001 

 - procedura publicării, republicării şi rectificării actelor în Monitorul Oficial al României 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 ♦ O. nr. 591/2012 (S.G.G.)  

 - propuneri legislative, iniţiativă legislativă exercitată de cetăţeni, publicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 189/1999 

 - publicaţie oficială a actelor statului român 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 art.78, art.100, art.108, art.147 
 - R.A. Monitorul Oficial al României 
 • organizare, funcţionare, obiect de activitate, structură 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 • publicarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel naţional şi de ramură 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 • publicaţii ale agenţilor economici şi a altor acte prevăzute de lege 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 15/1990   
 Monopol de stat: 
 - arme de foc şi muniţii militare 
 ♦ L. nr. 295/2004 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 31/1996   
 Monopol natural: 
 - activităţi, produse şi servicii, preţuri şi tarife 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - în domeniul energiei electrice şi termice, condiţii 
 ♦ L. nr. 123/2012   
 Monumente, protecţie, reglementări internaţionale: 
 - patrimoniu arheologic, Convenţie europeană (revizuită), La Valetta, 1992 
 ▼ L. nr. 150/1997 (ratificare) 

 - protecţie patrimoniu arhitectural al Europei, Convenţie, Granada, 1985 
 ▼ L. nr. 157/1997 (ratificare)   
 Monumente: 
 - bunuri culturale imobile, monument, ansamblu, rezervaţie, clasare în Listă, capitole, criterii 
 ♦ O.G. nr. 27/1992 

 ♦ O.G. nr. 68/1994 

 ♦ O. nr. 2013/2000 (M.Cult.)  

 - Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, înfiinţare, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 68/1994 

 ♦ O. nr. 2495/2010 (M.C.P.N.)  

 - Complexul "Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989", ansamblu de interes naţional, declarare 
 ♦ O.G. nr. 46/2000 

 - conservare, restructurare, finanţare, indiferent de proprietar 
 ♦ H.G. nr. 286/1995 
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 - culturale, protejare 
 ♦ O.G. nr. 68/1994 

 - de cultură, păduri, protecţie, măsuri, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 273/1994 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 - de for public 
 ♦ L. nr. 120/2006 

 - de interes istoric şi de arhitectură: 
 • ansamblul monumental "Calea Eroilor" bun de utilitate publică, realizat de Constantin Brâncuşi în municipiul Târgu Jiu, jud.Gorj 
 ♦ L. nr. 127/1992 

 • declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei", Sighet 
 ♦ L. nr. 95/1997 

 • listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 2314/2004 (M.C.C.)  

 ♦ O. nr. 2182/2005 (M.C.C.)  

 • Monumentul istoric şi de arhitectură "Gara Filaret" , administrare 
 ♦ H.G. nr. 88/1995 

 - descoperire, la sol sau subsol, obligaţii, drepturi 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - din Lista patrimoniului mondial, stabilire măsuri de protecţie, marcare, siglă, model 
 ♦ O.G. nr. 47/2000 

 ♦ H.G. nr. 493/2004 

 - istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial, zone, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, finanţare, elaborare, actualizare 
 ♦ H.G. nr. 738/2008 

 - istorice şi comemorative: 
 • clasare şi inventariere, măsuri 
 ♦ O. nr. 2260/2008 (M.C.C.)  

 • deţinute de persoane fizice/juridice de drept privat, condiţii, efectuare, lucrări 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 ♦ H.G. nr. 610/2003 

 ♦ H.G. nr. 1502/2007 

 • din nordul Moldovei, zona de amplasare, obiectiv de interes naţional, declarare 
 ♦ L. nr. 235/2005 

 • monumentele eroilor şi locurile de veci, îndatoriri 
 ♦ L. nr. 379/2003 

 • Mormântul Ostaşului Necunoscut, strămutare în municipiul Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 666/1991 

 • obligaţie privind folosirea monumentului istoric, document, întocmire 
 ♦ O. nr. 2684/2003 (M.C.C.)  

 • Plan de amenajare a teritoriului- Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei 
 ♦ H.G. nr. 1293/2004 

 • semnalizare 
 ♦ O. nr. 2237/2004 (M.C.C.)  

 - istorice, concesionare, regim 
 ♦ O.G. nr. 21/2006 

 ♦ H.G. nr. 1067/2007 

 - istorice, protejare, Registrul operatorilor economici, atestare, înscriere, procedură, norme 
 ♦ O. nr. 2495/2010 (M.C.P.N.)  

 - istorice, regim juridic 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - în proprietatea sau folosinţa unor persoane fizice sau juridice, altele decât instituţiile publice, finanţare, criterii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 723/2000 

 - lucrări de protejare, costuri, acoperire de către M.C.C., situaţii 
 ♦ H.G. nr. 1430/2003 

 - monument naţional - Castelul Săvârşin, judeţul Arad 
 ♦ H.G. nr. 1017/1990 

 - protecţie, patrimoniu arheologic 
 ♦ O.G. nr. 43/2000 

 - protejare, conservare, restaurare, măsuri, atestarea experţilor şi specialiştilor în domeniu 
 ♦ O.G. nr. 68/1994 
 

 - revenire în proprietate publică a statului a unui monument istoric 
 ♦ O.U.G. nr. 128/2000   
 Morminte de război, reglementări internaţionale: 
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 - acte bilaterale: 
 • R. Italiană, Acord, București, 2015 
 ▼ L. nr. 189/2016 (ratificare) 

 • R. Moldova, Acord, Iaşi, 2012 
 ▼ L. nr. 57/2013 (ratificare) 

 • R. Polonă, Acord, Varșovia, 2018 
 ▼ L. nr. 299/2018 (ratificare) 

 • R. Slovenia, Acord, Ljubljana, 2011 
 ▼ L. nr. 58/2013 (ratificare)   
 Morminte de război: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 379/2003   
 Moştenire, moştenitori: 
 - ai celor ce au decedat pentru Revoluţia din 1989, atribuire de terenuri în proprietate 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 - bun imobil monument istoric, scutire de taxa de timbru, condiţii 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - cetăţeni români, ai foştilor proprietari de construcţii, terenuri, recolte, trecute în proprietatea statului bulgar în 1940, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 753/1998 

 ♦ L. nr. 9/1998 

 ♦ H.G. nr. 286/2004 

 ♦ L. nr. 97/2005 

 - drept, garantare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.46, art.73 alin.3 lit.m) 
 - reconstituirea dreptului de proprietate 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ L. nr. 112/1995 

 ♦ H.G. nr. 20/1996 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 890/2005   
 Motoare cu ardere internă: 
 - destinate maşinilor mobile nerutiere, aprobare tip, condiţii, protecţie atmosferă 
 ♦ O. nr. 636/2002 (M.I.R.)    
 Motorină: 
 - achiziţionată în perioada august-decembrie 2008, utilizare în agricultură, aplicare acciză redusă, nivel, condiţii, diferenţe, restituire sume,  
 procedură 
 ♦ H.G. nr. 804/2008 

 ♦ O. nr. 2599/2008 (M.E.F.)  

 - introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 80/2018 

 - scutiri de la plata accizelor şi a T.V.A., sprijinire sector de pescuit la Marea Neagră, condiţii 
 ♦ L. nr. 423/2001 

 ♦ O. nr. 421/2164/2001 (M.A.A.P.; M.F.P.)  

 - utilizată în agricultură, ajutor de stat, acordare 
 ♦ H.G. nr. 408/2010   
 Moţiune de cenzură: 
 - procedură 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.113) 

 Muncă, cooperare, reglementări internaţionale: 
 - asigurare de lucrători români, în R.F. Germania, condiţii, Înţelegeri, Bucureşti, 1999 şi Nurnberg, 2005 
 ▼ H.G. nr. 363/2005 (aprobare) 

 - Autoritatea Națională Palestiniană, Protocol de cooperare, București, 2010 
 ▼ H.G. nr. 948/2016 (aprobare) 

 - Convenţie privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei  
 Internaţionale a Muncii 
 ▼ L. nr. 214/2015 (ratificare) 
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 - Elveţia, schimb de stagiari, Acord, Berna, 1999 
 ▼ H.G. nr. 579/2000 (aprobare) 

 - forţată, abolire, Convenţie OIM nr. 105/1957 
 ▼ L. nr. 140/1998 (ratificare) 

 - Marele Ducat de Luxemburg, schimb de stagiari, Acord, Luxemburg, 2001 
 ▼ O.G. nr. 36/2001 (ratificare) 

 - Marele Ducat de Luxemburg, securitate socială: 
 • Aranjament, Bruxelles, 2005 
 ▼ H.G. nr. 455/2006 (aprobare) 

 • Convenţie, Luxemburg, 2004 
 ▼ L. nr. 298/2005 (ratificare) 

 - Ministerul Muncii, Ordinii Sociale, Familiei şi Femeilor din Brazilia, Protocol, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1116/2003 (aprobare) 

 - Norvegia, protecţie lucrători, Înţelegere, Oslo, 2007 
 ▼ H.G. nr. 682/2008 (aprobare) 

 - Olanda, memorandum de înţelegere, Geneva, 2001 
 ▼ H.G. nr. 850/2001 (aprobare) 

 - Quebec, Înţelegere, 2013 
 ▼ L. nr. 5/2015 (ratificare) 

 - R. Albania, Protocol,  Tirana, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1109/2003 (aprobare) 

 - R. Austria, Protocol de cooperare, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1650/2008 (aprobare) 

 - R. Azerbadjan, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2420/2004 (aprobare) 

 - R. Bulgaria, Acord, Sofia, 2010 
 ▼ H.G. nr. 1022/2010 (aprobare) 

 - R. Bulgaria, Proctocol, Geneva, 2003 
 ▼ H.G. nr. 371/2004 (aprobare) 

 - R. Cipru, Protocol de cooperare, Nicosia, 2010 
 ▼ H.G. nr. 241/2011 (aprobare) 

 - R. Cipru: 
 • Memorandum de înţelegere, Nicosia, 2012 
 ▼ H.G. nr. 91/2013 (aprobare) 

 - R. Franceză, angajare persoane aflate în întreţinerea membrilor misiunilor oficiale, Acord, Paris, 2003 
 ▼ H.G. nr. 594/2004 (aprobare) 

 - R. Italia, fluxuri migratorii în scop lucrativ, reglementare, gestionare, Acord, Roma, 2005 
 ▼ L. nr. 98/2006 (ratificare) 

 - R. Moldova, Iaşi, 2012 
 ▼ H.G. nr. 80/2013 (aprobare) 

 - R. Portugheză, angajare lucrători români, condiţii, Acord, Lisabona, 2001 
 ▼ O.G. nr. 35/2001 (ratificare) 

 - R. Portugheză, Protocol, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 731/2008 (aprobare) 

 - R. Slovenia, Protocol, Ljubljana, 2002 
 ▼ H.G. nr. 89/2003 (aprobare) 

 - R. Turcia: 
 • Acord, Ancara, 1999 
 ▼ L. nr. 551/2002 (ratificare) 

 • Aranjament administrativ, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1311/2003 (aprobare) 

 - R.F. Germania: 
 • securitate socială, Înţelegere, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 1214/2005 (aprobare) 

 - R.F.Germania: 
 • securitate socială, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 406/2005 (ratificare) 

 - R.Italia, Protocol de colaborare, Roma, 2012 
 ▼ H.G. nr. 75/2013 (aprobare) 

 - Regatul Belgiei, Înţelegere de colaborare, Bruxelles, 2013 
 ▼ H.G. nr. 48/2014 (aprobare) 

 - Regatul Ţărilor de Jos, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 94/2013 (aprobare) 

 - Statul Israel, Acord, Ierusalim, 2011 
 ▼ L. nr. 150/2012 (ratificare) 

 - Ungaria, Protocol de cooperare, Sibiu, 2007 
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 ▼ H.G. nr. 348/2008 (aprobare) 

 - Ungaria,angajare lucrători sezonieri, Acord, Budapesta, 2000 
 ▼ H.G. nr. 411/2001 (aprobare)   
 Muncă: 
 - acces la măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, proceduri, aprobare 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 ♦ H.G. nr. 1425/2006 

 - accidente de muncă şi boli profesionale, asigurare, condiţii 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 ♦ H.G. nr. 355/2007 

 - activitate cu substanţe periculoase, prevenire accidente majore, măsuri 
 ♦ O. nr. 1299/2005 (M.M.G.A.)  

 - agent de muncă temporară, înfiinţare, funcţionare, autorizare 
 ♦ H.G. nr. 1256/2011 

 - angajare directori generali ai instituţiilor publice de cultură subordonate M.C.C. 
 ♦ O. nr. 2129/2001 (M.C.C.)  

 ♦ O.G. nr. 9/1996 

 - angajare, transferare şi detaşare medici, farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din  
 unităţile sanitare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 524/1991 

 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - cerinţe minime de sănătate şi securitate la bordul navelor de pescuit 
 ♦ H.G. nr. 1135/2006 

 - cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 
 ♦ L. nr. 319/2006 

 ♦ H.G. nr. 971/2006 

 ♦ H.G. nr. 1425/2006 

 - certificate de acreditare furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acordare, criterii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 277/2002 

 - Codul muncii, cadru legal 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - comisii de disciplină şi comisii paritare, autorităţi şi instituţii publice, organizare, funcţionare, acorduri colective, încheiere 
 ♦ H.G. nr. 833/2007 

 ♦ H.G. nr. 1344/2007 

 - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 187/1998 (M.M.P.S.)  

 - conflict colectiv de muncă, soluţionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - Consiliul Economic şi Social, organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - contract colectiv de muncă, regim juridic 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - contract individual de muncă: 
 • model cadru 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 ♦ O. nr. 64/2003 (M.M.S.S.)  

 • unităţi bugetare, drepturi salariale 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 - curriculum vitae, model comun european, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1021/2004 

 - detaşamente de muncă, stagiu militar, efectuat la Direcţia Generală a Serviciului de Muncă în perioada 1950-1961 
 ♦ L. nr. 309/2002 

 ♦ H.G. nr. 1114/2002 

 - dreptul la muncă nu poate fi limitat, alegerea profesiei şi a locului de muncă, drepturi, obligaţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.41 alin.1) 
 - durata timpului de muncă: 
 • ore suplimentare: 
 • pentru personalul din transporturi care lucrează în tură sau turnus 
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 ♦ D.-L. nr. 26/1990 

 • pentru personalul operativ de dirijare şi control al traficului aerian civil 
 ♦ D.-L. nr. 125/1990 

 • sub 8 ore pe zi, condiţii deosebite-vătămătoare, grele, periculoase 
 ♦ L. nr. 31/1991 

 - echipamente individuale de protecţie la locul de muncă, utilizare de către lucrători, securitate, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1048/2006 

 - examen medical 
 ♦ O. nr. 352/2001 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 ♦ H.G. nr. 1425/2006 

 ♦ H.G. nr. 355/2007 

 - expunere lucrători la riscuri generate de radiaţii optice artificiale, cerinţe minime de securitate şi sănătate 
 ♦ H.G. nr. 510/2010 

 - formare profesională a adulţilor, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 129/2000 

 - formulare, modele, caracteristici de tipărire, mod de difuzare, utilizare, păstrare, aprobare 
 ♦ O. nr. 449/2008 (M.M.F.E.S.)  

 - forţată, interzicere 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.42 alin.1) 
 - funcţionar public: 
 • activitate, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 • evaluare performanţe profesionale individuale, calificative, contestare, metodologie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 • fişa postului, model 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - Inspecţia Muncii, înfiinţare, organizare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 108/1999 

 - în condiţii grele, protecţie socială 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.41 alin.2) 
 - în domeniul pescuitului maritim, regim 
 ♦ L. nr. 270/2020 

 - încadrare: 
 • a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimulare angajatori 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 • contract de muncă, convenţii civile, de prestări servicii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 • convenţii civile de prestări de servicii pentru încasarea creanţelor bugetare 
 ♦ O. nr. 594/1997 (M.F.)  

 • persoane cu handicap, condiţii 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - la bordul navelor maritime, asigurare condiţii 
 ♦ O.G. nr. 38/2000 

 - la domiciliu, contract individual de muncă, salariaţi, drepturi şi obligaţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - locuri de muncă cu condiţii deosebite, evidenţa 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.41 alin.2) 
 - locuri de muncă: 
 • cu condiţii deosebite, condiţii speciale, specifice pentru cadre militare în activitate, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1294/2001 

 • în condiţii speciale, stabilire, criterii, metodologie 
 ♦ O. nr. 352/2001 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • zonele I şi II de expunere la radiaţii, stabilire, criterii de încadrare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 583/2001 

 - lucrători care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, securitate, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1058/2006 

 - lucrători din industria extractivă de foraj, securitate, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1050/2006 
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 - lucrători din industria extractivă de suprafaţă/subteran, securitate, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1049/2006 

 - lucrători, utilizare echipamente, securitate, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1146/2006 

 - manipulare manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, securitate, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1051/2006 

 - membrii şi angajaţi CNSAS, răspunderi disciplinare 
 ♦ H.P. nr. 17/2000 

 - negocieri colective, greve, Comisia de arbitraj a conflictelor de interese, procedura de lucru, soluţionare, condiţii 
 ♦ O. nr. 198/358/2000 (M.M.P.S.; M.J.)  

 ♦ L. nr. 62/2011 

 - ore prestate peste durata normală a timpului de lucru de către poliţişti, drepturi, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 - periculoasă, interzicere pentru copii 
 ♦ H.G. nr. 867/2009 

 - persoane apte de muncă cărora li se acordă ajutor social, efectuare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - personal care îşi desfăşoară activitatea în larg, timp de lucru, organizare 
 ♦ O. nr. 822/2007 (M.E.F.)  

 - personal: 
 • navigant la companii de navigaţii în regim special 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 - prestată în timpul nopţii, spor, acte doveditoare, eliberare, stabilire/recalculare drepturi de pensie, procedură, aprobare 
 ♦ O. nr. 687/2006 (M.M.S.S.F.)  

 - program: 
 • de lucru în perioadele cu temperaturi extreme, protecţie 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2000 

 • de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională (RICOP), condiţii 
 ♦ H.G. nr. 978/1999 

 - protecţie cetăţeni români care lucrează în străinătate 
 ♦ L. nr. 156/2000 

 ♦ H.G. nr. 384/2001 

 - recuperare, concedii medicale cu reducerea timpului de muncă, certificat, eliberare 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - riscuri generate de câmpuri electromagnetice, expunere lucrători, securitate şi sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 520/2016 

 - riscuri legate de expunere la agenţi cancerigeni/mutageni, protecţie lucrători, securitate, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1093/2006 

 - riscuri legate de expunerea la agenţi biologici, protecţie lucrători 
 ♦ H.G. nr. 1092/2006 

 - securitate, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1091/2006 

 - sistem de indicatori statistici ai pieţei muncii şi calcul, metodologie, aprobare 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ O. nr. 186/2068/2002 (M.M.S.S.; I.N.S.)  

 - şomaj prevenire, modalităţi de finanţare, instrucţiuni de implementare, proceduri 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 278/2002 

 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 - timp de muncă, durată zilnică mai mică de 8 ore, categorii de personal şi locuri de muncă, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 ♦ O. nr. 245/2003 (M.S.F.)  

 ♦ L. nr. 104/2003 

 ♦ H.G. nr. 451/2004 

 - tineri dezavantajați, integrare în cadrul instituțiilor publice de la nivel local 
 ♦ L. nr. 189/2018 

 - tineri, protecţie 
 ♦ H.G. nr. 600/2007 

 - ucenicia la locul de muncă, regim, calificări/competenţe, acordare sume în 2007, 2008, aprobare 
 ♦ L. nr. 279/2005 

 - utilizare echipamente cu ecran de vizualizare, securitate, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1028/2006 

 - vechime: 
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 • în specialitate în domeniul culturii şi artei 
 ♦ D.-L. nr. 58/1990 

 • necesară pentru ocupare funcţii publice, condiţie de participare la concurs 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - ziua de muncă, în medie de cel mult 8 ore 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.41 alin.3) 
 
 

v. afaceri, v. forţă de muncă, v. securitate socială şi protecţie a muncii 

 Muncitori portuari: 
 - şi personal care lucrează în porturi, înregistrare, evidenţă la căpitănia portului, carnet de lucru în port, eliberare 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 ♦ O. nr. 252/2011 (M.T.I.)    
 Municipii: 
 - bunuri care alcătuiesc domeniu public local, inventariere, condiţii 
 ♦ O. nr. 90/N/911-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O. nr. 91/N/912-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ L. nr. 213/1998 

 - de rangul I şi II, localităţi, stabilire 
 ♦ L. nr. 351/2001 

 - declararea ca municipii a oraşelor: 
 • Adjud 
 ♦ L. nr. 223/2000 

 • Băileşti 
 ♦ L. nr. 343/2001 

 • Blaj 
 ♦ L. nr. 24/1993 

 • Brad 
 ♦ L. nr. 86/1995 

 • Calafat 
 ♦ L. nr. 160/1997 

 • Câmpia Turzii 
 ♦ L. nr. 204/1998 

 • Codlea 
 ♦ L. nr. 179/2000 

 • Drăgăşani 
 ♦ L. nr. 72/1995 

 • Gheorghieni 
 ♦ L. nr. 584/2003 

 • Gherla 
 ♦ L. nr. 172/2000 

 • Lupeni 
 ♦ L. nr. 547/2003 

 • Marghita 
 ♦ L. nr. 585/2003 

 • Moineşti 
 ♦ L. nr. 580/2001 

 • Motru 
 ♦ L. nr. 180/2000 

 • Olteniţa 
 ♦ L. nr. 165/1997 

 • Orşova 
 ♦ L. nr. 181/2000 

 • Salonta 
 ♦ L. nr. 581/2001 

 • Săcele 
 ♦ L. nr. 122/2000 

 • Sebeş 
 ♦ L. nr. 201/2000 

 • Târgu Secuiesc 
 ♦ L. nr. 191/2000 

 • Târnăveni 
 ♦ L. nr. 205/1998 

 • Vatra Dornei 
 ♦ L. nr. 123/2000 
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 • Vulcan 
 ♦ L. nr. 547/2003 

 - declararea ca municipii a unor oraşe 
 ♦ L. nr. 11/1995 

 ♦ L. nr. 104/1994 

 - declararea municipiului Alba Iulia: "CETATE-SIMBOL A MARII UNIRI A ROMÂNILOR" 
 ♦ H.P. nr. 26/1994 

 - domeniu privat şi domeniu public, regim juridic 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - municipiul Focşani, trecerea în categoria a II-a 
 ♦ H.G. nr. 344/1992 

 - obiectiv de interes naţional, declararea municipiului: 
 • Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare 
 ♦ O.U.G. nr. 93/2000 

 • Sibiu şi a zonei înconjurătoare 
 ♦ O.G. nr. 5/1999 

 - organizarea administrativ teritorială, repunerea în vigoare a L. nr. 2/1968 prin 
 ♦ D.-L. nr. 38/1990 

 - redobândire terenuri cu vegetaţie forestieră, condiţii, decontare cheltuieli, metodologie 
 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ O. nr. 454/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - servicii comunitare pentru cadastru şi agricultură, înfiinţare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 13/2001 

 - steme, municipii, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 486/2000 

 ♦ H.G. nr. 790/1999 

 ♦ H.G. nr. 685/1998 

 - teritoriu, oraşe, organizare sub aspect administrativ 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.3) 
 
 

v. domeniu public 

 Municipiul Bucureşti: 
 - aspect estetic, asigurare, măsuri 
 ♦ L. nr. 554/2003 

 - buget, finanţe publice 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ L. nr. 273/2006 

 - capitala României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.14) 
 - impozite, taxe şi alte venituri, prelevare la buget 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - monografie economico-militară a judeţului, municipiului Bucureşti, instrucţiuni 
 ♦ H.G. nr. 1174/2011 

 - Oficiul de Prestări Servicii pentru Corpul Diplomatic, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 390/1990 

 - servicii de interes local, unităţi 
 ♦ H.G. nr. 1308/1990 

 - unităţi administrativ teritoriale, repunerea în vigoare a L. nr. 2/1968 prin 
 ♦ D.-L. nr. 38/1990   
 Muniţii: 
 - preţuri, ajustare 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - regim de control, export/import, lista 
 ♦ H.G. nr. 1094/2011 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 295/2004 

 v. produse strategice 
 
 Muzee: 
 - acreditare: 
 • Colecţia publică universitară cu profil general arheologie din cadrul Universităţii "1 decembrie 1918" din Alba Iulia 
 ♦ O. nr. 2722/2012 (M.C.P.N.)  

 • Complexul Naţional Muzeal "Moldova", Iaşi 
 ♦ O. nr. 2052/2008 (M.C.C.)  
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 • Muzeul "Anastasie Crimca" al Mănăstirii Dragomirna 
 ♦ O. nr. 2339/2012 (M.C.P.N.)  

 • Muzeul "Vasile Pârvan" 
 ♦ O. nr. 2435/2011 (M.C.P.N.)  

 • Muzeul Ianca, jud. Brăila 
 ♦ O. nr. 2465/2009 (M.C.C.P.N.)  

 • Muzeul Judeţean Argeş 
 ♦ O. nr. 2337/2012 (M.C.P.N.)  

 • Muzeul Judeţean Botoşani 
 ♦ O. nr. 2012/2011 (M.C.P.N.)  

 • Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Mureş 
 ♦ O. nr. 2340/2012 (M.C.P.N.)  

 • Muzeul Literaturii Române Iaşi 
 ♦ O. nr. 2462/2009 (M.C.C.P.N.)  

 • Muzeul Maramureşan din Sighetul Marmaţiei 
 ♦ O. nr. 2132/2013 (M.Cult.)  

 • Muzeul Naţional "Brukental", Sibiu 
 ♦ O. nr. 2080/2008 (M.C.C.)  

 • Muzeul Naţional "Peleş", Sinaia 
 ♦ O. nr. 2078/2008 (M.C.C.)  

 • Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe 
 ♦ O. nr. 2075/2008 (M.C.C.)  

 • Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Bucureşti 
 ♦ O. nr. 2053/2008 (M.C.C.)  

 • Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti 
 ♦ O. nr. 2058/2008 (M.C.C.)  

 • Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României 
 ♦ O. nr. 2094/2009 (M.C.C.P.N.)  

 • Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti 
 ♦ O. nr. 2057/2008 (M.C.C.)  

 • Muzeul naţional de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 
 ♦ O. nr. 2083/2008 (M.C.C.)  

 - bunuri culturale, evidenţă, gestionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 2035/2000 (M.Cult.)  

 - Centrul Muzeal al Locomotivelor 
 ♦ L. nr. 244/2018 

 - Colecţia publică obiecte şi fond documentar, din cadrul Centrului de Documentare şi Informare Gaze Naturale Mediaş, acreditare 
 ♦ O. nr. 2663/2011 (M.C.P.N.)  

 - colecţii de artă, declarate de interes public naţional, domeniu public 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - Complexul Muzeal Bucovina, acreditare 
 ♦ O. nr. 2227/2010 (M.C.P.N.)  

 - Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, acreditare 
 ♦ O. nr. 2096/2013 (M.Cult.)  

 - instituţii publice, finanţare, premiere 
 ♦ O. nr. 351/1998 (M.Cult.)  

 - laboratoare de conservare şi restaurare, autorizare, norme 
 ♦ H.G. nr. 216/2004 

 - muzeografi, conservatori, restauratori de sală din instituţiile muzeale: 
 ♦ O. nr. 2069/1997 (M.Cult.)  

 - Muzeul "Ion şi dr. Nicolai Kalinderu" 
 ♦ H.G. nr. 1062/2005 

 - Muzeul Agriculturii din Slobozia, acreditare 
 ♦ O. nr. 2208/2012 (M.C.P.N.)  

 - Muzeul Aviaţiei 
 ♦ H.G. nr. 197/1990 

 - Muzeul Carpaţilor Răsăriteni 
 ♦ H.G. nr. 1365/1996 

 ♦ H.G. nr. 40/2007 

 - Muzeul Câmpulung Muscel, acrediatre 
 ♦ O. nr. 2537/2012 (M.C.P.N.)  

 - Muzeul Cinegetic al Carpaţilor "Posada", desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1140/2012 

 - Muzeul Costumelor Populare din România 
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 ♦ H.G. nr. 1640/2004 

 ♦ H.G. nr. 625/2005 

 - Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor şi colecţionar", acreditare 
 ♦ H.G. nr. 728/2003 

 ♦ O. nr. 2082/2008 (M.C.C.)  

 - Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, acreditare 
 ♦ O. nr. 2662/2011 (M.C.P.N.)  

 - Muzeul de Etnografie Braşov, acreditare 
 ♦ O. nr. 2261/2009 (M.C.C.P.N.)  

 - Muzeul de Mineralogie Baia Mare, acreditare 
 ♦ O. nr. 2243/2012 (M.C.P.N.)  

 - Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, acreditare 
 ♦ O. nr. 2529/2012 (M.C.P.N.)  

 - Muzeul Etnografic al Bucovinei din Suceava 
 ♦ H.G. nr. 1189/1996 

 - Muzeul Judeţean "Aurelian Sacerdoţeanu" 
 ♦ H.G. nr. 811/2009 

 - Muzeul Judeţean "Aurelian Sacerdoţeanu", acreditare 
 ♦ O. nr. 2434/2011 (M.C.P.N.)  

 - Muzeul Judeţean Buzău, acreditare 
 ♦ O. nr. 2704/2008 (M.C.C.)  

 - Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, acreditare 
 ♦ O. nr. 2353/2009 (M.C.C.P.N.)  

 - Muzeul Literaturii Române, acordare titulatură de muzeu de importanţă naţională 
 ♦ H.G. nr. 769/2009 

 - Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I" 
 ♦ H.G. nr. 1181/2006 

 - Muzeul Naţional "Cotroceni", Bucureşti, acreditare 
 ♦ H.G. nr. 478/1991 

 ♦ L. nr. 47/1994 

 ♦ O. nr. 2077/2008 (M.C.C.)  

 - Muzeul Naţional "George Enescu", Bucureşti, acreditare 
 ♦ H.G. nr. 823/1991 

 ♦ O. nr. 2081/2008 (M.C.C.)  

 - Muzeul Naţional "George Enescu", trecere în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, reorganizare 
 ♦ O.G. nr. 17/2006 

 ♦ H.G. nr. 288/2007 

 - Muzeul Naţional al Aviaţiei, acordare titulatură de muzeu de importanţă naţională 
 ♦ H.G. nr. 360/2011 

 - Muzeul Național al Bucovinei 
 ♦ H.G. nr. 611/2019 

 ♦ H.G. nr. 115/2020 

 - Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, acreditare 
 ♦ H.G. nr. 1438/2002 

 ♦ O. nr. 2056/2008 (M.C.C.)  

 - Muzeul Naţional al Literaturii Române, acreditare 
 ♦ O. nr. 2662/2008 (M.C.C.)  

 - Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", acreditare 
 ♦ O. nr. 2054/2008 (M.C.C.)  

 - Muzeul Naţional Bran, Bran, acreditare 
 ♦ H.G. nr. 40/2007 

 ♦ O. nr. 2079/2008 (M.C.C.)  

 - Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României 
 ♦ H.G. nr. 691/2001 

 ♦ H.G. nr. 260/2002 

 - Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România 
 ♦ L. nr. 174/2019 

 - Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", acreditare 
 ♦ O. nr. 2055/2008 (M.C.C.)  

 - Muzeul Naţional Filatelic 
 ♦ H.G. nr. 287/2004 

 ♦ L. nr. 298/2013 

 - Muzeul Naţional, Sistemul Naţional de Informare şi Documentare 
 ♦ D.-L. nr. 141/1990 
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 - Muzeul Portului Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 303/1995 

 - Muzeul Românilor de Pretutindeni 
 ♦ L. nr. 299/2007 

 - Muzeul Ţăranului Român "Horia Bernea" 
 ♦ H.G. nr. 1366/2000 

 ♦ H.G. nr. 40/2007 

 - Revista Muzeelor, instituţie publică, comasare prin absorbţie de către "Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul  
 Culturii" din Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 865/2001 

 - şi colecţii publice, norme de acreditare, criterii 
 ♦ O. nr. 2057/2007 (M.C.C.)  

 - şi colecţii publice: 
 • cadru legal 
 ♦ L. nr. 311/2003 

 • înfiinţare, aviz prealabil, acordare, criterii 
 ♦ O. nr. 2297/2006 (M.C.C.)  

 • management 
 ♦ O.U.G. nr. 189/2008 

 • norme de clasificare 
 ♦ O. nr. 2185/2007 (M.C.C.)  

 - şi instituţii publice specializate, export definitiv sau temporar bunuri mobile din patrimoniul cultural naţional, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 27/1992 

 ♦ H.G. nr. 518/2004 

 - tarife şi taxe nediscriminatorii pentru vizitatorii români sau străini, facilităţi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 306/2001 

 - trimiteri poştale în ţară şi străinătate, servicii poştale, tarife, reduceri, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002   
 Muzeul Național "Brătianu": 
 - înființare 
 ♦ L. nr. 15/2020   
 Muzeul Național al Marinei Române: 
 ♦ H.G. nr. 755/2017   
 Muzeul Naţional al Ştiinţei: 
 ♦ L. nr. 1/2011   
 Muzeul Ororilor Comunismului în România: 
 - înființare 
 ♦ L. nr. 157/2019 

 ♦ H.G. nr. 1112/2020   

 N 
 
 
 N.A.T.O.: 
 - Acord suplimentar la Protocolul de la Paris, Bruxelles, 2015 
 ▼ L. nr. 126/2016 (ratificare) 

 - Acord suplimentar, Bucureşti, 2009 
  ▼ L. nr. 377/2009 (ratificare) 

 - afiliere la sistemul de codificare N.A.T.O., sponsorizare,  Acord, Roma, 1997 
 ▼ H.G. nr. 221/2003 (aprobare) 

 - Apelul Parlamentului României 
 ♦ Apel/1997 
 Monitorul Oficial nr. 80/1997 
 - comandamente militare internaţionale înfiinţate în temeiul Tratatului, statut, Protocol, Paris, 1952 
 ▼ L. nr. 362/2004 (aderare) 

 - Comisia naţională pentru integrarea României în N.A.T.O., înfiinţare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 328/2001 

 - Element de Sprijin Naţional pe lângă Reprezentanţa Statului Major General la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa- SHAPE,  
 înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 2341/2004 

 - fonduri nerambursabile, finanţare importuri, bunuri pentru unităţi de cercetare-dezvoltare 
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 ♦ L. nr. 192/2002 

 - informaţii clasificate ale Organizaţiei Atlanticului de Nord, protecţie în România, norme, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 353/2002 

 - material criptografic, management, utilizare, protecţie, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 187/2006 (O.R.N.I.S.S.)  

 - materiale clasificate, activitate de curierat, organizare şi desfăşurare 
 ♦ O.G. nr. 52/2005 

 ♦ O. nr. 5/2006 (O.R.N.I.S.S.)  

 - Memorandum de înţelegere, Bruxelles, 2009 
 ▼ H.G. nr. 1498/2009 (aprobare) 

 - Memorandum de înţelegere, Bucureşti, Bruxelles, 2011 
 ▼ H.G. nr. 1087/2012 (aprobare) 

 - Muntenegru, Protocol de aderare, Bruxelles, 2016 
 ▼ L. nr. 191/2016 (ratificare) 

 - Program de Investiţii în Securitate, proiecte finanţate, derulare, livrări bunuri, prestări servicii, scutire de la plata T.V.A., norme 
 ♦ L. nr. 294/2007 

 - proiecte pentru sprijinirea candidaturii de aderare a României la NATO, finanţare în anul 2002 din bugetul de stat al României 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 - R. Elenă, Memorandum de înţelegere, Atena, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 331/2007 (ratificare) 

 - R. Macedonia de Nord, Protocol de aderare, Bruxelles, 2019 
 ▼ L. nr. 51/2019 (ratificare) 

 - reprezentarea României, adoptări instituţionale în perspectiva aderării 
 ♦ H.G. nr. 172/2003 

 - securitate, cooperare, Acord, Bruxelles, 1994 
 ▼ L. nr. 681/2001 (ratificare) 

 - securitatea informaţiilor, Acord, Bruxelles, 1997 
 ▼ L. nr. 423/2004 (aderare) 

 - Sistem naţional de registre, componente, acreditare, desfiinţare, reacreditare, procedură 
 ♦ O. nr. 192/2006 (O.R.N.I.S.S.)  

 - sisteme de comunicaţii şi informatică, extensie, implementare proiecte, facilităţi fiscale 
 ♦ O.G. nr. 4/2004 

 - sprijin logistic (NAMSO), Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2003, Capellen 2003 
 ▼ H.G. nr. 940/2003 (aprobare) 

 - Statele părţi ale Tratatului Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace, Statutul forţelor lor, Acorduri şi Protocol  
 adiţional, Bruxelles, 1995 
   

▼ L. nr. 23/1996 (ratificare) 

 - statutul forţelor, Acord, Londra, 1951 
 ▼ L. nr. 362/2004 (aderare) 

 - statututul misiunilor şi reprezentanţelor statelor terţe pe lângă N.A.T.O., Acord, Bruxelles, 1994 
 ▼ L. nr. 540/2004 (ratificare) 

 - structuri în România competente pe linia stocării/procesării informaţiilor clasificate N.A.T.O., înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 354/2002 

 - Tratatul Atlanticului de Nord, Washington, 1949 
 ▼ L. nr. 22/2004 (aderare) 

 - unitate multinaţională logistică integrată cu specific de geniu pentru infrastructura de logistică (IEL MILU), Memorandum de înţelegere, Bruxelles,  
 2007 
 ▼ H.G. nr. 203/2008 (aprobare) 

 - Ziua N.A.T.O. în România, instituire 
 ♦ L. nr. 390/2004   
 Nave, reglementări internaţionale: 
 - bunăstarea navigatorilor pe mare şi în port, O.I.M., Convenţia nr. 163/1987, Geneva, 1987 
 ▼ O.G. nr. 52/2001 (ratificare) 

 - căi navigabile interioare: 
 • Acord, R. Slovacă, Bratislava, 2003 
 ▼ L. nr. 63/2004 (ratificare) 

 • transport, R. Croaţia, Acord, Zagreb, 2003 
 ▼ L. nr. 62/2004 (ratificare) 

 - Codul I.G.C, Londra, 1983 
 ▼ L. nr. 71/2003 (acceptare) 

 - de mare viteză, siguranţă, Cod internaţional, 2000 
 ▼ O. nr. 1033/2008 (publicare) 

 - ocrotirea vieţii pe mare, Protocol 1988 şi Amendamente 1997 la Convenţie Londra, 1974 
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 ▼ O.G. nr. 53/1999 (aderare)   
 - Organizaţia Internaţională a Muncii, Convenţia nr. 92/1949, Convenţia nr. 133/1970, Convenţia nr. 68/1946, Convenţia nr. 22/1926, Convenţia nr.  
 180/1996, Convenţia nr. 166/1987 
 ▼ O.G. nr. 16/2000 (ratificare) 

 - prevenire poluare, Convenţie, Londra, 1973 şi Protocol, Londra, 1978 
  ▼ L. nr. 6/1993 (aderare) 

 - Protocol din 1988 la Convenţia asupra liniilor de încărcare, Londra, 1996, ratificată prin D. nr. 80/1971 
 ▼ O.G. nr. 53/1999 (aderare) 

 - sistem de evaluare a stării navei, Organizaţia Maritimă Internaţională, 2001 
 ▼ O. nr. 124/2011 (acceptare) 

 - stabilitate în stare intactă, Cod internaţional, 2008 
 ▼ O. nr. 675/2010 (publicare) 

 - Standarde pentru construcţie, Rezoluţie, 2010 
 ▼ O. nr. 845/2011 (publicare) 

 - standarde pentru proprietarii de nave cu privire la inspecţia şi întreţinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere, Organizaţia Maritimă  
 Internaţională, 2004 
 ▼ O. nr. 1516/2008 (publicare) 

 - străine, controlul statului portului în regiunea Mării Negre, Memorandum de înţelegere, Istambul, 2000 
 ▼ O.G. nr. 50/2001 (ratificare)   
 Nave: 
 - abandon, garanţii financiare, constituire, certificat, procedură de emitere 
 ♦ O. nr. 247/2010 (M.T.I.)  

 - activităţi: 
 • autorizate/avizate de MLPTL 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 • de transport maritim internaţional, companii de navigaţie maritimă, unele scutiri, condiţii 
 ♦ O. nr. 638/1999 (M.F.)  

 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 • de transport naval, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 - anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, prevederi, aplicare, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 1070/2006 (M.T.C.T.)  

 - asigurare proprietari în ceea ce priveşte creanţele maritime 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2012 

 - asistenţă medicală la bord, securitate, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1007/2006 

 - asistenţă şi salvare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - Autoritatea Navală Română, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ H.G. nr. 1133/2002 

 - care arborează pavilion român, şi efectuează voiajuri internaţionale, certificare conformitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O. nr. 249/2011 (M.T.I.)  

 - care intră/ies din apele naţionale navigabile ale României, sistem de monitorizare a traficului 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 1016/2010 

 - care navighează sau staţionează în apele navigabile ale României, obligaţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ H.G. nr. 245/2003 

 - care tranzitează canalul Dunăre-Marea Neagră, pilotaj 
 ♦ O. nr. 426/2006 (M.T.C.T.)  

 - categorii pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 - certificate de management al siguranţei în conformitate cu Codul ISM, amendat 
 ♦ L. nr. 681/2002 

 - clasificare, stabilire navigare în apele naţionale navigabile ale României, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - codul B.C.H., Londra, 1985 
 ▼ L. nr. 68/2003 (acceptare) 

 - comandant, armator, agent navă, declaraţia proviziilor de bord, răspundere solidară 
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 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - comerciale maritime: 
 • care arborează pavilion român şi efectuează voiajuri internaţionale, sistem intensificat de inspecţii, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 • inspecţie, sistem armonizat de inspectare şi certificare, cod MT.RNR-I/SAIC-2000 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 53/1999 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - comisii de coordonare a mişcării navelor în porturile: 
 • Constanţa, Mangalia, Midia, înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 ♦ O. nr. 206/2003 (M.L.P.T.L.)  

 • Tulcea, Galaţi, Brăila, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 251/2011 (M.T.I.)  

 - concesionare, regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - construcţii, norme tehnice, aprobare 
 ♦ O. nr. 288/1999 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 1901/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - controlul statului portului 
 ♦ H.G. nr. 811/2010 

 - de categoria I, mai vechi de 20 ani, măsuri de siguranţă, instituire 
 ♦ O. nr. 2/2004 (M.T.C.T.)  

 - de naţionalitate română, certificat de naţionalitate şi atestate de bord, model 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 889/2013 (M.Tr.)  

 - de navigaţie interioară: 
 • cod MT.RNR-NI-99, clasificare şi construcţie, norme tehnice 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O. nr. 306/1999 (M.Tr.)  

 • trafic în rada Sulina şi în porturile Constanţa şi midia, desfăşurare, mod 
 ♦ O. nr. 341/2008 (M.Tr.)  

 - de pescuit maritim: 
 • construcţie şi echipare, tonaj, măsurare, norme tehnice, marcare, metodologie 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O. nr. 518/2007 (M.T.C.T.)  

 • echipaje şi lucrători, organizare timp de lucru 
 ♦ O. nr. 896/955/2007 (M.A.D.R.; M.M.F.E.S.)  

 - de transport, de mărfuri şi călători, navigaţie pe Canalul Dunăre Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia- Năvodari 
 ♦ O.G. nr. 79/2000 

 - declaraţii provizii la bordul navei 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - definite ca vrachiere, încărcare şi descărcare în siguranţă, cerinţe şi proceduri armonizate 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 727/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - echipamente şi produse 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 432/2017 

 - evidenţă 
 ♦ O. nr. 889/2013 (M.Tr.)  

 - fluviale şi fluvio-maritime sub pavilion român care navighează în trafic intern între porturile româneşti, formalităţi 
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 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - fluviale: 
 • care arborează pavilionul român, cerinţe tehnice, misiune, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 • şi de coastă, calibrare, criterii generale 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 • taxe datorate în valută, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 - înregistrare persoane aflate la bordul navelor de pasageri care navighează spre/dinspre porturile maritime 
 ♦ O. nr. 218/2006 (M.T.C.T.)  

 - licenţe şi autorizaţii pentru transporturi navale de mărfuri şi călători, autorizare a funcţionării agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor  
 portuare şi de căi navigabile, acordare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 112/1996 

 - manual, controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român, aprobare 
 ♦ O. nr. 1894/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - maritime: 
 • autopropulsate, transport maritim internaţional, regim special 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 • clasificare şi construcţie coduri, stabilire 
 ♦ O. nr. 1901/2002 (M.L.P.T.L.)  

 • de pasageri, norme tehnice de siguranţă 
 ♦ O. nr. 422/2011 (M.T.I.)  

 • de pescuit, construcţie şi echipare, condiţii, cod MLPTL.ANR-NPESC-2003 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O. nr. 653/2003 (M.L.P.T.L.)  

 • personal minim de siguranţa navigaţiei, reguli de normare, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ L. nr. 107/1992 

 • sub pavilion românesc, efectuare voiaje interne, ceritificare, norme tehnice 
 ♦ O. nr. 892/2006 (M.T.C.T.)  

 • şi fluviale, comisii de coordonare a mişcării lor în porturile Galaţi şi Tulcea 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 • taxe 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 • transporturi mărfuri periculoase sau poluante, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 1730/2001 (M.L.P.T.L.)  

 - mărfuri, import, export, operaţiuni vamale 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - militare străine, servicii guvernamentale 
 ♦ L. nr. 17/1990 

 - militare, misiuni de urmărire, inspectare, reţinere a navelor, ambarcaţiunilor suspecte 
 ♦ O. nr. M.16/2012 (M.Ap.N.)  

 - navigatori: 
 • bunăstare pe mare şi în port 
 ♦ O.G. nr. 52/2001 

 • timp de lucru şi odihnă 
 ♦ O. nr. 219/2006 (M.T.C.T.)  

 - navigaţie, supraveghere, control, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - parcuri reci, iernatice, organizare, norme 
 ♦ O. nr. 1658/2012 (M.T.I.)  

 - personal navigant român, agenţii de personal navigant, servicii de selectare şi plasare, asigurare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 16/2000 

 ♦ H.G. nr. 83/2003 

 - petroliere: 
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 • care arborează pavilion român, prevenire poluare, măsuri 
 ♦ L. nr. 573/2002 

 • inspecţie şi supraveghere a operării în terminalele din porturile româneşti, procedură 
 ♦ O. nr. 813/2008 (M.Tr.)  

 • poluare cu hidrocarburi, armator, răspundere civilă 
 ♦ O.G. nr. 15/2000 

 ♦ H.G. nr. 1232/2000 

 - plată, prestaţii efectuate de Autoritatea Navală Română 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - răspunderea în traficul cale ferată-nave 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - sectoarele de navigaţie în care pilotajul este obligatoriu, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - semnal de pericol, activitate de radiocomunicaţii navale 
 ♦ O.G. nr. 17/1999 

 - servicii publice: 
 • maritime pe Dunărea maritimă, concesionare 
 ♦ H.G. nr. 909/1995 

 • portuare 
 ♦ H.G. nr. 517/1998 

 - siguranţă, prevenire poluare, asigurare condiţii de muncă şi de viaţă la bordul navelor maritime 
 ♦ O.G. nr. 38/2000 

 - străine, trecere inofensivă prin marea teritorială 
 ♦ L. nr. 17/1990 

 - sub pavilion românesc: 
 • care aparţin companiilor de navigaţie înregistrate în regim special maritim, certificate de conformitate, eliberare de către organizaţii agreate,  
 condiţii 
 ♦ O. nr. 343/1999 (M.Tr.)  

 ♦ L. nr. 85/1997 

 ♦ H.G. nr. 476/2003 

 • de navigaţie interioară, tahografe, instalare, inspecţie tehnică, norme 
 ♦ O. nr. 1355/2007 (M.Tr.)  

 • evidenţa, înmatricularea şi scoaterea din evidenţă 
 ♦ O. nr. 889/2013 (M.Tr.)  

 • înmatriculare şi evidenţă 
 ♦ H.G. nr. 1133/2002 

 • pilotare în Marea Nordului, condiţii 
 ♦ O. nr. 591/2001 (M.L.P.T.L.)  

 • şi străin în porturile din România, plată prestări servicii, tarife în lei/valută, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 - sub pavilion străin care intră în porturi româneşti, controlul statului, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 38/2000 

 - şi ambarcaţiuni de pescuit: 
 • înregistrare, licenţiere, condiţii 
 ♦ O. nr. 422/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 

 • sub pavilion român, Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, operare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 344/1001/2008 (M.A.D.R.; M.Tr.)  

 • sub pavilion străin, acces în marea teritorială şi zona economică exclusivă 
 ♦ H.G. nr. 288/2004 

 - taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de către căpităniile de port la navele sub pavilion românesc sau străine în porturi 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 v. transporturi maritime, reglementări internaţionale 
 
 Navigatori: 
 - alocaţie socială, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 920/2002 

 v. Comitetul Maritim Naţional Tripartit, v. marinari 
 
 Navigaţie civilă, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Croaţia, Acord, Zagreb, 2003 
 ▼ L. nr. 62/2004 (ratificare) 

 • R. Moldova, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 99/2006 (ratificare) 
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 • R. Slovacă, Acord, Bratislava, 2003 
 ▼ L. nr. 63/2004 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, 2007 
 ▼ L. nr. 31/2016 (aderare) 

 • mari linii de transport internaţional, combinat şi instalaţii conexe A.G.T.C., Protocol la Acordul european, 1991, Geneva, 1997 
 ▼ O.G. nr. 74/1998 (ratificare) 

 • navigaţie pe Dunăre, regim, Protocoalele adiţionale la Convenţia din 1948, Budapesta, 1998 
 ▼ L. nr. 75/2000 (ratificare) 

 • Organizaţia Hidrografică Internaţională, Convenţie, Monaco, 1967 
 ▼ L. nr. 414/2006 (aderare) 

 • porturi de navigaţie interioară, de importanţă internaţională, clasificare, Acord European, Geneva, 1996 
 ▼ O.G. nr. 68/1998 (ratificare) 

 • produse perisabile, Acord, Geneva, 1970 
 ▼ O.G. nr. 74/1998 (ratificare) 

 • reţea de căi navigabile, Acord european, Geneva, 1996 
 ▼ O.G. nr. 68/1998 (ratificare) 

 • securitate şi facilităţi portuare, Cod internaţional, Londra, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 80/2003 (acceptare)   
 Navigaţie civilă: 
 - activităţi hidrografice maritime, regim 
 ♦ L. nr. 395/2004 

 - Autoritatea Navală Română, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1133/2002 

 - autorizaţie de gospodărire a apelor 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - căi navigabile interioare, servicii publice, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 97/1999 

 - căpitănii de port 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - certificate de clasificare a navei, eliberare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 - certificate internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, obţinere, condiţii, Regulament, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 527/2016 (M.Tr.)  

 - Compania Naţională ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' S.A. Galaţi 
 ♦ H.G. nr. 519/1998 

 - Compania Naţională ''Administraţia Porturilor Maritime Constanţa'' S.A. 
 ♦ H.G. nr. 517/1998 

 - companii de navigaţie, plata taxei de tonaj, înregistrare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 - concesionare nave 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - înregistrarea companiilor de navigaţie 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 - nave maritime: 
 • clasificare construcţie 
 ♦ O. nr. 1901/2002 (M.L.P.T.L.)  

 • de categoria I, mai vechi de 20 ani, măsuri de siguranţă, instituire 
 ♦ O. nr. 2/2004 (M.T.C.T.)  

 • transporturi mărfuri periculoase sau poluante, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O. nr. 1730/2001 (M.L.P.T.L.)  

 - navigaţie pe lacul Snagov 
 ♦ O. nr. 920/2003 (M.T.C.T.)  

 - pe Rin, aplicare Regulament nr. 2919/85 (CEE) 
 ♦ O. nr. 1417/2012 (M.T.I.)  

 - personal minim de siguranţă: 
 • a navigaţiei pentru navele maritime din marina civilă a României, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ L. nr. 107/1992 
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 • pentru navele şi instalaţiile plutitoare fluviale şi de ape interioare navigabile din marina civilă română 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - personal: 
 • Autoritatea Navală Română, uniforme de serviciu 
 ♦ O. nr. 1294/2012 (M.T.I.)  

 • de navigaţie 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 • de siguranţă din marina civilă a României, standarde de instruire, brevete şi certificate, eliberare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ L. nr. 107/1992 

 ♦ O. nr. 1252/2014 (M.Tr.)  

 - prescripţie, bunuri găsite 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - prestaţii şi servicii efectuate în porturi, tarife 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 - radiere companii de navigaţie 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre- Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă- Midia Năvodari 
 ♦ O.G. nr. 79/2000 

 ♦ O. nr. 426/2006 (M.T.C.T.)  

 - transport maritim internaţional, înregistrare, regim special 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 
 

v. porturi 

 Nămoluri: 
 - zăcăminte, instituire de perimetre de protecţie hidrogeologice 
 ♦ O. nr. 93/1998 (A.N.R.M.)    
 Nerezidenţi: 
 - definire, evitarea dublei impuneri 
 ♦ O. nr. 1024/2000 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 181/2001 (M.F.P.)  

 - impozitul pe veniturile obţinute din România 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - impunerea unor venituri realizate în România 
 ♦ O. nr. 181/2001 (M.F.P.)  

 - investitori 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - operaţiuni valutare şi în lei 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - scutiri de la impozitul pe veniturile obţinute în România 
 ♦ L. nr. 227/2015   
 Nevăzători: 
 - concedii de odihnă 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - cu handicap grav şi accentuat, alocaţie socială, actualizare începând cu luna ianuarie 2004 
 ♦ H.G. nr. 2394/2004 

 - drepturi 
 ♦ H.G. nr. 610/1990 

 - însoţitori, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 480/1991 

 - persoane cu handicap grav, abonament la curent electric, decontare, modalităţi 
 ♦ O. nr. 373/99/2003 (M.M.S.S.F.; M.E.COM.)  

 - reduceri de tarife pentru călătorie pe calea ferată 
 ♦ H.G. nr. 480/1991   
 Nisipuri: 
 - mişcătoare, stabilizare, îmbunătăţiri funciare, măsuri 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 - şi pietrişuri: 
 • din albiile minore, exploatare, tarife, condiţii 
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 ♦ H.G. nr. 633/1999 

 • preţuri şi tarife care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001   
 Nivel de trai: 
 - asigurare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.47) 
 - calitatea vieţii, creştere, condiţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.135 alin.2 lit.f) 
 - indicatori de incluziune socială, sistem naţional, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 731/2021   
 Notari publici: 
 - acces la cartea funciară şi la partidele cadastrale, condiţii 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - acte şi servicii supuse taxei judiciare de timbru şi a taxei de timbru, obligaţii, răspunderi 
 ♦ N.M. nr. 443/C/1999 (M.J.)  

 ♦ N.M. nr. 2083/1997 (M.J.)  

 ♦ O. nr. 760/C/1999 (M.J.)  

 ♦ O. nr. 928/2002 (M.F.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - activitate înlesniri la plata taxelor de timbru, condiţii 
 ♦ O. nr. 197/2003 (M.A.P.)  

 - activităţi notariale: 
 • electronice 
 ♦ L. nr. 589/2004 

 ♦ O. nr. 500/2009 (M.C.S.I.)  

 • regim juridic 
 ♦ L. nr. 36/1995 

 - autentificare: 
 • procură pentru "punerea în posesie" 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - biroul notarului public, statut 
 ♦ Statut/1999 (U.N.N.P.R.)  
 M. Of. nr. 13/2000 
 - birouri notariale, schimbare sedii, concurs, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 2911/C/2009 (M.J.L.C.)  

 - Camera Notarilor Publici, funcţionare 
 ♦ L. nr. 36/1995 

 - Casa de Asigurări, statut 
 ♦ H. nr. 11/2014 (U.N.N.P.R.)  

 - declaraţie autentificată pentru constituirea comitetului de iniţiativă a cetăţenilor români, iniţiativă legislativă, conţinut 
 ♦ L. nr. 189/1999 

 - documente în formă electronică, set de caractere, codificare standardizată, utilizare 
 ♦ L. nr. 183/2006 

 - interpreţi, traducători autorizaţi, traduceri, legalizare, folosire, plată, tarife 
 ♦ L. nr. 178/1997 

 ♦ O. nr. 1054/C/2005 (M.J.)  

 - onorarii în sumă fixă, servicii în legătură cu înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor 
 ♦ H.G. nr. 600/2001 

 ♦ L. nr. 359/2004 

 - scutire taxe: 
 • a donaţiilor având ca obiect bunuri culturale mobile făcute instituţiilor publice specializate ori cultelor religioase 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 • succesorale pentru bunurile mobile clasate 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 - sistem de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
 ♦ L. nr. 39/2020 

 - şi notari stagiari, examen, concurs, organizare şi desfăşurare 
 ♦ L. nr. 36/1995 

 - tarife de onorarii 
 ♦ O. nr. 46/C/2011 (M.J.)  

 - timbru judiciar, aplicare 
 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 
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 - Uniunea Naţională a Notarilor Publici, constituire, statut 
 ♦ L. nr. 36/1995 

 ♦ Statut/1999 (U.N.N.P.R.)  
 republicare în M. Of. nr. 13/2000 
 - valoarea de circulaţie a bunurilor imobile, stabilire, expertiză la cererea Camerei Notarilor Publici, procedură, condiţii, autentificarea actului 
 ♦ N.M. nr. 443/C/1999 (M.J.)  

 v. taxe judiciare de timbru, v. taxe 
 
 Notificare: 
 - privind restituirea imobilelor preluate abuziv 
 ♦ L. nr. 112/1995 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 184/2002   
 Noxe profesionale: 
 - determinare, condiţii, laboratoare din structura unor instituţii 
 ♦ O. nr. 352/2001 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 
 

v. protecţia muncii 

 Nuclear, domeniu, reglementări internaţionale: 
 - Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, proces de neproliferare a armelor nucleare, Protocol adiţional la Acordul din 1972, Viena, 1999 
 ▼ L. nr. 100/2000 (ratificare) 

 - asistenţă în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, Convenţie, Viena, 1986 
  ▼ D. nr. 223/1990 (aderare) 

 - Asociaţia Autorităţilor Competente pentru Transportul în Siguranţă al Materialelor Radioactive, Memorandum, transport în siguranţă al  
 materialelor radioactive în scopuri civile, Bucureşti, Londra, 2010 
 ▼ O. nr. 326/2010 (publicare) 

 - Canada, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, Ottawa, 2000 
 ▼ H.G. nr. 1011/2000 (aprobare) 

 - Canada, Memorandum, Viena, 2010 
 ▼ O. nr. 327/2010 (publicare) 

 - Comisia Europeană, Program orizontal pentru asistenţa comunitară pentru anul 2002, Memorandum de finanţare, Bucureşti, 2003 
 ▼ O.G. nr. 58/2003 (ratificare) 

 - Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, Acord, Luxemburg, 1990 
 ▼ L. nr. 23/1991 (ratificare) 

 - Comunitatea Europeană, Memorandum de finanţare, Program orizontal PHARE ROO110, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 46/2002 (ratificare) 

 - Convenţia internaţională privind reprimarea actelor de terorism nuclear, New York, 2005 
 ▼ L. nr. 369/2006 (ratificare) 

 - Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare,Paris 1953,Protocol financiar anexat Convenţiei,Protocol  
 privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare,Geneva, 2004 
 ♦ L. nr. 96/2016 

 - daune nucleare, răspundere civilă: 
 • compensaţii suplimentare, Convenţie, Viena, 1997 
 ▼ L. nr. 5/1999 (ratificare) 

 • Convenţie, Viena, 1963 şi Protocol comun referitor la Convenţia de la Viena şi Convenţia de la Paris, Viena, 1988 
 ▼ L. nr. 106/1992 (aderare) 

 - Departamentu Energiei al S.U.A., combatere proliferare arme şi tehnologii nucleare, cooperare, Acord, New York, 2004 
 ▼ H.G. nr. 97/2005 (aprobare) 

 - energie nucleară, folosire paşnică: 
 • Canada, cooperare şi schimb de informaţii, Protocol, Ottawa, 1997 
 ▼ H.G. nr. 272/1998 (aprobare) 

 • Institutul Unificat de Cercetări Nucleare, Statut 
 ▼ L. nr. 49/1994 (ratificare) 

 • protecţie fizică a materialelor nucleare, Convenţie, Viena, 1980 
 ▼ L. nr. 78/1993 (ratificare) 

 • R. Argentina, Acord, Buenos Aires, 1990 
 ▼ H.G. nr. 354/1993 (aprobare) 

 • R. Ungară, cooperare, schimb de informaţii, Protocol, Budapesta, 1997 
 ▼ H.G. nr. 273/1998 (aprobare) 

 • R.P.D. Coreea, Institutul de Securitate Nucleară, Protocol de înţelegere, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1032/1996 (aprobare) 

 • Regatul Haşemit al Iordaniei, Acord, Amman, 2011 
 ▼ H.G. nr. 168/2013 (aprobare) 
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 • securitate nucleară, Convenţie, Viena, 1994 
 ▼ L. nr. 43/1995 (ratificare) 

 - experienţe nucleare, interzicere totală, Tratat, Adunarea Naţională a Naţiunilor Unite, 1996 şi Protocol 
 ▼ L. nr. 152/1999 (ratificare) 

 - F. Rusă: 
 • Acord, Moscova, 2002 
 ▼ H.G. nr. 423/2002 (aprobare) 

 • cooperare pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un ractor de cercetare, Acord, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 664/2009 (aprobare) 

 - Germania, Societatea pentru Securitatea Instalaţiilor şi Reactorilor, cooperare cu Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din  
 România, Acord şi schimb de informaţii, Berlin, 1998 
 ▼ H.G. nr. 94/1999 (aprobare) 

 - Guvernul Statelor Unite ale Americii, cooperare în legătură cu proiectele nuclearoenergetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile  
 din România, Acord, București şi Upper Marlboro, 2020 
 ♦ L. nr. 200/2021 

 - India, Memorandum de înţelegere, Viena, 2012 
 ▼ H.G. nr. 39/2013 (aprobare) 

 - instalaţii de monitorizare internaţională, activităţi, desfăşurare, Acord, Viena, 2003 
 ▼ L. nr. 372/2004 (ratificare) 

 - Macedonia, Memorandum, Bucureşti, 2010 
 ▼ O. nr. 328/2010 (publicare) 

 - neproliferare arme nucleare, Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică,  
 Acord, Bruxelles, 1973 
 ▼ L. nr. 185/2007 (aderare) 

 - Norvegia, Acord, Bucureşti 2009, Osteras, 2009 
 ▼ O. nr. 266/2009 (publicare) 

 - Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare 
 ▼ L. nr. 96/2016 (aderare) 

 - Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN), Acord, Geneva, 2002, 2010 
 ▼ H.G. nr. 1242/2002 (aprobare) 

 ▼ L. nr. 203/2010 (aprobare) 

 - Programul 2005 de sprijin comunitar, Comisia Europeană, Acord de finanţare, 2005 
 ▼ O. nr. 839/2007 (publicare) 

 - Programul 2006 de sprijin comunitar, Comisia Europeană, Acord de finanţare, 2006 
 ▼ O. nr. 1725/2008 (publicare) 

 - R. Argentina, Acord, Viena, 2009 
 ▼ H.G. nr. 310/2011 (aprobare) 

 - R. Argentina: 
 • Acord, Buenos Aires, 1990 
 ▼ H.G. nr. 354/1993 (aprobare) 

 • Înţelegere, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 61/2000 (aprobare) 

 - R. Bulgaria 
 • schimb de informaţii tehnice, cooperare în domeniul reglementării şi controlului securităţii nucleare şi al protecţiei radiologice, Înțelegere,  
 Sofia, 2016 
 ▼ H.G. nr. 343/2016 (aprobare) 

 - R. Bulgaria, notificare rapidă, schimb de informaţii, Acord, Koslodui, 1997 
 ▼ H.G. nr. 734/1997 (aprobare) 

 - R. Coreea, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 756/2004 (aprobare) 

 - R. Elenă: 
 • notificare rapidă a unui accident nuclear şi schimburi de informaţii asupra instalaţiilor nuclear, Acord, Atena, 1995 
 ▼ H.G. nr. 332/1995 (aprobare) 

 • notificare rapidă şi schimb de informaţii, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 271/1998 (aprobare) 

 - R. Franceză, Înţelegere, Paris, 2001 
 ▼ H.G. nr. 1178/2001 (aprobare) 

 - R. Italiană, Înţelegere, Viena, 2009 
 ▼ H.G. nr. 311/2011 (aprobare) 

 - R. Moldova, Memorandum, Bucureşti, 2011 
 ▼ H.G. nr. 836/2012 (aprobare) 

 - R. Slovace, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 422/2002 (aprobare) 

 - R. Ucraina, notificare rapidă, accident nuclear, Acord, Viena, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2188/2004 (aprobare) 

 - R. Ungară,  notificare rapidă, accident nuclear, Acord, Bucureşti, 1997 
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 ▼ H.G. nr. 541/1997 (aprobare) 

 - R.China, Înțelegere, București și Beijing, 2015 și 2016 
 ▼ H.G. nr. 422/2016 (aprobare) 

 - S.U.A., îmbunătăţire siguranţă fizică a surselor radioactive, materialelor nucleare speciale, Acord, Bucureşti, 2009 
 ▼ O. nr. 363/2009 (publicare) 

 - S.U.A., prevenire trafic ilicit, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ O. nr. 624/2008 (publicare) 

 - S.U.A., securitate nucleară, schimb de informaţii, Înţelegere, Viena, 2005 
 ▼ H.G. nr. 1857/2005 (aprobare) 

 - securitate nucleară, schimb de informaţii şi cooperare cu Comisia pentru Reglementări Nucleare, S.U.A., Înţelegeri, Viena, 2000, București și  
 Maryland, 2017 
 ▼ H.G. nr. 768/2001 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 504/2017 (aprobare) 

 - Statele Unite ale Americii, Înţelegere, Viena, 2011 
 ▼ H.G. nr. 970/2011 (aprobare)   
 Nuclear, domeniu: 
 - accidente nucleare, intervenţie 
 ♦ O. nr. 242/1993 (M.A.P.P.M.)  

 - acord, autorizaţie de mediu 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 - activităţi, desfăşurare în siguranţă, norme sanitare 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 381/2004 (M.S.)  

 - activităţi, proceduri de autorizare, norme 
 ♦ O. nr. 419/2004 (C.N.C.A.N.)  

 - activităţi, reglementare, autorizare, control, acorduri şi convenţii, termeni utilizaţi, ghid 
 ♦ O. nr. 342/2008 (C.N.C.A.N.)  

 - Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive 
 ♦ O.G. nr. 11/2003 

 - apă grea, producţie în perioada 2001-2004 
 ♦ O.U.G. nr. 45/2001 

 - autorizare şi control activităţi, taxe şi tarife 
 ♦ H.G. nr. 712/2009 

 - autorizare şi control, activitate, taxe şi tarife, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ H.G. nr. 135/1997 

 - centrale nuclearoelectrice, norme de securitate 
 ♦ O. nr. 334/2010 (C.N.C.A.N.)  

 - centrale nuclearoelectrice: 
 • de tip CANDU, sistem de răcire la avarie a zonei active, norme 
 ♦ O. nr. 136/2006 (C.N.C.A.N.)  

 • evaluări probabilistice de securitate, norme 
 ♦ O. nr. 316/2006 (C.N.C.A.N.)  

 • incendii şi explozii interne, protecţie, norme 
 ♦ O. nr. 141/2006 (C.N.C.A.N.)  

 • securitate, revizuire periodică, norme 
 ♦ O. nr. 135/2006 (C.N.C.A.N.)  

 - CNE Cernavodă: 
 • înfiinţare societate comercială care va realiza unităţile 3 şi 4, condiţii, raport de negociere 
 ♦ H.G. nr. 1565/2008 

 - combustibil nuclear uzat şi deşeuri radioactive, gestionare, depozitare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 11/2003 

 - Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare, subordonare, regulament 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - comisii de etică pentru avizarea expunerilor medicale în cercetarea medicală şi biomedicală, stabilire 
 ♦ O. nr. 299/64/2006 (M.S. ; C.N.C.A.N.)  

 - Comitet interministerial de urmărire a finalizării contractelor, a finanţării şi a stadiului lucrărilor în vederea punerii în funcţiune a Unităţii 2 de la  
 CNE Cernavodă, organizare 
 ♦ H.G. nr. 274/2005 

 - compartimente de igiena radiaţiilor nucleare, în reţeaua M.S. organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 431/2004 (M.S.)  

 - construcţii cu specific nuclear, autorizare 
 ♦ O. nr. 407/2005 (C.N.C.A.N.)  
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 - control de garanţii, aprobare norme 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 363/2001 (C.N.C.A.N.)  

 - daune nucleare, răspundere civilă, norme, aprobare 
 ♦ L. nr. 703/2001 

 ♦ H.G. nr. 894/2003 

 - depozitare minereuri de uraniu şi/sau toriu, deşeuri rezultate din prepararea lor, incinte amenajate, proiectare, amplasare, funcţionare, închidere,  
 dezafectare, cerinţe tehnice, ghid 
 ♦ O. nr. 213/2006 (C.N.C.A.N.)  

 - desemnare organisme notificate 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 - dozimetrie individuală, norme, aprobare 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 - energie nucleară, utilizare în scopuri exclusiv paşnice 
 ♦ O.G. nr. 7/2003 

 - expuneri medicale la radiaţii ionizate pentru cercetarea medicală şi/sau biomedicală, reglementări specifice 
 ♦ O. nr. 66/300/9112/2006 (C.N.C.A.N.; M.S.; A.N.C.S.)  

 - finanţare activităţi: 
 ♦ O.U.G. nr. 144/1999 

 - fizică medicală, expert, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 1272/266/2006 (M.S.PU.; C.N.C.A.N.)  

 - gospodărire deşeuri radioactive, securitate radiologică, norme 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 192/2002 (C.N.C.A.N.)  

 - instalaţii nucleare, efluenţi radioactivi evacuaţi în mediu, calculul dispersiei 
 ♦ O. nr. 360/2004 (C.N.C.A.N.)  

 - instalaţii nucleare, iluminare exterioară, ghid 
 ♦ O. nr. 154/2006 (C.N.C.A.N.)  

 - instalaţii nucleare, protecţie împotriva unui sabotaj din interior, ghid 
 ♦ O. nr. 85/2006 (C.N.C.A.N.)  

 - instalaţii nucleare, radioactivitate, monitorizare 
 ♦ O. nr. 276/2005 (C.N.C.A.N.)  

 ♦ O. nr. 275/2005 (C.N.C.A.N.)  

 - în mediu cu radiaţii nucleare, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 655/1990 

 - încadrare activităţi de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii 
 ♦ H.G. nr. 583/2001 

 - lucru cu surse de radiaţii în exteriorul incintei special amenajate, autorizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 73/2002 (C.N.C.A.N.)  

 - materiale metalice reciclabile, monitorizare radiologică, comercializare, procesare, norme 
 ♦ O. nr. 117/89/21707/2010 (M.A.I.; C.N.C.A.N.; A.N.V.)  

 - materiale radioactive transport în siguranţă, norme fundamentale, autorizare, proceduri 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 - materiale, dispozitive, echipamente şi informaţii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, lista, deţinere, condiţii 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ H.G. nr. 916/2002 

 - materiale, protecţie fizică în timpul transportului, ghid 
 ♦ O. nr. 303/2007 (C.N.C.A.N.)  

 - măsurări meteorologice şi hidrologice 
 ♦ O. nr. 361/2004 (C.N.C.A.N.)  

 - nivel maxim admis de contaminare radioactivă a alimentelor şi furajelor, după un accident nuclear, aplicare regulamente ale Consiliului şi Comisiei  
 Europene, instrucţiuni 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 1805/286/314/2006 (M.S.PU.; A.N.S.V.S.A.; C.N.C.A.N.)  

 - norme republicane de securitate nucleară la regimul de lucru surse de radiaţii nucleare 
 ♦ O. nr. 25/2000 (C.N.C.A.N.)  
 (modifică O. nr. 133/1976) 
 - obiective şi instalaţii nucleare dezafectate 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 - permise de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnare experţi acreditaţi în producţia radioactivă 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 202/2002 (C.N.C.A.N.)  

 - personal care asigură paza şi protecţia materialelor şi instalaţiilor protejate, calificare, criterii 
 ♦ L. nr. 111/1996 
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 ♦ O. nr. 106/2002 (C.N.C.A.N.)  

 - personal care desfăşoară activităţi profesionale în puncte de lucru vitale, cu acces la informaţii secrete de stat, avizare 
 ♦ O. nr. 8/2006 (C.N.C.A.N.)  

 - Plan național de acțiune la radon, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 526/2018 

 - program energetic nuclear, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 35/1997 

 - protecţie fizică 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 - radiologie de diagnostic şi intervenţională, norme de securitate radiologică 
 ♦ O. nr. 173/2003 (C.N.C.A.N.)  

 - radioprotecţia persoanelor în cazul expunerii medicale la radiaţii ionizate, gravide, reglementări specifice, expertize medico-legale, radiologie  
 pediatrică 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 285/79/2002 (M.S.F.; C.N.C.A.N.)  

 ♦ O. nr. 1539/2006 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1541/2006 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1540/2006 (M.S.PU.)  

 - răspundere civilă pentru daune, regim juridic 
 ♦ L. nr. 703/2001 

 - securitate radiologică 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 181/2006 (C.N.C.A.N.)  

 - securitate radiologică: 
 • activităţi de minerit, preparare minereuri de uraniu şi toriu 
 ♦ O. nr. 171/2004 (C.N.C.A.N.)  

 • dezafectare instalaţii de minerit şi/sau preparare minereuri de uraniu şi/sau toriu, norme 
 ♦ O. nr. 184/2006 (C.N.C.A.N.)  

 • în practica: 
 • de medicină nucleară 
 ♦ O. nr. 358/2004 (C.N.C.A.N.)  

 • de radioterapie 
 ♦ O. nr. 94/2004 (C.N.C.A.N.)  

 • operaţională în mineritul şi prepararea minereurilor de uranium şi toriu 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 127/2002 (C.N.C.A.N.)  

 • proceduri de acceptare a întreprinderilor externe 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 • Sisteme de măsurare cu surse de radiaţii 
 ♦ O. nr. 144/2004 (C.N.C.A.N.)  

 - securitate, centrale nuclearoelectrice, proiectare, construcţie, norme 
 ♦ O. nr. 335/2010 (C.N.C.A.N.)  

 - strategia naţională de dezvoltare în România 
 ♦ H.G. nr. 1259/2002 

 - Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive 
 ♦ H.G. nr. 102/2022 

 - titulari de autorizaţie nucleară, contribuţii anuale directe, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1568/2003 

 - zonele I şi II de radiaţii, locuiri de muncă în condiţii speciale 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 v. vamă 
 
 Nulitate absolută: 
 - pentru acte juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 pentru neîndeplinirea  
 condiţiilor de legalitate 
 ♦ L. nr. 10/2001   
 Nume: 
 - dobândire şi schimbare pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cadru-legal 
 ♦ O.G. nr. 41/2003   
 Numerar, sume: 
 - comision, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ R. nr. 7/2012 (B.N.R.)  
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 - efectuare, operaţiuni în contabilitate 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - substitute de numerar, instrumente de plată, cecuri de călătorie, cecuri personale, cărţi de credit, cărţi de debit, operaţiuni valutare 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - sume efective, introduse şi scoase în/din România 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 v. monede 
 
 Numismatică: 
 - abilitare B.N.R., punere în circulaţie de emisiuni monetare cu caracter numismatic, din metale preţioase 
 ♦ O.G. nr. 45/1998 

 - din metal comun, dedicată eclipsei totale de soare din 11 aug.1999, emisiune monetară, circulaţie curentă, valoare nominală de 500 lei 
 ♦ C. nr. 19/1999 (B.N.R.)  

 - emisiune monede 
 ♦ C. nr. 8/1998 (B.N.R.)  

 - lansare emisiune monetară dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Comisiei Europene a Dunării 
 ♦ C. nr. 16/2006 (B.N.R.)  

 - lansare emisiune monetară dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti 
 ♦ C. nr. 20/2014 (B.N.R.)  

 - lansare emisiune monetară dedicată aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea Parcului naţional "Munţii Rodnei" 
 ♦ C. nr. 24/2007 (B.N.R.)  

 - lansare emisiune monetară: "Monumente de artă feudală creştină" 
 ♦ C. nr. 46/2002 (B.N.R.)  

 - monedă din alamă, monedă din aur , dedicate aniversării a 625 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Bătrân 
 ♦ C. nr. 29/2011 (B.N.R.)  

 - monedă din argint cu valoare nominală 
 • 10 lei: 
 • dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Societăţii ASTRA din Sibiu 
 ♦ C. nr. 40/2011 (B.N.R.)  

 - monedă din argint cu valoare nominală: 
 • 1 leu, 10 lei, 100 lei, dedicată aniversării a 175 de ani de la naşterea regelui Carol I 
 ♦ C. nr. 12/2014 (B.N.R.)  

 • 10 lei 
 • dedicată aniversării a 300 de ani de la naşterea episcopului Petru Pavel Aron 
 ♦ C. nr. 46/2009 (B.N.R.)  

 • 10 lei, dedicată aniversării a 125 de ani de la înfiinţarea Şcolii Superioare de Război 
 10 lei, dedicată aniversării a 125 de ani de la înfiinţare Şcoala Superioară de Război 
 ♦ C. nr. 17/2014 (B.N.R.)  

 • 10 lei, dedicată aniversării a 125 de ani de la naşterea Elenei Caragiani-Stoinescu 
 10 lei, dedicată aniversării a 125 de ani de la naşterea Elenei Caragiani-Stoinescu 
 ♦ C. nr. 22/2012 (B.N.R.)  

 • 10 lei, dedicată aniversării a 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Tonitza 
 ♦ C. nr. 27/2011 (B.N.R.)  

 • 10 lei, dedicată aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Nicolae Grigorescu 
 ♦ C. nr. 9/2013 (B.N.R.)  

 • 10 lei, dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Carol Popp de Szathmari 
 ♦ C. nr. 8/2012 (B.N.R.)  

 • 10 lei, dedicată aniversării a 300 de ani de la începerea construcţiei Mănăstirii Antim Bucureşti 
 ♦ C. nr. 5/2013 (B.N.R.)  

 • 10 lei, dedicată Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constatin şi Elena 
 ♦ C. nr. 10/2013 (B.N.R.)  

 • 10 lei: 
 • cu tema "Timişoara - primul oraş european iluminat electric" 
 ♦ C. nr. 44/2009 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 10 ani de la introducerea bancnotelor şi monedelor euro 
 ♦ C. nr. 4/2012 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 100 de ani de la naşterea cardinalului Alexandru Todea 
 ♦ C. nr. 30/2012 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 100 de ani de la naşterea lui Nicolae Steinhardt 
 ♦ C. nr. 21/2012 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 130 de ani de la naşterea lui George Bacovia 
 ♦ C. nr. 33/2011 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Ministerului Afacerilor Externe 
 ♦ C. nr. 15/2012 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 150 de ani de la stabilirea stemei Principatelor Unite Moldova şi Ţara Românească 
 ♦ C. nr. 21/2011 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 155 de ani de la naşterea poetului Alexandru Macedonski 
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 ♦ C. nr. 17/2009 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 350 de ani de la înălţarea bisericii de lemn Sfinţii Arhangeli din Rogoz, Maramureş 
 ♦ C. nr. 2/2013 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 375 de ani de la naşterea lui Nicolae Milescu 
 ♦ C. nr. 36/2011 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 450 de ani de la tipărirea Evangheliei în limba română 
 ♦ C. nr. 31/2011 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 500 de ani de la realizarea primelor tipărituri de pe teritoriul românesc, la Mănăstirea Dealu 
 ♦ C. nr. 20/2008 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 90 de ani de la înfiinţarea Institutului Naţional de medicină Aeronautică şi Spaţială "General doctor aviator Victor  
 Anastasiu" 
 ♦ C. nr. 4/2011 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 90 de ani de la naşterea lui Marin Preda 
 ♦ C. nr. 24/2012 (B.N.R.)  

 • dedicată centenarului primei legi moderne a paşapoartelor româneşti 
 ♦ C. nr. 10/2012 (B.N.R.)  

 • de 10 lei dedicată: 
 • aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Simion Bărnuţiu 
 ♦ C. nr. 22/2008 (B.N.R.)  

 • de 10 lei: 
 • dedicată aniversării a 100 de ani de la construirea primului avion cu reacţie de către Henri Coandă 
 ♦ C. nr. 33/2010 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 100 de ani de la inaugurarea Portului Constanţa 
 ♦ C. nr. 35/2009 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 100 de ani de la naşterea actorului Ştefan Ciobotăraşu 
 ♦ C. nr. 27/2010 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 100 de ani de la naşterea economistului Costin Kiriţescu 
 ♦ C. nr. 15/2008 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 100 de ani de la naşterea lui George Emil Palade 
 ♦ C. nr. 33/2012 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea primelor instituţii militare ale României moderne 
 ♦ C. nr. 41/2011 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 150 de ani de la naşterea sopranei Hariclea Darclee 
 ♦ C. nr. 24/2010 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 1900 de ani de la inaugurarea monumentului de la Adamclisi 
 ♦ C. nr. 39/2009 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea lui August Treboniu Laurian 
 ♦ C. nr. 26/2010 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Ţării Româneşti 
 ♦ C. nr. 20/2009 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 80 de ani de la înfiinţarea Societăţii Române de Radiodifuziune 
 ♦ C. nr. 33/2008 (B.N.R.)  

 • dedicată poetului Grigore Alexandrescu 
 ♦ C. nr. 39/2010 (B.N.R.)  

 • dedicată scriitorului Liviu Rebreanu 
 ♦ C. nr. 41/2010 (B.N.R.)  

 - monedă din aur cu valoare nominală: 
 • 10 lei: 
 • cu tema "Istoria aurului - Patera din Tezaurul de la Pietroasa 
 ♦ C. nr. 34/2012 (B.N.R.)  

 • cu tema "Istoria aurului- Tezaurul gepidic de la Someşeni, Cluj" 
 ♦ C. nr. 5/2010 (B.N.R.)  

 • dedicată tezaurului de la Hinova 
 ♦ C. nr. 43/2008 (B.N.R.)  

 • 100 lei: 
 • dedicată aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian 
 dedicată aniversării a 1.900 de ani de la urcarea inaugurarea Columnei lui Traian 
 ♦ C. nr. 4/2013 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu 
 ♦ C. nr. 27/2012 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a sfântului Voievod Neagoe Basarab şi de la începerea construirii  
 bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş 
 ♦ C. nr. 20/2012 (B.N.R.)  

 • de 10 lei, cu tema "Istoria aurului - Paftaua de la Curtea de Argeş" 
 ♦ C. nr. 6/2011 (B.N.R.)  

 • de 10 lei: 
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 • cu tema "Istoria aurului - Crucea de la Garvăn - Dinogeţia" 
 ♦ C. nr. 45/2011 (B.N.R.)  

 • de 100 lei: 
 • dedicată aniversării a 135 de ani de la naşterea Reginei Maria 
 ♦ C. nr. 38/2010 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 190 de ani de la Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu 
 ♦ C. nr. 42/2011 (B.N.R.)  

 • de 200 lei: 
 • dedicată aniversării a 125 de ani recunoaştere autocefalie Biserica Ortodoxă Română şi 85 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române 
 ♦ C. nr. 20/2010 (B.N.R.)  

 • de 500 lei: 
 • dedicată aniversării a 150 de ani de la Unirea Principatelor Române 
 ♦ C. nr. 4/2009 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 160 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu 
 ♦ C. nr. 12/2010 (B.N.R.)  

 - monedă din aur dedicată aniversării a 140 de ani de la naşterea lui N. Iorga 
 ♦ C. nr. 24/2011 (B.N.R.)  

 - monede de aur şi argint, vizita Sanctităţii sale Papa Ioan Paul al II-lea în România, 7-9 mai 1999 
 ♦ C. nr. 9/1999 (B.N.R.)  

 - monede de aur, argint şi tombac cuprat, dedicate poetului latin Publius Ovidius Naso 
 ♦ C. nr. 5/2008 (B.N.R.)  

 - monede dedicate aniversării a 100 de ani de la inaugurarea sediului Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" 
 ♦ C. nr. 29/2008 (B.N.R.)  

 - monede dedicate aniversării a 100 de ani de la primul zbor românesc efectuat de Aurel Vlaicu cu un aparat de construcţie proprie, precum şi a  
 setului de monetărie cu anul de emisiune 2010 
 ♦ C. nr. 35/2010 (B.N.R.)  

 - monede dedicate aniversării a 130 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale Române, şi monedă dedicată lui Eugeniu Carada-ctitorul Băncii  
 Naţionale Române 
 ♦ C. nr. 14/2010 (B.N.R.)  

 - monede dedicate aniversării a 130 de ani de la proclamarea independenţei României 
 ♦ C. nr. 19/2007 (B.N.R.)  

 - monede dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Senatului României 
 ♦ C. nr. 18/2014 (B.N.R.)  

 - monede dedicate aniversării a 550 de ani de la urcarea lui Ştefan cel Mare pe tronul Moldovei 
 ♦ C. nr. 14/2007 (B.N.R.)  

 - monede dedicate domnitorului Vlad Ţepeş cu ocazia aniversării a 550 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Bucureşti de către acesta,  
 la 20 septembrie 1459 
 ♦ C. nr. 33/2009 (B.N.R.)  

 - monede dedicate lui Dimitrie Cantemir 
 ♦ C. nr. 13/2007 (B.N.R.)  

 - monede dedicate Revoluţiei Române din anul 1848 
 ♦ C. nr. 12/1998 (B.N.R.)  

 - monede dedicate Summitului NATO de la Bucureşti, organizat în perioada 2-4 aprilie 2008, realizare, punere în circulaţie 
 ♦ C. nr. 8/2008 (B.N.R.)  

 - monede din argint "Monumente de artă feudală creştină" 
 ♦ C. nr. 13/2004 (B.N.R.)  

 - monede din argint cu valoare nominală: 
 • 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani: 
 • dedicate aniversării a 125 de ani de la începerea construcţiei actualului edificiu al Ateneului Român 
 ♦ C. nr. 34/2011 (B.N.R.)  

 • 10 lei dedicată aniversării a 150 de ani de industrie petrolieră românească 
 ♦ C. nr. 20/2007 (B.N.R.)  

 • 10 lei dedicată: 
 • Mănăstirii Snagov 
 ♦ C. nr. 30/2007 (B.N.R.)  

 • 10 lei: 
 • dedicată  aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza a Oficiului de Statistică 
 ♦ C. nr. 24/2009 (B.N.R.)  

 • dedicată aniversării a 140 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată din România: Bucureşti-Giurgiu 
 ♦ C. nr. 26/2009 (B.N.R.)  

 • dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea lui Sergiu Celibidache 
 ♦ C. nr. 16/2012 (B.N.R.)  

 • dedicate aniversării a 150 de ani de la unificarea instituţiilor politice centrale ale României moderne - deschiderea primului parlament şi  
 constituirea primului guvern 
 ♦ C. nr. 18/2012 (B.N.R.)  

 • dedicate monumentelor de artă medievală creştină - Biserica din Strei, Mănăstirea Humor şi Mănăstirea Hurezi 
 ♦ C. nr. 8/2011 (B.N.R.)  
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 • dedicate palatelor Bucureştiului - Palatul Vechi al Băncii Naţionale a României, Palatul de Justiţie şi Palatul Camerei de Comerţ şi  
 Industrie şi al Bursei 
 ♦ C. nr. 43/2010 (B.N.R.)  

 • 5 lei, dedicată bisericii de la Densuş 
 ♦ C. nr. 22/2006 (B.N.R.)  

 • de 10 lei dedicată aniversării a: 
 • 150 de învăţământ de arhitectură în România 
 ♦ C. nr. 31/2014 (B.N.R.)  

 • de 10 lei: 
 • dedicată aniversării a 10 ani de la înfiinţarea Uniunii Economice şi Monetare Europene şi lansarea monedei unice - euro 
 ♦ C. nr. 3/2009 (B.N.R.)  

 • dedicate mănăstirilor Cozia, Voroneţ şi Brâncoveanu 
 ♦ C. nr. 32/2008 (B.N.R.)  

 • dedicate patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu şi Teoctist  
 Arăpaşu 
 ♦ C. nr. 21/2010 (B.N.R.)  

 • de 100 lei dedicată: 
 • aniversării independenţei de stat a României 
 ♦ C. nr. 22/1998 (B.N.R.)  

 • Expediţiei antarctice a navei "Belgica" cu participarea naturalistului român Emil Racoviţă 
 ♦ C. nr. 21/1999 (B.N.R.)  

 • mitropolitului Andrei Şaguna 
 ♦ C. nr. 23/1998 (B.N.R.)  

 • punere în circulaţie în 1998 
 ♦ C. nr. 8/1998 (B.N.R.)  

 ♦ C. nr. 3/1998 (B.N.R.)  

 • şi din metal comun cu valoare nominală de 10 lei, punere în circulaţie 
 ♦ C. nr. 32/1996 (B.N.R.)  

 • de 5 lei : 
 • "100 de ani de la naşterea lui Grigore Vasiliu-Birlic" 
 ♦ C. nr. 41/2005 (B.N.R.)  

 • "Monumente de artă feudală creştină" 
 ♦ C. nr. 14/2006 (B.N.R.)  

 • de 5 lei: 
 • oraşul Sibiu "capitală culturală europeană" în anul 2007 
 ♦ C. nr. 26/2006 (B.N.R.)  

 • de 50 lei: 
 • "Anul internaţional al apei pure- Rezervaţia Bisoferei Delta Dunării" 
 ♦ C. nr. 33/2003 (B.N.R.)  

 • emisiune monetară "Rezervaţii şi parcuri naţionale" 
 ♦ O.G. nr. 45/1998 

 ♦ C. nr. 26/2002 (B.N.R.)  

 • de 500 lei dedicată aniversării a: 
 • 125 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale a României 
 ♦ C. nr. 12/2005 (B.N.R.)  

 • 150 de ani de la naşterea compozitorului Ciprian Porumbescu 
 ♦ C. nr. 19/2003 (B.N.R.)  

 • 500 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Râmnicului 
 ♦ C. nr. 27/2003 (B.N.R.)  

 • 600 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Alexandru cel Bun (1400-2000) 
 ♦ C. nr. 24/2000 (B.N.R.)  

 • emisiunea "140 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti" 
 ♦ C. nr. 23/2004 (B.N.R.)  

 • emisiunea "Anghel Saligni - 150 ani de la naştere" 
 ♦ C. nr. 21/2004 (B.N.R.)  

 • emisiunea "Centenarul Societăţii Numismatice Române" 
 ♦ C. nr. 37/2003 (B.N.R.)  

 - monede din aur cu valoare nominală de: 
 • 10 lei, emisiunea "Istoria aurului - Tezaurul de la Perşinari" 
 ♦ C. nr. 38/2005 (B.N.R.)  

 • 100 lei: 
 • cu tematica "Istoria aurului - Vultur de la Apahida" 
 ♦ C. nr. 12/2003 (B.N.R.)  

 • dedicată istoriei aurului 
 ♦ C. nr. 33/1999 (B.N.R.)  

 • dedicată: 
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 • aniversării a 90 de ani de la victoriile armatei române de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz 
 ♦ C. nr. 27/2007 (B.N.R.)  

 • emisiunea "Istoriei aurului - Engolpion Cantacuzin" 
 ♦ C. nr. 28/2004 (B.N.R.)  

 • 1000 lei, dedicată comemorării a 1900 de ani de la primul război daco-roman 
 ♦ C. nr. 11/2001 (B.N.R.)  

 • 2000 lei dedicată aniversării a 150 ani de la naşterea lui M.Eminescu 
 ♦ C. nr. 12/2000 (B.N.R.)  

 • 500 de lei: 
 • dedicată aniversării a 170 de ani de la naşterea regelui Carol I 
 ♦ C. nr. 12/2009 (B.N.R.)  

 • 500 lei 
 • dedicată aderării României la Uniunea Europeană 
 ♦ C. nr. 28/2006 (B.N.R.)  

 • dedicată lui Nicolae Bălcescu 
 ♦ C. nr. 2/2007 (B.N.R.)  

 • 500 lei: 
 • dedicată aniversării a 350 de ani de la ctitorirea Catedralei Patriarhale 
 ♦ C. nr. 17/2006 (B.N.R.)  

 • dedicate "Istoriei aurului - "Tezaurul de la Pietroasa": "Cloşca cu puii de aur" 
 ♦ C. nr. 29/2001 (B.N.R.)  

 • 5000 lei: 
 • dedicată: 
 • aniversării a 125 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi 
 ♦ C. nr. 6/2001 (B.N.R.)  

 • aniversării a 400 de ani de la Unirea Ţării Româneşti, Transilvaniei şi Moldovei sub Mihai Viteazul 
 ♦ C. nr. 18/2000 (B.N.R.)  

 • aniversării a 625 ani de la începerea construcţiei Castelului Bran 
 ♦ C. nr. 30/2003 (B.N.R.)  

 • comemorării a 2000 de ani de creştinism 
 ♦ C. nr. 32/2000 (B.N.R.)  

 • împlinirii a "150 de ani de la naşterea dramaturgului Ion Luca Caragiale" 
 ♦ C. nr. 6/2002 (B.N.R.)  

 • împlinirii a "500 de ani de la moartea domnitorului Ştefan cel Mare" 
 ♦ C. nr. 8/2004 (B.N.R.)  

 • punere în circulaţie 
 ♦ C. nr. 32/2000 (B.N.R.)  

 ♦ C. nr. 6/2001 (B.N.R.)  

 • de 10 lei dedicată aniversarii a: 
 • 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma 
 ♦ C. nr. 11/2007 (B.N.R.)  

 - monede din aur, argint şi tombac cuprat, cu valorile nominale de 50 lei, 5 lei şi 1 leu, emisiunea "140 de ani de la înfiinţarea Academiei Române" 
 ♦ C. nr. 7/2006 (B.N.R.)  

 - monede din aur, argint, tombac, cu valori nominale de 500 lei, 10 lei, 1 leu, dedicate aniversării a 190 de ani de la naşterea lui Nicolae Bălcescu 
 ♦ C. nr. 49/2009 (B.N.R.)  

 - monede, aniversare 100 de ani înfiinţare Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (Academia de Studii Economice) 
 ♦ C. nr. 7/2013 (B.N.R.)  

 - monede, aniversare 650 de ani de la începutul domniei lui Vladislav I Vlaicu 
 ♦ C. nr. 14/2014 (B.N.R.)  

 - punere în circulaţie a 3 monede de argint cu valoare nominală de 50 lei 
 ♦ C. nr. 17/2001 (B.N.R.)  

 - punere în circulaţie a monedei: 
 • de aur cu valoare nominală de 100 lei 
 ♦ C. nr. 33/1999 (B.N.R.)  

 ♦ O.G. nr. 45/1998 

 ♦ L. nr. 312/2004 

 • din bimetal, miez de argint şi inel exterior din aur, cu valoare nominală de 2.000 lei 
 ♦ C. nr. 15/2002 (B.N.R.)  

 - punere în circulaţie a unei noi bancnote cu valoare nominală de 10 lei, reproiectată 
 ♦ C. nr. 37/2008 (B.N.R.)  

 - set de monetărie cu anul de emisiune 2012, lansare 
 ♦ C. nr. 29/2012 (B.N.R.)  

 - set de monetărie, 150 de ani înfiinţare Şcoala Naţională de Arte Frumoase(Universitatea de Arte Bucureşti) 
 ♦ C. nr. 15/2014 (B.N.R.)  

 - şi colecţionari, pliante de prezentare cu bancnote de 2.000 lei seria 001A, achiziţionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 312/2004 
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 v. monede 
 
 Nutrienţi: 
 - şi/sau suplimente alimentare, producţie, import, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001   

 O 
 
 
 O.N.U., reglementări internaţionale: 
 - state participante la SCEEP şi Bosnia şi Herţegovina, Acord, Plovdiv, 2007 
 ▼ H.G. nr. 17/2008 (aprobare)   
 O.N.U.: 
 - aranjamente stand-by, participarea României, condiţii 
 ♦ H.P. nr. 18/1998 

 - finanţarea participării poliţiştilor români la Grupul Internaţional din Bosnia-Herţegovina 
 ♦ H.P. nr. 18/1998 

 ♦ H.G. nr. 823/1999 

 - Misiunea ONU din Kosovo (UNMIK), participarea României, drepturi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 278/2003 

 - Rezoluţii ale Consiliului de Securitate O.N.U., măsuri de aplicare de către România: 
 • Rezoluţia nr. 1.022/1995 
 ♦ H.G. nr. 940/1995 

 • Rezoluţia nr. 1.199/1998 
 ♦ Apel/1998 
 M.Of. nr. 397/20 oct.1998 
 • Rezoluţia nr. 788/1992 
 ♦ H.G. nr. 804/1992 

 • Rezoluţia nr. 883/1993 
 ♦ H.G. nr. 793/1993 
 (suspendată prin H.G. nr. 658/2000) 
 v. contribuţia României 
 
 Obiecte de artă şi antichitate, trafic ilicit, combatere, reglementări internaţionale: 
 - R. Austria, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 917/1999 (aprobare)   
 Obiecte de cult: 
 - apărare împotriva incendiilor, dispoziţii generale 
 ♦ O. nr. 28/2338/2009 (M.A.I.; M.C.C.P.N.)  

 - destinate activităţii cultului mozaic, drept de proprietate, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2002 

 - drept exclusiv al cultelor religioase, producere, valorificare 
 ♦ L. nr. 103/1992   
 Obiective de investiţii: 
 - lucrări de intervenţie, reparaţii curente, dotări, ordonatori de credite, atribuţii 
 ♦ O. nr. 2815/C/2006 (M.J.)  

 - publice, evaluare, selecţie 
 ♦ O. nr. 980/2005 (M.F.P.)    
 Obligaţii civile sau comerciale: 
 - garanţii reale mobiliare, regim juridic, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999   
 Obligaţiuni ipotecare: 
 - autorizare agenţi, regulament 
 ♦ O. nr. 68/4/2006 (C.N.V.M.; B.N.R.)  

 - instituţii financiare, autorizaţie, emitere 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - regim 
 ♦ O. nr. 69/2006 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 304/2015 

 - suplimentare portofoliu, substituire de credite ipotecare, active eligibile, categorii, normă 
  ♦ N. nr. 19/2006 (B.N.R.)  
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 Obligaţiuni, titluri de valoare, instrumente financiare: 
 - B.N.R., emisiune, titluri de valoare 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - contractare şi derularea împrumutului extern sub forma redeschiderii de obligaţiuni denominate în euro pe pieţe externe de capital 
 ♦ H.G. nr. 164/2001 

 - denominate: 
 • euro, pe piaţa externă de capital 
 ♦ H.G. nr. 884/2000 

 ♦ H.G. nr. 229/2002 

 • în mărci germane, emisiune, cheltuieli 
 ♦ H.G. nr. 363/2000 

 - derularea unui împrumut extern sub forma unor obligaţiuni denominate în euro pe piaţa internaţională de capital 
 ♦ H.G. nr. 453/2001 

 - emisiune, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - instrumente financiare CONEL, garantare de stat, tranzacţii de vânzare pe piaţa privată de capital, încheiată în anul 1997 de R.A. de Electricitate  
 "Renel'', obligaţiuni Renel, restructurate în obligaţiuni CONEL 
 ♦ O.U.G. nr. 57/1998 

 - în valută: 
 • pe piaţa externă de capital 
 ♦ O.U.G. nr. 4/1997 

 • pe piaţa internă 
 ♦ O.G. nr. 18/1996 

 - oferta publică, condiţii 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 - valori mobiliare emisiune de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
 ♦ H.G. nr. 962/2001 

 ♦ L. nr. 152/1998   
 Oboare: 
 - produse agroalimentare, comercializare 
 ♦ H.G. nr. 732/1996   
 Observatorul Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 234/2007 (M.M.S.S.F.)    
 Observatorul Social: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 292/2011   
 Oceanografie, domeniu, relaţii internaţionale: 
 - R. Turcia, Protocol, Istanbul, 2011 
 ▼ H.G. nr. 1077/2011 (aprobare) 

 - Regatul Unit al Marii Britanii, Memorandum, Bucureşti, Londra, 2007 
 ▼ H.G. nr. 1414/2007 (aprobare)   
 Ocoale silvice: 
 - care asigură la cerere, pe bază de contract, servicii silvice pentru proprietarii de fond forestier persoane fizice, juridice, care nu şi-au constituit  
 ocoale silvice private, listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 670/2008 (M.A.D.R.)  

 - constituire, autorizare, gospodărire păduri, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 997/1999 

 ♦ L. nr. 46/2008   
 Ocupaţii C.O.R.: 
 - certificate de calificare, Nomenclator pentru care se pot organiza programe 
 ♦ O. nr. 35/3112/2004 (M.M.S.S.F.; M.E.C.T.)  

 - clasificarea ocupaţiilor în România, actualizarea nomenclatorului, procedura 
 ♦ O. nr. 270/273/2002 (M.M.S.S.; I.N.S.)  

 ♦ H.G. nr. 1352/2010 

 ♦ O. nr. 1832/856/2011 (M.M.F.P.S.; I.N.S.)    
 Oferta publică: 
 - achiziţii de lucrări, documentaţie standard 
 ♦ O. nr. 1014/874/2001 (M.F.P.; M.L.P.T.L.)  
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 - achiziţii publice prin licitaţii electronice, condiţii, norme 
 ♦ O.G. nr. 20/2001 

 - achiziţii publice, elaborare, prezentare şi evaluare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 461/2001 

 ♦ O. nr. 1012/2001 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 1013/873/2001 (M.F.P.; M.L.P.T.L.)  

 - C.N.V.M. şi burse de valori, intermediere 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - de valori mobiliare, regulament 
 ♦ O. nr. 3/1996 (C.N.V.M.)  

 ♦ H.G. nr. 788/1993 

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - obligaţiuni, condiţii 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 - plasament privat, valori mobiliare, autorizaţie C.N.V.M., eliberare duplicat, taxe 
 ♦ O. nr. 22/1997 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - privatizare societăţi comerciale care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 268/2001 

 - tranzacţii nebursiere cu valori mobiliare 
 ♦ O.G. nr. 18/1993 

 - vânzare de acţiuni deţinute de o societate comercială, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - vânzare de acţiuni şi părţi sociale, grile de punctaj 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - vânzare/cumpărare active ale societăţilor comerciale 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002   
 Oficii cinegetice: 
 - care funcţionează în structura inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, atribuţii 
 ♦ O. nr. 168/2001 (M.A.A.P.)    
 Oficii consulare ale altor state: 
 - şi misiuni diplomatice, acreditate în România şi membrilor acestora, regim vamal 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Oficii consulare ale României: 
 - acţiuni de protocol şi reprezentare 
 ♦ H.G. nr. 325/1996 

 - aplicarea cotei zero a TVA 
 ♦ O. nr. 564/2000 (M.F.)  

 - înfiinţare, desfiinţare şi schimbarea rangului 
 ♦ L. nr. 37/1991 

 - înfiinţarea unor oficii consulare 
 ♦ D. nr. 57/1991 

 - Oficiul de Reprezentare al României la Ramallah-Palestina, înfiinţare 
 ♦ D. nr. 575/2008   
 Oficii de cadastru şi publicitate imobiliară: 
 - organizare, funcţionare, atribuţii subordonare 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 41/2004   
 Oficii de studii pedologice şi agrochimice: 
 - judeţene, serviciul de fond funciar, înfiinţare, atribuţii 
 ♦ O. nr. 326/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 18/1991 

 - organizare 
 ♦ H.G. nr. 716/1999   
 Oficii judeţene de consultanţă agricolă: 
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 - înfiinţare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 676/1998   
 Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale: 
 - cerere pentru certificat de înregistrare model 
 ♦ H.G. nr. 991/2004 

 - certificat înregistrare comercianţi, model 
 ♦ H.G. nr. 991/2004 

 - servicii de asistenţă prestare pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor 
 ♦ H.G. nr. 1346/2002   
 Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1380/2009 

 - organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 - Secţia control armamente şi verificare, preluare de la M.Ap.N. 
 ♦ H.G. nr. 1545/2003   
 Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1438/2009   
 Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P.): 
 - rezervă minimă obligatorie, calcul 
 ♦ R. nr. 6/2002 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - sarcini şi responsabilităţi 
 ♦ H.G. nr. 978/1999   
 Oficiul de Prestări Servicii pentru Corpul Diplomatic: 
 - în subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 390/1990   
 Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii: 
 - atribuţii, Registrul naţional al asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, regim special 
 ♦ O. nr. 139/1999 (M.A.A.)    
 Oficiul de reglementare a organizaţiei de îmbunătăţiri funciare: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 138/2004   
 Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci: 
 - atribuţii, organizare, funcţionare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 573/1998 

 ♦ L. nr. 84/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ H.G. nr. 211/2008 

 - cereri de eliberare brevet de invenţie, protecţie tranzitorie 
 ♦ L. nr. 93/1998 

 ♦ N. nr. 211/1998 (O.S.I.M.)  

 - Comisia de reexaminare, soluţionare contestaţii, decizii O.S.I.M. 
 ♦ H.G. nr. 1134/2010 

 - competenţă cu privire la profesia de consilier în proprietate industrială 
 ♦ O.G. nr. 66/2000 

 - depozit naţional, atribuţii privitoare la brevetele de invenţii 
 ♦ L. nr. 64/1991 

 - în sistemul naţional de informare-documentare, organizare 
 ♦ D.-L. nr. 141/1990 

 - însemne naţionale ale României, măsuri de protecţie prin marcă, notificare către Biroul Internaţional O.M.P.I. 
 ♦ H.G. nr. 442/1996 

 - mărci şi indicaţii geografice 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 ♦ H.G. nr. 1134/2010 

 - modele de utilitate, regim 
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 ♦ L. nr. 350/2007 

 ♦ H.G. nr. 1457/2008 

 - proprietate industrială, noi soiuri de plante 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)  

 - protecţia desenelor şi modelelor industriale 
 ♦ H.G. nr. 506/1992 

 ♦ L. nr. 129/1992 

 - taxe în domeniul protecţiei industriale, încasare cuantum 
 ♦ O.G. nr. 41/1998   
 Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri (O.N.D.O.V.): 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1408/2009 

 - organizare, funcţionare, structură organizatorică, regulament, atribuţii 
 ♦ O. nr. 52/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 1134/2003 

 ♦ O. nr. 728/2008 (M.A.D.R.)    
 Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice: 
 - înfiinţare, în subordinea MCC 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - schimbare denumire în Institutul Naţional al Patrimoniului 
 ♦ H.G. nr. 1410/2009   
 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: 
 - aderare la Forumul European al Registrelor Comerţului 
 ♦ O.U.G. nr. 76/2012 

 - Buletinul procedurilor de insolvenţă, preţ de vânzare, aprobare, tarife 
 ♦ H.G. nr. 460/2005 

 ♦ H.G. nr. 1881/2006 

 ♦ H.G. nr. 124/2007 

 ♦ O. nr. 520/C/2007 (M.J.)  

 - organizare, funcţionare, în subordinea Ministerului Justiţiei 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ H.G. nr. 1409/2009 

 ♦ O. nr. 1082/C/2014 (M.J.)  

 - scutiri de taxe pentru studenţi care înfiinţează afaceri proprii, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 166/2003 

 - şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ O. nr. 1788/C/2011 (M.J.)    
 Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1408/2009   
 Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (O.N.V.V.): 
 - atribuţii, subordonare, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 52/2003 (M.A.A.P.)  

 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1408/2009   
 Oficiul Naţional de Marcare: 
 - înfiinţare pe lângă Guvernul României 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000   
 Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare, subordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ L. nr. 129/2019 

 ♦ H.G. nr. 491/2021 

 - membrii, indemnizaţii, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 268/1999 

 - sancţiuni internaţionale, punere în aplicare, mod, supravegher, norme 
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 ♦ H.G. nr. 603/2011 

 ♦ Decizia nr. 1426/2011 (O.N.P.C.S.B.)    
 Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 247/2005   
 Oficiul Naţional de Servicii pentru Biblioteci: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 386/2004   
 Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 46/2018 

 ♦ H.G. nr. 502/2018 

 ♦ H.G. nr. 119/2019   
 Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor: 
 - înfiinţare în subordinea Secretariatului General al Guvernului 
 ♦ L. nr. 379/2003 

 ♦ H.G. nr. 635/2004 

 ♦ O. nr. M.32/2010 (M.Ap.N.)    
 Oficiul Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă: 
 - comasare cu Centrul de cultură "Kalinderu" din Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 938/2000 

 - comasare prin absorbţie de către Muzeul Naţional de Artă Contemporană 
 ♦ H.G. nr. 260/2002 

 - personal, premiere, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 9/1996 

 ♦ O. nr. 351/1998 (M.Cult.)  

 ♦ N.M. nr. 3977/1996 (M.Cult.)    
 Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 20/2013 

 ♦ H.G. nr. 298/2013   
 Oficiul Naţional pentru Refugiaţi: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 55/2007 

 - din cadrul M.A.I., competenţă 
 ♦ L. nr. 122/2006 

 ♦ H.G. nr. 1251/2006   
 Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie: 
 - finanţare, utilizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/2001 

 ♦ L. nr. 399/2002 

 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/2001 

 ♦ H.G. nr. 1440/2009 

 - restituire de către A.V.A.S. a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 dec. 2006, predate conform O.U.G. nr. 101/2006 
 ♦ O.U.G. nr. 13/2009   
 Oficiul pentru Administrarea şi Operarea de Infrastructuri de Comunicaţie de Date "Roedunet'': 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1609/2008   
 Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă: 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 640/2007   
 Oficiul Registrului Comerţului al judeţului Ilfov: 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ L. nr. 348/2001 
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 Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti: 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ L. nr. 348/2001   
 Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunal: 
 - birou unic, cerere de înregistrare, activităţi economice, cerinţe 
 ♦ H.G. nr. 991/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 44/2008   
 Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS): 
 - organizare şi funcţionare, atribuţii, coordonare 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 ♦ H.G. nr. 353/2002 

 ♦ H.G. nr. 585/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 153/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004   
 Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale: 
 - organizare, funcționare 
 ♦ O. nr. 133/2016 (M.Af.I.)    
 Oficiul Român pentru Adopţii: 
 - desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2014   
 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor: 
 - competenţe referitoare la drepturile de autor şi drepturile conexe 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 - cursuri de instruire, certificat de participare, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 71/2012 (O.R.D.A.)  

 - încheiere convenţii, model-cadru 
 ♦ O. nr. 546/2012 (O.R.A.)  

 - operaţiuni contra cost, tarife, stabilire, fond de stimulente pentru personal, nivel de constituire, condiţii de repartizare, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 1086/2008 

 ♦ O. nr. 2029/2009 (M.C.C.P.N.)  

 - organizare şi funcţionare, subordonare 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 9/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ H.G. nr. 401/2006 

 - registre naţionale în domeniu, înfiinţare şi administrare 
 ♦ O.G. nr. 25/2006 

 - registre naţionale, administrare, certificate/autorizaţii de înregistrare, adeverinţe de înscriere, modele, cereri-tip de înregistrare/înscriere/raportare,  
 formulare, modele, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 248/2011 (O.R.D.A.)  

 - sistem informatic al organismelor de gestiune colectivă privind exercitarea funcţiei de citire, reguli de acces 
 ♦ Decizia nr. 4/2013 (O.R.D.A.)  

 - şi corpul de arbitri, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 401/2006   
 Oficiul Român pentru Imigrări: 
 - înfiinţare prin reorganizare, organizare, atribuţii, desfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 55/2007 

 ♦ H.G. nr. 639/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 18/2012 

 - măsuri naţionale în domeniul azilului şi imigraţiei, comunicare informaţii către Comisia Europeană şi celelalte state membre 
 ♦ O. nr. 634/2119/823/6043/1816/2008 (M.I.R.A.; M.A.E.; M.M.F.E.S.; M.E.C.T.; M.S.PU.)  

 - persoane cazate în centrele din subordine, asistenţă materială 
 ♦ O. nr. 269/2007 (M.I.R.A.)    
 Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie: 
 - înfiinţare pe lângă Uniunea Europeană 
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 ♦ H.G. nr. 787/2005   
 Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1184/2014   
 Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 66/2011 (M.S.)  

 - personal calificat  în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management, preluare de la Agenţia Naţională a  
 Medicamentului 
 ♦ O.G. nr. 12/2011   
 Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale: 
 ♦ O. nr. 607/2005 (M.S.)    
 Ofiţeri de stare civilă: 
 - atribuţii 
 ♦ L. nr. 119/1996 

 ♦ H.G. nr. 64/2011   
 Olimpiade: 
 - elevi, învăţământ preuniversitar de stat, instituire bursă de performanţă, acordare, criterii 
 ♦ H.G. nr. 445/1997 

 - stimulare elevi şi studenţi olimpici 
 ♦ H.G. nr. 1004/2002   
 Ombudsman, reglementări internaţionale: 
 - Institutul Internaţional al Ombudsmanului şi Institutul European al Ombudsmanului, statut, afilierea instituţiei Avocatul Poporului 
 ▼ L. nr. 206/1998 (aprobare)    
 Omologare: 
 - certificat de omologare a dispozitivului securizat de creare a semnături electronice, efectuare de către agenţi de omologări 
 ♦ L. nr. 455/2001   
 Onorarii: 
 - agenţi de privatizare a societăţilor comerciale, stabilire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - de succes, plătite consultanţilor de către A.P.A.P.S. în cadrul Programului Ajustarea Sectorului Privat (PSAL), recuperare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1045/2001 

 - drepturi de autor şi drepturi conexe, programe/proiecte culturale, acordare avans, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 51/1998 

 - experţi aleşi de părţi pentru expertize medico-legale, plată, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 - experţi medicali, servicii prestate, stabilire 
 ♦ O. nr. 1356/2006 (M.S.PU.)  

 - maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, aprobare 
 ♦ L. nr. 188/2000 

 - minimale, maximale pentru servicii prestate de executorii judecătoreşti 
 ♦ O. nr. 2550/C/2006 (M.J.)  

 - minime pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti 
 ♦ L. nr. 188/2000 

 - pentru activităţi de specialitate desfăşurate de persoane autorizate de ONCGC, evidenţă şi mod de încasare 
 ♦ O. nr. 208/GP/6072/2000 (O.N.C.G.C.; M.F.)  

 - pentru consilierii în proprietate industrială 
 ♦ O.G. nr. 66/2000 

 - pentru persoane fizice/juridice autorizate, înscrieri cu caracter nedefinitiv în cărţile funciare, ajustare 
 ♦ O. nr. 58/574/2002 (M.A.P.; M.J.)  

 - pentru prestarea serviciului public de către operatorii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare 
 ♦ H.G. nr. 802/1999 

 - tarife, stabilire, medici veterinari 
 ♦ L. nr. 160/1998   
 Opera Naţională Bucureşti: 
 - reorganizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1089/2006 
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 Operatori aerieni RACR-AOA: 
 - autorizare, certificare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 404/1999 (M.Tr.)    
 Operatori de arhivă electronică de garanţii reale mobiliare: 
 - obţinere, criterii de autorizare, Instrucţiuni 
 ♦ I. nr. 3128/C/2003 (M.J.)    
 Operatori de produse agroalimentare: 
 - acreditare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000   
 Operatori economici: 
 - activitate de schimb valutar, informre consumatori 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - activitate în parcuri ştiinţifice şi tehnologice, înlesniri, facilităţi, acordare 
 ♦ O.G. nr. 14/2002 

 - admitere în parcul ştiinţific şi tehnologic, procedură, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 14/2002 

 ♦ O. nr. 4940/2006 (M.E.C.)  

 - ajutor de stat, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 ♦ O. nr. 27/2000 (Cons.C.)  

 ♦ O. nr. 220/2004 (Cons.C.)  

 - angajare: 
 • absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, facilităţi pentru angajatori, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 • persoane cu handicap, obligaţii, consecinţe 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - aparate de marcat electronice fiscale, utilizare, condiţii, obligaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 28/1999 

 ♦ H.G. nr. 479/2003 

 - armonizare reglementări contabile cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - atestarea capacităţii tehnice pentru executarea lucrărilor de cercetare geologică 
 ♦ O. nr. 122/2006 (A.N.R.M.)  

 - atribuţii privind recrutarea, încorporarea şi evidenţa militară 
 ♦ H.G. nr. 1194/1996 

 - autorizare: 
 • executare lucrări mecanice sub presiune, instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibili CR2- 99, prescripţii tehnice 
 ♦ O. nr. 1/2000 (M.I.C.)  

 - autorizaţie comercializare: 
 • bunuri culturale mobile, condiţii 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 - avansuri pentru realizarea unor acţiuni, operaţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fondurile publice 
 ♦ H.G. nr. 264/2003 

 - balanţe cu afişaj electronic şi aparate de marcat electronice, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 319/1992 

 - beneficiari ai fondului de redresare financiară, criterii de selecţie 
 ♦ H.G. nr. 318/1995 

 - bilanţuri contabile şi alte documente financiar-contabile, disciplină financiară, respectare 
 ♦ H.G. nr. 627/1995 

 - bunuri: 
 • materiale altele decât mijloacele fixe, declasare, clasare, competenţă, aprobare 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 • rechiziţionabile, în interes public, evidenţă, transmitere date 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 ♦ H.G. nr. 219/2005 

 - capital imobilizat, utilizare, regim de amortizare 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 909/1997 
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 - care produc, prelucrează şi/sau comercializează seminţe şi material săditor, înregistrare, condiţii 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 769/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - care vor efectua achiziţii intracomunitare de produse accizabile după data de 1 ianuarie 2007, înregistrare 
 ♦ O. nr. 2135/2006 (M.F.P.)  

 - clasificare din punct de vedere al protecţiei civile, criterii 
 ♦ H.G. nr. 642/2005 

 - cu capital de stat: 
 • acoperire financiară, preluare credite neperformante şi pierderi din anii 1989 şi 1990 
 ♦ L. nr. 7/1992 

 • din domeniul prestărilor de servicii de reparaţii, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, autorizare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 2135/2005 (M.T.C.T.)  

 - cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze şi minier, redresare financiară, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 398/2001 

 - declaraţie pe propria răspundere pentru facilităţi vamale, stimulare investiţii directe 
 ♦ H.G. nr. 94/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - deţinători de capacităţi de cazare, contribuţie pentru turism 
 ♦ H.G. nr. 511/1998 

 ♦ O.G. nr. 8/1998 

 - din domenii cu reglementări specifice, autorizare, comisie, componenţă, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 2007/2008 (M.E.F.)  

 - din: 
 • sectorul de gaze naturale, solicitare licenţe şi autorizaţii, obligaţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 • sectorul producţiei de apărare, constituire parcuri industriale, stingere obligaţii bugetare 
 ♦ O.U.G. nr. 126/2001 

 - echipamente şi materiale ce conţin bifenili policloruraţi şi alţi compuşi asimilaţi, respectare regim special, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 173/2000 

 - evidenţa celor ce cultivă plante modificate genetic 
 ♦ H.G. nr. 106/2002 

 - evidenţa militară a salariaţilor proprii, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 1194/1996 

 ♦ L. nr. 446/2006 

 - exporturi în cadrul acordurilor guvernamentale, asigurare plăţi 
 ♦ H.G. nr. 475/1993 

 - funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, autorizare 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 - imobilizări corporale , reevaluare 
 ♦ H.G. nr. 1553/2003 

 - importator/producător/distribuitor lămpi electrice de uz casnic, etichetă, aplicare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1056/2001 

 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - incapacitate de plată, ordinea efectuării plăţilor 
 ♦ H.G. nr. 162/1992 

 - inspecţie economico-financiară, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 1545/2012 (M.F.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 94/2011 

 ♦ O. nr. 1553/2012 (M.F.P.)  

 - înregistrare în Registrul naţional al multiplicărilor de discuri optice, casete audio şi casete video, autorizare, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 59/2006 (O.R.D.A.)  

 - măsuri economice, 2011 
 ♦ O.U.G. nr. 3/2011 

 - monitorizaţi: 
 • măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 147/2001 

 - persoane juridice, regim juridic 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 15/1990 

 - personal cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, angajare, criterii, stabilire 
 ♦ O. nr. 106/2007 (M.A.I.)  

 - plantaţii vitipomicole abandonate, atribuire în folosinţă, organizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2002 
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 ♦ H.G. nr. 270/2003 

 - precizări contabile 
 ♦ O. nr. 418/2005 (M.F.P.)  

 - prestare servicii de reparaţii şi/sau de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 82/2000 

 - prestatori de servicii, folosire contracte preformulate, informare consumatori, persoane fizice, măsuri 
 ♦ O. nr. 92/2007 (A.N.P.C.)  

 - procedura-tip de atestare a capabilităţii de a executa structuri sudate, aprobare 
 ♦ O. nr. 1507/1996 (M.Ind.)  

 - producători de: 
 • alcool, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 1190/2000 

 ♦ L. nr. 152/2002 

 • lapte, sprijin, acordare pentru livrarea de lapte, evidenţă 
 ♦ O. nr. 111/2002 (M.A.A.P.)  

 - produse alimentare, licenţe de fabricaţie 
 ♦ O. nr. 357/2003 (M.A.A.P.)  

 - Programe de eficienţă energetică, întocmire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 409/2009 

 - redresare în cazurile de incapacitate de plată 
 ♦ O.G. nr. 23/1993 

 - regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi comerciale la care statul este acţionar unic/majoritar, măsuri economico-financiare 
 ♦ H.G. nr. 1715/2008 

 - regim special de supraveghere economico-financiară, acorduri de conciliere cu principalii creditori 
 ♦ H.G. nr. 417/1996 

 - salariaţi disponibilizaţi în urma restructurării, plăţi compensatorii 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - sprijin financiar acordat de A.V.A.S., în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale 
 ♦ O.U.G. nr. 206/2008 

 - stimulare pentru transfer tehnologic al rezultatelor cercetării-dezvoltării finanţate din fonduri publice 
 ♦ H.G. nr. 297/1995 

 - stocuri de urgenţă de produse agroalimentare, acumulare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 374/2001 

 - surse de finanţare, alocare, reducere riscuri tehnologice, criterii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 618/2000 

 - şi alte categorii de persoane juridice, acte juridice, publicare în M.Of., Partea a IV-a 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 - transfer tehnologic, criterii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 466/1996   
 Opere literare şi artistice, reglementări internaţionale: 
 - protecţie, Convenţie, Berna, 1886 
 ▼ L. nr. 77/1998 (aderare)   
 Opere, creaţie intelectuală: 
 - de artă plastică, de arhitectură şi fotografice 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 - muzicale: 
 • creaţie intelectuală, regim juridic 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 • execuţie, remuneraţie, modificarea H.C.M. nr. 632/1957 prin 
 ♦ H.G. nr. 810/1991 

 ♦ H.G. nr. 532/1992 

 ♦ H.G. nr. 250/1993 

 ♦ O. nr. 1077/1995 (M.Cult.)  

 • înregistrări sonore, drept de autor, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 521/1999 

 • repertoriu, utilizare, metodologie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 769/1999 

 • utilizare prin radiodifuzare, metodologie 
 ♦ Decizia nr. 432/2006 (O.R.D.A.)  

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 8/1996   
 Orar de vară: 
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 - şi ora oficială 
 ♦ O.G. nr. 20/1997   
 Oraşe municipii: 
 - declarare ca municipii a oraşelor: 
 • Adjud, jud. Vrancea 
 ♦ L. nr. 223/2000 

 • Aiud- jud. Alba 
 ♦ L. nr. 104/1994 

 • Beiuş, jud. Bihor 
 ♦ L. nr. 391/2003 

 • Blaj - jud. Alba 
 ♦ L. nr. 24/1993 

 • Brad - jud. Hunedoara 
 ♦ L. nr. 86/1995 

 • Calafat - jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 160/1997 

 • Caracal - jud. Olt 
 ♦ L. nr. 104/1994 

 • Caransebeş - jud. Caraş-Severin 
 ♦ L. nr. 11/1995 

 • Carei - jud. Satu-Mare 
 ♦ L. nr. 11/1995 

 • Câmpia Turzii - jud. Cluj 
 ♦ L. nr. 204/1998 

 • Câmpina - jud. Prahova 
 ♦ L. nr. 104/1994 

 • Câmpulung - jud. Argeş 
 ♦ L. nr. 104/1994 

 • Câmpulung Moldovenesc - jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 11/1995 

 • Curtea de Argeş - jud. Argeş 
 ♦ L. nr. 11/1995 

 • Dorohoi - jud. Botoşani 
 ♦ L. nr. 104/1994 

 • Drăgăşani - jud. Vâlcea 
 ♦ L. nr. 72/1995 

 • Fălticeni - jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 104/1994 

 • Feteşti - jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 11/1995 

 • Huşi - jud. Vaslui 
 ♦ L. nr. 11/1995 

 • Mangalia - jud. Constanţa 
 ♦ L. nr. 11/1995 

 • Medgidia - jud. Constanţa 
 ♦ L. nr. 104/1994 

 • Miercurea Mirajului, jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 263/2003 

 • Moineşti - jud. Bacău 
 ♦ L. nr. 580/2001 

 • Moreni, jud. Dâmboviţa 
 ♦ L. nr. 259/2003 

 • Olteniţa - jud. Călăraşi 
 ♦ L. nr. 165/1997 

 • Orăştie - jud. Hunedoara 
 ♦ L. nr. 11/1995 

 • Paşcani - jud. Iaşi 
 ♦ L. nr. 11/1995 

 • Rădăuţi - jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 104/1994 

 • Râmnicu Sărat - jud. Buzău 
 ♦ L. nr. 104/1994 

 • Reghin - jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 104/1994 

 • Roşiorii de Vede - jud. Teleorman 
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 ♦ L. nr. 11/1995 

 • Salonta - jud. Bihor 
 ♦ L. nr. 581/2001 

 • Târnăveni - jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 205/1998 

 • Urziceni - jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 11/1995 

 - domeniu privat, regim juridic 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - domeniu public, regim juridic 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - organizate din punct de vedere administrativ, repunere în vigoare a L. nr.2/1968 prin 
 ♦ D.-L. nr. 38/1990 

 - servicii comunitare pentru cadastru şi agricultură, înfiinţare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 13/2001 

 - steme, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 486/2000 

 ♦ H.G. nr. 685/1998 

 ♦ H.G. nr. 790/1999   
 Oraşe: 
 - Basarabi, jud. Constanţa, schimbare denumire 
 ♦ L. nr. 370/2007 

 - bunuri care alcătuiesc domeniul public, inventariere, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ O. nr. 90/N/911-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 ♦ O. nr. 91/N/912-CP/1997 (M.L.P.A.T.; O.N.C.G.C.)  

 - de rangul III, localităţi, stabilire 
 ♦ L. nr. 351/2001 

 - declarare ca oraş a comunei: 
 • Amara, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Ardud, jud. Satu Mare 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Baia de Arieş, judeţul Alba 
 ♦ L. nr. 18/1998 

 • Băbeni, jud. Vâlcea 
 ♦ L. nr. 429/2002 

 • Bălceşti, jud. Vâlcea 
 ♦ L. nr. 353/2002 

 • Băneasa, jud. Constanţa 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Bechet, jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Berbeşti, jud. Vâlcea 
 ♦ L. nr. 410/2003 

 • Bragadiru, jud. Ilfov 
 ♦ L. nr. 415/2005 

 • Broşteni, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Bucecea, jud. Botoşani 
 ♦ L. nr. 81/2004 

 • Cajvana, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Căzăneşti, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 134/2004 

 • Chitila, jud. Ilfov 
 ♦ L. nr. 207/2005 

 • Ciacova, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Dăbuleni, jud. Dolj 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Dolhasca, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Dragomireşti, jud. Maramureş 
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 ♦ L. nr. 332/2004 

 • Făget, judeţul Timiş 
 ♦ L. nr. 67/1994 

 • Fierbinţi-Târg, jud. Ialomiţa 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Flămânzi, jud. Botoşani 
 ♦ L. nr. 80/2004 

 • Frasin, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Găitana, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Geoagiu, jud. Hunedoara 
 ♦ L. nr. 221/2000 

 • Ghimbav, jud. Braşov 
 ♦ L. nr. 674/2002 

 • Liteni, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Livada, jud. Satu Mare 
 ♦ L. nr. 322/2006 

 • Măgurele, jud. Ilfov 
 ♦ L. nr. 414/2005 

 • Miercurea Sibiului, jud. Sibiu 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Milişăuţi, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Otopeni, jud. Ilfov 
 ♦ L. nr. 220/2000 

 • Pantelimon, jud. Ilfov 
 ♦ L. nr. 413/2005 

 • Pătârlagele, jud. Buzău 
 ♦ L. nr. 203/2004 

 • Pecica, jud. Arad 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Podu Iloaiei, jud. Iaşi 
 ♦ L. nr. 385/2005 

 • Popeşti-Leordeni, jud. Ilfov 
 ♦ L. nr. 86/2004 

 • Potcoava, jud. Olt 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Răcari, jud. Dâmboviţa 
 ♦ L. nr. 543/2004 

 • Recaş, jud. Timiş 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Roznov, jud. Neamţ 
 ♦ L. nr. 408/2003 

 • Salcea, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Săcuieni, jud. Bihor 
 ♦ L. nr. 12/2004 

 • Săliştea de Sus, jud. Maramureş 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Sărmaşu, jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 382/2003 

 • Sângeorgiu de Pădure, jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 409/2003 

 • Sântana, jud. Arad 
 ♦ L. nr. 583/2003 

 • Şomcuţa Mare, jud. Maramureş 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Ştefăneşti, jud. Argeş 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Ştefăneşti, jud. Botoşani 
 ♦ L. nr. 79/2004 

 • Tăuţii-Măgherăuş, jud. Maramureş 
 ♦ L. nr. 83/2004 
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 • Teiuş, judeţul Alba 
 ♦ L. nr. 66/1994 

 • Tismana, jud. Gorj 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Turceni, jud. Gorj 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Ulmeni, jud. Maramureş 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Ungheni, jud. Mureş 
 ♦ L. nr. 45/2004 

 • Vicovu de Sus, jud. Suceava 
 ♦ L. nr. 83/2004 

 • Voluntari, jud. Ilfov 
 ♦ L. nr. 87/2004 

 - gospodărire 
 ♦ O.G. nr. 21/2002 

 - instituire titlu de oraş istoric 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - martir al Revoluţiei din decembrie 1989, Lugoj 
 ♦ L. nr. 572/2003 

 - obiectiv de interes naţional, oraşul Sulina, jud. Tulcea şi a zonei înconjurătoare 
 ♦ O.G. nr. 125/2000 

 - organizate din punct de vedere administrativ, repunere în vigoare a L. nr.2/1968 prin 
 ♦ D.-L. nr. 38/1990 

 - servicii comunitare pentru cadastru şi agricultură, înfiinţare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 13/2001 

 - spaţii verzi, administrare, reglementare 
 ♦ L. nr. 24/2007 

 - staţiuni turistice de interes naţional, atestare: 
 • Băile Govora, jud. Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 688/1999 

 • Slănic, jud. Prahova 
 ♦ H.G. nr. 689/1999 

 - steme, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 686/1998 

 ♦ H.G. nr. 487/2000 

 ♦ H.G. nr. 792/1999 

 ♦ H.G. nr. 365/2005 

 ♦ H.G. nr. 408/2005 

 v. domeniu public 
 
 Oraşe-martir: 
 - Alba Iulia 
 ♦ L. nr. 766/2001 

 - Arad, Brăila, Buzău, Târgovişte 
 ♦ L. nr. 138/1994 

 - Braşov, Sibiu 
 ♦ L. nr. 128/1992 

 - Bucureşti, Timişoara 
 ♦ D. nr. 40/1990 

 - Caransebeş 
 ♦ L. nr. 7/2012 

 - Cluj-Napoca 
 ♦ L. nr. 2/1994 

 - Constanţa 
 ♦ L. nr. 236/2011 

 - Craiova 
 ♦ L. nr. 235/2011 

 - Cugir 
 ♦ L. nr. 351/2002 

 - Hunedoara 
 ♦ L. nr. 579/2001 

 - Lugoj 
 ♦ L. nr. 572/2003 

 - Reşiţa 
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 ♦ L. nr. 690/2001 

 - Târgu-Mureş 
 ♦ L. nr. 4/2000   
 Ordin european de protecție: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 151/2016   
 Ordine publică: 
 - apărare şi securitate naţională, personal, hrănire, echipare, asigurare medicală, tehnică, produse, materiale de resort în timpul stării de mobilizare,  
 de război, de asediu sau de urgenţă 
 ♦ L. nr. 257/2007 

 ♦ H.G. nr. 1474/2009 

 - atribuţiile: 
 • Jandarmeriei Române 
 ♦ L. nr. 550/2004 

 - autoritatea teritorială de ordine publică 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 ♦ H.G. nr. 787/2002 

 - poliţia locală, instituire, organizare 
 ♦ L. nr. 155/2010 

 ♦ H.G. nr. 1332/2010 

 - Poliţia Română, atribuţii 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 - respectare şi ocrotire, drepturi şi libertăţi 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.26) 
 - sancţionarea faptelor de încălcare a normelor 
 ♦ L. nr. 61/1991 

 ♦ L. nr. 535/2004 

 - şi siguranţă naţională, majorare solde şi salarii de bază pentru unele categorii de personal, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1998 

 - şi siguranţă, activităţi de menţinere, organizare, executare 
 ♦ O. nr. 60/2010 (M.A.I.)    
 Ordine: 
 - conferire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.94) 
 - instituire: 
 • Ordinul "Bărbăţie şi Credinţă" 
 ♦ L. nr. 413/2004 

 • Ordinul "Meritul Agricol" 
 ♦ L. nr. 267/2004 

 • Ordinul "Meritul Cultural" 
 ♦ L. nr. 8/2003 

 ♦ O. nr. 2799/2003 (M.C.C.)  

 • Ordinul "Meritul Diplomatic" 
 ♦ L. nr. 572/2004 

 • Ordinul "Meritul Industrial şi Comercial" 
 ♦ L. nr. 392/2004 

 • Ordinul "Meritul pentru Învăţământ" 
 ♦ L. nr. 220/2004 

 ♦ H.G. nr. 1313/2005 

 • Ordinul "Meritul Sanitar" 
 ♦ L. nr. 539/2003 

 ♦ O. nr. 134/2004 (M.S.)  

 ♦ H.G. nr. 1374/2005 

 • Ordinul "Mihai Viteazul" 
 ♦ L. nr. 327/2003 

 • Ordinul "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" 
 ♦ L. nr. 1/1996 

 ♦ H.P. nr. 10/1996 

 • Ordinul "Virtutea Aeronautică" 
 ♦ L. nr. 460/2002 

 ♦ H.G. nr. 468/2006 
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 • Ordinul "Virtutea Maritimă" 
 ♦ L. nr. 461/2002 

 ♦ H.G. nr. 469/2006 

 • Ordinul "Virtutea Militară" 
 ♦ L. nr. 459/2002 

 ♦ H.G. nr. 354/2006 

 • Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social 
 ♦ L. nr. 107/2020 

 • Ordinul Naţional "Steaua României" 
 ♦ O.U.G. nr. 11/1998 

 ♦ H.G. nr. 1511/2005 

 - reinstituire: 
 • Ordinul Naţional Pentru Merit 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2000 

 ♦ H.G. nr. 1511/2005 

 • Ordinul Naţional Serviciul Credincios 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2000 

 ♦ H.G. nr. 1511/2005   
 Ordinul "Meritul Militar", înlocuire cu "Semnul onorific" 
 - conferire pensionari militari, veterani de război, condiţii 
 ♦ L. nr. 238/1998   
 Ordinul Arhitecţilor din România: 
 - constituire, organizare, funcţionare, cod deontologic 
 ♦ L. nr. 184/2001 

 ♦ Cod/2011 (O.A.R.)    
 Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România: 
 - Comisia naţională/teritorială de etică şi deontologie, organizare, desfăşurare activitate 
 ♦ H. nr. 26/2009 (O.A.M.G.M.A.M.R.)  

 - organizare, funcţionare, statut, cod de etică, deontologie 
 ♦ O.U.G. nr. 144/2008 

 ♦ H. nr. 1/2009 (O.A.M.G.M.A.M.R.)  

 ♦ H. nr. 2/2009 (O.A.M.G.M.A.M.R.)    
 Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare, atribuţii, statut, schimbare denumire 
 ♦ O.U.G. nr. 144/2008   
 Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 460/2003   
 Ordinul Geodezilor din România: 
 - organizare, atribuţii 
 ♦ Cod/2007 (O.G.R.)  

 ♦ R. nr. 1/2007 (O.G.R.)  

 ♦ R. nr. 2/2007 (O.G.R.)    
 Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 118/2007   
 Ordinul Tehnicienilor Dentari din România: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 96/2007   
 Ordonanţe ale Guvernului: 
 - emitere legi speciale de abilitare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

 art.108 alin.3, art.115 

 Ordonanţe militare: 
 - emitere pe durata stării de asediu/stării de urgenţă, organe competente, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999   
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 Ordonatori de credite: 
 - funcţie incompatibilă cu funcţia de contabil şef/contabil 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 v. credite bugetare, v. contabilitate 
 
 Ore suplimentare: 
 - diplomaţi cu funcţii de execuţie, plată, condiţii 
 ♦ L. nr. 495/2004 

 - la unităţi bugetare, plată, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 v. Timp de muncă 
 
 Organe umane: 
 - prelevare şi transplant, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006   
 Organele puterii judecătoreşti: 
 - autorităţi judiciare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul III, cap. VI) 
 
 

v. instanţe judecătoreşti 

 Organisme de autoreglementare supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare: 
 ♦ O. nr. 18/1996 (C.N.V.M.)    
 Organisme de plasament colectiv: 
 - în valori mobiliare 
 ♦ L. nr. 297/2004   
 Organisme de plasament în valori mobiliare: 
 - cadrul legal 
 ♦ L. nr. 297/2004   
 Organisme internaţionale: 
 - acorduri internaţionale,urmărire, îndeplinire, acorduri încheiate, organizarea negocierilor dintre România şi organismele financiare internaţionale 
 ♦ H.G. nr. 1298/2001 

 - la care România este parte, autorizarea plăţii 
 ♦ O.G. nr. 41/1994   
 Organisme modificate genetic: 
 - alimente şi hrană pentru animale: 
 • introducere pe piaţă 
 ♦ H.G. nr. 256/2006 

 • trasabilitate, etichetare 
 ♦ H.G. nr. 173/2006 

 - import, export, tranzit, procedură de control 
 ♦ O. nr. 1160/2902/2010 (M.M.P.; M.F.P.)  

 - introducere deliberată în mediu şi pe piaţă, notificare 
 ♦ O. nr. 1295/2005 (M.M.G.A.)  

 ♦ O.U.G. nr. 43/2007 

 - introducere deliberată în mediu, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă, acord de import, autorizaţie, format 
 ♦ O. nr. 1718/2009 (M.MEDIU)  

 - Registrul naţional al informaţiei cu privire la modificările genetice, înfiinţare, transmitere informaţie către Comisia Europeană 
 ♦ O. nr. 55/2007 (M.M.G.A.)  

 - Registrul naţional privind locaţiile introducerii în mediu 
 ♦ O. nr. 1205/2009 (M.MEDIU)  

 - transport transfrontieră 
 ♦ H.G. nr. 497/2007   
 Organisme private care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei dreptului copilului prin adopţie: 
 - autorizare 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 - pentru protecţia copilului 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 ♦ L. nr. 273/2004   
 Organismul de Investigare Feroviar Român: 
 - înfiinţare, regulament 
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 ♦ H.G. nr. 1561/2006   
 Organismul de Licenţe Feroviare Român: 
 - înfiinţare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 1561/2006   
 Organismul Notificat Feroviar Român: 
 - înfiinţare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 1561/2006   
 Organizaţia "International Republican Institute" din SUA: 
 - aprobare prealabilă, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1326/2003   
 Organizaţia Apărarea Drepturilor Omului - O.A.D.O.: 
 ♦ H.G. nr. 1183/2000   
 Organizaţia Center for International Private Entreprise din SUA: 
 - reprezentanţe, funcţionare în România, aprobare prealabilă 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ H.G. nr. 865/2002   
 Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre: 
 - preşedinţie, exercitare de către România 
 ♦ H.G. nr. 1392/2010   
 Organizaţia Internaţională a Francofoniei, reglementări internaţionale: 
 - Acord de sediu privind Antena Regională, Bucureşti, 2008 
 ▼ L. nr. 307/2009 (ratificare) 

 - stabilirea la Bucureşti a Biroului Regional pentru Europa Centrală şi de Est şi privilegiile şi imunităţile sale pe teritoriul român, Acord, Erevan,  
 2018 
 ▼ L. nr. 18/2020 (ratificare)   
 Organizaţia Interprofesională "Carne de porc" din România: 
 - autorizarea funcţionării 
 ♦ O. nr. 32/2003 (M.A.A.P.)    
 Organizaţia Interprofesională "Orz-Bere" 
 - autorizare 
 ♦ O. nr. 601/2002 (M.A.A.P.)    
 Organizaţia interprofesională a producătorilor şi procesatorilor de in şi cânepă din România: 
 - autorizare 
 ♦ O. nr. 200/2005 (M.A.P.D.R.)    
 Organizaţia Interprofesională Naţională "Laptele" din România (O.I.N.L.R): 
 - autorizarea funcţionării 
 ♦ O. nr. 376/2003 (M.A.A.P.)    
 Organizaţia Interprofesională Naţională "Zahărul" din România: 
 - autorizarea funcţionării 
 ♦ O. nr. 363/2002 (M.A.A.P.)    
 Organizaţia Interprofesională Naţională de Produse, Grăsimi Vegetale şi Şroturi Furajere din România: 
 ♦ O. nr. 78/2004 (M.A.P.A.M.)  

 - autorizare 
 ♦ O. nr. 78/2004 (M.A.P.A.M.)    
 Organizaţia Interprofesională Naţională Prodcom Legume-Fructe din România: 
 - recunoaştere 
 ♦ O. nr. 269/2011 (M.A.D.R.)    
 Organizaţia interprofesională pentru carne de pasăre, ouă şi procesate din acestea: 
 - recunoaştere 
 ♦ O. nr. 160/2011 (M.A.D.R.)    
 Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (O.M.P.I.): 
 - cooperare în domeniul proprietăţii intelectuale, program 
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 ▼ H.G. nr. 974/2001 (aprobare)   

 Organizaţia Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor  (W.J.R.O. - WORLD JEWISH RESTITUTION  
 ORGANIZATION): 
 - Filiala din România, aprobare prealabilă a funcţionării 
 ♦ H.G. nr. 688/1995   
 Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), reglementări internaţionale: 
 - Acord, participarea României la Grupul de lucru pentru construcţii navale, Paris, 2007, 2009 
 ▼ L. nr. 42/2011 (ratificare)   
 Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE): 
 - Punctul Naţional de Contact, înfiinţare, aplicare recomandări 
 ♦ H.G. nr. 420/2005   
 Organizaţia PROJECT ON ETHNIC RELATIONS: 
 - Filială, aprobarea funcţionării în România 
 ♦ H.G. nr. 633/1993   
 Organizaţia Religioasă "Martorii lui Iehova", statut de organizare şi funcţionare, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 658/2008 

 - personal trimis să deservească aşezămintele Bisericii Ortodoxe din străinătate, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 837/1995 

 - unităţi de cult: 
 • fonduri primite de la bugetul de stat, înregistrare în contabilitate 
 ♦ H.G. nr. 1070/1999 

 ♦ L. nr. 82/1991 

 • sprijin financiar 
 ♦ O.G. nr. 82/2001 

 ♦ H.G. nr. 1470/2002   
 Organizaţii cooperatiste de credit: 
 - capital minim şi fonduri proprii, stabilire 
 ♦ N. nr. 13/2002 (B.N.R.)  

 ♦ N. nr. 14/2002 (B.N.R.)  

 - case centrale, sistem de transfer de fonduri de mare valoare, atribuţii 
 ♦ N. nr. 13/2002 (B.N.R.)  

 ♦ N. nr. 14/2002 (B.N.R.)  

 - Corpul executorilor, statut 
 ♦ O. nr. 2031/C/2004 (M.J.)  

 - elaborare situaţii financiare consolidate, condiţii 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - înmatriculare în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - regim aplicabil, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - reţea, capital minim 
 ♦ N. nr. 13/2002 (B.N.R.)  

 ♦ N. nr. 14/2002 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - sisteme de plăţi, aplicare reglementări emise de BNR 
 ♦ C. nr. 35/2002 (B.N.R.)    
 Organizaţii cooperatiste: 
 - înmatriculare în registrul comerţului 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ N.M. nr. P/608-773/1998 (C.C.I.R.; M.J.)  

 - înregistrare, autorizare, simplificare formalităţi administrative, condiţii 
 ♦ L. nr. 359/2004   
 Organizaţii cu caracter obştesc: 
 - persoane juridice, fără scop lucrativ, plan de conturi şi norme metodologice de utilizare a acestora, aplicare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ H.G. nr. 22/2003   
 Organizaţii economice străine: 



 

 6285

 - investiţii directe, stimulare 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997   
 Organizaţii internaţionale interguvernamentale: 
 - la care participă Parlamentul României, stabilire 
 ♦ H.P. nr. 29/1994 

 - la care România este parte, autorizarea plăţii cotizaţiilor anuale 
 ♦ O.G. nr. 41/1994   
 Organizaţii internaţionale, acte internaţionale: 
 - Academia Internaţională Anticorupţie, Acord, Viena, 2010 
 ▼ L. nr. 87/2011 (ratificare) 

 - Observatorul Audiovizual European 
 • participarea României 
 ♦ H.G. nr. 1315/2003 

 - Organizaţia  Internaţională a Muncii: 
 • Convenţia nr. 144/1976, Geneva, 1976 
 ▼ L. nr. 96/1992 (ratificare) 

 • Convenţia nr. 147/1976, Protocol, 1996 
 ▼ O.G. nr. 56/1999 (ratificare) 

 • Convenţia nr. 150/1978 privind administraţia muncii: rol, funcţii, organizare, Geneva, 1978 
 ▼ L. nr. 140/2008 (ratificare) 

 • Convenţia nr. 154/1981, Geneva, 1981 
 ▼ L. nr. 112/1992 (ratificare) 

 • Convenţia nr. 163/1987, Geneva, 1997 
 ▼ O.G. nr. 52/2001 (ratificare) 

 • Convenţia nr. 168/1988, Geneva, 1989 
 ▼ L. nr. 112/1992 (ratificare) 

 • Convenţia nr. 182/1999, Geneva, 1999 
 ▼ L. nr. 203/2000 (ratificare) 

 • Convenţia nr. 92/1949 (revizuită), Convenţia nr. 133/1970, Convenţia nr. 68/1946, Convenţia nr. 22/1926, Convenţia nr. 180/1996, Convenţia  
 nr. 166/1987(revizuită)? 
 ▼ O.G. nr. 16/2000 (ratificare) 

 • Convenţie, 1952 (revizuită), Geneva, 2000 
 ▼ L. nr. 452/2002 (ratificare) 

 • Instrument de amendare a Constituţiei, Geneva,  1986 
 ▼ D.-L. nr. 106/1990 (ratificare) 

 • Instrument de amendare a Constituţiei, Geneva, 1997 
 ▼ L. nr. 60/1999 (ratificare) 

 - Organizaţia de Drept Public European, Acord, Atena, 2004 
 ▼ L. nr. 181/2010 (aderare) 

 - Organizaţia europeană de brevete 
 • Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ O.G. nr. 32/1996 (ratificare) 

 - Organizaţia Europeană de Telecomunicaţii prin Satelit, "EUTELSAT" 
 • Convenţie, Paris, 1982, Protocol, Paris, 1987 
 ▼ L. nr. 17/1992 (aderare) 

 ▼ L. nr. 7/1990 (aderare) 

 - Organizaţia Internaţională a Uniunilor Consumatorilor (I.O.C.U.) 
 ♦ H.G. nr. 741/1991 

 - Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului: 
 • Acord, Paris, 2001 
 ▼ L. nr. 297/2002 (ratificare) 

 - Organizaţia Internaţională a Zahărului 
 ♦ H.G. nr. 1378/1996 

 ▼ L. nr. 162/1999 (aderare) 

 - Organizaţia Internaţională de Telecomunicaţii Maritime prin Sateliţi, "INMARSAT" 
 • Convenţie, Londra, 1976, Protocol, Londra, 1981 
 ▼ L. nr. 8/1990 (aderare) 

 ▼ L. nr. 16/1992 (aderare) 

 - Organizaţia Internaţională de Telecomunicaţii prin Satelit, "INTELSAT" 
 • Acord, Washington, 1971, Protocol, Washington, 1978 
 ▼ D. nr. 199/1990 (aderare) 

 ▼ L. nr. 15/1992 (aderare) 

 - Organizaţia internaţională pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală şi de Est (EUROFISH) 
 • înfiinţare, Acord, Copenhaga, 2000 
 ▼ L. nr. 626/2002 (ratificare) 
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 - Organizaţia internaţională pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO) 
 • înfiinţare, Acord, Roma, 1988 
 ▼ L. nr. 430/2003 (aderare) 

 - Organizaţia Internaţională pentru Migrări: 
 • Constituţie, aderarea României 
 ▼ L. nr. 123/1998 (acceptare) 

 • înfiinţarea în România a unui centru de primire şi adăpostire temporară, femei repatriate, victime ale traficului de persoane 
 ▼ H.G. nr. 1226/2001 (aprobare) 

 • Statut juridic, privilegii şi imunităţi în România, Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 568/1992 (aprobare) 

 - Organizaţia Intraeuropeană a Administraţiilor Fiscale 
 • statut Casta Papiernicka, Slovacia, 1997 
 ▼ O.G. nr. 33/1998 (aderare) 

 - Organizaţia Maritimă Internaţională: 
 • căutarea şi salvarea pe mare, Convenţie, Hamburg, 1979 
 ▼ O.G. nr. 115/1998 (aderare) 

 • Codul internaţional al mijloacelor de salvare, Londra, 1996 
 ▼ O.G. nr. 37/2001 (acceptare) 

 • Codul internaţional de management al siguranţei şi prevenirii poluării, Rezoluţia A 741(18), 1993 
  ▼ L. nr. 85/1997 (acceptare) 

 • Codul internaţional pentru aplicarea mijloacelor de încercare la foc, Londra, 1996, 2000 
  ▼ O.G. nr. 32/2001 (acceptare) 

 • Codul internaţional pentru cereale, Londra, 1991 
 ▼ O.G. nr. 31/2001 (acceptare) 

 - Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
 • Program de cooperare, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 974/2001 (aprobare) 

 - Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
 • Amendamente la art. 24 şi 25 din Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 1986 
 ▼ L. nr. 79/1999 (acceptare) 

 - Organizaţia Mondială de Comerţ: 
 • Acorduri, Marrakech, 1994 
   

▼ L. nr. 133/1994 (ratificare) 

 - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
 • Privilegii şi imunităţi acordate organizaţiei, Acord, Paris, 1995 
 ▼ L. nr. 93/1996 (ratificare)   
 Organizaţii interprofesionale pentru produsele agroalimentare: 
 - înfiinţare, organizare 
 ♦ O.U.G. nr. 103/2008   
 Organizaţii neguvernamentale: 
 - activităţi sau programe în domeniul sănătăţii publice şi protecţiei familiei, criterii de selectare, finanţare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 54/2000 

 ♦ H.G. nr. 97/2003 

 - amplasare sedii 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - formare profesională, sistem educaţional permanent 
 ♦ O.G. nr. 102/1998 

 - pentru protecţia drepturilor omului, calitate procesuală activă în cazuri de discriminare 
 ♦ O.G. nr. 137/2000 

 - prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006, sume acordate de la bugetul de stat, metodologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 399/2013 (M.M.F.P.S.P.V.)  

 - unele activităţi şi programe din domeniul sănătăţii publice desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale, finanţare de la buget 
 ♦ O.G. nr. 54/2000   
 Organizaţii: 
 - şi simboluri cu caracter fascist, rasist sau xenofob, interzicere, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2002   
 Ortografia limbii române: 
 - revenirea la "â" şi "sunt" în grafia limbii române 
 ♦ Hotărâre/1993 (A.R.)  
 M. Of. nr. 51/1993 
 ♦ Hotărâre/1993 (A.R.)  
 M. Of. nr. 59/1993 
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 Orz: 
 - pentru fabricarea berii, calitate, condiţii tehnice, norme aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 174/207/2003 (M.A.A.P.; M.S.F.)    
 Ostatici, reglementări internaţionale: 
 - interdicţie de luare ostatici, Convenţie internaţională,  New York, 1979 
 ▼ D.-L. nr. 111/1990 (aderare)   
 Ozon, reglementări internaţionale: 
 - Convenţie, Viena, 1985, Protocol, Montreal, 1987, Amendament la Protocol, Londra, 1990 
 ▼ L. nr. 84/1993 (aderare) 

 ▼ L. nr. 84/1993 (acceptare) 

 ▼ L. nr. 84/1993 (aderare)   
 Ozon: 
 - import-export, substanţe care epuizează stratul de ozon, procedură de reglementare 
 ♦ O. nr. 506/1996 (M.A.P.P.M.)  

 - strat: 
 • substanţe care epuizează stratul de ozon, Program naţional de eliminare treptată, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 58/2004 

 - substanţe care diminuează stratul de ozon, aplicare R. nr. 1005/2009 (CE) 
 ♦ O.G. nr. 9/2011   

 P 
 
 
 Pace, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Parteneriat activ cu R. Ungară, Protocol, Budapesta, 1997 
 ▼ H.G. nr. 206/1997 (aprobare) 

 • participarea personalului român la Centrul de Pregătire pentru Operaţiunile Multinaţionale de Sprijinire a Păcii (CPOMSP), Acord dintre  
 M.Ap.N. din România şi M.Apărării din R..Elenă, Salonic, 2001 
 ▼ H.G. nr. 881/2001 (aprobare) 

 • R. Ungară: 
 • Acord, Budapesta, 1998 
 ▼ L. nr. 47/1999 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Condamnarea continuării luptelor din Eritrea şi Etiopia, măsuri restrictive, respectare, stabilite în Rezoluţia 1.298/2000, 1.312/2000 ale  
 Consiliului de Securitate al O.N.U. 
  ▼ H.G. nr. 1231/2000 (aplicare) 

 • Cooperare dintre state riverane Mării Negre, constituirea grupului de cooperare navală în Marea Neagră- BLACKSEAFOR- drapel şi  
 emblemă, descriere imagine 
 ▼ L. nr. 777/2001 (ratificare) 

 • Cooperare spaţială (ESA), Acord, Paris, 1992 
 ▼ L. nr. 40/1993 (ratificare) 

 • Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, Acord, Skopje,1998, Protocol, Atena, 1999 
 ▼ L. nr. 69/2001 (ratificare) 

 ▼ O.G. nr. 13/2000 (ratificare) 

  ▼ O.G. nr. 43/1999 (ratificare) 

 • Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi ONU privind contribuţia cu resurse la unitatea specială de poliţie a ONU din Kosovo,  
 New York, 2002 
 ▼ O.U.G. nr. 14/2002 (ratificare) 

 • Statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte State participante,  Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, Acord,  
 Londra, 1951 şi Protocol adiţional,  Bruxelles, 1995 
 ▼ L. nr. 23/1996 (ratificare)   
 Pace: 
 - Comandamentul Forţei Multinaţionale de Pace în Europa de Sud-Est (SEEBRIG), personal străin, intrare, şederea şi ieşirea în/de pe teritoriul  
 României şi a membrilor de familie ai acestuia 
 ♦ L. nr. 69/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 ♦ H.G. nr. 120/2003 

 - militari români în structura permanentă a comandamentului Forţei de Pace Multinaţionale din Europa de Sud-Est, încadrare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 918/1999 
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 - Misiunea ONU din Kosovo (UNMIK) participare contingent de jandarmi, finanţare în anul 2002 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ H.G. nr. 132/2002 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 - misiuni de menţinere a păcii: 
 • din cadrul Rezervei Strategice pentru Forţa de Stabilizare (SFOR) în Bosnia-Herţegovina 
 • acţiuni, îndeplinire nemijlocită de către Batalionul 26 infanterie "Neagoe Basarab" 
 ♦ H.P. nr. 5/1998 

 ♦ H.P. nr. 9/1997 

 • în afara graniţelor ţării, gradaţi şi soldaţi, drepturi 
 ♦ L. nr. 70/1997 

 • în Etiopia şi Eritreea, participarea României 
 ♦ H.G. nr. 1231/2000 

 • misiunea KFOR din Kosovo, extinderea participării României la capabilităţile sistemului C41 
 ♦ L. nr. 45/1994 

 • parteneriat, statutul forţelor, cadru juridic, măsuri de aplicare a Acordului dintre statele parte la Tratatul N.A.T.O. 
 ♦ L. nr. 23/1996 

 - participarea României: 
 • cu un corp de jandarmi la Misiunea ONU din Kosovo (UNMIK), condiţii 
 ♦ H.G. nr. 278/2003 

 v. militari 
 
 Pacient: 
 - drepturi 
 ♦ L. nr. 46/2003   
 Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, reglementări internaţionale: 
 - Biroul Coordonatorului Special, Acord de sediu, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 203/2005 (ratificare)   
 Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est: 
 - Biroul Emisarului Regional, rol, continuarea activităţii în România, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 513/2002   
 Pajişti: 
 - în zona montană, producători agricoli, facilităţi financiare, acordare 
 ♦ O.G. nr. 45/2006 

 ♦ O. nr. 627/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - organizare activităţi de îmbunătăţire şi exploatare la nivel naţional pe termen mediu şi lung, strategie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 940/2002 

 ♦ O. nr. 226/235/2003 (M.A.A.P.; M.A.P.)  

 - organizare, administrare, exploatare 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2013 

 ♦ H.G. nr. 1064/2013   
 Palate: 
 - administrative 
 ♦ H.G. nr. 706/1994 

 - în administrarea R.A. Administraţiei Patrimoniului Protocolului de Stat 
 ♦ H.G. nr. 645/1992 

 - Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, preluare şi folosire 
 ♦ H.G. nr. 141/1990 

 - Palatul Parlamentului: 
 • în administrarea Camerei Deputaţilor (Casa Republicii), paza 
 ♦ H.G. nr. 372/1993 

 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 1486/2005 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 • obiectiv de investiţii, avans rest de justificat, reglementare, recepţie în fază unică a lucrărilor de construcţii, instalaţiilor, efectuare 
 ♦ L. nr. 267/2008 

 • regimul juridic al terenului aferent, delimitat prin H.G. nr. 718/1991 şi H.G. nr. 372/1993, administrare de către Camera Deputaţilor 
 ♦ L. nr. 137/2000 

 • spaţii în folosinţă: 
 • gratuită, Club Parlamentari, atribuire 
 ♦ H.C.D. nr. 13/1998 

 • Senat 
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 ♦ H.S. nr. 11/1998   
 Panouri publicitare: 
 - proiectare, amplasare în zona drumurilor 
 ♦ O.G. nr. 43/1997   
 Paraşutişti: 
 - din aviaţia militară a României 
 ♦ L. nr. 35/1990   
 Parc auto: 
 - al autorităţilor administraţiei publice locale, normative proprii şi consum lunar de carburanţi 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 55/2010 

 - al prefecturilor, normative de dotare şi consum lunar de carburanţi 
 ♦ H.G. nr. 781/1997 

 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 55/2010 

 - aprobare pentru Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" 
 ♦ H.G. nr. 1071/2009 

 - normare, unităţi din subordinea M.S.F. 
 ♦ H.G. nr. 1124/2001 

 - normat al Autorităţii Rutiere Române, aprobare 
 ♦ O. nr. 2055/2006 (M.T.C.T.)  

 - normative de cheltuieli pentru autorităţi şi instituţii publice 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 - şi consum de carburanţi la: 
 • M.A.E., normative 
 ♦ H.G. nr. 1136/2001   
 Parc de distracţie: 
 - exploatant, obligaţii 
 ♦ O.G. nr. 21/1992   
 Parchete de pe lângă instanţe judecătoreşti: 
 - grefieri, ocupare posturi vacante, concurs, regulament 
 ♦ H. nr. 126/2007 (C.S.M.)  

 - interpreţi şi traducători, plată, tarife 
 ♦ L. nr. 178/1997 

 ♦ O. nr. 1054/C/2005 (M.J.)  

 - judecătorii, secţii maritime şi fluviale, condiţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - judecătorii, tribunale, curţi de apel: 
 • organizarea şi stabilirea circumscripţiilor 
 ♦ H.G. nr. 337/1993 

 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ L. nr. 148/2011 

 • personal 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 • poliţie şi paza sediilor, asigurare 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 719/2005 

 ♦ H.G. nr. 1486/2005 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 - militare, organizare 
 ♦ L. nr. 304/2004 

 - organizare de grefe, registraturi, arhive şi biblioteci 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor,  statut, salarizare 
 ♦ L. nr. 567/2004 

 ♦ O.G. nr. 8/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)  

 - personal, transport intern, reduceri şi gratuităţi, condiţii 
 ♦ N. nr. 1887/98/1160/C/1998 (M.J.; C.S.J.; P.C.S.J.)  
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 ♦ H.G. nr. 269/1998 

 - regulament de ordine interioară 
 ♦ O. nr. 2632/C/2014 (M.J.)  

 - structuri teritoriale de combatere a corupţiei şi criminalităţii, organizate pe lângă curţile de apel, funcţionare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 78/2000 

 ♦ L. nr. 303/2004 

 - venituri extrabugetare, constituire 
 ♦ O.G. nr. 67/1999   
 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: 
 - atribuţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - cereri, acte, timbru judiciar 
 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - instituirea secţiei de combatere a corupţiei şi a criminalităţii organizate, funcţionare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 78/2000 

 ♦ L. nr. 303/2004 

 - personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, statut, salarizare 
 ♦ L. nr. 567/2004 

 ♦ O.G. nr. 8/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)    
 Parchetul European: 
 - Regulament(UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte  
 instituirea, aplicare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 8/2019 

 ♦ L. nr. 6/2021   
 Parchetul Militar: 
 - organizare 
 ♦ L. nr. 304/2004 

 - pagube produse de militari, urmare a unei infracţiuni, măsuri legale 
 ♦ O.G. nr. 121/1998 

 - personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor,  statut 
 ♦ L. nr. 567/2004   
 Parcul Natural Porţile de Fier: 
 - Plan de management, regulament 
 ♦ H.G. nr. 1048/2013   
 Parcuri industriale: 
 - anulare constituire pentru: 
 • "Parc turistic şi de agrement Snagov" 
 ♦ H.G. nr. 878/2006 

 - anulare titlu pentru: 
 • S.C. "Administrare Parc Industrial Corabia" - S.R.L. 
 ♦ O. nr. 120/2009 (M.A.I.)  

 • S.C. "Pro Roman" - S.A. 
 ♦ O. nr. 592/2005 (M.A.I.)  

 - constituire de către agenţi economici din sectorul producţiei de apărare, stingere obligaţii bugetare 
 ♦ O.U.G. nr. 126/2001 

 - constituire măsuri prin divizarea S.C. Tohani S.A. din cadrul Companiei Naţionale "Romarm"- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 515/2003 

 - constituire parcul industrial: 
 • "Carfil" 
 ♦ H.G. nr. 420/2003 

 • "Făgăraş" 
 ♦ H.G. nr. 256/2004 

 • "Metrom", aprobare 
 ♦ H.G. nr. 419/2003 

 • "Parcul Industrial Cugir" - S.A. 
 ♦ O. nr. 490/2005 (M.A.I.)  

 • "Tetarom" - S.A. 
 ♦ O. nr. 462/2008 (M.I.R.A.)  

 • pe platforma S.C. Roman S.A. 
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 ♦ O.U.G. nr. 115/2003 

 • S.C. "Allianso Business Park" - S.R.L. 
 ♦ O. nr. 294/2009 (M.A.I.)  

 - constituire prin divizarea S.C. "Şantierul Naval Mangalia" 
 ♦ H.G. nr. 1348/2002 

 - constituire şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1068/2001 

 ♦ H.G. nr. 1069/2001 

 ♦ H.G. nr. 1066/2001 

 ♦ H.G. nr. 1067/2001 

 ♦ L. nr. 186/2013 

 - investiţii, ajutor de stat regional, schemă, aprobare 
 ♦ O. nr. 296/2007 (M.I.R.A.)  

 - măsuri prealabile, constituire prin divizarea S.C. "Uzina Mecanică Sadu" - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 1596/2002 

 - prin divizarea S.C. "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 1473/2002 

 - Programul Parcuri industriale, proceduri de implementare 
 ♦ O. nr. 270/2002 (M.D.P.)  

 - titlu, acordare pentru: 
 • "Asociaţia Parcul Industrial Prejmer" reprezentată de S.C. "Graells&Llonch Invest"-S.R.L. 
 ♦ O. nr. 1244/2006 (M.A.I.)  

 • asociaţii în participaţiune "Parc industrial Botoşani" 
 ♦ O. nr. 170/2003 (M.D.P.)  

 • Asocierea "Parc Industrial UTA 2" 
 ♦ O. nr. 325/2007 (M.I.R.A.)  

 • Asocierea "Parcul Industrial Răcari" 
 ♦ O. nr. 622/2008 (M.I.R.A.)  

 • două locaţii în municipiul Turda, judeţul Cluj 
 ♦ O. nr. 197/2012 (M.A.I.)  

 • membrii asocierii constituite între S.C. "Automecanica" - S.A. şi S.C. "Automecanica Parc Industrial" - S.R.L. 
 ♦ O. nr. 343/2007 (M.I.R.A.)  

 • S.C. "Administrarea Parcului Industrial Mangalia"-S.R.L. 
 ♦ O. nr. 1133/2006 (M.A.I.)  

 • S.C. "Brazi Industrial Parc" - S.A. 
 ♦ O. nr. 1307/2006 (M.A.I.)  

 • S.C. "Brem Company" - S.A. 
 ♦ O. nr. 129/2004 (M.A.I.)  

 • S.C. "Business Park Bistriţa Sud" - S.R.L. 
 ♦ O. nr. 262/2012 (M.A.I.)  

 • S.C. "Business Park Euro Land" - S.R.L. Braşov 
 ♦ O. nr. 566/2005 (M.A.I.)  

 • S.C. "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L. 
 ♦ O. nr. 685/2008 (M.I.R.A.)  

 ♦ O. nr. 137/2012 (M.A.I.)  

 • S.C. "Icco" - S.R.L. 
 ♦ O. nr. 313/2007 (M.I.R.A.)  

 • S.C. "Industrial Parc" - S.R.L. Galaţi 
 ♦ O. nr. 396/2004 (M.A.I.)  

 • S.C. "Mecanica Ceahlău" - S.A. 
 ♦ O. nr. 128/2004 (M.A.I.)  

 • S.C. "Moreni Parc Industrial" - S.A. 
 ♦ O. nr. 188/2002 (M.D.P.)  

 • S.C. "Parc Industrial Craiova" - S.A. 
 ♦ O. nr. 1231/2006 (M.A.I.)  

 • S.C. "Parc Industrial Gorj" - S.A. 
 ♦ O. nr. 1218/2006 (M.A.I.)  

 • S.C. "Parc Industrial Mija" - S.A. 
 ♦ O. nr. 189/2002 (M.D.P.)  

 • S.C. "Parc Industrial Mureş" - S.A. 
 ♦ O. nr. 110/2004 (M.A.I.)  

 • S.C. "Parc Industrial Priboiu" - S.A. 
 ♦ O. nr. 177/2010 (M.A.I.)  

 • S.C. "Parc Industrial" S.R.L. Jibou 
 ♦ O. nr. 320/2002 (M.D.P.)  
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 • S.C. "Parc Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord"- S.A. 
 ♦ O. nr. 576/2003 (M.A.I.)  

 • S.C. "Ploieşti Industrial Parc" - S.A. 
 ♦ O. nr. 538/2003 (M.A.I.)  

 ♦ O. nr. 154/2009 (M.A.I.)  

 ♦ O. nr. 177/2009 (M.A.I.)  

 ♦ O. nr. 141/2010 (M.A.I.)  

 • S.C. "Prahova Industrial Parc" - S.A. 
 ♦ O. nr. 349/2002 (M.D.P.)  

 • S.C. "Sema Parc" - S.A. 
 ♦ O. nr. 130/2004 (M.A.I.)  

 • S.C. "Tetarom"- S.A. 
 ♦ O. nr. 319/2002 (M.D.P.)  

 • S.C. "WDP Development Ro" - S.R.L. 
 ♦ O. nr. 102/2011 (M.A.I.)  

 • S.C. "WPD Development Ro" - S.R.L. pentru locaţia din comuna Ariceştii Rahtivani, jud. Prahova 
 ♦ O. nr. 316/2009 (M.A.I.)  

 • S.C. AML INVEST - S.R.L. şi S.C. SENAX PROD - S.R.L. 
 ♦ O. nr. 96/2012 (M.A.I.)  

 • Societatea Comercială "Tetarom" - S.A. 
 ♦ O. nr. 1152/2006 (M.A.I.)  

 • societăţii administrator "Universal Management" - S.R.L. 
 ♦ O. nr. 176/2002 (M.D.P.)    
 Parcuri naţionale: 
 - administrare, gospodărire, protejare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 273/1994 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 - naturale şi rezervaţii ale biosferei, delimitare, administraţie, construire 
 ♦ H.G. nr. 230/2003 

 - Parcul Naţional Piatra Craiului, plan de management 
 ♦ O. nr. 643/2005 (M.M.G.A.)  

 - scuaruri, amplasare 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - şi arii protejate din fondul forestier: 
 • domeniu public al statului şi unităţilor administrativ teritoriale 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 • Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, administrare şi gospodărire 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 ♦ H.G. nr. 229/2009 

 - zonare interioară, aprobare 
 ♦ O. nr. 552/2003 (M.A.P.A.M.)    
 Parcuri ştiinţifice şi tehnologice: 
 - actualizare şi reconfirmare periodică, metodologie 
 ♦ O.G. nr. 14/2002 

 - autorizaţie de funcţionare, suspendare şi anulare, metodologie de autorizare 
 ♦ O. nr. 4940/2006 (M.E.C.)  

 - înfiinţare, constituire şi funcţionare, atribuţii, stimulare, regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 14/2002   
 Parcuri turistice: 
 - organizare şi funcţionare, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 62/2004 

 ♦ H.G. nr. 1776/2004   
 Parlamentul European: 
 - alegeri, organizare, desfăşurare 
 ♦ L. nr. 33/2007 

 ♦ H.G. nr. 77/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 15/2007 

 - alegeri, organizare, desfăşurare: 
 • adeverinţă care atestă că un cetăţean român nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales în România sau că o asemenea interdicţie nu este cunoscută  
 de autorităţile române, model, aprobare 
 ♦ H. nr. 3/2009 (A.E.P.)  
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 • birouri electorale, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H. nr. 1/2007 (B.E.C.)  

 • buget, cheltuieli necesare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 218/2009 

 • buletin de vot, model 
 ♦ H.G. nr. 225/2009 

 • campanie electorală, desfăşurare în audiovizual, reguli 
 ♦ Decizia nr. 391/2009 (C.N.A.)  

 • cheltuieli, măsuri, program calendaristic, dată, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 217/2009 

 ♦ H.G. nr. 216/2009 

 ♦ H.G. nr. 219/2009 

 • dovada eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă alegătorilor comunitari, model, denumire, formă, mod de eliberare, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 132/2007 

 • liste de candidaţi, susţinători, liste electorale, documente însoţitoare, întocmire 
 ♦ H. nr. 1/2007 (A.E.P.)  

 ♦ H.G. nr. 222/2009 

 ♦ H.G. nr. 220/2009 

 ♦ H.G. nr. 221/2009 

 ♦ H. nr. 5/2009 (A.E.P.)  

 • procese-verbale de consemnare, centralizare a rezultatelor votării 
 ♦ H.G. nr. 614/2009 

 • ştampile, timbru autocolant, condiţii de tipărire, gestionare, utilizare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 223/2009 

 ♦ H.G. nr. 224/2009 

 - membri din România, indemnizaţie, cuantum, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 142/2007   
 Parlamentul României: 
 - abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.108, art.115) 
 - acte juridice şi politice, publicare în Monitorul Oficial al României, condiţii 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 - afaceri europene, cooperare cu Guvernul 
 ♦ L. nr. 373/2013 

 - alegerea Consiliului Superior al Magistraturii 
 ♦ H.P. nr. 3/1993 

 - aparat, funcţii publice, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 452/2000 

 - Apel: 
 • adresat Parlamentelor statelor membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord 
 ♦ H.P. nr. 4/1996 

 • către Parlamentele ţărilor membre Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord 
 ♦ Apel/1998 

 • pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană 
 ♦ Apel/1997 
 M. Of. nr. 339/1997 
 - aprobare, program de guvernare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.102) 
 - aprobarea bugetului public naţional 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - audierea candidaţilor pentru consiliile de administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 
 ♦ L. nr. 41/1994 

 ♦ Metodologie/1994 
 M. Of. nr. 206/1994 
 - autoritate legiuitoare unică, camere, durata mandatului, regulament, şedinţe comune, sesiuni, acte juridice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.61-68) 
 - Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de  
 Informaţii 
 ♦ H.P. nr. 30/1993 

 - Comisia parlamentară pentru elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei  
 Deputaţilor şi Senatului 
 ♦ H.P. nr. 7/2001 

 - Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană: 
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 • constituire 
 ♦ H.P. nr. 8/1995 

 - Comisia permanentă privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi  
 Senatului 
 ♦ H.P. nr. 12/2006 

 - conduită parlamentară, principii, reguli 
 ♦ L. nr. 96/2006 

 - Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, constituire 
 ♦ H.P. nr. 5/1994 

 - control, Serviciul de Protecţie şi Pază 
 ♦ L. nr. 191/1998 

 - controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 - Curtea Constituţională, numire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.142-144) 
 - Curtea de Conturi, numire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.140) 
 - declaraţia privind independenţa Republicii Moldova 
 ♦ H.P. nr. 23/1991 

 - delegare legislativă, lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.108 şi art.115) 
 - depunerea jurământului de către judecătorii numiţi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 ♦ H.P. nr. 7/1992 

 - deputaţi, senatori, statut 
 ♦ L. nr. 96/2006 

 - descrierea şi modul de atribuire: 
 • a însemnului omagial "Părinte de Erou-martir" 
 ♦ H.P. nr. 24/1991 

 • a medaliei "Revoluţia Română din Decembrie 1989" 
 ♦ H.P. nr. 24/1991 

 • a Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" 
 ♦ H.P. nr. 10/1996 

 • a titlului "Erou-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989", regulament, aprobare 
 ♦ H.P. nr. 24/1991 

 • şi purtare a însemnului "Luptător pentru Revoluţia din Decembrie 1989" 
 ♦ H.P. nr. 24/1991 

 - Grupul Român al Uniunii Interparlamentare, constituire, statut 
 ♦ H.P. nr. 9/1993 

 - grupuri parlamentare de prietenie, constituire 
 ♦ H.P. nr. 22/2002 

 ♦ H.P. nr. 3/2006 

 - imunitate parlamentară 
 ♦ L. nr. 96/2006 

 - indemnizaţii şi alte drepturi ale parlamentarilor 
 ♦ L. nr. 53/1991 

 - iniţiativa legislativă exercitată de către cetăţeni, procedură de legiferare, condiţii 
 ♦ L. nr. 189/1999 

 - împuternicirea Guvernului pentru solicitarea statutului de membru cu drepturi depline în Consiliul Europei 
 ♦ H.P. nr. 28/1991 

 - jurământ, deputaţi şi senatori, depunere 
 ♦ L. nr. 8/2002 

 - numire membrii Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securităţii Statului, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2008 

 - numirea Preşedintelui Consiliului Economic şi Social 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă, transmitere de către Guvern 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 - organizaţii internaţionale la care participă Parlamentul României, stabilire 
 ♦ H.P. nr. 29/1994 

 - participarea României: 
 • împreună cu statele membre NATO la acţiunile de combatere a terorismului internaţional 
 ♦ H.P. nr. 21/2001 

 • la Grupul Internaţional de Poliţie (I.P.T.F.) din Bosnia-Herţegovina şi la aranjamentele "stand-by"/O.N.U., aprobare 
 ♦ H.P. nr. 18/1998 



 

 6295

 - proiecte de acte normative, aplicare norme de tehnică legislativă 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 - raporturi cu Guvernul 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul III, Cap.IV) 
 - ratificarea, aderarea şi denunţarea tratatelor internaţionale 
 ♦ L. nr. 590/2003 

 - referendum, competenţă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.95, 150, 152) 
 ♦ L. nr. 3/2000 

 - regulile polemicii parlamentare 
 ♦ H.S. nr. 10/1994 

 - responsabilitatea ministerială, declararea procedurii de urmărire penală şi de judecare 
 ♦ L. nr. 115/1999 

 - Secţia Română a Adunării Internaţionale a Parlamentelor de Limbă Franceză, constituire 
 ♦ H.P. nr. 19/1993 

 - strategia de securitate naţională a României 
 ♦ H.P. nr. 36/2001 

 - şedinţe comune ale celor două Camere, regulament, aprobare 
 ♦ H.P. nr. 4/1992   
 Parteneriat public-privat: 
 - contract de proiect, stabilire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1239/2010 

 - în domeniul producerii de energie, priecte investiţionale, analiză, regulament 
 ♦ O. nr. 1/2004 (A.N.R.E.)  

 - regim 
 ♦ O.U.G. nr. 39/2018   
 Participant la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989: 
 - instituire titlu onorific 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 v. Revoluţia Română din Decembrie 1989 
 
 Partide politice: 
 - asociere liberă, drept 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.1, 8, 40, 73 alin.3) 
 - contestarea constituţionalităţii unui partid 
 ♦ L. nr. 47/1992 

 - control, efectuare de către Curtea de Conturi 
 ♦ L. nr. 334/2006 

 - finanţare, activităţi şi companii electorale, surse 
 ♦ L. nr. 334/2006 

 ♦ H.G. nr. 10/2016 

 - incompatibilitate pentru unele categorii de funcţionari de a face parte din partidele politice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.40 alin.3) 
 - persoane juridice fără scop lucrativ, plan de conturi, norme metodologice, utilizare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - propuneri de candidaturi 
 ♦ L. nr. 370/2004 

 - regim juridic, cadru legal 
 ♦ L. nr. 14/2003 

 - spaţii aflate în proprietatea privată a statului sau unităţilor administrativ teritoriale, destinate sediilor, model control de vânzare-cumpărare 
 ♦ L. nr. 90/2003 

 ♦ H.G. nr. 927/2003 

 - spaţii destinate pentru sedii, vânzare, condiţii 
 ♦ L. nr. 90/2003   
 Paşapoarte: 
 - Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, funcţionare în structura Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul M.I.R.A. 
 ♦ O.U.G. nr. 94/2008 

 - cetăţeni români, exceptare de la obligaţia de a obţine vize pentru statele din spaţiul Schengen, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1268/2001 



 

 6296

 - control în zona de frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - diplomatice, eliberare 
 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006 

 - electronice, şi alte documente de călătorie, formă, conţinut, punere în circulaţie, stabilire, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 557/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 94/2008 

 - eliberare pentru: 
 • apatrizi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 • cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane, condiţii 
 ♦ L. nr. 678/2001 

 • persoane fără cetăţenie 
 ♦ H.G. nr. 586/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 - fitosanitare pentru plante, produse vegetale, eliberare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 - pentru bovine: 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 ♦ O.G. nr. 83/2001 

 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006 

 - servicii: 
 • efectuate de M.A.I., taxe, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 • publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple 
 ♦ O.G. nr. 83/2001 

 ♦ H.G. nr. 1693/2004 

 - simple: 
 • deţinere simultană a două sau mai multe, justificare, cazuri 
 ♦ O. nr. 1286/2006 (M.A.I.)  

 • eliberare, ghişeu unic 
 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 • temporare, formă, conţinut, data de la care se eliberează, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 556/2006 

 - tarife şi taxe pentru eliberare şi vize 
 ♦ O.G. nr. 59/1999 

 ♦ O.G. nr. 24/1992   
 Paşaport fitosanitar: 
 - eliberare, înlocuire, folosite pentru circulaţia anumitor plante, produse vegetale sau articole reglementate pe teritoriul României 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 ♦ O. nr. 583/2007 (M.A.D.R.)    
 Patrimoniu, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • arheologic, Convenţie europeană (revizuită), La Valetta, 1992 
 ▼ L. nr. 150/1997 (ratificare) 

 • cultural subacvatic, Convenţie, Paris, 2001 
 ▼ L. nr. 99/200 (acceptare) 

 • mondial, cultural şi natural, protecţie, Conferinţa Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Stiinţă şi Cultură, Convenţie,  
 Paris, 1972 
 ▼ D. nr. 187/1990 (acceptare) 

 • protecţie arhitecturală,  Convenţie europeană, Granada, 1985 
 ▼ L. nr. 157/1997 (ratificare)   
 Patrimoniu: 
 - active corporale şi necorporale: 
 • ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat 
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 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 15/1990 

 • ale societăţilor comerciale la care statul este acţionar, privatizare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 • capital imobilizat, amortizare 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 2139/2004 

 - bilanţ contabil 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - care a aparţinut fostei Uniuni a Tineretului Comunist, regim juridic 
 ♦ L. nr. 146/2002 

 - comunelor, oraşelor, judeţelor, bunuri mobile şi imobile, valori de interes local din domeniul public şi privat al statului 
 ♦ H.G. nr. 113/1992 

 - constituire, lichidare societăţi comerciale 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 - contabilitate, înregistrare, reevaluare, 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ H.G. nr. 500/1994 

 ♦ Precizări nr. 72810/1992 (M.E.F.)  

 - cultural imaterial, protejare, cadru general 
 ♦ L. nr. 26/2008 

 - cultural naţional: 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 ♦ O. nr. 2009/2001 (M.C.C.)  

 ♦ O. nr. 2008/2001 (M.C.C.)  

 • arheologic, protecţie, Repertoriul arheologic naţional 
 ♦ O.G. nr. 43/2000 

 • bunuri culturale, criterii unice de clasare a celor ce fac parte din patrimoniul cultural naţional 
 ♦ O. nr. 1284/1996 (M.Cult.)  

 • Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 68/1994 

 • evidenţă, gestionare, inventariere, documente biblioteci publice 
 ♦ O. nr. 2062/2000 (M.Cult.)  

 ♦ L. nr. 82/1991 

 • export definitiv sau temporar de bunuri mobile, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 27/1992 

 ♦ H.G. nr. 518/2004 

 • identificare valori de patrimoniu, care necesită instituirea de zone protejate 
 ♦ L. nr. 5/2000 

 • mobil, protejare, regim juridic 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 • monumente istorice, regim juridic, protejare 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 • protejare valori, Comisia interministerială pentru zone construite protejate, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 421/2673/2003 (M.L.P.T.L.; M.C.C.)  

 • protejare, măsuri 
 ♦ O. nr. 589/D/1992-130/1991 (M.L.P.A.T.; M.Cult.)  

 ♦ O.G. nr. 68/1994 

 ♦ O.G. nr. 27/1992 

 - folcloric şi etnografic, punere în valoare 
 ♦ L. nr. 35/1994 

 - fostei: 
 • Uniuni a Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România, preluare de către organizaţiile studenţeşti legal constituite 
 ♦ H.G. nr. 539/1990 

 • Uniuni a Tineretului Comunist, trecerea în administrarea unor ministere, organe centrale şi locale 
 ♦ H.G. nr. 149/1990 

 - fostului P.C.R., trecere în proprietatea statului 
 ♦ D.-L. nr. 30/1990 

 ♦ H.G. nr. 115/1990 

 - genetic, al animalelor, finanţare de la bugetul de stat, plata alocaţiilor, modalităţi, criterii de eligibilitate 
 ♦ H.G. nr. 1037/2000 

 ♦ O. nr. 555/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - naţional al cinematografiei, conservare 
 ♦ L. nr. 16/1996 
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 - public, administrare, instituţii publice, audit public intern şi control financiar preventiv, efectuare 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 ♦ L. nr. 672/2002 

 - societăţi comerciale, privatizare, reevaluare 
 ♦ H.G. nr. 834/1991 

 - sportiv, administrare, condiţii 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 - tehnic şi industrial, regim juridic 
 ♦ L. nr. 6/2008 

 - turistic, înscrierea în registre, certificat, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 33/2000 

 - unităţilor de învăţământ, administrare şi conservare 
 ♦ O.G. nr. 52/1994 

 - valoare, suprafeţe piscicole 
 ♦ H.G. nr. 672/1992   
 Patronat: 
 - Casa Socială a Constructorilor, fonduri 
 ♦ L. nr. 215/1997 

 - constituire, regim 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - definiţie, angajator social 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - salariu minim brut pe ţară, consultare 
 ♦ L. nr. 53/2003   
 Pază: 
 - agenţi, echipament, model 
 ♦ H.G. nr. 935/2007 

 - atribuţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 1486/2005 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 - cu efective de jandarmi, la unele obiective 
 ♦ H.G. nr. 1486/2005 

 - echipament de protecţie, uniformă pentru personalul din pază 
 ♦ H.G. nr. 694/1996 

 - frontieră, atribuţiile grănicerilor şi a poliţiei de frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 - militară: 
 • cu efective de jandarmi, obiective, bunuri şi valori 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 1486/2005 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 • la unele obiective feroviare, rutiere şi de navigaţie 
 ♦ H.G. nr. 507/1993 

 • venituri, destinaţie 
 ♦ L. nr. 550/2004 

 - obiective, bunuri, valori şi producţie persoane, cadru legal 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 - păduri, combatere fenomen contravenţional, infracţional, măsuri 
 ♦ O. nr. 397/1996 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - poliţia instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, protecţia magistraţilor 
 ♦ H.G. nr. 719/2005 

 - S.P.P., organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 191/1998 

 - terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional 
 ♦ O. nr. 264/1999 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 46/2008   
 Păduri, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
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 • Institutul Forestier European, Convenţie, Joensuu, Finlanda, 2003 
 ▼ L. nr. 41/2005 (ratificare)   
 Păduri: 
 - administrare 
 ♦ O.U.G. nr. 139/2005 

 ♦ H.G. nr. 483/2006 

 - alocaţii bugetare destinaţie pentru proprietarii de păduri, condiţii, control sume acordate 
 ♦ O.G. nr. 26/1994 

 ♦ H.G. nr. 273/1994 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 - amenajare, calitate lucrări, certificare, atestare experţi, şefi de proiect, metodologie 
 ♦ O. nr. 1039/2010 (M.M.P.)  

 - clasificarea teritoriului României în funcţie de riscul producerii de incendii 
 ♦ O. nr. 651/2002 (M.A.A.P.)  

 - control silvic de stat, regulament 
 ♦ O. nr. 171/1995 (M.A.P.P.M.)  

 - fond forestier naţional, accesibilizare 
 ♦ L. nr. 56/2010 

 - gospodărire durabilă a fondului forestier, măsuri, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 821/2000 

 ♦ H.G. nr. 1476/2002 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - gospodărire durabilă, export bușteni în spațiul extracomunitar, interzicere pe o perioadă de 10 ani 
 ♦ L. nr. 57/2020 

 - gospodărire, repartizare a resurselor materiale şi financiare pentru persoanele fizice/juridice care au în proprietate păduri administrate prin structuri  
 silvice de stat 
 ♦ H.G. nr. 954/2002 

 - igienizare, drepturi personal silvic 
 ♦ H.G. nr. 231/1990 

 - materiale forestiere de reproducere, comercializare 
 ♦ L. nr. 107/2011 

 ♦ O. nr. 1644/2013 (M.M.S.C.)  

 - pagube produse fondului forestier şi vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, determinare despăgubiri 
 ♦ O.U.G. nr. 85/2006 

 - personal de pază, limitare răspundere patrimonială, metodologie 
 ♦ O. nr. 769/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - proprietari, gestionare durabilă, acordare, utilizare, control sume, controale de fond, norme 
 ♦ H.G. nr. 861/2009 

 - proprietate privată: 
 • pază păduri 
 ♦ O. nr. 397/1996 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/2003 

 • punere în posesie, gospodărire, exploatare în regim silvic 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 954/2002 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - proprietate, unitate administrativ teritorială şi a celor proprietate privată, gospodărire, constituire, structuri silvice proprii 
 ♦ H.G. nr. 997/1999 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - protecţie păduri 
 ♦ O. nr. 454/2003 (M.A.P.A.M.)  

 ♦ L. nr. 37/2006 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - recoltă agricolă, minerale şi hidrocarburi, garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 98/2003 

 ♦ H.G. nr. 229/2009 

 - regim juridic, silvic 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - şi terenuri aferente, domeniu public al statului/unităţilor administrativ teritoriale, administrare, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 
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 ♦ L. nr. 46/2008 

 - virgine şi cvasivirgine, criterii, indicatori de identificare, stabilire 
 ♦ O. nr. 3397/2012 (M.M.P.)  

 - zone deficitare, aprobare 
 ♦ O. nr. 130/2004 (M.A.P.A.M.)  

 v. fond forestier,v. silvicultură 
 
 Părinte de Erou-martir: 
 - instituirea, descrierea şi modul de purtare a însemnului omagial 
 ♦ H.P. nr. 24/1991 

 - şi celor ce au decedat ca urmare a participării la revoluţia din decembrie 1989, drepturi 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004   
 Părţi sociale: 
 - ale acţionarilor societăţilor comerciale 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 - destinaţia sumelor încasate în cadrul procesului de privatizare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - şi acţiuni vândute/concesionate, destinaţia sumelor 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 - vânzare de active, acţiuni sau părţi sociale 
 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002   
 Păşuni: 
 - comunale, administrare izlazuri, terenuri proprietate privată a unităţilor administrativ teritoriale 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - împădurite, transformare, condiţii 
 ♦ O. nr. 264/1999 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - protecţie 
 ♦ L. nr. 37/2006   
 PECO, staţii de distribuţie: 
 - gestionari, obligaţii, eliberarea carburanţilor auto în baza B.V.C.A. 
 ♦ H.G. nr. 12/1992 

 ♦ O. nr. 231/1999 (M.I.C.)    
 Pedeapsa cu moartea: 
 - abolire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.22 alin.3) 
 ♦ D.-L. nr. 6/1990   
 Pedepse inumane, tratamente cu cruzime, reglementări internaţionale: 
 - Convenţie, New York, 1984, Protocol opţional, New York, 2002 
 ▼ L. nr. 19/1990 (aderare) 

 ▼ L. nr. 109/2009 (ratificare)   
 Pedepse: 
 - aplicate persoanelor condamnate în străinătate, transferare, procedură, condiţii 
 ♦ L. nr. 302/2004 

 - executare, regim 
 ♦ L. nr. 253/2013 

 ♦ L. nr. 254/2013 

 ♦ H.G. nr. 157/2016 

 ♦ H.G. nr. 604/2016 

 - privative de libertate, persoane aflate în executare: 
 • drepturi de aprovizionare, dotare, consum de bunuri, materiale de întreţinere şi reparaţii pentru bunuri 
 ♦ O. nr. 2057/C/2007 (M.J.)  

 • drepturi şi obligaţii 
 ♦ L. nr. 254/2013 

 ♦ H.G. nr. 157/2016 

 v. infracţiuni 
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 Peisaj, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Convenţie europeană, Florenţa, 2000 
 ▼ L. nr. 451/2002 (ratificare)   
 Penalităţi: 
 - datorate pentru: 
 • abateri de la normele specifice activităţii de gospodărire a apelor 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 • întârziere la plata tarifelor pentru serviciile R.A. "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" 
 ♦ H.G. nr. 33/1994 

 - încasare executori judecătoreşti, cerinţe, condiţii 
 ♦ R. nr. 1253/C/V.S./1998 (M.J.)  

 - măsuri dispuse prin actele de control sau de impunere emise de organele MFP, căi de atac 
 ♦ O. nr. 2186/2001 (M.F.P.)  

 v. impozite 
 
 Penitenciare: 
 - activitate de securitate şi sănătate în muncă, organizare, desfăşurare, instrucţiuni 
 ♦ Decizia nr. 530/2008 (A.N.P.)  

 - Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 ♦ H.G. nr. 756/2016 

 - armament din dotare, deţinere şi utilizare, operaţiuni cu arme şi muniţii, regim 
 ♦ L. nr. 23/2016 

 - Comisia comună a Ministerului Justiţiei şi Ministerului Sănătăţii Publice de analiză a deceselor persoanelor private de libertate, survenite în  
 sistemul penitenciar, înfiinţare, atribuţii 
 ♦ O. nr. 1163/C/995/2007 (M.J.; M.S.PU.)  

 - funcţionari publici cu statut special , dobândire calitate de către personalul contractual, examinare, criterii, metodologie 
 ♦ O. nr. 3130/C/2009 (M.J.L.C.)  

 - funcţionari publici cu statut special: 
 • drepturi de transport, norme 
 ♦ O. nr. 511/C/2013 (M.J.)  

 • salarizare, alte drepturi 
 ♦ O.G. nr. 64/2006 

 ♦ O. nr. 622/C/2010 (M.J.)  

 • uniforme, echipament specific, descriere, compunere, mod de purtare, reguli de acordare a drepturilor de echipament 
 ♦ O. nr. 2908/C/2013 (M.J.)  

 - incidente critice, gestionare, manuale 
 ♦ O. nr. 2748/C/2010 (M.J.)  

 - inventariere elemente de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, organizare, efectuare, norme 
 ♦ O. nr. 1846/C/2010 (M.J.)  

 - Penitenciarul Găeşti, înfiinţare prin reorganizarea Centrului de reeducare Găeşti 
 ♦ H.G. nr. 1155/2012 

 - persoane private de libertate, transport cu mijloace auto, incidente, măsuri de prevenire şi reacţie, manual 
 ♦ Decizia nr. 500/2011 (A.N.P.)  

 - personal din sistem, drepturi de hrană, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1848/2004 

 - personal, drept de hrană în timp de pace, acordare, norme 
 ♦ O. nr. 1318/C/2012 (M.J.)  

 - personal, spor pentru condiţii deosebit de periculoase, acordare, condiţii, norme 
 ♦ O. nr. 3544/C/2012 (M.J.)  

 - produse obţinute în gospodăriile agrozootehnice, transmitere fără plată, condiţii, proceduri 
 ♦ O. nr. 3166/C/2012 (M.J.)  

 - sistem, personal contractual, evaluare performanţe profesionale individuale, activitate, examen de promovare în grade, trepte, organizare,  
 desfăşurare, regulament 
 ♦ O. nr. 2682/C/2011 (M.J.)  

 - spital, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ Decizia nr. 550/2011 (A.N.P.)  

 - toxicomani, măsuri medicale şi educative 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ O. nr. 725/I.A./898/2002 (M.J.; M.S.F.)  

 ♦ H.G. nr. 860/2005   
 Pensie de întreţinere, reglementări internaţionale: 
 - obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, Convenţie, New York, 1956 
  ▼ L. nr. 26/1991 (aderare) 
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 Pensie socială: 
 - nevăzători 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007   
 Pensie: 
 - acordare pentru: 
 • persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instaurată la 6 martie 1945 şi urmaşilor celor decedaţi 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 • pierderea capacităţii de muncă, urmaşilor celor ce au decedat ca urmare a participării la Revoluţia din Decembrie 1989 sau în legătură cu  
 evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - avocaţi, stabilire măsuri 
 ♦ L. nr. 51/1995 

 ♦ L. nr. 72/2016 

 - beneficiari proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională, măsuri 
 ♦ L. nr. 223/2015 

 - carnete de muncă,  date privind stagiul de cotizare, predare/primire la casele teritoriale de pensii, procedură 
 ♦ O. nr. 98/2006 (M.M.S.S.F.)  

 - cuantum şi ajutor, jandarmi cu contract de muncă, pierdere capacitate de muncă 
 ♦ L. nr. 550/2004 

 - de invaliditate, titulari şi urmaşi, pentru: 
 • persoane care şi-au pierdut capacitatea de muncă în perioada pentru care primesc indemnizaţie de şomaj 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 • persoane din formaţiunea de protecţie civilă, drepturi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 14/2000 

 ♦ L. nr. 80/1995 

 ♦ L. nr. 481/2004 

 • personalul angajat cu contract de muncă 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • personalul din S.R.I. pentru acte de devotament excepţional 
 ♦ L. nr. 14/1992 

 • şi pensie militară de urmaş, criterii, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - de serviciu pentru: 
 • funcţionari parlamentari, recalculare 
 ♦ L. nr. 7/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 59/2011 

 • magistraţi, calcul 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H.G. nr. 1275/2005 

 • personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, recalculare 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2011 

 - de urmaş: 
 • regim 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • stabilire şi majorare, personal S.R.I. 
 ♦ L. nr. 14/1992 

 - debite, scutiri de la plată 
 ♦ L. nr. 125/2014 

 - din sistemul public de pensii şi a pensiilor militare, indexare 
 ♦ H.G. nr. 195/2002 

 ♦ H.G. nr. 518/2002 

 ♦ H.G. nr. 920/2002 

 ♦ H.G. nr. 1301/2002 

 ♦ H.G. nr. 218/2003 

 ♦ H.G. nr. 614/2003 

 ♦ H.G. nr. 1006/2003 

 ♦ H.G. nr. 1383/2003 

 ♦ H.G. nr. 263/2004 
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 ♦ H.G. nr. 808/2004 

 ♦ H.G. nr. 1297/2004 

 - din sistemul public de pensii, asigurare, categorii persoane, măsuri 
 ♦ L. nr. 186/2016 

 - din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale ale agricultorilor: 
 • majorare începând cu luna septembrie 2005 
 ♦ H.G. nr. 777/2005 

 • majorări la 1 ianuarie 2004 punctaj mediu anual aferent pensiilor în plată 
 ♦ O.U.G. nr. 67/2003 

 ♦ O. nr. 417/2003 (M.M.S.S.F.)  

 - din sistemul public, recorelare, măsuri suplimentare, în perioada 2002- 2004 
 ♦ H.G. nr. 1315/2001 

 ♦ H.G. nr. 642/2002 

 ♦ H.G. nr. 1474/2002 

 ♦ H.G. nr. 1433/2003 

 - drept de asigurări sociale 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.47 alin.2) 
 - facultativă: 
 • administrare specială a fondurilor, normă 
 ♦ H. nr. 9/2009 (C.S.S.P.P.)  

 • administratori, supraveghere specială 
 ♦ H. nr. 37/2008 (C.S.S.P.P.)  

 • fond, conturi, operaţiuni de încasări şi plăţi 
 ♦ H. nr. 26/2009 (C.S.S.P.P.)  

 • fonduri, administratori, materiale publicitare, informaţii, conţinut, normă 
 ♦ H. nr. 17/2006 (C.S.S.P.P.)  

 • fonduri, fuziune 
 ♦ H. nr. 1/2011 (C.S.S.P.P.)  

 • fonduri, rate de rentabilitate, normă, aprobare 
 ♦ H. nr. 13/2009 (C.S.S.P.P.)  

 • fonduri, transfer participanţi 
 ♦ H. nr. 26/2006 (C.S.S.P.P.)  

 • încetare activitate administrator 
 ♦ H. nr. 19/2006 (C.S.S.P.P.)  

 • obligaţii de raportare şi transparenţă 
 ♦ H. nr. 11/2008 (C.S.S.P.P.)  

 • participanţi la fond 
 ♦ N. nr. 18/2018 (A.S.F.)  

 • prospect schemă, autorizare 
 ♦ H. nr. 27/2010 (C.S.S.P.P.)  

 • regim 
 ♦ L. nr. 204/2006 

 • registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor, înregistrare, actualizare date, procedură 
 ♦ H. nr. 39/2007 (C.S.S.P.P.)  

 - fonduri administrate privat 
 ♦ L. nr. 411/2004 

 - fonduri administrate privat: 
 • active, evaluare, investire, normă 
 ♦ H. nr. 22/2011 (C.S.S.P.P.)  

 • aderare iniţială, evidenţă participanţi 
 ♦ N. nr. 1/2015 (A.S.F.)  

 • administrare specială, normă 
 ♦ H. nr. 8/2009 (C.S.S.P.P.)  

 • administratori, supraveghere specială 
 ♦ H. nr. 36/2008 (C.S.S.P.P.)  

 • conturi, încasări, operaţiuni, plăţi, efectuare, normă 
 ♦ H. nr. 23/2009 (C.S.S.P.P.)  

 • depozitare active, normă 
 ♦ N. nr. 11/2014 (A.S.F.)  

 • entităţi autorizate, reglementate, supravegheate de C.S.S.P.P., raportare contabilă, sistem 
 ♦ H. nr. 19/2010 (C.S.S.P.P.)  

 • materiale publicitare, informaţii, conţinut, normă 
 ♦ H. nr. 27/2007 (C.S.S.P.P.)  

 • obligaţii de raportare şi transparenţă, normă 
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 ♦ H. nr. 10/2008 (C.S.S.P.P.)  

 • participanţi, contribuţii individuale, colectare 
 ♦ H. nr. 23/2008 (C.S.S.P.P.)  

 • prospect schemă, normă, aprobare 
 ♦ H. nr. 26/2007 (C.S.S.P.P.)  

 • provizion tehnic, calcul actuarial 
 ♦ H. nr. 23/2012 (C.S.S.P.P.)  

 • rate de rentabilitate, normă 
 ♦ H. nr. 9/2010 (C.S.S.P.P.)  

 • riscuri, administrare, control intern, audit intern 
 ♦ N. nr. 3/2014 (A.S.F.)  

 • societăţi de administrare, condiţii de autorizare şi organizare a activelor şi pasivelor 
 ♦ H. nr. 15/2010 (C.S.S.P.P.)  

 • sume reprezentând contribuţie datorată, regularizare, procedură 
 ♦ O. nr. 97/641/2009 (M.M.F.P.S.; M.F.P.)  

 • transfer participanţi, normă 
 ♦ N. nr. 26/2014 (A.S.F.)  

 - I.O.V.R.: 
 • acordare, drepturi, stabilire 
 ♦ L. nr. 49/1999 

 - integrală, locuri de muncă în condiţii deosebite 
 ♦ H.G. nr. 1006/2001 

 - militare: 
 • recalculare, norme metodologice, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1188/2001 

 ♦ L. nr. 80/1995 

 ♦ L. nr. 138/1999 

 - parlamentari, regim, norme 
 ♦ L. nr. 96/2006 

 ♦ H. nr. 2/2006 

 - pentru deputaţi şi senatori, recalculare 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2011 

 - pentru magistraţi sau urmaşi, acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 - pentru pensionarii care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în străinătate, plata pensiei 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - pentru pierderea capacităţii de muncă în sistemul asigurărilor sociale ale agricultorilor 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - persoane cu handicap pentru limita de vârstă, vechime în muncă, criterii 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, recalculare 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2011 

 - personal S.P.P., gradul I, II şi III de invaliditate, cuantum, condiţii 
 ♦ L. nr. 191/1998 

 - personalul Curţii de Conturi, recalculare 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2011 

 - privată, sistem, fond de garantare a drepturilor, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 187/2011 

 ♦ H. nr. 1/2012 (C.S.S.P.P.)  

 - recalculare pensii de stat 
 ♦ H.G. nr. 733/2005 

 - recalculare, dovedirea absolvirii cursurilor de zi al învăţământului universitar 
 ♦ O. nr. 407/2004 (M.M.S.S.F.)  

 ♦ O. nr. 14/2010 (M.M.F.P.S.)  

 - recalculare, la încetarea mandatelor deputaţilor şi senatorilor 
 ♦ L. nr. 53/1991 

 - recorelare pensii de stat 
 ♦ H.G. nr. 1315/2001 

 ♦ H.G. nr. 642/2002 

 ♦ H.G. nr. 1474/2002 

 ♦ H.G. nr. 1433/2003 
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 ♦ H.G. nr. 963/2004 

 ♦ H.G. nr. 1456/2005 

 - regim juridic, sistem public de pensii 
 ♦ L. nr. 119/2010 

 ♦ O. nr. 1418/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O.U.G. nr. 94/2010 

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 ♦ O. nr. 74/2011 (M.A.I.)  

 ♦ L. nr. 127/2019 

 - restructurare armată, protecţie socială personal militar şi civil 
 ♦ O.G. nr. 7/1998 

 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 - revizuire medicală, pensie de invaliditate, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - sistem de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, recalculare 
 ♦ O. nr. 550/1544/1075/2008 (M.M.F.E.S.; M.A.E.; M.I.C.T.P.L.)  

 ♦ O.U.G. nr. 59/2011 

 - sistem public, alte drepturi de asigurări sociale, aplicare Regulament (CEE) nr. 1408/71 
 ♦ Decizia nr. 112/2009 (C.N.P.D.A.S.)  

 - sistem public, procură specială 
 ♦ O. nr. 214/2012 (C.N.P.P.)  

 - socială minimă garantată, instituire 
 ♦ O.U.G. nr. 6/2009 

 - valoarea punctului de pensie, actualizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 19/2001 

 ♦ H.G. nr. 195/2002 

 ♦ H.G. nr. 518/2002 

 ♦ H.G. nr. 920/2002 

 ♦ H.G. nr. 1301/2002 

 ♦ H.G. nr. 1383/2003 

 v. indexare 
 
 Pensii, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale 
 • R. Turcia, Acord, Ankara 
 ▼ L. nr. 551/2002 (ratificare) 

 v. muncă, reglementări internaţionale 
 
 Pensiile ocupaționale: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 1/2020   
 Pensionari: 
 - aflaţi în condiţii deosebite, beneficiari ai cantinelor de ajutor social, condiţii 
 ♦ L. nr. 208/1997 

 - ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale 
 ♦ O.G. nr. 16/1997 

 - asigurări sociale de sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - asociaţii 
 ♦ L. nr. 502/2004 

 - C.F.R. şi membrii de familie, călătorii gratuite pe calea ferată, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 112/1999 

 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 - care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic, acces gratuit la actul de cultură 
 ♦ H.G. nr. 385/2004 

 - cetăţeni români, cu domiciliul sau reşedinţa în alte ţări, pensie, condiţii de plată 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 ♦ O. nr. 1285/437/2011 (C.N.P.P.; C.N.A.S.)  

 - Comitete consultative de dialog civic, în cadrul prefecturilor, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 499/2004 
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 - Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice 
 ♦ L. nr. 16/2000 

 - cu venituri mici, beneficiari ai magazinelor "Economat" 
 ♦ H.G. nr. 469/2002 

 - cumulul pensiei cu salariul, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - din sectorul de energie electrică, facilităţi, acordare 
 ♦ H.G. nr. 1041/2003 

 - din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, măsuri 
 ♦ L. nr. 223/2015 

 - din sistemul public de pensii, debite către bugetul asigurărilor sociale de stat, scutire de la plată 
 ♦ L. nr. 544/2003 

 ♦ O. nr. 15/2004 (M.M.S.S.F.)  

 - din transporturi, beneficiari ai C.A.S.T., condiţii 
 ♦ O. nr. 747/1998 (M.Tr.)  

 - facilităţi pe calea ferată, transport intern, acordare 
 ♦ L. nr. 147/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 71/2004 

 ♦ H.G. nr. 2403/2004 

 - foşti magistraţi, numire la instanţe judecătoreşti, condiţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca fiind de utilitate publică, indemnizaţii, instituire 
 ♦ L. nr. 8/2006 

 ♦ H.G. nr. 1650/2006 

 - militari, veterani de război, conferire "Semnul onorific", condiţii 
 ♦ L. nr. 238/1998 

 - persoană asistată în cămine, cost mediu lunar de întreţinere, cuantum, bază de calcul 
 ♦ O. nr. 169/1999 (M.M.P.S.)  

 - procură specială, încasare drepturi de pensie 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - program guvernamental de sprijin "Coşul de solidaritate", produse alimentare, depozitare, tarife 
 ♦ H.G. nr. 927/2011 

 ♦ O. nr. 244/2011 (M.A.I.)  

 - proveniţi din magistraţi, magistraţi asimilaţi, precum şi personal auxiliar de specialitate şi membrii de familie ai acestora, acordare gratuită a  
 asistenţei medicale, a medicamentelor, protezelor, condiţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H.G. nr. 762/2010 

 - turişti, tarife şi taxe, facilităţi, acordare de către agenţii economici din turism şi instituţiile de cultură, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 306/2001 

 v. Case de ajutor reciproc ale pensionarilor, v. pensie 
 
 Perdele forestiere de protecţie: 
 - atribuţiile M.A.A.P. ca minister coordonator, stabilire şi a comandamentelor judeţene 
 ♦ L. nr. 289/2002 

 ♦ H.G. nr. 548/2003 

 - înfiinţare, gospodărire, condiţii 
 ♦ L. nr. 289/2002 

 ♦ H.G. nr. 1343/2007 

 - lucrări de administrare, metodologie de finanţare 
 ♦ O. nr. 706/3686/2008 (M.A.D.R.; M.E.F.)  

 - pe terenuri agricole, suprafaţă efectiv ocupată, pierdere de venit, compensaţie, acordare, metodologie 
 ♦ O. nr. 649/2008 (M.A.D.R.)    
 Permis: 
 - autorizaţie, export/import, produse strategice, formulare tip 
 ♦ O. nr. 27/1999 (A.N.C.E.S.I.A.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - de călătorie gratuită pe calea ferată: 
 • acordare, condiţii pentru personal de la căile ferate 
 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 ♦ H.G. nr. 585/1998 

 ♦ H.G. nr. 1199/2002 

 • salariaţi CFR, pensionari CFR, acordare, condiţii 



 

 6307

 ♦ O.G. nr. 112/1999 

 - de conducere a autovehiculelor, eliberare permis, taxe 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 - de conducere a autovehiculelor, eliberare permis, taxe: 
 • modele 
 ♦ H.G. nr. 1391/2006 

 • obţinere, examen, organizare şi desfăşurare, Instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 268/2010 (M.A.I.)  

 • străine, preschimbare cu documente similare româneşti 
 ♦ O. nr. 163/2011 (M.A.I.)  

 ♦ O. nr. 123/2013 (M.Af.I.)  

 • şi certificate de înmatriculare, eliberare, ghişeu unic 
 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 - de conducere auto, de autovehicule şi tramvaie pe drumurile publice, examinare psihologică a candidaţilor, condiţii, examinare ambulatorie, unităţi  
 medicale, listă 
 ♦ O. nr. 1159/2010 (M.S.)  

 ♦ O.G. nr. 27/2011 

 ♦ O. nr. 980/2011 (M.T.I.)  

 - de conducere, formă, dimensiuni, conţinut 
 ♦ O. nr. 157/2012 (M.A.I.)  

 - de conducere, obţinere, examinatori care participă la desfăşurarea examenelor practice, formare, evaluare, examinare, atestare, control, norme 
 ♦ O. nr. 260/2011 (M.A.I.)  

 - de lucru cu foc, eliberare, condiţii 
 ♦ L. nr. 121/1996 

 ♦ L. nr. 307/2006 

 - de muncă: 
 • cetăţeni străini: 
 • apatrizi necesar la angajare cu contract individual de muncă 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 • stagiari elveţieni, eliberare, condiţii 
 ♦ O. nr. 661/2000 (M.M.P.S.)  

 - de vânătoare, categorii, dobândire, condiţii 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 ♦ O. nr. 539/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - vamal, solicitare, condiţii 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Persoane asistate: 
 - în cămine pentru pensionari, cost mediu lunar de întreţinere, cuantum 
 ♦ O. nr. 169/1999 (M.M.P.S.)  

 - subvenţii de la bugetul de stat, nivel mediu lunar 
 ♦ H.G. nr. 1153/2001 

 v. asociaţii şi fundaţii, v. unităţi sanitare şi de asistenţă socială 
 
 Persoane condamnate, reglementări internaţionale: 
 - Regatul Norvegiei, Tratat, Oslo, 2010 
 ▼ L. nr. 296/2011 (ratificare) 
   
 Persoane condamnate: 
 - în străinătate, transferare, condiţii 
 ♦ L. nr. 302/2004   
 Persoane cu dizabilităţi, reglementări internaţionale: 
 - Convenţie, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, New York, 2007 
 ▼ L. nr. 221/2010 (ratificare)   
 Persoane cu dizabilităţi: 
 - mecanisme prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, înființare 
 ♦ L. nr. 8/2016 

 ♦ O. nr. 2/2017 (C.M.I.C.D.P.D)    
 Persoane cu handicap: 
 - acţionari la societăţi comerciale agricole, drepturi 
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 ♦ L. nr. 46/1992 

 - adult cu handicap grav, indemnizaţie, aprobare, condiţii 
 ♦ O. nr. 794/380/2002 (M.S.F.; M.A.P.)  

 - adulte, activităţi cu caracter inovator desfăşurate în centrele-pilot, evaluare, grilă 
 ♦ O. nr. 507/2008 (A.N.P.H.)  

 - adulte, centre rezidenţiale,  reorganizare, Metodologie 
 ♦ Decizia nr. 877/2018 (A.N.P.D.)  

 - adulte, comisie de evaluare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 430/2008 

 - adulte, reevaluare, specialişti din domeniul medicinei, psihologiei, asistenţei sociale, desemnare 
 ♦ O. nr. 1507/1537/2010 (M.M.F.P.S.; M.S.)  

 - ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale 
 ♦ O.G. nr. 16/1997 

 - ajutor special lunar, condiţii 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - alocaţie de stat, cuantum 
 ♦ L. nr. 119/1997 

 ♦ L. nr. 61/1993 

 ♦ L. nr. 277/2010 

 ♦ H.G. nr. 38/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - angajare, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - asigurări sociale de sănătate, regim 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - asistent personal 
 ♦ H.G. nr. 427/2001 

 ♦ O. nr. 319/2007 (A.N.P.H.)  

 ♦ H.G. nr. 548/2017 

 - asistenţă medicală, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 706/262/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - card-legitimaţie de parcare, format unic, implementare 
 ♦ O. nr. 223/2007 (A.N.P.H.)  

 - centre, standarde specifice de calitate, implementare, monitorizare, metodologie 
 ♦ O. nr. 651/2008 (A.N.P.H.)  

 - certificate de încadrare în grad de handicapat 
 ♦ O. nr. 90/2002 (S.S.P.H.)  

 - comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - comisia de expertiză medicală pentru adulţi: 
 • organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 90/2002 (S.S.P.H.)  

 - comisii pentru protecţia copilului 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 - Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 1645/2010 (M.M.F.P.S.)  

 - cu sau fără cetăţenie română, prevenire, combatere marginalizare socială, condiţii 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 ♦ H.G. nr. 1149/2002 

 - cu tulburări din spectrul autist, de sănătate mintală asociate, servicii specializate de sănătate, educaţie, sociale 
 ♦ L. nr. 151/2010 

 ♦ O. nr. 968/5194/1945/714/2016 (M.S.; M.E.N.C.S.; C.N.A.S.; M.M.F.P.S.P.V.)  

 - decontarea cheltuielilor suportate pentru achiziţionarea de medicamente 
 ♦ O. nr. 67/2000 (S.S.P.H.)  

 - expertiză medicală, certificate, eliberare, contestaţii, condiţii 
 ♦ O. nr. 90/2002 (S.S.P.H.)  

 - facilităţi acordate la transportul pe calea ferată, decontare 
 ♦ O. nr. 2784/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - femei asigurate, concediu pentru sarcină, acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 148/2005 

 ♦ H.G. nr. 1025/2006 

 ♦ O. nr. 68/2009 (M.M.F.P.S.)  
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 ♦ O.U.G. nr. 111/2010 

 ♦ H.G. nr. 52/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - finanţare activitate de protecţie 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 - informare şi consiliere, activitate, desfăşurare, condiţii 
 ♦ L. nr. 544/2001 

 ♦ O. nr. 162/2002 (S.S.P.H.)  

 - instituţii de protecţie specială, înfiinţare, administrare 
 ♦ O. nr. 741/2002 (M.S.F.)  

 - încadrare în grad de handicap, criterii medico-psihosociale, aprobare 
 ♦ O. nr. 762/1992/2007 (M.M.F.E.S.; M.S.PU.)  

 - încadrare în grad şi tip, evaluare, procedură 
 ♦ O. nr. 2298/2012 (M.M.F.P.S.)  

 - încadrare în muncă 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - limbaj mimico-gestual: 
 • şi limbaj specific persoanelor cu surdocecitate, interpreţi, autorizare, procedură, condiţii, regulament 
 ♦ O. nr. 671/1640/61/2007 (M.M.F.E.S.; A.N.P.H.; M.E.C.T.)  

 - măsuri de protecţie socială pentru adulţi, grad de handicap, stabilire 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - nevăzători, taxa pentru abonament la curentul electric, modalitate de decontare, documente justificative 
 ♦ O. nr. 373/99/2003 (M.M.S.S.F.; M.E.COM.)  

 - pensii sociale, condiţii 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - persoană asistată, cost mediu lunar, contribuţie de întreţinere în instituţii de protecţie specială, cuantum, stabilire, condiţii 
 ♦ O. nr. 152/1997 (S.S.P.H.)  

 - produse şi servicii, realizare în cămine-atelier, valorificare, drepturi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 109/1999 

 - protecţie 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.50) 
 - protecţie, integrare, incluziune, proiecte, evaluare, selecţie, criterii, metodologie 
 ♦ O. nr. 258/2010 (A.N.P.H.)  

 - protecţie, promovare drepturi, program de interes naţional 
 ♦ H.G. nr. 1073/2010 

 ♦ O. nr. 150/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1978/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - protecţie: 
 • finanţare, proiecte, selecţie 
 ♦ H.G. nr. 696/2001 

 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • programe de interes naţional în domeniu, aprobare, evaluare, selectare, finanţare proiecte, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 197/2006 

 ♦ O. nr. 312/2009 (A.N.P.H.)  

 • selecţie proiecte în domeniu 
 ♦ O. nr. 780/2006 (A.N.P.H.)  

 • socială, serviciul public de asistenţă socială, condiţii 
 ♦ L. nr. 292/2011 

 • specială şi încadrare în muncă, instrucţiuni 
 ♦ I. nr. 1008/220/2003 (A.N.O.F.M.; A.N.P.H.)  

 - reevaluare, procedură 
 ♦ O. nr. 1506/2010 (M.M.F.P.S.)  

 - registre electronice, constituire 
 ♦ O. nr. 1106/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - servicii sociale la domiciliu, calitate, standarde minime 
 ♦ O. nr. 175/2006 (A.N.P.H.)  

 - spor de nevăzător, abonament la curent electric, decontare 
 ♦ O. nr. 373/99/2003 (M.M.S.S.F.; M.E.COM.)  

 - strategie naţională pentru protecţie socială şi integrare socială 
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 ♦ H.G. nr. 696/2001 

 ♦ H.G. nr. 427/2001 

 - şi asistenţă personal sau însoţitori, transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul, gratuitate, măsuri 
 ♦ O. nr. 290/609/2003 (S.G.G.; M.L.P.T.L.)  

 ♦ O. nr. 216/189/3469/2005 (M.T.C.T.; M.S.; M.M.S.S.F.)  

 - şi cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 787/2007 

 - transport interurban gratuit, drepturi, norme 
 ♦ H.G. nr. 1017/2018 

 - transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, legitimaţie, model 
 ♦ O. nr. 62/2007 (A.N.P.H.)  

 - vârste reduse de pensionare în sistemul public de pensii şi asigurări sociale, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 v. protecţie socială, indexări 
 
 Persoane defavorizate: 
 - cu venituri mici şi în special pensionari, beneficiari ai magazinelor "Economat" 
 ♦ H.G. nr. 469/2002   
 Persoane dependente de droguri: 
 - tipuri de unităţi medicale abilitate să asigure asistenţă medicală, definire 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ O. nr. 187/2002 (M.S.F.)  

 - tratament, persoane incluse în programe de substituţie în ambulatoriu, legitimaţii, model, eliberare, condiţii 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ O. nr. 189/2002 (M.S.F.)  

 ♦ O. nr. 188/2002 (M.S.F.)  

 ♦ H.G. nr. 860/2005   
 Persoane deportate: 
 - în străinătate: 
 • după 23 august 1944, acordare drepturi 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 • ori constituite în prizonieri, acordarea de călătorii gratuite cu mijloace de transport auto şi fluvial, condiţii 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 ♦ O. nr. 97/2003 (M.M.S.S.)    
 Persoane fizice/juridice: 
 - abilitare prestare servicii în domeniul protecţiei muncii, atestare capacitate profesională 
 ♦ L. nr. 319/2006 

 - acreditare de MAAP, ca operator de produse agroalimentare 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 - activităţi, autorizare, funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii 
 ♦ O. nr. 657/2001 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - administrare păduri proprietate privată 
 ♦ H.G. nr. 997/1999 

 - atestare pentru executări de lucrări de îmbunătăţiri funciare 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 - autorizate: 
 • onorarii, înscrieri cu caracter nedefinitiv în cărţile funciare, aprobare 
 ♦ O. nr. 58/574/2002 (M.A.P.; M.J.)  

 • să execute documentaţii tehnice pentru cartea funciară şi publicitate imobiliară 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 61/2002 (M.A.P.)  

 • verificări lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - autorizaţie C.N.V.M., ofertă publică de vânzare valori mobiliare, eliberare duplicate, taxe 
 ♦ O. nr. 22/1997 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - care desfăşoară activităţi meteorologice, condiţii 
 ♦ L. nr. 139/2000 
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 - care produc programe pe calculator, obligaţii, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 5/2000 (O.R.D.A.)  

 - care produc, distribuie, comercializează opere audiovizuale fixate pe suport video şi CD 
 ♦ Decizia nr. 6/2000 (O.R.D.A.)  

 - concurenţă neloială, sancţiuni 
 ♦ L. nr. 11/1991 

 - contribuabili nerezidenţi, contribuţii sociale, înregistrare fiscală, plată, procedură specială 
 ♦ O.U.G. nr. 76/2007 

 ♦ O. nr. 1388/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 26/112/2008 (M.M.F.E.S.; M.S.PU.)  

 - debitori, declarare stare de insolvabilitate, procedură 
 ♦ O. nr. 447/2007 (M.E.F.)  

 - măsuri de protecţie socială 
 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 - operatori şi utilizatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, drepturi şi obligaţii, condiţii 
 ♦ O. nr. 29/N/1993 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.)  

 ♦ L. nr. 241/2006 

 - pază, condiţii 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 - salariat, patron/angajator, respectarea dispoziţiilor din Codul muncii 
 ♦ L. nr. 53/2003   
 Persoane fizice: 
 - acte şi fapte de stare civilă 
 ♦ L. nr. 119/1996 

 - activităţi economice, organizare şi desfăşurare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - activităţi pe cont propriu, acordare microcredite, acordare 
 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 - asociere în societăţi comerciale, acte de comerţ 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 - autorizate, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - carte de identitate: 
 • a cetăţeanului român 
 ♦ H.G. nr. 112/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 97/2005 

 • electronice, eliberare 
 ♦ O.G. nr. 69/2002 

 ♦ H.G. nr. 1982/2004 

 - cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul L. nr. 18/1991, drepturi 
 ♦ L. nr. 48/1994 

 - cetăţeni români: 
 • condiţii de intrare în statele membre ale U.E., la ieşirea din ţară 
 ♦ H.G. nr. 475/2006 

 • despăgubiri pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, Tratat, 1940, condiţii, termen 
 ♦ L. nr. 9/1998 

 ♦ H.G. nr. 753/1998 

 ♦ H.G. nr. 286/2004 

 ♦ L. nr. 97/2005 

 - cod numeric personal 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2005 

 - contribuabili, evidenţa contabilă în partidă simplă, organizare şi conducere, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - decorate, drepturi, condiţii 
 ♦ L. nr. 29/2000 

 - dependente de droguri, cură de dezintoxicare, supraveghere 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ O. nr. 684/1416/2000 (M.S.; M.F.)  

 - drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul II, Cap. I-III) 
 - expuse profesional la radiaţii ionizante, supraveghere medicală 
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 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - fără loc de muncă, provenite din activitatea minieră, stimulente financiare 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 1005/2000 

 - folosire personal salariat, contribuţie asigurări sociale 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - formare profesională prin sistemul educaţiei permanente 
 ♦ O.G. nr. 102/1998 

 - indemnizaţie de şomaj, acordat unor categorii de persoane, excepţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ L. nr. 232/2003 

 - infestate cu HIV/SIDA: 
 • finanţarea medicaţiei, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 743/2000 

 ♦ O. nr. 72/44/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 • indemnizaţie lunară de hrană, metodologie, acordare 
 ♦ O. nr. 223/2006 (M.M.S.S.F.)  

 - în calitate de contribuabil, organizare şi conducere evidenţă contabilă în partidă simplă 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - încadrate în muncă, măsuri de protecţie 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2000 

 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 - nume, dobândire şi schimbare pe cale administrativă, cadru legal 
 ♦ O.G. nr. 41/2003 

 - persecutate din motive politice, drepturi 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 - plantaţii vitipomicole abandonate, atribuire în folosinţă gratuită, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2002 

 ♦ H.G. nr. 270/2003 

 - prelevare/transplant de ţesuturi şi organe umane, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - rezidenţă fiscală, aspecte, reglementare 
 ♦ O. nr. 1099/2016 (M.F.P.)  

 - sănătate mintală, persoană cu tulburări psihice, protecţie, condiţii 
 ♦ L. nr. 487/2002 

 ♦ O. nr. 488/2016 (M.S.)  

 - străini, apatrizi, interdicţia de a dobândi în proprietate terenuri prin acte între vii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - transfer date cu caracter personal, clauze contractuale standard, condiţii 
 ♦ O. nr. 6/2003 (A.P.)  

 v. Codul muncii, v. proprietar 
 
 Persoane indezirabile: 
 - din R.F. Iugoslavia, interdicţie de a intra pe teritoriul României 
 ♦ H.G. nr. 523/1999   
 Persoane juridice: 
 - activitate de registru independent privat, cerinţe, criterii, abilitare de C.N.V.M. 
 ♦ O. nr. 16/1997 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - activităţi sau programe în domeniul sănătăţii publice sau protecţiei familiei, finanţare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 54/2000 

 ♦ H.G. nr. 97/2003 

 - aflate în dificultate financiară, fără a fi în stare de insolvenţă, concordat preventiv, mandat ad-hoc, introducere 
 ♦ L. nr. 85/2014 

 - angajator, registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, întocmire, completare, procedură de transmitere 
 ♦ O. nr. 1918/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - aviz în vederea acordării personalităţii juridice de către M.M.S.S., condiţii 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 - care desfăşoară activităţi specifice organizaţiei cu caracter fascist, rasist sau xenofob ori promovează cultul personalităţii persoanelor vinovate de  
 infracţiuni contra păcii sau omenirii, dizolvare 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2002 



 

 6313

 - creditori titulari, cedare creanţe ipotecare, condiţii 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 ♦ O. nr. 4/2000 (C.N.V.M.)  

 - datorii nerambursate la scadenţă, monitorizare, compensare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 77/1999 

 ♦ H.G. nr. 773/2019 

 - de drept privat fără scop lucrativ, folosinţă gratuită, imobile din patrimoniul statului sau unităţilor administrativ teritoriale, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - de utilitate publică fără scop lucrativ, Camera Auditorilor din România 
 ♦ O. nr. 1009/1999 (M.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 - debitoare, bunuri, executare silită, trecere în proprietatea statului 
 ♦ H.G. nr. 682/2001 

 - incapacitate de plată, prevenire, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 77/1999 

 - regii autonome 
 ♦ L. nr. 15/1990 

 - societăţi comerciale 
 ♦ L. nr. 15/1990 

 ♦ L. nr. 31/1990 

 - spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 - unităţi de cult, asociaţii de proprietari, asociaţii şi fundaţii, contabilitate în partidă simplă, organizare, conducere 
 ♦ L. nr. 82/1991   
 Persoane persecutate: 
 - din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940-6 martie 1945, drepturi, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 105/1999 

 ♦ L. nr. 173/2016 

 - din motive politice: 
 • acordare de călătorii gratuite cu mijloace de transport auto şi fluviale, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 105/1999 

 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 ♦ O. nr. 97/2003 (M.M.S.S.)  

 • acordarea unor drepturi 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • cu începere de la 2 iunie 1992, condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanţă de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a  
 Republicii Moldova, drepuri, acordare 
 ♦ L. nr. 169/2020 

 • cu începere de la 6 martie 1945, drepturi 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 v. protecţie socială, indexare 
 
 Persoane rezidente/nerezidente: 
 - garanţie şi facilităţi, investiţii directe 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - nerezidente, impozite directe, impunere venituri, evitarea dublei impuneri 
 ♦ O. nr. 1024/2000 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 181/2001 (M.F.P.)    
 Persoane vârstnice: 
 - asistenţă socială, regim juridic 
 ♦ L. nr. 17/2000 

 - comitete consultative de dialog civi în cadrul prefecturilor, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 499/2004 

 - Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice 
 ♦ L. nr. 16/2000 

 - grila naţională de evaluare a nevoilor 
 ♦ H.G. nr. 886/2000 

 - protecţie, programe de interes naţional, aprobare, evaluare, selectare, finanţare proiecte, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 197/2006 

 ♦ O. nr. 325/2006 (M.M.S.S.F.)  

 - servicii de îngrijire la domiciliu, voluntariat 
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 ♦ H.G. nr. 1317/2005   
 Persoane, relaţii internaţionale: 
 - aflate în situaţie ilegală, readmisie: 
 • C.F. Elveţian, Acord, Zurich, 2008 
 ▼ L. nr. 301/2008 (ratificare) 

 • Consiliul Federal Elveţian, Acord şi Protocol,  Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 411/1996 (aprobare) 

 • India, Acord, New Delhi, 1995 
 ▼ L. nr. 59/2001 (ratificare) 

 • Irlanda, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 80/2001 (ratificare) 

 • R. Cehă, Acord şi Protocol, Praga, 1994 
 ▼ H.G. nr. 153/1994 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 152/1994 (aprobare) 

 • R. Croaţia, Acord, Zagreb, 2000 
 ▼ L. nr. 683/2001 (ratificare) 

 • R. Elenă,  Acord, Atena, 1994 
 ▼ H.G. nr. 635/1994 (aprobare) 

 • R. Finlanda, Acord, Helsinki, 1999 
 ▼ L. nr. 60/2001 (ratificare) 

 • R. Franceză, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 278/1994 (aprobare) 

 • R. Italia, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 173/1997 (ratificare) 

 • R. Letonă, Protocol, Riga, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1183/2002 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ L. nr. 124/2002 (ratificare) 

 • R. Moldova, Protocol, aplicare Acord dintre Comunitatea Europeană şi R. Moldova, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 586/2010 (aprobare) 

 • R. Polonă, Înţelegere, Varşovia, 1993 
 ▼ H.G. nr. 638/1993 (aprobare) 

 • Regatul Belgiei, Marelui Ducat de Luxemburg şi Regatului Ţărilor de Jos,  Acord,  Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 825/1995 (aprobare) 

 • Regatul Spaniei, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 45/1997 (ratificare) 

 • Suedia, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ L. nr. 642/2001 (ratificare) 

 - condamnate, transfer: 
 • Acord, Roma, 2003 
 ▼ L. nr. 83/2006 (ratificare) 

 • Convenţie europeană de extrădare, Paris, 1957, Protocol adiţional, Strasbourg,  1975, 1978 
 ▼ L. nr. 80/1997 (ratificare) 

 • Convenţie europeană, Strasbourg, 1983 
 ▼ L. nr. 76/1996 (ratificare) 

 • R. Arabă Siriană, Tratat, Bucureşti, 2010 
 ▼ L. nr. 78/2012 (ratificare) 

 • R. Turcia, Convenţie, Ankara, 1991 
 ▼ L. nr. 99/1992 (ratificare) 

 - forţă de muncă, colaborare: 
 • Proiectul privind forţa de muncă şi protecţia socială, Amendament,  Acord, Washington 1995 
 ▼ H.G. nr. 914/1995 (aprobare) 

 • R. Arabă Egipt, Protocol, Cairo, 1995 
 ▼ H.G. nr. 195/1996 (aprobare) 

 • R. Cehă, Convenţie, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 745/1994 (aprobare) 

 • R. Libaneză, Acord, Beirut, 1995 
 ▼ H.G. nr. 912/1995 (aprobare) 

 • R.F. Germania: 
 • Convenţie, Bucureşti, 1990  şi   Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 402/1992 (aprobare) 

 • Înţelegeri, Bucureşti,1999 şi Nurnberg, 2005 
 ▼ H.G. nr. 363/2005 (aprobare) 

 v. Drept internaţional privat, v. Drepturile omului 
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 Persoane: 
 - asigurate: 
 • contribuţii sociale, impozit pe venit, evidenţă nominală, declaraţie, model, conţinut, modalitate de depunere şi gestionare 
 ♦ O. nr. 1045/2084/793/2012 (M.F.P.; M.M.F.P.S.; M.S.)    
 Personal aeronautic civil: 
 - aplicare reglementări europene JAR STD, JAR-66, aprobare 
 ♦ O. nr. 814/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - atestare, autorizare Aeroclubul României 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - atestare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - cursuri de pregătire specifică aviaţiei civile, durată, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 15/1999 

 - de dirijare, control şi informare a traficului aerian civil 
 ♦ D.-L. nr. 125/1990 

 - de transport, pasageri şi mărfuri în trafic internaţional, drepturi şi obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 1061/1995 

 - navigant: 
 • civil, licenţiere, Reglementări aeronautice civile române RACR-LPN 5, aplicare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • locuri de muncă în condiţii speciale, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 581/2001 

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • profesionist, statut 
 ♦ L. nr. 223/2007 

 ♦ O. nr. 1064/2007 (M.Tr.)  

 • timp de muncă, limitat 
 ♦ O. nr. 43/393/2003 (M.T.C.T.; M.M.S.S.F.)  

 - nenavigant din România, statut 
 ♦ L. nr. 95/2008   
 Personal aeronautic din aviaţia militară: 
 - statut 
 ♦ L. nr. 35/1990 

 - şi paraşutişti militari, drepturi, acordare 
 ♦ L. nr. 138/1999   
 Personal al Naţiunilor Unite şi al celui asociat, reglementări internaţionale: 
 - Convenţie, New York, 1994 
 ▼ L. nr. 174/1997 (ratificare)   
 Personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor: 
 - pensii de servicii, stabilire, norme aplicare 
 ♦ H.G. nr. 706/2015 

 - statut, salarizare, performanţe profesionale individuale, evaluare 
 ♦ L. nr. 567/2004 

 ♦ O.G. nr. 8/2007 

 ♦ O. nr. 3278/C/2012 (M.J.)    
 Personal casnic: 
 - utilizare de persoane fizice (potrivit art. 8 din L. nr. 130/1999) 
 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)    
 Personal civil: 
 - din M.Ap.N., M.AI., S.R.I., S.I.E., S.P.P., S.T.S. şi M.J. funcţii asimilate cu cele ale cadrelor militare, drepturi 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 - din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, majorare salarii, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1998   
 Personal clerical: 
 - încadrare în unităţi bugetare, salarizare, grade profesionale, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 803/1997 
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 v. salarizare 
 
 Personal contractual: 
 - din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, funcţii contractuale, post vacant, ocupare, principii generale, promovare, criterii 
 ♦ H.G. nr. 286/2011   
 Personal de operare a staţiilor de radiocomunicaţii: 
 - regulament 
 ♦ H.G. nr. 180/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002   
 Personal didactic: 
 - Atestat de formare continuă, model 
 ♦ O. nr. 3307/2013 (M.E.N.)  

 - atribuire terenuri agricole din proprietatea privată a statului, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2000 

 - auxiliar, şi nedidactic din învăţământ preuniversitar, condiţii, criterii de normare 
 ♦ O. nr. 3250/1998 (M.E.N.)  

 - Casa corpului didactic, organizare şi funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 5032/1998 (M.E.N.)  

 - casa corpului didactic, organizare, funcţionare, regulament, şi didactic auxiliar, încadrare în casele corpului didactic, metodologie 
 ♦ O. nr. 5554/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - certificare, studii psihopedagogice, program 
 ♦ O. nr. 4316/2008 (M.E.C.T.)  

 - concediu de odihnă 
 ♦ O.G. nr. 29/1995 

 - concurs pentru funcţiile de director, director adjunct, învăţământ preuniversitar, organizare 
 ♦ O. nr. 3142/2006 (M.E.C.)  

 - decontare navetă 
 ♦ Instrucţiune nr. 2/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - didactic auxiliar şi nedidactic, încadrare în casele corpului didactic, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 3264/1999 (M.E.N.)  

 - din învăţământul preuniversitar de stat, distincţii, premii, acordare, Regulament 
 ♦ O. nr. 3032/2005 (M.E.C.)  

 - din învăţământul: 
 • preuniversitar de stat, acordare distincţii, premii, regulament 
 ♦ O. nr. 5435/2006 (M.E.C.)  

 • preuniversitar, Cod-cadru de etică, aprobare 
 ♦ O. nr. 4831/2018 (M.E.N.)  

 • preuniversitar, mişcare, metodologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 5441/2005 (M.E.C.)  

 ♦ O. nr. 5602/2006 (M.E.C.)  

 - din unităţi de învăţământ  preuniversitar, politica din domeniul salarizării 
 ♦ H.G. nr. 2192/2004 

 - în străinătate, calificare academică 
 ♦ H.G. nr. 676/2000 

 - învăţământ superior, medicină şi farmacie, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 455/1990 

 - menţinere în activitate ca titular peste vârsta standard de pensionare 
 ♦ Instrucţiune nr. 1/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - performanţe individuale, evaluare 
 ♦ H.G. nr. 176/1999 

 - personal din învăţământ, salarizare, majorare, stabilire, metodologii de calcul 
 ♦ O.U.G. nr. 66/2002 

 ♦ O.G. nr. 4/2006 

 ♦ O. nr. 3541/2006 (M.E.C.)  

 - preuniversitar, formare continuă, condiţii 
 ♦ O. nr. 4863/1999 (M.E.N.)  

 ♦ O. nr. 5720/2009 (M.E.C.I.)  

 ♦ O. nr. 5561/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - standarde de evaluare din instituţii de învăţământ preuniversitar 
 ♦ H.G. nr. 127/2000 

 - statut 
 ♦ O. nr. 3905/2006 (M.E.C.)  

 ♦ L. nr. 1/2011 
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 - structura normelor de predare în învăţământul preuniversitar 
 ♦ O.G. nr. 103/1998 

 - şi didactic auxiliar, activitate, evaluare anuală, metodologie 
 ♦ O. nr. 6143/2011 (M.E.C.T.S.)    
 Personal din administraţia publică locală: 
 - performanţe individuale, evaluare, criterii 
 ♦ H.G. nr. 611/2008   
 Personal din cercetare ştiinţifică şi dezvoltare: 
 - performanţe individuale, evaluare 
 ♦ H.G. nr. 316/1999 

 - statut 
 ♦ L. nr. 319/2003   
 Personal din domeniul apărării civile, militari S.R.I.: 
 - drepturi de hrană şi echipament 
 ♦ O.G. nr. 26/1994 

 ♦ O.G. nr. 51/1994 

 ♦ O. nr. 503/2008 (M.I.R.A.)  

 - obligaţii, drepturi 
 ♦ L. nr. 14/1992   
 Personal din domeniul artistic şi cultural: 
 - din instituţii publice de cultură: 
 • premii, acordare, condiţii 
 ♦ N.M. nr. 3977/1996 (M.Cult.)  

 ♦ O.G. nr. 9/1996 

 ♦ O. nr. 351/1998 (M.Cult.)  

 - interpreţi sau executanţi, drepturi 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ D.-L. nr. 27/1990   
 Personal din domeniul protecţiei mediului din Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării": 
 - performanţe individuale, evaluare 
 ♦ H.G. nr. 867/1999   
 Personal din Garda Financiară: 
 - utilizare fonduri destinate stimulării personalului 
 ♦ H.G. nr. 154/1997   
 Personal din industria minieră: 
 - protecţie socială 
 ♦ H.G. nr. 97/1998 

 ♦ H.G. nr. 236/1990 

 ♦ H.G. nr. 267/1990   
 Personal din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională: 
 - drepturi de echipament şi materiale de resortul echipamentului, drepturi de hrană în timp de pace 
 ♦ O.G. nr. 51/1994 

 ♦ O.G. nr. 26/1994 

 ♦ O. nr. 503/2008 (M.I.R.A.)  

 - militar şi civil, salarizare şi alte drepturi 
 ♦ L. nr. 138/1999   
 Personal din Jandarmeria Română: 
 - militar şi civil, drepturi şi obligaţii 
 ♦ L. nr. 550/2004   
 Personal din navigaţia civilă: 
 - activităţi, exercitare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - contract de muncă, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 - de siguranţă din navigaţia civilă a României, brevete şi certificate, standarde de instruire 
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 ♦ L. nr. 107/1992 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - folosire eficientă 
 ♦ H.G. nr. 432/1990 

 - funcţii echivalente, asimilare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - grevă, interzicere, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 - navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave, alocaţie de hrană zilnică 
 ♦ H.G. nr. 185/1994 

 - ore suplimentare, plată 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 - pregătire, perfecţionare, cerinţe minime, certificate de competenţă, recunoaştere 
 ♦ O. nr. 1252/2014 (M.Tr.)    
 Personal din Serviciul de Informaţii Externe: 
 - cadre militare, salariaţi civili, drepturi, obligaţii 
 ♦ L. nr. 1/1998   
 Personal din Serviciul Român de Informaţii: 
 - drepturi 
 ♦ L. nr. 14/1992   
 Personal din sistemul sanitar: 
 - programul educaţional, formatorilor şi formatorilor de formatori, criterii, condiţii 
 ♦ O. nr. 716/2002 (M.S.F.)  

 v. medici, v. unităţi sanitare publice 
 
 Personal din transporturi feroviare: 
 - C.F.R.: 
 • salariaţi, pensionari/membrii de familie, autorizaţii şi permise gratuite, după caz 
 ♦ O.G. nr. 112/1999 

 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 • salarizare, mod de stabilire 
 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 - condiţii de acordare, suspendare sau anulare a atestatelor, a certificatelor şi a licenţelor 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - din activitatea de transporturi internaţionale pe calea ferată, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 1350/1996 

 - drepturi 
 ♦ H.G. nr. 104/1992 

 - şi cu metroul, care lucrează sau concură la siguranţa circulaţiei trenurilor, funcţii, nomenclator 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 215/1999 (M.Tr.)  

 - uniforme de serviciu pentru personalul Autorităţii Feroviare Române-AFER 
 ♦ O. nr. 694/2000 (M.Tr.)    
 Personal din transporturi fluviale: 
 - de pasageri şi mărfuri în trafic internaţional, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 953/1996 

 - navigant, model carnet de marinar, certificat de competenţă 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 1266/2014 (M.Tr.)    
 Personal din transporturi maritime: 
 - cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - de pasageri şi mărfuri în trafic internaţional, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 804/1996 

 - folosire eficientă 
 ♦ H.G. nr. 432/1990 

 - marinari, angajare pe nave sub pavilion străin, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - minim necesar de siguranţă, stabilire 
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 ♦ L. nr. 107/1992 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - navigant: 
 • de pe navele flotei de pescuit oceanic, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 246/1990 

 • maritim, standarde de instruire, brevete, certificate de capacitate, eliberare, condiţii 
 ♦ L. nr. 19/1997 

 • maritim-portuar, model carnet de marinar, certificat de competenţă 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 1266/2014 (M.Tr.)  

 • militar şi civil, drepturi băneşti, acordare 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 • şi auxiliar, îmbarcat pe nave, alocaţie de hrană, acordare 
 ♦ H.G. nr. 185/1994 

 - pregătire, perfecţionare, cerinţe minime, certificate de competenţă, recunoaştere 
 ♦ O. nr. 1252/2014 (M.Tr.)    
 Personal din transporturi navale: 
 - Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului, din Transporturile Navale CERONAV, înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 33/2003 

 - perfecţionare CERONAV 
 ♦ O.G. nr. 33/2003 

 ♦ H.G. nr. 449/2003   
 Personal din transporturi rutiere: 
 - centre de pregătire şi perfecţionare, autorizare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 27/2011 

 ♦ O. nr. 980/2011 (M.T.I.)    
 Personal din transporturi: 
 - examinare medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilitate şi siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, instrucţiuni, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 41/1998 

 - examinare medicală, agreare de către M.T.I.  a unităţilor speciale medicale şi/sau psihologice, norme 
 ♦ O. nr. 769/2011 (M.T.I.)    
 Personal din unităţi de cercetare ale Academiei Române: 
 - stimulare pentru unele contracte 
 ♦ L. nr. 70/1992   
 Personal din unităţi sanitare: 
 - medico-sanitar de specialitate, denumirea funcţiilor de execuţie 
 ♦ H.G. nr. 281/1993   
 Personal diplomatic şi consular: 
 - performanţe individuale, evaluare 
 ♦ H.G. nr. 390/1999 

 - prestaţii servicii consulare în regim de urgenţă, activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 ♦ H.G. nr. 152/2003 

 - salarizare 
 ♦ L. nr. 495/2004 

 - sistem unitar de pensii publice 
 ♦ O. nr. 550/1544/1075/2008 (M.M.F.E.S.; M.A.E.; M.I.C.T.P.L.)  

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 
 

v. misiuni diplomatice acreditate în România, v. misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României, v. salarizare 

 Personal încadrat în unităţi mixte constituite între Armata Română şi armatele altor ţări: 
 - drepturi băneşti 
 ♦ H.G. nr. 518/1995 

 ♦ H.G. nr. 657/2000 

 ♦ L. nr. 138/1999   
 Personal medico-sanitar: 
 - angajare la cabinete medicale, salarii, negociere 
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 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - asistenţi medicali, liberă practică medicală, autorizaţie, condiţii 
 ♦ O. nr. 180/2003 (M.S.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 144/2008 

 - autorizaţie de liberă practică, eliberare 
 ♦ O. nr. 979/2004 (M.S.)  

 - din instituţiile de medicină legală, salarizare 
 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 - medici stomatologi, reorganizarea asistenţei medicale în ambulatoriu şi ambulatoriu de spital, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - normative de personal pe tipuri de activităţi medicale 
 ♦ O. nr. 1778/2006 (M.S.PU.)  

 - participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, merite, recunoaştere 
 ♦ L. nr. 56/2020 

 - răspundere civilă 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 482/2007 (M.S.PU.)  

 - sanitar, gărzi, spor, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 v. medici, v. unităţi sanitare publice 
 
 Personal militar: 
 - drepturi, acordare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 - majorarea soldelor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 ♦ O.G. nr. 42/1998 

 - rezervişti, obligaţii la locul de muncă 
 ♦ H.G. nr. 370/2004 

 ♦ H.G. nr. 1204/2007 

 - soldaţi şi gradaţi voluntari, statut, instruire/pregătire, cheltuieli, stabilire, metodologie 
 ♦ L. nr. 384/2006 

 ♦ O. nr. 404/2008 (M.I.R.A.)  

 - şi civil: 
 • cursuri postuniversitare de perfecţionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 466/1999 

 • disponibilizat, ajutoare, plăţi compensatorii, trecere în rezervă cu drept de pensie, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 7/1998 

 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)    
 Personal navigant: 
 - aflat la bordul unor nave maritime de transport, finanţarea repatrierii şi a altor drepturi 
 ♦ L. nr. 373/2002 

 - carnet de marinar, eliberare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ H.G. nr. 245/2003 

 - de marină, drepturi, acordare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 - evidenţă, atestare, brevetare 
 ♦ H.G. nr. 1133/2002 

 - maritim sau fluvial român, societăţi comerciale care prestează servicii de selecţii şi plasare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 16/2000 

 - maritim şi maritim-portuar român care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW, pregătire, perfecţionare, criterii minime 
 ♦ O. nr. 1252/2014 (M.Tr.)  

 - măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României 
 ♦ H.G. nr. 83/2003 

 - obţinere, menţinere valabilitate brevete şi certificate de capacitate, forme de pregătire, perfecţionare, furnizori de educaţie, formare profesională,  
 criterii minime 
 ♦ O. nr. 1354/2007 (M.Tr.)  

 - standarde de instruire, aprobare, brevete şi certificate naţionale, eliberare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O. nr. 318/2006 (M.T.C.T.)    
 Personal plătit din fonduri publice: 
 - salarizare în anul 2015 
 ♦ O.U.G. nr. 83/2014 
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 Personal sanitar-veterinar de stat: 
 - activitate, organizare, desfăşurare, obligaţii 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - salarizare, alte drepturi, majorare, 2008 
 ♦ L. nr. 435/2006   
 Personal silvic: 
 - angajare, atribuţii, obligaţii, protecţie, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 231/1990 

 ♦ H.G. nr. 232/1990 

 ♦ H.G. nr. 997/1999 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - autorizare, angajare în structuri silvice private, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 997/1999 

 - comisii de disciplină prevăzute în statut, organizare şi funcţionare, regulament 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 ♦ O. nr. 274/2002 (M.A.A.P.)  

 - comisii de încadrare şi promovare, constituire şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 ♦ O. nr. 115/2002 (M.A.A.P.)  

 - corelare grade profesionale şi a gradelor cu funcţiile obţinute de personalul silvic aflat în activitate, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 ♦ O. nr. 120/2002 (M.A.A.P.)  

 - din cadrul autorităţii publice centrale: 
 • şi structuri silvice din subordinea acestora, drepturi, acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 ♦ O. nr. 156/2002 (M.A.A.P.)  

 - statut 
 ♦ H.G. nr. 1009/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 - şi agenţi constatatori, fond de stimulare, constituire, utilizare, norme 
 ♦ O. nr. 1545/2011 (M.M.P.)  

 - uniformă de serviciu, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 1305/2005 (M.A.P.D.R.)    
 Personal topografic minier: 
 - autorizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ O. nr. 65/133/2003 (M.E.COM.; A.N.R.M.)    
 Personal trimis în misiune în străinătate: 
 - criterii de salarizare în valută şi alte drepturi, misiune permanentă 
 ♦ H.G. nr. 837/1995 

 ♦ H.G. nr. 1605/2008 

 - decedat în teatre de operaţii sau atentate teroriste, ceremonialuri funerare, organizare şi desfăşurare 
 ♦ H.G. nr. 1802/2004 

 ♦ O. nr. M.31/551/A/3226/10371/P 0076/3/192/3167/2005 (M.AP.N.; M.A.E.; S.I.E.; M.A.I.; S.R.I.; S.P.P.; S.T.S.)  

 - drepturi: 
 • hechipe naţionale de verificare şi însoţire, control armamente, activităţi pe teritoriul altor state 
 ♦ H.G. nr. 906/1999 

 • în misiune permanentă sau temporară în Irak 
 ♦ H.G. nr. 1212/2003 

 • la diurnă în valută pentru deplasări temporare în străinătate în punctele de frontieră, pentru activităţi specifice, criterii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1350/1996 

 • pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 518/1995 

 • pentru realizarea de obiective, lucrări şi servicii 
 ♦ H.G. nr. 161/1994 

 - sportivi şi oficiali români participanţi la competiţii oficiale internaţionale 
 ♦ H.G. nr. 1447/2007   
 Personal vamal: 
 - fond de stimulare, constituire, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 1426/2004 
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 - funcţionar public 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 - statut 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 - uniformă de serviciu, însemne distinctive, model, condiţii de acordare 
 ♦ H.G. nr. 572/2019   
 Personal: 
 - care asigura paza şi protecţia materialelor şi instalaţiilor protejate în domeniul nuclear, calificare, criterii 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 106/2002 (C.N.C.A.N.)  

 - care gestionează fonduri comunitare, stimulare financiară 
 ♦ L. nr. 490/2004 

 ♦ O. nr. 120/120/2012 (M.Af.E.; M.F.P.)  

 - care îşi desfăşoară activitatea în larg, timp de lucru, organizare 
 ♦ O. nr. 822/2007 (M.E.F.)  

 - clasificaţia ocupaţiilor din România - C.O.R. 
 ♦ H.G. nr. 1352/2010 

 ♦ O. nr. 1832/856/2011 (M.M.F.P.S.; I.N.S.)  

 - conflict colectiv de muncă 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - contracte colective de muncă 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - contracte individuale de muncă, drepturi salariale 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - cu atribuţii de inspectori din Agenţia Naţională a Medicamentului, statut, aprobare 
 ♦ O. nr. 1102/2003 (M.S.)  

 - cu studii universitare de scurtă durată din unităţile bugetare, stabilire coeficienţi de ierarhizare a salariilor 
 ♦ H.G. nr. 117/1996 

 - de cercetare- dezvoltare, Statut, aprobare 
 ♦ L. nr. 319/2003 

 - de pază a pădurilor, limitare răspundere patrimonială, metodologie 
 ♦ O. nr. 769/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - de specialitate: 
 • din serviciile publice comunale, terenuri, atribuire în folosinţă 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 • medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare, posturi vacante, ocupare după data  
 de 1 ianuarie 2012 
 ♦ H.G. nr. 849/2012 

 - din Administraţia Fondului pentru Mediu, stimulente, acordare, norme 
 ♦ O. nr. 666/2006 (M.M.G.A.)  

 - din Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, informaţii clasificate, păstrare confidenţialitate, spor, acordare 
 ♦ O. nr. 395/2008 (M.I.R.A.)  

 - din autorităţi şi instituţii publice, delegare, detaşare în altă localitate, deplasare în localitate, în interesul serviciului, drepturi, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 714/2018 

 - din M.Ap.N., M.A.I., M.J., Direcţia Generală a Penitenciarelor, asigurare facultativă, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1998 

 - din M.Ap.N., trimitere în misiune permanentă în străinătate 
 ♦ H.G. nr. 22/2004 

 - din S.P.P., personal militar şi civil, atribuţii, drepturi, obligaţii 
 ♦ L. nr. 191/1998 

 - din sectorul: 
 • bugetar, cheltuieli, număr de posturi, monitorizare 
 ♦ O.U.G. nr. 48/2005 

 • bugetar, drepturi salariale, sume prevăzute în titluri executorii, plata 
 ♦ O.U.G. nr. 71/2009 

 ♦ O. nr. 360/2010 (M.M.P.)  

 • bugetar, încadrare, stat de funcţii, aprobare anuală 
 ♦ Î.M. nr. 636/12005/1995 (M.M.P.S.; M.F.)  

 • bugetar, măsuri în domeniul salarizării 
 ♦ O.U.G. nr. 1/2009 

 • bugetar, plătit din fonduri publice, salarizare unitară 
 ♦ O. nr. 727/1100/2010 (M.M.F.P.S.; M.F.P.)  

 ♦ L. nr. 84/2012 

 ♦ O.U.G. nr. 84/2012 
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 • de telecomunicaţii, prelucrare date cu caracter personal şi protecţia vieţii private 
 ♦ L. nr. 506/2004 

 - din servicii publice comunitare pentru situaţii de urgenţă şi al Inspectoratului General pentru situaţii de urgenţă, compunere, investire cu exerciţiul  
 autorităţii publice, drepturi şi obligaţii 
 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 - din serviciile de probaţiune: 
 • abateri disciplinare, cercetare, comisii de disciplină, desfăşurare activitate, regulament 
 ♦ O. nr. 1181/C/2011 (M.J.)  

 • salarizare, alte drepturi 
 ♦ L. nr. 327/2006 

 • statut 
 ♦ L. nr. 123/2006 

 - din sistemul administraţiei penitenciare, legitimaţii de serviciu, emitere, folosire, evidenţă, gestionare 
 ♦ O. nr. 1650/C/2011 (M.J.)  

 - din sistemul de apărare şi securitate naţională, ordine publică, hrănire, echipare, asigurare medicală, tehnică, produse, materiale de resort în timpul  
 stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă 
 ♦ L. nr. 257/2007 

 ♦ H.G. nr. 1474/2009 

 - din sistemul de asistenţă socială, personal angajat şi voluntari, condiţii 
 ♦ L. nr. 292/2011 

 - din sistemul penitenciar, drepturi salariale pentru activităţi de control financiar prevenitv, audit, gestionare a fondurilor externe, acordare 
 ♦ O. nr. 3421/C/2012 (M.J.)  

 - din. M.J. şi Institutul Naţional de Criminologie, de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, răspundere disciplinară, regulament 
 ♦ O. nr. 1483/C/2006 (M.J.)  

 - disponibilizat, acordare de compensaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - membrii echipelor de verificare şi de însoţire, control armamente, drepturi, asigurare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 906/1999 

 - militar din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, unităţi subordonate, uniformă, însemne distinctive, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1301/2006 

 - militar şi civil de pază şi controlul frontierei de stat, drepturi 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - necalificat din mediu rural, acordare burse 
 ♦ L. nr. 129/2006 

 - pe tipuri de unităţi sanitare, normative de personal 
 ♦ O. nr. 1778/2006 (M.S.PU.)  

 - plătit din fonduri publice, venituri, măsuri 
 ♦ L. nr. 124/2014 

 ♦ O.U.G. nr. 9/2017 

 - resurse umane, gestionare 
 ♦ H.G. nr. 510/1998 

 - trecerea temporară în altă muncă, drepturile salariaţilor 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 
 

v. muncă, v. salarizare 

 Personalul Autorităţii Navale Române: 
 - uniforma de serviciu cu însemnele specifice, forma şi modul de acordare, Regulament, aprobare 
 ♦ O. nr. 1294/2012 (M.T.I.)    
 Personalul Curţii Constituţionale: 
 - de specialitate şi administrativ, salarizare 
 ♦ L. nr. 47/1992   
 Personalul Curţii de Conturi: 
 - numire, statut, salarizare 
 ♦ L. nr. 94/1992 

 ♦ L. nr. 50/1995   
 Personalul Poliţiei de Frontieră Română: 
 - ambarcat pe nave sau aeronave, misiuni de pază şi control al frontierei de stat, acordare sporuri prevăzute pentru personalul navigant 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 - compunere 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001   
 Personalul Poliţiei Române: 
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 - compunere, drepturi şi obligaţii 
 ♦ L. nr. 218/2002   
 Pescuit, reglementări internaţionale: 
 - Amendament la Acordul privind înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (C.G.P.M.), Roma, 1949 
 ▼ L. nr. 288/2003 (acceptare) 

 - navigatori, standardele de pregătire, brevetare/atestare, efectuare serviciu de cart pentru personalul navelor, Convenție, Londra, 1995 
 ▼ L. nr. 229/2017 (aderare)   
 Pescuit: 
 - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură 
 ♦ H.G. nr. 545/2010 

 - comercial: 
 • în apele Mării Negre, activitate, desfăşurare, licenţă, autorizaţii, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 422/2001 (M.A.A.P.)  

 • pescuit, autorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 230/2001 (M.A.A.P.)  

 • sector de pescuit, sprijinire, condiţii 
 ♦ L. nr. 423/2001 

 ♦ O. nr. 421/2164/2001 (M.A.A.P.; M.F.P.)  

 - ilegal, nedeclarat, nereglementat, prevenire, descurajare, eliminare 
 ♦ H.G. nr. 1136/2011 

 - în zona de frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - marin şi oceanic, taxe vamale, exceptare, condiţii 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 - marin, activitate, înregistrare şi transmitere date 
 ♦ O. nr. 179/2001 (M.A.A.P.)  

 - maritim, muncă în domeniu, regim 
 ♦ L. nr. 270/2020 

 - nave de pescuit, centru de monitorizare prin satelit 
 ♦ O. nr. 229/189/2004 (M.A.P.D.R.; M.A.I.)  

 - Plan de ajustare a efortului de pescuit 
 ♦ O. nr. 107/2010 (M.A.D.R.)  

 - producere produse din pescuit şi comercializare 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - produse pescăreşti, preţuri, monitorizare 
 ♦ O. nr. 938/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - prohibiţie 
 ♦ L. nr. 82/1993 

 ♦ O. nr. 40/1016/2012 (M.A.D.R.; M.M.P.)  

 ♦ O. nr. 400/2013 (M.M.S.C.)  

 - punct pescăresc, identificare puncte de debarcare a peştelui, organizare 
 ♦ O. nr. 330/2002 (M.A.A.P.)  

 - recreativ/sportiv în ariile naturale protejate, condiţii de practicare, regulament, permise, modele 
 ♦ O. nr. 159/1266/2011 (M.A.D.R.; M.M.P)  

 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 

 - reglementare efort, cote, măsuri pentru anii 2010, 2011, 2012 
 ♦ O. nr. 48/999/2011 (M.A.D.R.; M.M.P.)  

 ♦ O. nr. 116/1533/2012 (M.A.D.R.; M.M.P.)  

 - resurse acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic, dimensiuni minime individuale 
 ♦ O. nr. 342/2008 (M.A.D.R.)  

 - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
 • consum mediu zilnic de peşte pentru o familie 
 ♦ N.M. nr. 4626/23685/6291/1840/1997 (M.L.P.A.T.; M.F.; M.M.P.S.; M.A.P.P.M.)  

 ♦ H.G. nr. 395/1996 

 • pescuit, exercitare 
 ♦ H.G. nr. 516/1997 

 - şi acvacultură, licenţiere, autorizare, taxe, cuantum 
 ♦ H.G. nr. 1016/2008 

 - şi acvacultură, sector, organizaţii ale producătorilor 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 772/2007 (M.A.D.R.)  

 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 
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 - şi piscicultură, protecţie a muncii 
 ♦ O. nr. 517/1997 (M.M.P.S.)    
 Pesticide: 
 - niveluri maxime de reziduuri în plante şi produse vegetale, stabilire 
 
 ♦ O.U.G. nr. 262/2000 

 ♦ O. nr. 1256/2005 (M.A.P.D.R.)  

 - reziduuri în şi pe alimente şi furaje de origine animală şi vegetală 
 ♦ O. nr. 12/181/380/2009 (A.N.S.V.S.A.; M.A.P.D.R.; M.S.)  

 - şi reziduuri în alimente, interzicere comercializare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - utilizare durabilă, cadrul instituţional de acţiune pe teritoriul României, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2012   
 Petiţii: 
 - exercitare de către cetăţeni a dreptului de a se adresa autorităţilor publice, formulate în nume propriu, soluţionare, termen, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 27/2002 

 - termen de rezolvare în materie de contencios administrativ 
 ♦ L. nr. 554/2004   
 Petrol, sisteme interstatale de transport, cooperare internaţională: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Georgia, Protocol, Tibilisi, 2009 
 ▼ H.G. nr. 103/2010 (aprobare) 

 • India, cooperare în domeniul petrolului, Memorandum, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 1531/2005 (aprobare) 

 • R. Arabă Egipt, cooperare în domeniul petrolului, Memorandum şi înţelegere, Cairo, 2002 
 ▼ H.G. nr. 127/2003 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Acord-cadru, Kiev, 1999 
 ▼ O.G. nr. 67/2000 (ratificare)   
 Petrol: 
 - A.N.R.M., tarife, taxe, fundamentare 
 ♦ O. nr. 139/2010 (A.N.R.M.)  

 - acord petrolier: 
 • încheiere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1043/1995 

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - Cartea petrolieră, mod de întocmire, instrucţiuni tehnice 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ H.G. nr. 1043/1995 

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 ♦ O. nr. 150/2005 (A.N.R.M.)  

 - cheltuieli necesare dezvoltării, modernizării producţiei 
 ♦ H.G. nr. 168/1998 

 - continuarea acţiunii de cooperare din Libia 
 ♦ H.G. nr. 400/1991 

 - conţinutul documentaţiilor tehnice pentru instituirea perimetrelor de dezvoltare, exploatare 
 ♦ O. nr. 43/1998 (A.N.R.M.)  

 - evaluare, clasificare, resurse geologice şi rezerve de petrol 
 ♦ O. nr. 101/1997 (A.N.R.M.)  

 - exploatare petrolieră, program anual, elaborare 
 ♦ O. nr. 194/2006 (A.N.R.M.)  

 - operațiuni offshore, siguranță, măsuri 
 ♦ L. nr. 165/2016 

 ♦ H.G. nr. 688/2017 

 - operaţiuni petroliere de conservare, abandonare, ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, avizare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 8/2011 (A.N.R.M.)  

 - perimetre offshore, titulari acorduri, operațiuni petroliere, implementare, măsuri 
 ♦ L. nr. 256/2018 

 - producţie brută, evidenţe 
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 ♦ O. nr. 41/1998 (A.N.R.M.)  

 - produse: 
 • petroliere din rezerva de mobilizare a armatei, înlocuire şi împrospătare, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 93/1998 

 • recuperare, autorizare 
 ♦ O.U.G. nr. 271/2000 

 ♦ O. nr. 11/2003 (M.I.R.)  

 - redevenţa petrolieră: 
 • modele de decont, taxe 
 ♦ O. nr. 103/1997 (A.N.R.M.)  

 • preluare şi valorificare 
 ♦ O. nr. 41/1998 (A.N.R.M.)  

 - regimul sondelor de exploatare 
 ♦ O. nr. 41/1998 (A.N.R.M.)  

 - registrul, date tehnice şi economice, perimetre petroliere 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - resurse punere în valoare 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - rezerve, acte de confirmare, tarife 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - rezervoare, conducte de transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere 
 ♦ O.U.G. nr. 15/2001 

 - sonde, regim, modificare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 1/2006 (A.N.R.M.)    
 Piaţa energiei electrice: 
 - deschidere către concurenţă 
 ♦ H.G. nr. 122/2000 

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - majorarea gradului de deschidere 
 ♦ H.G. nr. 1823/2004   
 Piaţa monetară: 
 - interbancară, funcţionare 
 ♦ N. nr. 4/1995 (B.N.R.)  

 - operaţiuni cu instrumente specifice 
 ♦ R. nr. 1/2000 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - titluri de stat şi alte active eligibile, tranzacţionare, condiţii 
 ♦ R. nr. 1/2000 (B.N.R.)    
 Piaţa muncii: 
 - din România, solicitanţi de azil, acces 
 ♦ O. nr. 392/613/2008 (M.I.R.A.; M.M.F.E.S.)  

 - obiective, măsuri 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 
 

v. Muncă 

 Piaţa produselor agricole şi alimentare: 
 - ecologice, operatori, înregistrare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 - în România: 
 • comitetul interministerial, constituire 
 ♦ O. nr. 192/217/902/62/61/2002 (M.A.A.P.; D.C.E.; M.L.P.T.L.; M.I.M.M.C.; A.N.P.C.)  

 • organizaţiile interprofesionale pentru produse agroalimentare, înfiinţare, obiective 
 ♦ O.U.G. nr. 103/2008   
 Piaţa produselor şi serviciilor: 
 - Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor 
 ♦ O. nr. 533/2001 (A.N.P.C.)  

 - supraveghere 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 
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 ♦ H.G. nr. 681/2001   
 Piaţa RASDAQ: 
 - acţiuni tranzacţionate, statut juridic, clarificare 
 ♦ L. nr. 151/2014 

 - Camera arbitrală 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - colectivul tehnic pentru reglementare şi supraveghere a pieţei RASDAQ, funcţionare 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - reorganizare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 151/2001 

 - suspendarea de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ a societăţilor comerciale emitente de valori mobiliare la care s-a înregistrat majorarea  
 capitalului social, program de desfăşurare, nerespectare, sancţiuni 
 ♦ O. nr. 18/1999 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - transformare într-unul din tipurile de piaţă reglementată, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - tranzacţionarea instrumentelor financiare cu venit fix 
 ♦ O. nr. 20/1999 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - trasparenţă şi integritate 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002   
 Piaţa relevantă: 
 - definire, aspecte 
 ♦ O. nr. 103/2002 (Cons.C.)  

 ♦ O. nr. 426/2011 (Cons.C.)  

 - piaţa: 
 • agregatelor minerale 
 ♦ Decizia nr. 118/1999 (Cons.C.)  

 ♦ Decizia nr. 107/1999 (Cons.C.)  

 ♦ Decizia nr. 106/1999 (Cons.C.)  

 ♦ Decizia nr. 125/1999 (Cons.C.)  

 ♦ L. nr. 21/1996 

 • electrozilor de sudură, piaţa pulberilor metalice, piaţa sârmei laminate 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 ♦ Decizia nr. 103/1999 (Cons.C.)  

 • produselor şi piaţa geografică, definire 
 ♦ O. nr. 426/2011 (Cons.C.)  

 • produsului şi piaţa geografică 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 • pulberilor metalice 
 ♦ Decizia nr. 103/1999 (Cons.C.)  

 ♦ L. nr. 21/1996 

 • serviciilor bancare 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 ♦ Decizia nr. 111/1999 (Cons.C.)    
 Piaţa valorilor mobiliare: 
 - necotate: 
 • creare, organizare, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 540/1999 (C.N.V.M.)  

 - societăţi comerciale care nu întrunesc condiţiile de societate deschisă, retragere, procedură 
 ♦ L. nr. 297/2004   
 Piaţă de capital: 
 - atribuţiile CNVM 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 - negocierea titlurilor de valoare, de către brocker-dealer 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - pieţe de instrumente financiare, regim 
 ♦ L. nr. 126/2018 

 - reglementare, supraveghere, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004   
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 Piaţă valutară: 
 - funcţionare, condiţii de participare 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)    
 Piaţă: 
 - comercializare produse şi servicii de piaţă, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 ♦ H.G. nr. 333/2003 

 - de cereale, organizare 
 ♦ H.G. nr. 1006/2004 

 - de energie electrică, funcţionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1524/2002 

 ♦ O. nr. 7/2003 (A.N.R.E.)  

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - introducere: 
 • dispozitive medicale 
 ♦ H.G. nr. 837/2006 

 ♦ H.G. nr. 54/2009 

 • organisme modificate genetic 
 ♦ O.U.G. nr. 43/2007 

 - mijloace de măsurare, introducere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 - monitorizarea pieţei transporturilor rutiere 
 ♦ O.G. nr. 56/2002 

 - organizare pentru plantele ornamentale şi pentru produse din floricultură 
 ♦ L. nr. 305/2003 

 - practici comerciale vânzare produse şi servicii de piaţă 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 - produse medicamentoase de uz uman, autorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 263/2003 (M.S.F.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 - tutun, organizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 236/2003 

 ♦ H.G. nr. 754/2004 

 
 

v. comerţ 

 Pierderi, arierate: 
 - condiţii angajatori, dovadă, obligaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 - din economie, diminuare 
 ♦ H.G. nr. 481/1997 

 - la întreprinderi de stat în anii 1982-1989, acoperire 
 ♦ L. nr. 19/1991 

 - la întreprinderi de stat şi agenţi economici, înregistrate în anii 1989 şi 1990 
 ♦ L. nr. 7/1992 

 - preluare la datoria publică 
 ♦ O.G. nr. 1/1994 

 v. arierate, v. datoria publică internă a statului 
 
 Piese de schimb auto: 
 - comercializare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 1219/2000   
 Pietre preţioase: 
 - efectuare de operaţiuni, renunţare totală/parţială la autorizaţie 
 ♦ O. nr. 156/2008 (A.N.P.C.)  

 - regim, introducere sau scoatere ilegală din ţară, sancţiuni 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 

 - valori importante, transporturi, pază 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 301/2012   
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 Pieţe de gros: 
 - de interes naţional, Comitet interinstituţional, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 260/2004 (A.N.I.M.M.C.)    
 Pieţe reglementate: 
 - de mărfuri şi instrumente financiare: 
 • derivate, cadrul legal 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 • supraveghere de către CNVM 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 - operatori şi specialişti, atestare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - pentru valori mobiliare şi alte instrumente financiare, regim juridic 
 ♦ L. nr. 297/2004   
 Pieţe, târguri şi oboare: 
 - certificat de producător 
 ♦ H.G. nr. 732/1996 

 - organizare şi funcţionare, Regulament-cadru 
 ♦ H.G. nr. 348/2004 

 - produse agroalimentare, comercializare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 732/1996 

 v. Piaţa produselor agricole şi alimentare 
 
 Pilot de mare largă: 
 - certificat, eliberare, condiţii 
 ♦ O. nr. 591/2001 (M.L.P.T.L.)    
 Pilotaj: 
 - pe Dunărea maritimă, aprobare, concesionare 
 ♦ H.G. nr. 909/1995   
 Pirotehnie: 
 - amestecuri pirotehnice, obiecte artizanale şi de distracţie, vânzare şi folosire în public de persoane fizice 
 ♦ O. nr. 234/2004 (M.A.I.)  

 - pirotehnişti, autorizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 126/1995 

 ♦ H.G. nr. 536/2002   
 Piscicultură: 
 - activitate, dezvoltare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008 

 - autorizaţie de gospodărire a apelor 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - resurse din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", concesionare, condiţii 
 ♦ O. nr. 532/2002 (M.A.P.M.)  

 ♦ O. nr. 533/2002 (M.A.P.M.)  

 - suprafeţe piscicole, valoare de patrimoniu 
 ♦ H.G. nr. 672/1992 

 - şi pescuit, activitate, control, organizare, structuri, condiţii 
 ♦ O. nr. 12/2000 (M.A.A.)  

 v. Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", v. mediu înconjurător 
 
 Plajă: 
 - administrare/concesionare, destinaţie turistică 
 ♦ H.G. nr. 711/1999 

 - contract de închiriere, model-cadru, aprobare, lista sectoarelor propuse spre închiriere, tarif de referinţă pentru sezonul estival 2009 
 ♦ O. nr. 511/785/2009 (M.T.; M.MEDIU)  

 - organizare posturi de salvare şi posturi de prim ajutor 
 ♦ O.U.G. nr. 19/2006 

 - proprietate publică a statului, închiriere de către Administraţia Naţională "Apele Române" 
 ♦ H.G. nr. 241/2006 

 ♦ O. nr. 222/2006 (M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 869/2011 (M.M.P.)  

 ♦ O. nr. 801/2012 (M.M.P.)  



 

 6330

 - servicii publice de salvare acvatică-salvamar şi posturi de prim ajutor, organizare, norme 
 ♦ H.G. nr. 1136/2007   
 Plan cadastral: 
 - obţinere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 834/1991 

 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)    
 Plan de amenajare a teritoriului: 
 - naţional - Secţiunea a V-a, zone de risc natural, lucrări de prevenire şi atenuare 
 ♦ L. nr. 575/2001 

 - naţional, Reţeaua de localităţi, aprobare 
 ♦ L. nr. 351/2001 

 - şi planuri de urbanism, ghid metodologic, elaborare, analize de evaluare a impactului asupra mediului, indicator GM-008-2000 
 ♦ O. nr. 1184/R.T.-201/N.N./2000 (M.A.P.P.M.; M.L.P.A.T.)  

 ♦ L. nr. 50/1991   
 Plan de apărare împotriva incendiilor: 
 - întocmire, structură orientativă 
 ♦ H.G. nr. 1088/2000 

 ♦ L. nr. 481/2004   
 Plan de conturi: 
 - pentru instituţii publice 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ O. nr. 1746/2002 (M.F.P.)  

 - şi norme metodologice, utilizare de către persoane juridice fără scop lucrativ 
 ♦ L. nr. 82/1991   
 Plan de redresare economico-financiară: 
 - al societăţilor comerciale supuse regimului special de supraveghere 
 ♦ H.G. nr. 301/1993 

 
 

v. societăţi comerciale 

 Plan naţional de acţiune pentru combatere a traficului de fiinţe umane: 
 - aplicare 
 ♦ H.G. nr. 1216/2001 

 ♦ H.G. nr. 299/2003   
 Plan naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1273/2000   
 Plan naţional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă PNAO: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 759/2002   
 Plan naţional de anti-sărăcie: 
 - şi promovare a incluziunii sociale 
 ♦ H.G. nr. 829/2002   
 Plan naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă: 
 - aprobare pentru anul 2008 
 ♦ H.G. nr. 1433/2008   
 Plan naţional de cercetare: 
 - contract de finanţare, plafoane pe baza cărora se calculează costurile salariale directe 
 ♦ H.G. nr. 327/2003 

 - dezvoltare şi inovare: 
 • EUREKA, iniţiativă europeană, sprijinirea participării României 
 ♦ H.G. nr. 631/1998 

 • şi strategie naţională 
 ♦ O.G. nr. 57/2002   
 Plan naţional de dezvoltare (PND): 
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 - elaborare în parteneriat 
 ♦ H.G. nr. 1115/2004   
 Plan naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării: 
 ♦ H.G. nr. 53/2009   
 Plan naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare: 
 - reactualizare 
 ♦ H.G. nr. 556/2001   
 Plan urbanistic zonal: 
 - indicativ GM-010-2000, Ghid privind metodologia şi conţinutul-cadru, aprobare 
 ♦ O. nr. 176/N/2000 (M.L.P.A.T.)    
 Plantaţii de hamei: 
 - plantate, punere în valoare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2002 

 ♦ L. nr. 77/2003   
 Plante medicinale: 
 - comerţ, activităţi independente, contribuabili care îşi desfăşoară activitatea în punct fix sau ambulant, venit net, determinare 
 ♦ O. nr. 1192/1999 (M.F.)  

 - şi aromatice, cultivare, recoltare, Ghid de bună practică 
 ♦ O. nr. 170/2011 (M.A.D.R.)  

 - şi aromatice, producţie, procesare, comercializare 
 ♦ L. nr. 491/2003 

 ♦ O. nr. 244/401/2005 (M.A.P.D.R.; M.S.)  

 ♦ O. nr. 243/402/2005 (M.A.P.D.R.; M.S.)    
 Plante, protecţie, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Bulgaria, Convenţie, Sofia, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1190/1996 (aprobare) 

 • R. Cehă, Convenţie, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 480/2000 (aprobare) 

 • R. Polonă, Convenţie, Varşovia, 2001 
 ▼ H.G. nr. 1339/2001 (aprobare) 

 • R. Slovenia, Convenţie, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1205/2002 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • protecţia noilor soiuri de plante, Convenţie, 1961, revizuită la Geneva 1972, 1978, 1991 
 ▼ L. nr. 186/2000 (aderare)   
 Plante: 
 - agricole şi horticole, soiuri, înregistrare, protecţie 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)  

 - agricole, soiuri (hibrizi), testare, înregistrare 
 ♦ L. nr. 75/1995 

 ♦ O. nr. 1348/2005 (M.A.P.D.R.)  

 - brevetabilitate, condiţii 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)  

 - Catalogul oficial al plantelor de cultură din România pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, schimbarea denumirii unor soiuri 
 ♦ O. nr. 56/2007 (M.A.P.D.R.)  

 - ce conţin droguri, supravegherea cultivării, autorizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 860/2005 

 - cereale, piaţă, organizare 
 ♦ H.G. nr. 1006/2004 

 ♦ O. nr. 70/2006 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ O.U.G. nr. 12/2006 

 ♦ O. nr. 172/2006 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 699/2009 

 - circulaţie printr-o zonă protejată, condiţii 
 ♦ O. nr. 584/2007 (M.A.D.R.)  
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 - Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor: 
 • organizare şi  funcţionare 
 ♦ O. nr. 60/512/1258/2013 (M.A.D.R.; M.S.; M.M.S.C.)  

 - condiţii introducere sau punere în circulaţie pe teritoriul României în scopuri ştiinţifice 
 ♦ O. nr. 89/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 989/2004 (M.A.P.D.R.)  

 - contract de cesiune, contract de licenţă, condiţii 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)  

 - controlul tortricidelor frunzelor de garoafă, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 136/2000 

 ♦ O. nr. 163/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 - de câmp, staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă, înfiinţare, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 1460/2006 

 - floră sălbatică, autorizarea activităţii de recoltare, achiziţie, comercializare 
 ♦ O. nr. 410/2008 (M.M.D.D.)  

 - furajere, import, condiţii sanitar-veterinare 
 ♦ O. nr. 68/1997 (M.A.A.)  

 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - hamei, denumire de origine, certificare 
 ♦ O. nr. 74/2004 (M.A.P.A.M.)  

 - in şi cânepă, procesare primară a tulpinilor pentru fibre: 
 • ajutor comunitar, acordare pentru 2007-2008 
 ♦ O. nr. 682/2007 (M.A.D.R.)  

 • sprijin financiar comunitar 
 ♦ H.G. nr. 1572/2008 

 - modificate genetic, autorizare, control cultivatori, coexistenţa cu cele convenţionale, ecologice, asigurare, măsuri 
 ♦ O. nr. 61/2012 (M.A.D.R.)  

 - modificate genetic, evidenţa agenţilor economici 
 ♦ H.G. nr. 106/2002 

 - organisme de carantină dăunătoare, bacteria Ralstonia solanacearum (Smith) Yabunchietal., control, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 - ornamentale: 
 • de seră 
 ♦ H.G. nr. 698/2004 

 • material de înmulţire, producere, prelucrare, control calitate, şi/sau comercializare 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 395/2002 (M.A.A.P.)  

 • soiuri, înregistrare, testare 
 ♦ O. nr. 8/2006 (M.A.P.D.R.)  

 • şi produse din floricultură: 
 • piaţă, organizare 
 ♦ L. nr. 305/2003 

 ♦ O. nr. 255/2004 (M.A.P.D.R.)  

 • standarde de calitate, calibrare şi condiţionare, normativ, aplicare 
 ♦ L. nr. 305/2003 

 ♦ O. nr. 520/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - orz pentru fabricarea berii, calitate, condiţii tehnice, norme aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 174/207/2003 (M.A.A.P.; M.S.F.)  

 - patrimoniul: 
 • aferent activităţii serviciilor publice de protecţie a plantelor, judeţene şi a municipiului Bucureşti, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 669/1999 

 • natural, protejare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007 

 - plantaţii: 
 • vitipomicole, abandonate, punere în valoare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2002 

 ♦ H.G. nr. 270/2003 

 - producere, certificare, comercializare seminţe de cereale, plante oleaginoase, fibre, plante furajere, cerinţe specifice, proceduri 
 ♦ O. nr. 59/2011 (M.A.D.R.)  

 - produse de protecţie, procedură de omologare 
 ♦ H.G. nr. 1559/2004 



 

 6333

 ♦ O. nr. 134/197/412/2006 (M.A.P.D.R.; M.S.; M.M.G.A.)  

 ♦ O. nr. 3309/2012 (M.M.P.)  

 - produse vegetale: 
 • import-export, protecţie, condiţii, certificate fitosanitare, modele, clasificare în nomenclatura Tarifului vama comun, coduri tarifare, listă 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 ♦ O. nr. 585/2007 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 579/2007 (M.A.D.R.)  

 • niveluri maxime de reziduuri de pesticide, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 262/2000 

 • sau articole reglementate pe teritoriul Comunităţii, paşaport, fitosanitar, eliberare, înlocuire 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 ♦ O. nr. 583/2007 (M.A.D.R.)  

 - protecţie, produse: 
 • comercializare 
 ♦ O.G. nr. 41/2007 

 • substanţe utilizate 
 ♦ H.G. nr. 437/2005 

 ♦ O. nr. 421/809/687/2005 (M.A.P.D.R.; M.S.; M.M.G.A.)  

 - reziduuri pesticide, determinare, prelevare probe, metode 
 ♦ O. nr. 1256/2005 (M.A.P.D.R.)  

 - sau produse vegetale, carantină fitosanitară, măsuri de protecţie 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 - seminţe şi material săditor, teste de calitate şi alte prestaţii, tarife, stabilire 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 - soiuri de plante de cultură, testare, înregistrare, regulament, aprobare 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 - soiuri de soia modificate genetic, aprobare radiere din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România 
 ♦ O. nr. 730/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - stare fitosanitară, proceduri, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 ♦ O. nr. 580/2007 (M.A.D.R.)  

 - substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, regim 
 ♦ L. nr. 339/2005 

 ♦ H.G. nr. 1915/2006 

 - şi produse vegetale, control fitosanitar la posturi de inspecţie altele decât cele de la locul de destinaţie, condiţii minime, stabilire 
 ♦ O. nr. 626/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - şi produse: 
 • din plante, reguli detaliate şi principii ecologice 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 • vegetale, niveluri maxime de reziduuri, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 262/2000 

 ♦ O. nr. 1256/2005 (M.A.P.D.R.)  

 - tuberculi de solanum tuberosum, înregistrare producători agricoli sau depozite colective ori centre de expediere din zonele de producţie, măsuri de  
 protecţie 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ O. nr. 621/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 ♦ O. nr. 580/2007 (M.A.D.R.)    
 Planul de acţiune Schengen revizuit, 2004: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 2356/2004   
 Planul de amenajare a teritoriului naţional: 
 - Secţiunea a II-a - Apă, aprobare 
 ♦ L. nr. 171/1997 

 - Secţiunea a III-a - Zone protejate, aprobare 
 ♦ L. nr. 5/2000 

 - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, aprobare 
 ♦ L. nr. 351/2001 

 - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, aprobare 
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 ♦ L. nr. 575/2001 

 - Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice 
 ♦ O.U.G. nr. 142/2008 

 - Secţiunea I - Reţele de transport, aprobare 
 ♦ L. nr. 363/2006 

 v. cadastru 
 
 Planul naţional de acţiune în favoarea copilului: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 972/1995   
 Planul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală: 
 - Agenţia SAPARD, înfiinţare, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 142/2000   
 Planuri naţionale, zonale, locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism: 
 - patrimoniul naţional natural, includere, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007   
 Plasament financiar: 
 - efectuare pentru: 
 • Compania Română de Pescuit Oceanic - S.A. Tulcea 
 ♦ H.G. nr. 787/1992 

 • construirea Autostrăzii Bucureşti - Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 472/1992   
 Plata cu ora: 
 - în cadrul unităţilor bugetare 
 ♦ H.G. nr. 281/1993   
 Plată: 
 - în numerar, operaţiuni de încasări, disciplină financiară, întărire 
 ♦ L. nr. 70/2015 

 - sisteme moderne, introducere 
 ♦ O.U.G. nr. 193/2002   
 Platforma şcolară de e-learning: 
 ♦ L. nr. 1/2011   
 Platou continental: 
 - autorizaţie de gospodărire a apelor, obiective noi sau existente, funcţionare, exploatare 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 - proprietate publică 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.136) 
 
 Plăţi compensatorii: 
 - ajutoare şi facilităţi, personal militar şi civil disponibilizat, restructurare, armată 
 ♦ O.G. nr. 7/1998 

 ♦ O. nr. 281/M.49/1998 (M.M.P.S.; M.Ap.N.)  

 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 - cadre militare şi salariaţi civili, disponibilizaţi, restructurare unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 ♦ O. nr. 419/954/1999 (M.M.P.S.; M.I.)  

 ♦ O.U.G. nr. 100/1999 

 - concedieri colective, protecţie socială, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - pentru concedieri colective din regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat, acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O.G. nr. 18/1997 

 ♦ L. nr. 76/2002 

 - pentru personalul militar, plăţi, mod de stabilire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 100/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 136/2000 

 ♦ O.G. nr. 7/1998 

 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 - şi ajutoare pentru cadre militare trecute în rezervă sau direct în retragere, mod de acordare 
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 ♦ O.G. nr. 7/1998 

 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 v. concedieri colective, v. personal disponibilizat 
 
 Plăţi în rate: 
 - active disponibile ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale cu capital majoritar de stat şi regii autonome, vânzare către întreprinderi mici  
 şi mijlocii, condiţii 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 - acţiuni şi active: 
 • ale societăţilor comerciale de turism, care se privatizează, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 52/2001 

 ♦ H.G. nr. 441/2001 

 • vândute, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - facilităţi acordate la încheierea contractelor de vânzare a acţiunilor societăţilor comerciale care exploatează terenuri proprietate de stat 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 268/2001 

 - pentru acţiuni şi active ale societăţilor comerciale care deţin în exploatare terenuri agricole, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 - vânzare acţiuni, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - vânzare bunuri urmărite silit de către AVAB, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998   
 Plăţi: 
 - Centrala Incidentelor de Plăţi, organizare şi funcţionare la Banca Naţională a României 
 ♦ R. nr. 1/2012 (B.N.R.)  

 - cu şi fără numerar, prestări servicii de încasări, comisioane 
 ♦ R. nr. 1/1996 (B.N.R.)  

 - electronice: 
 • "Ghişeul virtual de plăţi", sistem, operare, utilizare, cadru general 
 ♦ Decizia nr. 339/2008 (A.S.S.I.)  

 • instituţii de credit, sume virate eronat, restituire, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 860/2006 (M.F.P.)  

 • online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, sistem 
 ♦ H.G. nr. 1235/2010 

 ♦ O. nr. 168/14/95/2011 (M.C.S.I.; M.A.I.; M.F.P.)  

 - înlesniri pentru sumele datorate la fondurile speciale gestionate de M.I.R., condiţii 
 ♦ O. nr. 359/2002 (M.I.R.)  

 - on-line, procesatori, selectare, procedură 
 ♦ O. nr. 435/2005 (M.C.T.I.)  

 - ordinea de efectuare în economie, scadenţa 
 ♦ H.G. nr. 162/1992 

 - prevenirea incapacităţilor de plată, măsuri, monitorizarea datoriilor 
 ♦ O.U.G. nr. 77/1999 

 - servicii, reglementare 
 ♦ L. nr. 209/2019 

 - transfrontaliere în euro 
 ♦ H.G. nr. 1259/2010 

 - utilizatori ai serviciilor de iluminat public, termen 
 ♦ L. nr. 230/2006   
 Poduri: 
 - balastiere, amplasare, exploatare 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - exploatare, întreţinere, norme specifice de protecţie a muncii 
 ♦ O. nr. 357/1998 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - întreţinere, reparaţii, nomenclator de activităţi 
 ♦ O. nr. 78/1999 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - normativ, execuţie la cald a îmbrăcămintei bituminoase cilindrate cu beton asfaltic 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 
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 ♦ O. nr. 51/1998 (M.Tr.)    
 Policlinici cu plată: 
 - prestaţii medicale, la cerere, plăţi, tarife, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 532/1991 

 ♦ O. nr. 466/2005 (M.S.)  

 - structura organizatorică, funcţionare, tarife, personal, plata salariilor 
 ♦ H.G. nr. 532/1991 

 v. unităţi sanitare publice 
 
 Politică externă: 
 - atribuţii în domeniul politicii externe 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.91) 
 - Guvern, atribuţii 
 ♦ L. nr. 590/2003 

 v. M.A.E., v. Misiuni diplomatice şi consulare ale României 
 
 Politici publice: 
 - la nivel central, elaborare, monitorizare 
 ♦ H.G. nr. 775/2005 

 - la nivelul administraţiei publice centrale, îmbunătăţire sistem de elaborare, coordonare, planificare, Strategie, implementare, plan de acţiune,  
 metodologie, componenţă de management 
 ♦ H.G. nr. 870/2006 

 ♦ O. nr. 388/2006 (S.G.G.)  

 ♦ H.G. nr. 1807/2006 

 ♦ H.G. nr. 158/2008   
 Poliţia de Frontieră Română: 
 - cooperare poliţienească internaţională, facilitare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 103/2006 

 - Garda de Coastă 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 80/1999 

 - organizare şi funcţionare, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001   
 Poliţia Română: 
 - asistenţă medicală şi psihologică, medicamente şi proteze acordare în mod gratuit 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 ♦ H.G. nr. 677/2003 

 - atribuţii, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 - autoritatea teritorială de ordine publică, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 787/2002 

 - cheltuieli de transport, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 350/2002 

 ♦ H.G. nr. 125/2003 

 - colaborare cu trupe de jandarmi 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 - compensarea lunară cuvenită, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 ♦ H.G. nr. 284/2005 

 - comunitară, înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 371/2004 

 - cooperare poliţienească internaţională, facilitare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 103/2006 

 - Corpul Naţional al Poliţiştilor 
 ♦ H.G. nr. 1305/2002 

 - distincţii onorifice, conferire 
 ♦ O. nr. 66/2014 (M.Af.I.)  

 - formaţii specializate, depistare trafic şi consum ilicit de droguri 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 - Grupul Internaţional de Poliţie (I.P.T.F.) din Bosnia-Herţegovina: 
 • participare poliţişti, drepturi, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 823/1999 
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 • participarea României, durată, condiţii 
 ♦ H.P. nr. 18/1998 

 • suplimentare număr de poliţişti 
 ♦ H.P. nr. 18/1998 

 - Inspectoratul General al Poliţiei, inspectorate de poliţie, atribuţii 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 - locuinţe de serviciu, vânzare către personal, autorizare 
 ♦ L. nr. 562/2004 

 ♦ H.G. nr. 2333/2004 

 - pază bunuri, instituţii publice 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 ♦ L. nr. 303/2004 

 - poliţist: 
 • cercetare disciplinară, asistare, asigurare 
 ♦ O. nr. 439/2008 (M.I.R.A.)  

 • codul de etică şi deontologie 
 ♦ H.G. nr. 991/2005 

 • despăgubiri de viaţă, sănătate, bunuri, asigurare 
 ♦ H.G. nr. 1083/2008 

 ♦ O. nr. 24/2009 (M.A.I.)  

 • diagnostic clinic, funcţional, evaluare a capacităţii de muncă, stabilirea aptitudinii şi încadrării în grade de invaliditate, criterii, norme 
 ♦ H.G. nr. 56/2012 

 • drepturi de transport 
 ♦ H.G. nr. 1292/2003 

 • fapte săvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, asistenţă juridică, asigurare, sume necesare, suportare de către unitate,  
 condiţii 
 ♦ O. nr. 9/2009 (M.A.I.)  

 • fond de stimulente, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 207/2004 

 • locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1822/2004 

 • program de lucru, forme de organizare, acordarea repausului săptămânal 
 ♦ O. nr. 577/2008 (M.I.R.A.)  

 • reconversie profesională, programe, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 172/2012 (M.A.I.)  

 • salarizare şi alte drepturi 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 118/2004 

 • sistem unitar de pensii publice 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • statut special 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 • sub acoperire, folosire 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 - poliţişti locali, cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi liniştii publice, în domeniul circulaţiei rutiere, formare iniţială, 2013, în instituţiile  
 M.Af.I. 
 ♦ O. nr. 3/2013 (M.Af.I.)  

 - prevenire şi combatere fapte ilicite 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 - uniforme, compunere, port regulament, norme privind echiparea poliţiştilor, reguli 
 ♦ O. nr. 236/2009 (M.A.I.)    
 Poliţie comunitară pentru ordine publică: 
 - instituire 
 ♦ L. nr. 218/2002   
 Poliţie judiciară: 
 - activitate, conducere, supraveghere şi control de către procuror 
 ♦ L. nr. 281/2003   
 Poliţie locală: 
 - baze de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, acces, activităţi, organizare 
 ♦ O. nr. 128/2011 (M.A.I.)  

 - înfiinţare, organizare 
 ♦ L. nr. 155/2010 
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 ♦ H.G. nr. 1332/2010 

 - plan de ordine şi siguranţă publică, metodologie de elaborare 
 ♦ O. nr. 92/2011 (M.A.I.)    
 Poliţie sanitar-veterinară: 
 - atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - inspector, legitimaţie 
 ♦ O. nr. 97/2002 (M.A.A.P.)    
 Poliţie, relaţii de colaborare, schimb experienţă, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Belgia, Convenţie, Bucureşti, 1999 
 ▼ L. nr. 50/2001 (ratificare) 

 • Bulgaria, Acord, învăţământ, instruire, calificare poliţişti, Bucureşti, 2011 
 ▼ O. nr. 245/2011 (publicare) 

 • Confederaţia Elveţiană, Acord, implementare program "Introducerea conceptului  poliţiei de proximitate", Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 180/2006 (aprobare) 

 • Elveţia, cooperare între poliţie şi parchet, Acord, Berna, 2003 
 ▼ H.G. nr. 804/2003 (aprobare) 

 • Muntenegru, Protocol, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1537/2006 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, operaţii transfrontaliere de poliţie aeriană, Acord, Bucureşti, 2011 
 ▼ L. nr. 97/2012 (aprobare) 

 • R. Italiană, Acord, Roma, 2003 
 ▼ H.G. nr. 737/2004 (aprobare) 

 • R. Moldova, personal, formare, Protocol de cooperare, București, 2016 
 ▼ H.G. nr. 809/2016 (aprobare) 

 • R. Norvegiei, Acord, Oslo, 2008 
 ▼ L. nr. 23/2009 (ratificare) 

 • R. Ungaria, misiuni de poliţie aeriană, Acord, sibiu, 2007 
 ▼ L. nr. 163/2008 (ratificare) 

 • R.F. Germania, Declaraţie comună, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1259/2003 (aprobare) 

 • Regatul Ţărilor de Jos: 
 • Memorandum de înţelegere, Haga, 2004 
 ▼ H.G. nr. 1473/2004 (aprobare) 

 • Oficiul European de Poliţie, ofiţeri de legătură români, privilegii, imunităţi, Acord, 2006 
 ▼ L. nr. 267/2006 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • cooperare pentru Europa de Sud-Est, Convenţie, Viena, 2006 
 ▼ L. nr. 214/2007 (ratificare) 

 • Oficiul European de Poliţie, cooperare, Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 197/2004 (ratificare) 

 • Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, Memorandum, Sofia, 2010 
 ▼ H.G. nr. 1060/2010 (aprobare)   
 Poluare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Codul I.S.M., Rezoluţia A 741 (18), 1993 
  ▼ L. nr. 85/1997 (acceptare) 

 • Convenţia privind poluaţii atmosferici persistenţi, Stockholm, 2001 
 ▼ L. nr. 261/2004 (ratificare) 

 • cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), răspundere civilă pentru prejudicii, Convenţie, Londra, 2001 
 ▼ L. nr. 108/2009 (aderare) 

 ♦ H.G. nr. 1299/2009 

 • cu hidrocarburi, protejare, cooperare, protejare mediu înconjurător, Convenţie internaţională, Londra, 1990 
 ▼ O.G. nr. 14/2000 (aderare) 

 • prevenire  poluare  atmosferă, transfrontieră pe distanţe lungi, Convenţie, Geneva, 1979 
 ▼ L. nr. 8/1991 (ratificare) 

 • prevenire de către nave: 
 • Convenţie internaţională, Londra,  1973, modificată prin Protocol, Londra,  1978 
  ▼ L. nr. 6/1993 (aderare) 

 • Protocol, 1978, Amendamente, MARPOL 73/78, Londra 
 ▼ O.G. nr. 53/1999 (aderare) 
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 • Program de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), Protocol  
 la Convenţia din 1979, Geneva, 1984 
 ▼ L. nr. 652/2002 (aderare) 

 • răspundere civilă pentru pagube produse prin poluare cu hidrocarburi, Protocol, 1992, pentru amendarea Convenţiei din 1969, Londra, 1992 
 ▼ O.G. nr. 15/2000 (aderare)   
 Poluare: 
 - alarmare în caz de poluări accidentale ale apelor din România 
 ♦ O. nr. 485/1995 (M.A.P.P.M.)  

 - ape, prevenire, combatere 
 ♦ O. nr. 278/1997 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 107/1996 

 - aplicare R. nr. 850/2004/CE privind poluanţii organici persistenţi, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 561/2008 

 - atmosferă, determinare a emisiilor produse de surse staţionare 
 ♦ O. nr. 756/1997 (M.A.P.P.M.)  

 - autorizaţie integrată de mediu, emitere, Procedură 
 ♦ O. nr. 818/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - bifenili policloruraţi, gestionare ecologică raţională, ghid 
 ♦ O. nr. 1179/2010 (M.M.P.)  

 - Centrul naţional de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile şi de comunicare cu Biroul  
 European pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 249/2005 (M.M.G.A.)  

 - Comandamentul operativ pentru depoluare marină 
 ♦ O. nr. 1/217/182/2004 (M.M.G.A.; M.T.C.T.; M.A.I.)  

 - combatere, prevenire, control 
 ♦ O. nr. 756/1997 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 ♦ H.G. nr. 140/2008 

 - cu azbest, prevenire, reducere, control, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 124/2003 

 - cu hidrocarburi, răspundere civilă 
 ♦ O.G. nr. 15/2000 

 ♦ H.G. nr. 1232/2000 

 - cu nitraţi proveniţi din surse agricole, protecţie ape, Plan de acţiune 
 ♦ H.G. nr. 964/2000 

 ♦ O. nr. 452/105951/2001 (M.A.P.M.; M.A.A.P.)  

 - emisii în aer poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere, limitare 
 ♦ L. nr. 188/2018 

 - evaluare 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 - gaze cu efect de seră: 
 • certificate de emisii, comercializare, schemă, stabilire, plan naţional de alocare, aprobare pentru anii 2007, 2008-2012 
 ♦ H.G. nr. 780/2006 

 ♦ H.G. nr. 60/2008 

 • monitorizare emisii, rapoarte, organisme de verificare, acreditare, procedură 
 ♦ O. nr. 1768/2007 (M.E.F.)  

 • Plan naţional de alocare, elaborare, metodologie 
 ♦ O. nr. 85/2007 (M.M.G.A.)  

 • registrul naţional, gestionare, operare, regulament 
 ♦ O. nr. 1474/2007 (M.M.D.D.)  

 - limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, măsuri, stabilire, condiţii 
 ♦ O. nr. 712/199/2003/126/2004 (M.A.P.A.M.; M.E.COM; M.A.I.)  

 ♦ O. nr. 833/545/859/2005 (M.M.G.A.; M.E.COM.; M.A.I.)  

 - marină cu hidrocarburi, Plan naţional de pregătire, răspuns şi cooperare 
 ♦ O.G. nr. 14/2000 

 ♦ H.G. nr. 1593/2002 

 - mediu marin, strategie, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 71/2010 

 - pericole de accidente majore, activităţi cu substanţe periculoase, măsuri 
 ♦ O. nr. 1299/2005 (M.M.G.A.)  

 - prevenire, implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau navighează în apele  
 naţionale 
 ♦ O.G. nr. 38/2000 

 - sistem de informaţii, sănătatea în relaţia cu mediul, constituire 
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 ♦ O. nr. 1041/2003 (M.S.)  

 v. nuclear, domeniu 
 
 Pomicultură: 
 - cadru legal 
 ♦ L. nr. 348/2003 

 ♦ H.G. nr. 156/2004 

 - îngheţ târziu de primăvară, pierderi, sprijin financiar 
 ♦ O.U.G. nr. 41/2008 

 ♦ O. nr. 734/2008 (M.A.D.R.)  

 - patrimonial pomicol, protejare, condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ O. nr. 185/142/2002 (M.A.A.P.; M.A.P.)  

 - plantaţii pomicole, plantare şi defrişare, autorizare, formulare tip 
 ♦ O. nr. 149/2004 (M.A.P.A.M.)  

 - pomi fructiferi, soiuri, înregistrare, testare 
 ♦ O. nr. 8/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - producere, control, certificare, calitate şi/sau comercializare material săditor pomicol, condiţii 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 382/2002 (M.A.A.P.)  

 v. plante 
 
 Pompieri: 
 - brevet de specialist, regulament de acordare 
 ♦ O. nr. 164/2007 (M.A.I.)  

 - civili, servicii publice comunitare, organizare, atribuţii, drepturi 
 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 ♦ L. nr. 307/2006 

 - militari: 
 • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
 ♦ L. nr. 121/1996 

 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 • ofiţeri, maiştri şi subofiţeri, protecţie civilă şi ai serviciilor publice comunitare 
 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 ♦ H.G. nr. 1492/2004 

 ♦ L. nr. 307/2006 

 - Ministerul Administraţiei şi Internelor: 
 • avize şi autorizaţii de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) 
 ♦ L. nr. 121/1996 

 ♦ L. nr. 121/1996 

 - Ziua pompierilor din România, instituire 
 ♦ H.G. nr. 492/1997   
 Poporul român: 
 - referendum 
 ♦ L. nr. 3/2000 

 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.95, art.150, art.151) 
 - suveranitate naţională, unitate 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.2, art.4) 

 Populaţie sinistrată: 
 - intervenţie operativă 
 ♦ L. nr. 481/2004 

 v. calamităţi naturale, v. servicii publice comunitare 
 
 Populaţie: 
 - cod numeric personal, atribuire 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2005 

 - Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare 
 ♦ H.G. nr. 997/2009 

 - educaţie antiseismică a populaţiei 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 ♦ O. nr. 15/N/19a/2286/1999 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.)  

 ♦ L. nr. 481/2004 

 - expunere la plumb, program de screening biologic, aprobare, metodologie 
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 ♦ O. nr. 1727/2006 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 41/2008 (M.S.PU.)  

 - mod de viaţă, norme de igienă, recomandări 
 ♦ O. nr. 119/2014 (M.S.)  

 - pregătirea pentru apărare 
 ♦ L. nr. 446/2006 

 - recensământ, efectuare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 680/2001 

 ♦ H.G. nr. 504/2001 

 ♦ O.G. nr. 36/2007 

 ♦ H.G. nr. 1502/2009 

 v. forţă de muncă 
 
 Pornografie: 
 - prevenire, combatere 
 ♦ L. nr. 196/2003 

 ♦ H.G. nr. 491/2004   
 Porturi, reglementări internaţionale: 
 - bunăstarea navigatorilor pe mare şi în port, O.I.M., Convenţia nr. 163/1987, Geneva, 1987 
 ▼ O.G. nr. 52/2001 (ratificare) 

 - controlul statului portului în regiunea Mării Negre, Memorandum de înţelegere, Istambul, 2000 
 ▼ O.G. nr. 50/2001 (ratificare)   
 Porturi: 
 - accesul persoanelor la bordul navelor şi accesul marinarilor străini la uscat, permisiune, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - administrare, servicii în porturi, carnet de lucru în port 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 - aferente Reţelei transeuropene de transport feroviar de marfă din România, listă, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1481/2007 

 - care beneficiază de prevederile O.G. nr. 131/2000, supraveghere vamală, norme tehnice, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 - Căpitănii de porturi, reorganizare, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - Centrul de Perfecţionare din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanţa 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - Comisia de coordonare a mişcării navelor: 
 • maritime şi fluviale în porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia, înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O. nr. 206/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - concesionarea serviciului public de pilotaj în porturile maritime româneşti 
 ♦ H.G. nr. 167/2000 

 - Constanţa, Midia, Brăila, Galaţi, Tulcea, evaluare de securitate portuară, aprobare 
 ♦ O. nr. 36/2012 (M.T.I.)  

 ♦ O. nr. 35/2012 (M.T.I.)  

 - controlul statului portului 
 ♦ O.G. nr. 38/2000 

 ♦ H.G. nr. 811/2010 

 - fluvio-maritime Galaţi şi Tulcea, Comisii de coordonare a mişcării navelor maritime şi fluviale 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 - flux pasageri, separare, practici, catalog Schengen 
 ♦ O. nr. 511/41/2005 (M.A.I.; M.T.C.T.)  

 - Galaţi, Brăila, Tulcea, nave maritime şi de căi navigabile interioare, mişcare, coordonare, comisii, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 251/2011 (M.T.I.)  

 - infrastructură de transport naval care aparţine domeniului public, închiriere, regulament 
 ♦ O. nr. 1286/2012 (M.T.I.)  

 - în portul Brăila, instituire măsuri de facilitarea exploatării porturilor 
 ♦ H.G. nr. 1317/2002 

 - licenţe şi autorizaţii, transporturi de mărfuri şi călători 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 - manipulare mărfuri, depozitare în porturi maritime şi fluviale, pierderi tehnologice, procente admise, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 
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 ♦ H.G. nr. 111/2002 

 ♦ L. nr. 86/2006 

 - maritime: 
 • nave în parc rece (în conservare), personal minim de siguranţă a navigaţiei, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ L. nr. 107/1992 

 • româneşti: 
 • combatere poluare, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 9/2022 

 • şi fluviale, civile şi militare, domeniu public 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor instituire în: 
 • portul Bazinul Nou 
 ♦ H.G. nr. 545/2002 

 • portul Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 547/2002 

 • portul Docuri 
 ♦ H.G. nr. 546/2002 

 - muncitori portuari, carnete de lucru, metodologie 
 ♦ O. nr. 252/2011 (M.T.I.)  

 - operaţiuni: 
 • în afara limitelor portuare 
 ♦ O. nr. 77/1997 (M.Tr.)  

 • vamale 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - Portul Sulina, evaluare de securitate portuară, aprobare 
 ♦ O. nr. 358/2011 (M.T.I.)  

 ♦ O. nr. 907/2011 (M.T.I.)  

 ♦ O. nr. 1364/2012 (M.T.I.)  

 - prestări de servicii, taxe 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 - regulament-cadru 
 ♦ O. nr. 636/2010 (M.T.I.)  

 - româneşti: 
 • nave sub pavilion străin, controlul statului PSC 
 ♦ O.G. nr. 38/2000 

 - securitate, măsuri 
 ♦ O. nr. 290/2007 (M.Tr.)  

 - servicii în porturi, prestare, agenţi economici, autorizare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 - şi căi navigabile: 
 • administrare 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 • interioare, zone sau porţiuni din aceste zone, serviciul de pilotaj obligatoriu 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 - trafic intern, cabotaj 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 v. companii naţionale 
 
 Porumb: 
 - declarare produs strategic pentru economia naţională 
 ♦ H.G. nr. 681/1994 

 - produse agricole, liberalizare la export 
 ♦ H.G. nr. 162/1997 

 v. plante 
 
 Posturi de prim ajutor medical: 
 - din întreprinderi, instituţii şi unităţi economice 
 ♦ O. nr. 427/2002 (M.S.F.)    
 Posturi: 
 - evaluare, criterii, model de completare fişe angajaţi, contract de muncă individual, instituţii publice 
 ♦ H.G. nr. 611/2008   
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 Poştă, servicii internaţionale, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Israel, Acord, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 658/1991 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • acte adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005: 
 • Regulament privind coletele poştale, protocol final, 2005 
 ▼ O. nr. 220/2006 (aprobare) 

 • Regulamentul poştei de scrisori, protocolul final, 2005 

 • acte adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005: 
 acte adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005: 
 • Regulamentul serviciilor de plată ale poştei, protocol final, 2005 

 • acte adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale, Bucureşti, 2004: 
 • Al şaptelea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale 
 ▼ L. nr. 24/2006 (ratificare) 

 • Aranjamentul privind serviciile de plată ale poştei 

 • Convenţia Poştală Universală şi protocolul său final 

 • Regulamentul general al Uniunii Poştale Universale 

 • Regulamentul interior al congreselor 

 • acte adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale, Seul 1994: 
 • Administraţii de Poştă şi Telecomunicaţii (C.E.P.T.), Conferinţă europeană, Aranjament de constituire 
 ▼ H.G. nr. 634/1992 (aprobare) 

 • al IV-lea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, Washington, 1989 
 ▼ L. nr. 31/1993 (ratificare) 

 • al V-lea  Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale,  Seul, 1994 
 ▼ L. nr. 113/1997 (ratificare) 

 • Aranjament privind cecurile poştale, Seul 1994 
 ▼ L. nr. 182/1997 (ratificare) 

 • Aranjament privind coletele poştale, Seul 1994 

 • Aranjament privind mandatele poştale,  Seul 1994 

 • Aranjament privind trimiterile contraramburs, Seul 1994 

 • Convenţia poştală universală, Seul 1994 

 • Protocol final al Aranjamentului privind coletele poştale, Seul 1994 

 • Protocol final al Convenţiei Poştale Universale, Seul 1994 

 • Regulament general al Uniunii Poştale Universale, Seul 1994 

 • Regulament interior al Congreselor, Seul 1994 

 • francare poştală: 
 • mandate poştale 

 • regulament general al  Uniunii Poştale, Seul, 1994 

 • Ordinul Suveran Militar de Malta, Acord de cooperare, Bucureşti, 2011 
 ▼ H.G. nr. 185/2012 (aprobare)   
 Poştă: 
 - atribuţii, servicii, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - circulaţia sacilor şi trimiterilor poştale: 
 • externe între birourile vamale 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 ♦ O. nr. 6342/2006 (A.N.V.)  

 • procedura de autorizare 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ Decizia nr. 88/EN/2004 (A.N.R.C.)  

 - furnizori de servicii poştale, acces, piaţă concurenţială, taxe de autorizare, stabilire, procedură 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 ♦ O. nr. 173/2002 (M.C.T.I.)  

 ♦ O.U.G. nr. 13/2013 

 - servicii poştale nerezervate 
 ♦ O. nr. 226/1997 (M.Cţii.)  

 - tarife, contabilitate, servicii prestate 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 ♦ H.G. nr. 180/2002 
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 ♦ O.U.G. nr. 79/2002   
 Practici anticoncurenţiale: 
 - angajamente, acceptare, evaluare, condiţii, termene, procedură, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 724/2010 (Cons.C.)  

 - măsuri de combatere 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 ♦ O. nr. 499/2010 (Cons.C.)    
 Practician în insolvenţă: 
 - organizare profesie, dobândire calitate, selecţie, proceduri 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2006   
 Practician în reorganizare şi lichidare: 
 - dobândire calitate, condiţii 
 ♦ O. nr. 2986/C/1999 (M.J.)    
 Preambalaje: 
 - produse în funcţie de masă sau volum, instrucţiuni de metrologie legală 
 ♦ H.G. nr. 530/2001   
 Precursori: 
 - substanţe chimice, utilizare finală, condiţii, regim juridic 
 ♦ L. nr. 142/2018 

 ♦ H.G. nr. 236/2019 

 
 

v. droguri 

 Prefect: 
 - activitate, îndrumare şi supraveghere de către Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - regim 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - şi subprefecţi: 
 • deplasare în străinătate sau primirea de delegaţii străine, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 189/2001 

 • examen de atestare în funcţii publice, organizare, desfăşurare 
 ♦ H.G. nr. 1655/2005   
 Prefecturi: 
 - Comitete consultative de dialog civic, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 499/2004 

 - control ierarhic în numele Guvernului, executare de către MAI 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - dotare cu autoturisme şi consum lunar de carburanţi, norme 
 ♦ H.G. nr. 781/1997 

 - servicii publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa: 
 • paşapoartelor simple, organizare, subordonare 
 ♦ O.G. nr. 83/2001 

 ♦ H.G. nr. 1693/2004 

 • permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
 ♦ H.G. nr. 1767/2004 

 - trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţă de judeţe în administrare 
 ♦ H.G. nr. 706/1994 

 - utilizare sume provenite din vânzarea locuinţelor 
 ♦ H.G. nr. 86/1991   
 Premii: 
 - ale Academiei Române, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 769/1992 

 ♦ L. nr. 752/2001 

 - concursuri în domeniul culturii şi artei 
 ♦ H.G. nr. 657/1990 

 - criterii de acordare, personal din instituţiile publice de cultură, condiţii 
 ♦ N.M. nr. 3977/1996 (M.Cult.)  

 ♦ O. nr. 351/1998 (M.Cult.)  

 ♦ O.G. nr. 9/1996 
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 - de excelenţă în turism, instituire, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 320/2001 (M.T.)  

 - indemnizaţii, sporuri şi alte drepturi băneşti ale: 
 • personalului militar şi civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 • poliţiştilor 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 - naţionale pentru artă, instituire 
 ♦ H.G. nr. 202/2008 

 - pentru: 
 • personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, procent asupra fondului de salarii 
 ♦ O.U.G. nr. 117/1999 

 • personalul din unităţi bugetare, procent asupra fondului de salarii, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 • personalul silvic, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 • sportivi, antrenori, tehnicieni, acordare 
 ♦ H.G. nr. 1447/2007 

 • structuri asociative de tineret, pentru membrii acestora şi alţi tineri, acordare de către MTS 
 ♦ H.G. nr. 259/2006   
 Premiu anual: 
 - mod de stabilire, acordare 
 ♦ H.G. nr. 829/1994   
 Presă: 
 - administraţii locale de presă, înfiinţare 
 ♦ D. nr. 102/1990 

 - Agenţia de presă "Rompres" înfiinţare 
 ♦ D. nr. 30/1990 

 ♦ L. nr. 19/2003 

 - Biroul de presă, informaţii şi relaţii publice la Bruxelles, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 802/1991 

 - informaţii de interes public, acces, condiţii 
 ♦ L. nr. 544/2001 

 ♦ H.G. nr. 123/2002 

 - libertate, editare de publicaţii, informaţie corectă, răspundere civilă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.30) 
 - sistem electronic, lista cu societăţile comerciale care se privatizează, publicitate 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - transport cu vagoane poştale CFR, tarif redus 
 ♦ H.G. nr. 589/1997   
 Prescripţie extinctivă: 
 - acţiune: 
 • izvorâte din contractul de transport pe C.F.R. şi din alte cauze, termen 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - bunuri rechiziţionate 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 - contravenţii pentru faptele incriminate referitoare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, stabilire, durată 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - daune nucleare, răspundere civilă, stingerea dreptului la acţiune în despăgubire, împotriva operatorului, termene 
 ♦ L. nr. 703/2001 

 - drept: 
 • a cere executarea silită: 
 • de acţiune împotriva membrului exclus al grupurilor de interes economic, termen de 5 ani, stabilire 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 • de acţiune în justiţie pentru recuperarea imobilelor preluate abuziv 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 • de acţiune pentru repararea pagubei pentru produsul pus în circulaţie de către agentul economic, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 • de acţiune pentru retrocedarea imobilelor ce au aparţinut cultelor religioase 
 ♦ O.U.G. nr. 94/2000 

 • la acţiune în faţa instanţelor judecătoreşti, pentru daune patrimoniale sau morale, termene 
 ♦ L. nr. 11/1991 
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 • privind creanţe preluate de AVAB, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 - infracţiuni pentru faptele incriminate referitoare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, stabilire, durată 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - introducere acţiune în justiţie pentru trimiteri poştale, interne şi internaţionale, termene, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - pentru: 
 • aplicarea şi executarea sancţiunii amenzii contravenţionale, termen 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 • bunuri găsite, salvate de pe o navă eşuată, scufundată în apele naţionale, termene 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 • creanţele trezoreriei statului, termene 
 ♦ O.U.G. nr. 146/2002 

 • drepturi băneşti neachitate personalului militar şi civil din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,  
 termen 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 • folosirea drumurilor publice şi alte prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, taxe 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 • solicitarea penalităţilor pentru neîndeplinirea termenelor prevăzute în contractele de privatizare a societăţilor comerciale pentru investiţii (care  
 curge de la data încheierii perioadei de investiţii prevăzute în contract) 
 ♦ O.G. nr. 25/2002 

 - soluţionarea litigiilor în procesul de privatizare a societăţiilor comerciale 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - stabilirea contribuţiilor şi diferenţelor de contribuţii de asigurări sociale, termen 
 ♦ L. nr. 232/2003 

 - sume încasate necuvenit cu titlu de: 
 • prestaţii de asigurări sociale, recuperare, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - taxe cuvenite bugetului de stat: 
 • termen de prescripţie 
 • în domeniul comunicaţiilor 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 • în domeniul contravenţiilor în construcţii, stabilire 
 ♦ L. nr. 50/1991   
 Prescripţie, reglementări internaţionale: 
 - prescripţie în materie de vânzare internaţională de mărfuri, Convenţie, New York, 1974 şi Protocol de modificare, Viena, 1980 
 ▼ L. nr. 24/1992 (aderare)    
 Prestaţii artistice muzicale: 
 - fixate pe fonograme, utilizare şi tabele cuprinzând drepturi patrimoniale, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 143/2003   
 Prestări de servicii: 
 - acordare licenţe de fabricaţie de către Ministerul Agriculturii,Alimentaţiei şi Pădurilor 
 ♦ O. nr. 357/2003 (M.A.A.P.)  

 - agenţi economici, activităţi, procedura acceptării tacite pentru aprobarea sau reînnoirea unei autorizaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2003 

 - angajare de către unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, domenii de activitate, listă, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 74/2001 

 ♦ H.G. nr. 733/2002 

 - consulare, taxe şi cheltuieli efective, calcul, criterii 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 - convenţii civile, înregistrări şi evidenţă, încheiere, condiţii 
 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 - de căpităniile de port, încasare tarife pentru servicii prestate navelor sub pavilion român/străin, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 - de către unităţi M.A.I., condiţii 
 ♦ O.G. nr. 74/2001 

 ♦ H.G. nr. 733/2002 

 - instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, aparate consumatoare de combustibil 
 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  

 - instituţii publice din domeniul sănătăţii, contracte 
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 ♦ H.G. nr. 266/1997 

 - în domeniul protecţiei muncii, condiţii 
 ♦ L. nr. 319/2006 

 - în folosul comunităţii, sancţiune contravenţională, aplicare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 55/2002 

 - în interes public 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 - jocuri de noroc 
 ♦ O.U.G. nr. 77/2009 

 - pentru instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, aparate consumatoare de combustibil, tarife 
 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  

 - personal încadrat în muncă, contract de muncă şi convenţii civile, protecţie socială 
 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 - şi/sau reconstrucţie a vehiculelor rutiere, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 82/2000 

 - transnaţionale, detaşare salariaţi, procedură specifică 
 ♦ L. nr. 16/2017   
 Preşedinte interimar al  României: 
 - asigurare, atribuţii, excepţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.98 şi art.99) 

 Preşedintele României: 
 - acte ale Preşedintelui României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.88 şi art.100) 
 - acte publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 - alegere, competenţă, atribuţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (Titlul III, cap.II) 
 - alegere, respectarea procedurii 
 ♦ L. nr. 47/1992 

 ♦ L. nr. 370/2004 

 - aparat, gestionare resurse umane 
 ♦ H.G. nr. 510/1998 

 - atribuţii privind: 
 • apărarea naţională 
 ♦ L. nr. 45/1994 

 • încheierea tratatelor 
 ♦ L. nr. 590/2003 

 • înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare 
 ♦ L. nr. 37/1991 

 • numirea judecătorilor de la instanţele judecătoreşti 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 • siguranţa naţională 
 ♦ L. nr. 51/1991 

 - avere, obligaţia declarării 
 ♦ L. nr. 115/1996 

 ♦ L. nr. 144/2007 

 - Cancelaria Ordinelor, compartiment, atribuţii 
 ♦ L. nr. 29/2000 

 - consultare Parlament 
 ♦ L. nr. 3/2000 

 - decoraţii, conferire, condiţii 
 ♦ L. nr. 29/2000 

 - demnitari, condiţii, referendum 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.95) 
 ♦ L. nr. 3/2000 

 - indemnizaţii şi alte drepturi 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.101) 
 - instituire stare de asediu şi stare de urgenţă, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 
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 - interimatul în exercitarea funcţiei, împrejurări 
 ♦ L. nr. 47/1992 

 - jurământ 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 82) 
 - promulgarea legii, termen 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.77) 
 - responsabilitatea ministerială, declararea procedurii de urmărire penală şi de judecare 
 ♦ L. nr. 115/1999 

 - servicii în subordine, Administraţia prezidenţială 
 ♦ L. nr. 47/1994 

 - servicii medicale, acordare 
 ♦ L. nr. 38/2018 

 - suspendare din funcţie, condiţii, avizul Curţii Constituţionale 
 ♦ L. nr. 47/1992   
 Preţuri: 
 - apă grea, instituire, control, termen 
 ♦ H.G. nr. 490/1998 

 - atribuţiile Consiliului Concurenţei şi ale Oficiului Concurenţei 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - bunuri rechiziţionate 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 - cabaline venite la turma de bază, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 139/2002 

 - care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, criterii şi modalităţi de ajustare 
 ♦ H.G. nr. 669/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - de contractare şi de achiziţie, garantate de stat pentru produse agricole de bază, decontare grâu, porumb din import 
 ♦ H.G. nr. 197 bis/1993 

 - de piaţă, cerere şi ofertă, vânzare societăţi comerciale care se privatizează 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - de vânzare a locuinţelor, din fondurile statului 
 ♦ D.-L. nr. 61/1990 

 ♦ H.G. nr. 608/1990 

 ♦ L. nr. 85/1992 

 - energia termică livrată populaţiei prin sisteme centralizate, compensare pierderi, schemă 
 ♦ H.G. nr. 1254/2005 

 ♦ L. nr. 325/2006 

 ♦ O.G. nr. 36/2006 

 - energie electrică şi termică 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ O. nr. 24/2005 (A.N.R.E.)  

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - gaze noi din producţia internă, valorificare, condiţii 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - liberalizare 
 ♦ H.G. nr. 206/1993 

 - local de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei, instituire, fundamentare, metodologie, condiţii, compensare pierderi, schemă 
 ♦ H.G. nr. 958/1999 

 ♦ O. nr. 2/2002 (A.N.R.E.)  

 ♦ L. nr. 325/2006 

 ♦ O.G. nr. 36/2006 

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - locuinţe recepţionate după 1 ianuarie 1990, preţuri de vânzare 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ H.G. nr. 608/1990 

 ♦ H.G. nr. 658/1992 

 - medicamente de uz uman, mod de calcul 
 ♦ O. nr. 385/2009 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 241/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 257/2011 (M.S.)  
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 - metale preţioase, achiziţionate de B.N.R. 
 ♦ O. nr. 548 bis/1991 (B.N.R.)  

 - metru cub, masă lemnoasă pe picior 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - minereu de uraniu, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 584/1992 

 - mod de negociere în condiţiile liberalizării cursului de schimb al leului 
 ♦ H.G. nr. 206/1993 

 - negociere: 
 • cu agenţii economici, norme 
 ♦ H.G. nr. 729/1994 

 ♦ H.G. nr. 53/1992 

 • stabilire în cadrul tranzacţiilor bursiere 
 ♦ H.G. nr. 54/1993 

 - pentru: 
 • produse oferite consumatorilor spre vânzare 
 ♦ H.G. nr. 947/2000 

 - privatizare societăţi comerciale la preţul simbolic reprezentând echivalentul unui euro 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - produse şi servicii: 
 • cu caracter de monopol natural, aviz, Oficiul Concurenţei 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 • de gospodărire a apelor 
 ♦ O.U.G. nr. 107/2002 

 - regim juridic, formare liberă şi concurenţială 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 ♦ H.G. nr. 206/1993 

 - tarife: 
 • cu avizul Oficiului Concurenţei 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ H.G. nr. 669/2001 

 • facturare şi modalităţi de plată pentru Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 29/N/1993 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.)  

 ♦ L. nr. 241/2006 

 • în domeniul: 
 • gazelor naturale, fundamentare, condiţii 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 • pentru: 
 • energia termică, stabilire, ajustare 
 ♦ L. nr. 325/2006 

 • plata serviciilor de apă şi canalizare, răspunderi, sancţiuni 
 ♦ L. nr. 241/2006 

 ♦ O. nr. 65/2007 (A.N.R.S.C.)  

 • şi redevenţe la ţiţeiul şi gazele naturale extrase şi vândute în România, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 418/1993 

 • şi taxe pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public, aprobare de către consiliiele locale 
 ♦ O.G. nr. 71/2002 

 - vânzare spaţii comerciale construite din fondurile statului, mod de stabilire 
 ♦ L. nr. 550/2002 

 ♦ H.G. nr. 1341/2002 

 v. plăţi în rate 
 
 Prietenie şi cooperare internaţională: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Azerbaidjan, Tratat, Baku, 1996 
 ▼ L. nr. 24/1997 (ratificare) 

 • Georgia, Tratat, Tbilisi, 1996 
 ▼ L. nr. 23/1997 (ratificare) 

 • Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, Protocol,  Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 402/1994 (aprobare) 

 • R. Albania, Tratat, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 99/1994 (ratificare) 

 • R. Armenia, Tratat, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 26/1995 (ratificare) 

 • R. Belarus, Tratat, Bucureşti, 1993 
 ▼ L. nr. 9/1994 (ratificare) 
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 • R. Bulgaria: 
 • Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.U.G. nr. 149/2000 (ratificare) 

 • Tratat, Sofia, 1992 
 ▼ L. nr. 74/1992 (ratificare) 

 • R. Cehă, Tratat, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 31/1995 (ratificare) 

 • R. Columbia, Acord general, Bogota, 1993 
 ▼ L. nr. 21/1994 (ratificare) 

 • R. Croaţia, Tratat, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 79/1994 (ratificare) 

 • R. Elenă, Tratat, Bucureşti, 1991 
 ▼ L. nr. 35/1992 (ratificare) 

 • R. Estonia, Tratat, Tallin, 1992 
 ▼ L. nr. 124/1992 (ratificare) 

 • R. F. Germania, Tratat, Bucureşti, 1992 
 ▼ L. nr. 95/1992 (ratificare) 

 • R. F. Iugoslavia, Tratat, Belgrad, 1996 
 ▼ L. nr. 112/1996 (ratificare) 

 • R. Franceză, Tratat, Paris, 1991 
 ▼ L. nr. 32/1992 (ratificare) 

 • R. Italiană, Tratat de prietenie, Bucureşti, 1991 
 ▼ L. nr. 34/1992 (ratificare) 

 • R. Lituania, Tratat, Vilnius, 1994 
 ▼ L. nr. 78/1994 (ratificare) 

 • R. Macedonia, Tratat, Bucureşti, 2001 
 ▼ L. nr. 660/2001 (ratificare) 

 • R. Polonă, Tratat, Bucureşti, 1993 
 ▼ L. nr. 28/1993 (ratificare) 

 • R. Slovacă, Tratat, Bratislava, 1993 
 ▼ L. nr. 10/1994 (ratificare) 

 • R. Turcia, Tratat, Bucureşti, 1991 
 ▼ L. nr. 33/1992 (ratificare) 

 • R. Ungară, Tratat, Timişoara, 1996 
 ▼ L. nr. 113/1996 (ratificare) 

 • R. Uzbekistan, Tratat, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 155/1999 (ratificare) 

 • Regatul Spaniei, Tratat, Madrid, 1992 
 ▼ L. nr. 73/1992 (ratificare) 

 • Ucraina, Tratat, Constanţa, 1997 
 ▼ L. nr. 129/1997 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Cooperare dintre statele riverane Mării Negre, constituirea grupului de cooperare navală în Marea Neagră,- LACKSEAFOR- drapel şi  
 emblemă, descriere şi imagine 
 ▼ L. nr. 777/2001 (ratificare)   
 Primari: 
 - avere, declarare 
 ♦ L. nr. 115/1996 

 ♦ L. nr. 144/2007 

 - competenţă în materie de acordare ajutor social, venit minim garantat, ajutoare de urgenţă, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 50/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - eşarfă în culorile drapelului naţional al României 
 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 ♦ H.G. nr. 62/1992 

 - fond funciar, atribuţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 - indemnizaţii pentru 2005, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 106/2004 

 - statut 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - şi funcţionari ai primăriei, împuterniciţi de primar, atestarea calităţii de cetăţeni cu drept de vot, verificarea listei susţinătorilor propunerii  
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 legislative 
 ♦ L. nr. 189/1999 

 - şi preşedinţii consiliilor locale, secretari din localităţile unde minorităţile naţionale au o pondere de peste 20% în raport cu locuitorii din unitatea  
 administrativ teritorială, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 1206/2001   
 Primării: 
 - amplasare sedii 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - buget 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ L. nr. 273/2006 

 - secretari, îndeplinire acte notariale, criterii, condiţii, taxe de timbru 
 ♦ N.M. nr. 443/C/1999 (M.J.)    
 Prim-ministru: 
 - aparat propriu de lucru, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ H.G. nr. 404/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ Decizia nr. 308/2009 (PM)  

 ♦ Decizia nr. 307/2009 (PM)  

 - Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 
 ♦ O.U.G. nr. 26/2011 

 ♦ Decizia nr. 56/2011 (PM)  

 - cancelarie 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 156/2005 

 ♦ Decizia nr. 76/2021 (PM)  

 - cancelarie: 
 • Secretariatul permanent pentru dezvoltare durabilă, organizare, funcţionare 
 ♦ Decizia nr. 281/2008 (PM)  

 - Colegiul pentru Consultarea Societăţii Civile, constituire 
 ♦ H.G. nr. 618/2005 

 - Corpul de control 
 ♦ H.G. nr. 603/2020 

 - fond 
 ♦ L. nr. 40/1991 

 - organe de specialităţi ale administraţiei publice centrale şi instituţii, coordonare, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 v. Guvern 
 
 Privatizare, colaborare, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Ungară, Protocol, Budapesta, 1998 
 ▼ H.G. nr. 949/1998 (aprobare) 

 • telecomunicaţii, Acord de garanţie împrumut BIRD, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 88/1998 (ratificare)   
 Privatizare: 
 - agenţi de privatizare 
 ♦ L. nr. 137/2002 

 - agenţi economici din portofoliul M.E.Com., accelerare, Strategie 2005, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 184/2005 

 - aprobarea strategiei de privatizare a S.C. Banc Post S.A., măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 33/1999 

 ♦ H.G. nr. 435/1998 

 - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2004 

 - aviz de mediu, conţinut 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 - Banca Comercială Română, strategie de privatizare, finalizare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 772/2003 
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 ♦ O.G. nr. 33/2006 

 ♦ H.G. nr. 1160/2006 

 - bănci 
 ♦ L. nr. 83/1997 

 - bănci cu capital majoritar de stat, creanţe bancare neperformante 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 - capacităţi de producţie aferente unor activităţi conexe ale Regiei Naţionale a Pădurilor, condiţii 
 ♦ O. nr. 109/1999 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - concedieri colective, protecţie socială 
 ♦ H.G. nr. 624/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - control postprivatizare a societăţilor comerciale: 
 • executare obligaţii asumate prin contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţi comerciale, societăţi şi companii  
 naţionale, urmărire, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 25/2002 

 • majorări, penalităţi sau dobânzi, aplicare, percepere 
 ♦ O.G. nr. 25/2002 

 - cu titlu gratuit, finalizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 54/1998 

 - cupon nominativ de privatizare, stabilirea valorii unice de schimb 
 ♦ H.G. nr. 453/1995 

 - de către autoritatea administraţiei publice, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 72/1997 

 - derogare de la O.U.G. nr. 88/1997, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 148/2002 

 - derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, condiţii, finanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 169/2001 

 ♦ L. nr. 399/2002 

 ♦ O. nr. 879/253/2002 (M.F.P.; M.I.R.)  

 ♦ O. nr. 33/215/2003 (M.I.R.; M.F.P.)  

 - documentaţii pentru soc. comerciale, criterii de preselecţie, efectuare de Agenţia Domeniilor Statului 
 ♦ O. nr. 294/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 - Electrica - S.A. Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 85/2013 

 - facilităţi la plata preţului acţiunilor, la plata unor obligaţii bugetare, acordare S.C. Petromidia S.A. 
 ♦ O.U.G. nr. 64/1998 

 - fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare societăţi comerciale supuse privatizării, dispoziţii oficiale 
 ♦ L. nr. 137/2002 

 - garanţii şi despăgubiri care pot fi acordate cumpărătorilor 
 ♦ L. nr. 137/2002 

 - M.C.T.I., accelerare şi finalizare proces de privatizare a S.N. de Telecomunicaţii "Romtelecom" S.A. 
 ♦ O.U.G. nr. 5/2001 

 - mandate pentru realizarea strategiei de privatizare a unor societăţi comerciale, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 556/2002 

 - măsuri pentru S.N. Telecomunicaţii "Romtelecom" S.A., continuarea privatizării 
 ♦ L. nr. 21/2003 

 - Oficiul Participaţiilor Statului şi Participării în Industrie, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/2001 

 - onorariul agenţilor de privatizare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - operatori ai serviciilor de iluminat public, condiţii 
 ♦ L. nr. 230/2006 

 - prin licitaţie publică cu strigare, aprobare metode pentru societăţi comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a  
 statului cu destinaţie agricolă 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 137/2002 

 ♦ O. nr. 247/2002 (M.A.A.P.)  

 - procedura de administrare specială în perioada de privatizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 137/2002 
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 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - S.C. Complexul Energetic Oltenia - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 87/2013 

 - sector energetic 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - sectorul producerii energiei termoelectrice, strategie atragere investiţii 
 ♦ H.G. nr. 102/2004 

 - servicii de consultanţă, evaluare societăţi comerciale 
 ♦ R. nr. P/4384/1996 (F.P.S.)  

 - Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A., măsuri 
 ♦ L. nr. 36/2008 

 - Societatea Comercială "Faur" S.A., strategie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 8/2003 

 - Societatea Comercială "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa din cadrul PSAL, strategie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 532/2001 

 - Societatea Comercială Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 119/2001 

 ♦ H.G. nr. 1032/2000 

 ♦ H.G. nr. 1100/2001 

 • după privatizare, devine ISPAT SIDEX SA, Galaţi 
 ♦ H.G. nr. 213/2002 

 - Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" S.A., Bucureşti, strategie, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 924/2003 

 ♦ O.G. nr. 55/2003 

 - Societatea Naţională de Transport Feroviar Marfă - CFR Marfă, stat, pachet majoritar, acţiuni nominative, valoare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 - societăţi bancare 
 ♦ H.G. nr. 458/1997 

 ♦ L. nr. 83/1997 

 - societăţi comerciale cu capital integral sau parţial ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, creştere  
 atractivitate, facilitate 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 - societăţi comerciale cu capital mixt, creare, condiţii 
 ♦ L. nr. 137/2002 

 - societăţi comerciale, regii autonome: 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 • ce deţin în administrare terenuri proprietate publică sau privată a statului cu destinaţie agricolă, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 • din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la care statul deţine acţiuni, strategie, clauze în contractul de vânzare-cumpărare 
 ♦ H.G. nr. 938/2001 

 • din turism, stat acţionar, strategie, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 52/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 7/2001 

 ♦ H.G. nr. 441/2001 

 ♦ H.G. nr. 436/2001 

 • în cadrul proiectului finanţat de PIBL, măsuri organizatorice 
 ♦ O.G. nr. 40/1999 

 • în domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei desemnare MLPTL ca instituţie publică, implicaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 299/2000 

 • Petromidia S.A. Constanţa: 
 • aprobare mandat FPS privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare 
 ♦ H.G. nr. 985/1998 

 • finalizare proces de privatizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 64/1998 

 ♦ H.G. nr. 1391/2000 

 • vânzare active în sistem leasing imobiliar, raport de evaluare, stabilire preţ ofertă 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 
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 - societăţi comerciale: 
 • aflate în portofoliul M.I.R., strategie de privatizare în anul 2003 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 653/2003 

 • conform art. 3 din H.G. nr. 938/2001 
 ♦ O. nr. 106/320/2002 (A.P.A.P.S.; M.C.T.I.)  

 • de cercetare-dezvoltare, privatizare 
 ♦ H.G. nr. 2193/2004 

 • din subordinea M.T.C.T., strategie de privatizare, primă etapă, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 574/2006 

 • măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare 
 ♦ O.G. nr. 25/2002 

 ♦ H.G. nr. 489/2003 

 - societăţi naţionale: 
 • companii naţionale, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, disponibilizare de personal, drepturi, acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 8/2003 

 - strategia de privatizare a Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" 
 ♦ H.G. nr. 692/2003 

 - strategia de restructurare/privatizare/atragere de investiţii pentru: 
 • Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest"-S.A. Deva 
 ♦ H.G. nr. 590/2006 

 • Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin"-S.A. Baia Mare 
 ♦ H.G. nr. 590/2006 

 • S.C. "Băiţa"-S.A. Ştei 
 ♦ H.G. nr. 590/2006 

 • S.C. "Cupru Min"-S.A. Abrud 
 ♦ H.G. nr. 590/2006 

 • S.C. "Minbucovina"-S.A. Vatra Dornei 
 ♦ H.G. nr. 590/2006 

 • S.C. "Moldomin"-S.A. Moldova Nouă 
 ♦ H.G. nr. 590/2006 

 - strategia de restructurare/privatizare/lichidare pentru: 
 • S.C. " Fortus" - S.A. Iaşi 
 ♦ H.G. nr. 1113/2000 

 • S.C. "Alro" - S.A. şi "Alprom" - S.A. Slatina 
 ♦ H.G. nr. 1133/2001 

 • S.C. "Argeşana" - S.A. Piteşti 
 ♦ H.G. nr. 796/2000 

 • S.C. "Aro" - S.A. Câmpulung 
 ♦ H.G. nr. 1116/2000 

 • S.C. "Bicapa" - S.A. Târnăveni 
 ♦ H.G. nr. 1130/2000 

 • S.C. "Biosim" - S.A. Calafat 
 ♦ H.G. nr. 1123/2000 

 • S.C. "Carom" - S.A. Oneşti 
 ♦ H.G. nr. 1107/2000 

 • S.C. "Celhart Donaris" - S.A. Brăila 
 ♦ H.G. nr. 267/2002 

 • S.C. "Clujana" - S.A., Cluj-Napoca 
 ♦ H.G. nr. 798/2000 

 • S.C. "Colorom" - S.A. Codlea 
 ♦ H.G. nr. 1134/2000 

 • S.C. "Combinatul de Utilaj" - S.A. Cluj-Napoca 
 ♦ H.G. nr. 795/2000 

 • S.C. "Construcţii Metalice" - S.A. Bocşa 
 ♦ H.G. nr. 269/2002 

 • S.C. "Corapet" - S.A. Corabia 
 ♦ H.G. nr. 793/2000 

 • S.C. "Cord" - S.A. Buzău 
 ♦ H.G. nr. 1132/2000 

 • S.C. "Cost" - S.A. Târgovişte 
 ♦ H.G. nr. 1111/2000 

 • S.C. "Electronica"- S.A. Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 1268/2000 

 • S.C. "Electroputere" - S.A. Craiova 
 ♦ H.G. nr. 800/2000 
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 • S.C. "Electroturris" - S.A., Turnu-Măgurele 
 ♦ H.G. nr. 1122/2000 

 • S.C. "Elsid" - S.A. Titu 
 ♦ H.G. nr. 792/2000 

 • S.C. "Exfor" - S.A. Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 1115/2000 

 • S.C. "Fabrica de Scule Râşnov" - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 1125/2000 

 • S.C. "Griro" - S.A. Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 803/2000 

 • S.C. "Hidromecanica" - S.A. Braşov 
 ♦ H.G. nr. 804/2000 

 • S.C. "Industria Sârmei" - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 1103/2000 

 • S.C. "Lugomet" - S.A. Lugoj 
 ♦ H.G. nr. 1127/2000 

 • S.C. "Mecanex" - S.A. Botoşani 
 ♦ H.G. nr. 1131/2000 

 • S.C. "Mecanica" - S.A. Mârşa 
 ♦ H.G. nr. 1118/2000 

 • S.C. "Mecanica" - S.A. Negreşti Oaş 
 ♦ H.G. nr. 1102/2000 

 • S.C. "Moldosin" - S.A. Vaslui 
 ♦ H.G. nr. 805/2000 

 • S.C. "Nicolina" - S.A. Iaşi 
 ♦ H.G. nr. 799/2000 

 • S.C. "Nitramonia" - S.A. Făgăraş 
 ♦ H.G. nr. 1108/2000 

 • S.C. "Optica" - S.A. Timişoara 
 ♦ H.G. nr. 1110/2000 

 • S.C. "Petroutilaj" - S.A. Câmpina 
 ♦ H.G. nr. 1114/2000 

 • S.C. "Real" - S.A. Pleaşa 
 ♦ H.G. nr. 1104/2000 

 • S.C. "Rocar" - S.A. Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 1117/2000 

 • S.C. "Rofep" - S.A. Urziceni 
 ♦ H.G. nr. 1133/2000 

 • S.C. "Romtensid" - S.A. Timişoara 
 ♦ H.G. nr. 1106/2000 

 • S.C. "Romvag" - S.A. Caracal 
 ♦ H.G. nr. 801/2000 

 • S.C. "Rotec" - S.A. Buzău 
 ♦ H.G. nr. 1124/2000 

 • S.C. "Sidermet" - S.A. Călan 
 ♦ H.G. nr. 1237/2001 

 • S.C. "Siderurgica" - S.A. Hunedoara 
 ♦ H.G. nr. 1324/2000 

 • S.C. "Sinter Ref" - S.A. Azuga 
 ♦ H.G. nr. 1109/2000 

 • S.C. "Subansamble Auto" - S.A. Sfântu Gheorghe 
 ♦ H.G. nr. 268/2002 

 • S.C. "Tehnofrig" - S.A. Cluj-Napoca 
 ♦ H.G. nr. 791/2000 

 • S.C. "Timpuri Noi" - S.A. Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 1120/2000 

 • S.C. "URBIS Armături Sanitare" - S.A. Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 802/2000 

 • S.C. "Uzina Constructoare de Maşini Reşiţa" 
 ♦ H.G. nr. 1119/2000 

 • S.C. "Uztel" - S.A. Ploieşti 
 ♦ H.G. nr. 1121/2000 

 • S.C. "Uzuc" - S.A. Ploieşti 
 ♦ H.G. nr. 1129/2000 

 • S.C. "Viromet" - S.A. Victoria 
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 ♦ H.G. nr. 1126/2000 

 • S.C. "Vulcan" - S.A. Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 1112/2000 

 • S.C. Întreprinderea de Utilaj Greu - S.A. Craiova 
 ♦ H.G. nr. 789/2000 

 • S.C. Uzinele Sodice Govora - S.A. Râmnicu-Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 1105/2000 

 - strategie pentru S.C. "Alprom" - S.A., Slatina, implementare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 39/2002 

 - strategie pentru S.N. de Telecomunicaţii "Romtelecom" S.A., aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1260/2002 

 - strategie, mandat MLPTL pentru unele societăţi comerciale înfiinţate prin reorganizarea R.A. Administraţia Naţională a Drumurilor din România şi  
 declarate ca fiind de interes strategic 
 ♦ H.G. nr. 259/2002 

 - sume încasate în valută, utilizare 
 ♦ O.U.G. nr. 145/2005 

 - transferul registrelor acţionarilor societăţilor comerciale în două registre independente 
 ♦ O. nr. 1/1999 (C.N.V.M.)  

 - tratative vânzare pachete de acţiuni la societăţile comerciale, participare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ O. nr. 2113/1998 (M.F.)  

 - vânzare de acţiuni emise de societăţile comerciale, anunţ publicitar, condiţii 
 ♦ O. nr. 133/1998 (M.P.)  

 - venituri, utilizare 
 ♦ O.U.G. nr. 111/2003 

 v. societăţi comerciale 
 
 Privilegii şi imunităţi, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Consiliului Europei, Acordul general şi Protocoale adiţionale nr.1, 2, 4, şi 5 
  ▼ L. nr. 43/1994 (aderare) 

 • Delegaţia Comisiei Comunităţilor Europene în România, Acord,  Bruxelles, 1992 
 ▼ H.G. nr. 70/1993 (aprobare) 

 • modificarea D. nr. 343/1970 (Convenţie cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate) 
 ♦ L. nr. 562/2001 

 • Organizaţia  Europeană  de Telecomunicaţii prin Satelit "EUTELSAT", Protocol Paris,  1987 
 ▼ L. nr. 17/1992 (aderare) 

 • Organizaţia Internaţională de Telecomunicaţii Maritime prin Satelit "INMARSAT", Protocol, Londra,  1981 
 ▼ L. nr. 16/1992 (aderare) 

 • Organizaţia Internaţională de Telecomunicaţii prin Satelit "INTELSAT", Protocol,  Washington, 1978 
 ▼ L. nr. 15/1992 (aderare) 

 • Organizaţia Internaţională pentru Migrări, Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 568/1992 (aprobare) 

 • Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Acord, Paris, 1995 
 ▼ L. nr. 93/1996 (ratificare)   
 Privilegii: 
 - asupra imobilului - teren sau construcţie - garanţii pentru care se acordă creditul ipotecar 
 ♦ L. nr. 190/1999   
 Procedură civilă sau comercială, reglementări internaţionale: 
 - Acte internaţionale multilaterale 
 • Convenţie, obţinerea de probe în străinătate în materia civilă sau comercială, Haga, 1970 
 ▼ L. nr. 175/2003 (aderare) 

 • notificare şi comunicare în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială, Convenţie, Haga, 1965 
 ▼ L. nr. 124/2003 (aderare) 

 • recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, Convenţie europeană,  
 Luxembourg, 1980 
 ▼ L. nr. 216/2003 (aderare)   
 Procedură civilă sau comercială: 
 - asistenţă juridică internaţională în materie civilă şi comercială 
 ♦ L. nr. 189/2003 

 ♦ O. nr. 2888/C/2003 (M.J.)    
 Procedură: 
 - acceptare tacită, aplicare pentru aprobarea sau reînnoirea unei autorizaţii, condiţii 
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 ♦ O.U.G. nr. 27/2003 

 - de control, asupra conturilor şi descărcare de gestiune 
 ♦ L. nr. 94/1992 

 - de urgenţă pentru urmărirea penală şi judecarea infracţiunii prevăzute la art.209 alin. (3) lit.a din C.pen., stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2001 

 - judiciară 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 v. căi de atac, v. Codul de procedură civilă, v. Codul de procedură penală 
 
 Proceduri în materie penală, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Convenţie europeană, Strasbourg, 1972 
 ▼ O.G. nr. 77/1999 (ratificare)   
 Procurori financiari: 
 - atribuţii 
 ♦ L. nr. 94/1992   
 Procurori: 
 - amenzi administrative, destinaţie 
 ♦ O.G. nr. 67/1999 

 - atribuţii în materie de măsuri excepţionale, stare de asediu/stare de urgenţă, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 - Cod deontologic 
 ♦ H. nr. 328/2005 (C.S.M.)  

 - competenţă în materie de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 - concedii 
 ♦ H. nr. 325/2005 (C.S.M.)  

 - constituiţi în parchete de pe lângă judecătorii şi tribunale, atribuţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - din sistemul Ministerului Public, document de legitimare 
 ♦ H.G. nr. 1140/2005 

 - generali ai parchetelor de pe lângă Curtea de Apel, atribuţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - judecători, personal asimilat, magistraţi-asistenţi, detaşaţi în străinătate, plafon maxim în limita căruia se poate deconta chiria, stabilire 
 ♦ O. nr. 2624/C/2/829/1801/1154/216/129/C/1685/C/2009 (M.J.L.C.; M.A.E.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.; D.N.A.)  

 - promovare, concurs, organizare 
 ♦ H. nr. 621/2006 (C.S.M.)  

 - reduceri şi gratuităţi pentru transportul intern, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 269/1998 

 - salarizare, aspecte financiare, soluţionare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)  

 - stagiari, pregătire, examen de capacitate, regulament 
 ♦ O. nr. 1227/C/2001 (M.J.)  

 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H. nr. 103/2019 (C.S.M.)  

 - statut 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 132) 
 - transfer, detaşare, delegare, numire în funcţia de judecător 
 ♦ H. nr. 193/2006 (C.S.M.)    
 Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: 
 - atribuţii, promovare şi eliberare din funcţie 
 ♦ L. nr. 303/2004   
 Producători agricoli: 
 - ajutoare de stat pentru perioada 2010-2011, sumă totală 
 ♦ H.G. nr. 1302/2010 

 - ajutoare de stat, perioada 2011-2013, sumă totală, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 975/2011 

 ♦ H.G. nr. 119/2013 

 - ajutoare de stat, reglementare, măsuri financiare, 2010, bunăstarea păsărilor, porcinelor, ameliorarea raselor de animale, norme 
 ♦ O.G. nr. 14/2010 
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 ♦ H.G. nr. 838/2010 

 ♦ H.G. nr. 839/2010 

 - atribuţiile comisiei de verificare a documentaţiilor în vederea aplicării H.G.nr.865/2003 
 ♦ O. nr. 508/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - calamităţi naturale în agricultură, despăgubiri, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 419/2002 (M.A.A.P.)  

 - care conduc şi administrează exploataţii agricole familiale, atestare, regulament 
 ♦ O. nr. 225/2003 (M.A.A.P.)  

 - cu suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha, inclusiv, sprijin direct al statului, acordare în anul agricol: 
 • toamna anului 2005 
 ♦ O.U.G. nr. 117/2005 

 - de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului, ajutor de stat pentru recolta 2010 
 ♦ H.G. nr. 300/2012 

 ♦ H.G. nr. 299/2012 

 - din sectorul animalier: 
 • subvenţii, acordare în anul 2005, condiţii 
 ♦ O. nr. 79/2005 (M.A.P.D.R.)  

 - din sectorul creşterii animalelor, ajutor de stat în vederea colectării cadavrelor, acordare, mod, norme 
 ♦ H.G. nr. 920/2010 

 - din sectorul fructe şi legume: 
 • grupuri recunoscute preliminar, organizaţii, sprijin financiar, acordare 
 ♦ H.G. nr. 740/2017 

 - din sectorul legume-fructe, agricultura ecologică, ajutor financiar, acordare 
 ♦ H.G. nr. 1195/2008 

 ♦ O. nr. 642/2008 (M.A.D.R.)  

 - din sectorul pomicol, pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară, sprijin financiar 
 ♦ O.U.G. nr. 41/2008 

 ♦ O. nr. 734/2008 (M.A.D.R.)  

 - din sectorul vegetal, sprijin financiar în anul 2009 
 ♦ H.G. nr. 1626/2008 

 ♦ H.G. nr. 693/2009 

 - din sectorul vegetal, sprijin financiar legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale 
 ♦ H.G. nr. 1205/2004 

 - din sectorul vegetal, sprijin financiar, activităţi aferente anului 2009, cuantum, sumă 
 ♦ H.G. nr. 1296/2011 

 - din sectorul vegetal, zahăr, plăţi directe unice pe suprafaţă, naţionale directe complementare 
 ♦ H.G. nr. 1017/2010 

 - din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare, al organizării şi sistematizării teritoriului, sprijin financiar 
 ♦ O. nr. 850/2006 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 570/2008 

 ♦ H.G. nr. 269/2009 

 - din sectorul zootehnic, activităţi pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2009, cuantum, sumă totală alocată fiecărei activităţi 
 ♦ H.G. nr. 1627/2008 

 - din zona montană: 
 • care deţin în proprietate vaci şi/sau bivoliţe de lapte, indemnizaţie compensatorie pentru handicap natural, acordare 
 ♦ H.G. nr. 1289/2006 

 • sprijin achiziţionare dotări noi 
 ♦ H.G. nr. 562/2005 

 - din zonele de deal şi munte, Program de sprijinire 
 ♦ O. nr. 553/2002 (M.A.A.P.)  

 - exploataţii agricole, sprijin, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 49/2002 

 - facilităţi în perioada de preaderare la UE, acordare, onorarii maximale, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 20/2006 

 ♦ O. nr. 213/1283/1132/C/2006 (M.A.P.D.R.; M.A.I.; M.J.)  

 - negociere preţuri cu amănuntul la unele produse de bază în consumul populaţiei 
 ♦ H.G. nr. 729/1994 

 - plantaţii viticole cu soiuri nobile, sprijin direct al statului, acordare 
 ♦ O.U.G. nr. 125/2005 

 - prime acordate pentru carne de porc şi pasăre 
 ♦ H.G. nr. 729/1994 

 - program pentru sprijinirea achiziţionării de tractoare noi de la S.C. Tractorul UTB- S.A. Braşov 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 268/2001 
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 ♦ O. nr. 360/2002 (M.A.A.P.)  

 - sau depozite colective ori centre de expediere din zonele de producţie, extindere, înregistrare pentru anumite plante 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ O.G. nr. 21/2002 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 ♦ O. nr. 580/2007 (M.A.D.R.)  

 - sprijin achiziţionare maşini agricole noi din producţia internă, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ O. nr. 477/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 1399/2003 

 - sprijin achiziţionare tractoare şi combine agricole noi 
 ♦ H.G. nr. 276/2005 

 - sprijin financiar 2006, achiziţionare motorină, norme metodologice, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2006 

 ♦ O. nr. 228/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - sprijin mecanizarea lucrărilor agricole 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ O. nr. 221/2002 (M.A.A.P.)  

 - sume alocate ca mecanism de susţinere, schemă de plăţi tranzitorii, tomate destinate procesării 
 ♦ H.G. nr. 154/2012 

 - suprafeţe de pajişti în zona montană, facilităţi financiare, acordare 
 ♦ O.G. nr. 45/2006 

 ♦ O. nr. 627/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - şi asociaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, sprijinire achiziţionare instalaţii din producţia internă, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ O. nr. 117/2002 (M.A.A.P.)  

 - şi de lapte, sprijin, condiţii 
 ♦ O. nr. 102/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 111/2002 (M.A.A.P.)    
 Producători: 
 - de înregistrări sonore şi audiovizuale, drepturi 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 - de lapte şi de carne de vită din zone defavorizate, ajutor specific, schema 
 ♦ H.G. nr. 298/2014 

 - de unt sărat sau nesărat, depozitare privată, sprijin financiar, acordare 
 ♦ H.G. nr. 1037/2012 

 - de vin, sprijin financiar, acordare, norme 
 ♦ O. nr. 581/2008 (M.A.D.R.)  

 - din sectorul vitivinicol sprijin financiar comunitar, acordare, mod 
 ♦ O. nr. 218/2009 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 578/2014   
 Producţie: 
 - acorduri, inclusive de specializare, condiţii 
 ♦ O. nr. 103/2002 (Cons.C.)  

 - de apărare, Program-cadru de restructurare 
 ♦ H.G. nr. 1008/2000 

 - de zahăr şi izoglucoză, repartizare cote 
 ♦ O. nr. 816/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - ecologică, definire, reguli, stabilire, obţinere, metode, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 - unitate/fermă ecologică, respectare, reguli 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 v. agricultură, v. economie naţională, industrie, statistică 
 
 Produse agricole: 
 - autorizare spaţii de depozitare, regulament 
 ♦ O. nr. 222/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - certificate de export, emitere, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 1805/286/314/2006 (M.S.PU.; A.N.S.V.S.A.; C.N.C.A.N.)  
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 - export: 
 • liberalizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 162/1997 

 • prime de export, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 133/1994 

 ♦ O.U.G. nr. 120/2002 

 ♦ H.G. nr. 1518/2002 

 - informare, promovare, finanţare programe, fonduri nerambursabile, coordonare, gestionare, derulare, desemnare autorităţi naţionale competente 
 ♦ O.U.G. nr. 76/2008 

 - în sectorul de agricultură ecologică, îmbunătăţire calitate, ajutoare specifice, acordare 
 ♦ H.G. nr. 759/2010 

 ♦ O. nr. 17/2011 (M.A.D.R.)  

 - Organizaţia interprofesională Naţională "Laptele" din România, O.I.N.L.R., autorizare 
 ♦ O. nr. 376/2003 (M.A.A.P.)  

 - originare din Uniunea Europeană, modificarea TVA, aplicabile în România 
 ♦ O.U.G. nr. 124/2000 

 - preţuri, liberalizare 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - sistem certificate de import şi export, instituire 
 ♦ L. nr. 300/2005 

 ♦ H.G. nr. 1517/2005 

 - sistem de restituiri la export, aplicare, norme 
 ♦ O. nr. 288/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - sistem garanţii import şi export, instituire 
 ♦ L. nr. 299/2005 

 ♦ H.G. nr. 191/2006 

 - şi agroalimentare, comercializare în pieţele de gos 
 ♦ O. nr. 259/980/2003/65/2004 (A.N.I.M.M.C.; M.A.P.A.M.; M.S.)  

 - şi alimentare: 
 • Sistem Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 67/2008 

 ♦ O. nr. 445/2008 (M.A.D.R.)    
 Produse agroalimentare şi alimentare: 
 - consilii pe produs, constituire 
 ♦ H.G. nr. 750/2002 

 - de origine animală, norme sanitar-veterinare 
 ♦ O. nr. 68/1997 (M.A.A.)  

 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - ecologice, regim, etichetare, import şi export, reguli, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000 

 ♦ O. nr. 417/110/2002 (M.A.A.P.; A.N.P.C.)  

 - grupuri de producători, constituire, recunoaştere şi funcţionare, sprijin financiar, accesare, mod 
 ♦ O.G. nr. 37/2005 

 - în pieţe, târguri şi oboare 
 ♦ H.G. nr. 732/1996 

 - măsuri sanitar veterinare în cazul produselor de origine animală, cu termen la export 
 ♦ O. nr. 21/1994 (M.A.A.)  

 - menţiuni nutriţionale şi de sănătate, înscriere, cadrul legal aplicare Regulament CE nr. 1924/2006 
 ♦ H.G. nr. 723/2011 

 - menţiuni nutriţionale şi de sănătate, înscriere, control pe piaţă 
 ♦ O. nr. 1705/45/29/2011 (M.S.; A.N.P.C.; A.N.S.V.S.A.)  

 - organizaţii interprofesionale, organizare, funcţionare, criterii de reprezentare, procedură de acordare, retragere a recunoaşterii, de control,  
 monitorizare, delegarea de atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 1068/2009 

 - produse agroalimentare, comerţ într-un punct fix sau ambulant, contribuabili, venit net, determinare 
 ♦ O. nr. 1192/1999 (M.F.)  

 - produse alimentare: 
 • etichetare, marcare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 106/2002 

 • imitaţie, interzicere producere, comercializare, import, risc, pericol, sănătate sau securitatea consumatorilor 
 ♦ H.G. nr. 187/2000 

 • import materii prime de către agenţi economici din zone defavorizate, scutire taxe vamale, condiţii 
 ♦ O. nr. 396/3267/2182/2001 (M.A.A.P.; M.D.P.; M.F.P.)  
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 • modificate genetic, regim 
 ♦ H.G. nr. 256/2006 

 • standarde române care adoptă standarde europene armonizate, listă 
 ♦ O. nr. 149/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - Program de creştere a competivităţii, sprijin financiar de la bugetul de stat, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 656/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 120/2002 

 ♦ H.G. nr. 1557/2002 

 - protecţie sanitară, igienă 
 ♦ O. nr. 976/1998 (M.S.)  

 - publicitate, etichetare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001   
 Produse biologice de uz uman: 
 - prescripţie medicală cu sau fără contribuţie personală 
 ♦ O. nr. 72/44/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)    
 Produse cosmetice: 
 - compoziţie, păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente, condiţii, proceduri administrative, aplicare 
 ♦ H.G. nr. 562/2008 

 ♦ O. nr. 194/2009 (M.S.)  

 - control calitate, metode de analiză a compoziţiei 
 ♦ O. nr. 1504/138/2007 (M.E.COM.; M.S.PU.)    
 Produse de folosinţă îndelungată: 
 - certificat de siguranţă, declaraţie de conformitate, cartea tehnică ori instrucţiuni de folosire 
 ♦ O.G. nr. 21/1992   
 Produse de origine animală: 
 - reziduuri, limită maximă, norme sanitar-veterinare 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 v. sanitar-veterinare 
 
 Produse de uz fitosanitar: 
 - fabricare, comercializare, utilizare pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură 
 ♦ O. nr. 6/1995 (M.A.A.)  

 ♦ O.G. nr. 4/1995   
 Produse din sticlă de cristal: 
 - clasificare, marcare în vederea comercializării, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 134/2002   
 Produse ecologice: 
 - producţie şi etichetare, aplicare Regulament (CE) nr. 834/2007 
 ♦ H.G. nr. 131/2013    
 Produse energetice: 
 - marcare, colorare, metodologie 
 ♦ O. nr. 1769/2007 (M.E.F.)    
 Produse farmaceutice: 
 - de uz uman şi veterinar care conţin substanţe ce intră sub incidenţa L. nr. 143/2000 
 ♦ O. nr. 251/240/292/2002 (M.S.F.; M.A.A.P.; M.I.R.)  

 ♦ H.G. nr. 860/2005 

 - regim de producere, circulaţie, comercializare şi control 
 ♦ O. nr. 1988/1996 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 474/1996 (M.S.)  

 ♦ L. nr. 95/2006   
 Produse medicamentoase de uz uman: 
 - activitate de supraveghere, inspecţii 
 ♦ O. nr. 580/2002 (M.S.F.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 - autorizarea punerii pe piaţă, condiţii 
 ♦ O. nr. 263/2003 (M.S.F.)  
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 ♦ L. nr. 95/2006 

 - calitate, eficacitate şi siguranţă, producere, comercializare, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - circulaţie, distribuţie angro al unui producător sau distribuitor de medicamente autorizat, comunicare date, procedură, aprobare 
 ♦ O. nr. 513/2003 (M.S.F.)  

 - clasificare pentru eliberare, reglementări, aprobare 
 ♦ O. nr. 1602/2010 (M.S.)  

 - de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, şi bolnavii incluşi în programele naţionale de  
 sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, preţuri, stabilire 
 ♦ O. nr. 1803/2008 (M.S.PU.)  

 - distribuţie angro, ghid de bună practică 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - raport standard de evaluare a calităţii, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 858/2003 (M.S.)  

 v. medicamente 
 
 Produse militare: 
 - export, import, Consiliu interministerial 
 ♦ O. nr. 922/2014 (M.A.E.)  

 - regim de control, export/import, lista 
 ♦ H.G. nr. 1094/2011 

 v. produse strategice 
 
 Produse originare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Comunităţile Europene,  asociere, Acord, Bruxelles, 1993 
 ▼ L. nr. 20/1993 (ratificare) 

 • Decizie A.E.L.S., 1996, înlocuire Protocol B 
 ▼ H.G. nr. 88/1997 (aprobare)   
 Produse originare: 
 - mărci şi indicaţii geografice 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 ♦ H.G. nr. 1134/2010   
 Produse periculoase: 
 - interzicere, punere pe piaţă 
 ♦ O.G. nr. 21/1992   
 Produse perisabile, reglementări internaţionale: 
 - transporturi internaţionale speciale (ATP), Acord, Geneva, 1971 
 ▼ O.G. nr. 75/1998 (aderare)   
 Produse perisabile: 
 - transporturi în trafic naţional şi internaţional, verificare tehnică a vehiculelor 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 208/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 75/1998    
 Produse pescăreşti: 
 - note de vânzare a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice la centrele de vânzare 
 ♦ O. nr. 553/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - organizare piaţă 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2008   
 Produse petroliere: 
 - colorare, marcare, condiţii 
 ♦ O. nr. 295/2002 (M.I.R.)  

 - sistem naţional de transport prin conducte: 
 • desemnare operator licenţiat 
 ♦ O.U.G. nr. 37/2005 

 • zone de protecţie 
 ♦ O. nr. 371/2002 (M.I.R.)  

 - stocuri, rezerve de mobilizare ale armatei, măsuri specifice pentru împrospătare 
 ♦ O.G. nr. 36/1996 

 v. benzină, v. combustibil, v. motorină, v. stocuri 
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 Produse preambalate: 
 - verificare, proceduri de metrologie legală, efectuare, listă de tarife, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 ♦ O. nr. 112/2002 (M.I.R.)  

 ♦ H.G. nr. 97/2011   
 Produse scoase din rezerva de mobilizare: 
 - valorificare sau casare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 330/2002   
 Produse strategice: 
 - birouri vamale de control şi vămuire la interior şi la frontieră, abilitare 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 1094/2011 

 - control la export/import 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ O. nr. 345/2007 (A.N.C.E.)  

 - control, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ O. nr. 418/2003 (A.N.C.E.)  

 - de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, import, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - export/import, autorizaţie/permis, formulare tip 
 ♦ O. nr. 27/1999 (A.N.C.E.S.I.A.C.)  

 ♦ O. nr. 6/2000 (A.N.C.E.S.I.A.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ O. nr. 676/2003 (A.N.C.E.)  

 ♦ O. nr. 322/2006 (A.N.C.E.)  

 - export/import, supuse regimului de control 
 ♦ H.G. nr. 594/1992 

 - formulare tip de licenţă 
 ♦ O. nr. 676/2003 (A.N.C.E.)  

 ♦ O. nr. 322/2006 (A.N.C.E.)  

 - raportarea derulării operaţiunilor de export definitive, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - răşină schimbătoare de ioni, regim de control 
 ♦ O. nr. 161/2001 (M.A.E.; A.N.C.E.S.I.A.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - regim de control pentru substanţa chimică tributil fosfat 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ O. nr. 262/2002 (A.N.C.E.S.I.A.C.)    
 Produse şi tehnologii cu dublă utilizare: 
 - export, regim 
 ♦ O. nr. 124/2009 (A.N.C.E.)    
 Produse toxice: 
 - Registrul Naţional al Substanţelor Chimice Potenţial Toxice, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 172/1997   
 Produse vegetale: 
 - circulaţie printr-o zonă protejată, condiţii 
 ♦ O. nr. 584/2007 (M.A.D.R.)  

 - Comisia centrală pentru epizootii şi supraveghere a contaminărilor radioactive, chimice au biologice a produselor vegetale şi animale, aprobare  
 regulament 
 ♦ O. nr. 145/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 481/2004 

 - import, procedura de notificare a interceptării unui transport sau a unui organism de carantină care prezintă un risc iminent 
 ♦ O. nr. 6/1995 (M.A.A.)  

 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 ♦ O. nr. 582/2007 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 34/2011 (M.A.D.R.)  

 - import/export, protecţie, condiţii, certificate fitosanitare, modele 
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 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 ♦ O. nr. 585/2007 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 579/2007 (M.A.D.R.)  

 - nivel maxim de reziduuri de pesticide, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 262/2000 

 - şi plante, reziduuri de pesticide, niveluri maxime 
 ♦ O. nr. 1256/2005 (M.A.P.D.R.)    
 Produse vitivinicole: 
 - desemnare, denumire, prezentare şi protecţie, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 515/945/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.)  

 - subproduse, retragere sub control pentru campania viticolă 2007-2008, măsură, aplicare 
 ♦ O. nr. 796/2007 (M.A.D.R.)    
 Produse/servicii: 
 - din transportul feroviar şi cu metroul, omologare tehnică, certificate de omologare, norme 
 ♦ O. nr. 290/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ H.G. nr. 626/1998   
 Produse: 
 - accizabile: 
 • armonizate, Registrul naţional al operatorilor, înfiinţare, procedură, actualizare 
 ♦ O. nr. 1459/2006 (M.F.P.)  

 • efectuare achiziţii intracomunitare după data de 1 ianuarie 2007, înregistrare operatori economici 
 ♦ O. nr. 2135/2006 (M.F.P.)  

 • enumerare 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 • producţie, depozitare, circulaţie, import, supraveghere fiscală, modalităţi, proceduri 
 ♦ O. nr. 207/2012 (A.N.A.F.)  

 - achiziţii publice 
 ♦ H.G. nr. 461/2001 

 ♦ O. nr. 1012/2001 (M.F.P.)  

 - agroalimentare: 
 • stocuri excedentare, taxe, aprobare 
 ♦ O. nr. 439/426/2007 (M.A.D.R.; M.E.F.)  

 - alimentare: 
 • comercializare 
 ♦ L. nr. 321/2009 

 • producţie, licenţă de fabricaţie, acordare, suspendare, retragere 
 ♦ O. nr. 357/2003 (M.A.A.P.)  

 • şi nealimentare, comercializare în staţiuni turistice, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 559/2001 

 - biocide, plasare pe piaţă, norme 
 ♦ O. nr. 10/368/11/2010 (M.S.; M.M.P.; A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O.U.G. nr. 41/2019 

 - care conţin substanţa biocid dimetil fumarat, măsuri prin care se asigură că nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă, adoptare 
 ♦ O. nr. 307/2009 (A.N.P.C.)  

 - Cartea Albă a Infrastructurii Calităţii şi Evaluării Conformităţii Produselor 
 ♦ O. nr. 342/2002 (M.I.R.)  

 - clasificare în sistemul armonizat 
 ♦ Decizia nr. 1417/2002 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - comercializare prin contracte la distanţă 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 - comercializare, legislaţia U.E., aplicare unitară, conformitate, organisme de evaluare, desemnare, procedură 
 ♦ O.G. nr. 20/2010 

 ♦ O. nr. 186/2011 (M.E.C.M.A.)  

 ♦ O. nr. 1097/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ H.G. nr. 306/2011 

 - Comisia pentru Securitatea Produselor, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 532/2001 (A.N.P.C.)  

 - consumatoare de energie, ecoproiectare, cerinţe 
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 ♦ H.G. nr. 1043/2007 

 ♦ H.G. nr. 1490/2009 

 ♦ H.G. nr. 55/2011 

 - cu dublă utilizare, operaţiuni, regim de control 
 ♦ O.U.G. nr. 119/2010 

 ♦ O. nr. 1127/2011 (M.A.E.)  

 ♦ O. nr. 914/2012 (M.A.E.)  

 - cu efecte psihoactive, operaţiuni, combatere 
 ♦ L. nr. 194/2011 

 - cu impact energetic, informaţii standard, indicare, etichetare 
 ♦ H.G. nr. 217/2012 

 - de acvacultură provenite de la animale de acvacultură, norme sanitar-veterinare, condiţii de sănătate 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 ♦ O. nr. 17/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - de origine animală destinate consumului uman, carne prospătă, marcare, certificare, norme 
 ♦ O. nr. 10/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 - de origine animală şi furaje, admitere la import, norme sanitar-veterinare 
 ♦ O. nr. 68/1997 (M.A.A.)  

 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - de protecţie a plantelor, comercializare 
 ♦ O.G. nr. 41/2007 

 - de protecţie a plantelor, mostre, ajutoare, donaţii de produse de protecţie a plantelor, import din ţări terţe 
 ♦ O.G. nr. 38/2007 

 - de uz fitosanitar: 
 • cu substanţe active, interzicere, reutilizare pe teritoriul României 
 ♦ O. nr. 396/707/1944/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; M.A.P.M.)  

 • pentru agricultură 
 ♦ O. nr. 6/1995 (M.A.A.)  

 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 - de uz veterinar, comercializare 
 ♦ O. nr. 43/1993 (M.A.A.)  

 - din import, control, regim vamal 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - din rezerva de stat, regim juridic 
 ♦ L. nr. 82/1992 

 - din sticlă cristal, marcare, clasificare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 134/2002 

 - echipamente, piese de schimb şi materiale de exploatare, utilizate la vehicule rutiere, certificare şi/sau omologare 
 ♦ O.G. nr. 80/2000 

 - etichetare: 
 • pe grupe a alimentelor 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 106/2002 

 - export/import categorii de produse, măsuri, contingente tarifare 
 ♦ H.G. nr. 1494/2002 

 - fitosanitare, introducere pe piaţă, aplicare R. (CE) nr. 1107/2009 
 ♦ H.G. nr. 1230/2012 

 - importate, control obligatoriu al valorii în vamă, taxe 
 ♦ H.G. nr. 864/1995 

 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - lactate şi produse de panificaţie, acordare elevilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat 
 ♦ O. nr. 697/2007 (M.A.D.R.)  

 ♦ H.G. nr. 1628/2008 

 - lubrifianţi, etichetă ecologică, acordare, criterii 
 ♦ H.G. nr. 1272/2006 

 - oferite consumatorilor spre vânzare, preţuri 
 ♦ H.G. nr. 947/2000 

 - pentru construcţii: 
 • comercializare, aplicare R. (UE) nr. 305/2011 
 ♦ H.G. nr. 1236/2012 

 • organisme abilitate: 
 • să elaboreze agremente tehnice 



 

 6366

 ♦ H.G. nr. 766/1997 

 ♦ L. nr. 10/1995 

 • organisme notificate, listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 2865/2011 (M.D.R.T.)  

 • utilizarea prevăzută, interpretare, cerinţe esenţiale ale construcţiei 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 166/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - pirotehnice, introducere pe piaţă, cerinţe esenţiale de scuritate 
 ♦ H.G. nr. 1102/2014 

 - punere pe piaţă numai a brichetelor care să nu permită acţionarea de către copii, asigurare, punere pe piaţă a brichetelor fantezie, interzicere 
 ♦ O. nr. 10/6277/2007 (A.N.P.C.; A.N.V.)  

 ♦ O. nr. 296/29767/2007 (A.N.P.C.; A.N.A.F.)  

 - securitate generală, regim 
 ♦ L. nr. 245/2004 

 - servicii şi lucrări, contract de achiziţie, atribuire, condiţii 
 ♦ O. nr. 12/2001 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - siderurgice, originare din România, export în R.Ungară, sistem de supraveghere, instituire 
 ♦ O. nr. 132/1999 (M.I.C.)  

 - strategice, import/export, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - şi grupe de produse: 
 • care se pot exporta, plata la vedere sau pe credit 
 ♦ H.G. nr. 157/1996 

 • liste de valori unice, aprobare 
 ♦ O. nr. 2523/1998 (M.F.)  

 - şi servicii asociate activităţilor, clasificare CPSA 
 ♦ H.G. nr. 53/1999 

 - şi servicii: 
 • de piaţă, comercializare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 ♦ H.G. nr. 333/2003 

 • piaţă, supraveghere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 681/2001 

 ♦ O. nr. 533/2001 (A.N.P.C.)  

 • publicitate, condiţii 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 ♦ L. nr. 158/2008 

 • realizate în căminele atelier, valorificare 
 ♦ H.G. nr. 109/1999 

 - tradiţionale, criterii de atestare, unităţi producătoare, acordare derogări, normă, proceduri 
 ♦ O. nr. 34/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 724/1082/360/2013 (M.A.D.R.; M.S.; A.N.P.C.)  

 - vitivinicole: 
 • protecţie noi denumiri de origine, indicaţii geografice, menţiuni tradiţionale 
 ♦ O. nr. 119/2010 (M.A.D.R.)  

 • retragere sub control 
 ♦ O. nr. 580/2008 (M.A.D.R.)  

 • vrac, provenite din import, comerţ intracomunitar, recepţie, sistem de evidenţă, controlul conformităţii, prezentare, etichetare în vederea  
 comercializării cu amănuntul, în vederea asigurării trasabilităţii acestora 
 ♦ O. nr. 80/2010 (M.A.D.R.)    
 Profesii: 
 - activitate: 
 • locuri de muncă în condiţii speciale, stabilire 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 • procedura acceptării tacite pentru aprobarea sau reînnoirea unei autorizaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2003 

 - asistent medical şi asistent medical generalist, exercitare 
 ♦ O.U.G. nr. 144/2008 

 ♦ O. nr. 1454/2014 (M.S.)  

 - calificări pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, nomenclator, aprobare 
 ♦ O. nr. 35/3112/2004 (M.M.S.S.F.; M.E.C.T.)  

 - clasificarea ocupaţiilor- Clasificarea Ocupaţiilor din România (C.O.R.) 
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 ♦ H.G. nr. 1352/2010 

 ♦ O. nr. 1832/856/2011 (M.M.F.P.S.; I.N.S.)  

 - de biolog, biochimist, chimist, exercitare 
 ♦ L. nr. 460/2003 

 ♦ O. nr. 979/2004 (M.S.)  

 - de farmacist şi asistent de farmacie, echivalare avize speciale şi avize de liberă practică cu autorizaţie de liberă practică 
 ♦ O. nr. 386/2002 (M.S.F.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 144/2008 

 - de mediator, organizare, formare, standard 
 ♦ L. nr. 192/2006 

 ♦ H. nr. 12/2007 (C.MED.)  

 - formare, dezvoltare carieră, instrumente Europass, Youthpass, servicii de consiliere, utilizare, orientare a carierei, metodologie 
 ♦ O. nr. 1804/4469/2012 (M.M.F.P.S.; M.E.C.T.S.)  

 - formarea profesională a adulţilor 
 ♦ O.G. nr. 129/2000 

 - libere, detectivi particulari, profesie, exercitare 
 ♦ L. nr. 329/2003 

 - medic dentist 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ Decizia nr. 14/2006 (C.M.D.R.)  

 - moaşă, exercitare 
 ♦ O.U.G. nr. 144/2008 

 ♦ O. nr. 1454/2014 (M.S.)  

 - programe de formare profesională, avizare 
 ♦ O. nr. 59/3175/2004 (M.M.S.S.F.; M.E.C.T.)  

 - psiholog: 
 • Colegiul Psihologilor din România, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 213/2004 

 ♦ H.G. nr. 788/2005 

 • cu drept de liberă practică, evidenţă profesională 
 ♦ H. nr. 3/2013 (C.PSI)  

 • profesie, exercitare, cabinete individuale, asociate, societăţi civile profesionale, constituire, funcţionare 
 ♦ L. nr. 213/2004 

 ♦ H.G. nr. 788/2005 

 ♦ H. nr. 1/2006 (C.PSI.)  

 - test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări 
 ♦ L. nr. 245/2020 

 - unitate de competenţă, liceu, filiera tehnologică şi şcoală postliceală, dobândire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1246/2001 

 ♦ O. nr. 4864/2002 (M.E.C.)    
 Profit: 
 - impozit: 
 • exceptare, scutiri 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 • regim juridic 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - investiţii: 
 • directe 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 • scutire de impozit pe profit 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 - la societăţi naţionale, companii naţionale, regii autonome, societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, repartizare 
 ♦ O.G. nr. 64/2001 

 - R.A.A. Protocolului de Stat, repartizare 
 ♦ O.U.G. nr. 126/2002 

 v. impozit pe profit, T.V.A. 
 
 Program CEEPUS în România: 
 - CEEPUS II, III, derulare 
 ♦ H.G. nr. 453/2011   
 Program de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane: 
 - cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase 
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 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ L. nr. 107/1996   
 Program de asistenţă medicală: 
 - şi de asigurări pentru risc şi accidente, pentru reabilitarea şi compensarea celor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale în activitatea  
 minieră 
 ♦ O. nr. 102000/3792/2000 (M.I.C.; M.M.P.S.)    

 Program de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii  
 Europene extinse: 
 - comitet de monitorizare, cadru financiar, stabilire, personal, stimulare financiară 
 ♦ O. nr. 2689/2010 (M.F.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 62/2011   
 Program de cooperare transfrontalieră Ungaria-România: 
 - proiecte, implementare, cheltuieli eligibile, categorii 
 ♦ O. nr. 568/2009 (M.D.R.L.)    
 Program de cooperare transnaţională "Sud-Estul Europei": 
 - proiecte, finanţare, cheltuieli eligibile, aprobare 
 ♦ O. nr. 2326/2012 (M.D.R.T.)    
 Program de dezvoltare a capacităţii de transport maritim internaţional: 
 - încurajare, dezvoltare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 116/1998   
 Program de dezvoltare a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Piteşti: 
 - şi pentru societăţile comerciale la care deţine participaţii de 90% din acţiuni 
 ♦ H.G. nr. 794/1999   
 Program de dezvoltare instituţională a sectorului privat (PIBL): 
 - Comitet de coordonare a acordurilor de împrumut, implementare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 374/1999 

 - măsuri organizatorice, reglementare 
 ♦ H.G. nr. 773/2000   
 Program de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă: 
 - procedură, implementare 
 ♦ Decizia nr. 63/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 ♦ Decizia nr. 68/2010 (A.I.P.P.I.M.M.)    
 Program de eficienţă energetică: 
 - întocmire de către operatori economici, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 409/2009   
 Program de formare profesională: 
 - pentru adulţi, certificat de calificare profesională, eliberare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 129/2000 

 - pentru persoane aflate în căutare de loc de muncă, drepturi, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ O. nr. 171/2004 (M.M.S.S.F.)    
 Program de gestiune şi protecţie a monumentului istoric: 
 - din Lista patrimoniului mondial, elaborare de către MCC 
 ♦ O.G. nr. 47/2000   
 Program de iarnă: 

 
 - în domeniul energetic, pentru perioada: 
 • 1 octombrie 2012-31 martie 2013 
 ♦ H.G. nr. 941/2012   
 Program de interes naţional "Integrare socială a copiilor străzii": 
 ♦ H.G. nr. 380/2000   
 Program de interes naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri - 2009-2012: 
 - aprobare 



 

 6369

 ♦ H.G. nr. 1101/2008   
 Program de interes naţional în domeniul copilului aflat în dificultate: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 260/2000   
 Program de realizare a pistelor pentru biciclişti: 
 - finanţare, ghid 
 ♦ O. nr. 1730/2011 (M.M.P.)    
 Program de reorganizare a regiilor autonome: 
 - în societăţi comerciale/companii naţionale 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997   
 Program de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională (R.I.C.O.P.): 
 - Comitet de coordonare a R.I.C.O.P. (C.C.P.), componenţă 
 ♦ H.G. nr. 978/1999 

 - includere sector producţie de apărare 
 ♦ H.G. nr. 1008/2000 

 - surse de finanţare, corelare 
 ♦ H.G. nr. 1031/2000   
 Program de restructurare a M.I.: 
 - măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 100/1999 

 ♦ O. nr. 419/954/1999 (M.M.P.S.; M.I.)    
 Program de restructurare financiară a creanţelor deţinute de AVAB: 
 - asupra agenţiilor economice din sectorul agricol 
 ♦ H.G. nr. 718/2002   
 Program de restructurare: 
 - a angajatorilor, modul şi competenţele lor de aprobare 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O. nr. 47/1999 (A.N.O.F.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - a sectorului producţiei de apărare, obiective, etape 
 ♦ H.G. nr. 1008/2000 

 - a societăţilor comerciale, evaluare, certificare, protecţie socială, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O. nr. 270/1999 (A.R.D.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - actualizat pentru perioada 1999-2005 a Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN"- S.A. 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 193/1999 (M.I.C.)  

 - aprobare pentru: 
 • Centrul de Aparatură Medicală "Tehnomedica" 
 ♦ O. nr. 64/2000 (M.S.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 • Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., concedieri colective, plăţi compensatorii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 2013/1999 (M.Cult.)  

 ♦ O. nr. 2037/1999 (M.Cult.)  

 ♦ O. nr. 2066/1997 (M.Cult.)  

 • Compania Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A., Târgu-Jiu 
 ♦ O. nr. 123/1999 (M.I.C.)  

 • Compania Naţională a Radiocomunicaţiilor "Radionav" S.A. Constanţa, program de restructurare 
 ♦ O. nr. 31/1999 (M.Tr.)  

 • Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 
 ♦ O. nr. 1527/1999 (M.A.A.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică , Bucureşti 
 ♦ O. nr. 148/2000 (A.N.S.T.I.)  
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 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Mecanică Fină CEFIN Bucureşti 
 ♦ O. nr. 278/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică- INOE 2000 Bucureşti 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 315/1999 (A.N.S.T.I.)  

 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET-Craiova 
 ♦ O. nr. 103/1999 (M.I.C.)  

 • Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi 
 ♦ O. nr. 77/1999 (M.Tr.)  

 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 ♦ H.G. nr. 1373/2000 

 • Regia Autonomă a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, redresare financiară 
 ♦ H.G. nr. 259/1996 

 • Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu-Severin 
 ♦ O. nr. 142/2000 (M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 1775/1998 (M.I.C.)  

 • Regia Autonomă pentru Producţia de Tehnică Militară "Ratmil"Bucureşti 
 ♦ O. nr. 1638/1997 (M.I.C.)  

 • S.C. "Formin" - S.A. Caransebeş 
 ♦ O. nr. 92/1999 (M.I.C.)  

 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 ♦ H.G. nr. 1272/1990 

 • S.C. "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc 
 ♦ O. nr. 119/1999 (M.I.C.)  

 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 • S.C. "Ipromin" - S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 108/1999 (M.I.C.)  

 • S.C. Agrocom Cluj-Napoca - S.A., Cluj 
 ♦ O. nr. 102/2000 (M.A.A.)  

 • S.C. Agroindustriala Acăteni - S.A., Mureş 
 ♦ O. nr. 68/2000 (M.A.A.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 • S.C. Agroindustriala Arno-Aradul Nou - S.A., Arad 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 63/2000 (M.A.A.)  

 • S.C. Agroindustriala Horia - S.A., Arad 
 ♦ O. nr. 93/2000 (M.A.A.)  

 • S.C. Agroindustriala Sâncrai - S.A., Mureş 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 86/2000 (M.A.A.)  

 • S.C. Agroindustriala Scânteia - S.A., Şimand, Arad 
 ♦ O. nr. 40/2000 (M.A.A.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 • S.C. Combinatul Agroindustrial Caraş - S.A. Berzovia, Caraş-Severin 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 62/2000 (M.A.A.)  

 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 • S.C. de Dragaj "Fluvdrag" - S.A. Giurgiu, concedieri colective 
 ♦ O. nr. 228/1999 (M.Tr.)  

 • S.C. de Remorcaj şi Salvare "Resalv" - S.A. Galaţi, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 ♦ O. nr. 260/1999 (M.Tr.)  

 ♦ H.G. nr. 283/1998 

 • S.C. Meseş - S.A., Zalău, Sălaj 
 ♦ O. nr. 91/2000 (M.A.A.)  

 • S.N. "Romarm" - S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 96/2000 (M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 274/1999 (M.I.C.)  

 ♦ H.G. nr. 485/2004 

 • S.N. "Tutunul Românesc" - S.A. 
 ♦ O. nr. 137/1999 (M.A.A.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 
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 • Staţia de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale Bucureşti 
 ♦ O. nr. 93/2000 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 824/1999 (M.S.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - concedieri colective la: 
 • Compania Naţională "UNIFARM" - S.A. 
 ♦ O. nr. 360/2000 (M.S.)  

 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Tehnologie Criogenică şi Izotopică 
 ♦ O. nr. 138/2000 (A.N.S.T.I.)  

 • S.C. Agroindustriala Prejmer - S.A., Braşov 
 ♦ O. nr. 79/2000 (M.A.A.)  

 • S.C. Agroindustriala Şagu - S.A., Arad 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 78/2000 (M.A.A.)  

 • S.C. Vitivinicola Baraţea, Arad 
 ♦ O. nr. 82/2000 (M.A.A.)  

 - în sectorul energiei electrice şi termice, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 138/2000 

 - reorganizare regii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - societăţi comerciale cu capital integral de stat sau la care statul deţine cel puţin o treime din capitalul social, aflate în portofoliul A.P.A.P.S.,  
 competenţe de aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 936/1999 

 - societăţi comerciale, măsuri de protecţie socială a salariaţilor 
 ♦ L. nr. 67/2006 

 - susţinere, garantare credite pentru Societatea Comercială "Roman"- S.A., Braşov, Societatea Comercială "Tractorul U.T.B."- S.A. şi Societatea  
 Comercială "Sidex"- S.A. Galaţi 
 ♦ O.U.G. nr. 39/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 8/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 81/1999 

 ♦ H.G. nr. 501/1999 

 - şi de reorganizare a regiilor autonome din industria minieră 
 ♦ O. nr. 75/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O. nr. 1602/1997 (M.I.C.)  

 - şi reformă, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 486/1998   
 Program general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii": 
 - gestionare fonduri 
 ♦ H.G. nr. 1506/2007 

 ♦ O. nr. 105/761/2014 (M.Af.I.; M.F.E.)    

 Program geologic la nivel naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologică a resurselor  
 minerale în perioada 2009-2012: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1641/2008   
 Program LIFE-MEDIU: 
 - participanţi români, sprijin financiar din bugetul de stat al României, acordare 
 ♦ L. nr. 20/1993   
 Program Naţional "Mişcare pentru sănătate": 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 283/2003   
 Program naţional "Sportul pentru toţi România - 2000": 
 ♦ L. nr. 69/2000   
 Program naţional de aderare a României la Uniunea Europeană: 
 - actualizare anuală 
 ♦ H.G. nr. 114/1999   
 Program naţional de anti-doping: 
 ♦ L. nr. 69/2000   
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 Program naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1102/2008   
 Program naţional de cercetare arheologică "Autostrada": 
 ♦ O. nr. 653/2497/2010 (M.T.I.; M.C.P.N.)    
 Program naţional de control al tuberculozei: 
 - implementare, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 1171/2015 (M.S.)    
 Program naţional de imunizări: 
 - vaccinări obligatorii, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 53/2000   
 Program naţional de interes strategic "Transportor blindat pentru trupe 8x8": 
 ♦ H.G. nr. 395/2011   
 Program naţional de prevenire a corupţiei: 
 - şi Plan naţional de acţiune împotriva corupţiei, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1065/2001   
 Program Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală: 
 - finanţare prin Programul SAPARD 
 ♦ L. nr. 316/2001 

 ♦ H.G. nr. 759/2006   
 Program Naţional PHARE, reglementări internaţionale: 
 - Addenda la Memorandumum de finanţare, program de combatere dezastre cauzate de inundaţii, din anul 1998, Comisia Europeană, Bucureşti,  
 1998 
 ▼ O.G. nr. 45/1999 (ratificare) 

 - Addendum la Memorandumul de finanţare PHARE RO9916,România şi Comisia Europeană , al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării şi  
 dezvoltării tehnologice, Bucureşti 2000 
 ▼ O.G. nr. 41/2001 (ratificare) 

 - Addendum la Memorandumul de finanţare RO 9803.02, sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 196/1999 (ratificare) 

 - al Uniunii Europene, informare şi publicitate 
 ▼ O.U.G. nr. 157/1999 (ratificare) 

 - Comisia Europeană, finanţare participarea României la programele comunitare "Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe" şi al cincilea  
 program-cadru în domeniul dezvoltării tehnologice, Memorandum, RO0001, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 44/2001 (ratificare) 

 - cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria, finanţare Memorandum, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 43/2001 (ratificare) 

 - cooperare transfrontalieră, 1996, România-Ungaria, Memorandum, Bucureşti, 1997, Bucureşti, 1999 
  ▼ O.U.G. nr. 258/2000 (ratificare) 

 ▼ O.G. nr. 101/2000 (ratificare) 

 - cooperare transfrontalieră, România şi Bulgaria, Memorandum de finanţare, Program PHARE 2000-RO0002, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 48/2001 (ratificare) 

 - facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998 Memorandum de finanţare de către Comunitatea Europeană 
 ▼ O.G. nr. 61/1999 (ratificare) 

 - finanţare- Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Memorandum, Bucureşti, 1998 
 ▼ O.G. nr. 52/1999 (ratificare) 

 - finanţare program de asistenţă, sprijinire reformă economică şi socială, Memorandum, Luxembourg, 1998 
 ▼ O.G. nr. 24/1999 (ratificare) 

 - finanţare, colaborare transfrontalieră dintre România şi Ungaria, RO 0102, Memorandum, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 49/2002 (ratificare) 

 - fonduri nerambursabile Program (RO 0104-RO0109), Memorandum de finanţare, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 51/2002 (ratificare) 

 - Memorandum de finanţare, Program naţional PHARE 2000 (RO0004-RO0007), Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 51/2001 (ratificare) 

 - partea a II-a (RO 9905-9908), Comisia Europeană, Memorandum de finanţare, Acord-cadru, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.U.G. nr. 106/2000 (ratificare) 

 - participarea României în anul 2001 la programe comunitare "LIF III", al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice  
 "Fiscalis", "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" şi "Cultura 2000"- RO0011, Memorandum, Bucureşti 
 ▼ O.G. nr. 46/2001 (ratificare) 

 - proiecte şi lucrări, probleme hidrotehnice, ape ce formează sau sunt întretăiate de frontieră, Comisie mixtă româno-ungară, Sesiunea a XIII-a,  
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 Protocol, Sighetu Marmaţiei, 2001 
 ▼ H.G. nr. 1096/2001 (aprobare) 

 v. Comisia Europeană 
 
 Program naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală: 
 - aprobare, aplicare, norme 
 ♦ O.U.G. nr. 51/2006 

 ♦ O. nr. 166/216/2007 (M.D.L.P.L.; M.I.R.A.)  

 ♦ O.U.G. nr. 95/2011   
 Program naţional-cadru: 
 - de restructurare şi modernizare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentară 
 ♦ H.G. nr. 48/2003   
 Program operaţional comun "Marea Neagră 2007-2013": 
 - asistenţă tehnică, cheltuieli eligibile, categorii 
 ♦ O. nr. 547/2009 (M.D.R.L.)  

 ♦ O. nr. 761/2009 (M.D.R.L.)    
 Program operaţional comun de cooperare transfrontalieră Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2007 - 2013: 
 - cheltuieli eligibile, categorii 
 ♦ O. nr. 2183/2010 (M.D.R.T.)    
 Program operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013: 
 - asistenţă tehnică, cheltuieli eligibile, aprobare 
 ♦ O. nr. 637/2009 (M.D.R.L.)  

 ♦ O. nr. 1294/2010 (M.D.R.T.)    
 Program Operaţional de Ţară PHARE 1997: 
 - finanţare, Memorandum, Bucureşti, 19 decembrie 1997, Acord cadru, Bucureşti, 19 decembrie 1997 
 ▼ O.U.G. nr. 8/1998 (ratificare)    
 Program operaţional regional 2007-2013: 
 - cheltuieli eligibile, categorii, corecţii financiare solicitate de Comisia Europeană 
 ♦ O. nr. 665/2604/2008 (M.D.L.P.L.; M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 1360/1938/2011 (M.D.R.T.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 2368/1058/1501/2012 (M.D.R.T.; M.Af.E.; M.F.P.)  

 ♦ H.G. nr. 1160/2012 

 - personal implicat în gestionare, implementare, declaraţii, completare, semnare, cadru general 
 ♦ O. nr. 104/2009 (M.D.R.L.)    
 Program operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice": 
 - cheltuieli eligibile, liste 
 ♦ O. nr. 3345/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 392/876/2010 (M.E.C.M.A.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 327/385/189/2012 (M.E.C.M.A.; M.F.P.; M.Af.E.)  

 ♦ H.G. nr. 1287/2012 

 - comitet de monitorizare, constituire, propunere de proiecte, cerere, lansare, schemă de ajutor 
 ♦ H.G. nr. 1227/2007 

 ♦ O. nr. 393/2010 (M.E.C.M.A.)  

 ♦ O. nr. 625/2010 (M.E.C.M.A.)  

 ♦ O. nr. 3188/2011 (M.E.C.M.A.)  

 ♦ O. nr. 1795/2012 (M.E.C.M.A.)  

 ♦ O. nr. 2355/2012 (M.E.C.M.A.)    
 Program operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013": 
 - Comitet de monitorizare, constituire 
 ♦ O. nr. 82/2008 (M.M.F.E.S.)  

 - implementare, documente, contract de finanţare, model, aprobare, ghidurile solicitantului, cheltuieli eligibile, listă, reguli 
 ♦ O. nr. 100/2008 (M.M.F.E.S.)  

 ♦ O. nr. 259/2008 (M.M.F.E.S.)  

 ♦ O. nr. 409/2008 (M.M.F.E.S.)  

 ♦ O. nr. 1390/2009 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1389/2009 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 157/2010 (M.M.F.P.S.)  
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 ♦ O. nr. 449/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 619/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1117/2170//2010 (M.M.F.P.S.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 1143/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1164/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1163/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1224/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1292/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1335/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1510/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1601/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1683/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1751/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1168/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1183/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 1184/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 2128/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 2375/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 2374/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 2557/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 2670/2012 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 2669/2012 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 2849/2012 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 3830/2012 (M.M.F.P.S.P.V.)    
 Program operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013: 
 - proiecte finanţate, cheltuieli eligibile, listă 
 ♦ O. nr. 1415/3399/2008 (M.M.D.D.; M.E.F.)    
 Program Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013: 
 - cheltuieli, corecţii financiare solicitate de Comisia Europeană, aplicare 
 ♦ H.G. nr. 1157/2012   
 Program operaţional sectorial Transport: 
 - cheltuieli finanţate, corecţii financiare solicitate de Comisia Europeană, aplicare 
 ♦ H.G. nr. 1200/2012   
 Program pentru Ajustare Sector Privat (PSAL): 
 - Comitet de coordonare a implementării, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 374/1999 

 - contract de vânzare-cumpărare de acţiuni, clauză nenegociabilă, recuperare onorarii de succes, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1045/2001 

 - măsuri organizatorice, reglementare 
 ♦ H.G. nr. 773/2000 

 - prelungire: 
 • contracte de consultanţă în vederea privatizării/restructurării/lichidării/societăţilor comerciale, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 718/2001 

 - strategia de restructurare/privatizare/lichidare a: 
 • S.C. Roman S.A. Braşov 
 ♦ H.G. nr. 1031/2000 

 • S.C. Sidex S.A. Galaţi 
 ♦ H.G. nr. 1032/2000 

 - vânzare, active închise operaţional, suspendare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2000 

 ♦ H.G. nr. 577/2002   

 Program pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la  
 finanţare-START: 
 - implementare, procedură 
 ♦ O. nr. 181/2006 (A.N.I.M.M.C.)  

 ♦ Decizia nr. 69/2010 (A.I.P.P.I.M.M.)    
 Program PHARE: 
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 - aspecte financiar-contabile, reglementare 
 ♦ O.G. nr. 43/2007 

 ♦ O.G. nr. 44/2007 

 - de cooperare transfrontalieră, secretariate tehnice, Subsecretariatul tehnic comun, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1213/2007 

 - efectuare operaţiuni necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat, procedură,  
 instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 1816/2008 (M.E.F.)  

 - fonduri, alocare de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate 
 ♦ O.G. nr. 11/2009 

 ♦ O. nr. 851/2010 (M.F.P.)  

 - unităţi de implementare, activitate, perfecţionare 
 ♦ H.G. nr. 869/2002 

 v. financiar, domeniu, reglementări internaţionale 
 
 Program prioritar de construcţie a autostrăzilor din România: 
 - aprobare 
 ♦ O.G. nr. 16/1999   
 Program privind sprijinirea producătorilor agricoli: 
 - pentru mecanizarea lucrărilor agricole, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ O. nr. 221/2002 (M.A.A.P.)    
 Program special de dezvoltare turistică a zonei Sighişoara: 
 - aprobare, monitorizare şi implementare, condiţii 
 ♦ O. nr. 641/2001 (M.T.)  

 ♦ O.G. nr. 3/2001   
 Program statistic naţional anual: 
 - aprobare pentru 2012 
 ♦ H.G. nr. 1083/2012   
 Program, sprijinire fermieri privaţi: 
 - finanţare 
 ♦ O. nr. 97/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 134/2000 (M.A.A.)  

 ♦ L. nr. 268/2001   
 Programe culturale: 
 - şi publicaţii culturale, susţinere financiară, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 51/1998 

 ♦ O. nr. 2076/1998 (M.Cult.)  

 ♦ H.G. nr. 238/1997 

 ♦ H.G. nr. 63/1994   
 Programe de cercetare: 
 - ale Fundaţiei Europene pentru Ştiinţă, contribuţie financiară a României, aplicare, norme 
 ♦ H.G. nr. 527/2005 

 ♦ O. nr. 4521/2006 (M.E.C.)    
 Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii: 
 - aprobare anuală, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 788/1998 

 ♦ L. nr. 346/2004   
 Programe de interes naţional în domeniul protecţiei copilului: 
 - finanţare şi selectare proiecte - OPA, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 347/2002 

 ♦ O. nr. 186/2002 (S.G.G.)    
 Programe operaţionale, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • implementare Program operaţional ESPON 20013, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1198/2008 (aprobare)   
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 Programe operaţionale: 
 - definire, finanţare, cheltuieli, reguli de eligibilitate 
 ♦ H.G. nr. 759/2007 

 ♦ O. nr. 1119/2392/2007 (M.D.L.P.L.; M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 1147/2007/620/2008 (M.D.L.P.L.; M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 2116/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 2507/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 2508/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 28/75/2008 (M.TR.; M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 184/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 144/580/2008 (M.D.L.P.L.; M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 387/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 185/621/2008 (M.D.L.P.L.; M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 245/1.549/2008 (M.D.L.P.L.; M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 1293/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 1669/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 2161/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 2228/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 2241/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 2242/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 297/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 300/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 625/1947/2011 (M.E.C.M.A.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 2875/3006/1047/2011 (M.E.C.M.A.; M.F.P.; M.Af.E.)  

 ♦ O. nr. 33/2012 (M.F.P.)  

 - Manual de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România 
 ♦ O. nr. 31/2010 (M.F.P.)    
 Programe pe calculator: 
 - înscriere în Registrul Programelor pentru calculator, tarife 
 ♦ H.G. nr. 910/2001 

 - măsuri în vederea combaterii, producerii, distribuirii sau comercializării neautorizate, protecţie 
 ♦ L. nr. 8/1996   
 Programe regionale (PHARE, ISPA şi SAPARD): 
 - informare şi publicitate, Memorandum, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 101/2000 (ratificare) 

 ▼ O.G. nr. 117/2000 (ratificare) 

 ▼ O.G. nr. 116/2000 (ratificare) 

 - Program de cooperare transfrontalieră dintre România şi Bulgaria, RO 9911, finanţare PHARE 
 ▼ O.G. nr. 118/2000 (ratificare) 

 v. Comisia Europeană 
 
 Programe, finanţatori externi: 
 - selectare şi plată, consultanţă, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2000   
 Programe: 
 - de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012 
 ♦ H.G. nr. 1007/2010 

 ♦ O. nr. 1548/2010 (M.M.F.P.S.)  

 - educaţionale, formatorilor şi formatorilor de formatori din sistemul sanitar 
 ♦ O. nr. 716/2002 (M.S.F.)  

 - integrate de asistenţă medicală, psihologică, socială, persoane private de libertate, consumatoare de droguri 
 ♦ O. nr. 1216/C/1310/543/2006 (M.J.; M.A.I.; M.S.)  

 - naţionale de sănătate, conţinut, formă, structură, norme-cadru, medicamente, materiale sanitare, decontare, preţuri, listă, machete de raportare a  
 indicatorilor specifici, transmitere, metodologie 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 13/2007 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 570/116/2007 (M.S.PU.; C.N.A.S)  

 ♦ O. nr. 994/354/2007 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 1478/2007 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 371/2008 (C.N.A.S.)  
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 ♦ O. nr. 1297/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ H.G. nr. 261/2010 

 ♦ O. nr. 264/407/2010 (M.S.; C.N.A.S.)  

 ♦ H.G. nr. 1388/2010 

 ♦ O. nr. 1591/1110/2010 (M.S.; C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 209/385/2011 (M.S.; C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 546/2011 (C.N.A.S.)  

 - şi proiecte culturale, finanţare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 51/1998   
 Programul "Case de locuit în zonele afectate de calamităţile naturale din anul 2010": 
 ♦ H.G. nr. 708/2010   
 Programul "Construcţia de locuinţe de serviciu": 
 ♦ H.G. nr. 719/2016   
 Programul "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate: 
 - aprobare, Comisia interministerială de coordonare, constituire, Unitate de management, funcţionare, implementare, regulament 
 ♦ O. nr. 400/2008 (M.I.R.A.)  

 ♦ O. nr. 399/2008 (M.I.R.A.)  

 ♦ O. nr. 563/2008 (M.I.R.A.)    
 Programul "Marea Alianţă Română Antidrog"(MARA) 
 ♦ H.G. nr. 1243/2005   
 Programul "Prima casă": 
 - implementare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 60/2009 

 ♦ H.G. nr. 717/2009 

 ♦ O. nr. 2225/994/2009 (M.F.P.; M.I.M.M.C.M.A.)  

 ♦ O. nr. 754/2010 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 2873/2010 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 3025/2011 (M.F.P.)    
 Programul "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti": 
 ♦ H.G. nr. 151/2010   
 Programul "Steagul Albastru - Blue Flag": 
 - implementare în România 
 ♦ H.G. nr. 335/2002   
 Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 368/2005   
 Programul CURAS: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1243/2003   
 Programul de cooperare interregională INTERREG IV C: 
 - proiecte finanţate, cheltuieli eligibile, aprobare 
 ♦ O. nr. 298/2009 (M.D.R.L.)    
 Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013: 
 - cheltuieli eligibile 
 ♦ O. nr. 850/3641/2008 (M.D.L.P.L.; M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 32/137/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 918/3366/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 921/3365/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 922/3363/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 919/3367/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 916/3364/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 917/3362/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)  

  ♦ O. nr. 920/3368/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)  
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 Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural: 
 - instituire, norme, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 602/2006 

 ♦ H.G. nr. 1307/2009 

 ♦ H.G. nr. 582/2011 

 ♦ O.U.G. nr. 28/2013   
 Programul de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice": 
 ♦ H.G. nr. 212/2011 

 ♦ O. nr. 1156/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O.U.G. nr. 50/2012   

 Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a  
 ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană: 
 - 
 ♦ L. nr. 333/2018   

 Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi piei în zona  
 montană: 
 - 
 ♦ L. nr. 330/2018   
 Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane: 
 - 
 ♦ L. nr. 332/2018   

 Programul de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau  
 prelucrarea cărnii în zona montană: 
 - 
 ♦ L. nr. 331/2018   
 Programul de încurajare a investiţiilor din zona montană: 
 - 
 ♦ L. nr. 334/2018   
 Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi: 
 ♦ O.U.G. nr. 66/2014 

 ♦ H.G. nr. 1053/2014   
 Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto: 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2004 

 - reluare pentru 2006, 2007, 2008, 2009, aplicare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 535/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O.U.G. nr. 55/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 217/2008 

 ♦ O. nr. 89/2009 (M.MEDIU)    
 Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate: 
 - ghid de finanţare 
 ♦ L. nr. 329/2009 

 ♦ O. nr. 1995/2011 (M.M.P.)    
 Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie: 
 - 
 ♦ L. nr. 195/2018 

 ♦ O. nr. 420/2019 (M.A.D.R.)    
 Programul de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii: 
 - 
 ♦ L. nr. 28/2019   
 Programul energetic: 
 - nuclear, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 35/1997   
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 Programul ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale: 
 - implementare, sprijinire, punct de contact în România, organizare 
 ♦ H.G. nr. 1015/2008 

 ♦ O. nr. 1083/2010 (M.D.R.T.)    
 Programul european de cercetare-dezvoltare şi inovare EUREKA: 
 - stimularea participării României 
 ♦ H.G. nr. 164/1997   
 Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii: 
 - implementare, sistem decizional, de monitorizare 
 ♦ O. nr. 604/2008 (M.I.R.A.)    
 Programul I.S.P.A.: 
 - Comunitatea Europeană, cofinanţare, Instrumental pentru Politici Structurale de Preaderare pentru Politici Structurale de Preaderare pentru  
 proiecte din domeniul producţiei mediului înconjurător 
 ♦ L. nr. 179/2003 

 v. financiar, domeniu 
 
 Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia: 
 - cheltuieli eligibile, categorii 
 ♦ O. nr. 833/3159/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 830/3158/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 832/3157/2009 (M.D.R.L.; M.F.P.)    
 Programul naţional "Dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic - INFRATECH": 
 ♦ H.G. nr. 128/2004   
 Programul naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii" 
 ♦ H.G. nr. 1273/2005   
 Programul naţional "Sport în cartier": 
 ♦ H.G. nr. 1484/2004   
 Programul Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013: 
 ♦ H.G. nr. 245/2011   
 Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023: 
 ♦ H.G. nr. 294/2015   
 Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000": 
 - contractarea temelor de cercetare-dezvoltare şi a acţiunilor cuprinse în Program, metodologie 
 ♦ O. nr. 7105/2001 (M.E.C.)  

 ♦ O.G. nr. 57/2002   
 Programul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare: 
 - finanţare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002   
 Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii: 
 - aprobare, proiecte prioritare, derulare, norme 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2010 

 ♦ H.G. nr. 255/2011 

 ♦ H.G. nr. 251/2011 

 ♦ O.U.G. nr. 14/2012   
 Programul naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România": 
 - aprobare 
 ♦ L. nr. 418/2006   
 Programul naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi": 
 - aprobare 
 ♦ L. nr. 526/2003 

 - modificare denumire 
 ♦ L. nr. 418/2006   
 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR): 
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 - ajutor de minimis, schemă, măsuri, implementare, sistem de sancţiunii 
 ♦ O. nr. 567/2008 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 40/2009 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ O. nr. 384/2009 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ O. nr. 275/2011 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 161/2012 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 233/2012 (M.A.D.R.)  

 - fonduri alocate, stimulare absorbţie, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2009 

 ♦ H.G. nr. 1262/2009 

 ♦ H.G. nr. 1036/2012 

 - sistem de sancţiuni 
 ♦ O. nr. 75/2010 (M.A.D.R.)    
 Programul naţional de dezvoltare rurală: 
 ♦ O.U.G. nr. 28/2013 

 ♦ O. nr. 1851/2013 (M.D.R.A.P.)    
 Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi: 
 - instituire, finanţare, ghid, proiecte selectate, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2007 

 ♦ H.G. nr. 1256/2007 

 ♦ O. nr. 828/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ O. nr. 942/2008 (M.M.D.D.)  

 ♦ H.G. nr. 1588/2009 

 ♦ H.G. nr. 110/2011   
 Programul Naţional de Management al Riscului Seismic: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 372/2004   
 Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu": 
 ♦ H.G. nr. 1488/2004   
 Programul naţional de securitate aeronautică: 
 ♦ O. nr. 1371/2005 (M.T.C.T.)  

 ♦ H.G. nr. 1193/2012   
 Programul naţional de supraveghere, prevenire şi combatere a trichinelozei: 
 ♦ H.G. nr. 524/1994   

 Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de  
 afaceri: 
 - implementare, procedură 
 ♦ O. nr. 1293/2008 (M.I.C.T.P.L.)  

 ♦ Decizia nr. 200/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 ♦ Decizia nr. 133/2011 (A.I.P.P.I.M.M.)    
 Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului: 
 - procedură, implementare 
 ♦ Decizia nr. 62/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 ♦ Decizia nr. 67/2010 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 ♦ Decizia nr. 102/2011 (A.I.P.P.I.M.M.)    

 Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul  
 femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii: 
 - procedură, implementare 
 ♦ Decizia nr. 58/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)  

 ♦ Decizia nr. 66/2010 (A.I.P.P.I.M.M.)    

 Programul naţional multianual pe perioada 2006-2012 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la  
 servicii de instruire şi consultanţă: 
 - procedură, implementare 
  ♦ Decizia nr. 60/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)  
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 Programul naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de enrgie în sectorul  
 public, pentru anii 2009-2010: 
 - aprobare, solicitanţi cofinanţări, selecţie, regulament 
 ♦ H.G. nr. 1661/2008 
 

 ♦ O. nr. 3722/2008 (M.E.F.)    
 Programul naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1676/2008   
 Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare: 
 - Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 424/2004 (ratificare) 

 - cooperare,  Acord, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 113/1991 (aprobare) 

 - implemetare proiect "O Românie frumoasă", Memorandum şi Acord, Bucureşti, 2007 
  ▼ H.G. nr. 897/2007 (aprobare) 

 - Memornadum de înţelegere, Acord de cofinanţare, Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării şi modernizării destinaţiilor turistice Borsec,  
 Băile Herculane şi Sulina, Bucureşti, 2011 
  ▼ H.G. nr. 1271/2011 (aprobare) 

 - Program "Activităţi de implementare şi monitorizare a strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor- 2004" , Memorandum de înţelegere,  
 Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 1514/2004 (aprobare) 

 - proiect "Extinderea implementării Agendei locale 21 în România", Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 898/2006 (aprobare) 

 - proiect "Întărirea capacităţii Guvernului României de a gestiona situaţiile dificile generate de dezastre naturale-Dezvoltarea capacităţii pentru  
 situaţii de urgenţă (CDES), implementare, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 873/2007 (aprobare) 

 - Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă, revizuire, Memorandum, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 1216/2007 (aprobare)   
 Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013: 
 - implementare, document-cadru, control financiar preventiv, cheltuieli eligibile 
 ♦ O. nr. 547/2008 (M.I.R.A.)  

 ♦ O. nr. 712/634/2009 (M.A.I.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 185/744/2012 (M.A.I.; M.Af.E.)  

 ♦ O. nr. 250/2012 (M.A.I.)    
 Programul operaţional "Sud-Estul Europei": 
 - cheltuieli eligibile, proiect de asistenţă tehnică 
 ♦ O. nr. 724/2009 (M.D.R.L.)    
 Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013: 
 - proiecte finanţate, cheltuieli eligibile, listă, Direcţia generală de pescuit-Autoritatea de management, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 442/2009 

 ♦ O. nr. 392/2009 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ O. nr. 348/2010 (M.A.D.R.)    
 Programul operaţional sectorial de mediu 2007-2013: 
 - comitet de monitorizare, constituire, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 834/2007   
 Programul pentru Reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II: 
 - proiecte finanţate, implementare, cheltuieli eligibile, categorii 
 ♦ O. nr. 397/2009 (M.D.R.L.)    

 Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite  
 pentru profitul brut reinvestit: 
 - implementare, procedură 
 ♦ Decizia nr. 61/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)    
 Programul pentru sprijinirea transferului afacerilor: 
 - implementare, procedură 
 ♦ Decizia nr. 59/2009 (A.I.P.P.I.M.M.)    
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 Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară: 
 ♦ L. nr. 336/2018 

 ♦ H.G. nr. 325/2019   
 Programul SAPARD: 
 - Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD, constituire 
 ♦ H.G. nr. 339/2001 

 - Comitetul de Acreditare Naţională SAPARD, constituire 
 ♦ L. nr. 316/2001 

 ♦ H.G. nr. 859/2001 

 - derulare proiecte, urmărire 
 ♦ H.G. nr. 48/2003 

 - finanţare proiecte, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 142/2000 

 - Fondul Naţional pentru programul SAPARD, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 1011/1999 

 ♦ H.G. nr. 1328/2000 

 ♦ H.G. nr. 859/2001 

 ♦ L. nr. 316/2001 

 - fonduri, stimulare grad de absorbţie, măsuri financiare, reglementare 
 ♦ O.G. nr. 31/2007 

 ♦ O. nr. 700/2007 (M.A.D.R.)  

 - Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale", proiecte, fonduri, asigurare 
 ♦ O.U.G. nr. 73/2002 

 ♦ O. nr. 955/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - proiecte de investiţii, cofinanţare publică nerambursabilă, asigurare de la bugetul de stat 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2006 

 ♦ H.G. nr. 1644/2006 

 - spaţiul rural, definire, caracterizare 
 ♦ O. nr. 143/610/2005 (M.A.P.D.R.; M.A.I.)  

 - sume primite, reflectare în contabilitate, precizări, aprobare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O.U.G. nr. 63/1999 

 ♦ O. nr. 870/2002 (M.F.P.)  

 v. SAPARD 
 
 Programul UNCTAD/EMPRETEC - România: 
 - consiliul consultativ, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 126/2005 (A.N.I.M.M.C.)    
 Proiect de dezvoltare instituţională a sectorului privat: 
 - contribuţia României 
 ♦ O.U.G. nr. 43/2000   
 Proiect regional pentru Europa - TER (Calea Ferată Transeuropeană) reglementări internaţionale: 
 - fond de cooperare şi creditare, Acord, Geneva, 1992 
 ▼ L. nr. 124/1994 (ratificare)   
 Proiecte de acte normative: 
 - instrumente de prezentare şi motivare, conţinut 
 ♦ H.G. nr. 1361/2006 

 - tehnică legislativă, proceduri 
 ♦ L. nr. 24/2000   
 Proiectul de închidere a minelor şi atenuare a impactului social: 
 - administrarea schemei de microcredite 
 ♦ H.G. nr. 1365/2000   
 Proiectul Nabucco: 
 - Sistem de conducte, Proiect, Acord de sprijin, ratificare 
 ▼ L. nr. 28/2013 (ratificare)   
 Promulgare a legii: 
 - termen, reexaminare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.77) 
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 Proprietar: 
 - bunuri culturale, revendicare, retrocedare din gestiunea instituţiilor publice, condiţii 
 ♦ O. nr. 2035/2000 (M.Cult.)  

 ♦ L. nr. 82/1991 

 - condominium, asociaţie autonomă, non profit, asociaţie de proprietari, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 - de drept, revendicare bunuri culturale mobile, condiţii 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 - de locuinţă: 
 • condiţii de realizare 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 112/1995 

 ♦ D.-L. nr. 61/1990 

 • drepturi şi îndatoriri 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 • măsuri de reducere a riscului seismic 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 ♦ H.G. nr. 1364/2001 

 • preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ H.G. nr. 250/2007 

 - de monumente istorice, responsabilităţi 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - închiriere, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 40/1999 

 - înregistrarea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor şi sarcinilor în cartea funciară partea I, II şi III, obţinere extras 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 7/1996 

 - patrimoniu natural, protecţie, măsuri, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007 

 - terenuri, reconstituire, constituire, stabilire 
 ♦ L. nr. 46/1992 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 48/1994 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 ♦ H.G. nr. 250/2007 

 ♦ L. nr. 287/2009 

 v. locuinţe 
 
 Proprietate 
 - desene şi modele 
 ♦ H.G. nr. 506/1992 

 ♦ L. nr. 129/1992 

 ♦ H.G. nr. 211/2008 

 - firme şi embleme comerciale 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 - mărci: 
 • condiţii de utilizare a însemnelor distinctive aparţinând francizorului 
 ♦ O.G. nr. 52/1997 

 • şi indicaţii geografice 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 • taxe, mărci de fabrică şi de comerţ 
 ♦ O.G. nr. 41/1998 

 • vechi germane de fabrică, ce au aparţinut statului român, negociere, retrocedare 
 ♦ H.G. nr. 145/1992 

 - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, acordare brevete de soi, grup de plante aparţinând unui taxon botanic, condiţii 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)    
 Proprietate (creaţie) industrială: 
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 - brevete de invenţie 
 ♦ L. nr. 64/1991 

 ♦ H.G. nr. 547/2008 

 - drepturi 
 ♦ O.U.G. nr. 100/2005   
 Proprietate (creaţie) literar-artistică: 
 - brevete sau drepturi de autor 
 ♦ L. nr. 8/1996   
 Proprietate industrială, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • clasificare internaţională 
 ▼ L. nr. 3/1998 (aderare)    
 • mărci de produse şi de servicii, Tratat, Geneva, 1994 
 ▼ L. nr. 4/1998 (aderare)   
 Proprietate intelectuală: 
 - respectare, în cadrul operaţiunilor de vămuire 
 ♦ L. nr. 344/2005 

 ♦ H.G. nr. 88/2006 

 v. drept de autor, v. mărci 
 
 Proprietate privată a persoanelor fizice: 
 - drept, ocrotire, garantare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 art.44, art.136 
 
 

v. proprietar 

 Proprietate privată a statului: 
 - drept, garantare, protecţie 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 art.44, art.136 
 - înscriere în Cartea funciară 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - redobândire terenuri cu vegetaţie forestieră, cereri formulate de către comune, oraşe, municipii, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2000 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 213/1998   
 Proprietate publică: 
 - a statului: 
 • închiriere R.A.P.A.P.S., cota parte cuvenită din închiriere 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ H.G. nr. 307/2003 

 • trecere bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite 
 ♦ H.G. nr. 682/2001 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 - ocrotire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.136) 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 213/1998   
 Proprietate, reglementări internaţionale: 
 - înregistrare şi publicitate imobiliară, Acord cu Spania, Bucureşti, 17 noiembrie 1997 
 ▼ H.G. nr. 112/1998 (aprobare)   
 Proprietate: 
 - bunuri destinate activităţii cultului mozaic, regim juridic, stabilire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2002 

 - cadastrul general, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - comisii pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 - drept, regim juridic 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ Constituţia (republicare) 
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 (art.44 şi art.136) 
 - funciară, judecăţi în materia restituirii, accelerare, proceduri 
 ♦ L. nr. 247/2005 

 - privată, constituire în intravilanul localităţilor din Delta Dunării 
 ♦ L. nr. 679/2002 

 - publică, achiziţionare prin cumpărare, schimb, donaţie, terenuri ce pot fi incluse în fondul forestier, proprietate publică a statului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 118/2010 

 - publică/privată, drept de acces pentru furnizări de reţele de comunicaţii electronice, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - regim juridic în domeniul audiovizualului 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - registre de proprietate, registre de ipoteci, informatizare 
 ♦ H.G. nr. 1007/2001   
 Propuneri legislative: 
 - de proiecte de acte normative, aplicare norme de tehnică legislativă 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 v. legiferare 
 
 Protecţia civilă, în timp de pace, colaborare internaţională: 
 - Comunitatea Europeană, Memorandum, Bruxelles, 2002 
 ▼ L. nr. 3/2004 (ratificare) 

 - R. Bulgaria, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 11/1998 (ratificare) 

 - Regatul Ţărilor de Jos, Acord, Bucureşti,2005 
 ▼ H.G. nr. 854/2005 (aprobare)   
 Protecţia civilă: 
 - a populaţiei şi a bunurilor, măsuri, conflict armat, activităţi de evacuare, organizare, asigurare, metodologie 
 ♦ L. nr. 481/2004 

 ♦ H.G. nr. 501/2005 

 ♦ H.G. nr. 1222/2005 

 ♦ O. nr. 1259/2006 (M.A.I.)  

 ♦ O. nr. 1352/2006 (M.A.I.)  

 - activităţi cu substanţe periculoase, accidente majore, prevenire, măsuri 
 ♦ O. nr. 1299/2005 (M.M.G.A.)  

 - centre de pregătire 
 ♦ H.G. nr. 308/1995 

 - Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, înfiinţare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 259/2005 

 - denumire, trecere la M.I. 
 ♦ H.G. nr. 1398/2000 

 - intervenţie de urgenţă, formaţiuni, înfiinţare, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 14/2000 

 ♦ L. nr. 80/1995 

 ♦ L. nr. 481/2004 

 - mijloace tehnice, întreţinere, reparare, depozitare, evidenţă 
 ♦ O. nr. 1180/2006 (M.A.I.)  

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 ♦ L. nr. 481/2004 

 - Strategia naţională, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 547/2005 

 - urgenţă radiologică, date, colectare, validare şi răspuns 
 ♦ O. nr. 683/2005 (M.A.I.)    
 Protecţia consumatorilor: 
 - asociaţii pentru protecţia consumatorilor 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 ♦ H.G. nr. 700/2012 

 - imitaţie, produse alimentare, risc, pericol sănătate sau securitate consumatori, interzicere 
 ♦ H.G. nr. 187/2000 

 - inspectori de stat pentru controlul alimentelor, drepturi şi îndatoriri 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 
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 - în staţiuni turistice, comercializare produse alimentare şi nealimentare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 559/2001 

 - la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind servicii financiare 
 ♦ O.G. nr. 85/2004 

 - la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă asupra spaţiilor de cazare, a contractelor pe termen lung privind  
 dobândirea unor beneficii pentru produse de vacanţă, a contractelor de revânzare, de schimb 
 ♦ O.U.G. nr. 14/2011 

 - măsuri de informare şi de exprimare a opiniei cu privire la produse şi servicii 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 72/2010 (A.N.P.C.)  

 - operatori economici prestatori de servicii, folosire contracte preformulate, informare, măsuri 
 ♦ O. nr. 92/2007 (A.N.P.C.)  

 - practici ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective, modalităţi de încetare 
 ♦ H.G. nr. 1553/2004 

 - practici incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii, combatere 
 ♦ L. nr. 363/2007 

 - prestatori de servicii de transport în regim de închiriere de autovehicule, informare 
 ♦ O. nr. 288/2010 (A.N.P.C.)  

 - produse: 
 • comercializare, termen de valabilitate, respectare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 • cu defecte, producători, răspundere 
 ♦ L. nr. 240/2004 

 • periculoase, interzicere 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 • securitate generală, regim 
 ♦ L. nr. 245/2004 

 - punere pe piaţă numai a brichetelor care să nu permită acţionarea de către copii, asigurare, punere pe piaţă a brichetelor fantezie, interzicere 
 ♦ O. nr. 10/6277/2007 (A.N.P.C.; A.N.V.)  

 ♦ O. nr. 296/29767/2007 (A.N.P.C.; A.N.A.F.)  

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - relaţii corecte cu consumatorii, eliminare practici comercializare abuzivă 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - supravegherea pieţiei produselor şi serviciilor, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 681/2001 

 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 533/2001 (A.N.P.C.)  

 v. comerţ 
 
 Protecţia copilului: 
 - baza de date Child Welfare Monitoring and Tracking Information System, introducere informaţii 
 ♦ O. nr. 280/2006 (A.N.P.D.C.)  

 - ocrotire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.49) 
 - Strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013, plan operaţional pentru implementare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 860/2008   
 Protecţia investiţiilor directe: 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.18) 
 - regim investiţii directe 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 ♦ H.G. nr. 94/1998   
 Protecţia mediului înconjurător: 
 - activităţi de control, inspecţie, organizare, desfăşurare, norme 
 ♦ O. nr. 464/2009 (M.MEDIU)  

 - nămoluri de epurare în agricultură, utilizare 
 ♦ O. nr. 344/708/2004 (M.M.G.A.; M.A.P.D.R.)  

 - nerespectare legislaţie, contravenţii, constatare, sancţionare, proces-verbal, formular-tip, aprobare 
 ♦ O. nr. 1472/2008 (M.M.D.D.)  

 - ocrotire 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.35, art.135 alin.2 lit.e) 
 - Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate 
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 ♦ O. nr. 989/2010 (M.M.P.)  

 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 - scutiri de la taxe vamale şi TVA, echipamente, listă 
 ♦ H.G. nr. 558/2006 

 - zgomot ambiental, evaluare şi gestionare, indicatori, metode de calcul 
 ♦ L. nr. 121/2019   
 Protecţia muncii: 
 - autorizare pentru prevenire accidente de muncă şi boli profesionale în activitatea comercianţilor, procedeu de aprobare 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 - durata timpului de muncă sub 8 ore pe zi, salariaţi, locuri de muncă cu condiţii deosebite vătămătoare, grele sau periculoase, stabilire 
 ♦ L. nr. 31/1991 

 - expertize tehnice, analiză locuri de muncă cu condiţii deosebite 
 ♦ O. nr. 352/2001 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - fabricare: 
 • chibriturilor 
 ♦ O. nr. 511/2003 (M.M.S.S.F.)  

 • porţelan şi ceramică fină pentru menaj 
 ♦ O. nr. 294/1999 (M.M.P.S.)  

 • produse lactate, norme specifice 
 ♦ O. nr. 561/1998 (M.M.P.S.)  

 - funcţionare, persoane juridice/fizice, autorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 657/2001 (M.M.S.S.)  

 - în activitatea organelor tehnice ISCIR-CR 13-99, prescripţii tehnice, aprobare 
 ♦ O. nr. 173/1999 (M.I.C.)  

 - laboratoare de toxiologie, determinări de noxe profesionale, abilitare 
 ♦ O. nr. 1093/2004 (M.S.)  

 - maşini industriale, introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1029/2008 

 - norme generale, aprobare 
 ♦ O. nr. 508/933/2002 (M.M.S.S.; M.S.F.)  

 - norme metodologice de aplicare a L. nr. 90/1996 
 ♦ O. nr. 388/1996 (M.M.P.S.)  

 - norme specifice de securitate a muncii pentru: 
 • activitate în domeniul sănătăţii 
 ♦ O. nr. 411/1998 (M.M.P.S.)  

 • activitatea de: 
 • creştere a animalelor 
 ♦ O. nr. 149/1997 (M.M.P.S.)  

 • elaborare şi turnare a fontei 
 ♦ O. nr. 413/1998 (M.M.P.S.)  

 • elaborare şi turnare a oţelului 
 ♦ O. nr. 412/1998 (M.M.P.S.)  

 • exploatare în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive şi nemetalifere 
 ♦ O. nr. 416/1998 (M.M.P.S.)  

 • exploatare stuf 
 ♦ O. nr. 748/1999 (M.M.P.S.)  

 • exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă 
 ♦ O. nr. 139/1995 (M.M.P.S.)  

 • exploatare, întreţinere poduri şi drumuri 
 ♦ O. nr. 357/1998 (M.M.P.S.)  

 • exploatarea şi prelucrarea sării 
 ♦ O. nr. 240/2001 (M.M.S.S.)  

 • extracţie a gazelor naturale 
 ♦ O. nr. 154/1997 (M.M.P.S.)  

 • extragerea substanţelor minerale utilie în cariere cu mijloace mecanizate 
 ♦ O. nr. 741/2000 (M.M.P.S.)  

 • fabricare a furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat- densificat şi a elementelor mulate din furnire sau aşchii 
 ♦ O. nr. 593/1997 (M.M.P.S.)  

 • fabricare, depozitare şi transport apă grea 
 ♦ O. nr. 238/2001 (M.M.S.S.)  
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 • fabricarea uşilor, ferestrelor caselor prefabricate şi a panourilor pentru construcţii 
 ♦ O. nr. 45/2000 (M.M.P.S.)  

 • turnătorie 
 ♦ O. nr. 414/1998 (M.M.P.S.)  

 • activităţi de vopsire 
 ♦ O. nr. 118/1996 (M.M.P.S.)  

 • alpinism utilitar 
 ♦ O. nr. 664/1997 (M.M.P.S.)  

 • comerţul cu ridicata şi cu amănuntul 
 ♦ O. nr. 665/1997 (M.M.P.S.)  

 • construcţii şi confecţii metalice 
 ♦ O. nr. 56/1997 (M.M.P.S.)  

 • cultura mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice şi utilizarea substanţelor toxice în activităţile din agricultură 
 ♦ O. nr. 288/1997 (M.M.P.S.)  

 • depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice 
 ♦ O. nr. 90/1996 (M.M.P.S.)  

 • depozitarea, transportul şi folosirea materiilor explozive 
 ♦ O. nr. 838/1997 (M.M.P.S.)  

 • deşeuri proteice, valorificare 
 ♦ O. nr. 24/1998 (M.M.P.S.)  

 • executarea construcţiilor înalte prin glisări şi liftări 
 ♦ O. nr. 57/1997 (M.M.P.S.)  

 • exploatarea metroului 
 ♦ O. nr. 314/1996 (M.M.P.S.)  

 • exploatarea substanţelor minerale în cariere prin derogare cu explozivi 
 ♦ O. nr. 214/1999 (M.M.P.S.)  

 • extracţia ţiţeiului 
 ♦ O. nr. 212/1997 (M.M.P.S.)  

 • extracţia ţiţeiului şi a gazelor prin sonde marine 
 ♦ O. nr. 211/1997 (M.M.P.S.)  

 • fabricarea: 
 • acumulatorilor şi pilelor electrice 
 ♦ O. nr. 232/1995 (M.M.P.S.)  

 • betonului celular autoclavizat 
 ♦ O. nr. 594/1997 (M.M.P.S.)  

 • cocsului şi produselor cocsochimice 
 ♦ O. nr. 359/1998 (M.M.P.S.)  

 • componentelor şi echipamentelor electrice, electrotehnice şi a materialelor electroizolante 
 ♦ O. nr. 415/1998 (M.M.P.S.)  

 • geamului 
 ♦ O. nr. 142/1995 (M.M.P.S.)  

 • gospodărie comunală şi salubritate publică 
 ♦ O. nr. 89/1996 (M.M.P.S.)  

 • lămpilor electrice, a tuburilor cinescop şi a corpurilor de iluminat 
 ♦ O. nr. 356/1995 (M.M.P.S.)  

 • maşinilor electrice rotative, a transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă 
 ♦ O. nr. 568/1996 (M.M.P.S.)  

 • materiilor explozive 
 ♦ O. nr. 68/2004 (M.M.S.S.F.)  

 • porţelanului şi ceramicii fine pentru menaj 
 ♦ O. nr. 294/1999 (M.M.P.S.)  

 • produselor abrazive şi cărbunoase 
 ♦ O. nr. 701/1999 (M.M.P.S.)  

 • produselor de morărit şi panificaţie 
 ♦ O. nr. 360/1998 (M.M.P.S.)  

 • produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii 
 ♦ O. nr. 315/1996 (M.M.P.S.)  

 • produselor refractare, a plăcilor şi a prafurilor folosite la turnarea oţelului 
 ♦ O. nr. 237/1995 (M.M.P.S.)  

 • şi prelucrarea fibrelor de sticlă 
 ♦ O. nr. 313/1996 (M.M.P.S.)  

 • ţevilor şi produselor tubulare din oţel 
 ♦ O. nr. 115/1996 (M.M.P.S.)  

 • uleiurilor şi a altor grăsimi vegetale 
 ♦ O. nr. 177/1999 (M.M.P.S.)  
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 • zahărului şi a produselor zaharoase, norme specifice 
 ♦ O. nr. 446/1999 (M.M.P.S.)  

 • industria: 
 • cărnii şi a produselor din carne 
 ♦ O. nr. 599/1997 (M.M.P.S.)  

 • celulozei şi hârtiei 
 ♦ O. nr. 231/1995 (M.M.P.S.)  

 • de prelucrare a tutunului 
 ♦ O. nr. 178/1999 (M.M.P.S.)  

 • poligrafică 
 ♦ O. nr. 654/1997 (M.M.P.S.)  

 • textilă 
 ♦ O. nr. 698/1999 (M.M.P.S.)  

 • instalaţii frigorifice 
 ♦ O. nr. 358/1998 (M.M.P.S.)  

 • îmbunătăţiri funciare şi irigaţii 
 ♦ O. nr. 9/1998 (M.M.P.S.)  

 • în fabrici de aglomerare 
 ♦ O. nr. 361/1998 (M.M.P.S.)  

 • întreţinere şi reparaţii auto 
 ♦ O. nr. 140/1995 (M.M.P.S.)  

 • laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice 
 ♦ O. nr. 339/1996 (M.M.P.S.)  

 • laminare la cald a profilurilor sârmelor şi produselor plate din oţel 
 ♦ O. nr. 233/1995 (M.M.P.S.)  

 • lucrări: 
 • de foraj sonde 
 ♦ O. nr. 141/1995 (M.M.P.S.)  

 • de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire 
 ♦ O. nr. 117/1996 (M.M.P.S.)  

 • de izolaţii termice hidrofuge şi protecţii anticorosive 
 ♦ O. nr. 700/1999 (M.M.P.S.)  

 • de reparaţii, consolidări, demolări şi translaţii de clădiri 
 ♦ O. nr. 807/2000 (M.M.P.S.)  

 • de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii 
 ♦ O. nr. 116/1996 (M.M.P.S.)  

 • lucru la înălţime 
 ♦ O. nr. 235/1995 (M.M.P.S.)  

 • manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor 
 ♦ O. nr. 719/1997 (M.M.P.S.)  

 • metalelor prin deformare plastică la: 
 • cald şi prin forjare 
 ♦ O. nr. 234/1995 (M.M.P.S.)  

 • mine de cărbune, şisturi şi nisipuri bituminoase 
 ♦ O. nr. 209/1997 (M.M.P.S.)  

 • mine de petrol 
 ♦ O. nr. 215/1999 (M.M.P.S.)  

 • neconveţională 
 ♦ O. nr. 236/1995 (M.M.P.S.)  

 • păstrare, industrializare şi livrare furaje 
 ♦ O. nr. 191/1999 (M.M.P.S.)  

 • peştelui 
 ♦ O. nr. 470/1997 (M.M.P.S.)  

 • pietrelor naturale şi a marmurei 
 ♦ O. nr. 518/1997 (M.M.P.S.)  

 • piscicultură şi pescuit 
 ♦ O. nr. 517/1997 (M.M.P.S.)  

 • poştă 
 ♦ O. nr. 666/1997 (M.M.P.S.)  

 • prelucrarea: 
 • automată a datelor 
 ♦ O. nr. 310/1996 (M.M.P.S.)  

 • azbestului 
 ♦ O. nr. 389/1996 (M.M.P.S.)  

 • conservelor din legume şi fructe şi producerea sucurilor 
 ♦ O. nr. 667/1997 (M.M.P.S.)  
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 • producerea: 
 • aerului comprimat 
 ♦ O. nr. 569/1996 (M.M.P.S.)  

 • materialelor termo- şi hidroizolante 
 ♦ O. nr. 312/1996 (M.M.P.S.)  

 • prospecţiuni şi explorări geologice 
 ♦ O. nr. 683/1997 (M.M.P.S.)  

 • radiaţii neionizante 
 ♦ O. nr. 340/1996 (M.M.P.S.)  

 • radiocomunicaţii 
 ♦ O. nr. 54/1997 (M.M.P.S.)  

 • rece şi ştanţare 
 ♦ O. nr. 595/1997 (M.M.P.S.)  

 • recepţionarea, conservarea, păstrarea şi valorificarea produselor agricole 
 ♦ O. nr. 598/1997 (M.M.P.S.)  

 • riscuri generate de câmpuri electromagnetice, expunere lucrători, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 520/2016 

 • semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 
 ♦ H.G. nr. 971/2006 

 • silvicultură şi economia vânatului 
 ♦ O. nr. 727/1999 (M.M.P.S.)  

 • telecomunicaţii 
 ♦ O. nr. 210/1997 (M.M.P.S.)  

 • transportul: 
 • aerian 
 ♦ O. nr. 718/1997 (M.M.P.S.)  

 • feroviar 
 ♦ O. nr. 26/2000 (M.M.P.S.)  

 • intern 
 ♦ O. nr. 330/1998 (M.M.P.S.)  

 • naval 
 ♦ O. nr. 356/1998 (M.M.P.S.)  

 • prin conducte, al gazelor naturale 
 ♦ O. nr. 187/2002 (M.M.S.S.)  

 • rutier 
 ♦ O. nr. 355/1995 (M.M.P.S.)  

 • şi distribuţia energiei electrice 
 ♦ O. nr. 275/2002 (M.M.S.S.)  

 • tratamente termice şi termo-chimice 
 ♦ O. nr. 570/1996 (M.M.P.S.)  

 • turism, alimentaţie publică şi transport de persoane cu instalaţii pe cablu 
 ♦ O. nr. 55/1997 (M.M.P.S.)  

 • vinificaţie, fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei şi a apei minerale 
 ♦ O. nr. 239/2001 (M.M.S.S.)  

 - prestare servicii, abilitare persoane fizice/juridice, condiţii 
 ♦ L. nr. 319/2006 

 - produse petroliere, desfacere, norme specifice 
 ♦ O. nr. 78/1999 (M.M.P.S.)  

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 319/2006 

 ♦ H.G. nr. 355/2007 

 - riscuri generate de vibraţii, expunere lucrători, cerinţe de securitate şi sănătate 
 ♦ H.G. nr. 1876/2005 

 - riscuri generate de zgomot, expunere lucrători, cerinţe de securitate şi sănătate 
 ♦ H.G. nr. 493/2006 

 - supraveghere medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante 
 ♦ L. nr. 111/1996   
 Protecţie socială, reglementări internaţionale: 
 - Fondul ONU pentru Populaţie pentru anii 2010-2011, Protocol de colaborare, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 454/2010 (aprobare)   
 Protecţie socială: 
 -  închiderea minelor de cărbune necompetitive, 2019-2024 
 ♦ O.U.G. nr. 69/2019 

 - a personalului din sectorul producţiei de apărare 



 

 6391

 ♦ O.U.G. nr. 170/2001 

 - a sportivilor de performanţă, drepturi, rentă viageră, acordare 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 - a tinerilor, măsuri 
 ♦ L. nr. 350/2006 

 - atribuţiile sindicatelor 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - cetăţeni români care lucrează în străinătate 
 ♦ L. nr. 156/2000 

 ♦ H.G. nr. 384/2001 

 - concedieri colective, plăţi compensatorii, conturi curente personale, purtătoare de dobândă, deschise la Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.G. nr. 18/1997 

 - copii şi tineri, regim special 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 49) 
 - fond pentru membrii Casei Sociale a Constructorilor, constituire, utilizare 
 ♦ Precizări nr. 5122NN/1384/178/1999 (M.L.P.A.T.; M.M.P.S.; M.Tr.)  

 ♦ L. nr. 215/1997 

 - localităţi izolate, măsuri pentru locuitorii: 
 • din Delta Dunării 
 ♦ H.G. nr. 595/2000 

 ♦ O.G. nr. 27/1996 

 • din Munţii Apuseni 
 ♦ L. nr. 33/1996 

 ♦ O.G. nr. 27/1996 

 - localităţi rurale din zone montane 
 ♦ L. nr. 144/2000 

 - măsuri de acompaniament social pentru salariaţii din industria metalurgică a căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute conform O.U.G.  
 nr. 98/1999 
 ♦ O.U.G. nr. 146/1999 

 - măsuri financiar-fiscale 
 ♦ O.G. nr. 3/2007 

 ♦ O. nr. 83/154/2007 (M.M.S.S.F.; M.A.I.)  

 - măsuri, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 28/2009 

 - măsuri, restructurare, reorganizare societăţi naţionale, companii naţionale, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar,  
 diminuare consecinţe 
 ♦ O.G. nr. 9/2010 

 ♦ H.G. nr. 173/2010 

 ♦ H.G. nr. 155/2010 

 - pentru persoane cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - pentru şomeri şi reintegrare profesională 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 - persoane disponibilizate din cadrul: 
 • Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, măsuri 
 ♦ L. nr. 174/2006 

 • sectorului sanitar 
 ♦ O.U.G. nr. 113/2003 

 • societăţilor de valori mobiliare, măsuri 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 • societăţilor naţionale, cu capital majoritar de stat, regii autonome, companii naţionale, societăţi şi regii autonome subordonate autorităţilor  
 administraţiei publice locale 
 ♦ O.U.G. nr. 116/2006 

 ♦ H.G. nr. 492/2007 

 - personal din sectorul producţiei de apărare 
 ♦ O.U.G. nr. 167/2000 

 - personal disponibilizat, închidere mine, cariere 
 ♦ O. nr. 116/166725/1998 (A.N.R.M.; M.I.C.)  

 - personal regii autonome, companii naţionale/societăţi naţionale din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive şi rare 
 ♦ H.G. nr. 97/1998 

 - plata drepturilor de protecţie socială, prestări prin R.A. "Poşta Română" 
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 ♦ H.G. nr. 190/1996 

 - plăţi compensatorii pentru salariaţii S.C. Combinatul Siderurgic "Sidex"- S.A. Galaţi: 
 • beneficiari de indemnizaţie de şomaj, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 119/2001 

 • pensionare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 119/2001 

 - program de restructurare a M.I., plăţi compensatorii, condiţii 
 ♦ O. nr. 419/954/1999 (M.M.P.S.; M.I.)  

 ♦ O.U.G. nr. 100/1999 

 - promovare incluziune socială, mecanism naţional, constituire 
 ♦ H.G. nr. 1217/2006 

 - restructurare: 
 • Compania Naţională "Romarm" S.A., atenuare impact social, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 170/2001 

 ♦ H.G. nr. 485/2004 

 • mari unităţi ale armatei, personal militar şi civil disponibilizat, ajutoare şi plăţi compensatorii 
 ♦ O.G. nr. 7/1998 

 ♦ O. nr. 281/M.49/1998 (M.M.P.S.; M.Ap.N.)  

 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 - sector minier, cheltuieli finanţare de la bugetul de stat, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 97/1998 

 - sistem naţional de asistenţă socială 
 ♦ L. nr. 292/2011 

 - transport intern 
 ♦ O. nr. 330/1998 (M.M.P.S.)  

 v. personal disponibilizat, v. concedieri colective, v. indexări 
 
 Protecţie şi pază: 
 - majorare soldă şi salarii de bază pentru unele categorii de personal, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1998 

 - serviciu, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 191/1998   
 Proteze: 
 - acordare: 
 • gratuită pentru unele categorii de persoane, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 • în mod gratuit pentru magistraţi, personal auxiliar de specialitate şi membrii de familie a acestora, condiţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H.G. nr. 762/2010   
 Protocol: 
 - actualizare normative de cheltuieli, competenţe 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 - acţiuni: 
 • actualizare limite maxime de cheltuieli 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 • culturale, norme de desfăşurare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 683/1991 

 • de reprezentare, organizare de misiuni diplomatice, oficii consulare, în străinătate 
 ♦ H.G. nr. 325/1996 

 • organizare în ţară, norme 
 ♦ H.G. nr. 552/1991 

 • specifice aparatului de lucru al Guvernului, organizare, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 392/2001 

 - fond locativ de protocol 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 - fond locativ, întreţinere, utilizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 v. R.A. Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat 
 
 Provizioane: 
 - constituire şi utilizare de agenţi economici şi societăţi bancare 
 ♦ H.G. nr. 830/2002 

 - de risc specifice instrumentelor financiare derivate 
 ♦ L. nr. 297/2004 
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 - deductibilităţi fiscale, regim 
 ♦ H.G. nr. 830/2002 

 - specifice de risc, constituire 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ O. nr. 4/2012 (B.N.R.)  

 ♦ R. nr. 5/2012 (B.N.R.)    
 Publicare: 
 - acte în Monitorul Oficial al României, condiţii 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 ♦ O. nr. 591/2012 (S.G.G.)    
 Publicaţii: 
 - ale M.A.I., autorizarea efectuării, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 116/2007 

 - cultura scrisă, promovare, stimulare, condiţii 
 ♦ L. nr. 186/2003 

 - destinate depozitului legal 
 ♦ H.G. nr. 401/1995 

 - editoriale, culturale, susţinere financiară, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 238/1997 

 ♦ O.G. nr. 51/1998 

 ♦ O. nr. 2076/1998 (M.Cult.)  

 - minorităţi naţionale, subvenţionare 
 ♦ H.G. nr. 343/1990 

 - tichete valorice, achiziţionare, emitere şi utilizare 
 ♦ H.G. nr. 215/2004 

 v. ziare 
 
 Publicitate imobiliară şi  înregistrare proprietate, colaborare, relaţii internaţionale: 
 - Spania, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 112/1998 (aprobare)   
 Publicitate: 
 - discriminare, combatere 
 ♦ O.G. nr. 137/2000 

 ♦ I. nr. 1/2003 (C.N.C.D.)  

 - interzicere: 
 • pentru unele produse 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 - în presă/sistem electronic, liste cu societăţi comerciale care se privatizează 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - înşelătoare, comparativă, condiţii 
 ♦ L. nr. 158/2008 

 - mijloace, amplasare, autorizare 
 ♦ L. nr. 185/2013 

 - prin poştă, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - produse din tutun, condiţii 
 ♦ L. nr. 457/2004 

 - produse elementare, etichetare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - sau teleshopping conţinutul comunicării audiovizuale 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 - şi reclamă acţiuni pentru promovarea exportului administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului 
 ♦ O.U.G. nr. 120/2002 

 ♦ H.G. nr. 296/2007 

 - şi reclamă pentru investiţii directe, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - taxe 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - text şi dimensiune, inscripţii-avertisment la produsele din tutun 
 ♦ O. nr. 853/2000 (M.S.)  

 ♦ L. nr. 148/2000   



 

 6394

 Punct de contact unic electronic: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 49/2009 

 ♦ H.G. nr. 922/2010 

 

 

 R 
 
 
 Radio: 
 - abonamente: 
 • scutiri taxe, categorii de persoane cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • taxe lunare 
 ♦ H.G. nr. 977/2003 

 - difuzare pe post, comunicarea instituirii stării de asediu/stării de urgenţă, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 - informare corectă a opiniei publice, răspundere civilă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.30) 
 - meteorologie, informaţia publicului, obligaţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 139/2000 

 - publicitate, condiţii 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 ♦ L. nr. 158/2008 

 - servicii publice autonome, organizare şi control parlamentar asupra activităţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.31) 
 - Societatea Română de Radiodifuziune 
 ♦ L. nr. 41/1994 

 - staţii de emisie, modificare, caracteristici tehnice, condiţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 629/2010 (A.N.A.R.C.)  

 - staţii de radiodifuziune, autorizare 
 ♦ Decizia nr. 629/2010 (A.N.A.R.C.)  

 - titulari de licenţă de emisie, obligaţii 
 ♦ Decizia nr. 412/2007 (C.N.A.)  

 - utilizare spectru în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz, reorganizare, măsuri, taxă de licenţă 
 ♦ O.U.G. nr. 18/2008 

 ♦ Decizia nr. 732/2008 (A.N.R.C.T.I.)    
 Radiocomunicaţii, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Biroul European de Radiocomunicaţii (B.E.R.), creare, Convenţie, Haga, 1993 
 ▼ L. nr. 70/1994 (ratificare) 

 • Conferinţa Administrativă Mondială de Radiocomunicaţii (CAMR-1992), Actele finale, Malaga-Torremolinos, 1992 
 ▼ H.G. nr. 291/1992 (aprobare) 

 • Conferinţă Regională, Acte finale, Geneva, 2006 
  ▼ L. nr. 378/2009 (ratificare) 

 - programe europene de radionavigaţie prin satelit,  Acord, Bruxelles,  2013 
 ▼ L. nr. 7/2015 (ratificare)   
 Radiocomunicaţii: 
 - definire 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - L.D.M.S., licitaţii, organizare, licenţe de operare 
 ♦ O. nr. 73/1998 (M.Cţii.)  

 - măsuri sancţionatorii, instituire 
 ♦ L. nr. 356/2018 

 - navale, de apel, pericol şi salvare vieţii omeneşti pe mare, serviciu public de interes naţional 
 ♦ O.G. nr. 17/1999 

 - organizare operaţională sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS, reglementare aeronautică civilă 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 439/1999 (M.Tr.)  
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 - reţele şi servicii cu destinaţie publică, selecţie titulari de licitaţie 
 ♦ O. nr. 175/1998 (M.Cţii.)  

 - sector, prevenire şi stingere incendii, norme 
 ♦ O. nr. 137/2001 (M.C.T.I.)  

 ♦ L. nr. 307/2006 

 - societăţi comerciale şi instituţii publice, autorizaţie de închiriere de elemente de infrastructură pentru amplasarea de radiocomunicaţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ H.G. nr. 861/1999 

 ♦ H.G. nr. 62/1996 

 - tarife: 
 • lunare, emiţătoare şi translatoare de radio şi televiziune, majorare 
 ♦ O. nr. 27/1998 (M.Cţii.)  

 v. servicii de comunicaţii electronice, v. staţii de radiocomunicaţii 
 
 Radiodifuziune şi televiziune: 
 - abonament, taxe, modalităţi de restituire 
 ♦ H.G. nr. 978/2003 

 ♦ H.G. nr. 977/2003 

 ♦ H.G. nr. 430/2004 

 - activitate, control 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 761/2007 (C.N.A.)  

 - autorizaţii pentru licenţe de emisie, precizări 
 ♦ Decizia nr. 137/2002 (C.N.A.)  

 - concurs, acordare licenţe de emisiune, condiţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - opere audiovizuale 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 - prestaţii artistice muzicale, fixate pe fonograme, utilizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 143/2003 

 - programe protecţie minori 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - radiodifuzori, în domeniul audiovizualului, cadru legal 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - radioprotecţie: 
 • Norme republicane, modificarea unor dispoziţii 
 ♦ O. nr. 311/1094/1995 (M.A.P.P.M.; M.S.)  

 • programe şi servicii, cadru legal 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - servicii de programe pe teritoriul României, retransmisie 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - somaţii şi sancţiuni aplicate de C.N.A., informare public de către C.N.A. 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 52/2003 (C.N.A.)  

 - staţii: 
 • autorizare 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 629/2010 (A.N.A.R.C.)  

 • taxe de eliberare a deciziilor de către C.N.A. 
 ♦ O.G. nr. 9/1993 

 - taxe, plată 
 ♦ L. nr. 41/1994 

 v. audiovizual 
 
 Radiodifuziune, reglementări internaţionale: 
 - organisme, protecţie, Convenţie, Roma, 1991 
 ▼ L. nr. 76/1998 (aderare)   
 Rate, plată: 
 - cumpărare locuinţe 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ D.-L. nr. 61/1990 

 - vânzare imobile, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 v. A.N.L. 
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 Răniţi: 
 - în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, drepturi 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004   
 Răspundere civilă/penală: 
 - personal medical, furnizor de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 482/2007 (M.S.PU.)  

 - poluare cu hidrocarburi 
 ♦ H.G. nr. 1232/2000 

 ♦ O.G. nr. 15/2000 

 v. acţiuni în justiţie 
 
 Răspundere disciplinară: 
 - a consilierilor în proprietate industrială 
 ♦ O.G. nr. 66/2000 

 - a executorului bancar, statut, stabilire, condiţii 
 ♦ O. nr. 2628/C/1999 (M.J.)  

 - a magistraţilor 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - patrimonială, contravenţională, penală, sancţiuni, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - personal al instituţiei Avocatul Poporului 
 ♦ L. nr. 35/1997 

 - sancţiuni aplicabile executorilor judecătoreşti pentru abateri 
 ♦ L. nr. 188/2000 

 v. statut 
 
 Răspundere materială: 
 - a militarilor 
 ♦ O.G. nr. 121/1998   
 Război, reglementări internaţionale: 
 - CER DESCHIS, Tratat, Helsinki, 1992 
 ▼ L. nr. 23/1994 (ratificare) 

 - Conciliere şi arbitraj în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Convenţie, Stockholm, 1992 
 ▼ L. nr. 5/1996 (ratificare) 

 - controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, Convenţia europeană, Strasbourg, 1978 
 ▼ L. nr. 116/1997 (ratificare) 

 - Declaraţia României în cadrul Conferinţei extraordinare de la Viena, 1991 
 ▼ L. nr. 18/1992 (ratificare) 

 - Documentul final - Anexa A adoptat la prima conferinţă de evaluare a aplicării Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa, Viena,  
 1996 
 ▼ O.U.G. nr. 19/1997 (aprobare) 

 - Federaţia Rusă, morminte militare, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 413/2006 (ratificare) 

 - forţele armate convenţionale în Europa, Tratat, Paris, 1990 
 ▼ L. nr. 18/1992 (ratificare) 

 - interzicerea dezvoltării producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, Convenţie, Paris, 1993 
 ▼ L. nr. 125/1994 (ratificare) 

 - niveluri maxime pentru cantităţile de armamente convenţionale şi tehnică, Convenţie, Budapesta, 1990 
 ▼ L. nr. 18/1992 (ratificare) 

 - R. Slovacia, morminte de război, Acord, Bratislava, 2006 
 ▼ L. nr. 201/2007 (ratificare) 

 - R. Ungară, morminte de război, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ L. nr. 300/2008 (ratificare) 

 - R.F. Germania, morminte de război, Acord, Bonn, 1996 
 ▼ L. nr. 170/1997 (ratificare) 

 - retragerea rezervei României, prohibirea întrebuinţării în război a gazelor asfixiante, toxice sau altele similare şi a mijloacelor bacteriologice,  
 ratificare Protocol, Geneva, 1925 
 ♦ L. nr. 39/1991 

 
 

v. militar, domeniu, cooperare internaţională 

 Război: 
 - declaraţie 
 ♦ Constituţia (republicare) 



 

 6397

 (art.65 alin.2 lit.d) 
 - interzicerea perfecţionării producerii, stocării şi utilizării armelor chimice şi distrugerea acestora, măsuri de aplicare a Convenţiei internaţionale de  
 la Geneva 
 ♦ L. nr. 56/1997 

 ♦ H.G. nr. 211/1994 

 - încetarea ostilităţilor militare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.65 alin.2 lit.e) 
 - personal cu obligaţii militare, mobilizare la locul de muncă 
 ♦ L. nr. 477/2003 

 ♦ H.G. nr. 370/2004 

 ♦ H.G. nr. 1204/2007 

 - sau mobilizare, programe de desfacere a mărfurilor şi principalelor produse alimentare şi nealimentare către populaţie, consum raţionalizat 
 ♦ O. nr. 109/196/5/25/16930/63/540/2003 (O.C.S.P.S.; M.S.F.; M.A.P.; M.I.M.M.C.; M.F.P.; M.E.COM.; M.A.P.A.M.)  

 - stare, declarare de competenţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 
 ♦ L. nr. 415/2002 

 v. rechiziţii în interes public 
 
 Răzeşi: 
 - moştenitori, reconstituire drept de proprietate asupra terenului 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 1/2000   
 Readmisie, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina: 
 • Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 59/2006 (ratificare) 

 • Protocol, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 1099/2007 (aprobare) 

 • Consiliul Federal Elveţian, Acord şi Protocol, Bucureşti, 1996 
  ▼ H.G. nr. 411/1996 (aprobare) 

 • India, Acord, New Delhi, 1995 
 ▼ L. nr. 59/2001 (ratificare) 

 • Islanda, Acord, Bruxelles, 2007 
 ▼ L. nr. 145/2008 (ratificare) 

 • R. Albania, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 607/2002 (ratificare) 

 • R. Albania, Protocol, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 225/2005 (aprobare) 

 • R. Austria, Acord şi Protocol, Viena, 2001 
  ▼ O.U.G. nr. 188/2001 (ratificare) 

 • R. Cehă, Acord, Protocol, Praga, 1994 
 ▼ H.G. nr. 153/1994 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 152/1994 (aprobare) 

 • R. Croaţia, Acord, Zagreb, 2000 
 ▼ L. nr. 683/2001 (ratificare) 

 • R. Elenă, Acord, Atena 1994 
 ▼ H.G. nr. 635/1994 (aprobare) 

 • R. Estonia, Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ O.U.G. nr. 85/2005 (ratificare) 

 • R. Franceză: 
 • Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 278/1994 (aprobare) 

 • Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 147/1997 (ratificare) 

 • R. Italia, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 173/1997 (ratificare) 

 • R. Letonă, Acord, 2002, Protocol, Riga, 2002 
 ▼ L. nr. 26/2003 (ratificare) 

 ▼ H.G. nr. 1183/2002 (aprobare) 

 • R. Liban, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 367/2003 (ratificare) 

 • R. Lituania, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 283/2004 (ratificare) 

 • R. Macedonia, Acord, Bucureşti, 2003 
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 ▼ L. nr. 193/2004 (ratificare) 

 • R. Moldova, Acord şi Protocol, Bucureşti, 2001, 2006 
 ▼ L. nr. 124/2002 (ratificare) 

 ▼ H.G. nr. 891/2006 (aprobare) 

 • R. Polonă, Înţelegere, Varşovia, 1993 
 ▼ H.G. nr. 638/1993 (aprobare) 

 • R. Portugalia, Acord, Lisabona, 2002 
 ▼ L. nr. 128/2003 (ratificare) 

 • R. Slovacă, Acord, Bratislava, 2005 
 ▼ O.U.G. nr. 84/2005 (ratificare) 

 ▼ H.G. nr. 800/2005 (aprobare) 

 • R. Slovenia, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 513/2001 (ratificare) 

 • R. Turcia: 
 • Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 284/2004 (ratificare) 

 • Convenţie, Ankara, 1991 
 ▼ L. nr. 99/1992 (ratificare) 

 • R. Ungară, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 12/2002 (ratificare) 

 • R.F. a Braziliei, Tratat extrădare, Brasilia, 2003 
 ▼ L. nr. 259/2004 (ratificare) 

 • R.P. Chineză, Tratat, Bucureşti, 1 iulie 1998 
 ▼ L. nr. 118/1998 (ratificare) 

 • Regatul Belgiei, Regatul Marelui Ducat de Luxembourg şi Regatul Ţărilor de Jos, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 825/1995 (aprobare) 

 • Regatul Danemarcei, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ L. nr. 66/2000 (ratificare) 

 • Regatul Marocului, Acord, Rabat, 1997 
 ▼ H.G. nr. 813/1997 (aprobare) 

 • Regatul Norvegiei, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 69/2003 (ratificare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Protocol, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 591/2003 (aprobare) 

 ▼ L. nr. 369/2003 (ratificare) 

 • Spania, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 45/1997 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Convenţia Europeană, Strasbourg, 1983 
 ▼ L. nr. 76/1996 (ratificare) 

 • Convenţie europeană de extrădare, Paris, 1957, Protocoale adiţionale, Strasbourg 1975 şi 1978 
 ▼ L. nr. 80/1997 (ratificare) 

 • persoane condamnate, transfer, Convenţie europeană, Strasbourg, 1983, Protocol, Strasbourg,1997 
 ▼ L. nr. 76/1996 (ratificare) 

 ▼ O.G. nr. 92/1999 (ratificare) 

 v. apatrizi, reglementări internaţionale 
 
 Recensământ: 
 - efectuare: 
 • general agricol , cadru legal 
 ♦ O.U.G. nr. 70/2002 

 ♦ H.G. nr. 704/2002 

 ♦ L. nr. 153/2008 

 ♦ H.G. nr. 1370/2009 

 ♦ O.U.G. nr. 22/2020 

 • populaţie şi locuinţe, măsuri organizatorice 
 ♦ H.G. nr. 680/2001 

 ♦ H.G. nr. 504/2001 

 ♦ O.G. nr. 36/2007 

 ♦ H.G. nr. 1502/2009 

 ♦ O.U.G. nr. 19/2020 

 ♦ H.G. nr. 143/2022 

 ♦ H.G. nr. 144/2022 

 ♦ H.G. nr. 145/2022 
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 - ponderea cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1206/2001 

 v. primar 
 
 Rechizite şcolare: 
 - acordare 
 ♦ O.G. nr. 33/2001   
 Rechiziţii în interes public: 
 - bunuri: 
 • comsumtibile rechiziţionabile, preţuri: 
 • şi prestări servicii, regim juridic 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 ♦ H.G. nr. 219/2005 

 - stare de război, minister de resort, abilitare 
 ♦ L. nr. 45/1994   
 Recipiente: 
 - butelii, Prescripţii tehnice PT 3-2003 ediţia I 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 - butelii, reglementări tehnice 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O. nr. 304/2005 (I.S.C.I.R.)  

 - containere, proiectare, execuţie, instalare, exploatare, reparare pentru stocare şi alimentare instalaţii cu gaze petroliere lichefiate, C9-1999,  
 prescripţii tehnice 
 ♦ O. nr. 120/2000 (M.I.C.)  

 - generatoare de aerosoli, introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1094/2009 

 - organisme de inspecţie, desemnare, norme metodologice, aprobare 
 ♦ O. nr. 51/2002 (M.I.R.)  

 - simple sub presiune: 
 • evaluarea conformităţii, desemnare organisme, personal, condiţii 
 ♦ O. nr. 247/2003 (M.E.COM.)  

 • introducere pe piaţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 824/2015 

 v. instalaţii sub presiune, echipamente sub presiune transportabile 
 
 Reclamaţii: 
 - administrativă, soluţionare, termen 
 ♦ L. nr. 544/2001 

 ♦ H.G. nr. 123/2002 

 - răspundere pentru furnizarea serviciilor poştale, termene, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 
 

v. petiţii 

 Reclamă: 
 - alimente, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - audiovizuală 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - autorizaţii 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 - emisiune teleshopping, de tip ofertă, durată, răspundere civilă, condiţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol 
 ♦ O. nr. 318/519/1999 (M.S.; M.F.)  

 - şi publicitate, acţiuni pentru promovarea exportului administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului 
 ♦ O.U.G. nr. 120/2002 

 ♦ H.G. nr. 296/2007 

 - taxe 
 ♦ L. nr. 227/2015   
 Recolte agricole: 
 - acordare compensaţii cetăţenilor români pentru terenurile trecute în proprietatea statului bulgar, Tratat, 1940 
 ♦ L. nr. 9/1998 

 ♦ H.G. nr. 753/1998 

 ♦ L. nr. 97/2005 
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 - garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 v. agricultură 
 
 Reconstituirea dreptului de proprietate: 
 - asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, regim juridic 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 - inventariere şi transmitere terenuri ce fac obiectul L. nr. 18/1991, L. nr. 1/2000, consiliilor locale în vederea emiterii titlurilor de proprietate şi  
 punerea în posesie a celor îndreptăţiţi 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 268/2001 

 - locuinţe trecute abuziv în proprietatea statului, reglementarea situaţiei juridice 
 ♦ H.G. nr. 20/1996 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ L. nr. 112/1995 

 - terenuri forestiere exceptate de la reconstituire pe vechile amplasamente 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 v. proprietar, v. Fond forestier naţional 
 
 Reconversie profesională: 
 - a poliţiştilor, asigurare, condiţii 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 - învăţământ superior la distanţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1011/2001   
 Recrutare: 
 - certificat medical eliberat de medicul de familie, formă, conţinut, aprobare 
 ♦ O. nr. M.113/175/2013/111/C/271/10160/204/351/292/2014 (M.Ap.N.; M.Af.I.; M.J.; M.S.; S.R.I.; S.I.E.; S.P.P.; S.T.S.)  

 - încorporare serviciul militar 
 ♦ L. nr. 446/2006   
 Rectificare: 
 - pentru erori materiale din acte normative publicate, norme de tehnică legislativă 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 - procedura publicării în Monitorul Oficial al României 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 ♦ O. nr. 591/2012 (S.G.G.)    
 Redacţii ziare: 
 - sedii 
 ♦ H.G. nr. 706/1994   
 Redevenţe: 
 - arendă, încasate în natură, cuvenită statului, preluare, depozitare, valorificare, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ O. nr. 206/2001 (M.A.A.P.)  

 - contract de concesiune a serviciului public operatorilor Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, plată 
 ♦ H.G. nr. 802/1999 

 - miniere: 
 • plătitori, obligaţii 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - petroliere, acord petrolier 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 41/1998 (A.N.R.M.)  

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 v. concesionare 
 
 Referendum: 
 - asupra Constituţiei României, organizare, desfăşurare 
 ♦ L. nr. 67/1991 

 - atribuţiile Curţii Constituţionale 
 ♦ L. nr. 47/1992 
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 - instituire 
 ♦ L. nr. 3/2000 

 - în probleme de interes naţional 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.2, art.90, art.150, art.151, art.153) 
 - naţional pentru: 
 • organizare, desfăşurare, măsuri 
 ♦ L. nr. 375/2003 

 • vot prin mijloace electronice, exprimare 
 ♦ O.U.G. nr. 93/2003 

 - trecerea unei localităţi dintr-un grad în altul, condiţii 
 ♦ L. nr. 351/2001   
 Reforma: 
 - administraţiei publice, strategie, aprobare, management 
 ♦ H.G. nr. 1006/2001 

 - economică: 
 • accelerare 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 • în agricultură, finanţare acţiuni de consultanţă şi formare profesională destinate agricultorilor 
 ♦ O.G. nr. 61/1998 

 • şi program de restructurare, industrie, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 486/1998 

 - serviciilor medicale, centre de sănătate rurală, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 1115/1996 

 - sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei, progres, mecanism de cooperare şi verificare, îndeplinire condiţionalităţi, plan de acţiune, comisie 
 ♦ H.G. nr. 1346/2007 

 ♦ H.G. nr. 216/2012   
 Refugiaţi în România: 
 - care se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - marginalizare socială, prevenire, combatere, condiţii 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 ♦ H.G. nr. 1149/2002 

 - statut de refugiat, acordare membrilor familiei persoanei care a dobândit statut de refugiat, în România, cereri, procedura de soluţionare, stabilire,  
 titluri de călătorie 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 ♦ L. nr. 122/2006 

 ♦ H.G. nr. 1251/2006 

 - statut şi regim juridic 
 ♦ L. nr. 122/2006 

 ♦ H.G. nr. 1251/2006   
 Refugiaţi, reglementări internaţionale: 
 - Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Acord, Geneva, 1992 
 ▼ H.G. nr. 755/1992 (aprobare) 

 - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ L. nr. 174/2000 (ratificare) 

 - Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru refugiaţi, Acord-cadru, Geneva, 2011 
 ▼ H.G. nr. 730/2011 (aprobare) 

 - persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională, evacuare temporară în România, relocare ulterioară, aspecte procedurale, Acord,  
 Bucureşti, 2008 
 ▼ L. nr. 291/2008 (ratificare) 

 - R. Austria, schimb reciproc de date, control migraţie, probleme de azil, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 429/2004 (ratificare) 

 - R. Ungară, protocol de cooperare, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 1662/2005 (aprobare) 

 - refugiaţi politici greci, repatriaţi în România, compensare contribuţii de asigurări sociale, Acord, Atena, 1996 
 ▼ L. nr. 63/1997 (ratificare) 

 - refugiaţi, Statut, Convenţie, Geneva 1951 şi Protocol, New York, 1967 
 ▼ L. nr. 46/1991 (aderare) 

 - Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiaţii Naţionali şi Excedentele de Populaţie din Europa şi Statutul Fondului de  
 Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, 1993 
 ▼ O.G. nr. 1/1996 (aderare) 

 - transferul responsabilităţii, Acord, Strasbourg, 1980 
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 ▼ L. nr. 88/2000 (ratificare)   
 Regia Autonomă "Administraţia Canalului Navigabil Bega" Timiş: 
 - înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 451/2018   
 Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" - Galaţi: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 ♦ H.G. nr. 492/2003 

 - program de restructurare 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 ♦ O. nr. 77/1999 (M.Tr.)  

 ♦ H.G. nr. 1373/2000 

 - salarizarea personalului 
 ♦ H.G. nr. 881/1999   
 Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat": 
 - administrare imobile proprietate privată a statului, vânzare, condiţii, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 101/2011 

 - cote părţi reţinute din sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a statului din administrare 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ H.G. nr. 307/2003 

 - înfiinţare, organizare şi funcţionare, patrimoniu 
 ♦ H.G. nr. 645/1992 

 ♦ H.G. nr. 60/2005 

 - mandatare, exercitare atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ L. nr. 336/2004 

 - profit,repartizare 
 ♦ O.U.G. nr. 126/2002 

 ♦ L. nr. 36/2003 

 - reşedinţe oficiale şi locuinţe de protocol, imobile, propuneri, criterii 
 ♦ H.G. nr. 561/1999   
 Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA: 
 ♦ H.G. nr. 74/1991 

 - tarif de licenţiere în anul 2004 
 ♦ O.G. nr. 46/1998   
 Regia Autonomă "Arsenalul Armatei": 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 324/1997 

 - program restructurare, aprobare 
 ♦ O. nr. 86/1997 (M.Ap.N.)    
 Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română": 
 ♦ H.G. nr. 405/1993 

 - asigurare siguranţă zbor, inspecţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - competenţă delegată de MLPTL pentru modificarea tuturor reglementărilor aeronautice aplicabile, emise de Aeroclubul României, termen, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - supervizare siguranţă zbor în aviaţie civilă, autoritate naţională, desemnare 
 ♦ O. nr. 1185/2006 (M.T.C.T.)  

 ♦ O. nr. 791/2010 (M.T.I.)  

 - tarife pentru servicii prestate 
 ♦ H.G. nr. 33/1994 

 ♦ O. nr. 1305/2012 (M.T.I.)    
 Regia Autonomă "Monetăria Statului": 
 ♦ H.G. nr. 231/1991   
 Regia Autonomă "Monitorul Oficial": 
 - înfiinţare, organizare, funcționare 
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 ♦ H.G. nr. 844/2018 

 - publicare, republicare, rectificare acte normative, condiţii 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 ♦ O. nr. 591/2012 (S.G.G.)  

 - serviciu public sub autoritatea Camerei Deputaţilor, editare Monitorul Oficial al României, condiţii, reorganizare 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 36/2012 

 - serviciu public sub autoritatea Guvernului 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2012   
 Regia Autonomă "Multiproduct": 
 ♦ H.G. nr. 98/1991 

 - trecere din coordonarea M.J. în administrarea A.V.A.S. 
 ♦ H.G. nr. 745/2008   
 Regia Autonomă "Rami-Dacia": 
 - excepţie de la programul de reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997   
 Regia Autonomă "Rasirom": 
 - Program de restructurare 
 ♦ H.G. nr. 60/1995 

 ♦ O. nr. 1403/2012 (S.R.I.)    
 Regia Autonomă "Registrul Auto Român": 
 - agrearea vehiculelor care transportă produse perisabile, condiţii 
 ♦ O. nr. 208/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 75/1998 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - capacitate tehnică a vehiculului, evaluare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 2135/2005 (M.T.C.T.)  

 - înfiinţare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 768/1991   
 Regia Autonomă "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române": 
 - înfiinţare, obiect de activitate 
 ♦ H.G. nr. 570/1991 

 ♦ H.G. nr. 235/1991 

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - perdele forestiere de protecţie, administrare 
 ♦ H.G. nr. 480/1993 

 - program de restructurare şi redresare financiară 
 ♦ H.G. nr. 259/1996 

 - regim special de supraveghere economico-financiară, instituire 
 ♦ H.G. nr. 212/1995 

 v. transporturi feroviare 
 
 Regia Autonomă "Zirom" Giurgiu: 
 ♦ H.G. nr. 47/2000 

 ♦ H.G. nr. 900/2005   
 Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România-Film": 
 ♦ H.G. nr. 530/1991 

 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)    
 Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş: 
 - acte de dare în exploatare, perimetru pentru exploatare petrolieră 
 ♦ H.G. nr. 625/1997 

 - regim special de supraveghere economico-financiară, instituire 
 ♦ H.G. nr. 212/1995   
 Regia Autonomă de Creaţie şi Producţie Cinematografică "Cinerom": 
 ♦ H.G. nr. 530/1991   
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 Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin: 
 - credite externe garantate 
 ♦ L. nr. 38/1992 

 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 365/1998 

 - obligaţii restante, creanţe bugetare, înlesniri la plată 
 ♦ H.G. nr. 1265/2001   
 Regia Autonomă Tehnologii pentru Energie Nucleară - RATEN: 
 - înfiinţare 
 ♦ O.U.G. nr. 54/2013   
 Regia Naţională a Pădurilor Romsilva: 
 - atribuţii, funcţionare şi venituri 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituire 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - masă lemnoasă, încheiere contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 71/2002 

 - personal disponibilizat, măsuri de protecţie socială 
 ♦ L. nr. 174/2006 

 - personal silvic, statut 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 - privatizare, capacităţi de producţie, activităţi conexe, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ O. nr. 109/1999 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 - reorganizare, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 98/2003 

 ♦ H.G. nr. 229/2009 

 - utilizare terenuri proprietate publică a statului pe care le administrează pentru înfiinţarea, funcţionarea complexurilor de vânătoare şi a  
 crescătoriilor de vânat, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 523/2009   
 Regii Autonome Aeroportuare: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 125/1992 

 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 38/1997 

 - sub autoritatea consiliilor judeţene 
 ♦ H.G. nr. 398/1997   
 Regii autonome cu specific deosebit: 
 - stabilire 
 ♦ H.G. nr. 268/1991   
 Regii autonome de interes local: 
 - reorganizare, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1330/1990 

 ♦ O.G. nr. 69/1994 

 - sub autoritatea consiliilor locale 
 ♦ H.G. nr. 597/1992   
 Regii autonome de interes naţional: 
 - exceptate de la programe de reorganizare 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 - ramuri şi domenii în care pot funcţiona 
 ♦ H.G. nr. 266/1993   
 Regii Autonome în Zone Libere: 
 - administrare 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 - înfiinţare: 
 • Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Brăila" 
 ♦ H.G. nr. 330/1994 

 • Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud" şi a Zonei Libere Basarabi 
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 ♦ H.G. nr. 410/1993 

 ♦ L. nr. 342/2004 

 • Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad" 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 ♦ H.G. nr. 449/1999 

 • Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Galaţi" 
 ♦ H.G. nr. 190/1994 

 • Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Giurgiu" 
 ♦ H.G. nr. 788/1996 

 • Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Sulina" 
 ♦ H.G. nr. 156/1993   
 Regii autonome, regim special de supraveghere: 
 - şi societăţi comerciale, instituire 
 ♦ H.G. nr. 212/1995 

 ♦ H.G. nr. 124/1996 

 ♦ H.G. nr. 301/1993   
 Regii autonome: 
 - administrare, contracte de administrare 
 ♦ O.U.G. nr. 20/2001 

 - aeroportuare, cu specific deosebit, de interes lcal, finanţare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 61/2011 

 - buget de venituri şi cheltuieli, întocmire, Norme metodologice 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 15/1990 

 - cod unic de înregistrare 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 - contabilitate 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - cu capital majoritar de stat, licitaţii, contractare lucrări de audit financiar contabil 
 ♦ H. nr. 18/3/1997 (C.E.C.C.A.R.)  

 - de interes local, împrumuturi externe, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 360/1998 

 - dizolvate şi lichidate, sume rezultate, destinaţie 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 - fond de: 
 • dezvoltare şi fond de rezervă, constituire 
 ♦ O.G. nr. 15/1993 

 • redresare financiară, criterii de selecţionare a agenţilor economici 
 ♦ H.G. nr. 318/1995 

 - guvernanţă corporativă 
 ♦ O.U.G. nr. 109/2011 

 - imobilizări corporale, reevaluare 
 ♦ H.G. nr. 1553/2003 

 - încetare prin reorganizare, divizare totală, dizolvare, faliment 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ O. nr. 2881/C/2657/5/1999 (M.J.; C.C.I.R.M.B.; F.P.S.)  

 - înmatriculare la registrul comerţului 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 - înregistrare, autorizare, simplificare formalităţi administrative, condiţii 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 - ministere, acţionare, îmbunătăţire activitate 
 ♦ H.G. nr. 488/1992 

 - personal din unele activităţi din sectorul minier 
 ♦ H.G. nr. 97/1998 

 - produse şi servicii cu caracter de monopol, activităţi economice supuse unui regim special, preţuri şi tarife, avizare de Oficiul Concurenţei 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - profit, repartizare 
 ♦ O.G. nr. 64/2001 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ L. nr. 15/1990 

 - reorganizare: 
 • în societăţi comerciale, naţionale sau companii naţionale, program, condiţii, excepţii 
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 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 • restructurare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ L. nr. 31/1990 

 - restructurare, lichidare, concedieri colective, protecţie socială 
 ♦ O.G. nr. 15/1993 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ L. nr. 76/2002 

 - şi companii naţionale, societăţi comerciale: 
 • cu capital majoritar de stat, regim special de supraveghere economico-financiară 
 ♦ H.G. nr. 212/1995 

 • în subordinea/coordonarea, autoritatea 
 • stat acţionar majoritar, drepturi exclusive sau speciale privitoare la auditul public intern şi numirea contabililor şefi 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 ♦ L. nr. 672/2002   
 Registrele acţionarilor societăţilor comerciale între două registre independente: 
 - transfer 
 ♦ O. nr. 16/1997 (C.N.V.M.)  
 R. nr. 9/1997- 
 - transfer 
 ♦ O. nr. 1/1999 (C.N.V.M.)    
 Registrul acţionarilor şi de acţiuni: 
 - evidenţă, organizare unitară 
 ♦ H.G. nr. 885/1995 

 - evidenţe pe clienţi, valori mobiliare 
 ♦ O. nr. 14/1996 (C.N.V.M.)    
 Registrul agricol: 
 - introducere, completare 
 ♦ L. nr. 68/1991 

 ♦ O.G. nr. 28/2008 

 ♦ H.G. nr. 1632/2009 

 ♦ O. nr. 95/153/1998/3241/2010 (M.A.D.R.; M.A.I.; M.F.P.; I.N.S.)  

 - perioada 2020-2024 
 ♦ H.G. nr. 985/2019   
 Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: 
 - înfiinţare la judecătorie, conţinut, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 954/B/C/2000 (M.J.)    
 Registrul bancar: 
 - înmatriculare bănci de către B.N.R. 
 ♦ L. nr. 312/2004   
 Registrul centralizat al certificatelor de depozit: 
 - înregistrare, certificate de depozit pentru cereale şi seminţe oleaginoase 
 ♦ H.G. nr. 828/2002   
 Registrul cinematografiei: 
 - organizare, funcţionare, administrare 
 ♦ H.G. nr. 418/2003 

 ♦ O.G. nr. 39/2005 

 ♦ O. nr. 2379/2006 (M.C.C.)    
 Registrul comerţului: 
 - activitatea de înregistrare, măsuri, instituire 
 ♦ O.U.G. nr. 116/2009 

 - mod de ţinere 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ N.M. nr. P/608-773/1998 (C.C.I.R.; M.J.)  

 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ H.G. nr. 991/2004 

 ♦ L. nr. 359/2004 
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 - modul de ţinere, efectuare înregistrări, eliberare informaţii, norme 
 ♦ O. nr. 2594/C/2008 (M.J.)  

 - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 - publicitatea operaţiunilor de leasing 
 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 - tarife servicii auxiliare, prestate 
 ♦ O. nr. 2735/C/2003 (M.J.)  

 - tarife, servicii de asistenţă prestate 
 ♦ O. nr. 1560/C/2009 (M.J.L.C.)  

 ♦ O. nr. 2176/C/2010 (M.J.)    
 Registrul datoriei publice: 
 - locale, instituire 
 ♦ L. nr. 273/2006   
 Registrul de evidenţă a rezultatelor cercetării: 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 ♦ O. nr. 3845/2009 (M.E.C.I.)    
 Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi: 
 - aplicare Regulament (CE) nr. 166/2006 
 ♦ H.G. nr. 140/2008   
 Registrul evidenţei armelor de foc şi muniţiilor: 
 ♦ L. nr. 295/2004   
 Registrul furnizorilor de servicii: 
 - înfiinţare, registru public actualizat, semnătură electronică 
 ♦ L. nr. 455/2001   
 Registrul general al patrimoniului turistic: 
 - şi registrul local al patrimoniului turistic, înscriere şi eliberare certificate 
 ♦ H.G. nr. 33/2000   
 Registrul independent privat: 
 - autorizare, confidenţialitate, contract de licenţă, program de software, folosire, condiţii, contravenţii 
 ♦ O. nr. 16/1997 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - transfer registru acţionari în două registre 
 ♦ O. nr. 1/1999 (C.N.V.M.)    
 Registrul Naţional al Armelor: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 389/2004 (M.A.I.)    
 Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri: 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 ♦ O. nr. 2053/2010 (M.M.P.)    
 Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate: 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)    
 Registrul Naţional al cererilor de brevet de invenţie: 
 ♦ H.G. nr. 547/2008   
 Registrul Naţional al consilierilor în proprietatea industrială: 
 ♦ O.G. nr. 66/2000   
 Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice: 
 ♦ H.G. nr. 760/2009 

 ♦ H.G. nr. 1086/2012 

 ♦ O. nr. 6/2013 (M.S.)    
 Registrul Naţional al Fonogramelor: 
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 - înfiinţare, conţinut, administrare de către ORDA, înscriere, eliberare, tarife 
 ♦ H.G. nr. 910/2001 

 ♦ H.G. nr. 524/2000 

 - regim 
 ♦ O.G. nr. 25/2006   
 Registrul Naţional al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi: 
 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 277/2002   
 Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice: 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 ♦ H.G. nr. 1134/2010   
 Registrul Naţional al Mărcilor: 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 ♦ H.G. nr. 1134/2010   
 Registrul naţional al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio şi casete video: 
 - înregistrare, operatori economici, autorizare, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 59/2006 (O.R.D.A.)  

 - regim 
 ♦ O.G. nr. 25/2006   
 Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial: 
 - evidenţă centralizată la MJ, tarife pentru acces, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 954/B/C/2000 (M.J.)  

 ♦ O. nr. 1417/C/2006 (M.J.)    
 Registrul naţional al programelor pentru calculator: 
 - regim 
 ♦ O.G. nr. 25/2006   
 Registrul Naţional al Substanţelor Chimice Potenţial Toxice: 
 ♦ H.G. nr. 172/1997   
 Registrul naţional al videogramelor: 
 - regim 
 ♦ O.G. nr. 25/2006   
 Registrul naţional de boli cardiovasculare: 
 - înfiinţare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 1293/2012 (M.S.)    
 Registrul naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.): 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2005   
 Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 297/2018   
 Registrul Naţional de Transplant: 
 - înfiinţare, persoane responsabile cu gestionarea datelor, desemnare, atribuire cod unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant 
 ♦ O. nr. 477/2009 (M.S.)    
 Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale: 
 - organizare, funcţionare, înscriere, consultare, norme, procedură 
 ♦ O. nr. 1786/C/2011 (M.J.)    
 Registrul persoanelor juridice străine fără scop patrimonial: 
 - recunoscute în România, înfiinţare la tribunal 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 954/B/C/2000 (M.J.)    
 Registrul plantaţiilor viticole: 
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 - implementare în teritoriu, condiţii 
 ♦ O. nr. 64/144/2003 (M.A.A.P.; M.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 1134/2003   
 Registrul programelor pentru calculator (RPC): 
 ♦ H.G. nr. 910/2001 

 ♦ Decizia nr. 5/2000 (O.R.D.A.)    
 Registrul public al furnizorilor de servicii publice: 
 - întocmire, actualizare 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 ♦ Decizia nr. 88/EN/2004 (A.N.R.C.)    
 Registrul special al substanţelor chimice periculoase: 
 - înfiinţare 
 ♦ O. nr. 26/2003 (M.E.COM.)    
 Registrul sportiv: 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ H.G. nr. 884/2001   
 Registrul statistic intrastat: 
 - al agenţilor economici de comerţ exterior 
 
 ♦ L. nr. 422/2006   
 Registrul unic al cabinetelor medicale: 
 ♦ O.U.G. nr. 83/2000   
 Registrul unic de control: 
 - evidenţă pentru contingentele desfăşurate la contribuabili de către organele de control specializate în anumite domenii de activitate 
 ♦ L. nr. 252/2003   
 Registrul unic de vaccinări: 
 - instituire 
 ♦ O.G. nr. 53/2000   
 Registrul unic naţional al asistenţilor medicali generalişti , moaşelor şi asistenţilor medicali din România: 
 ♦ O. nr. 868/2001 (M.S.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 144/2008   
 Registrul urbaniştilor: 
 - înscriere specialişti calificaţi în domeniul urbanismului, cu drept de semnătură 
 ♦ L. nr. 350/2001   
 Regiuni: 
 - de dezvoltare, regim juridic 
 ♦ L. nr. 315/2004   
 Reintegrare socială: 
 - a infractorilor, condiţii 
 ♦ L. nr. 252/2013 

 - şi supraveghere, concursuri, organizare, funcţionare, regulament, aprobare 
 ♦ L. nr. 252/2013   
 Remunerare: 
 - artişti interpreţi şi executanţi prestaţii artistice în domeniul audiovizualului, datorate de utilizatori, condiţii 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 119/2002 

 v. colaboratori, v. salarizare 
 
 Rentă viageră: 
 - agricolă, regim juridic 
 ♦ L. nr. 247/2005 

 ♦ O. nr. 1272/26503/2005 (M.A.P.D.R.; M.F.P.)  

 - pentru sportivi de performanţă, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 884/2001 
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 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ O. nr. 491/2000 (M.T.S.)    
 Reorganizare: 
 - judiciară: 
 • procedura de reorganizare judiciară şi a falimentului 
 ♦ O. nr. 2881/C/2657/5/1999 (M.J.; C.C.I.R.M.B.; F.P.S.)  

 ♦ L. nr. 85/2014 

 v. societăţi comerciale 
 
 Repatriere: 
 - cetăţeni români: 
 • şi foşti cetăţeni români, procedură 
 ♦ L. nr. 21/1991 

 • şi victime ale traficului de persoane 
 ♦ L. nr. 678/2001 

 ♦ H.G. nr. 299/2003 

 
 

v. personal navigant 

 Repertoriul arhelogic naţional: 
 - instituire, administrare de către MCC 
 ♦ O.G. nr. 43/2000   
 Reprezentanţe: 
 - bănci străine, deschidere în România, notificare 
 ♦ N. nr. 6/1998 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - comerciale: 
 • finanţare parţială pentru înfiinţare, de către S.C. "Sicomed" S.A. la: 
 • Chişinău, R. Moldova 
 ♦ H.G. nr. 933/2003 

 • Moscova, Federaţia Rusă 
 ♦ H.G. nr. 934/2003 

 • româneşti în străinătate, organizare şi funcţionare, sprijinire 
 ♦ O.U.G. nr. 120/2002 

 ♦ H.G. nr. 296/2007 

 - diplomatice ale altor state, acreditare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.91) 
 - impozit, stabilire, plată, declaraţii fiscale, depunere 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - în România ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine 
 • aplicarea cotei zero de TVA pentru bunuri şi servicii precum şi personalului acestora 
 ♦ O. nr. 564/2000 (M.F.)  

 • înregistrare contracte de muncă, contribuţia în valută pentru asigurări sociale, cuantum 
 ♦ H.G. nr. 1222/1990 

 • regim juridic 
 ♦ D.-L. nr. 122/1990 

 - oficiale ale României în străinătate, acţiuni de protocol şi reprezentare 
 ♦ H.G. nr. 325/1996 

 - străine, organizare şi funcţionare în România 
 ♦ D.-L. nr. 122/1990 

 • Birou de Schimburi româno-americane în domeniul învăţământului şi ştiinţei 
 ♦ H.G. nr. 842/1994 

 • Biroul de Reprezentanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Franco-Român 
 ♦ H.G. nr. 700/1994 

 • Reprezentanţa din România a Camerei de Comerţ şi Industrie a Regiunii Cernăuţi 
 ♦ H.G. nr. 693/1995 

 • Uniunea Germană a Camerelor de Industrie şi Comerţ- Reprezentanţa Economiei Germane 
 ♦ H.G. nr. 655/1994 

 - tarife de închiriere a unor spaţii, modificarea D. nr. 194/1980 prin 
 ♦ D.-L. nr. 148/1990   
 Republicare: 
 - norme de tehnică legislativă, aplicare 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 - şi rectificare, acte normative, în Monitorul Oficial al României, condiţii 
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 ♦ L. nr. 202/1998 

 ♦ O. nr. 591/2012 (S.G.G.)    
 Resortisant: 
 - definiţie 
 ♦ L. nr. 302/2004   
 Restructurare: 
 - reorganizare societăţi naţionale, companii naţionale, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, diminuare consecinţe 
 ♦ O.G. nr. 9/2010 

 ♦ H.G. nr. 173/2010 

 ♦ H.G. nr. 155/2010   
 Resurse energetice: 
 - arierate, recuperare către furnizorii de resurse energetice, înlesniri la plată, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 251/195/2002 (M.I.R.; M.A.P.)    
 Resurse minerale: 
 - A.N.R.M., atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 1419/2009 

 - activitatea de exploatare a resurselor minerale, modele de decont, taxe 
 ♦ O. nr. 103/1997 (A.N.R.M.)  

 - conţinut-cadru al documentelor necesare pentru conservarea şi închiderea minelor 
 ♦ O. nr. 90/1997 (A.N.R.M.)  

 - executare lucrări de cercetare geologică şi dezvoltare, exploatare a resurselor minerale 
 ♦ O. nr. 122/2006 (A.N.R.M.)  

 - exploatare zăcăminte, încetare, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - perimetre, dezvoltare, exploatare 
 ♦ O. nr. 93/1998 (A.N.R.M.)  

 - procedura de licitaţie, concurs de ofertă publică, concesionare perimetre de exploatare 
 ♦ O. nr. 76/1998 (A.N.R.M.)  

 - Programul geologic la nivel naţional, aprobare 
 ♦ L. nr. 27/2018 

 - punere în valoare, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - regim de punere în valoare 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ H.G. nr. 1208/2003 

 - şi redevenţe miniere, evidenţă, calcul, plată şi raportare taxe anuale, activitate de prospecţiune, explorare 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 
 

v. Fond geologic naţional 

 Resurse naturale: 
 - ale zonei economice şi platoului continental 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.136) 
 - altele decât gazele naturale, exploatare, impozitare, măsuri speciale 
 ♦ O.G. nr. 6/2013 

 - bogăţii de orice natură ale subsolului, proprietatea statului 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.136) 
 - proprietate publică 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - zone economice şi ale platoului continental, împreună cu platoul continental, domeniu public 
 ♦ L. nr. 213/1998   
 Resurse umane, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. P. Chineză, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ O. nr. 18/2007 (publicare)   
 Resurse umane: 
 - gestionare, administraţia publică centrală, criterii de evaluare, performanţe individuale 
 ♦ H.G. nr. 510/1998 

 - Program operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", implementare, documente, contract de finanţare, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 100/2008 (M.M.F.E.S.)  
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 ♦ O. nr. 259/2008 (M.M.F.E.S.)  

 ♦ O. nr. 409/2008 (M.M.F.E.S.)  

 ♦ O. nr. 1510/2010 (M.M.F.P.S.)    
 Reşedinţă: 
 - contractare, repartizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 - înscriere în cartea de identitate, evidenţă, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2005 

 - oficială: 
 ♦ H.G. nr. 362/1997 

 • întreţinere, utilizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 • şi locuinţe de protocol, imobile, criterii de stabilire 
 ♦ H.G. nr. 561/1999   
 Retrocedare/restituire: 
 - bunuri: 
 • condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 • şi imobile care au aparţinut unor culte religioase din România 
 ♦ O.U.G. nr. 94/2000 

 ♦ H.G. nr. 1164/2002 

 • şi imobile de care a fost deposedată în mod abuziv Academia Română 
 ♦ L. nr. 752/2001 

 - imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1989, despăgubiri în valoare actualizată conform L.nr.10/2001 cont în care se încasează, stabilire 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 94/2000 

 ♦ O. nr. 198/2003 (M.F.P.)  

 - metale preţioase, preluate abuziv în perioada 1946-1990, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 190/2000 

 v. locuinţe 
 
 Reţele: 
 - geodezice naţionale, lucrări 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - licenţe de instalare 
 ♦ O.U.G. nr. 4/1996 

 v. comunicaţii 
 
 Reviste: 
 - condiţii tehnico-materiale şi financiare, tipărire şi difuzare în judeţe 
 ♦ D. nr. 102/1990 

 - Revista Muzeelor 
 ♦ H.G. nr. 865/2001   
 Revoluţia Română din Decembrie 1989: 
 - acordare drepturi răniţilor, urmaşilor eroilor-martiri 
 ♦ H.G. nr. 644/1998 

 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 ♦ O. nr. 1224/45/2006 (M.A.I.; S.S.P.R.D.)  

 - burse de ajutor social pentru elevii şi studenţii din învăţământul de stat ai căror părinţi au calitatea de "Erou-martir" sau "Luptător pentru Victoria  
 Revoluţiei Române din Decembrie 1989", condiţii 
 ♦ H.G. nr. 445/1997 

 - categorii de persoane, acordare în mod gratuit a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 ♦ L. nr. 95/2006 

 - comemorare eroi, măsuri 
 ♦ D. nr. 40/1990 

 - Comisia specială de verificare a certificatelor eliberate în baza L. nr. 42/1990 
 ♦ O.U.G. nr. 79/1997 
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 - Complexul "Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara, ansamblu de interes naţional, declarare 
 ♦ O.G. nr. 46/2000 

 - instituire ordine, titluri, medalii, descriere, mod de purtare a însemnelor distinctive 
 ♦ H.P. nr. 24/1991 

 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - localităţi-martir, oraşe martir 
 ♦ D. nr. 40/1990 

 ♦ L. nr. 128/1992 

 ♦ L. nr. 138/1994 

 ♦ L. nr. 2/1994 

 - luptători, urmaşi ai acestora, acces gratuit la tratamente, medicamente în spitale, centre medicale şi baze de tratament din Ministerul Apărării 
 ♦ O. nr. M.48/2008 (M.APAR.; S.S.P.R.D.)  

 - persoane care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, drepturi 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - programe privind măsuri de sprijinire a revoluţionarilor din decembrie 1989 
 ♦ H.G. nr. 769/1996 

 - răniţi şi luptători din Revoluţia din Decembrie 1989, călătorii gratuite cu metroul, condiţii 
 ♦ I. nr. 905/20239/2002 (M.L.P.T.L.; M.F.P.)  

 - revoluţionari: 
 • bolnavi, răniţi, tratament în străinătate, trimiteri, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 28/2003 

 • răniţi şi luptători ai Revoluţiei din decembrie 1989, urmaşii eroilor martiri, materiale sanitare, dispozitive medicale 
 ♦ I. nr. 2451/2003 (S.S.P.R.D.)    
 Revoluţionari: 
 - Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, organizare şi funcţionare, fonduri 
 ♦ H.G. nr. 800/1996 

 ♦ H.G. nr. 566/1996 

 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - contestaţii, căi de atac, termen 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - eroi, marcarea memoriei 
 ♦ H.G. nr. 125/1990 

 - Fundaţia "Fondul Libertatea", instituire, completarea structurii, repartizarea veniturilor 
 ♦ H.G. nr. 269/1991 

 ♦ D.-L. nr. 124/1990 

 ♦ L. nr. 341/2004 

 - indemnizaţii lunare pentru soţul supravieţuitor al eroului-martir 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, înfiinţare, organizare 
 ♦ L. nr. 556/2004 

 - pensie de invaliditate în sistemul public de pensii şi alte drepturi, garantare, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - persoane: 
 • care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989, indemnizaţii reparatorii,  
 cuantum 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 • participante directe la Revoluţie, drepturi 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 • reţinute în perioada 16- 22 decembrie 1989, drepturi 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - S.S.P.R.D. 1989, atribuţii, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 563/2014 

 - sprijin financiar pentru locuinţe 
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 ♦ L. nr. 50/1991 

 - titluri, certificat, eliberare, condiţii 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004   
 Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării": 
 - acces, circulaţie pe canale şi lacuri interioare, reguli 
 ♦ H.G. nr. 538/2015 

 - concesionarea valorificării resurselor stuficole, aprobare, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1993 

 ♦ H.G. nr. 153/2002 

 - constituire 
 ♦ L. nr. 82/1993 

 - delimitare zone funcţionale 
 ♦ H.G. nr. 248/1994 

 - dezvoltare economico-socială 
 ♦ H.G. nr. 395/1996 

 - facilităţi acordate persoanelor care lucrează/domiciliază în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 
 ♦ N.M. nr. 4626/23685/6291/1840/1997 (M.L.P.A.T.; M.F.; M.M.P.S.; M.A.P.P.M.)  

 ♦ O.G. nr. 27/1996 

 - pescuit pentru consum familial, practicare activitate, norme 
 ♦ O. nr. 975/172/2010 (M.M.P.; M.A.D.R.)  

 - pescuit, exercitare 
 ♦ H.G. nr. 516/1997 

 - practicare vânătoare 15 mai 2012 - 14 mai 2013 
 ♦ O. nr. 2487/2012 (M.M.P.)  

 - procedura de concesionare resurse, din domeniul public, condiţii pentru: 
 • resurse piscicole 
 ♦ O. nr. 532/2002 (M.A.P.M.)  

 ♦ O. nr. 533/2002 (M.A.P.M.)  

 • resurse stuficole 
 ♦ O. nr. 531/2002 (M.A.P.M.)  

 ♦ O. nr. 530/2002 (M.A.P.M.)  

 - regulament 
 ♦ H.G. nr. 763/2015 

 - regulament-cadru de urbanism, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1516/2008 

 - ziua rezervaţiei, declarare 
 ♦ O. nr. 539/2008 (M.M.D.D.)  

 - zone, regim de arie naturală protejată, încadrare în categoria rezervaţiilor ştiinţifice 
 ♦ H.G. nr. 1066/2010   
 Rezervaţii: 
 - de genofond: 
 • conservare 
 ♦ O. nr. 999/1999 (M.A.P.P.M.)  

 • fonduri de vânătoare, constituire, condiţii 
 ♦ O. nr. 167/2001 (M.A.A.P.)  

 - naturale: 
 • domeniu public al statului 
 ♦ L. nr. 213/1998   
 Rezerve: 
 - de stat: 
 • achiziţionare şi valorificare produse 
 ♦ H.G. nr. 372/1992 

 • combustibil, scoatere din rezerva de stat pentru R.A. pentru Activităţi Nucleare 
 ♦ O.U.G. nr. 20/2003 

 • constituire şi refacere stocuri de produse, finanţare 
 ♦ L. nr. 82/1992 

 • finanţare activităţi specifice de administrare şi din alte surse decât bugetul de stat 
 ♦ O.G. nr. 23/1998 

 • împrospătarea produselor şi valorificarea celor disponibile, măsuri comerciale 
 ♦ O.G. nr. 11/1995 

 • împrumuturi de materii prime, materiale şi produse, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 82/1990 
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 • obligatorii, depozite în lei, nivelul ratei dobânzii bonificate 
 ♦ R. nr. 6/2002 (B.N.R.)  

 • pagube înregistrate care nu se datorează culpei unei persoane, scădere din contabilitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 23/1998 

 
 

v. stocuri minime 

 Rezident/nerezident: 
 - definiţie 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - desfăşurare activităţi economice în România, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 - nerezident, investitori, garanţii şi facilităţi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - rezident: 
 • operaţiuni valutare, efectuare, obligaţii 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 • venituri realizate pe teritoriul României, impozitare 
 ♦ L. nr. 227/2015   
 Rezidenţiat: 
 - în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, pregătire, mod de efectuare 
 ♦ O. nr. 1141/1386/2007 (M.S.PU.; M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 1333/6556/2012 (M.S.; M.E.C.T.S.)  

 - organizare şi finanţare pentru sectorul sanitar, stabilire specialităţi 
 ♦ H.G. nr. 899/2002 

 ♦ O. nr. 918/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 917/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1862/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ O.G. nr. 18/2009 

 - specialităţi înrudite, obţinere ca a doua specialitate 
 ♦ O. nr. 546/4260/2004 (M.S.; M.E.C.)    
 Reziduuri: 
 - de pesticide în şi pe alimente şi furaje de origine animală şi vegetală 
 ♦ O. nr. 12/181/380/2009 (A.N.S.V.S.A.; M.A.P.D.R.; M.S.)  

 - industriale, autorizaţii de gospodărire a apelor, solicitare 
 ♦ L. nr. 107/1996   
 Rezistenţa anticomunistă: 
 - Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă 
 ♦ H.G. nr. 148/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 214/1999   
 Riscul de credit: 
 - rezerva generală, constituire şi utilizare 
 ♦ N. nr. 10/1995 (B.N.R.)    
 Riscuri naturale şi tehnologice majore, reglementări internaţionale 
 • Rezoluţia (87)2 a Consiliului Europei, 1987 
 ♦ L. nr. 575/2002 (participare)   
 Riscuri: 
 - tehnologice, lista categoriilor de construcţii şi instalaţii industriale generatoare de riscuri tehnologice 
 ♦ O. nr. 1587/1997 (M.I.C.)  

 - tip catastrofă, acoperire, asigurare şi reasigurare, norme prudenţiale, programe de reasigurare, întocmire, condiţii 
 ♦ O. nr. 1496/1999 (M.F.)  

 v. seisme 
 
 Români din afara graniţelor ţării: 
 - cetăţeni români din străinătate 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.17) 
 - cetăţeni români, pensii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 ♦ O. nr. 1285/437/2011 (C.N.P.P.; C.N.A.S.)  
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 - Comitetul interministerial pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 876/2001 

 - Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2008 

 - sprijin comunităţi româneşti de pretutindeni 
 ♦ L. nr. 299/2007   
 Rompres - agenţie de presă: 
 - înfiinţare 
 ♦ D. nr. 30/1990 

 - organizare, funcţionare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 19/2003   
 Rovinietă: 
 - eliberare pentru transporturi rutiere din România, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 15/2002   
 Rulmenţi: 
 - fabricare, strategie pe termen mediu şi lung (2001- 2005, 2005- 2010 ) 
 ♦ H.G. nr. 1329/2001   

 S 
 
 
 Salariaţi: 
 - activitate în mediu cu radiaţii nucleare, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 655/1990 

 - angajare: 
 • în funcţie de competenţă, concurs, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 ♦ L. nr. 53/2003 

 • personal român, la reprezentanţele societăţilor străine, salarizare 
 ♦ H.G. nr. 1222/1990 

 - asociaţii, achiziţii interne, acţiuni 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - case de ajutor reciproc, regim juridic 
 ♦ L. nr. 122/1996 

 - cerinţe minime creştere mobilitate între state membre, îmbunătăţire dobândire, păstrare drepturi la pensie suplimentară 
 ♦ L. nr. 124/2019 

 - civili de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, protecţie socială 
 ♦ O.U.G. nr. 100/1999 

 ♦ O. nr. 419/954/1999 (M.M.P.S.; M.I.)  

 - concediu de odihnă 
 ♦ H.G. nr. 250/1992 

 ♦ L. nr. 53/2003 

 - conflicte colective de muncă, soluţionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - contract colectiv de muncă, renegociere, condiţii 
 ♦ L. nr. 67/2006 

 ♦ L. nr. 62/2011 

 - contract individual de muncă: 
 • evaluare performanţe profesionale individuale, criterii de stabilire, salariu de bază între limite pentru personalul: 
 • Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
 ♦ H.G. nr. 867/1999 

 • agenţiilor de protecţie a mediului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 867/1999 

 • instituţiilor publice 
 ♦ H.G. nr. 176/1999 

 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 • procedura de înregistrare şi a modului de ţinere a evidenţei muncii prestate, obligaţii angajator 
 ♦ H.G. nr. 935/1999 

 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 • protecţie socială 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - contribuţie individuală pentru pensie, asiguraţi din sistemul asigurărilor sociale de stat, cuantum, stabilire 
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 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - cu funcţii de conducere, stabilire 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - cumul de funcţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - detaşare, prestări servicii transnaţionale, procedură specifică 
 ♦ L. nr. 16/2017 

 ♦ H.G. nr. 337/2017 

 - din construcţii, Casa Socială a Constructorilor 
 ♦ L. nr. 215/1997 

 - disponibilizaţi, asociaţii, persoane juridice, continuare activitate la mine în conservare 
 ♦ H.G. nr. 14/1999 

 - drept la grevă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 43) 
 - drept la muncă şi protecţie socială a muncii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 41 şi art. 42) 
 - drepturi, asistent social cu pregătire medie, îngrijire persoană cu handicap, pe toată perioada handicapului 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - grevă, condiţii 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - informare, consultare, cadru general, proceduri 
 ♦ L. nr. 467/2006 

 ♦ H.G. nr. 187/2007 

 ♦ H.G. nr. 188/2007 

 - încadraţi de societăţi comerciale 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 - marinari, angajare pe nave sub pavilion străin 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - minori sub 15 ani, interdicţie, angajare ca salariaţi 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 49 alin. 4) 
 - plata în valută pentru personalul trimis în străinătate în misiune permanentă, criterii 
 ♦ H.G. nr. 837/1995 

 ♦ H.G. nr. 1605/2008 

 - premiu anual, stabilire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 829/1994 

 - programul de formare profesională, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 129/2000 

 ♦ O. nr. 59/3175/2004 (M.M.S.S.F.; M.E.C.T.)  

 - protecţia maternităţii la locurile de muncă 
 ♦ O.U.G. nr. 96/2003 

 ♦ H.G. nr. 537/2004 

 - protecţie socială, măsuri în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale, acţiuni cumpărate prin intermediul  
 Programului Asociaţiilor Salariaţilor MEBO sau ESOP, drepturi, condiţii 
 ♦ L. nr. 67/2006 

 - raporturi de muncă, cadru legal 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - registrul general de evidenţă în format electronic, întocmire, completare, procedură de transmitere 
 ♦ O. nr. 1918/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ H.G. nr. 905/2017 

 - servicii de preconcediere colectivă şi măsuri active, participare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - societăţi comerciale, companii naţionale, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, măsuri, disponibilizare de personal, drepturi acordare,  
 condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 8/2003 

 - stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru cei care lucrează în condiţii deosebite (vătămătoare, grele sau periculoase) 
 ♦ L. nr. 31/1991 

 - şi membrii de la societăţi comerciale agricole privatizate, acţiuni, cumpărare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 268/2001 
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 - şi pensionari SMF şi membri de familie, autorizaţii şi permise de călătorie gratuite pe calea ferată, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1199/2002 

 v. Codul muncii 
 
 Salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată: 
 - fundamentare, condiţii, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 217/2000 

 - garantare la plată 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - stabilire începând cu anul 2022 
 ♦ H.G. nr. 1071/2021   
 Salariu de bază minim garantat: 
 - pe ţară, garantare în plată, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003   
 Salariu de bază: 
 - contract individual de muncă: 
 • personal din instituţii publice, evaluare performanţe profesionale individuale de aplicare a criteriilor de stabilire a salariului de bază între  
 limite 
 ♦ H.G. nr. 867/1999 

 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 • personal din instituţiile de învăţământ, evaluare performanţe profesionale, criterii 
 ♦ H.G. nr. 176/1999 

 - funcţii de conducere din comitetul director al spitalelor, limite minime şi maxime, stabilire 
 ♦ O. nr. 45/2006 (M.S.)  

 - între limite, pentru diplomaţi, norme de evaluare a performanţelor profesionale 
 ♦ H.G. nr. 390/1999 

 ♦ L. nr. 495/2004 

 - majorare pentru: 
 • Regia Autonomă Zirom Giurgiu 
 ♦ H.G. nr. 47/2000 

 • unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1998 

 - nivel coeficienţi de ierarhizare, funcţii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 ♦ O.U.G. nr. 117/1999   
 Salariu mediu net pe unitate: 
 - la societăţi comerciale, calcul pentru personalul disponibilizat 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 624/1999   
 Salariu tarifar în valută: 
 - al personalului trimis în misiune permanentă în străinătate 
 ♦ H.G. nr. 837/1995   
 Salariu: 
 - cler, sprijinul statului 
 ♦ H.G. nr. 1070/1999 

 - creanţe, fond de garantare, constituire şi utilizare 
 ♦ L. nr. 200/2006 

 ♦ H.G. nr. 1850/2006 

 - minim pe economie, instituire, protecţia socială a muncii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 41) 
 - mod de stabilire 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - pentru: 
 • instituţii publice din sistemul sanitar, data de plată a salariilor, aprobare 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ O. nr. 33/2003 (M.S.F.)  

 • personalul din unităţi sanitare (prevăzute în anexele O.G. nr.39/1994) 
 ♦ O.G. nr. 34/1998 

 • personalul diplomatic 
 ♦ L. nr. 495/2004 

 - plată: 
 • reglementare 
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 ♦ O. nr. 86/2005 (M.F.P.)  

 - şi alte drepturi de personal, contabilitate, formulare tipizate 
 ♦ L. nr. 82/1991   
 Salarizare, remunerare, indemnizaţie: 
 - Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă 
 ♦ H.G. nr. 676/1998 

 - autorităţi publice: 
 • deputaţi, senatori 
 ♦ L. nr. 53/1991 

 • judecători de la judecătorii, tribunale, curţi de apel 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)  

 • judecătorii Curţii Constituţionale 
 ♦ L. nr. 47/1992 

 • judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)  

 • membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 • personal din ministere, celelalte organe ale autorităţii executive şi din unităţile bugetare subordonate acestora, din prefecturi şi consilii locale 
 ♦ L. nr. 40/1991 

 ♦ Î.M. nr. 207/10297/1995 (M.M.P.S.; M.F.)  

 • personal din servicii publice descentralizate 
 ♦ L. nr. 40/1991 

 • Preşedintele României, Guvernul şi personalul Administraţiei prezidenţiale şi al celorlalte organe ale puterii executive 
 ♦ L. nr. 40/1991 

 • Preşedintele şi personalul Curţii de Conturi 
 ♦ L. nr. 50/1995 

 • Preşedintele, membrii şi personalul C.N.V.M. şi ai burselor de valori 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 • şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - Centrul de Management pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare 
 ♦ O.G. nr. 62/1999 

 - cler şi personal al cultelor 
 ♦ O.G. nr. 82/2001 

 - contraprestaţia muncii, salariu, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - creşteri salariale în anii 2005, 2006, 2007 şi 2008 pentru personalul: 
 • din învăţământ 
 ♦ O.U.G. nr. 18/2005 

 ♦ O.G. nr. 4/2006 

 ♦ O. nr. 3541/2006 (M.E.C.)  

 ♦ O.G. nr. 11/2007 

 ♦ O. nr. 1350/2007 (M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 5702/2008 (M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 5869/2008 (M.E.C.T.)  

 - creşteri salariale în anul 2003 şi 2004 pentru personalul din: 
 • învăţământ 
 ♦ O.U.G. nr. 18/2005 

 - creşteri salariale în anul 2005 şi 2006  pentru personalul : 
 • militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 ♦ O.G. nr. 13/2005 

 ♦ O.G. nr. 19/2006 

 - creşteri salariale în anul 2006, 2007 şi 2008 pentru personalul din: 
 • sectorul bugetar 
 ♦ O.G. nr. 10/2008 

 - derogare de la L. nr. 154/1998, pentru personalul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 ♦ O.U.G. nr. 117/1999 

 - diplomaţi, Corpul Diplomatic şi Consular al României 
 ♦ H.G. nr. 390/1999 

 ♦ L. nr. 495/2004 
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 - drepturi salariale: 
 • funcţionari publici 
 ♦ O.U.G. nr. 82/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 92/2004 

 ♦ O.G. nr. 2/2006 

 ♦ O.G. nr. 6/2007 

 • jucători de fotbal profesionişti şi antrenori de la cluburi şi Federaţia Română de Fotbal 
 ♦ H.G. nr. 537/1991 

 • membrii comisiilor locale şi specialiştilor în măsurători topografice, cadastru şi organizarea teritoriului, excepţii 
 ♦ H.G. nr. 728/1992 

 • membrii Consiliului ştiinţific consultativ al Institutului European din România, indemnizaţii trimestriale 
 ♦ O.G. nr. 15/1998 

 • personal de specialitate din cadrul Institutului European din România 
 ♦ O.G. nr. 15/1998 

 - membrii şi personal angajat C.N.V.M., nivelul remunerării, stabilire prin acte proprii 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 - muncă prestată în zile de repaus, sărbători legale 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 ♦ H.G. nr. 1309/1990 

 - pentru emisarul special al Guvernului României pe lângă Administraţia americană, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 810/2003 

 - personal: 
 • auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor, altor unităţi din sistemul justiţiei 
 ♦ O.G. nr. 8/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)  

 • care desfăşoară activitate în zone libere 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 • de sub autoritatea M.T.C.T.: 
 • aeroportuare, statute, stabilire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 523/1998 

 ♦ H.G. nr. 521/1998 

 • C.F.R., stabilire de consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contract colectiv de muncă pentru personalul de  
 execuţie 
 ♦ H.G. nr. 585/1998 

 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 ♦ H.G. nr. 1199/2002 

 • din Agenţia SAPARD, conform O.U.G. nr. 24/2000 
 ♦ O.U.G. nr. 142/2000 

 • din Comitetul Olimpic Român 
 ♦ H.G. nr. 124/1991 

 • din instituţii publice de cultură 
 ♦ O.G. nr. 9/1996 

 ♦ N.M. nr. 3977/1996 (M.Cult.)  

 • din învăţământ, măsuri, aplicare, majorare, stabilire, creşteri salariale 
 ♦ H.G. nr. 825/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 66/2002 

 • din sistemul sanitar-veterinar, majorare, 2008 
 ♦ L. nr. 435/2006 

 • din UMP- RICOP 
 ♦ O.U.G. nr. 52/1999 

 • din unităţi bugetare - stabilire, modificarea încadrării, coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 • din unităţi de cercetare-dezvoltare 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 • din unităţi sanitare, personal contractual, salarizare 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2004 

 ♦ O.G. nr. 23/2006 

 ♦ O. nr. 886/218/2007 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 • din unităţi sportive 
 ♦ O.G. nr. 10/1996 

 ♦ N.M. nr. 3731/1996 (M.T.S.)  
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 • în serviciile de anatomie patologică şi prosecţiuni ale spitalelor şi personalul catedrelor de anatomie histologie şi anatomie patologie şi al  
 catedrei de biologie celulară, stabilire 
 ♦ L. nr. 104/2003 

 ♦ H.G. nr. 451/2004 

 • militar care este încadrat în structurile instituţionale ale NATO, asigurare 
 ♦ H.G. nr. 172/2003 

 • militar român încadrat la Comandamentul Brigăzii Multinaţionale de Pace din Europa de Sud-Est (S.E.E.B.R.I.G.), drepturi băneşti, acordare,  
 condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 ♦ L. nr. 35/2003 

 • militar şi civil din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 • plătit din fonduri publice 
 ♦ L. nr. 153/2017 

 • plătit din fonduri publice, 1 ian. - 28 feb. 2017 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2016 

 • plătit din fonduri publice, salarizare unitară, 2011 
 ♦ O. nr. 727/1100/2010 (M.M.F.P.S.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 42/77/2011 (M.M.F.P.S.; M.F.P.)  

 • stabilire sistem 
 ♦ H.G. nr. 268/1991 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - Secretariat tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 
 ♦ L. nr. 40/1991 

 - şi alte drepturi ale: 
 • funcţionarilor publici şi personalului cu contract de muncă individual din Consiliul Naţional al Audiovizualului 
 ♦ O.G. nr. 24/2000 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 • magistraţilor 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)  

 • personalului din serviciile de probaţiune 
 ♦ L. nr. 327/2006   
 Salubrizare, salubritate: 
 - servicii publice de salubrizare a localităţilor, activităţi specifice, tarife, stabilire, ajustare, modificare, norme, contract-cadru, regulament-cadru,  
 caiet de sarcini-cadru 
 ♦ L. nr. 101/2006 

 ♦ O. nr. 112/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 109/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 111/2007 (A.N.R.S.C.)  

 - teste, norme de igienă 
 ♦ O. nr. 976/1998 (M.S.)    
 SALVAMONT: 
 - membrii echipelor, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 77/2003 

 - servicii publice organizare, finanţare, atribuţii, organizarea activităţii de salvare în munte 
 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 ♦ H.G. nr. 77/2003 

 - servicii publice, funcţii specifice, condiţii de ocupare 
 ♦ O. nr. 252/877/2004 (M.A.I.; M.T.C.T.)    
 Salvare pe mare, relaţii internaţionale: 
 - Convenţie, Hamburg, 1979 
 ▼ O.G. nr. 115/1998 (aderare)   
 Salvare: 
 - accidente turistice şi salvare în munţi 
 ♦ H.G. nr. 77/2003 

 - de vieţi omeneşti, pe mare 
 ♦ O.G. nr. 17/1999 
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 - personal de pe staţii de salvare, plata muncii în zile de repaus 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 - servicii de ambulanţă judeţene, înfiinţare ca unităţi sanitare 
 ♦ H.G. nr. 174/1995 

 - Staţia Centrală de Salvare: 
 • Minieră Petroşani, înfiinţare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 806/1998 

 ♦ H.G. nr. 170/1990   
 Sancţiuni internaţionale: 
 - punere în aplicare, consiliu interinstituţional, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 202/2008 

 ♦ H.G. nr. 1541/2009 

 ♦ O. nr. M.20/2010 (M.Ap.N.)    
 Sanitar-veterinar, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Arabă Siriană, Convenţie, Damasc, 1999 
 ▼ H.G. nr. 420/2000 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Convenţie, Sofia, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1191/1996 (aprobare) 

 • R. Cipru, Convenţie, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 945/2003 (aprobare) 

 • R. Slovacă, cooperare în domeniul medicinei veterinare, Convenţie, Bratislava, 2000 
 ▼ H.G. nr. 782/2001 (aprobare) 

 • R. Slovenia, Convenţie, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1206/2002 (aprobare) 

 • R. Ungară, Convenţie, Oradea, 1992 
 ▼ H.G. nr. 202/1993 (aprobare) 

 • R.Cehă, Convenţie, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 564/1999 (aprobare) 

 • R.F. Germania, Convenţie, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 625/1995 (aprobare) 

 • S. Unite Mexicane, Acord, Ciudad de Mexico,2000 
 ▼ H.G. nr. 1234/2000 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • protecţia animalelor în transport internaţional, Convenţie europeană revizuită, Chişinău, 2003 
 ▼ L. nr. 71/2006 (ratificare)   
 Sanitar-veterinar: 
 - abatoare de capacitate mică, condiţii minime de funcţionare 
 ♦ O. nr. 35/2011 (A.N.S.V.S.A.)  

 - activităţi de obţinere, vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală/nonanimală, activităţi de producţie,  
 procesare, depozitare, transport, comercializare 
 ♦ O. nr. 111/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 - activităţi: 
 • de import de carne tocată şi carne preparată în ţări terţe, condiţii de sănătate animală şi certificare veterinară 
 ♦ O. nr. 258/2003 (M.A.A.P.)  

 • de interes naţional şi bunuri imobile proprietate publică a statului, concesionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 446/1999 

 - acţiuni obligatorii, cheltuieli suportate de proprietarii animalelor 
 ♦ O. nr. 486/2001 (M.A.A.P.)  

 - alimente de origine animală şi nonanimală, contaminaţi 
 ♦ O. nr. 121/530/E.N.7289/351/2007 (A.N.S.V.S.A.; M.A.D.R.; M.S.PU.; A.N.P.C.)  

 - animale de fermă, protecţie 
 ♦ O. nr. 75/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - animale de rasă pură, comercializare, condiţii 
 ♦ O. nr. 183/2003 (M.A.A.P.)  

 - animale domestice şi sălbatice, rabie, prevenire, control, măsuri 
 ♦ O. nr. 29/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 - animale import: 
 • condiţii de sănătate, stabilire 
 ♦ O. nr. 620/2002 (M.A.A.P.)  

 • din ţări terţe, controale veterinare 
 ♦ O. nr. 525/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - animale importate din ţări terţe, controale veterinare 
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 ♦ O. nr. 525/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - animale şi produse de: 
 • acvacultură, condiţii de sănătate, punere pe piaţă, norme sanitare veterinare, documente 
 ♦ O. nr. 203/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 17/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 • origine animală, certificare, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 125/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - animale vii importate în România 
 ♦ O. nr. 344/2002 (M.A.A.P.)  

 - animale, condiţii de sănătate 
 • comerţ cu U.E. şi import, din ţări terţe, de carne proaspătă de pasăre 
 ♦ O. nr. 602/2002 (M.A.A.P.)  

 - animale, protecţie în timpul sacrificării sau uciderii 
 ♦ O. nr. 180/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 74/2009 (A.N.S.V.S.A.)  

 - animale, substanţe şi reziduuri implementare măsuri de supraveghere, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 51/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - autocontroale sanitare pentru produsele din pescuit 
 ♦ O. nr. 278/2001 (M.A.A.P.)  

 - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2004 

 - autorizare din punct de vedere sanitar-veterinar a: 
 • funcţionării comercianţilor 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 • unităţilor care produc, procesează, transportă, distribuie produse de origine animală, procedură 
 ♦ O. nr. 57/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 • unităţilor şi de aprobare a activităţii de export 
 ♦ O. nr. 261/2003 (M.A.A.P.)  

 - autorizarea cantaxantinei în hrana pentru animale, condiţii, normă 
 ♦ O. nr. 277/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - avizare import-export, tranzit cu animale, furaje şi alte produse 
 ♦ O. nr. 70/1998 (M.A.A.)  

 - baza de date privind animalele şi produsele de origine animală introduse în România, informaţii minime, stabilire 
 ♦ O. nr. 433/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - boala limbii albastre, control, eradicare, supraveghere, strategie, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 154/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - boli la animale, transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor, a mediului, acţiuni de supraveghere, prevenire, control, program, 2007 
 ♦ O. nr. 300/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - boli la animale: 
 • epizoologice, listă, stabilire, norme 
 ♦ O. nr. 618/2003 (M.A.P.A.M.)  

 • Program de supraveghere, profilaxie şi combatere; protecţia mediului înconjurător 
 ♦ O. nr. 640/2002 (M.A.A.P.)  

 • programe de eradicare şi monitorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 619/2002 (M.A.A.P.)  

 • transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor, protecţia mediului, acţiuni de supraveghere, prevenire, control, program, 2008, 2009,  
 2010, 2011, 2012 
 ♦ O. nr. 17/2011 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 43/2012 (A.N.S.V.S.A.)  

 - boli transmisibile ale animalelor, anunţare, declarare, notificare 
 ♦ O. nr. 70/1998 (M.A.A.)  

 ♦ O. nr. 156/1999 (M.A.A.)  

 ♦ O. nr. 79/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 - bovine, caprine, ovine, suine, identificare, mijloace oficiale, condiţii de aprobare pe teritoriul României, cerinţe tehnice 
 ♦ O. nr. 85/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O.U.G. nr. 23/2010 

 ♦ O. nr. 39/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 40/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - bovine: 
 • animale de rasă pură 
 • certificate de pedigree, înscriere 
 ♦ O. nr. 210/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 765/2009 (M.A.P.D.R.)  

 • identificare genetică 
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 ♦ O. nr. 27/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 • exploataţii în raport cu bruceloza bovină, calificare 
 ♦ O. nr. 41/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 • tranzit prin Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
 ♦ O. nr. 74/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - cabaline: 
 • înregistrate, admitere temporară în România, condiţii 
 ♦ O. nr. 61/2003 (M.A.A.P.)  

 • specificaţii tehnice, măsuri identificare, normă sanitar-veterinară 
 ♦ O. nr. 547/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - cai pentru curse, reintegrare, condiţii 
 ♦ O. nr. 514/2002 (M.A.A.P.)  

 - carne proaspătă de: 
 • vită şi carne proaspătă de porc, destinată exporturilor în Finlanda şi Suedia 
 ♦ O. nr. 212/2003 (M.A.A.P.)  

 - câini şi pisici, plasare pe piaţă în Registrul vamal al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, condiţii 
 ♦ O. nr. 617/2002 (M.A.A.P.)  

 - centrul ANIMO, forma de cooperare, normă 
 ♦ O. nr. 796/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - cerinţe de pedigree şi zootehnice pentru importul de material seminal de la anumite animale 
 ♦ O. nr. 647/2002 (M.A.A.P.)  

 - certificare veterinară: 
 • pentru comerţul cu statele membre ale U.E. cu ovule şi embrioni provenind de la suine 
 ♦ O. nr. 615/2002 (M.A.A.P.)  

 - certificat de sănătate: 
 • pentru import în Comunitate în vederea comerţului cu câini, pisici şi dihori domestici 
 ♦ O. nr. 76/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - clasificare ţări terţe, influenţa aviară şi boala de New Castle, import de păsări vii şi ouă de incubaţie 
 ♦ O. nr. 581/2002 (M.A.A.P.)  

 - Comandamentul antiepizootic central, constituire, compunere 
 ♦ H.G. nr. 1218/2005 

 - comerţ: 
 • cu lapte crud, lapte tratat termic şi produse pe bază de lapte, derogări 
 ♦ O. nr. 73/2003 (M.A.A.P.)  

 • cu material seminal, ovule, embrioni, speciile ovine şi caprine, certificat, model 
 ♦ O. nr. 10/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 • intracomunitar: 
 • cu anumite animale vii, produse de origine animală, controale veterinare şi zootehnice, normă 
 ♦ O. nr. 129/566/2007 (A.N.S.V.S.A.; M.A.D.R.)  

 - Comitetul pentru Produse Medicinale 
 ♦ O. nr. 54/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - condiţii de biosecuritate în exploataţii avicole comerciale, normă, păsări vii, produse, subproduse, gunoi de la păsări, mişcare, procedură 
 ♦ O. nr. 21/2018 (A.N.S.V.S.A.)  

 - condiţii de sănătate animală şi import membrane naturale destinate importului în România şi certificare veterinară 
 ♦ O. nr. 233/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - contaminare cu patulină în sucul de mere, prevenire, reducere, norme 
 ♦ O. nr. 163/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - contravenţii la normele sanitar-veterinare, stabilire, sancţionare 
 ♦ H.G. nr. 984/2005 

 - control veterinar: 
 • comerţ cu: 
 • statele membre ale U.E. cu produse animaliere şi de origine animală 
 ♦ O. nr. 582/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 256/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 • pentru produse: 
 • care intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe 
 ♦ O. nr. 206/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 243/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 252/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 • de origine animală importate din ţări terţe 
 ♦ O. nr. 645/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 18/2003 (M.A.A.P.)  

 • din ţări terţe, destinată introducerii în zone libere, depozite libere, depozite vamale, mijloace de transport maritim pentru trecerea frontierei 
 ♦ O. nr. 648/2002 (M.A.A.P.)  

 • şi zootehnice, comerţ cu statele membre U.E. pentru animale vii şi produse de origine animală 
 ♦ O. nr. 584/2002 (M.A.A.P.)  
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 ♦ O. nr. 607/2002 (M.A.A.P.)  

 - control, produse şi servicii puse la dispoziţia consumatorilor de către persoane fizice, juridice, informare 
 ♦ O. nr. 5/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - criterii zonare, supraveghere oficială, anemia infecţioasă a somonului 
 ♦ O. nr. 75/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - definirea categoriilor de masculi din specia ecvidee, condiţii de sănătate 
 ♦ O. nr. 321/2002 (M.A.A.P.)  

 - diagnostic diferenţial al bolii veziculare a porcului 
 ♦ O. nr. 484/2002 (M.A.A.P.)  

 - direcţii sanitar-veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti: 
 • unităţi de prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare produse şi subproduse de origine nonanimală, organizare şi desfăşurare  
 activitate, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 85/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - dispensare veterinare, vindere, închiriere, concesionare medicilor veterinari 
 ♦ L. nr. 160/1998 

 - documente pentru animale vii importate în România 
 ♦ O. nr. 344/2002 (M.A.A.P.)  

 - ecvidee: 
 • certificat de sănătate animale, comercializare ovule şi embrioni 
 ♦ O. nr. 208/2003 (M.A.A.P.)  

 • înregistrare, document de identitate (paşaport), stabilire 
 ♦ O. nr. 167/2003 (M.A.A.P.)  

 - ecvine, circulaţie pe teritoriul României 
 ♦ O. nr. 37/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - ecvinee din ţări terţe, ovule şi embrioni, import, condiţii 
 ♦ O. nr. 197/2003 (M.A.A.P.)  

 - eliberare produse medicinale veterinare, formulare de prescripţie medicală cu regim special şi timbru sec, utilizare, norme 
 ♦ O. nr. 64/2012 (A.N.S.V.S.A.)  

 - embrioni de bovine, import în Cominitatea Europeană, normă 
 ♦ O. nr. 38/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - encefalopatiile spongiforme transmisibile: 
 • plan naţional, aprobare 
 ♦ O. nr. 724/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - epidemiologia zoonozelor, Salmonella, laboratoare comunitare, laborator naţional de referinţă, norme 
 ♦ O. nr. 160/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - exploataţii care deţin găini ouătoare, înregistrare 
 ♦ O. nr. 73/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - exploataţii de bovine în raport cu tuberculoza bovină şi leucoza enzootică bovină, calificare 
 ♦ O. nr. 49/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - exploataţii în care animalele sunt ţinute pentru scopuri zootehnice, inspecţii, înregistrare informaţii, cerinţe minime, normă 
 ♦ O. nr. 13/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 - export de animale vii 
 ♦ O. nr. 115/2000 (M.A.A.)  

 ♦ H.G. nr. 463/2002 

 - finanţare inspecţii şi controale la frontieră, produse de origine animală, animale vii, introduse din ţări terţe, tarife 
 ♦ O. nr. 16/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - fişier computerizat, activitate de transport de animale sau produse animale din ţări terţe, informaţii ce trebuie introduse 
 ♦ O. nr. 456/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - furaje: 
 • control la import din ţări terţe, reguli, norme 
 ♦ O. nr. 807/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - găini ouătoare: 
 • export în Finlanda şi Suedia, condiţii 
 ♦ O. nr. 64/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 • pentru producţia de ouă de consum, sisteme de creştere, monitorizare 
 ♦ O. nr. 135/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 • protecţie, standarde minime, norme sanitare veterinare, aprobare 
 ♦ O. nr. 136/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - gripa aviară: 
 • măsuri de protecţie în Comunitatea Europeană 
 ♦ O. nr. 37/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 • măsuri de protecţie în unele ţări terţe 
 ♦ O. nr. 13/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 • monitorizare, combatere, eradicare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2006 

 ♦ O. nr. 28/2007 (A.N.S.V.S.A.)  
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 - import animale din speciile bovine şi suine, inspecţii la faţa locului, efectuare 
 ♦ O. nr. 1/2004 (A.V.S.A.)  

 - import carne iepure, vânat sălbatic şi de crescătorie, listă ţări terţe, condiţii de sănătate şi de certificare, norme 
 ♦ O. nr. 97/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - import carne proaspătă de pasăre din ţări terţe, condiţii 
 ♦ O. nr. 66/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 95/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - import carne proaspătă din Namibia 
 ♦ O. nr. 10/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - import carne proaspătă din R.Macedonia, unităţi autorizate 
 ♦ O. nr. 31/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - import carne proaspătă din R.S.F.Iugoslavia, condiţii 
 ♦ O. nr. 134/2004 (A.N.S.V.S.A.)  

 - import de păsări, carantină, condiţii 
 ♦ O. nr. 17/2003 (M.A.A.P.)  

 - import din ţări terţe de: 
 • animale pentru: 
 • material seminal, ovule şi embrioni, condiţii 
 ♦ O. nr. 198/2003 (M.A.A.P.)  

 - import ecvidee: 
 • destinate tăierii, condiţii 
 ♦ O. nr. 4/2003 (M.A.A.P.)  

 - import gelatină destinată consumului uman şi pentru materii prime pentru producerea gelatinei 
 ♦ O. nr. 326/2002 (M.A.A.P.)  

 - import ovule şi embrioni de la specii ovine, caprine, ecvine şi ovule şi embrioni de la speciile porcine 
 ♦ O. nr. 69/2003 (M.A.A.P.)  

 - importul în România de animale de reproducţie, material seminal, ovule şi embrioni de la acestea, pedigree şi certificate zootehnice 
 ♦ O. nr. 179/2003 (M.A.A.P.)  

 - inspector de poliţie sanitară, legitimaţie, aprobare 
 ♦ O. nr. 97/2002 (M.A.A.P.)  

 - introducere pe piaţă, utilizare reagenţi şi seturi de diagnostic, procedură 
 ♦ O. nr. 81/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 - laboratoare de febră aftoasă, securitate, condiţii 
 ♦ O. nr. 98/2000 (M.A.A.)  

 - laboratoare naţionale de referinţă, atribuţii 
 ♦ O. nr. 205/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - lapte materie primă, prevenire poluare, norme 
 ♦ O. nr. 866/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - lapte şi produse lactate: 
 • conservat deshidratat parţial sau total, analiza chimică 
 ♦ O. nr. 239/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 • crud, punct de congelare, respectare 
 ♦ O. nr. 45/2003 (M.A.A.P.)  

 • tratat termic, analiză şi testare, metode, stabilire 
 ♦ O. nr. 80/2003 (M.A.A.P.)  

 - legislaţie din domeniul veterinar, asistenţă mutuală cu autoritatea veterinară centrală a României şi autorităţile statelor membre U.E. şi cooperare  
 cu Comisia Europeană 
 ♦ O. nr. 41/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - limite maxime admise pentru unele substanţe nedorite din  produse pentru furaje 
 ♦ O. nr. 74/2011 (A.N.S.V.S.A.)  

 - lista ţărilor terţe şi centrele de colectare a embrionilor proveniţi de la animale domestice din specia bovină, aprobare 
 ♦ O. nr. 189/2002 (M.A.A.P.)  

 - marcarea şi certificarea cărnii proaspete, a produselor de origine animală destinate consumului uman 
 ♦ O. nr. 10/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 - material seminal congelat de bovine, comercializare, cerinţe de sănătate, calitate 
 ♦ O. nr. 127/2004 (A.N.S.V.S.A.)  

 - material seminal: 
 • de la specia ecvidee, comerţ, condiţii 
 ♦ O. nr. 629/2002 (M.A.A.P.)  

 - materii prime furajare, utilizare în scopul etichetării furajelor combinate pentru animale de companie, norme 
 ♦ O. nr. 739/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - mărfuri, control la frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ L. nr. 103/2000 

 ♦ O. nr. 376/2001 (M.A.A.P.)  

 - mărfuri, control la frontieră: 
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 • tranzit, măsuri 
 ♦ O. nr. 35/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - măsuri în cazul produselor de origine animală cu termen expirat 
 ♦ O. nr. 21/1994 (M.A.A.)  

 - metode şi metodologie oficială de diagnostic paraclinic medical veterinare a standardelor interne şi internaţionale, utilizare, aprobare 
 ♦ O. nr. 374/2001 (M.A.A.P.)  

 - moluşte bivalve: 
 • producere, comercializare, ţări terţe, listă 
 ♦ O. nr. 31/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - moluşte, prezenţa bonamiozei (Bonamia ostreae) şi marteiliozei (Marteilie refringens), prelevare probe, metode de diagnostic, norme 
 ♦ O. nr. 181/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - norme minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne 
 ♦ O. nr. 30/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - paraziţi în produsele de pescuit, detectare, inspecţie vizuală, norme 
 ♦ O. nr. 190/2001 (M.A.A.P.)  

 - păsări, protecţie în fermă, în timpul transportului, standarde minime, normă 
 ♦ O. nr. 63/2012 (A.N.S.V.S.A.)  

 - păsări: 
 • crescute în scop comercial, influenţa aviară, măsuri de protecţie 
 ♦ O. nr. 188/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 • de reproducţie, sănătate, condiţii, testare serologică anuală 
 ♦ O. nr. 543/2002 (M.A.A.P.)  

 • pentru tăiere, testare a celor ce provin dintr-o zonă de supraveghere a bolii de New Castle, norme, aprobare, condiţii 
 ♦ O. nr. 145/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 • vii şi ouă de incubaţie, import, condiţii 
 ♦ O. nr. 643/2002 (M.A.A.P.)  

 - personal, organizare şi desfăşurare activitate în unităţi de producere a alimentelor de origine animală 
 ♦ O. nr. 64/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - personal, salarizare şi alte drepturi, majorare, 2008 
 ♦ L. nr. 435/2006 

 - pesta: 
 • porcină clasică: 
 • control, eradicare, monitorizare, Program strategic, reţea 
 ♦ H.G. nr. 1700/2006 

 ♦ O. nr. 292/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 70/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 96/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 • supraveghere, profilaxie, combatere, măsuri de control, norme, aprobare, teste de laborator, diagnostic, proceduri 
 ♦ O. nr. 144/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 66/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - Plan de contingenţă al României pentru influenţa aviară 
 ♦ O. nr. 98/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - plan de prelevare, diagnostic, determinare şi confirmarea prezenţei S.H.V. şi N.H.I. la peşti 
 ♦ O. nr. 471/2002 (M.A.A.P.)  

 - plan de urgenţă pentru febra aftoasă, criterii 
 ♦ O. nr. 482/2002 (M.A.A.P.)  

 - porcine: 
 • pentru îngrăşare tăiate în abatoare, germeni din genul Salmonella, determinare prevalenţă, studiu preliminar 
 ♦ O. nr. 143/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 • protecţie, standarde minime 
 ♦ O. nr. 202/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - posturi de inspecţie de frontieră: 
 • aprobare, cerinţe 
 ♦ O. nr. 19/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - producţia de crustacee şi moluşte fierte, criterii microbiologice, norme de aplicare 
 ♦ O. nr. 277/2001 (M.A.A.P.)  

 - produse alimentare de origine animală, control 
 ♦ O. nr. 54/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - produse alimentare, criterii microbiologice, de igienă, aprobare 
 ♦ O. nr. 27/2011 (A.N.S.V.S.A.)  

 - produse de carne şi alte produse de origine animală, comercializare, condiţii 
 ♦ O. nr. 604/2002 (M.A.A.P.)  

 - produse de origine animală: 
 • destinate nutriţiei animale, importate din Ucraina, protecţie, norme 
 ♦ O. nr. 806/2003 (M.A.P.A.M.)  

 • import, aprobare, norme 
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 ♦ O. nr. 234/2001 (M.A.A.P.)  

 • importate din China, măsuri de protecţie 
 ♦ O. nr. 94/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 • prelevare probe laborator, reguli 
 ♦ O. nr. 13/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - produse de uz veterinar: 
 • coloranţi care pot fi adăugaţi la colorare, norme 
 ♦ O. nr. 728/2003 (M.A.P.A.M.)  

 • limite maxime de perisabilitate admise, normă 
 ♦ O. nr. 347/2003 (M.A.P.A.M.)  

 • utilizare 
 ♦ O. nr. 43/1993 (M.A.A.)  

 - produse din pescuit: 
 • metode de analiză a probelor şi limite maxime admise pentru mercur, norme 
 ♦ O. nr. 228/2001 (M.A.A.P.)  

 • şi acvacultură originare din India, condiţii import, norme sanitar-veterinare 
 ♦ O. nr. 546/2003 (M.A.P.A.M.)  

 • valori pentru azotul uşor hidrolizabil, metode de analiză 
 ♦ O. nr. 191/2001 (M.A.A.P.)  

 - produse medicinale veterinare: 
 • cod 
 ♦ O. nr. 187/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 • pentru care s-a acordat o autorizaţie de comercializare, importuri paralele, procedură simplificată de obţinere a autorizaţiilor 
 ♦ O. nr. 66/2012 (A.N.S.V.S.A.)  

 - produse proteice obţinute din levuri, interzicere utilizare în furaje, norme 
 ♦ O. nr. 780/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală, control oficial în unităţi de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare,  
 comercializare, organizare, desfăşurare activităţi 
 ♦ O. nr. 113/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 - program de supraveghere: 
 • naţional de supraveghere, prevenire şi combatere a trichinelozei, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 524/1994 

 • prevenire şi combatere a trichinelozei, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 524/1994 

 • prevenire, combatere şi asanare a bolilor la animale şi a celor transmisibile de la animale la om, precum şi de refacere a şeptelului, aprobare 
 ♦ O. nr. 25/474/1993 (M.A.A.; M.S.)  

 ♦ H.G. nr. 614/1995 

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - reguli de sănătate animală, import în şi tranzit prin CE, ungulate vii 
 ♦ O. nr. 231/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - reţea veterinară computerizată ANIMO, norme 
 ♦ O. nr. 781/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - reziduuri pesticide din produse de origină animală 
 ♦ O. nr. 147/2004 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 23/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - salmonella, garanţii suplimentare pentru activităţile de transport către Finlanda şi Suedia al unor tipuri de ouă pentru consum uman 
 ♦ O. nr. 223/2003 (M.A.A.P.)  

 - sistem computerizat integrat, Traces, dezvoltare 
 ♦ O. nr. 22/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 20/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - sistem computerizat integrat, Traces, suport logistic 
 ♦ O. nr. 19/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - sistem de identificare şi înregistrare a animalelor din speciile ovine şi caprine, măsuri tranzitorii, aplicare 
 ♦ O. nr. 166/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - sistem veterinar computerizat, server central, desemnare 
 ♦ O. nr. 23/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - struţi, criterii de exploatare, import, condiţii 
 ♦ O. nr. 224/2003 (M.A.A.P.)  

 - substanţe cu acţiune hormonală, tireostatică şi betaagoniste, creştere animale de fermă, interzicere utilizare, normă 
 ♦ O. nr. 199/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - substanţe, reziduuri la animale vii şi produse de origine animală, supraveghere, control 
 ♦ O. nr. 95/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 - suine vii, mişcare 
 ♦ O. nr. 136/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 67/2012 (A.N.S.V.S.A.)  
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 - tarife analize şi examene de laborator 
 ♦ O. nr. 45/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - târguri de animale, autorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 45/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - tipuri de: 
 • ouă punere pe piaţă, condiţii specifice 
 ♦ O. nr. 231/2003 (M.A.A.P.)  

 - transferul autorizaţiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională, cereri, soluţionare,  
 normă 
 ♦ O. nr. 47/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - transport ecvidee dintr-o ţară terţă în alte ţări terţe, condiţii 
 ♦ O. nr. 5/2003 (M.A.A.P.)  

 - turbare la vulpe, supraveghere, control, eradicare, program strategic, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 55/2008 

 - unităţi şi mijloace de transport din domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, înregistrare, autorizare, procedură 
 ♦ O. nr. 16/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - unităţi: 
 • ce fabrică produse pe bază de lapte, derogare, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 59/2003 (M.A.A.P.)  

 • din pieţe cu vânzare en gros, autorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 79/2003 (M.A.A.P.)  

 • din reţeaua computerizată ANIMO 
 ♦ O. nr. 24/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 • în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, procedură de înregistrare, control oficial, normă 
 ♦ O. nr. 17/2008 (A.N.S.V.S.A.)  

 • prelucrare, procesare depozitare, transport, comercilizare produse alimentare de origine nonanimală, controloficial, organizare 
 ♦ O. nr. 203/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 • supuse controlului sanitar-veterinar, norme 
 ♦ O. nr. 261/2003 (M.A.A.P.)  

 - vaccin: 
 • antiaftos şi material viral, stoc de siguranţă 
 ♦ H.G. nr. 679/1996 

 • antirabice, recunoaştere, monitorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 642/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 6/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 21/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 • utilizate contra bolii de New Castle, criterii 
 ♦ O. nr. 491/2002 (M.A.A.P.)  

 - viţei, protecţie, standarde minime 
 ♦ O. nr. 72/2005 (A.N.S.V.S.A.)  

 - zoonoze şi agenţi zoonotici, monitorizare 
 ♦ O. nr. 34/2006 (A.N.S.V.S.A.)    
 SAPARD: 
 - fişe tehnice, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 759/2006 

 - fonduri, absorbţie, accelerare 
 ♦ O.G. nr. 46/2005 

 - fonduri, absorbţie, preluare riscuri de către fondurile de garantare, stimulare 
 ♦ L. nr. 218/2005 

 ♦ H.G. nr. 876/2005 

 - program, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale, proiecte, fonduri, asigurare" 
 ♦ O.U.G. nr. 73/2002 

 ♦ L. nr. 177/2003 

 v. Comisia Comunităţilor Europene, reglementări internaţionale, v. Programul SAPARD 
 
 Sarcină şi lehuzie: 
 - concediu de maternitate, acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 148/2005 

 ♦ O.U.G. nr. 158/2005 

 ♦ H.G. nr. 1025/2006 

 ♦ O. nr. 68/2009 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O.U.G. nr. 111/2010 

 ♦ H.G. nr. 52/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  
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 ♦ Decizia nr. 742/2012 (A.N.P.)  

 - maternitate, protecţie la locurile de muncă 
 ♦ O.U.G. nr. 96/2003 

 ♦ H.G. nr. 537/2004   
 Sare iodată: 
 - Comitetul Naţional pentru Eliminarea Tulburărilor prin Deficit de Iod (CNETDI), înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1247/2004 

 - destinată consumului uman, hranei alimentelor şi utilizării în industria alimentară, iodare universală, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 568/2002 

 - Strategia naţională pentru eliminarea tulburărilor prin deficit de iod (2004-2012) 
 ♦ H.G. nr. 1247/2004   
 Sate: 
 - alimentare cu apă, conectare reţea de electrificare şi reţele telefonice 
 ♦ H.G. nr. 243/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 28/2013 

 - centre de sănătate rurală, constituire 
 ♦ H.G. nr. 1115/1996 

 - credite 
 ♦ H.G. nr. 687/1997 

 - de vacanţă, amplasare 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - drumuri comunale, pietruire 
 ♦ N.M. nr. 1270/1999 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ O. nr. 1564/2010 (M.D.R.T.)  

 ♦ O.U.G. nr. 28/2013 

 - istorice, instituire titlu 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - locuinţe sociale 
 ♦ H.G. nr. 687/1997 

 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, instituire, norme, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 602/2006 

 ♦ H.G. nr. 1307/2009 

 ♦ H.G. nr. 582/2011 

 ♦ O.U.G. nr. 28/2013 

 - rangul IV şi V, localităţi, stabilire 
 ♦ L. nr. 351/2001 

 - unităţi componente ale comunelor, repunere în vigoare a L. nr. 2/1968 
 ♦ D.-L. nr. 38/1990   
 Sateliţi, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Organizaţia Europeană  de Telecomunicaţii prin Satelit, "EUTELSAT", Convenţie, Paris, 1982, Protocol, Paris, 1987 
 ▼ L. nr. 7/1990 (aderare) 

 ▼ L. nr. 17/1992 (aderare) 

 • Organizaţia Internaţională de Telecomunicaţii Maritime prin Satelit, "INMARSAT", Convenţie, Londra, 1976, Protocol, Londra, 1981 
 ▼ L. nr. 16/1992 (aderare) 

 ▼ L. nr. 8/1990 (aderare) 

 • Organizaţia Internaţională de Telecomunicaţii prin Satelit, "INTELSAT", Acord, Washington, 1971, Washington, 1978 
 ▼ D. nr. 199/1990 (aderare) 

 ▼ L. nr. 15/1992 (aderare) 

 • utilizarea staţiilor de sol "INMARSAT" de nave în porturi şi în limitele mărilor teritoriale, Acord internaţional, Londra, 1985 
 ▼ L. nr. 72/1992 (ratificare)   
 Sateliţi: 
 - definire, cesiunea dreptului de autor sau a drepturilor conexe 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 - programe, comunicare publică, condiţii 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 - taxe: 
 • actualizare anuală, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 9/1993 

 • datorate pentru autorizare recepţie 
 ♦ O. nr. 98/1998 (M.Cţii.)  
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 v. telecomunicaţii 
 
 Săli de spectacole: 
 - proiectare, exploatare şi verificare tehnică, cerinţe tehnice, Prescripţii tehnice PTR 18-2003, aprobare 
 ♦ O. nr. 107/2003 (M.I.R.)    
 Sănătate publică: 
 - achiziţionare seringi de unică folosinţă 
 ♦ H.G. nr. 315/1998 

 - alocaţii de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice 
 ♦ H.G. nr. 429/2008 

 - asigurări sociale de sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - asistența medicală comunitară, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 18/2017 

 - asistenţă 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - autorizare sanitară a funcţionării comercianţilor, proceduri, aprobare 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 - aviz, autorizaţie sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi funcţionare obiective şi activităţi desfăşurate în acestea, condiţii,  
 proceduri 
 ♦ O. nr. 1030/2009 (M.S.)  

 - avizare sanitară: 
 • a proiectelor/autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice, emitere, condiţii 
 ♦ O. nr. 1030/2009 (M.S.)  

 - boli transmisibile, atribuţii, responsabilităţi ale instituţiilor şi unităţilor din reţeaua naţională, supraveghere şi control 
 ♦ O. nr. 141/2002 (M.S.F.)  

 - cazuri de gripă aviară la om, supraveghere, metodologie 
 ♦ O. nr. 31/2006 (M.S.)  

 - centre de sănătate rurale, constituire, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 1115/1996 

 - colaborare, măsuri între unităţile subordonate MS cu autorităţile administraţiei publice locale 
 ♦ O.G. nr. 50/2000 

 ♦ H.G. nr. 490/2004 

 - compartimente de igiena radiaţiilor nucleare, aflate în reţeaua MS, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 431/2004 (M.S.)  

 - control alimente, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - expunere la plumb, program de screening biologic al polulaţiei, aprobare, metodologie 
 ♦ O. nr. 1727/2006 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 41/2008 (M.S.PU.)  

 - focare gripă aviară la păsări, măsuri, monitorizare 
 ♦ O. nr. 1103/2005 (M.S.)  

 - ghiduri clinice pentru obstretică-ginecologie 
 ♦ O. nr. 1524/2009 (M.S.)  

 - igienizarea municipiului Bucureşti şi a unor localităţi din judeţul Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 690/1995 

 - inspecţie sanitară de stat, organizare şi funcţionare, atribuţii 
 ♦ O. nr. 824/2006 (M.S.PU.)  

 - lista serviciilor de ambulanţă judeţene 
 ♦ H.G. nr. 174/1995 

 - măsuri, finanţare cheltuieli 
 ♦ O.U.G. nr. 77/2011 

 - medici de familie, raportarea bolilor şi a efectuării vaccinărilor, obligativitate 
 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 - niveluri de referinţă admisibilă la expunere a populaţiei generate de câmpuri electromagnetice, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 1193/2006 (M.S.PU.)  

 - norme, contravenţii, stabilire şi sancţionare 
 ♦ H.G. nr. 857/2011 

 - ocrotire 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - organizare, funcţionare sectoare psihiatrice, comisii judeţene, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 864/2006 (M.S.PU.)  

 - Plan naţional de intervenţie în pandemia de gripă 
 ♦ O. nr. 1094/2005 (M.S.)  
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 - Plan-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1 
 ♦ H.G. nr. 826/2009 

 ♦ O. nr. 267/2009 (M.A.I.)  

 - Planul naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii 
 ♦ H.G. nr. 320/2013 

 - planul roşu de intervenţie, structură-cadru 
 ♦ O. nr. 1168/203/2010 (M.S.; M.A.I.)  

 - plată, servicii medicale - Staţia Pilot "As. Ro. Medica" Cluj Napoca 
 ♦ H.G. nr. 403/1997 

 - produse, materiale, substanţe chimice/amestecuri, echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, punere pe piaţă, reglementare, procedură 
 ♦ O. nr. 275/2012 (M.S.)  

 - program de supraveghere şi control al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS), aprobare 
 ♦ O. nr. 1070/2004 (M.S.)  

 - programe naţionale de sănătate, 2010 
 ♦ H.G. nr. 261/2010 

 ♦ O. nr. 264/407/2010 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - regim special, gestiune, control bifenili policloruraţi şi compuşi similari 
 ♦ H.G. nr. 173/2000 

 - Registrul naţional de hepatopatii virale 
 ♦ O. nr. 657/2014 (M.S.)  

 - sănătate mintală, persoană cu tulburări psihice, protecţie, strategie, plan de acţiune 
 ♦ L. nr. 487/2002 

 ♦ O. nr. 374/2006 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 426/2006 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 488/2016 (M.S.)  

 - servicii medicale, reformă, reorganizare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1188/1996 

 ♦ H.G. nr. 1151/1996 

 ♦ H.G. nr. 1115/1996 

 ♦ H.G. nr. 1114/1996 

 - Sistemul H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point), supraveghere condiţii de igienă din sectorul alimentar 
 ♦ O. nr. 1956/1995 (M.S.)  

 - stocuri urgență medicală, carantină, instituire, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2020 

 - subprogram de fertilizare in vitro şi embriotransfer, activităţi specifice, raportare, realizare, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 765/2011 (M.S.)  

 - unităţi de transfuzie sanguină, autorizare, norme specifice 
 ♦ O. nr. 607/2013 (M.S.)  

 - unităţi, amplasare sedii 
 ♦ H.G. nr. 525/1996   
 Sănătate, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Federaţia Rusă, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 502/1996 (aprobare) 

 • Libia, Memorandum, Tripoli, 2011 
 ▼ H.G. nr. 375/2012 (aprobare) 

 • lista cuprinzând ţările cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale pentru acordarea asistenţei medicale pe bază de  
 reciprocitate potrivit actelor internaţionale menţionate în listă 
 ♦ O. nr. 248/311/2002 (M.I.; M.S.F.)  

 • Moldova, Acord, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 222/2011 (aprobare) 

 • R. Albania, Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 150/2004 (aprobare) 

 • R. Algeriană, Democratică şi Populară, Acord, Alger, 2003 
 ▼ H.G. nr. 405/2003 (aprobare) 

 • R. Arabă Egipt, Acord, Cairo, 1995 
 ▼ H.G. nr. 500/1996 (aprobare) 

 • R. Arabă Siriană, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 180/1999 (aprobare) 

 • R. Armenia,  Acord, Erevan, 1994 
 ▼ H.G. nr. 102/1995 (aprobare) 

 • R. Austria, infrastructură sector sanitar, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 1054/2001 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Baku, 2011 
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 ▼ H.G. nr. 1048/2011 (aprobare) 

 • R. Belarus, Acord, 1993 
 ▼ H.G. nr. 711/1993 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 499/1996 (aprobare) 

 • R. Cipru, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 493/1999 (aprobare) 

 • R. Croaţia, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 627/2008 (aprobare) 

 • R. Cuba, Acord, Geneva, 1995 
 ▼ H.G. nr. 572/1996 (aprobare) 

 • R. Elenă, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 859/1999 (aprobare) 

 • R. Finlanda, Protocol, Geneva, 1998 
 ▼ H.G. nr. 854/1998 (aprobare) 

 • R. Irak, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2013 
 ▼ H.G. nr. 414/2014 (aprobare) 

 • R. Italiană, Înţelegere, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 744/1996 (aprobare) 

 • R. Liban, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1044/1996 (aprobare) 

 • R. Lituania, Înţelegere, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 311/1996 (aprobare) 

 • R. Moldova, intervenţii transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, Acord, Chişinău, 2014 
 ▼ L. nr. 166/2014 (ratificare) 

 • R. Polonă, Înţelegere, Varşovia, 1998 
 ▼ H.G. nr. 494/1999 (aprobare) 

 • R. Slovenia, Acord, Lublijana, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2286/2004 (aprobare) 

 • R. Tunisiană, Acord, Tunis, 1995 
 ▼ H.G. nr. 486/1996 (aprobare) 

 • R. Turcia, Acord, 2018 
 ▼ H.G. nr. 189/2019 (aprobare) 

 • R. Turcia, Acord, Ankara, 1991 
 ▼ H.G. nr. 603/1991 (aprobare) 

 • R. Ungară: 
 • Acord, Budapesta, 1997 
 ▼ H.G. nr. 378/1997 (aprobare) 

 • R.F. Germania, al doilea Program, Geneva, 2002 
 ▼ H.G. nr. 873/2002 (aprobare) 

 • R.P. Chineză, Acord, Beijing, 1995 
 ▼ H.G. nr. 907/1995 (aprobare) 

 • Regatul Haşemit al Iordaniei, Acord, Amann, 1995 
 ▼ H.G. nr. 772/1995 (aprobare) 

 • Regatul Maroc, Protocol de colaborare, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 271/2005 (aprobare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,  Acord, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 30/1992 (aprobare) 

 • S.U.A., Memorandum, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 47/2002 (aprobare) 

 • Statul Israel, Acord, Ierusalim, 1991 
 ▼ H.G. nr. 173/1994 (aprobare) 

 • Statul Israel, Plan de cooperare, Ierusalim, 2011 
 ▼ H.G. nr. 673/2012 (aprobare) 

 • Statul Quatar, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1019/2002 (aprobare) 

 • Ucraina, Acord, Ismail, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1075/1996 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Comisia Europeană, Program comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), Memorandum de înţelegere, Bucureşti şi  
 Bruxelles, 2003 
 ▼ O.U.G. nr. 75/2003 (ratificare) 

 • farmacopee europeană, elaborare, Convenţie, Strasbourg, 1964 
 ▼ L. nr. 148/2001 (aderare) 

 • Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, credite nerambusrsabile, acordare Geneva, 2003 
 ♦ O.U.G. nr. 62/2003 
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 • instruire şi formare asistenţi medicali, Acord, Strasbourg 1967 
 ▼ L. nr. 529/2002 (ratificare) 

 • interzicere dopaj în sport, Consiliul Europei, Convenţie, Strasbourg, 1989 
 ▼ L. nr. 171/1998 (ratificare) 

 • Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Amendamente la art.24 şi art.25 din Constituţia Organizaţiei, 1986 
 ▼ L. nr. 79/1999 (acceptare) 

 • Plan de cooperare M.S.F. din România şi M.S. din R. Chineză  pentru anii 2002-2006, Beijing, 2002 
 ▼ H.G. nr. 417/2003 (aprobare) 

 • Reţeaua de sănătate din Europa de Sud-Est, Memorandum de înţelegere 
 ▼ H.G. nr. 654/2009 (aprobare)   
 Sănătate: 
 - "Ziua a Naţională fără Tutun", declarare 
 ♦ L. nr. 349/2002 

 ♦ H.G. nr. 1270/2002 

 - activităţi de screening în cadrul subprogramului 2.2- prevenire şi control în patologie oncologică 
 ♦ O. nr. 760/2003 (M.S.)  

 - asigurarea calității în sistem, regim 
 ♦ L. nr. 185/2017 

 - asigurări sociale de sănătate: 
 • asistenţă medicală spitalicească, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 • medicamente, acordare cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi dispozitive medicale 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 - asigurări voluntare, norme 
 ♦ O. nr. 365/1/2007 (M.S.PU.; C.S.A.)  

 - asistenţă medicală: 
 • acordare cetăţenilor străini potrivit actelor internaţionale în domeniul sănătăţii, la care România este parte, pe bază de reciprocitate 
 ♦ L. nr. 296/2002 

 • ambulatorie, asigurări sociale de sănătate, contract cadru 
 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 • contract-cadru 
 ♦ H.G. nr. 261/2000 

 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 ♦ H.G. nr. 161/2016 

 • în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 • medicamente, concedii medicale, scutiri medicale, acordare cadrelor militare în activitate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 270/1999 

 • primară, asigurări sociale, contract-cadru 
 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 • şi stomatologică pentru preşcolari, elevi şi studenţi, asigurare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ H.G. nr. 529/2002 

 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 - aviz sanitar, autorizare sanitară, solicitare, condiţii 
 ♦ L. nr. 100/1999 

 ♦ O. nr. 1030/2009 (M.S.)  

 - bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, model unic, utilizare, completare, instrucţiuni, aprobare 
 ♦ O. nr. 868/542/2011 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - boli transmisibile, definiţii de caz utilizate în sistemul naţional de supraveghere 
 ♦ O. nr. 1163/2003 (M.S.)  

 - bolnavi cuprinşi în programele de sănătate finanţate din bugetul M.S., asigurarea continuităţii tratamentului 
 ♦ H.G. nr. 1498/2003 

 - card european: 
 • caracteristici tehnice, eliberare, utilizare, modalităţi, certificat provizoriu de înlocuire, model, completare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 559/2006 (C.N.A.S.)  

 • naţional de asigurări sociale de sănătate, principii, cadru general 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - centre antitoxice regionale pentru copii, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 1808/2007 (M.S.PU.)  

 - centre regionale, managementul bolii celiace 
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 ♦ O. nr. 906/2005 (M.S.)  

 - Centrul de cercetări şi asistenţă medicală Şimleul-Silvaniei, înfiinţare, desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 129/2011 

 - comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 1343/2006 (M.S.PU.)  

 - Comisia Interdepartamentală pentru Asistenţă Medicală Comunitară, atribuţii, organizare, funcţionare, regulament, componenţă 
 ♦ H.G. nr. 1499/2006 

 - Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţii HIV/SIDA, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 584/2002 

 ♦ H.G. nr. 330/2003 

 ♦ H.G. nr. 2108/2004 

 - comisii medicale de orientare şcolar-profesională, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 197/2003 (M.S.F.)  

 - contract colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, aplicare prevederi, măsuri 
 ♦ O. nr. 665/2007 (M.S.PU.)  

 - cură dezintoxicare/supraveghere medicală, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ H.G. nr. 860/2005 

 - direcţii de sănătate publică, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 1078/2010 (M.S.)  

 - evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc, sinteze naţionale în cadrul subprogramului 1.4 
 ♦ O. nr. 598/2003 (M.S.F.)  

 - examene medicale la angajare în muncă: de adaptare, de reluare a activităţii 
 ♦ L. nr. 319/2006 

 ♦ H.G. nr. 355/2007 

 - examinări radiologice de masă, reglementări, revizuire 
 ♦ O. nr. 888/2006 (M.S.PU.)  

 - experţi medicali: 
 • remunerare, modalităţi, aprobare 
 ♦ O. nr. 1398/2006 (M.S.PU.)  

 • servicii prestate, stabilire onorarii 
 ♦ O. nr. 1356/2006 (M.S.PU.)  

 - expuneri medicale la radiaţii ionizate pentru cercetarea medicală şi/sau biomedicală, reglementări specifice 
 ♦ O. nr. 66/300/9112/2006 (C.N.C.A.N.; M.S.; A.N.C.S.)  

 - fumat în spaţii publice închise, prevenire, combatere 
 ♦ L. nr. 349/2002 

 - furnizori de îngrijiri la domiciliu, evaluare, acreditare, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 559/2003 (M.S.F.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 - furnizori de servicii medicale paraclinice şi de investigaţii medicale paraclinice, criterii de selecţie, metodologie de evaluare: 
 • laboratoare de analize medicale şi analize medicale de laborator 
 ♦ O. nr. 411/158/2006 (M.S.; C.N.A.S.)  

 • radiologie şi imagistică medicală 
 ♦ O. nr. 412/159/2006 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - genetică medicală, reţea, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 1358/2014 (M.S.)  

 - Ghiduri de practică medicală, aprobare 
 ♦ O. nr. 1059/2009 (M.S.)  

 - indicatori de expunere şi/sau de efect biologic relevanţi, răspuns specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională 
 ♦ O. nr. 803/2001 (M.S.F.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - Inspecţia: 
 • Muncii, atribuţii 
 ♦ L. nr. 108/1999 

 • Sanitară de stat, atribuţii 
 ♦ O. nr. 824/2006 (M.S.PU.)  

 - interzicere publicitate produse de tutun în sălile de spectacol, vânzare produse din tutun minorilor, contravenţii 
 ♦ O. nr. 318/519/1999 (M.S.; M.F.)  

 - îngrijiri la domiciliu, condiţii 
 ♦ O. nr. 318/2003 (M.S.F.)  

 - lista: 
 • cuprinzând bolile pentru care beneficiază de tratament ambulatoriu, de medicamente eliberate fără contribuţie personală 
 ♦ O. nr. 546/469/2001 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - maladia SIDA, prevenire, protecţie persoane infectate cu HIV 
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 ♦ L. nr. 584/2002 

 ♦ H.G. nr. 2108/2004 

 - materiale şi medicamente specifice unor boli cronice, eliberare, decontare, condiţii 
 ♦ O. nr. 140/2000 (C.N.A.S.)  

 - materiale, obiecte care vin în contact cu alimente destinate exportului în state care nu sunt membre U.E. , certificate, emitere, proceduri, declaraţie  
 de conformitate, model 
 ♦ O. nr. 1126/2006 (M.S.PU.)  

 - măsuri financiare, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 12/2008 

 - medicamente acordate cu sau fără contribuţie personală, tratament 
 ♦ O. nr. 72/44/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - medicină complementară/alternativă, cativităţi, practici, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 118/2007 

 - medicină de întreprindere, atribuţiile medicilor de medicină generală şi a medicilor de familie, condiţii 
 ♦ O. nr. 875/2002 (M.S.F.)  

 - mintală: 
 • centre, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 375/2006 (M.S.)  

 • strategie, aprobare, plan de acţiune 
 ♦ O. nr. 374/2006 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 426/2006 (M.S.)  

 - noţiuni fundamentale de igienă, însuşire 
 ♦ O. nr. 1225/5031/2003 (M.S.; M.E.C.T.)  

 - ocrotire, finanţare 
 ♦ O. nr. 1727/2002 (M.F.P.)  

 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 577/909/2006 (M.S.PU.; M.F.P.)  

 - pacient, drepturi 
 ♦ L. nr. 46/2003 

 - pacienţi, femei gravide, copii, pompe de insulină, beneficiari, criterii de includere în program în vederea automonitorizării 
 ♦ O. nr. 644/2003 (M.S.)  

 - Plan naţional de paturi, 2011-2013 
 ♦ H.G. nr. 151/2011 

 - practică medicală, ghiduri, specialităţi 
 ♦ O. nr. 1216/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1222/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1223/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1221/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1217/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1218/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1219/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1220/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1283/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1282/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1322/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1323/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1324/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1390/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1392/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1393/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1391/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1454/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1529/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 128/2011 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1232/2011 (M.S.)  

 - praxis existent, preluare activitate, criterii, metodologie, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 1322/2006 (M.S.PU.)  

 - preparate pentru sugari şi copii de până la 1 an, export în ţări terţe, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 1137/2006 (M.S.PU.)  

 - produse prezentate ca miraculoase, produse alimentare, publicitate, etichetare, regim, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - Program naţional de diabet zaharat, organizare, desfăşurare, aprobare 
 ♦ O. nr. 1061/425/2006 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  
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 ♦ O. nr. 966/2007 (M.S.PU.)  

 - programe de substituţie în ambulatoriu, tratament, persoane incluse în program (toxicomani), legitimaţie, eliberare, condiţii 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ O. nr. 188/2002 (M.S.F.)  

 ♦ O. nr. 189/2002 (M.S.F.)  

 ♦ H.G. nr. 860/2005 

 - programe: 
 • naţionale, conţinut, formă, structură, norme-cadru 
 ♦ O. nr. 13/2007 (M.S.PU.)  

 ♦ H.G. nr. 261/2010 

 ♦ O. nr. 264/407/2010 (M.S.; C.N.A.S.)  

 ♦ H.G. nr. 1388/2010 

 ♦ O. nr. 1591/1110/2010 (M.S.; C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 209/385/2011 (M.S.; C.N.A.S.)  

 • naţionale, medicamente, materiale sanitare, preţuri de decontare, listă, machete de raportare a indicatorilor specifici, transmitere, metodologie 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 570/116/2007 (M.S.PU.; C.N.A.S)  

 ♦ O. nr. 371/2008 (C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 1297/2008 (M.S.PU.)  

 ♦ H.G. nr. 261/2010 

 ♦ O. nr. 264/407/2010 (M.S.; C.N.A.S.)  

 • naţionale, subprogram de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin 
 ♦ O. nr. 537/175/2012 (M.S.; C.N.A.S.)  

 • naţionale, subprogram de screening pentru identificarea pacienţilor cu factori de risc cardiovascular 
 ♦ O. nr. 1281/893/2009 (M.S.; C.N.A.S.)  

 • pe anii 2013 şi 2014 
 ♦ H.G. nr. 124/2013 

 ♦ O. nr. 422/2013 (M.S.)  

 • subprograme naţionale cu scop curativ, indicatori specifici, machete de raportare fără regim special, aprobare, rapoarte aferente, transmitere,  
 metodologie 
 ♦ O. nr. 462/460/2010 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - protecţia muncii, norme specifice 
 ♦ O. nr. 411/1998 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - protecţie, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 54/2000 

 ♦ H.G. nr. 97/2003 

 - protecţie, măsuri, riscuri datorate expunerii la azbest 
 ♦ H.G. nr. 1875/2005 

 - publică, asistenţă 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - radioprotecţia persoanelor în cazul expunerii medicale la radiaţii ionizate, gravide, reglementări specifice, expertize medico-legale, radiologie  
 pediatrică 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ O. nr. 285/79/2002 (M.S.F.; C.N.C.A.N.)  

 ♦ O. nr. 1541/2006 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1540/2006 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1539/2006 (M.S.PU.)  

 - reabilitare instalaţii de sterilizare tip ISM 
 ♦ O. nr. 493/183/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - Registrul naţional al riscurilor pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu 
 ♦ H.G. nr. 83/2019 

 - reglementări contabile, aprobare 
 ♦ O. nr. 414/2006 (M.S.)  

 - Regulament sanitar internaţional 2005, punere în aplicare 
 ♦ H.G. nr. 758/2009 

 - Regulamentul sanitar internaţional 2005, Plan naţional de implementare 
 ♦ O. nr. 800/135/1638/1200/1350/1327/1530/M.102/1948/158/125/2014  
 (M.S.;M.Af.I.;M.D.R.A.P.;M.Tr.;M.A.D.R.;M.F.P.;M.M.S.C.;M.Ap.N.;M.A.E.;A.N.S.V.S.A.;C.N.C.A.N.)  
 - sânge şi componente sanguine umane, colectă, control biologic, conservare, distribuţie 
 ♦ O. nr. 1226/2006 (M.S.PU.)  

 - scăderea consumului de tutun prin încurajarea renunţării la fumat, program, aprobare derulare 
 ♦ O. nr. 1438/2006 (M.S.PU.)  
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 - servicii: 
 • de hemodializă şi dialize peritoneale, achiziţionare 
 ♦ H.G. nr. 1487/2004 

 ♦ Decizia nr. 182/2005 (C.N.A.S.)  

 • medicale, activităţi conexe, stabilire 
 ♦ O. nr. 527/1999 (M.S.)  

 - set numiri de date la nivel pacient (S.M.D.P.) colectare electronică în spitale, introducere responsabilităţi 
 ♦ O. nr. 102/34/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - sistem, descentralizare, strategie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 562/2009 

 - staţiuni balneare, funcţionare, documentaţii de atestare 
 ♦ H.G. nr. 1154/2004 

 - strategia naţională de sănătate publică 
 ♦ O. nr. 923/2004 (M.S.)  

 - Strategia naţională pentru eliminarea tulburărilor prin deficit de iod (2004-2012) 
 ♦ H.G. nr. 1247/2004 

 - suplimente alimentare, norme 
 ♦ O. nr. 1069/2007 (M.S.PU.)  

 - şi securitatea muncii, protecţia muncii, măsuri 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - transfer interclinic al pacientului critic, protocoale, aprobare 
 ♦ O. nr. 1091/2006 (M.S.PU.)  

 - transfuzia autologă, norme 
 ♦ O. nr. 1227/2006 (M.S.PU.)  

 - tratament: 
 • antiviral în hepatita cronică B, C şi D, în ciroza hepatică HBV, C şi D, selecţie pacienţi, criterii 
 ♦ O. nr. 658/240/2006 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 • medical în străinătate a unor categorii de bolnavi, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 28/2003 

 ♦ O. nr. 50/2004 (M.S.)  

 - unitate potenţial poluatoare ale apelor, evaluarea riscurilor pentru sănătate umană, metodologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 1406/191/2003 (M.A.P.M.; M.S.F.)  

 - unităţi sanitare: 
 • publice, consumuri colective, alocaţii de hrană, stabilire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 429/2008 

 - unităţi: 
 • de dializă, publice şi private, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 1718/2004 (M.S.)  

 - ziua sănătăţii, declarare 
 ♦ H.G. nr. 224/1999 

 v. analize medicale, v. protecţia muncii 
 
 Sărbători: 
 - salarizare pentru munca prestată 
 ♦ H.G. nr. 1309/1990 

 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 - sărbători legale, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - ziua de 1 Decembrie - Ziua naţională a României 
 ♦ Constituţia (republicare)   
 Scafandri: 
 - brevet, autorizare 
 ♦ H.G. nr. 350/1993 

 - Centru de scafandrii, unităţi militare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 350/1993 

 - personal militar şi civil, drepturi băneşti 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 - scafandrerie: 
 • operaţiuni, desfăşurare în porturi şi apele naţionale navigabile ale României 
 ♦ O. nr. 1267/2008 (M.Tr.)    
 Schi: 
 - pârtii şi trasee pentru agrement, omologare, întreţinere şi exploatare, certificat de omologare 
 ♦ H.G. nr. 263/2001 

 ♦ O. nr. 491/2001 (M.T.)    
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 Scriitori: 
 - asociere în organizaţii profesionale 
 ♦ D.-L. nr. 27/1990 

 - drepturi de autor 
 ♦ L. nr. 8/1996   
 Secetă: 
 - Strategia naţională pentru reducerea efectelor pe termen scurt, mediu şi lung, program de măsuri, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 923/2007   
 Sechestru asigurator: 
 - aplicabilitate, drept comun, pentru apărarea drepturilor cu privire la marca sau indicaţia geografică, condiţii 
 ♦ L. nr. 84/1998   
 Secret de serviciu: 
 - informaţii, standarde naţionale de protecţie 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 ♦ H.G. nr. 585/2002 

 ♦ H.G. nr. 781/2002   
 Secret de stat: 
 - activitatea Serviciului de Informaţii Externe 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 - de serviciu sau comerciale, privitoare la produse strategice, obligaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - de serviciu, informaţii, acces, condiţii 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 - eliminarea unor informaţii din categoria secretelor de stat 
 ♦ H.G. nr. 814/1991 

 - informaţii clasificate 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 ♦ H.G. nr. 585/2002 

 - informaţii, clase de secretizare, schimbare, declasificare 
 ♦ H.G. nr. 1020/2004 

 - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), organizare şi funcţionare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 ♦ H.G. nr. 353/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 153/2002 

 - realizarea siguranţei naţionale 
 ♦ L. nr. 51/1991 

 v. confidenţialitate 
 
 Secret profesional: 
 - bancar 
 ♦ L. nr. 78/2000 

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - păstrare de către: 
 • executorul judecătoresc 
 ♦ L. nr. 188/2000 

 • salariaţii AVAS şi membrii Comitetului de coordonare a restructurării 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 ♦ H.G. nr. 837/2004   
 Secretariatul de Stat pentru Culte: 
 - organizare, funcţionare, în subordinea Guvernului 
 ♦ O.U.G. nr. 16/2012 

 ♦ H.G. nr. 563/2012 

 ♦ H.G. nr. 44/2013   

 Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în  
 România în perioada 1945-1989: 
 - organizare, reorganizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 11/2014 

 ♦ H.G. nr. 563/2014   
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 Secretariatul General al Guvernului: 
 - atribuţii, coordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 ♦ H.G. nr. 404/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - organizare şi funcţionare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 ♦ Decizia nr. 306/2009 (PM)  

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - personal contractual, performanţe profesionale individuale, criterii de evaluare 
 ♦ O. nr. 218/2011 (S.G.G.)  

 - personal, plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale, procedură, stabilire 
 ♦ O. nr. 530/2010 (S.G.G.)  

 - pregătire şedinţe de Guvern 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 - preluare activitate în domeniul sistemelor de control intern/managerial de la Ministerul Finanţelor Publice 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2014 

 - valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat 
 ♦ O.G. nr. 14/2007   
 Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră: 
 - înfiinţare, organizare 
 ♦ H.G. nr. 196/2003   
 Secretariatul naţional TRACECA: 
 ♦ H.G. nr. 239/2001   
 Sectoare de navigaţie: 
 - navigaţie 
 ♦ O.G. nr. 42/1997   
 Sector privat: 
 - Program pentru ajustare (PSAL) şi Program de dezvoltare instituţională (PIBL) 
 ♦ H.G. nr. 374/1999 

 v. privatizare 
 
 Sector sanitar: 
 - cercetare ştiinţifică medicală 
 ♦ O. nr. 215/2002 (M.S.F.)  

 - rezidenţiat, stagiatură şi activitate de cercetare medicală, organizare şi finanţare 
 ♦ H.G. nr. 899/2002 

 ♦ O. nr. 546/4260/2004 (M.S.; M.E.C.)  

 v. unităţi sanitare şi de asistenţă socială 
 
 Sectorul extractiv minier, ţiţei şi gaze naturale: 
 - cota de cheltuieli necesară producţiei 
 ♦ H.G. nr. 765/1994 

 
 

v. Gaze naturale 

 Sectorul producţiei de apărare: 
 - măsuri de protecţie socială 
 ♦ O.U.G. nr. 167/2000 

 - restructurare şi reorganizare agenţi economici, sume utilizare 
 ♦ O.U.G. nr. 169/2001   
 Secţia Naţională Română a Uniunii Medicale Balcanice: 
 ♦ D.-L. nr. 143/1990   
 Securitate a muncii: 
 - echipamente individuale de protecţie la locul de muncă, utilizare de către lucrători, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1048/2006 

 - instalaţii tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive, proiectare, montare, punere în funcţiune, utilizare, reparare, întreţinere,  
 prevenire explozii, normativ 
 ♦ O. nr. 1636/392/2007 (M.E.F.; M.M.F.E.S.)  

 - lucrători care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1058/2006 
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 - lucrători din industria extractivă de foraj, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1050/2006 

 - lucrători din industria extractivă de suprafaţă/subteran, sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1049/2006 

 - manipulare manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1051/2006 

 - măsuri, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2002 

 - pentru exploatare şi transporturi forestiere, norme specifice 
 ♦ O. nr. 173/2003 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - pentru extragerea substanţelor minerale utile în cariere 
 ♦ O. nr. 467/2002 (M.M.S.S.)  

 - pentru industria confecţiilor din textile, blană şi piele 
 ♦ O. nr. 174/2003 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - pentru prepararea minereurilor, norme specifice, aprobare 
 ♦ O. nr. 702/2003 (M.M.S.S.F.)  

 - pentru transportul: 
 • şi distribuţia energie electrice, norme specifice, aprobare 
 ♦ O. nr. 275/2002 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 • urban cu tracţiune electrică şi instalaţii aferente 
 ♦ O. nr. 182/2003 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - protecţie tineri 
 ♦ H.G. nr. 600/2007 

 - riscuri legate de expunere la agenţi cancerigeni/mutageni, protecţie lucrători, sănătate, cerinţe minime, comisie 
 ♦ H.G. nr. 1093/2006 

 ♦ O. nr. 1297/2096/2011 (M.S.; M.M.F.P.S.)  

 - riscuri legate de expunerea la agenţi biologici, protecţie lucrători 
 ♦ H.G. nr. 1092/2006 

 - riscuri legate de prezenţa agenţilor chimici, protecţie lucrători, sănătate, cerinţe minime, comisie 
 ♦ H.G. nr. 1218/2006 

 ♦ O. nr. 1297/2096/2011 (M.S.; M.M.F.P.S.)  

 - şi sănătate la bordul navelor de pescuit , cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1135/2006 

 - şi sănătate, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1091/2006 

 - şi sănătate, expunere lucrători la riscuri generate de radiaţii optice artificiale, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 510/2010 

 - unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive, activitate de intervenţie, salvare, organizare, normativ 
 ♦ O. nr. 1637/391/2007 (M.E.F.; M.M.F.E.S.)  

 - unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice, verificare instalaţii de ventilare, normativ 
 ♦ O. nr. 1638/393/2007 (M.E.F.; M.M.F.E.S.)  

 - utilizare echipamente cu ecran de vizualizare, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1028/2006   
 Securitate informatică: 
 - reţele, sisteme 
 ♦ L. nr. 362/2018   
 Securitate socială şi protecţie a muncii: 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - activităţi cu substanţe periculoase, prevenire accidente majore, măsuri 
 ♦ O. nr. 1299/2005 (M.M.G.A.)  

 - aplicare în relaţia cu Turcia 
 ♦ L. nr. 551/2002 

 ♦ Decizia nr. 119/2003 (C.N.A.S.)  

 - Comisia pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi, constituire, funcţionare 
 ♦ O. nr. 123/281/2008 (M.M.F.E.S.; M.S.PU.)  

 - control, efectuare de către Inspecţia Muncii 
 ♦ L. nr. 108/1999 

 - lucrători salariaţi, lucrători independenţi, în interiorul Comunităţii, regimuri, aplicare 
 ♦ O. nr. 742/303/2720/2007 (M.M.F.E.S.; M.I.R.A.; M.E.C.T.)  
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 - norme specifice pentru: 
 • activitatea de: 
 • alpinism utilitar 
 ♦ O. nr. 664/1997 (M.M.P.S.)  

 • creştere a animalelor 
 ♦ O. nr. 149/1997 (M.M.P.S.)  

 • exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă 
 ♦ O. nr. 139/1995 (M.M.P.S.)  

 • extracţie a gazelor naturale 
 ♦ O. nr. 154/1997 (M.M.P.S.)  

 • fabricare furnir, placaj, panel, lemn stratificat - densificat şi a elementelor mulate din furnire sau aşchii 
 ♦ O. nr. 593/1997 (M.M.P.S.)  

 • fabricare mobilă din lemn, tapiţerie 
 ♦ O. nr. 462/2001 (M.M.S.S.)  

 • transport prin conducte al gazelor naturale 
 ♦ O. nr. 187/2002 (M.M.S.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 • utilizare energie electrică în medii normale 
 ♦ O. nr. 463/2001 (M.M.S.S.)  

 • vopsire 
 ♦ O. nr. 118/1996 (M.M.P.S.)  

 • comerţul cu ridicata şi cu amănuntul 
 ♦ O. nr. 665/1997 (M.M.P.S.)  

 • construcţii şi confecţii metalice 
 ♦ O. nr. 56/1997 (M.M.P.S.)  

 • cultura mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice şi utilizarea substanţelor toxice în activităţile din agricultură 
 ♦ O. nr. 288/1997 (M.M.P.S.)  

 • depozitarea firelor şi fibrelor sintetice 
 ♦ O. nr. 90/1996 (M.M.P.S.)  

 • depozitarea, transportul şi folosirea materiilor explozive 
 ♦ O. nr. 838/1997 (M.M.P.S.)  

 • executarea construcţiilor înalte prin glisări şi liftări 
 ♦ O. nr. 57/1997 (M.M.P.S.)  

 • exploatarea metroului 
 ♦ O. nr. 314/1996 (M.M.P.S.)  

 • extracţia ţiţeiului 
 ♦ O. nr. 212/1997 (M.M.P.S.)  

 • extracţia ţiţeiului şi a gazelor prin sonde marine 
 ♦ O. nr. 211/1997 (M.M.P.S.)  

 • fabricare lianţi şi azbociment 
 ♦ O. nr. 833/2005 (M.M.S.S.F.)  

 • fabricarea: 
 • acumulatorilor şi pilelor electrice 
 ♦ O. nr. 232/1995 (M.M.P.S.)  

 • betonului celular autoclavizat 
 ♦ O. nr. 594/1997 (M.M.P.S.)  

 • cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor şi altele 
 ♦ O. nr. 464/2001 (M.M.S.S.)  

 • geamului 
 ♦ O. nr. 142/1995 (M.M.P.S.)  

 • gospodărie comunală şi salubritate publică 
 ♦ O. nr. 89/1996 (M.M.P.S.)  

 • lămpilor electrice, a tuburilor cinescop şi a corpurilor de iluminat 
 ♦ O. nr. 356/1995 (M.M.P.S.)  

 • maşinilor electrice rotative, a transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă 
 ♦ O. nr. 568/1996 (M.M.P.S.)  

 • produselor din ceramică brută pentru construcţii 
 ♦ O. nr. 315/1996 (M.M.P.S.)  

 • produselor refractare, a plăcilor şi a prafurilor folosite la turnarea oţelului 
 ♦ O. nr. 237/1995 (M.M.P.S.)  

 • şi prelucrarea fibrelor de sticlă 
 ♦ O. nr. 313/1996 (M.M.P.S.)  

 • ţevilor şi produselor tubulare din oţel 
 ♦ O. nr. 115/1996 (M.M.P.S.)  

 • industria: 
 • cărnii şi a produselor din carne 
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 ♦ O. nr. 599/1997 (M.M.P.S.)  

 • celulozei şi hârtiei 
 ♦ O. nr. 231/1995 (M.M.P.S.)  

 • întreţinere şi reparaţii auto 
 ♦ O. nr. 140/1995 (M.M.P.S.)  

 • poligrafică 
 ♦ O. nr. 654/1997 (M.M.P.S.)  

 • laboratoarele de analize fizico-chimice şi mecanice 
 ♦ O. nr. 339/1996 (M.M.P.S.)  

 • laminarea la cald a profilurilor sârmelor şi produselor plate din oţel 
 ♦ O. nr. 233/1995 (M.M.P.S.)  

 • lucrările: 
 • de foraj sonde 
 ♦ O. nr. 141/1995 (M.M.P.S.)  

 • de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire 
 ♦ O. nr. 117/1996 (M.M.P.S.)  

 • de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii 
 ♦ O. nr. 116/1996 (M.M.P.S.)  

 • lucrul la înălţime 
 ♦ O. nr. 235/1995 (M.M.P.S.)  

 • manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor 
 ♦ O. nr. 719/1997 (M.M.P.S.)  

 • mine de cărbune, şisturi şi nisipuri bituminoase 
 ♦ O. nr. 209/1997 (M.M.P.S.)  

 • piscicultură şi pescuit 
 ♦ O. nr. 517/1997 (M.M.P.S.)  

 • poştă 
 ♦ O. nr. 666/1997 (M.M.P.S.)  

 • prelucrarea: 
 • automată a datelor 
 ♦ O. nr. 310/1996 (M.M.P.S.)  

 • azbestului 
 ♦ O. nr. 389/1996 (M.M.P.S.)  

 • conservelor din legume şi fructe şi producerea sucurilor 
 ♦ O. nr. 667/1997 (M.M.P.S.)  

 • metalelor prin deformare plastică la cald şi prin forjare 
 ♦ O. nr. 234/1995 (M.M.P.S.)  

 • metalelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare 
 ♦ O. nr. 595/1997 (M.M.P.S.)  

 • neconvenţională 
 ♦ O. nr. 236/1995 (M.M.P.S.)  

 • peştelui 
 ♦ O. nr. 470/1997 (M.M.P.S.)  

 • pietrelor naturale şi a marmurei 
 ♦ O. nr. 518/1997 (M.M.P.S.)  

 • prepararea, transportul şi turnarea betoanelor 
 ♦ O. nr. 136/1995 (M.M.P.S.)  

 • producerea: 
 • aerului comprimat 
 ♦ O. nr. 569/1996 (M.M.P.S.)  

 • materialelor termo şi hidroizolante 
 ♦ O. nr. 312/1996 (M.M.P.S.)  

 • prospecţiuni şi explorări geologice 
 ♦ O. nr. 683/1997 (M.M.P.S.)  

 • radiaţii neionizate 
 ♦ O. nr. 340/1996 (M.M.P.S.)  

 • radiocomunicaţii 
 ♦ O. nr. 54/1997 (M.M.P.S.)  

 • recepţionarea, conservarea, păstrarea şi valorificarea produselor agricole 
 ♦ O. nr. 598/1997 (M.M.P.S.)  

 • sectorul spitalicesc 
 ♦ H.G. nr. 243/2013 

 • telecomunicaţii 
 ♦ O. nr. 210/1997 (M.M.P.S.)  

 • transporturi: 
 • aeriene 
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 ♦ O. nr. 718/1997 (M.M.P.S.)  

 • interne 
 ♦ O. nr. 330/1998 (M.M.P.S.)  

 • rutiere 
 ♦ O. nr. 355/1995 (M.M.P.S.)  

 • şi distribuţia energiei electrice 
 ♦ O. nr. 275/2002 (M.M.S.S.)  

 • tratamente termice şi termochimice 
 ♦ O. nr. 570/1996 (M.M.P.S.)  

 • turism, alimentaţie publică şi transport de persoane cu instalaţii pe cablu 
 ♦ O. nr. 55/1997 (M.M.P.S.)  

 - protecţia muncii 
 ♦ L. nr. 319/2006 

 - regimuri pentru lucrători salariaţi, independenţi, membrii familiilor lor care se deplasează în interirorul Comunităţii, aplicare R. (CEE) nr.  
 1408/1971 
 ♦ O. nr. 57/2008 (A.N.O.F.M.)  

 - securitate şi protecţie socială, drepturi 
 ♦ L. nr. 61/1993 

 ♦ H.G. nr. 1169/2001 

 ♦ L. nr. 44/1994 

 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 195/2002 

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - utilizare echipamente, cerinţe minime 
 ♦ H.G. nr. 1146/2006   
 Securitate socială, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Acord, Canada, Ottawa, 19 noiembrie 2009 
 ▼ L. nr. 183/2010 (ratificare) 

 • R. Albania, Acord, București, 2015 
 ▼ L. nr. 336/2015 (ratificare) 

 • R. Austria, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 295/2006 (ratificare) 

 ▼ H.G. nr. 1215/2006 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Acord, Sofia, 2005 
 ▼ L. nr. 409/2006 (ratificare) 

 • R. Cehă, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 223/2003 (ratificare) 

 • R. Cehă, Aranjament administrativ, Praga, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2272/2004 (aprobare) 

 • R. Coreea, Acord, Seul, 2008, Aranjament, Bucureşti, 2010 
 ▼ L. nr. 327/2009 (ratificare) 

 ▼ H.G. nr. 405/2010 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord, Bucureşti, 2010 
 ▼ L. nr. 130/2011 (ratificare) 

 • R. Orientală a Uruguayului, Acord, Montevideo, 2017 
 ▼ L. nr. 262/2018 (ratificare) 

 • R. Portugheză, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 327/2007 (ratificare) 

 • R. Serbia, Acord, Belgrad, 2016 
 ▼ L. nr. 4/2018 (ratificare) 

 • R. Turcia, Acord, Ankara, 1994 
 ▼ L. nr. 551/2002 (ratificare) 

 • R. Ungară, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 296/2006 (ratificare) 

 • Regatul Tărilor de Jos, Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ L. nr. 477/2002 (ratificare) 

 • Spania, Convenţie, Madrid, 2006 
 ▼ L. nr. 408/2006 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Codul european al Consiliului Europei, Strasbourg, 1964 
 ▼ L. nr. 116/2009 (ratificare) 
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 • Convenţie, Geneva, 1952 
 ▼ L. nr. 115/2009 (ratificare)   
 Securitate socială: 
 - scheme profesionale, aplicarae principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei 
 ♦ O.U.G. nr. 67/2007   
 Securitate, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Acord RACVIAC, Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securităţii, Budva, 2010, Zagreb, 2011 
 ▼ L. nr. 111/2013 (ratificare) 

 • CER DESCHIS, Tratat, Helsinki 1992 
 ▼ L. nr. 23/1994 (ratificare) 

 • conciliere şi arbitraj  în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Convenţie, Stockholm 1992 
 ▼ L. nr. 5/1996 (ratificare) 

 • Declaraţia României  în cadrul Conferinţei extraordinare de la Viena,  1991 
 ▼ L. nr. 18/1992 (ratificare) 

 • forţele armate convenţionale în Europa, Tratat,  Paris, 1990 

 • Naţiunile Unite, Memorandum de înţelegere, New York, 2009 
 ▼ H.G. nr. 1288/2009 (aprobare) 

 • niveluri maxime pentru cantităţile de armamente convenţionale şi tehnică, Convenţie, Budapesta, 1990 
 ▼ O.U.G. nr. 19/1997 (aprobare) 

 ▼ L. nr. 18/1992 (ratificare) 

 v. militar, domeniu, reglementări internaţionale, v. război, reglementări internaţionale 
 
 Seisme, cooperare, reglementări internaţionale: 
 - Acord, Statele Unite ale Americii, Bucureşti, 2012 
 ▼ H.G. nr. 1202/2012 (aprobare)   
 Seisme: 
 - clădiri multietajate, clasa I risc seismic, măsuri de consolidare, Program de acţiuni 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 ♦ O.U.G. nr. 51/2002 

 ♦ H.G. nr. 483/2003 

 - construcţii, reducerea riscului seismic, măsuri de intervenţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ H.G. nr. 579/1998 

 ♦ O. nr. 3675/NN-494-1/3350/VR/2000 (M.L.P.A.T.; M.F.; M.Fc.P.)  

 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 ♦ O. nr. 770/6173/NN/1997 (S.G.G.; M.L.P.A.T.)  

 ♦ H.G. nr. 1364/2001 

 - educaţie antiseismică a populaţiei 
 ♦ O.G. nr. 20/1994 

 ♦ O. nr. 15/N/19a/2286/1999 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.)  

 ♦ L. nr. 481/2004 

 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului- I.N.C.D.F.P. Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 1313/1996 

 - Program naţional de educaţie antiseismică a elevilor, implementare, realizare 
 ♦ O. nr. 1508/2058/5709/2006 (M.A.I.; M.T.C.T.; M.E.C.)  

 - Programul Naţional de Management al Riscului Seismic, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 372/2004 

 - protecţie antiseismică, măsuri, atribuţiile MTCT 
 ♦ O. nr. 708/923/2005 (M.A.I.; M.T.C.T.)  

 - situaţii de urgenţă, prevenire, gestionare 
 ♦ O. nr. 1995/2005/1160/2006 (M.T.C.T.; M.A.I.)  

 - şi alunecări de teren, hărţi de risc natural, finanţare, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 932/2007   
 Seminţe şi material săditor: 
 - calitate, producere, control, certificare, comercializare 
 ♦ O. nr. 65/1997 (M.A.A.)  

 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 382/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 564/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - certificate din producţia internă, preţ redus, însămânţare în campania agricolă din primăvara anului 2002, condiţii 
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 ♦ L. nr. 266/2002 

 - Consiliul tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante, componenţă, atribuţii 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 659/2002 (M.A.A.P.)  

 - control de calitate fitosanitar la import şi export, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ L. nr. 37/2006 

 ♦ O. nr. 34/2011 (M.A.D.R.)  

 - control, tarife, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 - de cereale, oleaginoase, textile, plante furajere, sfeclă, cartof şi legume, certificare calitate 
 ♦ O. nr. 1266/2005 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ O. nr. 1269/2005 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 350/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 149/2010 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 150/2010 (M.A.D.R.)  

 ♦ O. nr. 155/2010 (M.A.D.R.)  

 - de consum: 
 • depozitare, condiţii, verificare şi certificare 
 ♦ O. nr. 85/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 101/2014 

 ♦ H.G. nr. 169/2015 

 • gradare de către gradatori, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1336/2002 

 ♦ O. nr. 356/2003 (M.A.A.P.)  

 • recepţionate, sume fixe/tone, cuantum, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1336/2002 

 ♦ O. nr. 383/2003 (M.A.A.P.)  

 • sistem naţional de gradare 
 ♦ H.G. nr. 1336/2002 

 - din producţia internă, certificată, oficial destinată pentru campaniile agricole din anul 2004, primăvara şi toamna anului 2005,primăvara anului  
 2006, ajutor, condiţii financiare 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 - fond de rezervă, constituire, finanţare, utilizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 73/1998 

 - Fondul de compensare pentru certificatele de depozit 
 ♦ L. nr. 101/2014 

 - import, export, control de calitate şi fitosanitar 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ O. nr. 34/2011 (M.A.D.R.)  

 - Inspectorate teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor 
 ♦ H.G. nr. 716/1999 

 - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 - Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 716/1999 

 ♦ H.G. nr. 1433/2009 

 - pentru analiza calităţii acreditare laboratoare certificat de acreditare 
 ♦ O. nr. 141/2012 (M.A.D.R.)  

 - prelevare eşantioane de seminţe, teste de laborator, persoane, condiţii 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 451/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - producere, certificare, comercializare seminţe de cereale, plante oleaginoase, fibre, plante furajere, cerinţe specifice, proceduri 
 ♦ O. nr. 59/2011 (M.A.D.R.)  

 - producere, prelucrare, control, certificarea calităţii, comercializarea şi înregistrarea soiurilor de plante 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 769/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - producţie internă, ajutor financiar pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009, acordare, norme 
 ♦ H.G. nr. 1343/2008 

 - soiuri, hibrizi 
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 ♦ H.G. nr. 73/1998 

 ♦ O. nr. 53/1994 (M.A.A.)  

 - tarife pentru analize de laborator, autorizare agenţi economici control culturi 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 - teste de calitate şi alte prestaţii, tarife, stabilire 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 - utilizare pentru protecţia mediului natural în România, comercializare amestecuri, derogări, stabilire 
 ♦ O. nr. 253/2011 (M.A.D.R.)    
 Semnătura digitală: 
 - utilizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1007/2001   
 Senat: 
 - activităţi finanţate integral din venituri proprii, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1014/2010 

 - alegere, colegii uninominale, prima delimitare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 802/2008 

 - alegeri, campanie electorală, desfăşurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, principii, reguli 
 ♦ Decizia nr. 792/2008 (C.N.A.)  

 - alegeri, depozite, constituire, restituire, norme 
 ♦ H. nr. 3/2008 (A.E.P.)  

 - aprobarea Regulamentului 
 ♦ H.S. nr. 28/2005 

 - avere, declarare, obligaţie 
 ♦ L. nr. 115/1996 

 ♦ L. nr. 144/2007 

 - cazare, servicii 
 ♦ H.G. nr. 171/1997 

 - comisii permanente, stabilire, număr şi denumire, durată 
 ♦ H.S. nr. 51/2000 

 ♦ H.S. nr. 28/2005 

 - Consiliul Naţional de Integritate, control parlamentar 
 ♦ L. nr. 144/2007 

 - delegaţii oficiale, activitate de protocol şi reprezentare, bază materială, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 - imunitate 
 ♦ H.S. nr. 28/2005 

 - indemnizaţii şi alte drepturi 
 ♦ L. nr. 53/1991 

 - numire judecători la Curtea Constituţională 
 ♦ H.S. nr. 20/1992 

 - organizare şi funcţionare, statutul senatorilor 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - polemică parlamentară, reguli 
 ♦ H.S. nr. 10/1994 

 - senatori, statut 
 ♦ L. nr. 96/2006 

 - spaţii din Palatul Parlamentului, preluare în folosinţă 
 ♦ H.S. nr. 11/1998 

 - structură servicii 
 ♦ H.S. nr. 8/2013 

 - şedinţele comune ale camerelor 
 ♦ H.P. nr. 4/1992   
 Senatori: 
 - cheltuieli în circumscripţii electorale, sume forfetare aferente, mod de utilizare şi justificare, norme 
 ♦ H. nr. 5/2013 

 - conflict de interese şi regimul incompatibilităţilor 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 - din Parlamentul României, jurământ, depunere 
 ♦ L. nr. 8/2002 

 - disciplina parlamentară, regim 
 ♦ L. nr. 96/2006 

 - incompatibilităţi, drepturi, obligaţii 
 ♦ L. nr. 96/2006 
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 - interdicţia de a fi membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare a Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 - pensii, regim, norme 
 ♦ L. nr. 96/2006 

 ♦ H. nr. 2/2006 

 - statut 
 ♦ L. nr. 96/2006   
 Servicii bazate pe acces condiţionat, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale: 
 • Convenţie europeană, Strasbourg, 2001 
 ▼ L. nr. 305/2002 (ratificare)   
 Servicii comunitare de utilităţi publice: 
 - acordare licenţe, regulament 
 ♦ H.G. nr. 745/2007 

 - Comitetul interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, înfiinţare, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 246/2006 

 ♦ O. nr. 1346/2006 (M.A.I.)  

 - regim 
 ♦ L. nr. 51/2006 

 - Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 246/2006   
 Servicii comunitare: 
 - de utilităţi publice, de consultanţă şi activităţi de pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori 
 ♦ O. nr. 116/2007 (A.N.R.S.C.)  

 - de utilităţi publice, fond de salarii, fundamentare, indicatori specifici 
 ♦ O. nr. 222/2009 (M.A.I.)  

 - pentru cadastru şi agricultură, înfiinţare, organizare şi funcţionare la nivelul unităţilor administrativ teritoriale 
 ♦ O.G. nr. 13/2001 

 - publice locale de evidenţă a persoanelor, ghişeu unic, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 1260/2006 (M.A.I.)    
 Servicii consulare: 
 - instituţii din ţară autorizate, competenţă 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 - pentru care se percep taxe, nivel 
 ♦ L. nr. 198/2008 

 - prestate în regim de urgenţă, termene, taxare 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 ♦ O.G. nr. 59/1999   
 Servicii de ambulanţă: 
 - funcţii de conducere în comitetul director, salarii de bază individuale, determinare, criterii 
 ♦ O. nr. 518/2008 (M.S.PU.)  

 - judeţene, înfiinţare ca unităţi sanitare 
 ♦ H.G. nr. 174/1995 

 - publice, buget global contractat cu casele de asigurări de sănătate, stabilire, tarife pe cap de locuitor, aprobare 
 ♦ O. nr. 81/2012 (M.S.)  

 - publice, cazuri, evenimente la care intervin, raportare, metodologie 
 ♦ O. nr. 168/418/2008 (M.S.PU.; M.I.R.A.)  

 - transport pacienţi care nu se află în stare critică 
 ♦ O. nr. 52/55/2010 (M.S.; C.N.A.S.)     
 Servicii de consultanţă de investiţii financiare: 
 - prestare de servicii, efectuare, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004   
 Servicii de consultanţă: 
 - financiară, legislativă şi economică pentru agenţi economici 
 ♦ H.G. nr. 648/1992 

 - necesare pentru realizare programe finanţate din împrumuturi externe 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2000   
 Servicii de iluminat public: 
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 - organizare şi funcţionare, regulament-cadru, caiet de sarcini-cadru 
 ♦ L. nr. 230/2006 

 ♦ O. nr. 86/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 87/2007 (A.N.R.S.C.)  

 - sistem de distribuţie a energiei electrice, infrastructură, folosire, contract-cadru 
 ♦ O. nr. 5/93/2007 (A.N.R.E.; A.N.R.S.C.)  

 - valoare activităţi, stabilire, ajustare, modificare, norme 
 ♦ O. nr. 77/2007 (A.N.R.S.C.)    
 Servicii de interes local: 
 - unităţi, organizare în municipiul Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 1308/1990   
 Servicii de investiţii financiare: 
 - autorizare de către C.N.V.M., condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - societăţi de valori mobiliare, autorizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ O. nr. 7/2003 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004   
 Servicii de medicină-legală judeţene: 
 - atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 774/2000   
 Servicii de probaţiune: 
 - activităţi, inspecţie, metodologie 
 ♦ O. nr. 8/C/2011 (M.J.)  

 - personal, definitivare în funcţie, promovare în grade profesionale, regulament 
 ♦ O. nr. 2570/C/2010 (M.J.)  

 - personal, delegare, detaşare, transfer, regulament 
 ♦ O. nr. 2914/C/2010 (M.J.)  

 - personal: 
 • abateri disciplinare, cercetare, comisie de disciplină, desfăşurare activitate, regulament 
 ♦ O. nr. 1181/C/2011 (M.J.)  

 • evaluare performanţe profesionale, metodologie, criterii, regulament 
 ♦ O. nr. 928/C/2007 (M.J.)  

 • statut 
 ♦ L. nr. 123/2006   
 Servicii de protecţie a  victimelor şi reintegrare socială a infractorilor: 
 - înfiinţare sub autoritatea MJ, organizare şi funcţionare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 211/2004 

 ♦ L. nr. 252/2013 

 - înlocuire denumire 
 ♦ L. nr. 123/2006   
 Servicii de telecomunicaţii speciale: 
 - înfiinţarea unor activităţi, condiţii 
 ♦ L. nr. 500/2002   
 Servicii de telecomunicaţii: 
 - acordare 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - telefonice, furnizare, condiţii generale 
 ♦ O. nr. 122/1998 (M.Cţii.)  

 
 

v. audiovizual 

 Servicii de transport public local de călători: 
 - organizare, gestionare, reglementare, monitorizare, mijloc de transport în comun, condiţii, regulament-cadru, caiet de sarcini 
 ♦ L. nr. 92/2007 

 ♦ O. nr. 972/2007 (M.Tr.)    
 Servicii de utilităţi publice: 
 - asociaţii de dezvoltae intercomunitară, act constitutiv-cadru, statut-cadru, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 855/2008 
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 - furnizare/prestare, contractare, facturare, finanţare 
 ♦ L. nr. 51/2006 

 - licenţe, acordare 
 ♦ L. nr. 51/2006 

 - operatori şi utilizatori 
 ♦ L. nr. 51/2006 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 51/2006   
 Servicii medicale: 
 - activităţi conexe, stabilire 
 ♦ O. nr. 527/1999 (M.S.)  

 - ambulatorii de specialitate, standarde de acreditare 
 ♦ Decizia nr. 247/2003 (C.N.A.S.)  

 - asistenţă de urgenţă cu elicoptere repartizate Institutului Clinic Fundeni şi Spitalului Clinic de Urgenţă Târgu Mureş 
 ♦ O.U.G. nr. 126/2003 

 ♦ O. nr. 277/777/2004 (M.A.I.; M.S.)  

 ♦ O.U.G. nr. 88/2005 

 - cabinete medicale 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ L. nr. 629/2001 

 ♦ O. nr. 153/2003 (M.S.F.)  

 ♦ O. nr. 1301/2007 (M.S.PU.)  

 - cetăţeni migranţi în statele membre U.E., proiect NetC@RDS, implementare 
 ♦ O. nr. 656/634/2009 (M.S.; C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 691/2009 (C.N.A.S.)  

 - clinice, bilet de trimitere/bilet de internare, utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, model unic, instrucţiuni de utilizare, mod de  
 completare, aprobare 
 ♦ O. nr. 867/541/2011 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - de dializă, furnizare în sistem ambulatoriu: 
 • proiect, dezvoltare 
 ♦ O. nr. 1419/620/2007 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 - de hemodializă şi dialize peritoneale, achiziţionare 
 ♦ H.G. nr. 1487/2004 

 - de spitalizare continuă, pentru pacienţi acuţi, sume minime contractate cu casele de asigurări de sănătate pe baza clasificării spitalelor în funcţie de  
 competenţă 
 ♦ O. nr. 862/547/2011 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - de urgenţă, prespitalicească, furnizori, acreditare, standarde 
 ♦ Decizia nr. 231/2004 (C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 545/2004 (M.S.)  

 - furnizori: 
 • acreditare 
 ♦ Decizia nr. 232/2004 (C.N.A.S.)  

 ♦ Decizia nr. 231/2004 (C.N.A.S.)  

 • de îngrijiri medicale la domiciliu 
 ♦ Decizia nr. 249/2003 (C.N.A.S.)  

 • de transport sanitar, acreditare, standarde 
 ♦ Decizia nr. 232/2004 (C.N.A.S.)  

 - obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinurilor 
 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 - prestaţii şi servicii pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă pentru asiguraţi 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 - reformă, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1115/1996 

 - servicii publice conexe actului medical 
 ♦ O.U.G. nr. 83/2000 

 - sistem de asigurări de răspundere civilă, relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate 
 ♦ Decizia nr. 796/2003 (C.N.A.S.)  

 - specializate integrate de sănătate, educaţie, sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist, de sănătate mintală asociate 
 ♦ L. nr. 151/2010 

 ♦ O. nr. 968/5194/1945/714/2016 (M.S.; M.E.N.C.S.; C.N.A.S.; M.M.F.P.S.P.V.)  

 - spitaliceşti, contracte încheiate de casele de asigurări de sănătate, decontare 
 ♦ O. nr. 557/2001 (C.N.A.S.)  
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 - şi de îngrijiri de sănătate mintală: 
 • finanţare 
 ♦ L. nr. 487/2002 

 ♦ O. nr. 488/2016 (M.S.)  

 • unităţi de asistenţă medicală, norme de îngrijire 
 ♦ L. nr. 487/2002 

 ♦ O. nr. 488/2016 (M.S.)  

 - şi nemedicale din unităţi sanitare, externalizare 
 ♦ O. nr. 886/2006 (M.S.PU.)    
 Servicii mobile de urgenţă, reanimare, descarcerare: 
 - personal medical, paramedical şi civil, uniformă, compunere, port, echipare, norme, reguli de aplicare 
 ♦ O. nr. 695/2008 (M.I.R.A.)    
 Servicii poştale: 
 - acordare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - Compania Naţională " Poşta Română"- S.A., participare la lucrările organismelor internaţionale specializate, delegare 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 ♦ O. nr. 118/2004 (M.C.T.I.)  

 - furnizor de serviciu universal, procedură de desemnare 
 ♦ Decizia nr. 293/2009 (A.N.A.R.C.)  

 - furnizori de servicii poştale, acces, piaţă concurenţială, taxe de autorizare, stabilire, procedură 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 ♦ O. nr. 173/2002 (M.C.T.I.)  

 - implementare serviciu universal, document de politică şi strategie, aprobare 
 ♦ O. nr. 225/2003 (M.C.T.I.)  

 - reorganizare, restrângere sau suspendare temporară a serviciilor poştale în situaţii excepţionale, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 v. comunicaţii 
 
 Servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare: 
 - preţuri şi tarife 
 ♦ L. nr. 241/2006 

 - servicii publice de gospodărie comunală, cadru juridic, înfiinţare, organizare şi autorizare, control 
 ♦ L. nr. 241/2006 

 - tarife, stabilire, ajustare în municipiul Ploieşti 
 ♦ H.G. nr. 149/2002   
 Servicii publice de gospodărire comunală: 
 - căi de atac pentru soluţionarea neînţelegerilor precontractuale, furnizare/prestări servicii 
 ♦ O. nr. 20/2003 (A.N.R.S.C.)  

 - licenţe şi autorizare, acordare, regulament, aprobare, tarif de menţienere a licenţei, mod de achitare 
 ♦ O. nr. 140/2003 (M.A.P.)  

 ♦ O. nr. 337/2006 (A.N.R.S.C.)  

 - soluţionare nemulţumiri precontractuale, furnizare/prestare servicii 
 ♦ O. nr. 20/2003 (A.N.R.S.C.)    
 Servicii publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe centrale: 
 - standarde minime de calitate, standarde minime de cost, elaborare, Ghid-cadru 
 ♦ H.G. nr. 961/2009   
 Servicii publice locale: 
 - atribuţii privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice, cadru legal 
 ♦ O.G. nr. 41/2003   
 Servicii publice: 
 - care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă U.E., infrastructură, proiecte, Fond de întreţinere, înlocuire, dezvoltare 
 ♦ O.U.G. nr. 198/2005 

 - comunitare: 
 • de evidenţă a persoanelor, înfiinţare, organizare şi funcţionare, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 • de evidenţă a persoanelor, materiale, confecţionare şi distribuire gratuită de către M.A.I. 
 ♦ O. nr. 1287/2006 (M.A.I.)  

 • pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple 
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 ♦ O.G. nr. 83/2001 

 ♦ H.G. nr. 1693/2004 

 • pentru eliberarea şi evidenţa permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
 ♦ H.G. nr. 1767/2004 

 • pentru situaţii de urgenţă înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 ♦ O. nr. 360/2004 (M.A.I.)  

 • programe de aplicare 
 ♦ O.G. nr. 83/2001 

 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 ♦ H.G. nr. 761/2002 

 - de administrare a domeniului public şi privat de interes local, înfiinţare, organizare 
 ♦ O.G. nr. 71/2001 

 - de alimentare: 
 • cu apă şi canalizare, organizare şi funcţionare, condiţii 
 ♦ O. nr. 29/N/1993 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.)  

 ♦ L. nr. 241/2006 

 ♦ O. nr. 89/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 88/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 90/2007 (A.N.R.S.C.)  

 • cu energie termică, organizare, funcţionare, regulament-cadru, caiet de sarcini-cadru 
 ♦ L. nr. 325/2006 

 ♦ O. nr. 91/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 92/2007 (A.N.R.S.C.)  

 - de asistență socială, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 797/2017 

 - de autentificare electronică, furnizori, procedură de autorizare 
 ♦ H.G. nr. 1129/2008 

 - de interes local, finanţare, condiţii 
 ♦ L. nr. 273/2006 

 - de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor pe plajă, organizare, norme 
 ♦ H.G. nr. 1136/2007 

 - de transport local de călători, contract, conţinut 
 ♦ O.G. nr. 97/1999 

 - furnizate prin procedură electronică prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, listă 
 ♦ H.G. nr. 1085/2003 

 - îmbunătăţire activităţi, măsuri 
 ♦ Decizia nr. 194/2007 (PM)  

 - în regim de urgenţă către populaţie efectuate de M.A.I., tarife, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 128/2000 

 - licenţe, autorizaţii, transporturi publice rutiere şi pe căile navigabile interioare 
 ♦ O.G. nr. 97/1999 

 - şi structuri investite cu misiune de serviciu public, obligaţii, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 94/1999 

 - transport public local de călători: 
 • regulament-cadru, caiet de sarcini 
 ♦ H.G. nr. 828/2003 

 ♦ L. nr. 92/2007 

 ♦ O. nr. 972/2007 (M.Tr.)  

 ♦ O. nr. 207/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 206/2007 (A.N.R.S.C.)  

 • tarife, stabilire, ajustare, modificare, norme-cadru 
 ♦ O. nr. 272/2007 (A.N.R.S.C.)    
 Servicii sociale: 
 - acordare, contract încheiat cu: 
 • beneficiari, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 73/2005 (M.M.S.S.F.)  

 • furnizori, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 71/2005 (M.M.S.S.F.)  

 - cadru legal 
 ♦ O.G. nr. 68/2003 

 ♦ H.G. nr. 539/2005 
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 ♦ L. nr. 197/2012 

 ♦ H.G. nr. 118/2014 

 ♦ O. nr. 424/2014 (M.M.F.P.S.P.V.)  

 - calitate, asigurare 
 ♦ L. nr. 197/2012 

 - investiţii, subprogram, proceduri de implementare 
 ♦ O. nr. 39/2003 (M.D.P.)  

 - organizare, funcţionare, Nomenclator, regulamente-cadru 
 ♦ H.G. nr. 867/2015 

 - standarde de cost, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 426/2020 

 - Strategia naţională de dezvoltare 
 ♦ H.G. nr. 1826/2005   
 Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă: 
 - acreditare, criterii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 277/2002 

 - căi de atac împotriva respingerii, retragerii acreditării sau suspendării 
 ♦ H.G. nr. 277/2002 

 - Registrul naţional al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 277/2002   
 Servicii: 
 - prestatori, libertate de stabilire, de furnizare în România, sistemul de informare al pieţei interne 
 ♦ O.U.G. nr. 49/2009 

 ♦ H.G. nr. 931/2010 

 - publicitate, condiţii 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 ♦ L. nr. 158/2008 

 - şi produse: 
 • clasificare CPSA 
 ♦ H.G. nr. 53/1999 

 • supraveghere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 681/2001 

 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 533/2001 (A.N.P.C.)  

 v. comerţ 
 
 Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1562/2009   
 Serviciul de Informaţii Externe: 
 - activitate controlată de Comisia Specială a Parlamentului României 
 ♦ H.P. nr. 44/1998 

 - atribuţiile autorităţii administrative autonome, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 1/1998 

 - bunuri scoase din funcţiune, valorificare, licitaţii, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 95/1999 

 ♦ H.G. nr. 314/2005 

 - drepturi de hrană şi de echipament 
 ♦ O.G. nr. 51/1994 

 ♦ O.G. nr. 26/1994 

 ♦ O. nr. 503/2008 (M.I.R.A.)  

 - locuinţe de serviciu, vânzare către personal, autorizare 
 ♦ L. nr. 562/2004   
 Serviciul de Protecţie şi Pază: 
 - activităţi finanţate integral din venituri proprii, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 807/2003 

 - atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 191/1998 

 ♦ L. nr. 51/1991 
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 - bunuri scoase din funcţiune, valorificare, licitaţii, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 95/1999 

 ♦ H.G. nr. 982/2001 

 - drepturi de hrană şi de echipament 
 ♦ O.G. nr. 26/1994 

 ♦ O.G. nr. 51/1994 

 ♦ O. nr. 503/2008 (M.I.R.A.)  

 - locuinţe de serviciu, vânzare către personal, autorizare 
 ♦ L. nr. 562/2004 

 ♦ H.G. nr. 2424/2004 

 - uniforme, descriere, port 
 ♦ H.G. nr. 806/1992   
 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: 
 - atribuţii, organizare 
 ♦ L. nr. 92/1996 

 - bunuri aflate în administrare, proceduri de valorificare, organizare, desfăşurare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 1224/2008 

 ♦ O. nr. 71/2008 (S.T.S.)  

 - bunuri scoase din funcţiune, valorificare, licitaţii, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 95/1999 

 - concediu de odihnă 
 ♦ H.G. nr. 442/1992 

 - drepturi de hrană şi de echipament 
 ♦ O.G. nr. 51/1994 

 ♦ O.G. nr. 26/1994 

 ♦ O. nr. 503/2008 (M.I.R.A.)  

 - furnizor servicii telecomunicaţii necesare sistemului informatic unic integrat al CNAS, desemnare 
 ♦ H.G. nr. 459/2004 

 - integrator servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, desemnare 
 ♦ O.U.G. nr. 73/2020 

 - program de investiţii, documentaţii tehnico-economice, conţinut-cadru, întocmire, avizare, aprobare 
 ♦ O. nr. 28/2009 (S.T.S.)  

 - vânzare locuinţe de serviciu 
 ♦ L. nr. 562/2004   
 Serviciul militar: 
 - apărarea ţării 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 55) 
 - drepturi de hrană şi de echipament 
 ♦ O.G. nr. 26/1994 

 ♦ O.G. nr. 51/1994 

 ♦ O. nr. 503/2008 (M.I.R.A.)  

 - obligatoriu, suspendare pe timp de pace, trecere la serviciul militar pe bază de voluntariat 
 ♦ L. nr. 395/2005 

 ♦ H.G. nr. 1360/2006 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 446/2006 

 v. militari, v. serviciul utilitar alternativ 
 
 Serviciul Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare: 
 - constituire, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 17/1999   
 Serviciul Român de Informaţii: 
 - achiziţionare mijloace de transport, leasing financiar, autorizare 
 ♦ H.G. nr. 613/2006 

 - activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 ♦ H.G. nr. 1411/2004 

 - asigurare economică-financiară şi control bancar 
 ♦ H.G. nr. 631/1990 

 - atribuţii 
 ♦ L. nr. 51/1991 

 ♦ L. nr. 14/1992 



 

 6455

 - atribuţii în domeniul informatiilor clasificate 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 - bunuri scoase din funcţiune, valorificare, licitaţii, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 95/1999 

 ♦ H.G. nr. 1397/2003 

 - control parlamentar 
 ♦ H.P. nr. 30/1993 

 - dosare penale, predare 
 ♦ H.G. nr. 1134/1990 

 - drepturi de hrană şi de echipament 
 ♦ O.G. nr. 51/1994 

 ♦ O.G. nr. 26/1994 

 ♦ O. nr. 503/2008 (M.I.R.A.)  

 - fond de locuinţe 
 ♦ H.G. nr. 235/1998 

 ♦ H.G. nr. 521/1992 

 ♦ H.G. nr. 632/1994 

 - Institutul Naţional al Informaţiei, reorganizare în Academia Naţională de Informaţii 
 ♦ H.G. nr. 206/1995 

 - locuinţe de serviciu, vânzare către personal, autorizare 
 ♦ L. nr. 562/2004 

 ♦ H.G. nr. 2336/2004 

 - structura comisiilor de contestaţii 
 ♦ O. nr. 1453/M.34/18769/10161/2011 (M.M.F.P.S.; M.Ap.N.; M.A.I.; S.R.I.)  

 - unităţi, efectuare stagii de practică pe timpul studiilor universitare 
 ♦ O. nr. 1509/2015 (S.R.I.)    
 Serviciul utilitar alternativ: 
 - exercitare 
 ♦ H.G. nr. 618/1997   
 Servitute: 
 - aplicare monumentelor istorice, condiţii 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - proprietate publică, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 v. Codul civil 
 
 Sesizări: 
 - ale cetăţenilor, termen de soluţionare 
 ♦ L. nr. 554/2004 

 - reclamaţii şi plângeri ale asiguraţilor referitoare la discriminarea după criteriul de sex, soluţionare 
 ♦ L. nr. 202/2002 

 ♦ H.G. nr. 266/2004 

 ♦ H.G. nr. 285/2004 

 v. petiţii 
 
 Sigilii vamale: 
 - mărfuri şi bunuri aflate sub supraveghere vamală, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Sigilii: 
 - cu stema României: 
 • folosire de către autorităţile şi instituţiile publice 
 ♦ L. nr. 75/1994 

 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 • model, păstrare, utilizare, scoatere din folosinţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 544/2003 

 • şi timbru sec: 
 • instituţii acreditate din sistemul naţional de învăţământ superior, drept de a procura, deţine şi folosi 
 ♦ O.G. nr. 20/2003 

 • procurare, păstrare, folosire, scoatere din uz şi casare de către instituţiile de învăţământ superior de stat, particular 
 ♦ O.G. nr. 20/2003 

 ♦ H.G. nr. 805/2003 

 v. stema României 
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 Sigiliul statului: 
 - model, folosire 
 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 ♦ L. nr. 102/1992 

 - păstrare de către M.A.E. 
 ♦ L. nr. 590/2003 

 - simbol naţional 
 ♦ Constituţia (republicare)   
 Siguranţa naţională a României: 
 - asigurare 
 ♦ L. nr. 51/1991 

 - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - majorare solde şi salarii de bază pentru unele categorii de personal, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1998 

 - măsuri de protecţie 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - Serviciul de Informaţii Externe, rol, atribuţii 
 ♦ L. nr. 1/1998   
 Silvicultură: 
 - achiziţionare terenuri ce pot fi incluse în fondul forestier, proprietate publică a statului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 118/2010 

 - administrare, exploatare, contravenţii 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 ♦ L. nr. 171/2010 

 - amenajamente silvice, elaborare, termen 
 ♦ H.G. nr. 954/2002 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - camere pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 283/2010 

 - Catalogul naţional al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România- 2001 
 ♦ O. nr. 1645/2013 (M.M.S.C.)  

 - Codul silvic 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - combatere boli, dăunători şi buruieni 
 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 - contravenţii silvice, stabilire şi sancţionare 
 ♦ L. nr. 171/2010 

 - control calitate materiale forestiere de reproducere în cultură 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - direcţii teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, înfiinţare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 41/2004 

 - dispozitive speciale de marcat, formă, mod de utilizare, regulament, marcare arbori, loturi, mod 
 ♦ O. nr. 1346/2011 (M.M.P.)  

 - fond forestier: 
 • naţional, scoatere terenuri şi măsuri de reinstalare a vegetaţiei forestiere, măsuri 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 • proprietate publică a statului: 
 • comisie de evaluare a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 105/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 118/2010 

 • comisie de negociere a contractelor de vânzare-cumpărare pentru terenurile ce pot fi incluse în fondul forestier, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 105/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 118/2010 

 - Fondul de ameliorare 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - fonduri de vânătoare: 
 • contracte de gestionare, model, act adiţional 
 ♦ O. nr. 48/2001 (M.A.A.P.)  

 • drept de gestiune, condiţii 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 - gospodărire păduri, constituirea de structuri silvice proprii 
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 ♦ H.G. nr. 997/1999 

 - masă lemnoasă: 
 • exploatare, circulaţie 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - ocoale silvice, confecţionare, utilizare ciocane silvice 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - păduri, gospodărire, administrare prin structuri silvice de stat pe bază contractuală 
 ♦ H.G. nr. 954/2002 

 - perdele forestiere de protecţie, îngrijirea şi conducerea vegetaţiei forestiere, îndrumări 
 ♦ O. nr. 636/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - plan sectorial de cercetare-dezvoltare, perioada 2003-2007, 2006-2010, aprobare 
 ♦ L. nr. 290/2002 

 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 ♦ O. nr. 662/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - poduri gospodărire, administrare prin structuri silvice de stat pe bază contractuală 
 ♦ H.G. nr. 954/2002 

 - programul naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1003/2003 

 - protecţia culturilor împotriva pagubelor cauzate de vânat 
 ♦ H.G. nr. 1679/2008 

 - protecţie păduri 
 ♦ L. nr. 37/2006 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - reconstituire drept de proprietate, decontare cheltuieli, metodologie 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ O. nr. 454/2006 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, reorganizare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 229/2009 

 - sistem naţional de monitorizare sol-vegetaţii forestiere pentru silvicultură, finanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 38/2002 

 - sol- vegetaţie forestieră, monitorizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 38/2002 

 ♦ O. nr. 244/2002 (M.A.A.P.)  

 - sprijin financiar, sistem evidenţă agricolă, solicitanţi 
 ♦ H.G. nr. 171/2004 

 - statut personal silvic 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 - structuri silvice private, constituire, funcţionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 997/1999 

 - studii pentru vegetaţia forestieră, întocmire, finanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 38/2002 

 - şi agricultură, sistem informaţional, organizare, gestionare 
 ♦ H.G. nr. 695/2006 

 - vegetaţie forestieră 
 ♦ O. nr. 264/1999 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - ziua silvicultorului, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 v. mediu înconjurător, v. Regia Naţională a Pădurilor ROMSILA, v. Fondul de ameliorare a fondului funciar, v.  
 
 

învăţământ 

 Simboluri naţionale ale României: 
 - drapel, imn, sigiliu cu stema României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.12) 
 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 ♦ L. nr. 75/1994   
 Simboluri: 
 - cu caracter fascist, rasist sau xenofob, interzicere, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2002    
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 Sindicate: 
 - asistenţi judiciari, reprezentare în complete de judecată în cauze privind conflicte de muncă şi litigii de muncă, condiţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - asociere liberă, cetăţeni 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.9, art.40) 
 - cadru legal 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - conflicte colective de muncă, rol, condiţii 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - consultare, elaborare criterii de stabilire a salariilor de bază între limite şi evaluare performanţe individuale profesionale 
 ♦ H.G. nr. 510/1998 

 - contracte colective de muncă 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - dialog-social, comisii consultative, rol, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 ♦ L. nr. 62/2011 

 - fonduri pentru Casa socială a constructorilor 
 ♦ L. nr. 215/1997 

 - grevă, reprezentare grevişti 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - organizaţii, plan de conturi şi norme metodologice de utilizare a acestuia, aplicare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ H.G. nr. 22/2003 

 - participare la conducerea APAPS 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - sediu, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 706/1994   
 Sinistraţi: 
 - ajutoare umanitare, acordare 
 ♦ H.G. nr. 371/1993 

 - tabere, organizare, funcţionare, norme tehnice 
 ♦ O. nr. 1494/2006 (M.A.I.)    
 Sistem armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor: 
 - autorităţi vamale, aplicare, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 54/2002 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Sistem de tranzit comun: 
 - pe teritoriul României, pentru transportul mărfurilor în tranzit cu mijloace de transport rutier şi pe căile ferate, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Sistem Electronic Naţional: 
 - autorităţi care au obligaţia de a se înregistra, stabilire, listă 
 ♦ H.G. nr. 1085/2003 

 - înfiinţare 
 ♦ L. nr. 161/2003   
 Sistem electronic: 
 - de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, interoperabilitate 
 ♦ O.G. nr. 8/2022 

 - implementare, încasare impozite şi taxe locale 
 ♦ O.G. nr. 24/2002 

 ♦ H.G. nr. 181/2002   
 Sistem naţional al perdelelor forestiere de protecţie: 
 - surse de finanţare 
 ♦ L. nr. 289/2002   
 Sistem naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor: 
 - Program de realizare: 
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 • pe perioada 2010-2024, obiective etapa a XI- a 2010, etapa a XII-a 2011 
 ♦ H.G. nr. 256/2010 

 ♦ H.G. nr. 480/2011   
 Sistem naţional antigrindină: 
 - Program de realizare: 
 • etapa a X-a 2009 
 ♦ H.G. nr. 659/2009   
 Sistem naţional de cercetare-dezvoltare: 
 - cadru general 
 ♦ O.G. nr. 57/2002   
 Sistem naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar: 
 - realizare 
 ♦ H.G. nr. 1235/2010 

 ♦ O. nr. 168/14/95/2011 (M.C.S.I.; M.A.I.; M.F.P.)    
 Sistem naţional unic  pentru apeluri de urgenţă 
 - la nivelul cerinţelor, condiţii 
 ♦ L. nr. 500/2002   
 Sistem naţional: 
 - de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, finanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 38/2002 

 - de supraveghere a calităţii apelor, secţiuni, aprobare 
 ♦ O. nr. 1618/2000 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ H.G. nr. 472/2000 

 ♦ L. nr. 107/1996 

 - de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid: 
 • situaţie juridică, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 216/2000 

 • tarife, stabilire, criterii, metodologie, procedură 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 ♦ O. nr. 53/2008 (A.N.R.M.)  

 ♦ O. nr. 13/2010 (A.N.R.M.)  

 - unic pentru apeluri de urgenţă: 
 • colectare tarife necesare funcţionării sistemului 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2008 

 • Comitet naţional de coordonare a activităţii, Secretariat tehnic permanent, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H.G. nr. 682/2009 

 • implementare, operare, întreţinere, număr unic 112, aprobare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2008 

 • punere în funcţiune 
 ♦ O. nr. 112/2005 (M.C.T.I.)  

 • realizare comunicaţii 
 ♦ Decizia nr. 1023/2008 (A.N.COM.)    
 Sistem statistic naţional: 
 - componenţă, structură, funcţionare, strategie 
 ♦ L. nr. 226/2009   
 Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT": 
 ♦ O.U.G. nr. 46/2019   
 Sistemul de Informare Naţional (SIF): 
 - privind circulaţia persoanelor şi bunurilor prin frontieră, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001   
 Sistemul de Informaţii Schengen: 
 - participare 
 ♦ L. nr. 141/2010 

 ♦ O. nr. 212/2010 (M.A.I.)    



 

 6460

 Sistemul de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă (SMISU): 
 - proiect de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, implementare, conducere,  
 control, comunicare 
 ♦ O. nr. 274/2009 (M.A.I.)    
 Sistemul de Referinţă Terestru European 1989: 
 - adoptare în România 
 ♦ O. nr. 212/2009 (A.N.C.P.I.)    
 Sistemul electroenergetic naţional - S.E.N.: 
 - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate 
 ♦ L. nr. 123/2012   
 Sistemul energetic: 
 - Fond privind pentru dezvoltare, constituire, utilizare 
 ♦ O. nr. 1236/154/2003 (M.F.P.; M.E.COM.)  

 - naţional, electricieni, autorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 34/1999 (M.I.C.)  

 - stoc de rezervă de păcură pentru iarnă 
 ♦ H.G. nr. 499/1993   
 Sistemul H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point): 
 - supraveghere condiţii de igienă în sectorul alimentar 
 ♦ O. nr. 1956/1995 (M.S.)    
 Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier I, relaţii internaţionale: 
 - retehnologizare, R.F. Iugoslavia, Acord, Kladovo, 1999 
 ▼ L. nr. 190/2000 (ratificare)   
 Sistemul Informatic Naţional de Semnalări: 
 - autorităţi publice române, drepturi de acces 
 ♦ H.G. nr. 966/2010 

 - înfiinţare, organizare, funcţionare, implementare, plan 
 ♦ L. nr. 141/2010 

 ♦ O. nr. 212/2010 (M.A.I.)    
 Sistemul Informaţional pentru Piaţa Agricolă: 
 ♦ H.G. nr. 1014/2004   
 Sistemul Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare: 
 - organizare, funcţionare, implementare 
 ♦ O.U.G. nr. 67/2008 

 ♦ O. nr. 445/2008 (M.A.D.R.)    
 Sistemul naţional de apărare a României: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 45/1994 

 - Serviciul de Protecţie şi Pază, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 191/1998   
 Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare: 
 - organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 76/2008 

 ♦ H.G. nr. 25/2011   
 Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului: 
 ♦ L. nr. 104/2011   
 Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar: 
 ♦ H.G. nr. 2101/2004   
 Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene: 
 ♦ H.G. nr. 34/2017   
 Sistemul Naţional de Informare şi Documentare: 
 - instituire 
  ♦ D.-L. nr. 141/1990 
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 Sistemul naţional de informaţii privind vizele: 
 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 271/2010   
 Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă: 
 - asigurare resurse umane, materiale şi financiare, plan, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 21/2004 

 ♦ H.G. nr. 1040/2006 

 ♦ H.G. nr. 1433/2008 

 - comitete şi centre operative, regulament cadru 
 ♦ H.G. nr. 1491/2004   
 Sistemul naţional de telecomunicaţii: 
 - fond de modernizare a bazei tehnico-materiale, constituire 
 ♦ H.G. nr. 286/1992 

 ♦ H.G. nr. 673/1997   
 Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului: 
 - tarife, aprobare, stabilire, criterii, metodologie, procedură 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 216/2000 

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 ♦ O. nr. 53/2008 (A.N.R.M.)  

 ♦ O. nr. 13/2010 (A.N.R.M.)  

 - zone de protecţie şi zone de siguranţă, normative şi prescripţii tehnice specifice 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 ♦ O. nr. 196/2006 (A.N.R.M.)    
 Sistemul naţional de transport prin conducte al produselor petroliere 
 - zone de protecţie şi zone de siguranţă, aprobare normative şi prescripţii 
 ♦ O. nr. 371/2002 (M.I.R.)    
 Sistemul naţional informatic de evidenţă a populaţiei: 
 - contractare de credite 
 ♦ H.G. nr. 80/1994   
 Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei: 
 ♦ O. nr. 886/2005 (M.A.I.)    
 Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă: 
 - punere în funcţiune la nivelul municipiului Bucureşti 
 ♦ O. nr. 222/2004 (M.C.T.I.)    
 Situaţii de urgenţă, reglementări internaţionale: 
 - R. Franceză, Acord, Paris, 2008 
 ▼ L. nr. 20/2009 (ratificare)   
 Situaţii de urgenţă: 
 - activitate de evacuare, organizare, asigurare 
 ♦ O. nr. 1184/2006 (M.A.I.)  

 - activitate de prevenire, planificare, organizare, pregătire, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 89/2013 (M.Af.I.)  

 - ajutoare, evidenţă, gestionare, depozitare 
 ♦ O. nr. 735/2005 (M.A.I.)  

 - căderi de grindină, secetă severă, invazii ale agenţilor de dăunare, incendii de pădure, riscuri, monitorizare, gestionare, regulament 
 ♦ O. nr. 551/1457/2006 (M.A.P.D.R.; M.A.I.)  

 - comunicare, informare publică, strategie naţională, aprobare, implementare 
 ♦ H.G. nr. 548/2008 

 ♦ O. nr. 632/2008 (M.I.R.A.)  

 - cutremure, alunecări de teren, prevenire, gestionare 
 ♦ O. nr. 1995/2005/1160/2006 (M.T.C.T.; M.A.I.)  

 - gestionare, Plan naţional de asigurare cu resurse umane, materiale, financiare, aprobare pentru anul 2008 
 ♦ H.G. nr. 1433/2008 
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 - Plan de acţiune pentru anul gazier 2010-2011 
 ♦ H.G. nr. 1365/2010 

 - pregătire, proiect de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale, sistem de management informaţional, implementare,  
 conducere, control, comunicare 
 ♦ O. nr. 274/2009 (M.A.I.)  

 - pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009-2012 
 ♦ O. nr. 673/2008 (M.I.R.A.)  

 - prevenire, strategie naţională 
 ♦ H.G. nr. 762/2008 

 - salariaţi, instruire 
 ♦ O. nr. 712/2005 (M.A.I.)  

 - servicii de permanenţă la primării din zonă de risc, instituire 
 ♦ O. nr. 736/2005 (M.A.I.)  

 - servicii private: 
 • şi voluntare, activitate de prevenire, planificare, organizare, desfăşurare, finalizare, regulament 
 ♦ O. nr. 160/2007 (M.A.I.)  

 - servicii voluntare şi private, concursuri profesionale, organizare, desfăşurare, regulament 
 ♦ O. nr. 236/2012 (M.A.I.)  

 - Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT", implementare 
 ♦ O.U.G. nr. 72/2017 

 - tabere pentru sinistraţi, organizare, funcţionare, norme tehnice 
 ♦ O. nr. 1494/2006 (M.A.I.)  

 - tipuri de risc, management, regim 
 ♦ H.G. nr. 557/2016   
 Situri istorice: 
 - protecţie, Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice 
 ♦ O.G. nr. 27/1992 

 - şi arheologice, ansambluri, domeniu public 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 v. arheologie, monumente istorice 
 
 Situri şi monumente istorice, reglementări internaţionale: 
 - patrimoniu arheologic, Convenţie europeană (revizuită),  La Valetta, 1992 
 ▼ L. nr. 150/1997 (ratificare)   
 SMURD: 
 - echipaje de intervenţie, unităţi de primire a urgenţelor, cheltuieli de personal, cu medicamente, materiale 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 1511/606/2008 (M.S.PU.; M.I.R.A.)    
 Societate civilă medicală: 
 - contract de societate civilă, elemente minime obligatorii 
 ♦ O.G. nr. 124/1998   
 Societatea "Canadian Executive Service Organization": 
 ♦ H.G. nr. 722/2000   
 Societatea "Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc.": 
 ♦ H.G. nr. 47/1992   
 Societatea "Minvest Roşia Montană" - S.A.: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 275/2013   
 Societatea Comercială "Acotim"- S.A. Timişoara: 
 ♦ H.G. nr. 248/1993   
 Societatea Comercială "Adevărul" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 286/1991   
 Societatea Comercială "AEM" - S.A. Timişoara: 
 ♦ H.G. nr. 44/1993   
 Societatea Comercială "Agertrans" - S.A. Constanţa: 
 ♦ H.G. nr. 282/1998   
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 Societatea Comercială "Agris- Redacţia Revistelor Agricole" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 413/1991   
 Societatea Comercială "Agroexport Siloz Port Constanţa" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1293/1990   
 Societatea Comercială "Agroindcom Chitila" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 603/1997   
 Societatea Comercială "Agroind-tour" - S.A. Constanţa: 
 ♦ H.G. nr. 645/1992   
 Societatea Comercială "Agroindustriala" - S.A. Bacău: 
 ♦ H.G. nr. 1232/1990   
 Societatea Comercială "Agromixt" Izvoarele - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 745/1992   
 Societatea Comercială "Agrotransport Creangă" - S.A. Botoşani: 
 ♦ H.G. nr. 743/1992   
 Societatea Comercială "Agrotransport" - S.A. Botoşani: 
 ♦ H.G. nr. 743/1992   
 Societatea Comercială "Agrotransport" - S.A. Dolj: 
 ♦ H.G. nr. 603/1992   
 Societatea Comercială "Agsort" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 597/1993   
 Societatea Comercială "Al. Consult" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 649/1991   
 Societatea Comercială "Alprom" -S.A., Slatina, strategie privatizare, implementare, condiţii: 
 ♦ H.G. nr. 39/2002   
 Societatea Comercială "Alro" - S.A. Slatina, strategie de privatizare: 
 ♦ H.G. nr. 1133/2001   

 Societatea Comercială "Alro" -S.A., Slatina, control de către consiliul S.C. Marco Acquisitions Ltd Anglia, "Conel"-  
 SA Bucureşti şi Marco International Bucureşti, SUA: 
 ♦ Decizia nr. 361/2002 (Cons.C.)    
 Societatea Comercială "Animafilm" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 530/1991   
 Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi, transfer acţiuni deţinute de A.P.A.P.S. la M.S.F.: 
 ♦ H.G. nr. 853/1997 

 - dividende aferente anului 2002, reinvestire în scopul retehnologizării 
 ♦ O.U.G. nr. 103/2003   
 Societatea Comercială "Antrepriza de Lucrări, Drumuri şi Poduri" SA Bacău: 
 ♦ H.G. nr. 853/1997   
 Societatea Comercială "Antrepriza de Lucrări, Drumuri şi Poduri" SA Iaşi: 
 ♦ H.G. nr. 854/1997   
 Societatea Comercială "Antrepriza Drumuri şi Poduri - ADP" SA Constanţa: 
 ♦ H.G. nr. 188/1997 

 - echipamente pentru sectorul de drumuri, majorare patrimoniu, plata, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 111/1999   
 Societatea Comercială "Antrepriza Drumuri şi Poduri - ADP" SA Timişoara: 
 ♦ H.G. nr. 312/1997 

 - echipamente pentru sectorul de drumuri, majorare patrimoniu, plata, condiţii 
  ♦ O.G. nr. 111/1999 
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 Societatea Comercială "Antrepriza Reparaţii şi Lucrări - A.R.L. Cluj" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 109/1997 

 - echipamente pentru sectorul de drumuri, majorare patrimoniu, condiţii, plată 
 ♦ O.G. nr. 111/1999   
 Societatea Comercială "Antrepriza Reparaţii şi Lucrări - ARL" SA Craiova: 
 ♦ H.G. nr. 313/1997 

 - echipamente pentru sectorul de drumuri, majorare patrimoniu, condiţii, plată 
 ♦ O.G. nr. 111/1999   
 Societatea Comercială "Aprov" - S.A. Mediaş: 
 ♦ H.G. nr. 323/1992   
 Societatea Comercială "Aquafor" S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 34/1996   
 Societatea Comercială "Arcif" - S.A.: 
 - atribuţii în urmărirea şi evidenţa financiară a construcţiei Combinatului minier Krivoi Rog- Ucraina 
 ♦ H.G. nr. 959/1994   
 Societatea Comercială "Arcom" - S.A., fuziune cu S.C. "IAEC" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 844/1992 

 - atribuţii în urmărirea şi evidenţa financiară a Combinatului minier Krivoi Rog- Ucraina 
 ♦ H.G. nr. 959/1994   
 Societatea Comercială "Ardealul" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 308/1992   
 Societatea Comercială "Argecom" - S.A. Piteşti, fuziune cu S.C. "Transervice" - S.A. Piteşti: 
 ♦ H.G. nr. 843/1992   
 Societatea Comercială "Aris" - S.A. Arad: 
 ♦ H.G. nr. 682/1992   
 Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, privatizare: 
 ♦ O.U.G. nr. 114/2003   
 Societatea Comercială "Arpimex Trading" - S.A. Bucureşti, fuziune cu S.C. "Elegant" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 264/1993   
 Societatea Comercială "Atex" - S.A. Huedin: 
 ♦ H.G. nr. 763/1992   
 Societatea Comercială "Autobaza de Transport Bălan" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 770/2001   
 Societatea Comercială "Autobaza de Transport Deva" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 770/2001   
 Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. Piteşti: 
 ♦ H.G. nr. 1177/1990 

 - achiziţionare de către Renault acţiuni reprezentând 50,96% din capitalul social al S.C. "Automobile Dacia"- S.A. 
 ♦ Decizia nr. 203/1999 (Cons.C.)  

 ♦ L. nr. 21/1996 

 - facilităţi, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 445/1999 

 - măsuri postprivatizare 
 ♦ O.U.G. nr. 70/2004 

 - program de dezvoltare 
 ♦ H.G. nr. 794/1999   
 Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 770/2001   
 Societatea Comercială "Autotitan" - S.A. Bucureşti: 
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 ♦ H.G. nr. 600/1992   
 Societatea Comercială "Aversa"- S.A. Bucureşti, fuziune cu S.C. "Fluid-concept" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 693/1992   
 Societatea Comercială "Aviaţia Utilitară" - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 1248/1990   
 Societatea Comercială "Avicola Gilău" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 744/1992   
 Societatea Comercială "Avicola Valea Seacă" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 744/1992   
 Societatea Comercială "Avicola" - Covasna S.A., fuziune cu S.C. "Covasnacomb" - S.A. Sfântu Gheorghe: 
 ♦ H.G. nr. 388/1993   
 Societatea Comercială "Avicola" - S.A. Someşeni, Cluj, fuziune cu S.C. "Nutrex" - S.A. Cluj: 
 ♦ H.G. nr. 541/1992   
 Societatea Comercială "Avicola" Salonta - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 461/1992   
 Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 727/2004   

 Societatea Comercială "Avram Iancu" - S.A., filială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului  
 "Minvest" - S.A., statut: 
 ♦ H.G. nr. 808/1998   
 Societatea Comercială "Banc-Post" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 448/1991 

 - privatizare, aprobare strategie 
 ♦ H.G. nr. 435/1998   
 Societatea Comercială "Barumc" - S.A. Anina: 
 ♦ H.G. nr. 619/1994   
 Societatea Comercială "Bat" Mediaş - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 323/1992   
 Societatea Comercială "Bauxita" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 726/1994   
 Societatea Comercială "Baza de Aprovizionare CFR"  S.A.: 
 - fuziune prin absorbţie de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S. A. 
 ♦ H.G. nr. 432/2008   

 Societatea Comercială "Bălan" - S.A., filială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" -  
 S.A., statut: 
 ♦ H.G. nr. 808/1998   
 Societatea Comercială "Băneasa" (I.P.S.R.) - S.A. Bucureşti: 
 - procedura de administrare specială, instituire 
 ♦ L. nr. 137/2002 

 ♦ O. nr. 6/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Bentocalcar" - S.A. Deva: 
 ♦ H.G. nr. 726/1994 

 - conservare, închidere mine, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 816/1998   
 Societatea Comercială "Berser" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 620/1998   
 Societatea Comercială "Biotehnos" - S.A., divizare: 
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 ♦ H.G. nr. 146/1993   
 Societatea Comercială "Busco" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1346/1990   
 Societatea Comercială "C.S.R." - S.A. Reşiţa, facilităţi, acordare: 
 ♦ H.G. nr. 1280/2001   
 Societatea Comercială "C.U.G." - S.A., Cluj-Napoca, majorare capital: 
 ♦ O.U.G. nr. 263/2000   
 Societatea Comercială "Calcarul" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 694/1994   
 Societatea Comercială "Calcita" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 726/1994   
 Societatea Comercială "Callatis" - S.A., fuziune cu S.C. "Gostur" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 173/1993   
 Societatea Comercială "Capital" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 648/1992   
 Societatea Comercială "Cariere Ilsom" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 669/1992   
 Societatea Comercială "Carpaţi- Proiect" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1268/1996   
 Societatea Comercială "Casrom" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1337/1990   
 Societatea Comercială "Celhart- Donaris" - S.A. Brăila: 
 ♦ H.G. nr. 679/1992   
 Societatea Comercială "Cematt" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 635/1991   
 Societatea Comercială "Centrul de Calcul - INFO'98" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 806/1998   
 Societatea Comercială "Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare şi Membrane" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 671/1992   
 Societatea Comercială "Centrul de Cercetare şi Producţie de Medicamente Antitumorale" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 29/1996   
 Societatea Comercială "Centrul de Cercetări pentru Antibotice" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 696/1998   
 Societatea Comercială "Centrul de Cercetări pentru Medicamente de Sinteză" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 696/1998   
 Societatea Comercială "Centrul de Informatică Minieră" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 247/1993   
 Societatea Comercială "Centrul de Învăţământ Turistic" - S.A.: 
 - înfiinţare prin reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 748/2008   
 Societatea Comercială "Ceproplast" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 665/1992   
 Societatea Comercială "Cerelast" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 665/1992   
 Societatea Comercială "Ceritex" - S.A. Braşov: 
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 ♦ H.G. nr. 726/1993   
 Societatea Comercială "Cerpi" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 560/1992   
 Societatea Comercială "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea: 
 ♦ H.G. nr. 759/1997   
 Societatea Comercială "CET Zonă" - S.A., Sighetu Marmaţiei: 
 ♦ O. nr. 53/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Cet" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 679/1992   
 Societatea Comercială "Chiminform- Data" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 652/1991   
 Societatea Comercială "Coca Cola" Bucureşti - S.R.L.: 
 ♦ H.G. nr. 557/1991   
 Societatea Comercială "Comaico" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1267/1990   
 Societatea Comercială "Comat Neamţ" - S.A. Piatra-Neamţ: 
 ♦ O. nr. 39/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Combinatul Agroindustrial Curtici" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 449/1999   

 Societatea Comercială "Combinatul pentru Producerea, Industrializarea şi Comercializarea Cărnii de Porc  
 Ialomiţa" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1233/1990 

 - fuziune cu S.C. "Carial" - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 503/1992   
 Societatea Comercială "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A.: 
 - privatizare, finalizare 
 ♦ O.U.G. nr. 16/2004 

 - relansare economică, norme de aplicare a preved. cap. I din O.U.G.172/2001, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 172/2001 

 ♦ O. nr. 317/2002 (M.F.P.)  

 - scoatere de sub regimul special de supraveghere 
 ♦ H.G. nr. 301/1993   
 Societatea Comercială "Comes" - S.A. Săvineşti, administrare specială, procedură, instituire, condiţii: 
 ♦ O. nr. 40/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Comicex" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 898/2003   
 Societatea Comercială "Cominex Nemetalifere" - S.A.,  înfiinţare prin reorganizare: 
 ♦ H.G. nr. 247/1993 

 ♦ H.G. nr. 604/1992   
 Societatea Comercială "Comoti"- S.A., fuziune cu S.C. "Dedal" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 339/1993   
 Societatea Comercială "Compania de turism pentru tineret" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 91/1991   

 Societatea Comercială "Compania Industrială Griviţa" - S.A., majorarea capitalului social prin fuzionare cu S.C.  
 "S.I.T.R.A." - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 167/1993   
 Societatea Comercială "Compania Naţională a Lignitului" - S.A. Oltenia: 
 ♦ H.G. nr. 576/1997 
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 - continuarea lucrărilor de exploatare a lignitului în cariere 
 ♦ O.G. nr. 36/1994   

 Societatea Comercială "Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase Remin" - S.A. şi înfiinţarea a trei  
 societăţi comerciale prin reorganizarea Regiei Autonome a Plumbului şi Zincului Baia Mare: 
 ♦ H.G. nr. 832/1997 

 - constituire societate mixtă, pentru recuperarea metalelor preţioase din depozitele de steril de la Baia Mare 
 ♦ H.G. nr. 879/1995    
 Societatea Comercială "Compania Naţională a Uraniului" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 785/1997 

 ♦ H.G. nr. 729/2004   
 Societatea Comercială "Compania Naţională de Electricitate" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 365/1998   
 Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., înfiinţare: 
 - achiziţii, garantare de stat 
 ♦ H.G. nr. 668/1997 

 - contractare, credite externe, achiziţie aeronave 
 ♦ H.G. nr. 1305/2003 

 - program de restructurare pe anul 2001, garantare 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2001   
 Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.: 
 - înfiinţare, strategie de privatizare 
 ♦ O.G. nr. 45/1997 

 ♦ H.G. nr. 862/2011   
 Societatea Comercială "Compania Naţională Poşta Română " - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 371/1998   
 Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 103/2004   
 Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 103/2004   
 Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 103/2004   
 Societatea Comercială "Conas" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 189/1997 

 - echipamente pentru sectorul de drumuri, majorare patrimoniu, condiţii, plată 
 ♦ O.G. nr. 111/1999   

 Societatea Comercială "Cons-Canal" - S.A. Basarabi, înfiinţare prin divizarea parţială a Regiei Autonome  
 Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa: 
 ♦ H.G. nr. 282/1998   
 Societatea Comercială "Consuin" - S.A., fuziune cu S.C. "Combdrag" - S.A. Dragalina: 
 ♦ H.G. nr. 425/1992   
 Societatea Comercială "CTZ" - S.A. Drobeta-Turnu Severin: 
 ♦ H.G. nr. 686/1992   
 Societatea Comercială "Dacia Service" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1201/1990   
 Societatea Comercială "Dafora" - S.A. Mediaş: 
 ♦ H.G. nr. 690/1994   
 Societatea Comercială "Decorativa" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 172/1991   
 Societatea Comercială "Devamin" - S.A., filială a Companiei Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., statut: 
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 ♦ H.G. nr. 808/1998   
 Societatea Comercială "Dobromin" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 247/1993   
 Societatea Comercială "Draf" - S.A. Brăila: 
 ♦ H.G. nr. 283/1998   
 Societatea Comercială "Drumserv" - S.A.: 
 - înfiinţare prin reorganizarea R.A. "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 ♦ H.G. nr. 959/2001   
 Societatea Comercială "Echipamente şi Servicii Aeroportuare" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 725/1994   
 Societatea Comercială "Editura Enciclopedică" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 651/1992   
 Societatea Comercială "Editura Ion Creangă" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 651/1992   
 Societatea Comercială "Editura Kriterion" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 176/1997   
 Societatea Comercială "Editura Lumea" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 295/1991   
 Societatea Comercială "Editura Minerva" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 86/1998   
 Societatea Comercială "Editura Ştiinţifică" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 212/1997   
 Societatea Comercială "Editura Tehnică Agricolă" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 433/1991   
 Societatea Comercială "Editura Tehnică" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 949/1997   
 Societatea Comercială "Electrecord" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 346/1991   
 Societatea Comercială "Electrica Furnizare" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 930/2010   
 Societatea Comercială "Electrica" - S.A.: 
 - filiale, reorganizare prin divizare parţială 
 ♦ H.G. nr. 675/2007 

 - licenţă pentru furnizarea energiei electrice, drepturi şi obligaţii, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 46/1999 (A.N.R.E.)    
 Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1283/2004   
 Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1580/2003   
 Societatea Comercială "Electronica-Service" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1224/1990   
 Societatea Comercială "Eminescu" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 295/1997   
 Societatea Comercială "Energoreparaţii" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 619/1996   
 Societatea Comercială "Eurocar Service" - S.A.: 
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 ♦ H.G. nr. 1201/1990   
 Societatea Comercială "Eurocont" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 285/2003   
 Societatea Comercială "Euros Trading" - S.A., divizare parţială: 
 ♦ H.G. nr. 166/1993   
 Societatea Comercială "Eurotest" - S.A.: 
 - de interes strategic, declarare 
 ♦ H.G. nr. 800/2004   
 Societatea Comercială "Fabrica de arme - S.A. Cugir", înfiinţare: 
 ♦ H.G. nr. 230/2004   
 Societatea Comercială "Fabrica de timbre" - S.A. Bucureşti, comasare cu Regia Autonomă "Poşta Română": 
 ♦ H.G. nr. 903/1995   
 Societatea Comercială "Famos" - S.A. Suceava, reluarea activităţii: 
 ♦ H.G. nr. 44/1992   
 Societatea Comercială "Farmavet" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1243/1990   
 Societatea Comercială "Fibracis" - S.A. Vereşti - Neamţ, administrare specială, procedură, instituire, condiţii: 
 ♦ O. nr. 42/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Fibratin" - S.A. Cornul Luncii, administrare specială, procedură, instituire, condiţii: 
 ♦ O. nr. 43/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Fluvdrag" - S.A. Giurgiu: 
 ♦ H.G. nr. 283/1998   
 Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A.: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1481/2005 

 - societate de administrare, selecţie, proces, derulare, constituire comisie, competenţe, licitaţie internaţională, organizare, caiet de sarcini 
 ♦ Decizia nr. 67/2008 (PM)  

 ♦ H.G. nr. 1514/2008 

 ♦ H.G. nr. 73/2010   
 Societatea Comercială "Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi" - S.A.: 
 - garanţii pentru credite acordate întreprinderilor mici şi mijlocii 
 ♦ H.G. nr. 805/1994   
 Societatea Comercială "Foradex" - S.A. Bucureşti: 
 - conservare, închidere mine, cariere, din patrimoniu, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 17/1999 

 ♦ L. nr. 15/1994   
 Societatea Comercială "Foraj Sonde" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 690/1994   
 Societatea Comercială "Forest Infodoc" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 361/1992   
 Societatea Comercială "Formin" - S.A. Caransebeş: 
 - conservare, închidere mine, cariere, din patrimoniu, condiţii, program restructurare 
 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 ♦ H.G. nr. 1272/1990 

 ♦ H.G. nr. 17/1999 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ O. nr. 92/1999 (M.I.C.)    
 Societatea Comercială "Fructexport" - S.A.: 
  ♦ H.G. nr. 69/1991 
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 Societatea Comercială "Galfirtex" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 559/1992   
 Societatea Comercială "Gavazzi Steel" - S.A. Oţelu Roşu: 
 - redresare financiară, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 692/2001   
 Societatea Comercială "Gazproiect" Braşov - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 323/1992   
 Societatea Comercială "Geasol" - S.A. Craiova: 
 - conservare, închidere mine, cariere, din patrimoniu, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 17/1999 

 ♦ L. nr. 15/1994   
 Societatea Comercială "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc: 
 - conservare, închidere mine, cariere, din patrimoniu, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 17/1999   
 Societatea Comercială "Geomold" - S.A. Câmpulung Moldovenesc: 
 - conservare, închidere mine, cariere, din patrimoniu, condiţii, program restructurare 
 ♦ H.G. nr. 17/1999 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ O. nr. 37/1999 (M.I.C.)    
 Societatea Comercială "Geprocon" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 394/1994   
 Societatea Comercială "GES" - S.A. Boldeşti-Scăieni, administrare specială, procedură, instituire: 
 ♦ O. nr. 47/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Hidromecanica" - S.A. Braşov: 
 - creanţe bugetare, înlesniri la plată 
 ♦ H.G. nr. 1142/2001   
 Societatea Comercială "Horia, Cloşca şi Crişan" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 770/2001   
 Societatea Comercială "Horticola" - S.A. Bucureşti: 
 - pachet de acţiuni, transfer către A.V.A.S. 
 ♦ L. nr. 88/2007 

 - pachet de acţiuni, transfer la R.A. "APPS" 
 ♦ O.U.G. nr. 11/2002   
 Societatea Comercială "Humanitas" - S.R.L.: 
 ♦ H.G. nr. 108/1991   
 Societatea Comercială "I.M.G.B." - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 601/1992   
 Societatea Comercială "I.P.C.M." - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 701/1991   
 Societatea Comercială "I.P.C.M.G." - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 701/1991   

 Societatea Comercială "I.P.I.U." Consulting Engineering - S.A. înfiinţare prin reorganizarea Institutului de  
 proiectare care se desfiinţează: 
 ♦ H.G. nr. 1356/2002   
 Societatea Comercială "I.T.I.A." - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 202/1991 

 ♦ H.G. nr. 591/1992   
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 Societatea Comercială "IIRUC" - Bucureşti - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 655/1992   
 Societatea Comercială "Ilexim" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 119/1991   
 Societatea Comercială "Imatex" - S.A. Târgu Mureş, administrare specială, procedură, instituire: 
 ♦ O. nr. 51/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "INCERPLAST" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 665/1992   
 Societatea Comercială "INEUL" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 669/1992   
 Societatea Comercială "INFOCOM" - S.A. Bucureşti şi S.C. "INFCON" - S.A. Piteşti: 
 ♦ H.G. nr. 675/1992   

 Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Autoturisme Piteşti -  
 Colibaşi" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 229/1991   
 Societatea Comercială "Institutul de Cercetări Alimentare" - S.A.: 
 - înfiinţare prin reorganizarea Institutului de Chimie Alimentară Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 451/2002   
 Societatea Comercială "Institutul de Cercetări Chimice şi Tehnologie Aplicată" - I.C.C.T.A. - S.A. Craiova: 
 ♦ H.G. nr. 907/1999   
 Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCER-TRANS" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 162/1993   
 Societatea Comercială "Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 247/1993   
 Societatea Comercială "Institutul de Ecologie Aplicată" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 907/1997   
 Societatea Comercială "Institutul de Modă pentru Industria Uşoară" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 186/1991   
 Societatea Comercială "Institutul de Optoelectronică": 
 ♦ H.G. nr. 729/1991   
 Societatea Comercială "Institutul de Studii şi Proiectări Energetice" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 305/1996   
 Societatea Comercială "Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 306/1996   
 Societatea Comercială "Institutul de Tehnologie Chimică- ITEC" Brazi - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 654/1992   

 Societatea Comercială "Institutul de Testare şi Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanizarea Agriculturii -  
 ROMATEST" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 226/1991   
 Societatea Comercială "Institutul Naţional al Lemnului" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 361/1992   
 Societatea Comercială "Institutul Naţional de Sticlă" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 361/1992   

 Societatea Comercială "Institutul Naţional pentru securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX" - S.A.  
 Petroşani: 
 - societate de interes strategic 
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 ♦ H.G. nr. 648/2001   
 Societatea Comercială "INTELCERC" - S.A. Timişoara: 
 ♦ H.G. nr. 1224/1996   
 Societatea Comercială "Inter- Mecanord" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1106/1990   
 Societatea Comercială "Ipromin" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 308/1992   
 Societatea Comercială "Iptana" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1336/1990   
 Societatea Comercială "ISCIR-CERT"-S.A.: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 182/2005   
 Societatea Comercială "Ispcaia" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 649/1991   
 Societatea Comercială "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1252/2004   
 Societatea Comercială "Jaro International" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 903/1990   
 Societatea Comercială "LAR- Liniile Aeriene Române" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 73/1991   
 Societatea Comercială "Legume-fructe" - S.A. Huşi: 
 ♦ H.G. nr. 746/1992   
 Societatea Comercială "LEGUVAS" - S.A. Vaslui: 
 ♦ H.G. nr. 746/1992   
 Societatea Comercială "Luceafărul" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 434/1991   
 Societatea Comercială "Lutex" - S.A. Luduş, administrare specială, procedură, instituire: 
 ♦ O. nr. 52/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "MAFIR" - S.A. Cluj-Napoca: 
 ♦ H.G. nr. 763/1992   

 Societatea Comercială "Mantrans" - S.A. Olteniţa, fuziune cu S.C. "Societatea de Construcţii Hidrotehnice şi Căi  
 Comunicaţii" - S.A. Bragadiru: 
 ♦ H.G. nr. 168/1993   
 Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanţa: 
 ♦ H.G. nr. 451/2001   
 Societatea Comercială "MECANEX" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 599/1992   
 Societatea Comercială "Mecanica Bălan" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 770/2001   
 Societatea Comercială "Mecanica Poiana Ruscă" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 770/2001   
 Societatea Comercială "Mecapol" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 168/1991   
 Societatea Comercială "Mecdru" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 956/2001   
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 Societatea Comercială "Mefin" - S.A. Sinaia, administrare specială, procedură, instituire: 
 ♦ O. nr. 50/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Melana IV" - S.A. înfiinţare sub autoritatea M.I.R.: 
 ♦ O.U.G. nr. 171/2002   
 Societatea Comercială "MES" - S.A. Suceava: 
 ♦ H.G. nr. 599/1992   
 Societatea Comercială "Metrologia" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 651/1991   
 Societatea Comercială "Milcov-Trans" - S.A. Focşani: 
 ♦ H.G. nr. 520/1992    
 Societatea Comercială "Mobest" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1180/1990   
 Societatea Comercială "Moldinvent" - S.A. Iaşi: 
 ♦ H.G. nr. 908/1997   
 Societatea Comercială "Mondoforest" - S.A. Iaşi, administrare specială, procedură, instituire, condiţii: 
 ♦ O. nr. 35/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Nobilimet" - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 75/1999   
 Societatea Comercială "Nuclear & Vacuum" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 449/1991   
 Societatea Comercială "OMV Petrom" - S.A. Bucureşti: 
 - acţiuni, vânzare, strategie 
 ♦ H.G. nr. 832/2010   
 Societatea Comercială "OPTIUM" - S.A. Arad: 
 ♦ H.G. nr. 605/1992   
 Societatea Comercială "Palatul Sportului" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 250/2003   
 Societatea Comercială "Pan Proiect" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 649/1991   
 Societatea Comercială "Parc" - S.A. Botoşani: 
 ♦ H.G. nr. 777/1997   
 Societatea Comercială "Parc-Turism" S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 348/1999   
 Societatea Comercială "Percons"- S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 518/1991   
 Societatea Comercială "Petroconstruct" - S.A. (Roata, Cărbuneşti, Arad, Piteşti, Boldeşti, Moineşti): 
 ♦ H.G. nr. 692/1994   
 Societatea Comercială "Petromidia" - S.A.: cooperare cu firma "Marc Rich", Elveţia: 
 ♦ H.G. nr. 1263/1990 

 - facilităţi în scopul privatizării, derogare de la dispoziţiile legale 
 ♦ O.U.G. nr. 64/1998 

 - privatizare, mandat, încheiere contract de vânzare-cumpărare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 985/1998 

 - proces de privatizare, condiţii finalizare 
 ♦ H.G. nr. 1391/2000   
 Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti: 
 - atribuţii în constituirea stocului rezervă naţională de păcură pentru sistemul energetic 
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 ♦ H.G. nr. 499/1993 

 - reorganizare prin divizare 
 ♦ H.G. nr. 1218/2001   
 Societatea Comercială "Piaţa de Gros" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 624/1993   
 Societatea Comercială "Pomicola" - S.A. Valu lui Traian: 
 ♦ H.G. nr. 170/1993   
 Societatea Comercială "Port Dredging" - S.A. Constanţa: 
 ♦ H.G. nr. 599/1993   
 Societatea Comercială "Precon" - S.A. Oradea, fuziune cu S.C. "Sme" - S.A. Oradea: 
 ♦ H.G. nr. 567/1992   
 
 Societatea Comercială "Presa Naţională" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 375/1991   
 Societatea Comercială "Princer" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 361/1991   
 Societatea Comercială "Prodas" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 201/1991   
 Societatea Comercială "Prodexport" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1320/1990 

 - participare la Societatea Comercială "Promax" (G.M.B.H.) Buchloc, Germania 
 ♦ H.G. nr. 1276/1990   
 Societatea Comercială "Prodpom Prahova" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 47/1994   
 Societatea Comercială "Proiect - Bucureşti" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1191/1990   
 Societatea Comercială "Proiectări miniere - MINCONSULT" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 806/1998   
 Societatea Comercială "Protan" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 92/1991   
 Societatea Comercială "Protect" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 123/1992   
 Societatea Comercială "Protplant" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 106/1992   
 Societatea Comercială "Rafo" - S.A. Oneşti: 
 ♦ O.U.G. nr. 177/2001   
 Societatea Comercială "Rami Dacia" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 605/2004   
 Societatea Comercială "Ratinex" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 203/1991   
 Societatea Comercială "Rempes" - S.A. Deva, administrare specială, instituire: 
 ♦ O. nr. 46/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Repec" - S.A. Ovidiu: 
 ♦ H.G. nr. 282/1998   
 Societatea Comercială "Resalv" - S.A. Galaţi: 
 ♦ H.G. nr. 283/1998   
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 Societatea Comercială "Rofilm" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1281/1996   
 Societatea Comercială "Romagrimex" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 69/1991   
 Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov: 
 - gajare acţiuni, contractare credit extern 
 ♦ H.G. nr. 297/1998 

 - majorare capital social 
 ♦ O.U.G. nr. 176/1999 

 - Parcul industrial "Roman" Braşov, soc.administrator 
 ♦ H.G. nr. 24/2004 

 - privatizare 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2003 

 - procedură specială de administrare 
 ♦ O. nr. 1/2002 (A.P.A.P.S.)  

 - program de restructurare, susţinere, garantare a unui credit, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 39/1999   
 Societatea Comercială "ROMARC" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1277/1990   
 Societatea Comercială "România Azi" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 10/1991   
 Societatea Comercială "ROMÂNO- EXPORT" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 694/1990   
 Societatea Comercială "Romcim" - S.A., Bucureşti: 
 - pachet majoritar acţiuni, achiziţionare de către S.C. "Lafarge România"- Paris 
 ♦ Decizia nr. 71/1998 (Cons.C.)    
 Societatea Comercială "Romcontrol" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1351/1990   
 Societatea Comercială "Romdidac" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 347/1991   
 Societatea Comercială "Romfarm" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 454/1992 

 - perceperea dobânzii la plasamentul financiar acordat şi măsuri asiguratorii 
 ♦ H.G. nr. 1045/1995   
 Societatea Comercială "ROMFILATELIA" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 42/2004   
 Societatea Comercială "Romhandicap" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 436/1991   
 Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa: 
 - obligaţii bugetare, reglementare 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2003   
 Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A.: 
 - acţiuni deţinute de stat, transmitere drept de administrare către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 ♦ O.U.G. nr. 30/2012   
 Societatea Comercială "Rompetrol" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 22/1991   
 Societatea Comercială "Romproteine" - S.A. Curtea de Argeş: 
 ♦ H.G. nr. 146/1993   
 Societatea Comercială "Romtelecom" - S.A.: 
 - privatizare 
 ♦ H.G. nr. 727/2005 
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 ♦ H.G. nr. 947/2006   
 Societatea Comercială "Romtrans" - S.A. Arad: 
 ♦ H.G. nr. 449/1999   
 Societatea Comercială "Romtric" - S.A. Lehliu: 
 ♦ H.G. nr. 279/1993   
 Societatea Comercială "ROMVAC - COMPANY" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1325/1990   
 Societatea Comercială "Rova" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 519/1992   
 Societatea Comercială "Rubinul" - S.A. Berca: 
 ♦ H.G. nr. 719/1992   
 Societatea Comercială "Rulmentul" Suceava - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 259/1991   
 Societatea Comercială "S.I.T.R.A." - S.A., fuziune cu S.C. "Compania Industrială Griviţa" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 167/1993   
 Societatea Comercială "SALPORT" - S.A. Constanţa: 
 ♦ H.G. nr. 599/1993   
 Societatea Comercială "Sanevit 2003" - S.A., Sinaia: 
 - transfer la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 ♦ H.G. nr. 1037/2003 

 ♦ O.U.G. nr. 30/2012   
 Societatea Comercială "Saturn" - S.A. Mangalia: 
 - fuziune cu societăţile comerciale "Callatis"- S.A. şi "Gostur"- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 173/1993   
 Societatea Comercială "SCIMUM" - S.A. Medgidia: 
 ♦ H.G. nr. 600/1992   
 Societatea Comercială "Scipomar" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 316/1991   
 Societatea Comercială "Semănătoarea" - S.A.: 
 - înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 964/2001   
 Societatea Comercială "Sembra" - S.A. Brăila: 
 ♦ H.G. nr. 620/1994   
 Societatea Comercială "Semrom" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1324/1990   
 Societatea Comercială "Semtest" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 271/1991   
 Societatea Comercială "Senzorom - CCP" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 75/1999   
 Societatea Comercială "Sere şi Pepiniere CFR" S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 568/2004   
 Societatea Comercială "Servicii Energetice Banat" - S.A.: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 760/2010   
 Societatea Comercială "Servicii Energetice Dobrogea" - S.A.: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 760/2010 
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 Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" - S.A.: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 760/2010   
 Societatea Comercială "Servicii Energetice Muntenia" - S.A.: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 760/2010   
 Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A.: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 760/2010   
 Societatea Comercială "Servmin" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 806/1998   
 Societatea Comercială "SEVERNAV" - S.A. Drobeta-Turnu Severin: 
 ♦ H.G. nr. 686/1992   
 
 Societatea Comercială "Siderca" - S.A. Călăraşi, instituirea procesului special de supraveghere financiară: 
 ♦ H.G. nr. 225/2001 

 - administrare specială, procedură, instituire, condiţii 
 ♦ O. nr. 31/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Sidermet" - S.A. Călan, administrare specială, instituire, condiţii: 
 ♦ O. nr. 32/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara, administrare specială, instituire, condiţii: 
 ♦ O. nr. 33/2002 (A.P.A.P.S.)  

 - privatizare 
 ♦ O.U.G. nr. 116/2003   
 Societatea Comercială "Sigmob" - S.A. Sighetu Marmaţiei: 
 ♦ H.G. nr. 753/1992   
 Societatea Comercială "Sigstrat" - S.A. Sighetu Marmaţiei: 
 ♦ H.G. nr. 753/1992   
 Societatea Comercială "Silicor" - S.A. Orşova: 
 ♦ H.G. nr. 178/1991   
 Societatea Comercială "Simob" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 57/1995   
 Societatea Comercială "Simtex" - S.A.: 
 - de interes strategic, declarare 
 ♦ H.G. nr. 863/2004   
 Societatea Comercială "Sinta" - S.A., administrare specială, procedură, instituire, condiţii: 
 ♦ O. nr. 36/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Sintofarm" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 624/1990   

 Societatea Comercială "Societatea de Construcţii Hidrotehnice şi Căi Comunicaţii" - S.A. Bragadiru, majorarea  
 capitalului social prin fuziune: 
 ♦ H.G. nr. 168/1993   
 Societatea Comercială "Societatea Naţională Nuclearelectrica" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 365/1998   
 Societatea Comercială "Softgaz" Mediaş - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 323/1992   
 Societatea Comercială "Somadi" - S.A.: 
  ♦ H.G. nr. 433/1991 
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 Societatea Comercială "Stard" - S.A.: 
 - înfiinţare prin reorganizarea R.A. "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 ♦ H.G. nr. 961/2001   
 Societatea Comercială "Stifin" - S.A. Buzău: 
 ♦ H.G. nr. 719/1992   
 Societatea Comercială "Studioul Cinematografic" Bucureşti - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 530/1991   
 Societatea Comercială "Suinprod" Leorda - S.A.: fuziune cu S.C. "Nutrileor" Leorda - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 66/1993   
 Societatea Comercială "Suport Logistic" Bucureşti - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 655/1992   
 Societatea Comercială "Şantierul Naval" - SA Constanţa: 
 - proces de privatizare, măsuri de finalizare, procedură de administrare specială 
 ♦ O. nr. 8/2002 (A.P.A.P.S.)  

 ♦ O.G. nr. 72/2002   
 Societatea Comercială "Ştiinţă şi Tehnică" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 272/1991   
 Societatea Comercială "Talc-Dolomita" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 726/1994   
 Societatea Comercială "TERMOENERG" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 600/1992 

 ♦ H.G. nr. 16/1993   

 Societatea Comercială "Titan - Linii Automate" - S.A. Bucureşti, fuziune cu S.C. "Titan - Informatică" - S.A.  
 Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 278/1993   
 Societatea Comercială "TOMIRIS" - S.A. Iaşi: 
 ♦ H.G. nr. 668/1992   
 Societatea Comercială "Tractorul" U.T.B. - S.A. Braşov: 
 - credit, relansare producţie 
 ♦ O.U.G. nr. 81/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 28/2001 

 - majorare capital social 
 ♦ O.U.G. nr. 176/1999 

 - privatizare 
 ♦ O.G. nr. 46/1998 

 ♦ H.G. nr. 1417/2003   
 Societatea Comercială "Transgex" - S.A. Cluj: 
 - conservare, închidere mine, cariere, din patrimoniu, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 17/1999 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 - program de restructurare, aprobare 
 ♦ O. nr. 50/1999 (M.I.C.)    
 Societatea Comercială "Transmin" - S.A. Arad - Ţebea, judeţul Hunedoara: 
 ♦ H.G. nr. 619/1994   
 Societatea Comercială "Transmixt Moldova" - S.A., administrare specială, procedură, instituire, condiţii: 
 ♦ O. nr. 37/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Transpeco" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 571/1991   
 Societatea Comercială "Transrep" - S.A.: 
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 ♦ H.G. nr. 699/1994   
 Societatea Comercială "Tribuna Economică" - S.R.L.: 
 ♦ H.G. nr. 245/1991   
 Societatea Comercială "Tribuna Învăţământului" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 298/1993   
 Societatea Comercială "Tricorom" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 279/1993   
 Societatea Comercială "Trident" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 166/1993   
 Societatea Comercială "Trust Comin" - S.A., Baia Mare, administrare specială, procedură, instituire: 
 ♦ O. nr. 54/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Tufon" - S.A. Craiova, administrare specială, procedură, instituire: 
 ♦ O. nr. 48/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Turnătoria Centrală Orion" - S.A.: 
 - înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 964/2001   
 Societatea Comercială "Tutunul Românesc" - S.A.: 
 - redresare financiară, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 180/2001   
 Societatea Comercială "U.I.M." - S.A. Vânători - Neamţ, administrare specială, procedură, instituire, condiţii: 
 ♦ O. nr. 41/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Unicarne" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1245/1990   
 Societatea Comercială "UNIREA" - S.A. Cluj- Napoca: 
 ♦ H.G. nr. 763/1992   
 Societatea Comercială "UNISEM" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1273/1990   
 Societatea Comercială "UPETROM" - S.A. Ploieşti, redresare financiară, măsuri: 
 ♦ H.G. nr. 632/2001   
 Societatea Comercială "UTA" - S.A., administrare specială, procedură: 
 ♦ O. nr. 45/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Uzina Electrică Gura Barza" - S.A.: 
 - înfiinţare prin reorganizarea S.C. de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 1094/2001   
 Societatea Comercială "Uzina Electrică Zalău" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1091/2001   
 Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mârşa" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 705/1998   
 Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 547/2003   
 Societatea Comercială "Uzina Mecanică Râmnicu-Vâlcea" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 705/1998   
 Societatea Comercială "Uzina Termică Calafat" - S.A.: 
 - înfiinţare prin reorganizarea S.C. de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 1088/2001   
 Societatea Comercială "Uzina Termică Comăneşti" - S.A.: 
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 ♦ H.G. nr. 1093/2001   
 Societatea Comercială "Uzina Termică Vaslui" - S.A.: 
 - înfiinţare prin reorganizarea S.C. de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 1089/2001   
 Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1092/2001   
 Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1090/2001   
 Societatea Comercială "Via Star" - S.A.: 
 - înfiinţare prin reorganizarea R.A. "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" 
 ♦ H.G. nr. 960/2001   
 Societatea Comercială "Victoria" - S.A. Sibiu: 
 ♦ H.G. nr. 1231/1990   
 Societatea Comercială "VIITORUL" - S.A. Brăila, fuziune cu S.C. "DANUBIU" - S.A. Brăila: 
 ♦ H.G. nr. 681/1992   
 Societatea Comercială "Vitipomicola Dumbrava" - S.A. Vaslui, administrare specială, procedură, instituire: 
 ♦ O. nr. 44/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială "Zecasin" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 223/1991   
 Societatea Comercială "Zirom" - S. A. 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 900/2005   
 Societatea Comercială "Zoomold" - S.A., administrare specială, procedură, instituire, condiţii: 
 ♦ O. nr. 38/2002 (A.P.A.P.S.)    
 Societatea Comercială Aprovizionare, Prestări Servicii "Aproserv" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 832/1997   
 Societatea Comercială Aprovizionare, Prestări Servicii "Baps" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 832/1997   

 Societatea Comercială Centrul de Perfecţionare, Consultanţă şi Management pentru Comerţul Internaţional-  
 "Percomex" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 739/1991   
 Societatea Comercială Cercetare-Dezvoltare Rurală "Ceder" - S.A., înfiinţare, restructurare: 
 ♦ O. nr. 92/1999 (M.A.A.)  

 - contracte de administrare, negociere directă 
 ♦ H.G. nr. 925/1999   
 Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1023/2011   
 Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1024/2011   
 Societatea Comercială Construcţii "Muntenia" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 855/1997   
 Societatea Comercială Construcţii Montaje Miniere "Comin" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 832/1997   
 Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 313/2002   
 Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 334/2000 
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 - privatizare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1283/2003 

 ♦ O.G. nr. 31/2004 

 ♦ L. nr. 563/2004   
 Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 334/2000 

 - privatizare , măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1283/2003 

 ♦ O.G. nr. 31/2004 

 ♦ L. nr. 563/2004   
 Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 627/2000 

 ♦ H.G. nr. 1342/2001 

 - preluare pachete de acţiuni 
 ♦ H.G. nr. 128/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 116/2011 

 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 74/2005 

 ♦ H.G. nr. 760/2010 
 
 

 Societatea Comercială de Expediţii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă " C.F.R.  
 Mesagerie" - S.A. - înfiinţare ca filială a S.N.T.F.C. " C.F.R. Călători " S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1048/2002   

 Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii Drumuri - S.A., înfiinţare prin reorganizarea R.A. "Administraţia  
 Naţională a Drumurilor din România": 
 ♦ H.G. nr. 958/2001   
 Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii, Construcţii Hidrotehnice (I.R.C.H.) - S.A., Galaţi: 
 ♦ H.G. nr. 1373/2000   
 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice  şi Termice "Electrocentrale Deva" - S.A.: 
 - înfiinţare ca filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"- S.A 
 ♦ H.G. nr. 1182/2001   
 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice  şi Termice "Termoelectrica" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 627/2000 

 ♦ H.G. nr. 1524/2002 

 ♦ H.G. nr. 103/2004 

 - redresare economico-financiară, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 152/2001 

 - Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice  şi Termice "Electrocentrale Paroşeni" - S.A., filială, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 761/2010   
 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 627/2000 

 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 857/2002   
 Societatea Comercială de Transport "Baia de Arieş" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 770/2001   
 Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 482/1999 

 - contract mentenanţă material rulant cu S.C. "Alstom Transport"- S.A., procedură, negociere, continuare 
 ♦ O.U.G. nr. 85/2003 

 - instituire, regim special de supraveghere economico-financiară, instituire 
 ♦ H.G. nr. 212/1995 

 - prevenire, stingere a incendiilor, dotare cu mijloace tehnice, norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 1287/2006 (M.T.C.T.)  

 - program redresare 
 ♦ H.G. nr. 271/1996   
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 Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M" - SA: 
 ♦ H.G. nr. 1469/2002   
 Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M" SA: 
 - tratament balnear, recuperare capacitate de muncă, servicii, tarife 
 ♦ O. nr. 120/2010 (M.M.F.P.S.)    
 Societatea Comercială Difuzarea Cărţii şi a altor Bunuri Culturale "Semnal" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 617/1998   

 Societatea Comercială DRUM TRANS MIXT - S.A., înfiinţare prin reorganizarea R.A. "Administraţia Naţională a  
 Drumurilor din România": 
 ♦ H.G. nr. 957/2001   
 Societatea Comercială Editura "Albatros" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 94/1997   
 Societatea Comercială Editura "Ceres" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 175/1997   
 Societatea Comercială Editura "Dacia" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 651/1992   
 Societatea Comercială Editura "Junior Club" - S.A.: 

 
 ♦ H.G. nr. 651/1992   
 Societatea Comercială Editura "Scrisul Românesc" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 324/1998   
 Societatea Comercială Editura de Vest - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 809/1997   
 Societatea Comercială Filiala "Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice ICEMENERG" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 1065/2003   
 Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Elctrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.: 
 - privatizare 
 ♦ H.G. nr. 528/2007 

 ♦ H.G. nr. 323/2008 

 ♦ O.G. nr. 25/2012   
 Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova " - S.A.: 
 - privatizare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 114/2005   
 Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia " - S.A.: 
 - privatizare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 114/2005   
 Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere "Econord" - S.A. Baia Mare: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 565/2006   
 Societatea Comercială Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.: 
 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 74/2005   
 Societatea Comercială Filiala deDistribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. 
 - strategia de privatizare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 546/2005   
 Societatea Comercială I.C.P.E. SA, societate comercială de interes strategic, declarare: 
 ♦ H.G. nr. 1413/2002   
 Societatea Comercială IAR - S.A., Braşov: 
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 - program de restructurare pentru perioada 2001-2002 
 ♦ O.U.G. nr. 98/1999   

 Societatea Comercială Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii de Mecanizarea Construcţiilor  
 "ICECON" - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 550/1995   
 Societatea Comercială Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice - S.A. Mediaş: 
 ♦ H.G. nr. 503/1997   
 Societatea Comercială Institutul de Cercetări şi Proiectări Electronice - S.A. Bucureşti: 
 ♦ H.G. nr. 289/1992   
 Societatea Comercială Institutul de Studii Geotehnice şi Geofizice "GEOTEC" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 307/1996   
 Societatea Comercială Institutul de Studii şi Consultanţă Energetică "ISCE" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 364/1998   
 Societatea Comercială Întreţinere şi Reparaţii Construcţii Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. Galaţi, înfiinţare: 
 ♦ H.G. nr. 1373/2000   
 Societatea Comercială Mercur Trading - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 637/1990   
 Societatea Comercială pentru Difuzarea Cărţii şi a altor Bunuri Culturale "Semanal" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 617/1998    
 Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport "Smart" - S.A., filială, statut: 
 ♦ H.G. nr. 710/2001   
 Societatea Comercială Studioul Cinematografic "Sahia-Film" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 1268/1996   
 Societatea Comercială Şantierul Naval "Carsinav" - S.A. Hârşova: 
 ♦ H.G. nr. 620/1996   

 Societatea Comercială Transporturi, Întreţinere - Drumuri "Oltenia" - S.A., înfiinţare prin reorganizarea R.A.  
 "Administraţia Naţională a Drumurilor din România": 
 ♦ H.G. nr. 955/2001   
 Societatea de Administrare a Drepturilor Conexe SADCO: 
 - aviz de funcţionare şi exercitare a drepturilor, organism de gestiune colectivă 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ Decizia nr. 2/1997 (O.R.D.A.)    
 Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 585/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - divizare parţială 
 ♦ H.G. nr. 1227/2003   
 Societatea de Brokeraj,  înfiinţare, condiţii: 
 ♦ L. nr. 31/1990   
 Societatea de Cultură Macedo-Română: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 473/2008   
 Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.: 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ H.G. nr. 1199/2002   
 Societatea de Strategie pentru Piaţa de Gros, S.R.L., Bucureşti: 
 ♦ O.U.G. nr. 283/2000   
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 Societatea Feroviară de Turism  "S.F.T.-C.F.R." - S.A. înfiinţare: 
 ♦ H.G. nr. 1227/2003   
 Societatea Internaţională de Telecomunicaţii Aeronautice - S.I.T.A., filiala: 
 ♦ H.G. nr. 39/1991   
 Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" S.A.: 
 ♦ O. nr. 124/1999 (M.Tr.)  

 ♦ H.G. nr. 523/1998 

 ♦ O. nr. 569/2011 (M.T.I.)    
 Societatea Naţională "Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" - S.A.: 
 - înființare 
 ♦ H.G. nr. 933/2018   
 Societatea Naţională "Institutul Pasteur": 
 ♦ H.G. nr. 638/1998   
 Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.: 
 ♦ O. nr. 372/2001 (M.A.A.P.)  

 - Plan de reorganizare globală 
 ♦ H.G. nr. 1407/2004 

 - reorganizare în "Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare" 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 - strategie de privatizare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1287/2008   
 Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.: 
 - continuarea realizării unităţii nr. 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearelectrica Cernavodă- 5 x 700 MWe", condiţii 
 ♦ O.G. nr. 126/2000 

 - înfiinţare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate Renel 
 ♦ H.G. nr. 365/1998 

 - măsuri de realizare şi exploatare 
 ♦ H.G. nr. 70/1992 

 ♦ H.G. nr. 69/1990 

 - măsuri financiare finalizare lucrări de investiţii la Unitatea 2 CNE Cernavodă 
 ♦ H.G. nr. 514/2006 

 - program social de urgenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în oraşul Cernavodă şi pentru personal 
 ♦ H.G. nr. 454/1991 

 - programul energetic pe următorii 5 ani 
 ♦ H.G. nr. 35/1997 

 - radioprotecţie 
 ♦ O. nr. 311/1094/1995 (M.A.P.P.M.; M.S.)  

 - sucursala "CNE - PROD" Cernavodă, autorizaţie de mediu pentru funcţionarea unităţii nr.1 a Centralei Nuclearelectrica Cernavodă 
 ♦ H.G. nr. 234/1999   
 Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A: 
 - strategie de privatizare 
 ♦ H.G. nr. 39/2012   
 Societatea Naţională "Plafar" - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 143/1999   
 Societatea Naţională "Romarm" - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 705/1998   
 Societatea Naţională "Tutunul Românesc" - S.A. 
 ♦ H.G. nr. 918/1997 

 - program de restructurare, redresare financiară, aprobare 
 ♦ O. nr. 137/1999 (M.A.A.)  

 ♦ O. nr. 22/1998 (M.A.A.)  

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ H.G. nr. 242/2001   
 Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A.: 
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 ♦ H.G. nr. 786/1997   
 Societatea Naţională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R.: 
 - înfiinţare, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 235/1991 

 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 ♦ H.G. nr. 585/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ H.G. nr. 1199/2002 

 - program de restructurare şi redresare financiară, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 259/1996   
 Societatea Naţională a Cărbunelui S.A. Ploieşti: 
 ♦ H.G. nr. 575/1997 

 ♦ H.G. nr. 877/2005 

 - conservare, închidere mine din patrimoniu, cariere, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/1994 

 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 ♦ H.G. nr. 17/1999 

 - program de restructurare 
 ♦ O. nr. 75/1999 (M.I.C.)    
 Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, înfiinţare: 
 ♦ O.U.G. nr. 49/1997 

 - atribuţii în organizarea selecţionării partenerilor străini pentru cercetarea geologică 
 ♦ H.G. nr. 792/1991 

 - bonuri de valoare pentru carburanţii atribuiţi 
 ♦ O. nr. 231/1999 (M.I.C.)  

 - comisie de privatizare, constituire 
 ♦ O.U.G. nr. 172/2002 

 - cooperare cu parteneri străini 
 ♦ H.G. nr. 792/1991 

 - divizare parţială 
 ♦ H.G. nr. 1218/2001 

 - măsuri în vederea privatizării, contract de servicii financiare 
 ♦ H.G. nr. 1450/2002 

 ♦ H.G. nr. 1090/2004 

 ♦ L. nr. 555/2004 

 - program de restructurare 
 ♦ O. nr. 83/1999 (M.I.C.)  

 - rambursare credite în valută acordate de BRCE 
 ♦ O.U.G. nr. 72/1997   
 Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A.: 
 - contracte de administrare, împuterniciri reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor 
 ♦ H.G. nr. 925/1999 

 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 830/1998   
 Societatea Naţională a Sării - S.A.Bucureşti: 
 - conservare, închidere mine, cariere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 816/1998 

 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 767/1997 

 - program de restructurare 
 ♦ O. nr. 75/1999 (M.I.C.)    
 Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti - Băneasa S.A.: 
 - program de restructurare 
 ♦ O. nr. 762/1998 (M.Tr.)  

 ♦ O.U.G. nr. 30/1997   
 Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Constanţa S.A.: 
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 - Program strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare 
 ♦ H.G. nr. 623/2002   
 Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara: 
 ♦ H.G. nr. 521/1998   
 Societatea Naţională de Compensare, Decontare şi Dezvoltare pentru Valori Mobiliare, funcţionare, R. nr. 8/1996: 
 ♦ O. nr. 19/1996 (C.N.V.M.)  

 - pentru investitori, alocare coduri confidenţiale pentru conturile de valori mobiliare, condiţii 
 ♦ O. nr. 15/1999 (C.N.V.M.)    
 Societatea Naţională de Cruce Roşie din România: 
 - aplicare timbru, sume rezultate, percepere, încasare, virare, evidenţă, control 
 ♦ O. nr. 1488/2007 (M.E.F.)  

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 139/1995   
 Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. 
 - privatizare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 623/2005   
 Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş: 
 - strategie de privatizare prin ofertă publică 
 ♦ H.G. nr. 831/2010   
 Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.: 
 ♦ H.G. nr. 575/2001 

 - serviciu înmagazinare gaze naturale de către S.N. de Gaze Naturale "Romgaz"- S.A., tarife, stabilire 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 
 
 
 Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A.: 
 - drepturi exclusive, stabilire termen, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 372/1998 

 - modernizare, reorganizare, reducere cheltuieli, Program 
 ♦ H.G. nr. 456/2010 

 - privatizare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 774/2005 

 ♦ H.G. nr. 1562/2006 

 - programe IBB- Engineering- Voice of America, difuzare pentru străinătate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 429/1999 

 - utilizare spectru radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz, reorganizare, măsuri, taxă de licenţă 
 ♦ O.U.G. nr. 18/2008 

 ♦ Decizia nr. 732/2008 (A.N.R.C.T.I.)    
 Societatea Naţională de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.: 
 - cadru, dezvoltare în continuare în sectorul de telecomunicaţii, finalizarea privatizării 
 ♦ H.G. nr. 793/1998 

 - drepturi exclusive, stabilire termen, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - înfiinţare prin reorganizarea R.A. "Romtelecom", subordonare 
 ♦ H.G. nr. 673/1997 

 - mod de stabilire a tarifelor 
 ♦ H.G. nr. 670/1998 

 - privatizare: 
 • aviz Consiliul Concurenţei 
 ♦ Decizia nr. 132/1998 (Cons.C.)  

 ♦ L. nr. 21/1996 

 • continuare 
 ♦ L. nr. 21/2003 

 • măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare 
 ♦ O.U.G. nr. 5/2001 

 - strategie de privatizare, aprobare 
  ♦ H.G. nr. 1260/2002 
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 Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A.: 
 - sistem de plăţi şi decontări, perioadă maximă de întrerupere a funcţionării 
 ♦ N. nr. 10/2003 (B.N.R.)    
 Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - "C.F.R. - Călători": 
 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ H.G. nr. 917/2005 

 - acţiuni nominale, valoare 
 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 - filială: S.C. de Expediţii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă " C.F.R. Mesagerie"- S.A., înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1048/2002 

 - filiale, societăţi, înfiinţare, condiţii, statut-cadru 
 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 ♦ H.G. nr. 863/2001 

 ♦ H.G. nr. 7/1999 

 - gestionare, autorizaţii, legitimaţii şi permise de călătorie gratuite pe calea ferată, eliberare trafic intern şi internaţional 
 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 - reorganizare: 
 • fuziune prin absorbţie cu soc.com. înfiinţate prin H.G. nr. 1.046/1999, capital social, majorare 
 ♦ H.G. nr. 274/2001 

 • înfiinţarea unor societăţi comerciale regionale de transport feroviar public de călători 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998   
 Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.: 
 - acţiuni nominative, valoare 
 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 - contract, servicii, tarife, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 - facilităţi fiscale 
 ♦ O.U.G. nr. 132/2007 

 - filiale, înfiinţare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 8/1999 

 ♦ H.G. nr. 864/2001 

 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 ♦ H.G. nr. 801/2007 

 - înfiinţare ca societate comercială prin reorganizarea S.N.C.F.R. 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 - privatizare, strategie 
 ♦ H.G. nr. 46/2013   
 Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş: 
 - acţiuni, startegie de vânzare 
 ♦ H.G. nr. 827/2010   
 Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., înfiinţare: 
 ♦ H.G. nr. 334/2000   
 Societatea Română de Radiodifuziune: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 41/1994 

 - radiodifuzor public 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 v. audiovizual 
 
 Societatea Română de Televiziune: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 41/1994 

 - radiodifuzor public 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 v. audiovizual 
 
 Societăţi agricole: 
 - plantaţii vitipomicole abandonate, atribuite în folosinţa gratuită, punere în valoare 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2002 
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 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 36/1991   
 Societăţi bancare - bănci: 
 - Banca Naţională a României, operaţiuni cu societăţi bancare şi alte instituţii de credit 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - capital social, stat acţionar majoritar, majorare 
 ♦ O.G. nr. 48/1998 

 - capitalul minim 
 ♦ N. nr. 11/2003 (B.N.R.)  

 - constituire, regim juridic, secret profesional, personal bancar 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - credite de refinanţare acordate de Banca Naţională a României, garantare 
 ♦ R. nr. 1/2000 (B.N.R.)  

 - credite, clasificare 
 ♦ R. nr. 5/2012 (B.N.R.)  

 ♦ O. nr. 4/2012 (B.N.R.)  

 - dealeri şi brokeri ai pieţii interbancare valutare, reautorizare 
 ♦ N. nr. 4/1995 (B.N.R.)  

 - deductibilităţi fiscale a provizioanelor, regimul constituirii, utilizării 
 ♦ H.G. nr. 830/2002 

 - faliment, procedură 
 ♦ O. nr. 2881/C/2657/5/1999 (M.J.; C.C.I.R.M.B.; F.P.S.)  

 - fonduri proprii 
 ♦ N. nr. 11/2003 (B.N.R.)  

 - inventar 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - închiderea: 
 • exerciţiului financiar contabil, reflectare în contabilitate 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ H.G. nr. 909/1997 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 - piaţa: 
 • monetară interbancară, funcţionare 
 ♦ N. nr. 4/1995 (B.N.R.)  

 • valutară interbancară, operaţiuni, clienţi, bani 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - privatizare 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 ♦ L. nr. 83/1997 

 ♦ H.G. nr. 458/1997 

 - provizioane specifice de risc, constituire 
 ♦ R. nr. 5/2012 (B.N.R.)  

 ♦ O. nr. 4/2012 (B.N.R.)  

 - refinanţare de către Banca Naţională a României, condiţii şi mod de efectuare 
 ♦ R. nr. 1/2000 (B.N.R.)  

 - rezervele minime obligatorii la Banca Naţională a României 
 ♦ R. nr. 6/2002 (B.N.R.)  

 - sistem de raportare către Banca Naţională a României, uniformizare şi informatizare 
 ♦ N. nr. 9/1995 (B.N.R.)  

 - spaţii locative construite pentru comerţ de bancă, atribuire 
 ♦ H.G. nr. 308/1991 

 - şi alte instituţii de credit, servicii de investiţii financiare, supuse supravegherii B.N.R., prestare pe pieţe reglementate, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - utilizarea provizioanelor specifice de risc 
 ♦ R. nr. 5/2012 (B.N.R.)  

 ♦ O. nr. 4/2012 (B.N.R.)  

 - verificare şi certificare bilanţ contabil 
 ♦ L. nr. 31/1990   
 Societăţi bancare cu sediul în străinătate: 
 - notificarea deschiderii în România de reprezentanţe 
 ♦ N. nr. 6/1998 (B.N.R.)    
 Societăţi comerciale (exclusiv române): 
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 - accelerare, aplicare, condiţii, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ L. nr. 137/2002 

 - activitate de consultanţă fiscală 
 ♦ O.G. nr. 71/2001 

 - activităţi miniere, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - acţiuni sau obligaţiuni convertibile, dobândire la bursa de valori 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - administrare specială, procedură, instituire pentru: 
 • condiţii 
 ♦ L. nr. 137/2002 

 ♦ O. nr. 13/2002 (A.P.A.P.S.)  

 ♦ O. nr. 14/2002 (A.P.A.P.S.)  

 ♦ O. nr. 15/2002 (A.P.A.P.S.)  

 ♦ O. nr. 16/2002 (A.P.A.P.S.)  

 ♦ O. nr. 17/2002 (A.P.A.P.S.)  

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 ♦ O. nr. 349/2003 (M.L.P.T.L.)  

 • S.C "Girueta"- S.A., Jilava 
 ♦ O. nr. 3/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. " TCM"- S.A. Cluj-Napoca 
 ♦ O. nr. 87/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. " TITAN AL"S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 88/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. " Unirea"S.A. Cluj- Napoca 
 ♦ O. nr. 93/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "ABC"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 104/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "AGMUS"- S.A. Iaşi 
 ♦ O. nr. 119/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Ampelum"- S.A., Zlatna 
 ♦ O. nr. 41/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Apcom Select"- S.A., Târgu Mureş 
 ♦ O. nr. 63/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Aris"- S.A. Arad 
 ♦ O. nr. 23/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Arteca"- S.A. Jilava 
 ♦ O. nr. 124/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Atelierele Centrale"- S.A., Crişcior, jud. Hunedoara 
 ♦ O. nr. 118/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Autotransport"- S.A. Braşov 
 ♦ O. nr. 78/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Autotransport"- S.A. Iaşi 
 ♦ O. nr. 21/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Avioane"- S. A., Craiova 
 ♦ O. nr. 310/2003 (M.I.R.)  

 • S.C. "Barumc"- S. A., Anina, jud.Caraş-Severin 
 ♦ O. nr. 244/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "C.M.B."- S.A. Bocşa 
 ♦ O. nr. 25/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "C.S.R."- S.A., Reşiţa 
 ♦ L. nr. 137/2002 

 ♦ O. nr. 80/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Cargo Trans"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 76/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Carom"- S.A. Oneşti 
 ♦ O. nr. 11/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Carpic"- S.A. Carei 
 ♦ O. nr. 81/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Centex"- S.A., Braşov 
 ♦ O. nr. 14/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "CET Zonă"- S.A. Sighetu Marmaţiei 
 ♦ O. nr. 53/2002 (A.P.A.P.S.)  
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 • S.C. "Clasicor"- S.A. Oradea 
 ♦ O. nr. 82/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Colorom"- S.A. Codlea 
 ♦ O. nr. 220/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Comat Neamţ"- S.A. Piatra-Neamţ 
 ♦ O. nr. 39/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Combinatul de utilaj greu (CUG)"- S.A. Cluj-Napoca 
 ♦ O. nr. 10/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Comes"- S.A. Săvineşti 
 ♦ O. nr. 40/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Comfin"- S.A. Costeşti 
 ♦ O. nr. 118/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Comppil Dolj"- S.A. Craiova 
 ♦ O. nr. 74/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Conserve Mureş"- S.A. 
 ♦ O. nr. 12/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Coriaş"- S.A., Corabia, jud.Olt 
 ♦ O. nr. 364/2003 (M.A.A.P.)  

 • S.C. "Dermatina"- S.A. Timişoara 
 ♦ O. nr. 61/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Dobromin"- S.A. Constanţa 
 ♦ O. nr. 24/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Editura Scrisul Românesc"- S.A. Craiova 
 ♦ O. nr. 30/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Electronica"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 56/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Energoreparaţii"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 112/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Energoutilaj"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 113/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Exfor"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 109/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Faur"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 57/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Fibracis Vereşti"- S.A. Vereşti 
 ♦ O. nr. 42/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Fibratin"- S.A. Cornu Luncii 
 ♦ O. nr. 43/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Foraj Sonde"- S.A., Târgu Cărbuneşti, jud.Gorj 
 ♦ O. nr. 233/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "FORMIN"- S.A 
 ♦ O. nr. 10/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Fortpres Cug"- S.A. Cluj-Napoca 
 ♦ O. nr. 18/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Geopec"- S.A. Piteşti 
 ♦ O. nr. 84/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "GES"- S.A., Boldeşti-Scăieni 
 ♦ O. nr. 47/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Giurgiu Nav"- S.A. 
 ♦ O. nr. 121/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Grantmetal"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 116/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Griro"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 27/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Hart"- S.A. Miercurea- Ciuc 
 ♦ O. nr. 83/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Helitube"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 110/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Hidrosib"- S.A. Sibiu 
 ♦ O. nr. 19/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Hidrotehnica"- S.A. Galaţi 
 ♦ O. nr. 219/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Hyperion"- S.A. Stei 
 ♦ O. nr. 120/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "I.M.U.M."- S.A. Medgidia 
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 ♦ O. nr. 20/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "IAIFO"- S.A. Zalău 
 ♦ O. nr. 114/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "ICCTA"- S.A. Craiova 
 ♦ O. nr. 70/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "ICE Computer"- S.A., Bucureşti 
 ♦ O. nr. 42/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Icemenerg Service" S.A., Bucureşti 
 ♦ O. nr. 4/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "ICMRS"- S.A. Galaţi 
 ♦ O. nr. 67/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "ICMUG"- S.A. Giurgiu 
 ♦ O. nr. 86/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "ICPPAM"- S.A. Baloteşti 
 ♦ O. nr. 2/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Imatex"- S.A.Târgu Mureş 
 ♦ O. nr. 51/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Islaz"- S.A., Alexandria 
 ♦ O. nr. 83/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Înfrăţirea"- S.A.Oradea 
 ♦ O. nr. 125/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Jilttrans Est"- S.A. Mătăsari 
 ♦ O. nr. 72/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Laromet"- S.A. Caransebeş 
 ♦ O. nr. 117/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Legume Fructe"- S.A. Târgu Jiu 
 ♦ O. nr. 71/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Letea"- S.A. Bacău 
 ♦ O. nr. 12/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Lutex"- S.A. Luduş 
 ♦ O. nr. 52/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Mecanica Fină"- S.A. Mârşa 
 ♦ O. nr. 108/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Mefin"- S.A. Sinaia 
 ♦ O. nr. 50/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Metalica"- S.A., Rupec, jud. Braşov 
 ♦ O. nr. 78/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Metalurgica"- S.A. Reghin 
 ♦ O. nr. 64/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Metalurgica"- S.A. Vlăhiţa 
 ♦ O. nr. 84/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Mobimod"- S.A., Tecuci, jud. Galaţi 
 ♦ O. nr. 80/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Moldoconf"- S.A. Iaşi 
 ♦ O. nr. 191/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Moldoforest"- S.A. Iaşi 
 ♦ O. nr. 35/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Moldoplast"- S.A., Iaşi, jud. Iaşi 
 ♦ O. nr. 139/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Moldova Tricotaje"- S.A. Iaşi 
 ♦ O. nr. 66/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Munca"- S.A. Ovidu 
 ♦ O. nr. 849/2003 (M.A.P.A.M.)  

 • S.C. "Nutricora"- S.A. Corabia 
 ♦ O. nr. 73/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Oltplast"- S.A. Drăgăşani 
 ♦ O. nr. 75/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Omega"- S.A., Bucureşti 
 ♦ O. nr. 80/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Palas"- S.A. Constanţa 
 ♦ O. nr. 102/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Petrotub"- S.A. Roman 
 ♦ O. nr. 79/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "PISCICOLA SALOŞ"- S.A. Slatina 
 ♦ O. nr. 99/2002 (A.P.A.P.S.)  
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 • S.C. "Piscicola"- S.A., Jurilovca 
 ♦ O. nr. 80/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Polirom"- S.A. Roman 
 ♦ O. nr. 63/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Premargro"- S.A. Oradea 
 ♦ O. nr. 123/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Presum Proiect"- S.A., Iaşi 
 ♦ O. nr. 38/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Promer"- S.A. Brăila 
 ♦ O. nr. 107/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Remar"- S. A., Paşcani 
 ♦ O. nr. 245/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Rempes"- S.A. Deva 
 ♦ O. nr. 46/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Republica"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 3/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "RETROM"- S.A. 
 ♦ O. nr. 11/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Rodipet"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 9/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Roman"- S.A. Braşov 
 ♦ O. nr. 1/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Romatest- Institutul Testare şi Cercetare Mecanică Agricolă"- S.A. Voluntari. 
 ♦ O. nr. 25/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Rompiro"- S.A., Orăştie 
 ♦ O. nr. 115/2003 (M.I.R.)  

 • S.C. "Rulmentul"- S.A. Suceava 
 ♦ O. nr. 16/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Seracom" (Compania de Construcţii Holding)- S.A. Târgu Mureş, jud. Mureş 
 ♦ O. nr. 79/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Sere"- S.A., Braşov, jud. Braşov 
 ♦ O. nr. 363/2003 (M.A.A.P.)  

 • S.C. "Sibac"- S.A. Sighişoara 
 ♦ O. nr. 18/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "SICO"- S.A. Craiova 
 ♦ O. nr. 100/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Siderca"- S.A. Călăraşi 
 ♦ O. nr. 31/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Sidermet"- S.A. Călan 
 ♦ O. nr. 32/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Siderurgica"- S.A. Hunedoara 
 ♦ O. nr. 33/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Silvania Forest"- S.A., Satu Mare 
 ♦ O. nr. 69/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Sinta"- S.A. Iaşi 
 ♦ O. nr. 36/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Skialpin"- S.A., Sinaia 
 ♦ O. nr. 17/2003 (A.P.A.P.S.)  

 ♦ H.G. nr. 1037/2003 

 • S.C. "Soceram"- S.A., Bucureşti 
 ♦ O. nr. 61/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Solventul"- S.A., Timişoara 
 ♦ O. nr. 13/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Sometchim"- S.A. Iaşi 
 ♦ O. nr. 77/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Spumante Silvana"- S.A., Şimleu Silvaniei 
 ♦ O. nr. 234/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Stepo"- S.A., Dorohoi 
 ♦ O. nr. 40/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Şantierul Naval Mangalia"- S.A. 
 ♦ O. nr. 332/2003 (M.I.R.)  

 • S.C. "Şantierul Naval"- S.A. Constanţa, finalizare proces privatizare 
 ♦ O. nr. 8/2002 (A.P.A.P.S.)  

 ♦ O.G. nr. 72/2002 

 • S.C. "Şcoala de Şoferi Amatori"- S.A. Ploieşti 
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 ♦ O. nr. 28/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Tepro"- S.A. Iaşi 
 ♦ O. nr. 26/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Terom"- S.A. Iaşi 
 ♦ O. nr. 60/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Texin"- S.A., Giurgiu 
 ♦ O. nr. 39/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Timpuri Noi"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 55/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Transmixt Moldova"- S.A. Paşcani 
 ♦ O. nr. 37/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Transmixt"- S.A. Bistriţa 
 ♦ O. nr. 89/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Transtitan"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 90/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Tremag"- S.A., Tulcea 
 ♦ O. nr. 1/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Trust Comin"- S.A. Baia Mare 
 ♦ O. nr. 54/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Tubinox"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 123/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Tufon"- S.A. Craiova 
 ♦ O. nr. 48/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Turol"- S.A. Olteniţa 
 ♦ O. nr. 218/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "U.C.M.R."- S.A.Reşiţa 
 ♦ O. nr. 9/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "U.I.M."- S.A. Vânători- Neamţ 
 ♦ O. nr. 45/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "UMUC"- S.A. Bucureşti 
 ♦ O. nr. 68/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "UPRUC SERV"- S.A., Făgăraş 
 ♦ O. nr. 167/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "UTA"- S.A. Arad 
 ♦ O. nr. 41/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "UTEPS"- S.A., Alba Iulia, jud. Alba 
 ♦ O. nr. 126/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Uzina Mecanică Băbeni"- S.A. 
 ♦ O. nr. 3090/2003 (M.I.R.)  

 • S.C. "Uzina Mecanică Drăgăşani"- S.A. 
 ♦ O. nr. 311/2003 (M.I.R.)  

 • S.C. "Uzina Mecanică Filiaşi"- S.A. 
 ♦ O. nr. 321/2003 (M.I.R.)  

 • S.C. "Uzina Mecanică Mârşa"- S.A. 
 ♦ O. nr. 331/2003 (M.I.R.)  

 • S.C. "Uztel"- S.A. Ploieşti 
 ♦ O. nr. 62/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Vinalcool"- S.A. Giurgiu 
 ♦ O. nr. 29/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Viromet"- S.A. Victoria 
 ♦ O. nr. 7/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Vitipomicola Dumbrava"- S.A. Vaslui 
 ♦ O. nr. 44/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. "Zoomold"- S.A. Popricani 
 ♦ O. nr. 38/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C. SANEVIT 2003 - S.A. Arad 
 ♦ O. nr. 1907/2008 (M.S.PU.)  

 • S.C." UPRUC CTR "S.A. Făgăraş 
 ♦ O. nr. 98/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C." UPRUC POL "S.A. Făgăraş 
 ♦ O. nr. 97/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C." UPRUC RAMA "S.A. Făgăraş 
 ♦ O. nr. 96/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C." UPRUC TAP-SDV "S.A. Făgăraş 
 ♦ O. nr. 95/2002 (A.P.A.P.S.)  
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 • S.C." UPRUC UTCH "S.A.Făgăraş 
 ♦ O. nr. 94/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C."Alimserv"- S.A. Galaţi 
 ♦ O. nr. 228/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C."Cicalex"- S.A., Alexandria, jud. Teleorman 
 ♦ O. nr. 127/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C."Durău"- S.A. Ceahlău 
 ♦ O. nr. 105/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.C."Severnov"- S.A. Drobeta-Turnu Severin 
 ♦ O. nr. 103/2002 (A.P.A.P.S.)  

 • S.N "Tutunul Românesc"- S.A., Bucureşti 
 ♦ O. nr. 22/2003 (A.P.A.P.S.)  

 • S.N. a Petrolului "Petrom"- S.A., Bucureşti, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 55/2003 

 • S.N. a Petrolului "Petroşani"- S.A., conversia creanţelor bugetare 
 ♦ H.G. nr. 550/2003 

 • condiţii: 
 • S.C. "Uzina Mecanică Cugir" - S.A., filială a C.N. "Romarm" - S.A. 
 ♦ O. nr. 1908/2008 (A.V.A.S.)  

 • S.C. "Agroprodcom" - S.A. Odorheiu Secuiesc 
 ♦ O. nr. 453/2009 (M.A.P.D.R.)  

 • unele societăţi comerciale aflate în proces de privatizare 
 ♦ L. nr. 137/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 208/2002 

 ♦ O. nr. 84/2003 (M.I.R.)  

 - aflate în portofoliul M.I.R.: 
 • dispoziţii speciale 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 • strategie de privatizare în anul 2003 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 653/2003 

 - aflate în proces de privatizare, amânarea de la plată a unor datorii, criterii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1490/2002 

 - agenţi de personal navigant care prestează servicii de selecţie şi plasare, efectuare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 16/2000 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ H.G. nr. 83/2003 

 - asociaţii, constituire, achiziţii de acţiuni 
 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 - audit: 
 • financiar, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 • public intern 
 ♦ O.G. nr. 119/1999 

 - capital social, patrimoniu, majorare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - care se privatizează, anunţ publicitar 
 ♦ O. nr. 133/1998 (M.P.)  

 - care se reorganizează în unităţi de cercetare-dezvoltare 
 ♦ L. nr. 290/2002 

 - care vor aplica experimental Programul de aplicare experimentală a Normelor privind consolidarea conturilor 
 ♦ O. nr. 189/2001 (M.F.P.)  

 - cerere de înregistrare în regimul comerţului, model şi conţinut, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 991/2004 

 - certificat: 
 • de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, capital social, majorare cu valoarea terenului 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 • de înregistrare în registrul comerţului, model şi conţinut, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 991/2004 

 • de obligaţii bugetare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - cod unic de înregistrare 
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 ♦ L. nr. 359/2004 

 - comercializare în regim duty-free şi duty-paid, autorizaţie, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 - Comisia pentru privatizarea S.C. de Distribuire a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud"- S.A., Bucureşti şi "Distrigaz Nord"- S.A., Târgu Mureş 
 ♦ H.G. nr. 1002/2003 

 - Comisia pentru privatizarea S.C. filiala de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea"- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 998/2003 

 - constituire societăţi comerciale cu capital mixt, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - constituire, formalităţi, taxe: 
 • act de constituire, statut, autentificare 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 36/1995 

 ♦ L. nr. 359/2004 

 • înmatriculare în registrul comerţului 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ N.M. nr. P/608-773/1998 (C.C.I.R.; M.J.)  

 ♦ H.G. nr. 600/2001 

 - contabilitate, organizare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - contracte de administrare, durată, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 20/2001 

 - contracte de privatizare, măsuri de urmărire a executării obligaţiilor 
 ♦ O.G. nr. 25/2002 

 ♦ H.G. nr. 489/2003 

 - contracte de vânzare-cumpărare pentru înstrăinare acţiuni nominative de control, încheiere acte adiţionale de către A.P.A.P.S. 
 ♦ O.G. nr. 31/2003 

 - contractul de mandate pentru instituţiile implicate în procesul de privatizare, emitere, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - cu capital de stat: 
 • concesionare suprafeţe de teren agricol, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrare, durată 
 ♦ H.G. nr. 1010/1999 

 • integral sau la care statul deţine cel puţin o treime din capitalul social, aprobare programe de restructurare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 936/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 • majoritar de stat: 
 • aprobare, concedieri colective, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 8/2003 

 ♦ H.G. nr. 240/2003 

 • arierate bugetare, diminuare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 128/2006 

 • care beneficiază de prevederile art.14 din O.U.G.nr.8/2003 
 ♦ H.G. nr. 241/2003 

 • incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II), strategii de privatizare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 773/2003 

 • proces de restructurare, reorganizare şi privatizare, măsuri, drepturi 
 ♦ O.U.G. nr. 8/2003 

 - cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară, sigurare pază, finanţare cheltuieli, autorizare A.V.A.S. 
 ♦ L. nr. 48/2008 

 - cu datorii restante, restructurare şi privatizare, dizolvare, lichidare, măsuri 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - cu participare de capital străin, şi organizaţii economice străine, reprezentante în România, autorizaţii, condiţii 
 ♦ D.-L. nr. 122/1990 

 - cu profil de cercetare-dezvoltare, dispoziţii specifice 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - cu răspundere limitată şi societăţi pe acţiuni, acţiuni şi părţi sociale, garanţii reale mobiliare, condiţii 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - de cercetare-dezvoltare, privatizare 
 ♦ H.G. nr. 2193/2004 

 - de compensare, decontare şi depozitare a instrumentelor financiare, sisteme, contracte, încheiere, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - deţinute public, efectuare ofertă publică cu valori mobiliare, sau de instrumente financiare, obligaţii, retragere, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 
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 - din cadrul producţiei de apărare din portofoliul APAPS în portofoliul MIR 
 ♦ H.G. nr. 565/2001 

 - din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, la care statul deţine acţiuni, strategie de privatizare, clauze în contractul de  
 vânzare-cumpărare 
 ♦ H.G. nr. 938/2001 

 - din sectorul feroviar, beneficiare de prevederile O.U.G.nr.8/2003, listă, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 839/2003 

 - din sectorul zahărului, raportare date statistice 
 ♦ O. nr. 585/2002 (M.A.A.P.)  

 - din zone defavorizate, facilităţi, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 728/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 - disponibilizare terenuri, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 834/1991 

 - dizolvare şi lichidare societăţi comerciale supuse privatizării, dispoziţii speciale 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - dosarul de prezentare a societăţilor comerciale care se privatizează, cuprins 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - drept de tranzacţionare la o bursă de mărfuri, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - drepturi ale administratorilor, cenzorilor şi împuterniciţilor mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ H.G. nr. 794/1991 

 - emitente de valori mobiliare, verificare şi certificare situaţii financiare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 10/2000 (C.N.V.M.)  

 - evaluare terenuri 
 ♦ H.G. nr. 834/1991 

 - fondul de rezervă la unele produse la societăţile comerciale la care statul este acţionar 
 ♦ H.G. nr. 58/1994 

 - fondurile cu capital de risc la societăţi comerciale pe acţiuni, constituire consultanţă şi asistenţă managerială 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - fuziune şi divizare societăţi comerciale private, dispoziţii speciale 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi retragerea unor asociaţi din cadrul societăţii comerciale, norme  
 metodologice, aprobare 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - garanţii: 
 • restituire sume reţinute, în aplicarea L. nr. 193/1998 
 ♦ N.M. nr. 22656/335595/1998 (M.F.; M.I.C.)  

 • reţinute soc.com. furnizoare din valoarea utilajelor livrate Combinatului de la Krivoi-Rog 
 ♦ O.U.G. nr. 87/2003 

 ♦ O. nr. 239/1560/2003 (M.E.COM.; M.F.P.)  

 - imobilizări corporale, reevaluare 
 ♦ H.G. nr. 1553/2003 

 - inactivitate temporară, regim derogatoriu de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, condiţii 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 - incapacitate de plată, prevenire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1327/2002 

 - incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL), suspendare proceduri de vânzare a activelor incluse operaţional, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2000 

 - instituire procedură de administrare specială 
 ♦ O. nr. 806/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - instituire supraveghere financiară şi pentru societăţi comerciale aflate în administrare specială 
 ♦ L. nr. 137/2002 

 - investiţii: 
 • directe, stimulare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 94/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 ♦ L. nr. 332/2001 

 • utilizare eficientă a energiei 
 ♦ H.G. nr. 409/2009 

 - împrumuturi acordate în baza O.U.G.nr.8/2003, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1005/2003 

 - în cadrul cărora vor funcţiona şi magazine "Economat", înfiinţare 



 

 6498

 ♦ H.G. nr. 469/2002 

 - în domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, măsuri de accelerare a procesului de privatizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 299/2000 

 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - înlesniri la plată, listă, stabilire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 239/2003 

 - întrprinderi publice, guvernanţă corporativă 
 ♦ O.U.G. nr. 109/2011 

 - măsuri de aplicare a L. nr. 31/1990 
 ♦ H.G. nr. 1323/1990 

 - măsuri de protecţie socială, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - plata contribuţiei pentru valoarea asistenţei tehnice acordate de Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, Viena (A.I.E.A.) 
 ♦ O.G. nr. 29/1998 

 - privatizare: 
 • accelerare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ L. nr. 137/2002 

 • fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, dispoziţii speciale 
 ♦ L. nr. 137/2002 

 • patrimoniu, reevaluare 
 ♦ H.G. nr. 834/1991 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 • societăţi ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată cu destinaţie agricolă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 268/2001 

 • vânzare active cu plată integrală, cu plata în rate, în sistem leasing imobiliar 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 • vânzare acţiuni, metode 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - procedura reorganizării judiciare şi falimentului 
 ♦ O. nr. 2881/C/2657/5/1999 (M.J.; C.C.I.R.M.B.; F.P.S.)  

 - producătoare de aparatură şi instrumente medicale, privatizare 
 ♦ O.U.G. nr. 90/2004 

 - profit, repartizare 
 ♦ O.G. nr. 64/2001 

 - program de restructurare, evaluare şi certificare 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ O. nr. 270/1999 (A.R.D.)  

 - programe de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională (R.I.C.O.P.) 
 ♦ H.G. nr. 978/1999 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 15/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 20/2001 

 - regim juridic al proprietăţii în domeniul audiovizualului, radiodifuzori de drept privat 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - reglementarea situaţiei celor ce nu îşi majorează capitalul social, dizolvare de drept, condiţii, căi de atac 
 ♦ L. nr. 314/2001 

 - reguli speciale pentru anumite societăţi comerciale 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - reorganizarea unor activităţi în cadrul S.C. de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"- S.A. 
 ♦ H.G. nr. 273/2003 

 - restructurare prin divizare sau fuziune, regim juridic 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 15/1990 

 ♦ O.G. nr. 49/1994 

 - simbolurile producătorilor de conserve alimentare destinate consumului uman 
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 ♦ O. nr. 122/1999 (M.A.A.)  

 - societăţi şi companii naţionale privatizate, control postprivatizare, urmărire executare obligaţii asumate, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 25/2002 

 - spaţii considerate active 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 - stat sau o autoritate a administraţiei publice locale, acţionar majoritar, valorificare, active corporale aferente capitalului imobilizat şi care se află în  
 proces de privatizare 
 ♦ O.G. nr. 44/2002 

 - statut, contract, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ H.G. nr. 1323/1990 

 - strategia de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizarea energiei electrice "Electrica Dobrogea" SA şi "Electrica SA"  
 Banat 
 ♦ H.G. nr. 1377/2002 

 ♦ L. nr. 570/2004 

 - sume care se lasă cu titlu gratuit, condiţii 
 ♦ O. nr. 109/1998 (M.P.)  

 - supuse privatizării, acordarea unor facilităţi la plata obligaţiilor bugetare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 655/2000 

 - şi companii/societăţi naţionale, privatizare potrivit O.U.G. nr.88/1997 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 ♦ L. nr. 83/1997 

 ♦ L. nr. 15/1990 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - şi regii autonome: 
 • cu profil agricol, administrare bunuri agricole, proprietate privată a statului 
 ♦ L. nr. 1/2000 

 • şi organizaţii cooperatiste, înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, condiţii 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 - tipuri 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 - ţinerea registrelor societăţilor privatizate la Registrul Român al Acţionarilor 
 ♦ O. nr. 1/1999 (C.N.V.M.)  

 - vânzarea de acţiuni, de părţi sociale şi active, dosar de prezentare, stabilire preţ de ofertă 
 ♦ O. nr. 133/1998 (M.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 v. societăţi comerciale la care statul este acţionar, v. parcuri industriale, v. privatizare 
 
 Societăţi comerciale agricole: 
 - ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă, privatizare prin licitaţie publică cu strigare, metodă,  
 aprobare 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 137/2002 

 ♦ O. nr. 247/2002 (M.A.A.P.)  

 - cu capital integral sau parţial ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau proprietatea statului, privatizare, facilitate 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 - înfiinţare: 
 • prin desprindere din R.A. "Romcereal" 
 ♦ H.G. nr. 1054/1995 

 • prin reorganizarea unor întreprinderi agricole de stat 
 ♦ H.G. nr. 266/1991 

 - persoane fizice care deţin acţiuni în baza L. nr. 18/1991, drepturi 
 ♦ L. nr. 46/1992 

 - privatizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 ♦ L. nr. 190/2004 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 15/1990   
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 Societăţi comerciale bancare - bănci: 
 - "Banc Post" - S.A., înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 448/1991 

 - activitate bancară, regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 - activitate de tranzacţionare de instrumente financiare derivate, aviz, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - Banca Comercială Ion Ţiriac - S.A., înfiinţare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1059/1990 

 - Banca Comercială Română - S.A., înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1195/1990 

 - Banca de Credit Cooperatist- S.A. BANKCOOP, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 992/1990 

 - Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1178/1990 

 - creditare, foste cooperative agricole de producţie, stingere, modalităţi 
 ♦ L. nr. 156/1997   
 Societăţi comerciale de asigurări: 
 - Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale 
 ♦ L. nr. 260/2008 

 ♦ O. nr. 6/87/2011 (C.S.A.; M.A.I.)  

 - subscriere, riscuri de tip catastrofe naturale, acoperire, condiţii 
 ♦ O. nr. 4/2002 (C.S.A.)    
 Societăţi comerciale de cercetare-dezvoltare: 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ L. nr. 31/1990   
 Societăţi comerciale de interes public naţional: 
 - denumire, companii naţionale sau societăţi naţionale 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997   
 Societăţi comerciale de management şi servicii energetice: 
 - structură, competenţe, contract de management şi prestări de servicii energetice 
 ♦ H.G. nr. 409/2009   
 Societăţi comerciale de transporturi auto pentru agricultură şi alimentaţie (Agrotransport- S.A.), constituire: 
 ♦ H.G. nr. 13/1991   
 Societăţi comerciale de valori mobiliare: 
 - autorizarea de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, eliberare duplicate, taxe 
 ♦ O. nr. 22/1997 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - denumire, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 1/1995 (C.N.V.M.)  

 - intermedieri de valori mobiliare pe piaţa organizată, R. nr. 3/1998 
 ♦ O. nr. 3/1998 (C.N.V.M.)  

 - încălcarea prevederilor R. nr. 3/1998, O. nr. 3/1998, sancţiuni, avertisment, amendă 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 26/1990 

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - şi agenţii custode, obligaţii 
 ♦ O. nr. 23/1997 (C.N.V.M.)    
 Societăţi comerciale din turism: 
 - balneare şi de recuperare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 152/2002 

 - stat acţionar, privatizare, strategie, modalităţi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 52/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 436/2001 

 ♦ H.G. nr. 441/2001   
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 Societăţi comerciale la care statul este acţionar: 
 - fond de redresare financiară, aprobare, criterii 
 ♦ H.G. nr. 318/1995 

 - metodologia vânzării de acţiuni 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - prevenire şi combatere a poluării mediului la unele societăţi comerciale, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 511/1994 

 - privatizare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 55/1998 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - regim special de supraveghere 
 ♦ H.G. nr. 301/1993 

 - restructurarea economico-financiară, a celor de importanţă deosebită 
 ♦ H.G. nr. 445/1994 

 - spaţii comerciale: 
 • active 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 • pentru unele activităţi productive, interzicerea schimbării destinaţiei sau închirierii 
 ♦ H.G. nr. 391/1995   

 Societăţi comerciale pentru mecanizarea agriculturii şi prestări de servicii în domeniul mecanizării agriculturii  
 (Agromec): 
 ♦ H.G. nr. 192/1991   
 Societăţi cooperative: 
 - meşteşugăreşti de consum, valorificare, agricole, locuinţe, pescăreşti, transporturi, forestiere 
 ♦ L. nr. 1/2005   
 Societăţi de administrare a investiţiilor: 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - constituire, autorizare de către C.N.V.M., condiţii 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - supraveghere suplimentară 
 ♦ O.U.G. nr. 98/2006   
 Societăţi de asigurare şi reasigurare: 
 - care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare, supraveghere suplimentară, norme 
 ♦ O. nr. 9/2008 (C.S.A.)  

 - contabilitate, organizare, conducere 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - faliment, redresare financiară 
 ♦ L. nr. 503/2004 

 ♦ L. nr. 85/2014 

 - supraveghere suplimentară 
 ♦ O.U.G. nr. 98/2006   
 Societăţi de bursă: 
 - autorizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - cadrul legal 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 297/2004   
 Societăţi de depozitare pentru fondurile deschise de investiţii: 
 - caracteristici 
 ♦ O.G. nr. 26/2002   
 Societăţi de depozitare valori mobiliare: 
 - autorizaţie C.N.V.M., eliberare duplicate, taxe 
 ♦ O. nr. 22/1997 (C.N.V.M.)    
 Societăţi de intermediere: 
 - acţiuni în formă dematerializată, emitere, Instrucţiuni nr.2/1996 
 ♦ O. nr. 2/1996 (C.N.V.M.)  



 

 6502

 - autorizare, proceduri, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - autorizare, răspundere 
 ♦ H.G. nr. 788/1993 

 - emitenţi de valori mobiliare, informare periodică şi continuă, Regulamentul nr.2/1996 
 ♦ O. nr. 9/1996 (C.N.V.M.)  

 - valori mobiliare, ofertă publică de vânzare, Regulamentul nr.6/1995 
 ♦ O. nr. 3/1996 (C.N.V.M.)    
 Societăţi de investiţii financiare: 
 - activ net, calcul, Instrucţiuni nr.4/1999 
 ♦ O. nr. 9/1999 (C.N.V.M.)  

 - portofoliu, administrare prudenţială, asigurare 
 ♦ O. nr. 1/2004 (C.N.V.M.)  

 - privatizare cu titlu gratuit, finalizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 54/1998   
 Societăţi de investiţii: 
 - aprobare Instrucţiuni nr. 10/1997 
 ♦ O. nr. 22/1997 (C.N.V.M.)  

 - aprobare, condiţii 
 ♦ O. nr. 20/1997 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - autorizaţie C.N.V.M., eliberare duplicate, taxe 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - formă juridică a fondurilor cu capital de risc 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - transformare fonduri deschise de investiţii în: 
 • fonduri cu capital de risc, Regulament nr. 5/1999 
 ♦ O. nr. 8/1999 (C.N.V.M.)  

 • societăţi de investiţii, Regulament nr.10/1997 
 ♦ O. nr. 20/1997 (C.N.V.M.)    
 Societăţi de leasing: 
 - operaţiuni de leasing: 
 • certificat de înmatriculare, înregistrare la Ministerul Finanţelor 
 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 • înregistrare în contabilitate 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - organizare şi funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 51/1997   
 Societăţi de microfinanţare: 
 - Corpul Executorilor pentru Societăţile de Microfinanţare, statut 
 ♦ O. nr. 1662/C/2007 (M.J.)    
 Societăţi de registru independent: 
 - clienţi, valori mobiliare, aprobare, obligaţii 
 ♦ O. nr. 23/1997 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - evidenţă valori mobiliare, emitenţi, Instrucţiuni nr.13/1996 
 ♦ O. nr. 32/1996 (C.N.V.M.)  

 - program de software de registru administrat de C.N.V.M. 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - registrul acţionarilor, elaborare la cererea societăţilor comerciale de registru emitente de valori mobiliare 
 ♦ O. nr. 1/2000 (C.N.V.M.)    
 Societăţi de servicii de investiţii financiare: 
 - autorizare: 
 • prestare operaţiuni cu valori imobiliare sau alte instrumente financiare, cu sediul în românia sau în alte state, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 • şi funcţionare, Regulament nr.3/2001 aprobare L.nr.31/1990 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ O. nr. 102/2002 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - societăţi de servicii de investiţii financiare, tranzacţii în marjă, condiţii 
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 ♦ L. nr. 297/2004 

 - supraveghere suplimentară 
 ♦ O.U.G. nr. 98/2006   
 Societăţi de valori mobiliare: 
 - BVB, RASDAQ şi SNCD, decontarea tranzacţiilor cu valori mobiliare efectuate pe pieţele reglementate 
 ♦ O. nr. 8/2000 (C.N.V.M.)  

 - ca servicii de investiţii financiare, autorizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ O. nr. 7/2003 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004   
 Societăţi financiare: 
 - conglomerat financiar: 
 • adecvare capital, tranzacţii intragrup, concentrare riscuri, cerinţe suplimentare 
 ♦ O. nr. 23/120/113136//2006 (B.N.R.; C.N.V.M.; C.S.A.)  

 - conglomerat financiar: adecvare capital, tranzacţii intragrup, concentrare riscuri, cerinţe suplimentare 
 • regim 
 ♦ O.U.G. nr. 98/2006 

 - de tip holding, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 ♦ O.U.G. nr. 98/2006   
 Societăți mutuale de asigurare: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 71/2019   
 Societăţi naţionale: 
 - arierate bugetare, diminuare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 128/2006 

 - la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, administrare, condiţii, 
 ♦ O.U.G. nr. 20/2001 

 - personal din sectorul minier, protecţie socială 
 ♦ H.G. nr. 97/1998 

 - profit, repartizare 
 ♦ O.G. nr. 64/2001   
 Societăţi: 
 - insolvenţă, procedură 
 ♦ L. nr. 85/2014   
 Sol: 
 - combatere eroziune 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 - protecţie: 
 • poluare 
 ♦ O. nr. 756/1997 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 • şi ameliorare 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - sistem naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi sol-vegetaţie pentru silvicultură, finanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 38/2002 

 - studii pedologice şi agrochimice şi studii pentru vegetaţia forestieră, întocmire, finanţare 
 ♦ O.U.G. nr. 38/2002 

 - utilizare, conservare, protecție, regim 
 ♦ L. nr. 246/2020   
 Solduri/soldări: 
 - vânzare de solduri, practici comerciale 
 ♦ O.G. nr. 99/2000   
 Somaţie: 
 - formular tipizat, model 
 ♦ O. nr. 1542/1999 (M.F.)    
 Soţ supravieţuitor: 
 - ajutor lunar, acordare 
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 ♦ L. nr. 578/2004 

 ♦ H.G. nr. 69/2008 

 - al eroului martir pentru Revoluţia din Decembrie 1989, drepturi, indemnizaţie 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - al persoanei care a decedat în revoluţia din decembrie 1989, drepturi, condiţii 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - pensie de urmaş în sistemul public de pensii, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - sprijin material şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române 
 ♦ L. nr. 86/1998 

 
 

v. văduve 

 Soţii: 
 - ale celor care satisfac serviciul militar în termen, ajutor social, cuantum, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 50/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)    
 Spațiu maritim: 
 - amenajare, regim 
 ♦ O.G. nr. 18/2016 

 ♦ H.G. nr. 406/2017   
 Spaţiu: 
 - comercial: 
 • construite din fondurile statului, inclusiv terenul, vânzare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1341/2002 

 • proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale, regiilor autonome de interes local, vânzare, condiţii 
 ♦ L. nr. 550/2002 

 • şi de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene/consiliilor locale/regii autonome de interes local, vânzări 
 ♦ L. nr. 550/2002 

 ♦ H.G. nr. 1341/2002 

 • transmitere fără plată în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate de producţie, criterii 
 ♦ H.G. nr. 391/1995 

 ♦ L. nr. 550/2002 

 ♦ H.G. nr. 1341/2002 

 • trecere în proprietatea D.G.D.A.L.- Bucureşti 
 ♦ H.G. nr. 1061/1990 

 - cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă: 
 • regim de vânzare 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 • situat în clădiri destinate locuinţelor, regulament-cadru referitor la proprietari de apartamente, aplicare 
 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 - cu destinaţie de birou, actualizare, criterii 
 ♦ H.G. nr. 866/1996 

 - cu destinaţii de sedii pentru partide politice, vânzare, condiţii 
 ♦ L. nr. 90/2003 

 - de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale, regiilor autonome de interes  
 local, vânzare, condiţii 
 ♦ L. nr. 550/2002 

 - destinat creaţiei artistice, aflat în proprietatea privată a statului, vânzare către utilizatori, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 973/2004 

 - excedentar din imobilele proprietate publică a statului român din străinătate, închiriere 
 ♦ H.G. nr. 926/1999 

 - fond locativ, destinaţie de locuinţă, închiriat de la stat, cameră în plus, persoană cu handicap grav, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - şi dotări care au aparţinut instituţiilor de cercetare şi proiectare tehnologică şi întreprinderilor care le-au patronat, măsuri de regularizare 
 ♦ O.G. nr. 64/1994 

 - şi mijloace de transport disponibile din unităţi de învăţământ de stat, închiriere, condiţii 
  ♦ O.G. nr. 138/2000 
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 Spaţiul aerian al României: 
 - aeronave: 
 • care utilizează neautorizat spaţiul aerian, măsuri 
 ♦ L. nr. 257/2001 

 - reclasificare peste nivelul de zbor 195, aprobare 
 ♦ O. nr. 693/M.173/2003 (M.T.C.T.; M.Ap.N.)  

 - reclasificare sub nivelul de zbor 195, aprobare 
 ♦ O. nr. 53/M.20/2007 (M.T.C.T.; M.APAR.)  

 - regiunea de control terminal (TMA) Constanţa, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 1103/M.126/2009 (M.T.I.; M.AP.N.)  

 - reţeaua ATM, servicii pentru utilizatori 
 ♦ H.G. nr. 536/2000 

 - zboruri: 
 • în zona de frontieră a României, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 • Reglementări aeronautice civile române RACR RA 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 v. Statul român 
 
 Spălare bani, trafic ilicit, combatere, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Armenia, Memorandum, Doha, 2009 
 ▼ H.G. nr. 1060/2009 (aprobare) 

 • Bermuda, Declaraţie de cooperare, Doha, 2009 
 ▼ O. nr. 70/2009 (publicare) 

 • Federaţia Rusă, Acord, Bermuda, 2007 
 ▼ H.G. nr. 819/2007 (aprobare) 

 • Finlanda, Memorandum, Seul, 2008 
 ▼ H.G. nr. 905/2008 (aprobare) 

 • Insulele Virgine Britanice, Declaraţie de cooperare, 2011 
 ▼ O. nr. 174/2011 (publicare) 

 • Israel, Memorandum, Bermuda, 2007 
 ▼ H.G. nr. 818/2007 (aprobare) 

 • Japonia, Declaraţie, 2008 
 ▼ O. nr. 70/2008 (publicare) 

 • Marele Ducat de Luxemburg, Acord, Limassol, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1180/2006 (aprobare) 

 • Muntenegru, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1651/2008 (aprobare) 

 • Norvegia, Memorandum, Seul, 2008 
 ▼ H.G. nr. 907/2008 (aprobare) 

 • Principatul Liechtenstein, Memorandum, Limassol, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1180/2006 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Acord, Antalya, 1998 
 ▼ L. nr. 154/1999 (ratificare) 

 • R. Cipru, Memorandum, Limassol, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1180/2006 (aprobare) 

 • R. F. Nigeria, Seul, 2008 
 ▼ H.G. nr. 906/2008 (aprobare) 

 • R. Franceză, Memorandum, 2012 
 ▼ O. nr. 232/2012 (publicare) 

 • R. Kazahstan, Memorandum, Astana, 2014 
 ♦ H.G. nr. 229/2015 

 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Libaneză, Memorandum, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 363/2009 (aprobare) 

 • R. Malta, Memorandum, Doha, 2009 
 ▼ H.G. nr. 1059/2009 (aprobare) 

 • R. Moldova, Memorandum, Chişinău, 2005 
 ▼ H.G. nr. 1814/2006 (aprobare) 

 • R. Paraguay, Memorandum, Bucureşti, Asuncion, 2008 
 ▼ H.G. nr. 364/2009 (aprobare) 

 • R. Serbia, Declaraţie de cooperare 
 ▼ O. nr. 154/2011 (publicare) 

 • R. Turcia, Acord, Antalya, 1998 
 ▼ L. nr. 154/1999 (ratificare) 
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 • R. Turcia, Memorandum, Ankara, 2008 
 ▼ H.G. nr. 114/2009 (aprobare) 

 • R. Ungară, Memorandum, Budapesta, 2007 
 ▼ H.G. nr. 1585/2007 (aprobare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Memorandum, Hamilton, Bermuda, 2007 
 ▼ H.G. nr. 821/2007 (aprobare) 

 • S.U.A., Memorandum, Hamilton, Bermuda, 2007 
 ▼ H.G. nr. 820/2007 (aprobare) 

 • San Marino, Declaraţie de cooperare, 2011 
 ▼ O. nr. 175/2011 (publicare) 

 • Sfântul Scaun/Statul  Cetăţii Vaticanului, Memorandum de înţelegere, Bucureşti şi  Lima, 2014 
 ▼ H.G. nr. 2/2015 (aprobare) 

 • Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului, Memorandum de înţelegere, Bucureşti şi Lima, 2014 
 ▼ O. nr. 178/2014 (publicare) 

 • Turkmenistan, Memorandum, Ashgabat, 2012 
 ▼ H.G. nr. 26/2013 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Acord FIU.NET, Proiectul Direcţiei generale justiţie, libertate, securitate, 2007-2009, acţiunea Dezvoltare FIU.NET, participare, Bucureşti,  
 Haga, 2007 
 ▼ O. nr. 642/2007 (publicare)   
 Spălare bani: 
 - autorități și organisme cu atribuții în supraveghere și control 
 ♦ L. nr. 129/2019 

 - contravenţii, infracţiuni, condiţii 
 ♦ L. nr. 129/2019 

 - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, structurile teritoriale, înfiinţare, spaţiu, atribuţii,organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 129/2019 

 - prevenire şi: 
 • combatere 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 ♦ L. nr. 129/2019 

 ♦ R. nr. 13/2019 (A.S.F.)  

 • sancţionare 
 ♦ L. nr. 129/2019 

 - state terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002, listă 
 ♦ H.G. nr. 1437/2008 

 - tranzacţii financiare, efectuare, cereri de autorizare, soluţionare, notificări, norme 
 ♦ O. nr. 95/2011 (O.N.P.C.S.B.)  

 ♦ O. nr. 136/2013 (O.N.P.C.S.B.)  

 - tranzacţii suspecte, cu numerar, transferuri externe, rapoarte, aprobare, metodologie de lucru, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 673/2008 (O.N.P.C.S.B.)    
 Spectacole: 
 - organizare, tarife de intrare, condiţii 
 ♦ O. nr. 471/1990 (M.Cult.)  

 - organizatori, abonamente şi bilete de intrare la spectacole, tipărire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 846/2002 

 - Registrul artelor spectacolului, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 2323/2009 (M.C.C.P.N.)  

 - şi concerte, instituţii, companii, desfăşurare activitate de impresariat artistic, management 
 ♦ O.G. nr. 21/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 189/2008   
 Speologie: 
 - activitate de salvare din mediu subteran (salvaspeo), organizare, prevenire accidente 
 ♦ L. nr. 402/2006 

 - Corpul Român Salvaspeo - CORSA 
 ♦ L. nr. 402/2006   
 Spitale: 
 - act minim de date la nivel pacient (SMDP), colectare electronică, introducere, responsabilitate 
 ♦ O. nr. 102/34/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - activitate, înregistrare, stocare, prelucrare, transmitere informaţii, norme metodologice, aprobare 
 ♦ O. nr. 919/2006 (M.S.PU.)  

 - aparatură de înaltă performanţă din sistemul CAS, MTCT, sume aferente instalării, plată, condiţii 
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 ♦ H.G. nr. 915/2003 

 - asistenţă medicală, asigurări sociale de sănătate, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - asistenţă medicală: 
 • în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 463/M.62/144/2535/5217/301/168/570/2012 (M.S.; M.Ap.N; M.A.I.; M.J.; S.R.I.; S.T.S.; S.I.E.; S.P.P.)  

 - autorizaţie sanitară de funcţionare, obţinere, condiţii, norme 
 ♦ O. nr. 914/2006 (M.S.PU.)  

 - bloc operator, medic coordonator 
 ♦ O. nr. 1443/2005 (M.S.)  

 - C.N.A.S., plată sume aferente instalaţiilor aparaturii de înaltă performanţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 776/2003 

 - certificate digitale calificate de semnătură electronică, introducere 
 ♦ O. nr. 49/54/2004 (M.S.; C.N.A.S.)  

 - clasificare în funcţie de competenţă, criterii 
 ♦ O. nr. 1408/2010 (M.S.)  

 - clasificare în funcţie de competenţă, metodologie, criterii minime obligatorii 
 ♦ O. nr. 323/2011 (M.S.)  

 - colaborare cu instituţii de învăţământ superior medical, unităţi de învăţământ medical, metodologie 
 ♦ O. nr. 140/1515/2007 (M.S.PU.; M.E.C.T.)  

 - consiliul medical, atribuţii, competenţă 
 ♦ O. nr. 863/2004 (M.S.)  

 - contract individual de administrare, model 
 ♦ O. nr. 43/2002 (M.S.F.)  

 ♦ O. nr. 862/2004 (M.S.)  

 - de urgenţă din municipiul Bucureşti, dispecerat unic pentru centralizarea paturilor libere, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 905/2009 (M.S.)  

 - de urgenţă locale, judeţene, regionale, criterii de clasificare, aprobare 
 ♦ O. nr. 1764/2006 (M.S.PU.)  

 - din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, conducere 
 ♦ O. nr. M.129/2009 (M.Ap.N.)  

 - din sistemul de asigurări sociale de sănătate, finanţate integral din venituri proprii, buget de venituri şi cheltuieli, metodologie de elaborare,  
 executare 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - gărzi, organizare, efectuare 
 ♦ O. nr. 870/2004 (M.S.)  

 - indicatori de performanţă ai managementului, valori medii naţionale, aprobare 
 ♦ O. nr. 1567/2007 (M.S.PU.)  

 - management, indicatori de performanţă, metodologie de calcul 
 ♦ O. nr. 862/2004 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1490/2008 (M.S.PU.)  

 - medicină şcolară, asigurare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ H.G. nr. 529/2002 

 - nuclee de calitate, înfiinţare în unele unităţi spitaliceşti 
 ♦ O. nr. 559/874/4017/2001 (C.N.A.S.; M.S.F.; C.M.R.)  

 - organizare, funcţionare şi finanţare, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - Plan naţional de paturi, 2011-2013 
 ♦ H.G. nr. 151/2011 

 - prelevări/transplant, centre regionale de transplant şi reţele medicale proprii ale altor ministere 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - publice, manager interimar, atribuții, stabilire 
 ♦ O. nr. 1374/2016 (M.S.)  

 - publice: 
 • comitet director, atribuţii, stabilire, funcţii de conducere, salarii de bază, stabilire, criterii 
 ♦ O. nr. 921/2006 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1501/2006 (M.S.PU.)  

 • contract de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical, conţinut, aprobare 
 ♦ O. nr. 320/2007 (M.S.PU.)  

 • contract de management, model, aprobare, criterii de performanţă în baza cărora poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen 
 ♦ O. nr. 112/2007 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1384/2010 (M.S.)  

 • din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, cabinete de medicină legală, drepturi salariale, cheltuieli materiale necesare pentru  
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 funcţioanare, asigurare, contract, model 
 ♦ O. nr. 1070/2010 (M.S.)  

 • din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, contract de administrare, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 1628/2007 (M.S.PU.)  

 • funcţii specifice comitetului director, concursuri/examene, organizare, desfăşurare, metodologie-cadru 
 ♦ O. nr. 284/2007 (M.S.PU.)  

 • manager, curs de management spitalicesc, concurs, organizare, desfăşurare, reevaluare 
 ♦ O. nr. 635/2006 (M.S.PU.)  

 ♦ O. nr. 1289/2008 (M.S.PU.)  

 - raţionalizare, strategie naţională 
 ♦ H.G. nr. 303/2011 

 - reabilitare: 
 • aparate radiologice şi instalaţii de sterilizare 
 ♦ H.G. nr. 1080/2003 

 • instalaţii de sterilizare tip ISM 
 ♦ O. nr. 493/183/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - regionale de urgenţă, unităţi funcţionale, organizare, funcţionare, măsuri 
 ♦ O. nr. 1085/2012 (M.S.)  

 - Registrul electronic naţional de screening auditiv 
 ♦ O. nr. 300/2017 (M.S.)  

 - sedii, amplasare 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - sistem de hemovigilenţă, organizare 
 ♦ O. nr. 1228/2006 (M.S.PU.)  

 - Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu", trecere în subordinea Ministerului Justiţiei 
 ♦ H.G. nr. 714/1998 

 ♦ O. nr. 508/C/2011 (M.J.)  

 - Spitalul clinic "Dr. N. Lupu" reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 197/1997 

 - Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu", trecere în subordinea M.I.R.A., organizare 
 ♦ H.G. nr. 1252/2008 

 - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, reorganizare, desfiinţarea Spitalului de Ftiziologie Agigea 
 ♦ H.G. nr. 1235/2011 

 - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ O. nr. 1174/2012 (M.S.)  

 - Spitalul Clinic Judeţean Oradea, reorganizare secţii exterioare, desfiinţarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Oradea şi a Spitalului Clinic de  
 Obstetrică Ginecologie Oradea 
 ♦ H.G. nr. 108/2007 

 ♦ H.G. nr. 365/2011 

 - Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 418/2006 

 - Spitalul comunal Bălţeşti, Prahova, reabilitare, folosire împrumut 
 ♦ O.G. nr. 64/1997 

 - Spitalul de Boli Infecţioase Singureni aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Giurgiu, desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1140/2011 

 - Spitalul de Ortopedie,Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud, desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 426/2013 

 - Spitalul de Psihiatrie Cronici - Gura Ocniţei, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 52/2009 

 - Spitalul Elias: 
 • credit extern pentru achiziţionarea de aparatură medicală, garantare 
 ♦ H.G. nr. 348/1995 

 • trecere în administrarea Academiei Române 
 ♦ O.G. nr. 39/2002 

 - Spitalul Judeţean Braşov, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 698/1996 

 - Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 52/2012 

 - Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 51/2012 

 - Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, desfiinţarea, reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Brăila 
 ♦ H.G. nr. 688/2011 

 - Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 757/2011 

 - Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, desfiinţare, reorganizare Spital de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu-Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 641/2011 
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 - Spitalul Municipal de Urgenţă "Elena Beldiman" Bârlad, desfiinţarea, reorganizarea Spitalului de Copii "Sf. Nicolae" Bârlad 
 ♦ H.G. nr. 687/2011 

 - Spitalul Orăşenesc Beclean, înfiinţare în subordinea Direcţiei Sanitare a judeţului Bistriţa-Năsăud 
 ♦ H.G. nr. 901/1995 

 - Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei 
 ♦ H.G. nr. 129/2011 

 - Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" 
 ♦ O. nr. M.101/2009 (M.Ap.N.)  

 ♦ O. nr. M.47/2011 (M.Ap.N.)  

 - Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila": 
 • servicii medicale, acordare unor categorii de persoane 
 ♦ L. nr. 38/2018 

 - strategia pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România 
 ♦ O. nr. 102/34/2002 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - structuri din ambulatoriu de specialitate, reorganizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ O. nr. 39/2008 (M.S.PU.)  

 - suspendare activitate în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute de autorizaţia sanitară 
 ♦ O. nr. 1232/2006 (M.S.PU.)  

 - şi alte unităţi sanitare, normative de personal, aprobare 
 ♦ O. nr. 1778/2006 (M.S.PU.)  

 - unităţi de transfuzie sanguină 
 ♦ O. nr. 1224/2006 (M.S.PU.)  

 - unităţi sanitare: 
 • arondare judeţe la centre regionale 
 ♦ O. nr. 1765/2006 (M.S.PU.)  

 • judeţene şi locale, administrare 
 ♦ O.G. nr. 70/2002 

 ♦ I. nr. DB 337/3615/IF/2003 (M.S.F.; M.A.P.)  

 • măsuri de ordin financiar 
 ♦ O. nr. 196/968/2000 (C.N.A.S.; M.S.)  

 - unităţi sau secţii reorganizate în cadrul serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului cu handicap 
 ♦ H.G. nr. 261/2000 

 - unităţi, compartimente de primire a urgenţelor, conducere, organizare 
 ♦ O. nr. 1706/2007 (M.S.PU.)  

 - unităţi, secţii şi compartimente de obstretică-ginecologie, neonatologie, ierarhizare 
 ♦ O. nr. 1881/2006 (M.S.PU.)    
 Sponsorizare: 
 - contribuţii pentru constituirea Fondului de susţinere a învăţământului de stat 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001 

 ♦ H.G. nr. 806/1999 

 - investitori privaţi, sponsorizare biblioteci de drept public, scutire de impozit, condiţii 
 ♦ L. nr. 334/2002 

 - produse din tutun, condiţii 
 ♦ L. nr. 457/2004 

 - programe audiovizuale, condiţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - proiecte de promovare a imaginii externe a României 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 32/1994 

 ♦ O. nr. 994/1994 (M.F.)  

 - şi donaţii în bani şi în natură, folosire, condiţii 
 ♦ L. nr. 208/1997   
 Sport, cooperare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Belgia, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 632/1997 (aprobare) 

 • Canada, Memorandum de înţelegere, Otawa, 1991 
 ▼ H.G. nr. 629/1991 (aprobare) 

 • Comunitatea franceză din Belgia, Guvernul Vallon, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 446/1998 (aprobare) 

 • F. Rusă, Înţelegere, Moscova, 1999 
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 ▼ H.G. nr. 198/2000 (aprobare) 

 • Georgia, Acord, Tbilisi, 1996 
 ▼ H.G. nr. 515/1999 (aprobare) 

 • Marele Ducat al Luxemburgului, Acord,  Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 793/1994 (aprobare) 

 • Quatar, Protocol, Dobra, 1995 
 ▼ H.G. nr. 543/1997 (aprobare) 

 • R. Algeriană, Democratică şi Populară, Program de colaborare, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 749/2002 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Program de colaborare, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 449/2010 (aprobare) 

 • R. Cehă, Acord, Praga, 2007 
 ▼ H.G. nr. 181/2008 (aprobare) 

 • R. Cuba, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 207/1996 (aprobare) 

 • R. Franceză, Acord, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 333/1992 (aprobare) 

 • R. India, Program de cooperare, Bucureşti, 2011 
 ▼ O. nr. 371/2011 (publicare) 

 • R. P.Chineză, Înţelegere, Nanjing, 1995 
 ▼ H.G. nr. 38/1996 (aprobare) 

 • R. Paraguay, Acord, Asuncion, 1994 
 ▼ H.G. nr. 910/1994 (aprobare) 

 • R. Portugheză, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 96/2001 (ratificare) 

 • R. Slovacă, Acord, Bratislava, 1994 
 ▼ H.G. nr. 794/1994 (aprobare) 

 • R. Slovenia, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 795/1994 (aprobare) 

 • R. Turcia, Program de cooperare, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1552/2008 (aprobare) 

 • R.A. Siriană, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 349/1998 (aprobare) 

 • R.Africa de Sud, Acord, Pretoria, 2000 
 ▼ H.G. nr. 745/2000 (aprobare) 

 • R.Azerbaidjan, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 735/2000 (aprobare) 

 • R.F. Germania, Protocol, Enkenbach- Alsenborn, 1999 
 ▼ H.G. nr. 268/2000 (aprobare) 

 • R.F. Nigeria, Înţelegere, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 134/1994 (aprobare) 

 • R.Moldova, Înţelegere, Chişinău, 1999 
 ▼ H.G. nr. 912/1999 (aprobare) 

 • R.P.D. Coreea, Acord, Phenian, 2010 
 ▼ H.G. nr. 575/2011 (aprobare) 

 • Statele Unite Mexicane, Program de cooperare, Ciudad de Mexico, 2008 
 ▼ O. nr. 48/2009 (publicare) 

 • Ucraina, Înţelegeri, Kiev, 1999 
 ▼ H.G. nr. 26/2000 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport, Paris, 2005 
 ▼ L. nr. 367/2006 (acceptare) 

 • interzicere dopaj în sport, Consiliul Europei, Convenţie, Strasbourg, 1989 
 ▼ L. nr. 171/1998 (ratificare) 

 • securitate şi servicii la partide de fotbal şi la alte evenimente sportive,abordare integrată, Convenție, Saint-Denis, 2016, Budapesta, 2016 
 ▼ L. nr. 6/2018 (ratificare) 

 • Simbolul olimpic, protecţie, Tratat, Nairobi, 1981 
 ▼ L. nr. 40/2005 (ratificare)   
 Sport: 
 - activitate, probleme financiare, reglementare 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ H.G. nr. 1447/2007 

 ♦ O.G. nr. 15/2010 

 - afilierea României la unele organizaţii sportive internaţionale, plată, cotizaţii 
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 ♦ O.U.G. nr. 239/2000 

 - Agenţia Naţională Anti-doping, atribuţii 
 ♦ L. nr. 227/2006 

 - amplasare construcţii sportive 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - antrenor, statut, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 343/2011 

 - arte marţiale 
 ♦ H.G. nr. 297/1990 

 - autoturisme, deţinere de către unităţile M.T.S. 
 ♦ H.G. nr. 616/1999 

 - box, ramură profesionistă, recunoaştere, condiţii de practicare 
 ♦ H.G. nr. 1423/2003 

 - cabinete de medicină sportivă, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 321/2007 

 - Centrul Naţional de Excelenţă Blaj pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă volei, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 3643/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - Clubul Sportiv Municipal Giurgiu, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 544/2002 

 - Clubul Sportiv Municipal Reşiţa, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1286/2001 

 - cluburi sportive: 
 • din subordinea M.T.S., organizare, funcționare 
 ♦ O. nr. 832/2017 (M.T.S.)  

 • federaţii sportive naţionale, complexuri sportive 
 ♦ H.G. nr. 884/2001 

 ♦ L. nr. 69/2000 

 - Comisia Naţională de Acţiune împotriva Violenţei în Sport, Regulament, aprobare 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ H.G. nr. 116/2002 

 - Comisia Naţională de Disciplină Sportivă, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 551/2004 

 - Comitetul Olimpic Român, organizare, finanţare, înregistrare 
 ♦ H.G. nr. 124/1991 

 ♦ H.G. nr. 884/2001 

 - competiții școlare, organizare, desfășurare, Regulament 
 ♦ O. nr. 4816/2020 (M.E.C.)  

 - competiţii, siguranţă, trafic rutier, avizare 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - Complexul Sportiv "Sala Polivalentă" Bucureşti, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1240/1996 

 - construcţii şi amenajări săli de sport, arene, stadioane, avizare şi/sau autorizare prevenire, stingere incendii 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 - contract de activitate sportivă, model-cadru, aprobare 
 ♦ O. nr. 631/890/2017 (M.T.S.; M.M.J.S.)  

 - dans sportiv, Centrul naţional de excelenţă Reghin, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 5438/2010 (M.E.C.T.S.)  

 - dopaj: 
 • combatere, activităţi în săli de culturism, fitness, desfăşurare, autorizare, curs de instruire antidoping, organizare, metodologie 
 ♦ O. nr. 160/2011 (A.N.AND.)  

 • prevenire şi combatere 
 ♦ L. nr. 227/2006 

 ♦ O. nr. 54/2007 (A.N.AND.)  

 ♦ H.G. nr. 244/2015 

 - Federaţia Sportul Şcolar şi Universitar, înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1239/1996 

 - handbal, ramura de sport profesionistă, practicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ H.G. nr. 666/2003 

 - indemnizaţii de merit, instituire, acordare, acordare personalităţilor de prestigiu, condiţii 
 ♦ L. nr. 118/2002 

 ♦ H.G. nr. 859/2003 

 - Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 628/2001 

 - maeştrii emeriţi ai sportului, acces gratuit pe bazele sportive 
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 ♦ H.G. nr. 297/1993 

 - organizare şi funcţionare sistem naţional de educaţie fizică şi sport 
 ♦ H.G. nr. 884/2001 

 ♦ L. nr. 69/2000 

 - pârtii şi trasee pentru schi de agrement, omologare, amenajare, întreţinere şi exploatare, certificat de omologare 
 ♦ O. nr. 491/2001 (M.T.)  

 ♦ H.G. nr. 263/2001 

 - probleme financiare, reglementare, norme 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 - profesionist: 
 • în ramura baschet 
 ♦ H.G. nr. 883/2011 

 • în ramura de sport dans sportiv 
 ♦ H.G. nr. 1187/2010 

 • în ramura de sport hochei pe gheaţă 
 ♦ H.G. nr. 1186/2010 

 • în ramurile kick box, thai box, practicare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 635/2006 

 - Programul naţional pentru sănătate, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 283/2003 

 - Registrul naţional al performanţelor sportive, constituire, regulament 
 ♦ O. nr. 5572/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - registrul sportiv, organizare 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ H.G. nr. 884/2001 

 - rugby, ramura de sport profesionistă, practicare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 634/2007 

 - săli de sport: 
 • construcţie, asigurarea finanţării 
 ♦ H.G. nr. 699/2005 

 • proiectare, reglementări tehnice 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ Precizări nr. 304/16798/2002 (M.L.P.T.L.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 1993/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - sportivi: 
 • control medical şi asistenţă medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, norme metodologice, aprobare 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ O. nr. 1058/404/2003 (M.T.S.; M.S.F.)  

 • de performanţă, rentă viageră, acordare, modalităţi de plată, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 884/2001 

 ♦ O. nr. 491/2000 (M.T.S.)  

 - stimulare încasări valutare 
 ♦ H.G. nr. 123/1991 

 - substanţe şi metode interzise 
 ♦ L. nr. 129/2014 

 - suplimente nutritive, utilizare de către sportivi 
 ♦ O.G. nr. 59/2006 

 - surse de finanţare, încasare şi gestionare 
 ♦ H.G. nr. 884/2001 

 - şi educaţie fizică: 
 • activitate, organizare şi dezvoltare, strategie generală 2001- 2004 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 ♦ O. nr. 307/2001 (M.T.S.)  

 • Regulament de punere în aplicare a dispoziţiilor L. nr. 69/2000, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 884/2001 

 - terenuri sportive şi stadioane, proiectare, normativ, reglementări tehnice 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ O. nr. 1995/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - unităţi sportive din sectorul bugetar, funcţii de specialitate, condiţii de ocupare 
 ♦ O. nr. 190/2004 (A.N.S.)  

 - violenţa în sport, prevenire şi combatere 
 ♦ L. nr. 4/2008 

 ♦ O. nr. 269/2008 (A.N.S.)  

 - volei fete, Centrul Naţional Universitar de Excelenţă Târgu Mureş, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 4581/2011 (M.E.C.T.S.)  
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 - volei, ramura de sport profesionistă, practicare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 635/2007   
 Sporuri: 
 - acordare personalului din: 
 • cadrul Secţiei de Combatere a corupţiei şi criminalităţii organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi  
 servicii şi birouri specializate (judecători şi procurori) 
 ♦ L. nr. 78/2000 

 • centre de plasament şi centre de primire a copilului aflat în dificultate, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 611/2001 

 • Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 18/1999 

 • domeniul vamal, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 • pe o perioadă de 6 luni salariaţilor din instituţiile publice implicate în aplicarea L.nr.10/2001 şi L. nr.94/2000, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 184/2002 

 • Poliţia de Frontieră Română, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 • Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi", condiţii 
 ♦ H.G. nr. 881/1999 

 • Serviciul de Protecţie şi Pază 
 ♦ L. nr. 191/1998 

 - acordarea unor categorii de magistraţi 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2006 

 - de izolare, acordare personalului silvic, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 - de stabilitate şi alte drepturi, acordare funcţionarilor şi personalului încadrat cu contract de muncă individual în Consiliul Naţional al  
 Audiovizualului 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - diplomaţi, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 495/2004 

 - indemnizaţii prime şi alte drepturi băneşti ale poliţiştilor 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 - invalizi, veterani şi văduve de război 
 ♦ L. nr. 49/1991 

 ♦ L. nr. 44/1994 

 - la solda de bază pentru cadre militare şi militari angajaţi cu contract, care au în primire cai/câini de serviciu 
 ♦ L. nr. 550/2004 

 - pentru condiţii nocive: 
 • acordare pentru personalul: 
 • R.A. Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi 
 ♦ H.G. nr. 881/1999 

 - pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate, acordare pentru personalul din Administraţia Naţională a Rezervelor de  
 Stat 
 ♦ O. nr. 395/2008 (M.I.R.A.)    
 Stagiari, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Marele Ducat de Luxemburg, Acord, Luxemburg, 2001 
 ▼ O.G. nr. 36/2001 (ratificare)   
 Stagiari: 
 - magistraţi, avocaţi, notari, anterior primirii în magistratură, examen, condiţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - pregătire profesională pentru activitatea de auditor financiar 
 ♦ O.U.G. nr. 75/1999 

 ♦ H. nr. 20/2003 (C.A.F.R.)  

 - schimb de stagiari, procedura de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian 
 ♦ H.G. nr. 579/2000 

 ♦ O. nr. 661/2000 (M.M.P.S.)    
 Stagiu: 
 - arhitect, absolvent, activitate profesională ca stagiar, exceptare, condiţii 
 ♦ L. nr. 184/2001   
 Standarde europene: 
 - traducere şi andosare, finanţare, condiţii 



 

 6514

 ♦ H.G. nr. 395/2002   
 Standardizare, cooperare internaţională: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) şi Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C),  aderare 
 ▼ H.G. nr. 733/1991 (aprobare) 

 • Institutul European de Standardizare în Domeniul Telecomunicaţilor (E.T.S.I.), aderare 
 ▼ H.G. nr. 740/1991 (aprobare) 

 • Juran Internaţional Inc.,  distribuirea materialelor JURAN  în România, Acord 
 ▼ H.G. nr. 16/1994 (aprobare) 

 • Reţeaua Internaţională pentru Terminologie (TermNet),  Aderare 
 ▼ H.G. nr. 735/1991 (aprobare)   
 Standardizare, standarde: 
 - acorduri pentru produse, condiţii 
 ♦ O. nr. 103/2002 (Cons.C.)  

 - acreditare pentru: 
 • ambulatorii de specialitate 
 ♦ Decizia nr. 247/2003 (C.N.A.S.)  

 • farmacii 
 ♦ Decizia nr. 252/2003 (C.N.A.S.)  

 • furnizori de: 
 • dispozitive medicale 
 ♦ Decizia nr. 256/2003 (C.N.A.S.)  

 • îngrijiri medicale la domiciliu 
 ♦ Decizia nr. 249/2003 (C.N.A.S.)  

 - afiliere la Organizaţia Internaţională a Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.) 
 ♦ H.G. nr. 741/1991 

 - Asociaţia de Acreditare din România, statut, componenţă 
 ♦ O.G. nr. 23/2009 

 - Asociaţia de Standardizare din România ASRO, organism naţional de standardizare, competenţă, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 985/2004 

 - de acreditare furnizori de dispozitive medicale 
 ♦ O. nr. 45/2002 (C.N.A.S.)  

 - de audit financiar, aprobare 
 ♦ O. nr. 1129/2000 (M.F.)  

 - de performanţă, furnizare gaze naturale 
 ♦ O. nr. 37/2007 (A.N.R.E.)  

 - europene armonizate: 
 • ascensoare, listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 780/2016 (M.E.C.R.M.A.)  

 - implementare standarde internaţionale pentru siguranţa navelor, prevederi, aplicare 
 ♦ O.G. nr. 38/2000 

 - minime: 
 • găini ouătoare, protecţie, norme sanitar-veterinare, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 ♦ O. nr. 136/2006 (A.N.S.V.S.A.)  

 - naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 ♦ H.G. nr. 585/2002 

 - naţionale, evaluare instituţii de învăţământ preuniversitar 
 ♦ H.G. nr. 127/2000 

 - ocupaţionale, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, realizare 
 ♦ L. nr. 253/2003 

 - organism naţional A.S.R.O., A.S.R.O. statut-cadru 
 ♦ O. nr. 373/2002 (M.I.R.)  

 - regim, elaborare şi aprobare standarde 
 ♦ O. nr. 373/2002 (M.I.R.)  

 ♦ L. nr. 163/2015 

 - române care adoptă standardele europene armonizate, lista 
 ♦ H.G. nr. 571/2000 

 - române: 
 • care adoptă standarde europene armonizate pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 318/204/2003 (M.I.R.; M.M.S.S.)  

 • în domeniul aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată care adoptă standarde europene armonizate 
 ♦ O. nr. 365/2003 (M.I.R.)  
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 • în domeniul compatibilităţii electromagnetice, listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 381/1620/2004 (M.E.COM.; M.C.T.I.)  

 - sau specificaţii tehnice de produs obligatorii pentru legume, fructe proaspete, consum uman 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - schimb de informaţii, organizare, realizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1016/2004 

 ♦ O. nr. 732/2005/2/72/2006 (M.E.COM.; M.C.T.I.; M.I.E.)  

 - securitatea utilizatorilor de jucării, listă, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 396/2003 

 ♦ O. nr. 730/2011 (M.E.C.M.A.)    
 Stare civilă: 
 - acte, întocmire, reconstituire, păstrare 
 ♦ L. nr. 119/1996 

 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 ♦ H.G. nr. 64/2011 

 - certificate de stare civilă, redactare numai în limba română 
 ♦ H.G. nr. 1206/2001 

 - informatizare, integrarea registrelor de stare civilă 
 ♦ H.G. nr. 1007/2001 

 - nume dobândire şi schimbare pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 41/2003   
 Stare de alertă: 
 - încuviinţare de către Parlament 
 ♦ H.P. nr. 5/2020   
 Stare de asediu: 
 - de urgenţă, de mobilizare, de război, personal din sistemul de apărare şi securitate naţională, ordine publică, hrănire, echipare, asigurare medicală,  
 tehnică, produse, materiale de resort 
 ♦ L. nr. 257/2007 

 ♦ H.G. nr. 1474/2009 

 - instituire 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - mobilizare resurse 
 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 - regim, măsuri excepţionale, instituire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999   
 Stare de război: 
 - de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate, regim 
 ♦ L. nr. 355/2009 

 - de urgenţă, de asediu, de mobilizare, personal din sistemul de apărare şi securitate naţională, ordine publică, hrănire, echipare, asigurare medicală,  
 tehnică, produse, materiale de resort 
 ♦ L. nr. 257/2007 

 ♦ H.G. nr. 1474/2009 

 - declarare 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - ministere de resort, atribuţii 
 ♦ L. nr. 45/1994   
 Stare de urgenţă: 
 - de război, de asediu, de mobilizare, personal din sistemul de apărare şi securitate naţională, ordine publică, hrănire, echipare, asigurare medicală,  
 tehnică, produse, materiale de resort 
 ♦ L. nr. 257/2007 

 ♦ H.G. nr. 1474/2009 

 - instituire 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 ♦ H.P. nr. 3/2020 

 - regim, măsuri excepţionale, instituire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 - situaţii excepţionale, reorganizare, restrângere sau suspendare temporară a serviciilor poştale, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 
 
 
 State de funcţii: 
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 - în unităţile bugetare, întocmire 
 ♦ H.G. nr. 281/1993   
 State de salarii: 
 - contabilitate, formulare tipizate 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - în sistemul bugetar, plata, condiţii 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - modele de formulare, completare 
 ♦ O.G. nr. 7/1995   
 Statistică oficială, cooperare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Bulgaria, Memorandum de înţelegere, Braşov, 2012 
 ▼ H.G. nr. 274/2012 (aprobare) 

 • R. Kazahstan, Memorandum de înţelegere, Astana, 2010 
 ▼ H.G. nr. 533/2010 (aprobare)   
 Statistică oficială: 
 - agenţii de turism, activitate, cercetare, metodologie 
 ♦ O. nr. 153/2009 (I.N.S.)  

 - Centrul Naţional de Pregătire Statistică 
 ♦ L. nr. 226/2009 

 - cercetare privind călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României, metodologie 
 ♦ O. nr. 151/2009 (I.N.S.)  

 - cercetare privind cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare turistică colective, metodologie 
 ♦ O. nr. 152/2009 (I.N.S.)  

 - cercetare privind inovarea în industrie, servicii 
 ♦ O. nr. 219/2009 (I.N.S.)  

 - cercetare referitoare la cererea turistică a rezidenţilor în România 
 ♦ O. nr. 635/2010 (I.N.S.)  

 - cheltuieli turistice ale nerezidenţiolor cazaţi în structurile de cazare turistică private, cercetări, metodologie 
 ♦ O. nr. 636/2010 (I.N.S.)  

 - colectare date statistice în sistem electronic, utilizare norme, aprobarea listei cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic 
 ♦ H.G. nr. 542/2003 

 - conturi naţionale nefinanciare, elaborare, metodologie 
 ♦ O. nr. 193/2009 (I.N.S.)  

 - date, colectare, utilizare sistem electronic 
 ♦ O.G. nr. 19/2003 

 - Institutul Naţional de Statistică, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 161/2003 

 ♦ H.G. nr. 957/2005 

 ♦ L. nr. 226/2009 

 - organizare 
 ♦ L. nr. 226/2009 

 - program anual pentru anul 2014 
 ♦ H.G. nr. 876/2014 

 - program anual pentru anul 2015 
 ♦ H.G. nr. 1019/2014 

 - raportare statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare zi şi continuă 
 ♦ O. nr. 1782/576/2006 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 ♦ O. nr. 106/2007 (C.N.A.S.)  

 - sistem de indicatori statistici ai pieţei de muncă şi calcul, metodologie, aprobare 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ O. nr. 186/2068/2002 (M.M.S.S.; I.N.S.)  

 - sistem statistic de comerţ internaţional cu bunuri: 
 • organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 422/2006 

 - societate comercială din sectorul zahărului, raportare date statistice 
 ♦ O. nr. 585/2002 (M.A.A.P.)  

 - statistici comunitare legate de structura, activitatea filialelor străine, metodologie 
 ♦ O. nr. 217/2009 (I.N.S.)  

 - trafic de mărfuri pe căi navigabile interioare, cercetare, metodologie 
 ♦ O. nr. 446/2006 (I.N.S.)  

 - trafic portuar maritim, cercetare, metodologie 
 ♦ O. nr. 443/2006 (I.N.S.)  
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 - Ziua statisticianului, instituire 
 ♦ H.G. nr. 592/2002   
 Statistică sanitară: 
 - prestaţii cu plată, tarife 
 ♦ O. nr. 1022/2002 (M.S.F.)    
 Statui şi monumente: 
 - declarate de interes public, domeniu public 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, interzicere, excepţie  
 muzee 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2002   
 Statul român: 
 - apărarea ţării, siguranţei naţionale, măsuri excepţionale, stare de asediu/stare de urgenţă, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 - datorie publică 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 ♦ H.G. nr. 1470/2007 

 ♦ H.G. nr. 683/2008 

 - de drept 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - declaraţie de cooperare, în material transferării persoanelor condamnate, condiţii 
 ♦ L. nr. 302/2004 

 - domeniu public şi privat 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 15/1990 

 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - drept de regres, funcţionari, răspundere civilă, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 94/1999 

 - îndeplinire cu bună credinţă a obligaţiilor internaţionale la care România este parte 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - legături cu românii de peste graniţe, condiţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - minorităţi naţionale, garantări drepturi 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - naţional, suveran, independent, unitar, indivizibil 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - persoanele care au avut calitatea de şef al statului, acordarea unor drepturi, modalităţi de exercitare 
 ♦ H.G. nr. 1214/2001 

 ♦ L. nr. 406/2001 

 v. domeniu privat, v. domeniu public, v. teritoriul naţional al României 
 
 Statut: 
 - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 ♦ H.G. nr. 1610/2006 

 - antrenor 
 ♦ H.G. nr. 343/2011 

 - asistent maternal profesionist 
 ♦ H.G. nr. 679/2003 

 - asistent medical, moaşă, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 144/2008 

 - aviaţie civilă, modificarea D. nr. 413/1979 prin 
 ♦ D.-L. nr. 147/1990 

 - Banca Naţională a României, aprobare 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - cadre militare 
 ♦ L. nr. 80/1995 

 - cadru al organismului naţional Asociaţia de Standardizare din România ASRO 
 ♦ O. nr. 373/2002 (M.I.R.)  
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 - Camera Auditorilor din România 
 ♦ O. nr. 1009/1999 (M.F.)  

 - Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti 
 ♦ O.G. nr. 56/1998 

 ♦ Statut/1999 (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.)  

 - Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 - comisii de disciplină prevăzute în statutul personalului silvic, organizare şi funcţionare, regulament 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 ♦ O. nr. 274/2002 (M.A.A.P.)  

 - Corpul Diplomatic şi Consular al României 
 ♦ L. nr. 269/2003 

 - Corpul executorilor bancari, aprobare 
 ♦ O. nr. 2628/C/1999 (M.J.)  

 - deputaţi, senatori 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - Grupul Român al Uniunii Interparlamentare 
 ♦ H.P. nr. 9/1993 

 - judecători 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - personal: 
 • aeronautic din aviaţie militară 
 ♦ L. nr. 35/1990 

 • cercetare-dezvoltare, aprobare 
 ♦ L. nr. 319/2003 

 • Curţii de Conturi 
 ♦ L. nr. 94/1992 

 • silvic şi Corpul silvic, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 • vamal 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 - poliţist, aplicare, personal din M.A.I., drept de hrană în timp de pace, stabilire 
 ♦ L. nr. 360/2002 

 ♦ H.G. nr. 65/2003 

 - procurori 
 ♦ Constituţia (republicare) 

 - Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 
 ♦ Statut/1999 (U.N.N.P.R.)  

 v. societăţi comerciale 
 
 Statut-cadru: 
 - al organismelor de acreditare, Asociaţii RENAR 
 ♦ O. nr. 317/2002 (M.I.R.)  

 - al organismului naţional de standardizare- Asociaţia de Standardizare din România- ASRO 
 ♦ O. nr. 373/2002 (M.I.R.)    
 Staţie de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale (SVIAM): 
 - organism de certificare notificat în domeniul dispozitivelor medicale 
 ♦ O. nr. 428/2001 (M.S.F.)    
 Staţii de benzină: 
 - organism de inspecţie, control, organisme desemnare 
 ♦ O. nr. 337/2001 (M.I.R.)  

 ♦ O. nr. 468/2005 (M.E.COM.)    
 Staţii de căi ferate: 
 - şi haltele de mişcare aflate în exploatare, în construcţie, reparaţie şi modernizare, autorizare 
 ♦ O. nr. 340/1999 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997   
 Staţii de pompare din sistemul de irigaţii şi desecări: 
 ♦ H.G. nr. 668/2000 

 ♦ O. nr. 214/2002 (M.A.A.P.)    
 Staţii de radiocomunicaţii: 
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 - personal de operare 
 ♦ H.G. nr. 180/2002   
 Staţii de radiodifuziune şi televiziune: 
 - autorizare 
 ♦ L. nr. 504/2002   
 Staţii de salvare: 
 - plata muncii în zile de repaus 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 - Staţia Centrală de Salvare Minieră Petroşani, organizare 
 ♦ H.G. nr. 170/1990   
 Staţiune climaterică: 
 - declararea localităţii: 
 • Breaza, judeţul Prahova 
 ♦ H.G. nr. 901/1996 

 • Predeal 
 ♦ H.G. nr. 226/1992 

 • Snagov 
 ♦ H.G. nr. 962/1994   
 Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca: 
 ♦ H.G. nr. 881/2015   
 Staţiuni balneare: 
 - climatice şi balneoclimatice şi asistenţă medicală balneară de recuperare, statut, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 109/2000 

 - funcţionare, atestare, documentaţii tehnice 
 ♦ H.G. nr. 1154/2004 

 - privatizare societăţi comerciale cu profil balnear, valorificare factori terapeutici naturali, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 52/2001   
 Staţiuni balneoclimaterice: 
 - beneficiari bilete gratuite, acordare, condiţii 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 - şi balneare, acordare statut pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură 
 ♦ H.G. nr. 1016/2011   
 Staţiuni de cercetare şi producţie agricolă: 
 - teren agricol, regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 517/1999 

 ♦ L. nr. 213/1998   
 Staţiuni de cercetare-dezvoltare: 
 - Centrul de cercetare-dezvoltare pentru piscicultură Nucet 
 ♦ H.G. nr. 1833/2004 

 - înfiinţare în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
 ♦ L. nr. 290/2002 

 ♦ H.G. nr. 27/2006 

 ♦ L. nr. 45/2009 

 - Staţiune de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Timişoara 
 ♦ H.G. nr. 249/2008 

 - Staţiunea de cercetare-dezvoltare agricolă Podul Iloaiei 
 ♦ H.G. nr. 1832/2004 

 - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 390/2011 

 - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi caprinelor Bilciureşti 
 ♦ H.G. nr. 1411/2007 

 - Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru legumicultură Buzău 
 ♦ H.G. nr. 1635/2004 

 - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut 
 ♦ H.G. nr. 853/2006 

 - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Işalinţa 
 ♦ H.G. nr. 853/2006 

 - Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 2205/2004 



 

 6520

 - Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură Iaşi 
 ♦ H.G. nr. 1711/2004 

 - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 1527/2009 

 - Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie Iaşi 
 ♦ H.G. nr. 2203/2004 

 - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 1087/2008   
 Staţiuni didactice în domeniul agricol: 
 - în structura institutelor de învăţământ superior agricol 
 ♦ H.G. nr. 123/1993   
 Staţiuni şi ferme didactice: 
 - ale Universităţilor de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 
 ♦ L. nr. 290/2002   
 Staţiuni turistice: 
 - atestare, norme, criterii, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 177/1999 

 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 ♦ H.G. nr. 852/2008 

 - de interes local: 
 • localitatea Arieşeni, jud. Alba 
 ♦ H.G. nr. 329/2006 

 • localitatea Bran, jud. Braşov 
 ♦ H.G. nr. 298/2005 

 • localitatea Cheia, jud.Prahova 
 ♦ H.G. nr. 416/2000 

 • localitatea Moieciu, jud. Braşov 
 ♦ H.G. nr. 1319/2005 

 • localitatea Ocna Sibiului, jud. Sibiu 
 ♦ H.G. nr. 299/2005 

 • oraş Vişeu de Sus, jud. Maramureş 
 ♦ H.G. nr. 1204/2009 

 • oraş, Tăşnad, jud.Satu-Mare 
 ♦ H.G. nr. 417/2000 

 • oraş, Vălenii de Munte, jud.Prahova, atestare 
 ♦ H.G. nr. 509/1999 

 • zona Fântânele, comuna Rişca, jud.Cluj 
 ♦ H.G. nr. 717/1999 

 • zona Muntele Băişor, com.Băişoara, jud.Cluj 
 ♦ H.G. nr. 717/1999 

 • zona Şuior-Baia Sprie, oraşul Baia Sprie, jud. Maramureş 
 ♦ H.G. nr. 1181/2011 

 - de interes naţional: 
 • localitatea Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava 
 ♦ H.G. nr. 1324/2005 

 • localitatea Gura-Humorului, jud. Suceava 
 ♦ H.G. nr. 114/2005 

 • municipiul Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 
 ♦ H.G. nr. 511/2010 

 • oraş Azuga, jud. Prahova 
 ♦ H.G. nr. 421/2003 

 • oraş Băile Govora, jud.Vâlcea, atestare 
 ♦ H.G. nr. 688/1999 

 • oraş Pucioasa, jud.Dâmboviţa, atestare 
 ♦ H.G. nr. 510/1999 

 • oraş Slănic, jud.Prahova, atestare 
 ♦ H.G. nr. 689/1999 

 • oraş Vatra Dornei, atestare 
 ♦ H.G. nr. 177/1999 

 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 • oraşul Râşnov, judeţul Braşov 
 ♦ H.G. nr. 1161/2012 

 • oraşul Târgu-Neamţ, jud. Neamţ, atestare 
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 ♦ H.G. nr. 848/2009 

 • zona Parâng-Petroşani 
 ♦ H.G. nr. 1205/2009 

 - de pe litoral, construcţii, renovare exterioară 
 ♦ O. nr. 113/2001 (M.T.)  

 - documentaţii de urbanism şi tehnice privind construcţiile în zone turistice, metodologie de avizare 
 ♦ H.G. nr. 31/1996 

 - localităţi cu funcţii turistice 
 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 - şi climaterice, organizarea aşezării montane Poiana Braşov ca staţiune turistică şi climaterică de interes naţional 
 ♦ H.G. nr. 113/1995 

 v. turism 
 
 Stăvilare: 
 - realizare 
 ♦ L. nr. 138/2004   
 Stema României: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 102/1992 

 - reproducere pe actele oficiale şi sigiliile autorităţilor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
 ♦ H.G. nr. 687/1993 

 ♦ H.G. nr. 805/2003 

 - sigilii cu stema României 
 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 - simbol naţional 
 ♦ Constituţia (republicare)   
 Steme 
 - aprobare pentru: 
 • comuna Largu, jud. Buzău 
 ♦ H.G. nr. 509/2013   
 Steme: 
 - ale judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, elaborare, reproducere şi folosire, metodologie, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 25/2003 

 - aprobare pentru: 
 • com. Bârnova, Erbiceni, Şipote şi Vlădeni, jud. Iaşi 
 ♦ H.G. nr. 514/2007 

 • comuna Agigea, jud. Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 558/2010 

 ♦ H.G. nr. 558/2010 

 • comuna Aita Mare, jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 772/2008 

 • comuna Băcia, jud. Hunedoara 
 ♦ H.G. nr. 341/2010 

 • comuna Băiţa, judeţul Hunedoara 
 ♦ H.G. nr. 1477/2009 

 • comuna Bălăceana, jud. Suceava 
 ♦ H.G. nr. 394/2009 

 • comuna Bengeşti-Ciocadia, jud. Gorj 
 ♦ H.G. nr. 272/2013 

 • comuna Berceni, jud. Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 476/2010 

 • comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 907/2012 

 • comuna Brazi, jud. Prahova 
 ♦ H.G. nr. 475/2010 

 • comuna Brăduţ, jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 295/2010 

 • comuna Burla, jud. Suceava 
 ♦ H.G. nr. 297/2011 

 • comuna Cetatea de Baltă, jud. Alba 
 ♦ H.G. nr. 321/2009 

 • comuna Chilia Veche, jud. Tulcea 
 ♦ H.G. nr. 393/2009 
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 • comuna Chirnogi, jud. Călăraşi 
 ♦ H.G. nr. 22/2011 

 • comuna Ciomăgeşti, jud. Argeş 
 ♦ H.G. nr. 768/2008 

 • comuna Copăceni, judeţul Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 957/2011 

 • comuna Corbu, jud. Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 1264/2011 

 • comuna Cornu, jud. Prahova 
 ♦ H.G. nr. 976/2006 

 • comuna Coşereni, jud. Ialomiţa 
 ♦ H.G. nr. 254/2010 

 • comuna Coşna, jud. Suceava 
 ♦ H.G. nr. 153/2007 

 • comuna Cotmeana, jud. Argeş 
 ♦ H.G. nr. 1530/2008 

 • comuna Cumpăna, jud. Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 296/2011 

 • comuna Doiceşti, judeţul Dâmboviţa 
 ♦ H.G. nr. 935/2012 

 • comuna Drăgoeşti, judeţul Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 936/2012 

 • comuna Dumbrăveşti, jud. Prahova 
 ♦ H.G. nr. 997/2011 

 • comuna Galda de Jos, jud. Alba 
 ♦ H.G. nr. 1033/2007 

 • comuna Galicea, jud. Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 558/2008 

 • comuna Gârcov, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 771/2008 

 • comuna Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa 
 ♦ H.G. nr. 1082/2012 

 • comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 ♦ H.G. nr. 758/2012 

 • comuna Grindu, jud. Tulcea 
 ♦ H.G. nr. 155/2007 

 • comuna Hănţeşti, jud. Suceava 
 ♦ H.G. nr. 1031/2007 

 • comuna Hârtop, judeţul Suceava 
 ♦ H.G. nr. 738/2009 

 • comuna Heleşteni, jud. Iaşi 
 ♦ H.G. nr. 1032/2006 

 • comuna Ibăneşti, judeţul Botoşani 
 ♦ H.G. nr. 972/2012 

 • comuna Ilieni, jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 402/2010 

 • comuna Independenţa, jud. Călăraşi 
 ♦ H.G. nr. 143/2010 

 • comuna Istria, jud. Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 197/2013 

 • comuna Lechiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 ♦ H.G. nr. 943/2012 

 • comuna Lemnia, jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 380/2007 

 • comuna Lumina, jud. Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 23/2011 

 • comuna Luncaviţa, jud. Tulcea 
 ♦ H.G. nr. 982/2011 

 • comuna Lunguleţu, jud. Dâmboviţa 
 ♦ H.G. nr. 263/2013 

 • comuna Mânzăleşti, jud. Buzău 
 ♦ H.G. nr. 1381/2002 

 • comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 1047/2010 

 • comuna Modelu, jud. Călăraşi 
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 ♦ H.G. nr. 557/2010 

 • comuna Negraşi, jud. Argeş 
 ♦ H.G. nr. 198/2013 

 • comuna Nufăru, jud. Tulcea 
 ♦ H.G. nr. 654/2008 

 • comuna Padina, jud. Buzău 
 ♦ H.G. nr. 140/2003 

 • comuna Păuşeşti-Măglaşi, jud. Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 652/2012 

 • comuna Peregu Mare, jud. Arad 
 ♦ H.G. nr. 450/2013 

 • comuna Periş, judeţul Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 1191/2012 

 • comuna Perişani, judeţul Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 1296/2010 

 • comuna Polovragi, jud. Gorj 
 ♦ H.G. nr. 921/2008 

 • comuna Popeşti-Leordeni, jud. Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 1382/2002 

 • comuna Răstoliţa, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 320/2009 

 • comuna Râciu, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 46/2008 

 • comuna Sântimbru, jud. Alba 
 ♦ H.G. nr. 1034/2007 

 • comuna Slătioara, jud. Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 1436/2008 

 • comuna Soleşti, jud. Vaslui 
 ♦ H.G. nr. 483/2010 

 • comuna Şerbăuţi, jud. Suceava 
 ♦ H.G. nr. 452/2007 

 • comuna Şimand, judeţul Arad 
 ♦ H.G. nr. 337/2012 

 • comuna Şiştarovăţ, jud. Arad 
 ♦ H.G. nr. 980/2011 

 • comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa 
 ♦ H.G. nr. 757/2012 

 • comuna Tăureni, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 1433/2007 

 • comuna Titeşti, jud. Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 668/2009 

 • comuna Tunari, jud. Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 512/2007 

 • comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 1256/2010 

 • comuna Vătava, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 852/2010 

 • comuna Vâlcelele, jud. Călăraşi 
 ♦ H.G. nr. 195/2013 

 • comuna Vitomireşti, judeţul Olt 
 ♦ H.G. nr. 952/2012 

 • comuna Vlădeşti, jud. Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 555/2010 

 • comuna Zagon, judeţul Covasna 
 ♦ H.G. nr. 739/2009 

 • comune din jud. Caraş - Severin 
 ♦ H.G. nr. 409/2005 

 ♦ H.G. nr. 839/2005 

 • comune din jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 181/2006 

 • comune din jud. Prahova 
 ♦ H.G. nr. 449/2005 

 ♦ H.G. nr. 838/2005 

 • comune din jud.Suceava 
 ♦ H.G. nr. 1290/2003 
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 • comunele 23 August şi Poarta Albă, jud. Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 497/2013 

 • comunele Adămuş, Băla, Deda, Grebenişu de Câmpie, Viişoara, judeţul Mureş 
 ♦ H.G. nr. 991/2012 

 • comunele Adunaţi, Râfov, judeţul Prahova 
 ♦ H.G. nr. 1403/2010 

 • comunele Albeşti, Band, Cozma, Lunca, Lunca Bradului, Sâncraiu de Mureş, Sânpetru de Câmpie, Suseni şi Zagăr, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 411/2011 

 • comunele Albeştii de Argeş, Arefu, Bascov şi Cocu, jud. Argeş 
 ♦ H.G. nr. 524/2010 

 • comunele Albota, Mozăceni şi Valea Mare-Pravăţ, jud. Argeş 
 ♦ H.G. nr. 833/2011 

 • comunele Alma, Apoldu, de Jos, Bârghiş, Hoghilag, Jina, Ludoş, Micăsasa, Porumbacu de Jos, Sadu, Tilişca şi Turnu Roşu, jud. Sibiu 
 ♦ H.G. nr. 200/2013 

 • comunele Aluniş, Bahnea şi Coroisânmărtin, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 1379/2007 

 • comunele Alunu, Bărbăteşti, Cernişoara, Muereasca, Pietrari, jud. Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 981/2011 

 • comunele Amărăşti, Milcoiu, Orleşti, judeţul Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 928/2011 

 • comunele Apold, Beica de Jos şi Nadeş, jud. Prahova 
 ♦ H.G. nr. 712/2011 

 • comunele Augustin, Hârseni, Holbav, Recea, Şercaia şi Tărlungeni, judeţul Braşov 
 ♦ H.G. nr. 114/2013 

 • comunele Balaci, Botoroaga, Talpa, Viişoara, jud. Teleorman 
 ♦ H.G. nr. 979/2011 

 • comunele Balaciu, Borăneşti, Colelia, Cosâmbeşti, Reviga, Sineşti, jud. Ialomiţa 
 ♦ H.G. nr. 739/2011 

 • comunele Baloteşti şi Moara Vlăsiei, jud. Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 35/2010 

 • comunele Batoş, Cuci, Cristeşti, Fărăgău, Miheşu de Câmpie, Papiu Ilarian, Veţca, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 118/2007 

 • comunele Băbiciu şi Vlădila, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 769/2008 

 • comunele Băiculeşti, Bughea de Jos, Poienarii de Muscel, Stolnici şi Vlădeşti, judeţul Argeş 
 ♦ H.G. nr. 105/2013 

 • comunele Bălteni, Grojdibodu şi Pleşoiu, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 300/2011 

 • comunele Băluşeni şi Coşula, jud. Botoşani 
 ♦ H.G. nr. 244/2012 

 • comunele Băniţa, Romos, Topoliţa, Turdaş, jud. Hunedoara 
 ♦ H.G. nr. 1370/2010 

 • comunele Bârza, Cungrea şi Găneasa, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 91/2010 

 • comunele Beba Veche, Belinţ, Boldur, Curtea, Dudeştii Noi, Gavojdia, Gottlob, Livezile, Niţchidorf, judeţul Timiş 
 ♦ H.G. nr. 807/2012 

 • comunele Birchiş şi Cermei, judeţul Arad 
 ♦ H.G. nr. 1265/2011 

 • comunele Bistra, Cricău, Dostat, Jidvei şi Ponor, jud. Alba 
 ♦ H.G. nr. 1192/2007 

 • comunele Bistriţa Bârgăului şi Telciu, jud. Bistriţa-Năsăud 
 ♦ H.G. nr. 764/2011 

 • comunele Bobiceşti şi Coloneşti, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 622/2008 

 • comunele Bod, Buneşti, Hărman, Măieruş, Mândra şi Sânpetru, jud. Braşov 
 ♦ H.G. nr. 439/2010 

 • comunele Brastavăţu, Curtişoara, Drăghiceni, Ghimpeţeni şi Ianca, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 518/2013 

 • comunele Budila, Drăguş, Sâmbăta de Sus şi Ucea, jud. Braşov 
 ♦ H.G. nr. 849/2010 

 • comunele Buteni şi Şepreuş, judeţul Arad 
 ♦ H.G. nr. 129/2012 

 • comunele Capu Câmpului şi Fântâna Mare, jud. Suceava 
 ♦ H.G. nr. 1057/2006 

 • comunele Catalina, Ghelinţa şi Turia, jud. Covasna 
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 ♦ H.G. nr. 1378/2007 

 • comunele Cepari, Cicăneşti, Godeni, Merişari, Răteşti, Schitu Goleşti, Suseni, Tigveni, Vultureşti, jud. Argeş 
 ♦ H.G. nr. 964/2011 

 • comunele Cezieni, Fălcoiu, Oboga, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 74/2010 

 • comunele Cheţani, Ibăneşti, Mădăraş, Sânpaul, Sântana de Mureş, Solovăstru, Stânceni, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 867/2008 

 • comunele Chevereşu Mare şi Săcălaz, jud. Timiş 
 ♦ H.G. nr. 498/2013 

 • comunele Ciulniţa şi Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomiţa 
 ♦ H.G. nr. 559/2010 

 • comunele Conop, Frumuşeni, Hălmagiu, Olari, Şiria şi Zerind, judeţul Arad 
 ♦ H.G. nr. 116/2013 

 • comunele Corbeanca, Dascălu, Grădiştea şi Nuci, jud. Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 1193/2007 

 • comunele Corbu, Dobrosloveni şi Făgeţelu, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 696/2012 

 • comunele Corund, Cozmeni, Ciucsângeorgiu, jud. Harghita 
 ♦ H.G. nr. 243/2012 

 • comunele Costeşti, Lăpuşata, Mitrofani şi Nicolae Bălcescu, jud. Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 621/2008 

 • comunele Dobroeşti şi Gruiu, judeţul Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 1266/2011 

 • comunele Dobrun şi Vişina Nouă, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 768/2009 

 • comunele Dragodana şi Pietrari, judeţul Dâmboviţa 
 ♦ H.G. nr. 107/2013 

 • comunele Estelnic, Ozun, Poian, jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 773/2008 

 • comunele Fărcaşele şi Izbiceni, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 697/2011 

 • comunele Frânceşti, lădeşti şi Prundeni, jud. Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 519/2013 

 • comunele Ghidfalău şi Valea Crişului, jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 1032/2007 

 • comunele Hăşmaş, Petriş şi Socodor, jud. Arad 
 ♦ H.G. nr. 199/2013 

 • comunele Hopârta şi Horea, jud. Alba 
 ♦ H.G. nr. 436/2013 

 • comunele Malaia şi Voiceşti, jud. Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 1144/2012 

 • comunele Mărişelu şi Şanţ, jud. Bistriţa-Năsăud 
 ♦ H.G. nr. 196/2013 

 • comunele Miroşi şi Stoeneşti, jud. Argeş 
 ♦ H.G. nr. 984/2011 

 • comunele Ogra şi Sângeorgiu de Mureş, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 319/2009 

 • comunele Petrîchioaia şi Vidra, judeţul Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 1362/2010 

 • comunele Stâlpeni şi Valea Iaşului, jud. Argeş 
 ♦ H.G. nr. 371/2011 

 • comunele Târnova şi Văliug, jud. Caraş-Severin 
 ♦ H.G. nr. 975/2006 

 • comunelor Bustuchin, Roşia de Amaradia, jud. Gorj 
 ♦ H.G. nr. 403/2010 

 • jud. Bacău 
 ♦ H.G. nr. 919/2008 

 • jud. Botoşani 
 ♦ H.G. nr. 1302/2006 

 • jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 925/2007 

 • jud. Dâmboviţa 
 ♦ H.G. nr. 702/2007 

 • jud. Gorj 
 ♦ H.G. nr. 651/2007 
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 • judeţe, municipii, oraşe şi comune, metodologie de elaborare, reproducere, folosire 
 ♦ H.G. nr. 25/2003 

 • judeţul Alba 
 ♦ H.G. nr. 645/1993 

 • judeţul Argeş 
 ♦ H.G. nr. 462/2002 

 • judeţul Brăila 
 ♦ H.G. nr. 539/2002 

 • judeţul Cluj 
 ♦ H.G. nr. 221/2006 

 • judeţul Dolj 
 ♦ H.G. nr. 626/2003 

 • judeţul Giurgiu 
 ♦ H.G. nr. 669/2009 

 • judeţul Ialomiţa 
 ♦ H.G. nr. 1380/2002 

 • judeţul Iaşi 
 ♦ H.G. nr. 990/2003 

 • judeţul Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 1367/2006 

 • judeţul Neamţ 
 ♦ H.G. nr. 1431/2007 

 • judeţul Olt 
 ♦ H.G. nr. 1379/2002 

 • judeţul Prahova 
 ♦ H.G. nr. 942/2003 

 • judeţul Sălaj 
 ♦ H.G. nr. 540/2002 

 • judeţul Sibiu 
 ♦ H.G. nr. 1296/2002 

 • judeţul Timiş 
 ♦ H.G. nr. 541/2002 

 • judeţul Tulcea 
 ♦ H.G. nr. 538/2002 

 • judeţul Vaslui 
 ♦ H.G. nr. 60/2006 

 • mun. Buzău, jud. Buzău 
 ♦ H.G. nr. 442/2006 

 • mun. Dorohoi, jud. Botoşani 
 ♦ H.G. nr. 117/2007 

 • mun. Huşi, jud. Vaslui 
 ♦ H.G. nr. 780/2007 

 • mun. Mediaş, jud. Sibiu 
 ♦ H.G. nr. 827/2007 

 • mun. Sebeş, jud. Alba 
 ♦ H.G. nr. 1369/2005 

 • mun. Slatina, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 1368/2005 

 • municipiile Drobeta-Turnu Severin şi Orşova, jud. Mehedinţi 
 ♦ H.G. nr. 511/2007 

 • municipiul Alba-Iulia 
 ♦ H.G. nr. 1604/2003 

 • municipiul Botoşani, judeţul Botoşani 
 ♦ H.G. nr. 157/2010 

 • municipiul Calafat, jud. Dolj 
 ♦ H.G. nr. 627/2003 

 • municipiul Caransebeş, jud. Caraş-Severin 
 ♦ H.G. nr. 1533/2002 

 • municipiul Câmpina, jud. Prahova 
 ♦ H.G. nr. 993/2003 

 • municipiul Făgăraş, jud. Braşov 
 ♦ H.G. nr. 851/2010 

 • municipiul Feteşti, jud. Ialomiţa 
 ♦ H.G. nr. 376/2010 

 • municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu 
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 ♦ H.G. nr. 628/2003 

 • municipiul Motru, jud. Gorj 
 ♦ H.G. nr. 1536/2002 

 • municipiul Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 
 ♦ H.G. nr. 1432/2007 

 • municipiul Piteşti, jud. Argeş 
 ♦ H.G. nr. 992/2003 

 • municipiul Roman, jud. Neamţ 
 ♦ H.G. nr. 494/2010 

 • municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 510/2007 

 • municipiul Sihişoara, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 727/2011 

 • municipiul Târgu Secuiesc, jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 837/2009 

 • municipiul Târnăveni, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 992/2003 

 • municipiul Tulcea, jud. Tulcea 
 ♦ L. nr. 102/1992 

 ♦ H.G. nr. 139/2003 

 • oraşe 
 ♦ H.G. nr. 686/1998 

 ♦ H.G. nr. 487/2000 

 ♦ H.G. nr. 792/1999 

 ♦ H.G. nr. 408/2005 

 • oraşe din jud. Tulcea 
 ♦ H.G. nr. 26/2006 

 • oraşele Abrud şi Ocna Mureş, jud. Alba 
 ♦ H.G. nr. 509/2007 

 • oraşele Băile Olăneşti şi Ocnele Mari, jud. Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 157/2008 

 • oraşele Buftea şi Otopeni, jud. Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 1073/2007 

 • oraşele Ineu şi Lipova, judeţul Arad 
 ♦ H.G. nr. 336/2012 

 • oraşele Pâncota şi Sântana, judeţul Arad 
 ♦ H.G. nr. 128/2012 

 • oraşele Rupea şi Victoria, judeţul Braşov 
 ♦ H.G. nr. 115/2013 

 • oraşul Aleşd, judeţul Bihor 
 ♦ H.G. nr. 673/2011 

 • oraşul Amara, jud. Ialomiţa 
 ♦ H.G. nr. 62/2006 

 ♦ H.G. nr. 62/2006 

 • oraşul Anina, jud. Caraş - Severin 
 ♦ H.G. nr. 841/2005 

 • oraşul Berbeşti, jud. Vâlcea 
 ♦ H.G. nr. 487/2010 

 • oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 740/2009 

 • oraşul Breaza, jud. Prahova 
 ♦ H.G. nr. 840/2005 

 • oraşul Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj 
 ♦ H.G. nr. 1478/2009 

 • oraşul Căzăneşti, jud. Ialomiţa 
 ♦ H.G. nr. 713/2011 

 • oraşul Chişineu-Criş, judeţul Arad 
 ♦ H.G. nr. 106/2013 

 • oraşul Chitila, judeţul Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 1267/2011 

 • oraşul Covasna, jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 392/2010 

 • oraşul Cugir, jud. Alba 
 ♦ H.G. nr. 61/2006 

 • oraşul Curtici, jud. Arad 
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 ♦ H.G. nr. 1124/2011 

 • oraşul Deta, judeţul Timiş 
 ♦ H.G. nr. 108/2013 

 • oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa 
 ♦ H.G. nr. 104/2013 

 • oraşul Flămânzi, jud. Botoşani 
 ♦ H.G. nr. 298/2011 

 • oraşul Geoagiu, jud. Hunedoara 
 ♦ H.G. nr. 152/2007 

 • oraşul Iernut, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 1434/2007 

 • oraşul Isaccea, jud. Tulcea 
 ♦ H.G. nr. 154/2007 

 • oraşul Întorsura Buzăului, jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 96/2007 

 • oraşul Luduş, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 1030/2007 

 • oraşul Măgurele, judeţul ilfov 
 ♦ H.G. nr. 1261/2010 

 • oraşul Miercurea Sibiului, jud. Sibiu 
 ♦ H.G. nr. 513/2007 

 • oraşul Mioveni, jud. Argeş 
 ♦ H.G. nr. 1479/2008 

 • oraşul Murfatlar, jud. Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 983/2011 

 • oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 ♦ H.G. nr. 388/2012 

 • oraşul Negreşti, jud. Vaslui 
 ♦ H.G. nr. 566/2010 

 • oraşul Negru Vodă, jud. Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 301/2011 

 • oraşul Ocna Sibiului, jud. Sibiu 
 ♦ H.G. nr. 777/2010 

 • oraşul Oraviţa, jud. Caraş - Severin 
 ♦ H.G. nr. 63/2006 

 • oraşul Pantelimon, jud. Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 299/2011 

 • oraşul Pecica, jud. Arad 
 ♦ H.G. nr. 273/2013 

 • oraşul Piatra-Olt, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 322/2009 

 • oraşul Sărmaşu, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 560/2010 

 • oraşul Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud 
 ♦ H.G. nr. 728/2011 

 • oraşul Scorniceşti, jud. Olt 
 ♦ H.G. nr. 695/2012 

 • oraşul Sovata, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 726/2011 

 • oraşul Şomcuta Mare, jud. Maramureş 
 ♦ H.G. nr. 782/2007 

 • oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoşani 
 ♦ H.G. nr. 158/2010 

 • oraşul Ştei, jud. Bihor 
 ♦ H.G. nr. 920/2008 

 • oraşul Târgu Cărbuneşti, jud. Gorj 
 ♦ H.G. nr. 1435/2007 

 • oraşul Voluntari, judeţul Ilfov 
 ♦ H.G. nr. 392/2009 

 • oraşul Zărneşti, jud. Braşov 
 ♦ H.G. nr. 770/2010 

 • oraşul Zimnicea, jud. Teleorman 
 ♦ H.G. nr. 556/2010 

 • unele judeţe 
 ♦ H.G. nr. 791/1999 
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 ♦ H.G. nr. 684/1998 

 • unele municipii 
 ♦ H.G. nr. 790/1999 

 ♦ H.G. nr. 685/1998 

 ♦ H.G. nr. 486/2000 

 ♦ H.G. nr. 1196/2003 

 - aprobare pentru: 
 - aprobare pentru: 
 • comuna Ernei, jud. Mureş 
 ♦ H.G. nr. 698/2011   
 Sticlă: 
 - cristal, produse, clasificare şi marcare în vederea comercializării 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ H.G. nr. 134/2002    
 Stocuri: 
 - contabilitate, bunuri, formulare tipizate 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - de aprovizionare toamnă-iarnă destinate localităţilor izolate din Delta Dunării 
 ♦ O.U.G. nr. 73/1997 

 - de concentrat tehnic de diuranat de amoniu, reprocesare şi valorificare aflat pe platforma Uzinei "R" Sucursala Feldioara 
 ♦ H.G. nr. 973/2000 

 - de valori materiale, reevaluare 
 ♦ H.G. nr. 58/1994 

 - excedentare de produse agroalimentare, taxe, stabilire 
 ♦ O. nr. 439/426/2007 (M.A.D.R.; M.E.F.)  

 - excedente de zahăr, produse zaharoase, alte produse agroalimentare, declarare, formular, model, eliminare de pe piaţă 
 ♦ O.U.G. nr. 124/2006 

 ♦ O. nr. 72/2007 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ O. nr. 337/575/2007 (M.A.D.R.; M.E.F.)    
 Stomatologie: 
 - asistenţă medicală, asigurări sociale de sănătate 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - profesie, exercitare 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - stomatologi, obligaţii, statut 
 ♦ O. nr. 418/2001 (M.S.F.)  

 
 

v. case de asigurări sociale de sănătate 

 Strategia 5G pentru România: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 429/2019   
 Strategia de dezvoltare a industriei aparatelor şi maşinilor de uz casnic din România în perioada 2001- 2010: 
 ♦ H.G. nr. 1297/2001   
 Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare din România: 
 - în perioada 2001- 2010, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1003/2001   
 Strategia de dezvoltare socio-economică a Bazinului Carbonifer al Văii Jiului: 
 ♦ H.G. nr. 646/2002   
 Strategia de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027: 
 - 
 ♦ H.G. nr. 1321/2021   
 Strategia de securitate naţională a României: 
 ♦ H.P. nr. 36/2001   
 Strategia de transport intermodal în România: 
 ♦ O. nr. 457/2011 (M.T.I.)    

 Strategia guvernamentală de dezvoltare a comunicaţiilor electronice în bandă largă în România pentru perioada  
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 2009-2015: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 444/2009   
 Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării: 
 ♦ H.G. nr. 602/2016   
 Strategia în domeniul promovării alăptării, 2003-2012: 
 - adoptare 
 ♦ O. nr. 809/2003 (M.S.)    
 Strategia naţională "e-România": 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 195/2010   
 Strategia naţională anticorupţie 2008-2010: 
 ♦ H.G. nr. 609/2008    
 Strategia naţională anticorupţie 2012-2015: 
 - măsuri preventive, indicatori de evaluare, plan naţional de acţiune 
 ♦ H.G. nr. 215/2012 

 ♦ O. nr. 174/2012 (M.A.I.)    
 Strategia naţională antidoping, 2013-2017: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 221/2013   
 Strategia naţională de apărare a ţării: 
 - aprobare 
 ♦ H.P. nr. 30/2008   
 Strategia naţională de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă: 
 - aprobare, implementare 
 ♦ H.G. nr. 548/2008 

 ♦ O. nr. 632/2008 (M.I.R.A.)    
 Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune şi obiective - 2019-2029: 
 - 
 ♦ H.G. nr. 358/2019   
 Strategia naţională de dezvoltare energetică a României pe termen mediu şi lung: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 647/2001 

 - grupul interministerial de lucru, constituire 
 ♦ H.G. nr. 1488/2002   
 Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020: 
 ♦ H.G. nr. 418/2015   
 Strategia naţională de ordine publică 2010-2013: 
 ♦ H.G. nr. 1040/2010   
 Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 762/2008   
 Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor: 
 ♦ H.G. nr. 303/2011   
 Strategia naţională de securitate şi siguranţă nucleară: 
 ♦ H.G. nr. 600/2014   
 Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016: 
 - aprobare, Plan de acţiune 
 ♦ H.G. nr. 1142/2012   
 Strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013: 
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 - aprobare, plan operaţional pentru implementare 
 ♦ H.G. nr. 860/2008   
 Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030: 
 ♦ H.G. nr. 877/2018   
 Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012: 
 - plan general de acţiuni 
 ♦ H.G. nr. 237/2010   
 Strategia naţională pentru eliminarea tulburărilor prin deficit de iod (2004-2012): 
 ♦ H.G. nr. 1247/2004   
 Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017: 
 - aprobare, Plan operaţional 
 ♦ H.G. nr. 1156/2012   
 Strategia naţională pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1440/2002   
 Strategia naţională pentru reducerea efectelor secetei pe termen scurt, mediu şi lung: 
 - program de măsuri, elaborare 
 ♦ H.G. nr. 923/2007   
 Strategia naţională privind aderarea la spaţiul Schengen 2008-2011: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1540/2008   
 Strategia naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020: 
 ♦ H.G. nr. 245/2015   
 Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2007-2010: 
 - Plan de acţiune pe anul 2008 
 ♦ H.G. nr. 854/2008   
 Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2011-2014: 
 ♦ H.G. nr. 498/2011 

 ♦ H.G. nr. 604/2011 

 ♦ H.G. nr. 1045/2012 

 ♦ H.G. nr. 557/2014   
 Strategia naţională privind protecţia infrastructurilor critice: 
 ♦ H.G. nr. 718/2011   
 Strategia naţională privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012: 
 - plan naţional de acţiune 
 ♦ H.G. nr. 1024/2010   
 Strategia naţională privind unităţile sanitare cu paturi: 
 - aprobare 
 ♦ H.G. nr. 826/2002   
 Strategia naţională: 
 - în domeniul eficienţei energetice, plan de acţiune, Grup interministerial de lucru, organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 1488/2002 

 ♦ O. nr. 48/2003 (M.I.R.)    
 Strategia pentru dezvoltarea turismului balnear: 
 - 
 ♦ H.G. nr. 571/2019   
 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România: 
 ♦ H.G. nr. 417/2015   
 Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale: 
 - implementare, plan de acţiune 
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 ♦ O. nr. 1313/2011 (M.M.F.P.S.)    
 Strategia şi priorităţile anuale pentru imaginea externă a ţării: 
 - stabilire de Consiliul interministerial pentru imagine externă 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001 

 ♦ L. nr. 364/2002   
 Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării: 
 - implementare, coordonare la nivel naţional 
 ♦ H.G. nr. 462/2018   
 Strategie de restructurare a industriei siderurgice: 
 - în perioada 2002-2005, 2004-2010 , aprobare 
 ♦ H.G. nr. 213/2002   
 Străini: 
 - adopţie, prevederi 
 ♦ L. nr. 273/2004 

 ♦ H.G. nr. 579/2016 

 - ajutor social, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 50/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - alocaţie de stat pentru copiii cetăţenilor străini, acordare şi alocaţie suplimentară, condiţii 
 ♦ L. nr. 119/1997 

 ♦ L. nr. 61/1993 

 ♦ L. nr. 277/2010 

 ♦ H.G. nr. 38/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - asistenţă medicală, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 296/2002 

 ♦ O. nr. 154/120/2003 (M.S.F.; C.N.A.S.)  

 - Autoritatea pentru străini, atribuţii 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 - care au dobândit o formă de protecţie în România, integrare socială, curs de iniţiere în limba română 
 ♦ O.G. nr. 44/2004 

 ♦ O. nr. 5924/2009 (M.E.C.I.)  

 ♦ O. nr. 5925/2009 (M.E.C.I.)  

 - care prestează munca pentru un angajator român pe teritoriul României, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - carnete de identitate, eliberare, vize, taxe 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 - centre de cazare, norme de dotare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1137/2003 

 - cetăţeni ai statelor membre UE sau aparţinând spaţiului european: 
 • desfăşurare activităţi economice, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2008 

 • liberă circulaţie pe teritoriul României 
 ♦ O.U.G. nr. 102/2005 

 ♦ H.G. nr. 1864/2006 

 - cetăţenie română, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 21/1991 

 - cursanţi la Şcoala Superioară de Aviaţie, drepturi, obligaţii 
 ♦ O.G. nr. 15/1999 

 - decorare, condiţii 
 ♦ L. nr. 29/2000 

 - dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.44 alin.2) 
 ♦ L. nr. 312/2005 

 - documente româneşti de identificare şi trecere a frontierei de stat, noi tipuri, punere în circulaţie, eliberare 
 ♦ H.G. nr. 586/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 - exceptare de la O.U.G.nr.194/2002: 
 • cetăţeni ai unor state de la obligativitatea obţinerii vizelor de lungă şedere/prelungire a dreptului de şedere 
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 ♦ H.G. nr. 585/2003 

 • cetăţenilor SUA, Canada, Confederaţiei Elveţiene şi Japoniei de la cerinţa unor condiţii de prelungire a dreptului de şedere în România 
 ♦ H.G. nr. 590/2003 

 - exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună credinţă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.57) 
 - expulzare, condiţii, returnare în ţările de origine, cheltuieli, acoperire 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 - formele de exercitare a profesiunii de medic, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - investiţii directe, garanţii, facilităţi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - invitaţii oficiale în România ale demnitarilor sau funcţionarilor guvernamentali străini 
 ♦ H.G. nr. 189/2001 

 - în activitatea de investiţii, facilităţi 
 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - în România, protecţie 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.18) 
 - încadrare în muncă, detaşare 
 
 ♦ O.G. nr. 25/2014 

 - îndepărtare de pe teritoriul statului român, eliberare documente, necooperare reprezentanţe diplomatice, procedură 
 ♦ O. nr. 811/1321/2006 (M.A.E.; M.A.I.)  

 - luaţi în custodie publică şi cazaţi în centrele de cazare ale M.A.I., norme de hrană, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1213/2003 

 - luaţi în custodie publică, centre de cazare, regulament 
 ♦ O. nr. 121/2014 (M.Af.I.)  

 - marginalizare socială, prevenire, combatere, condiţii 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 ♦ H.G. nr. 1149/2002 

 - permis: 
 • de conducere, preschimbare cu documente similare româneşti 
 ♦ O. nr. 163/2011 (M.A.I.)  

 ♦ O. nr. 123/2013 (M.Af.I.)  

 • de şedere şi documente de călătorie, forme şi conţinut, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1016/2003 

 - permise de şedere, documente de călătorie, alte documente, eliberare, formă, conţinut 
 ♦ H.G. nr. 898/2011 

 - persoane fizice/juridice: 
 • achiziţii externe, acţiuni şi părţi sociale ale societăţilor comerciale care se privatizează, participanţi, garanţii în devize convertibile 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 • protecţie mărci şi indicaţii geografice 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 ♦ H.G. nr. 1134/2010 

 • solicitanţi de brevete de soi, grup de plante, aparţinând unui taxon botanic, plata în valută 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)  

 - personal încadrat la comandamentul SEEBRIG, eliberare carte de identitate 
 ♦ L. nr. 69/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 169/2002 

 ♦ H.G. nr. 120/2003 

 - profesiune de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, liberă pratică, autorizaţie, condiţii 
 ♦ O. nr. 180/2003 (M.S.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 144/2008 

 - refugiaţi, statut şi regim în România 
 ♦ L. nr. 122/2006 

 ♦ H.G. nr. 1251/2006 

 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 - sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, sprijin şi asistenţă, acordare 
 ♦ O.U.G. nr. 96/2021 

 - solicitanţi de azil, masă, sumă limită, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 417/1991 
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 - studenţi şi doctoranzi străini, cazare în cămine studenţeşti, tarife 
 ♦ H.G. nr. 407/1997 

 - studii universitare de doctorat, înscriere în România, condiţii 
 ♦ O. nr. 5357/2005 (M.E.C.)  

 - şcolarizaţi în România, drepturi 
 ♦ H.G. nr. 288/1993 

 - taxă: 
 • consulară, plată, criterii, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 • şcolarizare, studiu pe cont propriu în România 
 ♦ O.G. nr. 22/2009 

 - tineri de origine etnică română, şcolarizaţi în România, acordare de burse şi alte facilităţi 
 ♦ H.G. nr. 689/1994 

 ♦ H.G. nr. 407/1997 

 - tranzit aeroportuar, vize, lista statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 ♦ O. nr. 1743/2010 (M.A.E.)  

 - venit minim garantat, ajutor social, acordare, suspendare, modificare, plată, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 - vize acordate de către misiunile diplomatice şi oficiale consulare ale României, punere în circulaţie a colantului uniform de viză 
 ♦ H.G. nr. 926/2008 

 - vize de intrare în România în situaţii de excepţii acordate de către Poliţia de Frontieră 
 ♦ I. nr. B5/10617/63722/2002 (M.A.E.; M.I.)  

 - vize, paşaport, condiţii 
 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006 

 - vizite oficiale/neoficiale în România, la anumit nivel din administraţia publică, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 189/2001 

 v. stare civilă, v. asigurări sociale de stat 
 
 Străzi: 
 - proiectare şi realizare în localităţi: 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 49/1998 (M.Tr.)  

 ♦ O. nr. 50/1998 (M.Tr.)  

 
 

v. drumuri 

 Structuri de primire turistice: 
 - de pe litoral, dezinsecţie şi deratizare 
 ♦ O. nr. 330/262/109/327/2002 (M.T.; M.S.F.; M.A.P.; M.A.P.P.M.)    
 Structuri de securitate: 
 - funcţionari, protecţie informaţii clasificate 
 ♦ L. nr. 182/2002 

 ♦ H.G. nr. 585/2002   
 Studenţi: 
 - absolvire instituţii de învăţământ cu grade profesionale prevăzute pentru poliţişti, la prezentare la unităţi, cheltuieli de transport, drepturi, acordare,  
 condiţii 
 ♦ L. nr. 350/2002 

 ♦ H.G. nr. 125/2003 

 - activitate în parcuri ştiinţifice şi tehnologice, echivalare cu activităţi de practică în producţie sau de laborator de specialitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 14/2002 

 - admişi începând cu anul universitar 2001/2002, ocupare locuri finanţate de la bugetul de stat, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 133/2000 

 - asistenţă medicală şi stomatologică 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 ♦ H.G. nr. 529/2002 

 - burse sociale de studiu, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 219/2000 

 - cămine private, construire, sprijin, acordare 
 ♦ L. nr. 201/2006 

 - condiţii de dezvoltare fizică şi morală 
 ♦ H.G. nr. 128/1994 

 - cu domiciliul în mediul rural, burse de studenţi, condiţii, contract, încheiere cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
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 ♦ H.G. nr. 769/2005 

 ♦ O. nr. 4923/2005 (M.E.C.)  

 - de la învăţământ de stat: 
 • burse de ajutor social, acordare sume suplimentare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 445/1997 

 - de la specializări acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, din cadrul instituţiilor de învăţământ particular, continuare studii la învăţământul  
 superior de stat, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 - din instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, drepturi de transport 
 ♦ H.G. nr. 1292/2003 

 - din învăţământ, de stat şi particular acreditat, cursuri de zi, transport pe CFR şi cu metroul, facilităţi, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 972/5572/2003 (M.T.C.T.; M.E.C.T.)  

 ♦ L. nr. 1/2011 

 ♦ H.G. nr. 435/2020 

 - înfiinţare afacere proprie facilităţi fiscale, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 166/2003 

 - înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă, transfer în instituţiile de învăţământ superior militar 
 ♦ O. nr. M.144/2012 (M.Ap.N.)  

 - învăţământ superior la distanţă, condiţii, organizare 
 ♦ H.G. nr. 1011/2001 

 - membrii de familie de ceferişti, călătorii gratuite pe C.F.R., acordare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 112/1999 

 - olimpici, şcolare, internaţionali, drepturi, acordare 
 ♦ H.G. nr. 1004/2002 

 ♦ O. nr. 4834/2002 (M.E.C.)  

 - practică în cadrul universităţii de vară "Castelul Corvineştilor", efectuare 
 ♦ H.G. nr. 319/1999 

 - pregătire în spitale, condiţii 
 ♦ L. nr. 146/2003 
 abrogată la 1 mart. 2004 prinL. nr. 270/2003 
 - subvenţii individuale de sprijin pentru cazare 
 ♦ O.U.G. nr. 73/2004 

 - şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, drepturi 
 ♦ O.G. nr. 138/2000 

 - şi cursanţi la extensiunile universitare, filiale în străinătate, tineri din România şi din alte state, burse, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 676/2000 

 - şi elevi: 
 • ai instituţiilor de învăţământ, poliţişti, drepturi, acordare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 • eliberare scutiri medicale de la orele de educaţie fizică şi sport, metodologie, afecţiuni, barem medical 
 ♦ O. nr. 204/520/2007 (M.S.PU.; M.E.C.)  

 • încadrare în muncă, stimulare 
 ♦ L. nr. 72/2007 

 ♦ H.G. nr. 726/2007 

 • practică 
 ♦ L. nr. 258/2007 

 - tabere de odihnă, creaţie şi sportive în vacanţe studenţeşti, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 407/1997 

 ♦ O. nr. 5692/1995 (M.Î.)  

 - tarife cazare 
 ♦ H.G. nr. 407/1997 

 - transport feroviar şi metrou, facilităţi, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 435/2020 

 - transport pe calea ferată şi metrou, finanţare din bugetul M.L.P.T.L. 
 ♦ O.U.G. nr. 163/2001 

 - turişti, tarife şi taxe, facilităţi, acordare de către agenţii economici din turism şi instituţiile de cultură, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 306/2001 

 v. burse, v. învăţământ, reglementări internaţionale, v. tabere 
 
 Studioul de Creaţie Cinematografică: 
 - înfiinţare, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 600/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 9/2001   
 Stuf: 
 - resurse din rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", concesionare, condiţii 
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 ♦ O. nr. 531/2002 (M.A.P.M.)  

 ♦ O. nr. 530/2002 (M.A.P.M.)  

 v. Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 
 
 Stupefiante, trafic ilicit, combatere, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Brazilia, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ L. nr. 64/2001 (ratificare) 

 • Malta, Acord, Luxemburg, 2007 
 ▼ L. nr. 318/2007 (ratificare) 

 • Maroc, Acord, Rabat, 1997 
 ▼ H.G. nr. 813/1997 (aprobare) 

 • R.  Orientală a Uruguayului, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 134/1995 (aprobare) 

 • R. Arabă Egipt, Înţelegere, Cairo, 1993 
 ▼ H.G. nr. 378/1993 (aprobare) 

 • R. Argentina,  Convenţie, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 568/1994 (aprobare) 

 • R. Austria, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 917/1999 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 86/2005 (ratificare) 

 • R. Bulgară: 
 • Acord, Antalya, 1998 
 ▼ L. nr. 154/1999 (ratificare) 

 • Acord, Sofia, 2002 
 ▼ L. nr. 70/2003 (ratificare) 

 • R. Cehă, Acord, Praga, 2001 
 ▼ L. nr. 465/2002 (ratificare) 

 • R. Chile, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 87/2005 (ratificare) 

 • R. Croaţia, Acord, Zagreb, 2000 
 ▼ H.G. nr. 703/2001 (aprobare) 

 • R. Franceză, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 147/1997 (ratificare) 

 • R. India, Înţelegere,  Bucureşti,  1994 
 ▼ H.G. nr. 550/1994 (aprobare) 

 • R. Islamică Pakistan, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 173/2005 (ratificare) 

 • R. Italiană, Acord, Roma, 1993 
 ▼ H.G. nr. 258/1993 (aprobare) 

 • R. Kazahstan,  Acord, Astana, 2003 
 ▼ L. nr. 61/2004 (ratificare) 

 • R. Moldova, Protocol de cooperare, Bucureşti, 2011 
 ♦ H.G. nr. 787/2011 

 • R. P. Chineză, Acord, Beijing, 2005 
 ▼ H.G. nr. 80/2006 (aprobare) 

 • R. Peru, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ L. nr. 101/1999 (ratificare) 

 • R. Serbia, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 17/2008 (ratificare) 

 • R. Slovenia, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 597/2001 (aprobare) 

 • R. Turcia, Acord, Antalya, 1998 
 ▼ L. nr. 154/1999 (ratificare) 

 • Regatul Haşemit al Iordaniei, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ L. nr. 67/2001 (ratificare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 148/1997 (ratificare) 

 • Rusia, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 664/2007 (aprobare) 

 • S.U.A., Scrisoare de înţelegere, Bucureşti, 2001 
 ▼ O.G. nr. 4/2001 (ratificare) 

 • Statele Unite Mexicane, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 970/2000 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
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 • Acord, Strasbourg, 1995 cu aplicarea art. 17 din Convenţia Naţiunilor Unite, Viena, 1988 
 ▼ L. nr. 394/2002 (ratificare) 

 • substanţe psihotrope, Convenţie, 1971 şi trafic ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, Convenţie, 1988 
 ▼ L. nr. 118/1992 (aderare)   
 Stupefiante: 
 - asistenţă consumator: 
 • management de caz, standarde minime obligatorii, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 16/2006 (A.N.A.)  

 • plan individualizat, elaborare, modificare, implementare, metodologie, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 17/2006 (A.N.A.)  

 - listă, contraindicate pentru conducători de autovehicule şi tramvaie, stabilire 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 - plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, regim juridic 
 ♦ L. nr. 339/2005 

 ♦ H.G. nr. 1915/2006 

 - producere şi comercializare de către unele regii autonome de interes naţional 
 ♦ H.G. nr. 266/1993 

 - regim vamal aplicabil călătorilor şi altor persoane fizice 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - şi narcotice, interzicere publicitate 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 - transporturi, pază 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 301/2012 

 v. produse medicamentoase de uz uman 
 
 Subcomisia Naţională de Acreditare a Furnizorilor de Îngrijitori la Domiciliu: 
 - rol, competenţă 
 ♦ O. nr. 559/2003 (M.S.F.)    
 Substanţe chimice: 
 - activităţi care prezintă pericole de accidente majore, control, secretariate de risc, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 251/2005 (M.M.G.A.)  

 - laborator, testare, verificare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 63/2002 

 - management, cadru instituţional, reorganizare 
 ♦ L. nr. 349/2007 

 - notificare: 
 ♦ O. nr. 608/2002 (M.I.R.)  

 - periculoase: 
 • azbest, poluare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 124/2003 

 • cadru legal, stabilire 
 ♦ L. nr. 360/2003 

 • inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţă- IESCE 
 ♦ O. nr. 227/2002 (M.I.R.)  

 • poluare ape, identificare, criterii 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 • producere, instalaţii şi/sau laboratoare, norme metodologice de autorizare şi declarare 
 ♦ L. nr. 56/1997 

 ♦ O. nr. 121/2004 (A.N.C.E.)  

 • unităţi potenţial poluante, evaluarea riscului pentru mediu şi sănătate umană, metodologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 1406/191/2003 (M.A.P.M.; M.S.F.)  

 - regim special, nerespectare, formular-tip, proces-verbal constatare, sancţionare, contravenţii 
 ♦ O. nr. 223/2003 (M.E.COM.)  

 - sancţiuni pentru încălcarea prevederilor R. (CE) nr. 1907/2006 
 ♦ H.G. nr. 477/2009 

 - sau preparate chimice, notificare, condiţii 
 ♦ O. nr. 26/2003 (M.E.COM.)  

 - şi amestecuri, clasificare, etichetare, ambalare, stabilire sancţiuni, Regulament (CE) nr. 1272/2008 
 ♦ O.U.G. nr. 122/2010 
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 - şi preparate periculoase: 
 • Comitetul interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii 
 ♦ H.G. nr. 1739/2004   
 Substanţe minerale utile: 
 - prospecţiuni exploatare 
 ♦ O. nr. 93/1998 (A.N.R.M.)  

 ♦ L. nr. 85/2003   
 Substanţe periculoase: 
 - accidente majore, prevenire, măsuri 
 ♦ O. nr. 1299/2005 (M.M.G.A.)  

 ♦ L. nr. 59/2016 

 - implicate în accidente majore: 
 • investigare, procedură, aprobare 
 ♦ O. nr. 520/1318/2006 (M.M.G.A.; M.A.I.)  

 • procedură de evaluare, raport de securitate 
 ♦ O. nr. 142/2004 (M.A.P.A.M.)  

 - nerespectare legislaţie, contravenţii, constatare, sancţionare, proces-verbal, formular-tip, aprobare 
 ♦ O. nr. 1472/2008 (M.M.D.D.)  

 - şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, locuri, medii în care se produc, comercializează,  
 utilizează, consumă, controale, echipe mixte, constituire 
 ♦ O. nr. 121/37/1647/43/8/1/239/2011 (M.S.; M.A.I.; M.F.P.; M.A.D.R.; A.N.S.V.S.A.; A.N.P.C.)    
 Subvenţii de la bugetul de stat: 
 - acordate pentru: 
 • asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică: 
 • care administrează unităţi de asistenţă socială, efectuare cheltuieli, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1153/2001 

 ♦ L. nr. 34/1998 

 • cheltuieli cu forţa de muncă în vederea ocupării locurilor de muncă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 • Compania Naţională a Huilei S.A. 
 ♦ H.G. nr. 806/1998 

 • companii, societăţi naţionale şi societăţi comerciale din industria minieră, acordare 
 ♦ O.U.G. nr. 30/1997 

 ♦ H.G. nr. 42/2000 

 • cultura scrisă, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 186/2003 

 • cumpărare de locuinţe, condiţii 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 • diferenţa între preţul local mai mare al gigacaloriei şi preţul naţional de referinţă, acoperire, surse, compensare pierderi, schemă 
 ♦ L. nr. 325/2006 

 ♦ O.G. nr. 36/2006 

 • exploataţii agricole, acordare sprijin, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 49/2002 

 • industria cărbunelui, minereuri feroase, neferoase, radioactive, rare, nemetalifere, şi control subvenţie 
 ♦ H.G. nr. 42/2000 

 • realizarea construcţiilor de locuinţe proprietate personală, stimulare investiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 • S.N. "Îmbunătăţiri Funciare" şi alţi agenţi economici, condiţii 
 ♦ O. nr. 384/2001 (M.A.A.P.)  

 • şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, programe şi proiecte culturale 
 ♦ O.G. nr. 51/1998 

 • terminarea blocurilor de locuinţe aflate în diverse stadii de execuţie 
 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 - din bugetul M.A.P.A.M. pentru achiziţionarea de tractoare şi maşini agricole de către producători agricoli 
 ♦ O.G. nr. 86/2003 

 - în anul 2003: 
 • pentru cumpărarea de locuinţe, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 • producţia din sectorul animalelor, condiţii 
 ♦ O. nr. 70/2003 (M.A.A.P.)  

 - pentru realizarea de locuinţe proprietate personală, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1994 



 

 6539

 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 - servicii publice de transport intern, rutier şi pe căi navigabile, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 97/1999 

 - sume: 
 • alocate partidelor politice, condiţii 
 ♦ L. nr. 334/2006 

 • fixe, pentru construirea de locuinţe, condiţii 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 - transferuri sau alte plăţi din fonduri publice, condiţii 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ L. nr. 273/2006 

 v. irigaţii 
 
 Succesiuni: 
 - procedura notarială 
 ♦ L. nr. 36/1995 

 v. Codul civil 
 
 Sucursale bănci: 
 - străine: 
 • autorizare de către B.N.R., condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2006 

 • capital minim 
 ♦ N. nr. 11/2003 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 99/2006   
 Suplimente alimentare: 
 - norme 
 ♦ O. nr. 1069/2007 (M.S.PU.)  

 - regim 
 ♦ L. nr. 56/2021   
 Suplimente nutritive: 
 - norme, aprobare 
 ♦ O. nr. 1069/2007 (M.S.PU.)  

 v. calamităţi 
 
 Suprafeţe calamitate: 
 - acordare despăgubiri 
 ♦ L. nr. 116/1996   
 Suprafeţe locative: 
 - contracte de închiriere, regim, model 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ H.G. nr. 1275/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 40/1999   
 Suprafeţe piscicole: 
 - valoarea de patrimoniu, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 672/1992 

 v. piscicultură 
 
 Supraveghetori fiscali: 
 - obligaţii 
 ♦ L. nr. 227/2015   
 Surse regenerabile de energie: 
 - producere, sistem de promovare 
 ♦ L. nr. 220/2008   

 Ş 
 
 
 Şcoala Naţională de Grefieri: 
 - organizare şi funcţionare 
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 ♦ H. nr. 183/2007 (C.S.M.)  

 - personal auxiliar, salarizare 
 ♦ O.G. nr. 8/2007 

 ♦ O.U.G. nr. 75/2008 

 ♦ O. nr. 1859/C/2484/26650/131/3774/C/2008 (M.J.; M.E.F.; C.S.M.; I.C.C.J.; P.Î.C.C.J.)    
 Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar (SNSPMS): 
 - desfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1421/2009 

 - eliberare certificate, diplome, modalitate 
 ♦ O. nr. 840/4845/2006 (M.S.PU.; M.E.C.)  

 - înfiinţare, organizare, funcţionare, statut, structură organizatorică 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 841/4844/309/2006 (M.S.PU.; M.E.C.; C.N.A.S.)  

 - spitale publice, ocupare funcţie de manager, curs de management spitalicesc, organizare, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 635/2006 (M.S.PU.)  

 - Unitatea de Management al Programelor de Asistenţă Medicală Comunitară (UMPAMC) 
 ♦ L. nr. 95/2006   
 Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB): 
 ♦ H.G. nr. 1421/2009   
 Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă: 
 - înfiinţare,  subordonare, tarife 
 ♦ O.G. nr. 15/1999 

 ♦ H.G. nr. 535/1999   
 Şcoli, relaţii internaţionale: 
 - acte multilaterale: 
 • Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, Luxemburg, 1994, aderare 
 ▼ L. nr. 356/2007 (aderare)   
 Şcoli: 
 - de asistenţă medicală şi stomatologică 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 ♦ H.G. nr. 529/2002 

 - de conducători auto şi instructori de conducere auto independenţi, autorizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 733/2013 (M.Tr.)  

 - militare de ofiţeri, transformare în institute militare de învăţământ 
 ♦ H.G. nr. 190/1991 

 - populare de artă şi universităţi populare, personal, premiere, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 9/1996 

 ♦ O. nr. 351/1998 (M.Cult.)  

 ♦ N.M. nr. 3977/1996 (M.Cult.)  

 - Program 2017-2023, produse distribuite elevilor 
 ♦ H.G. nr. 640/2017 

 - Programul pentru școli al U.E., participare 
 ♦ O.G. nr. 13/2017   
 Şef al statului român: 
 - drepturi personale, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1214/2001 

 ♦ L. nr. 406/2001   
 Şomeri, şomaj: 
 - angajare de către societăţi comerciale creditate pentru relansare economică, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - cadru legal 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 - Comitetul Naţional de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Şomajului, înfiinţare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 
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 ♦ H.G. nr. 204/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 - consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, proceduri, aprobare 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 - indemnizaţie de şomaj, acordare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 47) 
 - măsuri de stimularea ocupării forţei de muncă 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 ♦ H.G. nr. 277/2002 

 ♦ H.G. nr. 377/2002 

 ♦ N.M. nr. 1557/8/2008 (M.M.F.E.S.; B.N.R.)  

 - plăţi compensatorii, pentru concedieri colective din regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 624/1999 

 ♦ O.G. nr. 18/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 98/1999 

 ♦ L. nr. 76/2002 

 - prevenire şi combatere, obiective 2003-2004, modalităţi de finanţare, instrucţiuni de implementare, proceduri 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 278/2002 

 ♦ H.G. nr. 759/2002 

 - programe de formare profesională, calificare, recalificare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 129/2000 

 - servicii de preconcediere pentru salariaţii care urmează a fi disponibilizaţi 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 278/2002 

 - sistemul asigurărilor pentru şomaj, stimularea ocupării forţei de muncă 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 ♦ H.G. nr. 174/2002 

 ♦ O. nr. 85/2002 (A.N.O.F.M.)  

 v. Bugetul asigurărilor pentru şomaj 
 
 Ştiinţă, relaţii internaţionale: 
 - Albania, Acord, Tirana, 2006 
 ▼ H.G. nr. 347/2007 (aprobare) 

 - Comisia Fulbright româno-americană, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 749/2001 (ratificare) 

 - cooperare antartică, R. Orientală a Uruguayului, Acord, Montevideo, 1998 
 ▼ H.G. nr. 28/2002 (aprobare) 

 - Federaţia Rusă, Program pe anii  2001-2003, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 877/1994 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 919/2002 (aprobare) 

 - Georgia, Acord, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 891/2011 (aprobare) 

 - Israel, Program de colaborare, pentru anii 2010-2013, Bucureşti, 2010 
 ▼ O. nr. 1422/2010 (publicare) 

 - Mongolia, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 558/2005 (aprobare) 

 - Mongolia, Program de cooperare, Ulan Bator, 2010 
 ▼ O. nr. 821/2010 (aprobare) 

 - Program de cooperare, Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, Bucureşti, 2010 
 ▼ H.G. nr. 1203/2010 (aprobare) 

 - R. Africa de Sud, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 591/2005 (aprobare) 

 - R. Arabă Siriană, Acord, Damasc, 2004 
 ▼ H.G. nr. 534/2008 (aprobare) 

 - R. Arabă Siriană, Program pentru anii 2010-2014, Bucureşti, 2010 
 ▼ O. nr. 2217/2010 (publicare) (M.A.E.)  

 - R. Armenia, Program de colaborare, Bucureşti, 2011 
 ▼ O. nr. 1342/2011 (publicare) 

 - R. Bulgaria, Acord, Sofia, 2003 
 ▼ H.G. nr. 271/2004 (aprobare) 
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 - R. Bulgaria, Program de colaborare, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 449/2010 (aprobare) 

 - R. Cehă, Acord, Praga, 2007 
 ▼ H.G. nr. 181/2008 (aprobare) 

 - R. Filipine, Memorandum de Înţelegere, Manila, 2002 
 ▼ H.G. nr. 588/2002 (aprobare) 

 - R. Franceză, Program de cooperare pe anul 2000-2004, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 421/2002 (aprobare) 

 - R. Guatemala, Acord, Ciudad de Guatemala, 2010 
 ▼ H.G. nr. 275/2011 (aprobare) 

 - R. Islamică Pakistan, Acord, Islamabad, 2011 
 ▼ H.G. nr. 33/2012 (aprobare) 

 - R. Slovacă, Acord, Bratislava, 2009 
 ▼ H.G. nr. 974/2009 (aprobare) 

 - R. Slovenia, Program, 2002-2005 
 ▼ H.G. nr. 1320/2002 (aprobare) 

 - R. Tunisia, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1188/2008 (aprobare) 

 - R. Tunisia, Program 2010-2013, Tunis, 2010 
 ▼ O. nr. 16/2012 (publicare) 

 - R.Azerbaidjan, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 735/2000 (aprobare) 

 - R.P.Chineză, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1649/2008 (aprobare) 

 - R.P.D. Coreea, Acord, Phenian, 2010 
 ▼ H.G. nr. 575/2011 (aprobare) 

 - R.S. Vietnam, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 342/2004 (aprobare) 

 - Regatul Haşemit al Iordaniei, Program de cooperare culturală şi ştiinţifică pentru anii 2009-2010-2011-2012, Bucureşti, 2009 
 ▼ O. nr. 581/2009 (publicare) 

 - Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Program, Bucureşti, 2010 
 ▼ O. nr. 2235/2010 (publicare) 

 - Statul Israel, Program, 2002-2006 
 ▼ H.G. nr. 686/2003 (aprobare) 

 - Statul Kuwait, Program executiv de cooperare, Bucureşti, 2011 
 ▼ O. nr. 1855/2011 (publicare) 

 - Statul Quatar, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1414/2002 (aprobare) 

 - Turkmenistan, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1312/2008 (aprobare)   
 Ştiinţă: 
 - indemnizaţii de merit, instituire, acordare, condiţii, acordare personalităţilor române de prestigiu 
 ♦ L. nr. 118/2002 

 ♦ H.G. nr. 859/2003 

 - lucrări, creaţii, drept de autor 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 v. Academia Română, v. cercetare ştiinţifică, v. industrie, v. învăţământ, v. învăţământ, reglementări internaţionale, v.  
 tehnologie 
 

 T 
 
 
 Tabere: 
 - activitate sportivă de performanţă, sportivi, alocaţie zilnică de hrană 
 ♦ H.G. nr. 1447/2007 

 - de odihnă pentru copiii persoanelor prevăzute de L.nr.42/1990 
 ♦ I. nr. 1113/2003 (S.S.P.R.D.)  

 - locuri gratuite de odihnă pentru copii cu handicap sau ai persoanelor cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - pentru elevii şi studenţii din Bosnia-Herţegovina 
 ♦ H.G. nr. 375/1994 

 - studenţeşti: 
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 • costuri medii, stabilire prin negocieri 
 ♦ H.G. nr. 407/1997 

 • gratuite de odihnă, de creaţie şi sportive 
 ♦ O. nr. 5692/1995 (M.Î.)    
 Tarif intern de călători TIC: 
 - în transportul feroviar, instituire, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 381/2008 (M.Tr.)    
 Tarif vamal de import al României: 
 - clasificare mărfuri 
 ♦ H.G. nr. 120/1993 
 (anexa, M. Of. nr. 68 bis/1993) 
 - clasificare mărfuri în Nomenclatura combinată, reglementări adoptate de Comisia Comunităţilor Europene, aplicare 
 ♦ O. nr. 8061/2006 (A.N.V.)  

 - investiţii directe, stimulare 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 ♦ H.G. nr. 94/1998 

 - lista României de concesii tarifare, produse ale tehnologiei informaţiei 
 ♦ L. nr. 217/1997 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Tarife în domeniul transporturilor: 
 - cu metroul şi pe calea ferată 
 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 ♦ H.G. nr. 128/1992 

 - de utilizare a infrastructurilor de transport 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - gratuităţi, reduceri, pentru care S.N. de Transport Feroviar de Călători C.F.R. primeşte compensaţii 
 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 ♦ L. nr. 147/2000 

 ♦ L. nr. 44/1994 

 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 ♦ H.G. nr. 2403/2004 

 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - internaţionale şi tarife de import/export, convertirea sumelor în monedă străină, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - în traficul internaţional de călători pe căile ferate, încasare 
 ♦ H.G. nr. 400/1995 

 - pe căile ferate, stabilire, aplicare, publicare, reduceri 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - pentru: 
 • cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc în România, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 257/1992 

 ♦ H.G. nr. 718/1995 

 • persoanele din unele localităţi din Delta Dunării, transport fluvial 
 ♦ H.G. nr. 595/2000 

 • prestări de servicii specifice efectuate de AFER 
 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 • servicii prestate de Oficiul de Autorizare şi Control în Turism 
 ♦ O. nr. 141/1999 (A.N.T.)  

 - reduse pentru: 
 • magistraţi 
 ♦ H.G. nr. 269/1998 

 ♦ N. nr. 1887/98/1160/C/1998 (M.J.; C.S.J.; P.C.S.J.)  

 • pensionari 
 ♦ H.G. nr. 2403/2004 

 - reduse şi gratuităţi pe C.F.R., condiţii 
 ♦ L. nr. 147/2000 
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 ♦ H.G. nr. 2403/2004 

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 19/1997   
 Tarife pentru produse şi servicii: 
 - activităţi executate în ţară, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - pentru activităţi economice supuse unui regim special 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - practicate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţii de Ridicat (ISCIR) 
 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  

 - publice de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Bucureşti, tarife, stabilire, ajustare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1019/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - servicii: 
 • R.A. "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" 
 ♦ H.G. nr. 33/1994 

 - transport energie, aprobare norme metodologice 
 ♦ O. nr. 60/2007 (A.N.R.E.)    
 Tarife vamale, reglementări internaţionale: 
 - concesii tarifare ale României, Listă anexă la Acord general pentru tarife vamale şi comerţ (G.A.T.T.), 
 ▼ O.G. nr. 15/1994 (aprobare)   
 Tarife, remunerare, plăţi: 
 - convenţii civile, colaboratori fără drept de autor, utilizaţi în unităţile bugetare din domeniul culturii şi artei 
 ♦ H.G. nr. 488/1997 

 - de execuţie, opere muzicale, remuneraţie 
 ♦ H.G. nr. 810/1991 

 ♦ O. nr. 1077/1995 (M.Cult.)  

 - pentru colaborări diverse 
 ♦ O.G. nr. 7/1997 

 ♦ O.G. nr. 32/1997 

 - plată: 
 • interpreţi şi traducători autorizaţi 
 ♦ L. nr. 178/1997 

 • pentru persoane care încasează amenzi, imputaţii, despăgubiri şi cheltuieli de judecată 
 ♦ H.G. nr. 687/1991   
 Tarife: 
 - acces la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 26/2000 

 ♦ O. nr. 1417/C/2006 (M.J.)  

 - acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - acte emise de A.N.R.M., percepere 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 ♦ O. nr. 138/2010 (A.N.R.M.)  

 - aplicabile în activităţile nucleare, suportare, condiţii 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ H.G. nr. 135/1997 

 - aprobarea actualizării cu indicele inflaţiei al unor tarife, autorizare verificatori metrologici 
 ♦ O. nr. 361/1999 (M.I.C.)  

 - asiguraţi, certificare la cerere stagiu de cotizare, asigurări sociale, sistem public de pensii, percepere, stabilire anual de C.N.P.A.S. 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - asistenţă de specialitate acordată de către Inspecţia Muncii, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 108/1999 

 - bunuri rechiziţionate 
 ♦ L. nr. 132/1997 

 - care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, criterii şi modalităţi de ajustare 
 ♦ H.G. nr. 669/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 
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 - cazare în structuri de cazare turistice, turism neorganizat prin intermediul unei agenţii turistice, măsuri de informare 
 ♦ H.G. nr. 805/2001 

 - CFR, stabilire, publicare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2006 

 ♦ O. nr. 695/2935/2008 (M.TR.; M.E.F.)  

 - clasificarea unor anumite mărfuri în Nomenclatura combinată 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - contract de acces pe infrastructura feroviară publică, operatori feroviari, utilizare, plată, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 - de aeroport 
 ♦ H.G. nr. 455/2011 

 ♦ O. nr. 744/2011 (M.T.I.)  

 - de atribuire a dreptului de gestiune a fondurilor de vânătoare 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 - de bază lunare ale chiriei, imobil proprietatea domeniului public sau privat al statului ori unităţilor administrative ale acestuia 
 ♦ O.U.G. nr. 40/1999 

 - de închiriere pentru: 
 • fondul locativ folosit de persoanele juridice şi fizice străine, modificarea D. nr. 194/1980 prin 
 ♦ D.-L. nr. 148/1990 

 • locuinţe proprietate privată a persoanelor fizice/juridice, negociere, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 40/1999 

 • spaţiile din fondul locativ de stat cu altă destinaţie, decât aceea de locuinţă: 
 • deţinute cu titlu de chiriaş de Uniunea Artiştilor Plastici şi unităţile sale componente 
 ♦ H.G. nr. 5/1992 

 • deţinute de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor şi de filialele şi inspectoratele acesteia 
 ♦ H.G. nr. 367/1993 

 • spaţiile închiriate din fondul locativ de stat pentru instanţe judecătoreşti şi parchete 
 ♦ H.G. nr. 740/1993 

 - de licenţiere ROMATSA 
 ♦ O.G. nr. 46/1998 

 - de plată a medicilor veterinari liber profesionişti pentru acţiuni sanitar-veterinare publice de interes naţional, în baza contractului de concesionare  
 pentru anul 2003, aprobare 
 ♦ O. nr. 341/2002 (M.A.A.P.)  

 - de prime la asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
 ♦ H.G. nr. 1194/2000 

 - de publicitate imobiliară, încasare, virare 
 ♦ O. nr. 1009/2013 (A.N.C.P.I.)  

 - de securitate aeroportuară, stabilire nivel 
 ♦ O. nr. 2190/2005 (M.T.C.T.)  

 - de serviciu înmagazinare gaze naturale de către S.N. de Gaze Naturale "Romgaz"- S.A., stabilire 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - de spectru datorate de către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii- S.A., reducere 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - de transport pentru ţiţei: 
 • ajustare, condiţii 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 • sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului, etanului, stabilire, criterii, metodologie, procedură 
 ♦ O. nr. 53/2008 (A.N.R.M.)  

 ♦ O. nr. 13/2010 (A.N.R.M.)  

 - de urgenţă pentru serviciile prestate către populaţie de M.AI. 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 ♦ O.G. nr. 128/2000 

 - de utilizare a: 
 • infrastructurii de transport rutier din România pentru autovehicule de transport marfă, plată, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 15/2002 

 • resurselor de numerotaţie 
 ♦ Decizia nr. 2897/2007 (A.N.R.C.T.I.)  

 • spectrului , datorate I.G.C.T.I., lista, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - energie electrică: 
 • consumatori finali, tarif mediu 
 ♦ Decizia nr. 12/1999 (A.N.R.E.)  

 ♦ H.G. nr. 384/1999 
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 ♦ L. nr. 123/2012 

 • şi termică, aprobare 
 ♦ Decizia nr. 44/1999 (A.N.R.E.)  

 ♦ L. nr. 123/2012 

 - expertize: 
 • criminalistice, stabilire 
 ♦ O. nr. 1231/C/2001 (M.J.)  

 - facturare şi modalităţi de plată, pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 29/N/1993 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.)  

 ♦ L. nr. 241/2006 

 - gaze naturale, stabilire 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - instituire pentru transport rutier public de mărfuri, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 1806/2001 (M.L.P.T.L.)  

 - înscriere în registrele administrate de O.R.D.A., cuantum 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2001 

 - la călătoria cu metroul, aprobare 
 ♦ O. nr. 576/2011 (M.T.I.)  

 - liberalizare 
 ♦ H.G. nr. 206/1993 

 ♦ O. nr. 766/1993 (M.F.)  

 - lista, aprobare, pentru autovehicule înmatriculate în România, depăşire limite maxime admise de greutate şi/sau gabarit 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 635/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - listă pentru verificări metrologice ale produselor preambalate, efectuate de personalul BRML 
 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 ♦ H.G. nr. 97/2011 

 - lucrări ale oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean 
 ♦ O. nr. 326/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 18/1991 

 - lunare, radiocomunicaţii, majorare 
 ♦ O. nr. 27/1998 (M.Cţii.)  

 - maximale pentru servicii furnizate de unităţi sanitare publice în cadrul asigurărilor voluntare suplimentare de sănătate, respectare 
 ♦ O. nr. 1376/2006 (M.S.PU.)  

 - măsuri de impulsionare a încasărilor în trenurile de călători 
 ♦ H.G. nr. 104/1992 

 - mod de formare, transport feroviar 
 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - necesare finanţării Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - nisipuri şi pietrişuri din albiile miniere, exploatare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 633/1999 

 - nivel servicii prestate de către Oficiul de Autorizare şi Control în Turism (O.A.C.T), condiţii, recalculare 
 ♦ O. nr. 141/1999 (A.N.T.)  

 - onorarii medici veterinari, stabilire 
 ♦ L. nr. 160/1998 

 - operaţiuni efectuate cu privire la: 
 • avizare, autorizare şi control tehnic efectuat de ISCIR- CR- 12- 2000 
 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  

 • înscriere avize de garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, nivel, stabilire 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - pentru utilizarea infrastructurii rutiere, sisteme electronice, interoperabilitate 
 ♦ O.G. nr. 8/2022 

 - pentru: 
 • acte emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 
 ♦ O. nr. 6/1996 (A.N.R.M.)  

 • activitatea de asistenţă, inspecţie, control sanitar-veterinar de stat, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 • activitatea de exploatare a resurselor minerale şi pe redevenţă petrolieră, aprobare modele de decont 
 ♦ O. nr. 103/1997 (A.N.R.M.)  
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 • activităţi administrative specifice, autorizare, desfăşurare, aprobare 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 • activităţi de inspecţie a instalaţiilor de testare şi de verificare a studiilor de siguranţă neclinice referitoare la sănătate şi mediu 
 ♦ O. nr. 269/2006 (M.E.COM.)  

 • acţiuni de vânătoare 
 ♦ O. nr. 1342/2010 (M.M.P.)  

 • atestate şi avize emise de MCC privind protejarea monumentelor istorice, condiţii 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 • autorizare activităţi nucleare 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 • autorizaţii de funcţionare a comercianţilor, aprobare, condiţii 
 ♦ L. nr. 359/2004 

 • călătoria cu metroul 
 ♦ O. nr. 1269/2012 (M.T.I.)  

 • confecţionare plăci cu numere de înmatriculare, vehicule rutiere, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 26/1998 

 • consultarea fondului geologic naţional, aprobare 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 • documentaţii şi acord de principiu, scoatere terenuri din circuitul agricol, aprobare 
 ♦ O. nr. 127/202/2002 (M.A.P.; M.A.A.P.)  

 • emiterea acordului de mediu pentru export a florei şi faunei sălbatice 
 ♦ O. nr. 410/2008 (M.M.D.D.)  

 • percepere pentru: 
 • emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice şi a rezervelor de petrol 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 • produse şi servicii, stabilire cu avizul Oficiului Concurenţei 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 • serviciile prestate de Inspectoratul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale 
 ♦ O.G. nr. 121/2000 

 • servicii: 
 • de telecomunicaţii, mod de stabilire şi ajustare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 670/1998 

 • de transport public local de persoane, stabilire, ajustare, modificare, norme-cadru 
 ♦ O. nr. 272/2007 (A.N.R.S.C.)  

 • poştale, stabilire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 13/2013 

 • prestate în domeniul comunicaţiilor 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ H.G. nr. 180/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 • prestaţii auxiliare conform statutului C.F.R. Marfă 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 • utilizarea bazelor de date internaţionale, stabilire de către bibliotecile din învăţământul de stat 
 ♦ O.G. nr. 84/1998 

 - plata: 
 • lucrărilor medico-legale, expertizelor, constatărilor, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 774/2000 

 ♦ H.G. nr. 1609/2006 

 - politica tarifară în structuri de primire turistice, hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, căsuţe 
 ♦ O. nr. 16/1997 (M.T.)  

 - prestaţii: 
 • şi servicii specifice efectuate de: 
 • Centrul de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluvială Galaţi 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O. nr. 17/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - prestări servicii efectuate: 
 • de Autoritatea Feroviară Română A.F.E.R., actualizare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 • de Autoritatea Rutieră Română- A.R.R., stabilire 
 ♦ O. nr. 715/1998 (M.Tr.)  
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 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de unităţile subordonate, aprobare, actualizare periodică 
 ♦ O.G. nr. 101/1998 

 • în porturi 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 - proceduri: 
 • şi servicii prevăzute de L. nr. 21/1996 
 ♦ O. nr. 426/2011 (Cons.C.)  

 - redevenţe petroliere 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - regim juridic, formare liberă şi concurenţială 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 ♦ H.G. nr. 206/1993 

 - scutiri pentru studenţi care înfiinţează afaceri proprii, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 166/2003 

 - servicii auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului, aprobare 
 ♦ O. nr. 2735/C/2003 (M.J.)  

 - servicii de îmbunătăţiri funciare 
 ♦ O. nr. 120/2011 (M.A.D.R.)  

 - servicii publice, transporturi publice rutiere şi pe căi navigabile, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 97/1999 

 - Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, tarife, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - suplimentare de pat şi cuşetă, transporturi în trafic intern cu vagon de dormit ale SNCFR, indici de majorare 
 ♦ H.G. nr. 502/1998 

 - şi preţuri: 
 • fundamentare la gaze naturale, condiţii 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 • în domeniul apelor, propunere, avizare, încasare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 107/2002 

 • în domeniul energiei electrice şi termice, fundamentare, principii, condiţii 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 • pentru energia termică, stabilire, ajustare 
 ♦ L. nr. 325/2006 

 • pentru plata serviciilor de apă şi canalizare, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 241/2006 

 ♦ O. nr. 65/2007 (A.N.R.S.C.)  

 - şi taxe: 
 • aplicabile în activităţi nucleare, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 • de calitate şi alte prestări pentru seminţe şi material săditor 
 ♦ L. nr. 266/2002 

 • nediscriminatorii pentru turiştii şi vizitatorii români şi străini, facilităţi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 306/2001 

 • pentru serviciile de iluminat public, competenţă de aprobare 
 ♦ L. nr. 230/2006 

 - unice pentru turism, români şi străini 
 ♦ H.G. nr. 306/2001 

 v. cazare, v. călătorii pe C.F.R. 
 
 Tariful vamal de import al României: 
 - denumire şi clasificare corectă, modificare, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 1783/2002 (D.G.V.)  

 ♦ L. nr. 86/2006 

 - import, încadrare tarifară 
 ♦ H.G. nr. 803/2004 

 - norme tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire şi codificare al mărfurilor, Ed. a II- a 1996, actualizare 
 ♦ Decizia nr. 16/2000 (D.G.V.)  

 ♦ L. nr. 98/1996 

 ♦ L. nr. 86/2006   
 Tariful vamal integrat: 
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 - regim 
 ♦ L. nr. 159/2005   
 Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.): 
 - acoperire de la bugetul de stat în cadrul programelor PHARE, ISPA, SAPARD, procedură, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 454/2007 (M.F.P.)  

 - amânarea exigibilităţii plăţii pentru livrările efectuate în ţară, condiţii 
 ♦ L. nr. 332/2001 
 art. 17 
 - aplicarea cotei zero pentru: 
 • pentru bunurile şi serviciile destinate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor internaţionale interguvernamentale  
 acreditate în România 
 ♦ O. nr. 564/2000 (M.F.)  

 - bază de impozitare 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - bunuri importate de la firma Bombardier Transportation Sweden AB, amânare plată TVA în vamă, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 4/2002 

 - bunuri şi servicii din ţară pentru proiectul dezvoltării instituţionale a sectorului privat, suportare de la bugetul de stat 
 ♦ O.U.G. nr. 105/1999 

 - cereri de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, mod de soluţionare 
 ♦ O. nr. 1950/2001 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 523/2007 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 530/2007 (M.F.P.)  

 - certificate de exonerare de la plata în vamă pentru importurile prevăzute la art.157 (3) din Codul fiscal, acordare 
 ♦ O. nr. 1219/2004 (M.F.P.)  

 - competenţă în materie de control colectare creanţe bugetare, T.V.A., stabilire 
 ♦ O. nr. 108/2003 (M.F.P.)  

 - contestaţii, plângeri, procedură de soluţionare 
 ♦ O. nr. 934/2000 (M.F.)  

 - cote 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - cu opţiune de rambursare, deconturi cu sume negative, soluţionare, metodologie 
 ♦ O. nr. 1857/2007 (M.E.F.)  

 - datorată bugetului de stat, evidenţă contabilă, conducere de către contribuabili persoane fizice, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - decont privind T.V.A., formular, model, conţinut 
 ♦ O. nr. 256/2004 (M.F.P.)  

 - deduceri, regim 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - exigibilitate, reguli generale şi cazuri speciale 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - facilităţi pentru produse şi servicii, cămine atelier, condiţii 
 ♦ O. nr. 46/1999 (S.S.P.H.)  

 ♦ H.G. nr. 109/1999 

 - fenomen de fraudă, diminuare măsuri 
 ♦ H.G. nr. 831/2002 

 - formular: 
 • "Decont de taxă pe valoarea adăugată" (300), model, conţinut 
 ♦ O. nr. 256/2004 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 1790/2012 (A.N.A.F.)  

 • "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" (301), model, conţinut 
 ♦ O. nr. 75/2010 (A.N.A.F.)  

 - formulare financiar-contabile privind T.V.A. 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 256/2004 (M.F.P.)  

 - formularele tipizate: 
 • plăţi tipărire şi transport 
 ♦ H.G. nr. 265/1995 

 - investiţii directe: 
 • achiziţii de pe piaţa internă, scutiri, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 • aport în natură la capitalul social al unei societăţi comerciale/asociaţie în participaţiune/asociaţie familială, scutire T.V.A, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - lista produselor provenite din import: 
 ♦ O. nr. 963/1998 (M.F.)  

 - modele 
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 ♦ O. nr. 1146/1996 (M.F.)  

 - operaţiuni de leasing aflate în derulare la data aderării, reglementări, măsuri unitare de aplicare 
 ♦ O. nr. 84/2007 (M.F.P.)  

 - operaţiuni scutite 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - pentru: 
 • ajutoare sau împrumuturi nerambursabile şi donaţii ale persoanelor fizice 
 ♦ O. nr. 2050/1998 (M.F.)  

 • echipamente şi servicii achiziţionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine 
 ♦ O. nr. 2050/1998 (M.F.)  

 • pentru activităţi desfăşurare de Autoritatea Navală Română 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - persoane impozabile, înregistrare, proceduri 
 ♦ O. nr. 2224/2006 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 257/2007 (M.F.P.)  

 - plată, modalităţi, condiţii, aprobare 
 ♦ O. nr. 726/2002 (M.F.P.)  

 - plătitori, înregistrare, scoatere din evidenţă 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - prevederi, aplicare unitară, soluţii, aprobare 
 ♦ O. nr. 507/2005 (M.F.P.)  

 - rambursare, documentaţie, agenţi economici, condiţii 
 ♦ O. nr. 2627/1998 (M.F.)  

 - rambursarea TVA, condiţii 
 ♦ O. nr. 4/2010 (A.N.A.F.)  

 ♦ O. nr. 5/2010 (A.N.A.F.)  

 - reflectare în contabilitate 
 ♦ N.M. nr. 4175/A/1993 (M.F.)  

 ♦ L. nr. 82/1991 

 - regim juridic, norme de aplicare 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - regimul bunurilor şi serviciilor destinate misiunilor diplomatice şi instituţiilor asimilate, acreditate în România, cereri restituire sumă încasată  
 T.V.A., condiţii 
 ♦ O. nr. 2050/1998 (M.F.)  

 - regularizare şi rambursare 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - restituire: 
 • cereri, procedură de soluţionare 
 ♦ O. nr. 2250/2007 (A.N.A.F.)  

 • în contul Ambasadei RF Germania, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 171/2000 

 • pentru bunurile şi serviciile utilizate în cadrul programelor de asistenţă economică, tehnică şi domenii conexe, acordate de SUA, procedură,  
 condiţii 
 ♦ O.G. nr. 25/1996 

 ♦ H.G. nr. 162/2003 

 - scutire, stimulare investiţii directe 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 ♦ H.G. nr. 94/1998 

 - scutiri: 
 • bunuri importate: 
 • de companii de navigaţie maritimă, regim special pentru activitatea de transport maritim internaţional, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 ♦ O. nr. 638/1999 (M.F.)  

 • echipamente de protecţie a mediului 
 ♦ H.G. nr. 1293/2002 

 • în favoarea misiunilor diplomatice, condiţii 
 ♦ O. nr. 1395/2003 (M.F.P.)  

 • în zone defavorizate 
 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 ♦ H.G. nr. 728/2001 

 • bunuri şi servicii achiziţionate cu credit extern, informatizare, sistem de gestionare finanţe publice 
 ♦ O.U.G. nr. 52/1997 

 • construire, consolidare lăcaşuri de cult, norme 
 ♦ O. nr. 230/2004 (M.F.P.)  
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 • de la plată sector de pescuit comercial la Marea Neagră, condiţii 
 ♦ L. nr. 423/2001 

 ♦ O. nr. 421/2164/2001 (M.A.A.P.; M.F.P.)  

 • executarea silită în exercitarea creanţelor Băncii Agricole- S.A. 
 ♦ O.U.G. nr. 43/1997 

 • importuri: 
 • de bunuri şi a unor servicii contractate în 1999, destinate M.I. 
 ♦ O.U.G. nr. 148/2001 

 • echipamente sportive şi materiale, instalaţii, aparatură sportivă, condiţii 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 • pentru S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea 
 ♦ O.U.G. nr. 110/2000 

 • Loteria Română 
 ♦ O.U.G. nr. 159/1999 

 • pentru bunuri şi prestări de servicii în favoarea misiunilor diplomatice, oficii consulare, reprezentanţe internaţionale interguvernamentale  
 acreditate în România 
 ♦ O. nr. 1395/2003 (M.F.P.)  

 • pentru construcţia de locuinţe, consolidarea şi reabilitarea locuinţelor existente, condiţii 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 • pentru echipamente pentru protecţia mediului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 913/2002 

 • S.C. Combinatul Siderurgic "Sidex"- S.A. Galaţi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 119/2001 

 ♦ H.G. nr. 1100/2001 

 • şi taxe vamale, echipamente, protecţia mediului, listă 
 ♦ H.G. nr. 558/2006 

 • şi taxe vamale, echipamente, realizare Sistem informaţional-decizional hidrologic, listă 
 ♦ H.G. nr. 648/2006 

 - sferă de aplicare, operaţiuni impozabile 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - sucursale şi subunităţi fără personalitate juridică, scoatere din evidenţă ca plătitori de T.V.A. 
 ♦ O.G. nr. 36/2003 

 ♦ O. nr. 552/2003 (M.F.P.)  

 - suspendare plată: 
 • de către organele vamale, condiţii, mod de atestare, condiţii 
 ♦ L. nr. 332/2001 

 • pentru bunurile importate, pentru ajutorul nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei 
 ♦ O.U.G. nr. 213/2000 

 • pentru echipamente de import deţinute înzestrării M.Ap.N. 
 ♦ O.U.G. nr. 47/2003 

 • TVA la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de  
 Telecomunicaţii Speciale 
 ♦ O.U.G. nr. 24/2003 

 - vânzare de bunuri şi prestări de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, reprezentanţelor internaţionale  
 interguvernamentale acreditate în România şi personalului diplomatic al acestora 
 ♦ O. nr. 2049/1998 (M.F.)  

 v. zone defavorizate 
 
 Taxe - reduceri, scutiri: 
 - acordate pentru sectorul de pescuit din Marea Neagră, de TVA, accize pentru motorină pe termen de 3 ani (23 iul.2004) 
 ♦ L. nr. 423/2001 

 - asupra elementelor infrastructurii feroviare, inclusiv terenuri proprietate publică 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 - capitalul BNR, fond de rezervă, provizioane de risc, modele şi alte obiecte din aur, argint şi din alte metale şi pietre preţioase 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - cereri adresate Curţii Constituţionale 
 ♦ L. nr. 47/1992 

 - cereri adresate oricăror autorităţi publice care au ca obiect acordarea de compensaţii pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 1940 
 ♦ L. nr. 9/1998 

 ♦ L. nr. 97/2005 

 - cereri formulate de AVAB în legătură cu valorificarea activelor bancare scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cauţiuni şi orice alte taxe 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 - cereri şi acte de procedură ale organizaţiilor sindicale în faţa instanţelor 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 - pentru: 
 • creanţe bugetare administrate de MFP 
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 ♦ O. nr. 928/2002 (M.F.P.)  

 • investitori străini, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 ♦ Precizări nr. 22475/1997 (M.F.)  

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 • înscrierea bunului imobil ca monument istoric în Cartea funciară 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 • operaţiunile Băncii Naţionale a României 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - terenuri din fondul forestier, proprietate publică de stat 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - unele categorii de persoane cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - urmaşii eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989, răniţi şi pensionari de invaliditate, proveniţi din rândurile luptătorilor din revoluţie 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 v. zone defavorizate 
 
 Taxe consulare: 
 - încasate în străinătate de către reprezentanţele României 
 ♦ O.G. nr. 33/1996 

 - la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, nivel 
 ♦ L. nr. 198/2008 

 - servicii consulare în ţară, actualizare 
 ♦ O.G. nr. 59/1999 

 ♦ O.G. nr. 24/1992   
 Taxe de studiu, şcolarizare: 
 - absolvenţi învăţământ particular, liceal, profesional şi postliceal, examen la unităţi similare din învăţământul de stat, cuantum, condiţii 
 ♦ L. nr. 199/1998 

 - de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal şi superior, instituire, excepţii 
 ♦ H.G. nr. 360/1992 

 - încasarea de către instituţiile de învăţământ preuniversitar pentru unele activităţi suplimentare de instruire 
 ♦ H.G. nr. 1059/1995 

 - pentru cetăţenii din alte ţări care studiază în România, plata în valută 
 ♦ O.G. nr. 22/2009 

 - susţinere examene de finalizare a studiilor absolvenţilor învăţământului superior particular la universităţi de stat, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 171/1999 

 - şcolarizare, învăţământ universitar şi postuniversitar, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 133/2000   
 Taxe de timbru pentru acte şi servicii: 
 - activităţi notariale, servicii taxabile anticipat, înlesniri, condiţii 
 ♦ O. nr. 928/2002 (M.F.P.)  

 - regim juridic 
 ♦ N.M. nr. 443/C/1999 (M.J.)  

 - scutiri pentru: 
 • acţiuni introduse la instanţa judecătorească în cazul nerespectării procedurii aprobării tacite 
 ♦ O.U.G. nr. 27/2003 

 • acţiunile îndreptate de către asociaţiile pentru protecţia consumatorilor împotriva agenţilor economici care au prejudiciat drepturile şi  
 interesele legitime ale consumatorilor 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 • afaceri proprii ale studenţilor, acordare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 166/2003 

 • cereri şi acţiuni, transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate 
 ♦ O.U.G. nr. 184/2002 

 • cererile şi actele de procedură ale organizaţiilor sindicale din faţa instanţelor judecătoreşti 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 • litigiile care au ca obiect drepturile sau obligaţiile prevăzute în măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 • plângerea la secţia de contencios administrativ pentru îngrădire la acces la informaţii de interes public 
 ♦ L. nr. 544/2001 

 ♦ H.G. nr. 123/2002   
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 Taxe de timbru social: 
 - instituire, utilizare, obligaţia colectării 
 ♦ H.G. nr. 743/2000   
 Taxe extrajudiciare de timbru: 
 - cadru legal 
 ♦ O. nr. 1076/1999 (M.F.)  

 - scutire acordare pentru schimbare de nume persoane fizice, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 41/2003   
 Taxe în domeniul transporturilor: 
 - asupra mijloacelor de transport, stabilire, scutiri, calcul 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - autorizaţii de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 ♦ H.G. nr. 1130/2002 

 - de utilizare a autostrăzilor, folosire 
 ♦ H.G. nr. 407/1991 

 - pentru drumuri, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 768/1991 

 - pentru prestări şi servicii în porturi şi aeroporturi 
 ♦ O.G. nr. 48/1994   
 Taxe judiciare de timbru: 
 - activităţi notariale, servicii taxabile anticipat, înlesniri, condiţii 
 ♦ O. nr. 928/2002 (M.F.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, stabilire norme metodologice, actualizare 
 ♦ O. nr. 760/C/1999 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - înlesniri la plată, condiţii 
 ♦ O. nr. 928/2002 (M.F.P.)  

 - scutiri pentru: 
 • acte de procedură, conflicte colective de muncă 
 ♦ L. nr. 62/2011 

 • acţiuni în instanţă, litigii, drepturi şi obligaţii de asigurări pentru accidente şi boli profesionale 
 ♦ L. nr. 346/2002 

 ♦ O. nr. 450/825/2006 (M.M.S.S.F.; M.S.PU.)  

 • acţiuni în justiţie pentru reintegrare bunuri de la persoane care refuză a le preda 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 • acţiuni în justiţie pentru revendicarea bunurilor culturale mobile către proprietarii de drept 
 ♦ L. nr. 182/2000 

 • acţiuni în justiţie şi căi de atac, privatizare bănci 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 • acţiuni şi cereri privind încuviinţarea adopţiei 
 ♦ L. nr. 273/2004 

 • acţiunile introduse de fundaţiile pentru tineret, condiţii 
 ♦ L. nr. 146/2002 

 • cereri introduse de Camerele de Comerţ şi Industrie 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 • cereri şi acţiuni în justiţie pentru intabularea titlurilor de proprietate pentru imobilele preluate abuziv 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 • cereri şi acţiuni pentru protecţia copilului 
 ♦ L. nr. 272/2004 

 • constituire garanţii imobiliare, monument istoric, în favoarea statului sau a unităţilor administrative teritoriale 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 • înregistrare asociaţii de locatari şi operaţiuni de publicitate imobiliară, condiţii 
 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 • înscrierea bunului imobil ca monument istoric în Cartea funciară 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 • înstrăinarea cu titlu gratuit sau oneros către stat ori către unităţile administrativ teritoriale a monumentelor istorice 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 • persoană fizică/juridică ce dobândeşte prin moştenire/donaţie un bun imobil clasat ca monument istoric, condiţii 
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 ♦ L. nr. 422/2001 

 • plângeri adresate instituţiei judecătoreşti referitoare la discriminarea după criteriul de sex 
 ♦ L. nr. 202/2002 

 ♦ H.G. nr. 266/2004 

 ♦ H.G. nr. 285/2004 

 • plângeri la instanţe de contencios administrativ pentru refuz liber acces la informaţii de interes public 
 ♦ L. nr. 544/2001 

 • soluţionarea conflictelor de muncă, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - scutiri, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 760/C/1999 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013   
 Taxe locale: 
 - consiliile locale sau judeţene, stabilire de taxe în condiţiile legii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.139 alin.2) 
 - formulare pentru colectare venituri pentru bugete locale, aprobare 
 ♦ O. nr. 384/2002/10/2003 (M.A.P.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 2052bis/1528/2006 (M.F.P.; M.A.I.)  

 - formulare tipizate, model, regim de tipărire şi difuzare şi încasare impozite, aprobare 
 ♦ L. nr. 273/2006 

 - sistem electronic de încasare 
 ♦ O.G. nr. 24/2002 

 ♦ H.G. nr. 181/2002 

 - şi impozite, încasare prin mijloace electronice, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 24/2002 

 - şi impozite, măsuri financiar-fiscale 
 ♦ O.G. nr. 1/2013   
 Taxe vamale: 
 - achiziţionare bunuri în sistem leasing 
 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 - aplicabile: 
 • importurilor de carne de porc şi de pasăre şi preparatelor din carne de porc şi de pasăre 
 ♦ H.G. nr. 479/1999 

 • în sistem de tranzit comun pe teritoriul României 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - bunuri provenite din import, control vamal obligatoriu 
 ♦ H.G. nr. 940/1997 

 - exceptări, reduceri pentru: 
 • bunuri şi servicii achiziţionate din credit extern, informatizare, sistem de gestionare a finanţelor publice 
 ♦ O.U.G. nr. 52/1997 

 • materii prime, maşini, instalaţii, echipamente industriale, know-how import de către întreprinderi mici şi mijlocii cu capital privat 
 ♦ L. nr. 346/2004 

 - facilităţi - scutiri pe perioade de realizare a producţiei proprii: 
 • în zona defavorizată Paşcani 
 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 - import: 
 • tehnologia informaţiei, lista de concesii tarifare 
 ♦ L. nr. 217/1997 

 - mărfuri importate şi comercializate în regim duty-free şi duty-paid 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 - operaţiuni de leasing aflate în derulare la data aderării, reglementări, măsuri unitare de aplicare 
 ♦ O. nr. 84/2007 (M.F.P.)  

 - pentru anumite produse agricole originare din UE, aplicare în România, modificări 
 ♦ O.U.G. nr. 124/2000 

 - prestaţii vamale 
 ♦ O.G. nr. 17/1998 

 - regim, Codul vamal al României 
 ♦ H.G. nr. 120/1993 

 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 
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 - scutiri: 
 • bunuri importate: 
 • de companii de navigaţie maritimă, regim special pentru activitatea de transport maritim internaţional, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 • bunuri mobile ale Forţei statelor participante la Parteneriatul pentru Pace, condiţii 
 ♦ L. nr. 23/1996 

 • de la plată pentru produse şi servicii, cămine atelier, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 109/1999 

 ♦ O. nr. 46/1999 (S.S.P.H.)  

 • echipamente pentru protecţia mediului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 373/2001 

 ♦ H.G. nr. 984/2002 

 • importul echipamentelor sportive şi a materialelor, instalaţiilor, aparaturii sportive, condiţii 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 • importuri necesare: 
 • investiţii directe, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 94/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 • întreprinderi mici şi mijlocii, condiţii 
 ♦ L. nr. 133/2001 

 • la echipamente pentru protecţia mediului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 922/2001 

 • Sucursalei "Romag-Prod" din cadrul R.A. pentru Activităţi Nucleare 
 ♦ O.G. nr. 55/2001 

 • unităţilor protejate socio-economic, condiţii 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • în zone defavorizate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 728/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 ♦ O. nr. 396/3267/2182/2001 (M.A.A.P.; M.D.P.; M.F.P.)  

 • motociclete, motorete/autoturisme, introducere în ţară, la alegere de către persoane cu handicap, condiţii 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • participarea României în Programul-cadru V şi Programul-cadru V Euratom şi pentru servicii 
 ♦ O.G. nr. 117/1999 

 • pentru utilaje tehnologice, instalaţii, echipamente, aparate de măsură şi control, automatizări şi produse software din import 
 ♦ O. nr. 228/1437/2001 (M.D.P.; M.F.P.)  

 • pentru: 
 • Centrala Hidroelectrică Porţile de Fier 1 
 ♦ O.U.G. nr. 247/2000 

 • produse 
 ♦ H.G. nr. 374/2001 

 • S.C. Combinatul Siderurgic "Sidex"- S.A. Galaţi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 119/2001 

 ♦ H.G. nr. 1100/2001 

 • şi T.V.A., echipamente, realizare Sistem informaţional-decizional hidrologic, listă 
 ♦ H.G. nr. 648/2006 

 • şi TVA, echipamente, protecţia mediului, listă 
 ♦ H.G. nr. 558/2006 

 • unităţi protejate pentru unele categorii de importuri, metodologie, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1180/2003 

 - şi suprataxă vamală: 
 • de import pentru bunurile importate, pentru ajutorul nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei 
 ♦ O.U.G. nr. 213/2000 

 
 

v. zone defavorizate 

 Taxe: 
 - activitatea de exploatare a resurselor minerale 
 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - afişaj în scop de reclamă 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - anuale: 
 • autorizaţii jocuri de noroc, actualizate 
 ♦ O. nr. 984/1999 (M.F.)  
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 ♦ O.U.G. nr. 77/2009 

 • pe tonajul net al navei, calcul 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 - aplicabile: 
 • în activităţile nucleare, suportare, condiţii 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 ♦ H.G. nr. 135/1997 

 • reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine, regim 
 ♦ H.G. nr. 1222/1990 

 • valorii sumei contestate, în cazul contestaţiilor privind neacordarea facilităţilor sponsorilor 
 ♦ L. nr. 32/1994 

 - asupra mijloacelor de transport 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - căi de atac administrative împotriva actelor de control sau impunere ale organelor Ministerului Finanţelor Publice, contestaţii, proceduri de  
 soluţionare 
 ♦ O. nr. 2186/2001 (M.F.P.)  

 - contribuţii financiare ale cetăţenilor la cheltuieli publice 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.56) 
 - de divorţ 
 ♦ O. nr. 760/C/1999 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - de funcţionare a asigurătorilor şi de brokerii de asigurare 
 ♦ O. nr. 11/2009 (C.S.A.)  

 - de înregistrare a medicamentelor şi a produselor biologice de uz uman 
 ♦ H.G. nr. 541/1991 

 - de mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu şi de denumiri de origine a produselor 
 ♦ O.G. nr. 41/1998 

 - de participare la procedura şi contravaloarea documentaţiei de licitaţie pentru contract de achiziţie, produse, servicii şi lucrări, plată 
 ♦ O. nr. 12/2001 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - eliberare certificate de urbanism 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - folosire terenuri proprietate de stat, formulare tipizate 
 ♦ O. nr. 2541/1998 (M.F.)  

 - furnizare date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei, bază de calcul 
 ♦ H.G. nr. 387/2005 

 - hotelieră 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - instituire, prestaţii vamale 
 ♦ O.G. nr. 17/1998 

 - înlesniri la plată, condiţii 
 ♦ O. nr. 928/2002 (M.F.P.)  

 - învăţământ superior: 
 • la distanţă 
 ♦ H.G. nr. 1011/2001 

 - jocuri de noroc 
 ♦ H.G. nr. 671/2000 

 - licenţe: 
 • NMT, venit la bugetul de stat 
 ♦ O.G. nr. 80/1998 

 - locale 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - locale, înlesniri la plată în baza O.U.G.nr.40/2002 pentru recuperarea creanţelor bugetare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 794/2002 

 - nivel pentru atestate, certificate de agreare şi avize în domeniul protejării monumentelor istorice, stabilire 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - ocupare definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - operaţiuni: 
 • de avizare, autorizare şi control tehnic efectuat de ISCIR- CR- 12- 2000 
 ♦ O. nr. 56/2002 (M.I.R.)  

 - pentru eliberarea: 
 • documentului de conformitate (DOC) şi a certificatului de management a siguranţei navelor care arborează pavilionul României 
 ♦ L. nr. 85/1997 

 ♦ H.G. nr. 476/2003 
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 • titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
 ♦ L. nr. 71/1991 

 - pentru: 
 • cereri de brevet de invenţie şi pentru brevete de invenţie 
 ♦ L. nr. 64/1991 

 ♦ O.G. nr. 41/1998 

 • desene şi modele industriale 
 ♦ O.G. nr. 41/1998 

 • folosirea drumurilor publice şi pentru alte prestări de servicii în porturi şi aeroporturi 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 • obţinerea protecţiei topografiilor circuitelor integrate 
 ♦ L. nr. 16/1995 

 ♦ O. nr. 6/2007 (O.S.I.M.)  

 • paşapoarte 
 ♦ O.G. nr. 59/1999 

 ♦ O.G. nr. 84/2001 

 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 • scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, excepţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 • şederea în staţiuni turistice şi în sate şi oraşe istorice, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - percepute: 
 • de Centrul Meteorologic Naţional, condiţii 
 ♦ L. nr. 139/2000 

 • de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 ♦ O. nr. 2/2000 (C.N.V.M.)  

 • pentru publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a încheierii judecătorului delegat la înregistrarea comercianţilor şi a actului constatator 
 ♦ H.G. nr. 616/2001 

 - plătitori, declaraţie, obligaţii de plată 
 ♦ O.G. nr. 64/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 32/2001 

 - proceduri şi competenţe de acordare a unor înlesniri, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - protecţie: 
 • proprietate industrială 
 ♦ O.G. nr. 41/1998 

 • tranzitorie, brevete de invenţie 
 ♦ L. nr. 93/1998 

 ♦ N. nr. 211/1998 (O.S.I.M.)  

 ♦ O.G. nr. 41/1998 

 - redevenţe şi tarife pentru activităţi miniere, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - regim 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 ♦ H.G. nr. 1/2016 

 - scutiri: 
 • cererile, acţiunile şi căile de atac privind regimul venitului minim garantat 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 • deţinători de terenuri pe care se realizează perdele forestiere de protecţie 
 ♦ L. nr. 289/2002 

 • servicii de reclamă şi publicitate 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 • structuri sportive fără scop lucrativ 
 ♦ L. nr. 69/2000 

 • studenţi care înfiinţează afacere proprie, aprobare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 166/2003 

 - servicii de reclamă şi publicitate 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - solicitanţi de brevete de soi, grup de plante aparţinând unui taxon botanic, plată, criterii 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)  

 - speciale pentru autoturisme, autovehicule, calcul, procedură 
 ♦ O. nr. 418/2007 (M.E.F.)  

 - stabilire asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice, formulare tipizate, modele 
 ♦ O. nr. 2541/1998 (M.F.)  
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 - stabilire la nivel de lege 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.139) 
 - şi contribuţii datorate la Fondul pentru mediu, calcul, metodologie 
 ♦ O. nr. 578/2006 (M.M.G.A.)  

 - şi impozite: 
 • consultanţă fiscală 
 ♦ O.G. nr. 71/2001 

 • locale, activitate de colectare, desfăşurată de organele fiscale locale, formulare tipizate, aprobare 
 ♦ O. nr. 75/767/2009 (M.A.I.; M.F.P.)  

 • locale, înlesniri la plată, procedura şi competenţa de acordare 
 ♦ H.G. nr. 794/2002 

 • societăţi comerciale, regim derogatoriu de depunere a declaraţiilor de impozitare şi taxe societăţi 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 - şi tarife: 
 • aplicabile în activităţi nucleare, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 111/1996 

 • eliminare 
 ♦ L. nr. 1/2017 

 • redevenţe miniere, datorate de titularii licenţelor pentru activitatea de prospecţiune, explorare, exploatare a resurselor minerale 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 ♦ H.G. nr. 1208/2003 

 v. autorizaţii, v. buget de stat, v. majorări de întârziere, v. taxe- reduceri, scutiri 
 
 Taximetrie: 
 - cadru legal 
 ♦ L. nr. 38/2003 

 ♦ O. nr. 356/2007 (M.I.R.A.)  

 ♦ O. nr. 243/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 3/2008 (M.Tr.)  

 ♦ O. nr. 825/2009 (M.T.I.)  

 ♦ H.G. nr. 879/2016 

 - metrologie legală, norme CEE, NML CEE-77/95 Taximetre, aparate de măsurat timpul şi distanţa la autovehicule 
 ♦ H.G. nr. 1055/2001 

 - norme de metrologie legală N.M.L.009-03, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 20/1992 

 ♦ L. nr. 38/2003 

 ♦ O. nr. 138/2003 (B.R.M.L.)    
 Târguri internaţionale: 
 - şi simpozioane, conferinţe acţiuni de promovare a exporturilor 
 ♦ L. nr. 30/1999   
 Târguri, pieţe şi oboare: 
 - bunuri destinate a fi prezentate/utilizate, regim vamal 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - de animale, autorizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - material lemnos, bursă de mărfuri, autorizare pentru comercializare 
 ♦ O. nr. 1073/79/2011 (M.M.P.; M.A.I.)  

 - organizare şi funcţionare, Regulament-cadru 
 ♦ H.G. nr. 348/2004   
 Teatre: 
 - elemente de decor, recuzită, costume, instrumente, evidenţă, gestiune şi inventariere 
 ♦ O. nr. 2047/2004 (M.C.C.)  

 - instituţii, companii de spectacole, concerte, desfăşurare activitate de impresariat artistic 
 ♦ O.G. nr. 21/2007 

 - organizaţii de creatori de teatru, organizare şi funcţionare 
 ♦ D.-L. nr. 27/1990 

 - sedii, amplasare 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - Teatrul "Excelsior", obiect de activitate, subordonare 
 ♦ H.G. nr. 274/1999 

 ♦ H.G. nr. 527/1992 

 - Teatrul "Masca", înfiinţare, subordonare 
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 ♦ H.G. nr. 601/1990 

 ♦ H.G. nr. 274/1999 

 - Teatrul de Proiecte Culturale "Teatrul Mundi", subordonare 
 ♦ H.G. nr. 274/1999 

 - Teatrul Muzical "Ambasadorii" 
 ♦ H.G. nr. 8/2019 

 - Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 803/2005 

 - Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian", reorganizare, subordonare, stabilire sediu 
 ♦ H.G. nr. 527/1992 

 ♦ H.G. nr. 1294/2006 

 - Teatrul Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian" 
 ♦ H.G. nr. 832/2016 

 - Teatrul Naţional din Craiova, trecere în subordinea MCC 
 ♦ O.U.G. nr. 96/2004 

 - Teatrul Naţional din Târgu Mureş, trecere în subordinea MCC 
 ♦ O.U.G. nr. 126/2004   
 Tehnică legislativă: 
 - Consiliul Legislativ 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 ♦ L. nr. 73/1993 

 - norme, metodologie 
 ♦ L. nr. 24/2000 

 - procedura publicării, republicării şi rectificării actelor în Monitorul Oficial al României 
 ♦ L. nr. 202/1998 

 ♦ O. nr. 591/2012 (S.G.G.)  

 - sistematizarea, unificarea şi coordonarea întregii legislaţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.79) 
 v. legiferare 
 
 Tehnică militară: 
 - import-export produse strategice 
 ♦ H.G. nr. 594/1992 

 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - şi alte bunuri şi servicii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, R.A. Rami-Dacia, finanţare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 597/1998   
 Tehnică, tehnologie, industrie, colaborare ştiinţifică şi tehnico-ştiinţifică, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Acord, Ismail, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1057/1996 (aprobare) 

 • Albania, Acord, Tirana, 2006 
 ▼ H.G. nr. 347/2007 (aprobare) 

 • Belgia: 
 • Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 632/1997 (aprobare) 

 • Comunitatea flamandă, Acord, Bruxelles, 1996 
 ▼ H.G. nr. 847/1999 (aprobare) 

 • Comunitatea franceză, Regiunea Valone, Acord, Bruxelles, 1997 
 ▼ H.G. nr. 846/1999 (aprobare) 

 • Columbia, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 374/1995 (aprobare) 

 • Comisia hidrotehnică româno-iugoslavă, Proces-verbal, Sesiunea a XXIX-a Novisad, 1998 
 ▼ H.G. nr. 430/1998 (aprobare) 

 • Confederaţia Elveţiană, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 94/1996 (ratificare) 

 • Federaţia Rusă: 
 • Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 505/1995 (aprobare) 

 • Comisia interguvernamentală româno-rusă, prima Sesiune, Protocol, Sinaia, 1994 
 ▼ H.G. nr. 623/1994 (aprobare) 

 • Înţelegeri, Moscova, 1991 
  ▼ H.G. nr. 65/1992 (aprobare) 

 • Georgia, Acord, Bucureşti, 2011 
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 ▼ H.G. nr. 891/2011 (aprobare) 

 • Iran, Comisia mixtă guvernamentală româno-iraniană, a IX-a Sesiune, Memorandum de înţelegere 
 ▼ H.G. nr. 200/1993 (aprobare) 

 • Israel, Acord, Ierusalim, Acord, 2014 
 ▼ H.G. nr. 415/2015 (aprobare) 

 • Israel, Acord, Tel Aviv, 2014 
 ▼ H.G. nr. 432/2015 (aprobare) 

 • Libia: 
 • a XIV-a Sesiune mixtă româno-libiană, Protocol, Tripoli, 1991 
 ▼ H.G. nr. 607/1991 (aprobare) 

 • Comisia mixtă româno-libiană, a XV-a Sesiune Protocol, Bucureşti 1994 
 ▼ H.G. nr. 16/1995 (aprobare) 

 • Malayezia: 
 • Acord, Kuala Lumpur, 1991 
 ▼ H.G. nr. 338/1991 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-malayeziană, a V-a Sesiune Minută, Kuala Lumpur, 1991 
 ▼ H.G. nr. 333/1991 (aprobare) 

 • Norvegia: 
 • Comisia mixtă guvernamentală româno-norvegiană, a XVI-a Sesiune, Protocol, Oslo, 1993 
 ▼ H.G. nr. 175/1993 (aprobare) 

 • Comisia mixtă interguvernamentală româno-norvegiană, a XV-a Sesiune, Protocol, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 363/1991 (aprobare) 

 • Olanda: 
 • Comisia mixtă guvernamentală româno-olandeză, a X-a Sesiune, Protocol, Haga, 1991 
 ▼ H.G. nr. 221/1991 (aprobare) 

 • Comisia mixtă româno-olandeză, a XI-a Sesiune, Protocol, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 5/1993 (aprobare) 

 • R. Albania, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 563/1994 (aprobare) 

 • R. Arabă Egipt: 
 • Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 564/1994 (aprobare) 

 • Memorandum de Înţelegere, Bucureşti, 2004 
 ♦ H.G. nr. 136/2005 

 • R. Armenia, Acord, Bucureşti, 1991 
 • Acord, Bucureşti 1994 
 ▼ H.G. nr. 82/1995 (aprobare) 

 • Acord, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 762/1991 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Memorandum, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 333/2010 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan: 
 • Acord, Baku, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1063/1996 (aprobare) 

 • Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 745/1995 (aprobare) 

 • R. Bolivia, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 7/1996 (aprobare) 

 • R. Bulgaria: 
 • Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 477/2000 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 79/1999 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară, prima Sesiune, Protocol, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 369/1993 (aprobare) 

 • R. Chile: 
 • Acord-cadru, Santiago de Chile, 1998 
 ▼ H.G. nr. 1259/2000 (aprobare) 

 • R. Cipru: 
 • Comisia interguvernamentală permanentă româno-cipriotă, a IX-a Sesiune 
 ▼ H.G. nr. 443/1993 (aprobare) 

 • Comisia interguvernamentală româno-cipriotă, a VII-a Sesiune, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 582/1991 (aprobare) 

 • R. Coreea, Protocol, Bucureşti, 2006 
 ▼ H.G. nr. 101/2007 (aprobare) 

 • R. Croaţia: 
 • Acord, Zagreb, 1993 
 ▼ H.G. nr. 712/1993 (aprobare) 
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 • Protocol, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 561/1994 (aprobare) 

 • R. Cuba: 
 • Acord, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 1208/2001 (aprobare) 

 • Protocol, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 551/1996 (aprobare) 

 • R. Elenă: 
 • Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 31/1994 (aprobare) 

 • Comisia mixtă româno-elenă, a XII-a Sesiune, Protocol, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 364/1993 (aprobare) 

 • R. F. Iugoslavia, Acord, Belgrad, 1995 
 ▼ H.G. nr. 263/1996 (aprobare) 

 • R. Filipine: 
 • Acord, Manilla, 1994 
 ▼ H.G. nr. 375/1995 (aprobare) 

 • R. Finlanda, Comisia mixtă româno-finlandeză, a XVIII-a Sesiune Protocol, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 450/1991 (aprobare) 

 • R. Franceză 
 • Program de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică pe anul 2000-2004, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 421/2002 (aprobare) 

 • R. Franceză: 
 • Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 133/2005 (aprobare) 

 • R. Georgia: 
 • Acord, Tblisi, 1996 
 ▼ H.G. nr. 711/1996 (aprobare) 

 • Acord, Tblisi, 1998 
 ▼ H.G. nr. 743/1999 (aprobare) 

 • R. Germania: 
 • Acord colaborare  - anul 2003, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 175/2005 (ratificare) 

 • Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 17/1995 (ratificare) 

 • colaborare 2004, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ L. nr. 208/2006 (ratificare) 

 • Comisia interguvernamentală mixtă dintre România şi R. F. Germania, a XVI-a Sesiune, Protocol, Bonn, 1991 
 ▼ H.G. nr. 36/1992 (aprobare) 

 • R. Gruzia: 
 • Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 204/1992 (aprobare) 

 • Acord, Tblisi, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1061/1996 (aprobare) 

 • R. Guatemala, Acord, Ciudad de Guatemala, 2010 
 ▼ H.G. nr. 275/2011 (aprobare) 

 • R. India: 
 • Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 29/1994 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-indiană, a X-a Sesiune, Ney Delhi, 1991 
 ▼ H.G. nr. 90/1992 (aprobare) 

 • R. Indonezia: 
 • Comisia mixtă de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul R. Indonezia, a III-a Sesiune, Protocol, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 431/1991 (aprobare) 

 • Comisia mixtă de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul R. Indonezia, a IV-a Sesiune, Protocol, Jacarta, 1993 
 ▼ H.G. nr. 569/1993 (aprobare) 

 • R. Islamică Pakistan, Acord, Islamabad, 2011 
 ▼ H.G. nr. 33/2012 (aprobare) 

 • R. Islamică Pakistan: 
 • Acord, Islamabad, 1995 
 ▼ H.G. nr. 610/1996 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-pakistaneză, a XII-a Sesiune, Protocol, Islamabad, 1991 
 ▼ H.G. nr. 222/1991 (aprobare) 

 • R. Italia: 
 • Comisia mixtă guvernamentală româno-italiană, a XV-a Sesiune, Protocol, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 218/1993 (aprobare) 

 • Comisia mixtă româno-italiană, a XIV-a Sesiune, Protocol, Roma, 1991 
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 ▼ H.G. nr. 608/1991 (aprobare) 

 • R. Kazahstan: 
 • Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1062/1996 (aprobare) 

 ▼ H.G. nr. 1032/1996 (aprobare) 

 • R. Lituania, Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 444/1992 (aprobare) 

 • R. Moldova: 
 • Comisia mixtă interguvernamentală dintre România şi R. Moldova, prima Sesiune, Protocol, Chişinău, 1992 
 ▼ H.G. nr. 375/1992 (aprobare) 

 • R. P. Chineză: 
 • Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1326/1996 (aprobare) 

 • Comisia guvernamentală româno-chineză, a XI-a Sesiune, Beijing, 1991 
 ▼ H.G. nr. 604/1991 (aprobare) 

 • R. P. D. Coreea, Acord, Bucureşti, 1990 
 ▼ H.G. nr. 1015/1990 (aprobare) 

 • R. Polonă, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1146/1996 (aprobare) 

 • R. Portugheză: 
 • Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 49/1994 (aprobare) 

 • Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 96/2001 (ratificare) 

 • Program de colaborare, București, 2015 
 ▼ H.G. nr. 560/2016 (aprobare) 

 • R. Slovacă, Acord, Bratislava, 2009 
 ▼ H.G. nr. 974/2009 (aprobare) 

 • R. Slovacă, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 1036/1995 (aprobare) 

 • R. Sud Africană, Comisia mixtă guvernamentală româno-sudafricană, a II-a Sesiune, Memorandum, Pretoria, 1993 
 ▼ H.G. nr. 322/1993 (aprobare) 

 • R. Tunisia, Program 2010-2013, Tunis, 2010 
 ▼ O. nr. 16/2012 (publicare) 

 • R. Ucraina: 
 • Protocol, Kiev, 1994 
 ▼ H.G. nr. 219/1994 (aprobare) 

 • R. Uzbekistan, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 849/1999 (aprobare) 

 • R.F. Germania, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ O. nr. 3299/2008 (publicare) 

 • R.P.Chineză, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1649/2008 (aprobare) 

 • Regatul Danemarcei: 
 • Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 50/1994 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-daneză, a XV-a Sesiune, Minută, Copenhaga, 1992 
 ▼ H.G. nr. 403/1992 (aprobare) 

 • Comisia mixtă interguvernamentală româno-daneză, a XIV-a Sesiune, Protocol, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 208/1991 (aprobare) 

 • Regatul Haşemit al Iordaniei: 
 • Comisia mixtă româno-iordaniană, a X-a Sesiune, Protocol, Bucureşti 1993 
 ▼ H.G. nr. 51/1994 (aprobare) 

 • Memorandum de înţelegere, Amman, 1998 
 ▼ H.G. nr. 848/1999 (aprobare) 

 • S.U.A., Acord, Washington, 1998 
 ▼ H.G. nr. 10/2000 (aprobare) 

 • Spania: 
 • Acord, Madrid, 1990 
 ▼ H.G. nr. 1083/1990 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală, România-Spania, a XI-a Sesiune, Protocol, Madrid, 1992 
 ▼ H.G. nr. 317/1992 (aprobare) 

 • Statele Unite Mexicane, Acord-cadru, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 376/1995 (aprobare) 

 • Suedia: 
 • Comisia mixtă guvernamentală româno-suedeză, a XIX-a Sesiune, Protocol, Bucureşti, 1991 
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 ▼ H.G. nr. 851/1991 (aprobare) 

 • Comisia mixtă guvernamentală româno-suedeză, a XX-a Sesiune, Protocol, Stockholm, 1993 
 ▼ H.G. nr. 359/1993 (aprobare) 

 • Turcia, Acord, Ankara, 1999 
 ▼ H.G. nr. 11/2000 (aprobare) 

 • Turcia, Acord, Ankara, 2006 
 ▼ L. nr. 303/2006 (ratificare) 

 • Ungaria, Acord, Budapesta, 1999 
 ▼ H.G. nr. 644/2000 (aprobare) 

 • Zambia, Comisia mixtă guvernametală româno-zambiană, a XI-a Sesiune, Protocol, Lusaka, 1993 
 ▼ H.G. nr. 736/1993 (aprobare) 

 • Zimbabwe, Comisia mixtă guvernamentală româno-zimbabweană, a VII-a Sesiune, Protocol, Harare, 1991 
 ▼ H.G. nr. 456/1991 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Carta Europeană pentru Întreprinderi Mici, 2000 
 ▼ H.G. nr. 656/2002 (acceptare) 

 • cercetare-ştiinţifică şi tehnologică, Rezoluţie generală, Conferinţa Miniştrilor Europeni ai Cercetării, Bruxelles, 1971, Rezoluţia miniştrilor  
 statelor participante la cooperarea europeană COST Praga, 1997 
  ▼ O.G. nr. 4/1998 (aprobare) 

 • Codul B.C.H., Londra, 1985 
 ▼ L. nr. 68/2003 (acceptare) 

 • Codul I.B.C., Londra, 1983, 1985 
 ▼ L. nr. 72/2003 (acceptare) 

 • Codul I.G.C, Londra, 1983 
 ▼ L. nr. 71/2003 (acceptare) 

 • piaţă unică de reţele tip broadband interconectate la reţele europene, dezvoltare, Memorandum de înţelegere, Salonic, 2005 
 ▼ H.G. nr. 738/2006 (aprobare) 

 • România, ţară membră la EUREKA, Confirmare, Londra, 1997, Declaraţia de la Hanovra, 1985, Secretariat EUREKA, Memorandum 
 ▼ O.G. nr. 5/1998 (aprobare participare) 

 ▼ O.G. nr. 5/1998 (aprobare) 

 ▼ O.G. nr. 5/1998 (aprobare participare) 

 - R. Moldova: 
 • Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 85/2006 (aprobare) 

 - Ucraina, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ H.G. nr. 351/2008 (aprobare)   
 Tehnică, tehnologie: 
 - generatoare de riscuri, lista categoriilor de construcţii şi instalaţii industriale 
 ♦ O. nr. 1587/1997 (M.I.C.)  

 - inginerie tehnologică aferentă suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară, finanţare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 144/1999 

 - rezultatele cercetării-dezvoltării, finanţate din fonduri publice, aplicare, stimulare agenţi economici 
 ♦ H.G. nr. 297/1995 

 - tehnologia informaţiei, Lista României de concesii tarifare 
 ♦ L. nr. 217/1997 

 - transfer, regulament 
 ♦ O. nr. 34/1997 (Cons.C.)    
 Tehnician dentar: 
 - exercitare profesie 
 ♦ L. nr. 96/2007 

 - Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 96/2007   
 Telecabine: 
 - instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, cerinţe tehnice, Prescripţii tehnice PTR7/2003, ediţia I 
 ♦ O. nr. 108/2003 (M.I.R.)    
 Telecomunicaţii speciale: 
 - cadre militare, concediu, regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 442/1992 

 ♦ H.G. nr. 442/1995 

 - fond de locuinţe pentru personal 
 ♦ H.G. nr. 521/1992 

 ♦ H.G. nr. 632/1994 
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 - serviciu, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 92/1996   
 Telecomunicaţii, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Bulgaria, Acord, Sofia, 1995 
 ▼ H.G. nr. 721/1996 (aprobare) 

 • R. Ungară, Memorandum de înţelegere, Budapesta, 2005 
 ▼ H.G. nr. 135/2005 (aprobare) 

 • S.U.A., Declaraţie de intenţie, cooperare, Washington, 2001 
 ▼ H.G. nr. 376/2002 (aprobare) 

 • Statul Israel, Acord, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 658/1991 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • asigurare resurse pentru atenuarea efectelor dezastrelor şi acţiuni umanitare, Convenţie, Tampere, 1998 
 ▼ L. nr. 268/2005 (ratificare) 

 • Biroul European de Telecomunicaţii ETO, înfiinţare 
 ▼ O.G. nr. 110/1998 (ratificare) 

 • Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (C.E.P.T.), Aranjament de constituire, modificat de Adunarea Plenară  
 C.E.P.T., 1982 
 ▼ H.G. nr. 634/1992 (aprobare) 

 • coordonare frecvenţe cuprinse în intervalul dintre 29,7MHz şi 39,5GHz  pentru servicii fixe şi terestre mobile, Act final la Acord, Vilnius,  
 2005 
 ▼ H.G. nr. 587/2006 (aprobare) 

 • Instrument de amendare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, Kyoto, 1994 şi a Instrumentului de amendare a Convenţiei  
 Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, Minneapolis, 1998 
  ▼ O.G. nr. 58/2001 (ratificare) 

 • Împrumut B.E.I., Acord, Luxembourg, Bucureşti, 1997 
 ▼ O.G. nr. 18/1998 (ratificare) 

 • Organizaţia Europeană de Telecomunicaţii prin Satelit "EUTELSAT": 
 • Convenţie, Paris, 1982 
 ▼ L. nr. 7/1990 (aderare) 

 • Protocol, Paris, 1987 
 ▼ L. nr. 17/1992 (aderare) 

 • Organizaţia Internaţională de Telecomunicaţii Maritime prin Statelit "INMARSAT": 
 • Convenţie, Londra, 1976 
 ▼ L. nr. 8/1990 (aderare) 

 ▼ O.G. nr. 59/2001 (ratificare) 

 • Protocol, Londra, 1981 
 ▼ L. nr. 16/1992 (aderare) 

 • Organizaţia Internaţională de Telecomunicaţii prin Satelit "INTELSAT": 
 • Acord, Washington, 1971 
 ▼ D. nr. 199/1990 (aderare) 

 • Amendamente, Acord, Washington, 2000 
 ▼ O.G. nr. 40/2001 (ratificare) 

 • Protocol, Washington, 1978 
 ▼ L. nr. 15/1992 (aderare) 

 • Protocolul 4 la Acordul general pentru comerţul cu servicii, Geneva, 1997 
 ▼ O.G. nr. 1/1998 (acceptare) 

 • Reformă, privatizare, împrumut B.I.R.D., Acord de garanţie, Washington, 1998 
 ▼ O.G. nr. 88/1998 (ratificare) 

 • Uniunea Europeană şi statele sale membre şi Regatul Norvegiei, navigaţie prin satelit, Acord,  Bruxelles, 2010 
 ▼ L. nr. 8/2015 (ratificare) 

 • Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, Constituţia şi Convenţia Uniunii, Geneva, 1992 
  ▼ L. nr. 76/1993 (ratificare) 

 • Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, Constituţie şi Convenţie, Geneva, 1992, Instrumente de amendare, Kyoto, 1994 
  ▼ L. nr. 43/1996 (ratificare) 

 • utilizarea staţiilor de sol "INMARSAT" de nave în porturi şi în limitele mărilor teritoriale, Acord internaţional, Londra, 1985 
 ▼ L. nr. 72/1992 (ratificare)   
 Telecomunicaţii: 
 - Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - autorizare activitate de proiectare, instalare, întreţinere a reţelelor, şi conectare a echipamentelor, condiţii 
 ♦ O. nr. 98/1998 (M.Cţii.)  

 - cabluri, amplasare în zona drumurilor, condiţii 
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 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizaţiilor internaţionale de telecomunicaţii prin satelit INTELSAT, EUTELSAT şi  
 INMARSAT 
 ♦ O.G. nr. 98/1998 

 - echipamente şi sisteme ce utilizează tehnologia CDMA 450 
 ♦ O. nr. 500/2001 (M.C.T.I.)  

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - echipamente terminale: 
 • autorizaţii de tip şi aviz individual de utilizare 
 ♦ O. nr. 8/1998 (M.Cţii.)  

 • reglementări tehnice europene, aplicare, aprobare, adoptare ca reglementări tehnice naţionale 
 ♦ O. nr. 86/2003 (M.C.T.I.)  

 - frecvenţe, utilizare, măsuri tranzitorii, armonizare 
 ♦ O. nr. 340/2001 (M.C.T.I.)  

 ♦ O.G. nr. 1/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 180/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - interconectare reţele 
 ♦ O. nr. 175/1998 (M.Cţii.)  

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - licenţe: 
 • de instalare şi operare a reţelelor GSM şi DCS- 1.800 
 ♦ O.U.G. nr. 4/1996 

 • NMT, prelungire valabilitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 80/1998 

 - operator public şi operator independent de reţele 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - plan naţional de numerotare 
 ♦ O. nr. 463/2001 (M.C.T.I.)  

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - portabilitatea numerelor, implementare 
 ♦ Decizia nr. 144/EN/2006 (A.N.R.C.)  

 - protecţia vieţii private în sector 
 ♦ L. nr. 506/2004 

 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune şi radio, calitate, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 - servicii: 
 • liberalizate, autorizare şi funcţionare, condiţii 
 ♦ O. nr. 345/2001 (M.C.T.I.)  

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 • mod de stabilire şi de ajustare tarife, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 670/1998 

 - Serviciul Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare, constituire, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 17/1999 

 - Societatea Naţională de Telecomunicaţii "Romtelecom" S.A., finalizare proces de privatizare 
 ♦ H.G. nr. 793/1998 

 - speciale, majorare solde şi salarii de bază pentru unele categorii de personal, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1998 

 - tarife şi supraveghere de control, servicii prestate 
 ♦ H.G. nr. 180/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, proceduri de tarifare 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 v. Societatea Naţională de Telecomunicaţii "Romtelcom"S.A. 
 
 Teledetecţie: 
 - lucrări de specialitate 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 537/2001 (M.A.P.; O.N.C.G.C.)    
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 Teleferic: 
 - pentru materiale, cerinţe tehnice - Prescripţia tehnică PTR 12-2003 ediţia 1 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 ♦ O. nr. 102/2003 (M.I.R.)  

 v. instalaţii de ridicat 
 
 Telefoane, telefonie: 
 - apeluri de urgenţă, utilizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2008 

 - lucrări în mediul rural 
 ♦ H.G. nr. 707/1996 

 - mobilă 
 ♦ O.U.G. nr. 4/1996 

 - mobile, import, comercializare, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 125/2003 (M.C.T.I.)  

 - normative de cheltuieli pentru autorităţi şi instituţii publice 
 ♦ O.G. nr. 80/2001 

 - plan naţional de numerotaţie 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - portabilitatea numerelor, implementare 
 ♦ Decizia nr. 144/EN/2006 (A.N.R.C.)  

 - publice, montare, pentru persoane cu handicap, condiţii 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - sate, conectare la reţele telefonice, program 
 ♦ N.M. nr. 1270/1999 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ O.U.G. nr. 28/2013 

 - servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, furnizare, cerinţe minimale 
 ♦ O.U.G. nr. 79/2002 

 - servicii: 
 • furnizare 
 ♦ O. nr. 122/1998 (M.Cţii.)  

 • licenţe NMT, prelungire valabilitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 80/1998 

 - tarife: 
 • aviz Oficiul Concurenţei 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 • servicii de telecomunicaţii, stabilire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 670/1998   
 Telegondole: 
 - transport pe cablu pentru persoane, Prescripţii tehnice PTR 8-2003, cerinţe tehnice 
 ♦ O. nr. 109/2003 (M.I.R.)    
 Telemunca: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 81/2018   
 Teleschi: 
 - şi telesănii, cerinţe tehnice de utilizare instalaţii de transport prin cablu pentru persoane, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1340/2001 

 ♦ O. nr. 100/2003 (M.I.R.)  

 
 

v. instalaţii de ridicat 

 Teleshopping: 
 - şi publicitate în servicii de programe pe teritoriul României, condiţii 
 ♦ L. nr. 504/2002   
 Televiziune, relaţii internaţionale: 
 - rezerve la Convenţia Europeană, privind Televiziunea Transfrontieră, Strasbourg, 1989 
 ♦ L. nr. 11/2004 

 - televiziune transfrontalieră a Consiliului Europei, Convenţie, Strasbourg, 1998 
 ▼ L. nr. 56/2003 (ratificare)    
 Televiziune: 
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 - Consiliul Naţional al Audiovizualului, constituire 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - difuzarea pe post, comunicarea instituirii stării de asediu/stării de urgenţă, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 1/1999 

 - informare corectă a opiniei publice, răspundere civilă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.30) 
 - locală de putere mică, scoatere la concurs a unui canal 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - meteorologie, informarea publicului, obligaţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 139/2000 

 - opere audiovizuale, drepturi 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 - persoane publice sau private, drepturi şi obligaţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - posturi, afişare siglă şi a altor informaţii grafice în emisiuni 
 ♦ Decizia nr. 41/1997 (C.N.A.)  

 - prestaţii artistice muzicale fixate pe fonograme, utilizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 143/2003 

 - prin cablu: 
 • programe audiovizuale (CATV) 
 ♦ O. nr. 93/1997 (M.Cţii.)  

 • programe HBO în România, drepturi de licenţă, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 120/1999 (Cons.C.)  

 - programe, difuzare evenimente de importanţă majoră, listă, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 47/2003 

 - programe: 
 • în altă limbă decât limba română, traducere în limba română, condiţii, excepţii 
 ♦ Decizia nr. 23/1999 (C.N.A.)  

 • publice şi private, regim 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 • şi servicii, cadru legal 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - publicitate: 
 • condiţii 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 ♦ L. nr. 158/2008 

 • şi teleshopping, reguli stabilire 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 220/2011 (C.N.A.)  

 - răspunderi, sancţiuni în domeniul audiovizualului 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - repertoriu de opere audiovizuale, autori drepturi, condiţii 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 144/2003 

 - restricţii şi avertizări, protecţie minori, măsuri 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 - scutiri de la plată, persoane cu handicap şi alte categorii de persoane 
 ♦ H.G. nr. 1119/2004 

 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - servicii publice autonome, organizare şi control parlamentar asupra activităţii 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.31) 
 - serviciu public, taxă, plată, restituire 
 ♦ L. nr. 41/1994 

 ♦ H.G. nr. 978/2003 

 ♦ H.G. nr. 316/2004 

 - Societatea Română de Televiziune, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 41/1994 

 - staţii de emisie, autorizare 
 ♦ O.G. nr. 9/1993 

 ♦ O. nr. 110/1992 (M.Cţii.)  

 ♦ Decizia nr. 629/2010 (A.N.A.R.C.)  

 - Strategie privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementara serviciilor multimedia digitale la nivel  
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 naţional 
 ♦ H.G. nr. 403/2013 

 - şi distribuitori prin cablu, utilizare repertorii de prestaţii artistice, condiţii 
 ♦ L. nr. 8/1996 

 ♦ H.G. nr. 119/2002 

 - şi radiodifuziune, titulari de licenţe de emisie, decizii de autorizare, emitere, obligaţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 412/2007 (C.N.A.)  

 - taxe, actualizare anuală, cuantum 
 ♦ O.G. nr. 9/1993 

 - transport prin cablu, eliberare licenţe de emisie, condiţii 
 ♦ L. nr. 504/2002 

 v. servicii de comunicaţii electronice, v. audiovizual 
 
 Terenuri destinate pentru construcţii: 
 - autorizaţii, obţinere 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 - concesionare: 
 • condiţii 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 - ocupare, reguli de urbanism 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - organizare şi amenajare 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - planuri urbanistice 
 ♦ O. nr. 4101/NN-15/3733/1997 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.)  

 - regimul juridic al terenurilor aferente locuinţelor 
 ♦ L. nr. 85/1992 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ D.-L. nr. 61/1990 

 - şi închiriere în zonele libere, metodologie 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 ♦ H.G. nr. 1998/2004 

 v. cadastru 
 
 Terenuri deţinute de societăţile comerciale: 
 - agricole, proprietate publică sau privată a statului, concesionare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1010/1999 

 - evaluare 
 ♦ H.G. nr. 834/1991 

 - vânzare 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002   
 Terenuri proprietate a statului: 
 - domeniu public, domeniu privat, regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ H.G. nr. 113/1992 

 ♦ H.G. nr. 517/1999 

 ♦ O.U.G. nr. 57/2019   
 Terenuri, relaţii internaţionale: 
 - R. Turcia, Acord, dobândire drept de proprietate de către misiunile diplomatice, Bucureşti, 2010 
 ▼ L. nr. 227/2011 (ratificare) 

 - Regatul Arabiei Saudite, Acord, dobândire drept de proprietate de către misiunile diplomatice, Bucureşti, 2011 
 ▼ L. nr. 219/2011 (ratificare) 

 - Rep. Algeriană Democratică şi Populară, Acord, dobândire drept de proprietate de către misiunile diplomatice, Bucureşti, 2011 
 ▼ L. nr. 173/2012 (ratificare) 

 - Rep. Arabă Egipt, Acord, dobândire drept de proprietate de către misiunile diplomatice, Bucureşti, 2011 
 ▼ L. nr. 174/2012 (ratificare)   
 Terenuri: 
 - aferente: 
 • clădirilor, regim juridic 
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 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 85/1992 

 • construcţiilor agrozootehnice demolate, redare în circuitul agricol 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ O. nr. 201/126/2002 (M.A.A.P.; M.A.P.)  

 • construcţiilor, proprietate publică, vânzare odată cu imobilul, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/2002 

 - agricole: 
 • activităţi specifice desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de instituţii subordonate, tarif unic, aprobare 
 ♦ O. nr. 212/1282/2006 (M.A.P.D.R.; M.A.I.)  

 • constituire şi reconstituire drept de proprietate, condiţii, valoare, mod de stabilire 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ D.-L. nr. 42/1990 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 1546/2004 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 
 • din extravilan, scoatere din circuitul agricol, condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 • disponibile, înfiinţare, loturi demonstrative experimentale, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ H.G. nr. 676/1998 

 • domeniu public/privat al statului, M.A.A.P., calitate de concedent, exercitare prerogative drept de proprietate, excepţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ H.G. nr. 517/1999 

 • drept de folosinţă, tineri din mediul rural, solicitare, condiţii 
 ♦ L. nr. 646/2002 

 ♦ H.G. nr. 401/2003 

 • perdele forestiere de protecţie, suprafaţă efectiv ocupată, pierdere de venit, acordare compensaţie, metodologie 
 ♦ O. nr. 649/2008 (M.A.D.R.)  

 • proprietate de stat, folosire pentru producţia agricolă şi silvică, precum şi în alte scopuri 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 • proprietate publică sau privată a statului, concesionare, aflate în administrarea unor societăţi comerciale cu capital de stat, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1010/1999 

 • restituire foştilor proprietari a terenurilor fără construcţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 • scheme de plăţi directe, plăţi naţionale directe complementare, aprobare pentru anii 2007, 2008 
 ♦ O. nr. 549/2007 (M.A.D.R.)  

 • schimbarea categoriei de folosinţă, condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ O. nr. 326/2001 (M.A.A.P.)  

 • scoatere din producţia agricolă, amplasare obiective de investiţii 
 ♦ O. nr. 326/2001 (M.A.A.P.)  

 • situate în extravilan, vânzare-cumpărare, măsuri 
 ♦ L. nr. 17/2014 

 ♦ O. nr. 719/740/M.57/2333/2014 (M.A.D.R.; M.D.R.A.P.; M.Ap.N.; M.CULTURA)  

 • studii pedologice şi agrochimice, întocmire sistem naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură 
 ♦ O.U.G. nr. 38/2002 

 • şi forestiere, reconstituirea dreptului de proprietate a persoanelor fizice/juridice, condiţii, stabilire valoare 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 38/2002 

 ♦ H.G. nr. 1546/2004 

 • trecute în proprietatea statului, drepturi, în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar, potrivit din L. nr. 18/1991 
 ♦ L. nr. 48/1994 

 - ale societăţilor comerciale care se privatizează, domeniu public, concesionare, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - apte pentru cultură, suprafaţa acordare gratuită personalului silvic de teren, utilizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 59/2000 

 - atribuire în: 
 • folosinţă, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 85/1992 
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 • proprietate privată, scutiri de taxe şi impozite, persoane care şi-au pierdut capacitatea de muncă şi moştenitorilor celor decedaţi în Revoluţia  
 din Decembrie 1989 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - cadastru, activitate, regim 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - ce pot fi incluse în fondul forestier, proprietate publică a statului, achiziţionare prin cumpărare, schimb, donaţie, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 118/2010 

 - circulaţia juridică, regim juridic 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 247/2005 

 - comisii pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 - constituite în perimetre de ameliorare şi de transfer al obiectivului de investiţie, predare-primire, procedură 
 ♦ O. nr. 4017/2012 (M.M.P.)  

 - cu destinaţie agricolă din proprietatea statului deţinute în administrare de societăţi comerciale, vânzare, concesionare, arendare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 268/2001 

 - cumpărare de la persoane fizice de către Regia Naţională a Pădurilor, modalitate de plată 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - degradate, împădurire 
 ♦ L. nr. 100/2010 

 - degradate: 
 • ameliorare, împădurire, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 1257/2011 

 - delimitare: 
 • criterii, destinaţie, stabilire, condiţii 
 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)  

 ♦ L. nr. 7/1996 

 • suprafeţe pentru cercetare şi producere de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 517/1999 

 - destinate construirii: 
 • de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 962/2001 

 • locuinţe proprietate personală, atribuire tinerilor, condiţii 
 ♦ L. nr. 15/2003 

 ♦ H.G. nr. 896/2003 

 - deţinători de terenuri pe care se realizează perdele forestiere de protecţie, scutiri de taxe şi impozite 
 ♦ L. nr. 289/2002 

 - deţinute de societăţile comerciale: 
 • care se privatizează, concesionate, redevenţe 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 • eliberare titluri de proprietate, certificate de atestare, obligaţii 
 ♦ O.G. nr. 25/2002 

 - din fond forestier: 
 • calcul preţ teren, chirie 
 ♦ O. nr. 938/1998 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 46/2008 

 • naţional: 
 • exceptare de la plata taxei pentru ocuparea definitivă în scopul extinderii domeniului schiabil al staţiunii Predeal 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2000 

 • ocupare definitivă sau temporară, condiţii 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 • proprietate publică a statului, concesionare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 2/2003 

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - din incintă, obţinere titluri de proprietate, condiţii, excepţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - din vecinătatea drumurilor publice, obligaţii 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - disponibilizare de la societăţi comerciale, condiţii, constituire fond special destinat realizării de investiţii/activităţi comerciale 
 ♦ H.G. nr. 834/1991 

 - dobândire/folosire terenuri pentru drumuri publice 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - documentaţii cadastrale tehnice, întocmire, condiţii, conţinut, regulament 
 ♦ L. nr. 7/1996 
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 - domeniu public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, clasificare, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - drept de superficie, deţinute în administrarea societăţilor comerciale care se privatizează 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - exploataţii agricole, proiecte de organizare a teritoriului, condiţii 
 ♦ O. nr. 212/145/2002 (M.A.A.P.; M.A.P.)  

 - fond funciar al României, regim juridic 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 - forestiere 
 • aferente activelor vândute de ROMSILVA, contract de concesiune 
 ♦ O. nr. 367/2010 (M.M.P.)  

 - forestiere: 
 • achiziţionare, comisie de evaluare, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 105/2003 (M.A.A.P.)  

 • contracte de vânzare-cumpărare pentru includere în fondul forestier, comisie de negociere a contractelor, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 105/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 118/2010 

 • cu destinaţie forestieră, circulaţie juridică, condiţii 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 • identificare, exceptare de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente 
 ♦ O. nr. 442/2000 (M.A.P.P.M.)  

 • persoane fizice şi/sau juridice, proprietari, constituire în asociaţii 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 • proprietate publică a statului, contract de concesionare, închiriere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 ♦ O.G. nr. 2/2003 

 • scoatere din fondul forestier naţional, condiţii 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - hărţi de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii, elaborare, aprobare norme metodologice 
 ♦ L. nr. 575/2001 

 ♦ H.G. nr. 447/2003 

 - intravilane, atribuire în proprietate 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - inventariere 
 ♦ H.G. nr. 1257/2011 

 - îmbunătăţiri funciare 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 ♦ H.G. nr. 1872/2005 

 - în administrare, situaţie juridică neclarificată, privatizare fără includere în capitalul social al societăţii comerciale care se privatizează 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - în extravilan: 
 • scoatere definitivă din circuitul agricol, taxa procentuală 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - pentru activităţi minere, folosinţă, acces, condiţii 
 ♦ L. nr. 85/2003 

 - perimetre de ameliorare, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 1257/2011 

 - Plan de amenajare a teritoriului naţional: 
 • Secţiunea a II-a Apa, delimitare, documentaţii 
 ♦ L. nr. 171/1997 

 • Secţiunea a V-a- Zone de risc seismic 
 ♦ L. nr. 575/2001 

 • Secţiunea I - Reţele de transport 
 ♦ L. nr. 363/2006 

 - preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 2 decembrie 1989, regim juridic 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ H.G. nr. 250/2007 

 - proprietari, administratori sau titulari de alte drepturi reale în care se află situri arheologice, obligaţii, drepturi, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 43/2000 

 - proprietate publică: 
 • a statului, construcţii, tronsoane de autostrăzi, nepercepere de taxe sau impozite 
 ♦ O.G. nr. 16/1999 

 • sau parte de active ale Regiei Naţionale a Pădurilor, concesionare, condiţii 
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 ♦ L. nr. 213/1998 

 • sau privată a statului cu destinaţie agricolă aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 - scoatere din circuitul agricol, documentaţie şi acord de principiu, tarife pentru efectuarea lucrărilor, amplasare obiective de investiţii, aprobare,  
 condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ O. nr. 127/202/2002 (M.A.P.; M.A.A.P.)  

 - spaţii comerciale construite din fondurile statului şi terenuri aferente, vânzare, condiţii 
 ♦ L. nr. 550/2002 

 ♦ H.G. nr. 1341/2002 

 - spaţii verzi din zone urbane, administrare, reglementare 
 ♦ L. nr. 24/2007 

 - stabilire perimetre de ameliorare, atribuţiile comisiilor de specialişti 
 ♦ H.G. nr. 1257/2011 

 - şi clădiri, impozit, formulare tipizate 
 ♦ O. nr. 2541/1998 (M.F.)  

 - şi recolte trecute în proprietatea statului bulgar în 1940, acordare compensaţii cetăţenilor români, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 753/1998 

 ♦ L. nr. 9/1998 

 ♦ L. nr. 97/2005 

 - şi/sau clădiri, vânzare agenţilor economici de către autorităţile publice, condiţii 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 - taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
 ♦ L. nr. 71/1991 

 - titluri de proprietate, emitere 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 - valoare, înregistrare în contabilitate la intrarea în patrimoniu, criterii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 15/1994 

 - vânzare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - zone expuse riscurilor naturale, delimitare 
 ♦ O. nr. 62/N-19.o/288-1955/1998 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.; M.A.P.P.M.)  

 ♦ O. nr. 91/1991 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 ♦ L. nr. 50/1991 

 v. Cadastru, v. concesionare, v. Registrul Agricol, v. imobile 
 
 Teritoriu naţional al României: 
 - amenajare: 
 • pentru fluidizarea traficului şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice de interes naţional şi judeţean 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 6/139/2003 (M.L.P.T.L.; M.A.P.)  

 • reglementări tehnice şi de cheltuieli, condiţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ H.G. nr. 203/2003 

 • Strategie de dezvoltare durabilă a bazinului hidrografic Tisa, elaborare, program, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 679/2007 

 - clasificare în funcţie de riscul producerii de incendii 
 ♦ O. nr. 651/2002 (M.A.A.P.)  

 - documentaţii de urbanism în municipiul Bucureşti, avizare şi aprobare, documentaţii 
 ♦ L. nr. 350/2001 

 - inalienabil, frontierele statului, stabilire prin lege organică 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 3) 
 - organizare administrativ teritorială, repunere în vigoare a L. nr. 2/1968 prin 
 ♦ D.-L. nr. 38/1990 

 - organizare sub aspect administrativ în comune, oraşe, judeţe 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 3) 
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 - Plan de amenajare: 
 • Secţiunea a II- a- Apa 
 ♦ L. nr. 171/1997 

 • Secţiunea a III- a- Zone protejate 
 ♦ L. nr. 5/2000 

 • Secţiunea a IV-a- Reţeaua de localităţi 
 ♦ L. nr. 351/2001 

 • Secţiunea a V-a- Zone de risc natural, aprobare 
 ♦ L. nr. 575/2001 

 • Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice 
 ♦ O.U.G. nr. 142/2008 

 - poluare cu hidrocarburi, răspundere civilă 
 ♦ H.G. nr. 1232/2000 

 ♦ O.G. nr. 15/2000 

 - pregătire pentru apărare 
 ♦ L. nr. 477/2003 

 ♦ H.G. nr. 370/2004 

 - şi urbanism, amenajare, documentaţii, conţinut 
 ♦ L. nr. 350/2001 

 ♦ H. nr. 101/2010 (R.U.R.)  

 - teritoriul statului român nu poate fi transferat sau colonizat de populaţii străine 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 3) 
 - tranzit comun, sistem al Comunităţilor Europene şi statelor membre ale acestora, aplicare 
 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Teritoriu, domeniu, cooperare internaţională: 
 - acte interanţionale bilaterale: 
 • R. Ungară, Acord, Gyula, 2000 
 ▼ H.G. nr. 631/2001 (aprobare)   
 Termoficare, reglementări internaţionale: 
 - Proiect sistematizare pentru municipiul Bucureşti, acordare împrumut B.E.I., Acord, Luxembourg şi Bucureşti, 1997 
 ▼ O.G. nr. 22/1998 (ratificare)   
 Terorism,  crimă organizată, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Armenia, Memorandum, Doha, 2009 
 ▼ H.G. nr. 1060/2009 (aprobare) 

 • Bosnia şi Herţegovina, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 138/2008 (ratificare) 

 • Federaţia Rusă, Acord, Bermuda, 2007 
 ▼ H.G. nr. 819/2007 (aprobare) 

 • Finlanda, Memorandum, Seul, 2008 
 ▼ H.G. nr. 905/2008 (aprobare) 

 • Israel, Memorandum, Bermuda, 2007 
 ▼ H.G. nr. 818/2007 (aprobare) 

 • Muntenegru, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1651/2008 (aprobare) 

 • Norvegia, Memorandum, Seul, 2008 
 ▼ H.G. nr. 907/2008 (aprobare) 

 • R. Albania, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 610/2002 (ratificare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Bucureşti, 2009 
 ▼ L. nr. 251/2010 (ratificare) 

 • R. Bulgaria. 
 • Acord, Antalya, 1998 
 ▼ L. nr. 154/1999 (ratificare) 

 • Acord, Sofia, 2002 
 ▼ L. nr. 70/2003 (ratificare) 

 • R. Cehă, Acord, Praga, 2001 
 ▼ L. nr. 465/2002 (ratificare) 

 • R. Croaţia, Acord, Zagreb, 2000 
 ▼ H.G. nr. 703/2001 (aprobare) 

 • R. F. Nigeria, Seul, 2008 
 ▼ H.G. nr. 906/2008 (aprobare) 
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 • R. Franceză, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 147/1997 (ratificare) 

 • R. Georgia, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ L. nr. 586/2004 (ratificare) 

 • R. India, combaterea criminalităţii organizate a terorismului internaţional, Înţelegere, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 550/1994 (aprobare) 

 • R. Indonezia, Acord, Bucureşti, 2006 
 ▼ L. nr. 68/2007 (ratificare) 

 • R. Kazahstan, Acord, Astana, 2003 
 ▼ L. nr. 61/2004 (ratificare) 

 • R. Macedonia, Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 258/2004 (ratificare) 

 • R. Malta, Memorandum, Doha, 2009 
 ▼ H.G. nr. 1059/2009 (aprobare) 

 • R. Polonă, Acord, Varşovia, 2001 
 ▼ L. nr. 188/2002 (ratificare) 

 • R. Serbia, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 17/2008 (ratificare) 

 • R. Slovenia, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 597/2001 (aprobare) 

 • R. Turcia, Acord, Antalya, 1998 
 ▼ L. nr. 154/1999 (ratificare) 

 • R. Turcia, Memorandum, Ankara, 2008 
 ▼ H.G. nr. 114/2009 (aprobare) 

 • R. Ungară, Memorandum, Budapesta, 2007 
 ▼ H.G. nr. 1585/2007 (aprobare) 

 • R.Austria, Acord, Bucureşti, 1999 
 ▼ H.G. nr. 917/1999 (aprobare) 

 • R.F.Germană, Acord şi Protocol, Bucureşti, 1996 
  ▼ H.G. nr. 80/1997 (aprobare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 148/1997 (ratificare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Memorandum, Hamilton, Bermuda, 2007 
 ▼ H.G. nr. 821/2007 (aprobare) 

 • S.U.A., Memorandum, Hamilton, Bermuda, 2007 
 ▼ H.G. nr. 820/2007 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Convenţia privind reprimarea actelor de terorism nuclear, New York, 2005 
 ▼ L. nr. 369/2006 (ratificare) 

 • Convenţie contra luării de ostateci, New York, 1979 
 ▼ D.-L. nr. 111/1990 (aderare) 

 • Convenţie Europeană, control achiziţionare şi deţinere arme de foc, Strasbourg, 1978 
 ▼ L. nr. 116/1997 (ratificare) 

 • Convenţie Europeană, Strasbourg, 1997 
 ▼ L. nr. 19/1997 (ratificare) 

 • Convenţie, interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, Paris, 1993 
 ▼ L. nr. 125/1994 (ratificare) 

 • Convenţie, marcajul explozibililor plastici şi în folie în scopul detectării, Montreal, 1991 
 ▼ L. nr. 139/1998 (aderare) 

 • Protocol privind combaterea terorismului, Atena, 2004 
 ▼ O.U.G. nr. 96/2005 (ratificare) 

 • R.Bulgaria, Memorandum, Sofia, 2002 
 ▼ H.G. nr. 13/2003 (aprobare) 

 • reprimare acte ilicite de violenţă în aeroporturi ale aviaţiei civile, Protocol, Montreal, 1988 
 ▼ L. nr. 133/1998 (aderare) 

 • reprimare finanţare, Convenţie, New York 1999 
 ▼ L. nr. 623/2002 (ratificare) 

 • reprimare, atentate teroriste cu explozibil, Convenţie, New York, 1997 
 ▼ L. nr. 257/2004 (ratificare) 

 • situaţia din Afganistan, Rezoluţia nr. 1.333 (2000) 
 ▼ H.G. nr. 918/2001 (aplicare) 

 • Tratat, Prum, 2005 
 ▼ L. nr. 146/2008 (aderare)   
 Terorism, crimă organizată, reglementări internaţionale: 
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 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Libaneză, Memorandum, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 363/2009 (aprobare) 

 • R. Paraguay, Memorandum, Bucureşti, Asuncion, 2008 
 ▼ H.G. nr. 364/2009 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Consiliul Europei, Convenţie, Varşovia, 2005 
 ▼ L. nr. 411/2006 (ratificare)   
 Terorism: 
 - acţiuni, prevenire, combatere, atribuţiile Poliţiei Române 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 - aplicarea Rezoluţiei nr. 1.333 (2000) a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
 ♦ H.G. nr. 918/2001 

 - combatere, împreună cu statele membre NATO, participarea României 
 ♦ H.P. nr. 21/2001 

 - combatere, state terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002, listă 
 ♦ H.G. nr. 1437/2008 

 - date dactiloscopice, căutare automatizată în relaţia cu state membre U.E., cadru legal, creare 
 ♦ O.G. nr. 10/2012 

 - prevenire finanţare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 9/2005 (C.N.V.M.)  

 - prevenire şi combatere, măsuri în sistemul financiar-bancar 
 ♦ O.U.G. nr. 159/2001 

 ♦ L. nr. 535/2004 

 ♦ R. nr. 13/2019 (A.S.F.)  

 - utilizare date din registre cu numele pasagerilor, în cadrul cooperării transfrontaliere 
 ♦ L. nr. 284/2018 

 ♦ H.G. nr. 319/2019   
 Textile, produse: 
 - şi îmbrăcăminte, purtată sau uzată, introducere pe piaţă, comercializare, distribuire gratuită 
 ♦ H.G. nr. 163/2007   
 Textile, relaţii  internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Canada: 
 • Memorandum de înţelegere, Ottawa, 1995 
 ▼ H.G. nr. 274/1995 (aprobare) 

 • R. India, Memorandum de înțelegere, New Delhi, 2013 
 ▼ H.G. nr. 597/2016 (aprobare) 

 • Regatul Norvegiei: 
 • prelungire valabilitate Acord, Minută 
 ▼ H.G. nr. 639/1993 (aprobare) 

 • prelungire valabilitate acord, Minută, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 524/1992 (aprobare) 

 • Statele Unite ale Americii, Acord, Washington, 1994 
 ▼ H.G. nr. 273/1995 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • aranjament privind comerţul cu textile, Protocol de menţinere în vigoare, Geneva, 1991 
 ▼ H.G. nr. 797/1991 (acceptare)   
 Tichete cadou: 
 - acordare, regim 
 ♦ O. nr. 2007/2008 (M.E.F.)  

 ♦ L. nr. 165/2018   
 Tichete de creşă: 
 - acordare, regim, indexare 
 ♦ O. nr. 2007/2008 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 62/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 566/2010 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 2204/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ L. nr. 165/2018   
 Tichete de masă: 
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 - acordare: 
 • salariaţilor, condiţii 
 ♦ L. nr. 165/2018 

 • valoare nominală indexată pt. sem. II 2008, sem.I, II 2009, 2010, 2011 
 ♦ O. nr. 959/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ O. nr. 2205/2011 (M.M.F.P.S.)  

 - unităţi emitente de tichete, criterii 
 ♦ O. nr. 2007/2008 (M.E.F.)  

 ♦ L. nr. 165/2018   
 Tichete de vacanţă: 
 - acordare 
 ♦ O.U.G. nr. 8/2009 

 ♦ H.G. nr. 215/2009   
 Timbru: 
 - cinematografic, literar, muzical, folcloric, teatral, arte plastice, arhitectură, divertisment, sume rezultate, control evidenţă 
 ♦ L. nr. 35/1994 

 ♦ O. nr. 2823/1.566/2003 (M.C.C.; M.F.P.)  

 - fiscal: 
 • caiet de sarcini, caracteristici, condiţii de tipărire 
 ♦ O. nr. 702/2005 (M.F.P.)  

 • mobil, aprobare valoare nominală a modelarului, a caracteristicilor şi a modului de tipărire, livrare, difuzare şi păstrare 
 ♦ H.G. nr. 581/1997 

 ♦ O. nr. 702/2005 (M.F.P.)  

 • mobil, valori nominale, caracteristici, mod de tipărire, livrare, difuzare, păstrare 
 ♦ H.G. nr. 581/1997 

 ♦ O. nr. 702/2005 (M.F.P.)  

 • pentru plata taxelor judiciare, condiţii 
 ♦ O. nr. 760/C/1999 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 • regim, finanţarea tipăririi/difuzării 
 ♦ O.G. nr. 7/1995 

 - judiciar: 
 • instituire, aplicare, utilizare 
 ♦ N.M. nr. 2083/1997 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 • scutiri pentru soluţionarea conflictelor de muncă, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - monumentelor istorice, instituire, cuantum, utilizare sume 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 ♦ H.G. nr. 1502/2007 

 - olimpic, instituire 
 ♦ L. nr. 3/1992 

 - pentru ţigarete şi produse din tutun hârtii de valoare, regim special, achiziţionare 
 ♦ O. nr. 1772/1998 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 1388/2003 (M.F.P.)  

 - poştal, regim juridic 
 ♦ D. nr. 106/1990 

 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - social, înregistrare în contabilitate, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ O. nr. 1229/1999 (M.F.)  

 - şi efecte poştale, emitere, comercializare 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - şi efecte poştale, planurile emisiunilor filatelice, condiţii de emitere, tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie, comercializare 
 ♦ Decizia nr. 968/2011 (A.N.A.R.C.)    
 Timbrul de mediu: 
 - pentru autovehicule, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 88/2013   
 Timp de muncă: 
 - durata, stabilire 
 ♦ L. nr. 53/2003 
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 - munca: 
 • de noapte 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 • suplimentară 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 - pentru echipajele şi lucrătorii de pe navele de pescuit maritime, organizare 
 ♦ O. nr. 896/955/2007 (M.A.D.R.; M.M.F.E.S.)  

 - pentru personalul aeronautic civil navigant, limitare 
 ♦ O. nr. 43/393/2003 (M.T.C.T.; M.M.S.S.F.)  

 - peste durata normală a timpului de lucru, în unităţile bugetare, criterii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 - peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele de sărbători legale, drept la indemnizaţii, pentru personalul  
 militar şi civil din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 - protecţie personal încadrat în muncă, temperaturi extreme 
 ♦ O.U.G. nr. 99/2000 

 - reducere pentru asiguraţii din sistemul public de pensii, acordare indemnizaţii, condiţii 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - regim de muncă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.41) 
 - sub 8 ore pe zi. 
 • în domeniul sanitar, categorii de persoane şi locuri de muncă, aprobare 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 ♦ O. nr. 245/2003 (M.S.F.)  

 ♦ L. nr. 104/2003 

 ♦ H.G. nr. 451/2004 

 • salariaţi care lucrează în condiţii deosebite- vătămătoare, grele sau periculoase, stabilirea duratei 
 ♦ L. nr. 31/1991 

 v. Codul muncii 
 
 Timp de odihnă: 
 - salariaţi, repausuri periodice, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003   
 Tineret, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Algeriană, Democratică şi Populară, Program de colaborare, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 749/2002 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Acord de colaborare, Ruse, 2014 
 ▼ H.G. nr. 401/2014 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Program de colaborare, Bucureşti, 2009 
 ▼ H.G. nr. 449/2010 (aprobare) 

 • R. Cehă, Acord, Praga, 2007 
 ▼ H.G. nr. 181/2008 (aprobare) 

 • R. Franceză,  cooperare şi schimb  în domeniul tineretului şi sporturilor, Acord, Bucureşti,1991 
 ▼ H.G. nr. 333/1992 (aprobare) 

 • R. India, Program de cooperare, Bucureşti, 2011 
 ▼ O. nr. 371/2011 (publicare) 

 • R. Moldova, cooperare  în domeniul tineretului şi sportului, Înţelegere, Chişinău, 1999 
 ▼ H.G. nr. 912/1999 (aprobare) 

 • R. Portugheză, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 96/2001 (ratificare) 

 • R. Portugheză, Program de colaborare, Bucureşti, 2015 
 ▼ H.G. nr. 560/2016 (aprobare) 

 • R. Turcia, Program de cooperare, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1552/2008 (aprobare) 

 • Statele Unite Mexicane, colaborare în domeniile educaţiei, culturii, tineretului şi sportului, Acord, Bucureşti,1999 
 ▼ H.G. nr. 481/2000 (aprobare) 

 • Statele Unite Mexicane, Program de cooperare, Ciudad de Mexico, 2008 
 ▼ O. nr. 48/2009 (publicare) 

 - acte multilaterale: 
 • serviciu de voluntariat transnaţional pe termen lung, Convenţie europeană, Strasbourg, 2000 
 ▼ L. nr. 213/2003 (ratificare)   
 Tineret: 
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 - activităţi, finanţare programe 
 ♦ O. nr. 52/2003 (M.T.S.)  

 - activităţi, reorganizare 
 ♦ O.G. nr. 15/2010 

 - aflaţi în situaţii deosebite, beneficiari ai cantinelor de ajutor social, criterii, condiţii 
 ♦ L. nr. 208/1997 

 - atragere, pregătire şi stabilire în cercetare, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 442/2003 

 - cadru general 
 ♦ L. nr. 350/2006 

 - centre de informare, consiliere, înfiinţare 
 ♦ L. nr. 333/2006 

 - Consiliul Naţional al Tineretului din România, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 351/2006 

 - construire locuinţe proprietate personală, sprijin, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ L. nr. 114/1996 

 ♦ L. nr. 15/2003 

 ♦ H.G. nr. 896/2003 

 - din casele de copii, taxe învăţământ postliceal şi cooperatist, finanţare de la buget 
 ♦ H.G. nr. 1357/1996 

 - din mediul rural, solicitare terenuri agricole în folosinţă, condiţii 
 ♦ L. nr. 646/2002 

 ♦ H.G. nr. 401/2003 

 - din mediul rural, sprijinire, cadru juridic 
 ♦ L. nr. 646/2002 

 - din Republica Moldova, aprobarea şcolarizării anuale a 10 tineri în şcoala Militară pentru Pregătirea Subofiţerilor de Penitenciare 
 ♦ H.G. nr. 991/2013 

 - direcţii judeţene pentru sport şi tineret, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 776/2010 

 - fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret, asigurare 
 ♦ Precizări nr. 304/16798/2002 (M.L.P.T.L.; M.F.P.)  

 ♦ H.G. nr. 699/2005 

 - fundaţii pentru tineret, regim juridic 
 ♦ D.-L. nr. 150/1990 

 ♦ L. nr. 146/2002 

 - garantarea accesului la drepturi fundamentale, măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 
 ♦ L. nr. 116/2002 

 ♦ H.G. nr. 1149/2002 

 - locuinţe, acces la proprietate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1994 

 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 - patrimoniu, constituire Student- Cluburi 
 ♦ H.G. nr. 539/1990 

 - pregătire premilitară 
 ♦ L. nr. 446/2006 

 - Program pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare-START, implementare,  
 procedură 
 ♦ O. nr. 181/2006 (A.N.I.M.M.C.)  

 - Program pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, facilitarea accesului la finanţare - START, implementare 
 ♦ O. nr. 63/2005 (A.N.I.M.M.C.)  

 - programe 2007, structură, metodologie de finanţare 
 ♦ O. nr. 1245/2007 (A.N.TIN.)  

 - programe autoritatea pentru tineret, norme de cheltuieli, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 259/2006 

 - protecţie şi asistenţă în realizarea drepturilor 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.41, art.49) 
 - regim de muncă 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.41) 
 - român, aflat la studii în străinătate: 
 • burse de studiu lunare 
 ♦ H.G. nr. 1070/2001 

 • transport la locul de studiu şi retur 
 ♦ H.G. nr. 1070/2001 
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 - sprijin financiar la constituirea familiei, acordare 
 ♦ O. nr. 976/1537/2006 (M.M.S.S.F.; M.A.I.)  

 - supradotat, educaţie diferenţiată 
 ♦ L. nr. 17/2007 

 - Ziua adolescentului, instituire 
 ♦ L. nr. 197/1997 

 - Ziua Naţională a Tineretului 
 ♦ L. nr. 425/2004 

 v. Carta socială europeană revizuită, v. învăţământ, v. locuinţe, v. studenţi 
 
 Tipărituri, tipografii: 
 - depozit legal 
 ♦ L. nr. 111/1995   
 Titlu de participare la instituţii de intermediere financiară: 
 - definire, preţul de emisiune şi de răscumpărare 
 ♦ L. nr. 297/2004   
 Titlu de protecţie a desenelor şi modelelor industriale: 
 - înregistrare şi eliberare 
 ♦ L. nr. 129/1992 

 ♦ H.G. nr. 211/2008   
 Titluri de călătorie: 
 - regim juridic 
 ♦ H.G. nr. 496/2016   
 Titluri de credit: 
 - calificare cu valori mobiliare, Regulament nr.6/1999, condiţii 
 ♦ O. nr. 10/1999 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004   
 Titluri de despăgubire: 
 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 247/2005 

 ♦ H.G. nr. 1095/2005   
 Titluri de proprietate: 
 - care fac obiectul de reconstituire a dreptului de proprietate, emitere, măsuri de accelerare, condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ L. nr. 1/2000 

 ♦ H.G. nr. 950/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 127/2002 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 - pentru terenuri forestiere, tipărire, eliberare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 860/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 105/2004 

 ♦ H.G. nr. 890/2005 

 v. privatizare 
 
 Titluri de stat: 
 - certificat de trezorerie cu discont, prospect de emisiune, obligaţiuni de stat cu dobândă 
 ♦ O.U.G. nr. 146/2002 

 - datorie publică, internă, convenţie cu Banca Agricolă S.A. 
 ♦ O.U.G. nr. 43/1997 

 - datorie publică, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 - emise de Ministerul Finanţelor, abilitare de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni să acţioneze în calitate de agent al statului, organizare sistem  
 de evidenţă şi de plată 
 ♦ H.G. nr. 75/1998 

 - emise în formă dematerializată, operaţiuni 
 ♦ O. nr. 2509/2008 (M.E.F.)  

 - operaţiuni, Banca Naţională a României 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 ♦ O. nr. 2509/2008 (M.E.F.)  

 - pentru prelungirea creditului acordat BRCE Bancorex, înregistrare pe venituri a dobânzilor aferente titlurilor de stat la data încasării efective 
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 ♦ O.U.G. nr. 67/1998 

 - piaţa secundară administrată de B.N.R. 
 ♦ R. nr. 12/2005 (B.N.R.)  

 ♦ N. nr. 1/2006 (B.N.R.)  

 - piaţă secundară organizată ca piaţă reglementată 
 ♦ O. nr. 71/2005 (C.N.V.M.)  

 - program-cadru de emisiuni pe termen mediu "Medium Term Notes" 
 ♦ O. nr. 2722/2010 (M.F.P.)  

 - şi alte titluri, operaţiuni cu instrumente specifice pieţei monetare 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)    
 Titluri de valoare: 
 - acordare, condiţii, persoanelor cărora nu li se restituie în natură imobilele preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ H.G. nr. 250/2007 

 - Agenţia Valorilor Mobiliare: 
 • atribuţii, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 18/1993 

 • emitere de către societăţi comerciale, vânzare 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - denominate în EUR, emisiune din anul 2005 a municipiului Bucureşti 
 ♦ O.U.G. nr. 44/2005 

 - ipotecare şi operaţiuni ipotecare, valori mobiliare 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 - obligaţiuni emise de A.N.L., emitere pentru atragerea de resurse suplimentare construire de locuinţe 
 ♦ L. nr. 152/1998 

 ♦ H.G. nr. 962/2001 

 - persoane fizice, transfer, câştig de capital rezultat, impozit, determinare, reţinere, virare 
 ♦ O. nr. 3483/144/2008 (M.E.F.; C.N.V.M.)  

 - prin transformarea cesiunii creanţelor ipotecare şi privilegiate, emitere, condiţii 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 ♦ L. nr. 297/2004   
 Titluri executorii: 
 - acte îndeplinite de executori judecătoreşti 
 ♦ O. nr. 2628/C/1999 (M.J.)  

 - acte pentru valorificarea creanţelor preluate de A.V.A.B., condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 51/1998 

 - constituire pentru contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni în cadrul procesului de privatizare şi contractele de garanţie reală imobiliară, condiţii 
 ♦ L. nr. 137/2002 

 - declaraţie vamală sau act constatator al unei autorităţi vamale 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 - executare obligaţii de plată ale instituţiilor publice 
 ♦ O.G. nr. 22/2002 

 v. executare silită 
 
 Titluri ipotecare: 
 - titluri de valoare, emitere în baza creanţelor ipotecare, destinaţie, limite, condiţii 
 ♦ L. nr. 190/1999 

 ♦ O. nr. 4/2000 (C.N.V.M.)    
 Titluri ştiinţifice: 
 - acordare, confirmare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 127/2000   
 Titluri universitare, reglementări internaţionale: 
 - recunoaştere academică, Convenţie Europeană, Paris, 1959 
 ▼ L. nr. 24/1998 (ratificare)   
 Titluri universitare: 
 - obţinute în urma examenului de licenţă, absolvire învăţământ universitar 
 ♦ H.G. nr. 645/2000   
 Titluri: 
 - Erou-martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989, instituire, atribuire 
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 ♦ H.P. nr. 24/1991 

 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989: 
 • drepturi 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 • instituire, atribuire 
 ♦ H.P. nr. 24/1991 

 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - Maestru emerit al sportului, Antrenor emerit, premii 
 ♦ H.G. nr. 1447/2007   
 Topogeodezie militară, relaţii internaţionale: 
 - colaborare cu Italia, Protocol 
 ▼ H.G. nr. 544/1997 (aprobare) 

 - R. Moldova, Protocol, Chişinău, Bucureşti, 2006, 2007 
 ▼ H.G. nr. 706/2007 (aprobare) 

 - R.Bulgaria, Protocol, Sofia, 2000 
 ▼ H.G. nr. 813/2000 (aprobare)   
 Topogeodezie: 
 - cadastru 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - date, aprobare, completări şi modificări la frontiera de stat româno-iugoslavă, Document, Drobeta-Turnu Severin, 1994 
 ♦ H.G. nr. 94/1995   
 Topografia circuitelor integrate: 
 - protecţie, exploatare 
 ♦ L. nr. 16/1995 

 ♦ O. nr. 6/2007 (O.S.I.M.)  

 - taxe, protecţie şi regimul utilizării acestora 
 ♦ O.G. nr. 41/1998   
 Topografie inginerească: 
 - măsurători terestre 
 ♦ L. nr. 7/1996   
 Topografie, geodezie şi cartografie, reglementări  internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Cehă, Protocol, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 896/1997 (aprobare) 

 • R. Elenă,  Ministerul Apărării Naţionale,  Protocol,  Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1072/1996 (aprobare) 

 • R. F. Germană, Înţelegere anexă la Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 269/1997 (aprobare) 

 • R. Italia, Protocol, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 544/1997 (aprobare) 

 • R. Ungaria, Acord-cadru, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 215/1997 (aprobare)   
 Topografie, geodezie şi cartografie, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • R. Moldova, Protocol, Chişinău, Bucureşti, 2006, 2007 
 ▼ H.G. nr. 706/2007 (aprobare)   
 Tortură, combatere, reglementări internaţionale: 
 - împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Convenţie, New York, 1984, Protocol opţional, New York,  
 2002 
 ▼ L. nr. 19/1990 (aderare) 

 ▼ L. nr. 109/2009 (ratificare)   
 Toxicomani: 
 - din penitenciare, măsuri medicale şi educative 
 ♦ O. nr. 725/I.A./898/2002 (M.J.; M.S.F.)  

 ♦ L. nr. 143/2003 
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 ♦ H.G. nr. 860/2005 

 v. persoane dependente de droguri 
 
 Tractoare: 
 - combine, maşini şi utilaje agricole , instalaţii de irigat, achiziţionate în baza O. nr. 97/2001(M.A.A.P.), interzicere export 
 ♦ O. nr. 1878/A/11000/286/2001 (M.F.P.; M.A.E.; M.A.A.P.)  

 - maşini şi utilaje agricole, achiziţionare cu sprijinul statului pentru mecanizarea lucrărilor agricole 
 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ O. nr. 221/2002 (M.A.A.P.)  

 - sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de la S.C. Tractorul UTB- S.A. Braşov 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ O. nr. 360/2002 (M.A.A.P.)    
 Traderul: 
 - autorizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - pentru pieţele instrumentelor financiare, activitate, incompatibilitate 
 ♦ L. nr. 297/2004   
 Traducător: 
 - în şi din limbi străine, certificat, examen de obținere, organizare, desfășurare, Regulament 
 ♦ O. nr. 2566/2020 (M.Cult.)  

 - şi interpreţi, autorizare, plată, condiţii, actualizare tarife 
 ♦ O. nr. 747/1999 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 178/1997 

 ♦ O. nr. 1054/C/2005 (M.J.)    
 Trafic de persoane, reglementări internaţionale: 
 - Centrul de protecţie temporară, returnare femei victime ale traficului de persoane, Acord, Bucureşti, 2005 
 ▼ H.G. nr. 1282/2005 (aprobare) 

 - luptă împotriva, Convenţie, Varşovia, 2005 
 ▼ L. nr. 300/2006 (ratificare) 

 - victime, adoptare temporară, asistenţă medicală şi consiliere pentru femei repatriate, acordare, condiţii înfiinţare centru de primire, Acord, Oficiul  
 Internaţional pentru Migrări, Bucureşti, 2001 
 ▼ H.G. nr. 1226/2001 (aprobare)   
 Trafic de persoane: 
 - combatere, Strategie naţională pentru perioada 2006-2010, Plan naţional de acţiune 2006-2007, Program de interes naţional, alocare fonduri,  
 metodologie 
 ♦ Decizia nr. 1/2007 (A.N.I.T.P.)  

 ♦ Decizia nr. 4/2007 (A.N.I.T.P.)  

 ♦ H.G. nr. 982/2008 

 - Plan naţional de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane 
 ♦ H.G. nr. 1216/2001 

 - prevenire şi combatere 
 ♦ L. nr. 678/2001 

 ♦ H.G. nr. 299/2003 

 - victime: 
 • activităţi de asistenţă şi protecţie, îmbunătăţire, program de interes naţional, derulare proiecte, fonduri, alocare, metodologie 
 ♦ Decizia nr. 2/2008 (A.N.I.T.P.)  

 • activităţi de protecţie şi asistenţă, coordonare, grup tematic de lucru, înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 286/2070/1676/867/9553/1755/896/1951/2007 (M.I.R.A.; M.E.C.T.; M.S.PU.; M.M.F.E.S.; A.N.P.D.C.; A.N.E.S.; A.N.O.F.M.; A.N.R.)  

 • mecanism naţional de identificare şi referire 
 ♦ O. nr. 335/2881/1990/1072/2007/266/A6.880/409/C/2353/C/2008 (M.I.R.A.; M.E.C.T.; M.S.PU.; M.M.F.E.S.; A.N.P.D.C.; M.A.E.; M.P.; M.J.)  

 • servicii specializate de asistenţă şi protecţie, standarde naţionale 
 ♦ H.G. nr. 1238/2007   
 Trafic rutier: 
 - echipe mixte de control, organizare, efectuare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 852/289/2002 (M.L.P.T.L.; M.I.)    
 Tramvaie: 
 - conducător, afecţiuni medicale, contraindicaţii, substanţe cu efect psihoactiv, incompatibilitate, listă, stabilire 
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 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ O.U.G. nr. 195/2002   
 Transfer în interesul serviciului: 
 - în unităţi sau subunităţi ale M.A.I., poliţişti, drepturi, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 38/2003 

 - personal: 
 • din unităţi bugetare, regim 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 • militar şi civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, drepturi, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999   
 Transplant: 
 - activităţi în unele spitale, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 478/2013 (M.S.)  

 - Agenţia Naţională de Transplant, înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 79/2004 

 - asigurare calitate ţesuturi şi/sau celule umane procesate şi/sau utilizate în scop terapeutic, persoană desemnată, instruire profesională, standard,  
 stabilire, norme 
 ♦ O. nr. 1077/2006 (M.S.PU.)  

 - organe şi ţesuturi de la cadavre, condiţii 
 ♦ L. nr. 104/2003 

 ♦ H.G. nr. 451/2004 

 ♦ L. nr. 95/2006 

 - registrul naţional, înfiinţare, persoane responsabile cu gestionarea datelor, desemnare, atribuire cod unic de înregistrare la Agenţia Naţională de  
 Transplant 
 ♦ O. nr. 477/2009 (M.S.)  

 - sistem rapid de alertă în domeniu, aplicare la nivel naţional 
 ♦ O. nr. 1155/2014 (M.S.)  

 - ţesuturi şi organe umane, prelevare, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006   
 Transport interstatal al petrolului şi gazelor naturale, cooperare internaţională: 
 • Acord-cadru, Kiev, 1999 
 ▼ O.G. nr. 67/2000 (ratificare)   
 Transportoare cu bandă: 
 - exploatare şi întreţinere, securitatea muncii 
 ♦ O. nr. 139/1995 (M.M.P.S.)    
 Transporturi aeriene, reglementări, cooperări internaţionale 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Acord privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte,  
 semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012 
 ▼ L. nr. 308/2013 (ratificare) 

 • Acord, Uniunea Europeană şi S.U.A.,Luxemburg şi Oslo, Washington, 2011 
 ▼ L. nr. 309/2013 (ratificare)   
 Transporturi aeriene, reglementări, cooperări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Bulgaria, Memorandum de înţelegere, Sofia, 2010 
 ▼ H.G. nr. 496/2010 (aprobare) 

 • Consiliul Federal Elveţian, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ L. nr. 278/2009 (ratificare) 

 • Emiratele Arabe Unite, Acord, Dubai, 2011 
 ▼ L. nr. 69/2013 (ratificare) 

 • Georgia, Acord,  Tblisi, 1996 
 ▼ L. nr. 77/1996 (ratificare) 

 • India, Acord, New Delhi, 1993 
 ▼ H.G. nr. 172/1994 (aprobare) 

 • Israel, Memorandum de înţelegere, Tel Aviv, 1996 
 ▼ L. nr. 23/2003 (ratificare) 

 • Kuwait, Acord,  1976, modificare 
 ▼ H.G. nr. 387/1994 (aprobare) 

 • Malta, Acord,  La Valleta, 1990 
 ▼ H.G. nr. 148/1991 (aprobare) 

 • Polonia, Acord, Varşovia, 1999 
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 ▼ L. nr. 141/2000 (ratificare) 

 • R.  Armenia, Acord, Erevan, 1996 
 ▼ L. nr. 96/1996 (ratificare) 

 • R. Austria, Acord,  1975, modificare prevederi 
 ▼ H.G. nr. 385/1993 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Baku, 1996 
 ▼ L. nr. 78/1996 (ratificare) 

 • R. Belarus, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 117/1998 (ratificare) 

 • R. Bulgaria, instituire bloc funcţional de spaţiu aerian "DANUBE FAB", Acord, Bruxelles, 2011 
 ▼ L. nr. 192/2012 (ratificare) 

 • R. Indonezia, Acord, Jakarta, 1993 
 ▼ L. nr. 674/2001 (ratificare) 

 • R. Islamic Iran, Acord, Teheran, 2000 
 ▼ L. nr. 31/2002 (ratificare) 

 • R. Moldova, Acord, Chişinău, 1993 
 ▼ H.G. nr. 608/1993 (aprobare) 

 • R. Namibia, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 747/2001 (ratificare) 

 • R. Orientală a Uruguayului, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 95/1999 (ratificare) 

 • R. P. Mongolă, Acord, Ulan Bator, 1990 
 ▼ H.G. nr. 1155/1990 (aprobare) 

 • R. Singapore, Acord, Singapore, 2018 
 ▼ L nr. 25/2020 (ratificare) 

 • R. Slovacă, Acord, Bratislava, 2000 
 ▼ L. nr. 73/2001 (ratificare) 

 • R. Turcia, Protocol (la Acordul din 1966), Ankara, 2002 
 ▼ L. nr. 572/2002 (ratificare) 

 • R. Ungară, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 115/1997 (ratificare) 

 • R. Uzbekistan, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 15/1999 (ratificare) 

 • R. Venezuela, Acord, Carakas, 1991 
 ▼ H.G. nr. 676/1991 (aprobare) 

 • R.A. Siria, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ L. nr. 200/1998 (ratificare) 

 • R.Coreea, Acord, Seul, 1994 
 ▼ L. nr. 114/1997 (ratificare) 

 • Regatul Danemarcei, Acord şi Memorandum de înţelegere, Oslo, 1998 
  ▼ L. nr. 174/1999 (ratificare) 

 • Regatul Maroc, Memorandum, Rabat, 1996 
 ▼ H.G. nr. 1095/2002 (aprobare) 

 • Regatul Norvegiei, Acord şi memorandul de înţelegere, semnate la Oslo, 1998 
  ▼ L. nr. 173/1999 (ratificare) 

 • Regatul Suediei, Acord şi Memorandum de înţelegere, Oslo, 1998 
  ▼ L. nr. 175/1999 (ratificare) 

 • Regatul Thailandei,  Memorandumul confidenţial de înţelegere, Bangkok, 1990 
 ▼ H.G. nr. 472/1990 (aprobare) 

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Acord, Londra, 1995 
 ▼ L. nr. 15/1997 (ratificare) 

 • Spania, Acord, Madrid, 1980, modificare 
 ♦ H.G. nr. 408/1996 

 • Statele Unite ale Americii, Acord, Washington, 1998 
 ▼ L. nr. 136/1999 (ratificare) 

 • Statul Bahraim, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 37/1998 (ratificare) 

 • Statul Quatar, Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ L. nr. 663/2001 (ratificare) 

 • Ucraina, Acord, Ismail, 1996 
 ▼ L. nr. 118/1997 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Acord, Comunitatea Europeană şi Canada., Bruxelles, 2009 
 ▼ L. nr. 311/2013 (ratificare) 

 • Acord, Comunitatea Europeană şi S.U.A., Bruxelles, Washington, 2007 
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 ▼ L. nr. 30/2008 (ratificare) 

 • aviaţia civilă internaţională, Convenţie, Protocoale de amendare, Montreal, 1989 şi Montreal, 1990 
  ▼ L. nr. 7/1993 (ratificare) 

 • comerţul cu aeronave civile, Protocol pentru modificarea anexei la Acord, Geneva, 1986 
 ▼ L. nr. 27/1993 (acceptare) 

 • Comunitatea Europeană, Acord, Salzburg, 2006 
 ▼ L. nr. 484/2006 (ratificare) 

 • Convenţia internaţională "EUROCONTROL", 1960 şi Acord multilateral privind tarifele de rută aeriană, Bruxelles, 1981 
 ▼ L. nr. 44/1996 (aderare) 

 • Protocol adiţional, trecere la regimul Acordului multilateral, tarife de rută, 1981, armonizat, Bruxelles, 1997 
 ▼ O.G. nr. 21/1999 (ratificare) 

 • Protocol armonizând Convenţia internaţională de cooperare pentru siguranţa navigaţiei aeriene "EUROCONTROL", 1997 

 • Protocol de amendare a Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, Montreal, 1980 
 ▼ L. nr. 40/1996 (ratificare) 

 • recunoaşterea internaţională a drepturilor asupra aeronavelor,  Convenţie, Geneva, 1948 
 ▼ L. nr. 64/1994 (aderare) 

 • Regatul Haşemit al Iordaniei, Uniunea Europeană, Acord euromediteranean, Bruxelles, 2010 
 ▼ L. nr. 260/2011 (ratificare) 

 • siguranţa navigaţiei aeriene "EUROCONTROL": 
 • aderare Comunitatea Europeană, Protocol, Bruxelles, 2002 
 ▼ L. nr. 65/2004 (ratificare) 

 • Convenţie, 1960 
 ▼ L. nr. 44/1996 (aderare) 

 • strategice, Memorandum de înţelegere, Luxemburg, 2008 
 ▼ O.U.G. nr. 132/2008 (ratificare) 

 • unificarea unor anumite reguli, Montreal 1999 
 ▼ O.G. nr. 107/2000 (ratificare) 

 • Uniunea Europeană, spaţiul aerian comun, Acord, Bruxelles, 2010 
 ▼ L. nr. 297/2011 (ratificare)   
 Transporturi aeriene: 
 - aeronautică civilă, protecţia navigaţiei aeriene, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 66/2008 (M.Tr.)  

 - aeronave: 
 • care operează în spaţiul aerian naţional, servicii de navigaţie aeriană terminală, scutiri de la plată 
 ♦ O. nr. 625/2007 (M.T.C.T.)  

 • civile, închiriere, condiţii 
 ♦ O. nr. 1470/2002 (M.L.P.T.L.)  

 • cu două motoare cu turbină, înmatriculate în România, operare în condiţii de timp de zbor extrem (ETOPS), reglementări 
 ♦ O. nr. 781/1999 (M.Tr.)  

 • închiriate în sistem wet-lease, condiţii 
 ♦ O. nr. 737/1999 (M.Tr.)  

 - aplicare: 
 • cerinţa EUROCONTROL ESSAR 2 , ediţia 2.0/2000 
 ♦ O. nr. 295/2004 (M.T.C.T.)  

 • reglementare europeană JAR- 66- Personal de certificare a întreţinerii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • reglementări aeronautice civile RACR ASC- Selecţia, supravegherea şi evaluarea subcontractanţilor organizaţiilor autorizate să desfăşoare  
 activităţi în aeronautica civilă 
 ♦ O. nr. 478/2001 (M.L.P.T.L.)  

 • Reglementări aeronautice civile române RACR RA- Regulile aerului, Ediţia 1/2001, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • reglementări aeronautice civile române, protecţia mediului, RACR- PM 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • Reglementări europene JAR FCL.1, JAR FCL.2, JAR FCL.3, proceduri de certificare pentru aeronave, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 248/1999 (M.Tr.)  

 • Reglementări europene JAR-1/Definiţii şi abrevieri 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 44/2002 (M.L.P.T.L.)  

 • Reglementări tehnice europene JAR MMEL/MEL, aprobare 
 ♦ O. nr. 267/2001 (M.L.P.T.L.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice RACR- C1, reglementări aeronautice civile 



 

 6586

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - comerciale, aplicare reglementări europene JAR- OPS1 şi JAR- OPS3 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - creştere şi siguranţă zboruri în aviaţia civilă, norme tehnice 
 ♦ O. nr. 375/1998 (M.Tr.)  

 - culegere, analiză, centralizare, difuzare date statistice 
 ♦ O. nr. 1089/2012 (M.T.I.)  

 - date despre pasageri, obligaţia comunicării, sistem, implementare 
 ♦ O.G. nr. 34/2006 

 ♦ H.G. nr. 500/2009 

 - de pasageri, informare, limita răspunderii transportatorilor aerieni în caz de accident 
 ♦ O. nr. 736/1999 (M.Tr.)  

 - echipamente şi sisteme de management în traficul aerian, procurare, specificaţii tehnice compatibile 
 ♦ O. nr. 11/2008 (M.Tr.)  

 - licenţă, acordare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 808/2011 (M.T.I.)  

 - licenţiere dispeceri operaţiuni zbor RACR-LDOZ, ediţia 01/2006 
 ♦ O. nr. 1288/2006 (M.T.C.T.)  

 - management trafic aerian pentru perioada 2000- 2015, aprobarea conceptului şi strategia României 
 ♦ H.G. nr. 536/2000 

 - operatori aerieni/RACR-AOA, ediţia 2002, autorizare, reglementări aeronautice civile, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - pasageri, refuz la îmbarcare, anulare sau întârziere zboruri, compensare, asistenţă 
 ♦ H.G. nr. 1912/2006 

 - personal aeronautic civil navigant profesionist, statut 
 ♦ L. nr. 223/2007 

 ♦ O. nr. 1064/2007 (M.Tr.)  

 - personal de certificare a întreţinerii, aplicare reglementări europene JAR 66 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - program naţional de dezvoltare a colaborării civile militare în managementul traficului aerian 
 ♦ H.G. nr. 536/2000 

 ♦ O. nr. 853/M.77/2003 (M.L.P.T.L.; M.Ap.N.)  

 - Program naţional de facilităţi în domeniu 
 ♦ H.G. nr. 596/2021 

 - protecţia muncii 
 ♦ O. nr. 718/1997 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - publice: 
 • aeronave, închiriere, Reglementările aeronautice civile române RACR- IA de către operatori aerieni români autorizaţi 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • curse regulate, desemnare transportatori, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 269/2007 (M.Tr.)  

 - Reglementări aeronautice civile române RACR - RO A II- ESAC- raportare obligatorie, acte de intervenţie ilicită, evenimente privind securitatea  
 aviaţiei civile 
 ♦ O. nr. 1132/2004 (M.T.C.T.)  

 - Reglementări aeronautice civile române RACR RA- Regulile aerului, Ediţia 1/2001, ediţia 02/2006, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - Reglementări europene JAR-1/Definiţii şi abrevieri 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 44/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - reglementări securitate: 
 • aeroporturi, RACR- SECA 
 ♦ O. nr. 464/1998 (M.Tr.)  

 • operator aerian, RACR- SECO 
 ♦ O. nr. 465/1998 (M.Tr.)  

 - rezervare, utilizare sistem computerizat 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 - servicii în Comunitate, operare, aplicare R. nr. 1008/2008/CE 
 ♦ H.G. nr. 560/2009 

 - servicii, schemă comună de tarifare în ceea ce priveşte tariful naţional unitar de rută, aplicare R. (CE) nr. 1794/2006 
 ♦ O. nr. 313/2010 (M.T.I.)  

 - Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM"- S.A. 
 • credit, garantare 
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 ♦ O.U.G. nr. 25/2001 

 • înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 45/1997 

 - spaţiu aerian naţional, reclasificare 
 ♦ O. nr. 693/M.173/2003 (M.T.C.T.; M.Ap.N.)  

 - tarif de navigaţie aeriană terminală, servicii, schemă comună de tarifare, aplicare R. (CE) nr. 1794/2006 
 ♦ O. nr. 1560/2012 (M.T.I.)  

 - trafic aerian pe aerodromuri, asigurarea siguranţei, alimentare aeronave cu combustibil pe aerodromuri/ RACR- AD- FTPCA 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - trafic aerian, servicii, furnizori, răspundere 
 ♦ L. nr. 190/2012 

 - transportatori care se supun unei interdicţii de operare pe teritoriul Comunităţii, informare pasageri, listă, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 927/2007 

 - utilizare date din registre cu numele pasagerilor, în cadrul cooperării transfrontaliere, terorism, combatere 
 ♦ L. nr. 284/2018 

 ♦ H.G. nr. 319/2019   
 Transporturi auto: 
 - Autoritatea Rutieră Română A.R.R.: 
 ♦ H.G. nr. 625/1998 

 - persoane care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, desemnare, pregătire şi atestare profesională 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ H.G. nr. 625/1998 

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 19/1997   
 Transporturi feroviare,  reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Regatul Belgiei, Memorandum de înţelegere, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de transport în zona Bucureşti, incluzând "Gara de Nord",  
 Bucureşti, 2011 
 ▼ H.G. nr. 286/2012 (aprobare)   
 Transporturi feroviare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  Acord de garanţie, Washington, 1996 
 ▼ O.G. nr. 12/1996 (ratificare) 

 • Proiect privind reabilitarea căilor ferate: 
 • Amendament la Acord de garanţie, Bucureşti, 23 iul.1996 
 ▼ H.G. nr. 796/1999 (aprobare) 

 • Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Acord de garanţie, Bucureşti, 1996 
 ▼ O.G. nr. 31/1996 (ratificare) 

 • R. Moldova, Acord, Chişinău, 1995 
 ▼ L. nr. 92/1995 (ratificare) 

 • R. Ucraina, Acord, Kiev, 2003 
 ▼ L. nr. 446/2004 (ratificare) 

 • R. Uzbekistan, Convenţie, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 96/1999 (ratificare) 

 • R.Ungaria, desfăşurare de trafic feroviar, Acord, Budapesta, 1997 
 ▼ L. nr. 60/1998 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (A.G.T.C.),  Acord, Geneva, 1991 
 ▼ L. nr. 8/1993 (ratificare) 

 • marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.), Acord european, Geneva, 1985 
 ▼ L. nr. 100/1996 (aderare) 

 • Prelungirea participării pentru perioada 2001- 2005, Acord, Geneva, 1994 
 ♦ O.U.G. nr. 234/2000 

 • Proiect "Calea Ferată Transeuropeană (TER)", Acord, Geneva, 1992 
 ▼ L. nr. 124/1994 (ratificare) 

 • Protocol la Convenţia din 1980, Vilnius, 1999 
 ▼ O.G. nr. 69/2001 (ratificare) 

 • realizare reţea feroviară de înaltă performanţă în Europa de Sud-Est, Acord, Salonic, 2006 
 ▼ H.G. nr. 1662/2006 (aprobare) 

 • Reguli  uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al călătorilor şi bagajelor(C.I.V. ), precum şi al mărfurilor (C.I.M.),  
 Anexele A şi B la Convenţia (C.O.T.I.F.) 
  ▼ L. nr. 3/1996 (ratificare) 
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 • transporturile internaţionale feroviare (C.O.T.I.F.): 
 • Convenţie, 1980 Protocol 1990 de modificare, Berna, 1990 
 ▼ L. nr. 27/1992 (ratificare)   
 Transporturi feroviare: 
 - "Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Instalaţii de sonorizare. Cerinţe tehnice generale", normă tehnică 
 ♦ O. nr. 37/2010 (M.T.I.)  

 - agrement tehnic pentru produse şi/sau tehnologii din import, acordare de către A.F.E.R. 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 ♦ O. nr. 290/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - Autoritatea Feroviară Română A.F.E.R.: 
 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 ♦ O.G. nr. 95/1998 

 - călători şi bagaje, transport 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - călători, drepturi şi obligaţii, aplicare R. (CE) nr. 1371/2007 
 ♦ H.G. nr. 1476/2009 

 - certificarea produselor/serviciilor, atestarea personalului şi acreditarea laboratoarelor de încercări 
 ♦ O. nr. 102/1996 (M.Tr.)  

 - certificate de omologare, produse şi servicii, omologare de către A.F.E.R. 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O. nr. 290/2000 (M.Tr.)  

 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - contracte de activitate, încheiere 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - contracte de servicii publice, 2020-31 dec. 2021 
 ♦ H.G. nr. 146/2020 

 - contravenţii, fapte în operaţiuni de transport feroviar şi cu metroul 
 ♦ O. nr. 220/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 39/2000 

 - control, organizare şi exercitare 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O. nr. 650/1998 (M.Tr.)  

 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - de călători: 
 • contracte de servicii publice pentru perioada 2008-2011 
 ♦ H.G. nr. 1668/2008 

 • contracte de servicii publice pentru perioada 2012-2015, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 74/2012 

 • tarife 
 ♦ H.G. nr. 1094/2004 

 ♦ O.U.G. nr. 79/2006 

 ♦ O. nr. 695/2935/2008 (M.TR.; M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 1050/2013 (M.Tr.)  

 - de mărfuri periculoase, reguli 
 ♦ O. nr. 590/2007 (M.Tr.)  

 - evenimente de cale ferată, cercetare 
 ♦ O. nr. 650/1998 (M.Tr.)  

 - exploatare tehnică feroviară nr. 002, Regulament, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 1186/2001 (M.L.P.T.L.)  

 - facilităţi acordate pentru transportul de materiale lemnoase pentru titularii carnetului de moţ, condiţii 
 ♦ L. nr. 33/1996 

 - furnizori feroviari, agrement tehnic feroviar pentru produse şi/sau serviciu furnizat 
 ♦ O. nr. 290/2000 (M.Tr.)  

 - infrastructură feroviară, instalaţii fixe, tracţiune electrică, conductor de protecţie principal, normativ 
 ♦ O. nr. 1007/2008 (M.Tr.)  

 - infrastructură: 
 • alocare capacităţi, regulament 
 ♦ H.G. nr. 1696/2006 
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 • capacitate, repartizare, utilizare, tarife 
 ♦ O. nr. 1165/2012 (M.T.I.)  

 • modernizare, reînnoire, plan, strategie 
 ♦ H.G. nr. 817/2005 

 • proiectare, construcţie, modernizare, reparare, întreţinere, norme tehnice, nomative, elaborare/actualizare 
 ♦ O. nr. 1413/2008 (M.Tr.)  

 • reabilitare, extindere, măsuri prealabile 
 ♦ L. nr. 255/2010 

 ♦ H.G. nr. 53/2011 

 • sudarea aparatelor de cale, normă tehnică, aprobare 
 ♦ O. nr. 1192/2006 (M.T.C.T.)  

 - internaţionale, mărfuri periculoase (RID), regulament, versiunea 2009 
 ♦ O. nr. 748/2009 (M.T.I.)  

 - în România, norme uniforme, aprobare 
 ♦ O. nr. 655/2007 (M.Tr.)  

 - în trafic intern, cu vagoane de dormit ale "CFR- Călători", tarife pat şi cuşetă, indici de majorare 
 ♦ H.G. nr. 502/1998 

 - legitimaţie de călătorie 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - linii ferate industriale 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O.G. nr. 60/2004 

 ♦ H.G. nr. 2299/2004 

 ♦ O. nr. 880/2005 (M.T.C.T.)  

 - linii ferate industriale nou-construite, modernizate, punere în funcţiune, autorizare, norme 
 ♦ O. nr. 443/2011 (M.T.I.)  

 - mărfuri periculoase, condiţii (D. nr. 100/1983 (ratificare)), transporturi, reguli, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 49/1999 

 ♦ O. nr. 891/2003 (M.L.P.T.L.)  

 ♦ O. nr. 2224/2004 (M.T.C.T.)  

 ♦ O. nr. 644/2005 (M.T.C.T.)  

 - mecanici de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri, certificare, norme 
 ♦ H.G. nr. 1611/2009 

 - mersul trenurilor, circulaţie, informare 
 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - metale feroase, neferoase, aliaje, utilizate în activitatea feroviară, achiziţionare de la persoane fizice, interzicere 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2011 

 ♦ O. nr. 238/2012 (M.T.I.)  

 - normă tehnică "Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători, Instalaţii de ventilaţie/încălzire/climatizare. Cerinţe pentru proiectare" 
 ♦ O. nr. 36/2010 (M.T.I.)  

 - normă tehnică "Vehicule de cale ferată. Conţinutul documentaţiei tehnice pentru proiectarea, construirea, exploatarea, modernizarea, repararea,  
 mentenanţa, conservarea şi evidenţa vehiculelor" 
 ♦ O. nr. 703/2011 (M.T.I.)  

 - norme uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - personal care lucrează sau concură la siguranţa circulaţiei trenurilor, funcţii, nomenclator 
 ♦ O. nr. 215/1999 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - personal de locomotivă, activitate, Instrucţiuni nr. 201 
 ♦ O. nr. 2229/2006 (M.T.C.T.)  

 - personal, programe de formare-calificare, organizare 
 ♦ O. nr. 2261/2005 (M.T.C.T.)  

 ♦ O. nr. 815/2010 (M.T.I.)  

 - planuri tehnice de exploatare PTE, siguranţa circulaţiei, actualizare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - presă pe CFR cu vagoane poştale 
 ♦ H.G. nr. 589/1997 

 - produse feroviare critice aflate în termen de garanţie, tratarea defectelor 
 ♦ O. nr. 490/2000 (M.Tr.)  

 - publice de călători, tarife de deservire generală, principii de aplicare, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 56/2011 

 - publice: 



 

 6590

 ♦ H.G. nr. 584/1998 

 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 ♦ H.G. nr. 582/1998 

 ♦ H.G. nr. 585/1998 

 ♦ H.G. nr. 1199/2002 

 - regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 - semnalizare, regulament, aprobare 
 ♦ O. nr. 1482/2006 (M.T.C.T.)  

 - siguranţa circulaţiei, personal, autorizare 
 ♦ O. nr. 2262/2005 (M.T.C.T.)  

 - siguranţă feroviară, dezvoltare şi îmbunătăţire, lucrători mobili, condiţii de muncă 
 ♦ O. nr. 490/479/2008 (M.TR.; M.M.F.E.S.)  

 ♦ O.U.G. nr. 73/2019 

 - sistem de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 - sistem, interoperabilitate 
 ♦ H.G. nr. 877/2010 

 ♦ H.G. nr. 108/2020 

 - sistemul feroviar din România,  integrare în spaţiul feroviar unic european 
 ♦ L. nr. 202/2016 

 - stimulare şefi de tren 
 ♦ H.G. nr. 104/1992 

 - strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din România în perioada 2001- 2010, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1003/2001 

 - şi metrou facilităţi pentru elevi, studenţi, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2011 

 - tarif: 
 • intern de călători, instituire, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. 381/2008 (M.Tr.)  

 • prestaţii de servicii de către Autoritatea Feroviară Română 
 ♦ O. nr. 290/2000 (M.Tr.)  

 ♦ H.G. nr. 626/1998 

 • stabilire, aviz, Oficiul Concurenţei 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ O.G. nr. 7/2005 

 - transporturi excepţionale, admitere, expediere, instrucţiuni, aprobare 
 ♦ O. nr. 103/2008 (M.Tr.)  

 - trenuri de călători formate din rame electrice seria Z 6100, efectuare probe de frână, aprobare 
 ♦ O. nr. 2005/2006 (M.T.C.T.)  

 - trenuri directe de marfă, conducere şi deservire în sistem simplificat 
 ♦ O. nr. 1684/2012 (M.T.I.)  

 - vehicule: 
 • norme tehnice, aprobare 
 ♦ O. nr. 363/2008 (M.Tr.)  

 ♦ O. nr. 365/2008 (M.Tr.)  

 ♦ O. nr. 366/2008 (M.Tr.)  

 ♦ O. nr. 443/2010 (M.T.I.)  

 ♦ O. nr. 550/2010 (M.T.I.)  

 ♦ O. nr. 315/2011 (M.T.I.)    
 Transporturi fluviale, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Marele Ducat al Luxemburgului, Acord, Bucureşti, 1993 
 ▼ H.G. nr. 213/1994 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Înţelegere, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 25/2000 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Memorandum, Sofia, 2012 
 ▼ H.G. nr. 1261/2012 (aprobare) 

 • R. F. Germania, Acord, Bonn, 1991 
 ▼ H.G. nr. 850/1991 (aprobare) 

 • R. Franceză, Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 973/1995 (aprobare) 

 • R.F. Iugoslavia, Convenţie, Drobeta Turnu-Severin, 1998 
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 ▼ L. nr. 14/1999 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Comisia Centrală pentru Navigaţie pe Rin, Acord, Strasbourg, 2008 
 ▼ H.G. nr. 914/2008 (aprobare) 

 • Convenţia de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigaţia interioară (CMNI), Budapesta, 2000 
 ▼ L. nr. 494/2003 (ratificare) 

 • Uniunea Europei Occidentale, asistenţă la aplicarea sancţiunilor pe Dunăre, Memorandum de înţelgere, Roma, 1993 
 ▼ H.G. nr. 245/1993 (aprobare)   
 Transporturi fluviale: 
 - autorizaţie, acordare pentru navele aparţi-nând unui stat terţ 
 ♦ O. nr. 214/1996 (M.Tr.)  

 - de pasageri şi/sau de mărfuri în trafic direct, reglementări 
 ♦ H.G. nr. 160/1996 

 - în Delta Dunării şi pe rutele Orşova- Moldova Nouă, Brăila- Hârşova şi Galaţi- Grindu, locuitorii zonei, tarife 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 - norme generale 
 ♦ O.G. nr. 19/1997   
 Transporturi internaţionale combinate şi instalaţii conexe, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Georgia, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 70/2000 (ratificare) 

 • R. Armenia, Acord, Erevan, 1998 
 ▼ L. nr. 74/2000 (ratificare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Baku, 1998 
 ▼ L. nr. 71/2000 (ratificare) 

 • R.Ungaria, Acord, Budapesta, 1997 
 ▼ L. nr. 60/1998 (ratificare) 

 • Turcia, Memorandum şi Acord- trafic feroviar pe linia de ferry-boat Constanţa- Samsun, Ankara, 1996 
 ▼ L. nr. 745/2001 (ratificare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • transport AGTC, Geneva 1991 
 ▼ L. nr. 8/1993 (ratificare) 

 • transport combinat pe căi navigabile interioare, Geneva, 1997 
 ▼ O.G. nr. 74/1998 (ratificare)   
 Transporturi internaţionale speciale, reglementări internaţionale: 
 - de produse perisabile (ATP), Acord, Geneva, 1971 
 ▼ O.G. nr. 75/1998 (aderare)   
 Transporturi maritime, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Malayezia,  Acord,  Kuala Lumpur, 1991 
 ▼ H.G. nr. 374/1991 (aprobare) 

 • R. Albania, Acord, Tirana, 1993 
 ▼ H.G. nr. 648/1993 (aprobare) 

 • R. Araba Egipt, Acord, Cairo, 2002 
 ▼ L. nr. 257/2003 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Baku, 1996 
 ▼ L. nr. 78/1996 (ratificare) 

 • R. Cipru, Acord, Nicosia, 2006 
 ▼ H.G. nr. 471/2011 (aprobare) 

 • R. Croaţia,  Acord, Zagreb, 1994 
 ▼ L. nr. 95/1996 (ratificare) 

 • R. Elenă, Memorandum, cooperare cu Centrul Multinaţional de Coordonare a Transportului Strategic Maritim Atena, Atena, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1689/2008 (aprobare) 

 • R. Georgia,  Acord, Tblisi, 1996 
 ▼ L. nr. 77/1996 (ratificare) 

 • R. Libaneză, Acord, Beirut, 1995 
 ▼ L. nr. 4/1997 (ratificare) 

 • R. S. Vietnam, Acord, 1994 
 ▼ L. nr. 45/1996 (ratificare) 

 • R. Slovenia, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 20/2003 (ratificare) 

 • R. Turcia, Acord, Bucureşti, 2008 
 ▼ L. nr. 287/2008 (ratificare) 
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 • R.Islamică, Iran, transport maritime comercial, Acord, Teheran, 2000 
 ▼ L. nr. 32/2002 (ratificare) 
 D. nr. 298/1948 
 • R.P. China, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 1104/2004 (aprobare) 

 • Regatul Ţărilor de Jos,  Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 974/1995 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • abordaj pe mare, Amendamente la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972, Londra, 1972 
 ▼ O.G. nr. 29/2001 (acceptare) 
 D. nr. 239/1974 
 • accidente sau incidente, siguranţă, investigaţie, Cod de standarde internaţionale şi practici recomandate, 2008 
 ▼ O. nr. 84/2010 (publicare) 

 • Amendament la Convenţia internaţională pentru securitatea containerelor, Geneva, 1972 
 ▼ O.G. nr. 49/2001 (acceptare) 
 D. nr. 92/1975 
 • Amendamente la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, Londra, 1966, adoptată de Adunarea Organizaţiei Maritime  
 Internaţionale prin Rezoluţia A. 784(19), Londra, 1995 
 ▼ O.G. nr. 30/2001 (acceptare) 
 D. nr. 80/1971 
 • Amendamente la Protocoale ale Organizaţiei Maritime Internaţionale, Londra, 2000 
 ▼ L. nr. 622/2002 (acceptare) 
 D. nr. 80/1979 
 D. nr. 80/1980 
 • bunăstarea navigatorilor pe mare şi în port, O.I.M., Convenţia nr. 163/1987, Geneva, 1987 
 ▼ O.G. nr. 52/2001 (ratificare) 

 • Cod internaţional de încercare la foc, Organizaţia Maritimă Internaţională, 2010 
 ▼ O. nr. 1112/2012 (publicare) 

 • Codul de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS), Londra, 1983 
 ▼ L. nr. 65/2005 (acceptare) 

 • Codul I.G.C., Londra, 1983 
 ▼ L. nr. 71/2003 (acceptare) 

 • Codul I.S.M. al Organizaţiei Maritime Internaţionale, Rezoluţia A 741 (18), 1993 
  ▼ L. nr. 85/1997 (acceptare) 

 • Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.48(66) a  
 Comitetului Securităţii Maritime, Londra 1996 
 ▼ O.G. nr. 37/2001 (acceptare) 

 • Codul internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), Amendamente adoptate de Organizaţia Maritimă  
 Internaţională, Londra, 1996, 2000 
  ▼ O.G. nr. 32/2001 (acceptare) 

 • Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transporturi în vrac al produselor chimice periculoase (Codul I.B.C.),  
 Londra, 1983, 1985 
 ▼ L. nr. 72/2003 (acceptare) 

 • Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză (HSC 1994) 
 ▼ O. nr. 736/2007 (acceptare) 

 • Codul internaţional pentru transportul în siguranţă al cerealelor (Codul internaţional pentru cereale), Rezoluţia M.S.C. 23(59) a Comitetului  
 Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale, Londra, 1991 
 ▼ O.G. nr. 31/2001 (acceptare) 

 • Codul internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de  
 radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), 1999 
 ▼ O. nr. 235/2008 (acceptare) 

 • Codul pentru efectuarea în siguranţă a transportului mărfurilor şi persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), Londra, 1997 
 ▼ L. nr. 66/2005 (acceptare) 

 • Codul privind pregătirea/brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), Londra, 1995, şi a amendamentelor ulterioare 
 ▼ O.G. nr. 122/2000 (acceptare) 

 • controlul statului portului, Memorandum, Paris, 1982 
 ▼ L. nr. 113/2008 (aderare) 

 • cooperare servicii de căutare şi salvare pe mare dintre statele riverane Mării Negre, Acord, Ankara, 1998 
 ▼ O.U.G. nr. 182/2000 (ratificare) 

 • ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, Convenţie, Londra, 1974, Amendamente Londra, 1994 
 ▼ O.G. nr. 127/2000 (acceptare) 

 • ocrotirea vieţii pe mare, Amendamente, Londra, 2000, 2001 
 ▼ L. nr. 624/2002 (acceptare) 
 D. nr. 80/1979 

 • Organizaţia Maritimă Internaţională, mijloace alternative de protecţie contra coroziunii tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi  
 ale petrolierelor care transportă ţiţei, Rezoluţie, 2010 
 ♦ O. nr. 848/2011 (M.T.I.)  

 • proiectare şi construcţie nave de aprovizionare în larg, Instrucţiuni, 2006 
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 ▼ O. nr. 213/2010 (publicare) 

 • protecţia mediului marin, OMI, Rezoluţia MEPC 95 (46), Regulament la Protocol din 1978, Londra, 2001 
 ▼ L. nr. 573/2002 (acceptare) 

 • reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei maritime, Convenţie, Roma, 1988 
 ▼ L. nr. 123/1992 (aderare) 

 • reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei platformelor fixe, situate pe platoul continental, Protocol,  Roma, 1988 

 • salvare pe mare, Convenţie, Londra, 1989 
 ▼ O.G. nr. 110/2000 (aderare) 

 • Sandard de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă, petrolierea care transportă ţiţei, Organizaţia Maritimă Internaţională,  
 Rezoluţia MSC.288(87), 2010 
 ▼ O. nr. 846/2011 (publicare) 

 • standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, Convenţie,  Londra, 1978 
 ▼ O.G. nr. 122/2000 (acceptare) 

 ▼ L. nr. 107/1992 (aderare) 

 • transport, manipulare cantităţi limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de aprovizionare în larg,  
 Instrucţiuni, 1989 
 ▼ O. nr. 214/2010 (publicare) 

 • unificarea anumitor reguli referitoare asupra sechestrului asigurator  de nave maritime, Convenţie internaţională, Bruxelles, 1952 
 ▼ L. nr. 91/1995 (aderare) 

 • unificarea anumitor reguli referitoare la  competenţa civilă în materie de abordaj,  Convenţie, Bruxelles, 1952 
 ▼ L. nr. 89/1995 (aderare) 

 • unificarea anumitor reguli referitoare la competenţa penală, în materie de abordaj şi alte evenimente de navigaţie, Convenţie, Bruxelles, 1952 
 ▼ L. nr. 90/1995 (aderare) 

 • voiaj şi transport maritim, facilităţi, Convenţie FAL, Londra, 1965 modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991,  
 1993, 1994 
 ▼ O.G. nr. 58/1999 (aderare)   
 Transporturi maritime: 
 - accidente, siguranţă, investigaţii tehnice, efectuare 
 ♦ O.U.G. nr. 87/2011 

 - capacităţi de transport maritim, încurajarea înnoirii şi dezvoltării, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 - Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, prestări servicii, tarife 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - Comisia de coordonare a navelor maritime şi fluviale în porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia, înfiinţare 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O. nr. 206/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - Comitetul Maritim Naţional Tripartit, înfiinţare, funcţionare 
 ♦ L. nr. 96/1992 

 ♦ H.G. nr. 276/2002 

 - document de conformitate, document de conformitate interimar, certificat de management al siguranţei şi certificat de management al siguranţei  
 interimar, forma şi conţinut, module, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O. nr. 207/2003 (M.L.P.T.L.)  

 - internaţionale: 
 • (FAL), norme metodologice de punere în aplicare a Convenţiei aprobată prin O.G. nr. 58/1999 
 ♦ H.G. nr. 1335/2000 

 • activitate, regim special, facilităţi, acordare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 ♦ O. nr. 638/1999 (M.F.)  

 • nave sub pavilion român, pilotare în Marea Nordului 
 ♦ O. nr. 591/2001 (M.L.P.T.L.)  

 - managementul siguranţei navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă şi pasageri şi care operează în serviciul regulat 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 - mărfuri periculoase sau poluante, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - nave, sosire în şi/sau plecare din porturi româneşti, formalităţi de raportare 
 ♦ L. nr. 162/2013 

 - nave: 
 • de pescuit maritm, măsurare tonaj, norme tehnice 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ L. nr. 20/1993 

 • maritime, siguranţă, prevenire poluare, asigurare condiţii de muncă şi de viaţă la bord 
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 ♦ O.G. nr. 38/2000 

 - navigatori bunăstare pe mare şi în port, norme, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 52/2001 

 ♦ H.G. nr. 672/2003 

 - norme generale 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - obligaţii ce revin României în calitate de stat pavilion, respectare 
 ♦ O. nr. 250/2011 (M.T.I.)  

 - Registrul de evidenţă a personalului navigant român, formă, conţinut 
 ♦ O. nr. 215/2007 (M.T.C.T.)  

 - societăţi de audit financiar şi de clasificare 
 ♦ O.G. nr. 116/1998 

 ♦ O. nr. 343/1999 (M.Tr.)  

 - trafic portuar, cercetare statistică, metodologie 
 ♦ O. nr. 443/2006 (I.N.S.)    
 Transporturi navale, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Codul B.C.H., Londra, 1985 
 ▼ L. nr. 68/2003 (acceptare) 

 • marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (AGTC), Protocol la Acord European 1991, Geneva, 1997 
 ▼ O.G. nr. 74/1998 (ratificare) 

 • reţea de căi navigabile, Acord European, Geneva, 1996 
 ▼ O.G. nr. 68/1998 (ratificare) 

 • salvare, Convenţie, Londra, 1989 
 ▼ O.G. nr. 110/2000 (aderare) 

 • transport internaţional al mărfurilor periculoase, Acord european, (ADN), Geneva, 2000 
 ▼ L. nr. 159/2008 (aderare) 

 - navigaţia pe Dunăre, administrare căi navigabile, R. Austria, Acord, Viena, 2007 
 ▼ H.G. nr. 646/2007 (aprobare)   
 Transporturi navale: 
 - Autoritatea Navală Română, atribuţii 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ H.G. nr. 1133/2002 

 - cadru legal 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - căi navigabile interioare ale României, stabilire nominală şi pe porţiuni 
 ♦ H.G. nr. 665/2008 

 - Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV 
 ♦ O.G. nr. 33/2003 

 ♦ H.G. nr. 449/2003 

 - de mărfuri şi călători 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 ♦ L. nr. 528/2002 

 - echipaj minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, norme 
 ♦ O. nr. 434/2009 (M.T.I.)  

 - infracţiuni, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ L. nr. 191/2003 

 - nave care intră în/din apele naţionale navigabile ale României, sistem de monitorizare a traficului 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 1016/2010 

 - nave de pasageri tip Ro-Ro, stabilitate, cerinţe specifice 
 ♦ O. nr. 717/2006 (M.T.C.T.)  

 - norme specifice de protecţie a muncii 
 ♦ O. nr. 356/1998 (M.M.P.S.)  

 ♦ L. nr. 319/2006 

 - operatori economici, activităţi, autorizare, condiţii 
 ♦ O. nr. 37/2014 (M.Tr.)  

 - pe căile navigabile interioare (RIS) din România, servicii de informaţii, armonizare cu cele din Comunitatea Europeană 
 ♦ O. nr. 1057/2007 (M.Tr.)  

 - porturi, căi navigabile interioare, zone sau porţiuni din aceste zone şi categorii de mod pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 
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 - Registrul de evidenţă a personalului navigant român, formă, conţinut 
 ♦ O. nr. 215/2007 (M.T.C.T.)  

 - Regulament de aplicare a O.G.nr.42/1997, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 245/2003 

 - transport naval, activităţi 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 - vrachiere, încărcare şi descărcare în siguranţă, cerinţe şi proceduri armonizate 
 ♦ O.G. nr. 22/1999 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O. nr. 727/2003 (M.L.P.T.L.)    
 Transporturi pe apele naţionale navigabile şi în porturi: 
 - navigaţie pe lacul Snagov 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - norme generale 
 ♦ O.G. nr. 19/1997   
 Transporturi rutiere, reglementări, cooperări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Jersey, Channel Islands, permise auto, recunoaştere reciprocă, Acord, Bucureşti şi Saint Helier, 2014 
 ▼ H.G. nr. 12/2015 (aprobare)   
 Transporturi rutiere, reglementări, relaţii internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Macedonia, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ L. nr. 53/2001 (ratificare) 

 • MareleDucat al Luxemburgului, Acord, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 842/1992 (aprobare) 

 • R.  Moldova,  Acord, Bucureşti, 1992 
 ▼ H.G. nr. 71/1993 (aprobare) 

 • R.  Slovenia,  Acord,  Sissi (Creta), 1994 
 ▼ L. nr. 139/1996 (ratificare) 

 • R. Albania, Acord, Tirana, 1993 
 ▼ H.G. nr. 756/1993 (aprobare) 

 • R. Arabă Siriană, Acord, Bucureşti, 2010 
 ▼ L. nr. 101/2012 (ratificare) 

 • R. Armenia, Acord, Erevan, 1996 
 ▼ L. nr. 96/1996 (ratificare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Baku, 1996 
 ▼ L. nr. 78/1996 (ratificare) 

 • R. Belarus, transporturi rutiere de persoane şi de mărfuri, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 38/1998 (ratificare) 

 • R. Cipru, Acord, Bucureşti, 2010 
 ▼ L. nr. 55/2011 (ratificare) 

 • R. Croaţia, Acord,  Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 138/1996 (ratificare) 

 • R. Estonia, Acord, Tallinn, 1993 
 ▼ H.G. nr. 679/1993 (aprobare) 

 • R. Georgia, Acord, Tblisi 1996 
 ▼ L. nr. 77/1996 (ratificare) 

 • R. Kazahstan, Acord, Bucureşti, 2007 
 ▼ L. nr. 165/2008 (ratificare) 

 • R. Letonia, Acord, Riga, 1993 
 ▼ H.G. nr. 678/1993 (aprobare) 

 • R. Libaneză, Acord, Beirut, 1995 
 ▼ L. nr. 4/1997 (ratificare) 

 • R. Lituania,  Acord, Vilnius, 1993 
 ▼ H.G. nr. 677/1993 (aprobare) 

 • R. Ungară, Acord, stabilirea conexiunii autostrăzii între Arad-Nădlac şi Csanadpalota - Mako - Szeged, Budapesta, 2011 
 ▼ H.G. nr. 842/2012 (aprobare) 

 • R. Ungară, Acord, stabilirea conexiunii autostrăzii între Cluj-Napoca - Santăul Mare şi Nagykereki, Budapesta, 2011 
 ▼ H.G. nr. 846/2012 (aprobare) 

 • R.F. Germania, Acord, Bonn, 1996 
 ▼ L. nr. 106/1997 (ratificare) 
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 • R.P. China, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 1104/2004 (aprobare) 

 • R.Uzbekistan, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ L. nr. 96/1999 (ratificare) 

 • Regatul Haşemit al Iordaniei, Acord, Amman, 2011 
 ▼ L. nr. 263/2011 (ratificare) 

 • Regatul Maroc, Acord şi Protocol, Bucureşti, 1996 
  ▼ L. nr. 748/2001 (ratificare) 

 • Regatul Ţărilor de Jos, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ L. nr. 124/1996 (ratificare) 

 • Rep.San Marino, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ L. nr. 300/2003 (ratificare) 

 • Slovacia, Acord, Bratislava, 2000 
 ▼ L. nr. 54/2001 (ratificare) 

 • Turkmenistan, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ L. nr. 112/1997 (ratificare) 

 • Ucraina, Acord, Ismail, 1996 
 ▼ L. nr. 118/1997 (ratificare) 

 • Ungaria, Acord, Bucureşti, 2014 
 ▼ H.G. nr. 642/2014 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Acord INTERBUS, Bruxelles, 2000 
 ▼ L. nr. 439/2002 (ratificare) 

 • activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), Acord european, Geneva, 1970 
 ▼ L. nr. 101/1994 (aderare) 

 • autovehicule, echipamente, siguranţa rutieră, protecţia mediului, condiţii, Acord, Geneva, 1998 
 ▼ L. nr. 97/2002 (aderare) 

 • controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, Convenţie, Basel, 1989 
 ▼ L. nr. 6/1991 (aderare) 

 • Convenţie europeană pentru reprimarea infracţiunilor rutiere, Strasbourg, 1964 
 ▼ L. nr. 183/1997 (ratificare) 

 • de mărfuri, Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre, Memorandum de înţelegere, Istanbul, 2005 
 ▼ L. nr. 220/2006 (ratificare) 

 • efecte internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, Convenţie europeană, Bruxelles,  1976 
 ▼ L. nr. 126/1997 (ratificare) 

 • inspecţii tehnice vehicule, certificat internaţional de inspecţie tehnică, recunoaştere reciprocă a acestor inspecţii, Acord, Viena, 1997 
 ▼ O.G. nr. 76/1998 (ratificare) 

 • în regiunea SECI, Memorandum, Atena, 1999 
 ▼ O.G. nr. 86/1999 (ratificare) 

 • transport rutier de mărfuri şi promovare transport combinat, condiţii, Acord, Luxemburg, 2001 
 ▼ L. nr. 110/2002 (ratificare) 

 • transportul rutier internaţional al  mărfurilor periculoase (A.D.R.), Acord european, Geneva, 1957 
 ▼ L. nr. 31/1994 (aderare)   
 Transporturi rutiere: 
 - activităţi conexe, ale centrelor de pregătire, perfecţionare a personalului de specialitate, inspecţii, control, norme metodologice 
 ♦ O. nr. 995/2011 (M.T.I.)  

 - aparat de control, tahograf, model, si limitator de viteză, omologare, montare, reparare, verificare, condiţii, autorizare operatori economici 
 ♦ H.G. nr. 899/2003 

 ♦ O.G. nr. 37/2007 

 ♦ O. nr. 181/2008 (M.Tr.)  

 - aplicare, sistem de tranzit comunitar/comun pe teritoriul României, autorizaţie, emitere, condiţii 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - autobuze/microbuze utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, clasificare pe categorii, certificate 
 ♦ O. nr. 458/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - autocare 
 ♦ O. nr. 254/85/1996 (M.Tr.; M.T.)  

 ♦ H.G. nr. 951/1995 

 - autorizare prestări servicii de reparaţii/reconstituire vehicule 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - autovehicule înmatriculate în România, depăşire limite maxime admise de greutate şi/sau gabarit, tarife, lista, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 635/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - cadru general 
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 ♦ O.G. nr. 27/2011 

 ♦ O. nr. 980/2011 (M.T.I.)  

 ♦ H.G. nr. 69/2012 

 - Cartea de identitate a autovehiculului 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - centre de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizare 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - certificate de conformitate sau omologare 
 ♦ O. nr. 2135/2005 (M.T.C.T.)  

 - circulaţie pe drumuri publice în România, condiţii tehnice pentru vehicule rutiere 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - conducători auto, atestat pe transport rutier cu mărfuri cu vehicule, condiţii 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ H.G. nr. 1391/2006 

 - conducători vehicule, perioada zilnică de conducere, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 101/1994 

 ♦ O.G. nr. 37/2007 

 ♦ H.G. nr. 38/2008 

 - Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 437/1995 

 - control, respectare reglementări, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 37/2007 

 ♦ H.G. nr. 38/2008 

 - de bunuri divizibile pe drumurile publice din România 
 ♦ H.G. nr. 1373/2008 

 - de mărfuri: 
 • în trafic internaţional,autorizaţie, ţară 
 ♦ O.G. nr. 48/1994 

 ♦ H.G. nr. 1130/2002 

 • monitorizare 
 ♦ O.G. nr. 56/2002 

 • monitorizare, securitate, sistem, norme tehnice 
 ♦ O. nr. 1339/2008 (A.N.A.F.)  

 • şi persoane, operator de transport, persoană juridică, autorizare, licenţe, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - de produse agricole vegetale pe drumurile publice 
 ♦ L. nr. 108/2014 

 - documente, depunere pentru eliberare licenţe de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier, stabilire 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - drumuri, regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - implementare sisteme de transport inteligente, interfeţe cu alte moduri de transport, realizare 
 ♦ O.G. nr. 7/2012 

 - infrastructură de transport din România, utilizare, introducere, tarife, plată, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 15/2002 

 - inspectori de trafic ai A.R.R., personal cu atribuţii de control al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.,  
 echipaje comune de control, respectare reglementări specifice, control,  efectuare 
 ♦ O. nr. 535/2009 (M.T.I.)  

 - internaţionale, vehicule rutiere încadrare în categorii de poluare şi de siguranţă a circulaţiei 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - investiţii, contracte de lucrări, atribuire, documentaţii standardizate, modele 
 ♦ O. nr. 138/2012 (A.N.R.M.A.P.)  

 - îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, măsuri, linii directoare 
 ♦ O. nr. 358/2012 (M.T.I.)  

 - în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 ♦ L. nr. 38/2003 

 ♦ O. nr. 356/2007 (M.I.R.A.)  

 ♦ O. nr. 243/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 825/2009 (M.T.I.)  

 - lista drumurilor publice cu limitele maxime admise pentru vehicule de transport marfă 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - mărfuri periculoase, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 48/1999 
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 ♦ L. nr. 31/1994 

 ♦ H.G. nr. 1175/2007 

 ♦ O. nr. 2737/2012 (M.E.C.M.A.)  

 - mărfuri periculoase, consilier de siguranţă, pregătire profesională 
 ♦ O. nr. 1044/2003 (M.T.C.T.)  

 - nomenclator de funcţii ale personalului care lucrează în transportul rutier şi concură la siguranţa circulaţiei 
 ♦ O.G. nr. 41/1998 

 ♦ O. nr. 412/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - perioade conducere/odihnă conducători auto, control 
 ♦ O. nr. 1058/2007 (M.Tr.)  

 - prestări servicii: 
 • de reparaţii reconstituiri vehicule rutiere 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 2135/2005 (M.T.C.T.)  

 - public de mărfuri, contract, tarife, instituire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 1806/2001 (M.L.P.T.L.)  

 - publice de persoane: 
 • cu autobuze în zona metropolitană Bucureşti, condiţii, efectuare, norme 
 ♦ O. nr. 258/1672/2012 (M.A.I.; M.T.I.)  

 • sau bunuri, în regim de taxi şi în regim de închiriere, cadru legal 
 ♦ L. nr. 38/2003 

 ♦ O. nr. 356/2007 (M.I.R.A.)  

 ♦ O. nr. 243/2007 (A.N.R.S.C.)  

 ♦ O. nr. 3/2008 (M.Tr.)  

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 ♦ H.G. nr. 1391/2006 

 ♦ O. nr. 108/368/2010 (M.A.I.; M.T.I.)  

 ♦ O.G. nr. 27/2011 

 ♦ O. nr. 980/2011 (M.T.I.)  

 ♦ H.G. nr. 69/2012 

 - Reţea rutieră transeuropeană, tuneluri situate pe secţiuni naţionale, cerinţe minime de siguranţă 
 ♦ L. nr. 277/2007 

 - securitate a muncii 
 ♦ O. nr. 355/1995 (M.M.P.S.)  

 - servicii publice, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 97/1999 

 - staţii de inspecţie tehnică, organizare, autorizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - tarife de trecere, de concesiune, alocare costuri, calcul, norme 
 ♦ O. nr. 740/2008 (M.Tr.)  

 - vehicule deţinute temporar, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 1843/2001 (M.L.P.T.L.)  

 v. autovehicule, v. circulaţia pe drumurile publice 
 
 Transporturi, relaţii, reglementări internaţionale: 
 - construire nou pod mixt (rutier şi feroviar), peste fluviul Dunărea, legislaţie aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială, sănătate în muncă, R.  
 Bulgaria, Acord, Bucureşti, Sofia, 2008 
 ▼ L. nr. 318/2009 (ratificare) 

 - transport internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa- Caucaz- Asia, Acord, Baku, 1998 
 ▼ O.G. nr. 20/2000 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 472/2006 (ratificare) 

 - Turkmenistan, Memorandum de înţelegere, Ashgabat, 2012 
 ▼ H.G. nr. 1289/2012 (aprobare)   
 Transporturi: 
 - agrearea şi verificarea tehnică a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile- RNTR- 5 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 75/1998 

 ♦ O. nr. 208/2000 (M.Tr.)  
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 - alternativ cu autoturism și conducător auto, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 49/2019 

 - biocarburanţi, biolichide, utilizare 
 ♦ O. nr. 136/2012 (M.E.C.M.A.)  

 - combinate de mărfuri, contract, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 88/1999 

 ♦ H.G. nr. 193/2000 

 - Comitetul interministerial pentru reţeaua de transport de interes naţional şi european 
 ♦ H.G. nr. 84/2004 

 - consilieri de siguranţă, mărfuri periculoase 
 ♦ O. nr. 1044/2003 (M.T.C.T.)  

 - control armamente, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 906/1999 

 - de colete "uşă în uşă", trafic internaţional 
 ♦ Decizia nr. 1953/2001 (D.G.V.)  

 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - de mărfuri pe căi navigabile interioare, cercetare statistică, metodologie 
 ♦ O. nr. 446/2006 (I.N.S.)  

 - de persoane: 
 • norme de igienă 
 ♦ O. nr. 18/443/2008 (M.S.PU.; M.Tr.)  

 - deşeuri, reglementare, control 
 ♦ H.G. nr. 1061/2008 

 - drepturi băneşti, decontare cheltuieli ale salariaţilor autorităţilor şi instituţiilor publice, delegare, detaşare în alte localităţi, precum şi în cazul  
 deplasării în cadrul localităţii în interesul serviciului 
 ♦ H.G. nr. 714/2018 

 - gratuităţi: 
 • acordare, condiţii 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 • alte facilităţi acordate persoanelor cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - interne: 
 • aplicare etapizată a prevederilor Acordului european, transport internaţional de mărfuri periculoase 
 ♦ L. nr. 31/1994 

 • reduceri, acordare pensionarilor 
 ♦ L. nr. 147/2000 

 ♦ H.G. nr. 2403/2004 

 - în România a mărfurilor periculoase 
 ♦ H.G. nr. 1326/2009 

 - pe căi rutiere, feroviare, navigabile interioare, mărfuri periculoase, pregătire profesională a consilierilor de siguranţă 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - pentru: 
 • sportivi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1447/2007 

 - prin conducte, formalităţi vamale, procedură simplificată 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 ♦ O. nr. 6341/2006 (A.N.V.)  

 - reduceri şi gratuităţi pentru magistraţi, personalului auxiliar de specialitate, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 269/1998 

 ♦ N. nr. 1887/98/1160/C/1998 (M.J.; C.S.J.; P.C.S.J.)  

 - regim juridic 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - reţele de transport de interes naţional şi european, realizare, dezvoltare, modernizare, norme de analiză, aprobare 
 ♦ L. nr. 203/2003 

 ♦ H.G. nr. 1048/2007 

 - servicii publice subvenţionate de transport intern, stabilire, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 97/1999 

 - servicii regulate de transport public local de călători, regulament-cadru, caiet de sarcini 
 ♦ H.G. nr. 828/2003 

 ♦ L. nr. 92/2007 

 ♦ O. nr. 972/2007 (M.Tr.)  
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 - serviciu public, transport pasageri şi mărfuri între localităţile din Delta Dunării şi Tulcea, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 595/2000 

 - tarife reduse, zone defavorizate, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 - translaţii de clădiri, norme de protecţie a muncii 
 ♦ O. nr. 807/2000 (M.M.P.S.)  

 - urban şi interurban, tren/autobuz/naval/fluvial, gratuităţi persoane cu handicap şi alte categorii de persoane 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 - urbane cu călători, autobuzul, troleibuzul, tramvaiul, metroul, stabilire tarife cu avizul Oficiului Concurenţei 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 v. Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, v. persoane persecutate, v. persoane deportate 
 
 Tranzacţii: 
 - cu termen lung de decontare, risc de credit al contrapartidei, tratament 
 ♦ O. nr. 17/114/2006 (B.N.R.; C.N.V.M.)  

 - de creditare în marjă, risc de credit al contrapartidei, tratament 
 ♦ O. nr. 17/114/2006 (B.N.R.; C.N.V.M.)  

 - de plată cu cardul, comisioane interbancare, aplicare Regulament(UE)2015/751, măsuri 
 ♦ L. nr. 44/2019 

 - de răscumpărare, risc de credit al contrapartidei, tratament 
 ♦ O. nr. 17/114/2006 (B.N.R.; C.N.V.M.)  

 - efectuare de către contribuabili cu persoane afiliate, preţuri de transfer, dosar, întocmire 
 ♦ O. nr. 222/2008 (A.N.A.F.)  

 - leasing: 
 • contracte de leasing, încheiere 
 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 • regim vamal 
 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 • vânzare active societăţi comerciale 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 

 - mobiliare şi imobiliare: 
 • încheieri acte notariale, taxe 
 ♦ L. nr. 36/1995 

 • timbru judiciar, aplicare 
 ♦ O.U.G. nr. 80/2013 

 - valutare, nomenclator al operaţiunilor: la vedere (spot), la termen (forward), swap, data, cotaţii, ordin la curs limitat, punct (pip) 
 ♦ N. nr. 3/2005 (B.N.R.)    
 Tranzit comun, sistem: 
 - al Comunităţilor Europene şi statelor membre ale acestora, aplicare pe teritoriul României 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 707/2006   
 Tranzitare: 
 - pe teritoriul României: 
 • operaţiuni vamale 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 • staţii pilot, birouri vamale, desemnare 
 ♦ L. nr. 20/1993   
 Tratate: 
 - internaţionale, ratificate de Parlament, parte din dreptul intern 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.11) 
 - încheiere, ratificare, denunţare 
 ♦ L. nr. 590/2003   
 Tratatul Atlanticului de Nord,  N.A.T.O., reglementări internaţionale: 
 - informaţii în domeniul atomic, cooperare, acord, Washington, 2006 
 ▼ L. nr. 494/2006 (ratificare)   
 Tratatul Atlanticului de Nord, N.A.T.O., reglementări internaţionale: 
 - aderarea R. Albania, Protocol, Bruxelles, 2008 
 ▼ L. nr. 255/2008 (ratificare) 
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 - aderarea R. Croaţia, Protocol, Bruxelles, 2008 
 ▼ L. nr. 256/2008 (ratificare) 

 - aderarea României 
 ▼ L. nr. 22/2004 (aderare) 

 - comandamente militare internaţionale înfiinţate în temeiul Tratatului, statut, Protocol, Paris, 1952 
 ▼ L. nr. 362/2004 (aderare) 

 - securitatea informaţiilor, Acord, Bruxelles, 1997 
 ▼ L. nr. 423/2004 (aderare) 

 - statutul forţelor ţărilor participante la Parteneriatul pentru Pace, Acorduri şi Protocol  cu statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord, Bruxelles,  
 1995 
 ▼ L. nr. 23/1996 (ratificare) 

 - statutul forţelor, Acord, Londra, 1951 
 ▼ L. nr. 362/2004 (aderare) 

 - statututul misiunilor şi reprezentanţelor statelor terţe pe lângă N.A.T.O., Acord, Bruxelles, 1994 
 ▼ L. nr. 540/2004 (ratificare) 

 - şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace, Protocol la Acord, Bruxelles, 1997 
 ▼ L. nr. 23/1996 (ratificare) 

 ▼ O.G. nr. 12/2000 (ratificare)   
 Tratatul Atlanticului de Nord, N.A.T.O.: 
 - Apelul Parlamentului României 
 ♦ Apel/1997 
 Monitorul Oficial nr.80/1997 
 - Comisia naţională pentru integrarea României în NATO, organizare, componenţă, funcţionare, atribuţii 
 ♦ H.G. nr. 328/2001   
 Trezoreria finanţelor publice: 
 - organizare şi funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 78/1992   
 Trezoreria Statului: 
 - buget, elaborare, administrare, utilizare 
 ♦ O.U.G. nr. 146/2002 

 - certificate de trezorerie, transformate în depozite, rata dobânzii, stabilire 
 ♦ O.U.G. nr. 146/2002 

 ♦ O. nr. 454/2003 (M.F.P.)  

 - coduri IBAN, utilizare în România 
 ♦ R. nr. 2/2004 (B.N.R.)  

 ♦ O. nr. 1271/2004 (M.F.P.)  

 - comisioane pentru diverse servicii prestate la solicitarea instituţiilor de credit, operatorilor economici şi instituţiilor publice finanţate integral din  
 venituri proprii, percepere, nivel 
 ♦ O. nr. 490/2006 (M.F.P.)  

 - cont special "rambursare credit GSM- 103" 
 ♦ H.G. nr. 374/2001 

 - contabilitate, formulare tipizate 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - conturi ale autorităţilor şi instituţiilor publice, titluri executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi, procedură, punere în aplicare 
 ♦ O. nr. 2336/2011 (M.F.P.)  

 - datorie publică 
 ♦ O.U.G. nr. 64/2007 

 - depozite de termen, nivelul dobânzii 
 ♦ O.U.G. nr. 146/2002 

 ♦ O. nr. 387/2003 (M.F.P.)  

 - evidenţierea în bilanţ a sumelor în valută cu care România participă la capitalul Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor 
 ♦ O.G. nr. 65/2000 

 - formare şi utilizare resurse 
 ♦ O.U.G. nr. 146/2002 

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - formulare tipizate 
 ♦ H.G. nr. 581/1997 

 - microcredite, operaţiuni în lei, derulare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 40/2000 

 - nivelul dobânzii la vedere la disponibilităţile păstrate în conturile trezoreriei statului 
 ♦ O. nr. 1410/2002 (M.F.P.)  

 - operaţiuni BNR 
 ♦ L. nr. 312/2004 
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 - ordin de plată: 
 • utilizare, completare 
 ♦ O. nr. 246/2005 (M.F.P.)  

 - ordine de plată, informaţii obligatorii, înscriere, norme 
 ♦ O. nr. 1801/2011 (M.F.P.)  

 - plasamente din disponibilităţile aflate în conturi, mod de efectuare 
 ♦ H.G. nr. 590/1993 

 - plăţi de mică valoare, decontare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 146/2002 

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - sume rezultate din valorificarea bunurilor confiscate, executare silită, executori judecătoreşti, operaţiuni contabile, înregistrare, condiţii 
 ♦ R. nr. 1253/C/V.S./1998 (M.J.)  

 - taxe consulare încasate în contul bugetului de stat 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 v. titluri de stat 
 
 Tribunale: 
 - dosare, repartizare aleatorie 
 ♦ O. nr. 1284/C/2004 (M.J.)  

 - manager economic şi alte posturi din cadrul departamentelor economico-financiare-administrative, concurs, desfăşurare 
 ♦ O. nr. 2720/C/2004 (M.J.)  

 - militare, organizare 
 ♦ L. nr. 304/2004 

 - organizare, competenţă 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - servicii de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, organizare şi funcţionare pe lângă  
 tribunale 
 ♦ L. nr. 252/2013   
 Trusă sanitară: 
 - auto, componenţă şi conţinut minim obligatoriu 
 ♦ O. nr. 987/2007 (M.S.PU.)  

 - pentru acordare prim ajutor fără cadre medicale, componenţa 
 ♦ O. nr. 427/2002 (M.S.F.)    
 Turism, cooperare, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Compania de Stat "Moldova Tur", Înţelegere, 1996 
 ▼ H.G. nr. 467/1996 (aprobare) 

 • F. Rusă, Acord, Moscova, 1993 
 ▼ H.G. nr. 73/1994 (aprobare) 

 • Maroc, Acord, Casablanca, 1995 
 ▼ H.G. nr. 1132/1996 (aprobare) 

 • R.  Italia, Acord, Trieste, 1993 
 ▼ H.G. nr. 730/1993 (aprobare) 

 • R.  Polonă, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 646/1995 (aprobare) 

 • R. Albania, Acord, Tirana, 1993 
 ▼ H.G. nr. 534/1993 (aprobare) 

 • R. Arabă  Egipt, Acord, Cairo, 1992 
 ▼ H.G. nr. 691/1992 (aprobare) 

 • R. Arabă Siriană, Acord, Damasc, 1994 
 ▼ H.G. nr. 331/1994 (aprobare) 

 • R. Armenia, Acord, Erevan, 1996 
 ▼ H.G. nr. 423/1997 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Baku, 1996 
 ▼ H.G. nr. 424/1997 (aprobare) 

 • R. Belarus, Acord, 1993 
 ▼ H.G. nr. 711/1993 (aprobare) 

 • R. Bulgaria: 
 • Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 309/1999 (aprobare) 

 • Acord, Sinaia, 1999 
 ▼ H.G. nr. 493/2001 (aprobare) 

 • R. Cipru, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 166/1994 (aprobare) 
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 • R. Columbia,  Acord,  Bogota, 1991 
  ▼ H.G. nr. 813/1991 (aprobare) 

 • R. Croaţia, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 17/1995 (aprobare) 

 • R. Elenă, Acord, Atena, 1993 
 ▼ H.G. nr. 729/1993 (aprobare) 

 • R. Georgia, Acord, Tblisi, 1996 
 ▼ H.G. nr. 425/1997 (aprobare) 

 • R. India, Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 666/1994 (aprobare) 

 • R. Kazahstan, Acord, Astana, 2010 
 ▼ H.G. nr. 635/2010 (aprobare) 

 • R. Libaneză, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 1076/1995 (aprobare) 

 • R. Macedonia, Acord, Bucureşti, 2011 
 ▼ H.G. nr. 1262/2011 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord, București, 2018 
 ▼ H.G. nr. 422/2019 (aprobare) 

 • R. Orientală a Uruguaiului, Acord, Montevideo, 1993 
 ▼ H.G. nr. 182/1994 (aprobare) 

 • R. P. Chineză: 
 • Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 342/1994 (aprobare) 

 • Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 1474/2004 (aprobare) 

 • R. Portugheză, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ L. nr. 96/2001 (ratificare) 

 • R. Portugheză, Program de colaborare, Bucureşti, 2015 
 ▼ H.G. nr. 560/2016 (aprobare) 

 • R. Slovacă, Acord, Bratislava, 1999 
 ▼ H.G. nr. 172/2000 (aprobare) 

 • R. Tunisiană, Acord, Tunis, 1995 
 ▼ H.G. nr. 46/2002 (aprobare) 

 • R. Turcia: 
 • Acord, Ankara, 1991 
 ▼ H.G. nr. 501/1991 (aprobare) 

 • Acord, Sinaia, 1999 
 ▼ H.G. nr. 493/2001 (aprobare) 

 • R. Ungaria, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 114/1998 (aprobare) 

 • R.F. Brazilia, Acord, Brasilia, 2000 
 ▼ H.G. nr. 454/2001 (aprobare) 

 • R.F. Iugoslavia, Acord, Bucureşti, 1996 
 ▼ H.G. nr. 320/1997 (aprobare) 

 • R.Peru, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 310/1999 (aprobare) 

 • Regatul  Thailanda, Memorandum de înţelegere, Bangkok, 1997 
 ▼ H.G. nr. 633/1997 (aprobare) 

 • Regatul Belgiei, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 632/1997 (aprobare) 

 • Spania, Acord, Madrid, 1992 
 ▼ H.G. nr. 169/1992 (aprobare) 

 • Statele Unite Mexicane, Acord,  Ciudad de Mexico,  1994 
 ▼ H.G. nr. 8/1995 (aprobare) 

 • Statul Israel, Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 944/1995 (aprobare) 

 • Statul Qatar, Acord, Doha, 2018 
 ♦ H.G. nr. 152/2019 

 • Venezuela, Acord, Caracas, 1991 
 ▼ H.G. nr. 630/1991 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Comisia mixtă româno-iugoslavă, mic trafic de călători, Proces-verbal al celei de a XXIV-a sesiuni, Vrnjacka Banja, 1998 
 ▼ H.G. nr. 290/1998 (aprobare) 

 • Memorandum de înţelegere, Ruta culturală turistică a împăraţilor romani, Sremski Karlovci, 2012 
 ▼ H.G. nr. 338/2012 (aprobare) 
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 • participarea Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism şi la Asociaţia de Promovare Turistică Internaţională- Die Donau 
 ▼ O.G. nr. 57/1998 (aprobare)   
 Turism: 
 - accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale 
 ♦ O.U.G. nr. 52/2001 

 ♦ H.G. nr. 441/2001 

 - accesul, evidenţa şi asigurarea securităţii turiştilor, norme 
 ♦ H.G. nr. 237/2001 

 - activitate de comercializare a serviciilor turistice, acordare licenţe şi brevete de turism, condiţii 
 ♦ O. nr. 65/2013 (A.N.T.)  

 - activitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 - administrare/concesionare a falezei şi plajei cu destinaţie turistică a litoralului Mării Negre 
 ♦ H.G. nr. 711/1999 

 - agenţii, activitate, cercetare statistică, metodologie 
 ♦ O. nr. 153/2009 (I.N.S.)  

 - agrement nautic, activitate, desfăşurare 
 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 ♦ H.G. nr. 452/2003 

 ♦ O. nr. 292/2003 (M.T.C.T.)  

 - Asociaţii Naţionale a Agenţiilor de Turism de utilitate publică, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 1195/2001 

 - atestare localităţi 
 ♦ H.G. nr. 688/1999 

 ♦ H.G. nr. 689/1999 

 - autocare utilizate în trafic intern şi internaţional, clasificare 
 ♦ O. nr. 254/85/1996 (M.Tr.; M.T.)  

 - avizarea documentaţiilor de urbanism şi documentaţii tehnice pentru construcţii privind zonele şi staţiunile turistice 
 ♦ H.G. nr. 31/1996 

 ♦ O. nr. 34/N/M.30/3422/4221/1995 (M.L.P.A.T.; M.Ap.N.; M.I.; S.R.I.)  

 - brevete de turism 
 ♦ O. nr. 65/2013 (A.N.T.)  

 - cabanieri/ghizi montani, echipa SALVAMONT 
 ♦ H.G. nr. 77/2003 

 - cercetare statistică referitoare la cererea turistică a rezidenţilor în România, metodologie, stabilire 
 ♦ O. nr. 635/2010 (I.N.S.)  

 - cercetări statistice referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare turistică private, metodologie 
 ♦ O. nr. 636/2010 (I.N.S.)  

 - certificate de clasificare şi/sau a licenţelor de turism, preschimbare 
 ♦ O. nr. 203/2002 (M.T.)  

 - Comisia interministerială pentrru dezvoltare turistică 
 ♦ H.G. nr. 509/2010 

 - contract de organizare călătorii turistice 
 ♦ O.G. nr. 2/2018 

 - cursuri de calificare în meseriile de bază din activităţile hoteliere şi de turism 
 ♦ O. nr. 103/1995 (M.T.)  

 - de calitate, activităţi de agrement în staţiuni, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 511/2001 

 - eliberarea certificatelor de clasificare, licenţelor, brevetelor 
 ♦ H.G. nr. 1267/2010 

 - facilităţi pentru ziarişti şi reporteri radio şi televiziune, acordare 
 ♦ O. nr. 1/2001 (M.T.)  

 - Fond special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, surse, finanţare programe, acţiuni 
 ♦ O.G. nr. 8/1998 

 ♦ H.G. nr. 511/1998 

 - ghizi, atestare, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 305/2001 

 ♦ O. nr. 637/2004 (M.T.C.T.)  

 - în grup, reducere pe CFR, acordare, condiţii 
 ♦ D.-L. nr. 26/1990 

 - închiriere cameră în locuinţa proprietate personală, normă de venit anuală, stabilire, criterii 
 ♦ O. nr. 22/28/2012 (M.D.R.T.; M.F.P.)  

 - licenţe şi brevete, acordare 
 ♦ O. nr. 65/2013 (A.N.T.)  
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 - marketing, promovare turistică, dezvoltare produse turistice, programe anuale 
 ♦ H.G. nr. 800/2007 

 - montan, SALVAMONT, prevenire accidente 
 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 - neorganizat, fără intermediul unei agenţii, tarife cazare, măsuri de informare 
 ♦ H.G. nr. 805/2001 

 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 - parcuri turistice, organizare şi funcţionare, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 62/2004 

 - patrimoniu, înscriere în registre, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 33/2000 

 - pârtii şi trasee de schi pentru agrement 
 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 ♦ H.G. nr. 263/2001 

 - plaja litoralului Mării Negre: 
 • autorizaţie, emitere, retragere, procedură 
 ♦ O. nr. 1204/2010 (M.D.R.T.)  

 • utilizare turistică 
 ♦ O.U.G. nr. 19/2006 

 - premii de excelenţă, instituire, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 320/2001 (M.T.)  

 - privatizare societăţi comerciale din turism, accelerare şi finalizare, strategie, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 52/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 441/2001 

 ♦ H.G. nr. 436/2001 

 - Program anual de marketing şi promovare turistică, Program anual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice 
 ♦ H.G. nr. 14/2011 

 - Program anual de marketing şi promovare, Program anual de dezvoltare a produselor turistice, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 303/2006 

 ♦ H.G. nr. 314/2009 

 - program anual de marketing, promovare, dezvoltare a destinaţiilor şi produselor turistice 
 ♦ H.G. nr. 77/2010 

 - Program multianual de marketing şi promovare turistică, Program multianual dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice 
 ♦ H.G. nr. 20/2012 

 - Program special de dezvoltare turistică a zonei Sighişoara, aprobare, monitorizare 
 ♦ O.G. nr. 3/2001 

 ♦ O. nr. 641/2001 (M.T.)  

 - Programul naţional de dezvoltare a turismului  "Schi în România" 
 ♦ L. nr. 418/2006 

 - Programul naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi": 
 • aprobare 
 ♦ L. nr. 526/2003 

 • modificare denumire 
 ♦ L. nr. 418/2006 

 - Proiectul "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Şes Borşa", susţinere 
 ♦ O.U.G. nr. 110/2004 

 - protecţie turişti 
 ♦ H.G. nr. 237/2001 

 - rural, facilităţi pentru dezvoltare 
 ♦ O.G. nr. 63/1997 

 - societăţi comerciale: 
 • de turism balnear şi de recuperare, organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ O.U.G. nr. 152/2002 

 • din turism, privatizare, accelerare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 52/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 7/2001 

 - staţiuni turistice: 
 • atestare, norme, criterii, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 ♦ H.G. nr. 177/1999 

 ♦ H.G. nr. 852/2008 

 • documentaţii tehnice privind construcţiile 
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 ♦ H.G. nr. 31/1996 

 • protecţie consumatori, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 559/2001 

 - structuri de primire turistice, clasificare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 - tarife unice, turism, români şi străini 
 ♦ H.G. nr. 306/2001 

 - trasee: 
 • amenajare, omologare, întreţinere 
 ♦ H.G. nr. 77/2003 

 • de schi pentru agrement, amenajare, exploatare 
 ♦ H.G. nr. 263/2001 

 v. structuri de primire turistice, v. hoteluri, v. staţiuni turistice 
 
 Tutun, reglementări internaţionale: 
 - Convenţia - cadru WHO pentru contolul tutunului, Geneva, 2003 
 ▼ L. nr. 332/2005 (ratificare)   
 Tutun, ţigarete: 
 - accize 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun 
 ♦ L. nr. 236/2003 

 ♦ H.G. nr. 754/2004 

 ♦ O. nr. 74/2012 (M.A.D.R.)  

 - brut: 
 • contractul-tip de vânzare-cumpărare, valabil pentru recolta 2004-2005 
 ♦ L. nr. 236/2003 

 ♦ O. nr. 502/2003 (M.A.P.A.M.)  

 • contractul-tip de vânzare-cumpărare, valabil pentru recolta 2006 
 ♦ O. nr. 268/2012 (M.A.D.R.)  

 • piaţă, organizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 236/2003 

 • sistem de declaraţii, de livrare, instituire, norme metodologice, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 186/2001 

 ♦ H.G. nr. 439/2002 

 - fabricare, prezentare, vânzare 
 ♦ L. nr. 201/2016 

 - fumat în spaţii publice închise, interzicere 
 ♦ L. nr. 349/2002 

 - inscripţii avertisment la produsele din tutun 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 ♦ O. nr. 853/2000 (M.S.)  

 - interzicere: 
 • publicitate produse din tutun în sălile de spectacol, vânzare produse din tutun minorilor 
 ♦ O. nr. 318/519/1999 (M.S.; M.F.)  

 • utilizare şi tipărire marcaje pentru aplicarea pe produse legal confiscate 
 ♦ O.G. nr. 47/2000 

 - încadrarea pe clase de calitate 
 ♦ O. nr. 1151/1997 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 1270/1997 (M.F.)  

 - laboratoare ce măsoară conţinutul de nicotină, agreare, criterii 
 ♦ O. nr. 858/2004 (M.S.)  

 - livrări, control administrative, organizare 
 ♦ O.U.G. nr. 186/2001 

 ♦ H.G. nr. 439/2002 

 ♦ O. nr. 237/2002 (M.A.A.P.)  

 - marcare 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - produse comercializate în regim duty-free, marcare, procedură 
 ♦ O. nr. 2142/2010 (M.F.P.)  

 - produse: 
 • comercializare, formulare cu regim special, utilizare 
 ♦ O. nr. 55/1999 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 91/1999 (M.F.)  
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 • depozitare, ambalare şi comercializare, norme tehnice 
 ♦ O. nr. 765/454/2004 (M.S.; M.A.P.D.R.)  

 • diminuarea fenomenelor de fraudă şi evaziune fiscală, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 831/2002 

 - publicitate: 
 • condiţii 
 ♦ L. nr. 349/2002 

 ♦ L. nr. 457/2004 

 • şi teleschopping, interdicţii 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 ♦ L. nr. 504/2002 

 ♦ Decizia nr. 137/2002 (C.N.A.)  

 - scădere consum, încurajare renunţare la fumat, program, aprobare derulare 
 ♦ O. nr. 1438/2006 (M.S.PU.)  

 - sistem de marcare, instituire 
 ♦ O. nr. 1772/1998 (M.F.)  

 - text şi dimensiuni, inscripţia avertisment la produsele din tutun 
 ♦ L. nr. 148/2000 

 ♦ O. nr. 853/2000 (M.S.)  

 - tipărirea şi aplicarea marcajelor speciale RA- Imprimeria Naţională 
 ♦ O. nr. 1420/1997 (M.F.)  

 - Ziua Naţională fără Tutun, declarare 
 ♦ L. nr. 349/2002 

 ♦ H.G. nr. 1270/2002 

 v. ţigări, ţigarete, produse din tutun 

 

 Ţ 
 
 
 Ţară de origine: 
 - investiţii, conversie sume, stimulare investiţii directe 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - statutul şi regimul refugiaţilor 
 ♦ L. nr. 122/2006 

 ♦ H.G. nr. 1251/2006   
 Ţări în care în general nu există risc serios de persecuţie: 
 - listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 159/2001 (M.I.)    
 Ţesuturi şi organe umane: 
 - prelevare, transplant, condiţii 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 ♦ O. nr. 1763/2007 (M.S.PU.)    
 Ţevi şi fitinguri: 
 - prescripţii tehnice, omologare, proceduri de sudare 
 ♦ O. nr. 76/2000 (M.I.C.)    
 Ţinută vestimentară: 
 - în şedinţele de judecată: 
 • a consilierilor de conturi, judecători, procurori financiari, magistraţi, asistenţi, grefieri ai Curţii de Conturi 
 ♦ L. nr. 50/1995 

 • a magistraţilor şi grefierilor 
 ♦ H.G. nr. 725/1993 

 v. uniforme 
 
 Ţiţei, petrol şi gaze: 
 - cheltuieli necesare dezvoltării, modernizării producţiei 
 ♦ H.G. nr. 168/1998 

 - credit extern, garantare 
 ♦ H.G. nr. 907/1996 

 - din producţia internă, impozit 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - explorare, cooperare cu parteneri străini la exploatare în România 
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 ♦ H.G. nr. 1043/1995 

 ♦ H.G. nr. 1265/1996 

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 - gazolină, condensat şi etan lichid: 
 • contract-cadru 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 • sistem naţional de transport, tarife, stabilire, criterii, metodologie, procedură 
 ♦ O.U.G. nr. 36/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 216/2000 

 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 ♦ O. nr. 53/2008 (A.N.R.M.)  

 ♦ O. nr. 13/2010 (A.N.R.M.)  

 - stocuri minime de siguranţă, control, supraveghere, coordonare, Comisie, constituire 
 ♦ O. nr. 2543/2012 (M.E.C.M.A.)  

 - şi produse petroliere, rezervoare, conducte de transport, staţii de pompare, situaţie juridică 
 ♦ O.U.G. nr. 15/2001 

 - tarife: 
 • de transport, ajustare, condiţii 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004 

 • pentru exploatarea sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului, etanului 
 ♦ O. nr. 53/2008 (A.N.R.M.)  

 ♦ O. nr. 13/2010 (A.N.R.M.)  

 v. combustibili, v. sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid v. stocuri 

 

 U 
 
 
 Uleiuri minerale: 
 - de tipul benzinelor şi motorinelor, supuse accizelor, import, măsuri speciale 
 ♦ Decizia nr. 1663/2003 (A.N.V.)  

 - producţie import, comercializare, precizări 
 ♦ O. nr. 591/219/2003 (M.F.P.; M.I.R.)  

 - producţie, import, circulaţie 
 ♦ L. nr. 227/2015   
 Uleiuri vegetale: 
 - grăsimi tartinabile, margarine, maioneze, destinate comercializării pentru consum uman, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 ♦ O. nr. 454/917/2001/22/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.; A.N.P.C.)    
 UNESCO: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • învăţământ superior, atestare, recunoaştere în statele din  regiunea Europei, Convenţie, Lisabona 
 ▼ L. nr. 172/1998 (ratificare) 

 • protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, Convenţie, 1972 
 ▼ D. nr. 187/1990 (acceptare) 

 • zone umede, habitat păsări acvatice, Convenţie, Ramsar, 1971, Protocol de amendare, Paris, 1982 
 ▼ L. nr. 5/1991 (aderare) 

 - patrimoniu mondial, monumente istorice, protecţie, gestiune, program 
 ♦ H.G. nr. 1268/2010   
 UNICEF: 
 - Acord-cadru, Bucureşti, 1991 şi Înţelegeri prin schimb scrisori 
  ▼ H.G. nr. 295/1992 (aprobare) 
  
 Uniforme: 
 - de poliţie, compunere, port, regulament, norme privind echiparea poliţiştilor, reguli 
 ♦ O. nr. 236/2009 (M.A.I.)  

 - de serviciu: 
 • echipament de protecţie pentru personalul de pază proprie a unităţilor, condiţii de acordare, descriere 
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 ♦ H.G. nr. 694/1996 

 • însemne specifice pentru personalul AFER 
 ♦ O. nr. 694/2000 (M.Tr.)  

 • personal ARR cu atribuţii de inspecţie şi control 
 ♦ H.G. nr. 625/1998 

 • personal Autoritatea Navală Română 
 ♦ O. nr. 1294/2012 (M.T.I.)  

 - militare: 
 • compunere, port, regulament, echipare militari, reguli 
 ♦ H.G. nr. 416/1991 

 ♦ O. nr. 262/2007 (M.I.R.A.)  

 • pentru cadre din Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 ♦ H.G. nr. 506/1990 

 • pentru S.P.P., aprobare 
 ♦ H.G. nr. 806/1992 

 • pentru servicii publice comunitare pentru situaţii de urgenţă 
 ♦ O.G. nr. 88/2001 

 ♦ H.G. nr. 1301/2006 

 - personal, poştă 
 ♦ O.G. nr. 31/2002 

 - poliţist 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 ♦ L. nr. 360/2002 

 ♦ H.G. nr. 1061/2002 

 - silvicultura 
 ♦ L. nr. 46/2008 

 - şi echipare şi dotare personalul Gărzii de Mediu 
 ♦ H.G. nr. 96/2002 

 - şi însemne: 
 • distinctive ale personalului militar din Inspectoratul de Aviaţie al M.I.R.A. 
 ♦ H.G. nr. 78/2008 

 • distinctive ale pompierilor civili 
 ♦ L. nr. 307/2006 

 ♦ H.G. nr. 160/2007 

 • personal vamal 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004   
 Unirea din 1918: 
 - aniversare, 1 Decembrie, Ziua naţională a României 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.12 alin.2) 

 Unitate/fermă de producţie ecologică: 
 - reguli de producţie ecologică, respectare 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000   
 Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării: 
 - organizare, funcţionare, regulament, stat de funcţii, organigramă 
 ♦ O. nr. 4864/2011 (M.E.C.T.S.)    
 Unitatea Monetară Europeană (EURO): 
 - împrumut acordat de Consiliul Europei, Acord-cadru, Paris, 1998 
 ▼ O.G. nr. 64/1998 (ratificare)   
 Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar: 
 - organizare, funcţionare, regulament, structură 
 ♦ O. nr. 6141/2011 (M.E.C.T.S.)    
 Unităţi administrativ-teritoriale: 
 - administraţia publică locală, comune, oraşe şi judeţe, regim juridic 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - bugete locale 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ L. nr. 273/2006 

 - bunuri, domeniu public, în limitele şi condiţiile legii 
 ♦ L. nr. 213/1998 
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 ♦ O.U.G. nr. 57/2019 

 - clasificare din punct de vedere al protecţiei civile, criterii 
 ♦ H.G. nr. 642/2005 

 - comune, oraşe, municipii, judeţe, organizare, modificarea L. nr. 2/1989 şi repunerea în vigoare a L. nr. 2/1968 prin 
 ♦ D.-L. nr. 38/1990 

 - delimitare teritoriu, cadastrul general, condiţii 
 ♦ O. nr. 534/2001 (M.A.P.)  

 ♦ L. nr. 7/1996 

 - finanţări rambursabile care pot fi contractate, trageri din finanţări rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, limite pe anul 2009 
 ♦ H.G. nr. 657/2009 

 - finanţe publice locale 
 ♦ L. nr. 273/2006 

 - insolvenţă, procedură 
 ♦ O.U.G. nr. 46/2013 

 ♦ O. nr. 821/2247/2013 (M.F.P.; M.D.R.A.P.)  

 - judeţe, municipii şi oraşe, localităţi, categorii, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 344/1992 

 ♦ H.G. nr. 410/1991 

 ♦ L. nr. 351/2001 

 - judeţene şi locale, strategii de management de proiect, aplicare, promovare 
 ♦ L. nr. 339/2007 

 - localitate cu monument istoric, înscris în Lista patrimoniului mondial, titlu, instituire 
 ♦ O.G. nr. 47/2000 

 - minorităţi naţionale cu o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, inscripţionarea denumirii unor localităţi şi instituţii publice de sub  
 autoritatea lor şi în limba minorităţilor naţionale 
 ♦ H.G. nr. 1206/2001 

 - municipiul Sibiu şi zona înconjurătoare, obiectiv de interes naţional, declarare, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 5/1999 

 - organizare sub aspect administrativ 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.3, art.73 alin.2 lit.o) 
 - publicare bugete, transmitere în format electronic 
 ♦ O. nr. 11/2011 (M.A.I.)  

 - recensământul general agricol din România, cadru legal 
 ♦ O.U.G. nr. 70/2002 

 - referendum local, condiţii 
 ♦ L. nr. 3/2000 

 - schimbări de hotare, comasări, parcelări, măsurători terestre 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 - steaguri proprii, arborare, folosire 
 ♦ L. nr. 141/2015   
 Unităţi agricole: 
 - cooperative agricole de producţie: 
 • comisii de lichidare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 156/1997 

 ♦ L. nr. 18/1991 

 • credite în condiţii avantajoase, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 • datorii neachitate, acoperire financiară, modalităţi 
 ♦ L. nr. 156/1997 

 v. societăţi comerciale agricole, v. societăţi agricole 
 
 Unităţi de alimentaţie publică: 
 - amplasare, construcţie, reamenajare, dotare, condiţii 
 ♦ O. nr. 976/1998 (M.S.)  

 - incluse în structurile de primire turistică 
 ♦ O.G. nr. 58/1998 

 - independente, incluse pe tipuri 
 ♦ H.G. nr. 843/1999   
 Unităţi de asistenţă socială: 
 - înfiinţare, administrare de către asociaţii şi fundaţii, subvenţii, acordare 
 ♦ L. nr. 34/1998 

 ♦ H.G. nr. 1153/2001 

 - organizare, funcţionare şi finanţare, norme, aprobare 
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 ♦ O.G. nr. 70/2002 

 ♦ H.G. nr. 412/2003 

 ♦ I. nr. 1/507/2003 (M.S.; M.A.I.)  

 - persoane care se internează, grila de evaluare medico-socială 
 ♦ L. nr. 17/2000 

 ♦ O.G. nr. 70/2002 

 ♦ O. nr. 491//180/2003 (M.S.F.; M.M.S.S.)    
 Unităţi de cercetare ştiinţifică: 
 - cercetare-dezvoltare, înfiinţare, reorganizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 57/2002 

 - din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", organizare şi  
 funcţionare 
 ♦ L. nr. 290/2002 

 ♦ L. nr. 45/2009 

 
 

v. Academia Română, v. cercetare ştiinţifică 

 Unităţi de cult: 
 - bunuri imobile aflate în folosinţă, regim juridic, reglementare 
 ♦ L. nr. 239/2007 

 - cu venituri mici sau fără venituri: 
 • majorări de posturi 
 ♦ H.G. nr. 798/1996 

 ♦ O.G. nr. 82/2001 

 • sprijin financiar 
 ♦ O.G. nr. 38/1994 

 ♦ O.U.G. nr. 203/1999 

 - reconstituire drept de proprietate, terenuri agricole 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - sprijin financiar 
 ♦ O.G. nr. 82/2001 

 ♦ H.G. nr. 1470/2002 

 - terenuri agricole/forestiere, reconstituire din fondul cultului de care aparţin, suprafeţe, determinare, condiţii 
 ♦ L. nr. 1/2000 

 v. culte religioase, personal clerical 
 
 Unităţi de gospodărire a apelor: 
 - dotare aparatură de profil, normativ 
 ♦ O. nr. 1098/1997 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 107/1996 

 v. ape 
 
 Unităţi de psihiatrie: 
 - internare persoane cu tulburări psihice, condiţii 
 ♦ L. nr. 487/2002 

 ♦ O. nr. 488/2016 (M.S.)  

 - organizare, funcţionare sectoare psihiatrice, comisii judeţene, înfiinţare 
 ♦ O. nr. 864/2006 (M.S.PU.)    
 Unităţi de schimb valutar: 
 - funcţionare în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat române 
 ♦ H.G. nr. 420/1995 

 v. case de schimb valutar 
 
 Unităţi de tehnică medicală: 
 - avize de funcţionare, avize de liberă practică, condiţii 
 ♦ O. nr. 188/2002 (M.S.F.)    
 Unităţi economice: 
 - autorizarea funcţionării, condiţii 
 ♦ O. nr. 388/1996 (M.M.P.S.)  

 v. companii, v. societăţi naţionale, v. societăţi comerciale (exclusiv române), v. regii autonome 
 
 Unităţi Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare: 
 - înfiinţare, atribuţii, salarizare 
 ♦ O.G. nr. 62/1999   
 Unităţi medico-balneare: 
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 - asistenţă medicală balneară şi de recuperare 
 ♦ O.G. nr. 109/2000   
 Unităţi medico-sanitare: 
 - cabinete medicale, funcţionare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - declararea unor unităţi sanitare de interes public naţional 
 ♦ H.G. nr. 1106/2002 

 - normative de personal, pe tipuri de unităţi sanitare, aprobare 
 ♦ O. nr. 1778/2006 (M.S.PU.)  

 - standard de cost/an, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 459/2010 

 - şi/sau psihologice, speciale, examinare personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei rutiere, agreare de către M.Tr., norme 
 ♦ O. nr. 769/2011 (M.T.I.)  

 - tipuri, definire pentru asigurare asistenţă medicală persoanelor dependente de droguri 
 ♦ L. nr. 143/2000 

 ♦ O. nr. 187/2002 (M.S.F.)  

 v. spitale, v. unităţi sanitare şi de asistenţă socială 
 
 Unităţi militare: 
 - personal militar şi civil, drepturi, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999 

 - răspundere materială a militarilor, pagube, evidenţă contabilă, condiţii, 
 ♦ O.G. nr. 121/1998   
 Unităţi sanitare publice: 
 - achiziţie de aparate de medicină nucleară-gamma cameră, repartizare 
 ♦ O. nr. 1168/2007 (M.S.PU.)  

 - aflate în localităţi cu condiţii deosebite de muncă, unde atragere personalului se face cu greutate, listă 
 ♦ O. nr. 1500/2008 (M.S.PU.)  

 - alocaţia de hrană pentru consumuri colective 
 ♦ H.G. nr. 429/2008 

 - ambulatoriu de specialitate, reorganizare 
 ♦ O. nr. 39/2008 (M.S.PU.)  

 - angiografe, achiziţie, repartiţie 
 ♦ O. nr. 1395/2006 (M.S.PU.)  

 - asigurări voluntare suplimentare de sănătate, servicii furnizate, tarife maximale, respectare 
 ♦ O. nr. 1376/2006 (M.S.PU.)  

 - care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, utilizatori de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic, acreditare 
 ♦ O. nr. 1009/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 712/2012 (M.S.)  

 - centre de sănătate multifuncţionale, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 1144/2011 (M.S.)  

 - cheltuieli, încadrare în bugetele aprobate 
 ♦ O. nr. 591/2005 (M.S.)  

 - cu paturi, reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 1396/2010 

 - cu paturi: 
 • autorizare sanitară, norme 
 ♦ O. nr. 713/2004 (M.S.)  

 • care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, listă, comisie de selecţie, raport 
 ♦ H.G. nr. 345/2011 

 • din reţeaua M.S.Pu., serviciu de pază, regim de acces, organizare 
 ♦ O. nr. 1365/2008 (M.S.PU.)  

 • medicamente, consum, centralizare 
 ♦ O. nr. 1091/2010 (M.S.)  

 • obligaţii de plată până la data de 31 decembrie 2005, stingere, condiţii, modalitate, metodologie 
 ♦ O. nr. 1419/533/2006 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 • pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti,  
 listă, criterii 
 ♦ H.G. nr. 1567/2008 

 • sistem informatic de calcul şi raportare a indicatorilor de management "EXBUGET", introducere 
 ♦ O. nr. 1137/475/2007 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 • structura de management al calităţii serviciilor medicale, organizare 
 ♦ O. nr. 975/2012 (M.S.)  

 - de interes judeţean şi local, administrare 
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 ♦ O.G. nr. 70/2002 

 ♦ I. nr. DB 337/3615/IF/2003 (M.S.F.; M.A.P.)  

 - de interes local, imobile, trecere în administrarea în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale şi ale  
 sectoarelor municipiului Bucureşti 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 ♦ H.G. nr. 1096/2002 

 - declararea unor unităţi sanitare de interes public naţional 
 ♦ H.G. nr. 1106/2002 

 - deşeuri din activităţi medicale, plan de gestionare, condiţii 
 ♦ O. nr. 1226/2012 (M.S.)  

 - din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională, autoritate judecătorească, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 584/2005 

 - din sistemul de asigurări sociale de sănătate, finanţate integral din venituri proprii, bugete de venituri şi cheltuieli, metodologie de elaborare şi  
 executare 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - măsuri economico-financiare şi organizatorice 
 ♦ O.G. nr. 2/2009 

 - normative de personal: 
 • aprobare 
 ♦ O. nr. 1778/2006 (M.S.PU.)  

 • pe tipuri de activitate sindicală 
 ♦ O. nr. 1778/2006 (M.S.PU.)  

 - pentru care se organizează rezidenţiat pe post, arondare pe centre universitare de pregătire 
 ♦ O. nr. 1158/4719/2011 (M.S.; M.E.C.T.S.)  

 - personal medical, asistenţă medicală, liberă practică medicală, autorizaţie, condiţii 
 ♦ O. nr. 180/2003 (M.S.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 144/2008 

 - personal, salarizare, primă de stabilitate 
 ♦ O.U.G. nr. 115/2004 

 ♦ O.G. nr. 23/2006 

 ♦ O. nr. 886/218/2007 (M.S.PU.; C.N.A.S.)  

 ♦ H.G. nr. 578/2008 

 ♦ O. nr. 547/2010 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 546/2010 (M.S.)  

 - policlinici cu plată, prestaţii medicale la cerere, plăţi, tarife, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 532/1991 

 ♦ O. nr. 466/2005 (M.S.)  

 - prestări de servicii medicale cu plată la cererea persoanelor fizice şi juridice, activitate finanţată integral din venituri proprii, activităţi, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 59/2003 

 - program de vizite al aparţinătorilor pacienţilor, reglementare 
 ♦ O. nr. 1284/2012 (M.S.)  

 - reorganizare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ H.G. nr. 1014/2002 

 - secţii şi compartimente de anestezie şi terapie intensivă, organizare, funcţionare 
 ♦ O. nr. 1500/2009 (M.S.)  

 ♦ O. nr. 1322/2012 (M.S.)  

 - servicii medicale, nemedicale, externalizare 
 ♦ O. nr. 886/2006 (M.S.PU.)  

 - spitale, organizare, funcţionare, finanţare 
 ♦ L. nr. 95/2006 

 - strategia naţională privind unităţile sanitare cu paturi, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 826/2002 

 - şef de secţie, laborator, serviciu, ocupare funcţii, concurs, organizare, norme 
 ♦ O. nr. 1406/2006 (M.S.PU.)    
 Unităţi sanitare şi de asistenţă socială: 
 ♦ O. nr. 707/165/2000 (M.S.; A.N.P.D.C.)  

 - codificare 
 ♦ O. nr. 457/2001 (M.S.F.)  

 - finanţate: 
 • de MSF, contracte de service pentru aparatură medicală, condiţii 
 ♦ O. nr. 93/2000 (M.S.)  

 • din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat 
 ♦ H.G. nr. 443/1998 
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 ♦ H.G. nr. 529/2002 

 - înfiinţate şi administrate de către asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, întreţinere persoane asistate 
 ♦ L. nr. 34/1998 

 - reorganizare 
 ♦ H.G. nr. 443/1998 

 ♦ H.G. nr. 330/1995 

 ♦ H.G. nr. 174/1995 

 ♦ H.G. nr. 197/1997 

 ♦ H.G. nr. 692/1996 

 ♦ H.G. nr. 1114/1996 

 ♦ H.G. nr. 1151/1996 

 ♦ H.G. nr. 1188/1996 

 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 ♦ H.G. nr. 901/1995 

 ♦ O.G. nr. 70/2002 

 - reparaţie şi amenajare, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 781/2004 

 - spitale, organizare, funcţionare, finanţare, condiţii 
 ♦ O. nr. 196/968/2000 (C.N.A.S.; M.S.)  

 - structuri organizatorice, denumire şi codificare unitară, reglementări 
 ♦ O. nr. 457/2001 (M.S.F.)  

 - şi instituţii din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei, finanţare 
 ♦ H.G. nr. 529/2002 

 - şi secţii reorganizate în cadrul serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului aflat în dificultate 
 ♦ H.G. nr. 261/2000 

 v. spitale, v. unităţi sanitare publice 
 
 Unităţi sanitare: 
 - acreditate, listă 
 ♦ O. nr. 394/2012 (C.N.A.Sp.)  

 - cu paturi: 
 • verificare, control de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordine, măsuri 
 ♦ O.G. nr. 18/2011   
 Unităţi sportive: 
 - închiriere bunuri proprietate publică a statului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 684/1999 

 
 

v. sport 

 Unităţi şi instituţii de învăţământ: 
 - activităţi de ordine publică şi creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ 
 ♦ O. nr. 4703/349/5016/2002 (M.A.P.; M.I.; M.E.C.)  

 - administrare şi conservare patrimoniu 
 ♦ O.G. nr. 52/1994 

 - din state membre ale U.E., predare cursuri de limbă, cultură, civilizaţie românească, proiect, aplicare, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 454/2008 

 ♦ O. nr. 4.276/2008 (M.E.C.T.)  

 ♦ O. nr. 3823/2013 (M.E.N.)  

 - preuniversitar, licee cu profil agricol/silvic, terenuri agricole, suprafeţe, restituire sau atribuire în folosinţă 
 ♦ L. nr. 1/2000 

 - regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv, exceptare de la retrocedare 
 ♦ L. nr. 10/2001 

 - spaţii disponibile, închiriere pentru activităţile de învăţământ, inclusiv pentru unităţi de învăţământ particular 
 ♦ O.G. nr. 138/2000 

 v. învăţământ 
 
 Unităţi vamale de frontieră: 
 - bunuri şi mărfuri legal confiscate, proprietate privată a statului, introducere în circuitul economic de către unităţile vamale, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 14/2007 

 - categorii de personal cu drept de port-armă, obţinere, păstrare 
 ♦ O. nr. 497/2000 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 498/1109/2000 (M.F.; M.I.)  

 - înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 135/1992 

 v. Codul vamal, v. tarif vamal de import al României 
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 Unităţi/ferme de producţie ecologică: 
 - operatori, înregistrare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 34/2000   
 Unităţi: 
 - de cultură, deţinere/utilizare echipamente din domeniul ISCIR, controale, efectuare 
 ♦ O. nr. 577/2006 (I.S.C.I.R.)  

 - de învăţământ preuniversitar, alimentaţie sănătoasă 
 ♦ L. nr. 123/2008 

 - de învăţământ preuniversitar, diplomă de excelenţă instituţională, instituire 
 ♦ O. nr. 4627/2010 (M.E.C.T.S.)    
 Uniunea Arhitecţilor din România: 
 - activitate, măsuri 
 ♦ D.-L. nr. 127/1990 

 - de utilitate publică, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 1361/2000 

 v. arhitecţi 
 
 Uniunea Artiştilor Plastici din România: 
 - spaţii din fondul locativ de stat cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă deţinute în calitate de chiriaşi, tarife 
 ♦ H.G. nr. 5/1992   
 Uniunea Automobilelor şi Realizatorilor de Film din România: 
 - de utilitate publică, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 822/2003   
 Uniunea Avocaţilor din România: 
 - formare, atribuţii 
 ♦ L. nr. 51/1995   
 Uniunea Cineaştilor din România: 
 ♦ H.G. nr. 1184/2003   
 Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România: 
 - Asociaţia pentru drepturi de autor 
 ♦ Decizia nr. 3/1997 (O.R.D.A.)  

 - colectare sume datorate 
 ♦ Decizia nr. 12/1999 (O.R.D.A.)  

 ♦ H.G. nr. 769/1999 

 - tarife de închiriere spaţii din fondul locativ de stat cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, deţinute de filialele şi inspectoratele acesteia 
 ♦ H.G. nr. 367/1993   
 Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România - U.C.I.M.R.: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 1242/2000   
 Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, cooperare, relații internaționale: 
 - Acord de parteneriat cuprinzător şi consolidat,  Republica Armenia, Bruxelles, 2017 
 ▼ L. nr. 255/2018 (ratificare)   
 Uniunea Europeană, cooperare, relaţii internaţionale: 
 - Acord  preventiv, Bucureşti şi la Luxemburg  2013 
 ▼ L. nr. 31/2014 (ratificare) 

 - Acord de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi  
 Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 
 ▼ L. nr. 107/2014 (ratificare) 

 - Acord de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi  
 Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 
 ▼ L. nr. 105/2014 (ratificare) 

 - Acord de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi  
 Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 si 27 iunie 2014 
 ▼ L. nr. 106/2014 (ratificare) 

 - Acord de dialog politic şi de cooperare, Republica Cuba,  Bruxelles, 2016 
 ▼ L. nr. 119/2018 (ratificare) 

 - Acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte,  
 semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012 
 ▼ L. nr. 46/2014 (ratificare) 
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 - Acord de parteneriat şi cooperare consolidat, Republica Kazahstan, Astana, 2015 
 ▼ L. nr. 100/2017 (ratificare) 

 - Acord parteneriat, Noua Zeelandă, Bruxelles, 2016 
 ▼ L. nr. 264/2018 (ratificare) 

 - Acord-cadru de împrumut, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, Luxemburg, Bruxelles, 2011 
 ▼ O.U.G. nr. 108/2011 (ratificare) 

 - Aderare R. Bulgaria şi România, Tratat, Luxemburg, 2005 
 ▼ L. nr. 157/2005 (ratificare) 

 - Aderare R. Croaţia, Tratat, Bruxelles, 2011 
 ▼ L. nr. 86/2012 (ratificare) 

 - Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Euroepene -  
 FRONTEX, Acord-cadru, Varşovia, 2007 
 ▼ O. nr. 280/2007 (publicare) 

 - Cadrul general de participare la operaţiuni de gestionare a crizelor, Acord, Bruxelles, 2004 
 ▼ O.U.G. nr. 117/2004 (ratificare) 

 - Canada, Acord de parteneriat strategic, Bruxelles, 2016 
 ▼ L. nr. 92/2018 (ratificare) 

 - Canada, Acord Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA),Bruxelles, 2016 
 ▼ L. nr. 259/2020 (ratificare) 

 - Consiliul Federal Elveţian, Program de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale, Acord-cadru, Berna, 2010 
 ▼ H.G. nr. 1065/2010 (aprobare) 

 - Convenţie, vămuire centralizată, distribuire costuri de colectare naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii tradiţionale sunt puse la  
 dispoziţia bugetului U.E., Bruxelles, 2009 
 ▼ L. nr. 217/2010 (aderare) 

 - Decizia (UE, EURATOM) 2020/2.053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de  
 abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles 
 ▼ L. nr. 150/2021 (ratificare) 

 - Decizia Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom, sistemul de resurse proprii, Bruxelles, 2014 
 ▼ L. nr. 168/2016 (ratificare) 

 - Deciziile nr. 2-4/2000 
 ♦ H.G. nr. 711/2002 

 - Deciziile nr.1-6/2001 
 ♦ H.G. nr. 711/2002 

 - finanţare ajutoare, în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, Acord intern, Luxemburg şi Bruxelles, 2013 
 ▼ L. nr. 35/2014 (ratificare) 

 - informare şi publicitate pentru Programul PHARE 
 ▼ O.U.G. nr. 157/1999 (ratificare) 

 - informaţii clasificate schimbate, protecţie, Acord, Bruxelles, 2011 
 ▼ L. nr. 64/2013 (ratificare) 

 - Japonia, Acord de parteneriat strategic, Tokyo, 2018 
 ▼ L. nr. 218/2019 (ratificare) 

 - Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herţegovina(BIH), Acord, Bruxelles, 2002 
  ▼ L. nr. 446/2003 (ratificare) 

 - modificarea Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, Tratat, Lisabona, 2007 
 ▼ L. nr. 13/2008 (ratificare) 

 - Mongolia, Acord-cadru, Ulan Bator, 2013 
 ▼ L. nr. 60/2014 (ratificare) 

 - proceduri de securitate schimb de informaţii clasificate, Acord, Bruxelles, 2005 
 ▼ L. nr. 267/2005 (ratificare) 

 - Program de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria- RO99.2, Bucureşti, 1999 
 ▼ O.G. nr. 101/2000 (ratificare) 

 - Program de finanţare PHARE, combatere dezastre cauzate de inundaţii din anul 1998, Addenda la memorandumum, Comisia Europeană,  
 Bucureşti, 1998 
 ▼ O.G. nr. 45/1999 (ratificare) 

 - Programe: PHARE, ISPA, SAPARD, informare şi publicitate, Memorandum de finanţare, Bucureşti, 2000 
 ▼ O.G. nr. 47/2001 (ratificare) 

 - Protocol cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, Bruxelles, 2012, ratificare 
 ▼ L. nr. 141/2013 (ratificare) 

 - Protocolului de aderare, Bruxelles, 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia  
 şi Peru, pe de altă parte, Bruxelles, 2012 
 ▼ L. nr. 84/2018 (ratificare) 

 - R. Coreea, Acord-cadru, Bruxelles, 2010 
 ▼ L. nr. 72/2012 (ratificare) 

 - R. Filipine, Phnom Penh, 2012 
 ▼ L. nr. 59/2014 (ratificare) 

 - R. Islamică Afganistan, Acord, Munchen, 2017 
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 ▼ L. nr. 274/2018 (ratificare) 

 - R. Socialistă Vietnam, Acord-cadru, Bruxelles, 2012 
 ▼ L. nr. 58/2014 (ratificare) 

 - Spaţiul Economic European, participare, Acord, Bruxelles, 2007 
 ▼ L. nr. 29/2008 (ratificare) 

 - stabilitatea, coordonarea, guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare, Tratat, Bruxelles, 2012 
 ▼ L. nr. 83/2012 (ratificare)   

 Uniunea Europeană, cooperare, relaţii internaţionale: 
 Uniunea Europeană, cooperare, relaţii internaţionale: 
 - Acord de parteneriat şi cooperare, Republica Singapore,Bruxelles, 2018 
 ▼ L. nr. 232/2019 (ratificare)   
 Uniunea Europeană: 
 - Apel, negocieri pentru aderare 
 ♦ Apel/1997 
 M. Of. nr. 339/1997 
 - Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme, Consiliul Legislativ, aderare, aprobare 
 ♦ L. nr. 316/2007 

 - comerţ animale, cu statele membre U.E. şi import din ţările terţe de embrioni proaspeţi şi congelaţi proveniţi de la animale domestice, specia  
 bovine, condiţii, norme sanitar-veterinare, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - condiţii de comercializare a produselor, legislaţie, aplicare unitară 
 ♦ O.G. nr. 20/2010 

 ♦ O. nr. 1097/2011 (M.M.F.P.S.)  

 ♦ H.G. nr. 306/2011 

 - Consiliul, regulamente, decizii, aplicare, măsuri, instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere 
 ♦ L. nr. 36/2012 

 - coordonare, organizare, negocieri pentru aderarea României 
 ♦ H.G. nr. 273/2001 

 - Corpul consilierilor de integrare, organizare şi funcţionare 
 ♦ O.U.G. nr. 19/2003 

 - Corpul consilierilor pentru afaceri europene 
 ♦ O.U.G. nr. 106/2006 

 - Deciziile Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană, publicare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 711/2002 

 - documente, poziţii comune, acceptare de către România 
 ♦ L. nr. 62/2005 

 - Facilitatea Schengen, fluxuri de numerar, fonduri alocate, utilizare, modalităţi, cadrul instituţional, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 620/2007 

 ♦ H.G. nr. 895/2007 

 - instituţii, organisme, experţi naţionali, detaşare 
 ♦ L. nr. 105/2012 

 - Instrument financiar pentru mediu LIFE+, proiecte, implementare, gestionare asistenţă financiară, cadrul instituţional, procedural 
 ♦ O. nr. 1222/2010 (M.M.P.)  

 - instrumente structurale alocate României, Program de sprijin pentru economia românească 
 ♦ O.U.G. nr. 9/2010 

 ♦ H.G. nr. 175/2010 

 ♦ O. nr. 820/2010 (M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 3027/2011 (M.F.P.)  

 - în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice 
 ♦ O.G. nr. 117/1999 

 - măsuri ex-ISPA, continuare, finalizare, fonduri necesare, alocare de la bugetul de stat, aplicare, norme 
 ♦ O.U.G. nr. 135/2007 

 ♦ O. nr. 1763/182/2011 (M.F.P.; M.T.I.)  

 - Misiune civilă de monitorizare a acordului de încetare a focului din R. Georgia, participarea României, aspecte 
 ♦ H.G. nr. 1130/2008 

 - obiectivul "Cooperare teritorială europeană", fonduri externe nerambursabile, alocare, contribuţie naţională 
 ♦ L. nr. 105/2011 

 ♦ O. nr. 252/489/2012 (M.D.R.T.; M.F.P.)  

 - Parlamentul European, organizare, desfăşurare alegeri 
 ♦ L. nr. 33/2007 

 ♦ H.G. nr. 77/2007 

 - Parlamentul European, organizare, desfăşurare alegeri: 
 • adeverinţă care atestă că un cetăţean român nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales în România sau că o asemenea interdicţie nu este cunoscută  
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 de autorităţile române, model, aprobare 
 ♦ H. nr. 3/2009 (A.E.P.)  

 • birouri electorale, organizare, funcţionare, regulament 
 ♦ H. nr. 1/2007 (B.E.C.)  

 • buget, cheltuieli necesare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 218/2009 

 • buletin de vot, model 
 ♦ H.G. nr. 225/2009 

 • campanie electorală, desfăşurare în audiovizual, reguli 
 ♦ Decizia nr. 391/2009 (C.N.A.)  

 • cheltuieli, măsuri, program calendaristic 
 ♦ H.G. nr. 219/2009 

 ♦ H.G. nr. 217/2009 

 ♦ H.G. nr. 216/2009 

 • dovada eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă alegătorilor comunitari, model, denumire, formă, mod de eliberare, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 132/2007 

 • listă de candidaţi, susţinători, liste electorale, documente însoţitoare, întocmire 
 ♦ H.G. nr. 222/2009 

 ♦ H.G. nr. 221/2009 

 ♦ H.G. nr. 220/2009 

 ♦ H. nr. 5/2009 (A.E.P.)  

 • procese-verbale de consemnare, centralizare a rezultatelor votării 
 ♦ H.G. nr. 614/2009 

 • ştampile, timbru autocolant, model, condiţii de tipărire, gestionare, utilizare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 224/2009 

 ♦ H.G. nr. 223/2009 

 - Plan indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009, asigurare finanţare 
 ♦ H.G. nr. 715/2008 

 - prestatori de servicii, libertate de stabilire, de furnizare în România 
 ♦ O.U.G. nr. 49/2009 

 - produse agricole importate, modificare T.V.A. aplicabile în România 
 ♦ O.U.G. nr. 124/2000 

 - proiecte de acte legislative, control parlamentar, exercitare, procedură de lucru, mecanism decizional 
 ♦ H.C.D. nr. 11/2011 

 - proiecte de înfrăţire instituţională, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, activitate de derulare, gestionare, înfiinţare pe  
 lângă M.E.F. 
 ♦ O.U.G. nr. 196/2008 

 ♦ H.G. nr. 723/2010 

 - proiecte ex-ISPA, PHARE, licitare, implementare contracte, venituri încasate, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 63/2007 

 - retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord fără un acord, măsuri aplicabile 
 ♦ O.U.G. nr. 70/2019 

 - România stat membru, întărire capacitate administrativă 
 ♦ O.U.G. nr. 45/2008 

 - spaţiu, liberă circulaţie a cetăţenilor români, demersuri, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 108/2000 

 - state membre, cooperare judiciară, consolidare, măsuri 
 ♦ O.U.G. nr. 123/2007 

 - Strategia Guvernului de comunicare internă şi externă privind integrarea României 
 ♦ H.G. nr. 523/2005 

 - şi statele membre, state terţe, organizaţii internaţionale, tratate, procedura prin care România devine parte 
 ♦ L. nr. 276/2011 

 - vize, desfiinţare unilaterală pentru cetăţenii statelor membre 
 ♦ O.U.G. nr. 265/2000   
 Uniunea Europei Occidentale: 
 - asistenţă în aplicarea sancţiunilor pe Dunăre,  Memorandum de înţelegere, Roma, 1993 
 ▼ H.G. nr. 245/1993 (aprobare)   
 Uniunea Germană a Camerelor de Industrie şi Comerţ - Reprezentanţa Economiei Germane: 
 - aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii în România 
 ♦ H.G. nr. 655/1994   
 Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor: 
 - Constituţia şi Convenţia Uniunii, Geneva, 1992 
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 ▼ L. nr. 76/1993 (ratificare)    
 Uniunea Juriştilor din România: 
 - utilitate publică, recunoaştere 
 ♦ H.G. nr. 594/2014   
 Uniunea Medicală Balcanică: 
 - Secţia Naţională Română, autorizarea funcţionării în condiţii de autonomie 
 ♦ D.-L. nr. 143/1990   
 Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România: 
 - filiale, organizare şi funcţionare 
 ♦ H. nr. 4/2012 (U.N.E.A.R.)  

 - înfiinţare, organizare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 24/2011 

 ♦ H.G. nr. 353/2012 

 ♦ H. nr. 4/2014 (A.N.E.A.R.)  

 - standarde de evaluare obligatorii 
 ♦ H. nr. 3/2012 (U.N.E.A.R.)    
 Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti: 
 ♦ L. nr. 188/2000 
 
 

M. Of. nr. 311/2001 

 Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România: 
 ♦ L. nr. 36/1995 
 M.Of. nr.13/2000 
 ♦ H. nr. 10/2014 (U.N.N.P.R.)  

 - mod de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, protocol de colaborare încheiat cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate  
 Imobiliară 
 ♦ O. nr. 309/2010 (A.N.C.P.I.)    
 Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România: 
 - organizare, funcţionare, membrii, tablou, regulament, statut, cod de etică profesională şi disciplină 
 ♦ O.U.G. nr. 86/2006 

 ♦ H. nr. 1/2006 (U.N.P.I.R.)  

 ♦ H. nr. 3/2007 (U.N.P.I.R.)    
 Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România: 
 ♦ O. nr. 2986/C/1999 (M.J.)    
 Uniunea Naţională de Reconversie în Metalurgie - UNIRMET: 
 ♦ O.U.G. nr. 146/1999   
 Uniunea Poştală Universală: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Congresul poştal universal, Bucureşti, 2003 
 ▼ L. nr. 495/2003 (ratificare) 

 • Congresul Uniunii Poştale Universale, Beijing, 1999 
 ▼ O.G. nr. 70/2001 (ratificare) 

 • Congresul Uniunii Poştale Universale, Seul, 1994, Regulamente, Convenţie, Aranjamente 
 ▼ L. nr. 182/1997 (ratificare) 

 • Constituţia Uniunii, Protocol adiţional, Washington, 1989 
 ▼ L. nr. 31/1993 (ratificare) 

 • Convenţia poştală universală şi Protocolul final, Al optulea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii, Reguli de procedură ale congreselor,  
 Primul Protocol adiţional al Regulamentului general al Uniunii, Aranjamentul serviciilor poştale de plată, 2008 
 ▼ L. nr. 328/2009 (ratificare)   
 Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.): 
 - avizare, funcţionare 
 ♦ Decizia nr. 5/1997 (O.R.D.A.)  

 - colectare sume potrivit H.G.nr.143/2003 
 ♦ Decizia nr. 149/2003 (O.R.D.A.)    
 Uniunea Română de Transport Public: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
  ♦ H.G. nr. 1139/2005 
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 Uniunea Teatrală Română - UNITER: 
 ♦ H.G. nr. 746/2000   
 Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România: 
 - recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 472/2008   
 Universitatea Naţională de Apărare "Carol I": 
 - organizare şi funcţionare, editare, tipărire, difuzare publicaţii ştiinţifice militare 
 ♦ H.G. nr. 1027/2003 

 ♦ O. nr. M.98/2009 (M.Ap.N.)    
 Universitatea Reţelelor de Expresie Franceză (A.U.P.L.F.- U.R.E.F.): 
 - Acord, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 819/1994 (aprobare)   
 Universităţi, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • acces, titularii diplomelor universitare, condiţii, Convenţie Europeană, Paris, 1953, Protocol adiţional la Convenţia Europeană, Strasbourg,  
 1964 
 ▼ L. nr. 22/1998 (ratificare) 

 ▼ L. nr. 23/1998 (ratificare) 

 • titluri universitare, recunoaştere academică, Convenţie Europeană, Paris, 1959 
 ▼ L. nr. 24/1998 (ratificare)   
 Universităţi: 
 - autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul institutelor de învăţământ superior de stat şi particular 
 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 - clasificare, rezultate, constatare 
 ♦ O. nr. 5262/2011 (M.E.C.T.S.)  

 - de prestigiu din alte state, listă, aprobare 
 ♦ O. nr. 3158/2012 (M.E.C.T.S.)  

 ♦ O. nr. 5825/2016 (M.E.N.C.S.)  

 - de stat, înfiinţare după 1990: 
 • Universitatea "1 Decembrie" Alba Iulia 
 ♦ H.G. nr. 474/1991 

 • Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu Jiu 
 ♦ H.G. nr. 288/1992 

 • Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, înfiinţare, acreditare şi autorizare provizorie 
 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 ♦ L. nr. 119/1998 

 • Universitatea de vară "Castelul Corvineştilor", organizare în perioada vacanţei de vară 
 ♦ H.G. nr. 319/1999 

 • Universitatea din Oradea 
 ♦ H.G. nr. 460/1990 

 - desfiinţare: 
 • Universitatea "George Bariţiu" din Braşov 
 ♦ L. nr. 317/2018 

 • Universitatea "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara 
 ♦ L. nr. 318/2018 

 • Universitatea Financiar-Bancară din municipiul Bucureşti 
 ♦ L. nr. 316/2018 

 - etică profesională, promovare 
 ♦ O. nr. 4492/2005 (M.E.C.)  

 - evaluare în scopul clasificării, metodologie, ierarhaizare programe de studii 
 ♦ H.G. nr. 789/2011 

 - filiale în străinătate, înfiinţare condiţii 
 ♦ O.G. nr. 60/1998 

 - instituţii de învăţământ superior de stat, rulare resurse financiare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 27/1999 

 - înfiinţare facultăţi la: 
 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 
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 • Universitatea "Ovidius" din Constanţa 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea "Valachia" din Târgovişte 
 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 ♦ H.G. nr. 300/1998 

 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea din Oradea 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea din Piteşti 
 ♦ H.G. nr. 535/1999 

 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 ♦ H.G. nr. 300/1998 

 • Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi 
 ♦ H.G. nr. 329/1998 

 • Universitatea Politehnica din Timişoara 
 ♦ H.G. nr. 866/1999 

 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
 ♦ H.G. nr. 329/1998 

 - înfiinţare: 
 • Institutul Teologic Babtist din Bucureşti 
 ♦ L. nr. 139/2005 

 • Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa 
 ♦ L. nr. 116/2005 

 • Universitatea "Apollonia" din Iaşi 
 ♦ L. nr. 481/2002 

 ♦ O. nr. 3633/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Universitatea "Artifex" din Bucureşti 
 ♦ L. nr. 133/2005 

 • Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti 
 ♦ L. nr. 135/2005 

 • Universitatea "Avram Iancu" din mun. Cluj-Napoca 
 ♦ L. nr. 195/2008 

 • Universitatea "Bioterra" din Bucureşti 
 ♦ L. nr. 480/2002 

 • Universitatea "Bogdan Vodă" din Cluj - Napoca 
 ♦ L. nr. 132/2005 

 • Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti 
 ♦ L. nr. 242/2002 

 • Universitatea "Danubius" din Galaţi 
 ♦ L. nr. 409/2002 

 • Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş 
 ♦ L. nr. 136/2005 

 • Universitatea "Emanuel" din Oradea 
 ♦ L. nr. 486/2002 

 • Universitatea "George Bacovia" din Bacău 
 ♦ L. nr. 237/2002 

 • Universitatea "Hyperion" din Bucureşti 
 ♦ L. nr. 275/2002 

 • Universitatea "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi 
 ♦ L. nr. 137/2005 

 • Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti 
 ♦ L. nr. 241/2002 

 • Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi 
 ♦ L. nr. 408/2002 

 • Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti 
 ♦ L. nr. 443/2002 

 • Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti: 
 • monitorizare specială 
 ♦ O. nr. 4235/2010 (M.E.C.T.S.)  

 • Universitatea "Tibiscus" din Timişoara 
 ♦ L. nr. 484/2002 

 • Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti 
 ♦ L. nr. 239/2002 
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 • Universitatea Adventus din Cernica 
 ♦ L. nr. 227/2017 

 • Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti 
 ♦ L. nr. 238/2002 

 • Universitatea Creştină Partium din mun. Oradea, jud Bihor 
 ♦ L. nr. 196/2008 

 • Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
 ♦ L. nr. 240/2002 

 • Universitatea Ecologică din Bucureşti 
 ♦ L. nr. 282/2003 

 • Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj 
 ♦ L. nr. 100/2003 

 • Universitatea Româno - Germană din Sibiu 
 ♦ L. nr. 115/2005 

 • Universitatea Româno-Americană din Bucureşti 
 ♦ L. nr. 274/2002 

 - înfiinţarea unor facultăţi 
 ♦ H.G. nr. 94/2000 

 - învăţământ superior la distanţă, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1011/2001 

 - româneşti în străinătate, extensiuni, filiale, înfiinţare şi autorizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 676/2000 

 • Universitatea "Al. Cuza" în structură ca unitate fără personalitate juridică trece "Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru Acvacultură şi  
 Ecologie Acvatică 
 ♦ L. nr. 290/2002 

 - Secretariatul Naţional al Reţelei Universităţilor din Marea Neagră, înfiinţare, organizare 
 ♦ H.G. nr. 196/2003 

 v. învăţământ 
 
 Uraniu: 
 - cercetare geologică 
 ♦ H.G. nr. 785/1997 

 - extracţie, subvenţionare 
 ♦ H.G. nr. 584/1992 

 - reprocesare 
 ♦ H.G. nr. 334/2001 

 v. nuclear, domeniu 
 
 Urbanism, domeniu, cooperare internaţională: 
 - Canada, Memorandum, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 466/2000 (aprobare) 

 - Olanda, "Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism", Memorandum, Bucureşti, 2008 
 ▼ H.G. nr. 1539/2008 (aprobare) 

 - Statul Israel, locuinţe şi urbanism, Memorandum de înţelegere, Ierusalim, 2001 
 ▼ H.G. nr. 1110/2001 (aprobare)   
 Urbanism: 
 - acord de mediu 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2005 

 - amenajare: 
 • localităţi 
 ♦ L. nr. 350/2001 

 • teritoriu, habitat, reglementări tehnice şi de cheltuieli, condiţii 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ L. nr. 500/2002 

 ♦ H.G. nr. 203/2003 

 • zone de riscuri naturale, documentaţii 
 ♦ L. nr. 575/2001 

 ♦ H.G. nr. 382/2003 

 - avizare documentaţii tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor 
 ♦ H.G. nr. 31/1996 

 ♦ O. nr. 91/1991 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ O. nr. 34/N/M.30/3422/4221/1995 (M.L.P.A.T.; M.Ap.N.; M.I.; S.R.I.)  

 ♦ O. nr. 62/N-19.o/288-1955/1998 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.; M.A.P.P.M.)  

 - cadrul legal în domeniul urbanismului 
 ♦ L. nr. 171/1997 
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 ♦ L. nr. 350/2001 

 ♦ L. nr. 5/2000 

 ♦ L. nr. 575/2001 

 ♦ L. nr. 351/2001 

 ♦ H.G. nr. 584/2001 

 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 ♦ L. nr. 363/2006 

 - certificate de urbanism 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ O. nr. 839/2009 (M.D.R.L.)  

 - certificate de urbanism, autorizaţii de construcţie în municipiul Bucureşti, taxe 
 ♦ O. nr. 164/N/2000 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 ♦ L. nr. 227/2015 

 - Comisia interministerială pentru zone construite protejate, organizare şi funcţionare, regulament, aprobare 
 ♦ L. nr. 10/1995 

 ♦ H.G. nr. 203/2003 

 ♦ O. nr. 421/2673/2003 (M.L.P.T.L.; M.C.C.)  

 - Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism, competenţă 
 ♦ L. nr. 350/2001 

 - disciplină, respectări în amenajare teritoriu pentru fluidizarea traficului şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice de interes naţional şi  
 judeţean 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 6/139/2003 (M.L.P.T.L.; M.A.P.)  

 - documentaţii de urbanism în municipiul Bucureşti, avizare şi aprobare, competenţe 
 ♦ L. nr. 350/2001 

 - Ghid, metodologie de elaborare şi conţinut-cadru al planului urbanistic general, indicatori GP038/99, G.M. 007- 2000, G.M. 009- 2000, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 ♦ O. nr. 37/N/2000 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ O. nr. 21/N/2000 (M.L.P.A.T.)  

 ♦ O. nr. 13/N/1999 (M.L.P.A.T.)  

 - planuri: 
 • înscriere a monumentelor istorice, condiţii 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 - regulament local de urbanism 
 ♦ O. nr. 21/N/2000 (M.L.P.A.T.)  

 - şi amenajare teritoriu, documentaţii pentru zonele care cuprind monumente istorice din Lista patrimoniului mondial, elaborare, finanţare 
 ♦ O.G. nr. 47/2000 

 - şi amenajare teritoriu, planuri, elaborare, revizuire, informare, consultare public, metodologie 
 ♦ O. nr. 2701/2010 (M.D.R.T.)    
 Utilaje: 
 - dotări tehnologice industriale, verificarea calităţii lucrărilor de construcţii montaj 
 ♦ O. nr. 293/1999 (M.I.C.)  

 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 ♦ H.G. nr. 51/1996 

 - specialişti şi responsabilităţi tehnice pentru lucrări de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, atestare, condiţii, reatestare 
 ♦ O.G. nr. 95/1999 

 ♦ O. nr. 1632/2007 (M.E.F.)  

 ♦ O. nr. 364/2010 (M.E.C.M.A.)    
 Uzufruct: 
 - bun imobil, transcriere de către cumpărător, unei alte persoane, taxa judiciară de timbru 
 ♦ O. nr. 760/C/1999 (M.J.)  

 ♦ O.U.G. nr. 80/2013   

 V 
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 Vacanţa: 
 - funcţiei de Preşedinte al României, în cazul demisiei, împiedicarea exercitării funcţiei, deces 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 97- 99) 
 - judecătorească, anuală, durată 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - parlamentară, anuală 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art. 66) 

 Vaccinuri: 
 - antirabice, recunoaştere, norme sanitar-veterinare 
 ♦ O. nr. 642/2002 (M.A.A.P.)  

 - carnet, model, aprobare 
 ♦ O. nr. 1147/2011 (M.S.)  

 - materiale sanitare, medicamente, dispozitive medicale, seruri, consumabile aferente, donaţii, norme 
 ♦ O. nr. 1032/2011 (M.S.)  

 - pentru imunizări prin unităţile de învăţământ, cost, acoperire de la buget 
 ♦ O.G. nr. 53/2000 

 ♦ O.G. nr. 124/1998 

 - Registrul Electronic Naţional de Vaccinări, raportare on-line, metodologie 
 ♦ O. nr. 1234/2011 (M.S.)  

 - vaccin antiaftos, constituire stoc de siguranţă 
 ♦ H.G. nr. 679/1996   
 Valori mobiliare: 
 - acţiuni: 
 • în formă dematerializată, emitere, Instrucţiuni nr.2/1996 
 ♦ O. nr. 2/1996 (C.N.V.M.)  

 • transferul dreptului de proprietate, măsuri de protecţie socială 
 ♦ L. nr. 67/2006 

 - agenţi de valori mobiliare, autorizare 
 ♦ H.G. nr. 788/1993 

 ♦ O. nr. 3/1998 (C.N.V.M.)  

 - atribuţii, statut, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - autorizarea şi funcţionarea societăţilor de compensare, decontare şi depozitare, Regulament nr. 12/1996 
 ♦ O. nr. 23/1996 (C.N.V.M.)  

 - autorizaţie de funcţionare, suspendare 
 ♦ Ordonanţa nr. 6/1997 (C.N.V.M.)  

 - autorizaţii distruse, pierdute sau furate, eliberare de duplicate, Instrucţiuni nr.10/1997 
 ♦ O. nr. 22/1997 (C.N.V.M.)  

 - Bursa de Valori, Bucureşti, regulamente 
 ♦ Decizia nr. D/111/1995 (C.N.V.M.)  

 ♦ Decizia nr. D/115/1995 (C.N.V.M.)  

 - C.N.V.M., autorizare bănci, completarea obiectului de activitate, operaţiuni de compensare/decontare şi păstrare valori mobiliare 
 ♦ O. nr. 26/1996 (C.N.V.M.)  

 - calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare, condiţii 
 ♦ O. nr. 10/1999 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - cenzor extern independent, atestare 
 ♦ O. nr. 49/1995 (C.N.V.M.)  

 ♦ O. nr. 6/1996 (C.N.V.M.)  

 ♦ O. nr. 31/1996 (C.N.V.M.)  

 - codul de etică şi conduită a membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
 ♦ O. nr. 58/1995 (C.N.V.M.)  

 - coduri pentru conturile investitorilor, persoane fizice/juridice, alocare 
 ♦ O. nr. 15/1999 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - controlul respectării dispoziţiilor legale, Regulament nr.11/1997 
 ♦ O. nr. 21/1997 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - decontarea tranzacţiilor efectuate pe pieţele reglementate, pentru acţiuni şi obligaţiuni, obligaţiile BVM, RASDAQ şi SNCD, nerespectare,  
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 sancţiuni 
 ♦ O. nr. 8/2000 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - determinarea preţului acţiunilor şi oferta publică obligatorie de preluare 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - emitenţi: 
 • de valori mobiliare, informare periodică şi continuă, Regulament nr. 2/1996 
 ♦ O. nr. 9/1996 (C.N.V.M.)  

 • şi alte persoane juridice autorizate, evidenţă, Instrucţiuni nr. 13/1996 
 ♦ O. nr. 32/1996 (C.N.V.M.)  

 - evaluatori independenţi, determinare preţul acţiunilor în oferta publică 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - evitare conflicte de interese, pentru fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii 
 ♦ O. nr. 14/1997 (C.N.V.M.)  

 - Fondul de compensare a investitorilor, organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 12/2006 (C.N.V.M.)  

 - fonduri deschise de investiţii: 
 • calculul valorii activelor nete, Instrucţiuni nr. 6/1996 
 ♦ O. nr. 8/1996 (C.N.V.M.)  

 • lichidare, Regulament nr. 6/1996 
 ♦ O. nr. 17/1996 (C.N.V.M.)  

 • procedura de consultare a investitorilor pentru reorganizare şi lichidare, Regulament nr. 5/1996 
 ♦ O. nr. 16/1996 (C.N.V.M.)  

 • transformare în fonduri cu capital de risc, Regulament nr. 5/1999 
 ♦ O. nr. 8/1999 (C.N.V.M.)  

 - instrumente financiare negociabile, tipuri, transfer al dreptului de proprietate, regim juridic 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - intermedieri: 
 • agenţi de compensare şi depozitare 
 ♦ O.G. nr. 18/1993 

 ♦ L. nr. 297/2004 

 • autorizare, exercitare, Regulament nr. 3/1998 
 ♦ O. nr. 3/1998 (C.N.V.M.)  

 • organizarea unor instituţii 
 ♦ O.G. nr. 18/1993 

 • societăţi comerciale pentru intermediere, procedură, plasament 
 ♦ H.G. nr. 788/1993 

 ♦ O. nr. 3/1998 (C.N.V.M.)  

 - investitori în organisme de plasament colectiv, document privind informaţii-cheie, conţinut, mod de prezentare, formă 
 ♦ O. nr. 87/2012 (C.N.V.M.)  

 - în zone libere, operaţiuni financiare 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 - înscriere, numerotare 
 ♦ O. nr. 18/2005 (C.N.V.M.)  

 - liste clienţi, raportare la societăţi de registru independent, Instrucţiuni nr.11/1997 
 ♦ O. nr. 23/1997 (C.N.V.M.)  

 - material publicitar, promovare titluri de participare la fonduri deschise de investiţii, Instrucţiuni nr. 7/1995 
 ♦ O. nr. 72/1995 (C.N.V.M.)  

 - notificare organisme de plasament colectiv din state membre, procedură 
 ♦ O. nr. 76/2007 (C.N.V.M.)  

 - oferta publică: 
 • de cumpărare, Regulament nr. 16/1996 
 ♦ O. nr. 33/1996 (C.N.V.M.)  

 • de vânzare, Regulament nr. 6/1995 
 ♦ O. nr. 3/1996 (C.N.V.M.)  

 • licitaţii 
 ♦ H.G. nr. 788/1993 

 ♦ O. nr. 9/1996 (C.N.V.M.)  

 ♦ O. nr. 3/1996 (C.N.V.M.)  

 - operaţiuni de împrumut, constituire de garanţii asociate acestora, tranzacţii de vânzare în lipsă 
 ♦ O. nr. 10/2010 (C.N.V.M.)  

 - ordin de vânzare, reguli de acceptare şi executare, Instrucţiuni nr.2/1999 
 ♦ O. nr. 2/1999 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - organisme de autoreglementare: 
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 • autorizare şi funcţionare, Regulament nr. 7/1996 
 ♦ O. nr. 18/1996 (C.N.V.M.)  

 • pentru pieţele de valori mobiliare- O.A.R., organizare şi funcţionare 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - organisme de plasament colectiv 
 ♦ O.U.G. nr. 32/2012 

 - organisme de plasament colectiv în valori mobiliare 
 ♦ L. nr. 31/1990 

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - organisme de plasament colectiv monetare 
 ♦ O. nr. 3/2012 (C.N.V.M.)  

 - piaţa: 
 • bursieră, RASDAQ, Instrucţiuni nr.1/1999 
 ♦ O. nr. 1/1999 (C.N.V.M.)  

 • de valori mobiliare necotate 
 ♦ Decizia nr. 540/1999 (C.N.V.M.)  

 - plasament privat, Regulament nr. 15/1996 
 ♦ O. nr. 30/1996 (C.N.V.M.)  

 - portofoliu, administrare prudentă, transparenţa politicii de investiţii a societăţilor de investiţii, Instrucţiuni nr. 7/1996 
 ♦ O. nr. 12/1996 (C.N.V.M.)  

 - program: 
 • de ofertă publică, raportare rezultate, Instrucţiuni nr. 5/1995 
 ♦ O. nr. 69/1995 (C.N.V.M.)  

 • de privatizare în masă, autorizare temporară, vânzare acţiuni dobândite, Regulament nr. 4/1998 
 ♦ O. nr. 7/1998 (C.N.V.M.)  

 - prospect de ofertă publică 
 ♦ H.G. nr. 788/1993 

 - publicitatea fondurilor de investiţii, Instrucţiuni nr. 1/1996 
 ♦ O. nr. 1/1996 (C.N.V.M.)  

 - realizate de cetăţeni români prin instituţii de impresariat artistic, obligaţii 
 ♦ H.G. nr. 342/1990 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - registru independent autorizat, funcţionare, 
 ♦ O. nr. 24/1996 (C.N.V.M.)  

 - Registrul Român al Acţionarilor, autorizare în formă juridică de societate comercială pe acţiuni 
 ♦ Decizia nr. 1185/1996 (C.N.V.M.)  

 - salarii tarifare, valută, personal trimis în misiune permanentă în străinătate 
 ♦ H.G. nr. 837/1995 

 - servicii prestate în străinătate de misiunile diplomatice şi oficii consulare ale României, taxe în dolari 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 ♦ O.G. nr. 33/1996 

 - sistem de tranzacţionare al unui operator de piaţă/ de sistem,  derulare oferte publice 
 ♦ O. nr. 59/2007 (C.N.V.M.)  

 - Societatea Naţională de Compensare, Decontare şi Depozitare pentru Valori Mobiliare, autorizare, Regulament nr. 8/1996 
 ♦ O. nr. 19/1996 (C.N.V.M.)  

 - societăţi comerciale emitente de valori mobiliare şi persoane juridice autorizate: 
 • obligativitatea raportării activităţii, Instrucţiuni nr. 5/1996 
 ♦ O. nr. 7/1996 (C.N.V.M.)  

 • verificarea situaţiilor financiare, Instrucţiuni nr. 4/2000 
 ♦ O. nr. 10/2000 (C.N.V.M.)  

 - societăţi comerciale: 
 • de valori mobiliare, denumire 
 ♦ O. nr. 1/1995 (C.N.V.M.)  

 • deschise, adunări generale ale deţinătorilor de valori mobiliare, Instrucţiuni nr. 8/1996 
 ♦ O. nr. 14/1996 (C.N.V.M.)  

 • deschise, fuzionare cu Societatea Naţională a Petrolului "Petrom"- S.A. Bucureşti 
 ♦ Ordonanţa nr. 22/1997 (C.N.V.M.)  

 - societăţi de intermediere, autorizare, organizare, funcţionare 
 ♦ H.G. nr. 788/1993 

 - societăţi de registru independent: 
 • preluare registre acţionari, Instrucţiuni nr. 9/1996 
 ♦ O. nr. 25/1996 (C.N.V.M.)  

 • privat, criterii de înregistrare, Regulament nr.9/1997 
 ♦ O. nr. 16/1997 (C.N.V.M.)  

 - şi alte instrumente financiare, ofertă publică, Regulament nr.5/2003, aprobare 
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 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ O. nr. 27/2003 (C.N.V.M.)  

 ♦ L. nr. 297/2004 

 - tarife, servicii aeroportuare 
 ♦ H.G. nr. 38/1997 

 - taxe asupra tranzacţiilor, virare la bugetul de stat 
 ♦ Precizări nr. 22475/1997 (M.F.)  

 - terţi, compensare, depozitare şi decontare, desfăşurare activităţi, Regulament nr. 14/1996 
 ♦ O. nr. 26/1996 (C.N.V.M.)  

 - transformarea fondurilor deschise de investiţii în societăţi de investiţii, Regulament nr.10/1997 
 ♦ O. nr. 20/1997 (C.N.V.M.)  

 - tranzacţii: 
 • cu valori mobiliare efectuate pe pieţele reglementate, decontare, Regulament nr. 5/2000 
 ♦ O. nr. 8/2000 (C.N.V.M.)  

 • nebursiere cu valori mobiliare 
 ♦ O.G. nr. 18/1993   
 Valori: 
 - pază 
 ♦ L. nr. 333/2003 

 ♦ H.G. nr. 1486/2005 

 ♦ H.G. nr. 301/2012   
 Valută: 
 - agenţi economici: 
 • investiţii în imobilizări corporale, plata în valută, reflectare în contabilitate, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - autorizarea plăţii, cotizaţiilor în valută la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 ♦ O.G. nr. 41/1994 

 - bunuri de consum provenite din fond valutar de stat, regim 
 ♦ H.G. nr. 1031/1990 

 - case de schimb valutar: 
 • comision, informare consumatori 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 - cedare la rezerva statului din sumele încasate de A.P.A.P.S. din vânzarea acţiunilor 
 ♦ L. nr. 83/1997 

 - cheltuieli, activităţi sportive 
 ♦ H.G. nr. 1447/2007 

 - comercializare mărfuri în valută în regim de duty-free şi duty-paid, autorizare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 - contabilitate, operaţiuni în lei şi valută 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ H.G. nr. 104/1997 

 ♦ H.G. nr. 155/1997 

 - conversie a sumelor în ţara de origine a investitorilor, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - cursul oficial leu/dolar SUA în perioada 1945-1989 
 ♦ O.U.G. nr. 94/2000 

 ♦ L. nr. 10/2001 

 ♦ O. nr. 4/24555/2003 (B.N.R.; I.N.S.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - diurnă, personal activităţi specifice, în punctele de frontieră, acordare, criterii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1350/1996 

 - drepturi în valută, personal care execută misiunea O.N.U. din Kosovo (UNMIK), condiţii 
 ♦ H.G. nr. 278/2003 

 - efectuare operaţiuni 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - fond de valorificare a unor bunuri, prin licitaţie internaţională 
 ♦ H.G. nr. 289/1990 

 - gradul de lichiditate valutară, rezerve minime obligatorii 
 ♦ R. nr. 6/2002 (B.N.R.)  

 - importuri, executarea de lucrări, de mărfuri, prestări servicii, plăţi externe, efectuare 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - indemnizaţie de străinătate, personal navigant de pe navele flotei de pescuit oceanic, drepturi în valută 
 ♦ H.G. nr. 246/1990 
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 - investiţii străine 
 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 ♦ O.G. nr. 66/1997 

 - încasată din operaţiuni cu străinătatea, termen de transferare 
 ♦ H.G. nr. 148/1993 

 ♦ N.T. nr. 4225/1993 (M.F.; M.C.; B.N.R.)  

 - liber convertibilă: 
 • operaţiuni financiare pentru activitatea desfăşurată în zone libere, excepţii 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 • sumă necesară la controlul de ieşire din ţară, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 475/2006 

 - obligaţiuni în valută pe pieţe externe de capital 
 ♦ O.U.G. nr. 4/1997 

 - operaţiuni efectuate de instituţii de credit raportare în echivalent euro 
 ♦ C. nr. 11/2003 (B.N.R.)  

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - operaţiuni valutare: 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - pentru soţia şi copiii personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, indemnizaţii valută 
 ♦ H.G. nr. 837/1995 

 - persoane fizice: 
 • şi juridice străine, solicitanţi de brevet de soi- grup de plante aparţinând unui taxon botanic, plata în valută 
 ♦ L. nr. 255/1998 

 ♦ O. nr. 150/2012 (M.A.D.R.)  

 - piaţa valutară: 
 • organizare 
 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - plată drepturi vamale pentru bunurile şi serviciile importate din împrumutul B.I.R.D. destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, condiţii,  
 excepţii 
 ♦ O.U.G. nr. 105/1999 

 - politica valutară pe teritoriul României, stabilire 
 ♦ L. nr. 312/2004 

 - regulament efectuare operaţiuni valutare 
 ♦ H.G. nr. 148/1993 

 ♦ R. nr. 4/2005 (B.N.R.)  

 - reprezentanţe ale societăţilor bancare străine, deschidere în România, notificare 
 ♦ N. nr. 6/1998 (B.N.R.)  

 - salarii tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 837/1995 

 - schimb valutar pe teritoriul României, activităţi, entităţi, înregistrare, autorizare 
 ♦ O. nr. 664/2012 (M.F.P.)  

 - taxe consulare pentru servicii în străinătate, încasare, destinaţii 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 - tranzacţii valutare, nomenclator al operaţiunilor: la vedere (spot), la termen (forward), swap, data, cotaţii, ordin la curs limitat, punct (pip) 
 ♦ N. nr. 3/2005 (B.N.R.)  

 - utilizarea unor sume din creditul Sal, virare la rezerva valutară a statului 
 ♦ H.G. nr. 165/1995 

 - vize oficiale şi de şedere temporară, turistice, de tranzit şi dublu tranzit, taxe de urgenţă în valută 
 ♦ O.G. nr. 24/1992   
 Vamă, activitate, cooperare internaţională privind asistenţa reciprocă în domeniul vamal: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • F.Rusă, Acord, Moscova, 2003 
 ▼ H.G. nr. 129/2004 (aprobare) 

 • Georgia, Acord, Tbilisi, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1408/2002 (aprobare) 

 • R. Albania, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 130/2004 (aprobare) 

 • R. Armenia, Acord, Erevan, 2001 
 ▼ H.G. nr. 274/2002 (aprobare) 

 • R. Azerbaidjan, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2402/2004 (aprobare) 

 • R. Bulgaria, Acord, Bucureşti, 1998 
 ▼ H.G. nr. 292/1999 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord, Bucureşti, 2000 
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 ▼ H.G. nr. 744/2000 (aprobare) 

 • R. Slovacă., Acord, Bratislava, 2004 
 ▼ H.G. nr. 1393/2005 (aprobare) 

 • R. Slovenia., Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2404/2004 (aprobare) 

 • R.Elenă, Acord, Atena, 1999 
 ▼ H.G. nr. 311/2000 (aprobare) 

 • R.F. Iugoslavia, Acord, Belgrad, 1998 
 ▼ H.G. nr. 124/1999 (aprobare) 

 • R.P. China, Memorandum de înţelegere, Beijing, 2006 
 ▼ H.G. nr. 814/2006 (aprobare) 

 • S.U.A., Acord, Washington, 1998 
 ▼ H.G. nr. 871/1998 (aprobare) 

 • Turcia, Acord, Bucureşti, 1997 
 ▼ H.G. nr. 248/1999 (aprobare) 

 • Ucraina, Acord, Bucureşti, 2000 
 ▼ H.G. nr. 883/2000 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • activitate, cooperare internaţională privind asistenţa reciprocă în domeniul vamal, Georgia, Acord, Tbilisi, 2002 
 ▼ H.G. nr. 1408/2002 (aprobare) 

 • admitere temporară, Convenţie, Istanbul, 1990 
 ▼ L. nr. 395/2002 (aderare) 

 • Coridorul Europa- Caucaz- Asia, Acord, Baku, 1998 
 ▼ O.G. nr. 20/2000 (ratificare) 

 • regim vamal, admitere temporară, Convenţie, Istanbul, 1990 
 ▼ L. nr. 395/2002 (aderare) 

 • regimul de tranzit comun, Convenţie, Interlaken, 1987 
 ▼ O.U.G. nr. 150/2005 (aderare) 

 • simplificare, armonizare regimuri vamale, Convenţie, Kyoto, 1973 
 ▼ L. nr. 215/2010 (aderare) 

 • simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, Convenţie, Interlaken, 1987 
 ▼ O.U.G. nr. 151/2005 (aderare) 

 • taxe vamale la importul în Comunitatea Europeană al produselor originare din România, concesiuni reciproce în domeniul comerţului 
 ▼ L. nr. 73/2003 (ratificare)   
 Vamă: 
 - antrepozit vamal, norme tehnice 
 ♦ Decizia nr. 180/2003 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - aprobarea valorilor în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice 
 ♦ O. nr. 1975/2010 (M.F.P.)  

 - aprobarea valorilor în vamă: 
 • determinare definitivă, amânare 
 ♦ H.G. nr. 973/2006 

 - armamente şi echipamente militare, drepturi vamale, suspendare 
 ♦ H.G. nr. 1339/2007 

 - autoritate, aplicare sistem armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, interpretare 
 ♦ Decizia nr. 54/2002 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - Autoritatea Naţională a Vămilor, organizare, subordonare 
 ♦ O.U.G. nr. 90/2003 

 - avize de evaluare în vamă 
 ♦ L. nr. 133/1994 

 ♦ Decizia nr. 1296/2002 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - băuturi alcoolice, produse din tutun, comercializate în regim duty-free, marcare, procedură 
 ♦ O. nr. 2142/2010 (M.F.P.)  

 - birou vamal pentru traficul de călători şi mărfuri pe Aeroportul Bacău, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 491/2002 

 - birou vămuire la frontieră pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri, deschidere pe Aeroportul Iaşi 
 ♦ H.G. nr. 305/2003 

 - Biroul vamal- Aeroportul Arad, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 336/2002 

 - Biroul vamal Bucureşti- Poştă, abilitare operaţiuni de vămuire a bunurilor, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 1641/1999 (D.G.V.)  
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 - birouri vamale: 
 • competenţă 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 • de control deschidere la frontiera de stat a României 
 ♦ O.U.G. nr. 185/2001 

 ♦ H.G. nr. 393/2003 

 • de control şi vămuire la: 
 • frontieră substanţe care epuizează stratul de ozon 
 ♦ O. nr. 1112/1610/2002 (M.A.P.M.; M.F.P.)  

 • intern şi la frontieră, abilitare pentru produse strategice 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 1094/2011 

 • situate la frontiera cu R. Ungară şi unele situate la frontiera cu R. Bulgaria, închidere 
 ♦ H.G. nr. 1812/2006 

 - bunuri importate: 
 • de la firma Bombardier Transportation Sweden AB, amânare plată TVA, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 4/2002 

 • prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid de către persoanele juridice, vămuire, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1999 

 - bunuri legal confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului, declarare, condiţii 
 ♦ O. nr. 4/2008 (M.E.F.)  

 - bunuri transportate prin sistemul de expediţii exprese, registre de evidenţă, instituire 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - carantină fitosanitară, seminţe şi material săditor 
 ♦ L. nr. 75/1995 

 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ L. nr. 266/2002 

 ♦ O. nr. 34/2011 (M.A.D.R.)  

 - carnete TIR: 
 • descărcare electronică 
 ♦ O. nr. 343/2005 (A.N.V.)  

 - cod vamal 
 ♦ H.G. nr. 120/1993 
 (anexa, M. Of. nr. 68 bis/1993) 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - comision pentru: 
 • servicii vamale 
 ♦ H.G. nr. 387/1992 

 - comisionari în vamă: 
 • autorizare, retragere, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 1075/1997 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - control: 
 • activitate de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, duty-free diplomatic şi duty-paid 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 ♦ O. nr. 2007/2008 (M.E.F.)  

 • fitosanitar, efectuare, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 4/1995 

 • obligatoriu al valorii pentru unele produse din import 
 ♦ H.G. nr. 940/1997 

 • operaţiuni de import/export plante şi animale sălbatice, exercitare 
 ♦ O.U.G. nr. 57/2007 

 • valoare, mărfuri importate, procedură 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 ♦ H.G. nr. 973/2006 

 - creanţe fiscale, diferenţe, compensare, restituire, procedură 
 ♦ O. nr. 1939/2006 (M.F.P.)  

 - culegeri de avize de clasificare, aplicare de la 1 ian. 2002 
 ♦ Decizia nr. 2008/2001 (D.G.V.)  

 ♦ L. nr. 98/1996 
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 - custodie, bunuri ridicate în vederea confiscării 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - datorie vamală, taxe, impozite, decontare prin mijloace informatice 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 ♦ O. nr. 8831/2007 (A.N.V.)  

 - datorii vamale, căi administrative de atac, contestaţii, proceduri de soluţionare 
 ♦ O.G. nr. 2/2001 

 ♦ O. nr. 2186/2001 (M.F.P.)  

 - declaraţia vamală: 
 • de export şi import, activitate de prelucrare şi raportare statistică în sistem informativ 
 ♦ H.G. nr. 529/1999 

 • în detaliu, sumară, exemplare de control T5R, tipărire, utilizare, completare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - diurnă personal, activităţi specifice în punctele de frontieră, criterii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1350/1996 

 - drepturi de proprietate intelectuală, vămuire, condiţii 
 ♦ L. nr. 344/2005 

 ♦ H.G. nr. 88/2006 

 - experţi vamali, agreare 
 ♦ Decizia nr. 1075/1997 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - fond de stimulare personal vamal, constituire, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 1426/2004 

 - formalităţi: 
 • procedura simplificată: 
 • norme aprobare pentru: 
 • aprovizionare mijloace de transport în trafic internaţional 
 ♦ O. nr. 6343/2006 (A.N.V.)  

 • presă, tipărire, energie electrică şi mărfuri transportate prin conducte 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 ♦ O. nr. 6341/2006 (A.N.V.)  

 • pentru Misiunea ONU din Kosovo (UNMIK), îndeplinire 
 ♦ H.G. nr. 132/2002 

 - formulare specifice, utilizare, completare,  norme tehnice 
 ♦ O. nr. 841/2015 (A.N.A.F.)  

 - funcţii şi condiţii de ocupare a posturilor 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 - import-export: 
 • control de carantină şi fitosanitar pentru seminţe şi material săditor 
 ♦ L. nr. 75/1995 

 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ O. nr. 34/2011 (M.A.D.R.)  

 • produse care poartă mărci sau indicaţii geografice, competenţă 
 ♦ L. nr. 84/1998 

 - investiţii directe, facilităţi vamale, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 94/1998 

 ♦ O.U.G. nr. 92/1997 

 - lista: 
 • de valori unice de produse şi grupe de produse, aprobare 
 ♦ O. nr. 2523/1998 (M.F.)  

 • produselor provenite din import pentru care sunt stabilite valori de comparaţie în scopul determinării garanţiei vamale 
 ♦ H.G. nr. 864/1995 

 - mărfuri: 
 • comercializate în regim de duty-free, duty-free diplomatic şi duty-paid, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2002 

 ♦ O. nr. 2007/2008 (M.E.F.)  

 • importate, determinare valoare în vamă, tratament, dobânzi 
 ♦ Decizia nr. 367/1998 (D.G.V.)  

 - norme tehnice de aplicare a Convenţiei vamale, transport internaţional al mărfurilor sub acoperire carnete TIR 
 ♦ Decizia nr. 460/1999 (D.G.V.)  

 - operaţiuni de export, mărfuri, procedura de vămuire la domiciliu, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - personal vamal, uniformă de serviciu, însemne distinctive, model, condiţii de acordare 
 ♦ H.G. nr. 572/2019 

 - pierderi recuperabile sau irecuperabile în urma derulării regimului de perfecţionare activă 
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 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - prestaţii vamale, instituire taxe 
 ♦ O.G. nr. 17/1998 

 - proceduri simplificate de vămuire 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - produse: 
 • accizabile, marcaje, eliberare, livrare, supraveghere vamală 
 ♦ O. nr. 723/2005 (A.N.V.)  

 • clasificare în sistemul armonizat 
 ♦ Decizia nr. 1417/2002 (D.G.V.)  

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 • de export, control 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 • strategice, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 158/1999 

 - Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală referitoare la aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului Armonizat, aplicare 
 ♦ Decizia nr. 1871/2001 (D.G.V.)  

 - regim: 
 • vamal: 
 • aplicabil persoanelor fizice 
 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 • bunuri importate, tranzacţii leasing 
 ♦ O.G. nr. 51/1997 

 • de tranzit comunitar/comun, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 • lucrări de artă plastică 
 ♦ H.G. nr. 647/1991 

 • muniţii, trofee de vânat, vânat 
 ♦ H.G. nr. 736/1991 

 - registru simplificat de evidenţă pentru bunurile transportate în sistemul de expediţie expres, import/export 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire 
 ♦ L. nr. 344/2005 

 ♦ H.G. nr. 88/2006 

 - restituire taxe vamale, zone defavorizate 
 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 ♦ H.G. nr. 728/2001 

 - saci şi trimiteri poştale externe prin birouri vamale, circulaţie, norme tehnice de lucru 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 ♦ O. nr. 6342/2006 (A.N.V.)  

 - scutirea de la obligaţia garantării drepturilor de import, metodologie 
 ♦ O. nr. 2243/2006 (M.F.P.)  

 - Sistem armonizat de denumire şi codificare mărfuri 
 ♦ O. nr. 878/2005 (A.N.V.)  

 - Sistem de control al importului, utilizare, norme tehnice 
 ♦ O. nr. 1195/2016 (A.N.A.F.)  

 - statutul personalului vamal 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 - suspendarea plăţii TVA la organele vamale, mod de atestare, condiţii 
 ♦ L. nr. 332/2001 

 - tarif vamal de import al României, clasificare corectă, condiţii 
 ♦ Decizia nr. 1783/2002 (D.G.V.)  

 ♦ L. nr. 86/2006 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - taxe vamale pentru autoturisme, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - taxe, scutiri: 
 • bunuri mobile ale forţei statelor participante la Parteneriatul pentru Pace 
 ♦ L. nr. 23/1996 

 • pentru echipamente pentru protecţia mediului, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 373/2001 

 • pentru instalaţii, echipamente, condiţii 
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 ♦ O. nr. 726/2002 (M.F.P.)  

 • restituiri, sume încasate, persoane juridice din zone defavorizate, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 - trafic internaţional, transport colete, uşă în uşă 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - tranzit vamal, sistem de tranzit comunitar/comun pentru mărfuri: 
 • transportate pe calea ferată sau rutieră, aplicare, condiţii 
 ♦ L. nr. 20/1993 

 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 - unitate, deschidere pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri pe Aeroportul Oradea 
 ♦ H.G. nr. 578/2005 

 - unitate, deschidere pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri pe Aeroportul Târgu Mureş 
 ♦ H.G. nr. 520/1999 

 - vămuirea unor categorii de mărfuri, condiţii, proceduri simplificate 
 ♦ H.G. nr. 707/2006 

 v. taxe vamale, v. Ghişeu unic 
 
 Văduve: 
 - ale celor căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989, drepturi 
 ♦ L. nr. 341/2004 

 ♦ H.G. nr. 1412/2004 

 - de război: 
 • asistenţă medicală, medicamente şi proteze, bilete de tratament, acordare în mod gratuit şi alte drepturi 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 ♦ L. nr. 95/2006 

 • bilete speciale de călătorie gratuită, utilizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 44/1994 

 ♦ O. nr. 266/312/2005 (M.T.C.T.; M.F.P.)  

 • călătorii gratuite cu metroul, condiţii 
 ♦ I. nr. 905/20239/2002 (M.L.P.T.L.; M.F.P.)  

 • drepturi, acordare de indemnizaţii şi sporuri, măsuri de protecţie socială 
 ♦ L. nr. 44/1994 

 ♦ L. nr. 49/1999 

 ♦ H.G. nr. 1217/2003 

 • pensie I.O.V.R., condiţii 
 ♦ L. nr. 49/1999 

 v. protecţie socială, indexări 
 
 Vânătoare: 
 - arme: 
 • şi muniţii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 679/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ L. nr. 295/2004 

 - Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, recunoaştere ca fiind de utilitate publică 
 ♦ H.G. nr. 259/2001 

 - Comisia Naţională de Evaluare a Trofeelor de Vânat, constituire 
 ♦ O. nr. 142/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 407/2006 

 - Consiliul Naţional de Vânătoare 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 - contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare, încheiere inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic 
 ♦ O. nr. 48/2001 (M.A.A.P.)  

 - crescătorii de vânat, complexuri de vânătoare, înfiinţare, organizare, funcţionare, documente legate de provenienţă a exemplarelor de vânat, model  
 aprobare 
 ♦ O.G. nr. 81/2004 

 ♦ O. nr. 762/2008 (M.A.D.R.)  

 - direcţii teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, înfiinţare, funcţionare 
 ♦ O.G. nr. 41/2004 

 - expert tehnic extrajudiciar în specialitatea vânătoare, dobândire calitate, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 2/2000 

 ♦ O. nr. 488/2002 (M.A.A.P.)  

 - faună cinegetică, drept de gestionare, atribuire, regulament 
 ♦ O. nr. 2020/2016 (M.M.A.P.)  

 - Fondul de protecţie a vânatului, constituire şi utilizare 
 ♦ O. nr. 58/2001 (M.A.A.P.)  
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 - fonduri de vânătoare, atribuire, condiţii 
 ♦ O. nr. 219/2008 (M.A.D.R.)  

 • drept de gestionare, criterii, condiţii 
 ♦ O. nr. 167/2001 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 999/1999 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 407/2006 

 • licenţe de funcţionare, acordare, criterii 
 ♦ O. nr. 1115/2015 (M.M.A.P.)  

 - inspectori voluntari de vânătoare 
 ♦ O. nr. 552/2000 (M.A.P.P.M.)  

 - interzicere arme semiautomate de tip AKM şi SKS, fabricate de S.C. "Sadu"- S.A. Cugir 
 ♦ O. nr. 305/2002 (M.A.A.P.)  

 - în zona de frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - organizare , practicare, regulament 
 ♦ O. nr. 353/2008 (M.A.D.R.)  

 - permise, autorizaţii, taxe, dobândire, condiţii 
 ♦ O. nr. 539/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - persoane fizice/juridice, studii de specialitate pentru gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare, condiţii 
 ♦ O. nr. 437/2002 (M.A.A.P.)  

 - practicare în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", 15 mai 2012-14 mai 2013 
 ♦ O. nr. 2487/2012 (M.M.P.)  

 - rase de câini, admise, stabilire 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 ♦ O. nr. 536/2009 (M.A.P.D.R.)  

 - recoltare prin împuşcare a unor exemplare din fauna sălbatică de interes 
 ♦ O. nr. 154/2002 (M.A.A.P.)  

 - specii de faună de interes cinegetic, sezon 15 mai 2009-14 mai 2010, 15 mai 2010-14 mai 2011, 15 mai 2011 - 14 mai 2012, 15 mai 2012-14 mai  
 2013, cote de recoltă 
 ♦ O. nr. 1384/2011 (M.M.P.)  

 ♦ O. nr. 1355/2012 (M.M.P.)  

 - studii de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului, întocmire, conţinut cadru 
 ♦ O. nr. 478/2002 (M.A.A.P.)  

 - tarife de vânat, evaluare, condiţii 
 ♦ O. nr. 157/2002 (M.A.A.P.)  

 - tarife pentru acţiuni de vânătoare: 
 ♦ O. nr. 1342/2010 (M.M.P.)  

 - trofee, evaluare, metodologie, aprobare 
 ♦ O. nr. 418/2005 (M.A.P.D.R.)  

 - vânat: 
 • protecţie 
 ♦ L. nr. 407/2006 

 
 

v. Regia Naţională a Pădurilor, v. Fonduri de vânătoare 

 Vânzare internaţională de mărfuri, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • contracte vânzare internaţională de mărfuri, Convenţia Naţiunilor Unite, Viena, 1980 
 ▼ L. nr. 24/1991 (aderare) 

 • prescripţie în materie de vânzare internaţională de mărfuri, Convenţie, New York, 1974, Protocol de modificare, Viena, 1980 
 ▼ L. nr. 24/1992 (aderare)    
 Vânzare/cumpărare: 
 - achiziţie la vedere prin burse de mărfuri de intermediere, condiţii 
 ♦ L. nr. 297/2004 

 - achiziţii, externe, vânzare, acţiuni, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, practici comerciale 
 ♦ O.G. nr. 99/2000 

 - condiţionale, destinate să garanteze îndeplinirea unei obligaţii cu un bun, garanţii reale mobiliare, regim juridic 
 ♦ L. nr. 99/1999 

 - contracte pentru înstrăinare acţiuni nominative de control, încheiere acte adiţionale de către A.P.A.P.S. 
 ♦ O.G. nr. 31/2003 

 - de acţiuni şi părţi sociale ale societăţilor comerciale care se privatizează, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 ♦ H.G. nr. 577/2002 
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 - spaţii: 
 • comerciale proprietate privată a statului 
 ♦ L. nr. 550/2002 

 ♦ H.G. nr. 1341/2002 

 • destinaţie de sedii pentru partide politice, condiţii 
 ♦ L. nr. 90/2003 

 - sume rezultate din vânzarea cu plata în rate a acţiunilor emise de societăţile comerciale la care statul este acţionar, devenite scadente, prelevare la  
 bugetul statului 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 - terenuri din: 
 • administrarea unor societăţi comerciale care se privatizează 
 ♦ O.U.G. nr. 88/1997 

 • domeniul privat al statului, condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - terenuri şi/sau clădiri de către autorităţi publice către agenţi economici, condiţii 
 ♦ L. nr. 21/1996 

 v. comerţ, v. locuinţe 
 
 Vârstă: 
 - căsătorie 
 ♦ L. nr. 287/2009 

 - documente oficiale: 
 • cartea de identitate a cetăţeanului român 
 ♦ H.G. nr. 112/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 97/2005 

 • certificate de stare civilă 
 ♦ L. nr. 119/1996 

 • paşapoarte 
 ♦ L. nr. 248/2005 

 ♦ H.G. nr. 94/2006 

 - drept de vot, la împlinirea vârstei de 18 ani 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.36) 
 - dreptul de a fi ales, cel puţin 23 ani 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.37) 
 - minorii sub 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.49 alin.4) 
 - pentru pensionare, în sistemul public de pensii, stabilire 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - serviciu militar, bărbaţi cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 de ani 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 
 

(art.55 alin.3) 

 Vârstnici: 
 - Comitete consultative de dialog civic, în cadrul prefecturilor, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 499/2004 

 - Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, atribuţii 
 ♦ L. nr. 16/2000 

 - finanţare activităţi ocazionate de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Vârstnicilor 
 ♦ L. nr. 363/2003 

 - granturi, Fondul Român de Dezvoltare Socială, condiţii 
 ♦ L. nr. 129/1998 

 - Grila naţională de evaluare a nevoilor, persoane dependente, încadrare 
 ♦ H.G. nr. 886/2000 

 - protecţie, serviciul public de asistenţă socială 
 ♦ L. nr. 292/2011   
 Vechime: 
 - constituire pentru cadre militare disponibilizate care nu optează pentru pensie, primesc ajutoare lunare/alocaţii de sprijin 
 ♦ O.G. nr. 7/1998 

 ♦ O. nr. M.2/2009 (M.Ap.N.)  

 - femeie salariată în perioada îngrijirii copilului în vârstă de până la 2 ani 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 
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 - foşti cooperatori ai C.A.P., punctaj anual 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 - în funcţii publice, stabilire, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 611/2008 

 - în magistratură, stabilire 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 ♦ H.G. nr. 1275/2005 

 - în muncă: 
 • munca prestată în temeiul unui contract de muncă, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 53/2003 

 • spor, acordare, condiţii 
 ♦ L. nr. 40/1991 

 ♦ L. nr. 53/1991 

 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 - magistraţi, pensionari reangajaţi, condiţii 
 ♦ L. nr. 303/2004 

 - pensionari reangajaţi, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 - persoane: 
 • care primesc indemnizaţie de şomaj, condiţii 
 ♦ L. nr. 76/2002 

 • cu handicap sau care acordă ajutor minorului sau adultului cu handicap 
 ♦ L. nr. 448/2006 

 ♦ H.G. nr. 268/2007 

 • persecutate din motive politice 
 ♦ D.-L. nr. 118/1990 

 - personal: 
 • vamal 
 ♦ O.U.G. nr. 10/2004 

 - soţie salariată care îşi urmează soţul în misiune permanentă în străinătate 
 ♦ L. nr. 263/2010 

 ♦ H.G. nr. 257/2011 

 v. concedieri colective, v. Codul muncii 
 
 Vegetaţie forestieră: 
 - din afara fondului forestier, regim 
 ♦ O. nr. 264/1999 (M.A.P.P.M.)  

 ♦ L. nr. 46/2008 

 - evaluare pagube, modalităţi 
 ♦ O.U.G. nr. 85/2006 

 - perdele forestiere de protecţie, îngrijire şi conducere, îndrumări tehnice 
 ♦ O. nr. 636/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ L. nr. 46/2008   
 Vehicul rutier, reglementări internaţionale: 
 - autocare, autobuze, transport internaţional de călători, condiţii 
 ▼ L. nr. 439/2002 (ratificare) 

 - certificat internaţional de inspecţie tehnică, Acord, Viena, 1997 
 ▼ O.G. nr. 76/1998 (ratificare) 

 - Sistem european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), Tratat, Luxemburg, 2000 
 ▼ L. nr. 241/2011 (aderare)   
 Vehicul rutier: 
 - cadru legal, condiţii tehnice 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.G. nr. 27/2011 

 ♦ O. nr. 980/2011 (M.T.I.)  

 - carte de identitate, instrucțiuni 
 ♦ O. nr. 26/36/542/2016 (M.Tr.; M.Af.I.;  M.F.P.)  

 - carte de identitate, omologare, eliberare 
 ♦ O.G. nr. 78/2000 

 - certificate de înmatriculare şi înregistrare, model 2007(comunitar) 
 ♦ O. nr. 1454/2006 (M.A.I.)  
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 - circulaţie pe drumuri publice 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 ♦ H.G. nr. 1391/2006 

 - circulaţie pe drumurile publice, omologare a vehiculelor şi eliberarea cărţii de identitate a acestora 
 ♦ O.G. nr. 78/2000 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 2132/2005 (M.T.C.T.)  

 - clasificare autobuze şi microbuze 
 ♦ O. nr. 458/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - comercializare, utilizare, control 
 ♦ O.G. nr. 80/2000 

 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O. nr. 458/2006 (M.T.C.T.)  

 - control specific, efectuare de către M.L.P.T.L. la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 ♦ O. nr. 598/1999 (M.Tr.)  

 - control tehnic în trafic, reglementări-RNTR 11 
 ♦ O. nr. 510/230/2007 (M.Tr.; M.I.R.A.)  

 - de transport marfă, tonaj admis pe drumuri publice 
 ♦ O.G. nr. 43/1997 

 - destinat transportului public local de călători, condiţii 
 ♦ L. nr. 92/2007 

 - deţinute temporar, efectuare operaţiuni de transport rutier, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 1843/2001 (M.L.P.T.L.)  

 - echipamente, piese de schimb şi materiale, siguranţa circulaţiei şi protecţiei mediului 
 ♦ O.G. nr. 80/2000 

 - fără stăpân sau abandonate, regim juridic 
 ♦ L. nr. 421/2002 

 ♦ H.G. nr. 156/2003 

 - inspecţie tehnică: 
 • periodică: 
 • efectuare 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O.G. nr. 80/2000 

 ♦ O. nr. 458/2006 (M.T.C.T.)  

 • şi recunoaştere reciprocă, conform Acordului de la Viena, 1997 
 ♦ O.G. nr. 76/1998 

 ♦ O. nr. 628/2003 (M.L.P.T.L.)  

 • şi siguranţa circulaţiei rutiere, protecţie mediu, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 81/2000 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - internaţional de marfă, autorizaţii, atribuire electronică 
 ♦ H.G. nr. 1173/2003 

 - înmatriculare, înregistrare, radiere, eliberare autorizaţie de circulaţie provizorie sau pentru probe, procedură 
 ♦ O. nr. 1501/2006 (M.A.I.)  

 - înmatriculare, radiere automată, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O.U.G. nr. 189/2005 

 ♦ O. nr. 1454/2006 (M.A.I.)  

 - militar, inspecţii tehnice periodice, organizare, executare, instrucţiuni 
 ♦ O. nr. M.121/2009 (M.Ap.N.)  

 - nepoluant şi eficient din punct de vedere energetic, promovare 
 ♦ O. nr. 1994/2011 (M.M.P.)  

 - numere de înmatriculare, confecţionare plăci, criterii 
 ♦ O.G. nr. 26/1998 

 - omologare, elaborarea cartei de identitate, certificarea autenticităţii şi identităţii- RNTR7 
 ♦ O.G. nr. 78/2000 

 ♦ O. nr. 2132/2005 (M.T.C.T.)  

 - operator de transport rutier, nivel financiar, valoare, stabilire etapizat începând cu 31 dec. 2002-31 dec.2005 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 
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 - permis de conducere 
 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 ♦ O.U.G. nr. 195/2002 

 - reparare şi/sau reconstrucţie, condiţii, autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activitatea 
 ♦ O.G. nr. 82/2000 

 - şi echipamente, cartea de identitate, eliberare, certificarea autenticităţii şi identificarea vehiculelor rutiere, Reglementări RNTR7, aprobare 
 ♦ O.G. nr. 78/2000 

 ♦ O. nr. 2132/2005 (M.T.C.T.)  

 - transporturi: 
 • internaţionale de mărfuri încadrare în categorii de poluare şi de siguranţă a circulaţiei 
 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 • mărfuri periculoase - R.N.T.R.3, perisabile - R.N.T.R.5 - admitere în circulaţie pe drumurile publice din România şi efectuare inspecţie tehnică 
 ♦ O.G. nr. 75/1998 

 ♦ O. nr. 208/2000 (M.Tr.)  

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 ♦ O. nr. 2134/2005 (M.T.C.T.)  

 • rutiere, de animale vii, conducători şi însoţitori, certificat de competenţă profesională 
 ♦ O. nr. 201/2007 (A.N.S.V.S.A.)  

 • rutiere, de mărfuri şi persoane, operatori de transport şi conducători auto, obligaţii 
 ♦ O.G. nr. 37/2007 

 ♦ H.G. nr. 38/2008 

 - trusă sanitară auto, componenţă şi conţinut minim obligatoriu, aprobare 
 ♦ O. nr. 987/2007 (M.S.PU.)  

 - unităţi de reparaţie şi reconstrucţie 
 ♦ O.G. nr. 21/1992 

 ♦ O.G. nr. 80/2000 

 ♦ O. nr. 458/2006 (M.T.C.T.)  

 v. autovehicule, v. tarife în domeniul transporturilor, v. taxe în domeniul transporturilor, v. metrologie legală, v.  
 
 

transporturi rutiere 

 Vehicule feroviare: 
 - "Vehicule de cale ferată. Prescripţii tehnice pentru revizia şi repararea amortizoarelor", normă tehnică 
 ♦ O. nr. 332/2009 (M.T.I.)  

 - ale agenţilor economici, verificare tehnică, autorizaţie, emitere, suspendare, retragere, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 95/1998 

 ♦ O. nr. 342/1999 (M.Tr.)  

 ♦ O.U.G. nr. 12/1998 

 ♦ O.G. nr. 19/1997 

 - care au depăşit durata normală de funcţionare/durata de serviciu, acordare aviz tehnic, norme 
 ♦ O. nr. 1484/2008 (M.Tr.)    
 Venit minim de incluziune: 
 - regim 
 ♦ L. nr. 196/2016   
 Venit minim garantat: 
 - ajutor social, acordare, suspendare, încetare, condiţii 
 ♦ L. nr. 416/2001 

 ♦ H.G. nr. 5/2007 

 ♦ H.G. nr. 11/2008 

 ♦ H.G. nr. 50/2011 

 ♦ O. nr. 1474/2011 (M.M.F.P.S.)    
 Venituri extrabugetare: 
 - finanţare integrală a unor instituţii publice, utilizare 
 ♦ O.U.G. nr. 31/2001 

 - gestionare, finanţare C.N.V.M. 
 ♦ O. nr. 108/2002 (C.N.V.M.)  

 - indemnizaţii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate pentru bunurile din dotare, utilizare 
 ♦ O. nr. M.70/768/1280/c/8513/1998 (M.Ap.N.; M.I.; M.J.; M.F.)  

 - surse de finanţare, finanţare integrală a C.N.V.M. 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 - surse, sume gestionate de ANV 
 ♦ O.G. nr. 17/1998   
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 Venituri: 
 - ale fundaţiilor pentru tineret, neimpozitare 
 ♦ L. nr. 146/2002 

 - aplicarea legislaţiei privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice/juridice nerezidente 
 ♦ O. nr. 1024/2000 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 181/2001 (M.F.P.)  

 - bugetare, îmbunătăţirea colectării, măsurare 
 ♦ H.G. nr. 110/2003 

 - de natura dobânzilor, realizate de persoanele fizice, reflectare în contabilitatea unor bănci 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 ♦ L. nr. 312/2004 

 - din: 
 • activitate independentă, determinare 
 ♦ O. nr. 1192/1999 (M.F.)  

 ♦ O. nr. 1773/2002 (M.F.P.)  

 • activităţi agricole, impozitare, stabilire, condiţii, declaraţii, completare 
 ♦ O. nr. 633/2002 (M.F.P.)  

 • proiecte ex-ISPA, PHARE, regim 
 ♦ O.U.G. nr. 63/2007 

 • transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, sume reprezentând impozit virat la bugetul de stat, restituire, procedură 
 ♦ O. nr. 3384/2008 (M.E.F.)  

 • valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice de interes judeţean 
 ♦ L. nr. 500/2002 

 - dreptul unităţilor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române de a folosi veniturile suplimentare obţinute din contracte 
 ♦ L. nr. 70/1992 

 - finanţare C.N.V.M., mod de încasare şi gestionare R.5, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 25/2002 

 ♦ O. nr. 108/2002 (C.N.V.M.)  

 - impozabile, formulare tipizate 
 ♦ O. nr. 2541/1998 (M.F.)  

 - impozit persoane fizice, contribuabili, evidenţă contabilă în partidă simplă, organizare, conducere, condiţii 
 ♦ L. nr. 82/1991 

 - impozit, formulare, modele, stabilire, conţinut 
 ♦ O. nr. 160/2004 (M.F.P.)  

 - impozitare, reprezentanţe din România şi organizaţiile economice străine 
 ♦ O.G. nr. 33/1996 

 - neimpozabile, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 227/2015 

 - norme anuale, nomenclator activităţi independente, aprobare 
 ♦ O. nr. 1773/2002 (M.F.P.)  

 - proprii, finanţare integral a unor activităţi înfiinţate de către M.S.F. 
 ♦ H.G. nr. 59/2003 

 - publice în sensul L. nr. 146/1997 
 ♦ O. nr. 760/C/1999 (M.J.)  

 v. buget de stat, v. bugetul local al comunei, oraşului şi judeţului, v. concesiuni, v. impozit, v. impozit pe venit, v. taxe 
 
 Veterani de război: 
 - ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale 
 ♦ O.G. nr. 16/1997 

 - asistenţă medicală, medicamente şi proteze, bilete de tratament, acordare în mod gratuit 
 ♦ O.U.G. nr. 170/1999 

 ♦ L. nr. 95/2006 

 - avansare onorifică, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război 
 ♦ O. nr. M.49/2010 (M.Ap.N.)  

 - călătorii gratuite cu metroul, condiţii 
 ♦ I. nr. 905/20239/2002 (M.L.P.T.L.; M.F.P.)  

 - călătorii pe C.F.R., gratuitate 
 ♦ H.G. nr. 580/1995 

 ♦ L. nr. 44/1994 

 - drepturi, gratuităţi şi scutiri de impozite 
 ♦ L. nr. 44/1994 

 ♦ H.G. nr. 1217/2003 

 - indemnizaţii şi sporuri, măsuri de protecţie socială 
 ♦ L. nr. 44/1994 

 ♦ L. nr. 49/1991 
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 - pensionari militari, Ordinul "Meritul Militar", conferire, spor la pensie 
 ♦ L. nr. 238/1998 

 - stabilire calitate de către Ministerul Apărării, norme 
 ♦ O. nr. M.127/2008 (M.Apar.)  

 - şi invalizi, bilete speciale de călătorie gratuită, utilizare, condiţii 
 ♦ L. nr. 44/1994 

 ♦ O. nr. 266/312/2005 (M.T.C.T.; M.F.P.)  

 v. protecţie socială, v. indexare 
 
 Veterani de război: 
 Veterani de război: 
 - ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi termice pentru nevoi casnice 
 ♦ H.G. nr. 872/2013   
 Victime, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • Amendament la anexa nr. 1 a Protocolului adiţional I la Convenţii, Geneva, 1949 
 ▼ L. nr. 32/1995 (acceptare) 

 • Comisie internaţională, de stabilire a faptelor potrivit prevederilor art. 90 al Protocolului adiţional I la Convenţii, Geneva, 1949, recunoaştere  
 competenţă 
 ♦ L. nr. 27/1995 

 • despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, Convenţie, Strasbourg, 1983 
 ▼ L. nr. 304/2005 (ratificare) 

 • protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, Protocoale adiţionale I şi II la Convenţii, Geneva, 1949 
 ▼ D. nr. 224/1990 (ratificare)    
 Victime: 
 - protecţie, asigurare 
 ♦ L. nr. 211/2004 

 ♦ O. nr. 1319/C/2008 (M.J.)  

 v. criminalitate, combatere, reglementări, cooperare internaţională, v. instanţe judecătoreşti 
 
 Vie, viţă de vie: 
 - cadastru viticol, realizare şi ţinere 
 ♦ L. nr. 7/1996 

 ♦ O. nr. 470/530/2003 (M.A.P.A.M.; M.A.I.)  

 - hibrizi, soiuri direct producători, interzicere la plantare 
 ♦ O. nr. 31/2000 (M.A.A.)  

 - plantare şi/sau defrişare şi inventarul plantaţiilor vitivinicole, documente, aprobare 
 ♦ O. nr. 537/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - plantaţii viticole, schemă de defrişare, aplicare, norme 
 ♦ O. nr. 572/2008 (M.A.D.R.)  

 - plantaţii vitipomicole abandonate, atribuire în folosinţă gratuită, vânzare, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 118/2002 

 - registrul plantaţiilor viticole 
 ♦ O. nr. 64/144/2003 (M.A.A.P.; M.A.P.)  

 - soiuri, testare, înregistrare 
 ♦ O. nr. 8/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - şi vin în sistemul organizării comune a pieţii vitivinicole 
 ♦ L. nr. 164/2015 

 ♦ H.G. nr. 512/2016 

 - viticultură: 
 • material de înmulţire viticol, condiţii 
 ♦ O. nr. 550/2002 (M.A.A.P.)  

 • măsuri 
 ♦ O. nr. 645/2005 (M.A.P.D.R.)  

 • patrimonial viticol, protejare, condiţii 
 ♦ L. nr. 18/1991 

 ♦ O. nr. 185/142/2002 (M.A.A.P.; M.A.P.)  

 ♦ O. nr. 537/2003 (M.A.P.A.M.)  

 • plantaţii, reconversie, programe derulate cu sprijin comunitar, campanii 2008/2009 - 2013/2014 
 ♦ O. nr. 247/2008 (M.A.D.R.)  

 • soiuri nobile, producători, susținere financiară 
 ♦ L. nr. 63/2016 

 • staţiuni de cercetare-dezvoltare, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 27/2006 
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 - viţa de vie, zonare soiuri, condiţii 
 ♦ O. nr. 225/2006 (M.A.P.D.R.)    
 Vinuri, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale multilaterale: 
 • concesii comerciale preferenţiale, reciprocitate, Comunitatea Europeană, Acord, Bruxelles, 2006 
 ▼ L. nr. 410/2006 (ratificare) 

 • concesii comerciale reciproce pentru anumite vinuri şi băuturi alcoolice, Acord, Bruxelles, 2001 
 ▼ L. nr. 638/2001 (ratificare) 

 • contingente tarifare, Acord, Bruxelles, 1998 
 ▼ O.G. nr. 119/1998 (ratificare) 

 • Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului, Acord, Paris, 2001 
 ▼ L. nr. 297/2002 (ratificare) 

 • protecţie reciprocă şi controlul denumirii vinurilor, stabilire reciprocă de contingente tarifare, Comunitatea Europeană- Acorduri, Bruxelles,  
 1993 
  ▼ O.G. nr. 16/1994 (ratificare) 

 • regim vamal, admitere temporară, Convenţie, Istanbul, 1990 
 ▼ L. nr. 395/2002 (aderare)   
 Vinuri: 
 - Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România (ADAR), autorizare 
 ♦ O. nr. 43/2004 (M.A.P.A.M.)  

 - calitate, control, laboratoare publice, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 1564/2003 

 - comerţ cu ţări terţe UE 
 ♦ O. nr. 459/2004 (M.A.P.D.R.)  

 - cu denumire de origine controlată în România, producere, acordare drept, comercializare, aprobare, condiţii, teste analitice şi organoleptice, listă 
 ♦ O. nr. 52/2003 (M.A.A.P.)  

 ♦ O. nr. 90/111/2003 (M.A.A.P.; M.S.F.)  

 ♦ O. nr. 732/2005 (M.A.P.D.R.)  

 - cu indicaţie geografică, producere, norme tehnice 
 ♦ O. nr. 163/2012 (M.A.D.R.)  

 - de calitate cu indicaţie geografică, ambalare şi valorificare 
 ♦ O. nr. 946/2003 (M.A.P.A.M.)  

 - export, prime, acordare 
 ♦ O. nr. 549/145066/2004 (M.A.P.D.R.; M.F.P.)  

 ♦ O. nr. 75/248/2006 (M.A.P.D.R.; M.F.P.)  

 - filiera vitivinicolă, instrumente de reglementare 
 ♦ H.G. nr. 1432/2005 

 - Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole (O.N.D.O.V.), atribuţii, structura organizatorică,  
 Regulament de organizare şi funcţionare 
 ♦ O. nr. 122/1999 (M.A.A.)  

 - producători, sprijin financiar, acordare, norme 
 ♦ O. nr. 581/2008 (M.A.D.R.)  

 - producţie vitivinicolă, evidenţă, formulare tip, aprobare, clasificarea vinurilor 
 ♦ O. nr. 537/2003 (M.A.P.A.M.)  

 ♦ O. nr. 234/2004 (M.A.P.D.R.)  

 - programe de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, campaniile 2006-2007, 2007-2008, derulare cu sprijin comunitar, norme de aplicare 
 ♦ O. nr. 211/2007 (M.A.P.D.R.)  

 - sectorul vinului, metode, comunitare de analiză, aplicabile, notificare 
 ♦ O. nr. 541/1025/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.)  

 - soiuri cu denumire de origine controlată (DOC), admise pentru producere în România 
 ♦ O. nr. 690/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - spumante, cu denumire de origine controlată (DOC), producere, comercializare 
 ♦ O. nr. 128/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - struguri, must, produse procesate, acord interprofesional, recunoaştere prevederi 
 ♦ O. nr. 621/2006 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ O. nr. 217/2012 (M.A.D.R.)  

 - şi băuturi: 
 • aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, definire, descriere, prezentare 
 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 • pe bază de vin, utilizare arome, condiţii 
 ♦ O. nr. 412/769/2001 (M.A.A.P.; M.S.F.)  

 ♦ O.U.G. nr. 97/2001 

 - şi celelalte băuturi pentru export, laboratoare autorizate să execute analize, stabilire 
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 ♦ O. nr. 172/2004 (M.A.P.A.M.)  

 - utilizate în România, denumiri de origine, indicaţii geografice şi menţiuni tradiţionale 
 ♦ O. nr. 732/2005 (M.A.P.D.R.)  

 v. produse vitivinicole, v.indicaţii geografice 
 
 Vitamine: 
 - suplimente nutritive, doze, aprobare 
 ♦ O. nr. 1069/2007 (M.S.PU.)    
 Vize, facilităţi, reglementări internaţionale: 
 - acte internaţionale bilaterale: 
 • Elveţia, Acord, Berna, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1531/2003 (aprobare) 

 • Federaţia Rusă, Acord, Bucureşti, 2002 
 ▼ H.G. nr. 979/2003 (aprobare) 

 • Palestina, titulari paşapoarte diplomatice, eliminare, Acord, Bucureşti, 2014 
 ▼ H.G. nr. 341/2014 (aprobare) 

 • R. Armenia, Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 736/2004 (aprobare) 

 • R. Belarus, Convenţie, Minsk, 1993 
 ▼ H.G. nr. 201/1993 (aprobare) 

 • R. Chile: 
 • Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2092/2004 (aprobare) 

 • Convenţie, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 111/1996 (aprobare) 

 • R. D. S. Sri Lanka, București, 2017 
 ▼ H.G. nr. 663/2017 (aprobare) 

 • R. Estonia, Acord, Bucureşti, 2003 
 ▼ H.G. nr. 334/2004 (aprobare) 

 • R. F. Cehă şi Slovacă, Convenţie, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 605/1991 (aprobare) 

 • R. Georgia, Acord, Tblisi, 1995 
 ▼ H.G. nr. 764/1995 (aprobare) 

 • R. India, desfiinţare obligativitate pentru titularii de paşapoarte diplomatice, acord, New Delhi, 2004 
 ▼ H.G. nr. 51/2007 (aprobare) 

 • R. Islamică Iran, Înţelegere, Teheran, 1991 
 ▼ H.G. nr. 468/1991 (aprobare) 

 • R. Islamică Iran, titulari paşapoarte diplomatice și de serviciu, eliminare, Memorandum de înțelegere, Bucureşti, 2016 
 ▼ H.G. nr. 248/2017 (aprobare) 

 • R. Lituania: 
 • Acord, Bucureşti, 1995 
 ▼ H.G. nr. 323/1995 (aprobare) 

 • Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 382/2004 (aprobare) 

 • R. Moldova, Acord, Bucureşti, 1991 
 ▼ H.G. nr. 661/1991 (aprobare) 

 • R. Portugheză, Acord, Lisabona, 1997 
 ▼ H.G. nr. 376/1997 (aprobare) 

 • R. Slovacă, Convenţie, Bucureşti, 1994 
 ▼ H.G. nr. 678/1994 (aprobare) 

 • R. Turcia, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 335/2004 (aprobare) 

 • R. Ucraina, Acord, Kiev, 2003 
 ▼ H.G. nr. 179/2004 (aprobare) 

 • R. Ucraina, Acord, Solotvino, 2016 
 ▼ H.G. nr. 630/2016 (aprobare) 

 • R.F. Brazilia, Acord, Bucureşti, 2004 
 ▼ H.G. nr. 2204/2004 (aprobare) 

 • R.Ungară, Acord, Budapesta, 2003 
 ▼ H.G. nr. 1075/2003 (aprobare) 

 • Regatul Cambodgiei, Acord, București, 2018 
 ▼ H.G. nr. 134/2019 (aprobare) 

 • Sultanatul Oman, Acord, Muscat, 2018 
 ▼ H.G. nr. 111/2019 (aprobare) 

 - acte internaţionale multilaterale: 
 • exceptare cetăţeni români de a obţine vize pentru statele din spaţiul Schengen 
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 ▼ H.G. nr. 1268/2001 (aprobare) 

 • refugiaţi, rezidenţi legali, (STE- 31), vize, scutire, condiţii 
 ▼ L. nr. 75/2001 (ratificare) 

 - R. Arabă Egipt, Memorandum de înţelegere, Bucureşti, 2017 
 ▼ H.G. nr. 807/2017 (aprobare)   
 Vize: 
 - acordare de către Poliţia de frontieră, în situaţii de excepţie, condiţii 
 ♦ I. nr. B5/10617/63722/2002 (M.A.E.; M.I.)  

 - angajare în Elveţia a stagiarilor români, obţinere, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 579/2000 

 ♦ O. nr. 661/2000 (M.M.P.S.)  

 - colant uniform de viză, realizare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 926/2008 

 - de tranzit aeroportuar pentru cetăţenii Republicii Arabe Siriene, obligativitate 
 ♦ O. nr. 181/14/2013 (M.A.E.; M.Af.I.)  

 - desfiinţare unilaterală pentru cetăţenii aparţinând statelor membre ale UE: 
 ♦ O.U.G. nr. 265/2000 

 - exceptare unilaterală pentru cetăţenii: 
 • canadieni, islandezi, norvegieni, elveţieni, japonezi începând cu anul 2002, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1108/2001 

 • Principatului Andorra 
 ♦ H.G. nr. 1303/2004 

 • S.U.A. de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România 
 ♦ H.G. nr. 732/2002 

 - invitaţie, îndeplinire procedură, listă state 
 ♦ O. nr. 1743/2010 (M.A.E.)  

 - lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie pentru tranzitul aeroportuar, aprobare 
 ♦ O.U.G. nr. 194/2002 

 - oficiale şi de şedere temporară, turistice, de tranzit şi dublu tranzit, taxe de urgenţă 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 - paşapoarte, călătorii în şi din România 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 - pentru străini, punere în circulaţie a colantului uniform de viză, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 926/2008 

 - scutire pentru personalul forţei statelor participante la Parteneriatul pentru Pace la intrarea/ieşirea din România, condiţii 
 ♦ L. nr. 23/1996 

 - scutiri, condiţii 
 ♦ O.G. nr. 24/1992 

 - Sistem naţional de informaţii 
 ♦ L. nr. 271/2010   
 Voluntariat: 
 - contract, încheiere, condiţii 
 ♦ L. nr. 78/2014 

 - personal voluntar din servicii de urgenţă voluntare, statut 
 ♦ H.G. nr. 1579/2005 

 - Program "Grupul de facilitatori de comunicare publică", aprobare 
 ♦ O. nr. 189/2006 (A.S.G.)  

 - servicii îngrijire la domiciliu persoane vârstnice 
 ♦ H.G. nr. 1317/2005   
 Votare: 
 - drept de vot, la împlinirea vârstei de 18 ani împliniţi 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 36) 
 v. alegeri, baza puterii publice, v. alegeri locale 
 
 Vouchere de vacanță: 
 - regim, acordare 
   

♦ L. nr. 165/2018 

 Z 
 
 
 Zahăr, acte internaţionale multilaterale: 
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 - Acordul internaţional al Zahărului, Geneva, 1992 
 ▼ L. nr. 162/1999 (aderare)   
 Zahăr: 
 - acordare ajutoare de restructurare, diversificare, suplimentar de diversificare 
 ♦ H.G. nr. 660/2009 

 - din sfeclă de zahăr, cumpărat de organismele de intervenţie, calitate, condiţii 
 ♦ O. nr. 576/1033/2002 (M.A.A.P.; M.S.F.)  

 - şi izoglucoză, producţie, repartizare cote 
 ♦ O. nr. 816/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - şi produse zaharoase, alte produse agroalimentare, stocuri excedente, declarare, formular, model, eliminare de pe piaţă 
 ♦ O.U.G. nr. 124/2006 

 ♦ O. nr. 72/2007 (M.A.P.D.R.)  

 ♦ O. nr. 337/575/2007 (M.A.D.R.; M.E.F.)    
 Zăcăminte: 
 - bogăţii de orice natură, ale subsolului, domeniu public 
 ♦ L. nr. 213/1998 

 - de petrol şi gaze facilităţi pentru titularii de acorduri 
 ♦ L. nr. 238/2004 

 ♦ H.G. nr. 2075/2004   
 Ziare: 
 - administraţiile locale pentru presă, înfiinţare, patrimoniu, condiţii 
 ♦ D. nr. 102/1990 

 - redacţii, sedii, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 706/1994   
 Ziarişti: 
 - absolvenţi ai fostei Academii de Studii Social Politice "Ştefan Gheorghiu", echivalare diplome 
 ♦ H.G. nr. 55/1990 

 - etică 
 ♦ H.S. nr. 32/1994 

 - şi reporteri radio şi televiziune, facilităţi cazare 
 ♦ O. nr. 1/2001 (M.T.)  

 - turişti, tarife şi taxe, facilităţi, acordare de către agenţii economici din turism şi instituţiile de cultură, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 306/2001   
 Zile de sărbătoare legală: 
 - muncă prestată, plată 
 ♦ H.G. nr. 281/1993 

 ♦ H.G. nr. 1309/1990 

 ♦ L. nr. 53/1991 

 ♦ L. nr. 40/1991 

 - săptămânal 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art.41) 
 - stabilire 
 ♦ L. nr. 53/2003   
 Zile libere: 
 - acordare părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 
 ♦ L. nr. 19/2020 

 ♦ H.G. nr. 217/2020   
 Zile, celebrare: 
 - 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România, sărbătoare națională 
 ♦ L. nr. 36/2017 

 - anul 2019 - Anul Cărţii, instituire 
 ♦ L. nr. 357/2018 

 - dezrobirea romilor din România 
 ♦ L. nr. 28/2011 

 - Sărbătoarea etniei romilor din România, consacrare 
 ♦ L. nr. 66/2006 

 - sărbătoarea etniei tătare din România, consacrare 
 ♦ L. nr. 453/2006 
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 - Ziua Adolescentului, instituire 
 ♦ L. nr. 197/1997 

 - Ziua Artei Fotografice în România 
 ♦ H.G. nr. 458/2010 

 - Ziua Aviaţiei Române, instituire 
 ♦ L. nr. 382/2004 

 - Ziua Bibliotecarului din România, declarare 
 ♦ H.G. nr. 293/2005 

 - Ziua Brâncuşi 
 ♦ L. nr. 305/2015 

 - Ziua Bucovinei 
 ♦ L. nr. 250/2015 

 - Ziua Cărţii, declarare 
 ♦ L. nr. 81/2014 

 - Ziua cercetătorului şi proiectantului din România, instituire 
 ♦ H.G. nr. 764/1994 

 - Ziua Comemorării Vicitimelor Fascismului şi Comunismului, declarare 
 ♦ L. nr. 198/2011 

 - Ziua Constituţiei României, proclamare 
 ♦ L. nr. 120/1995 

 - Ziua constructorului, instituire 
 ♦ L. nr. 350/2018 

 - Ziua Culturii Naţionale, declarare 
 ♦ L. nr. 238/2010 

 - Ziua dăruirii, instituire 
 ♦ L. nr. 355/2018 

 - Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din Perioada 1944-1989, declarare 
 ♦ L. nr. 247/2011 

 - Ziua Dobrogei 
 ♦ L. nr. 230/2015 

 - Ziua Dramaturgiei Româneşti 
 ♦ L. nr. 96/2019 

 - Ziua Drapelului Naţional: 
 • drapel, arborare 
 ♦ L. nr. 75/1994 

 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 • proclamare 
 ♦ L. nr. 96/1998 

 - Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
 ♦ L. nr. 23/2015 

 - Ziua Eroilor, proclamare 
 ♦ L. nr. 379/2003 

 ♦ L. nr. 379/2003 

 - Ziua Feroviarilor, instituire 
 ♦ H.G. nr. 815/1994 

 - Ziua funcționarului public 
 ♦ L. nr. 145/2016 

 - Ziua Gărzii Naţionale de Mediu, stabilire 
 ♦ O. nr. 224/2007 (M.M.G.A.)  

 - Ziua Holocaustului 
 ♦ H.G. nr. 672/2004 

 - Ziua Imnului Naţional al României: 
 • drapel, arborare 
 ♦ L. nr. 75/1994 

 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 • proclamare 
 ♦ L. nr. 99/1998 

 - Ziua inginerului român, instituire 
 ♦ H.G. nr. 525/2000 

 - Ziua Instituţiei Prefectului, instituire 
 ♦ L. nr. 348/2018 

 - Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România, consacrare 
 ♦ L. nr. 497/2006 

 - Ziua întreprinzătorilor din România, instituire 
 ♦ H.G. nr. 546/1992 
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 - Ziua învăţătorului, instituire 
 ♦ L. nr. 289/2007 

 - Ziua Jandarmeriei Române, instituire 
 ♦ L. nr. 550/2004 

 - Ziua justiţiei, instituire 
 ♦ H.G. nr. 364/1994 

 - Ziua Limbii Bulgare 
 ♦ L. nr. 100/2015 

 - Ziua Limbii Cehe 
 ♦ L. nr. 130/2014 

 - Ziua Limbii Elene 
 ♦ L. nr. 204/2018 

 - Ziua Limbii Macedonene 
 ♦ L. nr. 214/2018 

 - Ziua Limbii maghiare 
 ♦ L. nr. 279/2015 

 - Ziua Limbii Romani 
 ♦ L. nr. 20/2019 

 - Ziua Limbii Române 
 ♦ L. nr. 53/2013 

 - Ziua Limbii Sârbe 
 ♦ L. nr. 177/2016 

 - Ziua Limbii Slovace, instituire 
 ♦ L. nr. 142/2014 

 - Ziua limbii şi teatrului idiş 
 ♦ L. nr. 253/2017 

 - Ziua limbii tătare, instituire 
 ♦ L. nr. 256/2010 

 - Ziua Limbii Turce 
 ♦ L. nr. 223/2016 

 - Ziua Limbii Ucrainene 
 ♦ L. nr. 213/2018 

 - Ziua mamei, Ziua tatălui, instituire 
 ♦ L. nr. 319/2009 

 - Ziua Marinei Române, instituire 
 ♦ L. nr. 382/2004 

 - Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România 
 ♦ L. nr. 198/2011 

 - Ziua metrologiei, declarare 
 ♦ H.G. nr. 879/2001 

 - Ziua Minorităţilor Naţionale din România, declarare 
 ♦ L. nr. 247/2017 

 - Ziua mondială a profesorului, stabilire 
 ♦ H.G. nr. 680/1994 

 - Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie şi de aducere a omagiului victimelor accidentelor rutiere şi familiilor acestora  
 în România, declarare 
 ♦ H.G. nr. 864/2007 

 - Ziua Muntelui, declarare 
 ♦ H.G. nr. 715/2002 

 - Ziua N.A.T.O. în România, instituire 
 ♦ L. nr. 390/2004 

 - Ziua Naţională a Ambulanţei din România 
 ♦ L. nr. 22/2015 

 - Ziua naţională a bicicletei 
 ♦ L. nr. 277/2020 

 - Ziua Naţională a Costumului Tradiţional din România 
 ♦ L. nr. 102/2015 

 - Ziua națională a gastronomiei și a vinului românesc 
 ♦ L. nr. 79/2019 

 - Ziua naţională a lecturii - 15 februarie 
 ♦ L. nr. 21/2022 

 - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri 
 ♦ L. nr. 100/2019 

 - Ziua Naţională a Meseriilor 
 ♦ L. nr. 66/2019 
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 - Ziua naţională a pictorului Nicolae Grigorescu 
 ♦ L. nr. 289/2021 

 - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti 
 ♦ L. nr. 168/2017 

 - Ziua Națională a Radioului, instituire 
 ♦ L. nr. 255/2019 

 - Ziua Naţională a României, 1 Decembrie: 
 • drapel, arborare 
 ♦ H.G. nr. 1157/2001 

 ♦ L. nr. 75/1994 

 • evenimente dedicate, organizare, desfăşurare 
 ♦ L. nr. 136/2014 

 • proclamare 
 ♦ Constituţia (republicare) 
 (art. 12 alin.2) 
 - Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer 
 ♦ L. nr. 18/2022 

 - Ziua Naţională a Tineretului 
 ♦ L. nr. 425/2004 

 - Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste 
 ♦ L. nr. 127/2017 

 - Ziua naţională de cinstire a memoriei românilor, instituire 
 ♦ L. nr. 68/2011 

 - Ziua Naţională pentru Adopţie, instituire 
 ♦ L. nr. 21/2014 

 - Ziua Ordinului Meritul Cultural, sărbătorire 
 ♦ L. nr. 8/2003 

 ♦ O. nr. 2799/2003 (M.C.C.)  

 - Ziua Ordinului Meritului Sportiv, stabilire 
 ♦ L. nr. 9/2003 

 - Ziua Ordinului Mihai Viteazul, sărbătorire la 8 noiembrie 
 ♦ L. nr. 327/2003 

 - Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România 
 ♦ L. nr. 160/2013 

 - Ziua personalului medical 
 ♦ L. nr. 56/2020 

 - Ziua Poliţiei de Frontieră Română, sărbătorire 24 iulie 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 - Ziua Poliţiei Române, instituire 
 ♦ L. nr. 218/2002 

 - Ziua Pompierilor din România, instituire 
 ♦ H.G. nr. 492/1997 

 - Ziua rezervistului militar, instituire 
 ♦ H.G. nr. 467/2010 

 - Ziua Românilor de Pretutindeni, instituire 
 ♦ L. nr. 299/2007 

 - Ziua Satului Românesc 
 ♦ L. nr. 44/2020 

 - Ziua sănătăţii, declarare 
 ♦ H.G. nr. 224/1999 

 - Ziua Solidarităţii Naţionale împotriva Dictaturii, proclamare 
 ♦ L. nr. 230/1998 

 - Ziua Sportului Curat 
 ♦ H.G. nr. 240/2016 

 - Ziua statisticianului , instituire 
 ♦ H.G. nr. 592/2002 

 - Ziua Sveti Sava, sărbătoarea minorităţii sârbe din România 
 ♦ L. nr. 94/2019 

 - Ziua Şcolii Ardelene 
 ♦ L. nr. 93/2014 

 - Ziua Unirii Principatelor Române - 24 ianuarie 
 ♦ L. nr. 171/2014 

 - Ziua veteranilor de război, instituire 
 ♦ H.G. nr. 1222/2007 

 - Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii, declarare 
 ♦ L. nr. 258/2002 
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 Zilieri: 
 - activităţi cu caracter ocazional, exercitare 
 ♦ L. nr. 52/2011 

 ♦ O. nr. 831/600/2015 (M.M.F.P.S.P.V.; M.F.P.)  

 ♦ H.G. nr. 92/2019   
 Ziua naţională a pădurilor: 
 ♦ L. nr. 23/2017   
 Zona contiguă: 
 - pază, supraveghere, control 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 17/1990   
 Zonă: 
 - costieră: 
 • Cod de conduită pentru activităţi de recreere 
 ♦ O. nr. 38/SMI/1044/671/2004 (M.M.G.A.; M.T.C.T.; M.S.)  

 • Comitetul naţional al zonei costiere 
 ♦ H.G. nr. 1015/2004 

 • conservare condiţii ambientale, responsabilităţi 
 ♦ H.G. nr. 749/2004 

 • domeniul public al statului, delimitare, metodologie 
 ♦ H.G. nr. 546/2004 

 • gospodărire integrată 
 ♦ O.U.G. nr. 202/2002 

 ♦ H.G. nr. 174/2004 

 • reabilitare, protecţie, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 164/2004 

 • utilizare ca zonă de ancorare 
 ♦ H.G. nr. 317/2004 

 - de acces interzis, protecţie şi pază, măsuri 
 ♦ L. nr. 191/1998 

 - de deal şi de munte, Program de sprijinire a producătorilor agricoli 
 ♦ O. nr. 553/2002 (M.A.A.P.)  

 - de interes naţional, situri arheologice, declarare 
 ♦ O.G. nr. 43/2000 

 - de locuit norme de igienă 
 ♦ O. nr. 119/2014 (M.S.)  

 - de plajă Litoralul Mării Negre, administrare 
 ♦ H.G. nr. 711/1999 

 - de protecţie: 
 • a infrastructurii publice şi de siguranţă a căilor ferate române, măsuri, utilizare 
 ♦ H.G. nr. 581/1998 

 • lucrări din amenajări de îmbunătăţiri funciare 
 ♦ L. nr. 138/2004 

 • meteorologică 
 ♦ L. nr. 139/2000 

 • pentru monumente istorice, instituire 
 ♦ L. nr. 422/2001 

 • şi de siguranţă a zonelor navigabile 
 ♦ O.G. nr. 79/2000 

 • şi de siguranţă, suprafeţe de teren, asigurare pentru conducte şi instalaţii de gaze naturale 
 ♦ L. nr. 123/2012 

 - din Delta Dunării, sprijinire pescari 
 ♦ O. nr. 553/2002 (M.A.A.P.)  

 - economică exclusivă: 
 • autorizaţie de gospodărire a apelor, obiective noi sau existente, funcţionare, exploatare 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 • instituire 
 ♦ L. nr. 17/1990 

 • pază, supraveghere, control 
 ♦ O.U.G. nr. 104/2001 
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 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 • poluare cu hidrocarburi, răspundere civilă 
 ♦ O.G. nr. 15/2000 

 ♦ H.G. nr. 1232/2000 

 - maritimă fluvială şi a altor căi navigabile, atribuţiile M.L.P.T.L. 
 ♦ O.G. nr. 42/1997 

 - montană: 
 • regim, care domiciliază în localităţi rurale, facilităţi 
 ♦ L. nr. 144/2000 

 ♦ L. nr. 197/2018 

 • Strategie de dezvoltare, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 1779/2004 

 - protejate, recunoaştere, monitorizare 
 ♦ O.G. nr. 136/2000 

 ♦ O. nr. 560/2002 (M.A.A.P.)  

 ♦ H.G. nr. 563/2007 

 - valoare peisagistică, protecţie 
 ♦ H.G. nr. 930/2005 

 ♦ O. nr. 1278/2011 (M.M.P.)    
 Zone defavorizate: 
 - activităţi economice, investiţii, domenii de interes 
 ♦ O. nr. 1/2000 (A.N.D.R.)  

 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 - ajutoare de stat: 
 • Ghid de aplicare 
 ♦ O. nr. 382/2004 (M.A.I.)  

 • primite în perioada ianuarie 2003-decembrie 2006, depunere declaraţie, obligaţie 
 ♦ O. nr. 111/2007 (M.F.P.)  

 - declarare, condiţii 
 ♦ L. nr. 315/2004 

 - declarare: 
 • Albeni, jud. Gorj 
 ♦ H.G. nr. 191/1999 

 • Altân Tepe, jud. Tulcea 
 ♦ H.G. nr. 210/1999 

 • Apuseni, jud. Alba 
 ♦ H.G. nr. 813/1999 

 • Baia Mare, jud. Maramureş 
 ♦ H.G. nr. 203/1999 

 • Baraolt, jud. Covasna 
 ♦ H.G. nr. 209/1999 

 • Bălan 
 ♦ H.G. nr. 993/1998 

 • Bocşa, jud. Caraş-Severin 
 ♦ H.G. nr. 198/1999 

 • Borod- Şuncuiuş- Dobreşti- Vadu Crişului, jud. Bihor 
 ♦ H.G. nr. 195/1999 

 • Borşa- Vişeu, jud. Maramureş 
 ♦ H.G. nr. 204/1999 

 • Brad 
 ♦ H.G. nr. 991/1998 

 • Bucovina, jud. Suceava 
 ♦ H.G. nr. 208/1999 

 • Ceptura, jud.Prahova 
 ♦ H.G. nr. 206/1999 

 • Comăneşti, jud. Bacău 
 ♦ H.G. nr. 207/1999 

 • Copşa Mică, jud.Sibiu 
 ♦ H.G. nr. 1281/2000 

 • Cugir, jud.Alba 
 ♦ H.G. nr. 1249/2000 

 • Filipeşti, jud. Prahova 
 ♦ H.G. nr. 205/1999 

 • Hârşova, jud.Constanţa 
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 ♦ H.G. nr. 1239/2001 

 • Hida- Surduc- Jibou- Bălan, jud. Sălaj 
 ♦ H.G. nr. 201/1999 

 • Hunedoara, jud. Hunedoara 
 ♦ H.G. nr. 1078/2000 

 • Ip, jud. Sălaj 
 ♦ H.G. nr. 200/1999 

 • Mărărşeşti, jud.Vrancea 
 ♦ H.G. nr. 988/2001 

 • Mizil, jud.Prahova 
 ♦ H.G. nr. 986/2001 

 • Moldova Nouă- Anina, jud. Caraş- Severin 
 ♦ H.G. nr. 199/1999 

 • Motru- Rovinari, jud. Gorj 
 ♦ H.G. nr. 193/1999 

 • municipiul Turda, jud.Cluj 
 ♦ H.G. nr. 511/2003 

 • Nădrag, jud.Timiş 
 ♦ H.G. nr. 987/2001 

 • Nehoiu, jud.Buzău 
 ♦ H.G. nr. 989/2001 

 • Popeşti- Derna- Aleşd, jud. Bihor 
 ♦ H.G. nr. 196/1999 

 • Rodna, jud. Bistriţa Năsăud 
 ♦ H.G. nr. 640/1999 

 • Rusca Montană, jud. Caraş- Severin 
 ♦ H.G. nr. 197/1999 

 • Schela, jud. Gorj 
 ♦ H.G. nr. 192/1999 

 • Şărmăşag- Chiejd- Bobota, jud. Sălaj 
 ♦ H.G. nr. 202/1999 

 • Ştei- Nucet, jud. Bihor 
 ♦ H.G. nr. 194/1999 

 • Valea Jiului 
 ♦ H.G. nr. 992/1998 

 • Zimnicea, jud. Teleorman 
 ♦ H.G. nr. 1280/2000 

 - dezvoltare regională 
 ♦ L. nr. 315/2004 

 ♦ H.G. nr. 1256/2004 

 - familii cu venituri reduse din unele localităţi din Valea Jiului, facilităţi, condiţii 
 ♦ O.U.G. nr. 41/2001 

 - finanţare asistenţă socială pentru persoane vârstnice 
 ♦ L. nr. 17/2000 

 - materii prime importate pentru producţie produse alimentare, scutire agenţi economici de la plata taxelor vamale 
 ♦ H.G. nr. 728/2001 

 ♦ O. nr. 396/3267/2182/2001 (M.A.A.P.; M.D.P.; M.F.P.)  

 ♦ O.U.G. nr. 24/1998 

 - politică de dezvoltare regională şi implementare 
 ♦ O.U.G. nr. 2/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 64/2003 

 - regim 
 ♦ H.G. nr. 728/2001 

 ♦ O.U.G. nr. 24/1998   
 Zone expuse riscurilor naturale: 
 - delimitare 
 ♦ L. nr. 50/1991 

 ♦ H.G. nr. 525/1996 

 ♦ O. nr. 62/N-19.o/288-1955/1998 (M.L.P.A.T.; D.A.P.L.; M.A.P.P.M.)  

 ♦ O. nr. 91/1991 (M.L.P.A.T.)  

 - documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism, norme metodologice, aprobare 
 ♦ L. nr. 575/2001 

 ♦ H.G. nr. 382/2003 



 

 6651

 - Plan de amenajare a teritoriului Secţiunea a V-a, zone de risc natural, lucrări de prevenire şi atenuare 
 ♦ L. nr. 575/2001   
 Zone izolate: 
 - şi localităţi izolate, personal militar şi civil, activităţi desfăşurate, drepturi, stabilire, condiţii 
 ♦ L. nr. 138/1999   
 Zone libere: 
 - bunuri proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrare, închiriere, norme metodologice 
 ♦ H.G. nr. 1669/2004 

 - concesionare, condiţii 
 ♦ H.G. nr. 1998/2004 

 - licenţe de lucru: 
 • acordare 
 ♦ O. nr. 1431/2002 (M.L.P.T.L.)  

 • şi permise de acces, instrucţiuni, aprobare 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 ♦ O. nr. 1431/2002 (M.L.P.T.L.)  

 - regim juridic 
 ♦ L. nr. 84/1992 

 - Zona Liberă Brăila, instituire 
 ♦ H.G. nr. 330/1994 

 - Zona Liberă Constanţa-Sud şi Zona Liberă Basarabi, instituire 
 ♦ H.G. nr. 410/1993 

 - Zona Liberă Curtici-Arad, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 449/1999 

 - Zona Liberă Galaţi, instituire 
 ♦ H.G. nr. 190/1994 

 - Zona Liberă Giurgiu, instituire 
 ♦ H.G. nr. 788/1996 

 - Zona Liberă Sulina, instituire, delimitare teritorială 
 ♦ H.G. nr. 156/1993 

 ♦ H.G. nr. 1240/2011   
 Zone metropolitane: 
 - dezvoltare echilibrată a zonei capitalei şi a municipiilor de rangul I, condiţii 
 ♦ L. nr. 351/2001   
 Zone montane: 
 - defavorizate, încadrare, delimitare, lista unitati administrativ-teritoriale, aprobare 
 ♦ O. nr. 355/2007 (M.A.D.R.)  

 - listă localităţi, producători de lapte şi agricoli, sprijin, condiţii 
 ♦ O. nr. 102/2002 (M.A.A.P.)    
 Zootehnie: 
 ♦ H.G. nr. 679/1996 

 - activitate de creştere, nutriţie, ameliorare, reproducţie animale, reglementare 
 ♦ H.G. nr. 940/2002 

 ♦ L. nr. 32/2019 

 - animale, export 
 ♦ H.G. nr. 463/2002 

 - ape uzate, epurare biologică 
 ♦ L. nr. 107/1996 

 ♦ O. nr. 1097/1997 (M.A.P.P.M.)  

 - bovine, suine, ovine, caprine, identificare şi înregistrare 
 ♦ O.U.G. nr. 23/2010 

 ♦ O. nr. 39/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 ♦ O. nr. 40/2010 (A.N.S.V.S.A.)  

 - construcţii zootehnice dezafectate şi fabrici de nutreţuri combinate dezafectate, stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite, măsuri 
 ♦ H.G. nr. 216/2002 

 - control sanitar veterinar în zona de frontieră 
 ♦ O.U.G. nr. 105/2001 

 - coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor de ameliorare şi reproducţie, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie 
 ♦ I.M. nr. 6280/1996 (M.A.A.)  

 - măsuri de protecţie sanitar-veterinare 
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 ♦ O.G. nr. 42/2004 

 - plăţi naţionale directe complementare, cuantum, aprobare, mod de implementare, condiţii specifice, criterii de eligibilitate 
 ♦ H.G. nr. 985/2007 

 ♦ H.G. nr. 1230/2008 

 - plăţi naţionale directe complementare, scheme, la speciile bovine, ovine/caprine 
 ♦ H.G. nr. 1199/2011 

 ♦ H.G. nr. 976/2012 

 ♦ H.G. nr. 978/2012 

 - program naţional-cadru de restructurare şi modernizare a unor unităţi de profil 
 ♦ H.G. nr. 48/2003 

 - program pentru sprijinire fermieri privaţi, achiziţionare de animale, din speciile taurine şi porcine, procurare de utilaje noi 
 ♦ L. nr. 268/2001 

 ♦ H.G. nr. 626/2001 

 ♦ O. nr. 141/2002 (M.A.A.P.)  

 - programul de supraveghere, prevenire, combatere şi asanare a bolilor la animale şi a celor transmisibile de la animale la om, precum şi de refacere  
 a şeptelului, aprobare 
 ♦ H.G. nr. 614/1995 

 - protecţia animalelor domestice, pagube cauzate de vânat 
 ♦ H.G. nr. 1679/2008 

 - sprijin financiar, acordare, condiţii 
 ♦ O. nr. 850/2006 (M.A.P.D.R.)  

 - staţiuni de cercetare - dezvoltare agricolă în domeniu, înfiinţare 
 ♦ H.G. nr. 35/2006 
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	O.G. nr. 87/1999
	O.G. nr. 88/1999
	O.G. nr. 90/1999 (ratificare)
	O.G. nr. 91/1999 (ratificare)
	O.G. nr. 92/1999 (ratificare)
	O.G. nr. 93/1999 (ratificare)
	O.G. nr. 94/1999
	O.G. nr. 95/1999
	O.G. nr. 97/1999
	O.G. nr. 98/1999
	O.G. nr. 101/1999 (ratificare)
	O.G. nr. 102/1999 (ratificare)
	O.G. nr. 105/1999
	O.G. nr. 111/1999
	O.G. nr. 112/1999
	O.G. nr. 115/1999 (ratificare)
	O.G. nr. 117/1999
	O.G. nr. 119/1999

	2000
	O.G. nr. 1/2000
	O.G. nr. 2/2000
	O.G. nr. 6/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 7/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 8/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 11/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 12/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 13/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 14/2000 (aderare)
	O.G. nr. 15/2000 (aderare)
	O.G. nr. 16/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 19/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 20/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 21/2000
	O.G. nr. 23/2000
	O.G. nr. 24/2000 (acceptare)
	O.G. nr. 26/2000
	O.G. nr. 28/2000
	O.G. nr. 30/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 31/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 33/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 38/2000
	O.G. nr. 39/2000
	O.G. nr. 40/2000
	O.G. nr. 42/2000
	O.G. nr. 43/2000
	O.G. nr. 44/2000
	O.G. nr. 46/2000
	O.G. nr. 47/2000
	O.G. nr. 50/2000
	O.G. nr. 53/2000
	O.G. nr. 54/2000
	O.G. nr. 62/2000
	O.G. nr. 63/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 65/2000
	O.G. nr. 66/2000
	O.G. nr. 67/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 68/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 69/2000
	O.G. nr. 71/2000 (aprobare)
	O.G. nr. 75/2000
	O.G. nr. 77/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 78/2000
	O.G. nr. 79/2000
	O.G. nr. 80/2000
	O.G. nr. 81/2000
	O.G. nr. 82/2000
	O.G. nr. 84/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 90/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 91/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 95/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 96/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 97/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 99/2000
	O.G. nr. 101/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 107/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 108/2000
	O.G. nr. 109/2000
	O.G. nr. 110/2000 (aderare)
	O.G. nr. 112/2000
	O.G. nr. 116/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 117/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 118/2000 (ratificare)
	O.G. nr. 121/2000
	O.G. nr. 122/2000 (acceptare)
	O.G. nr. 125/2000
	O.G. nr. 126/2000
	O.G. nr. 127/2000 (acceptare)
	O.G. nr. 128/2000
	O.G. nr. 129/2000
	O.G. nr. 136/2000
	O.G. nr. 137/2000
	O.G. nr. 138/2000

	2001
	O.G. nr. 1/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 2/2001
	O.G. nr. 3/2001
	O.G. nr. 4/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 12/2001
	O.G. nr. 13/2001
	O.G. nr. 15/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 16/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 17/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 19/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 20/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 21/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 22/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 23/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 25/2001
	O.G. nr. 29/2001 (acceptare)
	O.G. nr. 30/2001 (acceptare)
	O.G. nr. 31/2001 (acceptare)
	O.G. nr. 32/2001 (acceptare)
	O.G. nr. 33/2001
	O.G. nr. 35/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 36/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 37/2001 (acceptare)
	O.G. nr. 38/2001 (acceptare)
	O.G. nr. 39/2001 (aprobare)
	O.G. nr. 40/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 41/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 42/2001
	O.G. nr. 43/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 44/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 45/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 46/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 47/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 48/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 49/2001 (acceptare)
	O.G. nr. 50/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 51/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 52/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 54/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 55/2001
	O.G. nr. 58/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 59/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 63/2001
	O.G. nr. 64/2001
	O.G. nr. 66/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 69/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 70/2001 (ratificare)
	O.G. nr. 71/2001
	O.G. nr. 74/2001
	O.G. nr. 77/2001
	O.G. nr. 80/2001
	O.G. nr. 82/2001
	O.G. nr. 83/2001
	O.G. nr. 84/2001
	O.G. nr. 88/2001

	2002
	O.G. nr. 7/2002
	O.G. nr. 8/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 9/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 10/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 11/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 12/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 14/2002
	O.G. nr. 15/2002
	O.G. nr. 19/2002
	O.G. nr. 21/2002
	O.G. nr. 22/2002
	O.G. nr. 23/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 24/2002
	O.G. nr. 25/2002
	O.G. nr. 26/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 27/2002
	O.G. nr. 28/2002
	O.G. nr. 29/2002
	O.G. nr. 31/2002
	O.G. nr. 33/2002
	O.G. nr. 39/2002
	O.G. nr. 44/2002
	O.G. nr. 45/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 46/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 47/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 48/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 49/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 51/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 55/2002
	O.G. nr. 56/2002
	O.G. nr. 57/2002
	O.G. nr. 60/2002 (ratificare)
	O.G. nr. 63/2002
	O.G. nr. 69/2002
	O.G. nr. 70/2002
	O.G. nr. 71/2002
	O.G. nr. 72/2002

	2003
	O.G. nr. 1/2003 (ratificare)
	O.G. nr. 2/2003
	O.G. nr. 3/2003
	O.G. nr. 7/2003
	O.G. nr. 8/2003 (ratificare)
	O.G. nr. 9/2003 (ratificare)
	O.G. nr. 10/2003 (ratificare)
	O.G. nr. 11/2003
	O.G. nr. 19/2003
	O.G. nr. 20/2003
	O.G. nr. 28/2003
	O.G. nr. 31/2003
	O.G. nr. 33/2003
	O.G. nr. 36/2003
	O.G. nr. 38/2003
	O.G. nr. 41/2003
	O.G. nr. 45/2003 (ratificare)
	O.G. nr. 50/2003 (ratificare)
	O.G. nr. 51/2003 (ratificare)
	O.G. nr. 52/2003 (ratificare)
	O.G. nr. 55/2003
	O.G. nr. 56/2003 (ratificare)
	O.G. nr. 58/2003 (ratificare)
	O.G. nr. 64/2003 (ratificare)
	O.G. nr. 68/2003
	O.G. nr. 80/2003
	O.G. nr. 81/2003
	O.G. nr. 83/2003
	O.G. nr. 86/2003
	O.G. nr. 91/2003

	2004
	O.G. nr. 4/2004
	O.G. nr. 9/2004
	O.G. nr. 14/2004
	O.G. nr. 17/2004 (ratificare)
	O.G. nr. 18/2004 (ratificare)
	O.G. nr. 19/2004 (ratificare)
	O.G. nr. 20/2004 (ratificare)
	O.G. nr. 21/2004 (ratificare)
	O.G. nr. 22/2004 (ratificare)
	O.G. nr. 23/2004 (ratificare)
	O.G. nr. 29/2004
	O.G. nr. 31/2004
	O.G. nr. 33/2004
	O.G. nr. 39/2004
	O.G. nr. 41/2004
	O.G. nr. 42/2004
	O.G. nr. 44/2004
	O.G. nr. 45/2004
	O.G. nr. 47/2004
	O.G. nr. 52/2004
	O.G. nr. 58/2004
	O.G. nr. 59/2004
	O.G. nr. 60/2004
	O.G. nr. 65/2004
	O.G. nr. 66/2004
	O.G. nr. 67/2004
	O.G. nr. 72/2004
	O.G. nr. 79/2004
	O.G. nr. 81/2004
	O.G. nr. 85/2004
	O.G. nr. 88/2004
	O.G. nr. 89/2004
	O.G. nr. 94/2004

	2005
	O.G. nr. 7/2005
	O.G. nr. 8/2005
	O.G. nr. 10/2005
	O.G. nr. 13/2005
	O.G. nr. 15/2005
	O.G. nr. 16/2005
	O.G. nr. 23/2005
	O.G. nr. 27/2005
	O.G. nr. 33/2005
	O.G. nr. 37/2005
	O.G. nr. 39/2005
	O.G. nr. 41/2005
	O.G. nr. 42/2005
	O.G. nr. 46/2005
	O.G. nr. 52/2005
	O.G. nr. 53/2005

	2006
	O.G. nr. 1/2006
	O.G. nr. 2/2006
	O.G. nr. 4/2006
	O.G. nr. 9/2006
	O.G. nr. 12/2006
	O.G. nr. 15/2006
	O.G. nr. 17/2006
	O.G. nr. 19/2006
	O.G. nr. 20/2006
	O.G. nr. 21/2006
	O.G. nr. 23/2006
	O.G. nr. 25/2006
	O.G. nr. 28/2006
	O.G. nr. 33/2006
	O.G. nr. 34/2006
	O.G. nr. 36/2006
	O.G. nr. 40/2006
	O.G. nr. 45/2006
	O.G. nr. 59/2006
	O.G. nr. 64/2006

	2007
	O.G. nr. 3/2007
	O.G. nr. 5/2007
	O.G. nr. 6/2007
	O.G. nr. 8/2007
	O.G. nr. 11/2007
	O.G. nr. 14/2007
	O.G. nr. 21/2007
	O.G. nr. 22/2007
	O.G. nr. 24/2007
	O.G. nr. 30/2007
	O.G. nr. 31/2007
	O.G. nr. 32/2007
	O.G. nr. 36/2007
	O.G. nr. 37/2007
	O.G. nr. 38/2007
	O.G. nr. 41/2007
	O.G. nr. 43/2007
	O.G. nr. 44/2007

	2008
	O.G. nr. 10/2008
	O.G. nr. 28/2008

	2009
	O.G. nr. 2/2009
	O.G. nr. 7/2009
	O.G. nr. 9/2009
	O.G. nr. 11/2009
	O.G. nr. 12/2009
	O.G. nr. 18/2009
	O.G. nr. 22/2009
	O.G. nr. 23/2009
	O.G. nr. 24/2009
	O.G. nr. 26/2009

	2010
	O.G. nr. 3/2010
	O.G. nr. 4/2010
	O.G. nr. 9/2010
	O.G. nr. 14/2010
	O.G. nr. 15/2010
	O.G. nr. 16/2010
	O.G. nr. 20/2010
	O.G. nr. 24/2010
	O.G. nr. 25/2010

	2011
	O.G. nr. 9/2011
	O.G. nr. 10/2011
	O.G. nr. 12/2011
	O.G. nr. 13/2011
	O.G. nr. 17/2011
	O.G. nr. 18/2011
	O.G. nr. 23/2011
	O.G. nr. 24/2011
	O.G. nr. 26/2011
	O.G. nr. 27/2011

	2012
	O.G. nr. 7/2012
	O.G. nr. 10/2012
	O.G. nr. 25/2012

	2013
	O.G. nr. 1/2013
	O.G. nr. 5/2013
	O.G. nr. 6/2013
	O.G. nr. 7/2013
	O.G. nr. 14/2013
	O.G. nr. 15/2013
	O.G. nr. 20/2013
	O.G. nr. 21/2013
	O.G. nr. 23/2013
	O.G. nr. 26/2013
	O.G. nr. 29/2013
	O.G. nr. 30/2013

	2014
	O.G. nr. 7/2014
	O.G. nr. 18/2014
	O.G. nr. 24/2014
	O.G. nr. 25/2014
	O.G. nr. 27/2014
	O.G. nr. 28/2014

	2015
	O.G. nr. 2/2015
	O.G. nr. 10/2015
	O.G. nr. 22/2015
	O.G. nr. 24/2015
	O.G. nr. 25/2015
	O.G. nr. 28/2015
	O.G. nr. 29/2015
	O.G. nr. 34/2015
	O.G. nr. 36/2015
	O.G. nr. 38/2015
	O.G. nr. 39/2015
	O.G. nr. 42/2015

	2016
	O.G. nr. 3/2016
	O.G. nr. 4/2016
	O.G. nr. 18/2016
	O.G. nr. 19/2016
	O.G. nr. 20/2016
	O.G. nr. 23/2016
	O.G. nr. 24/2016

	2017
	O.G. nr. 3/2017
	O.G. nr. 5/2017
	O.G. nr. 7/2017
	O.G. nr. 13/2017
	O.G. nr. 24/2017
	O.G. nr. 29/2017

	2018
	O.G. nr. 2/2018
	O.G. nr. 5/2018
	O.G. nr. 7/2018
	O.G. nr. 8/2018
	O.G. nr. 11/2018
	O.G. nr. 18/2018

	2019
	O.G. nr. 1/2019
	O.G. nr. 4/2019
	O.G. nr. 6/2019
	O.G. nr. 12/2019
	O.G. nr. 13/2019
	O.G. nr. 15/2019
	O.G. nr. 22/2019

	2020
	O.G. nr. 2/2020
	O.G. nr. 4/2020

	2021
	O.G. nr. 2/2021
	O.G. nr. 6/2021
	O.G. nr. 9/2021
	O.G. nr. 15/2021


	1.7.2. ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI
	1996
	O.U.G. nr. 4/1996

	1997
	O.U.G. nr. 4/1997
	O.U.G. nr. 5/1997
	O.U.G. nr. 13/1997
	O.U.G. nr. 19/1997 (aprobare)
	O.U.G. nr. 21/1997
	O.U.G. nr. 27/1997
	O.U.G. nr. 29/1997
	O.U.G. nr. 30/1997
	O.U.G. nr. 32/1997
	O.U.G. nr. 43/1997
	O.U.G. nr. 49/1997
	O.U.G. nr. 52/1997
	O.U.G. nr. 70/1997 (ratificare)
	O.U.G. nr. 71/1997 (ratificare)
	O.U.G. nr. 72/1997
	O.U.G. nr. 73/1997
	O.U.G. nr. 79/1997
	O.U.G. nr. 88/1997
	O.U.G. nr. 92/1997

	1998
	O.U.G. nr. 8/1998 (ratificare)
	O.U.G. nr. 11/1998
	O.U.G. nr. 12/1998
	O.U.G. nr. 13/1998
	O.U.G. nr. 24/1998
	O.U.G. nr. 51/1998
	O.U.G. nr. 54/1998
	O.U.G. nr. 55/1998 (ratificare)
	O.U.G. nr. 57/1998
	O.U.G. nr. 64/1998
	O.U.G. nr. 67/1998

	1999
	O.U.G. nr. 1/1999
	O.U.G. nr. 8/1999
	O.U.G. nr. 13/1999
	O.U.G. nr. 28/1999
	O.U.G. nr. 33/1999
	O.U.G. nr. 39/1999
	O.U.G. nr. 40/1999
	O.U.G. nr. 51/1999 (ratificare)
	O.U.G. nr. 52/1999
	O.U.G. nr. 61/1999
	O.U.G. nr. 62/1999
	O.U.G. nr. 63/1999
	O.U.G. nr. 73/1999
	O.U.G. nr. 75/1999
	O.U.G. nr. 77/1999
	O.U.G. nr. 80/1999
	O.U.G. nr. 81/1999
	O.U.G. nr. 83/1999
	O.U.G. nr. 88/1999
	O.U.G. nr. 89/1999
	O.U.G. nr. 95/1999
	O.U.G. nr. 96/1999
	O.U.G. nr. 98/1999
	O.U.G. nr. 99/1999 (aprobare)
	O.U.G. nr. 100/1999
	O.U.G. nr. 103/1999 (ratificare)
	O.U.G. nr. 105/1999 (ratificare)
	O.U.G. nr. 115/1999
	O.U.G. nr. 117/1999
	O.U.G. nr. 120/1999
	O.U.G. nr. 123/1999
	O.U.G. nr. 127/1999
	O.U.G. nr. 144/1999
	O.U.G. nr. 146/1999
	O.U.G. nr. 153/1999
	O.U.G. nr. 156/1999 (ratificare)
	O.U.G. nr. 157/1999 (ratificare)
	O.U.G. nr. 158/1999
	O.U.G. nr. 159/1999
	O.U.G. nr. 163/1999
	O.U.G. nr. 170/1999
	O.U.G. nr. 173/1999
	O.U.G. nr. 175/1999
	O.U.G. nr. 176/1999
	O.U.G. nr. 179/1999
	O.U.G. nr. 194/1999
	O.U.G. nr. 196/1999 (ratificare)
	O.U.G. nr. 203/1999
	O.U.G. nr. 214/1999

	2000
	O.U.G. nr. 4/2000
	O.U.G. nr. 10/2000
	O.U.G. nr. 14/2000
	O.U.G. nr. 19/2000
	O.U.G. nr. 26/2000
	O.U.G. nr. 27/2000
	O.U.G. nr. 31/2000 (ratificare)
	O.U.G. nr. 34/2000
	O.U.G. nr. 43/2000 (aprobare)
	O.U.G. nr. 49/2000
	O.U.G. nr. 50/2000
	O.U.G. nr. 55/2000
	O.U.G. nr. 59/2000
	O.U.G. nr. 62/2000 (ratificare)
	O.U.G. nr. 79/2000
	O.U.G. nr. 83/2000
	O.U.G. nr. 86/2000
	O.U.G. nr. 93/2000
	O.U.G. nr. 94/2000
	O.U.G. nr. 99/2000
	O.U.G. nr. 103/2000
	O.U.G. nr. 104/2000
	O.U.G. nr. 105/2000
	O.U.G. nr. 106/2000 (ratificare)
	O.U.G. nr. 107/2000 (aprobare)
	O.U.G. nr. 108/2000 (ratificare)
	O.U.G. nr. 110/2000
	O.U.G. nr. 115/2000
	O.U.G. nr. 118/2000
	O.U.G. nr. 124/2000
	O.U.G. nr. 127/2000
	O.U.G. nr. 131/2000
	O.U.G. nr. 133/2000
	O.U.G. nr. 136/2000
	O.U.G. nr. 142/2000
	O.U.G. nr. 147/2000
	O.U.G. nr. 149/2000 (ratificare)
	O.U.G. nr. 163/2000
	O.U.G. nr. 167/2000
	O.U.G. nr. 170/2000
	O.U.G. nr. 175/2000
	O.U.G. nr. 178/2000
	O.U.G. nr. 179/2000
	O.U.G. nr. 182/2000 (ratificare)
	O.U.G. nr. 183/2000 (ratificare)
	O.U.G. nr. 190/2000
	O.U.G. nr. 194/2000
	O.U.G. nr. 198/2000
	O.U.G. nr. 199/2000
	O.U.G. nr. 210/2000
	O.U.G. nr. 213/2000
	O.U.G. nr. 214/2000
	O.U.G. nr. 216/2000
	O.U.G. nr. 217/2000
	O.U.G. nr. 234/2000
	O.U.G. nr. 238/2000
	O.U.G. nr. 239/2000
	O.U.G. nr. 241/2000
	O.U.G. nr. 244/2000
	O.U.G. nr. 247/2000
	O.U.G. nr. 249/2000
	O.U.G. nr. 253/2000
	O.U.G. nr. 256/2000
	O.U.G. nr. 258/2000 (ratificare)
	O.U.G. nr. 262/2000
	O.U.G. nr. 263/2000
	O.U.G. nr. 264/2000
	O.U.G. nr. 265/2000
	O.U.G. nr. 271/2000
	O.U.G. nr. 278/2000 (ratificare)
	O.U.G. nr. 279/2000
	O.U.G. nr. 283/2000
	O.U.G. nr. 291/2000
	O.U.G. nr. 295/2000
	O.U.G. nr. 299/2000

	2001
	O.U.G. nr. 2/2001
	O.U.G. nr. 5/2001
	O.U.G. nr. 7/2001
	O.U.G. nr. 9/2001
	O.U.G. nr. 15/2001
	O.U.G. nr. 19/2001 (ratificare)
	O.U.G. nr. 20/2001
	O.U.G. nr. 25/2001
	O.U.G. nr. 28/2001
	O.U.G. nr. 31/2001
	O.U.G. nr. 32/2001
	O.U.G. nr. 36/2001
	O.U.G. nr. 39/2001
	O.U.G. nr. 41/2001
	O.U.G. nr. 45/2001
	O.U.G. nr. 52/2001
	O.U.G. nr. 53/2001 (ratificare)
	O.U.G. nr. 54/2001 (ratificare)
	O.U.G. nr. 55/2001
	O.U.G. nr. 68/2001
	O.U.G. nr. 83/2001
	O.U.G. nr. 84/2001
	O.U.G. nr. 87/2001
	O.U.G. nr. 88/2001
	O.U.G. nr. 91/2001
	O.U.G. nr. 97/2001
	O.U.G. nr. 100/2001
	O.U.G. nr. 104/2001
	O.U.G. nr. 105/2001
	O.U.G. nr. 106/2001
	O.U.G. nr. 110/2001 (ratificare)
	O.U.G. nr. 111/2001 (ratificare)
	O.U.G. nr. 115/2001
	O.U.G. nr. 117/2001
	O.U.G. nr. 119/2001
	O.U.G. nr. 124/2001
	O.U.G. nr. 125/2001
	O.U.G. nr. 126/2001
	O.U.G. nr. 143/2001 (aprobare)
	O.U.G. nr. 147/2001 (ratificare)
	O.U.G. nr. 148/2001
	O.U.G. nr. 150/2001 (aprobare)
	O.U.G. nr. 151/2001
	O.U.G. nr. 152/2001
	O.U.G. nr. 155/2001
	O.U.G. nr. 159/2001
	O.U.G. nr. 163/2001
	O.U.G. nr. 169/2001
	O.U.G. nr. 170/2001
	O.U.G. nr. 172/2001
	O.U.G. nr. 177/2001
	O.U.G. nr. 180/2001
	O.U.G. nr. 185/2001
	O.U.G. nr. 186/2001
	O.U.G. nr. 188/2001 (ratificare)
	O.U.G. nr. 192/2001 (ratificare)

	2002
	O.U.G. nr. 3/2002
	O.U.G. nr. 4/2002
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	H.G. nr. 139/1991
	H.G. nr. 148/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 149/1991
	H.G. nr. 150/1991
	H.G. nr. 153/1991 (aderare)
	H.G. nr. 155/1991
	H.G. nr. 156/1991
	H.G. nr. 157/1991
	H.G. nr. 158/1991
	H.G. nr. 159/1991
	H.G. nr. 160/1991
	H.G. nr. 161/1991
	H.G. nr. 162/1991
	H.G. nr. 164/1991
	H.G. nr. 168/1991
	H.G. nr. 169/1991
	H.G. nr. 171/1991
	H.G. nr. 172/1991
	H.G. nr. 175/1991
	H.G. nr. 178/1991
	H.G. nr. 179/1991
	H.G. nr. 186/1991
	H.G. nr. 190/1991
	H.G. nr. 192/1991
	H.G. nr. 193/1991
	H.G. nr. 194/1991
	H.G. nr. 197/1991
	H.G. nr. 198/1991
	H.G. nr. 199/1991
	H.G. nr. 201/1991
	H.G. nr. 202/1991
	H.G. nr. 203/1991
	H.G. nr. 206/1991
	H.G. nr. 208/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 221/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 222/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 223/1991
	H.G. nr. 224/1991
	H.G. nr. 225/1991
	H.G. nr. 226/1991
	H.G. nr. 227/1991
	H.G. nr. 229/1991
	H.G. nr. 231/1991
	H.G. nr. 235/1991
	H.G. nr. 241/1991
	H.G. nr. 242/1991
	H.G. nr. 245/1991
	H.G. nr. 247/1991
	H.G. nr. 258/1991
	H.G. nr. 259/1991
	H.G. nr. 265/1991
	H.G. nr. 266/1991
	H.G. nr. 268/1991
	H.G. nr. 269/1991
	H.G. nr. 271/1991
	H.G. nr. 272/1991
	H.G. nr. 273/1991
	H.G. nr. 280/1991
	H.G. nr. 282/1991
	H.G. nr. 286/1991
	H.G. nr. 289/1991
	H.G. nr. 292/1991
	H.G. nr. 293/1991
	H.G. nr. 294/1991
	H.G. nr. 295/1991
	H.G. nr. 304/1991
	H.G. nr. 308/1991
	H.G. nr. 316/1991
	H.G. nr. 320/1991
	H.G. nr. 321/1991
	H.G. nr. 324/1991
	H.G. nr. 326/1991
	H.G. nr. 333/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 338/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 344/1991
	H.G. nr. 345/1991
	H.G. nr. 346/1991
	H.G. nr. 347/1991
	H.G. nr. 352/1991
	H.G. nr. 357/1991
	H.G. nr. 359/1991
	H.G. nr. 360/1991
	H.G. nr. 361/1991
	H.G. nr. 363/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 373/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 374/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 375/1991
	H.G. nr. 378/1991
	H.G. nr. 382/1991
	H.G. nr. 389/1991
	H.G. nr. 390/1991
	H.G. nr. 394/1991
	H.G. nr. 396/1991
	H.G. nr. 400/1991
	H.G. nr. 401/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 407/1991
	H.G. nr. 410/1991
	H.G. nr. 411/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 413/1991
	H.G. nr. 416/1991
	H.G. nr. 417/1991
	H.G. nr. 419/1991
	H.G. nr. 425/1991
	H.G. nr. 427/1991
	H.G. nr. 431/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 432/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 433/1991
	H.G. nr. 434/1991
	H.G. nr. 436/1991
	H.G. nr. 438/1991
	H.G. nr. 440/1991
	H.G. nr. 444/1991
	H.G. nr. 448/1991
	H.G. nr. 449/1991
	H.G. nr. 450/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 451/1991
	H.G. nr. 454/1991
	H.G. nr. 456/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 468/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 469/1991
	H.G. nr. 474/1991
	H.G. nr. 478/1991
	H.G. nr. 480/1991
	H.G. nr. 484/1991
	H.G. nr. 494/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 499/1991
	H.G. nr. 501/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 502/1991
	H.G. nr. 505/1991
	H.G. nr. 507/1991
	H.G. nr. 509/1991
	H.G. nr. 517/1991
	H.G. nr. 518/1991
	H.G. nr. 523/1991
	H.G. nr. 524/1991
	H.G. nr. 530/1991
	H.G. nr. 532/1991
	H.G. nr. 537/1991
	H.G. nr. 541/1991
	H.G. nr. 544/1991
	H.G. nr. 548/1991
	H.G. nr. 552/1991
	H.G. nr. 557/1991
	H.G. nr. 562/1991
	H.G. nr. 567/1991
	H.G. nr. 570/1991
	H.G. nr. 571/1991
	H.G. nr. 582/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 583/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 603/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 604/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 605/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 606/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 607/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 608/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 613/1991
	H.G. nr. 625/1991
	H.G. nr. 629/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 630/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 635/1991
	H.G. nr. 638/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 640/1991
	H.G. nr. 643/1991
	H.G. nr. 647/1991
	H.G. nr. 648/1991
	H.G. nr. 649/1991
	H.G. nr. 651/1991
	H.G. nr. 652/1991
	H.G. nr. 653/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 655/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 658/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 659/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 661/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 666/1991
	H.G. nr. 674/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 675/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 676/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 677/1991
	H.G. nr. 681/1991
	H.G. nr. 683/1991
	H.G. nr. 687/1991
	H.G. nr. 691/1991
	H.G. nr. 692/1991
	H.G. nr. 693/1991
	H.G. nr. 701/1991
	H.G. nr. 705/1991
	H.G. nr. 718/1991
	H.G. nr. 722/1991
	H.G. nr. 728/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 729/1991
	H.G. nr. 733/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 735/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 736/1991
	H.G. nr. 739/1991
	H.G. nr. 740/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 741/1991
	H.G. nr. 743/1991
	H.G. nr. 746/1991
	H.G. nr. 752/1991
	H.G. nr. 754/1991
	H.G. nr. 762/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 763/1991
	H.G. nr. 768/1991
	H.G. nr. 785/1991
	H.G. nr. 792/1991
	H.G. nr. 794/1991
	H.G. nr. 797/1991 (acceptare)
	H.G. nr. 799/1991
	H.G. nr. 802/1991
	H.G. nr. 810/1991
	H.G. nr. 811/1991
	H.G. nr. 813/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 814/1991
	H.G. nr. 816/1991
	H.G. nr. 819/1991
	H.G. nr. 823/1991
	H.G. nr. 834/1991
	H.G. nr. 849/1991
	H.G. nr. 850/1991 (aprobare)
	H.G. nr. 851/1991 (aprobare)

	1992
	H.G. nr. 5/1992
	H.G. nr. 12/1992
	H.G. nr. 13/1992
	H.G. nr. 17/1992
	H.G. nr. 30/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 34/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 36/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 39/1992
	H.G. nr. 44/1992
	H.G. nr. 47/1992
	H.G. nr. 49/1992
	H.G. nr. 53/1992
	H.G. nr. 62/1992
	H.G. nr. 63/1992
	H.G. nr. 65/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 68/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 70/1992
	H.G. nr. 71/1992
	H.G. nr. 77/1992
	H.G. nr. 78/1992
	H.G. nr. 88/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 89/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 90/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 93/1992
	H.G. nr. 95/1992
	H.G. nr. 96/1992
	H.G. nr. 97/1992
	H.G. nr. 102/1992
	H.G. nr. 104/1992
	H.G. nr. 106/1992
	H.G. nr. 109/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 111/1992
	H.G. nr. 113/1992
	H.G. nr. 122/1992
	H.G. nr. 123/1992
	H.G. nr. 125/1992
	H.G. nr. 128/1992
	H.G. nr. 131/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 135/1992
	H.G. nr. 141/1992
	H.G. nr. 144/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 145/1992
	H.G. nr. 156/1992
	H.G. nr. 157/1992
	H.G. nr. 162/1992
	H.G. nr. 164/1992
	H.G. nr. 165/1992
	H.G. nr. 169/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 170/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 171/1992
	H.G. nr. 176/1992
	H.G. nr. 185/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 188/1992
	H.G. nr. 190/1992
	H.G. nr. 193/1992
	H.G. nr. 194/1992
	H.G. nr. 202/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 204/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 221/1992
	H.G. nr. 226/1992
	H.G. nr. 231/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 232/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 246/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 247/1992
	H.G. nr. 250/1992
	H.G. nr. 257/1992
	H.G. nr. 260/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 264/1992
	H.G. nr. 265/1992
	H.G. nr. 266/1992
	H.G. nr. 280/1992
	H.G. nr. 281/1992
	H.G. nr. 282/1992
	H.G. nr. 286/1992
	H.G. nr. 288/1992
	H.G. nr. 289/1992
	H.G. nr. 291/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 295/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 296/1992
	H.G. nr. 298/1992
	H.G. nr. 301/1992
	H.G. nr. 303/1992
	H.G. nr. 304/1992
	H.G. nr. 305/1992
	H.G. nr. 306/1992
	H.G. nr. 307/1992
	H.G. nr. 308/1992
	H.G. nr. 309/1992
	H.G. nr. 313/1992
	H.G. nr. 317/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 319/1992
	H.G. nr. 321/1992
	H.G. nr. 322/1992
	H.G. nr. 323/1992
	H.G. nr. 324/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 333/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 344/1992
	H.G. nr. 351/1992
	H.G. nr. 357/1992
	H.G. nr. 358/1992
	H.G. nr. 360/1992
	H.G. nr. 361/1992
	H.G. nr. 363/1992
	H.G. nr. 372/1992
	H.G. nr. 373/1992
	H.G. nr. 375/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 384/1992
	H.G. nr. 387/1992
	H.G. nr. 390/1992
	H.G. nr. 395/1992
	H.G. nr. 400/1992
	H.G. nr. 401/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 402/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 403/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 404/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 405/1992
	H.G. nr. 407/1992
	H.G. nr. 409/1992
	H.G. nr. 412/1992
	H.G. nr. 413/1992
	H.G. nr. 425/1992
	H.G. nr. 438/1992
	H.G. nr. 442/1992
	H.G. nr. 444/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 445/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 446/1992
	H.G. nr. 454/1992
	H.G. nr. 459/1992
	H.G. nr. 461/1992
	H.G. nr. 463/1992
	H.G. nr. 464/1992
	H.G. nr. 466/1992
	H.G. nr. 472/1992
	H.G. nr. 485/1992
	H.G. nr. 487/1992
	H.G. nr. 488/1992
	H.G. nr. 490/1992
	H.G. nr. 493/1992
	H.G. nr. 498/1992
	H.G. nr. 503/1992
	H.G. nr. 506/1992
	H.G. nr. 507/1992
	H.G. nr. 515/1992
	H.G. nr. 519/1992
	H.G. nr. 520/1992
	H.G. nr. 521/1992
	H.G. nr. 524/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 525/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 527/1992
	H.G. nr. 529/1992
	H.G. nr. 532/1992
	H.G. nr. 536/1992
	H.G. nr. 541/1992
	H.G. nr. 546/1992
	H.G. nr. 551/1992
	H.G. nr. 553/1992
	H.G. nr. 555/1992
	H.G. nr. 556/1992
	H.G. nr. 558/1992
	H.G. nr. 559/1992
	H.G. nr. 560/1992
	H.G. nr. 567/1992
	H.G. nr. 568/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 570/1992
	H.G. nr. 575 bis/1992
	H.G. nr. 584/1992
	H.G. nr. 585/1992
	H.G. nr. 586/1992
	H.G. nr. 587/1992
	H.G. nr. 591/1992
	H.G. nr. 594/1992
	H.G. nr. 597/1992
	H.G. nr. 598/1992
	H.G. nr. 599/1992
	H.G. nr. 600/1992
	H.G. nr. 601/1992
	H.G. nr. 603/1992
	H.G. nr. 604/1992
	H.G. nr. 605/1992
	H.G. nr. 609/1992
	H.G. nr. 617/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 627/1992
	H.G. nr. 634/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 639/1992
	H.G. nr. 640/1992
	H.G. nr. 645/1992
	H.G. nr. 648/1992
	H.G. nr. 651/1992
	H.G. nr. 654/1992
	H.G. nr. 655/1992
	H.G. nr. 657/1992
	H.G. nr. 658/1992
	H.G. nr. 662/1992
	H.G. nr. 665/1992
	H.G. nr. 668/1992
	H.G. nr. 669/1992
	H.G. nr. 671/1992
	H.G. nr. 672/1992
	H.G. nr. 674/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 675/1992
	H.G. nr. 678/1992
	H.G. nr. 679/1992
	H.G. nr. 681/1992
	H.G. nr. 682/1992
	H.G. nr. 686/1992
	H.G. nr. 691/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 693/1992
	H.G. nr. 701/1992
	H.G. nr. 704/1992
	H.G. nr. 707/1992
	H.G. nr. 708/1992
	H.G. nr. 710/1992
	H.G. nr. 716/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 719/1992
	H.G. nr. 728/1992
	H.G. nr. 733/1992
	H.G. nr. 736/1992
	H.G. nr. 743/1992
	H.G. nr. 744/1992
	H.G. nr. 745/1992
	H.G. nr. 746/1992
	H.G. nr. 753/1992
	H.G. nr. 755/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 756/1992
	H.G. nr. 759/1992
	H.G. nr. 763/1992
	H.G. nr. 769/1992
	H.G. nr. 787/1992
	H.G. nr. 802/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 804/1992
	H.G. nr. 805/1992
	H.G. nr. 806/1992
	H.G. nr. 842/1992 (aprobare)
	H.G. nr. 843/1992
	H.G. nr. 844/1992

	1993
	H.G. nr. 5/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 6/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 16/1993
	H.G. nr. 34/1993
	H.G. nr. 41/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 44/1993
	H.G. nr. 45/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 54/1993
	H.G. nr. 58/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 66/1993
	H.G. nr. 70/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 71/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 82/1993
	H.G. nr. 83/1993
	H.G. nr. 88/1993
	H.G. nr. 93/1993 (acceptare)
	H.G. nr. 120/1993
	H.G. nr. 123/1993
	H.G. nr. 146/1993
	H.G. nr. 147/1993
	H.G. nr. 148/1993
	H.G. nr. 150/1993
	H.G. nr. 156/1993
	H.G. nr. 157/1993
	H.G. nr. 162/1993
	H.G. nr. 166/1993
	H.G. nr. 167/1993
	H.G. nr. 168/1993
	H.G. nr. 170/1993
	H.G. nr. 173/1993
	H.G. nr. 174/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 175/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 176/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 181/1993
	H.G. nr. 197 bis/1993
	H.G. nr. 200/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 201/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 202/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 206/1993
	H.G. nr. 211/1993
	H.G. nr. 216/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 217/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 218/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 223/1993
	H.G. nr. 225/1993
	H.G. nr. 237/1993
	H.G. nr. 238/1993
	H.G. nr. 239/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 245/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 247/1993
	H.G. nr. 248/1993
	H.G. nr. 250/1993
	H.G. nr. 251/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 256/1993
	H.G. nr. 258/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 259/1993
	H.G. nr. 262/1993
	H.G. nr. 264/1993
	H.G. nr. 266/1993
	H.G. nr. 278/1993
	H.G. nr. 279/1993
	H.G. nr. 281/1993
	H.G. nr. 288/1993
	H.G. nr. 297/1993
	H.G. nr. 298/1993
	H.G. nr. 301/1993
	H.G. nr. 322/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 337/1993
	H.G. nr. 339/1993
	H.G. nr. 348/1993
	H.G. nr. 350/1993
	H.G. nr. 354/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 356/1993
	H.G. nr. 359/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 364/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 367/1993
	H.G. nr. 369/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 371/1993
	H.G. nr. 372/1993
	H.G. nr. 374/1993
	H.G. nr. 378/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 383/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 385/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 388/1993
	H.G. nr. 405/1993
	H.G. nr. 410/1993
	H.G. nr. 412/1993
	H.G. nr. 418/1993
	H.G. nr. 429/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 440/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 441/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 443/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 444/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 475/1993
	H.G. nr. 480/1993
	H.G. nr. 499/1993
	H.G. nr. 500/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 507/1993
	H.G. nr. 534/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 543/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 552/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 558/1993
	H.G. nr. 559/1993
	H.G. nr. 569/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 570/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 590/1993
	H.G. nr. 592/1993
	H.G. nr. 597/1993
	H.G. nr. 599/1993
	H.G. nr. 608/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 624/1993
	H.G. nr. 633/1993
	H.G. nr. 638/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 639/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 641/1993
	H.G. nr. 645/1993
	H.G. nr. 648/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 672/1993
	H.G. nr. 677/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 678/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 679/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 687/1993
	H.G. nr. 694/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 699/1993
	H.G. nr. 700/1993
	H.G. nr. 701/1993
	H.G. nr. 711/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 712/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 725/1993
	H.G. nr. 726/1993
	H.G. nr. 727/1993
	H.G. nr. 729/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 730/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 736/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 740/1993
	H.G. nr. 743/1993
	H.G. nr. 756/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 761/1993
	H.G. nr. 770/1993 (aprobare)
	H.G. nr. 788/1993
	H.G. nr. 793/1993

	1994
	H.G. nr. 2/1994
	H.G. nr. 15/1994
	H.G. nr. 16/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 29/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 31/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 33/1994
	H.G. nr. 46/1994
	H.G. nr. 47/1994
	H.G. nr. 49/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 50/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 51/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 58/1994
	H.G. nr. 63/1994
	H.G. nr. 64/1994
	H.G. nr. 73/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 78/1994
	H.G. nr. 80/1994
	H.G. nr. 127/1994
	H.G. nr. 128/1994
	H.G. nr. 134/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 152/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 153/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 158/1994
	H.G. nr. 161/1994
	H.G. nr. 166/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 172/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 173/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 182/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 185/1994
	H.G. nr. 190/1994
	H.G. nr. 196/1994
	H.G. nr. 201/1994
	H.G. nr. 203/1994
	H.G. nr. 211/1994
	H.G. nr. 213/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 214/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 215/1994
	H.G. nr. 218/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 219/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 243/1994
	H.G. nr. 248/1994
	H.G. nr. 251/1994
	H.G. nr. 257/1994
	H.G. nr. 260/1994
	H.G. nr. 263/1994
	H.G. nr. 265/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 273/1994
	H.G. nr. 278/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 282/1994
	H.G. nr. 330/1994
	H.G. nr. 331/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 334/1994
	H.G. nr. 335/1994
	H.G. nr. 342/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 350/1994
	H.G. nr. 351/1994
	H.G. nr. 362/1994
	H.G. nr. 364/1994
	H.G. nr. 374/1994
	H.G. nr. 375/1994
	H.G. nr. 381/1994
	H.G. nr. 387/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 388/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 390/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 394/1994
	H.G. nr. 397/1994 (aprobare şi aplicare)
	H.G. nr. 400/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 401/1994
	H.G. nr. 402/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 425/1994
	H.G. nr. 437/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 441/1994
	H.G. nr. 442/1994
	H.G. nr. 445/1994
	H.G. nr. 463/1994
	H.G. nr. 500/1994
	H.G. nr. 511/1994
	H.G. nr. 512/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 524/1994
	H.G. nr. 528/1994
	H.G. nr. 549/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 550/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 555/1994
	H.G. nr. 561/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 563/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 564/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 568/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 569/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 570/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 583/1994
	H.G. nr. 587/1994
	H.G. nr. 611/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 619/1994
	H.G. nr. 620/1994
	H.G. nr. 623/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 632/1994
	H.G. nr. 635/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 646/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 647/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 655/1994
	H.G. nr. 665/1994
	H.G. nr. 666/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 678/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 680/1994
	H.G. nr. 681/1994
	H.G. nr. 689/1994
	H.G. nr. 690/1994
	H.G. nr. 692/1994
	H.G. nr. 694/1994
	H.G. nr. 699/1994
	H.G. nr. 700/1994
	H.G. nr. 706/1994
	H.G. nr. 725/1994
	H.G. nr. 726/1994
	H.G. nr. 729/1994
	H.G. nr. 732/1994
	H.G. nr. 740/1994
	H.G. nr. 741/1994
	H.G. nr. 744/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 745/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 746/1994
	H.G. nr. 755/1994
	H.G. nr. 764/1994
	H.G. nr. 765/1994
	H.G. nr. 793/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 794/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 795/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 797/1994
	H.G. nr. 805/1994
	H.G. nr. 808/1994
	H.G. nr. 815/1994
	H.G. nr. 819/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 829/1994
	H.G. nr. 842/1994
	H.G. nr. 843/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 846/1994
	H.G. nr. 847/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 870/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 876/1994
	H.G. nr. 877/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 910/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 911/1994 (aprobare)
	H.G. nr. 939/1994
	H.G. nr. 959/1994
	H.G. nr. 962/1994

	1995
	H.G. nr. 1/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 4/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 8/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 10/1995
	H.G. nr. 16/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 17/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 20/1995
	H.G. nr. 57/1995
	H.G. nr. 60/1995
	H.G. nr. 81/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 82/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 88/1995
	H.G. nr. 93/1995
	H.G. nr. 94/1995
	H.G. nr. 102/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 111/1995
	H.G. nr. 112/1995
	H.G. nr. 113/1995
	H.G. nr. 134/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 136/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 140/1995
	H.G. nr. 165/1995
	H.G. nr. 173/1995
	H.G. nr. 174/1995
	H.G. nr. 176/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 177/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 197/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 202/1995
	H.G. nr. 206/1995
	H.G. nr. 212/1995
	H.G. nr. 226/1995
	H.G. nr. 232/1995
	H.G. nr. 243/1995
	H.G. nr. 265/1995
	H.G. nr. 267/1995
	H.G. nr. 270/1995
	H.G. nr. 273/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 274/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 286/1995
	H.G. nr. 294/1995
	H.G. nr. 297/1995
	H.G. nr. 303/1995
	H.G. nr. 308/1995
	H.G. nr. 315/1995
	H.G. nr. 318/1995
	H.G. nr. 323/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 324/1995
	H.G. nr. 330/1995
	H.G. nr. 332/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 344/1995
	H.G. nr. 348/1995
	H.G. nr. 374/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 375/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 376/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 391/1995
	H.G. nr. 400/1995
	H.G. nr. 401/1995
	H.G. nr. 420/1995
	H.G. nr. 428/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 431/1995
	H.G. nr. 434/1995
	H.G. nr. 437/1995
	H.G. nr. 442/1995
	H.G. nr. 443/1995
	H.G. nr. 450/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 451/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 452/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 453/1995
	H.G. nr. 458/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 462/1995
	H.G. nr. 474/1995
	H.G. nr. 485/1995
	H.G. nr. 498/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 505/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 518/1995
	H.G. nr. 525/1995
	H.G. nr. 542/1995
	H.G. nr. 550/1995
	H.G. nr. 572/1995
	H.G. nr. 580/1995
	H.G. nr. 614/1995
	H.G. nr. 623/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 624/1995
	H.G. nr. 625/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 627/1995
	H.G. nr. 632/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 633/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 635/1995
	H.G. nr. 646/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 680/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 688/1995
	H.G. nr. 690/1995
	H.G. nr. 692/1995
	H.G. nr. 693/1995
	H.G. nr. 718/1995
	H.G. nr. 729/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 730/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 738/1995
	H.G. nr. 743/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 745/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 749/1995
	H.G. nr. 760/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 764/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 772/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 804/1995
	H.G. nr. 825/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 837/1995
	H.G. nr. 841/1995
	H.G. nr. 853/1995
	H.G. nr. 864/1995
	H.G. nr. 865/1995
	H.G. nr. 879/1995
	H.G. nr. 885/1995
	H.G. nr. 899/1995
	H.G. nr. 901/1995
	H.G. nr. 903/1995
	H.G. nr. 905/1995
	H.G. nr. 907/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 909/1995
	H.G. nr. 912/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 914/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 918/1995
	H.G. nr. 921/1995
	H.G. nr. 922/1995
	H.G. nr. 923/1995
	H.G. nr. 925/1995
	H.G. nr. 940/1995
	H.G. nr. 941/1995
	H.G. nr. 944/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 951/1995
	H.G. nr. 972/1995
	H.G. nr. 973/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 974/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 991/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 997/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 999/1995
	H.G. nr. 1036/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 1043/1995
	H.G. nr. 1045/1995
	H.G. nr. 1050/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 1054/1995
	H.G. nr. 1059/1995
	H.G. nr. 1061/1995
	H.G. nr. 1067/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 1068/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 1076/1995 (aprobare)
	H.G. nr. 1079/1995

	1996
	H.G. nr. 3/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 7/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 11/1996
	H.G. nr. 20/1996
	H.G. nr. 29/1996
	H.G. nr. 31/1996
	H.G. nr. 34/1996
	H.G. nr. 36/1996
	H.G. nr. 38/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 51/1996
	H.G. nr. 54/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 62/1996
	H.G. nr. 65/1996
	H.G. nr. 72/1996
	H.G. nr. 92/1996
	H.G. nr. 93/1996
	H.G. nr. 104/1996
	H.G. nr. 105/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 111/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 112/1996
	H.G. nr. 117/1996
	H.G. nr. 124/1996
	H.G. nr. 135/1996
	H.G. nr. 144/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 146/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 154/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 157/1996
	H.G. nr. 160/1996
	H.G. nr. 170/1996
	H.G. nr. 172/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 175/1996
	H.G. nr. 190/1996
	H.G. nr. 195/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 202/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 207/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 222/1996
	H.G. nr. 259/1996
	H.G. nr. 263/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 271/1996
	H.G. nr. 297/1996
	H.G. nr. 305/1996
	H.G. nr. 306/1996
	H.G. nr. 307/1996
	H.G. nr. 311/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 315/1996
	H.G. nr. 322/1996
	H.G. nr. 323/1996
	H.G. nr. 325/1996
	H.G. nr. 359/1996
	H.G. nr. 372/1996
	H.G. nr. 385/1996
	H.G. nr. 390/1996
	H.G. nr. 395/1996
	H.G. nr. 410/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 411/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 412/1996
	H.G. nr. 414/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 416/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 417/1996
	H.G. nr. 418/1996
	H.G. nr. 435/1996
	H.G. nr. 442/1996
	H.G. nr. 466/1996
	H.G. nr. 467/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 470/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 486/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 498/1996
	H.G. nr. 499/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 500/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 502/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 522/1996
	H.G. nr. 525/1996
	H.G. nr. 531/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 532/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 535/1996
	H.G. nr. 551/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 566/1996
	H.G. nr. 567/1996
	H.G. nr. 572/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 574/1996
	H.G. nr. 587/1996
	H.G. nr. 589/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 610/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 619/1996
	H.G. nr. 620/1996
	H.G. nr. 640/1996
	H.G. nr. 647/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 648/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 678/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 679/1996
	H.G. nr. 692/1996
	H.G. nr. 693/1996
	H.G. nr. 694/1996
	H.G. nr. 697/1996
	H.G. nr. 698/1996
	H.G. nr. 707/1996
	H.G. nr. 711/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 715/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 721/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 724/1996
	H.G. nr. 732/1996
	H.G. nr. 735/1996
	H.G. nr. 744/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 746/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 758/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 769/1996
	H.G. nr. 778/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 779/1996
	H.G. nr. 787/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 788/1996
	H.G. nr. 791/1996
	H.G. nr. 798/1996
	H.G. nr. 800/1996
	H.G. nr. 804/1996
	H.G. nr. 825/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 827/1996
	H.G. nr. 847/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 853/1996
	H.G. nr. 866/1996
	H.G. nr. 901/1996
	H.G. nr. 902/1996
	H.G. nr. 907/1996
	H.G. nr. 909/1996
	H.G. nr. 911/1996
	H.G. nr. 943/1996
	H.G. nr. 953/1996
	H.G. nr. 962/1996
	H.G. nr. 963/1996
	H.G. nr. 1007/1996
	H.G. nr. 1014/1996
	H.G. nr. 1023/1996
	H.G. nr. 1032/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1044/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1052/1996
	H.G. nr. 1057/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1061/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1062/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1063/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1072/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1073/1996
	H.G. nr. 1075/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1109/1996
	H.G. nr. 1114/1996
	H.G. nr. 1115/1996
	H.G. nr. 1132/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1145/1996
	H.G. nr. 1146/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1151/1996
	H.G. nr. 1166/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1170/1996
	H.G. nr. 1173/1996
	H.G. nr. 1179/1996
	H.G. nr. 1188/1996
	H.G. nr. 1189/1996
	H.G. nr. 1190/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1191/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1193/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1194/1996
	H.G. nr. 1196/1996
	H.G. nr. 1218/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1219/1996
	H.G. nr. 1224/1996
	H.G. nr. 1226/1996
	H.G. nr. 1239/1996
	H.G. nr. 1240/1996
	H.G. nr. 1258/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1265/1996
	H.G. nr. 1268/1996
	H.G. nr. 1281/1996
	H.G. nr. 1285/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1292/1996
	H.G. nr. 1294/1996
	H.G. nr. 1302/1996
	H.G. nr. 1303/1996
	H.G. nr. 1304/1996
	H.G. nr. 1307/1996
	H.G. nr. 1308/1996
	H.G. nr. 1309/1996
	H.G. nr. 1310/1996
	H.G. nr. 1311/1996
	H.G. nr. 1312/1996
	H.G. nr. 1313/1996
	H.G. nr. 1314/1996
	H.G. nr. 1315/1996
	H.G. nr. 1316/1996
	H.G. nr. 1317/1996
	H.G. nr. 1318/1996
	H.G. nr. 1319/1996
	H.G. nr. 1326/1996 (aprobare)
	H.G. nr. 1350/1996
	H.G. nr. 1351/1996
	H.G. nr. 1357/1996
	H.G. nr. 1358/1996
	H.G. nr. 1365/1996
	H.G. nr. 1378/1996
	H.G. nr. 1394/1996
	H.G. nr. 1463/1996

	1997
	H.G. nr. 12/1997
	H.G. nr. 34/1997
	H.G. nr. 35/1997
	H.G. nr. 38/1997
	H.G. nr. 57/1997
	H.G. nr. 76/1997
	H.G. nr. 77/1997
	H.G. nr. 80/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 88/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 94/1997
	H.G. nr. 104/1997
	H.G. nr. 107/1997
	H.G. nr. 109/1997
	H.G. nr. 112/1997
	H.G. nr. 135/1997
	H.G. nr. 154/1997
	H.G. nr. 155/1997
	H.G. nr. 162/1997
	H.G. nr. 164/1997
	H.G. nr. 167/1997
	H.G. nr. 171/1997
	H.G. nr. 172/1997
	H.G. nr. 175/1997
	H.G. nr. 176/1997
	H.G. nr. 184/1997
	H.G. nr. 188/1997
	H.G. nr. 189/1997
	H.G. nr. 192/1997
	H.G. nr. 197/1997
	H.G. nr. 204/1997
	H.G. nr. 206/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 212/1997
	H.G. nr. 213/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 215/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 216/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 217/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 238/1997
	H.G. nr. 253/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 254/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 266/1997
	H.G. nr. 268/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 269/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 270/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 291/1997
	H.G. nr. 293/1997
	H.G. nr. 295/1997
	H.G. nr. 308/1997
	H.G. nr. 312/1997
	H.G. nr. 313/1997
	H.G. nr. 320/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 324/1997
	H.G. nr. 360/1997
	H.G. nr. 362/1997
	H.G. nr. 366/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 373/1997
	H.G. nr. 375/1997
	H.G. nr. 376/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 378/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 398/1997
	H.G. nr. 403/1997
	H.G. nr. 407/1997
	H.G. nr. 411/1997
	H.G. nr. 414/1997
	H.G. nr. 423/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 424/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 425/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 445/1997
	H.G. nr. 458/1997
	H.G. nr. 460/1997
	H.G. nr. 474/1997
	H.G. nr. 481/1997
	H.G. nr. 487/1997
	H.G. nr. 488/1997
	H.G. nr. 492/1997
	H.G. nr. 495/1997
	H.G. nr. 503/1997
	H.G. nr. 516/1997
	H.G. nr. 521/1997
	H.G. nr. 524/1997
	H.G. nr. 528/1997
	H.G. nr. 540/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 541/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 542/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 543/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 544/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 566/1997
	H.G. nr. 575/1997
	H.G. nr. 576/1997
	H.G. nr. 580/1997
	H.G. nr. 581/1997
	H.G. nr. 589/1997
	H.G. nr. 603/1997
	H.G. nr. 606/1997
	H.G. nr. 616/1997
	H.G. nr. 618/1997
	H.G. nr. 625/1997
	H.G. nr. 631/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 632/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 633/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 634/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 656/1997
	H.G. nr. 666/1997
	H.G. nr. 668/1997
	H.G. nr. 673/1997
	H.G. nr. 679/1997
	H.G. nr. 686/1997
	H.G. nr. 687/1997
	H.G. nr. 731/1997
	H.G. nr. 734/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 737/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 741/1997
	H.G. nr. 748/1997
	H.G. nr. 759/1997
	H.G. nr. 763/1997
	H.G. nr. 766/1997
	H.G. nr. 767/1997
	H.G. nr. 776/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 777/1997
	H.G. nr. 778/1997
	H.G. nr. 781/1997
	H.G. nr. 785/1997
	H.G. nr. 786/1997
	H.G. nr. 794/1997
	H.G. nr. 797/1997
	H.G. nr. 803/1997
	H.G. nr. 809/1997
	H.G. nr. 813/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 832/1997
	H.G. nr. 848/1997
	H.G. nr. 853/1997
	H.G. nr. 854/1997
	H.G. nr. 855/1997
	H.G. nr. 870/1997
	H.G. nr. 871/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 877/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 896/1997 (aprobare)
	H.G. nr. 907/1997
	H.G. nr. 908/1997
	H.G. nr. 909/1997
	H.G. nr. 918/1997
	H.G. nr. 928/1997
	H.G. nr. 940/1997
	H.G. nr. 946/1997
	H.G. nr. 949/1997

	1998
	H.G. nr. 26/1998
	H.G. nr. 43/1998
	H.G. nr. 47/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 55/1998
	H.G. nr. 56/1998
	H.G. nr. 58/1998
	H.G. nr. 69/1998
	H.G. nr. 73/1998
	H.G. nr. 75/1998
	H.G. nr. 76/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 78/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 85/1998
	H.G. nr. 86/1998
	H.G. nr. 94/1998
	H.G. nr. 97/1998
	H.G. nr. 100/1998
	H.G. nr. 108/1998
	H.G. nr. 112/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 113/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 114/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 121/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 122/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 168/1998
	H.G. nr. 173/1998
	H.G. nr. 191/1998
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	H.G. nr. 256/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 262/1998
	H.G. nr. 263/1998
	H.G. nr. 266/1998
	H.G. nr. 267/1998
	H.G. nr. 268/1998
	H.G. nr. 269/1998
	H.G. nr. 271/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 272/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 273/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 279/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 282/1998
	H.G. nr. 283/1998
	H.G. nr. 286/1998
	H.G. nr. 289/1998
	H.G. nr. 290/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 292/1998
	H.G. nr. 297/1998
	H.G. nr. 300/1998
	H.G. nr. 307/1998
	H.G. nr. 312/1998
	H.G. nr. 313/1998
	H.G. nr. 315/1998
	H.G. nr. 320/1998
	H.G. nr. 324/1998
	H.G. nr. 329/1998
	H.G. nr. 349/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 360/1998
	H.G. nr. 364/1998
	H.G. nr. 365/1998
	H.G. nr. 368/1998
	H.G. nr. 371/1998
	H.G. nr. 372/1998
	H.G. nr. 384/1998
	H.G. nr. 406/1998
	H.G. nr. 410/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 428/1998
	H.G. nr. 429/1998
	H.G. nr. 430/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 431/1998
	H.G. nr. 435/1998
	H.G. nr. 443/1998
	H.G. nr. 446/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 459/1998
	H.G. nr. 486/1998
	H.G. nr. 489/1998
	H.G. nr. 490/1998
	H.G. nr. 502/1998
	H.G. nr. 503/1998
	H.G. nr. 509/1998
	H.G. nr. 510/1998
	H.G. nr. 511/1998
	H.G. nr. 512/1998
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	H.G. nr. 520/1998
	H.G. nr. 521/1998
	H.G. nr. 523/1998
	H.G. nr. 525/1998
	H.G. nr. 528/1998
	H.G. nr. 538/1998
	H.G. nr. 557/1998
	H.G. nr. 563/1998
	H.G. nr. 566/1998
	H.G. nr. 573/1998
	H.G. nr. 579/1998
	H.G. nr. 581/1998
	H.G. nr. 582/1998
	H.G. nr. 584/1998
	H.G. nr. 585/1998
	H.G. nr. 586/1998
	H.G. nr. 589/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 590/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 591/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 597/1998
	H.G. nr. 605/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 616/1998
	H.G. nr. 617/1998
	H.G. nr. 620/1998
	H.G. nr. 625/1998
	H.G. nr. 626/1998
	H.G. nr. 631/1998
	H.G. nr. 633/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 638/1998
	H.G. nr. 644/1998
	H.G. nr. 664/1998
	H.G. nr. 670/1998
	H.G. nr. 676/1998
	H.G. nr. 679/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 684/1998
	H.G. nr. 685/1998
	H.G. nr. 686/1998
	H.G. nr. 696/1998
	H.G. nr. 705/1998
	H.G. nr. 708/1998
	H.G. nr. 709/1998
	H.G. nr. 710/1998
	H.G. nr. 714/1998
	H.G. nr. 717/1998
	H.G. nr. 727/1998
	H.G. nr. 733/1998
	H.G. nr. 751/1998
	H.G. nr. 752/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 753/1998
	H.G. nr. 786/1998
	H.G. nr. 788/1998
	H.G. nr. 793/1998
	H.G. nr. 806/1998
	H.G. nr. 808/1998
	H.G. nr. 816/1998
	H.G. nr. 825/1998
	H.G. nr. 830/1998
	H.G. nr. 834/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 835/1998
	H.G. nr. 852/1998
	H.G. nr. 853/1998
	H.G. nr. 854/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 855/1998
	H.G. nr. 869/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 871/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 892/1998
	H.G. nr. 910/1998
	H.G. nr. 921/1998
	H.G. nr. 949/1998 (aprobare)
	H.G. nr. 968/1998
	H.G. nr. 985/1998
	H.G. nr. 991/1998
	H.G. nr. 992/1998
	H.G. nr. 993/1998
	H.G. nr. 996/1998 (aprobare)
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	H.G. nr. 8/1999
	H.G. nr. 14/1999
	H.G. nr. 17/1999
	H.G. nr. 18/1999
	H.G. nr. 24/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 29/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 32/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 33/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 34/1999
	H.G. nr. 40/1999
	H.G. nr. 46/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 49/1999
	H.G. nr. 50/1999
	H.G. nr. 53/1999
	H.G. nr. 55/1999
	H.G. nr. 57/1999
	H.G. nr. 75/1999
	H.G. nr. 79/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 81/1999
	H.G. nr. 94/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 96/1999
	H.G. nr. 97/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 100/1999
	H.G. nr. 106/1999
	H.G. nr. 107/1999
	H.G. nr. 108/1999
	H.G. nr. 109/1999
	H.G. nr. 110/1999
	H.G. nr. 112/1999
	H.G. nr. 114/1999
	H.G. nr. 121/1999
	H.G. nr. 124/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 132/1999
	H.G. nr. 133/1999
	H.G. nr. 138/1999
	H.G. nr. 143/1999
	H.G. nr. 145/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 146/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 149/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 156/1999
	H.G. nr. 165/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 176/1999
	H.G. nr. 177/1999
	H.G. nr. 179/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 180/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 181/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 185/1999
	H.G. nr. 190/1999
	H.G. nr. 191/1999
	H.G. nr. 192/1999
	H.G. nr. 193/1999
	H.G. nr. 194/1999
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	H.G. nr. 196/1999
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	H.G. nr. 206/1999
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	H.G. nr. 208/1999
	H.G. nr. 209/1999
	H.G. nr. 210/1999
	H.G. nr. 214/1999
	H.G. nr. 217/1999
	H.G. nr. 219/1999
	H.G. nr. 221/1999
	H.G. nr. 224/1999
	H.G. nr. 227/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 234/1999
	H.G. nr. 242/1999
	H.G. nr. 244/1999
	H.G. nr. 248/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 261/1999
	H.G. nr. 268/1999
	H.G. nr. 269/1999
	H.G. nr. 270/1999
	H.G. nr. 274/1999
	H.G. nr. 275/1999
	H.G. nr. 276/1999
	H.G. nr. 277/1999
	H.G. nr. 280/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 288/1999
	H.G. nr. 292/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 295/1999
	H.G. nr. 305/1999
	H.G. nr. 309/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 310/1999 (aprobare)
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	H.G. nr. 315/1999
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	H.G. nr. 319/1999
	H.G. nr. 348/1999
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	H.G. nr. 364/1999
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	H.G. nr. 382/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 384/1999
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	H.G. nr. 408/1999
	H.G. nr. 423/1999
	H.G. nr. 429/1999
	H.G. nr. 434/1999
	H.G. nr. 437/1999
	H.G. nr. 445/1999
	H.G. nr. 446/1999
	H.G. nr. 449/1999
	H.G. nr. 451/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 452/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 458/1999
	H.G. nr. 459/1999
	H.G. nr. 461/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 466/1999
	H.G. nr. 475/1999
	H.G. nr. 479/1999
	H.G. nr. 482/1999
	H.G. nr. 483/1999
	H.G. nr. 485/1999
	H.G. nr. 486/1999
	H.G. nr. 487/1999
	H.G. nr. 489/1999
	H.G. nr. 493/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 494/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 501/1999
	H.G. nr. 509/1999
	H.G. nr. 510/1999
	H.G. nr. 515/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 517/1999
	H.G. nr. 519/1999
	H.G. nr. 520/1999
	H.G. nr. 521/1999
	H.G. nr. 523/1999
	H.G. nr. 524/1999
	H.G. nr. 529/1999
	H.G. nr. 535/1999
	H.G. nr. 540/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 549/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 550/1999
	H.G. nr. 552/1999
	H.G. nr. 561/1999
	H.G. nr. 564/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 568/1999
	H.G. nr. 581/1999
	H.G. nr. 583/1999
	H.G. nr. 589/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 616/1999
	H.G. nr. 617/1999
	H.G. nr. 624/1999
	H.G. nr. 632/1999
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	H.G. nr. 640/1999
	H.G. nr. 643/1999
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	H.G. nr. 669/1999
	H.G. nr. 684/1999
	H.G. nr. 688/1999
	H.G. nr. 689/1999
	H.G. nr. 695/1999
	H.G. nr. 711/1999
	H.G. nr. 716/1999
	H.G. nr. 717/1999
	H.G. nr. 720/1999
	H.G. nr. 741/1999
	H.G. nr. 742/1999
	H.G. nr. 743/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 755/1999
	H.G. nr. 764/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 769/1999
	H.G. nr. 772/1999
	H.G. nr. 781/1999
	H.G. nr. 789/1999
	H.G. nr. 790/1999
	H.G. nr. 791/1999
	H.G. nr. 792/1999
	H.G. nr. 794/1999
	H.G. nr. 796/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 797/1999
	H.G. nr. 801/1999
	H.G. nr. 802/1999
	H.G. nr. 805/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 806/1999
	H.G. nr. 811/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 813/1999
	H.G. nr. 815/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 816/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 817/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 818/1999
	H.G. nr. 822/1999
	H.G. nr. 823/1999
	H.G. nr. 830/1999
	H.G. nr. 839/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 840/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 841/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 843/1999
	H.G. nr. 846/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 847/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 848/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 849/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 850/1999
	H.G. nr. 856/1999
	H.G. nr. 858/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 859/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 860/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 861/1999
	H.G. nr. 866/1999
	H.G. nr. 867/1999
	H.G. nr. 872/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 873/1999
	H.G. nr. 874/1999
	H.G. nr. 875/1999
	H.G. nr. 876/1999
	H.G. nr. 881/1999
	H.G. nr. 887/1999
	H.G. nr. 897/1999
	H.G. nr. 900/1999
	H.G. nr. 906/1999
	H.G. nr. 907/1999
	H.G. nr. 909/1999
	H.G. nr. 911/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 912/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 913/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 915/1999
	H.G. nr. 916/1999
	H.G. nr. 917/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 918/1999
	H.G. nr. 925/1999
	H.G. nr. 926/1999
	H.G. nr. 935/1999
	H.G. nr. 936/1999
	H.G. nr. 947/1999
	H.G. nr. 948/1999
	H.G. nr. 951/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 958/1999
	H.G. nr. 966/1999
	H.G. nr. 978/1999
	H.G. nr. 984/1999
	H.G. nr. 997/1999
	H.G. nr. 998/1999
	H.G. nr. 1004/1999
	H.G. nr. 1010/1999
	H.G. nr. 1011/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 1018/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 1019/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 1020/1999
	H.G. nr. 1021/1999
	H.G. nr. 1022/1999
	H.G. nr. 1023/1999
	H.G. nr. 1024/1999
	H.G. nr. 1028/1999
	H.G. nr. 1031/1999
	H.G. nr. 1032/1999
	H.G. nr. 1039/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 1043/1999
	H.G. nr. 1066/1999
	H.G. nr. 1069/1999 (aprobare)
	H.G. nr. 1070/1999
	H.G. nr. 1073/1999

	2000
	H.G. nr. 3/2000
	H.G. nr. 10/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 11/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 21/2000
	H.G. nr. 22/2000
	H.G. nr. 23/2000
	H.G. nr. 24/2000
	H.G. nr. 25/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 26/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 33/2000
	H.G. nr. 42/2000
	H.G. nr. 47/2000
	H.G. nr. 49/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 51/2000
	H.G. nr. 52/2000
	H.G. nr. 53/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 61/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 65/2000
	H.G. nr. 68/2000
	H.G. nr. 69/2000
	H.G. nr. 73/2000
	H.G. nr. 74/2000
	H.G. nr. 75/2000
	H.G. nr. 94/2000
	H.G. nr. 98/2000
	H.G. nr. 107/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 108/2000
	H.G. nr. 122/2000
	H.G. nr. 125/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 126/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 127/2000
	H.G. nr. 128/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 129/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 131/2000
	H.G. nr. 138/2000
	H.G. nr. 148/2000
	H.G. nr. 167/2000
	H.G. nr. 171/2000
	H.G. nr. 172/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 173/2000
	H.G. nr. 174/2000
	H.G. nr. 187/2000
	H.G. nr. 190/2000
	H.G. nr. 193/2000
	H.G. nr. 198/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 205/2000
	H.G. nr. 211/2000
	H.G. nr. 227/2000
	H.G. nr. 231/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 244/2000
	H.G. nr. 248/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 260/2000
	H.G. nr. 261/2000
	H.G. nr. 265/2000
	H.G. nr. 268/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 270/2000 (aprobare)
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	H.G. nr. 272/2000
	H.G. nr. 273/2000
	H.G. nr. 274/2000
	H.G. nr. 275/2000
	H.G. nr. 276/2000
	H.G. nr. 277/2000
	H.G. nr. 278/2000
	H.G. nr. 279/2000
	H.G. nr. 280/2000
	H.G. nr. 281/2000
	H.G. nr. 282/2000
	H.G. nr. 283/2000
	H.G. nr. 284/2000
	H.G. nr. 286/2000
	H.G. nr. 287/2000
	H.G. nr. 288/2000
	H.G. nr. 289/2000
	H.G. nr. 290/2000
	H.G. nr. 291/2000
	H.G. nr. 303/2000
	H.G. nr. 307/2000
	H.G. nr. 308/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 310/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 311/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 312/2000
	H.G. nr. 313/2000
	H.G. nr. 315/2000
	H.G. nr. 316/2000
	H.G. nr. 323/2000
	H.G. nr. 324/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 334/2000
	H.G. nr. 341/2000
	H.G. nr. 349/2000
	H.G. nr. 363/2000
	H.G. nr. 368/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 369/2000
	H.G. nr. 380/2000
	H.G. nr. 381/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 391/2000
	H.G. nr. 416/2000
	H.G. nr. 417/2000
	H.G. nr. 418/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 419/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 420/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 422/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 424/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 446/2000
	H.G. nr. 451/2000
	H.G. nr. 452/2000
	H.G. nr. 466/2000 (aprobare)
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	H.G. nr. 473/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 474/2000
	H.G. nr. 477/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 478/2000
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	H.G. nr. 480/2000 (aprobare)
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	H.G. nr. 487/2000
	H.G. nr. 488/2000 (aprobare)
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	H.G. nr. 599/2000
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	H.G. nr. 656/2000
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	H.G. nr. 663/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 668/2000
	H.G. nr. 671/2000
	H.G. nr. 676/2000
	H.G. nr. 681/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 682/2000 (aprobare)
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	H.G. nr. 686/2000
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	H.G. nr. 695/2000
	H.G. nr. 720/2000
	H.G. nr. 722/2000
	H.G. nr. 723/2000
	H.G. nr. 731/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 735/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 743/2000
	H.G. nr. 744/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 745/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 746/2000
	H.G. nr. 757/2000
	H.G. nr. 758/2000
	H.G. nr. 759/2000
	H.G. nr. 760/2000
	H.G. nr. 761/2000
	H.G. nr. 767/2000
	H.G. nr. 773/2000
	H.G. nr. 774/2000
	H.G. nr. 789/2000
	H.G. nr. 791/2000
	H.G. nr. 792/2000
	H.G. nr. 793/2000
	H.G. nr. 795/2000
	H.G. nr. 796/2000
	H.G. nr. 798/2000
	H.G. nr. 799/2000
	H.G. nr. 800/2000
	H.G. nr. 801/2000
	H.G. nr. 802/2000
	H.G. nr. 803/2000
	H.G. nr. 804/2000
	H.G. nr. 805/2000
	H.G. nr. 806/2000
	H.G. nr. 807/2000
	H.G. nr. 808/2000
	H.G. nr. 809/2000
	H.G. nr. 810/2000
	H.G. nr. 811/2000
	H.G. nr. 812/2000
	H.G. nr. 813/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 814/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 817/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 821/2000
	H.G. nr. 842/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 860/2000
	H.G. nr. 881/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 883/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 884/2000
	H.G. nr. 886/2000
	H.G. nr. 909/2000
	H.G. nr. 921/2000
	H.G. nr. 925/2000
	H.G. nr. 926/2000
	H.G. nr. 930/2000
	H.G. nr. 938/2000
	H.G. nr. 939/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 940/2000
	H.G. nr. 947/2000
	H.G. nr. 950/2000
	H.G. nr. 957/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 964/2000
	H.G. nr. 970/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 971/2000
	H.G. nr. 973/2000
	H.G. nr. 978/2000
	H.G. nr. 979/2000
	H.G. nr. 1002/2000
	H.G. nr. 1005/2000
	H.G. nr. 1008/2000
	H.G. nr. 1009/2000
	H.G. nr. 1011/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1019/2000
	H.G. nr. 1023/2000
	H.G. nr. 1029/2000
	H.G. nr. 1031/2000
	H.G. nr. 1032/2000
	H.G. nr. 1037/2000
	H.G. nr. 1044/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1047/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1049/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1050/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1052/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1055/2000
	H.G. nr. 1063/2000
	H.G. nr. 1078/2000
	H.G. nr. 1079/2000
	H.G. nr. 1088/2000
	H.G. nr. 1095/2000
	H.G. nr. 1102/2000
	H.G. nr. 1103/2000
	H.G. nr. 1104/2000
	H.G. nr. 1105/2000
	H.G. nr. 1106/2000
	H.G. nr. 1107/2000
	H.G. nr. 1108/2000
	H.G. nr. 1109/2000
	H.G. nr. 1110/2000
	H.G. nr. 1111/2000
	H.G. nr. 1112/2000
	H.G. nr. 1113/2000
	H.G. nr. 1114/2000
	H.G. nr. 1115/2000
	H.G. nr. 1116/2000
	H.G. nr. 1117/2000
	H.G. nr. 1118/2000
	H.G. nr. 1119/2000
	H.G. nr. 1120/2000
	H.G. nr. 1121/2000
	H.G. nr. 1122/2000
	H.G. nr. 1123/2000
	H.G. nr. 1124/2000
	H.G. nr. 1125/2000
	H.G. nr. 1126/2000
	H.G. nr. 1127/2000
	H.G. nr. 1129/2000
	H.G. nr. 1130/2000
	H.G. nr. 1131/2000
	H.G. nr. 1132/2000
	H.G. nr. 1133/2000
	H.G. nr. 1134/2000
	H.G. nr. 1136/2000
	H.G. nr. 1140/2000
	H.G. nr. 1141/2000
	H.G. nr. 1146/2000
	H.G. nr. 1154/2000
	H.G. nr. 1171/2000
	H.G. nr. 1175/2000
	H.G. nr. 1177/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1183/2000
	H.G. nr. 1188/2000
	H.G. nr. 1190/2000
	H.G. nr. 1192/2000
	H.G. nr. 1194/2000
	H.G. nr. 1200/2000
	H.G. nr. 1201/2000
	H.G. nr. 1202/2000
	H.G. nr. 1210/2000
	H.G. nr. 1219/2000
	H.G. nr. 1221/2000
	H.G. nr. 1231/2000 (aplicare)
	H.G. nr. 1232/2000
	H.G. nr. 1233/2000
	H.G. nr. 1234/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1240/2000
	H.G. nr. 1241/2000
	H.G. nr. 1242/2000
	H.G. nr. 1249/2000
	H.G. nr. 1259/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1268/2000
	H.G. nr. 1273/2000
	H.G. nr. 1275/2000
	H.G. nr. 1276/2000
	H.G. nr. 1280/2000
	H.G. nr. 1281/2000
	H.G. nr. 1282/2000
	H.G. nr. 1283/2000
	H.G. nr. 1300/2000
	H.G. nr. 1308/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1310/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1311/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1312/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1324/2000
	H.G. nr. 1327/2000
	H.G. nr. 1328/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1335/2000
	H.G. nr. 1346/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1352/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1356/2000
	H.G. nr. 1358/2000 (aprobare)
	H.G. nr. 1361/2000
	H.G. nr. 1365/2000
	H.G. nr. 1366/2000
	H.G. nr. 1367/2000
	H.G. nr. 1373/2000
	H.G. nr. 1375/2000
	H.G. nr. 1378/2000
	H.G. nr. 1381/2000
	H.G. nr. 1389/2000
	H.G. nr. 1391/2000
	H.G. nr. 1398/2000

	2001
	H.G. nr. 2/2001
	H.G. nr. 164/2001
	H.G. nr. 189/2001
	H.G. nr. 219/2001
	H.G. nr. 225/2001
	H.G. nr. 237/2001
	H.G. nr. 239/2001
	H.G. nr. 242/2001
	H.G. nr. 244/2001
	H.G. nr. 250/2001
	H.G. nr. 259/2001
	H.G. nr. 262/2001
	H.G. nr. 263/2001
	H.G. nr. 266/2001
	H.G. nr. 271/2001
	H.G. nr. 273/2001
	H.G. nr. 274/2001
	H.G. nr. 275/2001
	H.G. nr. 304/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 305/2001
	H.G. nr. 306/2001
	H.G. nr. 328/2001
	H.G. nr. 334/2001
	H.G. nr. 336/2001
	H.G. nr. 337/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 339/2001
	H.G. nr. 355/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 356/2001
	H.G. nr. 357/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 359/2001
	H.G. nr. 373/2001
	H.G. nr. 374/2001
	H.G. nr. 384/2001
	H.G. nr. 392/2001
	H.G. nr. 393/2001
	H.G. nr. 396/2001
	H.G. nr. 398/2001
	H.G. nr. 399/2001
	H.G. nr. 402/2001
	H.G. nr. 411/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 412/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 413/2001
	H.G. nr. 427/2001
	H.G. nr. 430/2001
	H.G. nr. 435/2001
	H.G. nr. 436/2001
	H.G. nr. 441/2001
	H.G. nr. 451/2001
	H.G. nr. 453/2001
	H.G. nr. 454/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 458/2001
	H.G. nr. 459/2001
	H.G. nr. 461/2001
	H.G. nr. 486/2001
	H.G. nr. 492/2001
	H.G. nr. 493/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 503/2001
	H.G. nr. 504/2001
	H.G. nr. 508/2001
	H.G. nr. 511/2001
	H.G. nr. 530/2001
	H.G. nr. 532/2001
	H.G. nr. 537/2001
	H.G. nr. 538/2001
	H.G. nr. 539/2001
	H.G. nr. 552/2001
	H.G. nr. 556/2001
	H.G. nr. 559/2001
	H.G. nr. 565/2001
	H.G. nr. 575/2001
	H.G. nr. 581/2001
	H.G. nr. 583/2001
	H.G. nr. 584/2001
	H.G. nr. 589/2001
	H.G. nr. 597/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 600/2001
	H.G. nr. 602/2001
	H.G. nr. 604/2001
	H.G. nr. 605/2001
	H.G. nr. 606/2001
	H.G. nr. 611/2001
	H.G. nr. 616/2001
	H.G. nr. 618/2001
	H.G. nr. 620/2001
	H.G. nr. 626/2001
	H.G. nr. 628/2001
	H.G. nr. 630/2001
	H.G. nr. 631/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 632/2001
	H.G. nr. 641/2001
	H.G. nr. 647/2001
	H.G. nr. 648/2001
	H.G. nr. 660/2001
	H.G. nr. 663/2001
	H.G. nr. 669/2001
	H.G. nr. 671/2001
	H.G. nr. 673/2001
	H.G. nr. 680/2001
	H.G. nr. 681/2001
	H.G. nr. 682/2001
	H.G. nr. 691/2001
	H.G. nr. 692/2001
	H.G. nr. 696/2001
	H.G. nr. 698/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 703/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 707/2001
	H.G. nr. 710/2001
	H.G. nr. 711/2001
	H.G. nr. 718/2001
	H.G. nr. 728/2001
	H.G. nr. 742/2001
	H.G. nr. 746/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 750/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 754/2001
	H.G. nr. 755/2001
	H.G. nr. 756/2001
	H.G. nr. 764/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 765/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 767/2001
	H.G. nr. 768/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 770/2001
	H.G. nr. 771/2001
	H.G. nr. 773/2001
	H.G. nr. 782/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 795/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 803/2001
	H.G. nr. 805/2001
	H.G. nr. 818/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 820/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 825/2001
	H.G. nr. 826/2001
	H.G. nr. 837/2001
	H.G. nr. 842/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 849/2001
	H.G. nr. 850/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 859/2001
	H.G. nr. 863/2001
	H.G. nr. 864/2001
	H.G. nr. 865/2001
	H.G. nr. 870/2001
	H.G. nr. 874/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 876/2001
	H.G. nr. 879/2001
	H.G. nr. 880/2001
	H.G. nr. 881/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 882/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 884/2001
	H.G. nr. 887/2001
	H.G. nr. 894/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 903/2001
	H.G. nr. 910/2001
	H.G. nr. 915/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 918/2001 (aplicare)
	H.G. nr. 922/2001
	H.G. nr. 938/2001
	H.G. nr. 943/2001
	H.G. nr. 954/2001
	H.G. nr. 955/2001
	H.G. nr. 956/2001
	H.G. nr. 957/2001
	H.G. nr. 958/2001
	H.G. nr. 959/2001
	H.G. nr. 960/2001
	H.G. nr. 961/2001
	H.G. nr. 962/2001
	H.G. nr. 964/2001
	H.G. nr. 970/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 974/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 982/2001
	H.G. nr. 986/2001
	H.G. nr. 987/2001
	H.G. nr. 988/2001
	H.G. nr. 989/2001
	H.G. nr. 990/2001
	H.G. nr. 997/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1003/2001
	H.G. nr. 1006/2001
	H.G. nr. 1007/2001
	H.G. nr. 1011/2001
	H.G. nr. 1019/2001
	H.G. nr. 1026/2001
	H.G. nr. 1027/2001
	H.G. nr. 1035/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1036/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1045/2001
	H.G. nr. 1053/2001
	H.G. nr. 1054/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1055/2001
	H.G. nr. 1056/2001
	H.G. nr. 1058/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1059/2001
	H.G. nr. 1065/2001
	H.G. nr. 1066/2001
	H.G. nr. 1067/2001
	H.G. nr. 1068/2001
	H.G. nr. 1069/2001
	H.G. nr. 1070/2001
	H.G. nr. 1088/2001
	H.G. nr. 1089/2001
	H.G. nr. 1090/2001
	H.G. nr. 1091/2001
	H.G. nr. 1092/2001
	H.G. nr. 1093/2001
	H.G. nr. 1094/2001
	H.G. nr. 1096/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1100/2001
	H.G. nr. 1108/2001
	H.G. nr. 1110/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1122/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1124/2001
	H.G. nr. 1133/2001
	H.G. nr. 1136/2001
	H.G. nr. 1138/2001
	H.G. nr. 1142/2001
	H.G. nr. 1153/2001
	H.G. nr. 1157/2001
	H.G. nr. 1169/2001
	H.G. nr. 1171/2001
	H.G. nr. 1177/2001
	H.G. nr. 1178/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1182/2001
	H.G. nr. 1188/2001
	H.G. nr. 1189/2001
	H.G. nr. 1194/2001
	H.G. nr. 1195/2001
	H.G. nr. 1206/2001
	H.G. nr. 1208/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1209/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1211/2001
	H.G. nr. 1213/2001
	H.G. nr. 1214/2001
	H.G. nr. 1215/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1216/2001
	H.G. nr. 1218/2001
	H.G. nr. 1224/2001
	H.G. nr. 1226/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1236/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1237/2001
	H.G. nr. 1239/2001
	H.G. nr. 1240/2001
	H.G. nr. 1246/2001
	H.G. nr. 1259/2001
	H.G. nr. 1265/2001
	H.G. nr. 1268/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1280/2001
	H.G. nr. 1286/2001
	H.G. nr. 1287/2001
	H.G. nr. 1289/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1294/2001
	H.G. nr. 1297/2001
	H.G. nr. 1298/2001
	H.G. nr. 1299/2001
	H.G. nr. 1300/2001
	H.G. nr. 1315/2001
	H.G. nr. 1329/2001
	H.G. nr. 1336/2001
	H.G. nr. 1339/2001 (aprobare)
	H.G. nr. 1340/2001
	H.G. nr. 1341/2001
	H.G. nr. 1342/2001
	H.G. nr. 1364/2001
	H.G. nr. 1366/2001

	2002
	H.G. nr. 18/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 26/2002
	H.G. nr. 28/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 35/2002
	H.G. nr. 36/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 39/2002
	H.G. nr. 46/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 47/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 49/2002
	H.G. nr. 52/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 53/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 55/2002
	H.G. nr. 63/2002
	H.G. nr. 65/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 73/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 81/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 83/2002
	H.G. nr. 96/2002
	H.G. nr. 100/2002
	H.G. nr. 101/2002
	H.G. nr. 106/2002
	H.G. nr. 107/2002
	H.G. nr. 111/2002
	H.G. nr. 116/2002
	H.G. nr. 119/2002
	H.G. nr. 123/2002
	H.G. nr. 127/2002
	H.G. nr. 132/2002
	H.G. nr. 134/2002
	H.G. nr. 149/2002
	H.G. nr. 153/2002
	H.G. nr. 156/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 157/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 171/2002
	H.G. nr. 174/2002
	H.G. nr. 180/2002
	H.G. nr. 181/2002
	H.G. nr. 188/2002
	H.G. nr. 193/2002
	H.G. nr. 195/2002
	H.G. nr. 201/2002
	H.G. nr. 202/2002
	H.G. nr. 213/2002
	H.G. nr. 216/2002
	H.G. nr. 218/2002
	H.G. nr. 228/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 229/2002
	H.G. nr. 239/2002
	H.G. nr. 251/2002
	H.G. nr. 259/2002
	H.G. nr. 260/2002
	H.G. nr. 267/2002
	H.G. nr. 268/2002
	H.G. nr. 269/2002
	H.G. nr. 274/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 276/2002
	H.G. nr. 277/2002
	H.G. nr. 278/2002
	H.G. nr. 287/2002
	H.G. nr. 288/2002
	H.G. nr. 303/2002
	H.G. nr. 311/2002
	H.G. nr. 313/2002
	H.G. nr. 322/2002
	H.G. nr. 329/2002
	H.G. nr. 330/2002
	H.G. nr. 335/2002
	H.G. nr. 336/2002
	H.G. nr. 347/2002
	H.G. nr. 353/2002
	H.G. nr. 354/2002
	H.G. nr. 360/2002
	H.G. nr. 361/2002
	H.G. nr. 369/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 371/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 375/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 376/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 377/2002
	H.G. nr. 387/2002
	H.G. nr. 395/2002
	H.G. nr. 396/2002
	H.G. nr. 410/2002
	H.G. nr. 416/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 421/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 422/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 423/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 426/2002
	H.G. nr. 427/2002
	H.G. nr. 430/2002
	H.G. nr. 439/2002
	H.G. nr. 445/2002
	H.G. nr. 451/2002
	H.G. nr. 459/2002
	H.G. nr. 461/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 462/2002
	H.G. nr. 463/2002
	H.G. nr. 469/2002
	H.G. nr. 491/2002
	H.G. nr. 499/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 504/2002
	H.G. nr. 508/2002 (aplicare)
	H.G. nr. 513/2002
	H.G. nr. 514/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 518/2002
	H.G. nr. 525/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 529/2002
	H.G. nr. 536/2002
	H.G. nr. 537/2002
	H.G. nr. 538/2002
	H.G. nr. 539/2002
	H.G. nr. 540/2002
	H.G. nr. 541/2002
	H.G. nr. 544/2002
	H.G. nr. 545/2002
	H.G. nr. 546/2002
	H.G. nr. 547/2002
	H.G. nr. 556/2002
	H.G. nr. 557/2002
	H.G. nr. 568/2002
	H.G. nr. 573/2002
	H.G. nr. 577/2002
	H.G. nr. 579/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 584/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 585/2002
	H.G. nr. 586/2002
	H.G. nr. 588/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 592/2002
	H.G. nr. 602/2002
	H.G. nr. 607/2002
	H.G. nr. 615/2002
	H.G. nr. 623/2002
	H.G. nr. 630/2002
	H.G. nr. 637/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 642/2002
	H.G. nr. 646/2002
	H.G. nr. 656/2002 (acceptare)
	H.G. nr. 657/2002
	H.G. nr. 658/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 664/2002
	H.G. nr. 668/2002
	H.G. nr. 676/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 677/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 678/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 689/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 695/2002
	H.G. nr. 704/2002
	H.G. nr. 706/2002
	H.G. nr. 708/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 711/2002
	H.G. nr. 714/2002
	H.G. nr. 715/2002
	H.G. nr. 717/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 718/2002
	H.G. nr. 730/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 732/2002
	H.G. nr. 733/2002
	H.G. nr. 738/2002
	H.G. nr. 739/2002
	H.G. nr. 740/2002
	H.G. nr. 741/2002
	H.G. nr. 742/2002
	H.G. nr. 749/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 750/2002
	H.G. nr. 753/2002
	H.G. nr. 759/2002
	H.G. nr. 761/2002
	H.G. nr. 766/2002
	H.G. nr. 773/2002
	H.G. nr. 774/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 781/2002
	H.G. nr. 787/2002
	H.G. nr. 791/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 793/2002
	H.G. nr. 794/2002
	H.G. nr. 800/2002
	H.G. nr. 807/2002
	H.G. nr. 809/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 810/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 826/2002
	H.G. nr. 827/2002
	H.G. nr. 828/2002
	H.G. nr. 829/2002
	H.G. nr. 830/2002
	H.G. nr. 831/2002
	H.G. nr. 844/2002
	H.G. nr. 846/2002
	H.G. nr. 847/2002
	H.G. nr. 854/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 856/2002
	H.G. nr. 857/2002
	H.G. nr. 858/2002
	H.G. nr. 865/2002
	H.G. nr. 869/2002
	H.G. nr. 873/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 880/2002
	H.G. nr. 885/2002
	H.G. nr. 886/2002
	H.G. nr. 898/2002
	H.G. nr. 899/2002
	H.G. nr. 901/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 906/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 909/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 913/2002
	H.G. nr. 914/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 916/2002
	H.G. nr. 919/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 920/2002
	H.G. nr. 921/2002
	H.G. nr. 922/2002
	H.G. nr. 923/2002
	H.G. nr. 924/2002
	H.G. nr. 925/2002
	H.G. nr. 935/2002
	H.G. nr. 939/2002
	H.G. nr. 940/2002
	H.G. nr. 948/2002
	H.G. nr. 950/2002
	H.G. nr. 954/2002
	H.G. nr. 984/2002
	H.G. nr. 990/2002
	H.G. nr. 992/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 993/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 1000/2002
	H.G. nr. 1004/2002
	H.G. nr. 1008/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 1010/2002
	H.G. nr. 1014/2002
	H.G. nr. 1018/2002
	H.G. nr. 1019/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 1020/2002 (aprobare)
	H.G. nr. 1023/2002
	H.G. nr. 1031/2002
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	H.G. nr. 1706/2006 (aprobare)
	H.G. nr. 1725/2006
	H.G. nr. 1731/2006
	H.G. nr. 1733/2006
	H.G. nr. 1751/2006 (aprobare)
	H.G. nr. 1752/2006 (aprobare)
	H.G. nr. 1753/2006 (aprobare)
	H.G. nr. 1754/2006
	H.G. nr. 1756/2006
	H.G. nr. 1759/2006 (aprobare)
	H.G. nr. 1768/2006
	H.G. nr. 1790/2006
	H.G. nr. 1794/2006
	H.G. nr. 1796/2006
	H.G. nr. 1797/2006
	H.G. nr. 1798/2006
	H.G. nr. 1807/2006
	H.G. nr. 1811/2006
	H.G. nr. 1812/2006
	H.G. nr. 1814/2006 (aprobare)
	H.G. nr. 1850/2006
	H.G. nr. 1852/2006
	H.G. nr. 1854/2006
	H.G. nr. 1855/2006
	H.G. nr. 1856/2006
	H.G. nr. 1863/2006
	H.G. nr. 1864/2006
	H.G. nr. 1879/2006
	H.G. nr. 1880/2006
	H.G. nr. 1882/2006
	H.G. nr. 1883/2006 (aprobare)
	H.G. nr. 1887/2006 (aprobare)
	H.G. nr. 1898/2006
	H.G. nr. 1908/2006
	H.G. nr. 1912/2006
	H.G. nr. 1913/2006
	H.G. nr. 1915/2006
	H.G. nr. 1917/2006 (aprobare)
	H.G. nr. 1918/2006

	2007
	H.G. nr. 2/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 5/2007
	H.G. nr. 8/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 9/2007
	H.G. nr. 11/2007
	H.G. nr. 12/2007
	H.G. nr. 14/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 31/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 39/2007
	H.G. nr. 40/2007
	H.G. nr. 50/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 51/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 52/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 65/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 77/2007
	H.G. nr. 84/2007
	H.G. nr. 96/2007
	H.G. nr. 101/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 102/2007
	H.G. nr. 107/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 108/2007
	H.G. nr. 112/2007
	H.G. nr. 116/2007
	H.G. nr. 117/2007
	H.G. nr. 118/2007
	H.G. nr. 124/2007
	H.G. nr. 132/2007
	H.G. nr. 134/2007
	H.G. nr. 135/2007
	H.G. nr. 148/2007
	H.G. nr. 149/2007
	H.G. nr. 152/2007
	H.G. nr. 153/2007
	H.G. nr. 154/2007
	H.G. nr. 155/2007
	H.G. nr. 160/2007
	H.G. nr. 163/2007
	H.G. nr. 172/2007
	H.G. nr. 183/2007
	H.G. nr. 187/2007
	H.G. nr. 188/2007
	H.G. nr. 189/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 190/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 191/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 199/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 202/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 215/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 216/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 219/2007
	H.G. nr. 229/2007
	H.G. nr. 232/2007
	H.G. nr. 243/2007
	H.G. nr. 247/2007
	H.G. nr. 249/2007
	H.G. nr. 250/2007
	H.G. nr. 253/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 258/2007
	H.G. nr. 264/2007
	H.G. nr. 265/2007
	H.G. nr. 266/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 268/2007
	H.G. nr. 269/2007
	H.G. nr. 274/2007
	H.G. nr. 288/2007
	H.G. nr. 289/2007
	H.G. nr. 294/2007
	H.G. nr. 295/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 296/2007
	H.G. nr. 310/2007
	H.G. nr. 316/2007
	H.G. nr. 323/2007
	H.G. nr. 326/2007
	H.G. nr. 327/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 329/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 330/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 331/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 339/2007
	H.G. nr. 341/2007
	H.G. nr. 347/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 348/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 355/2007
	H.G. nr. 357/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 380/2007
	H.G. nr. 404/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 406/2007
	H.G. nr. 413/2007
	H.G. nr. 415/2007
	H.G. nr. 416/2007
	H.G. nr. 447/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 449/2007
	H.G. nr. 452/2007
	H.G. nr. 453/2007
	H.G. nr. 467/2007
	H.G. nr. 476/2007
	H.G. nr. 479/2007
	H.G. nr. 483/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 492/2007
	H.G. nr. 497/2007
	H.G. nr. 501/2007
	H.G. nr. 509/2007
	H.G. nr. 510/2007
	H.G. nr. 511/2007
	H.G. nr. 512/2007
	H.G. nr. 513/2007
	H.G. nr. 514/2007
	H.G. nr. 521/2007
	H.G. nr. 526/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 528/2007
	H.G. nr. 531/2007
	H.G. nr. 534/2007
	H.G. nr. 537/2007
	H.G. nr. 546/2007
	H.G. nr. 556/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 557/2007
	H.G. nr. 558/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 559/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 561/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 563/2007
	H.G. nr. 565/2007
	H.G. nr. 576/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 578/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 579/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 580/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 581/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 583/2007
	H.G. nr. 586/2007
	H.G. nr. 589/2007
	H.G. nr. 592/2007
	H.G. nr. 594/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 595/2007
	H.G. nr. 600/2007
	H.G. nr. 620/2007
	H.G. nr. 621/2007
	H.G. nr. 622/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 628/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 634/2007
	H.G. nr. 635/2007
	H.G. nr. 636/2007
	H.G. nr. 638/2007
	H.G. nr. 639/2007
	H.G. nr. 640/2007
	H.G. nr. 641/2007
	H.G. nr. 644/2007
	H.G. nr. 646/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 651/2007
	H.G. nr. 658/2007
	H.G. nr. 660/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 664/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 675/2007
	H.G. nr. 679/2007
	H.G. nr. 681/2007
	H.G. nr. 682/2007
	H.G. nr. 683/2007
	H.G. nr. 685/2007
	H.G. nr. 686/2007
	H.G. nr. 689/2007
	H.G. nr. 702/2007
	H.G. nr. 706/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 717/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 718/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 726/2007
	H.G. nr. 731/2007
	H.G. nr. 738/2007
	H.G. nr. 745/2007
	H.G. nr. 758/2007
	H.G. nr. 759/2007
	H.G. nr. 764/2007
	H.G. nr. 776/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 777/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 778/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 780/2007
	H.G. nr. 782/2007
	H.G. nr. 784/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 785/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 786/2007
	H.G. nr. 787/2007
	H.G. nr. 788/2007
	H.G. nr. 800/2007
	H.G. nr. 801/2007
	H.G. nr. 808/2007
	H.G. nr. 809/2007
	H.G. nr. 818/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 819/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 820/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 821/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 827/2007
	H.G. nr. 831/2007
	H.G. nr. 832/2007
	H.G. nr. 833/2007
	H.G. nr. 834/2007
	H.G. nr. 835/2007
	H.G. nr. 849/2007
	H.G. nr. 858/2007
	H.G. nr. 864/2007
	H.G. nr. 865/2007
	H.G. nr. 869/2007
	H.G. nr. 873/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 875/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 876/2007
	H.G. nr. 892/2007
	H.G. nr. 893/2007
	H.G. nr. 895/2007
	H.G. nr. 896/2007
	H.G. nr. 897/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 908/2007
	H.G. nr. 915/2007
	H.G. nr. 923/2007
	H.G. nr. 925/2007
	H.G. nr. 927/2007
	H.G. nr. 928/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 932/2007
	H.G. nr. 933/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 934/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 935/2007
	H.G. nr. 948/2007
	H.G. nr. 949/2007
	H.G. nr. 963/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 965/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 966/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 969/2007
	H.G. nr. 970/2007
	H.G. nr. 971/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 978/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 985/2007
	H.G. nr. 997/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1030/2007
	H.G. nr. 1031/2007
	H.G. nr. 1032/2007
	H.G. nr. 1033/2007
	H.G. nr. 1034/2007
	H.G. nr. 1043/2007
	H.G. nr. 1046/2007
	H.G. nr. 1047/2007
	H.G. nr. 1048/2007
	H.G. nr. 1050/2007
	H.G. nr. 1051/2007
	H.G. nr. 1052/2007
	H.G. nr. 1053/2007
	H.G. nr. 1054/2007
	H.G. nr. 1055/2007
	H.G. nr. 1067/2007
	H.G. nr. 1070/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1073/2007
	H.G. nr. 1074/2007
	H.G. nr. 1076/2007
	H.G. nr. 1079/2007
	H.G. nr. 1080/2007
	H.G. nr. 1084/2007
	H.G. nr. 1090/2007
	H.G. nr. 1092/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1097/2007
	H.G. nr. 1099/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1105/2007
	H.G. nr. 1124/2007
	H.G. nr. 1125/2007
	H.G. nr. 1126/2007
	H.G. nr. 1128/2007
	H.G. nr. 1133/2007
	H.G. nr. 1136/2007
	H.G. nr. 1141/2007
	H.G. nr. 1143/2007
	H.G. nr. 1151/2007
	H.G. nr. 1164/2007
	H.G. nr. 1165/2007
	H.G. nr. 1169/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1175/2007
	H.G. nr. 1189/2007
	H.G. nr. 1192/2007
	H.G. nr. 1193/2007
	H.G. nr. 1204/2007
	H.G. nr. 1211/2007
	H.G. nr. 1213/2007
	H.G. nr. 1216/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1222/2007
	H.G. nr. 1223/2007
	H.G. nr. 1225/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1227/2007
	H.G. nr. 1236/2007
	H.G. nr. 1237/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1238/2007
	H.G. nr. 1239/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1240/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1244/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1256/2007
	H.G. nr. 1261/2007
	H.G. nr. 1265/2007
	H.G. nr. 1280/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1282/2007
	H.G. nr. 1283/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1284/2007
	H.G. nr. 1287/2007
	H.G. nr. 1293/2007
	H.G. nr. 1294/2007
	H.G. nr. 1295/2007
	H.G. nr. 1296/2007
	H.G. nr. 1297/2007
	H.G. nr. 1298/2007
	H.G. nr. 1299/2007
	H.G. nr. 1300/2007
	H.G. nr. 1306/2007
	H.G. nr. 1313/2007
	H.G. nr. 1318/2007
	H.G. nr. 1320/2007
	H.G. nr. 1339/2007
	H.G. nr. 1341/2007
	H.G. nr. 1343/2007
	H.G. nr. 1344/2007
	H.G. nr. 1345/2007
	H.G. nr. 1346/2007
	H.G. nr. 1347/2007
	H.G. nr. 1352/2007
	H.G. nr. 1353/2007
	H.G. nr. 1356/2007
	H.G. nr. 1361/2007
	H.G. nr. 1365/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1366/2007
	H.G. nr. 1367/2007
	H.G. nr. 1368/2007
	H.G. nr. 1369/2007
	H.G. nr. 1370/2007
	H.G. nr. 1378/2007
	H.G. nr. 1379/2007
	H.G. nr. 1384/2007
	H.G. nr. 1385/2007
	H.G. nr. 1394/2007
	H.G. nr. 1398/2007
	H.G. nr. 1400/2007
	H.G. nr. 1411/2007
	H.G. nr. 1414/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1415/2007
	H.G. nr. 1431/2007
	H.G. nr. 1432/2007
	H.G. nr. 1433/2007
	H.G. nr. 1434/2007
	H.G. nr. 1435/2007
	H.G. nr. 1440/2007
	H.G. nr. 1447/2007
	H.G. nr. 1454/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1455/2007 (aprobare)
	H.G. nr. 1461/2007
	H.G. nr. 1467/2007
	H.G. nr. 1470/2007
	H.G. nr. 1481/2007
	H.G. nr. 1484/2007
	H.G. nr. 1485/2007
	H.G. nr. 1500/2007
	H.G. nr. 1502/2007
	H.G. nr. 1506/2007
	H.G. nr. 1518/2007
	H.G. nr. 1522/2007
	H.G. nr. 1524/2007
	H.G. nr. 1527/2007
	H.G. nr. 1530/2007
	H.G. nr. 1532/2007
	H.G. nr. 1535/2007
	H.G. nr. 1536/2007
	H.G. nr. 1537/2007
	H.G. nr. 1538/2007
	H.G. nr. 1540/2007
	H.G. nr. 1543/2007
	H.G. nr. 1553/2007
	H.G. nr. 1554/2007
	H.G. nr. 1555/2007
	H.G. nr. 1560/2007
	H.G. nr. 1570/2007
	H.G. nr. 1578/2007
	H.G. nr. 1585/2007 (aprobare)

	2008
	H.G. nr. 8/2008
	H.G. nr. 10/2008
	H.G. nr. 13/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 14/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 15/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 16/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 17/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 18/2008
	H.G. nr. 19/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 24/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 26/2008
	H.G. nr. 32/2008
	H.G. nr. 38/2008
	H.G. nr. 41/2008
	H.G. nr. 46/2008
	H.G. nr. 53/2008
	H.G. nr. 55/2008
	H.G. nr. 56/2008
	H.G. nr. 58/2008
	H.G. nr. 59/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 60/2008
	H.G. nr. 61/2008
	H.G. nr. 69/2008
	H.G. nr. 72/2008
	H.G. nr. 75/2008
	H.G. nr. 77/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 78/2008
	H.G. nr. 80/2008
	H.G. nr. 85/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 86/2008
	H.G. nr. 89/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 109/2008
	H.G. nr. 110/2008
	H.G. nr. 124/2008
	H.G. nr. 125/2008
	H.G. nr. 126/2008
	H.G. nr. 130/2008
	H.G. nr. 137/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 138/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 139/2008
	H.G. nr. 140/2008
	H.G. nr. 144/2008
	H.G. nr. 147/2008
	H.G. nr. 156/2008
	H.G. nr. 157/2008
	H.G. nr. 158/2008
	H.G. nr. 163/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 170/2008
	H.G. nr. 175/2008
	H.G. nr. 176/2008
	H.G. nr. 177/2008
	H.G. nr. 178/2008
	H.G. nr. 181/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 182/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 186/2008
	H.G. nr. 187/2008
	H.G. nr. 189/2008
	H.G. nr. 195/2008
	H.G. nr. 199/2008
	H.G. nr. 202/2008
	H.G. nr. 203/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 204/2008
	H.G. nr. 205/2008
	H.G. nr. 210/2008
	H.G. nr. 211/2008
	H.G. nr. 224/2008
	H.G. nr. 227/2008
	H.G. nr. 232/2008
	H.G. nr. 239/2008
	H.G. nr. 240/2008
	H.G. nr. 241/2008
	H.G. nr. 249/2008
	H.G. nr. 262/2008
	H.G. nr. 283/2008
	H.G. nr. 285/2008
	H.G. nr. 288/2008
	H.G. nr. 289/2008
	H.G. nr. 290/2008
	H.G. nr. 291/2008
	H.G. nr. 293/2008
	H.G. nr. 306/2008
	H.G. nr. 308/2008
	H.G. nr. 309/2008
	H.G. nr. 310/2008
	H.G. nr. 322/2008
	H.G. nr. 323/2008
	H.G. nr. 339/2008
	H.G. nr. 348/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 349/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 351/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 360/2008
	H.G. nr. 361/2008
	H.G. nr. 395/2008
	H.G. nr. 398/2008
	H.G. nr. 399/2008
	H.G. nr. 400/2008
	H.G. nr. 409/2008
	H.G. nr. 415/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 417/2008
	H.G. nr. 423/2008
	H.G. nr. 424/2008
	H.G. nr. 425/2008
	H.G. nr. 426/2008
	H.G. nr. 429/2008
	H.G. nr. 430/2008
	H.G. nr. 432/2008
	H.G. nr. 446/2008
	H.G. nr. 454/2008
	H.G. nr. 458/2008
	H.G. nr. 468/2008
	H.G. nr. 471/2008
	H.G. nr. 472/2008
	H.G. nr. 473/2008
	H.G. nr. 479/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 483/2008
	H.G. nr. 488/2008
	H.G. nr. 490/2008
	H.G. nr. 494/2008
	H.G. nr. 495/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 504/2008
	H.G. nr. 507/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 508/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 509/2008
	H.G. nr. 526/2008
	H.G. nr. 528/2008
	H.G. nr. 530/2008
	H.G. nr. 534/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 535/2008
	H.G. nr. 536/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 546/2008
	H.G. nr. 547/2008
	H.G. nr. 548/2008
	H.G. nr. 556/2008
	H.G. nr. 558/2008
	H.G. nr. 561/2008
	H.G. nr. 562/2008
	H.G. nr. 570/2008
	H.G. nr. 572/2008
	H.G. nr. 577/2008
	H.G. nr. 578/2008
	H.G. nr. 597/2008
	H.G. nr. 599/2008
	H.G. nr. 605/2008
	H.G. nr. 609/2008
	H.G. nr. 611/2008
	H.G. nr. 617/2008
	H.G. nr. 621/2008
	H.G. nr. 622/2008
	H.G. nr. 625/2008
	H.G. nr. 626/2008
	H.G. nr. 627/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 628/2008
	H.G. nr. 629/2008
	H.G. nr. 634/2008
	H.G. nr. 636/2008
	H.G. nr. 637/2008
	H.G. nr. 643/2008
	H.G. nr. 646/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 647/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 654/2008
	H.G. nr. 658/2008
	H.G. nr. 661/2008
	H.G. nr. 665/2008
	H.G. nr. 680/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 682/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 683/2008
	H.G. nr. 684/2008
	H.G. nr. 689/2008
	H.G. nr. 694/2008
	H.G. nr. 698/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 709/2008
	H.G. nr. 710/2008
	H.G. nr. 711/2008
	H.G. nr. 712/2008
	H.G. nr. 715/2008
	H.G. nr. 718/2008
	H.G. nr. 720/2008
	H.G. nr. 726/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 731/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 738/2008
	H.G. nr. 739/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 741/2008
	H.G. nr. 745/2008
	H.G. nr. 748/2008
	H.G. nr. 750/2008
	H.G. nr. 753/2008
	H.G. nr. 757/2008
	H.G. nr. 762/2008
	H.G. nr. 768/2008
	H.G. nr. 769/2008
	H.G. nr. 771/2008
	H.G. nr. 772/2008
	H.G. nr. 773/2008
	H.G. nr. 800/2008
	H.G. nr. 801/2008
	H.G. nr. 802/2008
	H.G. nr. 804/2008
	H.G. nr. 810/2008
	H.G. nr. 823/2008
	H.G. nr. 836/2008
	H.G. nr. 837/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 842/2008
	H.G. nr. 843/2008
	H.G. nr. 844/2008
	H.G. nr. 848/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 849/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 852/2008
	H.G. nr. 853/2008 (aprobare)
	H.G. nr. 854/2008
	H.G. nr. 855/2008
	H.G. nr. 856/2008
	H.G. nr. 857/2008
	H.G. nr. 860/2008
	H.G. nr. 862/2008
	H.G. nr. 867/2008
	H.G. nr. 872/2008
	H.G. nr. 884/2008
	H.G. nr. 885/2008
	H.G. nr. 886/2008
	H.G. nr. 890/2008
	H.G. nr. 897/2008
	H.G. nr. 898/2008
	H.G. nr. 900/2008
	H.G. nr. 902/2008
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	H.G. nr. 158/2012
	H.G. nr. 162/2012
	H.G. nr. 172/2012
	H.G. nr. 173/2012
	H.G. nr. 175/2012
	H.G. nr. 185/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 187/2012
	H.G. nr. 188/2012
	H.G. nr. 189/2012
	H.G. nr. 190/2012
	H.G. nr. 207/2012
	H.G. nr. 209/2012
	H.G. nr. 215/2012
	H.G. nr. 216/2012
	H.G. nr. 217/2012
	H.G. nr. 218/2012
	H.G. nr. 223/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 226/2012
	H.G. nr. 230/2012
	H.G. nr. 232/2012
	H.G. nr. 233/2012
	H.G. nr. 239/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 240/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 243/2012
	H.G. nr. 244/2012
	H.G. nr. 249/2012
	H.G. nr. 259/2012
	H.G. nr. 270/2012
	H.G. nr. 272/2012
	H.G. nr. 274/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 285/2012
	H.G. nr. 286/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 287/2012
	H.G. nr. 288/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 290/2012
	H.G. nr. 298/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 299/2012
	H.G. nr. 300/2012
	H.G. nr. 301/2012
	H.G. nr. 336/2012
	H.G. nr. 337/2012
	H.G. nr. 338/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 347/2012
	H.G. nr. 348/2012
	H.G. nr. 349/2012
	H.G. nr. 352/2012
	H.G. nr. 353/2012
	H.G. nr. 367/2012
	H.G. nr. 368/2012
	H.G. nr. 369/2012
	H.G. nr. 371/2012
	H.G. nr. 375/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 377/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 388/2012
	H.G. nr. 390/2012
	H.G. nr. 509/2012
	H.G. nr. 547/2012
	H.G. nr. 549/2012
	H.G. nr. 562/2012
	H.G. nr. 564/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 565/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 579/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 592/2012
	H.G. nr. 593/2012
	H.G. nr. 600/2012
	H.G. nr. 603/2012
	H.G. nr. 604/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 615/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 616/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 617/2012
	H.G. nr. 618/2012
	H.G. nr. 619/2012
	H.G. nr. 626/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 643/2012
	H.G. nr. 648/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 650/2012
	H.G. nr. 652/2012
	H.G. nr. 654/2012
	H.G. nr. 669/2012
	H.G. nr. 671/2012
	H.G. nr. 673/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 674/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 676/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 677/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 682/2012
	H.G. nr. 683/2012
	H.G. nr. 684/2012
	H.G. nr. 685/2012
	H.G. nr. 686/2012
	H.G. nr. 687/2012
	H.G. nr. 694/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 695/2012
	H.G. nr. 696/2012
	H.G. nr. 699/2012
	H.G. nr. 700/2012
	H.G. nr. 701/2012
	H.G. nr. 706/2012
	H.G. nr. 707/2012
	H.G. nr. 709/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 711/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 723/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 725/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 752/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 756/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 757/2012
	H.G. nr. 758/2012
	H.G. nr. 761/2012
	H.G. nr. 797/2012
	H.G. nr. 798/2012
	H.G. nr. 800/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 801/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 802/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 807/2012
	H.G. nr. 808/2012
	H.G. nr. 824/2012
	H.G. nr. 828/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 832/2012
	H.G. nr. 833/2012
	H.G. nr. 834/2012
	H.G. nr. 836/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 839/2012
	H.G. nr. 842/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 846/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 848/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 849/2012
	H.G. nr. 850/2012
	H.G. nr. 870/2012
	H.G. nr. 882/2012
	H.G. nr. 884/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 897/2012
	H.G. nr. 900/2012
	H.G. nr. 907/2012
	H.G. nr. 917/2012
	H.G. nr. 926/2012
	H.G. nr. 929/2012
	H.G. nr. 931/2012
	H.G. nr. 935/2012
	H.G. nr. 936/2012
	H.G. nr. 938/2012
	H.G. nr. 939/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 941/2012
	H.G. nr. 943/2012
	H.G. nr. 944/2012
	H.G. nr. 945/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 951/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 952/2012
	H.G. nr. 961/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 962/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 965/2012
	H.G. nr. 972/2012
	H.G. nr. 973/2012
	H.G. nr. 976/2012
	H.G. nr. 977/2012
	H.G. nr. 978/2012
	H.G. nr. 980/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 981/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 982/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 983/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 990/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 991/2012
	H.G. nr. 999/2012
	H.G. nr. 1000/2012
	H.G. nr. 1005/2012
	H.G. nr. 1006/2012
	H.G. nr. 1008/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1011/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1016/2012
	H.G. nr. 1017/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1032/2012
	H.G. nr. 1036/2012
	H.G. nr. 1037/2012
	H.G. nr. 1045/2012
	H.G. nr. 1049/2012
	H.G. nr. 1050/2012
	H.G. nr. 1063/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1064/2012
	H.G. nr. 1073/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1074/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1077/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1078/2012
	H.G. nr. 1082/2012
	H.G. nr. 1083/2012
	H.G. nr. 1086/2012
	H.G. nr. 1087/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1092/2012
	H.G. nr. 1093/2012
	H.G. nr. 1095/2012
	H.G. nr. 1100/2012
	H.G. nr. 1102/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1103/2012
	H.G. nr. 1104/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1110/2012
	H.G. nr. 1116/2012
	H.G. nr. 1118/2012
	H.G. nr. 1123/2012
	H.G. nr. 1124/2012
	H.G. nr. 1129/2012
	H.G. nr. 1132/2012
	H.G. nr. 1138/2012
	H.G. nr. 1140/2012
	H.G. nr. 1142/2012
	H.G. nr. 1143/2012
	H.G. nr. 1144/2012
	H.G. nr. 1146/2012
	H.G. nr. 1148/2012
	H.G. nr. 1151/2012
	H.G. nr. 1153/2012
	H.G. nr. 1154/2012
	H.G. nr. 1155/2012
	H.G. nr. 1156/2012
	H.G. nr. 1157/2012
	H.G. nr. 1158/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1159/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1160/2012
	H.G. nr. 1161/2012
	H.G. nr. 1163/2012
	H.G. nr. 1165/2012
	H.G. nr. 1168/2012
	H.G. nr. 1170/2012
	H.G. nr. 1175/2012
	H.G. nr. 1177/2012
	H.G. nr. 1179/2012
	H.G. nr. 1182/2012
	H.G. nr. 1183/2012
	H.G. nr. 1184/2012
	H.G. nr. 1185/2012
	H.G. nr. 1186/2012
	H.G. nr. 1187/2012
	H.G. nr. 1188/2012
	H.G. nr. 1189/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1191/2012
	H.G. nr. 1193/2012
	H.G. nr. 1194/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1197/2012
	H.G. nr. 1198/2012
	H.G. nr. 1200/2012
	H.G. nr. 1201/2012
	H.G. nr. 1202/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1203/2012
	H.G. nr. 1217/2012
	H.G. nr. 1229/2012
	H.G. nr. 1230/2012
	H.G. nr. 1231/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1232/2012
	H.G. nr. 1236/2012
	H.G. nr. 1240/2012
	H.G. nr. 1248/2012
	H.G. nr. 1249/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1250/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1252/2012
	H.G. nr. 1259/2012
	H.G. nr. 1261/2012 (aprobare)
	H.G. nr. 1262/2012
	H.G. nr. 1285/2012
	H.G. nr. 1287/2012
	H.G. nr. 1288/2012
	H.G. nr. 1289/2012 (aprobare)

	2013
	H.G. nr. 12/2013
	H.G. nr. 13/2013
	H.G. nr. 14/2013
	H.G. nr. 26/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 27/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 30/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 39/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 41/2013
	H.G. nr. 43/2013
	H.G. nr. 44/2013
	H.G. nr. 45/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 46/2013
	H.G. nr. 49/2013
	H.G. nr. 57/2013
	H.G. nr. 66/2013
	H.G. nr. 68/2013
	H.G. nr. 70/2013
	H.G. nr. 72/2013
	H.G. nr. 73/2013
	H.G. nr. 75/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 77/2013
	H.G. nr. 78/2013
	H.G. nr. 79/2013
	H.G. nr. 80/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 81/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 82/2013
	H.G. nr. 85/2013
	H.G. nr. 87/2013
	H.G. nr. 88/2013
	H.G. nr. 91/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 93/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 94/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 104/2013
	H.G. nr. 105/2013
	H.G. nr. 106/2013
	H.G. nr. 107/2013
	H.G. nr. 108/2013
	H.G. nr. 109/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 111/2013
	H.G. nr. 114/2013
	H.G. nr. 115/2013
	H.G. nr. 116/2013
	H.G. nr. 119/2013
	H.G. nr. 123/2013
	H.G. nr. 124/2013
	H.G. nr. 125/2013
	H.G. nr. 126/2013
	H.G. nr. 131/2013
	H.G. nr. 138/2013
	H.G. nr. 143/2013
	H.G. nr. 144/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 148/2013
	H.G. nr. 157/2013
	H.G. nr. 166/2013
	H.G. nr. 168/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 169/2013
	H.G. nr. 170/2013
	H.G. nr. 171/2013
	H.G. nr. 181/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 195/2013
	H.G. nr. 196/2013
	H.G. nr. 197/2013
	H.G. nr. 198/2013
	H.G. nr. 199/2013
	H.G. nr. 200/2013
	H.G. nr. 206/2013
	H.G. nr. 207/2013
	H.G. nr. 209/2013
	H.G. nr. 212/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 221/2013
	H.G. nr. 223/2013
	H.G. nr. 228/2013
	H.G. nr. 229/2013
	H.G. nr. 240/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 242/2013
	H.G. nr. 243/2013
	H.G. nr. 263/2013
	H.G. nr. 265/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 268/2013
	H.G. nr. 272/2013
	H.G. nr. 273/2013
	H.G. nr. 274/2013
	H.G. nr. 275/2013
	H.G. nr. 276/2013
	H.G. nr. 287/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 291/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 292/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 294/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 296/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 297/2013
	H.G. nr. 298/2013
	H.G. nr. 300/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 307/2013
	H.G. nr. 320/2013
	H.G. nr. 322/2013
	H.G. nr. 323/2013
	H.G. nr. 332/2013
	H.G. nr. 334/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 336/2013
	H.G. nr. 338/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 343/2013
	H.G. nr. 347/2013
	H.G. nr. 359/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 366/2013
	H.G. nr. 369/2013
	H.G. nr. 373/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 378/2013
	H.G. nr. 387/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 388/2013
	H.G. nr. 389/2013
	H.G. nr. 393/2013
	H.G. nr. 397/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 398/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 399/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 401/2013
	H.G. nr. 403/2013
	H.G. nr. 413/2013
	H.G. nr. 419/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 420/2013
	H.G. nr. 422/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 425/2013
	H.G. nr. 426/2013
	H.G. nr. 436/2013
	H.G. nr. 442/2013
	H.G. nr. 445/2013
	H.G. nr. 450/2013
	H.G. nr. 455/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 463/2013
	H.G. nr. 474/2013
	H.G. nr. 478/2013
	H.G. nr. 481/2013
	H.G. nr. 485/2013
	H.G. nr. 493/2013
	H.G. nr. 497/2013
	H.G. nr. 498/2013
	H.G. nr. 500/2013
	H.G. nr. 509/2013
	H.G. nr. 518/2013
	H.G. nr. 519/2013
	H.G. nr. 520/2013
	H.G. nr. 525/2013
	H.G. nr. 526/2013
	H.G. nr. 530/2013
	H.G. nr. 531/2013
	H.G. nr. 534/2013
	H.G. nr. 535/2013
	H.G. nr. 543/2013
	H.G. nr. 544/2013
	H.G. nr. 551/2013
	H.G. nr. 552/2013
	H.G. nr. 553/2013
	H.G. nr. 554/2013
	H.G. nr. 556/2013
	H.G. nr. 570/2013
	H.G. nr. 572/2013
	H.G. nr. 581/2013
	H.G. nr. 582/2013
	H.G. nr. 592/2013
	H.G. nr. 593/2013
	H.G. nr. 594/2013
	H.G. nr. 595/2013
	H.G. nr. 610/2013
	H.G. nr. 611/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 622/2013
	H.G. nr. 632/2013
	H.G. nr. 633/2013
	H.G. nr. 635/2013
	H.G. nr. 636/2013
	H.G. nr. 647/2013
	H.G. nr. 654/2013
	H.G. nr. 657/2013
	H.G. nr. 662/2013
	H.G. nr. 676/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 678/2013
	H.G. nr. 682/2013
	H.G. nr. 695/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 698/2013
	H.G. nr. 699/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 703/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 705/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 715/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 724/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 726/2013
	H.G. nr. 727/2013
	H.G. nr. 728/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 736/2013
	H.G. nr. 752/2013
	H.G. nr. 761/2013
	H.G. nr. 762/2013
	H.G. nr. 763/2013
	H.G. nr. 764/2013
	H.G. nr. 784/2013
	H.G. nr. 787/2013
	H.G. nr. 793/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 800/2013
	H.G. nr. 813/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 817/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 818/2013
	H.G. nr. 820/2013
	H.G. nr. 824/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 834/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 836/2013
	H.G. nr. 841/2013
	H.G. nr. 842/2013
	H.G. nr. 846/2013
	H.G. nr. 847/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 849/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 853/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 854/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 855/2013
	H.G. nr. 859/2013
	H.G. nr. 860/2013
	H.G. nr. 861/2013
	H.G. nr. 866/2013
	H.G. nr. 869/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 870/2013
	H.G. nr. 872/2013
	H.G. nr. 880/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 885/2013
	H.G. nr. 886/2013
	H.G. nr. 887/2013
	H.G. nr. 897/2013
	H.G. nr. 905/2013
	H.G. nr. 908/2013
	H.G. nr. 909/2013
	H.G. nr. 910/2013
	H.G. nr. 911/2013
	H.G. nr. 912/2013
	H.G. nr. 913/2013
	H.G. nr. 916/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 918/2013
	H.G. nr. 926/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 933/2013
	H.G. nr. 935/2013
	H.G. nr. 936/2013
	H.G. nr. 937/2013
	H.G. nr. 938/2013
	H.G. nr. 940/2013
	H.G. nr. 941/2013
	H.G. nr. 951/2013
	H.G. nr. 952/2013
	H.G. nr. 959/2013
	H.G. nr. 962/2013
	H.G. nr. 965/2013
	H.G. nr. 991/2013
	H.G. nr. 992/2013
	H.G. nr. 994/2013
	H.G. nr. 999/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 1003/2013
	H.G. nr. 1004/2013
	H.G. nr. 1005/2013
	H.G. nr. 1006/2013
	H.G. nr. 1007/2013
	H.G. nr. 1008/2013
	H.G. nr. 1014/2013
	H.G. nr. 1016/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 1018/2013
	H.G. nr. 1020/2013
	H.G. nr. 1021/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 1022/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 1035/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 1038/2013
	H.G. nr. 1048/2013
	H.G. nr. 1050/2013
	H.G. nr. 1059/2013
	H.G. nr. 1061/2013
	H.G. nr. 1064/2013
	H.G. nr. 1065/2013
	H.G. nr. 1066/2013
	H.G. nr. 1069/2013
	H.G. nr. 1071/2013
	H.G. nr. 1078/2013
	H.G. nr. 1079/2013
	H.G. nr. 1081/2013
	H.G. nr. 1086/2013
	H.G. nr. 1090/2013
	H.G. nr. 1091/2013
	H.G. nr. 1092/2013
	H.G. nr. 1093/2013
	H.G. nr. 1096/2013
	H.G. nr. 1117/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 1119/2013
	H.G. nr. 1120/2013
	H.G. nr. 1122/2013
	H.G. nr. 1125/2013
	H.G. nr. 1126/2013
	H.G. nr. 1127/2013
	H.G. nr. 1128/2013
	H.G. nr. 1129/2013
	H.G. nr. 1130/2013
	H.G. nr. 1131/2013
	H.G. nr. 1147/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 1148/2013 (aprobare)
	H.G. nr. 1155/2013
	H.G. nr. 1156/2013
	H.G. nr. 1157/2013
	H.G. nr. 1158/2013
	H.G. nr. 1167/2013

	2014
	H.G. nr. 7/2014
	H.G. nr. 8/2014
	H.G. nr. 9/2014
	H.G. nr. 12/2014
	H.G. nr. 13/2014
	H.G. nr. 25/2014
	H.G. nr. 26/2014
	H.G. nr. 33/2014
	H.G. nr. 35/2014
	H.G. nr. 39/2014
	H.G. nr. 47/2014
	H.G. nr. 48/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 52/2014
	H.G. nr. 55/2014
	H.G. nr. 58/2014
	H.G. nr. 70/2014
	H.G. nr. 72/2014
	H.G. nr. 75/2014
	H.G. nr. 78/2014
	H.G. nr. 79/2014
	H.G. nr. 80/2014
	H.G. nr. 83/2014
	H.G. nr. 85/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 86/2014
	H.G. nr. 91/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 93/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 94/2014
	H.G. nr. 95/2014
	H.G. nr. 97/2014
	H.G. nr. 98/2014
	H.G. nr. 99/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 100/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 102/2014
	H.G. nr. 104/2014
	H.G. nr. 105/2014
	H.G. nr. 106/2014
	H.G. nr. 107/2014
	H.G. nr. 108/2014
	H.G. nr. 117/2014
	H.G. nr. 118/2014
	H.G. nr. 123/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 124/2014
	H.G. nr. 133/2014
	H.G. nr. 134/2014
	H.G. nr. 135/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 136/2014
	H.G. nr. 140/2014
	H.G. nr. 141/2014
	H.G. nr. 142/2014
	H.G. nr. 144/2014
	H.G. nr. 145/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 146/2014
	H.G. nr. 148/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 149/2014
	H.G. nr. 178/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 196/2014
	H.G. nr. 199/2014
	H.G. nr. 200/2014
	H.G. nr. 201/2014
	H.G. nr. 216/2014
	H.G. nr. 218/2014
	H.G. nr. 224/2014
	H.G. nr. 225/2014
	H.G. nr. 228/2014
	H.G. nr. 242/2014
	H.G. nr. 245/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 249/2014
	H.G. nr. 256/2014
	H.G. nr. 259/2014
	H.G. nr. 262/2014
	H.G. nr. 264/2014
	H.G. nr. 273/2014
	H.G. nr. 274/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 278/2014
	H.G. nr. 283/2014
	H.G. nr. 284/2014
	H.G. nr. 295/2014
	H.G. nr. 297/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 298/2014
	H.G. nr. 302/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 304/2014
	H.G. nr. 307/2014
	H.G. nr. 327/2014
	H.G. nr. 332/2014
	H.G. nr. 338/2014
	H.G. nr. 339/2014
	H.G. nr. 340/2014
	H.G. nr. 341/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 353/2014
	H.G. nr. 354/2014
	H.G. nr. 355/2014
	H.G. nr. 356/2014
	H.G. nr. 357/2014
	H.G. nr. 358/2014
	H.G. nr. 359/2014
	H.G. nr. 360/2014
	H.G. nr. 365/2014
	H.G. nr. 367/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 375/2014
	H.G. nr. 378/2014
	H.G. nr. 385/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 392/2014
	H.G. nr. 395/2014
	H.G. nr. 399/2014
	H.G. nr. 401/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 402/2014
	H.G. nr. 403/2014
	H.G. nr. 404/2014
	H.G. nr. 405/2014
	H.G. nr. 414/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 415/2014
	H.G. nr. 416/2014
	H.G. nr. 426/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 427/2014
	H.G. nr. 428/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 436/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 438/2014
	H.G. nr. 441/2014
	H.G. nr. 445/2014
	H.G. nr. 446/2014
	H.G. nr. 447/2014
	H.G. nr. 448/2014
	H.G. nr. 449/2014
	H.G. nr. 451/2014
	H.G. nr. 454/2014
	H.G. nr. 455/2014
	H.G. nr. 457/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 466/2014
	H.G. nr. 473/2014
	H.G. nr. 475/2014
	H.G. nr. 478/2014
	H.G. nr. 482/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 483/2014
	H.G. nr. 489/2014
	H.G. nr. 493/2014
	H.G. nr. 495/2014
	H.G. nr. 501/2014
	H.G. nr. 505/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 506/2014
	H.G. nr. 511/2014
	H.G. nr. 515/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 516/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 517/2014
	H.G. nr. 519/2014
	H.G. nr. 520/2014
	H.G. nr. 521/2014
	H.G. nr. 525/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 526/2014
	H.G. nr. 533/2014
	H.G. nr. 534/2014
	H.G. nr. 537/2014
	H.G. nr. 543/2014
	H.G. nr. 549/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 554/2014
	H.G. nr. 557/2014
	H.G. nr. 558/2014
	H.G. nr. 559/2014
	H.G. nr. 563/2014
	H.G. nr. 564/2014
	H.G. nr .572/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 576/2014
	H.G. nr. 577/2014
	H.G. nr. 578/2014
	H.G. nr. 579/2014
	H.G. nr. 580/2014
	H.G. nr. 582/2014
	H.G. nr. 589/2014
	H.G. nr. 594/2014
	H.G. nr. 596/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 597/2014
	H.G. nr. 598/2014
	H.G. nr. 600/2014
	H.G. nr. 606/2014
	H.G. nr. 607/2014
	H.G. nr. 608/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 612/2014
	H.G. nr. 613/2014
	H.G. nr. 614/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 615/2014
	H.G. nr. 617/2014
	H.G. nr. 619/2014
	H.G. nr. 639/2014
	H.G. nr. 640/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 641/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 642/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 643/2014
	H.G. nr. 648/2014
	H.G. nr. 649/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 650/2014
	H.G. nr. 655/2014
	H.G. nr. 658/2014
	H.G. nr. 664/2014
	H.G. nr. 666/2014
	H.G. nr. 669/2014
	H.G. nr. 687/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 689/2014
	H.G. nr. 698/2014
	H.G. nr. 705/2014
	H.G. nr. 706/2014
	H.G. nr. 707/2014
	H.G. nr. 708/2014
	H.G. nr. 709/2014
	H.G. nr. 710/2014
	H.G. nr. 711/2014
	H.G. nr. 743/2014
	H.G. nr. 763/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 770/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 771/2014
	H.G. nr. 772/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 781/2014
	H.G. nr. 785/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 786/2014
	H.G. nr. 788/2014
	H.G. nr. 796/2014
	H.G. nr. 797/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 807/2014
	H.G. nr. 811/2014
	H.G. nr. 815/2014
	H.G. nr. 820/2014
	H.G. nr. 821/2014
	H.G. nr. 829/2014
	H.G. nr. 832/2014
	H.G. nr. 833/2014
	H.G. nr. 834/2014
	H.G. nr. 835/2014
	H.G. nr. 836/2014
	H.G. nr. 837/2014
	H.G. nr. 843/2014
	H.G. nr. 847/2014
	H.G. nr. 852/2014
	H.G. nr. 853/2014
	H.G. nr. 854/2014
	H.G. nr. 856/2014
	H.G. nr. 857/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 858/2014
	H.G. nr. 859/2014
	H.G. nr. 863/2014
	H.G. nr. 864/2014
	H.G. nr. 867/2014
	H.G. nr. 868/2014
	H.G. nr. 872/2014
	H.G. nr. 873/2014
	H.G. nr. 876/2014
	H.G. nr. 883/2014
	H.G. nr. 896/2014
	H.G. nr. 897/2014
	H.G. nr. 898/2014
	H.G. nr. 903/2014
	H.G. nr. 904/2014
	H.G. nr. 905/2014
	H.G. nr. 908/2014
	H.G. nr. 909/2014
	H.G. nr. 929/2014
	H.G. nr. 937/2014
	H.G. nr. 938/2014
	H.G. nr. 942/2014
	H.G. nr. 943/2014
	H.G. nr. 944/2014
	H.G. nr. 945/2014
	H.G. nr. 946/2014
	H.G. nr. 947/2014
	H.G. nr. 955/2014
	H.G. nr. 958/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 959/2014
	H.G. nr. 962/2014
	H.G. nr. 966/2014
	H.G. nr. 968/2014
	H.G. nr. 972/2014
	H.G. nr. 974/2014
	H.G. nr. 977/2014
	H.G. nr. 978/2014
	H.G. nr. 980/2014
	H.G. nr. 981/2014
	H.G. nr. 986/2014
	H.G. nr. 987/2014
	H.G. nr. 988/2014
	H.G. nr. 989/2014
	H.G. nr. 991/2014
	H.G. nr. 992/2014
	H.G. nr. 993/2014
	H.G. nr. 994/2014
	H.G. nr. 995/2014
	H.G. nr. 998/2014
	H.G. nr. 999/2014
	H.G. nr. 1003/2014
	H.G. nr. 1013/2014
	H.G. nr. 1014/2014
	H.G. nr. 1016/2014
	H.G. nr. 1019/2014
	H.G. nr. 1020/2014
	H.G. nr. 1021/2014
	H.G. nr. 1026/2014
	H.G. nr. 1028/2014
	H.G. nr. 1043/2014
	H.G. nr. 1047/2014
	H.G. nr. 1050/2014
	H.G. nr. 1052/2014
	H.G. nr. 1053/2014
	H.G. nr. 1054/2014
	H.G. nr. 1057/2014
	H.G. nr. 1058/2014
	H.G. nr. 1076/2014
	H.G. nr. 1077/2014
	H.G. nr. 1080/2014
	H.G. nr. 1083/2014
	H.G. nr. 1084/2014
	H.G. nr. 1088/2014
	H.G. nr. 1090/2014
	H.G. nr. 1093/2014
	H.G. nr. 1102/2014
	H.G. nr. 1103/2014
	H.G. nr. 1108/2014
	H.G. nr. 1110/2014
	H.G. nr. 1113/2014
	H.G. nr. 1126/2014
	H.G. nr. 1127/2014
	H.G. nr. 1128/2014
	H.G. nr. 1130/2014 (aprobare)
	H.G. nr. 1152/2014
	H.G. nr. 1155/2014
	H.G. nr. 1156/2014
	H.G. nr. 1157/2014
	H.G. nr. 1166/2014
	H.G. nr. 1171/2014
	H.G. nr. 1172/2014
	H.G. nr. 1174/2014
	H.G. nr. 1177/2014
	H.G. nr. 1178/2014
	H.G. nr. 1179/2014
	H.G. nr. 1184/2014
	H.G. nr. 1186/2014
	H.G. nr. 1188/2014

	2015
	H.G. nr. 2/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 5/2015
	H.G. nr. 8/2015
	H.G. nr. 10/2015
	H.G. nr. 12/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 18/2015
	H.G. nr. 24/2015
	H.G. nr. 25/2015
	H.G. nr. 32/2015
	H.G. nr. 33/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 40/2015
	H.G. nr. 43/2015
	H.G. nr. 48/2015
	H.G. nr. 52/2015
	H.G. nr. 65/2015
	H.G. nr. 66/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 67/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 70/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 71/2015
	H.G. nr. 75/2015
	H.G. nr. 89/2015
	H.G. nr. 90/2015
	H.G. nr. 91/2015
	H.G. nr. 92/2015
	H.G. nr. 93/2015
	H.G. nr. 94/2015
	H.G. nr. 95/2015
	H.G. nr. 96/2015
	H.G. nr. 97/2015
	H.G. nr. 98/2015
	H.G. nr. 101/2015
	H.G. nr. 105/2015
	H.G. nr. 114/2015
	H.G. nr. 115/2015
	H.G. nr. 116/2015
	H.G. nr. 117/2015
	H.G. nr. 121/2015
	H.G. nr. 122/2015
	H.G. nr. 123/2015
	H.G. nr. 125/2015
	H.G. nr. 126/2015
	H.G. nr. 127/2015
	H.G. nr. 129/2015
	H.G. nr. 132/2015
	H.G. nr. 133/2015
	H.G. nr. 134/2015
	H.G. nr. 140/2015
	H.G. nr. 141/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 143/2015
	H.G. nr. 144/2015
	H.G. nr. 146/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 147/2015
	H.G. nr. 149/2015
	H.G. nr. 152/2015
	H.G. nr. 160/2015
	H.G. nr. 164/2015
	H.G. nr. 169/2015
	H.G. nr. 171/2015
	H.G. nr. 172/2015
	H.G. nr. 185/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 191/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 193/2015
	H.G. nr. 206/2015
	H.G. nr. 208/2015
	H.G. nr. 209/2015
	H.G. nr. 211/2015
	H.G. nr. 218/2015
	H.G. nr. 219/2015
	H.G. nr. 221/2015
	H.G. nr. 225/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 226/2015
	H.G. nr. 227/2015
	H.G. nr. 229/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 233/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 234/2015
	H.G. nr. 242/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 244/2015
	H.G. nr. 245/2015
	H.G. nr. 251/2015
	H.G. nr. 253/2015
	H.G. nr. 256/2015
	H.G. nr. 257/2015
	H.G. nr. 274/2015
	H.G. nr. 276/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 283/2015
	H.G. nr. 288/2015
	H.G. nr. 293/2015
	H.G. nr. 294/2015
	H.G. nr. 303/2015
	H.G. nr. 309/2015
	H.G. nr. 314/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 315/2015
	H.G. nr. 318/2015
	H.G. nr. 321/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 326/2015
	H.G. nr. 327/2015
	H.G. nr. 340/2015
	H.G. nr. 341/2015
	H.G. nr. 345/2015
	H.G. nr. 346/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 350/2015
	H.G. nr. 351/2015
	H.G. nr. 358/2015
	H.G. nr. 361/2015
	H.G. nr. 362/2015
	H.G. nr. 364/2015
	H.G. nr. 381/2015
	H.G. nr. 383/2015
	H.G. nr. 389/2015
	H.G. nr. 397/2015
	H.G. nr. 398/2015
	H.G. nr. 399/2015
	H.G. nr. 400/2015
	H.G. nr. 405/2015
	H.G. nr. 410/2015
	H.G. nr. 411/2015
	H.G. nr. 414/2015
	H.G. nr. 415/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 417/2015
	H.G. nr. 418/2015
	H.G. nr. 419/2015
	H.G. nr. 432/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 436/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 437/2015
	H.G. nr. 441/2015
	H.G. nr. 442/2015
	H.G. nr. 443/2015
	H.G. nr. 447/2015
	H.G. nr. 451/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 457/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 459/2015
	H.G. nr. 461/2015
	H.G. nr. 462/2015
	H.G. nr. 464/2015
	H.G. nr. 469/2015
	H.G. nr. 472/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 484/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 485/2015
	H.G. nr. 486/2015
	H.G. nr. 488/2015
	H.G. nr. 496/2015
	H.G. nr. 503/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 511/2015
	H.G. nr. 515/2015
	H.G. nr. 535/2015
	H.G. nr. 538/2015
	H.G. nr. 539/2015
	H.G. nr. 540/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 541/2015
	H.G. nr. 545/2015
	H.G. nr. 552/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 565/2015
	H.G. nr. 566/2015
	H.G. nr. 569/2015
	H.G. nr. 575/2015
	H.G. nr. 576/2015
	H.G. nr. 579/2015
	H.G. nr. 580/2015
	H.G. nr. 583/2015
	H.G. nr. 594/2015
	H.G. nr. 595/2015
	H.G. nr. 607/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 615/2015
	H.G. nr. 616/2015
	H.G. nr. 620/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 624/2015
	H.G. nr. 625/2015
	H.G. nr. 626/2015
	H.G. nr. 632/2015
	H.G. nr. 634/2015
	H.G. nr. 635/2015
	H.G. nr. 640/2015
	H.G. nr. 642/2015
	H.G. nr. 645/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 652/2015
	H.G. nr. 653/2015
	H.G. nr. 655/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 659/2015
	H.G. nr. 663/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 667/2015
	H.G. nr. 668/2015
	H.G. nr. 669/2015
	H.G. nr. 670/2015
	H.G. nr. 671/2015
	H.G. nr. 672/2015
	H.G. nr. 673/2015
	H.G. nr. 674/2015
	H.G. nr. 678/2015
	H.G. nr. 680/2015
	H.G. nr. 683/2015
	H.G. nr. 684/2015
	H.G. nr. 686/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 687/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 689/2015
	H.G. nr. 690/2015
	H.G. nr. 691/2015
	H.G. nr. 692/2015
	H.G. nr. 692/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 703/2015
	H.G. nr. 706/2015
	H.G. nr. 710/2015
	H.G. nr. 711/2015
	H.G. nr. 712/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 713/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 714/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 716/2015
	H.G. nr. 725/2015
	H.G. nr. 729/2015
	H.G. nr. 733/2015
	H.G. nr. 737/2015
	H.G. nr. 743/2015
	H.G. nr. 750/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 751/2015
	H.G. nr. 762/2015
	H.G. nr. 763/2015
	H.G. nr. 765/2015
	H.G. nr. 775/2015
	H.G. nr. 776/2015
	H.G. nr. 779/2015
	H.G. nr. 780/2015
	H.G. nr. 788/2015
	H.G. nr. 792/2015
	H.G. nr. 795/2015
	H.G. nr. 807/2015
	H.G. nr. 821/2015
	H.G. nr. 824/2015
	H.G. nr. 825/2015
	H.G. nr. 826/2015
	H.G. nr. 827/2015
	H.G. nr. 830/2015
	H.G. nr. 834/2015
	H.G. nr. 835/2015
	H.G. nr. 838/2015
	H.G. nr. 842/2015
	H.G. nr. 844/2015
	H.G. nr. 845/2015
	H.G. nr. 848/2015 (aderare)
	H.G. nr. 849/2015
	H.G. nr. 862/2015
	H.G. nr. 863/2015
	H.G. nr. 865/2015
	H.G. nr. 866/2015
	H.G. nr. 867/2015
	H.G. nr. 868/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 872/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 881/2015
	H.G. nr. 883/2015
	H.G. nr. 889/2015
	H.G. nr. 900/2015
	H.G. nr. 901/2015
	H.G. nr. 902/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 905/2015
	H.G. nr. 910/2015
	H.G. nr. 914/2015
	H.G. nr. 915/2015
	H.G. nr. 923/2015
	H.G. nr. 944/2015
	H.G. nr. 951/2015
	H.G. nr. 954/2015
	H.G. nr. 956/2015
	H.G. nr. 958/2015
	H.G. nr. 959/2015
	H.G. nr. 960/2015
	H.G. nr. 979/2015
	H.G. nr. 991/2015 (aprobare)
	H.G. nr. 992/2015
	H.G. nr. 1000/2015
	H.G. nr. 1001/2015
	H.G. nr. 1014/2015
	H.G. nr. 1015/2015
	H.G. nr. 1018/2015
	H.G. nr. 1019/2015
	H.G. nr. 1021/2015
	H.G. nr. 1022/2015
	H.G. nr. 1023/2015
	H.G. nr. 1024/2015 (aprobare)

	2016
	H.G. nr. 1/2016
	H.G. nr. 5/2016
	H.G. nr. 7/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 10/2016
	H.G. nr. 11/2016
	H.G. nr. 13/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 15/2016
	H.G. nr. 30/2016
	H.G. nr. 34/2016
	H.G. nr. 38/2016
	H.G. nr. 50/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 56/2016
	H.G. nr. 59/2016
	H.G. nr. 63/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 64/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 67/2016
	H.G. nr. 69/2016
	H.G. nr. 93/2016
	H.G. nr. 98/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 99/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 104/2016
	H.G. nr. 105/2016
	H.G. nr. 108/2016
	H.G. nr. 110/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 111/2016
	H.G. nr. 130/2016
	H.G. nr. 135/2016
	H.G. nr. 136/2016
	H.G. nr. 144/2016
	H.G. nr. 146/2016
	H.G. nr. 155/2016
	H.G. nr. 157/2016
	H.G. nr. 158/2016
	H.G. nr. 160/2016
	H.G. nr. 161/2016
	H.G. nr. 162/2016
	H.G. nr. 166/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 167/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 168/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 170/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 174/2016
	H.G. nr. 177/2016
	H.G. nr. 178/2016
	H.G. nr. 179/2016
	H.G. nr. 191/2016
	H.G. nr. 192/2016
	H.G. nr. 193/2016
	H.G. nr. 194/2016
	H.G. nr. 195/2016
	H.G. nr. 196/2016
	H.G. nr. 197/2016
	H.G. nr. 198/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 199/2016
	H.G. nr. 216/2016
	H.G. nr. 217/2016
	H.G. nr. 219/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 231/2016
	H.G. nr. 232/2016
	H.G. nr. 236/2016
	H.G. nr. 238/2016
	H.G. nr. 240/2016
	H.G. nr. 245/2016
	H.G. nr. 248/2016
	H.G. nr. 250/2016
	H.G. nr. 252/2016
	H.G. nr. 267/2016
	H.G. nr. 273/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 280/2016
	H.G. nr. 282/2016
	H.G. nr. 285/2016
	H.G. nr. 286/2016
	H.G. nr. 294/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 296/2016
	H.G. nr. 312/2016
	H.G. nr. 314/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 315/2016
	H.G. nr. 317/2016
	H.G. nr. 319/2016
	H.G. nr. 329/2016
	H.G. nr. 331/2016
	H.G. nr. 335/2016
	H.G. nr. 339/2016
	H.G. nr. 342/2016
	H.G. nr. 343/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 346/2016
	H.G. nr. 347/2016
	H.G. nr. 348/2016
	H.G. nr. 349/2016
	H.G. nr. 351/2016
	H.G. nr. 354/2016
	H.G. nr. 358/2016
	H.G. nr. 365/2016
	H.G. nr. 376/2016
	H.G. nr. 377/2016
	H.G. nr. 382/2016
	H.G. nr. 387/2016
	H.G. nr. 392/2016
	H.G. nr. 394/2016
	H.G. nr. 395/2016
	H.G. nr. 397/2016
	H.G. nr. 398/2016
	H.G. nr. 399/2016
	H.G. nr. 402/2016
	H.G. nr. 409/2016
	H.G. nr. 410/2016
	H.G. nr. 418/2016
	H.G. nr. 422/2016
	H.G. nr. 422/2016 (aprobare)
	H.G. nr. 423/2016
	H.G. nr. 427/2016
	H.G. nr. 431/2016
	H.G. nr. 434/2016
	H.G. nr. 435/2016
	H.G. nr. 436/2016
	H.G. nr. 437/2016
	H.G. nr. 451/2016
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	MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTERUL CULTURII
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	MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR
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	MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
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	ACADEMIA ROMÂNĂ
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

	1992
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

	1993
	ACADEMIA ROMÂNĂ
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

	1994
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

	1995
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI MINISTERUL COMERŢULUI MINISTERUL FINANŢELOR
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR
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	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI MINISTERUL COMERŢULUI MINISTERUL FINANŢELOR
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
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	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
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	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
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	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
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	COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
	CONSILIUL DE MEDIERE
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	ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
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	CONSILIUL CONCURENŢEI
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	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
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	ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
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	UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
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	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
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	CAPITOLUL 3 - ACTE NORMATIVE EMISE ÎN PERIOADA 1887 – 22 DECEMBRIE 1989, PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL/BULETINUL OFICIAL, INTEGRAL ORI PARŢIAL ÎN VIGOARE SAU NEABROGATE EXPRES*
	3.1. LEGI ŞI DECRETE-LEGI
	1887
	D.(L.) nr. 1233/1887

	1916
	D.(L.) nr. 1284/1916

	1918
	D.-L. nr. 1632/1918
	D.-L. nr. 3631 (D. nr. 5451/1920)/1918

	1919
	D.-L. nr. 1053/1919

	1930
	L. nr. 148 (D. nr. 2142)/1930

	1931
	L. nr. 176 (D. nr. 2713)/1931

	1934
	L. nr. 58 (D. nr. 1249)/1934
	L. nr. 59 (D. nr. 1250)/1934

	1937
	L. nr. 153 (D. nr. 1775)/1937

	1938
	L. nr. 478 (D. nr. 3406)/1938
	D.-L. nr. 511 (D. nr. 3510)/1938

	1943
	L. nr. 389 (D. nr. 1730)/1943

	1945
	L. nr. 86 (D. nr. 309)/1945
	L. nr. 260 (D. nr. 1079)/1945

	1947
	L. nr. 241 (D. nr. 1431)/1947

	1968
	L. nr. 2/1968

	1969
	L. nr. 22/1969


	3.2. DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT
	1949
	D. nr. 267/1949
	D. nr. 342/1949

	1950
	D. nr. 7/12 ian. 1950
	D. nr. 237/1950
	D. nr. 266/23 dec. 1950
	D. nr. 271/29 dec. 1950
	D. nr. 1203/14 nov. 1950

	1951
	D. nr. 39/1951

	1954
	D. nr. 32/1954
	D. nr. 134/1954
	D. nr. 294/1954

	1955
	D. nr. 199/1955
	D. nr. 591/1955

	1956
	D. nr. 718/1956

	1958
	D. nr. 94/1958

	1959
	D. nr. 381/1959

	1965
	D. nr. 112 (L. nr. 7)/1965
	D. nr. 975 (L. nr. 5/1966)/1965

	1967
	D. nr. 1059 (L. nr. 40)/1967

	1968
	D. nr. 1037 (L. nr. 50)/1 nov. 1968

	1969
	D. nr. 590 (L. nr. 39)/1969

	1970
	D. nr. 167/1970
	D. nr. 370/1970
	D. nr. 380/1970

	1971
	D. nr. 205/1971
	D. nr. 304 (L. nr. 63)/1971
	D. nr. 348 (L. nr. 75)/1971
	D. nr. 360/1971
	D. nr. 403/1971
	D. nr. 473 (L. nr. 21/1972)/1971
	D. nr. 481/1971

	1972
	D. nr. 34/1972
	D. nr. 37/1972
	D. nr. 507/1972
	D. nr. 546 (L. nr. 15/1973)/1972

	1973
	D. nr. 48/1973
	D. nr. 154/1973
	D. nr. 176/1973
	D. nr. 217/1973
	D. nr. 228/1973
	D. nr. 252/1973
	D. nr. 428/1973
	D. nr. 475/1973
	D. nr. 519/1973
	D. nr. 522 (L. nr. 125)/1973
	D. nr. 542/1973
	D. nr. 555/1973
	D. nr. 588 (L. nr. 135)/1973
	D. nr. 591/1973
	D. nr. 592/1973
	D. nr. 657 (L. nr. 16/1974)/1973
	D. nr. 688 (L. nr. 20/1974)/1973
	D. nr. 702 (L. nr. 25/1974)/1973

	1974
	D. nr. 101/1974
	D. nr. 105 (L. nr. 34)/1974
	D. nr. 228 (L. nr. 91)/1974

	1975
	D. nr. 15/1975
	D. nr. 56 (L. nr. 24)/1975
	D. nr. 57 (L. nr. 25)/1975
	D. nr. 114 (L. nr. 51)/1975

	1976
	D. nr. 36/1976
	D. nr. 203/1976
	D. nr. 209 (L. nr. 32)/1976
	D. nr. 307/1976
	D. nr. 358/1976
	D. nr. 359/1976
	D. nr. 360 (L. nr. 34)/1976
	D. nr. 361 (L. nr. 35)/1976
	D. nr. 424/1976

	1977
	D. nr. 1 (L. nr. 12)/1977
	D. nr. 93 (L. nr. 17)/1977
	D. nr. 100 (L. nr. 18)/1977
	D. nr. 112/1977
	D. nr. 302/1977
	D. nr. 330 (L. nr. 63)/1977
	D. nr. 333/1977

	1978
	D. nr. 33/1978
	D. nr. 152/1978
	D. nr. 237/1978
	D. nr. 277/1978

	1979
	D. nr. 53/1979
	D. nr. 95 (L. nr. 9)/1979
	D. nr. 186/1979
	D. nr. 256/1979
	D. nr. 279 (L. nr. 26)/1979
	D. nr. 284 (L. nr. 31)/1979
	D. nr. 322/1979
	D. nr. 336/1979
	D. nr. 382/1979
	D. nr. 428/1979
	D. nr. 429/1979

	1980
	D. nr. 11/1980
	D. nr. 50/1980
	D. nr. 61/1980
	D. nr. 165/1980
	D. nr. 185/1980
	D. nr. 192/1980
	D. nr. 194/1980
	D. nr. 203/1980
	D. nr. 287/1980
	D. nr. 405/1980

	1981
	D. nr. 15 (L. nr. 8)/1981
	D. nr. 212 (L. nr. 28)/1981
	D. nr. 216 (L. nr. 29)/1981
	D. nr. 288/1981
	D. nr. 299/1981
	D. nr. 340 (L. nr. 39)/1981
	D. nr. 344/1981

	1982
	D. nr. 55/1982
	D. nr. 257 (L. nr. 25)/1982
	D. nr. 271/1982
	D. nr. 349/1982

	1983
	D. nr. 142/1983

	1984
	D. nr. 256 (L. nr. 21)/1984

	1985
	D. nr. 143/1985
	D. nr. 176 (L. nr. 8)/1985
	D. nr. 260/1985


	3.3. DECRETE ALE PREŞEDINTELUI R.S.R.
	1974
	D.P. nr. 13/1974
	D.P. nr. 15/1974
	D.P. nr. 24/1974
	D.P. nr. 31/1974
	D.P. nr. 45/1974
	D.P. nr. 57/1974
	D.P. nr. 259/1974

	1975
	D.P. nr. 15/1975
	D.P. nr. 86/1975

	1976
	D.P. nr. 23/1976
	D.P. nr. 220/1976

	1977
	D.P. nr. 197/1977

	1980
	D.P. nr. 165/1980
	D.P. nr. 250/1980


	3.4. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE MINIŞTRI
	1950
	H.C.M. nr. 1057/1950
	H.C.M. nr. 1303/1950

	1951
	H.C.M. nr. 255/1951

	1954
	H.C.M. nr. 1720/1954

	1956
	H.C.M. nr. 1048/1956

	1957
	H.C.M. nr. 632/1957
	H.C.M. nr. 1387/1957
	H.C.M. nr. 1683/1957

	1958
	H.C.M. nr. 758/1958

	1961
	H.C.M. nr. 458/1961

	1963
	H.C.M. nr. 405/1963
	H.C.M. nr. 875/1963

	1964
	H.C.M. nr. 482/1964
	Dispoziţia C.M. nr. 485/1964
	H.C.M. nr. 842/1964

	1965
	H.C.M. nr. 770/1965
	H.C.M. nr. 894/1965
	H.C.M. nr. 1621/1965

	1966
	H.C.M. nr. 221/1966
	H.C.M. nr. 271/1966

	1967
	H.C.M. nr. 614/1967

	1968
	H.C.M. nr. 805/1968
	H.C.M. nr. 2733/1968

	1969
	H.C.M. nr. 789/1969
	H.C.M. nr. 1127/1969
	H.C.M. nr. 1758/1969
	H.C.M. nr. 2230/1969
	H.C.M. nr. 2373/1969

	1970
	H.C.M. nr. 59/1970
	H.C.M. nr. 294/1970
	H.C.M. nr. 909/1970
	H.C.M. nr. 1210/1970
	H.C.M. nr. 1272/1970
	H.C.M. nr. 1949/1970

	1971
	H.C.M. nr. 131/1971
	H.C.M. nr. 321/1971
	H.C.M. nr. 342/1971
	H.C.M. nr. 850/1971
	H.C.M. nr. 926/1971
	H.C.M. nr. 981/1971
	H.C.M. nr. 1112/1971
	H.C.M. nr. 1285/1971
	H.C.M. nr. 1721/1971

	1972
	H.C.M. nr. 455/1972
	H.C.M. nr. 694/1972
	H.C.M. nr. 1043/1972
	H.C.M. nr. 1561/1972

	1973
	H.C.M. nr. 211/1973
	H.C.M. nr. 1432/1973

	1974
	H.C.M. nr. 112/1974
	H.C.M. nr. 430/1974
	H.C.M. nr. 604/1974

	1975
	H.C.M. nr. 191/1975
	H.C.M. nr. 202/1975
	H.C.M. nr. 987/1975
	H.C.M. nr. 1056/1975
	H.C.M. nr. 1070/1975



	CAPITOLUL 4 - ACTE NORMATIVE ABROGATE EXPRES SAU CU CARACTER TEMPORAR, CARE ŞI-AU PRODUS EFECTELE ORI CARE ŞI-AU ÎNCETAT APLICABILITATEA ÎN PERIOADA 22 DECEMBRIE 1989 – 31 DECEMBRIE 2021
	4.1. LEGI ŞI DECRETE-LEGI EMISE ÎNAINTE DE 22 DECEMBRIE 1989
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	1879
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	1968
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	1979
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	1983
	1984
	1985
	1986
	1987
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	4.2. DECRETE-LEGI EMISE DUPĂ 22 DECEMBRIE 1989
	1989
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	1990
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	2015
	2016
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	4.4. HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII CONSTITUANTE
	1990
	1991

	4.5. HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
	1990
	1991

	4.6. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
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	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
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	4.6.1. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
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	4.6.2 HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017


	4.7. DECRETE
	4.7.1. DECRETE EMISE ÎNAINTE DE 22 DECEMBRIE 1989
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	4.7.2. DECRETE EMISE DUPĂ 22 DECEMBRIE 1989
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	1989
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	4.7.2.2. DECRETE ALE PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
	1992
	1996
	1997
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	4.8. DECRETE ALE PREŞEDINTELUI R.S.R. EMISE ÎNAINTE DE 22 DECEMBRIE 1989
	1974
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	4.9. ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
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	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020


	4.10. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE MINIŞTRI EMISE ÎNAINTE DE 22 DECEMBRIE 1989
	1929
	1945
	1948
	1949
	1950
	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
	1963
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	1965
	1966
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	1971
	1972
	1973
	1974
	1975
	1976
	1977
	1978
	1979
	1980
	1981
	1982
	1983
	1984
	1985
	1986
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	4.11. HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	4.12. ACTE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE EMISE ÎNAINTE DE 22 DECEMBRIE 1989
	1942
	DEPARTAMENTUL CĂILOR FERATE ROMÂNE

	1957
	DEPARTAMENTUL CĂILOR FERATE ROMÂNE

	1960
	MINISTERUL FINANŢELOR

	1961
	MINISTERUL JUSTIŢIEI

	1965
	DEPARTAMENTUL CĂILOR FERATE ROMÂNE

	1969
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR

	1970
	MINISTERUL FINANŢELOR

	1971
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

	1972
	MINISTERUL MUNCII
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	SECRETARIATUL GENERAL AL COMITETULUI DE MINIŞTRI

	1973
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR

	1974
	MINISTERUL ECONOMIEI FORESTIERE ŞI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII
	MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

	1975
	MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL CĂILOR FERATE
	MINISTERUL FINANŢELOR
	MINISTERUL MUNCII
	MINISTERUL MUNCII MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

	1976
	COMITETUL DE STAT PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CONSILIUL NAŢIONAL AL APELOR
	MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE
	MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE MINISTERUL APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE ŞI CONTROLUL GOSPODĂRIRII FONDURILOR FIXE
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR

	1977
	MINISTERUL MUNCII MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

	1979
	INSPECTORATUL GENERAL DE STAT PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

	1980
	MINISTERUL COMERŢULUI EXTERIOR ŞI COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR

	1981
	INSPECTORATUL GENERAL DE STAT PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR

	1982
	MINISTERUL APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE ŞI CONTROLUL GOSPODĂRIRII FONDURILOR FIXE
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR

	1983
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

	1984
	MINISTERUL APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE ŞI CONTROLUL GOSPODĂRIRII FONDURILOR FIXE

	1985
	MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
	MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
	MINISTERUL DE INTERNE MINISTERUL TRANSPORTURILOR
	MINISTERUL FINANŢELOR
	MINISTERUL GEOLOGIEI
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	MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
	MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
	MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
	MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
	MINISTERUL JUSTIŢIEI
	MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
	MINISTERUL MEDIULUI
	MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
	MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT
	MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ
	PRIMUL-MINISTRU

	2019
	AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
	AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
	AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
	AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
	AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
	BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
	COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ
	CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII INSPECŢIA JUDICIARĂ
	FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAȚILOR
	GUVERN AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
	GUVERN PRIMUL-MINISTRU
	INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
	MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
	MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
	MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI P
	MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
	MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
	MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
	MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
	MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
	MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
	MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
	MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
	MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI
	MINISTERUL MEDIULUI
	MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE MINISTERUL TRANSPORTURILOR
	MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT
	MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI
	OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT

	2020
	AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
	AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
	AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI
	CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII INSPECŢIA JUDICIARĂ
	DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
	GUVERN AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
	GUVERN COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
	GUVERN COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
	GUVERN OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
	GUVERN PRIMUL-MINISTRU
	GUVERN SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
	INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
	MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
	MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
	MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
	MINISTERUL CULTURII MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
	MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
	MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
	MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
	MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI
	MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
	MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
	MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU S
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
	MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
	MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
	PRIMUL-MINISTRU
	SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

	2021
	AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
	AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
	COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI
	DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
	GUVERN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
	GUVERN COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
	GUVERN OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
	GUVERN SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
	MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
	MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
	MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
	MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
	MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
	MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
	MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI
	MINISTERUL EDUCAŢIEI
	MINISTERUL EDUCAŢIEI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL FINANŢELOR AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
	MINISTERUL FINANŢELOR OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
	MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
	MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
	MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
	OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
	PRIMUL-MINISTRU


	4.13.2. ACTE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRATIVE AUTONOME
	1990
	CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

	1991
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

	1992
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

	1993
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

	1994
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI MINISTERUL COMERŢULUI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

	1995
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

	1996
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

	1997
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL CONCURENŢEI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR
	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

	1998
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL CONCURENŢEI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

	1999
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

	2000
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	BIROUL ELECTORAL CENTRAL
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR
	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

	2001
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂNIA
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL CONCURENŢEI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
	UNIUNEA AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA
	UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

	2002
	AVOCATUL POPORULUI
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE MINISTERUL JUSTIŢIEI SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL CONCURENŢEI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
	UNIUNEA AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

	2003
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL CONCURENŢEI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
	FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ
	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

	2004
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	BIROUL ELECTORAL CENTRAL
	CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL CONCURENŢEI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA
	CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
	UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

	2005
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
	BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
	CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
	COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
	COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
	COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL CONCURENŢEI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

	2006
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
	COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
	COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL CONCURENŢEI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
	UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

	2007
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	BIROUL ELECTORAL CENTRAL
	CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
	CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
	COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
	COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
	COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL CONCURENŢEI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
	CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
	ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
	UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
	UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

	2008
	AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	BIROUL ELECTORAL CENTRAL
	CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
	CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
	COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
	MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

	2009
	ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-ŞIŞEŞTI"
	AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	BIROUL ELECTORAL CENTRAL
	CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
	CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
	CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
	COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
	COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
	COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
	COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
	CONSILIUL CONCURENŢEI
	CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
	CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
	CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR
	CURTEA DE CONTURI
	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
	MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
	ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
	UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

	2010
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	Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" S.A.:
	Societatea Comercială "Conas" S.A.:
	Societatea Comercială "Cons-Canal" S.A. Basarabi, înfiinţare prin divizarea parţială a Regiei Autonome Administraţia Canalelor N
	Societatea Comercială "Consuin" S.A., fuziune cu S.C. "Combdrag" S.A. Dragalina:
	Societatea Comercială "CTZ" S.A. Drobeta-Turnu Severin:
	Societatea Comercială "Dacia Service" S.A.:
	Societatea Comercială "Dafora" S.A. Mediaş:
	Societatea Comercială "Decorativa" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "Devamin" S.A., filială a Companiei Aurului şi Fierului "Minvest" S.A., statut:
	Societatea Comercială "Dobromin" S.A.:
	Societatea Comercială "Draf" S.A. Brăila:
	Societatea Comercială "Drumserv" S.A.:
	Societatea Comercială "Echipamente şi Servicii Aeroportuare" S.A.:
	Societatea Comercială "Editura Enciclopedică" S.A.:
	Societatea Comercială "Editura Ion Creangă" S.A.:
	Societatea Comercială "Editura Kriterion" S.A.:
	Societatea Comercială "Editura Lumea" S.A.:
	Societatea Comercială "Editura Minerva" S.A.:
	Societatea Comercială "Editura Ştiinţifică" S.A.:
	Societatea Comercială "Editura Tehnică Agricolă" S.A.:
	Societatea Comercială "Editura Tehnică" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "Electrecord" S.A.:
	Societatea Comercială "Electrica Furnizare" S.A.:
	Societatea Comercială "Electrica" S.A.:
	Societatea Comercială "Electrificare CFR" S.A.:
	Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" S.A.:
	Societatea Comercială "Electronica-Service" S.A.:
	Societatea Comercială "Eminescu" S.A.:
	Societatea Comercială "Energoreparaţii" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "Eurocar Service" S.A.:
	Societatea Comercială "Eurocont" S.A.:
	Societatea Comercială "Euros Trading" S.A., divizare parţială:
	Societatea Comercială "Eurotest" S.A.:
	Societatea Comercială "Fabrica de arme S.A. Cugir", înfiinţare:
	Societatea Comercială "Fabrica de timbre" S.A. Bucureşti, comasare cu Regia Autonomă "Poşta Română":
	Societatea Comercială "Famos" S.A. Suceava, reluarea activităţii:
	Societatea Comercială "Farmavet" S.A.:
	Societatea Comercială "Fibracis" S.A. Vereşti Neamţ, administrare specială, procedură, instituire, condiţii:
	Societatea Comercială "Fibratin" S.A. Cornul Luncii, administrare specială, procedură, instituire, condiţii:
	Societatea Comercială "Fluvdrag" S.A. Giurgiu:
	Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" S.A.:
	Societatea Comercială "Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi" S.A.:
	Societatea Comercială "Foradex" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "Foraj Sonde" S.A.:
	Societatea Comercială "Forest Infodoc" S.A.:
	Societatea Comercială "Formin" S.A. Caransebeş:
	Societatea Comercială "Fructexport" S.A.:
	Societatea Comercială "Galfirtex" S.A.:
	Societatea Comercială "Gavazzi Steel" S.A. Oţelu Roşu:
	Societatea Comercială "Gazproiect" Braşov S.A.:
	Societatea Comercială "Geasol" S.A. Craiova:
	Societatea Comercială "Geolex" S.A. Miercurea-Ciuc:
	Societatea Comercială "Geomold" S.A. Câmpulung Moldovenesc:
	Societatea Comercială "Geprocon" S.A.:
	Societatea Comercială "GES" S.A. Boldeşti-Scăieni, administrare specială, procedură, instituire:
	Societatea Comercială "Hidromecanica" S.A. Braşov:
	Societatea Comercială "Horia, Cloşca şi Crişan" S.A.:
	Societatea Comercială "Horticola" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "Humanitas" S.R.L.:
	Societatea Comercială "I.M.G.B." S.A.:
	Societatea Comercială "I.P.C.M." S.A.:
	Societatea Comercială "I.P.C.M.G." S.A.:
	Societatea Comercială "I.P.I.U." Consulting Engineering S.A. înfiinţare prin reorganizarea Institutului de proiectare care se de
	Societatea Comercială "I.T.I.A." S.A.:
	Societatea Comercială "IIRUC" Bucureşti S.A.:
	Societatea Comercială "Ilexim" S.A.:
	Societatea Comercială "Imatex" S.A. Târgu Mureş, administrare specială, procedură, instituire:
	Societatea Comercială "INCERPLAST" S.A.:
	Societatea Comercială "INEUL" S.A.:
	Societatea Comercială "INFOCOM" S.A. Bucureşti şi S.C. "INFCON" S.A. Piteşti:
	Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Autoturisme Piteşti Colibaşi" S.A.:
	Societatea Comercială "Institutul de Cercetări Alimentare" S.A.:
	Societatea Comercială "Institutul de Cercetări Chimice şi Tehnologie Aplicată" I.C.C.T.A. S.A. Craiova:
	Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi INCER-TRANS" S.A.:
	Societatea Comercială "Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere" S.A.:
	Societatea Comercială "Institutul de Ecologie Aplicată" S.A.:
	Societatea Comercială "Institutul de Modă pentru Industria Uşoară" S.A.:
	Societatea Comercială "Institutul de Optoelectronică":
	Societatea Comercială "Institutul de Studii şi Proiectări Energetice" S.A.:
	Societatea Comercială "Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice" S.A.:
	Societatea Comercială "Institutul de Tehnologie ChimicăITEC" Brazi S.A.:
	Societatea Comercială "Institutul de Testare şi Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanizarea Agriculturii ROMATEST" S.A.:
	Societatea Comercială "Institutul Naţional al Lemnului" S.A.:
	Societatea Comercială "Institutul Naţional de Sticlă" S.A.:
	Societatea Comercială "Institutul Naţional pentru securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă INSEMEX" S.A. Petroşani:
	Societatea Comercială "INTELCERC" S.A. Timişoara:
	Societatea Comercială "InterMecanord" S.A.:
	Societatea Comercială "Ipromin" S.A.:
	Societatea Comercială "Iptana" S.A.:
	Societatea Comercială "ISCIR-CERT"-S.A.:
	Societatea Comercială "Ispcaia" S.A.:
	Societatea Comercială "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" S.A.:
	Societatea Comercială "Jaro International" S.A.:
	Societatea Comercială "LARLiniile Aeriene Române" S.A.:
	Societatea Comercială "Legume-fructe" S.A. Huşi:
	Societatea Comercială "LEGUVAS" S.A. Vaslui:
	Societatea Comercială "Luceafărul" S.A.:
	Societatea Comercială "Lutex" S.A. Luduş, administrare specială, procedură, instituire:
	Societatea Comercială "MAFIR" S.A. Cluj-Napoca:
	Societatea Comercială "Mantrans" S.A. Olteniţa, fuziune cu S.C. "Societatea de Construcţii Hidrotehnice şi Căi Comunicaţii" S.A.
	Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" S.A. Constanţa:
	Societatea Comercială "MECANEX" S.A.:
	Societatea Comercială "Mecanica Bălan" S.A.:
	Societatea Comercială "Mecanica Poiana Ruscă" S.A.:
	Societatea Comercială "Mecapol" S.A.:
	Societatea Comercială "Mecdru" S.A.:
	Societatea Comercială "Mefin" S.A. Sinaia, administrare specială, procedură, instituire:
	Societatea Comercială "Melana IV" S.A. înfiinţare sub autoritatea M.I.R.:
	Societatea Comercială "MES" S.A. Suceava:
	Societatea Comercială "Metrologia" S.A.:
	Societatea Comercială "Milcov-Trans" S.A. Focşani:
	Societatea Comercială "Mobest" S.A.:
	Societatea Comercială "Moldinvent" S.A. Iaşi:
	Societatea Comercială "Mondoforest" S.A. Iaşi, administrare specială, procedură, instituire, condiţii:
	Societatea Comercială "Nobilimet" S.A.
	Societatea Comercială "Nuclear & Vacuum" S.A.:
	Societatea Comercială "OMV Petrom" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "OPTIUM" S.A. Arad:
	Societatea Comercială "Palatul Sportului" S.A.:
	Societatea Comercială "Pan Proiect" S.A.:
	Societatea Comercială "Parc" S.A. Botoşani:
	Societatea Comercială "Parc-Turism" S.A.:
	Societatea Comercială "Percons"S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "Petroconstruct" S.A. (Roata, Cărbuneşti, Arad, Piteşti, Boldeşti, Moineşti):
	Societatea Comercială "Petromidia" S.A.: cooperare cu firma "Marc Rich", Elveţia:
	Societatea Comercială "Petrotrans" S.A. Ploieşti:
	Societatea Comercială "Piaţa de Gros" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "Pomicola" S.A. Valu lui Traian:
	Societatea Comercială "Port Dredging" S.A. Constanţa:
	Societatea Comercială "Precon" S.A. Oradea, fuziune cu S.C. "Sme" S.A. Oradea:
	Societatea Comercială "Presa Naţională" S.A.:
	Societatea Comercială "Princer" S.A.:
	Societatea Comercială "Prodas" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "Prodexport" S.A.:
	Societatea Comercială "Prodpom Prahova" S.A.:
	Societatea Comercială "Proiect Bucureşti" S.A.:
	Societatea Comercială "Proiectări miniere MINCONSULT" S.A.:
	Societatea Comercială "Protan" S.A.:
	Societatea Comercială "Protect" S.A.:
	Societatea Comercială "Protplant" S.A.:
	Societatea Comercială "Rafo" S.A. Oneşti:
	Societatea Comercială "Rami Dacia" S.A.:
	Societatea Comercială "Ratinex" S.A.:
	Societatea Comercială "Rempes" S.A. Deva, administrare specială, instituire:
	Societatea Comercială "Repec" S.A. Ovidiu:
	Societatea Comercială "Resalv" S.A. Galaţi:
	Societatea Comercială "Rofilm" S.A.:
	Societatea Comercială "Romagrimex" S.A.:
	Societatea Comercială "Roman" S.A. Braşov:
	Societatea Comercială "ROMARC" S.A.:
	Societatea Comercială "România Azi" S.A.:
	Societatea Comercială "ROMÂNOEXPORT" S.A.:
	Societatea Comercială "Romcim" S.A., Bucureşti:
	Societatea Comercială "Romcontrol" S.A.:
	Societatea Comercială "Romdidac" S.A.:
	Societatea Comercială "Romfarm" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "ROMFILATELIA" S.A.:
	Societatea Comercială "Romhandicap" S.A.:
	Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" S.A. Constanţa:
	Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" S.A.:
	Societatea Comercială "Rompetrol" S.A.:
	Societatea Comercială "Romproteine" S.A. Curtea de Argeş:
	Societatea Comercială "Romtelecom" S.A.:
	Societatea Comercială "Romtrans" S.A. Arad:
	Societatea Comercială "Romtric" S.A. Lehliu:
	Societatea Comercială "ROMVAC COMPANY" S.A.:
	Societatea Comercială "Rova" S.A.:
	Societatea Comercială "Rubinul" S.A. Berca:
	Societatea Comercială "Rulmentul" Suceava S.A.:
	Societatea Comercială "S.I.T.R.A." S.A., fuziune cu S.C. "Compania Industrială Griviţa" S.A.:
	Societatea Comercială "SALPORT" S.A. Constanţa:
	Societatea Comercială "Sanevit 2003" S.A., Sinaia:
	Societatea Comercială "Saturn" S.A. Mangalia:
	Societatea Comercială "SCIMUM" S.A. Medgidia:
	Societatea Comercială "Scipomar" S.A.:
	Societatea Comercială "Semănătoarea" S.A.:
	Societatea Comercială "Sembra" S.A. Brăila:
	Societatea Comercială "Semrom" S.A.:
	Societatea Comercială "Semtest" S.A.:
	Societatea Comercială "Senzorom CCP" S.A.:
	Societatea Comercială "Sere şi Pepiniere CFR" S.A.:
	Societatea Comercială "Servicii Energetice Banat" S.A.:
	Societatea Comercială "Servicii Energetice Dobrogea" S.A.:
	Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" S.A.:
	Societatea Comercială "Servicii Energetice Muntenia" S.A.:
	Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" S.A.:
	Societatea Comercială "Servmin" S.A.:
	Societatea Comercială "SEVERNAV" S.A. Drobeta-Turnu Severin:
	Societatea Comercială "Siderca" S.A. Călăraşi, instituirea procesului special de supraveghere financiară:
	Societatea Comercială "Sidermet" S.A. Călan, administrare specială, instituire, condiţii:
	Societatea Comercială "Siderurgica" S.A. Hunedoara, administrare specială, instituire, condiţii:
	Societatea Comercială "Sigmob" S.A. Sighetu Marmaţiei:
	Societatea Comercială "Sigstrat" S.A. Sighetu Marmaţiei:
	Societatea Comercială "Silicor" S.A. Orşova:
	Societatea Comercială "Simob" S.A.:
	Societatea Comercială "Simtex" S.A.:
	Societatea Comercială "Sinta" S.A., administrare specială, procedură, instituire, condiţii:
	Societatea Comercială "Sintofarm" S.A.:
	Societatea Comercială "Societatea de Construcţii Hidrotehnice şi Căi Comunicaţii" S.A. Bragadiru, majorarea capitalului social p
	Societatea Comercială "Societatea Naţională Nuclearelectrica" S.A.:
	Societatea Comercială "Softgaz" Mediaş S.A.:
	Societatea Comercială "Somadi" S.A.:
	Societatea Comercială "Stard" S.A.:
	Societatea Comercială "Stifin" S.A. Buzău:
	Societatea Comercială "Studioul Cinematografic" Bucureşti S.A.:
	Societatea Comercială "Suinprod" Leorda S.A.: fuziune cu S.C. "Nutrileor" Leorda S.A.:
	Societatea Comercială "Suport Logistic" Bucureşti S.A.:
	Societatea Comercială "Şantierul Naval" SA Constanţa:
	Societatea Comercială "Ştiinţă şi Tehnică" S.A.:
	Societatea Comercială "Talc-Dolomita" S.A.:
	Societatea Comercială "TERMOENERG" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "Titan Linii Automate" S.A. Bucureşti, fuziune cu S.C. "Titan Informatică" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "TOMIRIS" S.A. Iaşi:
	Societatea Comercială "Tractorul" U.T.B. S.A. Braşov:
	Societatea Comercială "Transgex" S.A. Cluj:
	Societatea Comercială "Transmin" S.A. Arad Ţebea, judeţul Hunedoara:
	Societatea Comercială "Transmixt Moldova" S.A., administrare specială, procedură, instituire, condiţii:
	Societatea Comercială "Transpeco" S.A.:
	Societatea Comercială "Transrep" S.A.:
	Societatea Comercială "Tribuna Economică" S.R.L.:
	Societatea Comercială "Tribuna Învăţământului" S.A.:
	Societatea Comercială "Tricorom" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "Trident" S.A.:
	Societatea Comercială "Trust Comin" S.A., Baia Mare, administrare specială, procedură, instituire:
	Societatea Comercială "Tufon" S.A. Craiova, administrare specială, procedură, instituire:
	Societatea Comercială "Turnătoria Centrală Orion" S.A.:
	Societatea Comercială "Tutunul Românesc" S.A.:
	Societatea Comercială "U.I.M." S.A. Vânători Neamţ, administrare specială, procedură, instituire, condiţii:
	Societatea Comercială "Unicarne" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială "UNIREA" S.A. ClujNapoca:
	Societatea Comercială "UNISEM" S.A.:
	Societatea Comercială "UPETROM" S.A. Ploieşti, redresare financiară, măsuri:
	Societatea Comercială "UTA" S.A., administrare specială, procedură:
	Societatea Comercială "Uzina Electrică Gura Barza" S.A.:
	Societatea Comercială "Uzina Electrică Zalău" S.A.:
	Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mârşa" S.A.:
	Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" S.A.:
	Societatea Comercială "Uzina Mecanică Râmnicu-Vâlcea" S.A.:
	Societatea Comercială "Uzina Termică Calafat" S.A.:
	Societatea Comercială "Uzina Termică Comăneşti" S.A.:
	Societatea Comercială "Uzina Termică Vaslui" S.A.:
	Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Giurgiu" S.A.:
	Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" S.A.:
	Societatea Comercială "Via Star" S.A.:
	Societatea Comercială "Victoria" S.A. Sibiu:
	Societatea Comercială "VIITORUL" S.A. Brăila, fuziune cu S.C. "DANUBIU" S.A. Brăila:
	Societatea Comercială "Vitipomicola Dumbrava" S.A. Vaslui, administrare specială, procedură, instituire:
	Societatea Comercială "Zecasin" S.A.:
	Societatea Comercială "Zirom" S. A.
	Societatea Comercială "Zoomold" S.A., administrare specială, procedură, instituire, condiţii:
	Societatea Comercială Aprovizionare, Prestări Servicii "Aproserv" S.A.:
	Societatea Comercială Aprovizionare, Prestări Servicii "Baps" S.A.:
	Societatea Comercială Centrul de Perfecţionare, Consultanţă şi Management pentru Comerţul Internaţional"Percomex" S.A.:
	Societatea Comercială Cercetare-Dezvoltare Rurală "Ceder" S.A., înfiinţare, restructurare:
	Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara S.A.:
	Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia S.A.:
	Societatea Comercială Construcţii "Muntenia" S.A.:
	Societatea Comercială Construcţii Montaje Miniere "Comin" S.A.:
	Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" S.A.:
	Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A.:
	Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" S.A.:
	Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A.:
	Societatea Comercială de Expediţii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă " C.F.R. Mesagerie" S.A. înfiin
	Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii Drumuri S.A., înfiinţare prin reorganizarea R.A. "Administraţia Naţională a Dr
	Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii, Construcţii Hidrotehnice (I.R.C.H.) S.A., Galaţi:
	Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Deva" S.A.:
	Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" S.A.:
	Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" S.A.:
	Societatea Comercială de Transport "Baia de Arieş" S.A.:
	Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" S.A.:
	Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M" SA:
	Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M" SA:
	Societatea Comercială Difuzarea Cărţii şi a altor Bunuri Culturale "Semnal" S.A.:
	Societatea Comercială DRUM TRANS MIXT S.A., înfiinţare prin reorganizarea R.A. "Administraţia Naţională a Drumurilor din România
	Societatea Comercială Editura "Albatros" S.A.:
	Societatea Comercială Editura "Ceres" S.A.:
	Societatea Comercială Editura "Dacia" S.A.:
	Societatea Comercială Editura "Junior Club" S.A.:
	Societatea Comercială Editura "Scrisul Românesc" S.A.:
	Societatea Comercială Editura de Vest S.A.:
	Societatea Comercială Filiala "Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice ICEMENERG" S.A. Bucureşti:
	Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Elctrice "Electrica Muntenia Sud" S.A.:
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